
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ليبرمان يعلن عن بناء آالف الوحدات االستيطانية بالضفة
 القرار النهائي بعد انتهاء المشاورات": المركزي "حماس تتلقى دعوة للمشاركة في اجتماعات 

 "القدس الموحدة" مخالفًا للشرعية الدولية قانون  د  مصر تع
 مشروع قانون إعدام األسرى  تدين "الفلسطينية"الخارجية 
 هسقا  ملفي القدس والجاجيين وببقاء األوااع على ما يي عليإل تسعىإدارة ترامب  :عريقات

عباس حماس تبلغ الحياة": "
استعداديا لواع سجاحها تحت إمرة 

 منظمة التحرير حال انضمت إليها
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  السلطة:
 5 مشروع قانون إعدام األسرى  تدين "الفلسطينية"الخارجية   2.
 5 إعجان القدس عاصمة لـ"إسرائيل"على التخاذل العربي يو الذي شجع ترامب أحمد بحر:   3.
 6 هقدس والجاجيين وببقاء األوااع على ما يي عليسقا  ملفي الإل تسعىإدارة ترامب  :عريقات  4.
 6 سيناقش تحديد شكل وطابع ومضمون العجاقة مع االحتجال "المركزي "اجتماع  :مجدالني  5.
 6 "األزير": عباس يشارك بالمؤتمر العالمي لـ"نصرة القدس"  6.
 7 ميجا وا  من الكهرباء إلى غزة 50اإلجراءات الجازمة بشأن إعادة  يناسلطة الطاقة: أنه  7.

 
  المقاومة:

 7 القرار النهائي بعد انتهاء المشاورات": المركزي "حماس تتلقى دعوة للمشاركة في اجتماعات   8.

 8 في اوء المصلحة الوطنية المركزي  للمجلس االجتماع الدوري بمشاركتها اد" تدرس "الجه  9.

 9 البردويل: المصالحة قضية استراتيجية ال ينبغي االستهتار بتدميريا  10.

 9 لقاء إجرائياً  كان تشاوريًا ولم يكنممثل حماس بلبنان: اللقاء األخير مع نصر هللا   11.

 10 اللقاء مع نصر هللا بحث في تصورات مرتبطة بالمخاطر والمرحلة المقبلةأبو العردات:   12.

 11 بالسجاح "القسام"بتهمة مد   هيعدم أحد عناصر يهدد حماس و  بسيناء الدولةتنظيم   13.

 11 خانيونسمن شهدائه في  أربعة" يؤب ِّن القسام"  14.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 12 ليبرمان يعلن عن بناء آالف الوحدات االستيطانية بالضفة  15.
 12 ليبرمان يدعو حماس للتوصل إلى "تسوية" بشأن الجنود األسرى   16.
 13 مشروع قانون إسرائيلي يحول دون تقديم التماسات فلسطينية للمحكمة العليا بشأن األرااي  17.
 13  ونروااأل الخارجية اإلسرائيلية تعارض ترامب ونتنيايو حول تقليص تمويل   18.
 14 تضم مستوطنات القدس إلى بلديتها "إسرائيل"  19.
 14 "إسرائيل"فريقيا وبين ما تشهده أباراك يقارن بين األبرتهايد في جنوب   20.
 15 نتنيايو ي  "الشاباك" يتنصل من حراسة نجل    21.
 15 سلطة الهجرة لنتنيايو: ال يمكن طرد الجاجيين األفارقة بالقوة  22.

 
  :األرض، الشعب

 16 2017انتهاكات االحتجال في القدس خجال   23.

 16 مؤسسات حقوقية تستنكر مشروع قانون إعدام األسرى   24.

 17 األسير عدوان يعلق إارابه المفتوح عن الطعام  25.

 17 انتهاء مدة حكمها منرغم بالاالحتجال يرفض اإلفراج عن األسيرة ينية شرايعة   26.

 18  تديور األوااع االقتصاديةو على اإلجراءات العقابية  آالف الشبان يتظايرون بغزة احتجاجاً   27.

 18 ل في الضفة الغربيةفي مواجهات مع االحتجا  فلسطينياً  20إصابة   28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4515 العدد:             1/5/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

 18 استشهاد فلسطيني ديسه مستوطن جنوبي الضفة الغربية  29.

 19  أيالي أسرى غزة يطالبون بتدخل دولي للجم "إسرائيل"  30.

 19 "أنقذوا إسراء"... حملة إلكترونية لدعم أسيرة مقدسية  31.

 20 محكمة االحتجال العسكرية تفرج عن نور التميمي  32.

 20 نابلس: قوات االحتجال تقتحم "سبسطية" إلنزال العلم الفلسطيني  33.
 

  : مصر
 20 مخالفًا للشرعية الدولية "القدس الموحدة"قانون  د  تعمصر   34.
 21 مصر يوصي بمضاعفة ميزانية صندوق دعم القدسفي مؤتمر   35.
 21 بمصر عن سعد الدين إبراييم "إسرائيل"يكذا دافعت سفارة   36.

 
  األردن: 

 22 الملقي: القدس قضية سياسية مصيرية  37.

 22 "فلسطين النيابية" تستنكر موافقة البرلمان اإلسرائيلي على إعدام األسرى   38.
 

  لبنان: 
 23 جدارًا على الحدود اللبنانية" إسرائيل"عون يحذر من بناء   39.
 23 يري اتهام عميل إسرائيلي بالتخطيط الغتيال النائبة بهية الحر   40.

 
  عربي، إسجامي:

 24  للقدس  برلمانيون موريتانيون يحتجون أمام السفارة األمريكية بنواكشو  نصرةً   41.

 24 مفتي ماليزيا: القدس راسخة في الوجدان اإلسجامي  42.

 25 قانونية وسياسية "عاصفة"يثير  "رائيلإس"إسقا  الجنسية عن مغاربة   43.
 

  دولي:
 25 البيت األبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية  44.
 26 المعونات األمريكية للسلطة الفلسطينية تتراجع ألدنى مستوياتهاتقرير إخباري:   45.
 27 للوكالة الدوليةلم يتم إعجام األونروا بأي تغييرات في التمويل األمريكي  :سامي مشعشع  46.
 27 من اإلدارة األمريكية عن تغيير التمويل إشعارأي  األونروا لم تتلق   :كريس غانس  47.
 27 إذا توقف التمويل األمريكي ة األونرواعجز يائل في ميزاني" يتحدث عن نيويورك تايمزر لـ"تقري  48.
 28 واشنطن تقيم "سهرة استثنائية" لداعميها بتصويت القدس  49.
 29 القدسعلى قرار ترامب بشأن  "آفاز" ُتنظم وقفة اليوم احتجاجاً   50.
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  حوارات ومقاالت:
 29  عبد الرحمنأسعد  ...الموقف اإلسرائيلي من الدولة الفلسطينية!  51.
 31 نبيل عمرو ...المجلس المركزي ... مؤسسة فعلية ام موسمية؟؟!  52.
 33 واد بولسج... نتنيايو: يجا بالخميس  53.
 37 عوزي برعام... طــريــق الــيــمــيــن اإلســرائــيــلــي  54.
 38 كارني الداد... ام أحادي الجانب يلغي اتفاقات أوسلو  55.

 
 39 :كاريكاتير

*** 
 

 يا لواع سجاحها تحت إمرة منظمة التحرير حال انضمت إليهاحماس تبلغ عباس استعداد"الحياة":  .1
أبلغت السلطة  "حماس"أن حركة  "الحياة"علمت : محمد يونس  ،فتحي صّباح - رام هللا ،غزة

الفلسطينية استعدادها لوضع سالحها تحت إمرة منظمة التحرير في حال انضمت إليها، في وقت 
رجعة عنه، وأنها تتجه إلى حضور اجتماع المجلس  أكدت أن موقفها من المصالحة الوطنية ال

بدأت بإعادة تموضعها لاللتحاق بالنظام السياسي الفلسطيني  "حماس"وبدا أن . المركزي للمنظمة
، إذ كشف قيادي في الحركة "عاصمة إلسرائيل"استعدادًا لمرحلة ما بعد االعتراف األميركي بالقدس 

الجاري، أواًل  14تجه نحو المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في في رام هللا أن النية ت "الحياة"لـ 
ألن حماس تريد الدخول إلى النظام السياسي والمشاركة في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة، 
والثاني ألنها ترى أن هناك مرحلة سياسية تتمثل في مقاومة الضغوط األميركية الرامية إلى فرض 

أن  "الحياة"وفي غزة، كشفت مصادر قيادية فلسطينية موثوق فيها لـ  نيين.حلول سياسية على الفلسطي
تضع سالح المقاومة تحت إمرة وقرار اإلطار القيادي للمنظمة أو اللجنة "رؤية حماس تتمثل في أن 

، وأن الحركة بعثت رسالة بهذا المعنى إلى الرئيس محمود عباس "التنفيذية في حال انضمت إليها
وفي ما يتعلق بالمصالحة، نقلت المصادر عن حماس تأكيدها أنها غادرت مربع  زة.قبل فترة وجي

غزة يحيى السنوار أكد مرارًا خالل اجتماعه وقياديين بماس حاالنقسام إلى األبد. وأوضحت أن رئيس 
خيار المصالحة هي من الحركة مع قيادات من الفصائل وشخصيات اعتبارية فلسطينية، أن 

وأضافت أن ذلك التوجه تعزز بعد اعتراف الرئيس األميركي دونالد ترامب  .الحركةلدى  استراتيجي
، موضحة أن السنوار أكد أن الحركة وقادتها سيواجهون قرار ترامب "عاصمة إلسرائيل"بالقدس 

 ."قرارًا بإسقاطه مهما كّلف الثمن"، وأنهم اتخذوا "بأرواحهم"
قديم مزيد من التنازالت من دون أن تقابلها خطوات الحرس القديم في الحركة يرفض ت"وكشفت أن 

 من فتح والسلطة وعباس، لكن الحرس الجديد، الذي يمثله السنوار ونائب رئيس المكتب السياسي
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لن تعود إلى ". وأضافت أن الحركة "صالح العاروري وآخرون، مصمم على عدم العودة إلى االنقسام
السلطة  "مماطلة"مما وصفته بـ  "استمرت األمور على حالهاالسيطرة على الوزارات والمعابر حتى لو 

ثالثة ملفات "وأوضحت أن ثمة  ."عدم تعجل عباس إنجاز المصالحة"وحكومة التوافق الوطني، و
، "عالقة حتى اآلن لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة، هي سالح المقاومة، واألمن، والموظفون 

في حال عقد اإلطار القيادي  "سريع"وحّلها  "بسيطة"قضايا بأنها موضحة أن السنوار وصف هذه ال
المشاركة في اتخاذ القرارات  "الجهاد"الموقت لمنظمة التحرير، الذي ُيتيح لحركتي حماس و

 المصيرية، نظرًا إلى أن الحركتْين غير عضوْين في منظمة التحرير.
 5/1/2018الحياة، لندن، 

 
 مشروع قانون إعدام األسرى  تدين "الفلسطينية"الخارجية  .2

مصـــادقة الكنيســـت بـــالقرادة التمهيديـــة علـــى  الفلســـطينية دانـــت وزارة الخارجيـــة والمغتـــربين :وفـــاوكالـــة 
لتصــعيد سـلطات االحــتالل مــن إجراداتهــا  مشـروع قــانون إعــدام األســرى الفلسـطينيين، واعتبرتــه امتــداداً 

لجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكـوالت، المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها ا التعسفية ضدّ 
وحملـــت الـــوزارة الحكومـــة اإلســـرائيلية المســـؤولية  ".اإلنســـانوالعهـــود الدوليـــة الخاصـــة بمبـــاد  حقـــوق 

بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيـرة علـى  إقرارهالكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال 
جتمع الدولي واألمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسـرعة التحـرك للحيلولـة وطالبت الم ساحة الصراع.

 .اإلنسانيهذا القانون الوحشي وغير  إقراردون 
 4/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 إعجان القدس عاصمة لـ"إسرائيل"على التخاذل العربي يو الذي شجع ترامب أحمد بحر:  .3

أن "التخــــاذل  ،ر، النائــــب األول لــــرئيس المجلــــس التشــــريعيأحمــــد بحـــ .أشــــرف الهــــور: أكــــد د - غـــزة
. "إسرائيلـ"العربــي" فــي القضــايا العربيــة واإلســالمية هــو الــذي شــجع ترامــب إلعــالن القــدس عاصــمة لــ

وحذر في كلمة ألقاها خالل الحفل السنوي لهيئة التوجيه السياسي والمعنوي في مدينة خان يونس من 
الذي تمارسه الدول العربية، واعتبره "خيانة عظمى للقضـية الفلسـطينية".  إسرائيلخطورة "التطبيع" مع 

حتـى تقـدم رؤيـة  "إسرائيلـ"وشدد على ضرورة أن تعلن السلطة الفلسطينية أمام العالم سحب اعترافها بـ
 للشعب الفلسطيني.

 5/1/2018 ،القدس العربي، لندن
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 هين وببقاء األوااع على ما يي عليسقا  ملفي القدس والجاجيإل تسعىإدارة ترامب  :عريقات .4
محمــود عبــاس عزمــه  الســلطة الفلســطينية يؤكــد مســؤولون مقربــون مــن رئــيس :محمــد يــونس -رام هللا 

 رفـــض أي تـــدخل أمريكـــي فـــي عمليـــة الســـالم بســـبب القلـــق مـــن محاولـــة اإلدارة األمريكيـــة فـــرض حـــلّ 
ن "مـا إظمـة التحريـر صـائب عريقـات . وقـال أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمن"إسرائيل"سياسي لمصلحة 

تقــــوم بــــه إدارة ترامــــب فعليــــًا هــــو االنتقــــال إلــــى مرحلــــة جديــــدة عنوانهــــا فــــرض الحلــــول علــــى الشــــعب 
الفلسطيني، بما يشمل إسـقاط ملفـي القـدس والالجئـين وءبقـاد األوضـاع علـى مـا هـي عليـه لتكـون اليـد 

تي ستصدر عن اجتماع المجلس المركزي الطولى لالحتالل اإلسرائيلي". ووصف عريقات "القرارات ال
إلـــى أنهـــا "ستؤســـس لمرحلـــة جديـــدة يـــتم فيهـــا إســـقاط المحـــاوالت النظـــر المرتقـــب بالــــ"مصيرية"، الفتـــًا 

األمريكية واإلسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية". وكشف عن "اقتراحات ُقّدمت إلى اللجنة السياسـية 
 ائيل، وتحديد العالقات األمنية والسياسية معها".التابعة للمجلس، منها سحب االعتراف بإسر 

 5/1/2018 ،الحياة، لندن
  
 سيناقش تحديد شكل وطابع ومضمون العجاقة مع االحتجال "المركزي "اجتماع  :مجدالني .5

المجلــس اجتمــاع ، إن الفلســطينية غــزة: قــال أحمــد مجــدالني، عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر
ســـــيناقي تحديـــــد شـــــكل وطـــــابع ومضـــــمون العالقـــــة مـــــع  15/1/2018و 14 الفلســـــطيني فـــــي المركــــزي 

 االحتالل اإلسرائيلي، كما سيسعى لبلورة موقف مشترك لتحديد هذه العالقة بمشاركة الفصائل كافة.
وقــال خالــد مســمار، رئــيس اللجنــة السياســية فــي المجلــس الــوطني، إن الجلســة المرتقبــة ســتكون مليئــة 

امة التي ستناقي، والتوجه السياسي للمرحلـة المقبلـة، مشـيرًا إلـى أن المركـزي بالمباد  والمقترحات اله
 سيدعو إلى ضرورة مواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وضرورة تحقيقها لمواجهات التحديات المقبلة.

 5/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 
 "األزير": عباس يشارك بالمؤتمر العالمي لـ"نصرة القدس" .6

محمـود عبـاس فـي افتتـاح السـلطة الفلسـطينية ول: أعلـن األزهـر الشـريش مشـاركة رئـيس األناضـ وكالة
، لألزهــرووفــق بيــان  .18/1/2018و 17"المــؤتمر العــالمي لنصــرة القــدس"، الــذي يعقــد بالقــاهرة يــومي 

تــأتي الــدعوة لعقــد المــؤتمر ضــمن سلســلة القــرارات التــي اتخــذها شــير األزهــر أحمــد الطيــب، ردًا علــى 
 ."إسرائيلـ"قل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس واالعتراف بها عاصمة لقرار ن

وقال مسؤول بـالمركز اإلعالمـي لألزهـر، فـي تصـريحات صـحفية، إن عـددًا مـن علمـاد ورجـال الـدين 
وأضــاف المســؤول،  والمفكــرين مــن مصــر وخارجهــا وخاصــة مــن فلســطين، سيشــاركون فــي المــؤتمر.
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كونـه غيـر مخـول للحـدي  مـع اإلعـالم، "مـن المقـرر أن يخـر  المـؤتمر بعـدد  مفضاًل عدم ذكر اسـمه
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة  من التوصيات لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حقّ 

 وعاصمتها القدس، والحفاظ على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المحتلة". 
 4/1/2018 ،األيام، رام هللا

 
 ميجا وا  من الكهرباء إلى غزة 50اإلجراءات الجازمة بشأن إعادة  يناسلطة الطاقة: أنه .7

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظـافر ملحـم إن الطـرف الفلسـطيني : خــاص صفا -رام هللا 
زة، مشـيرًا إلــى ميجــا واط مـن الكهربــاد إلـى غــ 50أنهـى اإلجــرادات الالزمـة بشــأن قـرار الحكومــة إعـادة 

فــي تصــريح خــاص لوكالــة  ،وأضــاف ملحــم أنــه مــن المتوقــع أن تصــل هــذه الكميــات خــالل يــوم واحــد.
"أنهينــا كجانــب فلســطيني كــل مــا علينــا، وفنيــًا مــن المتوقــع أن تصــل هــذه : 4/1/2018 الخمــيس صــفا

يــات، وعــن جــدول وصــل الكهربــاد المفتــرض العمــل بــه فــور وصــول هــذه الكم الكميــات خــالل يــوم".
سـاعات، أمـا فـي هـذه األحـوال البـاردة  8أجاب ملحم: "في األحوال الجوية العاديـة تعيـد جـدول وصـل 

 ساعات". 5 فمن المتوقع أن تصل ساعات الوصل لـ
 4/1/2018 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 شاوراتالقرار النهائي بعد انتهاء الم": المركزي "حماس تتلقى دعوة للمشاركة في اجتماعات  .8

حركة حماس تلقت دعوة رسمية من رئيس المجلس ، أن 4/1/2018موقع حركة حماس، غزة، نشر 
الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لحضور االجتماع الدوري الثامن والعشرين للمجلس المركزي 
 وقال الفلسطيني الذي يعقد في مدينة رام هللا تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية".

عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس مكتب العالقات الوطنية في تصريح صحفي اليوم الخميس، 
إننا إذ نقدر هذه الدعوة لنؤكد حرصنا على دعم كل جهد جمعي ينصب في خدمة القضية 
الفلسطينية والدفاع عنها، وسندرس المشاركة في هذا االجتماع، وسنعلن القرار النهائي بعد انتهاد 

وجدد بدران التأكيد أن حركة حماس ستعمل مع الفصائل والقوى الفلسطينية كافة على  رات.المشاو 
التصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية على كل صعيد، مضيفا: نرى ضرورة العمل 
ضمن إجرادات حقيقية تعيد االعتبار للعمل الوطني الفلسطيني وتوفر له آليات تفعيل تقود لتعزيز 

 كة الوطنية.الشرا
مصادر فلسطينية مقربة من حركة ، من غزة، أن 5/1/2018الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

إن الحركة تتجه نحو المشاركة، على الرغم من عقد االجتماع في  "الشرق األوسط"حماس قالت لـ
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عبر فيديو  مدينة رام هللا، مبينًة أن الحركة قد تشارك من خالل كلمة يلقيها ممثل عنها، إما مسجلة
وأشارت المصادر إلى أن قيادة الحركة معنية بالمشاركة من  أو من خالل تقنية الفيديو كونفرانس.

أجل التأكيد على مواقفها الثابتة، المتعلقة بضرورة التحلل من اتفاق أوسلو وتبعياته، والعمل على 
استراتيجية موحدة تجمع رفض أي محاوالت للعودة لطاولة المفاوضات الفلسطينية، واالتفاق على 

 الكل الفلسطيني، وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة بشكل كامل للتفرغ للمشاريع الوطنية.
في  اً بارز ًً  مسؤوال، أن محمد يونس، من رام هللا عن مراسلها 5/1/2018، الحياة، لندنوجاد في 
لمجلس المركزي لمنظمة عن اتجاهها نحو المشاركة في اجتماعات ا "الحياة"كشف لـ  "حماس"حركة 

القدس "التحرير الفلسطينية التي سُتعقد في رام هللا في الرابع عشر من الشهر الجاري تحت عنوان: 
، وتركز على تحديد سبل الرد على القرارات األميركية واإلسرائيلية "العاصمة األبدية لدولة فلسطين

 األخيرة المتعلقة بالقدس والضفة الغربية.
أن الحركة تعتزم المشاركة، ألنها تريد أواًل دخول النظام السياسي والمشاركة في  وقال المسؤول

مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وثانيًا ألنها ترى أن هناك مرحلة سياسية جديدة تتمثل 
 في مقاومة الضغوط األميركية الرامية إلى فرض حلول سياسية على الفلسطينيين.

 
 في اوء المصلحة الوطنية المركزي  للمجلس االجتماع الدوري بركتها مشا"الجهاد" تدرس  .9

الجهاد اإلسالمي تسلم دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم  ةأكدت حرك غزة:
 15و 14الذي سيعقد في  للمجلس المركزي  الزعنون، للمشاركة في االجتماع الدوري الثامن والعشرين

الحالي، في مدينة رام هللا، بمشاركة واسعة من القوى والفصائل الفلسطينية يناير )كانون الثاني( 
أكد داود شهاب، الناطق باسم الجهاد، أن حركته تلقت دعوة رسمية من رئاسة المجلس و  األخرى.

الوطني، وأنها تدرس مشاركتها في ضود المصلحة الوطنية، وما تواجهه القضية الفلسطينية من 
 لوب لحماية الشعب واألرض والمقدسات.تحديات، وما هو مط

األصل أن تتم دعوة اإلطار القيادي "وقال في تصريح صحافي وزعه مكتب الجهاد اإلسالمي: 
، مشددًا على أن حركته لن "الجتماع عاجل لتحديد رؤية شاملة لمواجهة كل التحديات التي تواجهنا

 لدولتين الذي ثبت فشله، كما قال.تكون جزدًا من مشروع سياسي هدفه العودة للتسوية وحل ا
وأشار إلى أن حركته لديها رؤية واقعية واضحة وصلبة لمواجهة االحتالل، وتحالفه مع أميركا 
ومخططاتها العدوانية، باعتبارها األساس لكل تحرك سياسي، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية عرضتها 

 الحركة على الفصائل الفلسطينية.
 5/1/2017الشرق األوسط، لندن، 



 
 
 
 

 

 9 ص             4515 العدد:             1/5/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

 
 البردويل: المصالحة قضية استراتيجية ال ينبغي االستهتار بتدميريا .11

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح البردويل، أن : نور الدين الغلبان -خانيونس 
المصالحة قضية استراتيجية ال ينبغي االستهتار باتخاذ القرار بتدميرها، مشّددًا أنها ليست مستحيلة، 

 العمل على إنجاحها وءبقائها في مسارها الصحيح.وسيتواصل 
وقال البردويل، خالل حدي  في لقاد سياسي نظمته حركة حماس يوم الخميس، بمنطقة القرارة 

 بخانيونس: إن اللجنة اإلدارية الخاصة بالموظفين ستنهي عملها في األول من فبراير القادم.
لجانب اإلسرائيلي، أوضح أن ثمن الكهرباد لن يتم ميجا واط من ا 50وحول أزمة الكهرباد وعودة الـ

دفعه من حكومة رام هللا، وءنما سُيحلب من المواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة رامي الحمد هللا 
 أوعز قبل أيام لوزارة الداخلية بغزة االستعداد لجباية األموال من المواطنين.

ن جباة لألموال"، مشيرًا ألنهم لن يتعاملوا واستدرك البردويل: "نحن في حماس نرفض أن نكو 
كخصوم مع الشعب، األمر الذي يؤثر على مكانتهم األخالقية واالجتماعية، مبينًا أن قطاع غزة 

 مليون شيكل شهريًا من أموال المقاصة. 400ُيدخل على الحكومة 
أن نسلم أموال الجباية والتي وفيما يتعلق بملف الموظفين، قال البردويل: "اقترح علينا رامي الحمد هللا 

فبراير، أو أن  10مليون شيكل حتى أمس، وسيقومون بإعطاد الموظفين دفعة في  20ال تزيد عن 
 تقوم حماس بجباية األموال ودفع الرواتب للموظفين".

 وأوضح أن المصالحة تعثرت في محطات مختلفة، بسبب المفهوم المتناقض بين الحركتين.
حرصت على أن يكون هناك شريك وشاهد على المصالحة، فتم تشكيل لجنة  وبّين أن حركة حماس

فصائلية لمتابعة ملف المصالحة وءظهار الطرف المعرقل لها، مضيفا: "نحن ننتظر اآلن دور 
 الفصائل إلظهار الطرف المقصر في المصالحة".

إحدى أذرع اإلخوان  وأشار إلى أن األنظمة الحالية في المنطقة اتخذت قرارًا بأن حركة حماس هي
 المسلمين، وبالتالي مطلوب استبعادها من أن يكون لها شراكة حقيقية في القرار الفلسطيني.

 4/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعجام
 

 كان تشاوريًا ولم يكن لقاء إجرائياً ممثل حماس بلبنان: اللقاء األخير مع نصر هللا  .11
إن اللقاد  ،"الشرق األوسط"في لبنان، علي بركة، لـ "حماس"ممثل حركة : قال نذير رضا - بيروت
، الفتًا إلى أن بعض 2017هو الخامس خالل عام  "حزب هللا"وأمين عام  "حماس"بين األخير 

اللقادات كان يعلن عنها في اإلعالم، وأخرى لم يعلن عنها، مشددًا على أن اللقادات بين الطرفين 
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كان "وقال إن اللقاد األخير الذي أعلن عنه نصر هللا  ."، وهي مستمرة2017لم تنقطع في عام "
جزدًا من لقادات أمين عام الحزب مع الفصائل الفلسطينية، كل على حدة، وكانت له مناسبة بعد 

، الفتًا إلى أن اللقاد حضره، إضافة إلى بركة، وفد مركزي من المكتب السياسي في "إعالن ترمب
 والشير أبو مرزوق، من غير اإلفصاح عن أسماد أخرى. ، بينهم صالح العاروري "حماس"حركة 

تناول الوضع الفلسطيني بعد قرار ترمب اعتبار القدس  "حماس"وقال بركة إن اللقاد مع قيادة 
عاصمة إلسرائيل، وتداعياته على القضية الفلسطينية وعلى عملية التسوية، مشيرًا إلى أن اللقاد 

قرادة مشتركة بين "إن هناك  "الشرق األوسط"وقال بركة لـ ."بح  سبل دعم االنتفاضة في فلسطين"
تشاوريًا، ولم يكن ")حزب هللا( وحماس حول ضرورة دعم االنتفاضة واستمرارها، وأكد أن اللقاد كان 

لم تتخذ قرارات، بل اقتصر على التشاور حول سبل دعم االنتفاضة في فلسطين "، حي  "لقاد إجرائياً 
 ."لى جرائم االحتاللألنها الرد الطبيعي ع

 5/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 اللقاء مع نصر هللا بحث في تصورات مرتبطة بالمخاطر والمرحلة المقبلةأبو العردات:  .12
، إن "الشرق األوسط"قال أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، لـ: نذير رضا - بيروت
حسن نصر هللا جاد في إطار اللقادات التي عقدها نصر ، "حزب هللا"أمين عام بين حركته و  اللقاد

إننا في حركة فتح نلتقي مع جميع األحزاب اللبنانية في "هللا مع سائر الفصائل الفلسطينية، مضيفًا: 
هدفت للتصدي "، موضحًا أن اللقادات مع المكونات السياسية اللبنانية "سبيل القضية الفلسطينية
 ."تنظيم تحركاتنا في الداخل والخار  لمواجهته لقرار ترمب األخير، وكيفية

، "بح  في تصورات مرتبطة بالمخاطر والمرحلة المقبلة"وقال أبو العردات إن اللقاد مع نصر هللا 
إننا نلتقي مع )حزب هللا( في إطار توحيد الجهود لمواجهة المخاطر والقرارات التي تمس "مضيفًا: 

أننا ننسق مع "، مشددًا على "لموقف والوحدة الوطنية الفلسطينيةالقدس والقضية الفلسطينية ووحدة ا
 ."كل األطراف، ومع الدولة اللبنانية، ونتشاور بمثل هذه الملفات

بل تحدثنا عن "ونفى أبو العردات أن يكون اللقاد قد تطرق إلى الدعم اإليراني للفصائل، موضحًا: 
لفلسطيني والحركات الشعبية بعد إعالن ترمب، عناوين لتوحيد الجهود للتكامل بين نضال الشعب ا

 ."وأبدينا وجهة نظرنا حول تفعيل االنتفاضة
 5/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 بالسجاح "القسام"بتهمة مد   هيعدم أحد عناصر يهدد حماس و  تنظيم الدولة بسيناء .13
شــديد اللهجــة ضــد  بــّ  تنظــيم الدولــة اإلســالمية فــي ســيناد تســجيال مصــورا تضــمن تحريضــا وتهديــدا
الجناح العسكري -حركة حماس، كما تضمن تصفية أحد العناصر بتهمة مّد كتائب عز الدين القسام 

 بالسالح. -لحماس
ودعــا المتحــد  فــي التســجيل الســتهداف حمــاس بكــل الوســائل بمــا فيهــا القنابــل والمتفجــرات، ووصــف 

 الحركة وجناحها العسكري بالمرتدين الكفرة.
ذا اإلصــدار هــو تخصــي  جانــب قصــير للغايــة لمهاجمــة االحــتالل اإلســرائيلي، فــي ومــا يلفــت فــي هــ

 مقابل تصعيد لفظي الفت ضد حماس لم يستثن مؤسسها الراحل الشير أحمد ياسين.
ويــدعى الشــخ  الــذي ظهــر فــي التســجيل وهــو يطلــق الرصــاص علــى الضــحية محمــد الــدجني، وهــو 

 دعى موسى أبو زماط وهو أيضا من غزة.من العناصر الهاربة من غزة، أما الضحية في
وفــي غــزة، أعلنــت عائلــة الــدجني الفلســطينية برادتهــا مــن أحــد أبنهــا بعــد ظهــوره فــي مقطــع فيــديو وهــو 

وقالـت العائلـة "فوجئنـا بـاألمس بالحـاد  األلـيم الـذي قامـت بـه فئـة ضـالة ممـا  يقتل الشاب أبو زمـاط.
 ماس وجناحها العسكري كتائب عزالدين القسام".يسمى بتنظيم داعي بحق مجاهد من أبناد حركة ح

 5/1/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 خانيونسمن شهدائه في  أربعة" يؤب ِّن القسام" .14
نظمت حركة إلسالمية "حماس" وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساد : القرارة

بلدة القرارة شرق محافظة خانيونس، وهم أمس األربعاد، حفاًل تأبينيًا لتكريم أربعة من شهدائها ب
 الشهيد إبراهيم األسطل وعبدهللا وأحمد وعبدالكريم فياض.

وشارك في الحفل النائب في المجلس التشريعي د.يونس األسطل والقيادي في حركة حماس حماد 
 الرقب إلى جانب مشاركة أهالي الشهداد والمئات من المواطنين من سكان بلدة القرارة.

حماد الرقب في كلمة ألقاها أمام الحضور أن دماد الشهداد هي وقود للمقاومة من أجل تحرير  وأكد
األسرى والمسرى، مشيدًا بمناقب الشهداد ودورهم البارز في إطالق قذائف الهاون وقن  الجنود 

 خالل فترة االجتياحات والعدوان اإلسرائيلي.
انب عرض مرئي يروي سيرة الشهداد وتضحياتهم وتخلل الحفل تكريم ذوي الشهداد األربعة إلى ج

 خالل فترة انضمامهم لكتائب القسام.
 4/1/2018فلسطين أون الين، 
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 ليبرمان يعلن عن بناء آالف الوحدات االستيطانية بالضفة .15
ليبرمان، أمس الخميس، عزم  أفيجدورأعلن وزير الجيي اإلسرائيلي  :)وكاالت(-فلسطين المحتلة 
 في مختلف أنحاد الضفة الغربية. االستيطانيةر خطط لبناد آالف البؤر وزارته على إقرا

الذراع المدني  "لإلدارة المدنية"وقال مكتب ليبرمان إن ما يسمى بمجلس التخطيط األعلى التابع 
لقوات االحتالل في الضفة الغربية، سيجتمع األسبوع القادم من اجل إقرار خطط لبناد آالف البؤر 

لجديدة في الضفة الغربية، وفي ذات الوقت من المتوقع أن يعلن المجلس عن تسوية ا االستيطانية
 أراضي للبناد.

وجاد في البيان الصادر عن مكتب ليبرمان، أنه في إطار سياسة وزير الجيي لتعزيز المستوطنات 
من أجل  "ةاإلدارة المدني"في الضفة الغربية، فقد أصدر الوزير تعليماته لمجلس التخطيط األعلى في 

االجتماع يوم االربعاد القادم إلقرار خطط جديدة لبناد وتسويق بؤر استيطانية جديدة في كل انحاد 
 الضفة الغربية.

  5/1/2018الدستور، عم ان، 
 

 ليبرمان يدعو حماس للتوصل إلى "تسوية" بشأن الجنود األسرى  .16
يبرمان يوم الخمس حركة حماس إلى دعا وزير جيي االحتالل اإلسرائيلي أفيغدور ل: القدس المحتلة

 التوصل إلى "تسوية" بما يخ  قضية الجنود األسرى المعتقلين لدى كتائب القسام بقطاع غزة.
وقال ليبرمان في مقابلة تلفزيونية إنه: "حان الوقت ألن تتوصل حركة حماس إلى استنتا  أنه من 

 مفقودين".المحبذ التوصل إلى تسوية معنا فيما يخ  قضية األسرى وال
وأضاف موجًها حديثه لحماس: "حان الوقت للتوقف عن حفر األنفاق وءنتا  الصوارير، وعندما 
تتوقف عن عمليات التعاظم سنكون شركاد لتحويل غزة إلى سنغافورة الشرق األوسط"، على حد 

 وتابع ليبرمان: "إعادة اإلعمار مقابل التجرد من السالح، هذا هو مستقبل غزة". تعبيره.
وأردف بالقول: عندما تتخلى حماس عن المقاومة والنشاطات الهدامة والتحريض سنبني فوًرا منطقتين 

 صناعيتين على األقل كما سنكون "شركاد" في بناد مطار وفي تنمية اقتصادية حقيقية.
سام وحول القذائف األخيرة التي أطلقت بالتزامن مع حفل أقامته عائلة الجندي األسير لدى كتائب الق

 آرون شاؤول، ادعى ليبرمان أن اإلطالق نفذ على أيدي حركة الجهاد اإلسالمي.
 4/1/2018، فلسطين أون الين
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 مشروع قانون إسرائيلي يحول دون تقديم التماسات فلسطينية للمحكمة العليا بشأن األرااي .17
د وزيرة القضاد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن إيليت شاكي: تل أبيب

اإلسرائيلي تعد مشروع قانون يتطلب من الفلسطينيين الذين يرفعون التماسات قضائية بشأن نزاعات 
 على أراضيهم مع المستوطنين في الضفة عدم التوجه إلى المحكمة العليا فورا.

وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون ين  على التوجه أوال إلى محكمة منطقة القدس ومكتب 
 المدعي العام في المدينة بدال من المحكمة العليا التي تتعامل مع تلك االلتماسات.

ووفقا للصحيفة، فإن شاكيد تريد من خالل ذلك تحقيق ثالثة أهداف من مشروع القانون، األول يشمل 
دمج مستوطنات الضفة، ونهاية التمييز بين سكان تلك المستوطنات وسكان المناطق اإلسرائيلية 

رى بشأن النزاعات على األراضي في المحاكم المدنية والجنائية، وثالثا تخفيف العبد عن األخ
التماس كل سنة يقدمونه فلسطينيون ضد البناد بشكل غير  2000المحكمة العليا التي تنظر في نحو 

 قانوني في المستوطنات.
لعليا إلى محكمة الشؤون كما تقترح شاكيد في قانونها الجديد نقل صالحيات إضافية من المحكمة ا

اإلدارية، بما في ذلك التماسات حرية المعلومات، وااللتماسات ضد قرارات الدخول إلى إسرائيل 
 ومغادرتها، وسماع األوامر الزجرية.

كما تعتزم شاكيد إصدار أمر بنقل سلطات إضافية من المحكمة العليا إلى المحاكم اإلدارية، بما في 
نون العودة، واللجان اإلنسانية للدخول إلى إسرائيل، وتخصي  األراضي من ذلك إدارة السكان، وقا

 قبل سلطة أراضي إسرائيل.
وباإلضافة إلى ذلك، تعمل شاكيد على إنشاد محاكم للسلم للمسائل اإلدارية للمرة األولى منذ سن 

 عاًما. 18قانون المحاكم اإلدارية قبل 
 4/1/2018القدس، القدس، 

 

 ونروااأل ائيلية تعارض ترامب ونتنيايو حول تقليص تمويل الخارجية اإلسر  .18
كشف القناة اإلسرائيلية الثانية، مساد يوم الخميس، ان وزارة الخارجية اإلسرائيلية : رامي حيدر

تعارض موقف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، والذي امتدحه وشجعه رئيس الحكومة ووزير 
ياهو، حول تقلي  الدعم لوكالة غو  وتشغيل الالجئين الخارجية اإلسرائيلية، بنيامين نتن

 الفلسطينيين "أونروا".
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وبحسب القناة، اعتبرت وزارة الخارجية أن هذا التقلي  سيؤدي إلى تفاقم ازمة إنسانية في قطاع 
غزة، وأن هذه األزمة ليست في صالح إسرائيل، لتتماهى مع دعوات المستوى األمني اإلسرائيلي إلى 

 ل هذه األزمة للحفاظ على أمن إسرائيل.تفادي مث
 4/1/2018، 48عرب 

 
 تضم مستوطنات القدس إلى بلديتها "إسرائيل" .19

تنظر اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم، في اقتراح قانون قّدمه أعضاد  :أسعد تلحمي –الناصرة 
وطنات أخرى مقامة ومست "معاليه أدوميم"في االئتالف الحكومي من أحزاب مختلفة بضم مستوطنة 

( وجنوب رام هللا المحتلة إلى منطقة نفوذ "غوش عتسيون "في محيط القدس وبيت لحم )مستوطنات 
. وتن  اإلضافة الثانية للقانون على ضم مخيم شعفاط وقريتي عناتا وكفر "الموحدة"مدينة القدس 

 عقب أيضًا إلى نفوذ بلدية القدس.
دس عاصمة إسرائيل األبدية تعّرض للطمس وفقد من الق"وجاد في شرح القانون، أن مصطلح 

رمزيته، وبات مسألة ديموغرافية وسياسية حيال إصرار الفلسطينيين على السيطرة على المدينة 
واألماكن المقدسة فيها. وعليه، نقترح ضم البلدات في محيط القدس إلى المدينة، وهكذا يزداد عدد 

التوازن الديموغرافي، فضاًل عن توفير مساحات إضافية سكان القدس اليهود على نحو يحافظ على 
 ."للبناد للسكن والتجارة والسياحة

كما ين  القانون على منح السلطات المحلية في هذه المستوطنات بعضًا من االستقاللية المحلية، 
وأن يتم اعتبارها سلطات محلية متفرعة عن بلدية القدس، وتعطى لوزير الداخلية سلطة تحديد 

 الحية كل منها.ص
   5/1/2018الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"فريقيا وبين ما تشهده أباراك يقارن بين األبرتهايد في جنوب  .21

الناصرة: قارن رئيس حكومة االحتالل ووزير األمن األسبق، ايهود باراك، بشكل غير مباشر بين 
ن ما يحد  في اسرائيل. بالتزامن في جنوب أفريقيا التاريخية، وبي "االبرتهايد"نظام الفصل العنصري 

 "الحكومة األكثر يمينية"تتواصل االنتقادات الموجهة له لقوله قبل أسبوعين إن األجندة التي تقودها 
في تارير إسرائيل، ستؤدي لمعارضة مدنية ورفض تنفيذ األوامر من قبل ضباط كبار في الجيي 

 ."الشاباك"وجهاز المخابرات العامة 
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النتقادات كثيرة من جهات مختلفة في الحلبة السياسية اإلسرائيلية خاصة الحكومية  وقد تعرض باراك
. لكن باراك عاد وشدد لهجته أمس بالقول إنه حسب القانون "خطوط حمراد"التي اتهمته بتجاوز 

 االسرائيلي فإن بعض األوامر التي يمكن ان يتلقاها ضباط الجيي والشاباك، قد تظللها راية سوداد.
لقد رأينا ذلك عن قرب، كنا أصدقاد لجنوب أفريقيا قبل وقت طويل من صداقتنا مع نيلسون "بع وتا

مانديال، شاهدنا تماما ما يحد . حالة الجندي اليؤور ازاريا الذي قتل الشاب الفلسطيني الجريح عبد 
 ."الفتاح شريش من الخليل تعتبر خفيفة مقابل ما ينتظرنا الحقا

ت يتلقى فيها ضباط الجيي والشاباك أوامر غير قانونية تماما وسيكون محذرا من مواجهة حاال
 ."عليهم رفض تنفيذها حسب القانون اإلسرائيلي

   5/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 نتنيايو ي  "الشاباك" يتنصل من حراسة نجل   .21
تخذ قرارا بوضع نفى جهاز المخابرات اإلسرائيلي "الشاباك، أن يكون هو من ا: روسيا اليوم، وكاالت

حراسة شخصية، على ابني رئيس الوزراد اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير وأفنير اللذين حظيا بهذه 
 الميزة.

وقال الرئيس السابق للجهاز يورام كوهين، في مقابلة مع إذاعة الجيي اإلسرائيلي: "لسنا نحن من 
يها مثل هذه القضايا، ومن ثم تحال إلى نقرر في مثل هذه األمور، هناك لجنة يرأسها وزير تبت ف

قسم األمن في مكتب رئيس الحكومة.. طلب منا فقط توصية لذلك، ونحن أوصينا بعدم الحاجة 
 .بتخصي  حراس شخصيين ألوالد نتنياهو، إال أن هذه التوصيات رفضت"

 4/1/2018األيام، رام هللا، 
 

 رقة بالقوةسلطة الهجرة لنتنيايو: ال يمكن طرد الجاجيين األفا .22
قدمت سلطة الهجرة في البالد، يوم الخميس، توصيات إلى الحكومة اإلسرائيلية، مفادها : محمد وتد

أنه ال يوجد صالحيات للدولة لطرد الالجئين األفارقة من البالد بالقوة، وأتت هذه التوصيات في 
الهيئة لألمن  أعقاب طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خالل جلسة الحكومة، من رئيس
 القومي، مئير بن شبات، بلورة خطة لطرد طالبي اللجود األفارقة من البالد بالقوة.

 4/1/2018، 48عرب 
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 2017انتهاكات االحتجال في القدس خجال  .23
انتهاكه لحقوق اإلنسان المقدسي، وعلى رأسها الحق في  2017واصل االحتالل اإلسرائيلي عام 

 لتنقل.الحياة والحرية والمسكن وا
فلسطينيا، إضافة إلى ثالثة من مدينة أم الفحم أعدموا في المسجد  14فقد قتلت قوات االحتالل 

 األقصى.
منشأة أخرى، مما أدى إلى تهجير  99منزال و 142وفي انتهاكها لحق السكن هدمت قوات االحتالل 

 نحو ألف فلسطيني.
منشأة أخرى غير سكنية خالل  45ا، ومقدسي 800منزال تؤوي  226وتحذر منظمات حقوقية من هدم 

 العام الجاري.
حالة اعتقال بين الفلسطينيين في القدس، ثلثها حاالت اعتقال  2430نحو  2017وسجلت خالل عام 

 ألطفال.
وفي اعتداد على حرية العبادة حاولت قوات االحتالل تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات على أبواب 

ألف مستوطن وعسكري، بينهم جنديان أديا تحية عسكرية  26نحو  المسجد األقصى الذي اقتحمه
 قبالة قبة الصخرة، ومجموعة صعدت إلى صحن القبة.

 وتم في العام الماضي افتتاح كنيس يهودي جديد في رواق داخل األنفاق المحاذية للمسجد األقصى.
 3200قة على بناد نحو على الصعيد االستيطاني أنشئت مئات الوحدات االستيطانية، وتمت المصاد

 شجرة. 185دونما، وءتالف  211وحدة أخرى، فضال عن مصادرة 
 4/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مؤسسات حقوقية تستنكر مشروع قانون إعدام األسرى  .24

استنكرت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الخميس مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على مشروع : غزة
ة اإلعدام على من يقوم بـ "اعتداد على حياة إسرائيليين" حتى يجري قانون يسمح بتطبيق عقوب

 مناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراد خالل األيام القادمة.
وقالت المؤسسات )مؤسسة الضمير وهيئة شؤون األسرى ومركز حريات( إن عقوبة اإلعدام هي 

ها ال تطبق إال ضمن قانون محاسبة عقوبة "قانونية" بناًد على القانون الجنائي لالحتالل، إال أن
 .1950، وقانون منع ومعاقبة على جريمة إبادة شعب لعام 1950النازيين ومعاونيهم لعام 
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وأضافت في بيان صحفي، أن العقوبة موجودة في األوامر العسكرية لالحتالل، إال ان إصدارها 
المدعي العام العسكري، ولم  يتطلب قرار محكمة عسكرية بإجماع ثالثة قضاة، وبأن تكون بطلب من

 تستخدم المحاكم العسكرية هذه الصالحية حتى اآلن.
على الرغم من ذلك، فأن قوات االحتالل تقوم بإعدام الفلسطينيين من خالل سياسة ممنهجة في قتل 

 الفلسطينيين خار  نطاق القانون، وفق المؤسسات.
ًفا من شروط تطبيق عقوبة اإلعدام، حي  وذكرت المؤسسات إن مشروع القانون الجديد يتضمن تخفي

يسمح بتطبيق عقوبة اإلعدام عن طريق قرار محكمة بإجماع إثنين من القضاة الثالثة وليس 
كما يمنع استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة أخرى، ويسمح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من  جميعهم.

 المدعي العام العسكري.
القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة اإلعدام في محاكم االحتالل إلى جانب كل هذا، فإن مشروع 

 المدنية وليس فقط في المحاكم العسكرية.
وذكرت أن المحاكم العسكرية لالحتالل تمنع وبشكل ممنهج األسرى الفلسطينيين من الحصول على 

ن إدلة، وبالتالي فمحاكمة عادلة، كما وال تتوافق هذه المحاكم مع المعايير الدولية للمحاكمة العا
 عقوبة اإلعدام هي عقوبة غير قانونية.

 4/1/2018، فلسطين أون الين
 

 األسير عدوان يعلق إارابه المفتوح عن الطعام .25
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، مساد يوم الخميس، بأن األسير داوود عدوان، قد : رام هللا

من إدارة سجون االحتالل بعدم تجديد االعتقال  علق إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم، بعد وعود
عاًما( من بلدة العيزرية شرق  34وقالت الهيئة في بيان صحفي إن: "األسير عدوان ) اإلداري بحقه.

أيام، احتجاًجا  10القدس، والقابع حاليا في معتقل "عوفر" االحتاللي دخل إضرابه عن الطعام منذ 
 ال اإلداري لمدة ستة أشهر.على إعادة اعتقاله وتحويله لالعتق

 4/1/2018، فلسطين أون الين
 

 انتهاء مدة حكمهامن رغم بالاالحتجال يرفض اإلفراج عن األسيرة ينية شرايعة  .26
عاما(، من مخيم بالطة  62رفضت قوات االحتالل، اإلفرا  عن األسيرة هنية شرايعة ): نابلس

دما اعتقلت قبل أسبوع من محكمة سالم، بعد بنابلس، شمال الضفة المحتلة، األم لثالثة أسرى، بع
 مشادة كالمية مع إحدى المجندات واالعتداد عليها.
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وقال عضو لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس عماد الدين اشتيوي: إنه من المقرر اإلفرا  عن 
أنها شيقل، مع العلم  5500األسيرة هنية شرايعة بعد الحكم عليها بسبعة أيام سجن، وغرامة مالية 

 . أنهت مدة الحكم أمس األربعاد
 وبين أن النيابة العسكرية رفضت اإلفرا  عنها بسبب اعتراض مجندة "إسرائيلية" على قرار اإلفرا .
 وتعد األسيرة هنية شرايعة أكبر أسيرة في السجون "اإلسرائيلية"، وتعاني من عدة أمراض مزمنة.

 4/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعجام
 

  تديور األوااع االقتصاديةو على اإلجراءات العقابية  لشبان يتظايرون بغزة احتجاجاً آالف ا .27
شارك آالف الشبان، مساد يوم الخميس، في مسيرة جماهيرية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ : غزة

 احتجاجا على سود األوضاع االقتصادية واستمرار الحصار، واإلجرادات العقابية بحق غزة.
لنا أن آالف الشبان تجمعوا قرب مفترق الترنس في جباليا؛ استجابة لدعوات حركات وأفاد مراس

شبابية، تنديًدا بتدهور األوضاع االقتصادية في ظل استمرار الحصار، واإلجرادات العقابية 
 المفروضة من السلطة ضد قطاع غزة، رغم خطوات المصالحة.

باس على خلفية استمرار تنصله من االلتزام وردد مشاركون في المسيرات هتافات تطالب برحيل ع
 باستحقاق المصالحة الوطنية.

 4/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعجام
 

 في مواجهات مع االحتجال في الضفة الغربية فلسطينياً  20إصابة  .28
فلسطينيا على األقل يوم الخميس  20وكاالت: أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة  - غزة رام هللا/
 هات مع جيي االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.في مواج

وبحسب المصادر، اندلعت المواجهات خالل مسيرة تشييع جثمان الشهيد الفتى مصعب التميمي 
 ستشهد يوم أمس بإطالق نار من جيي االحتالل في القرية.االذي كان قد 

 5/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 تشهاد فلسطيني ديسه مستوطن جنوبي الضفة الغربيةاس .29
األناضول: استشهد فلسطيني، يوم الخميس، جراد تعرضه للدهس بسيارة مستوطن  - رام هللا 

 إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
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عاما( تعرض  38وأفاد مراسل األناضول، نقال عن شهود عيان، بأن الفلسطيني رامي عيسى )
 ، جنوبي مدينة بيت لحم.”الخضر“رة مستوطن إسرائيلي على طريق عام، قرب بلدة للدهس بسيا

 وذكر الشهود أن الشاب الفلسطيني توفي على الفور، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يعرف بعد إذا ما كان الحاد  عرضيا أم متعمدا، كما لم يصدر أي تعليق على الحاد  من 

 .اآلنالجانب الفلسطيني حتى 
 5/1/2018العربي، لندن،  القدس

 
  "إسرائيل"أيالي أسرى غزة يطالبون بتدخل دولي للجم  .31

ر أهالي أسرى قطاع غزة بسخط كبير عن رفضهم للقانون الجديد الذي أقره الكنسيت عب   :غزة
. وأمام مقر المندوب السامي لحقوق "إعدام األسرى "اإلسرائيلي بالقرادة التمهيدية، ويقضي بتشريع 

لألسرى  "واعد"تجمع أهالي أسرى قطاع غزة ومتضامنون ونشطاد بدعوة من جمعية  اإلنسان
والمحررين، ورفعوا الفتات تندد بالتشريع اإلسرائيلي الجديد، وطالبوا بتدخل دولي إللزام سلطات 
االحتالل بالتقيد بالمعايير والقوانين الدولية، الخاصة باألسرى، في ظل ما يتعرض له األسرى 

 نيون من مضايقات وحمالت قمع إسرائيلية وءهمال طبي متعمد، أودى بحياة العشرات منهم. الفلسطي
 5/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 حملة إلكترونية لدعم أسيرة مقدسية "...إسراء أنقذوا" .31

تفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي على كل من وسم : أسيل جندي - القدس المحتلة
، دعما لألسيرة المقدسية الجريحة في سجون freeisraaحرية_إلسراد و##أنقذوا_إسراد و#ال

 عاما(. 32االحتالل اإلسرائيلي إسراد جعابي  )
من جسدها  %65وتعاني األسيرة المقدسية المعتقلة منذ أكثر من عامين من حروق عميقة أتت على 

ذ عملية وحكم عليها بالسجن بعد انفجار سيارتها أثناد قيادتها شرقي القدس، واتهمت بنيتها تنفي
 عاما. 11الفعلي لمدة 

وأطلق عدد من النشطاد والصحفيين الفلسطينيين حملة التغريدات الداعمة إلسراد، بعدما ناشدت 
عائلتها مصلحة السجون اإلسرائيلية قبل عدة أيام السماح بعالجها بسبب تدهور وضعها الصحي 

 ارتها، وعجزها عن القيام بمتطلبات الحياة اليومية.المتمثل في ارتفاع حاد ومستمر في درجة حر 
 4/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 محكمة االحتجال العسكرية تفرج عن نور التميمي .32
رفضت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية االستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية، : مجيد القضماني 

ر التميمي، من قرية النبي صالح شمال غرب رام هللا وأمرت، يوم الخميس، باإلفرا  عن الفتاة، نو 
 من الشهر الماضي. 20واعتقلت قوات االحتالل نور التميمي في  وسط الضفة الغربية.

وكان من المفترض أن يتم اإلفرا  عن نور، األحد الماضي، بكفالة مالية قدرها خمسة آالف شيكل 
ولكن لمنع اإلفرا  عن نور، سارعت النيابة  دوالر(، وبشروط أخرى، وبكفالة محاميتها، 1,400)

العسكرية لدولة االحتالل وقدمت الئحة اتهام بحقها، تضمنت ثال  تهم هي "االعتداد على جنود، 
 ساعة لالستئناف. 20وأمهلت المحكمة النيابة العامة  وءهانة جنود، وءعاقة عملهم".

 4/1/2018، 48عرب 
 

 ة" إلنزال العلم الفلسطينيقوات االحتجال تقتحم "سبسطي: نابلس .33
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر يوم الخميس، بلدة "سبسطية" شمالي مدينة نابلس، : نابلس

 وقامت بإنزال العلم الفلسطيني عن سارية في البلدة.
وأوضح رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، أن قوة من جيي االحتالل اقتحمت المنطقة األثرية في 

 وسط إطالق للرصاص وقنابل الغاز والصوت.البلدة 
وأضاف عازم خالل حدي  مع "قدس برس"، أن عدًدا من المواطنين أصيبوا باالختناق جراد 
استنشاقهم الغاز المدمع، مشيًرا إلى أن االحتالل انسحب من سبسطية بعد إنزال العم الفلسطيني من 

 السارية الموجودة في منطقة "تلة عيسى" األثرية.
ين أن االحتالل يستهدف البلدة التاريخية بشكل مستمر ضمن خطة شاملة تهدف السيطرة على وب

 المناطق األثرية والسياحية الموجودة فيها.
 4/1/2018، قدس برس

 
 مخالفًا للشرعية الدولية "القدس الموحدة"قانون  تعدمصر  .34

الخارجية المصرية، أن قانون  القاهرة: أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحد  الرسمي باسم وزارة
، الذي تم إقراره أمس األول، يعد مخالًفا لمقررات "قانون القدس الموحدة"بشأن  "الكنيست اإلسرائيلي"

الشرعية الدولية، الخاصة بوضعية مدينة القدس، باعتبارها واقعة تحت االحتالل، ومن ثم عدم جواز 
 م في المدينة.القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائ
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، أن هذا "اإلسرائيلي"وأضاف المتحد ، في تصريحات، مساد أمس األول، تعقيبا على القانون 
القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السالم والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاًتا على 

مصيرها من خالل وضعية مدينة القدس، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي، التي سيتحدد 
 المفاوضات بين األطراف المعنية.

 5/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 مصر يوصي بمضاعفة ميزانية صندوق دعم القدسفي مؤتمر  .35
أوصى مؤتمر )القدس بين الحقائق التاريخية وأساطير الصهيونية( بمضاعفة األموال المقررة : القاهرة

ن من مواجهة التحديات والضرائب الباهظة التي لصندوق دعم القدس وضواحيها لتمكين المقدسيي
يفرضها عليهم االحتالل اإلسرائيلي إلجبارهم على إخالد منازلهم بإطار مشروع التهويد للمدينة 

 المقدسة.
مصريون والعرب، في ختام أعمال المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، وأكد العلماد والمؤرخون ال

أن النضال الحقيقي للحفاظ على عروبة القدس وفلسطين هو ما يقدمه المقدسيون وسكان األراضي 
الفلسطينية المحتلة من تضحيات واستمرار تمسكهم بهويتهم وبقائهم على أرض األجداد تحت نير 

 ري اإلسرائيلي.االحتالل والحصار العسك
وطالبوا بترجمة الوثائق التاريخية واللوحات األثرية للمدينة المقدسة التي تؤكد عروبة القدس إلى 
اللغات العالمية وءيداعها في المكتبات وأرشيف المعلومات بمنظمات األمم المتحدة والدول الكبرى 

 واالستفادة من وثائق المستشرقين المنصفين في هذا الصدد.
ذر المشاركون في المؤتمر الذي عقده المجلس األعلى للثقافة في مصر، من أن "إسرائيل كما ح

 تمضي في تزييف هذه الوثائق وترجمتها بالعبرية ولغات أخرى لخداع الرأي العام".
 4/1/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 بمصر عن سعد الدين إبراييم "إسرائيل"يكذا دافعت سفارة  .36

لسفارة اإلسرائيلية في مصر عن األكاديمي سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون دافعت ا
 للدراسات، بعد محاضرته في جامعة تل أبيب.

وقالت السفارة، في منشور رسمي عبر "فيسبوك"، إنه "بناد على معاهدة السالم بين مصر وءسرائيل، 
 وار مع المجتمع اإلسرائيلي".فإن كل المصريين مرحب بهم لزيارة إسرائيل، وءجراد ح
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وتابعت بأن "فكرة مناهضة زيارة مواطن مصري إلسرائيل هي فكرة أكل عليها الدهر وشرب. وهي ال 
وبحسب السفارة، فإن "التعاون بين شعوب المنطقة هو المفتاح الرئيسي  تمت للواقع بصلة".

 لالستقرار واالزدهار االقتصادي في المنطقة".
 4/1/2018، 21عربي

 
 الملقي: القدس قضية سياسية مصيرية .37

استقبل رئيس الوزراد وزير الدفاع الدكتور هاني الملقي في مكتبه برئاسة الوزراد، ": بترا" –عمان 
الخميس، وزيرة الدفاع الهولندية آنك بيلفيد والوفد المرافق وبحضور سفيرة مملكة هولندا في  أمس

 عمان بابرة يوزياس.
وزيرة الدفاع الهولندية العالقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك سيما  وبح  رئيس الوزراد مع

في مجال التعاون الدفاعي، اضافة الى تطورات االوضاع السياسية واالمنية في منطقة الشرق 
 االوسط.

ولفت الى أهمية محاربة جذور واسباب التطرف واالرهاب، مؤكدا ان ايجاد حل عادل للقضية 
واحدا  تنمية اقتصادية واجتماعية وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون هي الضمانة  الفلسطينية

الستقرار المنطقة وعدم ظهور حركات ارهابية جديدة كون ذلك سيؤدي الى معالجة اسباب االرهاب 
 وليس االعراض التي تنتج عنه.

بل المسلمين والمسيحيين  واكد رئيس الوزراد ان القدس قضية سياسية مصيرية، وال تهم العرب فقط
في مختلف اصقاع العالم، ويجب ان يترك امر تحديد مستقبلها لمفاوضات الوضع النهائي، الفتا الى 
ان اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل قرار خطير ومخالف للقانون الدولي، وتهدد 

 الم.انعكاساته األمن واالستقرار ويحبط جهود استئناف عملية الس
 5/1/2018الدستور، عم ان، 

 
 "فلسطين النيابية" تستنكر موافقة البرلمان اإلسرائيلي على إعدام األسرى  .38

استنكرت لجنة فلسطين النيابية، مصادقة برلمان االحتالل اإلسرائيلي "الكنيست" على ": بترا" –عمان 
العمليات من المناضلين  القرادة األولى لمشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة اإلعدام بحق منفذي

 الفلسطينيين في الضفة الغربية.
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واعتبرت، في بيان صحفي أمس، أن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي اإلنساني، 
موضحة أنه في حال إقراره سيكون بمثابة جريمة حرب تضاف إلى جرائم الكيان اإلسرائيلي التي 

 تستوجب مالحقة مسؤوليه.
قلقها بخصوص األسرى والمعتقلين بالسجون اإلسرائيلية، داعية المجتمع الدولي للوقوف وعبرت عن 

 . عند مسؤولياته بالحد من غطرسة الكيان الصهيوني ومخالفته لكل المواثيق الدولية
 5/1/2018الغد، عم ان،  

 
 جدارًا على الحدود اللبنانية" إسرائيل"عون يحذر من بناء  .39

ئيس اللبناني العماد ميشال عون، من تواصل االنتهاكات اإلسرائيلية بحق قنا: حذر الر  -بيروت 
بالده، وما يقوم به االحتالل من أعمال بنية تحتية إلقامة جدار على الخط األزرق الفاصل بين 
الحدود اللبنانية واألراضي الفلسطينية المحتلة. ونبه عون، في كلمة له خالل جلسة مجلس الوزراد 

إلى خطورة تجاوز هذا الجدار للنقاط المحّددة في الخط األزرق، داعيًا إلى مراقبة هذا  اللبناني أمس
  األمر بدقة لتفادي أي تداعيات تنتج عنه. 

 5/1/2018الراية، قطر، 
 

 اتهام عميل إسرائيلي بالتخطيط الغتيال النائبة بهية الحريري  .41
ع العدو اإلسرائيلي، والتحريض على قتل بيروت: اتهم القضاد العسكري شخصين لبنانيين بالتعامل م

شخصيات سياسية، بينهم عضو كتلة المستقبل النائب بهية الحريري، خالل األيام التي تلت استقالة 
 رئيس الحكومة سعد الحريري، بهدف افتعال خّضة أمنية وضرب السلم األهلي في لبنان.

ض أبو غيدا، أن الموقوف محمد وكشف قرار اتهامي أصدره قاضي التحقيق العسكري األول ريا
مصطفى الضابط، كان على تواصل دائم مع عميل الموساد اإلسرائيلي اللبناني وليد النقوزي المقيم 
في إسرائيل، حي  قام األخير بتجنيده للعمل لصالح االستخبارات اإلسرائيلية، مقابل مبالغ مالية كان 

 التحويل المالي. يرسلها له من الدولة العبرية بواسطة إحدى شركات
كّلف محمد الضابط بتنفيذ مهمات عّدة في لبنان، أولها تصوير "وأفادت وقائع القرار بأن الموساد 

فيديو لحي البّراد في مدينة صيدا )جنوب لبنان(، وتركيز التصوير على دار اإلفتاد ومكتب تيار 
ومات عن كوادر وقيادات )حزب المستقبل في تلك المنطقة، أما المهمة الثانية فركزت على جمع معل

هللا( في المدينة ونشاطاتهم وأمكنة وجودهم، أما المهمة الثالثة فكانت تستهدف رئيسة لجنة التربية 
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النيابية وعضو كتلة المستقبل النائب بهية الحريري، وقد اعترف الضابط بقيامه بالمهمة األولى 
 ."وليد النقوزي  وءرسال مقاطع تصوير الفيديو إلى العميل اإلسرائيلي

أبلغ أحد مسؤولي )حزب هللا( الحا  "وبما خّ  المهمة الثانية، أوضح المتهم أنه لم ينفذها، وأنه 
محمد مغنية عّما طلبه اإلسرائيليون منه، وأخبره أن المسؤولين اإلسرائيليين طلبوا منه مراقبة النائب 

وا فترة استقالة الرئيس سعد الحريري وطلبوا من استغل"، مؤكدا أن اإلسرائيليين "بهية الحريري الغتيالها
النقوزي العمل والتخطيط الغتيال بهية الحريري من أجل افتعال خّضة في الداخل اللبناني، وقد وعده 
 ."النقوزي بتحسين وضعه المالي في حال نّفذ مهمة االغتيال بنجاح ومن ثم تأمين سفره إلى تركيا

 5/1/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 للقدس   برلمانيون موريتانيون يحتجون أمام السفارة األمريكية بنواكشو  نصرةً  .41
دعت رئيسة الفريق البرلماني الموريتاني لمناصرة القضية : وفا -نواكشوط -القدس عاصمة فلسطين

الفلسطينية، فاطمة بنت الميداح الرئيس األميركي دونالد ترمب إلى التراجع عن قراره باالعتراف 
 عاصمة إلسرائيل. بالقدس

وقالت بنت الميداح في تصريح لها خالل وقفة أمام سفارة الواليات المتحدة األميركية في نواكشوط 
احتجاجا على القرار الذي اتخذه ترمب مؤخرا باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل: إننا نطالب الرئيس 

وأضافت: إن الفريق البرلماني  رفضه.األميركي بالتراجع عن هذا القرار الذي أجمع العاَلم بأسره على 
الذي يضم الكتل والفرق البرلمانية يؤكده رفضه لقرار الرئيس األميركي األخير المتعلق بمدينة 

 القدس.
 4/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 مفتي ماليزيا: القدس راسخة في الوجدان اإلسجامي .42
تي الفيدرالي لدولة ماليزيا الشير ذو الكفل محمد جدد المف :وفا -كوااللمبور -القدس عاصمة فلسطين

 البكري، اليوم الخميس، التأكيد على مركزية مدينة القدس في الوجدان اإلسالمي.
وتابع ذو الكفل، في تصريحات لوكالة أنباد "برناما" الماليزية، إن القدس وكل فلسطين بمقدساتها 

الديني والحضاري واإلنساني، ولذلك فإن اإلسادة  اإلسالمية والمسيحية تمثل نموذجا ورمزا للتعايي
 إلى هذه القدسية والمساس بهذا الرمز يهدد سالم األوطان واألديان في العالم.

وأضاف: "رأينا أن قتل المسلمين خاصة الفلسطينيين أصبح بشكل دائم، ولألسف الشديد رأينا 
م الدعم له ومنع وتعطيل أي قرار دولي انتهاكات االحتالل وخرقه للقرارات الدولية واستمرار تقدي
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يحاسبه على اعتداداته وجرائمه، حتى وصل األمر إلى اعتراف الواليات المتحدة بأن القدس عاصمة 
 إلسرائيل، وهو ما دفع األزهر الشريش ومعه كثير من محبي السالم بالعالم الى رفضه واستنكاره".

 4/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 قانونية وسياسية "عاصفة"يثير  "إسرائيل"لجنسية عن مغاربة إسقا  ا .43
أثار مقترح قانون تقدم به أكبر األحزاب المعارضة في المغرب، وهو حزب : عبيد أعبيد -لرباط
، جداًل واسعًا في األوساط السياسية والحقوقية، وال سيما الهيئات المدافعة عن "األصالة والمعاصرة"

، خالد "حماس"لمملكة، وذلك إثر زيارة رئيس المكتب السياسي السابق لحركة األقليات الدينية في ا
، إلياس "األصالة والمعاصرة"مشعل، ووفد من الحركة، للرباط نهاية األسبوع الماضي. األمين العام لـ

سيتقدم في البرلمان بمسّودة قانون ُيسقط الجنسية "العماري، أعلن فجأة عقب لقائه مشعل، أن حزبه 
، وهو ما رّحب به مشعل في معرض تصريحاته للصحافة عقب لقاد "غربية عن مغاربة إسرائيلالم

 االثنين.
 "األصالة والمعاصرة"ما زاد حدة السجال في األوساط السياسية حول القانون هو خرو  رئيس كتلة 

جرادات تقديم في مجلس النواب )الغرفة األولى في البرلمان(، محمد أشرورو، لتأكيد أن حزبه سيبدأ إ
مقترح القانون المذكور إلى لجنة الخارجية في المجلس من أجل مناقشته. وأوضح أشرورو، في 

جادت خالل االجتماع الذي جمع األمين العام للحزب، "، أن فكرة المقترح "األخبار"حدي  إلى 
القانون  . كذلك، كشف رئيس برلمانيي الحزب عن عزمه على تقديم مسودة"إلياس العماري ومشعل

 إلى اللجنة مستهل األسبوع المقبل، وذلك رغم ضغط هيئات حقوقية للعدول عن ذلك.
  5/1/2018األخبار، بيروت، 

 
 البيت األبيض يناقش اليوم تقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية .44

ينــاقي البيــت األبــيض، اليــوم الجمعــة، تقلــي  المســاعدات األمريكيــة المقدمــة : تحريــر هاشــم حمــدان
لسلطة الفلسـطينية، وذلـك فـي أعقـاب تصـريحات الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب، التـي جـاد فيهـا أن ل

ونقلــــت صــــحيفة "هــــ رتس" عــــن  "الواليـــات المتحــــدة تقــــدم ماليــــين الــــدوالرات وال تحظــــى بــــأي احتــــرام".
ينية مسؤولين كبار فـي البيـت األبـيض قـولهم إنـه سـيتم فحـ  المسـاعدات الميزانياتيـة للسـلطة الفلسـط

(، "إسرائيلـ"بســبب مواقــف الفلســطينيين األخيــرة )بعــد إعــالن ترامــب اعترافــه بالقــدس المحتلــة عاصــمة لــ
 لتصريحات ترامب بهذا الشأن. واستمراراً 

 وبحسب المسؤولين فإنه من غير المتوقع أن تؤدي المناقشات إلى قرارات في المدى الزمني المباشر.
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مريكيـة ال تصـل مباشـرة إلـى السـلطة الفلسـطينية، وبحسـب تقريـر يشار إلـى أن ميزانيـة المسـاعدات األ
مليون دوالر لمشاريع في الضفة الغربية عن طريق وكالة  330تحويل  تمّ  2017 سنةرس، ففي جللكون

"، بينمـا قامـت اإلدارة األمريكيـة بتحويـل نحــو USAIDالمسـاعدات الدوليـة لـوزارة الخارجيـة األمريكيــة "
كل منفصل، لصـالح أجهـزة األمـن الفلسـطينية، التـي تحصـل علـى تـدريب وءرشـاد مليون دوالر، بش 30

 من ضباط أمريكيين، وتقوم بالتنسيق األمني الجاري مع جيي االحتالل اإلسرائيلي والشاباك.
 5/1/2018 ،48عرب 

 
 تقرير إخباري: المعونات األمريكية للسلطة الفلسطينية تتراجع ألدنى مستوياتها .45

جعت المعونات األمريكيـة المقدمـة إلـى السـلطة الفلسـطينية خـالل العـام األول مـن عهـد األناضول: ترا
وبحسـب معلومـات أحصـاها مراسـل  سـنوات. 10الرئيس دونالد ترامب، إلى أدنى مسـتوياتها منـذ آخـر 

إلى  من وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية األمريكيتين، فإّن المعونات األمريكية المقدمة األناضول
 عامًا. 23خالل عامين، تعادل المساعدة المقدمة إلى السلطة الفلسطينية طيلة  "إسرائيل"

 8سـنة، بلغـت  23وأوضحت المعطيات أن قيمة المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية خالل آخر 
ين خــــالل العــــام "إســــرائيل"مليــــارات دوالر، بينمــــا وصــــلت قيمــــة المســــاعدات األمريكيــــة المقدمــــة إلــــى 

وكشفت المعطيات أّن إجمالي المعونات االقتصادية األمريكية المقدمة  مليار دوالر. 8األخيرين، إلى 
وءلــى جانــب تلــك المســاعدات، وقــع الــرئيس  مليــار دوالر. 130، بلغــت 1949 ســنةمنــذ  "إســرائيل"إلــى 

 38، بقيمـة "إسـرائيل"السابق باراك أوباما على اتفاقية، تقّدم بموجبها واشنطن مساعدات عسـكرية إلـى 
 .2028و 2019مليار دوالر، وذلك خالل الفترة الممتدة بين عامي 

وفـــــي تفاصـــــيل المســـــاعدات األمريكيـــــة المقدمـــــة إلـــــى الســـــلطة الفلســـــطينية، فقـــــد تراوحـــــت قيمـــــة تلـــــك 
مليـــون دوالر ســـنويًا، ليرتفـــع هـــذا المبلـــغ إلـــى  60، عنـــد حـــدود 2000و 1994المســـاعدات بـــين عـــامي 

، وءلــى مليــار دوالر فــي الســنة االبــنيــون دوالر فــي عهــد الــرئيس األســبق جــور  بــوش مل 512حــدود 
، تراجعــت المســاعدات األمريكيــة المقدمــة إلــى الســلطة 2010وفــي  .2009األولــى مــن عهــد أوبامــا فــي 

مليـــون دوالر  461مليـــون دوالر، وتـــدنت أكثـــر فـــي العـــامين التـــاليين لتظـــل عنـــد  687الفلســـطينية إلـــى 
وارتفعـــت المعونـــات األمريكيـــة مجـــددًا إلـــى مليـــار دوالر مـــع حلـــول  ن دوالر علـــى التـــوالي.مليـــو  472و

، 2015، وشــهدت ارتفاعــًا طفيفــًا فــي 2014مليــون دوالر خــالل  497، وتراجعــت مــرة أخــرى إلــى 2013
 .2016مليون دوالر عام  457مليون دوالر، وتراجعت إلى  557لتصل إلى 
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مقارنـة  %32المسـاعدات األمريكيـة إلـى السـلطة الفلسـطينية بنسـبة  وفي عهد الرئيس ترامب، تراجعت
، حي  قّدمت واشنطن إلى الفلسطينيين خالل هذه فترة حكم ترامـب 2016مع المساعدات المقدمة في 

 مليون دوالر فقط. 285مساعدات بقيمة 
 4/1/2018 ،األيام، رام هللا

 
 في التمويل األمريكي للوكالة الدوليةسامي مشعشع: لم يتم إعجام األونروا بأي تغييرات  .46

مـن  األونـروا إعـالمصـرح النـاطق الرسـمي لوكالـة األونـروا سـامي مشعشـع أنـه لـم يـتم  :القدس المحتلة
"أن أكبــر عشــرة  وقــال مشعشــع: .لألونــرواي تغييــرات فــي التمويــل األمريكــي أاألمريكيــة بــ اإلدارةقبــل 

مئــة مــن الــدخل الــذي نحصــل عليــه. ونحــن ممتنــين لهــم مــانحين يقــدمون لألونــروا أكثــر مــن ثمــانين بال
 ."2018على دعمهم؛ وسنعمل بال هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 

 5/1/2018 ،الرأي، عم ان
 

 من اإلدارة األمريكية عن تغيير التمويل أي إشعار تتلق  كريس غانس: األونروا لم  .47
ة "ه رتس" عن المتحد  باسم وكالـة األونـروا، كـريس غـانس، قولـه نقلت صحيف: تحرير هاشم حمدان

أن واشنطن هي الـداعم  إن الوكالة لم تتلق أي حتلنة من اإلدارة األمريكية عن تغيير التمويل، مضيفاً 
 مليون دوالر. 300 األكبر لألونروا حي  تقدم لها سنوياً 

 5/1/2018 ،48عرب 
 

 عجز يائل في ميزانية األونروا إذا توقف التمويل األمريكيتقرير لـ"نيويورك تايمز" يتحدث عن  .48
تنـــاول تقريــر نشـــرته صــحيفة نيويـــورك تــايمز توعـــد الــرئيس األمريكـــي دونالــد ترامـــب  :نيويــورك تــايمز

 بوقف المساعدات للفلسطينيين بسبب اتهامه لهم بأنهم "باتوا غير مستعدين إلجراد محادثات السالم".
أن ترامب لم يشر  من رغمبالذه المساعدات تتدفق من خالل وكالة األونروا. و وأشار التقرير إلى أن ه

 إلى الوكالة صراحة، فإن سفيرته لدى األمم المتحدة نيكي هيلي أوضحت أن الوكالة تحت النظر.
مــن  لــم تنخـرط قـط فــي مفاوضـات ســالم، وبـدالً  1949وذكـرت الصـحيفة أن الوكالــة التـي أنشــئت عـام 

ا علـى الجهـود اإلنسـانية فـي أنحـاد الشـرق األوسـط وخاصـة فـي المنـاطق التـي بهـا ذلك ركزت انتباهه
 أكبر كثافة من أعداد الفلسطينيين المشردين.

، فإن الوكالة معترف بهـا دوليـا لجهودهـا "إسرائيل"وألمحت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تحفظات 
ا الخدمات والتمويل ألولئك المسـجلين الجئـين اإلنسانية وتلعب دورا رئيسيا في المنطقة. وتقدم األونرو 
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فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، في حـين أن مكتـب مفوضـية لألمـم المتحـدة 
 لشؤون الالجئين هو المسؤول عن الالجئين الفلسطينيين خار  مناطق الوكالة.

وتعمـل الوكالـة كحكومـة بحكـم الواقـع  المسـاعدات مـن األونـروا. ويتلقى جميع سكان قطـاع غـزة تقريبـاً 
هناك، حي  إنها مسؤولة عـن غالبيـة المـدارس ومرافـق الرعايـة الصـحية وبعـض الخـدمات العامـة فـي 

 القطاع.
وفي األردن، الذي يستضيف أكثر من مليوني الجئ فلسطيني، تقوم األونروا بتوفير المساعدات لهذا 

 العدد الذي يعتبر األكبر في المنطقة.
 2016 سـنةرت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف ميزانية الوكالة للبرامج تذهب إلى التعليم، وفـي وأشا

ــة  تــدعم المشــروعات  مــن ميزانيتهــا للرعايــة الصــحية. كمــا تــوفر الوكالــة قروضــاً  %17رصــدت الوكال
 المحلية الصغيرة.

الر بمــا فــي ذلــك تمويــل مليــون دو  369وتعتبــر الواليــات المتحــدة أكبــر ممــول لألونــروا، إذ تســهم بنحــو 
 .ةالطوار  لمساعدة الالجئين الفلسطينيين المحاصرين في الحرب األهلية في سوري
فـي ميزانيتهـا.  هائالً  وألمح تقرير الصحيفة إلى أنه إذا توقف التمويل األمريكي فستواجه الوكالة عجزاً 

مــا تقدمــه أمريكــا. وتتلقــى  ته بأقــل مــن نصــفاامهســإويــأتي االتحــاد األوروبــي ثــاني أكبــر المتبــرعين ب
مليــار  1.25كانــت تقــارب  2016 ســنةامات مــن أكثــر مــن مئــة متبــرع، وميزانيتهــا الكاملــة لهســإالوكالــة 

 دوالر. وهذا معناه أن أي خفض لميزانية الوكالة سيؤثر على الذين هم في أشّد الحاجة.
فـي جميـع أنحـاد  700عـددها ألف طفل يتعلمون في مدارس األونـروا التـي يبلـغ  500وهناك أكثر من 

ماليـين زيـارة مرضـية لمرافـق الرعايـة الصـحية  9الشرق األوسط. كما تـوفر الوكالـة تمـويال ألكثـر مـن 
 ألف شخ . 30في المنطقة. ويعمل بالوكالة أكثر من 

 4/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 واشنطن تقيم "سهرة استثنائية" لداعميها بتصويت القدس .49
الســـفيرة األمريكيـــة لـــدى األمـــم المتحــدة نيكـــي هـــايلي مســـاد األربعـــاد، حفـــل اســـتقبال  أقامـــت :نيويــورك

التــــي دعمـــت بالدهــــا خــــالل تصــــويت الجمعيـــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة الشــــهر  64 لممثلـــي الــــدول الـــــ
الماضـي، علـى قـرار يـدين اعتــراف الـرئيس دونالـد ترامـب بالقــدس "عاصـمة إلسـرائيل"، أو تغيبـت عــن 

عنوان "سـهرة اسـتثنائية لألصـدقاد"، نشـرت هـايلي صـورًا عـدة علـى تـويتر تظهـر فيهـا  الجلسة. وتحت
محاطة بسفراد وسفيرات خالل حفل اسـتقبال ُنظـم فـي نيويـورك. ونقلـت البعثـة فـي األمـم المتحـدة عـن 
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هــايلي قولهــا: "مــن الســهل علــى األصــدقاد أن يلتقــوا فــي األوقــات الجيــدة. لكــن األصــدقاد الــذين كــانوا 
 ".64 ا في األوقات الصعبة لن ننساهم أبدًا. شكرًا للـمعن

 5/1/2018 ،الحياة، لندن
 

 "آفاز" ُتنظم وقفة اليوم احتجاجًا على قرار ترامب بشأن القدس .51
ان بعــد صـــالة تــنظم منظمـــة "آفــاز" العالميـــة وقفــة احتجاجيـــة أمــام الســفارة األمريكيـــة فــي عّمـــ :عّمــان

 "،إسرائيلـ"األمريكــي دونالــد ترامــب االعتــراف بالقــدس عاصــمة لــ علــى قــرار الــرئيس الجمعــة، احتجاجــاً 
وقالـــت، فـــي بيـــان صـــحفي، إن "أعضـــاد المنظمـــة ســـيجتمعون فـــي المنطقـــة  ونقـــل ســـفارة بـــالده إليهـــا.

المخصصة للتظاهر أمام السفارة األمريكية للقيام بتحرك سلمي، يتضمن رفع أقنعـة مجسـمات تصـور 
امين نتنيـــاهو، كمـــا ســـترفع الفتـــة ضـــخمة تحمـــل رســـالة مـــن آالف ترامـــب ورئـــيس وزراد إســـرائيل بنيـــ

وأوضحت أن أعضـاد المنظمـة "يطـالبون القـادة العـرب  األعضاد بـ"آفاز" من مختلف أنحاد المنطقة".
 بطرد سفراد الواليات المتحدة من الدول العربية إلى أن يتراجع ترامب عن قراره بشأن القدس".

 5/1/2018 ،الغد، عم ان
 

 قف اإلسرائيلي من الدولة الفلسطينية!المو  .51
 عبد الرحمن أسعد 

)الحزب الحاكم في  "الليكود"، صوت 2017قبل أيام، وتحديدًا في آخر يوم من العام المنصرم 
إسرائيل( باإلجماع لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات إلى الدولة الصهيونية، وين  هذا 

ق قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال االستيطاني في القرار على السماح بالبناد الحر وتطبي
الضفة الغربية والقدس، األمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى توجيه انتقادات لإلدارة 

على اتخاذ هذا القرار، فيما اعتبرته  "الليكود"لما تجرأ  "لوال دعمها المطلق"األميركية، معتبرًا أنه 
إمعانًا في العدوان واالغتصاب للحق الفلسطيني والعربي، وتحديًا لإلرادة "لسطينية الفصائل الف
 ."الدولية

ومعلوم أنه منذ اتفاقات أوسلو فإن الرؤساد األميركيين قد دعوا إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن 
ين بخطاب سياسي قوامه ازدواجية المعايير في طروحاتهم وخططهم، مع وعود لفظية للفلسطيني
متواكبة مع ضمانات فعلية إلسرائيل دون ضغوط. وأخيرًا، جاد دونالد ترمب ليعلن صراحة أن القدس 

! وبسبب المواقف األميركية، سارت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، وحتى اليوم، "إسرائيل"عاصمة 
العنصري، تسريع : بناد جدار الفصل "الدولة الفلسطينية"في مسارات متوازية تؤكد كلها على رفض 
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، "دولة إسرائيل"، والقدس عاصمة موحدة لـ"إسرائيل دولة يهودية"وتيرة االستيطان، االعتراف بـ
والتشب  بالتنازل عن حق الالجئين في العودة. ومؤخرًا، حين سئل رئيس الوزراد اإلسرائيلي بنيامين 

ام الدولة الفلسطينية، أجاب: في لندن، عن إمكانية قي "تشاتهوم هاوس"نتنياهو، في معهد البحو  
لقد رأينا الكثير من الدول اإلسالمية في الشرق األوسط قد فشلت وينبغي إعادة النظر في نموذ  "

. وعن هذا "بعد اليوم( 1967السيادة الحديثة عديمة الحدود )بمعنى أنه ال حاجة لالستناد إلى حدود 
لعله بدا ": "لة الفلسطينية: كفانا كذبًا على أنفسناوهم الدو "في مقال بعنوان  "يوعز هندل"الرد، يقول 

( كتمل  نموذجي آخر من التقدم نحو الدولة الفلسطينية، "تشاتهوم هاوس"للجالسين في القاعة )في 
منذ خطاب جامعة بار إيالن الذي ُفرض عمليًا ". ثم يتابع: "لكن كانت هناك لحظة صفاد للحقيقة
تكذب إسرائيل على نفسها وتكذب على العالم. ال يوجد رئيس وزراد على نتنياهو من الرئيس أوباما، 
مع تعديالت حدودية طفيفة. لن يكون حل كهذا حتى ولو فقط  1967يؤمن بالعودة إلى خطوط 

بسبب القيود المعروفة للقدس، الالجئين والمستوطنين. وال يوجد زعيم فلسطيني يوافق على االكتفاد 
 ."(. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يوافق عليها الجميع1967)أي حدود  بدولة تقوم على أقل من هذا

إسرائيليًا، من األسئلة المركزية المطروحة: هل بمقدور أي رئيس وزراد إسرائيلي القبول بقيام دولة 
فلسطينية، علمًا بأن ذلك يعني بالضرورة إنهاد احتالل إسرائيل واستعمارها لكل أراضي الضفة 

دم جدار الفصل العنصري، وتفكيك المستوطنات مع تسريع االعتراف بالحقوق األساسية الغربية، وه
عندما يتحد  المسؤولون "في المساواة الكاملة؟ في هذا النطاق، أوضح )هندل( بأنه:  48لفلسطينيي 

اإلسرائيليون عن الدولة الفلسطينية، فإنهم يتحدثون عن حكم ذاتي، ربما موسعًا، يسيطر فيه 
طينيون سياسيًا، واإلسرائيليون أمنيًا.. االستراتيجية اإلسرائيلية منذ عقد كانت الكذب، والمناورة الفلس

 ."إلى أن يمر الغضب. عمليًا، الغضب لم يمر والكذبة لم تقدمنا إلى أي مكان
 قبل أن تركع إسرائيل متوسلة قيام دولة"في مقال بعنوان  "عوزي برعام"وفي سياق المضاد ذاته، قال 

ستمضي السنوات، وستركع إسرائيل على ركبتيها وهي تتوسل من أجل إقامة دولة ": "فلسطينية
فلسطينية، حي  ال يوجد حل حقيقي في دولة واحدة، تدير نظام آبارتايد، وستكون غارقة في حروب 

أن ، أستاذ التارير في جامعة تل أبيب، "شلومو زاند". من جانبه، أكد البروفيسور "ال نهاية لها
جدران الحديد لن تتمكن ألمد طويٍل من الدفاع عن إسرائيل، والسواد األعظم من الالجئين "

الفلسطينيين وأوالدهم وأحفادهم لن يتنازلوا طوعًا عن حق العودة. وليس أخالقيًا وال منصفًا أن تعترف 
عتراف اإلسرائيلي إسرائيل بحق العودة ألنه لن يتحقق، وعلينا أن نكون مستقيمين واإلقرار بأن اال

بحق العودة يتناقض جوهريًا مع وجود الدولة العبرية، وال يقرب الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى 
 ."السالم
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. "إسرائيل"جزد من أرض  1967أيديولوجيًا، تزعم مختلف األحزاب السياسية اإلسرائيلية بأن فلسطين 
لدولة الصهيونية إلى: عدم العودة لحدود وعلى هذه الخلفية، يظهر ما يشبه اإلجماع الداعي في ا

، وبقاد الكتل االستيطانية في "دولة إسرائيل"، وتكريس القدس عاصمة موحدة لـ1967الرابع من يونيو 
 ."ذات سيادة"الضفة الغربية تحت السيطرة اإلسرائيلية، ومن ثم عدم السماح بقيام دولة فلسطينية 

ب كثير من الفلسطينيين في تصديق إمكانية أن تؤدي ورغم ذلك، ومنذ اتفاقات أوسلو، فقد رغ
االتفاقات إلى إقامة دولة فلسطينية تحقق األهداف الوطنية الفلسطينية ولو تدريجيًا. ومع مرور 

، حرص الطرف اإلسرائيلي الحاكم على إفقاد "عملية السالم"السنوات واستمرار تعثر مفاوضات 
)نواة الدولة  "السلطة الفلسطينية"، مثلما حرص على تحويل القيادة الفلسطينية خيار إقامة الدولة

 المأمولة( إلى سلطات بلدية!
قد وصلت لكل القادة الفلسطينيين، فماذا هم فاعلون؟ وما الخطوات التي  "الرسالة"وأخيرًا، يبدو أن 

لخامس سيبنونها في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام هللا، يومي الرابع عشر وا
 عشر من الشهر الجاري؟

 5/1/2017االتحاد، أبو ظبي، 

 

 المجلس المركزي ... مؤسسة فعلية ام موسمية؟؟! .52
 نبيل عمرو
أخيرا وبعد إهمال وصل الى حافة اإللغاد، سينعقد المجلس المركزي الفلسطيني، وكلمة حافة اإللغاد 

، وبعد هذا أشهرة دورية كل ثالثة تبدو ثقيلة، اال انها موضوعية حين يقرر المجلس ان يعقد بصف
 القرار يستنكف عن االنعقاد ثال  سنوات.

المجلس المركزي مؤسسة رئيسية في النظام السياسي الفلسطيني، المفترض نظريا ان يكون نظام 
ولعل الجميع  مصيرية،وهو هيئة استشارية ورقابية، ومن صالحياتها اتخاذ قرارات  التحرير،منظمة 

 المركزي.تأسيس السلطة الوطنية بعد اتفاقات اوسلو اتخذه المجلس يذكر ان قرار 
ويضم المجلس المركزي في عضويته عصارة رواد المرحلة السياسية التي كانت فيها منظمة التحرير 

األرقام الصعبة في الشرق األوسط، ويضم كذلك مجربين في السياسة الداخلية والخارجية ممن  أحد
 عالم وقادة في الجاليات ورسال للظاهرة الفلسطينية في جميع انحاد العالم.عملوا سفراد في دول ال

مجلس كهذا ال يصح ان يهمي الى هذا الحد، وال أن يغيب عن المشهد الداخلي السياسي سنوات 
طويلة خصوصا وأن اللجنة التنفيذية التي هي مؤسسته القيادية اليومية، ال تكف عن التذمر من 
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كثيرة انعدامه بشكل فعلي، مع بقاد الشكليات التي ال تقدم وال تؤخر في حقيقة  ضعف دورها واحيانا
 االمر.

احدا  كثيرة مرت كنا فيها بأمس الحاجة لفعل ودور المؤسسة المركزية األعلى، دون ان ننتبه الى 
ته ان موسمية انعقاد المجلس المركزي، وفي فترات متباعدة جدا، البد وان تفقد هذا المجلس فاعلي

من ان ال  أفضلوقوة حضوره في الحياة السياسية الفلسطينية، ورغم ذلك فأن ينعقد بعد غياب طويل 
 ينعقد.

لهذا... ما هو المطلوب منه حقا؟؟ ال أعني هنا العناوين التي تحد  بها الكثيرون قبل االنعقاد، 
الضرورية والتي هي  القرارات أعنىوخالل فترة فوضى التصريحات المتعارضة والمتناقضة، وانما 

 من النوع الذي يمكن تطبيقه، وتحقيق فائدة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني من خاللها.
اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، المستطاع هو ان نواصل حراسة القضية الفلسطينية مما  إذايقال 

 يحيط بها من تحديات يمكن القول االن انها أمريكية إسرائيلية.
ا ترفع هراوة العقوبات، وءسرائيل تنفذها باإلجرادات والتشريعات، وما يجري هو ترتيبات خطرة أمريك

لتصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان " إيجاد حلول متفق عليها نظريا بين الفلسطينيين 
 واإلسرائيليين وعمليا بين اإلسرائيليين واالمريكيين".

 كيف يتم مواجهة يذا؟
، لم يقصر في أداد مهامه بإجمالهالذي هو الرصيد األساسي في العمل الوطني الشعب الفلسطيني 

حسب اإلمكانات المتاحة لديه، وفي مواقع عديدة سجل تقدما ظاهرا على النخب السياسية في 
 المبادرة والفعل، إذا كيف نوفر لهذا الشعب قدرات اضافية على مواصلة الصمود والفعل؟

لنراجع سياساتنا تجاه أهلها ومؤسساتها، وهذه أولوية ينبغي ان ال يجري رأس الحربة مدينة القدس ف
التهاون بها، فلو أن القدس تراخت بفعل حجم الضغوط الهائلة عليها فسائر الوطن سيتراخى كما 

 وجه. أكمليصاب الجسد بالحمى، هذا من األمور التي نستطيعها وال عذر لنا في عدم إنجازها على 
لمؤسساتنا التي كانت تتخذ  بإهمالنالقضية أيضا، فال مناص من االعتراف أوال ومن اجل حماية ا

القرارات المصيرية في حياتنا منذ انطالقة الثورة المعاصرة حتى تأسيس السلطة قبل عقدين من 
الزمن، حين يتجمد التقدم على المسار السياسي، ويمتد الى عكسه ينبغي ان ينصرف الجهد بمعظمه 

لداخلي، والوضع الداخلي مفكك على نحو مأساوي، فمن يصدق ان العالم كله مشغول الى الوضع ا
بالقدس ومتحد حولها بينما الفلسطينيون اصحابها وحماتها يواصلون انقسامهم ويقتتلون على نفوذ ال 

هذه  إلنهاديساوي خردلة بالقياس لنفوذ االحتالل فيهم، فهل ينجز المجلس المركزي مبادرة ملزمة 
 أساة المخجلة بعد ان فشلت كل المحاوالت السابقة من وضع حد لها .الم
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منا في عدم تنشيطها واستعادة مكانة القضية في نفوس  أليان حياتنا الداخلية ملك لنا وال عذر 
أهلها الذين ونظرا لتفكك الوضع الداخلي وعدم القدرة على إعادة تركيبه اقتربوا من ان يصابوا بداد 

 ذي هو اخطر داد يصيب شعبا في مرحلة التحرر الوطني.الالمباالة ال
السياسة ليست مجرد شعار وموقف انما هي حسابات وءجرادات وترتيبات، بوسعك ان تقول ما تشاد 
في أمريكا وءسرائيل، وحتى ضد أي دولة ال يعجبك موقفها، ولكن ما هو مطلوب حقا هو ان تعرف 

ات في هذا الزمن العاصف، وكيف تشرك كافة كيف تتصرف على األرض وكيف تدير التحالف
 العالم بها في اثراد التحليل والقرار. يمتلئالفعاليات والقوى الفلسطينية التي 

كانت منسوخة عن البيانات السابقة  إذالن يلتفت المواطن الفلسطيني الى البيانات الختامية، 
ى األرض ونتائجه وجدواه، وهذا ربما ازدحم بها األثير، بل سينتبه الى الفعل عل والخطابات التي

 يكون هو االختبار األخير للمرحلة السياسية المفترض ان تقودها منظمة التحرير الفلسطينية.
ان الشعب الفلسطيني المنغرس على ارضه على نحو يستحيل اقتالعه، يطالبنا بانتفاضة داخلية 

لمطلب الشعبي الجماعي من خالل احياد إدارية وتنظيمية وديموقراطية ومؤسساتية، فهل نؤدي هذا ا
مؤسساتنا جميعا وتمكينها من أداد دورها في القرار، انني ارى ان الحاجة تفرض ذلك والواقع يحتم 
ذلك والمصلحة الوطنية التي جاد الموقف االمريكي االخير ليضع الشعب والنخب السياسية وكل 

 ياته قبل أي شيد آخر.واحد يتعين تنظيمه وترتيب أولو  إطارالفعاليات في 
 5/1/2018القدس، القدس، 

 
 نتنيايو: يجا بالخميس .53

 جواد بولس
أثار قرار رئيس مجلس قرية عين ماهل منح شهادة تقدير لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، وتنظيم احتفال 
رسمي وشعبي بهذه المناسبة، ودعوة العديد من رؤساد المجالس والبلديات والوجهاد للمشاركة فيه، 
موجة من االستياد والغضب المحليين والقطريين؛ ففي القرية عارضه ستة أعضاد مجلس، من أصل 

اللجنة العليا لمتابعة "أحد عشر عضًوا، ومعهم وقفت فعاليات شعبية وسياسية عديدة، بينما أعلنت 
في  رفضها للخطوة وعزمها على إقامة وقفة احتجاجية كبرى  "شؤون الجماهير العربية في إسرائيل

 واجهة قاعة البلدة الرياضية التي سيحتفى فيها بالضيف وحاشيته.
كان متوقًعا، كما حصل بالفعل، معالجة هذه الحادثة بتبسيط شعاراتي كسول، ومواجهتها بردود فعل 
نمطية تقليدية شائعة بين المواطنين العرب ومستحبة عند بعض قادتهم خاصة في حاالت الخرو  

لوطني السائد، لكن الذي جرى في عين ماهل تخطى كونه استضافة وزير الصارخ عن المألوف ا
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إسرائيلي في زيارة خالفية كان يعارضها البعض، ويبررها آخرون، بكونها زيارة عمل قد تفضي إلى 
نتائج مادية لصالح القرية وسكانها، فتوقيت الزيارة والتكريم المعلن لم يتركا مجااًل للرهان على أهدافها 

 ية، وال فسحة لاللتباس، وكونها إشهار موقف سياسي واضح ومستفز.الحقيق
وءذا ما تمعنا بما سبق الزيارة ورافقها من تداعيات ونشاطات استباقية لم تثن، عملًيا، القائمين عليها 
عن قرارهم، قد نتوقع تحولها إلى حد  فارق سيستقدم أشباهه في المستقبل، كما سيؤثر تمريرها 

في تعزيز هندسة جينات القيادات المحلية، المستقوية على عظام هياكل مجتمعاتنا كسابقة ناجحة 
السياسية الواهنة؛ فقبل الزيارة، التي جرت يوم الخميس الفائت، شهدنا يوم االثنين مظاهرة محلية في 
 عين ماهل ندد فيها المشاركون بدعوة نتنياهو، ألنه غير جدير بالتكريم، بسبب ممارساته القمعية
ضد الفلسطينيين وبحق القدس على وجه التحديد، ومعاداته العقائدية والمنهجية السافرة لشرعية 
الوجود العربي في البالد. في حين أكد قبل ذلك السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، خالل 

 لجنة"المكر يوم الجمعة الذي سبق الزيارة أن  –مظاهرة لنصرة القدس، جرت في قرية جديدة 
. ووفًقا لما نشر في "المتابعة تنوي اتخاذ قرارات في حال تمت زيارة نتنياهو إلى قرية عين ماهل

قبل فوات األوان، نحن ال نستطيع "المواقع، فلقد وجه بركة رسالة حازمة إلى رئيس المجلس قال فيها 
و وترامب، أن كشعب أن نمر مر الكرام في األيام التي يجري فيها انتهاك القدس من قبل نتنياه

ُيستقبل )نتنياهو( ويأخذ مواطنة شرف أو مواطنة قرف على رأسه، نحن ال نستطيع أن نقبل ذلك، وال 
 ."نستطيع أن نسمح بذلك ولذلك نحن بصدد اتخاذ إجرادات

لم يتراجع رئيس المجلس عن قراره، ولم يرتدع ال هو وال من حضر من رؤساد ووجهاد وشخصيات، 
وية والمتظاهرين. تم االحتفال المخطط وشاركوا فيه، فانتقدهم البعض من صرخات بركة المد

وخونتهم قلة وهاجمهم آخرون، لكن األكثرية بقيت أسيرة صمتها ومارست حياتها اليومية بروتينية 
طبيعية، وفي مشهد يستدعي التفكر وال يحتمل االكتفاد بالشجب، ووصف الحد  بالعيب والعار 

مقصوًدا خدش عفة  "تحرًشا"ل واجهت المؤسسة القيادية العربية التقليدية والخسارة، ففي عين ماه
الذي حذرنا منه منذ سنوات، حين خذلنا  "المنزلق الخطير"عجزها العادي، وجّسد بعض عوارض 

قالعنا فسقطت واحدة تلو األخرى. شعور القيادات باالكتفاد الوظيفي الوطني، بعد كيل االتهامات 
قبال وتكريم نتنياهو غير كاف وغير مجد وغير مقنع، ألنه األسهل والبديهي للمشاركين في است
تقييم معمق لظاهرة نشود مراكز قوى محلية متنفذة وخارجة عن  إلجرادلم يبادروا  وءذاوالمفروغ منه، 

طوع المؤسسات العربية التمثيلية، فستشهد مجتمعاتنا استفحااًل متنامًيا لهذه الظاهرة وسيصبح 
 ا في المستقبل عسيًرا ومكلًفا.تجاوزه
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نحن نواجه في واقعنا حصيلة هزيمة بنيوية شاملة حلت بمنظومة الحكم المحلي، وما فتئت تبعاتها 
ما أدركت األحزاب والحركات والمؤسسات الناشطة  وءذاتؤثر وتنعكس في مفاصل حياتنا اليومية، 

سيغرق مجتمعنا أكثر في متاهات الفوضى بيننا هذه الحقيقة وأقرت بخطورتها وبضرورة مجابهتها، ف
، ولسوف تتبع ذلك هزيمة في االنتخابات البرلمانية "العرابين"والعنف والعربدة وستنتشر ظاهرة تكريم 

العامة المقبلة. قد يغضب كالمي الكثيرين لكن ذلك لن يغير من حقيقة كون رئيس مجلس عين 
االحتفال، ورؤساد آخرين، قيادين محليين  ماهل، ومثله رئيس بلدية الناصرة، الذي شارك في

منتخبين من قبل مواطني بلداتهم، واختيار رئيس عين ماهل، في حالتنا، طريق التحدي تم باسم 
، وباسمها أيًضا قرر أال يلزم الصمت إزاد ما "المألوف والمأمول"شرعيته المكتسبة ورفضها لتعريفات 

عة العليا، وهي أهم مؤسسة قيادية بين الجماهير العربية، قاله بركة، رغم أنه قيل باسم لجنة المتاب
كما أنه لم يحسب حساًبا لكون بركة ابًنا لتنظيم عريق وشخصية وطنية بارزة وصاحب تجربة 
ورصيد نضاليين مشهودين، فرغم كل ذلك رد رئيس مجلس عين ماهل صاع بركة بصاعين، وبنبرة 

لبلديات والمجالس العربية، الذين هاجموا عالنية مطّورة عما صدر في الماضي من بعض رؤساد ا
األحزاب والمؤسسات السياسية وقيادييها، فأكد، كما نشر على لسانه قبل زيارة نتنياهو، أنه لن يتراجع 

هللا يسامحك ويخليلنا اياك "عن قراره باستقبال بنيامين نتنياهو، وأردف قائاًل بكالم استثنائي اللهجة 
لينا، ما تهددنا وتخوفنا، نحن ال نخاف منك، وال من كل أمثالك، وال من جبهتك تناضل وتدير بالك ع

وال من أيمن عودة تبعك وال من كل جماعتك. نحن شعب صامد نعرف هللا ونخاف هللا، وال نقسو 
 ."على بعضنا بعضا بهذه الصورة

ه وفي معسكره، لم يكن رئيس عين ماهل أول المناكفين ولن يكون األخير، فهو يعرف من يقف مع
ولذلك مضى في مشروعه حتى النهاية، مدرًكا أنه يمثل حالة تؤطر كثيرين من الرؤساد العرب 
األعضاد في اللجنة العليا لرؤساد البلديات والمجالس العربية، الذين انتخبوا بشكل حر وديمقراطي 

على مذابح العمى  "اسيالسي"من قبل أهالي بلداتهم، في زمن نامت نواطير البيادر عن جناها وغاب 
 االجتماعي والمنافع الخاصة وت كل دور األحزاب والحركات السياسية بشكل موجع.

فعلى ماذا تبكي اليوم األحزاب وقادتها وقد أضاعوا مجدهم وهانوا؟ وكيف سينجحون باستعادة 
تحالف مع لل "مضطرون "الميادين بعد أن كانوا سبًبا في خسارتها، عندما أقنعوا مناصريهم أنهم 

السياسة  "ألف"كي تضمن أحزابهم العريقة دخول مرشح لها في هيئة مجلس بريئة من  "الشياطين"
حضور "االنتماد إلى البلد، أو أنهم مجبرون على دعم مرشحين عائليين، من أجل تأمين  "ونون "

ى جانب يظلل مصالح مصوتيهم ويضمن أصواتهم في المستقبل، أو أنهم ملزمون للوقوف إل "وظيفي
من أجل القضاد على فرص نجاح مرشح الحزب الغريم، فهذه  "رمادية هالمية"شخصيات إشكالية و
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المنافس صار هدًفا أجاز كل المحاذير والكبائر. ربما  "الرفيق"تبيح كل المعاصي وءسقاط  "القدسية"
الوطنيين  "أشرس"لنجد  "سكر أيديولوجية"نسوا تلك الكوابيس، لكننا لن ننسى كيف صحونا بعد ليلة 

ويحتضنونهم  "المنسف"ويعانقون بنشوة رؤساد بطعم  "الظفر"يقفون على منصات العب  و "أنقاهم"و
ورائحة البارود ومًعا يهنئون الشعب والظالم بانتصاراتهم الفريدة. ال أستهين بجميع من أعلى صوته 

أو أي فعل احتجاجي على تلك رافًضا دعوة نتنياهو وتكريمه، وال أستخف بكل من شارك في مظاهرة 
الدعوة، لكنني راقبت من كان داخل القاعة وما قيل فيها، وكان قلبي مع بركة حين وقف خطيبا على 
تلك الشرفة، وعيني على من غابوا ولم يقفوا إلى جانبه أو في ساحة البلد؛ فالوقفة والصرخة أوصلتا 

والرؤساد والوجهاد وقباطنة المؤسسات  رسالة واضحة لكنها بقيت منقوصة بسبب غياب القياديين
المدنية، وغيابهم كشف مجدًدا قدرة األحزاب الحقيقية، وعرى الشروخ العميقة في مرايانا، ونقل في 

 أو بصمتهم. "بالريموت كونترول"لمن كانوا في القاعة ومن أيدوهم  "البشرى "الوقت ذاته، نسائم 
والمدن العربية توالفت المجتمعات مع صوت الرعد نعيي واقًعا هًشا وخطيًرا، وفي معظم القرى 

الجديد ووعود البرق، وتساوق الناس وفًقا لقوانين السوق والطبيعة، التي ال تسمح ببقاد الفراغ وال 
بالعيي من غير مظالت واقية، فلجأوا إلى غرائزهم الفطرية واحتموا في حضن العائلة والمعبد، وفي 

ن يقف ورادهم. مجتمعنا صغير وكلنا يعرف تفاصيل واقع قرانا كنف عبادات المخاتير الجدد وم
ومدننا، فعلى الرغم من اقتراب موعد االنتخابات للمجالس البلدية والمحلية، لم نشعر بأي مبادرات 
جدية تبشر بإمكانية حصول التغيير المنشود، بل على العكس فيومًيا يتضح أن القوى السياسية 

المسؤولية، وأعجز من مواجهة القوى الجديدة الحاكمة؛ ومع أنني الموجودة هي أصغر من حجم 
استثنيت في الماضي مراًرا تنظيم الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وراهنت على قوتها وخبرتها 
وكونها المؤهلة األولى الستعادة الرشد وءحدا  الطفرة، نراها هي أيًضا على الرغم من مرور السنين 

ظم المواقع خطوتها األولى، حي  ما زالت على األغلب تخيط بمسالتها القديمة لم تخط في مع
 وتتردد هنا وتتخبط هناك، هذا باستثناد بدايات محدودة ومحمودة في بعض البلدات.

لقد انضمت قرية عين ماهل، وهي تتوسط الطريق بين الناصرة وقانا الجليل، إلى أخواتها، وتصرف 
جّيد، مضيًفا، مثل من سبقه، إلى ساحة الجماهير الواسعة معضلة قديمة رئيسها كمواطن إسرائيلي 

جديدة يحتا  حلها ألكثر من صالة وشتيمة وألنجع من مظاهرة وشعار. فمن سيواجهها ويحلها 
 وكيف؟

 5/1/2017القدس العربي، لندن، 
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 طــريــق الــيــمــيــن اإلســرائــيــلــي .54
 [ عوزي برعام

في ايامنا. اليسار الحقيقي يجب عليه النضال ضد  "يسار"يش مصطلح ليس من السهل تعر 
االحتالل وضد المس بالسلطة القضائية والنضال ضد القوانين الجديدة التي تهدف الى خرق كل 

، وهناك من هم "يمين"معيار اخالقي عالمي. ولكن اليسار حسب التعريش السائد هو كل من ليس 
و كل من ال يؤيد بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب واليمين المتطرف في أكثر دقة ويقولون: اليساري ه

اوروبا. هكذا ال يوجد لهؤالد الببغاوات أي مشكلة في ادعاد أن يوعز هندل وموشيه يعلون هما من 
نبي اليمين الحقيقي. عدد منهم يتم جرهم الى داخل  –اليسار، الذي يحارب ضد هيمنة نتنياهو 

ذين يرددون باسم معين، وكأن وظيفتهم هي أن يسيطر ترا  نتنياهو على خزان معد مسبقا لل
 المجتمع االسرائيلي.

ليس هناك فرضية بأن الكثيرين في اوساط الذين ليسوا من اليمين يشعرون ازاد هذه الردود بمشاعر 
وكأن صفوفا من المرددين المهددين يسيرون نحوهم. شعور  –االغتراب وحتى مشاعر الحصار 

ا يغرس ايضا في زعماد الخيار البديل االعتراف بأنهم يمثلون أقلية ليس لها قوة حقيقية وأن كهذ
الطريقة الوحيدة لتغيير الحكم هي التحد  بلغته والتماهي مع دوافعه واالختالف فقط على استنتاجاته 

ل طرح امني ليس هو الطريقة الصحيحة، ب –السياسية. حسب هذه الفرضية فان طرح بديل سياسي 
 بدائل جزئية ال تتحدى بشكل شامل نظريته، بل فقط تتحدى من يؤمنون بها.

صحيح أن نتنياهو يقدم للجمهور ما يكفي من االسباب لتحدي حكومته دون الشأن السياسي، الفساد 
ال يتلخ  فقط في ملفات االلف المختلفة، أو التحقيق مع دافيد بيتان، لقد تم التعبير عنه بالتشريع 

ي ينبع من دوافع فاسدة، من قمع السلطة القضائية من قبل وزيرة العدل باسم الحوكمة، التي الذ
ليست سوى غطاد للرغبة في تضخيم السلطة التنفيذية لخلق نبع جديد للتعيينات السياسية؛ وفي 
عروضات نتنياهو وجوقة المشجعين الذين يحرقون كل قيمة مقدسة. رئيس الحكومة يهين شرطة 

ل فقط ألنه يعرف أكثر من أي محلل آخر ماذا حد  في التحقيق معه والى أي درجة لم ينجح اسرائي
 في اقناع من يحققون معه بدوافعه الساذجة والصديقة.

يمكننا تقدير وجود احتمال معقول الستبدال نتنياهو؛ ولكن استبداله ال يبشر بالضرورة بنهاية حكم 
ي تظهر لدى كتاب مقاالت من اليمين. فهم يذكرون بهزيمة اليمين. يجدر االنتباه للتحذيرات الت

. التحذير واضح: نظام الحكم يمكن أن "أيها الفاسدون، مللناكم"تحت شعار  1992اسحق شامير في 
 يسقط في أيدي اليسار، لذلك يجب االستعداد للدفاع عن البيت.
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رورا من أن رئيس الواليات الناخب ليس غبيا وليس بالضرورة جزدا من القطيع. احيانا يكون مس
المتحدة يشبك ذراعه بذراع رئيس الحكومة، هو يرى أن السلطة الفلسطينية ضعيفة، غدا لن يدهشه 

، سيصل الى صندوق االقتراع وسيتذكر الى أية "ال يوجد من نتحد  معه"ضم المناطق حي  أنه 
ها الدفاع عن اسرائيل في درجة ضاق ذرعا بالفساد لكنه سيقول لنفسه: ال توجد جهة اخرى يمكن

نضالها ضد الفلسطينيين وضد جزد من العالم العربي. بكلمات اخرى، اذا لم يفهم الناخب أن طريق 
يمكن أن يؤيد استمرار الوضع الراهن.  –أو الى دولة ثنائية القومية  "ابرتهايد"اليمين تؤدي الى دولة 

 رورة الزمة.إن طرح خطة بديلة متزنة في مركز النقاش العام هي ض
 يآرتس

 5/1/2017الدستور، عم ان، 

 

 ام أحادي الجانب يلغي اتفاقات أوسلو .55
 كارني الداد
فكرة السيادة في المناطق ثارت منذ احتالل يهودا، السامرة وقطاع غزة، هضبة الجوالن وشرقي 

ساد في ، ولكنها نالت دفعة قوية في السنوات األخيرة عندما أخذت منظمة تسمى "ن1967القدس في 
األخضر" مهمة غرسها ودفعها إلى األمام. وانطالقا من الرؤية بأن ليس لليمين في إسرائيل في واقع 
األمر خطة سياسية، عملت "نساد في االخضر" على بح  الموضوع ومواجهة نواب من اليمين به، 

 كي يفهموا ما هو موقفهم والزامهم بالتفكير واتخاذ موقف في المسألة.
مل اسم "سيادة" ظهر نواب، وزراد وشخصيات عامة كثيرون، لكل واحد منهم ظل ما في مجلة تح

في تعريش ما هي السيادة اإلسرائيلية في المناطق. وكل هذا انطالقا من الفهم بان هذه ليست رغبة 
الفلسطينيين وانطالقا من الرؤية بانه ال توجد مفاوضات سياسية. ان احالل السيادة هو بالتالي ضم 

 دي الجانب للمنطقة، بخالف موقف الفلسطينيين ومعظم دول العالم.احا
ان اغلبية زعماد اليمين يطالبون بضم مناطق  ، او على االقل ضمها كخطوة اولى لضم كل 

وهكذا يتم الغاد اتفاقات اوسلو التي قسمت المناطق إلى ثالثة اقسام: مناطق أ تحت  –المنطقة 
ناطق ب تحت السيطرة االمنية اإلسرائيلية والمدنية الفلسطينية، السيطرة الفلسطينية الكاملة، م

والمناطق   تحت السيطرة اإلسرائيلية. في هذه المناطق توجد المستوطنات ومعظم طرق الوصول 
 اليها، ويعيي فيها قرابة نصف مليون نسمة.

ئيلي من جهة، ال القانون اإلسرا أنفسهممن المهم االشارة إلى أن المستوطنين الذين أخذوا على 
وهي هيئة  –يحظون بالحقوق من جهة، ويضطرون إلى عبور اروقة بسيطة عبر االدارة المدنية 
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عسكرية معقدة، هزيلة بالقوى البشرية، مؤتمنة على حياة السكان في المناطق. ال يمكنهم ان يكونوا 
، وكل تغيير يجب أن اشتروها من الفلسطينيين إذااصحاب االرض التي يبنون عليها بيوتهم، اال 

 يلقى االذن من البس البزة.
المستوطنون عطشى للحالة الطبيعية. وحقيقة أنهم هم أيضا، مثل الفلسطينيين، يعيشون تحت حكم 
عسكري، تثقل عليهم حياتهم. فهم مواطنو إسرائيل الذين ينتخبون ممثليهم لكنيست إسرائيل، ولكن 

قة العسكرية. كل شيد يحتا  إلى اذنه، االمر الذي يجعل الكنيست ال تدير حياتهم، بل قائد المنط
حياتهم متعلقة بنزوات وجدول أعمال رجل واحد. اما السيادة، في مناطق   على االقل، فستغير هذا 

 الوضع من ناحيتهم.
بالطبع، ينبغي ان يؤخذ بالحسبان بان مثل هذه السيادة ستتناول أيضا الفلسطينيين الذين يعيشون في 

طق   )الذي ليس معروفا عددهم الن هذا يعتمد على تقارير غير مصداقة من السلطة المنا
الفلسطينية، وفي كل االحوال ال يصل اال إلى بضع عشرات االالف(. هنا أيضا اآلراد منقسمة: 
هناك من يعتقدون بانه يجب نقلهم إلى المناطق أ أو ب، هناك من يدعون بانه يجب منحهم 

 كان شرقي القدس، وهناك من يقترحون منحهم المواطنة اإلسرائيلية الكاملة.االقامة، مثلما لس
 معاريف

  5/1/2017الغد، عم ان، 
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