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 "الئحة اإلرهاب"الواليات المتحدة تدرج إسماعيل هنية على  .1
أدرجت الواليات المتحدة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إسماعيل هنية 

صة، وذلك في قرارين من وزارتي الخارجية والخزانة. وشمل القرار أيضا على الئحة اإلرهاب الخا
 ثالث حركات فلسطينية ومصرية.

ي ريكس تيلرسون إدراج هنية والحركات الثالث المذكورة بأنهم "حركات مريكوبرر وزير الخارجية األ
لشرق األوسط، وشخصيات إرهابية أساسية"، بينها اثنان تدعمهما إيران وتهددان االستقرار في ا

سرائيل.  وتعمالن على تقويض عملية السالم، ومهاجمة حلفاء الواليات المتحدة وبينهم مصر وا 
وقال تيلرسون إن اإلجراءات التي تم اتخاذها ضد رئيس حركة حماس والحركات الثالث الفلسطينية 

هجمات إرهابية،  والمصرية تشكل خطوات أساسية لحرمانها من الموارد التي تحتاجها للتخطيط ولشن
 حسب تعبيره.

وأفاد مراسل الجزيرة فادي منصور بأن وزارة الخزانة أدرجت هنية في الئحة اإلرهاب مع حركة 
الصابرين الفلسطينية ومجموعتي "حسم" و"لواء الثورة" المصريتين. وأضاف أن القرار الذي اتخذته 

 الوزارة ورد في موقعها اإللكتروني بشكل مقتضب.
ية وأعيد مريكعلى الئحة اإلرهاب األ 1997سل الجزيرة إلى أن حركة حماس ُأدرجت عام وأشار مرا

ية تعتبر أن هنية له مريكفي الئحة اإلرهاب الخاصة، وأوضح أن الخارجية األ 2001إدراجها عام 
 ارتباط وثيق بالجناح العسكري لحركة حماس )كتائب عز الدين القسام(.

 31/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ل على الدور األوروبي للوصول إلى سالم دائم وعادل في المنطقة : نعو   عباس .2
إننا نعول على الدور االلماني والفرنسي من "محمود عباس:  السلطة الفلسطينيةقال رئيس : القدس

ية للوصول إلى سالم دائم وعادل في مريكخالل االتحاد االوروبي، ومع الواليات المتحدة األ
زيغمار غابرييل،  األلمانيجاء ذلك في تصريحات مشتركة للصحفيين مع وزير الخارجية  ."المنطقة

، نؤكد أن الوساطة لتحقيق السالم يجب عباسوأضاف  يوم األربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا.
لتحقيق  أن تكون متعددة من الرباعية وعدد من الدول العربية واالوروبية، والعملية السياسية الرامية

 السالم تمر حاليا في مأزق شديد.
أرحب بالزيارة الهامة لوزير الخارجية االلماني لفلسطين، ونشكره على مواقف ألمانيا "وتابع الرئيس: 

 تجاه فلسطين، واجرينا معه اليوم مباحثات هامة وجادة، أكدنا فيها تمسكنا بحل الدولتين، إلقامة
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، لتعيش دولة فلسطين ودولة 1967الشرقية على حدود العام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
 ."إسرائيل بأمن واستقرار

نحن متمسكون بثقافة السالم، رغم الضغوط التي نتعرض لها، كقضية القدس، "وقال الرئيس: 
المانيا ": وأضاف ."وقضية تمويل االونروا، وكذلك نجدد تأكيدنا على محاربة االرهاب في كل مكان

هاما في العالم وفي منطقة الشرق االوسط، ونشكرها على تصويتها الهام لصالح القرار  تلعب دورا
 ."الخاص بمدينة القدس في الجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر الماضي

 31/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فبرايرشباط/  20ن في إلى نيويورك لمخاطبة مجلس األم يتوج ه أبو مازنرياض منصور:  .3
كشف المراقب الفلسطيني الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة رياض : علي بردى -نيويورك

مشاورات متواصلة مع األشقاء الكويتيين بشأن مجيء الرئيس محمود "عن  "الشرق األوسط"منصور لـ
لقضية الفلسطينية، وأن عباس إلى مجلس األمن ومخاطبة أعضائه حول الوضع العام الذي تمر به ا

فبراير  20. وأشار إلى أن مجلس األمن سيعقد في "يتحمل مجلس األمن مسؤولياته في هذه المسألة
 ."الحال في الشرق األوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"الحالي اجتماعه الشهري حول بند 

ين العام لألمم المتحدة أيضًا عن أن األم "الشرق األوسط"وأكد منصور معلومات حصلت عليها 
فبراير )شباط( الحالي بجنيف، من  26أنطونيو غوتيريش سيدعو إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في 

 ."البحث في إيجاد مصادر تمويل جديدة لوكالة )األونروا("أجل 
 "آريا"فبراير خالل اجتماع غير رسمي بصيغة  22ولم يستبعد منصور أن يتحدث الرئيس عباس في 

 . "عامًا على االحتالل 50بعد "ج القاعة الرسمية لمجلس األمن تحت عنوان خار 
  1/2/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 اً الحمد هللا للجنة المانحين: ال تسمحوا لالحتالل بتدمير ما حققناه مع .4

قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، إن هناك حاجة ماسة إلى حشد الدعم الدولي إلحياء : القدس
ملية السالم المتوقفة منذ فترة طويلة، وذلك على أساس احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير ع

وأعرب رئيس الوزراء في كلمته خالل االجتماع االستثنائي للجنة المانحين  المصير واالستقالل.
سهم في الدولية، يوم األربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن اعتقاده ان االجتماع يمكن أن ي

 ودعا لجنة المانحين الدولية إلى رسم مسار عملي للسالم، وأن ينقل إشارات مفعمة باألمل والتفاؤل.
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ي على إلغاء اإلعالن األخير بخصوص مريكإصدار بيان سياسي وموقف صريح لحث الرئيس األ
 القدس، وكذلك قراره بتخفيض المساعدات المالية لألونروا.

 31/1/2018، الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء والمعلومات
 

ون قانون  .5  "تحصين القدس"نواب حماس يقر 
غزة: أقر نواب حركة حماس في قطاع غزة، في اجتماعهم في مقر المجلس التشريعي في مدينة 

، في الوقت الذي "العاصمة األبدية لفلسطين"غزة، قانونا جديدا بالقراءة األولى، حول تحصين القدس 
األمريكية،  "المؤامرة"جهاد اإلسالمي أن الشعب الفلسطيني مصمم على التصدي لـ أكدت فيه حركة ال

 أمام هذه المؤامرات. "سدًا منيعاً "التي تهدف للمس بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وأنه سيقف 
وفي الجلسة دعا الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس، السلطة الفلسطينية وحركة فتح 

 بداًل من إضاعة الوقت في مسألة استبدال الراعي األمريكي. "خاذ قرارات جريئة نصرة للقدسات"ال 
   1/2/2018القدس العربي، 

 
 واترامب بشأن القدس واألونر  ي  فلسطيني لمواجهة تبعات قرار   - تنسيق أردنيمحمد اشتية:  .6

لـ"الغد"، إن  مد اشتية،قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مح :نادية سعد الدين -عمان 
التنسيق والتشاور مستمّرين بوتيّرة نّشطة بين القيادتين األردنية والفلسطينية لبحث طبيعة التحرك 

ي، دونالد ترامب، حول "االعتراف بالقدس عاصمة مريكالمشترك لمواجهة تبّعات قرارّي الرئيس األ
 "األونروا". للكيان اإلسرائيلي"، وتقليص المساعدات المقّدمة لوكالة

وأوضح أن المباحثات التي أجراها جاللة الملك مع الرئيس محمود عباس، مؤخرًا في عّمان، اكتسبت 
وقال اشتية  أهمية كبيرة، حيث تم "التأكيد خالل اللقاء أن أساس الحل هو المبادرة العربية للسالم".

"، الفتًا إلى أهمية "تعزيز صمود "نتوجه باستراتيجية جديدة لفك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيلي
الشعب الفلسطيني، وتعزيز المنتوج الفلسطيني، وتعميق العالقة مع العمق العربي، السيما بين 
األردن وفلسطين". وأفاد بأن هناك "تنسيقا فلسطينيا أردنيا ورؤية مشتركة حول قضايا الوضع 

 .النهائي"
 1/2/2018الغد، عم ان، 
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 ة إلى موغريني ووزراء خارجية االتحاد األوروبيه رسالعريقات يوج    .7
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم االتحاد : القدس

األوروبي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن إجراءاتها التعسفية بحق المدافعين عن حقوق 
كما طالب عريقات االتحاد  مجتمع المدني الفلسطينية.اإلنسان والناشطين السلميين ومنظمات ال

بمراجعة عالقاته مع إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، في ضوء انتهاكها المتواصل والممنهج 
اللتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي والمادة الثانية من اتفاقية 

 إلسرائيلية.ا -الشراكة األوروبية
وجاء ذلك في رسالة رسمية وجّهها عريقات إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد 

، أكد خاللها أن الدول األوروبية حتى األوروبياألوروبي فيديركا موغريني، ووزراء خارجية االتحاد 
ات في رسالته على األسيرة وركز عريق اآلن لم تتخذ تدابير ملموسة إلخضاع إسرائيل للمساءلة.

وطالب عريقات دعم االتحاد األوروبي  عامًا( التي اعتقلتها قوات االحتالل. 16الطفلة عهد التميمي )
 لحماية حقنا في االحتجاج.

 31/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ع عن القرار بشأن القدسعريقات: لن يكون هناك تواصل مع اإلدارة األمريكية ما لم تتراج .8
أكد أمين سر منظمة التحرير، صائب عريقات، إنه "لن يكون هناك أي مباحثات أو تواصل مع 

ية جديدة أمريكية لحين التراجع عن القرار بشأن القدس"، والذي يأتي في إطار "حقبة مريكاإلدارة األ
صريح أمس، أن "اإلدارة وأكد عريقات، في ت تنتقل من المفاوضات إلى اإلمالءات"، بحسبه.

ية منحازة بوضوح لسلطات االحتالل"، الفتًا إلى الدعوة لمؤتمر دولي ضمن سياق جهود حشد مريكاأل
 الدعم الدولي لحل الدولتين.

وكان ترامب هدد بتجميد المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة للفلسطينيين لحين عودتهم إلى 
يده أن قراره حول القدس "أزالها عن طاولة" التفاوض، وقراره طاولة المفاوضات، وذلك عقب تأك

 بتقليص المساعدات المقدمة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا".

 1/2/2018الغد، عم ان، 
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وعاصمتها القدس وليس باستمرار  يةأبو ردينه: األمن الحقيقي يتحقق بإقامة دولة فلسطين .9
 االحتالل
ردا على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو، والتي أعلن فيها إن إسرائيل ستحتفظ : القدس

بالسيطرة األمنية في منطقة غور األردن، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن 
ارات الشرعية الدولية، من خالل تحقيق السالم العادل والدائم القائم على قر  الحقيقي يتحققاألمن 
وأضاف في تصريح صحفي، بالنسبة لنا ال حل  السيطرة واستمرار االحتالل. على سياسةوليس 

سوى ما يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وقرارات مجالس الوطنية الفلسطينية، 
، وعاصمتها 1967ة على حدود والقمم العربية التي دعت إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سياد

 القدس الشرقية.
 31/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 النائب عدوان: إعادة فرض "القيمة المضافة" استمرار لمسلسل التضييق .11

قال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح بالمجلس التشريعي الفلسطيني عاطف عدوان إن إعادة : غزة
القيمة المضافة على سكان قطاع غزة "يأتي استمراًرا لمسلسل التضييق الذي يمارس  فرض ضريبة

 ضد غزة".
وأضاف النائب عدوان في تصريح للدائرة اإلعالمية بالكتلة األربعاء، أن "توقيت فرض الضريبة غير 

وأوضح أنها "إثقال لكاهل  مناسب في ظل أن غزة ترزح تحت تضييق اقتصادي غير مسبوق".
 واطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وشلل اقتصادي وشح لألموال".الم

 31/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عن كافة المعتقلين لديها باإلفراجالقرعاوي يطالب السلطة  .11
طالب النائب في المجلس التشريعي عن مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة فتحي : نابلس 

األربعاء السلطة وأجهزتها األمنية بضرورة اإلسراع باإلفراج عن كافة المعتقلين لديها القرعاوي يوم 
وحذر القرعاوي في بيان صحفي من أن اعتقال هؤالء في  وتحديدا الذين اعتقلوا في الفترة األخيرة.

 هذه الفترة يضعهم في دائرة الشبهة ويعرضهم للمالحقة من قبل االحتالل.
 31/1/2018، الين أونفلسطين 
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 "الخارجية الفلسطينية" تتهم االحتالل بارتكاب جريمة إعدام ميدانية بحق الطفل أبو غنيم .12
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، قوات االحتالل "بارتكاب جريمة إعدام  :نادية سعد الدين -عمان 

وة في أوساط الجنود ميدانية بحق الطفل أبو نعيم، بما يعكس ثقافة القتل الهمجية التي تنتشر بق
واعتبرت "الخارجية الفلسطينية"، في بيان أمس،  المنتشرين على امتداد األراضي الفلسطينية المحتلة".

أن "قتل قوات االحتالل للطفل أبو نعيم تعد ترجمة ميدانية لقرارات وتوجيهات المستوى السياسي 
 ينيين بدم بارد".والعسكري في سلطات االحتالل، التي تبيح وتسمح بقتل الفلسط

 1/2/2018الغد، عم ان، 
 

 االحتالللجرائم  ويوفر غطاًء رسمياً ال قيمة له  قائمة اإلرهابواشنطن إدراج هنية على  قرارحماس:  .13
قـــرار وزارة الخارجيـــة  تحركـــة "حمـــاس" رفضـــ، أن 31/1/2018، غـــزة ،موقـــع حركـــة حمـــاسنشـــر 

لمكتــب السياســي للحركــة ضــمن "قائمــة اإلرهــاب" األمريكيــة إدراج اســم األســتاذ إســماعيل هنيــة رئــيس ا
ذلك تطوًرا خطيًرا وخرَقا للقـوانين الدوليـة التـي منحـت شـعبنا الفلسـطيني حقـه فـي الـدفاع عـن  واعتبرت

هـذا القـرار يـدلل ، أن فـوزي برهـوم، حركـةالالناطق باسـم . وأكد نفسه ومقاومة االحتالل واختيار قيادته
لصالح االحـتالل اإلسـرائيلي، ويـوفر غطـاًء رسـميا للجـرائم اإلسـرائيلية  على االنحياز األمريكي الكامل

أن إصــدار البيــان فــي  وعــد بحــق شــعبنا الفلســطيني، ويشــجع علــى اســتهداف رمــوزه وعناوينــه وقيادتــه.
هــذا التوقيــت يــأتي فــي ســياق علمهــا أن حركــة حمــاس وعلــى رأســها األســتاذ إســماعيل هنيــة تتصــدر 

لســبل إلجهــاض "صــفقة القــرن" الخبيثــة، والتــي تهــدف إلــى شــطب القضــية الجهــات التــي تعمــل بكــل ا
 الفلسطينية وطمس حقوق الفلسطينيين الثابتة.

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس قال فـي ، من غزة أن 31/1/2018القدس، القدس، وجاء في 
عــن االســتمرار فــي لــن يثنــي الحركــة ، "ي بشــأن هنيــةمريكــرار األالقــ إنتصــريح لـــ "القــدس" دوت كــوم، 

وبشـأن تـأثير القـرار باتجـاه فـتح المجـال أمـام اسـتهداف  نهجها وخطها المقاوم فـي مواجهـة االحـتالل".
"قيادة وعناصر وجنـود الحركـة منـذ التحـاقهم بحمـاس  قاسم إنهنية أو قيادات أخرى من حماس، قال 

ال مــن أجــل الحريــة كبيــرة، كحركــة مقاومــة وهــم يعلمــون الضــريبة التــي ســيدفعونها، وأن ضــريبة النضــ
وعن ردود الفعل اإلسرائيلية التي أشـادت  ولذلك ال حماس وال قياداتها يخشون االغتيال أو االعتقال".

ي مـــع االحـــتالل، وأن التصـــريحات مريكـــي، اعتبـــر أن "هـــذا يكشـــف مـــدى التواطـــؤ األمريكـــبـــالقرار األ
ط فـــي المعـــايير، خاصـــًة وأن هـــؤالء الصـــادرة عـــن وزراء الحكومـــة اإلســـرائيلية تكشـــف مـــدى االنحطـــا

 الوزراء متورطون في جرائم ضد اإلنسانية".
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"حمـاس ال  إنوصـف القيـادي فـي حمـاس حسـام بـدران القـرار بانـه "مثيـر للسـخرية"، وقـال من جهتـه، 
 ".أمريكاتبحث عن شهادة حسن سلوك عند 

 ،حمـاس خليـل الحيـةعضو المكتـب السياسـي ل، أن 1/2/2018موقع الجزيرة نت، الدوحة، وأضاف 
ي يعطي غطاء لالحتالل اإلسرائيلي باستهداف قادة الشعب الفلسطيني، مريكقال للجزيرة إن القرار األ

 ية مسؤولية أي مساس بشخص رئيس المكتب السياسـي لحمـاسمريكمحمال في الوقت ذاته اإلدارة األ
المصـري إن إدراج هنيـة فـي  وتعليقا على القرار قال القيادي فـي حركـة حمـاس مشـير .إسماعيل هنية

 ي التام إلسرائيل. مريكية دليل جديد على االنحياز األمريكقوائم اإلرهاب األ
ـــرز ل نبـــاء، وأوردت  ـــة رويت قـــال بحركـــة حمـــاس  القيـــاديســـامي أبـــو زهـــري ، أن 31/1/2018وكال

علــى القــرار  "عصــابة الصــهاينة"لرويتــرز إن الحركــة تــرفض القــرار وتدينــه وتــرى فيــه انعكاســا لهيمنــة 
 وأضاف أن القرار ال قيمة له. األمريكي.

عزت الرشق عضو المكتب السياسي من غزة، أن ، 1/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالموذكر 
مسؤول  ورأى قال: إن إدراج إسماعيل هنية على قوائم اإلرهاب قرار جائر وظالم. لحركة "حماس"

 واشنطنعلى سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها  الحركة أن القرار تأكيدبالعالقات الدولية 
التعامل مع قضية فلسطين، والتي تشكل انحيازا فاضحا لالحتالل وخدمة إلرهابه ضد شعبنا وأرضه ب

 .ومقدساته
 

 إلرهاب األمريكيةاإدراج هنية على قائمة الفلسطينية بغزة ترفض  الفصائل .14
رفضــها إلدراج الواليــات المتحــدة األمريكيــة، رئــيس  أعربــت عــدد مــن الفصــائل الفلســطينية، عــن: غــزة

 المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة "اإلرهاب".
وأكـد المتحــدث باســم حركــة "الجهـاد"، داود شــهاب فــي تصــريح، أن القـرار يــأتي فــي ســياق االســتهداف 

 جه العداء األمريكي.األمريكي المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته وهو يمثل أحد أو 
 القرار تعبيرًا عن معاداة الشعب الفلسـطيني ،كايد الغول ،جبهة الشعبيةللعّد عضو المكتب السياسي و 

 وشدد على ضرورة التصدي للقرار من خالل إنهاء االنقسام وتطبيق قرارات المجلس المركزي.
ية عن إدانته لضم هنية لقائمة جبهة الديمقراطللبدوره أعرب طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي 

 "اإلرهاب"، عادًّا ذلك جريمة جديدة تضاف لجرائم اإلدارة األمريكية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته.
وســـحب  أمـــا "حـــزب الشـــعب الفلســـطيني"، فقـــد قـــال إن القـــرار يســـتهدف إجهـــاض القضـــية الفلســـطينية

ام الصـالحي، أمـين عـام الحـزب، إن وقـال بسـ الشرعية عن نضـال الشـعب الفلسـطيني ضـد االحـتالل.
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ســـــقاط الشـــــرعية عـــــن مقاومـــــة الفلســـــطينيين  "القـــــرار يصـــــب فـــــي خدمـــــة السياســـــة الصـــــهيوأمريكية، وا 
 لالحتالل".

مــن جهتــه عــّد عضــو المكتــب السياســي لحركــة المجاهــدين، مــؤمن عزيــز، القــرار األمريكــي "انحيــازا 
 أمريكيا واضحا لصالح االحتالل".

القيادي والناطق الرسمي لـ "حركة المقاومـة الشـعبية"، خالـد األزبـط، أن القـرار وفي سياق متصل، أكد 
 "يأتي استكماال لمسلسل تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والتحرير".

مـن جهتهــا عــدت حركـة "األحــرار" القــرار األمريكــي بحـق هنيــة "اعتــداء سـافرا علــى الشــعب الفلســطيني 
 الوطنية وانحيازا لالحتالل". ورموزه

 1/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القطاعبمظهر الحريص على : الخطة اإلسرائيلية إلنعاش غزة هدفها إظهار االحتالل حماس .15
كشف النقاب عن وضع إسرائيل خطة جديدة، تشمل إقامة مشاريع إعادة إعمار  أشرف الهور: -غزة 

حيثيـــات الخطـــة اإلســـرائيلية الجديـــدة كشـــفتها صـــحيفة غـــزة.  لقطـــاع "إنعـــاش"وبنـــى تحتيـــة، مـــن أجـــل 
العبريــة، وتــأتي فــي ســياق تخفيــف الضــغط الــدولي علــى تــل أبيــب، بســبب حصــارها المشــدد  "هــترتس"

علــى قطــاع غــزة، وعقــب اإلنــذارات التــي تلقتهــا الحكومــة مــن المســتوى العســكري واألمنــي، ب مكانيـــة 
 يادة نسب الفقر وتفشي البطالة.الوضع في أي وقت، مع ز  "انفجار"

وقالـــت حركـــة حمـــاس فـــي ردهـــا علـــى الخطـــة، إن إســـرائيل هـــي مـــن تتحمـــل مســـؤولية مـــا آلـــت إليـــه 
، أن سـلطات االحـتالل "القـدس العربـي"األوضاع في غـزة. وأكـد المتحـدث باسـم الحركـة حـازم قاسـم لــ 

جريمـة الحصـار "رب مـن علـى غـزة، بهـدف التهـ "الحـريص"تحاول من خـالل الخطـة الظهـور بمظهـر 
وأشـار إلـى أن إسـرائيل  ، وما ألحقته من أثار أدت إلى تردي األوضاع اإلنسانية بشكل كبيـر."الكبرى

تواصــل خــرق القــانون الــدولي اإلنســاني، مــن خــالل حصــار غــزة، مشــددا علــى أن الوضــع القــائم فــي 
 ."لم يعد يحتمل"قطاع غزة 

 1/2/2018القدس العربي، لندن، 
 

 القرارات األمريكية بحق الفلسطينيين تهدف لتصفية قضية حق العودة والالجئين: "الجهاد" .16
قال داوود شهاب مسؤول المكتب اإلعالمي في حركة الجهاد في تصريح صحافي، إن القـرارات غزة: 

ـــ  ، "تصــفية قضــية حــق العــودة والالجئــين"األمريكيــة المتواصــلة بحــق الفلســطينيين، تهــدف باألســاس ل
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لغاء اتفاق أوسلو وكافة تبعياته، ووقف التنسيق األمنـي مـع "رورة وشدد على ض تصعيد االنتفاضة، وا 
 ."الكيان الصهيوني لمواجهة هذه القرارات

بعــد الكشــف عــن مخطــط أمريكــي جديــد يقــوم علــى اتخــاذ خطــوات جديــدة للضــغط  هوجــاءت تصــريحات
جبــارهم علــى العــودة إلــى المفاوضــات، ومنهــا ال مــس بحــق العــودة، ووقــف تمويــل علــى الفلســطينيين وا 

 مما كان في السابق. %50بالكامل، بعد أن أوقفت اإلدارة األمريكية ما نسبته  "األونروا"
مــن أجـل تحقيــق أمــن ومصــالح الكيــان  واشــنطنابتـزازا رخيصــا تمارســه "ووصـف مــا يجــري بأنــه يمثــل 

أن موقـف  معتبـراً  ،"مريكـيلن يخضع أمام االبتـزاز األ"وشدد على أن الشعب الفلسطيني  ."الصهيوني
معــالم صــفقة "، مؤكــدا أن السياســات األمريكيــة بشــأن الالجئــين، تعــد "غيــر كــاف"الســلطة ممــا يجــري 

 ، وقال إنه من أجل مواجهة هذه المخططات، يتوجب إيقاف السلطة للتنسيق األمني."القرن
 1/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ة العلمييعزي قيادة حماس بوفا رمضان عبد هللا .17

شـــّلح، األمـــين العـــام لحركـــة الجهـــاد اإلســـالمي، رســـالة عـــزاء لـــرئيس  عبـــد هللا عـــث رمضـــان: ببيـــروت
ر فيهـا عـن تعازيـه ومواسـاته لحركـة حمـاس بوفـاة المكتب السياسي لحركة حماس إسـماعيل هنيـة، عب ـ

لعلمي، الذي مثل وأشاد شّلح في رسالته بمناقب فقيد فلسطين المجاهد عماد ا المهندس عماد العلمي.
ـــارًا بفلســـطين وشـــعبها وقـــاوم  ـــه وقضـــيته، وكـــان ب ـــدؤوب لخدمـــة دين ـــه نموذجـــًا فـــي العمـــل ال فـــي حيات

وأكد أن المصاب بفقد القائد أبي همام هو مصاب واحـد، إذ  االحتالل دفاعًا عن األرض والمقدسات.
 لحركة الوطنية واإلسالمية.فقدنا وفقدت فلسطين رجاًل من رجالها الصادقين واألوفياء، وأحد أعمدة ا

 31/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وفد من حماس يلتقي قيادات أمنية لبنانية في بيروت .18
فـي لبنـان برئاسـة عضـو المكتـب السياسـي للحركـة عـزت الرشـق قيـادات  ،التقى وفد من حركة حمـاس
لقيـادات اللبنانيـة، القيـادي أســامة ورافـق الرشـق خـالل زيارتـه أمـس الثالثـاء ل أمنيـة لبنانيـة فـي بيـروت.

 حمدان، وممثل الحركة في لبنان علي بركة والمسؤول السياسي في لبنان أحمد عبد الهادي.
وزار الوفد المقر العام لقوى األمن الـداخلي فـي بيـروت، حيـث التقـى المـدير العـام اللـواء عمـاد عثمـان 

والتقـــدير لألجهـــزة األمنيـــة اللبنانيـــة علـــى  وقـــدم الشـــكر ورئـــيس شـــعبة المعلومـــات العقيـــد خالـــد حمـــود.
 صيدا واستهدفت أحد كوادر الحركة.بجهودها التي كشفت شبكة الموساد التي نفذت جريمة التفجير 
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والتقي الوفد كذلك مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن انطوان منصور في مكتبـه بـوزارة 
كــة حمــاس لمــدير المخــابرات الشــكر والتقــدير علــى اإلنجــاز وقــدم وفــد حر  الــدفاع الــوطني فــي اليــرزة.

الســريع الــذي حققتــه األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة بكشــف شــبكة االحــتالل الصــهيوني التــي اســتهدفت أحــد 
 كوادر الحركة في صيدا.

بدورهم أشاد قادة األجهزة األمنية اللبنانية بتعـاون حركـة حمـاس بـالتحقيق، مـا سـاعد فـي كشـف شـبكة 
 تالل الصهيوني، مؤكدين حرصهم على سالمة اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين في لبنان.االح

 31/1/2018، غزة ،موقع حركة حماس
 

 السياسيين لدى السلطة عن المعتقلين لإلفراجدعو حماس ت .19
عبــد الــرحمن شــديد، الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا األمنيــة إلــى  ،دعــا القيــادي فــي حركــة حمــاس: غــزة
راج الفـوري عـن المعتقلـين السياسـيين الـذين اعتقلـتهم مـؤخرا مـن بلـدتي عـالر وصـيدا، علـى خلفيـة اإلف

 العثور على العبوات الناسفة المعدة الستهداف قوات االحتالل في المنطقة.
وأكد شديد أن اعتقال السلطة لعدد من األسرى المحررين عقب اكتشـاف العبـوات، التـي أقـر االحـتالل 

عـدة السـتهدافهي يعـد تواطـؤا مـن قبـل السـلطة مـع سياسـات االحـتالل، بـل وتنفيـذا ألوامـره بأنها كانـت م
وأردف أن روايـــة الســـلطة حـــول العبـــوات روايـــة هزيلـــة تحـــاول مـــن  فـــي مالحقـــة المقاومـــة وتصـــفيتها.

 .خاللها التغطية على جريمتها في مالحقة المقاومة واستهدافها
 31/1/2018، الين أونفلسطين 

 
 الضفة  يواصل استهداف الحركة الطالبية في جامعات الحتاللا: حماس .21

رام هللا: قالـــت حركـــة حمـــاس إن قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي نفـــذت خـــالل األيـــام الماضـــية عـــددًا مـــن 
االعتقاالت في صفوف الحركة الطالبية فـي جامعـات الضـفة الغربيـة، كمـا قامـت بتمديـد اعتقـال عـدد 

يزة من موعد اإلفراج عنهم، في سياسة واضحٍة للتنكيـل بهـم وبـأحالمهم آخر من الطلبة، قبيل فترة وج
وقالت حماس إن سلطات االحتالل قـد كثفـت مـن اسـتهدافها للحركـة الطالبيـة بدايـة العـام  في الحرية.

الحـــالي، وقامـــت بمداهمـــة عـــدد مـــن منـــازل الطلبـــة ومســـاكنهم، واســـتدعاء محاضـــرين فـــي الجامعـــات 
هم، في محاولٍة منها لمنع تجدد االشتباكات والمظاهرات الرافضـة لالحـتالل الفلسطينية واحتجاز بعض

 وما يقوم به من تهويد ممنهج لمدينة القدس، وتنكيل متعمد بالشعب الفلسطيني.
 1/2/2018، لندن، القدس العربي
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 شهيد قسامي خالل عمله في أحد أنفاق المقاومة .21
ماس" استشهاد أحد مجاهديها في أثناء عمله في أحد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "ح

كتائـب فـي بيـان عسـكري الشـهيد محمـود عبـد الحـي الصـفدي الونعـت  أنفاق المقاومـة فـي مدينـة غـزة.
 عامًا( من حي الدرج بمدينة غزة، وقالت إنه استشهد في أثناء عمله في أحد أنفاق المقاومة.31)

 31/1/2018، غزة ،موقع حركة حماس
 

 عي إحباط عملية طعن شمال الخليلتالل يد  االح .22
ادعــى جــيش االحــتالل اإلســرائيلي، ظهــر يــوم األربعــاء، أنــه أحــبط عمليــة طعــن قــرب : هاشــم حمــدان

 إحدى المستوطنات المقامة على أراضي شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
قامـة علـى أراضـي شـمال وجاء أن جيش االحـتالل أحـبط عمليـة طعـن قـرب مسـتوطنة "نجوهـوت"، الم

الخليـــل، حيـــث اعتقـــل شـــابا فلســـيطنيا قـــرب المســـتوطنة كـــان يرتـــدي معطفـــا عســـكريا، ويحمـــل ســـكينا 
 ونقل الشاب الفلسطيني إلى أجهزة أمن االحتالل للتحقيق معه. وخريطة للمستوطنة.

 31/1/2018، 48عرب 
 

 : علينا إدارة الصراع مع الفلسطينيين دون حله اآلنليبرمان .23
وزيــر الجــيش اإلســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان فــي كلمــة فــي المــؤتمر الســنوي لمعهــد دراســات األمــن قــال 

القــومي اإلســرائيلي فــي جامعــة تــل ابيــب:" كــل مــا يمكننــا القيــام بــه هــو العمــل علــى إدارة الصــراع مــع 
اق الفلســطينيين، والحــل الوحيــد، فــي الوقــت الحاضــر، هــو التوصــل إلــى اتفــاق أكثــر محدوديــة، إن اتفــ

وزعـم ليبرمـان أن الـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس "ال يبحـث  سـالم دائـم هـو أمـر طمـوح جـدا اآلن".
 عن اتفاق، فهو يبحث فقط عن شراء الوقت ووقف عملية السالم".

وتــابع:" حــاول )رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق( إيهــود أولمــرت أن يفعــل كــل مــا يلــزم للتوصــل إلــى 
 مازن ما زال يقول ال ". اتفاق، لكن )عباس( أبو

 31/1/2018األيام، رام هللا، 
 

دخال بيروت للمالجئ .24  هو ملك لـ"إسرائيل" 9: حقل الغاز رقم ليبرمان يهدد باالجتياح البري للبنان وا 
أفيغدور ليبرمان، في كلمته  دفاعهدد وزير ال، أن هاشم حمدان عن، 31/1/2018، 48عرب نشرت 

 األربعاء، باالجتياح(، يوم INSSدراسات األمن القومي اإلسرائيلي )في المؤتمر السنوي للمعهد ل
 البري للبنان في الحرب القادمة، كما هدد ب دخال كل سكان بيروت إلى المالجئ.
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وفي حديثه عن احتماالت انـدالع الحـرب فـي الجبهـة الشـمالية، قـال ليبرمـان إن االجتيـاح البـري لـيس 
 ألمر ف ن الهدف هو إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن وبشكل حاسم.هدفا بحد ذاته، ولكن إذا اقتضى ا

وأضاف "ما رأيناه في كل المواجهات في الشرق األوسط هو أنه بدون جنود على األرض ف ن ذلك ال 
وتابع أن ذلك يتطلب جهدا كبيرا، وتكبد خسائر أيضا، مشيرا إلى أن "كل الخيـارات مفتوحـة،  ينتهي".

 ح البري حتى لو لم يتم ذلك فعال".ويجب االستعداد لالجتيا
وقــال أيضــا "ســنفعل كــل شــيء مــن أجــل التوجــه بــأقوى قــوة ممكنــة، ويجــب عــدم التــردد. ســنتقدم إلــى 
األمام بأسرع ما يمكن. لن نـرى صـورا مثـل الحـرب الثانيـة علـى لبنـان حيـث كـان سـكان بيـروت علـى 

ذا دخـل السـكان فـي إســرا ئيل إلـى المالجـئ، ف نـه فـي الحــرب البحـر وسـكان تـل أبيـب فــي المالجـئ. وا 
 القادمة ستكون كل بيروت في المالجئ. يجب أن يكون ذلك واضحا للطرف الثاني".

وأضاف أنه بالنسبة لألجهزة األمنية في إسرائيل ف نـه عنـد الحـديث عـن الجبهـة الشـمالية فـ ن الحـديث 
نمـــا علـــى ســـورية أيضـــا. اق إنـــه "يأمـــل أن يكـــون وقـــال فـــي هـــذا الســـي ال يقتصـــر علـــى لبنـــان فقـــط، وا 

السوريون على قدر كاف من التعقل وال يدخلوا الحرب، رغم أنه ليس من المؤكد أن لديهم القدرة على 
 قول ال لحزب هللا".

إسرائيل وصفت، أمس، عطاء لبنانيًا  ، أنوكاالت عن، 1/2/2018القدس العربي، لندن، وجاء في 
، وحثت "استفزازي جداً "دود البحرية بين البلدين بأنه للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة على الح

الشركات العالمية على عدم تقديم عروض. وقال ليبرمان، خالل مؤتمر حول األمن في تل أبيب 
ف ن … الذي هو ملك لنا بكل المقاييس 9عندما يطرحون عطاء يخص حقاًل للغاز يشمل االمتياز "

الشركات المحترمة )التي تقدم عروضًا في ". وأضاف "زيًا هناهذا يمثل تحديًا سافرًا وسلوكًا استفزا
المناقصة( هي في رأيي ترتكب خطأ فادحًا ألن هذا يخالف جميع القواعد والبروتوكوالت في حاالت 

 ."مثل هذه
 

 : إطالق أي صاروخ من لبنان يعني إعالن حرببينيت .25
نفتــالي بنيــت، يــوم ” البيــت اليهــودي“قــال وزيــر التعلــيم وزعــيم حــزب  عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط: - القــدس

لقد استخدمت إيران وكالء لمحاربة إسرائيل ألكثر من ثالثين عاما، لقد دفعنا الثمن العديـد ” األربعاء:
مـــن الضـــحايا، ولكـــن إيـــران لـــم تـــدفع شـــيئا، نحـــن نقاتـــل وكـــالء إيـــران فقـــط، إن إســـرائيل بحاجـــة إلـــى 

لمــــؤتمر الســــنوي لمعهــــد دراســــات األمــــن القــــومي وأضــــاف فــــي كلمــــة اليــــوم فــــي ا ”.اســــتراتيجية أوســــع
أنا ادعو إلى وضع استراتيجية تتناول البلد الذي يستضيف التهديـد، ” اإلسرائيلي في جامعة تل ابيب:

 ”.حزب هللا هو لبنان ولن نقبل أي فصل بين هذين الكيانين
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سـرائيل مـن قبـل إطالق أي صاروخ من لبنان على إسـرائيل سـيعني إعـالن حـرب علـى إ” وتابع بنيت:
 ”.الحكومة اللبنانية

 31/1/2018، رأي اليوم، لندن
 

 لالعتراف بضم الجوالن "عهد ترامب"استغالل  أردان: يجب .26
دعـــا مـــا يســـمى وزيـــر األمـــن الـــداخلي اإلســـرائيلي، جلعـــاد أردان، إلـــى االعتـــراف بمرتفعـــات وكـــاالت: 

. ولـم يحـدد أردان، "إسـرائيل"مـن  " يتجـزأجـزءًا ال" 1967عـام  "إسـرائيل"الجوالن السـورية التـي احتلتهـا 
تـل "فـي جامعـة  "اإلسرائيلي"في كلمة ألقاها، أمس، في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات األمن القومي 

 ، الجهة التي دعاها التخاذ هذا الموقف."أبيب
نحـــن فـــي عهـــد )الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب(، حيـــث ينبغـــي أن نقـــول مـــا هـــو "وأضـــاف أردان: 

( هــو الســبيل الصــحيح للمضــي قــدمًا، ولكــن علينــا "إســرائيل"صــحيح، االعتــراف بالقــدس )عاصــمة لال
 .""إسرائيل"أيضًا أن نعترف بالجوالن باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من 

. "تــدويل الصــراع"مــن جهــة ثانيــة، أشــار أردان إلــى أن الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس يســعى إلــى 
مســألة خطيــرة، إن عبــاس يــدّول الصــراع  "إســرائيل"بــاس( التفــاوض مـع إن رفــض أبــو مــازن )ع"وقـال: 

 . "، مع تجنبه المفاوضات المباشرة"إسرائيل"( ويضر ب"إسرائيل"ويدعم حركة المقاطعة )الدولية ل
 1/2/2018الخليج، الشارقة، 

 
 سرائيلية ترحب بضم هنية لقائمة اإلرهابالثقافة اإلوزيرة  .27

الثقافــة" بدولــة االحــتالل ميــري ريغــف بــالقرار األمريكــي القاضــي بوضــع  رحبــت وزيــرة: القــدس المحتلــة
 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة "اإلرهاب".

وزعمت ريغف أن وضع هنية على قائمة اإلرهاب من قبل أمريكا يعني أنها ال تتسامح مـع اإلرهـاب، 
 جهة إسرائيل، لذلك فالقرار األمريكي البالغ األهمية.أن غزة تنفق أموالها على حفر األنفاق لموا

 31/1/2018، فلسطين أون الين
 

 يدين نشر مجلس حقوق اإلنسان القائمة السوداء للشركات المستثمرة في المستوطنات دانون .28
عبد الحميد صيام:  أدان السفير اإلسرائيلي لدى االمم المتحدة، دانـي دانـون، بشـدة تقريـر  -نيويورك 

المتحدة الذي تضمن قائمة سوداء تتضمن معلومات عن عدد من  لألممس حقوق االنسان التابع مجل
ــة فــي القــدس الشــرقية والضــفة  ــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتل الشــركات االســرائيلية والدوليــة العامل
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شــــركات معظمهــــا إســــرائيلية  206وتضــــم القائمــــة الســــوداء مــــا مجموعــــه  الغربيــــة والجــــوالن الســــوري.
وتتضمن القائمة بنوكـا ومتـاجر وسلسـلة مطـاعم وخطـوط حـافالت وشـركات أمـن إسـرائيلية،  وأمريكية.

باإلضافة إلى شركات دولية عمالقة تعمل في توريد معدات أو خدمات تستخدم في بناء المستوطنات 
 أو صيانتها.

 31/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 اً ثانوي العباً  لبيد: نتنياهو أدار صفقة الغواصات ولم يكن .29
(، يوم األربعاء، INSSفي المؤتمر السنوي للمعهد لدراسات األمن القومي اإلسرائيلي ): هاشم حمدان

قــال رئــيس "يــش عتيــد"، يــائير لبيــد، إن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، بنيــامين نتنيــاهو، هــو الــذي أدار 
 صفقة الغواصات.

"، وأشــار إلـى مــا نشـر يــوم أمـس بشــأن 3000لـف وفـي كلمتـه تطــرق لبيـد إلــى قضـية الغواصــات، "الم
 استدعاء نتنياهو للتحقيق معه في هذه القضية.

وقال إنه سيتوجب على نتنياهو أن يقدم جوابا للمحققين على السؤال الذي يقلق األجهزة األمنية خالل 
نمـا هـو  الـذي أدارهـا السنة األخيرة، مضيفا أن "نتنياهو لـم يكـن العبـا ثانويـا فـي صـفقة الغواصـات، وا 

 بشكل شخصي".
 31/1/2018، 48عرب 

 
 ستة شهور بسبب بذاءاتهمدة حازان لالنائب بعد تلكنيست بالجنة األخالقيات  .31

قــررت لجنــة األخالقيــات التابعــة للكنيســت، يــوم األربعــاء، إبعــاد عضــو الكنيســت أورن : هاشــم حمــدان
ذاءاتــه. كمــا قــررت اللجنــة خصــم حــازان، مــن كتلــة "الليكــود"، عــن الكنيســت مــدة ســتة شــهور بســبب ب

جــاء قــرار لجنــة األخالقيــات هــذا بســبب تفوهــات حــازان البذيئــة ضــد عــدد مــن  أســبوع عمــل مــن راتبــه.
شـكاوى ضـده مـن  5أعضاء الكنيست، وخاصـة ضـد نـواب القائمـة المشـتركة، وذلـك فـي أعقـاب تقـديم 

 قبل نواب في الكتل البرلمانية.
اركة فـــي التصـــويت، ولكنـــه يمنـــع مـــن إلقـــاء خطابـــات أو تقـــديم وبموجـــب القـــرار يســـمح لحـــازان بالمشـــ
 استجوابات أو طرح اقتراحات قوانين.

 31/1/2018، 48عرب 
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 عضو كنيست سابق: سرقة معلومات سرية عن الغواصات اإلسرائيلية .31
كشــف عضــو الكنيســت الســابق، أريئيــل مرغاليــت، أن معلومــات ســرية حــول الغواصــات : رامــي حيــدر
شــركة "تيســنكروب" األلمانيــة للجــيش اإلســرائيلي تمــت قرصــنتها خــالل هجمــة ســايبر علــى التــي بنتهــا 

 الشركة، وأن أنظمة الغواصات السرية لم تعد سرية للغاية.
وجــاءت أقــوال مرغاليــت فــي مــؤتمر للســايبر عقــد فــي مدينــة تــل أبيــب، يــوم األربعــاء وأشــار إلــى أن 

ات التـي يمتلكهـا الجـيش اإلسـرائيلي مـن خـالل زرع الهاكر الذي سرق المعلومات السـرية عـن الغواصـ
 برنامج تجسس من نوع "حصان طروادة" بعد اختراقه حواسيب الشركة األلمانية.

 31/1/2018، 48عرب 
 

 "فصل عنصري"حزب ميرتس: ما يجري في األراضي الفلسطينية  .32
إن مـا يجــري حاليــًا القـدس: قالــت زعيمـة حــزب ميــرتس اليسـاري اإلســرائيلي المعـارض، زهافــا غلــؤون، 

 ”. فصل عنصري“في األراضي الفلسطينية هو نظام أبارتايد 
وقالت غلـؤون، فـي كلمـة لهـا اليـوم فـي المـؤتمر السـنوي لمعهـد دراسـات األمـن القـومي اإلسـرائيلي فـي 

ينبغــي أن يكــون االحــتالل حــاًل مؤقتــًا، لقــد حّولنــاه إلــى حــل دائــم، هنــاك اســم واحــد ” جامعــة تــل ابيــب:
 ”. ذلك: الفصل العنصري )أبارتايد(فقط ل

 ”. إن إسرائيل تحكم الماليين من الناس وتحرمهم من حقوق اإلنسان األساسية” وأضافت:
 ”. االحتالل هو جرح نازف في بلدنا” وتابعت غلؤون:

 31/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

ر جنوده جيش اإلسرائيليال .33  من مصير شاليط على حدود غزة يحذ  
المحتلــة  الفلســطينيةغيــر الجــيش اإلســرائيلي منظومــة قواعــد االشــتباك فــي األراضــي  محتلــة:القــدس ال

ووز ع تعليمات جديدة على جنوده القادمين من منطقة نابلس بشمال الضفة الغربية والمتجهـين صـوب 
 الحدود مع قطاع غزة، مفاده أن عصر "الرخاء األمني" قد انتهى.

جــرى توزيعهــا علــى جنــود لــواء "جفــاتي"، والــذين انتقلــوا مــن منطقــة  وبحســب التعليمــات الجديــدة التــي
نابلس إلى حـدود القطـاع، "فعلـيهم اليقظـة بشـكل كبيـري ألن أي إهمـال مـن جـانبهم سيصـبح مصـيرهم 

 كمصير الجندي المختطف السابق بالقطاع جلعاد شاليط".
 1/2/2018، الشرق، الدوحة
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 دود األردنتبدأ ببناء سياج جديد على ح "إسرائيل" .34
جــيش اإلســرائيلي فــي إقامــة ســياج ذكــي، مــزّود بتقنيــات إلكترونيــة وكــاميرات مراقبــة التــل أبيــب: شــرع 

متطورة، جنوب الجـوالن المحتـل قـرب الحـدود مـع األردن، علـى الـرغم مـن وجـود سـياجين هنـاك واحـد 
 إسرائيلي والثاني أردني.

بنـاء السـياج الجديـد يـتم بالتنسـيق مـع الجانـب وفي هذا السياق، أوضحت مصـادر أمنيـة إسـرائيلية أن 
 األردني كونه يمر بمحاذاة الحدود األردنية.

 31/1/2018األيام، رام هللا، 
 

 "إسرائيل" تحاول إخفاء "معلومات سرية" على اإلنترنت"هآرتس":  .35
ة تبـــذل "إســـرائيل" جهـــودا إلخفـــاء معلومـــات "ســـرية للغايـــة"، نشـــرها علمـــاء فـــي مؤسســـة رســـمي: الســـبيل

صــهيونية علــى الشــبكة اإللكترونيــة. وقالــت صــحيفة "هــترتس" اإلســرائيلية، يــوم الثالثــاء، إن نشــر هــذه 
المعلومــات الســرية تســبب "بصــدمة وتبــادل اتهامــات علــى مســتوى األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية، التــي 

 تحاول إزالة هذه المعلومات عن الشبكة". 
ألمنيـــــة إزالـــــة أي أثـــــر لهــــذه المعلومـــــات عـــــن الشـــــبكة وأضــــافت: "يحـــــاول المســـــؤولون فـــــي األجهــــزة ا

اإللكترونية، ولكنهم يواجهون صعوبات ألنه تم نسخ المعلومات ونشرها فـي عـدد مـن المنتـديات علـى 
 ولم تكشف الصحيفة عن فحوى هذه المعلومات، مكتفية بالحديث عن واقعة النشر.  الشبكة". 

 1/2/2018، السبيل، عم ان
 

 ب من مسؤولية انهيار غزةو هر لل ية للدول المانحةائيلإسر "هآرتس": خطة  .36
تــأتي فــي ســياق  ديــدةج ةالخطــة إســرائيلي تكشــف عــن صــحيفة هــترتس العبريــة أشــرف الهــور: -غــزة 

تخفيــف الضــغط الــدولي علــى تــل أبيــب، بســبب حصــارها المشــدد علــى قطــاع غــزة، وعقــب اإلنــذارات 
الوضــع فــي أي وقــت، مــع  "انفجــار"ي، ب مكانيــة التــي تلقتهــا الحكومــة مــن المســتوى العســكري واألمنــ

 زيادة نسب الفقر وتفشي البطالة.
وحســب مــا جــرى كشــفه، فــ ن الخطــة ســتقدمها إســرائيل لمــؤتمر المــانحين الــذي بــدأ أمــس أعمالــه فــي 
العاصــمة البلجيكيـــة بروكســـل، مـــن أجـــل الحصـــول علـــى تمويـــل دولـــي، وتشـــمل بنـــاء محطـــات تحليـــة 

نشاء خطوط للغاز، وتطوير المنطقة الصناعية للمياه، وتوليد للكهربا  . "إيرز"ء، وا 
وستطلب عبر ممثلها في االجتماع من المجتمع الدولي أن يتجند لتمويل الخطة التي تقدمها، والبالغة 

وسيقتصر دور إسرائيل على تقديم أوراق الخطة للمـانحين مـن دون  تكلفتها نحو مليار دوالر أمريكي.
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دي اهتمامهـا بالمسـاهمة بالمعرفـة والتكنولوجيـا للمشـاريع، مـن دون أن تـدفع فلسـا تمويل المشاريع، وتبـ
 في إدخال مواد البناء. "ليونة"واحدا، وستبدي حسب المزاعم 

ويمثل الجانب اإلسرائيلي وزير التعاون اإلقليمي تساحي هنغبي، الذي سيتولى تقـديم الخطـة، ومنسـق 
 ة الجنرال يوآف مردخاي.الحكومة في األراضي الفلسطينية المحتل

 1/2/2018، القدس العربي، لندن
 

 مبامصادر إسرائيلية: نتنياهو أصبح قناة اتصال بين بوتين وتر  .37
قالت مصادر سياسية في تل أبيـب، إن إحـدى أهـم المهمـات السياسـية التـي : نظير مجلي - تل أبيب

قنــاة اتصــال وتواصــل بــين الــرئيس يقــوم بهــا رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، هــي تشــكيله 
 .ترامبي دونالد مريكالروسي فالديمير بوتين، والرئيس األ

وأكدت هـذه المصـادر أن كثـرة اللقـاءات بـين نتنيـاهو وبـوتين )تسـع مـرات خـالل سـنتين(، ال تسـتهدف 
نــاول التنســيق بــين البلــدين فــي ســوريا، وال التباحــث فــي مســتقبل ســوريا والنفــوذ اإليرانــي فحســبي بــل تت

 ي إزاء الشرق األوسط والعالقات بين البلدين.مريكإيجاد سبل لتعميق الحوار الروسي األ
، يسعى ألداء دور في التقريب بينهمـا ترامبونتنياهو، الذي يقيم عالقات ممتازة مع الرئيسين بوتين و 

التقـارب، أن  ووضع خريطة طريق لمصالح البلدين في المنطقة. والثمن الذي يطلبه نتنيـاهو لقـاء هـذا
 يحقق تفهما روسيا للمطالب اإلسرائيلية بشأن الوجود اإليراني في سوريا والمنطقة.

 1/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 استطالع: أكثرية تريد أغلبية يهودية والتوتر األكبر مع المواطنين العرب .38
ي اإلسرائيلي، وهو بحث نشر معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، مؤشر األمن القوم: رامي حيدر

ـــيفحص مـــدى الشـــعور بـــاألمن والخـــوف مـــن  ـــه المعهـــد كـــل عـــام ل مبنـــي علـــى اســـتطالع واســـع يجري
التهديـــدات األمنيـــة التـــي تواجـــه إســـرائيل، وكـــذلك حجـــم الرضـــا عـــن رد الفعـــل اإلســـرائيلي اتجـــاه هـــذه 

 التهديدات، ومن ضمنها عمل السياسيين واألجهزة األمنية.
ن المســـتطلعين كــانوا مـــن اليهــود فقـــط، باســتثناء ســـؤال واحــد حـــول حــل "دولتـــين وأشــار المعهـــد إلــى أ

 لشعبين"، أي أن الشريحة التي اختاروها لم تتطرق ألي مواطن عربي أو أي أجنبي مقيم في البالد.
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 التهديدات األمنية
ت قلــق (، كــان الســؤال األول للجمهــور اإلســرائيلي، هــل أنــ2018-2017وفــي البحــث للعــام األخيــر )

أنـه قلقـون مـن  %37من التهديدات األمنية الخارجية أن من التهديـدات االجتماعيـة الداخليـة، وأجـاب 
قـالوا  %39إنهـم قلقـون مـن التهديـدات االجتماعيـة الداخليـة، و %24التهديدين بنفس القدر، فيما قال 

 إنهم قلقون من التهديدات األمنية الخارجية.
الجبهـة الشـمالية )سـورية  %31رجي األكبر على دولة إسـرائيل، اعتبـر وعن سؤال ما هو التهديد الخا

لكــل  %21ولبنــان( هــو التهديــد األكبــر، وتــاله النــووي اإليرانــي و"الصــراع العربــي اإلســرائيلي" بنســبة 
إن "العمليات  %9إن التهديد األكبر هو حركة حماس في قطاع غزة، وقال  %13منهما، فيما اعتبر 
 فقط أن عزلة إسرائيل الدولية هي التهديد األكبر. %5تهديد األكبر واعتبر اإلرهابية" هي ال

وتطرق البحث إلى رأي الجمهور حول إمكانية نجاح إسرائيل في التعامل مع خمسة تحديات رئيسـية، 
إنهــم يــرون  %85األول هــو حــرب تنــدلع علــى الحــدود الشــمالية وفــي ذات الوقــت فــي غــزة، وأجــاب 

أن إسرائيل تستطيع التعامل مع "العمليات اإلرهابية الصعبة  %83ذلك، فيما رأى إسرائيل قادرة على 
أن ب مكــــان إســــرائيل التقريــــب بــــين القطاعــــات االجتماعــــات المختلفــــة، وقــــال  %71والمتتاليــــة"، ورأى 

أن إسـرائيل تسـتطيع التعامـل  %58إن إسرائيل قادرة على محاربـة الفسـاد فـي السـلطة، واعتبـر  66%
 ي إلسرائيل.مريكخفض الدعم األ بنجاح مع

وهذا العام حول القيمة األهم لدة اليهود فـي إسـرائيل،  1988وقارن البحث بين نتائج االستطالع عام 
قـالوا إنهـم يريـدون دولـة  %33أن القيمـة األهـم لـديهم هـي أن يعيشـوا بسـالم،  %34وفي حينه أجـاب 

رض إســرائيل الكاملــة )تشــمل الضــفة الغربيــة إنهــم يريــدون أ %19ذات غالبيــة يهوديــة، فــي حــين قــال 
فقــط إنهــم يريــدون دولــة ديمقراطيــة تمــنح جميــع مواطنيهــا حقوقًــا سياســية  %15وقطــاع غــزة(، وقــال 

 متساوية.
مــن اليهــود إنهــم يريــدون دولــة ذات أغلبيــة يهوديــة،  %49(، قــال 2018أمــا فــي االســتطالع الحــالي )

يريـدون  %17تمنح جميع مواطنيها حقوًقا سياسية متسـاوية، قالوا إنهم يريدون دولة ديمقراطية  18%
 يريدون أرض إسرائيل الكاملة. %16العيش بسالم و

 
 القضية الفلسطينية

وحول القضـية الفلسـطينية، أو مـا سـماه معهـد أبحـاث األمـن القـومي "الصـراع اإلسـرائيلي الفلسـطيني"، 
إن الخيار األفضل هو وجـود حـل  %39قال سأل االستطالع عن الخيار األفضل بالنسبة إلسرائيل، 

قــالوا إن الخيــار اإلســرائيلي األفضــل هــو ضــم المســتوطنات فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة  %18دائــم، 
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قالوا إن الخيار األفضل هـو تسـويات مرحليـة لالنفصـال عـن الفلسـطينيين،  %17للسيادة اإلسرائيلية، 
إن الخيـــار  %11ضـــع القـــائم، فـــي حـــين قـــال قـــالوا إن الخيـــار األفضـــل هـــو الحفـــاظ علـــى الو  15%

 األفضل هو ضم كل الضفة الغربية إلسرائيل.
وتطرق البحث إلـى أكثـر التـوترات بـين القطاعـات المختلفـة فـي إسـرائيل التـي تقلـق المـواطنين اليهـود، 

ين قالوا إنـه التـوتر بـين المتـدين %21أن التوتر بين العرب واليهود هو أكثر ما يقلقهم،  %41وأجاب 
رأوا انـه التـوتر الطبقـي، فـي حـين قـال  %15قالوا إنه التوتر بين اليمين واليسـار،  %20والعلمانيين، 

 فقط إن أكثر ما يقلقهم هو التوتر بين الطوائف اليهودية المختلفة. 3%
 %35عاًمـا، وقـال  70وسأل البحث عـن اإلنجـاز األكبـر الـذي حققتـه دولـة إسـرائيل منـذ إقامتهـا قبـل 

أن اإلنجــاز األكبــر هــو جمــع شــتات  %25حفــظ علــى االمــن وبنــاء جــيش قــوي، فــي حــين رأى إنــه ال
قــالوا إن اإلنجــاز  %11قــالوا إنــه بنــاء اقتصــاد قــوي وثابــت،  %13اليهــود مــن مختلــف دول العــالم، 

قــالوا إن اإلنجــاز هــو بنــاء قــوة علميــة وتكنولوجيــة  10األكبــر هــو ترســيخ ثقافــة ديمقراطيــة وسياســية، 
 أن اإلنجاز هو بناء دولة رفاه اجتماعي. %6في حين رأى  رائدة،
من اليهود إنهم يؤيدون شن الجيش اإلسرائيلية غارات وعمليات عسكرية أكثر عدًدا ودقة  %66وقال 

ضد حزب هللا اللبناني، على ضوء زيادة قوته في الجبهة الشمالية، حتى لو كان الثمن اندالع حرب، 
 د ذلك.من اليهو  %34في حين عارض 

إن الـثمن سـيكون بقـاء  %46وعن الثمن المترتب علـى فشـل العمليـة السياسـية مـع الفلسـطينيين، قـال 
قـالوا إن المجتمـع الـدولي  %19قالوا إنه الثمن سيكون انـدالع انتفاضـة جديـدة،  %25الوضع القائم، 

الـثمن سـيكون  أن %10سيجبر إسرائيل على إنهـاء السـيطرة علـى المنـاطق المحتلـة، فـي حـين اعتبـر 
 اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب مثل ضم مستوطنات للسيادة اإلسرائيلية.

مـنهم  %53وعن رأي المواطنين اليهود حول اقتراح ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة، عـارض 
مــنهم ضــم الكتــل االســتيطانية بقــرار أحــادي  %24أي ضــم وفــق قــرار أحــادي الجانــب، فــي حــين أيــد 

ضــم الضــفة  %8أيــدوا ضــم جميــع المنــاطق االســتيطانية بقــرار أحــادي الجانــب، وأيــد  %15ب، الجانــ
 الغربية بالكامل بقرار إسرائيلي فقط.

يثقـون  %86إنهـم يثقـون بـالجيش،  %90وعن ثقة المواطنين اليهود فـي المؤسسـات اإلسـرائيلية، قـال 
يثقـــــون  %51العـــــام )الشـــــاباك( ويثقـــــون بجهـــــاز األمـــــن  %82باالســــتخبارات الخارجيـــــة )الموســـــاد(، 

 بالشرطة.
 

 "دولتين لشعبين"
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 من اليهود على ذلك. %45من عن تأييدهم لحل دولتين لشعبين، في حين اعترض  %55وأعرب 
، 2017و 2015و 2012واســـتعرض البحـــث نتـــائج الموافقـــة علـــى حـــل دولتـــين لشـــعبين فـــي األعـــوام 

، وفي العام %60إلى  2015ضت النسبة عام هذا الحل، وانخف %69أيد  2012وتبين أنه في عان 
 .%55الحالي انخفضت إلى 

ـــين لشـــعبين"، وبحســـب نتـــائج  واســـتطلع البحـــث آراء المـــواطنين العـــرب فـــي إســـرائيل حـــول حـــل "دولت
 .%4إنهم يؤيدون هذا الحل في حين يعارضه  %96االستطالع، قال 

إلــى متــدينين وعلمــانيين، وفــي أوســاط وقســم البحــث المــواطنين اليهــود الــذين أجــابوا عــن هــذا الســؤال 
فـي أوسـاط المتـدينين  %20، فـي حـين أيـده %28حل دولتين لشعبين وعارضه  %72العلمانيين أيد 

 .%80وعارضه 
 

 تهديدات خارجية
من المواطنين اليهود أن تعزيز الوجود اإليراني في سورية يهـدد األمـن اإلسـرائيلي بدرجـة  %85ورأى 

أنـــه ال يشـــكل تهديـــًدا علـــى  %2أنـــه ال يشـــكل تهديـــًدا كبيـــًرا، فـــي رأى  %13كبيـــرة، فـــي حـــين اعتـــر 
 اإلطالق.

من المواطنين اليهود المقولة إن القيادة العسكرية تمكنت من لجـم الحكومـة بكـل مـا يتعلـق  %55وأيد 
 منهم. %45باستعمال القوة العسكرية ضد الفلسطينيين، في حين عارضها 

إنــه صــحيح، فــي حــين  %66ادة العســكرية للحكومــة صــحيًحا، قــال وحــول الســؤال إذا كــان لجــم القيــ
 غير صحيح. %34اعتبره 

إنهــم يــرون ضــرورة تفعيــل قــوة  %52وحــول طــرق مواجهــة تهديــد حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة، قــال 
قالوا إنهم يرون ضـرورة القضـاء  %31الردع من خالل شن عملية عسكرية ضد الحركة في القطاع، 

رأوا أن الحــل يكــون بفــك  %12للحركــة، حتــى لــو كــان الــثمن احــتالل القطــاع،  علــى الــذراع العســكري
 ضرورة التفاوض المباشر مع حماس. %5الحصار وتحسين جودة حياة سكان قطاع غزة، في رأى 

مـن المـواطنين اليهـود علـى المقولـة: "هنـاك تعليمـات إطـالق نـار واضـحة للجـيش خـالل  %57ووافق 
ليــات اإلرهابيــة، يمنــع قتــل مخــرب ال يشــكل تهديــًدا"، فــي حــين عارضــها التعامــل مــع مخــربين فــي العم

43%. 
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 اأمريكيهود 
إنــه عــن  %38ا بالحفــاظ علــى األمــن القـومي اإلســرائيلي "، قــال أمريكــوعـم ســؤال "كيــف يســاهم يهـود 

ق اعتبـروا انـه عـن طريـ %29طريق التأثير على دعم الواليـات المتحـدة إلسـرائيل فـي الحلبـة الدوليـة، 
قـــــالوا إنــــه عـــــن طريـــــق التبـــــرع  %23ي إلســـــرائيل، مريكـــــالتــــأثير علـــــى الـــــدعم األمنـــــي والعســــكري األ

أن مســـاهمتهم تكــون عـــن طريــق محاربـــة  %10للمؤسســات والمبــادرات اإلســـرائيلية، فــي حـــين اعتبــر 
 حركات المقاطعة والمنظمات الداعية لنزع الشرعية عن إسرائيل.

سرائيل، قال وعن العالقة بين الجاليات اليهودي إنه ال تغييـر طـرأ علـى  %50ة في الواليات المتحدة وا 
مــــنهم أن هنــــاك نفــــوًرا بــــين  %21أنهــــا أصــــبحت أقــــوى، واعتبــــر  295هــــذه العالقــــة، فــــي حــــين رأى 

 ية واإلسرائيلية.مريكالجاليات اليهودية األ
المحافظـة فـي إن السـبب هـو تعامـل إسـرائيل مـع التيـارات اإلصـالحية و  %65وعن سبب النفور، قال 

يرون أن السبب هو الفجوة بين الطرفين بكل ما يتعلق بالموقف من القضية  %16الواليات المتحدة، 
قالوا إن السبب هو كبر الفجوة بالمواقف من القيم الليبرالية مقابل القـيم المحافظـة،  %14الفلسطينية، 

قامـــة دولــــة  آخـــرون أن الســـبب هــــو تتكـــل الــــذاكرة حـــول المحرقـــة %14فـــي حـــين اعتبــــر  اليهوديــــة وا 
 إسرائيل.

 %83وعن رأي المواطنين اليهود بالعالقة بين إسرائيل والجاليات اليهودية في الواليـات المتحـدة، قـال 
أن الشــعب اليهــودي يملــك مركــزين  %17إن إســرائيل هــي مركــز الشــعب اليهــودي، فــي حــين اعتبــر 

 واليات المتحدة.رئيسيين يتماثالن في الحجم واألهمية، هما إسرائيل وال
 31/1/2018، 48عرب 

 
 يوصي بإعادة إعمار غزة بدون نزع سالح حماس اإلسرائيلي" األمن القومي"مركز  .39

دعا مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، حكومة تل أبيب، إلى العمل علـى إعـادة : صالح النعامي
 حها. إعمار قطاع غزة، حتى بدون موافقة حركة "حماس" على التخلص من سال

وفي دراسة أعّدها كل من الجنرال أودي ديكل، والباحثة عينات كورتس، ونشرها يوم األربعـاء، ضـمن 
مشروع بحثي واسع حول عالقة إسرائيل بغزة، حث المركز حكومة بنيـامين نتنيـاهو علـى التنـازل عـن 

الفصــائل األخــرى مطلبهــا بــربط الســماح بتنفيــذ مشــاريع إعــادة اإلعمــار بموافقــة حركــة "حمــاس" وبقيــة 
 على التخلص من سالحها.

وحســب الدراســة، فــ ن المخــاطر االســتراتيجية التــي تتعــرض لهــا إســرائيل مــن جــراء تــدهور األوضــاع 
االقتصادية في قطاع غزة كبيرة جدا، مما يستدعي أن تعيد تل أبيـب بشـكل جـذري موقفهـا مـن قطـاع 
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ية في قطاع غـزة، الـذي مـن المتوقـع أن يبلـغ ونوهت الدراسة إلى أن تهاوي األوضاع االقتصاد غزة. 
من خالل انهيار تام لكل المؤسسات الخدماتية في القطاع، تمثل تهديدا استراتيجيا  2020ذروته عام 

 من الطراز األول إلسرائيل. 
وأوضــح معــّدا الدراســة أن انهيــار قطــاع الخــدمات والمرافــق فــي قطــاع غــزة سيفضــي حتمــا إلــى انــدالع 

 ة مع حركة حماس، ستفضي إلى تهديد العمق اإلسرائيلي بشكل كبير. مواجهة عسكري
وأشارت الدراسة إلى أن أية مواجهة جديدة مع القطاع ستفضي إلـى تـدهور المكانـة الدوليـة واإلقليميـة 
إلسرائيل. ونوهت إلى أن سقوط عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين في المواجهة القادمة، إلى جانب 

ئل بالبنى التحتيـة المتهاويـة أصـال، سـيدفع دول العـالم والمنظمـات الدوليـة إلـى توجيـه إلحاق ضرر ها
 انتقادات حادة إلسرائيل.

وأشارت الدراسة إلى أنه يتوجـب تنفيـذ مشـاريع إعـادة اإلعمـار، بحيـث تفضـي إلـى تمكـين السـلطة مـن 
ر والــدول العربيــة إعــادة ســيطرتها علــى قطــاع غــزة، ممــا يســتدعي التنســيق مســبقا مــع الســلطة ومصــ

والمجتمع الدولي. وأوضحت أنه يتوجب أن تصـر إسـرائيل علـى اشـتراط تنفيـذ مشـاريع إعـادة اإلعمـار 
بموافقة حركة حماس على ضمان فترة هدوء أمنية طويلة المدى ومتواصـلة، إلـى جانـب تعهّـد الحركـة 

 بعدم استغالل مشاريع إعادة اإلعمار من أجل تعزيز قوتها العسكرية.
ثت الدراسة على تشكيل فريـق مـراقبين مـن جنسـيات متعـددة لفـرض رقابـة علـى قطـاع غـزة، بحيـث وح

يهـــدف إلـــى منـــع حمـــاس مـــن تعزيـــز قوتهـــا العســـكرية، مـــن خـــالل االنتشـــار علـــى المعـــابر الحدوديـــة 
والسواحل لمنع تسلل األسلحة والعتاد لحركة حماس. ويرى معدا الدراسة أن فريق الرقابة، الذي يمكـن 

يشارك فيه ممثلون عن دول في المنطقة، يجب أن يمنع دخول مواد ذات استخدام مـزدوج، بحيـث  أن
يمكـــن اســـتخدامها فـــي عمليـــات إعـــادة اإلعمـــار، وفـــي الوقـــت ذاتـــه يمكـــن توظيفهـــا فـــي بنـــاء األنفـــاق 

 والوسائل القتالية. 
 31/1/2018العربي الجديد، لندن، 

 

 جنوب نابلسشجرة زيتون  100 يقتلعون يهود مستوطنون .04
شجرة زيتون من أراضي قرية ياسوف جنوب  100اقتلع مستوطنون، يوم األربعاء، نحو : نابلس

وقالت مصادر محلية، إن مستوطني مستوطنة "رحاليم" اقتلعوا  نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
 شجرة زيتون من أراضي القرية، تعود للمواطن محمد صالح جازي. 100نحو 

 31/1/2018لإلعالم،  الفلسطينية يالرأ وكالة
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 الحصار ويصنع قاربًا من البالستيك الخالص يخترقجباليا: صياد  .04
المفروض على  اإلسرائيلينجح الصياد خليل سعد في اختراق جدار الحصار  عيسى سعد هللا:

 المواد التي تدخل في صناعة مراكب الصيد الصغيرة إلى قطاع غزة. إدخال
 قارب من البالستيك الخالص "البالي". أول( من صناعة عاما 47وتمكن سعد )

وحقق القارب الجديد الذي تتدنى تكلفته عن تكلفة القارب المصنع من مادة "فيبر جالس" والخشب 
بأكثر من أربعة آالف شيكل نجاحًا باهرًا في اإلبحار والمناورة والتعامل مع التوتر البحري الذي 

ياد جهاد السلطان عضو نقابة الصيادين والذي قاد بنفسه المركب يحدث فصل الشتاء كما يقول الص
 داخل البحر.

 1/2/2018هللا،  رام األيام،
 

 على مسجد حسن بيك في يافا عنصرياعتداء  .04
، ليس األول من نوعه، فجر اليوم الخميس، على ارتكب أحد العنصريين اليهود اعتداءً : هاشم حمدان

 مسجد حسن بيك في مدينة يافا.
ال إمام وخطيب مسجد حسن بيك، أحمد أبو عجوة، إن شخصا اقترب من أحد المصلين عند وق

بوابة المسجد، وسأله إن كان هذا مسجد، وعندما أجابه باإليجاب، بدأ المعتدي بتوجيه الشتائم 
 لإلسالم والمسلمين، ثم ألقى زجاجة تحتوي على مادة مجهولة تحطمت عند ساحة المسجد الخارجية.

"هذا ليس االعتداء األول من نوعه، ولألسف لن يكون األخير ضمن سلسلة االعتداءات وأضاف 
 الطويلة على المسجد".

 1/2/2018، 48عرب 
 

 عملياته االنتقامية في جنين لليوم الرابع عشر يواصلجيش االحتالل  .04
 ، وسط إطالقمدينة جنيناقتحمت من جديد قوات كبيرة من جيش االحتالل تلك  محمد بالص:

وسرعان ما ضربت قوات االحتالل، حصارا محكما على الحي  الرصاص وقنابل الصوت والغاز.
الذي تعيش فيه عائالت جرار في "وادي برقين"، ليجبر الجنود عددا من تلك العائالت على الخروج 

 عاما(، 22من مساكنها في عتمة الليل وأجوائه الباردة، بذريعة البحث عن الشاب أحمد نصر جرار )
"، بعد اتهامه بتنفيذ عملية إطالق 1والذي باتت أجهزة أمن االحتالل تطلق عليه اسم "المطلوب رقم 

 نار أدت إلى مقتل مستوطن جنوب نابلس، في التاسع من الشهر الماضي.
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وأكدت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات االحتالل المخيم، ما أسفر عن 
سماعيل الرخ، وأحمد محمد العامر بالرصاص الحي في الساق، فيما اعتقلت إصابة الشابين محمد إ

الشاب محمد إسماعيل جرار شقيق الشهيد أحمد جرار، بعد دهم منزل ذويه في "واد برقين"، 
ومحاصرة عدد من منازل أقربائهم، والشاب أحمد حسام طوقان، من جنين، بعد اقتحام مكان عمله 

 ية، ونقلتهما إلى مكان مجهول.يكمر في الجامعة العربية األ
وتواصل قوات االحتالل، لليوم الرابع عشر على التوالي، عملياتها العسكرية في محافظة جنين، 

 عقب استشهاد جرار وهدم منازل عائلته في "واد برقين".
 1/2/2018هللا،  رام األيام،

 
 األقصى المسجد يقتحمون باحات المستوطنينعشرات  .00

يوم األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك  اقتحم عشرات المستوطنين صباح: "بترا" –السبيل 
 األقصىالعامة وشؤون المسجد  اإلسالمية األوقافوقال مدير عام دائرة  بمدينة القدس المحتلة.

االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من  إنبالقدس، لمراسل )بترا(، 
 شرطة وقوات االحتالل الخاصة المدججة بالسالح.

من بين المستوطنين عددا من ُغالة المتطرفين اليهود والحاخامات، الذين أدى قسم  أنوأشار إلى 
طنين نفذوا جوالت مشبوهة المستو  أنمنهم صلوات وشعائر صامتة بالزي التلمودي التقليدي. مؤكدا 

شروحات حول الهيكل المزعوم، وسط حالة من  إلىواستمعوا  األقصىواستفزازية في ساحات المسجد 
    الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين.

 31/1/2018، عم ان، السبيل
 

 الوقود لنفاد بغزة صحية مراكز سبعة في الخدمات توقفالصحة: وزارة  .04
وزارة الصحة في غزة أن أزمة الوقود التي تعانيها تسببت بتوقف مولدات كهربائية في  أعلنت: غزة

وأكدت لجنة إدارة األزمة في الوزارة أن الوضع الصحي دخل  سبعة مراكز صحية في قطاع غزة.
ودعت  مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة الوقود، مطالبًة الجهات المانحة بالتدخل الفوري إلنهائها.

 عمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة.لشركة توزيع الكهرباء  اللجنة
 31/1/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 وتستقبل آخر قرية المغير تود ع فتاها الشهيد ليث .04
فى رام هللا، عامًا( تغادر مسستش 16بينما كانت جنازة الفتى ليث أبو نعيم ): محمد يونس  -رام هللا 

، كانت تشق الصمت صرخة طفل جديد يولد في المستشفى "المغير"أمس، لدفنه في تراب قريته 
 ."ليث"نفسه لسيدة من البلدة ذاتها، وتطلق عليه عائلته االسم نفسه 

هذا قدر شعبنا، "وقالت محافظ رام هللا ليلى غنام، التي جاءت للمشاركة في جنازة الفتى الشهيد: 
 ."ث بألم، لكننا نستقبل ليثًا جديدًا بأمل جديدنوّدع لي

وقتل الجيش اإلسرائيلي الفتى الصغير، ليث، عندما تصدى هو ومجموعة من أبناء القرية الصغيرة 
الشرق من مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية، لمجموعة من الدوريات العسكرية التي  إلىالواقعة 

 ثاء.اقتحمت القرية مساء الثال
للمشاركة في تشييع جثمان ليث، واصطّفوا بالمئات لتقبيل جبينه واحدًا تلو  "المغير"ى أهالي وتداع

 اآلخر. 
 1/2/2018الحياة، لندن، 

 
 عوا على عريضة رسمية للمطالبة باإلفراج عن عهدشخصية وق  مليون  1.36: والد عهد التميمي .04

يرة عهد التميمي، رسالة لها بمناسبة عيد وجه باسم التميمي، والد الطفلة الفلسطينية األس: وكاالت
الذي صادف، أمس األربعاء، وتمنى خاللها أن تظل قوية وصامدةي ألنه ال مفر من  17لـميالدها ا

 ."اإلسرائيلي"ذلك في سبيل مواجهة االحتالل 
ل عهد، أنه ُمِنَع من زيارتهاي ألنه أسير سابقي ورفض االحتال الطفلة والد ،وأوضح باسم التميمي

ألف شخصية  360إن هناك مليونًا و"السماح له بزيارتها هي أو والدتها ناريمان التميمي، وقال: 
وقعوا على عريضة رسميةي للمطالبة باإلفراج عن عهد بشكل فورى من سجون االحتالل، وسيقوم 

هي حتى يقوموا باإلفراج عنها  "اإلسرائيلية"بتسليمها لعدة جهات دوليةي للضغط على السلطات 
 ."ووالدتها

 1/2/2018الشارقة،  الخليج،
 

 مركز حقوقي: سياسة إسرائيلية ممنهجة لقتل أكبر عدد من المتظاهرين السلميين .04
قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، يوم األربعاء، إن القيادة العسكرية والسياسية : غزة

ن في صفوف المتظاهرين السلميين اإلسرائيلية، أقرت سياسة إليقاع أكبر عدد من القتلى والمصابي
 الفلسطينيين.



 
 
 
 

 

 30 ص             4542 العدد:             2/1/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

وأشار المركز في تقرير له، إلى أنه في جريمة جديدة من جرائم االستخدام المفرط للقوة المسلحة 
المميتة، قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، طفال فلسطينيا في السابعة عشرة من عمره أثناء 

 ة رام هللا.اقتحامها قرية المغّير، شمال شرق مدين
وقال: تعكس األساليُب المت َبَعُة من ِقَبِل جنود االحتالل في استهداف المتظاهرين الفلسطينيين سياسة 
ممنهجة أقرتها قياداتهم العسكرية والسياسية، بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى والمصابين في 

فت من استخدام الذخيرة الحية وأظهرت متابعة طواقم المركز أن تلك القوات كث صفوف المتظاهرين.
في مواجهة المدنيين العزل في عشرات الحاالتي وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة 
لمدنيين في تظاهرات سلمية، علًما أن المتظاهرين لم يشكلوا أي إيذاء، أو تهديد لحياة جنود 

 االحتالل.
 31/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 "الميزان": قطاع غزة مقبل على كارثة انهيار األوضاع االقتصادية واالجتماعية .04

قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان، إن قطاع غزة سيشهد كارثة لن يكون بمقدور السكان تحملها : غزة
 خالل أشهر معدودات إذا ما استمر تجاهل األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

اعل وعاجل من المجتمع الدولي وكافة األطراف إلنقاذ الحياة في هذا المكان وطالب بتدخل ف
والحيلولة دون تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية ستهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وأن يبادر 

 إلى تقديم مساعدات عاجلة للقطاع الحكومي ولـ "األونروا" والمؤسسات األهلية.
 31/1/2018، (وفا) الفلسطينية اتوالمعلوم األنباء وكالة

 
 االحتالل يعتقل والدة شهيد وطفلتها بالقدس .44

والدة شهيد وطفلتها، من بلدة قطّنة شمال  ء،فجر يوم األربعا، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي
ووفق مصادر فلسطينية، ف ن تلك القوات اعتقلت رسيلة والدة الشهيد  غرب مدينة القدس المحتلة.

عاما، بعد دهم منزلها، واقتادتهما إلى مركز توقيف  14ماسنة وطفلتها التي تبلغ من العمر محمد ش
مواطنا من  12ووفق مصادر فلسطينية أيضا، اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم  وتحقيق تابع لها.

من جهة ثانية، عاودت سلطات االحتالل صباح  مناطق مختلفة في الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.
ليوم مداهمة بلدة العيسوية شمال شرق القدس، واقتحمت عددا من المنازل دون أن يعرف هدف ا

 االقتحام.
 31/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 المتحف الفلسطيني يختتم معرض "تحيا القدس" .44

اختتم المتحف الفلسطيني معرضه االفتتاحي "تحيا القدس" الذي استمر أكثر من خمسة أشهر 
ووفق القائمين على المعرض، ف ن رسالته وصلت من خالل التفاعل بصورة . فنانا 57بمشاركة 

ألف زائر، وتنفيذ زيارات تفاعلية مع أكثر من سبعين مدرسة وجامعة،  16مباشرة مع أكثر من 
 27فعالية ضمن البرنامجين العام والتعليمي. وانطلق المعرض يوم  66إضافة إلى تنظيم 

تى مساء اليوم في مقر المتحف في بيرزيت، وحاليا يستعد المتحف واستمر ح 2017أغسطس/آب 
 إلطالق معرضه القادم في مارس/آذار المقبل.

وعمل المتحف الفلسطيني على إنتاج هذا المشروع والمعرض متعدد األوجه لتسليط الضوء على 
ثارة الحراك الثقافي حولها، إضافة إلى تقديم طرح  حاضر مدينة القدس المعيش ودعم سكانها وا 

 مغاير عن المدينة واستكشافها باعتبارها مجازيا نموذجا شهد نشوء العولمة وانهيارها.
 31/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 وزير الخارجية المصري يدعو لتحرك دولي إلحياء عملية السالم .52

ماع الوزاري أمام االجت كلمتهشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في : محمد الشاذلي -القاهرة
على أن التوصل إلى حل عادل ، اإلستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية، في بروكسل

. وحض المجتمع الدولي "يدعم األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهاب في المنطقة"للقضية الفلسطينية 
القدس  التحرك من أجل إحياء عملية السالم بما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها"على 
البدء في التنفيذ الفعلي للمشاريع التنموية وتقديم أشكال الدعم ". كما طالب الجهات المانحة بـ"الشرقية

، بعدما "كافة للتخفيف من وطأة الوضع االقتصادي واالجتماعي المتأزم في الضفة الغربية وغزة
 عرض الجهود المصرية في المصالحة الفلسطينية.

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وشدد الوزير المصري خال ل اللقاء على أن حل الدولتين وا 
وعاصمتها القدس الشرقية يحب أن يظل اإلطار الحاكم والمرجعية الثابتة للجهود الدولية لتحقيق 

 السالم.
 1/2/2018، الحياة، لندن
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 عبد هللا الثاني: ضغوط على األردن لموقفه من القدس .53
لملك األردني عبد هللا الثاني إن الوضع االقتصادي والضغط الذي ُيمارس قال ا: الجزيرة + وكاالت

على األردن ناجمان عن مواقفه السياسية، وال سيما موقف المملكة من القدس، واعتبر أنه يجب 
 التعاون مع أوروبا والعالم المسيحي للدفاع عن القدس.

عتبر الملك أن جزءا من الصعوبات وخالل لقائه عددا من طلبة الجامعة األردنية الثالثاء، ا 
االقتصادية التي تواجهها بالده يعود إلى الضغط المطبق عليها بسبب مواقفها السياسية، وقال إن 

 "رسائل وصلتنا مفادها امشوا معنا في موضوع القدس ونحن نخفف عنكم".
ي على الكنائس وأضاف الملك األردني أن القدس مدينة للمسلمين والمسيحيين وهناك ضغط إسرائيل

المسيحية في القدس كما هي الحال على المسلمين، وتابع "إذا أردنا أن ننجح يجب أن نتعاون مع 
 أوروبا والعالم لتعزيز العالقة بيننا وبين العالم المسيحي".

وتضاربت األنباء أمس بشأن إعادة فتح السفارة اإلسرائيلية في عمان، إذ أكدت الخارجية اإلسرائيلية 
"يجري تدريجيا" إعادة فتح السفارة، لكن مصدرا أردنيا أكد لوكالة األنباء األلمانية أنه لم يتم بعد أنه 

 تحديد موعد إلعادة فتحها وأن مباحثات فنية تجري بين الجانبين بهذا الشأن.
 31/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 جئينمن قرارات تخص الال قطاع غزة"فلسطين النيابية" تطالب باستثناء  .54

عقدت لجنة فلسطين النيابية أمس لبحث موضوع جوازات السفر الممنوحة ألبناء غزة  :الغد–عمان 
 الوطنية. األرقاموسحب 

وقال رئيس اللجنة، يحيى السعود، خالل االجتماع الذي حضره وزير الداخلية غالب الزعبي ومدير 
مؤقتة ال يتم “غزة  أبناءات التي يحملها المدنية والجوازات فواز الشهوان، إن البطاق األحوالدائرة 

 ”.استقبالها في اغلب الدوائر، ما يتسبب لهم في مشاكل عديدة
غزة من القرارات التي تصدر بخصوص  أبناءاستثناء “من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى 

 ”.الالجئين
، وستعمل الوزارة على من بطاقات مؤقتة وغيره إجرائيةما تم بحثه هي قضايا  أنبدوره، بين الزعبي 

 لتخفيف معاناة أبناء غزة. المناسبة لهاالحلول  إيجاد
 خالل مكتبمن  األحوالغزة في مكاتب  ألبناءمن جانبه، بين الشهوان انه تم تقديم تسهيالت 

 أنه تم إلغاء شرط حسن السلوك للحصول على الهوية المؤقتة. إلىخاص يعمل بعد الدوام، الفتا 
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أنه تم إرجاع أرقام وطنية “الماضي  عليّ مدير المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية من جهته، أوضح 
 انه باستطاعة المتضرر تقديم طلب استرحام. إلىأسرة، مشيرا  494لـ

 1/2/2018، الغد، عم ان
 

 لبنان يرفض تصريحات ليبرمان بشأن حقل للغاز بمياهه .55
ون إن كالم وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور قال الرئيس اللبناني ميشال ع: الجزيرة + وكاالت

ليبرمان عن حقل للغاز في المياه اإلقليمية اللبنانية يشكل تهديدا مباشرا للبنان، كما اعتبر رئيس 
 الوزراء اللبناني سعد الحريري تصريحات ليبرمان باطلة شكال ومضمونا.
جاء فيه أن كالم وزير الدفاع وصدر بيان عن المكتب اإلعالمي للرئيس عون اليوم األربعاء، 

اإلسرائيلي "يشكل تهديدا مباشرا للبنان ولحّقه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه اإلقليمية، 
 في الجنوب". 1701ويضاف إلى سلسلة التهديدات واالنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة للقرار 

الدعاء الباطل شكال ومضمونا، وبأنه ووصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كالم ليبرمان با
 يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية واالستيطانية لقضم حقوق اآلخرين وتهديد األمن اإلقليمي.

من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من خطورة كالم ليبرمان، وشدد في بيان 
 بالوحدة.على أن الوضع الراهن يتطلب من اللبنانيين التشبث 

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريح لوزير الدفاع اإلسرائيلي أعلن فيه أن مجّمع الغاز في 
 البحر المتوسط رقم تسعة هو إلسرائيل، ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه، حسب تصريح ليبرمان.

 31/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

  ائيلي على حقول لبنان النفطية والغازيةيؤك د على التصدي ألي اعتداء إسر  "حزب هللا" .56
)د ب أ(: أّكد حزب هللا اللبناني، في بيان صدر عنه مساء األربعاء، على التصدي ألي  -بيروت

اعتداء إسرائيلي على حقول لبنان النفطية والغازية، وذلك تعليقًا على تصريحات وزير الدفاع 
 .9اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول البلوك رقم 

تصريحات وزير الحرب في حكومة العدو الصهيوني، هي تعبير جديد عن “وقال بيان حزب هللا، إن 
األطماع اإلسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية 

 ”.ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة
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ف الرؤساء الثالثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا إننا إذ نعّبر عن تأييدنا لمواق“وأضاف البيان 
العدوان الجديد، نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم ألي اعتداء على 

 ”.حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشتت لبنان وحماية ثرواته
 31/1/2018، رأي اليوم، لندن

 
 العاصمة التاريخية واألزلية لفلسطين هيلقدس السعودية تجدد تأكيدها أن ا .57

الرياض: جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على ما ورد في كلمة المملكة أمام مجلس األمن 
الحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك المسألة "الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن 

ة لفلسطين، وفقًا للقرارات الدولية، وأن أي بدياأل، من أن القدس هي العاصمة التاريخية و "الفلسطينية
 إجراء تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي هو أمر باطل.

وأوضح الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة واإلعالم، في بيانه لوكالة األنباء السعودية عقب الجلسة، 
ن اإلقليمية والدولية، مشيرًا أن مجلس الوزراء استعرض جملة من األحداث وتطوراتها على الساحتي

الحالة في الشرق "إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس األمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن 
، من أن القدس هي العاصمة التاريخية األزلية لفلسطين، "األوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية

سلطات االحتالل اإلسرائيلي هو أمر باطل، وال يؤدي وفقًا للقرارات الدولية، وأن أي إجراء تقوم به 
ضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى  إاّل إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق األوسط، وا 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.  على أساس حل الدولتين، وا 
 31/1/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 ؟"األبارتايد"أن تكون بلدًا يشابه نظام  "إسرائيل"اراتي: هل تريد وزير الخارجية اإلم .58

شدد الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اإلمارات على أن  أبوظبي:
إسرائيل لم ترّد على مبادرة السالم العربي بالشكل المناسب، في الوقت الذي لم تتقدم فيه بمبادرة 

 مشيرًا إلى أن الوضع على األرض يزداد سوءًا.بديلة، 
وقال الشيخ عبد هللا بن زايد أمس في العاصمة اإلسبانية مدريد إن الجامعة العربية تقدمت بمبادرة 

، مقابل تطبيع كل الدول العربية مع إسرائيل، موضحًا 67السالم العربية، التي تتضمن عودة أراضي 
 دولة لذلك. 35اون اإلسالمي التي أضافت إلى أنه تم تبنيها من منظمة التع

نعتقد أن هناك "وقال في مؤتمر صحافي عقد مع نظيره ألفونسو داستيس وزير خارجية إسبانيا: 
مبادرة عربية لم ترد عليها إسرائيل بالشكل المناسب ولم تتقدم حتى إسرائيل بمبادرة بديلة، ولكن 
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يين أصبحوا أقل أماًل في إنهاء هذا الصراع وفي الوضع على األرض يزداد سوءًا، إذ إن الفلسطين
 ."الحصول على حق تقرير المصير وفي إنهاء هذا الصراع بين الدولتين

هناك سؤااًل ال بد أن يجاوبه "اإلسرائيلي أن  -وأوضح في رد على سؤال حول الصراع العربي 
ستعمرة  وهل إسرائيل تريد أن السياسي ويجاوبه الشعب اإلسرائيلي، هل إسرائيل تريد أن تبقى دولة م

تنهي هذا الصراع بوجود دولة واحدة وبحقوق متساوية أو إسرائيل تريد أن تكون بلدًا يشابه نظام 
 ."الـ)أبارتايد( في جنوب أفريقيا 

هذه أسئلة مطروحة وأسئلة منصفة، ونعتقد أن هناك فهمًا دوليًا لهذا التحدي، ال شك أني "وأضاف: 
ية ومن الشرق األوسط، وأطمح أن أرى منطقة يسودها السالم ويسودها االستقرار من المنطقة العرب

ويسودها التنمية، كما نعتقد أننا نستطيع أن نكون شركاء في محيط الشرق األوسط، ولكن هذه 
الشراكة تتطلب إنهاء هذا الصراع من قبل الطرفين، وتغيير النهج الذي استمرت عليه إسرائيل وأسسه 

 ."سنة 50يون منذ أكثر من اإلسرائيل
من الواضح أن الوضع الحالي غير ممكن "وتابع وزير خارجية اإلمارات الذي يزور إسبانيا حاليًا: 

أن يستمر، ولكن آمل أن نرى سياسيين أكثر نضجًا من الجانب اإلسرائيلي يستطيعون أن ُينِعشوا 
 ."األوسط بمستقبل أكثر ازدهاراً آمال اإلسرائيليين وآمال الفلسطينيين وآمال العرب والشرق 

 1/2/2018، لندن، الشرق األوسط
 

: سماح المغاربة للموساد بالتنصت كان السبب الرئيسي  النتصار  .59   67كتاب إسرائيلي 
أقتل أواًل: التاريخ “كشف الصحافّي اإلسرائيلّي رونين برغمان مؤلف الكتاب  زهير أندراوس:-الناصرة

في مقابلٍة لموقع )تايمز أوف أزرائيل(، تزامنت مع نشر ” فة في إسرائيلالسرّي لالغتياالت المستهد
 70عملية اغتيال في تاريخ إسرائيل الحديث القائم منذ  2700الكتاب، أّن نجاح وفاعلية أكثر من 

عاًما دفع في بعض األحيان الساسة اإلسرائيليين إلى تجنب القيادة الحقيقية والدبلوماسية. وقال لقد 
بأّنه في متناول أيديهم هذه األداة التي يمكنهم من خاللها وقف التاريخ، يمكنهم التأكد من شعروا 

تحقيق أهدافهم باالستخبارات والعمليات الخاصة، وليس بالتوجه إلى الحنكة السياسّية والخطاب 
 السياسّي.

الغتياالت التي تتجاوز برغمان تابع: قادة إسرائيل اعتقدوا منذ بداية الدولة أّن العمليات السرية وا
حدود العدو كانت أداة مفيدة لتغيير التاريخ أو القيام بشيء ما إلى واقع دون اللجوء إلى الحرب. 

، عندما هاجمت القوات الخاصة التابعة للجيش اإلسرائيلي 1973ولفت إلى أّن عملية فردان في 
حلياًل في تاريخ الكوماندوز، إيهود أهداف منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، هي القصة األكثر ت
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باراك تنّكر على شكل امرأة سمراء الشعر، وأفيرام ليفين كامرأة شقراء، وكشفت سًرا وهو أّن أحد 
 مقاتلي الموساد صدم وهرب.

وكشف النقاب: سمح لنا المغاربة بوضع أجهزة سمع واإلصغاء لكل ما يقولونه لبعضهم البعض. 
ثقة إسرائيل بأنها ستفوز في حرب األيام الستة، ألّنه يمكن سماعهم  وكانت تلك التسجيالت أساس

يتجادلون. ذهب عميت إلى إشكول وقال: أنظر، يمكنك سماع عبد الناصر وحسين يصيحان على 
 بعضهما البعض.

وأّكد أّن اغتيال القيادّي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وديع حداد، الذي توفي في ألمانيا 
، حدث بواسطة معجون أسنان. كان الموساد قادًرا على االقتراب جًدا من حداد، 1978عام الشرقية 

وتسميم معجون األسنان الخاص به، ثم لم يفعل الكثير إلنكار أّن الموساد كان وراء ذلك، لخلق 
 التخويف.

 31/1/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 لحملة شعبية في شوارع الكويت لمناهضة التطبيع مع االحتال  .61
أطلق "االتحاد الوطني لطلبة الكويت"، األربعاء، حملة شعبية لمناهضة التطبيع مع الكيان : الكويت

 الصهيوني تحت عنوان "كويتي ضد التطبيع".
ونشر اتحاد الطلبة، إعالنات ضخمة في شوارع الكويت من أجل مناهضة جميع أشكال التطبيع مع 

 االحتالل.
لتطبيع األكاديمي مع االحتالل، تحت عناوين التعاون البحثي وتضمنت اإلعالنات تحذيرًا من ا

والمعرفي بين العرب و"اسرائيل"، مشيرة إلى أن "مجرد التعامل مع إسرائيل على أنها دولة وليست 
 احتالاًل هو تطبيع بحد ذاته".

 31/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 س بحق العودة لالجئيني بوقف تمويل األونروا بالكامل والمأمريكتهديد  .61
وكاالت: قالت القناة اإلسرائيلية الثانية )شركة األخبار(، مساء أمس، عن مصادر لها لم  -القدس 

جبارهم على مريكتسمها، أن اإلدارة األ ية تعتزم اتخاذ خطوات جديدة للضغط على الفلسطينيين وا 
 العودة إلى المفاوضات، ومنها المس بحق العودة.
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ية التمويل لوكالة "األونروا" بالكامل، بعد أن أوقفت ما نسبته مريكستوقف اإلدارة األ وبحسب القناة،
مما كان في السابق، وأنها تنوي تحويله لمنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة تعمل في قطاع  50%

 غزة.
ص، ووسيلة الضغط األخرى التي أشارت إليها القناة هي المس بوضع الالجئين الفلسطينيين الخا

وأن تدلي الواليات المتحدة بتصريح أنه من غير المقبول عليها استمرار "توريث اللجوء"، أي أن 
 يحمل ابن الالجئ الفلسطيني وضع الالجئ بشكل تلقائي.

وقالت القناة إن مثل هذا التصريح في حال حاولت األمم المتحدة تحويله لقرار أممي، بأغلب الظن 
البية الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة ستصوت ضد أنها لن تنجح في ذلك، وأن غ

 القرار.
ية للقناة إنها تدرس الكثير من الخطوات من مريكوفي ردها على هذه األنباء، قالت وزارة الخارجية األ

 أجل الدفع بالمفاوضات، لكنها لم تعلن عن أي منها وال تصريحات رسمية عن أية خطوة حتى اآلن.
 31/1/2018، ، رام هللااأليام

 
 اجتماع المانحين: ال بديل لواشنطن ودورها منفردًا ال يكفي .62

ي دونالد ترامب مريكبعد نحو شهرين تقريبًا من قرار الرئيس األ: نورالدين فريضي -بروكسيل
سرائيل والسلطة الفلسطينية للمرة "عاصمة إلسرائيل"االعتراف بالقدس  ، التقت الواليات المتحدة وا 

ولى تحت سقف واحد في اجتماع موسع عقدته لجنة التسيير التابعة للدول المانحة أمس في األ
استعادة الثقة بين أطراف "بروكسيل، واستضافه االتحاد األوروبي والنروج. ويهدف االجتماع إلى 

لمانحة وفق مقررات الشرعية الدولية، في وقت أُعلن عزم الدول ا "النزاع، وتجديد التزام حل الدولتين
 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين. 42على تقديم ما يزيد عن 

، على أن "إلعادة تأهيل البنى التحتية في قطاع غزة"وللمفارقة، عرضت إسرائيل على المؤتمر خطة 
بليون دوالر، من دون أن تشارك هي  إلىتتجند دول العالم لتمويل كلفة الخطة المتوقع أن تصل 

فت أن الخطة تقوم أساسًا على إقامة بنى تحتية في مجاالت تحلية المياه بدوالر واحد. وأضا
، متجاهلة أنها تتحمل مسؤولية تدمير "إيرز"والكهرباء والغاز وتحسين المنطقة الصناعية في معبر 

 البنية التحتية للقطاع خالل الحروب األخيرة، والحصار الذي تفرضه عليه منذ سنوات.
فرصة للحوار بين "في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني إن االجتماع  وقالت الممثلة السامية

، موضحة قبل بدئه أن التزام لجنة التسيير والهدف من "األطراف المعنية مباشرة والشركاء الدوليين
التوصل إلى حل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة لكل من إسرائيل ودولة "تحركها هو 
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هذا الموقف يستند إلى اتفاقات أوسلو والقانون الدولي وقرارات مجلس األمن "فت أن . وأضا"فلسطين
. وشددت موغيريني في مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية النروج إيني ماري إريكسون، "ذات الصلة

على أهمية الدور الذي تضطلع به الواليات المتحدة، على رغم المواقف التي صدرت عن الرئيس 
ال تزال تنتظر خطة الواليات المتحدة، وال نعلم بعد تفاصيلها أو "ت إن األطراف كافة ترامب. وقال

إطارها الزمني... إن الوقت صعب. والمهم أن يقر  الجميع بأن دور الواليات المتحدة أساسي في 
نوا على األصدقاء في الواليات المتحدة أن يتيق  "، في مقابل أن "مسار قد يحظى بفرصة واقعية للنجاح

ا، وال أمريكمن ناحيتهم أنهم بمفردهم ال يمكنهم تحقيق أي نتيجة. فال شيء يمكن تحقيقه من دون 
 ."يمكنها بمفردها تحقيق أي نتيجة

)أونروا( بيير  "وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين"على صلة، قال مفوض 
تقديم مساهماتها السنوية للوكالة من أجل المساعدة في  دولة وافقت على التبكير في 11كرهينبول إن 

إحساس "سد عجز كبير بعد قرار الواليات المتحدة تقليص تمويلها للمنظمة، الفتًا إلى وجود 
 ."بالتضامن

 1/2/2018، الحياة، لندن
 

 تقرير أممي يرصد شركات تدعم المستوطنات اإلسرائيلية: انتهاكات مدمرة لحياة الفلسطينيين .63
شركات تربطها  206ال مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أمس األربعاء، إّنه رصد ق

صالت عمل بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، وحثّها على تفادي أي 
 مشاركة في انتهاكات "منتشرة" ضد الفلسطينيين.

"قائمة سوداء" لألمم المتحدة، إلى استهداف  وتخشى إسرائيل من أن يؤدي إدراج شركات في أي
الشركات بالمقاطعة أو تصفية االستثمارات، بهدف تصعيد الضغوط على مستوطناتها، التي تعتبرها 

 معظم الدول واألمم المتحدة غير قانونية.
ات وقال تقرير األمم المتحدة "تلعب الشركات دورًا رئيسيًا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطن

 اإلسرائيلية".
وأضاف "وهي تساهم بفعلها ذلك في مصادرة إسرائيل لألراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى األراضي 

 الفلسطينية المحتلة، وتشارك في استغالل الموارد الطبيعية لفلسطين".
في  22من تلك الشركات لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و 143وكشف التقرير أّن 

 في فرنسا. 4في هولندا و 5في ألمانيا و 7المتحدة، و الواليات
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من جهتها، قالت سفيرة إسرائيل في مجلس حقوق اإلنسان، أفيفا راز شيتشتر، إّن حكومتها ما زالت 
 تدرس التقرير، لكّنها رفضت الفكرة، باعتبارها "غير شرعية من األساس".

مجلس حقوق اإلنسان االضطالع  وأضافت، في تصريح لـ"رويترز"، "ليس من صالحيات وسلطة
وقالت إّن  بوضع قوائم سوداء... هذا جزء من التحّيز، في مسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل".

"إسرائيل ال تريد أن يكون مكتب حقوق اإلنسان باألمم المتحدة في صدارة حركة المقاطعة وسحب 
ت اإلسرائيلية أو قول ما إذا ورفضت الحديث بشأن أي من الشركا االستثمارات وفرض العقوبات".

كان بعضها مملوكًا للدولة، وأضافت "الشركات ال تشارك في أي أنشطة غير قانونية"، وفقا لما نقلت 
 "فرانس برس".

وفي المواقف، قالت نيكي هيلي، سفيرة واشنطن باألمم المتحدة، في بيان، أمس األربعاء، إّنه رغم أّن 
ركات باالسم، إال أّن حقيقة إصدار التقرير أصاًل تذّكر مجددًا التقرير "أحجم بحكمة عن إدراج ش

 بالهوس المناهض إلسرائيل في المجلس"، بحسب قولها.
 26ومن المقّرر أن يناقش مجلس حقوق اإلنسان التقرير، في جلسته التي ستعقد في الفترة من 

 مارس/آذار المقبل. 23فبراير/شباط الحالي، حتى 
 1/2/2018، العربي الجديد، لندن

 
 يمريكاألونروا تتبنى آليات جديدة للتغلب عن النقص الناتج عن وقف الدعم األ .64

ية مريكترفض وكالة "األونروا"، الرضوخ لمطالب اإلدارة األ :بالل غيث كسواني -وفا  -رام هللا
 .يمريكالمنحازة لالحتالل، وتسعى لتبني آليات جديدة لتعويض النقص الناتج عن وقف الدعم األ

وتعكس التصريحات الصادرة عن المسؤولين في "األونروا" تفاؤال ب مكانية تعويض النقص الناتج 
ية، حيث أكد الناطق الرسمي سامي مشعشع أن جهودا كبيرة تبذل من مريكتقليص المساعدات األ

من جهات  قبل إدارة األونروا لحشد الموارد المالية وتوسيع رقعة الدول المتبرعة وسبر آليات للتمويل
مصادر الدعم اآلتية من  إلىجديدة، كالبنك الدولي ومن صناديق الدعم العربية والعالمية، والتوجه 

أموال الزكاة وغيرها، في محاولة لإلبقاء على الخدمات واإليفاء بالتزامات األونروا والمجتمع الدولي 
 تجاه الالجئين الفلسطينيين.

 900وا" إلى أنها تقدم خدماتها ألكثر من خمسة ماليين ووتشير اإلحصاءات الصادرة عن "األونر 
، وتوفر العالج الصحي في عيادتها 711ألف الجئ فلسطيني، وتوفر التعليم للطلبة في مدارسها الـ 

 ، كما توفر تعليما فنيا ومهنيا في معاهدها جميعا.143الـ 
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وا" لن تترك الجئي فلسطين ورغم الصعوبات الحالية في توفير الخدمات، أكد مشعشع أن "األونر 
لوحدهم، وستستمر على رأس عملها في سوريا ولبنان واألردن والضفة الغربية وغزة، باإلضافة 

 لتواجدها وخدماتها في القدس الشرقية.
وأضاف أن إجمالي ميزانية األونروا )العادية وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع( والتي تبلغ قيمتها 

مليون  300ي، كانت تتبرع الواليات المتحدة لصالحها بمبلغ أمريكمليون دوالر  300و مليار اإلجمالية
 للوكالة. اإلجماليةمن قيمة هذه التبرعات 

واستجابة لهذا الوضع، أطلقت قبل عدة أيام حملة دولية عالمية ألول مرة في تاريخ الوكالة، تحمل 
 أن جانب الكرامة مهم في عمل الوكالة.وسم )هاشتاغ( #الكرامة_ال_تقدر_بثمن، للتأكيد على 

 31/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "انهيار كامل"قطاع غزة بات على شفير : مالدينوف .65
 "إسرائيل"حذر مبعوث أممي كبير، أمس األول الثالثاء، من أن قطاع غزة الذي تفرض وكاالت: 

. وقال المنسق الخاص لعملية "ار كاملانهي"عليه حصارًا مستمرًا منذ عشر سنوات، بات على شفير 
السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، إن مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة هو إعادة حكومة 

غزة في خطر االنفجار "الوفاق الوطني الفلسطينية إلى هناك. وقال المبعوث األممي، إنه دون ذلك 
 ."بكثير مما كانت عليه في الماضيمرة أخرى، وهذه المرة بطريقة أكثر فتكًا وعنفًا 

غالبًا ما أقول بشكل علني، في جلسات مجلس األمن الدولي، وبصيغ أخرى إننا "وقال مالدينوف، 
دعوني أكون واضحًا للغاية اليوم، لقد تجاوزنا هذه المرحلة ". وأضاف، "في خضم أزمة إنسانية كبرى

ي غزة، مع انهيار كامل لالقتصاد والخدمات بكثير )...( نحن على شفير فشل كامل لكل األنظمة ف
نسانية وأمنية ، وأوضح أنه سيقوم ب ثارة "االجتماعية، وهناك بما يترتب على ذلك من آثار سياسية وا 

 هذه القضايا في بروكسل في اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين. 
، وأكد أنه الحل الوحيد الذي تدعمه "فاق ممكنحل الدولتين هو أساس أي ات"وقال مالدينوف، إن 
 ."ال يمكنك االنسحاب من حل الدولتين بسهولة"، وأضاف أنه "قرارات األمم المتحدة

 1/2/2018، الخليج، الشارقة
 

 باستراتيجية واضحة لحل الصراع" إسرائيل"وزير الخارجية األلماني يطالب  .66
جابريل، إسرائيل بطرح استراتيجية واضحة لحل  طالب وزير الخارجية األلماني، زيجمار: د.ب.أ

 الصراع مع الفلسطينيين.
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ميركل، اليوم األربعاء،  وخالل كلمة له أمام مؤتمر أمني في تل أبيب، قال نائب المستشارة انجيال
 خيارات إسرائيل على المدى المتوسط والبعيد". إنه كصديق إلسرائيل " يشعر بقلق عميق حيال

استراتيجية إسرائيل في هذا  لسابق للحزب االشتراكي الديمقراطي:" ما هي بالضبطوتساءل الزعيم ا
 الصراع ".

وتابع جابريل قائال إن الواليات المتحدة أخذت بشكل واضح جانب إسرائيل "لكن هل هذا وحده شيء 
هدة السالم كوسيط لم تكن إلنجازات تاريخية مثل معا جيد حقا "، الفتا إلى أنه بدون الواليات المتحدة

لتصبح في الحسبان " وهل يمكن لألمريكيين أن يواصلوا لعب دور من هذا النوع  بين إسرائيل ومصر
 إذا انحازوا صراحة ألحد الجانبين ، ألن يحاول آخرون أن يحتلوا مكانها ".

وأضاف جابريل أن بعض أعضاء الحكومة اليمينية الدينية في إسرائيل يعارضون بشكل واضح حل 
لتين " الذي سيظل أساس سعينا من أجل سالم إسرائيلي فلسطيني، وأساس المساعدات المالية الدو 

 الكبيرة التي وفرتها ألمانيا وأوروبا لدعم الموقف على األرض".
إسرائيل "وحتى في ألمانيا  وحذر جابريل من حالة خيبة األمل المتنامية في أوروبا حيال تصرفات

الشتراكي(، صار الشباب أقل ميال لقبول ما يعتبرونه معاملة غير ولألمانة أيضا داخل حزبي )ا
 عادلة للفلسطينيين".

وقال " ويزداد األمر صعوبة بالنسبة ألناس مثلي أن يشرحوا لهم لماذا يجب استمرار دعمنا 
إلسرائيل". وتابع" وأنا كصديق وحليف مقرب، أرى أننا يجب أن نعرف ما إذا كانت إسرائيل لم تعد 

 حال تفاوضيا لهذا الصراع". تدعم
 31/1/2018، األيام، رام هللا

 
 االتحاد األوروبي يدعم مشاريع لتعزيز صمود أهالي القدس والوجود الفلسطيني في المدينة .67

قال العضو في المفوضية األوروبية المسؤول عن السياسة األوروبية للجوار وشؤون : بروكسل
بي سيستمر في دعم الشعب الفلسطيني في طريقه إلى إنشاء التوسع، يوهان هان: إن االتحاد األورو 

سرائيلدولته كجزء من حل الدولتين وتكون القدس عاصمة لفلسطين  ، من خالل تقديمه رزمة من وا 
 المساعدات.

وتابع هان في بيان صحفي اليوم األربعاء: "كان االتحاد األوروبي وسيبقى الجهة المانحة األكثر ِثَقًة 
سبة لفلسطين من خالل االستثمار في األعمال والشباب والتعليم والمساعدة في الحصول وأهميًة بالن

 على المياه النظيفة في غزة وتعزيز المجتمع المدني والتعليم والصحة".
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. مليون يورو 42.5وحسب البيان، تشمل رزمة المساعدات التي تم تبنيها حديثا والتي تصل إلى 
مة إضافية من التمويل من االتحاد األوروبي تم تبنيها مسبقا تشمل وأشار البيان إلى أن هناك رز 

مليون يورو من المساعدات المباشرة لدعم السلطة الفلسطينية في اإليفاء بنفقاتها  158.1مبلغ 
التشغيلية )الرواتب ومخصصات التقاعد ومساعدة العائالت الفقيرة ومتأخرات مستشفيات القدس 

مليون  18ماليين يورو لألونروا، ومبلغ  107العامة، إضافة إلى تقديم مبلغ  الشرقية( وتقديم الخدمات
 يورو لدعم االستثمار اإلنتاجي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 31/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"الواليات المتحدة تنشر منظومة دفاع مضادة للصواريخ في  .68
شرعت الواليات المتحدة بنشر واسع النطاق لمنظومة دفاع جوية مضادة للصواريخ : محمود مجادلة

ي إسرائيلي مشترك، والذي يحاكي إطالق نار في أمريكفي إسرائيل، استعداًدا لتدريب عسكري 
 "الجبهة اإلسرائيلية الداخلية"، كما كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة، مساء اليوم األربعاء.

ية المشتركة، مريكريب، الذي يأتي في إطار برنامج التدريبات العسكرية اإلسرائيلية األويبدأ التد
"جونيبر كوبرا"، في األسبوع المقبل، ويحاكي نشوب حرب على عدة جبهات موازية، في الجنوب 
والشمال، يطلق خاللها آالف الصواريخ والقذائف، وذلك في ظل التصعيد في تصريحات القيادة 

طالق تهديدات ضد لبنان والتواجد اإليراني في سورية وقادة حزب هللا، باإلضافة إلى اإلسرائيل ية وا 
 فصائل المقاومة في قطاع غزة.

 31/1/2018، 48عرب 
 

 ضد  المستوطنات في الضف ة الغربي ة الُمحتل ة الدنمارك تتبن ى قراراً  .69
إّنه بعد  اإللكترونيّي على موقعه الفلسطين-أفاد منتدى التواصل األوروبيّ  زهير أندراوس:-الناصرة

صوتًا  81جدل ومحاوالت طويلة ومستمرة منذ عام ونصف العام، نجح برلمانيون دنماركيون، بأغلبية 
صوًتا، بدفع البرلمان إلى تبّني قرار ملزم للحكومة يقضي بأْن تقدم إرشادات واضحة حول  22مقابل 

رعية، الذي شّكل انتصاًرا لحملة المقاطعة، التي دعت االستثمار في المستوطنات اإلسرائيلية غير الش
 إلى القرار.

الشعب “وأثار تمرير قانون ضد المستوطنات غير الشرعية حنق اليمين القومي المتشدد، في حزب 
صوًتا، إذ إّنه يعتبر إسرائيل حليًفا ديمقراطًيا يجب المضي  22، الذي عارض المشروع بـ”الدنمركي
 في دعمه.
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، ما يعني استجابة ”الشعب“د هذه الخطوة، بشكل الفت، من كل األحزاب، باستثناء وجرى تأيي
لنضال طويل بوجه محاوالت تشريع استثمار في أراٍض محتلة، واستيراد بضائع مستوطنين 

 يستعمرون األرض الفلسطينية.
 31/1/2018، لندن، رأي اليوم

 
 "إسرائيل"لندية تمنع تظاهرة ضد على خلفية توتر بشأن المحرقة اليهودية السلطات البو  .71

، تظاهرة أعلنت األوساط القومية البولندية "لدواع أمنية"أ ف ب: منع محافظ وارسو،  –وارسو 
تنظيمها بعد ظهر أمس أمام سفارة إسرائيل، وذلك في خضم توتر دبلوماسي بشأن المسؤولية 

 البولندية عن محرقة اليهود في عهد ألمانيا النازية.
الف إثر تبني مجلس النواب البولندي، الجمعة، قانونا يهدف إلى الدفاع عن صورة بولندا ونشب الخ

 في مسألة محرقة اليهود التي جرى قسم كبير منها في ظل االحتالل النازي لبولندا.
سلسلة أكاذيب "ودعت منظمات قومية بولندية عدة إلى تجمع أمام السفارة اإلسرائيلية لالحتجاج على 

 ."سرائيل بشأن سلوك بولندا والبولنديين أثناء الحرب العالمية الثانيةلممثلي إ
يمكن أن تنطوي على إساءة للقواعد "غير أن المحافظ سيسالف سيبيرا اعتبر أن تظاهرة القوميين 

في محيط سفارة إسرائيل  "منع المرور"وقرر بالتالي  لبولندا. "السليمة )للسلوك( والمصلحة العامة
 شباط/ فبراير. 5وق أمني حولها سيستمر حتى عبر إقامة ط

 1/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 زعيم حماس أعلنها فاستمعوا يا أولي األلباب  .71

 طاهر النونو 
قبل أيام تحدث زعيم حركة حماس إسماعيل هنية بصراحته المعهودة لجماهير شعبنا الفلسطيني 

القضية الفلسطينية وأطلق تحذيرات واضحة من أن وأمتنا العربية واإلسالمية عن المخاطر المحدقة ب
نما يطال دول الجوار مصر  ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية ال يتعلق بفلسطين وحدها وا 

 واألردن.
غزة تحل مشكلتها على حساب سيناء في وقت يجري إحياء الحل للضفة على حساب األردن بأشكال 

ة إجبارية تخلص إسرائيل من العبء الديموغرافي وتفوز جديدة قد يكون من بينها كونفدرالية شكلي
 بالجزء األكبر من األرض. 
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ومن أجل ذلك يجري تمهيد المسرح السياسي عبر سيناريوهات متعددة من بينها إنهاء قضية القدس 
على  -التي تعتقد إدارة ترامب أنها حسمت لصالح االحتالل بالرغم من جميع الخطوات التي اتخذت 

 غير أنها لم تشكل تهديدا جديا للخطوة ولم تمس المصالح األمريكية قيد أنملة. - أهميتها
أي كانت الخطوة األمريكية بال ثمن يذكر وكنتيجة لذلك جار التعامل بذات المنهج مع قضية 
الالجئين والتي قد تنتهي أيضا باإلدانة والتنديد وأقسى عبارات الرفض اإلعالمي ثم ما يلبث الجمع 

امل مع األمر تحت عنوان الواقعية وموازين القوى ومحاولة تقليل الخسائر وتمضي عملية بالتع
 التصفية كل يوم بقضم جديد من الحق الفلسطيني.

ولألسف ف ن واقع األمة يشكل أهم عامل مساعد لتحقيق هذا المسار األمريكي الصهيوني نظرا لحالة 
 ذاتي من خالل صراعات وقودها المال والدم العربي. االنشغال العربي في ما يمكن وصفه بالتدمير ال

رئيس حركة حماس أطلق رسالته بمنتهى الشفافية حيث وصف الداء والدواء معا مستحضرا الموقف 
العربي الرافض للحل على حساب األردن ومصر، ودعا لتثبيته وتقويته، بل وليؤكد وضع إمكانات 

حباط المخطط الصهيوني وخاطب كل األجيال الحالية حركته إلى جانب الجهد المصري واألردني إل
والقادمة أن فلسطين ال يوجد عنها بديل وال حل على حساب أراضي دول المنطقة أو أمنها 

 واستقرارها.
وقال صراحة أن حماس لن تمرر هذا المخطط ولن تبدل فلسطين تحت أي عنوان ولن تكون الجسر 

 الذي يعبر عليه مخططات المحتل.
قط فصلت هذا الخطاب على قرار إدارة ترامب إدراج إسماعيل هنية في قوائم اإلرهاب أيام ف

األمريكية وكأنها خطوة عقابية أو لمحاولة إشغاله في نفسه أمال في ثنيه عن التصدي لمؤامرة القرن 
غير أن هذه الخطوة وسابقاتها تجاه القدس والالجئين إنما تزيد في اإلصرار من الوقوف بشموخ 

 امها كالطود العظيم. أم
ال شك لدى حماس ورئيسها أن مصر واألردن ترفضان مخططات ترامب وال يهدف إلى دق 
نما صارح أمتنا فالرائد ال  االسافين بين السلطة واألردن أو مصر فهذه ليست من شيمه أو عادته وا 

 يكذب أهله والمخطط كبير ال تصلح معه إال الحقائق على هذا النحو.
زعيم حماس بوضوح عن قناعاته وعن وجهة حركة حماس أن مواجهة هذه المخططات لقد تحدث 

تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني ومد يده مشرعة من أجل التوافق الوطني في هذه المرحلة الفارقة 
من تاريخ شعبنا والتي علينا أن نبني فيها جسور الثقة ونمتن جبهتنا الوطنية كي تصمد أمام 

 واإلكراه حتى ال يخرق أحد السفينة فنندم ونندم جميعا. محاوالت اإلغراء
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ال مجال اليوم أمام التذاكي ومحاولة استثمار الفرص إلقصاء الخصوم فاالحتالل يريد جني ثمار 
الفرقة واالختالف في األمة وفي البيت الفلسطيني وأول خطوات إفشاله هو الوحدة والعمل الجمعي 

 ات الوطنية والقومية.الستثمار كل اإلمكانات والطاق
 يا أيها السادة رئيس حماس أطلق تحذيره فاستمعوا يا أولي األلباب.

 1/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أمام خيارين: استرجاع االستقاللية أو توريط لبنان! "حماس" .72
 هدى الحسيني

، ثم العودة عنها. ويسعى انقضى شهران على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ثم التريث
السياسيون اللبنانيون إلى اإليحاء بأنهم عادوا إلى العمل كالمعتاد، ربما بسبب العدد الكبير من 

 التغييرات التي حدثت منذ ذلك الحين.
الحديث عن احتمال إجراء االنتخابات النيابية في مايو )أيار( المقبل جعل السياسيين في حالة 

آذار/ مارس سيحقق نتائج باهرة، إذ  14إذا جرت االنتخابات ال يبدو أن فريق  استنفار غير طبيعية.
من أزمة الحريري أقوى مما كان، إلى درجة يبدو معها الحريري وكأنه يتودد له، في  "حزب هللا"خرج 

 وقت يعزز عالقته أكثر برئيس الجمهورية ميشال عون.
قال الحريري، إن سياسة االنفصال عن  "سيسي إن بي "وفي حديث إلى محطة  "دافوس"في مؤتمر 

الشؤون اإلقليمية هي التي سمحت لالئتالف القائم )....(، والشيء الوحيد الذي جعلني أعود عن 
استقالتي هو أن جميع األحزاب السياسية وافقت على أن سياسة االنفصال هذه هي جزء من الحكومة 

ذا تدخلنا في شؤون الدول   األخرى سندفع الثمن.اللبنانية، )....( وا 
، مشيرًا إلى حرب عام "سوء تقدير"وقال أيضًا إن أكبر خطر يتهدد لبنان هو إسرائيل، وتخوف من 

ن 2006 سياسة ربط ". ويوم األحد الماضي، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن بيروت بخير، وا 
لسالح )حزب هللا( إال من النزاع غير الشعبية مؤقتة، لكن أقول بكل صراحة وعزم أن ال شرعية 

ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، وتديرها الدولة، وعنوانها الوحيد استعمال السالح في مواجهة العدو 
 ."اإلسرائيلي

المصرية داليدا: بارولي، بارولي... كلمات،  -في الثمانينات، انتشرت أغنية للمطربة الفرنسية 
لالنتخابات المقبلة، تفضل النخبة السياسية في لبنان كلمات... من المعقول أن نفترض أنه نظرًا 

 عدم التصدي للقضايا التي يمكن أن تهدد استقرار النظام.
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، ف نها تتجاهل "حماس"ومع ذلك إذا تجاهلت النخبة السياسية الصراع الداخلي القوي داخل حركة 
 قنبلة موقوتة يمكن أن تجر لبنان إلى حرب ال مصلحة له فيها.

يناير )كانون الثاني( الحالي هز انفجار صاخب وسط مدينة صيدا في الجنوب، وفي  14 يوم األحد
الساعات التي تلت ذلك أصبحت الصورة أكثر وضوحًا، إذ كانت السيارة المفخخة تابعة لعضو 

محمد حمدان، الكيميائي المقيم في لبنان. بعد أيام قليلة، سربت وسائل إعالم محلية أن  "حماس"
شأت مؤخرًا مخزنًا سريًا في لبنان للصواريخ القادرة على أن تمطر الحرائق الثقيلة على أن "حماس"

إسرائيل، ال يمكن تجنب التخمينات حول ما إذا كانت هناك عالقة بين هذين الخبرين. كما أنه ال 
انت في لبنان، أو ما إذا ك "حماس"مفر من التكهن بما إذا كانت هناك عمليات سرية أخرى تقوم بها 

 أنشطتها في مراكز المدن في لبنان يمكن أن تؤدي إلى انفجارات جديدة.
 "حماس"التي تتبعها  "قّسم واحكم"أدى االنفجار الذي وقع في صيدا إلى تحطيم عقيدة ما يسمى 

أن تعتقد بأن هذه  "حماس"لسنوات عديدة. وعمليات الحركة كانت على السواء علنية وسرية. تود 
زية لن تلتقي أبدًا. ومع ذلك، ف ن الحديث عن مخازن لصواريخ سرية يعني أن على المسارات المتوا

 ، واألجهزة األمنية اللبنانية."حزب هللا"أن تقدم الكثير من التوضيحات العلنية إليران، كما لـ "حماس"
سماعيل هنية وصالح العاروري وقادة آخرون م ن في األشهر األخيرة، بذل كل من يحيى السنوار، وا 

حزب "قصارى جهدهم للتقرب من إيران، والحصول على مساعدتها من أجل االقتراب من  "حماس"
، فرصة جيدة لتعزيز "حماس". وكان التعديل األخير الذي حصل في المناصب القيادية في "هللا

 العالقات الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية بينها وبين إيران.
ى طهران ويتمتع كبار المسؤولين فيها ب مكانية الوصول المباشر إلى وفودًا إل "حماس"وبينما ترسل 
مشغولون بتقويض  "حماس"السيد حسن نصر هللا، ف ن أعضاء آخرين في  "حزب هللا"األمين العام لـ

سيطرة آية هللا علي خامنئي وقوته العسكرية في لبنان، فضاًل عن النظام اللبناني. ال أحد يريد أن 
 في الخارج. "حماس"، وهو الجناح العسكري لـ"مكتب األشغال" يتحدث عما يسمى

العسكرية خارج حدود قطاع غزة، ويمكن تقييم ذلك  "حماس"هذا يعني قسم مشاريع  "مكتب األشغال"
في إخفائها عن حكومات  "حماس"ترغب القيادة السياسية لـ "بشعة"بأنه يتعاطى ويتعامل مع أمور 

 ن.الدول المضيفة مثل لبنان اآل
، مما يسمح له القيام بعمليات "حماس"سرية حتى عن معظم أعضاء  "مكتب األشغال"تبقى عمليات 

 "مكتب األشغال"حساسة في مواقع أو قضايا تعتبر إشكالية. ووفقًا لتقارير وسائل إعالم لبنانية، ف ن 
االستراتيجية  بالقدرة "حماس"كان يعمل على مشروع الصواريخ لعدة سنوات، وهو يهدف إلى تزويد 

 إلطالق مئات الصواريخ على إسرائيل، مما يعرض لبنان ألخطار حرب إسرائيلية مقبلة.
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تنفيذ خطة مماثلة لتخفيف الضغط  "حماس"حاولت  2014خالل الهجوم اإلسرائيلي على غزة عام 
ات األمن اإلسرائيلي على القطاع، إال أنها تمكنت من إطالق صواريخ قليلة فقط، وبعد ذلك أوقفت قو 

خططها، خصوصًا أن الحزب لم يكن حريصًا على تصعيد ال لزوم له مع  "حزب هللا"اللبنانية و
هي قوة  "حماس"إسرائيل كان من الممكن أن يكلفه غاليًا. إن االستراتيجية الجديدة التي تعتمدها 

المشاركة في نزاع  من خيار عدم "حزب هللا"نيران أكثر تنظيمًا من لبنان، وتهدف إلى حرمان لبنان و
، ويهدد بالتالي استقرار لبنان الذي يتحدث عنه "حماس"مع إسرائيل ال يريده أحد في هذه الحالة إال 

 كثيرًا المسؤولون اللبنانيون بأنه هدف المرحلة المقبلة.
تذهب إلى كل من يرغب في ملء ميزانيتها  "حماس"الوضع الناشئ عبثي، منذ سنوات كانت 

يران... وكانت إيران  "حزب هللا"مع قطر وتركيا ثم مع مصر، وتحولت اآلن إلى  الفارغة. بدأت وا 
يموالن بشكل فعال صناعة الصواريخ، مما قد يجبرهما على شن حرب.  "حماس"راعيا  "حزب هللا"و

هي من أجل تحقيق االستقرار في سوريا ولبنان، فالتكلفة صارت  "حزب هللا"إن جهود إيران اليوم و
ب نشاء قوة عسكرية سرية مستقلة قادرة على شن حرب بكلمة  "حماس"ال تتماشى مع خطط طائلة، 

 من قيادتها في غزة.
بعد سنوات من المناورة الناجحة مع مختلف الوسطاء للحصول على دعم إقليمي واقتصادي والبقاء 

مكتب "السرية لـ أن تنأى بنفسها عن األعمال "حماس"على ما يبدو مخلصة لداعميها، لم يعد ب مكان 
، أصبحت اآلن عرضة ليراها الجميع. "حزب هللا"ي فالعمليات التي ال تخدم مصالح إيران أو "األشغال

مع إيران للخطر، وهي إيران نفسها التي قدمت لها الدعم  "حماس"هذه األنشطة تعرض عالقة 
نويًا. كما أنها تقوض مواقف واالستقرار واألسلحة واألموال المقدرة بعشرات الماليين من الدوالرات س

تعمل خططها السرية من دون علمه، على الرغم من تصريحاته  "حماس"السيد حسن نصر هللا، ألن 
المؤيدة للمقاومة الفلسطينية واالحتضان الذي أعطاه لصالح العروري. لقد سمح نصر هللا للعروري 

أن يقدم  "حزب هللا"وما كان يمكن لـ باإلقامة في الضاحية الجنوبية من بيروت بعد ترحيله من قطر،
 الملجأ لو كان على بينة من خططهم. "حماس"لكبار مسؤولي 

على مفترق طريق، وعليها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تتبنى مقاربة العروري بأنها قريبة  "حماس"
ة، أو ما إذا كان ، وهذا يناسب مصالحه، ألنه ال يرغب في الترحيل للمرة الثالث"حزب هللا"من إيران و

استقاللها أكثر أهمية، وهذا يذّكرنا بجدول أعمال خالد مشعل وموسى أبو مرزوق القديم، وهو أن 
 حركة مستقلة ذات آيديولوجيا مستقلة، مستعدة لقبول المال وليس اإلمالءات. "حماس"

وق االقتراع في مايو. ، فهذا هو االختبار الحقيقي للقيادة اللبنانية، وليس صند"حماس"مهما كان قرار 
الكل يثني على األجهزة األمنية، لذلك على القيادة اللبنانية أن تستفيد من خدماتها وبراعتها األمنية 
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، ألن الشعب اللبناني هو الذي سيدفع "مكتب األشغال"من أجل اكتشاف عمق ومدى البنية التحتية لـ
ن من الشعارات االنتخابية، وحرق إطارات المستقبلية. باختصار تعب اللبنانيو  "حماس"ثمن معارك 

السيارات من أجل هذا الزعيم أو ذاك، وينتظرون المشاريع التي من شأنها أواًل وأخيرًا إنقاذ لبنان من 
 نفسه.

 1/2/2018، ، لندنالشرق األوسط
 

 إسرائيل تمهد الرأي العام المحلي والدولي لعدوان ضد لبنان .73
 نضال محمد وتد

أركان جيش االحتالل، الجنرال غادي أيزنكوط، إلى التهديدات التي أطلقها منذ  يعكس انضمام رئيس
مطلع األسبوع، كل من رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، ووزير األمن، أفيغدور ليبرمان، 
ضد "حزب هللا" ولبنان عمومًا، توافقًا نادر الحصول بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي لجهة 

حرب جديدة على لبنان، في حال فشلت "الجهود" والخطوات اإلسرائيلية المختلفة، السرية منها شن 
والعلنية لوقف مساعي إيران، وفق االدعاءات اإلسرائيلية، لتحويل لبنان إلى "قاعدة كبيرة إلنتاج 

لحزب أخيرًا الصواريخ"، ومواصلة "حزب هللا" بناء قوته العسكرية. ويأتي ذلك خصوصًا بعد أن اتجه ا
)في ضوء النجاحات التي حققها النظام السوري وحلفاؤه في إعادة بسط سيطرة النظام على مناطق 
واسعة في سورية( إلى إعادة تركيز نشاطه في لبنان الستعادة "الشرعية" داخل لبنان، عبر نشر قواته 

 .2006على لبنان عام في الجنوب، خالفًا لقرار مجلس األمن الدولي الذي أنهى الحرب الثانية 
وربما يكون ملف النفط والغاز، الذي تبدأ بيروت قريبًا التنقيب عنه في المياه اللبنانية التي تدعي 
إسرائيل أنها مشتركة مع الحدود الفلسطينية البحرية المحتلة، حجة تضاف إلى إيران ونفوذها في 

أمس األربعاء، علمًا أن األمين العام  لبنان، الستفزاز إسرائيلي مثلما توحي به تصريحات ليبرمان
لحزب هللا حسن نصر هللا سبق له أن لوح بأن أي اعتداء إسرائيلي على ثروة لبنان النفطية 
)المفترضة( سيكون مادة للرد من قبل الحزب. وقال ليبرمان إن إعطاء لبنان حق التنقيب في حقل 

نوبي المياه اللبنانية( "أمر استفزازي جدًا"، وحث ج 9بحري للغاز في المياه اإلقليمية )هو البلوك رقم 
الشركات العالمية على عدم تقديم عروض للتنقيب، مدعيًا أن هذا الجزء من المياه "ملك لنا بكل 
المقاييس... وهذا يمثل تحديًا سافرًا وسلوكًا استفزازيًا هنا". كالم سرعان ما رد عليه الرئيس اللبناني 

ه بأنه "تهديد للبنان ولحقه في ممارسة سيادته على مياهه اإلقليمية"، وهو ما ميشال عون، واصفًا إيا
 كرره رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
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وسبقت إشارة ليبرمان عن المياه اإلقليمية اللبنانية، تصريحات حربية له، مفادها أنه "إذا اندلعت 
بلد سيدفع ثمنًا كاماًل" لدعم إيران. ورفع ليبرمان من سقف الحرب مجددًا مع لبنان، ف ن هذا ال

تهديداته قائاًل، في خطاب له أمام مركز أبحاث األمن القومي، إن "الحرب المقبلة، وفقًا لما شاهدناه 
في المنطقة، لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها من دون مناورات برية واجتياح بري لألراضي 

كن تحقيق ذلك من دون أقدام على األرض". وزعم ليبرمان أن "حزب هللا ضّحى اللبنانية، ألنه ال يم
بالمصالح الوطنية للبنان بالخضوع الكامل إليران"، مضيفًا: "نتيجة ذلك، سيكون لبنان بالكامل هدفًا 
ذا ُأجبر أي مواطن من تل أبيب على  عاداًل في أي حرب مستقبلية، والجيش اللبناني سُيستهدف، وا 

ماء في مالجئ، فستكون بيروت عرضة لذلك أيضًا". وخالل حوار اجراه معه رئيس مركز االحت
أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي عاموس يادلين، ادعى ليبرمان أنه "يمكن تفادي المواجهة العسكرية 
 من خالل التصميم والردع واستخدام كافة العوامل الدولية للضغط على إيران، وهو ما يعرفه الجميع

 اليوم في واشنطن وموسكو".
وكان الجنرال أيزنكوط وّجه هو اآلخر أمس األول تحذيرات لـ"حزب هللا" مما سماه بتداعيات بناء 
الحزب لقوته العسكرية وتزوده بصواريخ دقيقة. وادعى أيزنكوط أن "حزب هللا يخرق قرار مجلس 

نان( ويتزود بمنظومات قتالية األمن الدولي، ويحافظ على تواجد عسكري في المنطقة )جنوب لب
وأسلحة لتعزيز قوته القتالية، وأن الجيش اإلسرائيلي يعمل لمواجهة هذه التهديدات ليل نهار لضمان 
جاهزيته القتالية وقوة الردع. سنقوم بكل ما يلزم للمحافظة على الحدود الشمالية إلسرائيل آمنة 

 وهادئة".
الذي يمكن القول إنه بلغ ذروته في محاولة جيش  هذا التصعيد اإلعالمي من قبل االحتالل،

االحتالل، مطلع األسبوع، عبر المتحدث باسمه، الجنرال رونين ملينسا، "مخاطبة" اللبنانيين مباشرة 
من خالل نشره مقااًل بالعربية في مواقع لبنانية وعربية مختلفة، للترويج فيها لمقوالت االحتالل بأن 

ن لبنان للخطر من خالل السعي الحثيث إلقامة مصانع إلنتاج الصواريخ إيران و"حزب هللا" يعّرضا
على األرض اللبنانية، دفع بمحللين في الصحافة اإلسرائيلية إلى القول إن حكومة نتنياهو ُتعد الرأي 
العام لحرب "اختيارية جديدة" سيكون على الحكومة شّنها بعد سلسلة التصريحات والتهديدات لـ"حزب 

ال ستضطر إلى جر أذيال الخيبة وضرب قوة الردع كليًا في حال لم تنفذ تهديداتها، هللا" وا   يران، وا 
 وفق ما ذهب إليه محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان.

وبحسب فيشمان، ف ن رئيس الحكومة اإلسرائيلية يسعى لتمهيد الرأي العام الدولي لعدوان أو عمليات 
ائيلية في لبنان، بينما يتولى ليبرمان تمهيد الرأي العام اإلسرائيلي لحرب كهذه. ووافق المحلل ران إسر 

إيدليست هو اآلخر هذا التقييم في مقال له في "معاريف"، بينما خصصت "هترتس" أمس األربعاء 
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على إسرائيل،  افتتاحيتها للحديث عن حرب اختيارية تشّنها إسرائيل ضد لبنان، خالفًا "لحرب تُفرض
أو حرب استباقية ال مفر منها". وتعكس هذه التحليالت قراءة للتغيير في موقف القيادة السياسية 
والعسكرية في إسرائيل وداخل مراكز التقديرات العسكرية، لجهة كسر ميزان الردع الحالي بين إسرائيل 

غفال التحذيرات التي سادت في السنوات األخيرة م ن احتماالت تدهور "عملية و"حزب هللا"، وا 
 موضعية" إلى حرب شاملة.

ويبدو أن دوائر صنع القرار في إسرائيل، السياسية والعسكرية، باتت ترى أنه باإلمكان إغفال هذه 
المحاذير، واالستعداد لشن عمليات حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية شاملة مع "حزب هللا". 

اإلقليمية، خصوصًا في ظل تعزيز التنسيق العسكري بين  وهو تطور ال يمكن عزله عن التطورات
إسرائيل وروسيا، وهو أمر عكسه لقاء نتنياهو األخير، مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين، إذ اختار 
نتنياهو موسكو ليطلق ألول مرة تصريحاته بأن إسرائيل لن تتردد إذا لزم األمر في العمل في لبنان 

ي بناء قوته العسكرية وتزوده باألسلحة المتطورة الكاسرة للتوازن، وعدم لوقف نشاط "حزب هللا" ف
االكتفاء، كما كان سائدًا لغاية اآلن، بضرب قوافل األسلحة المعّدة للحزب من داخل األراضي 

 السورية.
ذا كان تردد حكومة إسرائيل في هذا السياق مرهونًا بقضايا التنسيق مع روسيا، فيبدو وفق  وا 

نتنياهو األخيرة، ووصول وفد أمني روسي يقوده مستشار األمن القومي الروسي إلى تل تصريحات 
أبيب نيكوالي باتروشيف، ويشمل أيضًا نائب وزير الخارجية الروسي، عنصرًا مساعدًا للمستوى 

ي المطلق مريكالسياسي اإلسرائيلي في تهيئة الرأي العام الدولي، أيضًا، في ظل الدعم األ
 ي االتجاه نحو خيار شن حرب اختيارية على لبنان.والمضمون، ف

العامل اآلخر الذي يعزز هذا التوّجه، هو ما عكسته نتائج ومعطيات مؤشر األمن القومي أمس 
 66، بأن 2006األول الثالثاء، التي أفادت ألول مرة منذ الحرب الثانية على لبنان في يوليو/تموز 

عمليات ضد "حزب هللا" حتى لو كان ثمن ذلك اندالع حرب  في المائة من اإلسرائيليين يؤيدون شن
في المائة من اإلسرائيليين الذين شملهم استطالع المؤشر المذكور،  85شاملة في لبنان. كما أن 

 اعتبروا أن الوجود اإليراني في سورية، يشكل تهديدًا خطيرًا إلسرائيل.
ن األوضاع الراهنة في سورية، واشتداد التنافس إلى ذلك، يبدو أن إسرائيل تحاول االستفادة أيضًا م 

يران هناك، لجهة ضرب قوة "حزب هللا"، من دون أن تخشى ردًا روسيًا معارضًا، بل  بين روسيا وا 
ربما تفاهم مع روسيا التي تسعى وفق التقديرات اإلسرائيلية، إلى محاولة تقليص النفوذ اإليراني 

" باعتباره ذراعًا إليران يصب في خدمة المصالح الروسية مستقباًل، وبالتالي ف ن ضرب "حزب هللا
 اإلقليمية.
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وفي هذا السياق، تنبغي اإلشارة إلى التقرير الذي كان قد رفعه مستشار األمن القومي اإلسرائيلي، 
مئير بن شبات، للحكومة اإلسرائيلية عن محادثاته التي أجراها في روسيا قبل ثالثة أشهر، وجاء فيه 

لدى الروس كما لدى الواليات المتحدة آذانًا صاغية بشأن معارضة إسرائيل المتالك "حزب أنه وجد 
هللا" أسلحة كاسرة للتوازن، وهو التقرير الذي شكل أساسًا للقاء نتنياهو األخير، مطلع األسبوع، مع 

رك إذا لزم بوتين، وبناء عليه تطرق نتنياهو ألول مرة بشكل مباشر إلى لبنان واعتزام إسرائيل التح
 األمر وضرب لبنان لمنع "تحّوله إلى قاعدة صواريخ".

 31/1/2018، العربي الجديد، لندن
 

 فلسطين: المؤامرة، المأزق.. والمخرج؟ .74
 فراس أبو هالل
قليمية تعد لتصفية القضية الفلسطينية، وإلنهاء الصراع العربي  بات واضحا أن مؤامرة جديدة دولية وا 

مصالح االحتالل، دون تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني ولو بالحل األدنى.  اإلسرائيلي نهاية تخدم
ولم تعد هذه المؤامرة ضربا من التفسير التتمري للتاريخ، أو طريقة للهروب من مشاكلنا الداخلية 
ب لقائها على "اآلخر" ومؤامراته، بل أصبح الحديث عنها في كبريات الصحف الغربية ووكاالت 

ة والصحف العبرية، تحت أسماء مشفرة، مثل "صفقة القرن" أو "صفقة عريقات"، أو األنباء الرئيسي
 غيرها من األسماء التي تعبر عن جوهر واحد ووحيد، هو تصفية القضية.

 
 ما هو شكل المؤامرة؟

ومع كثرة الحديث والنشر والتسريب عن طبيعة المؤامرة/ الصفقة، يبدو من الصعب تحديد شكلها 
ها على اختالف تفاصيلها تؤدي إلى نتيجة واحدة، هي ما يمكن تسميته "حل الثالث النهائي، ولكن

دول"، بدال من حل الدولتين المعترف به دوليا حتى اآلن، والمقصود بحل الثالث دول هو: دولة 
 يهودية، دولة أردنية تضم الضفة الغربية، ودولة مصرية تضم قطاع غزة.

لمؤامرة سيتم تطبيقها من خالل تصعيد الحصار على قطاع غزة بعض القراءات تعتقد أن الصفقة/ ا
)وهو ما يحصل فعال اآلن(، لدفع الشعب الفلسطيني في القطاع للثورة ضد حركة حماس وتحميلها 
عادته للسيادة  مسؤولية الحصار، ما يؤدي لقالقل تستدعي تدخل الجيش المصري لضم القطاع، وا 

 .1967حتالله عام المصرية كما كان عليه الوضع قبل ا
أما القراءة األخرى للصفقة، فترى أنها ستبدأ بحرب مدمرة ضد القطاع، وفتح المجال أثناء الحرب 
للجوء المدنيين ألراضي سيناء القريبة من القطاع، بحيث يمكن لجيش االحتالل شن حرب شاملة 
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نهاء وجودها العسكري، بما يسمح لضم القطاع وسكانه، سوا ء من سيبقى منهم في لتدمير حماس وا 
 غزة أو من سيستقر في سيناء للسيادة المصرية، فيما تضم الضفة لألردن.

القراءة الثالثة للصفقة/ المؤامرة، هي ممارسة الضغط والحصار ألكبر قدر ممكن ضد غزة، بما يدفع 
حماس "لتمكين" السلطة أو محمد دحالن من حكم القطاع، وهو ما سيتبعه حلحلة للوضع 

صادي ورفع الحصار بالتنسيق مع مصر. هذه الحلحلة ستقود لسالم اقتصادي برعاية مصرية، االقت
 بما يسمح بضم غزة لها، فيما يتم البحث عن حل اقتصادي أيضا للضفة وضمها لألردن.

هذه القراءات الثالث غير مؤكدة، وال يمكن الجزم بها وتحديد األكثر واقعية ودقة منها، ولكن 
كتنف ما بات يعرف بـ"صفقة القرن" أو "صفقة ترامب"، أو غيرها من األسماء، يتيح الغموض الذي ي

ذا كنا ال نعتقد أن القراءتين األولى والثانية ممكنتان، ف ن الخيار  للمراقبين التفكير بكل االحتماالت. وا 
س وغيرها الثالث ربما يكون أكثر احتماال، ولكنه ليس خيارا سهالي ألنه سيصطدم بمواقف حركة حما

من الفصائل، كما أنه يتعارض مع السياسة األردنية الرسمية التي ترفض أي حل أردني، أو حتى 
 كونفدرالية، قبل أن يعقد الفلسطينيون اتفاقا نهائيا للسالم.

 
 المأزق الفلسطيني

لرغم على الرغم من عدم اليقين بطبيعة الصفقة التي تدبر وتطبخ لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى ا
من أن تطبيق أي من القراءات الثالث وغيرها من االحتماالت لن يمر بسهولة، إال أن هذا ال ينفي 
وجود مأزق فلسطيني مستعص على الحل منذ سنوات، األمر الذي قد يسهل من تنفيذ أي صفقة أو 

 مؤامرة ضد الفلسطينيين.
ديث عنها ممجوجا، وهي االنقسام، وال نعني بالمأزق الفلسطيني هنا تلك الشماعة التي أصبح الح

الذي صار يستخدم من كل عدو لتبرير عدوانه، ومن كل صديق لتبرير تخاذله عن دعم فلسطين 
وشعبها وقضيتها. ولكن المأزق الحقيقي، هو غياب مشروع وطني فلسطيني تحرري قابل للحياة 

 والعمل والتأثير الحقيقي في االحتالل.
س والسلطة نهج المفاوضات للوصول إلى تسوية سلمية، ولكنها مع تتبنى حركة فتح ومحمود عبا

ذلك أعلنت مرارا وتكرارا أن هذه المفاوضات لم تعد قائمة ولم تعد مجدية، وأن أوسلو لم تعد قائمة، 
وأن أمريكا لم تعد وسيطا نزيها )وكأنها كانت يوما كذلك!(. وبالمقابل، تتبنى حركة حماس والجهاد 

ج المقاومة المسلحة لالحتالل، ولكن هذا النهج أصبح عمليا في حالة دفاع، وفصائل أخرى نه
، بحيث 2008/2009واستطاع االحتالل فرض ردع حقيقي غير مسبوق منذ عدوانه على غزة عام 
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أصبحت حماس وسالحها في غزة هو سالح دفاع، ال سالح مقاومة أو تحريري ألن أي مبادرة من 
 باتت تعني حربا مدمرة للقطاع.حماس الستخدام هذا السالح 

يكمن المأزق إذن، بأن النهجين الرئيسيين المعلنين من قبل الفلسطينيين للحصول على حقوقهم 
فيما يفرض االحتالل وقائع  -على األقل في الوقت الحالي  -المشروعة، وصال إلى طريق مسدود 

غزة إلى جحيم بفعل الحصار،  جديدة على األرض كل يوم في الضفة الغربية، ويحيل حياة أهالي
في غياب أي أفق لفعل فلسطيني مؤثر ضد االحتالل، بحيث أصبحت تل أبيب تحظى أغلب 

 األوقات منذ سنوات باحتالل غير مكلف ثمنه يساوي صفرا!
 

 المخرج؟
يبدو اآلن الفلسطينيون أمام المؤامرة التي تحاك لهم كضحية تنتظر قاتلها، وتفكر فقط في خيارات 

وت التي سيقدمها لها! فالفلسطينيون في غزة، وحركة حماس التي تمثل حكم األمر الواقع هناك، الم
ينتظرون رفع الحصار، وقدمت حماس ألجل ذلك كل ما تستطيعه سياسيا، وتحاول في نفس الوقت 
االنفتاح على جميع األطراف، بما فيها تلك األطراف التي تعادي بعضها البعض، ولكن حماس 

ع ال يفعالن عمليا سوى االنتظار، والترقب لما سيقرره اآلخرون بخصوص الحصار أو الحرب والقطا
أو الصفقة أو أي خيار آخر، خصوصا أن كل تحركات حماس و"تنازالتها" لمصر وعباس، وحتى 

 دحالن، لم تقدم شيئا عمليا على صعيد إعادة الحياة لقطاع غزة.
الفلسطيني يتابع ما ينفذه االحتالل من وقائع على األرض الحال نفسه في الضفة الغربية، فالشعب 

تغير الجغرافيا والديمغرافيا، وتصنع واقعا جديدا جعل من حل الدولتين، فضال عن التحرير، أمرا 
مستحيال، والسلطة ورئيسها يمارسان "االنتظار" لما سيقرره البيت األبيض بعد غضب و"عتب" 

القدس عاصمة لدولة االحتالل.. ال شيء سوى االنتظار، أما ترامب على موقف السلطة من إعالن 
قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير فما هي إال كالم ودوران في نفس خيار "أوسلو" الذي ثبت 

 فشله.
 

 فما الحل إذن غير االنتظار؟
عبية السلمية أثبتت التجربة التاريخية للنضال الفلسطيني منذ بدايات القرن الماضي أن الثورات الش

يالما لالحتالل، واألكثر كلفة عليه من الناحية السياسية واللوجستية  هي أكثر أنواع النضال تأثيرا وا 
واالقتصادية واألمنية، واألكثر تعرية له أمام العالم ب عادة الصراع لمعناه األساسي: شعب محتل 

الفلسطينيين. إن ما يمكن أن ينهي يقاوم ضد االحتالل، وهو الخيار األقل كلفة في نفس الوقت على 
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حالة االنتظار الفلسطينية غير المجدية، وينهي المعادلة البائسة لالحتالل غير المكلف، هي مقاومة 
مدنية شعبية في الضفة الغربية وعلى خط الحدود بين القطاع والمناطق المحتلة المحاذية لها، وهي 

دفاع بدال من حالة الهجوم التي يعيشها اآلن، مقاومة ستجبر االحتالل على أن يصبح في حالة 
وستساهم ب نهاء حالة الستاتيكو التي يستفيد منها فقط االحتالل، والتي تأخذ من الفلسطينيين كل يوم 

 الكثير من حياتهم وحتى من أحالمهم بأي مستقبل!
 31/1/2018، "21موقع "عربي 
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