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*** 
 

 خالل ايام حظاس وفصائل الظقاوظة الفلسطينية تستاد لحرب إسرائيلية على قطاع غزة "الحياة": .1
وفصائل « حماس»أن حركة « الحياة»علمت : محمد يونس -رام هللا  -صّباح  فتحي -غزة 

في المئة خالل  95المقاومة الفلسطينية تستعد لحرب إسرائيلية على قطاع غزة تتوقعها بنسبة 
الساعات أو األيام القليلة المقبلة. كما علمت أن القيادة الفلسطينية تلقت تفاصيل الخطة األميركية 

، «حل إنساني لالجئين»، وعلى «مدينة قدس جديدة للفلسطينيين»لى إقامة للسالم، التي تنص ع
 وطرح الرئيس الفلسطيني رؤية بديلة عنها رفضتها اإلدارة األميركية.

في غزة « حماس»ونقلت مصادر فلسطينية موثوق بها عن قيادات من فصائل مختلفة، أبرزها رئيس 
اورات العسكرية التي ستجريها في الجنوب، وأن تشن يحيى السنوار، توقعها أن تستغل إسرائيل المن

في غزة، أن لدى السنوار والفصائل توقعات بنسبة تزيد على « الحياة»حربًا على القطاع. وكشفت لـ 
في المئة بقرب شن عدوان إسرائيلي على القطاع، تزامنًا مع مناورات تبدأ غدًا وتشارك فيها  95

« حماس»فة، البرية والجوية والبحرية، وقوات أميركية. وأوضحت أن الوحدات المقاتلة اإلسرائيلية كا
وبقية الفصائل، خصوصًا المسلحة، أعلنت أعلى درجات االستنفار، وأخلت معظم مقارها، كما نشرت 
الحركة حواجز شرطية وأمنية على امتداد القطاع خالل األيام القليلة الماضية، تحسبًا ألي طارئ 

 أمني أو عسكري.
  4/2/2018اة، لندن، الحي

 
تقرر التو ج لظ لس الظن وال ظاية الااظة " و إسرائيلة""تنفيذية الظنةظة" تالر ا عترا  ب .2

 وال نائية الدولية
قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس األمن والجمعية العامة : القدس

س محمود عباس خطابا أمام مجلس األمن خالل لألمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئي
الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن 
قامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع  إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وا 

 .1967من حزيران 
في بيان صدر عقب اجتماعها، في مقر الرئاسة برام هللا، مساء اليوم السبت،  وطلبت التنفيذية

برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات 
فك ارتباط مع سلطات االحتالل االسرائيلي على المستويات السياسية واالدارية واالقتصادية واالمنية 
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ها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءًا من تحديد العالقات األمنية مع الجانب وعرض
اإلسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس االقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض باالقتصاد 

 الوطني.
إسرائيل وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق االعتراف بدولة 

لغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف  1967إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام  وا 
االستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل االراضي من سيطرة سلطات االحتالل 

ين ومد والية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على اراضي دولة فلسط
 تحت االحتالل.

كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم االستيطان 
والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي االغوار 

اءلة ومحاسبة الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مس
المسؤولين السياسيين والعسكريين واألمنيين اإلسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة 
من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر االستيطان جريمة حرب ووفقا التفاقية جنيف 

 مواطنيها الى االراضي الخاضعة الحتاللها.الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة باالحتالل نقل 
وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت االدارة االميركية 

 جانب الفلسطيني بلغة االمالءات.الى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع ال
وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترمب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة 
المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات 

 األمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية
الح الوطنية الفلسطينية ال تخضع لالبتزاز والمساومة، وأن على اإلدارة وأكدت أن الحقوق والمص

االميركية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة االبتزاز والتهديد وسياسة االنحياز 
األعمى للسياسة العدوانية االستيطانية االستعمارية لدولة إسرائيل، كما شجبت جميع المزاعم التي 

ب نائب الرئيس األمريكي مايك بنس أمام الكنيست اإلسرائيلي بشأن نقل السفارة وردت في خطا
األميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، ودعت االدارة األميركية الى التوقف عن خطاب 

 الكراهية ونفي الوجود األصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البالد .
ة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها اإلدارة األمريكية، مستهدفة الرئيس وشجبت اللجن

والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، مؤكدة إدانتها واستنكارها 
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ظة لالقتحامات اليومية لجيش االحتالل، واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا كما يجري اآلن في محاف
 جنين.

 3/2/2018، وكالة النباء والظالوظات الفلسطينية )وفا(
 
 ظ د ني يدعو الكنائس لادم التااطي ظع قرار ا حتالل فرض الضرائب عليهم بالقدس .3

دعا األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : القدس
كنائس في القدس المحتلة، لعدم التعاطي مع قرار االحتالل فرض الفلسطينية أحمد مجدالني، ال

وقال مجدالني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن حكومة االحتالل تعلن الحرب  الضرائب عليهم.
المفتوحة على مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ضمن خطة ممنهجة وتنفيذا لسياسة األمر الواقع 

فرضها ضرائب باهظة على المؤسسات الكنسية في القدس وعلى غيرها واستكماال إلعالن ترمب، ب
 من المؤسسات األممية، حسب ما أعلنت عنه ما تسمى بلدية االحتالل في القدس.

 3/2/2018، وكالة النباء والظالوظات الفلسطينية )وفا(
 

 الظالكي: قرار واشنطن بشأن هنية إفشال ل هود الظصالحة .4
خارجية والمغتربين، رياض المالكي، رفض القيادة الفلسطينية للقرار األمريكي أكد وزير ال: )وكاالت(

، مستنكرًا توقيت «اإلرهاب»، على الئحة «حماس»الخاص بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة 
نحن نعتبر أن توقيت إصدار »صدوره. وأضاف المالكي، خالل مؤتمر صحفي، أمس السبت: 

لكن هذا لن يمنعنا من استكمال »، مستدركًا بقوله: «ال جهود المصالحةالقرار، محاولة من أجل إفش
 «.تلك الجهود

 4/2/2018الخليج، الشارقة، 

 

 صحة غزة تتخذ إ راءات "ظؤلظة" إلطالة أظد كظية الوقود لديها .5
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، إن : خدمة قدس برس -غزة )فلسطين( 

ُتواصل تقديم الخدمات الصحية رغم األزمات الكبيرة التي تعصف بمرافقها، محذرة:  طواقمها
وصّرح الناطق باسم صحة غزة، أشرف القدرة، "حتى اللحظة ال  "الخدمات في انحسار مستمر".

وأضاف القدرة في  زالت طواقمنا الطبية تقوم طواقمنا بواجبها المهني تجاه المرضى في قطاع غزة".
"قدس برس"، أن الخدمات الصحية في انحسار مستمر، نتيجة األزمات الكبيرة التي  تصريح لـ

وأوضح: "كل لحظة هناك جديد  تعصف بالقطاع الصحي، وعلى رأسها أزمتا الوقود ونقص األدوية.



 
 
 
 

 

 7 ص             4545 الادد:             2/4/2018الحد  التاريخ: 

                                    

شباط/ فبراير  15في تضاعف األزمة"، مشيًرا إلى أن "آخر نقطة سوالر موجودة لديهم تنتهي في 
 الجاري".

 3/2/2018برس،  قدس
 

 لم نرفض أي عرض يهد  إلى تطبير حل الدولتيننبيل أبو ردينة:  .6

هذه المزاعم ال تعدو كونها تحريضًا »قال الناطق الرئاسي الفلسطيني نبيل أبو ردينة في بيان إن 
تصريحات المسؤولين األميركيين األخيرة في شأن جاء ذلك ردًا على  «.مفضوحًا وأقوااًل غير مسؤولة

نؤكد أننا لم نرفض أي عرض يهدف »فض الجانب الفلسطيني العودة إلى المفاوضات، وأضاف: ر 
إلى تطبيق حل الدولتين، ولم نرفض التفاوض مبدئيًا... نتمسك بمفاوضات جادة طريقًا للوصول إلى 

 ، وهذا ما أكده الرئيس عباس في خطابه1967إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 
 «.أمام المجلس المركزي، وفي لقائه األخير مع وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسيل

وقال: «. المفاوضات الجادة تتطلب أواًل أن ُيؤمن الطرف اآلخر بحل الدولتين»وشدد على أن 
يل عندما طالبنا بآلية دولية جديدة لرعاية المفاوضات، لم يكن ذلك خروجًا عن التزامنا بها كسب»

 «.لتحقيق السالم مع اإلسرائيليين
 4/2/2018الحياة، لندن، 

 

 

 لن تغير ظواق  حظاس.. وصفقة القرن لن تظر واشنطنت اهنية: قرار  .7
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن قرارات اإلدارة : طالل النبيه –غزة 

االعتراف بها عاصمة موحدة لالحتالل، األمريكية المحسومة بنقل السفارة األمريكية للقدس، و 
وأكد هنية خالل حفل تكريم حفظة القرآن  ووضعنا على قائمة اإلرهاب، لن تكون نتائجها كما تريد. 

في المسجد األبيض بمخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، أن قرارات اإلدارة األمريكية لن تغير مواقف 
 وسياساتنا، بل ستجعلنا نتقدم بخطوات واثقة لألمام".  حركة حماس، قائاًل: "قرارهم لن يغير مواقفنا

وأضاف: "الخطوات العبثية التي اتخذتها الواليات المتحدة األمريكية بحق القدس وتصنيفنا باإلرهاب 
وشدد هنية على أن  تهدف لتركيعنا أمام صفقة القرن، لكننا نقول لن نستسلم، ولن تمر هذه الصفقة".

 ، مجددًا شعاره: " لن تخترق الحصون ولن ينتزعوا المواقف بإذن هللا".حركته لن تغير مواقفها
"سنبقى متمسكين بالمقاومة رغم توصيف أمريكا لنا باإلرهاب، ولن ننشغل مع هذا القرار  وأضاف:

  عن قضيتنا األساسية وهي القدس والعودة واإلنسان".
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اإلرهاب الخاصة، وذلك في قرارين من وكانت الواليات المتحدة األميركية أدرجت هنية على الئحة 
 وزارتي الخارجية والخزانة.

 3/2/2018، الظركز الفلسطيني لإلعالم 
 

ظصادر إسرائيلية تزعم: باض الظاتقلين ظن  نين يشتبج بتورطهم في عظلية قتل الحاخام زرائيل  .8
 شيبح 
عى، مساء اليوم أد ناطق عسكري إسرائيلي ، من رام هللا، أن3/2/2018القدس، القدس، ذكرت 

السبت، أن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز )الشاباك( وشرطة حرس الحدود اعتقلت عددا من 
الفلسطينيين خالل عملية عسكرية واسعة نفذت اليوم السبت في منطقة وادي برقين ومخيم جنين في 

وقال الناطق  إطار مالحقة منفذي عملية قتل الحاخام زرائيل شيبح منذ عدة أسابيع قرب نابلس.
باسم الجيش االسرائيلي في بيان بعد انتهاء العملية العسكرية في جنين، "أن قوات الجيش بالتعاون 

ولم يشير الناطق بمزيد  مع )الشاباك( والشرطة اعتقلت عددا من المشتبه بهم وتم نقلهم لالستجواب".
االسرائيلي  إن الجيشر هيلر قال من التفاصيل، إال أن المراسل العسكري للقناة العبرية العاشرة أو 

 اعتقل مشتبه بهم دون أن ينجح في اعتقال المشتبه به الرئيس بتنفيذ هذه العملية.
مصادر إعالمية عبرية قالت مساء السبت ، أن جنين، من 3/2/2018، فلسطين أون  ينوأضافت 

ضفة الغربية المحتلة، إن اشتباكات تجري بين قوة من الجيش ومسلحين فلسطينيين بمدينة جنين بال
وذكر موقع "مفزاك  في إطار حملة للوصول إلى أحمد جرار، المتهم بقتل مستوطنين قرب نابلس.

اليف" العبري أنه لم يبلغ عن إصابات في صفوف القوة العسكرية، في الوقت الذي يشن فيه الجيش 
تحم بلدة برقين للمرة الثانية وكان الجيش اإلسرائيلي اق حملة عسكرية موسعة على قرية برقين بجنين.

على التوالي اليوم للبحث عن جرار، فيما هدم الجيش منزاًل على األقل وأجبر األهالي على الخروج 
 من منازلهم، وسط تواجد للجرافات من ناحية معسكر سالم.

 
نهاء ا نقسام .9  الفصائل الفلسطينية تدعو إلسناد الظصالحة وا 

الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية، أمس، في قطاع غزة مؤتمر  أطلقت ، وكاالت:«الخليج»غزة: 
نهاء االنقسام الداخلي.وقال القيادي في  سناد المصالحة بغرض الضغط لتنفيذ كافة تفاهماتها وا  دعم وا 

خالد البطش في كلمة، إن هذا المؤتمر هو بداية لتحرك وطني شامل « الجهاد اإلسالمي»حركة 
تحقيق الشراكة الوطنية وبناء المشروع الوطني. وذكر البطش أن أزمة الثقة وحقيقي، الهدف منه هو 
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على الصعيد الوطني هو أبرز ما نواجهه خالل هذه األيام، أما المأزق الثاني فهو أن السلطة لم تدْر 
 أزماتها في قطاع غزة.

تطبيق ما تم وطالب البطش بضرورة تحقيق مبدأ الشراكة ووقف مبدأ إقصاء اآلخر واالتفاق على 
االتفاق عليه، مشددًا على ضرورة وضع آليات بتوافق من الكل الوطني؛ ليصبح القرار العسكري 

 والسياسي ليس ملكًا بشخص أو فصيل.
من جهته، قال المفوض العام للعالقات وشؤون العشائر في غزة عاكف المصري: إن المؤتمر 

فيذ خيار شعبنا في إنهاء االنقسام وتحقيق يدعمه أوسع حشد من القوى الوطنية واإلسالمية لتن
المصالحة الشاملة على أسس الشراكة الوطنية والسياسية.وأكد المصري، ضرورة إعادة بناء 
المؤسسات التمثيلية المجتمعية على قاعدة وطنية ديمقراطية بعيدة عن اإلقصاء والهيمنة والتفرد، 

ها المختلفة بوصفها الجهة المعبرة عن الهوية وبخاصة إعادة بناء منظمة التحرير وأطرها وهيئات
 الجامعة.

إن قطار المصالحة الذي انطلق في أكتوبر العام الماضي، يسير ببطء «: »حماس»وقالت حركة 
نحن نقول إن المصالحة تسير ببطء «: »حماس»وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة «. شديد

إلى تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة المشروع  ، داعياً «شديد وهي بحاجة إلى تسريع الخطوات
في المنطقة. وشدد رضوان، أن قطار المصالحة انطلق وال عودة إلى الوراء، « أمريكي -الصهيو»

 تواجه اتفاق المصالحة.« مطبات وعقبات»وأن هناك 
  4/2/2018الخليج، الشارقة، 

 

الظالية الالزظة لتوفير ظتطلبات  أطرا  دولية أبدت استادادها لتقديم الظساعداتالحظد:  .11
 الظصالحة
مسؤول ملف المصالحة عزام « فتح»أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة : فتحي صّباح -غزة 

أطرافًا دولية أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية الالزمة لتوفير متطلبات تنفيذ »األحمد أن 
عت اقتراحًا وخطة للمساعدة في حل مشكلة رواتب وض»، كاشفًا أن تلك األطراف «اتفاق المصالحة

وأشار األحمد في  «.موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، ومساعدة الشعب الفلسطيني
ثمة قناعة تشكلت لدى األطراف كافة »الرسمية أمس، إلى أن « صوت فلسطين»حديث إلى إذاعة 

ل يهدد األمن واالستقرار في المنطقة، وفي بأن االنقسام ال يهدد الشعب الفلسطيني فقط في غزة، ب
 «.2017، ثم اتفاق تنفيذه عام 2011مقدمها مصر التي أّدت دورًا في توقيع اتفاق المصالحة عام 

 4/2/2018الحياة، لندن، 
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 أخطر الظهظات التي توا ج الحركة الوطنية الفلسطينية إن از اتفاقات الظصالحة"الشابية":  .11

« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»منسق اللجنة عضو المكتب السياسي لـ  ى: رأفتحي صّباح -غزة 
أخطر المهمات التي تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية »مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر أن 

إنجاز اتفاقات المصالحة، بما يحفظ غزة كخزان بشري متقدم في إطار معارك الصمود والبقاء التي 
 «.رضه ضد االحتالل الصهيوني، وفي مواجهة المشاريع التصفوية األميركيةيخوضها شعبنا على أ

 4/2/2018الحياة، لندن، 
 

 ": سنفشل كافة ظشاريع تصفية قضية فلسطين21الحية لة"عربي .12
دعا قيادي بارز في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إلى "حشد الطاقات ومحاصرة السفارات 

واصم العربية واإلسالمية ردا على القرارات األمريكية األخيرة بشأن الصهيونية واألمريكية في الع
القدس، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيعمل على إفشال كافة مشاريع الواليات المتحدة األمريكية 

وأوضح عضو المكتب السياسي لـ"حماس" خليل الحية،  التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
يلي ومن خلفه اإلدارة األمريكية، تحاول أن تحسم القضايا الكبيرة في القضية أن "االحتالل اإلسرائ

وقال الحية إن اإلدارة األمريكية تحاول بشتى  الفلسطينية، المتمثلة باألرض واإلنسان والمقدسات".
الطرق أن تسند القدس لالحتالل، مؤكدا أن "كل هذه المحاوالت التي تستهدف قلب وجسد ومحور 

 لقضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل أمام صخرة صمود الشعب الفلسطيني".ارتكاز ا
 4/2/2018، 21عربي، 

 
 تطالب فتح با عتذار عن اعتداء عناصرها على رظوزها "الشابية" .13

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة فتح باالعتذار عن اعتداءات عناصرها في : بيت لحم
تي هاجمت فيها صرًحا لمؤسس الجبهة جورح حبش، كما كان آخرها مدينة الدوحة ببيت لحم، وال

 االعتداء على رموز الجبهة في المدينة، ومن بينها مهاجمة جدارية للشهيد غسان كنفاني.
وقالت الجبهة في بياٍن لها، ان "بعض المجموعات المشبوهة والمأجورة تأبى إال أن ُتعّبر مراًرا وتكراًرا 

بهة، وتسعى لتخريب العالقات الوطنية، من خالل االعتداءات المتواصلة ضد عن حقدها الدفين للج
 رموز الجبهة".

 3/2/2018، فلسطين أون  ين
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 حظاس تثير ظخاو  اإلسرائيليين ظع ظواصلة ت اربها الصاروخية قبالة سواحل غزة .14
أطلقت أمس  ،«حماس»، الجناح العسكري لحركة «كتائب القّسام»غزة: قالت مصادر إسرائيلية إن 

صواريخ قبالة سواحل قطاع غزة في إطار التجارب شبه اليومية التي تقوم فيها بإطالق  5)السبت(، 
صواريخ تطّورها وحدة التصنيع في الكتائب تحسبًا ألي مواجهة عسكرية جديدة مع قوات االحتالل 

 اإلسرائيلي.
 5يومي من صاروخ إلى  تطلق بشكل شبه« حماس»وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن 

صواريخ في مناطق ساحلية في قطاع غزة، موضحًة أن تلك الصواريخ التي تطَلق من مناطق عدة 
 في القطاع تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرات العسكرية لتلك الصواريخ وتحسين مداها.

ق الصواريخ ، إن عمليات إطال«حماس»ويقول إبراهيم المدهون، المحلل السياسي المقرب من حركة 
سلوكًا طبيعيًا وعماًل اعتياديًا تمارسه »، ُتعد «كتائب القسام»التجريبية من ِقبل المقاومة وعلى رأسها 

وأضاف في حديث «. المقاومة الفلسطينية من أجل تطوير سالحها وتعزيز دقة صواريخها ومداها
ن كانت تحمل «: »الشرق األوسط»لـ رسائل، ولكن هي تطَلق من هذه الصواريخ ال تطَلق للتهديد وا 

أجل حاجة التطوير، وأن عملية إطالق الصواريخ الخمسة ليست المرة األولى ولن تكون األخيرة التي 
وأشار إلى أن إطالق الصواريخ التجريبية تجاه البحر يتم حتى ال يتم إطالقها «. تقوم بها المقاومة

إعالن مواجهة »الل، حتى ال يكون هناك تجاه أهداف في غزة أو تجاه أهداف خاضعة لسيطرة االحت
نما فقط للتأكيد أن الغرض تجريب الصواريخ وقياس مداها وقوة االنفجار واألداء  «.وا 

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أن الصاروخ الذي ُأطلق من غزة سقط في أرض خالية 
 ولم يؤدِّ إلى إصابات.

 4/2/2018، لندن، الشرر الوسط
 

 تنةم حفل تأبين للقائد عظاد الالظيحظاس  .15
نظمت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عصر اليوم السبت حفل تأبين للقائد عماد العلمي "أبو 

وشارك في حفل تأبين القائد العلمي قيادة  همام" في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة.
ونواب في المجلس التشريعي والوجهاء وقادة الفكر حركة حماس، وقادة الفصائل الوطنية واإلسالمية 

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحركة نزار عوض هللا: إن رحيل القائد العلمي مّثل  والرأي.
خسارة لفلسطين ولحركة حماس، مشيرًا أن همه األكبر كان يتمثل في إعادة بناء البيت الفلسطيني 

 طنية.بناًء صحيًحا وتحقيق المصالحة الو 
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وأشاد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام، في كلمته باسم القوي الوطنية واإلسالمية، 
وقال عزام إن العلمي أنشأ أجياال  بمناقب القيادي في حركة حماس الراحل عماد العلمي وسيرته.

 تحمل الحق وتموت ألجله، داعيًا إلى ضرورة االستمرار على نهجه وطريقه.
ت دائرة اإلعالم العسكري في كتائب الشهيد عز الدين القسام عرضًا مرئيًا وّثق حياة القائد كما قدم

وفي نهاية حفل  عماد العلمي "أبو همام"، وتناول مسيرته الجهادية الطويلة، وعدد مناقبه الفضيلة.
على جهادها  التأبين كرمت قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية عائلة القائد عماد العلمي وأثنت

 وتضحياتها.

 3/2/2018س، ظوقع حركة حظا

 

 القسام تز  قائد ا ظيدانيًّا توفي بظرٍض عضال .16
زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، : غزة

في بيانها وقالت كتائب القسام  "أحد أبطالها المجاهدين، الذي توفي إثر إصابته بمرض عضال".
عامًا( من مخيم المغازي وسط  33العسكرّي، السبت: "إن القائد الميداني محمد موسى كامل موسى )

وأضافت "ليغادر دنيانا وما غّير أو بّدل وال تخاذل أو  قطاع غزة توفي إثر إصابته بمرض عضال".
وهللا حسيبه وال نزكيه  تقاعس، بل نذر نفسه هلل مجاهدًا حتى لقي هللا على ذلك، نحسبه من الشهداء

 على هللا".
 3/2/2018، الظركز الفلسطيني لإلعالم

 
 

تفاصيل  ديدة عن أهم صفقة أسرى ظع ا حتالل ... ظاذا حدث لة"شاليط" عقب إطالر القسام  .17
 سراحج؟

في كتاب جديد يتوقع صدوره قريبا، كشف صحفي إسرائيلي مشهور، عن بعض خفايا صفقة تبادل 
التوصل إليها عبر وساطة مصرية مع "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة األسرى التي تم 

"حماس"، التي تم بموجبها تحرير أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي 
 جلعاد شاليط.

كان  وزعم الصحفي اإلسرائيلي المعروف بن كسبيت، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو،
"يتمسك طوال حياته السياسية بمبدأ عدم التفاوض مع "اإلرهابيين"، وهو المبدأ الذي أسس عليه 

 شهرته السياسة"، وفق ما نقله موقع "المصدر" اإلسرائيلي عن صحيفة "يديعوت أحرونوت".
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بدأ من دفعه إلى التنازل عن هذا الم 2011وأكد بن كسبيت، أن "نتنياهو واجه واقعا إسرائيليا عام 
أجل بقائه السياسي"، كاشفا أن صفقة الجندي اإلسرائيلي، شاليط )تطلق عليها المقاومة الفلسطينية 

سنوات، كانت بمنزلة "الغاية تبرر  5صفقة وفاء األحرار( الذي وقع في أسر حركة "حماس" لمدة 
 الوسيلة"؛ بالنسبة لنتنياهو

ن إتمام الصفقة احتجاجات عارمة ضد سياسيات ولفت إلى أن "إسرائيل شهدت في الفترة القريبة م
 نتنياهو، وألحقت المظاهرات ضد غالء المعيشة في إسرائيل ضررا كبيرا بشعبية نتنياهو".

ونتيجة ذلك، أوضح الصحفي في كتابة بعنوان: كتاب "نتنياهو.. سيرة"، أن نتنياهو "قرر التنازل عن 
شعبية الجماهير مجددا، خاصة في أوساط أولئك  مبدأ )عدم التفاوض مع اإلرهابيين( من أجل كسب

 الذين خرجوا للتظاهر ضده من اليمين ومن المستوطنين".
كما كشف بن كسبيت، أن "نتنياهو ويهود باراك الذي كان وزيرا لألمن وقت الصفقة، تنازعا على 

 الصورة التي سيلتقطانها مع الجندي المحرر بعد هبوطه في إسرائيل".
ئرة التي أقلت شاليط من مصر إلى إسرائيل أطالت مشوارها في الجو ألن شاليط فقد وذكر أن "الطا

وعيه، لكن المفاوض، دافيد ميدان، الذي كان على متن الطائرة أدرك أن نتنياهو وباراك لن يتنازال 
عن الصورة التاريخية، فأصدر أمرا بإطالة الرحلة الجوية إلى أن يستيقظ شاليط بدال من نقله إلى 

 المستشفى لتلقي العالج".
وعلى طريق إبرام صفقة تبادل جديدة متوقعة، تدور معركة خفية بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل 
اإلسرائيلي، في محاولة لتأثير كل طرف على اآلخر من أجل التوصل لصفقة يتم بموجبها إطالق 

جنود اإلسرائيليين األسرى لدى سراح أسرى فلسطينيين في سجون االحتالل، مقابل إطالق سراح ال
 المقاومة،والذين لم يتم الكشف عن عددهم ومصيرهم حتى اآلن.

 3/2/2018، 21عربي 

 
 لزعيم يستغل الفرصة لحل الدولتين لشابين بحا ة "إسرائيل"غاباي:  .81

قال آفي غاباي زعيم المعارضة اإلسرائيلية، يوم السبت، أن حل الصراع  :ترجمة خاصة - رام هللا
الفلسطينيين تقع على عاتق الجيل الحالي في إسرائيل وليس على عاتق الرئيس األميركي دونالد  مع

 ترامب.
وأوضح غاباي خالل مؤتمر ثقافي نيس زيونا غرب الرملة، أنه بعد االجتماعات والصور التي 

ال زالوا يعيشون التقطها بنيامين نتنياهو مع ترامب والرئيس الروسي فالديمير بوتين فإن اإلسرائيليين 
 مليون فلسطيني. 4.5هنا مع 
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وأضاف "علينا أن نحل مشكلتنا، ونعتقد أن الحل هو دولتين لشعبين حتى نعيش هناك مع أغلبية 
 يهودية".

وتابع "في الشرق األوسط برزت فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق تريده الدول العربية المعتدلة أيضا، 
 يم يعترف بالفرصة ويعرف كيفية تنفيذها".إن دولة إسرائيل بحاجة إلى زع

 3/2/2018القدس، القدس، 
 

 ال يش اإلسرائيلي يحذر نتنياهو: غزة تنهار .81
(، مساء السبت، أن الجيش 14ذكرت القناة العبرية الثانية )ريشت  :ترجمة خاصة -رام هللا 

صورة الوضع الحالي في اإلسرائيلي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييما أمنيا خطيرا بشأن 
 قطاع غزة.

واوضحت القناة، ان الجيش االسرائيلي حذر من األزمات الخطيرة التي تزداد سوءا في غزة جراء 
 في قطاع غزة. لألوضاعالتدهور الخطير وغير المسبوق 

نساني إلى درجة دفعت إسرائيل وللمرة  وجاء في تقييم الجيش أن هناك حالة انهيار اقتصادي وا 
ى للنظر بجدية في إمكانية إيصال األغذية واألدوية مباشرة إلى قطاع غزة من أجل منع مواجهة األول

 عسكرية.
ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها أن الوضع في غزة يزداد سوءا وهو ما يزيد من فرص المواجهة 

 العسكرية رغم أن )حماس( ليس لديها مصلحة في اندالع جولة جديدة من الحرب.
 3/2/2018دس، القدس، الق

 
 بال نوب استادادا لحا ت الطوارئ سرائيليا  يش الظناورات للشرطة و  .02

، بتمرين فلسطينجيش اإلسرائيلي مساء السبت بمناورات عسكرية في جنوب الشرع : محمد وتد
 .يحاكي االستعداد والجاهزية لحاالت الطوارئ في الجنوب

نه تم البدء، مساء السبت، بتمرين شامل وواسع لفحص وذكر الجيش في بيانه لوسائل اإلعالم، أ
جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب 

وزعم بأنه تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام  .لحاالت الطوارئ
ويتوقع انتهاء  .ة واستعداد القوات في الخدمة النظامية واالحتياط، بهدف الحفاظ على جاهزي2018

  .التمرين األربعاء المقبل
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وفي سياق متصل، من المقرر أن تبدأ الشرطة اإلسرائيلية بإجراء مناورات ضخمة بمنطقة جنوب، 
 .صباح األحد، على أن تستمر حتى ساعات المساء من نفس اليوم

 3/2/2018، 48عرب 
 

 إل راء فحص الحظض النووي أطفال يهود اليظنلااظة توافر على فتح قبور النيابة ا .08
وافقت النيابة العامة في إسرائيل على طلب عائالت يهودية من أصول يمنية فتح قبور تعود ألطفالها 

 إلجراء فحص الحمض النووي والتأكد من أن الجثث المدفونة هي لألطفال أنفسهم.
دمة في الكشف عن مصير مئات من األطفال اليهود من أصول يمنية ويعتبر هذا اإلجراء خطوة متق

يعتقد بأنهم اختطفوا من قبل الجهات الرسمية اإلسرائيلية مطلع خمسينيات القرن الماضي لتتبناهم 
 عائالت يهودية من أصول أوروبية، في واحدة من أكثر القضايا قتامة منذ تأسيس إسرائيل.
 3/2/2018ال زيرة. نت، الدوحة، 

 
 : غزة على شفا كارثةاإلسرائيلية ظنةظة أطباء ظن أ ل حقور اإلنسان .00

حذرت منظمة طبية إسرائيلية من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء النقص : القدس المحتلة
الكبير في األدوية واألدوات الطبية الناجم عن الحصار من الجانب اإلسرائيلي. وقالت منظمة 

إن مخازن األدوية في مستشفيات »اإلسرائيلية في بيان أمس، « اإلنسان أطباء من أجل حقوق»
أشهر من المصالحة الفلسطينية، لم  4وذكرت في بيانها أنه بعد «. قطاع غزة تشارف على االنتهاء

ساعات في اليوم  6تتحسن األوضاع الصحية في القطاع، عدا زيادة كمية الكهرباء التي ارتفعت لـ
ت الطبية. وأشارت إلى استمرار معاناة عدد كبير من المرضى نتيجة حرمانهم من للمرافق والمؤسسا

ولفتت المنظمة إلى أن هناك  مغادرة غزة عبر معبر بيت حانون شمال غزة، أو معبر رفح جنوبها.
 نوع من األدوية والعتاد الطبي نتيجة الحصار. 500نقصًا بنحو 

 4/2/2018ا تحاد، أبو ةبي، 
 

 الليكود اإلسرائيلي يتنبأ بفوزه في ا نتخابات استطالع لحزب .02
أفاد استطالع للرأي أجراه معهد االستطالعات "جيوكرتوغرافيا" لصالح حزب : الناصرة )فلسطين(

 مقعًدا. 30الليكود اإلسرائيلي الحاكم، بأنه لو جرت االنتخابات اليوم سيحصل الحزب على 
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شخص "يمثلون كل الجمهور  600ستطالع شمل وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن اال
مقعًدا، بينما سيحصل  69اإلسرائيلي"، ويستدل من نتائجه أن قوة معسكر اليمين قد تصل إلى 

 .51معسكر اليسار على 
 24ووفًقا لالستطالع فإنه لو جرت االنتخابات اآلن، فإن حزب "يوجد مستقبل" سيحصل على 

ر اليسار، مقابل "المعسكر الصهيوني" الذي يراوح مكانه في مقعًدا، ليصبح بذلك قائًدا لمعسك
 مقعًدا. 13االستطالعات مع 

مقاعد،  7مقعًدا، فيما تحصل "يهدوت هتوراة" على  12ونوه إلى أن "البيت اليهودي" سيزيد قوته إلى 
والقائمة مقاعد، "ميرتس" ستة، "شاس" خمسة مقاعد،  8مقاعد، "إسرائيل بيتينا" على  7"كوالنا" على 

 مقاعد. 8العربية المشتركة 
 3/2/2018قدس برس، 

 
 ن في  نين يش ا حتالل يشن عظلية عسكرية واساة النطار في الكفير وبرقي .02

شن جيش االحتالل عملية عسكرية واسعة النطاق في قرية الكفير وبلدة برقين، وحي : محمد بالص
عامًا(،  22اف الشاب أحمد نصر جرار )"وادي برقين" بمحافظة جنين، كان هدفها المعلن استهد

 الذي يتهمه بالمسؤولية عن مقتل أحد حاخامات المستوطنين غرب نابلس، الشهر الماضي.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل في عملية عسكرية واسعة ضمت مئات الجنود وعشرات 

يش واسعة بعد تفجير األليات المنطقة، وحاصرت عددا من المنازل، وشرعت بعمليات دهم وتفت
 أبوابها، مستخدمة الكالب البوليسية.

وبعد ساعات من البحث والتفتيش داخل المنازل، انسحبت قوات االحتالل، بعد تدمير محتوياتها، 
دون الحصول على الهدف المنشود من العملية، وهو اعتقال أو اغتيال جرار، ما يعني أن قوات 

 فيذ هدفها المعلن.االحتالل قد أضافت فشال آخر في تن
كما اقتحمت قوات االحتالل بشكل متزامن بلدة الزبابدة جنوب جنين، وانتشرت في الشوارع وبين 

 األحياء بأعداد كبيرة من الجنود.
وتصاعدت حدة المواجهات العنيفة في بلدة الزبابدة القريبة من قرية الكفير، في محاولة من 

ية لالحتالل في القرية، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين المواطنين للتشويش على العملية العسكر 
بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وعشرات اإلصابات باالختناق جراء استنشاق الغاز 

 المسيل للدموع.
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وأكد شهود عيان، أن عشرات الشبان، حاولوا اعتراض التعزيزات العسكرية التي كانت في طريقها 
 غيرة والتي ال يتجاوز عدد سكانها بضع مئات.إلى قرية الكفير الص

 3/2/2018اليام، رام هللا، 
 

 في الخليل ظستوطنون ياتدون على الظزارعين  .02
اعتدى مستوطنون بحماية قوات االحتالل، على مزارعين في بلدة بيت أمر شمالي : )وكاالت(

كرمي »يسمى أمن مستوطنة  الخليل. وقال الناشط ضد االستيطان في البلدة يوسف أبو ماريا، إن ما
المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شمالي الخليل، رشقوا برفقة مجموعة من « تسور

المستوطنين، المزارعين في منطقة خلة الكتلة بالحجارة، وشتموهم بألفاظ نابية ومنعوهم من فالحة 
ؤالء المزارعين محمد أراضيهم وهددوهم بالقتل على مرأى من جنود االحتالل، وعرف من بين ه

 إبراهيم صبارنة وعائلته.
 4/2/2018الخليج، الشارقة، 

 
 لتهويد ظغارة بالقدس دو رظليون  5"إسرائيل" ترصد  .02

أصدرت ما تسمى "شركة تطوير القدس" المشرفة على أعمال تهويد مغارة "القطن"  :القدس المحتلة
تحت البلدة القديمة بالقدس بين بابي العامود أو ما يطلق عليها االحتالل مغارة "تصديقهو" الواقعة 

 والساهرة، مناقصتين منفصلتين ضمن عمليات التهويد التي ينفذها االحتالل بالمدينة.
)حوالي  مليون شيكل 12وأوضحت أسبوعية "يروشاليم" العبرية، أن المناقصة األولى بمبلغ 

)  ، والثانية بمبلغ خمسة ماليين شيكل، تستهدف اإلعمار المادي لتجويف المغارةدوالر( 3,498,547
 لتطوير عروض الصوت والضوء. دوالر( 1,457,728حوالي 

وذكرت األسبوعية أن اإلعمار المادي يتناول تحسين البنى التحتية القديمة في الموقع السياحي، 
خفاء خطوط الكهرباء تحت األرض، وتوفير إمكانية لدخول المعاقين. وتوفر "شركة تطوير  وا 

 قدس"، التي ستتحمل المسؤولية عن العقود مع المقاولين وتراقب أعمالهم، ميزانية المناقصتين.ال
 3/2/2018، الظركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إدارة س ون ا حتالل تظان في إيذاء السيرات :ظركز السرى للدراسات .02

اإلنسانية التي تعنى طالب مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة، أمس، المنظمات الحقوقية و 
لاللتزام بدعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة في « اإلسرائيلي»بالمرأة بالضغط على سلطات االحتالل 
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للحفاظ على حقوق المرأة والسالم الدولي، والقضاء على العنف ضدها، األمر الذي  1977عام 
 58يعتقل في سجونه ما يقارب وأفاد حمدونة أن االحتالل  يوميًا دون رادع.« إسرائيل»تنتهكه 
 معتقلة. 

وقال حمدونة إن هناك انتهاكات كبيرة تقوم بها إدارة مصلحة السجون بحق المعتقالت الفلسطينيات 
كاقتحامات الغرف والتفتيشات، واالعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر ومنع التعليم وحرمان الزيارات، 

إضافة إلى طريقة االعتقال الوحشية والالإنسانية، وطرق والعزل االنفرادي والعقابات والغرامات، 
التحقيق الجسدية والنفسية، ومحاوالت انتزاع االعترافات والحصول على المعلومات بوسائل محرمة، 
والحرمان من األطفال واإلهمال واالستهتار الطبي وتأجيل العمليات الجراحية، واالحتجاز في أماكن 

لة أثناء خروجهن للمحاكم لسوء عملية التنقل بالبوسطة التي تشكل رحلة ال تليق بهن، وسوء المعام
عذاب بالنسبة للمعتقالت، ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للمعتقالت اللواتي يقضين معظم وقتهن 

 بالغرف، وسوء الطعام كمًا ونوعًا، وغير ذلك من انتهاكات.
 4/2/2018الخليج، الشارقة، 

 
 ينايركانون الثاني/ في الراضي الفلسطينية خالل  609واعتقال  7استشهاد  .01

شهد الشهر ، حسب إحصائيات صدرت عن الدائرة اإلعالمية التابعة لحركة حماس في الضفة: غزة
 517انتهاكا لقوات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، منها  3,067األول من العام الجاري 

صابة  7جرى خاللها استشهاد  انتهاًكا في محافظة القدس وحدها، حيث آخرين،  244فلسطينيين وا 
 .609واعتقال واحتجاز ما يزيد عن 

 73، باإلضافة لـ1,494كما بلغ عدد االقتحامات والمداهمات والحواجز التي نفذها جيش االحتالل 
 حالة هدم ومصادرة ممتلكات، فضاًل عن انتهاكات أخرى.

 3/2/2018فلسطين أون  ين، 
 

 ساظح تتوسع في غزة لظوا هة تدهور الوضاع ا قتصاديةحظالت الت .01
دفع التدهور المتسارع في األوضاع االقتصادية في قطاع غزة خالل األسابيع  عيسى سعد هللا:

األخيرة العشرات من التجار واألطباء والمحامين وغيرهم من المقتدرين إلى االبداع في تقديم الدعم 
ج وحمالت مختلفة جميعها حمل هدفًا واحدًا وهو مساعدة الفقراء في للفقراء من خالل فعاليات وبرام

 القطاع.
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ومع انعدام الخيارات وانسداد اآلفاق امام تحسين واقع غالبية األسر الفقيرة في قطاع غزة وصل 
العديد من المقتدرين الى قناعة بضرورة مساعدة هذه األسر ولو بالحد األدنى كما يقول التاجر 

بداية الجاري عن شطب  أعلنالل صاحب محل لبيع األحذية وسط قطاع غزة والذي أسامة أبو د
جميع الديون المستحقة على زبائنه مستهاًل حملة اعلنها نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي 

 .تحت عنوان "سامح تؤجر"
هم وبحسب الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي فإن األشخاص الذين صدرت بحق

ألف شخص، الفتًا إلى أن  61بلغ نحو  2017مذكرات اعتقال على ذمة الديون المتراكمة خالل عام 
 بعضها ديون بسيطة.

وشجعت الحملة الكثير من النشطاء على دعوة كبرى الشركات والمؤسسات إلى أن تحذو حذو 
خزاعة شرق محافظة خان التجار الذين انطلقوا في الحملة، واستجابت لذلك عدة بلديات ومنها بلدية 

 يونس جنوب قطاع غزة، وأعلنت عن منح خصم من نسبة فاتورة المياه على المواطنين.
وخصصت وزارة األوقاف بغزة خطبة الجمعة قبل الماضية، للحديث عن الحملة وفضل التسامح 

 والتسديد عن الناس في هذه األوقات العصيبة التي يمر بها قطاع غزة.
 3/2/2018، اليام، رام هللا

 
 تواصل ظساعيها لالستيالء على ظقبرة "القسام"  "إسرائيل" .22

إلى الجنوب من مدينة حيفا داخل الخط األخضر، يحتدم صراع من نوع آخر بين  محمد بالص:
فلسطينيي الداخل والحكومة اإلسرائيلية، بعد أن قررت األخيرة بيع أجزاء من مقبرة "القسام" المقامة 

، لصالح شركة استيطانية استثمارية، في قرار جوبه بردود فعل فلسطينية غاضبة دونما 47على نحو 
 حذرت من مخاطر المساس بهذا المعلم اإلسالمي التاريخي.

وقدمت مؤسسة "الميزان"، دعوى قضائية لدى المحكمة المركزية في حيفا، ضد ما تسمى "دائرة 
تفاقيات بيع مقبرة "القسام" والتي بموجبها تمت أراضي إسرائيل" طالبت فيها بإعالن بطالن أو إلغاء ا

 صفقة بيع أرض المقبرة للشركة التجارية، بذريعة أن هذا القسم من أرض المقبرة خال من القبور.
ووصفت مؤسسة "األقصى" للوقف والتراث، مقبرة "القسام" بأنها معلم إسالمي له قدسيته األبدية، 

ال يجوز بيعه أو استعماله ألي هدف آخر غير أن وحرمتها مصونة، وهي وقف إسالمي خالص 
 تكون مقبرة للمسلمين.

 3/2/2018اليام، رام هللا، 
 



 
 
 
 

 

 20 ص             4545 الادد:             2/4/2018الحد  التاريخ: 

                                    

 الضفةب... حظلة لظوا هة التحرش  "أنا أيضا  " .28
الهادفة إلى « أنا أيضاً »تقف الشابة الفلسطينية األميركية ياسمين مجّلي خلف حركة : أ ب -رام هللا 

في « ساحة الساعة»وتتخذ ياسمين من  ى مواجهة التحرش الجنسي.تشجيع المجتمع الفلسطيني عل
تحمل « جينز»الضفة الغربية مكانًا لتدّون على آلتها الكاتبة شكاوى النساء، ولتبيع قمصانًا وسترات 

 كرّد حاسم على صيحات التحرش اللفظي في الشوارع.« لسُت حبيبتك»عبارة: 
 4/2/2018الحياة، لندن، 

 
 ظدرسة فلسطينية شرر القدسا حتالل يهدم  .20

هدمت آليات إسرائيلية، صباح األحد، مدرسة تجمع "أبو النوار" البدوي شرق مدينة : القدس المحتلة
وأوضح ممثل التجمع، داوود الجهالين، مجموعة من آليات جيش االحتالل  القدس المحتلة.

وقامت بإغالقه وحظر الدخول  اإلسرائيلي اقتحمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم تجمع "أبو النوار"
إليه أو الخروج منه، قبل شروعها في تنفيذ عملية هدم استهدفت غرفتين صفّيتين في المدرسة التي 

 أُعيد بناؤها قبل عدة أشهر بعد هدمها.
 4/2/2018قدس برس، 

 
 ينايركانون الثاني/ الفلسطيني على "فيسبوك" خالل شهر  للظحتوىانتهاكا   14تقرير:  .22

أكد مركز فلسطيني متخصص في االعالم االجتماعي، استمرار إدارة موقع :  )فلسطين(رام هللا
 2018"فيسبوك" بحملتها ضد الصفحات الفلسطينية خالل شهر تشرين ثاني/يناير من العام الجديد 

انتهاكًا من  14ووثق التقرير الصادر عن مركز "صدى سوشال" في بيان تلقته "قدس برس"، نحو 
صفحات من بينها، قناة األقصى  9ة "فيسبوك" بحق المحتوى الفلسطيني، منها حذف قبل إدار 

 الفضائية، واللجان الشعبية لمواجهة االحتالل، ومحبي الشهيد القائد ابو عمار.
حظر وحذف منشورات ضد صفحات وحسابات صحفيين  -بحسب التقرير  -كما شملت االنتهاكات 

 ونشطاء فلسطينيين.
طلب من حكومة االحتالل اإلسرائيلي  472ف "فيسبوك" رسميًا باالستجابة لـ اإلى اعتر وأشار المركز 

 .2017لحذف حسابات ومواد من موقعه خالل الربع األول من عام 
 3/2/2018قدس برس، 
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 ه وم بسيناء بظوافقة السيسي 100اإلسرائيلي نفذ  الحربيالطيران  :"نيويورك تايظز" .22
يويورك تايمز" األميركية إن الطائرات الحربية اإلسرائيلية شنت غارات قالت صحيفة "ن: محمد وتد

السيسي بالقاهرة خالل عبد الفتاح ام ظجوية على سيناء لضرب مواقع لتنظيم "داعش" بتنسيق وعلم ن
وقالت الصحيفة إن عناصر التنظيم في شمال سيناء قتلوا مئات الجنود وضباط  .العامين الماضيين

، أعلنوا مسئوليتهم عن إسقاط طائرة ركاب 2015في إقامة نقاط تفتيش، وفي أواخر  الشرطة، وبدأوا
 .روسية

وأضافت الصحيفة في التقرير، "رغم جهود القاهرة للقضاء على اإلرهابيين، إال أنها فشلت بشكل 
 ."كبير، األمر الذي دفع إسرائيل، التي تشعر بالخوف إزاء التهديد بجوار حدودها، للتحرك

ع التقرير: "على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، وتاب
غارة داخل مصر، وفي كثير من األحيان أكثر  100ومقاتالت بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 

 ."من مرة في األسبوع، وبموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وظ بين إسرائيل ومصر يمر مرحلة جديدة في تطور وأوضحت الصحيفة أن "التعاون الملح

سرائيل  عالقتهما، وبعد عداء في ثالث حروب، ثم خصوم في سالم غير مستقر، أصبحت مصر وا 
 ."اآلن حلفاء سريين في حرب سرية ضد عدو مشترك

 3/2/2018، 48عرب 
 

 يتم إ ازة عرضج ل ست دقائر ظنجواقتطاع " 23 قضية رقم"فيلم  ظونتاجإعادة "هيئة ا عالم":  .22
 «23قضية رقم »" للسماح بعرض الفيلم اللبناني المثير للجدل 1970حذف مقاطع عن "ايلول االسود 

أكد مدير عام هيئة اإلعالم محمد قطيشات أن الهيئة أجازت عرض : نيفين عبد الهادي -ن عما
، كونها «ست دقائق منه شريطة اجتزاء»في األردن، مستطردا بقوله «  23قضية رقم » الفيلم اللبناني

 .1970تتحدث عن أحداث أيلول عام 
أن نظام المرئي والمسموع يجيز لهيئة اإلعالم منع « الدستور»وبين قطيشات في تصريح خاص لـ

عرض أي فيلم، أو اقتطاع جزء منه في حال مخالفته للقانون، وعليه تم الطلب بإعادة مونتاج الفيلم 
 ك سيتم إجازة عرضه في المملكة.واقتطاع الدقائق الست، بعد ذل

 4/2/2018، الدستور، عّظان
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 "القدس عربية إسالظية بالوصاية الهاشظية" الوطنيالظؤتظر  عّظان: افتتاح .22
، أمسافتتح أمين عام وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية محمود الحديد، بترا:  –عمان 

تنظمه جمعية اصدقاء عمان لتوحيد « س عربية إسالمية بالوصاية الهاشميةالقد»المؤتمر الوطني 
 الجهود الوطنية والشعبية خلف القيادة الهاشمية في ملف القدس.

واستعرض الحديد خالل االفتتاح الدور األردني في حماية المدينة المقدسة، وكذلك اإلعمار الهاشمي 
 المسجد األقصى. للمسجد األقصى ودور الوزارة في رعاية شؤون

وتحدث المؤرخ بكر خازر المجالي عن تاريخ المدينة وعروبتها، ومراحل تهويدها والدور األردني في 
 التصدي لذلك على األصعدة كافة.

 4/2/2018، الدستور، عّظان
 

 "إسرائيل"ظع غاز " ترفض استظالك أراض بالشظال لظد خط احتالل"غاز الادو حظلة  .22
وطنية "إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني )غاز العدو احتالل( من حذرت الحملة ال :عمان

لجوء الحكومة الستمالك أراض لمواطنين، لغايات "مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد 
 على الحدود األردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين"، لغايات استيراد الغاز من اسرائيل. 

امس إن وزارة الطاقة نشرت "إعالًنا مدفوًعا في صحيفة الرأي قبل أيام، أعلنت  وقالت في بيان لها
ودعت الحملة المواطنين الذين . فيه استمالك أراٍض لمئات المواطنين، في المنطقة المذكورة"

 لإلضرارستستملك أراضيهم إلى "مقاضاة الحكومة التي ستستحوذ على أمالكم ال للمنفعة العامة، بل 
التالي ليس هناك سبب قانونّي يشرعن هذا االستمالك". معددة ما تراه اضرارا من اتفاقية الغاز بها، وب

واشارت الحملة الى انها "ستعلن خالل األسبوع القادم، عن خّطتها  على االمن والسيادة االردنية.
 القانونّية والشعبّية لمواجهة هذه الخطوة".

 4/2/2018، الغد، عّظان
 

 ةأل  صاروخ عبر الارار وسوري 170زودت حزب هللا بة "إيران": "رنالوول ستريت  و " .21
، نقال عن مصادر عسكرية في الحلف «وول ستريت جورنال»أفادت صحيفة  :)وكاالت( -ن لند

ارض بعيد  –ألف صاروخ ارض  170األطلسي ان إيران زودت عبر العراق وسوريا حزب هللا بـ 
 ألف صاروخ على األراضي اللبنانية موجهة نحو إسرائيل. 100المدى، مبينة أن الحزب قام بزرع 

وذكرت الصحيفة، أن حزب هللا قام بحفر مخازن إلطالق الصواريخ بالطريقة الهيدروليكية حيث يتم 
رفع الغطاء الحديدي المغطى باألعشاب واألتربة ويرتفع بمسافة مترين بواسطة محرك خاص ثم 
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ق الباب الحديدي المغطى بالتراب واألعشاب كي ال تكتشف ينطلق الصاروخ نحو هدفه ويتم إغال
 الطائرات اإلسرائيلية نقطة انطالق الصاروخ.

منطقة سعسع ودرعا وسهل البان قام حزب هللا بزرع الصواريخ البعيدة المدى فيها، »وأوضحت، أن 
ة الن كلم من فلسطين المحتل 80والتي تواجه هضبة الجوالن وفي ذات الوقت هي على مسافة 

كذلك قالت صحيفة وول ستريت جورنال، «. كلم 80المسافة ما بين سعسع كخط نار وتل ابيب هي 
إن حزب هللا زرع في جزيرة البادية السورية صواريخ بعيدة المدى كذلك زرع في ريف ادلب ومنطقة 

ي تلقاها ألف صاروخ الذ 70دير الزور وحماه وحمص ومنطقة النبك وفي أماكن عديدة من سوريا الـ 
 من إيران.

 4/2/2018، الدستور، عّظان
 

 إسرائيليا   إظاراتيا   عسكريا  ظااري  تكش  تااونا  .39
مارة أبو ظبي تزداد : الصحافة اإلسرائيلية كشفت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن عالقات إسرائيل وا 

إلى النظام متانة في المجال العسكري، في ضوء صفقات سالح بين الجانبين تمتد خيوطها أيضا 
لى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. وأوردت معاريف، التي استندت في تقريرها إلى  المصري وا 

معلومات من مجلة "إنتلجنس أون الين" الفرنسية، مثالين عن تواصل شركتي "إلبيت" و"إيروناتيكس" 
بو ظبي وّردت طائرة من وذكرت الصحيفة أن أ اإلسرائيليتين مع أبو ظبي لتزويدها بطائرات مسيرة.

تلك الطائرات إلى نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة 
حفتر. وأضافت أن هذه العالقات العسكرية أفضت كذلك إلى تزويد أبو ظبي بمنظومات دفاع 

 لحماية حقول النفط في اإلمارة.
اسمه آفي لئومي بأنه أكثر رجال األعمال اإلسرائيليين ووصف المعلق العسكري في معاريف شخصا 

نفوذا داخل أبو ظبي، وقال إن إيتان بن إلياهو، القائد األسبق لسالح الجو اإلسرائيلي ساعده في 
مارة أبو ظبي. وقالت معاريف إن رجل أعمال اسمه كوخافي نقل قادة  إنجاز الصفقات بين شركته وا 

وذكرت  ملون معه مستشارين إلى أبو ظبي في طائرة خاصة.عسكريين إسرائيليين سابقين يع
 الصحيفة أن كوخافي تفاخر في سنغافورة بأنه توسط في إنجاز صفقات سالح مع أبو ظبي.
 3/2/2018ال زيرة.نت، 
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 "إسرائيلي"عودة الهدوء لغرب درعا باد قص   .41
ة في الريف الغربي ساد الهدوء أمس السبت، عدة قرى تسيطر عليها جبهة النصر : )وكاالت(

لهذه القرى الحدودية الجمعة، استمر حتى « إسرائيلي»لمحافظة درعا السورية، بعد قصف صاروخي 
كان يستهدف التمهيد لتقدم « اإلسرائيلي»المساء. وقالت مصادر سورية معارضة إن القصف 

ي الحر، لطرد وال تنتمي للجيش السور « إسرائيل»مجموعات سورية مسلحة يعتقد أنها مدعومة من 
مقاتلي المعارضة من قرى عدوان وتل جموع والمقرز ضمن معركة اسمتها هذه المجموعات 

 ب)الفاتحين(.
 4/2/2018الخليج، الشارقة،  

 
 غرينبالت: صفقة القرن "على النار" والقرار ليس للسلطة الفلسطينية .41

صادر مطلعة، أن "القدس" علمت من م ، أنرام هللا، من 3/2/2018القدس، القدس، ذكرت 
المبعوث األميركي لعملية السالم جيسون غريبنبالت، أبلغ القناصل األوروبيين المعتمدين في القدس، 
في لقاء جمعه بهم قبل أيام، أن "صفقة القرن" الجاري إعدادها باتت في المرحلة األخيرة، وأنها 

 ستعلن قريبًا.
ركين في اللقاء، إن "الطبخة على النار، ولم واضافت المصادر، أن غريبنبالت قال حسب أحد المشا

يتبَق سوى إضافة القليل من الملح والبهارات". كما أكد غرينبالت ردًا على سؤال عن فرص تطبيق 
الخطة في حال رفض السلطة الفلسطينية االنخراط في التسوية التي ترعاها أميركا، أن "الفلسطينيين 

رًا، والخطة الجاري إعدادها هي خطة لإلقليم، الفلسطينيون طرف فيها، لكنهم ليسوا  ليسوا طرفًا مقرِّ
ر، بل اإلقليم".  الطرف المقرِّ

ونقلت المصادر عن المبعوث األميركي قوله لألوروبيين، إن واشنطن تريد أن تنهي عمل "وكالة 
د الدهر، األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين أونروا"، إذ "ال ُيعقل أن تظل الوكالة تعمل إلى أب

يجب أن نضع تاريخًا محددًا لعملها"، معتبرًا أن األجيال الجديدة من الالجئين ليست الجئة ألنها 
دعم الوكالة، لكن ليس إلى األبد، نريد تاريَخ نهاية محددًا، »"ولدت في أرض جديدة. وقال: 

 ومستعدون اللتزامه".
من المستشار الخاص للرئيس األميركي  وكّرر أن الخطة التي يعدها بالتعاون مع فريق يضم كالً 

وصهره جاريد كوشنير، والسفير األميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان، "للتنفيذ وليست للتفاوض"، 
ما أن يرفضوها، لكن ال يمكننا التفاوض عليها".  موضحًا: "إما أن يقبلها الفلسطينيون وا 
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فلسطينيين بعدم اتخاذ مواقف متشنجة، وقال دبلوماسي غربي بارز، إن االتحاد األوروبي نصح ال
واالنتظار إلى حين عرض الخطة رسميًا، ثم إعالن موقف منها. وأضاف: "قلنا لهم ال أحد يمكنه أن 
يحل محل أميركا في رعاية عملية السالم، واإلسرائيليون ال يستمعون إلى ما يقوله األوروبيون أو أي 

نما لألميركيين فقط، لذلك ال خ يار أمامكم سوى االنتظار حتى يقول األميركيون طرف آخر وا 
كلمتهم. وفي حال كانت غير مناسبة، يمكن الفلسطينيين أن يقولوا ال، ويمكن ألوروبا أن تتحدث مع 
األميركيين وتطلب منهم التعديل، لكنها ال يمكن أن تحل محل أميركا، والسبب هو رفض الجانب 

 ميركي".اإلسرائيلي أي تدخل خارجي، باستثناء األ
سرائيل لمقاومة  ويرى غرينبالت أن الهدف من عملية السالم هو إقامة تحالف إقليمي يضم العرب وا 
"الخطر اإليراني" و"اإلرهاب". وقال في هذا اللقاء وفي لقاءات سابقة، إنه ال يمكن إقامة تحالف 

ين ليتفاوضا إلى إقليمي من دون حل المشكلة الفلسطينية. لكنه أضاف أنه "ال يمكن ترك الطرف
 األبد. وال بد من تقديم حل يرضي األطراف كافة وتطبيقه".

في رام هللا « الحياة»رفيع المستوى كشف لـ  اً غربي اً ديبلوماسي، أن 4/2/2018الحياة، لندن، وأضافت 
فريق السالم األميركي نقل الخطة إلى الجانب الفلسطيني عبر »، وقال إن «صفقة القرن»تفاصيل 
لث، وأبلغه بأن إسرائيل بَنت مدينة قدس خاصة بها من خالل تطوير مجموعة قرى، وبناء طرف ثا

من هنا جاءت »وأضاف: «. أحياء جديدة، وأنه يمكن الفلسطينيين فعل الشيء ذاته، وبناء قدسهم
 «.فكرة أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية في بلدة أبو ديس بضواحي القدس

لى نقل األحياء والضواحي والقرى العربية التي ال توجد فيها بؤر ووفق المصدر، تنص الخطة ع
قامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد األقصى، وتوفير حل  استيطانية إلى الجانب الفلسطيني، وا 

)أونروا( في فترة « وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين»إنساني لالجئين الفلسطينيين، وحل 
 زمنية محددة.

ديبلوماسي غربي رفيع المستوى أن الخطة تقترح حاًل انتقاليًا يتمثل في إقامة دولة فلسطينية وأوضح 
على نحو نصف مساحة الضفة وكامل قطاع غزة، وبعض أحياء القدس وقراها، مع بقاء البلدة 

القدس »القديمة واألحياء المحيطة بها، مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، ضمن ما يسمى 
وقال إن إسرائيل استعدت للتنازل عن األحياء المكتظة لتكون جزءًا من القدس «. رائيليةاإلس

 الفلسطينية، مثل بيت حنينا وشعفاط ومخيمها وراس خميس وكفر عقب وغيرها.
ووفق الخطة، التي يقول مسؤولون أميركيون إنها في المراحل األخيرة، فإن الحدود والمستوطنات 

طرة اإلسرائيلية، لكن سيتم التفاوض عليها بعد إقامة الدولة الفلسطينية التي واألمن ستظل تحت السي
سرائيل والعالم.  ستحظى باعتراف أميركا وا 
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وكشف مسؤول غربي أن الرئيس محمود عباس قّدم رؤية بديلة إلى الجانب األميركي، من خالل 
ى مراحل، مع تبادل أراٍض عل 1967الطرف الثالث، تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 

طلب عباس أن يتم االتفاق على الحدود »يسمح إلسرائيل بضم الكتل االستيطانية الرئيسة. وقال: 
، إال أن الجانب األميركي رفض «أواًل في مقابل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على مراحل

قال األميركيون »وأوضح:  العرض الفلسطيني على اعتبار أن الخطة للتطبيق وليست للتفاوض.
 «.للفلسطينيين: إما أن تأخذوا الخطة كما هي أو أن تتركوها كما هي

 
 لم يتغير القدسبالظاكن الظقدسة بضع الراهن الو غرينبالت يدافع عن قرار تراظب بشأن القدس:  .42

امب قراره الدولية جيسون غرينبالت" عندما اتخذ الرئيس تر  لالتفاقياتقال مبعوث الرئيس األميركي 
كان يدرك حقيقة  التاريخ،التاريخي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، فإنه لم يكن يعيد كتابة 

واضحة. وكما أشار الرئيس، فإن القدس هي مقر الحكومة اإلسرائيلية. إنها موطن الكنيست. وهي 
الروحي للشعب موقع المقر الرسمي لرئيس الوزراء ورئيس إسرائيل. لقد كانت الوطن الثقافي و 

 اليهودي منذ آالف السنين".
مكتبه نسخة منها  أرسلواضاف في كلمة في لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في بروكسل 

"نحن نؤمن إيمانا عميقا بأننا، من خالل االعتراف بهذه الحقيقة، اتخذنا خطوة هامة، ال  ل"األيام"
نما أيضا إلرساء أسس سالم شامل ودائم وحقيقي. وهذا هو السبب الذي  بالنسبة إلسرائيل فحسب، وا 

 جعل الرئيس يولي اهتماما كبيرا لشرح ما يفعله هذا القرار وما ال يعنيه ".
"فهل يحكم الرئيس مسبقا على أي من مسائل بالوضع النهائي؟ ال، لقد كان  وتساءل غرينبالت

على أي قضايا تتعلق بالوضع الرئيس واضحا تماما أن الواليات المتحدة لم تصدر حكما مسبقا 
 النهائي، بما في ذلك الحدود المحددة للسيادة اإلسرائيلية في القدس. ولم نتخذ موقفا بشأن الحدود".

"هل تغير الوضع الراهن في األماكن المقدسة في القدس؟ ال، ودعا الرئيس ترامب صراحة  وقال
 بل الهيكل / الحرم الشريف".جميع األطراف إلى مواصلة الحفاظ على الوضع القائم في ج

"فهل كان القرار إذن يشير إلى تخلي الواليات المتحدة عن عملية السالم، أو  وأضاف غرينبالت
التحيز ضد أحد الجانبين؟ مرة أخرى، أجيب، ال، والواليات المتحدة ملتزمة على الدوام بالتوصل إلى 

لفلسطينيين. ولهذا السبب تواصل هذه اتفاق يضمن مستقبل سلمي مزدهر لكل من اإلسرائيليين وا
 اإلدارة العمل على وضع خطة سالم يمكن أن تجلب كال الجانبين إلى طاولة المفاوضات".

"في الواقع فإنه منذ إعالن القدس، وعلى الرغم من رد فعل الكثيرين على اإلعالن، ظلنا نعمل  وتابع
ة. وعلى الرغم من الخطاب الذي بجد ولم ننحرف عن جهودنا فيما يتعلق بخطة السالم للحظ



 
 
 
 

 

 27 ص             4545 الادد:             2/4/2018الحد  التاريخ: 

                                    

سمعتموه من مختلف المسؤولين الحكوميين ومن وسائل اإلعالم ردا على إعالن رئيس القدس، فإن 
الرئيس ترامب وفريق السالم وكثير من األعضاء اآلخرين في حكومة الواليات المتحدة ال يزالون 

 مكرسين تماما لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني".
"في الوقت الذي نمضي فيه قدما، من المهم أال نسمح لجهودنا بأن تتعطل  رينبالت انهواعتبر غ

بسبب ادعاءات كاذبة بشأن طبيعة قرارنا أو غرضه. وهذه االنحرافات ال تساعد أحدا، وال سيما 
 الشعب الفلسطيني".

الل حوار "لن يتحقق السالم باالبتعاد عن المفاوضات. ففرصة نجاح السالم هي فقط من خ وقا
عن الطاولة. ولكن ذلك ال يساعد  االبتعادمحترم ومستمر ومن خالل المفاوضات. ومن السهل 

أحدا، ويقلل أو ربما يلغي فرص التوصل إلى اتفاق سالم شامل. وسيكون ذلك رهيبا بالنسبة للشعب 
 الفلسطيني".

على ضرورة اتخاذ خطوات عندما التقينا آخر مرة في أيلول، شددنا  من جهة ثانية، قال غرينبال"
لتحسين الحالة االقتصادية واإلنسانية في الضفة الغربية وغزة، وناشدنا كذلك جميع األطراف أن تفي 

 بالتزاماتها بتنفيذ التدابير التي تحسن حياة الشعب الفلسطيني".
قد  غير جدا. في الواقع،ص"يجب أن أكون صادقا. منذ ذلك االجتماع، لم نحرز سوى تقدم  وأضاف

يشعر شعب غزة بأننا لم نصنع أي شيء. هذه هي المرة الثالثة التي نلتقي فيها منذ انضمامي إلى 
 هذه المجموعة، يجب يتغير شيء ما".

"حدث تقدم هامشي في عدد قليل من المجاالت، بما في ذلك تحسين برنامج الشحن من  وتابع
جارة الفلسطينية التي يجري تنفيذها حاليا، "الباب إلى الباب" الذي سيقلل الحواجز التي تعترض الت

إطالق خدمة الجيل الثالث في الضفة الغربية  الماضي،األسبوع  أخيرا،بالتعاون مع إسرائيل. وشهدنا 
من قبل شركات االتصاالت الفلسطينية. الجيل الثالث ليست تقنية جديدة ولكنها تمثل خطوة كبيرة 

نني  أتطلع إلى يوم قريب عندما يتم إطالق الجيل الثالث في غزة إلى األمام في الضفة الغربية. وا 
 أو حتى الجيل الخامس في الضفة الغربية". والجيل الرابع

أفضل بكثير.  أفضل،ال تزال هناك مجاالت كثيرة يجب أن نفعل فيها  انه "لكنورأى في هذا الصدد 
نتهاء من اتفاقية شراء الطاقة ويجب أن نكمل المفاوضات بشأن اتفاق شراء الطاقة. آمل أن يتم اال

 قبل اجتماع اللجنة القادم في آذار. 
الناجح للسيطرة الفلسطينية على الشبكة الكهربائية على استكمال اتفاقية شراء  االفتراضويعتمد 

 مليون دوالر إضافية من الجهات المانحة". 26الطاقة هذه و 

 3/2/2018اليام، رام هللا، 
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 ار "كارثية" في غزة بفال نقص التظويلونروا تحذر ظن آثال  .43
قالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( إن اآلثار المترتبة : بيت لحم

على وقف المساعدات األميركية ستظهر واضحة خالل نيسان القادم، حيث تعاني الوكالة من 
وحّذر المدير  الغذائية المقدمة كمساعدات لالجئين. صعوبة في توفير األموال الالزمة لشراء المواد

المختص بشؤون قطاع غزة في الوكالة ماتياس شماله، من أن تقليص اإلمدادات الغذائية في قطاع 
وشكك شماله في تصريحات إلذاعة بافاريا األلمانية الجمعة، في قدرة  غزة سيكون له "آثار كارثية".
ئية الضرورية للربع الثاني بداية من نيسان حتى حزيران بسبب نقص "أونروا" على شراء المواد الغذا

 األموال.
 4/2/2018، وكالة ظاا  اإلخبارية

 

 ظليون يورو لة"لونروا" 13وزير هولندية تتارض لحظلة شرسة لتبرعها بة .44
سكريت حملة انتقادات شرسة تواجهها وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية ": الهاي

مليون  13كاخ"، من شخصيات داعمة لالحتالل الصهيوني، على خلفية تقديم الوزيرة "كاخ" مبلغ 
يورو مساعدة لوكالة "األونروا" عقب قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب تقليص المساعدات المالية 

 للوكالة.
ا رسالة شكر إلى الوزيرةعلى من جانبه، وجه األستاذ أمين أبو راشد رئيس البيت الفلسطيني في هولند

جهودها في دعم القضية الفلسطينية، وخطوتها الكبيرة في رفض القرار األمريكي بحق األونروا، 
 واإلصرار على تقديم المساعدة المالية لوكالة األونروا رغم حملة االنتقادات التي تشن ضدها.

 3/2/2018، الظركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تردد فلسطين.. ه وم يقابلج .45

 علي جرادات
مرَّ شهران على القرار األمريكي بشأن القدس، اتخـذ االحـتالل خاللهمـا المزيـد مـن اإلجـراءات العمليـة 
الالزمــة الســتكمال تطبيــق مخططــْين كبيــرْين، األول مخطــط )مشــروع القــدس الكبــرى(، حيــث يجـــري 

ضــفة، وتعزيــز الميــزان توســيع الحــدود البلديــة للمدينــة بحيــث تشــمل بعــض كبــرى المســتوطنات فــي ال
الــديمغرافي لصــالح المســتوطنين عبــر تهجيــر المزيــد مــن المقدســيين، وعــزل أحيــائهم التــي تقــع خلــف 

ألفًا(، وما قرار حكومـة االحـتالل بنقـل مهمـة األمـن فـي  150-120، ويقطنها منهم نحو، )«الجدار»
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عيد. أمـا الثـاني، فمخطـط هذه األحياء )من الشرطة إلى الجـيش( سـوى الخطـوة األولـى علـى هـذا الصـ
ضـــم الضـــفة الـــذي يجـــري اســـتباق إعالنـــه بتســـريع الزحـــف االســـتيطاني وشـــق طـــرق التفافيـــة جديـــدة، 

حــزب »علــى الكتــل االســتيطانية. ومــا قــرار « اإلســرائيلي« »القــانون»وتعجيــل خطــوات تشــريع تطبيــق 
ل عن قادة هذا الحزب، )بل بهذا الشأن سوى الخطوة األولى، فقد نقلت وسائل إعالم االحتال« الليكود

إلقــراره « الكنيســت»وأكــد بعضــهم علنــًا(، أنهــم ســيطرحون، قريبــًا، قــرارهم المتعلــق بضــم الضــفة علــى 
أن رئــيس « مصــادر أمريكيــة مطلعــة»الفلســطينية عــن « األيــام»بقــانون أســاس، بينمــا نقلــت صــحيفة 

ضغطان على الرئيس ترامب كي ي»حكومة االحتالل، نتنياهو، ونائب الرئيس األمريكي، مايك بنس، 
أمــا وزيــر األمــن «. فــي ضــم الكتــل االســتيطانية الكبــرى فــي الضــفة والقــدس« إســرائيل»يعتــرف بحــق 

سنضــم »جلعــاد أردان، فكشــف مــا هــو أبعــد، حيــث قــال: « الليكــودي»الــداخلي فــي حكومــة االحــتالل، 
 «.لجوالنا« إسرائيلية»الكتل االستيطانية في الضفة، ونسعى العتراف أمريكي ب

وأكثـــر، حيـــث نقلـــت الصـــحف الرســـمية الفلســـطينية أن الملـــك األردنـــي، عبـــدهللا الثـــاني، أحـــاط رئـــيس 
، بـأن الـرئيس األمريكـي ترامـب، «منتـدى دافـوس»الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، خالل لقائهما فـي 

تستضـــيف ، وبأنـــه ســـيطلب مـــن الـــدول التـــي «(صـــفقة القـــرن)»ســـوف يعلـــن فـــي الشـــهر القـــادم بنـــود 
، كمطلـــب واجـــب التنفيـــذ غيـــر قابـــل للنقـــد أو «االســـتعداد لتـــداعيات التـــوطين»الالجئـــين الفلســـطينيين 

التعـديل أو اإلضــافة. أمـا الــرئيس ترامـب نفســه، فلــم يكتـِف بــالقول إن ملـف القــدس قـد انتهــى، وينبغــي 
القـدس مدينـة  الكف عن استمرار الحديث حوله، بل أضاف أن قراره بشأن القـدس حـق سـيادي، وكـأن

 «.تبريرات أقبح من الجرائم»أمريكية. إنه مكر غطرسة القوة يتستر ب
بالمقابل، مع كل ما تقدم من مظـاهر الهجـوم السياسـي والميـداني لالحـتالل وواشـنطن الرامـي لتصـفية 

ق القضية الفلسطينية، ما زالت الخالفات واالختالفات واالنقسامات الفلسطينية علـى حالهـا، بينمـا تطلـ
، وكــأن هنالـك إمكانيــة «ثالثـة»الفصـائل دعــوات ضـبابية وعامــة، وكـل منهــا علـى حــدة، إلـى انتفاضــة 

ــدائرة، إلــى انتفاضــة شــعبية ممتــدة شــاملة ومتصــاعدة،  ــة ال ــة جماهيريــة، بمــا فيهــا الهّب لتطــوير أيــة هّب
اســـي تـــوافرت شـــروطها الموضـــوعية منـــذ ســـنوات، مـــن دون قيـــادة وطنيـــة موحـــدة حـــول البرنـــامج السي

الوطني العام، وحول الهدف السياسي المباشر المبتغى تحقيقه، وحول طابع الفعل الميـداني وفعالياتـه 
ـــم يعرفهـــا  الدوريـــة، وحـــول صـــياغة إجابـــات تتطلبهـــا أســـئلة: هـــل المنشـــود انتفاضـــة ســـلمية خالصـــة ل

انتفاضــة مــثاًل(، أم  2000الفلســطينيون قــط، أم انتفاضــة مســلحة بمظهــر شــعبي ثــانوي، )كانتفاضــة 
كمظهــر ثــانوي، )كانتفاضــة « إســناد نــاري»، مــع «العنــف الشــعبي»شــعبية فــي طابعهــا العــام تمــارس 

مثاًل(؛ آخذين بالحسبان أنه ال يمكـن لالنتفاضـة المنشـودة أن تكـون نسـخة طبـق األصـل  87الحجارة 
؛ وهل، وهنا من االنتفاضات السابقة في شروط سياسية وميدانية مختلفة، ال مجال هنا، للخوض فيها
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ــــدًا إلدارة التنــــاقض األساســــي مــــع االحــــتالل، ولمعالجــــة  ــــتح مســــارًا جدي األهــــم، المنشــــود انتفاضــــة تف
والتزاماتــه األمنيــة « أوســلو»التناقضــات الثانويــة داخــل الصــف الــوطني؟ أم انتفاضــة ال تنهــي مســار 

ثمــة « صــفعة القــرن»تحديــدًا، بــل تتجــاوزه بــالمعنى الميــداني المحســوب فقــط. بقــي القــول: فــي إطــار 
وتردد قيادي فلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني، ككل الشعوب، ال يهون، « إسرائيلي»تصعيد أمريكي 

ويســتطيع صــناعة تاريخــه بإرادتــه فــي أكثــر الشــروط مجافــاة، لكــن قيادتــه اليــوم إمــا أن تقويــه فيلتــف 
 حولها، أو أن تحبطه فيزيد تآكل شعبيتها لصالح بديل جديد.

 4/2/2018لشارقة، الخليج، ا
 

 هل نحن شاب ال بارين أم الظنتةرين؟ .46
 د.فايز أبو شمالة
في المصاعد الكهربائية للطوابـق العليـا، وفـي المواقـف العامـة لمحطـات المتـرو، وفـي بعـض المكاتـب 
التي يطول فيها االنتظار، تضع المؤسسات عدة مرايا، وذلـك إلشـغال اإلنسـان فـي النظـر إلـى نفسـه، 

 نتظار.وال يمّل اال
وفي فلسطين تضع القيادة الفلسطينية العديد من المرايا الوهمية على زوايا الحياة اليوميـة، كـي يظهـر 
الواقـــع الفلســـطيني بأشـــكال مختلفـــة، وكـــي ينظـــر النـــاس إلـــى حـــالهم، وينشـــغلوا بـــأحوالهم، بعيـــًدا عـــن 

رى ينشـــغل بلقــــاءات طموحـــاتهم السياســـية، فتـــارة ينشــــغل الشـــعب الفلســـطيني بأســـباب االنقســــام، وأخـــ
المصالحة، وثالثة ينشغل بزيارة وفد حركة فتح لغزة، أو زيارة الحكومة، ورابعة ينشغل بانعقاد المجلس 
المركزي، ثم بانتظار كلمة الـرئيس فـي مجلـس األمـن، وأخـرى فـي انتظـار كلمـة رئـيس حركـة حمـاس، 

كهرباء، ومرة ينشغل الناس فـي وأخرى في انتظار الراتب، والخصم من الراتب، وفي انتظار وصول ال
المعــابر، وأخــرى فــي التقاعــد، وهكــذا حتــى يعبــر الوقــت دون أن يشــعر الفلســطينيون بملــل االنتظــار، 
ودون أن يطالب الفلسطينيون بحقوقهم السياسية، وأقل شيء المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية تجـاوز 

 فيها السيد عباس ثالثة أضعاف مدته القانونية
ة الغربية ينتظرون علـى الحـواجز اإلسـرائيلية، وينتظـرون التصـاريح للعمـل فـي المسـتوطنات في الضف

اإلســــرائيلية، وينتظــــرون موعــــد اقتحــــام الجــــيش الصــــهيوني للمــــدن الفلســــطينية، وموعــــد مقابلــــة اإلدارة 
ا المدنيــة، وينتظــرون مــع القيــادة الفلســطينية اإلعــالن النهــائي عــن صــفقة القــرن، حتــى يــروا فــي مرايــ

 الخطة األمريكية صورة مستقبلهم السياسي.
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وفـــي غـــزة ينتظـــرون نتـــائج المصـــالحة، وينتظـــرون زيـــارة الحكومـــة، وينتظـــرون موعـــد صـــرف الراتـــب، 
وينتظرون موعـد القصـف اإلسـرائيلي، ويحسـبون لموعـد حـرب جديـدة أو فـرج كبيـر، يمكـنهم مـن رؤيـة 

 صورتهم السياسية في مرايا مشروع دولة غزة.
انتظـــار الضـــفة الغربيـــة وانتظـــار غـــزة ال يشـــهد الفلســـطينيون إال ضـــياع األرض فـــي الضـــفة ومـــا بـــين 

نهاك اإلنسان في غزة، وفي الحالتين ال رابح من التحديق في المرايا الكارثية إال الكيان الصهيوني،  وا 
ض الــذي يضــع مــع كــل مســتوطنة المزيــد مــن المرايــا فــي زوايــا الواقــع الفلســطيني بهــدف اســتالب األر 

 وتفريغ اإلنسان من انتمائه لوطنه.
 فإلى متى االنتظار أيها الفلسطينيون؟ وماذا تنتظرون؟

ومـــن هــــي الجهــــة الفلســــطينية المســــؤولة أخالقًيــــا وسياســـًيا عــــن حالــــة االنتظــــار التــــي يعيشــــها شــــعبنا 
 الفلسطيني؟ وماذا تكسب من وراء ذلك؟

ع المخــادع، الــذي نعــيش فـي تحــت ســلطة بــال ومـا العمــل كــي نكســر مرايـا االنتظــار، ونهشــم هــذا الواقـ
سلطة، وتحت قيادة ال تقود، وتحت سماء ال تمطـر علينـا إال المزيـد مـن الجنـود الصـهاينة المـدججين 

 باإليديولوجيا، والمستوطنين الغاصبين، والمزيد من الحصار والمتآمرين؟
 .مالحظة: كان القائد أبو عمار يردد في كل مناسبة: نحن شعب الجبارين

 أما اليوم، فالشعب يردد خلف القيادة: نحن شعب المنتظرين!!
 3/2/2018فلسطين أون  ين، 

 
 أين ال هد الاربي لدعم الحراك الفلسطيني على الصايد الدولي؟! .47

 هاني حبيب
علـى وشـك أن تتضـح وال »ستفرض إدارة ترامب صفقتها لهذا القرن علـى الفلسـطينيين، وهـذه الصـفقة 

، هذا ما قاله المبعـوث األميركـي لعمليـة «عض الملح والبهارات، وا عالنها سيتم قريباً تزال بحاجة إلى ب
السالم جيسون غـرينبالت لـدى اجتماعـه فـي القـدس المحتلـة مـع القناصـل األوروبيـين المعتمـدين لـدى 

، نقلــت أمــس الســبت «األيــام»إســرائيل، حســب مــا تناقلتــه وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية، إاّل أن صــحيفة 
التـي تعـدها علـى الجـانبين « خطـة السـالم»عن مسؤول أميركي كبير، نفيه نيـة واشـنطن عـدم عـرض 

لـم يـتم اسـتكمال عناصـرها »الفلسطيني واإلسرائيلي، ذلـك أن هـذه الخطـة ـ حسـب قـول هـذا المصـدر، 
بعد ولم يتقرر والحال هذه كيفيـة عرضـها، كمـا أننـا فـي واشـنطن ال نعـرف مـاذا سـيحدث فـي حـال تـم 

فضــها مــن أحـــد الطــرفين، ورغـــم التقــارير الخاطئـــة عــن هــذه الخطـــة، إاّل أننــا نـــدرك أنهــا ـ الخطــة ـ ر 
 «!ستكون مفيدة لكال الجانبين والشعبين
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رغــم هــذه الفوضــى التــي تحــيط بصــفقة القــرن، أو بخطــة واشــنطن للســالم، فــإن الجانــب الفلســطيني ال 
صـــة فـــي االطـــار الـــدولي، لمجابهـــة كافـــة يملـــك ســـوى التحـــرك علـــى كافـــة المســـتويات واألصـــعدة، خا

( مثلمـا الحـال مـع 1+5االحتماالت، وهكذا تم السعي لدى االتحاد األوروبي إلقناعه بتشكيل صـيغة )
، هذا المسعى الذي تم تأجيل االستجابة له حتى استجالء الموقف 2015االتفاق النووي اإليراني عام 

لتوجـه الفلسـطيني إلـى مزيـد مـن التـأثير فـي اإلطـار األميركي الرسمي، األمر الذي عزز من ضرورة ا
الدولي، وهذا ما يـتم ترجمتـه مـن خـالل حـدثين بـارزين، يتمثـل األول، بالزيـارة المرتقبـة للـرئيس عبـاس 
إلى موسكو في الثاني عشر من الشهر الجاري لالجتماع مع الرئيس بوتين، بعد أن التقى في رام هللا 

األمـــن القـــومي الروســـي نيكـــوالي باتروشـــيف ونائـــب وزيـــر الخارجيـــة  قبـــل أيـــام قليلـــة بســـكرتير مجلـــس
 ميخائيل بوغدانوف.

أما التطور الثاني، فيتعلق بخطاب للرئيس عباس أمام مجلس األمن بعد أسبوع مـن القمـة الفلسـطينية 
ـ الروسية في موسكو، في ظل تسلم دولة عربية، دولة الكويت، للرئاسة الدورية لمجلس األمـن، وذلـك 
خــالل االجتمــاع الشــهري للمجلــس بشــأن الشــرق األوســـط، وعلــى األغلــب فــإن الــرئيس ســيطالب فـــي 
خطابه أمام المجلس العضوية الكاملة لدولة فلسطين، مع التأكيد أن أية عملية تفاوضـية علـى الملـف 
الفلســــطيني ـ اإلســــرائيلي فعالــــة ومجديــــة، لــــن تتحقــــق إاّل مــــن خــــالل لجنــــة دوليــــة تقــــود المحادثــــات 

المفاوضـــات علـــى هـــذا الملـــف، بعـــدما أخرجـــت الواليـــات المتحـــدة نفســـها مـــن هـــذا الـــدور إثـــر قرارهـــا و 
بـــاالعتراف بالقـــدس عاصـــمة إلســـرائيل وتشـــجيعها الدولـــة العبريـــة، علـــى اتخـــاذ خطـــوات عمليـــة لضـــم 

 «.حل الدولتين»الضفة الغربية المحتلة والتراجع العملي عن 
موسـكو سـتكون بالغـة الصـعوبة، ذلـك أن روسـيا تقـدمت أكثـر  وباعتقادنا أن مهمة الـرئيس عبـاس فـي

مــن مــرة بمبــادرات متكــررة لعقــد مــؤتمر دولــي فــي موســكو حــول الشــرق األوســط وعلــى األخــص علــى 
الملـــف الفلســـطيني ـ اإلســـرائيلي، إاّل أن هـــذه المبـــادرات لـــم ُيكتـــب لهـــا النجـــاح أو االســـتجابة مـــن قبـــل 

ســرائيل، والوضــع اآلن أكثــر تعقيــدًا بمــا ال يتــيح المجــال فــي الواليــات المتحــدة فــي ظــل إدارة أوب امــا، وا 
ظـل إدارة ترامـب علـى تقبــل مثـل هـذا الـدور لالتحــاد الروسـي، يضـاف إلـى ذلــك، فـإن تعقيـد العالقــات 
الروسية ـ األميركية السورية، لن يشجع موسكو على مزيد من هذه التعقيـدات جـراء الملـف الفلسـطيني 

أن ما تسرب من لقاء نتنياهو ـ بوتين قبل أيام في العاصمة الروسية، يشير إلـى أن  ـ اإلسرائيلي، كما
روسيا تسعى إلى التهدئة في المنطقة انطالقـًا مـن تسـويات ذات طبيعـة أمنيـة، سـتكون الدولـة العبريـة 

ر قــد ال طرفـًا أساسـيًا فيهـا، األمــر الـذي ال يتـرك لموســكو المرونـة الكافيـة واإلرادة الفعليــة فـي لعـب دو 
 يضيف لها الكثير بينما تكتنفه العديد من التوترات.



 
 
 
 

 

 33 ص             4545 الادد:             2/4/2018الحد  التاريخ: 

                                    

مــع ذلــك، فــإن التحــرك الفلســطيني برئاســة أبــو مــازن، سيشــكل ضــغطًا علــى الواليــات المتحــدة ويرســل 
رســـالة فلســــطينية إلـــى واشــــنطن، تشـــير إلــــى أن الجانـــب الفلســــطيني لـــن يرضــــخ لـــإلرادة األميركيــــة ـ 

والالجئين من أجندة أية مفاوضات قادمة، رغم القرارات االبتزازية التي  اإلسرائيلية، بإزالة ملفي القدس
 أعلنتها اإلدارة األميركية بشأن تقليص دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.

وفــي ســياق هــذه المواجهــة، هنــاك غيــاب حقيقــي لــدعم عربــي فاعــل للحــراك الفلســطيني علــى الصــعيد 
مـا هـي إاّل صـفقة « صفقة القرن»بعض البيانات المتفرقة، يبدو أن الحديث عن أن  الدولي، باستثناء

شـــاملة لعمـــوم المنطقـــة، وأن الطـــرف الفلســـطيني أحـــد أطرافهـــا لـــيس إاّل، إشـــارة واضـــحة ربمـــا إلـــى أن 
قليميــة ودوليــة، تشــارك بــه إســرائيل  الحــديث يجــري حــول مــؤتمر دولــي ـ إقليمــي، يضــم أطرافــًا عربيــة وا 

ل وصاحبة صفقة القرن، الواليـات المتحـدة، يهـدف إلـى ترسـيم هـذه الصـفقة، األمـر الـذي يعتبـر إسرائي
 تراجعًا واضحًا من الناحية العملية عن المبادرة العربية!!

 4/2/2018اليام، رام هللا، 
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يران وسوري قد تكون غزة وأهلها ضحايا ردع الجيش اإلسرائيلي لحزب هللا  ةوا 

 ناحوم برنياع  
الحملــة اإلســرائيلية لصــد إيــران تســلقت هــذا األســبوع إلــى األعــالي. عملًيــا، هــددت إســرائيل بحــرب فــي 
الشمال. وكان العنوان الفوري هو بيروت، ولكن الرسالة موجهة إلى موسكو، واشنطن، برلين، باريس 

ت الخطابـة بـل تقـديرات الجنـراالت فـي هيئـة وبالطبع طهران. والتهديد بالحرب احتـل لـيس فقـط منصـا
وأنا مع مسـؤولين « نيويورك تايمز»األركان أيًضا. في أثناء هذا األسبوع التقينا، توماس فريدمان من 

كبـــار فـــي الجـــيش اإلســـرائيلي فـــي الحـــدود الشـــمالية وفـــي هيئـــة األركـــان. وتركـــزت االستعراضـــات فـــي 
. ثمـــة اتصـــال ُمعـــّين، مفـــاجئ، بـــين الجبهتـــين. وأثـــار جبهتـــين حـــرجتين: ســـوريا ولبنـــان، غـــزة والضـــفة

الضباط انطباعا بمدى معـرفتهم، قـدرتهم علـى التحليـل، وبـنهجهم الـواعي، الموضـوعي مـن المواضـيع 
 المشحونة. وهناك هوة واسعة بينهم وبين الخطاب السياسي الراهن، ولكن ليس هذا ما اجتمعنا ألجله.

الهـدف هـو إعـداد أصـحاب القـرار فـي عواصـم العـالم والـرأي العـام فتح البوابات هو جزء من الحملـة. ف
ـــل المتدحرجـــة، وبشـــكل غيـــر مباشـــر اإليضـــاح  ـــادرة اليهـــا ب ـــبالد الحتمـــال الحـــرب، ليســـت المب فـــي ال

 لإليرانيين أن إسرائيل ال تخشى المواجهة العسكرية.
سرائيل ال تتمنى األ«. مطلوب أزمة تغير الفكرة»وقال أحد المسؤولين:   زمات في أوقات قريبة.وا 
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لقــد كانــت التطــورات فــي الشــمال فــي مركــز لقــاء نتنيــاهو مــع ترامــب فــي دافــوس وفــي مركــز لقائــه مــع 
بــوتين فــي أثنــاء زيارتــه العاجلــة، لخمــس ســاعات، هــذا األســبوع، فــي موســكو المجمــدة. وقــد ضــم إلــى 

لتــي أكــدت جديــة التهديــد وفــده إلــى موســكو رئــيس شــعبة االســتخبارات اللــواء هرتســي هليفــي، الخطــوة ا
 العسكري. في أعقاب الزيارة وصل إلى البالد وفد عسكري روسي لحديث إضافي.

يحــاول نتنيــاهو إقنــاع ترامــب، بــوتين وزعمــاء أوروبــا للتعــاون فــي خطــوة لمنــع تثبيــت الوجــود اإليرانــي. 
هم. وحججــه، فصــد إيــران هــو مصــلحتهم، كمــا يشــرح نتنيــاهو. إذ أن حرًبــا جديــدة فــي المنطقــة ســتورط

إلـى جانــب رجــال الجهــاز األمنــي الــذين يسـاندونه، تحظــى باإلنصــات، ولكنهــا صــحيح حتــى اآلن تــرد 
بكياســة. ال الــروس، ال األمريكيــون وال االوروبيــون يتجنــدون للحملــة اإلســرائيلية. كــل واحــد ألســـبابه. 

اإليـرانيين »الضباط إن  والحملة تطلق أذرعها إلى الميدان أيضا، في أعمال علنية وسرية. ويقول أحد
 «.يفهموننا على نحو جيد جدا

وتسير إسرائيل في هذه الحملة عن وعي على حافة الهاوية. والهدف هو منع الحرب، ولـيس إثارتهـا، 
تقديرنا هو أن احتمال الحرب المبـادر اليهـا مـن »ولكن الخطر قائم. وقال واحد ممن تحدثنا معهم إن 

 فـي موعـد قريــب متـدن جــدا. بالمقابـل ارتفـع جــدا خطـر التصــعيد جانـب إيـران أو مــن جانـب حــزب هللا
 «.كنتيجة لخطوة عسكرية إسرائيلية. فالتصعيد من شأنه أن يؤدي إلى الحرب

يعرف نتنياهو كيف يتحدث مع ترامب ومع بوتين. فهـذا هـو جمهـوره، ملجـؤه مـن الضـربات التـي تقـع 
 لمواجهة، هو الرجل السليم في المكان السليم.عليه في الداخل. في هذه المرحلة، اللفظية، من ا

أيــار ينتهــي اإلنــذار الــذي  12أعــين رجــال المؤسســة األمنيــة اإلســرائيلية تتطلــع أوال إلــى واشــنطن. فــي 
أطلقـــه ترامـــب لتغييـــر االتفـــاق النـــووي مـــع إيـــران. وتوجـــد ثالثـــة أشـــهر ونصـــف الشـــهر للمفاوضـــات. 

مة تقلب الجرة رأسا على عقـب. فبضـغط ترامـب، بـوتين يحتمل، كما يقولون، أن تكون هذه فرصة الز 
وزعماء أوروبا تتحقق صفقة رزمة: إيران تتمكن من مواصلة التمتـع بثمـار االتفـاق النـووي، ولكـن فـي 
سوريا وفي لبنان سيتعين عليها أن تلجم نفسها. ال صواريخ دقيقـة لحـزب هللا، ال مليشـيات إيرانيـة فـي 

ذا لــم تكــن صــفقة، و  مــن شــبه المؤكــد أنهــا لــن تكــون، ســيرفض ترامــب توقيــع تمديــد االتفــاق ســوريا. وا 
 النووي، وستكون لنا أزمة من نوع آخر.

الســيناريو األســوأ مــن ناحيــة إســرائيل ســيكون عنــدما يقتــرح األوروبيــون تغييــرا تجميليــا، ُيقنــع اإليــرانيين 
ســرائيل ستخســر بــابتالع القــرص ويســمحوا لترامــب بــإعالن عــن النصــر. وســيكون الجميــع ســعدا ء، وا 

 مرتين، مرة حيال النووي ومرة حيال حزب هللا.
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 شظشوم الظسكين
يوم األحد صباًحا بدت البالد من فوق مثل إيرلندا، خضراء غارقة بالمياه. ففي الشمال كانت ال تـزال 
تهطــل األمطــار المحليــة، هديــة وداع مــن عاصــفة نهايــة األســبوع. وعنــدما تبــددت الســحب، بــدا جبــل 

شيخ بكل بهائه، أبيض من أسفله حتى قمتـه. هـدوء أولمبـي سـاد علـى طـول جبهـة الشـمال باسـتثناء ال
رصاصــات الصــيادين فــي داخــل لبنــان. وكانــت الرصاصــات بشــرى ســيئة للعصــافير، جيــدة للجنــود. 

 فطوابير سيارات المتنزهين والمتزلقين صعدت إلى جبل الشيخ للتدحرج في الثلج.
«. هنا لن تكـون حـرب لبنـان الثالثـة. هنـا سـتكون حـرب الشـمال األولـى»يدان: وقال لنا ضابط في الم

هو وزمالؤه يتحدثون اآلن عن الشمال كجبهة واحدة تمتد من رأس الناقورة حتى اليرموك. في الجانب 
اآلخــر مــن الجــدار تعمــل قــوات عســكرية لــدولتين، قــوة عظمــى إقليميــة )إيــران(، قــوة عظمــى )روســيا(، 

غيــر دولــة، منظمــة إرهــاب ذات دولــة )حــزب هللا(، قبائــل وطوائــف. لــيس لمثــل هــذه  منظمــات إرهــاب
 الرزمة مثيل في مناطق مواجهة أخرى في العالم.

عمليـا داعـش اختفـى فـي »بالفعل، أمور غريبـة تحصـل فـي الجـوالن السـوري. وقـال لنـا مسـؤول آخـر: 
رائيل، األردن وسوريا. وقد بقوا هناك سوريا. بقيت آثاره فقط في قاطع واحد، في مثلث الحدود بين إس

 «.ألنهم يعتقدون أن قرب إسرائيل يعطيهم مخبًأ. فإسرائيل هي الملجأ األخير لفلول داعش
وحسب مصادر أجنبية، قصف الجيش اإلسرائيلي في سـوريا مخـازن سـالح لألسـد ولحـزب هللا، قوافـل 

قاعـــدة إيرانيـــة وغيرهـــا. وقـــد أتـــيح ســـالح مخصصـــة للبنـــان، مصـــنع صـــواريخ بـــدأ اإليرانيـــون ببنائـــه، 
القصف ألن سوريا أصبحت في فترة الحرب األهلية أرضـا سـائبة، بـالًدا عديمـة السـيادة، وبقـدر كبيـر 

 هي ال تزال كذلك. أّما لبنان، برغم ضعف قوته، فليس سوريا.
لثــاني الهــدوء فــي ســوريا يمــر مــن دون رد مضــاد )باســتثناء هجــوم واحــد، نســب إلســرائيل، فــي كــانون ا

، قتـــل فيـــه جنـــرال إيرانـــي وســـتة مـــن رجـــال حـــزب هللا. فقتـــل حـــزب هللا ردا علـــى ذلـــك جنـــديين 2015
إسرائيليين. الجيش اإلسرائيلي تجّلد، والطرفان أغلقا الحساب(. أما القصف في لبنان فهو قصة أخرى 

هللا وتــدخال تمامــا. وهــو ســيعتبر فــي العــالم كمــس فــظ بســيادة الدولــة وسيســتدعي ردا قاســيا مــن حــزب 
محــتمال مــن الــروس. بــين الحــرب والحــرب، يتمتــع لبنــان بنــوع مــن الحصــانة. وهــذا هــو الســبب الــذي 
يجعل حزب هللا واإليـرانيين يسـتعدون إلقامـة مصـنع صـواريخ دقيقـة فـي لبنـان، وهـذا هـو السـبب الـذي 

خ مــزودة فــي يجعــل إســرائيل تــرى فــي إقامــة مصــنع مبــرًرا للحــرب. إن الصــواريخ الدقيقــة هــي صــواري
متــرا مــن الهــدف، تصــل إلــى  250جي.بــي.اس وجهــاز يحســن التوجيــه. وبــدال مــن الوصــول إلــى دقــة 

ألف صاروخ في لبنان ولكـن عـدد الصـواريخ  70عشرات األمتار والفارق عظيم. لدى حزب هللا يوجد 
رائيل. وقــد الدقيقــة قليــل. واالنتــاج المحلــي ســيغير قواعــد اللعــب: ســيهدد مباشــرة مواقــع حساســة فــي إســ
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هــدف كهـــذا، لــيس أقــل. المفارقـــة هــي أن إيـــران جهــة مهدئـــة  1.500و  1.000حــدد حــزب هللا بـــين 
للجبهة الشمالية. ليس لها في هذه اللحظة مصلحة في حرب مـع إسـرائيل، ال علـى حـدود الجـوالن وال 

ألـف  20اتهـا ـ على الحدود اللبنانية. وهي معنية بتسوية في سوريا، تعطي شـرعية السـتمرار وجـود قو 
مقاتــل مليشــيا، علــى األرض الســورية. أّمــا حــزب هللا فتبقيــه إيــران ليــوم األمــر، حيــال إســرائيل. وتــورط 

 ـ اختطاف جنديين إسرائيليين تدحرج إلى حرب ـ يلحق بها الضرر فقط. 2006على نمط 
ة ـ اقتصـادية؛ أّمـا ال توجد إيران واحدة، فجدول أعمال الرئيس روحاني يضع على الـرأس أهـداًفا داخليـ

جـدول أعمــال الجنـرال قاســم ســليمان، قائـد القــوات فـي ســوريا، فيضــع فـي الــرأس أهـداًفا عســكرية. وفــي 
الجـيش اإلســرائيلي يعتقــدون أن الــدول الغربيــة يمكنهــا أن تــدخل مــن هــذا الشــق وتوســعه. إســرائيل هــي 

 األخرى يمكنها ذلك.
لحظــة، ألســبابه الخاصــة. فــأكثر ممــا هــو عميــل نصــر هللا غيــر معنــي بــالتورط فــي حــرب فــي هــذه ال

أصيبوا بجراح.  8.000من مقاتليه سقطوا في سوريا وقرابة  2.000إيراني، هو سياسي لبناني. قرابة 
ويعــارض الــرأي العــام فــي لبنــان الحــرب، وكــزعيم لقــوة سياســية، فهــو ملــزم بمراعاتــه. لــيس لديــه المــال، 

لــه فيهــا احتمــال ألول مــرة أن يصــل إلــى أغلبيــة شــيعية فــي وتوجــد لــه حملــة انتخابــات علــى األبــواب، 
، وهـو يعــرف أن 2006الشـمال. وهـو يتـذكر مـا فعلتـه طـائرات سـالح الجـو للضـاحية فـي بيـروت فـي 

 هذه المرة سيكون أكثر دقة وأكثر فتكا.
)علــّي « تمــوت روحــي مــع فلســطين»البطــل التنــاخي شمشــوم، أول منفــذي العمليــات االنتحاريــة قــال: 

سـرائيل ال يريـدون وع لى أعدائي يا رب(. أّمـا نصـرهللا فلـيس شمشـوم إن حقيقـة أن إيـران، حـزب هللا وا 
 الحرب ال تعني أن النار لن تندلع.

ففي الجرف الصامد أيضا لم يرغب الطرفان في الحرب ولكنهما انجرفا إليها؛ وفـي السـتة أيـام أيضـا، 
 إرادة خاصة بها.وغيرها وغيرها. فللحروب في الشرق األوسط توجد 

إذا كـــان الجميـــع ال يريـــدون الحـــرب، فِلـــَم يهـــدد الجـــيش اإلســـرائيلي بـــالحرب؟ تفســـير مســـؤولي الجـــيش 
اإلسرائيلي يعتمد على أمرين: طبيعة أصحاب القرار في الطرف اآلخـر وهشاشـة الجبهـة الداخليـة فـي 

. ويخـافون وضـعا ال يطـاق طرفنا. فهم ال يعتمدون على إحساس المسـؤولية لـدى اإليـرانيين ونصـرهللا
في الجبهة الداخليـة. فكلمـا كانـت إسـرائيل ميسـورة وغنيـة وعلـى عالقـات مـع العـالم أكثـر، هكـذا تكـون 
هشة أكثر. خطـة نصـرهللا الحربيـة معروفـة: إطـالق كتيبـة كومانـدو لتحتـل بلـدة فـي الحـدود الشـمالية، 

ة الدقيقـة. وهـو مقتنـع مـن أنـه بعـد بضـعة وبالتوازي، إغراق إسرائيل بالصـواريخ والمقـذوفات الصـاروخي
أيــام ســيتوجه الــرأي العــام فــي إســرائيل ضــد الحكومــة. وســينهي الحــرب بوقــف للنــار وبانتصــار معنــوي 

 واستراتيجي.
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أو سيخلق، كبديل، ميزان رعـب ومجـال حصـانة. إسـرائيل ال يمكنهـا أن تلمسـه. هـذه الخيـارات يسـعى 
 التهديد اإلسرائيلي إلى إحباطها.

 
 دول الظانحة وغزةال

ألــف متــر  330طابقــا.  163متــرا،  828بــرج خليفــة فــي دبــي هــو البــرج األعلــى فــي العــالم. ارتفاعــه 
مكعب من اإلسمنت يوجـد فـي هيكـل المبنـى. أحـد ضـباط الجـيش اإلسـرائيلي الـذين تحـدثنا معهـم هـذا 

شـــرت علـــى طـــن إســـمنت. مـــن المعطيـــات التـــي ن 500األســـبوع قـــال إنـــه اســـتثمر فـــي بـــرج فـــي دبـــي 
اإلنترنــت لــم أتمكــن مــن التأكــد مــن دقــة المعطــى، ولكــن حتــى لــو كــان المعطــى غيــر دقيــق، فــإن تتمــة 

ضـعف  16أدخلنـا إلـى قطـاع غـزة « منذ الجـرف الصـامد»الجملة جديرة بالنشر. فقد قال الضابط إنه 
ــبَن  ــم يــُبَن فــي غــزة بــرج واحــد، لــم ُي مبنــى متعــدد اإلســمنت الــذي فــي بــرج خليفــة. فــي هــذه الســنوات ل

 «.الطوابق واحد. شائق أن نعرف إلى أين اختفى كل هذا اإلسمنت
يلتقي مندوبو الدول المانحة للسلطة الفلسطينية مرتين في السنة، مرة في نيويورك ومرة فـي بروكسـل. 
وانطلق منسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء فولي مردخاي إلى بروكسل مع خطة طوارئ هدفها 

ع انهيـار غـزة. لـم يتحـدث اللـواء مردخـاي باسـمه شخصـيا أو باسـم الجـيش بـل باسـم حكومـة واحد ـ منـ
 إسرائيل.

مــن ناحيــة معظــم حكومــات العــالم، فــإن غــزة وســكانها غرقــوا منــذ زمــن بعيــد فــي البحــر، أو، بــالتعبير 
علـى المحبب لدى الرئيس ترامب غزة نزلت عن الطاولة. غـزة ال تحـرك سـاكنا ألبـي مـازن: فقـد وافـق 

ساعات في اليوم فقط بعد أن أوضحت إسرائيل له بأنـه إذا  6أن يحول ماال لتمويل الكهرباء في غزة 
 رفض، فإنها ستمول حسابات الكهرباء من الضرائب التي تجبيها عن الفلسطينيين في الموانئ.

لــو كمــا أنهــا ال تحــرك لحمــاس أيضــا ســاكنا. وزعــيم حمــاس فــي غــزة يحيــى الســنوار أوضــح أنــه حتــى 
فشلت مساعي المصالحة بين حمـاس والسـلطة، فإنـه لـن يعـود إلدارة القطـاع. وهـذا هـو أحـد األسـباب 
التــي بخــالف الماضــي، تمتنــع إســرائيل هــذه المــرة عــن الكفــاح ضــد المصــالحة. إذا لــم تأخــذ الســلطة 

 المسؤولية وحماس ال تأخذ المسؤولية فعلى من ستقع غزة؟ علينا.
صالحة بدأت باحتفال. ال يوجد أمر أكثر شعبية من الصلحة. بعد شهرين المصالحة، على طريقة الم

ــ ثالثــة أشــهر وصــلوا إلــى البحــث فــي المشــاكل الحقيقيــة.  ألــف مــواطن غــّزي يتلقــون رواتــب مــن  40ـ
حماس ـ موظفون، معلمون، أطباء وغيرهم. فقد حلوا محل عشرات آالف موظفي السلطة. من سيدفع 

لسلطة إلدارة القطاع؟ المهم في اي من سيكون األمن؟ حماس تقترح توزيعا لهم الرواتب عندما تعود ا
طولًيا: كل ما هو فوق األرض ـ شرطة، مراقبون، أفراد، حراس ـ يكون بصالحية السلطة؛ كل مـا هـو 
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تحت األرض ـ مقاتلون، حافرو انفاق، مطلقو صواريخ، منفذو عمليات ـ بصالحية حماس. أبو مـازن 
 باتا. نحن لن نكون لبنان وأنتم لن تكونوا حزب هللا، يقول.رفض الطلب رفضا 

 
 ظاضلة ظن ال نوب

تطلق محافل في حمـاس فـي األشـهر األخيـرة رسـائل غيـر مباشـرة إلسـرائيل: نحـن مسـتعدون للتوصـل 
معكــم إلــى اتفــاق. ســّموا هــذا مــا تشــاؤون ـ صــلحة أو هدنــة أو تهدئــة. أمــا إســرائيل فتمتنــع عــن الــرد ـ 

 لة. وفي هذه األثناء تحتدم المشكلة االقتصادية في القطاع.أيديها مكب
قطر، التي كانت المتبرع الـرئيس، تغلـق مشـروعات. ويـأتي المـال القطـري عبـر إسـرائيل ويوجـد تحـت 

 الرقابة. وهكذا أيضا المال غير الكبير الذي يأتي من تركيا. أما إيران فتسهم بدورها بمال مهرب.
 المعضلة. فاألنروا هي فضيحة طويلة السنين. قصة األونروا تجسد عناصر

ال يوجـد مثـال فـي العـالم بمكانـة الجـئ فــي الجيـل الرابـع أو الخـامس. وتخليـد مكانـة الالجـئ يســتدعي 
التبـذير والفسـاد والصـلوات، ولكـن ضــرره األكبـر هـو فـي مسـاهمته فــي تخليـد النـزاع. ترامـب محـق فــي 

 هجومه على المنظمة.
ألـف تلميـذ يتوجهـون كـل يـوم إلـى مدارسـها  230لقون مساعدة من األونـروا. ألف غزي يت 850ولكن 

آالف معلـم. فـي أثنـاء الحمـالت العسـكرية فـي  8ألـف موظـف و  21في القطاع. وهي تعيل في غزة 
غزة وجد السكان ملجأ في مؤسسات المنظمة. وهكذا سمحت للجيش اإلسرائيلي بضرب األهـداف فـي 

 ظل مس أقل بالمدنيين.
إغــالق األونــروا، ينبغــي الحــرص علــى إطــار يشــغل مكانهــا. ترامــب ال يهمــه، فهــو ال يعــيش هنــا،  قبـل

ــــيص فــــي المســــاعدات فــــي ســــلوك  ــــؤثر التقل ــــون. قلقــــون مــــن أن ي ولكــــن فــــي الجــــيش اإلســــرائيلي قلق
ألف تلميذ يتعلمون في مدارس األونروا في األردن. ليست مصادفة أن  117الفلسطينيين في األردن. 

 نتنياهو عن الدعوة إلى تصفية األونروا اآلن. فقد تحدث عن بداية مسيرة.يمتنع 
كتبــت فــي المقدمــة أنــه يوجــد اتصــال مفــاجئ بــين جبهــة الشــمال وجبهــة غــزة. االتصــال هــو رســالة: 
ضابط تحدث عن تهديد الحـرب فـي الشـمال، الحـظ أن المواجهـة التاليـة فـي غـزة سـتتم بطريقـة تطلـق 

يران. فالغزيون سيدفعون الثمن. رسالة رادعة لحزب هللا  وا 
 

 حزم أبو ظازن والظقاطاة الظريكية
هــي ســنة الحكــم األخيــرة ألبــي مــازن. بمعنــى معــين، اليــوم التــالي ألبــي مــازن بــات هنــا، فــي  2018

معمعــان اإلشــاعات المعتمــل فــي رام هللا، فــي البــوادر األوليــة لحــرب الوراثــة. األســابيع األخيــرة كانــت 
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لـذات األسـباب. فـاعتراف ترامـب بالقـدس حـرر نتنيـاهو مـن  –ن وكانـت جيـدة لنتنيـاهو جيدة ألبي ماز 
ضغوط أمريكية. ويمكن للحكومة أن تبني في القدس وفي المستوطنات مـن دون خـوف. وهـي معفيـة 

 من النزاع الداخلي الذي كان سيثور في ضوء خطة السالم األمريكية.
جمــاع، فــي الشــارع الفلســطيني وفــي الشــارع العربــي. أبــو مــازن هــو اآلخــر ســعيد. شــرق القــدس هــي إ

فاالعتراف بالقدس حرره من الحاجة ألن يقول ال لخطة سالم أمريكية. فعندما يتهم ترامـب فـي عرقلـة 
 المفاوضات فإنه يشعر بأمان: معظم العالم يقف خلفه.

فقــد تجــول مبعــوث إن المقاطعــة التــي أعلنهــا أبــو مــازن علــى اإلدارة األمريكيــة هــي مقاطعــة مطلقــة. 
الســالم األمريكــي جيســون غرينبلــت هنــا فــي األيــام األخيــرة، تجــول فــي غــالف غــزة والتقــى الكثيــر مــن 
اإلسرائيليين، ولكن لم يكن له أي اتصال مع رجال السلطة. القنصل األمريكي في القـدس مقـاطع هـو 

رئيس الجديد لوحدة المساعدة اآلخر. والوحيد الذي يقيم اتصاال مع السلطة هو الجنرال أريك فندت، ال
األمنيــة للفلســطينيين. وعنــدما ســيتعرفون فــي البيــت األبــيض علــى وجــود هــذه الوحــدة، فــإنهم ســيلغونها 

 مليون دوالر في السنة. 150هي أيضا وسيوفرون حتى 
من دون مال، من دون لقاءات، فإن التأثير األمريكي في السلطة صفر. ال غرو أن أبـا مـازن يبحـث 

اء فـي أوروبـا ليكونـوا قصـة الغطـاء لـه لتجميـد المفاوضـات، ونتنيـاهو يشـرح للجميـع بانـه ال عن وسـط
 توجد مفاوضات منة دون أمريكا. نحن في مرحلة لعبة اللوم.

اسـتدعي أبــو مــازن فــي األشــهر األخيـرة مــرتين لمحمــد بــن ســلمان، ولـي العهــد الســعودي الــذي عــرض 
نية على المفاوضات برعاية ترامـب. مـا الضـير فـي عاصـمة عليه المال وطلب بالمقابل موافقة فلسطي

في القـدس، سـأل السـعودي. مشـكوك أن يكـون يعـرف أيـن أبـو ديـس علـى الخريطـة ـ فقـد سـمع االسـم 
من األمـريكيين. أبـو مـازن أجـاب: المـال أحتاجـه، ولكـن عـن القـدس لـن أتنـازل. وانتهـت اللقـاءات بـال 

 شيء.
بــات القاســية ألبــي مــازن ســتترجم إلــى خطابــات أقســى للمنافســين الخــوف مــزدوج: واحــد، فــي أن الخطا

على الوراثة، والشـارع سـيفهم اإلشـارة، وعمليـة إرهابيـة مـن مصـنع فـتح سـتنطلق علـى الـدرب. فيجتمـع 
الكابنــت اإلســرائيلي ويقــرر، بخــالف موقــف الجــيش اإلســرائيلي، إعــادة إقامــة الحــواجز، إلغــاء تصــاريح 

 ة.العمل، وفرض عقوبات جماعي
 الخوف الثاني هو أن يعلن أبو مازن حل السلطة. واآلثار األمنية واضحة.

توجد إسرائيل في فترة جيدة في عالقاتها مع الدول الُسّنية. وحتى الضعف األمريكي هـو بشـرى طيبـة 
في المدى القصير. عندما تكون السياسة الخارجية األمريكية في تراجع، وال توجد جهة أمريكية جديـة 

الحديث معها، فإن رؤساء الدول يرفعون جفونهم إلى نتنياهو. فهـو يمكنـه أن يـؤثر فـي ترامـب، يمكن 



 
 
 
 

 

 40 ص             4545 الادد:             2/4/2018الحد  التاريخ: 

                                    

يمكنه أن يؤثر في بوتين، هو الناطق األكثر طالقة، األكثر حزما، للحكام الُسّنة في العـالم )باسـتثناء 
ات المقبلـة لـه واحد، الُسـّني مـن رام هللا(. وحتـى مـع الصـين، الالعـب الـذي سـيدخل السـاحة فـي السـنو 

حديث. في الجيش اإلسرائيلي يقدرون بأنه فـي غضـون خمـس سـنوات الصـين سـتكون متدخلـة عميقـا 
فــــي االقتصــــاد والسياســــة فــــي الشــــرق األوســــط. وهــــدفها األول ســــيكون الحصــــول علــــى نصــــيب مــــن 

 االستثمارات الهائلة في إعادة بناء سوريا الخربة.
َم يكــون الجميــع قلقــين؟ الجــواب يوجــد ربمــا فــي بيــت مــن إذا كــان كــل شــيء جيــد علــى هــذا النحــو، فِلــ

 «.حرب أخرى تحسد منذ اآلن سابقتها تجمع البكاء في الهواء«قصيدة لحاييم غوري:
 2/2/2018يدياوت 
 3/2/2018القدس الاربي، لندن، 
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