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 خطاب بالتشريعيّ ويدعو نتنياهو قلقاء  عّباس ُيعلن استعداد  الكامل قلقاء خطاب بـ"الكنيست" .2

زهير أندراوس ووليد عوض: أعرب رئيس السلطة الفلسطينّية في مدينة رام هللا، محمود ، رام هللا -الناصرة
عباس )أبو مازن( خالل لقاء مع معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلّي، التابع لجامعة تل أبيب، مساء 

لمة داخل مبنى الكنيست اإلسرائيلي، قائاًل إّن األمر أّول من أمس األربعاء عن استعداده الكامل اللقاء ك
 غير مستبعد على اإلطالق، على حّد تعبيره. 

عالوة على ذلك، جاء على موقع اإلنترنت التابع للمركز، أّن عّباس رّحب بإلقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
، مؤكدًا استعداده للقاء نتنياهو في بنيامين نتنياهو خطابًا تحت قبة المجلس التشريعي الفلسطيني في رام هللا

أي وقت. وتطرق عباس خالل اللقاء إلى مطالب السلطة الفلسطينية والمتمثلة بحسبه في دولة فلسطينية 
وعاصمتها القدس الشرقية، مع اإلحتفاظ بالحدود، مشيرًا إلى أن حل قضية  7691على أراضي عام 

ادرة العربية للسالم التي طرحتها المملكة العربية السعودية عام الالجئين الفلسطينيين يجب أن تكون وفق المب
، وتّم إقرارها في مؤتمر القّمة العربّية في آذار/مارس من العام نفسه في بيروت، ومن ثّم عاود 2002

 .2001العرب إقرارها في مؤتمر القمة الذي ُعقد في العاصمة السعودّية، الرياض، في مؤتمر القّمة عام 
صحيفة "هآرتس" العبرّية إلى أّن رئيس السلطة عّباس كان قد صّرح في مقابلة مع إذاعة روسّية بأّنه ولفتت 

لقاء خطاب من على منصتها، وأضاف أّن  على استعداد للموافقة على دعوة نتنياهو للحضور للكنيست وا 
لقاء خطاب وفق اإلمالءات، ولكنّني أقول إّن الحديث يدور عن  نتنياهو يقترح عليه الحضور للكنيست وا 

 دعوة مشروطة، وأنا ال ُأوافق على تلبية دعوات بشروط مسبقة، على حّد تعبيره. 
لقاء خطاب، وأقول ما ُأريده، وليس ما ُيريده  وخلص إلى القول إنّني على استعداد للحضور للكنيست وا 

 رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، نتنياهو.
زية في حركة فتح، ومسؤول ملف التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي وأوضح محمد المدني عضو اللجنة المرك

إن عباس، أبدى استعداده اللقاء خطاب أمام الكنيست )البرلمان( ‘في منظمة التحرير الفلسطينية: 
 ’. اإلسرائيلي، وفق الرؤية التي يريدها هو وليس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

من  26رب في تسجيل سيبث في مؤتمر يعقد في جامعة )تل أبيب( في الـوحسب المدني فإن عباس أع
الشهر الجاري، عن استعداده اللقاء خطاب في الكنيست، وفق رؤية تقوم على المطالبة بإقامة دولة 

، وليس تلبية لدعوة نتنياهو، القائمة على الذهاب للكنيست، واإلعتراف 7691فلسطينية على حدود العام 
 ائيل على حد قوله.بيهودية إسر 

 12/2/1122القدس العربي، لندن، 
 

 بقيمة مليار دوالر في غزة الستخراج الغاز عباس يبحث في روسيا مشروعا   .1
)ا ف ب(: بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في روسيا مع المسؤولين الروس في -موسكو 

ز بقيمة مليار دوالر في قطاع غزة، تعميق التعاون في مجال الطاقة وخصوصا لجهة مشروع استخراج غا
والتقى الرئيس الفلسطيني الرئيس الروسي فالديمير بوتين ورئيس  كما ذكرت وكاالت االنباء الروسية.

 معهما محادثات تركزت على تطوير تعاونهما االقتصادي. وأجرىالوزراء ديمتري مدفيديف 
الغاز من حقل في البحر المتوسط عائد لقطاع  وتعتزم مجموعة الغاز الروسية العمالقة غازبروم استخراج

 تاس.-غزة في إطار مشروع بقيمة مليار دوالر يجري بحثه مع الفلسطينيين، بحسب وكالة ايتار
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مليار متر مكعب من الغاز، بحسب وثائق تمت دراستها اثناء اللقاء بين  00وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ
 تاس.-عباس وبوتين، كما اضافت ايتار

اثناء لقائه فالديمير بوتين، أعلن محمود عباس ان الفلسطينيين يأملون في ان تضطلع روسيا "بدور و 
وقال "نأمل في ان تضطلع روسيا بدور مركزي في الشرق االوسط النكم قوة  مركزي" في الشرق االوسط.

بالنسبة الينا دولة  نتمأكبرى وعضو في اللجنة الرباعية الدولية لتسوية )النزاع االسرائيلي الفلسطيني(. 
 صديقة، ولديكم مصالحكم في المنطقة".

12/2/1122الغد، عمان،   
 

 مهما كلفها الثمن هنية: المقاومة لن تتخلى عن األسرى .3
رفح: شدد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية مساء الخميس، على أن قضية األسرى على سلم 

 أولويات المقاومة والحكومة الفلسطينية.
قال على هامش زيارة ثالثة أسرى محررين في رفح جنوب قطاع غزة إن" المقاومة لن تتخلى عن األسرى و 

 مهما كلفها الثمن".
رادة على مواصلة طريق  وأضاف "أن األسرى الفلسطينيين يخرجون من السجون أكثر صالبة وقوة وا 

بن حماد، وأحمد العثامنة الذين النضال".  وزار هنية منزل األسرى محمود ثابت الصوفي، وسالم عطية 
 أفرج عنهم من سجون االحتالل مطلع هذا األسبوع.

من جهة أخرى، أدى رئيس الوزراء واجب العزاء آلل حماد في وفاة فقيدهم المقدم زكريا مصطفى حماد 
 الذي وافته المنية أول من أمس الثالثاء.

 12/2/1122الرسالة، فلسطين، 
 

 غزة تعمل على تجاوز الضائقة المالية التي تمر بهازياد الظاظا: الحكومة في  .2
غزة: قال نائب رئيس وزراء الحكومة في غزة ووزير المالية فيها، زياد الظاظا، إن حكومته تعمل على 

 تجاوز الضائقة المالية التي تمر بها، متوقعا في الوقت ذاته من انتهائها في وقت قريب.
األقصى اليوم الخميس، إن نهاية هذه الضائقة أمر ليس ببعيد، وقال الظاظا في تصريحات إلذاعة صوت 

موضحا أنه سيتم صرف الرواتب فور توفر المال وأن تأخر صرفها جاء نتيجًة للضائقة المالية التي تعيشها 
 الحكومة.

 12/2/1122القدس، القدس، 
 

 عودة لالجئين عبد ربه يكشف تفاصيل خطة كيري: دولة يهودية وعاصمة في جزء من القدس وعدم .5
محمد يونس: كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه تفاصيل  –رام هللا 

إن الخطة قائمة على «: »الحياة»أفكار وزير الخارجية األميركي جون كيري، وقال في مقابلة أجرتها معه 
قامة عا صمة لفلسطين في جزء من القدس الشرقية، وحل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، وا 

مشكلة الالجئين وفق رؤية الرئيس األميركي السابق بيل كلنتون، وبقاء الكتل االستيطانية تحت سيطرة 
إسرائيل، واستئجار المستوطنات الباقية، وسيطرة إسرائيل على المعابر واألجواء، ووجود قوات رباعية 

 «.فلسطينية على الحدود، وحقها في المطاردة الساخنة في الدولة الفلسطينية -أردنية  -إسرائيلية  -أميركية 
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إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض هذه األفكار ألنه يريد اقتطاع ما شاء »وقال عبد ربه: 
«. امن األرض، ويرفض فتح ملف القدس، وال يقبل بمشاركة أي جهة له في األمن، حتى لو كانت أميرك

هذه األفكار، في الجوهر، لم تكن مقبولة. كنا واضحين في هذا الشأن، سواء لجهة عدم قبول ما »وأوضح: 
يسمى الوطن القومي للشعب اليهودي في إسرائيل، أو إسرائيل الكبرى بمفهوم نتانياهو، ما يؤكد تقديرنا أنه 

يونية، وال لعملية الطرد التي حصلت )نتانياهو( يريد إعطاء شرعية، ليس فقط للرواية التاريخية الصه
نما لالستيطان الجاري حاليًا باعتباره عماًل مشروعًا ومقرًا في أرض إسرائيل  7691للفلسطينيين عام  فقط، وا 

 «.الكبرى
هناك حديث عن ترتيبات أمنية ومقاييس لهذه الترتيبات التي ستدوم سنوات »وعن الترتيبات األمنية، قال: 

اييس مرهونة بما يسمى تحسن األداء األمني الفلسطيني الذي ستحكم عليه إسرائيل في طويلة، وهذه المق
نهاية المطاف، في ما إذا كان وصل إلى المستوى الذي تريده أم ال، على رغم أن األميركيين يؤكدون أنهم 

خالء بعض سيكونون حاضرين ومشاركين في عملية تقويم األداء األمني للفلسطينيين كي تقوم إسرائيل بإ
 «.المناطق، خصوصًا منطقة األغوار

كذلك الكتل االستيطانية الكبرى، فالكثير من المستوطنات الكبيرة المنفردة هي كتل »وعن االستيطان، قال: 
استيطانية بالمفهوم اإلسرائيلي. وسمعنا أقاويل بأن إسرائيل تريد استئجار ما تبقى من المستوطنات التي ال 

الستيطانية لمدى زمني طويل، أو بقاء هذه المستوطنات في الدولة الفلسطينية مع احتفاظ تنتمي إلى الكتل ا
 «.أصحابها بالجنسية اإلسرائيلية، وهو ما يعني أن يكون لهم وضع مميز وخاص في قلب الدولة الفلسطينية

، وهناك حديث والقدس من وجهة النظر اإلسرائيلية تبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية وغير مقسمة»وتابع: 
غامض عام عن مطامح الفلسطينيين بأن تكون لهم عاصمة في القدس. والقدس وفق المخطط اإلسرائيلي 
تمتد من ضواحي رام هللا إلى أبواب بيت لحم، وصواًل إلى مشارف األغوار، األمر الذي يمكن أن يعني في 

 «.عاصمة أحسن الحاالت اختيار أي موقع في أبو ديس أو في كفر عقب وتسميته
بالنسبة لالجئين، فإن الحديث يدور عن الخيارات األربعة الواردة في وثيقة كلينتون، والتي من »وأضاف: 

 «.بينها عودة عدد محدود من الفلسطينيين إلى إسرائيل وفق القانون اإلسرائيلي
، وغير ذلك من عالوة على ذلك، هناك ترتيبات أمنية إسرائيلية على رؤوس الجبال وفي األجواء»وقال: 

الترتيبات مثل حق المطاردة الساخنة إلسرائيل في الدولة الفلسطينية في حال شعور إسرائيل بأي خطر، أي 
أن عناصر السيادة كلها تم تفكيكها إلى حد محوها، وعناصر الوحدة الجغرافية كلها للدولة الفلسطينية تم 

 «.تمزيقها
هذه الصيغ ال يمكن أي قيادة فلسطينية أن تقبلها، ولدينا »ل: وعن الموقف الفلسطيني من هذه األفكار، قا

معلومات ومؤشرات إلى أن نتانياهو رفضها بالكامل. فهو ال يريد أي عالقة للفلسطينيين بالقدس، وال يريد 
عودة أي الجئ. ال يريد أي وجود مشترك، أميركي أو غير أميركي، في أي ترتيبات أمنية في األغوار، 

 هذا الوجود تحت السيطرة اإلسرائيلية األمنية الكاملة والمنفردة. حتى لو كان
 12/2/1122الحياة، لندن، 

 
 عريقات ينتقد أستراليا ويحمل "إسرائيل" مسؤولية "تخريب وتدمير" عملية السالم .6

أشرف الهور: انتقد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  -غزة
 عملية السالم ومبدأ الدولتين.’ تخريب وتدمير‘ومة اإلسرائيلية، وحملها مسؤولية الحك
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وقال عريقات في تصريح صحافي عقب لقائه عضو البرلمان األسترالي ووزير خارجية الظل المعارضة 
ير األسترالية بتانيا بليسبرغ، وروبرت سيري مبعوث السكرتير العام لألمم المتحدة، وتاها ماكفرسيون سف

نيوزيلندا في فلسطين والمقيم في تركيا، ووفدا دبلوماسيا ألمانيا، كل على حدة أن استمرار النشاطات 
وقف مساعيه إلحالل السالم ‘اإلستيطانية اإلسرائيلية، مثابة دعوة لوزير الخارجية األمريكي جون كيري لـ 

 ’.بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
مربع محاسبة ومساءلة ‘لف المفاوضات المجتمع الدولي بأن ينتقل إلى وطالب عريقات وهو المسؤول عن م

 ."7691إسرائيل بشكل فوري، إذا أراد فعاًل أن يحافظ على مبدأ الدولتين على حدود 
في السياق انتقد عريقات خالل اللقاءات تصريحات وزيرة خارجية أستراليا جولي لبيشوب بقولها إن 

 ’.خروجا فاضحا وانتهاكا للقانون الدولي ولمواثيق جنيف‘لك ، معتبرًا ذ’اإلستيطان شرعي‘
إلزام الوزيرة بالتراجع الفوري عن هذه المواقف التي تعبر فقط عن مواقف المتطرفين ‘ودعًا أستراليا إلى 

 ’.اإلسرائيليين
 12/2/1122القدس العربي، لندن، 

 
 التجاري مع المستوطنات في الضفةالحكومة في غزة تثمن موقف الحكومة األلمانية برفض التعامل  .7

أشرف الهور: ثمنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة  -غزة
األلمانية برفض التعامل التجاري مع أي جهة إسرائيلية تتعامل تجاريا مع المستوطنات في أراضي الضفة 

ية. واعتبرت على لسان مستشار رئيسها للشـؤون الخارجية وكذلك القدس الشرق 91الغربية المحتلة عام 
 ’.خطوة في االتجاه الصحيح‘الدكتـور باسم نعيم هذه اإلجراءات بأنها 

قامة دولته ‘وقال  نتطلع ألن تتبعها خطوات أخرى في دعم نضال شعبنا من أجل الحرية واالستقالل وا 
الخطوات بل وتطورها حتى يتم فكفكة كل هذا  المستقلة وعاصمتها القدس وأن تتبع دول أخرى مثل هذه

 ’.المستوطنات حتى يستطيع شعبنا االستفادة من ثرواته التي حرم منها على مدار عقود
 12/2/1122القدس العربي، لندن، 

 
 منظمة التحرير تثمن موقف ألمانيا بوقف تمويل الشركات الناشطة في المستوطنات .8

سطينية أمس الخميس قرار ألمانيا بوقف تمويل الشركات أو المؤسسات )وكاالت(: ثمنت منظمة التحرير الفل
الناشطة في المستوطنات . وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ومسؤولة ملف اإلعالم فيها حنان 
عشراوي، في بيان، إن الموقف األلماني "أخالقي وعملي يعزز فرص تحقيق السالم في المنطقة". وأضافت 

رات اإليجابية في المواقف األوروبية تنسجم مع المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي التي "أن هذه التطو 
تحظر على الدول األعضاء فيه التمويل أو التعاون مع اية مشاريع في المستوطنات "اإلسرائيلية" القائمة 

 على األراضي الفلسطينية".
 12/2/1122الخليج، الشارقة، 

 
 تحكم باقعدام على المفاوضات والسالم "لسرائيإ"مصطفى البرغوثي:  .9

رام هللا: قال االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الدكتور مصطفى البرغوثي ان اسرائيل 
 تحكم باإلعدام على المفاوضات والسالم من خالل مشاريعها التوسعية االستيطانية.
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وحدة استيطانية جديدة في الضفة والقدس منذ مطلع العام  2100واكد البرغوثي ان اسرائيل شرعت ببناء 
وحدة  7100وحدة استيطانية في اريئيل وقرب اريحا غداة االعالن عن بناء  297الجاري وان اعالنها بناء 

 استيطانية قرب القدس دليل على انها تستغل المفاوضات غطاء لمشاريع االستيطان وتهويد االرض ونهبها.
12/2/1122، رام هللا، الحياة الجديدة  

 
 للمواجهة القادمة وتتجهز بالصواريخ واألنفاق العدةيديعوت: حماس تعّد  .10

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الخميس، تقريرًا حول : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
في التقرير أن  وجاء موجة التصعيد األخيرة والى أين تتجه أنظار جناح حماس المسلح في هذه األيام.

حماس تسعى حاليًا للتهدئة بينما تعد العدة للمواجهة القادمة عبر الصواريخ بعيدة المدى، وتحفر األنفاق 
واتهم التقرير حماس بالعمل  المتطورة حيث تبلغ تكلفة النفق الواحد مليون دوالر. على حد تعبير الصحيفة.

 الصواريخ بينما تفرج عن مطلقيها بعد عدة دقائق فقط.بسياسة الباب الدوار حيث تدعي أنها تمنع إطالق 
وبحسب التقرير فإن حماس وبغض النظر عن الهدوء أو التصعيد فإنها تواصل استخالص العبر من 

ويضيف التقرير أن حماس تمتلك حاليا كمية كبيرة  المعركة األخيرة وتجهز قواتها استعدادا للمواجهة القادمة.
 صنعة ذاتيا ويصل مداها إلى منطقة "تل أبيب الكبرى" والمعروفة بـ"غوش دان"." وهي مM75من صواريخ "

وزعم التقرير أن حماس تنصب كاميرات مراقبة فوق مآذن المساجد وعلى أسطح أبراج المياه في القطاع 
لجمع المعلومات، وحتى يحسب الجيش ألف حساب قبل قصفه للمساجد ألن صور الدمار ستنتشر في 

 العالم. جميع أرجاء
وختمت الصحيفة تقريرها باإلشارة إلى أن حماس تبني شبكة أنفاق تحت القطاع إلخفاء قيادتها وقت الحاجة 
 حيث ينتهي جزء منها داخل مناطق "إسرائيل" بما يشبه نفق العين الثالثة والذي اكتشف قبل عدة أشهر.

بير حيث تصل تكلفة كل نفق حوالي مليون ونوه التقرير إلى أن الجهد البشري والمادي الذي تبذله حماس ك
 دوالر. على حد زعمها.

 14/1/1014، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 السيسي تعيد قيادات فتحاوية لغزة عبر نافذة "المساعدات"  بوابة"القدس العربي":  .11

عائـد إلـى قطـاع غـزة أمـس القيادي الفتحـاوي ال استقبالالجماهيري الذي رافق  االحتفالعمان ـ بسام البدارين: 
" التي أظهرتها حركة حماس إزاء شـروط الجنـرال عبـد االستجاباتاألول ماجد أبو شمالة ال يعكس فقط تلك "

الفتاح السيسـي للتعـاون بقصـد إدخـال المسـاعدات بقـدر مـا يعكـس ميـزان قـوة جديـد تحـاول أطـراف فـي حركـة 
 فتح فرضه على الواقع الموضوعي.

بـالمجلس التشـريعي يعتبـر فـي العـادة مـن أبـرز وأول المطلـوبين لحركـة حمـاس أصـبح أبو شمالة وهو عضو 
بموجب ترتيبات تم إنضاجها في مكتب السيسي بالقاهرة رئيسا للجنة وطنيـة عليـا فـي القطـاع تتـولى اسـتقبال 

دخال وتوزيع المساعدات التي تأتي عبر مصر.  وا 
يعي عـالء يـاغي ومسـؤوال فتحاويـا سـابقا متخصصـا فـي ابو شمالة جمع فريقا يضـم زميلـه فـي المجلـس التشـر 

اإلشراف علـى معبـر رفـح إلدارة مهمتـه الجديـدة التـي تبـرز مـن خـارج ثـوب السـلطة الفلسـطينية وبـين أعضـاء 
 الوفد سفيان أبو زايدة وهو إعالمي متقدم في صفوف الحركة طالما انتقد قادتها.
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مع السلطات المصـرية بـدون حركـة حمـاس وبـدون سـلطة رام  الفريق الجديد برئاسة أبو شمالة سيعمل مباشرة
هللا وسيتولى في مهمتـه األولـى إدخـال المحروقـات النفطيـة القطريـة العالقـة منـذ أسـابيع فـي األرض المصـرية 

 والتي يرفض وزير الدفاع المصري الجنرال السيسي إدخالها.
م المساعدات التي تخصص "خليجيـا" وبصـورة الحقا ستكون لجنة أبو شمالة هي المعتمدة في استقبال وتنظي

 محددة إماراتيا ألهالي القطاع.
معنــى ذلــك سياســيا أن حركــة حمــاس فــي وضــع معقــد دفعهــا للقبــول بلجنــة خارجيــة تشــرف علــى المســاعدات 

 يترأسها هذه المرة أحد أبرز خصومها.
المقالـــة وســـعي قـــادة ولـــذلك ســـبب حســـب خصـــوم الحركـــة قوامـــه تنـــامي مشـــاعر الغضـــب مـــن إدارة الحكومـــة 

مـع السيســي عبــر الموافقــة علـى شــرطه الــذي بـرمو عمليــا بالخصــوص األســبوع  االستعصــاءحمـاس لمعالجــة 
 الماضي وتحديدا خالل لقاء مغلق مع وفد فلسطيني برئاسة محمد دحالن.

قـاهرة أوساط دحالن تشير الى أنه طلب من السيسي التفريق بين حركة حمـاس وأهـالي القطـاع وجولتـه فـي ال
التـي شـملت شـيخ األزهـر وقيـادات مسـيحية إنتهـت بتشــكيل لجنـة عليـا ركـب رئاسـتها أبـو شـماله الـذي يحــتفظ 

 بدوره بعالقات سيئة مع مكتب الرئيس محمود عباس وجماعة السلطة.
الالفـــت أن حمـــاس وافقـــت أيضـــا فـــي الســـياق علـــى شـــرط آخـــر ال يخلـــو مـــن القســـوة وهـــو أن تـــدار مجمـــل 

جنــة أبــو شــمالة التــي تضــم ممثلــين لجميــع الفصــائل فــي القطــاع ومــن المــرجح أن حركــة المســاعدات عبــر ل
 الجهاد اإلسالمي وافقت على الترتيب بل وساهمت في إنتاجه.

اإلحتفاليــة كانــت واضــحة فــي األوســاط الفتحاويــة المعاديــة لحركــة حمــاس ألن أبــو شــمالة اســتقبل مــن حشــد 
ار غــزة فيمــا كانــت شــرطة حكومــة حمــاس تمنــع توجــه حــافالت يتجــاوز عــدة مئــات علــى بوابــة رفــح عنــدما ز 

 تحمل المستقبلين في إشارات تتفاعل على المحاصرات السياسية التي تتعرض لها حماس من الجوار.
قــرار حركـــة حمـــاس وبــالتزام مـــع المخـــابرات  الوفــد الفتحـــاوي دخــل ألول مـــرة منـــذ األحــداث الشـــهيرة بموافقـــة وا 

 قات وال تدخالت وال مطاردات ألعضاء الوفد.المصرية بأن ال تحصل مضاي
تخضــع حاليـا لبختبــار بسـبب تجربــة سـابقة أخفقــت  -ونقصــد المسـاعدات -لكـن المهمـة نفســها علـى األرض

مع حكومة حماس خصوصا وأن السيسي ودول خليجية فرضا معا "فيتو" علـى دخـول مسـاعدات للقطـاع إال 
 ئيس عباس.عبر خصوم حماس الفتحاويين وبدون بوابة الر 

  14/1/1014، القدس العربي، لندن

  
 لخصوصيات العباد؟! االنتهاكلماذا  :أبو مرزوق .11

لدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على صـفحته اأشرف الهور: كتب  -غزة 
مهـــدي الكاتــب عبــد الــرحيم علــي أذاع نــص مكالمــة تمــت بينــي وبــين األســتاذ ‘يقــول ’ فيســبوك‘علــى موقــع 

أريد أن أقول للسيد عبـد الـرحيم علـي إننـي أتحـدث يوميـا مـع طيـف واسـع مـن الشخصـيات ‘، مضيفا ’عاكف
ــــات المتحــــدة  ــــى الوالي ــــين، األول ــــي أن مكالمــــاتي مرصــــودة مــــن جهت ــــة، مــــع علمــــي اليقين الرســــمية واإلعتباري

ي من دخول أراضيهم األمريكية، حيث تضعني على قوائم اإلرهاب بعد خروجي من سجنهم وظلمهم، ومنعتن
أو العبــور فــي أجــوائهم ، وصــادرت كــل األمــوال والممتلكــات غيــر الموجــودة عنــدهم، أمــا الجهــة الثانيــة فهــي 

وتحـدى أبـو مـرزوق الكاتـب علـي بـأن يجـد  ’.الكيان الصهيوني، فهم يتلصصون ويتـابعون مكالمـاتي وغيرهـا
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لذلك كلـه لـو تفحصـت هـذه )المكالمـة( أو ‘ل له ما يدينه في أي مكالمة يجريها، ويكون قد حصل عليها، فقا
 ً’.غيرها لن تجد شيئا

 ولم يظهر في التسجيل المصور ما يشير إلى وجود ما يدين أبو مرزوق في التدخل بأمور مصر الداخلية.
وفـــي ســـياق رده تســـاءل أبـــو مـــرزوق عـــن الجهـــة التـــي حصـــل منهـــا الكاتـــب عبـــد الـــرحيم علـــي علـــى تســـجيل 

 ’.لماذا انتهاك خصوصيات العباد؟‘أمريكا أم إسرائيل. وكتب منتقدا في آخر رده  المكالمة، إن كانت
 14/1/1014، القدس العربي، لندن

 
 على "قائمة اقرهاب" زياد نخالة "الجهاد"قيادي في الواشنطن تدرج  .17

د اإلســالمي نائــب األمــين العــام لحركــة الجهــا األمريكيــةأدرجــت الواليــات المتحــدة : القــدس دوت كــوم -رام هللا
 زياد النخالة على "قائمة اإلرهاب".

وأبدت الحركة في تعقيبها على القرار تخوفها من استهداف دولـة االحـتالل للقيـادي النخالـة فـي أعقـاب القـرار 
 األمريكي.

وقــال النــاطق باســم الحركــة داوود شــهاب إن خطــورة القــرار تكمــن فــي إعطــاء إســرائيل ذريعــة الســتهداف قــادة 
 مشيًرا إلى أن اإلدارة األمريكية لن تكون خالية المسئولية من أي استهداف لقياداتها. المقاومة،

ولفت إلى أن القرار يشجع دولة االحتالل على اسـتهداف رمـوز الجهـاد اإلسـالمي، مشـددًا علـى أنـه لـن يـدفع 
رائيل فــي الجــرائم الحركــة لالستســالم أو التخلــي عــن نهجهــا المقــاوم "ألن الواليــات المتحــدة شــريك كامــل إلســ

 المرتكبة بحق شعبنا".
وأشــار شــهاب إلــى أن الموقــف األمريكــي تجــاه حركتــه لــيس جديــدًا، مســتذكًرا القــرار األمريكــي بوضــع األمــين 

ماليــين دوالر لمــن  5العــام للجهــاد اإلســالمي رمضــان شــلح على"قائمــة اإلرهــاب" ورصــد مكافئــة ماليــة قــدرها 
 .1995يساعد في الوصول إليه عام 

 14/1/1014، القدس، القدس
 

 كتائب القسام تتهم "تويتر" بالكيل بمكيالين .14
اتهمــت كتائــب عــز الــدين القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس أمــس ادارة موقــع تــويتر  :)ا ف ب( -غــزة 

وقــال ابــو عبيــدة  للتواصــل بالرســائل القصــيرة "بالكيــل بمكيــالين" بعــد حجــب حســاب القســام باللغــة االنجليزيــة.
 لناطق باسم كتائب القسام ان ادارة تويتر حجبت حسابها على تويتر. ا

 14/1/1014، الغد، عّمان

 
 
 

 موعد اجتماع اللجنة الحركية لبحث أوضاع قطاع غزة تحديدتنفي  آمال حمد .15
قالــت عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح آمــال حمــد: إنــه لــم يــتم حتــى اآلن تحديــد موعــد انعقــاد  حســن جبــر:

لتي شكلتها اللجنة المركزية لبحث أوضاع قطاع غزة من كافة الجوانب، نافية ما يشاع من معلومات اللجنة ا
عــن قــرب وصــول وفــد قيــادي فتحــاوي رفيــع المســتوى يضــم عــددا مــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة للحركــة مــن 

 الضفة الغربية إلى قطاع غزة، التخاذ قرارات مهمة لترتيب وضع التنظيم.
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األيام" أن موعد ومكان عقد االجتماع األول للجنة لم يحدد حتـى اآلن بسـبب ظـروف مختلفـة وأكدت حمد لـ "
 حالت دون عقده، داعية إلى عدم التعامل مع األخبار التي تأتي خارج السياق.

وقالت إن اللجنة ستجتمع في موعد قريب، لكن موعد اجتماعها لم يحدد وربما يتم عقد االجتماع في غـزة أو 
ن اللجنة المركزية لحركة فتح تتعامل مع الـوطن كوحـدة واحـدة بعيـدا عـن الجغرافيـا حتـى لـو كانـت الضفة، أل

 مهمة اللجنة متابعة أوضاع قطاع غزة.
ونوهـت حمــد إلــى أن اللجنـة التــي تــم تشــكيلها أواخـر شــهر كــانون األول الماضــي مـن اللجنــة المركزيــة تحمــل 

نية والتنظيمية ولـيس مهمـة داخليـة فقـط، الفتـة إلـى أن اللجنـة مهمة متابعة أوضاع قطاع غزة الحركية والوط
تضم كال مـن الـدكتور نبيـل شـعث وصـخر بسيسـو ومحمـد المـدني وجمـال محيسـن وزكريـا األغـا وآمـال حمـد 

 أعضاء اللجنة المركزية.
التـي تعـاني أوضـاعا صـعبة بعـد أن سـيطرت حركـة حمـاس علـى قطـاع غـزة قبـل  -يشار إلى أن حركة فتح 

تجد صـعوبات فـي إصـالح أوضـاعها الداخليـة  -نية أعوام وأغلقت كافة مقراتها ومراكزها والحقت قياداتها ثما
جــراء االنتخابــات الداخليــة ألقاليمهــا فــي قطــاع غــزة، مــا يــؤثر علــى عملهــا وتقــدمها بصــفتها التنظــيم األكبــر  وا 

 على الساحة الفلسطينية.
ل معهــا كتنظــيم محظــور وتســيطر علــى مقراتهــا وخصوصــا وتقــول قيــادة فــتح فــي القطــاع إن "حمــاس" تتعامــ

 المقر الرئيس للحركة ومقر اللجنة التنفيذية ومقر االتحاد العام للمرأة ومنزل الرئيس محمود عباس.
 14/1/1014، األيام، رام هللا

 
 نتنياهو للتحّدث أمام "التشريعي" وعباس لمخاطبة الكنيست دعوةحماس ترفض  .10

نت حركة "حماس"، وكتلتها البرلمانية، الخميس، رفض دعوة رئيس الحكومة اإلسـرائيلية أعل: غزة ـ يو بي أي
بنيامين نتنياهو إللقاء خطاب في مقـر المجلـس التشـريعي الفلسـطيني، كمـا رفضـت دعـوة الـرئيس الفلسـطيني 

 محمود عباس، إللقاء خطاب في الكنسيت اإلسرائيلي.
البردويل، في تصريح تلقت يونايتـد بـرس إنترناشـونال نسـخة  وقال الناطق الرسمي باسم حركة حماس صالح

منه: "ننصح األخ أبو مازن )الرئيس الفلسطيني محمود عباس( بعـدم التـوّرط فـي الـنهو نفسـه الـذي تـوّرط بـه 
 رئيس عربي من قبل بزيارة الكنيست"، في إشارة الى الرئيس المصري السابق أنور السادات.

استعداده )عبـاس( السـتقبال نتنيـاهو فـي المجلـس التشـريعي، ألنـه ال يملـك حـق  وأضاف: "نرفض رفضًا تاماً 
هـذه االستضــافة ولــيس وليــًا علــى المجلــس التشــريعي"، معتبـرًا أن "التشــريعي هــو صــاحب الواليــة علــى نفســه، 

وقــال: "نطالــب  وهــو لــن يســمح بــدخول إرهــابي صــهيوني مثــل نتنيــاهو إلــى المجلــس التشــريعي الفلســطيني".
 س باالعتذار عن الدعوة وسحبها".عبا

 14/1/1014، الحياة، لندن
 
 

  فصائل تجدد رفضها للمفاوضات: يأبى التنازل" بعنوان "فلسطين حقّ  سياسيخالل مؤتمر  .13
جددت فصائل فلسطينية وتجمع النقابات في قطاع غزة، رفضـهم للمفاوضـات الجاريـة : أحمد اللبابيدي -غزة

حتالل على أساس خطة المبعوث األمريكي للسالم جون كيري، مجمعين علـى بين سلطة رام هللا وحكومة اال
 أن ما يحمله كيري يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ال الوصول إلى تسوية تعيد األرض المحتلة.
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وشدد هؤالء خالل المؤتمر السياسي الـذي عقـده تجمـع النقابـات، اليـوم الخمـيس، فـي فنـدق الكومـودور غـرب 
ة، تحت عنوان" فلسطين حق يأبى النسيان"، على أن ليس من حق أي طرف كان اتخـاذ أي إجـراء مدينة غز 

أو القيــام بــأي خطــوه تمــس بحقــوق وثوابــت الشــعب الفلســطينية، مؤكــدين أن الفلســطينيين ســيقفون ســًدا منيًعــا 
 أمام أي اتفاق سيتمخض عن المفاوضات الجارية.

أبو زهري، كافة الفصـائل الفلسـطينية وجميـع التكـتالت السياسـية  ودعا الناطق باسم حركة "حماس" د. سامي
والمهنيــة علــى اخــتالف أنواعهــا إلــى تشــكيل إطــار وطنــي جــامع للتصــدي للمفاوضــات وتــأطير كافــة الجهــود 
الوطنيــة لتحقيــق ذلــك، مؤكــًدا أن وقــف المفاوضــات أصــبح الموقــف السياســي الــذي يجمــع كافــة الفلســطينيين 

 تحت مظلته.
ن استمرار سلطة رام هللا بالمفاوضات مع االحتالل جريمة وطنية غيـر مقبولـة ال مـن قبـل "حمـاس" وال وأكد أ

مــن أي فلســطيني، مشـــدًدا علــى أن الفلســـطينيين لــن يســـمحوا لخطــة كيــري برؤيـــة "النــور والتحـــول إلــى واقـــع 
 مطبق على األرض".

مـــس بـــأهم أركـــان وثوابـــت القضـــية وأوضـــح أن حركتـــه ســـتعمل بكـــل الطـــرق علـــى منـــع تمريـــر هكـــذا اتفـــاق ي
الفلســطينية بكــل الوســائل والســبل المتاحــة، عــاًدا أن قطــع الطريــق أمــام جهــود التوصــل التفــاق بــين الســلطة 

 واالحتالل كان ومازال من أهم أهداف "حماس" لدفع عجلة المصالحة مؤخًرا وليس العكس.
إن كيـري يريـد تحقيـق مـا عجـز االحـتالل عـن بدوره، قال القيادي في حركـة الجهـاد اإلسـالمي خالـد الـبطش، 

، مــن خــالل انتــزاع اعتــراف فلســطيني وعربــي بيهوديــة دولــة االحــتالل عــن طريــق 24تحقيقــه منــذ نكبــة عــام 
المفاوضــات التــي أعــاد إحياءهــا بــين أطــراف الصــراع، مشــيًرا إلــى أن مــا يجــري مــن مفاوضــات بــين الســلطة 

 ة ال تسويتها.واالحتالل يهدف لتصفية القضية الفلسطيني
وعّد البطش أن المفاوضات الحالية التي تجري بين السلطة واالحتالل أسوأ بكثير من اتفاق أوسلو وغيره من 
االتفاقات التي تم توقيعها مع حكومات االحتالل المتعاقبة، مبرًرا اعتقاده بأن اتفاق كيري سيفضـي إلـى طـرد 

 في ظل حالة الصمت واالنشغال العربي المريب. 24 آالف الفلسطينيين من داخل األراضي المحتلة عام
وشـــدد علـــى أن حركتـــه تصـــطف إلـــى جانـــب كافـــة فصـــائل المقاومـــة وأبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني فـــي خيـــارهم 
الــــرافض ألي مفاوضــــات مــــع االحــــتالل "المجــــرم"، مؤكــــًدا أن حركتــــه ستتصــــدى ألي اتفــــاق قــــد يــــتم توقيعــــه 

وحتــى فــي الــداخل الفلســطيني بكــل الطــرق بمــا فيهــا البنــادق  وســتعمل علــى إســقاطه فــي شــوارع غــزة والضــفة
 والعمليات االستشهادية.

ودعــا الــبطش المفــاوض الفلســطيني لتــرك المفاوضــات وقطــع الطريــق علــى االحــتالل مــن خــالل العــودة إلــى 
ي أحضـان الشـعب الفلسـطيني والعمـل إلـى إعـادة ترتيـب بيتـه الـداخلي، مؤكـًدا أن المصـالحة أولويـة للشـعب فــ

 ظل ما يتعرض له على أيدي االحتالل وأعوانه.
 17/1/1014، فلسطين أون الين

 
 البداوي تضامنا  مع "اليرموك" مخيم لبنان: اعتصام لفتح في .18

نظمــت حركــة "فــتح" فــي منطقــة الشــمال اعتصــاما تضــامنيا مــع اهــالي مخــيم اليرمــوك المحاصــر، أمــام مكتــب 
شــارك فيــه ممثلــو الفصــائل الفلســطينية ولجــان النــازحين وأهــالي مــدير خــدمات "االونــروا" فــي مخــيم البــداوي، 

 مخيمي البداوي والبارد ونازحو مخيمات سوريا.
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والقــى أمــين ســر فصــائل منظمــة التحريــر وحركــة "فــتح" فــي الشــمال ابــو جهــاد فيــاض كلمــة، دعــا فيهــا الــى 
خال ما يقارب من مئتي حصة "توحيد جهود جميع الفصائل من اجل رفع الحصار عن ابنائه"، معتبرا ان "اد

غذائية الى المخيم خطوة ايجابية على طريـق فـك الحصـار عـن المخـيم، اال انهـا تعـد ناقصـة وهنـا ال بـد مـن 
مطالبة القيادة الفلسطينية، كل في موقعه، ومن له عالقات مع اطراف محلية ودوليـة، بوقـف مـا يحصـل مـن 

 مخيمات سوريا".مجازر بحق ابناء شعبنا في مخيم اليرموك وباقي 
وطالـــب فيـــاض بــــ"اخالء المخـــيم مـــن كـــل المســـلحين والســـالح، والســـماح للجنـــة الشـــعبية والمؤسســـات الدوليـــة 
والمحليــة بالــدخول الــى المخــيم للتأكــد مــن عمليــة االخــالء للمســلحين والســالح قبــل عــودة االهــالي الــى المخــيم 

طينية الموقعــة علـى المبـادرة، واالنتشـار علــى للحفـاظ علـى سـالمتهم، تشـكيل قــوة مشـتركة مـن الفصـائل الفلسـ
 محيط المخيم لمنع دخول المسلحين او اي سالح الى داخله لتحييده عن الصراع الدائر في سوريا".

شـهور علـى ان تقـدم بدايـة كـل  7كما طالب فيـاض "االنـروا" بتنفيـذ وعودهـا بتقـديم معونـة شـتوية مكـررة عـن 
 مات سوريا".شهر لكافة العوائل النازحة من مخي

 14/1/1014، المستقبل، بيروت
 

 هم في عملية السالم لو اتزنت مواقفهاأوروبا ستس: نتنياهو .19
كرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في منتدى دافوس االقتصادي : الشرق األوسط - دافوس

 لسطينيين.لصالح الف "موقف منحاز"المنعقد في سويسرا تحذيراته ألوروبا من اتخاذ 
في حال اعتُبرت أوروبا منحازة وتمارس الضغوط غير العادلة على إسرائيل، فهذا "وصرح نتنياهو قائال: 

أعتقد أنه في حال حافظت أوروبا ". وتابع: "يؤدي إلى تشدد موقف الفلسطينيين وبالنتيجة موقف إسرائيل
 لسالم، وفق تعبيره.في عملية ا "على عدم تحيزها وعلى موقف متوازن، فستساهم كثيرا

 14/1/1014، الشرق األوسط، لندن
 

 ويتزود بالصواريخ العابرة للقارات "سرائيل"إنتنياهو: النظام االيراني مازال يدعو لتدمير  .10
الرئيس اإليراني حسن روحاني، يواصل حملة "زعم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن : وكاالت

يجوز للمجتمع الدولي الوقوع في هذا الفخ، ويجب عليه أن يمنع إيران من امتالك التضليل اإليرانية، وال 
 ."القدرة على إنتاج األسلحة النووية

بينما "وفال نتنياهو، معقًبا على كلمة الرئيس اإليراني في المنتدى االقتصادي العالمي بدافوس السويسرية: 
فهو يمنع المواطنين اإليرانيين من استخدام االنترنت يتحدث روحاني عن الوصول الحيوي إلى التكنولوجيا، 

بشكل حر، وبينما يتحدث روحاني عن رفض التدخل األجنبي في سوريا فإن إيران تزّود نظام األسد بالسالح 
 .ا"وتأمر حزب هللا بذبح األبرياء في سوري

الشرق األوسط فإنه  بينما يتحدث روحاني عن السالم مع دول"واستطرد، في بيان له، اليوم الخميس: 
 ."رفض، حتى اليوم، االعتراف بوجود دولة إسرائيل ونظامه يدعو يومًيا إلى تدميرها

بينما يّدعي روحاني بأن إيران ليست معنية بالنووي لألغراض العسكرية، فإن إيران تحتفظ بأجهزة "وتابع: 
الوحيد وراء كل هذا هو األسلحة طرد مركزي وبمفاعل ماء ثقيل وتتزود بصواريخ عابرة للقارات والهدف 

 ."النووية
 17/1/1014، 48عرب 
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 بيريز: إيران هي مركز اقرهاب في عصرنا الحاضر .11

)د ب أ(: اتهم الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز إيران بأنها تواصل إمداد اإلرهابيين باألسلحة رغم  -دافوس
 كلماتها المعسولة.

إيران هي ”مش المنتدى االقتصاد العالمي الخميس في دافوس:وقال بيريز في تصريح للصحفيين على ها
 .”مركز اإلرهاب في عصرنا الحاضر

وأوضح بيريز خالل المؤتمر الصحفي الذي دعا له خصيصا بسبب كلمة روحاني أمام مؤتمر دافوس إن 
ن إيران ال تزال مستمرة في ”لم يتحدث عن دعم للسالم في الشرق األوسط“الرئيس اإليراني  تزويد منظمة  وا 

 إرهابية مثل حزب هللا في لبنان بالسالح الذي تستخدمه في قتل إسرائيليين.
وعبر الرئيس اإلسرائيلي عن شكوكه في تأكيد روحاني أن بالده ال تسعى بأي حال من األحوال المتالك 

حمل رؤوس أسلحة نووية وقال إنه ليس هناك تفسير لسبب استمرار إيران في تطوير صواريخ قادرة على 
 نووية.

 14/1/1014، القدس العربي، لندن
 

  "إسرائيللـ"الخارجية اقسرائيلية تتهم ليفني بتشجيع المقاطعة الدولية  .11
وجه مسؤولون كبار في وزارة الخارجية انتقادات شديدة لعدد من وزراء الحكومة المستقبل:  – رام هللا

واتهامها بالمسؤولية عن تزايد الدعوات في الدول  اإلسرائيلية وعلى رأسهم وزيرة العدل تسيبي ليفني،
األوروبية لمقاطعة إسرائيل، من خالل التصريحات التي تطلقها من حين آلخر والمتعلقة بالثمن االقتصادي 

 الكبير الذي ستدفعه حال فشلت المفاوضات.
متابعة مستويات الحوار ونقلت صحيفة "معاريف" عن المسؤولين اإلسرائيليين في الخارجية قولهم "من خالل 

اإلعالمي خالل السنوات األخيرة يظهر بأن موضوع المقاطعة والعقوبات كان وما زال محل اهتمام 
 مجموعات ليست بمستويات رفيعة في الدول األوروبية.

وأوضح مسؤولون أن تصريحات ليفني المتكررة حول المقاطعة الدولية إلسرائيل، من شأنها أن تلقى صدى 
ى صعيد اإلعالم اإلسرائيلي أو اإلعالم الدولي، األمر الذي يعمل على تفعيل دور تلك المنظمات سواء عل

 بشكل سلبي بالنسبة لبسرائيليين.
ورد مكتب الوزيرة ليفني على هذه التصريحات بالقول "يجب على الجمهور اإلسرائيلي أن يعرف من يكذب 

مع الجانب الفلسطيني، فإن هناك مخاطر حقيقية على عليه"، مؤكدًا أنه دون التوصل إلى اتفاق سالم 
 االقتصاد اإلسرائيلي، مطالبًا القيادة اإلسرائيلية بالتعامل مع الواقع بكل حكمة.

 14/1/1014، المستقبل، بيروت
 

 عدوان جديد على غزة وحكومته يسعيان لشنّ  نتنياهوبركة: محمد  .17
بي في الكنيست االسرائيلي محمد بركة رئيس الجبهة قال النائب العر  م:كامل إبراهي -القدس المحتلة 

الديمقراطية للسالم والمساواة في كلمة في خطاب له أمام الهيئة العامة للكنيست االسرائيلي امس الذي بادر 
 الى طرح قضية تصعيد اعتداءات جيش االحتالل على قطاع غزة على الهيئة العامة للكنيست.
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أكثرا في االيام األخيرة في اطالق التهديدات ضد  يزشمعون بير  واضاف إن نتنياهو ومعه الرئيس
الفلسطينيين وضد حركة حماس ورأينا أن جيش االحتالل استأنف ارتكاب جرائم االغتيال وكما يبدو فإن 

الشعال المنطقة فإنه يبحث مع مسار هرب  "الملف االيراني"نتنياهو وحكومته بعد أن فقدا العوبة ما يسمى 
استحقاقات المفاوضات إذ أن هذه الحكومة تتنكر كليا الستحقاقات السالم مع الشعب الفلسطيني جديد من 

 ، وعاصمتها القدس الشرقية وباقي الملفات الجوهرية.1993القائمة على اقامة دولة فلسطينية على حدود 
يخطط له نتنياهو  أن نتنياهو يسعى الى اشعال المنطقة ونحن نشعر برائحة حريق خطير"وشدد بركة على  

وجيشه، وهذا مسار خطير فيه مغامرة بدماء شعوب المنطقة، بما فيه الجمهور في اسرائيل الذي لن يكون 
 ."بعيدا عن النار في حال اشتعلت

 14/1/1014، الرأي، عّمان
 

 ليهودطالب اتقلص سنوات تعليم اللغة العربية ل يةسرائيلاق ليمعوالتوزارة التريية  .14
كشفت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس، عن أن وزير التعليم شاي بيرون، قرر  :لغدا –الناصرة 

تقليص ساعات تعليم اللغة العربية االلزامية لطالب المدارس اليهود من اربع سنوات الى ثالث سنوات، على 
جهاز التعليم أن يجعل استمرارها اختياريا، وهذا لصالح اللغة الفرنسية التي ادخلها بشكل أوسع الى 

 اإلسرائيلي.
 14/1/1014، الغد، عّمان

 
 شتراها بنصف مليوناالكونغو نفطية في  دوالر حقوقا   مليون251بـإسرائيلي يبيع  .15

رويترز: باع الملياردير اإلسرائيلي دان غرتلر إحدى شركاته النفطية في الكونغو إلى الحكومة  -كينشاسا 
في صفقة ينتقدها  –مثل المبلغ المدفوع مقابل حقوق النفط  700 –مليون دوالر  150العام الماضي مقابل 
 مدافعون عن الشفافية.

وينفي غرتلر، وهو شخصية ذات نفوذ في قطاعي التعدين والنفط في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتربطه 
ف دوالر أل 500التي دفعت  "نسيرجي"صالت وثيقة بحكومة كينشاسا، ارتكاب أي مخالفات في بيع شركة 

 .4009عالوة توقيع مقابل إمتيازها في عام 
كان  "نسيرجي"ويقع اإلمتياز قرب بعض حقول النفط األعلى إنتاجية في أنغوال المجاورة. وعندما اشترته 

اإلمتياز يقع بمنطقة في بؤرة نزاع على الحدود البحرية بين كينشاسا ولواندا. لكن البلدين أقاما منطقة 
في محاولة لتسوية النزاع الحدودي. وفي العام الماضي سعت الكونغو إلعادة شراء إقتصادية مشتركة 

الحقوق من نسيرجي كي تستطيع التفاوض على إتفاق جديد لتقاسم اإلنتاج مع شركة النفط الوطنية 
 األنجولية سونانجول.

 "فلوريت"ى مجموعة الصفقة ودفعت إل "سونانغول"مولت  4017وبموجب عقد البيع المبرم في نيسان/ابريل 
مليون دوالر مقابل حقوق اإلمتياز. وتسدد الكونغو المبلغ إلى سونانجول من إيرادات  150التابعة لغرتلر 

 النفط في المستقبل.
وحصلت فلوريت على األموال لكنها ال تستطيع التصرف فيها لحين التوصل إلى إتفاق نهائي بين شركتي 

 نفط الكونغو وأنغوال.
 14/1/1014، بي، لندنالقدس العر 
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 قضى تحت التعذيب بينهم أحد رموز العمل الخيري ةسوريبفلسطينيين  ستةاستشهاد  :مجموعة العمل .10

استشهد ستة الجئين فلسـطينيين الخمـيس جـراء تواصـل الهجمـات والحصـار علـى المخيمـات : صفا – دمشق
 .ةالفلسطينية في سوري

فــي بيــان وصــل )صــفا( فجــر الجمعــة، إن األمــن الســوري  وقالــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية
عامـا( مـن مواليـد قريـة ترشـيحا فـي الـداخل الفلسـطيني  30أعدم في سجونه المهندس أسامة عمر أبو هاشم )

 المحتل.
وأشـارت إلـى أن أبـو هاشــم هـو أحـد رمــوز العمـل اإلغـاثي الفلسـطيني فــي حلـب، وكـان قــد اعتقـل قبـل حــوالي 

 التعذيب في سجون األمن الجوي. الشهرين، وقضى تحت
عاما(، نتيجة اإلصابة بالجفاف ونقص الرعاية  30عاما(، وسعيد الفواز ) 55كما استشهد صبحى السودي )

 الطبية بسبب الحصار المشدد على مخيم اليرموك.
خـيم عاما( من أهالي مخيم اليرموك، في مشفى "يافـا" بعـد إخراجـه مـن الم 30واستشهد خالد مصطفى كريم )

واستشـهد ثـائر فـاعوري،  قبل أربعة أيام، حيث كان يعاني من مضـاعفات الجـوع وعـدم تـوفر الرعايـة الطبيـة.
 وأحمد طالع، من أبناء درعا جراء القصف على المخيم.

14/1/1014وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 

 حملة اعتقاالت في الضفة واالحتالل يشنّ ألقصى ا مستوطنون يقحمون المسجد .13
اقـــتحم مســـتوطنون متطرفـــون أمـــس الخمـــيس باحـــات المســـجد األقصـــى المبـــارك مـــن جهـــة بـــاب : )وكـــاالت(

فلســطينيين فــي الضــفة  ثمانيــةالمغاربــة وســط حراســة مشــددة مــن قبــل قــوات االحــتالل الخاصــة، التــي اعتقلــت 
 .الغربية

مســـتوطنًا اقتحمـــوا  74وقـــال المنســـق اإلعالمـــي لمؤسســـة األقصـــى للوقـــف والتـــراث، محمـــود أبـــو العطـــا، "إن 
المســجد األقصــى علــى ثــالث دفعــات، وتجولــوا فــي أنحــاء متفرقــة مــن باحاتــه"، مبينــًا أن مــن بــين المقتحمــين 

 عنصرين من المخابرات "اإلسرائيلية".
فلســطينيين خــالل حملـة دهــم فجــر امــس الخمــيس فــي الضــفة الغربيــة.  ثمانيــةواعتقلـت قــوات جــيش االحــتالل 

 شبان من بيت لحم جنوب الضفة الغربية. خمسةسطيني، إن بين المعتقلين الثمانية، وقال مصدر حقوقي فل
من جهة أخرى، أجرى جيش االحتالل مناورة تحاكي اقتحام مستوطنة في الخليـل جنـوب الضـفة الغربيـة مـن 

 .قبل مقاومين فلسطينيين
14/1/1014الخليج، الشارقة،   

 
 في القدس المحتلة عرقيا   تطهيرا   تمارس "إسرائيل"التفكجي:  .18

قــال مــدير الخــرائط فــي بيــت الشــرق فــي القــدس المحتلــة خليــل التفكجــي ان المــواطن : كمــال زكارنــة -عمــان 
الفلسطيني في القدس يتعرض لمحاوالت قلعه من جذوره التي تمتد فـي األرض الفلسـطينية منـذ آالف السـنين 

 وزرع مكانه إنسان غريب عن ارض فلسطين.
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الفلسطيني يعاني من عزلـة داخـل مدينـة القـدس فـي محاولـة إسـرائيلية لتفريـغ المدينـة مـن  أن "الدستور"وقال لـ
عـادة تشـكيل هـذه المدينـة  سكانها األصليين، في ظل إجراءات التهويد التـي تطـال الحجـر والهويـة والتـاريخ، وا 

 التي حفظها العرب والمسلمون منذ آالف السنين.
ويــد والتطهيــر العرقــي التــي تمارســها إســرائيل فــي القــدس، حيــث كــان واســتعرض تطــور وتســارع عمليــات الته

قبــل احتاللهــا مــن قبــل إســرائيل،  1993 ســنةالقــدس بالفلســطينية  األرضمــن  %100للفلســطينيين مــا نســبته 
 فقط والباقي يسيطر عليه االحتالل. %17واآلن ال يملكون سوى 

14/1/1014الدستور، عمان،   
 

 " ويستغيثون: نحن وهللا جائعونإنسانيطلبات "لجوء  نيملؤو اليرموكسكان مخيم  .19
بعدما استنفذ الالجئون الفلسطينيون المحاصرون في مخـيم اليرمـوك فـي : بوال أسطيح -األناضول  – دمشق

العاصمة السورية دمشق كل وسائل االستغاثة، وموت العشرات منهم من الجـوع بسـبب نقـص المـواد الغذائيـة 
تســـجيل أســـمائهم علـــى لـــوائح حملـــت عنـــوان "طلـــب لجـــوء انســـاني" مناشـــدين الضـــمير  والحياتيـــة، لجـــأوا الـــى

 العالمي أن يؤمن لهم طريق خروج إلى أي دولة تحترم حقوق االنسان.
وانكب العشرات منهم، أطفال وشباب وعجزة، يكتبون على الفتة كبيرة عّلقت على حائط مدرسة الفالوجة فـي 

 اختلو قلوبهم. شارع المدارس في اليرموك بعض ما
واختذلت الالفتة بأحرف كبيرة مخططة مطالب ما تبقى من سكان المخيم: "أهالي المخيم اليرموك المجـوعين 
 يطالبون العالم باسم االنسانية تحقيق مطلبنا بالعودة الى وطننا فلسطين أو أي دولة تحترم حقوق االنسان".

فتة كتب احد الالجئين: "نناشد جمعية الرفق بالحيوان أن وعلى ورقة ذّيلت باسم "أبو شفيق" وعّلقت على الال
 ترأف بالقطط التي حللوا أكلها".

وصــّب آخــرون غضــبهم علــى زعمــاء الــدول العربيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية بتعليقــات فيهــا شــيء مــن 
 السباب.

يـــذكر الراغـــب وتجّمـــع عـــدد آخـــر مـــنهم حـــول أحـــد الناشـــطين الـــذي أخـــذ يمـــأل "طلبـــات لجـــوء انســـاني" حيـــث 
 بالخروج من المخيم اسمه ووضعه العائلي وعدد األشخاص الذي سيخرجون معه.

وفي شريط مصـور حصـلت عليـه "األناضـول" مـن داخـل المخـيم وتـم تصـويره يـوم أمـس األربعـاء، أشـار أحـد 
اشـهر.  9 سـنوات، الـى أّنـه لـم يـر نـور الكهربـاء ولـم يـذق طعـم الخبـز منـذ 4االطفال، الذي لم يتخط عمره الـ

 بدنا كهرباء..نحن نعيش على الشورباء والحشائش )التي تأكلها( األبقار".…وقال:"بدنا خبز
14/1/1014القدس العربي، لندن،    

 
 

 مدنيا   795بينهم  1004منذ  بطائرات إسرائيلية دون طيار ااغتيلو فلسطيني ا  040: حقوقية هيئة .70
فلسـطينًيا،  920باستخدام طـائرات "االسـتطالع" بـدون طيـار  الدولة العبرية اغتالت أنأفادت مؤسسة حقوقية 

 .4002وذلك منذ عام 
وكانـت اخـر عمليـة اغتيـال باسـتخدام طـائرات االسـتطالع والتـي يصـفها "المركـز الفلسـطيني لحقـوق االنسـان" 

-1-44 بأنها جـرائم قتـل خـارج إطـار القـانون "االغتيـال"، تـم حينمـا اسـتهدفت قـوات االحـتالل فجـر األربعـاء
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بصاروخ سيارة مدنية كان بداخلها أحد أفراد المقاومـة وابـن عمـه، فـي بلـدة بيـت حـانون، شـمال قطـاع  4012
 غزة، مما أدى إلى مقتلهما على الفور بعد تحول جسديهما ألشالء.

وأشــــار المركــــز فــــي بيــــان صــــحفي يــــوم الخمــــيس، إلــــى أن قــــوات االحــــتالل دأبــــت علــــى اســــتخدام طــــائرات 
ون طيار"، في تنفيذ هجمات ضد أهداف في قطاع غزة، أسفرت في مجملهـا عـن مقتـل مئـات االستطالع "بد

صابة مئات آخرين.  المدنيين، وا 
وأوضــح أن هنــاك العديــد مــن المــدنيين ســقطوا خــالل عمليــات قصــف جــوي ولــم يعــرف مــا إذا كــانوا قــد قتلــوا 

 بطائرات استطالع أو بغيرها.
طفــاًل،  142مــدنيًا، مــنهم  795شخصــًا، بيــنهم  920، مقتــل 4002م وقــال البيــان إن المركــز وثــق منــذ العــا

 204شخصًا، بينهم  220امرأة نتيجة الهجمات بطائرات االستطالع، فيما أصيب خالل تلك العمليات  12و
 طفاًل، وأربع نساء. 795مدنيًا، منهم 

17/1/1014، فلسطين أون الين  
 

 لجون االحتال بس لعدد من األسرى المرضى الصحيتدهور الوضع  .71
المرضـى فـي  األسرىشهادات جديدة عن تدهور الوضع الصحي لعدد من  األسرىنقل محامو وزارة  :رام هللا

 .سجون االحتالل في مختلف السجون
عامــا ويقبــع فــي  40أفــاد األســير علــي فهمــي إبــراهيم دعنــا، مــن رأس العمــود فــي القــدس والمحكــوم بالســجن و 

ــة أنــه يعــاني مــن ا مســاك دائــم نتيجــة اإلهمــال الطبــي الــذي مستشــفى الرمل لتهابــات حــاد فــي االثنــي عشــر وا 
 تعرض له.

كمـــا أفـــادت محاميـــة وزارة األســـرى شـــيرين عراقـــي أن الوضـــع الصـــحي لألســـير عبـــد المجيـــد خضـــيرات مـــن 
 15/1/4012طوبــاس يتــدهور بشــكل ســريع بســبب إضــرابه المفتــوح عــن الطعــام حيــث يخــوض إضــرابا منــذ 

ة اعتقالـه حيـث تحـرر فـي صـفقة شـاليط وتـم اعتقالـه مـرة أخـرى بعـد أن قضـى فـي سـجون احتجاجا على إعاد
سـنوات ونصـف إضـافة  5عامـا وهـو مهـدد بإعـادة فـرض  12االحتالل تسعة أعوام ونصـف العـام مـن أصـل 

 سنوات على حكمه. 4سنوات وقف تنفيذ أي  7إلى 
أفـاد األسـير خضـيرات الـذي يقبـع فـي مجـدو انـه يعـاني مـن عـدة أمـراض بسـبب إضـراب سـابق لـه مـن جهتـه 

 وانه فقد كليته اليسرى ويعاني من قرحة في المعدة وآالم شديدة في الظهر.
محامي وزارة االسرى كريم عجوة أن األسـير أنـور إسـماعيل زيديـة مـن مخـيم قلنـديا الموقـوف فـي سـجن  وقال

 إصابة في األمعاء والمعدة من قبل اعتقاله، وآالم شديدة. عسقالن يعاني من
14/1/1014الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 

 زيتون في "وادي قانا" ألف شجرة يقتلعاالحتالل الضفة:  .71
شـــجرة زيتـــون فـــي منطقـــة وادي قانـــا قـــرب مدينـــة  ألـــفدمـــرت قـــوات االحـــتالل صـــباح يـــوم الخمـــيس  :ســـلفيت
 سلفيت.

المــواطنين، وبــدأت  أراضــيجرافــات االحــتالل ترافقهــا قــوات كبيــرة مــن الجــيش داهمــت وذكــر شــهود عيــان أن 
 منها وسرقتها. ألفعلى حوالي  أجهزتبتجريف ما يقارب ألفي شجرة زيتون في تلك المنطقة، حيث 
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مكــان التجريــف غيــر أن قــوات االحــتالل منعــتهم مــن االقتــراب، وقامــت  إلــىديــر اســتيا القريبــة  أهــاليوتوجــه 
 قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم. القبإط

شـجرة  4247إن االحتالل قلع حـوالي ألـف شـجرة هـذا اليـوم مـن أصـل  ،وقال محافظ سلفيت عصام ابو بكر
كان االحتالل، قـد وضـع عالمـات عليهـا فـي شـهر تمـوز الماضـي، بعـد صـدور قـرار إسـرائيلي بقلعهـا جميعـا 

 في التاسع والعشرين من شهر أيار.
14/1/1014القدس، القدس،   

 
 شمال شرقي جنين للمرة التاسعة جلبون فلسطينيين من طفليناالحتالل يمدد اعتقال  .77

"األيــــام": مـــددت المحكمـــة العســـكرية اإلســـرائيلية فـــي معســـكر "ســـالم" غربـــي جنـــين، أمـــس، اعتقـــال  -جنـــين 
براهيم أبو الرب ) (، مـن قريـة جلبـون شـمال شـرقي جنـين، عاما 15الطفلين األسيرين يزيد توفيق أبو الرب، وا 

 لغاية الثامن عشر من آذار المقبل.
وذكــر أمــين ســر نــادي األســير، راغــب أبــو ديــاك، أن قــوات االحــتالل، اعتقلــت الطفلــين أبــو الــرب، فــي الرابــع 
والعشــرين مــن نيســان العــام الماضــي، خــالل تواجــدهما فــي أرض مملوكــة لعائلتهمــا قريبــة مــن ســياج الفصــل 

 ي.العنصر 
وقــال أبــو ديــاك، إن محكمــة االحــتالل فــي معســكر "ســالم"، قــررت تمديــد اعتقــال هــذين الطفلــين للمــرة التاســعة 
علـــى التـــوالي، دون مراعـــاة ألدنـــى القـــيم اإلنســـانية والمتمثلـــة بكونهمـــا طفلـــين حرمـــا مـــن الدراســـة أثنـــاء العـــام 

 الماضي، وتواصل سلطات االحتالل، اعتقالهما بشكل جائر.
14/1/1014رام هللا، األيام،   

 
 مسؤولة عن أي فتنة لبنانية فلسطينية اللبنانية وسائل اقعالم بعض: "ال للتحريض" حملة .74

حملـــت "حملـــة ال للتحـــريض" فـــي لبنـــان بعـــض وســـائل اإلعـــالم اللبنانيـــة التـــي اتهمـــت الفلســـطينيين : بيـــروت
عـن أي تـوتر أو فتنـة تحصـل نتيجـة بالمسئولية عن انفجار حارة حريك صـباح الثالثـاء الماضـي بالمسـؤولية 

 التحريض المتواصل.
وقالت الحملة في بيان لها الخميس: "بعد التفجير الذي استهدف منطقة حارة حريك، المرفوض مـن المجتمـع 
الفلسطيني، والذي دانته القـوى السياسـية الفلسـطينية، عمـدت مجموعـة مـن وسـائل اإلعـالم اللبنانيـة فـي اليـوم 

 تهامات للمخيمات الفلسطينية في بيروت".التالي إلى نشر ا
وأضافت "مرة جديدة تسارع بعض وسائل اإلعالم اللبنانية إلى اتهام الفلسطينيين من دون أدلة، ودون السعي 
لتوثيــــق هــــذه االتهامــــات أو إســــنادها بأدلــــة واضــــحة، ومــــن دون التحّقــــق مــــن مصــــادر تتصــــف بالمصــــداقية 

 والنزاهة".
ئل اإلعالم اللبنانية األربعاء يالحظ أّن االتهامات كانت متبادلة، ففي حين اتهمـت وأضاف أّن "المراقب لوسا

بعض وسائل اإلعالم المخيمات الفلسطينية، سارعت وسائل إعالم أخرى إلى اتهام مناطق لبنانية أخرى، مـا 
 يشير إلى أن اتهام الفلسطينيين هو عمل كيدي غير مسؤول".

فلســـطينيين بـــأي عمـــل تفجيـــري يـــؤدي إلـــى التحـــريض ويـــزرع الفتنـــة بـــين وشـــددت الحملـــة علـــى أن "اتهـــام ال
المجتمعات اللبنانية والفلسطينية المتجاورة، وقد يدفع البعض لالنتقام في ساعة غضب أو حزن على ضحايا 

 أبرياء".
17/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 هر رفضا  لالعتقال السياسيتتظاسجون السلطة بالسياسيين  المعتقلينلجنة أهالي  نابلس: .75

تلبية لدعوة وجهتها لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسـطينية : عاطف دغلس - نابلس
وأهالي األسرى بمحافظة نـابلس شـمال الضـفة الغربيـة، تظـاهرت العديـد مـن أسـر المعتقلـين المحسـوبين علـى 

إضـراب بجاجـا علـى اسـتمرار اعتقـال أبنـائهم الـذين شـرعوا سـجن الجنيـد بالمدينـة أمـس احت أمـامحركة حماس 
 مفتوح عن الطعام منذ اعتقالهم.

وقـال ذوو المعتقلـين إن اعتصــامهم يـأتي رفضــا السـتمرار االعتقــال السياسـي، الــذي طـال العشــرات مـن طلبــة 
كتهم الجامعـــــات واألســـــرى المحـــــررين المحســـــوبين علـــــى الحركـــــة، ودعـــــوا القـــــوى والفصـــــائل الوطنيـــــة لمشـــــار 

 اعتصاماتهم "السلمية".
وقالــت منــى منصــور )النائــب بــالمجلس التشــريعي عــن كتلــة التغييــر واإلصــالح المحســوبة علــى حمــاس( إن 

يومـا  17اثنين من المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد شرعا بإضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يزيـد علـى 
حيث اعتقلت أجهـزة األمـن اللجنـة  -بذكرى انطالقتهاأي منذ لحظة إعالن حماس عن نيتها إقامة مهرجان -

 المنظمة والداعية للمهرجان.
17/1/1014، الدوحة، الجزيرة نت  

 
 غزة قطاع فقدوا أعمالهم بسبب أزمة الوقود في سائقألف  10نقابة عمالية:  .70

فـي قطـاع غـزة أفادت النقابة العامة لعمال النقل أن نحو عشرين ألف سـائق عمـومي توقفـوا عـن العمـل : غزة
 جراء أزمة الوقود الخانقة التي يمر بها القطاع اثر تشديد الحصار عليه.

ويعـاني قطـاع غــزة مـن أزمــة وقـود حقيقيـة بعــد إغـالق مصــر لألنفـاق التـي كانــت تـدخل الوقــود بعـد االنقــالب 
علــى الــرئيس المصــري محمــد مرســي مطلــع شــهر تمــوز )يوليــو( الماضــي إلــى جانــب عــدم ادخــال ســلطات 

 الحتالل الكميات الالزمة من الوقود للقطاع عبر معبر كرم ابو سالم جنوب شرق القطاع.ا
ودعــت إلــى ضــرورة الضــغط علــى االحــتالل والســلطة الفلســطينية فــي رام هللا للتخفيــف مــن أســعار الضــرائب 

 المفروضة على الوقود الذي يصدره االحتالل للقطاع لكي يصل السائق الفلسطيني بسعر مخفض.
17/1/1014، برس قدس  

 

 

 

 

 

 أسماء شوارع عبرية بأخرى عربية يستبدل الحراك الشبابي يافا: .73
قام ناشطون من الحراك الشبابي اليافاوي باستبدال الفتات تحمل أسماء شوارع عبريـة فـي مدينـة يافـا  :رام هللا

ماء الشــوارع بأســماء بــأخرى عربيــة، وذلــك فــي خطــوة للحفــاظ علــى هويــة المدينــة العربيــة. وقــد تــم اســتبدال أســ
 لشخصيات عربية من بينها اسم ناجي العلي، ونجيب محفوظ، ولينا النابلسي وغيرهم.

: إن "الفــيس بــوك"موقــع التواصــل االجتمــاعي بوجــاء علــى لســان أحــد ناشــطي الحــراك الشــبابي علــى صــفحته 
لنشـر الثقافـة والحضـارة  الوعي السياسي والثقافي لدى جيل الشـباب والشـابات يأخـذ منحنـى ثوريـا جـادا يطمـح

 . 1924داخل فلسطين المحتلة عام بكافة المدن الفلسطينية بالعربية 
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14/1/1014، االتحاد، أبو ظبي  

 
 "إسرائيل"تستنكر تصريحات نائب وزير دفاع المصرية الخارجية  .57

حات الصادرة باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى بشدة التصري الرسميوكاالت: استنكر المتحدث 
داخل  األمني"دانى دانون" بأن بالده تتوقع من مصر االهتمام بالوضع  اإلسرائيليعن نائب وزير الدفاع 

ن تواجد   أراضى دولة أخرى. فيأراضيها، وأنها ستحاسب من يخطط لتنفيذ اعتداء ضد إسرائيل حتى وا 
خطيرة وتتناقض مع  اإلسرائيليول واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن تصريحات المسئ

وميثاق األمم المتحدة، مشددا على أن هذه التصريحات مرفوضة شكال وموضوعا، وأن  الدوليقواعد القانون 
 .القوميالحفاظ على سيادتها الوطنية وصيانة أمنها  فيمصر لن تتهاون 

 44/1/4514الوفد، الجيزة، 
 
 أخر بعد تشغيله جزئي ا لثالثة أيام رفح حتى إشعار معبرتغلق  السلطات المصرية .53

أغلقت السلطات المصرية مساء الخميس، معبر رفح البري بعد ثالثة أيام من تشغيله جزئًيا حتى : رفح
وقال مسؤول فلسطيني على المعبر لـ"الرسالة نت" إن عدد المسافرين خالل اليوم الثالث بلغ  إشعار أخر.

 آخرين. 727مسافًرا، بينما وصل إلى القطاع  752
 مسافًرا من مغادرة قطاع غزة دون إبداء األسباب. 72وأوضح المسؤول ذاته أن السلطات المصرية منعت 

 وكانت السلطات المصرية قررت فتح المعبر أول من أمس الثالثاء بعد إغالق دام ثالثة عشر يوًما.
 45/1/4514الرسالة.نت، فلسطين، 

 
 مطار بالقرب من العقبةبإنشاء  "إسرائيل"األردن يرفض قيام  .21

رفض األردن "عزم إسرائيل إقامة مطار تمناع بالقرب من الحدود بين البلدين شمالي  :بتراوكالة  -ان عمّ 
اإلسرائيلية المشتركة أمس، جرى خالله  -مدينة العقبة". جاء ذلك خالل اجتماع فني للجنة النقل األردنية 

 مناقشة الموضوع من الجانبين.
الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي، في تصريح صحفي، "إن  وقالت الناطق

الجانب األردني عبر عن رفضه التام إلقامة المطار ولذلك العتبارات فنية وقانونية متعددة". وشددت على 
عن أنه سيمثل  أن إقامة المطار في الموقع المذكور "سيؤدي النتهاك السيادة األردنية في األجواء، فضالً 
، وانتقاصا 7699خرقًا للقانون الدولي وخاصة المادة األولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 

وأضافت إن الجانب األردني أكد خالل االجتماع أن إقامة  ".icaoمن معايير منظمة الطيران المدني 
ران في المنطقة ككل"، مشيرة إلى "قرب موقع المطار في الموقع المذكور "سيهدد السالمة الجوية للطي

 المطار اإلسرائيلي من مطار الملك حسين في العقبة".
 12/2/1122، الغد، عّمان

 
 حصر أمالك الالجئين الفلسطينيينو  ..الالجئين"ـ"متخصصة ب أردنيةإدارة إنشاء  :"12موقع عربي " .22

دارة في الديوان الملكي األردني، مهمتها " من مصادر مطلعة عن تشكيل إ27علمت صحيفة "عربي  :انعمّ 
وتعمل  من ستة أشهر، لم يعلن عنها حتى اآلن. أكثرإدارة ملف الالجئين. هذه اإلدارة التي شكلت منذ 
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اإلدارة بصمت وبعيدًا عن األضواء في إطار االستعداد الرسمي لتحديد السياسات واإلجراءات التي قد 
 سية واألمنية في المنطقة.تتطلبها االعتبارات والظروف السيا

"، يشرف على هذه اإلدارة التي ال يزال تشكيلها 27وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "عربي
سرًا، نخبة من المستشارين والباحثين الذين يعملون تحت إمرة رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة. وترتبط 

سات البحثية لتزويد صانع القرار بالدراسات الرقمية اإلدارة بمركز األزمات الذي يعتبر أهم المؤس
قليمياً  واالستطالعات المعمقة حول جميع القضايا المهمة محلياً   .وا 

طوال األسابيع الماضية عمل فريق االستشاريين على وضع وثائق وصياغة تعريفات ودراسة ملفات قانونية 
ضمنيا بأن الهدف المبطن من وضع هذه  معقدة جميعها يتعلق بمسألة الالجئين، األمر الذي يوحي

 عن الحكومة والبرلمان. األدبيات هو تزويد القرار السياسي واألمني بمعطيات علمية وواقعية بعيداً 
فقط، بل يشمل ملف الالجئين السوريين وكذلك  نالفلسطينييوعمل اإلدارة هذه ال يقتصر على الالجئين 

 العراقيين.
حين واآلخر نخبة من أركان القانون الدولي األردنيين مثل رئيس الوزراء األسبق وتتواصل هذه اإلدارة بين ال

 أنيس القاسم. .عون الخصاونة والوزير األسبق أحمد المساعدة والخبير القانوني الفلسطيني د
" إن الدراسات المعمقة التي جرت حتى اآلن 27وقال مطلعون على عمل اإلدارة المشار اليها لـ"عربي

لى مفاجآت يمكن اعتبارها من الوزن الثقيل خصوصا عندما يحين الوقت لمناقشة تفصيلية تتعلق توصلت ا
وتحديدًا حق العودة والتعويض. ويعتقد وعلى  ينالفلسطينيبدور األردن في التفاوض على حقوق الالجئين 

لفارق في نطاق واسع بأن عمل هذه اإلدارة يتضمن تقديم بيانات رقمية وقانونية تحدد الحصص وا
 ، وحصة الدولة الراعية.الالجئالتعويضات التي ستمنح لالجئين ما بين حصة الفرد 

الحسابات الرقمية في هذا المحور تحديدًا كانت مفاجئة حتى ألصحاب القرار السياسي، فيما الخالف 
اديق من حصة الدولة الراعية وحول آلية قبض التعويضات وصن الالجئيتواصل حول نسبة حصة الفرد 

وطرق إنفاقها وفقًا لمعايير النزاهة والشفافية التي تنص عليها المؤسسات والقوانين الدولية عندما يتعلق األمر 
 بتعويضات الحروب.

"، فإن اإلدارة نفسها قامت خالل األسابيع الماضية بعملية حصر غير 27ووفقًا لمعلومات صحيفة "عربي
وهذه العملية تحديدًا تمت بمنتهى السرية  7691تي تركوها عام ال نالفلسطينييمسبوقة ألمالك الالجئين 

 أو السلطة الوطنية الفلسطينية. "إسرائيل"وبعيدًا عن 
المبالغ المقترحة كتعويضات حددت بعد عملية تنقيب شرسة في األنظمة واللوائح التي تنظم مثل هذه 

فواتير وكلفة الهجرة القسرية وبدل ما يسميه  المسائل وفقا لقوانين التعويض الدولية، وعملية التنقيب شملت
القانون الدولي بامتهان الكرامة، إضافة إلى فواتير الرحيل والغربة والتعليم والصحة والتعويض عن منع حرية 
االنتقال والحركة والتعلم ختامًا بأسعار العقارات قياسا بأسعارها عند الحرب واللجوء وأسعارها اليوم بما في 

 عامًا. 90تشغيل هذه العقارات واستثمارها ألكثر من ذلك كلفة 
كما شملت التقديرات ما تحت األرض أيضا من موارد وثروات ومعادن ومياه ونفط أو غاز. الهدف من هذا 
االستعداد الرقمي المعمق هو مواجهة سلسلة الوثائق اإلسرائيلية المعدة منذ سنوات للحظة التفاوض على 

 العودة والتعويض.
فاجأة غير السارة التي اكتشفها األردنيون في السياق تمثلت في وجود نصوص بالقوانين الدولية تحرم الم

من حقوق التعويض جميعها اعتبارًا من اللحظة التي تمتع بها بجنسية وحقوق مواطنة الدولة الملجأ.  الالجئ
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ا ستظهر في حال تمسك اإلسرائيليين بها " إن هذه المفاجأة كارثية ألنه27خبراء الدولة األردنية قالوا لـ"عربي
وهي نفسها الذريعة التي  نالفلسطينيين الخطأ األبرز للدولة األردنية كان عمليا هو تجنيس الالجئين أب

فايز الطراونة مؤخرًا وهو يعلن بأن الدولة األردنية هي صاحبة  .اعتمد عليها رئيس الديوان الملكي األردني د
. خطورة هذه المسألة تحديدا تتمثل في أنها نالفلسطينييقوق مواطنيها الالجئين الحق في التفاوض على ح

والمجتمع الدولي والدول المانحة فرصة اإلفالت والهرب من تعويض الكتلة األردنية من  "إسرائيلـ"توفر ل
 لعالم.في ا ينالفلسطينيمن عدد الالجئين  % 01والتي تشكل في الواقع الرقمي  ينالفلسطينيالالجئين 

 13/2/1122، 12موقع عربي 
 
 مصادر برلمانية مغربية تتوقع سحب مقترح قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني .44

مصعب السوسي: تشير معطيات وتوقعات من مصادر برلمانية مغربية إلى احتمال سحب مقترح  - الرباط
موضوع، والرتباطه بالثقل الدبلوماسي مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني نظرا لحساسية ال

 الدولي للمغرب.
المرصد المغربي لمناهضة "وجاءت أولى بوادر سحب الدعم عن مقترح قانون تجريم التطبيع، الذي أعده 

التطبيع بعد دعوة وجهها الحبيب بلكوش، القيادي في حزب األصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الوطني 
لى مستشاري العاهل المغربي محمد لحقوق اإلنسان، قبل نحو شه ر إلى األحزاب التي تبنت هذا المقترح، وا 

السادس، ورئيس الحكومة المغربية عبد اإلله بن كيران، ووزراء الخارجية والداخلية، ورئيسي مجلس النواب 
قدمت والمستشارين، ورؤساء األحزاب الثمانية األوائل داخل البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية التي ت

 بالمشروع لسحبه.
المقتضيات الواردة في هذا المشروع خطيرة ولها انعكاسات سلبية على قضايا "وقالت مذكرة المركز إن 

بالدنا اإلستراتيجية والوطنية، خاصة أنه صادر عن أحزاب بعضها أدار واآلخر ال يزال يدير الشأن 
بالدنا. فضال عن ضعف نجاعته تجاه  الحكومي، بكل مالبساته وتحدياته وآثاره على وضع وعالقات

مراجعة موقفها من هذا المشروع، الذي انطلقت ردود الفعل بشأنه "، داعية الفرق المعنية إلى "القضية نفسها
بما ال يخدم مصالح بالدنا ودورها ومكانتها الدولية واإلقليمية، والذي قد تكون له أيضا انعكاسات سلبية 

 . "ات األممية المكلفة بحقوق اإلنسانعلى عالقات المغرب مع الهيئ
وتتوقع مصادر برلمانية مغربية أن تسحب باقي الفرق النيابية مقترحاتها، خاصة بعد ردود الفعل السلبية 
التي أثارها، وتحذير زعماء يهود في الواليات المتحدة من تأثيرات هكذا قانون على االقتصاد المغربي إذا ما 

سيمون ويسنتهال "شيمون صامويلز، أحد الزعماء اليهود األمريكيين ورئيس مركز تم إقرار المقترح. وكان 
، قد دعا في رسالة مفتوحة وجهها إلى العاهل المغربي إلى التدخل إللغاء مقترح هذا "للعالقات الدولية

عالقاته من شأن المصادقة عليه أن تؤثر على صورة المغرب كبلد التسامح، والمعروف ب‘القانون، معتبرا أن 
 . "المتميزة مع الجالية اليهودية عبر أنحاء العالم

وعلق أحمد ويحمان، رئيس المركز المغربي لمناهضة التطبيع، على موقف حزب األصالة والمعاصرة 
 ."يتضمن مفارقة وتناقضا من خالل دعوته لسحب القانون من أجل تعميق النقاش"بالقول انه 

 44/1/4514القدس العربي، لندن، 
 
 في قطاع غزة ألف دوالر لرصف شارع "رفح" 803بـمنحة قطرية  .45
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باشرت بلدية رفح بأعمال التعبيد والرصف في المرحلة الثانية من شارع : ريما زنادة و محمد جمال - غزة
" الواصل بين شارع صدام بشارع دير ياسين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع 27" هيكلي رقم

 غزة.
دائرة تنفيذ ومتابعة المشاريع في البلدية على مطر، انتهاء العمل من رصف الشارع خالل أربعة  وتوقع مدير

المرحلة الثانية والممول من المنحة  27وبين أن مشروع تطوير شارع  أيام في حال انتظام األحوال الجوية.
 ألف دوالر سيشمل شبكة إنارة كاملة في الجزيرة. 262القطرية بقيمة 

 44/1/4514لدوحة، الشرق، ا
 
 النزاع يمتضرر  أكثرفلسطيني نازحون بسوريا وهم  الجئ ألف 045ونروا: أل ا .44

الطالعهم  األردنعقدت وكالة االونروا اليوم اجتماعا مع عدد من الدول المانحة في : سما –القدس المحتلة 
في  األزمةالمتضررين من لالجئين الفلسطينيين  اإلقليميةالتطورات المتعلقة بنداء االستجابة  آخرعلى 

 . 7722 األولالوكالة في منتصف كانون  أطلقتهالذي  7722سوريا للعام 
هذه  إنبافتتاح االجتماع مخاطبة ممثلي الدول المانحة " لألونرواوقامت مارجوت اليس نائب المفوض العام 

من حيث تغطيتها للعام  األولى السورية، لكنها باألزمةهي المناشدة الخامسة المتعلقة  اإلقليميةاالستجابة 
تحكي خبرات الالجئين الفلسطينيين في هذا النزاع الرهيب. فحوالي  ألنهاكامال. وان هذه االستجابة مهمة 

موزعون في  آخرون 27.777فلسطيني هم نازحون داخل سوريا وحوالي  الجئ 527.777من  57%
 المنطقة وخارجها".

من المناشدة السابقة. وهذا دليل واضح على  %27قائلة " تم تمويل  وعبرت اليس عن شكرها للدول المانحة
وقام مايكل كنجزلي  واهتمامها بالجئين الفلسطينيين". باألونرواالتزام الدول المانحة بتقديم المساعدة وثقتها 

 إن" :التطورات في سوريا قائال آخرمدير عمليات االونروا في سوريا باطالع المشاركين في االجتماع على 
يعانون من الفقر منذ وقت  ألنهمالمتضررين من النزاع في سوريا  أكثرالالجئين الفلسطينيين هم من ضمن 

نهمطويل قبل بداية الحرب.  حيث انه ال يوجد  إليهمكان ليذهبوا  أيبدون  اآلنصعبة  أوضاعيعيشون  وا 
 وفرته لهم سوريا قبل النزاع." توفر لهم نفس المستوى من الضيافة الذي  أندولة حاليا يمكنها  أية

: "سنبقى على اطالع وسنستمر في عمل كل ما باستطاعتنا لتخفيف العبء عن الالجئين وأضاف
 الفلسطينيين في سوريا".

 45/1/4514وكالة سما اقخبارية، 
 
 الدولي بإدخال المساعدات اقنسانية إلى مخيم اليرموك المجتمععريضة أوروبية تطالب  .40

" 7عشرات البرلمانيين والسياسيين األوروبيين المجتمع الدولي والمجتمعين في مؤتمر "جنيف طالب : جنيف
حول األزمة السورية، بضرورة العمل الفوري من أجل السماح بإدخال المساعدات اإلنسانية والطبية إلى 

توفي سبعة  المناطق المحاصرة في سورية، وفي مقدمتها مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، والذين
 وخمسون منهم بسبب الجوع.

جاء ذلك في عريضة لمجلس العالقات الفلسطينية األوروبية، وقع عليها عشرات البرلمانيين والسياسيين 
" من أجل حثهم للقيام بدور أكبر 7األوروبيين، وّجهت إلى االتحاد األوروبي وللمجتمعين في مؤتمر "جنيف 
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مان توفير الحماية للمدنيين وتوفير ممرات آمنة إليصال المساعدات من أجل إنهاء مأساة المحاصرين وض
 الغذائية والطبية".

ولفتت العريضة األوروبية األنظار إلى أن نحو مائتين وسبعين ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم إلى مناطق 
يملكون أي وثائق  أخرى داخل األراضي السورية، مشيرة إلى الحالة الخاصة لالجئين الفلسطينيين الذين ال

تسمح لهم بالحركة خارج سورية، إضافة إلى عدم حصولهم على نفس حقوق الالجئين السوريين في الدول 
 التي يفرون إليها.

ومن بين الشخصيات الموقعة على العريضة البارونة البريطانية ميرال إيك، وأعضاء من البرلمان البريطاني 
ومارك داركان، فيليب هولبون، وعضو البرلمان البلجيكي سابين منهم ساندرا أوزبورن، روجر روبرتس، 

 فيرمولين، وأعضاء من البرلمان األسكتلندي، والبرلمان االيرلندي، وعدد كبير من أعضاء البرلمان األوروبي.
 45/1/4514قدس برس، 

 
 "50يحذر من مشاكل متواصلة في طائرة "أف  أمريكيتقرير "يديعوت":  .46

زارة الدفاع األمريكي من مشاكل متواصلة في البرمجة والصيانة واألمان لطائرة الشبح حذر تقرير جديد لو 
" المعدة لسالح البحرية األمريكية، األمر الذي سيؤخر حيازتها المتوقعة ألواسط العام 25الجديدة "أف 

7725. 
لمشاكل التقنية في وجاء في التقرير األخير للخبير الرئيسي في البنتاغون مايكل غيلمور تحليل مفصل ل

 الطائرة، وتركز في ما أسماه "أداء ال يمكن الموافقة عليه" في برمجة الطائرة القتالية.
دول أخرى تدعم  2ونقلت "يديعوت أحرونوت" النبأ مشيرة إلى أنه بالنسبة للواليات المتحدة إضافة إلى 

لتقرير يطرح أسئلة جديدة بالنسبة للتكنولوجيا مشروع إنتاج الطائرة لشركة "لوكهيد مارتن" بينها إسرائيل، فإن ا
 المشروع معيقات كثيرة في اإلنتاج وتغييرات في التكلفة. انطالقوالثمن النهائي للطائرة التي تواجه منذ 

صفحة ووصل إلى وكالة "رويترز"، أن يتأخر استكمال البرمجة  75ويتوقع التقرير، الذي يمتد على 
 شهرا. 22كي تتحول الطائرة القتالية إلى عمالنية مدة المطلوبة للجيش األمريكية ل

 44/1/4514، 47عرب 
 

 وعّز الدين القّسام "تويتر"حرب  .43
 العربي رأي القدس

اتهمت كتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحركة ’ تويتر‘بعد حجب موقعها باللغة االنكليزية على 
الكيل ’االجتماعي بمساندة االحتالل االسرائيلي و للتواصل’ تويتر‘حماس أمس الخميس إدارة موقع 

، تسمح ادارة ’يعرض اعتداءات جيش االرهاب الصهيوني‘فمقابل حجب موقع القسام الذي ’ بمكيالين
للجيش الصهيوني بالعمل وممارسة ارهابه بحق األبرياء واآلمنين واستخدام حسابه على تويتر ‘الموقع 

 ’.الطالق التهديدات
مّرة األولى التي تقوم فيها ادارات وسائل التواصل االجتماعي بحجب مواقع سياسية عربية ليست هذه ال

( حيث تم 4009-4004وفلسطينية، وخصوصًا في أوقات سياسية خطيرة، كما حصل أثناء حرب غزة )
إيقاف حسابات حركة حماس إليقافها عن بّث صور القصف والدمار والضحايا الفلسطينيين، وهو أمر 

اإلخباري ’ أجناد‘باغالق صفحات الكترونية مقربة من حماس كموقع ’ فيسبوك‘ّر الحقًا كما فعلت استم
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وصفحة القيادي في حماس حسام بدران، وصفحة الشيخ أحمد ياسين وصفحة الكتلة السالمية في جامعة 
لسطينية االنتفاضة الف‘، كما تم إغالق صفحة ’التحريض على اإلرهاب‘الخليل، وكل ذلك تحت تهمة 

ألف شخص بعد أن طلب وزير االعالم  700بعد أن بلغ عدد زوارها  4011في آذار/مارس ’ الثالثة
عماًل تحريضيًا يمّس باليهود ‘اغالقها باعتبارها ’ فيسبوك‘االسرائيلي ـ آنذاك ـ يولي إدلشتاين من مؤسس 

 ’.واالسرائيليين األبرياء
ى المواقع الفلسطينية بل يطال أيضًا مواقع عربية عديدة حجب مواقع التواصل االجتماعي ال يقتصر عل

دلب‘منها صفحات سورية معارضة للنظام السوري مثل صفحة  الثورة ‘وصفحة ’ شبكة أخبار حلب وا 
وكذلك مواقع ’ كلنا الشهيد حمزة الخطيب‘أوغاريت نيوز?، وموقع ‘وصفحة ’ الحلبية ضد بشار األسد

، وهو أمر حصل مع مواقع مصرية أيضا مثل موقع نجل ’بلآكاد الج‘صفحات شخصية مثل صفحة 
 الرئيس المصري المعزول محمد مرسي )أحمد( بسبب تعّرضه لمنظمة صهيونية متطرفة أهانت والده.

بالمئة من مستخدمي  14وحده )والذي يتابعه ’ تويتر‘أظهرت إحصائيات موقع  4017في أيلول/سبتمبر 
 200مليون مستخدم يرسلون  400أنه متابع من ’( فيسبوك’بالمئة لـ 31االنترنت في العالم، مقابل نسبة 

مليون  1.4زادوا عن ’ فيسبوك‘فإن مستخدمي  4014يوميًا، وحسب احصائيات ’ تغريدة‘مليون رسالة 
 شخص.

تكشف هذه األرقام أن وسائل التواصل االجتماعي صارت من أكبر آليات التأثير على آراء البشر في 
لك تحّولت مجااًل للصراع السياسي من يسيطر عليه يمكن أن يسيطر على العالم، من جهة، كما العالم، وبذ

أن من يتمتع بنفوذ كبير في العالم سيحاول االستفادة من نفوذه في فرض أجندته ضمن هذه الوسائط، من 
 جهة أخرى.

ع القضايا العربية، وفي األمثلة السابقة يّتضح خّط فاقع في تعامل شبكات التواصل االجتماعي م
والفلسطينية منها خصوصًا، يكشف كيف تحّولت هذه الوسائل الى فضاء لممارسة النفوذ بحيث يصبح 

رديفًا للقمع االسرائيلي على األرض ومساهمة في كسر ’ اإلنتفاضة الفلسطينية الثالثة’حجب موقع لـ
 االنتفاضة من قبل أن تحدث.

بية نفوذ الدول في العالم، فأمريكا تفرض شروطها واتفاقاتها على تكشف هذه األمثلة أيضًا بوضوح ترات
شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل التواصل مثل مايكروسوفت وغوغل وتويتر، فتشاركها أسرارها ومعلوماتها 

، ’غوغل‘وتستخدمها في السيطرة على العالم، والصين، بوزنها الثقيل الهائل أن تقف بوجه عمالق اإلنترنت 
تتمكن من التجسس وسرقة تصميمات سرية حديثة ألسلحة وطائرات أمريكية، وروسيا تمارس أيضا و 

 التجسس السياسي واالقتصادي على أعدائها وحلفائها معا.
كما يكشف حجب المواقع الفلسطينية والعربية النفوذ الكبير الذي تتمتع به إسرائيل ويوضح قدرتها على 

اسية وضرب خصومها واستباقهم، وهو أمر تنافسها عليه، إقليميًا، إيران التي ترويو أجندتها األمنية والسي
 تمتلك قدرات تكنولوجية ال يستهان بها هي أيضًا.

الدرس المهّم الذي نستفيد منه هو أن على العرب والفلسطينيين شحذ هممهم وقدراتهم وطاقاتهم العلمية 
 والتقنية كي ال يخسروا حروبهم قبل أن يخوضوها!

 14/1/1014، القدس العربي، لندن
 

 جديدة: "تحصين القلعة"! استراتيجيةنحو  "إسرائيل" .48
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 وان شلحتأنط
قال اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الذي شغل إلى ما قبل فترة وجيزة منصب "رئيس هيئة األمن القومي" 

عهده في انتهاج مقاربة  في ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل شرعت خالل
 أمنية إستراتجية جديدة في ضوء التغيرات التي شهدها الشرق األوسط ضمن سياق "الربيع العربي".

وأضاف عميدرور في مقابلة أدلى بها إلى صحيفة "نيويورك تايمز" األميركية هذا األسبوع، أن جوهر هذه 
اهمة بأي دور في هذه التغيرات التي ستسفر برأيه المقاربة هو االنتظار بموازاة تحصين القلعة وعدم المس

عن انهيار فكرة دولة القومية العربية، ونشوء محيط إقليمي جديد سمته الفوضى العارمة، مشيرًا إلى أن 
عادة االنتشار  مالمح تلك المقاربة بدأت تنعكس من خالل إنشاء األسوار األمنية في مناطق الحدود كافة، وا 

 داء االستخبارات الذكيـة.العسكري، وتعزيز أ
وفي ذات السياق قال الرئيس األسبق لجهاز "الموساد" إفرايم هليفي للصحيفة األميركية نفسها إن إسرائيل 
موجودة اآلن في خضم حالة سماتها "الترقب، االنتظار، الجهوزية، والدفاع عن النفس عند الحاجة". وبرأيه 

 ها المنطقة يمكنها أن تحّسن أوضاع إسرائيل في المستقبل.فإن التغيرات اإلستراتيجية التي تمّر ب
من جانبها أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تحاول استغالل آخر التطورات في الشرق األوسط لتدعيم 
ادعائها بشأن "ضرورة" الحفاظ على وجودها العسكري طويل المدى في غور األردن، وعدم تقديم أي 

 رصدتها األمنية".تنازالت تتعلق بما أسمته "أ
ببلورة مبادرة  -"معهد ريئوت" )رؤية( -وتزامن ذلك مع قيام أحد معاهد التخطيط اإلستراتيجي في إسرائيل

 لصوغ  عقيدة أمنية جديدة إلسرائيل.
( فإن الواقع الجديد المترتب على األحداث 40/1/4012ووفقًا لما قاله مدير هذا المعهد لصحيفة "هآرتس" )

ى العالم العربي خالل األعوام الثالثة األخيرة، يحّتم على إسرائيل مواجهة حقيقة انعدام عنوان التي مّرت عل
واضح لتعّرضها المحتمل إلى هجمات من طرف منظمات تنشط في المناطق الحدودية للدول المجاورة لها، 

جديدة من جانب إسرائيل. كما أن خطر الصواريخ الذي تطّور كثيرًا خالل العقد األخير يستلزم تقديم أجوبة 
فضاًل عن ذلك فإن عهد "الزعيم" القادر على كل شيء في األقطار العربية يبدو كما لو أنه ولّـى لصالح 

 ارتفاع منسوب تأثير الشارع على صّناع القرار.
قاعدة وتتّسق أقوال هليفي هذه مع تقديرات إسرائيلية متطابقة تفيد أن مجموعات السلفيين التابعة لتنظيم ال

باتت أحد أخطر التهديدات المركزية الماثلة أمام إسرائيل اآلن وخصوصًا في المناطق الفلسطينية المحتلة، 
غوريون الدولي وفي دولة  -إذ إن بإمكانها بواسطة صواريخ كتف وحسب أن تعّطل الحركة في مطار بن

و أمن دولية أو عربية أو فلسطينية إسرائيل كلها. وبرأي أصحاب هذه التقديرات، ال يمكن ألي قوة سالم أ
 أن تكبح هؤالء "الذين ال ينفع فيهم ردع عادي".

وبموجب ما قاله أحد المستشرقين اإلسرائيليين في مقال نشره أخيرًا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يتبّين 
كبير حركة  اآلن أن "الربيع العربي" هو ربيع سلفي، وفي المناطق الفلسطينية تحولت حركة فتح وبقدر

حماس أيضًا إلى أثر باق من الماضي. فكلتاهما مكروهتان من الجمهور المحلي. وأخذت تنشأ قوة جديدة 
في هذه المناطق هي الحركة السلفية التي يسمى بعضها "حزب التحرير"، ومركز نشاطها في مدينة الخليل. 

ن مركزية في الضفة الغربية، عشرات ومؤخرًا اشترك في تظاهرتي عرض قوة قامت بهما هذه الحركة في مد
اآلالف وهم يرفعون أعالم القاعدة السوداء. وأشار أيضًا إلى أن هؤالء يكرهون السلطة الفلسطينية أكثر مما 
يكرهون إسرائيل، ويكرهون حماس في الوقت ذاته، وهم غير مستعدين لدولة فلسطينية وال يعترفون بأي 
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هو إقامة خالفة إسالمية في كل أنحاء الشرق األوسط، فضاًل عن حدود أو مفاوضات. وطموحهم المعلن 
 أنهم يؤيدون السلفيين في سورية ولبنان وسائر الدول العربية.

 
 التقويمات اقسرائيلية الرسميــة

( اتسمت بقدر كبير من 4017في واقع األمر، فإن التقويمات اإلسرائيلية الرسمية في نهاية العام الفائت )
 (.4012ال وضع إسرائيل األمني في العام  الحالي )التفاؤل حي

وهو استمرار لـ "تفاؤل" متكّرر على مدار األعوام الثالثة األخيرة، أي منذ بدء الثورات العربية، ودافعه 
األساسي أن العالم العربي منشغل بحروب وصراعات داخلية من شأنها أن تُبعـد شبح الحرب والتصعيد 

 األمني عن إسرائيل.
جاء ذلك أيضًا في وقت أُعلن فيه أن الجيش اإلسرائيلي قام بتحديث عقيدته العسكرية بعد أن بات في و 

األعوام األخيرة يستبعد أي احتمال لنشوب حرب تقليدية مع جيوش نظامية، ويرى أن االحتمال القائم هو 
الجهاد اإلسالمي "عمليات عسكرية" أو مناوشات ضد منظمات مسلحة، مثل حزب هللا وحركتي حماس و 

 الفلسطينيتين والفصائل األخرى في قطاع غزة وتنظيمات الجهاد العالمي في شبه جزيرة سيناء وسورية.
على الرغم من ذلك، فإن هذه التقويمات اإلسرائيلية ال تترك حيزًا كبيرًا للتفاؤل إزاء الوضع الناشئ في قطاع 

المسلمين" في مصر، واتهام السلطة الجديدة في هذا البلد  غزة تحديدًا، وال سيما عقب إطاحة سلطة "اإلخوان
بقيادة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي لحركة حماس بالتآمر ضد مصر، ما 
أدى إلى تراجع العالقات بين الجانبين، وهو أمر تمت ترجمته على أرض الواقع بإغالق الجيش المصري 

 ن القطاع وسيناء التي كانت تدخل عبرها معظم البضائع واألسلحة طبعًا إلى غزة.معظم األنفاق بي
وتعتبر إسرائيل أن هذا الوضع قد يتسبب بأزمة إنسانية في القطاع، ويدفع الفصائل الفلسطينية فيه إلى 

 المبادرة لتصعيد أمني ضد إسرائيل.
الف قائاًل إن ما تشهده منطقة الشرق األوسط وقد أوجز ضابط إسرائيلي رفيع برتبة لواء سبب التفاؤل الس

الشيعية  -في الوقت الحالي هو حربان ضروسان ال تمت أي منهما بصلة إلسرائيل: األولى، الحرب السنية 
والتي تسّبب حزب هللا من جّراء اشتراكه في الحرب األهلية في سورية بجّرها إلى داخل لبنان؛ الثانية، 

 الصراع في مصر.
 

 ز""خطة عـو 
نعيد إلى األذهان أن الجيش اإلسرائيلي بدأ هذا العام، بصورة رسمية، تطبيق خطة خماسية جديدة تحمل 

، وأن تحل محل "خطة تيفن" التي جرى اعتمادها 4013اسم "عوز" )جرأة( من المتوقع أن تستمر حتى عام 
 .4014 -4004لألعوام 

ين العسكريين في إسرائيل، فإن الخطة الخماسية وبموجب االنطباع العام الذي ورد في تحليالت المعلق
الجديدة للجيش اإلسرائيلي تنص، بصورة عامة، على تقليص فرق سالح البر نظرًا إلى اندثار خطر الحرب 
التقليدية على جميع جبهاتها الحدودية وآخرها الجبهة السورية، وعلى وجوب زيادة اإلنفاق على المشروعات 

بارات، وبالقدرات القتالية المتطّورة لدى أسلحة الجو والبر والبحر، وعلى المشروعات المتعلقة بأجهزة االستخ
 المتعلقة بالحرب السيبرانية في شتى الجوانب، وأساسًا جمع المعلومات االستخباراتية، والدفاع والهجوم.
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لدى المؤسستين وقد أشير في معظم تلك التحليالت إلى أنه رغم هذه التغييرات فإن التقديرات السائدة 
 السياسية واألمنية في إسرائيل تشير إلى أن احتمال أن يكون المستقبل أسوأ من الناحية األمنية ما زال كبيرًا.
وبناء على ذلك فقد تمثل االستنتاج الوحيد الذي خرجت به إسرائيل في مجرى إعداد الخطة الجديدة للجيش 

 في أن المستقبل يتطلب امتالك مزيد من القوة.
وال ُبد من القول إن هذا االستنتاج ذاته برز أيضًا لدى إعداد الخطة السابقة تحت وطأة نتائو حرب تموز/ 

مع لبنان، غير أنه توازى في حينه مع استنتاج آخر يناقضه، مفاده أن "حماية إسرائيل ممكنة  4009يوليو 
اإلسرائيليين. أّما اآلن فإن أغلبية  لكن فقط عبر السالم"، كما عّبر عن ذلك عدد ال بأس به من المحللين

المحللين اختارت أن تتحدث عن مخاطر الحرب المقبلة وطبيعتها، أكثر من الحديث عن احتماالت السالم، 
 وبذا تماشت مع تقدير المؤسستين السياسية واألمنية بأن المستقبل قد يكون أسوأ من الناحية األمنية.

 11/1/1014، 11موقع عربي 
 

 أكاديميا.. نذر أميركية "إسرائيل"مقاطعة  .49
 عبد هللا علي إبراهيم
صّوت أعضاء جمعية الدراسات األميركية بالواليات المتحدة في منتصف ديسمبر/كانون األول الماضي 

 لمقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية لسياستها المنافية للحرية األكاديمية للفلسطينيين.
ر مسبوق للقضية الفلسطينية في معقل ليبرالي أميركي، هو الجامعة، والحال أن ويعتبر هذا فتحا كبيرا وغي

مما دفع إدوارد سعيد للقول بأن  1924هذه المؤسسة ظلت تتصامم عن المأساة الفلسطينية منذ العام 
 مستقبل التفهم األميركي لمسألتها رهين بأن تجد ظهيرا في أوساطها الليبرالية.

ليبراليين عن مسألة فلسطين إلى هالة الهيبة األخالقية التي جللت إسرائيل بالنظر إلى وعزا انصراف هؤالء ال
 من صناعة العالم. -في قول سعيد-معاناة اليهود في الهولوكوست. فإسرائيل 

وجد األميركيون في روحها المخاطرة الرائدة ما يتعاطفون معه، فصار نقد إسرائيل في أميركا مطابقا لعداء 
بحذافيره. فالليبراليون، بل والراديكاليون، ممن يعارضون نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، السامية 

 والعنصرية األميركية نفسها، يمتنعون البتة من نقد عنصرية إسرائيل ضد الفلسطينيين.
 وعليه لم تُبن بعد القواعد لنقد إسرائيل ليصير تقليدا فكريا متبعا.

 
 تاريخ حركة المقاطعة

بوصف  4005عت لهذه المقاطعة الجمعية الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل في د
 المؤسسات األكاديمية والثقافية اإلسرائيلية شريكا للدولة في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم األساسية.

ار باإلنجليزية: قاطع، ( وهي األحرف األولى من الشعBDSوُعرفت الحركة برموزها الالتينية بي دي أس )
اسحب استثمارك، وعاقب على غرار ما قام به المجتمع الدولي للجم نظام الفصل العنصري في جنوب 

 أفريقيا.
 4001ثم صار الـ "بي دي أس" شبكة من المؤيدين في الغرب بدأ بأوروبا حتى بلغت الواليات المتحدة في 

ملتزم. وقال أحدهم إن نجاح قضية الشبكة في أنها رفعت  بفئة قليلة صارت فئة كثيرة قوامها ألف أكاديمي
 غطاء الحوار المستور حول القضية الفلسطينية. فلم يعد نقد إسرائيل لظلمها لشعب فلسطين تابو.
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ولذا صارت انتهاكات إسرائيل للحرية األكاديمية موضوعا للنقاش حتى في الجمعيات التي لم تتبن مقاطعتها 
دت جلسات علمية حول تلك االنتهاكات في أروقة الجمعية األنثروبولوجية األميركية بصورة مؤسسية، فانعق
 وجمعية اللغات الحديثة.

 
 المقاطعة أميركيا وبريطانيا

( جمعية الدراسات األميركية إلى مقاطعة 4017سبقت الجمعية األميركية للدراسات اآلسيوية )أبريل/نيسان 
 شعوب أميركا األصليين )الهنود الحمر(. إسرائيل، ثم لحقت بها جمعية دراسات

وهي التي بحثت وقاومت استعمار المواطنين -وقالت جمعية دراسات األميركيين األصليين إنه َفرٌض عليها 
الوقوف مع الفلسطينيين الذين يرزحون تحت احتالل غير شرعي ويخضعون  -األصالء في سائر العالم
 لضغن إسرائيلي ممنهو.

عضو( ودراسات األصليين  400م بهما لصغر حجم عضويتهما: الدراسات اآلسيوية )ولم يهتم اإلعال
(، وسخر اللوبي اإلسرائيلي منهما لقلة شأنهما األكاديمي بالنظر إلى حجم تخصصهما في الجامعة 329)

 األميركية.
يس مادتها ولكن جمعية الدراسات األميركية شأن آخر، فتخصصها مركزي في الجامعات وغالبا ما جرى تدر 

 من الحاضرين لصالح القرار. %99عضو صوت  7400كجزء من شعبة اللغة اإلنجليزية. وهي تضم 
وقالت الجمعية إنها اتخذت هذا القرار للتضامن مع المحرومين من الحريات األكاديمية ورغبة في توسيعها 

 للجميع بما في ذلك الفلسطينيون.
لي وقرارات األمم المتحدة في األراضي المحتلة، وهو ما ترتبت عليه وأضافت أن إسرائيل مخالفة للقانون الدو 

 آثار عصيبة موثقة على حياة األساتذة والطالب الفلسطينيين.
ولفتت الجمعية بقوة إلى أن مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيلية طرف في سياسات الدولة التي تخرق حقوق 

 اإلنسان.
الشهر مؤتمر الجمعية األميركية للغات الحديثة، وكما هو متوقع لم تتفق وانعقد في األسبوع الثاني من هذا 

بعد مقاطعة إسرائيل أكاديميا ولكن قررت لجنتها القائدة بأغلبية أعضائها الضغط على الحكومة األميركية 
 إلدانتها لمنعها دخول األكاديميين للقطاع والضفة تلبية لدعوات من جامعاتهما.

ألف عضو( ليصوتوا عليه باإلنترنت.  70ر إلى اللجنة التنفيذية ثم الجمعية العمومية )وسيرفع مشروع القرا
ربما كان "سقالة" إلى قرار  -على تحفظه-وربما صدق األكاديمي الذي قال إن قرار جمعية اللغات الحديثة 

 بالمقاطعة الكاملة يلوح في األفق.
فصلت مجلتان أكاديميتان أساتذة  4001، فمنذ وكانت بريطانيا سبقت إلى مقاطعة إسرائيل أكاديميا

 إسرائيليين من مجالس تحريرهما لسياسات بلدهم.
قرارا بمقاطعة  4003عضو( في آخر مايو/أيار  145000واتخذ مؤتمر األكاديميين البريطانيين )

 ية.المؤسسات الجامعية اإلسرائيلية استجابة لطلب تقدم به اتحاد النقابات األكاديمية الفلسطين
وفي أبريل/نيسان الماضي قرر اتحاد المعلمين في جمهورية إيرلندا مقاطعة المؤسسات األكاديمية والثقافية 
اإلسرائيلية، وفي مايو/أيار الماضي أعطى العالم الفيزيائي البريطاني ستيفن هوسكن دفعة معنوية قوية 

 طعة.للمقاطعة بخروجه من اجتماع أكاديمي في إسرائيل عزما على المقا
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اتخذت المقاطعة االقتصادية حتى تاريخه صورة اشتراط الدولة الغربية أال تستثمر إسرائيل مالها في 
المستوطنات أو الضفة أو القدس، فقد فرض االتحاد األوروبي هذا الشرط على إسرائيل قبل أن يدخل معها 

 لفاسد في المستوطنات اإلسرائيلية.في شراكة لمشروع تكنولوجي ما، وحذرت أميركا مواطنيها من االستثمار ا
كما جرى إيقاف شركة فيتن الهولندية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب تعاملها مع شركة الماء 

 اإلسرائيلية )ميكورت( نظرا لسياسة إسرائيل في الضفة والقطاع.
 

 مشروعية المقاطعة
 مقاطعة األكاديمية إلسرائيل وبصورة عامة.يتواصل النقاش بين األكاديميين وغيرهم حول مشروعية ال

واحتو إبراهام فوكسمان، مدير عصبة مكافحة التشهير باليهود األميركية، بقرار الجمعية ووصفه بأنه هجوم 
 مخجل ومفلس أخالقيا وعاطل عن األمانة العلمية ضد الحريات األكاديمية.

ثيرة مع أميركا، وزاد بأن ذلك ربما كان سبب نفور وقال إن قرارها سيؤدي لعزل إسرائيل التي تتقاسم قيما ك
 كثير من األميركيين من األكاديمية لغرورها وانقطاعها عن عالم الحقيقة.

 2000واستصغر أنصار إسرائيل الجمعيات التي اتخذت قرار المقاطعة، وقال قائلهم إنه ال تزال هناك 
دد اتحادات الطالب التي طالبت بها عن أربعة أو مؤسسة أكاديمية لم تتطرق للمقاطعة، كما أنه لم يزد ع
 خمسة، ووصفت الجمعيات التي قاطعت بالغلو اليساري.

واحتجوا على ما وصوفوه بازدواجية المعايير، فلو كان محض االحتالل يجيز المقاطعة فستكون تركيا أولى 
، ويلمحون بخبث إلى أن أميركا بالمقاطعة الحتاللها شمال قبرص لعقود والمغرب الحتالله الصحراء الغربية

 نفسها أولى بالمقاطعة الحتاللها العراق.
 أن المقاطعة هي مجرد قناع لمن يريدون بالفعل مسح إسرائيل من وجه البسيطة. إلى-متوقعكما -وخلصوا 

وتحجو المعارضون بأن حجب التبادل األكاديمي هو سد للباب األهم للتأثير في سياسات الجهة المقاَطعة 
 ذا اتفق لنا أنها مخطئة.إ

إنه ال يؤيد  - الذي وقف مع مقاطعة جنوب أفريقيا اقتصاديا-وقال اتحاد أساتذة الجامعات األميركية 
المقاطعة األكاديمية، وقالوا: من أراد الخير لفلسطين فليوفر بإيجابية لطالبها وأكاديمييها الفرص للتعلم 

 سرائيل.والتدريب والبحث بدال عن خطة المقاطعة إل
ولم يكتف اللوبي اإلسرائيلي باالحتجاج المعنوي على "فساد فكرة المقاطعة"، فسعى لحصار جمعية الدراسات 
األميركية بحجب العضوية عنها، ودعا لورنس سمرز، رئيس جامعة هارفارد السابق، الجامعات إلى حرمان 

 العلمية. أعضاء الجمعية من المال الذي تدفعه لمنسوبيها لحضور مؤتمراتها
ووجدت دعوة سمرز استجابة عجلى من جامعة براندايس، اليهودية المنشأ، بوالية ماسشوتس وجامعة بن 
ببلدة هاريسبرق بوالية بنسلفانيا وسيترتب على هذا أال تعين أي منهما أساتذتها األعضاء على حضور 

 دق.اجتماعات الجمعية الدورية بدفع قيمة تذاكر السفر واإلقامة في الفنا
وقد خرج توماس فريدمان، الكاتب الراتب بجريدة النيويورك تايمز، معارضا لقرار المعلمين البريطانيين في 

بمقاطعة إسرائيل أكاديميا، وأعاد في معارضته إنتاج استنكار اللوبي اإلسرائيلي العام للمقاطعة،  4003
 ثة العداء للسامية.فوصف القرار بأنه من فعل مغامرين يساريين متشددين مصابين بلو 

ولتأمين مصداقيته، كتب فريدمان بعد حضوره "صدفة" حفل تخريو الجامعة العبرية بالقدس ليشهد بأم عينيه 
 طالبا فلسطينيين يستلمون درجاتهم العليا التي أشرف عليها أساتذة يهود.
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نئين البريطانيين من أعداء وقال إن أسرهم هللت كل ما نادى المنادي باسم واحد منهم، ال يقيمون وزنا للشا
 السامية.

وتساءل: لماذا ال يقاطع األكاديميون البريطانيون جامعات سوريا لقتل حكومة سوريا الحريري أو جامعات 
السودان لجرم حكومته في دارفور، ثم اقترح على األكاديميين البريطانيين أن يعينوا طالب فلسطين بالمنح 

 لجامعات الفلسطينية.الدراسية وبعوث العلماء منهم ل
وقال إن هذا ديدن الناس الذين يريدون الخير لفلسطين، ولكن فرز الجامعات اإلسرائيلية ومقاطعتها، في 

 وجه الجنون الذي يركب عفريته الشرق األوسط هو عمل ال يقوم به سوى أعداء السامية.
المقاطعة باسم الحريات األكاديمية وبالطبع ينفي المقاطعون تهمة العداء للسامية، ويقولون إن من يشجب 

 عليه أن يتذكر كيف تحرم إسرائيل الفلسطينيين من هذه الحرية.
وحين سألت النيويورك تايمز كيرتس ماريز، رئيس جمعية الدراسات األميركية، عن تخيرهم إسرائيل دون 

ا الخيار دون غيره هو أن غيرها قال "كان ينبغي أن نبدأ المقاطعة من موضع ما". وقال إن ما حدا بهم لهذ
 أميركا دولة عظمى وعليها أن تستجيب لداعي المقاطعة بحكم أنها التي تدعم إسرائيل بالعتاد العسكري.

وأضاف أنه غير خاٍف عليهم أن هناك دوال أخرى تستحق المقاطعة أيضا، ولكن لم تلتمس منهم منظمات 
 المجتمع المدني فيها مقاطعة لبلدها.

 
 سرائيلمقياس عزلة إ

في هذه النذر األميركية المقاطعة إلسرائيل مصداق لمن جعلوا عزلة إسرائيل في العالم أكثر همهم، فينشر 
"الموالد"، مركز تجديد الديمقراطية اإلسرائيلية، تقارير دورية عن الحالة الدولية اإلسرائيلية من حيث اتجاهات 

 الرأي العالمي حول سياساتها.
الد سؤالين: هل تتجه إسرائيل إلى عزلة عن العالم؟ وكيف يمكن تدارك العزلة، إن وتتناول تقارير المو 

 وجدت، قبل استفحالها؟
ويضطلع الموالد بهذا البحث لقناعته بغياب المناقشة الجدية لمثل هذا الشاغل في إسرائيل، فاإلسرائيليون إما 

سي الشعاري أو كشرط تحقق من أشراط نظروا إلى مظاهر العزلة، متى ظهرت، كـ"مؤامرة" في الحد السيا
 الساعة اليهودية.

وقال تقرير الموالد األخير إن مقاطعة إسرائيل ما تزال على هامش السياسة الدولية، إال أن سياسة نتنياهو 
الصادمة ألميركا تنذر بالخطر، واعترف التقرير بأن سياسات إسرائيل خارج الخط األخضر مما يجمع العالم 

 على نقده.
نبه التقرير إلى "الشيزوفرانيا" التي تعتري سياسة إسرائيل، فبينما هي تعلن االلتزام بسياسة الدولتين نجدها و 

 تمارس في الضفة والقطاع سياسات ال تمت لقبولها بخطة الدولتين.
وترى الموالد أن الخروج من هذه الشيزوفرانيا يكمن في الوصول إلى حل يأخذ في االعتبار بقوة القيم 
الديمقراطية المستقرة في الغرب، وأن تسرع إسرائيل بالتخلص من هذه الشيزوفرانيا واسترداد عقيدة الغرب 

ال اتسع الخرق على الراتق.  فيها وا 
قالت السي بي إس إن التصويت بمقاطعة إسرائيل ما يزال في طوره الرمزي ولكنه مؤشر إلى أن تلك 

ئيل شيئا فشيئا، ولن يجدي إسرائيل شيطنة مشروع عزلها بما تعتقد المقاطعة ربما تنامت ليعتزل العالم إسرا
 عن عداء السامية.
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فالمقاطعة مثل كل األفكار، التي إذا جاء أوانها، شقت طريقها للتحقق الكامل ال تلوي على شيء. وهذه 
األكاديمية لنفسها النذر بالمقاطعة فتح عظيم للقضية الفلسطينية. ولكن الفتح األكبر هو استنقاذ الليبرالية 

 من عار صمتها لثلثي قرن من الزمان عن محنة الفلسطينيين على أيدي الصهيونية.
لقد جاءت الليبرالية األميركية متأخرة لمؤاخذة إسرائيل، التي هي صناعة العالم، ولكن حتى أبطأ األنهار البد 

 أن يبلغ البحر.
 17/1/1014، الجزيرة نت، الدوحة
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 د. رؤوبين باركو
إن طلب حكومة اسرائيل أن تعترف السلطة الفلسطينية، التي تريد أن تنشئ الول مرة في تاريخها وتاريخ 

 الشعوب دولة الى جانبنا، باسرائيل أنها دولة الشعب اليهودي، يثير عالمات سؤال.
اسرائيل ثبتت حقوقه في ارض اسرائيل  فليس من المنطق في ظاهر االمر أن يطلب شعب قديم كشعب

بالكتاب المقدس والكتب المقدسة االخرى )وفي القرآن ايضا(، أن يطلب االعتراف من الشعب الفلسطيني 
الذي ما زال جنينا. وليس من المعقول أن نطلب اعترافا من شعب أوجد في الفترة االخيرة فقط وال توجد في 

 ودا ذات مرة في الماضي في صورة من الصور فوق هذا الكوكب.التاريخ أي شهادة على أنه كان موج
تثير هذه المقالة سؤال هل من المناسب أصال أن يطلب الشعب اليهودي الذي ثبتت صالته بهذه االرض 
عميقة جدا في تاريخه الموثق واقترن تاريخه بتواريخ األمم الضخمة التي احتلت ارضنا آالف السنين، 

يين وهم كيان غير مكتمل جديد منقسم ليست له أي مكانة تاريخية، ُجمع في ارضنا من اعترافا من الفلسطين
 جميع أطراف االرض في العصور االخيرة.

هل من كرامتنا نحن نسل بني اسرائيل أن نشترط تسوية سياسية مع الفلسطينيين الذين جاءوا من قريب 
ط بحق التخلي لهم عن اجزاء من ارضنا؟ نقول باعترافهم بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي، كي نحظى فق

 واليد على القلب إنه يوجد من هذا المنظار في طلبنا من الفلسطينيين االعتراف بنا شيء ما متناقض.
بيد أنه يجب على من يهتم حقا بالسالم ال بالتصريحات الغوغائية التي ال مسؤولية فيها، يجب عليه أن 

ت لم ُتحل. وال يمكن لتحقيق السالم االكتفاء برجاء قلوبنا المتفائلة بل ينبغي ُيثبته بحيث ال يترك فيه صراعا
 الفحص عن استعداد الطرف الثاني لالعتراف بنا وبهويتنا وبحقوقنا.

ُيصنع السالم مع بناء الثقة وازالة الشكوك. تبدأ المشكلة بأبو مازن وهو عنواننا لمطلب االعتراف بيهودية 
ن ال يعتبر بين الجاليات الفلسطينية في العالم والمناطق ممثال متفقا عليه للشعب اسرائيل. إن أبو ماز 

 الفلسطيني، وهم يرون أن كل اتفاق معه ال يساوي الورقة التي كتب فيها.
يعلم أبو مازن ورجاله جيدا أن معنى االعتراف باسرائيل دولة لليهود يشمل في حقيقة االمر تخليا فلسطينيا 

لعودة ومعنى ذلك انهاء الصراع والقضاء فورا عليهم. وهم ال يلقون الوزيرة لفني ألجل ذلك، عن طلبهم حق ا
فاذا كان االمر كذلك فما قيمة اتفاق من غير االعتراف المطلوب؟ قد يكون من يؤيدون ذلك يعتقدون انه اذا 

نيين ونستطيع ان نتهمهم في وقع على االتفاق فاننا نستطيع ان نلوح به بصفته اتفاقا "تاريخيا" مع الفلسطي
 اليوم الذي ينكث فيه )ومن الواضح أن نهاية االمر معلومة قبل ذلك(.

 الحقيقة هي أن ألبو مازن ورجاله أجندة تختلف غاية االختالف عن رؤيا "دولتين للشعبين".
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ء على الكثرة إن هذه األجندة تشمل طلبهم الذي ال يتنازلون عنه وهو عودة الالجئين الى اسرائيل والقضا
اليهودية فيها وانشاء "فلسطين من البحر الى النهر". ولهذا ال يستطيع أبو مازن وال يريد االعتراف بأن 

 اسرائيل دولة الشعب اليهودي.
وهذا مثير لالهتمام لكن أبو مازن يصر على رفض االعتراف هذا "بسبب مواطنيها الفلسطينيين الذين 

ر كذلك فانه يرى نفسه ايضا راعيا لالرهابيين العرب من مواطني اسرائيل سيظلمون" ايضا. ولما كان االم
ويطلب االفراج عن "فلسطينييه" من السجون االسرائيلية. وتشير هذه الرعاية الى صلة الملكية التي يشعر 
نا بها "الرئيس" نحو مواطني اسرائيل العرب. لو أن أبو مازن أراد حقا أن يؤسس دولة فلسطينية الى جانب

لسارع الى تبني اقتراح الوزير ليبرمان و"حرر فلسطينييه" الذين يخضعون لالحتالل و"الفصل العنصري" 
 ووسع دولته. 

لو إن لدى أبو مازن ايضا "مشكلة اسالمية". فلو أن أبو مازن اعترف بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي 
طاها هللا لبني اسرائيل، الشعب المختار. وألوجب لقبل ما جاء في القرآن من آيات تُبين أن ارض اسرائيل اع

ذلك على المسلمين بعامة أن يعترفوا بأننا بنو اسرائيل ورثة االرض في القرآن )ال ذكر للفلسطينيين في 
القرآن(، وألفضى ذلك الى "نهاية الصراع". ويفضل أبو مازن التفسير االسالمي المتطرف الذي يرى أن 

ن ألنهم فقط طائفة دينية موزعة في العالم نزل بها الغضب االلهي األبدي، وليسوا اليهود مؤقتون في فلسطي
شعبا يستحق دولة. إن كل "متفائل" يوافق على أن معنى طلب اسرائيل اعتراف الفلسطينيين بأن اسرائيل 

تخلي دولة الشعب اليهودي هو انهاء الصراع. وهذا طلب منطقي واجب من اجل السالم وينبغي أال يتم ال
 عنه.

 17/1/1014، "اسرائيل اليوم"
 14/1/1014، األيام، رام هللا
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