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 مب بشأن القدساتسريبات تكشف قبول السيسي قرار تر  .1

نشرت السبت تسريبا ، صحيفة نيويورك تايمز األميركية، أن 7/1/2018، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
تبار القدس عاصمة صوتيا يكشف قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمنا قرار واشنطن اع

 إلسرائيل، ونقل سفارتها إلى هناك، وتسويق رام هللا عاصمة بديلة.
وأوردت الصحيفة أن ضابط مخابرات مصريا يدعى أشرف الخولي اتصل هاتفيا بمقدمي عدد من 
البرامج الحوارية المؤثرة في مصر، وقال لهم إن القاهرة شأنها في ملف القدس شأن جميع إخوانها 

تشجب ظاهريا قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب، بيد أن المهم لمصر هو إنهاء معاناة العرب، س
 الفلسطينيين من خالل حل سياسي يتمثل في اتخاذ رام هللا عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وأضافت نيويورك تايمز أن الضابط المصري طالب مقدمي البرامج بإقناع المشاهدين بقبول قرار 
 ته مؤكدا أن الصراع مع إسرائيل ال يصب في مصلحة مصر الوطنية.ترمب بدل إدان

وأوضحت الصحيفة أن الخولي طلب هذا األمر من أربعة إعالميين، بحسب أربعة تسجيالت صوتية 
لمكالماته الهاتفية، وهم عزمي مجاهد ومفيد فوزي وسعيد حساسين إضافة إلى الممثلة يسرا، مضيفة 

 د، أكد صحة التسجيل.أن إعالميا واحدا، هو مجاه
وفي التسريب الذي يتضمن مكالمة الخولي مع حساسين، يقول األخير للضابط "أنا تحت أمرك"، 
فيضيف الخولي "نحن مثل كل أشقائنا العرب سنندد بهذه المسألة"، مضيفا "بعد ذلك، سيصبح هذا 

ى الحرب، لدينا ما يكفينا من أمرا واقعا، وال يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ونحن ال نريد الذهاب إل
 الهموم كما تعلم".

وأضاف ضابط المخابرات المصري "النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية االنتفاضة، فاالنتفاضة 
لن تحقق مصالح األمن القومي المصري، ألنها ستعيد تنشيط اإلسالميين وحركة حماس، حماس 

 ستولد من جديد".
قرب من السلطة في أن يكون التسريب المتعلق بوضع القدس في المقابل، شكك صحفي مصري م
وفي نشرة سابقة للجزيرة قال رئيس تحرير صحيفة المشهد  يعبر عن وجهة النظر المصرية.

األسبوعية مجدي شندي إن الموقف الرسمي لمصر هو معارضة قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة 
ن مصر تحركت في مختلف األروقة بما  فيها األمم المتحدة منطلقة من هذا الموقف. إلسرائيل، وا 

اعترف ، في مصر ا  بارز  ا  نيابي ا  مصدر ، أن القاهرة، من 6/1/2018، العربي الجديد، لندنوأضافت 
بتلقي أغلب أعضاء البرلمان اتصاالت هاتفية، من حين آلخر، من قبل قيادات في جهازي 

راجعة مواقفهم تجاه التشريعات المعروضة أمامهم، االستخبارات العامة واالستخبارات الحربية، بشأن م
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كاشفا  أن النواب العاملين في الحقل اإلعالمي، هم األكثر عرضة لتلك االتصاالت نظرا تأثير 
 برامجهم على الرأي العام.

وقال المصدر، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إن اللواء أشرف فتحي عبد الغني الخولي، هو 
ولين عن إدارة ملف اإلعالم بجهاز االستخبارات العامة، ويتواصل بصفة شخصية أحد أبرز المسؤ 

مع أعضاء البرلمان الذين يقدمون برامج حوارية منذ انعقاد مجلس النواب قبل عامين، بعدما جرى 
 .2014تصعيده من رتبة عميد إلى رتبة لواء في أغسطس/ آب 
، عن تسجيالت أجراها الخولي مع بعض وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" األميركية، السبت

اإلعالميين، الموالين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينهم عضو البرلمان، سعيد حساسين، 
الذي يعمل مذيعا  بقناة "العاصمة" الفضائية، والتي يترأس مجلس إدارتها، المتحدث العسكري السابق، 

 "هوم ميديا"، المملوكة لالستخبارات. العميد محمد سمير، بعد شرائها بواسطة شركة
وأشارت الصحيفة األميركية إلى إعطاء الخولي توجيهات متطابقة إلعالميين كالصحافي مفيد فوزي، 
والمذيع عزمي مجاهد، والممثلة يسرا، إلقناع المصريين بالقبول برام هللا عاصمة لفلسطين، عوضا  

القرار األميركي اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، عن القدس، بعد الحديث عن استنكار مصر علنا  
 على غرار موقف جميع الدول العربية.

غير أن الخولي طرح تساؤال ، في مكالماته مع اإلعالميين، مفاده: "ما الفرق بين رام هللا والقدس؟"، 
 بدل ثم أضاف: "المهم بالنسبة لمصر هو إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي، يتمثل برام هللا

القدس عاصمة لفلسطين"، وذلك خالل حديثه بنبرة هادئة مع بعض مقدمي البرامج الحوارية ذات 
 المشاهدة العالية في مصر، بحسب الصحيفة.

 
 الحمد هللا: تجميد واشنطن دعمها لألونروا ابتزاز مرفوض وعمل غير قانوني .2

ذي نهض من حطام النكبة والتغريبة الحمد هللا "إن شعبنا ال الوزراء راميقال رئيس : بيت لحم
الفلسطينية قبل سبعة عقود، وحافظ بإصراره وثباته على هويته رغم مرور خمسين عاما على احتالل 
إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين، قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي السافر الذي تقوده 

اإلسرائيلي، وباالعتداء على مكانة القدس الواليات المتحدة األميركية بانحيازها ودعمها لالحتالل 
 وعلى حقوقنا التاريخية الذي حفظتها لنا القرارات والقوانين واالتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خالل كلمته في عشاء الميالد المجيد حسب التقويم الشرقي، مساء اليوم السبت في بيت 
 ية.لحم، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدينية واالعتبار 
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وتابع الحمد هللا: "وفي هذا السياق، فإننا نعتبر قرار الواليات المتحدة تجميد التمويل المخصص 
لوكالة )األونروا(، ابتزازا مرفوضا وعمال غير قانوني يقوض حقوق الالجئين الفلسطينيين ويزيد من 

ون على الخدمات معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة الالجئين الذين يعتمد
 الصحية والتعليمية واإلنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة". 

وأردف: "إن على دول العالم وقواها المؤثرة مسؤولية شاملة وتحد كبير بوضع حد لهذا الخرق 
كية واالستهتار المتواصل بحقوقنا التاريخية وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدي للمواقف األمير 

المتالحقة واالنتهاكات اإلسرائيلية التي تهدف جميعها إلى حل قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل 
أحادي، وباالستناد إلى جبروت االحتالل وغطرسة القوة، األمر الذي يهدد السلم واألمن الدوليين، 

 ويدفع المنطقة إلى المزيد من النزاعات التي لن تحمد عقباها".
 6/1/2018، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة النب

 
 مباالمالكي: الوزراء العرب يتفقون على رفض ومواجهة قرار تر  .3

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن االجتماع الوزاري العربي المصغر لمتابعة : عمان
إليها، الذي عقد اليوم  تداعيات القرار األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة

السبت في العاصمة األردنية، عمان، بمشاركة وزراء خارجية الدول الشقيقة: السعودية، ومصر، 
واألردن، والمغرب، واإلمارات، إضافة ألمين عام الجامعة العربية، شدد على ضرورة إيجاد أفضل 

 عاصمة دولة فلسطين. السبل لمواجهة القرار األميركي الباطل وغير القانوني بشأن القدس
وشدد على أن الوزراء وجهوا رسالة واضحة مفادها أن العرب والمسلمين يقفون متحدين حول قضية 
القدس، ويرفضون أي إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وتمس بمكانة المدينة المقدسة، وأنهم اتفقوا 

القرار األميركي وتبيان خطورته،  على أهمية اتخاذ اإلجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات
ومواجهة جميع اإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

وعاصمتها  1967الشرقية، وحشد الدعم الدولي لذلك، ولالعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 
 القدس، للحفاظ على حل الدولتين.

كي أنه تم تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لعقد اجتماع وزاري موسع لهذا وبين الوزير المال
 الغرض.

 6/1/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بحر: التشريعي أقر قانون النقابات الفلسطيني الموحد .4
س أقر قانون أشار النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إلى أن المجل: غزة

متطورة  أحكاماموضحا أن القانون يضمن  م،2013( لسنه 2النقابات الفلسطيني الموحد رقم )
 النقابي. والدولية للعملوعصرية تنسجم مع المعايير الوطنية 

وأكد بحر خالل كلمة له في المؤتمر النقابي السادس، والذي عقد بفندق الكومودور بغزة، استعداد 
عنصر  والذي يشكل النقابي،ع النقابات الفلسطينية من أجل تطوير أداء العمل المجلس للتعاون م

وقال "نحن جاهزون  لديها، وأعضائها المنتسبينحماية وضمانة لحقوق وحريات ومصالح النقابات 
لما فيه خدمة الحركة النقابية الفلسطينية ومصلحة شعبنا الفلسطيني  والتعاون الفوري للنقاش 

 عديالت تشريعية تساهم في تطوير عمل المؤسسات النقابية في فلسطين".ت أليةوجاهزون 
تشكل روح العمل الوطني وجوهر العمل المهني  والنقابات الفلسطينيةوأشار إلى أن األطر 

الفلسطيني، وهي مكون أساسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، مما يجعل أمر بحث 
 استنهاضها وتفعيلها وتطويرها أمرا بالغ الوجوب واإللحاح وطنيا.مشكالتها والنقاش الدائم في سبيل 

وطالب النقابات الفلسطينية أن يكون لها دور هام في تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة، 
نهاء والثوابت الفلسطينية  االنقسام. وا 

 6/1/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ه استراتيجيةفورين بوليسي: عباس ليست لدي .5
تناولت مجلة فورين بوليسي األميركية تطورات الشأن الفلسطيني في أعقاب اعتراف الرئيس األميركي 
دونالد ترمب بالقدس عاصمة إلسرائيل وقراره نقل سفارة بالده إليها، وقالت إن الرئيس الفلسطيني 

دون وجود من لديه رؤية  محمود عباس ال يمتلك استراتيجية كالتي لدى ترمب الذي يلتهم فلسطين
 أو كاريزما لفعل شيء حيال ذلك.

فقد نشرت المجلة مقاال تحليليا للكاتب غرانت راملي أشار فيه إلى تصريح للرئيس عباس قال فيه 
وأشار الكاتب إلى أن هذا يعني نهاية عملية السالم  "إننا سنقطع كل العالقات مع األميركيين".

أن القادة الفلسطينيين أيضا نددوا بترمب بعد أن هدد بوقف  والدور األميركي فيها، وأضاف
 المساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية.

وقال إنه ليس لدى الفلسطينيين استراتيجية بشأن كيفية الرد على ترمب، خاصة بعد إعالنه أن 
 الواليات المتحدة تعد القدس عاصمة إلسرائيل.
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لى الورق يخططون للحصول على دعم إلقامة دولة تعترف بها وأشار الكاتب إلى أن الفلسطينيين ع
، فعباس أعلن أنه سيطلب مرة أخرى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم األمم المتحدة

 .2014و 2012و 2011المتحدة، وهي الخطوة التي اتخذها في 
اتفاقية  22وأضاف أن عباس يسعى عبر طرق أخرى للحصول على اعتراف دولي، حيث وقع 

ديسمبر/كانون األول الماضي، وأنه هدد بمواصلة التوقيع حتى تنضم فلسطين  11ومعاهدة دولية في 
واستدرك الكاتب بالقول إن هذه  .2011منظمة، وهي استراتيجية كانت موجودة أيضا منذ  500إلى 

 المحاوالت المتكررة لتدويل الصراع كانت فاشلة من الناحية االستراتيجية.
إلى أن الحملة التي يقودها الفلسطينيون تنتهي باستعداء األميركيين في نهاية المطاف دون أن  وأشار

تقوم بإحالة شأن عملية  معظم البلدانتقدم الكثير على أرض الواقع بالنسبة للفلسطينيين، خاصة أن 
 السالم إلى الواليات المتحدة.

إنهم يهدفون من وراء االنضمام إلى هذه  2013وينسب الكاتب إلى مسؤولين فلسطينيين قولهم في 
 المنظمات إلى دعم موقفهم التفاوضي مع إسرائيل.

وتحدث الكاتب عن االحتجاجات الفلسطينية األخيرة وعن النداءات من أجل "أيام الغضب"، وقال 
"لكن عباس أظهر بهدوء عدم الرغبة بالسماح لها بالتصاعد أو تهديد التنسيق األمني للسلطة 

 سطينية مع إسرائيل".الفل
ونسب إلى أحد المسؤولين في السلطة الفلسطينية أحمد حنون القول إنه تم اتخاذ قرار على أعلى 
 المستويات السياسية بأال تكون هناك مواجهات عسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية.

 6/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بجميع جوانبها 1993مرحلة السابقة منذ عشراوي: "المركزي" سيراجع ال .6
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان : نبيل سنونو -رام هللا / غزة 

من الشهر الجاري، سيراجع  14عشراوي، إن المجلس المركزي الذي من المقرر أن يجتمع في 
)إسرائيل(، بجميع جوانبها، الفتة إلى أن  ، تاريخ توقيع اتفاق أوسلو مع1993المرحلة السابقة منذ 

ا بقرار من "المركزي" نفسه.  السلطة الفلسطينية جاءت نتيجة هذا االتفاق، وأيض 
وأضافت عشراوي لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن االجتماع سيبحث سبل التصدي لقرار الرئيس 

ل( في السادس من الشهر األمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لـ)إسرائي
 الماضي.
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وأوضحت أن "المركزي" سيبحث العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية، وجميع الخطوات الفلسطينية 
التي سيتم اتخاذها، قائلة: "ال نحصر حديثنا بجزئية.. كله في سياق رؤية استراتيجية كاملة للوضع 

 الفلسطيني".
ا آليات "تفعيل دور المجلس المركزي"، وتسريع تنفيذ وبحسب عشراوي، فإن االجتماع سيدرس  أيض 

 خطوات المصالحة الفلسطينية، و"آليات تفعيل المقاومة الشعبية".
؟ تحدثت 1993وردا على سؤال: ما الذي يمكن أن ينتج من قرارات عن مراجعة مسيرة السلطة منذ 

خيرة من كل التزاماتها عشراوي عن "إعادة صياغة العالقة مع )إسرائيل( في ظل تنصل األ
وقالت عشراوي: إن )إسرائيل( "فرضت األمر  واستحقاقات االتفاقيات وانتهاكاها القانون الدولي".

 الواقع من جانب واحد".
 6/1/2018، فلسطين أون الين

 
 "الونروا"الفلسطينية تندد بالحملة الميركية اإلسرائيلية ضد  "الخارجية" .7

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس بالحملة : المشهراوي )رام هللا، غزة( عبد الرحيم الريماوي وعالء
األميركية اإلسرائيلية الشرسة التي تستهدف وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ايا واعتبرت الوزارة في بيان لها أن التناغم األميركي اإلسرائيلي الراهن يهدف إلى حسم قض«. أونروا»
الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس واألرض والحدود والالجئين من طرف واحد باالعتماد على 

 قوة االحتالل.
ورأت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن ذلك يعد انتقاال دراماتيكيا واضحا  إلى مرحلة فرض الحلول 

حية القسرية في محاولة لتعميق على الجانب الفلسطيني والعربي عبر ما يشبه العمليات الجرا
 االحتالل واالستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض.

 7/1/2018، االتحاد، أبو ظبي
 

 مب لنسف حل الدولتيناتستغل وعد تر  "إسرائيل"مندوب فلسطين لدى المم المتحدة:  .8
دكتور رياض منصور، أمس السبت، بعث المندوب الفلسطيني الدائم في األمم المتحدة، ال تل أبيب:

بثالث رسائل متطابقة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس 
األمن لهذا الشهر، خيرت عمروف )كازخستان(، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، ميروسالف 

استفزازية غير »ية التي اعتبرتها الرسالة اليتشاك )سلوفاكيا(، تناولت السياسات والتدابير اإلسرائيل
 في المنطقة.« تفرض واقعا  يقّوض حل الدولتين ويبعد السالم وينذر بسفك دماء جديدة»و« مشروعة



 
 
 
 

 

 10 ص             4517 العدد:             1/7/2018 الحد التاريخ: 

                                    

في أعقاب قرار اإلدارة األميركية االستفزازي القاضي »وأشار السفير منصور في رسائله إلى أنه و
، كثفت إسرائيل، القوة 2017سمبر )كانون األول( دي 6باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل في 

القائمة على االحتالل، انتهاكاتها الصارخة في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، 
حيث استمرت عمليات القتل واإلصابات والسجن واالعتداءات على قطاع غزة المحتل بال هوادة 

ووصل عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في أعقاب هذا القرار  على مدى األسابيع القليلة الماضية،
 «.فلسطينيا   16األميركي إلى 

« استفزازية غير قانونية»وأشار أيضا  إلى مواصلة الحكومة اإلسرائيلية اليمينية اتخاذ قرارات أحادية 
الحل القائم على  إسرائيل، القوة القائمة على االحتالل، تعمل كل ما في وسعها لدفن»التي تؤكد أن 

 «. وجود دولتين وأي فرصة لتحقيق سالم حقيقي
وتحدث السفير عن محاولة لتغيير وضع القدس وجعلها محصورة على الوجود اإلسرائيلي اليهودي 

بموجب قرار الجمعية العامة « Corpus Separatum»فقط، رغم أنها ال تزال تعتبر كيانا منفصال 
قانون الدولي. وأضاف أن هذه األمور، باإلضافة إلى استمرار إسرائيل وال 181لألمم المتحدة الرقم 

في زعزعة االستقرار على األرض بإعالنها مؤخرا عن نيتها بناء مليون وحدة استيطانية في الضفة 
 «.تنسف جهود السالم وتهدد بسفك الدماء»الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 

 7/1/2018، الشرق الوسط، لندن
 

 منظمة التحرير تطالب "غوتيريش" بتحّمل مسؤولية أي عجز مالي تواجهه "أونروا" .9
طالب مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، أمين عام األمم المتحدة، : رام هللا / أيسر العيس

ل أنطونيو غوتيريس، بـ"تحمل مسؤولية أي عجز مالي" تواجهه وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغي
 الالجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ نتيجة القرار األمريكي "تجميد" مساعدات مالية كانت مقررة لها.

وأضاف أحمد حنون، مدير عام دائرة شؤون الالجئين في المنظمة، في حديثه لألناضول، أن 
اء على المساعدات التي يتم تقديمها لالجئين الفلسطينيين هي "التزام دولي تجاه هذه القضية، وبن

 قرار دولي يقضي بحق عودة الالجئين لديارهم التي هجروا منها".
 6/1/2018 ،لألنباء الناضولوكالة 

 
 طلع ماكرون على تطورات القضية الفلسطينيةوفد من المجلس الوطني ي   .10

التقى وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس  :باريس
 لفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المستشارين في قصر اإلليزيه.الرئيس ا
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وعرض الوفد الفلسطيني الذي ترأسه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها البرلمانية عزام 
األحمد، آخر التطورات الدبلوماسية والسياسية والميدانية بما يخص القضية الفلسطينية، ومواصلة 

بقيام دولة  إمكانيةاسة االستيطان والتوسع، وتسريع وتيرتها للقضاء على أي حكومة االحتالل لسي
 وعاصمتها القدس. 1967فلسطينية مستقلة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وأكد الوفد الفلسطيني أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية خاصة في ظل محاوالت تجاوز حل 
لشرعية الدولية، مشيرا إلى قرار الرئيس األميركي ترمب بخصوص الدولتين والقفز عن قرارات ا

القدس مطالبا  بموقف أوروبي ودولي حاسم تجاه هذا القرار المخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية 
 الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة.

ض لقرار الرئيس من جهته، شدد الجانب الفرنسي على الموقف الذي أعلنه الرئيس ماكرون الراف
ترمب، والذي يؤثر سلبا  على مستقبل السالم في المنطقة وعلى مخالفته الصريحة للقوانين والقرارات 

 الدولية.
وأكد دعم حل الدولتين والتأكيد على تنفيذه وصوال لتحقيق السالم العادل والدائم على الدعم الفرنسي 

لثنائية وتطويرها، وكذلك على دعم فرنسا المتواصل لفلسطين وعلى الرغبة بتعزيز العالقات ا
 لخطوات تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. 

 6/1/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المقدح يكشف سبب التفاوت في أعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان .11
قدح عن معلومات مسبقة اللواء منير الم« فتح»تحدث القيادي في حركة : بوال أسطيح -بيروت

خدماتها مباشرة بعد القرار األميركي إعالن القدس « أونروا»وصلتهم حول تحضيرات لتقليص 
التدهور في تقديمات الوكالة األممية بدأ منذ اتفاق أوسلو حين »عاصمة إلسرائيل، الفتا  إلى أن 

 90ي حتى وصل إلى نسبة في المائة، وقد استمر هذا المسار االنحدار  40تقلصت الخدمات بنسبة 
في  40أو  30حاليا  )أونروا( ال تغطي إال ما بين «: »الشرق األوسط»وقال المقدح لـ«. في المائة

المائة من فاتورة االستشفاء، كما أنها تقدم الدراسة المجانية وبعض المساعدات الشهرية لجزء من 
ب القضية الفلسطينية، وبخاصة ضرب عمل دؤوب لتذوي»ونّبه المقدح من «. الالجئين األشد فقرا  

 «.حق العودة ما يمهد للتوطين، كما لفتح الطرق لمغادرة الالجئين في دول الجوار
ورد المقدح التفاوت الحاصل في األرقام ما بين اإلحصاء األخير الذي أجرته الدولة اللبنانية والعدد 

خيمات أو في التجمعات رفض قطاعات كاملة إن كان داخل الم»لـ« أونروا»المسجل لدى 
الفلسطينية خارج هذه المخيمات المشاركة في التعداد األخير القتناعها بأّنها لن تستفيد بشيء من 



 
 
 
 

 

 12 ص             4517 العدد:             1/7/2018 الحد التاريخ: 

                                    

التعاون من جديد مع لجان اإلحصاء، خصوصا  أنها شاركت في أكثر من عملية في هذا المجال، 
الذين يعيشون حاليا  في لبنان ال  وأشار المقدح إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين«. ولم تستفد بشيء

ألفا ، الفتا  إلى أن أعدادا  أخرى منهم تدخل وتخرج باعتبار أنها تعمل خارج لبنان، كما  230يتجاوز الـ
 تحمل جوازات سفر أجنبية.

 7/1/2018، الشرق الوسط، لندن
 

 الجهاد" و"جبهة التحرير" يدعوان إلى تصعيد الفعاليات دعما للقدس" .12
في فلسطين وعضو المكتب السياسي،  اإلسالميقيادة الساحة اللبنانية، في "حركة الجهاد دعا عضو 

تصعيد الفعاليات  إلىالفلسطينية واللبنانية  األحزابفي جبهة التحرير الفلسطيني "عباس جمعة" 
 الصهيونية ضد القدس، وما يترتب على األمتين العربية األمريكيةواالعتصامات الرافضة للقرارات 

واإلسالمية من تحديات، مؤكدين على استمرار خيار المقاومة والجهاد في سبيل تحرير كامل 
 فلسطين.

واكد الجانبان على ضرورة الوحدة الفلسطينية ورص الصف الفلسطيني بكل مكوناته السياسية 
لتي والعسكرية لمواجهة كل التحديات الصهيونية واألمريكية في فلسطين، مشيدين بكل التضحيات ا

المخططات الصهيونية بحق المسجد األقصى  إفشالقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في سبيل 
 وفلسطين.

دانتهموعبر الجانبان عن رفضهم  االنتفاضة،  أبطال إعدام إلىالشديدة للقرار الصهيوني الداعي  وا 
 التعامل بالمثل لردع الكيان الصهيوني. إعالنداعين المقاومة الفلسطينية إلى 

، األسرى بمناسبة، أسبوع األسرى أكد ا على ضرورة تضافر كافة الجهود في الدفاع عن حقوق و 
 جانبهم حتى إطالقهم جميعا إلىوالوقوف 

 6/1/2018، المستقبل، بيروت
 

 "المقاومة الوطنية" تحذر االحتالل من استمرار العدوان على شعبنا .13
ة الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير لكتائب المقاومة الوطني اإلعالميأصدر المكتب : غزة

فلسطين، فاصال  بعنوان "كمائن الموت تنتظركم"، في رسالة تحدي واضحة لقوات االحتالل 
 اإلسرائيلي.

 ويظهر الفيديو عددا  من مقاتلي الكتائب يحملون أنواع جديدة من القذائف المضادة للدروع.
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للدفاع عن شعبنا والتصدي لقوات  واإلعدادبكل قوة للتجهيز وأكد الكتائب في بيان لها إنها "ماضية 
 االحتالل بكل الوسائل المتطورة، لتكبد العدو أكبر قدر من الخسائر".

على قطاع غزة،  األخيروحذرت قوات االحتالل من االستمرار بعدوانها على شعبنا السيما التصعيد 
 اليومية في المناطق الحدودية لقطاع غزة. مشددة  على ضرورة التصدي لعدوان االحتالل وتوغالته

 6/1/2018، فلسطين أون الين
 

 محلل سياسي: ثالثة خيارات أمام حماس للمشاركة بجلسات المجلس المركزي  .14
قال الكاتب والمحلل السياسي، جسام الدجني، إن هناك عدة خيارات متاحة أمام : القدس المحتلة

المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والُمزمع عقدها حركة "حماس" للمشاركة في جلسات المجلس 
 يناير الجاري. 15و 14في الـ 

وأوضح الدجني في تغريدة له مساء اليوم السبت، أن تلك الخيارات هي؛ المشاركة الكاملة، 
والبروتوكولية كما حدث في المؤتمر السابع لحركة "فتح" عبر شخصية حمساوية من الضفة تلقي 

 موقف الحركة، وعدم المشاركة. كلمة تعبر عن
وأفاد بأن "من يحدد موقف حماس محددين؛ جدول أعمال اللقاء والضمانات المقدمة لتنفيذها، 

 والعقوبات على غزة والتي تشكل عقبة في طريق القبول بالمشاركة".
لقوة ورأى أن حماس تدرك أن الورقة السياسية تم إعدادها؛ "وهي جديرة باالهتمام ولكنها تفتقد 

األدوات التي من الممكن تحقيقها لذا فإن ذلك قد يدفع حماس والجهاد للموافقة على المشاركة 
 البروتوكولية الشكلية".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدالني، قد صّرح بأن األوراق التي أعدتها 
التقرير السياسي الذي ستقدمه اللجنة وأقرتها اللجنة السياسية خالل اجتماعاتها، تشكل بمجملها 

 التنفيذية للمجلس المركزي في اجتماعه المرتقب.
وذكر مجدالني أن هذه األوراق "تركز على تحديد العالقة مع الجانب اإلسرائيلي باعتبار أن المرحلة 

كيفية االنتقالية بكل التزاماتها قد انتهت، وضرورة البحث عن صيغة سياسية جديدة، كما تركز على 
 التعامل مع الوضع الناشئ باعتبار فلسطين دولة تحت االحتالل".

وأشار في تصريح لإلذاعة الرسمية، اليوم السبت، إلى أن القيادة ما زالت تنتظر رد حركتا "حماس" 
و"الجهاد اإلسالمي" على دعوة المشاركة باجتماعات المركزي المقررة منتصف الشهر الجاري في رام 

 هللا.
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ضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن لدى "حماس ثالثة خيارات تتعلق بشكل ونوه ع
مشاركتها؛ إما من خالل نوابها بالمجلس التشريعي، أو بصفة مراقب، أو عبر االنضمام الكامل 

 للمنظمة".
 6/1/2018، قدس برس

 
 ونروا"ال بخفض تمويل " ترامبنتنياهو يدعم قرار  .15

يفة "هـررتس"، مسـاء اليـوم السـبت، نقـال عـن مصـدر دبلوماسـي إسـرائيلي رفيـع أفادت صـح: محمد وتد
المســتوى، أن رئــيس الحكومــة، بنيــامين نتنيــاهو، يؤيــد ويــدعم، قــرار الــرئيس األميركــي دونالــد ترامــب، 
خفـــض التمويـــل وتقلـــيص الميزانيـــات التـــي ترصـــدها واشـــنطن، لوكالـــة األمـــم المتحـــدة لغـــوث وتشـــغيل 

 نيين "أونروا".الالجئين الفلسطي
تصـــريحات المســـؤول اإلســـرائيلي، أتـــت ردا علـــى بيـــان صـــادر عـــن الـــرئيس األميركـــي دونالـــد ترامـــب 
ــــدى األمــــم المتحــــدة نيكــــي هــــايلى، أن الواليــــات المتحــــدة ســــتخفض ميزانيــــات  ــــة األميركيــــة ل والمندوب

 المساعدات للفلسطينيين إذا لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات.
حســب المســؤول اإلســرائيلي، أن يــتم هــذا الخفــض والتقلــيص بالميزانيــات بشــكل  لكــن إســرائيل تفضــل،

تدريجي. وقال مكتب نتنياهو في بيان مختصر إن رئيس الحكومة: "يدعم المـنهج الـدقيق الـذي يتبنـاه 
الـــرئيس ترامـــب ويـــؤمن بضـــرورة اتخـــاذ خطـــوات عمليـــة لتغييـــر الموقـــف الـــذي تخلـــد بموجبـــه األونـــروا 

 الفلسطينيين بدال من أن تحلها".مشكلة الالجئين 
وحسب "هررتس"، فإن مسؤوال إسرائيليا كبيرا، لم تسمه، قال إن "نتنيـاهو يـدعم خفضـا تـدريجيا لتمويـل 

 أونروا".
 7/1/2018، 48عرب 

 
 لليهود ص شوارع خاصةيتخصو لتعزيز أمن المستوطنات  استراتيجيةخطة  :نائب وزير الدفاع .16

فاع اإلســرائيلي، إيلــي بــن دهــان، خطــة الجــيش األمنيــة التــي أطلــق تــل أبيــب: عــرض نائــب وزيــر الــد
، والتي يسعى االحتالل من خاللها إلـى تحسـين وضـع المسـتوطنين، وتحسـين «كيشت يونتان»عليها 

مستوى الحماية المقدمة لهم، وأبلغهم موافقة الحكومة على شق طرقـات خاصـة بهـم لتفـادي االحتكـاك 
ال لهــم إن هــدف الخطــة هــو الحفــاظ علــى التفــّوق األمنــي للمســتوطنين، بيــنهم وبــين الفلســطينيين، وقــ

دخال تكنولوجيا متطورة في البنية األمنية.  وا 
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وجــاء هــذا العــرض فــي اجتمــاع ضــم قائــد المنطقــة الوســطى فــي الجــيش الجنــرال رونــي نومــا، ورئــيس 
نين فـي األراضـي مجلس المستوطنات في الضفة الغربية حننال دورني، وممثلين آخرين عن المسـتوط

المحتلة. وأطلع دهـان قـادة المسـتوطنين علـى الشـوارع والطـرق التـي شـرع الجـيش بالعمـل فيهـا، ومنهـا 
شارع أطلق عليه قلب الضفة، وهو الشارع الذي يلتف حول بلدة العروب فـي منطقـة الخليـل، وشـوارع 

ــــابلس، وفــــي قلنــــديا شــــمال القــــدس، ــــى الجنــــوب مــــن مدينــــة ن ــــه»و أخــــرى حــــول حــــوارة، إل « بيــــت أري
وســــط الضــــفة. وقــــال بــــن دهــــان إن هــــذه هـــي المــــرة األولــــى التــــي تعــــرض فيهــــا خطــــة « مـــوديعين»و

استراتيجية شاملة لتحسين حياة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، موضحا  أن هذا جـاء بتوجيـه 
 من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، بشكل مباشر.

 7/1/2018الشرق الوسط، لندن، 
 

 قانون عقوبة اإلعدام إقرارستدفع ثمن  "إسرائيل"يعلون:  .17
صّرح وزير جيش االحتالل السابق، موشيه يعلون، يـوم السـبت، بـأن "إسـرائيل سـتدفع الـثمن : الناصرة

 بعد إقرار قانون عقوبة اإلعدام لمنفذي العمليات لصالح الفلسطينيين وحركة المقاطعة الدولية".
فية لــه، القــوانين األخيــرة التــي تــم التصــويت عليهــا فــي الكنيســـت وهــاجم يعلــون فــي تصــريحات صــح

 )برلمان االحتالل(؛ وخاصة  قانون عقوبة اإلعدام لمنفذي العمليات.
وأردف: "هــذه قــوانين تقــوض شــرعيتنا )فــي اإلشــارة إلــى دولــة االحــتالل(، ونحــن بــذلك نعطــي أدوات 

 ة".لالعبين دوليين مثل حركة المقاطعة لتقويض هذه الشرعي
وفـي سـياق منفصـل، نـوه يعـالون إلـى أنـه يعمـل علـى بنـاء حزبـه السياسـي الخـاص "وفـق خطـط عمــل 
ا بالنسـبة لجميـع اإلسـرائيليين". الفت ـا النظـر إلـى أنـه "سـيفاجئ الجميـع حـين يعلـن عـن قائمـة  مهمة جـد 

 حزبه والشخصيات التي ستتواجد فيه".
ت مختلفــة مــن أجــل ذلــك )دون أن يــأتي علــى ولمــح موشــية يعلــون، لوجــود اتصــاالت واســعة مــع جهــا

 ذكرها(.
 6/1/2018قدس برس، 

 
 رفض الجنود الشهادة فبرأت المحكمة المستوطنين .18

بــرأت المحكمــة المركزيــة االســرائيلية، مــؤخرا، مســتوطنين اتهمــا برشــق الحجــارة علــى مركبــات : رام هللا
صابة مواطنة فلسطينية بجروح، وذلك ألن جنود ا  الحتالل رفضوا اإلدالء بشهادتهم.الفلسطينيين وا 

 7/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 تصدي لهاالويجب  ونفوذها في شرقي القدس وجودهاتركيا تزيد من القناة الثانية:  .19

حرضت القناة الثانية اإلسرائيلية على تركيا بزعم أنها تزيد من وجودها ونفوذها في شرقي : محمد وتد
نمــا  القــدس، وتعمــل علــى رفــع مســتوى تأثيرهــا الميــداني فــي شــؤون المقدســيين، لــيس فقــط بــاألقوال، وا 

وبثـــت القنـــاة توثيقـــا مصـــورا فـــي القـــدس يظهـــر مـــا تدعيـــه القنـــاة كيـــف أن نشـــطاء يقومـــون  باألفعـــال.
بـــالتحريض ضـــد إســـرائيل والواليـــات المتحـــدة، ويـــدعون بشـــعارات تحريضـــية ضـــد اليهـــود، وكـــل ذلـــك 

 حين تكتفي إسرائيل بالوقوف مكتوفة األيدي. بتمويل مؤسسات تركية، في
وأوضح مراسل القنـاة يـارون أبراهـام، أنـه منـذ إعـالن الـرئيس األميركـي دونالـد ترامـب، اعترافـه بالقـدس 
عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي، وقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على رأس الجبهـة المحرضـة 

تهديدات على األرض، كما يحصل أيـام الجمعـة فـي الحـرم في العالم اإلسالمي، وتحولت تصريحاته ل
 القدسي، حيث يتوافد آالف المسلمين، ويهتفون باسم الرئيس التركي.

وأكد أن تركيا بات لديها تأثير متنام في القـدس، وتعـد سـاحات الحـرم القدسـي الشـريف المكـان األكثـر 
المدينــة، مــن خــالل زيــادة أعــداد النشــطاء مرشــحا لهــذا التــأثير، باعتبــاره الرمــز اإلســالمي األكبــر فــي 

األتراك الذين يظهرون في القدس، ويضعون أيديهم في أيـدي المقدسـيين، مـن خـالل ضـخ المزيـد مـن 
 األموال عبر الجمعيات غير الحكومية، ومن أهمها "الدفاع عن األقصى".

ســليمان داريــن مــن  ولفــت إلــى أن أحــد أبــرز الفــاعلين فــي النشــاق التركــي فــي القــدس هــو البروفيســور
جامعة مرمرة في اسطنبول، الذي يحـل ضـيفا علـى منظمـة "تراثنـا" التركيـة التـي تحصـل علـى ماليـين 
الدوالرات من الحكومة التركية، وتسعى من ضمن أهدافها األساسـية لجلـب قرابـة نصـف مليـون عربـي 

 ومسلم إلى المسجد األقصى.
 6/1/2018، 48عرب 

 
 2017استيطانية بالقدس بـ وحدة 5500تقرير: االحتالل شيد  .20

أفــاد تقريــر تــوثيقي صــدر، يــوم الســبت، عــن مركــز عبــد هللا الحــوراني للدراســات والتوثيــق : محمــد وتــد
على بناء نحـو  2017التابع لمنظمة التحرير، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صادقت خالل العام 

 .وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها 5500
، 2017وحسب التقرير السنوي "حصاد" حول االنتهاكـات اإلسـرائيلية فـي المدينـة المحتلـة خـالل عـام 

وحـدة فـي "رامـات شــلومو"  618وحـدة فــي مسـتوطنة "رامـوت"، و 854فقـد تمـت المصـادقة علـى بنـاء 
 وحدة في "معاليه ادوميم". 549وحدة في " بسغات زئيف "، و 566و
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وحـدة فـي مسـتوطنة "غيلـو "،  737والبناء التابعة لبلدية االحتالل علـى وكما وصادقت لجان التنظيم 
وحـدة فـي  176وحدة في مستوطنة "النبي يعقوب"، و 340وحدة للمستوطنين في بيت حنينا، و 18و

وحـدة اسـتيطانية مـن ضـمن مخطـط لبنـاء آالف  1600مستوطنة "نوف صهيون" في جبـل المكبـر، و
همتـــــوس" بهـــــدف إغـــــالق المســـــاحة الفاصـــــلة بـــــين مســـــتوطنتي  الوحـــــدات االســـــتيطانية فـــــي "جفعـــــات

 "هارحوماه" و"جيلو" جنوب ا.
دونم ا تقع قـرب مسـتوطنة "ارنونـا" التـي كانـت حتـى عـدوان  250كما قررت الحكومة اإلسرائيلية ضم 

ضمن مـا كـان يسـمى بــ "المنطقـة الحـرام" قـرب بلـدة صـور بـاهر ونقـل هـذه األراضـي وضـمها  1967
 نطقة "سيادة" بلدية االحتالل.لما يسمى بم

لهجمـة تهويديـة إسـرائيلية غيـر  2017وأكد التقرير أن المسـجد األقصـى المبـارك تعـرض خـالل العـام 
مسبوقة، من خالل محاولة سلطات االحتالل فرض التقسيم الزمـاني والمكـاني فـي المسـجد مـن خـالل 

 وضع بوابات الكترونية على مداخله.
ســنة مــن  12س يهــودي أســفل أساســات مصــلى قبــة الصــخرة المشــرفة بعــد ووثــق المركــز افتتــاح كنــي

ألف ا من المستوطنين والطلبة  28الحفر والتنقيب، وتكثف اقتحامات األقصى، حيث سجل اقتحام نحو 
 المتدينين ورجال المخابرات.

طن ـا موا 170وحسب التقرير، فقد أبعـدت شـرطة االحـتالل عـن المسـجد األقصـى والبلـدة القديمـة نحـو 
ـــاس األســـود باقتحـــام  ـــدينين ذوي اللب ـــة، وســـمح لليهـــود المت ـــة ودفـــع غرامـــات مالي ـــة متفاوت لفتـــرات زمني

 .1967المسجد، باإلضافة إلى الصعود إلى صحن قبة الصخرة ألول مرة منذ عام 
ــا ألعضــاء الكنيســت باقتحــام المســجد بعــد منــع اســتمر عــام ونصــف، وفــي ســابقه خطيــرة  وســمح أيض 

لكنيست المتطرف "يهودا غليك" برفقة نجله وذلـك لالحتفـال بعقـد قرانـه، فيمـا رفـع أحـد اقتحمه عضو ا
 أفراد الشرطة برفع العلم اإلسرائيلي في باحات المسجد.

ــا تحــت األقصــى نصــفها فــي الجهــة الغربيــة، وفــي الســياق هــذا  64كمــا وكشــف تقريــر عــن وجــود  نفق 
بيــرة أطلــق عليهــا اســم "مخطــط شــاليم" تتضــمن عرضــت وزيــرة الثقافــة "ميــري ريغيــف" خطــة حفريــات ك

 مليون شيكل. 250حفريات واسعه قرب بلدة سلوان والبلدة القديمة في مدينة القدس بتكلفة تقدر 
ــدة القديمــة وحولهــا بلــغ  داخــل أســوار 75منهــا  104وكشــف تقريــر خــاص أن عــدد الكــنس داخــل البل

 من مساحة البلدة تم تهويدها. %22البلدة، وأن 
المركز في تقريره إلى أن سلطات االحتالل واصلت سياستها الممنهجة لتهويـد المدينـة المقدسـة  وأشار

خــالل العــام الماضــي لتغييــر طابعهــا العربــي اإلســالمي والمســيحي، وتزويــر الروايــة التاريخيــة، حيــث 
 ساعة.افتتحت أنفاق ا استيطانية تربط بين مدينة القدس و"تل أبيب" بمدة زمنية ال تتجاوز نصف 
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متـــر مـــن بـــاب المغاربـــة،  200ولفـــت إلـــى افتتـــاح نفـــق فـــي المنطقـــة الجنوبيـــة لألقصـــى علـــى مســـافة 
باإلضافة إلى بدء تنفيذ مشروع ربط حـائط البـراق بالقطـار القـادم مـن "تـل أبيـب" مـن خـالل حفـر نفـق 

 كم، وبناء قطار هوائي يصل حائط البراق بجبل الزيتون.2م ويصل طوله إلى 50بعمق 
واصــلت ســلطات االحــتالل خـالل العــام الماضــي عمليــات المصـادرة والتهويــد للعقــارات فــي أحيــاء كمـا 

ســلوان والشــيخ جــراح، فهنــاك أربــع مخططــات بنــاء للمســتوطنين فــي حــي الشــيخ جــراح، وبحســب أحــد 
وحــدات  3طوابــق، يضـم  3المخططـات، سـيتم إخــالء عائلـة فلســطينية بهـدف إقامــة مبنـى يتــألف مـن 

 سكنية.
طوابـق، يضـم  5عائالت فلسطينية بهدف إقامة مبنـى يتـألف مـن  4ا لمخطط آخر، سيتم إخالء ووفق
 وحدات سكنية. 10

بيت ــا ومنشــأة  199أمــا بمــا يتعلــق بهــدم بيــوت المقدســيين، ذكــر التقريــر أن جرافــات االحــتالل هــدمت 
 76لـى تشـريد نحـو منشرت، وأدت إ 104بيت ا و 95للمواطنين المقدسيين خالل العام المنصرم، منها 

. 250أسرة من ضمنها   طفال 
منشأة هدمها أصحابها ذاتي ا تجنَبا لدفع غرامـات ماليـة  12بيت ا و 18فيما بلغت عمليات الهدم الذاتي 

 باهظه، وهدمت روضة لألطفال في تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية، وصادرت كل محتوياتها.
اخطار ا بالهدم لبيوت ومنشرت المقدسـيين، مـن بينهـا  495ونوه إلى أن سلطات االحتالل وزعت نحو 

اخطــارات بــاإلخالء الفــوري للتجمعــات البدويــة فــي جبــل البابــا والخــان األحمــر، باإلضــافة إلــى أخطــار 
 لهدم ستة عمارات سكنية في بلدة كفر عقب.
ل مواجهـات أو مقدسـي ا مـن بيـنهم سـيدة، وذلـك إمـا خـال 12وأفاد التقرير بأن سـلطات االحـتالل قتلـت 

إعدامهم على الحواجز الشرطية داخل المدينة، فيما شـهدت المدينـة أعلـى نسـبة اعتقـاالت خـالل العـام 
 مواطن ا، ثلثهم من األطفال. 2436، باعتقال 2017

 6/1/2018، 48عرب 
 

 العسكرية ال تراها وشيكة واالستخباراتعن حرب حتمية  يتحدثون  "إسرائيل"قادة تقرير:  .21
علــى رغــم أن كــل الجهــات المتنازعــة فــي المنطقــة، تعلــن وتؤكــد عــدم : آمــال شــحادة -حتلــة القـدس الم

رغبتها في الحرب، يختلف اإلسرائيليون في ما بينهم. ومنهم من يقول إنهـا سـتكون قريبـة. وهـذه المـرة 
، ال يتم الحديث عن عملية عسكرية جديدة إنما عن حرب كبرى تمتد نيرانها إلى ثالث جبهات: لبنان

 واضحة فيها. إيرانوسورية وقطاع غزة، وستكون بصمات 
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، تكــاد ال تتوقــف تهديــدات المســؤولين السياســيين والعســكريين 2018منــذ الســاعات األولــى مــن عــام 
اإلسرائيليين، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمـان، ورئـيس أركـان الجـيش، 

بحريــــة إيلــــي شــــربيت، وضــــباق كبــــار فــــي الجــــيش وخبــــراء أمنيــــون غــــادي إيزنكــــوت، وقائــــد ســــالح ال
وعسكريون، جميعهم جعلوا من احتماالت انـدالع الحـرب هـذه السـنة أكبـر مـن أي وقـت مضـى، علـى 
رغم تقييمات مختلفة لجهات أمنية واستخبارية. ولم يتوقـف األمـر، لـدى هـؤالء المسـؤولين علـى خطـر 

أو قذيفـة فــي شـكل متعمــد أو عـن طريــق الخطـأ، أو الــرد  انـدالع حــرب، عبـر الحــدود بسـقوق صــارو 
علـــى قصـــف إســـرائيلي علـــى أهـــداف فـــي ســـورية أو حـــافالت نقـــل أســـلحة مـــن ســـورية إلـــى لبنـــان، بـــل 

 تصدرت تقارير وتصريحات اإلسرائيليين آبار الغاز، في المياه اإلقليمية.
 

 السطول الصاروخي
قــدرات العســكرية لحــزب هللا وامتالكــه كميــات كبيــرة مــن ركــزت التقــارير اإلســرائيلية علــى مــدى تعزيــز ال

الصواريخ، وحيازته مئة وثالثـين ألـف صـارو  وقدرتـه علـى إطـالق عشـرة آالف صـارو  يوميـا ، علـى 
إسـرائيل، فــي حـال انــدالع حـرب. وأضــيف إلـى ذلــك مـا تضــمنته تصـريحات شــربيت، التـي نشــرها فــي 

فــي العــالم. وفــق « أكبــر أســطول بحــري »حــزب هللا  ، حــول امــتالك«بــين القطبــين»مقــال لــه فــي مجلــة 
شـــربيت فـــإن آبـــار الغـــاز فـــي البحـــر تشـــكل هـــدفا  مركزيـــا  لحـــزب هللا. ويقـــول أن حـــزب هللا بنـــى لنفســـه 

مهمـة فــي  اســتراتيجيةمــن كـل النــواحي وبأنـه عمــل علـى ضــرب مواقـع  اسـتراتيجيةمنظومـة هجوميــة »
 «.إسرائيل

ال إيلــون، قائــد قاعــدة البحريــة فــي أشــدود، فــي مقــال آخــر يقــول وفــي الوقــت نفســه كتــب الكولونيــل يوفــ
يمكن االفتراض أنه في المواجهات المقبلة سيتم تهديد قاع البحـر فـي شـكل كبيـر مـن قبـل العناصـر »

المهتمة بضرب حصانة إسرائيل، حيث إن قـوة الوسـائل والقـدرات كبيـرة ومتعـددة، بـدءا  مـن الغواصـين 
عيل قوارب مفخخة، وحتـى تفعيـل غواصـين فـي الميـاه العميقـة والمتفجـرات، بمـا االنتحاريين، مرورا  بتف

، وفـق إيلـون الـذي أضـاف «في ذلك تفعيل غواصات صغيرة ومنظومة ألغام وتخريب من صنع ذاتـي
علــى رغــم قــدرة حــزب هللا علــى ضــرب آبــار الغــاز، فــإن الجــيش اإلســرائيلي علــى قناعــة بــأن »يقــول: 

 «.هاحزب هللا لن يستعجل ضرب
إن ضـرب هـذه »ورافقت هذه التصريحات تهديـدات مباشـرة مـن قبـل ضـابط فـي سـالح البحريـة بقولـه: 

وفــي اليــوم الــذي تلــى هــذه التصــريحات خــرج رئــيس أركــان «. اآلبــار يعنــي إعــالن حــرب لبنــان ثالثــة
ب الجيش، غادي إيزنكوت، هو اآلخر، بتهديدات وتصريحات يعلن فيها إن إسرائيل ستواجه في الحـر 

 المقبلة خمس جبهات وهي: لبنان، سورية، غزة، الضفة الغربية واألخطر بينها إيران.
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مــن منظمــة حفــرت علــى رايتهــا  -لقــد شــهد حــزب هللا تغييــرا  فــي الســنوات األخيــرة »وقــال إيزنكــوت: 
، عنـوان درع لبنــان فـي مواجهــة إسـرائيل، إلــى القتـال كــذراع إيرانيـة. وفــي اختبـار القــدرة، وفـق إيزنكــوت

 «.فإن التهديد األكثر أهمية يقوم على الساحة الشمالية، واللبنانية أساسا  
وأعلن الجيش اإلسرائيلي، في المقابل عن امتالكه قدرات دفاعية كبيرة، ليس فقط برا  إنما بحرا  بنصبه 

، التــي تحمــي آبــار الغــاز، كــرد فــوري، بانتظــار امــتالك 5منظومــة القبــة الحديديــة علــى ســفن ســاعر 
 .2019في  6ح البحرية أربع سفينة حربية من طراز ساعر سال
 

 االستخبارات العسكرية
عرض جهاز االستخبارات العسكرية فـي إسـرائيل، تقييمـات للوضـع األمنـي لهـذه السـنة، أكثـر طمأنـة، 
ومع أنه أكد أن احتمـال حـدوث تصـعيد يتطـور مـن حـادث معـين سـيزداد فـي شـكل كبيـر مقارنـة بعـام 

احتمــاالت انــدالع الحـــرب تكــاد ال تـــذكر، حيــث ال توجـــد لــدى أي جهـــة فــي المنطقـــة  ، إال أن2017
فـي « حمـاس»مصلحة في المبادرة إلى حرب ضـد إسـرائيل، ال سـورية وال حـزب هللا، فـي الشـمال، وال 

ســورية وحــزب هللا ينشـــغالن فــي تــرميم قواتهمــا بعـــد ســنوات طويلــة مـــن »غــزة، كــل ألســبابه، مضـــيفا  
 «.وحماس أولوياتها للمصالحة الفلسطينية الداخلية الحرب األهلية،

وفــي تطرقهــا الحتمــال تصــعيد أمنــي توقعــت أجهــزة االســتخبارات أن مثــل هــذا التصــعيد قــد يــأتي فــي 
أعقـاب كشــف نفــق فــي غــزة، أو فــي أعقــاب عمليــة هجوميــة تنفــذ فــي ســورية، وتــتهم إســرائيل بتنفيــذها، 

ذا كــان الجانــب الثــاني يحــذر، وفــي هــذه الحالــة، برأيــه فــإن الــرد مــن الطــر  ف اآلخــر ســيكون أكبــر. وا 
حاليا ، من الرد، فإن فرص الرد ستكون أكبر، وقد تتطور إلى تبادل ضـربات تتواصـل أليـام عـدة، بـل 

 أكثر.
أمــا معهــد دراســات األمــن القــومي، الــذي توقــع خــالل ســنوات مضــت، عــدم وقــوع حــرب، فقــد جــاءت 

الـــذي قدمـــه رئـــيس المعهـــد، الجنـــرال )احتيـــاق(  االســـتراتيجيقيـــيم توقعاتـــه هـــذه الســـنة مختلفـــة. ففـــي الت
عاموس يدلين، للرئيس رؤوفـين ريفلـين، يشـير معـدو التقريـر إلـى أن الوضـع تغيـر فـي ظـل التطـورات 

عنـدما تنشـر إيـران قواتهـا »األخيرة التي شهدتها سورية، مع ترسيخ التواجد اإليراني فيها ووفـق معديـه 
 «.والن، وعندما تعلن إسرائيل أنها لن تسمح بحدوث ذلك، تزداد فرص الحربأمام إسرائيل في الج

 
 ، لماذا؟«اليوم التالي»سنة  2018يعتبرون في إسرائيل 

مـا سـيؤثر بالتـالي فـي وضـع نظـام األسـد  –ستكون هذه السنة التي تلي الحرب األهلية في سـورية  -
 وحزب هللا وا عادة تنظيمهما.
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مكانيـة صــعوده فـي أمــاكن أخــرى أو ظهـور عنصــر راديكــالي « داعــش»ة السـنة التــي سـتلي هزيمــ - وا 
 جديد بدال  منه.

الســنة التــي ســتلي مرحلــة الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، الــذي حتــى إذا اجتازهــا، ســتكون ســنة  -
 تكثيف الصراع على وراثته في السلطة الفلسطينية، وفق التقرير.

 نامج النووي اإليراني.السنة التي تلي خطاب ترامب حول البر  -
وفي هذا التقرير، وفق معديه فـي االسـتخبارات العسـكرية، سـيكون إلسـرائيل تـأثير كبيـر فـي التوقعـات 
لى أنها إمكانات محتملة من  التي ذكرت أعاله، وال يخفون قلقهم من تعزيز القدرات في لبنان وغزة، وا 

مــن المشــكوك فيــه مــا إذا كانــت »لتقريــر شــأنها أن تقــود الجــانبين إلــى التصــعيد. ووفــق معــدي هــذا ا
إســرائيل ستســاوم علــى ذلــك، خوفــا  مــن أن األســلحة التــي يــتم نقلهــا حاليــا  إلــى لبنــان أو غــزة ستســتخدم 
ضدها في السنوات المقبلة. وكجزء من هذا، قد يطلب من إسرائيل إعادة تقييم الحصـانة التـي منحتهـا 

ت علــى أراضــيها، فــي حـال كثــف حــزب هللا مــن جهــوده للبنـان فــي الســنوات األخيــرة، فــي شـأن الهجمــا
لتصــنيع األســلحة علــى األراضــي اللبنانيــة، بــدال  مــن المخــاطرة بمهاجمتهــا وتــدميرها فــي ســورية كمـــا 

 «.حدث حتى اآلن
وتقــدر المخــابرات العســكرية أن إيــران ستواصــل جهودهــا لتأســيس نفســها فــي المنطقــة، علــى رغــم أنــه، 

ح أن تواجـه عـددا  كبيـرا  مـن التحـديات علـى الطريـق. روسـيا تتنـافس معهـا خالفا  لخططهـا، مـن المـرج
من أجل إعادة إعمار سـورية وعلـى المشـاريع االقتصـادية، ومـن المتوقـع أن تـراكم المصـاعب أمامهـا، 

 وسورية تخشى دفع ثمن النشاق اإليراني، بخاصة من جانب إسرائيل.
 

 «داعش»قلق من 
الـــى جنـــوب ســورية وانضـــمامهم إلـــى لـــواء « داعــش»قتـــراب عناصـــر التقــارير التـــي تحـــدثت عــن ا -1
، دفعت بـالجيش إلـى اإلعـالن عـن حـال تأهـب قصـوى ونشـر قـوات معـززة ومعـدات «خالد بن الوليد»

عســـكرية وأجهـــزة اســـتخبارات نوعيـــة والطـــائرات. وأعلـــن الجهـــاز األمنـــي أن حالـــة التأهـــب واالســـتعداد 
داعش، مؤخرا ، إلى مدينة درعا في جنوب هضبة الجـوالن، ضرورية بعد وصول العشرات من مقاتلي 

على مسافة بضـعة كيلـومترات مـن الحـدود اإلسـرائيلية وبـأن تعزيـز اللـواء يشـكل تهديـدا  حقيقيـا  للحـدود 
اإلســرائيلية ويرفــع حــدة التــوتر فــي مرتفعــات الجــوالن الجنوبيــة، ســواء فــي مواجهــة إســرائيل أو الحــدود 

مـر الـذي يتطلـب مـن الجـيش اإلسـرائيلي التواجـد فـي حالـة تأهـب قصـوى، وفـق األردنية، األ -السورية
 الجهاز األمني اإلسرائيلي.
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وأمــام هــذا الوضــع، فــإن التقييمــات المتضــاربة حــول درجــة الخطــورة، تجعــل احتمــاالت الحــرب أقــل، 
إسـرائيل فـي لكنهم يجمعـون علـى أنهـا باتـت أمـرا  حتميـا  ومسـألة وقـت. ولكـن يبقـى األمـر الـذي تعتبـره 

أعلـى سـلم أولوياتهـا فـي المجـال األمنـي، هـو كيفيـة ضـمان وحمايـة الجبهـة الداخليـة فـي إسـرائيل. فــي 
هــذا الجانــب يتفــق الجميــع علــى أن الخطــوة األهــم، التــي يتوجــب اتخاذهــا، هــو منــع ترســيخ إيــران فــي 

د، تقريبــا ، وفــق أرض التــي فقــدها نظــام األســ -ســورية ومحاولتهــا إعــادة بنــاء منظومــة صــواريخ أرض
التقديرات اإلسرائيلية المقتنعة بأن هذه المنظومة ستتيح إليران تهديد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، عبر 

 من سمتهم عمالءها في الجبهات الثالث: سورية لبنان وغزة.
 7/1/2018الحياة، لندن، 

 
 حذيةفلسطينيون غاضبون يرشقون موكب بطريرك الروم الرثوذكس بالبيض وال .22

اعترض عشرات الفلسطينيين في مدينة بيت لحم، يوم السبت، موكب  زهير أندراوس: - الناصرة
بطريرك الروم األرثوذكس كيوريوس ثيوفيليوس الثالث، في محاولة لمنعه من زيارة كنيسة المهد، 

 للمشاركة في احتفاالت أعياد الميالد للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي.
ون موكب البطريرك بالبيض واألحذية، لدى مروره وسط بيت لحم، متجها لكنيسة ورشق المشارك

لبيع أو تأجير “المهد، احتجاجا على صفقات مشبوهة اتهم ثيوفيليوس بإبرامها مع جهات اسرائيلية 
 ”.أوقاف وعقارات تابعة للكنيسة األرثوذكسية

 بوا بمقاطعة البطريرك وعزله.وفي وقت سابق اليوم نظم العشرات فعالية وسط المدينة، وطال
وحضرت للمكان قوات معززة من األمن الفلسطيني، وطوقت مكان االحتجاج، ومنعت المحتجين من 

 الوصول لساحة الكنيسة.
 6/1/2018، رأي اليوم، لندن

 
 إسرائيلية تفوح منها رائحة اإلجرام همجيةقراقع: "قانون اعدام السرى"  .23

األسرى والمحررين عيسى قراقـع، إن مصادقة االحتالل التمهيدية  قال رئيس هيئة شؤون  :رام هللا
على قانون اعدام المعتقلين الفلسطينيين، وما سبقه من القوانين اإلجرامية التي شرعها الكنيست في 
العامين األخيرين ضد األسرى، يكرس الهمجية اإلسرائيلية التي تفوح منها رائحة اإلجرام واإلرهاب 

 والعنصرية.
ضاف قراقع في بيان صدر عنه، يوم السبت، إن هذا القانون مخالفة صارخة للقانون الدولي وأ

اإلنساني واتفاقيات جنيف األربع التي تعتبر االسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون االحتالل 
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 محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، وال يجوز قتلهم أو تعرضهم ألي أذى أو معاملة
 مهينة وال إنسانية.

 6/1/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الهيئة اإلسالمية: ال تنازل عن القدس.. وال مساومة على "القصى" .24
أكدت الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس في بياٍن لها عقب  محمد جمال: -القدس المحتلة 

هي مدينة محتلة، وعليه فإنه تسري عليها القوانين الدولية اجتماع عقدته أمس: إن مدينة القدس 
لمحتلة. هذه القوانين التي تلزم سلطات االحتالل بعدم تغيير الوضع القائم في المتعلقة بالمناطق ا

البالد التي تحتلها، وعليه إن أي قرارات أو قوانين يسنها االحتالل تتعلق بالقدس المحتلة تعتبر باطلة 
 وغير نافذة وال تمس وال يأخذ بها وكل ما قام على باطل فهو باطل وال يعتد به.

على أن كافة القرار التي صدرت عن الكنيست فيما يتعلق بالقدس حديثا  أو من قديم وشدد الهيئة 
وما يسمى بالموحدة "القدس الكبرى" هو باطل ويتعارض مع القوانين الدولية، وكذلك فيما يتعلق 
باالستيطان والمستوطنات التي هي غير شرعية وغير قانونية أصال ، وأن محاوالت شرعنتها هي 

وقالت الهيئة االسالمية: إنه ال تنازل عن هذه المدينة المباركة المقدسة، ونرفض  رفوضة.محاوالت م
الغطرسة والعنجهية األمريكية واإلسرائيلية التي لن تكسبهم أي حق في هذه المدينة من خالل 
اعتداءاتهم وتجاوزاتهم، وسيبقى أهل فلسطين السدنة للقدس وللمقدسات وعلى رأسها المسجد 

. وأضافت أن المسجد األقصى مسجد للمسلمين وحدهم، وال يجوز الصالة فيه لغيرهم من األقصى
 مسجد مقدس للمسلمين. دونما  وهو 144أصحاب الديانات األخرى، وهو بكامل مساحته 

 7/1/2018، الشرق، الدوحة
 

 الرقب لـ"فلسطين": لم أدلي بأي تصريحات حول لجنة الموظفين .25
ديوان الموظفين السابق بغزة م. محمد الرقب وعضو اللجنة اإلدارية  نفى رئيس: محمد أبو شحمة

بعد  تعينوافقط من موظفي غزة الذين  %30القانونية ما نشر على لسانه بخصوص القبول بدمج 
ا أن اجتماع اللجنة اإلدارية القانونية،  2007عام  واستيعابهم كموظفين جدد بدون استحقاقات، مؤكد 

 الوفاق الوطني لبحث شؤون موظفي قطاع غزة تم في أجواء إيجابية.التي شكلتها حكومة 
وأكد في تصريح لـ"فلسطين أون الين" أنه لم يدلي بأي تصريحات ألي جهة إعالمية بخصوص 

 اجتماع اللجنة.
 6/1/2018فلسطين أون الين، 
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 في سجون االحتالل 36يونس يدخل عامه الـ  كريمعميد السرى الفلسطينيين  .26

في سجون  36عاما ( أمس عامه الـ 62دخل عميد األسرى الفلسطينيين كريم يونس ): ةالناصر 
وقال وزير شؤون األسرى والمحررين  االحتالل اإلسرائيلي، ليظل أقدم أسير في فلسطين والعالم.

، خصوصا  أنه تقدم «صعب»إن الوضع الصحي ليونس « الحياة»الفلسطينيين عيسى قراقع لـ 
احتمال خروجه من السجن »اية الصحية في تلك السجون رديئة للغاية. وأضاف أن بالسن، وأن الرع

قبل نهاية حكمه غير وارد، إال إذا كان هناك اتفاق سياسي أو مفاوضات إلحياء الدفعة الرابعة 
يونس رمز الحركة األسيرة داخل السجون اإلسرائيلية، وهو قائد »وأوضح: «. 2013الموقعة عام 

احترام كبير لدى األسرى، فضال  عن أنه مفكر ولديه مؤلفات كتبها داخل محبوب ويحظى ب
 داخل السجون. 36وأشار إلى أن احتفاال  سينظم لمناسبة دخوله عامه الـ«. الزنازين

 7/1/2018الحياة، لندن، 
 

 عاما   11الكثر كارثية منذ  2017: عام "عمال فلسطين" .27
ت عمال فلسطين، أمس، أن ما حدث لالقتصاد الفلسطيني أكد االتحاد العام لنقابا: وكاالت – غزة
 ، انهيار كامل أدى إلى نتائج كارثية على العمال في قطاع غزة.2017لعام 

 11، هو األسوأ منذ أكثر من 2017إن عام »وقال االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان: 
ن أعداد العمال المتعطلين عن العمل وصلت لنحو  ألف عامل، ووصلت نسبة الفقر  250سنة، وا 

في صفوف العمال؛ الشريحة األكبر في المجتمع  %60، والبطالة إلى أكثر من %70إلى 
 «.الفلسطيني

، وتوقف محطة الكهرباء الذي نتج «اإلسرائيلي»وتحدث االتحاد عن تدهور االقتصاد جراء الحصار 
ومختلف قطاعات العمل وأوجه النشاطات عنه تدمير العديد من القطاعات اإلنتاجية والخدماتية، 

 االقتصادية في قطاع غزة، وازدادت حدة الحصار حتى أدت إلى تدهور األوضاع االقتصادية.
 7/1/2018الخليج، الشارقة، 

 
 ترامب إعالنقوات االحتالل تقمع وقفة احتجاجية بالقدس ضد  .28

، الناشط المقدسي عاهد لسبتاعتقلت قوات االحتالل، مساء ا :دياال جويحان - القدس المحتلة
في  احتجاجيةالرشق، كما أصيب مواطنان بجراح، جراء اصابتهما بشظايا قنابل الصوت خالل وقفه 

 شارع صالح الدين في القدس المحتلة ضد إعالن ترامب بشأن القدس.
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ت ضمن وقال أمين سر إقليم القدس لحركة فتح شادي إمطور لـ" الحياة الجديدة"، إن هذه الوقفة جاء
دونالد ترامب  األمريكيةالرافضة على قرار رئيس الواليات المتحدة  االحتجاجيةالوقفات  استمرارية

 الى مدينة القدس العاصمة. األمريكيةاالعالن بأن القدس عاصمة االحتالل ونقل السفارة 
عب حكومة بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث لـ" الحياة الجديدة"، إن ما ير 

االحتالل هو رفع العلم الفلسطيني، وهي تقمع وتعتدي على المتظاهرين الذين يؤكدون امام العالم 
 اجمع بأن القدس عربية اسالمية بمقدساتها الدينية المسجد االقصى المبارك وكنيسة القيامة.

 6/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 لمقاطعة المنتجات الطبية اإلسرائيليةلق حملة ي طتجمع الطباء الفلسطينيين في تركيا  .29
أطلق تجمع األطباء الفلسطينيين في تركيا حملة لمقاطعة المنتجات الطبية اإلسرائيلية في : أنقرة

 تركيا.
وقّدم رئيس التجمع محمد أبو الشيخ خالل لقاء ثقافي ُعقد في مقر نقابة األطباء التركية في 

ا تعريفي ا بحملة مقاطعة المنتجات الطبية، وّضح فيه حجم التجارة اإلسرائيلية في  إسطنبول، عرض 
 تركيا.

ا  وأعلن أسماء شركات األدوية والمنتجات الطبية اإلسرائيلية التي تنشط في السوق التركي، شارح 
الخطوات التي سيتبعها التجمع لتعميم المقاطعة وضمان استمراريتها ونجاحها، وتم جمع توصيات 

 ركين بخصوص سبل إنجاح حملة المقاطعة.األطباء المشا
 6/1/2018فلسطين أون الين، 

 
 إصابة "إسرائيلية" 56وطعن عملية 12شهيدا و19مب .. امنذ إعالن تر  .30

شهد حصاد الشهر األول من انتفاضة حرية القدس التي اندلعت بعد إعالن واشنطن القدس : رام هللا
صابة ما يقارب  فلسطينيا 19عاصمة للكيان الصهيوني، استشهاد  آخرين في الضفة  3201وا 

عملية طعن  12عمال للمقاومة، نفذ خاللها  1236إسرائيليا ضمن  56الغربية وغزة، فيما أصيب 
طالق نار، باإلضافة إللقاء حجارة وزجاجات حارقة وعبوات ناسفة.  وا 

من الضفة  4ة ومنهم من قطاع غز  15ووفق تقرير لـ"حرية نيوز"، فقد استشهد تسعة عشر فلسطينيا 
فلسطينيا بجراح توزعت ما بين المتوسطة والخطيرة وذلك خالل  3201الغربية، فيما أصيب 

 مواجهات اندلعت عقب إعالن ترمب القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
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عمال للمقاومة ضد قوات االحتالل ومستوطنيه، نفذها الفلسطينيون توزعت  1236ورصد التقرير، 
عملية إلقاء زجاجات حارقة، إضافة ألربع عمليات إطالق نار،  82ء حجارة، عملية إلقا 247بين 

عبوة ناسفة وثالث عمليات طعن، إضافة لخمس محاوالت طعن، كان للقدس والخليل ورام هللا  14و
 صاروخا باتجاه األراضي المحتلة. 16النصيب األكبر فيها، فيما أطلق مقاومون من غزة 

مواجهة منذ اندالع انتفاضة حرية القدس، وقد تصدرت الضفة نقطة  1160إلى ذلك أحصيت 
نقطة مواجهة، توزعت بين محافظات الضفة والقدس، إضافة  697الغربية العدد األكبر منها بواقع 

 .1948مواجهات في فلسطين المحتلة منذ عام  5مواجهة في غزة، و 113لـ
 6/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ـالقسامي في سيناء داعشيان من رفح وعائلتهما تتبرآن منهمامنفذا اإلعدام ب .31

رفح: أثار الفيديو األخير الذي بثه تنظيم ما يسمى بالدولة اإلسالمية في سيناء "داعش"، ويظهر 
عملية إعدام الشاب موسى ابو زماق بتهمة كونه أحد عناصر "كتائب القسام"، التي وصفت بالكافرة، 

 موجة استياء عامة بين أواسط المواطنين.وتهريب السالح للقطاع، 
وعلمت "االيام" أن الشخصين اللذين ظهرا في الفيديو ونفذا اصدار الحكم ثم عملية اإلعدام، هما 

 وكالهما في العشرينيات من العمر. رفح،محمد الدجني وحمزة الزاملي من سكان مدينة  اإلرهابيين
 ت فيهما منهما.، بيانين منفصلين، تبرأأمسوأصدرت عائلتهما 

 6/1/2018اليام، رام هللا، 
 

 بشأن القدس التحركتعهد أردني بمواصلة  .32
جدد الملك األردني عبد هللا الثاني تأكيده أن بالده ستبذل كل الجهود من أجل القدس بصفتها 
الوصية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة، داعيا إلى ضرورة تكثيف المواقف 

 العربية لدعم الفلسطينيين.
ولفت الملك عبد هللا خالل لقاء عقده اليوم في عمان مع وزراء خارجية كل من فلسطين ومصر 
والسعودية واإلمارات والمغرب، وخصص لبحث قضية القدس؛ إلى ضرورة البناء على اإلجماع 

 الدولي في ما يتعلق بوضع مدينة القدس القانوني.
ديوان الملكي، فقد تم خالل اللقاء بحث سبل مواجهة تداعيات القرار وبحسب بيان صادر عن ال

األميركي، الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن وضع القدس ال يقرر إال بالتفاوض 
 بين األطراف المعنية، بحسب البيان.
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جتماع الوزاري من جهته، قال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي خالل مؤتمر صحفي تال اال
السداسي في عمان؛ إن اللقاء جدد رفض القرار األميركي المتعلق باالعتراف بالقدس عاصمة 

 إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها.
وأضاف الصفدي أن االجتماع شدد أيضا على ضرورة السعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة 

وعاصمتها القدس لمواجهة القرار األميركي،  1967ان الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزير 
 واالستمرار في دعم القيادة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية األردني إنه تم االتفاق خالل االجتماع على العمل وفق ثالثة مسارات متزامنة 
والثاني لمواجهة قرار ترمب؛ يتعلق األول بالحد من اعتراف دول أخرى بالقدس عاصمة إلسرائيل، 

تكثيف الجهود للحصول على دعم دولي للدولة الفلسطينية، والثالث البحث عن تحرك دولي إلطالق 
 عملية السالم على أسس ثابتة.

وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي إن الملك األردني كان واضحا خالل اجتماعه مع الوزراء 
ن بوصفه الوصي الشرعي على المقدسات المشاركين في هذا اللقاء من خالل تشديده على أن األرد

اإلسالمية والمسيحية في القدس سيواصل تحركاته على الصعيدين العربي والدولي، ولن يتنازل عن 
 وصايته الشرعية.

يذكر أن وزير الخارجية األردني شدد خالل المؤتمر الصحفي على أن االجتماع الوزاري السداسي 
تكليف من الجامعة العربية في إطار تشكيل وفد يتواصل مع هو تنسيقي تشاوري، ويأتي بناء على 

 المؤسسات والهيئات الدولية لمواجهة قرار ترمب بشأن القدس.
 6/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : لم نتبلغ رسميا بتجميد أو وقف المساعدات لألونروا"الشؤون الفلسطينية" .33

الفلسطينية، ياسين أبو عواد، عدم تبلغ األردن  أكد مدير عام دائرة الشؤون  :نادية سعد الدين -عمان
مليون  370رسميا "بتجميد أو وقف المساعدات األميركية المقدمة لوكالة "األونروا"، والمقدرة بزهاء 

 دوالر سنويا بوصفها أكبر مانح للوكالة.
كدته الوكالة وقال أبو عواد، لـ"الغد"، إن "األونروا" لم تتلق أي بالغ رسمي بهذا الشأن، وهو ما أ

أيضا، أمس، بقولها أنه "لم يتم إعالمها مباشرة من قبل اإلدارة األميركية بقرار تجميد مساعداتها من 
 عدمه".

وشدد أبو عواد على "الموقف األردني الثابت بضرورة استمرار عمل الوكالة، وتأمين ميزانيتها 
تها"، الصحية والتعليمية واإلغاثية، ودعمها من قبل الدول المانحة، ألجل تمكينها من تقديم خدما
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ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني مسجلين لدى األونروا، منهم زهاء مليوني الجئ في 
 تقريبا. % 42األردن، بنسبة 

فيما نوه مصدر مطلع في األونروا لـ"الغد"، إلى أن تنفيذ واشنطن لقرارها "بالتجميد" سيؤثر "سلبا  
يزانية الوكالة العامة"، التي خرجت من العام الماضي بعجز مالي يقدر وبشكل غير محمود على م

 مليون دوالر، وهو األمر الذي يتكرر سنويا . 60بنحو 
وقال المصدر نفسه إن "نفاذ القرار األميركي سيضع األونروا أمام تحديات إضافية لجهة عملها 

 وحجم برامجها الخدمية المقدمة لالجئين".
 7/1/2018، الغد، عّمان

 
 لبنان يدين تجميد المساعدات الميركية لـ أونروا .34

الدعم »حسن منيمنة، على أن « الفلسطيني -لجنة الحوار اللبناني »شدد رئيس ": الحياة" –بيروت 
تجميد »، مستنكرا  إعالن الواليات المتحدة «هو التزام دولي وليس منة من أحد« أونروا»المالي لوكالة 

مليون دوالر  368البالغة « أونروا»ر من مساهمتها السنوية في ميزانية وكالة مليون دوال 125مبلغ 
 «.سنويا  

إدارة الرئيس ترامب »وكانت القناة العاشرة اإلسرائيلية نقلت عن ثالثة مسؤولين أميركيين قولهم: 
الشهر مليون دوالر كان من المقرر دفعها في األول من  125أبلغت األمم المتحدة بأنها جمدت مبلغ 

مليون دوالر من مساهمتها في ميزانية  180إدارة ترامب تدرس قطع مبلغ »وأضافوا أن «. الجاري 
وان األمر أصبح مرهونا  بموقف السلطة الفلسطينية، ورفضها استئناف المفاوضات سيدفع « أونروا»

ي إلى عقوبات مالية إضافية عليها من جانب واشنطن، وسيكون من ضمنها وقف المساهمة ف
 «.ميزانية أونروا

ربط اإلدارة األميركية مساعدة الوكالة بعودة الفلسطينيين إلى »وقال منيمنة في تصريح أمس، إن 
، وينهي «أونروا»طاولة المفاوضات ابتزاز فاضح ينم عن توجه هذه اإلدارة لمحاولة تصفية 

رضهم فلسطين، ويضرب االعتراف الدولي بوجود الجئين فلسطينيين نتيجة االحتالل اإلسرائيلي أل
 «.بعرض الحائط القرارات الدولية التي تعترف بحقهم بالعودة والتعويض

التداعيات اإلنسانية للقرار األميركي بحجب ما يمثل ثلث موازنة الوكالة من خالل وقف »وحذر من 
سطينيين، الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية، وهو دعامة إضافية للحصار اإلسرائيلي على الفل

 «.بل إعالن حرب معيشية على جميع الالجئين الفلسطينيين ويدخلهم في أزمات حياتية
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إن قرار اإلدارة األميركية يؤكد انحيازها الفاضح إلسرائيل، ويقضي نهائيا  على دورها المزعوم »وقال: 
مس حقوق وسيطا  في عملية السالم، ويعلن تخليها عن مسؤولية أخالقية وانسحابها من قضية ت

 «.اإلنسان الذي تدعي أنها راعيها األول في العالم
في هذه المرحلة المفصلية وفي مواجهة أي محاولة لإليقاع « أونروا»وقوف لبنان بقوة وراء »وأكد 

أن تصب هذه الحملة األميركية في زيادة اللحمة »، آمال  في «بين الفلسطينيين والحكومات المضيفة
المجتمع الدولي الذي عبر عن رفضه القاطع القرار األميركي إعالن ». ودعا «بين القوى الفلسطينية

ماليا  لحماية الالجئين الفلسطينيين أينما كانوا « أونروا»مساندة »إلى « القدس عاصمة إلسرائيل
 «.وحفظ حقوقهم بالعيش الكريم وحقهم بالعودة والتعويض

سيلقي عبئا  ثقيال  « أونروا»عدات األميركية لـ توقيف المسا»ورأى النائب نعمة هللا أبي نصر، إن 
عن تخوفه من توطين الالجئين الفلسطينيين « لبنان الحر»، معربا  في حديث إلى إذاعة «على لبنان
 في لبنان.

 7/1/2018، الحياة، لندن
 

 زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه اإلقليمية اللبنانية مجددا   .35
سرائيلي اليوم، على خرق المياه اإلقليمية اللبنانية مقابل رأس أقدم زورق حربي إ: قنا –بيروت 

 الناقورة جنوبي لبنان.
وذكر بيان للجيش اللبناني، أوردته وكالة الوطنية لإلعالم في لبنان، أن الزورق اإلسرائيلي خرق 

جري وأضاف البيان أنه ي ولمدة دقيقتين. 205، لمسافة حوالي 9:48المياه اإلقليمية على الساعة 
 متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل.

 6/1/2018، الشرق، الدوحة
 

 اجتماع وزاري عربي في عّمان يتمسك بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية .36
لخارجية مواقف وزراء ا، أن محمد خير الرواشدة ، عنعمان، من 7/1/2018، الحياة، لندنذكرت 

العرب الستة، ومعهم األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذين التقوا في عّمان 
عاصمة »أمس، تناغمت في شأن سبل مواجهة تداعيات القرار األميركي االعتراف بالقدس 

 ونقل السفارة األميركية إلى المدينة، والحد من تأثيره.« إلسرائيل
ثة مرتكزات ينطلق منها العمل العربي لمواجهة القرار األميركي، لخصها وزير وأقر االجتماع ثال

الخارجية األردني أيمن الصفدي خالل مؤتمر صحافي مع أبو الغيط، بالسعي إلى الحصول على 



 
 
 
 

 

 30 ص             4517 العدد:             1/7/2018 الحد التاريخ: 

                                    

، 1967اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران العام 
حياء عملية السالم ومسار التفاوض والضغط على المجتمع  الدولي إلبطال قرار الرئيس ترامب، وا 

نهاء الصراع. وأكد الصفدي أن ال أمن في المنطقة بال  ، مشيرا  إلى أن مجموعة «حل الدولتين»وا 
منوق به الحقا  رفع « تنسيقي»ووصف االجتماع بأنه «. حال انسجام وتوافق»العمل العربية في 
 جتماع وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر.تقارير عمل إلى ا

، توافق الوفد الوزاري العربي المصّغر على القيام بزيارات لدول «الحياة»وأكدت مصادر سياسية لـ 
صناعة القرار في العالم، وبينها واشنطن، لحشد التأييد للموقف العربي ولمناقشة تداعيات القرار 

ن من دون كشف جداول زمنية للزيارات. وأضافت أن الوفد األميركي وأثره على عملية السالم، لك
الوزاري استبعد قطع العالقات بالواليات المتحدة، في وقت جاءت تصريحات أبو الغيط خالل 

التي ُتعتبر أميركا طرفا  « ضرورة التزام مرجعيات عملية السالم»المؤتمر الصحافي واضحة حيال 
 رئيسا  فيها.

حث في مسألة عقد قمة عربية طارئة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في كما أرجأ أبو الغيط الب
القاهرة نهاية الشهر الجاري الذي قال إنه سيناقش اإلجراءات العربية المتخذة، سواء الفردية أو 

لكن ذلك قد يتزامن مع الموعد الدوري النعقاد القمة »الجماعية، ومسألة عقد القمة الطارئة، مضيفا : 
 «.ية نهاية آذار )مارس( المقبل في الرياضالعرب

وزير الخارجية وشؤون المغتربين  ، أنزايد الدخيل ، عنانعمّ ، من 7/1/2018، الغد، عّمانوأضافت 
أيمن الصفدي، أكد أن "الدول العربية ستعمل على إبطال القرار األميركي المتعلق بالقدس والحد من 

انه "ال أمن وال استقرار بدون قيام دولة  إلىائيل"، مشيرا اعتراف أي دول أخرى بالقدس عاصمة إلسر 
 وعاصمتها القدس الشرقية". 1967فلسطينية مستقلة على حدود 

وأضاف خالل مؤتمر صحفي مشترك أمس مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
ار السلبية لقرار اإلدارة عقب انتهاء اجتماع الوفد الوزاري العربي المصغر المكلف بمتابعة اآلث

األميركية باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، أن "أي قرار إسرائيلي أحادي الجانب بشأن األماكن 
 المقدسة في مدينة القدس المحتلة هو قرار مرفوض".

وأكد وزراء خارجية األردن ايمن الصفدي، ورياض المالكي )فلسطين(، وسامح شكري )مصر( 
عام الجامعة  وأمينقرقاش،  أنور واإلماراتيلسعودية(، وناصر بوريطة )المغرب(، وعادل الجبير )ا
الغيط، خالل اجتماعهم في عمان الذي ترأسه الصفدي، ضرورة تكثيف الجهود  أبوالعربية احمد 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها اإلسرائيليلحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني  ، وا 
 ية. القدس الشرق
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وقال الصفدي إن االجتماع كان "تنسيقيا تشاوريا ويأتي للنظر في تنفيذ التكليف الذي صدر عن 
 وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم )بالقاهرة( الشهر الماضي". 

 1967وزاد أن الدول العربية "تسعى للحصول على الدعم العالمي لقيام دولة فلسطينية على حدود 
رقية"، مشيرا إلى أن الدول العربية "تعمل في إطار تصاعدي وال تضع أوراقها وعاصمتها القدس الش

 كلها على الطاولة ألنها عملية سياسية طويلة المدى".
وفيما يتعلق بعقد قمة عربية استثنائية لمناقشة القرار، قال الصفدي إن األمر "سيترك تحديده 

، موكدا أن الوفد الوزاري "موقفه واحد وثابت الجتماع وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر الحالي"
 وسيتم اتخاذ القرار استنادا  للتقييم المشترك للوفد".

وبين أن الوضع "صعب ويحتاج خطوات مدروسة، وأن لكل مرحلة ظروفها وشروطها، مع التأكيد 
ن خالل على مرجعيات عملية السالم، ونحن كعرب نريد السالم العادل والشامل والمقبول شعبيا، م

قامة دولة فلسطينية على حدود العام   وعاصمتها القدس الشرقية". 1967حل الدولتين وا 
 وأكد أن اللجنة وبتكليف من جامعة الدولة العربية ستتصدى لهذا الجهد.

وقال إن "معيارنا في أي خطوة نقوم بها هي مدى خدمتها لألشقاء في فلسطين، وكعرب أجمعنا على 
 ة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته".إسناد األشقاء ودعو 

وبين أن المؤتمر المصغر أوصى بتشكيل وفد يعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد 
ظهار خطورته على امتداد العالمين العربي  من التبعات السلبية للقرار األميركي ومواجهة آثاره، وا 

 واإلسالمي".
 إسرائيلالدولي إلطالق جهد فاعل ومنهجي للضغط على  وأشار إلى "ضرورة العمل مع المجتمع

لاللتزام بالشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات األحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على 
األرض، خصوصا بناء المستوطنات ومصادرة األراضي، ومحاولة تفريغ القدس من العرب المسلمين 

 .والمسيحيين، والعمل على إيجاد حل للصراع"
دانة القرار الذي يخرق  وبين أن "موقف الجامعة العربية من القرار األميركي واضح، حيث تم رفض وا 

"موقفنا في الجامعة العربية جامع وموحد، وأن  أن إلىالشرعية الدولية، وال أثر قانونيا له"، مشيرا 
 القدس ال تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين اإلسالمي والمسيحي".

تقييم االتصاالت التي جرت للخروج باستنتاجات، وسنستمر من خالل  إلىإن االجتماع هدف  وقال
اللقاءات الفردية والثنائية بالتواصل مع المجتمع الدولي، وستكون لنا مطالب محددة، أولها االعتراف 

 .وعاصمتها القدس الشرقية" 1967بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران )يونيو( 
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وقال: "نعمل أيضا على تقليل اآلثار السلبية المترتبة على تجميد المساعدات األميركية لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، والحيلولة دون تهميش قضية الالجئين باعتبارها من ضمن قضايا 

 الوضع النهائي".
جعل التفاوض على القدس مشروطا وأشار إلى أن "قرار الكنيست اإلسرائيلي بتغيير القانون األساس 

بثلثي أعضاء الكنسيت، وهو قرار مرفوض ألننا ال نعترف بأي قرار إسرائيلي حول القدس، ألنها 
أرض محتلة وفق القانون الدولي"، مؤكدا كذلك رفض "قرار الحزب الحاكم في إسرائيل بفرض السيادة 

 خرقا لكل القوانين واالتفاقيات الدولية". اإلسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات، كونه يمثل
كما ستعمل اللجنة، بحسب الصفدي، على مواصلة دعم الحق المشروع لدولة فلسطين في ترسيخ 

المنظمات والمؤسسات والمواثيق الدولية،  إلىمكانتها على الخريطة الدولية بما في ذلك االنضمام 
ي دعم القيادة الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد واالستمرار في الموقف العربي المعلن والواضح ف

جانبها في سعيها لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني  إلىللشعب الفلسطيني والوقوف 
 الشقيق.

المنظمات  إطاروبين انه سيكون هناك استمرار في دعم الجهود الفلسطينية القائمة على التحرك في 
 قرار ومواجهة تبعاته والحد من سلبياته.الدولية للتأكيد على بطالن ال

من جهته، قال أبو الغيط "إننا سنواجه القرار بقرار، هم اعترفوا بالقدس إلسرائيل ونحن نعترف 
"الدول العربية حققت نجاحا في مجلس األمن والجمعية العمومية  أن إلىبالقدس لفلسطين"، مشيرا 

 لألمم المتحدة".
سوى "التمسك باإلطار االستراتيجي لعملية السالم واتفاقيات السالم"،  إنه ال يرى أي خيارات وأضاف

 مؤكدا أن االجتماع "بحث إيجاد بديل للواليات المتحدة األميركية في الوساطة لعملية السالم".
المنخرطة  األخرى الدولية  األطرافسنبحث الدور االستراتيجي للواليات المتحدة ووفق رؤية  إنناوقال "

وكذلك الدور الروسي  األوروبيالمتحدة واللجنة الرباعية واالتحاد  األممية السلمية، منها: في العمل
 والصيني والفرنسي وغيرهم".

 كما أكد أن "ال خالصات حتى اآلن غير االستمرار في عملية السالم".
ري العربي للمجلس الوزا األخيرالقرار  إنالغيط  أبووحول البحث عن راٍع بديل لعملية السالم قال 

 إطارالواليات المتحدة باعترافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، وضعت نفسها خارج  أن"أكد 
 التسوية".
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 ظ سعودي مصري على قمة عربية بشأن القدستحفّ : الجزيرة نت .37
قالت مصادر أردنية للجزيرة إن كال من المملكة العربية السعودية ومصر تحفظتا على طلب األردن 

 عربية طارئة لمواجهة قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل. عقد قمة
وكان األردن قدم طلبه هذا قبيل االجتماع الذي عقد السبت في عمان لوزراء خارجية مصر 
والسعودية واإلمارات والمغرب وفلسطين، وبحضور األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط 

 تداعيات القرار األميركي بشأن القدس.لبحث 
وجاء االجتماع بهدف متابعة تداعيات قرار الرئيس األميركي اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، 

 وتنسيق الجهود والتحركات العربية والدولية للحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للمدينة.
مقربة من االجتماع إن السعودية بررت التحفظ وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي نقال عن مصادر 

بأن قمة عربية عادية ستعقد في الرياض في مارس/آذار المقبل، لذلك فهي ال ترى داعيا لقمة عربية 
 طارئة لبحث قضية القدس.

وأضاف أن االجتماعات الوزارية انتهت، ووصفت من قبل مصادر أردنية بأنها كانت عادية وكان 
ث اآلليات الممكن اتخاذها خالل الفترة المقبلة لمواجهة القرار األميركي بشأن الهدف منها فقط بح

 القدس.
من جانبه، رد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي على سؤال بشأن عقد قمة عربية استثنائية بشأن 

ة بما القدس قائال إن االجتماع الوزاري العربي المقرر نهاية الشهر الجاري سيقرر الخطوات القادم
 في ذلك عقد قمة استثنائية.

 7/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الجبير: موقفنا من القدس ثابت .38
أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن موقف المملكة من القدس كعاصمة لدولة فلسطين ثابت ولم 

افته يتغير، ووصف الجبير، خالل مشاركته في االجتماع الوزاري العربي بشأن القدس، الذي استض
 المملكة األردنية الهاشمية بالبّناء والمثمر.

استطعنا أن نخرج باقتراحات مهمة »وقال في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره األردني أيمن الصفدي: 
فيما يتعلق بالعمل المشترك للتصدي للقرار األمريكي ولدعم الموقف الفلسطيني والموقف العربي 

 «.واإلسالمي بشأن القدس
لى التعاون المتين بين المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية فيما وشدد الجبير ع

يخص األزمة السورية، والتصدي للتدخالت اإليرانية في شؤون المنطقة، وفي اليمن، وفي محاولة 
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إيجاد حل لألزمة في ليبيا، ودعم األشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى العمل على التصدي لقرار 
 اف بالقدس كعاصمة إلسرائيل.االعتر 

 7/1/2018، عكاظ، جدة
 

 ستستمر رغم التوتر حول الملف الفلسطيني "إسرائيل"العالقات مع : تركيا .39
أعلن في أنقرة، أمس، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أجرى : سعيد عبد الرازق  -أنقرة

رق فيه إلى قرار الرئيس دونالد ترمب نقل اتصاال  هاتفيا  مع نظيره األميركي ريكس تيلرسون، تط
 السفارة األميركية إلى القدس، واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل، إلى جانب التطورات في إيران.

وفي سياق متصل، قال الوزير أوغلو إن عالقات بالده مع إسرائيل ستستمر بسبب المصالح 
طيني، وأضاف في مقابلة مع مراسل إذاعة المشتركة، على الرغم من أجواء التوتر حول الملف الفلس

في باريس، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لفرنسا، أن « صوت إسرائيل»
بالده ليست معادية للسامية، إال أن أنقرة لن تسلم بما وصفه بسياسة إسرائيل المعادية للفلسطينيين 

يقطنون في تركيا، واإلسرائيليين الذين يقومون األشخاص اليهود الذين »في غزة والقدس، وأضاف أن 
 «.بزيارتها، بإمكانهم أن يشهدوا على أن أنقرة ليست معادية للسامية

، الفتا  إلى أن تركيا على استعداد «الحل الوحيد يكمن في مبدأ الدولتين»ورأى جاويش أوغلو أن 
 للتوسط بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني.

 7/1/2018، دن، لنالشرق الوسط
 

 الناضول تنقل مكتبها اإلقليمي إلى القدس .40
أعلنت وكالة األناضول التركية الرسمية لألنباء نقل مكتب النشرة التركية ألخبار الشرق األوسط من 
مقره الحالي في العاصمة اللبنانية بيروت إلى القدس الشرقية في فلسطين، مؤكدة أنها من أهم المدن 

 والديني في المنطقة. على الصعيد السياسي
وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي "في إطار رؤيتها المستقبلية كأكثر وكاالت األنباء تأثيرا في العالم، 

 وعلى خلفية التطورات التي شهدتها مدينة القدس الفلسطينية المحتلة".
إعالنها عاصمة وأضافت أن المدينة المقدسة "تصدرت األجندة العالمية خالل الفترة األخيرة عقب 

 إلسرائيل من قبل الرئيس األميركي دونالد ترمب" في السادس من ديسمبر/كانون األول الماضي.
وأشارت إلى أن منظمة التعاون اإلسالمي أعلنت في المقابل أن القدس الشرقية هي عاصمة 

 فلسطين، وذلك خالل قمتها الطارئة التي انعقدت في مدينة إسطنبول الشهر الماضي.
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عبر مكتبها في  2018كدت األناضول أنها ستواصل تعزيز أنشطتها في الشرق األوسط خالل عام وأ
 القدس، مضيفة أنها من أهم المدن على الصعيد السياسي والديني في المنطقة.

 6/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ن اعتقال االطفال": الفلسطينيين لهم الحق باالحتجاج.. وأديالخارجية المريكية"المتحدثة باسم  .41
أحرج إعالمي المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية هيذر نويرت خالل لقاء  الشرق: -الدوحة 

صحفي بمقر الوزارة بعد سؤالها عن حق الفلسطينيين في التظاهر ضد االحتالل مقابل الحديث 
كي من أصل األمريكي عن حق اإليرانيين في التظاهر ضد نظامهم. ووجه اإلعالمي األمري

فلسطيني سعيد عريقات سؤاال لنويرت فيما إذا كانت الواليات المتحدة تدعم حق الفلسطينيين في 
 التعبير عن رأيهم وممارسة حق االحتجاج ضد إسرائيل.

وردت نويرت بأن الفلسطينيين "لديهم الحق في التعبير عن رأيهم وفي االحتجاج أيضا" لكن الصحفي 
آخر يتعلق بالطفلة عهد التميمي التي اقتادها االحتالل فجرا قبل أيام من استكمل مداخلته بسؤال 

 منزلها إلى أحد مراكز التحقيق لقيامها بطرد جندي لالحتالل من منزلها.
عاما تدعى عهد التميمي اعتقلت من منزلها  16وقال عريقات: "هناك طفلة فلسطينية عمرها 

..هل تدينين ذلك". وقالت نويرت: "بخصوص وتعرضت لالعتداء ومثلت أمام محكمة عسكرية
األطفال نعم أدين ذلك". وأعاد الصحفي السؤال عن اعتقال األطفال في فلسطين وقال إن صحيفة 

عاما"  16طفل تحت سن الـ 300"نيويورك تايمز" نشرت في أحد تقاريرها أن "إسرائيل اعتقلت قرابة 
 هذا األمر". لترد نويرت بشكل مقتضب: "ليس لدي معلومات بشأن

 7/1/2018الشرق، الدوحة، 
 

 باإلفراج عن عهد التميمي تطالبتظاهرة حاشدة في نيويورك  .42
شهدت مدينة نيويورك األمريكية تظاهرة حاشدة تطالب باإلفراج عن : هاكان جوبور -نيويورك 

جائزة "حنظلة عاما(، المعتقلة في السجون اإلسرائيلية، والحائزة 16الطفلة الفلسطينية عهد التميمي )
وشارك مئات األمريكيين المسلمين وغيرهم من داعمي القضية الفلسطينية في  للشجاعة" في تركيا.

 التظاهرة االحتجاجية التي جرت الجمعة، أمام محطة "غراند سنترال" الشهيرة في نيويورك.
فلسطين، وقطع ورفع المتظاهرون الفتات تطالب باإلفراج عن عهد وجميع السياسيين المعتقلين في 

 المساعدات عن إسرائيل، وأخرى تندد بـ "خطف األطفال الفلسطينيين".
 6/1/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 
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 مظاهرة أمام السفارة الميركية بلندن لنصرة القدس .43

احتشد آالف المتضامنين مع فلسطين أمام السفارة األميركية في لندن بمناسبة مرور شهر على قرار 
 رئيس األميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل.ال

وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا والجالية الباكستانية ولجنة مساجد 
واعتبر رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا حافظ الكرمي أن "الحضور المميز لغير  برمنغهام.

هو تأكيد على عالمية قضية فلسطين وأهمية القدس لجميع مسلمي  العرب من مسلمي بريطانيا"
 العالم.

 6/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أموال مقابل أوطان .44
 فايز أبو شمالة د.

بات من المؤكد أن األموال التي تلقتها السلطة الفلسطينية من المانحين الغربيين على مدار أكثر من 
تقدم األموال لسواد عيون قادة السلطة الفلسطينية، بل كانت أمواال  عشرين عاما  لم تكن مجانا ، ولم 

سياسية، دفعها الغرب للسلطة الفلسطينية بعد أن أخذ مقابلها قرارا  سياسّيا  يقضي باستمرار 
المفاوضات العبثية مع العدو اإلسرائيلي، وفي الوقت نفسه استمرار التعاون األمني الذي مكن 

 رة بهدوء على األرض الفلسطينية.المستوطنين من السيط
األموال مقابل األوطان، هذا هو الشعار، الذي يؤكد أن كل دوالر قدمه المانحون للسلطة الفلسطينية 
قبضوا مقابله مترا  مربعا  من أرض الضفة الغربية لمصلحة المستوطنين الصهاينة، وأن تسلم السلطة 

ماليين األمتار من األرض العربية المرهونة  عشرات ماليين الدوالرات يعني مقايضتها بمئات
للمساعدات األمريكية، وهذا ما كشفه الرئيس األمريكي في تصريحاته األخيرة، إذ اشترق االستمرار 
في دفع المساعدات باستئناف المفاوضات، بل بمعنى أدق: التسليم بالخطة األمريكية لتصفية 

 القضية الفلسطينية.
نكشف المستور، مال المانحين مقابل وطن الفلسطينيين، هذه هي المعادلة لقد انجلت المعادلة، وا

التي هندستها اتفاقية أوسلو، ووصلت بالشعب الفلسطيني إلى حائط الصد الذي نطح رؤوسهم، 
وكشف فقرهم السياسي، وارتباكهم المعيشي، السيما بعد أن جمدت أمريكا األموال المحولة إلى 

 ن دوالر، وما سينجم عن هذا القرار من جوع وفقر وعوز.مليو  125)أونروا( بمبلغ 
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ولن يكون القرار األمريكي يتيما ، فكثير من الدول األوروبية ستقلد أمريكا، وتقلص مساعداتها، ومن 
المؤكد أن كثيرا  من الدول العربية لن تجرؤ على تحويل األموال إلى السلطة الفلسطينية إال بمقدار 

واإلسرائيلية، التي ستضغط على السلطة الفلسطينية حتى تلج إلى دهاليز الموافقة األمريكية 
المفاوضات بحجة حماية المجتمع الفلسطيني، والحفاظ على المؤسسات الفلسطينية من االنهيار، 
ومحاربة اإلرهاب والتطرف، وعدم ترك األمور تفلت من عقالها، وهذا المنطق يفضح ما وصل إليه 

ي رهنوا مستقبلهم السياسي بالوعود األمريكية، واعتمدوا في معيشتهم على حال الفلسطينيين الذ
 االسترزاق من الغريب، وانتظار الرحمة األمريكية والغربية المشروطة.

ومما يزيد مأساة الفلسطينيين عمقا  أن القيادة الفلسطينية نفسها، التي رعت اتفاقية أوسلو، وخاضت 
أربعة وعشرين عاما  هي نفسها القيادة التي لم تتعلم من  حرب المفاوضات الخاسرة على مدار

أخطائها، ولم تقف لحظة أمام ضميرها، وقيمها اإلنسانية والوطنية، ولم تعلن حتى اليوم فشل 
مشروعها التفاوضي، ولم تعلن حتى اليوم فشل برنامجها السياسي، ولم تقدم حتى اليوم اعتذارا  إلى 

من ضياع واضمحالل وانقسام، وتصر هذه القيادة على البحث عن  الشعب الفلسطيني عما لحق به
بدائل وخيارات جديدة، على مستوى الراعي الجديد للمفاوضات، وعلى مستوى تجاهل كفاءات 
وطاقات ومنظمات الشعب الفلسطيني، فتصر على التفرد بالقرار، الذي ربطه الرئيس األمريكي 

 ترامب بذيل الدوالر.
سطينيون في الخطيئة مرتين، وحتى ال يتكرر الفشل والهزيمة السياسيان مرتين، وحتى ال يقع الفل

وحتى ال تموت في الفلسطينيين النخوة والكرامة والوطنية وتنطفئ المقلتان؛ على الفلسطينيين أال 
يفتشوا عن حلول تجميلية، وأال يقبلوا مواقف سياسية شكلية، وأال يرتضوا خطابات إعالمية، وبيانات 

ب واستنكار تحتقر الوطن، على الشعب الفلسطيني أال يسير ثانية خلف القيادة الفلسطينية شج
نفسها، ألنها هي التي ورطتهم في اتفاقيات أوسلو، وهي التي وضعت في أعناقهم القيود األمنية 
ل اإلسرائيلية، وهي التي ربطتهم بذيل االقتصاد اإلسرائيلي، وهي التي جعلتهم فائض أحمال، ومجا

تنافس لدى األحزاب اإلسرائيلية، التي راحت تقدم المقترحات اإلبداعية لحلول سياسية تضمن األرض 
للمستوطنين، وتضمن طاقة العمل من الفلسطينيين، وهذه _لعمرك_ قمة المأساة التي تنتظر ما ظل 

 من أرض وشعب لفلسطين.
تسببت في الكوارث السياسية  واجب الشعب الفلسطيني عدم االلتفاف حول القيادة نفسها التي

 واالقتصادية التي لحقت به، واجب الشعب الفلسطيني أن يعمل بكل طاقته لفرز قيادة جديدة، 
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تتناسب هي وطاقة شعب عمالق، وقدراته، وتضحياته، وعشقه لوطنه حّرا  قوّيا  سيدا ، قيادة جديدة 
 الواعد، وما دون ذلك ضياع.قادرة على أن تقود المرحلة، وتنهض بالشباب إلى المستقبل 

 6/1/2018، فلسطين أون الين
 

 الظاهرة الصهيونية في العالم العربي والمم المتحدة .45
 عبد هللا األشعل
تقول المصادر اإلسرائيلية إن الصهيونية حركة قومية لليهود، وهم أتباع دين، بينما نظرية القوميات 

لطابع الثقافي والعرقي، وربما الديني أحيانا. فقد بدأت بالدول في أوروبا وانتهت باألقليات ذات ا
عرفت المنطقة القومية الفارسية والقومية التركية، بخالف العثمانية، والقومية العربية التي تشير إلى 

 األمة العربية.
نما نقطة االرتكاز فيها على  ومعنى ذلك، أن القومية اليهودية ابتداع ال عالقة له بالنظرية القومية، وا 
دين، مما يصم هذه الحركة بالعنصرية الدينية. كما ال يتحقق لها الركن اإلقليمي القائم أصال قبل 
نشأة القومية، واغتصاب الركن اإلقليمي ال يجيز االدعاء بوجود شعب، كما أن القومية تقوم على 

حق تقرير الشعب ال على الدين. وال يمكن قبول النظرية الصهيونية بأن اليهود شعب، ولذلك له 
 المصير؛ ألن هذا الحق رهن بأن يكون هذا الشعب على أرضه.

وعندما تطورت الفكرة الصهيونية وتبلورت في أن اليهود شعب، وأنه ال بد أن يقيم في دولة خاصة 
به، اختار أرض غيره، وهي فلسطين، ودخل من باب ضيق وهو المعيشة والتعايش مع أصحاب 

م الذي ينكر زعماء إسرائيل بأنه شهادة ميالد الدولة التي ارتكز األرض، فحصل على قرار التقسي
 عليها المشروع الصهيوني.

والحركة الصهيونية هي السعي لتحقيق المشروع الصهيوني، وهو اغتصاب فلسطين على حساب 
 أهلها، واالستناد إلى القوة بكل أصنافها لتحقيق ذلك.

ائيل تحت شعار الصهيونية؛ دفعت الجمعية العامة كان ذلك واضحا منذ البداية، ولكن جرائم إسر 
إلى إصدار قرار يسوى بين الصهيونية والعنصرية، بناء على سلوك  1975لألمم المتحدة عام 

إسرائيل الذي سجله علماء االجتماع في إسرائيل أنفسهم. وبذلك، صارت الصهيونية من جرائم النظام 
هيونية في التشريعات العربية التي جرمت كل ما يتعلق العام الدولي، وكان ذلك انعكاسا لوضع الص

 بالصهيونية.
ومما يذكر أن الصهيونية قدمت نفسها في مصر على أنها جمعية خيرية تهدف إلى مساندة اليهود 
المظلومين في أوروبا، حتى قبل المحرقة في ألمانيا. وأوضحت د. عواطف عبد الرحمن، في كتابها 
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نية في مصر، دور هذه الصحافة في الترويج لهذا الوجه الخيري للحركة عن نشأة الصحافة الصهيو 
الصهيونية، لدرجة أن صحيفة األهرام تبنت التعاطف معها، والدكتور طه حسين انخدع هو اآلخر 
بهذه الرسالة الخادعة، بينما تنبه األستاذ عباس العقاد إلى حقيقة الطابع العنصري في الحركة 

 ع النازية والشيوعية في سلة واحدة.الصهيونية، فوضعها م
ولما اتجه العالم العربي بعد كامب ديفيد إلى التردي والتراجع، بقيادة مصر، تمكنت الواليات المتحدة 

، خالل أزمة الكويت، 1991من قلب الموازين، فصدر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
بعد أن ركزت الحركة على الساحة األمريكية بعد انهيار  واستغالال لهذا الوضع، بإلغاء قراراها السابق

االتحاد السوفييتي، فصارت الصهيونية حركة إيجابية، مع تنامي اإلرهاب التشريعي في أوروبا 
لكشف الحقائق الصهيونية، والتغطية على جرائم إسرائيل. وضمن ما يعرف بجريمة معاداة السامية، 

اقبة المتورطين في معاداة السامية، في نفس الوقت الذي أكد لمع 2002صدر قانون الكونجرس عام 
فيه الكونجرس على أن القدس عاصمة أبدية ودائمة إلسرائيل. وسار االتجاهان: الصهيونية ومعاداة 
السامية؛ جنبا إلى جنب، حتى قررت األمم المتحدة االحتفال باليوم العالمي للمحرقة اليهودية، في 

من كل عام، في الوقت الذي نشطت فيه إسرائيل الرتكاب عشرات المحارق ضد كانون الثاني/ يناير 
 الفلسطينيين والعرب.

أما في مصر منذ كامب ديفيد، فقد أصبحت الصهيونية فضيلة، وتراجعت القومية العربية التي 
 أصبحت أم الرذائل، وانسحب ذلك إلى بعض األوساق العربية.

لقدس قد كشف أن عملية السالم كانت غطاء للجرائم الصهيونية، إذا كان قرار الرئيس ترامب بشأن ا
فقد وجب أن تلتفت الجماهير العربية والمشرع العربي إلى حماية الجسد العربي من السرطان 
نما امتد ضرره بوضوح إلى جريمة  الصهيوني؛ الذي لم يعد ضرره قاصرا على الجريمة العنصرية، وا 

يني والمؤامرة على بقية األقطار العربية. وهذا هو الرهان الذي اإلبادة الجماعية للشعب الفلسط
تخوضه إسرائيل، وهو التسلل إلى الشعوب العربية بالحركة الصهيونية التي تقضى على الوجود 

 العربي، فال بد أن تنشأ مقاومة ضد هذه الهجمة الصهيونية.
لدفاعية العربية عن األرض والمصير وال شك أن مقاومة جريمة الصهيونية أحد خيارات الدبلوماسية ا

 العربي.
 5/1/2018، 21عربي
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 «حل الدولتين»ترامب يدّق المسمار الخير في نعش  .46
 حيمي شليف

، 1937بشكل رسمي في تموز  األولىبين اليهود والعرب للمرة « ارض إسرائيل»تم اقتراح فكرة تقسيم 
اندالع الثورة العربية الكبرى.  أسبابق في في التقرير الذي نشرته لجنة بيل، التي عينت للتحقي

اللجنة، بعد سماع كل الشهود، هو أن السبب الرئيسي لالنتفاضة العربية ضد  أعضاءاستنتاج 
االنتداب هو المعارضة الكاملة إلقامة وطن قومي لليهود، وخوفهم من أن يتحول اليهود إلى ملوك 

صفحة، ممتع  400ذلك. التقرير، الذي يتكون من  البالد وسادتها، والشعور بأن حكام لندن يؤيدون 
جدا اليوم، عندما يشعر العرب مرة أخرى بأنه تمت خيانتهم وأن حل الدولتين الذي ولد في ذلك 

 التقرير يحتضر.
أعضاء اللجنة، برئاسة الكونت وليام بيل، لم يخفوا تأييدهم للمشروع الصهيوني. يفصل التقرير 

ة والشجاعة للشعب اليهودي ببالده، ويظهر التأثر من مستوى المهاجرين العالقة التاريخية القديم
اليهود ومن التغيرات البالغة التي اجروها في فلسطين، ويظهر التعاطف مع فكرة إسرائيل كملجأ 

والحرم  ألرضهمالعرب  إخالص. يشير أعضاء اللجنة أيضا  إلى عمق أوروبالليهود المضطهدين في 
الذي عمره مئات السنين. ولكن النغمة مترفعة وباردة، تتناسب مع النظرة لمن الشريف في القدس، و 

الثناء الدافئة الموجهة للصهاينة االوروبيين  ألقوالخالفا  اإلمبراطوريةتجرأ على االنتفاضة ضد 
 المثقفين والمهذبين.

ن أيضا  في البداية أن ، اعتقد البريطانيو 1967أيضا  مثل ورثتهم اإلسرائيليين بعد االحتالل في العام 
تحسنا حقيقيا في مستوى حياة السكان العرب الفلسطينيين، نتيجة لنشاطات االنتداب ونتيجة النمو 

الحاضرة اليهودية، سيدفعهم إلى التعاون. الحلم الساذج لمن تولوا االنتداب كان أن  أحدثتهالذي 
تطيع فيه المجموعتان السكانيتان تأسيس حكومات مستقلة مع حكم ذاتي ستفضي إلى اليوم الذي تس

سنة من المحاولة المحبطة لتطبيق هذا الحلم  15االندماج في دولة فلسطينية واحدة وموحدة. 
يتعلق بمهمة غير  األمروالجسر بين الطرفين كانت كافية للبريطانيين من اجل االستنتاج بأن 

، «ل حدود ضيقة لدولة واحدة صغيرةمواجهة شديدة اندلعت بين المجموعتين القوميتين داخ»ممكنة. 
ال يوجد بينهما قاسم مشترك، تطلعاتهما القومية متناقضة. ال يسمح أي هدف »كتب معدو التقرير، 

 «.القومية بأن يتم ضمهما معا لخدمة دولة واحدة أهدافهامن 
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 قمع أو تقسيم
العالم الصهيوني. إن نشر توصية حكومة جاللة الملك بدعم تقسيم البالد أثارت عاصفة في 

الليبرالية عارضوا بشدة تقليص مساحة دولة إسرائيل العتيدة.  أشكالهمالصهاينة األميركيون بكل 
وا عادتها إلى  األردنالتنقيحيون برئاسة زئيف جابوتنسكي طالبوا بحل االوتونوميا الحجازية في شرقي 

حلم الدولة المتساوية ثنائية  تألم على خسارة« هشومير هتسعير»حدود الوطن القومي اليهودي. 
 أظهرهالقومية. بن غوريون تردد في البداية لكنه انضم في نهاية المطاف إلى الدعم المتحفظ الذي 

، الذين شعروا باضطهاد النازية أوروباحاييم وايزمن، الذي تم تأييده من قبل الصهاينة في شرق 
اليهودي الذي تبنته اللجنة، وفي الوقت ذاته والالسامية. بن غوريون طالب بتثبيت مبدأ االستقالل 

الحفاظ في توصيات لجنة بيل على الجزء  وأصدقاؤهتجاهل الحدود الضيقة التي رسمتها. أراد هو 
 ، حتى بالقوة.األجنبيةالذي يلزم بتبادل السكان، ترانسفير باللغة 

الحون لم يثيروا المشاكل، قال رؤساء الصهيونية مثل البريطانيين استخفوا بقوة القومية العربية. الف
« المتطرفة»ممثلو الوكالة اليهودية أمام اللجنة، لو لم يتم تحريضهم من قبل القيادة الفلسطينية 

برئاسة المفتي، أمين الحسيني، ولو لم يتم تحريضهم من قبل جهات قومية في الخارج، لما ثاروا. 
طين، قالت اللجنة، سواء أكانت مستقلة أم أنها هذه االدعاءات تم رفضها. القومية العربية لعرب فلس

ترى نفسها مرتبطة بالثوار في دمشق وبغداد والقاهرة، هي متجذرة وعميقة وغير متسامحة. العرب 
السكان اليهود، لن يوافقوا في أي  أضعافالذين كانت نسبتهم بين السكان في حينه ضعف أو ثالثة 

. والحديث الصهيوني عن أغلبيةد احتمال بأن يصبحوا يوم على العيش في دولة يوجد فيها لليهو 
اليقظة. الطريقة الوحيدة لمنع سفك الدماء المستمر هي القمع  أحالمعرب معتدلين ظاهريا هو من 

 أو التقسيم.
ولكن القمع يثير الكراهية والمواجهات ويجر إلى قمع آخر، قال معدو التقرير، وهو ال يساعد في حل 

ليس من السهل السير في الطريق المظلم للقمع عندما ال تتم رؤية »ا شدة. المشكلة، بل يزيده
للقمع واضحة ومعروفة، قرر البريطانيون،  األخالقية، جاء في التقرير. التداعيات «الضوء في نهايته

إلى تداعيات مموهة  2018في إسرائيل اليمينية في  األخالقيةأيضا  حتى لو تحولت التداعيات 
أن العالقة السلبية للرأي العام العالمي مع الدولة التي تدير االحتالل كانت معروفة  ومشوهة. كما

بالنسبة لحكومة بريطانيا، مثلما هي معروفة بالنسبة لرؤساء الحكومة الذين تولوا مهماتهم في دولة 
حتالل، بل إلى حين اقتنع بنيامين نتنياهو وأقنع غيره بأن المشكلة ليست اال 1967إسرائيل منذ العام 

 من ينتقدونه.
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هي بناء  األساسيةلالنتداب الذي رأى أن مهمته  األخيرةكان تقرير لجنة بيل عمليا أغنية البجع 
التي « الكف األسود«الوطن القومي لليهود. بعد شهرين من نشر التقرير قامت خلية كانت تنتمي لـ

هود في منطقة الجليل، لويس اندروس، في المؤيد للي األستراليأسسها عز الدين القسام، بقتل الحاكم 
الوقت الذي خرج فيه من الصالة في الكنيسة االنجليكانية في الناصرة. البريطانيون ردوا بشدة غير 

ضبط »مشاركتها في « ايتسل«مسبوقة، وزاد العرب هجماتهم على اليهود. وردا على ذلك أوقفت الـ
نشر  أعقابأدت إلى خسائر كبيرة. بعد ذلك في  جماهيرية إرهابية، وبدأت حملة عمليات «النفس

 تعمل أيضا  ضد البريطانيين.« ايتسل«، الذي منع مواصلة الهجرة، بدأت الـاألبيضالكتاب 
اليهودي قلل من النية الطيبة لالنتداب تجاه الحاضرة اليهودية، في حين أن الحرب العالمية  اإلرهاب

كان تجنيد العرب  األهمالبريطاني، فالهدف  األولوياتالثانية المقتربة غيرت بشكل تلقائي سلم 
لصالح الحرب ضد النازيين، وكل حديث عن بناء الوطن القومي وضع على الهامش. عند انتهاء 

زاءالحرب  الهجمات المتزايدة لمنظمات سرية والمواجهة المتصاعدة بين اليهود والعرب، لم يبق  وا 
. لقد 1922في العام  األممالذي فرض عليهم من قبل عصبة  للبريطانيين قوة للحفاظ على االنتداب

فضلوا االنسحاب، وهم ال يفكرون في شيء، وأن يسمحوا لليهود والعرب بقتل بعضهما. بعد تبني 
تشرين الثاني، الذي نسخ تقريبا كل بنود استنتاجات لجنة  29في  181المتحدة قرار التقسيم  األمم
 بيل.

حظي  1967، وضع نهاية مؤقتة للحديث عن حل الدولتين، ولكن بعد 1948 ، العاماألردنياالحتالل 
ياسر عرفات  أعلنحدث انقالب تاريخي عندما  1988من اليسار اإلسرائيلي. في العام  أساسابالدعم 

أفضى بعد خمس سنوات إلى  اإلعالنلالعتراف بدولة إسرائيل. هذا « م.ت.ف»عن استعداد 
لى وجود ا أوسلواتفاقات  ظاهريا،  األقلفي نوعه، على  األولفلسطيني  –تفاق مشترك إسرائيلي وا 

أخرى، ألن الطرفين لم يسلما به  أمورعلى التقسيم. ولكن االتفاق المبدئي لم يؤد إلى حل، وضمن 
حقا وبالتأكيد لم يوافقا على تقديم التنازالت التي كانت ستسمح بتحقيقه. مثلما توقعت لجنة بيل في 

، فان «ارض إسرائيل»في الصراعات القومية الشديدة مثل الصراع الذي يجري في  ،1937العام 
 مصير المعتدلين هو دفعهم جانبا من قبل المتطرفين الذين سيقررون في نهاية المطاف.

نافذة الفرص لحل الدولتين آخذة في االنغالق. وكما كانت الحال في السابق فإن الوضع هكذا اآلن، 
ينجحوا في التخلي عن العنف وجسر الفجوات الداخلية أو تبني مقاربة بن غوريونية فالفلسطينيون لم 
من اجل أن يكون ممكنا بعد ذلك التوجه إلى العشرة التي على « عصفورا في اليد»براغماتية تختار 

تصريحات، كانت ذروتها في خطاب نتنياهو  وأصدرتالشجرة. إسرائيل من ناحيتها قدمت اقتراحات 
، في الوقت الذي تغرق فيه المناطق بمئات آالف المستوطنين الذين 2009في العام  إيالنفي بار 
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يقلصون في كل يوم بأسلوب دونم وراء دونم، احتماالت تطبيق التقسيم. انتخاب دونالد ترامب بعد 
م تعد مكن نتنياهو من أن يرفع نهائيا القناع، ويقول إن الدولة الفلسطينية المستقلة ل أوباماباراك 

زالة، بشكل صريح لضم المستوطنات األسبوع. حزبه دعا، هذا األعمالموجودة على جدول  حل  وا 
 .األعمالالدولتين من جدول 

 
 عاصفة إخبارية فقط

دولة فلسطينية  إقامةانحرف ترامب عن السياسة األميركية المتبعة منذ تبنى جورج بوش االبن مبدأ 
وتوسالت حلفائه فإن ترامب غير مستعد لاللتزام بحل . رغم ضغوق موظفيه 2002في حزيران 

الدولتين. وهو يعتقد أن الفلسطينيين الذين تم إضعافهم سيوافقون على العودة إلى طاولة المفاوضات 
وفحص الصفقة النهائية التي توجد في جعبته، كما يبدو. أيضا  بعد اعترافه بالقدس عاصمة 

ولة المفاوضات، وهدد الفلسطينيين بتقليص المساعدات المقدمة إلسرائيل، فقد رفعها كما يبدو عن طا
لهم إذا لم يقوموا بضبط النفس. خالفا الستنتاجات لجنة بيل والتجربة المتراكمة منذ نشرت 
استنتاجاتها، فان ترامب يعتقد أنه بقوة الذراع والتهديد واإلضرار بجيوبهم، سيجعل الفلسطينيين 

 وهو أن تكون القدس عاصمة لهم. أساسيامية التي تتضمن عنصرا يتنازلون عن تطلعاتهم القو 
مرا  شاذا . أ، لكن التنكيل في الذاكرة الفلسطينية ليس إخباريةأثار تنكيل ترامب بالفلسطينيين عاصفة 

ليس صدفة أن نتنياهو وحسن نصر هللا ردا بصورة متشابهة على اعتراف ترامب بالقدس، وقاما 
فيه بتصريح بلفور. احتفلت إسرائيل، مؤخرا ، بالذكرى المئوية لتصريح بلفور، بمساواته بشكل مبالغ 

وألقى نتنياهو بالالئمة على كل عربي رفض احترامه، لكن رسالة وزير خارجية بريطانيا في حينه إلى 
 اللورد روتشيلد كانت وما زالت في نظر العرب طعنة في الظهر.

قبل سنتين من المندوب السامي في مصر،  أعطيتالتي  حسب رأيهم فإن وعد بلفور خرق للتعهدات
فيما بعد ملكا على الحجاز، مقابل استعداد  أصبحهنري مكماهن، للشريف حسين بن علي الذي 

العرب لمساعدة بريطانيا والقيام بالتمرد ضد الحكم العثماني. مكماهن تعهد للحسين بأن تحظى كل 
باستقالل عربي، باستثناء المناطق التي توجد غرب  وسطاألالمناطق التي سيتم تحريرها في الشرق 

من « ارض إسرائيل»دمشق، والتي يطالب بها أيضا  الفرنسيون. البريطانيون شرحوا لماذا تم اخراج 
ليه بصورة صريحة، لكن بعد وعد بلفور تم اعتبارهم إ اإلشارةلم تتم  األمرالمجموع، رغم أن هذا 

للطرفين تعهدات متناقضة، منذ ذلك الحين وحتى  أعطوان بأنهم أيضا  في نظر سياسيين في لند
، فان العرب رأوا بريطانيا مخادعة، متعاونة مع 1936اندالع الثورة العربية الكبرى في العام 

 الصهاينة، وتنفذ اوامر اليهود المتنفذين. ترامب في الحقيقة هو حالة متطرفة وظاهرة معروفة تماما.
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ل من شعر بالسرور لشطب خيار التقسيم هو أنه يمكن قمع الشعور القومي لك األساسياالفتراض 
. وأن الفلسطينيين سيوافقون على العيش بسالم تحت االحتالل إخمادهالمستقل الفلسطيني، وحتى 

الدائم كأقنان أو حسب رأي الداعين إلى الضم الجماعي كمواطنين متساوي الحقوق في دولة ذات 
في بداية طريقها. قبل ثمانين سنة توصلت لجنة بيل إلى االستنتاج بأن  ألقلايهودية، على  أكثرية

الحالتين غير قابلتين للتحقق، وأنهما ستؤديان إلى سفك الدماء. ولكن مياها كثيرة تدفقت منذ ذلك 
 . األردنالحين في نهر 

هزة إذا فاز إن حل الدولتين في كل الحاالت موجود في وضع حرج. وهو بالتأكيد سيفصل عن األج
والمستوطنون في االنتخابات القادمة. ومعه سيموت أيضا  األمل بدولة يهودية وديمقراطية، « الليكود»

وكل إسرائيلي يجب عليه أن يسأل نفسه، هل هو أو هي يريد العيش في دولة هي فقط يهودية وتقوم 
يع ضد الجميع، مثلما توقعت بقمع الفلسطينيين بالقوة، أو فقط ديمقراطية في طريقها نحو حرب الجم

 لجنة بيل. عندما يكون هذان االحتماالن هما الوحيدان، سيفضل الكثيرون التنازل عنهما.
 «هآرتس»

 6/1/2018، اليام، رام هللا
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