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 "يهودية إسرائيؿ"لػ تمهيداً " الجميؿ" جزء مف وضـّ  اإلقامة لالجئيف ال يحمموف جنسيات أخرى كيري: 1
خالؿ وقفتو األخيرة بساـ البداريف ووليد عوض: أصر وزير الخارجية األمريكي جوف كيري  -عماف-راـ اهلل 

في عماف وتؿ ابيب وراـ اهلل عمى صدور بياف ايجابي مف طرفي الصراع بالحد األدنى وفي أسرع وقت 
ممكف، مقابؿ اف يعود الى المنطقة األسبوع المقبؿ في زيارة اضافية وخاصة بعنواف حصر ومعالجة 

 الخالفات المتعمقة باتفاقية االطار بيف اسرائيؿ والفمسطينييف.
كيري أبمغ األردف األحد بأنو لف يقبؿ بتمديد المفاوضات كما يطمب بنياميف نتنياىو بدوف بياف ايجابي يمنح 

 الجميع األمؿ في اعادة االتفاؽ عمى اتفاقية االطار.
افادت باف نتنياىو يسعى لكسب الوقت والزمف حتى  "القدس العربي"وجية نظر مسؤوؿ اردني بارز تحدث لػ

الؼ وحدة سكنية استيطانية اقرتيا حكومتو في وقت سابؽ حتى نياية  50اء مشروع بناء يتمكف مف انتي
 .2014عاـ 

كيري الذي لوح بحالة فوضى يمكف اف تجتاح المنطقة اذا أخفقت خطتو اعتبر باف نتنياىو قدـ تنازال كبيرا 
عمى المفاوضات واتفاقية جدا واتخذ قرارا في غاية الصعوبة يمنح الفمسطينييف الفرصة إلضفاء الشرعية 

 االطار.
الوزير األمريكي يتحدث ىنا حصريا عف نقطة قوة اضافية لممفاوضات قواميا عرض نتنياىو الجديد المتعمؽ 

 بمبادلة االراضي.
كيمومترا مربعا مف أراضي الجميؿ المحاذية لشماؿ الضفة الغربية وىي  52نتنياىو في السياؽ عرض 
الؼ مواطف فمسطيني يفترض أف يصبحوا جزءا مف  300يموغرافية قواميا نحو مساحة جغرافية تضـ كتمة د

 الدولة الفمسطينية الجديدة بعد االتفاؽ.
عمميا تنظر أوساط فمسطينية معارضة لممفاوضات لفكرة نتنياىو األخيرة بارتياب شديد عمى أساس انيا قد 

الى المساحة الجغرافية  1948ؿ عرب عاـ دولة اسرائيؿ وتكريس ييوديتيا وترحي "تنقية"تكوف بروفة لػ
 الجديدة لدولة فمسطيف.

كيري اعتبر األمر انجازا وطالب عباس بانجاز مقابؿ اال أف االخير طالب بغطاء عربي وتحديدا اردني 
لالتفاؽ عمى النقاط الجدلية مفوضا كيري باعادة انتشار القوات التي ستحرس منطقة األغوار مشترطا عدـ 

 ائيمييف.وجود اإلسر 
الحقا تقوؿ المصادر االردنية اف عباس تنازؿ عف شرطو وقبؿ بقوات أمريكية اسرائيمية مع مراقبة فمسطينية 
لمدة ثالث سنوات فقط قبؿ اف يضغط عميو كيري ويدفعو لمتنازؿ عف السقؼ الزمني، اال اف مصادر 

طة الوطنية متمسكة برفض وجود اي فمسطينية نفت موافقة عباس عمى التواجد االسرائيمي، واكدت اف السم
عسكري اسرائيمي في غور االردف، وىو ما ترفضو اسرائيؿ، كما ترفض مقترحات الواليات المتحدة حوؿ 

 ضماف امف وادي االردف.
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االمف يجب اف يبقى "وقاؿ يوفاؿ ستينيتز وزير العالقات الدولية في حكومة بنياميف نتنياىو امس االحد اف 
كؿ الذيف يقترحوف حال يقضي بنشر قوة دولية او شرطييف فمسطينييف او وسائؿ تقنية ال "ا اف ، معتبر "بايدينا

 ."يفقيوف شيئا في الشرؽ االوسط
ويممح ستينيتز الى خطة امريكية تقضي بنشر انظمة متطورة لمدفاع والمراقبة في غور االردف عمى طوؿ 

 رائيمي مف ىذه المنطقة.الحدود بيف الضفة الغربية واالردف في حاؿ انسحاب اس
وكاف القائد السابؽ لمتحالؼ الدولي في افغانستاف والمستشار الخاص لمشرؽ االوسط الجنراؿ جوف الف اعد 

 ىذا االقتراح العاـ الماضي.
ووفقا لوسائؿ االعالـ العربية واالسرائيمية فإف الواليات المتحدة اقترحت بقاء القوات اإلسرائيمية عمى الحدود 

عاما بعد توقيع معاىدة السالـ، االمر الذي يرفضو  15أو  10لضفة الغربية واألردف لمدة بيف ا
 الفمسطينيوف.

في األثناء يبدو أف ما ورد في اتفاقية االطار بخصوص جنسية وتبعية رعايا الدولة الفمسطينية الجديدة 
 أصبح في حكـ المتفؽ عميو وفقا لمقترحات كيري .

يؿ أنباء عف منح سكاف المستوطنات التي سيتفؽ عمى بقائيا في الدولة الفمسطينية ىنا تحديدا وفي التفاص
الجديدة الحؽ في ازدواجية الجنسية ومنح حؽ االقامة في ىذه الدولة فقط لالجئيف الذيف ال يحمموف جنسية 

 دولة اخرى مف فمسطينيي الشتات، اما بقية الفمسطينييف في العالـ فميـ حؽ الزيارة فقط.
في أي تسوية، وفؽ "الب األردف كيري، بتوفير ضمانات أمريكية لتعزيز مصالح عماف االستراتيجية، وط

 مصدر دبموماسي طمب عدـ ذكر اسمو.
األردف أبمغ كيري بضرورة وجود ضمانات أمريكية لمصالحو االستراتيجية في حاؿ "وذكر المصدر أف 

 ."توصؿ الفمسطينيوف واإلسرائيميوف ألية تسوية دائمة
اتفاؽ اإلطار، يتجاىؿ مصالح المممكة األردنية االستراتيجية، خاصة المتعمقة بترسيـ "وقاؿ المصدر، إف 

 ."الحدود وعودة الالجئيف الفمسطينييف
ويخشى مسؤولوف في عماف مف تسوية فمسطينية إسرائيمية عمى حساب ممؼ الالجئيف الفمسطينييف باألردف 

 ى القدس التي تقع تحت وصاية ممؾ األردف.والحدود بيف البمديف، عالوة عم
وصرح كيري امس االحد في اليوـ الرابع مف المحادثات مع القادة االسرائيمييف والفمسطينييف، قبيؿ مغادرتو 

 لمجانبيف. "عادلة ومتوازنة"القدس اف خطة السالـ ستكوف 
نا شخصيا ممتزماف تقديـ افكار استطيع اف اضمف لكؿ االطراؼ اف الرئيس )باراؾ( اوباما وا"وقاؿ كيري 

 عادلة ومتوازنة لمجميع.
أمس األحد أف األفكار األمريكية التي طرحيا  "القدس العربي"أكدت مصادر فمسطينية رفيعة المستوى لػو 

وزير الخارجية جوف كيري في زيارتو العاشرة لفمسطيف مست بشكؿ مباشر ممفات الحدود لمدولة الفمسطينية 
الالجئيف، مشيرة الى أف المقترحات األمريكية وخاصة بشأف تمؾ الممفات وضعت األردف واألمف والقدس و 

 كطرؼ رئيس في أي اتفاؽ سالـ مرتقب ما بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.
ال يمكف الوصوؿ التفاؽ عمى ما طرحو كيري بشأف الحدود الشرقية لدولة فمسطيف ػ أي "وأضافت المصادر 

صرار  إسرائيمي بالسيطرة عمييا ػ دوف أف يكوف ىناؾ دور لألردف في الصيغة التي يمكف غور األردف وا 
لف "، رافضة اعطاء المزيد مف التفاصيؿ ومكتفية بالقوؿ "التوصؿ إلييا بشأف المعابر والسيطرة عمى األغوار
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ني ػ في الممؼ ىناؾ دور لمجيش العربي ػ الجيش االرد"، مضيفة "يكوف ىناؾ اتفاؽ بدوف الموافقة األردنية
 ."االمني عمى الحدود الشرقية لدولة فمسطيف

وحسب المصادر فإف االفكار االمريكية التي طرحيا كيري عمى الرئيس الفمسطيني محمود عباس خالؿ 
اجتماعيف عقدىما معو يومي الجمعة والسبت بشأف ممفات االمف والحدود والقدس والالجئيف تشير بأنو لف 

ظر ما بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف بعيدا عف الدور االردني الذي سيكوف فاعال في يكوف ىناؾ اتفاؽ منت
 مستقبؿ نجاح ذلؾ االتفاؽ.

امس االحد أف  "القدس العربي"ومف جيتو اوضح كبير المفاوضيف الفمسطينييف الدكتور صائب عريقات لػ
ىناؾ تنسيؽ عالي المستوى مع "ضيفا ىناؾ تنسيقا عالي المستوى ما بيف القيادة الفمسطينية واالردف، م

االردف صاحب مصمحة في الحدود واالمف والالجئيف والقدس والمياه، وبالتالي "، متابعا "االشقاء في االردف
وعمى كؿ  -محمود عباس –نحف لدينا قنوات تنسيؽ عمى مستوى الممؾ عبد اهلل الثاني والرئيس ابومازف 

ورقة أو نقدـ ورقة حوؿ كؿ القضايا إال بالتشاور والتنسيؽ مع االشقاء  المستويات االخرى بحيث ال تقدـ لنا
في االردف وفي مصر وايضا مع لجنة المتابعة العربية لمسالـ ، فمذلؾ الحديث عف اتفاقيات سرية ومف 

 ."خمؼ االردف وغيره ىذا كالـ حقيقة نستغربو
، وذلؾ رغـ "و الجتماع لمجنة المتابعة العربيةاتفقنا عندما يقدـ كيري أي افكار رسمية سندع"قاؿ عريقات و 

المقاء المتوقع ما بيف وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية االمريكي جوف كيري األسبوع القادـ في باريس 
 لبحث المفاوضات الفمسطينية واالسرائيمية إضافة لمممؼ السوري.

ا في داخؿ القيادة الفمسطينية لمقبوؿ بحموؿ أف ىناؾ توجي "القدس العربي"وفيما أوضحت مصادر مطمعة لػ
 وسط بشأف المقترحات األمريكية حوؿ قوة عربية دولية اسرائيمية ترابط عمى الحدود الشرقية لدولة فمسطيف

وألمحت المصادر بأف الجانب الفمسطيني يدرس الموافقة عمى مرابطة قوات أردنية وامريكية واسرائيمية عمى 
فمسطيف مع وجود تمثيؿ فمسطيني بصفة مراقب عمى تمؾ الحدود وذلؾ لمخروج مف  الحدود الشرقية لدولة

أزمة اصرار اسرائيؿ عمى السيطرة عمى منطقة األغوار الفمسطينية بحجة الحفاظ عمى أمنيا. وقدرت 
القادـ إعالف سياسي مف قبؿ وزير الخارجية األمريكية بشأف إحداث  المصادر بأف يشيد شير شباط /فبراير

ختراؽ وتحقيؽ تقدـ في مفاوضات السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية التي جرى استئنافيا في تموز/يوليو ا
الماضي برعاية امريكية، منوىة الى أف تيارا داخؿ القيادة الفمسطينية يطالب باستثمار التحرؾ األمريكي 

قص إذا ما نفضت واشنطف لتحقيؽ اتفاؽ سالـ خالؿ العاـ الجاري كوف ما ىو معروض حاليا ربما يتنا
 يدىا مف ممؼ العممية السممية بالمنطقة عمى حد قوليـ.

وحسب المصادر فإف ما يقترحو كيري بشأف القدس والحدود واألمف يضمف إخالء الكثير مف المستوطنات 
 3مع بقاء  1967المنتشرة بالضفة الغربية، في حيف يضمف تبادؿ األراضي عمى أساس حدود عاـ 

 تيطانية ضمف تمؾ الحدود لتدخؿ في إطار تبادؿ األراضي عمى طرفي الحدود.تجمعات اس
وقدرت المصادر بأف اتفاقا لمسالـ يموح في االفؽ وبموافقة عربية رغـ التصريحات المتشائمة لبعض 

بالمئة مف المطالب الفمسطينية  70المسؤوليف الفمسطينييف، مشددة عمى أف ذلؾ االتفاؽ سيمبي اكثر مف 
 بما فييا القدس الشرقية . 1967ئمة عمى اساس اقامة دولة فمسطيف عمى حدود عاـ القا

أف أي اتفاؽ سالـ منتظر مع اسرائيؿ لف يكوف إال بموافقة  "القدس العربي"وأكدت المصادر الفمسطينية لػ
لعربي أجرى عربية ومصادقة مف جامعة الدوؿ العربية، مشيرة الى أف األميف العاـ لمجامعة الدكتور نبيؿ ا
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اتصاال ىاتفيا السبت مع عباس لإلطالع عمى ما طرحو كيري في جولتو العاشرة لممنطقة والتي زار فييا 
 امس األحد كؿ مف األردف والسعودية في إطار تحركو لتحقيؽ اختراؽ في محادثات السالـ.

 6/1/2014القدس العربي، لندف، 
 

 مة لمدولتيف في إطار الحؿ النهائيواصؿ أبو يوسؼ: كيري عرض "القدس الكبرى" عاص 2
اكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ، أف وزير الخارجية راـ اهلل: 

األمريكي جوف كيري قدـ لرئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، اقتراحا بأف تكوف "القدس الكبرى" 
 ي إطار الحؿ النيائي.عاصمة لمدولتيف الفمسطينية واإلسرائيمية ف

وأشار ابو يوسؼ في تصريح لػ "قدس برس" إلى مقترح كيري والذي تبناه مف عروض إسرائيمية قوبؿ 
بالرفض مف الجانب الفمسطيني، وأف المقترح جاء في إطار مشاورات ولـ يقدـ كيري حتى اآلف أي خطة 

 مكتوبة لمجانب الفمسطيني.
لكبرى" والتي ستضـ مدينة القدس والمستوطنات المحيطة بيا وقرى ولفت ابو يوسؼ الى اف خطة "القدس ا

وبمدات فمسطينية محيطة بالقدس تصؿ لبيت لحـ، ستحدد بمدة أبو ديس او العيزرية عاصمة لمدولة 
 ".2 -الفمسطينية القادمة ياتي في إطار إعادة مقترحات سابقة رفضيا الجانب الفمسطيني في "كامب ديفيد

فمسطيني أف كيري طرح في لقاءه األخير مع الرئيس عباس إضفاء الشرعية عمى الدولة وبيف القيادي ال
الييودية واالعتراؼ بيا وىو األمر الذي قوبؿ بالرفض كذلؾ مف الطرؼ الفمسطيني، باإلضافة إلى رفض ما 

 طرحو كيري مف ترتيبات أمنية باالغوار.
 5/1/2014قدس برس، 

 
 اؽ إنهاء الحصار لمخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريااألسد ُيفشؿ اتفالقدس العربي:  3

أمس األحد أف  "القدس العربي"أكدت مصادر فمسطينية مسؤولة في راـ اهلل لػ: وليد عوض –راـ اهلل 
المسؤوؿ عف إفشاؿ اتفاؽ إنياء الحصار المفروض عمى مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا ىو 

 ادة بشار االسد.النظاـ السوري الرسمي بقي
وأوضحت المصادر أف األسد والجيش السوري يسعوف الستخداـ الالجئيف الفمسطينيف في الحرب الدائرة في 

، أي في إشارة الى أف كؿ مف "أف سوريا ليست فندؽ لإلقامة فقط"سوريا والزج بيـ في ذلؾ الصراع بحجة 
ر إلى أف مف يفرض الحصار عمى يعيش داخؿ سوريا يجب اف يدافع عف نظاميا، وأشارت المصاد

مخيمات الالجئيف الفمسطينييف ىو الجيش النظامي السوري بحجة أف داخؿ المخيمات وخاصة اليرموؾ 
 ويرفض فتح ممرات آمنة النسحاب ىؤالء المسمحيف. "مسمحيف إرىابييف"

يتمكأ "موؾ وحسب المصادر فإف الجيش السوري الذي يواصؿ حصار مخيمات الالجئيف وخاصة مخيـ الير 
حتى تتمكف الجماعات المسمحة التي يتحدث عنيا  "في انياء الحصار واالنسحاب مف محيط المخيمات

 النظاـ السوري االنسحاب مف تمؾ المخيمات.
بشار االسد ىو شخصيا المسؤوؿ عف قتؿ الالجئيف  "وقالت المصادر التي فضمت عدـ ذكر اسميا

 نتيجة حصاره لممخيمات. "عف موتيـ جوعا الفمسطيني في سوريا وجيشو ىو المسؤوؿ
وأشارت الى أنو لو أف ىناؾ قرارا رسميا سوريا بإنياء مأساة مخيمات الالجئيف الفمسطينييف النسحب الجيش 
السوري مف محيطيا وفتح ممرا آمنا النسحاب المسمحيف الذيف يتحدث عنيـ النظاـ السوري مف داخؿ 
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المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس دائرة شؤوف طالب زكريا اآلغا عضو و  المخيمات.
الالجئيف األطراؼ المتصارعة في سوريا إلى تحييد المخيمات مف الصراع الدائر والعمؿ عمى رفع الحصار 
عف المخيمات وتسييؿ دخوؿ األدوية والمواد الغذائية لالجئيف الفمسطينييف في مخيـ اليرموؾ الذي يشيد 

 كبيرًا في أوضاعو الصحية واإلنسانية.تدىورًا 
ورفض د. اآلغا في بياف صحافي صادر عنو أمس األحد استمرار حصار المخيمات ومنع إدخاؿ المواد 

الجئًا  37الغذائية لالجئيف الفمسطينييف تحت أي ذريعة مف أي طرؼ والتي تسببت حتى المحظة في وفاة 
 فمسطينيًا.

القوى والفصائؿ الفمسطينية بالتحرؾ العاجؿ والضروري لتنفيذ المبادرة وأكد اآلغا عمى ضرورة أف تقوـ 
السياسية التي قدمتيا منظمة التحرير الفمسطينية وعدـ تعطيميا مف أي طرؼ كائنًا مف كاف، والنظاـ 

ألؼ الجئ فمسطيني مف الموت الذي  20السوري والجيش الحر مطالباف بتنفيذىا إلنقاذ حياة ما يقارب مف 
 قيـ جراء الجوع والحصار.يالح

 6/1/2014القدس العربي، لندف، 
 

 سوالر الذي تبرعت به قطر لصالح محطة الكهرباء في غزة الالسمطة تبيع شبكة أوراؽ اإلخبارية:  4
وثيقة تظير إقداـ السفير الفمسطيني في  عمىحصمت شبكة أوراؽ اإلخبارية مف مصادر خاصة، : القاىرة

مخاطبة رئيس الييئة العامة لمبتروؿ المصري عارضًا عميو شراء ما تبقى مف  القاىرة بركات الفرا عمى
السوالر القطري الذي تبرعت بو قطر لصالح محطة توليد الكيرباء في قطاع غزة، والذي تـ ارسالو عبر 

 ميناء السويس قبؿ أشير ولـ يصؿ منو إال الجزء اليسير.
اد سفارتو الستالـ شيؾ بقيمة شحنة السوالر وموافقتو عمى وتظير الوثيقة عرض السفير بركات الفرا استعد

دوالرًا مف السعر الدولي  90أي سعر يعرضو المصرييف، حيث عرض المصرييف عمى الفرا سعرًا أقؿ بػ 
 لمطف الواحد.

 5/1/2014شبكة أوراؽ اإلخبارية، 
 

5  :"  مف كيري ضغوط عربية لمقبوؿ بمقترحاتكـ يطمبعباس "رأي اليـو
ئيس الفمسطيني محمود عباس مف  وزير الخارجية األمريكي جوف كيري مساعدتو في أف يطمب مف طمب الر 

 بعض الدوؿ العربية ممارسو ضغوط عميو شخصيا حتى يقبؿ بمقترحات الوزير كيري نفسو.
طمعت رأي اليوـ عمى مضموف مراسالت دبموماسية توثؽ طمبا بيذا المعنى تقدـ بو عباس إلى الوزير  وا 

طالبا منو اف تساىـ الدبموماسية األمريكية في دفع  عدة دوؿ عربية لإللحاح عميو حتى يقبؿ مقترحات كيري 
 األمريكييف األخيرة.

 طمب عباس تضمف دوال مف بينيا اإلمارات والسعودية واألردف.
وقعة مع ىذه الدوؿ لتوفير غطاء عربي لتنازالت عباس المت اتصاالتكيري بدوره وافؽ ووعد بأف يجري  

اإلطار كما إلتـز كيري بأف يتحدث مع قطر والكويت بنفس السياؽ إال أف عباس أبمغو بعدـ  اتفاقيةضمف 
 وجود مشكمة مع قطر وباف الكويت ستوافؽ عمى ما يوافؽ عميو ىو شخصيا.

 طمب عباس مف الرسائؿ الغريبة وتميد فيما يبدو لتنازالت متوقعة منو أمريكيا. اعتبروامراقبوف 
، لندف،  رأي  6/1/2014اليـو
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 اشتية: تصريحات نتنياهو وبعض وزراء حكومته تهرب مف االستحقاقات الدولية 6

قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية اف اسرائيؿ تتجو لمتصعيد وليس الحؿ، : بيت لحـ
ف عدـ وجود شريؾ واف تصريحات رئيس الحكومة االسرائيمي بنياميف نتنياىو وبعض وزراء حكومتو ع

 فمسطيني ىي تحريض عمى الرئيس ابو مازف وتيرب مف االستحقاقات الدولية.
لحركة فتح في بيت لحـ اف القيادة تبحث عف  49واكد اشتية خالؿ خطاب ألقاه لمناسبة ذكرى االنطالقة الػ 

او مستوطف اسرائيمي حؿ شامؿ ولف تقبؿ بالحموؿ الجزئية، نافيا امكانية الموافقة عمى تقبؿ وجود جندي 
 واحد عمى اراضي الدولة الفمسطينية بعد االنسحاب. 

 6/1/2014الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 "إسرائيؿ"عبد ربه: ال تقدـ في سير المفاوضات مع  7
قاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو: إنو لـ يطرأ تقدـ عمى سير المفاوضات مع 

 إلسرائيمي، مؤكًدا أف المناقشات الحالية جادة جدًا.االحتالؿ ا
واستبعد عبد ربو في تصريح إذاعي اليوـ األحد، إمكانية تقديـ مقترح أمريكي خطي إلى الجانبيف خالؿ 
 األياـ المقبمة، مؤكًدا رفض السمطة لموجود إسرائيمي داخؿ أراضي الدولة الفمسطينية المستقبمية، وفؽ تعبيره.

إسرائيؿ( تتخذ مف األمف ذريعة لالستيالء عمى مناطؽ األغوار وال ترغب في التوصؿ إلى وأضاؼ أف )
 .67تسوية عمى أساس حدود عاـ 

 5/1/2014فمسطيف أوف اليف، 
 

 بساـ الصالحي: مقترح تبادؿ سكاف المثمث امتداد لمفهـو "يهودية الدولة" 8
المجمس التشريعي الفمسطيني بساـ الصػالحي،  راـ اهلل: رفض أميف عاـ حزب الشعب الفمسطيني والنائب في

مػػا تػػردد فػػي العديػػد مػػف المحافػػؿ ووسػػائؿ اإلعػػالـ لمقتػػرح تبػػادؿ السػػكاف فػػي أراضػػي المثمػػث داخػػؿ األراضػػي 
مػػػع الكتػػػؿ االسػػػتيطانية المقامػػػة فػػػي الضػػػفة، وذلػػػؾ فػػػي إطػػػار المفاوضػػػات  1948الفمسػػػطينية المحتمػػػة عػػػاـ 

اإلسرائيمي.واعتبر الصالحي في تصريح صػحفي تمقػت "قػدس بػرس" نسػخة الجارية بيف الجانبيف الفمسطيني و 
(، أف جػػوىر ىػػذا المقتػػرح "يمثػػؿ تكريسػػا وامتػػدادا لمفيػػـو ييوديػػة الدولػػة التػػي تسػػعى 1|6عنػػو اليػػـو االثنػػيف )

وقػػاؿ  دولػػة االحػػتالؿ لتكريسػػو بػػدعـ مػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وىػػو األمػػر المرفػػوض جممػػة وتفصػػيال".
الفمسػطينية بيػذه الكيفيػةإ فػإف  ائب الفمسطيني "إذا مػا كانػت إسػرائيؿ جػادة فػي فػتح الممػؼ الشػامؿ لمقضػيةالن

بكػػؿ بنػػوده أو إقامػػة الدولػػة الواحػػدة ثنائيػػة  1947اقصػػر الطػػرؽ لػػذلؾ ىػػو تنفيػػذ قػػرار التقسػػيـ الصػػادر عػػاـ 
 الديف".القومية والديمقراطية لكؿ مواطنييا بغض النظر عف العرؽ أو الموف أو 

 6/1/2014قدس برس، 
 

 تدرس تنظيـ انتخابات بمدية ونقابية في غزة ": الحكومة في غزةالعرب اليـو" 9
برئاسة اسماعيؿ ىنية تدرس تنظيـ انتخابات  في غزةكشفت مصادر في غزة باف الحكومة : وليد سرحاف

 .بمدية ونقابية مف باب تعزيز المشاركة والسعي إلى تحقيؽ المصالحة الوطنية
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وقاؿ القيادي في حماس الدكتور أحمد يوسؼ إف توقعاتو حوؿ القرارات التي تحدث عنيا إسماعيؿ ىنية 
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس وزراء حكومة غزة التي سيتـ اتخاذىا خالؿ الفترة المقبمة تتمثؿ 

ي تصريح صحافي الميمة الماضية" في السماح بإجراء االنتخابات البمدية والنقابية في قطاع غزة، مضيفا ف
 .إف ىنية منذ أغسطس الماضي وىو يتبع لغة تصالحية ويحاوؿ أف يقدـ مبادرات

، عماف،   6/1/2014العرب اليـو
 

 تجري مباحثات مع دوؿ خميجية لفتح أسواقها لمعمالة الفمسطينيةفي غزة  الحكومة 10
نياء االنقساـ ودعـ وتعزيز صمود أكد عبد السالـ صياـ أميف عاـ مجمس الوزراء، أف رفع الح صار وا 

 المواطنيف ومواصمة تنفيذ المشاريع التطويرية مف أبرز أولويات الحكومة خالؿ العاـ الحالي.
وذكر صياـ، في حوار صحفي أجراه المكتب اإلعالمي لمجمس الوزراء، اليوـ األحد، أف الحكومة تجري 

الفمسطينية لمتخفيؼ مف نسب البطالة خاصة مع اشتداد مباحثات مع دوؿ خميجية لفتح أسواقيا لمعمالة 
 .الحصار المفروض عمى قطاع غزة

وأشار إلى أف أبرز التحديات التي واجيت الحكومة خالؿ العاـ الماضي كانت استمرار العدواف وتصاعد 
 .الحصار

عف قطاع غزة أكد صياـ أف اليـ األكبر لمحكومة ىو رفع الحصار  2014وحوؿ أولويات الحكومة لمعاـ 
نجاز المصالحة، قائاًل :" لدينا قرار بأف ال نكوف حجر عثرة أماـ المصالحة وقدمنا ونقدـ  نياء االنقساـ وا  وا 

 وسنقدـ كؿ ما مف شأنو تحقيؽ المصالحة".
 5/1/2014فمسطيف أوف اليف، 

 
 قريع: تحرير األسرى جزء مف المواقؼ الوطنية الثابتة 11

وف القدس وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أحمد قريع )أبو راـ اهلل: أكد رئيس دائرة شؤ 
عالء( أف تحرير األسرى مف سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي جزء ال يتجزأ مف المواقؼ الوطنية الثابتة، وفرحة 

 لف تكتمؿ إال بتحرير األسرى البواسؿ جميعيـ.
األسرى داخؿ سجوف االحتالؿ خاصة الدفعة األخيرة وشدد قريع عمى ضرورة استكماؿ إطالؽ سراح جميع 

 مف أسرى ما قبؿ أوسمو بدوف شروط أو استثناءات بمف فييـ أسرى القدس وفمسطينيي الداخؿ.
جاء ذلؾ خالؿ زيارة قريع إلى بيوت األسرى المقدسييف المحرريف لتينئتيـ بتحريرىـ مف سجوف االحتالؿ 

 اإلسرائيمي.
6/1/2014األياـ، راـ اهلل،   

 
 الالجئيف الفمسطينييف بمخيـ اليرموؾ تناشد العالـ إلنهاء مأساة في غزة وزارة الخارجية 12

ناشدت وزارة الخارجية الفمسطينية، جميع دوؿ العالـ الحر واألشقاء العرب والمسمميف إلنياء مأساة الالجئيف 
الء المحروميف مف كؿ الفمسطينييف بمخيـ اليرموؾ، وشددت عمى ضرورة وقوؼ الجميع إلى جانب ىؤ 

وأكدت وزارة الخارجية في بياف مكتوب، عمى ضرورة أف يتحمؿ الجميع مسئولياتيـ كاممة إلنقاذ  شيء.
 الالجئيف، والعمؿ عمى إيصاؿ أدنى مقومات الحياة ليـ قبؿ فوات األواف.

 5/1/2014فمسطيف أوف اليف، 
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 غموض كبير يمؼ مقتؿ السفير الفمسطيني في براغ 13

اشتد الغموض حوؿ مقتؿ السفير الفمسطيني في براغ جماؿ الجمؿ، بعد أف ألمحت ابنتو إلى : ب(.ؼ.)أ
احتماؿ تعرضو العتداء، فيما تحدثت الشرطة التشيكية عف حادث عرضي، وأشار خبراء إلى تيريب أسمحة 

 غير مشروع.
أدلى  2002و، 1998ميف إال أف الخبير العسكري يري سيديفي رئيس ىيئة أركاف الجيش التشيكي بيف العا

بتصريح ناقض فيو رأي رنا، وقاؿ "ال أعتقد أنو كاف اعتداء عمى والدىا، برأيي أنو قتؿ ألنو كاف يتعامؿ 
بخفة مع متفجرات"، وأضاؼ أف "حيازة السالح أصبحت ممارسة عادية في السفارة الفمسطينية والدبموماسي 

 لـ يحتـر أبسط معايير السالمة".
لى عممية "نقؿ أسمحة ولـ يتردد الم سؤوؿ السابؽ في اإلشارة إلى "شبكة منظمة لتوزيع أسمحة ومتفجرات"، وا 

واسعة تحت الغطاء الدبموماسي"، ودعا الفمسطينييف إلى "تقديـ أدلة مقنعة بأنيـ ال يدعموف إرىابييف عبر 
 بعثاتيـ وبأف ذلؾ ليس نظاما يعمؿ منذ سنوات وانكشؼ عرضًا".

 قطعة سالح، في مسكف السفير. 12ة التشيكية مارتف سرفيشيؾ أنو تـ العثور عمى وأعمف قائد الشرط
6/1/2014الخميج، الشارقة،   

 
 الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي حماس ترفض رؤية كيري لحؿّ  14

حركػة "حمػاس" أعمنػت رفضػيا رؤيػة ، أف غػزةمػف  يػو بػي آي، عػف وكالػة 6/0/3104، الحياة، لندفذكػرت 
ميركػػي جػػوف كيػػري لحػػؿ الصػػراع الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي، بمػػا فػػي ذلػػؾ مقترحػػو أف تكػػوف وزيػػر الخارجيػػة األ

 القدس الكبرى عاصمة لمدولتيف.
وقػػػػاؿ النػػػػاطؽ باسػػػػـ "حمػػػػاس" سػػػػامي أبػػػػو زىػػػػري، ليونايتػػػػد بػػػػرس انترناشػػػػوناؿ": "مػػػػف حيػػػػث المبػػػػدأ نػػػػرفض 

"رفض رؤية كيري فػي المجمػؿ  المفاوضات مع االحتالؿ اإلسرائيمي ومجرد الجموس معو تنازؿ". وشدد عمى
 وطرحو حوؿ القدس".

وأضػػػػاؼ: "رسػػػػالتنا لكيػػػػري أف أي اتفػػػػاؽ يمكػػػػف أف ينػػػػتك عػػػػف ىػػػػذه المفاوضػػػػات، ال يمكػػػػف أف يمػػػػـز الشػػػػعب 
 الفمسطيني في ظؿ اإلجماع غير المسبوؽ عمى رفض المفاوضات".

يػؿ حػذر مػف خطػورة القيادي في حركة حماس الػدكتور صػالح البردو ، أف 3/0/3104قدس برس، وأضافت 
مػػا تػػـ تسػػريبو مػػف معمومػػات عػػف خطػػة كيػػري بشػػأف تحريػػؾ المفاوضػػات الفمسػػطينية ػ اإلسػػرائيمية، وأكػػد أف 

 ىدفيا تصفية القضية الفمسطينية وضرب مقوماتيا األساسية، سواء في القدس أو األرض أو الالجئيف.
ي لتحريػؾ المفاوضػات الفمسػطينية ػ وأشار البردويؿ في تصريحات خاصة لػػ "قػدس بػرس"، إلػى أف خطػة كيػر 

مميػػػوف الجػػػئ  6اإلسػػػرائيمية تنطػػػوي عمػػػى إنيػػػاء أىػػػـ عناصػػػر الكيػػػاف الفمسػػػطيني، وعمػػػى رأسػػػيا إنيػػػاء حػػػؽ 
فمسطيني مف العودة إلى ديارىـ، ويتزامف ذلؾ مع وجود خطة لتوطيف ىؤالء في عدد مف الدوؿ العربية التػي 

 يتواجدوف بيا.
كيري يتعمؽ بإنياء ممؼ القدس التي ستكوف عمميػا تحػت السػيطرة اإلسػرائيمية  وأضاؼ: "اليدؼ الثاني لخطة

عمػػى الػػرغـ ممػػا يقػػاؿ عػػف رعايػػة أردنيػػة لػػبعض المقدسػػات، بػػؿ حتػػى األرض الفمسػػطينية فػػإف خطػػة كيػػري ال 
تمقي ليا باال، وىي خطة تقر المستوطنات وتعكػييـ حػؽ الحصػوؿ عمػى الجنسػيتيف اإلسػرائيمية والفمسػطينية، 

 ، ومف ىنا فإف ىذه الخطة لعينة ىدفيا تصفية القضية الفمسطينية".48اإلضافة لتيجير فمسطينيي ب
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ودعا البردويؿ رئيس السمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس إلػى العػودة إلػى الشػعب الفمسػطيني ورفػض أف يكػوف 
الخطػة وىػي لػف تسػمح جسرا لتصفية القضية الفمسػطينية، وقػاؿ: "إف المقاومػة الفمسػطينية تػدرؾ خطػورة ىػذه 

بتمريرىا ولف تقبؿ بيا، ونصيحتي لمػرئيس محمػود عبػاس أف ال يخشػى مصػير الػرئيس الراحػؿ ياسػر عرفػات 
ذا كػاف محمػود  الذي قد يكوف أخطأ في أوسمو لكنو دفع عمره لتصحيح ىػذا الخطػأ ومػات شػييدا كمػا أراد، وا 

 ية دوف أف يكوف جسرا لتصفيتيا" وفؽ قولو.عباس يخشى عمى حياه فعميو أف يرحؿ ويترؾ القضية الفمسطين
وحوؿ سبؿ تعامؿ "حماس" مع ىذه الخطة، قاؿ البردويؿ إف حركتو "تتعامؿ بيدوء، وىي تعمـ صعوبة تنزيؿ 
ىذه الخطة عمى األرض، وىي تعمـ أف قيادات "فتح" نفسيا لف تقبؿ بيذه الخطة التي ال تحمؿ أية مغريات. 

ى إلييا لتحشيد الصؼ الوطني لمواجية ىذه الخطة وليس لتمريرىا"، عمػى ونحف نبحث عف المصالحة ونسع
 حد تعبيره.  

 
 حماس تتهـ السفير المصري لدى السمطة بالتدخؿ في الشأف الفمسطيني 15

عثمػاف بػػ "التػدخؿ  إتيمت حركة حمػاس السػفير المصػري لػدى السػمطة الفمسػطينية ياسػر :أشرؼ اليور -غزة
مي"، نافيػػة فػػي ذات الوقػػت أف تكػػوف ىػػي مػػف تتػػدخؿ فػػي شػػؤوف مصػػر، أو أف فػػي الشػػأف الفمسػػطيني الػػداخ

 حزيراف/يونيو. 30تكوف قد أصدرت بيانات ضد مصر بعد احداث 
وقاؿ الدكتور سامي أبو زىري المناطؽ باسـ حماس في تصريح صحافي تمقػت "القػدس العربػي" نسػخة منػو، 

 ىو مف يتدخؿ في الشأف الفمسطيني والداخمي".رد فيو عمى تصريحات لعثماف "إف السفير ياسر عثماف 
وأشار إلى أنو قد ثبػت لػدى حمػاس بػالقطع بأنػو أي السػفير عثمػاف ىػو ونائبػو طػارؽ طايػؿ "يعقػدوف لقػاءات 
مسػػتمرة مػػع األجيػػزة األمنيػػة فػػي الضػػفة ويتمقػػوف منيػػا تقػػارير تتضػػمف قصصػػًا مفبركػػة لحركػػة حمػػاس وىػػي 

 رية عمى أنيا تقارير صحيحة".تقارير ترفع لوزارة الخارجية المص
وجاءت تصريحات الناطؽ باسـ حماس ىذه، والتي تعتبر األولى مف نوعيا، حيػث جػرى االعتيػاد عمػى قيػاـ 
مسػػػػؤولي القػػػػاىرة باتيػػػػاـ حمػػػػاس بالتػػػػدخؿ فػػػػي شػػػػؤونيـ منػػػػذ أف جػػػػرى عػػػػزؿ الػػػػرئيس محمػػػػد مرسػػػػي، عقػػػػب 

ف الحركػػة أصػػدرت أربعػػة بيانػػات ضػػد تصػػريحات لعثمػػاف شػػف فييػػا ىجومػػا شػػديدا عمػػى حمػػاس، قػػاؿ فييػػا إ
 مصر منذ عزؿ الرئيس مرسي. 

وقػاؿ أبػػو زىػري "إف وصػػؼ السػػفير المصػري لتصػػريحات حمػاس باألكاذيػػب لػػف يغيػر مػػف الحقيقػة شػػيئًا وأنػػو 
حتػػػى المحظػػػة لػػػـ تػػػتمكف الجيػػػات المصػػػرية مػػػف إقامػػػة دليػػػؿ واحػػػد عمػػػى تػػػدخؿ حمػػػاس فػػػي الشػػػأف المصػػػري 

بوجػػود أسػػماء وضػػعت ضػػمف المطمػػوبيف مػػف نشػػطاء حمػػاس لمسػػمطات المصػػرية الػػداخمي"، مسػػتندا إلػػى ذلػػؾ 
لشػػيداء فمسػػطينييف استشػػيدوا قبػػؿ الثػػورة المصػػرية، مثػػؿ الشػػييد حسػػاـ الصػػانع أو أسػػرى الزالػػوا معتقمػػيف فػػي 

مثػػؿ األسػػير حسػػف سػػالمة عػػدا عػػف أسػػماء شػػباف ىػػـ مصػػرييف أصػػاًل وليسػػوا  1996سػػجوف االحػػتالؿ منػػذ 
وقاؿ أبو زىري أف إدعػاء السػفير بػأف حمػاس أصػدرت أربػع بيانػات ضػد مصػر بعػد أحػداث  فمسطينييف. ىذا

حزيراف/يونيو "غير صحيح"، الفتا أيضا إلى أف إشارتو إلى أف حماس أقامػت فعاليػات شػعبية كبيػرة فػي  30
رى غزة ضد الدولػة المصػرية والجػيش المصػري ىػو "إدعػاء غيػر صػحيح وال يسػتطيع إثباتػو"، وقػاؿ إف مػا جػ

 في المسجد األقصى يعد "حراكا شعبيا ال عالقة لحركة حماس بو".
وكػاف متظػاىروف نػددوا خػػالؿ تظػاىرة فػي المسػجد األقصػػى عقػب عػزؿ الػرئيس مرسػػي بحكػاـ مصػر الجػػدد، 

 ورفعوا صورا لمرئيس المعزوؿ.
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ة الجػيش كذلؾ رفض الناطؽ باسـ حماس اإلدعاء بأف إعالـ حركتػو حػرض أىػالي سػيناء عمػى قتػؿ ومواجيػ
المصػػري، وقػػاؿ إف ىػػذا يعػػد "كالمػػا بػػاطال ولػػـ يحػػدث وعميػػو أال يتجاىػػؿ بالمقابػػؿ الػػدعوات الكثيػػرة والمتكػػررة 
مف معظـ وسائؿ اإلعالـ المصري لضرب غزة وتجويع أىميا". وأشار إلى أف اإلدعاء بعقد مػؤتمر صػحافي 

ء تصريح ألحد قيادات السمفية الجيادية بغزة يدعوا إلى اغتياؿ قيادات الجيش المصري "غير صحيح باستثنا
في غزة أبدى موقفو مف األحداث الجارية في مصر وىذا حقو" لكف أبو زىػري قػاؿ إف الػدعوة لمقتػؿ كمػا قػاؿ 

 السفير عثماف "أمر لـ يتـ وغير صحيح". 
كتائػب  كذلؾ نفى أف تكوف كتائب القساـ الجناح المسمح لحماس قد أصدرت بيانات معادية لمصر، وأكػد أف

 ."القساـ "تحتفظ بكؿ بياناتيا عمى موقعيا الرسمي وال يوجد مف بينيا أي بياف مف ىذا النوع
كذلؾ قاؿ إف نفي السفير عثماف في تصريحاتو بأف ىنػاؾ تضػييؽ عمػى دخػوؿ المسػاعدات العربيػة إلػى غػزة 

لقطري محتجػزة ولػـ تصػؿ "مردود عميو"، مضيفا "عمى سبيؿ المثاؿ حتى المحظة ال زاؿ نصؼ كمية الوقود ا
وقػػاؿ إف التفػػاخر بػػإغالؽ األنفػػاؽ واعتبػػار أف ىػػذا مػػف واجبػػات الدولػػة المصػػرية ىػػو "أمػػر غريػػب  إلػػى غػػزة".

ومػػؤلـ"، الفتػػا إلػػى أف نتيجػػة ىػػذا اإلغػػالؽ ىػػو "تشػػديد الحصػػار وتجويػػع شػػعب بأكممػػو وحركػػة حمػػاس قالػػت 
يتػوفر البػديؿ". وتحػدث السػفير عثمػاف عػف مػا أسػمتيا كثيرًا بأنيػا ال تمػانع فػي إغػالؽ األنفػاؽ ولكػف بعػد أف 

الصحفية "تفاصيؿ وأسرار توثؽ السياسة العدائية التي تنتيجيا حركة حماس الفمسطينية ضد مصر بعد ثورة 
حزيراف/يونيػػو"، وخػػالؿ تصػػريحاتو ىػػاجـ حمػػاس أكثػػر مػػف مػػرة وقػػاؿ إف عالقػػة بػػالده مػػع الحركػػة اآلف  30

 "عالقة محدودة جدًا ومقتصرة فقط عمى قناة أمنية". "متوترة"، وقاؿ عنيا أنيا
  6/0/3104، القدس العربي، لندف

 
 قطاع غزةماس ستسمح بإجراء االنتخابات النقابية والبمدية في أحمد يوسؼ: ح 16

أعمف القيادي في حركة حماس أحمد يوسؼ إف توقعاتو حوؿ القرارات التي تحّدث عنيا نائب رئػيس المكتػب 
ورئيس وزراء حكومة غزة المقالة، إسماعيؿ ىنية، والتي سيتـ اتخاذىا خالؿ الفتػرة المقبمػة،  السياسي لحماس

 تتمثؿ في السماح بإجراء االنتخابات البمدية والنقابية في قطاع غزة.
وأضػػػاؼ يوسػػػؼ فػػػي تصػػػريح لػػػو "إف ىنيػػػة منػػػذ آب الماضػػػي، وىػػػو يتبػػػع لغػػػة تصػػػالحية، ويحػػػاوؿ أف يقػػػدـ 

ديػػد مػػف المقػػاءات واالجتماعػػات مػػع قػػادة الفصػػائؿ وقػػادة مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني مبػػادرات، وقػػد أجػػرى الع
والمفكريف واألكاديمييف واإلعالمييف في غزة، في محاولة منو لموصوؿ إلى مقترحات معينة، كمػا أنػو عػرض 

 قضية الشراكة في إدارة غزة إلى حيف تسوية المصالحة والذىاب إلى انتخابات تشريعية".
أف الفترة المقبمة ستشيد إجراء االنتخابات البمدية والسػماح باالنتخابػات النقابيػة، بغػض النظػر عػف ولفت إلى 

موافقػة "حمػاس" لتكػػوف ىنػاؾ شػراكة حقيقيػػة وتحمػؿ لممسػؤولية، وترفػػع اليػد عػف اتيػػاـ حمػاس بتعطيػؿ الحيػػاة 
 السياسية".

ة فػػػإف ذلػػػؾ سػػػيخفؼ حػػػدة حالػػػة االحتقػػػاف وأشػػػار يوسػػػؼ إلػػػى أنػػػو إذا مػػػا أجريػػػت االنتخابػػػات البمديػػػة والنقابيػػػ
الموجػودة إضػافة إلػى السػماح لحركػة فػتح بػإجراء انطالقتيػػا بغػزة وىػذه كميػا مالمػح تقطػع الطريػؽ أمػاـ إبقػػاء 

 حالة االنقساـ.
نيػاء االنقسػاـ فػإف ذلػؾ يعنػي الكثيػر  كمػا  2014وأضاؼ "إف ىنية عندما تحدث عف عاـ  عاـ المصالحة وا 

اس يفكػػر فػػي تشػػكيؿ حكومػػة كفػػاءات وحمػػاس لػػف تعتػػرض عمػػى ذلػػؾ وربمػػا تتطػػور أف الػػرئيس محمػػود عبػػ
 الحالة وتصبح الحكومة االنتقالية ىي التي تحضر لالنتخابات التشريعية والرئاسية".
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وأوضح أحمد يوسؼ أف االنتخابات البمديػة والنقابيػة سػتكوف مفتوحػة أمػاـ كػؿ الفصػائؿ وعمػى قاعػدة التمثيػؿ 
 ناؾ أي قيود تفرض عمى مشاركة الفصائؿ ومف يريد المشاركة فميتقدـ لمساحة.النسبي ولف يكوف ى

وحػػوؿ وجػػود لقػػاءات بػػيف "فػػتح" و"حمػػاس" قػػاؿ يوسػػؼ: "إف المقػػاءات ت جػػرى بػػيف فػػتح وحمػػاس وىنػػاؾ كػػذلؾ 
 جيات تتحرؾ سواء فصائمية أو مستقمة وتبحث بشكؿ دائـ الحموؿ إليجاد مخرج مف األزمة الراىنة".

 6/0/3104، ، بيروتالمستقبؿ
 

 طه لف يخمؼ الماجدتوفيؽ  :تستنكر تفجير ضاحية بيروت الجنوبية حماس 17
زار وفد مػف قيػادة تحػالؼ القػوى الفمسػطينية، السػبت الماضػي، حػزب اهلل فػي الضػاحية الجنوبيػة : آماؿ خميؿ

يف الحمػوة لمقػاء الستنكار التفجير الذي ضرب حارة حريؾ الخمػيس الفائػت. أمػس، أكمػؿ الوفػد طريقػو إلػى عػ
قيػػػادات القػػػوى اإلسػػػالمية وحركػػػة "أنصػػػار اهلل" فػػػي المخػػػيـ، لبحػػػث األوضػػػاع األمنيػػػة المسػػػتجدة فػػػي لبنػػػاف 
والمخيمات وسبؿ تحصيف وتحييد المخيمات. ومف بيف مف حضر المقاء، أمير "الحركة اإلسالمية المجاىدة" 

سػػعدي، إضػػافة إلػػى قائػػد "كتائػػب شػػيداء الشػػيج جمػػاؿ خطػػاب والمسػػؤوؿ فػػي "عصػػبة األنصػػار" أبػػو طػػارؽ ال
 األقصى" المواء منير المقدح.

أجػواء زيػارة حػػزب اهلل نقميػا الوفػػد إلػى مخػػيـ عػيف الحمػػوة الػذي وضػػعو الػبعض فػػي قفػص االتيػػاـ بعػد تفجيػػر 
لقاء القػبض عمػى أميػر "كتائػب  الضاحية األخير، وما ترّدد عف خروج السيارة المفخخة مف المخيـ. السيارة وا 

 داهلل عزاـ" )التي تبّنت تفجير السفارة اإليرانية( ماجد الماجد ووفاتو، كانا محور لقاء أمس في المخيـ. عب
ممثػػػؿ حركػػػة حمػػػاس فػػػي لبنػػػاف عمػػػي بركػػػة الػػػذي حضػػػر المقػػػاء وشػػػارؾ فػػػي الزيػػػارة، نفػػػى فػػػي اتصػػػاؿ مػػػع 

ػػب ابػػف المخػػيـ، توفيػػؽ طػػو، خمفػػًا لمماجػػد،  "األخبػػار"، أجرتػػو معػػو بعػػد المقػػاء، مػػا تػػردد عػػف احتمػػاؿ أف ي نص 
مؤكدًا أف الخبر "عار مف الصحة". ورغـ أف طو المستقر في مخيمو، عيف الحموة، معروؼ بأنو نائػب أميػر 
"كتائػب عبػػداهلل عػػزاـ" ومسػػؤوؿ "كتيبػػة زيػاد الجػػراح"، أكػػد بركػػة أنػػو "ال يوجػد فػػرع لمجموعػػة ماجػػد الماجػػد فػػي 

ت إلػى أف المجموعػة التػي اسػتيدفت السػفارة اإليرانيػة فػي بئػر المخيـ وأف طو شيء والماجد شيء آخر". ولفػ
حسػػف "لػػيس ليػػا فػػرع أو امتػػداد فػػي عػػيف الحمػػوة". ىػػؿ يعنػػي ذلػػؾ أف طػػو ينتمػػي إلػػى كتائػػب غيػػر تمػػؾ التػػي 
يرأسيا الماجد داخؿ "كتائب عبداهلل عزاـ"؟ فّضؿ بركة أال يغوص في األسباب التي تفصؿ بيف طو والماجد. 

ائػػد جيػػاز األمػػف الػػوطني الفمسػػطيني المػػواء صػػبحي أبػػو عػػرب، فػػي اتصػػاؿ سػػابؽ مػػع وفػػي حػػيف وصػػؼ ق
"األخبػػار"، بعيػػػد تفجيػػػر السػػػفارة اإليرانيػػػة، طػػػو بأنػػػو "إنسػػػاف عػػادي ومنػػػزو فػػػي بيتػػػو ويمػػػبس لباسػػػًا أكبػػػر منػػػو 

حريصػيف عمػى بكثير"، وصفو بركة بأنو "مواطف فمسطيني يحمؿ فكرًا إسالميًا معينًا وأحد أبناء عيف الحموة ال
 أمنو واستقراره".

وكانػػت القػػوى اإلسػػالمية قػػد التقػػت بطػػو قبػػؿ أيػػاـ قميمػػة لبحػػث أسػػباب زّج اسػػمو فػػي بعػػض األحػػداث األمنيػػة. 
وكما قدـ تعيدات لتمػؾ القػوى بعػد تفجيػر السػفارة اإليرانيػة، كػرر وعػوده بعػدـ القيػاـ بػأي عمػؿ يسػتيدؼ أمػف 

عػػف المقػػاء حػػرص القػػوى الفمسػػطينية عمػػى أمػػف لبنػػاف ورفضػػيا  المخػػيـ ولبنػػاف، بحسػػب بركػػة. ونقػػؿ األخيػػر
 التحريض عمى عيف الحموة، ألنو "ليس ساحة لتصفية الحسابات والفمسطينيوف ليسوا مرتزقة".

اسػػتبعدت مصػػادر مّطمعػػة موافقػػة طػػو والقػػوى اإلسػػالمية عمػػى تعيينػػو خمفػػًا لمماجػػد "لمػػا يسػػّببو األمػػر مػػف و  
جيزة األمنية المبنانية". وفي ىذا اإلطار، أكػد خطػاب فػي تصػريح لػو أف الماجػد تصادـ واستفزاز لممحيط واأل

 "لـ يدخؿ المخيـ منذ سنوات، وعندما دخؿ حينيا كاف في العشرينيات مف العمر ولـ يكف شخصية ميمة".
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عمػػى صػػعيد متصػػؿ، أفػػادت مصػػادر فمسػػطينية فػػي عػػيف الحمػػوة عػػف اجتماعػػات تنسػػيقية عقػػدت فػػي األيػػاـ 
ة بػػيف بعػػض القػػوى اإلسػػالمية والفصػػائؿ الوطنيػػة، لتػػدارؾ خطػػر المجموعػػات المتشػػددة، وكشػػفت عػػف األخيػػر 

اقتراحػػات لتشػػكيؿ لجػػاف شػػعبية داخػػؿ األحيػػاء تتػػولى األمػػف وتمنػػع بعػػض المقيمػػيف فييػػا مػػف القيػػاـ بتحركػػات 
 تنعكس سمبًا عمى مصمحة المخيـ ككؿ.

 6/0/3104، ، بيروتاألخبار
 

 األطراؼ الدولية تسعى إلى شطب األونروا: ف في حماسشؤوف الالجئيدائرة  18
قػػػاؿ حسػػػاـ أحمػػػد مػػػف دائػػػرة شػػؤوف الالجئػػػيف فػػػي حركػػػة حمػػػاس لػػػػ"السفير"، إف ىنػػػاؾ سياسػػػة : محمػػد فروانػػػة

ممنيجػػة تتبعيػػا الػػدوؿ التػػي تمػػوؿ "األونػػروا" وفػػي مقػػدمتيا الواليػػات المتحػػدة وكنػػدا وغيرىػػا، والتػػي تسػػتجيب 
 لمضغوط اإلسرائيمية.

أضػػاؼ أحمػػد أف "تراجػػع خػػدمات الوكالػػة سػػواء لالجئػػيف أو المػػوظفيف ىػػو مؤشػػر خطيػػر نػػاتك عػػف شػػراكة و 
دولية في مؤامرة ضد القضية الفمسطينية، وتنصؿ الدور األممي منيا". وبالنسبة إليو، فػإف "األطػراؼ الدوليػة 

و، تريػد أف تػنفض يػدىا مػف تسعى إلى شطب األونروا"، حيث أف "المجتمع الدولي والدوؿ التي تدور فػي فمكػ
 قضية الالجئيف الفمسطينييف".

 6/0/3104، السفير، بيروت
 

 "القيادة العامة" تعرض بنود مبادرة أزمة مخيـ اليرموؾ التي وّقعت عميها فصائؿ فمسطينية 19
 ألحػداعقػدت الجبيػة الشػعبية القيػادة العامػة المواليػة لمنظػاـ السػوري مػؤتمرا صػحافيا : وليد عوض  –راـ اهلل 

الفمسػطينية خصصػتو العػالف بنػود  األراضػيفي راـ اهلل بمكتػب المحػامي حسػاـ عرفػات مسػؤوؿ الجبيػة فػي 
مبػػادرة أزمػػة مخػػيـ اليرمػػوؾ وتوقيعػػات الفصػػائؿ الفمسػػطينية عمييػػا وكػػذلؾ توقيعػػات الجماعػػات المسػػمحة فػػي 

 مخيـ اليرموؾ.
مخػيـ اليرمػوؾ وقعػت عمػي وثيقتػيف ىػامتيف  وأعمف عرفػات أف الفصػائؿ الفمسػطينية والجماعػات المسػمحة فػي

 ، إال أنيا لـ تطبؽ حتى اآلف.28/12/2013تتعمقاف بأزمة مخيـ اليرموؾ وذلؾ يـو السبت الموافؽ 
 1/1/2014قضػػى بػػأف يػػتـ البػػدء بتنفيػػذ المبػػادرة وانسػػحاب المسػػمحيف الغربػػاء ابتػػداءا مػػف  االتفػػاؽوقػػاؿ أف 

مػػع لجنػػة المصػػالحة الشػػعبية مػػؤتمرا  االتفػػاؽمسػػمحة الموقعػػة عمػػى وكػػاف مػػف المقػػرر أف تعقػػد الجماعػػات ال
إال أف المػػؤتمر ألغػػي بسػػبب تفجيػػر الوضػػع العسػػكري مػػف قبػػؿ  3/1/2014صػػحافيا بعػػد صػػالة الجمعػػة يػػـو 

 الجماعات المسمحة التي لـ توقع عمى االتفاؽ ولذلؾ تـ إلغاء المؤتمر الصحافي.
ة وقعت عمى ىػذا االتفػاؽ باسػتثناء حركػة حمػاس التػي اليوجػد ليػا وقاؿ عرفات اف جميع الفصائؿ الفمسطيني
يعػػرؼ حقيقػػة موقػػؼ حمػػاس مػػف ىػػذا االتفػػاؽ وكػػذلؾ وقعػػت عمػػى  ممثػػؿ رسػػمي فػػي سػػوريا مشػػيرا الػػى انػػو ال

جماعػػػات مسػػػمحة متواجػػػدة فػػػي مخػػػيـ اليرمػػػوؾ. باسػػػتثناء جبيػػػة النصػػػرة وداعػػػش واحػػػرار الشػػػاـ  10االتفػػػاؽ 
ئب ابف تيمية والذيف مػازالوا يرفضػوف االلتػزاـ ببنػود االتفػاؽ ويرفضػوف الخػروج مػف واكناؼ بيت المقدس وكتا

 المخيـ.
وفػػػي مقػػػدمتيا السػػػعودية وقطػػػر وتركيػػػا مسػػػؤولية االزمػػػة  إقميميػػػةوحمػػػؿ عرفػػػات فػػػي المػػػؤتمر الصػػػحافي دوال 

مخػيـ اليرمػوؾ االنسانية التي يعيشيا سكاف مخيـ اليرموؾ بسػبب دعميػا الالمحػدود لمجماعػات المسػمحة فػي 
 مأساة انسانية يعيشيا االطفاؿ والنساء في مخيـ اليرموؾ.  إلىوطالبيا بوقؼ ىذا الدعـ الذي أدى ويؤدي 
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وفي نياية المؤتمر الصحافي عرض عرفات الوثائؽ الرسمية لالتفاؽ الذي وقعتو الفصائؿ و بعػض الكتائػب 
ى سػػػميت )المبػػػادئ األساسػػػية لالتفػػػاؽ عمػػػى المسػػػمحة فػػػي مخػػػيـ اليرمػػػوؾ ويتضػػػمف وثيقتػػػيف أساسػػػيتيف األولػػػ

المبػادرة لحػػؿ أزمػػة مخػػيـ اليرمػػوؾ و تحييػده عػػف الحػػرب فػػي سػػوريا( والثانيػة سػػميت )آليػػة تنفيػػذ بنػػود اإلتفػػاؽ 
 والمبادرة لتحييد مخيـ اليرموؾ عف األزمة السورية(.

أزمة مخيـ اليرموؾ و تحييده عف  وقاؿ إف بنود الوثيثقة االولى )المبادئ األساسية لالتفاؽ عمى المبادرة لحؿ
 الحرب في سوريا( تضمنت البنود السبعة التالية:

 خروج المسمحيف نيائيًا مف المخيـ وضماف عدـ عودتيـ. -1
تموضػػػع المسػػػمحيف الفمسػػػطينييف والفصػػػائؿ الفمسػػػطينية الموافقػػػة عمػػػى ىػػػذه المبػػػادرة عمػػػى محػػػيط مخػػػيـ  -2

 اليرموؾ لمنع دخوؿ السالح والمسمحيف.
تشػػػكيؿ ىيئػػػة شػػػعبية موسػػػعة تضػػػـ الفعاليػػػات والوجيػػػاء و فمسػػػطينييف وسػػػورييف والفصػػػائؿ الفمسػػػطينية  -3

الموافقػػة عمػػى ىػػذه المبػػادرة لتقػػود المرحمػػة المؤقتػػة إلػػى حػػيف عػػودة أجيػػزة ومؤسسػػات الدولػػة وينبثػػؽ عػػف ىػػذه 
 الييئة مجموعة لجاف فرعية ذات حصانة.

غػالؽ كػؿ الطػرؽ الرئيسػية والفرعيػة بػيف المخػيـ و بعد التأكد مػف خمػو المخػيـ مػف السػال -4 ح والمسػمحيف وا 
زالػػة الحػػواجز الداخميػػة  –جػػواره تقػػـو الجيػػات المعنيػػة والرسػػمية )بمديػػة  محافظػػة( عمػػى إعػػادة تأىيػػؿ المخػػيـ وا 

 …(.ىاتؼ –كيرباء  -وكذلؾ الركاـ الموجود والبدء بصيانة وترميـ البنية التحتية )ماء
 إلى منازليـ وممتمكاتيـ وفتح الطرؽ إلمدادىا باألغذية والمواد األساسية. عودة أىؿ المخيـ -5
 تسوية أوضاع مف يرغب مف المسمحيف وتنظيـ كشوفات باألسماء. -6
 ( بنادؽ فييا لمحراسة.5إلى  3يحؽ لمكاتب الفصائؿ الفمسطينية المتواجدة في المخيـ بوجود مف ) -7

ة تنفيذ بنود اإلتفاؽ و المبادرة لتحييد ػ مخيـ اليرموؾ ػ عف األزمة السورية( اما الوثيقة الثانية وىي وثيقة )آلي
 البنود التالية: –فقد تضمنت ػ بحسب عرفات 

 خروج المسمحيف مف المخيـ نيائيًا والتأكد مف ذلؾ. -1
تموضع المسمحيف الفمسطينييف عمػى محػيط مخػيـ اليرمػوؾ ويكػوف ىػذا التموضػع المشػترؾ عمػى الصػؼ  -2
 .30وؿ والثاني مف األبنية بدءًا مف غربي المحكمة حتى شارع األ
شخصػية لمتأكػد مػف خمػو منطقػة  50دخوؿ لجنة شعبية فمسطينية وسورية مػف سػكاف المخػيـ مكونػة مػف  -3

 اليرموؾ مف السالح والمسمحيف.
ات والمتفجػرات فػي أثناء قياـ المجنة الشعبية بميمتيا تقـو لجنة فنية )وحدات ىندسية( لمكشؼ عف العبػو  -4

 منطقة اليرموؾ.
يتـ دخوؿ مجموعات مف الفصائؿ الفمسطينية التي توافؽ عمى ىذه المبادرة لالنتشار عمى محيط المخيـ  -5

في منطقة اليرموؾ لمنع دخوؿ السالح والمسػمحيف مػف خػارج المخػيـ والتعػاوف فػي الحمايػة المشػتركة لممخػيـ 
 وتحييده.

 رؽ الضرورية والالزمة لإلغاثة ودخوؿ المدنييف.تقـو الجرافات لفتح الط -6
تقػػـو المجنػػة بإحصػػاء مخػػيـ اليرمػػوؾ وتسػػجيؿ قػػوائـ اسػػمية وفػػؽ نمػػوذج موحػػد لمعػػائالت الموجػػودة وذلػػؾ  -7

 لسيولة توزيع السالت الغذائية.
 التأكػػد مػػف إغػػالؽ كافػػة الطػػرؽ والجػػادات المؤديػػة إلػػػى منطقػػة اليرمػػوؾ لمنػػع وصػػوؿ أيػػة سػػيارة تحمػػػؿ -8

 السالح والمسمحيف مف الجوار إلى المخيـ.
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 عدـ السماح ألي مسمح في محيط المخيـ مف الدخوؿ أو التجواؿ في المخيـ بسالحو -9
مػػف الضػػروري أف تكػػوف المجموعػػات المسػػمحة التػػي تتموضػػػع فػػي منطقػػة اليرمػػوؾ وكػػذلؾ فػػي شػػػارع  -10

 .اليرموؾ معروفة بتأييدىا لممبادرة حفظًا لنجاح ىذه المرحمة
عند التأكػد مػف خمػو منطقػة اليرمػوؾ مػف السػالح و المسػمحيف و التموضػع عمػى محػيط مخػيـ اليرمػوؾ  -11

وكػػػذلؾ إغػػػالؽ الطػػػرؽ المؤديػػػة لممخػػػيـ مػػػف نفػػػس اإلتجػػػاه يػػػتـ التواصػػػؿ مػػػع الجيػػػات الشػػػعبية إدخػػػاؿ المػػػواد 
 دت.الغذائية والطبية لمنطقة اليرموؾ وتوزيع وصواًل وفؽ الكشوفات التي كانت قد أع

عندما يتـ تنفيذ المرحمة األولى في منطقة اليرموؾ بنجاح ينتقؿ العمؿ مباشرًة لتنفيذ المرحمة الثانية في  -12
 منطقة فمسطيف.

اما الفصائؿ الفمسطينية والكتائب المسمحة في مخيـ اليرمػوؾ التػي وقعػت عمػى ىػذا االتفػاؽ فػي دمشػؽ وىػي 
 التالية :

 االتفاؽ : الفصائؿ الفمسطينية الموقعة عمى
 ػ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف القيادة العامة.1
 حركة التحرير الوطني الفمسطيني ػ فتح. -2
 الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف. -3
 الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف. -4
 . حركة فتح االنتفاضة.5
 . جبية النضاؿ الشعبي/خالد عبد المجيد.6
 قوات الصاعقة. –بية . طالئع حرب التحرير الشع7
 . حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف.8
 . جبية التحرير الفمسطينية./ابو نضاؿ االشقر.9

 . حزب الشعب الفمسطيني.10
اما الكتائب المسمحة واألشخاص الذيف وقعوا عمى االتفاؽ مف جية المسمحيف في داخؿ مخيـ اليرموؾ فيـ ػ 

 بحسب عرفات :
 أبو صالح فتياف. -1
 أبو ىاشـ الزغموت. -2
 العقيد الركف خالد الحسف. -3
 عف المؤسسات اإلغاثية في اليرموؾ )خميؿ أبو سممى(. -4
 أحرار اليرموؾ. -5
 منسؽ شبكة دعـ المخيمات. -6
 عف الحراؾ الشعبي )اسماعيؿ أحمد(. -7
 عف العيدة العمرية )أبو ىاني(. -8
 أبو تماـ. -9

 (ؽ السوريعف الفرقة الثانية )أبو توفي -10
 6/0/3104، القدس العربي، لندف
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 حماس والجهاد تؤكداف أهمية تحصيف مخيمات لبناف 20
أكػػػػدت قيادتػػػػا حركتػػػػي حمػػػػاس والجيػػػػاد اإلسػػػػالمي فػػػػي لبنػػػػاف، عمػػػػى ضػػػػرورة التواصػػػػؿ بػػػػيف كافػػػػة األطيػػػػاؼ 

 الفمسطينية والتنسيؽ مف أجؿ تحصيف واقع المخيمات في لبناف مف أي ىزات أمنية.
 استقباؿ الجياد اإلسالمي عددا مف قيادات حماس وذلؾ بمخيـ الرشيدية في لبناف. جاء ذلؾ خالؿ

وشػػدد المجتمعػػوف عمػػى ضػػرورة البحػػث عػػف سػػبؿ تعزيػػز العالقػػة بمػػا يخػػدـ أمنيػػا واسػػتقرارىا وتجنيبيػػا الفػػتف 
بػيف  والمنزلقات التي تؤدي الى ضػرب األمػف الػداخمي مػع الجػوار، ودعػوا كػذلؾ إلػى توطيػد أفضػؿ العالقػات

الفصػػائؿ الفمسػػطينية واألحػػزاب المبنانيػػة وتكػػريس أفضػػؿ العالقػػات بػػيف المخػػيـ والجػػوار مػػف أجػػؿ بسػػط حالػػة 
 االستقرار والسمـ واألمف المشترؾ.

واعتبرت قيادتا الحركتيف أف أفضؿ وجوه االستقرار في المخيمات ىو التفاىـ والتنسيؽ بيف مكونات المجتمع 
ات السياسػػية والتػػي تعتبػػر طبيعيػػة فػػي كػػؿ المجتمعػػات شػػرط أف تبقػػى مصػػمحة الفمسػػطيني بعيػػدًا عػػف الخالفػػ

 الشعب واألمف واالستقرار ىي العنواف األساسي.
 3/0/3104، فمسطيف أوف اليف

 
 جدؿ بيف فتح وحماس بشأف تنظيـ مهرجاف انطالقة الثورة في غزة 21

ى الواجيػة مػرًة أخػرى مػع إيقػػاد عػاد السػجاؿ اإلعالمػػي بػيف حركتػي فػتح وحمػاس إلػػ: القػدس دوت كػوـ -غػزة
 لحركة فتح في غزة. 49شعمة االحتفاؿ باالنطالقة الػ 

وكشؼ الناطؽ باسـ حركة فتح وىيئتيػا القياديػة العميػا بغػزة، حسػف أحمػد لػػ القػدس دوت كػوـ، عػف أف حركػة 
ممعػب  لحركػة فػتح فػي غػزة فػي ممعػب اليرمػوؾ أو 49االنطالقة الػػ  ميرجافحماس عرضت عمى فتح إقامة 

فمسػػطيف )محػػدودي المسػػاحة(، ورفضػػت السػػماح بإقامتػػو فػػي سػػاحة الكتيبػػة أو فػػي أرض السػػرايا، كمػػا سػػمح 
 لفصائؿ أخرى مف بينيا الجبية الشعبية مؤخرا.

وقاؿ: "نأمؿ أف تعزز حركة حماس قدوـ قيادتيػا لسػاحة الجنػدي المجيػوؿ لممشػاركة بإيقػاد شػعمة االنطالقػة، 
مكاف المالئـ إلحياء االنطالقة، وأف ذلؾ سيكوف لو داللة كبيرة عمى وجود نفس طيب والسماح لنا باختيار ال

نيػػاء االنقسػػاـ والتأكيػػد عمػػى وحػػدتنا الوطنيػػة وخيارنػػا النضػػالي  لػػدى حمػػاس لتييئػػة األجػػواء أمػػاـ المصػػالحة وا 
 الموحد".

ا فػي سػاحة الجنػدي وأضاؼ: "ممعب فمسطيف أو اليرموؾ ال يتسعاف لحضور الجمػاىير التػي احتشػدت عفويػ
المجيوؿ إليقاد شػعمة االنطالقػة، وال يمكػف أف نتقيػد بمكػاف محػدود، ونحػف ال زلنػا نأمػؿ بػأف يػتـ تمبيػة طمبنػا 

 بالموافقة عمى إقامة االحتفاؿ لتوجيو رسالة لالحتالؿ بأننا شعب متماسؾ عمى طريؽ النضاؿ".
ركتو وحكومتيا وافقتا عمى طمب حركة فتح مف جيتو قاؿ الناطؽ باسـ حركة حماس، سامي أبو زىري أف ح

قامة الميرجاف مف خػالؿ المتابعػة مػع الجيػات الحكوميػة المختصػة، مشػيرا إلػى أف  بايقاد شعمة االنطالقة، وا 
فتح أقامت حفؿ الشعمة بنجاح، وأنػو ال زالػت الفرصػة قائمػة إلحيػاء االنطالقػة، ومواصػمة متابعػة ىػذا الممػؼ 

 مع الجيات الحكومية.
، نحػػف ال نريػد أف تػػدخؿ ىػػذه القضػية فػػي مجػاؿ السػػجاؿ اإلعالمػػي، وأضػا ؼ فػػي حػديث لػػػ القػػدس دوت كػـو

وحماس تعاممت بكؿ إيجابيػة، ووفػرت كػؿ األجػواء الالزمػة إليقػاد شػعمة انطالقػة فػتح، وتوافقػت مػع الحكومػة 
 مع الحكومة. لتمكيف فتح إقامة ميرجاف انطالقتيا، واألمر سيبقي مرتبطا بشأف الترتيبات الالزمة
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وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الداخمية في حكومة حماس بغزة، إسالـ شيواف بأف وزارتػو رحبػت بإحيػاء حركػة فػتح 
 24النطالقتيا، وباركت ليـ ذلؾ، وأبمغت قيادة فتح بأنيا بانتظارىـ لتحديد المكاف، ولكف "فوجئنا بردىـ بعد 

ينظمػوا أي ميرجػاف، وقػد أعمػف المسػؤوؿ عػف التنسػيؽ فػي ساعة مف إيقاد الشعمة، بأنيـ سيكتفوف بذلؾ ولف 
 فتح فيصؿ أبو شيال، ذلؾ عبر وسائؿ اإلعالـ".

وبشأف تصريحات الناطؽ باسـ فتح، قاؿ شيواف لػ القدس دوت كوـ: "فتح بغزة تعاني مشاكؿ داخمية، ونحػف 
يػػـ بشػػأف إقامػػة الميرجػػاف، نػػرفض تصػػدير تمػػؾ المشػػاكؿ لنخػػريف، ونحػػف أبػػدينا موافقتنػػا التامػػة لمتنسػػيؽ مع

 ولكنيـ أبمغونا بأنيـ سيكتفوف بإيقاد الشعمة".
 6/0/3104، القدس، القدس

 
 في تمويؿ حماس إيرافتركيا تحؿ مكاف موقع "وورلد تريبيوف":  22

" األميركػػػي، أف تركيػػػا باتػػػت مصػػػدر worldtribuneزعمػػػت مصػػػادر اسػػػتخبارية إسػػػرائيمية لػػػػ موقػػػع " : القػػػدس
 .2012حركة حماس لتحؿ محؿ إيراف، منذ بداية عاـ التمويؿ األوؿ ل

مميػػوف  250بػػ  2012وتقػدر المصػادر االسػتخبارية اإلسػػرائيمية األمػواؿ التػي وصػػمت لحمػاس مػف تركيػػا منػذ 
دوالر، مضيفة أف معظـ ىذه األمواؿ تجمع مف أثرياء أتراؾ وجمعيات مؤيدة لحركة حماس. ووفؽ المصادر 

فأف حكومة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغاف" تشرؼ عمى نقؿ األمواؿ إلى االستخبارية اإلسرائيمية 
غػػػزة باإلضػػػافة إلػػػى استضػػػافة تركيػػػا لمكتػػػب القيػػػادي فػػػي حمػػػاس صػػػالح العػػػاروري الػػػذي يسػػػيؿ العمميػػػات 

 .والتحويالت النقدية إلى الضفة الغربية عمى حد زعميا
، عّماف  6/0/3104، العرب اليـو

 
 القاهرة بعد اتهامات محمد إبراهيـ لمحركة بتفجير الدقهمية في و مرزوؽأب تقرير: مستقبؿ 23

يتػػردد فػػي أروقػػة حركػػة حمػػاس تسػػاؤالت عػػدة عػػف تواجػػد الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ عضػػو مكتبيػػا  لنػػدف:
السياسي، المقيـ في مصر، بعد اتيامات وزير الداخمية المصػري المػواء محمػد إبػراىيـ لمحركػة بالمشػاركة فػي 

مديريػػة أمػػف الدقيميػػة، حيػػث تتوقػػع أوسػػاط فػػي الحركػػة بػػأف تطمػػب القػػاىرة مػػف الرجػػؿ المغػػادرة، بسػػبب تفجيػػر 
 احتداـ المواقؼ، وزيادة وتيرة الحممة المصرية الرسمية ضد حماس.

ىنػػاؾ تسػػاؤالت داخػػؿ المسػػتوى القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس، حػػوؿ مصػػير الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ المقػػيـ 
ر ممثؿ الحركة فػي القػاىرة، ويتػابع مػع المسػؤوليف ىنػاؾ فػي المخػابرات كػؿ تفاصػيؿ ىناؾ، خاصة وأنو يعتب

 الممفات المشتركة، كالتيدئة والمصالحة، والترتيبات األمنية مع غزة.
ال تعرؼ قيادة حماس التي اشتدت عمييا مؤخرا الحممة المصرية مف اتيامات جاءت ىذه المرة مػف المسػتوى 

ما كانت عميو في السػابؽ )اتيامػات مػف وسػائؿ اإلعػالـ المقربػة مػف الحكػـ(، كيػؼ السياسي واألمني، بدال م
سػػتكوف العالقػػة مػػع مصػػر، إذا مػػا غػػادر الػػدكتور أبػػو مػػرزوؽ القػػاىرة، والمتواجػػد فييػػا منػػذ أف خرجػػت قيػػادة 

 حماس مف سوريا.
ف غيػره مػف قيػادات فالقاىرة كانت قد رحبت وقت الخروج مف سػوريا بػأبو مػرزوؽ لممكػوث عمػى أراضػييا، دو 

حمػػاس، حيػػث لػػـ تفضػػؿ إقامػػة رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحمػػاس خالػػد مشػػعؿ عمػػى أراضػػييا، وىػػو مػػا دفعػػو 
لإلقامة في العاصمة القطرية الدوحة ىو والمقػربيف منػو مػف أعضػاء المكتػب السياسػي، محمػد خػاطر وعػزت 

 الرشؽ.
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مصر، لـ تجدد لو بعد عزؿ الرئيس محمد  لكف أبو مرزوؽ وطاقمو المساعد الذي منح في السابؽ إقامة في
مرسي، سيكوف أمامو خياراف بحسب ما تقػوؿ مصػادر قياديػة فػي حمػاس إذا مػا طمػب منػو الخػروج، فإمػا أف 

 .األرجحيدخؿ لإلقامة في غزة، أو أف يغادر إلى الدوحة حيث يقيـ مشعؿ، وىو الخيار 
كـ عممو كمتابع لمممفات المشتركة، وذلؾ عمػى وفي حماس مف يقوؿ أف أبو مرزوؽ سيستمر في القاىرة، بح

 ضماف جياز المخابرات العامة.
وكانػػت حمػػاس نفػػت بشػػدة عمػػى لسػػاف عػػدد مػػف قيادييػػا والمتحػػدثيف باسػػميا، االتيامػػات التػػي أوردىػػا وزيػػر 

 داخمية مصر، بشأف دعـ الحركة لمنفذي تفجيرات الدقيمية مف خالؿ استضافتيـ في غزة قبؿ التفجير.
، وأنيػا ال ”الكبيػرة والخطيػرة“بػو مػرزوؽ فػي تدوينػو كتبيػا عمػى موقعػو عمػى الفيسػبوؾ االتيامػات بػػ ووصؼ أ

 تممؾ البرىاف والدليؿ.
اإلسػػػاءة إلػػػى العالقػػػات األخويػػػة العاليػػػة التػػػي تػػػربط الشػػػعبيف المصػػػري “وأكػػػد أف مػػػف شػػػأف ىػػػذه االتيامػػػات 

 ”.والفمسطيني
حات مػػف بعػػض وسػػائؿ اإلعػػالـ، لكػػف أف يصػػدر ذلػػؾ مػػف نحػػف قػػد نسػػتوعب ظيػػور مثػػؿ ىػػذه التصػػري“وقػػاؿ 

 ”.مسؤوليف رسمييف فيو أمر يدعو لالستغراب والحيرة
 يتوقع أف تقـو وسائؿ إعالـ مصرية بتشديد الحممة ضد حركة حماس في الفترة المقبمة. اإلطاروفي ىذا 

، لندف  6/0/3104، رأي اليـو

 
 لة يهودية هو أساس التحريض عمى "إسرائيؿ"السمطة الفمسطينية االعتراؼ بدو  رفضنتنياهو:  24

صّعد رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف نتنيػاىو ىجومػو عمػى السػمطة الفمسػطينية : أسعد تمحمي -الناصرة 
 .بداعي رفضيا االعتراؼ بإسرائيؿ دولة ييودية ومواصمتيا التحريض عمييا

وسػائؿ اإلعػالـ اتيػـ فييػا السػمطة الفمسػطينية  نتنياىو االجتماع األسبوعي لحكومتػو بتصػريحات إلػى استيؿو 
اسػػتمرار معارضػػة االعتػػراؼ بإسػػرائيؿ كدولػػة لمشػػعب الييػػودي وبحقنػػا "بمواصػػمة التحػػريض عمػػى إسػػرائيؿ مػػع 

 ."في ىذه البالد
جادة وشاممة تتناوؿ ىذه المسألة وغيرىا، وعمى رأسيا أمػف إسػرائيؿ "ووصؼ المحادثات مع كيري بمحادثات 

ال ننسػى لمحظػة واحػدة ". وأضػاؼ: "ف يبقى بيدىا كي نتمكف مف الدفاع عف أنفسنا بقوانا الذاتيةالذي يجب أ
ونقوؿ ىذه بالدنا. لسنا غرباء في القدس و)مستوطنة( بيت ايؿ والخميؿ. نعرؼ أننا نريد التوصؿ إلى اتفاؽ، 

الحػػؽ األساسػػػي لدولػػػة لكػػف ىػػػذا اإلنجػػاز ال يمغػػػي حقػػػوؽ دولػػة إسػػػرائيؿ وحقػػػوؽ الشػػعب الييػػػودي، وضػػػمنيا 
أساسًا لمتحريض عمى إسرائيؿ. وأشػار إلػى أف كيػري  "الحؽ"، معتبرًا رفض الفمسطينييف ىذا "الشعب الييودي

ونحػػف نصػػّر عمػػى ضػػماف األمػػور الحيويػػة لتػػأميف "سػػيعود إلػػى المنطقػػة بعػػد أسػػبوع، طبقػػًا لمػػا ىػػو مخطػػط، 
 ."مستقبمنا

 6/1/2014، الحياة، لندف
 

 مع السمطة الفمسطينية أي اتفاؽ "إسرائيؿ بيتنا"ادؿ أراض وسكاف لف يدعـ دوف تب: ليبرماف 25
كّشػػػر وزيػػػر الخارجيػػػة أفيغػػػدور ليبرمػػػاف عػػػف أنيابػػػو العنصػػػرية ومػػػا يضػػػمره تجػػػاه : أسػػػعد تمحمػػػي -الناصػػػرة 

فػي منطقػة وادي عػارة بإعالنػو أف حزبػو سػيرفض تأييػد أي اتفػاؽ ال يقػـو عمػى مبػدأ  1948فمسطينيي العاـ 
مػػػػع سػػػػكانو الفمسػػػػطينييف إلػػػػى تخػػػػـو الدولػػػػة « وادي عػػػػارة»بحيػػػػث يػػػػتـ ضػػػػـ « ادؿ السػػػػكاف واألراضػػػػيتبػػػػ»
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ػؿ أحػد، إنمػا فقػط نقػؿ مسػار الحػدود »الفمسطينية، رافضًا اعتبار ذلؾ ترحياًل )ترانسفير(،  إذ لف ي طػرد أو ي رح 
 «.بحيث يتـ إلحاؽ المنطقة بالدولة الفمسطينية

ألقػاه أمػاـ المػؤتمر السػنوي لسػفراء إسػرائيؿ فػي العػالـ فػي القػدس المحتمػة، اف واعتبر ليبرماف، خالؿ خطػاب 
ألنيػا تتػيح التحػاور وتصػريؼ الحيػاة اليوميػة »المحادثات الجارية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف ذات أىمية عميػا 

، بشػروط «وحقيقيػاً  اتفاقًا سياسيًا شػامالً »وقاؿ إنو كما سيدعـ «. بشكؿ مقبوؿ رغـ أننا ال نثؽ الواحد باآلخر
وال يجػب »تبادؿ األراضي والسػكاف ورفػض عػودة الالجئػيف. وأردؼ أف الطريػؽ لبمػوغ اتفػاؽ صػعبة وطويمػة، 

عمينا أف نفكر فقط بالتوقيع عمى االتفاؽ إنما باليـو التالي، وكيؼ سيؤثر مثؿ ىذا االتفاؽ في العالقات بيف 
الشرط لالتفاؽ الشامؿ مع »عّرفوف أنفسيـ فمسطينييف. وقاؿ اف الدولة الفمسطينية والعرب في إسرائيؿ الذيف ي

الفمسػػطينييف ىػػو أف يػػتـ ترتيػػب قضػػية العػػرب فػػي إسػػرائيؿ. ومػػف دوف تبػػادؿ أراض وسػػكاف لػػف يػػدعـ حزبنػػا 
عندما أتحدث عف تبادؿ األراضي والسكاف، أعنػي فػي المثمػث ووادي »وأضاؼ: «. )إسرائيؿ بيتنا( أي اتفاؽ

أو يرّحػؿ أو ت سػمب ممتمكػات أحػد، إنمػا ببسػاطة نػزيح الحػدود إلػى مسػار آخػر. وال أرى سػببًا عارة. لػف يطػرد 
في عدـ التحاقيـ بإخوتيـ الفمسطينييف تحت السيادة الفمسطينية الكاممة ويصبحوف مواطني الدولة الفمسطينية 

 «.التي يرغبوف في إقامتيا
، بػداعي أنػػو فػػي «جػئ فمسػػطيني واحػػد إلػى إسػػرائيؿحتػى عػػودة ال»وتػابع أنػػو لػف يػػدعـ أي اتفػاؽ سػػالـ يتػػيح 

وزاد أنػو فػي حػاؿ أقيمػت دولػة «. حاؿ تساىمت إسرائيؿ في ىذه المسألة فإنيا ستتعرض لضغوط دوليػة أكبػر
فمسطينية فإنيا ستستوعب مئات آالؼ الالجئيف مف سورية ولبناف ألف ىاتيف الدولتيف ستطرداف مف أراضييا 

 ف.بكؿ بساطة ىؤالء الالجئي
 6/1/2014، الحياة، لندف

 
 : االنسحاب اإلسرائيمي مف األغوار سيتيح لحماس اسقاط سمطة عباسيعموف 26

صػػعّد وزيػػر األمػػف موشػػيو يعػػالوف، مػػف ليجتػػو وأّكػػّد امػػس األحػػد عمػػى أّف الدولػػة : زىيػػر أنػػدراوس -الناصػػرة 
ة تحػػرؾ قػوات الجػػيش فػػي مػػدف العبرّيػة ال ي مكنيػػا االنسػػحاب مػف منطقػػة األغػػوار ولػف تقبػػؿ التخمػػي عػف حريػػ

ولفتػػػت التقػػػارير الصػػػحافّية العبرّيػػػة إلػػػى أّف تصػػػريحات يعػػػالوف جػػػاءت رًدا عمػػػى المقتػػػرح  الضػػػفة الغربيػػػة. 
األمريكي في إطار )اتفاؽ اإلطار(، الذي يسعى لمتوصؿ إليو وتنسحب إسػرائيؿ بموجبػو مػف منطقػة األغػوار 

 تشعار متطورة واحتفاظيا بسيطرة جوية. مقابؿ احتفاظيا بمحطات إنذار مبكر وأجيزة اس
وبحسػب يعػػالوف فػإّف إسػػرائيؿ ال يمكنيػا التنػػازؿ عػف حريػػة تحػرؾ قػػوات الجػيش فػػي مػدف الضػػفة الغربيػػة ألف 
مف شأف ذلؾ أف يعزز وجود قوى معادية، وقاؿ، ال يمكف التخمي عف حرية تحػرؾ قػوات الجػيش فػي الضػفة 

سيتكرر في الضفة الغربية أيًضا، ومف شأنو أف يتيح المجاؿ لحركػة الغربية ألف سيناريو االنسحاب مف غزة 
حمػػاس بػػأف تثبػػت أقػػداميا وتطػػيح بسػػمطة عّبػػاس، مضػػيًفا أّف إسػػرائيؿ لػػف ت سػػّمـ مسػػؤولية أمػػف مواطنييػػا ألي 

 جية أجنبية، عمى حّد قولو. 
 6/1/2014، القدس العربي، لندف

 
 ثمف لف يكوف مقابؿ أيّ  ةالحكومب ؤناوبقا لعممية السمميةخطوط حمراء أماـ ا : هناؾبينيت 27

نتنيػػاىو أّف لحزبػػو خطوطػػا رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف أبمػػغ رئػػيس حػػزب البيػػت الييػػودي نفتػػالي بينيػػت 
حمراء في كؿ ما يتعمؽ بتطورات العممية السممية وذلؾ عمى إثر زيػارة كيػري وسػعيو إلػى تحقيػؽ اتفػاؽ إطػار 
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ؿ اتفاؽ تسوية رسمي. ووفًقا لمصادر في محيط بينيت فإّف األخير قاؿ لنتنياىو يضع الخطوط اإلرشادية حو 
خالؿ لقاءيف عقدا األسبوع الماضي في مكتب رئيس الحكومة، إّف حزبو يضع خطوطػا حمػراء واضػحة أمػاـ 

ت عمػػى حػػد تعبيػػره. ونقػػؿ بينيػػ العمميػػة السػػممية وأّف بقػػاءه فػػي االئػػتالؼ الحكػػومي لػػف يكػػوف مقابػػؿ أي ثمػػف،
رسػالة مماثمػػة إلػػى ليبرمػػاف ووزيػػر األمػػف يعػػالوف ووزيػرة القضػػاء تسػػيبي ليفنػػي خػػالؿ لقػػاءات منفصػػمة جمعتػػو 

 واحد أىمية كؿ قرار يتـ اتخاذه. بيـ، وأضافت المصادر المقربة مف بينيت أّنو مف الميـ أف يفيـ كؿ
جتمعوا يـو األربعػاء الماضػي أمس أّف أعضاء مف حزبي الميكود والبيت الييودي ا"معاريؼ"وكشفت صحيفة 

وخرجػػوا بوثيقػػػة أسػػاس تضػػػمنت جممػػة تحفظػػػات أمػػػاـ العمميػػة السػػػممية سػػيقـو بينيػػػت بتقػػديميا إلػػػى نتنيػػػاىو. 
ونصػت النقطػة المركزيػػة فػي الوثيقػػة عمػى توصػػية لػرئيس الحكومػػة بعػدـ تبنػػي وتحػت أي ظػػرؼ وثيقػة كيػػري 

 )اتفاؽ اإلطار( وعدـ إبداء أي موقؼ جدي اتجاىيا. 
 6/1/2014، القدس العربي، لندف

 
 األمف يجب أف يبقى بأيدينا في منطقة األغوار الحدودية: شتاينتس 28

قاؿ يوفاؿ شتاينتس وزير العالقات الدولية في حكومة نتنياىو إف "األمف يجب أف يبقى بأيدينا" في : وكاالت
ر قػوة دوليػة أو شػرطييف فمسػطينييف منطقة األغوار الحدودية، معتبرًا أف "كؿ الذيف يقترحوف حاًل يقضي بنشػ

أو وسائؿ تقنية ال يفقيوف شيئًا في الشرؽ األوسط"، وأضاؼ أنو "يوجد شؾ ىائؿ فيما إذا كاف عباس ميتمًا 
بالتوصػػؿ إلػػى سػػالـ"، وادعػػى أف جيػػاز التعمػػيـ فػػي السػػمطة الفمسػػطينية "يربػػي مػػف خػػالؿ رسػػالتيف، األولػػى 

 ييود، والثانية اإلعجاب بيتمر".القضاء عمى "إسرائيؿ" والتخمص مف ال
 6/1/2014، الخميج، الشارقة

 
 نت قائد بال رؤية وسنستبدلؾ قريباأ: لنتنياهوهرتسوغ  29

انتقػػد رئػػيس حػػزب العمػػؿ االسػػرائيمي اسػػحؽ ىرتسػػوغ امػػس، رئػػيس الػػوزراء  :الحيػػاة الجديػػدة -القػػدس المحتمػػة 
ممعارضة في اسرائيؿ، وركز ىرتسوغ في خطابو بنياميف نتنياىو، وذلؾ في أوؿ خطاب لو بالكنيست كزعيـ ل

 عمى مفاوضات السالـ الجارية بوساطة اميركية.
وقػػاؿ "أقػػؼ ىنػػا اليػػوـ ألطمػػؽ حممػػة العمػػؿ االنتخابيػػة، ىػػذه ىػػي الخطػػوة األولػػى فػػي رحمػػة طويمػػة السػػتبداؿ 

ابمغػػت رئػػيس الحكومػػة". وشػػدد ىرتسػػوغ عمػػى التمسػػؾ الثابػػت لحػػزب العمػػؿ بػػدعـ عمميػػة السػػالـ وقػػاؿ "لقػػد 
 الوزراء بأننا سنعمؿ معو اذا قاد لحؿ سياسي، وقمت لو لديؾ تفويض بالتوصؿ لحؿ نيائي )لمصراع(".

وأضاؼ ىرتسوغ مخاطبا نتنياىو "صديقي بيبي ىذه ليست مسألة خسارة أصػوات فػي الكنيسػت وانمػا السػؤاؿ 
فػي مسػألة المفاوضػات. وقػاؿ ىرتسػوغ ىو اف كاف لؾ عمود فقري" في اشارة الػى الػدعـ الػذي يتمقػاه نتنيػاىو 

"اذا كنت ستواصؿ المضي بالعكس، واذا استمررت في الحكـ كقائد تنفيذي دوف رؤية وستواصؿ البحث عف 
 أعذار، وتقود حمالت التخويؼ، سنستبدلؾ بأسرع مما تتصور.

 6/1/2014، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 بػ "الحرب المصرية" عمى حماس يشيدبيريز  30
أثنػػى رئػػيس الكيػػاف الصػػييوني شػػمعوف بيريػػز، عمػػى مػػا وصػػفو بػػػ "الحػػرب" التػػي تشػػّنيا السػػمطات : صػػرةالنا

وأشػػاد بيريػز فػػي تصػػريحات أدلػػى بيػا خػػالؿ لقػػاء جمعػػو  المصػرية عمػػى حركػػة المقاومػة اإلسػػالمية "حمػػاس".
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ريض التػػػي تشػػػّنيا (، بممثمػػػيف عػػػف وزارة الخارجيػػػة الصػػػييونية، بالتحّركػػػات وحمػػػالت التحػػػ1|5اليػػػـو األحػػػد )
 بعض الجيات المصرية عمى فصائؿ المقاومة الفمسطينية وفي مقدمتيا حركة "حماس".

وفػػػي السػػػياؽ ذاتػػػو، قػػػاؿ بيريػػػز "نحػػػف فػػػي عزلػػػة، لكننػػػا لسػػػنا وحػػػدنا"، مضػػػيفًا "العػػػرب كػػػانوا يريػػػدوف اقػػػتالع 
كوف تمامػًا أف اإلرىػاب ىػو العػدو "إسرائيؿ" إباف قياميا، لكنيـ اليوـ بػاتوا مقتنعػيف أنيػا ليسػت المشػكمة، ويػدر 

 األوؿ ليـ"، عمى حد قولو.
 5/1/2014، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 ز: مقاطعة االتحاد األوروبي لػ"إسرائيؿ" اقتصاديا أشد خطورة مف التهديدات األمنيةبيري 31

االوروبي بمقاطعة حذر الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز مف احتماؿ قياـ االتحاد  :)د ب ا(-القدس المحتمة 
إسػػرائيؿ اقتصػػاديا، معتبػػرا أف  مثػػؿ ىػػذا اإلجػػراء سػػيكوف أشػػد خطػػورة مػػف التيديػػدات األمنيػػة. ونقمػػت اإلذاعػػة 
نمػا  اإلسرائيمية عنو القوؿ إنو يجب أال تسير إسرائيؿ عمى قدـ واحدة ، في إشػارة إلػى اإلجػراءات األمنيػة ، وا 

آلفػاؽ السياسػية.  وفيمػا يتعمػؽ بػإيراف ، دعػا بيريػز المجتمػع الػدولي عمييا أف تتقدـ بالقدـ  الثانيػة وتتمسػؾ با
دراج ىػػذه المسػػألة عمػػى  أي »إلػػى  فػػرض رقابػػة شػػديدة عمػػى عمميػػة إنتػػاج الصػػواريج اإليرانيػػة بعيػػدة المػػدى وا 

 «.اتفاؽ دولي
 6/1/2014، الدستور، عّماف

 
 ال تستوعب مئة ألؼ مهاجر مسمـ "إسرائيؿ"ريغيؼ: ميري  32

دعت رئيس لجنة برلمانية في الكنيست اإلسػرائيمي تنتمػي إلػى حػزب الميكػود الػذي يقػوده  :(CNN) -القدس 
رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، إلى وقؼ ما اسمتو بػ"سيطرة المتسمميف والميػاجريف" عمػى المشػيد اإلسػرائيمي، 

فػػػة" يجػػػب أف توجػػػو لفقػػػراء قائمػػػة إف الػػػبالد "يسػػػتحيؿ أف تسػػػتوعب مائػػػة ألػػػؼ متسػػػمؿ مسػػػمـ" وأف "مشػػػاعر الرأ
ونقمػػت اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية عػػف رئيسػػة لجنػػة الداخميػػة البرلمانيػػة، ميػػري ريغيػػؼ، تحػػذيرىا مػػف "تفػػاقـ  إسػػرائيؿ.

 مشكمة اليجرة" بالتزامف مع اعتصاـ حاشد نفذه مياجروف مف أصوؿ أفريقية في تؿ أبيب لممطالبة بحقوقيـ.
 6/1/2014، سي اف اف

 
 

 جة لقيامنا بتدمير حماس فمصر تقـو بذلؾ: ال حادغافمئير  33
قاؿ رئيس الموساد السابؽ مئير دغاف إنو "ليس لدولة إسرائيؿ مصمحة في تدمير حماس، : وكاالت -السبيؿ

والسبب ىو المساعي التي تبذليا مصر عمى نطاؽ جد ىاـ لتقزيـ قػوة حمػاس. وأرى جيػدا كيػذا ي بػذؿ أيضػا 
  ودولة إسرائيؿ ال تشارؾ بالضبط في ىذا الجيد".مف جانب دوؿ الخميك والسعودييف، 

 6/1/2014، السبيؿ، عّماف
 

 يجب توقيع اتفاقيات السالـ مع جامعة الدوؿ العربية وليس مع الفمسطينييف: دغافمئير  34
دعا الرئيس السابؽ لجياز االستخبارات الخارجية في إسرائيؿ "الموساد" مئير : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

اإلسرائيمي، لمنع الوصوؿ إلى دولة  –متخذي القرار في إسرائيؿ إلى السعي لحؿ الصراع الفمسطيني دغاف، 
وبحسب دغاف فإنو "ال  ثنائية القومية، وىي نتيجة مف شأنيا القضاء عمى الحمـ الصييوني، عمى حد تعبيره.
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مو ىػو مػا يحػدث فػي إسػرائيؿ ينظر إلى الموضوع مف  وجية نظر الفمسطينييف، ألنيـ ال ييمونو، وأف ما يي
ومػا سػػيحدث  لألجيػاؿ القادمػػة". وفيمػا أعػػرب دغػاف عػػف عػدـ ثقتػػو بالفمسػطينييف، قػػاؿ: "تػاريخيـ فػػي احتػػراـ 
االتفاقات ال يمكف المفاخرة بو. لدينا مشكمة متأصػمة واسػتراتيجية فػي ثقػة الجميػور اإلسػرائيمي، فيتحػتـ عمينػا 

أراض يمكػػف مالمسػػتيا، بينمػػا يفتػػرض فػػي المقابػػؿ أف نحصػػؿ عمػػى إعطػػاء أمػػالؾ قائمػػة لمفمسػػطينييف، أي 
واعتبر دغاف أف "مستوى الثقة والتػزاـ الفمسػطينييف باالتفاقيػات يعتبػر مشػكمة صػعبة لمغايػة، مػا يػدعو  ورقة".

إلػػى تطػػوير طريقػػة جديػػدة، بموجبيػػا ال يػػتـ حػػؿ المشػػكمة مػػع الفمسػػطينييف إنمػػا التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ مػػا مػػع 
وفػي مػا يتعمػؽ بغػور األردف، قػاؿ دغػاف: "ليسػت لػدي  لعربية، يػتـ طرحػو مػف قبػؿ العػرب أنفسػيـ".الجامعة ا

مشكمة مع المطالب السياسية يأف يكوف غور األردف جزءًا مف إسرائيؿ، ويسػمح بطػرح موقػؼ كيػذا، لكػف مػا 
توجػػػد جبيػػػة  يزعجنػػػي ىػػػو طػػػرح ذلػػػؾ كنػػػوع مػػػف مشػػػكمة أمنيػػػة". وأضػػػاؼ: "اليػػػوـ ال توجػػػد قػػػوات عراقيػػػة، وال

شػػػرقية. وىنػػػاؾ سػػػالـ مػػػع األردف، وأنػػػا ال أحػػػب مقولػػػة إف الغػػػور يعتبػػػر حيويػػػًا ألمػػػف إسػػػرائيؿ". واعتبػػػر أف 
 المقصود "تالعب في استخداـ االعتبارات األمنية". 

 6/1/2014، الحياة، لندف
 

 اليمينية  يةسرائيماإلحكومة مالوجه الحقيقي ل": تصريحات ليبرماف تكشؼ ميرتس" 35
اليسػػػاري النائػػػب زىافػػػو غػػػالؤوف عمػػػى تصػػػريحات « ميػػػرتس»رّدت زعيمػػػة حػػػزب : أسػػػعد تمحمػػػي -رة الناصػػػ

ليبرماف بالقوؿ إنػو فػي الوقػت الػذي يتحػدث جػوف كيػري عػف فرصػة تاريخيػة، فػإف نظيػره اإلسػرائيمي أفيغػدور 
ليبرمػاف يكشػؼ  ، مضػيفًة أف«يسحب مف ظم مات الذاكرة خطط الترانسفير الظالمية وغير القانونيػة»ليبرماف 

التي ينشغؿ أعضاؤىا الميووسوف برفع »بتصريحاتو عف الوجو الحقيقي لحكومة إسرائيؿ اليمينية والمتطرفة، 
شعاؿ األرض  «.منسوب التحريض وا 

 6/1/2014، الحياة، لندف
 

 67إلى حدود  ي حكومة توافؽ عمى االنسحابأ: سنستبدؿ "اليهودي البيت" 36
ىاجمت رئيسة كتمة البيػت الييػودي فػي الكنيسػت "ايايػت شػكيد"،  :جمة خاصةتر  -القدس دوت كوـ -راـ اهلل

اليوـ االحد، استمرار المفاوضات بيف الحكومة االسرائيمية والفمسطينييف، حسػبما ذكػر موقػع "والػال" االخبػاري 
 العبري.

، سػتكوف 1967وقالت شكيد إف "اي حكومػة توافػؽ عمػى االنسػحاب الػى حػدود الرابػع مػف حزيػراف مػف العػاـ 
 حكومة انتحار قومي، ولف نكوف جزءًا منيا بؿ سنعمؿ عمى إسقاطيا".

ووجيػػت شػػكيد انتقاداتيػػا لممواقػػؼ االوروبيػػة الداعيػػة لفػػرض المقاطعػػة االقتصػػادية والثقافيػػة واالكاديميػػة عمػػى 
ي وجميػػع اسػػرائيؿ، منتقػػدة فػػي الوقػػت ذاتػػو وزيػػر الخارجيػػة االميركػػي جػػوف كيػػري ووزيػػرة القضػػاء تسػػيبي ليفنػػ

 لعدـ اتخاذ موقؼ مف كؿ ذلؾ. -حسب تعبيرىا-المندفعيف نحو السالـ 
 6/1/2014، القدس، القدس

 
 في قطاع غزة  إسرائيمي ُيطالب باغتياؿ هنية وكؿ قيادات حماس جنراؿ 37

زىير أندراوس: دعا جنراؿ إسرائيمّي حكومة بنياميف نتنياىو السػتخالص العبػر مػف الحػرب التػي   - الناصرة
 وضيا الحكومة في مصر ضد الحركات اإلسالمية وتطبيقيا في الحرب ضد حركة حماس. تخ
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وانتقد الجنراؿ تسفيكا فوغؿ، القائػد السػابؽ لييئػة قيػادة المنطقػة الجنوبيػة فػي قػوات االحػتالؿ سػموؾ الحكومػة 
 اإلسرائيمية تجاه قطاع غزة، متيمًا إّياىا بالتردد.

، قػػػاؿ فوغػػػؿ إّنػػػو كػػػاف يتوجػػػب قصػػػؼ منػػػزؿ رئػػػيس حكومػػػة غػػػزة "ليػػػوـإسػػػرائيؿ ا"وفػػػي مقػػػاؿ نشػػػرتو صػػػحيفة 
إسماعيؿ ىنية وزمالئو في قيادة حركة حماس فوًرا بعد عممية القنص التي أسفرت يوـ الثالثاء الماضي عػف 

واعتبر أف ىذا التصرؼ ضروري مػف أجػؿ اإلظيػار لمعػدو أننػا عػازموف عمػى الػدفاع  مقتؿ عامؿ إسرائيمي. 
 السبؿ، عمى حّد قولو. عف أنفسنا بكؿ

واعتبر فوغؿ أّف عممية مف ىذا النوع بإمكانيا أف تفضي إلى حسـ المواجية مع حركة حماس بشكؿ نيائي، 
وخمػص  مف خػالؿ اسػتغالؿ الػرد الفمسػطينّي عمييػا إلنيػاء الوجػود الفمسػطيني فػي القطػاع، عمػى حػد تعبيػره. 

عمينا أف نتعمـ مف المصرييف كيفية مواجيػة حركػة حمػاس مػف الجنراؿ اإلسرائيمّي إلى القوؿ إّنو كاف يتوّجب 
 أجؿ إنياء الواقع الحالي، كما قاؿ.

 6/1/2014، القدس العربي، لندف
 

 القطاع بتعزيز قدراتها العسكرية في  حماس تستمرإسرائيمي:  جنراؿ 38
فػػي جػػيش االحػػتالؿ  زىيػػر أنػػدراوس: أكػػّد مػػا يسػػمى بػػػػقائد لػػواء الجػػزء الجنػػوبّي مػػف قطػػاع غػػزة  - الناصػػرة

الجنراؿ عاموس ىكوىيف أّف حركة حماس تستمر في تعزيز قػدراتيا العسػكرية فػي القطػاع بمػا فػي ذلػؾ حفػر 
 العديد مف األنفاؽ وتوسيع وتحسيف منظومات الصواريج. 

فػإّف  ، إلػى أّنػو مػع ذلػؾ"ريشػيت بيػت"وأشار ىكوىيف في تصريح نقمتو اإلذاعػة العبريػة العاّمػة بالمغػة العبرّيػة 
الحركة تعتمد بشكؿ خاص عمى اإلنتاج الذاتي بسبب الصعوبات المتزايدة التي تواجييا في تيريب صػواريج 
وقذائؼ صاروخية إلى داخؿ القطاع. وأوضح أّف قوات الجيش تعمؿ بمختمؼ الوسائؿ عمى إحباط العمميات 

طػػوير وسػػائؿ تكنولوجيػػة الكتشػػاؼ المسػػمحة المنفػػذة عبػػر األنفػػاؽ ويطػػور قدراتػػو االسػػتخبارية ويعكػػؼ عمػػى ت
األنفاؽ. وأضاؼ ىكوىيف في تصريحات أدلى بيا بمناسػبة مػرور عػاـ عمػى عمميػة )السػماء الزرقػاء( بقطػاع 
غزة أّف الجيش يعي التحديات الجديدة والتيديدات المتزايدة ويحافظ عمى مستوى عاؿ مف اليقظة رغـ اليػدوء 

 و. النسبي الذي يسود المنطقة، عمى حّد وصف
 6/1/2014، القدس العربي، لندف

 
 أمني: انسحاب الجيش اإلسرائيمي مف الحدود األردنية سيحولها إلى محور فيالدلفيا ثاني مسؤوؿ 39

العبػرّي عػف مسػؤوؿ أمنػي قولػو إّنػو بسػبب حريػة تحػرؾ  "WALLA" نقػؿ موقػع : زىيػر أنػدراوس - الناصػرة
حمػاس وقػوى سػمفية فػي تثبيػت مواقعيػا وأكبػر مثػاؿ الجيش في مدف الضػفة فشػمت قػوى كالجيػاد اإلسػالمي و 

 عمى ذلؾ عمميات الوحدات الخاصة األخيرة في يطا والخميؿ وجنيف وقمقيميا. 
وتػػابع قػػائاًل إّف الطػػائرات بػػدوف طيػػار األمريكيػػة ال يمكنيػػا وقػػؼ اليجمػػات أو الكشػػؼ عػػف معامػػؿ لتصػػنيع 

ذا تخمينا عف حرية التحرؾ وسممنا المسؤو  لية األمنية في مػدف الضػفة لمسػمطة الفمسػطينية سنشػيد العبوات. وا 
ىجمػػات صػػاروخية مػػف نػػابمس باتجػػاه )كفػػار سػػابا(، موضػػًحا أّف ىنػػاؾ أجماًعػػا عمػػى رفػػض تسػػميـ مسػػؤولية 
األمف عمى المنطقة الحدودية مع األردف، وال يمكػف أف نسػمح بمػوطئ قػدـ ألي قػوة عػدا الجػيش اإلسػرائيمي. 

المنطقة معابر تيريب لألسمحة والخاليا المقاتمة تمامػا كمحػور فيالدلفيػا، ويبػدو  فإذا انسحب الجيش ستتحوؿ
 أف األردف تشاركنا الموقؼ وتعترض عمى ذلؾ بشكؿ لطيؼ، عمى حّد قولو. 
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 6/1/2014، القدس العربي، لندف
 

  مؿُينهي تدريب مستوطني الحدود الشمالية مع لبناف عمى مواجهة عمميات التس سرائيميالجيش اإل 40
الجػػػيش "فػػػي تػػػدريبات ىػػػي األولػػػى مػػػف نوعيػػػا ذكػػػرت صػػػحيفة معػػػاريؼ االسػػػرائيمية، أف : طػػػارؽ ابػػػو حمػػػداف

مستوطنة ييوديػة، قريبػة مػف الحػدود الشػمالية. وقػد حاكػت احتمػاؿ تسػمؿ  23اإلسرائيمي قاـ بتدريبات شممت 
 ."عناصر حزب اهلل الى ىذه المستوطنات وطرؽ مواجية مثؿ ىذا السيناريو

ىذه التدريبات جػرت عمػى دفعػات ثػالث، عمػى أف يوك ػؿ "ت الصحيفة عف مصادر عسكرية إسرائيمية أف ونقم
لى عناصر الحماية الموجودة فييا، تأميف الرد األولي عمى أي حادث تسمؿ يتوّقع  إلى المستوطنات نفسيا، وا 

فػي الجػيش يقػدروف بػأف المعنيػيف ". ولفتػت االنتبػاه إلػى أف "أف يكوف أخطر مف حوادث سجمت فػي الماضػي
حزب اهلل سيحاوؿ، في المواجية المقبمة مع إسرائيؿ، تنفيذ عمميات نوعية، عمػى مسػتوى أكبػر مػف تمػؾ التػي 

 ."نفذىا في السابؽ
 6/1/2014، السفير، بيروت

 
 هـعشرات آالؼ الالجئيف األفارقة يتظاهروف احتجاجًا عمى السياسة اإلسرائيمية ضدّ  41

اىر عشػػرات اآلالؼ مػػف الالجئػػيف األفارقػػة فػػي تػػؿ أبيػػب، احتجاجػػًا عمػػى سياسػػة تظػػ: يػػو بػػي أي -القػػدس 
الحكومػػة اإلسػػرائيمية ضػػدىـ وطػػالبوا بحقيػػـ فػػي المجػػوء ورفضػػوا زجيػػـ فػػي السػػجوف، كمػػا نظمػػوا إضػػرابًا عػػف 

 وذكرت وسائؿ إعالـ إسػرائيمية أف عشػرات آالؼ المتظػاىريف األفارقػة وبضػع مئػات مػف اإلسػرائيمييف العمؿ.
كػذلؾ تظػاىر عػدة مئػات  تجمعوا في ميداف إسحؽ رابيف في تؿ أبيػب تحػت شػعار "نعػـ لمحريػة، ال لمسػجف".

عػامال مػنيـ عػف عمميػـ  1500مف الالجئػيف األفارقػة فػي مدينػة إيػالت السػياحية بجنػوب تػؿ أبيػب، وتغيػب 
 في فنادؽ المدينة.

 6/1/2014، الحياة، لندف
 

 يبيعوف جهة خاّصة أمالؾ القدس إلفشاؿ المسيرة السياسية لقدسجمعية يسارّية: نتنياهو وبمدية ا 42
زىيػر أنػدراوس: عمػى بعػػد نحػو عشػريف متػًرا فقػػط عػف سػور البمػدة القديمػػة فػي القػدس، ونحػو مئػػة  -الناصػرة 

ىمػػااًل فػػي شػػرقي القػػدس، وىػػو  متػػر عػػف باحػػة الحػػائط الغربػػي، عنػػد حػػدود أحػػد األحيػػاء األكثػػر اكتظاظػػا وا 
نشاء مشروع ضخـ أصبح يثير معارضة لـ يسبؽ ليا مثيؿ حتى قبؿ وضع حجػر األسػاس سمواف، ي خطط إل

ىػػترتس إّف مشػػروع البنػػاء، الػػذي يفتػػرض أف ينشػػأ فػػي منطقػػة موقػػؼ )غفعػػاتي( فػػي  بكثيػػر. وقالػػت صػػحيفة
الصػػعود إلػػى سػػمواف، قػػد يصػػبح مركػػز زوار كبيػػر بمبػػادرة الجمعيػػة اليمينيػػة )إلعػػاد(، يكػػوف فيػػو مػػف جممػػة مػػا 

 يكوف متحؼ وحوض مائي كبير ومدخؿ إلى الحديقة الوطنية، المسماة إسرائيمًيا مدينة داود. 
لكف إلى جانب الدعـ المؤسسي ثار بالخطة تحالؼ واسع متنوع بيف معارضيف منيـ ميندسو عمػارة وعممػاء 

يتوقػػع أف يغيػػر  آثػػار وأدبػػاء وشػػعراء ورجػػاؿ حيػػاة عامػػة وأكػػاديميوف. فيػػؤالء يشػػيروف إلػػى أف المبنػػى الضػػخـ
منظر أسػوار المدينػة القديمػة ويكػوف سػابقة ال مثيػؿ ليػا لبنػاء خػاص كثيػؼ عمػى تػؿ أثػري ذي أىميػة عمميػة 
نػادرة. وانضػمت إلػى المعارضػيف أيًضػا منظمػة اليونسػػكو التابعػة لألمػـ المتحػدة وذلػؾ بػرغـ أف رئػيس المجنػػة 

وجػاء فػي اعتػراض ى ينوؼ، ىو نفسػو مخطػط المنشػأة.اإلسرائيمية التابعة لميونسكو، ميندس العمارة آريو رحم
أّف البناء المقترح في مثؿ ىذا القرب مف أسوار المدينة القديمة تخريػب حضػاري وعمػاري  جمعية عير عاميـ
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وجمالي. والحديث عف عدـ احتراـ لتػراث المدينػة، وعػدـ احتشػاـ وصػمؼ فػظ، جػوىره كمػو رفػع عمػـ إسػرائيمي 
نطقة فمسطينية في شرقي القدس وذلؾ عمى يد جسػـ أيػديولوجي نشػاطو المعمػف بأسموب ىيرودي في داخؿ م

وقالػت ييوديػت اوبنيػايمر المػديرة العامػة لعيػر عػاميـ  ىو محاولة تعميؽ السيطرة الييودية في داخؿ القريػة. 
طبيعػػة إّف ىػػذه ىػػي الصػػيغة التاناخيػػة لقضػػية ىػػولي النػػد، مضػػيفًة أّف رئػػيس الػػوزراء وبمديػػة القػػدس وسػػمطة ال

والحػػػدائؽ يتعػػػاونوف مًعػػػا ويبيعػػػوف جيػػػة خاصػػػة متطرفػػػة أمػػػالؾ القػػػدس، وخمصػػػت إلػػػى القػػػوؿ: يصػػػعب أف 
 نتجاىؿ وقت دفع الخطة قدًما وبيف المحاوالت التي ال تنتيي إلفشاؿ المسيرة السياسية.

 6/1/2014، القدس العربي، لندف
 

 توبر أّدت لمقتؿ آالؼ الجنود حرب أكب ي: الكذب لدى المستوييف السياسّي والعسكر "هآرتس" 43
زىير أندراوس: كشؼ تقرير إسرائيمّي نشرتو صحيفة ىترتس النقاب عف أّف قادة الحرب والسياسة  -الناصرة 

في الدولة العبرّية عمى حد سواٍء كانوا يكذبوف عمػى بعضػيـ الػبعض وعمػى الجنػود وعمػى أبنػاء شػعبيـ بػأّنيـ 
طػػى االنتصػػار الػذي حققػػوه فػي عػػدواف حزيراف/يونيػو مػػف العػػاـ متقػدموف ومنتصػػروف ويسػيروف عمػػى نفػس خ

، إلػػػى أفف صػػػفعتيـ الحقيقػػػة، وأضػػػافت عمػػػى ىػػػزيمتيـ العسػػػكرية ىزيمػػػة أخػػػرى أخالقيػػػة أمػػػاـ شػػػعبيـ 1967
وجنودىـ وأماـ العالـ بأسره. ولفت التقرير إلى دراسة قاـ بيا قسـ التاريج في ىيئػة األركػاف العاّمػة فػي جػيش 

 ".الحػػرب فػػي يػػـو الغفػػراف"ولّػػت فيمػػا بعػػد إلػػي كتػػاب مػػف تػػأليؼ شػػيمعوف غػػوالف تحػػت عنػػواف االحػػتالؿ، تح
قالػت الصػػحيفة العبرّيػػة، إّف التقريػػر أشػػار إلػػى أّف الكػػذب والخػداع الػػذي مارسػػو قػػادة الحػػرب فػػي إسػػرائيؿ لػػـ و 

وقػػائع كثيػػرة  ويػػذكر واحػػدة مػػف حتػػى ولػػو كػػاف سػػالمة وأمػػف جنػػودىـ. يقػػؼ أمامػػو أي دافػػع أو مبػػرر أنسػػاني
تعمػػد فييػػػا جنػػػراالت الحػػرب فػػػي إسػػػرائيؿ أف يػػػدفعوا بصػػغار الجنػػػود إلػػػى المػػػوت المحقػػؽ وىػػػـ يعممػػػوف أنيػػػـ 
مصػػابوف ومحاصػػروف وال يفصػػميـ عػػف المػػوت إال أف يخرجػػوا بأقػػداميـ ليػػراىـ الجنػػود المصػػريوف ويجيػػزوا 

 عمييـ ليمحقوا بمف لقوا حتفيـ مف زمالئيـ. 
التقريػػر، بػػؿ كػػانوا يؤكػػدوف فػػي اتصػػاالتيـ بيػػذه المجموعػػات المصػػابة أف وحػػدة  لػػيس ىػػذا فحسػػب، جػػاء فػػي

 إسعاؼ عاجمة في طريقيا إلييـ خالؿ دقائؽ، وىو ما لـ يكف أمًرا حقيقًيا عمي اإلطالؽ. 
ويعمػؽ كاتػب التقريػر عمػى ىػذه الواقعػة وغيرىػا قػػائاًل إّف الحقيقػة كانػت ىػي آخػر سػالح مػف الممكػف أف يمجػػأ 

فف كانػػت ىػذه الوسػػيمة ىػػي إليػو القػػ ادة فػي إسػػرائيؿ وكػػأف مبػدأىـ األوحػػد ىػػو أف الغايػة تبػػرر الوسػيمة، حتػػى وا 
حيػػاة مئػػات الجنػػود مقابػػؿ أال يظيػػروا فػػي مظيػػر العػػاجز عػػف فعػػؿ أي شػػيء وىػػـ يتمقػػوف صػػفعات اليزيمػػة 

 واحدة تمو األخرى بًرا وجًوا. 
 6/1/2014، القدس العربي، لندف

 
 مف حقؿ "لفيتاف" مع السمطة الفمسطينية  اتفاؽ لتصدير الغاز توقع أوؿ "إسرائيؿ" 44

كشػػػفت الصػػحؼ اإلسػػرائيمية النقػػػاب عػػف توقيػػع الشػػػركاء أصػػحاب امتيػػاز حقػػػؿ  محػػرر الشػػؤوف اإلسػػرائيمية:
قػػع عمػػى أوؿ اتفػػاؽ لتصػػدير الغػػاز. والمثيػػر لالنتبػػاه أف ىػػذا العقػػد، الػػذي أبػػـر بػػاألحرؼ األولػػى، وو  "لفيتػػاف"

رسميًا ليمة أمس، ىو مع شركة تعمؿ لػدى السػمطة الفمسػطينية لتزويػد محطػة لمطاقػة ستنشػأ فػي مدينػة جنػيف 
مميػار دوالر، ولكػف  2 1مميار متر مكعب مف الغاز سنويًا ولمدة عشريف عامًا. وتبمغ قيمػة ىػذا العقػد  2 0بػ

 سػػتتزود بالغػاز سػتقاـ بتمويػؿ قطػػري. األمػر ال يقػؼ عنػد ىػػذه الحػدود. فمحطػة انتػاج الطاقػػة فػي جنػيف التػي
ويشكؿ اتفاؽ تصدير الغاز إلى السمطة الفمسطينية عمميًا أوؿ اتفاؽ تبرمػو إسػرائيؿ لتصػدير الغػاز إلػى كيػاف 
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أو دولة أخػرى. وىػو بيػذا المعنػى يشػكؿ منعطفػًا تاريخيػًا ألنػو يعنػي انتقػاؿ الدولػة العبريػة مػف دولػة مسػتوردة 
يػػا. ومػػف الميػػـ معرفػػة أف محطػػة الطاقػػة الفمسػػطينية، التػػي تػػـ التفػػاوض مػػف أجػػؿ لمطاقػػة إلػػى دولػػة مصػػدرة ل

تزويدىا بالغاز اإلسرائيمي ليست قائمة اآلف، بؿ ستقاـ قريبًا في منطقة جنيف عمى أيدي مجموعػة مسػتثمريف 
اإلسػػػرائيمية. وسػػػوؼ تنشػػػئ المحطػػػة شػػػركة توليػػػد الطاقػػػة « كمكميسػػػت»مػػػف قطػػػر، وفػػػؽ مػػػا أفػػػادت صػػػحيفة 

 200لتوليػػد الكيربػػاء فػػي جنػػيف بقػػوة  "Palestine Power Generation Company"مسػػطينية الف
مميػػوف دوالر. وقػػد أنشػػئت الشػػركة مػػف جانػػب عػػدة جيػػات بينيػػا  300شػػيرًا بتكمفػػة تبمػػغ  30ميغػػاوات خػػالؿ 

 وشركاء قطرييف. "CCC" "شركة اتحاد المقاوليف"شركة الكيرباء الفمسطينية، و
 6/1/2014، السفير، بيروت
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زعـ المستشرؽ الصييوني "غي بخور" وجود ما وصفيا بػ"الخطة ب" لحؿ القضية الفمسطينية، متمثمة بإعادة 
الفتػًا إلػى أّف األردف جػزء مػف الصػراع ة، نيّ األردف إلى أراضي الضفة الغربية، وطي صفحة السػمطة الفمسػطي

ة األردنيػة، نفػس الوقػت جػزء مػف الحػؿ، مػف خػالؿ اسػتعادة سػكاف الضػفة الغربيػة لمجنسػيّ مع "إسرائيؿ"، وفي 
دارة األردف لمحيػػػػاة المدنيػػػػة فػػػػي المنطقػػػػة "أ" وؿ ؤ يبقػػػػى المسػػػػ. وأشػػػػار "بخػػػػور" إلػػػػى أّف الجػػػػيش الصػػػػييوني وا 

، موضػػحًا أّف سػػكاف الضػػفة سيمارسػػوف حقػػوقيـ فة، بتنسػػيؽ مػػع األردنيػػيفالعسػػكري فػػي جميػػع أراضػػي الضػػ
قتراع لمبرلماف األردني، ومنح المممكة مكانة خاصة في األماكف المقدسة بما فييا حؽ اإلالمدنّية كاألردنييف، 

 .بمدينة القدس
 4/1/2014، 2986التقرير المعموماتي 
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، يوـ األحػد، أف ثمانيػة الجئػيف فمسػطينييف استشػيدوا جػّراء ةأعمنت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوري
استمرار اليجمات والحصار الخانؽ الذي تتعرض لو مخيمات الالجئيف مف قبؿ الجيش النظامي والمميشيات 

 الموالية لو.
عامػػًا( والفتػػى  40صػػحفي، أف كػػاًل مػػف عبػػدو محمػػد عبػػد اهلل وعػػدناف النػػاظر )وأفػػادت المجموعػػة فػػي بيػػاف 

عامػا(، استشػيدوا جػّراء تعرضػيـ إلطػالؽ نػار كثيػؼ مػف قبػؿ قػوات الجػيش السػوري أثنػاء  16قاسـ خيػرات )
 محاولتيـ الخروج مف مخيـ اليرموؾ عف طريؽ حاجز بردى.

( والالجػػئ محمػد أحمػد أبػو ناصػر، استشػيدا متػػأثريفف عامػا 60وأضػافت المجموعػة أف المسػف إبػراىيـ بيبػي )
 بجراحيما في قصؼ سابؽ تعرض لو مخيـ اليرموؾ منذ يوميف.

وأشار البياف، إلى أف ثالثة الجئيف مف بينيـ سيدتاف قضوا جوعًا بسبب الجفاؼ وسوء التغذية إثر الحصػار 
، ليرتفع عدد الضحايا الذيف قضوا بسػبب يومًا عمى التوالي 166الخانؽ الذي يتعرض لو مخيـ اليرموؾ منذ 

 الجوع في المخيـ إلى أحد عشر شخصًا في أقؿ مف أسبوعيف.
3/0/3104، فمسطيف أوف اليف  
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تقريػػره السػػنوي،  ، 1/1/2014ء، األربعػػاسػػمواف مسػػاء  –أصػػدر مركػػز معمومػػات وادي حمػػوة : منػػى القواسػػمي
 الماضي. 2013والذي رصد خاللو االنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس، خالؿ عاـ 

 :وفي التقرير التالي إجماؿ ألىـ األحداث التي وقعت فيو
  األقصىالمسجد 

حكومػػػة تصػػػعيدا إسػػرائيميا خطيػػرا فػػػي المسػػجد األقصػػى عمػػػى مسػػتوى ال 2013قػػاؿ المركػػز: "لقػػػد شػػيد عػػاـ 
اإلسرائيمية والجماعات الييوديػة والقػوات اإلسػرائيمية، بالػدعوات الواضػحة والصػريحة خػالؿ جمسػات الكنيسػت 
وجمسات خاصة بتقسيـ االقصى بيف المسمميف والييود، عمى غرار الحـر االبراىيمي في الخميؿ، اضافة الى 

 "الكشؼ عف مخططات لتقسيمو وبناء الييكؿ المزعـو في اجزاء منو.
متطرفػػا، بيػنيـ وزراء فػي حكومػة االحػػتالؿ،  9050خػالؿ العػػاـ الماضػي أكثػر مػف  األقصػىواقػتحـ المسػجد 

مػػػف "ضػػػيوؼ الشػػػرطة"،  1876مػػػف المخػػػابرات والجنػػػود، و 2342ونػػػواب كنيسػػػت، ومسػػػؤوليف اسػػػرائيمييف، و
شػيدت االقتحامػات وذلؾ حسب رصد وتوثيؽ دائرة األوقاؼ اإلسالمية بالقدس، عممػا اف أكثػر االشػير التػي 

متطرفػا "ذكػرى مػا يسػمى "خػراب  1133متطرفا خالؿ أياـ "عيد الغفراف"، وفي تموز  1595ىي شير أيموؿ 
 "ذكرى االستقالؿ".  1007"عيد الفصح"، وأيار  1004الييكؿ"، وآذار 

 
 سيدة 33طفال و 431بينهـ … مقدسيا 0431اعتقاؿ 

سػػيدة، وكػػاف  25طفػػاًل، و 450مقدسػػيًا، مػػف بيػػنيـ  1450ورصػػد مركػػز المعمومػػات العػػاـ الماضػػي اعتقػػاؿ 
اكثر األشير التي شيدت االعتقاالت ىي أشير آذار، وحزيراف، وأيموؿ، فيما سجؿ شير شباط اعتقاؿ طفؿ 

سػػنوات ونصػػؼ فقػػط، حيػػث تػػـ اعتقالػػو واحتجػػازه حػػوالي سػػاعة فػػي جيػػب عسػػكري عمػػى  5مػػف سػػمواف يبمػػغ 
 .مدخؿ البمدة

 
 مقدسيا 446ة وتجارية.. وتشريد منشأة سكني 93هدـ 

منشػػػأة سػػػكنية )أبنيػػػة سػػػكنية، وغػػػرؼ، ومنػػػازؿ، ومضػػػارب،  33رصػػػد المركػػػز خػػػالؿ العػػػاـ الماضػػػي ىػػػدـ 
بركسػا سػكنيا  35منشػاة سػكنية ذاتيػا،  12منشػأة سػكنية وتجاريػة قيػد االنشػاء، و 15وكرفانات(، كما تـ ىدـ 

مواطنػػا، عممػػا وتمػػت عمميػػات اليػػدـ فػػي )بيػػت حنينػػا  446ولتربيػػة االغنػػاـ، وأدت عمميػػات اليػػدـ الػػى تشػػريد 
وشعفاط والطور والصوانة والعيسوية وسمواف وصور بػاىر وجبػؿ المكبػر والبمػدة القديمػة وبيػت صػفافا وشػارع 

 صالح الديف(.
وفػػي اعتػػداء عمػػى التػػاريج والحضػػارة فػػي البمػػدة القديمػػة مػػف القػػدس ىػػدمت الجرافػػات اإلسػػرائيمية خػػالؿ شػػير 

ناطر وابنية عمى شكؿ أقواس تقع في الجية الشمالية لساحة البراؽ، تمييدًا لتنفيػذ مخطػط بنػاء مركػز شباط ق
متػػر مربػػع،  900طوابػػؽ بمسػػاحة  4دينػػي ييػػودي فػػي السػػاحة المعػػروؼ باسػػـ "بيػػت شػػتراوس"، مؤلػػؼ مػػف 

 .األقصىوسيستخدـ كمدخؿ رئيسي لالنفاؽ الموجودة اسفؿ المسجد 
 

 اعتداءات المستوطنيف
وخػػػػالؿ العػػػػاـ الماضػػػػي نفػػػػذت الجماعػػػػات الييوديػػػػة المتطرفػػػػة بتوقيػػػػع مػػػػف عصػػػػابة "تػػػػدفيع الػػػػثمف "الييوديػػػػة 
والمسػػتوطنيف عػػدة اعتػػداءات ضػػد المقدسػػات اإلسػػالمية والمسػػيحية، اضػػافة الػػى االعتػػداء عمػػى السػػكاف فػػي 

 منازليـ وأثناء عمميـ بشوارع غربي وشرقي القدس ، أو أثناء سيرىـ أماـ منازليـ.
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كمػػػا تػػػـ االعتػػػداء عمػػػى مسػػػجد النبػػػي داود  وتػػػـ االعتػػػداء عمػػػى مقبػػػرة مػػػأمف اهلل مػػػرتيف خػػػالؿ العػػػاـ الجػػػاري،
بتكسير واجياتػو ورخامػو العثمػاني، كمػا تػـ تسػجيؿ ثالثػة اعتػداءات عمػى كنػائس، وىػي "رقػاد السػيدة العػذراء 

مػػػى النبػػػي عيسػػػى عميػػػو السػػػالـ، "و"الكنيسػػػة البروتسػػػتانت "و"الكنيسػػػة الالتينيػػػة"، بخػػػط شػػػعارات عنصػػػرية ع
 .قبرًا في المقبرة المسيحية البروتستانتية في منطقة مقاـ قبر النبي داود 30وبتحطيـ شواىد أكثر مف

مػػواطنيف مقدسػػييف بػػاآلالت الحػػادة، تفاوتػػت اصػػابتيـ بػػيف بالغػػة وطفيفػػة،  4وخػػالؿ العػػاـ المنصػػـر تػػـ طعػػف 
مػواطنيف تعرضػوا  10العصػي واالدوات الحديديػة والزجػاج، ومواطنا تعرضوا لمضرب باأليدي والحجارة و  23

 5أطفػػاؿ )طمبػػة مدرسػػة أثنػػاء تػػوجييـ الػػى المدرسػػة، وفتيػػة(، و 7لمػػرش بالفمفػػؿ، ومػػف بػػيف المعتػػدى عمػػييـ 
 3سػػػيارة لممػػػواطنيف المقدسػػػييف، بحػػػػرؽ  65سػػػائقي سػػػيارات تكسػػػي، كمػػػا تػػػػـ تسػػػجيؿ تخريػػػب  6سػػػيدات، و

 جالتيا ورش شعارات عنصرية عمييا.سيارات، والبقية تـ إعطاب ع
 

 االستيطاف
وعمى صعيد االستيطاف فقد استمر االحتالؿ في طرح المشاريع االستيطانية واستمر فػي عمميػة البنػاء، حتػى 

وحدة سكنية في  2433خالؿ فترة المفاوضات التي استأنفت منذ اربعة اشير، حيث تمت الموافقة عمى بناء 
مات شمومو وتمبيوت(، خالؿ اشير نيساف وآب وتشريف أوؿ الماضي.كما تمت مناطؽ مستوطنات )جيمو ورا

الموافقػػة عمػػى بنػػاء الوحػػدات االسػػتيطانية فػػي سػػاحة بػػاب المغاربػػة "موقػػؼ جبعػػاتي "المقػػاـ عمػػى مػػدخؿ قريػػة 
سػػمواف، وعمػػػى انشػػػاء "حديقػػػة وطنيػػػة "عمػػػى أراضػػػي قريػػة العيسػػػوية والطػػػور، وذلػػػؾ فػػػي شػػػير تشػػػريف الثػػػاني 

 دونما مف أراضي المواطنيف. 740وسيعمؿ المخطط عمى مصادرة  الماضي،
 

 مقاومة شعبية
واستمرت فعاليات ونشاطات لجاف المقاومة الشعبية في مدينة القػدس، والتػي قوبمػت بصػد مػف قبػؿ االحػتالؿ 
ة االسػػرائيمي، حيػػث قػػاموا ىػػذا العػػاـ ببنػػاء موقػػع "بػػاب الشػػمس"، وحػػي "أحفػػاد يػػونس "تصػػديا لمحاولػػة مصػػادر 

( ، وبعػد عػػدة ايػػاـ تػـ عمميػػة اليػدـ واالخػػالء، اضػػافة 1االرض لصػالح المشػػروع االسػتيطاني المعػػروؼ )أي 
 الى اعتقؿ كؿ ناشط تواجد فييـ.

كما تـ ىدـ أجزاء واحداث ثغرات في الجدار العنصري الذي يفصػؿ بػيف مدينػة القػدس وقريتػي العيزريػة وأبػو 
 المواطنيف بالوصوؿ الى مدينة القدس المحتمة.ديس، وبمدة بير نباال، تأكيدا عمى حؽ 

 
 المسيرة التعميمية

وتواصػػمت خػػالؿ العػػاـ الماضػػي المشػػاكؿ التعميمػػة فػػي القػػدس، والمتمثمػػة بػػنقص الغػػرؼ الصػػفية، وعػػدـ بنػػاء 
مػػدارس جديػػدة مػػف قبػػؿ بمديػػة االحػػتالؿ لمطمبػػة، ممػػا اضػػطر االىػػالي لتسػػجيؿ ابنػػائيـ فػػي امػػاكف بعيػػدة عػػف 

 في ظؿ تخاذؿ وصمت البمدية. مكاف سكنيـ
وقامت البمدية مع بداية العاـ الدراسي الجديػد بػإغالؽ صػؼ السػادس فػي مدرسػة "بئػر أيػوب االبتدائيػة "ببمػدة 

 سمواف لعدـ وجود غرؼ صفية تكفي الستيعاب الطمبة، ووزعت الطمبة عمى مدراس بعيدة عف سكنيـ.
االقصػػى الشػػرعية حيػػث تعطمػػت الدراسػػة فييػػا فييػػا  ، فيػػي مػػدارس 2013أمػػا المػػدارس االكثػػر تضػػررا عػػاـ 

أيػػػار(، لتػػػأميف اقتحامػػػات المسػػػتوطنيف اليػػػو، عممػػػا اف  5-7أيمػػػوؿ(، و )  25-18-12-4أيػػػاـ ) 6الدارسػػػة 
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المرحمػػة األساسػػػية، والثانويػػػة الشػػػرعية لمبنػػػات، والثانويػػػة  -مػػػدارس وىػػػي )ريػػػاض األطفػػػاؿ 3األقصػػى يضػػػـ 
 طالب. 500أولى وثانوية(، ويوجد فييا حوالي  مرحمة أساسية –الشرعية لمبنيف 

3/0/3104مركز معمومات وادي حموة، سمواف،   
 

 وعناصر مخابرات يقتحموف المسجد األقصى مستوطنوف 48
اقتحـ مستوطنوف وعناصر مف المخابرات اإلسرائيمية أمس المسػجد األقصػى المبػارؾ مػف جيػة بػاب  :راـ اهلل

طة اإلسػػػرائيمية الخاصػػة. وقػػاؿ أحػػد العػػػامميف فػػي مؤسسػػة األقصػػػى المغاربػػة وسػػط حراسػػة مشػػػددة مػػف الشػػر 
مستوطًنا وعناصر مخابرات اقتحموا المسجد األقصى، وتجولوا في أنحػاء متفرقػة  12لموقؼ والتراث إف نحو 

مف باحاتو، مشيرًا إلى أف جولة عناصر المخابرات شممت جميع أماكف الصالة ومصاطب العمـ في محاولػة 
 لالستفزاز.

حاولػػت الشػػرطة اإلسػػرائيمية اعتقػػاؿ الطالػػب محمػػد مجادلػػة، بحجػػة التكبيػػر داخػػؿ األقصػػى، وىػػدده ضػػابط و 
الشػػرطة باإلبعػػاد عػػف المسػػجد، حيػػث حػػدثت مشػػادة كالميػػة بينيمػػا رافقيػػا حالػػة مػػف التػػوتر، وتعالػػت تكبيػػرات 

بعاده.  المرابطيف والطالب تنديًدا بذلؾ. وفشؿ الضابط في اعتقاؿ الطالب وا 
6/0/3104تحاد، أبو ظبي، اإل   

 
 % مف مساحة الضفة10مشروع "القدس الكبرى" سيمتهـ : التفكجي 49

تصريحات ، في أكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خميؿ تفكجي: القدس المحتمة
وف كيػػري فػػي أف مشػػروع "القػػدس الكبػػرى" الػػذي اقترحػػو وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػ ،خاصػػة لػػػ "قػػدس بػػرس"

وتمتػد مػف تجمعػات ، المفاوضات مع الجانب الفمسطيني  تشكؿ عشرة فػي المائػة مػف مسػاحة الضػفة الغربيػة
"غوش عتصيوف" بجنوب بيت لحـ إلى مستوطنة "معالية ادومػيـ" شػرقي القػدس، ومسػتوطنة "غفعػات زئيػؼ" 

 ة.شمالي القدس وقرى وبمدات فمسطينية قرب بيت لحـ في جنوب الضفة الغربي
في المائة مف مساحة القدس والتي تشكؿ  13ولفت التفكجي النظر إلى أف الفمسطينييف لـ يعد يممكوف سوى 

فػي المائػة  87فػي المائػة مػف مسػاحة الضػفة الغربيػة، حيػث اسػتولى االحػتالؿ عمػى  1.2في الوضع الحالي 
الفمسػػػطينييف كعاصػػػمة مػػػف أراضػػػي القػػػدس الشػػػرقية ويقطػػػف فييػػػا مػػػائتي ألػػػؼ مسػػػتوطف والتػػػي يطالػػػب بيػػػا 

 لدولتيـ.
3/0/3104قدس برس،   

 
 مستوطف ينّكؿ بطفمة مقدسية األقصى..هدـ لمنازؿ ومنشآت تجارية جنوب المسجد  أوامر 50

وزعػػت طػػواقـ تابعػػة لبمديػػة االحػػتالؿ فػػي القػػدس، أمػػس، دفعػػة جديػػدة مػػف أوامػػر ىػػدـ لعػػدد مػػف : )وكػػاالت(
 دة سمواف جنوبي المسجد األقصى.المنازؿ والمنشتت التابعة لفمسطينييف في بم

وأفاد مركز معمومات وادي حموة في سػمواف أف طػواقـ البمديػة تحرسػيا قػوة معػززة مػف جنػود االحػتالؿ داىمػت 
إخطارات ىدـ منػازؿ ومحػاؿ بحجػة البنػاء مػف دوف تػراخيص، ولفػت إلػى أف أوامػر اليػدـ  7المنطقة ووزعت 

 وادي ياصوؿ، ورأس العامود.توزعت في أحياء عيف الموزة، ووادي حموة، و 
وشػرعت قػػوات االحػتالؿ بوضػػع كرفانػػات اسػتيطانية فػػي حػي تػػؿ ارميػػدة وسػط مدينػػة الخميػؿ جنػػوبي الضػػفة، 
وقػػاؿ خبيػػر الخػػرائط واالسػػتيطاف عبػػداليادي حنػػتش إف عشػػرات المسػػتوطنيف تػػرافقيـ قػػوات االحػػتالؿ، جرفػػوا 
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دورات ميػػاه فييػػا، بغػػرض االسػػتيالء عمييػػا وتوسػػيع أراضػػي لعائمػػة أبػػو ىيكػػؿ ووضػػعوا كرفانػػات اسػػتيطانية و 
 .الحي االستيطاني المجاور المسمى "رمات يشاي"

عامػًا( مػف سػكاف بمػدة سػمواف، خػالؿ  12اعتدى مستوطف عمى الطفمة مػرح منػذر جالجػؿ )مف جية أخرى، 
إف ابنتػػو "أثنػػاء  توجييػػا إلػػى مدرسػػتيا فػػي القػػدس القديمػػة، ونقػػؿ مركػػز معمومػػات وادي حمػػوة عػػف والػػدىا قولػػو

سػيرىا فػي حػػارة الشػرؼ برفقػة قريبتيػػا، مػر بجانبيػػا مسػتوطف وبعػد تقػػدميا عنػو عػدة خطػػوات، فوجئػت بركمػػة 
عمػػى ظيرىػػا، مػػا أدى إلػػى سػػقوطيا أرضػػًا، ومػػف ثػػـ قػػاـ بضػػربيا بيديػػو وقدميػػو عمػػى ظيرىػػا ورأسػػيا وبطنيػػا، 

عػف الواقعػة، سػارع لمسػاعدة الطفمػة، فػي حػيف وبعد إخبار قريبتيا أحػد الشػباف الػذي كػاف يسػير فػي المنطقػة 
 ىرب المستوطف مف المكاف"، وأوضح أف ابنتو أصيبت برضوض وكدمات.

6/0/3104الخميج، الشارقة،   
 

 مف السفر لتمقي العالج الشوامرةاالحتالؿ يمنع األسير المحرر  51
المحػػرر مػػؤخرًا نعػػيـ  قالػػت مصػػادر حقوقيػػة فمسػػطينية إف سػػمطات االحػػتالؿ منعػػت سػػفر األسػػير: )وكػػاالت(

الشوامرة إلى األردف بغرض العالج، وقاؿ مدير نادي األسػير فػي الخميػؿ أمجػد النجػار إف سػمطات االحػتالؿ 
أبمغت اليالؿ األحمػر الفمسػطيني رفضػيا السػماح بسػفر الشػوامرة، وأعػرب عػف تنديػده بػالقرار، مشػيرًا إلػى أف 

 وامرة قبؿ أف يتـ التراجع عف ذلؾ.اليالؿ األحمر كاف أبمغ بالموافقة عمى سفر الش
وكػػػاف الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس، أصػػػدر السػػػبت، تعميماتػػػو بنقػػػؿ الشػػػوامرة الػػػذي يعػػػاني مػػػف مػػػرض 

 .ضمور العضالت إلى األردف لتمقي العالج
6/0/3104الخميج، الشارقة،   

 
 بيجراء اإلهماؿ الط إسرائيمية سجوف أربعتدهور الوضع الصحي لألسرى المرضى في  52

راـ اهلل ػ "األيػػاـ": أفػػاد نػػادي األسػػير، أمػػػس، بػػأف عػػددا مػػف محػػامي النػػادي زاروا سػػجوف "ايشػػؿ" و"نفحػػػة" 
 و"النقب" و"ريموف" لالطالع عمى أوضاع األسرى، خاصة.

ونقػػؿ المحػػامي عػػف األسػػرى فػػي سػػجف "ايشػػؿ" أف ىنػػاؾ مجموعػػة كبيػػرة مػػف المرضػػى فػػي السػػجف، وعػػددىـ 
ازديادا في الحاالت الخطيػرة واألمػراض المزمنػة، مطػالبيف بتحويػؿ المرضػى مػنيـ  بازدياد مستمر، وأف ىناؾ

إلػى المستشػفيات بسػرعة بوسػائؿ نقػؿ مناسػبة والتعجيػؿ فػي تقػديـ العػالج ليػـ، كمػا اشػتكوا الػنقص الحػاد فػػي 
 األغطية والمالبس، مشيريف إلى أنيـ طمبوا مف إدارة السجف توفير األغطية ولكنيا رفضت.

المحامي الذي زار "نفحة" أف األسير كامؿ منصػور مػف نػابمس خضػع لعمميتػيف جػراحيتيف قبػؿ أربػع وأوضح 
سنوات وأبمغو الطبيب مؤخرًا بأف العمميتيف قد فشمتا، وىو ينتظر إجراء عممية أخرى منػذ سػنة ونصػؼ، وىػو 

 يعاني مف وضع صعب حتى إنو ال يستطيع الجموس.
ب" إلى أف األسير تامر حمايؿ مف راـ اهلل كاف يعاني مف مشػكمة بعينػو وأشار المحامي الذي زار سجف "النق

اليسػػرى قبػػؿ االعتقػػاؿإ حيػػث كػػاف مػػف المفتػػرض أف يخضػػع لعمميػػة فػػي الخػػارج، وعنػػد اعتقالػػو لػػـ يػػتـ إجػػراء 
العممية ولـ تتـ معالجتو داخؿ السػجف لػذلؾ فقػد األسػير النظػر بعينػو، وفػي اآلونػة األخيػرة أصػبح األلػـ يػؤثر 

 عمى عينو األخرى واألسير متخوؼ مف فقد النظر بالعيف األخرى.
6/0/3104األياـ، راـ اهلل،   
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 فمسطيني يضـ دبموماسييف ومستقميف ومؤسسات لدفع العمؿ المشترؾ : اجتماعلندف 53
اسػتثنائيا ضػـ ممثمػيف عػف  اجتماعػا: شيدت الساحة الفمسطينية في المممكػة المتحػدة يػوـ أمػس األحػد  لندف ػ

سسات فمسطينية مف حركتي فتح وحماس ومستقمة، تمبية لمبادرة لجمع الفمسطينييف وتوحيد نشػاطيـ بعيػدا مؤ 
 عف أي أجندات تنظيمية أو سياسية.

فػػي غػػرب لنػػدف، بػػدعوة مػػف رئػػيس المنتػػدى الفمسػػطيني  "بػػارؾ رويػػاؿ"وحضػػر اإلجتمػػاع الػػذي عقػػد فػػي نػػادي 
المجمػػس الثػػوري لحركػػة فػػتح والسػػفير الفمسػػطيني عفيػػؼ صػػبري صػػيدـ نائػػب أمػػيف سػػر  و د.زيػػاد العػػالوؿ، 

صػػافية، وسػػناء العػػالوؿ رئيسػػة رابطػػة الجاليػػة الفمسػػطينية فػػي المممكػػة المتحػػدة والمحػػامي جػػورج سػػعيد نائػػب 
رئػػيس رابطػػة الجاليػػة ومحمػػد صػػوالحة رئػػيس المبػػادرة اإلسػػالمية فػػي بريطانيػػا وعرفػػات ماضػػي رئػػيس مجمػػس 

روبية وحامد داوود أميف سر حركة فتح في بريطانيا، كما حضر مف سفارة فمسطيف العالقات الفمسطينية األو 
فػػي لنػػدف كػػؿ مػػف القنصػػؿ أحمػػد منصػػور والمستشػػار ميسػػوف الشػػرفا، ومػػف اإلتحػػاد العػػاـ لطمبػػة فمسػػطيف فػػي 
المممكة المتحدة رئيس اإلتحاد فؤاد شعث وحاـز محيسف، وسامح حبيب مف مركز العودة الفمسطيني وطػارؽ 

 مود رئيس مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوريا، وآخروف.ح
وأجمػػػػع  ونػػػاقش اإلجتمػػػػاع الػػػػذي سػػػػادتو روح التعػػػػاوف والصػػػراحة، التطػػػػورات السياسػػػػية ومفاوضػػػػات السػػػػالـ.

الحاضروف في كمماتيـ عمى ضرورة استمرار النشاطات المشتركة واإلبتعاد عف أي مواضػيع خالفيػة واتفقػت 
 بسورية. را عمى تنظيـ فعاليات إلغاثة الالجئيف الفمسطينييف في مخيـ اليرموؾالمجموعة عمى العمؿ فو 

6/0/3104القدس العربي، لندف،   
 

 2013خالؿ بالضفة  انتهاكا بحؽ الصحافييف 226بغزة:  المكتب اإلعالمي الحكومي 54
حػػد، أنػػو تػػـ حكومػػة بغػػزة، يػػـو األمذكػػر تقريػػر أصػػدره المكتػػب اإلعالمػػي الحكػػومي ل ـ:القػػدس دوت كػػو  -غػػزة

حالة منيا في الضفة الغربيػة و سػتة  226، 2013انتياكا بحؽ الصحفييف خالؿ العاـ الماضي  232رصد 
 خاالت في قطاع غزة.

وتناوؿ التقرير االنتياكػات اإلسػرائيمية وانتياكػات أجيػزة أمػف السػمطة الفمسػطينية بالضػفة، فيمػا لػـ يتطػرؽ إال 
في غزة  األمنية األجيزةت حكـ حكومة حماس، ولـ يتناوؿ اعتداءات لبعض االنتياكات التي وقعت بغزة تح

 بحؽ الصحافييف.
وأشػػػار التقريػػػر إلػػػى أف االنتياكػػػات التػػػي تػػػـ رصػػػدىا تجسػػػدت باالعتػػػداء الجسػػػدي واالسػػػتيداؼ بالرصػػػاص 

 المعدني وقنابؿ الغاز الساـ، واالعتقاؿ، واالحتجاز، وتمديد أحاكـ إدارية وغيرىا.
ال  14صػػػحافيا مػػػف بيػػػنيـ صػػػحافية واحػػػدة، وأف مػػػف بيػػػنيـ  87ف االحػػػتالؿ اعتقػػػؿ واحتجػػػز وبػػػيف التقريػػػر أ

 يزالوف يخضعوف لمتحقيؽ ويتـ تثبيت أحكاـ إدارية بحقيـ، فيما أ فرج عف اآلخريف.
صػحافيات،  3صحافيا ومصورا بإصابات مباشرة وغير مباشرة في الضفة والقػدس، مػف بيػنيـ  121وأصيب 

 صحافييف بغزة. 3و
 7انتياكػػػا ضػػػد الصػػػحافييف بيػػػنيـ  45وبمغػػػت انتياكػػػات أجيػػػزة األمػػػف الفمسػػػطينية بالضػػػفة، حسػػػب التقريػػػر، 

 صحافيات، "تـ مالحقتيـ واعتقاليـ واستدعائيـ وتيديدىـ".
3/0/3104القدس، القدس،   

 
 ألونرواعماؿ وموظفو ا بدوف خدمات بسبب إضراب بالضفة وغزة الجئمميوف ونصؼ  55
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مخيمػًا  19نحػو نقال عف مراسميا مف راـ اهلل، محمد عبد اهلل، أف أزقػة  6/0/31047دس القدس، القذكرت 
لػػػ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة الغربيػػة، تحولػػت إلػػى مكبػػات لمنفايػػات، والتػػي تراكمػػت خػػالؿ مػػدة شػػير 

اصػؿ المػدارس بفعؿ إضراب العامميف العرب في )األونروا( منذ تشػريف ثػاني الماضػي، فيمػا تو  ونصؼ تقريباً 
ألؼ طالب وطالبة مف الالجئيف إغالؽ أبوابيا، ونفس األمر ينسحب عمى المراكػز  300التي تعمـ أكثر مف 

 الصحية، ومراكز الخدمات االجتماعية واالقتصادية، والتي تقدـ المساعدات العينية ليـ.
شامؿ عف العمؿ، مطالبيف عامؿ وموظؼ في األونروا بالضفة الغربية، إضرابيـ ال 5700ويواصؿ أكثر مف 

إدارة الوكالة بزيادة عمى رواتبيـ، إضػافة إلػى زيػادة غػالء المعيشػة، عػدا عػف مطالبػات أخػرى متمثمػة بتراجػع 
 الوكالة عف تقميص الخدمات المقدمة، وعدد العامميف فييا.

فػي تجميػد بينما يعيش في الوقت الحاضر أكثر مف نصؼ مميوف الجيء، في حالػة اقتصػادية سػيئة، تتمثػؿ 
المساعدات الشيرية التي تقدـ ليـ، إضػافة إلػى توقػؼ المراكػز الصػحية والخدميػة عػف العمػؿ، حيػث يضػطر 

 أي مريض منيـ لمتوجو إلى طبيب خاص بيدؼ العالج.
ولػػـ يجػػد النػػاطؽ باسػػـ وكالػػة األونػػروا سػػامي مشعشػػع، إال أزمػػة السػػورية كسػػبب رئيسػػي لعػػدـ تحقيػػؽ مطالػػب 

ألػؼ الجػيء سػوري، كمفػت األونػروا أكثػر  540الغربيػة، "ألف المأسػاة التػي يعيشػيا نحػو العامميف في الضفة 
 مميوف دوالر أمريكي سنويًا". 500مف 

اإلضػراب الشػامؿ، أمػس، نقال عف مراسميا مػف غػزة، حسػف جبػر، أف  6/0/3104األياـ، راـ اهلل، وجاء في 
سػػطينييف فػػي قطػػاع غػػزة، تمبيػػة لػػدعوة وجييػػا شػؿ كافػػة مرافػػؽ ومؤسسػػات وكالػػة غػػوث وتشػػغيؿ الالجئػػيف الفم

 االتحاد العاـ لمموظفيف العرب لالحتجاج عمى تجاىؿ الوكالة لمطالب نقابية قدميا االتحاد قبؿ أسابيع.
ومنػػػذ سػػػاعات الصػػػباح أغمقػػػت الوكالػػػة أبػػػواب مؤسسػػػاتيا أمػػػاـ المػػػراجعيف وتوقفػػػت كافػػػة الخػػػدمات الصػػػحية 

ى مميوف الجئ في قطاع غزة، وفي المقابؿ صعدت الوكالة مف ليجتيػا أمػاـ والتعميمية واإلغاثية لما يزيد عم
العامميف، وأرسمت إنذارا بخصـ أياـ اإلضراب التي ينفذىا العػامموف مػف مرتبػاتيـ، فػي حػيف أكػد عػامموف فػي 

عد االتحاد العاـ لمموظفيف العرب أف الوكالة واصمت رفضيا االستماع إلػى مطالػب العػامميف، مػا ينػذر بتصػا
 األمور مع الوكالة، بعد إعالف االتحاد عف بدء نزاع عمؿ معيا.

 
 شيكؿ لقطاع غزة سبعة مالييفبقيمة أدوية تسير قافمة براـ اهلل وزارة الصحة  56

سػيرت وزارة الصػحة الفمسػطينية، قافمػة ادويػة ومػواد مخبريػة الػى قطػاع غػزة يػـو  :محمد ابو الػريش -راـ اهلل 
 كؿ، انطمقت مف مجمع مستودعات االدوية براـ اهلل.مميوف شي 7، بقيمة األحد
شػاحنة مػف قبػؿ الحكومػة الفمسػطينية بحضػور رئػيس الػوزراء رامػي  15عف القافمة التػي تضػـ  اإلعالفوجاء 

مسػاء  اإلسػرائيميةالمعػابر  إلػىالحمداهلل ووزيػر الصػحة جػواد عػواد، حيػث مػف المفتػرض اف تصػؿ الشػاحنات 
 .األحد

نفسػية  وأدويػةزراعػة الكمػى  وأدويةلمسرطاف  أدوية أنواع تسعةإف القافمة تضـ  "س دوت كوـالقد"وقاؿ عواد لػ
خاصػة بالجيػاز التنفسػي واليضػمي ومضػادات حيويػة  وأدويػة أطفػاؿالسكري ومحاليؿ وريديػة وحميػب  وأدوية

ف مثػػػػؿ قطػػػػرات العيػػػػو  أخػػػػرى وأدويػػػػةومػػػػواد مخبريػػػػة خاصػػػػة لفحوصػػػػات بيولوجيػػػػة وبيوكميائيػػػػة وسػػػػحب دـ 
 ومسكنات ومواد تخدير.

3/0/3104القدس، القدس،   
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": السمطات المصرية لف تعمف حماس منظمة إرهابية ألف ذلؾ يضر بالقضية الفمسطينية 57  "العرب اليـو
أكد مصدر مسؤوؿ بوزارة الخارجية المصرية، أف الحكومة لـ تبحث خطوة : فتحي حطاب -العرب اليوـ 

، ألف مثؿ ىذا القرار لو تداعيات خطيرة عمى القضية الفمسطينية، إعالف "حركة حماس" منظمة إرىابية
وعمى الشعب الفمسطيني، ورغـ تجاوزات حركة حماس التي كشفت عنيا تحقيقات نيابة أمف الدولة العميا في 

العناصر اإلرىابية التي تـ القبض عمييا، سواء في سيناء  واعترافاتقضايا التفجيرات والعمميات اإلرىابية، 
أو عدد مف المحافظات المصرية، فضال عف ما كشفت عنو أجيزة المعمومات والرصد في المؤسسة 

 األمنية..
حركة حماس  اعتبارالقيادة السياسية تدرؾ تماما المخاطر المترتبة عمى  إفوقاؿ المسؤوؿ المصري: 

والدولي، ومثؿ ىذا القرار الفمسطيني، أو عمى الصعيديف العربي  الداخميمنظمة إرىابية، سواء عمى الصعيد 
يعد ضربة قاضية لممؼ المصالحة الفمسطينية ػ الفمسطينية، وبرعاية مصرية طواؿ السنوات الماضية، ولـ 

 تتخؿ عنو حتى اآلف، إلى جانب ما يترتب عمى ذلؾ مف زيادة معاناة الشعب الفمسطيني في قطاع غزة..
حركة حماس مضطرة ألف تعيد  إف ،يوـفي تصريحات خاصة لمعرب ال، وأضاؼ المصدر المسؤوؿ

حساباتيا جيدا، خاصة أف مصر تعاممت معيا باعتبارىا فصيال فمسطينيا وطنيا، مف فصائؿ المقاومة 
، ولـ تتعامؿ معيا باعتبارىا حكومة منشقة أو مقالة، وذلؾ حرصا عمى التواصؿ معيا بيدؼ لـ ةالفمسطيني

ذا كانت الشمؿ الفمسطيني، وحرصا عمى وحدة الصؼ ال فمسطيني بإتماـ المصالحة الوطنية الفمسطينية، وا 
قيادات حماس تّصر عمى اإلعالف بانتمائيا "اإلخواني" قبؿ انتمائيا الوطني الفمسطيني، فيذه قضية 
فمسطينية داخمية، وشأف داخمي تتعامؿ معو الفصائؿ الفمسطينية األخرى والشعب الفمسطيني داخؿ القطاع، 

ا إخوانيا، أو فصيال يعتنؽ فكر وعقيدة جماعة اإلخواف، ولكف الميـ أال يتدخؿ ىذا أف تكوف حماس فرع
الفصيؿ "اإلخواني" في الشأف المصري، ونحف نعمـ أف الشعب الفمسطيني يرفض تماما أي تدخؿ في شؤوف 
اآلخريف.. وكشؼ المصدر المسؤوؿ، أف مصر أبمغت حركة حماس عبر أطراؼ وسيطة، عدة رسائؿ تفيد 

فقط بقضايا الشعب الفمسطيني، وأف مصر لف  باالىتماـدـ التدخؿ في الشأف المصري، وتوجيو النصيحة بع
 تتياوف مطمقا في ما يتصؿ بأمنيا واستقرارىا..

ذا كانت  وأكد دبموماسيوف وسياسيوف، أف مصر لف تقدـ عمى أية خطوة تضر بالقضية الفمسطينية، وا 
خواف تنظيما إرىابيا، فإف أية خطوة مماثمة تجاه حركة حماس، الحكومة المصرية قد أعمنت جماعة اإل

سوؼ تسحب معيا انعكاسات خطيرة عمى القضية الفمسطينية، وعمى المحاوالت المتعثرة لممصالحة 
والتوتر داخؿ  االنشقاقاتالفمسطينية، وأف فتح مثؿ ىذه الممفات الخطيرة سوؼ يخمط األوراؽ، ويزيد حدة 

بفكر  ارتباطياة التي تعاني مف األوضاع المتردية، ورغـ تأكيد حركة حماس وبإصرار األراضي الفمسطيني
 الجماعة األـ "اإلخواف المسمميف"، وأف الحركة فصيال إخوانيا فمسطينيا..

ىناؾ مف يحاوؿ الربط بيف الشعب  إفوقاؿ خبير الشؤوف السياسية والسفير السابؽ الدكتور محمد جالؿ، 
احد ىو حركة حماس، التي ال تمثؿ إال عناصرىا وفكرىا فقط، والشعب الفمسطيني ليس الفمسطيني وفصيؿ و 

حماس، وبالضرورة فإف الشعب الفمسطيني ال يحمؿ أي مواقؼ معادية لمصر، بؿ العكس ىو الصحيح، 
شعب وطني مناضؿ يعرؼ قيمة مصر ويقدر دورىا، ولذلؾ فإف إسرائيؿ تترقب صدور مثؿ ىذا اإلعالف 

باعتبار حماس حركة إرىابية، وكأنو اعتراؼ مصري يديف الفمسطينييف، وىذا خمط متعمد، ولكف مف مصر 
تزاؿ حريصة عمى عدـ زيادة حدة التوتر مع حماس مف  القيادة السياسية لف تغامر بمثؿ ىذه الحسابات، وال
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ادة تقويـ حساباتيا تزاؿ الفرصة قائمة أماـ "حماس" إلع أجؿ مصمحة الشعب الفمسطيني في قطاع غزة، وال
 ومواقفيا، عمى أساس المصمحة الفمسطينية..

، عماف،   //العرب اليـو
 

 سفير مصر بفمسطيف: حماس فضمت اإلخواف عمى مصر 58
رامي محسب: قاؿ ياسر عثماف، السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية، إف حركة حماس اختارت 

ب عالقاتيا بمصر، موجيا رسالة لمحركة  "كفى تدخال في انتماءىا لتنظيـ اإلخواف اإلرىابي عمى حسا
 الشأف الداخمي المصري".

وأكد "عثماف" خالؿ مداخمة ىاتفية مع اإلعالمي شريؼ عامر في برنامك "يحدث في مصر" عبر فضائية 
، أف اتيامو مف قبؿ حركة حماس برفع تقارير مفبركة عف الحركة لمخارجية  "إـ بي سي" مساء اليـو

وأشار إلى أف اتياـ حماس لو ىي محاولة لصرؼ  ية ليس األوؿ مف نوعو ولف يكوف األخير.المصر 
 األنظار عف سياستيا المعادية تجاه مصر، الفتًا إلى أنو ليست لمصر عالقات داخمية مع حماس.

 //الوفد، الجيزة، 
 

 اهلل الثاني: مستمروف في دعـ جهود تحقيؽ السالـ عبد 59
تقبؿ جاللػػة الممػػؾ عبػػداهلل الثػػاني امػػس األحػػد وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري، الػػذي اسػػ :بتػػرا –عمػػاف 

يػػزور األردف ضػػمف جولػػة لػػو فػػي المنطقػػة، حيػػث جػػرى بحػػث العالقػػات الثنائيػػة وسػػبؿ تعزيزىػػا فػػي مختمػػؼ 
ورية، وعدد المجاالت، إضافة إلى جيود تحقيؽ السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، ومستجدات األزمة الس

وأكد، خالؿ المقاء، أف األردف مستمر في دعـ جيػود تحقيػؽ السػالـ، وصػوال إلػى حػؿ  مف القضايا اإلقميمية.
عادؿ وشامؿ لمقضية الفمسطينية، وبما يضمف إقامة الدولػة الفمسػطينية المسػتقمة والقابمػة لمحيػاة عمػى خطػوط 

 وعاصمتيا القدس الشرقية. 1967الرابع مف حزيراف عاـ
دد عمػػى أف األردف سيواصػػؿ دوره فػػي دعػػـ مسػػار مفاوضػػات السػػالـ اسػػتنادا إلػػى قػػرارات الشػػرعية الدوليػػة وشػػ

وحؿ الدولتيف ومبادرة السالـ العربية، وبالتنسيؽ مع جميع األطراؼ، وبمػا يحمػي مصػالحو العميػا، خصوصػا 
 تمؾ المرتبطة بقضايا الوضع النيائي.

 6/0/3102، الرأي، عّماف
 

 نائًبا يشكِّموف جبهة لمواجهة "خطة" جوف كيري 35ني: برلماني أرد 60
نائًبا أردنًيا، األحد، عف تشكيؿ جبية نيابية لموقوؼ بوجو ما أسموه "خطة  35أعمف  صداـ اليحيى: -عماف 

اإلسػػػرائيمية"، بحسػػػب نائػػػب  –وزيػػػر الخارجيػػػة األمريكػػػي جػػػوف كيػػػري بتػػػأطير مفاوضػػػات السػػػالـ الفمسػػػطينية 
صادر األحد، ووق ع عميو النواب الذيف ينتموف التجاىات قوميػة ويسػارية وتيػارات وطنيػة،  وفي بياف، أردني.

قالوا فيو إف بيانيـ يأتي نتيجة "لتسارع األحداث حوؿ ما ي سمى بخطة كيري، وما يمحقو مف مشاريع بالخفػاء 
ة مفروضة تحػت سػتار عف الشعبيف األردني والفمسطيني، وما يجري مف قنوات سرية مغمقة، تشير إلى تسوي

، إف "ىػػذه  المفاوضػػات". وقػػاؿ النائػػب محمػػد الحجػػوج، أحػػد المػػوقعيف، فػػي تصػػريح لوكالػػة األناضػػوؿ، اليػػـو
الجبيػػػػة تػػػػأتي لموقػػػػوؼ بوجػػػػو خطػػػػط كيػػػػري بتػػػػأطير عمميػػػػة السػػػػالـ وتسػػػػويتيا عمػػػػى حسػػػػاب حقػػػػوؽ الشػػػػعب 
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سػتكوف أعماليػا داخػؿ المجمػس مػف  وأشار إلى أف "المجنة، التي أسست بشكؿ مبدئي، الفمسطيني واألردني".
 خالؿ عقد الجمسات والحديث حوؿ ىذا الموضوع الميـ والخطير".

إسػػػرائيمية عمػػػى حسػػػاب ممػػػؼ الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف  –ويخشػػػى مسػػػؤولوف فػػػي عمػػػاف مػػػف تسػػػوية فمسػػػطينية 
 باألردف وحؽ العودة والحدود بيف البمديف، بحسب مراقبيف.

شر اسمو، اليوـ، إف "األردف طمب مف كيري توفير ضمانات بأال تكوف وقاؿ مصدر دبموماسي، طمب عدـ ن
 ىذه المفاوضات عمى حساب المممكة".

، لندف  6/0/3104، رأي اليـو
 

 "مجابهة التطبيع" ترفض مشروع "ناقؿ البحريف" وتندد بضـ االحتالؿ لألغوار 61
عمػى توقيػع األردف والسػمطة الفمسػطينية حممت المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطف ومجابية التطبيػع  :عماف

اتفاقيػػة ناقػػؿ البحػػريف مػػع اسػػرائيؿ. واعتبػػرت، فػػي تصػػريح أصػػدرتو أمػػس، أف االتفاقيػػة "تعطػػي الحػػؽ لمكيػػاف 
 الغاصب في ىذا المشروع، الذي يبدأ مف مياه أردنية، ويسير في أراض أردنية ويصب في مياه أردنية".

الصػػػالحة، يوفرىػػػا المشػػػروع، فػػػي ري أراضػػػي النقػػػب، التػػػي يجػػػري وحػػػذرت مػػػف "اسػػػتخداـ كميػػػات مػػػف الميػػػاه 
تيجير سكانيا العرب، وىػدـ منػازليـ، ضػمف مشػروع "برافػر" وربمػا فػي خدمػة مشػاريع نوويػة، قػد تفػتح البػاب 
لمتػػػدخؿ فػػػي الشػػػأف األردنػػػي الػػػداخمي، تحػػػت ذريعػػػة الشػػػراكة فػػػي المشػػػروع والحفػػػاظ عمػػػى المصػػػالح الحيويػػػة 

 ؿ المجنة.لمكياف"، عمى حد قو 
مػػف جانػػب آخػػر، دانػػت "مجابيػػة التطبيػػع" قػػرار حكومػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي ضػػـ أراضػػي غػػور األردف فػػي 
الضػػفة الغربيػػة "مػػػا يجعػػؿ الحػػػديث عػػف دولػػػة فمسػػطينية ضػػػربًا مػػف الخيػػػاؿ، ويجعػػؿ مػػػف الكيػػاف الصػػػييوني 

ديات وأخطػػار عمػػى األردف"، العنصػػري التوسػػعي كيانػػًا محػػاددًا لػػألردف، بكػػؿ مػػا يحممػػو ىػػذا الكيػػاف مػػف تحػػ
" إزاء ىذا القرار، و"عدـ االكتفاء باالستنكار واإلدانة".  مطالبة الحكومة ب"موقؼ حاـز

وأشػػػارت إلػػػى أنػػػو ورغػػػـ نفػػػي الحكومػػػة، إال أف تقػػػارير إعالميػػػة تفيػػػد "بإنشػػػاء منطقػػػة صػػػناعية مشػػػتركة بػػػيف 
مشروع، و"أية مشػاريع تطبيعيػة لمػا ليػا مػف الحكومة واسرائيؿ شماؿ غور األردف"، معربة عف رفضيا ليذا ال

أخطار عمى األردف وفمسطيف واألمة". وانتقدت عـز وزارة الزراعة اتخاذ إجراءات، لمتأكد مف أف المستوردات 
الزراعيػػة ال تػػأتي مػػف المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية، ورأت فػػي ىػػذه السياسػػة "تراجعػػًا خطيػػرًا"، وقالػػت إنيػػا "بقرارىػػا 

دوؿ االتحػاد األوروبػي، التػي تقػاطع منتجػات الكيػاف الصػييوني مػف المسػتوطنات المقامػة ىذا تسعى لمحاؽ ب
 عمى أراضي الضفة الغربية".

 6/0/3102، الغد، عّماف
 

 "إسرائيؿ""الوحدة" يطالب بوقؼ المفاوضات مع  62
أكػػػػد حػػػػزب الوحػػػػدة فػػػػي بيػػػػاف لػػػػو امػػػػس، موقفػػػػو بػػػػرفض اسػػػػتمرار المفاوضػػػػات الثنائيػػػػة بػػػػيف السػػػػمطة : عمػػػػاف

الفمسػػػطينية والكيػػػاف الصػػػييوني برعايػػػة أمريكيػػػة، ورفػػػض أيػػػة تسػػػويات تتجػػػاوز الحقػػػوؽ الوطنيػػػة المشػػػروعة 
لمشػػػعب العربػػػي الفمسػػػطيني وفػػػي مقػػػدمتيا حقػػػو بػػػالعودة واختػػػزاؿ ىػػػذا الحػػػؽ الثابػػػت والمكفػػػوؿ بقػػػرارات األمػػػـ 

بػػات األمنيػػة التػػي تضػػمف أمػػف المتحػػدة، بػػالتوطيف والتعػػويض، واالعتػػراؼ بييوديػػة الدولػػة الصػػييونية، والترتي
الكياف الصييوني، مقابؿ الفتات الذي يقدـ لمسمطة الفمسػطينية والمفاوضػيف الفمسػطينييف بالحػديث عػف خطػة 
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لتنميػػػة االقتصػػػاد الفمسػػػطيني إليصػػػاؿ منػػػافع ممموسػػػة إلػػػى الشػػػعب الفمسػػػطيني لتعزيػػػز الػػػزخـ باتجػػػاه السػػػالـ 
.  المزعـو

 6/0/3102، الدستور، عّماف
 

 عمى زيارة كيري لممنطقة احتجاجياً  " تنفذ اعتصاماً األقصىية لمدفاع عف "الشعب 63
نفػػذت الييئػػة الشػػعبية االردنيػػة لمػػدفاع عػػف االقصػػى والمقدسػػات بالتعػػاوف مػػع نقابػػة : اييػػاب مجاىػػد -عمػػاف 

 الميندسيف اعتصاما امػاـ مجمػع النقابػات المينيػة احتجاجػا عمػى زيػارة وزيػر الخارجيػة االمريكػي جػوف كيػري
 الى المنطقة.

وقاؿ نقيب الميندسيف رئيس الييئة الميندس عبداهلل عبيدات اف ما يحممو كيري في جعبتو اخطػر ممػا جػرى 
، مػػف خػػالؿ مػػا ىػػو مطػػروح لتصػػفية القضػػية الفمسػػطينية بشػػكؿ نيػػائي والغػػاء حػػؽ العػػودة 1948فػػي العػػاـ 

فػي كممػة لػو خػالؿ االعتصػاـ الػذي اداره  والتنازؿ عف القػدس واقامػة دولػة فمسػطينية منزوعػة السػيادة. واشػار
رئػػيس لجنػػة" ميندسػػوف مػػف اجػػؿ فمسػػطيف والقػػدس" المينػػدس بػػدر ناصػػر الػػى اف كيػػري جػػاء لتسػػويؽ مػػا دار 
ويدور فػي الغػرؼ المغمقػة، متسػائال، ايػف امريكػا مػف الحصػار المفػروض عمػى الشػعب الفمسػطيني فػي قطػاع 

 ة المصالح الصييونية واالرىاب.غزة ومخيـ اليرموؾ؟، معتبرا اف امريكا راعي
واكد اف الييئة الشعبية والنقابات المينية ونقابة الميندسيف ستبقى تدافع عف قضية العرب والمسػمميف االولػى 

 الى اف تتحرر فمسطيف وتقـو الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس.
مػف تحركػات فػي المنطقػة بقيػادة مف جانبو وصؼ القيادي في الحركة االسالمية احمػد الزرقػاف اف مػا يجػري 

الواليات المتحدة مؤامرة كاممة االركاف عمػى المجاىػديف والمػرابطيف. واشػار الزرقػاف الػى اف زيػارة كيػري لػيس 
وشػػدد  مرحبػػا بيػػا، محػػذرا مػػف مخػػاطر المخطػػط الػػذي يحممػػو كيػػري ويحػػاوؿ فرضػػو عمػػى االردف وفمسػػطيف.

 يؽ الحرية لف تمر عمييا مثؿ ىذه المؤامرات.الزرقاف عمى اف الشعوب العربية التي عرفت طر 
 6/0/3102، الدستور، عّماف

 
 اتحاد الشباب الديموقراطي الفمسطيني "أشد" يحتفؿ بتحرير األسير العيساوي 64

منطقػة وادي  -نظـ اتحاد الشباب الػديموقراطي الفمسػطيني "اشػد"، فػرع السػاحؿ : "المستقبؿ" -اقميـ الخروب 
حتفػػااًل بتحريػػر االسػػير سػػامر العيسػػاوي بحضػػور عضػػو المكتػػب السياسػػي وامػػيف سػػر الزينػػة ميرجانػػا فنيػػا ا

الجبية الديموقراطية في لبنػاف عمػي فيصػؿ، عضػو المجنػة المركزيػة سػكرتير اتحػاد الشػباب فػي لبنػاف يوسػؼ 
فػػرع السػػػاحؿ تيسػػير عمػػار وأمػػػيف سػػر لجنػػة المتابعػػػة المبنانيػػة الفمسػػطينية أحمػػػد -احمػػد وامػػيف سػػػر الجبيػػة 

 نية والمجاف الشعبية واألىمية واالتحادات.طيالرواس ومسؤولي االحزاب والقوى المبنانية والفصائؿ الفمس
قػدمت الحفػؿ فاطمػػة الصػالح فباركػت انتصػػار العيسػاوي عمػى المحتػػؿ الصػييوني والقػت الزىػػرة الكشػفية قمػػر 

 قصائد مف وحي المناسبة.الصالح والشبؿ مف كشافة الغد محمد الخطيب والشاعر الفمسطيني طو العبد 
وكانػػت كممػػة التحػػاد الشػػباب القاىػػا طػػارؽ عثمػػاف ىنػػأ فييػػا الشػػعب الفمسػػطيني والعربػػي بانتصػػار العيسػػاوي 

وقػػدمت كشػػافة الغػػد فػػوج سػػامر العيسػػاوي التحيػػة الكشػػفية  وتمنػػى اف يػػتـ اطػػالؽ سػػراح كافػػة االسػػرى قريبػػا.
 لشباب لالغنية الوطنية.والقسـ الكشفي ثـ كانت فقرة فنية مع فرقة اتحاد ا

 6/0/3104، المستقبؿ، بيروت
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 يبحث مع كيري تطورات عممية السالـ يالعاهؿ السعود 65
استقبؿ خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز، في روضة خريـ، : الشرؽ األوسط - الرياض

حث تطورات القضية الفمسطينية جرى ب، و أمس، وزير الخارجية األميركي جوف كيري والوفد المرافؽ لو
 واألوضاع في المنطقة، إضافة إلى مجمؿ األحداث اإلقميمية والدولية.

وعقد األمير سعود الفيصؿ مساء أمس، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع كيري قبيؿ مغادرتو الرياض في الصالة 
ة المؤتمر رحب فييا بكيري وألقى األمير سعود الفيصؿ كممة في بداي الممكية، بمطار الممؾ خالد الدولي.

 والوفد المرافؽ لو في المممكة العربية السعودية.
اإلسرائيمي، ووجيات النظر متطابقة حياؿ ضرورة تحقيؽ السالـ  -ناقشنا النزاع الفمسطيني  وقاؿ الفيصؿ:

بادرة السالـ العادؿ والدائـ والشامؿ وفؽ مبادئ الشرعية الدولية وقراراتيا، ومبدأ األرض مقابؿ السالـ، وم
 ."العربية

تـ "مف جيتو، أعرب كيري عف شكره لخادـ الحرميف الشريفيف عمى حفاوة االستقباؿ وكـر الضيافة، وقاؿ 
خالؿ المقابمة مع الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز تبادؿ وجيات النظر، وبشكؿ خاص الجيود التي يقوـ بيا 

يعمـ الجميع أف الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز مف "وأضاؼ  ."اإلسرائيمي –إليجاد حؿ دائـ لمنزاع الفمسطيني 
خالؿ حرصو عمى حؿ ىذه القضية قدـ مبادرتو التي تعرؼ اآلف بالمبادرة العربية لمسالـ، والتي صارت 
جزءا مف اإلطار الكمي لمجيود المبذولة لتحقيؽ السالـ العادؿ والدائـ والشامؿ وفؽ مبادئ الشرعية الدولية 

 ."يا، ومبدأ األرض مقابؿ السالـ، ومبادرة السالـ العربيةوقرارات
 //الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 ولية إفساد مسيرة السالـؤ مس "إسرائيؿ"الجامعة العربية تحّمؿ  66

العربية المحتمة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح  واألراضيحّمؿ األميف العاـ المساعد لشئوف فمسطيف 
 ئيمية برئاسة بنياميف نتنياىو مسئولية إفساد مسيرة السالـ.الحكومة اإلسرا
دائما بتصريحات ومواقؼ وأفعاؿ الستفزاز  يأتيتصريح لمصحفييف اليوـ األحد "إف نتنياىو  فيوقاؿ صبيح 

 ووضع العراقيؿ الصعبة أماـ مسيرة السالـ". الفمسطينيالجانب 
والجميع يعرؼ ذلؾ وأف بناء  ..الدوليقانوف أرض فمسطينية بال ىيوشدد صبيح عمى أف "األغوار" 

رساؿ  التيالمستوطنات  مف المستوطنيف مع أطفاليـ ونسائيـ ييدؼ إلى تشويو  عتاةأمر بيا نتنياىو وا 
 مازف". محمود عباس"أبو الفمسطينيعممية السالـ والضغط عمى الرئيس 

مفاوضات السالـ  فيأصيؿ  مازف" شريؾ يقوؿ إف الرئيس"أبو األمريكيوأضاؼ صبيح "إف الجانب 
المتطرؼ ال  اإلسرائيميباإلضافة إلى الكثير مف اإلسرائيمييف.. لكف نتنياىو ووزرائو باإلضافة إلى اليميف 

 . بؿ يريدوف ضـ الضفة الغربية وتيويد القدس"..يريدوف إقامة دولة فمسطينية أو تحقيؽ السالـ
 التيتحقيؽ السالـ وال يضع العقبات واالتيامات  فيو وأكد صبيح أف المطموب مف نتنياىو أف يساعد شريك

 وعقمية رئيس الوزراء اإلسرائيمي. اإلسرائيميال يقبميا أحد إال اليميف 
أدلى بيا نتنياىو عبر وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية "متيما القيادة  التيوأشار صبيح إلى التصريحات 

سالـ "وأنو يشكؾ حوؿ التزاميا بالسالـ طالما أف الرئيس  الوصوؿ إلى اتفاؽ فيالعقبة  ىيالفمسطينية بأنيا 
 مازف" يعانؽ األسرى األبطاؿ الذيف وصفيـ نتنياىو ب"اإلرىابييف". محمود عباس"أبو الفمسطيني

 //الوفد، الجيزة، 
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لسعودية في القاىرة ومندوبيا الدائـ لدى الجامعة العربية أحمد عبد العزيز أعمف سفير ا "الخميك": -القاىرة 
مميوف دوالر، حصتيا في دعـ موازنة السمطة الفمسطينية. ولفت قطاف  قطاف، أمس، أف بالده سددت 

وقد تـ   إلى أف ىذه المبالغ ىي أقساط شيري أكتوبر/ تشريف األوؿ ونوفمبر/ تشريف الثاني،
 .تحويميا

 //الخميج، الشارقة، 
 

 تفّجر الخالفات في المجمس التأسيسي "إسرائيؿ" :تونس 68
كما كاف متوقعًا، كانت قضية تجريـ التطبيع مع إسرائيؿ مف بيف النقاط المثيرة : الديف بالطيب نور –تونس 

فصؿ متعمؽ  لمخالؼ في النقاش العاـ لفصوؿ الدستور التونسي الذي انطمؽ يوـ الجمعة الماضي. ففي
، أصّر نواب عف الجبية الشعبية عمى تضميف الدستور إضافة تفيد "الفضاء المتوسطي"بانتماء تونس الى 

اعتبار إسرائيؿ دولة عنصرية ال بد مف تجريـ كؿ مف يتعامؿ معيا أو يتعامؿ مع أي منظمة تدافع عنيا أو 
 التطبيع معيا. إلىتدعو 

االجتماعي )حصيمة اندماج الحزب  الديمقراطيف حزب المسار وتمسؾ نواب الجبية الشعبية ونواب م
وكذلؾ بعض المستقميف، بيذا  الديمقراطيالشيوعي سابقًا مع أحزاب مف وسط اليسار( وحزب التيار 

حزب التكتؿ مف أجؿ "، التي تقود االئتالؼ الحاكـ، وشريكيا "النيضة"المطمب. إال أف نوابًا مف حركة 
يروا ضرورة في ذلؾ، عمى اعتبار أف الدستور يتضمف فصاًل آخر يؤكد التزاـ تونس ، لـ "العمؿ والحريات

بالدفاع عف القضية الفمسطينية وحؽ كؿ الشعوب في الحرية وتقرير المصير. إثارة الخالؼ في قصر 
المجمس الوطني التأسيسي في ضاحية باردو رافقتيا احتجاجات شعبية نظميا ناشطوف نقابيوف وقوميوف 

ريوف أوؿ مف أمس في شارع الحبيب بورقيبة، وأماـ مقر المركزية النقابية لمطالبة المجمس التأسيسي ويسا
 بتضميف ىذا الفصؿ.

في الحقيقة، ىذا المطمب ليس جديدًا، إذ إف المطالبة بتجريـ التطبيع في الدستور التونسي بدأ منذ انطالؽ 
ضة، بشقييا اليساري والقومي، مجموعة كبيرة ، حيث نظمت المعار أشغاؿ المجمس في أواخر سنة 

مف الفعاليات في معظـ المدف التونسية لممطالبة بتجريـ التطبيع. كذلؾ دعت الجمعية التونسية لمقاومة 
التطبيع ودعـ المقاومة الى تنظيـ وقفات احتجاجية وعريضة شعبية وّقع عمييا آالؼ التونسييف إلجبار 

 .إليوالتطبيع ويضمف محاكمة الداعيف المجمس عمى تضميف فصؿ يجّرـ 
ىذه الدعوات استيجنيا رئيس المجمس مصطفى بف جعفر، وىو الرئيس الشرفي لمنظمة االشتراكية الدولية 

، ورأى خالؿ حوار مع ناشطيف أوروبييف في العاصمة الديمقراطيواألميف العاـ لحزب التكتؿ الدستوري 
 لتطبيع مجموعة صغيرة مف القومييف المتطرفيف.النمساوية فيينا أف المطالبيف بتجريـ ا

تصريح أثار موجة استياء وتنديد في تونس أجبرت مكتب بف جعفر عمى إصدار بياف يتبّرأ فيو مّما تداولتو 
وفي الوقت الذي تصّر فيو األحزاب اليسارية  وسائؿ اإلعالـ عمى لسانو وينفي وصفو لمقومييف بالمتطرفيف.

جريـ التطبيع، لزمت أحزاب أخرى الصمت، منيا حزب نداء تونس، أقوى أحزاب والقومية عمى ضرورة ت
 المعارضة وأكثرىا انتشارًا.

 //األخبار، بيروت، 
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ا دعم أنقرةميرجانا حاشدا في العاصمة التركية  واإلغاثةنظمت مساء الثالثاء جمعية يدا بيد التركية لمتنمية 
المبارؾ. وحضر الميرجاف جمع غفير مف الشباب والنساء والرجاؿ  األقصىونصرة لمقدس والمسجد 

 .واألطفاؿ
نجـ الديف اربيكاف كممة مؤثرة تحدث فييا عف عالقة العثمانييف  رالبروفيسو الدكتور فاتح اربكاف نجؿ  والقي

انو سائر عمى نيك والده  وأكدقدس الصييونية العالمية في ال أطماعوسرد في كممتو  واألقصىبالقدس 
تكوف السيادة عمى القدس  أفيحب  وأضاؼ اإلسالمية األمةوالسعي لتوحيد  األمةاربكاف في حمؿ ىموـ 

حسف حسيف داؿ اوغمو رئيس جمعية يدا بيد كممة رحب فييا بالحضور وشكرىـ عمى  وألقى .إسالميةسيادة 
  الحضور.

كممة تحدث فييا عف العقبات التي حالت دوف زيارة اردوغاف لغزة  "موراد"النائب في البرلماف التركي  وألقى
 اهلل. بإذف آجال أـاردوغاف سيزور غزة عاجال  أف وأكداالنقالب الدموي في مصر،  أعقابفي 

 //مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، 
 

 والفمسطينييف "إسرائيؿػ"كيري: خطة السالـ ستكوف عادلة ومتوازنة ل 70
جوف كيري فيما يبدو عمى  األميركيحصؿ وزير الخارجية  :الحياة الجديدة -الرياض  -عماف  -س القد

 . أمسدعـ العاىؿ السعودي بعد لقائو في مقره الشتوي قرب الرياض 
( مشجعا فحسب بؿ داعما لجيودنا وآمالنا في أننا نستطيع النجاح األحدوقاؿ كيري "لـ يكف جاللتو اليوـ )

يوفاؿ شتاينتس مقترحات  اإلستراتيجيةعمى لساف وزير الشؤوف  إسرائيؿقادمة". فيما رفضت في األياـ ال
 اإلسرائيمي)األغوار(، التي اعتبرىا رئيس جياز "الموساد"  األردفالواليات المتحدة حوؿ ضماف أمف وادي 

مف الناحية السياسية ، ويمكف إسرائيؿالسابؽ مائير داغاف مسألة سياسية بامتياز ومنطقة غير حيوية ألمف 
موقع صحيفة "معاريؼ" العبرية. بينما طالب وزير  أمسالتنازؿ عنيا بترتيبات أمنية، وفقا لما نشره 

 أيبأف يتضمف  أمسافيغدور ليبرماف وىو شريؾ يميني متطرؼ في الحكومة االئتالفية  اإلسرائيميالخارجية 
 سطينية مستقبمية." مع دولة فمواألراضياتفاؽ لمسالـ "مبادلة لمسكاف 

يجري  أفقبؿ  األوسطبخطة سالـ "عادلة ومتوازنة" لمشرؽ  أمسووعد كيري في وقت سابؽ مف يوـ 
دفع عممية السالـ قدما.  إلىالتي تيدؼ  أوسطيةجولتو الشرؽ  إطارمحادثات في عماف والرياض في 

 عبدا هللقى العاىؿ السعودي روضة خريـ حيث الت إلىالرياض آتيا مف عماف وتوجو فورا  إلىووصؿ كيري 
 العزيز في مزرعتو الصحراوية. بف عبد
بف  عبد اهللكيري محادثات استمرت ثالث ساعات مع العاىؿ السعودي. وقاؿ كيري لدى لقائو الممؾ  واجرى
 أف"انو لمف دواعي الشرؼ  وأضاؼالعزيز "شكرا لموافقتكـ عمى استقبالي بالرغـ مف الميمة القصيرة".  عبد
 ركـ ىنا في الصحراء".نزو 

يستشير  أفكيري "يريد  أفلمصحفييف طالبا عدـ كشؼ اسمو  األميركيةوقاؿ مسؤوؿ رفيع في الخارجية 
لمفاوضات الحؿ  اإلطاروالفمسطينييف حوؿ  اإلسرائيمييفوالسعودي( بشأف المحادثات مع  األردني)العاىميف 
 النيائي".
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 أفوالفمسطينييف، قبيؿ مغادرتو القدس  اإلسرائيمييفمع القادة  وصرح كيري في اليوـ الرابع مف المحادثات
الرئيس )باراؾ(  أف األطراؼخطة السالـ ستكوف "عادلة ومتوازنة" لمجانبيف. وقاؿ "استطيع اف اضمف لكؿ 

 أكثر أصبح"الطريؽ  أف وأضاؼعادلة ومتوازنة لمجميع".  أفكاراوباما وأنا شخصيا ممتزماف بتقديـ 
أكثر وضوحا لمجميع )... ( ولكف األمر يتطمب بعض  أصبحتلقرارات الصعبة المطموبة وضوحا... وا

 الوقت".
كال مف  إفلممشكمة "مترابطة مثؿ الفسيفساء... وال يمكف فصميا". وقاؿ  األساسيةالعناصر  أفواعتبر كيري 

 خر.يقدميا الطرؼ اآل أفىذه العناصر مترابط مع اآلخر ومرتبط بالتنازالت التي يمكف 
 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
": كيري وبخ عباس في لقاء مغمؽ وامتدح نتنياهو 71  "العرب اليـو

عباس عمى  محمود في لقاء مغمؽ الرئيسوزير الخارجية األمريكي جوف كيري "وبج" : خاص - العرب اليوـ
أف نتنياىو قدـ ما لديو مف تنازالت  القرار المناسب لمصمحة عممية السالـ مدعيا اتخاذما قاؿ انو تباطؤ في 

لكف عباس رد عمى مالحظات كيري التوبيخية بعبارات نقدية  -أي كيري–ميمة وأظير مرونة تجاه خطتو 
قاسية ثـ طمب بعد مالسنة جانبية مع الوزير األمريكي زيارة عماف لمتشاور في أمر ىاـ في الوقت الذي 

لمقبؿ. ىذه العودة ستكوف حاسمة وما يرشح عف أوساط السمطة قرر فيو كيري العودة لممنطقة األسبوع ا
بديؿ خارطة الطريؽ التي يقترحيا كيري قد يكوف أسوأ مما يعتقد الكثيروف.. لذلؾ  أف إلىالفمسطينية يشير 

 حصريا يسعى عباس لمتشاور مع عّماف.
، عماف،   //العرب اليـو

 
 قر البعثة الفمسطينيةقطعة سالح بم 12الشرطة التشيكية تعثر عمى  72

نقؿ عف قائد الشرطة في التشيؾ قولو يـو األحد إف الشرطة  :أحمد صبحي خميفة -حسف عمار  - براج
قطعة سالح منيا مسدسات ومدافع رشاشة في مقر البعثة الفمسطينية في براج بعد االنفجار  عثرت عمى 
 .إقامتوبمقر الماضي وأودى بحياة السفير الفمسطيني  األسبوعالذي وقع 

فتح خزانة قد يكوف ناجما عف خطأ في  أفوقالت الشرطة إف االنفجار الذي قتؿ السفير جماؿ الجمؿ بعد 
 التعامؿ مع عبوة ناسفة وضعت لتأميف الخزانة.

وبعد الحادث عثر المحققوف عمى أسمحة غير مسجمة في مجمع البعثة الفمسطينية الذي يضـ السفارة ومقر 
وذكر موقع صحيفة مالدا  تفاصيؿ عف كمية األسمحة أو نوعيا. أيلكف الشرطة لـ تذكر إقامة السفير. 

قائد الشرطة الوطنية مارتف  أعمنوقطعة سالح مؤكدا الرقـ الذي  فرونتا دنيس اليومية انو تـ اكتشاؼ 
 ة.عف عدد المسدسات أو الرشاشات التي وجدت بمقر البعثة الفمسطيني اإلفصاحسرفيشؾ الذي رفض 

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 

 وف يتحمموف التبعاتؤ تواجه أزمة متجددة.. والالج "األونروا" 73
إف " السفير"سييؿ اليندي في حديث إلى  "األونروا"في  "اتحاد الموظفيف العرب"قاؿ رئيس  :محمد فروانة

يخدـ آالؼ األسر الفمسطينية في الوكالة لدييا توجو ييدؼ إلى تحويؿ برنامك التنمية الذي تقوـ بتنفيذه و "
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غزة، إلى برنامك خاص، وىذا ي حدث تخوفات عدة، أبرزىا حرماف آالؼ الالجئيف مف المساعدات، كما أف 
 ."آالؼ الموظفيف يخشوف عمى مستقبميـ الوظيفي

الفتًا إلى  ، وعمرىا مف عمر إنشائيا،"جديدة قديمة"وأكد اليندي أف األزمة المالية التي تتحدث عنيا الوكالة 
دخاؿ فرؽ العممة في الراتب، ووقؼ قرار  "األونروا"أف  ال زالت تتجاىؿ مطالب الموظفيف في زيادة األجور وا 

 موظفًا فييا. فصؿ 
وأوضح اليندي، أف قضية الالجئيف الفمسطينييف تستحؽ اىتماما أكبر مف إدارة الوكالة واألمـ المتحدة، 

يبدو أف ىناؾ توجيا مف قبؿ اإلدارة العميا في األونروا بفتح حوار جديد مع "مشيرًا في الوقت ذاتو إلى أنو 
. وشدد عمى أنو في حاؿ لـ تتـ االستجابة لمطالبيـ، واستمرت إدارة الوكالة في "اتحاد الموظفيف في غزة

 .تعنتيا، فأنيـ سيتجيوف إلى تصعيد اإلضرابات ووتيرة الفعاليات، وأبرزىا الدخوؿ في إضراب مفتوح
عدناف أبو حسنة إنو مف المتوقع أف تواجو الوكالة " األونروا"وفي السياؽ ذاتو، أكد المستشار اإلعالمي لػ

مميوف دوالر تقريبًا، الفتًا إلى أف أساس ذلؾ يعود إلى تراجع  ، بحوالي أزمة مالية خالؿ العاـ 
عف زيادة رواتب موظفييا. ويضاؼ إلى  المانحيف في تقديـ المساعدات المالية لممؤسسة األممية، فضالً 

ذلؾ كمو، بحسب أبو حسنة، أّف الكثير مف األمواؿ والمساعدات أصبحت تضج في سوريا نتيجة الوضع 
ألؼ فمسطيني في  وبحسب أبو حسنة، فإف الوكالة ال زالت تقدـ المساعدات إلى  المتأـز ىناؾ.

ائية إلى مميوف في شير كانوف الثاني الحالي، كما أف القطاع، وقد وصؿ عدد المستفيديف مف المواد الغذ
 ."وىذا لـ يحدث في تاريخيا"دفعت خالؿ عاـ ونصؼ العاـ مميار دوالر في غزة،  "األونروا"

 //السفير، بيروت، 
 

 توقع استخباراتي باستمرار الحرب السورية عقدًا يقّسـ مسؤولي اإلدارة حوؿ التعاطي معها ":الراي" 74
خمؼ الموقؼ الرسمي لمواليات المتحدة مف االزمة في سورية، والذي يمتـز : الحسيف حسيف عبد - واشنطف

متفقا عمييا وتنص عمى وجوب رحيؿ الرئيس بشار االسد كجزء مف حوار وحؿ سياسي، مواقؼ  "نقاط كالـ"
وجية النظر . بعضيا عمني، وبعضيا اآلخر ال يتفؽ مع األميركيةعديدة ومتباينة لمسؤولي الحكومة 

 السائدة، ما دفع اصحابو الى تسريبو الى وسائؿ اعالـ محمية وعالمية.
، واف "كؿ الخيارات سيئة في سورية"المجموعة االولى، وىي االكثر قربا مف الرئيس باراؾ أوباما، تعتقد اف 

مف القومي في الضرورات التي قد تيدد اال"تقضي بالبقاء بعيدا وعدـ التدخؿ اال  األميركيةالمصمحة 
 ."لمواليات المتحدة

وتستند ىذه المجموعة الى تقديرات وكاالت االستخبارات االميركية، والغربية عموما، والتي صارت تشير الى 
 مواجية مسمحة مفتوحة االمد في سورية، قد تستمر عمى مدى العقد المقبؿ.

آلونة االخيرة، ترى اجيزة االستخبارات انو المبناني في ا "حزب اهلل"ورغـ التقدـ الذي احرزه مقاتمو االسد و
ينجح في القضاء عمى التمرد "، او اف "يعود الى األسد الى سابؽ عيده في الحكـ"اف  "مف شبو المستحيؿ"

 ."تماما
عمى شكؿ حرب عصابات قاسية في حدىا االدنى، ترىؽ االسد "وترجح ىذه االجيزة اف تستمر المواجية 

عادة السيطرة عمى سورية، كما تمنعيـ مف االنتقاؿ مف الوضع العسكري الحالي وحمفاءه، وتمنعيـ مف است
 ."الى وضع مدني سممي كالذي كاف سائدا قبؿ مارس 
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في ظؿ ىذا التقييـ، تنقسـ المجموعة المؤيدة لسياسة أوباما، والتي تفضؿ التريث في الشأف السوري والبقاء 
و كاف االفضؿ لو تدخمت اميركا في مراحؿ مبكرة لالطاحة باالسد بعيدا عنو، الى قسميف: االوؿ يعتقد ان

والسماح بانتقاؿ الحكـ الى حكومة تمثؿ جميع مكونات الشعب السوري، فيما يعتقد القسـ اآلخر، وخصوصا 
مف المؤسسة العسكرية، اف عدـ التدخؿ كاف فكرة حكيمة، واف استمرار الوضع الحالي، والذي يعتقد العسكر 

 ؽ كال مف ايراف واالسد والمجموعات االسالمية المتطرفة، ىو حكـ في المصمحة االميركية.انو يرى
والفصائؿ االسالمية  "القاعدة"مف جية، وتنظيـ  "حزب اهلل"مشكمة نظرية المواجية بيف ايراف واالسد و

عموـ العالـ المتطرفة مف جية اخرى، انيا تفتح المجاؿ اماـ المتطرفيف االسالمييف لتجنيد شباب مف 
االسالمي، وتدريبيـ في ساحات معركة حقيقية، وجمع التبرعات مف اجؿ حربيـ ضد االسد وايراف، ما يعني 

، وتسمح ليـ بانشاء شبكات قد يصعب "تعسكرىـ"اف المواجية المستمرة في سورية ترىؽ الطرفيف، ولكنيا 
 ياتيا مف سورية الى اي بمد قريب، او بعيد.تفكيكيا او القضاء عمييا مستقبال، وقد تنقؿ ىذه الشبكات عمم

 "بعيدة عف المستنقع السوري"ىذ الخوؼ مف استمرار المواجية في سورية دفع بعض المؤيديف لبقاء اميركا 
. ويتصدر ىؤالء السفير االميركي "بدخوؿ بشراكة مع االسد مف اجؿ القضاء عمى االرىابييف"الى المطالبة 

 اعد حاليا، رياف كروكر.السابؽ في العراؽ، والمتق
الخوؼ نفسو ينتاب مجموعة مناوئة لرأي أوباما، الذي يفضؿ البقاء خارج االزمة السورية. ىذه المجموعة 

، وىو ما قد "في اقرب وقت ممكف"حؿ في سورية  إلىالمناوئة تعتقد اف عمى واشنطف العمؿ عمى التوصؿ 
ؿ العسكري الذي مف شأنو اف يكسر التفوؽ الذي تتمتع يتطمب تدخال اميركيا اوسع، بما فيو نوع مف التدخ

 ."يسوي االرض بيف االثنيف، وتاليا الفرص، ويجبر االسد عمى القبوؿ بتسوية مع اآلخريف"بو قوات االسد و
ما زاؿ في سورية بارقة امؿ تقضي بتسميح معتدليف مف الثوار، ودعميـ بفرض "وتعتبر ىذه المجموعة انو 

، ما "ضربة عسكرية تؤدي الى تكافؤ في القوة النارية بيف األسد والمعارضة المسمحة حظر جوي او توجيو
 مف شأنو اف يفرض عمى األسد تقديـ تنازالت.

، والذي ينص عمى ويقوؿ ىؤالء اف نافذة سياسية مازالت مفتوحة مف خالؿ قرار مجمس األمف 
 صاه منتصؼ العاـ الحالي.وجوب نزع وتفكيؾ الترسانة الكيماوية لألسد في موعد اق

وكانت تقارير اممية اشارت ىذا االسبوع الى تعذر التزاـ الجدوؿ الزمني المتفؽ عميو مف اجؿ تفكيؾ ىذه 
الترسانة، ما يعني اف التأخير ممكف، وما يعني ايضا انو يمكف تحميؿ االسد مسؤولية التأخير وتاليا 

 استخداـ القوة العسكرية ضد قواتو.
مة تسريع الحسـ او دفع االوضاع باتجاه حوار او حؿ تشوبو مشكمة رئيسية تتمثؿ في االداء عمى اف مشك

الضعيؼ لممعارضة السورية، فالعذر االبرز الذي يتمسؾ بو المسؤولوف االميركيوف المعارضوف كميا الي 
 إمكانية أي رىاإظياتدخؿ اميركي في سورية مبني عمى التذرع بانقساـ المعارضة السورية المستمر، وعدـ 

 حتى في حاؿ قبولو التخمي عف الحكـ. أو، األسدفي حاؿ انييار  األرض إمساؾ أوعمى التوحد 
لو تدخمنا في سورية، نصبح مسؤوليف عف العواقب، خصوصا في ": األميركيوفويكرر ىؤالء المسؤولوف 

 .األسد"يستفيد مف تدخمنا وفرضنا خروج  أفطرؼ ممكف  أيظؿ غياب 
انتظار "، واف األحواؿ"ستكوف مسؤولة عف العواقب في كؿ  "أميركا أفؤيدي التدخؿ يعتقدوف م أفعمى 

 ."ومحميا ستجبر واشنطف عمى التدخؿ في وقت الحؽ، وبتكمفة اكبر إقميمياتوسع رقعة العنؼ 
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يد في ارتباكا، ومايز  أكثريجعؿ مف موقؼ واشنطف حوؿ سورية  األميركييفاالنقساـ السائد بيف المسؤوليف 
عمى الحشد  أو "القيادة"مقدرة عمى  أيالحالية  اإلدارةالسابقة، ال تظير  اإلداراتالطيف بمة انو، عمى عكس 

 لرأي دوف آخر، ومتابعتو، والعمؿ عمى تنفيذه.
النتيجة "، فاف اإلجابة؟ بغض النظر عف أولوياتيماغياب سورية عف الئحة  أـىؿ ىو عجز أوباما وفريقو 

، أميركا"والعالمي ال تبدو في مصمحة سورية، وال في مصمحة  واإلقميميالت المشيد السوري القاضية بانف
 صارت تتعالى أخيرا. أصواتيـ أفيتحدثوف ىمسا منذ فترة، ولكف يبدو  أميركييفحسب مسؤوليف 

 //الراي، الكويت، 
 

 الكنيسة تركوا الكاثوليكية بسبب الفضائح الجنسية في  تسعوف ألفا: "التايمز" 75
قالت صحيفة التايمز البريطانية أف اإلحصاءات التي صدرت مؤخًرا في العاصمة البريطانية لندف أوضحت 

إ أف أعداد المنتميف لممذىب الكاثوليكي في المممكة المتحدة قد تناقص بعشرات اآلالؼ خالؿ عاـ 
 بسبب الفضائح الجنسية التي تورط فييا رجاؿ ديف في الكنيسة.

ألؼ شخص قد تخموا عف المذىب  ؼ الجريدة بحسب ما نشرتو "بوابة األىراـ" أف حوالي وتضي
الكاثوليكي في إنجمترا وويمز، رغـ التزايد الكبير في أعداد المياجريف البولندييف والرومانييف ودوؿ أوروبا 

 الشرقية التي يسيطر عمييا المذىب نفسو.
لتي أجراىا مركز البحوث الرعوية "المسيحية" أشارت إلى أف وتقوؿ الجريدة: إف الدراسة اإلحصائية ا

 ألؼ شخص خالؿ عاـ  التوقعات كانت تشير إلى تزايد عدد الكاثوليؾ في بريطانيا بما يزيد عف 
 ألؼ شخص. لكف األرقاـ أوضحت تناقصيـ بما يزيد عف 

ركز تزايًدا مضطرًدا في أعداد الكاثوليؾ وتوضح الجريدة أف ىذا التناقص قد ينعكس قريًباإ حيث يتوقع الم
 نتيجة ما سماه "بظاىرة البابا فرانسيس وشخصيتو القيادية".

وأشارت الجريدة إلى أف أعداد الكاثوليؾ الذيف يحضروف الصموات في الكنيسة تتناقص بشكؿ كبير في 
 ي الكنيسة.% فقط منيـ ىـ مف يحضروف الصموات والعظات ف، حيث توضح اإلحصاءات أف 

وتختـ الجريدة الموضوع مشيرة إلى أف السنوات األخيرة شيدت عشرات الفضائح المتعمقة باتيامات لرجاؿ 
 ديف كاثوليؾ بالتحرش باألطفاؿ.

 //الشعب، مصر، 
 

 عمى "إسرائيؿ" ةة واإلستراتيجيّ نسحاب مف األغوار وتبعاته الميدانيّ مستقبؿ اإل : ترجمات 76
نػو يجػب إ وزيػر الداخميػة "غػدعوف سػاعر"قػاؿ  ز دراسػات وتحميػؿ المعمومػات الصػحفّية:ترجمة واعػداد مركػ

اإلبقػػاء عمػػى الوجػػود العسػػكري فػػي األغػػوار لألجيػػاؿ المقبمػػة، وال يمكػػف القيػػاـ بػػذلؾ دوف وجػػود مسػػتوطنات، 
د المنطقػة تؤّكػىػذه . وأضح "ساعر" أّف إذا لـ تصر "إسرائيؿ" عمييا فستكوف دوف عمؽ استراتيجيمعتبرًا أّنو 

وجود المشكمة بشأف أيف سيمر خط الحدود الشرقية ليا، وال يوجد سوى الجيش لمحفاظ عمى الحدود، األغوار 
 (القناة العبرية العاشرة)ة، وستبقى كذلؾ. صييونيّ 

يعػػد عنصػػرًا ىامػػًا فػػي ضػػماف أمػػف  "غػػور األردف" أفّ  وزيػػر الشػػؤوف اإلسػػتراتيجية "يوفػػاؿ شػػتاينتس"أعمػػف 
 (موقع ويمال اإلخباري) يؿ"، ويجب أف يبقى جزءًا منو."إسرائ
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الػػذي يتضػػمف  "غور األردفػ"المقتػػرح األمريكػػي المتعمػػؽ بػػ "موشػػيه يعمػػوف" الصػػهيوني  وزيػػر الحػػربرفػػض 
ال يوجػػػد بػػديؿ عػػػف معتبػػرًا أّنػػو ة متطػػػورة لمراقبػػة الحػػػدود، انسػػحابًا مػػف المنطقػػػة، مػػع وضػػػع أجيػػزة تكنولوجّيػػ

الوسػػػػائؿ  . وأشػػػػار "يعمػػػػوف" أفّ ة فػػػػي الغػػػػورذي يمكػػػػف أف يحمػػػػي المصػػػػالح الصػػػػييونيّ التواجػػػػد العسػػػػكري الػػػػ
 (موقع الجيش الصهيوني) ًا كانت لف تكوف بدياًل.ة المتطورة أيّ التكنولوجيّ 

الموافقػة معتبػرًا أّف ، 67نسػحاب لحػدود رفػض أي اقتػراح باإل "عػوزي النػداو" الصػهيوني وزير السػياحةد أّكػ
القنػػػػاة السػػػػابعة ) لخػػػػط أحمػػػػر آخػػػػر. ، سػػػػتعتبر تجػػػػاوزاً "غػػػػور األردف"اح، بمػػػػا فيػػػػو قتػػػػر عمػػػػى مثػػػػؿ ىػػػػذا اإل

 (لممستوطنيف

الحكومة لف تقبؿ أي اتفاؽ إطار مع الفمسطينييف، قد  أفّ  "زئيؼ الكيف" األمريكي ةنائب وزير الخارجيّ أعمف 
عمييػػا أف تبػػرًا أّف مع، 1967نسػػحاب مػػف األراضػػي المحتمػػة عػػاـ تطرحػػو الواليػػات المتحػػدة، عمػػى أسػػاس اإل

غػػور "، ولػػـ يػػذكر السػػيادة عمػػى 67تػػرفض مقتػػرح اتفػػاؽ اإلطػػار األمريكػػي إذا كػػاف يتحػػدث عػػف حػػدود عػػاـ 
 (موقع نيوز وف اإلخباري) .وجودياً  ، ألف ذلؾ سيكمفيا ثمناً "األردف

منػػػًا ال يػػػوّفر أ "غػػػور األردف"التواجػػػد فػػػي  أفّ  رئػػػيس ديػػػواف "شػػػاروف" السػػػابؽ "دوؼ فايسػػػغالس"أوضػػػح 
ف المطمب بتواجد عسكري فيو، دوف صمة برفض الفمسطينييف المطمؽ لو، يتطمب طرح السؤاؿ  لػ"إسرائيؿ"، وا 

الـز كحاجػػة أمنيػػة؟ ىػػؿ قػػوة مػػف الجػػيش تمتػػد عمػػى طػػوؿ "التمػػاس" بػػيف نيػػر األردف  المعمػػؽ: ىػػؿ ىػػو حقػػاً 
 فمسطينية؟والدولة الفمسطينية الجواب األمني المناسب لمخاطر الحدود األردنية ال

 الجدار األمني

 ،القوة العسكرية التي ستخصػص لحراسػة الغػور سػتكوف قميمػة فّ أفتراض بيمكف اإلإلى أّنو  لفت "فايسغالس"و 
سػتثناء منطقػة إب كـ، والقوة ستكوف منتشػرة عمػى نحػو متقطػع وىزيػؿ، ألنػو يكػاد ال يكػوف مػأىوالً  250فطولو 

بتػت تجربػة ثحجمو مقارنة بمناطؽ أخرى في الضػفة الغربيػة، وقػد أب أريحا، والعمميات المسمحة فيو كاف دوماً 
الماضػي أف قػوات عسػػكرية ىزيمػة، تنتشػر فػػي خػط دفػاعي طويػػؿ، ال تضػيؼ أمنػًا، وىػػي تنشػغؿ بشػكؿ عػػاـ 

لػػػ"إسرائيؿ" وأشػػار إلػػى أف  بالػػدفاع عػػف نفسػػيا، كمػػا فعػػؿ الجػػيش جنػػوب لبنػػاف ومحػػور فيالدلفيػػا جنػػوب غػػزة.
، لكف ليست قوة  مصمحة جمة في حدود مغمقة كما ينبغي بيف نهر األردف والدولة الفمسطينية التي ستقـو

، ألف لألردنيػيف والفمسػطينييف عمػى صغيرة نسبيا تمتد عمى طػوؿ مئػات الكيمػومترات الوسػيمة األفضػؿ لػذلؾ
ردنػي تفػاؽ عسػكري صػييوني أوىػو مػا قػد يػؤدي إل ،حد سواء مصمحة كبيرة بمنع التسمؿ المعػادي ألراضػييـ

المطمػػوب فػػي  . وأضػػاؼ أفّ فمسػػطيني، يرتػػب صػػيغة إدارة الحػػدود، وعمػػى رأسػػيا إقامػػة جػػدار أمنػػي متطػػور
تواجػد عسػكري دولػي فػي الجانػب و تسوية أمنية تتضمف استخداـ منشآت الرقابػة واإلنػذار،  "غور األردف"

معهػػد أبحػػاث األمػػف ) ، ومػػا شػػابو مػػف وسػػائؿ أمنيػػة إضػػافية، دوف تواجػػد عسػػكري.الشػػرقي مػػف نهػػر األردف
 (القومي

غػػور "ة فػػي ة والتكنولوجّيػػالتوجػػو األمريكػػي بالترتيبػػات األمنّيػػ ، أفّ مػػدير عػػاـ وزارة الحػػرب "غػػاد شػػمني"قػػاؿ 
نسػحاب مػف غػزة، وترتيبػات محػور تعرض "إسػرائيؿ" مػف جديػد لمػا أسػماه الفشػؿ الػذي حصػؿ فػي اإل "األردف

انسحاب "إسرائيؿ" مف أكثر ، الفتًا إلى أّف تكرار ىذا الفشؿمصر، ولذلؾ ال يجوز -فيالدلفيا عمى حدود غزة
مساحة الضفة الغربية مف جهة أمنية، مقروف بتخػؿ  عػف قػدرات إسػتراتيجية فػي مجػاؿ الػردع، والكشػؼ، 

ة، والقضاء عمى البنػى التحتيػة التػي ستنشػأ فػي المنػاطؽ ستخباريّ وُمضر بالقدرة عمى جمع المعمومات اإل
احتماؿ نشوء جبية شرقية مف الجيػوش وزعـ "شمني" أّف  .ا الفمسطينيوف بصورة ناجعةالتي سيسيطر عميه

"إسرائيؿ" لمخطر في العقد القريب، ضعيؼ، لكػف الترتيبػات األمنيػة يجػب أف أمف العربية قادرة عمى تعريض 
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ت بعػد عقػود، وفػي لتسػتطيع أف تواجػو تغييػرات مفرطػة حتػى لػو حػدث جداً  واسعاً  أمنياً  تترؾ لػ"إسرائيؿ" ىامشاً 
 لمحذر المبالغ فيو. ف ثـ مكاناً إفترة تجري فييا عمى الشرؽ األوسط تغييرات حادة، ف

سػتخبارية الجيش الصهيوني يحتاج لمواجهة الفراغ الذي سيبقى بعد خروجػه، لتحسػيف قدراتػه اإلد أف وأكّ 
ال دخمت حماس لمفراغ، ومنع تحوؿ الضفة ل كيػاف معػادي، مػا يعنػي أف وزيادة أخرى عمى عدد القوات، وا 

عػدـ دخػوؿ وسػائؿ قتاليػػة وعناصػر مسػمحة لمضػػفة شػرط ضػروري لمنػع التػػدهور، وتمكػيف السػمطة التػػي 
، وعدـ وجػود شػرعية داخميػة مػف إقامػة مسػتوى معقػوؿ مػف القػدرة عمػى الحكػـ. وانقساماً  ستبقى تعاني ضعفاً 

بتنسػػيؽ، وينجحػػاف بػػأف يمنعػػا  "ر األردفغػػو "أف الجيشػػيف الصػػييوني واألردنػػي يعمػػالف فػػي "شػػمني" وأوضػػح 
التسمؿ، وتيريب وسائؿ القتاؿ لمضفة الغربية، ألف التصميـ الذي يظيره األردنييوف مدىش، وينبػع مػف  تماماً 

 طػػرفيفتوجيػػو الممػػؾ الػػذي ال ىػػوادة فيػػو لعػػدـ تمكػػيف عناصػػر معاديػػة أف ت عػػرض العالقػػات الحساسػػة بػػيف ال
لتزاـ األردني عمى طوؿ الحدود، سيجعؿ اإل كوف فيو الجيش الصييوني موجوداً ال ي واقعاً مضيفًا أّف لمخطر، 
، ومف المنطؽ أف نفرض أف تصرؼ األردف قوة بشرية وموارد لمواجية مشكالت صعبة عمى الحدود غامضاً 

مع سوريا والعػراؽ ومخيمػات الالجئػيف الجديػدة، وىػي ظػاىرة سػتزداد شػدة، وسػتكوف النتيجػة المباشػرة ضػعؼ 
 (مجمة "بمحانيه" العسكرية)، وتعريض "إسرائيؿ" لمخطر. "غور األردف"ظاـ األمني في الن

 4/0/3104، مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية، 3986الترجمات العبرية 
 
 
 

 تجويع مخيـ اليرموؾ فضيحة تاريخية 77
 العربي رأي القدس

 اف.حصار مخيـ اليرموؾ وتجويعو حتى الموت فضيحة متكاممة األرك
فيذا أوؿ مخيـ فمسطيني يقـو عمى حصاره وتجويعػو أشػخاص وفصػائؿ محسػوبة عمػى الفمسػطينييف أنفسػيـ، 

 ونعني، بشكؿ رئيسي، تنظيـ الجبية الشعبية القيادة العامة.
حيف دخمت كتائب معارضة لمنظاـ السوري  2012كانوف األوؿ/ديسمبر  16بدأت مأساة مخيـ اليرموؾ يوـ 

التػػػي اسػػػتنجدت بجػػػيش النظػػػاـ  "القيػػػادة العامػػػة"وعناصػػػر  "المجػػػاف الشػػػعبية"مػػػا يسػػػمى  الػػػى المخػػػيـ وطػػػردت
 فقاـ بقصؼ المخيـ بالطيراف وسقط أكثر مف مئتيف مف أىاليو قتمى. "المقاوـ"

ىذا اليجوـ العنيؼ اضافة الػى شػائعات بثتيػا وسػائؿ اعػالـ النظػاـ عػف اتجػاه الجػيش النظػامي لمػدخوؿ الػى 
مف المسمحيف أدت الى موجة نزوح كبيرة مف المخيـ، داخؿ وخارج سوريا، لكف كثيريف مف  "تطييره"المخيـ و

أىػػػػؿ المخػػػػيـ، وخصوصػػػػًا الفقػػػػراء مػػػػنيـ، لػػػػـ تكػػػػف لػػػػدييـ خيػػػػارات أخػػػػرى غيػػػػر البقػػػػاء، فػػػػاعتبرتيـ الفصػػػػائؿ 
 الفمسطينية المؤيدة لمنظاـ السوري متعاطفيف مع المسمحيف وباشرت خطة لالنتقاـ منيـ.

بة الستة أشير منع الحاجز الرئيسي عمى باب المخيـ الناس مف الخروج او الػدخوؿ، كمػا منػع دخػوؿ منذ قرا
أية مواد غذائية، وأية تحويالت مالية قادمػة مػف الخػارج، ولػـ تعػد ىنػاؾ أشػغاؿ يعتػاش منيػا النػاس، وشػّحت 

 مخيـ ىدفًا لمقنص والقتؿ.المواد وغمت أسعارىا، وصار كّؿ مف يحاوؿ االقتراب مف الحواجز التي تحيط بال
التػػاريخي األوؿ )حصػػار الفمسػػطينييف  ′االنجػػاز"مسػػؤولية ىػػذا  "القيػػادة العامػػة"ال يتحّمػػؿ احمػػد جبريػػؿ زعػػيـ 

لفمسػػطينييف حتػػػى المػػػوت( وحػػػده، فممثمػػػو الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية االربعػػة عشػػػر، والتػػػي تحّولػػػت الػػػى مػػػا يشػػػبو 
بوضع شروط اضافية لدخوؿ المؤف او لميدنػة، فيمػا كشػفت  خذواالمستحاثات التي ال وجود ليا إال باالسـ، أ
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الييئة الوطنية الفمسطينية، وىي الييئة الممثمػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية فػي المخػيـ، عػف عجزىػا المشػيف 
 عف ادخاؿ قميؿ مف الغذاء والدواء لمسكاف الجوعى والمحاصريف.

الدخاليػػا الػػى  "الموافقػػات الرسػػمية"يا وتحصػػؿ عمػػى بعػػض المؤسسػػات االوروبيػػة تصػػؿ مسػػاعداتيا الػػى سػػور 
 المخيـ لكف حدود ىذه الموافقات تتوقؼ عند مدخؿ الحاجز وتعود أدراجيا.

فمسػػطينيو المخػػّيـ الػػذيف كػػانوا يتضػػامنوف بقػػّوة مػػع غػػزة وراـ اهلل ومػػع كػػؿ آالـ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف 
نيبة إلحساس كبير بالخذالف ليس مف الفصائؿ ومنظمة  واألردف والمنافي لـ يجدوا مف يتضامف معيـ، وىـ

 التحرير فحسب بؿ حتى مف باقي الشعب الفمسطيني.
حتى وقفات التضامف الرمزية التي حصمت فػي راـ اهلل وغػزة وغيرىمػا بػدت كأنيػا تضػامف مػع شػعب تعػّرض 

ـّ تجاىؿ آالميـ حيف كانوا يموتوف بقصؼ ال  نظاـ السوري عمييـ.لزلزاؿ او كارثة طبيعية، في حيف ت
احساس أبناء المخيـ أنيـ ضحية لمؤامرة جديدة يتشارؾ فييا النظاـ السوري )بتنفيذ مف الفصػائؿ التابعػة لػو( 
مع السمطات الفمسطينية التي ترسؿ وفودىا كؿ فترة لمنظاـ وتبيعو تصريحات المديح المجانية لدولة المقاومة 

و المخيـ أثرًا ايجابيًا ليا عمييـ ولو ىدنة بسيطة تدخؿ فييا المؤف ورئيسيا بشار األسد دوف أف يرى فمسطيني
 واألغذية والمساعدات لشعب يفترض أف ىذه المنظمة تمثمو.

يعتقػػد فمسػػطينيو سػػوريا، أف سػػعي النظػػاـ السػػوري لتيجيػػر مئػػات اآلالؼ مػػنيـ الػػى بقػػاع األرض البعيػػدة ىػػو 
رسػمية العالميػة والعربيػة )وكثيػر مػف الفمسػطينييف لألسػؼ( عمييـ، وىو مبػّرر سػكوت الػنظـ ال "المؤامرة"جذر 

 عمى ما يحصؿ ضدىـ.
، تقـو عمى تعقيـ قضيتيـ كمػا لػو "إكمينيكية"تتعامؿ المرجعّيات الفمسطينية، مع قضية مخيـ اليرموؾ ببرودة 

كمّػػػو ضػػػد أنيػػػا قضػػػّية إغاثػػػة إنسػػػانية، نازعػػػة الطػػػابع السياسػػػي عنيػػػا، وارتباطيػػػا بنضػػػاؿ الشػػػعب الفمسػػػطيني 
االحػػػػتالؿ واالسػػػػتبداد بكافػػػػة أشػػػػكاليما، وضػػػػد اسػػػػرائيؿ كمػػػػا ضػػػػّد النظػػػػاـ السػػػػوري، وىػػػػو النظػػػػاـ الػػػػذي دفػػػػع 

 الفمسطينيوف بدمائيـ فاتورة أجندتو المستمرة إلخضاعيـ بالقوة.
حصػػار مخػػيـ اليرمػػوؾ، ىػػو باختصػػار، جريمػػة كبػػرى بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني يقػػـو بتنفيػػذىا النظػػاـ السػػوري 

 عالمّي وعربّي.بتواطؤ 
6/0/3104، القدس العربي، لندف  
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 عبد الباري عطواف
ال احد يعػرؼ بالضػبط مػاذا يفعػؿ جػوف كيػري وزيػر الخارجيػة األمريكػي وىػو يتنقػؿ بػيف القػدس المحتمػة وتػؿ 

وتسػريبات عػف  ابيب في زيارتو العاشرة الى المنطقػة منػذ توليػو ميػاـ منصػبو، ىنػاؾ حػديث عػف اتفػاؽ اطػار
 تبادؿ سكاف وتصريحات عف وجود اسرائيمي أمني عمى المعابر مع األردف في حػاؿ قيػاـ الدولػة الفمسػطينية.
حالة خوؼ تسود أوساط الكثير مػف الفمسػطينيف مػف نجػاح كيػري فػي تػوريط الشػعب الفمسػطيني باتفػاؽ جديػد 

 أ.ينتزع تنازالت سيادية تبقي االوضاع عمى ما ىي اف لـ تكف أسو 
األمػػر المػػؤلـ اف القمػػؽ والخػػوؼ يػػتـ التعبيػػر عنيمػػا فػػي المجػػالس المغمقػػة، واالسػػتثناء الوحيػػد ىػػو خػػروج مئػػة 

 شخص مف الجبية الديمقراطية في مظاىرة وسط راـ اهلل تندد باتفاؽ االطار ىذا.
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رحػػا ويصػػعد المسػػتر كيػػري عنػػدما يػػرى ىػػذه المظػػاىرة اليزيمػػة وعػػدد المشػػاركيف فييػػا المتواضػػع يفػػرؾ يديػػو ف
ويفعػػؿ الػػرئيس عبػػاس الشػػيء نفسػػو أيضػػا، ويسػػتمر فػػي تفػػرده فػػي القػػرار  ضػػغوطو عمػػى السػػمطة ورئيسػػيا.

 الفمسطيني.
ومػػػف دوف أف يخشػػػى أيػػػة معارضػػػة حقيقيػػػة سػػػواء مػػػف اىػػػؿ راـ اهلل او مػػػف اىػػػؿ غػػػزة ناىيػػػؾ عػػػف فمسػػػطيف 

قػع اي اتفػاؽ سػالـ اال بعػد االفػراج توقفت كثيرا عند تصريحات لمرئيس عبػاس قػاؿ فييػا: انػو لػف يو  الميجر.
 عف األسرى جميعيـ.

أسػػيرا وكانػػت ثمػػف عودتػػو الػػى المفاوضػػات مجػػددا  26فيػػؿ يقصػػد دفعػػة األسػػرى الػػذيف ال يزيػػد تعػػدادىـ عػػف 
 .واسقاط شرط وقؼ االستيطاف، أـ الخمسة آالؼ أسير الذيف يقبعوف خمؼ القضباف في سجوف االحتالؿ

قضػػية الفمسػػطينية ، وبعػػد عشػريف عامػػا مػػف المفاوضػػات فػي اتفػػاؽ اطػػار يحػػدد ال أفيػـ كيػػؼ يػػتـ اختصػار ال
 .مالمح التسوية النيائية واالعتراؼ المتبادؿ

فاذا كاف" االطار" المقترح ىذا ىو الذي ستتـ عمى أساسو المفاوضات المستقبمية فعمػى اي اسػاس كانػت تػتـ 
 المفاوضات السابقة ابتداء مف اوسمو وحتى اآلف ؟

ع اتفاؽ اوسمو قبؿ عشريف عاما، كاف مف المفترض اف يػؤدي الػى دولػة فمسػطينية مسػتقمة بعػد خمػس مف وق
 سنوات ال يحتاج الى اتفاؽ إطار ، انما الى تطبيؽ ما جرى االتفاؽ عميو ،أليس كذلؾ ؟

أخشػى اف يكػوف الػػرئيس عبػاس ي سػػتدرج مػف قبػػؿ المسػتر كيػػري الػى مصػػيدة دولػة فمسػػطينية رخويػة مػػف دوف 
يحيػػؿ اسػػرائيؿ الػػى دولػػة عنصػػرية  1948دود وال سػػيادة مجػػرد )مكػػب( الىمنػػا فػػي األراضػػي المحتمػػة عػػاـ حػػ

 .ييودية خالية مف أية شوائب عربية اسالمية او مسيحية
ليس مف قبيؿ المصادفة اف تكوف السيدة تسيبي ليفني وزيرة العدؿ التي تؤمف ايمانا مطمقا بطػرد اىمنػا داخػؿ 

يسة الوفد االسرائيمي المفاوض ، وليست مصادفة ايضا اف يتزامف تفاؤؿ المستر كيري الخط األخضر ىي رئ
 .مع تسريبات اسرائيمية لتبادؿ سكاف المثمث بالمستوطنيف بالضفة

الشعب الفمسطيني في كؿ مكاف يجػب اف يتحػرؾ بقػوة وبسػرعة الظيػار موقفػو الػرافض ليػذا العمػؿ، لمسػاندة 
كيػػري اذا كػػاف يػػرفض فعػػال اتفػػاؽ االطػػار ىػػذا. ولمنػػع توقيعػػو اذا كػػاف الػػرئيس عبػػاس فػػي مواجيػػة ضػػغوط 

تبػادؿ االراضػي كػاف خدعػة لتبػادؿ السػكاف ،واعترافػا غيػر مباشػر بييوديػة دولػة اسػرائيؿ، ويعمػـ  موافقا عميو.
اهلل مػػاذا سػػيخرجوف بػػو عمينػػا غػػدا بمطالػػب جديػػدة، فيػػـ يطمبػػوف ونحػػف نوافػػؽ، وىػػـ يضػػعوف اتفاقػػات االطػػار 

 .ف نوقع، والنتيجة انيـ يرفضوف مف دوف اف يقدموا اي شيء لمطرؼ اآلخرونح
السػمطة الفمسػػطينية ىرمػػت، وكػػذلؾ رئيسػػيا، والمجموعػػة المحيطػػة بػػو ،وصػػبر ىػػؤالء اضػػعؼ فػػي ىػػذه الحالػػة 

 وتنازالتيـ اسيؿ وىذا ما نخشاه لذلؾ ال بد مف )صحوة( فمسطينية قبؿ فوات األواف.
فاؽ االطار المطروح ىو اعتػراؼ فمسػطيني اسػرائيمي متبػادؿ. ألػـ تعتػرؼ منظمػة الحظت اف مف بيف بنود ات

التحريػػر باسػػرائيؿ ووجودىػػا قبػػؿ توقيػػع اتفػػاؽ اوسػػمو بضػػغط اسػػرائيمي ؟ أال يكفػػي ىػػذا   وكػػـ مػػرة سػػتعترؼ 
 لنػا.المنظمة المشطوبة والسمطة التي أخذت محميا باسرائيؿ، انيا قمة المأساة كما ىػي قمػة االسػتخفاؼ بعقو 

الرئيس عباس ييدد بالذىاب الى المؤسسات الدولية لوقؼ االستيطاف وادانتو، كـ مػرة اطمػؽ ىػذه التيديػدات، 
 .ولـ ال ينفذ ايا منيا ؟ ال أعرؼ ونحف بانتظار المزيد مف ىذه التيديدات ال تنفيذىا

 فالذي يريد أف يضرب ال يكّبر حجره.
، عّماف 6/0/3104، العرب اليـو  
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 دائما الثمف الفمسطيني لماذا يدفع 79
 د. خميؿ قطاطو
تراجيػػديا الفمسػػطينييف فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ فػػي دمشػػؽ تػػدمي القمػػب. أف يمػػوت الفمسػػطيني قػػتال أمػػر، لألسػػؼ، 
بػػات غيػػر مسػػتغرب، ولكػػف أف يمػػوت جوعػػا، جػػراء الحصػػار وانعػػداـ المػػاء والػػدواء والغػػذاء، ىػػو دليػػؿ مخجػػؿ 

مػػى المجتمػػع الػػدولي األخػػرس عمػػى جريمػػة مثػػؿ تمػػؾ التػػي عمػػى مػػوت الضػػمير عنػػد مػػف فػػرض الحصػػار، وع
حػدثت عمػػى شػواطئ ايطاليػػا أو قبػرص، وقػػد يمػوت اغتيػػاال، أو تحػت التعػػذيب فػي المعػػتقالت االسػػرائيمية أو 

 أو كمدا، أو غما. "العربية،
رض قػد يعّمر البشر ويغادروف ىذه الػدنيا بعػد نوبػة قمبيػة أو دماغيػة حػادة، أو حػادث سػير، أو صػراع مػع مػ

فيغادرىػػا، عػػادة مبكػػرا، قػػتال بالرصػػاص أو بالطػػائرات أو تحػػت الركػػاـ او غرقػػا فػػي  "يطػػوؿ. أمػػا الفمسػػطيني
 قوارب فرارا مف الموت في سوريا.

الفمسػػػطيني دائمػػػا يػػػدفع ثمػػػف الخالفػػػات بػػػيف االشػػػقاء العػػػرب. والتػػػاريج حافػػػؿ باالحػػػداث المخزية.عنػػػدما وقػػػع 
فكاف اف طرد النظاـ المصري االالؼ  "رض العالـ العربي عمى تمؾ الخطوةالسادات اتفاقية كامب ديفيد، اعت

مػػف الطمبػػة الفمسػػطينييف. فػػي الحػػرب االىميػػة المبنانيػػة وجػػد الفمسػػطينيوف انفسػػيـ فػػي وسػػط المعتػػرؾ وكػػاف اف 
 انحازوا الى القوى الوطنية واليسارية والقومية، ودفعوا الثمف قتمى وجرحى وميجريف.

، 1990خطػػأ تاريخيػػا فادحػػا بتأييػػده الجتيػػاح صػػداـ حسػػيف لمكويػػت فػػي اب/ أغسػػطس  أخطػػأ ياسػػر عرفػػات
بطػػرد مئػػات االالؼ مػػف الفمسػػطينييف، وبػػذلؾ  1991وقامػػت الحكومػػة الكويتيػػة، التػػي أعادىػػا االمريكػػاف فػػي 

فقػػػػدوا مصػػػػدر رزقيػػػػـ، وبيػػػػوتيـ واعمػػػػاليـ واسػػػػتثماراتيـ ومػػػػدخراتيـ بسػػػػبب ذنػػػػب لػػػػـ يقترفػػػػوه. المعػػػػروؼ اف 
فمسػػطينييف مػػف اطبػػاء وميندسػػيف ومعممػػيف وعمػػاؿ.. ىػػـ الػػذيف بنػػوا الكويػػت الحديثػػة فػػي المجػػاؿ الصػػحي ال

والتعميمػػي خاصػػػة، فكانػػػت ىػػذه ىػػػي مكافػػػأة نيايػػػة الخدمػػة التػػػي منحتيػػػا ليػػػـ الحكومػػة الكويتيػػػة  ثػػػـ انتقمػػػت 
المميشػػيات الطائفيػػة بعػػد  الحكومػػات العراقيػػة المتتاليػػة، التػػي دخمػػت بغػػداد عمػػى الػػدبابات االمريكيػػة، وكػػذلؾ

بػػأف عاممػت الفمسػػطينييف أسػػوأ معاممػة أيضػػا عمػػى جػـر لػػـ يقترفػوه. قتػػؿ المئػػات وفػر المئػػات مػػنيـ " االحػتالؿ
القػػذافي ومبػػارؾ تركػػوا الفمسػػطينييف أشػػيرا عمػػى الحػػدود . "2003وعمقػػوا عمػػى الحػػدود األردنيػػة العراقيػػة عػػاـ 

التػي تسػمي نفسػيا . واالف تعػود الحكومػة المصػرية 1995المشتركة فػي وضػع مػزر ايضػا مػف قبػؿ فػي عػاـ 
ثورة الثالثيف مف يونيو )وفي رواية أخرى انقالب الثالث مف يوليو( لتكيؿ االتيامات جزافا لمفمسطينييف عامة 
ولحكومة غزة خاصة بمسوؤليتيا عف تفجيرات لػيس لحمػاس بيػا مػف ناقػة أو بعيػر، ويشػف االعػالـ المصػري 

تنتيػػي ضػػد الفمسػػطينييف، يجػػاىر النظػػاـ المصػػري الجديػػد واعالمػػو، الػػذي يشػػبو الػػى حػػد  حمػػالت مسػػعورة ال
 كبير االف الولّية الرداحة، بأف الفمسطينييف ىـ اعداء مصر اآلف.

بعػػد معاركػو مػع فػػتح االسػالـ. قبضػػت  2007دمػر الجػيش المبنػػاني مخػيـ نيػر البػػارد وشػرد سػػاكنيو فػي عػاـ 
العػادة اعمػػار المخػيـ، وال أحػػد يػدري فػي أي جيػػوب عميقػة اختفػػت تمػؾ االمػػواؿ " الحكومػة المبنانيػة الماليػػيف

وبقي الفمسطينيوف مشػرديف حتػى االف فػي لبنػاف بحجػة عػدـ التػوطيف والتمسػؾ بحػؽ العػودة( كممػة حػؽ اريػد 
بالبشر، ويمنعػوف مػف  "بيا باطؿ( يعيش الفمسطينيوف في مخيمات أقؿ ما يمكف أف توصؼ بيا أنيا ال تميؽ

 التعميـ العالي والعمؿ في اكثر مف اربعيف مينة، في ممارسات ال يمكف اف توصؼ بأقؿ مف عنصرية.
في االزمة السورية ال يمكف لمفمسطيني الذي ذاؽ طعـ الظمـ اال اف يؤيد الحؽ، وينحػاز الػى حريػة السػورييف 

ي الػػذي يقتػػؿ شػػعبو بالطػػائرات وتطمعػػاتيـ نحػػو حيػػاة كريمػػة، واالفػػالت مػػف االسػػتبداد والفسػػاد. النظػػاـ السػػور 
؟ مػػف يسػػـو "اليرمػػوؾ "فػػي "والبراميػػؿ المتفجػػرة، ىػػؿ يسػػتغرب منػػو اف يقتػػؿ الفمسػػطينييف ويحاصػػرىـ ويجػػوعيـ
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أىمػػو صػػنوؼ العػػذاب والتنكيػػؿ والقتػػؿ، ألػػيس عبثػػا أف نطالبػػو بػػأكراـ الضػػيؼ؟ ال تبحثػػوا عنػػده عػػف المػػروءة 
 والشيامة، فقد انقرضت.
مجػػػراح، فيػػػذه الجػػػراح لػػػـ تمتػػػئـ مػػػف قبػػػؿ أصػػػال، والشػػػعوب العربيػػػة، بمعظميػػػا عاممػػػت ىػػػذا السػػػرد لػػػيس نكػػػأ ل

الفمسػػطينييف بالحسػػنى، ولكنيػػا الحكومػػات واألنظمػػة الفاسػػدة ىػػي التػػي اسػػاءت لمضػػيوؼ. المػػؤلـ حقػػا اف اي 
مػؼ، فػال مواطف يتعػػػرض لمظمـ في مكاف ما، يحػـز حقائبػو ويعػود لوطنػو. فػي الحػػػػالة الفمسػطينية األمػر مخت

وطػػػػف يأوي الفمسطيني اليو، انيا رحمة التيو المذلة المتكررة عمى الحدود والمطارات والمعػػػابر والقوارب، وفي 
أحسػػف االحػػواؿ مخيمػػات جديػػدة، وكػػأف العالقػػة بػػيف الفمسػػطيني والخيمػػة مػػا زالػػت تتجػػدد منػػذ أكثػػر مػػف سػػتة 

زاؿ يتػػوؽ الػػى حػػدود مفتوحػػة وجػػواز سػػفر ال يحتقػػره عقػػود ونّيػػؼ. لقػػد مػػؿ الفمسػػطيني الخيمػػة ومقتيػػا، ومػػا 
  "وسماء صافية بال طائرات تقصؼ وتقنص ووطف بال معتقالت وال خياـ. "موظفو المطارات

6/0/3104، القدس العربي، لندف  
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 حممي موسى

حػى جديػدا بعػد إبػراـ منظمػة التحريػر الفمسػػطينية أخػذت العالقػات اإلسػرائيمية الصػينية فػي العقػديف األخيػر من
اتفاقيػػات أوسػػمو مػػع إسػػرائيؿ. وشػػكمت ىػػذه االتفاقيػػات بدايػػة التعامػػؿ العمنػػي الواسػػع بػػيف الػػدولتيف إثػػر إنشػػاء 
العالقػػات الديبموماسػػية بينيمػػا. وبػػدييي أف ىػػذا التعامػػؿ عنػػى فػػي الجػػوىر انتقػػاؿ الصػػيف مػػف موقػػع الحميػػؼ 

بية إلى موقع المحايد المؤىؿ أيضا لالنتقػاؿ إلػى موقػع الحميػؼ إلسػرائيؿ. والواقػع أف ىػذه األكيد لمقضايا العر 
الصورة يمكف أف تظير أيضا في العالقات اإلسرائيمية الينديػة حيػث باتػت تنسػك تحالفػات ذات طبيعػة أمنيػة 

 وعسكرية واقتصادية استراتيجية.
ًا لـ يعد يشعر بأف التعامؿ مػع إسػرائيؿ أو حتػى محاباتيػا وفي البداية، ال بد مف اإلشارة إلى أف العالـ عموم

عمى حساب العرب يمكف أف تكوف لو عواقب. فأنظمة المقاطعة العربية التي كانػت قائمػة ومعمػواًل بيػا عمػى 
مدى عقود سقطت تقريبا بعد إنجاز معاىدة كامب ديفيد مع مصر أوال ثـ بعػد اتفاقيػات أوسػمو ووادي عربػة. 

ب الحػػديث عػػف مقاطعػػة دوليػػة إلسػػرائيؿ فيمػػا يسػػارع العػػرب أنفسػػيـ إلنشػػاء العالقػػات معيػػا وغػػدا مػػف الصػػع
ويفتحوف في بمدانيـ ممثميات ديبموماسية وتجارية ليا. والواقػع أف المقاطعػة اليػوـ صػارت تنبػع مػف اعتبػارات 

عنجييػػة االحػػتالؿ  أخػػرى سػػواء أكانػػت أخالقيػػة أـ أيديولوجيػػة وسياسػػية فػػي الغػػرب، تحديػػدا بعػػدما رأى مقػػدار
 اإلسرائيمي في التعامؿ مع الفمسطينييف وسمبيـ أراضييـ ومستقبميـ.

ومف المنطقي االفتراض أف العالقة اإلسرائيمية الصينية لـ تنشأ فقط بسبب زواؿ حػاجز المقاطعػة العربيػة أو 
إلسػػػرائيؿ فػػػي تراجػػػع التضػػػامف الصػػػيني مػػػع القضػػػايا العربيػػػة، وبػػػدييي لػػػيس بسػػػبب تغييػػػر الػػػدور الجػػػوىري 

المنطقة. العالقة الصينية اإلسرائيمية نشأت بسبب تنامي مصػالح متبادلػة رغػـ الكثيػر مػف العوائػؽ والعراقيػؿ. 
ذا كاف يتعذر القوؿ إف الصيف، بقوتيا االقتصادية اليائمة، تغمبت عمى الحواجز التي تعترض عالقاتيا مع  وا 

مػع الصػيف وكأنيػا تسػير فػي حقػؿ ألغػاـ بسػبب العالقػات  إسرائيؿ، فإف مف السػيؿ القػوؿ إف إسػرائيؿ تتعامػؿ
 الصينية األميركية.
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فإسرائيؿ دولة تتمتع بالرعاية األميركيػة التػي تػوفر ليػا أىػـ غطػاء اسػتراتيجي، سياسػي وعسػكري واقتصػادي. 
، التػػي وأميركػػا تػػرى فػػي الصػػيف منافسػػًا شػػديدًا وخصػػمًا قويػػًا إذا لػػـ نقػػؿ عػػدوًا. وطبيعػػي أف ال يػػروؽ ألميركػػا

تنفؽ الكثير مف الماؿ عمى أبحاث وتطويرات تكنولوجية فػي إسػرائيؿ، أف تػرى الصػيف تسػتفيد مػف ذلػؾ عمػى 
حسػابيا. وقػد اسػػتخدمت أميركػا مػػرارًا العصػا فػي تعامميػػا مػع إسػػرائيؿ بعػدما رأت كيػؼ أف الدولػػة العبريػة فػػي 

مػػف القػػومي األميركػػي لمخطػػر. حػػدث سػعييا المحمػػوـ الكتشػػاؼ أسػػواؽ لبضػػائعيا كانػػت مسػتعدة لتعػػريض األ
-بعػدما أوقفػت المشػروع وتكنولوجيػا صػواريج جػو "الفػي"ىذا عنػدما باعػت إسػرائيؿ الصػيف تكنولوجيػا طػائرة 

جػػو. كمػػا أجبػػرت أميركػػا إسػػرائيؿ قبػػؿ حػػوالي عقػػد مػػف الزمػػاف عمػػى التراجػػع عػػف عقػػد بيػػع الصػػيف طػػائرات 
نذار مبكر متطو   رة.فالكوف التي تحمؿ أجيزة تجسس وا 

والحقيقػػة أف دوافػػع إسػػرائيؿ فػػي التعامػػؿ مػػع الصػػيف ليسػػت اقتصػػادية بحتػػة. إنيػػا تػػرى فػػي التعػػاوف محاولػػة 
إلنشػػاء صػػداقة مػػع حميػػؼ قػػديـ وقػػوي ألعػػدائيا، األمػػر الػػذي يضػػعؼ تمػػؾ الصػػداقة أو يضػػع العصػػي فػػي 

ًا وبالتػالي لػيس ثمػة مػا دواليب حركتيا. كما أنيػا تنطمػؽ فػي ذلػؾ مػف قناعػة بػأف الغطػاء األميركػي لػيس أبػدي
يحوؿ دوف محاولة خمؽ تحالفات مع القوى العظمى األخرى في عالـ يتجو نحػو تعػدد األقطػاب. وبػدييي أف 
الصيف واليند وروسيا تحتؿ مكانػة ىامػة فػي ىػذا التوجػو. وىنػاؾ مػف يعتقػد أف جانبػًا مػف العالقػة اإلسػرائيمية 

 ميركا لدفع ثمف مقابؿ عدـ تعميؽ العالقة معيا.الصينية ينطمؽ مف لعبة إسرائيمية ىدفيا حث أ
وأيػػًا يكػػف الحػػاؿ، تنطمػػؽ إسػػرائيؿ فػػي عالقتيػػا مػػع الصػػيف مػػف واقػػع أنيػػا تممػػؾ مػػا تقدمػػو: تكنولوجيػػا ومكانػػة. 
فالخبرات التكنولوجية اإلسرائيمية صارت تنافس الكثير مف الدوؿ المتقدمة وفػي بعػض المجػاالت، كالتصػوير 

ت مػػف دوف طيػػػار وبػػرامك االتصػػاالت والتجسػػس وتقنيػػػات توجيػػو الصػػواريج، تتقػػدـ عػػػف التمسػػكوبي والطػػائرا
بعضيا. كما أف إسرائيؿ، عمى صغرىا، سوؽ كبير نسبيا. فػي العػاـ الفائػت فقػط اشػترى اإلسػرائيميوف حػوالي 

ومعػدؿ  مميػار دوالر سػنويا 350ربع مميوف سيارة جديدة. وبات اإلنتاج القومي اإلسػرائيمي يصػؿ إلػى حػوالي 
ألػػؼ دوالر. ورغػػـ تراجػػع الصػػادرات اإلسػػرائيمية مػػؤخرا إال أف ميػػزاف التبػػادؿ  37الػػدخؿ السػػنوي لمفػػرد حػػوالي 

وبناء عميو، لػيس صػدفة  مميارات دوالر في العاـ الفائت. 3التجاري كاف إيجابيا لمصمحة إسرائيؿ بأكثر مف 
القتصاد اإلسرائيمي ليس فقط في ميداف التكنولوجيا أف تندفع االستثمارات الصينية الحتالؿ مكانة مميزة في ا

نما أيضا في مجػاؿ البنػى التحتيػة واإلسػكاف والمجمعػات التجاريػة وتجػارة التجزئػة وحتػى الزراعػة والمنػاجـ.  وا 
نمػػػا أيضػػػا  "الغػػػزو الصػػػيني"وىػػػذا مػػػا قػػػاد بعػػػض اإلسػػػرائيمييف لمتخػػػوؼ مػػػف  لػػػيس فقػػػط العتبػػػارات أميركيػػػة وا 

ف كانػػػت مػػػف القطػػػاع الخػػػاص، إال أنيػػػا العتبػػػارات داخميػػػة ا جتماعيػػػة واقتصػػػادية. فاالسػػػتثمارات الصػػػينية، وا 
تتػأثر بالتوجييػػات المركزيػػة لمحػزب الشػػيوعي الصػػيني. وليػػذا فػإف تبػػادال تجاريػػا بػيف إسػػرائيؿ والصػػيف يقتػػرب 

ات الذي ال يقػؿ مميارات دوالر يعني الكثير بكؿ المعاني. ولكف ما ىو أىـ منو حجـ االستثمار  10حاليا مف 
مميػػارات دوالر فيمػػا ىػػو فعميػػا أكبػػر مػػف ذلػػؾ بكثيػػر. وفػػي كػػؿ األحػػواؿ، لػػيس صػػدفة أف جيػػاز  3رسػػميًا عػػف 

بات يبحث عف عمالء يتحدثوف المغة الصػينية وذلػؾ اسػتعدادا لمكافحػة  "الشاباؾ"األمف الداخمي اإلسرائيمي، 
 التجسس السياسي والصناعي عمى حد سواء.

6/0/3104 ،السفير، بيروت  
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إف المطمعػػيف عمػػى خفايػػا التفػػاوض السياسػػي عرفػػوا فػػي صػػباح أمػػس، أف االتصػػاالت تتنػػاوؿ اآلف صػػياغات 
وتدقيقات لغوية. يتحدث الجميع عف اتفاؽ اطار لكف المطمعيف يحددوف االمػر ويقولػوف إف االشػتغاؿ بإطػار 

 لالتفاؽ أصح.
لفػػػرؽ؟ إف "اتفػػػاؽ االطػػػار" ىػػػو وثيقػػػة ذات مضػػػموف موضػػػوعي "لحمػػػي". أمػػػا "اطػػػار االتفػػػاؽ" فكممتػػػاف مػػػا ا

تتناوالف المضموف حقا لكػف اىتماميمػا الػرئيس ىػو بإنشػاء مسػار وقػت ي مكػف الفمسػطينييف مػف الموافقػة عمػى 
. وتفسػير التفسػير 2014إطالة التفاوض سنة اخرى بعد بموغ الجولة الحالية أجميا المسمى في أواخر نيساف 

أف األميػػػػركييف سيعرضػػػػوف فػػػػي اطػػػػار االتفػػػػاؽ ايضػػػػا مواقػػػػؼ الطػػػػرفيف البعيػػػػد بعضػػػػيا عػػػػف بعػػػػض، لكػػػػنيـ 
سػػػيمتنعوف فػػػي أكثػػػر الحػػػاالت عػػػف ذكػػػر مػػػا الػػػذي يرونػػػو الحػػػؿ الصػػػحيح. وألف اليػػػدؼ العممػػػي اآلف أصػػػبح 

 الحظوة بزيادة وقت وتناوؿ االختالفات الجوىرية بعد ذلؾ فقط.
ألف جػوف كيػري عػاد الػى الشػرؽ االوسػط وتبػيف لػو أف الفػرؽ فػي مواقػؼ الطػرفيف مػا زاؿ واسػعا وال كؿ ذلؾ 

توجد حركة. وليذا كاف الفرض الذي ساد أمس ىو أنو اذا لـ يوجد اليـو اختراؽ طريػؽ حاسػـ فػي القػدس و/ 
 تفاؽ.أو راـ اهلل فسيعود كيري الى بمده مع آراء أكثر لكف دوف وثيقة مكتوبة الطار اال

ىذا مريح لمفمسطينييف بصورة مؤقتة ألنيـ ليسوا معنييف عمى كؿ حاؿ بأف ت قػرف إطالػة مػدة التفػاوض بوثيقػة 
 موقع عمييا ممزمة ليـ ايضا.

. وتشيد ساعة توقيتو بأنو ما زاؿ عنده اربعة اشير، لكنو يعمـ 2014يضغط كيري لالنياء في كانوف الثاني 
يكمؼ غاليا. فيو يفضؿ أف يحصػؿ اآلف عمػى ميمػة سػنة وأف يكػوف الػثمف كمػا أف ما يؤخر الى نياية الفترة 

يبػػػدو بعممػػػة اسػػػرائيمية واالمكانػػػات معمومػػػة وىػػػي االفػػػراج عػػػف سػػػجناء أمنيػػػيف آخػػػريف و/ أو وقػػػؼ البنػػػاء فػػػي 
المسػػتوطنات مػػدة اجػػراء المفاوضػػاتإ و/ أو موافقػػة صػػامتة أميركيػػة عمػػى أف يتجػػو الفمسػػطينيوف الػػى االمػػـ 

 حدة لي عترؼ بدولتيـ دولة ذات سيادة.المت
نػػد زعمػػاء  –إف كػػانوف الثػػاني ىػػو شػػير ضػػغوط  الجمػػع بػػيف إطالػػة مػػدة التفػػاوض ومضػػموف قميػػؿ، وليػػذا ج 

اوروبػػا لزيػػارة المنطقػػة. وىػػـ فػػي ىػػذه المرحمػػة "الجػػزرة"، واالغػػراء والكممػػات المّينػػة. وقػػد صػػدرت االشػػارة أوؿ 
شػرىا سػفير فرنسػا فػي اسػرائيؿ باتريػؾ ميزونػاؼ فػي صػحيفة "ىػترتس". أمس في مقالة ابداعيػة غيػر عاديػة ن

فقػػد كتػػب فػػي مقالػػة عنوانيػػا "اقتػػراح اوروبػػا مػػا زاؿ قائمػػا" أف اسػػرائيؿ ردت بعػػدـ اكتػػراث عمػػى فػػرص ذىبيػػة 
 تمقتيا مف اوروبا.

كانػة تػوازي مكانػة يقوؿ االقتراح إنػو سػتكوف ليػا مكانػة دولػة تتمتػع بمزايػا كثيػرة فػي االتحػاد االوروبػي وىػي م
تركيػػا، وأنػػو سػػيوجد نمػػاء. وسػػيكوف ذلػػؾ ضػػربة لمقطيعػػة التػػي أخػػذت ت ػػنظـ عمػػى اسػػرائيؿ. وىػػذا حيػػوي ليػػا. 
فكيؼ ال ترد؟ بؿ إف السفير أعطى عنواف بريػد الكترونػي ودعػا الػوزراء والقػادة واعضػاء الكنيسػت وأصػحاب 

ىذا الشأف والػى اجػراء حػوار معػو. وىػذه خطػوة أصػيمة المشاريع والعمماء والفنانيف والمثقفيف الى التطرؽ الى 
 بال شؾ.

لكف كؿ ذلؾ الى اآلف جزرة ال عصا، لكف يكمف وراء الصداقة واالبتساـ المرحمة البديمة، فأوروبا تػزأر تخػدـ 
 بذلؾ الوسيط األميركي.

" 5/1/2014، "إسرائيؿ اليـو  
6/0/3104، األياـ، راـ اهلل  
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