
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 بو مرزوق: مقترح تقسيم األقصى "مؤامرة جديدة"أ

 حماس تتيم الدول العربية بالمشاركة في قتل الالجئين الفمسطينيين الفارين من سورية
  انقالب في رئاسة بمدية الناصرةو  : المدن الكبرى تبقي عمى رؤسائيا"إسرائيلبـ"ابات البمدية االنتخ

 نتنياىو لعباس: أنت صديق حميم لـ"إسرائيل"
 معظميم غرقاً قضى شييدًا فمسطينيًا بسورية خالل أسبوع  43: تقرير

 نريد أن نعيش إلـى جـوار :عباس
ور ســــالم ونبنــــي جســــ "إســــرائيل"
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 ونبني جسور سالم معيا "إسرائيل" نريد أن نعيش إلى جوار: عباس 0
رئيس محمود عباس، الشركات األوروبية والشركات األجنبية األخرى العاممة في الدعا  :بروكسؿ

 ؾ تخالؼ القانوف الدولي.المستوطنات لمتوقؼ عف العمؿ فييا ألنيا بذل
ىيرماف فاف رامبوى في بروكسؿ، عقب  األوروبيوأكد، في مؤتمر صحفي عقده ورئيس مجمس االتحاد 

، 2014اجتماعيما، أىمية تطبيؽ اإلجراءات األوروبية المتعمقة بالمستوطنات في موعدىا في مطمع العاـ 
قائال: نحف نريد أف نعيش إلى جوارىا ونبني مشيرا إلى أف ىذه الدعوة ليست موجيو ضد دولة إسرائيؿ، 

 1967جسور سالـ معيا، بؿ ىي موجيو ضد المستوطنات المقامة عمى أراضي دولة فمسطيف المحتمة منذ 
 وعاصمتيا القدس الشرقية.

ة وقاؿ: نثمف عاليًا مواقؼ االتحاد األوروبي السياسية وبياناتو وقراراتو المنسجمة مع القانوف الدولي والشرعي
جراءات االحتالؿ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة وبما فييا  الدولية فيما يتعمؽ باالستيطاف، وا 
القدس الشرقية عاصمة دولتنا فمسطيف، والتي نؤكد أننا نريدىا مفتوحة ألتباع الديانات السماوية الثالث، 

 اإلسالمية، والمسيحية، والييودية.
لتعيش في أمف وسالـ  1967سطيف المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود وتابع: إف إقامة دولة فم

واستقرار وجوار حسف إلى جانب دولة إسرائيؿ، ىو ضمانة لألمف والسمـ العالمييف، ورفع لظمـ تاريخي وقع 
 عمى شعبنا منذ عقود طويمة.

التي قطعناىا ألصدقائنا في االتحاد  وقاؿ: تعمموف سيادتكـ، بأننا قد أوفينا بكافة تعيداتنا والتزاماتنا
األوروبي، وبما فييا العودة لممفاوضات بمجرد رفع مكانة دولة فمسطيف في األمـ المتحدة، بغية التوصؿ إلى 
سالـ حقيقي دائـ وعادؿ، يفضي إلى وضع حد لالحتالؿ، ويمكف شعبنا مف حقو في العيش بحرية وكرامة 

 في وطنو وسيادة عمى أرضو.
في ىذا اإلطار، فإننا نعمؿ مع الرئيس أوباما ووزير الخارجية جوف كيري، مف أجؿ إنجاح وأضاؼ: 

ف ىذه  المفاوضات والوصوؿ لمسالـ المنشود، الذي يكفؿ حقوؽ شعبنا، ويجسد حّؿ الدولتيف عمى األرض، وا 
ف ا لفشؿ فييا، المفاوضات تحظى بدعـ عربي، وبدعمكـ في االتحاد األوروبي، ودعـ المجتمع الدولي، وا 

 سيكوف لو عواقب وخيمة عمى مستقبؿ السالـ واالستقرار في منطقتنا والعالـ.
جراءات قواتيا عمى  وتابع: رغـ كؿ المعوقات التي تعترض سبيمنا بسبب سياسات الحكومة اإلسرائيمية، وا 

ندعوىا األرض، وممارسات مستوطنييا، إلى جانب الخنؽ والتضييؽ عمى االقتصاد الفمسطيني، والتي 
إليقافيا، فإننا سنظؿ مستمريف بااللتزاـ بالجدوؿ الزمني الذي وضعو وزير الخارجية األميركي لممفاوضات 

 ولمدة تسعة أشير.
 .04/540/.5(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا

 
 برفض السعودية لشغل مقعد غير دائم بمجمس األمن يشيدىنية  5

ماعيؿ ىنية بموقؼ المممكة العربية السعودية الرافض لشغؿ مقعد غير دائـ أشاد رئيس الوزراء إس غزة:
 بمجمس األمف التابع لألمـ المتحدة لممرة األولى في تاريخيا، وذلؾ لفشمو في حؿ القضية الفمسطينية.

وصؿ "الرأي" نسخة عنو،: "نشيد بموقؼ السعودية لرفضيا الحصوؿ عمى  مقتضبوقاؿ ىنية في تصريٍح 
 مجمس األمف الذي يعبر عف أصالتيا تجاه قضيتنا".مقعد ب

 .04/540/.5، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم
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 "المسائل الجوىرية"جد أي تقدم في وال يو لقاء عباس ونتنياىو "إجراء طبيعي"  :ربوعبد  .

أف عقد لقاء أكد ياسر عبد ربو أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية : أشرؼ اليور -غزة
مشترؾ بيف الرئيس محمود عباس وبيف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أمر وراد، كونو "إجراء 

 .طبيعيا" لممفاوضات، لكنو في ذات الوقت قاؿ أف لـ يجر تحديد موعد زمني ليا
في القدس بالذات وفي  الممارسات اإلسرائيميةأف وقاؿ عبد ربو في مقابمة مع اإلذاعة الفمسطينية الرسمية 

عموـ األراضي الفمسطينية المحتمة ىي التي تكشؼ أنو ال توجد قيادة في إسرائيؿ لدييا استعداد لمتوصؿ 
 بما يشمؿ القدس. 67لتسوية سياسية عمى أساس حؿ الدولتيف ووفؽ خطوط الرابع مف حزيراف عاـ 

س اإلبقاء عمى االحتالؿ والسماح بدرجة ما مف وأشار إلى أف الموقؼ االستراتيجي اإلسرائيمي يقوـ عمى أسا
الحكـ الذاتي في مناطؽ داخؿ الضفة الغربية، والسعي إلعادة اقتساـ الضفة الغربية، كي تحصؿ إسرائيؿ 

 عمى الحصة األكبر مف التوسع االستيطاني. 
العممية السممية،  وحوؿ موافقة القيادة الفمسطينية عمى إقامة دولة فمسطينية منزوعة السالح ضمف مخططات
 قاؿ عبد ربو "الموضوع ليس موضوع السالح الموضوع ىو موضوع الجوار قبؿ السالح".

وأشار إلى أف الفمسطينييف وافقوا منذ زمف أف يكوف عمى حدود دولتيـ قوة دولية، "تضمف ترتيب االتفاقات 
 بااللتزاـ إسرائيؿ بتنفيذ االتفاقات، وبضماف األمف لكال الطرفيف".

اؿ أف البداية يجب أف تستند إلى وجود دولة فمسطينية قابمة لمحياة،" كي نحمييا ونضع ليا نظاما أمنيا"، وق
مشددا عمى أف ىذه الدولة يجب أف تكوف متواصمة جغرافيا وقادرة عمى النمو، وتشمؿ كؿ أرض الضفة 

 الغربية بما فييا القدس عاصمة ليا.
 .57/04/540القدس العربي، لندن، 

 
 بتمويل "تمرد غزة"برام اهلل  بعض قيادات األجيزة األمنيةو تتيم دحالن  غزةبكومة الح 7

قطاع غزة القيادي الفتحاوي المقيـ في دولة اإلمارات  فياتيمت حكومة حماس : نادية سعد الديف –عماف 
قالت محمد دحالف وبعض اعضاء المخابرات الفمسطينية في راـ اهلل بتمويؿ وادارة حركة تمرد غزة، و 

الحكومة إف "تمرد غزة" مجرد حركة "فيسبوؾ" إعالمية وال وجود حقيقي ليا في الميداف، مقممة مف أىمية 
 مف الشير المقبؿ إلسقاط حكـ "حماس" في القطاع. 11دعوة الغزييف لمخروج في 

وأوضح المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس يوسؼ رزقة بأف الحكومة، التي تديرىا "حماس" في 
القطاع، "ليست قمقة مف حركة "تمرد غزة"، وال تعتبر دعوتيا لتأليب الغزييف عمييا في القطاع مصدر تيديد 

 بالنسبة إلييا".
وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "الجيات المختصة في القطاع ستتعامؿ مع أي طمب مقدـ لتنظيـ 

 ا قانوف التظاىر".فعالية أو تظاىرة أو نشاط معيف وفؽ القانوف، السيم
ولكف "البد لمحركة أو الجية المتقدمة أف يكوف ليا مسؤوؿ ووجود فعمي في الشارع وشرعية قانونية وواقعية 

 وليس مجرد حركة تجوؿ وتتداوؿ المعمومات عبر شبكة التواصؿ االجتماعي في عالـ افتراضي".
ف تثبت تورط )رئيس جياز األمف الوقائي وقاؿ إف "األجيزة األمنية في قطاع غزة توصمت إلى أدلة وقرائ

السابؽ في غزة محمد دحالف( في تمويؿ عناصر الحركة مف مكاف إقامتو في دولة اإلمارات، وتشبيكو مع 
 بعض قيادات األجيزة األمنية التابعة لمسمطة في الضفة الغربية، بخاصة جياز مخابراتيا العامة".
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غزة تورد تواصؿ بعض قيادات األجيزة األمنية في راـ اهلل مع أفراد وأفاد بأف "معمومات وزارة الداخمية في 
حركة تمرد في القطاع، ورصد اتصاالت مف جانبيا لتشجيع الحركة عمى التمرد وتأليب مواطني غزة ضّد 

 الحكومة".
 .57/04/540الغد، عمان، 

 
 الفمسطيني يدين اإلرىاب اإلسرائيمي الوطنيالمجمس  2

مجمس الوطني الفمسطيني أمس األربعاء استمرار اإلرىاب والعنؼ اإلسرائيمي داف ال : )بترا(-عماف
المتواصؿ ضد أبناء الشعب الفمسطيني التي كاف آخرىا إقداـ سمطات االحتالؿ عمى قتؿ الشييد محمد 

عامًا(، أمس في  76عاصي في راـ اهلل، وارىاب المستوطنيف الذي أدى إلى استشياد عبدالحفيظ تيـ )
 .قمقيمية

وقاؿ رئيس المجمس سميـ الزعنوف في تصريح مف مقر المجمس في عماف أمس إف ىذا يترافؽ مع حمالت 
التصعيد والتحدي السياسي والميداني عمى األرض التي ينتيجيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو 

مى مواصمة االستيطاف، ضد الشعب الفمسطيني وعممية السالـ المتعثرة أصال مف خالؿ إصرار حكومتو ع
إلى جانب حمالت القتؿ واالعتقاؿ اليومي، واعتداءات المستوطنيف عمى المزارعيف الفمسطينييف لجر 

 المنطقة بأكمميا لمفوضى وعدـ االستقرار.
 .57/04/540الغد، عمان، 

 
 كاممة عاصمة فمسطين "القدس الشرقية"رياض المالكي: ال سالم دون  6

داف وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي "بشدة" تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيمي األناضوؿ: أ -راـ اهلل
نيتنياىو الخاص بالقدس، والذي قاؿ فيو مؤخرا إف "القدس ستبقى العاصمة الموحدة إلسرائيؿ ما دمت في 

 منصبي"، فيما أشار المالكي إلى أنو "ال سالـ دوف القدس الشرقية كاممة عاصمة فمسطيف".
عتبر المالكي في بياف صحفي أصدرتو الخارجية الفمسطينية، صباح األربعاء، أف "تصريحات نيتنياىو وا

ضربة قاصمة لمجيود األمريكية والدولية الرامية إلنجاح المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، 
 الدولية".وتنكر لمرجعيات المفاوضات، وتمرد عمى القانوف الدولي، وقرارات الشرعية 

كما أدانت وزارة الخارجية الفمسطينية مقترح نشطاء مف حزب الميكود اليميني بزعامة النائب عف الحزب 
 ."موشيو فيغميف" لتقسيـ المسجد األقصى زمانيًا ومكانياً 

 .57/04/540القدس العربي، لندن، 
 

 والييود في رام اهلل تحذر من تقسيم المسجد األقصى بين المسممين األوقافوزارة  7
حذرت السمطة الفمسطينية وحركة "حماس"، مف خطط "إسرائيمية" لتقسيـ المسجد األقصى بيف : )وكاالت(

 المسمميف والييود عمى غرار التقسيـ الحاصؿ في الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ .
سائؿ إعالـ واعتبر وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية في السمطة محمود اليباش، األنباء التي تناقمتيا و 

"إسرائيمية" حوؿ مشاريع وخطط تناقش في "الكنيست"، حوؿ تقسيـ المسجد األقصى "مقدمة إلشعاؿ حرب 
 دينية في المنطقة تتجاوز تداعياتيا حدود فمسطيف" .

 .57/04/540الخميج، الشارقة، 
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 حاجا لمعريش لذرائع أمنية 777إسماعيل رضوان: الجانب المصري أرجع  8

ور إسماعيؿ رضواف وزير األوقاؼ والشئوف الدينية أف الجانب المصري أرجع الدفعة األولى أكد الدكت: غزة
مف حجاج قطاع غزة قبؿ قميؿ إلى منطقة العريش بعد أف وصموا إلى منطقة الشيخ زويد القريبة مف رفح 

 المصرية.
ادة الحجاج إلى وأوضح د. رضواف في تصريح لػ"وكالة الرأي" أف الجانب المصري أبمغيـ أف سبب إع

 حاجا. 774العريش كاف إلجراءات أمنية، مشيرا إلى أف عدد الحجاج الذيف تـ إرجاعيـ بمغ 
وبيف أف الحجاج سيبيتوف ىذه الميمة في مكاف عبارة عف )كراج لمسيارات( داخؿ حافالتيـ وىو مكاف غير 

ر  ىاقيـ، السيما مع وجود حجاج مف مؤىؿ بتاتا، وأف أوضاعيـ وظروفيـ غير إنسانية وتزيد مف معاناتيـ وا 
ظيرا لمخروج مف  12وأعرب رضواف عف استغرابو مف تأخير الحجاج حتى الساعة  كبار السف والمرضى.

 صباحا مع ىبوط طائرتيـ. 8مطار القاىرة بينما كانوا قد وصموه قرابة الساعة 
 .04/540/.5، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم

 
 األقصى "مؤامرة جديدة" : مقترح تقسيممرزوقبو أ 9

موسى أبو مرزوؽ مقترح إدارة جبؿ الييكؿ الجديد لتقسػيـ  حماساعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
 المسجد األقصى زمانيًا ومكانيًا يمثؿ مؤامرة جديدة عمى المسجد.

المي التحػرؾ وأضاؼ أبو مرزوؽ في تصريح مقتضب، األربعاء، عبر صفحتو "فيسبوؾ": "عمػى العػالـ اإلسػ
 الفوري لحماية مسرى نبّييـ ومنطمؽ معراجو صمى اهلل عميو وسمـ".

ووجو أبو مرزوؽ التحية ألىؿ القدس المصميف والمعتكفيف والمرابطيف، إضػافًة إلػى مسػيرات البيػارؽ وحػراس 
 المسجداألقصى، قائاًل "ىـ بحّؽ أعمدة الحفاظ عمى المسجداألقصى المبارؾ".

 44/01/4104، فمسطين أون الين
 

 الرشق: لن يكون لالحتالل موطئ قدم في المسجد األقصى 01
أكَّػػد عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس عػػّزت الّرشػػؽ أفَّ المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ يتعػػّرض إلػػى ىجمػػة 
صػػييونية شرسػػة تسػػعى إلػػى تيويػػده وتقسػػيموق عبػػر التضػػييؽ واالعتػػداء عمػػى المػػرابطيف وطػػالب مصػػاطب 

 سماح والتواطؤ مع المتطّرفيف في تنفيذ اقتحاماتيـ المتكّررة مف جية أخرى.العمـ مف جية، وال
دونًمػا ومػا فػوؽ  022وقاؿ الّرشؽ في تصريح صحفي اليوـ األربعاء: "إفَّ مسػاحة المسػجد األقصػى المبػارؾ 

دـ فييػا األرض وما تحتيا وقٌؼ إسالميٌّ ال يجوز التنازؿ عنو أو التفريط فيو، ولػف يكػوف لالحػتالؿ مػوط  قػ
 ال فوؽ األرض وال تحت األرض".

وفػػي سػػياؽ متصػػؿ وتعقيبػػًا عمػػى دعػػوات مػػا يسػػّمى "مركػػز جبػػؿ الييكػػؿ" إلػػى اقتحػػاـ األقصػػى غػػدًا الخمػػيس، 
حّذر الّرشؽ االحتالؿ الصييوني ومتطّرفيو مػف مغّبػة ىػذه االقتحامػات. وشػّدد عمػى أّنيػا محػاوالت يائسػة لػف 

لتاريخيػػة. ودعػػا جمػػاىير الشػػعب الفمسػػطيني إلػػى شػػّد الّرحػػاؿ إلػػى المسػػجد تفمػػح فػػي طمػػس المعػػالـ والحقػػائؽ ا
 األقصى والّرباط فيو والتصّدي لتمؾ المحاوالت الصييونية.

 44/01/4104، فمسطين أون الين
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 حماس تتيم الدول العربية بالمشاركة في قتل الالجئين الفمسطينيين الفارين من سورية  00
يس دائرة الالجئػيف فػي حركػة حمػاس بغػزة عصػاـ عػدواف امػس االربعػاء الػدوؿ وليد عوض: اتيـ رئ -راـ اهلل

العربية بالمشاركة في قتؿ الالجئيف الفمسػطينييف الفػاريف مػف الحػرب فػي سػورية جػراء امتنػاع تمػؾ الػدوؿ عػف 
 استقباليـ عمى اراضييا لحيف انفراج ازمتيـ.

سواحؿ ايطاليا االسبوع الماضي عقب فرارىـ مف  الج  فمسطيني لقوا حتفيـ غرقا قبالة 411وكاف اكثر مف 
 ليبيا.

وفيما سبؽ ذلؾ الحادث غرؽ مركب لالجئيف الفمسطينييف قبالة السواحؿ الغربية لالسكندرية ىاربيف مف سوء 
المعاممػػة التػػي يتعرضػػوف ليػػا فػػي مصػػر حمػػؿ رئػػيس دائػػرة الالجئػػيف فػػي حركػػة حمػػاس عصػػاـ عػػدواف الػػدوؿ 

يػػة واخالقيػػة تجػػاه مصػػير الالجئػػيف الغرقػػى، ومشػػددا عمػػى اف تمػػؾ الػػدوؿ متورطػػة فػػي العربيػػة مسػػؤولية قانون
 قتميـ جراء امتناعيا عف استقباليـ عمى أراضييا إلى حيف انفراج أزمتيـ.

أف ما يحدث ىو أزمة إنسانية يعيشيا العالـ اليوـ، وال تجد ‘واضاؼ عدواف في بياف صحافي امس االربعاء 
ولية قانونيػػػة أو أخالقيػػػة، مػػػع أف المسػػػؤولية القانونيػػػة تمػػػس كثيػػػريف، بػػػدءًا بدولػػػة فيػػػو مػػػف يتحػػػدث عػػػف مسػػػؤ 

، ’االحتالؿ الصييوني التي طػردت ىػؤالء الالجئػيف مػف مػوطنيـ ومػف أمالكيػـ ليتشػردوا فػي أصػقاع األرض
ف دولة االحتالؿ رفضػت االمتثػاؿ ألي أخػالؽ أو قػانوف دولػي أو إنسػاني، بػؿ إنيػا تػرفض مجػرد دفػ‘مضيفا 

ىؤالء الشيداء في أراضييـ التي يمتمكونيا بشيادات ممكية في الجميؿ شماؿ فمسطيف المحتمة. ويتواطػأ معيػا 
 ’.المجتمع الدولي وحتى العربي عندما ال يطالبيا، وال يمزميا بعودة ىؤالء الالجئيف عمى األقؿ وىـ أموات

سػػبوعيـ األوؿ دوف أف يعثػػر أحػػد غريػػؽ مػػف فمسػػطينيي سػػورية وسػػورييف يمضػػوف أ 311وذكػػر عػػدواف بػػأف 
 عمى جثثيـ الطاىرة، فيما تـ دفف بضع وثالثيف آخريف منيـ في إيطاليا تـ العثور عمى جثثيـ. 

وجاءت اقواؿ عدواف في اطار تنظػيـ دائػرة شػؤوف الالجئػيف فػي حركػة حمػاس ظيػر األربعػاء وقفػة تضػامنية 
مسػػطينييف، وبعػػض المػػواطنيف السػػورييف الػػذيف قضػػوا فػػي مينػػاء غػػزة البحػػري حػػدادًا عمػػى أرواح الالجئػػيف الف

 غرقًا قبالة سواحؿ مالطا، وذلؾ في محاولتيـ الوصوؿ إلى السواحؿ اإليطالية ىربًا مف جحيـ سورية. 
وردة في البحر حزنا والما عمى ابناء جمدتيـ  311وفي اثناء الوقفة التضامنة التي نثر فييا عشرات االطفاؿ 

أخرى لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األونروا( بعدـ توفيرىا الممجأ اآلمػف وجو عدواف مسؤولية 
لالجئػػيف الفمسػػطينييف داخػػؿ سػػورية وخارجيػػا، وقػػاؿ عػػدواف فػػي بيانػػو الػػذي تػػاله امػػاـ المشػػاركيف: ولػػو قامػػت 

غػادرة مػوطف لجػوئيـ أو الوكالة بواجبيا بالتعاوف مع األمػـ المتحػدة والمجتمػع الػدولي لربمػا لػـ يفكػر ىػؤالء بم
 البالد العربية المجاورة. 

ىػػذا وأكػػد النػػاطؽ اإلعالمػػي لحركػػة األحػػرار الفمسػػطينية المينػػدس ياسػػر خمػػؼ أف مػػا يتعػػرض لػػو الالجئػػوف 
الفمسطينيوف في سورية وخاصة الياربيف مف جحيـ المعارؾ عبر البحار التي شكمت مقابر جديدة ألجسادىـ 

 ـ. 26ة إنسانية ونكبة جديدة ليـ ال تقؿ عف نكبة عاـ وأرواحيـ، ىي بمثابة كارث
ودعػػػا خمػػػؼ كافػػػة أحػػػرار العػػػالـ والمؤسسػػػات اإلنسػػػانية والحقوقيػػػة وجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة ومنظمػػػة المػػػؤتمر 
اإلسالمي لموقػوؼ عػف مسػؤولياتيا تجػاه الالجئػيف الفمسػطينييف وحمػايتيـ وتقػديـ كافػة أشػكاؿ المسػاعدة ليػـ، 

 التي ىرب إلييا الالجئوف لتوفير كافة احتياجاتيـ وسبؿ الحياة والعيش الكريمة.كما طالب الدوؿ 
ويػػذكر بػػاف الالجئػػيف الفمسػػطينييف الفػػاريف مػػف سػػورية يتعرضػػوف لمضػػايقات شػػتى عمػػى الحػػدود مػػع مصػػر 
واالردف ولبنػػاف وحتػػى ليبيػػا، بػػؿ ويمنعػػوف مػػف دخػػوؿ اراضػػي تمػػؾ الػػدوؿ ويتعرضػػوف لسػػوء المعاممػػة اذا مػػا 
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موىا مما يدفعيـ لميجرة مجددا حتى لو ركبوا كؿ اصناؼ المخاطر التي تتيػدد حيػاتيـ فػي اعمػاؽ البحػار دخ
 التي يركبونيا عمى أمؿ الوصؿ لمدوؿ االوروبية عميا تحتـر انسانيتيـ الميدورة في عالميـ العربي.

 43/01/4104، القدس العربي، لندن

 
 إيران ومصر وحزب اهلل مع  العالقةسعى لممممة ت حماس :أحمد يوسف 04

فمسطيف )آسيا(: كشؼ القيادي في حركة حماس والمستشار السابؽ لرئيس الحكومة بغزة، أحمد يوسؼ، عف 
 زيارة سرية قاـ بيا وفدًا مف حركتو إلى طيراف بيدؼ تخفيؼ حدة الخالفات في العالقات المشتركة.

اؾ أعضػاء مػف المكتػب السياسػي لمحركػة ذىبػوا وقاؿ يوسؼ في مقابمة خاصة مع وكالة انبػاء "آسػيا" اف "ىنػ
في زيارة سرية إلى طيراف والتقوا بالمسئوليف اإليرانييف وحاولوا أف يصموا إلى نيج تصػالحي فػي قضػية إدارة 

 عالقاتيـ اإلستراتيجية السيما في ممؼ التعامؿ مع إسرائيؿ". 
اسي لحركة حماس خالد مشعؿ بزيارة إلى وأشار يوسؼ إلى انو كاف مف المتوقع أف يقـو رئيس المكتب السي

طيراف إال انيا لـ تتـ بسبب انشغاؿ الجميورية اإلسالمية بالممؼ السوري وبناء عالقتيا مع المجتمع الدولي 
 )أمريكا واالتحاد األوروبي(. 

وقػػػاؿ "يمكػػػف لحركػػػة حمػػػاس االنتظػػػار ورئػػػيس مكتبيػػػا السياسػػػي لػػػبعض الوقػػػت حتػػػى تنفػػػرج بعػػػض الممفػػػات 
 في العالقات اإليرانية األمريكية األوروبية، وتتـ الزيارة بعد ذلؾ".  الخاصة

وفيما يتعمؽ بالعالقة بيف حماس وسورّية، أكد يوسؼ اف حركتو قررت قطع عالقتيػا بدمشػؽ بسػبب اسػتمرار 
 حالة القتؿ التي ينتيجيا النظاـ تجاه شعبو، عمى حد قولو. 

ذي لديػو رئػيس يوظػؼ أجيزتػو األمنيػة وجيشػو لقتػؿ شػعبو مػف أجػؿ وقاؿ يوسؼ "سػورّية ال تناسػبنا، والبمػد الػ
البقاء في كرسي السمطة، فيو نظاـ ال يمـز حمػاس، وليػذا السػبب نحػف تركنػا سػورّية واحترمنػا فيمنػا لمبادئنػا 

 وعقائدنا وقيمنا والسموؾ السياسي الذي ننتيجو". 
فػػتح جبيػػات وعالقػػات مػػع آخػػريف، قػػائاًل:  وذكػػر يوسػػؼ أف حمػػاس تحػػاوؿ بعػػد فقػػداف أحػػد حمفائيػػا )سػػورّية(

"نسػػعى اآلف لممممػػت عالقتنػػا مػػع إيػػراف وحػػزب اهلل المبنػػاني، كػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لجميوريػػة مصػػر العربيػػة 
 وجينا ليا رسائؿ إيجابية عمى آمؿ أف تغير القاىرة طريقتيا في التعامؿ معنا". 

ركػػة حمػػاس ومنعيػػا مػػف تقػػديـ اعتػػذار لمجانػػب وفيمػػا يتعمػػؽ باألنبػػاء التػػي تحػػدثت عػػف ضػػغط تركػػي عمػػى ح
 المصري وعدـ التصالح مع حركة فتح، أكد يوسؼ أنو ال يوجد ىناؾ مف يضغط عمى حركتو. 

 44/01/4104، وكالة أنباء آسيا، بيروت
 
 
 

 رجاء زيارتو لوقت الحقإطيران اعتذرت عن استقبال مشعل وطمبت "القدس العربي":  04
مػػف مصػػدر مسػػؤوؿ فػػي حركػػة حمػػاس امػػس االربعػػاء بػػاف ’ القػػدس العربػػي‘ وليػػد عػػوض: عممػػت –راـ اهلل 

ولػػـ تػػرفض ‘طيػػراف اعتػػذرت عػػف اسػػتقباؿ خالػػد مشػػعؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لمحركػػة فػػي الوقػػت الحػػالي 
، موضحا باف الجيات الرسمية االيرانية فضمت ارجاء الزيارة لوقت الحػؽ جػراء انشػغاالت المسػؤوليف ’الزيارة

 في ىذه الفترة عمى حد قولو.االيرانييف 
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ونفى المصدر المسؤوؿ الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو اف يكوف اعتذار طيراف عف اسػتقباؿ مشػعؿ فػي 
 الوقت الحالي يفسر بانو رفض لمزيارة التي سبؽ واف اعمف عنيا مف قبؿ حماس.
يعني رفضػا لمزيػارة، بحجػة وشدد المصدر عمى اف االعتذار االيراني عف استقباؿ مشعؿ في ىذه المرحمة ال 

اف ايػػراف تمنػػت عمػػى الحركػػة ارجػػاء الزيػػارة لوقػػت الحػػؽ، ممػػا يعنػػي بػػاف الزيػػارة المرتقبػػة لمشػػعؿ لطيػػراف مػػا 
 زالت قائمة ولـ تمغ.

واكد المصدر باف وفدا مف الحركة وصؿ لطيراف مؤخرا لبحث العالقات الثنائية وترتيػب زيػارة مشػعؿ اال انػو 
 ـ الزيارة حاليا، واتفؽ عمى ارجائيا لوقت الحؽ دوف تحديد موعد لتمؾ الزيارة المرتقبة.تـ االعتذار عف اتما

 43/01/4104، القدس العربي، لندن
 

 حمد جبريل: فصائل فمسطينية تقاتل مع المعارضة المسمحة في مخيم اليرموك أ 03
دة العامػة اف بعػض الفصػائؿ القيػا –اعمف احمد جبريؿ االميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف : دمشؽ

الفمسػػطينية متورطػػة فػػي القتػػاؿ الػػي جانػػب المجموعػػات المسػػمحة التػػي تحتػػؿ مخػػيـ اليرمػػوؾ منػػذ كػػانوف اوؿ 
الماضػػي كاشػػفا اف مجمػػوعتي )العيػػػدة العمريػػة( و )اكنػػاؼ بيػػت المقػػػدس( تابعػػة لفصػػائؿ فمسػػطينية وتقاتػػػؿ 

 .الدولة السورية في مخيـ اليرموؾ
تبقي مف اىمنا فػي مخػيـ اليرمػوؾ ردا عمػي رسػالة وجييوىػا  سالة مفتوحة وجييا الي ماواضاؼ جبريؿ في ر 

سياسيا بمعاناة اىؿ المخيـ  وتاخذىـ رىينة مما ادي  لو مف داخؿ المخيـ اف ىذه الفصائؿ الفمسطينية تتاجر
 الي الحصار الحالي الذي يتعرض لو المخيـ.
المتقاتمػة فػي المخػػيـ قػاؿ االمػيف العػػاـ إف الحػديث عػف إخفػػاء وحػوؿ امكانيػة عقػد ىدنػػة مؤقتػة بػيف االطػػراؼ 

المظػػاىر المسػػمحة أو عػػف ىدنػػة عسػػكرية يعنػػي اسػػتمرار أسػػباب الػػداء والمشػػكمة، بينمػػا نحػػف نبحػػث عػػف حػػؿ 
ينيي معاناة أىمنػا داخػؿ وخػارج المخػيـ، ويجػب أف ال يكػوف المخػيـ مسػا حػة صػراع مػع الدولػة ويكػوف أىمنػا 

 .ا المسمحوفة يختب  خمفيعدري
 44/01/4104القيادة العامة،  –الموقع الرسمي لمجبية الشعبية 

 
 مساع فمسطينية لفتح حوار بين فتح وحماس لدفع عجمة المصالحة"الجبية الشعبية":  05

غػػزة ػ أشػػرؼ اليػػور: كشػػؼ مسػػؤوؿ رفيػػع فػػي الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف عػػف وجػػود مجيػػودات يبػػذليا 
ة الديمقراطيػػػة لفػػػتح قنػػػاة حػػػوار بػػػيف حركتػػػي فػػػتح وحمػػػاس، إليجػػػاد آليػػػات إلنيػػػاء تنظيمػػػو إضػػػافة إلػػػى الجبيػػػ

 االنقساـ.
وقاؿ كايد الغوؿ عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية ومسؤوؿ فرعيا في قطاع غزة، في تصػريح صػحافي 

نية، والػػدعوة أف تنظيمػػو عقػػد اجتماعػػا مػػؤخرا مػػع قيػػادة الجبيػػة الديمقراطيػػة لمناقشػػة ممػػؼ المصػػالحة الفمسػػطي
جػػراء  التػي أطمقيػا إسػماعيؿ ىنيػة رئػيس الحكومػة المقالػة التػي تػديرىا حمػاس بتشػكيؿ حكومػة وحػدة وطنيػة وا 

 االنتخابات الفمسطينية .
التقػػاط دعػػوة ىنيػػة والبنػػاء عمييػػا، وتنسػػيؽ موقػػؼ مشػػترؾ مػػف ‘وأوضػػح أنػػو تػػـ التأكيػػد خػػالؿ االجتمػػاع عمػػى 

 ’.ع عجمة المصالحة إلى األماـخالؿ االتفاؽ عمى آليات عممية لدف
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فتح حػوار بػيف حركتػي فػتح وحمػاس ، لتقريػب وجيػات ‘ىذا وكشؼ الغوؿ عف االتفاؽ خالؿ االجتماع عمى 
نيػػاء االنقسػػاـ الػػذي يضػػر بالقضػػية  النظػػر، وتحديػػد اليػػات محػػددة بتػػواريخ محػػددة لتطبيػػؽ اتفػػاؽ المصػػالحة وا 

 ’.الفمسطينية
ـ يػػتـ االجتمػػاع مػػع حركػػة حمػػاس، ولكنػػو قػػاؿ أف ىنػػاؾ سػػعيا لتنسػػيؽ وأشػػار إلػػى أنػػو حتػػى ىػػذه المحظػػة لػػ

 مع كؿ الفصائؿ الفمسطينية مف اجؿ إنياء االنقساـ.’ موقؼ مشترؾ‘
وتوقفت اجتماعات المصالحة بيف حركتي فتح وحماس والتػي كانػت ترعاىػا مصػر منػذ نحػو الخمسػة أشػير، 

ة المصػػرية تعطمػػت بسػػبب األوضػػاع التػػي تمػػر فييػػا ولػػـ تعقػػد بػػيف الفػػريقيف أي لقػػاءات، خاصػػة وأف الراعيػػ
 مصر منذ عزؿ الرئيس محمد مرسي.

وكػاف مػػف المفتػػرض بحسػب آخػػر اتفػػاؽ بػيف الحػػركتيف براعيػػة مصػرية أف يػػتـ تشػػكيؿ حكومػة توافػػؽ برئاسػػية 
صػدار مرسػوـ يحػدد موعػد االنتخابػات، غيػر  02الرئيس محمود عباس يوـ  مػف شػير أغسػطس الماضػي، وا 

 لـ يتـ، وىذا زاد مف حجـ الفجوة في مواقؼ التنظيميف. أف األمر
البحػػث العممػػي فػػي آليػػات تطبيػػؽ اتفػػاؽ المصػػالحة ‘وكػػاف ىنيػػة دعػػا فػػي كممػػة لػػو السػػبت الماضػػي ودعػػا لػػػ 

نياء االنقساـ مع التركيز عمى االتفاؽ عمػى تشػكيؿ حكومػة وحػدة وطنيػة وتحديػد موعػد إلجػراء االنتخابػات  وا 
سػرعة ‘، وحث الػرئيس عبػاس كػذلؾ عمػى ’ة والمجمس الوطني لمنظمة التحرير الفمسطينيةالرئاسية والتشريعي

غيػػر أف حركػػة فػػتح لػػـ تجػػد فػػي خطػػاب ىنيػػة بحسػػب مػػا أكػػده قياديوىػػا ’. تشػػكيؿ الحكومػػة بنػػاء عمػػى ذلػػؾ
 إلنياء االنقساـ.’ خطوات عممية‘

 43/01/4104، القدس العربي، لندن
 

 رؤية بعين واحدة الذي اكُتشف في غزة نفقحماس: موقف األمم المتحدة من ال 06
قالػػت حركػػة حمػػاس إف تصػػريحات نائػػب األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة جيفػػري فمتمػػاف والتػػي اعتبػػر فييػػا : غػػزة

 اكتشاؼ االحتالؿ لنفؽ شرؽ مدينة خانيونس خرقا لمتيدئة ىي رؤية بعيف واحدة وانحياز لالحتالؿ.
ىـو في تصريح صحفي امس األربعاء "ىػذا الموقػؼ ىػو تجاىػؿ وأضاؼ الناطؽ باسـ حركة حماس فوزي بر 

لكػػؿ اعتػػداءات وعنػػؼ االحػػتالؿ بحػػؽ غػػزة وأىميػػا، حيػػث االسػػتيداؼ اليػػومي لممػػزارعيف والصػػياديف والقتػػؿ 
والمنػػػع واالختطػػػاؼ والتعػػػذيب والتجريػػػؼ، وبالتػػػالي فشػػػؿ الرىػػػاف عمػػػى األمػػػـ المتحػػػدة والمجتمػػػع الػػػدولي فػػػي 

 لفمسطيني".إنصاؼ وحماية الشعب ا
وشدد عمى أف المقاومة وجدت مف حقيا البحػث عػف طريقػة تحمػي بيػا أىمنػا وتػدافع عػنيـ فػي ظػؿ اسػتخداـ 

 االحتالؿ كؿ أسمحة القتؿ والدمار في عدوانو عمى شعبنا.
 43/01/4104، السبيل، عّمان

 
 
 

 الغربية العاروري يدعو لمزيد من عمميات المقاومة بالضفةصالح  07
دة السياسػػية لحركػػة حمػػاس صػػالح العػػاروري، عمػػى أف المقاومػػة بكافػػة أشػػكاليا ىػػي "الخيػػار أّكػػد عضػػو القيػػا

 الوحيد لتحرير األرض الفمسطينية واسترداد الكرامة وتحصيؿ الحقوؽ".
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وقػػاؿ العػػاروري فػػي تصػػريح صػػحفي صػػدر عنػػو اليػػوـ األربعػػاء، تعقيبػػًا عمػػى اغتيػػاؿ الشػػييد محمػػد عاصػػي 
ائيمي فػي منطقػة قػرب راـ اهلل، أمػس، "إف الشػييد عاصػي فخػر لفمسػطيف واألمػة بنيراف جيش االحػتالؿ اإلسػر 

كميا، ألنػو أحػد أولئػؾ األبطػاؿ الػذيف انتصػروا لشػعبيـ فػي أحمػؾ الظػروؼ ونفػذوا عمميػة تػؿ أبيػب البطوليػة، 
ف التػي انتصػػرت لػػدماء الشػيداء فػػي غػػزة وكانػت مػػع صػػواريخ المقاومػة الػػرد الحقيقػػي الػذي ألجػػـ االحػػتالؿ عػػ

 مواصمة العدواف".
ودعا القيادي في "حمػاس"، الشػعب الفمسػطيني فػي الضػفة الغربيػة المحتمػة إلػى أوسػع مشػاركة جماىيريػة فػي 
جنػػازة الشػػييد المجاىػػد محمػػد عاصػػي المقػػّررة اليػػوـ األربعػػاء، فػػي ظػػؿ أجػػواء وحدويػػة تمتػػؼ حػػوؿ المقاومػػة 

 وقضيتي األسرى والشيداء.
 44/01/4104، فمسطين أون الين

 
 

 : سرايا القدس الجناح العسكري األكثر خطورة بالضفة المحتمةالجيش اإلسرائيمي 08
قالػػػت مصػػػادر عسػػػكرية صػػػييونية إف الجنػػػاح العسػػػكري لحركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي، سػػػرايا : القػػػدس المحتمػػػة

ف القدس، يخطط لتنفيذ عمميات مسمحة في الضفة الغربية، واصفة سرايا القػدس بأنػو األكثػر خطػورة عمػى أمػ
 الكياف في المرحمة الراىنة.

وحذرت المصادر في تصريحات نقمتيا إذاعة الجيش الصييوني مما سػمتو موجػة صػراع جديػدة فػي الضػفة  
الغربيػػػػة المحتمػػػػة تقودىػػػػا الجيػػػػاد اإلسػػػػالمي ومجموعػػػػات مػػػػف كتائػػػػب األقصػػػػى ال تنصػػػػاع ألوامػػػػر السػػػػمطة 

 الفمسطينية في راـ اهلل. 
منية الصييونية أف عممية تصػفية الشػييد محمػد عاصػي" فػي راـ اهلل تمػت وأوضحت المصادر العسكرية واأل

عبر معمومات استخباراتية ورقابة طويمة استيدفت ضرب أخطر مجموعات الجياد اإلسػالمي فػي منطقػة راـ 
خالؿ معركة السماء الزرقاء وأسفرت عف إصابة عشػرات  4104اهلل والتي نفذت عممية تؿ أبيب في نوفمبر 

 ة.الصياين
مػػف جانبػػو قػػاؿ رئػػيس أركػػاف جػػيش االحػػتالؿ بنػػي غػػانتس إف "الجػػيش جػػاىز لكافػػة احتمػػاالت التصػػعيد فػػي  

غػػزة والضػػفة والشػػماؿ وذلػػؾ فػػي ظػػؿ إصػػرار المنظمػػات العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة عمػػى خطػػؼ جنػػود صػػياينة 
 ومبادلتيـ بأسرى فمسطينييف.

 44/01/4104، موقع سرايا القدس
 

 نياء االنقسامفتح تدعو لالنتخابات إل  09
رغػـ أف رئػيس الحكومػة الفمسػطينية المقالػة بغػزة إسػماعيؿ ىنيػة لػـ يطػرح فػي خطابػو : ضياء الكحموت -غزة

السػػبت الماضػػي مبػػادرة محػػددة توصػػؿ لممصػػالحة الوطنيػػة، فإنػػو عػػرض خطػػوات إذا مػػا مضػػت فػػإف إنيػػاء 
 االنقساـ الفمسطيني يصبح ممكنًا.

مػػد عسػػاؼ إف الخطػػوات التػػي جػػاءت فػػي خطػػاب ىنيػػة "ليسػػت حقيقيػػة مػػف ناحيتػػو قػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ فػػتح أح
وليسػػت جديػػدة" مؤكػػدًا أف المصػػالحة متوقفػػة ألف حمػػاس ال تريػػد االنتخابػػات والعقػػدة ىنػػا فػػي رفػػض حمػػاس 

 االحتكاـ لمشعب.



 
 
 

 

 

           03ص                                    4105العدد:            43/01/4104 الخميس التاريخ:

وأوضػح عسػاؼ فػي حػديث ىػاتفي مػع الجزيػرة نػػت أف "حمػاس وضػعت عشػرات الشػروط عمػى الحكومػة بعػػد 
، وكيؼ يأتوف اآلف ويطالبوف الرئيس أبو مػازف بتشػكيميا، لػيس لػدييـ أي مبػادرة حقيقيػة إلنيػاء اتفاؽ الدوحة

 االنقساـ".
وأشار عساؼ إلى ما قاؿ إنو خطأ جسيـ مف حماس "بػإطالؽ مبػادرة لممصػالحة عبػر وسػائؿ اإلعػالـ ولػيس 

ى وكاف عميو أف يبمػغ الػرئيس في اتصاالت مع فتح، فينية تحدث قبؿ أياـ لمرئيس عباس مينئًا بعيد األضح
 بما يريده ال أف يرسؿ الرسائؿ عبر اإلعالـ".

عمى الجانب اآلخر أكد النػاطؽ باسػـ حمػاس فػوزي برىػـو أف ردود حركػة فػتح عمػى الخطػوات التػي دعػا ليػا 
ىنية جاءت متسرعة ودوف قراءة متأنية لمخطػاب ومػا جػاء فيػو، بعكػس المواقػؼ الفصػائمية المرحبػة بمػا جػاء 

 يو.ف
وقاؿ برىوـ لمجزيرة نت إف حماس كانت تتمنى عمى فػتح أف تػدرس مػا جػاء فػي الخطػاب مػف خطػوات جػادة 
 تحمؿ معاني كثيرة مف المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أف ما أعمنو ىنية موقؼ موحد لكؿ حماس في كؿ مكاف.

 44/01/4104، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ى العودة إلى حضن الشعب الفمسطيني دعو فريق المفاوضات إلتالجياد اإلسالمي  41
أكد القيادي في حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، أحمد المدلؿ أف الشييد محمد عاصػي : رفح )فمسطيف(

( فػػي معركػػة بطوليػػة عػػف مرحمػػة جديػػدة مػػف المقاومػػة تقودىػػا حركػػة 44/01أعمػػف باستشػػياده أمػػس الثالثػػاء )
المحتمػػػة، ورأى أف "سػػػيؼ الجيػػػاد الزاؿ مشػػػرعًا وال يمكػػػف أف الجيػػػاد اإلسػػػالمي عمػػػى أرض الضػػػفة الغربيػػػة 

 يسقط أبدًا".
وقػػػاؿ المػػػدلؿ فػػػي كممػػػة لػػػو خػػػالؿ امسػػػية ثقافيػػػة نظمتيػػػا حركػػػة الجيػػػاد االسػػػالمي وجناحيػػػا العسػػػكري "سػػػرايا 
القدس" في مسجد النور بمدينة رفح  تحت عنواف "الشقاقي غرس فينا عشؽ الشيادة بفكره ونيجو الجيادي": 

ف دمػػاء محمػػد عاصػػي ومػػف قبمػػو اسػػالـ الطوباسػػي وكػػؿ الشػػيداء الػػذيف سػػقطوا تمػػؾ السػػنوات التػػي سػػبقت "إ
استشياد الشقاقي وجاءت بعد استشياده تؤكد أف خيار الجياد والمقاومة ىو الخيار االصوب لتحرير األرض 

تراجعػػًا  وانتكاسػػَا والعػػرض مػػف دنػػس المغتصػػبيف الصػػياينة، مػػا دوف ذلػػؾ مػػف مشػػاريع لػػف تزيػػد قضػػيتنا الػػى 
وضياعًا". ودعا فريؽ المفاوضات الى العودة فورًا إلػى حضػف الشػعب الفمسػطيني الػذي اختػار طريػؽ الجيػاد 

 لتحرير ارضو ومقدساتو مف االحتالؿ. 
 44/01/4104قدس برس، 

 
 عمى جبية "تويتر": العدّو يغّرد وحماس تردّ  افتراضية حرب 40

تراضػّية بػػاألمس. تغريػدة اسػتفزازّية مػػف المتحػدث اإلعالمػػي باسػـ جػػيش سػػّجؿ "تػويتر" سػػابقة اف: مػالؾ حمػود
االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي بيتػػػر ليرنػػػر، فتحػػػت قنػػػوات "التواصػػػؿ" بينػػػو وبػػػيف "كتائػػػب عػػػز الػػػديف القّسػػػاـ"، الجنػػػاح 

 العسكري لػ"حركة المقاومة اإلسالمية ػ حماس".
لئػػؾ الػػذيف يحػػاولوف تحػػّدي وتقػػويض طريقػػة غػػّرد ليرنػػر: "جػػيش الػػدفاع اإلسػػرائيمي سيواصػػؿ البحػػث عػػف أو 

حياتنا". وألّف عبارة "أولئؾ" ال بّد مف أف تشػمؿ "القّسػاـ"، بػادرت الكتائػب لمػرّد عمػى ليرنػر بتغريػدة جػاء فييػا: 
 "سنواصؿ طريؽ المقاومة حتى تحرير فمسطيف".
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سػب التعريػػؼ الػوارد عمػػى ليرنػر البريطػاني األصػػؿ، "يحػّب الفكاىػة، ويحػػّب أيضػًا األشػػخاص المنفتحػيف"، بح
حسابو الرسمي. الرجؿ لـ يحَظ بشيرة زميمو أفيخاي أدرعي، الناطؽ بالعربّية بمساف جػيش العػدّو اإلسػرائيمي. 
لكف، يبدو أّف ليرنر يحاوؿ جاىدًا كسب المعجبيف، ومنافسة أدرعي في فضاء اإلعالـ الجديػد. وألف األصػؿ 

 (".Terror Doesnt Payوسمًا بعنواف "الترىيب ال ينفع ) في النكتة، يستخدـ المتحّدث بشكؿ متكّرر
باألمس، أخذ بيتر ليرنر عمى عاتقو توجيو رسائؿ افتراضػّية مباشػرة لمػف يصػفيـ بػػ"اإلرىابييف"، لتنػدلع حػرب 
كالمّيػػػة افتراضػػػّية بػػػيف الطػػػرفيف. كيػػػؼ ال، و"تػػػويتر" قػػػادر عمػػػى ىػػػدـ كػػػّؿ الجػػػدراف. المفارقػػػة ليسػػػت بطبيعػػػة 

 بمحتػػواه، بػػؿ بالنقػػاش نفسػػو: كأّننػػا أمػػاـ طاولػػة مسػػتديرة، أتػػيح فييػػا لػػػ "القّسػػاـ" الػػرّد بشػػكؿ مباشػػر النقػػاش وال
 وحاـز عمى اّدعاءات واتيامات الجيش اإلسرائيمي.

وأماـ تأكيد القّساـ عزميا مواصمة المقاومة، رّد ليرنر بتغريدة جديدة، قائاًل "إسرائيؿ ُوجدت لتبقى". ىنا، رّدت 
 لقّساـ" مف جديد: "نحف بميّمة لتحرير كامؿ األرض المحتّمة، ميما كّمفنا األمر".عميو "ا

حرفػًا. معركػة  021ىي حرب افتراضػية مباشػرة إذف، تمّخػص صػراعًا تاريخيػًا طػوياًل، بتغريػدات قصػيرة، مػف 
ًا مػع "حمػاس""، حاوؿ ليرنر الحقًا التخفيؼ مف حّدتيا، حيف غّرد أّنو "ال يعتبػر مػا حػدث عمػى "تػويتر" "نقاشػ

 بؿ "إنيا عجائب اإلعالـ االجتماعي".
ىذه ليست الحرب "التويترّية" األولى بػيف اإلسػرائيمييف و"حمػاس". قبػؿ نحػو العػاـ، ىػّدد جػيش االحػتالؿ عبػر 
"تػػػويتر" مسػػػؤولي "حمػػػاس" باسػػػتيدافيـ. إال أّف التواصػػػؿ لػػػـ يكػػػف يومػػػًا مباشػػػرًا بػػػيف الطػػػرفيف، فػػػي الفضػػػاء 

 حصؿ باألمس في التغريدات المتبادلة بيف ليرنر و"القّساـ". االفتراضي، كما
دخػؿ ليرنػر "بحػواره" مػع "القّسػاـ" ميػدانًا خاسػرًا، سػػبقو إليػو زميمػو أفيخػاي أدُرعػي الناشػط عمػى مواقػع اإلعػػالـ 

ة فػي الجديد، والمعروؼ بمحاولتو الحثيثة استمالة الرأي العاـ العربي. وكما تتحّوؿ صفحة أدُرعػي الفايسػبوكيّ 
كػّؿ المناسػػبات إلػػى منبػػر لمػػتيّكـ عمػػى شخصػػو، تحػػّوؿ حسػاب ليرنػػر بػػاألمس إلػػى منبػػر أتػػاح لػػػ "القّسػػاـ" الػػرّد 
بشكؿ عمنّي، عمى غطرسة جيش االحتالؿ. فحيف غػّرد ليرنػر قػائاًل: "ميمتنػا ىػي الحفػاظ عمػى حيػاة البشػر، 

 ييف تحت أنقاض منازليـ".كّؿ البشر". رّدت "القساـ": "ميمتكـ ىي دفف األطفاؿ الفمسطين
 43/01/4104، السفير، بيروت

 
 انقالب في رئاسة بمدية الناصرةو  : المدن الكبرى تبقي عمى رؤسائيا"إسرائيلبـ"البمدية  االنتخابات 55

انتخابات السمطات المحمية في كبرى المدف ، أف أسعد تمحمي، عف .57/04/540، الحياة، لندنذكرت 
مفاجأة، استأثر االنقالب الذي حصؿ في رئاسة بمدية الناصرة، كبرى المدف العربية اإلسرائيمية لـ تحمؿ أية 

داخؿ إسرائيؿ، باالىتماـ األوسع في وسائؿ اإلعالـ العبرية والعربية إذ فاجأ القائـ بأعماؿ رئيس البمدية 
خيرة رامز األ 19عمي ساّلـ بتفوقو عمى رئيسو رئيس البمدية في السنوات الػ « ناصرتي»رئيس قائمة 

لجنة االنتخابات »ووفقًا لبياف  ألفًا. 38جرايسي بفارؽ عشريف صوتًا فقط في حيف بمغ عدد الناخبيف فييا 
في  50التي ترأسيا قاضي المحكمة العميا سميـ جبراف، فإف نسبة التصويت العامة لـ تتجاوز « المركزية
 المئة. 

ة سيطرت عمى الشارع اإلسرائيمي حتى أف نسبة التصويت وأشارت وسائؿ اإلعالـ العبرية إلى أف الالمباال
في المئة، كذلؾ في تؿ أبيب حيث لـ يشارؾ ثمثا أصحاب حؽ  35لمبمدية اإلسرائيمية في القدس لـ تتعّد 

االقتراع. وأعاد وزير الداخمية جدعوف ساعر انخفاض النسبة إلى عدـ اعتبار يـو االنتخابات يوـ عطمة 
 االنتخابات لممجمس التشريعي )الكنيست(. رسمية كما الحاؿ في
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ونجح الرئيس الحالي لمقدس المدعوـ مف التيار العمماني والمتدينيف المعتدليف نير بركات في ىـز خصمو 
أفيغدور ليبرماف إلى القدس لممنافسة عمى رئاسة بمديتيا « إسرائيؿ بيتنا»موشيو ليئوف الذي استقدمو زعيـ 

واعتبر مراقبوف خسارة ليئوف ضربة لنفوذ ليبرماف الذي  قومي والمتدينيف األكثر تزمتًا.ليمثؿ التيار اليميني ال
 الدينية الشرقية أريو درعي لمصمحة ليئوف.« شاس»رمي بثقمو، بالتعاوف مع زعيـ حركة 

حنيف زعبي في التنافس لكف النتائج فجرت مفاجأة مف « التجمع الوطني»كما شاركت النائب مف حزب 
صوتًا(. ولـ تحصؿ زعبي عمى أكثر  20الثقيؿ بنجاح ساّلـ في تخطي جرايسي بفارؽ ُعشر بالمئة )العيار 
وكانت النتائج األولية أشارت الى  في المئة مف األصوات وىي نتيجة اعتبرىا مراقبوف ىزيمة ثقيمة. 10مف 

شاركة اآلالؼ إلى أف تبيف بم« الجبية»صوتًا فعّمت احتفاالت مقر  311فوز جرايسي برئاسة البمدية بفارؽ 
 الحقًا أف األرقاـ النيائية تؤشر إلى تقدـ ساّلـ.

نتائج االنتخابات اإلسرائيمية المحمية التي جرت باألمس ، أف .57/04/540، السبيل، عّمانوأوردت 
مرشحا، ما يشير إلى بقاء الرؤوس  191رئيس بمدية قديـ بوالية جديدة مف أصؿ  149أسفرت عف فوز 

 مة عمى كرسي الرئاسة.القدي
ومف أبرز مالمح االنتخابات ىو نسب التصويت المتدنية وخاصة في المدف الكبرى، فعمى سبيؿ المثاؿ 

%، ما 39% وبئر السبع 45% وفي حيفا 31.3% وفي "تؿ ابيب" 35.9بمغت نسبة التصويت في القدس 
 ات الال مباالة.دعا الكثير مف المراقبيف إلى تسمية االنتخابات األخيرة بانتخاب

ومف أبرز مفاجآت ىذه االنتخابات ىو إعادة انتخاب ثالث رؤساء مدف متيميف بالفساد، أصدرت المحكمة 
العميا سابقًا قرارا بإقصائيـ عف مناصبيـ، إال أنيا وافقت عمى دخوليـ االنتخابات األخيرة، فاز كؿ مف 

وىذا شكؿ  ىشاروف ورئيس بمدية الناصرة العميا. رئيس بمدية بات ياـ "شمومو لحياني" ورئيس بمدية رامات
صفعة لمجياز القضائي في "إسرائيؿ" وبثقة الجميور بو، فمـ يمنع تقديـ لوائح االتياـ بالفساد والرشوة مف 

 إعادة االنتخاب األمر الذي عجز عف تفسيره الخبراء والمراقبوف.
المجالس المحمية في االراضي  ، أفحسف مواسي، عف .57/04/540، المستقبل، بيروتوأضافت 

شيدت انحسار قوة "الجبية الديموقراطية لمسالـ والمساواة" التي كانت تسيطر عمى   1948المحتمة عاـ 
 العديد مف البمديات والمجالس المحمية.

رئيس بمدية تؿ أبيب، روف خولدائي، حافظ عمى منصبو، بعد فوزه مجددا برئاسة البمدية وحصؿ عمى 
صوات، متغمبا عمى منافسو الرئيسي اليساري النائب ايالف ىيربوفيتش عف حزب "ميرتس"، % مف األ50

 % مف األصوات.34والذي حصؿ عمى 
وفي حيفا، حافظ رئيس بمدية المدينة يونا ياىؼ عمى منصبو، وفاز عمى منافسو الرئيسي قائد الشرطة العاـ 

طية" و"التجمع الوطني الديموقراطي" العربياف، في السابؽ يعقوب بوروفسكي، فيما نجحت "الجبية الديموقرا
 إدخاؿ ثالثة أعضاء في المجمس البمدي، اثناف عف "قائمة الجبية" وواحد عف "حزب التجمع".

وفي عكا، فاز رئيس البمدية شمعوف النكري بوالية ثالثة، وارتفع عدد الممثميف العرب إلى خمسة أعضاء 
 ـ والمساواة" مقعدىا في البمدية لممرة االولى منذ عشرات السنيف.وخسرت "الجبية الديموقراطية لمسال

ونجحت "القائمة المشتركة لمتعايش" وىي تحالؼ بيف "الجبية الديموقراطية" و"التجمع الوطني" في "نتسيرت 
عميت" في إدخاؿ ثالثة أعضاء ألوؿ مرة في تاريخ المدينة، وىما شكري عواودة ورائد غطاس وحبيب عودة 

ونتيجة التصويت في القرى والمدف العربية بعد إغالؽ الصناديؽ  ف القوة األولى في المجمس البمدي.لتكو 
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% في الوسط العربي مقارنة بالوسط 85فجر أمس وفرز األصوات، تعدت نسبة التصويت أكثر مف 
 %.32الييودي الذي لـ تتعد فيو نسبة التصويت 

 
 "لعباس: أنت صديق حميم لـ"إسرائيل نتنياىو .5

رئيس وزراء االحتالؿ بنياميف نتنياىو أكد أف ، أف .04/540/.5، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالمذكرت 
رئيس السمطة في راـ اهلل محمود عباس، "صديقًا حميمًا إلسرائيؿ" وأنو سيكوف مسرورًا لمقائو في أي زماف 

صييوني تعبيره عف أممة في أف يحرؾ ونقمت اإلذاعة العامة عف مصادر مقربة مف رئيس الوزراء ال ومكاف.
 عباس شيئًا حتى لقائيـ المقبؿ.

وتأتي تمؾ األقواؿ ردًا عمى ما قالو أبو مازف في لقائو يـو أمس مع صحيفة ألمانية "إنو ليس لديو اعتراض 
عمى لقاء نتنياىو في إطار محادثات السالـ الجارية حاليا دوف أف يشير إلى أي شروط لعقد مثؿ ىذا 

 قاء".الم
قاؿ "إنو التقى عباس خالؿ السنوات  نتنياىو عف وكاالت، أف، .57/04/540، الغد، عّمان وأضافت 

 األخيرة ولكف األخير لـ يفعؿ شيئًا حتى األف لدفع فرص عقد مثؿ ىذا المقاء". 4الػ
 

 : االستيطان بالخميل يعبر عن عمق عالقتنا بالمدينةنتنياىو 57
ي بنياميف نتنياىو، عشية لقائو وزير الخارجية األميركي جوف كيري، برسالة أرسؿ رئيس الوزراء اإلسرائيم

إلى المستوطنيف في الخميؿ، قاؿ فييا، "إف تجديد االستيطاف الييودي في المدينة يعبر عف مدى عمؽ 
 عالقة الييود بيا وأنا أتمنى وصوؿ آالؼ الييود إلى البمدة القديمة لالحتفاؿ بعيد ييودي".

 .04/540/.5، ن الينفمسطين أو
 

 طموحنا لمسالم يمكن أن يتأثر بنحو قاس إذا ما نجحت إيران في طموحاتيا النووية: نتنياىو 52
ربط رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، خالؿ لقائو وزير الخارجية األميركي جوف كيري : عمي حيدر

 .اوضات األميركية مع إيراففي روما أمس، بيف ممؼ التسوية مع الفمسطينييف ومسار المف
« يديعوت أحرونوت»واحتؿ الموضوع اإليراني محور المقاء الذي استمر نحو سبع ساعات. وذكر موقع 

اإللكتروني أف كيري حاوؿ خاللو طمأنة نتنياىو إزاء المفاوضات مع إيراف، والتوضيح لو أّف واشنطف 
المفاوضات. في المقابؿ، كرر رئيس الوزراء  ستصر عمى قيود صمبة تتعمؽ بالنووي اإليراني ضمف إطار

اإلسرائيمي مواقفو، التي أوردىا موقع يديعوت نقاًل عف وسائؿ إعالـ أميركية، والتي شدد فييا عمى أف 
وفي محاولة لممقارنة بيف «. االتفاؽ السي  ىو االتفاؽ الذي يبقي لدى إيراف القدرة عمى تخصيب اليورانيوـ»

أو  50أو  20لو وافؽ األسد عمى تدمير »يرانية، توجو نتنياىو إلى كيري بالقوؿ: الحالتيف السورية واإل
بالقرارات التي أصدرىا »، مذكرًا «% مف قدرات الكيميائية، لرفضت ذلؾ. األمر نفسو ينسحب عمى إيراف90

 «.مجمس األمف ضد إيراف
قدرة عمى التخصيب، ومف الممنوع مف الممنوع أف تمتمؾ إيراف أجيزة طرد مركزي أو »وأضاؼ نتنياىو أف 

امتالكيا منشأة مياه ثقيمة إلنتاج البموتونيوـ، ومواد تستخدـ إلنتاج أسمحة نووية، فضاًل عف ضرورة إخراج 
مف الممنوع أف يكوف لدى إيراف منشآت تحت »وأوضح نتنياىو أيضًا أّف «. المواد المخصبة إلى خارج إيراف

 «.داـ العسكرياألرض ليست ليا ميمة سوى االستخ
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واستبؽ نتنياىو المقاء بتكرار مواقفو إزاء المفاوضات االسرائيمية ػ الفمسطينية، والمفاوضات االيرانية ػػ 
في القضية الفمسطينية، وأف السالـ بيف « كؿ يوـ تقريباً »االميركية، الفتًا الى أنو يتباحث مع كيري في 

بيف وقوميتيف، في إشارة الى مطمب تؿ أبيب باعتراؼ فمسطيني االطراؼ يتطمب اعترافًا متباداًل بدولتيف لشع
قادرة عمى تطوير قنبمة نووية خالؿ »بإسرائيؿ كدولة الشعب الييودي. أما لجية إيراف، فأكد نتنياىو أنيا 

وقت قصير في حاؿ قررت ذلؾ، ولذلؾ ال ينبغي تخفيؼ العقوبات عنيا قبؿ أف يتـ تفكيؾ برنامجيا النووي 
 . «العسكري

كذلؾ كرر نتنياىو كالمًا مشابيًا خالؿ لقائو مع رئيس الحكومة االيطالي انريكو ليتا، حيث ربط بيف الحؿ 
الذي ستنتيي اليو المفاوضات االميركية ػ االيرانية وبيف التسوية عمى المسار الفمسطيني، معتبرًا أف 

موحاتيا النووية، وأف الطريقة التي طموحنا لمسالـ يمكف أف يتأثر بنحو قاس إذا ما نجحت إيراف في ط»
إيراف »، مضيفًا أف «سيجري بيا حؿ المشكمة اإليرانية ستكوف حاسمة، سواء في االتجاه السمبي أو االيجابي

 «.النووية أمر سّي  جداً 
 .57/04/540، االخبار، بيروت

 
 الفمسطينية في الضفة "ال تطاق" اليجماتيعمون:  56

ائيمي موشيو يعالوف أف األجيزة األمنية في الدولة العبرية "تراقب بقمؽ" تزايد قاؿ وزير جيش االحتالؿ اإلسر 
موجة عمميات المقاومة الفمسطينية، ال سيما في الضفة الغربية، مشيًرا إلى أف مختمؼ األجيزة تستعد 

 لمواجية تصعيدىا.
إلسرائيمي، اليوـ األربعاء، وأضاؼ يعالوف، خالؿ جمسة لمجنة الخارجية واألمف في "الكنيست" )البرلماف( ا

"إف موجة االعتداءات التخريبية األخيرة ال تطاؽ"، مشيًرا إلى أف جذورىا تعود إلى "التحريض والتضامف 
 العاـ وعدـ قياـ القيادة الفمسطينية بشجبيا"، كما قاؿ.

ؾ ال أعتقد أف وأوضح وزير الجيش، في التصريحات التي اىتمت وسائؿ اإلعالـ العبرية في نقميا، "مع ذل
 ىذه الموجة تشكؿ محرًكا النطالؽ انتفاضة ثالثة"، حسب تقديره.

 .04/540/.5، فمسطين أون الين
 

 ةلمسيادة اإلسرائيمية ناتج من الحرب األىمية في سورييعمون: "إسرائيل" لن تسمح بأي خرق  57
، والتشديد عمى «لمتوازف الكاسر»جددت تؿ أبيب أمس موقفيا مف السالح الكيميائي السوري و: يحيى دبوؽ

إسرائيؿ لف تسمح بنقؿ أسمحة »منع انتقالو إلى حزب اهلل. وقاؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعموف، إف 
متطورة أو كيميائية مف سوريا إلى حزب اهلل، وستعمؿ ضد أي خرؽ لمسيادة اإلسرائيمية ناتج مف الحرب 

 «.األىمية في سوريا
إف النظاـ »لموضع األمني أماـ لجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست: وأضاؼ يعموف خالؿ عرضو 

السوري، وتبعًا لمضغوط الدولي المفّعمة ضده، يمتـز حتى اآلف تفكيؾ سالحو الكيميائي، ونحف نتابع عف 
ئية كثب عممية تفكيؾ ىذا السالح، لكف إف كاف )الرئيس السوري بشار( األسد يخفي قسمًا مف القدرة الكيميا

وأشار إلى أف إسرائيؿ «. الموجودة في حوزتو، أو أنو سيدمرىا كميا، فيذا ما ستتكفؿ األياـ بإثباتو أو نفيو
بأننا لف نسمح بنقؿ سالح »تتابع ىذه المسألة وتتمسؾ بخطوطيا الحمراء حياؿ الساحة السورية. وذّكر 
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اهلل في لبناف، بؿ لف نسمح بنقؿ سالح نوعي مف سوريا إلى المنظمات اإلرىابية، وبشكؿ أساسي إلى حزب 
 «.كيذا إلى أي جية معادية

في سوريا، وتحديدًا ما يتعمؽ بنقؿ سالح كيميائي إلى حزب اهلل، أشار يعموف « األنشطة اإلسرائيمية»وعف 
ال توجد محاولة حتى اآلف في ما يخص الموضوع الكيميائي، لكف في مواضيع أخرى )غير »إلى أنو 

  «.يائي(، إف كؿ محاولة )نقؿ( كيذه جرت مواجيتيا بأنشطة إسرائيمية مف قبمناالسالح الكيم
 .57/04/540، االخبار، بيروت

 
 "سرائيلـ"إلى قيام دولة فمسطينية بشروط غير مواتية لإقد يؤدي  : تعثر عممية السالم ليفني 58

مع الفمسطينييف تسيبي  حذرت وزيرة العدؿ االسرائيمية المسؤولة عف ممؼ المفاوضات: ا ؼ ب -القدس 
ليفني أمس مف تعثر عممية السالـ مشيرة الى اف ذلؾ قد يؤدي الى قياـ دولة فمسطينية بشروط غير مواتية 

 السرائيؿ.
التيديد األكبر »وتطرقت ليفني، في خطاب القتو خالؿ مؤتمر لمكونغرس الييودي العالمي في القدس، الى 

 الخطاب الذي وزعو منظمو المؤتمر.بحسب نص « بجمود وركود عممية السالـ
الجمود قد يؤدي الى قياـ دولة فمسطينية بشروط مختمفة عف تمؾ في المفاوضات. وقد تفرض عمينا »وقالت 

 «.دولة لـ تنتج عف مفاوضات تمثؿ مصالحنا
 .57/04/540، الحياة، لندن

 
 "سي" تدريجيًا : يجب بسط السيادة اإلسرائيمية عمى المنطقة اإلسرائيمي اإلسكان يرز و  59

طالب وزير البناء واإلسكاف اإلسرائيمي أوري أريئيؿ عف حزب البيت الييودي : صفا -القدس المحتمة
 المتطرؼ بضـ مناطؽ الضفة الغربية المحتمة لمكياف اإلسرائيمي دوف الخوؼ مف المسألة الديموغرافية.

ي دولة إسرائيؿ بدوف أية إضافات"، وأشار وأضاؼ "أريئيؿ" أف "البديؿ ىو دولة واحدة غربي نير األردف وى
تدريجًيا، والتي تمثؿ غالبية أراضي الضفة الغربية  Cإلى وجوب بسط السيادة اإلسرائيمية عمى مناطؽ 

 ألؼ فمسطيني فقط. 40المحتمة وفييا 
، والتي وحسب أرئيؿ الذي تحدث لمطبعة األولى مف المجمة الدورية الجديدة المسماة "ريبونوت" بمعنى سيادة

ستنشر يوـ الجمعة القادمة، فإنو سيتـ بسط السيادة عمى باقي المناطؽ "حتى تكوف سيادتنا عمييا مطمقة" 
 كما قاؿ.

وأضاؼ أنو باإلمكاف إعطاء سكاف الضفة اليوية اإلسرائيمية، ولكف بشروط تشمؿ معرفتيـ بالمغة العبرية 
وىذه الشروط متعارؼ عمييا دوليا، وذلؾ كرد لمف  والتصريح بالوالء لمكياف اإلسرائيمي وما شابو ذلؾ،

 سيتيمنا بالتمييز العنصري، كما قاؿ.
وفيما يتعمؽ بالمخاوؼ مف تجند العرب المقصود لمتصويت مما يحدث خمال ديموغرافيا، اقترح اريئيؿ أف يتـ 

لكنيست كممثميف الدوائر، عمى أف يتـ انتخاب نصؼ أعضاء ا -تغيير طريقة االنتخاب وتقسيميا لمنسبية 
 لممناطؽ التي تشمؿ المناطؽ العربية والييودية.

 وقاؿ: "بذلؾ نقمؿ مف قوة تمثيؿ الجميور العربي في اليـو التالي لضـ الضفة" وفؽ تقديره.
وىاجـ أريئيؿ تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو بخصوص حؿ الدولتيف واتيمو بالمس 

 خالؿ استعداده لمتنازؿ عف جزء مف الكياف اإلسرائيمي. باليوية الييودية مف
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وفي سياؽ متصؿ، وعد الوزير أريئيؿ ىذا المساء وخالؿ مؤتمر خاص عف مدينة الخميؿ أقيـ في الكنيست 
وحدة سكنية جديدة في مستوطنة كريات أربع في قمب  100في خطوة ىي األولى مف نوعيا بأف يتـ بناء 

 أنو تـ رصد منطقة ليذا الغرض.الخميؿ المحتمة، وادعى 
وتحديث عف أّف البناء سيبدأ خالؿ العاـ القادـ، وقاؿ: "بإمكاننا مواصمة المشروع الذي بدأه سكاف الخميؿ 

 الييود وأف نعطييـ المكانة التي يستحقونيا، وكدولة سيادية يجب إعطاء الخميؿ ما تستحؽ"، كما قاؿ.
 .04/540/.5، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 األمن لـ"إسرائيل" ضمني الفمسطينية مع السمطة بعيد المدى يطالب باتفاق مرحمي ليبرمان 4.

طالب رئيس لجنة الخارجية واألمف في الكنيست اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف : )وكاالت(- -القدس المحتمة 
وأكد في  مف لػ"اسرائيؿ".بأف تكوف أي تسوية مع السمطة الفمسطينية اتفاؽ مرحمي بعيد المدى يضمف األ

كممة لو خالؿ جمسة خاصة عقدت في الكنيست امس  بمناسبة ذكرى اغتياؿ الوزير رحفعاـ زئيفي ضرورة 
 أف يحقؽ ىذا االتفاؽ الرفاىية االقتصادية لمفمسطينييف.

 .57/04/540، الغد، عّمان
 

 بب في نشوب حربأي خطأ في أمن المعمومات قد يسبالكنيست:  رئيس لجنة مراقبة الدولة 0.
يسود القمؽ والخوؼ في إسرائيؿ مف اإلىماؿ الذي ُيرافؽ عممية حماية وأمف : زىير أندراوس -الناصرة 

في عددىا الصادر أمس األربعاء عف رئيس لجنة مراقبة الدولة ’ معاريؼ‘المعمومات، ونقمت صحيفة 
ىماؿ في حماية وأمف المعمومات وعضو الكنيست عف حزب )شاس( أمنوف كوىيف تحذيره مف أّف تزايد اإل

في الدولة العبرّية، مف الممكف أف يؤدي إلى كارثة غير طبيعية، كما أعرب عف قمقو إزاء الوضع الذي 
 وصفو بالميمؿ، وقاؿ إّف أي خطأ في أمف المعمومات قد يسبب في نشوب حرب، عمى حّد تعبيره. 

الذي دار في لجنة مراقبة الدولة في الكنيست حوؿ  وبحسب الصحيفة، فقد دعا النائب كوىيف، خالؿ النقاش
تقرير مراقب الدولة، يوسؼ شابيرا، والذي كشؼ عف الكثير مف العيوب الخاصة بأمف المعمومات لمتأكد مف 
ـّ الكشؼ عنيا خالؿ تقرير مراقب الدولة، مطالًبا وزارة القضاء  تصحيح العيوب في حراسة المعمومات التي ت

 ني، بعمؿ الالـز مف أجؿ تنفيذ اإلصالحات والمتأخرة منذ ثالث سنوات، عمى حّد قولو. برئاسة تسيبي ليف
 .57/04/540، القدس العربي، لندن

 

 
 

 "اسرائيل"مميون شخص يعانون الفقر في  53.2: مؤسسة الضمان االجتماعي اإلسرائيمية 5.
سة التأميف الوطني(، أف كشؼ تقرير صادر عف مؤسسة الضماف االجتماعي اإلسرائيمية )مؤس: السبيؿ
ألؼ عائمة تقع دوف خط الفقر في الكياف اإلسرائيمي، حيث يعيش في ىذه العائالت قرابة  728حوالي 
عائالت  %60عائالت ييودية متدينة )الحريديـ(، وأكثر مف  %28مميوف نسمة، منيا نحو  2.35

ود الذيف ىاجروا حديثًا إلى فمسطيف ( فيي تمثؿ نسبة اليي%12فمسطينية، أما النسبة المتبقية )قرابة 
 المحتمة.
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مف العائالت  %33وأشار التقرير الصادر مؤخرا، و الذي حصمت األناضوؿ عمى نسخة منو، أف قرابة 
اإلسرائيمية، ىي فقيرة بالواقع، إال أف المخصصات االجتماعية التي تصرفيا الدولة عمى كبار السف، 

 فاض ىذه النسبة.عامًا أدت إلى انخ 16واألطفاؿ دوف 
ويظير التقرير أف مخصصات الضماف االجتماعي في "إسرائيؿ" تنتشؿ نحو ُخمس العائالت اإلسرائيمية 

 عف خط الفقر، في ظؿ ارتفاع نسبة الفقراء فى المجتمع اإلسرائيمي.
يـو وقاؿ أستاذ االقتصاد في جامعة حيفا، توفيؽ الدجاني، خالؿ اتصاؿ ىاتفي مع وكالة األناضوؿ، ال

األربعاء، إف "إسرائيؿ" عبر مكتب اإلحصاء المركزي، تخفي ىذه النسبة الحقيقية، وتعترؼ فقط، بمف ىـ 
 .%33مف أصؿ  %13دوف خط الفقر بعد المخصصات االجتماعية والبالغة نسبتيـ 

، عف وأضاؼ إف الحكومة اإلسرائيمية تراجعت في آخر لحظة، قبيؿ إقرار موازنة العاميف الحالي والقادـ
ال لكانت الحالة االقتصادية لمعائالت اإلسرائيمية، ييودية وعربية في  تقميص المخصصات االجتماعية، "وا 

 وضع سي  جدًا".
 .57/04/540، السبيل، عّمان

 
 األمن القومّي: روسيا قد تفشل التسخين في العالقات األمريكّية اإليرانّية  أبحاثمركز  ..

لباحثة أميمي النداو، مف مركز أبحاث األمف القومّي اإلسرائيمّي، التابع زىير اندراوس: قالت ا -الناصرة 
لجامعة تؿ أبيب، والمرتبط عضوًيا بالمؤسستيف األمنّية والسياسّية في الدولة العبرّية، في دراسة جديدة 

اف حوؿ نشرتيا أمس األربعاء، إّف التوقعات بشأف التوّصؿ التفاؽ دبموماسّي بيف الدوؿ العظمى وبيف إير 
المّمؼ النووّي وصمت إلى حدود السماء، ولكّنيا أضافت أّف تمخيص الجولة األولى مف المحادثات، التي 
جرت بجنيؼ في األسبوع الماضي، يؤّكد لكّؿ مف في رأسو عيناف، عمى أّف اإليرانييف لـ ُيقّدموا أّي شيء 

ـّ التوّصؿ جديد، ولـ يتحدثوا عف تنازالت بالمّرة، الفتًة إلى أّف اإلنج از الوحيد، إذا جاز التعبير، والذي ت
إليو، ىو االتفاؽ عمى إجراء جولة أخرى مف المحادثات في شير تشريف الثاني )نوفمبر( القادـ، عمى حّد 

 قوليا.
مف ناحية أخرى، أوضحت الباحثة اإلسرائيمّية أّف االستقباؿ الفاتر الذي مّيز الدبموماسّية الروسّية لممحادثات 

ي جرت في جنيؼ األسبوع الماضي، خالًفا لباقي الدوؿ العظمى، يدؿ بشكؿ قاطع عمى أّف صّناع القرار الت
في موسكو ليسوا راضيف عف تسخيف العالقات الثنائّية بيف طيراف وواشنطف، وبالتالي خمصت الباحثة إلى 

محادثات الثنائّية والمحادثات مع الدوؿ القوؿ إّنو مف غير المستبعد بالمّرة أْف تمجأ روسيا إلفشاؿ التقّدـ في ال
يراف، ذلؾ ألّف روسا، التي تعتبر نفسيا حميفة إليراف، ليست معنية بالمّرة بأّف تتحسف العالقات  العظمى وا 
بيف الواليات المتحّدة األمريكّية والجميورية اإلسالمّية اإليرانّية، ألّف ىذا التحسف، برأييا، ُيفقد روسيا الدور 

 ذي تمعبو في منطقة الشرؽ األوسط، وتحديًدا في المّمؼ النووّي اإليرانّي، عمى حّد قوليا. الميـ ال
 .57/04/540، القدس العربي، لندن

 
 : واشنطن ترعى التصدير بمشاركة تركيةاإلسرائيميالغاز  7.

رار حوؿ نسبة فتح قرار المحكمة العميا اإلسرائيمية بشأف حؽ حكومة بنياميف نتنياىو اتخاذ الق: حممي موسى
الغاز المسموح تصديرىا مف الحقوؿ المكتشفة في عرض البحر المتوسط الباب أماـ تنافس حاد عمى 

األميركية « نوبؿ إنرجي»األسترالية التفاوض مع شركتي « وودسايد»حصص تصدير الغاز. وأعادت شركة 
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ـ الواليات المتحدة برعاية اتصاالت وتقو «. لفيتاف»في المئة مف امتياز حقؿ  30اإلسرائيمية لشراء « ديمؾ»و
لتنظيـ تصدير الغاز مف حقوؿ البحر المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا بمشاركة كؿ مف إسرائيؿ وقبرص 

 وربما مصر.
في  40وقد أعطت المحكمة العميا يوـ االثنيف الماضي الضوء األخضر لمحكومة لتنفيذ قرارىا بتصدير 

في المئة لمصمحة االقتصاد الداخمي. وبذلؾ رفضت  60ئيمية واالحتفاظ بػالمئة مف مخزونات الحقوؿ اإلسرا
المحكمة اعتراضات جيات برلمانية وشعبية وسياسية عدة، التي عارضت تصدير الغاز واعتبرتو نيبًا 
ألمواؿ اإلسرائيمييف وتكريسًا لمصالح كبار الرأسمالييف مف أصحاب شركات االمتياز. وقد جاء القرار بعد 

توصياتيا بشأف تصدير الغاز، وبعد أربعة أشير مف قرار الحكومة « شيشنسكي»يرًا مف تقديـ لجنة ش 14
 تبني التوصيات مع بعض التعديالت.

التركية إال أف حكومة نتنياىو ترحب بالتعاوف مع تركيا لمد أنبوب مف  -وبرغـ تردي العالقات اإلسرائيمية 
كيا بحاجة لمغاز اإلسرائيمي نظرًا الرتفاع تكمفة الغاز الروسي إلى الشواط  التركية. وتر « لفيتاف»حقؿ 

)وحدة حرارية(، وحتى شراء غاز مساؿ مف  BTUدوالرًا لكؿ مميوف  14و 11واإليراني، والذي يتراوح بيف 
الجزائر وليبيا بسعر مضاعؼ. وتشير التقديرات إلى أف أنبوب الغاز يمكنو أف يزود تركيا بثمانية إلى عشرة 

. وترحب إسرائيؿ BTUارات متر مكعب مف الغاز سنويًا، بتكمفة سبعة إلى تسعة دوالرات لكؿ مميوف ممي
بعروض تركية لشراء الغاز مف فوىة الحقؿ مباشرة عمى أف تتولى ىي مد األنبوب إلى تركيا عبر شركات 

ركيا تبمغ خمسة مميارات ومد األنبوب إلى ت« لفيتاف»دولية إيطالية وفرنسية. ويعتقد أف تكمفة تطوير حقؿ 
 سنويًا بثالثة مميارات دوالر.« لفيتاف»دوالر، وتقدر عائدات أصحاب امتياز 

 .57/04/540، السفير، بيروت
 

 من اإلسرائيميين حصموا عمى كمامات واقية فقط بالمئة  74معاريف:  2.
دادات اإلسرائيمية عف صورة مرعبة لالستع معاريؼ كشؼ تحقيؽ أجرتو صحيفة: زىير أندراوس -الناصرة 

عمى صعيد الجبية الداخمية لمواجية أي ىجوـ محتمؿ عمى إسرائيؿ، خاصة مع زيادة حدة التوترات في 
الشرؽ األوسط. ونقمت الصحيفة عف إيتاف عرقوبى مدير مشروع الكمامات في بريد إسرائيؿ قولو: تـ حتى 

، وبعد ذلؾ 2013خرى حتى نياية عاـ مالييف كمامة، وسيتـ توزيع نصؼ مميوف أ 4اليوـ توزيع نحو 
مالييف كمامة وىى غير متوفرة حتى المحظة، عمى حّد  3سننتظر بأف تسمح وزارة األمف بميزانية لنحو 

 قولو.
مف اإلسرائيمييف  %40وتابعت الصحيفة قائمًة إّف ىذه األرقاـ تكشؼ عف صورة صعبة بموجبيا فإننا سنجد 

ة ظروؼ طارئة، موضحة أنو باإلضافة إلى النقص في الكمامات الواقية بدوف كمامات واقية في حاؿ مواجي
مف األسمحة الكيميائّية والبيولوجية والنووية، فإف المالج  كذلؾ يوجد فييا فجوات خطيرة، فنحو ثمث 
اإلسرائيمييف ال توجد ليـ أماكف محمية تحت األرض أو ممجأ عمومي يمكف أف يمجأوا إليو في حالة اليجـو 

اروخي، وسيضطروف البقاء معمقيف تحت رحمة السماء، عمى حد تعبيرىا. وخمصت الصحيفة إلى القوؿ الص
إّف ىذه الالمباالة إلى جانب العيوب والنقص في وسائؿ الحماية تترجـ أيًضا باألرقاـ، حيث عّبر نحو 

 مف اإلسرائيمييف عف اعتقادىـ بأف الجبية الداخمية غير جاىزة ألي ىجوـ.  56%
 .57/04/540، قدس العربي، لندنال
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 فمسطين المحتمة  إيالت جنوب تضربرضية أىزة  6.
ضربت ىزة أرضية خفيفة، مساء اليـو األربعاء، منطقة إيالت في جنوب إسرائيؿ، وشعر بيا سكاف تمؾ 

توقيت فمسطيف(  4:12مساء ) 5:12وقاؿ إسرائيميوف لوسائؿ إعالـ عبرية، إنو في تماـ الساعة  المنطقة.
وىذه ىي  عمى مقياس ريختر. 3.3شعروا بيزة أرضية خفيفة، قالت وسائؿ إعالـ إف مركزىا طابا، قدرت بػ 

اليزة السادسة التي تضرب مناطؽ إسرائيمية في أسبوع واحد فقط، ما يثير مخاوؼ كبيرة مف وقوع زلزاؿ 
ذه اليزات مقدمة لزلزاؿ مدمر، خصوصا أننا وحسب ويخشى مختصوف مف أف تكوف ى مدمر في أية لحظة.

 ما يقوؿ المختصوف نعيش في الدورة الزمنية لتكرار حدوث الزلزاؿ الكبير.
 .04/540/.5، فمسطين أون الين

 
 عمى حدود غزة  مزودة برشاش آلي وكاميرات مراقبة "رمدرعة من نوع "ىاميتزود ب إلسرائيمياجيش ال 7.

جيش الصييوني في الخدمة آلية مدرعة ذاتية الدفع مف نوع "ىامر" يتـ الكشؼ مسؤوؿ أمني عف إدخاؿ 
التحكـ بيا عف بعد، ومزودة برشاش آلي، وكاميرات مراقبة مزروعة في كافة االتجاىات، وذلؾ لتقـو 
بأعماؿ تمشيط وحراسة عمى الحدود الفاصمة مع قطاع غزة، تحاشيًا لضربات المقاومة، خالؿ عمميات 

سفف  4سالح البحرية الصييوني قّدـ خطة لمتزود بػ وأضاؼ المسؤوؿ أّف  ية عمى طوؿ الحدود. التوغؿ البر 
حربية جديدة ضمف إطار االستعداد لمدفاع عف حقوؿ الغاز في البحر المتوسط والمياه اإلقميمية، وىي سفف 

لواسع لممنظومات سيتـ تحويميا آللة حرب بفضؿ التنوع االفتًا إلى أّنو مخصصة لالستخداـ المدني، 
اليجومية والدفاعية واالتصاالت واإلنذار التي سيتـ تركيبيا عمييا، وذلؾ بيدؼ خفض سعر السفف بشكؿ 

 كبير. 
 .04/540/.5، 59.6التقرير المعموماتي 

 
 أمام إيران تتراوح بين حصوليا عمى النووي ومياجمتيا عسكرياً  إسرائيمية سيناريوىات أربعة 8.

 "بالموساد" ةأجيزة االستخبارات ممثم، عف قياـ عامير ربابورت، عسكرية الصييونيمعمؽ الشؤوف ال كشؼ
معمومات محدثة ومنقحة لنظرائيـ في الغرب، عما أسمتو خطة  بنقؿ، "أماف"وشعبة االستخبارات العسكرية 

لإلشارة  ببث مقاطع فيديو عف تدريبات لسالح الجو،الصييوني الجيش الفتًا إلى قياـ الخداع اإليرانية، 
إما  -1: عف سيناريوىات مختمفة لمحصمة التفاوض معيا. وتحدث "ربابورت" لميجوـ عمى إيراف هالستعداد

أو أف تشف الواليات  -2. إليراف بالوصوؿ لقنبمة في المدى الطويؿ، وىو ممكف الحدوثأف يسمح االتفاؽ 
ؿ أف تكوف "إسرائيؿ" مف فض  تعبة، وقد تُ يا مُ في أعقاب المفاوضات، وىو احتماؿ ضئيؿ، ألنّ  المتحدة ىجوماً 

فائدة اليجوـ ستكوف  باليجوـ فعاًل، وىو احتماؿ متوسط المعقولية، رغـ أفّ  "إسرائيؿ"أو أف تقوـ  -3. تفعميا
 تيامستمرة في تطوير قدر ، ومع ذلؾ فإّنيا 2010التوقيت المثالي لفعؿ ذلؾ، كاف عاـ  محدودة، ألفّ 

بقنبمة إيرانية، "إسرائيؿ" تسم ـ  أف ، وىوالسيناريو الرابع -4. رب أىداؼ في إيرافليا ضبما يتيح  عسكريةال
 وىو احتماؿ بذات الدرجة مف المعقولية المتوسطة.وعدـ مياجمة إيراف، 

 .04/540/.5، 59.6التقرير المعموماتي 
 

 معظميم غرقاً قضى بسورية خالل أسبوع  فمسطينياً شييدًا  43: تقرير 49
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فمسػطينيًا سػورية خػالؿ الفتػرة مػا  32مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية عف استشياد أعمنت : دمشؽ
 أكتوبر. 06وحتى  04بيف 

، أف معظـ 40/01/4103 االثنيف مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية في تقرير إحصائي ليا،وبينت 
ـ اليػرب بحػرا مػف جحػيـ الحػرب الشيداء ىـ مػف األطفػاؿ والنسػاء، وأف معظميػـ قضػى غرقػا خػالؿ محػاولتي

 00بحادثػة غػرؽ أحػد المراكػب فػي "الدائرة في سورية، وذكرت المجموعة أف عدد مف الشيداء الغرقى قضى 
 .أكتوبر" قبالة السواحؿ المصرية

 .4103تشريف األوؿ  04غرقيـ قبالة جزيرة مالطا يـو  اثروبينت أف السواد األعظـ منيـ قضى 
40/01/4104ة لإلعالم، وكالة الرأي الفمسطيني  

 
 عن إطالق حممة دولية لإلفراج عن األسرى المرضى يعمنعيسى قراقع  31

أعمػػف وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف عيسػػى قراقػػع عػػف إطػػالؽ "الحممػػة الدوليػػة إلطػػالؽ سػػراح  نائمػػة خميػػؿ:
 األسرى المرضى مف سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي".

لمركػز اإلعالمػػي الحكػػومي، بػػراـ اهلل، أمػس، شػػارؾ بػػو مػػدير وكشػؼ قراقػػع خػػالؿ مػؤتمر صػػحافي نظػػـ فػػي ا
مركز حريات حممي األعرج، ورئيس الييئة العميا لمتابعة شؤوف اأٍلسرى والمحرريف أميف شوماف" عػف وجػود 

مصػابا  43أسيرا مصابا بأمراض مزمنة، و  031أسير مريض في سجوف االحتالؿ، بينيـ  0211أكثر مف 
 زيد احتمالية استشياد أي أسير بأية لحظة بسبب خطورة بعض الحاالت".بأمراض السرطاف، ما ي

أسػيرا مصػابا بالسػرطاف ال يعتبػر رقمػا نيائيػا، بسػبب اكتشػاؼ حػاالت سػرطاف  43ولفت قراقع إلى أف وجود 
 جديدة بيف األسرى بيف الوقت واآلخر نتيجة اإلىماؿ الطبي المتعمد الذي تمارسػو إدارة السػجوف اإلسػرائيمية،
نقػػػاذ المصػػػابيف بػػػو بمرحمػػػة مبكػػػرة أمػػػرًا صػػػعبا إف لػػػـ يكػػػف  مػػػا يجعػػػؿ أمػػػر الكشػػػؼ المبكػػػر عػػػف السػػػرطاف وا 

 مستحياًل".
وطالػػب قراقػػع حكومػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي "بػػإغالؽ عيػػادة سػػجف الرممػػة وافتتػػاح مستشػػفى طبػػي مؤىػػؿ، فقػػد 

 المرضى منيـ مف حقيـ بالعالج". بات مف غير المعقوؿ أف تعتقؿ إسرائيؿ آالؼ الفمسطينييف وتحـر مئات
وأعمػػػف قراقػػػع أف "اليػػػدؼ مػػػف الحممػػػة تعريػػػؼ المجتمػػػع الػػػدولي والمؤسسػػػات الحقوقيػػػة والصػػػحية الدوليػػػة أف 
السػػػػجوف اإلسػػػػرائيمية أمػػػػاكف موبػػػػوءة وسػػػػاحات مػػػػوت لألسػػػػرى الفمسػػػػطينييف، بغيػػػػة الضػػػػغط عمػػػػى الحكومػػػػة 

 لمسجوف اإلسرائيمية لدراسة األوضاع فييا". اإٍلسرائيمية إلدخاؿ طواقـ طبية دولية ولجاف تحقيؽ
فتح السجوف أماـ أي بعثػات طبيػة أو لجػاف تحقيػؽ  0745وحسب قراقع فإف دولة االحتالؿ ترفض منذ عاـ 

دولية، ولـ تفمح كؿ جيود المؤسسات الدولية الحقوقية أو االتحاد األوروبي عمػى إرغاميػا لالنصػياع لمقػوانيف 
 الخصوص.والمواثيؽ الدولية بيذا 

43/01/4104األيام، رام اهلل،   
 

 األقصى وسط تعتيم إعالمي كبير  المسجد ماضي بتيويد االحتاللمفتي القدس:  30
استنكر المفتػي العػاـ لمقػدس والػديار الفمسػطينية، خطيػب المسػجد األقصػى الشػيخ : وكاالت - القدس المحتمة

 المبارؾ زمانًيا ومكانًيا بيف المسمميف والييود.محمد حسيف المحاوالت اإلسرائيمية لتقسيـ المسجد األقصى 
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ونبػػو حسػػيف فػػي بيػػاف صػػحفي امػػس إلػػى أف سػػمطات االحػػتالؿ ماضػػية فػػي تيويػػد المسػػجد األقصػػى بحفػػر 
عمى أف مدينة القدس سػتبقى إسػالمية الوجػو،  ، مشددااألنفاؽ أسفمو في ظؿ تعتيـ إعالمي كبير وسرية تامة

 الؿ وجييا وىويتيا ميما أوغؿ في اإلجراـ وتزييؼ الحقائؽ.عربية اليوية، ولف يسمبيا االحت
وطالب منظمة التربية والعموـ والثقافة )اليونسكو( بالتدخؿ الفوري إلنقػاذ المدينػة المقدسػة، والوقػوؼ فػي وجػو 
ة اآللػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية التػػي تغيػػر معػػالـ مدينػػة القػػدس، واتخػػاذ القػػرارات العمميػػة لػػدرء األخطػػار المحدقػػ

 .باألقصى والقدس والقضية الفمسطينية
43/01/4104الغد، عمان،   

 
 يدنسون باحات المسجد األقصى ودعوات القتحام جماعي اليوم مستوطنا 58أكثر من  34

اقػػتحـ عشػػرات المسػػتوطنيف المتطػػرفيف برفقػػة حاخامػػات إسػػرائيمييف امػػس المسػػجد  :وكػػاالت–القػػدس المحتمػػة 
 وسط حراسة مشددة مف قبؿ القوات اإلسرائيمية الخاصة. األقصى المبارؾ مف جية المغاربة

مسػتوطًنا اقتحمػوا منػذ سػاعات الصػباح المسػجد  36 أكثروقاؿ المختص في شؤوف القدس جماؿ عمرو  إف 
 األقصى عمى شكؿ مجموعات، وتجولوا في باحاتو، وأدوا بعض الصموات التممودية.

ولفػػت عمػػرو إلػػى أف ىنػػاؾ دعػػوات ييوديػػة القتحػػاـ المسػػجد األقصػػى اليػػـو الخمػػيس، والقيػػاـ بجولػػة إرشػػادية 
بداخمو، بمشاركة حاخامات ييود واألحزاب السياسية والدينية اإلسرائيمي، وذلؾ مف أجؿ إعطػاء الييػود الحػؽ 

 في الصالة بالمسجد متى يشاؤوف، منبًيا إلى خطورة ىذه االقتحامات.
اف مػػا يسػػمى "مركػػز جبػػؿ الييكػػؿ لمجػػوالت السػػياحية والدراسػػات" دعػػا المسػػتوطنيف والجماعػػات الييوديػػة وكػػ

لممشاركة في اقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ غػًدا الخمػيس، والقيػاـ بجولػة إرشػادية عػف تػاريخ وآثػار الييكػؿ 
.  المزعـو

الييود مف اقتحػاـ األقصػى فػي الفتػرة رًدا عمى منع عدد مف حاخامات  -حسب المركز–وتأتي ىذه الدعوات 
 األخيرة، وتأكيًدا عمى ما ادعى أنو "حؽ الييود بدخوؿ جبؿ الييكؿ وتأدية الشعائر فيو".

03/01/4104الغد، عمان،   
 
 

 يوماً  010من مخيم اليرموك المحاصر منذ  استغاثةرسالة  34
صػريف داخػؿ مخػيـ اليرمػوؾ نقؿ عضو المكتب السياسي لحركة حماس عػزت الرشػؽ عػف أحػد المحاؽ: دمش

 يومًا. 010لالجئيف الفمسطينييف، مناشدة عاجمة إلنقاذ أىالي المخيـ المحاصر منذ 
وحسػػب الرسػػالة فػػإف أىػػالي المخػػيـ يطػػالبوف حمػػاس وجميػػع أطيػػاؼ الشػػعب الفمسػػطيني بتحمػػؿ مسػػؤولياتو، 

 والوقوؼ مع المحاريف وايصاؿ صوتيـ لمعالـ.
 إسػػرائيؿالمحاصػػريف انيػػـ يقصػػفوف المخػػيـ بصػػواريخ لػػـ تسػػتخدميا  أىمكػػـ وأضػػافت:" نطػػالبكـ بػػالوقوؼ مػػع

بالقصػؼ اليمجػي لممخػيـ ويمنعػوا دخػوؿ المػواد الغذائيػة وحميػب  وأبريػاء أطفػاؿلقصؼ غػزة.. يوميػا يستشػيد 
 ".األطفاؿ

ىنػاؾ  وأشارت الرسالة إلى أف بعض الناس في مخيـ اليرموؾ التجد شيئا تأكمو، وأقسػـ صػاحب الرسػالة بػأف
 أناسًا تأكؿ مف القمامة".
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عمى  010وال يزاؿ سكاف المخيـ يعانوف مف وطأة الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي عميو لميـو 
 التوالي ما سبب انعداـ مقومات الحياة فيو.

43/01/4104وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم،   
 

 يخدم تيويد القدس ومحو ىويتيا"عمى الرئيس مرسي الصييوني: "االنقالب صالحرائد  33
حقيقػػػة العالقػػػة  ،رئػػيس الحركػػػة اإلسػػػالمية فػػػي فمسػػػطيف المحتمػػػة، كشػػػؼ الشػػػيخ رائػػػد صػػػالح أحمػػد أبػػػو زيػػػد:

المنتخب د. محمػد مرسػي،  المصري وقيادة االنقالب العسكري عمى الرئيس الصييونياألثيمة بيف االحتالؿ 
نقالبيػيف ودعمػتيـ لالنقػالب عمػى الػرئيس مرسػي، الػذى دعػـ مؤكدا أف حكومة الكياف أوعزت إلى حمفائيا اال

 بقوة مشروع االنتصار لممسجد األقصى ولمقدس عامة.
وشػػػدد صػػػالح عمػػػى أف االنقػػػالب عمػػػى الػػػرئيس مرسػػػي فػػػي أحػػػد جوانبػػػو ىػػػو انقػػػالب عمػػػى القػػػدس والمسػػػجد 

ه والحفاظ عمى المدينػة األقصى المبارؾ بعد الدعـ الال محدود الذى قدمتو مصر لدعـ األقصى ووقؼ تيويد
 المقدسة وىويتيا اإلسالمية العربية.

 -فػي لقػاء مػع اإلعالمػي أحمػد منصػور عبػر برنػامج "بػال حػدود" عمػى قنػاة الجزيػرة اإلخباريػة، وفضح الشيخ
المخطػػط المشػػبوه الػػذى قػػاـ بػػو حمفػػاء الكيػػاف الصػػييونى فػػى الجػػيش المصػػرى إلسػػقاط الػػدكتور مرسػػي بعػػد 

دات الحركػػة اإلسػػػالمية لالطمئنػػاف عمػػػى مػػا يجػػري فػػػي المسػػجد األقصػػػى المبػػارؾ وفػػػي اتصػػاؿ الػػرئيس بقيػػػا
القػػدس عامػػة، وكػػاف ىنػػاؾ إعػػداد لقطػػاع واسػػع مػػف األئمػػة )فػػي مصػػر( حتػػى يكونػػوا صػػوت القػػدس والمسػػجد 

 األقصى المبارؾ لبناء تعبوي لمجماىير المصرية.
إلعػداد ألكثػر مػف "مؤسسػة واعػدة ىامػة جػدًا، وأضاؼ رئيس الحركة اإلسالمية أنو كاف فػي عيػد مرسػي تػـ ا

كؿ منيا تتولى ميمة مف ميمات نصرة القدس والمسجد األقصى المبارؾ"، مؤكدا أنو ُدعي أكثر مف مرة في 
مػػػدة رئاسػػػة الػػػرئيس محمػػػد مرسػػػي لزيػػػارة مصػػػر والمشػػػاركة فػػػي بعػػػض المؤسسػػػات وافتتػػػاح بعػػػض المشػػػاريع 

دعوات التػػي تمقيتيػػا تمػػت عرقمتيػػا، لػػيس مػػف سػػمطات االحػػتالؿ الداعمػػة لمقػػدس واألقصػػى، "ولكػػف لألسػػؼ الػػ
-"اإلسرائيمي" فقط، قد يكوف ليا دور غير مباشر، لكف الذي تولى بشكؿ رسمي عرقمػة دخػولي إلػى مصػر، 

 كانت بعض عناصر الدولة العميقة النافذة في الطرؼ المصري". -أظف
سي؟، أجاب شػيخ األقصػى: "نعػـ، أكثػر مػف ورًدا عمى سؤاؿ لمنصور: منعت مف دخوؿ مصر في عيد مر  

مرة.. والشيء الغريب جدا والعجيب أف آخر مرة تمت الموافقة لي أف أدخؿ مصر، التاريخ الذي كنػت يجػب 
 أف أدخؿ فيو مصر كاف جزًءا مف االنقالب الدموي عمى الشرعية المصرية" بعد الثالث مف يوليو.

43/01/4104موقع بوابة الحرية والعدالة، القاىرة،   
 

 الفمسطينية في أوروبا يتابع ممف "فمسطينيي سورية" في إيطاليا المؤسساتوفد  35
التقػػى وفػػد المؤسسػػات الفمسػػطينية العاممػػة فػػي أوروبػػا مػػع قيػػادة الشػػرطة اإليطاليػػة لبحػػث اإلجػػراءات : رومػػا

سػػيما بعػػد كارثػػة غػػرؽ المتعمقػػة بػػالالجئيف الفمسػػطينييف والسػػورييف، الػػذيف قػػدموا إلػػى إيطاليػػا عبػػر البحػػر، ال 
 مف الشير الجاري )تشريف أوؿ/ أكتوبر(. 00السفينة التي كانت تقؿ نحو أربعمائة الج ، في 

وعّبػػػر المسػػػؤولوف فػػػي الشػػػرطة اإليطاليػػػة لموفػػػد، الػػػذي يمثػػػؿ عشػػػريف مؤسسػػػة فمسػػػطينية فػػػي أوروبػػػا، عػػػف 
بالطريقػة التػي تتناسػب مػع عػادات استعدادىـ لتسميـ جثػاميف حػادث غػرؽ السػفينة إلػى ذوي الضػحايا ليػدفنوا 

 وطقوس أىالي الضحايا.
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يػػأتي ذلػػؾ فػػي إطػػار الجيػػود التػػي يبػػذليا وفػػد المؤسسػػات الفمسػػطينية فػػي أوروبػػا، الػػذي يػػزور ايطاليػػا حالًيػػا، 
مػػف الشػػير  00لمتابعػة ممػػؼ فمسػػطيني سػورية الػػذيف غرقػػوا فػي السػػفينة التػػي كانػػت قػد أبحػػرت مػػف ليبيػا يػػـو 

د عمى إثره ما يزيد عف مائتيف، حيث انضـ مدير مركز "العودة" الفمسطيني في لندف ماجد الجاري وغرؽ وفق
الزيػػر إلػػى الوفػػد الػػذي يتكػػوف مػػف الػػدكتور محمػػد حنػػوف وأمػػيف أبػػو راشػػد ومحمػػد الحمػػو وحنػػيف حسػػف وعبػػد 

 الحفيظ خيط ومحمد رفعت.
والسػػػورييف لمػػػا يعػػػانوه مػػػف أزمػػػات  وأكػػػد الزيػػػر عمػػػى ضػػػرورة تقػػػديـ العػػػوف والمسػػػاعدة لالجئػػػيف الفمسػػػطينييف

غاثي وتوثيقي، العامؿ  متراكمة، وقاؿ: "إف الالجئيف يعانوف مف أزمات متنوعة، تتشعب بيف ما ىو قانوني وا 
المشترؾ فييا األلـ وما تعرض لو الالجئوف مف عمميات النصب واالحتياؿ وما رافؽ رحمػتيـ تمػؾ مػف عػذاب 

 وقمؽ حوؿ مصير المفقوديف".
و وفػػد المؤسسػات الفمسػطينية فػػي أوروبػا، بصػحبة بعػػض أىػالي المفقػوديف فػػي كارثػة غػرؽ السػػفينة، كمػا توجػ

إلى المشرحة التي تضـ جثاميف العديد مف الضحايا مجيولي اليوية، حيث تعرؼ أحػد األىػالي عمػى زوجتػو 
 وحفيده في مشيد مؤثر.

سػمطات المسػػؤولة ىنػاؾ، وزيػػارة مخػيـ الالجئػػيف وفػي السػياؽ ذاتػػوق قػاـ الوفػػد بزيػارة منطقػػة سػاركوزا لمقابمػػة ال
( 01|40االثنػػيف الماضػػي ) الجًئػػا مػػف فمسػػطيني سػػورية ومػػواطنيف سػػورييف وصػػموا 431الػػذي يضػػـ حػػوالي 

عمػػى مػػتف قػػارب جديػػد، حيػػث التقػػى معيػػـ الوفػػد وتحػػدث إلػػييـ ووثػػؽ شػػياداتيـ عمػػى رحمػػة المشػػقة والمجػػوء 
 ة التي تحفيا.الجديدة، عمى الرغـ مف المخاطر الكبير 

44/01/4104، قدس برس  
 

 الدفعة الثانية من األسرى القدامى نياية الشير الجاري إطالقنادي األسير:  36
، أف عػػدد األسػػرى الػػذيف سػػيتـ  األربعػػاء أمػػسالفمسػػطيني قػػدورة فػػارس،  األسػػيرأعمػػف رئػػيس نػػادي : راـ اهلل

دت أسماؤىـ في القائمة التي سػممت مػف الجانػب أسيرا، وىـ مف الذيف ور  44اإلفراج عنيـ في الدفعة الثانية 
 .0773مف المعتقميف قبؿ توقيع اتفاؽ اوسمو عاـ 012الفمسطيني وعددىـ 

 47ىػـ أسػرى أمنيػوف، سػيتـ االفػراج عػنيـ يػـو  44وأضاؼ فارس فػي بيػاف صػدر عنػو أف ىػؤالء األسػرى الػػ
 أسيرًا. 57ئمة تشريف األوؿ الجاري، ليبقى بعد ذلؾ عدد األسرى مف القا مف شير
الػػذيف تػػـ االتفػػاؽ عمػػى  012الػػػ  األسػػرىمػػف بػػيف  أسػػيرا 44سػػراح  أطمقػػتسػػمطات االحػػتالؿ  أف إلػػىيشػػار 
 سرحيـ عمى دفعات منذ انطالؽ المفاوضات في شير آب الماضي. إطالؽ

43/01/4104المستقبل، بيروت،   
 

 بمدة القديمة في القدسبتكمفة ممياري شيكل لمد سكة القطار السريع إلى ال إسرائيميمخطط  37
تػػدعـ وبالتعػػاوف مػػع  إسػػرائيؿ توقطػػارااف وزارة المواصػػالت  اإلسػػرائيميةقالػػت صػػحيفة "غمػػوبس" أبيػػب: تػػؿ 

 البمدة القديمة. إلىبمدية القدس مخططا اوليا لمد سكة حديد القطار السريع مف مدخؿ المدينة 
منطقػة مػأمف اهلل )ماميػؿ( تػرتبط بمػدخؿ فػي  األرضمحطػة تحػت  إقامػةويجب مف اجؿ تنفيػذ ىػذا المشػروع 

 كـ. 4،3المدينة بنفؽ بطوؿ 
ووفقا لمتقديرات االولية قد تصؿ تكمفة المشروع الى ممياري شيكؿ. وتواجو الفكرة التي لـ تعػرض بعػد بصػورة 

يكػوف  أفرسمية عمى وزير المواصالت معارضة مف جانػب اوسػاط التنظػيـ فػي القػدس، الػذيف يتخوفػوف مػف 
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القطار الثقيؿ سيأتي عمى حساب شبكة القطارات الخفيفة التي تقػاـ فػي المدينػة وتعتبػر فكػرة مػد سػكة  إدخاؿ
 الحديد لمبمدة القديمة حتى االف مجرد فكرة عامة، وستمر سنوات قبؿ اقرار لجاف التنظيـ والبناء ليا.

ة حديػد جديػدة تمكػف مػف مميػارات شػيكؿ مػف سػك 5ويجري وفي اطار مشروع الخط السريع الذي تبمغ تكمفتػو 
دقيقة فقط، ومػف المقػرر انيػاء العمػؿ فػي ىػذا المشػروع  31 إلىالى القدس  أبيبتقصير وقت السفر مف تؿ 

فػي  األمػةووفقا لممخططػات مػف المفػروض اف ينتيػي خػط القطػار فػي محطػة تقػاـ قػرب مبػاني  .4106عاـ 
 .األرضمترا تحت  61مدخؿ المدينة، وذلؾ بعمؽ 

44/01/4104، القدس، القدس  
 

 يقاطعون محاكم االحتالل والعيادات اإلداريوناألسرى  38
قاؿ مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف فؤاد الخفش، إف األسرى اإلدارييف سيبدؤوف : راـ اهلل

 بمقاطعة المحاكـ اإلسرائيمية وعيادات السجف اليـو الخميس.
اطعة ستستمر ألسبوع كامؿق وذلػؾ بسػبب سياسػة اإلىمػاؿ وأوضح الخفش في تصريح صحفي أمس أف المق

 التي تنتيجيا مصمحة السجوف ضد األسرى اإلدارييف.
ولفت إلى أف المحاكـ التي يتقدـ ليا اإلداريوف صورية، وال تػأتي بجديػد سػوى تمديػد االعتقػاؿ اإلداري، مبينػًا 

 ا.أسيرً  71أف المقاطعة مقتصرة عمى المعتقميف اإلدارييف، وعددىـ 
عمػػى كػػؿ أسػػير معتقػػؿ فػػي سػػجوف االحػػتالؿ دوف محاكمػػة أو تيمػػة، « األسػػرى اإلداريػػوف»ويطمػػؽ مصػػطمح 

 ويستمر اعتقالو ستة شيور، وتجددىا مصمحة السجوف إذا ارتأت ذلؾ.
43/01/4104السبيل، عمان،   

 
 إجراء فحص "دي ان ايو" لذوي ستة من شيداء "مقابر األرقام"    يقّرراالحتالل  39

قّررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية إجراء فحص الحمض النووي المعػروؼ باسػـ "دي اف ايػو" لػذوي : هللراـ ا
 ستة شيداء فمسطينييف محتجزة رفاتيـ في "مقابر األرقاـ" اإلسرائيمية منذ سنوات، وذلؾ تمييدا لإلفراج عنيـ.

ي تصػريحات خاصػػة لػػ"قدس بػػرس" وأوضػح منسػػؽ "الحممػة الوطنيػػة السػترداد جثػػاميف الشػيداء" سػػالـ خمػو، فػػ
(، أف المحكمػػة اإلسػػرائيمية العميػػا قبمػػت التماسػػًا تقػػدمت بػػو الحممػػة الوطنيػػة 01|43أدلػػى بيػػا اليػػـو األربعػػاء )

لممطالبػػة بػػإجراء فحػػص الكشػػؼ عػػف البصػػمة الوراثيػػة لعػػائالت سػػتة شػػيداء فمسػػطينييف محتجػػزة رفػػاتيـ منػػذ 
 5إلػى  3إلػى أنػو قػد تقػّرر إجػراء الفحوصػات خػالؿ الفتػرة مػف تػاريخ  سنيف طويمة في "مقابر األرقاـ"، مشيراً 

 تشريف ثاني )نوفمبر( المقبؿ.
ولفت خمو، إلى أف الشيداء المقػّرر اإلفػراج عػف رفػاتيـ بعػد إجػراء الفحوصػات التػي قػد تسػتغرؽ عػدة أسػابيع 

شػيادية آيػات األخػرس مػف لظيور نتائجيا، ىـ أحمد عايد الفقيو ومحمد مصطفى شاىيف مف الخميؿ، واالست
بيػػت لحػػـ، والشػػييد سػػامي بشػػارات مػػف بمػػدة طمػػوف قضػػاء طوبػػاس ومجػػدي خنفػػر مػػف جنػػيف، باإلضػػافة الػػى 

 الشييد أحمد ياسر طالب مف نابمس.
44/01/4104، قدس برس  

 
 الفمسطينيون النازحون من سورية33 تعميم بـ"شق األنفس" الطالبلبنان:  51
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ي المخيمات الفمسطينية أبوابيا الستقباؿ الفمسطينييف النػازحيف مػف سػورية، فتحت المدارس ف: انتصار الدناف
 وفؽ خطة ممنيجة ومحّددة.

خطػػػة لتػػػأميف الكتػػػب المدرسػػػية والقرطاسػػػية ليػػػؤالء، ولتوزيػػػع الطػػػالب عمػػػى « األونػػػروا»وقػػػد وضػػػعت وكالػػػة 
طؽ المجػػاورة لتمػػؾ المػػدارس فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة وغيػػره مػػف المخيمػػات، وعمػػى مػػدارس فػػي عػػدد مػػف المنػػا

وبمػػغ عػػدد الطػػالب المسػػجميف «. مؤسسػػة أنيػػرا»، و«اليونيسػػيؼ»لمخيمػػات، بتمويػػؿ مػػف االتحػػاد األوروبػػي، 
« األونػروا»طالبًا. ومع توالي تػدفؽ الطػالب الفمسػطينييف مػف سػورية عممػت  4465أيموؿ الماضي  04حتى 

 عمى توظيؼ معمميف إضافييف. 
في مدرسػة الكفػاح لمنػازحيف الفمسػطينييف مػف سػورية خالػد زعيتػر، إلػى أف  ويشير المسؤوؿ عف مركز اإليواء

طالػػب فمسػػطيني نػػازح حتػػى الصػػؼ السػػابع فػػي مدرسػػتي: صػػفد  4211األونػػروا وضػػعت خطػػة السػػتيعاب »
 «.والسموع في عيف الحموة. أما الطالب فوؽ الصؼ السابع، فسيتـ استيعابيـ في مدارس خارج المخيـ

ذا كاف ىناؾ فائض مف الطالب فسيتـ استيعابيـ في مدرسة دوا»ويمفت إلى أّف  ـ التدريس سيكوف مسائيًا، وا 
 «.ثالثة. أما بالنسبة إلى الكتب والقرطاسية فسيتـ التعامؿ معيـ أسوة بالطالب الفمسطينييف في لبناف

ؤسسػػات وفػػي حػػاؿ عجػػزت األونػػروا عػػف تػػأميف مسػػتمزمات الطػػالب النػػازحيف كميػػا، فسػػتعمؿ الجمعيػػات والم
 .اإلغاثية عمى تعويض النقص

اسػػػتحداث دواـ ثػػػاف لمطػػػالب النػػػازحيف وفػػؽ البرنػػػامج المبنػػػاني، جػػػاء ألف مػػػدارس عػػػيف »ويوضػػح زعيتػػػر أف 
 الحموة تكاد ال تسع طالب المخيـ األصمييف.

اصعب ما نعانيو ىو تػأميف مسػتمزمات الطػالب، ألف إمكانػات الجمعيػات أصػبحت محػدودة جػدًا، »يضيؼ: 
 «.ؽ صرخة لمساعدتنا ألنو مف المعيب ترؾ الطالب النازحيف مف دوف تعميـ وفي الشوارعوسنطم

43/01/4104السفير، بيروت،   

 
 

 فمسطينيا من الضفة 05واالحتالل يعتقل  الشييد محمد عاصي يشيعوناآلالف  50
مدتػو بيػت عامػًا(، فػي ب 43، جثمػاف الشػييد محمػد ربػاح عاصػي )الفمسػطينيوفشػيع آالؼ  وفػا: - محافظػات

لقيػػػا شػػػماؿ غػػػرب القػػػدس المحتمػػػة، وسػػػط دعػػػوات لممسػػػتوى السياسػػػي بوقػػػؼ المفاوضػػػات ولكتائػػػب المقاومػػػة 
 المسمحة باالنتقاـ ردا عمى جريمة االغتياؿ.

وانطمقت مراسـ وداع الجثماف مف أماـ مجمػع فمسػطيف الطبػي الحكػومي فػي مدينػة راـ اهلل، بمشػاركة محػافظ 
 ى غناـ، وممثمي القوى والفصائؿ الوطنية واالسالمية والفعاليات.راـ اهلل والبيرة، د. ليم

 ، خمسة عشر مواطنا بينيـ فتاة، مف محافظة الخميؿ.أمساعتقمت قوات االحتالؿ  في غضوف ذلؾ
43/01/4104الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 سنة 33نفذت عممية بالقدس قبل في الواليات المتحدة ل فمسطينية اعتقا 54

سػػػنة بعمميػػػة تفجيػػػر فػػػي القػػػدس المحتمػػػة،  44قامػػػت فمسػػػطينية عمرىػػػا  0747فػػػي : مػػػاؿ قبيسػػػيك -لنػػػدف 
آخػػريف بػػأوؿ تبػػادؿ لألسػػرى بػػيف إسػػرائيؿ  53أعػػواـ أفرجػػوا عنيػػا مػػع  01فاعتقموىػػا وأدانوىػػا بالمؤبػػد، وبعػػد 

متحدة وحصػمت إلى الواليات ال 0773والفمسطينييف، فبقيت في المدينة، ثـ في األردف الذي ىاجرت منو في 
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أعواـ، وبعدىا  01سنوات، لكنيـ اعتقموىا قبؿ أياـ بما عقوبتو سحب الجنسية والسجف  7عمى جنسيتيا بعد 
 الترحيؿ المؤلـ لمف ليس لو وطف.

وبػيف "الجبيػة الشػعبية لتحريػر  0757تمؾ العممية التي كانت أوؿ تبادؿ لألسرى مع إسرائيؿ، تمت بينيا في 
 4أسػػػيرا، بيػػػنيف  54مػػػة" التػػػي كانػػػت رسػػػمية عػػػودة مػػػف عناصػػػرىا، وبموجبيػػػا تحػػػرر القيػػػادة العا -فمسػػػطيف

معتقالت، مقابؿ إطالؽ سراح جندي إسػرائيمي أسػرتو الجبيػة فػي لبنػاف، واسػمو بػاف عمػرة، طبقػا لمػا طالعػت 
 "العربية.نت" في خبر قديـ عف "النورس" وأسراىا المحرريف.

كمنظمػػة إرىابيػػة، وألف مػػا قامػػت بػػو رسػػمية عمػػؿ  0773بية فػػي وألف الواليػػات المتحػػدة صػػنفت الجبيػػة الشػػع
يعتبره القضاء األميركي إرىابيا مف الطراز األوؿ، فإف المدعية العامػة لممنطقػة الشػرقية فػي مدينػة ديترويػت، 
باربرة ماكويد، أصدرت بيانا بعد مثوؿ رسمية أماـ قاض اسمو مايكؿ ميسػوف يػـو اعتقاليػا، وقالػت فيػو: "إف 

داف بعمػػؿ إرىػػابي ممنػػوع مػػف دخػػوؿ الواليػػات المتحػػدة" عمػػى حػػد مػػا نقمتػػو عنيػػا وسػػائؿ إعػػالـ أميركيػػة أي مػػ
 األربعاء.

عودة صباح الثالثػاء الماضػي فػي منزليػا بضػاحية مػف شػيكاغو، بشػبية الكػذب عمػى  عتقموا رسمية يوسؼوا
فػي األردف،  0726نػت تقػيـ منػذ سمطات اليجرة األميركية حيف مألت اسػتمارة طمبيػا لإلقامػة وكتبػت أنيػا كا

وأجابت بػ "ال" عما إذا أدينت بجـر في الماضي، أو دخمت سجنًا، أو حتى نالت عفوًا عػف عقوبػة مػا، وعمػى 
 أساس النفي منحوىا حؽ اإلقامة، ومف بعدىا الجنسية المسيمة لمعاب الحالميف.

43/01/4104العربية نت، دبي،   
 

 أوروباسينمات  حاليايعرض  ني أبو أسعدىا فمسطينيلممخرج ال "ُعمر"فيمم  54
لولػػوة غػػازي: يعػػرض حاليػػا فػػي سػػينمات فرنسػػا وأوروبػػا الفػػيمـ الفمسػػطيني الروائػػي )ُعَمػػر( لمُمخػػرج  –بػػاريس 

و الػػذي فػػػاز بجػػػائزة الكػػػرة  ،4113الفمسػػطيني النصػػػراوي ىػػػاني أبػػو أسػػػعد، صػػػاحب فػػيمـ )الجنػػػة اآلف( عػػػاـ 
 ـ بالمغة األجنبية.ألفضؿ فيم’ الجولدف جموب‘الذىبية 

’ ليوف‘فقد قاـ المخرج بجولة تعريفية لفيممو )ُعَمر( في أكثر مف خمسة عشر مدينة أوروبية مف بينيا مدينة 
الفرنسية، وأحدث مف خالؿ جولتو ىذه مناقشات ومقابالت إعالمية مػع جميػع الميتمػيف بيػذا المجػاؿ الفنػي، 

ليػػذا العػػاـ ضػػمف فئػػة ’ كػػاف‘ة لجنػػة التحكػػيـ فػػي ميرجػػاف وال ننسػػى أف فػػيمـ )ُعَمػػر( الػػذي حصػػؿ عمػػى جػػائز 
 . 4102نظرة خاصة، قد اختير أيضا ليمثؿ فمسطيف ضمف مسابقة األوسكار لعاـ 

43/01/4104القدس العربي، لندن،   
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عنػػد أبوابػػو المعتػػادة، إذ نشػػر ممفػػًا « مجمػػة الدراسػػات الفمسػػطينية»ف ال يتوقّػػؼ العػػدد األخيػػر )عػػدد خػػاص( مػػ
خاّصًا باألدب، يتضّمف مقاالت ودراست وشيادات ونصوصػًا ولوحػات، تسػبر كّميػا أغػوار األدب الفمسػطيني 
الجديد، وتحاوؿ تقديـ مفاتيح أساسية لمدخوؿ إلى عوالمو المختمفة، عبر تحميالت وقراءات يضػعيا عػدٌد مػف 

مؤّسسػة الدراسػات »تاب والبػاحثيف العػرب. والممػؼ، إذ يصػدر بمناسػبة مػرور خمسػيف عامػًا عمػى تأسػيس الك
، يكتفػػي ىنػػا بػػاالّطالع الػػوافي عمػػى شػػأنيف اثنػػيف ىمػػا األدب والتػػاريخ، إلػػى جانػػب حػػوار غيػػر «الفمسػػطينية

 منشور مع الكاتب الراحؿ إميؿ حبيبي.
43/01/4104السفير، بيروت،   
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 "األخطاء الطبية في فمسطين"كتاب:  صدور 55

 طرؽ الباحث واإلعالمي محمود الفطافطة خزاف قضية االخطاء الطبية في فمسطيفق : راـ اهلل
الطبية استطاع مف خالؿ معرفتو الموسوعية وميارتو البحثية أف يقتحـ  األخطاءفي كتاب أصدره حديثا عف 

قصػػػص المختمقػػػة أو الػػػدعاوى المتكئػػػة عمػػػى رمػػػاد ىػػػذا الحقػػػؿ دوف أف ُيصػػػاب بألغػػػاـ الوثػػػائؽ المدلسػػػة أو ال
اإلشػػاعة. الفطافطػػة طػػرؽ دروب ىػػذا البحػػث انطالقػػًا مػػف منيجيػػة مدروسػػة، وموضػػوعية مسػػؤولة. أراد مػػف 
خػػالؿ ىػػذا الكتػػاب أف يصػػدح بنػػداء التشػػخيص الشػػامؿ والعػػالج العممػػي لمثػػؿ ىػػذه األخطػػاء دوف أف يقػػذؼ 

 .التيـ ىنا أوىناؾ
43/01/4104اهلل،  الحياة الجديدة، رام  

 
 مرسيوتحرير  المحكمة بالتعاون مع حماس القتحام قاعة لـ"اإلخوان"مخطط " تزعم: األىرام" 

أف وزارة الداخمية انتيت مف وضع خطة مشتركة  "األىراـ"أكد مصدر أمني رفيع المستوي لػ  : إسماعيؿ جمعة
 . محمد مرسي مع القوات المسمحة لتأميف مقر وجمسات محاكمة الرئيس المعزوؿ

مشيرا إلى أنو لف يعمف عف مكاف المحاكمة إال يـو إجرائيا بعد أف تحدده محكمة االستئناؼ، وأنو تـ 
 االنتياء أيضا مف وضع خطة بديمة تحسبا ألي تحركات مفاجئة مف قبؿ أنصار المتيميف.

ىيئة المحكمة والمتيميف  وقاؿ المصدر إف الخطة األمنية ترتكز عمى تأميف مقر الجمسة مف الداخؿ وتأميف
 والمحاميف واإلعالمييف المقرر حضورىـ الجمسات.

وكشؼ عف رصد مخطط لجماعة اإلخواف يستيدؼ تعطيؿ سير المحاكمة مف خالؿ تنظيـ أكبر عدد مف 
المظاىرات والمسيرات، واالشتباؾ مع قوات التأميف، وتسميح المشاركيف في المظاىرات باألسمحة النارية 

استثنائية تؤثر عمى سير القضية وأف الجماعة تخطط لتحرير  إجراءات بإصدارى المحكمة لمضغط عم
تخضع ألوامر التنظيـ  "كتائب الردع"مرسي عف طريؽ تدريب خمسة آالؼ مف شباب اإلخواف، مما يسمي بػ

س التحالؼ الوطني لدعـ الشرعية وحذر مف تكرار سيناريو موقعة الحر "الدولي مف خالؿ ما يسمي بػ
 الجماعة دار الحرس، ظنا منيـ بوجود الرئيس المعزوؿ في داخميا. أعضاءالجميوري التي ىاجـ فييا 

وأكد أف القيادات األمنية أصدرت تعميماتيا بالتصدي لتمؾ التحركات بمنتيي الحسـ والضرب بيد مف حديد 
تطاعت رصد تحركات سرية وأف الدولة لف تسمح بتعطيؿ العدالة بيا مشيرا إلى أف األجيزة األمنية اس

 واتصاالت بيف عدد مف قيادات التنظيـ مف الصؼ الثالث وبعض القيادات الياربة.
مف إحباط مخططات مسمحة كاف يتـ  األخيرةوكشؼ المصدر عف أف األجيزة األمنية تمكنت في الفترة 

ات جيادية في سيناء ليا بواسطة ميميشيات مسمحة تابعة لحركة حماس الفمسطينية برعاية جماع اإلعداد
كانت تيدؼ إلى اقتحاـ مقر المحاكمة وتفجيره بعبوات ناسفة وأسمحة آر بي جي متطورة وتوقع أف يتـ تنفيذ 

في نفس توقيت انعقاد جمسة المحاكمة بعدد مف المحافظات لتشتيت المجيودات  إرىابيةسمسمة تفجيرات 
إلى انييار الدولة  واألخيرؼ في المقاـ األوؿ األمنية في ىذا اليوـ مشيرا إلى أف خطة اإلخواف تيد

 وىزيمتيا.
 //األىرام، القاىرة، 

 
 : وصول مسؤوَلين إسرائيميْين لمقاىرة لمناقشة الوضع في سيناء"يديعوت" 
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اإلسرائيمية، األربعاء، إف مسؤوليف إسرائيمييف وصال القاىرة، وقاما " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة 
ولـ تذكر الصحيفة ىوية المبعوثيف اإلسرائيمييف،  ضاع فى سيناء مع المسؤوليف المصرييف.بمناقشة األو 

 خالؿ أكتوبر. فإسرائيمييوأشارت إلى أف ىذه الزيارة تعد الثانية لمسؤوليف أمنييف 
 //المصري اليوم، القاىرة، 

 
 تصدير الغاز إلييا "إسرائيل"أن تكون طمبت من  تنفيمصر  

نفى رئيس الشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية "إيجاس"، طاىر عبد الرحيـ، مزاعـ : أ ش أ -القاىرة 
 إسرائيؿ بأف مصر طمبت منيا تصدير الغاز لمقاىرة مؤخرًا.

وقاؿ عبد الرحيـ في تصريح خاص لػ"برنامج ىنا العاصمة" الذي يذاع عمى قناة "سي بي سي" الميمة 
ر الطاقة والمياه اإلسرائيمي سيمفاف شالوـ بشأف أف إسرائيؿ تبحث تصدير الغاز الماضية، إف تصريحات وزي

 لمصر بعد طمبيا، "عارية تمامًا عف الصحة".
وأوضح أف تؿ أبيب ليست لدييا غاز مف األصؿ. وأكد أف الشركة لـ تتخذ أي خطوات في ىذا االتجاه، 

 ولـ يطمب أي مسؤوؿ في الحكومة ذلؾ.
 //الحياة، لندن، 

 
 صرخة أردنية مدوية "ميرجان األقصى": محفوظسعود أبو  59

قاؿ عضو المكتب التنفيذي في جماعة اإلخواف المسمميف سعود أبو محفوظ، إف ميرجاف  :موسى كراعيف
صرخة األقصى الذي تقيمو الجماعة عصر يوـ الجمعة القادـ، يمّثؿ صرخة أردنية مدوية في مسامع 

لمتواط  عمى ما يجري في األقصى بصورة غير مسبوقة منذ االحتالؿ. ويتعرض الصمت العربي الرسمي ا
"لمغدر وسكينة االحتالؿ تغرس في صدر األقصى". وأضاؼ: "ال أظف  ،وفقًا ألبو محفوظ ،األقصى اآلف

أف الشعب األردني سيبخؿ عمى األقصى". ورفض أبو محفوظ بعض ما نسج حوؿ الميرجاف مف أقواؿ، 
راج الميرجاف عف سياقو، وقاؿ إف ميرجاف صرخة األقصى يعبر عف األشواؽ لألقصى، وطالب بعدـ إخ

كما يعبر عف االمتعاض لما يجري في ساحاتو، ويأتي في سياؽ نصرة األقصى والدفاع عنو، واالحتجاج 
 عمى ما يتعرض لو المسجد مف اعتداءات واقتحامات، ومكائد تنصب لو كمحاوالت تقسيمو زمانيًا ومكانياً 
في ظؿ الصمت الدولي. وبّيف أبو محفوظ أف الجماعة لـ تتخَؿ يومًا عف القدس وفمسطيف، ولـ تنساىا أو 

 تبتعد عنيا يومًا حتى تعود إلييا.

 43/01/4104، السبيل، عّمان

 
 المفاوضاتلعربية: ال مؤشرات إيجابية بشأن ا لدولاجامعة  

اليـو األربعاء، أنيا لـ تحصؿ عمى مؤشرات إيجابية أو  أكدت جامعة الدوؿ العربية،: مراد فتحي - القاىرة
 -حتى مقبولة حتى اآلف تفيد بحدوث بوادر ألي تقدـ ممموس عمى مسار المفاوضات الفمسطينية 

 اإلسرائيمية.
وقاؿ المتحدث باسـ األميف العاـ لمجامعة العربية السفير، ناصيؼ حتى، في تصريحات لو اليوـ عقب 

د مشاركتو ضمف وفد الجامعة العربية المشاركة في االجتماع الدوري الشيري بيف الوفد عودتو مف باريس بع
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الوزاري العربي ووزير الخارجية األمريكي جوف كيري، إف الجانب العربي ينتظر حدوث تقدـ، وىو األمر 
 الذي لـ يحدث حتى اآلف، حيث لـ نشعر بأي تقدـ يمكف أف نقوؿ عنو أنو ممموس أو مقبوؿ.

اؼ أف الواليات المتحدة األمريكية وعدت بالتحرؾ بداية مف شير يناير المقبؿ، في حاؿ عدـ أي تقدـ: وأض
 "أي بعد مرور ستة أشير مف انطالؽ المفاوضات المحددة سمفا بسقؼ زمني ال يتعدى التسعة أشير".

مسار  وأوضح أف واشنطف وعدت بطرح بعض األفكار العممية في ىذا الشأف لتحريؾ الجمود في
 المفاوضات.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 : تركيا تريد إلغاء اتفاقات التعاون مع الموسادتركيةصحيفة  

تدرس الحكومة التركية إلغاء اتفاقات العمؿ السرية ما بيف مخابراتيا والموساد  :وليد عوض -راـ اهلل 
تيامات ألنقرة بالكشؼ عف عدد مف اإلسرائيمي عمى ضوء تدىور العالقات بيف الدولتيف، وعمى خمفية ا

 الجواسيس لمموساد اإلسرائيمي، وتسميميـ إليراف.
األربعاء، فإف رئيس المخابرات التركية في طريقو  أمسووفؽ ما نقمتو مصادر إسرائيمية عف صحيفة تركية، 

يني "حيفة . ونقؿ عف صوأنقرة أبيبلرفع توصية لمحكومة التركية بوقؼ التعاوف المخابراتي ما بيف تؿ 
بأف رئيس جياز االستخبارات  األربعاءالتركية المقربة مف رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغاف  "شفؽ

( ىاكاف فيداف، مف المتوقع أف يقدـ قريًبا توصية إلى رئيس الحكومة التركية بإلغاء اتفاقات التركية )
 مع إسرائيؿ. السريةالعمؿ 

الحديث عف اتفاقات سمحت إلسرائيؿ بالعمؿ عمى األراضي التركية، وحسب وحسب الصحيفة التركية يدور 
إلى الحكـ، وشؽ طريقو  "أردوغاف"الصحيفة فإف تاريخ التعاوف المشترؾ بيف تركيا والموساد بدأ قبؿ وصوؿ 

 "الفانتـو"الحًقا وتطوير إلى مناورات عسكرية مشتركة بيف الجانبيف، واتفاقات لتحسيف وتطوير طائرات 
 والدبابات، وتعزيز التعاوف التكنولوجي.

الذي نقؿ النبأ عف الصحيفة التركية، األربعاء، أف االتفاؽ نص كذلؾ عمى  "العاشرة"وذكر موقع القناة 
السماح لعمالء الموساد بالدخوؿ والخروج مف المطارات التركية مف دوف الحاجة لممرور في مراكز فحص 

 الجوازات.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 انتياكيا لمقوانين الدولية فيمستمرة  "إسرائيل" مندوب السعودية الدائم لدى األمم المتحدة: 

اهلل يحيى الُمَعم ِمي مندوب السعودية الدائـ لدى األمـ  أحمد فتحى والسيد موسى: قاؿ عبد -نيويورؾ 
نكارىا لحقوؽ الشعب الفمسطيني المتحدة إف إسرائيؿ مازالت مستمرة في انتياكيا لمقوانيف الدولية  وا 

كما تستمر معاناة الشعب الفمسطيني في ظؿ غياب تحقيؽ حؿ ليذا الصراع وعجز عف ترجمة قرارات األمـ 
قامة دولتو إلى واقع فعمي عمى األرض مما ينعكس سمبا  المتحدة المؤكدة عمى حقوؽ الشعب الفمسطيني وا 

 ف في العالـ.عمى منطقة الشرؽ األوسط وعمى السمـ واألم
وأوضح الُمَعم ِمي، أف ذلؾ قد سمح إلسرائيؿ باالستمرار في سياساتيا االستيطانية واحتجاز آالؼ األسرى 
وانتياؾ حرمة األماكف المقدسة وتيجير المواطنيف الفمسطينييف خاصة في القدس الشريؼ واالستمرار في 

ت أنظار مجمس األمف دوف أف يتحرؾ المجمس سياسة الفصؿ العنصرية والتطيير العرقي، وكؿ ذلؾ يتـ تح
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ليتحمؿ مسئولياتو ويضع حدًا لالحتالؿ اإلسرائيمي الذي يكاد يكوف الوحيد القائـ في العالـ بعد انتياء عيود 
 االستعمار وانحسار سياسة التفرقة العنصرية.

يجابية ، بأف يتخمى عف التراخي في القياـ بداألمفوطالب مندوب السعودية الدائـ مجمس  ور أكثر فعالية وا 
استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي يشكؿ اليوـ كما شكؿ عبر العقود الماضية تيديدًا  أفلحؿ القضية وأف يدرؾ 

 خطيرًا لألمف والسمـ الدولييف؟.
تطالب المجمس وأعضاؤه بأف يمتزموا  وأنيامشيرًا إلى أف بالده كانت الراعي األوؿ لمبادرة السالـ العربية 

وليتيـ التاريخية واإلنسانية واألخالقية حتى ال يفقد العالـ أممو في السالـ وثقتو في مؤسسات العمؿ بمسئ
 الدولي المشترؾ.

 //الوفد، الجيزة، 
 
 العربية تستنكر مشروع قانون إسرائيمي منع التفاوض حول القدس الجامعة 

 الذيألربعاء، عف رفضيا واستنكارىا لمشروع القانوف عبرت األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية، ا :القاىرة
يتـ بموجبو منع التفاوض حوؿ القدس في  والذييعتـز الكنيست اإلسرائيمي )البرلماف( إصداره خالؿ أياـ، 

 أي تسوية نيائية مع الجانب الفمسطيني.
في تصريحات  وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة محمد صبيح،

 ."ىذا القانوف وضع لتخريب عممية السالـ"لمصحفييف األربعاء، إف 
والكنيست الذي يقرر في قضايا مصيرية لمحرب  اإلسرائيميةالقدس ليس نزىة ليذه الحكومة "وقاؿ صبيح إف 

 ."والسالـ في المنطقة
التي ال  اإلسرائيميةيذه الحكومة واعتبر أف إقرار مثؿ ىذا القانوف يأتي ضمف المواقؼ السياسية الواسعة ل

تريد عممية السالـ وال تريد حؿ الدولتيف وتتالعب في عممية السالـ والمفاوضات وتتبع مبدأ العالقات العامة 
 ."في تجميؿ الصورة فقط مف خالؿ مشاركتيا في المفاوضات

وج مف كافة قضايا المرحمة مشروع القانوف يعد أمرا خطيرا لمغاية عمى عممية السالـ لمخر "وقاؿ صبيح إف 
 ."النيائية مف المفاوضات وفي طميعتيا القدس الشرقية

 //رأي اليوم، لندن، 
 
 أن فمسطين ستظل القضية المركزية بالشرق األوسط تؤكدقطر  

القضية الفمسطينية ستظؿ القضية المركزية في الشرؽ األوسط ومصدر  أفأكدت دولة قطر  قنا: -نيويورؾ 
ممنطقة ولممجتمع الدولي إلى أف يتـ التوصؿ إلى الحؿ العادؿ والمستداـ الذي ينشده الجميع ليا، ولذا قمؽ ل

فإف دولة قطر عبرت عف الترحيب والدعـ لممبادرات الدولية إلعادة تنشيط عممية السالـ عمى أساس 
 المرجعيات المعروفة.

ية خالؿ القمة العربية المنعقدة بالدوحة في شير ما أكدتو مبادرة السالـ العرب إلىىذا الصدد  فيوأشارت 
مارس الماضي حيث جددت دعميا ليا والسعي مع المجتمع الدولي إلنجاحيا، واتخذت بشأنيا الدوؿ 

 العربية خطوات عممّية.
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السفيرة عمياء أحمد بف سيؼ آؿ ثاني المندوب الدائـ لدولة قطر لدى  ألقتوبياف لدولة قطر  فيجاء ذلؾ 
لمتحدة أماـ اجتماع المناقشة المفتوحة لمجمس األمف حوؿ الحالة في الشرؽ األوسط بما فييا قضية األمـ ا

 فمسطيف.
 //الشرق، الدوحة، 

 
 معونة عاجمة لغزة لتشغيل محطات الطاقة  تقدمتركيا  

الصعبة  نسانيةاإلأعمنت وزارة الخارجية التركية تقديـ مساعدات عاجمة لقطاع غزة، في ظؿ الظروؼ : أنقرة
المتواصؿ عمى القطاع، واالغالقات المصرية لمعبر  اإلسرائيميالتي يعيشيا أبناء القطاع، نتيجة الحصار 

 رفح.
"، مشيرة  اإلنساني( الوضع /ووصفت الخارجية التركية في بياف ليا األربعاء ) في القطاع بػ"المتأـز

دوالر بالتعاوف مع وكالة التعاوف والتنسيؽ التركية  ألؼ أف الرئاسة التركية قامت بتحويؿ مبمغ  إلى
 "تيكا"، لمحكومة الفمسطينية في قطاع غزة.

العاجمة لمقطاع مف الوقود الالـز لتشغيؿ محطات  االحتياجاتوبحسب البياف، فإف المبمغ المقدـ سيغطي 
 الشرب، والمستشفيات. مياهمحطات ضخ  فيمولدات الطاقة 

إطار مناشدة  فيقطاع غزة،  إلىآالؼ طف مف الدقيؽ  ررت الحكومة التركية تقديـ وفي السياؽ نفسو، ق
 تشريف ثاني /األوؿ مف نوفمبر فيوكالة "أونروا"، حيث سيتـ إرساؿ الشحنة األولى مف المساعدات الغذائية 

ة عالجية، كما تعكؼ تركيا حاليًا عمى تجييز مساعدات طبية تتضمف أجيزة ومعدات طبية وأدوي القادـ.
 .إرسالياولـ يعمف عف موعد 

 //قدس برس، 
 
 ألف فمسطيني يستفيدون من أضاحي "قطر الخيرية"  

مكتب فمسطيف، تنفيذ مشروع األضاحي في  -اختتمت "قطر الخيرية" : محمد جماؿ -القدس المحتمة 
قفة عرفة واستمر طيمة أياـ عيد الضفة الغربية والقدس المحتمة والذي بدأت التحضيرات لتنفيذه مف يوـ و 

ألؼ مستفيد في محافظات الضفة الغربية والقدس، بتكمفة  األضحى المبارؾ ليستفيد منو ما يقارب 
 ألؼ لاير قطري. إجمالية وصمت إلى 

 //الشرق، الدوحة، 
 
 شامل مع الفمسطينيين التفاقكيري يستوضح من نتنياىو استعداده "ىارتس":  

رئيس  أفذكرت صحيفة "ىآرتس" في عددىا الصادر اليوـ  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو  -هلل راـ ا
 جوف كيري. األمريكيبنياميف نتنياىو سيمتقي اليـو في روما وزير الخارجية  اإلسرائيميةالحكومة 

وما سيستغرؽ ووفقا لمصحيفة فإف المقاء بينيما الذي سيبدأ في حوالي الساعة الثانية عشرة حسب توقيت ر 
 ليس اقؿ مف سبع ساعات حسب الجدوؿ الزمني المعمف ليذا المقاء.

مف ىذا المقاء سيخصص لمسألة المفاوضات مع الفمسطينييف، في  األكبرالجزء  أف"ىآرتس"  وأضافت
والتي ستؤدي في  إلييامحاولة مف كيري الستيضاح موقؼ نتنياىو حوؿ التسويات التي ىو مستعد لمتوصؿ 

 شامؿ مع الفمسطينييف. اتفاؽ إلىالمطاؼ نياية 
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جانب  إلى اإليرانييبحث الرجالف الممؼ  أفلمسألة المفاوضات مع الفمسطينييف، مف المقرر  وباإلضافة
في مصر، عمى الرغـ مف تفضيؿ كيري الحديث مع نتنياىو حوؿ الممؼ  واألوضاعالممؼ السوري 

 الفمسطيني بشكؿ خاص حسب الصحيفة.
كيري  أف إاليفة إلى انو عمى الرغـ مف عدـ تحقيؽ المفاوضات ألي إنجاز فعمي لغاية اآلف، الصح وأشارت
ىذه  انطالؽشيدا تكثيفًا لممفاوضات بيف الطرفيف وانو منذ  األخيريف األسبوعيفعف رضاه بأف  أعرب

ثة منيا جمسة مفاوضات بيف الفريقيف عقد ثال مف شير تموز الماضي تـ عقد  المفاوضات في الػ
 .األخيرةالخمسة  األياـفي 

 //القدس، القدس، 
 
 من زيارة غزة أوروبياً  ع وفدا برلمانياً ناالحتالل يم 

قالت رئيسة الوفد األلماني األوروبي اينير كوستيو إنيا أصيبت بخيبة أمؿ مف قرار : صفا –بمفاست 
 رة لقطاع غزة نياية الشير الجاري.السمطات اإلسرائيمية بمنع الوفد مف زيارة رسمية كانت مقر 

تشريف األوؿ/ أكتوبر الجاري تحظى بدعـ كامؿ مف  -وأضافت أف ىذه الزيارة التي كانت مقررة بيف 
رئيس البرلماف األوروبي، مشيرة إلى أنو رغـ تدخالت رئيس البرلماف األوروبي وبرلمانييف آخريف، إال أف 

 ية مف زيارة رسمية إلى بمد فيو نسبة عالية مف الفقر.السمطات اإلسرائيمية تمنع وفدا رسم
ونقمت وكالة )وفا( عف كوستيو تأكيدىا أف ىذا القرار يبعث عمى األسؼ وال يستند إلى أي أساس، قائمة إف 
"زيارتنا كانت ستتـ تحت رعاية أونروا وستركز عمى الخدمات العامة الحيوية كالمدارس والمراكز الصحية 

الغذاء، وتـ ترتيب زيارة لمبرامج الممولة مف االتحاد األوروبي، وعقد لقاءات تربوية مع طمبة ومراكز توزيع 
 مسيحييف".

وأضافت أنو تـ اليوـ التصويت في البرلماف األوروبي لمساعدة الفمسطينييف وعممية السالـ وأونروا بمبمغ 
لمانييف األوروبييف أمرا ال مبرر ، وىذا يجعؿ مف قرار منع البر مميوف دوالر لعاـ  يصؿ إلى 

 لو.
وقالت إنيا طمبت مف رئيس البرلماف األوروبي ومفوضية السياسات الخارجية في االتحاد األوروبي كاثريف 

 آشتوف إثارة المسألة مع السمطات اإلسرائيمية و"أف نواصؿ ميمتنا".
 الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي.وأكدت أف مجموعة العمؿ التابعة لموفد ستثير القضية مع الحكومات و 

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 السالم دعم القوي لعممية الواصل نساألوروبي: رئيس مجمس االتحاد  

والرئيس الفمسطيني محمود  مؤتمر صحفي عقدهفي  ىيرماف فاف رامبوى األوروبيرئيس مجمس االتحاد قاؿ 
إف االتحاد األوروبي يعي تماما التحديات التي يواجييا الفمسطينييف "اعيما، عقب اجتمعباس في بروكسؿ 

واإلسرائيمييف، وربما البعض يفكر أنو في أوقات الغموض فإف مف األسمـ المجوء إلى المعادالت القديمة، 
ف المشاكؿ نمت بشكؿ كبير اليوـ أك ثر مف أي لكنيـ ينسوف أنو لـ يتـ تحقيؽ تقدـ في السنوات األخيرة، وا 

 وقت مضى.
وأضاؼ أف الرؤية والشجاعة أساسيتاف إذا كاف عمينا أف نتخطى العقبات التي تعيؽ الطريؽ نحو حؿ دائـ 

 وعادؿ، فاألبعاد معروفة وعمى الطرفيف أف يقدما التنازالت.
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ييدد وشدد عمى أف زيارة الرئيس عباس تأتي بمحظة دقيقة في الشرؽ األوسط، فالصراع الرئيس في سوريا 
استقرار البمداف المجاورة، وأف النياية يجب أف توضع لمعنؼ والمعاناة، واالتحاد األوروبي يحث جميع 

اإليجابية لدعوة مجمس األمف الدولي لمؤتمر لمسالـ في جنيؼ، قبؿ نياية تشريف  لالستجابةأطراؼ الصراع 
 الثاني نوفمبر.

لشالؿ الدـ الرىيب والخروقات الكبيرة الفظيعة لحقوؽ  وأكد رامبوى أف حال سياسيا يمكنو فقط أف يضع حدا
اإلنساف، والمنطقة يجب أف تصؿ إلى تفاىـ حوؿ مستقبميا، عمى أساس االحتراـ المتبادؿ والتعاوف والتبادؿ 

 السممي.
إقامة دولة فمسطينية  - ال شؾ في أف ىكذا إطار يأتي التقدـ في عممية السالـ في الشرؽ األوسط"وقاؿ: 
ف إسرائيؿ وفمسطيف يمكنيما  -إلى جانب إسرائيؿ بسالـ وأمف تعيش أكثر إلحاحا مف أي فترة ماضية، وا 

 ."المساىمة في تعزيز االستقرار اإلقميمي مف خالؿ حؿ المشاكؿ بينيما
وأضاؼ رئيس االتحاد األوروبي أف الوصوؿ إلى ىكذا تسوية ليس فقط مف مسؤولية األطراؼ، لكف يجب 

ا لممجموعة الدولية، فالمواطنيف الفمسطينييف العائالت الفمسطينية يجب أف يعطوا في النياية أف تكوف التزام
الحؽ بالعيش بسالـ وازدىار في ظؿ دولة فمسطينية ذات سيادة، والمواطنيف اإلسرائيمييف والعائالت 

 اإلسرائيمية يجب أف يكوف ليا الضمانات بأنيـ يستطيعوف العيش بأمف.
اعة الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياىو لتجديد المفاوضات، إف االتحاد األوروبي يدعـ وتابع 'أحيي شج

ذلؾ بقوة وىو عمى االستعداد في المساعدة بعممية وفؽ ما يتطمبو األمر وأف يساىـ في تنفي القرارات التي 
 ."يتـ التوصؿ إلييا

جيات النظر أثناء المحادثات حوؿ القضايا أنا ممتف جدا لمرئيس عباس حوؿ التبادؿ الثري لو "وقاؿ رامبوى 
ذات األىمية المصيرية، وقد أعدت تأكيد دعـ االتحاد األوروبي لمسمطة الفمسطينية كأكبر داعـ وشريؾ 

 ."أساسي في جيود بناء الدولة، وأكدت لو أف االتحاد سيواصؿ دعمو القوي لعممية المفاوضات
كمؿ لضماف مستقبؿ مف السالـ والعدالة لمشعب الفمسطيني في وأثنى عمى التزاـ الرئيس عباس وجيوده بال 

 الدولة الفمسطينية.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 الفمسطينية : ال صحة لما أثير حول إىدار أموال قّدمت لمسمطةأوروبيمصدر  

، بأف ما ورد في صحيفة أمس"وفا" أفاد مصدر أوروبي في تصريح لػ :وفا -القدس المحتمة  - بروكسؿ
ىدار أمواؿ أوروبية قّدمت لمسمطة  "الصنداي تايمز"، وما أثير في وسائؿ اإلعالـ حوؿ وجود فساد وا 

 الفمسطينية، ال أساس لو مف الصحة.
وأضاؼ المصدر أف ىذا التقرير الذي أشير لو، صادر عف جمعية المدققيف األوروبييف، وسيتـ نشره بشكؿ 

 ؿ األسابيع المقبمة، موضحا أف التقرير اآلف في مراحؿ اإلعداد النيائي.عمني خال
وشدد المصدر عمى أف االتحاد األوروبي يعمؿ مع السمطة عمى مدار سنوات، وأف ىناؾ آليات رقابة 
وتدقيؽ تضمف بأف األمواؿ األوروبية تصرؼ بكؿ شفافية، وفي األوجو المتفؽ عمييا، وليس ىناؾ ما يدعو 

ر شبيات حوؿ فساد مالي في ىذا اإلطار، بؿ إف االتحاد األوروبي يرحب بالتقدـ الذي حققتو السمطة أو يثي
 الفمسطينية في مجاؿ إدارة الماؿ العاـ، وىو ما يشيد بو كؿ المانحيف.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 ون في مشروع ىوريزون يتيح مواصمة التعا : سنجد حالً "إسرائيل"يطمئن  األوروبياالتحاد  

، عف مسؤوال رفيع المستوى في المفوضية األوروبية  قالت صحيفة ىآرتس في عددىا الصادر صباح اليـو
زار إسرائيؿ مؤخرا أبمع الجانب اإلسرائيمي أف االتحاد األوروبي سيجد حال يتيح استمرار التعاوف مع إسرائيؿ 

غـ مف القيود التي سبؽ وأف أعمف عنيا االتحاد األوروبي ، عمى الر في المشروع العممي ىوريزوف 
عمى الشركات والمراكز البحثية والعممية العاممة في المستوطنات اإلسرائيمية وراء الخط األخضر والتي 

وىو ما ىدد بخسارة مراكز األبحاث العممية  تصبح سارية المفعوؿ بدءا مف شباط القادـ في العاـ 
 مميوف دوالر سنويا. يال يفوؽ الػاإلسرائيمية تمو 

 //، عرب
 
 إسرائيمي حول التسوية مع إيران - كييأمر تباين  

خرج وزير الخارجية األميركي جوف كيري ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف : رويترز - أ ب –روما 
يراف، إذ حّض األوؿ عمى مف اجتماع في روما أمس، بموقفيف متباينيف حوؿ الممؼ النووي إل نتنياىو

 تفكيكو بالكامؿ، فيما طالب الثاني طيراف بإثبات طابعو السممي.
، لكف مع عيوف مفتوحة عمى مصراعييا، مدركيف أف ثمة أىمية دبموماسيةسننتيج مبادرة "وقاؿ كيري: 

مج نووية، إلى حيوية بالنسبة إلى إيراف لترقى إلى مستوى المعايير التي تستجيب ليا دوؿ أخرى لدييا برا
نحتاج إلى أف نعرؼ أف ثمة تدابير تُتخذ، ". وأضاؼ: "أنيا تثبت أف برامجيا )النووية( ذات طابع سممي

. "توضح تمامًا وبما ال يدعو لشّؾ وفي شكؿ مضموف بالنسبة إلى العالـ، أف أي برنامج تنفذه طابعو سممي
ذلؾ أفضؿ لمجميع في شكؿ واضح، ونبحث عف ، فودبموماسيإذا أمكف تسوية األمر في شكؿ مرٍض "وزاد: 

 ."فرصة لتحقيؽ ذلؾ
إيراف يجب أال تممؾ قدرات تسمح نووي، أي أال تممؾ أجيزة طرد "لكف نتانياىو حدد شروطًا قاسية، قائاًل: 

مركزي لتخصيب اليورانيوـ، وال منشأة )في آراؾ( تعمؿ بالماء الثقيؿ إلنتاج بموتونيـو الذي ُيستخدـ فقط 
مواد انشطارية )جمعوىا مف خالؿ التخصيب بنسبة ". وكرر مطالبتو اإليرانييف بتدمير "أسمحة نووية لصنع
 ."ألغراض عسكرية -في المئة(، وأال يممكوا منشآت نووية محصنة، )وىي( تحت األرض لسبب واحد  

، لكنو رّجح أف تكوف "ةصفقة جزئية تبقي ىذه القدرات إليراف، يشّكؿ صفقة سيئ"واعتبر نتانياىو أف إبراـ 
أوافؽ الرأي أف "مف التوصؿ إلى اتفاؽ مع طيراف. وأضاؼ:  "قريبة جداً "الدوؿ الست المعنية بممفيا النووي 

 ."اليدؼ ىو تحقيؽ ذلؾ سمماً 
 //الحياة، لندن،  

 
 تفتتح فرعًا ليا في الناصرة  تكساسجامعة  

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية في عددىا  :وةترجمة غساف حال - القدس دوت كوـ - راـ اهلل
فرع ليا في مدينة الناصرة، تحت اسـ "حـر  افتتاح، قررت األميركيةجامعة تكساس  أف، األربعاءالصادر 

 طالب وطالبة. السالـ" لتضـ 
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لعالـ فرعًا ليا في ستفتح جامعة رائدة في ا األولىانو ولممرة  إلى، اإلسرائيميمجمس التعميـ العالي  وأشار
في  األـمدينة عربية، بحيث يحصؿ الطمبة الذيف يكمموف دراستيـ الجامعية فييا عمى شياداتيـ مف الجامعة 

 الواليات المتحدة.
في مقر رئيس الدولة العبرية  األربعاءيتـ  أف، ومف المقرر وسيفتتح الحـر الجامعي في العاـ 

 الجامعة. ةإلقامشمعوف بيرس، توقيع االتفاؽ 
 //القدس، القدس، 

 
 "إسرائيلـ"أكثر عشر منظمات أمريكية معادية لتنشر قائمة تضم  أمريكيةمنظمة  

نشرت منظمة أمريكية تدعى "االتحاد ضد التشيير" ىذا األسبوع قائمة ضمت عشر  :معا – بيت لحـ
مريكية عداء إلسرائيؿ وأكثر المنظمات منظمات وصفيا تقرير االتحاد المؤيد إلسرائيؿ بأكثر المنظمات األ

تأثيرا ونشاطا في مجاؿ نزع الشرعية عف إسرائيؿ حيث تعرض ىذه المنظمات لمجميور األمريكي إسرائيؿ 
 في صورة خاطئة ومضممة ومف وجية نظر واحدة.

وبنظره سريعة عمى قائمة االتحاد ضد التشيير يمكف مالحظة وجود منظمة " أصدقاء سفيؿ في شماؿ 
أمريكا" التي تقترح وتنظـ رحالت وجوالت ميدانية في فمسطيف وكذلؾ يمكف مالحظة منظمة " الصوت 
الييودي مف اجؿ السالـ " التي تطالب بإنياء االحتالؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

 الشرقية وتدعـ رافضي الخدمة العسكرية.
المتيمة إسرائيميا بالعمؿ مع " اإلرىابييف" الدوؿ التي تمنح  "وتضـ القائمة أيضا منظمة " 

حصانة "لإلرىابييف " مثؿ إيراف وقطاع غزة وتبنت ىذه المنظمة إعالف القاىرة الخاص بإنياء الفصؿ 
العنصري اإلسرائيمي " االبارتيايد اإلسرائيمي" والذي يدعو إلى مقاطعة إسرائيؿ وتضـ القائمة أيضا طائفة " 

كارتا " التي تصفيا إسرائيؿ بالمتطرفة والتي تسعى بكؿ جيد إلدانة إسرائيؿ في جميع المحافؿ  يناطور 
الدولية وال تعترؼ بوجود الكياف الصييوني كما تسمي "إسرائيؿ" ويؤمف مريدو ومؤيدو ىذه الطائفة باف 

بر تحديا لبقية األمـ المسيح المنتظر ىو مف يقيـ دولة إسرائيؿ لذلؾ ما ىو قائـ حاليا غير شرعي يعت
 وتسبب بالكثير مف الحروب والعمميات التفجيرية.

"، " وشممت القائمة منظمات أخرى مثؿ " منظمة مسمميف أمريكاف ألجؿ فمسطيف " ومنظمة " 
لو عرؼ األمريكاف"، مجمس العالقات العامة اإلسالمي "، طالب مف اجؿ العدالة في فمسطيف "، الحممة 

 نياء االحتالؿ اإلسرائيمي ".األمريكية إل
وأخيرا اتيـ تقرير " االتحاد ضد التشيير" المنظمات المعادية إلسرائيؿ التي أوردىا في قائمتو بتمويؿ وتنظيـ 
حمالت المقاطعة عمى إسرائيؿ وشف الحمالت المنظمة عمى إسرائيؿ والمشاركة في المظاىرات والمحافؿ 

 المناىضة إلسرائيؿ.
 //بارية، وكالة معا اإلخ

 
 : قوة "إسرائيل" العسكرية تتزايد يوًما بعد يوم مقابل عجز عسكري عربيبوليسيفورين  

نشرت صحيفة فوريف بوليسي األمريكية مقااًل ذكر فيو الكاتب ستة أسباب لما اعتبره تراجًعا ألىمية منطقة 
 لخارجية.الشرؽ األوسط بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية ولسياساتيا ا
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 -الكاتب والمحمؿ األمريكي المتخصص في شؤوف الشرؽ األوسط  -يرى كاتب المقاؿ "آروف دافيد ميمر" 
أف األسباب التقميدية النخراط واشنطف وتدخميا في المنطقة تغيرت، حيث كاف التدخؿ األمريكي في الشرؽ 

النفط في دوؿ الخميج وكذلؾ حماية األوسط يبرر بحجج مف قبيؿ احتواء النفوذ الروسي أو تأميف مصادر 
أمف "إسرائيؿ"، إلى جانب أسباب أخرى مثؿ مكافحة "التطرؼ واإلرىاب"، و"بناء الديمقراطية"، وىي العوامؿ 

 التي تراجعت في الفترة األخيرة لعدة أسباب.
ص مف خيار التدخؿ فبشأف مكافحة "اإلرىاب"، يرى الكاتب أف سياسة أوباما المتبعة منذ فترة بيذا الشأف تقم  

المباشر، وتعطي أىمية كبيرة لخيار "الطائرات دوف طيار" الذي يرى الكاتب أنيا آتت أكميا، كما ذكر 
 الكاتب أف الواليات المتحدة قد نجحت بنسبة ما في تفكيؾ القيادة المركزية لتنظيـ القاعدة بأفغانستاف.

أصبحت قوية وأكثر استقالاًل مف أي وقت مضى، فقوة  وبالنسبة لػ"إسرائيؿ"، فقد رأى الكاتب أف "إسرائيؿ"
"إسرائيؿ" العسكرية تتزايد يوًما بعد يوـ بفضؿ الدعـ األمريكي المستمر ليا، في مقابؿ عجز عسكري عربي، 
مما يجعؿ مف "إسرائيؿ" الكياف األقوى واألكثر أمًنا في المنطقة، أكثر مما كانت عميو في أي وقت مضى، 

ألي خطر وجودي فإنيا ستتصرؼ بشكؿ أحادي دوف العودة إلى واشنطف، وىو ما يقمؿ  وفي حاؿ تعرضيا
 مف أىمية "أمف إسرائيؿ" كمبرر لموجود األمريكي في المنطقة.

ويشير الكاتب إلى أف مف مالمح السياسة الخارجية الجديدة لمواليات المتحدة حياؿ منطقة الشرؽ األوسط 
ع الخالفات والصراعات التي تعيشيا منطقة الشرؽ األوسط، حيث بات توجييا إلى خيار جديد لمتعامؿ م

واضًحا اعتماد الواليات المتحدة عمى الحوار في معالجة القضية السورية مف خالؿ إصرارىا عمى مؤتمر 
، وكذلؾ بالنسبة لمممؼ النووي اإليراني، وىو ما يفيـ عمى أف أمريكا بدأت تتوجو نحو اختيار القوة جنيؼ 

 اعمة والدبموماسية بدياًل عف الوجود المباشر في المنطقة.الن
 //وطن، واشنطن، 

 
 
 

 حالة من القمق والتوتر بسبب تصاعد العمميات في الضفة وسط عجز أمني تعيش"إسرائيل"  76
 انشػغمت األوسػاط األمنيػة والعسػكرية الصػييونية بإغتيػاؿ: ترجمة مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفّية

"محمػػد عاصػػي"، مػػف راـ اهلل، وىػػو متحصػػف فػػي كيػػؼ ضػػمف حػػدود قريػػة بمعػػيف، وخػػاض اشػػتباكًا مػػع قػػوات 
ساعات حتى اغتالتو، حيث استخدمت في عمميتيا طائرة أباتشي، قامت بعممية استطالع لممنطقػة  3الجيش 

 التي يتواجد فييا، ودلت الجنود عمى مكاف الكيؼ.
ي قيػادة المنطقػػة الوسػػطى لمجػػيش الصػػييوني، أّف "عاصػػي" مطمػػوب فػي ىػػذا السػػياؽ، أوضػػح ضػػابط كبيػػر فػػ

منذ عاـ لمسؤوليتو عف عممية العبوة الناسفة في "تؿ أبيب" خالؿ الحرب األخيرة عمى قطاع غزة، حيػث لجػأ 
فػػي اغتيالػػو لمػػا أسػػماىا "طنجػػرة الضػػغط"، وىػػي طريقػػة عنيفػػة وشػػديدة القسػػوة ال تسػػتخدـ سػػوى فػػي حػػاالت 

لخطػػوة األولػػى بالطمػػب منػػو عبػػر مكبػػرات الصػػوت المحاصػػر تسػػميـ نفسػػو، وفػػي حػػاؿ رفػػض نػػادرة، تتمثػػؿ ا
وبادر إلطالؽ النار ترد القوات المحاصرة عمى النيراف بإطالؽ النػار بإتجاىػو وجػدراف المبنػى الػذي يتحصػف 

صػػػواريخ بداخمػػو، وفػػي حػػاؿ لػػـ يستسػػمـ تسػػتخدـ القػػوة المياجمػػػة عػػدة وسػػائؿ قتالّيػػة كػػإطالؽ قنابػػؿ يدويػػة و 
مضادة لمدروع، وفي حاؿ كاف المبنى محصنًا يجري اإلنتقاؿ لمراحؿ أخرى كالجرافات الضخمة ليدـ المبنى 

 عمى رأس المسمح بشكؿ بطيء، يمنحو فرصة لخروج وتسميـ نفسو.
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مف ناحيتو، لفت وزير الحرب الصػييوني "موشػيو يعمػوف" إلػى أّف العمميػة تػدؿ عمػى أّف اإلسػتيانة واستسػياؿ 
ؿ الييػود ننظػػر لػو بعػيف الخطػػورة، مشػيرًا إلػى أّف الظػػروؼ واألجػواء السػائدة فػػي الضػفة الغربيػة أدت لمثػػؿ قتػ

ىذه األعماؿ، ويمكف أف تكوف موجة مف العمميات التي سػنواجييا، لكػف ال يوجػد إشػارات تشػير لثػورة شػعبية 
ش يتعامػؿ مػع موضػوع رشػؽ الحجػارة أو انتفاضة ثالثة، سواء مػف حيػث الدافعيػة واإلسػتعداد والتنظػيـ، والجػي

 عمى المستوطنيف والجنود بأنيا "موجة" كحالة استثنائية.
مػف جيتػػو، رأى المحمػػؿ العسػكري الصػػييوني "روف بػػف يشػاي" فػػي اليجمػػات األخيػرة منحنػػى خطيػػرًا ومنحػػدرًا 

مػػف العمميػػات لػػـ يجػػر الفمسػػطينيوف فييػػا الصػػياينة إلنتفاضػػة ثالثػػة، وتفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ مزيػػد مػػف نػػوع جديػػد 
يعتػد "الشػػاباؾ" والجػيش عمػػى وقوعيػا منػػذ سػنوات طويمػػة، الفتػًا إلػػى أّف اليجمػات األخيػػرة واألوضػاع األمنّيػػة 
والسياسّية القائمة يمكف أف تؤدي لثورة شعبّية كبيػرة، وقػوات األمػف لػيس لػدييا صػورة واضػحة حػوؿ دوافعيػا، 

يجعمنػا نتسػاءؿ: ىػؿ الفمسػطينيوف يحػاولوف سػحبنا بػبطء  صياينة في فترة قصػيرة محػدودة، 3متسائال: مقتؿ 
 لمنحدر خطير نحو انتفاضة ثالثة؟.

 
 انتفاضة صامتة

واعتبػػػر "بػػػف يشػػػاي" أّف المنطقػػػة فػػػي حالػػػة "انتفاضػػػة صػػػامتة"، وفقػػػًا لبيانػػػات جيػػػاز "الشػػػاباؾ" شػػػيريًا حػػػوؿ 
ت اعتقػػاؿ ليميػػة بشػػكؿ شػػبو يػػومي، عمميػات الفمسػػطينييف ضػػد المسػػتوطنيف، والعمميػػات المسػػتمرة لتنفيػذ عمميػػا

بيدؼ منع وقوع أي ىجمات خاصًة عمميات اإلختطاؼ، موضحًا أّنو في الوقت ذاتو ىناؾ انخفاض واضػح 
في عدد التنبييات بإمكانية وقوع عمميات خالؿ األشير األخيرة، وربما كاف لألسرى الػذيف يػتـ اإلفػراج عػنيـ 

 ر األكبر بتنظيـ شبكات واإلتصاؿ بيا لتنفيذ محاوالت خطؼ.خاصة مف أطمؽ سراحيـ بصفقة التبادؿ الدو 
يجػاد دوافػع  ولفت إلى أف عمميات الجيش األخيرة، ومقتؿ عدد مػف الفمسػطينييف، تزيػد مػف مسػتوى الكراىيػة وا 
لتنفيذ عمميات، وبعض ما يحدث في الضفة ناجـ عف محاوالت مف حماس إلشعاؿ المنطقة، بيدؼ الخػروج 

تعيشيا في غزة، وخشيتيا مػف المفاوضػات السياسػية الجاريػة، معتبػرًا أّف ىنػاؾ مسػتوطنوف مف الضائقة التي 
يعممػػوف لػػدوف قصػػد لصػػالح حمػػاس مػػف خػػالؿ اقتحامػػاتيـ المتكػػررة لممسػػجد األقصػػى، وتزايػػد عمميػػات "دفػػع 

 الثمف" ضد الفمسطينييف في المناطؽ.
روؼ"، أّف سمسػػػمة العمميػػػات األخيػػػرة فػػػي ومػػػف جانبػػػو، يػػػرى المتخصػػػص فػػػي الشػػػؤوف الفمسػػػطينّية "آفػػػي سػػػخا

الضػػػفة ىػػػي نػػػوع جديػػػد ال حمػػػوؿ لػػػدى أجيػػػزة األمػػػف بشػػػأنيا، ألنيػػػا ناجمػػػة عػػػف أعمػػػاؿ فرديػػػة غيػػػر منظمػػػة، 
ويصعب تحديد مسارىا وأىدافيا حتى المحظة، خاصػًة وأنػو يػتـ اسػتخداـ أدوات بدائيػة فييػا، توجػد منيػا بكػؿ 

يجاد حؿ، وبالتالي منزؿ، وليست بحاجة ألي جيد لجمبيا، مع تبرًا أّنو مف الصعب التعامؿ مع ىذا التحدي وا 
 فإف تسمسؿ األحداث يبعث عمى القمؽ، لكنيا ليست مقدمة لإلتجاه الشديد نحو تنفيذ عمميات مترابطة.

مف جيتو، اعتبر الخبير العسكري الصييوني "أليكس فيشماف"، أّف "إسرائيؿ" تحتفظ بتجربػة ُمػرة مػع األسػرى 
ديف إلػػى قطػػاع غػػزة، ألنيػػـ بػػاتوا أشخاصػػًا مركػػزييف فػػي الوحػػدة الخاصػػة التػػي أنشػػأىا الػػذراع العسػػكري المبعػػ

لحماس لتجديد العمميات في الضفة الغربية، حيث تشتغؿ ىػذه الوحػدة بإنشػاء خاليػا، وتحويػؿ أمػواؿ ووسػائؿ 
كػػػًا التػػػي يطاردىػػػا الجػػػيش قتاليػػػة، ونقػػػؿ توجييػػػات لتنفيػػػذ عمميػػػات فػػػي الضػػػفة، عبػػػر البنػػػى التحتيػػػة األشػػػد فت

 و"الشاباؾ" ىناؾ.
وزعـ "فيشماف" أّنو توجد في غزة جيات التنفيذ التي تستخدميا حمػاس فػي الضػفة، لكػف العقػؿ والمػاؿ يأتيػاف 
مف تركيا، حيػث يقػؼ فػي قمػة اليػـر أسػير محػرر آخػر ىػو "صػالح العػاروري"، وىػو منسػؽ عمميػات الوحػدة 
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ـ موجيػػًا عممػػو عمػػى "إسػػرائيؿ" فػػي الضػػفة برعايػػة السػػمطات التركّيػػة، الخاصػػة لحمػػاس فػػي غػػزة، ويعمػػؿ اليػػو 
الفتػػػًا إلػػػى أّف حمػػػاس تبػػػذؿ جيػػػدًا خاصػػػًا فػػػي الشػػػير األخيػػػر لتثػػػوير الضػػػفة الغربّيػػػة، فػػػي محاولػػػة إلفشػػػاؿ 
ضعاؼ أبو "مازف" والمػس بػػ"إسرائيؿ"، ومركػز األحػداث المسػجد األقصػى الػذي حػدثت  التفاوض السياسي، وا 

 ر األخير أكثر اإلضطرابات العفوية.حولو الشي
 

 التنسيق األمني
ونقػػػؿ "فيشػػػماف" عػػػف جيػػػات أمنيػػػة صػػػييونية زيػػػادة فػػػي محاولػػػة إشػػػعاؿ الشػػػارع عبػػػر أحػػػداث إطػػػالؽ النػػػار 
واسػػتعماؿ الشػػحنات الناسػػفة، لكنيػػا ال تالحػػظ يػػدًا موجيػػة، رغػػـ وجػػود زيػػادة دائمػػة لمنشػػاط الشػػعبي العنيػػؼ، 

 ـ لو أكثر مف يد ورجؿ في ىذا اإلتجاه.ونشاط األسرى المفرج عني
فػػػي ذات السػػػياؽ، أوضػػػح كبيػػػر المحممػػػيف الصػػػياينة "داف مرغميػػػت"، أّف الشػػػارع الفمسػػػطيني يغمػػػي، رغػػػـ أف 
"إسػػرائيؿ" الرسػػمية تػػدعي بػػأف الحػػديث ال يػػدور عػػف أعمػػاؿ مخطػػط ليػػا، وىػػذا صػػحيح، فمػػف جيػػة ال يمكػػف 

ال يوجػػد خػػط بيػػاني، ولكػػف يتػػراكـ بإسػػتمرار مخػػزوف النقػػاط تجاىػػؿ تكػػاثر عمميػػات العنػػؼ، ومػػف جيػػٍة أخػػرى 
التػػي تػػػدؿ عمييػػا، فمػػػاذا يجػػري ىنػػػا؟. وأشػػار "مرغميػػػت" إلػػى أّف العممّيػػػات تحصػػؿ فػػػي ظػػؿ التعػػػاوف األمنػػػي 
الصييوني الفمسطيني لمقضاء عمى الشبكات المسمحة في أجندتيا وبنجاح، وليس ىناؾ مف تغيير في سموؾ 

ة، بؿ توجد مؤشرات عمى أنو يظير انخفاض في مستوى تمسكيـ بتقديـ المساعدة في قوات األمف الفمسطيني
ىػػذا المجػػاؿ. واعتبػػر أّف العممّيػػات التػػي سػػجمت فػػي األشػػير األخيػػرة، ليسػػت مػػؤطرة، فيػػي ثمػػة أفعػػاؿ ألفػػراد، 

وضػػحًا أّف لكنيػػا عنػػدما تغمػػي فػػي الشػػارع الفمسػػطيني، فإنيػػا تعكػػس اإلسػػتياء المتعػػاظـ، وفػػي نيايػػة النيػػار، م
اإلنتفاضتيف لػـ تنػدلعا كنتيجػة قػرار مػف "ياسػر عرفػات"، بػؿ مػف اسػتيقاظ الجميػور فػي ميػداف المدينػة، وجػره 

مػػػف المفاوضػػػات برعايػػػة  7لمقيػػػادة لتبنييػػػا، كمػػػا أف "أبػػػو مػػػازف" لػػػف ينزلػػػؽ إلنتفاضػػػة حتػػػى نيايػػػة األشػػػير الػػػػ
 اإلنتفاضة بالجممة.األمريكييف، لكف أفعااًل فردية كيذه تعد التربة إلستئناؼ 

مػػػف جانبػػػو، أعػػػرب ضػػػابط رفيػػػع المسػػػتوى فػػػي تشػػػكيمة الضػػػفة الغربيػػػة عػػػف قمقػػػو الكبيػػػر إزاء تنػػػامي سمسػػػمة 
العمميات المسمحة في األسابيع األخيرة في مناطؽ الضفة الغربية، الفتًا إلى أف تسمسؿ األحػداث مثيػر لمقمػؽ 

لعمميات ضد أىداؼ صييونية، ويساعد عمػى إيجػاد فػرص في ظؿ زيادة الحماسة والدافعية لتنفيذ مزيدًا مف ا
لتنفيػػػػذ المزيػػػػد مػػػػف العمميػػػػات. وأّكػػػػد الضػػػػابط أّف المنظومػػػػة األمنيػػػػة مسػػػػتغربة مػػػػف تواصػػػػؿ العمميػػػػات بشػػػػكؿ 
متسمسؿ، وأشارت إلى أف الدافع الرئيسي ليا ىو الجػو العػاـ لمنػاطؽ الضػفة، مػا يخمػؽ حماسػة لتنفيػذ المزيػد 

وط تػػربط األحػػداث ببعضػػػيا. وأضػػاؼ أّف التشػػكيمة تسػػػتعد لتكػػريس جيػػود عناصػػػرىا منيػػا، وال يوجػػد أي خيػػػ
لإلستعداد لعدد مف السيناريوىات المتوقعة والمرتبطة بنياية المفاوضات، ألف أّي انفجار فييا قد يؤدي لخمؽ 

يػػـو فػػي حالػػة مػػف اليػػأس، وفقػػداف سػػيطرة السػػمطة، ولػػو حصػػؿ اتفػػاؽ فإنػػو سػػيؤدي إلزالػػة القيػػود المفروضػػة ال
 الضفة.

 معيد ىرتسيميا متعدد المجاالت
 44/01/4104، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 4945الترجمات العبرية 
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يحيؽ بالفمسطينييف في سوريا خطر الموت الداىـ. خطر مضاعؼ بصفتيـ فمسطينييف. ثمة أوضاع تصػبح 
أنا ثانويػػا. شػػاذًا. ىنػػاؾ آالؼ عػػدة مػػف البشػػر محاصػػروف بإحكػػاـ، عػػدا القصػػؼ فييػػا السياسػػة نافمػػة، أو شػػ

والقػػػنص واالقتحامػػػات، فػػػال يصػػػميـ الغػػػذاء والمػػػاء، لدرجػػػة أنػػػو اسػػػتعيدت منػػػذ أيػػػاـ فتػػػوى إجػػػازة أكػػػؿ القطػػػط 
والكالب. وحدىـ الفمسطينيوف ُيدَعوف ألكؿ القطط والكالب! تمؾ ىي حاؿ مخػيـ اليرمػوؾ فػي دمشػؽ، وحػاؿ 

ره مف أماكف وجودىـ. اغمبيـ مف النساء واألطفاؿ وكبار السف، ممف عمقوا بسبب بطء الحركة المالصػؽ غي
لصػػفاتيـ تمػػؾ: ُكثػػٌر وفقػػراء، فيصػػعب عمػػييـ تػػدبر أمػػرىـ، ويفتػػرض أنيػػـ، ألنيػػـ نسػػاء وأطفػػاؿ وكبػػار سػػف، 

لديػو ميػوؿ ومواقػؼ سياسػية مػع قابموف لمتحييد، أو إلثارة الرأفة، أو عػدـ االكتػراث... وبيػنيـ رجػاؿ، بعضػيـ 
أو ضػد النظػاـ، وأغمػػبيـ ُيعػاب عميػػو انػو لػػـ يتخػذ موقفػًا. المعادلػػة بسػيطة بشػػكؿ يكػاد يكػػوف سػاذجًا: السػػمطة 

عمػػى الفمسػػطينييف ألنيػػـ لػػـ يبادلوىػػا، بػػالقوة المتوقعػػة مػػنيـ، بمػػا تػػراه يميػػؽ بأوقػػات الشػػدة، « عاتبػػة»السػػورية 
في البالد، أي التأييد العممي والممموس. ال تكتفي السمطة بمواقؼ معظػـ حسف الضيافة التي طبعت إقامتيـ 

التنظيمػػػات الفمسػػػطينية المؤيػػػدة ليػػػا والمنخرطػػػة فػػػي الحػػػرب. تريػػػد إجماعػػػا. وألف اإلجمػػػاع لػػػيس مػػػف قػػػوانيف 
الطبيعػػػة فػػػي أي مكػػػاف أو بيئػػػة، فيػػػي ُتجػػػف، وتػػػذىب فػػػي عقابيػػػا إلػػػى أقصػػػى حػػػد، بمػػػا يتجػػػاوز كػػػؿ خيػػػاؿ. 

ت المعارضة تفترض بالفمسطينييف أف ينحازوا إلييا، وفؽ الئحػة أسػباب طويمػة، منيػا لػدى بعضػيـ والتنظيما
أنيـ، تعريفا، مناضموف مػف أجػؿ الحريػة فممػا ال يكونػوف كػذلؾ ىنػا، أو أنيػـ ينتمػوف إلػى طائفػة بعينيػا، إلػى 

مػػوس، متذرعػػة بمواقػػؼ آخػػره... وتمػػؾ التنظيمػػات ترفػػع مػػف مسػػتوى ريبتيػػا بمػػف ال يؤيػػدىا عمميػػا وبشػػكؿ مم
 التنظيمات الفمسطينية الممتحقة بالسمطة السورية.

ألفػا  231ألػؼ، مػنيـ حػوالي  511ىناؾ ِمػف الفمسػطينييف الالجئػيف فػي سػوريا )يقػدر عػددىـ الفعمػي بحػوالي 
ف لمصائر مجيولة، أغمبيػا مأسػاوي.  مسجموف رسميا( َمف تمكف مف اليرب، مف التواري، أو مغادرة البالد وا 
يبقى أف ىناؾ عددا آخر عالقا في سوريا، محاصرا أو معتقال، ويتعرض لمتصفية ألقؿ سبب. إنيـ متروكوف 

 تمامًا. وسط صمت كامؿ.، واستخفاؼ. وتشّؼ. ومساومات غامضة. فيؿ مف يأبو؟
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 ىشاـ دبسي
األضحى، ابتمع البحر مياجريف غير شرعييف إلى أوروبا، مف جنسيات مختمفة، بيػنيـ  في العيد الكبير، عيد

عػػػدد غيػػػر معػػػروؼ مػػػف الفمسػػػطينييف اليػػػاربيف مػػػف جحػػػيـ القصػػػؼ، والحصػػػار والتجويػػػع الواقػػػع عمػػػى مخػػػيـ 
 اليرموؾ، جنوب دمشؽ، إسوًة باألحياء الشعبية السورية المحيطة بو.

وحدىـ بيف الذيف ابتمعيـ البحر، لدييـ "امتياز" مختمؼ عػف غيػرىـ، إنيػـ  الالجئوف الفمسطينيوف الغرقى، ىـ
يممكػػوف قػػرار "حػػؽ العػػودة" إلػػى وطػػنيـ فمسػػطيف؟، لكػػنيـ لػػـ يعػػودوا ولػػف يعػػودوا أبػػدًا. وبمػػوتيـ فقػػدوا أيضػػًا 

 "امتيازىـ" ىذا، أي ممكيتيـ الخاصة "لحؽ العودة".
مى الػرغـ مػف اسػتمرار قمقيػـ الوجػودي، مػف األحيػاء الالجئػيف ال شؾ أف ىذا يفرح المتطرفيف اإلسرائيمييف، ع

 المبعثريف في كؿ مكاف عمى وجو البسيطة.
بعد الخبر األوؿ السالؼ الذكر، أتحفنا بعض الفمسطينييف مف الفصػائؿ المواليػة لمنظػاـ السػوري، بخبػر ثػاٍف، 

 يروي قصة نجاح تمؾ الفصائؿ في تحرير ثمث مساحة مخيـ اليرموؾ.
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لخبػػر لػػـ يتضػػمف إشػػارة إلػػى صػػراخ إمػػاـ جػػامع المخػػيـ، وىػػو يرسػػؿ فتػػوى تسػػمح لمنػػاس بأكػػؿ القطػػط لكػػف ا
 والكالب وغيرىا مف الدواب، بعد أف بمغ الجوع أشده.

ىنيئػًا لتمػؾ الفصػائؿ التػي حػررت ثمػث المخػيـ ورفعػػت شػعار "حػؽ العػودة" طػوياًلَن، حتػى انيػا نحػرت بعػػض 
ي الجوالف في سياؽ مواجيػة النظػاـ السػوري، لمثػورة السػممية فػي بػدايتيا الشباب اليافع عمى الشريط الشائؾ ف

 تحت ستار إحياء يـو األرض.
يطاليػػػا، ال يمكػػػف وصػػػؼ تمػػػؾ النيايػػػة  ـّ، بػػػيف مالطػػػا وا  وبػػػالعودة إلػػػى مصػػػير الالجئػػػيف، بعػػػد أف ابػػػتمعيـ الػػػي

لتيا السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية المأسوية، بأنيا مجرد كارثة إنسانية. إذ ال بػد مػف مراجعػة المسػاعي التػي بػذ
مع النظاـ السوري، عبر الوفود الرسمية، واالتصاالت المستمرة، والوساطات التي نجح بعضيا، بينمػا فشػمت 

عالف المخيـ مالذًا آمنًا.  الميمة األساسية المعمنة، ميمة تحييد الفمسطينييف، وا 
تخمػػي عػػف سياسػػتيا، بػػؿ لمكشػػؼ عػػف المالبسػػات والمراجعػػة ىنػػا، ال تعنػػي دعػػوة السػػمطة الفمسػػطينية الػػى ال

 الخاصة بإفشاؿ الميمة، التي سعت وراءىا.
ذا كانت السمطة الفمسطينية، ال تريد البحث في مف يتحمؿ مسؤولية ما يجري في المخيمات الفمسطينية في  وا 

منػػع وصػػوؿ سػػوريا، فػػإف اسػػتمرار النظػػاـ السػػوري اعتمػػاد سياسػػة األرض المحروقػػة، والحصػػار والتجويػػع، و 
المساعدات اإلنسانية، الغذائية والطبّية لممحاَصريف، إنما بذلؾ يعمف نفسػو مسػؤواًل عػف فشػؿ سياسػة التحييػد، 
مف دوف اكتراث بالنتائج المرّوعة، التي يتسبب بيػا، سػواء لمشػعب السػوري أو الفمسػطيني أو سػواىما، فضػاًل 

 عف ال مباالة موصوفة، بمصير البشر وحياتيـ.
مب اآلخر، أطمؽ الزعيـ الحمساوي إسماعيؿ ىنية، دعوة الى الالجئيف في سوريا، لمعودة إلى وطنيـ في المق

غػػزة. جػػاءت الػػدعوة فػػي سػػياؽ خطابػػو يػػـو السػػبت الفائػػت فػػي مناسػػبة الػػذكرى السػػنوية إلنجػػاز صػػفقة تبػػادؿ 
 األسرى "صفقة شاليط".

التػػي تحػتفظ بيػػا "حمػاس" لشػػعار "حػؽ العػػودة"، لػيس غريبػًا إطػػالؽ ىػذه الػػدعوة، ألنيػا منسػػجمة مػع األولويػة 
 أولوية تعكس طريقة معارضتيا شعار "حؿ الدولتيف"، كما تطرحو منظمة التحرير.

 لكف عندما يسمع الالج  في سوريا ىذه الدعوة، كيؼ لو أف يمّبييا؟ وىو التواؽ لمخالص مف حالة المجوء.
راؽ الػػرئيس أبػػو مػػازف يطالػػب إسػػرائيؿ بالسػػماح فػػي حػػاالت صػػعبة أخػػرى، سػػمع الالجػػ  الفمسػػطيني فػػي العػػ

لالجئيف العالقيف في مخيـ "التنؼ" عمى الحدود العراقية ػ السورية بأف يعودوا إلى وطنيـ في الضفة الغربيػة، 
 وفيـ ىذا الالج  أف األمر متعمؽ بالرفض اإلسرائيمي.

ىػي إحػدى أىػـ المحطػات التػي يعبػر في حالتنا الجديدة مف حاالت المجوء والنزوح، يعرؼ الجميع أف مصر 
 منيا الفمسطيني إلى أوروبا، بواسطة الميربيف والزوارؽ البالية.

السؤاؿ لماذا لـ تتحػرؾ "حمػاس" لتنظػيـ "حػؽ العػودة" عبػر االنفػاؽ مػثاًل فػي زمػف رئاسػة وحكػـ محمػد مرسػي 
وممانعػػًا ومسػػقطًا اللتزامػػات  واإلخػواف لمصػػر حيػػث كػػاف ىػػذا أمػرًا ممكنػػًا، فضػػاًل عػػف أنػػو يجسػد فعػػاًل مقاومػػاً 

"اتفاؽ أوسمو". ونحف ال ننسى أننػا نممػؾ جػزءًا مػف الػوطف تػـ تحريػره "بالمقاومػة"، وتمػارس المقاومػة سػمطتيا 
 عميو دوف أي نوع مف االلتزامات "األوسموية" كما يردد قادة حركة "حماس".

" دوف أف يقاؿ لو كممة واحدة ترشده إلى إف الالج  الفمسطيني ال يفيـ كيؼ تتـ دعوتو لممارسة "حؽ العودة
 طريؽ العودة الى الوطف.

اآلف ونحف ال نعرؼ عدد الغرقى مف الالجئيف، وال حتى أسماء الناجيف منيـ، تحضر لمذاكرة تمؾ اليمروجة 
التػػي اسػػميا "سػػفينة مػػريـ" والتػػي شػػغمت اإلعػػالـ المبنػػاني فضػػاًل عػػف أجيػػزة األمػػف، وال أحػػد يعمػػـ اليػػوـ كيػػؼ 
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ر مموليا، وكيؼ اختفى، ومف أحضره إلى بيروت، ومف سحبو منيا، ليتـ تعويذات الممانعة عمى حساب ظي
 الدـ الفمسطيني.

 حقًا إف غرؽ الالجئيف في البحر مأساة لكنيا ليست مجرد كارثة إنسانية.
 43/01/4104، المستقبل، بيروت

 
 دس؟ىل يستطيع العرب مواجية قرار تشيكيا بنقل سفارتيا الى الق 79

 رغيد الصمح
بعد اف ينتخب التشيكيوف غدا ممثمييـ في مجمس النواب الجديد، فانو مف المتوقػع اف يطمػب ميمػوش زيمػاف، 
الػػرئيس التشػػيكي، مػػف حكومػػة بػػالده نقػػؿ سػػفارتيا مػػف تػػؿ ابيػػب الػػى القػػدس، وفقػػا لموعػػود والتصػػريحات التػػي 

وؿ )اكتوبر( الحالي. السفير التشيكي في القػاىرة ادلى بيا قبيؿ زيارتو الى اسرائيؿ في مطمع شير تشريف اال
اعمف اف االعالـ لـ يحسف نقؿ ىذه التصريحات وانيػا اخرجػت عػف سػياقيا. تأكيػدا ليػذه التوضػيحات، اعمػف 
السفير اف الخارجية التشيكية لـ تتخذ اية ترتيبات بصدد تبديؿ موقع سػفارة بالدىػا فػي اسػرائيؿ. ولكػف خالفػا 

اف زيماف لـ يعمف انو يعتـز متابعة مسألة نقؿ السػفارة فحسػب، بػؿ قػاؿ ايضػا انػو كػاف قػد ليذه االيضاحات ف
اقتػػرح منػػذ عػػدة سػػنوات نقػػؿ السػػفارة التشػػيكية الػػى القػػدس، ولكػػف حكومػػة اسػػرائيؿ نفسػػيا التػػي ترأسػػيا اييػػود 

زيمػػاف عػػف  اولمػػرت لػػـ تشػػأ آنػػذاؾ المضػػي فػػي ىػػذا المشػػروع خوفػػا مػػف مضػػاعفاتو الدوليػػة. بالمقابػػؿ اعػػرب
ارتياحو الى موقؼ نتانياىو الذي رحب باالقتراح التشيكي بحرارة. كذلؾ ذىب الرئيس التشػيكي الػى ابعػد مػف 
ذلؾ عندما اعمف خالؿ زيارتو الى اسػرائيؿ انػو لفػرط حرصػو عمييػا اقتػرح عمػى الػدوؿ العربيػة التػي يقػيـ فييػا 

عمػػى مراكػػز ومواقػػع سػػكانية بحيػػث ال يعػػودوف  الالجئػػوف الفمسػػيطينيوف اف تنظػػر فػػي اوضػػاعيـ واف تػػوزعيـ
 يشكموف خطرا عمى امف اسرائيؿ.

اثػػارت ىػػذه التصػػريحات اسػػتياء شػػديدا فػػي االوسػػاط الفمسػػطينية والعربيػػة، واثػػارت قمقػػا فػػي االوسػػاط المعنيػػة 
وفر بقضية القدس بصورة خاصة. ذلؾ انيا تأتي فػي وقػت تنشػط فيػو المشػاريع االسػرائيمية لتيويػد القػدس وتتػ

فيو المزيد مف المعمومات والمؤشرات التي تدؿ عمى رغبة جماعات اسػرائيمية القتحػاـ المسػجد االقصػى ونػزع 
طابعو االسالمي والعربي عنو. كذلؾ تأتي تصريحات زيماف في وقت يعاني فيو الفمسطينيوف والعرب والدوؿ 

لمشاريع االسرائيمية المتعمقة بالقػدس. االسالمية المعنية مف معضالت كبرى تحد مف قدرتيـ عمى الرد عمى ا
لقػػد ىػػدد نبيػػؿ العربػػي االمػػيف العػػاـ لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة بمقاطعػػة الجميوريػػة التشػػيكية اذا نفػػذت االقتػػراح، 
وانتقد صػائب عريقػات، كبيػر المفاوضػيف الفمسػطينييف واحسػاف الػديف اوغمػو، االمػيف العػالـ لمنظمػة المػؤتمر 

ووصػػفوىا بانيػػا تعرقػػؿ المفاوضػػات بػػيف اسػػرائيؿ والسػػمطة الفمسػػطينية، ودعػػت  االسػػالمي، تصػػريحات زيمػػاف
االمانػػة العامػػة التحػػاد المحػػاميف العػػرب الػػى التصػػدي ليػػذه الخطػػوة. لكػػف ىػػؿ تسػػتطيع ىػػذه االطػػراؼ ترجمػػة 

 مواقفيا الى تدابير فعمية اذا نفذ زيماف تعيداتو لالسرائيمييف؟
 0761االمػيف العػاـ لمجامعػة العربيػة الػى مقػررات قمػة عمػاف عػاـ  في رد فعمو عمى تصريحات زيماف اسػتند

ولكػف االوضػاع العربيػة اليػػـو «. يعتػرؼ باسػرائيؿ او ينقػؿ سػفارتو الػى القػدس»التػي ىػددت بمقاطعػة اي بمػد 
تختمؼ اختالفا جذريا عف اوضاع الثمانينات، فيؿ يعتقد العربي اف الدوؿ العربية ىػي فػي وارد اتخػاذ خطػوة 

ة بحػػؽ بػػراغ اذا نقمػػت سػػفارتيا الػػى القػػدس؟ يسػػتطيع االمػػيف العػػاـ لمجامعػػة اف يرسػػؿ الػػى التشػػيكييف جماعيػػ
اشارة مؤثرة عمى ىذا الصعيد اذا جمع مجمس الجامعة لكي يتبنى الموقؼ الذي اتخذتو االمانة العامػة ولكػي 

مسػألة التصػريحات الرئاسػية يبحث في االجراءات العمميػة لوضػع تحػذيرات العربػي موضػع التنفيػذ، واذا ادرج 
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التشػػػيكية عمػػػى جػػػدوؿ اعمػػػاؿ اوؿ اجتمػػػاع مقبػػػؿ لػػػوزراء الخارجيػػػة العػػػرب. ىػػػذا االمػػػر ينسػػػحب ايضػػػا عمػػػى 
منظمػػة المػػؤتمر االسػػالمي. ولكػػف الػػى جانػػب ذلػػؾ، فانػػو آف االواف اف تبحػػث االوسػػاط العربيػػة المعنيػػة عػػف 

ف ىذا النوع، ومف ثـ الى التفتيش عف طريؽ لمعالجة االسباب التي تدفع بمدا مثؿ تشيكيا الى اتخاذ موقؼ م
 ىذه االسباب.

جوابا عمى ىذا النوع مف االسئمة اجاب السفير التشيكي في تؿ ابيب خالؿ احد المػؤتمرات التػي انعقػدت فػي 
اسػػرائيؿ خػػالؿ العػػاـ الفائػػت اف بػػالده تتعػػاطؼ مػػع االسػػرائيمييف السػػباب متعػػددة يػػأتي فػػي مقػػدمتيا اف بػػالده 

ؿ اسرائيؿ ىي البمد الػديموقراطي الوحيػد فػي محيطيػا، والف التشػيكييف مثػؿ االسػرائيمييف عػانوا مػف الخطػر مث
النػازي والخػارجي. فيػػؿ يمعػب ىػػذاف العػامالف، فعػال، دورا رئيسػػيا فػي تكػػويف موقػؼ بػراغ تجػػاه اسػرائيؿ؟ ىػػؿ 

لمراقب في الجمعيػة العامػة لالمػـ كاف ليما االثر الكبير في دفعيا الى التصويت ضد اعطاء فمسطيف مقعد ا
 المتحدة؟

قػػد ال يخمػػو ىػػذا االمػػر مػػف الصػػحة. بمعنػػى اف النخبػػة الحاكمػػة فػػي جميوريػػة تشػػيكيا ترتػػأي اف اسػػرائيؿ ىػػي 
الديموقراطية الوحيدة في الشرؽ االوسط، واف اسرائيؿ ىي دولة لمييود الذي قضوا في المحرقة. وخطورة ىػذا 

تشيكيا فقط بؿ انو منتشر فػي العػالـ االطمسػي عمػى نطػاؽ واسػع. وىنػاؾ مػف التصور انو ليس محصورا في 
يعمؿ عمى تغذيتو بكؿ الوسائؿ. ولكف ىذا التصور يجافي الحقيقة في اكثر مف موضع، خاصة عند البحػث 
فػػي العالقػػة بػػيف الصػػييونية والنازيػػة. فينػػا تػػدخؿ النخػػب المنحػػازة الػػى اسػػرائيؿ امتحانػػا كبيػػر االىميػػة. وىنػػا 
تسػػقط اكثػػر ىػػذه النخػػب االطمسػػية فػػي االمتحػػاف، امػػا النيػػا تتجاىػػؿ حقػػائؽ التػػاريخ وتداعياتػػو الراىنػػة، وامػػا 

 النيا تجيؿ ذلؾ فعال مف دوف اف تبذؿ اي جيد لتصحيح معموماتيا عمى ىذا الصعيد.
مػػف ضػػحايا حقػائؽ التػػاريخ تػػدؿ عمػػى اف تشيكوسػػموفاكيا كانػػت مثػػؿ ماليػػيف الييػػود الػػذيف قضػػوا فػػي المحرقػػة 

اجتاحػػػت قػػػوات ىتمػػػر تشيكوسػػػموفاكيا واخضػػػعتيا لمنػػػازييف ولنظػػػاميـ العنصػػػري.  0736النازيػػػة. ففػػػي عػػػاـ 
وحقائؽ التاريخ تقوؿ ايضا اف الصييونية لـ تكف تقؼ الى جانب تشيكوسموفاكيا، وال حتى الى جانب الييود 

لتعػاوف تجمػى فػي اتفاقػات تاريخيػة وفػي الذيف قضػوا فػي المحرقػة، بػؿ كانػت متعاونػة مػع النػازييف، واف ىػذا ا
ىيكميػػػػات ومشػػػػاريع وبػػػػرامج مشػػػػتركة. واف مػػػػف ىػػػػذه المشػػػػاريع والبػػػػرامج المشػػػػتركة التعػػػػاوف ضػػػػد المنظمػػػػات 
والجمعيػػػات الييوديػػػة فػػػي المانيػػػا وفرنسػػػا وسػػػائر الػػػدوؿ التػػػي نشػػػأ الييػػػود فييػػػا وترعرعػػػوا كمػػػواطنيف اصػػػيميف 

 ومتساويف ويدينوف بالوالء لتمؾ الدوؿ.
اىـ االتفاقيات بيف النازييف والصياينة وكاف اليدؼ المشترؾ منيا ىو التعاوف عمػى « التسفير»كانت اتفاقية 

يرمػػوف فيػػو الييػػود « بانتوسػػتاف»تسػػفير الييػػود االلمػػاف الػػى فمسػػطيف تحديػػدا التػػي كانػػت فػػي نظػػر النػػازييف 
مرحمػػة التعػػاوف فػػي مجػػاؿ تقػػويض  ، لكػػي يصػػؿ الػػى«التسػػفير»االلمػػاف. ولكػػف االتفػػاؽ بػػيف الطػػرفيف تجػػاوز 

الحمالت التي نظمت ضد الحكـ النػازي. فػي ىػذا السػياؽ، طبػع التنسػيؽ المحكػـ العالقػات بػيف الطػرفيف فػي 
محاربة المقاطعة االقتصادية اللمانيا النازية التي دعت الييا جمعيات ومنظمات ييودية غيػر صػييونية. لقػد 

ا في مؤتمرىا التأسيسي في وفػد مشػترؾ مػع النػازييف الػذيف مػثميـ اضعؼ الصياينة ىذه الحممة عندما شاركو 
ايخمػاف، كمػا اضػعفوا ايضػا سػائر المبػادرات المماثمػة التػي ىػدفت الػى االطاحػة المبكػرة بػالحكـ النػازي. وفػي 
ىػػذا السػػياؽ ايضػػا عػػرض فريػػؽ مػػف الصػػياينة، بزعامػػة اسػػحاؽ شػػامير، عمػػى النػػازييف االنضػػماـ الػػى دوؿ 

 بيا ضد الحمفاء اذا وافقت المانيا عمى قياـ دولة قومية ييودية في فمسطيف.المحور في حر 
اجتيد االسرائيميوف والمنظمات الصييونية في طمس ىذا الجانب مف تاريخ الحركة الصييونية. ولكف الكثيػر 

النػػػازي. فمقػػػد لقػػػي رودلػػػؼ -مػػػف الحقػػػائؽ ضػػػاع مػػػع ذىػػػاب الػػػذيف شػػػاركوا فػػػي النشػػػاط المشػػػترؾ الصػػػييوني
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تنير، االسرائيمي الذي تولى التنسيؽ مع النازييف بالنيابة عف الصياينة، مصرعو في احد شوارع تؿ ابيب كاس
. واعدـ ايخماف بعػد محاكمػة اتسػمت بالسػرية فػي اسػرائيؿ بػدال مػف تسػميمو الػى المحكمػة الدوليػة 0735عاـ 

موا فػي المحرقػة، وحيػث كػاف مػػف لكػي يمقػى فييػا الجػزاء الػذي يسػتحقو بصػفتو واحػدا مػف النػازييف الػذيف سػاى
المسػػتطاع فػػي ىػػذه المحاكمػػة كشػػؼ اسػػرار العالقػػة بػػيف النػػازييف والصػػياينة. ولقػػي الرسػػوؿ الػػذي بعػػث بػػو 

 اسحاؽ شامير الى االلماف مع عرض االنضماـ الى المحور، مصرعو في ظروؼ غامضة.
والديموقراطييف الذيف وقفوا ضػد االحػتالؿ اسرائيؿ اليوـ ليست وريث الييود االوروبييف المستنيريف والتقدمييف 

النػػازي لتشيكوسػػموفاكيا والػػذيف سػػعوا الػػى تقػػويض حكػػـ النػػازييف منػػذ البدايػػة او الػػذيف سػػاندوا حركػػات التحػػرر 
« االبارتايػد»واالستقالؿ في العالـ. انيا وريث المنظمات الصييونية التي كانػت حميفػا لمعنصػرييف مثػؿ نظػاـ 

انيا حميؼ يحظى بالتأييػد والتعػاطؼ مػع العنصػرييف فػي العػالـ االطمسػي. اف التنبيػو  في جنوب افريقيا، كما
الػػػى ىػػػذه الحقػػػائؽ يضػػػع قضػػػية نقػػػؿ السػػػفارات االجنبيػػػة الػػػى القػػػدس فػػػي نصػػػابيا الحقيقػػػي، وينػػػزع عػػػف ىػػػذا 

 الموقؼ االدعاءات االخالقية الفارغة، ويجرد اصحابو مف الحجج المجافية لمحقيقة.
 473/01/4104، الحياة، لندن
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 ايتاف ىابر

في بحر المراسـ وطوفاف الكتب وتيار برامج المذياع والتمفاز، لمذكرى السنوية االربعيف لحرب يػوـ الغفػراف، ‘
جندي مف الجيش االسرائيمي في الحػرب، نسػينا شػيئا مػا، وىػو  4411مع الحرقة في القمب لسقوط اكثر مف 

 07عاما عمى توقيع اتفػاؽ السػالـ بػيف اسػرائيؿ والمممكػة االردنيػة،  07سيكوف قد مر في السبت القريب  انو
 عاما فقط. 07عاما، ليست ىي يوبيال وال عددا مدورا بؿ 

مػػف المعتػػاد عنػػدنا اف ُيػػزعـ اف السػػالـ مػػع المممكػػة االردنيػػة الياشػػمية مفيػػوـ مػػف تمقػػاء نفسػػو، بػػؿ قػػد يكػػوف 
ريبػا وغيػر ميػـ وال يعنػي أحػدا. فػنحف، أعنػي أبنػاء الجيػؿ الػذيف تفتحػت أعيننػا واسػعة حينمػا ضئيؿ الشػأف تق

ظيػر الػػرئيس انػػور السػػادات عمػػى بػاب طائرتػػو المصػػرية، وحظينػػا بػػأف نػرى عمػػـ اسػػرائيؿ مرفوعػػا فػػي القػػاىرة 
 وعمـ مصر في تؿ ابيب، كيؼ يؤثر فينا اتفاؽ مع االردف جاء كمو تقريبا بطريقة طبيعية؟

وليس االمر كذلؾ، ليس كذلؾ عمى االطالؽ، فقد كانت المحادثات لمدفع قدما بالسالـ مع المممكة الياشػمية 
آسػػرة وصػػعبة فػػي جػػزء منيػػا، وكانػػت عمػػى شػػفا ازمػػة أكثػػر مػػف مػػرة، ووجػػد غيػػر قميػػؿ مػػف لحظػػات التػػوتر 

 والخوؼ ايضا.
ئيؿ في عماف مؤخرا كتابػا يمػأل القمػب كتب المستشرؽ البروفيسور شمعوف شمير، الذي كاف اوؿ سفير السرا

وقد سمى المؤلػؼ ’. ارتفاع وتياوي السالـ الحار مع االردف‘حزنا وألما، بسبب اضاعة الفرصة، وىو كتاب 
 الذي يصفوف بو سالما آخر في منطقتنا.’ السالـ البارد‘بعكس ’ سالما حارا‘السالـ مع االردف 
 فيؿ اخطأنا؟ وأيف؟

ردنيوف ولـ نخط  نحػف، اعنػي االسػرائيمييف، فالسػالـ مػع االردف مصػمحة عميػا لنػا عمى الجممة لـ يخط  اال
 ولالردنييف.
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فػػي المئػػة مػػف سػػكاف االردف فمسػػطينيوف، ولكػػؿ تػػاجر  51الػػى  41إف الخطػػأ فػػي أننػػا لػػـ نتعمػػؽ لنػػدرؾ أف 
عماف،  في’ سيفف سيركؿ‘خضراوات مف طوباس في منطقة نابمس قريب ىو تاجر بالط في عبدوف أو في 

ليسػوا متكػافميف فػػي ‘أو فػي مخػيـ الالجئػيف فػي الزرقػاء. ويبػدو أننػا نسػينا أو كػاف مػف السػيؿ أف ننسػى أنيػـ 
، ولـ نتغمغؿ الى عمؽ تمؾ العالقات القبمية والشخصية. وتبيف أف كػؿ إذالؿ لفمسػطيني عنػد ’اسرائيؿ وحدىا

اف الفمسػػطينييف فػػي ’. العػػودة‘ة فػػي مخػػيـ حػػاجز فػػي الخميػػؿ ىػػو ايضػػا إذالؿ لمجالسػػيف فػػي المقػػاىي الصػػغير 
 االردف يعامموننا نحف االسرائيمييف مثؿ اخوتيـ في نابمس وغزة والخميؿ بالضبط تقريبا.

ورغػػـ ىػػذه االمػػور كػػاف السػػالـ مػػع االردف فػػي الحقيقػػة حػػارا وواعػػدا، كمػػا يصػػؼ ذلػػؾ البروفيسػػور شػػمير فػػي 
عمػػاف والعقبػػة والبتػػراء، أف أشػػيد عمػػى بيػػع صػػور رئػػيس  كتابػػو. واسػػتطيع باعتبػػاري تنزىػػت كثيػػرا فػػي شػػوارع

الػػوزراء الراحػػؿ اسػػحؽ رابػػيف عمػػى دكػػات فػػي الشػػوارع، وعمػػى عشػػرات ضػػباط اردنيػػيف كبػػار زاروا الصػػناعات 
االمنيػػػػة والجػػػػيش االسػػػػرائيمي، وعمػػػػى زيػػػػارات لضػػػػباط الجػػػػيش االسػػػػرائيمي لمجػػػػيش االردنػػػػي، وعمػػػػى عشػػػػرات 

 رة، وعمى صالت ُعقدت وعمى تعاونات ال نياية ليا.الصفقات التجارية بمالييف كثي
يبدو أننا أحببنا ىذا السالـ أكثر مما أحبػو جيراننػا االردنيػوف. وأظيرنػا أوؿ تعبيػر عػف ىػذا الحػب فػي مراسػـ 

مػػػف كػػػؿ دولػػػة، ودعػػػا  411ضػػػيؼ،  0411السػػػالـ تمػػػؾ فػػػي العربػػػة. فقػػػد اتفقنػػػا مػػػع االردنيػػػيف مسػػػبقا عمػػػى 
 آالؼ. 4شخص وجاء مف قبمنا  411االردنيوف الى المراسـ 

ال تقدير لألىميػة االسػتراتيجية لمسػالـ مػع االردف، إف الطػرفيف يحافظػاف عمػى مػواده بػاحتراـ، ونحػف مػدينوف 
بشػػكر كبيػػر لمممػػؾ وبالطػػو ومػػواطني االردف، فمػػوالىـ لكنػػا أصػػبحنا نػػرى الحػػرس الثػػوري االيرانػػي فػػي قمقيميػػة 

عاما ننظر الى ىذا االتفاؽ الميـ كأنو مفيـو مػف تمقػاء  07لكننا بعد عمى بعد خمس دقائؽ مف كفار سابا. 
ذاتو، ويبدو أف الحكومة الحالية تعامؿ االردف كأنيا موضػوعة فػي جيبيػا. وىػذا خطػأ آمػؿ جػدا أال نػدفع فػي 

 يـو ما ثمنو الباىظ.
’. االردف فمسطيف‘أف  وىناؾ خطأ أحمؽ آخر وىو الزعـ الذي ُيكثر ساسة اسرائيميوف النطؽ بو عمنا، وىو‘

’ الجبيػػة الشػػرقية‘إف كػػؿ قػػوؿ كيػػذا حتػػى عمػػى ألسػػنة أنػػاس غيػػر ميمػػيف يظنػػوف أنيػػـ ميمػػوف ُيقػػرب بنػػاء 
 ’الخطيرة عمينا، والتي ُمحيت والحمد هلل مع التوقيع عمى اتفاؽ السالـ مع االردف، مف جديد.

 44/01/4104يديعوت 
 43/01/4104، القدس العربي، لندن
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 44/01/4104، الراية، الدوحة


