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ق : قدس العربيال .1 ردن مرن تعويضرات مليار دوالر حصرة ا   55.. وتداول رقم إسرائيل"يهودية "كيري يسو 
 الالجئين

أطراف الخارجية األمريكي جون كيري  بسام البدارين ووليد عوض: عمليا أبلغ وزير -رام هللا  - عمان
من إسرائيل والسلطة الفلسطينية واألردن والسعودية أنه سيعود األسبوع المقبل صناعة القرار في كل 

للمنطقة، ويتوقع أن يوقع على وثيقة تعلن االنتقال فورا التفاقية إطار تنتهي بتسوية شاملة للصراع العربي 
 اإلسرائيلي.

للمرة  كية جون كيري للمنطقةفيما تواصل االربعاء توالي الهزات االرتدادية لزيارة وزير الخارجية االمري
العاشرة، حيث اكدت مصادر اسرائيلية بان جون كيري طلب خالل زيارته لالردن والسعودية االحد الماضي 

 اسرائيل،  "يهودية"الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لالعتراف بـ
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جية األردن ناصر جودة ظهر على رغم أن وزير خار  "إنذار"وجاء إبالغ كيري بعودته االسبوع المقبل بمثابة 
شاشة تلفزيون بالده متملصا من تقديم أية معلومات مفصلية أو حيوية لما يجري، إال أن رئيسه عبدهللا 
النسور قدم قرينة على إنذارات كيري عندما أكد لنخبة من البرلمانيين بصورة علنية بأن زيارات كيري 

 ووثيقة. وأن لدى الرجل خطة "ترفيهية"للمنطقة ليست 
النسور قال وعبر فورا عن وجود مصلحة لألردن بتوقيع اتفاقية إطار، لكنه لم يحدد لممثلي الشعب طبيعة 

لى ماذا ستقود، كما امتنع عن الغرق في تفاصيل  قبل أن يجلس الرئيس  "الدور األردني"هذه المصلحة وا 
الثنائية كما سمتها  "االرتياب" محمود عباس كما هو متوقع األربعاء في عمان المتصاص بعض مؤشرات

 ."القدس العربي"مصادر 
ال يوجد أساس محدد يمكن بناء عليه تصور مناطق الخالف واالرتياب بين عمان وحليفها عباس، فالنسور 

أكد بأن عباس يتشاور مع عمان بكل صغيرة وكبيرة وأن بالده مطلعة على  "القدس العربي"عندما استقبل 
 جميع التفاصيل.

ة نظر مراقبين مطلعين أن مظاهر االرتياب األردني بدأت عند اللحظة التي طلب فيها عباس من كيري وجه
فالرجل يعرف تماما بأنه يحظى بالغطاء أصال وعمان  "غطاء أردني"إمهاله عدة أيام حتى يحصل على 

 مهتمة بأن تعلم لماذا لجأ عباس إلى هذا التكتيك.
ية أن عباس يريد غطاء عربيا اذا اعلن موافقته على خطة كيري، لكن االنطباع في مواقع القرار العرب

مسؤولين اردنيين يرون ان عباس يريد استخدام االردن لتبرير تنازالت مهمة قد تتضمنها وثيقة اتفاقية 
االطار مع تحديد فارق ما بين توفير دعم سياسي لخطة كيري وعباس معا وبين إظهار األردن بصورة 

 رعى تقديم تنازالت مستقبال.الطرف الذي ي
 عضو مجلس النواب محمد حجوج خاطب النسور أمام الصحافيين قائال: ما الذي يطبخ نريد أن نعرف؟.

بوضوح رد النسور بعبارات كالسيكية ولم يجب على السؤال وهو نفس الموقف الذي ظهر في خطاب الوزير 
 جودة التلفزيوني.

ضة أكثر على صعيد البرلمان، فقد أكد عضو المجلس النيابي البارز في األثناء تفاعلت خطة كيري المفتر 
مباشرة بأنه يوافق على مضمون مذكرة برلمانية رفضت خطة كيري  "القدس العربي"عبد الهادي المجالي لـ

 وحذرت من تأثيراتها السلبية على المصالح الحيوية واالستراتيجية األردنية.
الوطني التي يتزعمها، موقفا من مسار األحداث لكن إشارة برزت أمس وفقا للمجالي ستتخذ كتلة التيار 

األول توحي بأن شيئا ما على مستوى كبير يتم االستعداد له أردنيا، فقد أعلن وألول مرة عن جدول تنسيق 
 متبادل بين لجنتي الشؤون الخارجية في كل من مجلسي النواب واألعيان.

سمير زم قشوع وزير البلديات األسبق وفي األعيان يترأسها المخضرم حا في النواب يترأس اللجنة الدكتور
 الرفاعي رئيس الوزراء األسبق وأحد أبرز المقربين من القصر الملكي.

وألن حركة الرفاعي تحديدا في أي اتجاه محسوبة بدقة بالعادة يمكن القول بأن التنسيق بين اللجنتين له 
 أغراضه السياسية على األرجح.
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االنفتاح المعلوماتية التي يمارسها كبار المسؤولين محسوبة بدورها بنفس الدقة وتوحي ضمنيا بأن  جرعة
يربطه كثيرون بعودة كيري بعد خمسة أيام للمنطقة في الوقت الذي دخلت فيه  "حدث كبير"البالد تستعد لـ

 العملية التفاوضية في نفس التفاصيل وتحديدا االقتصادية والمالية.
طرق النسور علنا لمسألة أساسية في االجتماع البرلماني عندما تحدث عن حق الالجئين وتحديدا بوضوح ت

 معا. "العودة والتعويض"األردنيين منهم بـ
معلومة تتحدث  "القدس العربي"هنا أيضا ال توجد تفاصيل واضحة لكن مصدرا مقربا من الكواليس سرب لـ

يار دوالر كقاعدة أساسية يمكن التحدث بعدها بتفصيالت حق مل 55عن مطالبة األردن بمبلغ ال يقل عن 
العودة، وهو مبلغ يفترض أنه يشكل الحد األدنى من الحصة األردنية مقابل الرعاية التي تجاوزت نصف 

 قرن لالجئين الفلسطينيين كما يشكل قاعدة مالية موائمة للبدء بالحلول السياسية الصعبة.
وتتسرب هنا وهناك على هامش اتصاالت المفاوضات يمكن اعتباره الدليل وجود أرقام من أي نوع تتجول 

 وأن األخير ال يحضر للمنطقة بقصد الترفيه تماما كما قال النسور. "جدية"األقوى على أن وثيقة كيري 
 االسرائيلية عن مسؤول” هآرتس“وفيما يبدو انه تهيئة لقرار عربي للموافقة على اتفاق االطار، نقلت صحيفة 

اسرائيلي قوله بان كيري حث ملكي األردن والسعودية خالل لقائه بهما يوم األحد الماضي في عمان 
 والرياض على تأييد االعتراف الفلسطيني بيهودية اسرائيل.

أن كيري طلب من الملكين: السعودي واألردني، مساعدته على نيل ” هآرتس“وأكد المسؤول لصحيفة 
ل كدولة يهودية وأن يدعما موقف عباس في حال قرر االستجابة، أو على االعتراف الفلسطيني بإسرائي

األقل االمتناع عن محاولة إحباطه، مضيفا أن كيري يأمل أيضا بأن يلمس تعاطيا إيجابيا مع الموضوع 
 خالل لقائه المرتقب مع وزراء الخارجية العرب بعد أيام في باريس.

بنى مطلب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو المطالب واشار المسؤول االسرائيلي الى ان كيري ت
بضرورة اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية، مشيرا الى ان الوزير االمريكي يعمل جاهدًا على أن 

الجاري السعي للتوصل اليه ما بين عباس ونتنياهو، وذلك  "اتفاق اإلطار"يكون ذلك االعتراف في صلب 
دراكه بأنه دون هذا االعتراف سيكون من الصعب عليه الحصول على تنازالت من إسرائيل من منطلق إ

 . 7691بشأن إدارة المفاوضات على أساس حدود عام 
 9/1/4112القدس العربي، لندن، 

 
 يبحثان توحيد الموقف ا ردني والفلسطيني حيال مبادرة كيريالثاني عبدهللا و عباس  .4

رئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، في العاصمة األردنية عمان، أن أكد ال: عمان: محمد الدعمة
الجانب الفلسطيني يجري لقاءات مستمرة مع مساعدي وزير الخارجية األميركي جون كيري، حتى تنضج 

 األفكار قبل أن يطرح إطار اتفاق على الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
الثاني جلسة مباحثات مع العاهل األردني الملك عبد هللا وقال الرئيس عباس، في تصريحات صحافية عقب 

إن كيري ما زال يطرح أفكارا، ونحن نناقش هذه األفكار، وسيأتي في “تناولت تطورات مفاوضات السالم: 
فترة قريبة، ولدينا أيضا لقاءات مستمرة مع مساعديه حتى تنضج األفكار، قبل أن يقدم إطارا لالتفاق الذي 

 ."سيطرحه علينا
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طرح كل ما لدينا وما سمعناه، ووضعنا أفكارنا “وأوضح عباس أنه خالل اللقاء مع الملك عبد هللا الثاني 
وأكد أن االجتماع انصب على تبادل الرأي مع العاهل ”. الموحدة في اإلجابة والرد على ما يقدمه كيري

 .األردني حول توحيد الموقف األردني والفلسطيني حيال مبادرة جون كيري
وأكد الرئيس عباس حرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع األردن، ووضع المملكة في الصورة أوال 

ستكون مستمرة كالمعتاد، خصوصا في هذه األيام وبالذات مع رحالت كيري "بأول. وأضاف أن اللقاءات 
رح علينا من أفكار حتى إلى المنطقة واألفكار التي يقدمها، ونحن نتبادل الرأي مع جاللة الملك فيما يط

 ”.يكون موقف األردن وموقف فلسطين واحدا موحدا دون أي لبس أو إبهام
 9/1/4112الشرق ا وسط، لندن، 

 
 من فتح كبادرة حسن نية نحو المصالحة سجناءتطلق سراح سبعة في غزة حكومة ال .3

حركة فتح من المعتقلين  أمس األربعاء سراح سبعة من نشطاء في غزةأشرف الهور: أطلقت الحكومة  -غزة
لديها، وذلك ضمن بادرة حسن النية التي قدمها إسماعيل هنية رئيس الحكومة، في سبيل إنجاز ملف 

 المصالحة الداخلية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إسالم شهوان في تصريحات صحافية خالل عملية إطالق سراح 

تعزيز "غزة إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرارات هنية، بهدف نشطاء فتح من سجن الكتيبة غرب مدينة 
 ."خلفية قضايا أمنية"، مشيرا على أن من أطلق سراحهم اعتقلوا على "المصالحة الوطنية

، مشيرا إلى أن "أجواء إيجابية باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية"وعبر عن أمله في أن تخلق هذه الخطوة 
تصب في دعم جهود تحقيق المصالحة "التي قال إنها  "الخطوات اإليجابية"د من هذه الخطوة سيتبعها المزي

 ."الوطنية
الحرص الجاد من الحكومة ووزارة "الشجاع?، وأنه يؤكد "ووصف قرار اإلفراج عن هؤالء المعتقلين السبعة بـ 

 ."الداخلية للعمل على تحقيق المصالحة
، وقال إن من يتم "خلفية سياسية"غزة أي موقوف على  وأشار إلى أنه ال يتواجد في سجون حكومته في

 ."محكومون على خلفية قضايا أمنية ولكنهم ينتمون لحركة فتح"اإلفراج عنهم هم 
 9/1/4112القدس العربي، لندن، 

 
 خريشة: على السلطة مقابلة خطوة حماس تجاه المصالحة بالمثل .2

لتشريعي الدكتور حسن خريشة السلطة الفلسطينية دعا النائب الثاني لرئيس المجلس ا: هدى بارود -غزة
 لمقابلة قرارات رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بقرارات مماثلة تمهيدا للمصالحة الفلسطينية.

يجابية تجاه تحقيق ” :” فلسطين”وقال خريشة في حوار خاص بـ ما فعله إسماعيل هنية خطوة جيدة وا 
رائع عن كثير ممن يتمسكون باألحداث السلبية لإلبقاء على حالة المصالحة الفلسطينية وستسقط الذ

 ”.االنقسام
لم تقابل السلطة الفلسطينية القرارات من غزة بشيء من الجدية حتى اآلن، عدا عن اتصال محمود :” وتابع 

رادة من أجل انهاء االنقسام  عباس بإسماعيل هنية ليرحب بالخطوة التي تعبر عن امتالك قرار وا 
 ”.لسطينيالف
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أطالب الرئيس محمود عباس باستغالل األمر بشكل جيد إلنهاء االنقسام، خاصة وأن ذلك يعزز ” وأضاف:
، مشيرا إلى أن المطلوب من أبو مازن هو العمل على ”موقفة في حال رفض فعليا خطة كيري للسالم

فة الضغوطات العربية تشكيل حكومة كفاءات وطنية في الضفة وغزة بحيث يشكل ذلك ردا واضحا على كا
 واإلسرائيلية الرامية إلى قبول خطة السالم الجديدة، وتقديم تنازالت فلسطينية أكثر، وفق خريشة.
 9/1/4112، فلسطين أون الين

 
 ا ردني مهم في المرحلة الحالية -التنسيق الفلسطيني السلطة:  .5

 خيري إن اللقاء كان بناًء ومثمرًا، وتم قال السفير الفلسطيني لدى عمان عطا هللا: نادية سعد الدين -عمان 
خالل مناقشة آخر التطورات في المنطقة، وزيارة كيري األخيرة لألراضي المحتلة، من أجل تثبيت اتفاق 

 إسرائيلي تمهيدًا لتوقيعه في الفترة المقبلة. –إطار فلسطيني 
لمستمرين، حيث أكد الجانب الفلسطيني ، إن الجانبين ركزا على أهمية التنسيق والتشاور ا”الغد”وأضاف، لـ

 بأن األردن شريك أساسي في كافة قضايا الوضع النهائي وفي المفاوضات المتعلقة بها.
وأوضح بأن الرئيس عباس أكد بأن أي أوراق أو وثائق يتسلمها الجانب الفلسطيني سواء من الطرف 

لتشاور والنقاش حولها قبل تقديم أي موقف األميركي أو اإلسرائيلي، سيتم عرضها ومناقشتها مع األردن ل
 بشأنها.

وقال خيري إن الجانب األردني أكد تلك المسألة أيضًا، الفتًا إلى أن المباحثات تناولت كل ما يتعلق 
 باألوضاع الراهنة في األراضي المحتلة، والعالقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها.

األردني مهم في  -ة لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن التنسيق الفلسطيني قال عضو اللجنة التنفيذيو 
المرحلة الحالية، بخاصة في ظل التفاهم والمصالح والقضايا المشتركة التي تنطلق من رؤية موحدة حيال 

 القضايا األساسية المتعلقة بالوضع النهائي.
ساسي لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة في من فلسطين المحتلة، إن األردن داعم أ” الغد”وأضاف، لـ

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام  وحق عودة الالجئين  7691التحرير واالستقالل وا 
 الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم.

ن وأوضح أن هناك تطابقًا في الموقف والمصالح المشتركة حيال المرحلة النهائية للمفاوضات، السيما بشأ
نهاء االحتالل، فضاًل عن المصلحة 761حل قضية الالجئين وفق القرار  قامة الدولة الفلسطينية وا  ، وا 

 المشتركة في قضايا المعابر والحدود.
وتحدث عن أهمية الدعم األردني للجانب الفلسطيني، وسط ما يطرحه الوزير األميركي من أفكار تتبنى 

زاء مسار متعثر بسبب العدوان رؤية وترتيبات االحتالل األمنية، ومحا ولته للضغط باتجاه قبولها فلسطينيًا، وا 
 اإلسرائيلي المتصاعد.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة حيوية التنسيق المشترك بين الجانبين 
 الفلسطيني واألردني في المرحلة الحالية.

إن الجانب الفلسطيني ينظر إلى األردن، قيادة وشعبًا، باعتباره الداعم من فلسطين المحتلة، ” الغد”وقال، لـ
األساس والحقيقي للشعب الفلسطيني، السيما بالنسبة لحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 

 ، وعاصمتها القدس المحتلة.7691
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تشكيل قوة صّد “أجل وتحدث عن ضرورة وضع األردن في صورة الموقف الفلسطيني من طرح كيري، من 
مضاّدة للضغوط األميركية الممارسة على القيادة الفلسطينية للقبول بوجود االحتالل في منطقة األغوار 

 وبقاء الكتل االستيطانية والمّس بقضيتي القدس والالجئين.
 9/1/4112الغد، عمان، 

 
 أيام عشرةالل تشييع جثمان السفير الجمل في رام هللا ونتائج التحقيق بوفاته تصدر خ .6

شيعت جماهير رام هللا والبيرة، امس، جثمان السفير جمال الجمل،  :ا.ف.ب -الحياة الجديدة  -رام هللا 
سفير فلسطين لدى التشيك، الذي قضى قبل أيام في انفجار وقع في مقر السفارة في العاصمة التشيكية، 

 براغ.
ربما بعد “التشيكية بظروف وفاة السفير الجمل ستصدر وأعلن المالكي ان نتائج التحقيق النهائية والرسمية 

الوفد الفلسطيني الذي توجه الى تشيكيا عقب وفاة السفير “وقال لوكالة فرانس برس ان ”. عشرة أيام
الفلسطيني نتيجة انفجار قد عاد الثالثاء الى رام هللا بعد ان التقى بوزارة الخارجية التشيكية وفريق المحققين 

نتائج التحقيق النهائية الرسمية والنهائية ربما ستصدر “وأوضح انهم ابلغوا الوفد بأن ”. القضيةالتشيكيين ب
 ”.بعد عشرة ايام

 9/1/4112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 يؤكد رفضه أي حلول قد تمس حقوق الشعب الفلسطيني "الوطني الفلسطيني" .7
طيني سليم الزعنون في مقر رئاسة المجلس في ترأس رئيس المجلس الوطني الفلس: كمال زكارنة - عمان

عمان امس االول بحضور نائب رئيس المجلس تيسير قبعة اجتماعا مشتركا بين لجنة فلسطين النيابية في 
مجلس النواب برئاسة النائب يحيى السعود ورئيس وأعضاء اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني. 

 التي تمر بها القضية الفلسطينية. وناقش االجتماع مجمل التطورات
وأطلع الزعنون لجنة فلسطين النيابية على آخر المستجدات السياسية وتطورات القضية الفلسطينية، مؤكدا  

قامة الدولة  أن الجانب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة في العودة وا 
 .7691القدس على كامل األرض المحتلة العام الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

وجدد رفض الجانب الفلسطيني ألي تواجد إسرائيلي مدني أو عسكري على أي جزء من األرض الفلسطينية 
أشاد الزعنون بالعالقات األخوية األردنية الفلسطينية المتميزة على كافة الصعد وبالدعم  .7691المحتلة عام 

اللة الملك عبد هللا الثاني للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومساندته في كافة المحافل األردني المستمر بقيادة ج
الدولية، في ظل التنسيق الحثيث بين القيادتين في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة 

 تمتين وتعزيز العالقات البرلمانية المشتركة وتبادل زيارات العمل.
9/1/2411الدستور، عم ان،   

 
 طلق موقع لألرشيف اإلعالمي الفلسطينيفي الضفة الغربية توزارة اإلعالم  .8

 "الفلسطينية بالضفة الغربية،" قيس أبو سمرة: أطلقت وزارة اإلعالم التابعة للحكومة: )األناضول( -رام هللا 
امش (، وذلك على هwww.archive.minfo.psموقع األرشيف اإلعالمي الفلسطيني )" اليوم األربعاء،

 أعمال مؤتمر اتحاد االذاعات العربية في مدينة رام هللا." بدء
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جهد "وزارة اإلعالم الفلسطينية، ووصل األناضول نسخة منه " ويعتبر هذا الموقع حسب بيان صادر عن
 ."عملت عليه الوزارة منذ سنتين

 9/1/4112القدس العربي، لندن، 
 

 العودة" : ال يستطيع كيري أو غيره إسقاط "حق  مرزوق أبو .9
األربعــــاء، إن وزيــــر الخارجيــــة  قــــال موســــى أبــــو مــــرزوق، عضــــو المكتــــب السياســــي لحركــــة حمــــاس،: غــــزة

 األمريكي، جون كيري ال يمكنه إسقاط حق العودة بالنسبة لالجئين الفلسطينيين.
ونقــل الموقــع الرســمي لحمــاس علــى لســان أبــو مــرزوق قولــه: "إن مقترحــات وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون 

يري حول "الالجئين" لن تحل قضيتهم،" مشـددًا علـى أن "أحـًدا ال يسـتطيع إسـقاط حـق الالجئـين فـي العـودة ك
 إلى أراضيهم التي أخرجوا منها."

: "إنَّ قضية الالجئين الفلسطينيين مـن أكبـر المشـاكل التـي تواجـه اتفاقيـة اإلطـار التـي طرحهـا كيـري وأضاف
يليين،" متسائال: "من يستطيع أن يوقع على حل غير حق الفلسطينيين على المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائ

 بالعودة إلى ديارهم؟".
القيادي بحماس إلـى أنَّ "المطـروح لحـل هـذه المشـكلة فـي اإلطـار المقـدم أربعـة مقترحـات، أولهـا عـودة  وأشار

في البالد التـي تسـتقبل  في فلسطين، والثاني استيعاب عدد من الفلسطينيين 44محدودة لمن ولد قبل عام الـ 
الجئين، وأن المقترح الثالث هو إقامة دائمة في أماكن تواجد الفلسطينيين، فيما يتضمن المقتـرح الرابـع عـودة 

 الراغبين من الالجئين إلى الضفة والقطاع".
 9/1/1014، رأي اليوم، لندن

 
 تبوء بالفشلس مسلميها وبينبين مسيحيي فلسطين  الرشق: محاوالت االحتالل التفريق .10

أكـــد عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس عـــزَّت الرَّشـــق: "إن المســـيحيين فـــي فلســـطين جـــزء  مـــن النســـيج 
 الوطني، وهم شركاؤنا في األلم والمعاناة والتصّدي لجرائم العدو الصهيوني".

عــرب جــاء ذلــك فــي تصــريح صــحفي اليــوم األربعــاء تعليقــا علــى طــرح مشــاريع قــوانين لصــالح المســيحيين ال
بمعــزل عــن المســلمين فــي الــداخل الفلســطيني، فــي إطــار سياســة "فــّرق تســد" التــي تنتهجهــا ســلطات االحــتالل 

 ، تقدم به رئيس االئتالف الحكومي يريف لفين.44ضد المواطنين العرب في األراضي المحتلة عام 
طـرح مشـاريع قـوانين  وأضاف الرشق "إنَّ محاوالت االحتالل عزل المسيحيين عـن وطـنهم مـن خـالل اعتزامـه
لـن تفلـح وسـتبوء  44لصالح المسيحيين العرب الفلسطينيين بمعزل عن المسلمين فـي األراضـي المحتلـة عـام 

واعتبـــر القيــادي فـــي حركــة "حمـــاس" قــرار االحـــتالل بأنــه "سياســـة عنصــرية" ظالمـــة لتفرقــة الشـــعب  بالفشــل".
مــن  بنا بأطيافــه كافــة إلــى رفضــها والتصــّدي لهــا.الفلســطيني واالســتفراد بجــزء أصــيل منــه، داعيــًا جمــاهير شــع

ــــرار صــــندوق التقاعــــد الهولنــــدي " ــــوك االحــــتالل pggmجهــــة أخــــرى، ثّمــــن الرشــــق ق ــــه مــــن بن " ســــحب أموال
 الصهيوني، ومقاطعتها بسبب دعمها وتمويلها لالستيطان في األراضي الفلسطينية.

االقتداء بقرار صندوق التقاعد الهولندي، مرحبـًا ودعا الرشق كل الشركات والمنظمات األوروبية والدولية إلى 
فــي الوقــت ذاتــه بكــل المواقــف المقاطعــة للكيــان الصــهيوني والضــاغطة عليــه لوقــف انتهاكاتــه وجرائمــه ضــد 

 الشعب الفلسطيني وأرضه.
 9/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ن في غزة البردويل يدعو السلطات المصرية إلى وقف التحريض على الفلسطينيي .11

دعـــا القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس الـــدكتور صـــالح البردويـــل الســـلطات المصـــرية إلـــى وقـــف : غـــزة )فلســـطين(
التحريض علـى الشـعب الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة، وأكـد مجـددا أن حركتـه لـم "تكـن ولـن تكـون جـزءا مـن أي 

 خالفات عربية ـ عربية".
( أي صــلة لحركــة حمــاس بوســام 1|4األربعــاء )ونفــى البردويــل فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس" اليــوم 

عــوض الــذي أعلــن عــن اعتقالــه فــي مصــر وزيــر الداخليــة المصــري مــؤخرا، وقــال: "وســام عــوض هــو مــواطن 
يوليـو، وال  12مصري مولود بمصر ومقـيم فيهـا منـذ والدتـه، ويقـيم فـي العـريش ولـه محـل جـواالت فـي شـارع 

 وال علم لنا على اإلطالق بمجريات التحقيق معه".عالقة له من قريب أو من بعيد بحركة حماس، 
وأكد البردويـل أن معركـة حمـاس هـي مـع االحـتالل اإلسـرائيلي، وقـال: "نحـن بوصـلتنا واضـحة وواحـدة، وهـي 

 تحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني، وال نتدخل في أي شأن عربي داخلي"، على حد تعبيره.
 9/1/1014قدس برس، 

 
 "1سطيني لن يسمح بتمرير "أوسلو الشعب الفل حماس: .11

أكد حسام بدران، الناطق الرسـمي باسـم حركـة حمـاس أن جولـة المفاوضـات بـين السـلطة الفلسـطينية : الدوحة
والجانب اإلسرائيلي "تتم بدون أي مرجعيـة قانونيـة أو غطـاء شـعبي"، مشـدًدا علـى أن الفلسـطينيين "لـن يقبلـوا 

 ".1بتمرير اتفاق جديد أوسلو 
بــدران فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس": "إن مشــروع التســوية ثبــت فشــله حتــى بــاعتراف القــائمين وقــال 

عليه والوفد المفـاوض نفسـه، حيـث أن موقـف االحـتالل اإلسـرائيلي مـن القضـايا المركزيـة والرئيسـية لـم يتغيـر 
نكــــارا للحقــــوق الفلســــطينية، والموقــــف األمريكــــي المنحــــاز ال يبتعــــد كثيــــرا عــــن المواقــــف  بــــل يــــزداد تطرفــــا وا 

 اإلسرائيلية".
واعتبــــر القيــــادي الفلســــطيني أن مقترحــــات وزيــــر الخارجيــــة األميركــــي جــــون كيــــري األخيــــرة ومــــا يرشــــح عــــن 
المفاوضــــات بخصــــوص مســــائل القــــدس والالجئــــين وبقيــــة الملفــــات الجوهريــــة "ال يتناســــب مــــع الحــــد األدنــــى 

يني الموافقـة عليـه"، مضـيًفا "هـذا األمـر لـو تـم لطموحات شـعبنا، وبالتـالي لـيس مـن السـهل علـى طـرف فلسـط
 فإنه ال يمثل الشعب وال يلزم أحدا به".

وحــول مقتــرح تبــادل األراضــي بــين الســلطة واالحــتاللب يــرى المتحــدث باســم حمــاس أن المقتــرح لــيس بالجديــد 
ن أضيف إليه تبادل سكاني، لكن المسألة برمتها غيـر مقبولـة وتتعـارض مـع الثوابـت الفلسـط ينية والتـي فـي وا 

 1مقدمتها حق العودة، مشدًدا في الوقت ذاته على أن الشعب الفلسطيني بكافة قواه "لن يسمح بتمرير أوسلو 
 بعد أن اكتوى بنار أوسلو األولى"، على حد تعبيره.

 9/1/1014قدس برس، 

 
 تكشف كذب اإلعالم المصريحول تهريب مرسي أبو زهري: تصريحات "اللواء راتب"  .12

ال الــدكتور ســامي أبــو زهــري، النــاطق باســم حركــة حمــاس إن تصــريحات اللــواء محمــد راتــب مســاعد قــ: غــزة
وزير الداخلية المصري، التي نفى فيها ما أشيع حول وجود محاولة لتهريب د. محمد مرسي من السـجن هـي 
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محمـد تكذيب لما أوردته بعض وسائل اإلعالم المصرية حـول مشـاركة حركـة حمـاس فـي مخطـط لتهريـب د. 
 مرسي.

نهاء 1-4وقال أبو زهري في تصريح صحفي اليوم األربعاء ) (: "تدعو الحركة للتوقف عن هذه االفتراءات وا 
 الحملة الظالمة التي ينفذها اإلعالم المصري ضد الشعب الفلسطيني".

 9/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ليشيات المسلحة ضمن السلطةقيادي في فتح: المصالحة لن تحقق غايتها دون إدراج الم .14

، تحقيــــق المصــــالحة األربعــــاء أمــــسرام هللا ـ يــــو بــــي اي: رهــــن القيــــادي فــــي حركــــة فــــتح، زيــــاد أبــــو عــــين، 
دراجها ضمن السلطة.  الفلسطينية، غايتها، بإنهاء األجنحة العسكرية للفصائل وا 

لعســكرية لكنــه أكــد أن هــذه ونفــى أبــو عــين، أن يكــون اشــترط لتشــكيل حكومــة التوافــق الــوطني حــل األجنحــة ا
ـــــك المليشـــــيات ضـــــمن الســـــلطة  المصـــــالحة ال يمكـــــن أن تحقـــــق حاجاتهـــــا الحقيقيـــــة إال مـــــن خـــــالل إدراج تل
الفلسطينية. وعبر عن تقديره للخطوات التي أعلنتها حكومة حماس في غزة بشـأن إطـالق سـراح معتقلـين مـن 

نيـة تحتـاج الوحـدة وقلـب صـفحة الماضـي ونبـارك المصـلحة الوط "فتح والسماح بعودة نشطاء فتح لغزة، قـائالً 
 هذا الجهد وهو جهد مستحق.

 9/1/1014، القدس العربي، لندن
 

 غزة إسرائيلية من إقدام الجيش المصري على تدمير أنفاق رضاحالة اإلعالم اإلسرائيلي:  .15
يـومي فـي  ـ وليد عوض: باتت صواريخ حركة حماس التي تصنع في قطاع غزة موضوع حـديث شـبه رام هللا

مـــا ســـتتمكن فـــي الحـــرب القادمـــة مـــن أن تجتـــاز تـــل أبيـــب  إذاوســـائل اإلعـــالم اإلســـرائيلية، والتحليـــل بشـــأن 
 ما بعد تلك المدينة . إلىإلسرائيل لتصل  االقتصاديةالعاصمة 

اإلســرائيلية مــن إقــدام الجــيش المصــري علــى تــدمير أنفــاق التهريــب التــي كانــت علــى  الرضــاوعلــى وقــع حالــة 
د المصرية مع قطاع غزة مما أثر على إمكانية وصول المواد المطلوبة لصناعة تلـك الصـواريخ لخبـراء الحدو 

التصنيع في حركة حماس المحاصرة بقطاع غزة، أوضحت مصادر إسرائيلية األربعاء بأن تدمير األنفاق حد 
أت للتركيــز علــى مــن صــناعة الصــواريخ بعيــدة المــدى التــي كانــت حمــاس تعكــف علــى تصــنيعها إال أنهــا لجــ

وفيمــا تعبــر  جــراء الــنقص فــي المــواد المتفجــرة المهربــة للقطــاع. M72صــناعة القــذائف متوســطة المــدى مثــل 
عــن ارتياحهــا وتقـديرها لقــرار الجــيش المصـري تــدمير أنفــاق التهريــب  إســرائيلاألوسـاط السياســية واألمنيــة فـي 

المتفجــرات والقــذائف الصــاروخية واألســلحة علــى الحــدود المصــرية مــع قطــاع غــزة ممــا ســاهم فــي وقــف تــدفق 
القتاليــة لفصــائل المقاومــة فــي قطــاع غــزة، اتهمــت أوســاط إســرائيلية حركــة حمــاس األربعــاء أنهــا تبــذل جهــوًدا 

 ومحيطها  "تل أبيب"حثيثة لزيادة مدى الصواريخ التي بحوزتها لتتجاوز منطقة 
  9/1/1014، القدس العربي، لندن

 
 فتح  شف رغبة الرجوب في التحاف مع دحالن ضد قيادات نافذة فيوثيقة تك"قدس برس":  .16

كشفت وثيقة من أحد قيادات فتح حصلت عليها "قدس برس" النقـاب عـن اشـتداد الخـالف : رام هللا )فلسطين(
التنظيمـــي بـــين أجنحـــة الحركـــة، التـــي دفعـــت إلـــى عـــودة التنســـيق بـــين القيـــادي فـــي الحركـــة جبريـــل الرجـــوب 

 في "فتح" محمد دحالن استعدادا لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس.والقيادي السابق 



 
 
 

 

 

           12ص                                    2091العدد:            9/1/1014 الخميس التاريخ:

وأوضحت رسالة موجهة من القيادي فـي حركـة "فـتح" سـفيان أبـو زايـدة إلـى األمـن فـي دولـة اإلمـارات العربيـة 
كــانون أول )ديســمبر( الماضــي، أن خــالف الرجــوب مــع عــدد مــن القيــادات النافــذة فــي  20المتحــدة بتــاريخ 

مركزيـــة لحركـــة "فـــتح" بلـــغ مـــداه، وذكـــر أبـــو زايـــدة فـــي رســـالته أنـــه اجتمـــع مـــع جبريـــل الرجـــوب وأن اللجنـــة ال
االجتمــاع ركــز علــى تــداعيات االعتــداء الــذي تعــرض لــه الرجــوب مــن القيــادي الســابق فــي "فــتح" جمــال أبــو 

تعـرض لـه مـن  الرب، وأكد أن االجتماع انتهى إلى جملـة مـن النقـاط، أولهـا أن جبريـل الرجـوب يعتبـر أن مـا
جمــال أبــو الــرب هــو جــزء مــن مــؤامرة يقودهــا عليــه أعضــاء فــي اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" ، وعلــى رأســهم 
الطيب عبد الـرحيم ومحمـود العـالول وعـزام األحمـد تهـدف إلـى إقصـائه مـن السـاحة، وأن جمـال أبـو الـرب مـا 

 كان له أن يعتدي على الرجوب  دون التحريض المتواصل من هؤالء.
أما النقطة الثانيـة، بحسـب الرسـالة، فهـي أن الرجـوب يـرى أن مـا جـرى لـه هـو جـزء ممـا سـتكون عليـه حركـة 
"فــتح" فعليــا فــي اليــوم التــالي لرحيــل محمــود عبــاس ســواء داخــل "فــتح" أو منظمــة التحريــر والســلطة. كمــا أن 

" الـذي مـن المفتـرض أن الرجوب يعتبر أن ما حصل له هـو جـزء مـن التحضـير للمـؤتمر السـابع لحركـة "فـتح
 يعقد في آب )أغسطس( المقبل، والذي ستختار فيه "فتح" قيادات جديدة.

ن كـــان بـــالتلميح، هـــو  وذكــر أبـــو زايـــدة فـــي رســـالته إلــى األمـــن اإلمـــاراتي، أن أهـــم مـــا تحــدث بـــه الرجـــوب، وا 
هــم مــن  اســتعداده للتحــالف مــع خصــمه دحــالن أو فــتح صــفحة جديــدة معــه علــى اعتبــار أن خصــوم الرجــوب

أكثر الناس خصومة مع دحـالن، كمـا أن الرجـوب يريـد أن يضـمن أعضـاء المجلـس الثـوري فـي حركـة "فـتح" 
من أنصار دحالن بأن يقفوا معه ضد أي محاولة إللغـاء قـرار فصـل جمـال أبـو الـرب مـن الحركـة، حيـث أن 

أن تكــون خــالل شــباط هنــاك محــاوالت لطــرح األمــر فــي جلســة المجلــس الثــوري العاديــة والتــي مــن المفتــرض 
 )فبراير( المقبل.

 9/1/1014قدس برس، 
 

 حماس: أجهزة السلطة تصعد بالضفة لر "تخريب" مبادرة حكومة غزة للمصالحة .17
قالت حركة حماس في الضفة الغربية إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية صـعدت : رام هللا )فلسطين(

ـــى خطـــوات حكومـــة غـــزة  وأنصـــارهاة مـــن اعتقاالتهـــا ومالحقاتهـــا لعناصـــر الحركـــ بالضـــفة "كـــرد تخريبـــي عل
 االيجابية نحو المصالحة".

وقالت الحركـة فـي بيـان تلقتـه "قـدس بـرس" إنـه "فـي تصـعيد جديـد ومتواصـل وفـي خطـوة اعتبـرت ردًا تخريبيـًا 
عاقـًة للتحضـيرات الجاريـة لحفـل االن طالقـة فـي على الخطوات اإليجابيـة التـي بـادرت بهـا الحكومـة فـي غـزة وا 

نـــابلسب شـــّن جهـــاز األمـــن الوقـــائي حملـــة اعتقـــاالت واســـعة فـــي محافظـــة نـــابلس، طالـــت ســـتة مـــن النشـــطاء 
واألســـرى المحـــررين وطلبـــة الجامعـــات، فيمـــا واصـــلت انتهاكاتهـــا ضـــد طلبـــة الجامعـــات واألســـرى المحـــررين 

 والصحفيين في باقي المحافظات".
لوقـــائي" اعتقلــت ثالثـــة أســرى محـــررين وطلبــة فـــي جامعـــة وأوضــح بيـــان الحركــة أن قـــوة مــن جهـــاز "األمــن ا

النجـــاح الوطنيـــة، وهـــم صـــالح عـــامر وعبـــد الـــرحمن هنديـــة ومحمـــد حمـــدان، وذلـــك بعـــد مطـــاردتهم واعتـــراض 
 ومصادرة السيارة التي كانت تقلهم مساء أمس في المدينة.

ية، واعتقلت كاًل من أديب قاسم بني وفي بلدة عقرباب اقتحمت قوة من الجهاز األمني ذاته البلدة الليلة الماض
 فضل وعبيدة بني فضل والشاب معاذ خاطر، وذلك بعد اقتحام منازلهم.
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وفــي محافظــة رام هللا، قالـــت الحركــة، إن قـــوة مــن جهـــاز "األمــن الوقـــائي" اقتحمــت منـــزل الصــحفي والكاتـــب 
 محمد القيق وقامت بتفتيشه ومصادرة حاسوبه الشخصي.

ملة األجهزة ضّد الكتلة اإلسالمية التي تواصل اعتصامها في جامعة بيرزيـت، اقتحمـت وأضافت "استمرارًا لح
قــوة مــن ذات الجهــاز ســكن ســكرتير اللجنــة الرياضــية فــي مجلــس الطلبــة الطالــب مجــدي إبــراهيم فــي محاولــة  

 العتقاله."
لطالب أنـس أبـو حديـد وفي محافظة الخليل، وبعد تدخل إدارة جامعة البوليتكنكب أفرج جهاز المخابرات عن ا

 االمتحانـــاتمـــن المدينـــة، وذلـــك بعـــد وقـــت قصـــير مـــن اعتقالـــه مـــن أمـــام بوابـــة الجامعـــة أثنـــاء ذهابـــه لتقـــديم 
 .النهائية، مع استمرار احتجاز هويته وبطاقته الجامعية للضغط عليه لتسليم نفسه األحد القادم

 9/1/1014قدس برس، 
 

 ة تؤكد حرصها على أمن المخيمات وأمن لبنانالقوى الوطنية واإلسالمية في عين الحلو  .19
مسجد خالـد »لقاًء في قاعة  أمسالقيادة السياسية للقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية : عقدت محمد صالح

حرصــها علــى أمــن المخيمــات وســالمتها واســتقرارها ودعــم لجنــة »عــين الحلــوة، مؤكــدًة مخــيم بــن الوليــد" فــي 
لقوى الفلسـطينية مـع التشـديد علـى عـدم زج الوضـع الفلسـطيني فـي أي عمـل مخـل المتابعة المنبثقة عن كل ا

 باألمن في لبنان".
 9/1/1014، السفير، بيروت

 
 يؤكد الحرص على أمن لبنان واستقرارهو  مخيم عين الحلوة يدين "الضخ" السياسي واإلعالمي .19

ة، والذي تعبر القوى الفلسطينية في توقف المراقبون عند الحراك السياسي الذي يسجل داخل مخيم عين الحلو 
المخيم من خالله عـن رفضـها للتضـخيم اإلعالمـي لـبعض الحـاالت األمنيـة فـي المخـيم عبـر ربطهـا بأحـداث 

 أمنية كبرى شهدها لبنان او بتنظيمات إرهابية عالمية.
خيم، تضامنًا معه ترافق أيضًا مع حراك سياسي لبناني باتجاه الم اإلعالميالرفض الفلسطيني لهذا التضخيم 

ولدعم جهود القيادة السياسية الموحدة للمخيم فـي تحصـين سـاحته وحرصـها علـى توحيـد وجهـة بوصـلته نحـو 
فلســطينية متابعــة فــإن القــوى الفلســطينية فــي المخــيم تبــدي قلقــًا حيــال هــذا الضــخ  أوســاطوبحســب  فلســطين.

يكـون ذلـك مقدمـة لشـيء مـا يحضـر السياسي واإلعالمـي مـن بعـض الجهـات ضـد المخـيم، وتتخـوف مـن أن 
وتســـتغرب هـــذه األوســـاط التركيـــز اإلعالمـــي علـــى الفلســـطيني توفيـــق طـــه وتضـــخيم حالتـــه وتقديمـــه  للمخـــيم.

كخليفــة مفتــرض لــزعيم كتائــب عبــد هللا عــزام ماجــد الماجــد الــذي فــارق الحيــاة بعــد أيــام علــى اعتقالــه مــن قبــل 
 السلطات اللبنانية.

فــي بيــروت، اللــذين نفــذهما  اإليرانيــةن الحلــوة كانــت بــدأت بعــد تفجيــري الســفارة إعــادة تســليط الضــوء علــى عــي
ذلك من ترويج لمعلومات عـن لجـوء فلسـطيني آخـر هـو بهـاء حجيـر  أعقبانتحاريان أحدهما فلسطيني، وما 

ع تردد انه متورط في هذين التفجيرين الى عين الحلوة، ثم تصاعدت وتيـرة التركيـز اإلعالمـي علـى المخـيم مـ
بعض األحداث األمنية واالغتياالت التـي شـهدها، مـرورًا بحـادثتي االعتـداء علـى الجـيش اللبنـاني فـي األولـي 
ومجدليون وما أعلن عن أن أحد أفراد المجموعة المهاجمة فلسطيني من عين الحلوة هو بهاء السيد، وانتهـاء 

الماجـد كـان  أنصحتها عن  إثباتيتم بإلقاء القبض على ماجد الماجد وما رافق ذلك من ضخ لمعلومات لم 
 في عين الحلوة وان توفيق طه كان على عالقة به وقد يخلفه على رأس كتائب عبد هللا عزام التابعة للقاعدة.
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 حاالت أمنية.. ومطلوبون
كانــت القــوى الفلســطينية فــي عــين الحلــوة مجتمعــة  إذاوتــرى مصــادر فلســطينية مطلعــة فــي هــذا الســياق انــه 

القسـم األكبـر مـن هـذا الضـغط السياسـي  اإلسـالميةالحمالت على المخيم، فإن سبب تلقي القـوى ترفض هذه 
واإلعالمي هو كون معظم المطلـوبين مـن قبـل الدولـة فـي قضـايا أمنيـة موجـودون فـي منـاطق خاضـعة لنفـوذ 

الجهـاد أبــدت وحمــاس و  األنصـارالمجاهـدة وعصــبة  اإلسـالمية.. وأن هـذه القــوى وتحديـدًا الحركــة اإلسـالميين
ضـبط  إلـىأكثر من مرة وال تزال مسؤولية عالية في الحرص على أمـن المخـيم والجـوار مـن خـالل مسـارعتها 

تجاذبــات لبنانيــة  أيالوضــع بعــد أي حــادث أمنــي فــي المخــيم، وفــي تأكيــدها تحييــد العامــل الفلســطيني عــن 
 وبطبيعة الحال "فتح".داخلية، واألمر نفسه ينطبق على باقي الفصائل والقوى الفلسطينية 

في المخيم تتعـاطى مـع موضـوع تسـليم أي مـن المطلـوبين  اإلسالميةولكن بحسب هذه المصادر، فإن القوى 
في المخيم بكثيـر مـن الحـذر، لـيس ألنهـا ال تريـد التعـاون فـي هـذا السـياق، ولكـن لعـدم قـدرتها علـى ذلـك مـن 

أكبر للمخيم من جهة ثانيـة. ولسـان حـال هـذه القـوى توريط  إلىيؤدي تسليم المطلوبين  أنجهة وتخوفها من 
خاضـعة لنفـوذ السـلطات اللبنانيـة  أسوارهمداخل المخيم من كافة جهاته وكذلك  أن -وفق المصادر نفسها  -

ومن حقها منع دخول أو خروج أي مطلوب وتوقيفه لكن مسألة مالحقة وتسـليم المطلـوبين داخـل المخـيم مـن 
اقتتال فلسطيني داخلي سينعكس بالتالي على  إلىه دونها تعقيدات ومخاطر قد تجره قبل القوى الفلسطينية في

فــي المخـــيم مــا فيــه مـــن المجموعــات التـــي قــد تـــدار مــن الخـــارج  أنالجــوار اللبنــاني خاصـــة والجميــع يعـــرف 
قليميةوتتقاطع بها ملفات داخلية ولبنانية   .وا 

هر ومعالجتهــا بهــدوء حتــى تصــبح الظــروف مؤاتيــة والحــل بحســب المصــادر عينهــا، راهنــًا، ضــبط هــذه الظــوا 
بعادها عن المخيم. إلجماع  فلسطيني على نبذها وا 

في المقابل تستعجل السـلطات اللبنانيـة تسـليم المطلـوبين فـي المخـيم حتـى ال تفاجـأ فـي أي وقـت بعمـل أمنـي 
ت وجهتهـا الدولـة اللبنانيـة منها... وهو ما بدا واضـحًا مـن الرسـالة التـي كانـ أفرادمصدره هذه المجموعات او 

وفــد لجنــة المتابعــة الفلســطينية نهايــة العــام المنصــرم بضــرورة تســليم  إلــىعبــر مخــابرات الجــيش فــي الجنــوب 
مطلوبين بارزين الى الدولة اللبنانية من بيـنهم طـه وهيـثم الشـعبي وبهـاء حجيـر، وتوجيـه هـذه الرسـالة مباشـرة 

 لجنة ممن كانوا في عداد الوفد.الى القوى اإلسالمية عبر ممثليها في ال
 

 زيارات استطالعية وتضامنية
وحملـت بدايــة الســنة اهتمامــًا سياسـيًا وا عالميــًا بــالمخيم، وزيــارات لـبعض القــوى السياســية الفلســطينية واللبنانيــة 

ما تضـامنًا  بـدأت بزيـارة وفـد مـن تحـالف القـوى الفلسـطينية ولقائـه القـوى اإلسـال مية فـي اليه، إما استطالعًا وا 
المخــيم. ثــم زيــارة وفــد مــن هيئــة علمــاء المســلمين ولقائــه هــذه القــوى أيضــًا، وتوجــت امــس األربعــاء بزيــارة وفــد 

الــذي تقدمــه مســؤولها السياســي فــي الجنــوب الــدكتور بســام حمــود وضــم عضــوي اللجنــة  اإلســالميةالجماعــة 
قيـــادة حركـــة حمـــاس وجبهـــة التحريـــر السياســـية محمـــد الزعتـــري واحمـــد الحبـــال والتقـــى علـــى التـــوالي كـــاًل مـــن 

الفلســطينية وحركــة فــتح والقــوى اإلســالمية وجــرى التأكيــد علــى التــزام الفلســطينيين سياســة النــأي بــالنفس عــن 
 التجاذبات اللبنانية الداخلية وعدم االنجرار وراء أي فتنة تحاك من أي طرف كان...

 9/1/1014، المستقبل، بيروت
 

 " عمل إرهابي لن نسمح به: ظاهرة "تدفيع الثمنيعلون .41
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"األيــــام": قــــال وزيــــر الــــدفاع اإلســــرائيلي موشــــيه يعــــالون، انــــه يعتبــــر ظــــاهرة "تــــدفيع الــــثمن"، وهــــو  -القــــدس 
المصطلح الذي يطلق على هجمات المسـتوطنين علـى الفلسـطينيين فـي األراضـي الفلسـطينية، "عمـال إرهابيـا 

ســـتعمل بحـــزم وبقبضـــة حديديـــة للقضـــاء علـــى هـــذه بكـــل معنـــى الكلمـــة"، وقـــال، "ان ســـلطات األمـــن عملـــت و 
 المظاهر".

ــثمن( تشــوه صــورة دولــة إســرائيل وتمــس بشــكل خطيــر بالمســتوطنين  وأضــاف يعــالون، "إن مظــاهر )تــدفيع ال
 الذين يحترمون القانون".

وتابع، "إن سلطات األمن لن تسمح لمجموعات هامشية متطرفة بفرض سيطرتها بالقوة على األرض وتوجيه 
يــدات لســكان فلســطينيين والقيــام بأعمــال بلطجــة تعــّرض ســالمة الجمهــور للخطــر وقــد تــؤدي إلــى إشــعال تهد

 الوضع".
 9/1/4112، ا يام، رام هللا

 
 ا قصىالمسجد نائبة إسرائيلية تطلب فرض رقابة مستمرة على محيط  .41

يغف من سـلطة اآلثـار اإلسـرائيلية "األيام": طلبت رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية اإلسرائيلية ميري ر  -القدس 
"فــرض رقابــة مســتمرة "علــى محــيط المســجد األقصـــى المبــارك "حفاظــا علــى األمــاكن المقدســة ألبنــاء جميـــع 

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية، إن "لجنة الداخلية البرلمانيـة ناقشـت اليـوم امـس موضـوع  الديانات" بحسب زعمها.
 يف".هدم اآلثار في محيط الحرم القدسي الشر 

وأضافت، "كما طلبت ريغف من الشرطة اإلسرائيلية السماح ألعضاء لجنة الداخليـة بـإجراء جولـة تفقديـة فـي 
 المكان للوقوف عن كثف على الوضع فيه".

 9/1/4112، ا يام، رام هللا
 

 السلطة الفلسطينية تطهير عرقي إلى "المثلث": نقل "الدستور"لر الطيبي .44
لنائب العربي في الكنيست االسـرائيلي الـدكتور أحمـد الطيبـي رئـيس كتلـة القائمـة قال ا: كمال زكارنة -عمان 

الموحدة والعربية للتغيير، ان اقتراح استبدال أراضي وادي عـارة بأراضـي المسـتوطنات فـي إطـار المفاوضـات 
القــي الفلســطينية االســرائيلية، لــم يلطــرح علــى طاولــة المفاوضــات، وهــو اقتــراح غيــر عملــي، ســخيف، غيــر أخ

ولكنه لم يلقبل لدى األمريكيين، وهو احتمال غير وارد بالنسـبة  4001وخطير، كان اقترحه ليبرمان منذ عام 
للطـــرف الفلســـطيني وغيـــر مقبـــول علينـــا نحـــن القيـــادة الفلســـطينية فـــي اســـرائيل، مبينـــا ان اقتـــراح نقـــل المثلـــث 

 لية من العرب.  للسلطة الفلسطينية هو تطهير عرقي يهدف إلقامة دوله يهودية خا
ان ادعـاء ليبرمـان بـأن سـكان وادي عـارة يبقـون فـي بيـوتهم هـو ادعـاء واهـن ألن  "الدسـتور"وأضاف الطيبي لـ

فهـل سـينقلون أم الفحـم مـع مئـات آالف الـدونمات التابعـة ألصـحابها ؟ ان  14هؤالء صودرت أراضيهم عـام 
ولــة إســرائيل، وهــذا معنــاه إلغــاء المواطنــة لمئــات الهــدف وفقــًا لتصــريح ليبرمــان هــو تقويــة الطــابع اليهــودي لد

آالف المواطنين في إسرائيل. في حين نحن نتعامل بجدية مع قوميتنا ومع مواطنتنا ونريد أن نكون مواطنين 
متســاوين ولســـنا ادوات شــطرنج ننقـــل مــن هنـــا لهنــاكل نحـــن لســنا هـــواء ولســنا شـــفافين.. وعنــد الحـــديث عـــن 

نمـا ثنائيــة القوميـة، فيهـا غالبيـة يهوديــة وأقليـة عربيـة، ومـن بــين القوميـة، هـذه الدولـة ليســت  احاديـة القوميـة وا 
القوميتين فإننا نحن المواطنون األصليون لـم نصـل إلـى هنـا ال علـى مـتن طـائرة وال فـي سـفينة.. كمـا نـرفض 

حـد. نحـن لـم مقارنتنا بالمسـتوطنين الـذي سـلبوا أراضـي الفلسـطينيين، بينمـا نحـن لـم نسـرق ولـم نسـلب أرض أ
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نسقط من السماء بل لدينا قومية ونتبع للشعب الفلسطيني، ومثل جميع القوميات في العالم نناضل أيضًا من 
 أجل حقوقنا المدنية والمساواة.

 9/1/4112، الدستور، عم ان
 

 اقتراح ليبرمان بشأن تبادل ا راضي والسكان  يرفض يزبير  .43
إنـه يعـارض اقتـراح وزيـر الخارجيـة أفغـدور  يـزسـرائيلي شـمعون بير قال الـرئيس اإل :وكاالت -القدس المحتلة 

 ليبرمان بشأن تبادل األراضي والسكان بين "إسرائيل" والدولة الفلسطينية المستقبلية.
أن هذا االقتراح غير عملي وهو يرفضه من الناحية المبدئية أيضا، وال يحق للدولـة أن تهجـر  يزوأضاف بير 

وتابع في تصريحات نقلتها اإلذاعة العامة  من مكان سكناه لمجرد كونه مواطنا عربيا". مواطنا اسرائيليا عربيا
 اإلسرائيلية "إن المواطنين العرب يتمتعون بتكافؤ الحقوق وشأنهم في ذلك شأن بقية المواطنين غير العرب.

 9/1/4112، الغد، عم ان
 

 من جانب واحد يراضأى يرفض مشروع قرار "حل الدولتين" ويسمح بالسيطرة عل الكنيست .42
رفـض الكنيسـت االسـرائيلي اليــوم مشـروع قـانون باسـم "مشـروع حـل الـدولتين"، والــذي : سـما –القـدس المحتلـة 

من شأنه ان يسمح السرائيل السـيطرة علـى اراضـي فـي الضـفة الغربيـة وغـزة مـن خـالل اتفاقيـات السـالم فقـط 
 وليس من خالل الخطوات االسرائيلية احادية الجانب. 

عضـوا مـن بيـنهم اعضـاء هاتونـا ويــش  11وكـان المشـروع تقـدم بـه عضـو حـزب العمـل هيليـك بـار، ورفضـه 
عضــوًا. ويقضــي المشــروع المقتــرح ان الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن ان تســيطر بهــا  45عتيــد، ووافــق عليــه 

 اسرائيل على اراض الضفة الغربية وغزة هي من خالل االتفاقيات. 
ل المعــارض اســحق هيرتســوغ " انــتم تصــلون للحظــة الحقيقيــة، حيــث تنظــروا للتــاريخ وقــال زعــيم حــزب العمــ

وتكتشــفوا انــه يجــب علينــا ان ننفصــل عــن الفلســطينيين. اذا لــم تســتغلوا الفرصــة االن ســيحكم علــيكم التــاريخ، 
 الننا سنصبح دولة معزولة ثنائية الجنسية ". 

هم السياســيى الضــيقة، وعــدم القيــام بوعــود ال يمكــنهم ودعــا هيرتســوغ اعضــاء الكنيســيت الــى "تخطــي اهتمامــات
 الحفاظ عليها". 

 9/1/4112، وكالة سما اإلخبارية
 

 الستمالة المسيحيين وفصلهم عن المسلمين "إسرائيل"مشروع قانون في  .45
الحـاكم  "ليكـود"تكشف مبادرة رئيس االئتالف الحكومي النائب المتطـرف مـن حـزب : أسعد تلحمي –الناصرة 
، أن هنــاك "يمــنح امتيــازات للمســيحيين فــي إســرائيل ال يحصــل عليهــا المســلمون"ليفــين، لتشــريع قــانون يريــف 

مخططـًا حكوميـًا جـاهزًا لسـلخ العـرب المسـيحيين فـي إسـرائيل عـن مجـتمعهم الفلسـطيني بأطيافـه المختلفـة بــدأ 
ويقضـــي مشـــروع القـــانون  بالحملـــة للتجنيـــد فـــي الجـــيش اإلســـرائيلي ويتواصـــل بمحـــاوالت إغـــرائهم بامتيـــازات.

ولـيس عربـًا، وبـأن يـتم الفصـل  "مسـيحيين"بتعريف قومية العرب المسيحيين في بند القومية في بطاقة الهويـة 
، كمـا يقـول ليفـين، ومـنحهم امتيـازات خاصـة تعـزز "ليسـوا عربـاً "بداعي أن المسـيحيين  "المسلمين"بينهم وبين 

 العالقة بينهم وبين الدولة العبرية.
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هـــذا التشـــريع ســـيمنح تمثـــياًل منفصـــاًل للمســـيحيين وتعاطيـــًا "ليفـــين فـــي توطئتـــه لمشـــروع القـــانون إن  ويضـــيف
خطــوة تاريخيــة مــن شــأنها أن تــربط بــين ". واعتبــر هــذا القــانون "منفصــاًل معهــم، بعــد فصــلهم عــن المســلمين

لـــدى المســـيحيين طباعـــًا "أن ، مضـــيفًا "إســرائيل والمســـيحيين، وأنـــا عمـــدًا ال أســـميهم عربـــًا، ألنهــم ليســـوا عربـــاً 
مختلفــة ويمكــنهم التمــاهي مــع الدولــة والحصــول بالضــبط علــى مــا يحصــل عليــه الــدروز. هنــاك الكثيــر مــن 

 ."المشترك بيننا وبين المسيحيين. هم حلفاؤنا الطبيعيون
في وتتضمن خطة ليفين تفضيل المسيحيين عن المسلمين في الشركات الحكومية ومنحهم تمثياًل خاصًا بهم 

 السلطات المحلية وفرصًا متساوية مع اليهود في العمل.
المســـيحيين "وال يخلـــو حـــديث ليفـــين مـــن تأليـــب المســـيحيين علـــى المســـلمين، إذ يقـــول لصـــحيفة معـــاريف إن 

ذا مـا نجحنـا فـي التعامـل معهـم كمـا ينبغـي فسـيخدمون فـي  يخشون اإلسالم المتطرف وهـذه مسـألة تـؤّرقهم. وا 
التعامـــل أن يـــؤثر علـــى بعـــض المســـلمين الـــذين يتحفظـــون عـــن نـــوابهم العـــرب فـــي الجـــيش. ومـــن شـــأن هـــذا 

 ."الكنيست وعندها يمكن أن يسري هذا التمييز عليهم أيضاً 
 9/1/4112، الحياة، لندن

 
 تشيد بدور الفلسطينيين في حماية المستوطنين رغم االعتداء عليهم سرائيليةالصحف اإل .46

افة االســـرائيلية حادثـــة احتجـــاز مســـتوطنين متطـــرفين فـــي قريـــة قصـــرة تناولـــت الصـــح :غســـان حـــالوة -رام هللا
جنـــوب نـــابلس، باالشـــارة الـــى الهـــدف الـــذي ذهـــب اليـــه قطعـــان المســـتوطنين الـــى القريـــة، وذكـــرت انهـــم كـــانوا 

 يعتزمون القيام بأعمال دمغة الثمن ضد اهالي القرية وأشجار الزيتون.
تدين بـ "فتيـان الـتالل" وهـو التعبيـر المخفـف لــ "زعـران الـتالل" ووصفت الصحافة االسرائيلية المستوطنين المع

 الذي لطالما وصفتهم به عندما يعتدون على منشآت لجيش االحتالل.
وأبرزت الصحافة العبريـة صـورا للحادثـة أظهـرت حالـة الخـوف والهلـع الباديـة علـى وجـوه المسـتوطنين، الـذين 

 لليل، تحت حماية جنود جيش االحتالل.طالما تبجحوا بأعمالهم في الظالم كخفافيش ا
صحيفة "يديعوت احرونوت" التي عنونت الخبر بـ "ثمن دمغة الثمن"، تناولت الموضوع بالقول: فتيان الـتالل 
يخرجون لمضايقة الفلسطينيين، والقيام بأعمال دمغة الثمن، ليجدوا انفسهم محاصرين وسط جمهور غاضـب 

قـــام بـــه رجـــال القريـــة مـــن حمايـــة للمســـتوطنين واســـتدعاء قـــوات جـــيش يحتجـــزهم، وابـــرزت أيضـــا الـــدور الـــذي 
 االحتالل وتسليمهم الحقًا.

ومن جانبها، وجهت صحيفة "معاريف" الشكر لرجال القرية الـذين حمـوا المسـتوطنين بأجسـادهم، وحـالوا دون 
انتقاميـة، اال انهـم وصول االهالي لهـم، واكـدت الصـحيفة أن المتطـرفين ذهبـوا للقريـة مـن اجـل القيـام بأعمـال 

 فوجئوا بمقاومة غير متوقعة من المواطنين الفلسطينيين.
اما صحيفة "هآرتس" فقـد ذكـرت ان مسـتوطني "ايـش كـديش" حـاولوا االعتـداء علـى اهـالي قريـة قصـرة انتقامـًا 
م القتالع قوات الجيش اشجار الزيتون التي كان قـد زرعهـا المسـتوطنون فـي ارض فلسـطينية خاصـة، اال انهـ

 جوبهوا بما كانوا ال يتوقعونه من اهالي القرية.
ونقلــت الصــحيفة عــن منظمــة "يــش ديــن" القــول إن "الفلســطينيين انفســهم هــم الــذين أبلغــوا قــوات الجــيش عــن 
الحادثة واستدعوهم الى المكان االمر الذي يثبت أن ال نية لهم بإلحاق االذى بهـم رغـم كـل مـا يتعرضـون لـه 

منظمة ان يتم هذه المـرة التعامـل مـن قبـل الشـرطة بجديـة مـع هـذه الحادثـة واسـتخالص من قبلهم"، واعربت ال
 العبر منها وتقديم المعتدين للمحاكمة.
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وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــا ورد اال ان "هـــآرتس" ذكـــرت ان الجـــيش يعتـــزم القيـــام بعمليـــات اعتقـــال فـــي اوســـاط 
 ءات المستوطنين.الفلسطينيين الذين كانوا يدافعون عن انفسهم في وجه اعتدا

 9/1/4112، القدس، القدس
 

 خضر باطل حسب القانون الدوليالخط ا بقيس ناصر: مخطط بقاء المستوطنات مقابل مناطق  .47
زهير أندراوس: أعّد المحامي قيس يوسـف ناصـر مـؤخرا دراسـة قضـائية وافيـة حـول مقتـرح تحويـل  -الناصرة 

نية مقابل الحفاظ على المستوطنات اإلسرائيلية التي أقيمـت بلدات المثلث ومنطقة وادي عارة للسلطة الفلسطي
علــى نســخة منهــا، أن هــذا " القــدس العربــي" علــى األراضــي الفلســطينية، وقــد أثبتــت الدراســة، التــي حصــلت

المقتــرح باطــل حســب القــانون الــدولي وحســب القــانون الدســتوري اإلســرائيلي. هــذا وقــد حــّول المحــامي قــيس 
عة من النواب العرب في الكنيست وجهات أخرى السـتخدامها فـي نضـالهم ضـد هـذا ناصر دراسته إلى مجمو 

 المخطط المرفوض. 
وفـــي دراســـته يـــدعي المحـــامي قـــيس ناصـــر، أّن إســـرائيل ال تســـتطيع تنفيـــذ المخطـــط بصـــورة أحاديـــة الجانـــب 

كمــا أّن تمريـــر  وبقــرار فــردي مــن حكومــة إســرائيل، بــل أّن المخطــط منــوط أواًل بموافقــة الســلطة الفلســطينية،
المخطــط يحتــاج إلــى قــانون أســاس يبحــث وينــاقش فــي الكنيســت وال يمكــن تمريــر المخطــط مــن خــالل قــرار 

 إداري للحكومة. 
باإلضـافة إلـى ذلـك، يــدعي أّن المقتـرح غيـر شــرعي حسـب القـانون الـدولي وذلــك لمساسـه بـالحقوق األساســية 

لتــي تحــرك هــذا المقتــرح، كالهــاجس الــديموغرافي أو الحفــاظ للســكان، وأّن القــانون الدوليــة ال يــرى بالمســببات ا
 على المستوطنات التي هي غير شرعية أصاًل حسب القانون الدولي، مبرًرا قانونًيا لتحريك وتمرير المخطط. 
كمــا نــوه المحــامي ناصــر إلــى حــاالت أخــرى فــي القــانون الــدولي لتنظيمــات تبــادل ســكان مثــل اتفاقيــة ألمانيــا 

ي نصـت دائمـا علـى إعطـاء السـكان حـق اختيـار الجنسـية وعـدم مـنح جنسـية الدولـة الجديـدة مـن وفرنسـا، والتـ
 المواطن أو سلب جنسية الدولية الحالية منه باإلكراه والفرض. 

ويــدعي المحــامي أّن المقتــرح باطــل حتــى حســب القــانون الدســتوري اإلســرائيلي نفســه، وذلــك لمساســه بحقــوق 
معقولـة ولـيس لغايـة مشـروعة وهـو مـا ينـافي المقـاييس الدسـتورية التـي نصـتها المواطنين العرب بصـورة غيـر 

المحكمــة العليــا اإلســرائيلّية. وقــد شــرح المحــامي ناصــر خلفيــة الدراســة قــائاًل: إّن مقتــرح تحويــل بلــدات المثلــث 
لــــى ومنطقــــة وادي عــــارة للســــلطة الفلســــطينية مقابــــل الحفــــاظ علــــى المســــتوطنات اإلســــرائيلية التــــي أقيمــــت ع

 األراضي الفلسطينية هو مخطط قديم جديد يطرح بين الحين واآلخر. 
طـرح فـي فتـرة حرجـة لمفاوضـات الحـل النهـائي بـين إسـرائيل والسـلطة ولكني حين رأيت أّن المقترح المـذكور يل 

الفلسطينية، رأيت أّنه يتحّتم علّي إعداد دراسة قضـائية بهـذا الخصـوص، وذلـك لتمكـين كـل المـواطنين العـرب 
 وكل الجهات المعنية للتعامل مع هذا المقترح على المستوى المهني والسياسي. 

سيسقط فورا إذا أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها وذلك بالطبع باإلضـافة إلـى في رأيي إّن المخطط المذكور 
معارضة المواطنين العرب من سـكان البلـدات المقترحـة والـذين حفظـت حقـوقهم فـي القـانون الـدولي وبالقـانون 

هم الدســتوري فــي إســرائيل مــن خــالل قــرارات مختلفــة لمحكمــة العــدل العليــا، وخلــص إلــى القــول: أرجــو أن  تســا
 دراستي في تدعيم نضال المواطنين العرب ضد هذا المقترح.

 9/1/4112، القدس العربي، لندن
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 في لبنان ضد  حزب هللا يجب أْن تقض  مضاجع صن اع القرار في تل أبيب العمليات: فيشمان .48
 ألــيكس ،العبريــة تزهيــر أنــدراوس: رأى محلــل الشــؤون العســكرّية فــي صــحيفة يــديعوت أحرونــو  -الناصــرة 

فيشمان، أّن تعرض حركـة حـزب هللا اللبنانّيـة لسلسـة مـن عمليـات التفجيـر، يجـب أن  يلثيـر القلـق لـدى صـّناع 
 القرار في تل أبيب. 

وأضـاف المحلـل، المـرتبط بالمنظومـة العسـكرّية فـي الدولـة العبرّيــة قـائاًل إّنـه مـع أّن تـل أبيـب ال تـذرف دمعــة 
لبنـــان علـــى غـــرار عمليـــة تفجيـــر الســـيارة المفخخـــة فـــي الضـــاحية واحـــدة عنـــدما يـــتم التعـــّرض لحـــزب هللا فـــي 

الجنوبية في بيروت األخيرة إال أّن مشاعر الشماتة بهذا الحزب يجب أن  تكون في الوقت عينه مقرونة بقـدر 
كبير من القلق، ذلك ألّن استمرار حالة عدم اإلستقرار في لبنان، زاد فيشـمان، مـن شـأنها أن  تـنعكس بصـورة  

 على حالة الهدوء النسبّية السائدة في المنطقة الحدودّية بين إسرائيل ولبنان.  سلبية  
 9/1/4112، القدس العربي، لندن

 
 لمقاتلين من السن ة هو ا الشرق ا وسطعدوهما ب تتفقان أن : واشنطن وطهرانإسرائيلي تقدير .49

يــر كــل مــن  ة أنّ ة صــهيونيّ أوســاط دبلوماســيّ  اعتبــرت منطقــة فــي  اً مشــترك عــدواً ان يواجهــان الواليــات المتحــدة وا 
جانــب واحــد معــًا فــي أكثــر مــن قضــية إقليميــة هما فــي ينفســمشــيرًة إلــى أّن الــدولتان تجــدان الشــرق األوســط، 

. وذكــرت األوســاط أّن واشــنطن وطهــران تســيران عمليــات عنــف مســلحة تجتــاح جميــع أنحـاء المنطقــةملحاطـة ب
للمقـاتلين الشـباب مـن السـّنة الـذين يرفعـون تحـرك دولـي  أليّ  المشـتركةعلى نفس الخطى نتيجـة معارضـتهما 

كاشـفًة أّن حاالت الفتنة الطائفية فـي سـوريا ولبنـان والعـراق وأفغانسـتان والـيمن، العلم األسود للقاعدة، بجانب 
ـــ ، لمســـاعدتها فـــي مواجهـــة ة للحكومـــة فـــي بغـــدادعســـكريّ  بإرســـال مســـاعدات أمريكـــامشـــاركة  عرضـــت رانإي

" السنة في األنبار. ولفتت إلى أّن البعض يرى أن تحركات إيران بمثابة استراتيجية مـاهرة للـرئيس "المتطرفين
، فيمــا رأى ةبهــدف جعــل دولتهمــا قــوة إقليمّيــاإليرانــي "حســن روحــاني"، ووزيــر خارجيتــه "محمــد جــواد ظريــف" 

بينمـا تتـابع برنامجهـا  يراخـهذه التحركات عبارة عـن إسـتراتيجية تهـدف إلـى دفـع الغـرب للتالبعض اآلخر أّن 
 أنحاء المنطقة. ية فوتدعم العناصر الجهاديّ  يالنوو 

 8/1/4112، 4989التقرير المعلوماتي 
 

 ةسوريباستشهاد أربعة فلسطينيين  :من أجل فلسطينيي سورية العملمجموعة  .20
صــار علــى استشــهد أربعــة الجئــين فلســطينيين األربعــاء جــراء تواصــل عمليــات القصــف والح: صــفا – دمشــق

 ، وخاصة مخيم اليرموك.ةالمخيمات الفلسطينية في سوري
وقالــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــي بيــان صــحفي الخمــيس إن ســحر توفيــق عمــيص مــن 
مخيم اليرموك قضت إثر إصابتها بالجفاف نتيجة نقص التغذية، كما استشهد محمد أحمـد عبـد الغنـي نتيجـة 

صابته بالجفاف.توقف قلبه بسبب نقص التغ  ذية وا 
وأضــافت أن الفلســطيني أحمــد حمــد قاســم مــن أبنــاء مخــيم اليرمــوك استشــهد جــراء اصــابته بقذيفــة هــاون فــي 
منطقة يلدا، كمـا استشـهد يوسـف سـعيد طحيمـر مـن أبنـاء مخـيم خـان الشـيح متـأثًرا بجـروح أصـيب بهـا سـابًقا 

 ديسمبر الماضي. 19نتيجة القصف على المخيم في 
9/1/1014صحافة الفلسطينية، )صفا(، وكالة ال  
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 يقتحمون المسجد ا قصى عنصرا من المخابرات 24مستوطنا و 99 :ا قصىمؤسسة  .21
رفضـــها الغطـــاء ، 4/1/1014 األربعـــاءفـــي بيـــان لهـــا صـــدر اليـــوم  للوقـــف والتـــراث األقصـــىجـــددت مؤسســـة 

المزعــوم الــذين  "ماعـات الهيكــلج"الكامـل الــذي تمنحــه شـرطة االحــتالل فــي القــدس للمسـتوطنين ومــا يســمى بـــ
ـــى المصـــلين  األقصـــىيقتحمـــون المســـجد  ـــه ويعتـــدون عل ـــا ويقومـــون بجـــوالت اســـتفزازية ومشـــبوهة بداخل يومي
 والمتواجدين فيه.
مســتوطنا علــى خمــس دفعــات )مــن ضــمنها  49 األربعــاءيــوم  األقصــىاقــتحم المســجد أنــه  وأكــدت المؤسســة،

هة باب المغاربة وتحت حراسة مشددة من قـوات االحـتالل والوحـدات دفعة بقيادة الحاخام يهودا جليك( من ج
شـروحات حـول تـاريخ الهيكـل المزعـوم ومكـان إقامتـه  إلىالخاصة، وقاموا بجولة في أرجائه واستمعوا خاللها 

، وقـاموا بجولـة اإلسـرائيليةعنصـرا مـن المخـابرات  24 األقصىمستقبال ) حسب زعمهم(، وبموازاة ذلك اقتحم 
أن أحـد  إلـىالقـديم(. ولفـت بيـان المؤسسـة  األقصـىجائه شملت المصليات )الجـامع القبلـي، المروانـي، في أر 

عنـد بـاب السلسـلة  "االنبطـاح المقـدس"المقتحمين المستوطنين استلقى علـى األرض وحـاول تأديـة مـا يسـمى بــ
 منعوه من ذلك. األقصىأمس، غير أن حراس 

9/1/1410مؤسسة ا قصى للوقف والتراث،   

 
 "سياسيا   المقدسة تحمل "بعدا   ا راضي إلى الفاتيكان : زيارة الباباالقدسبطريرك  .21

المقدســـة "بعـــدا سياســـيا"،  لألراضـــيلزيـــارة البابـــا  أن، األربعـــاءاعلـــن بطريـــرك القـــدس فـــؤاد طـــوال، : الفاتيكـــان
ـــ اإلفـــادة واإلســـرائيليونوالفلســـطينيون  األردنيـــونســـيحاول  ـــه، مشـــددا فـــي حـــديث لوكال ـــديا"، أنبـــاءة من  "اي مي

 على الحماسة التي تحيط بهذه الزيارة. ،الفاتيكان أنباءالمتخصصة في 
 أطلـق، ومواصـلة مـا واألرثـوذكس: "يتوقع المسيحيون قبل كـل شـيء ترسـيخ العالقـات بـين الكاثوليـك وأضاف

قبــل  بأنــهمقــرا ( اثينــاغوراس" األرثــوذكسقبــل خمســين ســنة خــالل لقــاء بــين البابــا بــولس الســادس وبطريــرك )
 نصف قرن "كان هناك ربما حماسة كبيرة".

وقال البطريرك: "الجميع ولـيس فقـط المسـيحيين ينتظـرون البابـا الـذي تثيـر زيارتـه حماسـة كبيـرة بمـا فـي ذلـك 
 ".اإلسالميفي العالم 

9/1/1014القدس، القدس،   
 

 لمسجد ا قصىوا القدس إسالميةوتؤكد تصريحات الوزير بينيت تستنكر  ا قصىمؤسسة  .22
التصــريحات التــي  4/1/1014 األربعــاءللوقــف والتــراث بشــدة فــي بيــان لهــا اليــوم  األقصــىاســتنكرت مؤسســة 

ت والتـــي تطــرق مـــن خاللهـــا يــنيالمتطـــرف نفتـــالي ب "البيـــت اليهــودي"بهـــا وزيــر االقتصـــاد وزعـــيم حــزب  أدلــى
معناهــا  24بالكلمــات: حــدود الـــ  اآلنلــن نتالعــب بعــد "بشــان مدينــة القــدس حيــث قــال  اإلطــارالقتــراح اتفــاق 

تقســيم القــدس وتســليم جبــل الزيتــون المــدفون فيــه منــاحيم بــيغن والــراب اليعــزر بــن يهــودا وتســليم جبــل الهيكــل 
انـه لــن يشـارك فــي حكومـة تشــكل  إلــى( والبلـدة القديمــة، مشـيرا األقصــىالباطلــة للمسـجد  اإلسـرائيلية)التسـمية 

 ، حسب زعمه."دية الناشئة وتساعد بشكل واضح على تقسيم مدينة القدسخطرا كبيرا على األجيال اليهو 
القـومي  األمـنتصريحات التي جاءت فـي خطـاب القـاه فـي معهـد دراسـات المن أن  األقصىوحذرت مؤسسة 
تمثــل سياســة واضــحة تنتهجهــا المؤسســة  إنمــاال تمثــل تيــارا بحــد عينــه،  وقالــت، التصــريحات أمــس الثالثــاء،
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إحكام قبضتها على مدينة القدس ومقدسـاتها وعلـى رأسـها المسـجد  إلىلحالية وتسعى من خاللها ا اإلسرائيلية
 المبارك. األقصى

9/1/1014مؤسسة ا قصى للوقف والتراث،   

 
 اليرموكمخيم المرضى من  إخراجفشلون عملية مسلحو "داعش" يُ  .24

مرضـى التـي كـان مقـررا خروجهـا مـن مـن ال األولـىالدفعـة  إخـراجفشـلت عمليـة : الحياة الجديـدة -محافظات 
النـــار مـــن قبـــل مســـلحين ينتمـــون  إطـــالق، ولـــم تـــتمكن مـــن الخـــروج بســـبب أمـــس فـــي ســـورية مخـــيم اليرمـــوك

 إلــىووفــد الجبهــة الشــعبية/ القيــادة العامــة الــذي دخــل  اإلغاثــةهيئــة  أعضــاءلـــ"داعش" فــي داخــل المخــيم علــى 
 لمرضى.ا إلخالءالمخيم عند الساعة الحادية عشرة صباحا 

النار على المسعفين وأعضاء هيئة  أطلقوا "داعش"قناصين مما يسمى  أنمصادر في اللجنة الشعبية  وأفادت
صابتهباسل( في صدره  أبوفؤاد عمر ) اإلغاثةمسؤول هيئة  إصابة إلىما أدى  اإلغاثة  حرجة. وا 

فــي  إلخــراجهمتمر المســاعي داخــل المخــيم، فيمــا تســ إلــىونتيجــة لهــذا التطــور فقــد عــاد المرضــى وعــائالتهم 
 الساعات القادمة.

9/1/1014، رام هللا، الحياة الجديدة  

 
 ا غوارباالحتالل يهدم مساكن وبركسات و يعتدون في نابلس وطولكرم  المستوطنون .25

ــــام" هـــدمت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي صـــباح أمـــس، عـــددا مـــن البيـــوت الســـكنية  وكـــاالت: - منـــدوبو "األي
 في بلدتي العوجا والجفتلك في األغوار، وشردت عددا من العائالت في العراء.وبركسات األغنام 

، بقطــع أشـجار زيتــون فـي أراضــي المـواطنين بــين أمـسوقـام مســتوطنون بحمايـة قــوات االحـتالل اإلســرائيلي، 
 قريتي شوفة وكفا جنوب طولكرم.

ا بقطـع أشـجار الزيتـون فـي أراضـي وأفاد شـهود عيـان بـأن عـددا كبيـرا مـن المسـتوطنين وجنـود االحـتالل قـامو 
 دونما. 40المواطن عبد الحليم محمد إسماعيل التي تزيد مساحتها على 

 كما أضرم مستوطنون متطرفون فجر امس، النار في مركبتين بقرية مادما جنوب نابلس.
9/1/1014ا يام، رام هللا،   

 
 ينالفلسطينيعلى  ءاتيرافق ويحمي المستوطنين الملثمين خالل االعتدا الجيشبتسيلم:  .26

نشــرت منظمــة "بتســـيليم" شــريطا مصــورا يظهـــر أن جنــود جـــيش االحــتالل يــوفرون الغطـــاء والــدعم والحمايـــة 
ويظهــر  لمجموعــات المســتوطنين  الملثمــين  الــذين يشــنون هجمــات واعتــداءات علــى علــى القــرى الفلســطينية.

إلــى مســتوطن واحــد مســلح علــى األقــل ومعــه  الشــريط مرافقــة الجنــود  للمســتوطنين خــالل االعتــداء، باإلضــافة
 جهاز السلكّي، يتبع على ما يبدو لحلراس المستوطنة.

وأعلنـت  . وتقول "بتسيليم" إن التوثيق  يوضح أّن الجنود تجاهلوا واجـبهم بحمايـة الفلسـطينيين فـي هـذا الحـدث
فــي أعقــاب الكشــف عــن هــذا بتســيليم )مركــز المعلومــات اإلســرائيلي لحقــوق اإلنســان فــي األراضــي المحتلــة(  

 .التوثيق، أنها تعتزم التوّجه إلى السلطات ذات الصلة، للمطالبة بفتح تحقيق طارئ بالحدث
9/1/1014، 49عرب   

 
 المرضى سجن باتت المحطة ا خيرة في حياةبال"مقبرة ا حياء" في "الرملة":  ا سرىممثل  .27
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األســرى الفلســطينيين المرضــى واألوســاط الحقوقيــة  وليــد عــوض: باتــت "عيــادة ســجن الرملــة" بنظــر -رام هللا 
حيـاتهم قبـل مـوتهم جـراء اإلهمـال باإلسـرائيلي بأنهـا المحطـة األخيـرة  االحـتاللالتي تتابع ملفاتهم فـي سـجون 

ــه فــي تلــك العيــادة التــي ال تتعــدى كونهــا تحمــل ذلــك  فــي حــين ال تقــدم أيــة  االســمالطبــي الــذي يتعرضــون ل
 .األسرى الفلسطينيينء المرضى من عالجات أو أدوية لهؤال

وحســب مــا نقــل عــن األســرى المرضــى فــي تلــك العيــادة التــي زارهــا محــامي نــادي األســير الفلســطيني فإنهــا 
أصبحت المحطة األخيرة قبل موتهم حيث ينقلون إليها لتلقي العـالج ليجـدوا بأنهـا أكثـر سـوءا مـن المعـتقالت 

 والسجون التي ينقلون منها لتلك العيادة.
وقــال ممثــل األســرى فــي "عيــادة ســجن الرملــة" شــادي مطــر لنــادي األســير الفلســطيني األربعــاء بــأن أوضــاع 
األســرى المرضـــى أصـــبحت أســـوأ مـــن الســـابق، وأشـــد ســوءًا ممـــا يمكـــن أن يتخيلـــه أحـــد، فهنـــاك عـــدة حـــاالت 

ويش وريـاض مرضية تعتبر األصعب على اإلطالق وهم األسرى: منصور موقدة وناهض األقـرع وخالـد الشـا
، مؤكدا أن عيادة السجن باتت "مقبرة لألحياء" حيث "يخـاف المرضـى العمور ومراد أبو معيلق ومعتصم رداد
 . أن تكون المحطة األخيرة في حياتهم"

9/1/1014القدس العربي، لندن،   

 

 الفلسطينيين في أوروبا يضع كل إمكاناته إلنقاذ الالجئين بمخيم اليرموك ا طباءتجمع  .29
أعلن تجمع األطباء الفلسطينيين فـي أوروبـا عـن وضـع كـل مقّدراتـه وطاقاتـه وأعضـائه "تحـت تصـرف : نبرلي

أبنــاء شــعبه فــي مخــيم اليرمــوك"، مــن أجــل "وقــف تقــديم إغاثــة عاجلــة ووقــف سياســة المــوت البطــيء لســكان 
 المخيم".

الفلسـطينيين فـي أوروبـا  وقال التجمع، في بيان صحفي تلقت "قدس بـرس" نسـخة عنـه: "يتـابع تجمـع األطبـاء
بقلق وألم شديدين الصور المروعة والتقارير المؤلمة المتواترة التي تناقلتها وكاالت األنباء العالمية بشأن وفـاة 
العشــــرات مــــن الالجئــــين الفلســــطينيين فــــي ســــوريا وتحديــــدا الجئــــي مخــــيم اليرمــــوك جــــراء الحصــــار المطبــــق 

الدولية منها والمحلية  واإلنسانيةيعد بمقدور الجهات االغاثية  المفروض عليهم منذ عشرة أشهر، حيث أنه لم
 المساعدة لهم". أنواعنوع من  أي إيصالعلى حد سواء من 

المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" يشير إلى أنه لم يتبَق في  األمميذكر أن تقرير وكالة 
مناطق أخرى داخل سورية  إلىألف نزح غالبيتهم  100أصل الجئ من  ألف 10المخيم  سوى ما يقارب الـ 

 وخارجها إلى البلدان المجاورة وتحديًدا إلى لبنان.
9/1/1014، قدس برس  

 
 

زالةيرفض االعتذار  "تشيلي فلسطين"نادي  .29  الرسمية قمصانهخارطة فلسطين من  وا 
نـــة ســـانتياغو عاصـــمة تشـــيلي رفـــض النـــادي الكـــروي الفلســـطيني فـــي مدي :"اليـــوم "رأيخـــاص بــــ -ســـانتياغو 

زالةالرضوخ لحملة يهودية مكثفة تطالبه باالعتذار   خريطة فلسطين من على قمصان فريقه. وا 
خارطــة فلســطين كاملــة علــى ظهــور الالعبــين  1910فــي تحــد جديــد وضــع مــدير النــادي الــذي تأســس عــام 

زالــةالتــدخل الــذي اغضــب الجاليــة اليهوديــة التــي طالبــت اتحــاد الكــرة التشــيلي ب األمــر الخريطــة وهــو مــا لــم  وا 
 يحدث حتى اآلن.
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 "الفيفـا"جيراردو غورديشر رئيس الجالية اليهودية في تشيلي قال ان تصرف ادارة النادي يتعـارض مـع قـوانين 
ال تستطيع ان تقـدم علـى عمـل سياسـي، وتسـتورد صـراع الشـرق االوسـط مسـتخدما "حسب هذه القوانين  فأنت

 ."ية سياسية من اجل الكذب والكراهيةكرة القدم كوسيلة دعائ
نحـن نـرفض "االتحاد الفلسطيني في تشـيلي اصـدر بيانـا ردا علـى هـذه الحملـة اليهوديـة المكثفـة ضـده بـالقول 

نفاق هؤالء الذين يلومون هذه الخريطة الفلسطينية ويتحدثون في الوقت نفسه عن االحتالل على انـه منـاطق 
 ."متنازع عليها

نســمة وتضــم رجــال اعمــال وسياســيين  ألــف 400فلســطيني حــوالي  أصــلاليــة التشــيلية مــن ويقــدر تعــداد الج
كبارا، وما زال هـؤالء متعلقـين بقضـيتهم الفلسـطينية وتمثلـوا فـي عضـوية المجلـس الـوطني الفلسـطيني قبـل ان 

 عاما. 11تقتله السلطة في رام هللا وتهمشه كليا حيث لم ينعقد منذ 
9/1/4101رأي اليوم، لندن،   

 
 دوالر إيرادات سنوية للخزينة الفلسطينية إن استثمرت في المناطق ج مليار 2.4 :تقرير .40

كشــف تقريــر صــادر عــن معهــد األبحــاث والسياســات االقتصــادية بالضــفة الغربيــة أمــس الثالثــاء، أن : رام هللا
مكنت من االستثمار مليار دوالر، ستحصل عليها إن ت 2.4إيرادات إضافية لخزينة السلطة الفلسطينية بقيمة 

 في المناطق المسماة ج )القرى والبلدات واألراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية(.
وأوضح التقرير أن عشرات اآلالف من الدونمات الواقعة في مناطق الضـفة الغربيـة، "غيـر مسـتغلة تمامـًا" ال 

. رامـي الحمـد هللا بسـيطرة إسـرائيل عليهـا، وتمنـع من قبل إسرائيل وال الفلسطينيين، ألسباب تختزلها حكومـة د
 من إقامة أي نشاطات فيها.

وتعد مناطق األغوار، من أبرز المناطق واألراضي المسماة ج، والتي تحتوي على أكبر خزان للمياه الجوفيـة 
يت التي في المناطق الفلسطينية، واألراضي الخصبة الصالحة لالستثمار الزراعي، عدا عن منطقة البحر الم

 تعد قبلة عالجية وسياحية، والتي يصفها السياح بـ "قاع العالم"، نسبة لوقوعها في أخفض نقطة في العالم.
ويــأتي تقريــر معهــد األبحــاث والسياســات االقتصــادية، تأكيــدًا لتقريــر ســابق صــادر عــن البنــك الــدولي، نهايــة 

مليـارات دوالر أمريكـي بسـبب  2ًا أكثـر مـن أيلول الماضي، والـذي أشـار إلـى أن الفلسـطينيين يخسـرون سـنوي
 عدم سيطرتهم على المناطق المسماة ج.

وتحتوي المناطق المسماة ج على آالف الدونمات التي يسـتطيع الفلسـطينيون اسـتغاللها زراعيـًا، "خاصـة وأن 
اعة من من االستهالك الزراعي للفلسطينيين يأتي من إسرائيل أو عبرها"، في حين تراجعت حصة الزر  40%

ـــي اإلجمـــالي مـــن  ـــى 1994عـــام  %21النـــاتج المحل خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام الماضـــي،  %2.4، إل
 بحسب أرقام وزير الزراعة وليد عساف، أوردها خالل تصريحات سابقة مع القدس دوت كوم.

حسب تقريـر مليار دوالر أمريكي، ب 1.1وتبلغ اإليرادات السنوية من سيطرة إسرائيل على البحر الميت، نحو 
البنـك الــدولي الصــادر العـام الماضــي، ألنــه يضــم مرافـق ســياحاية وعالجيــة، فيمــا تبلـغ إيراداتهــا مــن الزراعــة، 

 مليون دوالر أمريكي. 220والثروة الحيوانية قرابة 
9/1/1014القدس، القدس،   

 
 حكاية اإلنسان الفلسطيني.. نبيل أبو حمدلكاتب وعبدالرحمن" ل راكمانرواية " .41
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أبــو حمــد فــي روايــة جديــدة "راكمــان وعبــدالرحمن" يتنــاول اإلنســان الفلســطيني وأشــياء أخــرى بعــد روايتيــه  نبيــل
"العطيلـــي" و"بيــــت مـــن الشــــرق" وهـــو يســــتعيد مناخـــات مــــن الـــزمن الفلســــطيني والعربـــي فــــي زمـــن االحــــتالل 

 اإلسرائيلي، عندما بدأ صراع األهالي الفلسطينيين مع المستعمرات اإلسرائيلية.
ايــة ال تنــدرج فــي نقــاط دراميــة وتتبــع خطــًا تقليــديًا ســائدًا أقــرب الــى القصــة منهــا الــى الروايــة فــي تــدرجها رو 

وتفاصيلها وتحوالت عناصرها البنيوية، وفي كثيـر مـن السـهولة السـردية غيـر المترابطـة تمامـًا فـي سـردها وال 
 في بلورتها فضاءات من صراع الهوية.

( عـودة الـى مناخـات األربعينـات والخمسـينات والسـتينات أيـام الحـاج أمـين صـفحة 140مع ذلـك فـي الروايـة )
الحســيني والمجلــس اإلســالمي األعلــى فــي القــدس وغيــرهم، وصــور جميلــة مــن أحيــاء يافــا ومهنهــا وشــوارعها، 
وبيوتها الحجريـة ونقطـة عبـور الحجـاج مـن البحـر الـى القـدس ومقهـى أبـو عفيـف وانطـالق عمليـات عزالـدين 

 ما قاله عزالدين قسام للحاج أمين: "يا حاج أمين أنت تبني الجوامع أكثر من شراء األسلحة".القسام و 
9/1/1014المستقبل، بيروت،   

 
 "أميال من االبتسامات"ودخول قافلة  ..فتح معبر رفح بعد إغالق دام عشرة أيام تعيدمصر  .34

فاصل بين أراضيها وقطاع غزة أمس أشرف الهور: أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري ال - غزة
 وبشكل استثنائي، بعد إغالق دام لعشرة أيام متتالية.

وقال ماهر أبو صبحة مدير المعابر في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس إن السلطات المصرية 
 للحاالت اإلنسانية. استثنائيفتحت المعبر صباح األربعاء ولمدة يوميين متتاليين بشكل 

تستمر عملية فتح المعبر حتى عصر اليوم الخميس، وسيخصص لسفر الحافالت المرجعة خالل آخر وس
 عملية فتح، وسيسمح خالل عملية الفتح بسفر الحاالت اإلنسانية والمرضى والطالب.

التي تقل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة المحاصرين، من  "42أميال من االبتسامات "وتمكنت قافلة 
أبو صبحة من بطء العمل في  ىمن الجانب المصري إلى القطاع خالل عملية الفتح هذه. واشتك المرور

 الجانب المصري من المعبر، وقال إن المسؤولين هناك أبلغوهم بتوقف شبكة الحواسيب عن العمل.
 9/0/4103القدس العربي، لندن، 

 
 اقتحموا السجون المصرية من حماس شخصا   سبعينمن  أكثرأمن الدولة ا سبق:  محكمةرئيس  .34

 ":األهرام ةلـ"بواب األسبقالعليا  الدولةمن أ ةقال المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكم: جمال أبو الدهب
، تؤكد للجمهوريةتوليه منصبه رئيس  أثناءمرسي في الرئيس المعزول محمد التخابر المتهم فيها  ةقضي إن

 اإلخوانشخًصا من حماس قاموا باالشتراك مع  07من  أكثرهناك  أنما جاء في قضيه وادي النطرون 
 بالتعدي علي السجون وتهريب المساجين.

 9/0/4103بوابة ا هرام، القاهرة، 
 
 لقتال الجيش المصريغزة  فيعناصر تكفيرية تلقت تدريبات ": العربي"ا هرام  .33

أن حركة حماس الفلسطينية  لعربي"ااألهرام "كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ: أحمد سليم -العريش 
تقوم بتدريب العناصر التفكيرية على إطالق الصواريخ ضد الدبابات، وكيفية تفجير القنابل والقيام بعمليات 
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وأفراد الشرطة  المصريإرهابية، وأضاف أن الحركة أوقفت استعداداتها لمواجهة إسرائيل للتفرغ لقتال الجيش 
 المصرية.

تم  والظواهريمفاجأة خطيرة وهى أن الحركة الفلسطينية واإلخوان المسلمين  وكشف نفس المصدر عن
للسالح الثقيل،  إستراتيجيالتنسيق بينهم إلفراغ سيناء من األجهزة األمنية المصرية بتحويلها أواًل إلى مخزن 

اية، ولكنهم فشلوا بعد محاولة إلفراغها تمامًا من قوات الحم فيوثانيًا بمهاجمة القوات األمنية الموجودة هناك 
كان قد أفرج عنها المعزول محمد  التيالضربات األمنية الناجحة لقوات الجيش لهذه العناصر التكفيرية 

 مرسى وسمح لها بالتوجه إلى سيناء.
تسللت إلى غزة عبر األنفاق على صناعة  التيويضيف: أن حركة حماس قامت بتدريب هذه العناصر 

 الماضيالمحافظات المختلفة على غرار ما جرى األسبوع قبل  فينشر اإلرهاب  يفالمتفجرات الستخدامها 
مدينة نصر  فيأنشاص والعمليات األخرى  فيمديرية أمن الدقهلية ومبنى المخابرات العسكرية  في

 واإلسماعيلية وغيرها.
 3/0/4103ا هرام العربي، القاهرة، 

 
 مع قطاع غزة يناء بعد إغالق ا نفاقمن س البضائع اإلسرائيلية اختفاء"ا هرام":  .34

من  %59بعد أن نجحت القوات المسلحة والشرطة في إغالق نحو :أحمد سليم وحسناء الشريف -العريش 
رصد األهرام اختفاء السلع والبضائع اإلسرائيلية المهربة إلي أسواق  ،األنفاق السرية بين مصر وقطاع غزة

 .يخ زويد ورفحخاصة مدن العريش والش ،سيناء
وتزامن ذلك مع خلو الميادين والشوارع الرئيسية من الباعة الجائلين، الذين كانوا يفترشون األرصفة بمالبس 

 ومواد غذائية ومستحضرات تجميل وأدوات كهربائية من إسرائيل.
 ه باألسواق.ولوحظ توافر البنزين والسوالر بمحطات الوقود، وكذلك السلع الغذائية والخضراوات والفواك

 3/0/4103ا هرام، القاهرة، 
 
 إلى رفح فلسطينيا   43ترحل  المصريةالسلطات  .34

فلسطينيا قادما من الخارج إلى قطاع غزة  42رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي أمس، : وكاالت - القاهرة
ينيا لمندوب سفارة فلسط 42وقالت مصادر أمنية بالمطار: إنه تم تسليم  بعد استئناف فتح معبر رفح البري.

 فلسطين، الذي اصطحبهم إلى منفذ رفح البري لدخول قطاع غزة.
 9/0/4103الغد، عمان، 

 
 أكثر من المسجلين في فلسطين "إسرائيل"في  المصريونالناخبون  .34

كشفت قائمة رسمية بإجمالي عدد المصريين المسجلين في الخارج وتوزيعهم على : ياسر الشاذلي -الرياض 
م عن مفارقة، إذ أظهرت أن عدد المصريين المسجلين في إسرائيل والذين يحق لهم االستفتاء على دول العال

صوتًا فقط، وراوحت  07مصريًا، فيما يبلغ عدد المصريين المسجلين في فلسطين  55دستور بالدهم يبلغ 
حدها ألف صوت في السعودية و  434،450، منها 603،426بقية أصوات المصريين والبالغ عددها 

في المئة من عدد المصريين المسجلين في اللجنة العليا لالنتخابات في مختلف دول  97بنسبة تقترب من الـ
 العالم.
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 9/0/4103الحياة، لندن، 
 

 قمة أولويات ا ردن حماية مصالحه الوطنية العليا يلتقي عباس ويؤكد أن الثانيعبد هللا  .49

محمود  ةالفلسطينيالسلطة عبد هللا الثاني أمس مع رئيس  ياألردن بحث الملك :نادية سعد الدين -عمان 
عباس جهود وزير الخارجية األمريكي جون كيري لتحقيق تقدم في العملية السلمية، وتشكيل موقف ثنائي 

وأكدت المباحثات أهمية التنسيق والتشاور المستمرين، بخاصة في هذه  موحد من قضايا الوضع النهائي.
تي يتم فيها بلورة إطار تفاوضي بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي برعاية الواليات المرحلة الدقيقة ال
موقف األردن الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والمتمثلة  الملك األردنيوجدد  المتحدة األمريكية.

وعاصمتها  1924العام في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 
إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السالم العربية، وانطالقًا من  ، استناداً "القدس الشرقية"

الروابط التاريخية بين الشعبين األردني والفلسطيني. وشدد على أهمية صون مصالح وحقوق الشعب 
حماية مصالحه الوطنية العليا، خصوصًا في ما يتصل  الفلسطيني، مؤكدا أن األردن يضع في قمة أولوياته

 بقضايا الوضع النهائي. 
 9/1/1014، الغد، عم ان

 
 ؤكد رفضها أي حلول قد تمس حقوق الشعب الفلسطينيت ا ردنية فلسطين النيابيةلجنة  .49

ن مستمر أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب يحيى السعود أن األرد :كمال زكارنة - عمان
بدعم الشعب الفلسطيني في كافة المجاالت، وبأنه لن يبخل بشيء أبدا رغم شح اإلمكانيات، مشددا على أن 
مصير الشعبين األردني والفلسطيني واحد وهمهم واحد وهو التخلص من االحتالل اإلسرائيلي لألرض 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين إلى ديارهم، وحيا صمود  الفلسطينية وا 
الشعب الفلسطيني. وأكد السعود الرفض المطلق ألية أطروحات خاصة فيما يتعلق بوجود قوات إسرائيلية 

لجنة فلسطين النيابية رفضها ألية حلول أو اقتراحات أو التوصل  أكدتو  على الحدود الفلسطينية األردنية.
أن قرار  أكدتقتة، قد تمس حقوق الشعب العربي الفلسطيني. كما إلى اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤ 

بضم غور األردن باطل. واقترحت لجنة فلسطين النيابية توجيه الدعوة للرئيس الفلسطيني  "إسرائيل"حكومة 
محمود عباس لمخاطبة مجلس النواب األردني، وتقديم الشروحات المطلوبة ألعضاء المجلس حول أخر 

 ة فيما يتعلق بالمفاوضات والوحدة الوطنية وخطة العمل المستقبلية.التطورات الجاري
 9/1/1014، الدستور، عم ان

  
 

 يرحب بتشكيل هيئة نيابية للتصدي لخطة كيري "اإلسالميل مالععم ان: " .50

بتشكيل هيئة نيابية للتصدي لخطة جون كيري التي قالوا إنها  اإلسالميرحب حزب جبهة العمل : عمان
صفية القضية الفلسطينية بمصادرة حق العودة، وتحقيق يهودية الدولة، بكل ما تعني من ترمي إلى ت

 ، وضم القدس وتهويدها خالفًا للقوانين والقرارات الدولية.44عنصرية، وتهجير عرب المناطق المحتلة عام 
االلتفاف حول إلى  أمسعقب اجتماعه الدوري  أصدرهودعا المكتب التنفيذي للحزب مجلس النواب في بيان 

 هذه الهيئة، ومطالبة الحكومة بموقف حازم إزاء هذه الخطة.
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دان الحزب استمرار الحصار الظالم والخانق المتعمد لقطاع غزة بهدف تركيع القطاع وحمله على أو 
االستسالم لمخطط تصفية القضية الفلسطينية الذي يقوده كيري. وحيا الحزب شجاعة الشعب العربي 

 تصديه لقطعان المستوطنين والسيما في قريتي قريوت وبصرى.الفلسطيني في 

 9/1/1014، الدستور، عم ان

  
 يدين حصار مخيم اليرموك في دمشق "حشدحزب " .51

يتعرض أبناء الشعب " (حشد)قالت دائرة الالجئين )عودة( في حزب الشعب الديمقراطي األردني  :عمان
فرض عليه الحصار منذ شهور طويلة  أندة بعد الفلسطيني في مخيم اليرموك في دمشق لعملية إبا

 ."وتحكمت به أياد  خارجية عابثة ومنعت أبناءه من ممارسة حياتهم الطبيعية وعطلت دورهم الوطني
المشاركة في الصراع مسؤولية كل روح تزهق وكل طفل  األطرافمنه  أمس أصدرهوحمل الحزب في بيان 

 الشعب الفلسطيني. أبناءبتحييد  األطرافيجوع وطالب كل  أويعاني 

 9/1/1014، الدستور، عم ان

 
ل  ضغوط ":الرأي" .51  مياها  من طبريا "للفلسطينيين"أردنيةُ تحص 

أن ضغوطا أردنية مورست على الجانب "عن  "لرأيـ"اكشف مصدر مطلع ل :ريم الرواشدة -عمان 
ون متر مكعب من مياه بحيرة ملي 20إلى  10اإلسرائيلي النتزاع حصول السلطة الوطنية الفلسطينية على 

طبريا مقدما، بدل حصتها من المرحلة األولى من تنفيذ مشروع ناقل البحرين الذي وقعت مذكرة تنفيذها في 
 ."واشنطن بين األطراف الثالثة في نهاية العام الماضي

 9/1/1014، الرأي، عم ان

 
ت "إسرائيل"لبنان يتقد م بشكوى ضد  .52  على خلفية التنص 

عدنان منصور رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تتضمن  اللبناني الخارجيةوجه وزير 
، باإلضافة إلى قرص مدمج يتضمن اإلحداثيات "ضد إسرائيل على خلفية التنصت على لبنان"شكوى 

 الفلسطينية. -على الحدود اللبنانية  "إسرائيل"وأجهزة التنصت التي زرعتها 
مذكرة إلى  ، وأيضاً 11 ائل في هذا اإلطار إلى وزراء خارجية دول مجلس األمن الـكما وجه منصور رس

منظمة "، رئيس "منظمة التعاون اإلسالمي"األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، األمين العام لـ
 .آشتونومنسقة الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين  "حركة عدم االنحياز

 9/1/1014، ر، بيروتالسفي

 
 الحملة اإلعالمية الظالمة التي توجه إلى مخيم عين الحلوة : نرفضالجماعة اإلسالمية .54

بسام  .مسؤولها السياسي في الجنوب دبرئاسة  اإلسالمية اللبنانية،الجماعة زار وفد من  :رأفت نعيم -صيدا 
جبهة التحرير الفلسطينية وحركة فتح والتقى على كاًل من قيادة حركة حماس و  مخيم عين الحلوة ،حمود

وجرى التأكيد على التزام الفلسطينيين سياسة النأي بالنفس عن التجاذبات اللبنانية الداخلية  السالمية،والقوى 
وقال حمود: "نحن هنا اليوم لنرفع الصوت في وجه  وعدم االنجرار وراء أي فتنة تحاك من أي طرف كان.

مخيم  إلىالظالمة التي توجه  اإلعالميةالشعب الفلسطيني وفي وجه الحملة كل المؤامرات التي تحاك ضد 
تخرج كل خارج عن القانون... إننا نعتبر أن مخيم عين الحلوة هو جزء  أمنيةعين الحلوة بغية تصويره بؤرة 
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حدث امني حتى لو قام به فرد من داخل  أيأساسي من صيدا بالمقابل ال يتحمل المخيم مسؤولية 
م... هناك تعاون ما بين القيادة الفلسطينية المجتمعة في المخيم ومع الجيش اللبناني ونحن نثني على المخي

هذا التعاون لما يعود بالمصلحة على أهالي المخيم وعلى منطقة صيدا كما نتمنى على قيادة الجيش اللبناني 
تم التعامل معه بطريقة عنصرية أو ي بأنهأن تتعامل مع المخيم بما يعطي للشعب الفلسطيني حقه وال يشعر 

قيادة الجيش في منطقة الجنوب حريصة على  أنأن يحاسب ويؤخذ الجميع بسبب البعض... نحن ندرك 
 إنسان أيظلم على  أيالتعاون مع كل القوى اللبنانية والفلسطينية ولكننا أيضًا حريصون على أن ال يقع 

 إعالميًا". عنوان كان أمنيًا كان أم سياسيًا أم  أيتحت 
 9/1/1014، المستقبل، بيروت

 
 هامفتي صيدا: عين الحلوة جزء من صيدا أمنه من أمن .55

صيدا  أنمفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان الحرص على أمن "عين الحلوة" وأهله وعلى  أكد :صيدا
المذهبية والطائفية، ولن  متمسكة بالدولة وبمؤسساتها رافضة كل الفتن واإليمانيةستبقى على ثوابتها الوطنية 

عين عبد الرحمن البزري في صيدا: مخيم  .لقائه د بعدقال سوسان و  تكون حاضنة ألي صوت متطرف.
.. نحن كنا وما زلنا وسنبقى مع قضية فلسطين أمنهمن  وأمنهامن المدينة أمن  أمنهجزء من صيدا، الحلوة "

 .إسرائيل"امة، العدو واحد هو مع القدس مع كنيسة القي األقصىالقضية المركزية مع 

 9/1/1014، المستقبل، بيروت

  
 الرحيم مراد: الغرب يريد تحويل الغالبي ة السن ية إلى بيئة حاضنة للعدو اإلسرائيلي عبد .56

السابق عبد الرحيم مراد خياراته  اللبناني منذ اللحظة األولى لألزمة السورية، حسم الوزير :فراس الشوفي
الغرب يريد تحويل "يرى مراد أن و الرئيس السوري بشار األسد والمقاومة في لبنان.  السياسية إلى جانب

بيئة حاضنة للعدو اإلسرائيلي، ورافضة لكّل من هو مختلف في المذهب أو  إلىالغالبية السنية في المحيط 
 . "المعتقد

 9/1/1014، ا خبار، بيروت

  
 اصمة للصحافة العربيةاإلعالمية العربية" يختار القدس ع الوحدة"مجلس  .57

أعلن األمين العام لمجلس الوحدة اإلعالمية العربية هيثم يوسف عن اختيار مدنية القدس : بترا –عمان 
 .4732عاصمة للصحافة العربية لعام 

اختيار القدس عاصمة للصحافة العربية  إنوقال يوسف خالل مؤتمر صحفي في فندق ريجينسي أمس 
ليس فقط بسبب أبعاده السياسية وفي مقدمتها التأكيد على عروبة القدس هو قرار مهم،  4732العام 

نما أيضا بسبب ما  إسرائيلالعربية، في الوقت الذي تواصل فيه  تنفيذ مخططات تهويد المدينة المقدسة، وا 
 ينطوي عليه هذا القرار من تسليط الضوء على واقع الصحافة واإلعالم في مدينة القدس. أنيمكن 

الفلسطينية في القدس، والوقوف على  واإلعالميةوثيق التعاون والتواصل مع المؤسسات الصحفية وطالب بت
 هموم وأوضاع الصحفيين الفلسطينيين، ودعم مقومات صمود وتطوير العمل الصحفي الفلسطيني.

 9/0/4103الغد، عمان، 
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 للبناني بأسلحة متطورة نجح في انتزاع موافقة إسرائيلية على تسليح الجيش ا هوالند"السياسة":  .43
نفت أوساط سياسية وأمنية لبنانية رفيعة المستوى في بيروت ولندن صحة مزاعم  حميد غريافي: -لندن 

مسؤولي "حزب هللا" عن استعداد إيران لتقديم أسلحة إلى الجيش "لكن الدولة رفضت ذلك"، مؤكدة أن لبنان 
لحصول عليها من إيران خالل السنوات الخمس الماضية، التي يطلب ا األسلحةقدم ثالث مرات لوائح بأنواع 

إال أن أجوبة طهران كانت مبهمة وتركز على أنواع "غير فتاكة"، تشبه كلها أجوبة الدول األوروبية 
، ممنوع تصديره إلى الجيش إسرائيلالتي تبلغ اللبنانيين عادة أن أي سالح يمكن استخدامه ألذية  واألميركية
 اللبناني.
للمرة -األوساط عن "وجود اتجاه فرنسي رسمي إلى تسليم الجيش اللبناني أسلحة متطورة، من شأنها وكشفت 
خرق التوازن العسكري مع الدولة العبرية ولكن باتفاق حكومة الرئيس فرنسوا هوالند مع نظيرتها  -األولى

لحماية نفسه وحدوده والذود عن الجيش  إلىالفرنسية المزمع إرسالها  األسلحةالتي قبلت بأنواع  اإلسرائيلية
على  اإلسرائيليةإال في حاالت االعتداءات  اإلسرائيليينالدولة في وجه "حزب هللا"، شرط أال يستخدمها ضد 

 لبنان".
عسكريًا فرنسيًا زار  - دبلوماسياالقليلة الماضية وفدًا  األيام"مبعوثًا فرنسيًا ترأس خالل  إنوقالت المصادر 

عشرين ساعة حصل خاللها على موافقة حكومتها على لوائح األسلحة اللبنانية، وكانت هذه ألربع و  أبيبتل 
الموافقة شرطًا سعوديًا على باريس لشراء األسلحة إلى الجيش اللبناني منها، ألن الواليات المتحدة ال يمكن 

 ".نتنياهوتفعل ذلك كي ال تغضب بنيامين  أن
أن "الجانب العسكري اللبناني رفض دومًا مزاعم طهران و"حزب هللا"  وكشفت األوساط األمنية اللبنانية عن

عن االستعداد لتسليح الجيش، وتجنب إطالع الحزب على أسرار األسلحة اإليرانية وتدخله في أبعاد أنواع 
 منها ال تتناسب مع اتجاهه العسكري للسيطرة على لبنان".

 9/0/4103السياسة، الكويت، 
 
 لي تستنكر انتهاكات االحتالل لحقوق ا سرى الفلسطينيين الدو  التضامنؤسسة م .49

أكد الباحث في مؤسسة التضامن الدولي أحمد البيتاوي أن ما يجري من : قدس برس -القدس المحتلة 
اقتحام غرف وأقسام األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل هو جزء ثابت من سياسة مصلحة السجون 

 األسرى.اإلسرائيلية في تعاملها مع 
عمليات  370( أنه وخالل العام الماضي تمت أكثر من 0/3وذكر البيتاوي في تصريحات له األربعاء )

خراج األسرى  اقتحام للغرف واألقسام، وأشار إلى أنه "وقبل أسبوعين تم اقتحام لغرفتين في سجن جلبوع وا 
لتضييق عليهم والحجة الحاضرة وتبعت ذلك خطوات عقابية، تأتي في إطار الضغط النفسي على األسرى وا

 دائما هي البحث عن الهواتف".
 3/0/4103قدس برس، 

 
 اإلنسان" تدعو السلطات الكويتية لإلفراج عن فلسطيني تظاهر ضد  االنقالب في مصر  لحقوق"العربية  .41

ق قدس برس: دعت "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان" في بريطانيا السلطات الكويتية إلى إطال -لندن 
سراح مواطن فلسطيني اعتقلته منذ آب )أغسطس( الماضي، وتمكينة من البقاء في الكويت ال سيما وأنه من 

 مواليد الدولة، وأهله وعائلته يقيمون هناك منذ وقت طويل. 
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( أرسلت نسخة منه لـ"قدس برس"، أنها تلقت شكوى من عائلة 0/3وذكرت المنظمة في بيان لها األربعاء )
عاما( وهو من مواليد الكويت، بأن نجلها اعتقل على  47لسطيني عمر إبراهيم خليل أبو عمارة )المواطن الف

آب )أغسطس( الماضي، وهو منذ ذلك التاريخ معتقل في سجن "طلحة"  36يد قوات األمن الكويتية بتاريخ 
 قسم الترحيالت.

آب )أغسطس(  32رية بتاريخ وأفادت العائلة أن عمر اعتقل على خلفية التظاهر أمام السفارة المص
الماضي يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث قامت السلطات الكويتية بترحيل كافة األجانب 

 المشاركين في التظاهرة ونظرا ألن عمر يحمل وثيقة سفر مصرية لالجئين الفلسطينيين تعذر ترحيله.
 3/0/4103قدس برس، 

 
 4103تريليون دوالر في  4.3على تقنية المعلومات  العالمياإلنفاق  .40

للبحوث، إلى أن اإلنفاق على تقنية المعلومات  "غارتنر"أشارت دراسة حديثة لمؤسسة : الحياة -دبي 
 4734في المئة مقارنة به عام  4.3تريليون دوالر هذه السنة، محققًا بذلك نموًا نسبته  4.0سيصل إلى 
في المئة  7.2اع العام الماضي نموًا مستقرًا بلغ تريليون دوالر. وشهد اإلنفاق على القط 4.0حين بلغ 

 مقارنة بالعام السابق.
في  3.4وحقق اإلنفاق على األجهزة مثل الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، نموًا بنسبة 

حالي. في المئة خالل العام ال 2.4، ويلتوقع أن ترتفع نسبة النمو هذه لتصل إلى 4734المئة خالل عام 
أن قرار اختيار األجهزة التقنية سيعتمد قريبًا على السعر بداًل من الوظائف  "غارتنر"ويرى المحّللون في 

 وزوال الهوامش التي تفصل بينها.
في المئة.  6.0ويلتوقع أن يشهد اإلنفاق على برمجيات المؤسسات النمو األكبر هذه السنة ليصل إلى 

وتطبيقاتها مرحلة حققت فيها نموًا قويًا  "إدارة سالسل اإلمداد"و "لزبائنإدارة عالقات ا"وشهدت برمجيات 
 جدًا.

ترتكز االستثمارات في تقنية المعلومات على "ريتشارد جوردون:  "غارتنر"وقال نائب الرئيس اإلداري في 
ضاًل عن نتائج التحليالت التي تدفع الشركات إلى تعزيز كفاءة اإلجراءات التي تستهدف المستهلكين، ف

 تحّسن الجهود التسويقية التي تستهدف الزبائن.
كما ترتكز هذه االستثمارات أيضًا على التحليالت الخاصة بعالقة الشركات مع بعضها، ال سيما في مجال 

في المئة خالل العام الحالي.  37.6حلول إدارة سالسل اإلمداد المتوقع لها أن تحقق نمّوًا سنويًا نسبته 
 ."يز اآلن على تحسين تجربة الزبائن قبل البيع وأثناءه وبعدهوينصّب الترك

في المئة،  4.6نمو اإلنفاق على تقنية المعلومات هذه السنة بنسبة  "غارتنر"وخالل الربع الماضي، توقعت 
 من التوقعات الحالّية. 7.9وهذه النسبة هي أعلى بنسبة 

الجديدة للعام الحالي إلى قطاع خدمات  يعود انخفاض نسبة النمو في التوقعات"وأضاف جوردون: 
في المئة من مجمل اإلنفاق على تقنية المعلومات، فقد انخفضت  27االتصاالت الذي يمثل أكثر من 

في المئة، وهناك عوامل عدة ساهمت في  3.4في المئة إلى  3.5توقعات النمو الخاصة بهذا القطاع من 
فاق التوقعات للتجهيزات المنزلية التي تعتمد على الشبكات تغير هذه النسبة، منها النمو السريع الذي 

الالسلكية فقط، وانخفاض أسعار الخدمات الصوتية في الصين، فضاًل عن أنماط االقتصاد والتوفير المتزايد 
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لدى الزبائن األوروبيين. ويتزامن هذا التوجه مع احتدام المنافسة السعرية بين مزودي خدمات االتصاالت 
 ."لى الزبائن الحاليين واستقطاب آخرينللحفاظ ع

في المئة في التوقعات السابقة  4.5وانخفضت نسبة النمو المتوقعة ألنظمة مراكز البيانات هذه السنة من 
في المئة في التوقعات الحالية، ويعود ذلك في شكل أساس إلى انخفاض التوقعات الخاصة  4.6إلى 

ات خارجية وفي تطبيقات االتصاالت المؤسسية. وتمثل هذه بتطبيقات التخزين المعتمدة على متحّكم
 في المئة من اإلنفاق اإلجمالي على أنظمة مراكز البيانات. 44القطاعات 

 9/0/4103الحياة، لندن، 
 

 : اإلنقالب العسكري على "مرسي" يجب أن ُيدعم من العالمإسرائيليةدراسات  .64
األسبق في األردن، إّن الحراك الحاصل في الدول العربية  قال البروفيسور "عوديد عيران" السفير الصهيوني

يلزم صناع القرار في "تل أبيب" بدراسة المخاطر اإلستراتيجية التي تنطوي عليها، وتداعياتها على صعيد 
نفقات األمن، ألنها أثارت المخاوف لديهم أن  تمثل تهديًدا لكل اإلنجازات التي حققتها "إسرائيل" بفعل عوائد 

سوية مع الفلسطينيين والعرب. واعتبر أن ما يحدث في العالم العربي يمثل تهديًدا التفاقية "كامب ديفيد" الت
مع مصر، ألنها أتاحت تقليص نفقات األمن، ومضاعفة االستثمار في المجاالت المدنية التي تعزز 

 .النمو،وتبعد شبح الركود االقتصادي
لم يطرح أي عالمة  4077، وحتى اندالع الثورة عام 7616وأضاف: منذ التوقيع على المعاهدة عام 

استفهام حول مدى التزام مصر بها على اإلطالق، مشيرًا إلى أّنها فاجأت "إسرائيل" عندما صمدت االتفاقية 
، واندالع انتفاضتي الحجارة 7644، وتم غزو لبنان عام 7647حين قصف المفاعل الذري العراقي عام 

، بل إّن مصر بداًل من االحتجاج الحقيقي 4004، وحرب غزة األولى 4009الثانية  واألقصى، وحرب لبنان
 .على سلوك "إسرائيل"، حرصت على تهدئة األطراف العربية

وتابع: الهدف االستراتيجي الصهيوني هو الحفاظ على عالقات السالم مع مصر، وتعميقها، عبر تثبيت 
ي مصر وسيناء، ولذلك فإن "إسرائيل" مطالبة بالعمل على حكم علماني ليبرالي، يؤدي وظائفه بنجاعة ف

عدة مستويات لتحقيق هذه األهداف، بأن تعمق التعاون مع الجيش المصري، ومواصلة السماح له باستخدام 
القوات بسيناء، حتى لو خالف الملحق العسكري التفاق السالم، ضد الشبكات الجهادية وتهريب الوسائل 

 .القتالية لقطاع غزة
وحذر "عيران" نائب رئيس معهد أبحاث األمن القومي، أّن مصر شهدت عملية متواصلة وسريعة لتضعضع 
األمن الداخلي، عبر ميليشيات مسلحة، ال تخضع إلمرة محافل األمن، يمكن إيجادها اليوم في كل حي، 

 .وسيتسع حكمها كلما استمر التدهور االقتصادي في الدولة
ات الفقيرة على المدى األوسع، وبالتالي فإّن اختبار قدرة الحكم والنجاعة السلطوية ومن المتوقع تمرد الطبق

  .سيجد تعبيره بإحالل القانون والنظام الداخلي، وتحسين الوضع االقتصادي وخلق فرص عمل
 المساعدات ا منية

ة المساعدة األمريكية من جهته، قال المستشرق "إلكساندر بالي" إّن "إسرائيل" تحسن عماًل إذا أيدت مواصل
األمنية للجيش المصري، وتوسيع المساعدة المدنية لمصر من جانب الدول الغربية والمؤسسات المالية 
الدولية، والمبادرة الدولية لتطوير البنى التحتية، التي تحتاجها مصر كالهواء للتنفس، ويمكن للمحافل 
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مارات الخليج أن تساعد اإلقليمية، انطالًقا من تخوفها على حكمها، وعلى رأ سها السعودية، األردن وا 
  .باستقرار مصر، ودعم تصدي الحكم للتحديات القاسية في الداخل، وباألساس بوسائل اقتصادية

واستدرك قائال: لـ"إسرائيل" تأثير محدود في هذا المجال، لكن يمكنها أن تحاول إقامة قنوات تنسيق سرية مع 
تئناف المسيرة السياسية مع الفلسطينيين، ولو على نطاق جزئي، يمكنه الدفع الملكيات السنية، كما أن اس

لألمام بتنسيق إقليمي واسع ليس فقط في المساعي الستقرار مصر، بل في المساعي لبلورة جبهة إقليمية 
 .ضد المحور الراديكالي، بقيادة إيران

بالتوازي، ال يمكن لـ"إسرائيل" أن تتجاهل وأكد أن العالقات مع الجيش المصري ال تزال حيوية، غير أّنه 
النفوذ المتعاظم لقوى مدنية في مصر كالشباب الليبرالي والعلماني، الذي أثر جدا على اإلطاحة بالرئيسين 

  .مبارك ومرسي، محذرا من قدرة التأثير المحدودة على الساحة السياسية في مصر
ع الجهات التي تخوض الثورة في ظل الحرص على لكن على "إسرائيل" أن تحاول إقامة قنوات حوار م

سداء المشورة للمحافل المدنية في مواضيع االقتصاد واإلدارة  .االمتناع عن استفزاز الجيش المصري، وا 
فيما قال "دان إلدار" المسئول السابق في جهاز الموساد، والمحاضر حاليًا لدراسات الشرق األوسط بجامعة 

سيسمح بالتعبير عن عداوة "إسرائيل" الراسخة عميًقا في الوعي الجمعي  تل أبيب، أّن غياب مبارك
للمصريين، لكن أي نظام حكم قادم في مصر لن يلجأ إللغاء "كامب ديفيد"، حتى ال يخسر الشرعية 

 .الدولية
ن لكنه في المقابل سيعمل على إضعافها على نحو تقع المسؤولية فيه عن إلغائها على "إسرائيل"، زاعمًا أ

اندالع الثورات العربية ينذر بكارثة ستحل بالتجارة الخارجية الصهيونية، عبر التحذير من إمكانية إغالق 
  .الممرات البحرية أمام التجارة الخارجية للدولة العبرّية

من جهته، زعم السفير الصهيوني األسبق في القاهرة "تسفي مزال" أنه في الذكرى السنوية الثالثة للثورة 
رية يمكن القول أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزله الرئيس محمد مرسي خلص العالم من خطر المص

يماثل "هتلر"، داعيا مزال الغرب لتقديم الدعم بدون تحفظ لسلطة االنقالبيين في مصر، ألنها الوحيدة التي  
 .تشن حربًا ال هوادة فيها على التطرف اإلسالمي

ب لالنقالب بصورة واضحة سيشجع اإلخوان المسلمين على مواصلة نضالهم وحذر أن عدم تأييد الغر 
لزعزعة االستقرار من أجل العودة للحكم، مستهجنا عدم تأييد الغرب لعزل مرسي بحجة أنه رئيس "منتخب"، 

 .قائاًل إن "هتلر" كان منتخباً 
 معهد "هرتسيليا" متعدد المجاالت

 7/1/2014تحليل المعلومات الصحفية، مركز دراسات و  ،4988الترجمات العبرية 
 
 

 كيري ومشروعالعرب  .63
 ياسر الزعاترة

الذي يبحث عنه ممثال ” اإلنجاز“من الواضح أن جون كيري لن يوقف جوالته وزياراته من دون أن يحقق 
بين السلطة والكيان الصهيوني. ولعل أسخف ما يمكن أن تسمعه في هذا المضمار هو ” اتفاق إطار“في 

يضغط على نتنياهو، لكأن بوسعه أن يفعل ذلك، فيما األمر ال يعدو أن يكون محاولة إقناع  أن كيري
 .ببعض التفصيالت التي تسّهل تمرير الخطة
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ليس كيري بأحرص من نتنياهو على التوصل لالتفاق، ذلك أن مخاوف االنتفاضة الجديدة ال زالت تهيمن 
فيما لن يكون باإلمكان وقفها إذا اندلعت في ظل أجواء على عقله، وهو يدرك أن نذرها تلوح في األفق، 

المنطقة المدججة بالغضب على كل صعيد، واندالعها يعني تخريب الكثير من المشاريع التي يشتغل عليها 
 .في المنطقة، ومنها االتفاق مع إيران

ضغطوا عليه  الضغوط التي يمارسها كيري تركز على الجانب الفلسطيني، وكما طلب ياسر عرفات )حين
( غطاًء مصريا سعوديا أردنيا مغربيا لما يتعلق بالقدس في االتفاق، ها 4000في كامب ديفيد صيف العام 
 .هو عباس يطلب غطاًء مماثال

وفيما كان الحصول على الغطاء متعذرا في ذلك الوقت، فإن الموقف اليوم يبدو أسهل، وثمة مؤشرات على 
ن سهال وميسورا كما يرى كثيرون، وهو ما يمنح أهمية لبعض الحراك أن الحصول على غطاء عربي، سيكو 

 .الشعبي والنيابي الذي يرفض الضغوط التي يمارسها كيري، ويرفض في اآلن نفسه مشروعه للحل
يعلم الجميع أنه ال يوجد اتفاق يمكن أن يتم في ظل األجواء الراهنة إال وسيكون على حساب األردن، إلى 

ضية الفلسطينية أيضا، وقد قلنا ألف مرة، إن من يعتقد أن نتنياهو سيعرض على عباس جانب تصفيته للق
 .ما سبق أن علرض على عرفات في كامب ديفيد فهو واهم، بل إن عروض أولمرت قد ال تتوافر أيضا
بل ، 14األمر األول الذي يلجمع عليه اإلسرائيليون، هو رفض عودة الالجئين إلى األراضي المحتلة العام 

ألف مواطن( إلى السلطة في  000إن حديثا يجري اآلن عن نقل الكتلة السكانية من منطقة المثلث )حوالي 
ومن يعتقد قبل ذلك وبعده أن الدولة ”. الدولة اليهودية“سياق تبادل األراضي للتخلص من عبئهم على 

يرفضون ذلك أيضا ضمن العتيدة الناشئة ستستوعب فلسطينيي الشتات، فهو واهم أيضا، ليس ألنهم س
شروط الصفقة والسيادة الناقصة، بل أيضا ألن وضع الدولة لن يسمح باستيعابهم، وسيبقون حيث همب ما 

 .يعني التوطين العملي
األسوأ من ذلك كله هو احتمال فرض شكل من أشكال التداخل بين الوضع األردني والوضع الفلسطيني 

من ناحية عملية، وذلك ألجل التخلص أيضا من هاجس األمن أوال، بصيغة كونفدرالية، بل ربما فيدرالية 
ومن إشكالية القدس والمقدسات التي ستبقى ضمن السيادة اإلسرائيلية مع ترتيبات تتعلق بوصول 

وألنه سيتعذر على عباس الذي يصرخ كل يوم بأنه يرفض التنازل عن الثوابتب سيتعذر  .الفلسطينيين إليها
سيمنحه فرصة القول  عربية،، وبمرجعية ”اتفاق اإلطار“اتفاق بتلك الروحية البائسة، فإن عليه التوقيع على 

ن األمر ال يعدو أن يكون اتفاقا مؤقتا، ألن نصوص االتفاق ستطرح القضايا اإلشكالية  إن لم يتنازل، وا 
رور الوقت، السيما بوصفها قضايا خالفية سيتم بحثها الحقا، فيما يعلم الجميع أن المؤقت سيغدو دائما بم

 .بعد أن تحتفل الدولة العتيدة بالحصول على االعتراف بعضويتها الكاملة في األمم المتحدة بدعم أمريكي
ربما مّر االتفاق كما يأمل كيري، لكن ذلك لن يعني نهاية المطاف، فإسقاطه سيبقى ممكنا بسواعد 

و ومن يفاوضون ويسّهلون التفاوض لن يكون قدرا الفلسطينيين ودعم أشقائهم العرب، فما يريده هذا ونتنياه
 بحال، وفي فلسطين لن يصح إال الصحيح......

 9/1/4112الدستور، عم ان، 
 

 فتح وحماس... "المصلحة" والمصالحة .62
 عريب الرنتاوي
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يستلهم الفلسطينيون أسلوب الوزير جون كيري ومنهجه الملتبع في إدارة المفاوضات، وهم يعملون )أو ال 
سيد الموقف، ” الغموض“ون( على استعادة المصالحة واستئناف جهود استرداد وحدتهم الوطنية ... يعمل

بيان “بداًل عن ” اعتماد التسريبات“وهو غموض ليس بناء في تجربتي المصالحة والمفاوضات ... 
القناة “، وكل ما نعرفه عن المفاوضات والمصالحة، ليس سوى تسريبات ال أكثر وال أقل ... ”الحقائق
بين عزام األحمد ” قناة سرية“التي شقها كيري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين كما يقال، توازيها ” السرية

، وهذا أمر خبرناه طوال جوالت كيري العشر، وهو يتكرر ”قول الشيء ونقيضه“وموسى أبو مرزوق ... 
هة الضغوط، فيما قادة من حماس اآلن مع الفلسطينيين، خالد مشعل يثمن صمود الرئيس عباس في مواج

ينددون بنهج السلطة المتخاذل ... الرئيس عباس يرحب بخطوات إسماعيل هنية األخيرة، فيما أعوانه 
لكسب الوقت ” مناورة“أو ” خطوة ناقصة وفارغة من أي مضمون“ومساعدوه، يقللون من شأنها ويعتبرونها 

، وذاك ينفي األمر ”االختراق“المصالحة يكاد يداني حد ال أكثر وال أقل... هذا يتحدث عن تقدم في جهود 
 .جملة وتفصيالً 

حالة من االضطراب تسيطر على الرأي العام الفلسطيني، مصحوبة بموجة من القلق الشديد على مستقبل 
القضية والحقوق والكفاح المديد والمرير من أجل الحرية واالستقالل ... هل ستنجح محاوالت استعادة الوحدة 

نجاز المصالحة؟ ... هل هناك محاوالت جادة وجدية أصاًل؟ ... هل نحن أمام محاولة من حماس لكسب و  ا 
المزيد من الوقت بعد أن بلغ سيف الحصار المصري حد األعناق؟ ... هل هي محاولة من السلطة وفتح 

للشعب  مهمة كيري، التي ال تبشر بحل مرض  ” انكشاف“للتلويح بورقة حماس بعد أن الحت بوادر 
 الفلسطيني وحركته الوطنية؟ ... ما الذي يجري حقًا، وكيف يمكن قراءة الموقف؟

من منظور الفريقين المنقسمين والمصطرعين، لم تعد المصالحة الوطنية، قيمة استراتيجية بذاتها، وهدفًا 
المصالحة من من حولنا ... ” تطورات اإلقليم”و” توازنات القوى“ينبغي الوصول إليه بصرف النظر عن 

 .يمكن اللجوء إليها تلويحًا أو حتى تجسيدًا، إن اقتضت الضرورة ذلك” ورقة“وجهة نظر الفريقين، مجرد 
عندما كانت حماس في أوج انتشائها بالربيع العربي وثوراته وصعود اإلخوان إلى سدة الحكم في مصر وعدد 

ات الحركة التي كانت تنتظر استتباب الحكم من الدول العربية، لم تكن المصالحة قضية تتصدر سلم أولوي
” إلخوان مصر، وما يمكن أن يتولد عنه من تداعيات ومفاعيل على الساحة الفلسطينية الداخلية وتوازناتها

... أما عند انقلب المشهد رأسًا على عقب بعد الثالثين من يونيو/ حزيران الفائت، فقد اختلفت الصورة 
 .حماس، طوق نجاة للخروج من كثير  من األزمات واالستعصاءاتوالمشهد، وباتت المصالحة ل

فتح في المقابل، لعبت مثل هذا الدور، قبل الربيع العربي وبعده ... اليوم، تريد الحركة أن تستثمر في أزمة 
تفاحة “حماس، وتستفيد من تراجع مكانة وشعبية إخوان المنطقة ومصر بخاصة، وهي تنتظر حتى تنضج 

لوحدها عن الشجرة .... لكن كما أن السلطة وفتح، لم تكونا بالهشاشة التي توقعتها حماس  وتسقط” حماس
المتحمسة ألصداء الربيع العربي وارتداداته، فإن حماس بدورها ليست من الهشاشة بحيث تسقط لقمة صائغة 

للحظة انهيار ثم أن فتح نفسها، أو تيارا من داخلها، بدأ يدرك أو يتحسب ” ... الكبير“في فم فتح 
ّم وقبول أفكار كيري ومبادرته، فأخذت  المفاوضات، لحظة الحقيقة واالستحقاق، أو لحظة القبول بتجّرع السل

 .تفكر بان المصالحة، أو التلويح بها يمكن أن يخدم غرضًا تكتيكيًا كذلك
ين فتح وحماس ليست لم تتوقف، وقنوات التواصل ب” التقريب بين المذاهب الفلسطينية“على أية حال، جهود 

مسدودة، والطرفان ليسا بحاجة لوسيط أو وسطاء، هذه المرحلة وّلت منذ زمن ... وعندما تصبح المصالحة 
عند الفريقين، سينطلق قطارها بسرعة أعلى من سرعة القطار الياباني الحديث ” مصلحة تكتيكية مشتركة“
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م، إنه ما لم تتوفر النّية الحقيقية لدى الفريقين ... لقد أظهرت تجارب الوساطة وجهود الوسطاء ومبادراته
 .، فإن المصالحة لن تحدث أبداً ”الهدنة”المحتربين للتهدئة و

اآلن، وموضوعيًا، يبدو أن األفق الفلسطيني ملحّمل باحتمال كهذا: التقاء المصالح ... حماس في مأزق 
م فيصبح أكثر استعصاًء من مأزق حماس، شديد، وفتح في مأزق ال يقل شدة، وقد يتفاقم في قادمات األيا

وقد يكتشف الطرفان فجأة مصلحتهما المشتركة في المصالحة، حينها سنرى ما لم يكن يخطر على بال أي 
 منا.

9/1/4112الدستور، عم ان،   
 

 هل يعد  كيري، وأبو مازن، ونتنياهو لمفاجأة سياسية؟ .65
 ايتان هابر

القيادة السياسية واالمنية "مؤشرات مشجعة". فمن المريح لهم أن درج الناس على أن يتجاهلوا ما يسمى في 
يكون هكذا هو الحال. فهم يصورون عالمهم بألوان وردية أو سوداء و"المؤشرات المشجعة" تخرب لهم 
الصورة. ومن يطيب له أن يخرب توقعه أو أمنيته؟ قصة منسية من الماضي الضائع: عشية "حرب الغفران" 

معلومة، بعضها على االقل كان يمكن ان تصنف ضمن "المؤشرات المشجعة". ولكن  100كان هناك نحو 
قادة تلك االيام حبذوا تجاهلها. فـ "المؤشرات المشجعة" التي جاءت من مصر ومن سورية لم تتطابق 

لذي وآراءهم، فالقوا بها الى سلة القمامة. وبعد الحرب هم انفسهم القي بهم الى سلة قمامة التاريخ. ما ا
يعنينا؟ الزيارة االخيرة لوزير الخارجية األميركي، جون كيري. الفرضية الدارجة في اوساط اولئك الذين ال 
يعرفون شيئا واولئك الذين يتظاهرون بانهم يعرفون هي أن كيري سيفشل في المكان الذي فشل فيه دزينة من 

يفشل؟ ماذا سيحصل اذا جمع ذات صباح  اسالفه. فهذا منطقي جدا في صورة الوضع الحالي. وماذا إذا لم
او في واحد من ايام االسبوع التالية المستشار االعالمي لرئيس الوزراء الصحافيين، رئيس الوزراء يقف مع 
كيري او بدونه خلف المنصة او أن يقرر براك اوباما ان تخرج البشرى من واشنطن ودفعة واحدة تسقط 

ة، كل شيء حسب الناظر؟ أنتم تدورون لسانكم االن وتقولون: ال علينا السماء مع بشائر طيبة او سيئ
يمكن. فرجاء سجلوا أمامكم: ممكن. لماذا؟ فهل أحد ما من ماليين االسرائيليين وعشرات ماليين المصريين 
كان يعرف عن نية الرئيس السادات زيارة اسرائيل؟ وفضال عن تسريب واحد لشمعون شيفر عندنا، من كان 

فاق اوسلو الذي كان يحاك في الظالم؟ الزعماء السياسيون يحبون المفاجأة. فهل كيري، ابو يعرف عن ات
 مازن، ونتنياهو يعدون لنا مفاجأة؟

 :هاكم بضع مؤشرات مشجعة أن نعم
موقف نتنياهو من المستوطنات يختلف تماما عن سلفيه، شامير وبيغن. كم سنة وهو رئيس وزراء؟ وكم . 7

؟ هل رآه احد يرقص مع كتاب توراة في كنيس في "المناطق"؟ هل هو الذي وعد مرة زار المستوطنات
"بالكثير من الون موريه"؟ صحيح أنه في عهده اتسعت المستوطنات وبنيت المنازل، ولكن من المشوق ان 
نفحص وان نقارن مع البناء في المستوطنات في عهد حكم حزب العمل. هل يذكر احد ما مستوطنة في 

 " قامت في عهد نتنياهو؟"المناطق
كيري تجول هنا كثيرا. ال يستثمر وزير الخارجية األميركي كل هذا القدر من وقته من أجل ال شيء.  .4

يبحثون عن مؤيدين: كيري زار االردن والسعودية كي يجند التأييد. التأييد لماذا بالضبط؟ لتربية االسماك في 
 از؟البحر الميت، على حد قول احد ما في التلف
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صمت نسبي لرئيس الوزراء: نتنياهو يرى في التلفاز بيته االول، وهو يظهر فيه في كل مناسبة. في  .0
االيام االخيرة خفض نسبة ظهوره ونبرته الحماسية. وهو يبحث كيف يتملص من المناسبات التي يمكن طرح 

 االسئلة عليه في نهايتها. فماذا سيقول؟ الحقيقة؟ أم سيكذب؟
دة المستوطنين من نتنياهو يمكن أن نصفه "اشتبه به واشتبه به" وهم، اكثر من االخرين، موقف قا .1

ينتبهون الى انه ال يتحدث اال عن بناء في القدس ومحيطها ويكتفي بكلمات جميلة فقط عن "بالد اسرائيل 
 .الكاملة". يمكن أن نفهم المستوطنين: فمن اكتوى بشارون يحذر من نتنياهو

التي تخرج من مكتب رئيس الوزراء تشير الى نشاط كبير جدا مع كيري، عن كيري. والسياسي الرسائل  .5
الخبير ال يزرع أمال عابثا لدى وسيط ككيري بالده ستحاسب من ضلله. فاألميركيون مستعدون ان يحتملوا 

 .كل شيء إال االكاذيب
تب الكثير في االيام القادمة. هذه بالطبع مؤشرات مشجعة ايجابا. عن المؤشرات المشجعة سلبا سيك

 .وسيطيب المساء، أو ال يطيب
4/7/4071"يديعوت"،   
9/1/4112ا يام، رام هللا،   
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