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 في رام هللا اطعان اجتماعات المجلس المركزي حماس والجهاد تق .1

أن  أكد نالمكتب السياسي لحركة حماس حسام بدرا، أن عضو 13/1/2018، موقع حركة حماسذكر 
 قرارًا بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام هللا. الحركة اتخذت

ات أجرتها الحركة مع أقطاب وبين أن القرار جاء بعد سلسلة لقاءات معلنة وغير معلنة، ومشاور 
فلسطينية عدة، وتدارست معها وجهات النظر حول مشاركتها في االجتماع الدوري الثامن والعشرين 

 للمجلس المركزي الفلسطيني.
أن حماس خلصت إلى نتيجة مفادها أن الظروف التي سيعقد  -في تصريح صحفي له  -وبّين بدران

بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة، وستحول دون اتخاذ قرارات  المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام
 ترقى لمستوى طموحات شعبنا واستحقاقات المرحلة.

وتابع "سنرسل الحقًا مذكرة تتضمن موقفنا حول الدور المطلوب من المجلس في هذه المرحلة الحساسة 
 التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية".

الحم قواه الحية، داعيًا المجتمعين في المجلس المركزي أن وشدد حرص الحركة على وحدة شعبنا وت
يخرجوا بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة، وتتناسب مع الظروف التي يمر بها شعبنا وقضيته الوطنية 

 العادلة.
وبّين بدران أن مشاركة حركة حماس في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني مرتبطة بعدة شروط، 

الجتماع خارج األرض المحتلة لتتمكن كل القوى والفصائل الفلسطينية من المشاركة في أولها أن يكون ا
هذه المحطة التاريخية والمهمة، وليتخذ المجلس قراراته بعيدًا عن ضغوط األمر الواقع التي يحاول 
االحتالل الصهيوني فرضها عليه لتقويض فرص خروجه بتفاهمات وطنية مؤثرة تعبر عن تطلعات 

 .شعبنا
أن يسبق اجتماع المركزي اجتماع لإلطار القيادي الموحد يكون بمثابة -وفق بدران  -والشرط الثاني 

اجتماع تحضيري ُتناقش فيه القضايا التي سيتطرق لها اجتماع المركزي، وكذلك إلظهار الجدية الالزمة 
 في التوجه نحو العمل الوطني المشترك وتوحيد الموقف الفلسطيني.
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الشرط الثالث أن تتم مشاركة الفصائل المختلفة في التحضير لالجتماع وجدول أعماله  في حين كان
لتهيئة الظروف لنجاح االجتماع والخروج بقرارات ترقى لمستوى اللحظة التاريخية، وتكون قادرة على 

 التصدي للهجمة األمريكية الصهيونية على قضيتنا وشعبنا.
حركة "الجهاد من غزة، أن  محمد ماجد، عن 12/1/2017، لألنباءوكالة االناضول وأضافت 

اإلسالمي"، أعلنت اليوم الجمعة، رسميا، مقاطعتها الجتماع المجلس المركزي الفلسطيني )تابع لمنظمة 
 التحرير(، المقرر األحد المقبل. 

ائيًا وقال داود شهاب الناطق باسم الحركة، في تصريح خاص لمراسل األناضول "الحركة أبدت قرارًا نه
بعدم المشاركة في اجتمع المجلس المركزي القادم" الذي يناقش سبل الرد على اإلجراءات األمريكية 

 واإلسرائيلية تجاه القدس.
وأضاف أنه من بين أسباب عدم مشاركة حركته "عقد االجتماع في رام هللا، وهذا غير متفق عليه في 

يناير )كانون ثاني( من  10وحضرته الحركة في  اجتماعات اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت
 العام الماضي". 

وأوضح شهاب أنه "تم االتفاق على عقد اجتماع خارج فلسطين، بمعنى أن يكون بعيدا عن االحتالل 
 اإلسرائيلي وتدخالته". 

خذوا وبّين أن األعضاء الذين يدخلون الضفة الغربية يحتاجون لتصاريح من إسرائيل "فكيف يمكن أن يت
 قرارات حاسمة بشأن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية". 

وكشف المتحدث باسم حركة الجهاد، أن "السبب الثاني كان ضرورة تطبيق ما جاء في االتفاقات 
المختلفة للمصالحة، من اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة التحديات التي 

لسطينية ووضع رؤية شاملة للتحديات ومواجهتها ومن ثم ترتيب اجتماع للمجلس تواجه القضية الف
 المركزي".

وأوضح "كان من الضروري وضع ترتيبات أكثر دقة وشمولية لتنفيذ ما تم االتفاق عليه بشأن إعادة 
 ترتيب منظمة التحرير ودخول حركتا الجهاد وحماس في مؤسسات المنظمة". 

 
 سطينية تبقي خطوط اتصال مع واشنطنالسلطة الفل": الحياة" .2

أن السلطة الفلسطينية لم تقطع « الحياة»كشف مسؤولون فلسطينيون لـ : محمد يونس -رام هللا 
اتصاالتها مع واشنطن، وأنها وجهت دعوة إلى القنصل األميركي في القدس لحضور الجلسة االفتتاحية 

 للمجلس المركزي المقررة غدًا )األحد( في رام هللا.
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وأوضح مسؤول رفيع أن السلطة الفلسطينية قطعت اتصاالتها مع الفريق المختص بالعملية السياسية، 
والذي يضم كاًل من المستشار الخاص للرئيس األميركي جاريد كوشنير، والمبعوث الخاص لعملية 

اتصال مع  السالم جيسون غرينبالت، والسفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وأنها أوقفت أي
 أي مسؤول في شأن العملية السياسية، لكنها تحافظ على العالقات الثنائية الرسمية.

االتصاالت على المستوى الثنائي لم ولن تتوقف، ويشمل ذلك القنوات الرسمية »وأفاد المصدر بأن 
إلى أن  ، مشيراً «والتعاون األمني، لكن االتصاالت في شأن العملية السياسية توقفت في شكل كامل

السلطة وجهت دعوات إلى السفراء والقناصل كافة في القدس ورام هللا، ومن ضمنهم القنصل األميركي »
 «.لكن المؤكد أن القنصل األميركي لن يسمع شيئًا يسره في اجتماع المركزي »وأضاف: «. العام

لسطيني في رام هللا. إال وكان فريق العملية السياسية األميركي عقد أكثر من عشرين لقاء مع الجانب الف
عمل لمصلحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين »أن مسؤواًل فلسطينيًا آخر، اتهم هذا الفريق بأنه 

كان واضحًا من البداية أنه إسرائيلي الهوى والهوية، »وأردف: «. نتانياهو ولم يعمل لمصلحة أميركا
ن من داعمي االستيطان، عليه فإن كل جهودهم فجميع أفراده يجمعهم شيء واحد هو أنهم يهود أميركيو 

 «.كانت لحماية االستيطان وتوسيعه، وتبني وجهة نظر نتانياهو في شأن أي حل سياسي
في اللقاء الذي عقد بين الرئيس محمود عباس والرئيس دونالد ترامب، في بيت لحم، طلب »وزاد: 

عملية السالم، اإلشارة إلى االعتراف غرينبالت من ترامب، عندما كان األخير يتحدث عن متطلبات 
في المئة من سكان  20بإسرائيل دولة يهودية، فرد األخير عليه قائاًل: لكن نتانياهو أبلغني أمس بأن 

 «.يهودية فقط؟ إنها دولةإسرائيل عرب ال يهود. فكيف نقول 
 13/1/2018، الحياة، لندن

 
 رحيلبحر يطالب عباس بالعودة للثوابت الفلسطينية أو ال .3

طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر "رئيس سلطة فتح محمود عباس بالعودة : غزة
 لثوابت الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة أو الرحيل".

واستنكر بحر خالل خطبة الجمعة في مسجد اإلمام أحمد ياسين في مدينة غزة، ما قال إنه "استمرار 
 س في حصار غزة، وقطع الرواتب، وقطع الكهرباء".عبا

وحذر من المساس بسالح المقاومة الذي يريدون نزعه ضمن "صفقة القرن"، مشدًدا على أنه السالح 
 الشرعي السترداد الحقوق وتحرير أرضنا المحتلة في حق كفلته القوانين الدولية.



 
 
 
 

 

 7 ص             4523 العدد:             1/13/2018 سبتال التاريخ: 

                                    

ع االحتالل اإلسرائيلي كجزء من صفقة القرن، نحو التطبيع م واإلسالميكما حذر من االندفاع العربي 
وناشد بحر أبناء الشعب الفلسطيني  مؤكًدا أهمية االمتداد والعمق اإلسالمي والعربي لقضية شعبنا.

 وفصائله إلى الوحدة لمواجهة االحتالل.
وطالب المجلس المركزي المزمع عقده مطلع األسبوع القادم باإلعالن عن سحب اعتراف منظمة 

نهاء "أوسلو" ووقف التنسيق األمني الذي مازال مستمًرا حتى اليوم.التح  رير باالحتالل، وا 
 12/1/2018، فلسطين أون الين

 
 للمجرمين والسجناء يفوق ما يدفع لضحايا االحتالل "إسرائيل"قراقع: ما تدفعه  .4

ائيلي تخصص قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن حكومة االحتالل اإلسر : وفا
موازنة كبيرة لدعم السجناء الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، ودعم عائالتهم 
نها تدعم اإلرهاب  وتمويل منظمات وجمعيات اإلرهاب اليهودي ومنظمات المستوطنين المتطرفين، وا 

 رسميا وتنتجه.
الدول الديمقراطية، ومعاملتها بصفتها دولة  كدولة احتالل من منظومة إسرائيلوطالب قراقع بإخراج 

فصل عنصري في المنطقة، وتمارس جريمة "االبرتهايد" بحق الشعب الفلسطيني، وتشرع الجريمة 
 المنظمة تحت غطاء سلسلة من القوانين التعسفية والعنصرية.

من أجل حق  ورفض قراقع المقارنة بين األسرى الفلسطينيين كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا
 تقرير المصير، وفق ما كفلته قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي، والسجناء اإلرهابيين اليهود.
 إسرائيليةوأشار أن حكومة االحتالل تعاملت مع السجناء اإلرهابيين اليهود، والذين أدينوا بمحاكم 

م وشجعتهم وقدمت لهم كل الدعم بأعمال إرهابية وعدائية ضد فلسطينيين بكل تساهل، بل إنها دعمته
المالي والقانوني واالجتماعي، وتعاطت معهم كأبطال قوميين ورموز، وأصدرت قرارات تخفيف أحكامهم 

 بل والعفو عنهم.
بتفجير بيوت وسيارات رؤساء  1984وذكر قراقع أن أفراد التنظيم السري اليهودي الذين أدينوا عام 

طالب جامعيين في جامعة الخليل،  3قبة الصخرة المشرفة، وقتل بلديات فلسطينية، ومحاولة تفجير 
حافلة في بلدة حلحول، شمال الخليل ومدينة بيت لحم، يتلقون رواتب عالية من حكومة  19وتفخيخ 

طالق سراحهم، بينما يعمل ثالثة منهم في  5االحتالل، بعد تخفيض أحكامهم من المؤبد إلى  سنوات وا 
 مكتب رئيس الوزراء.

ر قراقع أن المجرم اليهودي "يورام شكولنك"، والذي قتل عامال عربيا معصوب العينين ومكبل وذك
سنوات، ويتلقى راتبا  7سنوات ثم أطلق سراحه بعد  10اليدين، خفض حكمه من السجن المؤبد إلى 
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 شهريا من الشؤون االجتماعية والتأمين الوطني، كما تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي،
 وغيره كثيرون.

تفوق المبالغ المدفوعة للمنافع االجتماعية لألسر  إسرائيلوقال إن المنافع االجتماعية لألسر في 
ضعفا حسب الجهاز المركزي لإلحصاء في فلسطين، وأن ما يخصص ألسر الشهداء  36ـالفلسطينية ب

الحتالل بالتسبب بكوارث ، متهما دولة ا2016من إجمالي النفقات الحكومية عام  %8واألسرى حوالي 
نسانية في المجتمع الفلسطيني.  اجتماعية وا 

 12/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 فلسطين تنضم للميثاق الدولي للحماية المادية للمواد النووية .5
جاء ذلك بعد تسليم  انضمت دولة فلسطين إلى الميثاق الدولي للحماية المادية للمواد النووية.: فيينا
دولة فلسطين لدى النمسا، والمراقب الدائم لدى األمم المتحدة في فيينا وممثلها لدى الوكالة الدولية  سفير

للطاقة الذرية صالح عبد الشافي، صك االنضمام الموقع من قبل الرئيس محمود عباس إلى الوكالة 
 الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها منظمة الوديعة لهذا الميثاق.

دولة فلسطين دولة طرفا في هذه المعاهدة، مع ما يترتب على ذلك من التزامات وبذلك أصبحت 
وقال عبد الشافي إن انضمام دولة فلسطين هو تعبير عن تحمل دولة فلسطين  وواجبات نابعة منها.

 لمسؤولياتها الدولية ومساهمة في تعزيز األمن والسلم الدوليين.
 12/1/2018، فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 

 
 وزارة اإلعالم: االحتالل عمل بكل أدواته لتنفيذ وعد ترامب بنقل السفارة إلى القدس .6

اعتبرت وزارة اإلعالم الفلسطينية، في تقرير جديد، بخصوص مدينة القدس «: القدس العربي»رام هللا ـ 
رئيس دونالد ترامب لم يكن من األمريكية ومواقف ال –المحتلة، أن المتتبع لمسار العالقات اإلسرائيلية 

السهل عليه توقع الخطوة التي صدرت عن البيت األبيض، والتي قضت باالعتراف بالقدس عاصمة 
 ، وسط تجاهل تام لميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن.«لدولة االحتالل»

 ة األمريكية إلى القدس.ووفق التقرير، إسرائيل كانت تعمل بكل أدواتها لتنفيذ وعد ترامب بنقل السفار 
، مايكل وولف، أن أدوات األمريكيالذي صدر مؤخرًا للكاتب « نار وغضب»وظهر جليًا في كتاب 

 .2016النتخابه أواخر عام  األولالضغط، كانت تعمل ليتخذ ترامب القرار منذ اليوم 
 13/1/2018، القدس العربي، لندن
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 قبل فوات األوانالخضري: الوضع في غزة يتطلب تدخال  النائب  .7
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن الوضع في قطاع غزة : غزة

سالميًا قبل فوات  صعب وكارثي في كافة المجاالت والصعد، وهو ما يتطلب تدخاًل دوليًا وعربيُا وا 
ة عقب العدوان، التزموا وأكد الخضري في بيان صحفي، أن المانحين في مؤتمرهم في القاهر  األوان.

 بتعهدات مالية لبناء ما دمره االحتالل، وتمت حركة إعمار بحركة بطيئة جًدا.
من المنازل المدمرة كلًيا بدون إعمار لعدم وفاء المانحين بكامل  %30وأشار إلى أنه بقي حوالي 

 التزاماتهم المالية، ما فاقم من معاناة األسر أصحاب هذه البيوت المدمرة.
عا المانحين للوفاء بالتزاماتهم وتقديم ما تعهدوا به من أجل إعادة بناء هذه الوحدات السكنية، وضمان ود

 الحد األدنى من الحياة الكريمة لهذه العائالت التي ما زالت مشردة.
غزة تتمثل في القيود اإلسرائيلية على المعابر وعدم  اإلعماروأكد الخضري أن معيقات أخرى في 

وقال "االحتالل اإلسرائيلي يقنن دخول مواد البناء لغزة وال  خول مواد البناء بالشكل المطلوب.السماح بد
يسمح إال بدخول كميات محدودة للمؤسسات الدولية واإلعمار والمصانع، ال تفي بحاجة القطاع والذي 

ارس يشهد في الوضع الطبيعي زيادة في عدد السكان تتطلب عملية بناء وتطوير مرافق من مد
 ومستشفيات ومنازل.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على االحتالل لرفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر مع غزة والسماح 
 بدخول كافة المستلزمات دون قوائم ممنوعات.

 12/1/2018، فلسطين أون الين

 
اع للمسيرة بحق القدس المحتلة أنهى دورها كر  واشنطن"مركزية فتح" تجدد التأكيد على أن قرار  .8

 السياسية
عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، مساء يوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام : القدس

وبحثت اللجنة المركزية األوضاع السياسية وآخر المستجدات،  هللا، برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس.
 ئيل ونقل سفارة بالدها إليها.عقب القرار األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرا

وجددت اللجنة المركزية التأكيد على أن القرار األميركي المجحف بحق مدينة القدس المحتلة أنهى 
 الدور األميركي كراع للمسيرة السياسية، وأثبت انحياز اإلدارة األميركية بشكل كامل للطرف اإلسرائيلي.

ضية الفلسطينية، تكون برعاية األمم المتحدة، وذلك وأشارت إلى ضرورة تشكيل آلية دولية لحل الق
للخروج من األزمة التي وصلت إليها العملية السياسية جراء استمرار االحتالل في سياسته االستيطانية، 

 وعدم التزامه باالتفاقات الموقعة، واالنحياز األميركي الكامل إلسرائيل.
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ولي بدولة فلسطين، وذلك كأساس للحفاظ على مبدأ وشددت اللجنة المركزية على أهمية االعتراف الد
حل الدولتين المدعوم دوليا، ولمواجهة العنجهية اإلسرائيلية الرافضة لكل الجهود الدولية الرامية إلى 

 تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة والعالم.
الكامل لالحتالل وقراراته وحيت اللجنة المركزية صمود أبناء شعبنا وتمسكهم بثوابتهم الوطنية، ورفضهم 

 االستيطانية، ولكل القرارات األميركية التي تمس الحقوق الفلسطينية.
وأكدت اللجنة المركزية أن جلسة المجلس المركزي ستكون هامة ومفصلية، وذلك لمواجهة التحديات 

 ثوابته الوطنية.الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية، واتخاذ القرارات التي ستعزز صمود شعبنا وتمسكه ب
 12/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "ركزي جلس المالزعنون: حماس اعتذرت عن عدم المشاركة باجتماعات "الم .9

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اعتذار حركة "حماس" عن : رام هللا/ أيسر العيس
 ي )تابع لمنظمة التحرير(، المقرر يومي األحد واإلثنين المقبلين. عدم حضور اجتماع المجلس المركز 

وقالت إذاعة صوت فلسطين )رسمية(، مساء الجمعة، إن الزعنون تسلم رسالة خطية وصلت من رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، يعتذر فيها عن عدم مشاركة الحركة، في اجتماعات 

 المركزي. 
 13/1/2018، لألنباءول وكالة االناض

 

 السابقة "جلس المركزي الم"الجبهة الشعبية ستسائل عباس عن عدم تنفيذ قرارات  .11
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، «: القدس العربي»غزة ـ 

لتحرير المقرر أمس الجمعة، إن تنظيمه سيعمل بقوة، كي تفضي اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة ا
 «.شكلية استخدامية»، وأال تكون «تعكس نبض الشعب الفلسطيني»عقده بعد غد األحد، إلى قرارات 

وأضاف في تصريحات وزعها المكتب اإلعالمي للجبهة الشعبية أن األخيرة ستعمل على مساءلة 
 .الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، عن عدم تطبيق قرارات المجلس الماضية

مساءلة الرئيس الفلسطيني والقيادة التنفيذية على عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي األخيرة، »وبين أن 
 «.أمر نظامي ضمن مهام المجلس

هذا ما ستطرحه الجبهة في اللقاءات المرتقبة، كمدخل لتصويب الحالة الفلسطينية والخروج من »وتابع: 
 «.نية، وعدم انتظام اجتماعاتهادوامة عدم تنفيذ قرارات المؤسسات الوط
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التصدي لطريقة التعامل مع القرارات الوطنية باعتبارها استخدامية غير ملِزمة، »وشدد على ضرورة 
يجري اتخاذها فقط لمعالجة تطورات ما في فترة معينة، بدون أن تكون جزءا من سياق سياسة تدير 

 «.صراعا مفتوحا مع االحتالل
األحيان اتخاذ قرارات من أجل امتصاص ردود فعل الشارع، ثم يتم العمل  يتم في بعض»وحسب الغول 

، مؤكدا على أن الجبهة «فيما بعد على تجاوزها بوضعها في األدراج، أو االلتفاف عليها وعدم تطبيقها
ستناضل لتكون قرارات المركزي المقبلة انعكاس لنبض الشعب الفلسطيني، كما سُتناضل من »الشعبية 
 «.قهاأجل تطبي

وتطرق إلى ما يجري عقب االجتماعات المغلقة للمؤسسات الوطنّية، بشأن صياغة البيان الختامي 
ال يعكس بالضرورة كافة المواقف والمطالب التي يتم طرحها خالل »وقراراته ومحتواه، وقال إنه 

نه ستبنى غالبا وجهة النظر الرسمية التي يرغبها الرئيس«االجتماعات  «.، وا 
هذه اآللية في الصياغة دفعت الجبهة الشعبية في أكثر من مرة لتقديم اعتراضها بعد قراءة » وأكد أن

 «.البيان الختامي
الدورة الحالية للمجلس المركزي لها خصوصية، الرتباطها بالتطورات السياسية الحالية، »وأشار إلى أن 

ات اإلسرائيلية لتعميق االحتالل في في مقدمتها وصول العملية السياسية لطريق مسدود، وتسارع اإلجراء
األراضي الفلسطينية، ومنها قرار فرض السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات الضّفة الغربية، وسن 

، إضافة للقرار األمريكي باالعتراف بالقدس المحتلة «القدس الموحدة»الكنيست اإلسرائيلي قانون 
 «.فية القضّية الفلسطينيةعاصمًة إلسرائيل، كونها تعتبر مقدمات لمشروع تص

يستوجب مجابهتها بسياسة فلسطينية مغايرة للسياسة »الرد على هذه التحديات والمخاطر، وفق الغول 
الرسمية القائمة تحافظ على الحقوق الوطنية، وتقطع الرهان على أي مبادرات الحقة هدفها إجهاض 

 «.القرارات الوطنية وتصفية حقوق شعبنا
ضرورة الخروج الكلي من مجرى المفاوضات، »فلسطيني أن الجبهة ستجدد دعوتها لـ وأوضح القيادي ال

وبناء االستراتيجية الوطنّية التي تنطلق من أننا شعب تحت االحتالل يخوض نضااًل وطنيا تحرريا 
قامة الدولة المستقلة  «.إلنهائه وتأمين حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وا 

الفلسطينية، عقب قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، لعقد المشاورات واللقاءات مع  وانتقد توجه القيادة
قبل أن يتحدد الموقف الرسمي الفلسطيني من خالل انعقاد اإلطار القيادي »أطراف إقليمّية ودولية 

 «.المؤقت، أو من خالل اجتماع اللجنة التنفيذية
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هاد اإلسالمي، فإن ذلك سيؤثر إيجابا على الحوارات في حال مشاركة حركتي حماس والج»وأعتبر أنه 
المقبلة في المجلس المركزي، وستضاعف وزن القوى والفصائل التي تعارض نهج المفاوضات وتدعو 

 «.لسحب االعتراف بإسرائيل، واالنسحاب من االتفاقات الموّقعة معها وااللتزامات المترتبة عليها
 13/1/2018القدس العربي، لندن، 

 

 دان: عقبات المصالحة داخلية وعباس يخطئ قراءة موقف حماسحم .11
"أسامة حمدان: إنه ال  قال مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس: أحمد المصري  -بيروت / غزة 

ينكر أحد أن المصالحة تمر بمنعطٍف وعقبات "غير سهلة"، غير أن هذه العقبات التي تعترض طريقها 
 يني" وليس خارجه."مصنوعة داخل البيت الفلسط

وأكد حمدان في حديث لصحيفة "فلسطين" أن هذه العقبات منشؤها "سوء تقدير حركة فتح للموقف" 
نتجت عن طبيعة قراءتها لما قدمته حماس من تسهيالت للمصالحة من جهة، ومن جانب آخر التعويل 

عة مدوية" على وجه بشكل غير مقبول على موقف اإلدارة األمريكية رغم ما وجهته مؤخًرا من "صف
 التسوية.

وشدد حمدان على أن موقف حركته ال يزال متمسًكا بمواصلة مسيرة المصالحة رغم كل العقبات 
 "وسنذلل تلك العقبات ما استطعنا إلى ذلك سبيال، ومعنيون أن تصل المصالحة لنهايتها الصحيحة".

نها التزام بأن تكون المصالحة في االتجاه ونبه إلى أن تذليل العقبات ليس مجرد عملية تنازالت تقدم، لك
الصحيح، داعًيا في ذات السياق رئيس السلطة محمود عباس لضرورة أال يخطئ في قراءة موقف 

 حماس تجاه المصالحة بتقديمها جملة من التنازالت بهذا االتجاه.
لفلسطيني وتابع: "الخطأ في تقدير الموقف وقراءته لن يضيع فرصة على حماس بل على الشعب ا

 وعلى عباس نفسه ولن يكون بعيًدا عن الخسارة ال سيما في ظل التطورات الراهنة في المنطقة واإلقليم".
وأوضح حمدان أن ما قدمته "حماس" من تنازالت يهدف لتحقيق المصالحة وليس ألسباب يتخيلها 

 استخدامه.عباس ويحاول أن يعبر عنها بعض قيادته بأن األمر مؤشر ضعف يجب استغالله و 
وأردف: "الذي يملك تنازالت يعبر عن موقف قوة ويعبر بالدرجة األساس واألهم أنه يملك قراره ولكن 

 ربما آخرون ال يملكون القرار وال يستطيعون السيطرة عليه".
وفي سياق رعاية المصالحة، وصف مسؤول العالقات الدولية في حركة "حماس" الدور المصري 

 اظ عليه في وقت يود البعض أن ال يكون موجوًدا".بـ"المهم، ويجب الحف
 



 
 
 
 

 

 13 ص             4523 العدد:             1/13/2018 سبتال التاريخ: 

                                    

ودعا حمدان، الراعي المصري إلى ممارسة ضغوط إضافية على عباس في ظل المشهد الذي تشكل 
 بإعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل.

 13/1/2018، فلسطين أون الين

 

 بحة عن عقوبات غزة.. فينسمذيع يواجه عزام األحمد بأسئل .12
انسحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، الليلة الماضية، من : متابعة صفا -رام هللا 

لقاء متلفز بعد حديث المذيع المحاور عن تأثيرات العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على 
 المواطنين في قطاع غزة.

التركية بعد وقت قصير من سؤال المذيع له  9ألحمد من لقاء القناة وتفاجأ المشاهدون من انسحاب ا
عن عقوبات غزة، إذ بدا غاضًبا وقال: "هذه إجراءات وأؤكد أن كل من يقول إنها ضد غزة فهو ضد 

 غزة ويخدم إسرائيل".
وعن سؤال المذيع له: "هي ضد من؟"، أجاب األحمد بأنها "للضغط على من اختطف غزة بقوة 

ده بسؤال: "يعني الضغط على قيادات حركة حماس بخنق الشعب الفلسطيني داخل قطاع و ، فعاالسالح"
غزة؟"، فقال: " تقليش )ال تقل لي( الشعب الفلسطيني.. أنت مش ناطق باسمه.. أنا اللي بنطق باسم 

 الشعب الفلسطيني في غزة".
نتقام منا وليس من قيادات حماس"، كما سأله المذيع قائاًل: "الشعب الفلسطيني داخل غزة يقول بأنه ا

فرد القيادي بفتح: "ليس صحيًحا.. وأتحداك تيجي )تزور( على غزة وبروح )نذهب( أنا واياك.. أتحداك 
 أنت.. أنت بدك )تريد( تضلل كفضائية وتشوه النضال الفلسطيني".

ه يشربها أهالي كما وواجه المذيع األحمد بسؤال: "هل الكهرباء تأتي بشكل طبيعي في غزة؟، هل الميا
البشر؟، هل تصل لهم الرواتب؟، حينها قال األحمد: "باي باي )سالم( ما بدي )ال أريد( أناقشك.. أنت 

في الساحة.. أنتوا )أنتم( تعرفوا أنكم ممن  االنقساموتريد تأجيج  تحاول توجيه األمور بطريقة خاطئة
 (.االنقسامرعوا 

ألحمد مفتوًحا وسمع وهو يتبادل حديثًا استهزائيًا مع أشخاص وبعد انسحابه من اللقاء، بقي هاتف ا
 كانوا حوله وانتهى حوارهم بضحكات متعالية.

 12/1/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 يدعو لدعم قضية األسيرة إسراء الجعابيص قيادي في حماس .13

حركة المقاومة اإلسالمية  دعا عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الشهداء واألسرى والجرحى في
"حماس"، موسى دودين، لوقفة جادة مع األسيرة الجريحة في سجون االحتالل إسراء الجعابيص إلنقاذها 

 من يد البطش الصهيونية.
وقال دودين في تصريح صحفي، إن األسيرة الجعابيص مثال للتحدي والصمود في وجه االحتالل 

ن الوقوف معها واجب أخالقي نساني على كل حر. الغاشم، وا   وا 
وأردف "من المعيب أال نسمع أي صوت من المستوى الرسمي الفلسطيني تجاه ما يحدث لها من ظلم 
في سجون االحتالل، فالواجب في هذه المرحلة تفعيل قضيتها على األصعدة كافة، واإلفراج عنها فورا، 

 وتقديم العالج الالزم لها وتخليصها من معاناتها الدائمة".
لب دودين المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بضرورة تفعيل دورها الحقيقي في إنقاذ أسرانا من ظلم وطا

 االحتالل الذي ال يعير اهتماما للقوانين الدولية أو األعراف اإلنسانية.
كما طالب هيئة شؤون األسرى والمحررين بتسخير إمكاناتها محليا ودوليا من أجل إنقاذ إسراء، أسرانا 

 تنا كافة الذين يعانون الويالت في غياهب سجون االحتالل الظالم.وأسيرا
وأوضح القيادي في حماس، أن قضية األسرى كانت وال زالت على رأس اهتمامات حركة حماس 

 والمقاومة الفلسطينية، حتى يتم تطهير سجون االحتالل كافة من أسيراتنا وأسرانا البواسل.
 12/1/2018، موقع حركة حماس

 

 بية" تحذر من إشاعات تبثها استخبارات السجون بين األسرى "الشع .14
حذرت الجبهة الشعبية في سجون االحتالل من خطورة االنجرار وراء اإلشاعات التي تبثها : غزة

 االستخبارات اإلسرائيلية من أجل إرباك األسرى.
ين األسرى حول وأفادت الشعبية، في بيان صحفي، اليوم بأن إدارة سجون االحتالل تبث إشاعات ب

إمكانية اإلفراج المبكر عن عدد كبير منهم، تحت ذريعة القرار الذي اتخذه قاضي االحتالل "روبرت 
شتاين" في المحكمة العليا والذي طالب بزيادة المساحة المخصصة لألسرى سواء الجنائيين أو 

د اليوم ال يتالءم مع أمتار ونصف لكل أسير، باعتبار أن االكتظاظ الموجو  4السياسيين لتصل إلى 
 الشروط القانونية واإلنسانية.

وقالت: "لقد حاولت مسبقًا ما ُتسمى وزارة األمن الداخلي لالحتالل استثناء األسرى الفلسطينيين من هذا 
القرار استمرارًا ألساليب التنكيل والتعذيب بحقهم، لكن يبدو أن إدارة السجون تخشى تقديم االلتماسات 
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الصدد، حيث جاء على لسان األسرى أن إدارة مصلحة السجون ملزمة بتطبيق هذا القرار للمحاكم بهذا 
 حتى نهاية مارس من العام الجاري".

وأشارت إلى أن إدارة السجون "مضطرة لحل المعضلة بافتتاح سجون جديدة وتوسيع نطاق إفراج لجنة 
يومًا عن كل سنة أمضاها  21صم مدة الثلث، وا عادة العمل بما ُيسمى اإلفراج اإلداري، أي أن يتم خ

 األسير في السجون".
وذكرت الشعبية، أن استخبارات السجون تحاول بث أخبار مفادها أن إدارة السجون ستنفذ قانون اإلفراج 

 اإلداري مما يعني االفراج عن مئات من األسرى الفلسطينيين قريبًا والذين يشملهم القانون.
ية المتخصصة بالخارج بمتابعة المسألة قانونيًا إلنهاء حالة عدم االستقرار وطالبت الجبهة الجهات المعن

 التي تسببت بها هذه اإلشاعات.

 12/1/2018، فلسطين أون الين

 

 حاشدة دعما  للقدس ورفضا  لقرار ترامبجماهيرية مسيرات الفصائل في غزة تنظم  .15
وع، المتحدث باسم حركة حماس، خالل قال عبد اللطيف القان: األناضول -محافظات/ ربيع أبو نقيرة

مشاركته في مسيرة دعت إليها الحركة شمالي غزة: "لن تنجح أي محاوالت لتزييف التاريخ، وتغيير 
وأضاف:" انتفاضة القدس ليست هّبة عابرة، وال تفريغ غضب داخلي، إنما  الوقائع على األرض".

 ي بشأن القدس".انتفاضة شعب في وجه االحتالل، ورفضًا للقرار األمريك
وطالب منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة بـ" إعالن انهيار مشروع التسوية، وفشل اتفاق أوسلو، 
نهاء التنسيق األمني مع )إسرائيل(، وسحب االعتراف بها". وقال: " يجب أن نواجه القرارات األمريكية  وا 

 ي الفلسطيني على أسس سلمية".واإلسرائيلية بوحدة وطنية سريعة لترتيب البيت الداخل
إلى ذلك، نظمت القوى الوطنية واإلسالمية في المحافظة الوسطى اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة دعمًا 

، على شارع صالح الدين أمام مدخل مخيمي شأن القدسللقدس ورفضًا لقرار ترامب االعتراف ب
 النصيرات والبريج.

رة وبمشاركة المئات من أبناء المخيمين وقادة التنظيمات وانطلقت المسيرة بعد صالة الجمعة مباش
 الفلسطينية وصواًل لشارع صالح الدين.

وقال مسؤول العمل الجماهيري في المحافظة الوسطى خليل شاهين: "إن ذلك القرار الظالم يعتبر 
 اعتداء أثيًما على مقدساتنا اإلسالمية، مما يعطي مبرًرا لتمادي االحتالل في غطرسته".
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وفي صعيد منفصل، نظمت حركة الجهاد اإلسالمي اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة في محافظة رفح 
النجمة -وشارك في المسيرة التي انطلقت من مساجد رفح نحو ميدان الشهداء  جنوب قطاع غزة.

 ة.سابقا، ممثلون عن القوى الوطنية واإلسالمية ولفيف من الوجهاء والمخاتير والشخصيات االعتباري
وشدد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل في كلمة له خالل المسيرة، على أن مقاومة 

 شعبنا مستمرة حتى تعود القدس حرة.
وأكد على أن القدس لن تكون عاصمة لالحتالل، وهي عاصمة للفلسطينيين والعرب والمسلمين، وهي 

 بقاءها محتلة يعني أن تلك العواصم ستبقى محتلة. عاصمة العواصم العربية واإلسالمية، مشيرا إلى أن
بدوره، قال عضو المكتب السياسي في الجهاد اإلسالمي نافذ عزام في حديث لصحيفة "فلسطين" على 
هامش المسيرة: "شعبنا الفلسطيني لم ولن يرضخ ولن يستسلم لألمر الواقع الذي يحاول فرضه ترامب 

اإلسالمية والعربية ال زالت حية ولن تفرط بمقدساتها، وهذا الحراك وأضاف: "إن األمة العربية و  عليه".
هو جزء من الغضب الفلسطيني والعربي واإلسالمي الذي يجب أن يستمر حتى إسقاط إعالن ترامب 

 بشأن القدس".

 12/1/2018، فلسطين أون الين

 

 إطالق نار تجاه حافلة صهيونية شرق الخليل .16
اليوم الجمعة: إن حافلة صهيونية تعرضت إلطالق نار أثناء سيرها  قالت مصادر عبرية ظهر: الخليل

 قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. 60على الخط االلتفافي رقم 
وادعت المصادر عدم وجود إصابات، علما بأن قوات االحتالل أعلنت االستنفار منذ مساء أمس 

 الوطنية واإلسالمية عن فعاليات جمعة الغضب السادسة.الخميس، بعد إعالن القوى 
 12/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ضم الضفة مقابل سيناء عرضنتنياهو ينفي  .17

نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة أن يكون عرض على إدارة الرئيس وكاالت: 
 لغربية في مقابل منح الفلسطينيين أرضا في سيناء المصرية.األميركي السابق باراك أوباما ضم الضفة ا

إن الخبر الذي نشرته أمس صحيفة هآرتس ال أساس له، علما بأن الصحيفة  -في بيان-وقال نتنياهو 
نقلت عن أربعة مسؤولين أميركيين سابقين أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي قدم االقتراح إلدارة أوباما في 

2014. 
 12/1/2018، الدوحةالجزيرة نت، 



 
 
 
 

 

 17 ص             4523 العدد:             1/13/2018 سبتال التاريخ: 

                                    

 
 في الحكومة يتوعد "الفاسدين" اإلسرائيليالمدعي العام  .18

توعد المدعي العام اإلسرائيلي، شاي نيتسان، أي شخص متورط في الفساد الحكومي : محمود مجادلة
قائال "سوف تدفع الثمن غالًيا"، ودافع، أمس الخميس، عن السلطات القضائية، وذلك في ظل الضغط 

ه الرأي العام اإلسرائيلي بتسريع التحقيق مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يمارس
وفي هذا السياق، قال نيتسان إن "كل من ينوي ارتكاب جريمة عليه أن  وزوجته سارة في قضايا الفساد.

 أليام".يعرف أنه ال يستطيع االعتماد على شركاءه، مساعديه أو مقربيه من أال يخنوه في أحد ا
وحول االدعاءات عن تأخير متعمد لتقديم التوصيات في القضايا التي تبحث في شبهات فساد رئيس 
الحكومة، نتنياهو، قال نيتسان إن "كل االدعاءات حول تأخير التحقيق عًمدا ال أساس لها، وهي حجج 

أشار نيتسان إلى أن وعن ظاهرة الفساد الحكومي وقضايا الرشوة التي تطال مسؤولين كبار،  باطلة".
"هذه ظاهرة غير مقبولة ومفسدة يمكن أن تقوض النسيج االجتماعي للدولة". وأضاف "إننا نعمل 
باستمرار على القضاء على الفساد وتقديم كل من الراشي والمرتشي إلى العدالة، وعلينا أن نفرض 

 عقوبات صارمة على والرشاوى".
 12/1/2018، 48عرب 

 
 2019تصادق على ميزانية  يةاإلسرائيلالحكومة  .19

صادقت الحكومة اإلسرائيلية، صباح الجمعة، باإلجماع على ميزانية الدولة والخطة : هاشم حمدان
 ، وذلك بعد جلسة مطولة بدأت صباح أمس الخميس.2019االقتصادية للعام 

ل ميزانية مليار شيك 60مليار شيكل، منها  397.3ستصل إلى  2019وجاء أن ميزانية الدولة للعام 
مليار شيكل ميزانية الرفاه والناجين من الهولوكوست،  13مليار شيكل ميزانية الصحة، و  38التعليم، و

 مليار شيكل. 63مليار شيكل مخصصات اإلعاقة، بينما وصلت ميزانية األمن إلى  2و
ع العمل وتشتمل الميزانية على خطط جديدة تتصل بالعائلة والتمريض وتقليص العطل وتقصير أسبو 

ضافات على ميزانية  توتصدير منتجا القنب إلى خارج البالد، وزيادة العرض في الشقق السكنية، وا 
وفي نهاية المفاوضات على الميزانية، وقع رؤساء الكتل االئتالفية على "اتفاق  الوزارات االجتماعية.

يست" خالل عملية إقرار ائتالفي" غير عادي، وذلك بداعي "منع ابتزاز أعضاء كنيست وكتل في الكن
 الميزانية في الكنيست.

 12/1/2018، 48عرب 
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 الحرب القادمة والساحة الفلسطينية مرشحة لالنفجارعلى "إسرائيل" بصاروخ يوميا  3,000: "االستخبارات" .21

قالت تقديرات لجهاز االستخبارات العسكرية في جيش االحتالل، نشرت : برهوم جرايسي  - الناصرة
، إال أنه 2017، بتقديرات العام الماضي 2018لى الرغم من تشابه تقديرات العام الجديد أمس، إنه ع

هناك تزايد في احتمال اندالع حرب، منها ما قد يكون ردا على هجمات إسرائيلية، أو انفجار الساحة 
 الفلسطينية.

ي، الذي تسلمه وزير وحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، فإن التقرير االستخباري السنو 
الحرب أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان جيش االحتالل غادئي أيزينكوت، كشف عن احتمال قيام دولة 
مجاورة أو أحد التنظيمات النشيطة فيها بالمبادرة في العام القادم إلى شن حرب مع إسرائيل هي 

ناك تزايد كبير جدا في "خطر احتماالت ضئيلة تصل إلى الصفر تقريبا. إال أنه من ناحية أخرى، ه
 التدهور، إلى درجة الوصول إلى حرب. 

جهاز االستخبارات ورئيس االركان قلقون جدا من سيناريوهين محتملين. أوال، نتيجة رد أحد "االعداء 
"على استخدام القوة اإلسرائيلية. والثاني، بسبب اشتعال الساحة الفلسطينية. هناك، عندما يخرج المارد 

 مقم يحتاج األمر أشهرا عديدة وأحيانا سنوات إلعادته اليه".من الق
وحسب التقرير، فإن السيناريو األول، قد يكون ردا على هجمات ينفذها جيش االحتالل في سورية 
ولبنان، أو أي مكان آخر، بزعم احباط عمليات نقل سالح. أو في عمليات في قطاع غزة، مثل تدمير 

 حت االرض، وغيره.األنفاق، أو بناء الجدار ت
ويقول التقرير، في الجانب الفلسطيني ثمة حالة احباط من سياسة اإلدارة األميركية، "ففي تشرين الثاني 

ترامب تميل بصورة  إدارةالماضي وصلت معلومات مقلقة للفلسطينيين تقول إن المبادرة التي تطبخها 
س األميركي ستتضمن اقتراحا إلبقاء كبيرة لصالح إسرائيل. صفقة القرن التي يتفاخر بها الرئي

المستوطنات على حالها، واإلعالن عن أبوديس كمدينة القدس الفلسطينية، عاصمة الدولة العتيدة. 
بالنسبة لعباس هذه تنازالت غير مقبولة". إلى جانب هذا، وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، ووقف 

 التمويل األميركي لوكالة "األونروا"".
لتقرير، من اتساع حالة "اليأس"، حسب الوصف، "في صفوف حركة "فتح" بدء من صفوف ويحذر ا

النشطاء الميدانيين وحتى القيادة القديمة، من احتمال تطبيق حل الدولتين". وقد كثرت تصريحات 
 شخصيات رفيعة في فتح لصالح الكفاح المسلح. 

اليكس فيشمان، إن أحد التقارير في حين قال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، 
آالف  3العسكرية اإلسرائيلية، يعتقد أنه أي حرب مقبلة، قد تنطلق من لبنان باتجاه إسرائيل، ما بين 

آالف قذيفة صاروخية يوميا، وهذا ما يساوي كمية القذائف التي أطلقت نحو إسرائيل خالل  4إلى 
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للعدوان اإلسرائيلي على  51، وخالل األيام 2006م للحرب اإلسرائيلية على لبنان في العا 33االيام 
 .2014قطاع غزة في العام 

وحسب "يديعوت أحرنوت"، فإن الصواريخ اليوم ستكون أكثر دقة وفتكا، وستغطي كل مساحة البالد. 
ويشير المحلل فيشمان، إال أن هذا السيناريو ليس خياليا، بل استعرضه وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، 

 .2016حكومته في نهايات العام قبل الماضي أمام 
 12/1/2018، الغد، عّمان

 
 لـ"يوجد مستقبل" 27مقعد مقابل  22الليكود يحصل  حزباستطالع:  .21

أمس، بتراجع شعبية حزب « معاريف»استطالع للرأي نشرته صحيفة  : أفادأسعد تلحمي –الناصرة 
عن االستطالع األخير قبل أسبوعين، في مقابل نتنياهو( بمقعدين إضافيين بنيامين )بزعامة « ليكود»

يائير لبيد. وطبقًا لنتائج االستطالع، فإنه لو « يش عتيد»تعزز شعبية زعيم حزب يمين الوسط العلماني 
في الكنيست الحالي(،  30مقعدًا فقط )مقابل  22على « ليكود»جرت انتخابات عامة اليوم، لحصل 

 حاليًا(. 11مقعدًا برلمانيًا ) 27)هناك مستقبل( على « يش عتيد»وحصل 
 66مقعدًا )في مقابل  61مع ذلك، يحصل تكتل أحزاب اليمين والمتدينين على غالبية ضئيلة من 

مقاعد إلى  8بقيادة الوزير نفتالي بينيت من « البيت اليهودي»حاليًا(، إذ يقفز تمثيل حزب المستوطنين 
إسرائيل »مقعدًا، و  12على « شاس»و « هتوراة يهدوت»«، ويحصل حزبا المتدينين المتزمتين 13
اليميني المعتدل « كلنا»بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على خمسة مقاعد. ويتراجع حزب « بيتنا

 إلى تسعة مقاعد. 11بقيادة وزير المال موشيه كحلون من 
 13/1/2018الحياة، لندن، 

 
 بحر رفحفي  بنيران الجيش المصري  بجراح أصيب بها استشهاد صياد فلسطيني متأثرا   .22

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم السبت، استشهاد صياد فلسطيني متأثًرا : غزة )فلسطين(
بجراح أصيب بها الليلة الماضية، عقب استهدافه بالرصاص من قبل الجيش المصري في عرض بحر 

 رفح.
غزة، أشرف القدرة، بأن الصياد عبد هللا رمضان وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطا 

 عاًما(، قد "استشهد" متأثًرا بجراحه. 33زيدان )
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وصّرح نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، بأن الصياد عبد هللا رمضان زيدان، كان قد أصيب 
ي مياه رفح في ساعة متأخرة من الليلة الماضية برصاص الجيش المصري خالل مزاولته مهنة الصيد ف

 )جنوب قطاع غزة(.
، ثالثة صيادين فلسطينيين واعتقل وأصاب عدد 2014ويشار إلى أن الجيش المصري قتل منذ عام 

 آخر، جراء اقترابهم من المياه المصيرية غرب رفح )جنوب قطاع غزة(.
 13/1/2018، قدس برس

 
 غزةفلسطيني في مواجهات واسعة مع االحتالل في الضفة و  300إصابة نحو  .23

عدة مدن وبلدات ، أن رام هللا، من 12/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 
السادس على التوالي مسيرات جماهيرية غاضبة تنديدا  ولألسبوعفلسطينية، شهدت اليوم الجمعة، 

 مب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل.ابإعالن تر 
عقب صالة اليوم الجمعة، من مراكز المدن وصوال إلى نقاط التماس حيث  وكانت مسيرات عدة انطلقت

 اندلعت مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح مختلفة.
وفي محافظة رام هللا والبيرة، دارت مواجهات بين جنود االحتالل وشبان غاضبون عند مدخل مدينة 

خاللها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ورصاص التوتو  جنود االحتالل أطلقالبيرة الشمالي، 
شاب برصاص  إصابة إلى أدىوقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان ما  االمحرم دولي

 العشرات باالختناق. إصابة إلى إضافةالتوتو في قدمه 
كان لمنعهم من القيام مراسلة "وفا" بان قوات االحتالل تعمدت استهداف الصحفيين في الم وأفادت

 قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم بشكل مباشر. . إطالقبواجبهم، من خالل 
مراسل "وفا" بان مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل،  وأفاد

 المشاركين لتفريقهم. قوات االحتالل خاللها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب أطلقت
بجروح  واأصيب، نحو ثالثمئة فلسطيني، من الضفة، أن 12/1/2018، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

وحاالت اختناق واعتقل سبعة آخرون اليوم الجمعة خالل صدامات مع جيش االحتالل اإلسرائيلي في 
لرئيس األميركي دونالد ترمب الضفة الغربية وأطراف قطاع غزة، وسط استمرار االحتجاجات ضد قرار ا

 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وأطلق جيش االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين الذين قاموا بإشعال اإلطارات 

لقاء الحجارة باتجاه الشريط الحدودي لقطاع غزة.  المطاطية وا 
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فلسطينيا أصيبوا في  184في بيان لها أن  وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية )غير حكومية(
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط،  25مواجهات الضفة والقدس، خمسة منهم بالرصاص الحي و

 بحاالت اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، دون اإلشارة لدرجة اإلصابات. 154و
عدة مدن أبرزها، نابلس وقلقيلية )شمال  وأشارت أن المواجهات مع القوات اإلسرائيلية بالضفة وقعت في

 الضفة(، وأريحا )شرق(، وبيت لحم )جنوب(، والبيرة )وسط(، إضافة لمدينة القدس.
بحاالت اختناق بالغاز  65بالرصاص الحي و 43فلسطينيين بينهم  108أما في قطاع غزة، فقد أصيب 

 طينية، أشرف القدرة.المسيل للدموع، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلس
من جانبه، أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه اعتقل اليوم الجمعة سبعة فلسطينيين، بينهم عضو في 

وقال شهود  المجلس الثوري لحركة فتح، خالل مواجهات اندلعت في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.
 ت التي اندلعت جنوبي نابلس.عيان إن جيش االحتالل اعتقل أربعة فلسطينيين خالل المواجها

واندلعت المواجهات خالل تظاهرات انطلقت بعد صالة الجمعة في عدد من الحواجز العسكرية ومناطق 
ورشق شبان فلسطينيون قوات االحتالل بالحجارة، وأشعلوا إطارات السيارات خالل التظاهرات  التماس.

 صاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريقهم.المتفرقة، في حين ردت القوات اإلسرائيلية بإطالق الر 
 

 ترامب بإعالنوقفة في المسجد األقصى للتنديد  .24

ألف مصل صالة الجمعة اليوم في رحاب المسجد  40أدى نحو  :دياال جويحان -القدس المحتلة
 االحتالل على مداخل وأبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة. إجراءاتالمبارك، رغم  األقصى

 أبناءألف مصل من  40: أدى نحو اإلسالميةالقدس  أوقافعزام الخطيب مدير عام دائرة  وقال الشيخ
المبارك رغم  األقصىالقدس والداخل الفلسطيني ووفود تركية صالة الجمعة في رحاب المسجد 

 العسكرية االحتاللية في محيط المسجد. اإلجراءات
االحتاللية بحق  باإلجراءاتالجمعة منددين : نظم المصلون وقفه احتجاجية بعد انتهاء صالة وأضاف

مب بشأن القدس. وأكد المشاركون اتر إعالن مدينة القدس منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بعد 
 اإلسرائيليةالتهويدية والتصريحات  اإلجراءاترغم كافة  األقصىصمودهم وثباتهم في القدس والمسجد 

المقدسيين من فرض للضرائب، ونصب العشرات من عبر المواقع العبرية والعقوبات الجماعية بحق 
 كاميرات المراقبة في محيط البلدة القديمة وباب العامود وشارع صالح الدين.

 12/1/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
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 مهرجان لدعم القدس واألسرى في عارة بالداخل الفلسطيني .25
م الجمعة، مهرجان القدس واألسرى بمبادرة أقيم بالداخل الفلسطيني، مساء اليو : حيفا ــ ناهد درباس

الرابطة العربية لألسرى المحررين في بلدة عارة في المثلث الشمالي بعنوان "وفاء وحماية ألسرانا 
 وتجديدًا لعهدنا مع القدس".

وشارك في المهرجان حشد غفير من أهالي األسرى وناشطين سياسيين وممثلين عن الحركات الوطنية 
وتأتي مبادرة  المطران عطا هللا حنا، وأيضا والدة عميدي األسرى كريم وماهر يونس. وأيضا بمشاركة

 في األسر. 36الرابطة بتنظيم هذا المهرجان مع دخول عميدي األسرى عامهما الـ
وتخلل المهرجان كلمات عدة منها مفتي القدس والديار المقدسة، الشيخ محمد حسين، والمطران عطا 

 المحررة رفقة القواسمي. هللا حنا، واألسيرة
 12/1/2018، العربي الجديد، لندن

 
 االحتالل يفرج عن األسير اإلداري بالل ذياب .26

عاما(  32)أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن األسير بالل ذياب : جنين
 اله اإلداري.من بلدة كفر راعي جنوب جنين، الذي خاض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتق

احتجاجا على اعتقاله اإلداري لمّدة  2012واألسير ذياب اعتقل سابقا لعّدة مرات، وخاض إضرابا عام 
يوما، وأعاد االحتالل اعتقاله في الرابع عشر من تموز الماضي، وصدر بحّقه أمر اعتقال إداري  78

 طات االحتالل بعدم تجديده.لستة شهور، فأعلن اإلضراب احتجاجا على القرار وعلقه بعد تعهد سل
 12/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مركز حقوقي: االحتالل يقنص المواطنين العزل ويتعمد قتل أكبر عدد منهم .27

أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، اليوم الجمعة، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تتعمد إيقاع : غزة
من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين، "خاصة وأنها كثفت من استخدام أكبر عدد ممكن 

 الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة لهم".
وأشار المركز، في بيان له، إلى أن قوات االحتالل قتلت مساء أمس طفلين فلسطينيين في الضفة 

وأصابت ثالثة مدنيين آخرين، بينهم طفالن، في القطاع، وصفت إصابة اثنين  الغربية وقطاع غزة،
 منهم بالخطرة.
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وأضاف أن اقتراف هاتين الجريمتين الجديدتين يأتي في ظّل حالة التصعيد التي تنتهجها حكومة 
قاع االحتالل منذ القرار األميركي بإعالن القدس عاصمة لدولة االحتالل، وهما تدلالن على تعمد إي

 أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين.
وأكد أنه يتابع بقلق عميق تدهور األوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة، وينظر بخطورة بالغة إلى 

 استخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل مشاركين في تظاهرات سلمية.
لتدخل لوقف جرائم االحتالل وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل ودعا المجتمع الدولي والهيئات األممية إلى ا

 على توفير حماية دولية للفلسطينيين في األرض المحتلة.
 12/1/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الفلسطينية لـ"فلسطين": عباس أحد أسباب تعثر المصالحة السابق مصري السفير ال .28

انتقد السفير المصري األول لدى السلطة الفلسطينية محمود كريم، سياسة : لحنور الدين صا -القاهرة 
رئيسها محمود عباس، في التعامل مع قطاع غزة، وملف المصالحة الفلسطينية، وعده أحد أسباب تعثر 

 سيرها بسبب عدم اتخاذ خطوات عملية تجاه قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات عنها.
نتقاد مصري من أوضاع المصالحة، وسياسة عباس تجاهها، السيما في ظل المخاطر وقال: "هناك ا

 التي تحيط بالقضية الفلسطينية".
وأضاف في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن "الوسيط المصري ال يريد إعالن فشل المصالحة، وال 

والمخاطر التي تحدق المسؤول عن تعثرها في الوقت الراهن، نظرًا لألزمات التي تحيط بالفلسطينيين، 
وأكد على ضرورة رفع عقوبات التي فرضت على  بالقضية الفلسطينية"، داعيًا إلى اللحمة الفلسطينية.

 غزة "لتمكين المصالحة، فال مبرر الستمرارها، كونها تضر بالموقف الفلسطيني بالدرجة األولى".
بالقرار األمريكي بشأن القدس، مرورًا وبّين كريم، أن المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية، بدأت 

 بقرار سلطات االحتالل ضم الضفة الغربية المحتلة، "وهذا يتطلب وضع الخالفات الداخلية جانبًا".
وجدد تأكيده على أن مصر ال تزال تقوم بواجبها تجاه قطاع غزة، والسير نحو تطبيق المصالحة 

 القليلة المقبلة. الفلسطينية، مرجحًا أن تشهد تقدمًا خالل األيام
وفيما يتعلق باالتصاالت بين مصر وحماس، فأكد أنها لم تتوقف على جميع المستويات األمنية 
والفصائلية، لبحث كافة القضايا الفلسطينية العالقة، الفتا إلى أن حماس عملت كل جهودها واتخذت 

وبّين أنها سّلمت كل الوزارات في  كل الوسائل المتاحة لديها، من أجل اتمام المصالحة، وتحقيق الوحدة.
 قطاع غزة، والمعابر الحدودية، معتبرًا ذلك "خطوة إيجابية في االتجاه الصحيح لسير المصالحة".

 13/1/2018فلسطين أون الين، 
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 لنصرة القدس سيعيد القضية الفلسطينية للصدارة العالميمؤتمر األزهر  .29

، على أن مؤتمر األزهر العالمي لنصرة القدس، الذي شدد وكيل األزهر الشريف عباس شومان :القاهرة
من كانون ثاني/يناير الجاري، يشكل نقلة على صعيد دعم ومساندة  18و 17تنطلق فعالياته يومي 

 فلسطين والقدس، خاصًة ما يتعلق بترسيخ الوعي بالقضية وا عادتها إلى صدارة األولويات.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس  وقال شومان إن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية

 محمود عباس.
وأضاف أن شيخ األزهر الشريف أحمد الطيب حرص على أن تشمل محاور المؤتمر مختلف األبعاد 
المتعلقة بالقدس، سواء ما يختص بمكانتها وهويتها وتاريخها، أو وضعها القانوني والسياسي، إضافة 

استعادة الوعي بجذور الصراع حول القدس، وتفنيد ما تتم إثارته من مغالطات  إلى التركيز على ضرورة
 ودعاوى كاذبة حول هوية المدينة العربية، ورسوخ السيادة الفلسطينية عليها.

وجاءت الدعوة لعقد المؤتمر الذي ينظمه األزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، في 
 ى إعالن القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.إطار سلسلة القرارات للرد عل

 12/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 المومني: بناء مستوطنات جديدة باألراضي المحتلة تمرد على القانون الدولي .31
اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان قال وزير الدولة لشؤون : بترا –عمان 

وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في  1122 قرار الحكومة االسرائيلية الموافقة على بناء
وحدة أخرى، تمرد على القانون  651األراضي الفلسطينية المحتلة، باإلضافة لنشر عطاءات لبناء 

ياسي احادي ال ُيْؤِمن بحل الدولتين وال بالتسوية السلمية سبيال لحل النزاع الدولي وامعان بسلوك س
حقاق السالم والعدل الذي يشكل غيابه   تغذية التطرف وانعدام االستقرار. أسباباهم  أحدوا 

وأّكد المومني ان النشاطات االستيطانية االسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لعملية 
 السالم وتحديًا إلرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

 12/1/2018، السبيل، عّمان
 

 مسيرات شعبية في األردن نصرة للقدس .31
للجمعة السادسة على التوالي، تواصل الحراك الشعبي الرافض لقرار الرئيس : زايد الدخيل -عمان 

قدس عاصمة إلسرائيل، إذ انطلقت أمس مسيرات ووقفات األميركي دونالد ترامب القاضي باالعتراف بال
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احتجاجية ضمن سلسلة فعاليات ضد هذا القرار الذي أثار موجة غضب واستنكار عربية ودولية 
 واسعة.

ومن أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان، أكد مشاركون في مسيرة انطلقت بعد صالة 
في مواجهة القرار األميركي المتعسف، والمطالبة بقطع  الجمعة أمس، على استمرار الحراك الشعبي

العالقات مع االحتالل، ودعم المقاومة الفلسطينية، مع تأكيد الرفض لزيارة نائب الرئيس األميركي مايك 
وحذر النائب سعود أبو محفوظ في كلمة له خالل المسيرة، من خطورة ما تواجهه  بنس إلى األردن.

ة إلنهاء أي وجود عربي أو إسالمي فيها، داعيا إلى ضرورة استمرار القدس من مخططات صهيوني
 الحراك الشعبي نصرة للقدس ورفضا للقرار األميركي.

إلى ذلك أكدت فاعليات حزبية وشعبية في محافظة الزرقاء خالل مسيرة أمس نصرة للقدس والمسجد 
 األقصى، على عروبة القدس ورفض قرار الرئيس ترامب.

 13/1/2018 ،، عّمانغدال
 

 عين الحلوةمخيم يّتخذ إجراءات إضافية لتسهيل مرور سكان اللبناني الجيش  .32
بعد شكاوى عديدة أطلقها أهالي مخيم عين الحلوة من الزحمة التي يشهدها مدخل المخيم نتيجة : بيروت

أن « لحياةا»التدقيق الشديد على حاجز الجيش اللبناني منذ بداية العام الجديد، أكد مصدر عسكري لـ 
ليه من خالل » قيادة الجيش اّتخذت مجموعة إجراءات جديدة لتسهيل حركة انتقال السكان من المخيم وا 

«. التواصل مع فرع مخابرات الجنوب، ما أدى إلى انفراج في حركة الدخول إلى المخيم والخروج منه
الجيش رفعت عديد عناصر  من اليوم فصاعدًا، لم تعد هناك مشكلة ألن قيادة»ولفت المصدر إلى أنه 

مشاغل )نقاط( ُخّصص واحد منها للنساء، ما يسمح بسرعة تنفيذ  4التفتيش الذين توّزعوا على 
 «.اإلجراءات ومرور السكان في شكل أسرع بعدما كانت عملية التدقيق تتم في مشغل واحد

ي حمادة، الذي أبلغها أنه وأجرت النائب بهية الحريري اتصااًل برئيس فرع مخابرات الجنوب العميد فوز 
 يتواصل مع القيادة السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في هذا الخصوص.

مع تسهيل حياة الالجئين الفلسطينيين في المخيمات، لكن »أنها « الحياة»وأكدت مصادر الحريري لـ 
جيش على حفظ األمن واالستقرار، وأن في الوقت نفسه مع مراعاة حرص األجهزة األمنية، خصوصًا ال

 «.هذا الموضوع يتطلب دائمًا التواصل والتعاون بين القوى الفلسطينية والسلطات اللبنانية وقيادة الجيش
 13/1/2018الحياة، لندن، 
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 في هولندا يعقد اجتماعا لمتابعة التحرك من أجل القدس العربمجلس السفراء  .33
عرب في المملكة الهولندية، اجتماعا في مقر سفارة دولة فلسطين لبحث عقد مجلس السفراء الأمستردام: 

 ومتابعة آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية وموضوع القدس.
حيث وضعت سفيرة دولة فلسطين لدى المملكة الهولندية روان سليمان، السفراء العرب في صورة 

وق الشعب الفلسطيني، وتحركات القيادة لمواجهة هذه اإلجراءات والتشريعات اإلسرائيلية التي تنتهك حق
كما بحث السفراء السبل والخطوات لتوضيح الموقف العربي، واتفقوا على متابعة  اإلجراءات االحتاللية.

القضايا الخاصة بالعمل العربي المشترك في هولندا، من أجل الدفاع عن المصالح العربية وعلى رأسها 
 تمرار التنسيق لمتابعة المستجدات.القضية الفلسطينية، واس

 12/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ينتهك القانون الدولي وقرارات األمم المتحدةاإلسرائيلي  االستيطانالخارجية التركية:  .34
رة وقالت وزا وكاالت: أدانت تركيا بشدة، خطة إسرائيل إنشاء وحدات استيطانية جديدة. -رام هللا 

 1000ندين بشدة تسريع السلطات اإلسرائيلية لعملية إنشاء أكثر من »الخارجية التركية في بيان لها، 
وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ومقتل شخصين في قطاع غزة ونابلس جراء تدخالت قوات 

 «.االحتالل
المسؤول الذي ينتهك الحقوق  ضرورة إنهاء الحكومة اإلسرائيلية بأقرب وقت لموقفها غير»وأكدت 

 ، حسب البيان.«األساسية للشعب الفلسطيني على رأسها حق الحياة
ذلك ينطوي على مخاطر تتسبب بصراعات في المنطقة، وينتهك القانون الدولي »وأوضح البيان إلى أن 

 «.وقرارات األمم المتحدة المعنية، ويتجاهل كافة أشكال ردود أفعال المجتمع الدولي
 13/1/2018دس العربي، لندن، الق

 
 "كيل بمكيالين"وزير خارجية المغرب: عارضنا قرار مقاطعة غواتيماال ألنه  .35

كشف ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس، أن : لطيفة العروسني - الرباط
ل سفارتها إلى القدس، المغرب عارض قرار المقاطعة االقتصادية لغواتيماال، بعد إعالن اعتزامها نق

خالل اجتماع اللجنة المصغرة للدول العربية لمتابعة قرار الرئيس األميركي القاضي بإعالن القدس 
 «.يعد بمثابة الكيل بمكيالين ما دمنا لم نستطع مقاطعة أميركا»عاصمة إلسرائيل، لكون قرار المقاطعة 

 13/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 



 
 
 
 

 

 27 ص             4523 العدد:             1/13/2018 سبتال التاريخ: 

                                    

 اإلصالحات الكبيرة" في السعوديةإشادة إسرائيلية بـ" .36
أشاد منسق االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يؤاف مردخاي بما وصفها باإلصالحات 
الكبيرة والمهمة في السعودية، والتي قال إنها تهدف لتشجيع العمل، بما في ذلك بناء مدينة جديدة بكلفة 

 نيوم".خمسمئة مليار دوالر، في إشارة إلى مشروع "
وأضاف مردخاي في محاضرة تحت عنوان "التغيرات الجيوسياسية وتداعياتها على االقتصاد اإلقليمي 
والعالقة بأمن إسرائيل" أن هذه اإلصالحات ستؤثر على المدى الطويل في تعزيز االستقرار اإلقليمي 

 لكنها قد تمس بالمواطن على المدى القصير.
أحدث  -ا الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أفيخاي أدرعيالتي نقله-وتعد تصريحات مردخاي 

إشادة إسرائيلية بالتحوالت الجارية في المملكة، والتي ُينظر إلى ولي العهد محمد بن سلمان على أنه 
الشخصية القيادية فيها. كما أنها تأتي في ظل تقارير عن تقارب متزايد بين تل أبيب والرياض ضمن 

 لف إقليمي ضد إيران.توجه لتشكيل تحا
 11/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لتأكيد عروبة القدس تونسيتحرك قانوني  .37

قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عامر المحرزي: إن تحرًكا قانونيًّا ستقوده طواقم : تونس
أنها أرض عربية محتلة المحاماة العربية، تأكيًدا على عروبة القدس والعاصمة األبدية لكل فلسطين، و 

وفًقا للقانون الدولي، ووضع خطة لحماية الهوية الفلسطينية، وحق العودة، ورفع دعاوى أمام القضاء 
 الدولي ضد مجرمي الحرب من قادة االحتالل، ووضع قانون يجرم التطبيع معه.
(، وحملت عنوان 1-12جاء ذلك خالل ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم الجمعة )

 "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".
 12/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للحديث عن االحتجاجات  ناشطقناة ٍإسرائيلية تثير جدال  في تونس في إثر استضافتها لصحافية و  .38

)ماذا « ناوفاش نست»حسن سلمان: أثارت استضافة قناة إسرائيلية لصحافية ونشطاء من حملة  –تونس 
ننتظر( للحديث عن االحتجاجات القائمة في تونس، موجة من الجدل في البالد، حيث قررت نقابة 

 الصحافيين فتح تحقيق حول هذا األمر.
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« فاش نستناو»اإلسرائيلية استضافت الناشط سامي بن غازي عضو حملة « مكان»وكانت قناة 
التي تشهدها تونس والمطالبة بإسقاط قانون المالية والصحافية سامية البيولي للحديث عن االحتجاجات 

 وكبح األسعار المرتفعة، فضال عن الحصول على آراء بعض المحتجين من قلب العاصمة التونسية.
 13/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 لقاصرين فلسطينيين "إسرائيل"االتحاد األوروبي يعرب عن قلقه العميق إزاء اعتقال واستهداف  .39

وبعثات دول االتحاد في القدس ورام هللا، عن قلقهم العميق إزاء  األوروبيممثل االتحاد  : أعربرام هللا
االعتقاالت األخيرة التي طالت قاصرين ُهما عهد التميمي، وفوزي محمد الجنيدي، باإلضافة إلى قيام 

 17البالغ من العمر )القوات اإلسرائيلية بإطالق النار على الفتى الفلسطيني القاصر ُمصعب التميمي 
 مما أدى إلى مقتله. 2018كانون الثاني  3عامًا( خالل االحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 

 طفل. 300وُيَقدَّر عدد األطفال الفلسطينيين الُمعتقلين حاليًا في مراكز االعتقال اإلسرائيلية بأكثر من 
في القدس ورام هللا، في بيان لهم اليوم الجمعة، التذكير االتحاد األوروبي وبعثات دول االتحاد  وأعاد

بأهمية احترام وحماية حقوق الطفل خاصًة حقوق الطفل أثناء االعتقال والحجز وأثناء اتخاذ اإلجراءات 
 القضائية.

ودعا االتحاد األوروبي، السلطات اإلسرائيلية إلى الرد على االحتجاجات بشكل ُمتناسب وفتح تحقيق 
 ت القتل خاصًة التي تشمل قاصرين.في حاال
االتحاد األوروبي وبعثات دول االتحاد في القدس ورام هللا يستمرون في تعزيز  أن إلىالبيان  وأشار

وحماية حقوق الطفل. باعتبارها حقوق إنسان، داعيا إسرائيل إلى التصرف وفقًا ِلهذا األساس كقوة 
لفلسطينية المحتلة والتي تخضع للقانون العسكري احتالل مكلفة بالمسؤولية فيما يخص األراضي ا

اإلسرائيلي. وُيعتبر االعتقال اإلداري ِبَحق األطفال، دون توجيه ُتَهم رسمية لهم، أمٌرا مثيٌرا للقلق بشكل 
 خاص.

 12/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يمهد لتوطين الفلسطينيين األونرواخبير دولي: تفكيك  .41
حذر خبير في شؤون اللجوء الفلسطيني من تداعيات "تفكيك" وكالة )األونروا( على حق عودة : غزة

((  قد تهدد قضية UNHCRالفلسطينيين، معتبرًا أن أي محاولة لدمج الوكالة بالمفوضية العليا لالجئين 
 أساسية من قضايا الحل النهائي الفلسطينية.
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ور حسن جوني إن أي محاولة لتفكيك الوكالة ترتبط بصورة عضوية وقال الخبير بالقانون الدولي الدكت
بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، ما يؤثر على الدول المستضيفة )األردن ولبنان وسوريا، باإلضافة 
للضفة الغربية وغزة( وعلى التوطين فيها وهو ما ترفضه جميعها. وجاء ذلك في معرض إجابته على 

صحيفة هآرتس، يؤكد أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من سفيرة سؤال يتعلق بتقرير ل
 واشنطن في األمم المتحدة نيكي هالي "تفكيك" األونروا.

"أن تفكيك المنظمة لن يعفي المجتمع  DWوأضاف جوني، الذي شارك من بيروت في حوار "مسائية 
 الدولي من التزاماته تجاه الالجئين الفلسطينيين.

 13/1/2018، الرسالة نت
 

 "الخارجيةـ"في منصب رفيع ب "إسرائيلـ"تعيين مؤيد كبير ل ينوي مب اتر : القناة السابعة .41

كشفت القناة العبرية السابعة، اليوم الجمعة، النقاب عن أن الرئيس األميركي، دونالد ترمب : الناصرة
 رجية األمريكية لشؤون الشرق األوسط.سيعّين قريبا شخصية مؤيدة إلسرائيل في منصب وكيل وزارة الخا

وقالت القناة، إن ديفيد شينكار، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، هو المرشح الرئيسي 
لترمب لهذا المنصب، مشيرة إلى أن شينكار كان عمل مستشارا كبيرا لوزير الدفاع السابق دونالد 

األعلى في سياسة البنتاغون الخاصة بدول المشرق  رامسفلد، كمدير شؤون دول المشرق، والمساعد
 العربي.

وحسب القناة، يعتبر شينكار خبيرا في شؤون الدول العربية في الشرق األوسط، وعّبر في كثير من آرائه 
 ودراساته عن تاييده للدولة العبرية.

ائيل، هو جزء من وقال مسؤول باإلدارة األمريكية، إن تعيين شخص يرتبط مع مواقف متعاطفة مع إسر 
 مسعى ترمب لتغيير رموز وزارة الخارجية لصالح تغيير السلوك تجاه إسرائيل.

 12/1/2018، قدس برس

 
 وحدة استيطانية بالضفة الغربية 1,100 بناءواشنطن تنتقد قرار  .42

وحدة  1100أفادت وزارة الخارجية األميركية بأن قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بناء : واشنطن
 تيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ال يخدم عملية "السالم" في الشرق األوسط.اس

جاء ذلك في موجز صحفي لنائب وزير الخارجية األميركية للشؤون الدبلوماسية والعامة ستيف 
غولدستين، اليوم الجمعة، رًدا على استفسارات الصحفيين عن عدم شرعية قرار "إسرائيل" بناء 

 جديدة في األراضي المحتلة في إطار القانون الدولي. مستوطنات
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وقال غولدستين: "أوضح الرئيس ترمب أنه بينما ال يعيق وجود المستوطنات الحالية السالم، فإن 
 التوسع في بناء المستوطنات بشكل غير محدود ال يسهم في إحراز تقدم في عملية السالم".

 12/1/2018، قدس برس

 
 حول استخدام "إسرائيل" القوة المميتة بالضفة فوري  مطالب أممية بتحقيق .43

طالبت األمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، بضرورة إجراء تحقيقات فورية ودقيقة في جميع : نيويورك
 الحوادث التي أدى فيها استخدام القوة إلى سقوط شهداء بالضفة الغربية المحتلة.

حدة، استيفان دوغريك، في تصريحات صحفية بمقر وقال المتحدث باسم األمين العام لألمم المت
المنظمة الدولية في نيويورك، "إن المسؤولين باألمم المتحدة يشعرون بالقلق من الصدامات الحاصلة 

 بين الفلسطينيين وقوات األمن اإلسرائيلية".
ن قلقه وأوضح أن المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، قد "أعرب ع

إزاء استمرار تلك االشتباكات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بما في ذلك مقتل اثنين من 
وتابع دوغريك حديثه قائاًل: "يتعين إجراء تحقيق فوري ودقيق في جميع الحوادث التي أدى  المراهقين".

 فيها استخدام القوة إلى الوفاة أو اإلصابة".
 12/1/2018، قدس برس

 
 بجرائم االحتالل تنديدارة في براغ مسي .44

شارك عشرات المتضامنين التشيكيين، وعدد من أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية، بمسيرة : وفا –براغ 
تنديدا راجلة انطلقت من أمام تمثال يان هوس الشهير، في البلدة القديمة من العاصمة التشيكية براغ، 

تهاكات اإلسرائيلية، بحق النساء واألطفال الفلسطينيين، وصوال إلى سياسة االعتقاالت واالن باستمرار
 مقر السفارة اإلسرائيلية في المدينة، مساء أمس الخميس.

ونظمت المسيرة مبادرة من أجل السالم العادل في الشرق األوسط، بالتعاون مع تنسيقية القدس في 
الصور وعلم فلسطين والتشيك. وطالبوا جمهورية التشيك. ورفع المتظاهرون الشعارات واليافطات و 

بضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية األطفال 
 وندد متحدثون باالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وممارساته العدوانية. في أماكن الصراعات.

 12/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 بناء مستوطنات جديدة "إسرائيل"إدانات دولية لخطط  .45
ـ وكاالت: أعرب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، عن إدانته « القدس العربي»رام هللا ـ 

 لمضي السلطات اإلسرائيلية في خططها لبناء وحدات استيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
اإلسرائيلية، إن حكومة تل أبيب نشرت مناقصات لبناء « السالم اآلن»ت حركة وأول أمس الخميس، قال

 122وحدة استيطانية بالضفة، بعد أن أقرت، أمس األول األربعاء، خططا لبناء أكثر من ألف و 651
 مستوطنة في الضفة الغربية. 20وحدة استيطانية أخرى، في 

لعملية السالم في الشرق األوسط التأكيد على أن كما جدد نيكوالي مالدينوف، منسق األمم المتحدة 
بناء المستوطنات اإلسرائيلية غير قانوني وفق القانون الدولي، وأنها إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام 
تحقيق السالم. وحث مالدينوف السلطات اإلسرائيلية في بيان صحافي أمس، على وقف مثل تلك 

 األعمال والتراجع عنها.
وحدة سكنية في الضفة الغربية  1000ان، عقب صدور قرار متعلق بإنشاء أكثر من ودعا في بي

أن األنشطة المرتبطة »وقف مثل تلك األعمال والتراجع عنها. منوها  إلىالمحتلة، السلطات اإلسرائيلية 
بالمستوطنات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة ببعضها وقادرة على البقاء في إطار حل 

وأضاف مالدينوف أن المستوطنات تعزز واقع الدولة الواحدة بما ال يتماشى «. ين المتفاوض عليهالدولت
 مع تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين.

من قرار السلطات اإلسرائيلية بناء نحو ألف « قلقها البالغ»في السياق، أعربت الخارجية األلمانية، عن 
غربية المحتلة. وقالت الوزارة، في بيان نشر عبر موقعها وحدة استيطانية جديدة في الضفة ال 122و

تلقينا بقلق بالغ قرار السلطات اإلسرائيلية، أمس، بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة »اإللكتروني: 
هؤالء الذين يضعون حقائق على األرض من جانب واحد اليوم، يعّقدون »واعتبر البيان أن  «.الغربية

 «.ضات المستقبليةبشكل كبير المفاو 
وقالت وزارة الخارجية التركية  كذلك أدانت تركيا بشدة، خطة إسرائيل إنشاء وحدات استيطانية جديدة.

وحدة استيطانية في  1000ندين بشدة تسريع السلطات اإلسرائيلية لعملية إنشاء أكثر من »في بيان لها، 
 «.س جراء تدخالت قوات االحتاللالضفة الغربية المحتلة، ومقتل شخصين في قطاع غزة ونابل

 13/1/2018، القدس العربي، لندن
 

 إفريقية بـ"األوكار القذرة" ودوال  ترامب يصف هايتي  .46
قال مصدران مطلعان إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب تساءل لماذا تريد الواليات المتحدة أن تستقبل 

 ر "حثالة الدول".مهاجرين من هايتي ودول أفريقية مشيرا إلى بعضها بتعبي
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ووفقا للمصدرين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما جاءت تصريحات ترامب التي أدلى بها في البيت 
األبيض في الوقت الذي كان السناتور الديمقراطي ديك دربين والسناتور الجمهوري لينزي جراهام 

 الشيوخ من الحزبين.يطلعانه فيه على مشروع قانون جديد للهجرة أعدته مجموعة من أعضاء مجلس 
 وذكر المصدران أن مسؤولين آخرين من الحكومة كانوا حاضرين أثناء الحديث.

وكان المشرعان يصفان كيفية عمل بعض برامج الهجرة بما في ذلك برنامج يوفر مالذا في الواليات 
 المتحدة لمواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو صراعات أهلية.

عه على فحوى الحديث إلى ترامب قوله "لماذا نريد كل هؤالء الناس من أفريقيا ونسب مصدر تم إطال
 هنا؟ هذه حثالة الدول... ينبغي أن نستقبل مزيدا من الناس من النرويج".

وقال المصدر الثاني إن ترامب الذي تعهد بالتصدي للهجرة غير المشروعة تساءل أيضا عن جدوى 
 هايتي. استقبال الواليات المتحدة لسكان

 وانتقد الكثير من المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين ترامب لتصريحاته.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا من جانب مشرعين 

 الستعادة الحماية المكفولة للمهاجرين القادمين من هايتي والسلفادور ودول أفريقية.
ة نقال عن مسؤولين اثنين أن ترامب قال ردا على المقترح: "لماذا نسمح ألشخاص وأضافت الصحيف

 يعيشون في دول قذرة بالقدوم إلى هنا؟".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس أن ترامب شعر بخيبة أمل، عندما طرح المشرعون فكرة استعادة 

جرة بين الحزبين الجمهوري الحماية للمهاجرين القادمين من هذه الدول كجزء من اتفاق حول اله
  والديمقراطي.

قال "يبدو أن  ولجأ ترامب إلى تويتر في وقت متأخر أمس الخميس ليرد فيما يبدو على منتقديه.
دخال مخدرات إلى بالدنا عبر الحدود الجنوبية مخاطرين  الديمقراطيين مصممون على استقبال أناس وا 

اح كل األمريكيين وسالمتهم. ال بد أن نبني سورا وأضاف "من واجبي حماية أرو  بأرواح اآلالف".
 عظيما. فكروا في قدوم المؤهلين وأوقفوا هجرة األقارب والهجرة العشوائية. الواليات المتحدة األمريكية!".

ودافع بيان صادر عن البيت األبيض عن ترامب، قائال إنه لن يقبل سوى بمشروع قانون بشأن الهجرة 
 .يعالج مخاوفه بشكل كاف

 12/1/2018األيام، رام هللا، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 33 ص             4523 العدد:             1/13/2018 سبتال التاريخ: 

                                    

 السعودية على مفترق طرق  .47
 مؤمن بسيسو
تقف السعودية اليوم أمام مفترق طرق خطير بسبب نهجها السياسي الجديد الذي يقوده ولي عهدها 
محمد بن سلمان إلدارة الشأن السعودي الداخلي وقضايا األمة بشكل عام، والذي يتماهي مع 

 سرائيلية، مما ينذر بمخاطر كبرى تهدد المملكة في المرحلة القادمة.المخططات األميركية/اإل
 

 نقلة خطيرة
في غضون فترة زمنية قصيرة حّطمت السعودية الموروث السياسي المألوف، الذي حكم موازين 

 العالقات العربية الداخلية من جهة، والعالقات العربية/اإلسرائيلية من جهة أخرى.
ان والية العهد بالسعودية؛ انتقلت سياستها نقلة خطيرة من األلف إلى الياء، فمنذ تولي محمد بن سلم

وبدا في األفق ما يشير إلى تبلور وقائع سياسية ذات طبيعة مغامرة ال تمس الواقع السعودي الداخلي 
 فحسب، بقدر ما تمس المشهد العام في المنطقة العربية برمتها.

نفردا، بل يتحالف معه بعُض حكام الخليج الذين يحملون ذات ال ُيبحر األمير الشاب عكس التيار م
الفكر، وُيعتقد أنه قادر على إعادة صياغة مالمح وتفاصيل المشهد العام بالمنطقة العربية عبر السير 
نفاذ أجندتها الخاصة، لتحويل مجرى الواقع العربي الراهن إلى اتجاه جديد  في ركاب اإلدارة األميركية وا 

 ر تماما للقائم.ومشهد مغاي
الرؤية التي يحملها ابن سلمان ليست وليدة اللحظة السياسية الراهنة، بل هي رؤية قديمة حملها بعض 
حكام الخليج على وجه الخصوص، وترتكز على تأمين الواقع السعودي خصوصا والخليجي عموما من 

عبئا على الوضع العربي برمته، الشرور األميركية، ونفض اليد من القضية الفلسطينية التي يرون فيها 
والدفع باتجاه تسوية هزيلة تفتح باب التطبيع الشامل مع إسرائيل لتكّرس دولة االحتالل جزءا أساسيا في 

 نسيج المنطقة.
لكن هذه الرؤية استعادت زخمها من جديد عقب تولي ابن سلمان والية العهد في السعودية، واستحواذه 

سرائيلي غير مسبوق.الكامل على صناعة القرار ا  لسياسي بالمملكة، في ظل دعم أميركي وا 
ولعل في الكتاب الجديد الذي أصدره الكاتب األميركي مايكل وولف )نار وغضب(، وتحدث فيه عن 
دور الرئيس دونالد ترمب في هندسة االنقالب الداخلي األبيض بالسعودية بتصعيد ابن سلمان إلى والية 

دارته، ومدى انتظام ابن سلمان ضمن العهد؛ ما يشير بجالء لخ صوصية العالقة التي تربطه بترمب وا 
 المنظومة السياسية الجديدة الهادفة إلعادة صياغة المشهد السياسي بالمنطقة.
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اعتمد بن سلمان سياسة الهجوم المباشر والضرب تحت الحزام لتصفية أو إنهاك الخصوم والقوى التي 
خارجيا، ومن بينها إجراءاته ضد األمراء والعلماء ومراكز القوى. وتشهد تشّكل تهديدا ألهدافه داخليا و 

العالقة مع قطر ولبنان وحركة حماس والسلطة الفلسطينية على تجليات السياسة الجديدة التي قادها 
 مؤخرا في المحيط العربي.

خ وخلفيات الصراع يتحرك ابن سلمان دون امتالك خبرة الساسة وال حكمة الكبار، أو فهم حقائق التاري
مع إسرائيل، ودون دراسة واقع العالقات السياسية اإلقليمية والدولية، واألطماع األميركية واالستعمارية 
التاريخية في المنطقة العربية، أو حتى التنّبه لحقيقة الدوافع الدينية المتطرفة التي تحّرك طواقم اإلدارة 

 ألمة وفي مقدمتها قضية فلسطين.األميركية في سياساتها المعادية لقضايا ا
فيما مضى، حافظت السعودية على مواقف سياسية تقليدية من القضية الفلسطينية، وكانت المبادرة 
العربية للتسوية أقصى ما ذهبت إليه السعودية من مواقف سياسية رسمية. لكن السعودية تحت حكم بن 

مخطط األميركي/اإلسرائيلي لتصفية القضية سلمان اليوم قلبت كل الموازين، وتساوقت تماما مع ال
 الفلسطينية المعروف باسم "صفقة القرن"، والذي ُيفرغ القضية من مضامينها األساسية.

 
 الدوافع واألسباب

يحاول ابن سلمان وحلفاؤه في المنطقة مسابقة الزمن الستثمار األوضاع العربية الهشة، وفرض 
يجري بتواطؤ كامل مع اإلدارة األميركية، إذ يرى أن  مخططهم السياسي على الفلسطينيين الذي

 الظروف الراهنة تبدو أكثر مثالية إلنجاح المخطط، وأن الفرصة السانحة حاليا قد ال تتكرر مستقبال.
ولعل في علّو نبرته المتوشحة بالتهديد واإلمالء إبان لقاءْيه األخيرين مع رئيس السلطة الفلسطينية 

ى قبول الرؤية األميركية لحل الصراع، وتعطيل السعودية ألي قرارات عربية محمود عباس لحمله عل
حقيقية لنصرة القدس ومواجهة قرار ترمب بشأن القدس؛ ما يشير إلى الدينامية المتصاعدة لسياسة ابن 

 سلمان وحراكه النشط في المنطقة.
الرغبُة الجامحة  -ياسة األميركيةالتي أملت على ابن سلمان ورفاقه االلتحاق بركب الس-من أهم الدوافع 

في درء األخطار األميركية التي تلخصت بوضوح في لغة ترمب إبان حملته االنتخابية، إذ اتهم 
، وتوعدها بالعقاب 2001سبتمبر/أيلول  11السعودية بتمويل أحداث اإلرهاب الدولي ومن بينها أحداث 

 الرادع عقب انتهاء البازار االنتخابي.
مب والدوائر المقربة منه بنوايا سافرة تجاه السعودية، وبدا أن ثمة حملة أميركية شرسة فقد جاهر تر 

تستهدف معاقبة المملكة بشكل كامل إذا فاز ترمب بمنصب الرئاسة، مما اضطر ابن سلمان ومقربيه 
 إلى ابتداع صيغة االستسالم للتهديدات األميركية بدال من التصدي لها.
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يدرك الجميع أن السياسة السعودية كانت مسرحا خصبا لردات الفعل اإلقليمية وبالعودة إلى الوراء، 
 والدولية، وأنها كانت تنساق لمتطلبات الظروف السياسية الدولية ال غير.

ففي حرب الخليج الثانية كانت السعودية في وضع االستجابة لإلمالءات األميركية، وتم استخدامها 
لحرب وفتح األرض واألجواء للجيوش الغازية، وفي حرب احتالل أساسا ألغراض التمويل المالي ل

 استخدمت األراضي واألجواء السعودية وسواها لهذا الغرض أيضا. 2003العراق 
أنها كانت يوما صانعة للحدث  -رغم مركزها االقتصادي وثقلها الديني-ولم ُيعهد من السعودية أساسا 

 موقف السياسي الدولي.السياسي اإلقليمي، أو صاحبة تأثير في ال
ولكونها تدرك أن أي حركة في إطار التأثير السياسي ال بد أن تتوافق مع الرغبات األميركية؛ فإن 
السعودية اليوم تحت الحكم العملي البن سلمان تحرص تماما على تنسيق سياساتها مع المواقف 

 ي المنطقة العربية.األميركية ضمن رؤية تحالفية تستهدف تحقيق مصالح سياسية مشتركة ف
إن مفاعيل السياسة السعودية اليوم تبحث عن دور جديد وكبير في المنطقة، وترمي عبره للتدّثر بثوب 
الزعامة السياسية فيها والولوج إلى دائرة الصناعة المباشرة لألحداث على حساب مصر ودورها 

 ية حاليا.اإلقليمي، في ظل ضعف فعالية التأثير المصري على الساحة اإلقليم
بوابات  -وفق سياسته الجديدة-فوق ذلك، يأمل ابن سلمان أن تفتح آفاق التطبيع الشامل مع إسرائيل 

 االزدهار االقتصادي لبالده، في ظل مؤشرات العجز والركود االقتصادي الراهنة.
 

 التداعيات والمآالت
المحتم، لكونه يرتكز على  من الواضح أن النهج السياسي الجديد البن سلمان محكوم عليه بالفشل

صناعة وتفجير األزمات في المنطقة وتعميق التناقضات فيها، ويتأسس على مبدأ التبعية لإلدارة 
 األميركية في بناء شرق أوسط جديد عجزت هذه اإلدارة عن تحقيقه سابقا.

دون أساسات،  هو أدق وصف للنهج السعودي الجديد ألنه يبني -بل المقامرة-ولذا، فإن لفظ المغامرة 
وال يحسب حسابا لواقع المآالت المنتظرة والتداعيات المتوقعة، والتي لن تكون إال بالغة السلبية والتعقيد 

 بكل المقاييس.
السياسة السعودية اليوم ال تقود المملكة إلى استقرار سياسي يؤّمنها من الضغوط األميركية، وال يضّخ 

التي تجري دماء الغدر والخيانة -يأمل ابن سلمان، فإدارة ترمبفيها موجات االنتعاش االقتصادي كما 
 لن تكون أمينة على من تراهم محض أدوات سياسية بين أيديها. -في عروقها

كما أن المليارات التي جباها ابن سلمان من األمراء المعتقلين لن يكون لها إال تأثير آني فحسب، في 
 مفاصل المملكة.ظل مؤشرات العجز االقتصادي التي أصابت 
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ولن تتمكن السعودية من درء التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية الماثلة إال 
بمراجعة نهجها السياسي الراهن، وكبح سياسة االسترضاء لإلدارة األميركية بما ال يعود على المملكة 

ي الموغل في هدر المال على بالنفع في حقيقة األمر بشيء، باإلضافة إلى وقف تدخلها العسكر 
 المستوى الخارجي، والتوقف عن عقد صفقات السالح الكبرى المستنزفة لخزينة البالد.

في الحالة الراهنة؛ فإن ابن سلمان ألبس السعودية لبوسا أكبر من حجمها بكثير، وأقحمها في أدوار 
 كبرى ال تقوى على احتمالها واستيعاب تداعياتها طويال.

في تدمير البالد، وقادت حلف محاصرة قطر  -بتدخلها العسكري باليمن-السعودية لقد أسهمت 
إلخضاعها، وعملت في لبنان على تغذية التناقضات الطائفية، واتهمت حماس وقوى المقاومة 
الفلسطينية باإلرهاب، وها هي تحاول بقوة تصفية القضية الفلسطينية بإجبار السلطة على قبول "صفقة 

 خلي عن الحقوق الفلسطينية.القرن" والت
وفوق ذلك، فإن الدعم السعودي الرسمي لبعض التنظيمات اإلسالمية ذات الفكر المتطرف )من بينها 
بعض مجموعات تنظيم الدولة اإلسالمية(، أورثها عداء العديد من التنظيمات المتطرفة األخرى 

المجتمع السعودي من الداخل المدعومة من أطراف عربية ودولية أخرى. وحين تضاف ذلك هشاشة 
 بسبب السلوك المغامر والسياسات االستحواذية البن سلمان حاليا، فإن األمر يغدو عندئذ أكثر خطورة.

ومما يبدو، فإن خطر الجماعات الحوثية اليمنية يبدو أقرب إلى الواقع السعودي اليوم، إذ إن تحليل 
تقام، فهم ال ُيخفون رغبتهم في نقل المعركة إلى داخل مواقف الحوثيين يؤشر إلى نيتهم الجامحة في االن

 السعودية، في إطار حرب عصابات تصعب مواجهتها.
نها  ومن هنا يمكن القول إن السعودية تواجه خطر التفسخ والتقسيم التدريجي خالل المرحلة القادمة، وا 

يادات الحالية التي تقودها قد تمر بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية يصعب اجتيازها بالق
 نحو وضعية قاسية على البالد داخليا وخارجيا، وسُيعيد المملكة عشرات السنين إلى الوراء.

ولذلك فإن السعودية مدعّوة اليوم لمراجعة مواقفها المختلفة تجاه شعبها وقضايا األمة العربية 
ياسي الراهن الذي يقوده ولي عهدها، واإلسالمية، والتالحم مع تطلعاتها المشروعة، ولجم نهجها الس

وا عادة تصحيح بوصلتها تجاه أعداء األمة، كي تنجو من األخطار المحدقة وتسير بسفينتها إلى بّر 
 األمان.

 12/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 الصفقة والثمن .48
 عبد العظيم حماد

أطلقه بنفسه الرئيس  الذيف ال أحد يعرف على وجه اليقين تفاصيل ما سمى بصفقة القرن، وهو الوص
مع إسرائيل، في مؤتمر صحفي  العربي الفلسطينيعبدالفتاح السيسى على مشروع تسوية شاملة للصراع 

، وذلك باستثناء الماضيدونالد ترامب في البيت األبيض في العام  األمريكيمشترك مع الرئيس 
ولين الرسميين في الدول المشاركة، أو القائمين على إعداد المشروع، والتفاوض السرى حوله من المسئ

 المرشحة للمشاركة فيه.
لهذا السبب ال مفر من االعتماد على التسريبات الصحفية حول مضمون هذه الصفقة، جنبا إلى جنب 
مع الترجيحات المتدفقة من مراكز األبحاث قريبة الصلة، آخذين في حسباننا أنها قد تخطئ، وقد 

ن تكون كلها خاطئة، مثلما يستحيل تصور أن كل ما يقال سوف ينفذ تصيب، ألنه يستحيل عقال أ
بحذافيره، وآخذين أيضا في الحسبان أن أحد األغراض الرئيسية من تلك التسريبات هو إطالق بالونات 

نفسيا وذهنيا  العربيالعام  الرأياختبار لألجواء العربية على وجه الخصوص، وفي الوقت نفسه تهيئة 
ورات الدراماتيكية المحتملة دون إحساس كبير بالصدمة أو الخديعة، مما يسهل تنفيذها، الستقبال التط

 بأقل قدر ممكن من المعارضة أو االضطراب.
تقول تلك التسريبات: إن الصفقة سوف تشمل حال نهائيا للقضية الفلسطينية، تضم إسرائيل بمقتضاه 

مة موحدة لها، مع تنازل الفلسطينيين عن مساحات واسعة من الضفة الغربية، وتحتفظ بالقدس عاص
ذا كان البد من التعويض للوفاء شكال بمتطلبات قرار  قديم،  دوليحق عودة الالجئين أو تعويضهم، وا 

فسيدفع عرب النفط هذا التعويض نيابة عن إسرائيل، وأيضا مع إقرار الدول العربية وفي مقدمتها الدولة 
 مها ــ بالطبيعة اليهودية الخالصة للدولة اإلسرائيلية.الفلسطينية ــ التي سوف يسمح بقيا

وتضيف التسريبات أن هذه الدولة الفلسطينية التي سوف تنشأ سيكون مركز الثقل فيها هو قطاع غزة، 
من شبه جزيرة سيناء المصرية، حتى حدود مدينة العريش، لتخفيف  سأحلىبعد أن يضم إليها شريط 
المخيمات في الضفة ولبنان واألردن، وفي  الجئي والستيعابا في القطاع، الكثافة السكانية العالية جد

غزة نفسها، وذلك مقابل مساحة مماثلة من صحراء النقب اإلسرائيلية تضم إلى مصر، مع اتصال برى 
عن طريق أنفاق، تخضع للسيادة واإلدارة المصريتين، على أن تكون هذه األنفاق  العربيمع المشرق 

ع عمالق للنقل والتجارة، يدر على المصريين عائدا ماليا ضخما، وفوق ذلك تقدم جزءا من مشرو 
مليار  200األطراف الدولية والعربية الراعية للصفقة، والشريكة فيها معونات مالية لمصر تقدر بنحو 

 دوالر.
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عدة  باسم الرئاسة المصرية أصدر في الرسمي)من المهم للغاية هنا أن نتذكر، ونذكر أن المتحدث 
مناسبات بيانات تنفي الموافقة، أو االستعداد للموافقة على التنازل عن أراض في سيناء للفلسطينيين، أو 

 على تبادل أراض مع إسرائيل(.
ذ نقدر هذا النفي  على أعلى المستويات، ونعتبره موقفا نهائيا، فإن ذلك ال يمنع، ويجب أال  المصري وا 

لقرن ــ بالمضمون السابق عرضه تواــ في إسرائيل والواليات صفقة ا مروجييمنع من مناقشة منطق 
المتحدة، وبعض العواصم العربية من زاوية الثمن المطلوب من إسرائيل مقابل هذه الصفقة، بما أنها ــ 

إسرائيل ــ سوف تحصل على األرض واألمن، واالعتراف والتطبيع مع الدول العربية واإلسالمية  أي
لى األبد من المسئوليات القانونية والسياسية واألخالقية والمالية عن قاطبة، وسوف تعفي م رة واحدة، وا 

وتشريده، وعن المذابح التي ارتكبت في حق أبنائه، وفوق كل ذلك  الفلسطينيأرض الشعب  اغتصاب
، مع الدول العربية السنية ضد إيران الشيعية استراتيجيإسرائيل ــ سوف تحصل على تحالف  أيفإنها ــ 

 ، وفي جنوب الجزيرة العربية.العربيوحلفائها في المشرق 
من الواضح أن الثمن المطلوب من إسرائيل لن يتجاوز مساحة من األرض الصحراوية غير المأهولة، 
وغير المطلة على البحار، مقابل أرض مصرية مأهولة، ومطلة على البحر المتوسط، يضاف إلى ذلك 

، وربما أيضا مساحة لنفق العربيألنفاق بين مصر وبين المشرق المساحات الالزمة تحت األرض ل
تحت األرض بين ما سيتبقى من الضفة الغربية وبين الدولة الفلسطينية )الموعود بها( في غزة وساحل 

 .الفلسطينيللنفق  األمنيسيناء، مع احتفاظ إسرائيل بسلطة التفتيش 
خالل التحالف ضد إيران، فهو لمصلحة أمنهم قبل من أثمان من  اإلسرائيليوأما ما سيقدمه الجانب 

طرف آخر، ولن يمنعها من تفضيل هذه المصلحة على مصالح حلفائها العرب الجدد إذا تسنى لها  أي
في يوم من األيام عقد صفقة مع إيران نفسها، فهل يعد هذا ثمنا معقوالــ وال نقول عادال ــ لما سيقدمه 

في هذه الصفقة المقترحة؟!واألهم هل يكفي هذا الثمن من جانب  العرب من تنازالت، بل وتضحيات
 إسرائيل لضمان سالم عادل ودائم على أساس من توازن المصالح بين جميع األطراف؟!

من الصفقة سيكون أكبر بكثير من  اإلسرائيلياإلجابة الفورية والقاطعة هي ال.. وال.. وال، ألن الغنم 
ألطراف العربية جميعا، بل يمكن القول دون مبالغة إن إسرائيل ستأخذ الغرم، والعكس صحيح في حالة ا

تقريبا، بما أن صفقة القرن ــ وفقا للمنشور عنها ــ لم تتطرق من قريب أو بعيد  شيءمقابل ال  شيءكل 
في المنطقة، كما لم تتطرق إلى طبيعة العالقات االجتماعية واالقتصادية عبر  الجماعيلقضية األمن 

 بين إسرائيل وبين الدول العربية، خاصة الدولة الفلسطينية. الحدود
يتطلب تمتع جميع دول المنطقة ــ في إطار صفقة يطلق عليها وصف صفقة القرن ــ  الجماعياألمن 

بالدرجة نفسها من األمن، ولهذا شروطه المعروفة من تحديد التسلح، والرقابة المتبادلة، وبناء الثقة، 
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لدمار الشامل، التي تحتكر إسرائيل وحدها امتالكها، والقدرة على إنتاج المزيد وخاصة نزع أسلحة ا
منها، مما يوفر لها تفوقا جسيما على جميع جيرانها، فضال عن تفوقها المضمون أمريكيا في األسلحة 

 التقليدية دفاعا وهجوما.
سرائيلية القائلة بأن هناك في هذه النقطة ربما يجادل بعض العرب المتحمسين لصفقة القرن بالحجة اإل

أطرافا في اإلقليم ستبقى معادية إلسرائيل، ومستعدة لشن الحرب عليها، بعد عقد صفقة القرن والمقصود 
هنا هو إيران وحلفاءها، والرد المفحم هو أن إيران خاضعة إلشراف وكالة الطاقة النووية، وهي طرف 

واألهم هو أنه يمكن لألطراف العربية االكتفاء في  ،نووي ملزم يمنعها من إنتاج سالح  دوليفي اتفاق 
المرحلة الحالية باتفاق تحت رعاية مجلس األمن تلتزم فيه إسرائيل بنزع أسلحة الدمار الشامل، بعد 

بعدم امتالك هذه األسلحة، بما فيها إيران، شريطة خضوع الجميع ــ  اإلقليمالتأكد من التزام جميع دول 
قليمي وليدفيما بعد ــ لتفتيش   ، خصوصا بين إسرائيل وجيرانها المباشرين، ال سيما مصر.وثنائي.. وا 

وأما من حيث طبيعة العالقات االجتماعية واالقتصادية عبر الحدود بين إسرائيل والدول العربية، فإن 
من المطلوب هو فتح هذه الحدود للسفر واإلقامة والعمل، بعد فترة كافية من بناء الثقة، واستتباب األ

لكل األطراف، إذ سيؤدى فتح الحدود إلى دمج إسرائيل كدولة عادية في المنطقة، بما يعنى  الداخلي
تخليها عن عقيدة الحدود العدائية المغلقة في وجه الجيران، والتي هي من أهم خصائص الكيانات 

 نة والردع.االستيطانية الحريصة على عدم التفاعل مع اآلخرين من حولها، إال تحت مظلة الهيم
على مبدأ التنازل عن جزء من أرض الوطن، أو  مصري ال يعنى كل ما تقدم موافقة الكاتب كمواطن 

تبادل هذا الجزء مع أى دولة، أما ما ورد في المقال من مقترحات حول الثمن المطلوب من إسرائيل 
ينا ترامب لصفقة القرن، فإن الهدف منه هو إثبات كم هي قسمة ضيزى تلك التي يعرضها عل

 ونتينياهو، ومن يلف لفهما في هذه العاصمة العربية أو تلك، وفقا للقول المأثور: من فمك أدينك.
 11/1/2018القاهرة، الشروق، 

 
 تقدير الجيش اإلسرائيلي: الحرب مقبلة .49

 عاموس هرئيل
الدفاع  طرحت في األسبوع الماضي على وزير 2018تقديرات االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي عام 

أفيغدور ليبرمان ورئيس األركان غادي آيزنكوت. الجمل االفتتاحية لهذا التقدير تشبه جدا تقدير عام 
. احتماالت أن تقوم دولة مجاورة أو أحد التنظيمات اإلرهابية النشيطة فيها بالمبادرة في العام 2017

تقريبا. من الجيوش العربية المقبل إلى شن حرب مع إسرائيل هي احتماالت ضئيلة تصل إلى الصفر 



 
 
 
 

 

 40 ص             4523 العدد:             1/13/2018 سبتال التاريخ: 

                                    

لم يبق الكثير، األنظمة المجاورة تنشغل بنفسها، أما حزب هللا وحماس فينشغالن بصورة مستمرة 
 بالمشكالت الداخلية.

أين يكمن الفرق؟ رئيس األركان في بداية سنته الرابعة واألخيرة في منصبه وصف الوضع كالتالي: 
ة الوصول إلى حرب. جهاز االستخبارات ورئيس األركان قلقان ازداد جًدا خطر التدهور، حتى إلى درج

جدا من سيناريوهين محتملين. أوال، نتيجة رد أحد األعداء على استخدام القوة اإلسرائيلية. والثاني، 
بسبب اشتعال الساحة الفلسطينية. هناك، عندما يخرج المارد من القمقم يحتاج األمر أشهرا كثيرة 

 دته إليه.وأحيانا سنوات إلعا
، الجهد اإلسرائيلي نفسه «الحرب بين الحروب»في السيناريو األول آيزنكوت يتناول ما يسميه الجيش 

إلحباط تسلح األعداء بالسالح المتطور بهدف نزع القدرة التنفيذية التي يمكنها أن تخدمهم عند اندالع 
ت الرادار. بشكل عام تحظى بالقليل الحرب المقبلة. معظم هذا النشاط يتم بعيدا عن حدود إسرائيل وتح

من التغطية اإلعالمية، وفي الجزء األكبر من الحاالت ال تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجمات. رئيس 
سالح الجو السابق أمير ايشل قال في آب الماضي في مقابلة مع هآرتس إنه في السنوات الخمس في 

 مات في الجبهة الشمالية، وفي ساحات أخرى أيضا.هجمة تقريبا مثل هذه الهج 100منصبه كان هناك 
كلما زادت هجمات إسرائيل )حسب مصادر أجنبية( وهي تقوم بذلك بوسائل متطورة أكثر، يزداد 
االحتكاك المحتمل مع دول وتنظيمات ويزداد الخطر الذي في نهاية المطاف يمكن أن يستدعي ردا 

بناء العائق ضد األنفاق الهجومية هناك، في الوقت مهما. شيء مشابه جدا يحدث على حدود القطاع. 
الذي تطور فيه إسرائيل وتنفذ طرقا محكمة أكثر الكتشافها. يبدو أن ثالثة أنفاق تم الكشف عنها 
وتدميرها قرب الجدار في األشهر األخيرة، ولكن هذا النجاح يحتمل أن يكون له ثمن أيضا، إذا قررت 

ة استخدام السالح الهجومي لألنفاق قبل أن يتم سحبه منهما بصورة حماس أو الجهاد اإلسالمي محاول
 مطلقة.

في األغلب يكون مطلوب انتقاد االستخبارات للخطأ في التوقعات، لكن في األسبوعين األخيرين وجدنا 
أمثلة على كل هذه التوجهات في جبهات مختلفة. في يوم األحد الماضي اجتمع الكابنت في جلسة 

لوضع في الجبهة الشمالية. وفي فجر يوم الثالثاء الماضي نشرت وسائل اإلعالم العربية مطولة لبحث ا
أنباء عن هجوم إسرائيلي ضد مخازن أسلحة للجيش السوري في دمشق. في المنطقة نفسها كان قصف 
جوي في بداية كانون األول الماضي لقاعدة أقامتها إيران لمصلحة مليشيا شيعية. عدد كبير من 

ات األخيرة جاءت أنباء عن إطالق مضادات للطائرات سورية في محاولة لضرب الطائرات الهجم
اإلسرائيلية. مؤخرا السوريون يقولون إن الهجمات أصبحت أكثر إحكاما، عدد من الطلعات التي تضم 

 حتى صواريخ أرض ـ أرض.
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ق قرب الحدود في قطاع قبل بضعة أيام من ذلك، جاءت أنباء عن هجوم جوي إسرائيلي ـ كما يبدو لنف
غزة. أما في الضفة الغربية فهناك كان يبدو أن مظاهرات االحتجاج على تصريح ترامب في طريقها 
إلى التالشي بسبب عدم اهتمام الجمهور، ولكن قتل الحاخام رزئيل شيفح من بؤرة حفات جلعاد في 

ائيلي بنشر قواته وحاصر عدة عملية إلطالق النار في غرب نابلس. وردا على ذلك قام الجيش اإلسر 
قرى ووضع للمرة األولى منذ سنتين حواجز حول نابلس ـ خطوات عقابية جماعية يفضل رئيس االركان 
 االمتناع عنها في األيام العادية، لكنه صادق عليها اآلن بشكل محدود بسبب قتل المواطن اإلسرائيلي.

ول أن الشباك يقترب من حل لغز عملية القتل. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعطى إشارات أمس األ
ولكن حتى األمس لم يتم بعد إعالن منفذ العملية. حماس والجهاد اإلسالمي نشرا إعالنات تأييد 
للعملية، وبصورة استثنائية نشر أيضا إعالن باسم كتائب شهداء األقصى تتحمل فيه المسؤولية، الذراع 

ضفة الغربية في العقد األخير. اإلعالن الذي نشر في صفحات العسكرية لفتح، التي لم تنشط في ال
الفيس بوك ينسب العملية لخلية باسم الشهيد رائد الكرمي، بمناسبة ذكرى استشهاده. الكرمي هو رئيس 
الذراع العسكرية في طولكرم وكان مسؤوال عن قتل مواطنين وجنود كثيرين في االنتفاضة الثانية. وقد 

 .2002كانون الثاني  14تمت تصفيته في 
 

 المشاكل التي تواجه محمود عباس
السلطة الفلسطينية التي امتنعت قيادتها عن التنديد بقتل المواطن اإلسرائيلي تبذل مع ذلك جهودها 
للعثور على منفذي العملية في المناطق )أ( الواقعة تحت سيطرتها األمنية في نابلس. الخطوات 

حرج السلطة التي تبدو في هذه األثناء كمن أدخلت نفسها إلى طريق اإلسرائيلية في المنطقة زادت 
 مسدود.

صحيح أن تصريح ترامب قدم لرئيس السلطة إمكانية التملص المؤقت، لكنه ما زال في ضائقة. ففي 
تشرين الثاني الماضي وصلت معلومات مقلقة للفلسطينيين بأن مبادرة السالم التي تطبخها إدارة ترامب 

ة كبيرة لمصلحة إسرائيل. صفقة القرن التي يتفاخر بها الرئيس األمريكي ستتضمن اقتراحا تميل بصور 
بإبقاء المستوطنات على حالها وا عالن أبوديس مدينة القدس الفلسطينية، عاصمة الدولة العتيدة. بالنسبة 

 لعباس هذه تنازالت غير مقبولة.
أنهم توقفوا عن أن يكونوا وسطاء نزيهين، وأن تصريح الرئيس األمريكي مكنه من اتهام األمريكيين ب

يجد له ملجأ في أحضان المشاركين في المؤتمر اإلسالمي في تركيا وأن يتهرب من أي نقاش حول 
استئناف المفاوضات. ولكن تأجيل إجراء المحادثات إلى موعد غير معروف لم يوقف سيل المشاكل 

 الواقعة على رأس الزعيم الفلسطيني.
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وتشغيل الالجئين التابعة لألمم المتحدة وقعت في أزمة اقتصادية خطيرة حتى قبل تهديدات  وكالة غوث
اإلدارة األمريكية بتجميد نصيبها فيها. هذه األزمة، بالمناسبة، تقلق األردن أيضا الذي يعيش فيه في 

المناطق آخذ في  األقل ثالثة ماليين الجئ فلسطيني وأحفادهم. إن تدفق األموال من الدول المانحة إلى
النقصان، في الوقت الذي توقفت فيه فعليا المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، وادعاء عباس 

 بأنه ال يرى أي مكسب يمكن أن يأتيه منها.
في الوقت عينه يزداد اليأس في فتح ـ بدًء من صفوف النشطاء الميدانيين حتى القيادة القديمة ـ من 

ولتين. إسرائيل تحتج على تصريحات شخصيات رفيعة في فتح لمصلحة الكفاح احتمال تطبيق حل الد
المسلح. مؤخرا قامت إسرائيل باعتقال جنرال فلسطيني متقاعد بزعم أنه نظم مظاهرات احتجاج في 
شرق القدس. في األسبوع المقبل يتم التخطيط لعقد اجتماع للمجلس المركزي في فتح، يتوقع أن يظهر 

 خطا قتاليا. المشاركون فيه
سنة من عمره(، صحته ضعفت  83عباس نفسه يشعر يوما بعد يوم بتأثير ِسّنه الكبير )في آذار سيبلغ 

ومعها أيضا صبره والقدرة على العمل، برغم أنه يبدو أن حبه للسفر لم يتضرر. في السلطة الفلسطينية 
عائلته. القوى األخرى في الضفة  تزداد الشكاوى من أعمال الفساد المنتشرة التي يشارك فيها أبناء

الغربية تعرف وضعه، حماس تشجع بشدة العمليات ضد إسرائيل، ويبدو أيضا على فرض أن تحرج 
هذه العمليات السلطة الفلسطينية. في األسبوع الماضي نشر الشباك عن حادثة فريدة في نوعها، فيها 

 ينية في الخليل.حسب ادعائه، قام عميل إيراني بتشغيل خلية إرهابية فلسط
في قطاع غزة تبذل في هذه األثناء جهود كبيرة يشارك فيها الكثيرون من أجل احتواء العنف واالمتناع 
عن تدهوره إلى مواجهة عسكرية. في ظل إطالق الصواريخ من قبل التنظيمات السلفية، أعلنت إسرائيل 

ويد الكهرباء من إسرائيل إلى القطاع. والسلطة الفلسطينية تحويل أموال إضافية من السلطة لتمويل تز 
 منذ بداية األسبوع لم يكن أي إطالق للصواريخ، لكن الوضع بقي هشا.

زاد أجهزة الحماية حول المستوطنات قرب الحدود، ويزيد إجراء المناورات التي يتم  اإلسرائيليالجيش 
داخل إسرائيل عن طريق من خاللها فحص التعامل مع تسلل مخربين للقيام بعمليات اختطاف وقتل 

 نفق.
 رئيس األركان شاهد مناورة إلرسال وحدة خاصة للتعامل مع سيناريو كهذا في هذا األسبوع.

في خلفية هذه األحداث بقي حساب مفتوح للجهاد على قتل نشطائه ونشطاء حماس في تفجير النفق 
طاء الجهاد اإلسالمي أكثر على الحدود في تشرين األول الماضي. في نهاية تشرين الثاني أطلق نش

ملم خالل أربع دقائق تقريبا على موقع مراقبة للجيش اإلسرائيلي قرب  120من عشرين قذيفة بقطر 
سدروت )الجنود كانوا موجودين في موقع محصن ولم يصب أحد(. بعد شهر تقريبا تم إطالق قذائف، 
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كرى الرقيب اورن شاؤول. افتراض كما يبدو للجهاد، على كيبوتس كفار عزة في أثناء االحتفال بذ
 الجيش هو أنه ستكون هناك محاوالت أخرى.

عدد الطائرات من دون طيار الكبير التي يطلقها مؤخرا الفلسطينيون في السماء قرب الحدود من شأنه 
أن يشير إلى جمع معلومات تمهيدا لعمليات. في إسرائيل يقظون أيضا للتقارير األخيرة التي تأتي من 

حول هجمات من طائرات من دون طيار غامضة، تم استخدامها ضد قاعدة جوية روسية في  سورية
 شمال الدولة. هذه تكنولوجيا توجد اآلن أيضا في متناول أيدي التنظيمات في قطاع غزة.

 12/1/2018هآرتس 
 13/1/2018، القدس العربي، لندن

 
 محاوالت لشطب قضية الالجئين الفلسطينيين .51

 الرا فريدمان*
؛ وهو اعتراف يعني عمليًا شطب مسألة «إسرائيل»بعد اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة لـ

« إسرائيل»، بدأت «اإلسرائيلي» -القدس من أجندة أي مفاوضات حول تسوية النزاع الفلسطيني
ة وأنصارها في الواليات المتحدة مساعي لشطب مسألة أساسية ثانية من أجندة المفاوضات، هي مسأل

 الالجئين الفلسطينيين.
في ديسمبر/كانون األول، استجاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب لمطلب عزيز على قلب المتشددين 

على تسويتها فقط « أوسلو»وهو شطب مسألة القدس، التي نص اتفاق  -« اإلسرائيليين»األمريكيين و
 «. اإلسرائيليين»اع بين الفلسطينيين ومن أجندة المفاوضات لتسوية النز  -في مفاوضات الوضع الدائم 

أن يستجيب الرئيس « اإلسرائيليون »واآلن، بعد أسابيع قالئل فقط، ينتظر المتشددون األمريكيون و
ترامب لرغبة قديمة أخرى لديهم: شُل عمل أو حتى َحُل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

 الجئين الفلسطينيين عبر الشرق األوسط.الفلسطينيين )األونروا(، التي تساعد ال
سوف يهدد الوضع الهش أصاًل في « األونروا»ويحذر كثيرون، اآلن، وهم مصيبون، من أن تقويض 

الضفة الغربية وغزة )وحتى في األردن ولبنان(، وهذا سيشكل ضربة كبرى للفلسطينيين؛ ولهذا السبب 
ترتكبها الواليات « هفوة»عدة الفلسطينيين هو وألسباب أخرى، يرى البعض أن هذا الهجوم على مسا

 المتحدة.
باعتباره ردًا على رفض األمم المتحدة « األونروا»وقد حاولت اإلدارة األمريكية تبرير هجومها على 

وقالت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة «. إسرائيل»والفلسطينيين قرارها باالعتراف بالقدس عاصمة لـ
يعود الفلسطينيون »يمكن أن تعلق إلى أن « األونروا»المساهمة األمريكية في تمويل  نيكي هايلي، إن
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ما يوحي بأن اإلطار الجديد للسالم مرتبط بابتزاز الفلسطينيين؛ إلرغامهم  -« إلى طاولة المفاوضات
 «. اإلسرائيلية»على قبول اإلمالءات األمريكية و

ال صلة له بأية من هذه المسائل. والمسألة الحقيقية « ونروااأل»وفي الحقيقة، التهديد بقطع التمويل عن 
، وشطب مسألة حساسة ومتفجرة أخرى «أوسلو»هنا؛ هي إسقاط األحكام المرجعية، التي أرساها اتفاق 

من قائمة مسائل الوضع النهائي الدائم من أجندة المفاوضات. باختصار، هذا الهجوم الجديد يستهدف 
لفلسطينيين، على غرار شطب مسألة القدس، من أجندة المفاوضات. وهذا شطب مسألة الالجئين ا

ديفيد فريدمان؛ عندما تحدث في « إسرائيل»ينسجم مع الموقف الذي عبر عنه السفير األمريكي لدى 
 الفلسطينيين.« الالجئين»عن  2016أكتوبر/تشرين األول 

ليست بشيء جديد. فمنذ « األونروا» والمساعي لشطب مسألة الالجئين الفلسطينيين من خالل تدمير
مسألة الالجئين « حل»والواليات المتحدة إلى « إسرائيل»أواخر التسعينات، دعت أصوات متطرفة في 
نما من خالل عمل من طرف « إسرائيل»الفلسطينيين ليس من خالل المفاوضات بين  والفلسطينيين، وا 

زالتها من أجندة واحد، تقوم به الواليات المتحدة لشطب مسألة الالج ئين الفلسطينيين كليًا، وا 
 المفاوضات. 

ًً في تجربة  غير أن هذه المقاربة لن تنجح؛ إذ إن تحديد الفلسطينيين ألنفسهم كالجئين يعد متأصاَل
وحل «. األونروا»حياتهم، وتاريخهم، ومعاناتهم، وهو ال يحتاج إلى موافقة أية جهة كانت، حتى 

المتحدة بإعادة تحديد ماليين الفلسطينيين بحيث ال يتم اعتبارهم الجئين لن  أو إلزام األمم« األونروا»
يغير شيئًا في واقع أن هؤالء الفلسطينيين يعدون الجئين. عالوة على ذلك، محاولة شطب مسألة 

، لن «إسرائيل»الالجئين من أجندة المفاوضات، مثلها مثل القرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة 
 صل إلى اتفاق سالم في المستقبل؛ بل على العكس، ستجعل السالم أبعد منااًل.تسهل التو 

 « المؤسسة من أجل السالم في الشرق األوسط»*رئيسة المنظمة األهلية األمريكية 
 «هافينغتون بوست»موقع 

 13/1/2018، الخليج، الشارقة
 

 إسرائيلي -ال يوجد أّي احتمال التفاق فلسطيني  .51
 روبين باركو

« الُمقال»موقف ستيف بانون، المستشار االستراتيجي « نار وغضب»رض كتاب مايكل وولف يستع
« السامرة«و« يهودا«التسوية في منطقتنا ستتضمن نقل قطاع غزة إلى مصر و إنلترامب، والذي يقول 

القضية  ، تعتبرأوباما أيام، بانه بخالف األمر. ويفيد اإليرانيإلى األردن كجزء من االستعداد للتهديد 
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، األونروا. من هذه الزاوية، فان النوايا لتصفية األوسطالفلسطينية هامشية وليست سببا الزمات الشرق 
التسوية،  أعمالتأهيل أنسال الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية، شطب القدس عن جدول  إعادة

ذا نهج شامل للحل انطالقا من ، كل هذه تشير إلى أن ه«المناطق»فكرة احتواء مصر لغزة واألردن لـ 
 فهم االضطرارات وللرفض الفلسطيني العنيف.

الفلسطيني كان وال « الشعار»الفلسطيني اليوم عديم االحتمال. فـ  –بالفعل، يبدو االتفاق اإلسرائيلي 
العودة لتصفيتها « ادعاء»وتحقيق « فلسطين»إسرائيل، مصادرة القدس كعاصمة لـ  إبادةيزال 

 ة. الديمغرافي
إسرائيلي تقريبا يصدق ثرثرات السالم الفلسطينية في الوقت الذي تكون فيه العمليات،  أيال يوجد اليوم 
، اإلعالمهي المزاج السلطوي والشعبي في « اإلرهابيين»والثواب لـ « و"اإلرهاب« الشهادة»التهليالت لـ 

 في الشبكات االجتماعية، في المساجد، وفي الميادين.
ان فكرة االتحاد الفيدرالي مع األردن طرحها في الماضي الملك حسين، وتقول الشائعات انه كما يذكر، ف

 في عهد مرسي كانت مصر مستعدة لتحتوي القطاع وتوسع مساحته في سيناء. 
بقي الحل الوحيد، رغم  1967ما قبل  األصليتينفي الدولتين « المناطق»يتبين أن خطة احتواء هذه 

في « داعش«و« المسلمين اإلخوان»في غزة بسبب مساعدتهم لـ « حماس«ر والشك السائد بين مص
، تآمرهم 1970في العام  األسود أيلول أحداثسيناء، ورغم الشك بين األردنيين والفلسطينيين عن خلفية 

« وطن يتيم»، والخوف من محاولتهم تحويل األردن إلى األقصىالدائم ضد األردن حتى في المسجد 
 طينيين تأمروا دوما على مضيفيهم في لبنان، في الكويت، في سورية، وفي األردن(.الفلس أن)إذ 
احتمال التوصل إلى تسوية دائمة حتى بين الفلسطينيين أنفسهم )في غزة وفي الضفة( هو صفري  إن

. في هذا الوضع االنقسامي ال احتمال في أن واألتراك، القطريين، اإليرانيين – أسيادهمبسبب دوافع 
تزم الفلسطينيون بالسالم معنا بالذات. والواقع يبين أنه ليس خلف الموقف الوطني الفلسطيني رواية يل

الالجئين والمهاجرين والجماعات السكانية القبلية، الدينية، القروية  أنسالحقيقية مشتركة تربط بين 
يل المحافظ المصري، وبين ذات الم –والمدينية المتنازعة فيما بينها.  الدم والشقاق يغليان بين غزة 

، الكراهية «اإلرهاب»الوحيد الذي يربط بينهما هو « الوطني»الضفة األردنية المنفتحة والنخبوية. والخط 
 إلسرائيل، الحسد النجازاتها، والرغبة في بناء الذات على خرائبها.

ة يشرحان ( وتآمرها المستمر في الضف2006في غزة ضد السلطة الفلسطينية )« حماس»انقالب 
التخلي عن سالحها « حماس»التنسيق معنا كمصلحة أمنية وليس كمقدمة للسالم المنشود. ورفض 

دولة فلسطينية في غزة وفي الضفة وتخصيص معبر »قيام  إنموجه أيضا ضد السلطة الفلسطينية. 
 متعذران.  أمرانبري بينهما في بحر الكراهية الصاخب هما 
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لفلسطينية سيتضمن اتحادا فيدراليا مع األردن )سيطرة إسرائيلية في الغور( الحل االستراتيجي للمشكلة ا
الالجئين الفلسطينيين في الدول  أنسالتأهيل  إعادةواحتواء القطاع من جديد من قبل مصر، إلى جانب 

 العربية.
الح مع وحكما ذاتيا مجردا من الس إقليمياالفلسطينيين مجاال  أيديهذه التسوية المفروضة ستترك في 

عاصمة خاصة بهم )رام هللا( وسيمنح دول المنطقة دافعا لتحقيقها على أساس مصالح أمنية واقتصادية 
 .اإليرانياستقرارية لها جميعها )بدعم غربي(، في ضوء تحديات اإلسالم الراديكالي والتهديد 

 11/1/2018، «إسرائيل اليوم»
 12/1/2018، األيام، رام هللا
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