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 الفلسطينية المساعدات لبرنامج دوالر مليون 65 تجم ِّد المتحدة الواليات .1
واشنطن ارسلت  أنالثالثاء يوم  األميركيةأعلن مسؤول في وزارة الخارجية  :اتسعيد عريق - واشنطن

( حتى تتمكن من االستمرار في األونرواالمتحدة لغوث الالجئين ) األمموكالة  إلىمليون دوالر  60
 .إضافيمليون دوالر  65عملها لكنها احتفظت بمبلغ 

وتمويلها"، بينما تطلب  األونروايقة عمل مراجعة في العمق لطر  إلىوقال المسؤول "هناك حاجة 
 كبر.أالمساهمة بشكل  األخرىواشنطن من الدول 

إدارة الرئيس األميركي دونالد قررت  إنوقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية هيذر ناورت 
 ونروا،لألمليون دوالر من المساعدات األميركية المخصصة  125مليون دوالر من أصل  65حجب 
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مليون  60، فيما قررت أن تجمد مبلغ 2018اقتطاع أكثر من نصف المساعدات األولى لعام  أي
 ونروا مراجعة للياتها في تقديم المساعدات".األدوالر إلى أن "تعيد 

 وقالت ناورت "لقد أخبرنا األمم المتحدة والوكالة خطيًا بقرارنا هذا".
أن ما إذا كانت هذه اإلجراءات تمثل عقابًا وقالت ناورت ردًا على سؤال وجهته "القدس" بش

للفلسطينيين لعدم انضمام السلطة الفلسطينية لمفاوضات سالم غير موجودة باألساس "إننا نطلب من 
الدول األخرى العربية وغير العربية التي تنتقدنا دائما أن يعوضوا هذا النقص: إننا نحن دائمًا كرماء 

 تكاليف".ونريد لآلخرين مشاركتنا بهذه ال
 16/1/2018القدس، القدس، 

 
 واالستحواذ على إيرادات غزة ""ابتزازهاـحماس ب وتتهم تؤيد قرار "المركزي"... الحكومة الفلسطينية .2

 ييوم الثالثياء ،خالل جلسته األسبوعية التيي عقيدها فيي رام هللا الفلسطيني، أكد مجلس الوزراء :رام هللا
، تأييييده للمواقيف التييي أعلنهيا الييرئيس محميود عبيياس فيي خطابييه برئاسية رامييي الحميد هللا، 16/1/2018

وشيييدد عليييى  أميييام المجليييس المركيييزي لمنظمييية التحريييير الفلسيييطينية، ودعميييه الكاميييل لقيييرارات المجليييس.
وجيييدد  اسيييتعداد الحكومييية التيييام لتقيييديم كافييية أشيييكال اليييدعم لترجمييية قيييرارات المجليييس المركيييزي عملييييًا.

يادة الفلسطينية من أن اإلدارة األمريكيية الحاليية أصيبحت وسييطًا غيير المجلس تأكيده على مواقف الق
 اإلسيرائيلي. –نزيه في العملية السياسية، وال يمكن لها االستفراد في الوسياطة فيي الصيراع الفلسيطيني 

وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، ال سييما دول االتحياد األوروبيي، خطيوات فاعلية لالعتيراف بدولية 
نقاذ، "القدس الشرقية"، وعاصمتها 1967على حدود عام فلسطين   ...الدولتين حل   وا 

التيي تقيوم بهيا حركيية حمياس تجياه حكوميية  "األكاذييب واالفتييراءات"وفيي سيياقآ لخير، اسييتنكر المجليس 
الوفييياق اليييوطني، واسيييتخدامها لكلمييية "العقوبيييات" فيييي إشيييارة إليييى تصيييويب األوضييياع التيييي قاميييت بهيييا 

عيين التعطيييل  األنظييارزة، بهييدف تشييويه الحقييائق وتضييليل المييواطنين وحييرف الحكوميية فييي قطيياع غيي
المتعمييد الييذي يسييتهدف عمييل الحكوميية واسييتكمال عملييية المصييالحة، كمييا تهييدف إلييى مواصييلة ابتييزاز 

 الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير لبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة.
يي المسييؤولية عيين معانيياة شييعبنا فييي قطيياع غييزة  "إسيرائيل"ل فيييه وأكيد المجلييس أنييه فييي الوقييت الييذي تتحم 

شيعبنا أن يعليم، أن حمياس ميا  نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشير عليى التيوالي، فينن مين حيق  
زالييت تمييارس فييرو األتيياوات تحييت مسييميات مختلفيية ميين الرسييوم والضييرائب لصييال  خزينتهييا، وتثقييل 

افة إيرادات القطاع، وترفو تحويلها للخزينة العامة، وترفو على كاهل المواطنين، وتستحوذ على ك
فيييي الوقيييت نفسيييه تمكيييين الحكومييية مييين تحصييييل الضيييرائب والرسيييوم، واليييذي كيييان مقيييررًا البيييدء بيييه فيييي 
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العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بيدفع رواتيب مين قاميت بتعييينهم بعيد 
 لحكومة من الجباية.انقالبها األسود كشرط لتمكين ا

وأضاف أن حماس ترفو تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكينًا شاماًل في كافة المجياالت كميا فيي 
الضييفة الغربييية، إال  أن الحكوميية واصييلت أداء مهامهييا بكييل مسييؤولية وطنييية، فمييا زالييت تتحمييل انفيياق 

ط من الكهرباء المغذية لقطاع مليون دوالر شهريًا على قطاع غزة، وأعادت خمسين ميغا وا 100حو ن
ييل كافيية تكيياليف الخييدمات الصييحية بمييا يشييمل األدوييية واألطعميية والمسييتلزمات  غييزة، ومييا زالييت تتحم 
يييل الخزينييية العامييية  يييل فييياتورة الوقيييود المتعلقييية بالمستشيييفيات والمراكيييز الصيييحية، كميييا تتحم  الطبيييية وتحم 

االجتماعيية  اإلعانياتمين  %80فًة إليى أن تغطية تكاليف التحيويالت الطبيية ألبنياء قطياع غيزة، إضيا
تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقيل  تقدم ألهلنا في قطاع غزة، في الوقت الذي بلغت قيمة ما تم  

مليون شيكل منذ بيدء عمليية المصيالحة، وميا زاليت تيرفو تمكيين الميوظفين الرسيميين القيدامى  3من 
ساسييًا بالمصييالحة برمتهييا وبجييوهر اختصاصييات فييي قطيياع غييزة ميين العييودة إلييى عملهييم، مييا يشييكل م

الحكومة، ويشكل عائقًا لخر يضاف إلى العراقيل األخرى التي تحيول دون تمكيين الحكومية مين بسيط 
 واليتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية.

ى أن الجهيية وأكييد المجلييس أن التمكييين ليين يييتم إال  بشييكل كامييل ومسييتوفآ لكافيية شييروطه، مشييددًا عليي
المعطلييية هيييي التيييي تتحميييل المسيييؤولية الكاملييية عييين معانييياة أهلنيييا فيييي قطييياع غيييزة، وهيييي التيييي تتحميييل 

عادة الوحدة للوطن ومؤسساته  .المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وا 
 16/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اربًا أمام الوساطة األمريكيةالمجلس المركزي يبقي الباب مو : "الحياة" .3

أبقييى المجلييس المركييزي الفلسييطيني البيياب مواربييًا أمييام عييودة الواليييات المتحييدة  :فتحييي صييب ا  -غييزة 
طاوليييية  إلييييىلرعاييييية عملييييية السييييالم فييييي الشييييرق األوسييييط، ميييين دون أن يقطييييع طريييييق العييييودة مجييييددًا 

اليس" االجتماعيييات والخالفيييات المفاوضيييات. وكشيييفت مصيييادر قياديييية فلسيييطينية ليييي"الحياة" أميييس "كيييو 
الحيادة التيي واكبيت عميل لجنية صيوا البييان الختيامي، اليذي اسيتغرق ثمياني سياعات قبيل إصيداره فيي 

 ، من دون توافق وطني.الثالثاء - ساعة متقدمة من ليل اإلثنين
حضيروا االجتماعييات، فيميا تغي يب عنهييا عيدد مين األعضيياء  111عضيوًا ميين أصيل  87وأوضيحت أن 

رام هللا حيييث تعقييد  إلييىميينحهم تصيياري   "إسييرائيل"ولخييرون ميين قطيياع غييزة والشييتات رفضييت  األسييرى،
دة في البيان  إلىاالجتماعات. وأضافت أن لجنة الصياغة فشلت في التوصل  توافق على صيغة موح 

الختييامي بسييبب رفييو أربعيية فصييائل بعييو الصيييغ التييي أصيير الييرئيس محمييود عبيياس وممثلييو حركيية 
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علييى إدراجهييا فييي البيييان الييذي أعييده أمييين سيير اللجنيية التنفيذييية لمنظميية التحرييير،  فييت  فييي المجلييس،
 عضو اللجنة المركزية لفت  صائب عريقات.

ر التصيويت عليى البييان فيي المجليس اليذي تحظيى  ونظرًا إلى فشل األطراف المؤييدة والمعارضية، تقير 
ت 72فيه فت  بغالبية شبه مطلقة. وقالت المصادر إن  وا لمصلحة البيان، بمين فييهم ممثليو عضوًا صو 

حيييزب الشيييعب، ورفضيييه النائيييب الثييياني ليييرئيس المجليييس التشيييريعي حسييين خريشييية، فيميييا امتنيييع عيييين 
التصويت عشرة أعضاء من الجبهتين "الشعبية" و"الديموقراطية" لتحرير فلسطين وحزب "فدا" والمبادرة 

لييق بعييودة اإلدارة األمريكييية شييريكًا فييي الوطنييية. وأوضييحت أن الخالفييات تناولييت فقييرة فييي البيييان تتع
عملية السالم في حال تراجعت عين االعتيراف بالقيدس "عاصيمة إلسيرائيل"، إذ اعتبير المعارضيون أن 

 ذلك يعني "استمرار الرهان على اإلدارة األمريكية"، إال أن فريق عباس رفو شطبها من البيان.
طييييالبوا بتضييييمينه قييييرار "سييييحب االعتييييراف" أن المعارضييييين والمتحفظييييين علييييى البيييييان  إلييييىوأشييييارت 

، غير أن فريق عباس أصر على تكليف اللجنة التنفيذية اتخاذ قرار بيي"تعليق" العالقية معهيا "إسرائيلي"ب
رفييو مطييالبتهم بييي"إعالن صييري  عيين إلغيياء اتفيياق أوسييلو بييداًل ميين  إلييى"فييي الوقييت المناسييب". ولفتييت 

 ن الفترة االنتقالية لم تعد قائمة".الصيغة التي تضمنها البيان واعتبر فيها أ
ووفق المصادر، رفيو المعارضيون تضيمين البييان عبيارة التمسيك بالمبيادرة العربيية، وطيالبوا بشيطبها 
ألنهييا تعنييي أنهييا "سييتكون جسييرًا للتطبيييع مييع إسييرائيل، ورهانييًا علييى عييودة عملييية السييالم العبثييية"، لكيين 

 طلبهم ُرفو أيضًا وبقيت العبارة.
أن طلب المعارضين تضمين البيان قرارًا بعقد اجتماع عاجل للجنية التحضييرية للمجليس  لىإوأشارت 

عقد اجتماع للجنة تفعييل )اإلطيار القييادي الموقيت( منظمية التحريير  إلىالوطني الفلسطيني، والدعوة 
 وتطويرها رفضا.

جيراءات العقابيية وقيف كيل اإل إليىأن فرييق عبياس رفيو أيضيًا أن يتضيمن البييان اليدعوة  إليىولفتت 
 قطاع غزة. في حق  

وأوضييحت أن فريييق عبيياس رفييو طلييبهم "سييحب الحكوميية الفلسييطينية االعتييراف بييالبطريرك اليونيياني 
تكيييريس  إليييىثيوفويليييوس ومحاسيييبته وتعرييييب الكنيسييية األرثوذكسيييية". وقاليييت إن عبييياس وفريقيييه "سيييعوا 

حايل اللغوي في الرد على الواقع واستمرار مواقف حمالة أوجه، ولغة المراوغة والمراوحة واالنتظار والت
إحالييية األميييور عليييى اللجنييية التنفيذيييية". واعتبيييرت أن اإلحالييية عليييى اللجنييية التنفيذيييية، التيييي سيييتعيد فيييي 
المسيتقبل إحالية هييذه القضيايا علييى المجليس المركييزي، وهكيذا تعنييي مواصيلة سياسيية االنتظيار والرهييان 

 فاوضات.على اإلدارة األمريكية وتحسين شروط الم
 17/1/2018 ،الحياة، لندن
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 "لمنظمةاتنفيذية "في  منذ صدورها تصبح نافذة وملزمة "المركزي"مجدالني: قرارات  .4
قييال عضييو اللجنيية التنفيذييية لمنظميية التحرييير د. أحمييد مجييدالني إن قييرارات المجلييس المركييزي  :رام هللا

لتحرير للتطبيق ميا يتطليب مين تنفيذيية منذ صدورها تصب  نافذة وملزمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة ا
المنظمة الدعوة لعقد اجتماع لوضع خطة عمل وأليات تنفيذ وتحويلها لبرنامج عمل للمرحلة السياسية 

أن  ،16/1/2018 فييي تصييري  إلذاعيية "صييوت فلسييطين" صييبا  الثالثيياء ،وضيي  مجييدالنيأو  القادميية.
عيييل التسلسيييل فيهيييا ييييؤدي إليييى تحقييييق قيييرارات المجليييس المركيييزي صييييغت بشيييكل متيييرابط وبطريقييية تج

 للهدف األخير بننهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين. األهداف المحددة وصوالً 
وبييين أحمييد مجييدالني أن هنيياك قييرارات ملموسيية بحاجيية التخيياذ خطييوات مباشييرة للتطبيييق، فيمييا هنالييك 

جهيد ووقيت طوييل كالمطالبية قرارات متصلة ومرهونة بأطراف إقليميية ودوليية وبحاجية لعميل سياسيي و 
هييذا وشييدد مجييدالني علييى اللقيياء الهييام والمفصييلي الييذي سيييجمع الييرئيس  بعقييد مييؤتمر دولييي للسييالم.

 بوزراء خارجية دول االتحاد األوروبي في بروكسل.  22/1/2018محمود عباس في 
 16/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تكن في مستوى المرحلة الخطيرةضبابية ولم  "المركزي"قرارات  :حسن خريشة .5

ي حظيييت قيرارات المجلييس المركيزي الفلسييطيني، الييذي اختيتم أعمالييه فييي رام : نادييية سيعد الييدين - انعم 
قيييال نائيييب رئييييس المجليييس التشيييريعي الفلسيييطيني و  هللا، بموافقييية أغلبيييية أصيييوات األعضييياء الحضيييور.

بابية، ولييم تكيين فييي مسييتوى المرحليية "ضيي عييد  حسيين خريشيية، فييي حديثييه لييي"الغد"، إن قييرارات المجلييس تُ 
قييييرارات البيييييان  وأضيييياف خريشيييية، الييييذي صييييوت ضييييد   الخطيييييرة التييييي تميييير بهييييا القضييييية الفلسييييطينية".

الختامي، إن األمر كان "يستوجب استخدام لغية واضيحة وللييات محيددة، لجهية اإلعيالن بوضيو  عين 
لغييياء اتفييياق "أوسيييلو"،  بكيييل ميييا يترتيييب علييييه مييين وقيييف سيييحب االعتيييراف بييياالحتالل، ولييييس تعليقيييه، وا 

نهاء االتفاقيات السياسية واالقتصادية مع سلطات االحتالل". وأوض  أهميية "إجيراء  التنسيق األمني وا 
 انتخابييات عاميية، رئاسييية وتشييريعية ومجلييس وطنييي، الختيييار قيييادة وعناصيير وطنييية جديييدة"، منتقييداً 

ييية لمنظميية التحرييير بهييا"، وسييط مييا وصييفه "عييدم اتخيياذ إجييراءات محييددة، مقابييل تكليييف اللجنيية التنفيذ
 "بالنقاشات البناءة التي عكست حرص الكل الفلسطيني على القضية والشعب والوطن المحتل".

 17/1/2018 ،الزد، عم ان
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 النائب عبد الرحمن زيدان: مخرجات "المركزي" هزيلة وتتساوق مع إعالن ترامب .6
ن حركييية حمييياس عبيييد اليييرحمن زييييدان: إن مخرجيييات قيييال النائيييب فيييي المجليييس التشيييريعي عييي :رام هللا

المجلس المركزي الفلسطيني، لم ترَق للمستوى المطلوب، ولم تخالف التوقعيات، وخرجيت بتصيريحات 
وأوضي  زييدان، فيي تصيري  صيحفي، أن  هزيلة غير جادة، وال تتناسب مع مستوى األحداث الحاليية.

تكييريس لالعتييراف الييذي خييدم االحييتالل طييوال فتييرة تعليييق االعتييراف بييي"إسرائيل" ال يعنييي إلغيياءه، بييل 
ورأى زيييدان أن قييرارات المجلييس بعباراتييه المطاطيية، تييأتي لييذر الرميياد فييي العيييون،  التفيياوو السييابقة.

خراجها بهذا الضعف جاء كي ال تتأذى دولة االحتالل وأمريكا.  وا 
التيي وصيفها بيي"المتاجرة بفلسيطين" واتهم النائب الفلسطيني قيادة المنظمة وبالتعاون مع الدول العربيية 

ذليك بأنيه "جريمية كبيرى  يجيب التعاميل معيه، واصيفاً  واقعياً  أنها تتساوق ميع إعيالن تراميب، وتعيده أميراً 
 بحق شعبنا الذي قدم التضحيات الجسام في سبيل قضيته".

 16/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بانتظار مقترح أمريكي للسالم: رفضنا نصائح من دول لتعليق قراراتنا مجدالني .7
أن دواًل ليم يسيمها،  ،: كشف أحمد مجدالني، عضو اللجنية التنفيذيية لمنظمية التحرييرلاألناضو وكالة 

فيي هيذه المرحلية إلعطياء  "إسيرائيل" طلبت من القيادة الفلسطينية، التريث فيي اتخياذ أي خطيوات ضيد  
خطة سالم، إما نهاية هذا الشهر أو بدايية الشيهر الحالية، التي وعدت بتقديم  األمريكيةفرصة لإلدارة 

 ن الجانب الفلسطيني لم يستجب لهذه النصائ  في المرحلة الحالية.إ وقال مجدالني المقبل.
 17/1/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 "أخبار الثانية" اإلسرائيلية: لقاء سري بالسعودية سبق مهاجمة عباس لترامب .8

، أن الخطياب 16/1/2018 اإلسرائيلية في نشرتها المركزية، مساء الثالثياء ذكرت "أخبار الثانية" :حيفا
"الغاضب" و"اليائس"، كما وصفه بعو المحللين، والذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محميود عبياس، فيي 

، وهييياجم خالليييه اليييرئيس األمريكيييي دوناليييد 14/1/2017اجتمييياع المجليييس المركيييزي الفلسيييطيني، األحيييد 
نما سبقه لقاء سري في السعودية".ترامب، "لم يأت م  ن فراا، وا 

اسيتدعاء  وكشفت "أخبار الثانية"، في تقريرها، أنه "قبل عشرة أيام مين خطياب اليرئيس الفلسيطيني، تيم  
خالليه، ألول  من رئييس السيلطة الفلسيطينية إليى اجتمياع طيارل فيي الريياو"، تيم   شخصية مقربة جداً 

المصيدر ذاتيه أنيه "بحسيب ميا تيم عرضيه فيي االجتمياع،  وذكير مرة، استعراو تفاصيل خطة ترامب.
فيينن الواليييات المتحييدة اقترحييت أن تكييون الدوليية الفلسييطينية المسييتقبلية دوليية منقوصيية السيييادة، وتبقييى 
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وأشييار التقرييير اإلخبيياري إلييى أنييه "باإلضييافة إلييى مييا  فيهييا السيييطرة األمنييية فييي معظمهييا بيييد إسييرائيل".
بشيييكل كاميييل، شيييروط نتنيييياهو بشيييأن التواجيييد اإلسيييرائيلي اليييدائم عليييى نهييير  ُذكييير، يتبن يييى األمريكييييون،

األردن. وتتطرق الخطة األمريكية أيضًا، إلى موضوع تبادل األراضي، ولكن ليس على أسياس حيدود 
 ، والتي عمليا سيتم محوها من المفاوضات".1967

يني المقيرب مين عبياس، خيالل تواجيده إعالم المسؤول الفلسط ووفق "أخبار الثانية" اإلسرائيلية، فقد تم  
في السعودية، بأن "الوضع النهائي للقدس يتم تحديده فقط باالتفاق بين األطراف، وأن إسيرائيل تتمتيع 

النقو، ويمكنها االعتراو، كما أنه لن يتم إخالء أية مستوطنات"، قبل أن تشير إليى أن "هيذه  بحق  
 الخطاب الغاضب من قبل أبو مازن". المعلومات التي ُكشفت في السعودية قادت إلى

 16/1/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 شكوك فلسطينية في إمكان تطبيق قرارات المجلس المركزي .9
شييكك مراقبييون فلسييطينيون فييي إمكييان تطبيييق القييرارات التييي اتخييذها المجلييس  :محمييد يييونس -رام هللا 

، ووقيف التنسييق األمنيي معهيا. "إسرائيلي"اف بالمركزي، من بينها تكليف اللجنة التنفيذية تجميد االعتر 
وميين بييين هييذه القييرارات أيضييًا اعتبييار التزامييات المرحليية االنتقالييية للسييلطة، الناجميية عيين اتفيياق أوسييلو 
حالية مليف االسيتيطان عليى المحكمية الجناييات الدوليية، وتبنيي حملية  واالتفاقات التي تلتيه، منتهيية، وا 

عيادة تحدييد العالقية ميع الدولية مقاطعة إسيرائيل وفيرو العقوبيات  عليهيا وسيحب االسيتثمارات منهيا، وا 
ويرى مراقبون أن تنفييذ هيذه القيرارات، التيي تعيد ملزمية  العبرية، وتجسيد السيادة على األرو وغيرها.

مييين الناحيييية النظريييية، يتوقيييف عليييى قيييرار اليييرئيس محميييود عبييياس، وأن بعضيييها غيييير قابيييل للتطبييييق 
 طبيقه أثرًا كبيرًا على االحتالل اإلسرائيلي.وبعضها اآلخر ال يترك ت

عليي الجربياوي ليي"الحياة": "المجليس المركيزي اتخيذ  .وقال أستاذ العليوم السياسيية فيي جامعية بيرزييت د
قييرارًا بوقييف التنسيييق األمنييي مييع إسييرائيل، لكيين لييم يييتم تنفيييذه". وأضيياف: "أعتقييد أن هييذه  2015عييام 

للتنفيذ". وزاد: "القرارات اتخذت ألن الشارع يريد ذلك، بعد اعتراف  القرارات اتخذت لشراء الوقت وليس
الرئيس األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل، وألن هناك اعتقادًا عند القيادة بقدرتها على قطع الطرييق 

 على مساعي أمريكا لتقديم حل سياسي ليس في صالحنا".
دة سياسيية واسيتعدادًا ليدفع اليثمن". وقيال نائيب أن تنفيذ هيذه القيرارات "يتطليب إرا علىن و وشدد مسؤول

األمييين العييام للجبهيية الديمقراطييية لتحرييير فلسييطين قيييس عبييد الكييريم لييي"الحياة": "جربنييا وقييف التنسيييق 
األمني أثناء هبة األقصى، ولم تحدث عواقب كبيرة، لذلك تمكننا العودة إليه من جديد من دون القليق 

حالة ملف االستيطان على  من العواقب". وأضاف: "كذلك في ما يتعلق بتدويل القضية الفلسطينية، وا 
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الجنايات الدولية واالنضمام إلى وكياالت دوليية ال يشيكل االنسيحاب األمريكيي منهيا أي مشيكلة لليدول 
رادة سياسيية  الفقيرة، وتفعيل المقاومة الشعبية"، لكنه نبه إلى أن تلك التحركات "تتطلب وحدة وطنية وا 

 فلسطينيًا لدفع الثمن". واستعداداً 
 17/1/2018 ،الحياة، لندن

 
 على عباس يعكس غياب شريك السالم "إسرائيل"تحريض ": الخارجية الفلسطينية" .01

دانييت السييلطة الفلسييطينية أمييس "التحييريو" اإلسييرائيلي علييى الييرئيس محمييود عبيياس، غييداة  :الناصييرة
انية تصيريحات عبياس أميام اجتمياع المجليس طلب قدمه مندوب الدولية العبريية ليدى األميم المتحيدة إلد

وسيييارعت الخارجيييية الفلسيييطينية إليييى إدانييية "حملييية التحيييريو التيييي  المركيييزي مسييياء األحيييد الماضيييي.
الشييعب الفلسييطيني وقيادتييه". واعتبرتهييا "امتييدادًا لمحاوليية طمييس  يمارسييها أركييان اليمييين الحيياكم، ضييد  

خفاء االنتهاكات، وانقالبها على االت  فاقيات الموقعة".الحقائق، وا 
ورأت فيي بييان أن تسيابق أركيان اليمييين للمشياركة فيي هيذه الحملية "يعكييس ضييقًا مين خطياب عبيياس، 
كميييا يعكيييس حالييية مييين فقيييدان التيييوازن تجييياه جملييية الحقيييائق التيييي أكيييدها اليييرئيس". وأضيييافت: "حملييية 

إسيييرائيل، التحيييريو وعملييييات تعمييييق االسيييتيطان تعكيييس بالدرجييية األوليييى غيييياب شيييريك السيييالم فيييي 
 واستمرارًا لتمرد سلطات االحتالل على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

 17/1/2018 ،الحياة، لندن
 

 وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد قرب تقديم طلب العضوية الكاملة لألمم المتحدة .00
طينية في األمم المتحدة ، أن البعثة الفلسأمسرام هللا: قال رياو المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، 

المتحييدة لدوليية فلسييطين التييي تخضييع  األمييمسييتقوم بتقييديم طلييب الحصييول علييى العضييوية الكامليية فييي 
على مجلس األمن  وبين أن طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين سيعرو قريباً  .جداً  لالحتالل قريباً 

ون مييين أجيييل السيييالم، وهيييو وحسيييب الميييالكي فييينن االقتيييرا  سييييكون تحيييت اسيييم وتجميييع متحيييد اليييدولي.
 على حل الدولتين. مركزاً  األوسطحل سلمي بالشرق  إلىاالئتالف الدولي الذي سيسعى للتوصل 

فيييي الميييوازاة أكيييد تيسيييير جيييرادات، وكييييل وزارة الخارجيييية الفلسيييطينية، لوكالييية األناضيييول، أن التحيييرك 
ذلك الذي يتحرك فيه اليرئيس  الفلسطيني على المستوى الدولي يأتي في مسارين، األول سياسي، وهو

أميييا المسيييار اآلخييير، فهيييو  عبييياس إليجييياد رعايييية دوليييية لعمليييية السيييالم، بعييييدا عييين الرعايييية األمريكيييية.
 "الذهاب لمجلس األمن الدولي لرفع المكانة القانونية لفلسطيني إلى مرتبة دولة".

 17/1/2018 ،القدس العربي، لندن



 
 
 
 

 

 12 ص             4527 العدد:             1/17/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

 وسيا "مبادرة جديدة للسالم"سفير فلسطين بموسكو: عباس يبحث في ر  .02
كشيف السيفير الفلسيطيني ليدى روسييا عبيد الحفييظ نوفيل، الثالثياء، عين زييارة : أيسر العييس - رام هللا

هامة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى موسيكو، يبحيث خاللهيا "اإلسيراع بالتقيدم برؤيية أو مبيادرة 
رئيس الفلسييييطيني سيييييزور موسييييكو فييييي وقييييال نوفييييل، فييييي حييييديث لألناضييييول، إن اليييي جديييييدة للسييييالم".

 ، في زيارة تستمر يومين.12/2/2018
 16/1/2018، لألنباء األناضولوكالة 

  
 ونروا ل  مززى سياسي خطيرلأل  األمريكي البرغوثي: خفض الدعممصطفى  .03

ندد أمين عام حركية المبيادرة الوطنيية الفلسيطينية، مصيطفى البرغيوثي، مسياء : أيسر العيس - رام هللا
ونييروا، بنسييبة أكثيير ميين األالثيياء، بقييرار الواليييات المتحييدة األمريكييية خفييو الييدعم المقييدم إلييى وكاليية الث
، إن هييذا القييرار لييه مغييزى سياسييي خطييير، ويتميياهى ويتماثييل مييع لييه وقييال البرغييوثي، فييي بيييان .50%

رهم التييي الضييغوط اإلسييرائيلية الهادفيية إلييى تصييفية حقييوق الالجئييين الفلسييطينيين فييي العييودة إلييى ديييا
وحذر من أن هذا القرار "يهدد األوضاع اإلنسانية لماليين الالجئين الفلسيطينيين، اليذين  ُهجروا منها.

 ُهجروا من منازلهم ووطنهم بقوة السال ".
 17/1/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 رام هللاالزراعة في  فرض قيود جديدة على البضائع الزراعية بقرار من وزير :غزة .04

ميييدير دائيييرة التصيييدير واالسيييتيراد فيييي وزارة الزراعييية بغيييزة، عييين  ،كشيييف تحسيييين السيييقا: ود هنييييةمحمييي
تصدير واستيراد المنتجيات الزراعيية  إجراءاتحكومة رام هللا من شأنها أن تعقد  أقرتهاإجراءات جديدة 

واالسيتيراد وقال السقا في تصري  خاص بي"الرسالة نت" إن  اإلجراءات ترهن عملية التصدير  في غزة.
 أرسيييلواوذكييير أن غالبيييية التجيييار  اليييذي يعقيييد العمليييية بشيييكل كبيييير. األميييربطليييب خييياص مييين اليييوزير، 

طلبات للوزير ولم يأت رد منه، لكن يجري التنسييق عبير ميوظفين تيابعين للسيلطة فيي غيزة مسيتنكفين 
 في منازلهم.

 17/1/2018 ،الرسالة، فلسطين
 

 المركزي الفلسطينيالمجلس تماعات القدس.. الحاضرة الزائبة باجتقرير:  .05
"دورة القيييدس العاصيييمة األبديييية لدولييية فلسيييطين" عنيييوان اختييياره المجليييس : عيييوو الرجيييوب -رام هللا 

عليى ميدى ييومين بمدينية رام هللا، لكين القيدس وهيي العنيوان  28المركزي الفلسيطيني لجلسيات دورتيه اليي
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بييييان الختيييامي مييين أي خطيييوات عمليييية وفعليييية كانيييت الحاضيييرة الغائبييية فيييي مداوالتيييه وقراراتيييه فخيييال ال
 بالقدس ردا على قرار الرئيس األمريكي دونالد قبل أربعين يوما االعتراف بها عاصمة إلسرائيل.

واكتفى البيان بندانة قرار ترامب، واعتبار اإلدارة األمريكية فاقدة ألهليتها كوسييط وراع لعمليية السيالم، 
التحرير بتعليق االعتيراف بنسيرائيل إليى حيين اعترافهيا بدولية فلسيطين  وتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة

لغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف االستيطان. 1967على حدود عام   وا 
وبخصوص القدس، تحدث البيان عين ضيرورة تيوفير أسيباب الصيمود ألبنياء المدينية، وضيرورة تيوفير 

الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع الدعم لنضالهم في التصدي لإلجراءات اإلسرائيلية 
عيييادة تشييكيل مجليييس أمانيية العاصيييمة ميين خيييالل صييييغة  برنييامج متكاميييل لتعزيييز صيييمود مواطنيهييا، وا 

 ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنيا.
 

 سردية تاريخية
ى سيردية تاريخيية ابتعد خطاب افتتا  المركيزي مين قبيل اليرئيس محميود عبياس عين القيدس وتحيول إلي

وعيرو للمواقييف ميين القضييية الفلسييطينية، وهكييذا بيانييه الختييامي، وفييق مييا يييراه الكاتييب الصييحفي راسييم 
بيل كيان هنياك تغيييب للقيدس وهيي القضيية التيي يفتيرو  -يضييف عبييدات-ليس هذا فقط  عبيدات.

ي كان يفترو أن تكون في صلب االجتماعات نظرا لما يحيط بها من مخاطر لخرها قرار ترامب الذ
 بحث سبل إلغائه، وتوفير إرادة سياسية لوضع توصيات عملية إلنقاذ المدينة.

وفي الوقت الذي توفر فيه بلدية االحتالل للقدس أكثر من سيبعة ملييارات شييكل )نحيو مليياري دوالر( 
ن مليييو  25سيينويا يؤكييد الكاتييب المقدسييي أن حصيية القييدس ميين موازنيية السييلطة الفلسييطينية ال تتجيياوز 

 شيكل )نحو ستة ماليين دوالر( يصرف فعليا أقل من نصفها.
وبشأن ما يمكن للسلطة أو منظمة التحريير فعليه فيي منطقية خيارد سييادتها يؤكيد عبييدات "إذا تيوفرت 
مكانييية مسياعدة المقدسيييين فييي  اإلرادة فيال تعييدم الوسييلة"، وذكيير مين حاجييات المدينية البنيياء السيكني وا 

ا تضييمنه بيييان المجلييس المركييزي الليليية الماضييية سيييظل "حبييرا علييى ورق" وخلييص إلييى أن ميي شييرائها.
 ومادة "لالستهالك اإلعالمي" في وقت تقف القدس وحيدة تدافع عن نفسها في حرب شاملة.

ووفييق مييدير مركييز القييدس لدراسييات الشييأن اإلسييرائيلي والفلسييطيني عييالء الريميياوي، فيينن ديباجيية أغلييب 
تضيمنت قضيية الموقيف األمريكيي مين القيدس، وكيان يفتيرو أن تصيب األوراق التي قيدمت للميؤتمر 

 قراراته في اتجاه أخذ موقف عملي من القرار األمريكي لكنها بقيت مواقف نظرية دون بعد عملي.
وقليل الريميياوي مين جييدوى الحييديث عين إقصيياء الوالييات المتحييدة عيين لعيب أي دور فييي المفاوضييات، 

وأشار إلى مشكلة بنيوية  األقل في ما يتعلق بالجانب اإلسرائيلي.في وقت ال يمكن فيه تجاوزها على 
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في الموازنة الفلسطينية نتيجة اتفاقيات سياسية تخلت بموجبها السلطة ومنظمة التحرير عن أي الدور 
بالقدس دون بذل أي جهد لتصحي  هذا الخطأ التاريخي، منتقدا وضع كل الصالحيات في ميا يتعليق 

 ردن، وهي عوامل ساعدت في تفرد االحتالل بكل ما يتعلق بالمدينة.باألقصى في عهدة األ
 

 محاور ممكنة
ويييرى الريميياوي ثالثيية محيياور يمكيين ميين خاللهييا للجانييب الفلسييطيني العمييل فييي القييدس، أهمهييا تبنييي 

غيالق الطرييق أميام بلديية  %60المدارس الفلسطينية الخاصية التيي تشيكل نحيو  مين ميدارس القيدس، وا 
والمحييور الثيياني إعييادة التييوازن بييين الرعاييية األردنييية ودور السييلطة بعييد  تييي تتلقفهييا تباعييا.االحييتالل ال

وأخييرا دعيم المؤسسيات  تسليم كل مفاتي  األماكن المقدسية ليألردن دون تيرك أي ميوطم قيدم للسيلطة.
المقدسييييية أو علييييى األقييييل تسييييديد المسييييتحقات المتراكميييية، مستشييييهدا بمشييييافي القييييدس التييييي تلجييييأ إلييييى 

إلضييرابات للحصييول علييى ماليييين الييدوالرات المتييأخرة لهييا علييى الحكوميية الفلسييطينية بييدل التحييويالت ا
وخلص إلى أن مشاعر نقمة في القدس على سلوك السلطة الفلسيطينية التيي تجتهيد فيي نشير  الطبية.

عناصرها األمنية لمراقبية الميرابطين داخيل القيدس فيي وقيت تيدعي فييه عجزهيا عين فعيل شييء يسياهم 
 في صمود سكان المدينة ويوقف مسلسل التهويد.

 16/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 هل تعود الحياة إلى أمانة القدس؟تقرير:  .06
بعييد أكثيير ميين نصييف قييرن علييى تأسيسييها، يتوجييه الفلسييطينيون إلييى تفعيييل : ميرفييت صييادق -رام هللا 

وحل تيه سيلطات االحيتالل  1963 "أمانة القدس"، وهي أول مجلس بلدي منتخب للمدينة تم تشكيله عيام
 .1967اإلسرائيلي بعد احتاللها بالكامل عام 

وقييرر المجلييس المركييزي الفلسييطيني فييي ختييام اجتماعاتييه بمدينيية رام هللا الليليية الماضييية إعييادة تشييكيل 
وسيبق القيرار فيي  مجلس أمانة العاصمة عبر صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليهيا وطنييًا.

ة األولييى أمييس االثنييين تمرييير أعضيياء المركييزي باإلجميياع توصييية بنعييادة تشييكيل األمانيية التييي الجلسيي
 .1967تتخذ من العاصمة األردنية عم ان مقرا لها منذ حلها االحتالل اإلسرائيلي بعد حرب 

 
 بلدية ظل

انية وقالت عضوة المجلس التشريعي عن محافظة القدس جهاد أبيو زنييد إن موضيوع إعيادة تشيكيل "أم
القييدس" طيير  كبنييد للنقيياة فييي جلسيية المجلييس المركييزي، "ولكيين اتفييق علييى بحييث للياتييه فييي اجتميياع 
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وأوضحت أن عددا من أعضاء المجلس اقترحوا دعوة ألفي شخصية مقدسيية النتخياب  خاص الحقا".
 مجلس جديد ألمانة العاصمة، سواء في البالد أو في العاصيمة األردنيية عميان، حييث مقرهيا الحيالي.
وقالت للجزيرة نت إن األمانة الجديدة ستقوم بمهمة "بلدية ظل" مع وجود بلديية لالحيتالل فيي القيدس، 

 وتنفذ كل ما للمجالس البلدية من مهام لخدمة السكان، على أن يتوفر لها ميزانية واضحة.
شييقها وتنظيير السييلطة الفلسييطينية إلييى أنشييطتها فييي القييدس كعمييل سيييادي فييي المدينيية التييي تنظيير إلييى 

 الشرقي بما فيه البلدة القديمة والمسجد األقصى؛ كعاصمة للدولة الفلسطينية.
وفييي الجلسيية االفتتاحييية للمجلييس المركييزي التييي حملييت عنييوان "القييدس عاصييمة فلسييطين" وجيياءت ردا 
علييى إعييالن الييرئيس األمريكييي دونالييد ترامييب القييدس عاصييمة إلسييرائيل، أعليين الييرئيس محمييود عبيياس 

ت عربيية بينعالن بليدة "أبيو دييس" عاصيمة للفلسيطينيين، وقيال إن "القيدس الشيرقية هييي رفضيه مقترحيا
 عاصمة الدولة الفلسطينية".

وقييال عضييو المجلييس المركييزي والقيييادي فييي الجبهيية الشييعبية ميين القييدس عميير شييحادة إن التوجييه إلييى 
مرجعييييات العميييل إعيييادة تشيييكيل أمانييية القيييدس قيييد يكيييون "معنوييييا"، لكنيييه اعتبيييره خطيييوة مهمييية لتوحييييد 

الفلسيييطيني المتعيييددة لمنظمييية التحريييير والسيييلطة وحركييية فيييت  والمؤسسيييات غيييير الحكوميييية فيييي القيييدس 
أن تضيع خطية  -فيي حيال تنفييذها-وأضاف أن من شأن هذه الخطوة  وضواحيها تحت مظلة واحدة.

دسيييات عميييل شييياملة للقيييدس تسيييتجيب لالحتياجيييات االجتماعيييية واالقتصيييادية، وينييياط بهيييا حمايييية المق
 وتعزيز قطاعي اإلسكان والصحة لتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم.

وتابع شحادة أن االحتالل لن يسم  بنشاط لبلدية فلسطينية في القدس، لكن وجودها يشكل استمرارية 
، ويثبييييت أن 1967لواقييييع السيييييادة الفلسييييطينية التييييي كانييييت موجييييودة علييييى األرو قبييييل احييييتالل عييييام 

 دثها االحتالل في الواقع اإلداري والسكاني مخالفة للقانون الدولي.التغييرات التي أح
برئاسية أمينهيا روحيي الخطييب اليذي  1963وحسب المصادر التاريخية، فقد تشكلت أمانة القدس عيام 

قبييل أن تتحييول إلييى  1959سييبق أن عي نتييه الحكوميية األردنييية فييي منصييب رئيييس مجلييس المدينيية عييام 
 .1967في عملها حتى سقوط ما تبقى من القدس تحت االحتالل في حرب أمانة. واستمرت األمانة 

 
 حل األمانة

وفي أعقاب ذليك أصيدر جيية االحيتالل أميرا بحيل أمانية القيدس وضيم أمالكهيا ومحتوياتهيا إليى بلديية 
االحييتالل اإلسييرائيلي، وتحويييل موظفيهييا إلييى مسييتخدمين مييؤقتين لييديها. كمييا قييرر إبعيياد أمينهييا روحييي 

 موجب قرار من وزير الجية اإلسرائيلي لنذاك موشيه ديان.الخطيب ب
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وتفييد المصيادر أن الخطييب اسييتمر فيي إجيراء اتصيياالته ميع العيالم مين مييوطن إبعياده لنصيرة القييدس، 
 ، أي قبل عام واحد من وفاته.1993حتى سم  له االحتالل بالعودة إليها عام 

"أمينيا للقيدس" فييي  -ابين بليدة سيلوان-ي الغيول وسيم ت منظمية التحريير الفلسيطينية بعيد ذليك رفيقيه زكي
منصييب معنييوي، وال يييزال يقيييم فييي العاصييمة األردنييية عمييان، وهييو واحييد ميين أعضيياء قليلييين علييى قيييد 
الحييياة مميين شيياركوا فييي تأسيييس أمانيية القييدس قبييل االحييتالل، إلييى جانييب روحييي الخطيييب والطبيييب 

بليييديات العربيييية وبليييديات جنيييوب أفريقييييا ويمثيييل الغيييول مدينييية القيييدس فيييي اجتمييياع ال صيييبحي غوشييية.
 وأمريكا، وكذلك في المؤتمرات العربية واإلقليمية، ومؤتمرات المدن التراثية العالمية.

 16/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 لب الحقائقتضليل وق   الحكومةحماس: بيان  .11
مواقيف ومصيطلحات  حماس رفضها ما ورد في بييان حكومية الحميد هللا ييوم الثالثياء مين أكدت حركة

 توتيرية غير مسؤولة.
وقاليييت الحركييية فيييي تصيييري  صيييحفي، إن ذليييك يهيييدف إليييى التضيييليل وتسيييميم األجيييواء وقليييب الحقيييائق 
والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء 

مزييد مين العقوبيات االنتقاميية ضيد أبنياء القطياع، واعتبرت الحركة موقف الحكومية تبرييرا ل قطاع غزة.
مبينييًة أن هييذا يؤكييد صييوابية موقييف حركيية حميياس ميين ضييرورة رحيييل هييذه الحكوميية وتشييكيل حكوميية 

 وحدة وطنية تلبي طموحات شعبنا وتواجه متطلبات المرحلة.
لضيفة وغيزة عليى وطالبت الحكومَة بالقييام بواجباتهيا وتحميل مسيؤولياتها كاملية تجياه أبنياء شيعبنا فيي ا

نهياء العقوبيات المفروضية عليى القطياع بيداًل مين العبيث بمشياعر أبنياء شيعبنا الفلسيطيني  حد سواء، وا 
 في ظل التحديات الجسام التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية.

وشددت حركة حماس أنها قدمت كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها وتعاطت بنيجابيية 
 ولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف.عالية ومسؤ 

ونوهت أن حكومة الحمد هللا لن تفل  في استدراجها إلى مربع المناكفات والتراشق اإلعالمي والسيما 
 أن قضيتنا الوطنية برمتها مهددة بالخطر من االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية.

 16/1/2018، غزة، موقع حركة حماس
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 الحكومة رفضت تقديم ضمانات بشأن الجبايات: لمتابعة تنفيذ المصالحة يةالفصائلاللجنة  .11
كييذ ب أبييو سييليم أبييو دقيية عضييو اللجنيية الفصييائلية لمتابعيية تنفيييذ اتفيياق : محمييود هنييية -الرسييالة نييت 

المصيييالحة، حكومييية راميييي الحميييد هللا التيييي اتهميييت حركييية حمييياس بيييياالستيالء عليييى الجبايييية ورفيييو 
ا أن اللجنة اجتمعت ميع نائيب رئييس الحكومية زيياد أبيو عميرو قبيل شيهر وطلبيت تسليمها إليها، مؤكد  

منه تقديم ضمانات بيدفع سيلف ماليية للميوظفين مقابيل اسيتالم الجباييات، ورفيو ذليك بذريعية ان هيذا 
 القرار حكومي وليس بيده أن يتخذ القرار منفردا.

رضيت عليى أبيو عميرو اتفياق القياهرة وذكر أبو سليم في تصري  خاص بي"الرسالة نت" أن الفصائل ع
األخير الذي جرى بين حركتي حماس وفت ، ورد بالقول إن "الجبايات مقابل الموظفين"، "فطلبنيا فقيط 

 أن يقدموا ضمانات أنه في حال تسلمت الحكومة الجبايات تقوم بدفع سلف للموظفين، فرفو".
سييييط المصيييري وال لحمييياس وال حتيييى وأوضييي  أن الحكومييية لهيييذه اللحظييية ليييم تقيييدم أي ضيييمانات ال للو 

وأشييار أبييو سييليم إلييى أن أبييو عمييرو قييال "ليييس ميين اختصاصييي ذلييك، فسييألناه اختصيياص  للفصييائل.
 من؟، فأجاب: ال أعرف"، مبيًنا أن حركة فت  رفضت من األساس التعامل مع اللجنة واللقاء بها.

تها شيركة الكهربياء وليم يكين "منية ولفت إلى أن ارجاع الكهرباء لم يكن ناجًما عن ضمانات مالية قدم
وأكيييد  أبيييو سيييليم أن حركييية حمييياس أعلنيييت منيييذ البدايييية أنهيييا ال تميييانع تسيييليم الجباييييات  مييين الحكومييية".

 للحكومة، لكنها تريد فقط استالم ضمانات وهذا ما رفضت الحكومة تقديمه، وفق قوله.
 16/1/2018الرسالة، فلسطين، 

 
 ت أكثر قوة ومطلوب استراتيجية موحدةاالبطش: انتظرنا من "المركزي" قرار  .11

أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطة على ضرورة تحقيق الشراكة وبناء : الرأي –غزة 
 استراتيجية وطنية موحدة إلدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي.

"كنيييا نأميييل أن  وقيييال اليييبطة فيييي تعقيبيييه عليييى اجتمييياع المجليييس المركيييزي والتوصييييات الصيييادرة عنيييه:
يصدر عن المركيزي قيرارات أكثير قيوة ووضيوًحا، لكين ميا صيدر مين توصييات أميس تحميل لغية يجيب 
على المركزي متابعتها بهدف تنفيذ القرارات ووضع اآلليات الضرورية لها خاصة فيميا يتعليق بتحقييق 

 المصالحة ووقف التنسيق االمني والغاء اتفاقية باريس االقتصادية".
رورة سيحب االعتيراف بيي"إسرائيل" خاصية ان البييان ليم يليغ العمليية السياسيية )التسيوية( وشدد عليى ضي

 اإلجيييراءاتالبحيييث عييين راعيييي جدييييد لهيييا"، مشيييددًا عليييى ضيييرورة رفيييع  أسييياسبيييل اعتبرهيييا قائمييية عليييى 
وأشيار إليى أن المطليوب حمايية الثوابيت ولييس تحسيين  والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطياع.

والتصييييدي  2011و 2005فيييياوو وصييييواًل لترتيييييب البيييييت الفلسييييطيني وفييييق اتفيييياق القيييياهرة شييييروط الت
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ونييوه إلييى ضييرورة  لمتطلبييات المرحليية المهميية فييي تيياريل القضييية الفلسييطينية والصييراع مييع االحييتالل.
الحيييرص عليييى وحيييدة الصيييف اليييوطني وتعزييييز العالقيييات الوطنيييية بيييين مختليييف قيييوى المقاومييية وكافييية 

 سطيني ودعم خيار انتفاضة القدس في مواجهة االحتالل.مكونات الشعب الفل
 16/1/2018، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 ال ترتقي لمستوى مجابهة التحديات" المركزي" قرارات: "الشعبية" .02

عد ت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن  قرارات المجلس المركزي الذي أنهى أعماليه ال ترتقيي : غزة
سييتوى المجابهيية المطلوبيية أمييام التحييديات ومخيياطر التصييفية التييي تتعييرو لهييا القضييية الوطنييية إلييى م

-16ورأت الجبهة في بيانآ لها وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، الثالثياء ) الفلسطينية.
الواقيع  ( أن  العودة إلى سياسة "اللعم" في صوا غالبية المواقف التيي تتطليب وضيوحًا فيي اليرد عليى1

القييائم، ومييا نشييأ عليييه ميين تطييوراتآ سييلبية، "يعنييي االسييتمرار فييي مربييع المراوحيية واالنتظييار، واسييتمرار 
الرهان على جهودآ إقليمية ودولية بنعادة إحياء المفاوضيات، وعليى اإلدارة األمريكيية إذا تراجعيت عين 

 قرارها بخصوص القدس".
واضيييحة وحاسيييمة مييين سيييحبآ لالعتيييراف بيييي"إسرائيل"  بييييان: "الواقيييع والمخييياطر تتطليييب مواقيييفالوقيييال  

لغيياء االتفاقيييات وااللتزامييات التييي ترتبييت عليييه  وليييس تعليييق العالقيية معهييا، وميين مغييادرة نهييج أوسييلو وا 
بييداًل ميين اعتبييار أن الفتييرة االنتقالييية لييم تعييد قائميية، ووقييف اإلجييراءات كافيية ضييد قطيياع غييزة، وسييحب 

لييوس وغيرهيا مين القيرارات التيي تتطليب الوضيو ، بميا فيي ذليك مين االعتراف بالبطريرك اليوناني ثيوف
 المبادرة العربية التي تشك ل مبررًا وجسرُا للتطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني".

وأشيارت الشيعبية، إلييى أن  رفيو االقتراحيات التييي تقيد مت بهيا الجبهيية وغيرهيا مين القييوى بيالنص علييى 
حضييييرية للمجليييس اليييوطني الفلسيييطيني، وبيييدعوة لجنييية تفعييييل وتطيييوير عقيييد اجتمييياعآ عاجيييل للجنييية الت

منظميية التحرييير الفلسييطينية لالنعقيياد، يحمييل مؤشييرًا سييلبيًا حييول االسييتعداد للتقييد م فييي ملييف المصييالحة 
 وتحقيق الوحدة الوطنية التي ال تحتمل التأجيل.

 16/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لمجلس المركزي سحب االعتراف بـ "إسرائيل" وليس تعليق من ا المطلوب: ماهر الطاهر .01
دعا القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ماهر الطاهر، المجلس المركيزي : رام هللا -دمشق 

منظميية التحرييير الفلسييطينية، إلييى "سييحب االعتييراف بنسييرائيل، وليييس تعليقييه، واإلعييالن الواضيي  عيين 



 
 
 
 

 

 19 ص             4527 العدد:             1/17/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وأكد الطاهر فيي حيديث ميع "قيدس بيرس"، أن  ترتب عنها من التزامات".إلغاء اتفاقات أوسلو وكل ما 
 "الجبهة الشعبية لم تصوت على القرارات التي تم اتخاذها في ختام أعمال االجتماع المركزي".

وقييال: "مييا جيياء فييي بيييان المجلييس المركييزي ال يتناسييب مييع التحييديات الكبيييرة التييي تعيشييها قضيييتنا، 
 العتراف بالقدس عاصمة لالحتالل".خصوصا بعد قرار ترامب ا

وأضيياف: "لقييد طالبنييا فييي الجبهيية الشييعبية أيضييا باجتميياع عاجييل لتفعيييل منظميية التحرييير، وفييق مييا تييم 
االتفييياق علييييه فيييي القييياهرة، أي اجتمييياع أمنييياء الفصيييائل وأعضييياء اللجنييية التنفيذيييية للمنظمييية ورئاسييية 

عيوة اللجنية التحضييرية التيي عقيدت فيي المجلس الوطني، من أجل وضع استراتيجية عمل وطنيي، ود
بيروت من أجل انعقاد المجلس الوطني، لألسف هذه القضايا لم يتم التوافق عليها، ال في اجتماعات 

 المجلس المركزي وال في لجنة صياغة البيان الختامي".
 16/1/2018قدس برس، 

 
 المصالحةاألحمد: حماس هي المسؤولة األولى عن تنفيذ اتفاق  .00

شدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فت "، عزام األحمد، على ضرورة : نادية سعد الدين -عمان 
 "تعزيز البيت الداخلي، وتنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي".

 ونييوه األحمييد، فييي تصييري  لتلفزيييون فلسييطين الرسييمي، إلييى أهمييية تعزيييز المؤسسييات الفلسييطينية، ال
ر"، مطالبييا "تنفيذييية" ومؤسسييات المنظميية، والمؤسسييات التابعيية للدوليية سيييما مؤسسييات منظميية التحرييي

الفلسييطينية بتنفيييذ البنييود التييي جيياءت فييي البيييان الختييامي "للمركييزي"، علييى الصييعيد المحلييي والييدولي، 
جراءات عملية على األرو.  معتبرا أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة وا 

ن "حمييياس المسيييؤولة األوليييى عييين تنفييييذ ميييا تيييم بخطيييوات تحقييييق المصيييالحة، أ اإلسيييراعوأكيييد ضيييرورة "
االتفاق عليه في القاهرة"، ولكن "حتى اآلن ما زالت ما سميت باللجنة اإلدارية قائمة على األرو في 

 الوزارات، والقائمون عليها مازالوا يعملون عكس تعليمات الوزراء"، بحسبه.
 17/1/2018الزد، عمان، 

 
 لتصعيد المقاومة الشعبية واستمراريتها سيجتمعون قريباً فصائل العمل الوطني  قادةمحيسن:  .02

أعلين عضيو اللجنيية المركزيية لحركيية فيت  جمييال محيسين، عين عقييد اجتمياع عاجييل فيي األيييام  :رام هللا
القليليية المقبليية لقييادة فصييائل العمييل الييوطني لتصييعيد المقاوميية الشييعبية وضييمان اسييتمراريتها اسييتجابة 

  ارات المجلس المركزي.لتقرير اللجنة السياسية وقر 
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وأوضي  فيي حيديث إلذاعيية "صيوت فلسيطين"، يييوم الثالثياء، أن تفعييل المقاوميية الشيعبية يتطليب تنفيييذ 
فعالييية وداعميية، ووضيييع برنيييامج شييامل لمشييياركة جميييع القطاعيييات لييييس فقييط فيييي المسييييرات  إجييراءات
نما في دعم صمود المواطنين وتعزيز التكافل وم والوقفات  .اإلسرائيليةقاطعة البضائع االحتجاجية، وا 

 16/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "المركزي"بتنفيذ قرارات  مطالبةبززة  مسيرة"األحرار" تنظم  .02
نظمت حركة األحرار الفلسطينية مسيرة جماهيرية في مدينة غزة تعليقا على مخرجات : وكاالت

ركة ممثلين عن فصائل فلسطينية، بينما طالبت حركة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بمشا
 الجهاد اإلسالمي بقرارات أكثر قوة.

وطالب المشاركون في المسيرة منظمة التحرير الفلسطينية بالوقوف أمام مسؤولياتها الوطنيية لمواجهية 
ع التحيييديات التيييي تجابيييه القضيييية الفلسيييطينية، واإلعيييالن عييين إنهييياء عمليييية التسيييوية والمفاوضيييات مييي

 إسرائيل ووقف التنسيق األمني.
كمييا دعييوا ممثلييي الفصييائل المجلييس المركييزي الفلسييطيني لمتابعيية تنفيييذ القييرارات التييي اتخييذها أعضيياء 

 المجلس خالل اجتماعهم في رام هللا وأال تبقى حبرا على ورق.
 16/1/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 عداء لـ"إسرائيل"الكبيرة لـ"تفجير صيدا" تظهر حجم ال اإلدانةحماس:  .02

قالييت حركيية حميياس: إن حجييم اإلدانيية لمحاوليية اغتيييال محمييد حمييدان فييي صيييدا، يييدل علييى : بيييروت
 شعور جمعي بالعداء للمشروع الصهيوني.

وتقدمت "حماس" في بيان وصل "المركيز الفلسيطيني لإلعيالم"، مسياء الثالثياء، بالشيكر والتقيدير، مين 
ن، أو اتصييل مسييتنكرًا، أو مطمئنييًا، ميين مرجعيييات سياسييية، كييل ميين دان محاوليية اغتيييال محمييد حمييدا

 حزبية ودينية، وشخصيات، ووسائل إعالم، ووفود شعبية.
وقالت: إننا نقد ر عاليًا قيمة التضامن اليذي بليغ هيذا المسيتوى، وأن القضيية الفلسيطينية ميا تيزال تمث يل 

وتابعيت: إننيا نعاهيدكم جميعيًا أن نبقيى  .القضية األولى لشعوبنا العربية واإلسالمية ولكل أحرار العالم
أمينين على األهداف التي انطلقنا من أجلها، وعلى رأسيها تحريير األرو والمقد سيات وحريية اإلنسيان 

 الفلسطيني، ولن نتراجع عن هذه األهداف مهما غلت التضحيات.
 16/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 د جديد على إجرام االحتاللعالج األسيرة جعابيص شاه إهمال: حماس .02
قييييال النيييياطق باسييييم حركيييية حميييياس عبييييد اللطيييييف القييييانوع إن إهمييييال عييييالد األسيييييرة إسييييراء جعييييابيص 
المصييابة بحييروق خطيييرة جييدا فييي أنحيياء جسييدها لهييو دليييل أكيييد وشيياهد جديييد علييى إجييرام االحييتالل 

 الصهيوني وتجرده من كل القيم اإلنسانية واألعراف الدولية.
سيناد قضيية األسيرى المرضيى وفيي مقيدمتهم وطالب القان وع فيي تصيري  صيحفي ييوم الثالثياء بيدعم وا 

الجعيابيص وتفعيلهيا فيي كييل المحافيل الدوليية واألممييية، كميا دعيا المؤسسييات الحقوقيية واإلنسيانية إلييى 
نقاذ حياتها واإلفراد عنها.  الضغط على االحتالل الصهيوني لتقديم العالد الالزم لها وا 

 16/1/2018، غزة، حماسموقع حركة 
 

 : خط جوي بن نيودلهي وتل أبيب يمر بالسعوديةأحرونوتيديعوت  .27
أحمييد صييقر: كشييفت صييحيفة إسييرائيلية، عيين مبييادرة مثيييرة، طرحييت خييالل اجتميياع رئيييس وزراء  -غييزة

، االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقوم بزيارة للهند، مع نظييره الهنيدي رئييس اليوزراء الهنيدي
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في تقرير لها على موقعها اإللكتروني،  ناريندرا مودي.

أن شييركة الطيييران الهندييية، سييتعمل علييى "تشييغيل خييط جييوي جديييد مباشيير بييين مطييار "بيين غوريييون" 
 اإلسرائيلي ونيودلهي، بحيث يمر فوق المملكة العربية السعودية".

الجديد سيختصر مدة الرحلة إلى سياعتين، ويخفيو تيذاكر السيفر ويزييد  وذكرت الصحيفة، أن "الخط
بشكل ملحيوظ مين عيدد السييا  بيين إسيرائيل والهنيد".ونوهت إليى أن زييارة نتنيياهو، أثميرت عين توقييع 
عدة اتفاقيات حول العدييد مين القضيايا، بميا فيي ذليك الطاقية، والسيينما واإلنترنيت، مؤكيدة أن "االتفياق 

ن المحتمل أن يحقق أكبر تغيير؛ حيث ناقة الجانب اإلسرائيلي والهندي، إمكانية أن حول الطيران م
سيرائيل، تمير فيوق السيعودية فيي  تسير شركة طيران الهند التي ستبدأ قريبا رحالت مباشرة بين الهند وا 

نييين، وأكييدت "يييديعوت"، أنييه جييرى التوقيييع علييى اتفيياق الطيييران يييوم االث طريقهييا إلييى إسييرائيل والعييودة".
خالل اجتماع نتنياهو وميودي، موضيحة أنيه نيص عليى أن "التغيييرات فيي تعريفية الطييران والترتيبيات 

 األمنية ستكون ممكنة، مع تعزيز التنسيق بين الطرفين".
 16/1/2018"، 21موقع "عربي 

 
 تدشنان صندوق أبحاث مشترك والهند "إسرائيل" .28

نتنييييياهو ونظيييييره الهنييييدي نارينييييدرا مييييودي صييييندوق دشيييين رئيييييس الييييوزراء اإلسييييرائيلي بنيييييامين : القييييدس
وقييييال المتحيييدث بلسيييان الحكوميييية  ملييييون دوالر. 40"األبحييياث والتطيييوير اإلسيييرائيلي الهنييييدي"، بمبليييغ 
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بوك، إن طيييير  الصييييندوق جيييياء خييييالل فعالييييية سييييفيالاإلسييييرائيلية أوفييييير جنييييدلمان علييييى صييييفحته فييييي 
 يليين والهنود، أقيمت في نيودلهي. اقتصادية بمشاركة المئات من رجال األعمال اإلسرائ

وشييارك نتنييياهو ومييودي أيضييًا فييي منتييدى الرؤسيياء التنفيييذيين ألكبيير الشييركات ميين كييال الييدولتين فييي 
 نيودلهي، حسب جيندلمان. 

وقييال نتنييياهو خييالل منتييدى الرؤسيياء التنفيييذيين:" إن المسييتقبل يحييدث اآلن ونحيين نمسييك بالمسييتقبل، 
ذا أمسييكنا بييه سييويًا ال سييتطعنا إحييراز تقييدم أسييرع بكثييير، فهنيياك تييرابط طبيعييي وحماسيية وقييوة إبييداع وا 

 واختراع لدى الجانبين الهندي واإلسرائيلي على حد سواء". 
، اتفاقيييييات فييييي مجيييياالت الييييدفاع، التكنولوجيييييا، "إسييييرائيل"، وق عييييت الهنييييد و15/1/2018يييييوم االثنييييين و 

 والطاقة، والطيران، واألمن، والزراعة. 
 16/1/2018، لألنباء ناضولاأل وكالة 

 
 2018خالل نقل السفارة األمريكية للقدس : لتقليص الدعم لألونروا  ارتياحنتنياهو يعرب عن  .29

عبيير رئيييس الحكوميية اإلسييرائيلية بنيييامين نتنييياهو عيين فرحتييه وارتياحييه ميين قييرار  :الفرنسيييةو  ،الجزيييرة
إليى تصيفية هيذه  ، داعيياً اونيرو األي لوكالة الرئيس األمريكي دونالد ترامب القاضي بتقليص الدعم المال

خضاع خدمة الالجئين الفلسطينيين إلى مفوضية شؤون الالجئين في األمم المتحدة.   الوكالة وا 
 وكان نتنياهو قد اتهم األونروا بأنها تعمل لصال  الفلسطينيين وتخلد قضية الالجئين.

فقييية ليييه فيييي زيارتيييه إليييى الهنيييد إن الوالييييات وفيييي سيييياق لخييير، قيييال نتنيييياهو للصيييحافة اإلسيييرائيلية المرا
 المتحدة ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في غضون العام الجاري.

ميين جانبييه، ذهييب وزييير المواصييالت واالسييتخبارات يسييرائيل كيياتس إلييى المطالبيية بتنفيييذ إجييراءات ميين 
بييييية وتشييييمل طييييرف واحييييد تشييييتمل علييييى توسيييييع مسيييياحة القييييدس لتتعمييييق أكثيييير فييييي قلييييب الضييييفة الغر 

 ات في محيطها وضمها مع أجزاء من الضفة إلى إسرائيل بعد القرارات األمريكية األخيرة.عمر المست
 17/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 تسيء استخدام المساعدات اإلنسانية ونروااأل تزعم أن  "إسرائيل" .31

متحدة داني دانون، أن الغرو اعتبر مندوب دولة االحتالل اإلسرائيلي الدائم لدى األمم ال: األناضول
، هو "توجيه أموال المعونات اإلنسانية نحيو الغيرو اونرو األمن قرار واشنطن، تخفيو الدعم لوكالة 

وزعيم أن أونيروا أثبتيت ميرارًا وتكييرارًا أنهيا وكالية تسييء اسييتخدام  المنشيود منهيا وهيو رفاهيية الالجئييين".
داًل ميين ذلييك الدعاييية المناهضيية لييي)إسرائيل(، وتييديم المسيياعدات اإلنسييانية للمجتمييع الييدولي، وتييدعم بيي
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وتيابع ادعاءاتيه "خييالل العيام الماضيي وحيده، انتخييب  محنية الالجئيين الفلسيطينيين، وتشييجع الكراهيية".
موظفون )فلسطينيون محليون( بيأونروا لقييادة )حركية( حمياس فيي قطياع غيزة، وأنكيرت ميدارس أونيروا 

 هاب تحت منشآت أونروا.".وجود )إسرائيل(، وحفرت أنفاق اإلر 
 17/1/2018 ،الين أونفلسطين 

 
 دراسة فرض الحكم العسكري على بلدتين بالقدس المحتلة: "هآرتس" .30

يفحص جية االحتالل اإلسرائيلي فيي هيذه األييام إمكانيية فيرو سييادته العسيكرية : تحرير محمد وتد
ة، وييييدور الحيييديث عييين األحيييياء عليييى أحيييياء سيييكنية فلسيييطينية فيييي القيييدس المحتلييية ومسيييؤوليته األمنيييي
وحسييب صييحيفة "هييآرتس"، فيينن  المقدسييية التييي عزلهييا جييدار الفصييل العنصييري عيين المدينيية المحتليية.

الجية يدرس إمكانية فرو الحكم العسكري ونقل المسؤولية األمنية للقوات العسكرية لجميع المناطق 
 لك مخيم شعفاط لالجئين وكفر عقب.الفلسطينية الواقعة خارد الجدار الفاصل في القدس، بما في ذ

وعلى الرغم مين أن هيذين الحييين يقعيان داخيل حيدود بلديية االحيتالل بالقيدس، فقيد تيم عزلهميا جسيديا 
وجغرافيييا منييذ إنشيياء الجييدار، وأصييبحا فييي الواقييع منيياطق ميين الفوضييى والفقيير والعنييف بسييبب اإلهمييال 

حكييم العسييكري فييي إطييار العمييل المكثييف ويجييرى فحييص إمكانييية فييرو ال المتعمييد لسييلطات االحييتالل.
للمييييوظفين فييييي القيييييادة العسييييكرية فييييي منطقيييية المركييييز مييييع منسييييق األنشييييطة الحكومييييية فييييي األراضييييي 
الفلسيييطينية المحتلييية، حسيييب ميييا أكيييدت مصيييادر مطلعييية فيييي أجهيييزة األمييين للصيييحيفة، حييييث سيييتقدم 

 ليزنكوت. توصيات الفحص بهذا الخصوص لرئيس هيئة أركان الجية اإلسرائيلي، غادي
وسوغت األجهزة األمنية نقل هذه األحياء الفلسطينية للسيادة األمنية لجيية االحيتالل إليى ميا وصيفته 
بالعنف واتساع دائرة المواجهات، وضرورة تشديد التعاون بين الشرطة والجية فيي المحتلية، وال سييما 

 توطنة "هار أدار".حول األحياء الشرقية الواقعة خارد جدار الفصل الفاصل وفي منطقة مس
ومع ذلك، فنن المؤسسة األمنية توضي  أن الغيرو مين عميل طياقم الميوظفين لييس تغيييرا فيي وضيع 
تلييك األحييياء وسييكانها. ووفقييا للمصييادر التييي تحييدثت مييع الصييحيفة، فيينن اآلثييار والتييداعيات المترتبيية 

والتوصيات بحال تم  على سكان القدس الذين يعيشون خارد جدار الفصل ستكون مشتقة من القرارات
 قبولها وتبنيها.

وتشييمل المنيياطق الفلسييطينية بالقييدس التييي يمكيين أن تقييع تحييت مسييؤولية الجييية، باسييتثناء مخيييم كفيير 
عقب ومخيم شعفاط لالجئين، مراكز سيكانية أخيرى لكنهيا أصيغر. وفيي الوقيت الحاضير، ال ييزال مين 

 السكان الذين يعيشون في تلك المناطق.غير الواض  الصالحيات التي سيحملها الجية تجاه أولئك 
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وعلى الرغم من أن عدد الفلسطينيين بالقدس الذين يعيشون خارد الجدار الفاصل غير معروف بدقة، 
ألييف مقدسييي. وبييين نصييفهم إلييى ثلثيييهم يحملييون بطاقيية هوييية  150ألييف إلييى  100يقييدر عييددهم بييين 

 إسرائيلية في وضع المقيمين الدائمين في القدس.
للمعلومييييات التييييي تلقتهييييا صييييحيفة "هييييآرتس"، فيييينن أحييييد الخيييييارات التييييي تييييم بحثهييييا فييييي الجييييية  ووفقييييا

اإلسيرائيلي هييو تغييير فييي القطاعيات العامليية فييي الضيفة الغربييية المحتلية، حيييث يتوسيع "لييواء السييامرة" 
المسييؤول عيين قطيياع نييابلس جنوبييا، فييي حييين أن "لييواء بنيييامين" المسييؤول عيين قطيياع رام هللا سيييكون 

 ؤوال عن هذه المناطق.مس
وفي هذه المرحلة ليم يتضي  بعيد طبيعية السييطرة العسيكرية عليى هيذه األراضيي وميا إذا كانيت سيتكون 
ذات صييلة بالمنيياطق المدنييية. وال يييزال مييين غييير الواضيي  كيييف سييييتم تقسيييم المسييؤولية بييين الجيييية 

 حياء.وشرطة االحتالل اإلسرائيلية المكلفة حاليا بننفاذ القانون في هذه األ
وقالت الصيحيفة إن نقيل المسيؤولية األمنيية، واألهيم مين ذليك، أن المسيؤولية المدنيية مين الشيرطة إليى 
الجييية تثييير مسييائل قانونييية خطيييرة، ألن األحييياء تقييع داخييل حييدود القييدس وجييزء ميين أراضييي الدوليية، 

العييدواني" الييذي علييى النقيييو ميين أراضييي الضييفة الغربييية المحتليية التييي ينطبييق فيهييا مبييدأ "االحييتالل 
دارية واسعة.  يعطي الجية صالحيات قانونية وا 

وتدعي المؤسسة األمنية أن عمل الموظفين لم ينته بعد، وأن هذه عملية طويلة يجري فيها النظر في 
عدد من البدائل والمخططات. بينما قال الجية ردا على ذلك: "الجية يدرس باستمرار أفضل السيبل 

قطاعييات بمييا فيهييا القيييادة بييالمركز، وهنيياك بييدائل مختلفيية قيييد النظيير حاليييا، لنشيير قواتييه فييي مختلييف ال
 ولكن في هذه المرحلة ال يوجد تغيير ولم تتخذ أي قرارات حتى اآلن بشأن هذا الموضوع".

 17/1/2018 ،48عرب 
 

 نتنياهو: ال سالم دون تزيير موقف عباس .32
، أنه "ال 15/1/2018 أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اإلثنين :سعيد عموري - القدس

وقييال  سييالم" دون تغيييير الموقييف الييذي أعلنييه الييرئيس الفلسييطيني، محمييود عبيياس، فييي كلمتييه، أمييس.
نتنيييياهو، فيييي تسيييجيل مصيييور نشيييره مكتبيييه: "سيييمعت ميييا قاليييه أبيييو ميييازن )عبييياس( اليييذي كشيييف )...( 

تييي أعمييل جاهييدا منييذ سيينوات طويليية علييى غرسييها فييي قلييوب النيياس، ومفادهييا أن الحقيقيية البسيييطة ال
جييذور الصييراع بيننييا وبييين الفلسييطينيين تعييود إلييى الييرفو الفلسييطيني الييدائم لالعتييراف بدوليية الشييعب 

وزعيييم نتنيييياهو، اليييذي ييييزور الهنيييد حالييييا، أن "كلمييية عبييياس تخيييدم  اليهيييودي، مهميييا كانيييت حيييدودها".
إلسييرائيلية أكثيير ميين أي شيييء.. ليين يكييون هنيياك سييالم دون تغيييير الموقييف الييذي المصييال  السياسييية ا
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أعلنييه عبيياس، وهييذا األميير سيييكون أوضيي  ممييا كييان عليييه أمييس، بعييد أن أتحييدث مييع عييدد ميين زعميياء 
واعتبييير أن "عبييياس يفعيييل ميييا يفعليييه ألنيييه خيييائف مييين مبيييادرة السيييالم، التيييي تقودهيييا الوالييييات  العيييالم".

 تنحية األمريكيين عن موقعهم كوسطاء، واستبدالهم بجهة أخرى".المتحدة، ويسعى إلى 
 16/1/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 عباس م شكوى رسمية لألمين العام ضد  في األمم المتحدة يقد ِّ  "إسرائيل"سفير  .33

كتب سفير إسيرائيل ليدى األميم المتحيدة، دانيي دانيون،  عبد الحميد صيام: – نيويورك )األمم المتحدة(
رسالة شكوى لألميين العيام لألميم المتحيدة، أنطونييو غيوتيرية، تحصيلت "القيدس العربيي" عليى نسيخة 
منها يطالب فيها بندانية ميا سيماه خطياب الكراهيية اليذي أدليى بيه أميس محميود عبياس، رئييس السيلطة 

انيون د إسيرائيلالفلسطينية فيي اجتماعيات المجليس المركيزي لمنظمية التحريير الفلسيطينية. وقيال سيفير 
فييي رسييالته: "هييذه التصييريحات تييذكرنا بكييل أسييف بالكلمييات العنصييرية ميين أسييوأ األنظميية فييي القييرن 

 الماضي"، في إشارة غير مباشرة للنازية.
 17/1/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 طاقم سري لتبييض البؤر االستيطانية .34

سيتة أشيهر، عليى وضيع خطية  يعمل طاقم سري تابع لوزارة األمن اإلسرائيلية منيذ: تحرير رامي حيدر
سيييرية لتبيييييو البيييؤر االسيييتيطانية فيييي الضيييفة الغربيييية المحتلييية، وكشيييفت هيييذه الخطييية عليييى ييييد نائيييب 

 الوزير، إيلي بن داهان، خالل جلسة مغلقة لكتلة البيت اليهودي.
أشييخاص،  5-4لجنيية سييرية تتكييون ميين  األميينوقييال نائييب الييوزير إنييه "فييي السيينة األخيييرة عينييت وزارة 

 بؤرة"، والتي لم يتم تبييضها بعد. 70أنا بوضع الخرائط المختلفة للبؤر االستيطانية، وهي نحو وبد
وقال بن داهان إن اللجنية تصيل اللييل بالنهيار وتعميل لسياعات طويلية جيدًا مين أجيل إنجياز المطليوب 

باألسيماء منها، وأضاف أنه "يوم الخميس الماضي فقط جلسنا لمدة ثالث ساعات كاملة ورتبنيا قائمية 
 بحسب الترتيب، كيف يمكن تبييضها وبأي الوسائل".

أصييدر قييرارًا حكوميييًا بموجبييه كييل بييؤرة  1992وعيين طريقيية التبييييو قييال إنييه "عنييدما جيياء رابييين عييام 
حصييلت علييى موافقيية ميين السييلطات ولييم تبنييى تصييب  فييي عييداد الملغييية، وفييي حييال قييررت الحكوميية 

 تبييو عدد كبير" من البؤر االستيطانية. الحالية إلغاء قرار رابين، سنتمكن من
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وميين ضييمن مهييام اللجنيية السييرية وضييع خطييط عملييية لتبييييو هييذه البييؤر االسييتيطانية، ويييتم وضييع 
الخيييرائط الالزمييية للبيييؤر التيييي بتقيييديرهم سيييهلة التبيييييو، وأي العراقييييل التيييي يتوقعيييون مواجهتهيييا خيييالل 

 العملية وغيرها.
 46االسييتيطانية الجاثميية علييى جبييل الخليييل، والتييي تسييتوطن فيهييا وعلييى رأس القائميية بييؤرة "عشيييهال" 

عائلة، "غفعات  25عائلة، وتتذيل القائمة بؤر استيطانية مثل "أفيغيل" في جبل الخليل وتستوطن فيها 
 عائلة. 31هريئيل" و"إة كودية" في المجمع االستيطاني بنيامين، وتستوطن في كل منهما 

 16/1/2018 ،48عرب 
 

 منية إسرائيلية: ال يمكن شرعنة بؤرة "حفات جلعاد"مصادر أ .35
قالييت مصييادر أمنييية إسييرائيلية، اليييوم األربعيياء، إن ييه ميين المسييتحيل شييرعنة  :ترجميية خاصيية -رام هللا 

البييؤرة االسييتيطانية "حفييات جلعيياد" فييي ظييل  موقعهييا الحييالي، بسييبب أن  غالبييية مسيياحتها مقاميية علييى 
"هييآرتس" عيين مصييادر أمني يية قولهييا، إن ييه وحتييى مييع قيييانون  ونقلييت صييحيفة أرو فلسييطينية خاصيية.

مصادرة األراضي ال يمكن شرعنة البؤرة ليس فقط بسيبب تجمييد العميل بيه بقيرار مين المحكمية العلييا، 
وأشيييارت الصيييحيفة إليييى  ولكييين أيضيييًا ألسيييباب تتعليييق بتسيييوية األراضيييي وتنظيمهيييا مييين قبيييل الدولييية.

ون، بييينهم أفيغييدور ليبرمييان، للمطالبيية بشييرعنة البييؤرة بعييد مقتييل الييدعوات التييي أطلقهييا وزراء إسييرائيلي
 حاخام على يد مسلحين فلسطينيين قرب نابلس، قبل أكثر من أسبوع. 

 17/1/2018 ،القدس، القدس
 

 دعوة إلنشاء "وحدة انتقام" بعد العمليات الفلسطينية بجيش االحتالل .36
فيييي جيييية االحيييتالل زمالئهيييم لالنضيييمام دعيييا مجموعييية مييين المتجنيييدين الجيييدد : تحريييير راميييي حييييدر

للمطالبيية بننشيياء وحييدة خاصيية فييي جييية االحييتالل، هييدفها االنتقييام ميين الفلسييطينيين بسييبب العمليييات 
 التي ينفذونها ضد االحتالل، وجاءت هذه الدعوات عقب عملية إطالق النار األخيرة جنوب نابلس.

ه المبيادرة بعيد العمليية التيي أسيفرت عين مقتيل وبحسب ما أوردت القناة الثانية، أطليق متجنيد جدييد هيذ
مستوطن، ووزعها عن طريق مناشيير تحميل الشيعار الرسيمي للجيية، والتيي بيدت كأنهيا دعيوة رسيمية 

 من الجية، وتم اعتقال المتجند.
وجاء في المنشور الذي وزرع في إحدى قواعد استقبال المتجندين الجيدد أنيه "كيرد عليى القتيل المشيين 

حفييات غلعيياد وانتقامييًا لسييفك دم الحاخييام رزيئيييل شيييفا ، يييتم تنظيييم إعييادة بنيياء وحييدة  الييذي وقييع فييي
 عمليات االنتقام من أجل إعادة الكرامة الوطنية"، وتابع "بالعزم والقوة نحارب وننتصر".
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وأرفق بالمنشور رقم هاتف من أجل االستفسار واالنضمام لهذه الوحدة، وقالت القناة إن الجندي الذي 
ب على الهاتف، عونيغ بن شاحار، قال: "نعمل حاليًا على تحضير قائمة بأسماء المعنيين والذين أجا

(، ونحيين مؤمنييون بييأن مثييل هييذه الوحييدة 101ينييوون تقييديم طلييب لقائييد أركييان الجييية إلنشيياء الوحييدة )
مؤخرًا فيي  وتابع: "تجندت ستؤدي لحل الكثير من المشاكل األمنية التي تواجه الدولة في هذه األيام".

الجييية، وأنييوي تأجيييل التحيياقي بنحييدى الوحييدات حاليييًا، حتييى يسييمحوا لييي بننشيياء هييذه الوحييدة، ولييذلك 
 شخصًا". 20جمعت تواقيع لخرين الذي يشاركونني هذه الرغبة، وحاليًا هناك 

 16/1/2018 ،48عرب 
 

 أردان: حماس ستتعرض لضربة تفقدها السلطة بززة إن كررت أخطاءها تجاهنا .37
، فييي 16/1/2018 اسييتغل وزييير األميين الييداخلي "اإلسييرائيلي" غلعيياد أردان، مشيياركته الثالثيياء :ناصييرةال

مراسييم تييولي قائييد جديييد لييي"المنطقة الجنوبييية" فييي شييرطة االحييتالل، لتوجيييه تهديداتييه، قييائاًل: إن "حركيية 
وأشيار أردان  حماس ستتعرو لضربة تفقدها السلطة بغزة؛ إن كررت أخطاءها تجاهنيا"، وفيق زعميه.

إلى الغارة التي شنتها طيائرات االحيتالل عليى أحيد األنفياق شيرق رفي ،  -وفق ما نقلته إسرائيل اليوم-
زاعميا أن حمياس والجهياد فهميوا رسيالة قصيف النفيق، ميدعيا أن الضيربة شيكلت ردعيا لحمياس، مكيررا 

 ق ادعائه.تهديده بتوجيه ضربة ضدها تخرجها من السلطة إذا كررت الخطأ مرة أخرة، وف
وانضييم وزييير الزراعيية الصييهيوني اوري ارئيييل ميين حييزب "البيييت اليهييودي"، لجوقيية التهديييد، قييائاًل فييي 
مقابلة اليوم الثالثاء مع راديو "كان" "اإلسرائيلي": إنه ينبغي توجه ضربة قاصيمة لرؤسياء حمياس وميا 

إليى تزوييد قطياع غيزة بالميياه وصفها "المنظمات اإلرهابية" )المقاومة( األخرى، وفي الوقت نفسه دعا 
 والكهرباء والمعدات الطبية لتسهيل حياة السكان.

 17/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حمد الطيبي يطرد عضو الكنيست المتطرف حازان: "برا يا وقح..إقلب"فيديو أل .38
يبيييي، عليييى "القيييدس العربيييي": أثيييار فييييديو نشيييره العضيييو العربيييي فيييي الكنيسيييت اإلسيييرائيلي، أحميييد الط

صفحته على فيسبوك، إعجاب اآلالف، إذ يظهر الطيبي في الفيديو وهو يقوم بطرد النائب المتطرف 
 أورن حازان، المعروف بكراهيته للعرب والفلسطينيين، وذلك أثناء إلقائه كلمة في الكنيست.
لقييذر.. طييرق وقييد م الطيبييي الفيييديو علييى صييفحته مرفقييا معييه عبييارة: "أمييس عنييدما تطيياول هييذا الييوق  ا

 الباب وسمع الجواب بلهجة النشامى: إقلب". 
 17/1/2018 ،القدس العربي، لندن
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 خطاب عباس بمنظور إسرائيلي: نهاية "تعيسة" أم انطالقة جديدة؟ .39
تفاوتييييت ردود فعييييل وسييييائل اإلعييييالم والمحللييييين : تحرييييير هاشييييم حمييييدان، / مراسييييل خيييياص48عييييرب 

، محمود عباس، أميام المجليس المركيزي الفلسيطيني، بيين اإلسرائيليين على خطاب الرئيس الفلسطيني
ميين اعتبييره نييداء يائسييا يشييير إلييى نهاييية مشييوار أبييو مييازن السياسييي، وبييين ميين رأى فيييه بداييية لتحرييير 
عملية السالم من االحتكار األمريكي، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى كيان مستقل ال يستمد شيرعيته 

 من اتفاق أوسلو.
عاما رسم  83اسي لفي سخاروف كتب في موقع واال، أن عباس الذي سيبلغ بعد شهرين المحلل السي

في الخطياب الميذكور نهايية طريقيه السياسيي دون تحقييق أي إنجياز ييذكر، بعيد أن فقيدت فكيرة الدولية 
التي طالما لو  بها كسياسة رسمية وغير رسمية، أي أسياس لهيا فيي الواقيع.  67الفلسطينية في حدود 

سخاروف إلى أنه من السهل اتهام ترامب بما للت اليه األمور، إال أن تبخر فكيرة اليدولتين بيدأ وأشار 
عنييد اسييتقالة إيهييود أولمييرت وفييوز بنيييامين نتنييياهو، بينمييا كييان إعييالن ترامييب بمثابيية  2009فعليييا عييام 

 فقط على مسيرة المفاوضات. إسدال الستار
تاحيتهييا اليومييية، أن خطيياب عبيياس ليييس مجييرد كسيير فييي السييياق ذاتييه رأت صييحيفة "هييآرتس"، فييي افت

تكتيكييييي لقواعييييد اللعبيييية، بييييل صييييرخة يييييأس صييييادرة عيييين رئيييييس فلسييييطيني يشييييهد وصييييول حلييييم الدوليييية 
الفلسطينية إلى طريق مسدود، في ظل حكومة إسرائيلية تشتق هويتها القومية من استمرار االستيطان 

تملص ميين أي عملييية سياسييية، وهييي لييم تيير منييذ فييي األراضييي المحتليية، وتختلييق المبييرر تلييو اآلخيير لليي
 البداية بعباس شريكا لعملية المفاوضات.

وفيما يبدو كفكي كماشة تطبق على اليرئيس عبياس، بلسيان "هيآرتس"، تقيف إليى يميين تليك الحكومية، 
الواليييات المتحييدة التييي تحولييت إلييى طييرف فييي المفاوضييات، بعييد اعترافهييا، بشييكل مخييالف لسياسيييتها 

قرارات األمم المتحدة، بالقدس عاصيمة إلسيرائيل، ورئيسيا أمريكييا يهيدد بتقلييص المسياعدات السابقة ول
لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، إذا لم يخضع الفلسطينيون ألواميره، مين جهية، وتصيدعا ليدرع الوقايية 
 العربيييي بعيييد انضيييمام السيييعودية إليييى الحليييف األمريكيييي اإلسيييرائيلي، ومطالبتهيييا لعبييياس بالتنيييازل عييين

 المبادل األساسية للوطنية الفلسطينية.
تحذر من أن انعيدام األفيق السياسيي سييزيد مين قيوة التييارات الراديكاليية الدينيية والعلمانيية، ويجعيل ميا 
وصفته بالبديل اإلرهابي يحظى بمصداقية أكبر، وذلك عدا عن الميس بالتنسييق األمنيي ميع السيلطة، 

ة شيياملة، وهييي تعتبرخطيياب عبيياس بمثابيية اإلنييذاراألخيرقبل وازدييياد احتميياالت انييدالع مواجهيية عسييكري
تفكيييك السيييلطة الفلسيييطينية اليييذي سييييلقي عليييى كاهيييل إسيييرائيل المسيييؤولية عييين حيييياة الفلسيييطينيين فيييي 

 مختلف المجاالت.
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بالمقابييل يييرى المحلييل السياسييي فييي القنيياة الثانييية، إيهييود يعيياري، أنييه ميين الخطييأ النظيير إلييى أبييو مييازن 
ى طريق مسدود أو أنه فيي مرحلية نهايية مشيواره السياسيي، كميا يعتقيد الكثييرون خطيأ، كزعيم وصل إل

ألن العكس هو الصحي ، فهو سعيد ومرتيا  ألنيه بيات بمقيدوره القييام بثالثية أميور أراد القييام بهيا فيي 
ذات الوقت، وهي: تحرير السلطة الفلسيطينية مين اتفياق أوسيلو ومين االعتيراف بنسيرائيل اليذي قيام بيه 
عرفات مرغما، وكسر االحتكار األمريكي لرعاية "عملية السالم"، والشروع بحملية دوليية لتجنييد اليدعم 

 لالعتراف بالدولة الفلسطينية دون عالقة بنسرائيل.
ويقييول يعيياري إن هييذا كييان هييدف عرفييات منييذ اللحظيية األولييى التييي وصييل فيهييا إلييى الييبالد، لكنييه لييم 

رة االنتفاضيية الثانيية، علييى حييد تعبييره، فييي حيين أن أبييو مييازن يسيتطع تحقيقييه بسيبب تورطييه فييي مغيام
الذي يختلف مع عرفات حول نجاعة استعمال السال  ضد إسرائيل، لم يختلف معه حول هذا الهدف 
وهيييو يصيييل الييييوم إليييى تليييك النقطييية فيييي أعقييياب اعتيييراف تراميييب بالقيييدس عاصيييمة إلسيييرائيل واليييرفو 

 أمريكا.الفلسطيني لمواصلة مفاوضات تحت رعاية 
من جهتنا، وبغيو النظرفيميا إذا كيان خطياب عبياس يمثيل نقطية النهايية السياسيية بالنسيبة للرجيل، أم 
هيو انطالقية جديييدة لتحقييق حلييم عرفياتي جمييل، فننييه يعبير، فييي الحيالتين، عين وصييول مرحلية دامييت 

يعنييه ذليك مين  عاما، واستنزفت الكثير من طاقات شعبنا إلى نهايتها المحتومة، بكل ما 30أكثر من 
 انفتا  اآلفاق النطالق مرحلة جديدة يفترو االستعداد لخوو غمار تحدياتها.

 16/1/2018 ،48عرب 
 

 األقصى من المشاركة بمؤتمر القدس بالقاهرة المسجد تمنع خطيب" إسرائيل" .41
منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، خطيب المسجد األقصى الشيل يوسف سالمة، من مغادرة 

ي الفلسطينية للمشاركة في "مؤتمر األزهر العالمي لنصرة القدس"، الذي تنطلق فعالياته، األراض
 األربعاء.

ودان شيل األزهر الدكتور أحمد الطيب بي"شدة" منع سلطات االحتالل خطيب المسجد األقصى، من 
 دولة. 86السفر إلى مصر للمشاركة في المؤتمر، الذي تشارك فيه وفود من 

زهر: "إن هذا القرار مرفوو تماما ويعبر عن الغطرسة التي تتعامل بها سلطات وقال شيل األ
 االحتالل الصهيوني مع الشعب الفلسطيني وقياداته الدينية".

وشدد على أن "مؤتمر األزهر الشريف لنصرة القدس يسعى إلى كشف الغطاء عن انتهاكات 
ي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها االحتالل الصهيوني، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني ف
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القدس الشريف، والوقوف في وجه قرارات اإلدارة األميركية األخيرة المنحازة لكيان االحتالل 
 الصهيوني".

 17/1/2018، عم ان، السبيل
 

 تمنع أعمال الترميم داخل المسجد األقصى "إسرائيلاألوقاف: " دائرة .40
يوم الثالثاء، مكتب إعمار المسجد األقصى، التابع لدائرة ، ةأبلغت الشرطة اإلسرائيليالمحتلة:  القدس

 األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس، بمنع العمل والترميم في المسجد ومرافقه. 
وقال مسؤول اإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية فراس الدبس، في حديث للصحفيين، إن ضابطا 

لمسجد األقصى وأبلغ المهندس طه عويضة، بأن العمل اقتحم مكتب إعمار ا اإلسرائيليةفي الشرطة 
ومرافقه في قبة الصخرة "ممنوع"، بما فيه من "أعمال الفسيفساء والسقف  في المسجد األقصى

الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي )المبنى المسقوف الذي تعلوه قبة رصاصية(، وأعمال الترميم 
 األخرى في جميع مرافق المسجد". 

الدبس:" أبلغ الضابط مكتب إعمار المسجد أن أي عامل يقوم بذلك ويخالف أمر المنع،  وأضاف
 المهندس طه عويضة".  اإلعمارسيتم اعتقال نائب مدير مشاريع 

 16/1/2018 لألنباء، األناضول وكالة
 

 الطفل "الجنيدي": فخور بدفاع الرئيس أردوغان عني خالل اعتقالي .42
الطفل الفلسطيني "فوزي الجنيدي"، يوم الثالثاء، إنه فخور بدفاع  قال: صهيب قاللوة - إسطنبول

 الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عنه، خالل اعتقاله من قبل إسرائيل.
عاًما( مع األناضول، على هامة زيارته إلى تركيا، بدعوة من  16جاء ذلك في حديث للجنيدي )

 رئيس بلدية إسطنبول، مولود أويصال.
لرئيس أردوغان حينما ألقى خطابه أمام الشعب التركي، وتكلم عن صورة اعتقالي، أظهر ورأى أن "ا

حقيقة االحتالل اإلسرائيلي، الذي ال يفرق بين كبير أو صغير أو شاب أو فتاة، والصورة التي نشرها 
 ساهم من خاللها بوصول حقيقة تلك الوحشية إلى العالم بأسره".

لسجن على إحدى الصحف العبرية، من خالل إخواني األسرى، وأضاف: "رأيت صورتي وأنا في ا
وتفاجأت بكم الجنود الذين يلتفون حولي، وأحيي الشعب التركي ورئيسه على مساندتهم للشعب 

 الفلسطيني".
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وأمس األول األحد، أصدرت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية قرارا بتأجيل محاكمة الجنيدي إلى 
 ، بناء على طلب محامية الدفاع.فبراير/شباط القادم 19

كانون األول الماضي، إثر دفع كفالة مالية قدرها  ديسمبر/ 28وأخلت السلطات اإلسرائيلية سبيله يوم 
 دوالر(. 2,860لالف شيقل ) 10

 16/1/2018 لألنباء، األناضول وكالة
 

 سنوات ثالثالحوثيون يفرجون عن طالب فلسطيني بعد احتجازه أكثر من  .43
)الحوثي(، الثالثاء، عن طالب فلسطيني بعد  علي عويضة: أفرجت جماعة "أنصار هللا" - مأرب

 أكثر من ثالث سنوات على احتجازه.
الباسط غازي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في اليمن، لألناضول، إنه "تم اإلفراد عن  وقال عبد

 الطالب الفلسطيني موئل إبراهيم ظهر اليوم".
الطالب الفلسطيني تم ترحيله على متن طائرة للصليب األحمر الدولي إلى أن  وأضاف "غازي"

 جيبوتي ومنه إلى السودان للقاء والدته هناك".
وقال بيان صادر عن الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين في اليمن، إن الشاب الفلسطيني "كان 

 نوات ونصف السنة".معتقال في سجون األمن القومي )المخابرات الخارجية( منذ ثالث س
)من دون توضي   وأضاف البيان، الذي وصل األناضول، أنه تم اعتقال الطالب بدعوى "االشتباه به"

أسباب االشتباه(، وذلك بمجرد نزوله من الطائرة التي جاء على متنها من سورية هاربًا من الحرب 
 إلى اليمن.

ثيين وسفراء فلسطين وسورية في اليمن، وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت اتصاالت مع قيادات الحو 
 حتى تكللت كل تلك الجهود باإلفراد عن الطالب.

 16/1/2018 رأي اليوم، لندن،
  

 مواطنًا بالضفة 13واالحتالل يعتقل  شرق قلقيليةمائة إصابة بمواجهات  .44
ل أصيب مائة مواطن غالبيتهم بالغاز المسيل للدموع ولخرون بالرصاص المطاطي خال: قلقيلية

مواجهات واسعة بين قوات االحتالل اإلسرائيلي والمواطنين في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما نفذت 
 فلسطينيًا بمناطق مختلفة من الضفة. 13 شملتقوات االحتالل حملة اعتقاالت 

وقال مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، إن مواجهات عنيفة اندلعت الليلة الماضية في بلدة عزون، 
 تشهد البلدة ضراوتها منذ سنوات علما أن البلدة مركز لمواجهات يومية مع قوات االحتالل. لم



 
 
 
 

 

 32 ص             4527 العدد:             1/17/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وقالت مصادر في الهالل األحمر لمراسلنا إن الطواقم تعاملت مع عشرات اإلصابات التي تلقت 
 العالد الميداني في البلدة بينهم نساء وأطفال وكبار سن.

األهالي بتجمعهم بأعداد كبيرة وبمساندة من أهالي قلقيلية  وأشارت مصادر محلية لمراسلنا إلى أن
والقرى المجاورة تمكنوا من إفشال مخطط للمستوطنين القتحام البلدة حيث هبت مكبرات الصوت 

 لطلب نجدة األهالي الذين لبوا النداء.
اسعة من جانب لخر، شهدت بلدات شرق جنين شمال الضفة الغربية الليلة الماضية حملة تمشيط و 

صاحبها تحليق للطائرات بدون طيار في خطوة يحاول االحتالل من خاللها الوصول لمنفذي العملية 
 البطولية غرب نابلس األسبوع الماضي.
مواطنا من الضفة، من بينهم مهندس من بلدة سالم شرق  13من جانب لخر، اعتقلت قوات االحتالل 
 مدينة نابلس وصادرت مركبته الخاصة.

 16/1/2018، فلسطيني لإلعالمالمركز ال
 

 مبايدعو لمواصلة الحراك المناهض إلعالن تر " المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" .45
دعت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارد الستمرار الفعاليات والحراك : البحرين

 سالمية وأنحاء العالم كافة.الرافو إلعالن ترمب ونصرة لمدينة القدس المحتلة في الدول العربية واإل
وقالت رئيسة اللجنة نائلة الوعري: "إن  إدراك مخاطر القرار األميركي يجب أن يشكل حافزًا للجميع 
دانة لهذا  لتحمل المسؤولية الستمرار رفو القرار والتصدي له، وأن  كل ما عنوانه احتجاد ورفو وا 

 أهلنا في فلسطين والقدس".العدوان األميركي مطلوب، وكذلك إعالن التضامن مع 
وطالبت الوعري المجتمع الدولي والمؤسسات اإلسالمية والعربية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرو 
له المدينة من مخططات ومؤامرات تهويدية، مجددة أن إعالن ترمب عنصري ومنحاز لدولة 

 االحتالل، وال يحترم القوانين وال المواثيق الدولية.
ب العالم الحر والمتضامن مع قضيتنا بلجم ممارسات واعتداءات االحتالل، والتحرك وتابعت: "نطال

الفعال والحقيقي، والتصدي لمحاوالت تهويد المدينة، وتعزيز صمود المقدسيين، والتحذير من أن 
 المرحلة التي تمر بها القدس خطيرة جدًا".

 16/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نون مع الزهار بعد تهجم عباس علي وجهاء غزة يتضام .46
زار وفد من وجهاء ومخاتير قطاع غزة الثالثاء القيادي بحركة حماس محمود الزهار في منزله : غزة

 في غزة؛ تضامًنا معه بعد تهجم الرئيس محمود عباس عليه.
أسماء وقال المختار عالء الدين العكلوك متحدثا باسم العشائر ورجال اإلصال  بغزة: "باختالف 

نهم جاؤوك  عائالتنا وشيوخنا من قبائل وعشائر جئنا اليوم لنقول ألخينا األكبر محمود الزهار وا 
 ليقولوا إنهم يحبونك في هللا".

وأضاف العكلوك "جئنا اليوم ألنهم يعرفون قدرك؛ فأنت والد الشهيدين، ومن يزاود عليك، وتعرو 
 ف بيته؟".صمنزلك للقصف؛ فمن هو الذي يزاود عليك، وهل قُ 

من جهته، قال ماهر الحولي متحدث ا عن رجال اإلصال  في قطاع غزة إن وجهاء ومخاتير غزة 
جاؤوا اليوم احترامًا وتقديرًا لشخصكم الكريم، واالعتراف لقامة وطنية عظيمة قدمت لهذا الوطن 

 الكثير الكثير في المواقف الجهادية والسياسية والوحدة الوطنية.
تنكر ونستهجن ما قيل بحقك من رجل يمثل رئيس السلطة يصدر منه هذا األمر، وأضاف "جئنا نس

هذا أمر مستهجن ومستغرب.. المفترو من يتولى المناصب العليا يعمل على وحدة شعبنا، وال 
 يخرد منه إال  جميل ولطيف حتى نصل لوحدتنا الوطنية".

من كالم سواء بحق القيادي الزهار وطالب الحولي الرئيس محمود عباس باالعتذار عم ا صدر منه 
 أو حركة الجهاد اإلسالمي؛ ألنه نحن من يمثل شعبنا".

بدوره، قال الزهار: "أتصدق بما مس عرضي إكرامًا لوجهاء ومخاتير شعبنا ورجال إصال . كما 
منكم ألنكم جئتم بمهمة أسمى بكثير من إصابة كالمية لشخصي أو  إنسانأنني اقبل رأس كل 

 غيري".
 16/1/2018، سطين أون الينفل

 
 السيسي يقيل رئيس المخابرات: فشل في الملف الفلسطيني وفي اإلعالم"األخبار":  .47

علمت "األخبار" من مصادر مطلعة أن الرئيس المصري عبد الفتا  السيسي قرر إعفاء رئيس جهاز 
في غضون األيام  المخابرات العامة اللواء خالد فوزي من منصبه، على أن ُيعَلن خليفُته رسمياً 

المقبلة. وبحسب المصادر، فقد ُأبلغ فوزي باإلعفاء قبل يومين، فيما تسود حالة من الترقب لالسم 
 المنتظر ترؤسه أحد أهم أجهزة الدولة المصرية.

وجاء قرار إعفاء فوزي من منصبه لسببين رئيسيين: األول مرتبط بالملف الفلسطيني، وعودة التعثر 
خفاقه في توظيف اإلمكانات التي في المصالحة بين  حركتي فت  وحماس؛ والثاني مرتبط باإلعالم وا 
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ُأتيحت إعالميًا واإلنفاق الزائد الذي سيجري ترشيده بصورة كبيرة خالل الفترة المقبلة من قبل شركة 
جعات "إيجل" التي تديرها وزيرة االستثمار السابقة داليا خورشيد خالل الفترة الحالية، وتعمل على مرا

مالية موسعة في جميع األنشطة اإلعالمية التي قام بها جهاز المخابرات خالل السنوات األربع 
 الماضية.

ويسعى السيسي من خالل الشخصية الجديدة التي ستتولى المنصب إعادة مسار المصالحة 
، وحل  الفلسطينية بين فت  وحماس، وتسريع العمل على تحويله إلى إنفاق حقيقي على أرو الواقع

تزال تعترو التوافق بين الحركتين، مع عدم االنحياز إلى أي طرف على حساب  ماالعقبات التي 
اآلخر، باإلضافة إلى تفعيل االتفاق المنتظم على تشغيل معبر رف  واالستفادة من هذه المنطقة 

أشهر  تجاريًا بنحو أكبر، وتسهيل دخول البضائع والمنتجات المصرية إلى قطاع غزة في غضون
 قليلة.

 17/1/2016األخبار، بيروت، 
 

 السيسي وشكري يبحثان مع العثيمين التطورات بشأن القدس .48
بحث الرئيس المصري عبد الفتا  السيسي ووزير خارجيته سام  شكري، : فيوال فهمي -القاهرة 

ن القدس الثالثاء، مع أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، يوسف بن أحمد العثيمين، التطورات بشأ
 والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين مع العثيمين، الذي يزور مصر ألول مرة منذ توليه أمانة المنظمة في 
 .2016نوفمبر/تشرين الثاني 

، للتباحث بشأن تطورات يوم الثالثاءوحسب بيان للرئاسة المصرية، التقى السيسي، العثيمين، 
 ألوضاع في عدد من الدول التي تشهد أزمات بالمنطقة.القضية الفلسطينية ومستجدات ا

وأكد السيسي "حرص بالده على مساندة منظمة التعاون اإلسالمي وتعزيز دورها في مواجهة 
 التحديات الراهنة التي يتعرو لها العالم اإلسالمي".

"، مشيرًا إلى من جانبه، أشاد العثيمين بي"جهود مصر في قضية القدس، وعملية المصالحة الفلسطينية
"أهمية تلك الخطوة في توحيد الصف الفلسطيني ودفع مساعي تحريك عملية السالم"، وفق البيان 

 ذاته.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، تناولت المباحثات "التطورات بشأن القدس والقضية الفلسطينية"، 

والعالقات مع إفريقيا"، في أول زيارة وليبيا واليمن،  ةإضافة إلى "األوضاع في كل من العراق وسوري
 . 2016يجريها العثيمين لمصر منذ توليه أمانة المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 
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وأكد شكري على أن "القدس الشريف وحماية المقدسات الدينية كانت وستظل على رأس أولويات 
 وطنية والقومية". سياسة مصر الخارجية، انطالقا من مسؤولياتها التاريخية وثوابتها ال

 وأوض " أن القدس "قضية مركزية قامت على أساسها منظمة التعاون اإلسالمي منذ عقود".
 16/1/2018 لألنباء، األناضول وكالة

 
 يزورون ضريح أبو حصيرة في البحيرة يهودياً  حاخاماً  12مصر:  .49

اليهودي يعقوب أبو  حاخاما يهوديا، اليوم، ضري  الحاخام 12زار : ابراهيم رشوان واحمد حفنى
 حصيرة بقرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

، 2014ديسمبر كانون األول/  29وكانت محكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية، أصدرت حكًما بتاريل 
للنظام العام واآلداب وتعارضها لمخالفتها  اليهوديبنلغاء االحتفاالت السنوية نهائيا لمولد أبو حصيرة 

لغاء قرار وزير الثقافة األسبق فاروق حسنى الخاصة بأثريته مع إلزام ، مع وقار الشعائر الدينية، وا 
جريدة  فيمع نشر هذا القرار  ،بشطب الضري  من سجالت اآلثار المصرية الحاليوزير اآلثار 

بالا منظمة اليونسكو بذلك القرار بنيداع الترجمة المعتمدة من الحكم  الوقائع المصرية الرسمية وا 
 اإلبالا. فيالوثيقة والسند 

 16/1/2018القاهرة،  الوطن،
 

 : القدس هي مفتاح الحل للسالم في المنطقةعبد هللا الثاني .51
يوم الثالثاء، في قمة ثالثية ، هللا الثاني، في العاصمة القبرصية نيقوسيا شارك الملك عبد: بترا"

برصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، وركزت على ضمت الرئيس الق
 العالقات بين األردن وكل من قبرص واليونان، والتطورات اإلقليمية الراهنة.

وتطرقت القمة الثالثية، التي تخللها غداء عمل، إلى القضية الفلسطينية والقدس، إضافة إلى 
 وصل إلى حلول سياسية لها.األزمات في المنطقة، ومساعي الت
والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، عقب  للعاهل األردنيوفي تصريحات صحفية مشتركة 

"ال يمكن أن يحل السالم واالستقرار دون الوصول إلى حل دائم  عبد هللا الثاني أنهالقمة الثالثية، أكد 
على أنه "يجب أن تتم تسوية  اً الحل"، مشدد وعادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والقدس هي مفتا 

موضوع القدس ضمن إطار اتفاق سالم شامل يستند إلى حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة 
 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعية جنبًا إلى جنب مع إسرائيل".
 16/1/2018السبيل، عم ان، 
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 بأعمال الصيانة والترميم في األقصىاألردن: ال عالقة لالحتالل  .50
ندد وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد ": بترا" –عم ان 

المومني بطلب السلطات اإلسرائيلية من إدارة أوقاف القدس وقف كافة أعمال الصيانة والترميم في 
 بواجبه بهذا الشأن من كوادر األوقاف. المسجد األقصى المبارك، وتهديدها باعتقال من يقوم

وأكد المومني على أن جميع شؤون المسجد األقصى المبارك هي من اختصاص إدارة أوقاف القدس 
التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، وفقًا للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، 

 أعمال الصيانة والترميم في المسجد. وأن ال عالقة لسلطات االحتالل بأي آ من
وعب ر المومني عن رفو المملكة المطلق لمثل هذه التصرفات االستفزازية الُمدانة، وعن عزمها على 

 االستمرار في النهوو بمسؤولياتها في الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.
 17/1/2018عم ان،  الزد،

 
 سطينية حول تسريب أراضي األوقاف األرثوذوكسيةفل -مقترح للجنة أردنية  .52

، : نواف رضوان قد م عدد من النو اب األردنيين، يوم الثالثاء، مقترًحا لرئيس مجلس النو اب األردني 
ي حقائق، حول تسريب أراضي األوقاف األرثوذوكسي ة في  عاطف الطراونة، لتشكيل لجنة تقص 

 القدس المحتل ة.
نائًبا، حيث اقترحوا تشكيل لجنة من مجلسي النواب األردني، والتشريعي  13ووقع على المذك رة، 

 الفلسطيني لي"الوقوف على حقيقة األمر".
وقال الموقعون على المذكرة، إن  "أهمي ة تشكيل اللجنة، تكمن في الحفاظ على القدس والمقدسات، 

 مسيحية".وتأكيًدا على دور الهاشميين بالوصاية على المقدسات اإلسالمية وال
 16/1/2018، 48عرب 

 
 قائد الجيش اللبناني: مستعدون لمواجهة أي عدوان إسرائيلي .53

أعرب قائد الجية اللبناني، العماد جوزيف عون، يوم الثالثاء، عن : وسيم سيف الدين - بيروت
 استعداد بالده لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، وشدد على أن خطر اإلرهاب ال يزال قائما.

خالل استقباله وفد رابطة الملحقين العسكريين العرب واألجانب المعتمدين في لبنان وممثلي جاء ذلك 
هيئة مراقبة الهدنة ومساعديهم، يتقد مهم عميد الرابطة، الملحق العسكري الفرنسي، العقيد كريستيان 

 هيرو، بحسب بيان للجية اللبناني.
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استقرار الحدود الجنوبية، بالتعاون مع القوات  وقال عون خالل اللقاء: "إننا ملتزمون بالحفاظ على
 ، ومستعدون لمواجهة أي عدوان إسرائيلي ضد  لبنان".1701الدولية في إطار القرار 

 16/1/2018لألنباء،  األناضول وكالة
 

لزاء اتفاق أوسلو يدعوبري  .54  من طهران إلى إغالق السفارات العربية في واشنطن وا 
إسرائيل لجدار ضمن الحدود  إقامةيس مجلس النواب نبيه بري "من حذ ر رئ: لياسإسعد  –بيروت 

قوات اليونيفل في الجنوب  إنتمرير صفقة العصر". وقال " إطارذلك يندرد في  أناللبنانية"، ورأى "
 أعلمت ببدء البناء لخر الشهر الحالي على الرغم من رفو لبنان".

نظمة التعاون اإلسالمي خالل جلسة افتتا  برلمانات دول م أمامودعا الرئيس بري في كلمة له 
في العاصمة اإليرانية طهران "إلى التضامن والتوحد بين المسلمين  أمسمؤتمر اتحاد هذه البرلمانات 

 لمواجهة كل ما تتعرو له فلسطين والقدس وقضايا الشعوب اإلسالمية ".
دًا على قرار الرئيس األميركي السفارات العربية في واشنطن ر  إغالقوجدد الرئيس بري دعوته "إلى 

تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل، والى  إلىبنقل السفارة األميركية إلى القدس"، داعيًا "
الرفو التام والمطلق لكل مشاريع التوطين واستبدال كما دعا بري إلى " إلغاء اتفاق أوسلو".

نشاء صندوق برلماني شعبي لدعم بناء طالب "بن"، كذلك العاصمة البديلة أووالوطن البديل  األراضي
المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس ودعم صمود الفلسطينيين المقدسيين خصوصًا وأعمالهم 

 ومؤسساتهم على اختالفها".
 17/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 روحاني: الخطوة األميركية بحق القدس نقض لكل القوانين .55

ن الخطوة قال الرئيس اإليراني ح سن روحاني إن هناك مؤامرة جديدة ضد القدس وفلسطين، وا 
 األميركية بحق القدس نقو لكل القوانين الدولية.

جاء ذلك خالل كلمة روحاني في مؤتمر اتحاد البرلمانات اإلسالمية، التابع لمنظمة التعاون 
ؤساء برلمانات الدول اإلسالمي في دورته الثالثة عشرة بالعاصمة اإليرانية طهران، بمشاركة ر 

 اإلسالمية.
ورأى روحاني أن انتشار ظاهرة اإلرهاب في المنطقة أدى إلى انحراف البوصلة عن القدس 

 وفلسطين. وذكر أنه ينبغي تعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجهة المخاطر التي تستهدف البلد.
 16/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 "إسرائيل"عودية و: تحالف سري بين الس"واشنطن تايمز" .56
تقريرا نشرته صحيفة "بازلر  الثالثاء، يوم ،تناولت صحيفة واشنطن تايمز في عددها الصادر

تسايتونغ" السويسرية، تحدث عن أن إسرائيل والسعودية تسيران نحو مرحلة جديدة من تحالف سري 
طهران إلى البحر بينهما، يهدف إلى كب  جما  طمو  إيران للتوسع في مساحة من األرو تمتد من 

 األبيو المتوسط.
وتعليقا على ذلك كتب رئيس مركز لندن لبحوث السياسات هربرت لندن تحليال إخباريا في الصحيفة 
األميركية، أكد فيه وجود تعاون عسكري قائم بالفعل بين إسرائيل والسعودية، على الرغم من عدم 

 وجود عالقات دبلوماسية بين البلدين.
ن إلى أن الحكومة السعودية أرسلت وفدا عسكريا إلى القدس قبل عدة أشهر، لبحث وأشار مركز لند

 دور إيران كقوة مزعزعة لالستقرار في المنطقة.
ويبدو اآلن أن المسؤولين في السعودية يدرسون شراء منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة اصطالحا 

لتا باسم "القبة الحديدية"، باإلضافة إلى منظومة تروفي لل دفاع النشط الذي تنتجها شركتا رافائيل وا 
 اإلسرائيليتان.

 16/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 لمواجهة قرار ترامب "التعاون اإلسالمي"و العربية" الجامعة" .57
صر  الوزير المفوو محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أحمد أبو الغيط، األمين العام  القاهرة:

بأن أبو الغيط بحث أمس، مع يوسف العثيمين، األمين العام لمنظمة التعاون  لجامعة الدول العربية،
اإلسالمي أهم التحديات والتهديدات، التي يواجهها العالمان العربي واإلسالمي، والتي تمثل في 

 معظمها شواغل مشتركة.
يد من وأوض  المتحدث أن أبو الغيط حرص، خالل اللقاء، على أن تشهد المرحلة المقبلة المز 

التعاون والتنسيق المكثفين بين المنظمتين، للتعامل مع القضايا والموضوعات، التي تحتل أولوية 
خاصة على أجندة عمل كل منهما، وتتقارب أو تتحد وجهات النظر بشأنها، خاصة القضية 

وأوض  المتحدث أن اللقاء شهد التركيز بشكل خاص على تناول التطورات األخيرة  الفلسطينية.
"إسرائيل"، ونقل يللقضية الفلسطينية، في ضوء إعالن الرئيس األمريكي االعتراف بالقدس كعاصمة ل

السفارة األمريكية إليها، مؤكدا أهمية العمل بشكل عام على تعبئة أكبر قدر ممكن من الزخم الدولي 
 من أجل مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 17/1/2018، الشارقة، الخليج
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 هود الجزائر يراسلون وزيرها للشؤون الدينيةي .58
، أنه تلقى مراسلة من ممثلي الثالثاء كشف وزير الشؤون الدينية واألوقاف الجزائر محمد عيسى، يوم

 الجالية اليهودية في الجزائر.
 الثالثاء الجزائري فقد أوض  محمد عيسى خالل ندوة صحافية عقدها يوم "سبق برس“وبحسب موقع 

في إطار يوم دراسي حول دور المساجد، بأن المراسلة تضمنت مطالب من هذه الجالية  بالعاصمة،
بعدم فت  دور عبادة خاصة بهم، كونهم ليسوا في حاجة لها، وليسوا مضطرين ألداء صلواتهم فيها، 

 إضافة إلى أن عددهم ليس بالكبير.
ر، بل هي جاليات على غرار وفي السياق نفسه أكد عيسى بأنه ال توجد أقليات دينية في الجزائ

الجالية اإلفريقية المسيحية، وأبرز أن الدولة تحرص على تخصيص دور للعبادة لهؤالء الجاليات 
 حرية. للضمان حقهم في أداء عباداتهم بك

 16/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 ر خدمات قسم العمليات الجراحية بززةتطو ِّ  "قطر الخيرية" .59
مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة مشروع تطوير خدمات قسم العمليات نفذ  الراية: -الدوحة 

 Harmonicالجراحية في المستشفى اإلندونيسي بقطاع غزة، وذلك بتوفير جهاز المنظار الجراحي )
Scalpel.بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ) 

ألف نسمة من  350نحو ألف لاير قطري،  182ويستفيد من خدمات المشروع الذي تزيد تكلفته على 
سكان شمال قطاع غزة، حيث إن عدم توفير جهاز المنظار الجراحي كان يؤدي إلى زيادة قوائم 
االنتظار للمرضى من أجل تلقي الخدمة الصحية، وبالتالي تعريضهم لخطر حدوث مضاعفات 

 وتدهور حالتهم.
 17/1/2018الدوحة،  الراية،

 
 ن اإلقليمياألونروا: خفض التمويل إضرار باألم .61

أكدت وكالة )األونروا( أن خفو التمويل األميركي لها يهدد مهمتها ويضر : الجزيرة + وكاالت
 باألمن اإلقليمي.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الوكالة كريستوفر غونيس القرار األميركي بأنه "أمر مؤسف وضار" 
صف المليون شخص ممن ال وأكد أنه يعرو للخطر تعليم نصف مليون طفل، وأكثر من مليون ون

 يمكنهم الحصول على الغذاء والنقود".
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من جهته حث األمين العام للمجلس النرويجي لالجئين يان إيغالند اإلدارة األميركية على إعادة 
 النظر في قرارها.

وحذر إيغالند من "اآلثار المدمرة لهذه الخطوة على الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط، بما في 
لك مئات اآلالف من األطفال الالجئين في الضفة الغربية وغزة ولبنان واألردن وسوريا الذين ذ

 يعتمدون على الوكالة لتعليمهم".
ودعا الدول المانحة األخرى إلى الوقوف مع األونروا والالجئين الفلسطينيين لتغطية النقص الهائل 

 الذي خلفته اإلدارة األميركية.
 17/1/2018 .نت، الدوحة،الجزيرة

 
 غوتيريس: األمم المتحدة ملتزمة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين ما زال ممكناً  .60

أكد األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم الثالثاء، أن : ابتسام عازم -نيويورك 
م والعدل المنظمة األممية "ما زالت ملتزمة بالقضية الفلسطينية وقضية الالجئين، وتحقيق السال

للفلسطينيين"، مشددا على أن "حل الدولتين ما زال ممكنا على الرغم من التحديات على األرو 
 وتوسع االستيطان". 

وخالل مؤتمر صحافي عقده في مقر األمم المتحدة في نيويورك، ورد ًا على سؤال لي"العربي الجديد" 
عاما على النكبة، و"لماذا على  70رور حول الرسالة التي يمكن أن يوجهها للشعب الفلسطيني بعد م

 . الذي خذلهم في أكثر من مناسبة؟" الفلسطينيين أن يثقوا في المجتمع الدولي
قال غوتيريس "نحن نتفه م اإلحباط ومعاناة الفلسطينيين، ونؤكد على التزامنا بحل الدولتين، و 

ندرك أننا )كأمم متحدة( ال  ونعارو أي خطوات أحادية يتم اتخاذها، بما فيها قضية المستوطنات.
يوجد لدينا المقدرة على أن نحل جميع المشاكل، ولكن نؤمن أنه عندما نعرف الحل علينا أن نحارب 
من أجله. وخالل خبرتي في عملي، كثيرون اعتقدوا أن الحل في تيمور الشرقية غير ممكن، ولكن 

لدولتين ما زال ممكنا على الرغم من في النهاية توصلنا إلى حل. علينا أال نفقد األمل. إن حل ا
 التحديات على األرو وتوسع االستيطان".

 16/1/2018لندن،  الجديد، العربي
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 الناطق باسم األونروا: مستمرون في تقديم الخدمات رغم التقشف .62
األونروا سامي مشعشع، أن الوكالة وبالرغم من باسم أوض  الناطق الرسمي  ":وفا" -المحتلة  القدس

تقشفية فهي مستمرة، وملتزمة بمواصلة خدماتها الحيوية لالجئين الفلسطينيين، وهذا  إجراءات أي
 االلتزام لن يتأثر بأي نية للواليات المتحدة األميركية حجب المساعدات عن األونروا من عدمه.
وميزانية  وأكد الناطق الرسمي في بيان، يوم الثالثاء، أن من إجمالي ميزانية "األونروا" )العادية

مليون دوالر أميركي، تتبرع  300مليار و اإلجماليةالطوارل وميزانية المشاريع( والتي تبلغ قيمتها 
للوكالة. وأوض  أنه  اإلجماليةمليون من قيمة هذه التبرعات  300الواليات المتحدة لصالحها بمبلغ 

فنن األونروا لن تترك الجئي  ن لم تترجم التعهدات المالية األميركية هذا العام إلى واقع،ا  حتى و 
، ولبنان، واألردن، والضفة الغربية، وغزة، ةفلسطين لوحدهم، وستستمر على رأس عملها في سوري

 القدس.شرقي باإلضافة لتواجدها، وخدماتها في 
 16/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لفلسطينيينمفوضية أممية: اعتقال عهد التميمي يعكس ما يواجه  مئات األطفال ا .63

أعربت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، عن قلقها البالغ إزاء احتجاز سلطات االحتالل الطفلة 
 عهد تميمي رهن التحقيق والمحاكمة لقرابة شهر كامل.

يوم الثالثاء: ، وقال رئيس مكتب المفوضية في األرو الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، في بيان
الطفل واضحة بهذا الشأن، ال يجوز حرمان أي طفل من الحرية إال كملجأ أخير "إن اتفاقية حقوق 

 . وألقصر فترة زمنية مناسبة وبما يراعي مصلحة الطفل الفضلى"
وتابع: "اليوم، الطفلة تميمي محتجزة منذ قرابة شهر، وبصفتها طفلة يحق لها التمتع بجميع حقوق 

الدولي، إضافة إلى الحماية الخاصة الممنوحة لألطفال في  المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون
 خالف مع القانون.

وقال هينان: "إن ظروف اعتقال الطفلة تميمي مثيرة للقلق الشديد، حيث تم اعتقالها في منتصف 
الليل من قبل جنود مدججين بالسال  وتم استجوابها بدون حضور أحد األقارب أو محام في تجاهل 

لية، وتدعي محامية الطفلة أنها تعرضت إلساءة المعاملة أثناء االستجواب وأنه تم للمعايير الدو 
تهديدها باعتقال أفراد لخرين من أسرتها، كما أن احتجازها خارد األرو الفلسطينية المحتلة 

 يتعارو مع القانون الدولي اإلنساني".
ة التي يواجهها مئات األطفال وشدد على أن المعاملة التي تواجهها الطفلة تميمي تعكس المعامل

الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم من قوات األمن اإلسرائيلية في جميع أنحاء األرو 
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الفلسطينية المحتلة كما أشار المفوو السامي لحقوق اإلنسان واألمين العام لألمم المتحدة ومنظمة 
 اليونيسيف على مر السنين. 

 16/1/2018هللا،  رام األيام،
 

 يوارب الباب المركزيالمجلس  .22
 عبد الستار قاسمد. 

 كنا نلبس قبل اجتماع المركزي ثوبا ممزقا، ونلبس اآلن ثوبا مرقعا جزئيا
هناك من توقع بداية مرحلة فلسطينية جديدة كنتاد الجتماع المجلس والهالة اإلعالمية التي 

قبل المجلس. مقررات المجلس ال  صاحبته، لكن ما جرى هو تأسيس لمرحلة امتدادية لمرحلة ما
 تخرد الشعب الفلسطيني من مرحلة االنقسامات، وال من مرحلة تدهور مكانة القضية الفلسطينية

قرأت مقررات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أكثر من مرة ألقف بدقة على 
لم تغلقه تماما أمام أعاصير أو مضموم البيان، وقد وجدت أن صياغته قد تركت الباب مواربا و 

تدخالت قد تهب عليه، وأبقت األمور مفتوحة أمام االجتهادات والتأويالت المختلفة التي تميز الساحة 
 السياسية الفلسطينية.

قرر المجلس تعليق االعتراف بالكيان الصهيونية حتى يعترف الكيان بدولة فلسطين، ويتراجع عن 
ولم يسحب المجلس اعترافه بالكيان بصورة قاطعة. ماذا يعني هذا ضم القدس ويوقف االستيطان، 

في القاموس السياسي العالمي؟ هو يعني أننا نعترف بالكيان، واعترافنا معلق على حبل في أروقة 
الديبلوماسية العالمية. علما أن مسألة االعتراف بالكيان كانت الورقة األقوى التي نمسك بها أمام 

ها في أوسلو في القمامة بدون ثمن. هذا غير مقبول، والمفروو أن هذه المسألة العالم، وألقينا ب
 مرتبطة باستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

قرارات المجلس كانت واضحة بالنسبة للتنسيق األمني، وسنرى كيف ستتوقف السلطة عن هذا 
لين الفلسطينيين ألسباب سياسية تحت ستار التنسيق. هذا القرار يعني ضرورة إطالق سرا  المعتق

انتهاك قوانين السلطة، ويعني إعادة الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية ألصحابها خاصة تلك 
 التابعة لحركة حماس.

قرارات المجلس ما زالت تبحث عن أسلوب الستمرار المفاوضات مع الكيان. حتى اآلن لم يقتنع 
لصهاينة عبثية، وال يمكن أن تكون غير ذلك بغياب عناصر القوة المجلس أن المفاوضات مع ا

 الفلسطينية.
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لم يعط المجلس أولوية إلعادة بناء المجتمع الفلسطيني، وهي أولوية ال تعلوها أولوية من حيث أن 
تماسك المجتمع وصالبته ورو  العمل الجماعي والتعاون المتبادل والثقة المتبادلة بين الناس تشكل 

 ة القوية لمراكمة قوة الشعب.اللبن
الفترة االنتقالية انتهت منذ زمن بعيد، فهل يعني قرار المجلس أنه سينهي كل ارتباطاته المدنية مع 

 الكيان الصهيوني، ويلغي مكتب المنسق األمني األمريكي بين السلطة والكيان؟
منتجين الفلسطينيين. فقط لم يلغ المجلس اتفاقية باريس االقتصادية التي ألحقت كبير الضرر بال

 طالب المجلس باالنفكاك من اتفاقية باريس االقتصادية دون أن يوض  معنى هذا االنفكاك.
المجلس جدد موافقته على مبادرة بيروت العربية التي فتحت األبواب واسعة أمام أنظمة العرب 

ر صالحة والمفروو للتطبيع مع الصهاينة، بل للتحالف معهم كما نرى اآلن. مبادرة بيروت غي
 رفضها قطعيا.

هناك قرار يطالب العرب بقطع عالقاتهم مع أمريكا في حال نقلت سفارتها إلى القدس، لكن العرب 
 لن يفعلوا ذلك.

 وهناك قرارات لها عالقة بالساحة الدولية والساحة اإلسالمية. جدواها قليلة وأغلب الدول لن تستجيب.
المسؤولية الوطنية، وال تلبي التطلعات. والمجلس تحدث عن  لم تكن قرارات المجلس على مستوى

المقاومة الشعبية، لكنه لم يقل لنا ماذا تعني المقاومة الشعبية، ولم يوض  للناس النشاطات المطلوبة 
 ضمن هذه المقاومة.

 16/1/2018، ، لندنرأي اليوم

 
 متى يعلنون وفاة المصالحة الفلسطينية؟ .22

 أشرف أبو الهول
لم نشأ فقد انهارت أو تكاد جهود المصالحة الفلسطينية، وال يمكن أن تسترد أنفاسها إال شئنا أو 

بمعجزة حيث جاء قرار حركة حماس برفو دعوة السلطة الفلسطينية بالمشاركة في اجتماع المجلس 
 انعقد أمس األحد في رام هللا ليكشف وبوضو  أن لمالنا الذيالمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية 

ألقت به مصر لهم برعايتها لجولة  الذيفي أن يتجاوز الفلسطينيون خالفاتهم ويلتقطون طوق النجاة 
جديدة من محادثات المصالحة كانت خادعة رغم التصريحات المعسولة التي أطلقها مسئولو فت  

 وحماس.
مصرية في فت  وحماس برعاية  حركتيبعد أكثر من ثالثة أشهر من توقيع اتفاق المصالحة، بين 

ن لم يعلن الطرفان أو حتى  الماضيأكتوبر  12 بالقاهرة لم يتحقق شيء من المصالحة المأمولة وا 
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موتها حتى هذه اللحظة ولكن الواقع على األرو يقول إنها ميتة إكلينيكيا، وكال  المصريالوسيط 
يها على أنها خيار الطرفين فت  وحماس يشاركان بنفس القدر في المسئولية ألن كليهما لم ينظرا إل

نما انتظرنا الثمن سواء من الداخل أو الخارد .. بأييجب الوصول إليه  استراتيجي  ثمن، وا 
ومع بدء المحاولة األخيرة للمصالحة والتي أظن أنها ستكون فعال األخيرة كنا نتوقع أن تتمثل العوائق 

سال  المقاومة واألنفاق الكبرى في مسائل محدودة ويمكن التوافق حولها، وعلى رأسها قضية 
استعادة السلطة للسيطرة على الوزارات  أيوالسيطرة األمنية على غزة عالوة على مسألة التمكين 

والهيئات في القطاع، ولكننا فوجئنا بطر  قضايا تفصيلية تتعلق بالمعيشة اليومية في غزة، وتشجيع 
م في الحصول على الرواتب المتأخرة لجهود التمكين بدعوى حقه التصديالموظفين والمواطنين على 

وليست مجرد قضية  الفلسطينيالقضية المحورية للشعب  هيوتحديد أوضاعهم الوظيفية وكأن هذه 
 تفصيلية يتم حلها بعد إتمام المصالحة.

 15/1/2018، األهرام، القاهرة
 

 .. ُربع الطريقالمركزيقرارات  .22
 أحمد جميل عزم د.

يني، في سياق رد الفعل على قرارات اإلدارة األميركية بشأن القدس، انعقد المجلس المركزي الفلسط
واتخذ مجموعة قرارات، يشكل بعضها، من الناحية النظرية، على األقل، تطورًا في الموقف 
الفلسطيني من االحتالل ودولته، ومن اإلدارة األميركية، وهذه القرارات، حتى مع الخشية من أنها لن 

رات سابقة، فنن ها ستكون مؤثرة، وسيتغير بموجبها الخطاب الرسمي الفلسطيني، تنفذ، شأنها شأن قرا
والمناخ الشعبي، وهذه القرارات ستطر  عدا عن مسألة تنفيذها فعليًا، سؤااًل ملحًا بشكل أكبر مما 

 مضى، عن البدائل الفعلية االستراتيجية للمفاوضات والعملية السياسية. 
شق سلبي مهم في الموقف األوروبي، تطور مؤخرًا إزاء المسألة  ربما لم تتسلط األضواء على

الفلسطينية، فرغم الرفو األوروبي الكبير نسبيًا للقرار األميركي بشأن القدس، إال أن ه جرى إبالا 
القيادة الفلسطينية، من قبل الدول الرئيسية أن ه لن يتم االعتراف بدولة فلسطينية، وكانت هناك لمال 

سمية، على سبيل المثال، في أن  فرنسا تحديدًا ستتخذ موقفا إيجابيا من مسألة االعتراف، فلسطينية ر 
خصوصًا مع وجود مباحثات سابقة بهذا الشأن، كان لها فيها موقف أقرب لإليجابية، من مسألة 

ئه مع االعتراف إذا استمر التعنت اإلسرائيلي. ولكن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال أثناء لقا
من الشهر الفائت، في باريس، أن ه لن يتم االعتراف بدولة  22الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 

فلسطينية، باعتبار ذلك عملية أحادية الجانب، دون االلتفات أن  هناك أسبابا قانونية دولية تبرر هذا 
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الجانب، وعلى رأسها االعتراف، ودون التوقف عند وجوب التصدي للسياسات اإلسرائيلية أحادية 
االحتالل ذاته. وشاطرت دول أوروبية أخرى فرنسا موقفها، وأهمية ذلك أن  فكرة الراعي البديل، 
جراءات ضد اإلسرائيليين باعتبار فلسطين دولة محتلة يجب تحريرها  واألهم فكرة قيام العالم بموقف وا 

 يبدو أمرًا صعبًا. 
تضمنت تكرار قرار سابق بوقف التنسيق األمني مع  يمكن تلخيص قرارات المجلس المركزي التي

اإلسرائيليين، بأنها قرارات بالتراجع عن االتفاقات الموقعة مع اإلسرائيليين بعد أن تراجع عنها 
اإلسرائيليون بالفعل منذ سنوات، أي عدم االستمرار بااللتزام من طرف واحد، ومن ذلك تكليف اللجنة 

ما سمي "تعليق االعتراف" بنسرائيل لحين االعتراف اإلسرائيلي بدولة التنفيذية لمنظمة التحرير، ب
. وأيضًا تم تبني قرار الفت هو تأييد المقاطعة 1967فلسطينية عاصمتها القدس، وعلى حدود العام 

ضد إسرائيل باعتبار ذلك عقوبة، ولم تقتصر القرارات على الدعوة لمقاطعة المستوطنات كما كان 
 ة الفلسطينية الرسمي في الماضي.عليه موقف القياد

كذلك فنن  الدعوة لقطع العالقات العربية مع الواليات المتحدة األميركية، ردا  على قرار القدس، 
، الذي ينص على مقاطعة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة 1980والتزامًا بقرار القمة العربية العام 

ن بدا مستبعدًا االلتزام بها من قبل الدول العربية، فنن ها ترفع سقف الموقف  إسرائيلية، فحتى وا 
 الفلسطيني، وسقف التوقعات من الموقف العربي. 

هذه القرارات توجه رسالة للقواعد الشعبية الفلسطينية أن  مسألة المفاوضات لم تعد قائمة في المدى 
اجة أن تطور المنظور، وستزيد الميل الشعبي للمقاومة والرفو، ولكن هذا سيزيد من إلحا  الح

منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المختلفة، برامج عمل جديدة لقيادة الشارع وتعبئته داخل وخارد 
فلسطين. فما طرحه المركزي، هو في أحسن األحوال رد على السياسات اإلسرائيلية واألميركية 

 األخيرة وليس استراتيجية جديدة متكاملة. 
الطريق المطلوب فلسطينيًا، فالربع الثاني هو تطبيق هذه القرارات فعاًل، إن  هذه القرارات أشبه بربع 

ووضع خطط تنفيذية وتفصيلية بشأنها. والربع الثالث، تجديد منظمة التحرير الفلسطينية عبر تجديد 
عضويتها وضم األجيال الجديدة، وتفعيل مؤسساتها داخل وخارد فلسطين. والربع الرابع وضع 

للوصول لألهداف الفلسطينية، فما يطر  من أدوات ووسائل من قبل القيادة  تصور وخطة جديدة
الفلسطينية، سيؤدي في أحسن األحوال لتعزيز الحضور السياسي الفلسطيني دوليًا، ويؤدي للرد على 
السياسات اإلسرائيلية، ولكن تحول هذه القرارات لتكون عملية ضاغطة حقًا على اإلسرائيليين حد 

االحتالل، بحاجة للكثير من التغييرات في بنية العمل الفلسطيني، وال سيما بالنسبة التراجع عن 
لمسألة استمرار عمل السلطة الفلسطينية بالطريقة الحالية، وسيكون بحاجة لتضحيات ومراجعات 
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عميقة للعمل الفلسطيني وبناه داخل وخارد فلسطين، ما يستدعي ربما عقد مجلس وطني ُمجدد، أو 
 طني كبير لبلورة االستراتيجيات الجديدة ووضع خططها وتحقيق توافق بشأنها.مؤتمر و 

 17/1/2018، الزد، عم ان
 

 األواني يحطملم  .21
 بن كسبيت

المهم ة حقا. فرغم سباق التنديد الذي تعرو له الزعيم  األمورفي عاصفة خطاب أبو مازن ُنسيت 
ي إسرائيل، من اليمين ومن اليسار، لم يسجل الفلسطيني تقريبا من كبار رجاالت الخريطة السياسية ف

 أي تأثر. األمنفي جهاز 
فكبار رجاالت الجهاز ال يتحدثون، ال لالقتباس وال لغير االقتباس. ولكن رأيهم، كما يتبين، يختلف 
جوهريا عن رأي الجموع السياسية التي تنافست، أول من أمس، من سيخبط الرئيس بقوة أكبر، في 

 المجلس المركزي. مأماخطابه  أعقاب
األسباب: في الجية اإلسرائيلي وجهاز االستخبارات ال يتأثرون بي"يخرب بيتك"، وال يهتمون على 

مازن التاريخية الملتوية بالنسبة للصهيونية واالستعمار. في الجية  أبونحو خاص بتفسيرات 
" اإلرهابل عام، وموضوع "بشك األرواإلسرائيلي ال يقيسون إال شيئًا واحدًا فقط: ماذا يحصل على 

 بشكل خاص.
ضافة إلى  على مدى خطابه كرر ابو مازن موقفه القديم ومعارضته لي"اإلرهاب" بأي سبيل كان. وا 

 األمن أجهزةبين  األمنيذلك: بينما تتعاظم مسيرة التنديدات والشتائم ضده في إسرائيل، فان التنسيق 
 كالمعتاد.اإلسرائيلي يجري  األمنفي السلطة وبين جهاز 

المهمة حقا وفي هذا المجال لم يغير ابو مازن شيئا في موقفه الذي تمسك به منذ  األمورهذه هي 
العهد الذي كان ال يزال فيه ياسر عرفات على قيد الحياة: طريق "اإلرهاب" مرفوو، الكفا  المسل  

هاب" باي شكل يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني أكثر مما ينفعه، ال يجب استخدام سال  "اإلر 
 ليه.إكان. في هذا السياق، حين نرى "اليوم التالي" البو مازن يكاد ال يكون شك بأننا سنشتاق 

القرار، مؤخرًا، وصف ابو  أصحابفي التقدير االستخباري للجية اإلسرائيلي، مثلما عرو على 
ن مواظب، ، مدخ83من المدرد". فهو سيكون قريبا ابن  األخيرمازن كمن يوجد "في المصاف 

 .األخيرصحته ليست متينة، ومن الواض  ان هذا هو السطر 
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، يخيل أن الوضع الجسدي البو مازن، كمن األوليةبالمناسبة، في هذا السياق، وفي التحليالت 
عكس في خطابه الطويل على نحو خاص هو جيد. على مدى الخطاب كله ابدى حيوية، تركيزا 

 ته.ونشاطا، وبدد بذلك المخاوف على صح
وفي الموضوع المهم حقا: صحي  حتى هذه اللحظة أنه ال يوجد للزعيم الفلسطيني، وفقا للتقدير 
االستخباري اإلسرائيلي، أي نية لتغيير إرثه وهجر طريق الكفا  السياسي لصال  طريق "اإلرهاب". 

الوحيد الذي  األمراإلسرائيلية، فان  األمنيتغير هذا التقدير. وحسب مصادر  أالفي  األملينبغي 
التنظيم من استخدام سالحهم ضد اإلسرائيليين  –يمنع عشرات اآلالف من حملة السال  من "فت " 

 هو التوجيهات الواضحة من المقاطعة.
ولما كان يشم النهاية، كما يقدرون في الجية اإلسرائيلي، يبدي ابو مازن حيوية ونشاطا متجددين، 

حة مع "حماس"، ويظهر، اآلن، فظاظة واستقاللية حيال ادارة ال يتراجع في المفاوضات حول المصال
 ترامب، التي تعتبر معادية للقضية الفلسطينية.

هو هل قبيل نزوله عن الساحة "سيغمز" التنظيم ويلم  له، مثلما فعل عرفات في  األهمالسؤال 
يني لن يرغب في الزعيم الفلسط أنالمقاومة المسلحة؟ التقدير هو  إلىحينه، بانه يمكن العودة 

 .األخيرتخريب إرث حياة سياسية كاملة بالذات في السطر 
مازن التأثير على إرثه بوسائل مختلفة ومتنوعة، بعضها وجد  أبو"، يحاول األخيررغم "أثر المصاف 

اآلن حقا في نظر  األخير"اإلرهاب". هذا هو السطر  إلىتعبيره في خطابه، ولكن ليس عبر العودة 
 ، صحي  حتى اآلن.األمنن المسؤولين ع

الطريق المسدود للمسيرة  أعقابمتراكم في  إحباطخطابه األخير يعتبر في إسرائيل تنفيسا عن 
 اإلحباطالسلمية والفهم بان الرئيس ترامب هو بالفعل متعاطف ثابت مع إسرائيل، ولكن التنفيس عن 

 كان منضبطا.
مازن شريك  أبوتجاهلنا مسألة هل  إذاذلك ، قواعد اللعب حفظت. و األوانيمازن لم يحطم  أبو

 سياسي للمفاوضات، فاالحتماالت في أن تتحقق مثل هذه المفاوضات قريبًا هزيلة.
 "معاريف"

 17/1/2018، األيام، رام هللا
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 بالقيادة الفلسطينية الثقةاهتزاز  .21
 عميره هاس

جنود الجية اإلسرائيلي هي حسب أقوال م.ت من جنين فنن المواجهات بين الشباب الفلسطينيين و 
في األساس رسالة للسلطة الفلسطينية بأنهم مل وا منها. بعد بضعة أشهر، هكذا تنبأ، فالغضب سيوجه 
مباشرة إليها. رأيه هذا مهم بشكل خاص ألنه في بداية العشرينيات انضم إلى "كتائب شهداء 

وبرغم أنه يعتبر نفسه ابن فت  إال األقصى"، لذلك حكم عليه بالسجن مدة ثالث سنوات في إسرائيل. 
أنه ال ثقة له بقيادتها وقيادة السلطة. الصراعات الداخلية أتعبته، كلمة "فاسدون" تكررت عدة مرات 

 في أقواله.
"يوجد لجميع القادة منازل في عمان. إذا انهار كل شيء هنا فسيكون لهم مكان ليهربوا إليه"، فسر 

ي يعود إلى المدن". ولكنه في نهاية المحادثة قال "كل الحكام وأضاف "ليت االحتالل اإلسرائيل
األجانب الذين كانوا في فلسطين سقطوا. وفي نهاية المطاف هكذا سيكون األمر بالنسبة للحكم 
الصهيوني. أنا ال أقصد اليهود، فقد كانوا هنا وسيبقون". وبابتسامة صادق على أنه يدرك التناقو 

 في أقواله.
باس )أبو مازن( في جلسة المجلس المركزي لم يحسن ثقة م.ت بالقيادة وبقدرتها خطاب محمود ع

رادتها على رسم تكتيك سياسي جديد. ونحن سنخاطر ونتنبأ بأن هذا األمر صحي  بالنسبة  وا 
لألغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، بمن فيه مؤيدو فت ، أيضا إذا وافقوا على الربط الذي قام 

 رغبة أوروبا في طرد اليهود منها والصهيونية.به عباس بين 
وحسب نبأ نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية فننه في جلسة اللجنة التنفيذية لي م.ت.ف التي عقدت 
عشية اجتماع المجلس المركزي جرى نقاة حاد بين ممثل الجبهة الشعبية عمر شحادة ومحمود 

مته كانت تنوي الطلب من عباس تقديم تقرير عن عباس. وقد قال شحادة في أثناء االجتماع إن منظ
 عدم تطبيق قرارات اجتماع المجلس السابق. وقال "من هو المسؤول، اللجنة التنفيذية أم الرئيس؟".

اإلطراء على خطاب عباس ُيذك ِّر فقط أنه المقرر األول واألخير، سواء في فت  أو في م.ت.ف. 
ياسيين من غير فت ، الذين تمت مقابلتهم من قبل وكالة إشارات في هذا االتجاه قدمها عدد من الس

أنباء "وطن" أمس. جميعهم أكدوا أن من المهم تنفيذ القرارات التي سيتم اتخاذها في المجلس 
المركزي. ويبدو أن هذا هو المفهوم ضمنا والذي ال يوجد مبرر لتأكيده. ولكن من ال يقول ذلك 

وعلى  2015التي سبق اتخاذها في اجتماع المجلس في لذار بصورة صريحة فهو يشير إلى القرارات 
رأسها قرار وقف التنسيق األمني مع إسرائيل. ومعروف أن عباس عارو وقف التنسيق األمني ولم 

 يسم  بتنفيذ هذا القرار.
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من القرارات التي يتوقع اتخاذها سيكون قرار وقف التنسيق األمني مرة أخرى، وتقديم طلب إلى 
نايات في الهاي من أجل فحص تهم جرائم حرب فيما يتعلق بالبناء في المستوطنات، محكمة الج

والدعوة لمقاطعة إسرائيل ُدوليا. الخوف األكثر تجسدا هو أن يتض  مرة أخرى أن قرارات المجلس 
 هي مجرد كالم فارا.

الوطني. خطاب أبو مازن تم تصويره وكأنه يبشر بعهد جديد، أكثر صعوبة ومصيريآ في النضال 
ثقة الجمهور بالقيادة ال سيما في هذه الفترة هي أمر حيوي. وكذلك ايضا إمكانية االنتقاد وتبادل 

 اآلراء المختلفة، والتسامي على الصراعات الشخصية.
كانون  25حادثة محمد الداية، المرافق الشخصي لياسر عرفات، تظهر صعوبة األمر. فقد اعتقل في 

 ات العسكرية الفلسطينية.األول على أيدي المخابر 
وفي المعتقل أصيب بنوبة قلبية ونقل إلى المستشفي إلجراء عملية سنطور، ويتوقع أن يقدم 
للمحاكمة استنادا للقانون الجديد المتعلق بالمخالفات اإللكترونية، بعد نشره تعليقا دعا فيه إلى إلغاء 

ى الرئيس. وحسب أقوال عائلته، كان أحد اتفاقات أوسلو ومحاربة الفساد. وقد اعتبر ذلك هجوما عل
األمور التي قام بها هي جلوسه في خيمة عزاء قرب أحد المطرودين من فت ، جهاد طمليه، من 

 مخيم األمعري الذي يعتبره محمود عباس من مؤيدي محمد دحالن.
ب اآلن الريا  المريضة للصراعات الشخصية التي أضعفت النضال الفلسطيني في السابق، تعود وته

أيضا على "المرحلة المصيرية الجديدة". وعدم الثقة بالقيادة أكبر في الوقت الحالي من أي وقت 
 مضى، ولن يستطيع أي خطاب هجومي تغيير ذلك.

 16/1/2018هآرتس 
 17/1/2018، القدس العربي، لندن
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