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«مستعربون» يعتقلون

«مركزية فتح»

الوس����ائل من خالل الوحدة المستعربة واس����تخدام الرصاص الحي والمطاطي والقنابل
الغازية.
وقال هاني حلبية الناطق باس����م لجان المقاومة الش����عبية  ,أن س����بعة من أفراد وحدة
المس����تعربين اقتحم����ت منطقة المواجه����ات في ابو دي����س ،وتقدم����وا باتجاه صفوف
المواجه����ة األولى بعضهم كان يضع االقنعة على وجهه اضافة الى حملهم الحجارة ،كما
كانوا يخبرون الشبان بأن عليهم وضع القناع خالل المواجهات.
وأضاف حلبية :انه لدى وصول أفراد الوحدة الصفوف االولى اش����هروا مسدساتهم التي
كانوا يخفونها داخل مالبسهم واعتقلوا فتيين وشابا ،وساندهم أفرادا من قوات االحتالل
الت����ي اقتحمت المنطقة من جه����ة القدس عبر بوابة في الجدار ،كم����ا حلقت طائرة قامت
بتصوير المواجهات .
وأوضح حلبية أن المعتقلين هم  :محمد طالل عريقات (  17عاما) وشوكت خضر الشيخ (
 35عاما) وحمزة سعيد الخطيب(  15عاما).
وأضاف حلبية ان الفتى عريقات أصيب بالرصاص خالل اعتقاله حيث س����الت دماؤه على
األرض ،ولم نتمكن من معرفة حالته الصحية.
واض����اف حلبي����ة أن أكثر من  13إصاب����ة باألعيرة المطاطية ،وعش����رات اإلصابات بحاالت
اختناق اصيبوا خالل المواجهات .

وج����ددت اللجنة المركزية التأكيد على أن القرار األميركي المجحف بحق مدينة القدس
المحتلة أنهى الدور األميركي كراع للمس����يرة السياسية ،وأثبت انحياز اإلدارة األميركية
بشكل كامل للطرف اإلسرائيلي.
وش����ددت اللجنة المركزية على أهمية االعتراف الدولي بدولة فلسطين ،وذلك كأساس
للحفاظ على مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا ،ولمواجهة العنجهية اإلسرائيلية الرافضة
لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة والعالم.
وحيت اللجنة المركزية صمود أبناء ش����عبنا وتمس����كهم بثوابتهم الوطنية ،ورفضهم
الكام����ل لالحتالل وقراراته االس����تيطانية ،ولكل القرارات األميركي����ة التي تمس الحقوق
الفلسطينية.
وأكدت أن خ����روج أبناء ش����عبنا وتصديهم لالحت��ل�ال بصدورهم العارية وتمس����كهم
بالمقاومة الش����عبية الس����لمية ،أثبت للعالم أجمع أن الش����عب الفلس����طيني أكبر من كل
المؤامرات ،وقادر عل����ى التصدي لكل المحاوالت للنيل من مكتس����باته وحقوقه الوطنية،
وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرضت اللجنة المركزية االس����تعدادات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي
لمنظمة التحرير الفلسطينية المنوي عقده األسبوع الحالي في مدينة رام الله.
وأكدت اللجنة المركزية أن جلس����ة المجلس المركزي س����تكون هام����ة ومفصلية ،وذلك
لمواجه����ة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية ،واتخاذ القرارات التي س����تعزز
صمود شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية.
كما استمعت إلى تقارير حول الجهود المبذولة لطي صفحة االنقسام ،وتحقيق الوحدة
الوطنية ،مؤكدة تصميم حركة «فتح» على تذليل كافة العقبات إلنهاء االنقس����ام وتوحيد
أرضنا وشعبنا.
وحي����ت اللجنة المركزية لحركة «فتح» جه����ود ومواقف الرئيس عباس في التصدي لكل
محاوالت المساس بالقضية الفلسطينية ،وعلى رأسها القدس الشريف ،حيث أكد الرئيس
أنه لن يكون هناك أي حل دون القدس ،وحل قضية الالجئين ،وإطالق سراح جميع األسرى،
معتبرا أن الثوابت الفلسطينية واإلجماع الفلسطيني والعربي ،وقرارات الشرعية الدولية،
هي الطريق الوحيد للسالم الدائم والعادل.

نتنياهو :لم
للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل عار عن الصحة ً
تماما وال أساس له".
ٍ
وكانت صحيفة "هآرتس" اإلس����رائيلية نقلت عن  4مس����ؤولين أميركيين سابقين (لم
تس����مهم) قولهم إن "نتنياهو طلب من إدارة الرئيس األميركي الس����ابق باراك أوباما عام
 2014دراس����ة ضم إس����رائيل أجزاء من الضفة الغربية مقابل حصول الفلس����طينيين على
أراض في سيناء".
ٍ
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو طرح األمر في عدة مناس����بات في لقاءات مع أوباما ،ووزير
الخارجية السابق جون كيري.
وقال المس����ؤولون األميركيون السابقون إن "نتنياهو أبلغ أوباما وكيري أنه يمكن إقناع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقبول الفكرة" ،بحسب هآرتس.
ولكنهم استدركوا "سمعت إدارة أوباما مباشرة من مصر أنها لن تقبل هذه الفكرة ،كما
أن الفلسطينيين رفضوها".

مئات اإلصابات
وذك����رت الجمعية أن م����ن بين المصابي����ن  5بالرصاص الح����ي ،و 25بالرصاص المعدني
المغلف بالمطاط ،و 154بحاالت اختناق إثر استنش����اق الغاز المسيل للدموع ،دون اإلشارة
لدرجة اإلصابات.
أم����ا في قط����اع غزة ،فقد أصي����ب  108مواطنين بينهم  43بالرص����اص الحي و 65بحاالت
اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وفي التفاصيل ,أصيب خمس����ة مواطنين بالرصاص المعدن����ي المغلف بالمطاط ،خالل
مواجهات مع قوات االحتالل على مدخل قرية بيتا جنوب مدينة نابلس.
وقالت مصادر طبية :إن فتى أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في منطقة الرأس،
نقل على إثرها للمستشفى ،كما أصيب أربعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط
وعولجوا ميدانيا.
كما اعتقلت قوات االحتالل أربعة ش����بان خالل المواجهات قرب مدخل قرية بيتا جنوب
مدينة نابلس.
وفي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ،أصيب ثمانية شبان في مواجهات مع قوات االحتالل .
كما أش����ارت مصادر محلية إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا باالختناق خالل مواجهات
على حاجز حوارة جنوب المدينة.
وكان����ت قوات االحتالل اقتحمت فجر أمس ،عدة أحياء ف����ي المنطقة الغربية من مدينة
نابلس.
في بلدة بيت فورك ش����رق نابلس ،أصيب مواطنان بالرص����اص الحي خالل مواجهات مع
قوات االحتالل.
وفي ش����مال مدينة بيت لحم ،أصيب أربعة مواطنين باالختناق ،واعتقل عضو المجلس
الثوري حس����ن فرج ،والنقابي وس����ام حمدان ،خالل قمع االحتالل مسيرة بالقرب من الجدار
الفاص����ل ،ش����مال المدينة ،التي انطلقت بعد ص��ل�اة الجمعة ،احتجاجا عل����ى قرار ترامب،
وتضامنا مع األسيرة إسراء الجعابيص.
وف����ي بلدة الخضر ،جنوب بيت لحم ،اندلع����ت مواجهات مماثلة في أعقاب اقتحام جنود
االحتالل للبلدة.
وفي بلدة تقوع ش����رق بيت لحم ،أصيب شاب بالرصاص الحي ،خالل مواجهات مع قوات
االحت��ل�ال اندلعت على المدخل الغربي للبلدة بين الش����بان وقوات  ،ما أدى إلصابة ش����اب
برصاصة في القدم ،نقل إثرها إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم لتلقي العالج،
حيث وصفت حالته بالمستقرة.
كم����ا دارت مواجهات بين جن����ود االحتالل وش����بان غاضبون عند مدخ����ل مدينة البيرة
الشمالي ،اطلق جنود االحتالل خاللها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ورصاص التوتو
المحرم دوليا وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة شاب
برصاص التوتو في قدمه إضافة إلى إصابة العشرات باالختناق.
وف����ي قرية بدرس ،قمعت قوات االحتال تظاهرة خرجت في قرية بدرس غرب مدينة رام
الله واطلق جنود االحتالل الرصاص الحي والمطاطي والغاز المس����يل للدموع بكثافة تجاه
المشاركين فيها ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحاالت اختناق.
وف����ي قرية بلعين ،غرب رام الله ،أصيب عش����رات المواطني����ن باالختناق بعد قمع قوات
االحتالل مس����يرة القرية األس����بوعية ،والمنددة بإعالن الرئي����س األميركي مدينة القدس
المحتلة عاصمة لدولة االحتالل.
وفي قرية المغير ،ش����مال ش����رقي رام الله ،أصيب  ٧ش����بان بالرصاص الحي والمعدني
المغلف بالمطاط ،والعشرات باالختناق خالل مواجهات عنيفة.
وف����ي مدينة الخليل ،قمعت قوات االحتالل امس ،مس����يرة س����لمية دع����ت اليها القوى
الوطنية واإلسالمية في المحافظة رفضا إلعالن ترامب بشأن القدس
واندلع����ت مواجهات اندلعت مع ق����وات االحتالل في منطقة باب الزاوية وس����ط مدينة
الخلي����ل ،اطلقت ق����وات االحتالل خالله����ا قنابل الص����وت والغاز المس����يل للدموع صوب
المشاركين لتفريقهم.
وفي مدينة قلقيلية ،اعتقلت قوات االحتالل شابا من مدينة قلقيلية ،وأصابت العشرات
خالل مواجهات على الحاجز الجنوبي والشمالي للمدينة.
وفي قرية كفر قدوم ش����رق قلقيلية ،أصيب شاب بعيار معدني خالل مواجهات أعقبت
قم����ع قوات االحتالل مس����يرة القرية األس����بوعية الت����ي انطلقت رفضا للق����رار األميركي
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل
وعل����ى مدخل مدينة أريحا ،اندلعت مواجهات عنيفة بين الش����بان وقوات االحتالل التي
أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص باتجاه المتظاهرين والذين ردوا برشق قوات
االحتالل بالحجارة.
وعند ح����دود قطاع غزة ،أصي����ب  45مواطنًا بالرصاص الحي ،وأكثر م����ن  70آخرين خالل
مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل ،في عدة محاور شرق وشمال قطاع غزة.
ووفق����ا لما أكده الدكتور أش����رف القدرة الناطق باس����م وزارة الصحة في قطاع غزة ،فقد
وصل مش����افي القطاع نح����و  45إصابة بالرصاص ،مش����يرًا إلى أن األطق����م الطبية العاملة
المستشفيات ،قدمت العالجات واإلسعافات الطبية الالزمة للمصابين.
وأش����ارت القدرة إلى أن األطقم الطبية التابعة لوزارة الصح����ة والهالل األحمر ،تعاملت
ميدانيا مع أكثر من  70إصابة باالختناق ،نتجت عن استنش����اق غاز مسيل للدموع ،أطلقته
قوات االحتالل تجاه المتظاهرين.

تشييع جثماني شهيدين
ففي مدينة نابلس ،شيعت جماهير المحافظة ،جثمان الشهيد علي قينو ( 16عاما) ،إلى
مثواه األخيرة في قرية عراق بورين جنوب المدينة ،والذي استشهد أول من أمس برصاص
جيش االحتالل في الرأس ،خالل مواجهات مع االحتالل .
كما شيع آالف المواطنين وسط قطاع غزة ،أمس ،جثمان الفتى أمير أبو مساعد ( 16عامًا)،
الذي استشهد مساء أول من أمس برصاص قوات االحتالل شرق مخيم البريج وسط القطاع،
إلى مثواه األخير في مقبرة مخيم المغازي.

إعالن فقد هوية
عين البيض���اء  -أعلن أن���ا اياد وائل
س���عد فقها عن فقد بطاقة هويتي
الشخصية رقم ( ،)402377964الرجاء
ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز
شرطة ،وله جزيل الشكر.

فقد هوية ورخصة قيادة
أعلن أنا يزن عب���د الناصر فتحي عودة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية رقم
( )401341698ورخص���ة قي���ادة ،الرجاء
ممن يجدهم���ا تس���ليمهما إلى أقرب
مركز شرطة ،وله جزيل الشكر.

«تنفيذية المنظمة»
من مساء غد االحد.
ويفتتح المجلس بكلمة من رئيس المجلس الوطني الفلس����طيني سليم الزعنون تعقبه
كلمة مهمة م����ن الرئيس عباس يس����تعرض فيها مجمل التطورات السياس����ية وبخاصة
الموقف من القرار األميركي اإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل والشروع في نقل السفارة
األميركية إلى المدينة.
وكانت اللجنة السياس����ية المنبثقة عن القيادة الفلسطينية اجتمعت أكثر من مرة في
األسابيع القليلة الماضية من اجل اإلتفاق على تصويات يتم تقديمها إلى اجتماع اللجنة
التنفيذية اليوم.
وقال واصل ابو يوسف ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،لـ»األيام»
إن «اللجنة التنفيذية ستجتمع مساء غدا (اليوم) من اجل اعتماد توصيات يتم تقديمها
إلى المجلس المركزي للبحث في اقرارها».
وأضاف» هناك توصيات في المجال السياس����ي والدبلوماسي للرد على القرار األميركي
والقرارات اإلس����رائيلية بما يشمل التحركات السياسية للرد على هذه القرارات إضافة إلى
المس����ار القضائي في التحرك نح����و المحاكم الدولية فضال عن المس����ارين في المصالحة
الوطنية والحراك الشعبي السلمي».
وكان أحمد مجدالني ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  ،أش����ار لـ «األيام» إلى ان
م����ن ابرز التوصي����ات المتوقع رفعها إلى المجلس المركزي هو إع����ادة النظر في االعتراف
بإسرائيل وتجميده إلى حين االعتراف المتبادل بين الدولتين على أساس الحدود الدولية.
وقال مجدالني« ،االعتراف الفلس����طيني  -اإلس����رائيلي المتبادل الع����ام  1993كان على
أس����اس االتفاق االنتقالي ولكن إس����رائيل قوضت االتفاق االنتقالي بشكل كامل ولم يبق
منه شيء والتوصية هي بإعادة النظر في االعتراف وتجميده إلى حين االعتراف المتبادل
بين الدولتين على أساس الحدود الدولية».

قلق أوروبي
َ
المحتل����ة بتاري����خ  3كان����ون الثان����ي  2018مم����ا أدى إلى مقتل����هُ .يق َّدر ع����دد األطفال
الفلسطينيين ُ
المعتقلين حاليًا في مراكز االعتقال اإلسرائيلية بأكثر من  300طفل.
واضاف����ت :يعيد االتحاد األوروب����ي وبعثات دول االتحاد األوروبي ف����ي القدس ورام الله
ً
التذكي����ر بأهمية احترام وحماية حقوق الطفل خاصة حقوق الطفل أثناء االعتقال والحجز
وأثناء اتخاذ اإلجراءات القضائية .االتحاد األوروبي يدعو الس����لطات اإلس����رائيلية إلى الرد
ً
على االحتجاجات بش����كل ُمتناس����ب وفتح تحقي����ق في حاالت القتل خاصة التي تش����مل
قاصرين.
وتابعت :يس����تمر االتحاد األوروبي وبعثات دول االتح����اد األوروبي في القدس ورام الله
في تعزيز وحماية حقوق الطفل .حقوق الطفل هي حقوق إنس����ان ،ونحن ندعو إس����رائيل
إلى التصرف وفقًا ِلهذا األس����اس كقوة احتالل مكلفة بالمس����ؤولية فيما يخص األراضي
الفلس����طينية المحتلة والتي تخضع للقانون العس����كري اإلس����رائيليُ .ويعتبر االعتقال
أمر ٌ
اإلداري ب َحق األطفال ،دون توجيه ُت َهم رسمية لهمٌ ،
مثير للقلق بشكل خاص.
ِ

 40ألف
أموالكم لن تغني عنكم من الله شيئا «.
ودعا الشيخ ابو سنينه القادة العرب والمسلمين إلى الوحدة في وجه المخططات .
وبعد إنتهاء صالة الجمعة نظم العشرات وقفة احتجاجية في ساحات المسجد األقصى
على القرار األميركي.
ورف����ع المصلون العام الفلس����طيني ورددوا الهتافات المن����ددة ب»اإلحتالل االميركي»
ٌ
والقرار األميركي والضعف العربي في مواجهة المخططات ضد المسجد األقصى والقدس.

إدانات لقرار
إحراز تقدم في عملية السالم».
وأكد أن «اإلدارة األميركية تعمل بجد على وضع خطة س��ل�ام شاملة تخدم اإلسرائيليين
والفلسطينيين ويتم الكشف عنها في الوقت المناسب».
كما انتقدت وزارة الخارجية األلمانية الخطط اإلسرائيلية بشأن بناء أكثر من  1100وحدة
استيطان جديدة في الضفة الغربية.
وق����ال متحدث باس����م ال����وزارة امس في بي����ان« :تلقينا قرارات األمس بش����أن توس����يع
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بقلق بالغ».
وأض����اف المتحدث في البيان« :جميع األطراف مطالبة بضبط النفس في وضع تدور فيه
أسئلة مبررة عن مستقبل عملية السالم في الشرق األوسط .من يفرض اآلن
وقائع بتصرف منفرد ّ
يصعب المفاوضات المستقبلية».
وأكد المتحدث أنه ال يمكن تحقيق سالم دائم إال بالتوصل لحل الدولتين عبر التفاوض.
كما أدانت تركيا بش����دة ،خطة إسرائيل إنشاء وحدات استيطانية جديدة في األراضي
الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها« ،ندين بشدة تسريع السلطات اإلسرائيلية
لعملية إنشاء أكثر من  1100وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية «ضرورة إنهاء الحكومة اإلسرائيلية بأقرب وقت لموقفها غير المسؤول
الذي ينتهك الحقوق األساس����ية للش����عب الفلسطيني على رأس����ها حق الحياة» ،بحسب
البيان.
وأوضح البيان إلى أن «ذلك ينطوي على مخاطر تتسبب بصراعات في المنطقة ،وينتهك
القان����ون الدولي وق����رارات األمم المتح����دة المعنية ،ويتجاهل كافة أش����كال ردود أفعال
المجتمع الدولي».

محللون :التصعيد
ويش����كل عدد تلك الصواريخ ثلث كل الهجم����ات المماثلة خالل ثالثة أعوام ونصف من
الهدوء النسبي.
أما إس����رائيل فق����د آثرت حكومة رئي����س الوزراء بنيامي����ن نتنياهو توخ����ي الحذر ولم
تس����تهدف في األغلب إال منش����آت خاوية لحماس في غارات جوية ليلية رغم مطالبات من
سكان في الجنوب برد عسكري صارم.
وتعكس تلك الخطوات الحذرة من جانب العدوين اللدودين أنهما تشاركان في التردد

بشأن خوض حرب مجددا.
فال تزال أحياء في غزة تحمل آثار الدمار الذي تس����ببت فيه الهجمات اإلسرائيلية خالل
حرب دامت سبعة أس����ابيع في  2014وفي إسرائيل ليس هناك مجال يذكر لتحمل انطالق
صفارات اإلنذار من الصواريخ بشكل يومي.
لكن اإلس����رائيليين والفلس����طينيين العاديين يدركون تماما أن من شأن واقعة واحدة،
يتسبب فيها صاروخ من القطاع في سقوط عدة ضحايا في إسرائيل أو مقتل أحد قياديي
النشطاء الفلس����طينيين على يد القوات اإلس����رائيلية ،أن تفجر الموقف بشكل يخرج عن
سيطرة القادة.
ُ
وقتل مسلحان من حماس في الغارات االنتقامية اإلسرائيلية إضافة إلى مقتل  15محتجا
فلسطينيا برصاص إسرائيلي.
ويقول أكرم عطا الله المحلل السياس����ي في غزة «في األسابيع األخيرة كان هناك إطالق
للصواريخ وقصف إسرائيلي وهذا يعطي انطباعا بأن االنفجار وشيك».
وأضاف «إلى متى ستتحمل حماس الضربات اإلسرائيلية لمواقعها؟
وإلى متى سيتحمل نتنياهو الضغوط والنقد الداخلي؟ ...ال يوجد ضمانات».
وعلى الرغم من أن ضربات الصواريخ من القطاع لم تتس����بب في قتلى أو إصابات خطيرة
في إس����رائيل إال أن المزارعين في التجمعات الس����كانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة
يترددون في الخروج لرعاية حقولهم خشية أن يتعرضوا لخطرها في حين يتدرب األطفال
على إجراءات االحتماء التي ينفذونها إذا دوت صفارات اإلنذار.
وقالت هيال فينلون وهي من س����كان مزرعة نتيف هعسارا الجماعية في جنوب إسرائيل
ُ
المتاخمة للحدود مع القطاع «نشعر في اآلونة األخيرة بوجود أكبر للجيش .أ ِبلغنا بأن نكون
أكثر حذرا وإلخالء المالجئ احتياطيا .ال تعرف أبدا متى سيأتي الصاروخ التالي».
وردت حماس على خطوة ترامب بحش����د احتجاجات على الحدود وغض الطرف عن إطالق
فصائل أخرى صواريخ صوب إس����رائيل في أسبوعين من الهجمات اليومية التي تراجعت
مؤخرا.
وقال عطا الله «بالنس����بة لحماس ه����ذا يحفظ ماء الوجه ..فهي تظه����ر بأنها وراء هذه
االحتجاجات بدون الحاجة للذهاب إلى حرب».
واتفقت الفصائل الفلس����طينية في نقاش بينها على عدم تبنى رد أعنف إذ أن من شأن
المواجهة المس����لحة أن تقلص التأييد الدولي الذي حصل عليه الفلسطينيون دبلوماسيا
وتحول االنتباه عن العملية السياسية.
لكن سامي أبو زهري القيادي في حماس حذر من التقليل من «احتمال نشوب حرب تحت
االحتالل اإلسرائيلي».
وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة في  2005لكنها أبقت على ممرات
عبور السلع كما تمد القطاع بأغلب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها .وتفرض إسرائيل
ومصر قيودا مشددة على تنقل الفلسطينيين عبر الحدود ألسباب أمنية.
وقال أبو زهري لرويترز «الوضع في غزة صعب جدا وغير محتمل ومهيأ لالنفجار».

* دعم إيراني
ترى إس����رائيل في إيران محفزا خارجيا للعنف .وتقول حماس وحركة الجهاد اإلس��ل�امي
إن إيران تعهدت بالمس����اعدة فيما تخبو جذوة الحرب في س����ورية حيث نش����رت طهران
تعزيزات عسكرية لصالح الرئيس بشار األسد.
وألقت إس����رائيل باللوم في هجم����ات الصواريخ والمورتر على حرك����ة الجهاد وفصائل
فلس����طينية أخرى بدال من حماس ب����ل وذهبت إلى حد أنها نس����بت ،على مضض ،الفضل
لحماس إلدراكها الحتياجات المدنيين الفلسطينيين.
وق����ال رئيس أركان الجيش اإلس����رائيلي غ����ادي أيزنكوت في خطاب األس����بوع الماضي
«الدعوات للرد على حماس بكامل القوة دعوات غير مسؤولة» .وأشار إلى أن «خطر االنهيار
اإلنساني» الذي يتعرض له القطاع هو الذي دفع حماس للتواصل مع الرئيس الفلسطيني
محم����ود عباس وتأمين إعادة إمداد القطاع بالكهرباء .كما أن إس����رائيل لديها مش����كالت
أخرى.
فم����ع تحييده����ا لخطر الصواري����خ التي تطلق من قط����اع غزة اعتمادا عل����ى نظام القبة
الحديدي����ة الدفاعي وعملها المتواصل في بناء جدار تحت األرض لمنع النش����طاء من حفر
أنف����اق عبر الحدود يقول مس����ؤولو دفاع إس����رائيليون إن ما يقلقون من����ه أكثر هو إيران
والجبهة الشمالية القابلة لالشتعال مع سوريا ولبنان.
لكنهم يخشون أيضا من أن الجدار العازل المزود بمجسات والذي
س����يتكلف  1.1مليار دوالر على كامل الحدود بطول  60كيلومترا قد يغري نش����طاء قطاع
غزة باستخدام أنفاقهم الستهداف إسرائيل قبل أن يخسروها.
وق����د طرحت عدة مب����ادرات اقتصادية لتخفيف وطأة األوضاع ف����ي قطاع غزة وتراوحت
بين بناء جزيرة قبالة س����احل القطاع على البحر المتوس����ط للتعامل مع الواردات مباش����رة
عبر البحر وإص����دار المزيد من تصاريح العمل للعمال الفلس����طينيين أو دخول الصادرات
الزراعية إلسرائيل.
وقال عاموس يادلين ،وهو رئيس سابق لالستخبارات العسكرية وهو حاليا مدير معهد
دراس����ات األمن القومي في جامع����ة تل أبيب الذي أعد مذكرة مؤلف����ة من  180صفحة عن
أزمة غزة« ،هناك جهود لمس����اعدة الس����كان (الفلسطينيين) بطريقة ال تذهب إلى الجناح
المسلح من حماس».
وتس����ببت مخاوف إسرائيل بشأن المش����كالت الداخلية في قطاع غزة في إثارة خالف مع
إدارة ترامب التي هددت بقطع المس����اهمة األميركية ف����ي ميزانية وكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتش����غيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم مساعدات ضرورية لالجئين
في القطاع وتدعم وتدير مئات المدارس وعشرات المنشآت الصحية.
وتقول إسرائيل إن ذلك التمويل يجب أن يقطع ولكن تدريجيا وإن أونروا يجب تفكيكها
في نهاية المطاف وتس����ليم مس����ؤولياتها إلى وكالة الالجئين العالمي����ة التابعة لألمم
المتحدة.
وقال صالح النعامي وهو محلل سياسي فلسطيني إن قطع التمويل ألونروا سوف يشكل
«ضغوطا شديدة على الناس في غزة».
واتفق مع ذلك بيتر ليرنر وهو متحدث سابق باسم الجيش اإلسرائيلي وقال «على الرغم
من أن أونروا بعيدة كل البعد عن الكمال فقد توصلت مؤسسة الدفاع اإلسرائيلية والحكومة
اإلسرائيلية ككل عبر السنوات إلى أن كل البدائل ستكون أسوأ بالنسبة إلسرائيل».

«حماس» و»الجهاد»
كما أعلنت حركة الجهاد اإلس��ل�امي مس����اء امس رس����ميًا عدم المش����اركة في اجتماع
المجلس المركزي للمنظمة .
وقال المتحدث باس����م الجهاد داود ش����هاب في تصريحات به :إن الحركة أبلغت رئيس
المجلس الوطني سليم الزعنون برس����الة خطية عدم مشاركتها بجلسة المجلس المركزي
لعدة أسباب أوضحتها بالرسالة.
وذكر ش����هاب أن من جملة األسباب التي دعتهم لعدم المشاركة أن «اللجنة التنفيذية
للمنظمة خالفت مخرج����ات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت ،والتي
دعت لعقد االجتماع في الخارج».
ً
وأوضح أن «األسباب التي أدت سابقا لتأجيل اجتماع المجلس الوطني هي ذاتها القائمة
اآلن والتي تجعلنا ال نقبل بعقد المركزي في رام الله».
عضوا في المنظمة وهيئاته����ا»ً ،
وأضاف ش����هاب أن «حركة الجهاد ليس����ت ً
منوها إلى
ً
دعوتهم واتفاقهم س����ابقا مع كل القوى والفصائل برعاية مصرية كريمة على «إعادة بناء
وترتيب المنظمة ومؤسساتها لكن ذلك لم يتم».

األمم المتحدة
المتحدة «استيفان دوغريك» للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوغريك «إن المس����ؤولين باألمم المتحدة يشعرون بالقلق من الصدامات الحاصلة
بين الفلسطينيين وقوات األمن اإلسرائيلية».
وتابع «وقد أعرب المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف،
عن قلقه إزاء استمرار تلك االشتباكات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ،بما في ذلك
مقتل اثنين من المراهقين».
وأردف المس����ؤول األممي قائال «يتعين إجراء تحقي����ق فوري ودقيق في جميع الحوادث
التي أدى فيها استخدام القوة إلى الوفاة أو اإلصابة».
ومضى المتحدث باس����م األمين العام «ويجب على الزعماء السياس����يين وقادة المجتمع
المحل����ي أن يمتنعوا عن خطابات البالغة واإلجراءات التي من ش����أنها أن تزيد من تصعيد
الوضع» ،دون مزيد من التوضيح.

فلسطين تنضم
االنضم����ام الموقع من قبل الرئي����س محمود عباس إلى الوكالة الدولي����ة للطاقة الذرية،
باعتبارها منظمة الوديعة لهذا الميثاق.
وبذلك أصبحت دولة فلسطين دولة طرفا في هذه المعاهدة ،مع ما يترتب على ذلك من
التزامات وواجبات نابعة منها.

وق����ال عبد الش����افي  :إن انضمام دولة فلس����طين هو تعبير عن تحملها لمس����ؤولياتها
الدولية ومساهمة في تعزيز األمن والسلم الدوليين.

تظاهرة في
وهت����ف هؤالء «م����ن المية للمي����ة ،تبقى القدس عربي����ة» و»عالقدس رايحين ش����هداء
بالماليين» ،و»ليعلو صوت الشباب ،امريكا رأس االرهاب».
وأث����ار قرار الرئيس االميرك����ي دونالد ترامب في  6كان����ون االول الماضي اعتبار مدينة
القدس عاصمة إلسرائيل ،موجة رفض وادانات دولية واسعة.
ويش����هد االردن منذ أسابيع تظاهرات ونشاطات احتجاجية متفاوتة بحجمها ووتيرتها
تندد بقرار ترامب.
واكدت عمان ان اعتبار القدس عاصمة إلس����رائيل يشكل خرقا للشرعية الدولية وميثاق
األمم المتحدة ،وحذرت من «تداعيات خطيرة» للقرار.

قيادي كردي
في مدينة سوتشي الروسية يومي  29و  30كانون الثاني.
وقال خليل الرئيس المش���ارك لحرك���ة المجتمع الديمقراطي وه���ي تحالف ألحزاب
كردية «نعم مدعوون وغدا نشارك في االستعراض ،ولكن لن ينجح».
وش���كك فيما يمكن لمئات المش���اركين المتوقعين أن يحقق���وه في يومين وقال إن
هناك حاجة لمزيد من اإلعداد.
وأضاف أن المس���اعي الدبلوماس���ية التي تقودها األمم المتحدة في جنيف ستمنى
أيضا بمزيد من الفش���ل ،مضيفا أن الحرب ستكون في مرحلة «مد وجزر» حتى عام 2021
على األقل وهو العام الذي تنتهي فيه فترة والية األسد الرئاسية الحالية التي مدتها
سبع سنوات.
وقال «ال أتوقع حدوث انفراج في الحالة السورية قبل عام  ... 2021ربما يصل إلى .»25
وأضاف «داعش يتم���دد في مناطق ثانية واألتراك قد يحاولون إثارة المش���اكل في
بعض المناطق».
وأثار صعود األكراد في سورية قلق تركيا .وتعتبر أنقرة الجماعات الكردية المهيمنة
امتدادا ألحزاب كردية في تركيا تحارب أنقرة منذ أكثر من ثالثة عقود.
كما أدى دعم واش���نطن للمقاتلين األكراد السوريين إلى توتر العالقات بين البلدين
الش���ريكين في حلف شمال األطلسي .واستدعت تركيا يوم األربعاء دبلوماسيا أمريكيا
كبيرا في أنقرة لالحتجاج على دعم الواليات المتحدة للمقاتلين األكراد في سورية.
وينظر إلى خليل باعتباره شخصية مهمة في خطط إقامة منطقة اتحادية في شمال
س���ورية وهي خطط عارضتها واشنطن رغم أنها تدعم وحدات حماية الشعب الكردية
في المعركة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
ويقول األكراد الس���وريون إن االس���تقالل ليس هدفهم لكن خليل قال إن الس���لطات
التي يقودها األكراد س���تمضي قدما في خطط الحكم الذات���ي من جانب واحد رغم أن
االنتخابات الختيار برلمان إقليمي جديد تأجلت إلتاحة مزيد من الوقت لالستعداد.

* تحذير لألسد
م���ع اقتراب المعركة ضد الدولة اإلس�ل�امية من نهايتها ق���ال وزير الدفاع األميركي
جيم ماتيس الش���هر الماضي إنه يتوقع زيادة الوج���ود المدني للواليات المتحدة في
س���ورية بما في ذلك المتعاقدون والدبلوماسيون للتركيز على إرساء االستقرار وضمان
«داعش».
عدم عودة ِ
ورفض خليل قول إلى متى ستظل الواليات المتحدة موجودة في شمال سورية لكنه
قال إن تحقيق األهداف األميركية بمساعدة مدن مثل الرقة على التعافي ينطوي على
التزام مدته  18شهرا إلى عامين على األقل.
وقال «هذه األمور لن تخلص بأقل من هذا الوقت».
وأضاف في إش���ارة إلى تصريحات ماتيس «طويل المدى ال أستطيع أن أؤكد لك ذلك
ولكن على األقل حاليا في الوقت المنظور يبدو أنهم ليسوا مستعجلين ليغادروا».
وأجرت الس���لطات التي يقودها األك���راد انتخابات محلية مرتي���ن منذ أيلول ضمن
خططهم لبناء هياكل حاكمة جديدة .وتجرى مناقش���ات لتحديد موعد إجراء انتخابات
ثالثة الختيار برلمان إقليمي.
وقال خليل إن التأجي���ل يهدف في جانب منه إلى منح فرصة للمناطق التي انتزعت
في اآلونة األخيرة من الدولة اإلسالمية التخاذ قرار بشأن إن كانت تريد المشاركة.
ورغ���م أن األس���د ندد في اآلون���ة األخيرة بالق���وات الكردية المدعوم���ة من الواليات
المتحدة وحلفائها ووصفهم بأنهم «خونة» فقد قال خليل إن القوات الس���ورية عاجزة
عن مهاجمة المناطق التي يس���يطرون عليها وحذر من أنه «لو هاجم (األس���د) بقواته
كلها ستقتل».
وحذر من أن الخاليا النائمة للدولة اإلسالمية تمثل خطرا كبيرا.
وقال «حملة داعش لم تنته ،واآلن بدأت المرحلة األصعب».

"الثوري" يحذر من تداعيات اعتقال
االحتالل كوادر "فتح"
رام الل���ه -وفاّ :
وج���ه المجلس الثوري لحركة «فتح» تحذي���را واضحا لحكومة
االحتالل على إثر اعتقال عضو المجلس الثوري حس���ن فرج ظهر أمس بمدينة
بيت لحم.
وج���اء في تصريح صحاف���ي للمجلس الث���وري وزع على وس���ائل اإلعالم «إن
المجلس ينظر بخطورة بالغة العتقال فرج وأمناء سر وأعضاء األقاليم والمناطق
التنظيمية وكوادر الحركة في استهداف واضح لحركة فتح».
وأض���اف التصريح «أن المجلس يحذر حكوم���ة نتنياهو من اللعب بالنار عبر
سياس���ة البطش واالنتهاك التي لن تنال من عزيمة أبناء الفتح يوما ،بل تزيد
الفتح صالبة وقوة والتصاقا بالجماهير».
وأكد المجلس تمس���كه بخيار المقاومة الش���عبية الوطنية وبكل قوة وزخم
كخي���ار كفاح���ي مرحلي لرفع الص���وت والتعبير عن رفض االحت�ل�ال ومقاومة
مخططاته وكل قوى الش���ر التي تدور في فلكه ،وعلى رأسها اإلدارة األميركية
المعادية لتطلعات شعبنا.
وأش���ار إلى أن المجلس متمس���ك بتوجهات الرئيس محمود عباس الداعية
لرفع وتيرة التحدي لكافة المخططات التي تستهدف الكيان والهوية.
وقدم المجلس الثوري لحركة «فتح» التحية لألس���ير القائد حسن فرج وكافة
أسرى الحرية الذين يرسمون للجميع درب الحرية الذي لن نحيد عنه حتى دحر
االحتالل عن أرضنا وإطالق سراح كافة أسرانا وأسيراتنا من سجون االحتالل.

استطالع " :يوجد مستقبل" يتقدم
على "الليكود" في انتخابات مقبلة
القدس -وكاالت :أظهر اس���تطالع حديث للرأي العام اإلسرائيلي ،نشر أمس ،أن حزب
"يوجد مس���تقبل" المعارض برئاس���ة يائير البي���د ما زال يتقدم على ح���زب "الليكود"
برئاسة بنيامين نتنياهو ،رئيس الحكومة.
وتعكس نتائج اإلس���تطالع الذي نشرته صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية امس ،نتائج
مشابهة نش���رت في األسبوعين الماضيين اجرتها وس���ائل إعالم إسرائيلية واظهرت
تقدم "هناك مستقبل" في حال جرت اإلنتخابات اآلن.
وأش���ار اإلستطالع إلى انه في حال جرت االنتخابات اليوم ،فإن حزب "يوجد مستقبل"
يحص���ل عل���ى  27مقعدا في الكنيس���ت المكون م���ن  120مقعدا مقاب���ل حصول حزب
"الليكود" على  22مقعدا بما يعكس تراجعا في مكانته مقارنة مع اإلنتخابات في العام
 2015حين حل اوال فيها بحصوله على  30مقعدا.
وكان حزب "يوجد مس���تقبل" فاز ب  11مقعدا ف���ي اإلنتخابات األخيرة التي جرت عام
 .2015ويح���ل حزب "المعس���كر الصهيوني" المعارض ثالث���ا بحصوله على  14مقعدا ما
يشير إلى تراجع كبير في مكانته.
ويحصل حزب البيت اليهودي" برئاس���ة وزي���ر التعليم نفتالي بنيت على  13مقعدا
في حين حصلت القائمة العربية المش���تركة على  11مقعدا نزوال من  13أما حزب "كلنا"
برئاسة وزير المالية فحصل على  9مقاعد.
وحصل حزب " يهودوت هتوراه" برئاس���ة نائب وزير الصحة موش���يه ليتسمان على
 8مقاعد وحزب "ميرتس" اليس���اري المعارض على  7مقاعد فيما حصل حزب "إسرائيل
بيتنا" برئاسة وزير الدفاع على  5مقاعد  ،أما حزب "شاس" الديني برئاسة وزير الصحة
اريه درعي فحصل على  4مقاعد.
وال تلوح انتخابات مبكرة في األفق في إس���رائيل وإن كانت بعض التقديرات اشارت
ال���ى إمكانية اللجوء الى هك���ذا الخيار في ضوء التحقيقات الجاري���ة مع رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بش���به الفساد .وكانت ىخر انتخابات إسرائيلية عامة جرت في العام 2015
على ان يكون موعد اإلنتخابات المقبلة في تشرين ثاني من العام المقبل .2019

