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  ط للقضاع على حركة حماس وتسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينيةالجيل المصري يخط"رويترز":  .1
 اإلخوانياسمين صالح: قال مسؤولون أمنيون كبار في مصر لرويترز إنه بعد سحق جماعة  -القاهرة 

المسلمين في الداخل فإن السلطة الحاكمة في مصر التي يدعمها الجيش تخطط إلضعاف حركة المقاومة 
 التي تدير قطاع غزة.)حماس(  اإلسالمية

وقال أربعة مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين إن الهدف الذي يشير المسؤولون إلى أن تحقيقه قد يستغرق عدة 
الشعبية المناهضة لحماس في  األنشطةسنوات يتضمن العمل مع حركة فتح خصم حماس السياسي ودعم 

 غزة.
تضييق الخناق على اقتصاد غزة من خالل محمد مرسي اتجه ل اإلسالميومنذ أن عزل الجيش الرئيس 

نفق التي كانت تستخدم في تهريب الغذاء والسيارات واألسلحة  0011البالغ عددها  األنفاقتدمير معظم 
 .إسرائيليإلى القطاع الذي يعاني من حصار 

 إلضعافوقال مسؤولون أمنيون إن رجال مخابرات يخططون بمساعدة نشطاء وخصوم سياسيين لحماس 
بعد اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس  0112اقية الحركة التي سيطرت على غزة في عام مصد

 الفلسطيني محمود عباس.
ووفقا لما يقوله مسؤولون مصريون تواجه حماس مقاومة متنامية من جانب نشطاء سينظمون احتجاجات 

. وتخطط 0100الربيع العربي في عام  مماثلة لتلك التي شهدتها مصر وأدت إلى سقوط رئيسين منذ بداية
 القاهرة لدعم مثل هذه االحتجاجات.
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وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "غزة هي التالية." وأضاف "ال 
في مصر دون وضع نهاية له في غزة الواقعة على حدودنا." وعندما  اإلخوانيمكننا أن نتحرر من إرهاب 

  تالحق المخابرات المصرية حماس االن قال مسؤول أمني ثان "سوف يتتي يومهم."سئل لماذا ال
وقال مسؤولون إنه حتى االن كانت االتصاالت بين مصر وفتح قاصرة على مناقشة سبل مساعدة فتح 

حماس. وامتنعوا عن ذكر أسماء الفلسطينيين المشاركين في تلك المناقشات أو اعطاء تفاصيل  إلضعاف
 د االجتماعات التي عقدت.بشتن عد

ونفى مسؤول كبير بحركة فتح في الضفة الغربية المحتلة وجود أي مؤامرة لالطاحة بحماس. وقال "يوجد 
غضب كبير في غزة. الشعب يعاني لكن االحتجاج ليس سهال. ال يمكن أن نتمل أن تختفي حماس غدا." 

ننا نعلم أيضا أنه توجد جماعات مسلحة وقال مصدر أمني مصري آخر "نعلم أن حماس قوية ومسلحة لك
أخرى في غزة ليست على عالقة طيبة مع حماس ويمكن استخدامها في مواجهة حماس." وقال المصدر 
ذا لم تتمكن حكومة سواء كانت مسلحة  "كل ما يريده الناس هو الطعام والشراب وأن تتوفر لهم حياة كريمة وا 

 يها في نهاية االمر."أم ال من توفير ذلك فإن الناس ستثور عل
ويتمل مسؤولون مصريون أن تقلب حمالت حماس على خصومها المائدة على قيادة الحركة. وقال المسؤول 
األمني المصري "من المؤكد أن العالم لن يقف ساكنا ويسمح لحماس بقتل فلسطينيين. سوف يتدخل أحد 

" لكن المسؤولين يسلمون أيضا بتن الخطة الشرارة االولى. إطالقنعمل على  اآلنما." وأضاف "لكن حتى 
 قد تستغرق عدة سنوات على االرجح.

المصرية بعد تهميشها في أعقاب سقوط  األمنوتعكس خطة إضعاف حماس الثقة التي تجددت لدى قوات 
مصممين على القضاء  اآلنالكبار  األمن. وأصبح مسؤولو 0100نظام الرئيس حسني مبارك في عام 

 قضاء مبرما داخل مصر وخارجها. سالمييناإلعلى خصومهم 
وأن )أعضاء( االخوان ارهابيون وال يمكن ألي بلد أن  اإلخوان"نعرف أن حماس هي  األمنيوقال المسؤول 

 فيه." إرهابيينيتطور مع وجود 
 هنية رئيس حكومة غزة المقالة مرارا منذ يوليو تموز ان حركته تركز فقط على عدوها اللدود إسماعيلوقال 

 اسرائيل وليس لها وجود مسلح في مصر.
المصري الذي طلب عدم نشر اسمه رفض تصريحاته وقال "يمكن لقادة حماس أن  األمنيغير أن المسؤول 

نما على المخابرات  يقولوا ما يريدون عن دورهم في سيناء." وأضاف "نحن ال نعتمد في تقديراتنا عليهم وا 
 والمعلومات."

 51/5/0254وكالة رويترز لألنباع، 
 

 كيري ال تقبل اتفاق اإلطار الذي عرضه الفلسطينية القيادة :عبد ربه .1
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس أن : محمد يونس –رام هللا 

نه ين  على القيادة الفلسطينية ال تقبل اتفاق اإلطار الذي عرضه وزير الخارجية األميركي جون كيري أل
إقامة دولة فلسطينية بال معابر أو حدود أو عاصمة، مع بقاء الكتل االستيطانية غير المحددة، واالعتراف 

 بإسرائيل دولة يهودية.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من قادة منظمة التحرير الفلسطينية، إن اتفاق اإلطار المقترح 

ية إسرائيل، وبقاء السيطرة اإلسرائيلية على الحدود والمعابر، وبقاء يقوم على: االعتراف الفلسطيني بيهود
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العملية السياسية تصطدم "وأضاف أن  االستيطان، والسيطرة اإلسرائيلية على األجواء واالتصاالت وغيرها.
صرار حكومة إسرائيل على جملة من االشتراطات التي يعرفون  بحائط مسدود، حائط االستيطان والتوسع، وا 

. "ال قيادة فلسطينية في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ومعها الشعب الفلسطيني، يمكن أن تقبل بها أن
وتابع أن إسرائيل تريد إقامة جدار في األغوار شبيه بالجدار القائم حاليًا غرب الضفة، كما تريد إبقاء الكتل 

مطالبة "واعتبر أن  وأنها تتوسع يوميًا.االستيطانية التي ال يعرف حتى الوسيط األميركي مساحتها وحجمها 
إسرائيل لنا باالعتراف بدولة يهودية يعني مطالبتنا بإلغاء روايتنا التاريخية وتبّني الرواية التاريخية اإلسرائيلية 

. وقال إن القدس بتكملها تلقى المصير ذاته، مصير الضم واستمرار "عن دولة ال نعرف حتى حدودها
 ."ي دولة )فلسطينية( يقصدون؟ دولة بال حدود وال معابر وال عاصمةأ"التهويد. وتساءل: 

وأكد عبد ربه أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أوكلت للجنتها السياسية الشروع في التحضير إلى انضمام 
فلسطين إلى المنظمات الدولية. وقال إن اللجنة التي يترأسها، شرعت في التحضير لالنضمام إلى 

ت الدولية من دون أن يحدد موعدًا لذلك. وأضاف أن على الفلسطينيين االنضمام إلى المنظمات المنظما
 الدولية والبحث عن راعي دولي للعملية السياسية بعد فشل الراعي األميركي.

إن قرار القيادة الفلسطينية باستئناف التوجه "الصينية  "شينخوا"وكان مصدر فلسطيني مطلع قال لوكالة 
، مشيرًا "المتحدة سيتم الشروع في تنفيذه فور انتهاء مهلة مفاوضات التسوية الجارية برعاية أميركيةلألمم 

 إلى نيسان )أبريل( المقبل.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد إن األميركيين واإلسرائيليين يتوافقون على نقطتين هما: 

ول الفلسطينيين بيهودية إسرائيل يعني قبول الرواية التاريخية يهودية إسرائيل والالجئين. وأضاف أن قب
الالهوتية اإلسرائيلية، والتخلي عن حقوق الالجئين وعن حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وتابع أن 
رؤية الجانب األميركي لحل مشكلة الالجئين تقوم على اقتراحات الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون في 

تن العودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية، والتوطين في أماكن وجودهم الحالية، أو في دولة ثالثة. وقال إن ش
 إسرائيل ال تعترف بمسؤوليتها عن قضية الالجئين، وأنها تلقي بها على المجتمع الدولي.

16/1/1014، الحياة، لندن  
 
يران تسعى للدخول على الخط باتت عربية "إطار كيري"بشأن  المفاوضات: القدس العربي .9  فلسطينية وا 

د عوض: تشهد الحلبة السياسية الفلسطينية كّمًا من المعلومات المسربة من هنا وهناك، إال أن يول -رام هللا 
السائد بتن الدور السعودي بات حاضرا في صناعة القرار برام هللا، وذلك في ظل السعي العربي إلنجاح 

يكي جون كيري لبلورة اتفاق إطار بشتن قضايا الحل النهائي مع إسرائيل، جهود وزير الخارجية األمر 
وتفويت الفرصة على مساعي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلفشال جهود اإلدارة األمريكية بإنهاء 

 الصراع بالمنطقة.
الخاسر األكبر من فشل جهود  وعلى ضوء اقتناع القيادة الفلسطينية، ومن أمامها وخلفها الدول العربية بتن

كيري واإلنسحاب األمريكي من ملف عملية السالم، هم الفلسطينيون، تلقى الرئيس محمود عباس إتصاالت 
عديدة في الفترة الماضية من الرياض بشتن بلورة موقف عربي مشترك بشتن ما تطرحه اإلدارة األمريكية من 

ئي وخاصة في الملف األمني والحدود للدولة الفلسطينية أفكار للوصول لحلول بشتن قضايا الوضع النها
 المنتظرة وملف القدس والالجئين.
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ويدور في األروقة السياسية الفلسطينية أن الملك السعودي أجرى عدة اتصاالت سرية مع عباس خالل 
اسي جراء الفترة الماضية في إطار التحرك العربي لدفع جهود كيري لألمام بشتن ضرورة إحداث اختراق سي

المفاوضات التي جرى استئنافها بنهاية تموز/يوليو الماضي برعاية أمريكية، وذلك على كون أن الرياض 
تدفع باتجاه تمرير مقترحات اتفاق اإلطار التي طرحها كيري على الجانب الفلسطيني، والتي تتعلق باألمن 

 والحدود والقدس والالجئين.
السعودية مع عباس تتتي في إطار محاولة الرياض مناقشة  تصاالتاالووفق مصادر فلسطينية فإن تكثيف 

المقترحات األمريكية مع عباس، بهدف الوصول معه لصيغ توافقية تتماشى مع المطالب الفلسطينية 
 والعربية، في ملف المفاوضات مع إسرائيل.

ض لها من السعودية من وحسب ما يدور خلف الكواليس فإن عباس مازال يقاوم الضغوط الكبيرة التي يتعر 
أجل القبول بالمقترحات األمريكية ضمن البحث عن صيغة إبداعية في الحلول التوافقية بشتن ملف األمن 

 والحدود والقدس والالجئين على حد قول المصادر. 
وعلى ضوء الضغوط الهائلة التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية سواء من واشنطن أو الدول العربية 

دة لجهود اإلدارة األمريكية بشتن الوصول التفاق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين يدور الحديث بتن المسان
إيران دخلت على الخط للتخفيف من الضغوط على رام هللا، وذلك من خالل إمكانية توجيه دعوة لعباس 

 لزيارة طهران.
دمة دعوة إلى عباس لزيارتها، إلجراء ووفق مصادر فلسطينية فإن طهران ستوجه خالل األيام القليلة القا

محادثات حول تطورات األوضاع في المنطقة والملفات والقضايا الشائكة على ساحتها، وعلى رأسها القضية 
وحسب المصادر فإن دعوة عباس لطهران تتتي في إطار السعي  الفلسطينية، والعالقات بين الجانبين.

لتي تشهدها المنطقة، وعقب زيارة وزير الخارجية اإليراني في األيام اإليراني للتدخل في التحركات السياسية ا
 الماضية للبنان والعراق واألردن.

16/1/1014، القدس العربي، لندن  
 

 المساعدات لليرموك إيصالمنظمة التحرير تبحث سبل  .4
س، خالل مؤتمر قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، أم :نائل موسى -رام هللا 

صحفي نظمته اللجنة التنفيذية لإلفصاح عن موقفها إزاء التطورات على صعيد المفاوضات السلمية مع 
حكومة نتنياهو برعاية أميركية وبشان المستجدات في مخيم اليرموك في سوريا وقال فيه عبد ربه ان إسرائيل 

 دفعت المفاوضات الى حائط مسدود.
اليرموك" بسوريا سيبقى على راس اهتمام القيادة حتى تنتهي حالة بطولة والفداء "د ربه ان مخيم القال عبو 

الحصار والتجويع التي يتعرض لها شعبنا المكافح والصامد في المخيم ودعا عبد ربه اإلطراف المعنية لفتح 
خراج الحاالت الصعبة منه، والى إزالة  كل العوائق ممر آمن إلدخال المساعدات اإلنسانية الى المخيم وا 

 ووقف كل األعمال العسكرية وسحب المظاهر المسلحة من المخيم ومحيطه.
وقال عبد ربه ينبغي تحييد المخيمات وعدم اقحامها في هذا النزاع الداخلي، نحن مع وحدة سوريا ومع تقدم 

هويته وأمن وديمقراطية الشعب السوري الذي وقفت أجياله ونظامه منذ النكبة مع شعبنا للحفاظ على 
 وقضيته الوطنية.
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وقال عبد ربه: أجرينا ونجري اتصاالت مع المجتمع الدولي بما فيه الواليات والمتحدة واالتحاد االوربي وفي 
 المقدمة االمم المتحدة لرفع الحصار عن المخيم وايصال المساعدات اإلنسانية الغذائية والطبية.

اليرموك والمخيمات عموما عن ساحة الصراع ورفع ودعا عبد ربه األطراف في سوريا إلى إبعاد مخيم 
الحصار الظالم الذي يكتوي بناره عشرات اآلالف ممن أصروا على البقاء في المخيم ألنهم يرفضون تهجيرا 

 آخر، غير العودة إلى وطنهم.
16/1/1014، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 "لمستوطنة "أريئيل عريقات يحتج على زيارة السفير التشيكي .5

بعث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات امس األربعاء، إلى منسقة الشؤون الخارجية 
في االتحاد األوروبي كاثرين أشتون رسالة احتجاج على زيارة سفير دولة التشيك في تل أبيب إلى مستوطنة 

 "أريئيل" المقامة على أراضي مغتصبة من محافظتي سلفيت وقلقيلية.
عريقات، "إن زيارة السفير تنسف جهود االتحاد األوروبي التي بذلت مؤخرا لدعم عملية السالم والحل وقال 

وأوضح أن زيارة السفير التشيكي تمت بعد يوم  ".6311القائم على أساس الدولتين والقائم على حدود عام 
وحدة سكنية  40ما فيها وحدة سكنية استيطانية جديدة، ب 6400واحد من إعالن إسرائيل بناء أكثر من 

 جديدة في "أريئيل".
16/1/1014، المستقبل، بيروت  

 
 1019ألف قضية خالل عام  91: أنجزنا في غزة النائب العام .6

ألف قضية من الجنح والجنايات أمام المحاكم  91أعلن النائب العام د.إسماعيل جبر، أن نيابته أودعت 
بعدما فتحت النيابة فيها التحقيقات واستمعت ألقوال ألف حكم تم إنجازها  12المختصة وحصلت على 

 الشهود، وأعدت لوائح االتهام أمام المحاكم حسب التهم الموجه، وقدمت االستئنافات والطعون.
ألف شكوى  61وأشار جبر في بيان مكتوب وصل لـ"فلسطين أون الين" نسخة عنه، إلى استقبال أكثر من 

لكترونية بهدف تسهيل إجراءات المواطنين، وتزويد المحاكم ألصحاب ألف قضية ا 40وأرشفة ما يزيد عن 
ونوه إلى إنهاء كافة التحقيقات بجرائم القتل الواقعة عام  السوابق القضائية للتشدد في العقوبة وردع الجناة.

  بعدما أودعت القضايا أمام المحاكم وأعدت مسارح تمثيل المجرمين لجرائمهم. 1069
لجان مع الجهات المختصة لحل قضايا المواطنين الذين غرر بهم وتم  8قامت بتشكيل وأفصح أن نيابته 

وقدر إجمالي  من أموالهم المهدورة. %12النصب عليهم، مفيدًا بتن لجنة )ع.د( استعاد فيها المواطنون 
م النظر مليون دوالر أمريكي، داعيًا كافة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعد 16قضايا النصب بنحو 

 إلى الربح المغري دون معرفة مصادره ووسائله.
15/1/1014، فلسطين أون الين  

 
 الضميري يصف المقاومة المسلحة بر "البلطجة والزعرنة" .7

وصف الناطق باسم األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام هللا، المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد : رام هللا
وقال الضميري خالل لقائه بمجموعة من الصحفيين في نابلس  والزعرنة". االحتالل الصهيوني بـ "البلطجة

اليوم األربعاء: "ملعب العنف والبلطجة والزعرنة ملعب "إسرائيلي" يريدون سحب الشعب الفلسطيني إليه 
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 ودعا الضميري في المقابل إلى ممارسة المقاومة الشعبية السلمية ألنهم يتقنون اللعب فيه"، على حد وصفه.
 التي زعم أنها تجلب تعاطف العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني.

15/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 المستوطنين نلن يبقى مستوطن واحد في حال رفعت الحماية العسكرية ع "اشتية:  .8
تشكل  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن إسرائيل تحاول التركيز على قضايا ال: جنين

عناصر من الحل النهائي مثل األغوار الفلسطينية وقضية الدولة اليهودية لتجنب الخوض في قضايا مثل 
وأضاف اشتية، خالل كلمة له في  الالجئين والقدس والحدود التي تعتبر أساس التوصل الى حل أو عدمه.

ستيطانية أصبحت في جيبها، الجامعة العربية األميركية في جنين، 'إن إسرائيل تتصرف وكتن الكتل اال
رغم أن أحًدا لم  1000تحت االفتراض أن األمر ورد في محددات كلينتون في محادثات كامب ديفيد عام 

 يوافق على ذلك في حينه'.
وأشار إلى أن ما قاله وزير الجيش اإلسرائيلي موشية يعالون بحق وزير الخارجية األميركي جون كيري 

ألرض من استيطان وقتل واعتقال واجتياح، وبين اشتية أن المسؤول عن ذلك يعكس سياسة حكومته على ا
وقال اشتية: إنه في حال رفعت الحماية العسكرية عن  هو الحكومة االسرائيلية بتكملها وليس الوزير وحده.

ن االحتالل يحمي مشروع االستيطان  المستوطنين فإنه لن يبقى مستوطن واحد في األرض الفلسطينية، وا 
 يوفر له ما يلزم ويستمر بحراسة الجدار وتعزيز الكتل االستيطانية، بهدف ترسيخ االمر الواقع.و 

من جانب آخر دعا اشتية حركة حماس للموافقة على اجراء االنتخابات، وقال: إن حماس تتحدث عن 
ج المصالحة اآلن من منطلق ضعف نتيجة مجريات األحداث في مصر، مضيفا 'إن حماس تريد أن تخر 

 من العزلة المفروضة عليها ورغم ذلك نود للمصالحة أن تتم'.
15/1/1014، وكالة النباع والمعلومات الفلسطينية )وفا(  

 
 "إسرائيل"عتقل خليتين لحماس تعتزم تنفيذ عمليات تفجيرية داخل اموقع "واال" العبري: "أمن السلطة"  .3

سطينية، صباح اليوم األربعاء، قولها أنها تمكنت نقل موقع "واال" العبري، عن مصادر أمنية فل: بيبأ تل
األسبوع الماضي من إحباط محاولتين لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل. حيث أكدت مصادر أمنية إسرائيلية 

ووفقا للمصادر الفلسطينية فإن قوات األمن التابعة للسلطة وعلى رأسها جهاز  تلك التقارير للموقع ذاته.
خليتين لحماس تعتزم تنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، حيث تم اعتقال األولى  األمن الوقائي قد اعتقل

 في بيت لحم والثانية في الخليل وكانت تخطط لتفجير سيارة مفخخة.
وأشار الموقع إلى أن أجهزة أمن السلطة، تمكنت في السنوات األخيرة األجهزة األمنية الفلسطينية من احباط 

 إسرائيلية بما في ذلك أهداف الختطاف جنود ومستوطنين.لعدة هجمات ضد أهداف 
وقال الموقع "إن النجاحات األخيرة التي تحققها قوات األمن الفلسطينية يتتي في وقت تتآكل فيها قوتها 
وقدراتها األمنية خالل األشهر األخيرة داخل المخيمات". وقال قيادي في فتح للموقع أن األشهر األخيرة 

في نسبة الحوادث الجنائية ونادرا ما يدخل مسؤولون أمنيون فلسطينيون لتلك المخيمات شهدت ارتفاعا 
 بسبب تنامي االضطرابات ضد السلطة.
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وقال مسؤول عسكري إسرائيلي أنه في ظل التراجع الكبير في أداء أجهزة أمن السلطة قامت قوات األمن 
يا من حماس لتنفيذها، حيث اعتقلت إسرائيل اإلسرائيلية بإحباط غالبية الهجمات التي كانت تخطط خال

 .1061خالل عام  1200فلسطيني، مقارنة بـ  9900خالل العام الماضي نحو 
وتابع: "إذا أوقف الجيش عمليات االعتقال اليومية فإننا سنكون أمام موجة من العمليات ضد أهداف 

 إسرائيلية".
16/1/1014، القدس، القدس  

 
 سنوات جراع كثرة العوائق اإلسرائيلية 6إلى  االقتصاديري إلنعال تمديد خطة ك: محمد مصطفى .10

وليد عوض: أكد الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون اإلقتصادية أمس  - رام هللا
جرى ’ بخطة كيري اإلقتصادية‘األربعاء بتن الخطة األمريكية إلنعاش اإلقتصاد الفلسطيني والمعروفة 

سنوات ، وذلك بسبب استحالة تنفيذها في الفترة التي  1سنوات الى  9على تمديد فترة تنفيذها من التوافق 
 كانت محددة لها جراء كثرة العوائق اإلسرائيلية. 

وخطة كيري اإلقتصادية تقوم على جلب استثمارات خاصة بنحو أربعة مليارات دوالر، وتهدف إلى تحقيق 
، وخفض البطالة من %40ثالث سنوات، ورفع معدل األجور بنسبة  على مدى %20نمو اقتصادي بنسبة 

قد تكون غير مناسبة لعدة اعتبارات، أهمها المعيقات ‘، وهي أرقام قال مصطفى %8حاليا إلى  %14نحو 
اإلسرائيلية، وأيضا إمكانيات البلد على تنفيذ مثل هكذا برنامج، ومدى تتثيرها على مستوى اإلقراض من 

 ’.ت التضخم، والقضايا األخرى ذات العالقة بالبعدين النقدي والماليالبنوك ومعدال
16/1/1014، القدس العربي، لندن  

 
 10الضرفة وغرزة ضرمن قرارهرا اسرتيعاب  عمرل لفلسرطينيي مرنح تأشريراتبتشررع  ي: قطرفلسطينالسفير ال .11

 ألف
رعت منذ بداية العام وليد عوض: أكدت مصادر فلسطينية رسمية أمس األربعاء بتن قطر ش -رام هللا 

الجاري بمنح تتشيرات عمل لعشرات الفلسطينيين ضمن مكرمة األمير القطري باستيعاب عشرين ألف 
فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة في غضون ثالثة أعوام في سوق العمل القطري للتخفيف من نسبة 

 البطالة في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.
ن في قطر، منير غنام، األربعاء أن الدوحة وافقت رسميا على استقدام عشرات وأكد سفير دولة فلسطي

الفلسطينيين للعمل في شركات القطاع الخا  منذ مطلع العام الجاري، وأن العمل جاِر على استقدام المزيد 
 من خالل التنسيق بين البلدين، وذلك وفق تصريح صحافي صادر عن مركز اإلعالم الحكومي الفلسطيني.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد هللا أمس األربعاء أن وزير الداخلية الفلسطيني الدكتور 
سعيد أبو علي بحث مع نظيره القطري مؤخرا في الدوحة آلية منح الفلسطينيين تتشيرة الدخول لقطر، مؤكدا 

  عمل للخريجين، وفتح األسواق أمام تعمل ضمن أولوياتها على الحد من البطالة وخلق فر ‘بتن حكومته 
 ’.البضائع الفلسطينية، بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة

16/1/1014، القدس العربي، لندن  
 

 السلطة الفلسطينية تحّذر من حرب دينية .11
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حذرت السلطة الفلسطينية أمس، من مغبة إشعال فتيل حرب دينية في المنطقة، وذلك عقب إشعال 
أنهم مستوطنون، النار في مسجد في الضفة الغربية. وندد وزير األوقاف والشؤون الدينية  مجهولين، يعتقد

في السلطة الفلسطينية محمود الهباش، بإشعال النيران في مدخل مسجد بلدة ديراستيا بسلفيت شمال الضفة 
لشعب عمل عنصري يعّبر عن اضطهاد ديني صريح ضد ا"الغربية، معتبرًا أن ما جرى بحق المسجد 

 ."الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه وينذر بحرب دينية شاملة في المنطقة
16/1/1014، االخبار، بيروت  

 
 الفلسطيني حماس: تصريحات القاهرة ضد قطاع غزة اعتراف بالتدخل بشأننا الداخلي .19

ســيين األربعــاء إن تصــريحات مســئولين أمنيــين ودبلوما قالــت حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس: صــفا –غــزة 
مصريين ضد قطاع غزة "خطيرة وتمثل أول اعتراف رسمي مصري حول تورط القاهرة في الملـف الفلسـطيني 

 الداخلي".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحركة سـامي أبـو زهـري فـي تصـريح صـحفي وصـل وكالـة "صـفا" نسـخة عنـه 

فـي قطـاع غـزة، و"تحـاول تغطيـة  اليوم أن التصريحات تكشف سعي القاهرة لتـدمير قـوى المقاومـة الفلسـطينية
ممارساتها ضد قوى المقاومة من خالل عمليات قلب الحقائق ونشر األكاذيـب عـن حركـة حمـاس"، علـى حـد 

وكـــان أربعــة مســـئولين أمنيـــين ودبلوماســيين مصـــريين بــارزين قـــالوا لرويتـــرز أمــس الثالثـــاء إن القـــاهرة  قولــه.
رها بكــل الطــرق، وســتتعاون مــع حركــة فــتح لتحقيــق ســتعمل علــى تصــفية حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة وتــدمي

 ذلك وستدعم كل أحداث الفوضى بالقطاع.
ولفــت أبــو زهــري إلــى أن حــديث المســئولين المصــريين يمثــل "دلــياًل إضــافًيا حــول تــورط بعــض الجهــات مــن 

 حركة فتح في هذا المخطط".
ألولـــى أن تتفـــرا األطـــراف العربيـــة وأكـــد أن "محاولـــة إســـقاط قـــوى المقاومـــة هـــي مجـــرد أوهـــام"، مضـــيًفا أن "ا

 لتسخير إمكاناتها ضد االحتالل اإلسرائيلي". 

 15/1/1014، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 منية مصرية ببث الفوضى في غزةأوفيديوهات تثبت تورط جهات  وثائقالبردويل:  .14
وهات تؤكـد تـورط جهـات كشف القيادي في حركـة حمـاس صـالح البردويـل إن لـدى حركتـه وثـائق وفيـدي :غزة

 أمنية مصرية بمحاولة بث الفوضى في قطاع غزة.
وقال البردويل خالل لقاء على قناة األقصى الفضائية، مساء األربعاء "لدينا وثائق تقول ذلك ولدينا اشخا  
ضبطوا وهم يعملوان على نوع من أنواع بث الفوضى في قطاع غزة مرتبطون بجهات أمنية مصرية"موضحا 

عنا عن بث تقارير والفيديوهات بعد اتصاالت مع الجانب المصري، لكننا في الوقـت المناسـب سـنعرض "تراج
هذه الوثائق التي تـدل علـى ان هنـاك عبـث فـي الـداخل الفلسـطيني وهنـاك تـدخل سـافر وهـم يتهمونـا بالتـدخل 

 ونحن ال نتدخل".
 16/1/1014وكالة سما اإلخبارية، 

 
 

 ناشلح لبري: أمن لبنان هو أمن .15
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الفلسطينية رمضان عبدهللا شلح بعد لقائه رئيس المجلس النيابي  "حركة الجهاد اإلسالمي"قال األمين العام لـ 
تجدات في المنطقة، وأكدنا ضرورة أن ننتبه جميعًا في لبنان وفلسـطين والمنطقـة تناولنا آخر المس"نبيه بري: 

ع الفــتن، وشــددنا علــى أهميــة اســتقرار لبنــان إلــى مــا يحــاك ضــد هــذه األمــة مــن مــؤامرات لجرهــا إلــى مســتنق
والحفاظ على أمنه، وعلى دور العامل الفلسطيني وتجنيـب المخيمـات الفلسـطينية أي مشـاكل أو عوامـل عـدم 

أمــن لبنــان هــو أمننــا، كمــا أن أمــن فلســطين ومســتقبلها يهمــان لبنــان والشــعب "، مؤكــدًا أن "اســتقرار فــي لبنــان
 ."ميعاً اللبناني كما يهمان العرب ج

اللقاء كان إيجابيًا، ومهمًا بالنسبة إلينا، وسمعنا تتكيـدًا وتطمينـات مـن الـرئيس بـري حـول "ولفت شلح إلى أن 
أهمية العامل الفلسطيني في تتكيد استقرار لبنـان وأمنـه، ودعـم لبنـان حـق الشـعب الفلسـطيني وصـموده داخـل 

صهيونية ومحـاوالت تهويـد القـدس وكـل مـا يتعـرض األرض المحتلة، والتصدي لكل المحاوالت االستيطانية ال
له الشعب الفلسطيني من إجراءات تعسفية إسرائيلية ومخططات مرتقبة لحرمانه فـي الشـتات حـق العـودة إلـى 

 ."وطنه فلسطين

 16/1/1014، الحياة، لندن
 

 مسؤولية تسميم أجواع المصالحة عباسحماس تحمل  .16
حماس" إقدام أجهزة أمن فتح في الضفة على حملـة اعتقـاالت واسـعة انتقدت حركة المقاومة اإلسالمية ": غزة

 طالت طلبة الجامعات وقيادات وا عالميين.
وقالــت الحركــة إنــه "فــي الوقــت الــذي تقــدم فيــه حمــاس والحكومــة الفلســطينية فــي غــزة يوميــًا مرونــة عاليــة فــي 

مواقـف دولـة رئـيس الـوزراء إسـماعيل التعامل مـع فـتح وقياداتهـا ومؤسسـاتها، وتجلـى ذلـك عمليـًا فـي قـرارات و 
هنيــة األخيــرة والمتعلقــة بانطالقــة حركــة فــتحق وملــف المعتقلــينق وعــودة مــن غــادروا غــزة مــن فــتح علــى خلفيــة 

نهــاء أي احتقــان داخلــيق وخلــق بــذلك أجــواء إيجابيــة ثمنتهــا كــل الفصــائل وأبــو مــازن  1001أحــداث عــام  وا 
وكـذلك العشـرات مـن  ألمنيـة باختطـاف الطالـب "محمـود عصـيدة"،شخصيًا وكل أبناء شعبنا، قامـت األجهـزة ا

طالق النـار مباشـرة علـى المجاهـد والمحـرر "عثمـان القواسـمي"  أبناء المدينة وأبناء الضفة وأنصار الحركةق وا 
(، 6-62وحملت حماس في تصريح صحفي للناطق باسـمها فـوزي برهـوم اليـوم األربعـاء ) من مدينة الخليل.
مـــازن تحديــدًا المســـئولية الكاملـــة عــن كـــل هــذه االختطافـــات واالعتــداءاتق وتســـميم األجـــواء  حركــة فـــتح وأبــو

وقــال برهــوم:  وتعكيرهــاق والعمــل علــى إفشــال كــل المبــادرات التــي قــدمتها حمــاس مــن أجــل تحقيــق المصــالحة.
الضــفة "إن تــزامن هــذه الهجمــة الشرســة علــى حمــاس مــع تغــول االحــتالل عليهــا وعلــى أنصــارها وأهلنــا فــي 

واستهداف المقاومة وقياداتها؛ مؤشر خطيـر ودليـل علـى التنسـيق العـالي والمشـترك بينهمـا فـي االسـتمرار فـي 
 تصفية الحركة واستئصال مقاومة شعبنا".

 15/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فتح تطالب قيادة حماس بإجابة واضحة وموقف واحد من المصالحة .17
طالبــت حركــة فــتح، قيــادة حمــاس، بإجابــة واضــحة، وموقــف واحــد مــن المصــالحة  :دةالحيــاة الجديــ -رام هللا 

نهــــاء االنقســــام، والكــــف عمــــا ســـــمته "المنــــاورة وخــــداع شــــعبنا الفلســــطيني بتصــــريحات وبيانـــــات  الوطنيــــة، وا 
 متناقضة".
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وأكــدت فــتح فــي بيــان صــدر عــن مفوضــية اإلعــالم والثقافــة، امــس، أنهــا بانتظــار جــواب رســمي مــن رئــيس 
لمكتــب السياســي لحركــة حمــاس خالــد مشــعل، والقيــادي إســماعيل هنيــة، والوفــاء بوعــديهما للــرئيس محمـــود ا

عباس، وعضو اللجنة المركزية مسؤول ملف المصالحة عـزام األحمـد، بـتن يـردا بموقـف واضـح وصـريح مـن 
توقيـع عليـه فـي القـاهرة موضوع تشكيل حكومة التوافق الوطني واالنتخابات، والتنفيذ الفعلي المباشر لمـا تـم ال

وقـــال البيـــان: "نســـمع كـــل يـــوم تصـــريحات متناقضـــة مـــن جـــيش النـــاطقين لحمـــاس، لكنـــا ال نتمنـــى  والدوحـــة.
 اعتبارهــا الــرد الحقيقــي، إال إذا صــمتت قيــادة حمــاس التــي وعــدتنا بــالرد الرســمي الــذي لــم يصــلنا حتــى اآلن".

عـا حـول موضـوع المصـالحة، وأنهـا بانتظـار الجـواب وشدد بيان الحركة على أن فتح تريد جوابا واضحا وقاط
 الرسمي الذي وعد به مشعل وهنية حسب االتفاق.

 16/1/1014، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الرشق: خيارات كيري مؤامرة على حق العودة .18
حّذر عـّزت الّرشـق عضـو المكتـب السياسـي لحركـة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس مـن خطـورة التسـاوق : بيروت

التجـــاوب مـــع مـــا ســـّرب مـــن خيـــارات وضـــعها كيـــري أمـــام المفـــاوض الفلســـطيني بخصـــو  حـــّل قضـــية  أو
 الاّلجئين والتي ليس بينها حق العودة.

(: "إنَّ فحوى خيارات كيري التي سّربت تعدُّ مؤامرة كبرى على 6-62وقال الّرشق في تصريح صحفي اليوم )
دة"،  مشـّددًا علـى أنَّ جمـاهير شـعبنا فـي فلسـطين وخارجهـا أحد ثوابت القضية الفلسطينية، أال وهو حق العـو 

وأضـاف: "إنَّ أحـدًا   لن تقبل بتّي خيار سواء كان توطينًا أو استيعابًا أو هجرة أو عـودة محـدودة أو تعويضـًا.
وجهــة  فلســطينيًا كــان أم عربيــًا ال يمكــن أن يقبــل بهــذه الخيــارات، واصــفًا إّياهــا بـــ "المريبــة والمنحــازة" و"تتبنــى

 نظرة االحتالل الصهيوني".
وأّكد الّرشق أنَّ حـق عـودة الالجئـين الفلسـطينيين إلـى مـدنهم وقـراهم التـي هّجـروا منهـا حـق مقـّدس غيـر قابـل 
للتنـــازل أو التفـــاوض أو التفـــريط، وأنَّ أيَّ حلـــول جزئيـــة أو مرحليـــة ال تتضـــّمن اإلقـــرار الصـــريح بحـــق عـــودة 

رفوضة ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني، داعيًا الفصائل والقوى الفلسطينية كافة الاّلجئين كل الاّلجئين تعّد م
إلــى ضــرورة تبّنــي موقــف موّحــد ضــد مــا يــرّوج لــه كيــري مــن خطــة اإلطــار التــي تهــدف إلــى تصــفية القضــية 

 الفلسطينية بصمت.

 15/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وخروج المسلحين منه ةفي سوري حماس تدعو إلى رفع الحصار عن مخيم اليرموك .13
دعت حركة حماس األربعاء، إلى رفع الحصار فورًا عن مخيم اليرمـوك، فـي سـوريا الـذي  :ـ يو بي اي-غزة 

ـــرين بالغـــذاء والـــدواء ومقّومـــات الحيـــاة،  مطالبـــة و يقطنـــه الجئـــين فلســـطينيين، وفـــتح خـــطم إغـــاثي يمـــّد المحاصو
 منه. المسلحين الذين يتحصنون بالمخيم بالخروج

نـــدعو المنظمـــات الحقوقيـــة واإلنســـانية وعلـــى رأســـها األمـــم المتحـــدة والمؤسســـات   "وقالـــت حمـــاس فـــي بيـــان
المنضــوية تحتهــا وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســالمي إلــى تحّمــل مســؤولياتهم فــي إنقــاذ أرواح 

دخال  المسـاعدات الالزمـة قبـل أن يحصـد المدنيين، والتحّرك العاجل لفك الحصار المفروض على المخيم، وا 
 ."الجوع والمرض مزيدًا من األطفال والنساء والمرضى
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، مشــددة علــى أنَّ "أصــبحوا ضــحيَّة صــراع أ قحمــوا فيــه، وأصــابتهم نيرانــه وتداعياتــه"وأشــارت إلــى أن الالجئــين 
سوريا أو في غيرها من سواء في  –مسؤولية حمايتهم، وفك الحصار عنهم، وتوفير الحياة الحّرة الكريمة لهم "

سالميًا ودوليا –البلدان التي لجتوا أو ه جروا إليها   ."مسؤولية مشتركة فلسطينيًا وعربيًا وا 
ضرورة تحييد الالجئين الفلسطينيين في سوريا وعدم إقحامهم في أتون الصراع الدائر فيها، فهـم "وأكدت على 

ودعــت  ."تطّلعــون إلــى العــودة لــديارهم التــي هّجــروا منهــاليســوا طرفــًا فيــه ولــن يكونــوا، وســيبقون علــى الــدوام ي
بشكل عاجل حاملي السالح الموجـودين فـي مخـيم اليرمـوك إلـى الخـروج منـه إنقـاذًا لحيـاة أكثـر مـن خمسـين "

ألفـــًا مـــن المـــدنيين، وحقنـــًا لـــدماء وأرواح األهـــالي مـــن النســـاء واألطفـــال والمرضـــى واســـتجابة للجهـــود المكثفـــة 
 ."ء أزمة المخيمالمبذولة إلنها

ولفتت إلى أنها بذلت جهودًا متواصلة ومكثّفة مـع كـل األطـراف المعنيـة إلنهـاء أزمـة مخـيم اليرمـوك، وإليجـاد 
 مخرج عاجل ينقذ حياة وأرواح الاّلجئين الفلسطينيين فيه، وأن هذه الجهود ال تزال مستمرة .

 16/1/1014، القدس العربي، لندن
 

 فوق أجواع غزة " رض جو"أقاط طائرة بصاروخ الجهاد اإلسالمي حاولت إس .10
ــة، : زهيــر أنــدراوس -الناصــرة  ، صــباح أمــس ’ريشــيت بيــت‘قالــت اإلذاعــة اإلســرائيلّية الرســمّية باللغــة العبرّي

األربعــاء، نقــاًل عــن محافــل أمنّيــة واســعة اإلطــالع فــي تــل أبيــب، قالــت إّن الدولــة العبرّيــة باتــت تشــعر بــالقلق 
 ام فصائل فلسطينية في غزة صواريخ أرض جو ضد سالح الجو اإلسرائيلّي.جراء محاولة استخد

ونقلـــت اإلذاعـــة عـــن مصـــادر فلســـطينّية لـــم تســـمها قولهـــا إّن ســـرايا القـــدس، الجنـــاح العســـكري لحركـــة الجهـــاد 
اإلســالمي فــي قطــاع غــزة حاولــت إطــالق صــاروه أرض جــو باتجــاه طــائرة إســرائيلية األســبوع الماضــي وأن 

 اءت بالفشل. المحاولة ب
في السياق ذاته، قالت صحيفة هآرتس العبرّية، أمس األربعاء، إّن األوساط األمنية اإلسرائيلية باتت قلقة من 
اســتمرار تهريــب الســالح إلــى قطــاع غــزة عبــر الحــدود المصــرية، ووفًقــا لتقــديرات األجهــزة األمنّيــة فــي الدولــة 

اآلن فــي تهريــب الســالح ويــتم اســتخدام جرافــات صــغيرة لنقــل نفًقــا يعمــل  610العبرّيــة فإّنــه يوجــد مــا يقــارب 
وبحســب التقــديرات األمنّيــة عينهــا باتــت تــل أبيــب متوجّســة مــن إمكانيــة امــتالك حركــة  الســالح عبــر األنفــاق.

حماس لصواريخ مضادة للطائرات حيث تؤكد هذه األوساط أن حمـاس تلقـت خـالل األشـهر األخيـرة ومـا بعـد 
ن الصواريخ بعيـدة المـدى، وكـذلك صـواريخ مضـادة للـدروع متطـورة قـادرة علـى إحـداث الحرب كميات كبيرة م

 تدمير في الدبابات اإلسرائيلية. 
 16/1/1014، القدس العربي، لندن

 
 في لبنان وطني حكومة وفاقبتشكيل : نأمل العرداتأبو  .11

تحـي ابـو العـردات، عــن أعـرب أمـين سـر حركـة فـتح وفصـائل منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي لبنـان فصـيدا: 
امله في ان تؤدي االشارات االيجابية التي اتت على المستوى االقليمي لكافة الـدول المهتمـة بلبنـان مـن اجـل 

 تشكيل حكومة وفاق وطني، الى تشكيل هذه الحكومة قريبا.
ائل وقــــال ابــــو العــــردات خــــالل لقــــاء تكريمــــي اقامــــه الــــدكتور عبــــد الــــرحمن البــــزري لمســــؤولي القــــوى والفصــــ

 .االفلسطينية الوطنية واالسالمية في منزله في صيد
 16/1/1014، المستقبل، بيروت
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 الرَّد على االعتداعات الصهيونيةب ابتكار أساليب جديدةأبناع الضفة إلى يدعو  بدرانحسام  .11

المتحــّدث باســم حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس حســام بــدران فــي تصــريح صــحفي بثــه المكتــب : قــال غــزة
(: "فــي جريمــة صــهيونية جديــدة قــام المســتوطنون بــإحراق مــدخل مســجد 6-62عالمــي لحمــاس األربعــاء )اإل

علــي بــن أبــي طالــب قــرب نــابلس وكتبــوا شــعارات تحريضــية عنصــرية ضــد العــرب". مبّيًنــا أّنــه مــا كــان يجــرؤ 
سـلطة وأجهزتهـا األمنيـة ء المستوطنون على دخول قرانا ومناطقنا لوال المالحقات األمنية التي تقوم بها الالهؤ 

 ضد أبناء المقاومة في مدن الضفة المحتلة.
ودعا القيادي في حماس أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة إلى ابتكار أساليب جديدة في الـدفاع عـن أنفسـهم 

 في وجه عربدة المستوطنين. مشيًدا بدور أهل قصرة الذي تصّدوا للمستوطنين قبل أيام.
 15/1/1014، عالمالمركز الفلسطيني لإل

 
 جسرا للوصول إلى المناصب العليا في حماس": الكتلة اإلسالمية بالجامعات تعّد الشاباك" .19

كشفت مؤسسة "التضامن" لحقوق اإلنسـان، إن جهـاز األمـن الـداخلي الصـهيوني المعـروف اختصـارا : رام هللا
هــر مــدى خطــورة "الكتلــة اإلســالمية" باســم "شــاباك" قــّدم مــؤخرا للقضــاء العســكري الصــهيوني، دراســة أمنيــة تظ

 الذراع الطالبي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في الجامعات الفلسطينية.
وأشــارت المؤسســة إلــى أن الدراســة التــي جــاءت تحــت عنــوان "الكتلــة اإلســالمية.. دراســة وتقــديرات الخطــورة" 

س فـي دراسـات الشـرق األوسـط ودراسـات أعدتها مختصة عرفتها الدراسة باسم )علمة( تحمـل شـهادة بكـالوريو 
سنة، في جهاز األمن العام الصهيوني  69اللغة العربية من الجامعة العبرية في القدس، وصاحبة خبرة لمدة 

 قسم إحباط األعمال "اإلرهابية". -
وأوضحت معـدة الدراسـة، إن المختصـة التـي أشـرفت علـى الدراسـة، شـغلت عـدة مناصـب مـن بينهـا المسـئولة 

، ومسؤولة أيضا عن نشاطات 1069 -1001حباط العمليات الفلسطينية في منطقة الخليل بين عامي عن إ
 .1061-1060"حماس" الطالبية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية بين عامي 

وجـــاء فـــي الدراســـة أن تجـــارب الماضـــي، أظهـــرت أن المناصـــب الهامـــة فـــي "الكتلـــة اإلســـالمية" تعتبـــر جســـرا 
مناصب العليا في حركة "حماس" بعد االنتهـاء مـن التعلـيم الجـامعي، كمـا تشـكل الكتلـة موقعـًا للوصول إلى ال

 هاما لتجنيد النشطاء العسكريين التابعين لـ "حماس".
، حيث تدلل الوثائق 6381وبّينت أن "الكتلة اإلسالمية" تعتبر مركزا لقوة "حماس" منذ انطالقتها أواخر العام 

كــة بخصـــو  النشــاطات اإلســـالمية فــي الجامعـــات، علــى أنهـــا تشــكل إحـــدى المواقـــع المتعلقــة بسياســـة الحر 
الهامة التي مكنت "حماس" من تحقيق نموها السريع، ولذلك تم اإلعالن عن الكتلة كاتحاد محظور في العام 

1000. 
طرة علــى وذكــرت الدراســة أن "الكتلــة اإلســالمية" فــي الجامعــات تشــارك فــي االنتخابــات الطالبيــة بهــدف الســي

 مجلس الطلبة، األمر الذي يضمن لها السيطرة على مواقع مفصلية والقدرة على التتثير على جمهور الطلبة.
وعن طريقة عملها، أظهرت الدراسـة أن "الكتلـة اإلسـالمية" تقـدم الـدعم بتشـكاله المختلفـة لجمهـور الطلبـة مـن 

والمسـاعدة فـي الســكن ومـا شــابه، إضـافة لتنفيــذ خـالل المسـاعدات الماليــة للمحتـاجين والمســاعدة فـي الدراســة 
 نشاطات اجتماعية وا عالمية أخرى كالمؤتمرات والمحاضرات.
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وأظهــرت الدراســة أن لــدى "الكتلــة اإلســالمية" عــدة لجــان تعمــل داخــل كــل جامعــة تكــون مســؤولة عــن مجمــل 
التربويـــة، اللجنـــة اإلعالميـــة، األنشـــطة، ومـــن بـــين هـــذه اللجـــان: اللجنـــة االجتماعيـــة، اللجنـــة الثقافيـــة، اللجنـــة 

وجاء في الدراسة إنه "بخالف الماضـي، يالحـظ اليـوم أن نشـطاء الكتلـة ال يخشـون مـن القيـام  اللجنة المالية.
بنشاطاتهم المكشوفة حتى لو كانت تلك النشاطات مرتبطة بحماس بشكل مباشر، وهذا المنحى كان واضـحًا 

 1061فـــي أرجـــاء الضـــفة خـــالل عمليـــة عـــامود الســـحاب عـــام  خـــالل المظـــاهرات التـــي قادهـــا نشـــطاء الكتلـــة
)العدوان الصهيوني على غزة(، وفي إطار نشاطات الكتلـة خـالل فتـرات االنتخابـات فالدعايـة تكـون مكشـوفة 
وتحظى بالمساندة وبصورة علنية من كبار نشطاء حماس، وأعضاء المجلس التشريعي عن "حماس" دون أي 

 خوف أو وجل".
ــــ كمـــا زعمـــت ال ـــة اإلســـالمية" عملـــت كمركـــز مهـــم لتجنيـــد نشـــطاء الجنـــاح العســـكري التـــابع ل دراســـة أن "الكتل

"حماس" ففي السنوات األخيـرة وخاصـة خـالل انتفاضـة األقصـى، تـم تجنيـد الكثيـر مـن نشـطاء الكتلـة للجنـاح 
 ت.العسكري وعمل بعضهم كقادة كبار لهذا الجناح وبرز دور هؤالء في التخطيط وتنفيذ العمليا

 1001واستحضــرت معــدة الدراســة عــددا مــن العمليــات الفدائيــة التــي خرجــت مــن مدينــة الخليــل خــالل عــامي 
قتلى(، والعملية التفجيرية في البـا  فـي مدينـة حيفـا  4كعملية اقتحام مستوطنة ادورا التي أوقعت ) 1009و

ميع من نفذوا هـذه العمليـات هـم صهاينة(، وأن ج 1قتلى(، وعملية القدس التي أدلت لمقتل ) 1التي أوقعت )
نشطاء في "الكتلة اإلسالمية"، مثل طارق دوفش منفـذ عمليـة "ادورا" الـذي كـان مسـؤول للكتلـة اإلسـالمية فـي 

وأشــارت الدراســة إلــى بعــض قــادة "حمــاس" السياســيين والعســكريين اليــوم كــانوا فــي  جامعــة بوليتكنــك الخليــل.
الشـيخ صــالح العــاروري المبعــد اليــوم إلـى تركيــا، والــذي يشــغل موقعــا السـابق نشــطاء فــي "الكتلــة اإلســالمية" ك

ـــ "حمــاس" وقــد بــدأ العــاروري طريقــه فــي الحركــة كناشــط فــي الكتلــة فــي جامعــة  هامــا فــي المكتــب السياســي ل
الخليل خالل تسعينيات القـرن الماضـي، وعمـل كمسـئول للكتلـة فـي الجامعـة، ومـع مـرور الوقـت أقـام الجنـاح 

ابع لـــ "حمــاس" فــي منطقــة الضــفة الغربيــة، وارتكــز فــي بداياتــه علــى نشــطاء كبــار فــي الكتلــة فــي العسـكري التــ
وخلصــت الدراسـة إلــى أن هنــاك أهميــة كبيـرة لضــرب وتعميــق مكافحـة "الكتلــة اإلســالمية" فــي  جامعـة الخليــل.

جنـاح تجنيـد  جامعات الضـفة مـن أجـل المـس بقـدرة "حمـاس" علـى ترتيـب صـفوفها وزيـادة قوتهـا كونهـا تعتبـر
ــا للحركــة، ورافعــة مركزيــة لبنــاء قوتهــا فــي الضــفة الغربيــة، "ويعتبــر نشــطاء الكتلــة األكثــر جاهزيــة لتحمــل  مهمًّ
المخاطر، وأكثر جرأة فـي نشـاطاتهم، علـى ضـوء كـونهم فـي الجيـل المناسـب وعـديمي المسـؤولية مـن الناحيـة 

 العائلية واالقتصادية" بحسب تعبير الدراسة.
ى أنــه "مــن خــالل تجــارب الماضــي فــإن نشــطاء الكتلــة الــذين بــدأوا طــريقهم التنظيمــي فــي أروقــة واســتدلت علــ

الجامعـــة، انـــدمجوا بســـرعة فـــي نشـــاطات حمـــاس فـــي المنطقـــة، وفـــي جـــزء مـــن الحـــاالت انـــدمجوا بالنشـــاطات 
علــى مــدار العســكرية، ســواء كــانوا فــي الحلقــة المنفــذة أو الموجهــة، وكــانوا ضــالعين فــي تنفيــذ عمليــات قاســية 

 السنين".

 15/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ترفض "مقترحات كيري" الفلسطينية الوطنيةو  اليسارية القوى .14
نظمـــت القـــوى اليســـارية والوطنيـــة اليـــوم االربعـــاء، وقفـــة احتجاجيـــة ضـــد زيـــارة وزيـــر  :مهنـــد العـــدم -رام هللا 

ق اإلطــار الــذي يــدعو اليــه، وذلــك علــى دوار ميــدان الخارجيــة االمريكيــة جــون كيــري المرتقبــة للمنطقــة واتفــا
 الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام هللا.
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وقالـــت عضـــو المكتـــب السياســـي للجبهـــة الشـــعبية خالـــدة جـــرار فـــي حـــديث مـــع القـــدس دوت كـــوم، ان الوقفـــة 
موقف القوى  االحتجاجية تتتي لمطالبة القيادة الفلسطينية باالنسحاب من المفاوضات الجارية، واالعالن عن

الوطنية الرافض لكل مقترحات "كيري"، مضيفة ان حق العودة اساسي ال يمكن التنازل عنه، والبديل عن كل 
 المتحدة لتطبيق القرارات الدولية، وتفعيل المقاومة على االرض. األمم إلىهذه المفاوضات هو نقل الملف 

قـيس عبـد الكـريم فـي حـديث مـع القـدس دوت كـوم وقال نائب أمين عـام الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين 
"ان خطة كيري مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني التي تستثني حقوق الشعب الفلسطيني االساسية خاصة 

 حقوق الالجئين".
وعــن موقــف اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، قــال حســين الشــيخ عضــو اللجنــة المركزيــة بالحركــة، أنهــا قــررت 

 أمـــامالمتحـــدة  األمـــمتوصـــية للـــرئيس عبـــاس بضـــرورة ان يــتم التوجـــه الـــى مؤسســـات  رفـــع األخيـــرباجتماعهــا 
 باالستيطان االحتالل بالقدس والضفة. إسرائيلواستمرار  اإلسرائيليالتعنت 

 16/1/1014، القدس، القدس
 

 للذهاب بعيدًا في شأن المفاوضات مستعدونليبرمان:  .52
سرائيلية أفيغـدور ليبرمـان أن فـي اإلمكـان الـربط بـين المواقـف اعتبر وزير الخارجية اإل: يو بي أي -إسرائيل 

األميركية واإلسرائيلية في شتن مقترحات وزير الخارجيـة األميركـي جـون كيـري حـول اتفـاق إطـار لمفاوضـات 
 بين إسرائيل والفلسطينيين.

منهــا اليــوم: وقــال ليبرمــان، الموجــود فــي جنيــف، فــي مقابلــة أجرتهــا معــه صــحيفة "معــاريف" ونشــرت مقــاطع 
"يبدو أنه في اإلمكان الربط بين المواقف األميركية ومواقفنا"، وأن "إسرائيل مستعدة للذهاب بعيدًا، لكن مفتاح 

 ذلك هو الترتيبات األمنية".
وأضــاف ليبرمــان أن "األمــر الواضــح هــو أنــه مــن أي مكــان انســحبنا منــه، دخــل اإليرانيــون إليــه، ولــذلك فــإن 

 ي األمر األساسي".الترتيبات األمنية ه
ــدفاع اإلســرائيلي موشــيه يعلــون، والتــي كشــفت عنهــا  وتــتتي أقــوال ليبرمــان متناقضــة مــع تصــريحات وزيــر ال
صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" أمــس، إذ هــاجم فيهــا كيــري ووصــفه بتنــه "موســوس ومســيحاني" فــي مــا يتعلــق 

 .بجهود الوزير األميركي لدفع المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين
 11/1/5112، الحياة، لندن

 
 مع الميركيين في المواضيع الجوهرية خالفاتهناك  :داني دانون .51

أكد نائب وزير الدفاع داني دانون أن ما جرى هو في الواقع بداية مواجهة جديدة مع الواليات : حلمي موسى
وضـع إعطـاء عالمـات لكيـري أو المتحدة. وقال دانون للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي "إنني لست في م

ليعلــون، ولكــن فــي المواضــيع الجوهريــة هنــاك خــالف مــع األميــركيين ويجــب قــول ذلــك". وأضــاف إنــه "مــن 
الجائز أننا سنضطر قريبًا لقول أمـور ال تحـب الواليـات المتحـدة سـماعها". وشـدد دانـون علـى رفـض إسـرائيل 

مؤكـــدًا أن "أقـــوااًل كهـــذه تطلـــق مـــن كـــل االتجاهـــات، أو التنـــازل عـــن غـــور األردن،  76العـــودة إلـــى حـــدود الــــ
 وبحسب رأيي يجب تظهير الخالفات وعدم طمسها".

ووجهت عضـو الكنيسـت ميـري ريغـف مـن الليكـود رسـالة تتييـد ليعلـون قالـت فيهـا "بـودي تتييـدك علـى أقوالـك 
ـــر الخارجيـــة جـــون الشـــجاعة والصـــائبة بشـــتن المفاوضـــات اإلســـرائيلية الفلســـطينية وتحديـــدًا حـــول تـــدخل وز  ي
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كيري... وتحديدًا في هذه اللحظة التي تتساقط عليك فيها سهام مسـمومة، اختـرت أن أقـول لـك إن فعلـك هـو 
 إشارة تحذير".

 11/1/5112، السفير، بيروت
 

 وروبييهددون بر"وقف" العالقة مع االتحاد ال  سرائيليونإدبلوماسيون  .52
ديبلوماسـيون اسـرائيليون بــ"التخلي عـن العالقـات مـع االتحـاد هدد مسـؤولون و : آمال شحادة -القدس المحتلة 

 االوروبي"، في حال فرضت مقاطعة اوروبية على اسرائيل.
واعلنوا ان خطواتهم االولى ستكون بنقل السلع االسرائيلية الى دول تحتاجها في الشرق، كدول اوروبا الشرقية 

 ين.وروسيا ودول االتحاد السوفياتي سابقًا والهند والص
ويتتي هذا الموقف في وقت تواصل فيه اوروبا تهديد إسرائيل بمقاطعة منتجاتها مـن المسـتوطنات، وفـي ظـل 
الجهد األوروبي الضاغط على الواليات المتحدة، وفي حال فشل المفاوضات التي يمكن أن يؤدي فشلها الى 

 مقاطعة أوروبية حقيقية.
يين ســـابقين وحـــاليين فـــي وزارة الخارجيـــة يدرســـون خيـــارات وذكـــرت مصـــادر اعالميـــة اســـرائيلية ان ديبلوماســـ

نهم وجهوا رسائل تحـذير الـى الـدول األوروبيـة بـتن  لتسويق منتجات المستوطنات في أسواق عالمية أخرى، وا 
 إسرائيل هي من ستقاطعهم.

م يعلمــون ووفــق صــحيفة "معــاريف"، أعــد الديبلوماســيون خطــة لبيــع هــذه المنتجــات اإلســرائيلية، بالتتكيــد انهــ
 بوجود الكثير من دول العالم، التي تحتاج إلى هـذه البضـائع ويمكـن أن تشـتريها لتقـديرها قيمتهـا االقتصـادية.
وتابعت الصحيفة: "تدرك إسرائيل انه في حال فشل المفاوضات التي يقودها وزير الخارجية جون كيري، فإن 

ندها لن تقاطع اوروبـا منتجـات المسـتوطنات فقـط، بـل العالقات مع االتحاد األوروبي ستبدأ بالتدهور فورًا، ع
 ستتم مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.

 11/1/5112، الحياة، لندن
 

 يعالون صرح بصوت عال عن أفكار نتنياهو": الليكود"مسؤول في  .52
ياهو، صب مسؤول في حزب الليكود اإلسرائيلي، الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتن: كفاح زبون - رام هللا

األميركية، التي اشتعلت بعد وصف وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشيه  -الزيت على نار السجاالت اإلسرائيلية 
، ورد البيــت األبــيض بوصــف تلــك التصــريحات "المهــووس"يعــالون، وزيــر الخارجيــة األميركــي جــون كيــري بـــ

يعــالون صــرح بصــوت عــال عــن " . وقــال المســؤول، الــذي لــم يكشــف عــن اســمه، إن"الجارحــة وغيــر مقبولــة"بـــ
. وأضـاف المسـؤول، بعـد سـاعات مـن تقـديم يعـالون اعتـذارا رسـميا لكيـري فـي محاولـة الحتـواء "أفكار نتنياهو
وزير الدفاع اإلسرائيلي، قال بصوت عال ما كـان يريـد نتنيـاهو أن يقولـه، وربمـا وصـل نتنيـاهو "العاصفة أن 

إذا مـا اسـتمعت إلـى رجـال نتنيـاهو فـي المكتـب، سـتفهم روح مـا ". وتابع: "إلى نهاية صبره )من جهود كيري(
 . "قاله موشيه يعالون: كيري عبء علينا

 11/1/5112، الشرق الوسط، لندن
 

 رسميا لمجموعة االبحاث االوروبية "سيرن" " تنضمسرائيل"إ .52
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، إلــى مجموعــة ذكــر تقريــر اخبــاري أن إســرائيل انضــمت رســميا اليــوم االربعــاء :القــدس دوت كــوم -تــل ابيــب
 االبحاث العلمية االوروبية "سيرن" التي تشغل مسّرع الجزيئات الكبير في جنيف.

وذكرت االذاعة االسرائيلية أن وزير الخارجية افيجدور ليبرمان، ورئيسة االكاديمية الوطنية االسـرائيلية للعلـوم 
 هذا المسرع. البروفسور روت ارنون، حضروا حفل رفع العلم االسرائيلي في مقر تشغيل

وكانت دول االتحاد االوروبي قد صادقت باالجماع الشهر الماضـي علـى ضـم اسـرائيل الـى هـذه المجموعـة، 
يذكر ان اسرائيل هي اول دولة غير عضو في االتحاد االوروبي تحظى بهذه  بعد فترة اختبار استمر سنتين.

 المكانة.
 12/1/5112، القدس، القدس

 
 هزت أركان الشرطة اإلسرائيلية رشاوين قضية لكشف ع: اأحرونوتيديعوت  .01

ســمحت الرقابــة اإلســرائيلية صــباح الخمــيس بنشــر تفاصــيل قضــية رشــاوى : ترجمــة صــفا  –القــدس المحتلــة 
أطاحت بقادة كبار في الشرطة اإلسرائيلية مؤخًرا، حيث قام قسم التحقيقات في الشـرطة بـالتحقيق مـع ضـباط 

 الحاخام اإلسرائيلي المعروف ياشياهو فينتو على مدار السنوات الماضية .كبار فيها بتهمة تلقي رشاوى من 
ــا يتركــز مــع مســئول الوحــدة  وذكــرت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" العبريــة صــباح الخمــيس أن التحقيــق حالًي

" منشـــيه 344الخاصـــة المســـئولة عـــن مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة والفســـاد فـــي الشـــرطة اإلســـرائيلية "الهـــاف 
فتــت إلــى أن الشــرطة اصــطدمت خــالل تحقيقاتهــا مــع محققــي مكتــب التحقيقــات الفــدرالي األمريكــي ول أربيــب.

FBI  وادعت األخيرة أنها تعرضت للتشويش على عملها أثناء التحقيق مع أحد أعضـاء الكـونجرس ويـدعى ،
 "مايكل جريم" المتورط بالقضية وذلك عبر رجال أعمال إسرائيليين.

 11/1/5112، ية )صفا(وكالة الصحافة الفلسطين
 

 صواريخ أطلقت صوب عسقالن خمسةتسقط  "القبة الحديدية" :أحرونوت يديعوت .01
زعمت مصادر عبريـة أن خمسـة صـواريخ أطلقـت فجـر اليـوم الخمـيس مـن قطـاع غـزة : صفا -لقدس المحتلة

 .34باتجاه مدينة عسقالن جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
رنـــوت" العبريــة علـــى موقعهــا اإللكترونـــي إن القبــة الحديديـــة تمكنــت مـــن إســـقاط وقالــت صـــحيفة "يــديعوت أح

 الصواريخ من دون وقوع إصابات أو أضرار.
وأشـارت إلـى أن صـافرات اإلنــذار دوت فـي المدينـة، فيمــا قامـت قـوات إسـرائيلية باعمــال التمشـيط للتتكيـد مــن 

 سقوط صواريخ في أماكن مفتوحة بالمدينة.
 11/1/5112، لفلسطينية )صفا(وكالة الصحافة ا

 
 مصر حسم قبل إجرائهعلى الدستور في : االستفتاع أحرونوتيديعوت  .05

ذكــرت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" اإلســرائيلية، أن نتــائج االســتفتاء علــى الدســتور الجديــد فــي مصــر كانــت 
 "محسومة"ق قبل ذهاب الناخبين إلى صناديق االقتراع.

الـــدفاع المصـــري الفريـــق أول عبـــد الفتـــاح السيســـي للفـــوز باالنتخابـــات وأضـــافت الصـــحيفة، أن فـــر  وزيـــر 
الرئاسية باتت كبيرة جدا بعد إجراء االستفتاءق الـذي كـان اسـتفتاء علـى شـعبيتهق ولـيس اسـتفتاء علـى الدسـتور 

 الجديد.
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 11/1/5112، الشرق، الدوحة
 

 رموكاستشهاد ثالثة الجئين فلسطينيين جوًعا بمخيم الي"مجموعة العمل":  .99
استشـهد ثالثـة الجئـين فلسـطينيين األربعـاء جوًعـا جـراء الحصـار المفـروض علـى مخـيم اليرمـوك فـي : دمشـق

 على التوالي. 681العاصمة السورية دمشق لليوم 
وقالــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــي بيــان صــحفي الخمــيس إن المســنة مــريم عبــد الــرحيم 

استشـهدوا نتيجـة نقـ  التغذيـة والجفـاف والرعايـة الطبيـة فـي مخـيم اليرمـوك  وتيسير الطباع وريم عبد العزيز
 المحاصر.

وأشارت إلى أن الموت جوًعا ما يزال يحصد أرواح أبناء المخيم نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش 
 جفاف.ضحية بسبب نق  الغذاء والت 26النظامي والجبهة الشعبية القيادة العامة، ما أدى إلى سقوط 

وأفادت باعتقال كل من أيمـن السـعدي ومجـد صـالح مـن قبـل األمـن السـوري، وهمـا مـن أبنـاء مخـيم العائـدين 
بحماة، فيما أفـرج عـن الشـاب نضـال أحمـد الحـاج يحيـى مـن سـكان مخـيم العائـدين بحمـ ، بعـد اعتقـال دام 

 يوًما. 49
16/1/1014وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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إن مـــا يســـمى "جماعـــات  62/6/1064 األربعـــاءقالـــت مؤسســـة األقصـــى للوقـــف والتـــراث فـــي بيـــان لهـــا يـــوم 
الهيكل" المزعوم تحـاول جاهـدة تـذويت خرافـة "الهيكـل" فـي الحيـاة اليوميـة واالجتماعيـة لكافـة شـرائح المجتمـع 

المــيالد لألطفــال  وأعيــادالمناســبات المختلفــة مثــل زيــارات العرســان اليهــود  إقامــة، وذلــك مــن خــالل يلياإلســرائ
 الهيكل كما جرى خالل اليومين الماضيين. بتسطورةبهدف ربطهم 

مسـتوطنا وعنصـر مخـابرات اقتحمـوا األقصـى صـباح يـوم  41أن  إلىجانب ذلك لفتت مؤسسة األقصى  إلى
المغاربــة وقــاموا بجولــة فــي أرجائــه وســط حراســة مشــددة مــن قــوات شــرطة االحــتالل مــن جهــة بــاب  األربعــاء

والوحدات الخاصة، فيما نوهت المؤسسة الى انه وخالل اليوم اعتقلـت قـوات االحـتالل الطالـب فـي مصـاطب 
 مركــز "القشــلة " للتحقيــق معــه، كمــا قــام عناصــر مــن الشــرطة بجولــة علــى إلــىالعلــم هيــثم أبــو ميــزر واقتادتــه 

وفـي  جميع حلقات مصاطب العلم ودققوا بهويات طالبها وتعمـدوا اسـتفزازهم واالسـتهزاء بهـم وبوجـودهم فيهـا.
ــــت مــــا يســــمى "منظمــــات الهيكــــل" المزعــــوم عــــن اقتحامهــــا  ــــك أعلن ــــوم غــــد الخمــــيس  لألقصــــىغضــــون ذل ي

مناســـبات الدينيـــة المتداخلـــة مـــع ال إحـــدىوذلـــك تزامنـــا مـــع يطلقـــون عليـــه " طـــو بشـــبت" وهـــي  61/6/1064
مداخل/بــدايات رأس الســنة العبريــة، وهــذه المناســبة تــرتبط ارتباطــا مباشــرا مــع بعــض تعــاليم الشــريعة اليهوديــة 
ويتم خاللها زرع عدد مـن األشـجار والثمـار الخاصـة بهـذه المناسـبة، وتحـاول جماعـات الهيكـل المزعـوم ربـط 

 هذه المناسبة ببناء الهيكل المزعوم.
15/1/1014مؤسسة القصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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نــّددت هيئــات مقدســية باالعتــداء الــذي شــّنته جماعــة مــن المســتوطنين اليهــود فجــر األربعــاء : القــدس المحتلــة
فيت شمال الضفة الغربية المحتلة، معتبـرًة أن مثـل هـذه االعتـداءات تمثّـل (، على مسجد في مدينة سل6|62)

 "انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة ولحرمة المقدسات".
وقالــت "الهيئــة اإلســالمية المســيحية لنصــرة القــدس" فــي بيــان صــحفي تلقتــه "قــدس بــرس"، "إن هــذا االعتــداء 

هاكــًا صــارخًا لحريــة العبــادة مثلمــا يشــكل انتهاكــًا صــريحًا يشــكل خرقــًا فاضــحًا للقــانون الــدولي اإلنســاني وانت
اللتزامــات إســرائيل بوصــفها القــوة القائمــة بــاالحتالل فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك 
من وجوب قيامها بعدم التعرض لألماكن الدينية وضمان حريـة العبـادة فيهـا وسـالمتها وعـدم المسـاس بهـا أو 

 تي شكل ومن أي جهة كانت"، وفق البيان.تدنيسها ب
مــن جانبهــا، حّملــت مؤسســة "األقصــى" للوقــف والتــراث االحــتالل المســؤولية الكاملــة عــن اعتــداء المســتوطنين 
علــى مســجد علــي بــن أبــي طالــب فــي قريــة ديــر اســتيا قضــاء ســلفيت، وحرقــه وخــط شــعارات عنصــرية علــى 

 جدرانه.
المحتلـة والـديار الفلسـطينية، محمـد حسـين، بشـدة إحـراق مسـجد علـي  استنكر المفتي العـام للقـدسمن جهته، 

في بلدة ديـر اسـتيا قضـاء سـلفيت شـمال الضـفة الغربيـة المحتلـة مـن قبـل مجموعـة مسـتوطنين  بن أبي طالب
 يهود، واصفًا هذا االعتداء بـ "اآلثم واإلجرامي".

15/1/1014، قدس برس  
 

 ةفريق وحدة سكان المخيمات الفلسطينية في سوريتعمل على تفكيك وت بالوكالة: حرب تقرير .96
تحــــدثت صــــحيفة "واشــــنطن بوســــت" األمريكيــــة عــــن حالــــة ســــكان مخــــيم اليرمــــوك : إبــــراهيم درويــــش - لنــــدن

الفلسطيني في دمشق، مشيرة إلى الصور المثيرة للقلق التي أظهرت أجسـادا هزيلـة ألطفـال ولرجـال كبـار فـي 
 العمر ماتوا نتيجة الجوع.

المخيم الفلسطيني الذي يعيش على حافة العاصمة دمشق يعاني فيه اآلالف من الجوع بعد أشـهر  إنوقالت 
 .عليهمن الحصار المفروض 

وقالت الصحيفة إن القلق المتزايد حول حياة سـكان مخـيم اليرمـوك تـتتي فـي وقـت عقـد فيـه مـؤتمر دولـي فـي 
أمريكي من أجل مساعدة وتخفيـف المعانـاة  مليار دوالر 1.2الكويت يهدف إلى جمع مبلغ قياسي يصل إلى 

 عن السوريين في داخل وخارج بالدهم التي دمرتها الحرب.
مليــون شــخ  فــي ســوريا اال أنهــا ال تســتطيع  9.8وعلــى الــرغم مــن جهــود األمــم المتحــدة إلطعــام أكثــر مــن 

مقاتلون موالون للرئيس غالبيتهم بسبب الطبيعة المعقدة للحرب والمواجهات الميدانية. ويحاصر  إلىالوصول 
بشار األسد مناطق متعددة خاصة تلك التي تقع في ضواحي دمشق ويرفضون السماح بمرور المـواد الطبيـة 
والمســاعدات الغذائيــة كجــزء ممــا تطلــق عليــه الواليــات المتحــدة والــدول الغربيــة مــن سياســة تعويــق مقصــودة 

 تمارسها حكومة األسد. 
ي األمـم المتحـدة عـن قلقهـم مـن التقـارير التـي تحـدثت عـن مـوت العديـدين وفي الوقت نفسه عبر مسـؤولون فـ

 في مخيم اليرموك الذي ال يبعد إال أمياال قليلة عن العاصمة دمشق. 
ونقلت الصحيفة عن كريستوفر غـانيس المتحـدث باسـم مفوضـية األمـم المتحـدة لالجئـين "أونـروا" قولـه "هنـاك 

 رموك وتنتشر حاالت واسعة من فقر التغذية وغياب العناية الطبية". معاناة حقيقية للمدنيين في مخيم الي
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 ال يوفر أحداالجوع 
وتقــول صــحيفة "واشــنطن بوســت" ان معظــم ســكان المخــيم يتنــاولون وجبــات طعــام قليلــة ال تحتــوي إال علــى 

 الخضار الذابل والطماطم المطحون وطعام الحيوانات".
عــن ســوء التغذيــة حســب فــاروق الرفــاعي، ناشــط فــي داخــل  وهنــاك خمــس حــاالت وفــاة علــى األقــل نجمــت

المخـيم، أمــا البقيــة فلهــا عالقــة بتسـباب أخــرى مرتبطــة بــنق  التغذيــة أو عـدم تــوفر الــدواء وحــاالت فقــر الــدم 
 ومرض السكري. 

وهنــاك بعــض المــواد الغذائيــة المتــوفرة لكــن أســعارها العاليــة تجعــل مــن الحصــول عليهــا أمــرا مســتحيال، ولهــذا 
 عتمد معظم سكان المخيم على حص  قليلة من العدس والبصل وأحيانا البيض المسلوق. ي

وتقـول الصـحيفة إن كــل ضـحايا الجــوع فـي المخــيم هـم مـن األطفــال والكبـار فــي السـن ولكــن "الجـوع ال يــوفر 
 أحدا" كما يقول الرفاعي.

وفـــاة نتيجـــة للجـــوع لكنهـــا تتـــابع ونقلـــت الصـــحيفة عـــن غـــانيس قولـــه إن األونـــروا لـــم تتتكـــد بعـــد مـــن حـــاالت ال
التقــارير بقلــق. وقــال إن مخــيم اليرمــوك "مغلــق أمــام المســاعدات اإلنســانية ويظــل مكانــا تعتبــر فيــه المعانــاة 

 اإلنسانية في ظروف بدائية قاسية أمرا عاديا".
 مقبولة. بتنها مقصودة لتعويق المساعدات اإلنسانية "وهي غير السورية ووصف ويليام هيغ سياسة الحكومة

مليون سوري داخل سوريا ومليونين  3.9وتقدر األمم المتحدة عدد الذين يحتاجون لمساعدات عاجلة بحوالي 
خارجها. وفي نفس السـياق تحـدث غـانيس عـن الجهـود التـي تحـاول األونـروا عملهـا مـن أجـل تخفيـف معانـاة 

 الفلسطينيين. 
 

 ساحة حرب
نيس إن وكالة غوث لالجئين الفلسطينيين "األونروا" تحاول تقديم ونقل تقرير أعدته هارييت يوهانسين عن غا

مســاعدات عاجلــة لالجئــين الفلســطينين خاصــة الــذين هربــوا للبنــان ويعيشــون فــي المخيمــات المزدحمــة علــى 
 شكل معونات مالية عاجلة، ومواد طبية، وأغطية ومالبس تقيهم برد الشتاء. 

لشـرق األوسـط "ميمـو" فـي لنـدن تحـت عنـوان "المجتمـع الفلسـطيني: وجاء التقرير الـذي أصـدره مركـز مراقبـة ا
فرق تسد" أن ستة من تسعة مخيمات فلسطينية في سوريا تحولت لساحة حرب بين قوات المعارضـة والقـوات 
المواليـــة للنظـــام، ممـــا أدى إلـــى آثــــار مرعبـــة علـــى المـــواطنين الفلســــطينيين وحرمـــانهم مـــن الطعـــام والــــدواء، 

كــتداة فــي اســتراتيجية الحــرب التــي يتبعهــا النظــام. وقــد أدت الكثيــر مــن الحــواجز ونقــاط  واســتخدمت بؤســهم
 التفتيش حول المخيم من منع وصول المساعدات الضرورية.

ويقــول التقريــر إن "ســاحة المعركــة فــي ســوريا انتقلــت إلــى مســتوى ال إنســاني جديــد". ونقــل التقريــر قلقــه حــول 
ف غانيس عن عدم قدرة األونروا الـدخول للمخـيم وتقـديم المسـاعدات منـذ عن وفيات في المخيم. وكش تقارير

وتحديـدا عنـدما دخلـت العناصـر المسـلحة المخـيم، ممـا جعـل مـن عمليـات اإلغاثـة أمـرا  1061أيلول/سبتمبر 
 مستحيال.

 
 تدخالت النظام
السـورية المتعاقبـة  عـن معضـلة الفلسـطينيين فـي سـوريا وأنهـا نابعـة مـن محـاوالت الحكومـات ويتحدث التقرير

 القضية الفلسطينية كتداة لتقوية دعائم حكمهما.  استخداممن أيام حافظ األسد إلى ابنه بشار األسد 
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فقد قاما باستمالة عدد من فصائل المقاومة بشـكل ربـط بـين اسـتمرار وجودهـا فـي سـوريا وبـين والئهـا للنظـام. 
ــــر أصــــدرته المنظمــــة الفلســــطينية لحقــــوق اإل ــــاك بعــــض الفصــــائل وبحســــب تقري ــــروت، فهن نســــان ومقرهــــا بي

الفلســطينية مثــل الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ـ القيــادة العامــة تتصــرف وكتنهــا امتــداد لســلطة النظــام فــي 
 المخيمات الفلسطينية.

ويقـــول تقريـــر المنظمـــة الفلســـطينية إن النظـــام الســـوري اســـتخدم مطالـــب الفلســـطينيين العادلـــة وحقهـــم بـــالعودة 
 عن مشاكل البالد الداخلية في محاولة من الحكومة لكسر المعارضة وهزيمتها. النتباهالحرف 

مشيرا في هذا اإلتجاه لدعوة النظام وممثليه فلسطينيي المخيمات، الشباب منهم بخاصة، والذين أحيـوا ذكـرى 
أطلــق الجــيش بــالزحف نحــو الحــدود الســورية مــع إســرائيل فــي الجــوالن. و  1066حزيران/يونيــو  2النكبــة فــي 

اإلســـرائيلي النــــار علـــى المحتجــــين وقتــــل أربعـــة مــــنهم، وجــــرح المئـــات. وبعــــد دفــــن الضـــحايا قــــام المشــــيعون 
باإلحتجــاج علــى الجبهــة الشــعبية ـ القيــادة العامــة التــي ردت بــإطالق النــار وانــدلعت مواجهــات اســتمرت اربــع 

 شخصا. 64ومقتل  40ساعات أدت لجرح 
يلخ  طبيعة اإلقتتال الدائر داخل المخيم. وترى المنظمة الفلسطينية لحقوق وبحسب المنظمة فهذا الحادث 

اإلنسان أن هذا مثال مـن األمثلـة عـن محـاوالت الحكومـة السـورية السـيطرة علـى الفلسـطينيين فـي سـوريا كـي 
 يتبعوا أجندتها.

 
 دور الونروا

المنظمـــة الدوليـــة تؤكـــد علـــى أهميـــة  وذكـــرت يوهانســـين الجهـــود التـــي تحـــاول األونـــروا القيـــام بهـــا. وقالـــت إن
مليــــون دوالر لمســــاعدة  61.4االســـتثمار فــــي صــــالبة الفلســــطينيين. ولهــــذا تناشــــد المنظمــــة مــــن أجــــل جمــــع 

عـــادة إعمـــار مـــا هدمتـــه  الفلســـطينيين المشـــردين، وســـتركز الحملـــة علـــى مشـــاريع صـــغيرة والتـــدريب المهنـــي وا 
جاالت التي يعـاني منهـا الفلسـطينيون، فهـم يعـانون مـن الحرب وتوفير فر  العمل. ويتحدث التقرير عن الم

 نق  حاد في المياه والكهرباء والطعام والخدمات الصحية وغيرها. 
وأجبرت المواجهات بين الحكومة ومقاتلي المعارضة في منطقة دمشق وريفها اآلالف على الرحيل إلى لبنان 

 وبعضهم انتقل إلى الحسينية وكفر الشيخ ومناطق أخرى.
يظل هـؤالء األكثـر حاجـة مـن بـين المشـردين. وفـي الوقـت الـذي لـم يعـد هـؤالء وغيـرهم مـن المحاصـرين فـي و 

المخيمات قادرين علـى الحصـول علـى الخـدمات الطبيـة بسـبب الحصـار إال أن األونـروا اسـتعانت بالخـدمات 
مـا قامـت بتوزيـع حصـ  الطبية المتنقلة، والتثقيف عبر الفضائيات لتخففيف المعاناة الصحية عـن هـؤالء، ك

مالية على الالجئين خاصة من فروا للبنان، وقدمت لهم بعض المسـاعدات الطبيـة، وأغطيـة ومالبـس تسـاعد 
فـي رفـع الحـرج عـنهم. ويقـول التقريـر إن عـددا مــن منظمـات حقـوق اإلنسـان يقـوم بالضـغط سياسـيا مـن أجــل 

 حل األزمة.
16/1/1014القدس العربي، لندن،   

 
 مخيمالالموت الجماعي يطرق أبواب  ":اليرموك"في  المحليةلجان التنسيق  .97

األناضول: أكد المتحدث باسم لجـان التنسـيق المحليـة فـي مخـيم اليرمـوك رامـي أبـو عبـدهللا أن أبنـاء  -دمشق
ألف شخ  باتوا يقتاتون على األعشاب التي تنبتها األرض في الحـدائق،  10المخيم الذين تقدر أعدادهم بـ 
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طبـق تفرضـه قـوات النظـام السـوري علـى المخـيم الـذي يشـكل الالجئـون الفلسـطينيون والنـازحون بعد حصار م
 السوريون من الجوالن المحتل، معظم أبنائه.

وأشــار أبــو عبــد هللا إلــى أنَّ النظــام الســوري يتبــع سياســة التجويــع أو االستســالم، بحــق أبنــاء مخــيم اليرمــوك 
يًا منـذ يـومين لـم يتنـاول سـوى الحشـائش، وأنَّ المـواد الغذائيـة علـى ودوما وداريا والحجر األسـود، وأنـه شخصـ

 ندرتها تباع بعشرة أضعافها.
وأوضــح أبـــو عبـــد هللا أنَّ المخـــيم قـــد يشـــهد حـــاالت مــوت جماعيـــة، فـــي حـــال اســـتمرار الحصـــار، وأنَّ متســـاة 

اء والمـاء والكـوادر الطبيـة بعـد المخيم ال تتمثل بالجوع فقط بل بنق  المواد األساسية كالدواء والوقود والكهرب
مقتل آخر طبيب بالمخيم على يد قـوات النظـام، الفتـًا أنَّ إسـعاف مرضـى المخـيم إلـى المشـافي الميدانيـة فـي 

 الحجر األسود يتم تحت مرمى قناصة النظام.
16/1/1014القدس العربي، لندن،   

 
 آبار قرب سعيردونمًا في جالود ويخطر بهدم منازل و  60االحتالل يجرف الضفة:  .98

دونمــا مــن أراضــي قريــة  10، علــى تجريــف أمــس"وفــا": أقــدمت جرافــات االحــتالل صــباح  - نــابلس، الخليــل
 جالود جنوب نابلس.

مدعومــة  "أش كــودش"إن جرافــات مســتوطني بــؤرة  ،وقــال رئــيس مجلــس قــروي جــالود عبــد هللا الحــاج محمــد
 ملكيتها لورثة رشيد الحاج محمد. دونما في القرية تعود 10بجيش االحتالل قامت بتجريف 

عــائالت مقيمــة فــوق أراضــيها فــي خربــة جــورة الخيــل،  1مــن جانــب آخــر، ســلمت ســلطات االحــتالل، أمــس، 
شرق بلدة سـعير، شـمال شـرقي الخليـل، إخطـارات تقضـي بهـدم منازلهـا وآبـار ميـاه وخيـام بالمنطقـة يقـيم فيهـا 

 ل على ترخي  مسبق.رعاة األغنام، وذلك بذريعة إقامتها دون الحصو 
16/1/1014اليام، رام هللا،   

 
 غزة في غارات على قطاع نفلسطينيي خمسة إصابة .93

، فجر اليوم الخميس، جراء سلسـلة غـارات شـنتها طـائرات حربيـة إسـرائيلية علـى مواطنينأصيب خمسة : غزة
 عدة أهداف في قطاع غزة.

أطفــال  أربعــةرف القــدرة لـــ القــدس دوت كــوم، إن حكومــة بغــزة، د. أشــالوقــال النــاطق باســم وزارة الصــحة فــي 
 وسيدة أصيبوا بجروح طفيفة جراء تحطم زجاج نوافذ منازلهم، جراء الغارات اإلسرائيلية على مدينة غزة.

وأفـــاد مراســـل القـــدس دوت كـــوم، بـــتن اإلصـــابات وقعـــت جـــراء القصـــف الـــذي اســـتهدف موقـــع "الخيالـــة" )أبـــو 
جناح العسكري لحركة حماس في محيط أبراج المقوسي بمنطقة النصر شمال قادوس( التابع لكتائب القسام ال

 غرب مدينة غزة.
وأعقب تلك الغـارة، اسـتهداف آخـر مـن قبـل الطيـران المروحـي لكـراج سـيارة يعـود للمـواطن محمـود أبـو شـنب، 

 في منطقة التفاح شرق غزة ما تسبب بإحداث أضرار كبيرة في السيارة والكراج.
ربية بصـاروه واحـد غـارة علـى موقـع "أبـو جـراد" التـابع لكتائـب القسـام، فـي محـررة نتسـاريم، وشنت طائرات ح

 دون وقوع إصابات.
16/1/1014القدس، القدس،   
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 لتفكيك الهيئة التنظيمية السرىتشن هجوما شرسا على  "ريمون" إدارة سجن .40
بوقة، تهــدف إلــى تفكيــك الهيئــة أن الســجن يشــهد هجمــة شرســة وغيــر مســ "ريمــون"أشــار األســرى فــي : رام هللا

 التنظيمية، وهذا ما جعل وضع السجن في حالة توتر شديدة منذ أسابيع.
( 9وأفــاد األســرى، خــالل زيــارة لمحــامي نــادي األســير، بــتن قــوات مــن وحــدة تســمى )اليمــاز(؛ اقتحمــت قســم )

شـــبه عـــارم لألســـرى، (، وأجـــرت تفتـــيش 1األســـبوع الماضـــي، وبطريقـــة اســـتفزازية ونقلـــت األســـرى إلـــى قســـم )
باإلضافة إلى إلحاق الخراب باألجهزة الكهربائية، وخلط مقتنيات األسرى ببعضها والتسبب في ضياع بعـضم 

 ( شكوى حتى اآلن على الضياع والتخريب.43منها، قال األسرى أنهم قدموا )
، وبجــر "ريمــون"فــي  وذكــر األســرى أن الحملــة الشرســة ضــدهم متعّمــدة، الهــدف منهــا تفكيــك الهيئــة التنظيميــة

مشكلة ليتم قمعهم وتحويلهم للزنازين ومن ثم نقلهم إلى سجون أخرى. وأضافوا بتنه تم استهداف  إلىاألسرى 
األســير جمــال الرجــوب كممثــل للمعتقــل، والتهديــد بنقلــه ونقــل البقيــة مــن الهيئــة التنظيميــة مثــل األســير عمــر 

 خرواط واألسير عبد السالم شكري.
16/1/1014ة، رام هللا، الحياة الجديد  

 
 في سجون االحتالل السرى لعدد من الصحيتدهور الوضع  .41

اشرف الخطيب التحرك والعمل إلنقاذ حياة األسير كمال نجيب أمين أبـو  األسرىناشد محامي وزارة : رام هللا
ض ، بســبب إصــابته بــتعرا62/6/1009وعــر المحكــوم بالســجن المؤبــد ويقبــع فــي ســجن جلبــوع ومعتقــل منــذ 

 سرطانية في الكبد.
وقــال الخطيــب أن األســير أبــو وعــر وضــعه الصــحي ســيي جــدا وصــعب ويعــاني مــن أعــراض ســرطانية فــي 

 .الكبد ومن تكسر صفائح الدم ويعاني من آالم شديدة وال يحصل على العالج
لمحكـوم كما ناشد أسرى جلبوع عبر المحامي الخطيب التدخل إلنقاذ حياة األسير محمد جبران محمد خليـل ا

حيــث يعــاني مــن أمــراض نفســية وعصــبية وصــعوبة فــي الحركــة ويعــيش فــي  1001بالســجن المؤبــد منــذ عــام 
 زنازين العزل وبحاجة إلى رعاية صحية ونفسية وأن بقاءه في العزل يزيد من تدهور حالته الصحية.

بــع فــي جلبــوع انــه بــدا ويق 1009وأفــاد األســير تــامر راســم ســليم الريمــاوي المحكــوم بالســجن المؤبــد منــذ عــام 
يتعرض في الفترة األخيرة لفقدان التوازن ونوبات من اإلغماء نتيجة اآلالم الشديدة في الرأس وانه بحاجة إلى 

 مزيد من الفحوصات الطبية.
وحّمل نادي األسير، في جنين، حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسـير حسـام محمـد مصـطفى 

 من بلدة يعبد.عاما(  44حمدوني )
ووجهــت ناديــة حمــدوني زوجــة األســير حســام، نــداًء عــاجال إلــى المنظمــات الحقوقيــة واإلنســانية النقــاذ حيــاة 

 زوجها "الذي يواجه خطر الموت نتيجة سياسة اإلهمال الطبي المتعمدة بحقه ورفاقه األسرى المرضى".
16/1/1014الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 غزةفي  تنفيذ تغييرات بسياسة تقديم المساعدات الغذائية لالجئين صددب "اليام": الونروا .41

قالت مصادر محلية متطابقة إن وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين "أونـروا" بـدأت منـذ  حسن جبر:
 أيام إجراءات جديدة لتغيير سياسة تقديم المساعدات الغذائية آلالف األسر الفقيرة في قطاع غزة.
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ـــ "األيــام" أن التقليصــات الجديــدة ستشــمل مــا يزيــد علــى وأكــدت مصــ ألــف عائلــة فــي  19ادر داخــل الوكالــة ل
 قطاع غزة، سيتم تغيير وضعها في جدول المساعدات التي تتلقاها من الوكالة )الكوبونات الغذائية(.

طنين تخبـرهم وتحدثت هذه المصادر عـن شـروع الوكالـة فـي إرسـال رسـائل قصـيرة علـى الهواتـف النقالـة للمـوا
فيها بوقف تسلم الكوبونـات أو تخفيضـها )مـن كوبونـة مضـاعفة إلـى كوبونـة عاديـة(، مـا يعنـي تقلـي  حجـم 

 المساعدات التي تتلقاها األسرة ما سيؤثر على آالف األسر.
ألـف عائلـة، غـالبيتهم مـن مـوظفي السـلطة الوطنيـة  66وكانت الوكالة أوقفت تقديم الكوبونات الغذائيـة لنحـو 

 و من التجار وأصحاب المشاريع.أ
16/1/1014اليام، رام هللا،   

 
 المحاصر اليرموك تضامنًا مع مخيم  في الضفة وقطاع غزة مسيرات تضامنية .49

نظمت في محافظات رام هللا وبيت لحم وطوباس واألغوار الشمالية وجنين، وجباليا،  "وفا": - مندوبو "األيام"
 سيرات شموع تضامنًا مع أبناء مخيم اليرموك المحاصر.، اعتصامات ووقفات تضامنية ومأمس

، علـــى دوار المنـــارة فـــي أمـــسففـــي رام هللا اعتصـــم عشـــرات المـــواطنين، بمشـــاركة شخصـــيات قياديـــة، مســـاء 
المدينة، تضامنا مع أبناء شعبنا في مخيم اليرموك المحاصر، وغيره من المخيمات التي يسكنها أبنـاء شـعبنا 

حـــم دعـــت القـــوى والمؤسســـات واللجـــان والفعاليـــات الوطنيـــة فـــي مخيمـــات وتجمعـــات فـــي بيـــت لو  فـــي ســـورية.
الالجئين في محافظة بيت لحم، يوم امس، خـالل مسـيرة وتظـاهرة احتجاجيـة أمـام مقـر وكالـة غـوث وتشـغيل 
الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي المحافظـــة، الـــى تـــوفير الحمايـــة الدوليـــة الالزمـــة لالجئـــين الفلســـطينيين، ومســـاندة 

 مطالب موظفي وكالة الغوث، في نضالهم لنيل حقوقهم وصون كرامتهم اإلنسانية.
وفـــي محـــافظتي طوبـــاس واألغـــوار الشـــمالية تواصـــلت فعاليـــات حملـــة "أغيثـــوهم" لنصـــرة الالجئـــين فـــي مخـــيم 

وفـي سـياق متصـل، نظمـت حركـة فـتح لمنطقـة الشـهيد أبـو عمـار فـي مدينـة جنـين، ومجلـس اتحــاد  اليرمـوك.
وحركـــة الشـــبيبة الطالبيـــة، والمكتـــب الحركـــي للعـــاملين فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة لمنطقـــة جنـــين الطلبـــة، 

 التعليمية، والمبادرة الوطنية، واإلغاثة الطبية، وقفات تضامن مع الالجئين في مخيم اليرموك.
ليلـة أول وفي جباليـا أنـار أطفـال مـن المخـيم الشـموع فـي بعـض شـوارعه تضـامنًا مـع الجئـي مخـيم اليرمـوك، 

من أمس، خالل تظاهرة تضامنية انطلقت من أمام مقر المبـادرة الوطنيـة ووصـلت إلـى ميـدان شـهداء مجـزرة 
 الفاخورة، وسط هتافات تطالب بفك الحصار عن المخيم القريب من العاصمة السورية.

16/1/1014اليام، رام هللا،   
 

 ي غزةفدوالر إجمالي قضايا النصب  مليون 11النيابة العامة:  .44
حكومة في غزة، إسماعيل جبر، أن إجمالي قضايا النصب التي سجلت في قطاع لكشف النائب العام ل: غزة

لجـان مـع الجهـات المختصـة لحـل قضـايا المـواطنين  8مليـون دوالر أميركـي، وانـه تـم تشـكيل  16غزة بلغـت 
 الذين غ رر بهم وتم النصب عليهم.

من األموال المهدورة للمـواطنين الـذين تعرضـوا  %12م استعادة ولفت جبر في تصريح صحفي له، إلى أنه ت
لقضــية النصــب مــن قبــل )ع.د(، داعيــا المــواطنين إلــى أخــذ الحيطــة والحــذر وعــدم النظــر إلــى الــربح المغــري 

ألـف  91وأعلن جبر عن أن النيابة العامة فـي القطـاع أودعـت العـام المنصـرم  دون معرفة مصادره ووسائله.
ألــف حكــم، فيمــا اســتقبل أكثــر مــن  12والجنايــات أمــام المحــاكم المختصــة، وحصــلت علــى  قضــية مــن الجــنح
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ألــف قضــية الكترونيــة بهــدف تســهيل إجــراءات المــواطنين، وأنــه تــم تزويــد  40ألــف شــكوى، وتــم أرشــفة  61
 المحاكم ألصحاب السوابق القضائية للتشدد في العقوبة وردع الجناة.

، بعدما أودعـت القضـايا أمـام المحـاكم، 1069ت بجرائم القتل التي وقعت عام وأشار إلى إنهاء كافة التحقيقا
 منوها إلى سرعة الفصل في قضايا الجنايات التي تمس الرأي العام بعيد تشكيل هيئة الجنايات الكبرى.

16/1/1014القدس، القدس،   

 
 المخيم والجوار من اجل استقرارفي "عين الحلوة"  تثبيت الهدوع: واإلسالميةالوطنية  ىالقو  .45

فــي مخــيم عــين الحلــوة لقــاء  واإلســالميةعقــدت القيــادة السياســية الفلســطينية الموحــدة للقــوى الوطنيــة : صــيدا
اجتماعاتهــا الدائمــة لتثبيــت أجــواء  إطــارالــوطني الفلســطيني فــي المخــيم، فــي  األمــنموســعًا فــي مقــر قيــادة 

 ون لمختلف القوى.الهدوء الذي يشهده المخيم منذ مطلع العام. وحضر ممثل
المخــيم  أوضــاعالمجاهــدة الشــيخ جمــال خطــاب اثــر اللقــاء: االجتمــاع لمتابعــة  اإلســالميةوقــال رئــيس الحركــة 

، وكذلك العمـل للحفـاظ علـى االسـتقرار خاصـة مـع العـام الجديـد، إذ شـهد العـام الماضـي عـدة مشـاكل األمنية
 تقرار المخيم والجوار.وأحداث أمنية. لذلك، نحن نتابع هذه القضايا من اجل اس

وقال قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، من جهته: هذا االجتماع دوري، وذلك من اجل 
الحفاظ على امن واستقرار المخيم. ونحن نعمل جميعًا على ان يكون هذا المخيم في أمـان واسـتقرار، ويكـون 

 الجوار في امان واستقرار.
16/1/1014المستقبل، بيروت،   

 
 وقفات تضامنية مع أهالي مخيم اليرموك ينظمونفلسطينيو أوروبا  .46

نظــم فلســطينيو أوروبــا عــدًدا مــن الوقفــات االحتجاجيــة للتضــامن مــع الالجئــين الفلســطينيين فــي مخــيم : لنــدن
 اليرموك المحاصر بسورية، تركزت في كل من بريطانيا وألمانيا والنمسا والنرويج والسويد وبلغاريا.

مقــر الحكومــة نصــرة للمحاصــرين فــي  أمــامد شــهد يــوم األربعــاء اعتصــام للجاليــة الفلســطينية فــي بريطانيــا فقــ
مخـــيم اليرمـــوك، وتـــم تســـليم رســـالة الـــى مكتـــب رئاســـة الـــوزراء البريطانيـــة للمطالبـــة بفـــتح ممـــر آمـــن الدخـــال 

نقاذ الالجئين المـدنيين داخـل المخـيم و ايضـا المطالبـ ة بحمايـة الالجئـين الفلسـطينيين المساعدات اإلنسانية وا 
كما دعا التجمع الفلسـطيني فـي ألمانيـا لوقفـة تضـامنية مـع سـكان مخـيم اليرمـوك الـذين يواجهـون  في سورية.

وفي السياق ذاته؛ ال يزال  خطر الموت جوعا نتيجة الحصار الخانق المفروض على المخيم منذ ستة أشهر.
نجـــل الــــدكتور ريـــاض أحمـــد مشــــارقة عضـــو تجمـــع األطبــــاء عامـــًا(  64الطفـــل "حســـين ريـــاض المشــــارقة" )

الفلسطينيين في أوروبا والمقيم في بريطانيا، يواصل إضرابه عن الطعام لليـوم الخـامس علـى التـوالي تضـامنًا 
دخال المواد الغذائية إليه.  مع أهالي مخيم اليرموك وحتى فك الحصار عنه وا 

15/1/1014، قدس برس  
 

 اليرموك ونحن نشهد؟" في"إلى متى يجوعون تحت عنوان  سكوا"وقفة أمام "اإللبنان:  .47
تحــت عنــوان: "إلــى متــى يجوعــون فــي اليرمــوك... ونحــن نشــهد؟و"، نظــم عــدد مــن المــواطنين : خالــد موســى

والمواطنـــات مـــن لبنـــان وفلســـطين وســـوريا وقفـــة تضـــامنية فـــي حديقـــة جبـــران خليـــل جبـــران ـ اإلســـكوا أمـــس، 
يم اليرموك، في دمشق وما يتعرض لـه مـن قصـف وحشـي وحصـار ظـالم مـن للمطالبة بفك الحصار عن مخ
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قبــل النظــام األســدي، مــا أدى الــى وفــاة عــدد مــن األطفــال نتيجــة الجــوع المــدقع الــذي يعــاني منــه المخــيم منــذ 
 أيام.

 وحمل المشاركون خالل الوقفة األعالم الفلسـطينية وأعـالم الثـورة السـورية، والفتـات كتـب عليهـا أسـماء بعـض
 .المدن واألحياء السورية المحاصرة

وتلت عضو لجنة متابعة شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان هيفاء األطراش بيانًا باسم المشـاركين، لفتـت 
فيــه الــى أنــه "مــن حصــار الــى حصــار ومــن مــوت الــى مــوت، هــذا واقعنــا وهــذا ماضــينا ولكــن أيــن مســتقبلنا، 

بعـض العـرب معنـا، مـن غـزة الـى رام هللا الـى مخيمـات لبنـان، واليـوم إسرائيل تحاصرنا وتهجرنا، كذلك يفعـل 
مخـــيم اليرمـــوك فـــي ســـوريا، مـــوت فـــوق مـــوت، مـــرة بالقصـــف ومـــرة بالحصـــار، واآلن بـــالجوع، نمـــوت بلقمـــة 

 العيش، هذا حالنا، وهذه قضيتنا، والعالم يقف متفرجًا".
16/1/1014المستقبل، بيروت،   

 
 

 الصحة الفلسطينيةوزارة المستشفيات الخاصة و  ةبحث التعاون بين جمعيالضفة:  .48
بحث رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فـوزي الحمـوري ووزيـر الصـحة الفلسـطيني  :)بترا( -عمان 

جــواد عــواد افــاق التعــاون فــي تقــديم الخــدمات العالجيــة للمرضــى المحــولين مــن وزارة الصــحة الفلســطينية  د.
 ز قدراتها، وتطوير برنامج األطباء الزائرين.وتدريب كوادرها الطبية وتعزي

علـى هـامش مشـاركته  األول أمـسجاء ذلك خالل اجتماع الحموري مـع وزيـر الصـحة الفلسـطيني فـي مكتبـه 
 األربعاء.في مؤتمر األعمال الفلسطيني الذي عقد في رام هللا وفق بيان صدر عن الجمعية يوم 

16/1/1014الدستور، عمان،   
 

 ""بين علي وروجرتحت عنوان..  حول المفاوضات يقاتعر كتاب لصائب  .43
ـــدخول فـــي تفاصـــيل المفاوضـــات  ـــر المفاوضـــين الفلســـطينيين صـــائب عريقـــات عـــن ال مـــرة أخـــرى يمتنـــع كبي

اإلسرائيلية، مكتفيا بالحديث عن مبادئ المفاوضات، وذلك في كتـاب جديـد لـه صـدر مـؤخرا عـن -الفلسطينية
 عناصر التفاوض بين علي وروجر فيشر"."اح الوطنية بعنوان عمادة البحث العلمي في جامعة النج

عبـــارة عـــن دراســـة مقارنـــة بـــين عناصـــر التفـــاوض الســـبع التـــي حـــددها عـــالم "انـــه  إلـــىوعنـــوان الكتـــاب يشـــير 
المفاوضات األمريكي روجر فيشر، وعناصـر التفـاوض اإلثنـي عشـر عنـد سـيدنا علـي بـن أبـي طالـب رضـي 

 هللا عنه".
الحيــاة مفاوضــات" الــذي صــدر فــي "تــاب الثــاني لعريقــات حــول التفــاوض، بعــد كتابــه األول ويعــد هــذا هــو الك

 .1008العام 
16/1/1014رأي اليوم، لندن،   

 
 

 القصى ومساجد الضفةالمسجد ممارسات المستوطنين تجاه  تدين الردنية الحكومة .50
محمـد المـومني  ، د.لشـؤون اإلعـالموزيـر الدولـة األردنيـة،  قال الناطق الرسمي باسـم الحكومـة: بتر –عمان 

إن إقدام المستوطنين المتطرفين على اقتحـام باحـات المسـجد األقصـى المبـارك بحمايـة  أمس،في بيان مساء 
قــوات وشــرطة االحــتالل اإلســرائيلي باإلضــافة إلــى إشــعالهم النيــران بمــدخل مســجد علــي بــن أبــي طالــب فــي 
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هــي اعتــداءات إجراميــة مدانــة ومســتنكرة فــي الشــرائع  محافظــة ســلفيت وخــط شــعارات عنصــرية علــى جدرانــه
 السماوية والقانون الدولي.

وأكد أن األردن سيواصل بذل مختلف الجهود وبكل الوسائل والسبل المتاحـة لرعايـة والحفـاظ علـى المقدسـات 
ات اإلســالمية والمســيحية وحــث المجتمــع الــدولي للنهــوض بمســؤولياته فــي وقــف جميــع اإلجــراءات واالنتهاكــ

 اإلسرائيلية التعسفية والخطيرة تجاهها.
16/1/1014الرأي، عمان،   

 
 : الردن شريك كامل في جميع قضايا الحل النهائي"الدستور" .51

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى عمان مساء امس االول ويتوجه اليوم : كمال زكارنة -عمان 
 تعقد في الرباط. الى المغرب للمشاركة في اجتماعات لجنة القدس التي

لم يقدم شيئا مكتوبا ، الخارجية االمريكي جون كيري ان وزير "الدستور"اكد مصدر فلسطيني مطلع لـو 
للجانبين الفلسطيني واالسرائيلي خالل جولته االخيرة في المنطقة وان محادثاته مع الجانبين تركزت على 

وفيما يتعلق  لسطينية والتواجد االسرائيلي فيها.قضايا االمن والحدود وبشكل خا  مصير منطقة االغوار الف
بموضوع الالجئين الفلسطينيين قال المصدر ان االردن شريك كامل في بحث قضية الالجئين وجميع قضايا 

بما  634الحل النهائي وان هذه القضية سيتم بحثها كما وردت في مبادرة السالم العربية على اساس القرار 
 يض لالجئين على اساس حل متفق عليه.يضمن حق العودة والتعو 

وقال ان الرد على اي مقترح يتقدم به كيري بشتن قضية الالجئين سيتم دراسته من قبل االردن وفلسطين 
 معا وسيكون الرد عليه بموقف اردني فلسطيني مشترك.

16/1/1014، الدستور، عّمان  
 

 رئة للرد على كيريواجتماعات طا ..من التسوية تعبر عن قلقها قياديات أردنية .51
عــاش األردن طيلــة األيــام الماضــية علــى وقــع قلــق متصــاعد مــن مــآالت التســوية : تــامر الصــمادي -عمــان 

 المحتملة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وما قد يترتب عليها من آثار تضر مصالح المملكة الهاشمية.
غلت مناصب حساسة في مؤسسة الحكم، عـن وعّبرت قيادات تاريخية محسوبة على النظام، وسبق لها أن ش

هذا القلق بشكل جريء، ما أثار استياء بعض مرجعيات القرار. اذ أثارت تصريحات متالحقة لرئيس الـوزراء 
الســـابق، نائـــب رئـــيس مجلـــس األعيـــان )مجلـــس الملـــك( معـــروف البخيـــت، اســـتياء مرجعيـــات عليـــا رأت فـــي 

 ني".تصريحاته "تتليبًا على الموقف الرسمي األرد
وقـال البخيــت الــذي عمــل لســنوات ســفيرًا لــدى تــل أبيــب، ويعتبــر مــن أبــرز رجــال الدولــة المحــافظين ان "علــى 

 األردن ان يكون حاضرًا ومشاركًا في أي مفاوضات مقبلة لحماية مصالحه العليا".
منــذ ســنوات وظهــر رئــيس الــوزراء الســابق، أحــد أقطــاب التيــار الرســمي المحــافظ، زيــد الرفــاعي للمــرة األولــى 

أمـس محـذرًا مــن أي مفاوضـات قــد تمـس األردن. لكنــه بـدا أقــل تخوفـًا مــن مسـاعي وزيــر الخارجيـة األميركــي 
 جون كيري، وقال إنها "لن تثمر"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعالم محلية.

نتيجـــة  وأكـــد كـــال المســـؤولين األردنيـــين لمنـــدوب الـــرئيس الفلســـطيني طبيعـــة الهـــواجس التـــي تنتـــاب األردنيـــين
ـــي قـــد تترتـــب عـــن هـــذه المفاوضـــات علـــى  -المفاوضـــات الفلســـطينية  ـــار الت االســـرائيلية، وخشـــيتهم مـــن اآلث

 المصالح األردنية.
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وتقول مصادر سياسية أردنية وفلسطينية إن كيري طالب المسؤولين األردنيين خالل زيارته األخيرة االعتراف 
تييـــد اتفـــاق اإلطـــار الـــذي يـــن  بعـــض بنـــوده علـــى وجـــود بــــ "يهوديـــة إســـرائيل"، وتصـــفية ملـــف الالجئـــين، وت

ــــر  ــــألردن نظي ــــى تعويضــــات ل ــــين، إضــــافة إل ــــع تعويضــــات لالجئ ــــي غــــور األردن، ودف إســــرائيلي عســــكري ف
استضـــافتهم. وبحســــب المصـــادر، فــــإن مطالـــب كيــــري تعنــــي تـــوطين نحــــو مليـــوني فلســــطيني علــــى األرض 

 األردنية.
ات عليـا فـي الدولـة األردنيـة دعـت إلـى مجلـس "طـارئ" يكـون فـي في هـذا السـياق، علمـت "الحيـاة" أن مرجعيـ

 حال انعقاد دائم للرد على إطار كيري خالل الفترة المقبلة.
لى جانب مجلـس السياسـات الـذي ترأسـه مرجعيـة عليـا، ضـمت االجتماعـات الجديـدة رئـيس الـديوان الملكـي  وا 

ز المخـابرات العامـة فيصـل الشـوبكي، إضـافة فايز الطراونة، ومدير مكتب الملك عمـاد فـاخوري، ومـدير جهـا
 إلى رئيسْي مجلس النواب واألعيان عاطف الطراونة وعبدالرؤوف الروابدة.

في هذا اإلطار، قال سياسي بارز قريب من مطبخ القرار األردنـي لــ "الحيـاة" إن اجتماعـات كبـار المسـؤولين 
ن مــن أصــحاب البطاقــات الخضــراء، )وهــم األردنيــين "ســتتطرق الــى ملــف حســاس يتعلــق بمصــير الفلســطينيي

الذين تحق لهـم اإلقامـة داخـل األراضـي الفلسـطينية المحتلـة، ويملكـون جـوازات سـفر أردنيـة موقتـة، أي ليسـوا 
مــواطنين أردنيــين(". كمــا ســيبحث المجتمعــون ملــف أبنــاء قطــاع غــزة المقيمــين علــى األرض األردنيــة، غيــر 

 الحاملين لجنسية المملكة.
16/1/1014ندن، الحياة، ل  

 
 التطورات السياسية اللبنانية على آخرالفصائل والقوى الفلسطينية  ُيطلع قيادة البزري .59

لبــى مســؤولو الفصــائل والقــوى الفلســطينية علــى مختلــف انتماءاتهــا دعــوة رئــيس بلديــة صــيدا : محمــد صــالح
اع المخيمــات الفلســطينية عبــد الــرحمن البــزري الــى لقــاءم جــامع فــي منزلــه فــي صــيدا تنــاول أوضــ د.الســابق 

أشــار البـزري إلــى أنــه "وضــع مسـؤولي الفصــائل والقــوى الفلسـطينية فــي أجــواء التطــورات و  األمنيـة والسياســّية.
كمـا وضـعتهم  ،السياسية اللبنانية والمؤّشرات اإليجابية التي ت وحي بقرب إعالن تشكيل حكومـة وفاقيـة جامعـة

علــى المســتوى الصــيداوي للخــروج بخطــاب صــيداوي موحــد يمهــد  فــي أجــواء التحركــات السياســية والمشــاورات
الطريق للقاءم بين مختلف القوى السياسية الرئيسة الفاعلة في المدينـة، ويسـمح بتثبيـت الهـدوء واألمـن وحمايـة 

 مصالح المواطنين في صيدا ومنطقتها ومخيماتها".
مهمة الفصائل الفلسطينية في حفـظ األمـن وأعلن البزري أن "القوى والفصائل الفلسطينية شددت على تسهيل 

واالستقرار داخل المخيمات، وعدم السماح بحدوث أي إشكاالت أمنية ترتبط بالمخيمات وسكانها مع ضرورة 
 الفلسطيني". -الحوار الفلسطيني 

16/1/1014السفير، بيروت،   
 
 مدينة القدس  أوضاعستبحث و  غدا أعمالهاللجنة القدس تبدأ  02الدورة الر .14

 01مدينة مراكش المغربية حيث تعقد الدورة الـ إلىمحمود معروف: تتوجه األنظار يوم غد الجمعة  -الرباط 
برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس وحضور الرئيس الفلسطيني محمود  اإلسالميةللجنة القدس 

بالمدينة المقدسة ودعم  األوضاعلبحث  إسالميةدولة  01عباس، والتي تعقد على مستوى وزراء خارجية 
 .اإلسرائيليةالمقدسة في مواجهة سياسة التهويد  األماكنصمود سكانها وحماية 
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 01عاما من انعقاد الدورة الـ 00ورغم أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة التي تعقد بعد 
اني وتمثيليته، حظي باهتمام ير اإل مازن( رئيسا، فإن الحضور أبوويحضرها ألول مرة محمود عباس )

يرانمغربي بسبب العالقات الدبلوماسية المقطوعة بين المغرب  إعالمي  األزمةعلى خلفية  0111منذ  وا 
 بنشر التشيع بالمغرب. إليرانجانب البحرين واتهامه  إلىالبحرينية ووقوف المغرب  اإليرانية

عدم عقد اجتماعات لجنة القدس خالل السنوات  أسبابالمغربية احد  اإليرانيةوقد يكون قطع العالقات 
الماضية تحاشيا ألي احتكاك دبلوماسي مباشر بين البلدين، وان كانت الدعوات لحضور اجتماعات اللجنة 

العامة  األمانةبفاس، من اختصاصات  اإلسالميةباجتماع لوزارة خارجية الدول  0121التي تتسست 
يتم دون اتصال مع  أنبالمغرب، ال يمكن  إيرانيقبال مسؤول است أن إال، اإلسالميلمنظمة التعاون 
شارةمسؤولين مغاربة   لرغبة بتحسين العالقات لم تكن متوفرة.  وا 

 51/5/0254القدس العربي، لندن، 
 
 "رسالة قوية" ضد االستيطان لتوجيه "لقدسالجنة "الرباط تدعو  .11

اجتماع لجنة القدس المقرر  أنين مزوار اعتبر وزير الخارجية المغربي صالح الد: أ ف ب -الرباط 
يوجه "رسالة قوية" ضد  أنالجمعة والسبت في المغرب في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ينبغي 

 .اإلسرائيلياالستيطان 
، "ياتي في ظرف 0111ورأى مزوار في مقابلة مع صحيفة لوماتان ان هذا االجتماع، وهو االول منذ العام 

تدعي مزيدا من التجانس... بهدف خوض التحديات الكبرى وغير المسبوقة التي تواجهها" دولي حساس يس
 مدينة القدس.

"يشكل االجتماع رسالة قوية للمجتمع الدولي لحضه على تحمل مسؤولياته بهدف دفع  أنوشدد على وجوب 
 االستيطانية غير القانونية". ألنشطتهاوضع حد  إلى إسرائيل

51/5/0254الحياة، لندن،   
 أقوال وزير الدفاع اإلسرائيلي بحقه أهميةكيري يقلل من  .11

المسيئة التي  األقوال أهميةمن  األربعاءجون كيري  األمريكي)أ ف ب(: قلل وزير الخارجية  - الكويت
ما قيل لن يؤثر على جهود تحقيق  أنموشيه يعالون بحقه، مؤكدا  اإلسرائيليصدرت عن وزير الدفاع 

 السالم.
هوس "كيري لديه  أننسب ليعالون قوله  أندبلوماسي اندلع بين إسرائيل وواشنطن الثالثاء بعد  كالأشوكان 

 بالنسبة لعملية السالم. "غير مفهوم
مع رئيس الوزراء )بنيامين( نتنياهو بشكل مستمر وكالنا ملتزم بالمضي قدما في عملية  "أتكلموقال كيري 

 ”.شخصيا ال انوي ذلك وأنات تخرب هذه الجهود، السالم، وال يمكن ان ندع بعض التصريحا
حيثما اذهب، وحتى هنا “للصحافيين في الكويت حيث شارك في مؤتمر المانحين للشعب السوري  وأضاف

 أوباماالجهود التي تبذلها الواليات المتحدة وازاء التزام الرئيس باراك  إزاءفي الكويت، الجميع يتحدث بعرفان 
 .واإلسرائيليين"م بين الفلسطينيين السال إلحاللبالسعي 

مع “مؤكدا انه سيعمل  "، ونحن نعمل مع الطرفينأخذهاهناك خيارات صعبة يجب " أنواعتبر كيري 
من المفاوضات انا اؤمن بقوة بفر   أشهرالمتلزمة بالسالم والملتزمة بهذه العملية، وبعد خمسة  األطراف

 ."يستمر أنكن السالم وادرك تماما أن الوضع الراهن ال يم
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” هوس غير مفهوم“شن الثالثاء هجوما الذعا على كيري وقال انه يعاني من  اإلسرائيليوكان وزير الدفاع 
 ، ما اثار رد فعل غاضبا من واشنطن، الحليفة الرئيسية للدولة العبرية.األوسطبالنزاع في الشرق 

 51/5/0254القدس العربي، لندن، 
 
 مخيم اليرموك إلىمساعدات  إدخالفشل  أسبابتكشف  "ونرواال " .15

كشفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى األونروا : ليلى الكركي -عمان 
األسباب التي أدت إلى فشل إدخال قافلة المساعدات اإلنسانية إلى السكان في مخيم اليرموك في سوريا 

امس نقال عن لسان الناطق  أصدرتهبيان صحافي المحاصر منذ ايلول الماضي في دمشق. وأوضحت في 
باسم األونروا سامي مشعشع حول الموضوع، أن قافلة اإلغاثة التي حاولت الدخول إلى اليرموك تابعة 

في  "األونروا"للوكالة ويقودها موظفوها، وكانت تحمل مواد إنسانية تم تحميلها من المستودعات الرئيسية لـ
آالف شخ  إلى جانب  1ة من ست شاحنات تحمل مواد غذائية، لما مجموعة دمشق، وكانت القافلة مؤلف

آالف جرعة من مطعوم شلل األطفال وبعض اإلمدادات الطبية األخرى، وقامت السلطات السورية  01
بتوفير مرافقة أمنية لتمكيننا من الوصول إلى آخر نقطة تفتيش تسيطر عليها الحكومة عند المدخل الجنوبي 

 للمخيم.
أضاف البيان: تم التصريح للقافلة للوصول إلى ما بعد نقطة التفتيش تلك، وعملت السلطات السورية على و 

توفير جرافة بلدوزر لتسير أمام القافلة من أجل إخالء الطريق من األنقاض والسواتر الترابية والعوائق 
قوع أية إصابات، وبعدها األخرى، لكنها تعرضت إلطالق النار، ما اضطر السائق لالنسحاب تجنبا لو 

انهمر وابل من الرصا ، بما في ذلك رصا  األسلحة األوتوماتيكية، على مقربة من الشاحنات والعربات 
التابعة للوكالة، ما يشير إلى اندالع قتال باألسلحة النارية، وانفجرت قذيفة هاون على مقربة شديدة من 

 على نصيحة المرافقة األمنية وعادت إلى دمشق بسالم. القافلة، وعند هذه النقطة انسحبت القافلة بناء
 واعتبرت األونروا هذا األمر انتكاسة مخيبة لآلمال بشكل كبير لسكان اليرموك.

 51/5/0254الدستور، عمان، 
 
 السابق أراد منع نتنياهو من دخول البيت البيض كييالمر وزير الدفاع  .15

" لوزير الدفاع  DUTY -ديوتي-لثالثاء، كتاب "واجبن شر باألسواق أمس ا :سعيد عريقات -واشنطن 
األميركي السابق روبرت غيتس، الذي يوجه فيه انتقادات الذعة للرئيس األميركي باراك أوباما، ونائب 
الرئيس األميركي جوزيف بايدن وكبار موظفي البيت األبيض، واصفا إياهم "بالنزق" والمشاحنات الفردية 

همال الواجب العام.النابعة من مآرب شخصية   بصدد حماية كل شخ  لشخصه وا 
ويعرب غيتس في كتابه عن اشمئزازه المستدام اتجاه رئيس وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: "كوني شعرت 
باالستياء )واالهانة( بسبب تعامله المستهتر مع اإلدارة وانتقاداته المستمرة لسياسة الواليات المتحدة 

مستشار الرئيس برنت سكوكروفت )عهد الرئيس جورج بوش األب(، علينا أن نمنع وغطرسته حيث قلت ل
 نتنياهو من دخول أرض البيت األبيض".

يشار إلى أن غيتس الذي يتودد في كتابه إلسرائيل ولليهود ويتحدث عن قربه من وزير الدفاع اإلسرائيلي 
رة الرئيس أوباما "خاصة عندما حاول نتنياهو السابق إيهود باراك يصف نتنياهو "بالناكر للجميل خاصة إلدا

 أن يملي شروط بيع األسلحة األميركية للمملكة العربية السعودية".
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 51/5/0254القدس، القدس، 
 
 الصاروخي ليس لدعم "إسرائيل" النظام"الناتو" لتركيا:  .15

شمال األطلسي  أعلن ألكسندر فيرشبو نائب األمين العام لحلف: عال شوقي -أميرة فهمي  - أبيبتل 
)الناتو(، أمس، أن تركيا قبلت ضمانات بتن نظام الدفاع الصاروخي الذي تلعب فيه دورًا ال يهدف إلى 

 حماية "إسرائيل" أيضًا.
وصرح فيرشبو بتن اعتراضات حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جاءت نتيجة تشوش في 

اطمتنت أنقرة أكثر لبطاريات صواريخ "باتريوت" االعتراضية  المعلومات بشتن رادار الحلف في تركيا، كما
 التي قدمها لها الحلف لحماية أراضيها من أي هجمات قد تشن من سوريا.

قالت إن أردوغان قلق من أن تستخدم هذه الدرع  0101وكانت برقية دبلوماسية أمريكية مسربة من عام 
 ى المواقع النووية اإليرانية.الصاروخية كغطاء لهجوم هددت "إسرائيل" بشنه عل

وقال فيرشبو لمعهد دراسات األمن التابع لجامعة "تل أبيب" إنه يعتقد أنه "كان هناك سوء فهم، وأن نظام 
حلف شمال األطلسي سيركز بشكل ما على حماية "إسرائيل"، وأن ما لدى "إسرائيل" سيكون جزءًا من نظام 

 ذان شيئان منفصالن" حلف شمال األطلسي، لكن في واقع األمر ه
 51/5/0254وكالة رويترز لألنباع، 

 
 اإلسرائيلي من موظفيها الجانب مغادرة قطاع غزة االحتالل طلب تنفي "الونروا" .12

طلب إسرائيل من موظفيها األجانب مغادرة القطاع، تمهيدا  "األونروا"أشرف الهور: نفت فيه وكالة  -غزة 
 لهجوم عسكري. 

المي للوكالة الدولية عدنان أبو حسنة إن األنباء التي تحدثت عن طلب الجانب وقال المستشار اإلع
لم يطلب منا أحد سحب ‘اإلسرائيلي من الموظفين الدوليين مغادرة قطاع غزة عارية عن الصحة. وأضاف 

، الفتا إلى أن المفوض العام لألونروا وصل أمس إلى قطاع غزة، مؤكدا أن كافة موظفي ’موظفينا
الدوليين على رأس عملهم. وطالب وسائل اإلعالم بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق ’ روااألون‘

 بعمل المؤسسات الدولية.
 51/5/0254القدس العربي، لندن، 
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 شفيق ناظم الغبرا

سرائيل كلما طرح التساؤل عن األخطار التي تتعرض لها الواليات المتحد ة نتيجة سياساتها تجاه فلسطين وا 
والقضايا المتفرعة عنهما تتعمق التساؤالت وتتناقض األجوبة. فمنذ نهاية الحرب الباردة أصبحت الحروب 
األميركية محصورة بمنطقتنا العربية اإلسالمية. ولهذا الوضع تفسيرات عدة، لكن أحد هذه التفسيرات مرتبط 

اإلسرائيلية التي تتتثر باستمرار بمقدرة القوى المؤيدة إلسرائيل في الواليات  -بطبيعة العالقة األميركية 
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المتحدة على احتكار سياسة أميركا الشرق أوسطية. فتي ربط بين القضية الفلسطينية وبين حروب الواليات 
عند  العربي وبين أحداث بسوء أحداث الحادي عشر من سبتمبر، يثير -المتحدة في اإلقليم اإلسالمي 

القوى المؤيدة إلسرائيل الخوف األكبر. إن سياسة أميركية قادرة على المساهمة في تهدئة العالم العربي 
وتعبيراته األكثر تطرفًا كـ "القاعدة" والجهاديين اإلسالميين، ستتطلب توافر شروط عدة من أهمها تغير كبير 

 في السياسة األميركية تجاه إسرائيل.
ربي واإلسالمي في بدايات القرن العشرين واثقًا من عدالة سياسة الواليات المتحدة لقد كان اإلقليم الع

بالمقارنة مع سياسات الدول االستعمارية األخرى مثل فرنسا وبريطانيا. هذه الثقة دفعت الفلسطينيين والعرب 
ين وسورية. كراين األميركية التي حققت في الوضع في فلسط -إلى الترحيب بلجنة كينغ  6363في عام 

قالت اللجنة: "ال يقتصر األمر على الرئيس األميركي، بل على الشعب  6311في التقرير الذي نشر عام 
األميركي أن يعي أنه إذا قررت الحكومة األميركية تتييد إقامة دولة يهودية في فلسطين، فإنها ستلزم الشعب 

دامتها األميركي استخدام القوة في تلك المنطقة، خصوصًا أنه يتض ح أن إقامة دولة يهودية في فلسطين وا 
لن يكون ممكنًا بال استخدام القوة". وأكد التقرير: "أن أماني السكان المحليين يجب أن تؤخذ في االعتبار، 
خصوصًا أن سكان فلسطين وسورية معادون للصهيونية، بل إن الطبيعية المقدسة لألرض لكل من 

 أن تمنع سيطرة يهودية شاملة عليها". المسيحيين والمسلمين واليهود يجب
وقد دفعت هذه الثقة المبكرة في الواليات المتحدة بكل من أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح والملك 
عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية لإلصرار على دور أميركي حاسم في النفط وعقوده والتنقيب عنه وذلك 

طانيا اإلقليمي. لهذا، جاءت عقود النفط في الكويت مناصفة بين بريطانيا بهدف استبعاد والحد من دور بري
والواليات المتحدة، بينما في السعودية تم استبعاد بريطانيا وتثبيت الشركات األميركية في ظل شراكة ستدوم 

 لعقود.
رة المشكلة األميركية، إذ أصبحت أسي -وفي النصف الثاني من القرن العشرين تغيرت العالقة العربية 

وبخطة  6348. فتميركا ساهمت في قيام إسرائيل واالعتراف بها عام 6348اإلسرائيلية التي نشتت عام 
، ألنها أعطت اليهود ما ال يمتلكونه من أرض 6341التقسيم التي رفضها العرب في األمم المتحدة عام 

ليعني التزامًا  6311يجية بعد حرب اإلسرائيلي تطور بصورة استرات -وخيرات، كما أن التحالف األميركي 
أميركيًا ال زال قائمًا حتى اللحظة، بإبقاء إسرائيل أقوى من أي تحالف عسكري محتمل لمجموع الجيوش 

على شكل جسر جوي أميركي هو األكبر في التاريخ، وقد  6319العربية. وقد ترجم هذا االلتزام إبان حرب 
النهيار، وبطبيعة الحال أدى إلى تمسكها باألراضي المحتلة عام أدى هذا الدعم إلى إنقاذ إسرائيل من ا

. يكفي لو عددنا عدد المرات التي قامت بها الواليات المتحدة باستخدام حق النقض )الفيتو( في 6311
 مجلس األمن لمصلحة إسرائيل لنعي مدى عمق المشكلة.

لواقعية في مراحل كثيرة، فقد وقع تقارب هنا األميركية الكثير من ا -وعلى رغم ذلك تخلل العالقة العربية 
وفرض على  6321وهناك كما حصل في زمن آيزنهاور الذي دان العدوان الثالثي على مصر في عام 

إسرائيل االنسحاب من سيناء وغزة. وباستثناء حاالت إيجابية مع الكثير من األنظمة ومع الرئيس السادات، 
وقيامها أيضًا ببذل جهود لتخفيف الدور  6336في تحرير الكويت عام  إضافة إلى مساهمة الواليات المتحدة

اإلسرائيلي في سياساتها تجاه الشرق األوسط، كما حصل مع إيران أخيرًا، بقيت عالقات الواليات المتحدة 
 مع العرب والمسلمين تعيش على وقع أزمة مستمرة بفضل مكانة إسرائيل في صنع القرار األميركي.
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العربية )واإلسالمية( تلك السيطرة الشاملة  -حجم الصعوبات التي تتحكم في العالقة األميركية  لقد عزز من
التي تتمتع بها قوى الضغط اليهودية في الكونغرس األميركي ومدى تتثيرها في العملية االنتخابية وداخل 

وصف العرب: "أنهم يكرهوننا الحزبين الرئيسين. لهذا، فإن التفسير الذي تقدمه بعض القوى األميركية عند 
سرائيل وقفت الواليات المتحدة في معظم  لحريتنا" ال يقف أمام التمحي ، ففي الحرب الدائرة بين العرب وا 
األوقات مع إسرائيل، وفي هذا ظلم كبير نظرًا إلى طبيعة االحتالل والتهويد واالستيطان والمصادرة 

 واالنتهاك.
ع ارتبطت باإلعالم الموجه تجاه قضايا الشرق األوسط. فالمواطن ويعيش الناخب األميركي حالة خدا 

األميركي ينتخب من يمثل مصالحه وحاجاته، لكن قوى الضغط المؤيدة إلسرائيل، والتي تتمتع بنفوذ يتجاوز 
 تتثير الناخبين، تدفع الكونغرس ألخذ مواقف عدائية تجاه الكثير من التعبيرات الناقدة إلسرائيل في منطقتنا.
وليس هناك مبالغة إن قلنا إن نقد إسرائيل وعدم دعمها يكلف المرشح للكونغرس أو للرئاسة أو لمناصب 
شتى في الواليات المتحدة إمكانية خسارة االنتخابات برمتها. إن هذا الوضع يجعل النظام االنتخابي 

نخب وأصحاب النفوذ السياسي األميركي أقل تمثياًل للمصالح الحقيقية للناخبين وأكثر تمثياًل لمصالح ال
 والمالي واإلعالمي. في هذا التفاف على الديموقراطية األميركية وتشديد على المتزق الذي تمر به.

العربية ستواجه كما واجهت في السابق أعاصير جديدة يصعب تحديد مساراتها  -إن العالقة األميركية 
ي تهويد القدس والتوسع في الضفة الغربية المحتلة كما وتعبيراتها. فحتى اللحظة ال زالت إسرائيل مستمرة ف

واإلبقاء على حصار غزة. وحتى  6348تسعى لمحاصرة الوجود العربي في إسرائيل داخل حدود عام 
اللحظة ال زالت السياسة األميركية تدعم التسلح والتفوق اإلسرائيلي، لكن هذا االلتزام األميركي ال يضع على 

 طهاد شعب آخر وعدم االستمرار في سياسات االستيطان ومصادرة األراضي.إسرائيل شرط عدم اض
وعلى رغم التغيرات التي جاء بها الرئيس األميركي باراك أوباما من خالل االنسحاب من العراق وأفغانستان، 

انستان أو وسياسته الجديدة تجاه إيران، إال أن أخطر أثر على الواليات المتحدة ليس مرتبطًا بالعراق أو بتفغ
سرائيل. ففي اإلسالم  بإيران، بل هو مرتبط بكيفية رؤية المسلمين لطبيعة التحالف بين الواليات المتحدة وا 
السياسي رفض لطبيعة هذا التحالف، وفي اإلسالم الجهادي ممثاًل بـ "القاعدة" والمجموعات المسلحة سعي 

سالمي التضامني أو حتى الحقوقي اإلنساني نقد الستهداف هذه العالقة، وفي المعنى العربي القومي أو اإل
لهذا التحالف نتيجة األثر الذي يتركه على الشعوب والحقوق. وهذا يعني أن قوى عدة في العالم اإلسالمي 
والعربي ستسعى لالشتباك مع الواليات المتحدة كما فعل تنظيم "القاعدة" بوسائل عنيفة في العراق، أو كما 

 -قية تحتج على هذه العالقة والعبث السياسي الذي تثيره. إن العالقة اإلسرائيلية قد تفعل جماعات حقو 
األميركية في الشكل الذي تعبر عنه، تساهم من حيث ال تدري، في تغذية الراديكالية اإلسالمية وفي ردود 

 ى.فعل تعود بالضرر على العالم العربي واإلسالمي من جهة وعلى الواليات المتحدة من جهة أخر 
وعندما يتحرك وزير الخارجية األميركي في مسعى حثيت إليجاد تسوية، فهو مقبل على فشل جديد للسياسة 
األميركية في اإلقليم. إن تحقيق تسوية سياسية شكلية تبقي على أسس االحتالل، وفلسفة السيطرة اإلسرائيلية 

طبيعة الحال لن يغير جوهر الصراع. ستضع الفلسطينيين في سجن أكبر وعالقة انتهاك أشد عمقًا، وهذا ب
التسوية التي تطرح اليوم في الساحة الفلسطينية تشبه وضع قطعة من الضماد الكبير على ضحية تعاني 
من مرض قاتل. القضية الفلسطينية ترتبط بحقوق وأراض ومنازل تمت مصادرتها وقرى تم ردمها وسحقها 

تقضم، بينما تهدد القدس بما تبقى من عروبتها. إن  وشعب تم تهجيره، وهناك مستوطنات تتمدد وأراضم 
القضية الفلسطينية جوهر قضايا التحرر في البالد العربية. لهذا، فحّلها لن يكون ممكنًا ببعض الديبلوماسية، 
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وكتن لسان حال الديبلوماسية األميركية هذه األيام يقول: "هذه فرصتكم الوحيدة إن لم تتخذوها، فسنبرئ 
 عود لدعم إسرائيل في كل توجهاتها".ضميرنا ون

إن التسوية ستكون ممكنة عندما تتوصل الحركة الصهيونية إلى قناعة بضرورة إيقاف مشروعها القائم على 
جلب مزيد من اليهود إلى فلسطين ليحلوا مكان الفلسطينيين العرب. لم تصل الحركة الصهيونية حتى 

الشرقية واألراضي المحتلة لمصلحة دولة فلسطينية، ولم تصل  اللحظة إلى القبول بمبدأ التخلي عن القدس
وحصار غزة واالعتراف بخطت ما قامت به  6348حتى اآلن لفهم إنساني يؤدي إلى وقف اضطهاد عرب 

بحق العرب والمسلمين على مدى قرن من الزمان. إسرائيل ال تعرف لغة اإلقرار بحقوق للعودة واستعداد 
لهذا، يستمر الصراع. إن تغير طبيعة الدولة اإلسرائيلية هو األساس لتتمين حل للتخلي عن االستيطان. 

نساني يشمل اإلسرائيليين كما يشمل الفلسطينيين. منذ أيام فقط، في  كانون الثاني  66صادق وواقعي وا 
ا ستبني )يناير( أعلنت إسرائيل )وهذا موقف يتم رميه في وجه المبعوث األميركي وزير الخارجية كيري(، أنه

 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. 6400
لتنضج شروط التسوية يجب أن تتغير الرؤية اإلسرائيلية للمستقبل، كما يجب أن تتعّدل العالقة الخاصة بين 

أقرب إسرائيل والواليات المتحدة. إن استمرار العالقة في الشكل الراهن سيضع الواليات المتحدة في موقف 
إلسرائيل، وهذا سيجعل الواليات المتحدة في مرمى أطراف عربية إسالمية كثيرة، كما أنه سيجعل إسرائيل 
أقل استعدادًا لقبول ضرورات التغير والعدالة، فهي تعرف أنها تستند إلى دعم دولة هي األكبر واألهم في 

إن التسوية المنقوصة، لو حصلت، ستضيف العالم. لكن هذا الدعم لن يتتي إلسرائيل باألمان واالستقرار. 
إلى نيران الراديكالية المنتشرة في الشرق األوسط، فهذه مرحلة بين حربين وانتفاضتين وثورتين ومعركتين 

 تحمل من المفاجآت أكثر مما تحمل من التسويات.
16/1/1014، الحياة، لندن  

 
 حماس مستهدفة لمصر .61

 رؤوبين باركو
ين نشطاء حركة فتح واالستخبارات المصرية فيما يتعلق باعادة سيطرة المنظمة يبدو أن شيئا ما ينسج ب‘

. في نهاية السنة الماضية ذكرت في مقالة 1001على قطاع غزة الذي طردتها حماس عنه بصورة مذلة في 
، أفادت ’الوطن‘اقتباسا من الصحيفة االسبوعية ’ فتح تطمع بالقطاع مرة اخرى‘في هذا القسم عنوانها 

جود تنظيم عصابة مسلحة من مقاتلي فتح، بقيادة مسؤول فتح الكبير، محمد دحالن، ترمي الى اعادة و 
 الحكم في غزة لفتح بالقوة بمساعدة مصرية.

 66وقد عدنا في رمضان االخير وأفدنا وجود نية عند حركة تمرد الفلسطينية في غزة الجراء مظاهرة في 
حماس قواتها وأمرت مسبقا بقتل المتظاهرين، فلم ت جر المظاهرة. على حماس. ونشرت  1069تشرين الثاني 

وتتتي اآلن مرة اخرى تقارير من مصادر عسكرية مصرية )الى وكالة رويترز( تفيد أن الجيش المصري 
 يخطط للقضاء على حركة حماس وتسليم القطاع الى السلطة الفلسطينية بقيادة فتح.

فيذ خطة القضاء على حماس، التي تدبر اآلن بالتعاون بين االستخبارات يتناول التقرير مدة اربع سنوات لتن
المصرية ونشطاء فتح، ويفترض أن تنفذ هذه الخطة بمعاونة حركات شعبية في القطاع تعارض حماس، 
وهي تشمل تشديد الحصار على القطاع واالستمرار في هدم األنفاق التي كانت تستخدم كمصادر اقتصادية 

 س.وعسكرية لحما
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يرى التوجه المصري الذي تظهره هذه التقارير أنه ال يمكن القضاء على االخوان المسلمين في مصر من ‘
غير القضاء على حماس في غزة. وبسبب قوة حماس العسكرية لم تنف المصادر التفكير في دخول 

في شؤون عسكري مصري الى القطاع، وفي حين أنكر متحدث حماس سامي أبو زهري أي تدخل للمنظمة 
مصر الداخلية، أنكروا في فتح من رام هللا أن تكون المنظمة تعد خطة ما للقضاء على حماس بمشاركة 

 الجيش المصري.
لماذا اختير هذا الوقت الحالي لتسريب هذه المعلومة؟ إن رسالة التهديد موجهة كما يبدو في األساس الى 

منظمات االرهاب االخرى في غزة وسيناء كي ال  االخوان المسلمين في مصر والى اخوتهم في حماس وفي
تشوش على استفتاء الشعب في الدستور الجديد. ويجري االستفتاء مع وجود عسكري ثقيل في مراكز 
االقتراع ووسائل طيران في سماء مصر. وفي حين عبر حزب النور السلفي عن دعم مشجع لالستفتاء 

ون الى مقاطعته وأحدثوا اعمال شغب كثيرة المصابين والقتلى والموافقة على الدستور، دعا االخوان المسلم
في مدن مصرية بغرض التشويش عليه. وفي نفس الوقت وعد عمرو موسى، رئيس اللجنة التي أجرت 
تعديالت الدستور الجديد، وعد الجهات االسالمية بتنها تستطيع المشاركة في الحكم والحصول على تمثيل 

ي هذه االثناء يجري التلفاز المصري مقابالت مدبرة في الشوارع تعرض دعما مناسب، لكنها لم ترض. وف
عاما لعرض ترشح السيسي للرئاسة. ووجه وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم رجال الشرطة في مراكز 

 االقتراع الى استعمال الذخيرة الحية في مواجهة من يحاول التشويش على سير االستفتاء.
المؤقت قد أخذ ينفد. ويعتقد المصريون أن حسم المعركة مع االخوان المسلمين يجب أن إن صبر الحكومة 

يتم في غزة التي هي مركز القوة. وقد أصبحت حماس ترى منذ سقط مرسي الجبهة الخلفية االمدادية 
ن مجرد وج ود المسلحة لالخوان المسلمين التي تمنحهم في غزة وسيناء عمقا ومالذا وتدريبا وسالما. وا 

المنظمة هو رمز الحتمال وجود الحكم االسالمي في مصر ايضا وهو طول نفس لالخوان المسلمين في 
الشوارع. واآلن تتهم المنظمات االستخبارية المصرية حماس بمساعدة القاعدة ورجال الجهاد على عمليات 

طر باعتباره اشتغل ومس بتمن مصر القومي، ويشيرون الى مسؤول االخوان المسلمين الكبير خيرت الشا
 باعداد قوات تنفيذية سرية وعنيفة لفرض حكم مرسي.

ربما كان تسريب النوايا المتعلقة بحماس في الوقت الحالي يرمي الى أن يكون رسالة لالمريكيين تقول إن 
نه سيسهم في القضاء على االرهاب وفي جهود السالم في المنطقة. وهذه  السيسي هو استثمار مناسب وا 

 رير لطمة مصرية اخرى لحماس في حين تتمتع السلطة الفلسطينية بدعم.التقا
يصعب أن نتخيل المصريين يدخلون غزة دون تنسيق مع اسرائيل. إن دخول السلطة الى غزة على حراب 
الجيش المصري بهذه الصفة سيفضي الى تحسين الوضع الدستوري للسلطة الفلسطينية والى وحدة 

طور حماس لكنه سيدع بنيتها التحتية فوارة متآمرة. وفي هذا الوضع فر  الصفوف. وسيضعف هذا الت
 لكنه سيجعل من الصعب على السلطة أن تصد االرهاب.

62/6/1064اسرائيل اليوم   
16/1/1014، القدس العربي، لندن  
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يئيل شارون، في مزرعة شكميم قبل يومين، عاد وصرف إن تتمين مراسم جنازة رئيس الوزراء السابق ار 
االهتمام الى ما يجري على حدود قطاع غزة. فقد لوحظ قبل بضع ساعات من بدء الجنازة محاولة في 
القطاع حينما أطلقت حماس أو الجهاد االسالمي قذيفتين صاروخيتين غربا الى البحر المتوسط. وأما بعد 

 طلقت قذيفتان صاروخيتان شرقا سقطتا في مناطق مفتوحة في النقب.انتهاء الجنازة بوقت قصير فت
يبدو أن المسؤولة عن االطالق الثاني واحدة من الفصائل المسلحة التي هي أصغر في القطاع والتي تعمل 
مخالفة سياسة حماس في هذه االيام. فما زالت حماس تشتغل بتجارب اطالق القصد منها زيادة مدى 

كم وتمكن من اصابة أكثر مناطق غوش  80ية التي تصنعها هي نفسها ليزيد على مسافة القذائف الصاروخ
دان، من القطاع. لكن حماس حظرت على المنظمات التي هي أصغر مدة أكثر ايام السنة االخيرة، أن 
تطلق القذائف على اسرائيل. وقد حرصت المنظمة منذ انتهت عملية "عمود السحاب" في تشرين الثاني 

وأكثر من ذلك منذ حدث االنقالب العسكري في القاهرة في تموز العام الماضي على منع تصعيد  1061
جديد مع اسرائيل كي ال تتورط معها، وكي ال تغضب في االساس المصريين الذين يستعملون عليها ضغطا 

شطاء كل دائما للحفاظ على الهدوء. بل إن حماس انشتت من اجل ذلك قوة شرطة مؤلفة من مئات الن
 عملها أن تضبط وتكف المنظمات التي هي أصغر.

اطالق قذيفة صاروخية من  66لكن شيئا ما في فرض التهدئة بدأ يتالشى. فمنذ بدء كانون الثاني حدث 
وهذا معطى ال يشمل تجارب اطالق وسقطت عدة قذائف كما يبدو في ارض  –القطاع على اسرائيل 

الى اآلن هل تغمض حماس عينها عن ذلك عمدا في تعاون ظاهر القطاع نفسه، بالخطت. وليس واضحا 
 –بمعدل قذيفة واحدة كل يوم تقريبا  –مع الفصائل األكثر تطرفا أم كان ذلك باتفاق. لكن هذا التقاطر 

 يجب أن يقلق. فهذا هو بدء تصعيد زاحف انتهى في الماضي الى صدامات عسكرية أوسع.
اطالق قذيفة صاروخية على اسرائيل، ولم  20كلها نحو من  1069 نقول من اجل المقارنة انه حدث في

يطلق في كانون الثاني من العام الماضي قذائف صاروخية البتة. إن المتغير المهم في المعادلة الغزية 
موجود في القاهرة. فقد اقتبست وكالة االنبار رويترز أمس )االول( من كالم مسؤولين كبار في اجهزة االمن 

ة، أعلنوا أن حكم الجنراالت الجديد يريد أن يعالج حماس في غزة بالقوة بنفس الطرق التي يستعملها المصري
وأن حماس هي المستهدفة التالية. وبقي أن نرى هل يكفي هذا  –في مواجهة االخوان المسلمين في مصر 

 التهديد كي تستمر حماس على الجلوس في هدوء.
غير رائع، فقد حدث مدة نحو من سنة خالف متنبه بين "الشاباك" إن الوضع في الضفة الغربية ايضا 

والجيش االسرائيلي وال سيما قيادة المركز، في نوعية أداء اجهزة االمن في السلطة الفلسطينية. فقد زعم 
"الشباك" في رأي استشاري تم تقبله بالمباركة في ديوان رئيس الوزراء ومكتب وزير الدفاع أن قبضة االجهزة 

ى االرض تضعف وأن ذلك تشجيع للعمليات االرهابية التي قويت في االشهر االخيرة والتي يتم اكثرها عل
 باعتباره مبادرة من نشطاء مستقلين.

لكن قيادة المركز ايضا أصبحت تحدث موقفها مؤخرا، فقد أصبح واضحا اآلن أن السلطة تخشى مواجهة 
ئين في الضفة. والى ذلك كانت في المدة االخيرة جيوب الفوضى التي أخذت تكبر في مخيمات الالج

شهادات على مشاركة رجال االجهزة في عمليتين على األقل وكان هناك شرطي ساعد على اعداد الشحنة 
الناسفة التي كشف عنها في الحافلة في بات يام، وفرد من أفراد جهاز آخر أطلقت النار عليه وقتل بعد أن 

مظليين في قلقيلية. وتجتمع هنا وهناك ايضا دالئل على تضعضع سيطرة  أطلق النار على جنود دورية
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السلطة الفلسطينية على المدن نفسها. ففي االسبوع الماضي، في واقعة غير عادية جدا، رجم بالحجارة 
 نشطاء يساريون اسرائيليون جاءوا للقاء ودي مع فلسطينيين في فندق في رام هللا وتم وقف اللقاء.

62/6/1064، هآرتس  
16/1/1014، الحياة الجديدة، رام هللا  
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