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 المداوالت جاريةوتؤكد أن  ... والخارجية تنفيون دوالر لألونرواملي 125أنباء عن تجميد واشنطن  .1

موقع أكسيوس اإلخباري اإللكتروني ذكر ، عن مراسليها أن 6/1/2018وكالة رويترز لألنباء، نشرت 
 ا،ونرو األمليون دوالر من التمويل الذي تقدمه لوكالة  125يوم الجمعة أن الواليات المتحدة جمدت 

وبعد أيام من  رة الخارجية األمريكية قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا التمويل.ولكن مسؤوال بوزا
تهديد الرئيس دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل قال موقع أكسيوس إن 
المبلغ ُجمد لحين انتهاء إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب من مراجعة المساعدات األمريكية 

 للسلطة الفلسطينية.
ويشكل هذا المبلغ ثلث التبرع السنوي األمريكي للوكالة. وقال الموقع نقال عن ثالثة دبلوماسيين 
غربيين لم يكشف النقاب عن أسمائهم أنه كان من المفترض أن يتم تسليم هذا التمويل بحلول األول 

 من يناير كانون الثاني.
تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن تقرير أكسيوس" مضلل. وقال مسؤول الخارجية األمريكية الذي 

لمجرد أنهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة ال يعني تعليقه أو 
وسئل عما إذا كان قد تم  إلغاءه. المداوالت جارية وأمامنا حتى منتصف يناير التخاذ قرار نهائي".

 ول" ال. والتقارير التي تحدثت عن ذلك كاذبة".اتخاذ قرار مبدئي فقال المسؤ 
رفيع  مسؤوالا ، أن سعيد عريقات، من واشنطن عن مراسلها 5/1/2018القدس، القدس، وجاء في 

المستوى في وزارة الخارجية األمريكية نفى معرفته بأي معلومات جديدة تؤكد أو تتناول موضوع 
 ونروا.األها الواليات المتحدة األمريكية لوكالة مليون دوالر من المساعدات التي تقدم 125تجميد 

جديد أكثر مما  أيوقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ "القدس" عبر الهاتف: "ليس هناك 
أخبرناكم به باألمس، وأن اإلدارة تبحث موضوع المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة 

اح الصورة بشأن المساعدات األمريكية للفلسطينيين وأشار المسؤول إلى احتمال اتض للفلسطينيين".
 )بما فيها تلك التي تقدم لـ"أونروا"( مع بداية األسبوع المقبل.

 125يشار إلى أن القناة العاشرة اإلسرائيلية زعمت اليوم الجمعة أن الواليات المتحدة قامت بتجميد 
فض الرئيس محمود عباس الدخول في بسبب ر  ونروااألمليون دوالر كانت تقدمها كمساعدات لوكالة 

 محادثات سالم بقيادة الواليات المتحدة مع إسرائيل.
ورد المسؤول رفيع المستوى الذي طلب عدم ذكر اسمه على سؤال "القدس" بشأن مراجعة اإلدارة يوم 
الجمعة للمساعدات المالية التي تقدمها الواليات المتحدة للسلطة الفلسطينية وتحديد كيف سيتم 
تقليصها تماشياا مع تغريدة الرئيس األمريكي ترامب الثالثاء الماضي حين لوح بقطع المساعدات عن 
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الفلسطينيين بسبب اعتراضهم على قراره بشأن االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل، واستخدام 
قات وهو ذلك كوسيلة للضغط على الفلسطينيين :"إن الرئيس هو صاحب قدرات فائقة في عقد الصف

ملتزم بمحاولة التوصل إلى اتفاق السالم األمثل )صفقة القرن( والنهائي، تماما كما كان في السابق، 
ولكنه )الرئيس ترامب( لن يتسامح مع الترويج لإلشاعات الباطلة التي تنتشر )من قبل الفلسطينيين( 

ما زلنا نعمل بجدية على وأضاف هذا المسؤول "في الوقت نفسه،  عن أمريكا وعن حقيقة مواقفنا".
خطتنا الشاملة للسالم التي ستعود بالفائدة على اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وسيكشف 

 النقاب عنها عندما تكون جاهزة وفي الوقت المناسب".
عن مسؤول بارز في البيت األبيض نقلت صحيفة "هآرتس" ، أن 6/1/2018الحياة، لندن، وأضافت 
يتم فحص موازنة المساعدات المقدمة إلى السلطة بسبب مواقفها األخيرة، )التي أعقبت قوله إنه س

االعتراف بالقدس "عاصمة إلسرائيل"(، لكن المسؤول استبعد أن تؤدي المناقشات إلى "قرارات في 
 المدى الزمني المباشر".

 
 تي تستهدف األونروااإلسرائيلية الشرسة ال - الحملة األمريكية تدين "الفلسطينية الخارجية" .2

ـــربين  :رام هللا ـــة والمغت ـــةالفلســـطينية دانـــت وزارة الخارجي ـــة األمريكي اإلســـرائيلية الشرســـة التـــي  - الحمل
ســــواء مــــن خـــــالل التصــــريحات والمواقــــف األمريكيــــة التــــي دعــــت لقطـــــع  ،تســــتهدف وكالــــة األونــــروا

ورأت الــوزارة،  تلــك المواقــف.الصــدى اإلســرائيلي الــذي تنــاغم مــع  مالمســاعدات والــدعم عــن الوكالــة، أ
يســــتال بــــالمواقف  "إســــرائيل"، أن االئــــتالف اليمينــــي الحــــاكم فــــي 5/1/2018 فــــي بيــــان لهــــا الجمعــــة

األمريكية المنحازة لتل أبيب، مـن أجـل تنفيـذ المزيـد مـن المخططـات والمشـاريع االسـتعمارية التوسـعية 
ريكــي اإلســرائيلي الــراهن يهــدف إلــى وتابعــت أن "هــذا التنــاغم األم علــى حســاب أرض دولــة فلســطين.

حسم قضايا الوضـع النهـائي التفاوضـية بمـا فيهـا القـدس واألرض والحـدود والالجئـين مـن طـرف واحـد 
باالعتمــاد علــى قــوة االحــتالل، فــي انتقــال درامــاتيكي واضــح إلــى مرحلــة فــرض الحلــول علــى الجانــب 

رية فـــــي محاولــــة لتعميـــــق االحـــــتالل الفلســــطيني والعربـــــي، عبــــر مـــــا يشــــبه العمليـــــات الجراحيـــــة القســــ
 واالستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض".

 5/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 لعقد اجتماع طارئ للجنة االستشارية لألونروا للبحث في التهديدات األمريكيةيدعو زكريا اآلغا  .3
لتحريــر الفلســطينية رئــيس دائــرة شــؤون الالجئــين زكريــا دعــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنامــة ا :رام هللا

يجاد آليـات  اآلغا إلى عقد اجتماع طارئ للجنة االستشارية لألونروا للبحث في التهديدات األمريكية وا 
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وشـدد اآلغـا فـي  وبدائل لمواجهتها بما يحـاف  علـى اسـتمرارية عمـل وكالـة الغـوث فـي تقـديم خـدماتها.
هيئة األمم المتحدة مسؤولياتها تجاه األونروا والخطر الـذي يهـددها، مـن بيان على ضرورة أن تتحمل 

ورفــض اآلغــا التهديــدات  خــالل تخصــيص موازنــة ثابتــة لهــا مــن الموازنــة العامــة لهيئــة األمــم المتحــدة.
األمريكيــة وارتهــان موازنــة وكالــة الغــوث لمــزاا المــانحين واشــتراطاتهم، مؤكــداا أن األونــروا "خــط أحمــر 

مســـاس بهـــا ويجـــب أن تســـتمر بعملهـــا وتقـــدم خـــدماتها طالمـــا لـــم يوجـــد حـــل سياســـي لقضـــية نـــرفض ال
 ".1948الالجئين يقضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 

 6/1/2018 ،الحياة، لندن
 

 من الالجئين %75ونروا يهدد األ تقليص خدمات  :الخضري  .4
ي، جمــال الخضـــري، رئــيس اللجنـــة الشـــعبية قـــال النائــب فـــي المجلــس التشـــريعي الفلســـطين :واموكالــة 

مــن  %75ونــروا سيشــكل خطــراا علــى حيــاة نحــو األلمواجهــة الحصــار، إن أي تقلــيص لخــدمات وكالــة 
  الالجئين.

وحـــذر الخضـــري فـــي تصـــريح صـــحفي، أمـــس، مـــن أن معانـــاة الالجئـــين ســـتطال الخـــدمات الصـــحية 
ـــــاتهم، واصـــــفاا األمـــــ ـــــواحي حي ـــــة وكافـــــة ن ـــــة واإلغاثي ـــــين والتعليمي ـــــى الالجئ ـــــدة عل ـــــه "حـــــرب جدي ر بأن

 ونروا.ألوشدد على ضرورة التراجع عن التهديدات بتقليص التمويل األمريكي ل الفلسطينيين".
 6/1/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 األمريكي بشأن القدس اإلعالنكثفت من انتهاكاتها عقب  "إسرائيل"رياض منصور:  .5

فــي  ،لســطين لــدى األمــم المتحــدة الســفير ريــاض منصــورقــال المنــدوب الــدائم لدولــة ف :وفــا –نيويــورك 
ثالث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلـس األمـن لهـذا الشـهر 

األمريكــي االســتفزازي  اإلعــالنإنــه فــي أعقــاب  ،)كازخســتان( ورئــيس الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
ــــ ــــدس عاصــــمة ل ــــوة القائمــــة 6/12/2017فــــي  "إسرائيل"ـالقاضــــي بــــاالعتراف بالق ــــت إســــرائيل، الق ، كثف

بـــاالحتالل، انتهاكاتهـــا الصـــارخة فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة بمـــا فيهـــا شـــرقي القـــدس، فاســـتمرت 
عمليات القتل واإلصابات والسجن واالعتداءات على قطاع غزة المحتل بال هوادة على مدى األسابيع 

 .فلسطينياا  16فلسطينيين الذين استشهدوا في أعقاب هذا القرار إلى القليلة الماضية، ووصل عدد ال
ونــدد منصــور بقــرار اإلجمــاع الــذي اتخــذه حــزب الليكــود وموافقــة شــركائه فــي االئــتالف اليمينــي علــى 

ات اليهوديــة غيــر القانونيــة، عمر الضــفة الغربيــة المحتلــة وفــرض "الســيادة" اإلســرائيلية علــى المســت ضــم  
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"قـــانون" فــــي الكنيســـت اإلســـرائيلي يقضـــي بـــأن "إعــــادة أي جـــزء مـــن القـــدس إلــــى  إلـــى جانـــب تمريـــر
 (".120من الكنيست )من أصل  عضواا  80الفلسطينيين، يتطلب موافقة 

 6/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الهباش: القيادة ترفض االبتزاز ولن تفرط بذرة تراب من القدس .6
ين، مستشـــار الـــرئيس للشـــؤون الدينيـــة والعالقـــات اإلســـالمية أكـــد قاضـــي قضـــاة فلســـط :وفـــا –رام هللا 

محمــود الهبــاش، إن القيــادة الفلســـطينية ال يمكــن أن تفــرن بـــذرة تــراب مــن القـــدس، أو حبــة رمــل مـــن 
 شعب الفلسطيني.ال كل االبتزازات والتهديدات التي تمارسها اإلدارة األمريكية بحق   من رغمبالفلسطين 

قطـع المسـاعدات عـن "أن  ة بمسجد التشريفات في مقر الرئاسة برام هللا،وأضاف، خالل خطبة الجمع
الالجئــين الفلســطينيين هــو محاولــة رخيصــة ال يمكــن أن نخضــع لهــا، وال يمكــن أن تغيــر مــن مواقــف 

ودعــا  ."شــعبنا وقيادتــه حــول الثوابــت الفلســطينية فــي القــدس وعــودة الالجئــين وحريــة أســرانا األبطــال
مدينـة القـدس  مـب بحـق  ارفض أن يبيـع كرامتـه للغطرسـة األمريكيـة، ورفـض قـرار تر أحرار العالم الذي 

 إلى رفض العنصرية اإلسرائيلية وقراراتها الجائرة واإلرهابية ومواجهتها. 
 5/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 2017ألجهزة السلطة في الضفة خالل  اعتداءً  4,071 لجنة األهالي: .7

ة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية: إن األجهـزة األمنيـة التابعـة للسـلطة قالت لجن :رام هللا
اعتقـــاال سياســـيا،  1,255، منهـــا 2017 ســـنةاعتـــداء علـــى المـــواطنين خـــالل  4,071فـــي الضـــفة نفـــذت 

اســـتدعاءا، شـــملت شـــرائح شـــعبنا فـــي الضـــفة كافـــة، وذلـــك علـــى خلفيـــة انتمـــاءاتهم السياســـية،  1,608و
 ونشاطات أخرى، سواء مقاومة االحتالل أو حتى عبر مواقع التواصل االجتماعي. وممارسات

نفــــذها جهــــاز  اعتقــــاالا  452حالــــة اعتقــــال نفــــذها جهــــاز الوقــــائي، و 672وأكـــدت اللجنــــة أنهــــا أحصــــت 
 123لــدى الشــرطة، فيمــا لــم تحــدد  7عــن حالــة اعتقــال وحيــدة لــدى االســتخبارات و المخــابرات، فضــالا 
 سياسـياا  معـتقالا  738محـررا، و أسـيراا  680وأشارت في تقرير لها أن مـن المعتقلـين  رى.حالة اعتقال أخ

، معلمــاا  27، وصــحفياا  45، وجامعيــاا  طالبــاا  242لــدى األجهــزة نفســها، كمــا شــملت االعتقــاالت  ســابقاا 
 11مهندســين، و 5مــوافين، و 5تجــار، و 5محــامين، و 5أطبــاء، و 7، باإلضــافة لـــمدرســياا  طالبــاا  12و

 .واحداا  جامعياا  إماما، ومحاضراا 
اسـتدعتهم المخـابرات،  651مـواطنين، و 803وحول االسـتدعاءات، أكـدت اللجنـة أن الوقـائي اسـتدعى 

، ســابقاا  سياسـياا  معـتقالا  975وشـملت االسـتدعاءات، بحســب اللجنـة،  حالــة أخـرى. 154فيمـا لـم تتضـح 
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 8، ومدرســــياا  طالبــــاا  14، ومعلمــــاا  34فة لـــــ ، باإلضــــاصــــحفياا  67، وطالبــــاا  183، وأســــيرا محــــرراا  749و
 .محامين، وتاجرين، ومهندساا  3أطباء، و

 5/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 طبيعي القسام ذخر وطني وانضمامنا لمنظمة التحرير حقّ  سالح: حماس .8
ي "إن السالح الذ قال مسؤول ملف العالقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران:: خاص –غزة 

تملكه كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، هو ذخر وطني، وموقع عز وفخر لدى أبناء الشعب 
وأضاف بدران في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم" مساء الجمعة  الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

مته (: إن سالح القسام يدار عبر قيادة حكيمة واعية تدرك كيف ومتى تستخدمه وهي تعلم قي5/1)
 وقدره وحجم الجهد والدماء التي بذلت لتوفيره دفاعا عن شعبنا وقضيتنا".

، والتي الجمعة وعقب بدران، على ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر صباح يوم
زعمت "أن حركة حماس أبلغت رئيس السلطة محمود عباس استعدادها لوضع سالحها تحت إمرة 

 ت إليها"، مؤكدا أن وجود حماس ضمن منامة التحرير حق طبيعي لها.المنامة في حال انضم
وأضاف: "حين تصبح المنامة معبرة عملياا عن مختلف القوى والفصائل الفاعلة على الساحة 
الفلسطينية بحيث تعبر عن طموحات شعبنا وآماله ضمن مشروع متكامل للتحرير، يصبح الحديث 

 ي أو في آليات وأشكال المقاومة عموماا".منطقيا عن شراكة في القرار السياس
 5/1/2018، فلسطين اليوم

 
 سحب االعتراف بـ"إسرائيل" ومواصلة االنتفاضة يجب: "الجهاد" .9

أكد خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أهمية االستمرار في : وكاالت –خانيونس 
دس، وما تاله من قرار لحزب الليكود بضم االنتفاضة الفلسطينية رداا على القرار األمريكي بشأن الق

الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية، مطالباا السلطة بوقف "التنسيق األمني" فوراا، وسحب منامة 
 التحرير االعتراف بالكيان الصهيوني.

خالل مسيرة حاشدة دعت لها حركة الجهاد في خانيونس في الجمعة الخامسة بعد إعالن  ،وأضاف
القدس، انطلقت من المسجد الكبير نصرة للقدس ورفضاا للقرار األمريكي: ننتار أن  مب بشأناتر 

تصدر قرارات قوية ترتقي لمستوى الحدث اإلجرامي من الحكام العرب والمسلمين، مشيراا إلى أن هذه 
الجماهير التي تخرا في الساحة الفلسطينية والعواصم العربية والغربية تنتار قرارات قوية بطرد 

ولفت  لسفراء األمريكان من العواصم العربية، وسحب السفراء العرب من أمريكا والكيان الصهيوني.ا
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إلى أنه رغم الحدث الكبير ومرور نحو شهر عليه، إال أن األعالم الصهيونية ال تزال ترفرف في 
 بعض العواصم العربية واإلسالمية، واصفاا األمر بالعجز من الحكام العرب.

حبيب الحكام العرب على محاصرة السفارات األمريكية والصهيونية في العواصم  وحث القيادي
العربية واإلسالمية، مطالباا بسحب السفراء العرب من دولة االستكبار العالمي )أمريكا( المشاركة 

 تماما مع العدو الصهيوني الذي يخوض هذا الصراع مع شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية.
ة أن توقف السلطة الفلسطينية "التنسيق األمني" مع العدو الصهيوني المجرم، وشدد على ضرور 

وتساءل.. ماذا ننتار نحن الفلسطينيين لنبقي على عالقات مع هذا الكيان و"تنسيق أمني"؟ وماذا 
ننتار والعدو الصهيوني لم يعترف بحق واحد من حقوق شعبنا الفلسطيني؟، مطالباا منامة التحرير 

 ة بسحب االعتراف الفوري بهذا الكيان لتعود فلسطين واحدة موحدة إلى شعبنا الفلسطيني.الفلسطيني
 5/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 " تتجه للمشاركة باجتماع المجلس المركزي الجهاد""األيام":  .10

لدى  وكاالت: كشف مصدر في حركة "الجهاد اإلسالمي"، يوم الجمعة، أن التوجه العام –رام هللا 
الحركة يميل نحو المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني لمنامة التحرير الفلسطيني، 

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن  المقرر عقده منتصف كانون ثاني الجاري.
وجه وأضاف إن "الت الحركة ما تزال تدرس بعمق الدعوة التي تسلمتها للمشاركة في االجتماعات.

 العام يميل نحو المشاركة من أجل رفع سقف مخرجات المجلس".
 5/1/2018األيام، رام هللا، 

 
 فتح إقليم بلجيكا ولوكسمبورغ تطلق حملة لمحاكمة قتلة الشهيد أبو ثريا .11

أطلقت حركة فتح إقليم بلجيكا ولوكسمبورغ، ومؤسسة "فلسطينيو بلجيكا"، اليوم  :وفا –بروكسل 
البيرتين وسط العاصمة بروكسل، فعاليات الحملة الدولية لمحاكمة قتلة الشهيد الجمعة، في ساحة 

وافتتحت الحملة، التي حضرها سفير دولة فلسطين في بروكسل عبد الرحيم  المقعد إبراهيم أبو ثريا.
الفرا، وأمين سر اإلقليم وحشد من الفلسطينيين والعرب واألجانب، بعرض فيلم وثائقي عن الشهيد أبو 

ضد األطفال الفلسطينيين وِفي مقدمتهم  اإلرهابيا وفيلم آخر ياهر وحشية االحتالل وممارسته ثر 
لكترونية ومكتوبة بهدف رفع إواستكملت الفعاليات بجمع توقيعات  الطفلة األسيرة عهد التميمي.

 دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية في الهاي لمحاسبة قتلة الشهيد أبو ثريا.
 5/1/2018يدة، رام هللا، الحياة الجد
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 في لملمة جراحاته الداخلية عين الحلوة ماض   مخيمحماس:  .12
أقيم يوم أمس الخميس في مخيم عين الحلوة لقاء مصالحة بين عائلتي السعدي وآل ناصر : بيروت

 .8/12/2017التي فقدت ابنها عبد الرحمن الناصر في إطالق نار عشوائي في 
ة حماس في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة كلمة أكد فيها أهمية وألقى المسؤول السياسي لحرك

التصالح والتسامح داخل المجتمع الفلسطيني الذي يعيش مرحلة صعبة فيها من المشاريع التي 
وثمن شناعة موقف عائلة الشهيد الوطني والمسؤول الذي عبر عن متانة . تستهدف وجوده واستقراره

الفلسطيني، وموقف عائلة السعدي الذي يحسب لهم، "وهو موقف  العالقات بين أطياف الشعب
وطني يسجل لهم في ال الفوضى التي تعم المنطقة"، مبيناا أن مخيم عين الحلوة ماض في لملمة 

 جراحاته الداخلية.
كما أكد شناعة رفض كل المشاريع التي تحاك لقضية فلسطين، وعلى رأسها قضية نقل السفارة 

يكود والكنيست اإلسرائيلي بضم الضفة لدينة القدس، وما تبعها من قرارات لحزب الاألمريكية إلى م
مب بوقف المنح األمريكية المقدمة االغربية لدولة الكيان الصهيوني، وأن التهديد الذي وعد به تر 

وقيمتها ثالثمائة وثمانون مليون دوالر تستهدف قضية الالجئين، وعلى رأسهم  األونروالوكالة 
 ئون الفلسطينيون في لبنان، وخاصة مخيم عين الحلوة.الالج

 5/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األونروا إلى حلّ  يدعوجلعاد أردان  .13
إلى تفكيك وكالة األونـروا فـي أسـرع وقـت  أردانوكاالت: دعا وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد ال

علـــــى تقريـــــر نشـــــره التلفـــــاز  اا عقبـــــم ،5/1/2018 فـــــي تصـــــريح صـــــحفي الجمعـــــة أردان،وقـــــال  ممكـــــن.
اإلسرائيلي عن معارضة وزارة الخارجية اإلسرائيلية ألي قـرار أمريكـي بتخفـيض المسـاعدات األمريكيـة 

 ،"أجــد صــعوبة فــي االعتقــاد بــأن الخارجيــة اإلســرائيلية تعــارض قطــع المســاعدات لألونــروا :لـــ"األونروا"
 والتي تساعد اإلرهاب بجميع الطرق!". ،من حلها الا وهي الهيئة التي تديم مشكلة الالجئين بد

 5/1/2018 ،األيام، رام هللا
 

 نفتالي بينيت يطالب ترامب بوقف تمويل األونروا .14
نفتـالي بينيـت اإلدارة األمريكيـة بتنفيـذ تهديـدها بوقـف  اإلسرائيليوزير التربية والتعليم طالب تل أبيب: 
ات الــــرئيس ترامــــب والســــفيرة هيلــــي، ب لغــــاء المســــاعدات األونــــروا. وقــــال: "إن تصــــريحوكالــــة تمويــــل 

األمريكية لألونروا هو الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به". وزعم بينيت أن "األونروا منامة داعمة 
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لإلرهـــابيين، ووجودهـــا ذاتـــه يـــديم الوضـــع البـــائس لســـكان قطـــاع غـــزة". وقـــال إنـــه ال ينبغـــي أن تكـــون 
ة مختلفـــة عـــن مســاعدة الســـكان الســـوريين الــذين يعـــانون مـــن ناـــام المســاعدة المقدمـــة إلـــى ســكان غـــز 

اإلرهــاب أو مــن أي مجموعــة مــن أحفــاد الجئــين آخــرين فــي العــالم. وتــابع بينيــت: "أتوقــع مــن جميــع 
الهيئــات الحكوميــة اإلســرائيلية بمــا فيهــا وزارة الخارجيــة دعــم قــرار خفــض ميزانيــة المنامــة التــي تخــدم 

 ا يجري إخفاء الصواريخ"، بحسب قوله.إرهابيي حماس وفي مدارسه
 6/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 تكشف أن نتنياهو حصل على بدالت فاخرة ولم يكتِف بالسيجار والشمبانيا إسرائيليةتحقيقات  .15

تشتبه الشرطة اإلسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، لم : تحرير هاشم حمدان
ر الفاخر وزجاجات الشمبانيا من رجل األعمـال ميلتشـين، فـي ملـف الفسـاد الـذي يطلـق يكتفيا بالسيجا
نمــا حصــل نتنيــاهو علــى بــدالت فــاخرة مــن محــل األزيــاء اإليطــالي بريــوني، 1000عليــه "الملــف  "، وا 

وبحســب صــحيفة معــاريف فــ ن نتنيــاهو  ألــف دوالر. 50حتــى  5والتــي تتــراوح أســعار منتجاتــه مــا بــين 
 البلدات من صديق للعائلة، وهو المليونير اليهودي األمريكي سبنسر بارتريدا. حصل على هذه

وأشــارت الصــحيفة إلــى أن بارتريــدا قــد زار الــبالد فــي الربيــع الماضــي، وجــرى التحقيــق معــه مــن قبــل 
عقـب مكـت نتنيـاهو علـى و  الوحدة القطرية للتحقيـق فـي االحتيـال، وذلـك بشـبهة تقـديم منـافع لنتنيـاهو.

 .عاماا  20لبدالت الفاخرة باالدعاء أن عالقة صداقة بتجمعه ببارتريدا منذ أكثر من قضية ا
، مـع المحــامي المقــرب 4/1/2018 إلـى ذلــك، أضـافت الصــحيفة، أن الشـرطة قــد حققــت، يـوم الخمــيس

" فـــي 433مــن نتنيـــاهو، يتســـحاك مولخــو، والـــذي كـــان مبعوثــه الخـــاص، فـــي مكاتــب الوحـــدة "الهـــاف 
 ".3000هي القضية التي يطلق عليها "الملف قضية الغوصات، و 

 5/1/2018 ،48عرب 
 

 بالتحقيقات مع نتنياهو ستتأخر لعدة أشهر الشرطةتوصيات  .16
ـــــدر ـــــر رامـــــي حي ـــــة، مســـــاء الجمعـــــة: تحري ـــــة اإلســـــرائيلية الثاني ـــــاة اإلخباري ، أن 5/1/2018 أوردت القن

بنيامين نتنيـاهو سـتتأخر ألشـهر التوصيات التي ستقدمها الشرطة حول التحقيقات مع رئيس الحكومة 
وبحســب مــا نقلــت القنــاة عــن مصــادر  عديــدة، وذلــك ألســباب تتعلــق بضــرورة اســتكمال مــواد التحقيــق.

لهـــا، إن الشـــرطة المحققـــين طلبـــوا اســـتكمال التحقيقـــات فـــي الـــبالد وخارجهـــا، ومـــن ضـــمنها إخضـــاع 
 نتنياهو لجلسة تحقيق ثامنة.

 5/1/2018 ،48عرب 
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 يضطر لكشف لقاءاته مع ألوفيتش ونتنياهقرار حكم:  .17
مـرات بمالـك شـركة بيـزك  7اجتمع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين نتنيـاهو : تحرير محمود مجادلة

، التــــي شــــغر نتنيــــاهو فــــي جــــزء منهــــا منصــــب وزيــــر 2015و 2013شــــاؤول ألــــوفيتش بــــين الســــنوات 
مطـوالا، العالقـات الوثيقـة التـي االتصاالت في مـا يعرضـه لوقـوع تضـارب مصـالح، إذ أخفـى نتنيـاهو، 

وبي ن الكشف عن مواعيد اللقاءات والذي صدر بقرار المحكمة المركزية في القدس،  جمعته بألوفيتش.
بعد أن توصل مقدم الدعوى، شاحار بن مئير، والنيابة العامة إلى توافق بشأن نشـر هـذه المعلومـات، 

 ة.أن اللقاءات عقدت في المنزل الرسمي لرئيس الحكوم
هــآرتس عقــدت بعـــض اللقــاءات التـــي جمعــت ألــوفيتش ونتنيـــاهو علــى شـــكل صـــحيفة وبحســب موقــع 

حفالت عشاء، وعقدت ثالثة منها، خالل جدول أعمال مزدحم حين كان نتنياهو يشغل منصب وزير 
عـــن ملفـــات شـــركة بيـــزك. ومـــع ذلـــك، لـــم يبلـــغ نتنيـــاهو عـــن عالقتـــه  اتصـــاالت كـــذلك، وكـــان مســـؤوالا 

 ما تولى صالحيات وزارة االتصاالت.بألوفيتش عند
 5/1/2018 ،48عرب 

 
 ه عشية العيداستقبال ثيوفيلوس واحتجاجات ضدّ  ترفضبلديات فلسطينية  .18

عشية االحتفال بعيد الميالد وفق التقويم الشرقي، قررت بلديات بيت لحم وبيت ساحور : رامي حيدر
وفيلوس في احتفاالت يوم السبت، بسبب وبيت جاال وفعاليات فلسطينية أخرى، مقاطعة البطريرك ثي

الصفقات المشبوهة التي قام بها وسرب خاللها أمالك وعقارات فلسطينية للجمعيات االستيطانية في 
 مختلف المناطق، ومن بينها القدس المحتلة.

ا  غابت هذه البلديات عن بروتوكول  أنوتعتبر مقاطعة ثيوفيلوس سابقة في التاريخ، إذ لم يحدث أبدا
الستقبال المتبع في فلسطين واألردن وسورية، ومن المتوقع أن تقام االحتجاجات عند زيارته مدينة ا

 بيت لحم عشية العيد.
ولن يشارك الرئيس الفلسطيني كذلك، محمود عباس، في العشاء الذي يقيمه ثيوفيلوس، وسيحضر 

ما فتح باب التحليالت، فقط قداس منتصف الليل، لكنه لم يصرح بسبب عدم مشاركته في العشاء، 
 وكذلك لم يصرح بأنه مقاطع للعشاء، بل مجرد غير مشارك.

 5/1/2018، 48عرب 
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 "معا" تحصل على وثائق خطيرة تدين البطريرك ثيوفيليوس .19
 أنليف صباغ، أ، األرثوذكسية األوقافكشف الباحث الفلسطيني لشؤون  ": معا"خاص -بيت لحم 

مؤخرا تقدم مادة دسمة جدا عن التدخل الدولي السياسي وخاصة  وثائق ويكيلكس التي حصل عليها
 ، في شؤون البطريركية اليونانية في القدس.األمريكي

وكالة معا والتي صدرت من مكتب وزارة الخارجية  إلىحدى هذه الوثائق التي وصلت نسخة منها إ
 أنف بثيوفيليوس الثالث تؤكد لالعترا اإلسرائيليةلدى السلطة  األمريكيفيما يخص التدخل  األمريكية

مقابل التزامات خطيرة منها ما يخص "صفقة  اإلسرائيليثيوفيليوس الثالث حصل على االعتراف 
 باب الخليل".

 األمريكياليوناني، ثيوفيليوس الثالث، للمحلق السياسي  األرثوذكسيوتقول الوثيقة:" قال البطريرك 
 16بلغ البطريركية في القدس يوم أرافي ايتان  اإلسرائيليالوزير  إن 2007ديسمبر  18يوم التقاه في 

يزال ينتار وثائق رسمية  مااعترفت به، وقال انه  اإلسرائيليةالحكومة  أن / كانون الثانيديسمبر
 نها تقنية.أ، لكنه وصفها باإلسرائيليةللحكومة 

 اإلسرائيليةالحكومة  البطريركية ستحترم جميع االتفاقات السابقة مع إن: أيضاوقال ثيوفيليوس 
اليونانية في القدس الشرقية، التي باعها البطريرك السابق  األرثوذوكسية األمالكوتعامل قضية 

 ، كمسألة قانونية".لإلسرائيليينارنيوس 
االعتراف به سيمكن  إن" األمريكيمن الوثيقة قال ثيوفيليوس للمحلق السياسي  آخروفي مكان 
على مجموعة من القضايا غير  اإلسرائيليةانية من العمل مع الحكومة اليون األرثوذكسيةالكنيسة 
 المحددة".

وفي هذا الصدد قال الباحث اليف صباغ ان ما جاء في هذه الوثيقة يؤكد ما نشرناه سابقا من 
وقال فيه  11/7/2006يوم  اإلسرائيليةمحضر سري جمع البطريرك ومحاميه مع اللجنة الوزارية 

ن االعتراف به أو  اإلسرائيليوالبطريرك نفسه "انه مستعد لعقد صفقات مع الطرف محامي البطريرك 
 صفقات جاهزة". 3يسهل الطريق لتوقيع 

من مكتب نائب مدير  2014مارس  20هذا وتفضح وثيقة سرية اخرى من وثائق ويكليكس كتبت في 
مذكرة التفاهم اليوناني  تتضمن األمريكيوزارة الشؤون الدينية اليونانية وقدمت للمحلق السياسي 

حول  األوروبيباالتفاق "سرا" مع الفاتيكان والبطريركية اليونانية في القدس واالتحاد  األمريكي
 المقدسة فيها عند الحل النهائي. األماكنوضعية القدس و 

ذلك بين الحكومة  ما قبل أو 2013وتشير الوثيقة الى اتفاق سري حصل "كما يبدو" في العام 
والقدس على  إسطنبولبموافقة الفاتيكان والبطريركية اليونانية في  األمريكيةية ووزارة الخارجية اليونان
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تكون القدس "البلدة القديمة" في الحل النهائي ذات وضعية خاصة ال سيادة سياسية فيها بهدف  أن
ق التصور يتم وبالتالي وف، المقدسة" األماكن"الحفاظ على حقوق المسيحيين والمسلمين واليهود في 

سالميةثالث هيئات دينية )يهودية مسيحية  إنشاء اليونانية  األرثوذكسية(، بحيث تكون البطريركية وا 
هي الهيئة المسيحية، وتشكل مجمل الهيئات الثالث  األرمنيةوكنيسة الفرنسيسكان والبطريركية 

ئات الدينية والسلطات مجلس ديني مشترك منفصال عن السلطات السياسية وتكون العالقة بين الهي
 .األطرافالسياسية عن طريق مفوض اعلى خاص يتمتع بثقة جميع 

ويعلق الباحث صباغ على هذا بقوله "ان تشكيل هيئة مسيحية تشارك فيها دولة اليونان واالتحاد 
االوروبي والفاتيكان برعاية امريكية دون ان يكون للسلطة السياسية الفلسطينية اي حق على الكنيسة 
االرثوذكسية المقدسية ودون ان يكون البناء هذه الكنيسة الفلسطينيين واالردنيين اي حق في ادارة 
شؤون هذه الكنيسة، انما هو سلب لجقوق المسيحيين الفلسطينيين واالردنيين في كنيستهم واستمرارا 

وحتى يومنا  1534للتدخل السياسي الدولي في شؤون الكنيسة االم ابتداء من العهد العثماني عام 
 هذا".

واكد الصباغ "ان قبول السلطة الفلسطينية واالردنية بمثل هذا التصور هو عمليا يشجع ولو بشكل 
غير مقصود على تهجير المسيحيين العرب من وطنهم الن الغربة عن الكنيسة الوطنية بتغطية 

حن نحمل السلطات سياسية "وطنية" ال يبقي للمسيحيين خيط انتماء الى هذا الوطن، وعليه فن
السياسية االردنية والفلسطينية مسؤولية التخلي عن حقوق المسحيين العرب في االردن وفلسطين في 

 عام". 500كنيستهم واوقافهم التي يناضلون الستردادها منذ مايقارب 
 6/1/2018اإلخبارية،  معاً  وكالة

 
 تجدد المواجهات في "جمعة الغضب" الخامسة .20

عتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل مت قدة في األراضي الفلسطينية التي تزال شرارة اال ما 
شهدت أمس، "جمعة غضب" خامسة، أصيب خاللها متااهر برصاص االحتالل في مواجهات 

 اندلعت شرق مدينة غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.
ل في الضفة الغربية فجر أمس، عمليات تفتيش وتمشيط في غضون ذلك، نفذت قوات االحتال

طاولت أجزاء من مدينة الخليل وجوارها، وتخللتها حملة اعتقاالت واستجوابات، كما اقتحمت مخيم 
 قدورة المتاخم لمدينة رام هللا، حيث أصابت فلسطينياا بجروح.

س بعد اقتحام جنود الجمعة مواجهات في بيت فوريك شرق مدينة نابل -واندلعت ليل الخميس
طالقهم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. إلى ذلك،  االحتالل البلدة وا 
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تااهر مئات الفلسطينيين في مخيم جباليا لالجئين في غزة الخميس، احتجاجاا على غالء المعيشة 
عالن السلطة الفلسطينية وانقطاع الكهرباء التي كان من المفترض أن تعود إلى القطاع بعد إ 

 األربعاء، موافقتها على إعادة دفع الفاتورة إلى إسرائيل. 
 6/1/2018الحياة، لندن، 

 
 بالضفة استيطانياً  بيتاً  2,270االحتالل يقر بناء  .21

دور ليبرمـان خطـة جديـدة لتوسـيع البنـاء جـقـر وزيـر الحـرب اإلسـرائيلي أفي: أبرهوم جرايسي - الناصرة
وحـدة سـكنية جديـدة  900لضـفة الغربيـة، مـن ضـمنها مناقصـات تسـويق أراض لبنـاء االستيطاني فـي ا

ونقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية عـن "مسـؤول إسـرائيلي حكـومي"، وصـفته بـالكبير  ة آرئيل.عمر في مست
دون تسميته، أنه باإلضافة إلى هذه الوحدات االسـتيطانية الجديـدة فـي آرئيـل، يعقـد "مجلـس التخطـيط 

ـــراخيص الالزمـــة األعلـــ ـــة"، األســـبوع المقبـــل، جلســـة مـــن المفتـــرض أن يمـــنح فيهـــا الت ـــإلدارة المدني ى ل
ات إضـــافية مختلفــة، وكـــذلك إقــرار مخططـــات عمر وحـــدة ســكانية إضـــافية فــي مســت 225للشــروع ببنــاء 

 ات الضفة الغربية المحتلة.عمر وحدة سكنية جديدة في مختلف مست 1,145الحقة لبناء نحو 
 6/1/2018 ،الغد، عّمان

 
 منذ إعالن ترامب 4,549 أصابتو  فلسطينياً  14قتلت " إسرائيل""أوتشا":  .22

أكد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، تصاعد االنتهاكات : القدس المحتلة
 اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين في جميع محافاات الوطن خالل األسبوعين األخيرين.

، واألول من كانون الثاني/ يناير 19/12/2017تقريرها الذي يغطي الفترة ما بين  ورصدت "أوتشا" في
، سلسلة انتهاكات إسرائيلية متنوعة بحق الفلسطينيين المحتجين إثر قرار الرئيس األمريكي 2018

 كانون األول/ ديسمبر واعترافه بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي. 6دونالد ترامب، بتاريخ 
صابة  فلسطينياا  مدنياا  14وثق التقرير، قتل قوات االحتالل و  آخرين بجروح منذ بداية  4,549وا 

القرار األمريكي، مشيرا إلى أن اإلصابات التي وقعت خالل هذه الفترة  المااهرات االحتجاجية ضد  
 .2017من مجموع اإلصابات التي شهدها العام  %56تشكل نسبة 

رات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ألحق الضرر بعدد من المواقع ورصد تقرير "أوتشا" عدة غا
التابعة للفصائل الفلسطينية، كما أطلقت قوات االحتالل النار باتجاه المزارعين وصيادي األسماك في 

حادثة على األقل، بينما كانت تفرض القيود على األراضي الواقعة على امتداد السياا الحدودي  22
 األسماك على ساحل غزة. وضمن مناطق صيد
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حاالت توغل عسكري إسرائيلي داخل قطاع غزة بالقرب من خان يونس  5وأحصى التقرير 
 والمحافاة الوسطى، ونفذت آليات االحتالل عمليات تجريف وحفر بالقرب من السياا الحدودي.

ي المنطقة وفي السياق، قال تقرير "أوتشا": إن سلطات االحتالل هدمت أو صادرت خمسة مباٍن ف
لحاق الضرر بـ  )ا( أو شرق القدس، بحجة عدم الترخيص، ما تسبب في تهجير خمسة فلسطينيين وا 

ا، أصدرت سلطات االحتالل أوامر هدم ووقف العمل  آخرين. 33 وأضاف: وفي المنطقة )ا( أيضا
ة وعيادة طبية في ثمانية مباٍن ممولة من الجهات المانحة في قرية بني نعيم )الخليل(، بما فيها مدرس

ل صندوق التبرعات اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة ثالثة  ومسجد وخمسة مباٍن سكنية، وقد مو 
أسرة فلسطينية على األقل في  180وأشار إلى أن هناك دعاوى إخالء مرفوعة بحق  من هذه المباني.

بناءا على ادعاءات  شرقي القدس، وقد رفعت منامات استيطانية إسرائيلية معام هذه القضايا،
 بملكيتها، إلى جانب ادعاءات تقضي بأن المقيمين فيها لم يعودوا "مستأجرين محميين".

 5/1/2018فلسطين أون الين، 
 

 تقرير يكشف استخدام مستوطنين الترغيب والترهيب لنهب عقارات فلسطينية .23
اليهودية العاملة في  كشف تقرير إسرائيلي ُنشر أمس الجمعة، أن إحدى أنشط جمعيات االستيطان

القدس، وتعرف باسم "عطيرت كوهنيم"، اتبعت أساليب ترغيب وترهيب مختلفة مع الفلسطينيين 
لحملهم على التنازل عن عقارات )أراٍض وبيوت وممتلكات(، بينها عرض فتيات دعارة وتهديد بنشر 

أحيان أخرى، لكن  فضائح. وأوضح التقرير أن هذه األساليب نفعت في بعض األحيان، وفشلت في
 الجمعية المذكورة لم تتخل عنها، وتستمر في استخدامها حتى اليوم.

وجمعية "عطيرت كوهنيم" تأسست في نهاية السبعينات بغرض تهويد القدس العربية المحتلة عام 
. وقد بدأت نشاطها في البلدة القديمة من القدس، وتحديداا في الحي اإلسالمي، ونجحت في 1967
عائلة فلسطينية من عقاراتها )بيوت أو حوانيت(، ثم انتقلت إلى الحي المسيحي، وراحت  80تجريد 

تمارس الضغون، وتبرم الصفقات مع البطريركية األرثوذكسية للحصول على عقارات هائلة العدد 
والقيمة، ثم اتسع نشاطها ليشمل حي سلوان وبقية أحياء القدس الشرقية ومدينة يافا. ويمول نشاطها 
عدد من الممولين األمريكيين اليهود، وفي مقدمهم أرنون موسكوفتش. لكن رئيس هذه الجمعية، ماتي 

 دان، عرف أيضاا كيف يحصل على أموال حكومية بطرق ملتوية.
وبحسب مراسل صحيفة "هآرتس"، نير حسون، ف ن أحد التسجيالت التي وث قت طرق عمل الجمعية 

أنها تعرض على األشخاص المستهدفين فتيات ومغريات أخرى. المذكورة وصلت إلى يديه، وتبي ن 
ويوضح أن التسجيالت ُتاهر مسؤولين في الجمعية، وهم يعرضون خدمات جنسية )شريطة أال 
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تكون الفتيات يهوديات(، ويتحدثون عن طرق للضغط على البائعين الفلسطينيين، مثل أن يوضحوا 
ء المفاوضات نفسها سيتم الكشف عنه ما سيعرضهم لهم أنهم إذا قاموا بوضع عقبات، ف ن إجرا

 للخطر.
ويقول حسون: "في إحدى الحاالت وصف المحامي )في الجمعية( كيف يجب أن يتم الحديث مع 
ما أن  أبناء عائلة صاحب العقار: اآلن هناك طريقتان أمامكم، إما أن تغلقوا المكان وتنقلوه إلينا، وا 

سيكون فضيحة لكم. فأنتم تعرفون بأن الوالد )أو الزوا أو األخ أو تذهبوا إلى المحكمة، وهذا األمر 
ما بضجة. من األفضل لكم  م هذه الخدمة لليهود. هناك طريقتان للقيام بذلك، إما بهدوء وا  األخت( قد 
أن يتم بهدوء". ويشير حسون إلى طرق عدة إلخفاء آثار الصفقات مثل استخدام وسطاء وهميين، 

 ضرائب خارا البالد.وشركات مسجلة في ال
ويكشف حسون عن استخدام وسائل إغراء أو تهديد أخرى، مثل إدخال شركات وهمية، حيث تبين أن 

شركات وهمية مسجلة ضريبياا في الخارا، ويتعهدون  10رجال "عطيرت كوهنيم" يملكون أكثر من 
ة مع ضريبة الدخل أو بتدبير حلول لمشكالت أخرى يعانيها البائع الفلسطيني مثل مسائل غير محلول

ضريبة البلدية. وفي عدة حاالت اتبعت أساليب النصب واالحتيال، خصوصاا مع من تم إسقاطهم. 
فهم في مرحلة معينة يخفضون السعر المتفق عليه بشكل حاد ويهددون: "إذا لم تتنازل عن العقار 

 بالسعر الجديد فسنقوم بنشر موضوع االتفاق".
 6/1/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 إسرائيليينتفرج بكفالة عن نور التميمي المتهمة مع ابنة عمها عهد بضرب جنديين " إسرائيل" .24

عاما( المتهمة  20أ ف ب: أطلقت إسرائيل فجر أمس سراح الفتاة نور التميمي ) –النبي صالح 
تمثل أمام  عاما(، بكفالة، على أن 16باالعتداء على جنديين اسرائيليين مع قريبتها عهد التميمي )

 القضاء الحقا لمحاكمتها.
لوكالة الصحافة الفرنسية "أطلق سراح ابنتي فجر هذا اليوم )أمس(،  والد نور وقال ناجي التميمي

دوالر(.  1500ذلك لقاء كفالة مالية بلغت خمسة آالف شيكل ) إسرائيليةبعد ان قررت محكمة 
وقعت أيضا على كفالة أخرى بقيمة خمسة  لكنه أوضح أن عائلة التميمي وأضاف "انا اآلن سعيد".
دوالر( ستدفع في حال لم تمثل نور التميمي أمام القضاء لمحاكمتها،  1500آالف شيكل )حوالى 

لم يحدد هويته. وأوضح الوالد أن من شرون  اإلسرائيليةباإلضافة الى توقيع كفيل يحمل الهوية 
 وتوقع على وجودها في المنطقة". إسرائيلية أقرب مركز شرطة إلىاإلفراا "أن تتوجه نور كل يوم 
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بذلك،  إسرائيليةيتم إطالق سراح نور قبل يومين بعد صدور قرار محكمة  أنوكان من المفترض 
غير أن النيابة العسكرية استأنفت القرار، وتأجل اإلفراا عنها حتى صدور قرار من المحكمة مرة 

 أخرى أول من أمس الخميس.
 6/1/2018 القدس العربي، لندن،

 
 فقط "إسرائيل"تريد القدس عاصمة لليهود في العالم وليس " إسرائيل" :التفكجي .25

قال خليل التفكجي رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في : فادي أبو سعدى – رام هللا 
رار القدس المحتلة، إن ما يجري الحديث عنه في إسرائيل ليس وليد اللحاة وال ردة فعل على ق

الرئيس األمريكي دونالد ترامب ب عالن القدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارة بالده إليها، كما يعتقد 
 البعض.

وأكد في حديث مع "القدس العربي"، أن قرار ترامب ربما أطلق العنان إلسرائيل للمضي قدماا في 
وهو  2050روع اليهودي نفذ بالكامل، واآلن إسرائيل تعمل على مش 2020مخططاتها. فمشروع 

 األخطر على اإلطالق على األراضي الفلسطينية المحتلة.
ا باسم" 2050ويعرف مشروع  سيكون  2050" وفقا للتقويم اليهودي وهو يعني أنه في عام 5800أيضا

حسب التقويم اليهودي، وهي إشارة إلى أن المشروع مرتبط باليهود بشكل رئيسي وليس  5800عام 
 فقط بالقدس.
مليون  35ون العريضة المتوفرة عن هذا المشروع، ف نه سيضم مطاراا ضخماا يسافر منه وحسب الخط

مليون سائح، وكذلك مشروعا للسكك الحديدية، وفنادق كبيرة، وشبكة طرق.  12مسافر ويستقبل 
ويرتبط المشروع بشكل كبير في البحر الميت عن طريق السياحة العالجية، كما يرتبط بمدينة القدس 

ق السياحة الدينية. وحسب التفكجي ف ن إسرائيل تريد من القدس ليس عاصمة لدولتها فقط، عن طري
نما تريدها عاصمة لليهود في كل العالم.  وا 

وسيصبح ممنوعاا على الفلسطينيين ممن يريدون الوصول إلى رام هللا من بيت لحم أو الخليل على 
ق األوحد لذلك، هو عبر طريق "وادي النار سبيل المثال، الدخول إلى محيط القدس، وسيكون الطري

شرق بيت لحم وصوال إلى مدينة أريحا، ومن هناك عبر طريق "المعرجات" للدخول إلى مدينة رام 
 .2007هللا. وهو ما كان يعرف بطريق "نسيج الحياة" خالل المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية في عام 

كيلومترا بعرض عشرين كيلومترا لتشكل  35مساحة ف ن إسرائيل ستعمل على  2050وحسب المخطط 
من خالل ما اصطلحت على تسميتها "القدس الموحدة" تحت سلطة إسرائيل. وفي هذه المنطقة 
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ا، تعمل إسرائيل على إعادة بناء جسر الملك عبد هللا الذي هدم خالل حرب عام  ، الذي 1967أيضا
 ة عمان.كان الطريق المباشر بين القدس والعاصمة األردني

وتعني إعادة بناء جسر السيطرة النهائية على الحدود في منطقة األغوار وربط القدس المحتلة 
بعاد الفلسطينيين من المنطقة  باألردن عبر طريق رئيسي ألي مخطط مستقبلي في تلك المنطقة وا 

 بأكملها.
 6/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عن انتمائناعطا هللا حنا: باقون في أرضنا ولن نتخلى  .26

قال المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في فلسطين إن "رسالتنا في عيد 
الميالد المجيد أننا باقون في أرضنا ولن نتخلى عن انتمائنا لوطننا مهما كثرت المؤامرات وتعاامت 

يعتبر إهانة لكل شعبنا  التحديات". واعتبر المطران عطا هللا "أن إعالن ترامب المشؤوم إنما
الفلسطيني وتطاوالا على القضية الفلسطينية التي نعتبرها أعدل قضية عرفها التاريخ اإلنساني 

وأكد المطران "لقد أعلنا رفضنا لقرار ترامب األخير  الحديث، إنه تطاول على المسيحيين والمسلمين".
لماضي قرارات أمريكية مماثلة معادية ونحن بالطبع لم نفاجأ بهذا القرار، فقد كانت هنالك في ا

لشعبنا ومنحازة بشكل كلي لالحتالل، ولكننا نعتقد بأن القرار األخير إنما يعتبر من أخطر القرارات 
 األمريكية وأسوأها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

 5/1/2018وكالة معا اإلخبارية، 
 

 مربع ألف متر 144 مساحة"األقصى" بعلى كامل : معركتنا األزهرشيخ  .27
قال شيخ األزهر، أحمد الطيب، الجمعة، إن المعركة مع "الصهاينة" ليست على المسجد  :وكاالتال

نما على منطقة تبلغ مساحتها نحو  وأوضح  مربع حول المسجد. ألف متر 144األقصى فقط، وا 
أن  ،مسجدفي تصريح أورده بيان صادر عن األزهر رداا على "مزاعم صهيونية" بشأن ال ،الطيب

"المسجد األقصى ليس بقعة صغيرة، ولذلك هم يسمونه بالحرم المقدسي ألن فيه المسجد األقصى 
ألف متر هي التي  144ومسجد قبة الصخرة، وفيه آبار وأروقة وكل هذه المنطقة البالغ مساحتها 

أنهم وأضاف أن "المعركة مع اليهود المتصهينين  تسمى بالمسجد األقصى وليس فقط المسجد".
يريدون أن يستولوا على المسجد األقصى، وأن إبراز قبة الصخرة على أنه المسجد األقصى مخطط 

 صهيوني ماكر".
 6/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 ومكافحتها مستمّرة العام اللبناني: الشبكات اإلسرائيلية فاعلة في البالد األمنمدير عام  .28
في حوار مع مجلة  إبراهيممن العام اللبناني اللواء عباس قال المدير العام لأل : )د ب أ( -بيروت 

 العام"، نشر اليوم الجمعة، إن الشبكات اإلسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمر ة. األمن"
في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة  اإلسرائيليةفي حوار مع المجلة أن "الشبكات  إبراهيموأضاف اللواء 

وأشار إلى أن لبنان "مثل  مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه".باستمرار، كذلك ف ن 
كل البلدان معرض لتهديد أمني في أي لحاة. لكن هذا التهديد مضبون ب يقاعه بشكل كبير نتيجة 

وقال "إننا ال نتخوف من إمكان  الجهود التي تقوم بها األجهزة األمنية، وفي مقدمتها الجيش".
 أمني كبير"، نافياا وجود "مثل هذه المعلومات". حصول عمل

 5/1/2018القدس، القدس، 
 

 ان لمواجهة قرار ترامببعمّ  عربياجتماع وزاري  .29
تترقب األوسان العربية عموماا والفلسطينية خصوصاا ما : محمد خير الرواشدة -القاهرة  ،عمان

ارية العربية المشكلة للبحث في سيتمخض عنه اجتماع مرتقب يستضيفه األردن اليوم، للجنة الوز 
تداعيات إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس "عاصمة إلسرائيل"، وعلمت "الحياة" أن 
النقاشات التي ستجريها اللجنة )تضم وزراء خارجية السعودية ومصر واألردن واإلمارات وفلسطين 

ركز على لجم تمدد اإلعالن األمريكي إلى والمغرب باإلضافة إلى األمين العام للجامعة العربية(، ست
دول أخرى، باإلضافة إلى ترتيب زيارات إلى الدول ذات الوزن لتكثيف الضغط على اإلدارة 
األمريكية، فيما تضغط عمان )العاصمة األردنية( باتجاه استضافتها قمة عربية طارئة تخصص 

مع اقتراب موعد القمة العادية التي  لملف القدس، لكن االستجابة لالقتراح تبدو مستبعدة السيما
 تستضيفها المملكة العربية السعودية في آذار )مارس( المقبل.

وقال األمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إن "االجتماع يهدف إلى النار في 
يام عدد من عدد من "التوصيات" للتحرك باتجاه احتواء تداعيات إعالن ترامب، والحيلولة دون ق

الدول األخرى باتخاذ قرارات مماثلة، وكيفية التعامل مع اإلدارة األمريكية في ضوء هذا التطور 
وأوضح أن الوفد الوزاري سيستمع الى طرح من وزير الخارجية  الجديد الذي يتسم بالخطورة".

لماضية من الفلسطيني رياض المالكي بخصوص تطور الموقف الفلسطيني، وما حصل خالل الفترة ا
خطوات واتصاالت، إلى جانب نتائج االجتماعات التي عقدتها القيادة والحكومة والسلطة وكذلك 

 منامة التحرير الفلسطينية.
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وأوضحت لـ "الحياة" مصادر سياسية أردنية أن عمان ستطرح مجدداا على االجتماع استضافة قمة 
العربي االقتراح األردني "ينطوي على جدوى عربية طارئة في شأن القدس، وأنها ترى أن تبني الوفد 

 سياسية أكثر فاعلية للضغط على المجتمع الدولي لمواجهة القرار األمريكي".
وتتطلع عمان وفقاا لمصادر ديبلوماسية إلى خروا االجتماع بـ "جدول زيارات لدول صناعة القرار في 

للموقف العربي ولمناقشة تداعيات "قرار العالم من بينها العاصمة األمريكية واشنطن، لحشد التأييد 
 القدس"، وأثره في تجميد جهود السالم في المنطقة".

وأضافت المصادر أن "األردن يعول على االجتماع في إعادة الزخم العربي لخدمة دعم القضية 
الفلسطينية، على أسس قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسالم ضمن مسارات التسوية 

 لنهائية التي تكفل إعالن حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".ا
وتحدثت مصادر سياسية رفيعة، عن مساٍع أردنية حثيثة الستعادة دور محور االعتدال العربي 
ن بصدارة السعودية ومصر لدعم القضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية. ووفق المصادر، ف 

فرص استثمار موقف االتحاد األوروبي في مواجهة القرار األمريكي المتفرد تعد فرصاا سياسية يمكن 
 الوفد الوزاري العربي أن يستفيد منها خالل سلسلة جوالته المنبثقة عن قرارات اجتماع اليوم.
 6/1/2018الحياة، لندن، 

 
 "ون موبيل للتنسقطر إكس"في بطولة إسرائيلي رياضي  مشاركةيرفضون  قطريون  .30

قطر إكسون "انتقد مغردون قطريون مشاركة رياضي إسرائيلي في بطولة : إسماعيل طالي - الدوحة
كانون الثاني/ يناير الجاري، مطالبين  6-1التي تستضيفها الدوحة في الفترة من  "موبيل للتنس

 السلطات بمحاسبة المسؤولين عن "التطبيع الرياضي".
اد التنس مرفوض"، قائمة الوسوم األكثر تفاعال على "تويتر"، حيث تفاعل وتصدر وسم "تطبيع اتح

العديد من اإلعالميين واألكاديميين والرياضيين القطريين مع الوسم، معبرين عن رفضهم مشاركة 
ن شباب قطريون  إسرائيل في دورة "اكسون موبيل" للتنس التي تستضيفها الدوحة هذه األيام. ودش 

ناشطا ضد التطبيع مع الكيان  5259، انضم إليها "شباب قطريون ضد التطبيع"صفحة خاصة باسم 
 اإلسرائيلي.

 6/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 من المسجد األقصى تركياً  االحتالل يعتقل شاباً  .31
وأفاد  اعتقلت قوات االحتالل اهر الجمعة، شابا تركيا من المسجد األقصى المبارك. :القدس المحتلة

د العيان أن قوات االحتالل اعتقلت أحد المصلين األتراك وحولته للتحقيق في مركز شرطة أحد شهو 
باب السلسلة بالبلدة القديمة، فيما اعتصم مجموعة من المصلين األتراك في محيط المركز رفضا 

 وتنديدا باعتقال أحدهم.
 6/1/2018الدستور، عمان، 

 
 العرب لم يلتزموا بتعهداتهمر األونروا... و يعني انهيا تنفيذ تهديدات ترامب: المتحدةاألمم بمسؤول  .32

كشف مسؤول في األمم المتحدة لـ "القدس العربي"، أن وقف تقديم الواليات المتحدة مساعدتها  ة:غز 
المالية لوكالة "األونروا" يعني "انهيار" هذه المنامة، كون واشنطن تعد من أكبر المانحين. وأشار في 

غالبية المانحين العرب لم يوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه هذه المنامة التي شكلت الوقت ذاته إلى أن 
من أجل مساعدة الجئي فلسطين في خمس مناطق عمليات. وأعرب عن خشيته من تصاعد الهجوم 

 اإلسرائيلي ضد "األونروا" بعد تصريحات وزير التعليم المتشدد نفتالي بينيت.
كر اسمه، أن تنفيذ تهديدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بوقف وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذ

تقديم المساعدات المالية لـ"األونروا" سيوقف غالبية المشاريع التي تنفذها هذه الوكالة الدولية 
لقطاعات الالجئين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسوريا ولبنان، مشيرا 

غزة سيصيبهم الجزء األكبر من النقص، خاصة في ال وجود برامج كثيرة تنفذها إلى أن الجئي 
 عاما. 11"األونروا" بهدف منع انهيار األوضاع في القطاع المحاصر منذ 

من موازنة "األونروا" وأنها تعد الداعم األكبر  %40وأوضح المسؤول أن الواليات المتحدة تقدم نحو 
برنامج الصحة والتعليم والمساعدات االجتماعية حال نفذ التهديد لهذه المنامة، وتحدث عن تأثر 

وكشف النقاب على أن "برامج الطوارئ" التي تنفذ في غزة ستتوقف حال طبق قرار  األمريكي.
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها برنامج "الكوبونات الغذائية" الذي يستفيد منه مليون 

المصدر ف ن الموازنة العامة لـ األونروا" ال تزال تعاني من نقص كبير،  الجئ في قطاع غزة. وحسب
وأن نداءها للدول العربية مؤخرا من أجل القيام بسد قيمة العجز الذي هدد قدرتها على دفع رواتب 
موافيها ال يزال قائما، كاشفا أيضا أن غالبية الدول العربية لم تلتزم بتقديم الدعم المالي لهذه 

وقال أيضا إن قيمة الدعم المالي العربي لـ"األونروا" خالل السنوات الماضية شكل فقط ما  ة.المنام
 من قيمة االحتياجات. %7مجموعة 
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وفي السياق أعرب المسؤول األممي عن خشيته من استمرار عمليات التحريض اإلسرائيلية ضد 
ضغط على متبرعين آخرين غير أمريكا "األونروا"، وآخرها للوزير بينيت، وقال إن الهدف من ورائها ال

 لوقف دعمهم المالي المقدم.
 6/1/2018، لندن، القدس العربي

 
 مفاوضاتللالمتحدة ستوقف ضخ مزيد من األموال إال إذا عاد الفلسطينيون  الوالياتنيكي هالي:  .33

 خصصت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة، نيكي هايلي،: عبد الحميد صيام -نيويورك 
مداخلتها المقتضبة، الثالثاء الماضي، مع الصحافة المعتمدة بمقر األمم المتحدة حول ثالث قضايا 
أساسية: دعم الشعب اإليراني في مطالبه العادلة في الحرية والعدالة وتشديد العقوبات على كوريا 

 الشمالية، واإلرهاب وتخفيض المساعدات عن باكستان بسبب إيواء اإلرهابيين.
حول انتصار السفيرة لمطالب الشعب اإليراني في الحرية والكرامة  على سؤالين لـ"القدس العربي"وردا 

كما قالت بينما ال تأخذ نفس الموقف من حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وحيث يخضع 
 الحتالل عنيف منذ أكثر من خمسين سنة ) أليس ذلك نوعا من إزدواجية المعايير(، وسؤال آخر
حول ما إذا ما كانت تعتقد السفيرة أنها تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ عندما تجد نفسها 

دولة وفي الجمعية العامة ال تجد حولها إال حفنة صغيرة من الدول  14وحيدة في مجلس األمن أمام 
 ة الشاملة؟مثل ناورو وباالو، فكيف تعتقد أنها في الجانب الصحيح لمجرى التاريخ أمام هذه العزل

ردت هايلي قائلة: "أقف فخورة بموقفي حتى لو كنت لوحدي معبرا عن موقف الشعب األمريكي الذي 
يريد أن يرى سفارته تنتقل إلى القدس وسنتابع تنفيذ هذا القرار. وفي نفس الوقت نريد متابعة عملية 

لى هذه اللحاة لم السالم. وعلى الفلسطينيين أن ياهروا إرادة في العودة إلى طاولة المفا وضات. وا 
يتقدموا نحو طاولة المفاوضات ولكنهم يطلبون المساعدات. وأقول إن المساعدات لن تذهب إليهم إال 

 إذا تأكدنا أنهم قادمون إلى المفاوضات الستئناف عملية السالم".
أن الواليات ونروا قالت السفيرة األمريكية: "كما قال الرئيس باألوردا على سؤال حول تمويل وكالة 

المتحدة ستوقف ضخ مزيد من األموال إال إذا عاد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات وكما شاهدنا 
ذا لم يحدث تقدم في عملية السالم بعودة  في قرار الجمعية العامة فهم ال يساعدوا في عملية السالم وا 

 الفلسطينيين ف ن المساعدات ستتوقف".
 6/1/2018القدس العربي، لندن، 
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حول الحدود أو األرض أو  نحن لم نتخذ موقفاً لـ"القدس": الخارجية األمريكية  باسمالناطقة  .34
 السيادة

تبادلت "القدس" أسئلة وأجوبة مع الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية  :سعيد عريقات -واشنطن 
ريكية لوكالة أونروا، األمريكية هيذر ناورت بشأن الموقف األمريكي حيال: القدس؛ والمساعدات األم

والطفلة المعتقلة عهد التميمي، وقتل المراهق معتصم التميمي أثناء المااهرات في دير ناام، وذلك 
في إطار مؤتمرها الصحافي الذي ينام كل يوم ثالثاء ويوم خميس ضمن تقنية البث المباشر من 

 قاعة الصحافة في مقر وزارة الخارجية األمريكية.
أعتقد أن الرئيس كان قالت  ليست على "طاولة التفاوض" تغريدة ترامب أن القدسوفي سؤالها عن 

يشير عندما قال أن القدس "ليست على طاولة التفاوض" ان الواليات المتحدة اعترفت اآلن بالقدس 
 عاصمة إلسرائيل. هذا ما قصده الرئيس، حسب فهمي، بأن القدس ليست على طاولة التفاوض.

نحن لم نتخذ موقفا حول الحدود أو األرض " شرقية كونها تحت االحتالل، عللتوعن وضع القدس ال
أو السيادة. تلك أمور تتعلق بمفاوضات الوضع النهائي وهي مفاوضات يفضل أن تتوصل إليها 

 ."األطراف المختلفة
قالت وعن تهديد ترامب بقطع المساعدات المالية عن األونروا اذا لم يعد الفلسطينيون للمفاوضات، 

ليس لدي أي تحديث في هذا الوقت. لكن ما أستطيع أن أقوله لك هو أن الرئيس )ترامب( والسفيرة "
هايلي والوزير تيلرسون والسيد كوشنر والسيد غرينبالت يحاولون جلب الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى 

 .طاولة المحادثات لمناقشة عملية السالم
 5/1/2018القدس، القدس، 

 
 -التاريخ على صعيد المفاوضات الفلسطينية بسيحدث أكبر اختراق  ترامب: ب""نار وغض .35

 اإلسرائيلية
جاء في كتاب "نار وغضب" لمايكل وولف الذي نشر أمس الجمعة أن الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب أبلغ من حوله أن الرياض ستمول وجودا عسكريا أمريكيا جديدا في السعودية ليحل محل 

 ريكية الموجودة في قطر. القيادة األم
على صعيد آخر، ذكر ترمب، وفق الكتاب، أنه سيحدث أكبر اختراق في التاريخ على صعيد 

 المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وقال إنه سيغير اللعبة بشكل كبير وغير مسبوق.
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قرن قائال إن كما نقل الكتاب كالما لمستشار البيت األبيض السابق ستيف بانون عما سمي بصفقة ال
ترمب يوافق عليها تماما، وأضاف أن الضفة الغربية ستكون لألردن وقطاع غزة لمصر، وقال بانون 

نهم يموتون خوفا من بالد فارس )إيران(.  أيضا إن السعودية على شفا الهاوية ومصر كذلك... وا 
 6/1/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
  األسرى  كافة األطفال الفلسطينيينعن  لإلفراج خلالحكومة بالتد يطالبون  يون إسبانبرلمانيون  .36

من قانون  177طالبت المجموعة البرلمانية اإلسبانية "متحدون بوديمس" وطبقاا للبند : )وكاالت(
مجلس الشيوخ، الحكومة اإلسبانية بالتدخل لإلفراا عن الطفلة عهد التميمي، وكافة األطفال 

 ل، وتطبيق معاهدات حقوق الطفولة من قبل "إسرائيل".الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتال
جاء ذلك في طلب قدمته المجموعة، للجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وعرض الطلب 
وضع الطفولة في فلسطين المحتلة، وكيف تعاني؛ جر اء سياسة القمع واالحتالل، وطالب الحكومة 

لطات "اإلسرائيلية" باإلفراا الفوري عن عهد التميمي اإلسبانية بثالث نقان، وهي: الطلب من الس
وكافة األطفال الفلسطينيين في سجون االحتالل، وخاصة الذين يوجدون تحت شكل االعتقال 

 اإلداري، الذي يتعارض مع اتفاقية جنيف، ومعاهدة حقوق الطفل.
 6/1/2018، الخليج، الشارقة

 
 عدم نقل سفارتها إلى القدس تؤكدرومانيا  .37

وضعت رومانيا أمس حدا للتكهنات حول احتمال نقل سفارتها في اسرائيل : )أ ف ب( - خارستبو 
الى القدس، واكدت ان وضع المدينة المقدسة "يجب ان يتقرر عبر اتفاق مباشر" بين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين. وعرض الرئيس الروماني كالوس يوهانيس موقف بالده عبر اتصال هاتفي اجراه معه 

 ئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهور 
 6/1/2018الغد، عمان، 

 
 بشأن الالجئين األفارقة "إسرائيل"تنفيان االتفاق مع  وأوغندارواندا  .38

نفت وزارة الخارجية في كل من رواندا وأوغندا توقيع اتفاق مع إسرائيل بموجبه تستقبل : رامي حيدر
لتي تنوي إسرائيل طردهم من أراضيها، ويأتي هذا النفي بعد الدولتان عدداا من الالجئين األفارقة ا

 إعالن التوصل التفاثق من قبل إسرائيل.
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وقال نائب وزير الخارجية الرواندي، أوليفر ندوهونغيريه، لوكالة "أسوشييتد برس" إن "رواندا لم توقع 
ن بالده لم توقع مثل هذا قال وزير خارجية أوغندا، هنري أوكلو أوريم، إ ماأبداا اتفاقاا كهذا"، في
 االتفاق مع إسرائيل.

 5/1/2018، 48عرب 
 

 لألنفاق: المقاومة أمام "حرب األدمغة" مجدداً  المضادالجدار  .39
، وبعد تنفيذ المقاومة 2014منذ الحرب اإلسرائيلية الثالثة على قطاع غزة عام : هاني إبراهيم

عليها "عمليات اإلنزال خلف خطون العدو"  الفلسطينية ست عمليات نوعية باستخدام األنفاق ُأطلق
ومث لت مفاجأة للعدو وسب بت قتل عدد من جنوده، شرع االحتالل في العمل على "حلول دفاعية"، 
مستعيناا في ذلك بشركات دولية للمساعدة في ابتكار تقنيات لكشف األنفاق تحت األرض، وهو ما لم 

 تثبت نجاعته منذ ثالث سنوات.
التجارب، لجأ الجيش اإلسرائيلي إلى حل مفترض، وهو أكثر كلفة، ويتمثل في بناء بعد إخفاق هذه 

ــ  25جدار تحت األرض بأعماق كبيرة )أكثر من األعماق المتوقعة ألنفاق المقاومة التي تكون عادة 
متراا( على طول الحدود مع القطاع، وذلك بهدف تخريب األنفاق الموجودة في حال مرور الجدار  35
ها، وأيضاا منع بناء أخرى في السنوات المقبلة، وُأطلق على المشروع اسم "زوهر هدروم"، أي عبر 

 "توهج الجنوب".
( يعمل العدو على إنجاز المرحلة األولى، التي اهرت آثار العمل بها في 2016ومنذ عام تقريباا )

خبار" جولة على بعض الحدود عياناا للمزارعين وسكان المناطق المالصقة لها. وأجرى مراسل "األ
تلك المواقع برفقة مجموعات من عدة فصائل، والتقى عناصر من وحدات "الرصد" وآخرين من 

كلم )شمال وشرق  65الوحدات الهندسية. وكان مالحااا أنه على طول حدود القطاع، البالغة 
ات الحفر على وجنوب(، تنتشر عشرات اآلليات اإلسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، وهي تجري عملي

 مدار ساعات اليوم كله تقريباا.
يقول "أبو محمد"، وهو أحد عناصر الرصد، إنهم الحاوا منذ نهاية الحرب األخيرة إجراء سلسلة من 
التجارب على الحدود استخدمت فيها مجسات وأجهزة خاصة للكشف داخل األرض، ذاكراا أنهم في 

بهذه األجهزة الحديثة". وأضاف: "نؤكد أن جميع تجارب  10المنطقة الشمالية رصدوا "أكثر من 
التجارب أخفقت، ولم يستطع الجيش اإلسرائيلي الوصول إلى أي نفق تابع للمقاومة... لكن في 

 بدأت عمليات الحفر لبناء الجدار األرضي". 2016



 
 
 
 

 

 27 ص             4516 العدد:             1/6/2018 السبت التاريخ: 

                                    

بعدما أما "أبو يوسف"، وهو أحد أعضاء الوحدات الهندسية في إحدى الفصائل، فقال إن قوات العدو 
الحفر  تبدأتكون قد أجرت العمليات االستكشافية وفحصت تربة المنطقة وجغرافيتها داخل غزة، 

دخال شباك من الحديد في العمق المحفور، ثم تسكب اإلسمنت فوقها، مضيفاا: "وفق تقديراتنا هم  وا 
قرار متراا داخل األرض". ويذكر هذا المقاوم أنه بعد العمليات األول 40وصلوا إلى عمق  ية، وا 

الحكومة اإلسرائيلية إكمال الجدار، استقدمت قوات االحتالل عدداا أكبر وأضخم من اآلليات، ثم في 
شبان الماضي أقامت مصنعاا لإلسمنت قرب مستوطنة "سيديروت"، شمال القطاع، لتسهيل عمليات 

 البناء ولتقليل تكلفة النقل.
ن وحداتهم على طول القطاع رصدت عشرات المواقع، بالعودة إلى وحدة "الرصد"، يقول "أبو محمد" إ

موقعاا مختلفاا. ويشرح أنه في كل موقع تعمل ما بين آليتين  21وأماكن الحفر حالياا هي تقريباا في 
إلى أربع، باإلضافة إلى عشرات العمال، مع وجود لحراسة دائمة من الجيش وجدران مصفحة أمام 

 لية. بعض المواقع، فضالا عن التالل الرم
ويعمل الجيش اإلسرائيلي في بناء الجدار على ثالث مراحل، تشمل األولى جداراا تحت األرض على 

، وتحديداا في المناطق التي يقابلها مستوطنات أو مواقع عسكرية، أما في 65كلم من أصل  20طول 
ى العمل فيها تحت أمتار، وذلك في األماكن التي انته 6الثانية، فسيبني جداراا فوق األرض ارتفاعه 

األرض، ثم يكمل البناء فوق األراضي التي لم ُيبَن جدار تحتها. وفي المرحلة الثالثة، سيبنى "كاسر 
لألمواا" على الحدود الشمالية للقطاع، ويتصل هذا "الكاسر" بلسان بري صناعي ثم مع مناومة 

ل البحري )الضفادع البشرية(. الكشف والجدار العالي داخل البحر، وهو أمر مرتبط برصد/منع التسل
ووفق رصد المقاومة، ال يزال العدو يعمل في المرحلة األولى، إذ لم يبدأ بعد ببناء الجدار فوق 

 األرض.
وحول األنفاق التي اكتشفها الجيش اإلسرائيلي خالل األشهر الماضية وعمل على تفجيرها، يقول 

ينا تؤكد أن كشف هذه األنفاق ليس بسبب الجدار قيادي في المقاومة، إن "التقديرات والمعلومات لد
األرضي )خاصة أنه لم يكتمل(، لكنه يستند إلى معلومات استخبارية حصل عليها العدو عبر 
العمالء". كذلك نفى االدعاءات اإلسرائيلية بالتوصل إلى تكنولوجيا جديدة الكتشاف األنفاق، مشدداا 

ة والحرب النفسية ضد المقاومة". أما عن مواجهة على أن هذا الحديث "يأتي في إطار الدعاي
المقاومة هذا المشروع، فكشف عن ابتكار المقاومة أساليب هندسية وميدانية، لكنه لفت إلى أنه رغم 

 تحقيق نجاحات في هذا اإلطار، "فلن نكشف تفاصيل كثيرة لدواٍع أمنية".
لعدو أتم البناء تحت األرض ــ المرحلة وعن حجم اإلنجاز في الجدار، تفيد تقديرات المقاومة بأن ا

من مجمل الحدود هناك، ويعود ذلك إلى أن تلك  %60األولى ــ في المناطق الشمالية بنسبة تفوق 
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المنطقة هي األكثر كثافة في عدد المستوطنات والمواقع العسكرية اإلسرائيلية، إذ توجد شماالا تسع 
 " ويستوطنها أكثر من خمسة آالف إسرائيلي.مستوطنات أكبرها وأقربها إلى غزة "سيديروت

 
 مختلف عن جدار الضفة والجدار المصري 

ترى مصادر في المقاومة أن الجدار الجديد ــ تحت األرض وفوقها ــ حول قطاع غزة "ليس له مثيل 
في أي مكان في العالم"، ألنه مختلف حتى عن الجدران اإلسرائيلية التي ُبنيت في الضفة المحتلة أو 
على الحدود مع مصر واألردن، وكذلك عن الجدار الفوالذي الذي بنته السلطات المصرية على 

متراا، علماا بأن المشروع األخير الذي تقرر في عهد حسني  25بعمق  2010حدود قطاع غزة عام 
ي مبارك كان قد ُجم د واسُتبدل به ضخ مياه البحر لتدمير األنفاق بين رفح المصرية والفلسطينية ف

 عهد عبد الفتاح السيسي.
ومن الفروق بين هذه الجدران أن الجدار المضاد لألنفاق حول غزة عمقه داخل األرض أضعاف 
مضاعفة عما هو ااهر فوقها، وهو مبني من ألواح خرسانية وليست حديدية، ُتصب داخل األرض 

زازات واألصوات في سم. كذلك، ُيركب أسفل الجدار حساسات إلكترونية كي تلتقط االهت 70بسمك 
باطنها، لكن هذه المجسات التي ركبت في المناطق التي أنجز فيها الجدار ليست فعالة حالياا، ويبدو 

 أن إكمال تركيبها سيكون خالل العام الجاري كي تعمل بصورة مناومة متكاملة.
 

 "دولة" محاطة بالجدران
فة المحتلة ومحافاة القدس، تفاخر بجانب جدار الفصل العنصري الذي استقطع وقط ع أراضي الض

رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، أول من أمس، بأن "نسبة التسلل إلى أراضينا هي اآلن صفر 
بفضل اإلجراءات التي قمنا بها، ومن ضمنها إقامة الجدار األمني على طول الحدود اإلسرائيلية ــ 

، فيما كشفت صحف عبرية في آب 2013 المصرية". وهذا الجدار بدأت إسرائيل بناءه أواخر
الماضي العزم على "استكمال جدار تحت األرض بطول الحدود مع مصر خالل عام ونصف بتكلفة 

مليون دوالر، ليكون مماثالا للحاجز اإلسمنتي الذي تقيمه تحت األرض على  980تصل إلى قرابة 
 طول الحدود الشرقية مع قطاع غزة".

لي لبناء جدار آخر مع لبنان في القطاعين الشرقي والغربي على الخط وبجانب التجهيز اإلسرائي
 5متراا وطوله  30األزرق، تواصل إسرائيل تشييد جدار كبير على الحدود مع األردن يبلغ ارتفاعه 

كيلومترات من المقرر بناؤه قبالة مطار جديد يعمل على إنشائه ويحمل اسم "تمناع". ومن المتوقع أن 
مليون دوالر، بداية هذا العام، وذلك بعدما  85تشييد الجدار التي وصلت تكاليفها إلى  تنتهي عمليات
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أخلى العدو مئات األلغام في المنطقة، علماا بأن هذا الجدار، الذي تسنده عشرات األعمدة، هو 
كلم بين منتجعات "إيالت" في أقصى الجنوب، ووادي عربة. وقالت مواقع  30امتداد لجدار بطول 

مية إسرائيلية إن "قرار بناء الجدار لم يتخذ من باب حماية المطار الذي سيبنى هناك، بل في إعال
إطار استراتيجية دفاعية وضعها نتنياهو، وفي محورها الدفاع عن إسرائيل عبر بناء جدران على 

 حدودها".
 5/1/2018األخبار، بيروت، 

 
 ي بحق القدسمريكشهر على اإلعالن األ .40

 فؤاد الخفش
يـة دونالـد ترامـب قـرار بـالده باعتبـار مريكمرور شهر كامل على إعالن رئيس الواليات المتحدة األ مع

ٍن  مدينـــة القـــدس عاصـــمة للكيـــان اإلســـرائيلي، مـــن الضـــروري بمكـــان الوقـــوف وقفـــة تقيـــيم وقـــراءة بـــتمع 
كـن خبـراا صـاعقاا، وتفح ٍص لنتائج هذا القرار الذي لم يكن وليد لحاة ولم ينزل علينا من السماء ولم ي

بـــل هـــو ترجمـــة دقيقـــة وســـريعة لوعـــود قطعهـــا )ترامـــب( لجمهـــور النـــاخبين ولتصـــريحات كثيـــرة ســـبقت 
 القرار.

مــن خــالل هــذا المقــال ســنقف لنقــيم األحــداث التــي تلــت القــرار علــى الصــعيد المحلــي وموقــف الكــل 
الفلسـطينية، مـن خـالل هـذا الفلسطيني وكـذلك رد الفعـل اإلسـرائيلي ومـا تـاله مـن قـرارات تحـد للسـلطة 

المقال سنسمي األمور بمسمياتها الحقيقية بال تنميـق للجمـل والعبـارات، ومـن خـالل هـذا المقـال يجـب 
 أن نقول من الذي أدى للوصول إلى هذه النتيجة ولماذا كل هذا الخذالن.

 

 معرفة مسبقة
طاب ترامب االستفزازي هو وخ 2017ديسمبر/كانون األول  6من الالم واإلجحاف أن نقول إن تاريخ 

ية اعتبارها القدس عاصمة لدولة االحتالل، فقد مريكاللحاة التي علمنا فيها بقرار الواليات المتحدة األ
سبق هذا الخطاب اتصـاالت وتصـريحات إعالميـة، ولقـاء للـرئيس الفلسـطيني مـع ملـك السـعودية ومـع 

 وضع والقرار المزمع اإلعالن عنه.رئيس مصر، وجميعهم وضعوا القيادة الفلسطينية بصورة ال
كل هذا لم ُيحفز السلطة على اتخاذ إجـراءات عمليـة اسـتباقية، وانتاـر )الشـعب( الخطـاب، وأنـا علـى 
يقــيٍن بأنــه لــو كانــت هنــاك إرادة سياســية مســتقلة لــدى القيــادة الفلســطينية ألعلنــت بكــل وضــوح حجــم 

ـــآمر، واإلجـــراءات التـــي ســـتقوم بهـــا،  ـــة مـــن الخطـــوات المـــؤامرات ومـــن يت وألعلنـــت بكـــل وضـــوح جمل
لـم تفعـل، وكيـف لهـا أن تفعـل ذلـك وهـي التـي َقي ـدت نفسـها ضـمن  -وكمـا توقعنـا-االستباقية، ولكنها 
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عمليات التسوية واالحتكام للمؤسسات الدولية والمحفل الدولي الذي ال يملك صفة اإللزام بـل )كالـدول 
 لبة.العربية( يتقن لغة الشجب واالستنكار والمطا

 

 تقديرات أمنية
قبل الحديث عن خطوات السلطة ورد فعل الشارع الفلسطيني ال بد من الحديث عن التقديرات األمنية 

يـة أشـارت بكـل مريكيـة، فجميـع التقـديرات التـي رفعـت لـإلدارة األمريكاإلسرائيلية التي رفعـت لـإلدارة األ
ســـتبقى وســـتكون تحـــت الســـيطرة، وأن وضـــوح إلـــى أن ردة فعـــل الشـــارع الفلســـطيني )الضـــفة والقـــدس( 

 "إسرائيل" قادرة على التعامل معها بأقل الخسائر، وأن األمور لن تخرا عن السيطرة.
كما أشارت التقديرات اإلسرائيلية إلى أن حالة الرفض الذي ستتبع القرار في العالم العربي واإلسـالمي 

"، كمـا رأت أن المسـيرات والغضـب سـيخفت لن تتعدى المسيرات والهتافات، وهذا أمر ال يهـم "إسـرائيل
 يوما بعد يوم إلى أن يتالشى، وأن هذا أمر معتاد.

هــذه التقــديرات لــم تكــن عبثيــة ولــم تكــن مقــامرة بــل قــراءة واقعيــة، فــاالحتالل المتغلغــل بالضــفة الغربيــة 
ــم بنفســيات وتوجهــات النــاس، كمــا يعلــم طــرق الســلطة الفلســطي نية يعلــم كــل صــغيرة وكبيــرة وعلــى عل

 واألجهزة األمنية الفلسطينية في تطويق األزمات ويعلم أنها لن تسمح بتدهور األمور.
عشـــرات جـــرائم القتـــل التـــي ارتكبهـــا االحـــتالل بالضـــفة الغربيـــة وثـــالث حـــروب بغـــزة لـــم تحـــرك الشـــارع 

، فلمـاذا الُمْحَبط الذي يريد أن يعاقب قيادته بعدما ذهبت ألبعد حد في تماهيها وتنسيقها مـع االحـتالل
سيتحرك هذه المرة؟ قد يقول قائل: هي القدس. أعلم ذلك، ولكـن الشـعب ال يثـق بقيادتـه التـي تريـد أن 
تســتخدمه صــوتا تهــدد بــه مــن دون أن يكــون هــذا االســتخدام اســتراتيجية، بــل ليكــون تكتيكــا لتحســين 

 الموقف.
 

 رد فعل الشارع
كان )تحت السيطرة(، ولم تخرا أي مسيرة كبيرة  كما توقع االحتالل تماما، رد فعل الشارع الفلسطيني

حاشــدة، ولــم تعــم الماــاهرات الضــفة الغربيــة ولــم َنــَر أي اشــتباك قــوي مــع االحــتالل، وكــان كــل شــيء 
كمــا )توقــع( االحــتالل، وكمــا كانــت تعلــم الســلطة التــي لــم تســَع لمســيرات )رفــض وغضــب(، فخطــاب 

اشـرة تحـدث عـن اجتمـاع للقيـادة سـيكون بعـد أيـام الرئيس الفلسـطيني الـذي جـاء بعـد خطـاب ترامـب مب
 وسيحدد طريقة رد الفعل على هذا القرار الذي كان معروفا سابقا.

في حاالت سابقة كان الشعب حين يغضب يخرا وحده للشارع، ولكن هذه المرة لم يخرا الشارع، بـل 
ق بالقيــادة التــي تنــوي خرجــت األردن مباشــرة بمســيرات عفويــة تنــدد بــالقرار، فــي حــين كــان الشــعب يعــا

 ية سقفها وحجمها ومداها.مريكاالجتماع التخاذ تدابير، نحن كمراقبين نعلم سقفها كما تعلم اإلدارة األ
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وهنــا طبعــا أتحـــدث عــن الضـــفة الغربيــة )منطقـــة التمــاس(، وال يشــمل حـــديثي قطــاع غـــزة البعيــد عـــن 

ـــل التمـــاس مـــع االحـــتالل والـــذي خـــرا عـــن َبكـــرة أبيـــه يصـــرخ ويتوعـــد  ويـــدعو ويطالـــب ويزمجـــر وُيَحم 
االحــتالل المســؤولية، فغــزة البعيــدة التــي خاضــت الحــروب ال تســتطيع التحــرك أكثــر مــن ذلــك، ولــيس 
مطلوبا منها التحرك وخوض حرب، واالحتالل يعلم سـقف رد غـزة أيضـا التـي ال يمكـن لهـا أن تخـرق 

 رات االحتالل.التهدئة بأي حاٍل، وتبقى بعيدة ال ُيخشى ردة فعلها حسب تقدي
  

 مصالح أفراد
ـــود مرتبطـــة  ـــيس مـــن الســـهل التحـــرر منهـــا، وهـــذه القي ـــوٍد ل ـــة نفســـها بقي ـــادات الســـلطة الوطني قيـــدت قي
بشــخوص بعينهــا تحتكــر القيــادة وتمســك بزمــام األمــور، ومنــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو وقــدومها لألراضــي 

خاص ونفس األسماء وبـنفس األلقـاب المحتلة كِبرت وشاخت وما زالت تمسك زمام األمور، ذات األش
هؤالء مصالحهم إبقاء الناام على الحالة السياسية جزء من استمرار بقـائهم، القاعـدة الفتحاويـة تعـرف 

 ذلك جيدا ولكنها ال تستطيع فعل شيء أو تغيير المعادلة.
جتمـع الـدولي اعترفت وتعترف القيادة الحالية بأنها غيـر قـادرة علـى المواجهـة وأن سـقف اعتراضـها الم

والمؤسسات الدولية والتحرك عبر الدبلوماسية وتحقيق االنتصارات عبر األروقة األممية وتضخيم هذا 
الفعـــل، وهـــو جهـــد ال أقلـــل مـــن قيمتـــه، ولكنـــه مـــن ناحيـــة واقعيـــة ال يســـاوي شـــيئا، ألن ســـقفه الشـــجب 

ت القــرارات التــي ُيعــد واالســتنكار، كمــا أن الشــارع ال يثــق بالمؤسســة الدوليــة التــي شــنت وصــوتت مئــا
 جزءا منها لصالح الشعب الفلسطيني ولكن أيا منها لم يطبق.

في ال معادلة المصالح والبقاء على الكرسي تحت مسمى "مصلحة البلـد"، وأن أحـدا ال يعـرف حجـم 
المــــؤامرة وتحــــت مســــمى "القيــــادة الشــــرعية" والتعــــذر بـــــ"المؤامرات الدوليــــة" ومــــع الحــــديث عــــن حمايــــة 

الوطني، ليس غريبا أن تمرر قرارات كهذه، فالقوم أقنعوا أنفسـهم بكـل هـذه الشـعارات، ونحـن المشروع 
نعلــم حجــم المــؤامرة علينــا منــذ احــتالل فلســطين، وأن تــآمر زعمــاء العــرب علينــا وتبعيــتهم  -كشــعب-

ا ا سر بقائهم على الكراسي، وكانت خطابات قادة فتح كلها تحت هـذا السـقف، ولكنهـأمريكلالحتالل و 
 مع الوقت تراجعت وتغيرت وتبدلت وباتت لها )مصالح( تريد الحفاظ عليها.

 

 إحباط فتحاوي 
الشــارع الفلســطيني ال يثــق بــاإلجراءات التــي ســتقوم بهــا الســلطة، ولكــن مــا يعتــري قاعــدة فــتح شــيء 
 مختلــف وصــل إلــى مرحلــة إحبــان عب ــر ويعبــر عنــه شــبابها الــذين نلتقــيهم بالشــارع ونقــرأ تعليقــات جــزء
مــنهم علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي، هــذه القاعــدة التــي ينتمــي جــزء كبيــر منهــا لالنتفاضــة األولــى 
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وجــزء لالنتفاضــة الثانيــة، وتضــع كوفيــة الشــهيد أبــو عمــار وتتــذكر ســعد صــالح وأبــو إيــاد، وهــي التــي 
حمـود تسارع اللتقان أي تصريح ناري به رائحة مواجهة ضد االحتالل كما حدث مـع تصـريح السـيد م

 العالول، الذي لم يصرح بأي تصريح بعده.
، التــي كانــت ســابقا يحشــد لهــا اآلالف وتعــد مكانــا 53ـ صــادف اإلعــالن ذكــرى انطالقــة حركــة فــتح الــ

تجمـع فيــه القاعـدة الفتحاويــة لتتحـدث عــن الثـورة وعيلبــون والرصـاص والفــداء وذكـرى الكرامــة وصــمود 
يكـن هنـاك ككـل عـام احتفـال انطالقـة مركـزي وال تجميـع  بيروت، لم تحتفل الحركة بهـذه الـذكرى، ولـم

وال مســيرات، ولــم تســتجب جمــاهير فــتح فــي عــدد مــن المــدن للــدعوات بالمســيرات، وكــان العــدد بضــع 
 عشرات.

ال يمكن أن يخفى على الشارع اإلحبان الفتحاوي، وال يمكن أن ينكر أحد دور فتح التي تحكم الضفة 
وسياسيا، إنها المحرك الحقيقي والفعلي ألي أحد لو أرادت، ولكنها مكبلة الغربية وتسيطر عليها أمنيا 

وممنوعة ومحكومة برؤية قادتها وأجهزتها األمنية، تحـت ناريـة المصـالح، ولألسـف إن أحبطـت فـتح 
 بالضفة نام الشارع في هذه المرحلة.

 

 ال مصالحة وال انتخابات
ا ومـع هـذا الخـذالن الرسـمي أمريكـن قبـل االحـتالل و في هذه الحالة السوداوية وهذه الهجمة الشرسـة مـ

ثناء األردن، تدير السلطة الوطنية الفلسطينية اهرهـا للمصـالحة، وهـي أكبـر ورقـة رابحـة تالعربي، باس
نملكهــا ونحــن كفلســطينيين بحاجــة لهــا، لكنهــا تجمــدها وال تقــوم بــأي إجــراء عملــي مــن شــأنه أن يعــزز 

اإلحبــان التــي يعانيهــا الشــارع، ورفــع العقوبــات علــى قطــاع غــزة، الجبهــة الداخليــة، ويخفــف مــن حالــة 
والتخفيــف مــن أزمــة شــعبها المحاصــر، وا عــادة الكهربــاء وصــرف رواتــب المــوافين، ولكــن أيــا منهــا لــم 

 يحدث لألسف.
عــــدم شــــعور الســــلطة بوجــــود انتخابــــات وجهــــات يمكــــن أن تحاســــب ســــواء كانــــت مجلســــا تشــــريعيا أو 

للشـارع أن يعاقـب أو يحاسـب المقصـر، هـو السـبب الوحيـد بعـد المصـلحة  انتخابات من خاللها يمكـن
 في سلوك السلطة الوطنية غير المبالي وغير المكترث ألي رد فعل ممكن.

 

 خارج المفاوضات
في ال هذه المعادلة والحالة السائدة التي يرصدها ويعيها االحتالل صاحب العين التـي ال تنـام وهـي 

رد الفعل والنبض، تتجلى العربدة اإلسرائيلية وترى الوقـت مناسـبا للمزيـد  ترقب وترصد وتسجل وتقيس
من اإلجراءات التي تحسن من شعبية الحزب الحاكم وتكسبه المزيد من التأييد في ال حالـة التطـرف 

 التي يعيشها كيان االحتالل، فينشط اليمين في سن القوانين.
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صـــة ســـانحة ومناســـبة لســـن القـــوانين، فكـــان قـــانون فبعـــد القـــدس وتمريـــر القـــرار وســـكوت الشـــارع، الفر 
(، األمــر الــذي يضــرب Cمــن أراضــي الضــفة الغربيــة المصــنفة بمنطقــة ) %60)الضــم( الــذي ســيلتهم 

اتفاقية أوسلو في مقتل، ويعد إجراء أحادي الجانب، ويقتـل حلـم السـلطة "بكذبـة" حـل الـدولتين ويجعـل 
 لة بطريقته.االحتالل يقرر كما يريد، ويرسم مراحل المرح

لـــيس هـــذا وحســـب، بـــل يـــزداد تـــبجح االحـــتالل، ويمـــرر قانونـــا يجعـــل مـــن القـــدس مدينـــة غيـــر قابلـــة 
للتفـــاوض، وهنــــاك عشــــرات القــــرارات التـــي سيســــعى االحــــتالل لتمريرهــــا مســـتفيدا مــــن حالــــة الضــــعف 

 الفلسطينية، وقرار عدم المواجهة والفرقة واالنقسام وضعف التفاعل الجماهيري.
 

 ال حلالحل أن 
ينتقــد األصــدقاء كتابــاتي ويصــفها بالمحبطــة، وافتقارهــا لوضــع حلــول، وأنــي أكتفــي بمحاولــة تشــخيص 
الواقع من دون وضع حلول، هذا بشكل جزئي  صحيح، علما بـأن تشـخيص الواقـع جـزء مهـم مـن حـل 

 يق.المشكلة، في السياسة، ليس المهم وضع الحلول ولكن المهم أن تكون هذه الحلول قابلة للتطب
الحل يكمن في أمر واحد، هو توفر إرادة سياسية لدى السلطة وفتح من أجل التغيير، وهـذا حـل غيـر 
قابــــل للتطبيــــق، فــــي هــــذه المرحلــــة والمرحلــــة القادمــــة، الســــلطة ال تريــــد المواجهــــة، والمواجهــــة ليســــت 

جـراءات فعليـة عمليـة، كوقـف التنسـيق ا ألمنـي، ومنـع انتفاضة، بل حركة جماهيرية وقرارات سـيادية وا 
ـــة المصـــنفة ) (، والمصـــالحة الوطنيـــة الحقيقيـــة والعصـــيان Aدخـــول االحـــتالل منـــاطق الســـلطة الوطني

المدني، والمقاطعة للبضائع اإلسرائيلية والتحـرك الدبلوماسـي الجـاد، كـل هـذه اإلجـراءات وغيرهـا قـادرة 
ن أن تتــوفر لهــذه القيــادة علــى قلــب األمــور رأســا علــى عقــب، لــو تــوفرت اإلرادة السياســية التــي ال يمكــ

المصالح، وال تخشى بأي شكل من التغيير، ألنـه ال انتخابـات قادمـة، وال  -كما ذكرت-التي تحكمها 
 توجد لها معارضة داخلية حقيقية يمكن أن تقلب األمور.

لــى أن يشــاء هللا تغييــر الحــال ســتبقى األمــور علــى مــا هــي عليــه، ويبقــى شــعار )تغييــر الحــال مــن  وا 
( ينطبق على هذا المقام، ال أدعو لإلحبان، ألن هذا الشعب تحت رماده دوما نار تشتعل بـال المحال

 سابق إنذار. وهللا قادر.
 5/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 عن االنتفاضة التي لم تندلع حتى اآلن .41
 عريب الرنتاوي 

اءات جمعــت الحــزب كشــف الســيد حســن نصــر هللا فــي لقائــه األخيــر مــع الميــادين، معلومــات عــن لقــ
بقــادة الفصــائل الفلســـطينية "جميعهــا"، وأن اتفاقـــاا قــد تـــم التوصــل إليـــه، يقضــي بنتيجتـــه، العمــل علـــى 
إشـــعال "انتفاضـــة ثالثـــة"، رداا علـــى قـــرارات ترامـــب بشـــأن القـــدس، وتعبيـــراا عـــن فشـــل مســـار التفـــاوض 

صـائل فـي حاضـرة حـزب هللا؟... والتسوية... فهل االنتفاضة يمكن أن تنطلـق بــ"قرار إداري" تتخـذه الف
وماذا عن موقف أكبر الفصائل وأكثرها نفوذا وتأثيراا في الضفة الغربية على وجه التحديد، وأعني بهـا 
حركـة فــتح، وهـل مــن حضـر االجتمــاع يمثـل الحركــة بأجنحتهـا المختلفــة ولديـه تفــويض بـالتوقيع علــى 

 2000أم  1987نتفاضة" نتحدث ويتحدثون، "بيان االنتفاضة األول"؟... وعن أي شكل من أشكال "اال
أم شــــكل بــــديل آخــــر؟... مــــا هــــي وســــائل هــــذه االنتفاضــــة وأي أدوات كفاحيــــة ســــيجري اللجــــوء إلــــى 

 استخدامها؟
أبــدأ بـــالقول، إن االنتفاضـــة فعـــل شــعبي عفـــوي بالغالـــب، يجـــري تنايمــه وقيادتـــه الحقـــاا، إْن مـــن قبـــل 

رارة األولــى، واألرجــح مــن قبــل قــوى منامــة، ال تجــد ريــاديين شــباب اضــطلعوا بمســؤولية إطــالق الشــ
صعوبة في "امتطاء" موجة العمل السياسي واغتنام اللحاـة التاريخيـة التـي قـد تكـون سـبباا فـي تشـكلها 
وقد ال تكون، وهذا الفعل الشعبي الجارف، تختمر جملة من العوامل واألسباب والاروف، في تشكيله 

قـــراراا بيروقراطيــــاا أو مرســـوماا يهـــبط مـــن عـــٍل فيتلقفـــه الشــــعب  ليســـت -االنتفاضـــة-وتطـــويره، وهـــي  
المتلهف ويحيله إلى زلزال جماهيري جارف... فهل األوضاع في الضفة الغربية، وبعد ربع قرن على 
أوسلو، مهيأة النتفاضة ثالثة؟... الجواب على هذا السؤال، بالنفي أو اإليجاب، ينطوي على قدر من 

ن كن ا ب  عد مرور شهر على قرارات ترامب، نميل إلى التريث بالتبشير بانتفاضة جديدة.المجازفة، وا 
موجــة االحتجاجــات التــي اجتاحــت الضــفة الغربيــة إثــر إعــالن ترامــب القــدس عاصــمة إلســرائيل، تــوفر 
فرصــة للقــوى المنامــة للعمــل علــى "تطــوير" هــذا الفعــل الشــعبي، المحــدود فــي الزمــان والمكــان ومــن 

ركين فيـه، إلـى فعـل أوسـع وأشـمل... لكـن هـذه القـوى ذاتهـا، بحاجـة "النتفاضـة" فـي حيث أعداد المشـا
دواخلهــا لتجديــد شــبابها وضــخ دمــاء جديــدة فــي عروقهــا وتجديــد حضــورها، دع عنــك تجــاوز انقســامها 

 المؤذي، بل والمدمر للحركة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطينيين.
حمـاس، أن تحـدث فرقـاا هـائالا إن همـا قررتـا العمـل سـوية، تستطيع الفصـائل مجتمعـة، وبالـذات فـتح و 

ــــــدان، لتطــــــوير أشــــــكال مــــــن المقاومــــــة الشــــــعبية المســــــتمرة والمتصــــــاعدة ضــــــد االحــــــتالل  ــــــي المي وف
واالستيطان... لكن من قال إن توافقاا كهذا يبدو أمراا ممكنا، ال بسبب الخالفات السياسية فحسب، بل 

القلق من اآلخر، والتي تحاى في كثير من األحيان بأولويـة علـى وبفعل انعدام الثقة وهيمنة مشاعر 
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جــــدول أعمــــال هــــذين الفصــــلين، تتخطــــى أولويــــة محاربــــة االحــــتالل... هــــذه هــــي الحقيقــــة، إن أردنــــا 
 توصيفها من دون "نفاق" أو "تكاذب" كما دأب على ذلك "خطاب االستهالك المحلي".

لكفاحيــة التــي يمكــن اعتمادهــا فــي الضــفة الغربيــة هــل ثمــة تقــدير مشــترك ألدوات النضــال ووســائله ا
 حصراا، وما هو موقع قطاع غزة ودوره في االنتفاضة الثالثة؟

في السجال الدائر حاليـاا حـول هـذه العنـاوين، تبـدو الغلبـة لفكـرة المقاومـة الشـعبية، مـن دون أن تغيـب 
تقيــيم جــديين النتفاضــتي  فكــرة "الكفــاح المســلح" عــن التــداول، فــي غيــاب شــبه كامــل ألي مراجعــة أو

الشعب الفلسطيني الكبريين، األولى والثانية، إذ مقابل النارية المؤسسة على مبدأ "المفاوضات حيـاة" 
والتــي ال تـــرى ســـوى كارثيـــة النتـــائج المترتبـــة علــى "عســـكرة االنتفاضـــة"، يكتفـــي الفريـــق اآلخـــر، بكيـــل 

تبعـات المـآالت الصـعبة التـي انتهـت إليهـا  االتهامات لسلطة أوسلو ونهجها السياسـي، وتحميلـه كامـل
القضــية الفلســطينية... ثمــة حاجــة لحــوار فلســـطيني حقيقــي، ينطلــق أوالا مــن القناعــة بحاجــة الشـــعب 
ــاا بتوافقــات عريضــة حــول شــكل هــذه االنتفاضــة  لتصــعيد مقاومتــه الشــعبية )أو انتفاضــته(، ويمــر ثاني

اركة الشعب الفلسطيني في مختلف أمكـان تواجـده، تحـت وأدواتها، وال ينتهي ثالثاا، بتوسيع وتنويع مش
االحــتالل وخارجــه وفــي المنــافي والشــتات ... مثــل هــذه العمليــة لــم تبــدأ فلســطينياا حتــى يمكــن الــتكهن 

 كيف ستنتهي وكيف يمكن التنبؤ بالنتائج وقياسها.
الحديثـة، نـاجم  ثمة ما يمكن وصفه بشعور عام باإلحبان يخيم على أوسان الشعب الفلسطيني ونخبه

عن "محدودية" ردة الفعل الشعبية والجماهيرية على قرارات ترامب... فالرهانات كانت منعقدة على أن 
قضــــية بحجـــــم القـــــدس ورمزيتهـــــا، كفيلـــــة بتفجيـــــر طاقــــة الغضـــــب الشـــــعبي الفلســـــطيني إلـــــى حـــــدودها 

تمرت الحــال القصــوى... شــيء مــن هــذا القبيــل لــم يحــدث حتــى اآلن ... األمــر الــذي سيفضــي إن اســ
على هذا المنوال، إلى مزيد من "التراخي"، ويشجع بعض القوى الفلسطينية المتنفذة، على البحث عن 
ســلم آمـــن للهبـــون عـــن قمـــة الشـــجرة التـــي صـــعدت إليهــا، وفـــي المقابـــل، فـــ ن وضـــعاا كهـــذا، قـــد ينمـــي 

نيــة مســار تطــور اتجاهــات المغــامرة و"المقــامرة" عنــد شــرائح وفئــات أخــرى، تكــون فقــدت األمــل ب مكا
األحداث... وفي كلتا الحالتين تكون األبواب الفلسـطينية فتحـت علـى مصـراعيها، للتـدخالت اإلقليميـة 

 واسعة النطاق، تارة تحت ستار "الواقعية" و"العقالنية" وأخرى تحت راية "المقاومة" و"الممانعة". 
 6/1/2018 ،الدستور، عّمان
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 نتنياهو يحّيد الجيش والمخابرات .42
 برهوم جرايسي 
واحــدة مــن أبــرز مؤشــرات ُحكــم بنيــامين نتنيــاهو فــي الســنوات األخيــرة، أنــه يســارع الخطــى فــي تقلــيص 
وزن مواقف وتقديرات قيادة الجيش وأجهزة المخابرات، في القضايا ذات الطابع األمني، والحقا يخطط 

يكسر نتنياهو تقاليد وأسـس أيضا إلى اعطاء وزن أكبر للجهاز السياسي في قرار شن الحرب. وبذلك 
ُحكم كانت قائمة طوال الوقت، لتكون القـرارات الحساسـة بيـد الجهـاز السياسـي، الـذي هـو حاليـا تحـت 
سيطرة عصابات المستوطنين المنفلتة. وهـذا ال يعنـي أن الجـيش أخـف وطـأة، ولكـن حسـابات الحـرب 

 .والتهدئة، ستكون متعلقة أكثر بقوى سياسية أشد تطرفا وارهابية
، لم تمر فترة، إال واهرت فيها خالفات بين 2009فمنذ أن عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في العام 

مواقــف وتقــديرات يتخــذها، وبــين تلــك التــي لــدى قيــادة الجــيش واألجهــزة االســتخباراتية. كــذلك كــان فــي 
الحكوميـة فـي  الكثير من األحيان في خالفـات وصـدام مـع المسـتوى المهنـي فـي الـوزارات والمؤسسـات

لوا عليـــه تطبيـــق سياســـاته، مثـــل  مواضـــيع شـــتى. فحتـــى مـــن أتـــى بهـــم نتنيـــاهو إلـــى اُلحكـــم، كـــي يســـه 
المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، يصطدم مع مواقفـه مـرارا، مثلمـا كـان فـي قـانون سـلب 

لعليــا، رغــم أن ونهــب األراضــي الفلســطينية الخاصــة فــي الضــفة، الــذي مــا يــزال عالقــا فــي المحكمــة ا
 حكومة االحتالل تطبقه على األرض، من دون "قانون".

المثــل األخيــر، كــان يــوم األربعــاء الماضــي، حينمــا أقــرت الهيئــة العامــة للكنيســت، بــالقراءة التمهيديــة، 
مشــروع قــانون فــرض حكــم اإلعــدام علــى المقــاتلين الفلســطينيين فقــط، ولــيس علــى تهمــة القتــل بشــكل 

ن مفضوحة كليا، بحيث إنها ال تسري علـى جـرائم قتـل يرتكبهـا المسـتوطنون. وقـد عام. وصيغة القانو 
تهــرب نتنيــاهو والــوزراء والنائــب المبــادر للقــانون، مــن أســئلة نــواب المعارضــة، عــن مصــير مرتكبــي 

 الجرائم ضد الفلسطينيين.
قضـاة فـي  3من  فقانون اإلعدام قائم طيلة الوقت، ولكنه يقضي بأن يكون حكم اإلعدام ب جماع هيئة

المحكمة العسكرية؛ ولكن من ناحية أخرى، هنـاك توصـية دائمـة مـن قيـادة الجـيش والنيابـة العسـكرية، 
بعدم اصدار أحكـام باإلعـدام. أمـا مشـروع القـانون الجديـد، فيطلـب أغلبيـة هيئـة قضـاة ولـيس اجماعـا، 

 كما أنه يلغي وزن توجيهات قيادة الجيش للمحاكم العسكرية.
القانون معارضة كلية من قيادة جيش االحتالل وأجهزة المخابرات، ومن الطاقم المهني في  يواجه هذا

وزارة القضـــاء، وأيضـــا مـــن المستشـــار القضـــائي للحكومـــة، بســـبب تبعـــات هـــذا القـــانون علـــى الســـاحة 
الفلسـطينية، بـأن تكـون عمليـات لغــرض تحريـر المحكـومين باإلعـدام؛ وأيضــا ألن العـالم لـم يعـد يتقبــل 
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قوانين جديدة باإلعدام، وهذا ما عب ر عنه االتحاد األوروبي في بيان خاص. وعلى الرغم من كل  سن
 هذه المعارضة، إال أن نتنياهو يصر على تمرير القانون، قائال إن من يقرر هو المستوى السياسي.

حيات كذلك ف ن نتنياهو ومعه عدد من الوزراء، يسعون لسن قانون يجعل قـرار شـن الحـرب مـن صـال
المجلــس الــوزاري المقلــص للشــؤون العســكرية، ولــيس بقــرار مــن كامــل الحكومــة، كمــا هــو القــائم اليــوم. 
وتلقى هذه المحاولة أيضا اعتراضات لدى المستوى المهني في وزارة القضاء، وغيره، كمـا أن أوسـاطا 

 سياسية تحذر من خطورة االجراء، الذي سيسهل صدور قرارات بشن الحروب.
، فهذا ال يعني أن قيـادة الجـيش وأجهـزة المخـابرات هـي أخـف وطـأة، أو أنهـا ذات "اعتـدال" وللتوضيح

في المواقف، ولكـن اعتباراتهـا تتبلـور علـى عـدة "أسـس مهنيـة" واعتبـارات تخـدم المصـالح االسـتراتيجية 
ـــة للسياســـات. ولكـــن المســـتوى  ـــان اإلســـرائيلي، وهـــذا مـــا يضـــع ضـــوابط معين ـــدة المـــدى للكي  العليـــا بعي
السياسي حاليا، خاضع كليا لعصابات المستوطنين األشد تطرفا، وترى الكثير من األوسـان السياسـية 
والعسكرية، أن هذه العصابات، التي يقودها التيار الديني الصهيوني المتطرف، ستدفع ب سـرائيل نحـو 

اإلســرائيلي  مســارات قــد تنقلــب علــى إســرائيل، وعلــى طبيعــة الكيــان مســتقبال؛ يضــاف إلــى هــذا، القلــق
الداخلي، من هذا التيار الذي يتطرف أيضا دينيا، وبات يشجع أكثـر قـوانين االكـراه الـديني، مـا يشـكل 

 خطرا على طبيعة المجتمع العلماني، ويؤجج الصراعات الداخلية.
يخطــــئ مــــن يعتقــــد أن ممارســــات نتنيــــاهو نابعــــة مــــن أنــــه عــــالق تحــــت ضــــغون اليمــــين االســــتيطاني 

ي الحكــــم، فهــــذه هــــي عقليــــة نتنيــــاهو التــــي تتملكــــه منــــذ أن اهــــر علــــى الســــاحة المتطــــرف، ليبقــــى فــــ
ة، حتى تساقطت لياهر اآلن أكثر على حقيقته الواضحة.   السياسية، ولكنه كان يغل فها بقشور هش 

 6/1/2018 ،الغد، عّمان
 

 خيار "دولة تحت االحتالل" .43
 د. ناجي صادق شراب

ئل، فهـــي متعــددة ومتنوعـــة بقـــدر حجــم القضـــية الفلســـطينية. الفلســطينيون ال تنقصـــهم الخيــارات والبـــدا
وقبــل الحــديث عمــا يعنيــه خيــار دولــة تحــت االحــتالل، ال بــد مــن بعــض المالحاــات التــي تحكــم هــذه 

 الخيارات.
الخيــارات تــدور حـــول مجمــوعتين عريضـــتين، األولــى الخيـــارات الدوليــة، والمقصـــود خيــارات الشـــرعية 

ة، ويمكــن أن نضــيف إليهــا الخيــارات العربيــة واإلســالمية كخيــارات مســاندة الدوليــة، والثانيــة الفلســطيني
 وداعمة، وعليه تنقسم الخيارات إلى رئيسة وداعمة. 
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المالحاــة الثانيــة، أن الخيــارات هــي القــدرة علــى الفعــل وتحمــل التبعــات والنتــائج، وهنــا أشــير إلــى أنــه 
القــــوة األســــاس تكمــــن فــــي قــــدرة الشــــعب  علــــى الــــرغم مــــن عــــدم تــــوافر القــــوة بــــالمعنى التقليــــدي، لكــــن

 الفلسطيني على النضال والتضحية، وهذه متوفرة. 
والمالحاة الثالثة، الخيارات هي بيئة سياسية شاملة، وهنا يمكن القـول إن هـذه البيئـة متـوفرة إلـى حـد 

ة التـي مـا كبير، كما رأينا في التصويت األخير في الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، وفـي البيئـة العربيـ
 زالت توفر عناصر الدعم لنجاح الخيارات الفلسطينية. 

والمالحاــة الرابعــة، ال يجــوز التعامــل مــع الخيــارات الفلســطينية المتاحــة بطريقــة انتقائيــة، أو أحاديــة، 
 فالخيارات يتم التعامل معها برزمة واحده حتى تؤتي ثمارها. 

نهــاء والمالحاـة الخامسـة، أنـه يجـب التركيـز علـى الخيـار  ات التـي تقـو ي حـق الفلسـطيني فـي دولتـه، وا 
االحـــتالل، وهنـــا التركيـــز علـــى الطبيعـــة الســـلمية والحقوقيـــة للخيـــارات، واالبتعـــاد عـــن الشـــكل المســـلح 
ن كـــان ال يســـتبعد، إال فــي حـــاالت المواجهـــة الضــرورية مـــع "إســـرائيل"، انطالقــاا مـــن حـــق  العنيــف، وا 

 الممكنة. الشعوب في مقاومة المحتل بكل الوسائل 
والمالحاـــة السادســـة، أنـــه يجـــب التركيـــز فـــي الخيـــارات علـــى أن الفلســـطينيين أصـــحاب حـــق، وأنهـــم 
قادرون على ممارسـة هـذا الحـق، بمـا يتـوفر لـديهم مـن مؤسسـات، وممارسـات سياسـية وقـدرات بشـرية 

 معترف بها دولياا. 
رى، وهذا الخيار قد يحمل أشكاالا ويأتي خيار الدولة تحت االحتالل من بين العديد من الخيارات األخ

متعددة، وله تداعيات سياسية كبيرة. ويبقى السؤال، هـل الفلسـطينيون قـادرون علـى تحمـل تبعـات هـذا 
 الخيار؟ 

الوضع القانوني لفلسطين اليوم، هو أنها "دولـة مراقـب" فـي األمـم المتحـدة، وهـذا إنجـاز سياسـي مهـم، 
درجـة أعلـى، وذلـك باالنتقـال مـن وضـع "دولـة مراقـب" إلـى دولـة لكنه يبقى محـدوداا إذا لـم يتحـول إلـى 

كاملة العضوية، وهـذا يحتـاا إلـى جهـد ووقـت؛ ألنـه فـي النهايـة ال بـد مـن موافقـة مجلـس األمـن علـى 
هــذه العضــوية، وهنــا "الفيتــو" األمريكــي يمكــن أن ُيجهــض هــذه المحاولــة، وهنــاك مــن يقــول إنــه يمكــن 

تناداا لقــانون "االتحــاد مــن أجــل الســالم"، وعنــدها يمكــن عــرض القضــية تفعيــل دور الجمعيــة العامــة اســ
من جديد، والحصول على الهـدف بقيـام دولـة كاملـة العضـوية، وعنـد الحصـول علـى ثلثـي األصـوات، 
تصــبح فلســطين دولــة كاملــة العضــوية، بوضــعية خاصــة "تحــت االحــتالل"، وفــي هــذه الحالــة تصــبح 

 ية الدولية، هي رفع صفة االحتالل عن دولة عضو. مسؤولية األمم المتحدة، والمسؤول
السابع من ميثاق األمم المتحدة، إللـزام "إسـرائيل"  ويمكن أن تتطور األمور لتفعيل الفصل السادس أو

ب نهاء عضويتها. هذا الوضع القانوني ليس سـهالا، وقـد يحتـاا لسـنوات طويلـة، وقـد يصـطدم بعقبـات 
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لن الفلسطينيون، البدء في مرحلة الدولـة الفلسـطينية؛ ألن هـذه الصـفة كثيرة. والبديل األسرع هو أن يع
 معترف بها دولياا. 

وهـــذا اإلعـــالن تترتـــب عليـــه تـــداعيات كثيـــرة، أهمهـــا إلغـــاء اتفـــاق أوســـلو؛ ألننـــا نكـــون أمـــام تغيـــر فـــي 
الدوليـة، الشخصية الدولية، وهو ما يترتب عليـه إلغـاء االتفـاق، وهـذه إحـدى اآلليـات إللغـاء االتفاقـات 

التي تتغير مع تغير الشخصية الدولية. ويترتب على ذلك، إلغاء كل ما ترتـب علـى اتفـاق أوسـلو مـن 
نتــائج كحــل الســلطة، وكــل المؤسســات التــي جــاءت نتيجــة االتفــاق كالســلطة التشــريعية، ومنهــا أيضــاا 

حيـــاء منامـــة إلغـــاء منصـــب رئـــيس الســـلطة واســـتبداله بـــرئيس الدولـــة، ويعنـــي أيضـــاا العـــودة لتفعيـــل  وا 
التحريــر، ومؤسســاتها، ومراجعــة كــل االتفاقــات الموقعــة مــع "إســرائيل"، ومطالبتهــا بــاالعتراف بالدولــة، 
ولــيس بمنامــة التحريــر، وأيضــاا تغيــر فــي نهــج الدبلوماســية الفلســطينية، والتركيــز علــى مطالبــة الــدول 

 اصمتها القدس. ، وع1967باالعتراف بالدولة الفلسطينية بحدودها المعلن عنها عام 
هــذا الخيـــار لــه تـــداعيات أخـــرى، منهــا توقـــع ممارســـة ضــغون مـــن قبـــل "إســرائيل" والواليـــات المتحـــدة، 
وخصوصــاا فــي المجــالين االقتصــادي والمــالي، وتوقــع أن تعلــن "إســرائيل" انســحاباا أحاديــاا مــن الضــفة 

يحتاا هذا القرار لتفعيل الغربية، على غرار ما حدث في قطاع غزة، وفرض حالة من األمر الواقع. و 
ــــى دور  ــــي للحفــــاظ عل ــــى دعــــم عربــــي حقيق ل ــــى األرض، وا  خيــــارات المقاومــــة الســــلمية المســــتدامة عل
المنامة، لكن اإلشكالية التـي قـد تواجـه هـذا الخيـار، هـي الواقـع الـذي فرضـته السـلطة عبـر أكثـر مـن 

ـــــة الفلســـــطينية ـــــوايفي والمؤسســـــاتي والخـــــدماتي، والعمل ـــــدين، كـــــالواقع ال ـــــة مطالـــــب عق ـــــة تلبي ، وكيفي
 المواطنين، ومسألة التنسيق مع "إسرائيل"، في المسائل ذات الطابع المدني. 

هذه اإلشكاليات تحتاا إلـى مراجعـة نقديـة، وعـدم التسـرع فـي اتخـاذ خيـارات تكـون السـلطة غيـر قـادرة 
 على تحم ل تبعاتها وتداعياتها. 

لمســؤولية الدوليـة، والعـودة للمطالبــة بتفعيـل قــرار ويبقـى الخيـار فــي صـورته األولـى؛ أي صــورة خيـار ا
 ، الذي يعترف بالدولة العربية، لعله األكثر مالءمة في غياب الخيارات العربية األخرى.181التقسيم 

 6/1/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 فلسطين والحساسيات الهندية الباكستانية .44
 ِذْكُر الرحمن د.

عــــام. فبــــين عشــــرينيات وثالثينيــــات القــــرن  100ن إلــــى نحــــو يعــــود تــــاريخ الــــدعم الهنــــدي للفلســــطينيي
الماضــي، بــادر موالنـــا محمــد علــي جـــوهر، المحــارب الهنـــدي المتبصــر مــن أجـــل الحريــة، والمســـاعد 
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ــــدي، إلــــى تحــــذير الفلســــطينيين والعــــرب مــــن خطــــورة المخطــــط الصــــهيوني  المقــــرب مــــن مهاتمــــا غان
قامة دولة جديدة.  الغتصاب فلسطين وا 

ســــتقالل، واصــــل الزعمــــاء الهنــــود والحكومــــات الهنديــــة دعــــم القضــــية والحقــــوق العادلــــة وبعــــد نيــــل اال
للفلسطينيين، بدءاا من أول رئيس للـوزراء "جـواهر الل نهـرو"، وكـان الـرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفـات 
جــد مقــرب مــن أنــديرا غانــدي لدرجــة أنــه كــان يخاطبهــا دائمــاا كأخــت. وخــالل زيــارة إلــى الهنــد أواخــر 

ينيــات، رافقــت ابنــة صــالح خلــف، )أبــي جهــاد(، ياســر عرفــات إلــى الهنــد، فــألح رئــيس الــوزراء الثمان
الهنــدي وقتئــذ راجيــف غانــدي علــى أن تمكــث مــع ابنتــه بيريانكــا غانــدي، التــي كانــت فــي نفــس ســنها، 

 بمنزل رئيس الوزراء. لقد كانت عالقات خاصة وفريدة من نوعها وقلما نراها في العالقات الدولية.
واصلت الحكومات الهندية المتعاقبة دعمها الثابت للفلسطينيين بغض النار عن الحزب الذي يصل و 

إلى السلطة، حيث كانت الهند من رعـاة كـل القـرارات األمميـة تقريبـاا التـي تـدعم المواضـيع الفلسـطينية 
لــى جانــب هــذا، عملــت الهنــد علــى تقــديم مســاعدات ماليــ ة للســلطة وعضــويتها فــي الهيئــات الدوليــة. وا 

الفلســـطينية، ولـــم تتـــوان عـــن التنديـــد بالفااعـــات اإلســـرائيلية فـــي الضـــفة الغربيـــة واألعمـــال العســـكرية 
العدائيــة فــي قطــاع غــزة. ورغــم أن نيــودلهي فضــلت عالقــات أوثــق مــع تــل أبيــب منــذ إقامتهــا عالقــات 

سـرية بسـبب تخوفـات ، ف نها كانـت تـْؤثر اإلبقـاء علـى تلـك العالقـات 1992دبلوماسية مع إسرائيل في 
مليون مسلم هندي وكذلك من أجل عـدم اإلضـرار بعالقاتهـا مـع العـالم  200سياسية من جرح مشاعر 

 العربي.
ولكــن صــعود نارينــدرا مــودي كــزعيم لحــزب بهاراتيــا جاناتــا الهندوســي اليمينــي، ووصــوله إلــى الســلطة 

االقتصـادية والعسـكرية المتناميـة مـع كرئيس لوزراء البالد أنهى سياسـة السـرية والتكـتم حـول العالقـات 
إســرائيل. ثــم أصــبح "مــودي"، أوَل رئــيس وزراء هنــدي يــزور إســرائيل قبــل ثمانيــة أشــهر. وقــد ســاعدت 
زيـارة مــودي، التـي دامــت ثالثــة أيـام، نتنيــاهو الـذي كــان يجتــاز مرحلـة صــعبة بسـبب ادعــاءات تتعلــق 

ذ التعــاون المتزايــد بــين البلــدين بخصــوص بالفســاد، علــى دعــم وتقويــة موقفــه. وعــالوة علــى ذلــك، أخــ
اإلنتاا المشترك لألسلحة، وفي مجال تكنولوجيا الفضاء، وفي التجارة، يرتقي بعالقاتهمـا إلـى مسـتوى 

 جديد.
ولكــن رغــم كــل هــذا التعــاون، فــ ن الهنــد حافاــت علــى دعمهــا لفلســطين، ولــم تحــد عــن موقفهــا الــذي 

طيني إلـى دولـة فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة وقابلـة تحركه المبادئ بخصوص تطلعـات الشـعب الفلسـ
بلــداا آخــر للتصــويت فــي  127للحيــاة. وفــي إطــار هــذا الموقــف، انضــمت الهنــد الشــهر الماضــي إلــى 

ي دونالد ترامب االعتراف بالقدس مريكالجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح قرار ضد قرار الرئيس األ
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وجـاء القـرار بعـد بيـان أصـدرته الهنـد وجـاء فيـه أن "الهنـد لـديها  كعاصمة إلسرائيل ونقـل سـفارة بـالده.
 سياستها الخارجية الخاصة التي ال تتأثر بقرارات اآلخرين".

ولكن نيودلهي تلقت صدمة عندما علمت أن السفير الفلسطيني إلى باكستان تقاسم المنصة مع حاف  
ومـــات تســـاعد علـــى اعتقالـــه عشـــرة ســـعيد، مؤســـس "عســـكر طيبـــة"، الـــذي تبلـــغ مكافـــأة مـــن يـــدلي بمعل

ماليــين دوالر بســبب تورطــه فــي أنشــطة إرهابيــة، إذ اتهمــه الهنــد بأنــه العقــل المــدبر لهجمــات مومبــاي 
التـــي شـــن خاللهـــا إرهـــابيون يقيمـــون فـــي باكســـتان هجمـــات علـــى مواقـــع متعـــددة فـــي العاصـــمة  2006

شـدد نيـودلهي علـى تسـليم سـعيد للهنـد مـدني. وتُ  100المالية للبالد، تلـك الهجمـات ُقتـل فيهـا أكثـر مـن 
 من أجل محاكمته بتهمة اإلرهاب.

والواقـــع أن الدبلوماســـيين المقيمـــين فـــي شـــبه القـــارة الهنديـــة يـــدركون عـــادة الحساســـيات السياســـية فـــي 
العالقات الهندية والباكستانية. صحيح أن التجمع الذي نامه حاف  كان من أجل التنديد بقرار ترامب 

إلــى القــدس، وال شــك أن الســفير الفلســطيني فكــر فــي حضــور التجمــع ألنــه يتعلــق بجــوهر  نقــل الســفارة
القضية الفلسطينية، إال أنه كان ينبغي عليه أن يكـون حـذراا بشـأن التحقـق مـن خلفيـة المناِ مـين، ذلـك 

خـط أن حضور السفير الفلسطيني في التجمع وجلوسه إلى جانب سعيد ُيعتبران بالنسبة للهند تجـاوزاا ل
 أحمر.

وقد عب رت الهند عـن احتجـاا دبلوماسـي ضـد تقاسـم السـفير الفلسـطيني المنصـة مـع الرجـل المطلـوب 
مـــن قبـــل الهنـــد لـــتهم تتعلـــق باإلرهـــاب، إذ قـــدمت الهنـــد احتجاجـــاا للســـلطات الفلســـطينية فـــي رام هللا، 

الســـلطة  ووصــفت حضـــور المبعـــوث الفلســـطيني فـــي الحـــدث بــــ"غير المقبـــول"، وفـــي األثنـــاء اســـتدعت
الفلســطينية ســفيرها مــن باكســتان، ووصــف بيــان مــن فلســطين الســلطة بأنهــا "شــريك حقيقــي" للهنــد فــي 
حربهــا ضــد اإلرهــاب، كمــا عب ــرت عــن امتنانهــا علــى خلفيــة تصــويت الهنــد لصــالح القــرار فــي األمــم 

 المتحدة بخصوص القدس.
لــد الواقــع جنــوب آســيا، وعلــى وممــا ال شــك فيــه أن تصــويت الهنــد لصــالح فلســطين أاهــر أن هــذا الب

الــرغم مــن قربــه مــن إســرائيل، ف نــه لــم يتخــلي عــن دعمــه للفلســطينيين وقضــيتهم، ولــئن كانــت مشــاركة 
السفير الفلسطيني في التجمـع غيـر مقصـودة وأثـارت حفياـة نيـودلهي، فممـا ال شـك فيـه أن الهنـد فـي 

ود، من جهة، وحمايـة مصـالح الـبالد حاجة لمواصلة عملية التوازن قصد تبديد مخاوف المسلمين الهن
 في الشرق األوسط، من جهة ثانية.

 6/1/2018 ،االتحاد، أبو ظبي
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 6/1/2018 فلسطين أون الين،


