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 ونروا" خطير وحملة كبرى للعالم من غزةال أبو حسنة: وضع " .1

« انهيار»عدنان أبو حسنة من « أونروا»الة حذر المستشار اإلعالمي لوك: فتحي صّباح -غزة 
نحن ذاهبون إلى االنهيار »المنظمة الدولية في حال استمرت أزمتها المالية الحالية، وقال أبو حسنة: 

في حال استمرت األمور على هذا المنوال )...( نقوم بحملة تبرعات عالمية حتى ال تنهار أونروا، 
وأعلن خالل ورشة عمل نظمها «. ضع خطير من ناحية ماليةولنقف على أرجلنا مرة أخرى ألن الو 

« مستقبل قضية الالجئين ومحاوالت التصفية األميركية»المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني بعنوان 
ستطلق خالل مؤتمر صحافي ستعقده في غزة اليوم حملة عالمية « أونروا»في مدينة غزة أمس، أن 

في « رات دراماتيكية غير مسبوقة تجاه أونروا ألسباب سياسيةهناك تطو »وقال إن «. إنقاذها»لـ 
 إشارة إلى وقف الواليات المتحدة دفع جزء من مساهمتها للمنظمة الدولية.

ما يحدث ليست له عالقة بما تفعله »ولفت إلى أن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول أكد أن 
في إشارة إلى شطب المنظمة الدولية، « رارهاأونروا، لكنه أمر سياسي يهدد وجود الوكالة واستم

زاحة قضية الالجئين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات، كما تمت إزاحة القدس.  وا 
في حال لم يتم تجاوز ما يحدث اآلن؛ مشيرًا إلى أن « تهديدًا وجوديًا للوكالة»وشدد على أن هناك 

، حينما أطلق 1973ها عمليًا بعد أزمة عام هذه األزمة الثانية في تاريخ أونروا التي تهدد وجود»
 «.)الرئيس الراحل( ياسر عرفات حملة إلنقاذها

، «مليوناً  126مليون دوالر، بعدما كان  49أونروا أنهت العام الماضي بعجز مالي قدره »وأوضح أن 
يصل إلى بالتالي فالعجز س»مليونًا  150للعام الحالي ُيقدر بنحو « العجز المنظور»مشيرًا إلى أن 

 «.مليون دوالر 200نحو 
مليونًا تقدمها كتبرعات  350مليون دوالر فقط من أصل  60الواليات المتحدة قدمت »وأشار إلى أن 

 «.سنوية، من دون وجود ضمانات لتسديدها بقية المبلغ
مليون دوالر مخصصة للمساعدات الغذائية لالجئين في ظل  45واشنطن أوقفت »ولفت إلى أن 

ألفًا في قطاع غزة يتلقون المساعدات من أونروا، من  450ون الجئ من أصل مليون ووجود ملي
 «.ألفًا ممن يعيشون تحت خط الفقر المدقع 460بينهم 
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، «إطالق حملة عالمية إلنقاذ أونروا اليوم من مدينة غزة بحضور كرينبول ورجال أعمال»وأعلن عن 
تشارك بعض الدول والمؤسسات واألفراد » وتوقع أن«. الكرامة ال ُتقدر بثمن»تحت عنوان 

 «.واألصدقاء والجمعيات الخيرية في الحملة لسد العجز المالي الكبير للوكالة
رجل أعمال فلسطينيًا في  250سنتوجه إلى الفلسطينيين في الشتات. لدينا قائمة بأسماء »وأضاف: 

 «.أونروا الشتات من أغنى أغنياء الوطن العربي معظمهم الجئون. يجب إنقاذ
يدر عليها « وقف لألونروا»وكشف أبو حسنة عن اتصاالت مع البنك اإلسالمي للتنمية بهدف إنشاء 

في المئة من  80األموال، واتصاالت أخرى مع البنك الدولي لمساندة قطاع التعليم الذي يشكل 
 «.أونروا»خدمات 

 22/1/2018، الحياة، لندن
 

 يستهدف سرقة أراضي الفلسطينيين قانون  منالحكومة الفلسطينية تحّذر  .2
التأكيــــد علــــى أن مــــا يســــمى )فــــرض الســــيادة اإلســــرائيلية علــــى  الفلســــطينيةحكومــــة الجــــددت  :رام هللا
 لمزيد من السيطرة على أرضنا، وتثبيتا لالحتالل. ، وفرضاً احتاللية محموماً  ات( يمثل سعاراً عمر المست

"األصـــل أن تفكـــك إســـرائيل مســـتوطناتها،  :دوقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم الحكومـــة يوســـف المحمـــو 
ـــى  وتحملهـــا بعيـــداً  عـــن أرضـــنا الفلســـطينية، وتفعـــل بهـــا مـــا تشـــاء، ألن مصـــطلح فـــرض )الســـيادة عل

المســتوطنات( يعنــي فــرض مزيــد مــن الســيطرة االحتالليــة علــى أرضــنا الفلســطينية المقامــة عليهــا تلــك 
 ."المستوطنات، والتي تشكل أحد أذرع االحتالل البغيض

وتثبيـــت  ،تواصـــل الســـعي إلـــى فـــرض مزيـــد مـــن الســـيطرة "إســـرائيل"وشــدد المتحـــدث الرســـمي علـــى أن 
ــة الفلســطينية المســتقلة، وعاصــمتها   األراضــيعلــى كامــل  "القــدس الشــرقية"االحــتالل لمنــع قيــام الدول

 إلـىتهـدف لقـرارات الشـرعية الدوليـة، وهـي فـي ذلـك إنمـا  وتنفيـذاً  ، طبقـاً 1967الفلسطينية المحتلة عام 
مواقــف الــرئيس  إلـى، مســتندة نهائيـاً  تـدمير مــا تبقـى مــن الرؤيــة العالميـة المتمّثلــة بحـل الــدولتين تــدميراً 

 األمريكي دونالد ترامب، وا عالنه المشؤوم "القدس العربية المحتلة عاصمة لالحتالل".
 21/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ستقبال مصر واألردن نائب الرئيس األمريكيينتقد ا صالح رأفت .3

عـــن  ،21/1/2018 األحـــد ،أعـــرب عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر صـــالح رأفـــت :(.أ.ب.)د
 في بيـان ،نس. وقال رأفتياألسف إزاء استقبال كل من مصر واألردن نائب الرئيس األمريكي مايك ب

بعـد اعتـراف الـرئيس األمريكـي بالقـدس عاصـمة  نأسف لهذا االستقبال للمسؤول األمريكي خاصـة" له:
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مـن المؤسـف ". وأضـاف رأفـت "إلسرائيل وا عالن واشنطن عن وقف دعمهـا المـالي للسـلطة الفلسـطينية
 نس من قبل الشقيقتين مصر واألردن بعـد تصـريحاته عشـية زيارتـه للمنطقـة بأنـه تـمّ يأن يتم استقبال ب

الصـــــراع  اإلســـــرائيلية وادعـــــاءه أن حـــــلّ  –لســـــطينية إزالـــــة القـــــدس مـــــن جـــــدول أعمـــــال المفاوضـــــات الف
 "اإلسرائيلي على ضوء ذلك بات أسهل وفي متناول اليد من خالل صفقة القرن  –الفلسطيني 

ودعا المسؤول الفلسطيني كل من مصر واألردن والدول العربية كافة إلى قطع عالقتها مـع الواليـات  
 بيــة إلــى رفــض التعامــل مــع أي مقترحــات أمريكيــة لحــلّ كمــا دعــا رأفــت الــدول العر  ،المتحــدة األمريكيــة

اإلســرائيلي ال تتضــمن مطالبــة إســرائيل باالنســحاب مــن جميــع األراضــي التــي  –الصــراع الفلســطيني 
وفـي مقـدمتها القـدس الشـرقية. وحـث المسـؤول الفلسـطيني الـدول العربيـة التـي  1967احتلتها في عام، 

لــى  األمريكيــةاليــات المتحــدة لـديها ودائــع ماليــة واســتثمارات فــي الو  علــى ســحب ودائعهــا واســتثماراتها وا 
 وللسلطة الفلسطينية في مواجهة تقليص الدعم األمريكي لهما. ،ونروااألزيادة دعمها المالي لوكالة 

 21/1/2018 ،رأي اليوم، لندن
 

 في إسقاط قضيتي القدس والالجئين تتمثلعريقات: صفقة القرن  .4
أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر  ،دي: قــــال صــــائب عريقــــاتفــــادي أبــــو ســــع –رام هللا 

الفلســــطينية إن "صــــفقة القــــرن التــــي يســــعى لهــــا الــــرئيس األمريكــــي دونالــــد ترامــــب ورئــــيس الحكومــــة 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عبر اإلمـالءات، تتمثـل بقسـقال ملـف القـدس بقعالنهـا عاصـمة إلسـرائيل، 

 إلــىتســعيان  "إســرائيل"أمريكـا و أنلتصـفية قضــية الالجئــين". واعتبــر  تمهيــداً  األونــرواوتجفيـف تمويــل 
الكتل االسـتيطانية، يتبعهـا إعـالن السـيطرة علـى الحـدود علـى طـول نهـر األردن والمعـابر والميـاه  ضمّ 

 ظام الفصل العنصري )االبرتهايد(.نلمبدأ  اإلقليمية واألجواء، وهو ما يعني تكريساً 
ليهــا بفـــرض اإلمــالءات مــن قبـــل إقيـــادة للمرحلــة األمريكيــة الجديـــدة التــي تســعى وشــدد علــى رفــض ال

وأكد في حـديث لذذاعـة الفلسـطينية الرسـمية  الرئيس األمريكي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي على القيادة.
الواليـات المتحـدة "أصـبحت  أن إلـى الواليات المتحدة لـن تسـتطيع فـرض صـفقة القـرن، مشـيراً  أنعلى 
 من الحل". من المشكلة وليست جزءاً  جزءاً 

 22/1/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 اإلدارة األمريكيةمع ماجد فرج زار السعودية سرًا للتباحث في األزمة  :القناة السابعة اإلسرائيلي .5
فادي أبو سعدي: نقلت القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي عن مصـادر فلسـطينية قولهـا  –رام هللا 

األســبوع الماضــي.  رئــيس جهــاز المخــابرات العامــة الفلســطينية اللــواء ماجــد فــرر زار الســعودية ســراً  إن
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وقالــت "إن الزيــارة التــي قــام بهــا اللــواء فــرر صــنفت علــى أنهــا زيــارة ســرية للتباحــث مــع الســعوديين فــي 
وزعم التقرير أن  تنشر تفاصيل أخرى". أناألزمة المتصاعدة بين الفلسطينيين واإلدارة األمريكية دون 

السعوديين حاولوا الضغط على الجانب الفلسطيني النتظار ما ستطرحه الواليات المتحدة في مبادرتها 
الواليـات المتحـدة ال  أنالفلسـطينيين أكـدوا للسـعوديين  أنللسالم قبل اتخاذ المزيد مـن اإلجـراءات، إال 

 ،وال يمكن الوثوق بهم بعد إجراءاتهم األخيرة "،إسرائيلـ"تنوي طرح مبادرة للسالم، وان مواقفهم داعمة ل
 ."إسرائيلـ"فيما يتعلق بالقدس واالعتراف بها عاصمة ل خصوصاً 

 22/1/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 " مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدوليةونرواال األغا: العجز المالي لـ" .6
الفلسـطينية، رئــيس دائـرة شـؤون الالجئـين، رئــيس كـد عضـو اللجنـة التنفيذيــة لمنظمـة التحريـر أ :انعّمـ

وفــد فلســطين الجتماعــات اللجنــة االستشــارية، علــى أن تكــرار العجــز المــالي فــي الموازنــة االعتياديــة 
لتصفية الوكالة الدوليـة التـي تمثـل الشـاهد الـدولي  ،وليست مالية ،لوكالة األونروا مرده أسباب سياسية

خــالل كلمتــه فــي االجتمــاع الطــارس للجنــة االستشــارية  ،ض األغــاورفــ علــى نكبــة الشــعب الفلســطيني.
ان، بحضــور ممثلــين عــن فلســطين ونــروا، الــذي عقــد اليــوم فــي مقــر رئاســة الوكالــة فــي عّمــاأللوكالــة 

كبيـر ممـا  حـدّ  إلـىاألمريكيـة بتقلـيص مسـاهمتها  اإلدارةولبنـان والـدول المانحـة، قـرار  ةواألردن وسوري
تقليص مسـاهماتها لميزانيـة  دولية على تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين، معتبراً يهدد قدرة الوكالة ال

تقـدر بـأكثر مـن  2017مليـون دوالر بعـد أن كانـت فـي عـام  60 إلـى 2018 سـنةالوكالة ووصـولها فـي 
 مليون دوالر، يمثل ضربة قاسية لخطط وكالة الغوث ويهدد مستقبل عملها. 350

 21/1/2018 ،ت الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوما
 

 2017خالل  دولرمليون  85 نحونفذت مشاريع تطويرية ب الفلسطينية وزارة الصحة .7
، مشــاريع تطويريــة فــي مراكزهــا 2017، إنهــا نفــذت خــالل العــام الفلســطينية قالـت وزارة الصــحة :رام هللا

، بتمويــل عــدد مــن (لكن شــيمليــو  84.7)نحــو  لكمليــون شــي 290بالضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة بقيمــة 
وأوضــحت الــوزارة فــي بيــان صــحفي، أن هــذه المشــاريع اســتهدفت تطــوير القطــاع  المؤسســات الدوليــة.

 الصحي، والنهوض به، وذلك لتقديم أفضل خدمات طبية وصحية للمواطنين.
 21/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 أشهر 3تظرون قرار "صيدم" باعتماد شهاداتهم منذ وخريج ين طالبألف  25: قطاع غزة .8
ألـف طالـب مـن حملـة شـهادات بـراما البكـالوريوس فـي قطـاع غـزة  25ينتظـر : يحيى اليعقوبي -غزة 

مســـتقباًل مجهـــواًل مـــع اســـتمرار معضـــلة عديـــد البـــراما العالقـــة التـــي أجيـــزت مـــن وزارة التربيـــة والتعلـــيم 
وطفــت المشــكلة علــى  ارة فــي الضــفة خــالل األعــوام الماضــية.العــالي فــي غــزة دون اعتمادهــا مــن الــوز 

، بعــد توقــف الــوزارة فـي غــزة عــن العمــل بتوقيــع 12/10/2017السـطح بعــد توقيــع اتفــاق المصـالحة فــي 
الوكيــل زيــاد ثابــت والعمــل بتوقيــع وزيــر التعلــيم صــبري صــيدم، بنــاء علــى طلــب األخيــر، والــذي حتــى 

 اد البراما لمخالفتها معايير هيئة االعتماد والجودة برام هللا.اللحظة ومنذ ثالثة أشهر يرفض اعتم
ألــف طالــب التحقــوا ببــراما  25ووفقــًا لبيانــات حصــلت عليهــا صــحيفة "فلســطين" مــن تعلــيم غــزة، فــقن 

خـــريا، وقرابـــة  11,600أجيـــزت مـــن هيئـــة االعتمـــاد والجـــودة فـــي القطـــاع خـــالل فتـــرة االنقســـام، مـــنهم 
 لدراسة.طالب على مقاعد ا 12,900
برنـــاما  217 فاعلـــة، تضـــمّ  8مؤسســـات تعلـــيم عـــال  منهـــا  9افتتحـــت  2017وحتـــى  2007 ســـنةومنـــذ 

 بكالوريوس.
وليســـت مشـــكلة اعتمـــاد الشـــهادات هـــي الوحيـــدة، فهنـــاك مشـــكلة أخـــرى تتعلـــق بمفـــاتيح قبـــول ببـــراما 

 %60عامـة بنسـبة  حينما كانت الوزارة بغزة تسـمح بقبـول معـدالت ثانويـة 2016البكالوريوس قبل عام 
 .%65بينما كان مفتاح جامعات الضفة ال يقل عن 

 21/1/2018، فلسطين أون لين
 

 "معاريف": حماس تلجأ لسالح الجو بدياًل عن األنفاق .9
ادعــى الخبيــر األمنــي اإلســرائيلي "يوســي ميلمــان"، أن حركــة "حمــاس" تواصــل تطــوير : الــرأي –غــزة 

الطائرات المسيرة دون طيار، في ظل القناعات المتزايدة لديها بأن قدراتها العسكرية إلنتار المزيد من 
 تهديد األنفاق الهجومية بات "عديم الجدوى"، ما دفعها للدخول في مجال التطوير الجوي.

بتطـوير  2014وقال ميلمان، فـي مقالـه صـحفية مـع "معـاريف"، إن حمـاس نجحـت بعـد انتهـاء حـرب 
ت المســيرة، رغــم نجــاح ســالح الجــو اإلســرائيلي فــي إســقال عــدد منظومــة متقدمــة إلنتــار هــذه الطــائرا

وأضــاف "لكــن العــامين األخيــرين شــهدا اندفاعــه مــن حمــاس لالرتقــاء بهــذه الصــناعة العســكرية  منهــا.
علــى قناعــات قــادة جهازهــا العســكري كتائــب عــز  المتقدمــة، باعتبارهــا خطــة اســتراتيجية لحمــاس، بنــاءً 

ق آخــذ بالــذهاب مــن بــين أيــديهم، بعــد نجــاح الجــيا اإلســرائيلي بقنتــار الــدين القســام بــأن ســالح األنفــا
 أسلحة مضادة لها، والكشف عنها نفقا بعد آخر".
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وزعم "ميلمان"، وهو وثيق الصلة بالمؤسسة األمنية اإلسرائيلية، أن حماس تولي هذه الطائرات أولوية 
سـالح الجـو اإلسـرائيلي، وتسـعى  متقدمة، فهي تواصل إطـالق العديـد منهـا، بعضـها يـتم إسـقاطها مـن

الحركة لتهريب هذه الطـائرات، ويمكـن شـراء بعـض معـداتها مـن األسـواق المدنيـة، وا عـادة تركيبهـا مـن 
جديد، وقد نجحت سلطة المعابر اإلسرائيلية في "وضع اليد على العديد من هذه المحاوالت التي تقوم 

 بها حماس لتهريب هذه المعدات".
ستحضار الجهد الـذي بذلـه المهنـدس التونسـي محمـد الـزواري، الـذي تـم اغتيالـه فـي وتابع "يمكن هنا ا

، وقــد نســبت األوســال الصــحفية قتلــه إلــى جهــاز "الموســاد"، عقــب الكشــف أنــه عمــل 2016ديســمبر 
 مستشارا لدى حماس في تطوير مشروع الطائرات المسيرة دون طيار".

ذها الطائرات المسيرة دون طيار تدفع "إسرائيل" من جهة أخرى، ذكر ميلمان أن الهجمات التي تنف
الستخالص الدروس، رغم أنها من الدول األكثر تقدما على مستوى العالم في مواجهتها، فلديها 
إمكانيات إلطالق مثل هذه الطائرات لمسافات طويلة، وصوال إليران، والتحليق في الجو ألكثر من 

وير "للقوى المعادية لها في مجال الطائرات المسيرة، ساعة، لكنها ال تغض الطرف أمام أي تط 24
 سواء كانت إيران أم حزب هللا أم حماس".

 21/1/2018، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
 

 ورجل األعمال عدنان مجلي الفلسطينيهنية يستقبل العالم  .11
يــوم األحــد، عــدنان غــزة: اســتقبل إســماعيل هنيــة رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، فــي مكتبــه 

 مجلي العالم الفلسطيني المشهور ورجل األعمال البارز، والوفد المرافق له.
وقال مكتـب هنيـة فـي بيـان وصـل "المركـز الفلسـطيني لذعـالم"، مسـاء األحـد: إنـه دار حـديث معمـق 
وصريح حول آخر التطورات الفلسطينية وخاصة في ملف المصالحة، وضرورة إنجاز هذا الملف فـي 

 سرع وقت؛ خطوًة ضروريًة لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.أ
كمــا جــرى البحــث فــي كيفيــة مواجهــة المشــاكل اليوميــة التــي يعــاني منهــا المــواطن الفلســطيني وآفــاق 

 االستثمار في اإلنسان الفلسطيني في كل المواقع لتعزيز صموده وتثبيته في وطنه.
تطرق لبعض المشاريع االستراتيجية لحل مشاكل البنية التحتية في قطاع غزة وِفي هذا السياق جرى ال

 كالكهرباء والماء ووفرة الدواء.
 21/1/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 يعود الكادر بحماس محمد حمدان النتفاضةلبنان: وفد من حركة  .11
فــي حركــة حمــاس محمــد حمــدان صــيدا: زار وفــد مــن حركــة االنتفاضــة الفلســطينية فــي لبنــان، الكــادر 
 مهنئا بسالمته ومطمئنا على صحته بعد محاولة االغتيال الفاشلة.

ووجـه الوفـد التحيــة لألجهـزة األمنيــة اللبنانيـة علــى سـرعة تحركهـا لكشــف المجـرمين الجنــاة، وفـق بيــان 
تــي نفــذت لحركــة حمــاس. وقــال الوفــد الــذي جــاء مهنئــا بالســالمة بعــد محاولــة االغتيــال اإلســرائيلية ال

األحــــد الماضــــي: إن قــــدر المقــــاومين لالحــــتالل الصــــهيوني أن يصــــبروا ويتحملــــوا؛ ألن صــــراعنا مــــع 
 الصهاينة طويل، ولن ينتهي إال بقزالة االحتالل، وعودة الالجئين إلى ديارهم التي شردوا منها.

 21/1/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 في عملية السالم كيةياألمر  الوساطةنتنياهو لعباس: ل بديل عن  .12
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ، أن محمود مجادلة، عن 21/1/2018، 48عرب ذكرت 

وم األحد، إنه "ال بديل عن الوساطة األميركية في عملية السالم"، جاء ذلك في تصريحات ي لقا
اإلسرائيليين المعتمدين في  لنتنياهو مخاطبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خالل مؤتمر للسفراء

 الخارر، بمقر وزارة الخارجية بالقدس.
وجاء في خطاب نتنياهو "لدي رسالة إلى أبو مازن، ال بديل عن اإلدارة األميركية في قيادة العملية 
السياسية"، وذلك بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس األميركي، مايك بنس إلى البالد، والتي تقاطعها 

لسطينية، رفضا لقرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس المحتلة عاصمة السلطة الف
 إلسرائيل.

وادعى نتنياهو أنه "حدثت تغيرات دراماتيكية ومأساوية في الشرق األوسط خالل األعوام الماضية، 
و من خالل والتي تتناقض مع الرأي القائل إن السبيل الوحيد لقبول إسرائيل في المجتمع الدولي ه

 حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، الذي آمل أن يحدث بمساعدة الرئيس ترامب".
وتابع أن "هناك تغيرات كبيرة في قدرتنا، موقفنا في العالم. وهذا يغير بشكل دراماتيكي القدرة 

 السياسية لدولة إسرائيل".
في الجلسة األسبوعية  نتنياهو قال، أن أسعد تلحمي عن، 22/1/2018الحياة، لندن، ونشرت 

هذا المساء )األحد(، سيصل إلى إسرائيل صديق عظيم لدولة إسرائيل، صديق »للمجلس الوزاري: 
ترامب لكبح العدوانية اإليرانية والبرناما النووي، وطبعًا الدفع دونالد حقيقي... سنناقا جهود إدارة 

ى تحقيق هذه األهداف يدرك أنه ال كل من يسعى فعاًل إل»وأضاف: «. باألمن والسالم في المنطقة
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ووصف خطط النواب العرب لمقاطعة خطاب بنس في الكنيست بـ «. يوجد بديل للقيادة األميركية
 «.العار... سنكون جميعنا هناك، وسنقدم له االحترام الكبير الذي يستحقه»
 

لغاء مبدأ حدود تفريغ القدس من الفلسطينيين.. و : أحادية للتسوية أمريكيةنتنياهو يكشف خطة  .13 ا 
67 

كشف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وجود خطة أمريكية جديدة : ردينة فارس
لتسوية النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، ونقلت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي عنه أمس )األحد( 

لجانب لصالح إسرائيل، كاشفا أن الخطة قوله، إن اإلدارة األمريكية ستقدم خطة سالم أحادية ا
مستوطنة وتقويض الخطط التي وضعاها وزيرا الخارجية األمريكية السابقين  67تتضمن منع إخالء 

جون كيري وهيالري كلينتون. وذكر نتنياهو أن اإلدارة األمريكية ستوافق ضمن الخطة على فصل 
 جانب الفلسطيني.أحياء فلسطينية عن القدس ونقل السيطرة عليها إلى ال

وأفادت مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو همس للمقربين منه ولوزراء في االئتالف الحكومي، بأن 
مب التي تشمل القدس، كما تنقض خطة باراك أوباما ووزير خارجيته ايستعدوا للخطة لقبول صفقة تر 

 .1967جون كيري التي كانت تطالب إسرائيل بالعودة إلى حدود 
در أن نتنياهو طالب باالستعداد إلخرار األحياء الفلسطينية من القدس خارر الجدار، وذكرت المصا

ألف فلسطيني من القدس العربية لصالح تهويد المدينة، وأضافوا أن  100وبذلك يكون قد أفرغ 
مب سيطرح خطته خالل الشهرين القادمين، وسيرفضها الفلسطينيون، انتنياهو اطلع وزراء على أن تر 

 سيبدأ نتنياهو في تنفيذها من طرف واحد بما يتالءم مع إسرائيل وتهويد القدس. وعندها
 22/1/2018، عكاظ، جدة

 

 "إسرائيل"بأي تسوية دائمة مع  معنياً ليس ليبرمان: عباس  .14
هاجم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بعنف الرئيس محمود عباس على قراره : أسعد تلحمي –الناصرة 

ال أرى أي إمكانية للتوصل إلى تسوية مع )عباس( أبو »قال لذذاعة العبرية: عدم استقبال بنس، و 
مازن، وهذا موقفي منذ سنوات. إنه ليس معنيًا بأي تسوية دائمة مع إسرائيل، ودائمًا تذرع بحجا 

 «.مختلفة ليتهرب من مفاوضات حقيقية
 22/1/2018الحياة، لندن، 
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 إلنساني في قطاع غزةريفلين: ل دخل لـ "إسرائيل" بالوضع ا .15
قال رئيس االحتالل "رؤوفن ريفلين" "إن "إسرائيل" لن : عكا للشؤون اإلسرائيلية -الداخل المحتل

 بشأن وضع قطاع غزة اإلنساني". االتهامتحتمل بأن يوجهوا إليها إصبع 
م المواد غزة هي حماس التي تستخد إعمارونقلت المواقع العبرية عن ريفلين زعمه أن من يمنع إعادة 

 التي تدخل القطاع لما أسماه اإلرهاب.
 وأدعى ريفلين أن الحرب المقبلة إذا ما وقعت فستكون أقسى من سابقاتها، حسب قوله.
 21/1/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 هو استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني القدس حول بينس األخير لتصريح الالطيبي:  .16

المشتركة( ان نواب المشتركة سيقاطعون خطاب نائب  )القائمةب احمد الطيبي النائ أعلن :القدس
ترامب وموقف دونالد الرئيس االمريكي بنس يوم االثنين في الكنيست، وذلك احتجاجًا على خطاب 

 االدارة من القدس الذي تبنى رواية االحتالل.
ارة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المسؤولين تطرفا في هذه االد أكثر أحدواضاف الطيبي: "بنس هو 

وقال الطيبي: ان التصريح  إلسرائيل.وكان محركًا وضاغطًا لنقل السفارة واالعتراف بالقدس عاصمة 
ازاحوا القدس من طاولة المفاوضات هو استفزاز لمشاعر الشعب  بأنهممب، التر  لبنس، كما راالخي

س محتلة وال تغير مكانتها ال خطاب الفلسطيني ودليل بانه ورئيسه يجهالن اسس الصراع: القد
 لترامب وال تغريدة لبنس، فهؤالء هم جزء من المشكله وليس من جزء من الحل".

 21/1/2018، وكالة معًا اإلخبارية
 

 بتهدئة الخالف بين درعي وليبرمان ء الليكودنتنياهو يطالب وزرا .17
زراء حزبه، الليكود، إنه يجب تهدئة قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، لو : بالل ضاهر

الوزيرين أرييه درعي، رئيس حزب شاس الحريدي، وأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، 
وذلك في أعقاب تصريحاتهما حول قانون يقضي بقغالق المصالح التجارية في أيام السبت، والذي 

 أقره الكنيست مؤخرا.
 21/1/2018، 48عرب 
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 سرائيلي يواجه قضية فساداإل والرفاهمل وزير الع .18
تل أبيب: توقعت مصادر في الشرطة اإلسرائيلية، أمس األحد، أن يجري تقديم وزير العمل والرفاه 
حاييم كاتس، إلى القضاء، بتهمة الضلوع في ملف فساد جديد يتعلق بتجاوزات مالية ورشاوى في 

 الصناعات الجوية التابعة للجيا اإلسرائيلي.
قا لهذه المصادر، استكملت الشرطة التحقيق، ومن المتوقع أن تقدم توصياتها قريبا جدا. وهي ووف

تتعلق بملفين: في القضية األولى، يشتبه كاتس بقجبار العمال في الصناعات الجوية على االنضمام 
ل في والتصويت له في االنتخابات الداخلية، عندما كان رئيسا للجنة العما« الليكود»إلى حزبه 

الشركة. وفي هذا الملف من المتوقع أن تقدم الشرطة الئحة اتهام ضد نجل كاتس، يئير، أيضا، 
وأما في القضية الثانية فيشتبه كاتس باستغالل «. الليكود»بسبب دوره في تجنيد العمال لعضوية 

 عمال شركة الصناعات الجوية في ترميم منزله.
 22/1/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 عن اغتيال حمدان "إسرائيل"لمسؤولية  يلمحليبرمان س": "هآرت .19

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن تصريحات وزير جيا االحتالل اإلسرائيلي أفيغدور : الناصرة
ليبرمان، والتي قال فيها إن حماس تحاول إنشاء بنية تحتية لها في جنوب لبنان، "تلميح فعلي 

 ال القيادي في حماس محمد حمدان، األسبوع الماضي".لمسؤولية )إسرائيل( عن محاولة اغتي
 وجاءت تصريحات ليبرمان بعد يومين من محاولة اغتيال حمدان.

واعتبرت الصحيفة تصريحات ليبرمان، وما جرى في لبنان مؤخرًا واتهام حماس لجهاز الموساد 
لى جبهة لبنان بسبب األمني" ع االحترازبالوقوف خلف محاولة اغتيال حمدان بأنها جزء من حالة "

 نشاطات حماس بمساعدة من حزب هللا.
وتقدر جهات أمنية إسرائيلية بأن تصريحات ليبرمان حول جهود حماس بفتح جبهات بديلة لقطاع 
غزة بأنها محاولة لمنع وقوع مواجهة عسكرية مباشرة، وفتح المجال أمام عمليات أكثر تنظيما وتأثيرا 

 بالضفة ومن خالل دول مجاورة.
 21/1/2018، فلسطين أون لين

 
 لن تحاكم حارس سفارتها في عّمان "إسرائيل" .21

قال مصدران إسرائيليان أمس إن تل أبيب لن تحاكم حارس أمن في  :رويترز –القدس المحتلة 
سفارتها في عمان بتهمة قتل أردنيين في حادث وقع في تموز )يوليو( الماضي، كما تطالب المملكة 
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وذكر مصدر ديبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز األمن الداخلي )شين بيت( منذ فترة طويلة. 
«. ويطلعان األردنيين على النتائا»سيراجعان البروتوكوالت الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه 

وفّجر الحادث خالفًا قالت الدولتان األسبوع الماضي إنه تمت تسويته. وقال األردن إن إسرائيل 
« تعهدت تنفيذ ومتابعة اإلجراءات القانونية»ميًا وستدفع تعويضات ألسر القتيلين وقدمت اعتذارًا رس
 المتعلقة بالقضية.

وردا على سؤال حول إمكانية محاكمة الحارس جنائيًا، قال مسؤول إسرائيلي لرويترز شريطة عدم 
حل شك بعد لكن استمرار عمل الحارس مع أجهزة األمن اإلسرائيلية ربما م«. مستحيل»نشر اسمه 

 أن نشرت صحيفة أردنية اسمه وصورته.
 22/1/2018الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"استطالع: يهود أوروبا ل يشعرون باألمان بسبب  .21

، أن يهود أوروبا يخفون هويتهم وال يشعرون باألمان في الدول 7ذكر موقع المستوطنين: الناصرة
يهودي وأجرته الجمعية  1,363شارك فيه  ،األحدووفقًا الستطالع للرأي نشر  التي يقطنوها.

يناير الحالي فقد  27الصهيونية العالمية حول يهود العالم، قبيل يوم مناهضة الالسامية والذي يبدأ بـ
من يهود أوروبا ال يشعرون باألمان، فواحد من بين أربعة يهود يعيشون في أوروبا  %27اتضح أن 

 ال يشعر باألمان.
أوروبا أنهم ال يشعرون بالراحة خالل تجوالهم في شوارع أوروبا، وهم يرتدون  من يهود %51كما أفاد 

من  %22من يهود أمريكا ال يشعرون باألمان، و %11عالمات تشير إلى أنهم يهود، فيما ذكر 
 هؤالء ال يرتدون عالمات تثبت أنهم يهود.

وواحد من بين كل أربعة يهود وأشار االستطالع إلى أن يهودي واحد من بين اثنين من يهود أوروبا، 
 في العالم يخفون هويتهم اليهودية.

وتأتي مخاوف اليهود في المدن األوروبية بسبب انتهاكات )إسرائيل( وعدوانها ضد الفلسطينيين، 
 األمر الذي يرفضه اآلالف من اليهود في أوروبا ويتظاهرون بشكل يومين ضده.

 21/1/2018، فلسطين أون لين

 
 قائمة العربية لل 11مقعدا لـ"يش عتيد" و 25استطالع:  .22

بّين استطالع خاص، أجراه موقع "واال" اإلخباري اإلسرائيلي، في السابع عشر من : محمود مجادلة
كانون الثاني/ يناير الجاري، من قبل "بانلز بوليتيكس"، ونشرت نتائجه مساء يوم األحد، تراجع قوة 
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نياهو، لصالح حزب "يا عتيد"، بقيادة يائير لبيد، بفارق مقعد حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نت
 واحد.

مقعدا،  25وأظهر االستطالع أنه في حال جرت االنتخابات اليوم، فقن كتلة "يا عتيد" تحصل على 
 15مقعدا، ويحصل "المعسكر الصهيوني"، برئاسة آفي غباي، على  24بينما يحصل الليكود على 
 الثالث.مقعدا ويكون في المكان 

مقعدا، 11مقعدا، بينما تحصل القائمة المشتركة على  13وتحصل كتلة "البيت اليهودي" على 
مقاعد، "يسرائيل  7مقاعد، و"ميرتس" على  8وتحصل كل من كتلتي "كوالنو" و"يهدوت هتوراه" على 

 مقاعد. 4مقاعد، و"شاس"  5بيتينو" على 
نتخابات تجرى اليوم، أظهر االستطالع حصول وحول المرشح األنسب لمنصب رئيس الحكومة في ا

، وحصل آفي %18، فيما جاء لبيد في المرتبة الثانية بنسبة المستطلعةمن  %33نتنياهو على دعم 
، فيما حصل كل من موشي كحلون وأفيغدور %7، ونفتالي بينيت على نسبة %11غباي على نسبة 

من المستطلعة آراءهم إن أيا من هؤالء  %25من الُمستطلعين. فيما قال  %3ليبرمان على دعم 
 المرشحين غير مناسب لتولي منصب رئيس الحكومة.

من المستطلعين عن تأييدهم إلعالن الوزير كحلون بأنه لن يفكك الحكومة ويحل  %44وأعرب 
االئتالف إذا ما قدمت الشرطة توصياتها بمحاكمة نتنياهو في ملفات الفساد التي يشتبه أنه متورل 

إنهم لم يحددوا موقفهم في هذه المسألة. ومن بين  %15عارضوا قرار كحلون، فيما قال  %41بها. 
عن تأييدهم  %47شخًصا الذين شملهم االستطالع وعرفوا أنفسهم بأنهم أنصار كحلون، أعرب  31الـ 

 .%42لقراره فيما وعارضه 
أصدقائه في أحد أندية وفحص االستطالع تأثير نشر التسجيالت الصوتية البن رئيس الحكومة و 

التعري في تل أبيب، وجاءت صياغة السؤال المطروح في االستطالع على النحو اآلتي: "وفق كل 
من المستطلعين أن لديهم نظرة سلبية تجاه  %56ما تعرفه وسمعته، ما رأيكم بيائير نتنياهو؟"، عّبر 

أن لديهم نظرة ورأي محايد  %31منهم من أنصار حزب الليكود(. فيما قال  %31نتنياهو االبن )
فقط من المستطلعين عن رأيهم اإليجابي  %6منهم من أنصار وناخبي الليكود(، فيما عّبر  45%)

 منهم أنصار حزب الليكود(. %19بيائير نتيناهو )
 21/1/2018، 48عرب 

 
 
 



 
 
 
 

 

 16 ص             4532 العدد:             1/22/2018اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 ألف مستوطن بالضفة الغربية 435يوم": أكثر من السرائيل إ" .23
ات مسح حديثة انخفاض وتباطؤ في معدل النمو السكاني في أظهرت معطي: محمود مجادلة

المستوطنات المقامة على أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ومنطقة 
، علما بأن العام ذاته شهد ارتفاًعا حاًدا بالوحدات %0.5الماضي بنسبة  2017األغوار خالل العام 

الحكومة اإلسرائيلية في ظل عملها على تعزيز االستيطان وزيادة  االستيطانية التي صادقت عليها
 الوحدات االستيطانّية، كما أظهرت بيانات جديدة نشرت اليوم األحد.

 2018وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة "يسرائيل هيوم" بلغ عدد المستوطنين مع بداية العام 
 150مستوطنين، في حوالي  708ألًفا و 435ار، الجاري، في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة األغو 

 %1.6 متوسط 2016-2006بؤرة استيطانية، وبلغ النمو السكاني في البؤر االستيطانية خالل العقد 
 مستوطًنا كل عام. 15,230سنويا، بزيادة قدرها 

، 2015مقارنة مع عام  %0.1انخفض معدل النمو السنوي للمستوطنين بنسبة  2016وفي عام 
، ورغم أن االنخفاض يعد طفيًفا إال أنها المرة األولى التي ال يتجاوز فيها معدل النمو %3.9غت وبل
يبدو أن التباطؤ في معدل النمو السكاني في المستوطنات  2017خالل عقد من الزمن، وفي  %4الـ

ًنا في عام مستوط 15,765مستوطًنا مقارنة بـ  14,299، بزيادة قدرها %3.4أخذ في التسارع حيث بلغ 
 مستوطن. 1,500، أي بانخفاض قدره حوالي 2016

ورغم التراجع في النمو السكاني في صفوف المستوطنين في الضفة المحتلة بما فيها القدس وغور 
األردن، حافظت المستوطنات نظًرا للتشجيع والدعم الحكومي الخاص الذي ترصده لها السلطات 

 سنويا. %2 متوسطةفي إسرائيل والذي يبلغ في  اإلسرائيلية، على معدل النمو األعلى
وتظهر األرقام أيضا أن الفئة األكثر ارتفاعا في صفوف المستوطنين هم الحريديم والمتدينين القومين 

كانت في مستوطنة "عالي زهاف"  2017والعلمانية بدرجة أقل. وأن أعلى نسبة نمو سكاني في عام 
، باإلضافة إلى مستوطنة "بيت هعرفا" %24.5لسكاني بلغت والتي شهدت زيادة ملحوظة في النمة ا

، وفي مستوطنة "نيجاهوت" في جبل الخليل بلغ النمو السكاني %20.2قرب البحر الميت، بمعدل 
، وتشير المعطيات إلى %12.9و"موشاف نعما" في غور األردن  %13.4في صفوف المستوطنين 

في  %27عاما، مقارنة مع  18حتلة تحت سن الـمن المستوطنين في الضفة الغربية الم %47أن 
 إسرائيل.

 21/1/2018، 48عرب 
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 "إيشلاألسرى في "طبية متواصلة بحق  انتهاكاتهيئة األسرى:  .24
نقلــت هيئــة شــؤون األسـرى والمحــررين فــي تقريــر صــادر عنهـا أمــس األحــد، شــهادات وروايــات : )وفـا(

، والتي يوضحون من خاللها ما يتعرضون «يإيشل اإلسرائيل»حية ألسرى مرضى يقبعون في معتقل 
أبرزها اإلهمال المتعمد لحـاالتهم الصـحية واالمتنـاع عـن تقـديم العـالر « جرائم طبية ممنهجة»له من 

الــالزم لهــم، واالســتهتار بأوضــاعهم الصــحية. ومــن بــين الحــاالت المرضــية التــي وثقهــا تقريــر الهيئــة، 
عامــا،  20الــبلح فــي قطــاع غــزة، والمحكــوم بالســجن حالــة المعتقــل يســري المصــري، مــن ســكان ديــر 

حيث يمر األسير بوضع صحي حرر، بعد ظهور أورام خبيثة في الكبـد، كمـا أن لديـه التهابـات حـادة 
فــي البروســتات، ولديــه مشــاكل فــي شــبكية العــين، وتكتفــي إدارة الســجن بقعطائــه المســكنات مــن دون 

 تقديم عالر حقيقي لحالته الصحية.
، إلــى أن أوضــاع «عيــادة ســجن الرملــة»مي الهيئــة معتــز شــقيرات بعــد زيارتــه لمــا يســمى وأشــار محــا

المعتقلــين هنــاك تــزداد ســوءا يومــا بعــد يــوم، فــي ظــل انعــدام أدنــى الشــرول الصــحّية الالزمــة ألســرى 
مرضى يعتبرون من أخطر الحاالت المرضية في معتقالت االحتالل، كما اشتكى األسـرى أيضـا مـن 

تظاظ الشديد في القسم، مع ازدياد وتيرة االعتقاالت بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني الضيق واالك
 في الفترة األخيرة، وقدوم العديد من المعتقلين المصابين إلى العيادة. 

 21/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 تحذر من نموذج بلدية الحتالل لتسجيل طلبة القدس "التربية" .25
ن القـدس فـي وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي فـي بـالغ الدهشـة واالسـتغراب أنبـاء تلقت وحدة شـؤو : رام هللا

بفـتح بـاب تسـجيل الطلبـة المقدسـيين فـي جميـع المراحـل الدراسـية  اإلسـرائيليعن قيـام بلديـة االحـتالل 
، مـن خـالل تعبئـة نمـوذر  إلكترونـي 2019-2018بما يشمل رياض األطفال، للعام الدراسي الجديـد 

(، يخيــر أوليــاء األمــور بــين 2018شــبال/ 28كــانون ثــاني حتــى  17موقــع البلديــة بــين ) خــاص علــى
النظــامين اإلســرائيلي والفلســطيني بصــورة مبهمــة غيــر واضــحة، يــتم مــن خاللــه خــداع أوليــاء األمــور؛ 

 داعيًة إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه اإلجراءات.
ن هــذا النمــوذر يمثــل اســتفتاًء يحمــل دالالت وأوضــحت الوحــدة، فــي بيــان صــدر عنهــا يــوم األحــد، أ

 خبيثة تندرر في إطار سياسات أسرلة التعليم وتهويده في القدس، معبرًة عن رفضها السابق والمطلق 
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لهــذه السياســـات االحتالليـــة التـــي تكشـــف عـــن وجــه المحتـــل البشـــع وضـــربه لمقومـــات الهويـــة الوطنيـــة 
معتبــرة أن أيــة خطـوة مــن هــذا القبيـل تعــد بمثابــة انتهــاك الفلسـطينية ومحاربتهــا عبــر هـذه الممارســات، 

 صارخ للمواثيق الدولية.
 21/1/2018، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 يعلقون إجراءاتهم التصعيدية ضد إدارتهمبغزة  ونرواال عاملو  .26

هم تعليــق جميــع إجــراءاتفــي غــزة قــرر المــؤتمر العــام التحــادات عــاملي وكالــة "األونــروا" : نجــاة شــناعة
التصعيدية ضد إدارتهم التي أعلـن عنهـا عقـب اجتمـاع عقـد الخمـيس الماضـي، مقابـل تنفيـذ إجـراءات 
أخرى هدفها دعم األونروا في الحصول على التمويل الالزم لتلبيـة حاجـات المـوظفين والالجئـين علـى 

 أكمل وجه.
املين جاء عقـب قـرار وبحسب ما علمته به "السبيل" من مصادر مطلعة فقن قرار مؤتمر اتحادات الع

، نتيجـة للمخـاوف والقلـق الـذي Aإدارة الوكالة والمتعلق بقيقاف العمل بتحويل العقـود إلـى فئـة  اتخذته
ســيطر علــى جميــع المــوظفين حــول مســتقبلهم الــوظيفي وحصــولهم علــى وظــائف ثابتــة بكافــة الحقــوق 

دارة الوكالـة بعـد صـدور وجاء قرار اإلدارة نتيجة لتواصـل جـرى بـين رؤسـاء االت واالمتيازات. حـادات وا 
بيــان المــؤتمر العــام التحــادات العــاملين؛ إذ أعلنــت اإلدارة تفهمهــا لمطلــب المــؤتمر العــام، بخصــوص 

، كون أن استمرار القرار كان يهدد المؤسسة بوجودها في ظل تراجـع الوظـائف ونفـور Aعقود العمل 
رار مـن قبـل اإلدارة خطـوة أوليـة لبـدء الحـوار الكفاءات. واعتبر مؤتمر اتحادات العاملين أن سـحب القـ

 .مع إدارتهم لبحث القضايا األخرى العالقة
 21/1/2018السبيل، عمان، 

 
 إعالن األزهر العالمي لنصرة القدس شكل موقفًا تاريخيًا مشرفاً : خطيب األقصى .27

رك، بعـــثل الـــدكتور يوســـف جمعـــة ســـالمة، خطيـــب المســـجد األقصـــى المبـــا: أحمـــد شـــعبان - القـــاهرة
برسالة تهنئة إلى الدكتور أحمد الطيـب، شـيخ األزهـر الشـريف، بنجـاح مـؤتمر األزهـر العـالمي لنصـرة 
القدس. وأكد الدكتور سالمة أن هذا المؤتمر تميَّز عن غيره من المـؤتمرات فـي زمانـه ومكانـه والجهـة 

ة لقضــية األقصــى الداعيـة إليــه، وقــد كــان لــه صــدى كبيــر فــي أنحـاء العــالم، حيــث شــكل المــؤتمر رافعــ
والمقدســات والقــدس وفلســطين، كمــا شــكل إعــالن األزهــر العــالمي لنصــرة القــدس موقًفــا تاريخي ــا مشــرًفا 

 تجاه القدس، فال تنازل عن القدس مهما عظمت التهديدات وتعددت المؤامرات. 
 22/1/2018، التحاد، أبو ظبي
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 يعتدون على قرية جنوب نابلس األقصى بعد اقتحامه ومستوطنون  المسجد اعتقال أحد حراس .28

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حارس المسجد األقصى، خليل الترهـوني مـن مكـان عملـه  :رام هللا
 االعتقال من دون أسباب وال تعليق من قبل االحتالل. أنداخل المسجًد. وأكدت األوقاف اإلسالمية 

ب مـن بـاب الرحمـة داخـل المسـجد األقصـى، وكان مسـتوطنون قـد أدوا صـلوات وشـعائر تلموديـة بـالقر 
تحـــت حراســـة شـــرطة االحـــتالل وقواتهـــا الخاصـــة. واســـتأنفت مجموعـــات يهوديـــة متطرفـــة اقتحاماتهـــا 
االســتفزازية للمســجد األقصــى، عبــر بــاب المغاربــة ونفــذ المشــاركون فيهــا جــوالت اســتفزازية فــي أنحــاء 

 ات حول أسطورة الهيكل المزعوم.المسجد قدم لها خاللها الدليل اليهودي المرافق شروح
كمــا اقــتحم عشــرات المســتوطنين مقامــات دينيــة فــي قريــة عورتــا جنــوب نــابلس. واقــتحم العشــرات مــنهم 
قريــة عورتــا، بمرافقــة قــوة كبيــرة مــن جــيا االحــتالل، وتوجهــوا نحــو مقامــات دينيــة تقــع علــى أطــراف 

 «.المقامات»القرية، وذلك بحجة أداء طقوس تلمودية في 
 22/1/2018، لندن، دس العربيالق

 
 الحتالل يقّرر اإلفراج عن جثمان أسير فلسطيني استشهد في سجونه .29

قــال رئــيس هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين، عيســى قراقــع، إن ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي س: نــابل
خـالل قررت تسليم جثمان الشهيد األسير حسـين عطـا هللا مـن مدينـة نـابلس )شـمال القـدس المحتلـة(، 

وأفــاد شــادي عطــا هللا، نجــل األســير المتــوفى، بــأن العائلــة لــم تتلــق حتــى الســاعة الخامســة  ســاعات.
بالتوقيــت المحلــي لمدينـــة القــدس المحتلــة )الثانيـــة ظهــًرا بتوقيــت غـــرينتا(، أي بــالغ حــول موعـــد أو 

 عد التسليم.مكان تسليم جثمان والده، مشيًرا إلى أن موعد تشييع الجثمان سُيعلن عنه الحًقا ب
وبّين عطـا هللا خـالل حـديث لــ "قـدس بـرس"، أن وفـاة والـده كانـت بسـبب معانـاة مـع مـرض الّسـرطان، 

 وا همال طّبي تعّرض له داخل سجون االحتالل.
، اكتشـف خـالل 21سـنة، قضـى منهـا  32عاًمـا(، كـان قـد ُحكـم بالسـجن مـدة  57وأشار إلى أن والده )

ابته بمرض السرطان وانتشاره في خمسة أماكن مـن جسـده؛ الـرئتين، األشهر األربعة األخيرة منها إص
 والعمود الفقري، والكبد، والبنكرياس والرأس.

 21/1/2018قدس برس، 
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 الحتالل يشن حملة اعتقالت بالضفة تطال نائبًا في "التشريعي" .31
ـــدهم واعتقـــال المـــواطن: الضـــفة الغربيـــة ين بالضـــفة واصـــلت ســـلطات االحـــتالل الصـــهيوني حمـــالت ال
وأعلن جـيا االحـتالل اعتقـال ثمانيـة مـواطنين خـالل حملـة مـداهمات نفـذتها بالضـفة  الغربية المحتلة.

 الغربية فجر يوم االثنين بينهم النائب عمر عبد الرازق بعد اقتحام منزله.
ق (، النائــب الــدكتور عمــر عبــد الــراز 1-22ففــي ســلفيت، اعتقلــت قــوات االحــتالل فجــر اليــوم االثنــين )
 من منزله في المنطقة الشمالية للمدينة بعد اقتحام منزله. 

وأفاد نجله محمد لمراسلنا، أن جيا االحتالل اعتقلوا والده وزير الماليـة فـي الحكومـة العاشـرة والنائـب 
وأشـار إلـى أن االحـتالل أفـرر عـن  في المجلس التشريعي، الفتا إلى أن هـذا هـو االعتقـال السـابع لـه.

وانسحب الجـيا فـور اعتقـال النائـب عبـد الـرازق،  رين من اآلن ليعيد اعتقاله فجر اليوم.والده قبل شه
 من المدخل الرئيس للمدينة باتجاه مستوطنة "اريئيل" شمال سلفيت.

 22/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مب وزّره النووي"اأحذية فلسطينية من نوع "تر  .31
خــر مــن البنــي الفــاتح كتــب عليهمــا اســم " ترمــب" يعرضــهما حــذاء ذهبــي وآ: ميرفــت صــادق - رام هللا

مصـــمم األحذيـــة الفلســـطيني عمـــاد الحـــار محمـــد فـــي متجـــره بمدينـــة رام هللا )وســـط الضـــفة الغربيـــة(، 
وتنتظــر زبونــة أميركيـــة إضــافة بعـــض التعــديالت فـــي اللــون والشـــكل ليشــبه صـــورة الــرئيس األميركـــي 

د األكثـر إهانـة علـى إعـالن الـرئيس األميركـي المشـين القـدس وقال الحار محمد إنه "الر  دونالد ترمب.
وأضاف أنه ليس ناشطا سياسيا، ولكن كـأي فلسـطيني شـعر باالسـتفزاز والصـدمة  "،عاصمة إلسرائيل

بعد إعالن ترمـب، رغـم التـاريخ الطويـل مـن السياسـة األميركيـة المنحـازة إلسـرائيل وضـد شـعوب كثيـرة 
والحذاء الجديد عبـارة  "،يطرحه خالل أيام ويحمل اسم "الزر النووي كما صمم حذاء س تسعى لحريتها.

عــن زوجــين متشــابهين، ولكــن علــى كــل منهمــا "زر" مــن حجــم مختلــف، وهــو تصــميم يســخر مــن رد 
الرئيس األميركي على رئيس كوريا الشمالية كيم غونغ أون بأنه يمتلك زرا نوويا أكبر وأقوى مما لدى 

 األخير.
 21/1/2018نت،  الجزيرة

 
 مرحلة النهيار القتصادي وأصبح نموذجًا ألكبر سجن بالعالمبدخل  غزةقطاع : خبير اقتصادي .32

تشهد أسواق قطاع غزة حالة من الركود لم يسبق لها مثيل، كما أكد عدد من التجار، مرجعين : )وفا(
الخـاص، نســب وارتفــاع معـدالت البطالـة والفقــر، واسـتعرض القطــاع « اإلسـرائيلي»ذلـك إلـى الحصــار 
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، وبلــغ عــدد العــاطلين عــن العمــل ربــع مليــون شــخص، إلــى جانـــب %46البطالــة التــي وصــلت إلــى 
، وارتفاع نسـبة انعـدام األمـن الغـذائي لـدى األسـر فـي قطـاع غـزة %65ارتفاع معدالت الفقر لتتجاوز 

 .%67، وارتفاع معدالت البطالة بين الخريجين إلى 50%
ي كافــة القطاعــات االقتصــادية، مــا أدى إلــى نقــص فــي الســيولة النقديــة كمــا انعــدمت القــدرة الشــرائية فــ

الموجـــودة فـــي قطـــاع غـــزة إلـــى أدنـــى مســـتوى خـــالل عقـــود، عـــالوة علـــى إرجـــاع عشـــرات اآلالف مـــن 
الشيكات نتيجة االنهيار االقتصادي بكافة القطاعـات. وارتفـع أيضـًا حسـب البيـان، عـدد التجـار الـذين 

 داد، كانعكاس للعجز االقتصادي العام.سجنوا نتيجة العجز في الس
ــاع:  إن كافــة المؤشــرات تؤكــد أن قطــاع غــزة حاليــًا دخــل فــي »ويقــول الخبيــر االقتصــادي مــاهر الطّب

هــو  2017مشــيرًا إلــى أن عــام «. مرحلــة االنهيــار االقتصــادي، وأصــبح نموذجــًا ألكبــر ســجن بالعــالم
 األسوأ منذ عشرات السنين.
فجـار قـادم ال محـال، وأصـبح المطلـوب مـن المؤسسـات والمنظمـات الدوليـة وحذر الطباع، من أن االن

دخــال « إســرائيل»الضــغط الفعلــي علــى  إلنهــاء حصــارها الظــالم لغــزة، وفــتح كافــة المعــابر التجاريــة وا 
 كافة احتياجاته من السلع والبضائع، وعلى رأسها مواد البناء دون قيود وشرول.

 22/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 : مستشفيات غزة تعيش ظروًفا سيئة على وقع اشتداد أزمة الوقودحة""الص .33
أكـد النـاطق اإلعالمـي باسـم وزارة الصـحة فـي غـزة، أشـرف القـدرة، أن : عبد الرحمن الطهـراوي  -غزة 

مستشفيات القطاع والخدمات الحيوية فيها تعيا ظروًفا استثنائية سـيئة علـى وقـع اشـتداد أزمـة نقـص 
 مخزون السوالر الصناعي المتوافر لدى الوزارة.الوقود وقرب نفاد 

وقــــال القــــدرة لصــــحيفة "فلســــطين": "الكميــــة المتبقيــــة لــــدى الــــوزارة بالكــــاد تكفــــي حتــــى منتصــــف شــــهر 
فبراير/شبال المقبل، األمر الذي سيتسبب بتداعيات خطيرة على الوضع الصحي في القطاع إن جرى 

وأوضــح أن مجمـــل الخـــدمات الحيويــة التـــي تقـــدمها وزارة  تجــاوز تلـــك المـــدة دون إيجــاد حـــل لألزمـــة".
الصحة للمواطنين والمرضى ستكون عرضة لتداعيات األزمة، خاصة في أقسـام غسـيل الكلـى وغـرف 
وحضـانات األطفــال وغــرف العمليـات الجراحيــة، إلــى جانـب المختبــرات الطبيــة ومراكـز العيانــة األوليــة 

-1500اع للتيـار الكهربـائي تكلـف وزارة الصـحة مـا بـين وأشـار إلـى أن كـل سـاعة انقطـ وبنوك الـدم.
لتر من السوالر الصناعي لتشغيل الخدمات الصحية كاملـة، مبينـا أن الـوزارة سـتكون مضـطرة  2000

 التخاذ خيارات قاسية إن استمرت األزمة على حالها لما بعد منتصف الشهر المقبل.
 21/1/2018، فلسطين أون لين
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 تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين أنيجب نس: يملك األردن لب .34

رّكز العاهل األردني، الملك عبد هللا الثاني، في لقائه مع نائب الرئيس : محمد الدعمة -انعمّ 
األميركي مايك بنس، أمس، على التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، وعالقات الشراكة 

 ة األميركية.االستراتيجية بين األردن والواليات المتحد
ورّحب الملك عبد هللا الثاني بزيارة بنس، معربًا عن الشكر والتقدير للواليات المتحدة على صداقتها 

اإلسرائيلي بالنسبة  -ودعمها التاريخيين لألردن. وأكد، بعد اللقاء، على أن الصراع الفلسطيني 
لهذا السبب كنا متفائلين بما كان قد »لألردن والمنطقة، ُيعد مصدرًا رئيسيًا يهدد االستقرار. وقال: 

 «.أبداه الرئيس األميركي من التزام مبكر إليجاد حل لهذا الصراع المستمر منذ عقود
لقد عبَّرت باستمرار خالل اجتماعاتي في واشنطن، العام الماضي، عن »وأضاف العاهل األردني: 

 -تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني قلقي العميق من أي قرار أميركي بشأن القدس، يأتي خارر إطار 
 «.اإلسرائيلي

القدس غالية علينا كمسلمين ومسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، وهي مفتاح السالم »وأكد الملك أن 
 ، وأمامنا اليوم تحدّ  كبير يتمثل بالتغلب على اإلحبال المتزايد.«في المنطقة

الثقة، خصوصًا في كيفية المضي قدمًا في حل  وأشار الملك عبد هللا الثاني إلى ضرورة إعادة بناء
الدولتين، وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السالم العربية، وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على 

، وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيا بأمن وسالم إلى جانب 1967خطول الرابع من عام 
 إسرائيل.
الواليات المتحدة ستبادر وتجد الطريق الصحيح للمضي قدمًا في  ندرك التحديات، ونأمل أن»وقال: 

هذه الظروف الصعبة. ونعتقد أن ذلك ممكن إن وجدت النيات الحسنة والدعم الكافي من المجتمع 
 «.الدولي، وسوف نعمل عن قرب مع أصدقائنا في هذا المسعى

ى أن شراكتنا التاريخية قد استندت أوّد التأكيد مجددًا عل»وأضاف مخاطبًا نائب الرئيس األميركي: 
على الدوام على عالقات الصداقة بين بلدينا ومصالحنا المشتركة في تعزيز السالم واالستقرار 

 «.واالزدهار في منطقتنا
وتطرق العاهل األردني للدور الذي تقوم به وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

مية دور الوكالة في تقديم خدماتها في مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة لالجئين، )األونروا(، فأكد أه
 ما يستدعي ضمان توفير الدعم الالزم لها لتمكينها من االستمرار في القيام بمسؤولياتها اإلنسانية.

 22/1/2018، لندن، الشرق األوسط



 
 
 
 

 

 23 ص             4532 العدد:             1/22/2018اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 
 ارة الصهيونيةنس.. ونرفض عودة طاقم السفي"العمل اإلسالمي": ل مرحبًا بب .35

دانته الستقبال نائب الرئيس األمريكي مايك بنس : السبيل أعلن حزب جبهة العمل اإلسالمي رفضه وا 
القدس، فيما اعتبر الحزب  إلىفي األردن والمنطقة بعد قرار اإلدارة األمريكية بنقل السفارة األمريكية 

نهاء أن ما جرى من تسوية قضية جريمة السفارة الصهيونية في عمان  ومقتل الشهيد زعيتر وا 
 القضية بالتعويض وعودة طاقم السفارة يمثل التفافًا على إرادة األردنيين.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، أن زيارة "بنس" غير مرحب بها، وتعد 
األمريكي حول القدس  استفزازًا للشعب األردني وللشعوب العربية واإلسالمية، مشيرًا إلى أن القرار

"يعبر عن صهيونية هذه اإلدارة وانحيازها الكامل للكيان الصهيوني في جريمة تحّدت فيها الواليات 
المتحدة األمريكية مشاعر الماليين من العرب والمسلمين وضربت بعرض الحائط قرارات الشرعية 

 الدولية ومجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة".
عمان؛ اعتبر الحزب أن ما جرى من مذكرة من االحتالل  إلىة طاقم السفارة الصهيونية وحول عود

الصهيوني عبر فيها عن األسف إزاء حادث السفارة الصهيونية في عمان ومقتل القاضي رائد زعيتر 
نهاء القضية بالتعويض وعودة طاقم السفارة، يمثل التفافًا على إرادة الشعب األردني الذي طالب  وا 
بقعادة النظر بمجمل اتفاقية وادي عربة والمعاهدات الموقعة مع الكيان الصهيوني وقطع العالقات 

 الدبلوماسية معه.
وفي الملف الفلسطيني أدان الحزب المحاوالت التي تجري لتصفية قضية الالجئين وحقهم بالعودة 

نهاء وااألونر والتعويض عبر تصفية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين " " بتقليص ميزانيتها وا 
مدنهم وقراهم  إلىخدمات موظفيها، حيث أكد على أن عمل هذه الوكالة ال ينتهي إال بعودة الالجئين 

 التي هجروا منها في فلسطين.
 21/1/2018، انعمّ ، السبيل

 
 لبنان توصلت لهوية منفذي تفجير موكب قيادي حماس .36

ل مراسل الجزيرة في لبنان عن مصادر أمنية قولها إن نق، 21/1/2018، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
السلطات تمكنت من تحديد هوية منفذي التفجير الذي استهدف موكب القيادي في حركة المقاومة 

 اإلسالمية "حماس" محمد حمدان األسبوع الماضي بمدينة صيدا.
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لقون تعليماتهم من وأوضح المصدر أن منفذي التفجير ينتمون إلى خلية أمنية تضم لبنانيين يت
االستخبارات اإلسرائيلية، وأكد أن السلطات اللبنانية تتواصل مع تركيا وهولندا للبحث عن المتهمين 

 وتسليمهم إلى لبنان.
أحد مسؤولي الحركة في مدينة  حمدان،وكانت حماس قد اتهمت إسرائيل بالضلوع في محاولة اغتيال 

 إلى إصابته بجروح.صيدا بلبنان، عبر تفجير سيارته مما أدى 
شعبة »اإلنجاز األمني الذي حققته ، أن بيروت، من 22/1/2018، الحياة، لندنوأضافت 
في قوى األمن الداخلي بوضع يدها على تفاصيل محاولة اغتيال مسؤول حركة حماس « المعلومات

لى محمد عمر حمدان في صيدا األحد الماضي، دفع برئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إ
االتصال بالقيادة التركية متمنيًا عليها التعاون لتسلم أحد الرأسين المدبرين لعملية االغتيال والذي لجأ 

 إلى تركيا فور تنفيذه العملية.
من مصادر الرئيس الحريري بأن طلبه بتسليم أحد المدبرين لمحاولة االغتيال لقي « الحياة»وعلمت 

ر أن أحد أجهزتها االستخبارية تمكن من توقيفه ليل الجمعة تجاوبًا من القيادة التركية التي ذك
 الماضي.

وأكدت المصــــادر الوزارية نبأ توقيفه، وهو من بلـــدة شحيم في إقليم الخروب في قضاء الشوف ويقيم 
في بيروت وال يتردد إلى بلدته. وقالت إن االتصـــاالت جارية على أعلى المستويات بين بيروت 

ي هولندا للتأكد ما إذا كان الرأس المدبر الثاني لمحاولة االغتيال موجودًا في األراضي وأمستردام ف
 الهولندية وهو من مدينة طرابلس.

وكشفت المصادر نفسها بأنه يجري حاليًا إعداد طلب استرداد الرأس المدبر األول من تركيا، 
ين بين البلدين، وأن المطلوب خصوصًا أن بيروت وأنقرة وقعتا على مذكرة تقضي بتبادل المطلوب

في إسرائيل، وأنه ومطلوبين آخرين نفذا « الموساد»متهم بالقيام بأعمال إرهابية إضافة إلى ارتباطه بـ 
 محاولة اغتيال حمدان لمصلحة االستخبارات اإلسرائيلية.

أيام تفرض تعتيمًا يتعلق في كيفية توصلها إلى وضع اليد في غضون « شعبة المعلومات»ومع أن 
قليلة على كل التفاصيل المتعلقة في الكشف عن هوية منفذي محاولة االغتيال، وتمكنت من تحديد 
هويتي الرأسين المدبرين لها، وهي تعمل على مالحقة شخص ثالث يعتقد أنه شارك في هذه العملية، 

لية في مالحقتها بأن الشعبة المذكورة تتمتع بحرفية ومهنية عا« الحياة»فقن مصادر وزارية أكدت لـ 
 وتعقبها لمرتكبي الجرائم التي تصنف في خانة اإلرهاب.

ن كانت تفضل عدم إقحامها في اآللية القضائية الخاصة باسترداد  ولفتت المصادر عينها إلى أنها وا 
أحد مدبري محاولة االغتيال من تركيا وأن تترك األمر لمراجع القضائية واألمنية ذات االختصاص 
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ال، فقنها في المقابل ال يسعها إال التنويه بهذا اإلنجاز األمني في ضوء الجهود التي في هذا المج
وأوصلتها إلى اإلمساك بكافة الخيول التي قادتها إلى تحديد هوية « المعلومات»قامت بها شعبة 
 هؤالء اإلرهابيين.
ا من قبل مدبري تمكنت وبسرعة من ضبط السيارتين اللتين استخدمت« المعلومات»وقالت إن شعبة 

محالة االغتيال وفي مراقبة حمدان ومالحقته، وأكدت بأن هاتين السيارتين تحمالن لوحات شرعية 
وغير مزورة، إضافة إلى أنها استطاعت تحديد مكان إقامتهما في بيروت وطرابلس ودهمت قوة تابعة 

على « الشعبة»الفني في لهما منزليهما فيهما وصادرت مجموعة من المستندات يعمل حاليًا الفريق 
 تحليل ما فيهما من معلومات.

 
 يوافق على زيارة القدس "المرأة العربية"تنفيذي  .37

قالت السفيرة ميرفت التالوي، مدير عام منظمة المرأة العربية، إن المجلس األعلى والمجلس  القاهرة:
تلة، وذلك تضامنا مع عروبة التنفيذي للمنظمة، وافقا على اقتراح تقدمت به بزيارة مدينة القدس المح

المدينة المقدسة ومساندة الشعب الفلسطيني، وخاصة المرأة الفلسطينية لتقديم كل الدعم لها في هذه 
وقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف « اإلسرائيلي»المرحلة الحرجة خاصة بعد التغول 

 بالمدينة عاصمة لالحتالل.
مس، إن منظمة المرأة العربية تعد أولى المنظمات العربية التي استجابت وأضافت التالوي، في بيان أ

إلى نداء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بزيارة القدس، وعدم مقاطعة أهل القدس، معتبرة أن نداءه 
 ، وال تعد تطبيعًا.«إسرائيل»بزيارة القدس ال تعد زيارة ل

 22/1/2018، الخليج، الشارقة
 

 "ونرواال "أمريكية لمنع الدعم الدولي للسلطة وضغوط  ":الحياة" .38
من مصادر فلسطينية ثقة أن الواليات المتحدة تمارس « الحياة»علمت : فتحي صّباح -غزة 

ضغوطًا كبيرة على عدد من دول العالم للحؤول دون توجيه أي دعم سياسي أو مالي إلى السلطة و 
صفقة »مواقف األميركية من عملية السالم و ، بهدف إرغام الفلسطينيين على القبول بال«أونروا»

 والعودة إلى مائدة المفاوضات.« القرن 
 22/1/2018، الحياة، لندن
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 مليون جنيه 50ونروا وسوف نحول بريطانيا: نحن ملتزمون بدعم ال  .39
بنقل مبلغ  لألونروا واكتفىدونالد ترامب نصف الدعم المقدم  األمريكيبعد أن جمد الرئيس  :بيت لحم

مليون دوالر، أعلن الوزير البريطاني لشؤون الشرق األوسط أن بالده ملتزمة باستمرارية دعم  65
 23وفي األسبوع الماضي أعلنت بلجيكا عن تحويل مبلغ  أنشطة الوكالة الدولية لغوث الالجئين.

 مليون دوالر.
بالده ستظل ملتزمة  نإاليستير بيرت يوم الخميس  األدنىوقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق 

 .2018-2017للسنة المالية  إسترلينيمليون جنيه  50ونقل  لغوثابدعم وكالة 
 21/1/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 
 سلوفينيا وثالث دول أوروبية أخرى تنوي العتراف بدولة فلسطين .41

، في نشرتها رغم المحاوالت اإلسرائيلية إلجهاض الخطوة، ذكرت القناة العاشرة العبرية: حيفا
المركزية، مساء األحد، أن جمهورية سلوفينيا سترد على اإلعالن األميركي "القدس عاصمة إسرائيل"، 
باالعتراف بفلسطين كدولة، وستقوم ثالث دول أوروبية أخرى بخطوات مشابهة، بحسب ما نقلت 

 القناة عن مسؤولين إسرائيليين.
و أسبوع، وقررت مواصلة خطواتها لالعتراف بدولة وكانت حكومة سلوفينيا، قد عقدت جلسة قبل نح

فلسطين، وتم تحويل القرار للتصويت في البرلمان، والذي يعتبر الجهة المخّولة باالعتراف بدول 
يناير/كانون الثاني  31أخرى. ومن المنتظر أن تقوم لجنة الخارجية في البرلمان السلوفيني يوم 

قبل عرضه على التصويت في الهيئة العامة خالل  الجاري، بالتصويت األولي على القرار،
 فبراير/شبال المقبل.

من جهتها، تحاول وزارة الخارجية اإلسرائيلية تجنيد نواب في البرلمان السلوفيني، لمعارضة القرار، 
لكن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى أن الخطوة ميؤوس منها، وتعتقد أنه سيتم تمرير القرار واالعتراف 

لة فلسطين. ونقلت القناة العاشرة عن مسؤولين إسرائيليين، أن الدول الثالث األخرى التي تدرس بدو 
 خطوات مشابهة، هي لوكسمبورغ وأيرلندا وبلجيكا.

وقد دعا وزير خارجية لوكسمبورغ، قبل أيام لتشكيل مجموعة من الدول األوروبية تعترف بفلسطين 
الخطوة، في حين أكد وزير الخارجية األيرلندي، الذي زار  كدولة، ويحاول إقناع فرنسا بقيادة هذه

 إسرائيل مؤخرًا، أن بالده تفكر جّديا باالعتراف بدولة فلسطين.
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إلى ذلك، نقلت القناة العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، أن بلجيكا، تدرس بشكل جدي، االعتراف 
في إطار غير متفق عليه، يمس  بفلسطين، وقال أحدهم "موقفنا أن االعتراف بدولة فلسطينية،

 السالم، بل يبعدنا عن ذلك". إلىباحتماالت التوصل 
 21/1/2018، العربي الجديد، لندن

 
 ل توافق أوروبيًا على اتفاق شراكة مع فلسطين .41

أن اقتراح بدء مفاوضات في « الحياة»كشفت مصادر ديبلوماسية لـ : نورالدين الفريضي -بروكسيل 
ين االتحاد والسلطة الفلسطينية ال يحظى بتوافق أوروبي حتى اآلن على اعتبار شأن اتفاق شراكة ب

 أن فلسطين ليست دولة.
ويتوقع أن يمارس الوزراء على الرئيس الفلسطيني ضغوطًا ليعلن تمسكه بعملية السالم والمفاوضات 

عتراف واتفاق أوسلو، في حين قالت المصادر إن األوروبيين لن يتجاوبوا مع طلب عباس اال
بفلسطين على اعتبار أن الوقت ليس مناسبًا، وأن الموقف ليس مجرد رد فعل على قرار الرئيس 

وأشارت إلى أن الوزراء سيؤكدون، «. عاصمة إلسرائيل»األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 
ولة في المقابل، استمرار المساعدات المالية للسلطة بهدف االستمرار في بناء مؤسسات الد

وكالة األمم المتحدة لغوث »الفلسطينية، كما سيتم التأكيد على الدور الحيوي الذي ينطوي على عمل 
 )أونروا(.« وتشغيل الالجئين

وأشارت المصادر إلى أن بعض الدول اقترح البحث مع عباس في البدء في مفاوضات حول اتفاقية 
ئيل وتونس وغيرهما، إال أن هذه الفكرة لم تحظ شراكة بين االتحاد وفلسطين، أسوة باالتفاقات مع إسرا

بقجماع داخل الدولة األوروبية. فبينما تحدث ديبلوماسي من دولة كبيرة في االتحاد عن أهمية 
االقتراح في هذه المرحلة، رأى آخر أن هذا األمر صعب البدء به اآلن ألن االتفاق ال يبرم إال مع 

نه يمكن البدء بالشراكة في غضون دول معترف بها. وقالت المصادر إن الن قاا لم يحسم بعد، وا 
 المرحلة المقبلة إلى حين قيام دولة فلسطين.

 22/1/2018، الحياة، لندن
 

 "العاصمة": اتفقنا على أل نتفق حول للعاهل األردني نائب الرئيس األميركي .42
إلى تل أبيب أمس  نائب الرئيس األميركي مايك بنس الذي وصل : قالمحمد خير الرواشدة -عمان 

في شأن االعتراف األميركي بالقدس « اتفقا على أال يتفقا»إنه والعاهل األردني ، قادمًا من عّمان
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، في وقت ألقى هذا الموضوع بظالل قاتمة على الزيارة التي قاطعها «عاصمة إلسرائيل»
 الفلسطينيون.

ت حل الصراع وبطريقة عادلة، على وأكد بنس نية الرئيس دونالد ترامب الصادقة لالستمرار بمحاوال
رغم االختالفات في المواقف. كما أكد عدم وجود صوت ذي صدقية في المنطقة مثل صوت 
األردن، الفتًا إلى أن الواليات المتحدة ملتزمة ازدهاره واستقراره، إذ ال يزال العمل جاريًا على إنهاء 

 «.محوري في المنطقة والعالممذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات لدعمه تقديرًا لدوره ال
كأصدقاء، أتطلع إلى سماع وجهة نظركم مجددًا حول عملية السالم، مضيفًا: »وقال للملك األردني: 

اتخذ الرئيس ترامب قرارًا تاريخيًا باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، لكنه أيضًا أوضح في القرار »
ووصايته على األماكن المقدسة في القدس، وأننا لم  نفسه أننا ملتزمون االستمرار باحترام دور األردن

ال تزال »وتابع: «. نتخذ موقفًا حول الحدود والوضع النهائي، فهذه أمور خاضعة للمفاوضات
الواليات المتحدة ملتزمة حل الدولتين ووفق ما يتفق عليه الطرفان، ونحن ملتزمون إعادة إطالق 

 «.مركزيًا في توفير الظروف الداعمة للسالم في المنطقة عملية السالم، ولطالما لعب األردن دوراً 
وغادر بنس األردن متوجهًا إلى إسرائيل في مستهل زيارة تستغرق ثالثة أيام، يلقي خاللها كلمة في 

 الكنيست، ويلتقي الرئيس رؤوفين ريفلين، ويزور حائط المبكى ونصب ضحايا المحرقة في القدس.
 22/1/2018، الحياة، لندن

 
 واألردن "إسرائيل"وشنر وغرينبالت تدخال لحل األزمة بين ك .43

تدخل كل من صهر الرئيس األميركي ومستشاره المقرب، غاريد كوشنر، ومبعوث : رامي حيدر
الرئيس األميركي الخاص للسالم، جيسون غرينبالت، لحل األزمة بين إسرائيل واألردن، بعد الجريمة 

 لية بعمان، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين.التي ارتكبها حاس السفارة اإلسرائي
وذكر مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز األمن الداخلي )الشاباك( سيراجعان البروتوكوالت 

 الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه "ويطلعان األردنيين على النتائا".
س قد أعيد إلى إسرائيل بموجب وطالبت عمان من قبل بمحاكمة الحارس بتهمة القتل. وكان الحار 

الحصانة التي يتمتع بها واستقبله رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، األمر الذي أغضب 
 األردنيين.

 22/1/2018، 48عرب 
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 "كين جامبل".. بريطاني أسس مجموعة قراصنة مناصرة لفلسطين .44
عاما  15ن مراهق بريطاني يبلغ من العمر قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إ": الحياة الجديدة"

يران عن طريق  فيتمكن من الوصول إلى خطط العمليات االستخباراتية األمريكية  أفغانستان وا 
( حتى يتمكن من الدخول إلى CIAتظاهره بأنه رئيس وكالة االستخبارات المركزية األمريكية )

استخدم "الهندسة االجتماعية" من غرفة وأضافت الصحيفة أن كين جامبل،  الكومبيوتر الخاص به.
منزله بليستر حتى يتمكن من الدخول إلى حسابات رؤساء المخابرات األمريكيين الشخصية  فينومه 

 والخاصة بالعمل.
عاما خالل محاكمته في مبنى المحكمة الجنائية البريطانية "أولد  18وقال الفتى الذي أصبح عمره 
 اق ذرًعا بفساد الحكومة األمريكية، على حد وصفه.بيلي"، إنه قام بذلك بعد أن ض

وقام جامبل، بنشر معلومات حساسة في وقت الحق على تويتر وويكيليكس باستخدام الهاشتار 
#freePalestine ."أو حرروا فلسطين، قائال إن الحكومة األمريكية كانت "تقتل األبرياء 

 21/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
سرائيل ضّدهاإيران تتمدّ  .45  د بين الفلسطينّيين رغم تنسيق السلطة الفلسطينّية وا 

 عدنان أبو عامر
كانون الثاني/يناير تفكيك خلّية تمارس أنشطة تجسسّية  3أعلن جهاز األمن اإلسرائيلّي الشاباك في 

ن عامًا م 29لصالح إيران بمدينة الخليل جنوب الضّفة الغربّية، واعتقل زعيمها محّمد محارمة 
الخليل، ووفقا للشاباك فقن إيران كّلفته بتجنيد انتحارّيين ومسّلحين لشّن هجمات ضّد اإلسرائيلّيين، 

آالف دوالر مقابل أنشطته، من دون تحديد موعد تجنيده من قبل المخابرات  8وحصل على 
بيان رسمي له اإليرانية. األمر الذي دفع برئيس الحكومة اإلسرائيلّية بنيامين نتنياهو إلى القول ب

 كانون الثاني/يناير: إّن إيران تحاول إيذاء إسرائيل، عبر تنظيم أنشطة إرهابّية. 3نشرته هآرتس في 
تطرح أسئلة عّدة حول االتهامات اإلسرائيلّية ضّد إيران بالعمل في الساحة الفلسطينّية، فهل تمتلك 

ذا الوقت صدرت االتهامات؟ وما أشكال إسرائيل معلومات دقيقة حول التدّخل اإليرانّي؟ ولماذا في ه
 النفوذ المتنامي إليران بين الفلسطينّيين وطبيعته؟

في هذا السياق، قال قائد المدفعّية السابق في قّوات منّظمة التحرير الفلسطينّية الخبير العسكرّي 
نّي في الساحة الفلسطينّي بالضّفة الغربّية اللواء واصف عريقات لـ"المونيتور": "إّن الدعم اإليرا

الفلسطينّية يترّكز على توفير األموال واألسلحة للخاليا العسكرّية، من دون أن تشّكل إيران مجموعات 
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عسكرّية تابعة لها مباشرة، فهو أمر مستبعد، وهي ليست معنّية بقيجاد أجسام عسكرّية خارر 
 التنظيمات التي تدعمها كحماس والجهاد اإلسالمّي".

الجناح المسّلح لـ"حماس" في  -د المسؤولين السابقين في كتائب عّز الدين القّسام من جهته، قال أح
الضّفة الغربّية والقيادّي في "حماس" محمود مرداوي لـ"المونيتور": "إليران تطّلعات في الساحة 
الفلسطينّية، وهي تبذل محاوالت كثيفة لتثبيت نفوذها فيها، بدعم تشكيالت عسكرّية في الضّفة 

غربّية وتمويلها وتسليحها. ال يخفي اإليرانّيون رغبتهم في رفع وتيرة الكفاح العسكرّي ضّد إسرائيل، ال
يران تملك أدوات مختلفة تمّكنها من تذليل العقبات إليصال ما تريده من أسلحة وأموال  كقطاع غّزة، وا 

في المنطقة القريبة من القرن إلى األراضي الفلسطينّية، فلديها سيطرة معّينة على الممّرات المائّية 
اإلفريقّي، ويمكنها استغالل الفوضى في سوريا لالقتراب من الحدود المّتصلة جغرافّيًا بفلسطين 

 واألردن".
كانون  4وذكر الضابط اإلسرائيلّي السابق في جهاز االستخبارات العسكرّية "أمان" يوني بن مناحيم بـ

لسطينّية تقفان أمام تحدّ  مشترك إلحبال وصول أسلحة إيرانّية إلى الثاني/يناير أّن إسرائيل والسلطة الف
 الضّفة الغربّية.

كانون الثاني/يناير عن مسؤولين أمنّيين فلسطينّيين كبار، لم  3ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" في 
سرائيل لمنع تسّلل إي ران إلى الضّفة تسّمهم، أّن تنسيقًا أمنّيًا سرّيًا يجري بين السلطة الفلسطينّية وا 

 الغربّية.
وقال مسؤول فلسطينّي مقّرب من الرئيس محمود عّباس، أخفى هوّيته، لـ"المونيتور": "إّن القيادة 
الفلسطينّية غاضبة من التدّخل المتزايد إليران في الساحة الفلسطينّية، ألّنه يشّكل خطرًا كبيرًا على 

فلسطينّية، ويجب صّد هذا التدّخل بكّل ثمن، حّتى األمن القومّي الفلسطينّي واستقرار القيادة ال
 بواسطة زيادة التعاون األمنّي مع إسرائيل".

أّما عضو المجلس الثورّي لـ"فتح" ورئيس اللجنة السياسّية في المجلس التشريعّي الفلسطينّي عبد هللا 
أّي اختراقات إقليمّية، إيرانّية عبدهللا فقال لـ"المونيتور": "إّن الجبهة الداخلّية الفلسطينّية محّصنة من 

وغيرها، ونرفض التدّخل الخارجّي في قضّيتنا الوطنّية، لكّن زيادة حديث إيران عن دعم الفصائل 
الفلسطينّية تأتي بسبب االستقطاب اإلقليمّي، ومناكفتها للسعودّية، فهي تريد إظهار نفسها داعمة 

 قاتها مع إسرائيل".للمقاومة الفلسطينّية، فيما السعودية تطّبع عال
لعّل ما يكشف حجم تدّخل إيران في الساحة الفلسطينّية الرسالة التي وجهها رئيس المكتب السياسي 

يناير إلى علي خامنئي المرشد األعلى إليران، لتثمين مواقف إيران  18لحماس إسماعيل هنية يوم 
 نية.حول القضية الفلسطينية، شاكرا دورها بتعزيز المقاومة الفلسطي
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كانون األّول/ديسمبر الرئيس اإليرانّي حسن روحاني للبحث في قرار  11وسبق لهنية أن هاتف يوم 
 كانون األّول/ديسمبر باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل. 6الرئيس األميركّي دونالد ترامب بـ

ال بقادة الجناحين فيما قام قائد فيلق القدس في الحرس الثورّي اإليرانّي الجنرال قاسم سليماني باالتص
 العسكرّيين لـ"حماس" و"الجهاد اإلسالمّي" في غّزة في ذات اليوم لمنحهما الدعم العسكرّي.

كانون األّول/ديسمبر أّن قاسم سليماني طلب من "حماس"  13وزعمت صحيفة "الجريدة" الكويتّية في 
تسليحها بات أولوّية إيرانّية، و"الجهاد اإلسالمّي" في اّتصاله بهما، تجنيد عناصر في الضّفة ألّن 

واجتمع أخيرًا مع مهّربي أسلحة وطالبهم بالبحث عن طرق إليصال أسلحة نوعّية إلى الضّفة لفتح 
يصال الدعم اللوجستّي من مال وذخائر وصواريخ وأسلحة نوعّية  جبهة مسّلحة ضّد إسرائيل فيها، وا 

 إلى الفلسطينّيين هناك.
سالمّي اإليرانّي، أخفى هوّيته، لـ"المونيتور": "تعتبر إيران دعم وقال عضو في مجلس الشورى اإل

المقاومة الفلسطينّية في الضّفة الغربّية واجبًا دينّيًا، والمرشد األعلى للثورة علي خامنئي يعتبره أولوّية 
رانّي مهّمة إليران، وستحاول تجاوز العقبات األمنّية من إسرائيل والسلطة الفلسطينّية، فالدعم اإلي

العسكرّي والمالّي أثبت نجاعته في قطاع غّزة بالتصّدي للحروب اإلسرائيلّية. وبسبب عدم وجود قيادة 
عسكرّية منظمة للمقاومة المسلحة في الضّفة، فقّن إسرائيل تحتّل األرض وتصادرها وتبني 

 مستوطناتها".
ل/ديسمبر أّن قذائف الهاون التي كانون األوّ  31وقال وزير الدفاع اإلسرائيلّي أفيغدور ليبرمان في 

كانون األّول/ديسمبر هي من صنع إيران، ووصلت إلى غّزة عن  2أطلقت على إسرائيل من غّزة في 
 طريق التهريب.

من جهته، قال مدير مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلّي والفلسطينّي في رام هللا عالء الريماوي 
ل عن وجود تدّخل إيراني في األراضي الفلسطينّية قد تقصد به وجود لـ"المونيتور": "إّن حديث إسرائي

يران تواصل محاوالتها إلشعال المقاومة العسكرّية في  خاليا فلسطينّية مسّلحة تدّربت في إيران. وا 
الضّفة، كما كان الوضع في أوائل انتفاضة األقصى، حين نشأت مجموعات عسكرّية فاعلة 

 ونشيطة".
لسطينّي بالشؤون اإلسرائيلّية في صحيفة "العربّي الجديد" صالح النعامي فقال أّما الخبير الف

لـ"المونيتور": "إّن اتهامات إسرائيل ضّد تدّخالت إيران في الساحة الفلسطينّية ليست جديدة، لكّنها 
في هذه المّرة تتزامن مع االحتجاجات اإليرانّية منذ أواخر كانون األّول/ديسمبر، ورغبة إسرائيل 

 استغاللها لتأليب الرأي العام اإليرانّي ضّد حكومته بأّنها تنفق أموالها خارر حدودها".
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وأخيرًا، يبدو أّن إيران لن تتوّقف عن مّد نفوذها في األراضي الفلسطينّية، رغم الجهد األمنّي 
فيه المال والسالح، في  الفلسطينّي واإلسرائيلّي ضّدها، باعتباره جزءًا من تراكم قّوتها اإلقليمّية، وتدفع

ظّل اعتماد الفصائل الفلسطينّية األساسّي على هذا الدعم اإليرانّي، وعدم وجود داعم آخر لها، 
 خصوصًا في الوسائل القتالّية.

 21/1/2018المونيتور، 
 

 الحتواء الرباعي استراتيجيةحماس في مواجهة  .46
 د. صالح النعامي

اء الرباعي ضد حركة حماس، والتي تزاور فيها بين عمليات االحتو  استراتيجية« إسرائيل»تنتها  
عسكرية ضد الحركة وخطة دعائية لتحريض الغزيين عليها إلى جانب الشراكة في نظام السيسي في 
محاصرتها، ناهيك عن محاولة دفع حزب هللا للتوقف عن التعاون معها بهدف تقليص قدرة الحركة 

سن قدرتها على المناورة العسكرية. ويتضح أن ادعاء على الحصول على موضع قدم إقليمي يح
وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان إن حماس تعمل على بناء بنى عسكرية لها في جنوب 

يهدف إلى تحريض حزب هللا على الحركة، على اعتبار أن تل أبيب تدرك أنه «إسرائيل»لبنان وأن 
الجنوب اللبناني بشكل يمكن أن يجره إلى مواجهة ليس من مصلحة حزب هللا أن تعمل أية جهة في 

 في وقت غير مناسب. « إسرائيل»مع 
صهيوني أن لدى تل  عسكري ومن أجل إضفاء مزيد من الصدقية على المزاعم فقد ادعى مصدر  

القذائف الصاروخية في جنوب لبنان،  إلنتارأبيب معلومات بأن حماس تسعى إلى تدشين معامل 
، سيما في حال تقلصت قدرة الحركة على «إسرائيل»ن قدرتها على مشاغلة وذلك من أجل تحسي

 االحتفاظ بقمكانياتها العسكرية في القطاع. 
بأن « ميكور ريشون »من ناحية ثانية، فقن ليبرمان جاهر في مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة  
سب ليبرمان، فقن تواجه حماس في غزة ذاتها من خالل ثالث مركبات أساسية. وح« إسرائيل»
العسكري، سيما « ذخرها»تعمد إلى شن عمليات عسكرية تهدف إلى حرمان الحركة من « إسرائيل»

 الصواريخ وغيرها. إنتاراألنفاق ومعامل 
تقوم حاليا بحملة دعائية لتحريض الغزيين على الثورة « إسرائيل»إلى جانب ذلك أكد ليبرمان أن  

تهدف إلى تعزيز قوتها  أنشطةبأن انغماس الحركة في  قناعهمإعلى حركة حماس من خالل محاولة 
 العسكرية هو المسؤول عن تدهور أوضاعهم االقتصادية.
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ويفهم من كالم ليبرمان أنه يشير للحملة اليومية التي يشنها مكتب منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية  
ماعي المختلفة. وقد عمد ليبرمان في األراضي المحتلة بولي مردخاي من خالل مواقع التواصل االجت

مليون دوالر على حفر األنفاق  260إلى االدعاء بأن حركة حماس أنفقت العام الماضي مبلغ 
مليون دوالر لكل من  100الهجومية وتصنيع الصواريخ، زاعما بأن إيران قدمت منذ مطلع هذا العام 

 حماس والجهاد اإلسالمي في القطاع. 
الجمهور الفلسطيني في القطاع بأنه لن يتم إعادة  إقناعتحاول « سرائيلإ»وحسب ليبرمان، فقن 

إعمار القطاع واإلقدام على خطوات جذرية لتحسين األوضاع االقتصادية في غزة بشكل جذري إال 
نزع السالح مقابل إعادة »بعد أن توافق حركة على التخلص من سالحها، مشيرا إلى معادلة 

الدعائية في إيجاد تناقض بين حماس والجمهور  االستراتيجيةأن تنجح ويأمل ليبرمان «. اإلعمار
 الغزي.

لكن ليبرمان يقر، بأنه بخالف ما كانت عليه األمور في عهد إدارة السلطة للقطاع، فقن حركة  
حماس تحظى بدعم قطاعات واسعة من الجمهور الفلسطيني في القطاع وهذا ما يستوجب االستثمار 

 ولة إقناع الغزيين بالثورة على حماس.بشكل كبير في محا
في حربها على حماس ويتمثل في التعاون « إسرائيل»ويشير ليبرمان إلى مركب آخر تعتمد عليه 

الذي يبديه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يقر بأن هناك درجة كبيرة من التعاون الذي تبديه 
تضع نظام السيسي في صورة العمليات « ائيلإسر »القاهرة في الحرب على حماس، منوها إلى أن 

العسكرية التي تستهدف حماس. إلى جانب ذلك، كشف ليبرمان النقاب عن أن السياسة التي يتبعها 
، مشيرا إلى أن فتح المعبر يتم «إسرائيل»نظام السيسي تجاه معبر رفح تبلور بالتوافق المسبق مع 

 بالتنسيق مع تل أبيب. 
 «.وشركائها« »إسرائيل»احتواء رباعي من قبل  استراتيجيةحماس اليوم  باختصار ما تتعرض له

 22/1/2018، السبيل، عّمان
 

 المجلس المركزي إذ يدين الطبقة السياسية الفلسطينية .47
 ماجد عزام
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الثامنة والعشرين، أخيرا، لمناقشة الرد على قرار الرئيس 

ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة أبدية إلسرائيل، والوقائع السياسية التي أفرزها،  األميركي، دونالد
وسبل الخرور من الوضع الفلسطيني الراهن، السيئ جدًا. ومن دون أن ينتبه المجلس، ربما نتيجة 
للجمود الفكري السياسي أو التنظيمي، واستسهال المضي في الخيار نفسه، وعلى الطريق نفسها، 
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ررات  تشكل، مجتمعًة، إدانة للطبقة السياسية الفلسطينية برمتها، بما في ذلك القيادة الرسمية، اتخذ مق
 وطبعًا أعضاء المجلس أنفسهم. 

شملت المقررات اعتبار الفترة االنتقالية التي نصت عليها االتفاقيات الموّقعة في أوسلو والقاهرة 
تعد قائمة. وكّلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة وواشنطن منتهية بما انطوت عليه من التزامات لم 

التحرير الفلسطينية بتعليق االعتراف بقسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 
لغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف االستيطان. وجّدد قراره بوقف التنسيق األمني بكل 1967 ، وا 

ة االقتصادية التي كرسها اتفاق باريس االقتصادي، وذلك أشكاله، وباالنفكاك من عالقة التبعي
لتحقيق استقالل االقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة 
فلسطين البدء في تنفيذ ذلك. ودعا المجلس المركزي إلى العمل على إسقال قرار ترامب، وأكد أن 

فلسطين، مما يتطلب االنتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى الهدف المباشر هو استقالل دولة 
مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقاللها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس 

. وأكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة كل 1967الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 
، وفقًا ألحكام القانون الدولي، واالستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية أشكال النضال ضد االحتالل

 السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.
ربما لم ينتبه المجتمعون إلى مضمون مقّرراتهم أو دالالتها، وربما اعتقدوا أن السقف العالي للموقف 

أيضًا عن خلوها من خطة  السياسي ضد قرار ترامب سيغطي على تلك الدالالت، وقد يحجب االنتباه
عمل محددة، أو خريطة طريق واضحة ومتماسكة، لمواجهة الواقع الجديد الذي خّلفه القرار، علمًا أن 

 تلك كان يجب أن تمثل المهمة األساس للمجلس في دورته السابقة. 
، وال يوجد 1999بداية؛ كان يفترض أن تنتهي الفترة االنتقالية في اتفاقية أوسلو وأخواتها في العام 

تفسير منطقي أو واقعي يشرح كيف صبرت القيادة في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير والمجلس 
المركزي نحو عشرين عاما لرؤية الحقيقة الساطعة، واإلعالن عنها، وذلك يمثل إدانة للقيادة، وتأكيدا 

قابي. وعمومًا، رفضت لعجزها وجمودها، كما لخواء المجلس المركزي وفشله في القيام بدوره الر 
القيادة رؤية الحقيقة واإلقرار بها، ألنها تفهم معناها ودالالتها وتداعياتها، واألهم أنها ستكون مضطّرة 
للمراجعة والستخالص العبر، والبحث عن وسائل أخرى غير المتبعة حاليًا بكل ما ينطوي عليه من 

 ثمن، بل أثمان شخصية وسياسية. 
ة منظمة التحرير بتعليق االعتراف بقسرائيل إلى حين االعتراف بدولة وقد كلف المجلس قياد

لغاء قرار ضم القدس، ووقف االستيطان، وهذا البند 67فلسطينية ضمن حدود حزيران/ يونيو  ، وا 
وحده كاف لفضح عجز الطبقة السياسية في المجلس والمنظمة وقيادة السلطة على حد سواء. 
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لملف، وهرب من المسؤولية بقحالته على اللجنة التنفيذية، علمًا أنه فالمجلس لم يقّرر الحسم في ا
، وليس توصيات أو إحاالت بوقف التنسيق األمني، والتحلل من  اتخذ منذ ثالث سنوات قرارات 
االتفاقيات، ولم ينفَّذ منها شيء، غير أن المصيبة الكبرى تتمثل بمن اعترف بقسرائيل، من دون أن 

قامة دولتهم تعترف هي بالدولة ا لفلسطينية، أو حتى بحّق الفلسطينيين في تقرير المصير، وا 
المستقلة. وفق القوانين والمواثيق الدولية ومن ارتكب تلك الخطيئة، وفاوض بسذاجة، وقصر نظر 
وأوصلنا إلى الواقع الحالي ما زال في السلطة، ال يقر بأخطائه، بل يعطي نفسه الحق بالتجريب من 

 الديمقراطي المالئم لخياراته الفاشلة.  دون دفع الثمن
ويمكن قول أمر مماثل عن اتفاق باريس االقتصادي الكارثي، والذي كّرس تبعية االقتصاد الفلسطيني 
لالحتالل اإلسرائيلي، ومنع أي فرص لقيام اقتصاد مستقل مناهض يؤسس )أو يقّوي( فرص التحول 

ن الذكر أن القيادة الحالية هي التي فاوضت للوصول السياسي نحو الدولة السيدة المستقلة، وغني ع
إلى هذا االتفاق البائس وقبلته، وألن فاقد الشيء ال يعطيه، فهي عاجزة بالضرورة عن اجتراح الحلول 
والسبل للتحلل منه، كما من االتفاقيات والتفاهمات األخرى التي وافقت عليها بسذاجة وقصر نظر، 

 لفلسطينية. وتفريط في الحقوق الوطنية ا
وحتى فيما يتعلق بقرار ترامب الذي تمحور االجتماع حوله، فقن الرفض القوي والحازم له لم يذهب 
إلى الحد األقصى، أي دفن عملية التسوية كما شهدناها منذ "أوسلو"، واستغالل القرار لكسر األواني، 

يومًا كذلك(، وبالتالي العمل الجاد والتأكيد على أن اإلدارة األميركية غير نزيهة أو محايدة )لم تكن 
شراف كاملين من المنظمة  للعودة إلى األمم المتحدة، من أجل إيجاد آلية جديدة، لكن برعاية وا 
الدولية، مع وضع بدائل أو خطط أخرى، في ظل صعوبة هذا األمر، وحتى استحالته، على المدى 

الحصرية، وا عادة الملف إلى مكانه الطبيعي المنظور. ولكن مع ضمان التمّرد على الرعاية األميركية 
 في المنظمة األممية. 

أما التناقض، وحتى السذاجة وغياب الرؤية تجاه العملية برمتها، فتجسدت في الدعوة إلى التحول 
، علمًا أن هذا 1988نحو الدولة المستقلة، وفق مقّررات المجلس الوطني، وا عالن االستقالل في العام 

حد التناقضات الكبرى في مسيرة القضية الفلسطينية، فهو بني على أسس قرار اإلعالن يمثل أ
الذي على عاّلته، وعلى الرغم من إشارته إلى دولة لليهود، إال  181الجمعية العامة لألمم المتحدة 
من أراضي فلسطين التاريخية. أما إعالن االستقالل فقد قبل  %45أنه دعا لقيام دولة عربية على 

، ومع القبول 242من أراضي فلسطين التاريخية وفق قرار مجلس األمن  %22لسطينية على بدولة ف
 المبدئي بفكرة تبادل األراضي، بعد ذلك بات حتى هذا األمر هشا وقابال للتفاوض واألخذ والرّد. 
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ا ونجد تناقضا آخر في دعوة المجلس المكررة والباهتة إلى تبني المقاومة الشعبية السلمية، ودعمه
وتعزيز قدراتها، علمًا أنها )المقاومة الشعبية( يتيمة معزولة )أسماها الرئيس محمود عباس مرة 
مقاومة محمود العالول( والقيادة ال تؤمن بها قواًل وفعاًل حسب اختبار الميدان، بينما القوة المعتبرة 

 األخرى، أي حركة حماس، تبدو مستلبة للعمل العسكري، وليست في وارد 
اجعة أو استيعاب أن ساحة المقاومة واسعة فسيحة ورحبة، وال تقتصر على البندقية والصاروخ المر 

والنفق. وقد قاطعت الحركة اجتماع المجلس المركزي، وعلى الرغم من المبررات التي ساقتها، من 
رير، قبيل عقده في رام هللا تحت حراب االحتالل، أو عدم عقد اإلطار القيادي األعلى لمنظمة التح

إال أن السبب الحقيقي والجوهري يتمثل بجمود المصالحة في غزة، التي راهنت عليها قيادة يحيى 
السنوار وصالح العاروري في "حماس"، في نموذر أقرب إلى النموذر اللبناني الفاشل، وأعتقد جازمًا 

في مواجهة قرار أن قيادة الحركة السابقة كانت ستشارك في االجتماع، ولو بكلمة لتأكيد الوحدة 
ترامب، والدعوة إلى التوافق، وحتى طرح خطط عملية عن كيفية مواجهته سياسيًا وميدانيًا، بما في 

 ذلك إعادة بناء المؤسسات، وتحديدًا المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 
يني الحالي، حيث عمومًا، عبر المجلس المركزي، بحاضريه ومقاطعيه، عن حقيقة المشهد الفلسط

بدا مترهال منفصال بعيدًا عن الواقع، يراوح في المكان، وعاجزا عن استخالص العبر واستنبال 
الحلول. أما "حماس" فبدت مستلبة للعمل العسكري، بشكله األحادي المتضمن البندقية والصاروخ، 

ار ترامب بشأن القدس، مع أنها وقفت عاجزة هي األخرى، على الرغم من رفع الصوت عاليًا أمام قر 
 وحتى أمام إغالق الحرم القدسي نفسه الصيف الماضي. 

باختصار، وبمواجهة الوقائع السياسية والميدانية التى أفرزها قرار ترامب، يجد الفلسطينيون أنفسهم 
أمام مهمتين صعبتين، إعادة بناء المؤسسات بشكل ديمقراطي تشاركي، وتلك هي األسهل. أما 

عب فتتمثل بصياغة استراتيجية وطنية جامعة، تستند إلى المقاومة الشعبية السلمية المهمة األص
بأشكالها كافة، وتقطع مع ذهنية أو باألحرى الذهنيتين اللتين وقفتا عاجزتين أمام قرار ترامب، ذهنية 

أشكال  باريس المترهلة الهرمة والعاجزة، وذهنية العسكرة الجامدة والمستلبة لشكل واحد من –أوسلو 
المقاومة، على الرغم من أثمانه الباهظة والباهظة جدًا، وعلى كل المستويات السياسية االقتصادية 

 االجتماعية واألمنية.
 22/1/2018، العربي الجديد، لندن
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 ليس من دون الفلسطينيين .48
 فاتنة الدجاني 

هل يتمسك بمقاطعة مرة أخرى، يجد الفلسطيني نفسه على مفترق طرق وأمام خيارات مستحيلة: 
عملية السالم األميركية والبحث عن راع جديد، أم يعود إليها ويحاول تحسين شروطه مستفيدًا من 
الموقف الدولي والمساعي األميركية والمخاوف اإلسرائيلية األمنية، أم ُيعلن انتهاء مسار أوسلو 

 وُيغلق الملف ويبحث عن خيارات أخرى؟
صور متداخلة ذات مغزى. في مقّدمه النقاا الداخلي حول « كوالر»المشهد الفلسطيني يبدو مثل 

جدوى المفاوضات وتركة أوسلو، وهو نقاا سبق لقاء الرئيس محمود عباس وزراء خارجية االتحاد 
سرائيل،  األوروبي اليوم، وواكب زيارة نائب الرئيس األميركي مايك بنس لكل من مصر واألردن وا 

من انفجار الوضع األمني المحتقن في الضفة الغربية، خصوصًا بعد العملية وزاد قلقل الدولة العبرية 
 العسكرية الفاشلة في اقتحام مخيم جنين أخيرًا.

في السياسة، بما هي فن الممكن، يعّول بعضهم على اجتماع بروكسيل الذي وضع الرئيس 
ل في طياتها عقالنية الفلسطيني والموقف األوروبي على أرضية مشتركة. الدعوة إلى اللقاء تحم

أوروبية باتجاهْين، واحد يحاول درء األخطار التي وّلدها قرار الرئيس دونالد ترامب االعتراف بالقدس 
على الوضع في المنطقة، ألنه ينسف، بال أي اعتبار، تراكمات العمل « عاصمة إلسرائيل»

ة، ويكرس استفرادًا أميركيًا. الديبلوماسي األوروبي والدولي المتفق عليه في أطر الشرعية الدولي
واالتجاه اآلخر يسعى إلى تقليل خسائر احتماالت ممكنة، لها مسّوغاتها، للتراجع عن أوسلو وحل 
السلطة الفلسطينية، وكالهما كان موضع دعم أوروبي لم تكن أميركا راضية عنه العتبارها أن 

 صناعة أوروبية.« أوسلو»
ات والنصائح األوروبية للرئيس الفلسطيني بالتريث وعدم التسرع بهذا المعنى يمكن أن ُتفهم التوصي

في التحلل من اتفاق أوسلو أو حل السلطة أو مقاطعة أميركا وا غالق الباب كاماًل في وجه ترامب 
وعملية السالم. كل ما تستطيعه أوروبا اآلن هو التحرك باتجاه واشنطن إلعادة وضع صيغة حل 

لم ُتعلن رسميًا، وقد « صفقة القرن »ويبدو أن أوروبا تعتقد بقمكان ذلك، فـتستعيد القبول الفلسطيني. 
تقبل التعديل بما يساعد الطرف الفلسطيني على القبول بالوساطة األميركية. والرهان األكيد 
لألوروبيين هو أن اإلدارة األميركية ُصدمت نسبيًا بردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية على 

 «.عاصمة إلسرائيل»ل السفارة إلى القدس وا عالنها مسألة نق
بالتأكيد ليس هذا موقف الجميع من الدور األوروبي. إن مجرد التفكير في العودة إلى عملية سالم 
استهللكت كل هذا الوقت، وباسمها خسر الفلسطيني ما لم يخسره في الحروب، كفيٌل بأن يثير 
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ن ظلم، ولما يكشفه من عقم الحال والضعف والخذالن الغضب وكثيرًا من االنفعاالت لما فيه م
ومحدودية الخيارات. أبلْعدل كل ما جرى ويجري، ما زال هناك من يراهن على عملية السالم؟ ولماذا 
يكون الفلسطيني شاهد زور على مصير ُيفرض عليه، مثلما ُشطبت قضية القدس، وما يشهده اآلن 

األميركية للسالم في شكل أحادي ومن « صفقة القرن »من مساع لشطب قضية الالجئين، وتنفيذ 
 دون الفلسطينيين؟

، ولو كان لدى «لو بدها تمّطر لغّيمت»الرهان على أوروبا خاسر، وكما يقول المثل الفلسطيني 
األوروبيين ما يعطونه، لفعلوا. الضغول الكثيرة السابقة والحالية والالحقة التي تمارس على عباس 

ق أوسلو والتنسيق األمني واالعتراف بقسرائيل، تأتي من دون مقابل وبرسم وعود للحفاظ على اتفا
ال يحظى بتوافق « فلسطين»باعتراف مؤجل بفلسطين. حتى اقتراح التوقيع على اتفاق شراكة مع 

أوروبي. لكن االعتراف بفلسطين حق، وال ُيمكن أن يبقى في إطار توافق تآمري دولي، كما الحال 
 اآلن.
ة الفلسطيني في أنه صاحب حق وقضية. وبقاؤه بعيدًا يعني أن الصورة لن تكتمل في غيابه، لكن قو 

ولن تحظى أي خطوة أحادية بأي شرعية قانونية أو دولية. أما زيارة بنس، والعرض األوروبي، كما 
ر ُتظهر الم« كوالر»االقتراح الروسي للوساطة، والمخاوف األمنية اإلسرائيلية... فكلها  عنى ُصول

 ذاته: ليس من دون الفلسطينيين.
 22/1/2018، ، لندنالحياة

 
 تحاول ترسيخ وجودها في جنوب لبنان "حماس" .49

 عاموس هرئيل
سلسلة التصريحات والمنشورات على جانبي الحدود تشير إلى تسخين جبهة جديدة بين إسرائيل 

األسبوع الماضي،  في«. حزب هللا»في جنوب لبنان، بمساعدة « حماس»ولبنان: نشال منظمة 
بجروح طفيفة في انفجار وقع عندما دخل سيارته في مدينة صيدا. « حماس»أصيب أحد عناصر 

واتهمت وسائل اإلعالم اللبنانية إسرائيل بمحاولة االغتيال. وفي إسرائيل، كالمعتاد، امتنعت عن 
ذين أجروا مقابلة معه على الرد، باستثناء وزير االستخبارات اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي طمأن ال
 اإلذاعة انه لو كانت عملية إسرائيلية، لما كان الرجل قد خرر منها حيا. 

ولكن في هذه األثناء، فقن وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، هو الذي يعود في األيام األخيرة للتلميح 
أثناء زيارته للجندي  إلى ما يحدث في لبنان. لم يذكر ليبرمان محاولة االغتيال بشكل صريح، ولكن

الذي أصيب بجروح خطيرة في االشتباك في جنين، والذي يعالا في مستشفى رمبام، ادعى ليبرمان 
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في وضع صعب للغاية، وتجد صعوبة في تنفيذ هجمات إرهابية من قطاع »في غزة « حماس»أن 
ينبغي أن يقلقنا ما »وأضاف ليبرمان أن «. غزة، وتحاول فتح جبهات جديدة، أوال في جنوب لبنان

هو محاولتهم تطوير البنى التحتية لذرهاب في جنوب لبنان وأيضا محاولة تهديد دولة إسرائيل ... 
كل هذه الصداقة المفاجئة بين كبير ممثلي حماس صالح العاروري ونصر هللا وحزب هللا هي أمور 

 «. نراقبها. وسيكون لكل تطور الرد المناسب
في الخارر، هو « اإلرهابي« »حماس»لذي تدعي إسرائيل أنه ينسق نشال يشار إلى أن العاروري، ا

التابعة للمنظمة في الضفة الغربية، ويتواجد « اإلرهابية»أيضا المسؤول في الخارر عن عمل الخاليا 
، بعد 2010خالل السنة األخيرة على الخط بين قطر وتركيا. وكان قد غادر الضفة الغربية في العام 

من االعتقال اإلداري المطول الذي فرضه عليه جهاز الشاباك، والذي اشترل إطالق  إطالق سراحه
األردن  -سراحه بمغادرته للضفة. ومنذ ذلك الحين، وهو يتنقل بين بلدان مختلفة في المنطقة 

حتى انتقل إلى قطر. وبعد االدعاءات اإلسرائيلية ضده والضغول األميركية على  -وسورية وتركيا 
 قل العاروري إلى لبنان في العام الماضي، على الرغم من أنه يتواجد أحيانا في قطر. قطر، انت

تسعى إلى استغالل مخيمات الالجئين « حماس»، أفيد بأن 2014وفي وقت مبكر منذ العام 
الفلسطينيين في جنوب لبنان من أجل خلق جبهة إضافية، يمكن أن تهدد بها إسرائيل خالل مواجهة 

، في صيف ذلك العام، تم فعال إطالق صواريخ من جنوب «الجرف الصامد»اء عملية محتملة. وأثن
، حسن نصر هللا/ إلى «حزب هللا»لبنان إلى الجليل في عدة مناسبات. كما تطرق األمين العام لـ 

كل المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل مسؤولة عن التفجير »محاولة االغتيال، وقال في خطابه، ان 
ال يجوز التسوية في هذا األمر وال يجوز السماح إلسرائيل باللعب بحرية »مضيفا انه ، «في صيدا

 «. هذا الحدث يرمز إلى بداية خطيرة على المستوى األمني في لبنان«. في الساحة اللبنانية
وكانت الصحف اللبنانية قد ذكرت، في وقت سابق من األسبوع الماضي أن أجهزة االستخبارات في 

وتم دت المشتبه فيهم، بمن فيهم مواطن لبناني يقيم في هولندا، وانهم فروا من البالد، البالد حد
على سيارتين يسود االشتباه بأن خلية االغتيال استخدمتها. وفي تشرين الثاني الماضي، أفيد  العثور

ي أيضا بأنه تم اعتقال مواطن لبناني في جنوب لبنان، لالشتباه في تجسسه لصالح إسرائيل. وف
منتصف العقد الماضي، كانت هناك سلسلة من عمليات االغتيال لناشطين فلسطينيين إرهابيين في 
لبنان، نسبت إلى إسرائيل. وتم االدعاء في حينه، أن المنفذين كانوا من المدنيين المحليين، الذين 

عة من المواطنين ، كشف اللبنانيون شبكة واس2008تديرهم أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية. وفي العام 
 اللبنانيين، الذين تم القبض عليهم لالشتباه في التجسس لصالح إسرائيل. 
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لفتح جبهات بديلة لقطاع غزة، ألن القيادة في القطاع « حماس»علل ليبرمان في تصريحاته جهود 
غير معنية، حسب إسرائيل، بمواجهة عسكرية مباشرة. وفي الضفة الغربية، تتواصل الجهود للقبض 
على أحد المشتبه بهم في الهجوم الذي قتل خالله الحاخام رازيئيل شيفاح في بؤرة حفات جلعاد، في 
وقت سابق من هذا الشهر. وفى اشتباك وقع في جنين قتل أحد أعضاء الخلية وتم القبض على 

طاء مشبوهين آخرين. ويعتقد جهاز الشاباك أن المشبوه الرابع تمكن من الفرار وان الخلية ضمت نش
 «. حماس»من منظمات مختلفة، من بينها 

يبدو أن القيادات في خارر الضفة تسمح لنشطائها بالتعاون، في إطار الجهود المتزايدة لتنفيذ 
التي ألقاها رئيس « العدوانية»في الضفة الغربية. وعلى الرغم من الخطابات « إرهابية»هجمات 

األخيرة، إال أن التنسيق األمني يتواصل بين إسرائيل السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في األسابيع 
 وأجهزة األمن الفلسطينية في الوقت الحاضر.

 «هآرتس»
 22/1/2018، األيام، رام هللا
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