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*** 
 

 أنهت اتفاق أوسلو وسنرد "صفعة العصر" "إسرائيل"عباس: محمود  .1

هرة المدائن محمود عباس إن القدس هي درة التاج وز  يةفلسطينال السلطةقال رئيس : رام هللا
للمجلس  28وأضاف، في كلمته بالجلسة االفتتاحية للدورة الـ والعاصمة األبدية لدولة فلسطين.

المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، أنه "أزعجني كثير عدم مشاركة أخوة لنا في هذا 
ن هو المكان المناسب برأيهم االجتماع ألن المكان غير مناسب التخاذ قرارات مصيرية"، متسائال: أي

 التخاذ القرارات المصيرية؟
"أننا نلتقي هنا لندافع عن القدس ونحمي القدس وال حجة ألحد في المكان أنه غير عباس وتابع 

مناسب"، مؤكدا "أننا في لحظة خطيرة ومستقبلنا على المحك"، وشدد على "أننا لن نرحل ولن نرتكب 
 أيام الكنعانيين".أخطاء الماضي، هذه بالدنا من 

أننا ال نأخذ تعليمات من أحد ونقول "ال" ألي كان إذا كان األمر يتعلق بمصيرنا  عباسوأكد 
وقضيتنا وبلدنا وقضيتنا وشعبنا "ال وألف ال"، وقال: "قلنا ال لترمب ولن نقبل مشروعه، وصفقة 

 العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها".
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وع وعد "بلفور" حتى تعتذر بريطانيا لشعبنا وتقدم التعويض، إننا سنستمر بإثارة موض عباسوقال 
 .1988مشددا على أننا لم نفرط بحرف واحد من قرارات عام 

 "أننا ال نتدخل في شؤون الدول العربية ولن نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا". عباسوأردف 
تحت احتالل من دون كلفة وتابع أن إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو، مضيفا "أننا سلطة من دون سلطة و 

 ولن نقبل أن نبقى كذلك".
وأكد أننا ملتزمون بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية على حدود عام 

ووقف االستيطان وعدم القيام بإجراءات أحادية، وسنواصل الذهاب إلى مجلس األمن حتى  1967
على "أننا ال نقبل أن تكون أميركا وسيطا بيننا وبين إسرائيل  الحصول على العضوية الكاملة"، مشددا

 ونريد لجنة دولية".
إننا مع المقاومة الشعبية السلمية وملتزمون بمحاربة اإلرهاب ومع ثقافة السالم، مجددا  عباسوقال 

 التأكيد على أنه ليس مسموحا ألحد أن يتدخل في شؤوننا.
األميركي في تل أبيب في أي مكان، مبينا أن أميركا  إلى أنه رفض لقاء السفير عباسوأشار 

 قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية. مرة ضد 43استعملت الفيتو 
وأردف أننا سنواصل االنضمام للمنظمات الدولية وسنستمر في لقاءاتنا مع أنصار السالم في 

لسطيني في أقرب إسرائيل، مشددا على ضرورة وجوب العمل بكل جهد لعقد المجلس الوطني الف
عادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية واالستمرار في تحقيق المصالحة "التي لم  وقت، وا 

 تتوقف ولكن تحتاج إلى جهد كبير ونوايا طيبة إلتمامها".
 إننا نرفض المساس برواتب أسر الشهداء واألسرى والجرحى، وسنستمر في دعمها. عباسوقال 

ما تريد أميركا أن تفرضه علينا من صفقات، وسنعيد النظر في عالقاتنا مع وأكد أننا لن نقبل ب
إسرائيل، مشددا على أننا سنحافظ على مكتسبات الدولة الفلسطينية الداخلية والخارجية وسننخرط في 

 أي مفاوضات سلمية جادة برعاية أممية.
موقعة بين منظمة التحرير ودعا المجلس المركزي الفلسطيني إلى إعادة النظر في االتفاقات ال

الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، مضيفا أننا أصحاب قضية عادلة وثقتنا بالضمير العالمي ستبقى 
 قائمة.

 14/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام هللا 28انطالق أعمال الدورة الـ .2

للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "القدس  28يوم األحد، أعمال الدورة الـ، مساء انطلقت: رام هللا
 العاصمة األبدية لدولة فلسطين"، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي، سليم الزعنون، في كلمته بالجلسة 
إال عاصمة لفلسطين ولن يغير هذا قرار جائر، مضيفا أن المطلوب  االفتتاحية، إن القدس لن تكون

 هو إعداد خطة متكاملة لمواجهة اإلعالن األميركي واإلجراءات اإلسرائيلية في القدس.
وتابع الزعنون أنه آن األوان ألن يقرر المجلس المركزي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية ويعيد 

ائيل، مشيرا إلى أن اإلدارة األميركية اختارت أن تكون خصما ال حكما النظر بمسألة االعتراف بإسر 
وأكد الزعنون أننا سنواصل مالحقة الكنيست اإلسرائيلية في كافة المحافل الدولية، مطالبا  نزيها.

 بتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القدس.
 14/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بين عباس وحماس ات القدس تثير تجاذبا  انتخاب .3

أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها لن تسمح بإجراء  إسرائيلقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن 
االنتخابات الفلسطينية المرتقبة في القدس، فرد عليها بأنه ما دامت القدس مستثناة من االنتخابات 

 فلن يجري الفلسطينيون أي انتخابات بدونها.
وأضاف عباس أن القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس محمود الزهار تساءل "لماذا تلغى 
االنتخابات من أجل القدس؟"، وأنه يرد عليه بأن "القدس هي مكة". واعتبر عباس أن تصريحات 

 الزهار "تتساوق مع تصريح الرئيس األميركي دونالد ترمب على تويتر بشأن القدس".
ستنكرت حركة حماس ما وصفته بـ"تطاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس على من جهتها، ا

 القيادي في الحركة محمود الزهار".
وقالت الحركة إنها "تترفع عن الرد على تصريحات الرئيس تقديرا لحساسية المرحلة التي تمر بها 

 قضية فلسطين وحفاظا على الوحدة الوطنية في مواجهة المشاريع التصفوية".
وأكدت حماس أن "تاريخ الزهار والد الشهداء وتضحياته ونضاالته وجهوده ومواقفه المسؤولة من  

 أجل تحقيق المصالحة أكبر بكثير من أن تنال منها بعض العبارات المنفلتة".
 15/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 ونروااأل الحمد هللا يطالب بضمانات دولية الستمرار خدمات  .4
رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد هللا، أمس األحد، بضمانات دولية الستمرار طالب : د ب أ

وأكد الحمد هللا، في بيان «. أونروا»خدمات وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
جتمع خروج الم»عقب استقباله في مدينة رام هللا، المفوض العام لألونروا بيير كرينبول، على ضرورة 

ال سيما تقديم ضمانات باستمرارها في تقديم  أونروا/الدولي بموقف واضح وصريح حول وضع /
وحسب البيان، بحث الحمد هللا مع «. الخدمات لالجئين الفلسطينيين دون أي تقليص أو تقصير

دم آخر التطورات بخصوص تهديدات الواليات المتحدة األمريكية بوقف التمويل المق»مفوض أونروا 
وحذر الحمد هللا من تهديدات الواليات المتحدة بتغيير سياستها في تمويل أونروا، معتبرًا «. للوكالة

ذلك مساسًا سافرًا بقضية الالجئين الفلسطينيين وسيؤثر على استقرار األوضاع في المنطقة بأكملها، 
كل واضح لتصفية حقوق يهدف بش»وليس فقط في فلسطين. واعتبر أن ما تقوم به اإلدارة األمريكية 

 «.الشعب الفلسطيني وابتزاز قيادته للقبول بأية حلول
 15/1/2018، الخليج، الشارقة

 
 المالكي: مجمل اإلجراءات اإلسرائيلية والقرارات األميركية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية .5

اإلسرائيلية والقرارات قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن ُمجمل اإلجراءات : رام هللا
 األميركية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم األحد، انه في ظل ما يواجهه شعبنا من قمع وحشي من قبل جيش 
االحتالل بحق المتظاهرين الفلسطينيين العزل، الذين يدافعون عن أراضيهم ومنازلهم وحقوقهم، وفي 

خافة ظل استخدام االحتالل ل لقوة المميتة في مواجهة هذه التظاهرات السلمية، كأسلوب لردع وا 
رهاب المواطنين لمنعهم من الخروج للدفاع عن حقوقهم وحياتهم، أمام كل ذلك، نرى تجاهال  وا 

 األساسيةمتعمدا من قبل المجتمع الدولي لهذه األوضاع واالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة للحقوق 
تستحق  إدانةالذي يعيش عامه الخمسين تحت االحتالل، دون أن يصدر عنه أية للشعب الفلسطيني 

أو تعبر عن االستياء الستعمال االحتالل للقوة المفرطة وحتى المميتة في التعامل مع التظاهرات 
 السلمية للشعب الفلسطيني.

االحتالل، وما يقوم التركيز بشكل رئيسي على  إبقاءأننا يجب أال نفقد البوصلة في ، وأضاف المالكي
حالل المستوطنين مكان  إلىتهدف  إجراءاتبه بشكل يومي من  تغيير الواقع على األرض، وا 

القضاء تدريجيا على القضية الفلسطينية بكل عناوينها من قدس  إلىالمواطنين الفلسطينيين، وترمي 
 والجئين وأرض... إلخ.
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األميركية الحالية  اإلدارةالتي بدأتها  اإلجراءاتمجمل  اإلسرائيليةوتابع: يتماهى مع هذه الخطوات 
كافة  أخذتمنذ توليها مسؤولياتها قبل عام، مبينا أن التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة السياسية قد 

، وكيفية إسرائيلهذه العناوين بعين االعتبار، وعليه قامت بعملية مراجعة شاملة لطبيعة العالقة مع 
عالقة دولة تحت االحتالل بدولة تحتلها، وفي تمكين الجانب الفلسطيني  إلىتصويب تلك العالقة 

 في أية عملية سياسية تفاوضية قادمة. اإلسرائيليبالضرورة على قدم المساواة أمام الجانب 
 14/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القيادات والمواطنيننفي التنصت على هواتف بعض ت يةاألمن: األجهزة رام هللا .6

تؤكد المؤسسة األمنية أن ما يشاع من أخبار مفبركة ومزورة حول التنصت على المحادثات : رام هللا
والمكالمات الهاتفية لبعض القيادات والمواطنين ما هي إال استمرار للمؤامرة التي تستهدف النظام 

ي تمر بها قضيتنا وما تتعرض السياسي ومؤسسته األمنية وخصوصا في هذه الظروف الصعبة الت
 له من مؤامرة تستهدف تصفيتها.

وأكدت أن المواقع اإلعالمية المأجورة التي تعمل بأجندات غير وطنية، وهدفها التخوين والتكفير 
وضرب صمود شعبنا ووحدة موقفه، لن تستطيع تحقيق أهدافها المشبوهة وحرف البوصلة، وأن شعبنا 

طنية لقادر على إفشال كل هذه المؤامرات والتي ازدادت شراسة في هذا وبكل مكوناته ومؤسساته الو 
التوقيت الذي يتزامن مع انعقاد المجلس المركزي في دورة طارئة وتاريخية للتصدي للمشاريع 
المشبوهة واتخاذ قرارات تاريخية لتعزيز صمود شعبنا والمحافظة على مكتسباته الوطنية والتأكيد على 

 الوطنية.التمسك بثوابته 
 14/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 معلم إلى عملهم في غزة 500وزير التربية يقرر إعادة  .7

معلمًا  500أصدر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، قرارًا يقضي بإعادة : رام هللا
 إلى عملهم في المحافظات الجنوبية.

ذا القرار يأتي ضمن االستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني بناًء على وأوضح صيدم أن ه
احتياجات المدارس بما يضمن سير العمل فيها ويخدم المسيرة التعليمية، مضيفًا أن هذا القرار يأتي 
ضمن المساعي الحثيثة للحفاظ على وحدوية العمل التربوي بين شطري الوطن بما يسهم في تحسين 

 م وتجويد مخرجاته بشكل شمولي.نوعية التعلي
 14/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 سفير فلسطين بالقاهرة: جواز سفر باسم دولة فلسطين قريبا   .8
القاهرة: قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن 

صدار جواز سفر فلسطين تسعى إلصدار قرار من األمم المتحدة، باعت بارها دولة تحت االحتالل، وا 
 باسم دولة فلسطين قريبًا.

ليل أمس األول، أن جهود مصر مستمرة من أجل « أون اليف»وأضاف، في لقاء مع فضائية 
استكمال المصالح الفلسطينية وزيادة الوفود المصرية مستمرة من أجل إتمام المصالحة، وذلك تمهيدًا 

لسطينية، قائال: إن حركة حماس ملتزمة بتعهداتها الوطنية بشأن إتمام إلقامة االنتخابات الف
 المصالحة.

وأوضح اللوح أن الواليات المتحدة األمريكية تستهدف بقرارها بنقل سفارة بالدها في فلسطين إلى 
القدس، إخراج القدس من مفاوضات التسوية، مشيرًا إلى أن هذا القرار لن يخرج فلسطين من مسار 

ووضع سقف « اإلسرائيلي»ية السياسية، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء االحتالل التسو 
 زمني لذلك.

وتوقع سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عدم تراجع ترامب عن قراره 
 ى تزايد األزمة.بنقل السفارة األمريكية إلى القدس، واصفًا القرار بالمتهور الذي يؤدي إل

 15/1/2018، الخليج، الشارقة
 

 مسؤولية االحتالل عن مقتله إلثباتثريا  أبوتشريح جثة الشهيد  :وزارة العدل في غزة .9
ابو  إبراهيموزارة العدل في غزة استخراج جثة الشهيد الفلسطيني  أعلنت": اإللكترونية"األيام  -رام هللا 

، لتشريحها وتقديم اإلسرائيلياالحتالل  ل مواجهات مع جيشثريا ، الذي استشهد في قطاع غزة خال
 عن مقتله لمحكمة الجنايات الدولية. إسرائيلحول مسؤولية  أدلة

وقال وكيل وزارة العدل محمد النجال لوكالة فرانس برس " تم صباح اليوم استخراج جثة الشهيد 
تتنصل من  أنالتي تحاول  سرائيليةاإلت ءاتشريحها لدحض االدعا إلعادةثريا  أبو إبراهيمالمقعد 

رأت بانه كي يتم دحض مزاعم  المختصةوتابع "الجهات  مسؤوليتها في ارتكاب هذه الجريمة".
 إلىالجهات الدولية"، مشيرا  ىلإاالحتالل البد من تحريز الرصاصة التي استقرت في راسه وتقديمها 

 ها محكمة الجنايات".التشريح للجهات الدولية من بين جانه "سيتم تقديم نتائ
خالل مواجهات شرق مدينة غزة مع  2018كانون األول  15ابو ثريا في قطاع غزة في  واستشهد

 احتجاجا على االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل. اإلسرائيليجيش االحتالل 
 14/1/2018، األيام، رام هللا
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 صمات االحتالل خلف المحاولةبكة تؤكد: والحر  أحد كوادر حماس بانفجار سيارة في لبنان إصابة .11
ــاة، لنــدن، قالــت  ظهــر أمــس، أحــد كــوادر حركــة اســتهدف  اً انفجــار  ، مــن بيــروت، أن15/1/2018الحي

وحصــــل «(. أبــــو حمــــزة»( و الملقــــب 1984حمــــاس فــــي لبنــــان يــــدعى محمــــد عمــــر حمــــدان  مواليــــد 
التي يقطـن فيهـا فـي محلـة البسـتان االنفجار، فيما كان يهم بدخول سيارته المركونة في موقف البناية 

 مدينة صيدا.في  الكبير
ذ نجـا حمـدان مـن المـوت، واقتصـرت جروحـه علـى إصـابات برجلـه وخضـع إلـى عمليـة جراحيـة فـي  وا 

أن »في لبنان جهاد طـه « حماس»مستشفى حمود في صيدا، أوضح نائب المسؤول السياسي لحركة 
 «.ؤولها السياسي في لبنان أحمد عبد الهاديحمدان هو أحد أعضاء الحركة ويعمل في مكتب مس

ناجم عن عبوة وضعت تحت مقعد السـائق. وأن زنتهـا قـدرت بنحـو »وذكر مصدر أمني أن االنفجار 
 «.غرام من المواد الشديدة االنفجار 500

عبـوة ناسـفة انفجـرت بسـيارة مـن »مديريـة التوجيـه أعلنـت فـي بيـان، أن  -وكانت قيادة الجيش اللبنـاني
صـيدا، مـا أدى إلـى إصـابة صـاحبها الفلسـطيني  -فضية اللون في محلة البستان الكبير BMWنوع 

محمـــد حمـــدان. وفرضـــت قـــوى الجـــيش المنتشـــرة فـــي المنطقـــة طوقـــًا أمنيـــًا حـــول المكـــان، كمـــا حضـــر 
 «.الخبير العسكري وباشر الكشف على موقع االنفجار لتحديد حجمه وطبيعته

الســيارة المســتهدفة نتيجــة النيــران التــي شــبت فيهــا وهرعــت األجهــزة وكــان االنفجــار أدى إلــى احتــراق 
األمنيــة إلــى المكــان وســيارات اإلطفــاء واإلســعاف تحســبًا لوقــوع إصــابات. لكــن تبــين أن حمــدان هــو 
المصاب الوحيد في االنفجار على رغم أنه ذكر أن زوجته  دعاء زكي عبدهللا عرعراوي( وأحـد أبنائـه 

إلى السيارة. ونقل مراسلون فـي مكـان الحـادث عـن حمـدان قولـه للمسـعفين لحظـة كانا يتبعانه للدخول 
 إنقاذه أنه كان يفتح صندوق سيارته حين حصل االنفجار.

وقالــت مصــادر أمنيــة أن األدلــة الجنائيــة كشــفت علــى مكــان الحــادث وجمعــت الشــرائط التــي صــورتها 
جـوي أو طـائرات اسـتطالع، خصوصـًا أن الكاميرات ورادارات في المنطقة لمعرفة ما إذا حصل خرق 

شهود عيان ذكروا أنهـم سـمعوا صـوت خـرق جـوي وتـاله أكثـر مـن انفجـار. واسـتمعت إلـى شـهود، إال 
نمــا الموضــوع علمــي وتقنــي»أن مصــدرًا أمنيــًا لبنانيــًا قــال إنــه  وقــال «. ال يــتم األخــذ بــأقوال الشــهود وا 

كانــــت العبــــوة ملصــــقة بمقعــــد الســــيارة أم أنهــــا إن الخبيــــر األمنــــي يحــــاول التأكــــد مــــا إذا »المصــــدر: 
نمــا شـــظايا، كمــا أن عصــف االنفجــار كـــان  موضــوعة مباشــرة علــى األرض ألنهــا لـــم تحــدث فجــوة وا 

 «.عمودياً 
أو نتيجة احتكاك، وعـن « ريموت كونترول»وتركزت التحقيقات أيضًا على ما إذا تم التفجير بواسطة 

 ودها شخص غيره.توقيت ركن حمدان سيارته وما إذا كان يق
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وتفقد مدير فرع مخـابرات الجـيش فـي الجنـوب العميـد فـوزي حمـادة، مـع مـدير الفـرع فـي صـيدا العميـد 
ممـــدوح صـــعب الموقـــع، لالطـــالع علـــى التحقيقـــات الميدانيـــة التـــي تجريهـــا األجهـــزة األمنيـــة. كمـــا زار 

 حمادة مستشفى حمود لالطالع على وضع المصاب.
حركة في لبنان أكدت أن المؤشرات األولية ال، أن 14/1/2018زة، موقع حركة حماس، غوجاء في 

تميل إلى وجود أصابع صهيونية خلف عملية استهداف األخ محمد حمدان أحد كوادر الحركة في 
وقالت الحركة في تصريح صحفي إن انفجارًا استهداف ظهر يوم األحد في مدينة  مدينة صيدا.

هو كادر تنظيمي من كوادر الحركة في مدينة صيدا من صيدا جنوب لبنان األخ محمد حمدان و 
وبينت الحركة أن االنفجار أدى إلى إصابة األخ محمد  الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

لحاق الضرر بالمبنى.  حمدان في قدمه وتدمير سيارته وا 
مستشــفى  زار نــانمــن قيــادة حمــاس فــي لب اوفــد، أن 14/1/2018، المركــز الفلســطيني ل عــالم ونقــل

وضــم الوفــد ممثــل الحركــة فــي لبنــان علــي بركــة . لبيــب الطبــي لالطمئنــان علــى وضــع محمــد حمــدان
يرافقــه نائــب المســؤول السياســي للحركــة فــي لبنــان جهــاد طــه والمســؤول السياســي للحركــة فــي منطقــة 

 في الحركة.وأكد بركة أن انفجار صيدا استهدف كادرًا تنظيميًا  صيدا ومخيماتها أيمن شناعة.
 وأضاف أن المؤشرات األولية تشير إلى وجود بصمات العدو الصهيوني خلف هذه المحاولة اآلثمة.

حركة في لبنـان نـدين هـذا العمـل اإلجرامـي الـذي يسـتهدف حركـة حمـاس والوجـود الوأكد أننا في قيادة 
 الفلسطيني والسلم األهلي واالستقرار في لبنان.

 
 عباس واألخير انسحب غاضبا  من اجتماع اللجنة التنفيذية"الشعبية" طالبت بمحاسبة  .11

كشفت مصادر مطلعة عن كواليس اجتماع اللجنة التنفيذية الـذي عقـد بـاألمس فـي مدينـة رام : رام هللا
هللا برئاســة محمــود عبــاس، عشــية االجتمــاع المرتقــب للجنــة التنفيذيــة فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية 

در الخاصـــة لــــ "وطـــن نيـــوز" أن الرفيـــق "عمـــر شـــحادة" ممثـــل الجبهـــة وأوضـــحت المصـــا .األحـــد يـــوم
الشعبية في االجتماع، طـرح علـى الـرئيس عبـاس جملـة مـن األسـئلة كانـت سـببًا فـي تفجـر االجتمـاع، 
حيــث ســأل ممثــل الشــعبية الــرئيس عبــاس حــول تــأخر اللجنتــين المركزيــة والتنفيذيــة فــي االنعقــاد رغــم 

، وتســاءل أيضــًا حــول عــدم توجــه الــرئيس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مــرور شــهر علــى قــرار "ترامــب"
 وعدم تنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي.

وأكــد شــحادة خــالل مداخلتــه فــي االجتمــاع العاصــف أن عــدم تنفيــذ قــرارات المركــزي شــكل خطــرًا علــى 
لمــا وصــلنا لصــفقة ترامــب القضــية وعلــى المنظمــة، معتبــرًا أنــه لــو نفــذت قــرارات المركــزي قبــل عــامين 

 وقراراه على حد تعبيره.
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واسـتطرد شــحادة فــي حديثــه:" نحــن يجــب أن نســأل الـرئيس، المســاءلة مطلوبــة، ونحــن فــي هيئــة وهــذه 
الهيئة هي التي انتخبـت الـرئيس ومـن حقهـا أن تحاسـبه..." وهنـا لمـا يتمالـك الـرئيس عبـاس أعصـابه، 

عبية، قـائاًل لـه:" أجلنـا المجلـس الـوطني بسـببكو، بـدكو حيث انفجر غاضبًا في وجه ممثل الجبهة الشـ
ايــاه يعقــد فــي الخــارج، أي بــدي اطلعكــو مــن منظمــة التحريــر، اطلعــوا منهــا..." وعلــى الفــور انســحب 

 الرئيس من االجتماع غاضبًا.
المصادر ذاتها أن اجتماع اللجنة التنفيذية فشل في الخروج بموقف موحد، كما هـددت الجبهـة  وأكدت

في حال تم حضور القنصل األمريكـي،  األحدعبية باالنسحاب من اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر الش
 الذي دعاه عباس لالجتماع.

وفي وقت الحق صرح هاني الثوابتة مسؤول المكتب اإلعالمي للجبهة الشعبية أن جبهته مصرة على 
جنة التنفيذية حول العديد مـن حضور المجلس المركزي، وستطالب بمساءلة الرئيس عباس مسؤول الل

 الملفات الوطنية.
 14/1/2018، فلسطين أون الين

 
 د في ظروف ليكون أداة تمرير "صفقة القرن"ق  ع   "المركزي": رالزها .12

أكــدا الــدكتور محمــد الزهــار عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، أن : محمــود هنيــة -الرســالة نــت 
س المركزي، ألنه عقد في ظروف أرادت حركة فتح من حركته رفضت المشاركة في اجتماعات المجل

 خالله أن يتحول إلى أداة لتمرير "صفقة القرن"، لذلك رفضت الحركة الحضور.
وشــدد الزهــار فــي حــديث خــاص بـــ"الرسالة نــت" علــى رفــض حركتــه ألي قــرارات يتخــذها المركــزي مــن 

 شأنها أن تنتقص من شبر واحد في األرض الفلسطينية.
ر ادعاءات رئيس السـلطة محمـود عبـاس وهجومـه عليـه، التـي وصـفها بـــ"الكذب الفاضـح ورفض الزها

 عربية". أووطنية  أخالقالتي تدلل بأن أبو مازن ال يستقيم مع أي 
وقــال الزهــار: "أتحــدى أن يـــأتي عبــاس بشــاهد عــدل علـــى كــل كلمــة كــذب بهـــا فــي خطابــه، فهــو لـــم 

يرغب في دخولنا بها؛ وكان يرغب التعامل مع الحركـة  يستشرنا ابدا في موضوع االنتخابات ولم يكن
الدوليــة، التــي نصــح فيهــا  األزمــاتبيــل جــروس فــي تقريــر جماعــة  أطلقهــاوفــق نظريــة االحتــواء التــي 

السلطة وفتح بالسماح لحمـاس دخـول االنتخابـات واحتـواء قرارهـا السياسـي مـن خـالل وجودهـا كأقليـة، 
 ن به ويخططون له".إالا أن النتائج جاءت عكس ما يرغبو 
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وأكــدا أن منظمــة التحريــر التــي يتحــدث عبــاس باســمها تنازلــت عــن األرض "ويــدعي تمثيــل الشــارع فــي 
وشدد الزهار على أن عباس وفريقـه ال  وقت تعاونت فيه مع العدو ضد المقاومة واعتقلت المقاومين".

 عن برنامجهما السياسي فقط. إاليعبران 
تشــارك فــي هكــذا جلســات دون أن يــتم تطبــق اتفاقــات القــاهرة، والوصــول وأكــدا أن حركتــه ال يمكــن أن 

 تفعيل المؤسسات الفلسطينية عبر االنتخابات "فليختر الشعب في كل أماكن تواجده من يمثله". إلى
 14/1/2018الرسالة، فلسطين، 

 
 ترفع عن الرد لحساسية المرحلةنس: حماس تستنكر تطاول عباس على الزهار .13

وأكــدت حركــة  محمــود الزهــار. حمــاس تطــاول محمــود عبــاس علــى القائــد الكبيــر د. اســتنكرت حركــة
حماس في تصريح صحفي، أنها ستترفع عن الرد عن هذا التطاول تقديرا لحساسية المرحلة التي تمر 
به قضية فلسطين، وحفاظا على وحدتنا الوطنية في مواجهة المشاريع التصفوية، واحترامـا لتضـحيات 

 ه العريق.شعبنا وتاريخ
وأشارت الحركة أن تاريخ والـد الشـهداء القائـد الزهـار وتضـحياته ونضـاالته وجهـوده ومواقفـه المسـؤولة 

 من أجل تحقيق المصالحة أكبر بكثير من أن تنال منها بعض العبارات المنفلتة.
 15/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ه برد قويحماقة ستواج   ي  نحن في معركة متواصلة مع االحتالل وأإسماعيل رضوان:  .14

غزة: أعلن جيش االحتالل يوم أمس عن عملية مهاجمة قواته الجوية لنفـق يقـع فـي منطقـة قريبـة مـن 
نقطة تقاطع الحدود الفلسطينية والمصـرية واإلسـرائيلية، جنـوب شـرق مدينـة رفـح، وتحديـدا قـرب معبـر 

التصـــعيد »رائيل المســـؤولية عـــن ، إســـ«حمـــاس»فـــي المقابـــل، حملـــت حركـــة  كـــرم أبـــو ســـالم التجـــاري.
ـــ «.الخطيــر ، وهــو يقلــل مــن أهميــة «القــدس العربــي» وقــال إســماعيل رضــوان، القيــادي فــي الحركــة ل

  «.االحتالل يروج لشائعات من أجل التضييق على قطاع غزة»الرواية اإلسرائيلية 
ـــداعيات هـــذا التصـــعيد»وأكـــد أن إســـرائيل تتحمـــل المســـؤولية عـــن  ديـــدات االحـــتالل ، مؤكـــدًا أن ته«ت

نحــن فــي »، مضــيفًا: «لحمــاس وآخرهــا لقائــد الحركــة فــي القطــاع، يحيــى الســنوار لــن تخيــف الحركــة
 «.معركة متواصلة مع االحتالل، وأي حماقة ستواجه برد قوي من المقاومة

االحتالل يعلم أن كل الحروب السابقة التـي »، مضيفا «حربا قريبة ضد غزة»استبعد رضوان نشوب و 
 «.ضد غزة كانت خاسرةشنها 

 15/1/2018، لندن، القدس العربي
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 بعد دعوة القنصل األمريكي "المركزي"يقاطعون افتتاح  فتحأمناء سر  .15
قــاطع أمنــاء ســر حركــة فــتح فــي الضــفة الغربيــة، الجلســة االفتتاحيــة للمجلــس المركــزي بســبب  :رام هللا

 للمجلس المركزي. دعوة القنصل األمريكي في القدس ألعمال الجلسة االفتتاحية
وقــال د. نــور أبــو الــرب أمــين ســر حركــة فــتح إقلــيم جنــين، إن هــذا القــرار اتخــذ بعــد اجتمــاع بــرام هللا، 

 ومشاورات بين أمناء سر األقاليم التابعة لحركة فتح لتكون رسالة واضحة للقنصل األمريكي.
ر الجــاغوب، هــذا القــرار للحركــة منيــ والتنظــيموأضــاف رئــيس المكتــب اإلعالمــي فــي مفوضــية التعبئــة 

جاء بعد أن حضر جميع أمناء سر حركة فتح قاعة الشهيد أحمد الشـقيري التـي تضـم اجتمـاع اللجنـة 
المركزية، ومن ثم تم الخروج بهذا القرار بعد اإلجماع الذي جاء بعدما تبـين أن القنصـل األمريكـي قـد 

ابلس، أن هـذا القـرار اتخـذ بعـد وقال جهـاد رمضـان أمـين سـر حركـة فـتح فـي محافظـة نـ تمت دعوته.
 اجتماع ومشاورات بين أمناء سر األقاليم التابعة لحركة فتح لتكون رسالة واضحة للقنصل األمريكي.

بافتتـاح  األمريكـيكما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن انه ضد مشاركة القنصـل 
ـــد ا المركـــزي. ـــادر لــــ القدس(، فـــي حـــين، قـــال عضـــو المجلـــس الثـــوري حـــاتم عب دعـــوة القنصـــل  إنلق
 .تشكل إهانة للشعب الفلسطيني األمريكي

 15/1/2018القدس، القدس، 
 

 في اجتماع المركزي تخاذل عن معركة القدس "الجهاد"فتح: عدم مشاركة حماس و .16
رفضت حركة فتح، المبررات التي ساقتها حركتـا حمـاس والجهـاد اإلسـالمي، حـول عـدم  :وفا -رام هللا
كتهما فــي اجتمــاع المجلــس المركــزي، الــذي ينــاقش ســبل الــدفاع عــن القــدس والتصــدي إلعــالن مشــار 

ترمــب المشــؤوم، واإلجــراءات اإلســرائيلية العنصــرية، واعتبــرت أن مبرراتهمــا واهيــة وغيــر مقنعــه ألحــد، 
وهـــروب مـــن معركـــة القـــدس واألقصـــى والقيامـــة، وشـــكلت خيبـــة أمـــل لـــدى أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني، 

نهاء االنقسام.خاصة أ  ن مشاركة الحركتين كانت يمكن أن تشكل دفعة جديده للمصالحة وا 
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، في تصريح صحفي اليوم 
االثنــين، إن القــدس بكــل مــا تحملــه مــن معــاني سياســية ودينيــة، أكبــر بكثيــر مــن كــل المبــررات غيــر 

ساقتها حماس لتبرير عدم مشاركتها في أعمال المجلس المركزي، مشددا على أنه كـان  المنطقية التي
األولى واألوجب أن تشارك الحركتان وتعبرا عن أية مواقف تريـدانها مـن داخـل قاعـة المجلـس، ولـيس 
عبر اإلعالم في سياق الردح الذي ال يستوي وال ينسجم مع التحديات المفروضة على قيادتنـا وشـعبنا 

 اصمتنا األبدية القدس.وع
 15/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ترامب قراربال يمكن أن تؤثر و  للمركزي ألن نتائجه لن تنسجم مع حاجات شعبنا مقاطعتناحماس:  .17
مـن ينـاير نابعـة مـن أن  15و 14أكدت حركـة حمـاس أن مقاطعتهـا لجلسـات المجلـس المركـزي يـومي 

ينعقـــد مـــن خاللـــه المجلـــس المركـــزي ال يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى نتـــائج المعطيـــات القائمـــة والشـــكل الـــذي 
 تنسجم مع حاجات الشعب وأهدافه الوطنية.

نما  وشددت حركة حماس في بيان صحفي أن نتائج المركزي ال يمكن أن تؤثر في القرار األمريكي وا 
طــاًء تصــب فــي اتجــاه بحــث عــن مــداخل أخــرى إلحيــاء عمليــة التفــاوض التــي مــن شــأنها أن تعطــي غ

جديــدًا للعــدو الصــهيوني لعجهــاز علــى القضــية وتصــفيتها وقتــل أحــالم شــعبنا وطموحاتــه فــي الحريــة 
قامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.  وتقرير المصير وا 

دويــة ال يمكــن أن  تتحقــق إال وبينــت الحركــة أن حمايــة المشــروع الــوطني الفلســطيني مهمــة وطنيــة وح 
القرارات المصيرية بعيدًا عن الهيمنة والتفـرد وااللتفـاف  اتخاذبالشراكة السياسية والوضوح والتوافق في 

 على إرادة الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله.
وتابعـــت "فـــي ظـــل الواقـــع الحســـاس والخطيـــر الـــذي كشـــف عنـــه قـــرار ترمـــب فـــإن التحـــرك الفلســـطيني 

بحجــم الجريمــة التــي ارتكبــت بحــق القــدس وحــق القضــية الفلســطينية،  المواجــه ينبغــي أن يكــون قويــاً 
 والسيما بعدما بدا واضًحا ضعف الرد العربي واإلسالمي الرسمي".

وأضـافت أنــه مــن أبجــديات العمــل السياســي والــوطني أن تــتم الــدعوة الفوريــة الجتمــاع اإلطــار القيــادي 
 الحتالل ومع قرار اإلدارة األمريكية.لمنظمة التحرير لوضع خطة وطنية لمواجهة شاملة مع ا

وأوضحت حركة حماس أن الخطة يجب أن ترتكز على إنهاء حقبة أوسـلو إلـى األبـد لمـا جلبتـه علـى 
القضـية مــن ضـرر جســيم، وكــذلك إنهـاء اإلفــرازات الســيئة التـي ارتبطــت بأوســلو مثـل التنســيق األمنــي 

اتجـاه لعـزل القـرار األمريكـي وفضـح اإلجـرام  وتشمل هذه الخطة التحرك فـي كـل والتبعية االقتصادية.
ــــذي يضــــمن صــــمود الشــــعب  ــــي واإلســــالمي ال ــــب الــــدعم العرب الصــــهيوني، كمــــا تشــــمل التحــــرك لجل
الفلســطيني فــي غــزة والضــفة والمخيمــات، ويضــمن اســتمرار فعاليــات االنتفاضــة الشــعبية بمــا فــي ذلــك 

 رعاية الجرحى وأهالي الشهداء واألسرى.
 14/1/2018زة، موقع حركة حماس، غ
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لم ترقى لمستوى التهديدات التي تتعرض لها القضية  "المركزي": نتائج اجتماع البردويل .18
 الفلسطينية

ـــى لســـان عضـــو المكتـــب السياســـي للحركـــة صـــالح : محمـــود هنيـــة -الرســـالة نـــت  ـــت حمـــاس عل قال
ــــل إن  ــــم مالبردوي ــــي رام هللا، ل ــــد ف ــــس المركــــزي المنعق ــــائج اجتمــــاع المجل ــــى لمســــتوى خرجــــات ونت ترق

 التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وأكــدا البردويــل لــــ"الرسالة نــت" أن الحركــة ومعهــا فصــائل مقاومــة لــم تتوقــع أن تتجــاوز هــذه المخرجــات 
سقف اتفاق أوسلو، "وما سمعناه ورأيناه أثناء الجلسة يؤكد صـدق توجهنـا فـي مسـألة مقاطعتهـا؛ ألنهـا 

 ى لمستويات طموح الشعب الفلسطيني وال ترقى لمستوى التهديد".اثبتت أنها ال ترق
وذكر البردويل أن ما صدر عن عباس من اتهامات ضد الحركة وقياداتها، يشير إلى عدم جديته في 

 مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض القضية الفلسطينية واستهتاره بها.
ي، أكـدا مسـؤول العالقـات الوطنيـة فـي حمـاس، وبشأن دعوة سـليم الزعنـون عقـد جلسـة للمجلـس الـوطن

أنا أي جلسة يجب أن تعقد وفقا لمخرجات لقاءات بيروت التي عقدت بدايـة العـام المنصـرم، وبتوافـق 
 تفعيل المنظمة على أسس وطنية. إلعادةوطني بما يؤسس لبداية حقيقية 
، أجـاب البردويـل، إسـرائيلمع  النظر في اتفاقات السالم الموقعة إلعادةوحول دعوة عباس "المركزي" 
الــوطني القيــادي الموحــد، لوضــع تصــور يقــوم  اإلطــاربــه عقــد  األجــدر"مــن يريــد النظــر فــي ذلــك كــان 

أوســـلو وكـــل توابعهـــا األمنيـــة والسياســـية ورفـــع الحصـــار عـــن الشـــعب الفلســـطيني،  إنهـــاءعلـــى أســـاس 
 المقاومة بما في ذلك المسلحة". أشكالواعتماد كل 

 14/1/2018ين، الرسالة، فلسط
 

 : خطاب عباس دون المستوى وهو المسؤول عن الشرذمة بالحالة الفلسطينية"الجهاد" .19
وصـفت حركـة الجهـاد علـى لسـان ممثلهـا فـي طهـران ناصـر أبـو شـريف : محمـود هنيـة -الرسالة نت 

دون مســـتوى أنــه "، فــي اجتمـــاع المجلــس المركـــزي عبـــاسرئـــيس الســلطة الفلســـطينية محمــود خطــاب 
 ات والتهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية".التحدي

وقــال أبــو شــريف لـــ"الرسالة نــت" إنا محمــود عبــاس عطاــل كــل الفــرص التــي كــان مــن الممكــن خاللهــا 
تفعيــل المؤسســـات الوطنيــة، وهـــو المســـؤول بشــكل كبيـــر عـــن حالــة التشـــرذم التـــي يعــاني منهـــا الواقـــع 

 توقع ان يغادر عباس سقف أوسلو.الفلسطيني، مشيرا الى انه لم يكن هناك أدنى 
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ورفض اتهامات عباس وهجومـه علـى الـدكتور محمـود الزهـار واتهامـه بــتعطيل المصـالحة، قـائال: "ال 
يوجد شخص ال يعتقد بضرورة تحقيق المصالحة، لكن على أساس المقاومة وليس اتفاق أوسلو الـذي 

 يرفضه جميع الفلسطينيون ويتمسك به محمود عباس وفريقه".
ـــىال يمكـــن أن تواجـــه  اإلســـرائيليةأشـــار أبـــو شـــريف إلـــى أن المخـــاطر و  بانتفاضـــة شـــعبية حقيقيـــة  إل

ـــع، مشـــيرا  ـــىمدعومـــة مـــن الجمي ـــي فـــي فعاليـــات  إل أن الســـلطة لـــم تنخـــرط لهـــذه اللحظـــة بشـــكل عمل
م االنتفاضة الشعبية، بل هي تواصل تنسيقها األمني مع االحتالل، وفقا العترافات قيادات إسرائيلية لـ

واستهجن أن تستثني مخرجات "المركزي" أي دعوة لرفع العقوبات عن غزة، في وقـت  تنكرها السلطة.
 " عدوانها على كل األرض الفلسطينية وتستهدف الوجود الفلسطيني.إسرائيلتواصل فيه "

 14/1/2018الرسالة، فلسطين، 
 

 كزي""الديمقراطية": الفصائل فشلت بالتوصل لورقة سياسية تقدم لـ"المر  .21
أبلغت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  :رام هللا

الــرئيس محمــود عبــاس اســتنكارها دعــوة القنصــل األميركــي لحضــور افتتــاح أعمــال المجلــس المركــزي 
الضــرر بالمصــلحة  الفلســطيني مســاء يــوم األحــد، ورأت فــي هــذه الــدعوة موقفــًا خاطئــًا، وخطــوة تلحــق

ــــرأي العــــام الفلســــطيني والعربــــي فــــي موقفــــه مــــن سياســــة اإلدارة  ــــى مشــــاعر ال الفلســــطينية وتســــيء إل
 األميركية، خاصة بعد قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وعزمه نقل سفارة بالده إليها.

ة إلــى المجلــس المركــزي وكشــف النــاطق باســم الجبهــة فشــل لجنــة العشــرين المكلفــة بتقــديم ورقــة سياســي
اجتماعهـا األخيـر، وعـدم توصـل أعضـائها إلـى توافـق علـى ورقـة  انهـارعبر اللجنة التنفيذيـة، بعـد أن 

  موحدة.
فشــلت هــي األخــرى فــي « لجنــة العشــرين»كــذلك أكــد أن لجنــة مصــغرة شــكلت لهــذا الغــرض بــداًل مــن 

دمة بين القوى الفلسطينية في اللجنـة إنجاز الورقة السياسية. األمر الذي يوضح حجم الخالفات المحت
 التنفيذية وفي المجلس المركزي. 

، تعبـــر عـــن موقـــف «توصـــيات»وأضـــاف أن الورقـــة التـــي تـــم توزيعهـــا علـــى وســـائل اإلعـــالم بعنـــوان 
 أصحابها، ]صائب عريقات[ وال تعكس وجهة نظر سياسية فلسطينية ائتالفية في اللجنة التنفيذية.

 14/1/2018القدس، القدس، 
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 غير محددةو تحدث بصيغ مبهمة و  في التاريخ: عباس ألقى خطابه كدرس رباح مهنا .21
فـي  عبـاسمحمود علقا القيادي بالجبهة الشعبية رباح مهنا على خطاب : محمود هنية -الرسالة نت 

ســاعات فــي خطابــه الــذي القــاه  3بــالقول: " إن عبــاس اســتغرق اكثــر مــن  اجتمــاع المجلــس المركــزي
 في الدقائق العشرة األخيرة". إالاريخ ولم يتحدث عن موضوع المجلس المركزي كدرس في الت

وأضاف مهنا: "كما هو متوقع تحدث بصيغ مبهمة غير محددة وال تنسجم مع خطـورة مـا تتعـرض لـه 
القضـــية الفلســـطينية"، مطالبـــا رفاقـــه المشـــاركين فـــي جلســـات المركـــزي بـــالتطرق للعقوبـــات المفروضـــة 

 مة التي اتخذها عباس ضد غزة.واإلجراءات الظال
 14/1/2018الرسالة، فلسطين، 

 
 : مجرد احتفال كاالحتفاالت السابقة "مقاطعة اجتماع "المركزي تقّرر جبهة التحرير .22

أعلــن األمــين العــام للقيــادة المركزيــة لجبهــة التحريــر الفلســطينية علــي إســحق، أنا : وكــاالت –رام هللا 
 غير ملزمة للجنة التنفيذية. –ان مضمونها مهما ك –توصيات المجلس المركزي 

، األحـديـوم وقال إسحق في تصريح صحفي مكتوب وصل "المركز الفلسـطيني لععـالم" نسـخة عنـه، 
"كنـــا نطمـــح أن يكـــون اجتمـــاع المجلـــس المركـــزي فـــي مكـــان خـــارج فلســـطين المحتلـــة، يحضـــره جميـــع 

ر موســـع وصـــواًل لخطـــة عمـــل متفـــق األعضـــاء وممثلـــون عـــن القـــوى الوطنيـــة الفلســـطينية إلجـــراء حـــوا
وأضــاف: "أمــا وقــد تقــرر االجتمــاع فــي رام هللا بغيــاب مــن يجــب حضــورهم، وتهيئــة توصــيات  عليهــا".

محددة مسبقًا لالجتماع، فإنانـا نأمـل أن يـدرك الجميـع أنا توصـيات المجلـس المركـزي، وهـي توصـيات 
 "مهمان كان مضمونها" غير ملزمة للجنة التنفيذية".

 لى أناه كان األجدر أن تكون هذه التوصيات قرارات تتخذها اللجنة التنفيذية في وقتها المالئم.وأشار إ
ووصــف إســحق، دورة المجلــس المركزيــة هــذه بأناهــا "مجــرد احتفــال كاالحتفــاالت الســابقة، وقــد ارتــأت 

 القيادة المركزية للجبهة عدم المشاركة فيه".
 14/1/2018، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 ال توحي بعدوان قريب اإلسرائيلي : الوضع الحزبي والداخلي وكذلك حسابات الجيشقيادي بحماس .23

نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حمـاس" مـاهر عبيـد، التقـارير التـي  :محمد ابو خضير -القدس 
، خلفـًا العبرية واتهمته فيها بالمسؤولية عن عمليات الحركة فـي الضـفة الغربيـة اإلعالمأوردتها وسائل 

 لنائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري.
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ودعا عبيد في لقاء خاص بــ "القـدس" عبـر الهـاتف، السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، مـع انعقـاد المجلـس 
نهـاء اتفاقـات لى الشعب، وا   المركزي لمنظمة التحرير لوقف التدهور السياسي، والعودة إلى الثوابت، وا 

 ا، من التزامات واعتراف، وتنسيق أمني، واتفاقيات اقتصادية."أوسلو"، وكل ما ترتب عليه
وقــال ان إســرائيل لــم تبــق مــن ذلــك شــيئا، فقــد داســت كــل االتفاقيــات وتخلــت عنهــا فلمــاذا تتمســك بهــا 

 السلطة؟
"الوضـع الحزبـي  شن إسرائيل عدوان جديد على قطاع غزة قال عبيد: إمكانياتوردًا على سؤال حول 
ضـــع نتنيـــاهو وحســـابات الجـــيش ال تـــوحي بعـــدوان قريـــب، لكننـــا نحـــن مـــأمورون والـــداخلي، وكـــذلك و 

 بالحذر واالستعداد لكافة الظروف".
 14/1/2018القدس، القدس، 

 
 تدعو "المركزي" التخاذ قرارات داعمة للقدس واالنتفاضة وغزة بغزة واإلسالمية القوى الوطنية .24

وم األحـــد، المجلـــس المركـــزي لمنظمـــة التحريـــر دعـــت القـــوى الوطنيـــة واإلســـالمية الفلســـطينية، يـــ: غـــزة
 الفلسطينية، التخاذ قرارات داعمة النتفاضة القدس ولتعزيز صمود أهالي مدينة القدس.

وأكــدت لجنــة المتابعــة للقــوى الوطنيــة واإلســالمية، خــالل مســيرة جماهيريــة بســاحة الجنــدي المجهــول، 
 ند أبواب القدس.أمركية ستسقط ع-بمدينة غزة، أن كل المؤامرات الصهيو

أن  وخالل كلمة للقوى والفصائل، قال عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطـر:
اجتماع المجلس المركزي اليوم يأتي ونحن في أمسا الحاجة إلعـالء الصـوت الفلسـطيني فـي مواجهـة 

تأســيس لمرحلــة جديــدة مــن قــرارات تســاهم فــي نهضــة المشــروع الــوطني الجــامع، وال واتخــاذاالحــتالل، 
وأكد ضرورة تجاوز كل العقبات األمنية والسياسية التي تعيق االستفادة من  مراحل الكفاح الفلسطيني.

 قدرات شعبنا في مواجهة االحتالل والتهويد.
لغــاء  وطالــب القيــادي الفلســطيني المجلــس المركــزي باتخــاذ قــرارات إلنهــاء معانــاة أهــالي قطــاع غــزة وا 

ءات التي تمس حياة المواطنين، ووضع تصور واضح لخطة طـوار  وطنيـة إلعـادة بنـاء جميع اإلجرا
 قطاع غزة بعد سنوات من االنهيار نتيجة العدوان اإلسرائيلي المتكرر.

 14/1/2018، المركز الفلسطيني ل عالم
 

 لبنانما تزال تعبث بأمن اغتيال القيادي بحماس تدل على أن "إسرائيل"  محاولة": أنصار هللا" .52
أن الجريمة والتفجير "اإلرهابي"  -المقاومة اإلسالمية في لبنان-أكدت حركة أنصار هللا بيروت: 

 في حماس محمد حمدان، يدل أن أصابع االحتالل ما تزال تعبث بأمن لبنان. القياديالذي استهدف 
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لمندسين الذين وقالت الحركة في بيان صحفي: إن العدو الصهيوني يعبث بأمن لبنان عبر عمالئه وا
باعوا أنفسهم بأبخس األثمان للمشروع الصهيوني الذي يحاول أن يجعل المنطقة تعجا بالفوضى 
بعاد األنظار عما يدور على أرض فلسطين وفي الغرف السوداء التي تهدف  حفاظا على وجوده وا 

 إلنهاء القضية الفلسطينية.
الواليات المتحدة األمريكية والعدو الصهيوني وأدانت الحركة العمل الذي وصفته باإلجرامي، وقالت: 

ال يريدون إال إثارة الفوضى والنعرات الطائفية والمذهبية بين أبناء القضية الواحدة، لذلك نهيب بجميع 
القوى أن تكون على حذر مما يخطط له إلرباك الساحة الداخلية واالعتداء على أبناء المقاومة في 

خلي في لبنان والمنطقة، لذلك علينا ترتيب البيت الداخلي لمواجهة حركة حماس وزعزعة األمن الدا
 المخططات القادمة.

 14/1/2018، المركز الفلسطيني ل عالم
 

 ضد األنفاق جيش قام بتنفيذ عملية مهنية ودقيقة: النتنياهو وليبرمان يتوعدان حماس .26
ائيلي، أفيغــدور ليبرمــان، اإلســر  لــدفاعوزيــر ا، أن محمــود مجادلــة، عــن 14/1/2018، 48عــرب نشــرت 

قــال مســاء األحــد، إنــه ســيتم "تــدمير جميــع األنفــاق الهجوميــة" التــي تمتلكهــا المقاومــة الفلســطينية فــي 
الجــاري، وذلــك فــي أعقــاب تــدمير االحــتالل نفًقــا قــال إنــه تــابع  2018قطــاع غــزة، بحلــول نهايــة العــام 

ن االحتالل الحربـي لمواقـع قـرب معبـر لحركة حماس وزعم أنه تسلل لداخل إسرائيل، في قصف لطيرا
 كرم أبو سالم شرق محافظة رفح في قطاع غزة، مساء أمس، السبت.

وفــي مقابلــة لــه علــى القنــاة اإلســرائيلية الثانيــة  شــركة األخبــار(، زعــم ليبرمــان أنــه "بحلــول نهايــة عــام 
وســوف نــنجح فــي الجــاري ســوف نقــوم بتــدمير جميــع األنفــاق الهجوميــة التابعــة لحركــة حمــاس.  2018

القضاء عليها، هذه هي المهمة. أفترض أننا سننجح بذلك قبل ذلك نهاية العام، ولكن المهمة هي أنه 
 لن يكون هناك نفق هجومي واحد". 2018بحلول نهاية عام 

مــاس( لكيفيــة حأعتقــد أن تقــديراتها   واعتبــر ليبرمــان أن "حركــة حمــاس ال تريــد الحــرب"، وأضــاف "أنــا
المقبلــة ال تختلــف عــن تقــديراتنا، ولــذلك، فــإن إســتراتيجيتنا واضــحة: نحــن نضــغط علــى  انتهــاء الحــرب

 حماس قبل الشروع بحملة  عسكرية( شاملة".
وأضـــاف أنـــه علـــى الـــرغم مـــن اكتشـــاف هـــذا النفـــق الكبيـــر نســـبًيا، علـــى إســـرائيل أن تواصـــل االلتـــزام 

عـدم تغييـر التحركـات وفقـا لتحريـك راجمـة واضـحة جـدا:  اسـتراتيجيتنابإستراتيجيتها األمنية. وقال "إن 
صواريخ هنا وهنـاك، أو وفقًـا لتقـارير صـحافية ...، نحـن مسـتمرون فـي نشـاطاتنا المتعلقـة فـي تـدمير 

نجاز بناء الحاجز اإلسمنتي، نحن نقلص كل قدراتهم   ".االستراتيجيةاألنفاق، وا 
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عملية مهنية »يشه قام بتنفيذ جليبرمان قال، إن  أن، 15/1/2018القدس العربي، لندن، وذكرت 
نها تعتبر ضمن مهام «ودقيقة  «.سياسة اإلضرار المنهجي بقدرات االستراتيجية لحماس»، وا 

ولفت إلى أن النفق المستهدف كان قيد اإلنشاء خالل العام الماضي، ويحتوي على خصائص فريـدة، 
راضـي اإلسـرائيلية قـرب معبـر ومحوره الرئيسي من غزة إلى األراضي المصرية مع تفريعـة اجتـازت األ

وقال كذلك، وهو يشرح قدرات النفق الذي تعرض للتدمير، إنـه امتـد علـى مسـافة تفـوق  كرم أبو سالم.
 الكيلومتر ونصف الكيلومتر.

رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، أن جيشــه شــن الليلــة هجومــًا علــى هــدف مركــزي وأوضــح 
يقف التعليق اإلسرائيلي على تدمير النفق على المستوى العسكري، ولم  لحركة حماس في قطاع غزة.

هــاجم بنيــة تحتيــة إرهابيــة مركزيــة لحركــة حمــاس فــي قطــاع »حيــث بــادر نتنيــاهو للتفــاخر أن جيشــه 
 «.غزة

البعض يقول إن الجـيش اإلسـرائيلي »وقال، وهو يظهر خطورة األهداف التي يهاجمها جيشه في غزة 
ة، وهذا ليس صـحيحا، نحـن نـرد علـى الهجمـات ضـد دولـة إسـرائيل، ونحـن نفعـل يهاجم الكثبان الرملي

 «.ذلك بهجوم منهجي جدا
مغبــة اســتمرار الهجمــات علــى األهــداف »وتوعــد رئــيس حكومــة االحــتالل حركــة حمــاس، وحــذرها مــن 

 «.سنرد بقوة أكبر»، وقال «اإلسرائيلية
إننا نقوم بشكل منتظم بتدمير البنى “قال:  رئيس الوزراء، أن 14/1/2018، رأي اليوم، لندنوأضافت 
 ”.الحركتين االرهابيتين من مغبة تحدي إسرائيل“، محذرا ”حماس والجهاد اإلسالمي ألنفاقالتحتية 

 
 تشارك معلومات استخباراتية مع الهند في إطار الحرب على اإلرهاب "إسرائيل"نتنياهو:  .27

ي بنيامين نتنياهو إن بالده تشارك معلومات  د ب ا(: قال رئيس الوزراء اإلسرائيل -نيودلهي
استخبارية مع الهند في اطار الحرب ضد اإلرهاب، موضحا أن المعلومات االستخبارية اإلسرائيلية 

 العالم خالل السنوات األخيرة. أنحاءعملية إرهابية كبيرة في  30حوالي  إحباطساعدت في 
ه التلفــاز الهنــدي مســاء األحــد بمناســبة زيارتــه جــاءت تصــريحات نتنيــاهو فــي ســياق مقابلــة أجراهــا معــ

كما نوه نتنياهو، في التصريحات التي بثتهـا هيئـة البـث اإلسـرائيلي، بالتعـاون بـين البلـدين  لنيو دلهي.
وعالقاته الوثيقة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قـائال إن العالقـات لـم تتـأثر بتصـويت الهنـد 

المضاد لالعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل. وأضاف أن إسـرائيل إلى جانب القرار األممي 
 والهند ستعززان التعاون بينهما في العديد من المجاالت التكنولوجية.

 14/1/2018، رأي اليوم، لندن
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 لعاد"جليبرمان يقترح شرعنة البؤرة االستيطانية "حفات  .28
دور ليبرمــان، يــوم األحــد، بــاقتراح قــانون يشــرعن اإلســرائيلي، أفيغــ دفاعتقــدم وزيــر الــ: محمــود مجادلــة

لعاد" التي تعتبر "غير قانونية" بموجب قوانين االحتالل، وذلك بعد خمسة جالبؤرة االستيطانية "حفات 
 أيام على عملية إطالق النار جنوب نابلس، قتل فيها مستوطن من البؤرة االستيطانية ذاتها.

مل ضـــمن اإلطـــار البلـــدي للمجلـــس اإلقليمـــي شـــومرون، وأن ووفـــق اقتـــراح ليبرمـــان "المســـتوطنة ســـتع
المستوطنة ستحصل بموجب االقتـراح علـى رمـز بلـدي وستسـتوعب مسـتوطنين يعيشـون علـى أراضـي 

 خاصة في المنطقة".
وقــال ليبرمــان أن "المؤسســة االســتيطانية كانــت دائمــا عنصــرا هامــا فــي المفهــوم األمنــي العــام للحركــة 

لســور والبــرج  أســلوب اســتيطاني اســتخدمه المســتوطنين الصــهاينة فــي فلســطين الصــهيونية منــذ أيــام ا
هائال في الحفـاظ علـى حـدود الـبالد ومنـاطق  إسهاماوزعم أن "االستيطان اليهودي يسهم . االنتدابية("

 الوطن، وآمل أن تساهم كل الهيئات المعنية قريبا في دفع االقتراح".
 14/1/2018، 48عرب 

 
 ااحتالله رف فلسطيني أو إقليمي مستعد لتسلم قطاع غزة في حالط يوجد الكاتس:  .29

وزيــــر المواصــــالت واالســــتخبارات "الليكــــودي" يســــرائيل كــــاتس، إنــــه "ال يوجــــد : قــــال صــــالح النعــــامي
 حماس".حركة إلسرائيل أية مصالح استراتيجية يمكن تحقيقها من المواجهة الشاملة مع 

يرًا، القناة اإلسرائيلية الثانية، من أن مثل هذا المواجهة يمكن وحذار كاتس، في مقابلة أجرتها معه، أخ
أن تفضـــي فقـــط إلـــى تـــوريط إســـرائيل فـــي قطـــاع غـــزة، علـــى اعتبـــار أنـــه ال يوجـــد طـــرف فلســـطيني أو 

 إقليمي مستعد لتسلم قطاع غزة في حال انتهت أية مواجهة ضد حماس باحتالله بشكل كامل.
 14/1/2018، العربي الجديد، لندن

 
 قون قذف الحجارة بالصور لمحاكمة الفتية الفلسطينيينستوطنون يوثّ  م .31

 العظمـــة اليهوديـــة(، أمـــس « عوتســـماه يهوديـــت»تــل أبيـــب: أطلقـــت المنظمـــة االســـتيطانية المتطرفـــة، 
توثيــق عمليــات قــذف الحجــارة وتجــريم الفتيــة » األحــد(، حملــة لجبايــة التبرعــات لتمويــل مشــروع ســمته 

 «.ددون حياة المستوطنين بالخطرالفلسطينيين الذين يه
وقــال قــادة المنظمــة، خــالل تبريــر حملــتهم للمتبــرعين، إن أحــد أســباب اســتمرار الفلســطينيين فــي قــذف 
الحجارة، هو أن غالبيتهم ال يضـبطون وال يقـدمون إلـى القضـاء. والسـبب هـو قلـة عـدد رجـال الشـرطة 

ــة القاطعــة مــن جهــة، وتســاهل الجــيش اإلســرائيل ي مــع قــاذفي الحجــارة مــن جهــة أخــرى. وغيــاب األدل
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وعليــه فقــد قــرروا شــراء كــاميرات ونشــرها فــي كــل شــوارع الضــفة الغربيــة والقــدس لتوثيــق عمليــات قــذف 
الحجارة. كما قرروا إقامة طاقم قضائي خاص في المنظمة يجـري التحقيقـات لمعرفـة هويـة مـن يقـذف 

 الحجارة ويسعى لتقديمه إلى المحاكمة.
 15/1/2018ندن، الشرق األوسط، ل

 
 مقدسيين بينهم أسير محرر عشرةاالحتالل يعتقل  .13

شبان مقدسيين بينهم  عشرةاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، المحتلة: القدس 
 عنه. اإلفراجاألسير المحرر صبيح أبو اصبيح، بعد وقت قصير من 
ان في الطريق من السجن إلى مسقط رأس وقال شهود عيان، إن قوات االحتالل نصبت كميا للشب

ر أبو اصبيح في القدس المحتلة.  الُمحرا
وأضاف أنه عرف من بين المعتقلين: ماجد الجعبة، وروحي الكلغاصي، ومحمد الهشلمون، ولؤي 

 نصر الدين، وجابر أبو صبيح، وعالء أبو اصبيح، وتيسير أبو اصبيح.
 14/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 من ذوي االحتياجات الخاصة جنوب بيت لحم االحتالل يعتقل شابا   .15

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم األحد، شابا من ذوي االحتياجات الخاصة : بيت لحم
 في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

عاما(، قرب  18غنيم  وأفاد مصدر أمني لمراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب هشام محمد 
 منزله، واقتادته إلى جهة مجهولة.

 14/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 2017انتهاكات بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية خالل  1,210ادعيس:  .11
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس إن عدد االنتهاكات واالعتداءات : رام هللا

إلسرائيلية بحق المقدسات اإلسالمية، والمسيحية في األرض الفلسطينية المحتلة خالل العام ا
، والمقابر، اإلبراهيمي والمسجدانتهاكات، طالت المسجد األقصى المبارك،  1,210الماضي بلغ 

 والكنائس.
مب بشأن االرئيس األميركي دونالد تر  إعالنأن وتيرة هذه االعتداءات تزايدت بعد  إلىوأشار دعيس 

القدس، مؤكدا أن مدينة القدس عربية فلسطينية، وستبقى العاصمة األبدية لدولة فلسطين، وهي 
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 إجراءاتالتي يقوم بها االحتالل هي  اإلجراءات، وكل اإلسرائيليمدينة محتلة من قبل االحتالل 
 تعسفية تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

جهته، أكد الشيخ حسين أن القدس دائما كانت تنتصر رغم الحروب المتواصلة بحقها، وحتى من 
 ولو طال الزمان.

وأبرز تقرير صدر عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية، عقب اختتام المؤتمر، أن المسجد األقصى 
كل أسبوع،  يتعرض لجملة من االعتداءات، واالنتهاكات الممتدة من يوم األحد إلى الخميس من

في كل شهر، يمارس خاللها المغتصبون صلوات تلمودية، وشروحات  اعتداءً  45–35لتصل الى 
 حول أسطورة "الهيكل المزعوم"، وسط دعوات لهدم المسجد األقصى، ومسيرات استفزازية.

 . اعتداء 12وبلغت االعتداءات على المساجد في الضفة الغربية 
 . اعتداءً  15مقابر نحو في حين وصلت االعتداءات على ال

 للسيد مسيئة شعارات وخط برسم بالقدس السالزيان الرهبان دير كنيسة على وقام االحتالل باالعتداء
 .المسيح

 14/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 "ائيلإسر ـ"بسحب االعتراف ب" المركزيتطالب "فلسطينية تسّلم  وشخصيةمؤسسة  1,500هللا:  رام .13
سلامت شخصيات ومؤسسات فلسطينية، أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة : محمود السعدي -رام هللا 

شخصية ومؤسسة، من أجل تسليمها للمجلس  1500التحرير الفلسطينية، مذكرة وقاع عليها نحو 
ن أجل مطالبته المركزي الفلسطيني المنبثق عن المنظمة، والذي ينعقد في رام هللا مساء يوم األحد، م

 باتخاذ قرار بسحب االعتراف بإسرائيل، وغيرها من القرارات.
وقال رئيس تجمع أهالي القرى والمدن الفلسطينية المهجرة، عمر عساف، وهو أحد الشخصيات 
الموقعة على المذكرة، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي ُعقد يوم األحد، في مدينة رام 

لمذكرة تنطلق من الواقع والمرحلة الراهنة، التي يجب علينا مراجعتها، بحيث نعيد هللا، إن "هذه ا
النظر في وظائف السلطة ومهماتها، وفي االتفاقات الموقعة كلها، وكذلك إعادة النظر في االعتراف 

 بإسرائيل والتنسيق األمني مع االحتالل، وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية".
مؤسسة وشخصية، والتوقيع عليها مفتوح، وُسلمت  1500رة وقاع عليها ولفت عساف إلى أن المذك

 ألمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتكون بين يدي المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
 14/1/2018العربي الجديد، لندن، 
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 قراقع: إسراء جعابيص ضحية الجرائم الطبية "اإلسرائيلية" .12
رئيس "هيئة شؤون األسرى والمحررين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية  أكد: رائد الفي - غزة

عيسى قراقع، أن األسيرة الجريحة إسراء جعابيص، هي ضحية سياسة الجرائم الطبية المتعمدة في 
سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، حيث أصبح االستهتار المستمر بصحة وحياة المئات من األسرى 

 ات والسياسات الثابتة لالحتالل وطواقمه".المرضى هو "السلوكي
وقال قراقع في تصريحات أمس األحد، "إن إدارة سجون االحتالل تماطل منذ سنوات في إجراء 
عملية جراحية عاجلة لألسيرة جعابيص، وتضرب بعرض الحائط كل الشكاوى والمطالب التي تدعو 

 روحها الخطيرة".إلى تقديم العالجات الالزمة لها، وعدم تركها فريسة لج
واعتبر أن إسراء شاهدًا واضحًا على ما يحدث بحق األسرى المرضى، خاصة المصابين والذين 

 تفاقمت األمراض في أجسادهم إلى درجة أن حياتهم أصبحت مهددة بالموت.
 15/1/2018الشارقة،  الخليج،

 
 الفاشيةالمركزي": يجب تجنيد كافة الطاقات ومحاصرة اليمين و المجلس  بركة بـ" .13

مب بشأن القدس هو اقال رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل محمد بركة: إن "إعالن تر : رام هللا
عدوان على شعبنا، ولكنه الفرصة للخالص من ورقة الوصاية األمريكية على العملية السياسية، ولم 

كد المكشوف والمعروف، نتوهم يوما بما يسمى الوساطة األمريكية، وأن نهج ترامب بفظاظته جاء ليؤ 
 ونحن ندرك الصعوبات واألخطار الحالية، لكن المستقبل سوف يكون كما نريد.

للمجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة  28وشدد في كلمته بالجلسة االفتتاحية للدورة الـ
يات وال تمنيات، إنما رام هللا، مساء يوم األحد، على أن فلسطين لن تشطب، وثقتنا وتفاءلنا ليسا غيب

بالشعب وبالحق وبالحتمية التاريخية رغم حلكة المرحلة، وشعبنا تجاوز مراحل احلك  إيمانهو 
 بكثير.

تدخل في باب االختالف  أنواعتبر بركة أن عار االنقسام وعاهة االنقسام ونكبة االنقسام ال يمكن 
اجه لشراكة نعم، لكن ال مبرر لتقديم المشروع، وأن هنالك حاجه ألجراء انتخابات نعم، وهنالك ح

 وهي استمرار هذا االنقسام المعيب. اإلسرائيليأثمن هدية لالحتالل 
استعاده العمل مع القوى الشعبية الملتزمة بالحقوق الفلسطينية في  إلىبحاجة  ناوشدد بركة على "أن 

لالستفادة من االنتشار  وضع مشروع متكامل إلىالعالم العربي وعلى المستوى الدولي، نحن بحاجة 
 أنفي مواجهة صفقة القرن، علينا  واألكاديميةالفلسطيني في العالم، وخاصة في األروقة العلمية 

مشروعهم  إقامةنعرض على اإلسرائيليين صفقة الحياة لمن يريد الحياة في مواجهة الذين يريدون 
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والعمل مع  اإلسرائيليأثير على الشارع على حرابهم وعلى احتاللهم واستيطانهم، هنالك نية للعمل والت
القوى التي تريد السالم كخيار استراتيجي، وان نكون حاضرين لسنوات طويله من النضال، واهم 

 ."مخططاتهم ومخاطرهم إلىالمهام اآلن محاصرة اليمين والفاشية محليا ودوليا والتنبه 
 14/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 يكشف عن اعتقال فلسطيني من الخط األخضر بتهمة التخطيط لهجوم لصالح "داعش" "الشاباك" .13

كشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك"، يوم األحد، عن اعتقال فلسطيني من مدينة الطيبة في 
 ."داعش"المثلث بالخط األخضر بحجة أنه خطط لتنفيذ هجوم تفجيري بالقدس لصالح تنظيم 

عاما( في بداية الشهر  27جهاز الشاباك، فإنه تم اعتقال الشاب حسن طاهر شيخ يوسف   وبحسب
 . مدعيا أنه كان يخطط لهجوم بإيحاء من التنظيم."داعش"الجاري، بدعوى ارتباطه بتنظيم 

 إلى أنه تم تقديم الئحة اتهام اليوم ضد الشاب تمهيدا لمحاكمته. وأشار "الشاباك"
 14/1/2018القدس، القدس، 

 
 تعليق الصيد في بحر غزة احتجاجا  على مقتل صياد برصاص مصري .13

عامًا(، برصاص جنود من سالح البحرية  33تل الصياد عبد هللا رمضان زيدان  قُ  عيسى سعد هللا:
المصرية، خالل تواجده على قارب صيد بالقرب من الحدود البحرية ما بين مصر وقطاع غزة، في 

 ساعة مبكرة من فجر أمس.
ووفقًا للمصادر المتعددة، فإن عددًا من مراكب الصيد، اقتربت من نقطة الحدود، خالل مطاردتها 
سرب أسماك، فتعرضت لطلقات نارية من زورق مصري كان يرسو قبالة الحدود، ما تسبب في 

لحاق أضرار بعدد من المراكب.  إصابة صياد، وا 
المصرية خالل السنوات الماضية، أثناء  وكان أكثر من صياد قتلوا أو أصيبوا برصاص البحرية

 عملهم على مقربة من نقطة الحدود.
من جهتها، أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة تعليق الصيد البحري لمدة يوم كامل، ابتداًء من 

 أمس وحتى مساء اليوم؛ احتجاجًا على قتل الصياد زيدان.
ادث قتل الصياد زيدان، بمطالبة الحكومة وعقاب نزار عياش، نقيب الصيادين في القطاع، على ح

الفلسطينية بضرورة مخاطبة الجانب المصري ومطالبته بفتح تحقيق مشترك في حادث قتل الصياد 
 زيدان.
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وقال عياش، لـ"األيام"، على هامش مشاركته في جنازة زيدان: إن الصياد زيدان قتل في المياه 
يتجاوز الحدود الفلسطينية؛ بدليل أن زمالءه الصيادين  الفلسطينية وخالل ممارسته لمهنة الصيد، ولم
 أخرجوه من البحر على ميناء رفح الفلسطينية.

وأضاف عياش: حتى في أسوأ األحوال، ولو صدقت الرواية المصرية، بأنه اجتاز الحدود، لماذا لم 
 يعتقلوه؟ وهل هذا يبرر القتل؟

 14/1/2018األيام، رام هللا، 
 

 األقصى المسجد يقتحمونيهودي ن مستوط 100أكثر من  .13
مستوطنين المسجد األقصى المبارك، في فترة االقتحامات الصباحية يوم  105اقتحم  المحتلة:القدس 

 األحد، والتي تمت من باب المغاربة عبر مجموعات متالحقة وبحراسة مشددة من قوات االحتالل.
التلمودية كانوا بين مجموعات المقتحمين،  وقال مراسلنا في القدس إن عددا كبيرًا من طلبة المعاهد

 وحاول عدد منهم إقامة طقوس تلمودية في المسجد المبارك.
 14/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 اإلبراهيمي المسجداألوقاف الفلسطينية تتهم االحتالل بالتزوير بخصوص  .34

يوم األحد، إن المستوطنين  أصدرتهالفلسطينية في بيان قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية ": بترا"
المتطرفين يعملون بكل الوسائل لتغيير الواقع الحالي للمسجد اإلبراهيمي، وذلك من خالل الكذب 

 والتزوير بالوقائع المتعلقة به.
هرون وأضافت "في الفترة األخيرة قام المستوطنون بنشر فيلم قصير على أحد المواقع اإلسرائيلية يظ

، وهذا األمر غير دقيق 4/1/2018فيه غرق منطقة "صحن الحرم" بمياه األمطار يوم الجمعة الموافق 
لعدد من األسباب أهمها أنه لم يتم تبليغ وزارة األوقاف بذلك في حينه، كما أننا ومن خالل متابعتنا 

قة "اإلسحاقية" أو لذلك في نفس الفترة المذكورة الحظنا عدم وجود آثار لتدفق المياه في منط
 "الحضرة" بجانب مقام السيدة سارة".

حجتهم بأن "سقف الحرم" سيحميه صيفًا وشتاًء فهو كالم عار عن الصحة؛ فما سيحمي  أنوأضافت 
الحرم هو السماح لوزارة األوقاف باألعمال التقنية الالزمة من تركيب لألغطية على مصارف المياه 

ها، والسماح لوزارة األوقاف بإجراء الصيانة للمزاريب الموجودة على وذلك لتعمُّد المستوطنين إغالق
سطح الحرم والتي تؤدي إلى تدفق المياه وعدم تصريفها بالشكل الصحيح عبر القنوات الموجودة 

 داخل الحرم.
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وقالت إن "سقف الحرم" بالشكل المطلوب إسرائيليًا إضافة لكونه تغيير بواقع الحرم الحالي، هو أمر 
 . وض بشكل كامل ومدان بشكل نهائي، وسيكون مضرًا بالحرم حيويًا وبيئياً مرف

 14/1/2018السبيل، عّمان، 
 

 المطران حنا: صامدون في الدفاع عن أعدل قضية عرفها التاريخ .33
ن إكس أمس األحد، ذقال المطران عطا هللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثو : وكاالت

ضية عادلة ومهما سعى البعض لتصفية القضية وابتالع مدينة القدس الفلسطينيين هم أصحاب ق
فستبقى القضية الفلسطينية قضية شعب حي يعشق الحرية وستبقى مدينة القدس عاصمة روحية 

 ووطنية لشعبنا.
وأضاف أن الفلسطينيين في مدينة القدس هم أبناء األرض وسدنة المقدسات، مضيفا: "نحن نفتخر 

ئنا لهذه األرض المقدسة، كما أننا نفتخر بأننا نسكن القدس بأجسادنا، ولكن القدس في فلسطين بانتما
ساكنة في قلوبنا وفي عقولنا وفي ضمائرنا. ال يحق ألي جهة سياسية في العالم أن تشطب وجودنا، 
وأن تلغي حقوقنا في المدينة المقدسة، ال يحق ألي جهة في هذا العالم أن تحولنا إلى ضيوف في 

ا فنحن لسنا ضيوفا عند أحد، ونحن أبناء هذه األرض المقدسة التي ننتمي إليها، وسنبقى كذلك بلدن
 رغما عن كل المؤامرات والضغوط التي تمارس على شعبنا الفلسطيني".

 15/1/2018الشارقة،  الخليج،
 

 القدس تمر نصرةلمؤ  لبي الدعوةدولة ت 86: رئيس جامعة األزهر .35
مختلف قارات العالم دعوة األزهر الشريف للمشاركة في مؤتمر نصرة دولة من  86لبت وكاالت: 

 القدس العالمي، المقرر عقده األربعاء المقبل. 
وفي بيان صحفي لألزهر الشريف أمس األحد، قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة األزهر 

رة القدس يحظى بحضور وعضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، إن مؤتمر األزهر العالمي لنص
دولة من مختلف قارات العالم، في جلسات المؤتمر التي  86غير مسبوق، حيث يشارك ممثلون من 

األزهر الشريف، »على أن « المحرصاوي»وشدد  تعقد على مدار يومين، بمركز األزهر للمؤتمرات.
على تأمين أوسع  وبتوجيهات من فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، حرص

مشاركة فعالة في جلسات المؤتمر، بما يسلط الضوء على مختلف جوانب قضية القدس، ويبلور 
 «.توصيات ونتائج تدعم صمود المقدسيين في وجه مخططات التهويد والتهجير

 15/1/2018الخليج، الشارقة، 
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 بالمنطقة "إسرائيلـ"ثيوبيا أداة لأنواب مصريون:  .31
نيون مصريون رفضهم لزيارة رئيس الوزراء اإلثيوبي، هايله ميريام ديسالين، إلى جداد برلما: السبيل

ثيوبي على حساب األمن المائي القاهرة، مساء األحد، لما تحققه من رسائل إيجابية للجانب األ
المصري، متهمين أديس أبابا بأنها "أداة للحلم الصهيوني في منطقة الشرق األوسط"، في ضوء 

  و ست سنوات بملف بناء سد النهضة.مماطلتها لنح
 14/1/2018، السبيل، عّمان

 
 : القدس مفتاح تحقيق السالم وحّل الصـراعات في الشرق األوسـطعبد هللا الثاني .33

استقبل الملك عبدهللا الثاني، في قصر الحسينية، امس األحد، وزيرة الدفاع األلمانية  بترا: – عمان
ع جرى خالله بحث العالقات بين البلدين الصديقين، خصوصا في أورسوال فون دير ليين، في اجتما

 المجاالت العسكرية والدفاعية.
وتناول اللقاء مستجدات األوضاع في المنطقة، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، 
حيث أكد الملك أن موضوع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة 

 ية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.الفلسطين
على أن القدس يجب أن تكون مدينة تجمع وال تفرق، وهي مفتاح تحقيق السالم وحل  الملكوشدد 

إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي  الملكوأشار  الصراعات واألزمات السياسية في الشرق األوسط.
العمل مع اإلدارة األمريكية للتوصل إلى  لمسؤولياته في دعم األشقاء الفلسطينيين، وكذلك ضرورة

 حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
 15/1/2018، الدستور، عّمان

 
 استهداف ألمن صيداالتفجير اإلرهابي الذي استهدف القيادي في حماس هو بهية الحريري:  .32

أمس، واستهدف  التفجير اإلرهابي الذي هز صيدا»اعتبرت النائب اللبنانية بهية الحريري ان : بيروت
محمد عمر حمدان هو استهداف ألمن المدينة، وال يمكن الجزم بخلفيته « حماس»القيادي في حركة 

 «.قبل استكمال التحقيقات وجالء الحقائق
ذ دانت التفجير، رأت أنه  يظهر أن هناك من يريد النيل مما حققته المدينة ومنطقتها ومخيماتها »وا 
ها بالتعاون بين كل مكوناتها ومع األجهزة األمنية والعسكرية والقضائية باتجاه تثبيت االستــقرار في

ومع األخوة الفلسطينيين، ورأينا كيف أن المخيمات في المرحلة األخيرة شهدت نوعًا من االستقرار 
 «.وهذا ما كان ليحصل لوال وعي كل القيادات الموجودة فيها
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ية ليسا بمنأى عن اخطار ليس أقلها الخطر اإلسرائيلي الساحة اللبنانية كما الفلسطين»ولفتت الى أن 
المستمر وشهدت صيدا في السابق جرائم تفجير مماثلة تبين ان وراءها العدو اإلسرائيلي، ما يتطلب 
منا جميعًا لبنانيين وفلسطينيين في هذه المدينة ومنطقتها ومخيماتها أعلى درجات الوحدة والتضامن 

ة والعسكرية التي لنا كل الثقة بها وبأنها قادرة على حماية االستقرار والوقوف خلف القوى األمني
تضامنها الكامل مع حركة »وعبرت الحريري عن  «.والسلم األهلي من خطر داخلي او خارجي

 ، متمنية الشفاء العاجل للقيادي حمدان.«قيادة ومسؤولين« حماس»
 15/1/2018الحياة، لندن، 

 
 اغتيال القيادي في حماس وراء محاولة"إسرائيل" بالوقوف  "الجماعة اإلسالمية" تتهم .33

سالمية بسام نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة اإل، أن 14/1/2018المستقبل، بيروت، نشرت 
، موضحًا اغتيال القيادي في حركة حماس محمد حمدان نها تقف وراء محاولةأحمود، اتهم اسرائيل ب

و في مخيم عين الحلوة أي خالفات فلسطينية أكن ليس هناك أن "هذه المعلومات ليست مؤكدة ول
ن حمدان ليس أتستدعي مثل هذا االستهداف وهذا ما يدفعنا الى اتهام العدو الصهيوني وخاصة 

 و في الوسط الصيداوي".أالسياسي  معروفًا على المستوى
يه محاولة اغتيال بسام حمود قال إن المكان الذي جرت ف، أن 15/1/2018الحياة، لندن، وذكرت 

وكانت « الجهاد اإلسالمي»سبق أن اغتيل فيه كادران اثنان قبل سنوات من حركة  كادر حماس
 الجريمة تحمل بصمات العدو اإلسرائيلي.

 
 محاولة لبث الفتنة بين الفصائل الفلسطينية بصيدا هوالتفجير اإلرهابي ": حزب هللا" .33

محمد حمدان في صيدا، القيادي في حماس " الذي استهدف أدان حزب هللا اللبناني التفجير "اإلرهابي
حداث فوضى بين الفصائل الفلسطينية.  وأكد أنه محاولة لبث الفتنة وا 

وأشار الحزب، في بيان له عقب محاولة اغتيال الكادر في حماس محمد حمدان، إلى أنها محاولة 
 لصرف النظر عن انتفاضة القدس.
ت واضحة إلصبع العدو اإلسرائيلي، وعمالئه إلثارة البلبلة ونشر وأكد أن هذا التفجير يحمل دالال

 الذعر على بوابة "صيدا عاصمة الجنوب والمقاومة".
وقال: إن هذا االنفجار يضعنا لبنانيين وفلسطينيين أمام توحيد الصف وتجاوز الخالفات، ويدعونا 

 المواطنين، وكشف الفاعلين.لاللتفاف حول األجهزة األمنية اللبنانية المطالبة بحماية أمن 
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وتابع: التفجير اإلرهابي الصهيوني بفعلته هذه يريد حرف البوصلة عن القضية المركزية فلسطين 
وعاصمته القدس، وإلجهاض غضب االنتفاضة المتوقدة، مؤكدا خيار المقاومة في تحرير األرض 

 واألسرى والمقدسات.
 14/1/2018المستقبل، بيروت، 

 
للعبث بأمن لبنان والمخيمات  عمل دائما  ت يوهباالنفجار  واضحة إسرائيل""بصمات ": أمل" .33

 الفلسطينية
محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس  استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك

، مشيرًا إلى أن بصمات العدو اإلسرائيلي واضحة فيه، وهو الذي يعمل دائما محمد حمدان في صيدا
أمن لبنان والمخيمات الفلسطينية لحرف األنظار عن جرائمه وعدوانه في األراضي الفلسطينية للعبث ب

 المحتلة، كما قال. 
وشدد حايك على أن هذا االستهداف مدعاة للتأكيد على وحدة الصف الفلسطيني، ورفض استهداف 

وهو الخطر  أمن المخيمات الفلسطينية، ولتوحيد جهود األمة كافة لمواجهة الخطر الحقيقي
 الصهيوني، مؤكدا التضامن مع الشعب الفلسطيني وانتفاضته.

 14/1/2018المستقبل، بيروت، 
 

 "إسرائيل"ستوجب من الجميع التنبه للخطر الذي تمارسه : محاولة االغتيال تالسنيورة .33
االرهابية "ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة : رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قال

التي استهدفت قياديا في حركة حماس، واستهدفت بالصميم األمن في لبنان وفي صيدا بهدف النيل 
من االستقرار الذي حققته المدينة على مدى السنوات القليلة الماضية والذي افسح المجال الستكمال 

لمدينة وجميع مكوناتها فضال عن الجهد المبذول الذي قامت به الحكومة ونواب ااإلنمائية، مسيرتها 
 بالتعاون مع األخوة الفلسطينيين للحفاظ على امن واستقرار المخيمات والجوار.

هذا العمل االرهابي يستوجب من الجميع التنبه للخطر الذي تمارسه اسرائيل وادواتها من اجل بث 
ثارة القلق مما يستدعي بذل المزيد من وحدة الموقف والصمود بوجه مخط  إسرائيلطات الفتنة وا 

العدوانية واستهدافاتها للوضع في لبنان برمته وعلى الساحة الفلسطينية فيه بشكل خاص. كما يتطلب 
دورها عاليا، المزيد من بذل الجهد ورفع الجهوزية األمنية  من القوى األمنية والعسكرية التي نثمن

 لكشف واحباط هذه المخططات.
 14/1/2018المستقبل، بيروت، 
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التي تعبث بالداخل  "إسرائيل"أدوات " يستنكر االنفجار بصيدا ويحذر من االشتراكي التقدمي" .24
 اللبناني
وحصل . في لبنان "حماس"استهدف ظهر أمس، انفجار هز مدينة صيدا، أحد كوادر حركة : بيروت

تان االنفجار، فيما كان يهم بدخول سيارته المركونة في موقف البناية التي يقطن فيها في محلة البس
 الكبير.

عمل إجرامي في سياق ضرب األمن »االنفجار معتبرًا أنه « التقدمي االشتراكي»استنكر الحزب و 
 «.واالستقرار اللبناني ويتزامن مع محاوالت تصفية القضية الفلسطينية

األدوات اإلسرائيلية التي تعبث بالداخل اللبناني وتحاول النفاذ إلى ضرب حق الشعب »وحذر من 
 «.ني في النضال المشروع من أجل قضيته الشريفةالفلسطي

تكاتف القوى الفلسطينية إلنجاز المصالحة الوطنية والتمسك بالحقوق الكاملة للشعب »ودعا إلى 
 «.الفلسطيني في إطار استعادة أرضه وعاصمته ودولته المستقلة

 15/1/2018الحياة، لندن، 
 

 طانيةوحدات استي بناءمنظمة التعاون اإلسالمي تدين  .51
دانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة مصادقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على ": الحياة" –جدة 
ع االستيطاني تعد عدوانًا »وحدة استيطانية استعمارية جديدة، مؤكدًة أن  1100بناء  سياسة التوسا

امة الدولة سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة للحيلولة دون إق
 «.الفلسطينية المستقلة

االستمرار في بناء المستوطنات اإلسرائيلية »وأكد األمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين أن 
ودعا العثيمين مجلس  «.وتوسيعها ُيعداان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

ياسة االستيطان اإلسرائيلية غير القانونية في كل األمن إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لس
 األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

 15/1/2018، لندن، الحياة
 

 .. اقتراحات أردنية بدعم مادي للمقدسيين"اإلسالميللتعاون  13الدورة " .52
التعاون اإلسالمي على دعم توافقت لجان اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة : بترا  -طهران 

والمسيحية في القدس المحتلة، في صيغة البيان النهائي  اإلسالميةالوصاية الهاشمية على المقدسات 
 للدورة.
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يأتي ذلك في وقت أكد فيه الوفد البرلماني األردني أهمية تضمين بند في التوصيات لتقديم الدعم 
افة الالجئين، قائال إن األردن يرفض أي تقليص الكافي للمملكة جراء ما تتحمله من أعباء استض

 للمعونات التي تقدم لمنظمة  األونروا(.
لالتحاد التي بدأت أمس في العاصمة اإليرانية طهران،  13جاء ذلك خالل اجتماعات الدورة 

 دولة إسالمية. 54بمشاركة برلمانات واتحادات 
قدسيين، والضغط على المجتمع الدولي لوقف واقترح الوفد األردني تقديم دعم مادي لدعم صمود الم

توجهات االحتالل في ابتالع مزيد من أراضي الضفة الغربية، فضاًل عن إعادة إحياء فكرة الوقف 
 على غرار األوقاف للقدس أثناء احتاللها من قبل الصليبيين. اإلسالمي

عضوا في اللجنة  ردناألوفي أولى اجتماعات االتحاد، توافقت المجموعة العربية على اختيار 
 .األديانالمختصة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار 

وباجتماع لجنة فلسطين المنبثقة من االتحاد، أكد السعود أهمية تضمين توصيات اللجنة ببند لدعم 
والمسيحية في القدس، قائال إن الحديث عن زيارات  اإلسالميةالوصاية الهاشمية على المقدسات 

ين كتطبيع مع دولة االحتالل أمر غير صحيح. في حين قدم مقترحا بزيارة األراضي فلسط
 الفلسطينية وقطاع غزة لكسر الحصار عنه.

وفي اجتماع اللجنة المختصة الدائمة للشؤون السياسية والعالقات الخارجية، أكد الوفد األردني أهمية 
ملكة جراء ما تتحمله من أعباء استضافة تضمين بند في توصيات اللجنة لتقديم الدعم الكافي للم

 الالجئين.
يرفض أي تقليص للمعونات التي تقدم لـ األونروا(، مضيفا أن الحديث عن  األردن إنوقال القيسي 

وأكد أهمية تضمين توصيات  ملف الالجئين يأتي في إطار قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
 والمسيحية في القدس المحتلة. اإلسالميةالمقدسات اللجنة بدعم الوصاية الهاشمية على 

 وتم التوافق في مختلف اللجان على دعم الوصاية الهاشمية في صيغة البيان النهائي للمؤتمر.
بدوره، قدم الظهراوي مقترحين لتضمينهما في البيان الختامي للمؤتمر ينصان على تقديم دعم مادي 

 80تقضي بدفع أهل القدس مبلغ  أبنيةالحتالل ضريبة لدعم صمود المقدسيين بعد فرض سلطات ا
دوالرا أميركيا عن كل متر لمباينهم، والثاني الضغط على المجتمع الدولي لوقف توجهات االحتالل 

 في ابتالع مزيد من أراضي الضفة الغربية.
احتاللها  ناءأثعلى غرار األوقاف للقدس  اإلسالميفكرة الوقف  إحياء إعادةمن ناحيته، اقترح دودين 

من الصليبيين، وكيف ظلت هذه األوقاف تدر المال الذي أدى في النهاية لتحريرها من أيدي 
 مغتصبيها.
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ببث هذا المفهوم والتشجيع عليه في بلدانها،  اإلسالميةتقوم كل وزارة أوقاف في الدول  أنكما اقترح 
 لهذه الدول. أوقافوزارة  43ون هناك وان تكون تلك الوزارات هي القيامة على تلك األموال وبذلك يك

 14/1/2018، الغد، عّمان
 

 تضامنا  مع القدس إسطنبولسباق للجري في  .53
شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم األحد، سباقا للجري، تضامنا مع مدينة القدس، إسطنبول: 

 شارك فيه عدد كبير من المواطنين األتراك واألجانب المقيمين فيها.
تموز بمنطقة "جكمكوي" وانتهى عند النصب التذكاري لشهداء  15اق من سبيل مياه شهداء وبدأ السب

 تموز عند جسر البوسفور بالجانب اآلسيوي من مدينة إسطنبول. 15
ونظمت الفعالية من قبل نادي "أونجو" للشباب والرياضة، بمشاركة بلدية إسطنبول الكبرى، وبلدية 

 ر" لألئمة والخطباء، تحت شعار "الَعَلم بيدك".منطقة أوسكودار، وجمعية "أوندا
وقال رئيس بلدية أوسكودار حلمي تركمان، في حديثه لوسائل اإلعالم، إنا الفعالية نظمت لالحتجاج 

وأكد تركمان  على قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بكامل مدينة القدس، عاصمة إلسرائيل.
يد أن يعرف العالم مدى حساسية القدس بالنسبة إلينا، وهذه المرة أنا القدس خط أحمر، قائال: "نر 

 ليست بالكالم بل بالفعل، على الرغم من برودة الطقس واألمطار، فعدد المشاركين كبير".
 14/1/2018، فلسطين أون الين

 
 مليون دوالر 60ـب لألونرواالدعم األمريكي  خفضترامب ينوي  .54

الرئيس األمريكي دونالد ترامب   ينوي تقليص الدعم  ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت  بأن
مليون دوالر   60" ألقل من النصف بمنح  األونروالوكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين "  األمريكي
 مليون دوالر. 125بدال من 

في نيته  األمر ولكنيتخذ بعد ترامب قرارًا نهائيًا في  واشنطن، فلمووفقا لمسؤولين أمريكيين في 
 مليون دوالر. 125مليون دوالر بدال من  60حويل فقط ت

الفلسطينيين  سيكون بإجبارلوكالة األونروا في المستقبل  األمريكيووفقا للمسؤولين، فالدعم المالي 
 ".إسرائيلالعودة لطاولة المفاوضات مع "

وث ال زالت لوكالة الغ األمريكيبأن قضية تقليص الدعم  األمريكيةخر قالت الخارجية آمن جانب 
 قيد الدراسة والبحث.

 15/1/2018، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم
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 موغيريني: االعتراف بفلسطين في ملعب دول االتحاد .55
استبقت مسؤول الشؤون الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني ": الحياة" –رام هللا 

وع المقبل، وألقت كرة تلبية مطالبه الرئيس باالعتراف زيارة الرئيس محمود عباس إلى بروكسيل األسب
بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في ملعب دول االتحاد كٍل على حدة، والتقت 
موغيريني مساء أول من أمس، السفير الفلسطيني لدى بلغاريا أحمد المذبوح، على هامش حفل تسلم 

 إذ جرى بحث ترتيبات زيارة عباس ولقائه وزراء االتحاد األوروبي.بلغاريا رئاسة االتحاد األوروبي، 
نهاء االحتالل»وكررت موغيريني التأكيد على موقف االتحاد  ، «الداعم لتطبيق حل الدولتين وا 

ال »، الذي «عاصمة إلسرائيل»والرافض إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 
نجاح لقاء الرئيس الفلسطيني مع »، ورجحت «ؤجج العنف في المنطقةيخدم العملية السياسية وي

ت موغيريني أن االعتراف بدولة فلسطين من حوأوض«. وزراء خارجية االتحاد وأن يفتح آفاقا جديدة
 «.يعود إلى كل دولة على حدة، وهو قرار سيادي لكل دولة»قبل دول االتحاد، 

خالل لقائه رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، إلى وعلى هامش الحفل، دعا السفير الفلسطيني 
دفع االتحاد نحو أخذ دور أكبر في رعاية العملية السياسية إلى جانب روسيا »تدخل حكومة بالده لـ 

، فيما أفيد بأن الرئيس البلغاري («1+ 5والصين، على غرار المفاوضات التي جرت مع إيران  
لمذبوح، عن ترحيبه لتحديد النصف الثاني من آذار  مارس( المقبل، رومن راديف، عبار خالل لقائه ا

لعب دورًا مميزًا في »موعدًا لزيارة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس، وحض المذبوح بلغاريا إلى 
 -حث دول االتحاد على االلتزام واحترام القانون والقرارات الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني

 «. العتراف بدولة فلسطين تنفيذًا لحل الدولتيناإلسرائيلي، وا
 15/1/2018، لندن، الحياة

 
 نتنياهو في الهند: تعزيز العالقات على حساب القضية الفلسطينية .56

بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة إلى الهند أمس األحد تستمر : نيودلهي ــ فايز الحق
ولين الهنود ويتخللها توقيع اتفاقات تعاون في مجاالت عدة، بما سيفتح ستة أيام، يلتقي خاللها المسؤ 

المجال أمام توسيع التعاون بينهما في ظل وجود حكومتين متطرفتين تريدان تعزيز التقارب، وفق ما 
يقول خبراء ومراقبون، وسط تخواف من أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات على موقف الهند من القضية 

 الفلسطينية.
يقًا على هذه الزيارة، قال الدبلوماسي الهندي األسبق، تلميذ أحمد، الذي عمل كسفير للهند لدى وتعل

سرائيل، لكن ال يمكن لنيودلهي أن  بلدان خليجية عدة، إنه توجد محاور عدة للتعاون بين الهند وا 
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ت الهند حق تتخلى عن موقفها تجاه فلسطين. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد": "منذ البداية دعم
الفلسطينيين على أراضيهم والقدس الشرقية كعاصمة دولة فلسطين المستقلة. وال يمكن للهند تغيير 
ال سيكون عليها أن تتخلى عن دعواها حول شطري كشمير اللذين تسيطر عليهما  موقفها هذا وا 

مب في األمم باكستان والصين"، مشيرًا إلى تصويت الهند ضد قرار الرئيس األميركي دونالد ترا
 المتحدة حول قضية القدس.

ولفت أحمد إلى أن الهند بلد ديمقراطي وتختلف آراء الزعماء حول القضايا الدولية، "فحتى خالل 
حكم رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي الذي ترأس أيضًا حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي 

سياسة حكومة الحزب نفسه التي يترأسها ناريندرا القومي، لم نر مثل التطرف الذي نراه اليوم في 
مودي"، قائاًل إن "هذا الحماس الذي نشاهده اليوم من اليمينيين قد يتالشى مع مر الزمان والتغير في 

 الحكم، فالعالقات الدبلوماسية والدولية ال تقام على المشاعر بل على أساس المصالح المشتركة".
الجامعة الملية اإلسالمية في نيودلهي، محمد صهيب، فلفت إلى وجود  أما أستاذ السياسة الدولية في

"عالقات وطيدة بين الطبقة العليا للهندوس والمتطرفين اليهود"، معتبرًا أنه "ال يوجد فرق في الرؤية 
القومية من حزب المؤتمر وحزب بهاراتيا جاناتا للعالم، ألن هناك سيطرة من الطبقة العليا للهندوس 

وجاه  1946"، مشيرًا إلى أنه "عندما عقد حزب المؤتمر، مؤتمر العالقات اآلسيوية في العام عليهما
دعوة إلى مندوبين اثنين من إسرائيل للمشاركة فيه، وبالتالي توجد عالقات قريبة ووطيدة بين 

  الصهيونية ونخبة من المثقفين الهنود الذين قادوا حزب المؤتمر".
اجهون اآلن أبشع أنواع التمييز العنصري، لكن العالم، مع الهند، صامت ورأى أن "الفلسطينيين يو 

حول هذا الموضوع كأنه ليس موضوعًا يجدر االهتمام به"، معتبرًا أن "الهند تحاول الوصول إلى 
تعريف جديد لهويتها واالنتقال من الديمقراطية الشاملة لكل الثقافات، إلى ديمقراطية تهيمن عليها 

 بية".ثقافة األغل
 15/1/2018العرب الجديد، لندن، 

 
 لزيارة نتنياهو مظاهرة غضب بنيودلهي رفضا   .57

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم األحد، مظاهرة غاضبة رفضا لزيارة رئيس : محمد وتد
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى الهند برقة عشرات رجال األعمال بزيارة 

 عاًما على استئناف العالقات الدبلوماسية بينهما.25أيام، وذلك بمناسبة مرور  6تستغرق 
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ورفع المشاركون في المسيرة األعالم الفلسطينية، وصورا لنتنياهو مخطوطة بعبارات التجريم، وأحرقوا 
وندد المتظاهرون بالجرائم التي ترتكبها  مجسما له، رفضا لزيارته وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

 إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
 14/1/2018، 48عرب 

 
 وفد برلماني إسباني يزور المجلس التشريعي الفلسطيني .58

من جانبهم، أكد . ، اليوم األحد، المجلس التشريعي الفلسطينيإسبانيزار وفد برلماني : رام هللا
لفلسطينية، وأشاروا إلى أعضاء الوفد الضيف أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دعما وتأييدا للقضية ا

أنهم مجموعة دعم وتأييد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ليس على المستوى السياسي فحسب 
نما كشعب إسباني يدعم القضية الفلسطينية.  وا 

 14/1/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 معهانفق حماس سيغير قواعد اللعبة  اكتشافتقديرات إسرائيلية:  .59

تواصلت في إسرائيل ردود الفعل حول اكتشاف نفق "حماس" األخير، وتفجيره، : عدنان أبو عامر
 جنوب قطاع غزة.

ونقل المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، يوآف زيتون، عن قائد المنطقة الجنوبية في 
تنفيذ عمليات مسلحة، جيش االحتالل، آيال زمير، أنهم عازمون على إحباط جميع األنفاق المعدة ل

 من أجل توفير الحماية لمستوطني غالف غزة.
وقال الناطق العسكري باسم جيش االحتالل، رونين مانليس، إن هذا النفق هو األول من نوعه الذي 
تم حفره في العام األخير، وما زال في مراحل البناء، من أجل استخدامه لتنفيذ عمليات مسلحة 

 قرب معبر كرم أبو سالم، واستغالله لتهريب وسائل قتالية. مزدوجة في أكثر من جانب
وأضاف: "شكل النفق لحماس ثروة استراتيجية حقيقية، لكننا سنواصل العمل ضد األنفاق دون أن 
يتدهور الوضع األمني في غزة، ورغم أنه النفق الرابع الذي يتم اكتشافه خالل الشهور الثالثة 

 ه".األخيرة، لكنه مختلف عن ما سبق
وزعم وزير شؤون االستخبارات، يسرائيل كاتس، أن "حماس" تلقت ضربة قاسية من اكتشاف النفق، 
الذي تم عبر طرق تكنولوجية خاصة، بجانب بناء السور التحت أرضي لمواجهة األنفاق الهجومية، 

 بما يضع حدا نهائيا لهذا التهديد.
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رائيل، فهي ال تستطيع احتالل مناطق فيها، أو وتابع: "أنفاق حماس ليست تهديدا استراتيجيا على إس
تعريض أمن مواطنيها للخطر، لكنها تهديد خطير بمستويات عسكرية، تستخدمها حماس الختطاف 

 جنود، وقتل إسرائيليين".
وقال الخبير العسكري اإلسرائيلي بصحيفة مكور ريشون، يوحاي عوفر، إن النفق المكتشف جنوب 

اللعبة مع "حماس"، زاعما أنه تم اكتشافه قبل أسابيع، لكن تفجيره تم الليلة  غزة من شأنه تغيير قواعد
 الماضية، ما يجعل "حماس" في وضع صعب ال تحسد عليه.

وأضاف: "النفق حصل في وقت يشهد القطاع فيه تصعيدا عسكريا، حيث يتواصل إطالق القذائف 
في اكتشاف األنفاق، فإن حماس قد تفاجئه الصاروخية باتجاه إسرائيل، ورغم القدرات الكبيرة للجيش 

 من خالل وسائل يتم تمريرها بعيدا عن أعين المخابرات اإلسرائيلية".
ونقل مراسل صحيفة هآرتس، يانيف كوفوفيتش، عن منسق شؤون المناطق الفلسطينية في الحكومة 

ية عن أنفاق أخرى، اإلسرائيلية، يوآف مردخاي، قوله إن إسرائيل بين أيديها معلومات أمنية إضاف
زاعما أن العقل اليهودي وجد حال لهذا التهديد، من خالل توفير قبة حديدية أرضية لمواجهة هذه 

 األنفاق، وفي الفترة القريبة سيتم اإلعالن عن اكتشاف أنفاق جديدة.
ليبرمان  ونقل الخبير العسكري اإلسرائيلي في القناة الثانية، روني دانيئيل، عن وزير الدفاع أفيغدور

سيشهد إنهاء ظاهرة األنفاق، متوقعا عدم اندالع مواجهة عسكرية واسعة في  2018أن العام الجاري 
الجبهة الجنوبية، ألن حماس مثل إسرائيل ال تعرف كيف ستنتهي الحرب القادمة، ولذلك فال حاجة 

 لها بها حاليا.
دالع المواجهة الشاملة، بما في وأضاف: "استراتيجيتنا واضحة: سنواصل الضغط على حماس قبل ان

 ذلك الرد على القذائف الصاروخية، ومواجهة األنفاق، وتوفير الحماية لسكان الجنوب".
ونقلت القناة السابعة التابعة للمستوطنين عن الجنرال يوم توف سامية القائد السابق للمنطقة الجنوبية، 

ا، من خالل إدخال قوات سرية لتنفيذ أنه يجب مواصلة مهاجمة "حماس" دون تقديم االعتذار له
 عمليات موضعية، ومهاجمة أهداف مركزية، واغتيال قادة كبار.

ووصف تفجير النفق بأنه عملية وقائية يجب االستمرار في مثلها للحيلولة دون تقوية "حماس" 
 عسكريا، "وبهذه الطريقة نسعى لمعالجة جذور المشكلة"، على حد وصفه.

 15/1/2018، 21عربي
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 "المقاطعة"عن حماس والجهاد وقرار  .61
 عريب الرنتاوي
أجد لحركتي حماس والجهاد، العذر كله، لمقاطعة اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، مع أن القرار أعطى صورة قاتمة عن حال المصالحة، وذكرنا في غمرة األحاديث 

عميقًا في السياسة والجغرافيا والمؤسسات والمصالح بين المتفائلة عنها، بأن االنقسام ما زال يضرب 
 قطبيه وطرفيه المصطرعين.

أما العذر، فهو كامن فيما قالته الحركتان من خالل بياناتهما الرسمية وتصريحات النطاقين باسم 
ه الفصيلين الوازنين ...عدم عقد اجتماع لعطار القيادي المؤقت، بعث برسائل سلبية للفصليين، إذ إن

اإلطار الوحيد الذي يتمثالن فيه، ومن خالله كان يمكن لهما أن يسهما في صياغة جدول أعمال 
” انعدم الشهية“والتوصيات المرفوعة إليه ... تعطيل اإلطار المؤقت، مؤشر دائم على ” المركزي“

 الفلسطينية الرسمية للمصالحة.
في دعوة الفصيلين للمشاركة، ” م الجديةعد“والتشبث بانعقاد المجلس في رام هللا، مؤشر آخر على 

فالكل يعرف أن القيادات الوازنة للتنظيمين، تتوزع بين غزة والخارج، أما الضفة الغربية فهما يخضعنا 
فيها لمطاردة إسرائيل، وليس لديهما قيادات وازنة، أقله خارج السجون، ومن أراد للفصيلين أن يحضرا 

ليه أن يعقد االجتماع في غزة أو الخارج ... التشبث برام هللا بفاعلية، وليس كشاهدي زور، كان ع
مكانًا النعقاد االجتماع، يضمر رغبة في عدم حضور الفصيلين، وفي أحسن األحوال، يضمر رغبة 

 في عدم حضورها الفاعل والنشط.
إلى مقر لمختلف االجتماعات والمؤسسات ” عاصمتها المؤقتة“نفهم أن تسعى السلطة في تحويل 

الفلسطينية، لكن السلطة تعرف أنها ال تملك زمام قرارها وسيادتها ال على رام هللا وال على المعابر 
الُمفضية إليها ... وثمة عناصر محسوبة على السلطة، ُمنعت من المشاركة في اجتماعات المركزي 

ك حين يتصل بسبب عدم صدور الموافقة اإلسرائيلية، أو عدم صدورها في الوقت المناسب، فما بال
األمر بقيادات الصف األول للحركتين، ولنا في محاولة اغتيال األخ أسامة حمدان في بيروت، داللة 

 على ما نقول وما يقوله الفصيالن.
والراهن أن السلطة ال تخفي اآلن، وال من قبل، رغبتها الجارفة في التحكم بمخرجات الجدل 

أن ترى في المؤسسة الفلسطينية أصواتًا وازنة، تدعو الفلسطيني الداخلي ... وآخر ما تحتاجه هو 
لخيارات أبعد من تلك الخيارات المتواضعة التي استقرت عليها في مواجهة قرار ترامب وصفقته 

ن كانت ترغب في استمرار  ، بل وربما تحقيق خطوات ”الحديث عن المصالحة“المنتظرة ... وهي وا 
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دًا بمصالحة تنتهي إلى الشراكة في عملية صنع القرار، هذا صغيرة على طريقها، إال أنها ال تفكر أب
 آخر ما تريده السلطة، سيما وهي تتعرض لضغوط األشقاء واألعداء، المتعاظمة هذه األيام.

ال يعني ذلك أبدًا، أن نوايا الطرف اآلخر  حماس( حيال المصالحة والشراكة، صافية ومخلصة 
ًا بالسلطة واستعدادًا للتساوق مع مقتضيات الوصول إليها لقضية الشراكة، فقد أظهرت الحركة شغف

والبقاء فيها، ما يفوق استمساكها بأولويات القضية الفلسطينية وحاجة الشعب الفلسطيني للتوحد في 
مواجهة ما يحيط به من مؤامرات، وما يحيق بقضيته الوطنية من مخاطر وتهديدات ... لكننا مع 

عها الجهاد، أن تكون دعوتيهما للمشاركة في اجتماعات المجلس ذلك، نفهم أن ترفض حماس، وم
 أو على طرازها.” حفالت الزفاف“المركزي من شاكلة الدعوات المستخدمة في 

ثم، أننا وماليين الفلسطينيين وأصدقائهم، مللنا من هذا التناوب على تعطيل مسار الفلسطينية، فحين 
يرة ُتدبر األولى ... مللنا هذا التناوب في تحمل أوزار تُقبل فتح، ُتدبر حماس، وحين تُقبل األخ

المسؤولية عن فشل مشاريع الوحدة، حتى في الميدان، وليس الوحدة السياسية والمؤسسية فحسب ... 
سئمنا هذا التالوم المتبادل بين فريقي االنقسام، اللذين يتقاسمان المسؤولية عن تأبيده وتكريسه، سيما 

يد والتبديد اليوم، هو القضية الوطنية للشعب الفلسطيني برمتها، فإن لم تكن وأن ما يتعرض للتهد
القدس وعودة الالجئين ووقف االستيطان الزاحف، أسباب كافية لنبذ الخالف واالصطفاف كتفًا إلى 
كتف، في ميادين المواجهة وخنادقها،ـ فما الذي سيجمع هؤالء، وما الذي سيقنعهم بالتخلي عن 

 صالحهم الفئوية المغلقة؟أنانيتهم وم
ذا  ذا كان األصل في دعوة المجلس المركزي لالنعقاد هو الرد على القرار األمريكي بشأن القدس، وا  وا 
كان فريقا االنقسام شديدي القناعة بأن المصالحة والشراكة هي أقصر الطرق للرد على هذا القرار، 

. وهل هذه هي المحاولة الفضلى، إلقناع بهذه الطريقة؟ ..” المركزي“فهل كان يتعين إدارة ملف 
الجميع باالنضواء تحت مظلته؟ ... وهل هذه الصيغة الفضلى للشراكة الوطنية التي تتشدق بها 

 بعض القيادات الفلسطينية؟
 15/1/2018، الدستور، عّمان

 
 2018في العام  "إسرائيلـ"الجبهة الشمالية التحّدي األكبر ل .61

 عمير رابابورت
هادئة نسبيًا بالمنظور األمني اإلسرائيلي، لكن نهايتها شهدت توترات حادة على  2017كانت سنة 

 الجبهات المتعددة.
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 . إيران والجبهة الشمالية: 1
تشكل الجبهة الشمالية التحداي األكبر الذي تواجهه إسرائيل وعلى ما سيبدو ستواجهه خالل سنة 

بنان  بما في ذلك فرار رئيس الحكومة سعد . األحداث الداخلية الغريبة التي تجري في ل2018
( تسرق من "حزب هللا" قدرا كبيرا من االهتمام، على حساب 2017الحريري ثم عودته، في أواخر 

العدو اإلسرائيلي، غير أن الخطوات اإليرانية التي تشمل أيضا إنشاء قاعدة ثابتة على األراضي 
د تهديداتها ضد إسرائيل تحسبا الحتمال تعرض السورية، تحمل أهمية عظمى: فإيران تتجهز لتصعي

منشآتها النووية للهجوم. ولذا يشكل التواجد اإليراني الرسمي على األراضي السورية خطرا جسيما ال 
 مثيل له. 

التخوف األكبر هو من قيام إيران مستقباًل بنقل بطاريات دفاعات جوية متطورة جدا وصواريخ 
حرية الحركة البحرية والجوية. وستمثل هذه الخطوة بداية حرب كبيرة حديثة، برية وبحرية، تحدا من 

 بالصواريخ.    
تدور من وراء الكواليس وفي أنحاء متعددة من العالم، اتصاالت سياسية واسعة جدًا ترمي إلى منع 

ات الوجود اإليراني الدائم في سورية. وقد وظفت إسرائيل جهودا هائلة في واشنطن بغية تنبيه الوالي
المتحدة إلى هذه األخطار  المحدقة بالجار اآلخر في المثلث الحدودي: األردن( بيد أن األميركيين 

 ال يبدون اهتماما خاصا بسورية. 
روسيا هي الطرف المسيطر في سورية عقب انتصار بشار األسد في الحرب األهلية. ويقول الروس 

ه منهم  بما في ذلك إسرائيل(، بينما يفعلون ما لكل واحد من األطراف المعنية األخرى ما يودا سماع
يخدم المصالح الروسية  التي تنسجم في هذه المرحلة بصورة جيدة مع المصالح اإليرانية(. ولذلك 
، بعد أسبوعين فقط من زيارة وزير  قال رئيس الحكومة الروسية إن الوجود اإليراني في سورية شرعيا

بدائه الكثير من الودياة  والقليل جدا من الخطوات العملية ضد التوسع  الدفاع الروسي إلى إسرائيل وا 
 اإليراني(. 

لكنا التصعيد الكالمي انتقل إلى األفعال. فطبقا لما نشر يبدو أن إسرائيل تسعى، بخطوات عملية، 
إلحباط محاولة إنشاء القاعدة اإليرانية، بما في ذلك بوساطة الهجمات المباشرة. هذا هو على األقل 

لسياق المرجح لقراءة وفهم التقارير اإلعالمية التي تحدثت عن تعرض المعسكر اإليراني الُمقام هذه ا
. 2017األيام بالقرب من مدينة الكسوة، شمال دمشق، إلى غارات جوية وهجمات برية في نهاية سنة 

حمل المسؤولية والالفت أن إسرائيل ال تعتمد، خالل األشهر األخيرة، سياسة واضحة ومثابرة بشأن ت
عن الهجمات في سورية. فهي ُتعلن مسؤوليتها في بعض األحيان، بينما "ال تعقيب" في أحيان 

 أخرى.  
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إن الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سورية، سواء على األرض أو من الجو، ما تزال مصحوبة 
لة غايتها التوضيح  لسورية باألساس( أن إسرائيل  ستواصل اإلصرار على عدم بجهود دبلوماسية مكماِّ

قيام قاعدة إيرانية في سورية. لكن المشكلة أن اإليرانيين ليسوا أقل إصرارًا وتصميمًا. إنهم يرغبون في 
وا فيها بالدماء  دماء مقاتلين  جني ما يعتبرونه ثمار االنتصار في الحرب األهلية السورية التي ضحا

 لبنانيين من "حزب هللا" بشكل أساسي(.   
، كان يبدو أن التموضع اإليراني في لبنان  بمصادقة روسية( أصبح حقيقة ناجزة 2017نهاية  حتى

غير قابلة لالرتداد. في ضوء ذلك فإن هضبة الجوالن السورية ستكون جزءا ال يتجزأ من أي جبهة 
سرائيل متمترستين في  شمالية من اآلن فصاعدًا، وليس لبنان وحده فقط. وطالما بقيت إيران وا 

 مواقفهما، سيبقى التوتر في تصاعد مستمر. ويبدو أن القصة ما زالت بعيدة جدا عن االنتهاء. 
ضد سياسة نظام الماللي هي التي  2017هل موجة االحتجاجات الجماهيرية التي انفجرت في نهاية 

اق إلغاء االتف 2018سُتحدث التغيير في السياسة اإليرانية؟ من الصعب التكهن. وهل ستشهد سنة 
 (؟ هنا أيضًا من الصعب التكهن.   1+5النووي بين إيران والدول الست العظمى  مجموعة الدول الـ 

 
 :  . أنفاق وطائرات من دون طيار من غزة2

، ثمة توتر شديد أيضا على الجبهة مع قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس. 2018منذ بداية 
يق. فإيران تحوال مبالغ طائلة من األموال، وخاصة لتنظيم ثمة في هذه الجبهة أيضا تدخل إيراني عم

الجهاد اإلسالمي الذي تطالبه "بالمقابل" بتسخين األوضاع. أما التنظيم الذي يحكم في قطاع غزة، 
"حماس"، فليس معنيًا بفتح جبهة فورية في مقابل إسرائيل اآلن، بينما يبذل كل ما في استطاعته 

   لالستعداد للحرب المقبلة.
كان اتفاق المصالحة بين "حماس" في قطاع غزة وحركة فتح، التي تسيطر في الضفة الغربية، 

س بالنسبة للفلسطينيين في سنة  . لكن المؤشرات العملية على هذه المصالحة 2017الحدث المؤساِّ
 قليلة جدًا وال تتجسد في ما يزيد على وجود مراقبين من جانب السلطة الفلسطينية في المعابر

 الحدودية غير النشطة إطالقًا تقريبًا المحيطة بقطاع غزة. 
ثمة تخوف في إسرائيل من أن حركة حماس تعكف على إعداد مفاجأة كبيرة جدًا استعدادًا للمعركة 
المقبلة قد تكون على شكل أسطول من الطائرات من دون طيار المزودة بأسلحة وذخائر ليتم 

في إسرائيل جهود كبيرة من أجل توفير ردود مناسبة للمفاجآت  إطالقها نحو إسرائيل، ولذا تُبذل
( ـ 2014المحتملة، وفي مقدمها بصورة أساسية مفاجأة المعركة السابقة  عملية "الجرف الصامد"، 

 األنفاق التي تخترق األراضي اإلسرائيلية.  
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شراف إن الرد على األنفاق هو تكنولوجي  تطوير وسائل تكنولوجية لكشف األنفاق،  تحت قيادة وا 
ستنهي  2018"مديرية تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية" في وزارة الدفاع( وهندسي: خالل سنة 

األجهزة األمنية حملة واسعة للكشف عن األنفاق وبناء جدار تحت األرض بتكلفة بضعة مليارات من 
 الشواكل. 

، إذ إن اقتراب قوات الجيش اإلسرائيلي من أي أعمال البناء الواسعة تخلق في حد ذاتها توترا شديدا
نفق يزيد من احتمال التصعيد الشامل، مثلما بدأت حرب "الجرف الصامد" بسبب تفجير الجيش 

 اإلسرائيلي نفقًا تحت األرض. وقد تنجر األطراف إلى مواجهة عسكرية هي غير معنية بها أصاًل.
 
 . حرب دينية و"إرهاب" أفراد: 3

قال رئيس "جهاز األمن العام"  الشاباك( نداف أرغمان إن الهدوء النسبي السائد  2017في نهاية سنة 
في الضفة الغربية مخادع، ذلك أن التوتر تحت السطح ملموس جدًا، كما قال. ثمة انخفاض في 
عدد العمليات، لكن السبب المركزي لذلك هو النجاح في إحباط مئات العمليات، بما في ذلك الكبيرة 

اسية جدًا. وأضاف أرغمان، خالل تقرير قدمه في الكنيست، إن رئيس السلطة الفلسطينية، والق
نه في حال حصول تغيير في السلطة فليس من المستبعد أن تسيطر  محمود عباس، ضعيف جدًا وا 
"حماس" على الضفة الغربية أيضا مثلما حدث في قطاع غزة. وال يتوقع "الشاباك" أن يستمر اتفاق 

ة ويصمد لفترة طويلة. هذا السيناريو الذي عرضه أرغمان يشكل كابوسًا بالنسبة لحركة المصالح
فتح: تدرك األجهزة األمنية اإلسرائيلية أن التنسيق األمني في إحباط العمليات العسكرية ضد إسرائيل 
ال ينبع من محبة إسرائيل، إنما من الخشية من تنامي قوة "حماس" ومن احتمال سيطرتها على 

. هذا هو الخوف 2007السلطة من خالل انقالب عسكري دموي كالذي حدث في قطاع غزة سنة 
 الذي تجري تغذيته من حين إلى آخر.  

في اإلجمال األخير، ال يزال التنسيق األمني بين قوات األمن الفلسطينية وجهاز "الشاباك" قائما 
رهاب" األفراد التي بلغت ذروتها في ومستمرا وقد ساعد بدرجة كبيرة في محاصرة وتقليص موجة "إ

. وقد تصرفت إسرائيل بحكمة واضحة في معالجة هذه الموجة، إذ امتنعت عن 2017بداية سنة 
فرض حصار شامل وقاس على المدن الفلسطينية فأتاحت للجمهور الفلسطيني إمكان مواصلة حياته 

 الطبيعية كالمعتاد. 
باراتية على نطاق واسع من المصادر العلنية  وخصوصًا في المقابل، ساعد جمع المعلومات االستخ

من شبكات التواصل االجتماعي والشبكة العنكبوتية( في الوصول مسبقًا إلى أشخاص كانوا 
 يخططون ويعتزمون تنفيذ عمليات عدوانية، ثم في إحباط مخططاتهم.
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بشأن االعتراف  2017من جهة أخرى كان بيان الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في نهاية سنة 
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية من تل أبيب إليها، بمثابة صب الزيت على النار. 
فالقدس مسألة حساسة جدًا، ومن شأن إعالن ترامب هذا إدخال عناصر الحرب الدينية على الصراع، 

يهود أيضًا ضد مواقع إسالمية  السياسي والجغرافي في جوهره. إن "إرهاب" األفراد  الذي قد ينفذه
 ، وال سيما إذا ما وقعت عملية قاسية.2018حساسة( قد ُيشعل حريقا واسعا خالل سنة 

 
 . ثروة استراتيجية: مصر واألردن والسعودية:4

أيضًا أحداث إيجابية بالنسبة إلسرائيل من الناحية  2017ليس كل شيء سلبيا. فقد وقعت سنة 
ن إيران تبني محورا شيعيا ذا تتابع إقليمي وترسل أذرعها إلى جميع الجهات االستراتيجية. فحقيقة أ

  بما في ذلك الحرب الدامية في اليمن( تؤدي إلى بناء وتوحيد محور سناي معتدل في مواجهتها. 
بالنسبة إلسرائيل، ثمة أهمية قصوى للتحالف االستراتيجي مع جارتيها من الشرق والغرب، األردن 

ليفاتها األبعد أيضا، وفي مقدمها السعودية، هي جزء أساسي من المحور المناو  ومصر، لكن ح
إليران. ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يحكم البالد فعليا، يثبت أنه قائد شجاع مصمم 
على لجم التهديد اإليراني وال يتردد في محاربة التنظيمات اإلرهابية السنية، وخاصة "داعش"  الذي 

ني بهزيمة ماحقة خالل السنة األخيرة( و"القاعدة". كما أن التنسيق المتواصل بين إسرائيل وقوات م
 األمن الفلسطينية في الضفة الغربية الذي ذكر آنفا ليس مفهوما ضمنا.  

يمرا لبنان بتحوالت داخلية تجعل من الصعب على "حزب هللا" القيام بأي عمل استفزازي ضد إسرائيل 
ارة الطوائف األخرى ضد الشيعة في لبنان  الذين يخشون ردة فعل إسرائيلية قاسية(. من دون إث

جمااًل فإن حقيقة فهم الصراع مع إسرائيل واعتباره أكثر فأكثر واحدا فقط من سلسلة صراعات دولية  وا 
 ال نهائية، وليس الصراع األساسي واألوحد، تخدم المصلحة اإلسرائيلية بصورة كبيرة.

 ديفنس "إسرائيل
 14/1/2018، األيام، رام هللا
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 رون بروشاور
حدى المصاعب المركزية في الطريق  طبيب يبحث عن عالج للمرض ملزم بأن ُيشخص السبب. وا 
إلى حل النزاع بيننا وبين الفلسطينيين هي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، األونروا، التي 

 ت بشكل حصري للعناية بالالجئين الفلسطينيين فقط، وهي ُتخلاِّد َوه َم العودة.كانت أقيم
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مليون  66، في السنوات األخيرة بنحو UNHCRُتعنى وكالة الالجئين العالمية في األمم المتحدة، 
الجئ حقيقي من الحروب األهلية، النزاعات المضرجة بالدماء والكوارث الطبيعية. وبالتوازي، فإن 

ألف فقط، تعنى  700روا التي أقيمت على نحو خاص لالجئين الفلسطينيين حين كانوا نحو األون
مليون نسمة ُتعراِّفهم الجئين، ولكن ليس بينهم وبين اللجوء إال صلة مصادفة  5.3اليوم ظاهرا بـ 

 تماًما.
ثلثي عدد قسم من الالجئين ال يوجدون على اإلطالق. فاإلحصاء السكاني األخير في لبنان وجد أن 

ألف نسمة، ال يوجدون إال في تقارير  300الالجئين الذين تبلغ الوكالة عنهم، ببساطة وهميين. 
الوكالة، أما في الواقع فقد اختفوا. واضح أن للوكالة مصلحة في تضخيم األعداد ـ فهم يصنعون من 

 246م المتحدة لالجئين: هذا عمال جيدا. ميزانيتهم لالجئ أكبر بأربعة أضعاف من ميزانية وكالة األم
 .58دوالرا مقابل 

ولدت األونروا بالخطيئة وتعيش بالخطيئة. المنظمة تخلد مسألة الالجئين الفلسطينيين، تمنع الوصول 
 إلى تسوية سياسية، تسهم في التحريض المناهض إلسرائيل وتمس العناية بالالجئين الحقيقية.

نا ليس فقط بغياب التسوية في الحاضر، بل ونظمن أنه طالما وجدت األونروا، فإننا نحكم على أنفس
عشرين سنة، حين يصل تالميذ األونروا الحاليين إلى الرشد بعد سنوات من  أوحتى بعد عشر 

التحريض أال يكون عندها أيضا أي تغيير إيجابي. ينبغي النظر إلى المصلحة اإلسرائيلية بعيدة 
 ى تسوية سالم في المستقبل.المدى وكذا لمصلحة كل من يريد الوصول إل

العالم يعرف هذا، إسرائيل تعرف هذا، ولكن كان مريحا للجميع الجلوس جانبا وعدم عمل أي شيء 
إلصالح هذا الخلل التأريخي. إلى أن جاءت إدارة ترامب وقالت بشكل واضح إن األونروا هي جزء 

 من المشكلة وال يمكنها أن تكون جزءا من الحل.
واليات المتحدة أنها تفكر بوقف التمويل األمريكي للوكالة، كان يتعين على إسرائيل عندما أعلنت ال

أن تتبنى االقتراح بكلتي اليدين. الرد اإلسرائيلي، الذي عكس نهج جهاز األمن، كان مترددا 
ومتلعثما؛ فقد عبر عن قصر نظر وتفضيل الهدوء في المدى القصير الذي من شأننا جميعا أن 

 اليا في المدى المتوسط والبعيد.ندفع ثمنه غ
يخشى جهاز األمن من عدم االستقرار، إذا ما توقف التمويل للوكالة. وبرأيي، توجد منظمات في 

، يمكنها بشكل UNOP، وكالة التنمية، وUNDPاألمم المتحدة تعمل منذ اآلن في الميدان مثل الـ 
لسطينيين الذين يتلقون المال والخدمات من سريع نسبيا أن توفر الخدمات اإلنسانية. فالكثير من الف

األونروا لن يذرفوا أية دمعة إذا ما تلقوا هذه المساعدة من جهة أخرى لم تقم بتلقينهم. هل هذا سهل؟ 
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ال. هل بعض حجج جهاز األمن منطقيا؟ نعم. ولكن هذه نظرة إلى المدى القصير. عندنا هنا قنبلة 
ذا لم نفككها اآلن، فإنها  ستتفجر لنا في الوجه في المدى البعيد. متكتكة، وا 

نحن نقف في مفترق تأريخي. فاإلدارة األمريكية تجلب تفكيرا جديدا بالنسبة لألمم المتحدة وللشرق 
األوسط، وليست مستعدة ألن تمول منظمات تعمل ضد األمن القومي األمريكي. في حالة األونروا، 

مية لدولة إسرائيل، وكل من مع التسوية السلمية في هذه منظمة تعمل بخالف المصلحة األمنية القو 
المنطقة. وسيكون إغالق األونروا خطوة أولى في الطريق إلى شفاء المريض قبل أن يصبح المرض 

 خبيثا.
 14/1/2018إسرائيل اليوم 
 15/1/2018القدس العربي، لندن، 
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