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مـن  ستحمي نفسها بتحصينات عالية التكنولوجيا بدالً  "إسرائيل" يلتقي نتنياهو في دافوس ويؤكد أن كيري .0

 ضفةبالاالحتفاظ بقوات 
ي جون كيري، مريكوزير الخارجية األ، أن دافوس )سويسرا(، من 15/1/1314القدس، القدس، نشرت 

ستحمي  "إسرائيل"االقتصادي العالمي )دافوس(، إن  ال يوم الجمعة، خالل مشاركته في اعمال المنتدىق
 نفسها بتحصينات عالية التكنولوجيا عوضا عن االحتفاظ بقوات في الضفة الغربية بموجب حل الدولتين.

واوضح كيري خالل لقاء مع قادة الدول ورؤساء كبرى الشركات في العالم بمدينة دافوس السويسرية، إنه 
ات عسكرية أو إرهابية "بنشر تكنولوجيا، مع برنامج شامل خضع الختبار ستتم حماية الحدود ضد هجم

تكون إسرائيل قوية إلقرار السالم، ولكن أيضا السالم سيجعل إسرائيل  أنوأضاف "ندرك أنه يتعين  صارم".
 قوية".

(، .ب.ف.أنقاًل عن مراسلها ووكالة ) ،دافوسو القدس المحتلة ، من 15/1/1314الحياة، لندن، وأضافت 
 إلى، وبحث معه في التوصل نتنياهوبنيامين  اإلسرائيليفي دافوس رئيس الوزراء التقى وزير كيري ال أن

 .اإلسرائيلي –يحدد مبادئ حل القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني  إطاراتفاق 
في بلدة وأجرى كيري ونتنياهو محادثات مغلقة استمرت ساعتين على هامش المنتدى االقتصادي العالمي 
 األوسطدافوس، المنتجع الجبلي في سويسرا، قبيل ما وصفته الواليات بأنه خطاب مهم لكيري عن الشرق 

 في المنتدى.
العبرية بأن االجتماع جاء استكمااًل لما جرى بحثه االثنين  "هآرتس"وأفاد الموقع االلكتروني لصحيفة 

طن تسيبي ليفني واسحق مولخو، ويتضمن النقاط في واشن اإلسرائيليالماضي بين كيري والوفد المفاوض 
عقد جولة ثانية من  اإلسرائيليالوفد  أن، مضيفة نتنياهو، والترتيب للقاء مع إطارالرئيسة التفاق 

ي للمفاوضات مارتن انديك. وأشار مريكالمفاوضات في الموضوع نفسه في اليوم التالي مع رئيس الطاقم األ
 واشنطن األسبوع المقبل للقاء كيري. إلىني برئاسة صائب عريقات سيصل أن الوفد الفلسطي إلىالموقع 

، والجهود اإلسرائيلي –وسيقدم كيري اليوم خطاب في مؤتمر دافوس االقتصادي عن السالم الفلسطيني 
بأن الطرفين لم  "العربية"اتفاق سالم. وكان كيري صرح أمس لقناة  إلىالصراع والتوصل  إلنهاءالمبذولة 
هذا  إلى، مؤكدا أنه يبذل الجهود مع الطرفين للتوصل إطارتفاهم في شأن اتفاق  إلى حتى انآن يتوصال

منتجع دافوس قادمًا من مونترو في سويسرا  إلىاالتفاق والذي يحتاج لمزيد من الجهد. وكان كيري وصل 
 حيث بدأت محادثات سالم في شأن سورية. أيضا
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ف بحر: االعتقال السياسيأحمد  .2  هدُفه تخريب المصالحة ةبالض 
رأى النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر أن حملة االعتقاالت السياسية : نبيل سنونو - غزة

"الهمجية" التي تقوم بها األجهزة األمنية في رام هللا ناتجة عن نية لتخريب جهود المصالحة، ومساعي إنهاء 
لك األجهزة تمنع رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك من دخول االنقسام، مشيًرا إلى أن "األدهى أن ت

 مكتبه حتى اللحظة".
كالم بحر في تصريحاته لـ"فلسطين" يأتي في ظل تأكيدات حقوقية الستمرار األجهزة األمنية في رام هللا 

الي باعتقال مواطنين على خلفيات سياسية، وبعد أن شهدت نابلس أول من أمس وقفة احتجاجية أله
 المعتقلين السياسيين؛ للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم.

وقال: "إن هذه األفعال التي تقوم بها األجهزة األمنية في رام هللا هي نتاج اتفاقية )أوسلو(، التي هي اتفاقية 
أمنية لخدمة اليهود وحمايتهم، وهناك تبادل وظيفي ومعلوماتي وأمني بين هذه األجهزة والمخابرات 

 نية".الصهيو 
وأضاف: "ليس غريًبا عندما يخرج أحد اإلخوة من سجون االحتالل أن تتلقفه األجهزة األمنية في رام هللا، 
فمن يخرج من سجون االحتالل تتسلمه السلطة، ومن يخرج من سجونها يتلقفه االحتالل"، في إشارة منه إلى 

 التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل.
عتقاالت السياسية األخيرة هدفها تخريب المصالحة"، مستدرًكا: "إن أجهزة األمن في ورأى بحر أن "حملة اال

رام هللا كم اعتقلت من نواب المجلس التشريعي!، وهي تمنع رئيس المجلس من الدخول إلى مكتبه، وكم 
ال وحدة أصدرنا بيانات!، لكن ال حياة لمن تنادي، فهذه األجهزة تنفذ أجندة صهيونية وال تريد مصالحة و 

 وطنية".
وعن دور المجلس التشريعي في الرقابة على رئيس السلطة قال: "نحن نؤكد من ناحية قانونية أن والية 
رئيس السلطة محمود عباس انتهت، وهو ليس رئيًسا من الناحية الشرعية، السيما أنه يمنع رئيس المجلس 

 من الدخول إلى مكتبه، وهذا شيء متعمد".
التشريعي أساس في المصالحة الفلسطينية، وال يمكن ألي اتفاق _سواء أكان بشأن واستدرك: "المجلس 

قانون االنتخابات أم تشكيل الحكومة_ إال أن يمر على المجلس التشريعي، لذلك هم )السلطة في رام هللا( 
 يعطلون المجلس".

"أقل الواجب هو رفع  أكد في موضوع "كارثة" مخيم اليرموك المستمرة في سورية أن مخيم اليرموكوعن 
الظلم عن الشعب الفلسطيني"، مناشًدا كل المعنيين تجنيب الالجئين "هذه الصراعات المحتدمة بين األطراف 

 المتنازعة في سورية".
 14/1/1314فلسطين أون الين، 

 
 يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها المتحدةمندوب فلسطين في األمم  .3

أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، أنه يجب على  :)وكاالت(
نقاذ آفاق تحقيق السالم  المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها وجرائمها وا 

ا عن هذه االنتهاكات والعدالة في هذا العام. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير لضمان مساءلته
 الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
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وقال منصور في رسائل بعث بها إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن )األردن(، ورئيس 
تفزازية الجمعية العامة لألمم المتحدة، حول تدهور الوضع في فلسطين جراء السياسات غير القانونية واالس

التي ال تزال تنتهجها "إسرائيل"، إنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود سالم جادة على الصعيدين اإلقليمي 
نقاذ الحل القائم على دولتين، تواصل "إسرائيل" سياساتها العدوانية واالستعمارية،  والدولي لتحقيق السالم وا 

ة باالحتالل عن إجراءاتها القمعية والتدميرية التي فمنذ استئناف محادثات السالم لم تتوقف السلطة القائم
 تهدد بعرقلة محادثات السالم.

 15/1/1314لخليج، الشارقة، ا
 
 للرد على مقترحات كيري وطة بعد عودة عباس من موسكللقيادة الس عاجلاجتماع : مصادر فلسطينية .4

لروسيا  الرئيس محمود عباسرة قالت مصادر فلسطينية مطلعة بشأن زيا: وكاالت – الرحيم الريماوي عبد
إن الرئيس الفلسطيني أطلع نظيره الروسي على آخر تطورات العملية السياسية والمفاوضات الجارية مع "

إسرائيل إلى جانب مطالبة روسيا بلعب دور فاعل وحقيقي في التدخل لدى الجانب اإلسرائيلي والضغط 
نجاح الجهود التي يبذلها وزير الخارجية إلحراز تقدم ملموس على أرض الواقع بشأن المفاوض ات وا 

 ."اإلسرائيلي - ي جون كيري إلنهاء الصراع الفلسطينيمريكاأل
ووفق المصادر، فمن المقرر أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعًا عاجاًل فور عودة الرئيس محمود عباس 

ي جون كيري للقيادة، في انتظار الرد يكمر لبحث الرد الرسمي على المقترحات التي قدمها وزير الخارجية األ
ية. وقالت مصادر إعالمية فلسطينية إن القيادة بحثت خالل مريكالرسمي بشأن مضامين المقترحات األ

األيام الماضية الرد رسميًا على المقترحات التي قدمها كيري قبل جولة الرئيس أبو مازن للخارج الذي يزور 
 روسيا حاليا.

مع اقتراب الموعد النهائي المقرر للمفاوضات الثنائية التي يخوضها الجانبين  وأكدت المصادر أنه
ي جون كيري، مريكية ومساعي وزير الخارجية األمريكالفلسطيني واإلسرائيلي إلتاحة الفرصة أمام الجهود األ

ية التي يبدو أن الرئيس الفلسطيني غير راٍض عن النتائج التي لم تحرز حتى انآن من الجلسات التفاوض
جلسة توزعت بين واشنطن والقدس ولم تفرز عن أية نتائج ملموسة على األرض،  50وصل عددها لنحو 

في إطار ما تم االتفاق عليه والتعهدات التي قدمها كيري للقيادة الفلسطينية بالضغط على إسرائيل إلحراز 
 تقدم في األشهر الخمس األولى من المفاوضات. 

 15/1/1314االتحاد، أبو ظبي، 
 
 نهاء االحتالل اإلسرائيليا إل القيام بمسؤولياته "المتوسطية البرلمانية"طالب "الوطني الفلسطيني" ي .5

نهاءالمجلس الوطني الفلسطيني الجمعية البرلمانية المتوسطية القيام بمسؤولياتها  طالب :)بترا( -عمان   وا 
 .وكشف ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني اإلسرائيلياالحتالل 

 أيضارئيس الوفد تيسير قبعة وهو  إنالجمعة  أمسمساء  أصدرهوقال المجلس من مقره في عمان في بيان 
أهمية تعزيز دور  أمسفي اجتماعات الجمعية المنعقدة في مرسيليا بفرنسا  أكدنائب رئيس الجمعية 

بمقاطعه منتجات  البرلمانات في الدول المتوسطية، شاكرا برلمانات االتحاد األوروبي على قرارها
 المستوطنات اإلسرائيلية.
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وطالب الجمعية البرلمانية والوفود التي زارت وتزور فلسطين واألراضي المحتلة أن تتحدث بصوت عال عما 
من سياسة التمييز العنصري التي تقوم بها  اإلسرائيليشاهدته هناك من ممارسات لسلطات االحتالل 

  تتحول هذه الزيارات إلى سياحة برلمانية. حكومة االحتالل اإلسرائيلي لكي ال
تعلن الوفود التي تزور األراضي الفلسطينية عن حقيقة ما يجري على األرض،  أنوشدد قبعة على ضرورة 

الفلسطينيين يتعرضون ألبشع أنواع االحتالل  أنومن هو المعتدي ومن الذي بحاجة لألمن موضحا 
 والتهجير.

 15/1/1314الدستور، عمان، 
 
 تدين تفجيرات القاهرة لسلطة الفلسطينيةا .6

، التفجيرات اإلرهابية التي استهدفت عدة مواقع في العاصمة المصرية أمسوفا: أدانت الرئاسة،  -رام هللا 
 جريحا. 60ضحايا وأكثر من  6القاهرة، وأسفرت عن سقوط 

ته الوطنية، معبرة عن ثقتها وأكدت الرئاسة وقوف شعبنا الفلسطيني إلى جانب الشعب المصري العظيم وقياد
بقدرة الشقيقة الكبرى مصر على العبور سريعا نحو األمن واالستقرار، واستعادة مكانتها ودورها القومي 

 الطليعي.

 15/1/1314األيام، رام هللا، 
 
 حقيقياً  : القدس تعيش خطراً وزير األوقاف بغزة .7

شئون الدينية إسماعيل رضوان أن القدس المحتلة أكد وزير األوقاف وال: المركز الفلسطيني لإلعالم - غزة
تعيش خطرا حقيقيا في ظل المؤامرات التي تتعرض لها من خالل ممارسات االحتالل التعسفية واإلجرامية 

 واالقتحامات والتدنيس المتكرر لساحات وباحات المسجد األقصى المبارك.
بمدينة النصيرات وسط قطاع غزة اليوم  ودعا رضوان في كلمة له خالل افتتاح مسجد خالد بن الوليد

 الجمعة قادة وعلماء األمة والشعب الفلسطيني التخاذ خطوات عاجلة للدفاع عن المسجد األقصى المبارك.
 14/1/1314المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الضفة وغزةفي  "القاعدة"لـ "جنينية"محاوالت وجود "الحياة":  .8

في فلسطين عندما أعلنت قبل أيام  "السلفية الجهادية"ل تسليط األضواء على أعادت إسرائي: الحياة –رام هللا 
نها خططت لتفجير السفارة األ"القاعدة"تفكيك خلية قالت إنها تابعة لتنظيم  ية في تل أبيب. غير أن مريك، وا 

من  شككوا في دقة هذه المعلومات وفي الغرض غزةمسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية وفي حكومة 
ن أشار بعضهم إلى محاوالت   دبلوماسيللعمل في فلسطين، في وقت قلل  "القاعدة"لـ "جنينية"ورائها، وا 

 ."النيات"من شأن كشف الخلية، مشيرًا إلى أن خطط المجموعة كانت أقرب إلى  أمسي أول من أمريك
عمر، اثنان من القدس ونشرت السلطات اإلسرائيلية أخيرًا أسماء ثالثة شبان في مطلع العشرين من ال

الشرقية والثالث من قرية قرب جنين شمال الضفة الغربية، قالت إنهم اعترفوا بأنه تم تجنيدهم لتنظيم 
 في قطاع غزة. "غريب الشام"، وأنهم تلقوا توجيهات من شخص اسمه "اإلنترنت"عبر موقع على  "القاعدة"

في غزة والسلطة الفلسطينية  "حماس"ة لكل من حركة في الوقت نفسه، اتفق مسؤولون في أجهزة األمن التابع
في الضفة، على التشكيك في دقة هذه المعلومات، وفي نيات إسرائيل من وراء نشرها، معتبرين أن أجهزة 
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األمن اإلسرائيلية وجهات أخرى تحاول خلق مجموعات سلفية، أو االدعاء بوجودها، في البالد ألغراض 
 سياسية.

تحقيقات أجرتها أجهزة األمن في القطاع بّينت انه جرى تجنيد "رة الداخلية في غزة، إن وقال مسؤول في وزا
. وأضاف: "أناس بسطاء عبر مواقع إنترنت لمجموعات سلفية تتبع جهات استخبارية بغرض التغرير بهم

ثم  بعض هؤالء الشبان البسطاء يقع في حبائل أجهزة أمن، ويجري توجيههم للتخطيط لعمليات معينة،"
 ."يجري استخدامهم بواسطة الكشف عنهم ألغراض سياسية

هؤالء الشبان الصغار لديهم أفكار سلفية، ويتجهون إلى مواقع اإلنترنت بغرض االنضمام إلى "وأوضح: 
 ."مجموعات جهادية، ليكتشفوا في نهاية األمر أنهم وقعوا في براثن أجهزة أمن تستخدمهم ألغراضها

، إن إسرائيل تحاول "الحياة"اطق باسم أجهزة األمن الفلسطينية عدنان الضميري لـوفي رام هللا، قال الن
ال يوجد أي "مبررًا لعدم القيام بأي انسحاب من األراضي الفلسطينية. وأضاف:  "القاعدة"استخدام اسم 

سرائيل تعتقل بعض الشبان الصغار، وت لصق مؤشرات أمنية على أي وجود لتنظيم القاعدة في فلسطين، وا 
ا أمريكية في تل أبيب، إلقناع مريكبهم تهم التخطيط للقيام بعمليات كبيرة، مثل التخطيط لتفجير السفارة األ

إسرائيل تريد أن ". وتابع: "بوقف ضغوطها السياسية عليها من أجل إظهار المرونة تجاه العملية السياسية
المناطق الحدودية مثل األغوار، أمر مهم ا إن بقاءها في األراضي الفلسطينية، خصوصا في مريكتقول أل

القاعدة ". وزاد: "ا، ولتشكيل سد منيع في وجه مجموعات القاعدة القادمة من الشرقأمريكألمن إسرائيل وأمن 
ال يمكنها أن تعمل هنا، فهي بحاجة إلى خطوط إمداد، وهذا أمر غير متوافر في هذه البقعة الجغرافية 

 ."الصغيرة المحاصرة
 15/1/1314لندن،  الحياة،

 
 سنة المقبلة العشرينفي  الفلسطينية دولةالشكالها ويستبعد قيام أ بكلالطيراوي يدعو للمقاومة  .9

استبعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيـق الطيـراوي قيـام دولـة فلسـطينية فـي الضـفة الغربيـة  :بيت لحم
ية الميـادين "انـه ال يوجـد امكانيـة وتحـت اي وقـال فـي لقـاء مـع فضـائ عامـا. 50وقطاع غزة مـن االن وحتـى 

عامـا. ومـن  50ظرف من الظروف ان تقوم دولة فلسطينية في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة مـن االن ولغايـة 
 بشيء". تأتيوالمفاوضات لن  مخطئيعتقد ذلك فهو 

لــى دائــرة الفعــل علــى اثــر ذلــك دعــا الطيــراوي الــى العــودة للمقاومــة بكــل اشــكالها. مضــيفا" يجــب ان نعــود او 
عندما ندخل دائـرة الفعـل فـان امـورا كثيـرة سـوف تتغير...ونعنـي بهـا مقاومـة بكـل اشـكالها ولكـن ضـمن خطـة 

ـــر والفصـــائل الخـــارج المنظمـــة". ـــع ســـواء احـــزاب منظمـــة التحري ـــابع  فلســـطينية موحـــدة يوافـــق عليهـــا الجمي وت
 ناسب لهذه المرحلة ونتبعه".الطيراوي "انه وضمن تلك الخطة نرى ما هو اسلوب المقاومة الم

 15/1/1314، وكالة معًا اإلخبارية
 
 حماس تنفي سفر أي من قياداتها لمصر .01

 نفت حركة حماس مساء الخميس سفر أي من قياداتها إلى مصر.: وكاالت – 43عرب 
جـاء ذلـك فـي بيــان صـحفي مقتضـب للحركــة عممتـه علـى وســائل االعـالم فـي أعقــاب تقـارير إعالميـة محليــة 

 .5018يوليو  8استقبال مصر مسئواًل من حماس للمرة األولى منذ عزل الرئيس محمد مرسي في عن 
 10/1/1314، 43عرب 
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 اإلرهابية" في مصر وتؤكد أنها لن تحقق أهدافها التفجيرات"الجبهة الشعبية" تدين بشدة " .00

فــي  54/1اح يــوم الجمعــة دانــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين بشــدة التفجيــرات التــي وقعــت صــبرام هللا: 
منـــاطق متفرقـــة مـــن مصـــر، ووصـــفتها بــــ"اإلرهابية"، وأعربـــت عـــن خـــالص عزائهـــا للشـــعب المصـــري الشـــقيق 

 بسقوط عدد من الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
ـــة التـــي تســـتهدف  ـــوم: "إن هـــذه األعمـــال اإلرهابي ـــان لهـــا الي ـــر فلســـطين فـــي بي ـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحري وقال

ت مصــر الســيادية والمعــالم التاريخيــة والحضــارية، وتحمــل رســائل المــوت لألبريــاء انآمنــين لــن تحقــق مؤسســا
أهـــدافها الخبيثـــة فـــي نشـــر الفوضـــى وعـــدم االســـتقرار فـــي أرض الكنانـــة، فالشـــعب المصـــري انآن أكثـــر وعيـــًا 

فشالها دراكًا وقدرة وتصميمًا على مواجهة هذه المخططات والمؤامرات المشبوهة، وا  بوحدتـه الداخليـة وبـدرادة  وا 
 شعبه التي لن تستطيع قوة أو إرهاب أن تكسرها".

 14/1/1314قدس برس، 
 
 تند د بإدراج النخالة على قائمة "اإلرهاب" األمريكية الفلسطينيةلجان المقاومة  .02

ج نائـب األمـين رام هللا: اعتبرت لجان المقاومة الفلسطينية، أن قرار الواليات المتحدة األمريكيـة القاضـي بـددرا
العام لحركة "الجهاد اإلسالمي" زياد النخالة على قائمة "اإلرهاب"، هي خطوة "تكشف الوجه األمريكي القبيح 

 والمعادي للشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته".
(، "إن القـــرار األمريكـــي 1|54وقالـــت لجـــان المقاومـــة فـــي بيـــان صـــحفي تلقتـــه "قـــدس بـــرس"، يـــوم الجمعـــة )

ة المقاومين الفلسطينيين ويفضح دور الواليات المتحدة المتآمر على القضـية الفلسـطينية لصـالح يستهدف كاف
المشـروع الصــهيوني، كمــا أن هـذا القــرار يؤكــد بــأن الحلـول األمريكيــة التــي يــتم الحـديث عنهــا مــؤخرًا وخاصــة 

 صفها. خطة اإلرهابي كيري ليست في صالح الشعب الفلسطيني ومشروعه التحرري"، على حد و 
 14/1/1314قدس برس، 

 
 مع الفلسطينيين غير وارد ولن أخلي أي مستوطنة إطارنتنياهو: توقيع اتفاق  .03

أكد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو انه ال يعتزم اخالء أي  :وكاالت ،الحياة الجديدة -دافوس 
 مستوطنة بالضفة. 

ن نتنياهو قوله في مؤتمر صحفي عقده في دافوس، ونقلت صحيفة "معاريف" على موقعها االلكتروني ع
أمس ردا على سؤال بهذا الخصوص: "قلت في الماضي وأكرر ذلك اليوم، ال أنوي اخالء أي مستوطنة أو 

 )اقتالع( أي اسرائيلي".
طار"، مشيرا إوأوضح نتنياهو ان "مسألة التوقيع على اتفاق مع الفلسطينيين غير واردة، وحتى على اتفاق 

المفاوضات، وان الحديث ال يدور عن  إلدارةيين يتحدثون عن اقتراح خاص بهم الطار مريكان "األ الى
اتفاق بل عن مسلك للتقدم". اال ان نتنياهو عاد وأكد بأنه ال يعرف ما ستسفر عنه جهود وزير الخارجية 

 ي جون كيري، مضيفا ان اللقاء الذي عقده معه في دافوس أمس كان جيدا.مريكاأل
 15/1/1314، لحياة الجديدة، رام هللاا

 
 انتفاضة ثالثة بسبب تهديدات بالمقاطعة أو بشن   تتخلى عن مصالحها لن "إسرائيلليفني: " .04
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ليفني أمس إنه "ال يجوز وزيرة القضاء اإلسرائيلي تسيبي قالت  :وكاالت ،الحياة الجديدة - القدس المحتلة
ا علم اليقين بأن إسرائيل لن تتخلى عن مصالحها الحيوية للفلسطينيين إيهام أنفسهم وعليهم أن يعلمو 

 الوجودية؛ بسبب تهديدات بالمقاطعة أو بشن انتفاضة ثالثة".
وأضافت ليفني أن "إسرائيل تحظى بتقدير كبير لدى األسرة الدولية بسبب إنجازاتها التكنولوجية واالقتصادية 

زاع مع الفلسطينيين". وقالت إنه من الصعب شرح الفكرة ولكنها موجودة دوما قيد االختبار فيما يتعلق بالن
القديمة المتمثلة بـ "أرض إسرائيل الكاملة" لألسرة الدولية. وردت ليفني االنتقادات التي وجهت إليها من أن 

 تحذيراتها من احتمال فرض مقاطعة على إسرائيل قد تدفع باألسرة الدولية إلى فرض مثل هذه المقاطعة.
 15/1/1314، ديدة، رام هللاالحياة الج

 
 "إسرائيلـ"االقتصادية ل المقاطعةنتنياهو وبيريز يتحديان  .05

شمعون بيريز في خطابيهما أمام  "إسرائيل"أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس  :الناصرة
قتصادية لها، في الوقت اجتياز مسألة المقاطعة اال "إسرائيل"مؤتمر دافوس االقتصادي الدولي، أن بدمكان 

الذي تتنامى فيه الدعوات والمبادرات في انحاء مختلفة من العالم لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا، أو مقاطعة 
اقتصاد المستوطنات، األمر الذي بات يخلق قلقا لدى كبار الرأسماليين في إسرائيل، الذين حذر مائة منهم 

 طعة إسرائيل اقتصاديا.في األسبوع المنتهي من اتساع الدعوات لمقا
وقال بيريز في خطابه، "لقد جربنا مثل هذه االمور. شهدنا مقاطعة وانتفاضة، شهدنا حروبا، ويجب ان 
ن تمت العودة فيمكننا أن نصمد أمام هذا، إذ  نتذكر ذلك. ولكن هذا ال يعني انه ينبغي العودة إلى هناك، وا 

 ئيل يمكنها أن تصمد امام المخاطر".أن المخاطر موجودة بال انقطاع ولكن دولة إسرا
أما نتنياهو فقد امتنع عن التطرق بشكل مباشر لألنباء عن نية اوروبا مقاطعة القتصاد المستوطنات 
اإلسرائيلية، إال أنه ادعى ان المقاطعات في الماضي دفعت االقتصاد اإلسرائيلي إلى االزدهار، وقال "كنا 

 ولكن النتيجة كانت استحداثات واختراعات، إذ لم يكن لنا بديل". نتعرض للتهديدات، وقاطعنا جيراننا.

 15/1/1314، الغد، عم ان
 
 األقصىالمسجد مكان  الثالث" الهيكل"سرائيلي يدعو لبناء سكان اإلوزير اإل .06

 "الهيكل الثالث"دعا وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي أوري آريئيل امس إلى بناء ما سّماه : القدس المحتلة
 مكان المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

قبل الميالد، بينما تم هدم الهيكل  236الهيكل األول تم تدميره عام "عنه قوله:  "إسرائيل موطني"ونقل موقع 
إسرائيل اليوم ". وأشار إلى أن "للميالد، ومنذ ذلك الحين والشعب اليهودي من دون هيكل 00الثاني عام 
مكان الهيكل، يوجد ". وأضاف: "شعب اليهودي، وهناك من يدعو الى إعادة بناء الهيكل الثالثهي أرض ال

اليوم المسجد األقصى على الرغم من كون الهيكل أقدس منه بكثير، أما األقصى فهو المسجد الثالث في 
 ."اإلسالم

 15/1/1314، وكالة سما اإلخبارية
 
 رًا إلسهامه في السالم" "تقدي دافوس منتدىبيريز يتلقى جائزة من  .07
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األناضول: تلقى الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز، خالل مشاركته في المنتدى االقتصادي  - دافوس
، تقديرا إلسهامه في السالم، وفي "روح دافوس"العالمي، المنعقد حاليا في مدينة دافوس السويسرية، جائزة 

 المجالين االقتصادي والتكنولوجي.
، إنها المرة األولى التي تُقدم فيها جائزة في تاريخ المنتدى، واصفا بيريز "كالوس شواب"تدى وقال رئيس المن

 ."نموذج عالمي وشخصية خاصة جدا"بأنه 
 بدوره قال بيريز إنه سيقرع الجرس، الذي تتخذ الجائزة هيئته، من أجل حلول السالم في الشرق األوسط.

 15/1/1314، القدس العربي، لندن
 
 في حريق بزورق حربي قبالة سواحل غزة إسرائيلياً  جندياً  15إصابة  .08

جنديا إسرائيليا، مساء اليوم الجمعة، جراء حريق شب في زورق حربي  12أصيب  :ترجمة خاصة -غزة 
ووفقا لوسائل إعالم عبرية، فدن الجنود أصيبوا بجروح ما بين المتوسطة  قبالة السواحل الشمالية لقطاع غزة.

جراء الحريق الذي شب في مضخة المياه الخاصة بالزورق الذي كان يقوم بمهام روتينية، إلى الطفيفة، 
 مشيرًة إلى أنه تم نقل الجنود إلى قاعدة أسدود لتلقي العالج.

 14/1/1314، القدس، القدس
 
 الجيش اإلسرائيلي يواصل انتهاك السيادة اللبنانية عبر تركيب أجهزة التجسس جديدة  .09

واصل االحتالل اإلسرائيلي عدوانه التجسسي على األراضي عبر شروعه بتركيز عشرات  :طارق ابو حمدان
أجهزة التجسس واالستكشاف، في نقاط محاذية للسياج الشائك وفي مواجهة المناطق المحررة المقابلة، وذلك 

 على طول الخط الحدودي مع لبنان وصوال حتى مزارع شبعا المحتلة.
يلية ضمن خطة أمنية وعسكرية جديدة تهدف الى رفع القدرة المخابراتية وتأتي هذه الخطوة اإلسرائ

واالستكشافية ألجهزته األمنية والعسكرية، اضافة الى تكثيف اعمال التنصت والتشويش التي يمارسها منذ 
 فترة طويلة تجاه الجانب اللبناني.

 15/1/1314، السفير، بيروت
 
 
 
 لونيشوالميت آ االولىوفاة زعيمة "ميرتس"  .21

أعلنت عائلة الزعيمة اليسارية االسرائيلية، الوزيرة السابقة شوالميت آلوني وفاتها : رويترز -القدس المحتلة 
 عاما. 36امس عن 

وكانت آلوني تناصر الفلسطينيين وتدافع عن حقوق المرأة، وأسست حركة للحريات المدنية في السبعينات 
رئاسة رئيسة الوزراء آنذاك غولدا مئير بسبب خالف على النفوذ الذي كان ب "العمل"بعد استقالتها من حزب 

ما زال مشاركًا في الكنيست  "ميرتس"الديني في الحكومة. ونمت الحركة وتحولت إلى حزب صغير 
 ."البرلمان االسرائيلي"

قبل  1660ودافعت ألوني عن اقامة دولة فلسطينية على اراض استولت عليها اسرائيل خالل حرب عام 
ية لم تصل الى اي اتفاق حتى االن. وظلت عضوا أمريكت طويل من إطالق عملية سالم جارية بوساطة وق
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عامًا تولت خاللها وزارة التعليم، ثم وزارة االتصاالت في حكومة رئيس الوزراء  80في الكنيست طوال 
 الراحل اسحق رابين أوائل التسعينات.

 15/1/1314، الحياة، لندن
 
 ط اسرائيليين مرشحين لخالفة جانتسعدة ضبامعاريف:  .20

ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة معاريف العبرية، مساء أمس الجمعة، أن عددا من  :ترجمة خاصة - غزة
 الضباط اإلسرائيليين مرشحين لخالفة رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي بيني جانتس.

الحالي اللواء غادي إيزنكوت، وسينافسه اللواء ووفقا للموقع، فدن أبرز المرشحين وأوفرهم حظا هو نائبه 
 يائير نافيه النائب السابق لجانتس، وسيكون المنافس الثالث هو يائير جوالن، قائد المنطقة الشمالية حاليا.
ووفقا لمعاريف، فدن تعيين رئيس األركان يحمل في بعض األحيان المفاجآت، وقد يكون من بين المدعوين 

وزير الجيش موشيه يعلون، قائد المنطقة الجنوبية الحالي سامي ترجمان، الذي تولى إلجراء مقابالت مع 
 مسؤولية قيادة القوات البرية والشمالية سابقا، باإلضافة لرئيس االستخبارات العسكرية اللواء أفيف كوخافي.

 15/1/1314، القدس، القدس
 
 عدةتفضل بقاء األسد على مجيء القا "إسرائيلكاتب إسرائيلي: " .22

في ظل االضطرابات التي تجري على حدودها الشمالية تحافظ إسرائيل على صمت غير : عاموس هرئيل
معهود. ففي الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة في مطلع شهر كانون الثاني الحالي في مؤتمر كلية الدفاع 

القوافل التي تحاول نقل  الوطني، ألمح بنيامين نتنياهو إلى الهجمات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل ضد
السالح النوعي من سوريا إلى "حزب هللا"، لكن باستثناء ذلك، لم يتطرق قط الى التطورات في سورية، ونراه 
يكتفي بالتباهي بالديمقراطية اإلسرائيلية من خالل مقارنتها بما يجري في دمشق. لكن السؤال الذي يطرح 

المنعقد في سويسرا؟ وماذا ترغب فعاًل في ان يجري  5ر جنيف نفسه انآن : ماذا تنتظر إسرائيل من مؤتم
 في سوريا؟

 اختفاءمن الصعب الحصول اليوم على جواب مباشر من القدس على هذا السؤال. لكن من المالحظ 
الدعوات المباشرة الى اسقاط األسد من قاموس السياسيين اإلسرائيليين منذ بضعة أشهر. فبعد التصريحات 

ين بشأن اقتراب سقوط األسد، شهدت سنة يمطلع الثورة السورية من جانب المسؤولين اإلسرائيلالكثيرة في 
تراجعًا ملحوظًا في هذه المواقف، باستثناء تصريحات متفرقة ألفيغدرو ليبرمان والوزير يوفال  5018

لكن احداث  شتاينتس والسفير السابق في واشنطن مايكل أورون عن الحاجة إلى تغيير السلطة في دمشق.
األشهر األخيرة في سورية، وفي طليعتها سيطرة التنظيمات القريبة من القاعدة على المعارضة السورية، 
غّيرت الموقف اإلسرائيلي بصورة مشابهة للتغير الذي طرأ على موقف واشنطن والعواصم األوروبية في هذا 

للعنف، قدرته على الصمود في  الوحشي الشأن. في هذه األثناء أثبت نظام األسد، من خالل االستخدام
 الحكم.

إذا كان على إسرائيل االختيار بين األسد وبين القاعدة فدنها تفضل استمرار القتال. وحتى لو أنها ال تعبر 
بوضوح، عن موقفها، فعندما تشتد المعضلة فدن إسرائيل ستفضل قطعًا األسد. ان الذي ساهم في التغير 

من بقاء األسد هو تجمع عشرات المقاتلين التابعين للجهاد اإلسالمي في الجانب  التدريجي لموقف إسرائيل
 السوري من الحدود في هضبة الجوالن.
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 15/1/1314، النهار، بيروت
 
 وأهم مشاريعها تدمير "إسرائيل" "العرب"بوجود قوة إسالمية تحاول السيطرة على  يعتقددراسة: نتنياهو  .23

األكاديمّي الفلسطينّي البروفيسور أسعد غانم إّن إسرائيل حتى إن أرادت فدنها  زهير أندراوس: قال -الناصرة 
من الجوار العربي، خصوصًا مع استمرار صراعها التاريخي مع العالم العربي، بسبب  االبتعادال تستطيع 

اًل مختلفة القضية الفلسطينية وما يترتب عليها من توترات وعداوات، واتخذت عالقتها بالعالم العربي أشكا
على األرض من  االستفادةومتنوعة تتراوح بين الموقف المعلن وبين السياسات التنفيذية التي تحاول 

 التغييرات في المنطقة بما يخدم مصالحها.
وأضاف أّنه من الممكن اإلشارة إلى أّن الموقف اإلسرائيلّي من الربيع العربي تنقل بين ثالث مراحل: مرحلة 

رحلة التي فاجأ بها الربيع العربي إسرائيل وكان هنالك تخوف إسرائيلي جدي من التغّيرات الصدمة، وهي الم
في مصر تحديدًا. ومرحلة الخروج من الصدمة، وهي المرحلة التي أعقبت اندالع الثورة السورية تحديدًا 

قة، وتحاول فهم في المنط االستراتيجيوفيها بدأت إسرائيل تخرج من صدمتها وتنظر من جديد إلى موقعها 
 ما يجري حولها.

العالم  انشغالقدر المستطاع من  االستفادةومرحلة التكيف، وهي المرحلة الحالية التي تحاول إسرائيل فيها 
ستراتيجية تفيدها على المدى  العربي بشؤونه الداخلية وتعثر الربيع العربي من أجل تحقيق مصالح سياسية وا 

في العالم العربي، ومن هذه المصالح قضية السالح الكيميائي  نتقاليةاالالبعيد مع مرور هذه المرحلة 
يران وسالحها النووي والتسوية السياسية مع  السوري، إضعاف حماس وحزب هللا، ملف سيناء، وا 

ردود األفعال األولية، في إسرائيل  اتخذتالفلسطينيين. وتابع قائال: بالنسبة لمواقفها من الثورات العربية، 
 ية من الثورات العربية مسارين مختلفين.الرسم

أولهما قاده الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز الذي تبنى موقفًا مؤيدًا للتغيير الديمقراطي ودعا متخذي القرار 
للتلويح مرة أخرى برؤيته  االنفتاحمن أجواء  لالستفادةفي دولته إلى فهم ما جرى وتفهمه وربما المبادرة 

وسياسي يتشارك سكانه، وفق ادعاء بيريز، قيم  اقتصادية إلى سوق شرق أوسطي المبنية على الدعو 
التي طالما ادعت إسرائيل أنها تمتلكها، بعكس العالم العربي. أما المسار الثاني فهو  واالنفتاحالديمقراطية 

العالم العربي، الموقف الذي تبناه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المثير للريبة مما يحدث في 
على إسرائيل  االنقضاضمعتبرًا ما يجري من حوله تمهيدًا لسيطرة قوى إسالمية يعتقد أن أهم مشاريعها هو 

 وتدميرها. ولذلك فقد دعا إلى الحيطة، وحض العالم على التنبه إلى الخطر القادم ما بعد الربيع العربي.
 15/1/1314القدس العربي، لندن، 

 
 في سورية  الجئين فلسطينيين أربعةاستشهاد  لعمل":مجموعة ا" .24

الجئين فلسـطينيين أمـس الجمعـة جـراء اسـتمرار القصـف والحصـار علـى مخيمـات الالجئـين  4استشهد  :غزة
 في سورية.

وأفـادت مجموعـة العمـل مـن أجـل فلسـطينيي سـورية باستشـهاد مصـطفى البحطيطـي جـراء إطـالق النـار عليــه 
وأُعلــن عــن استشــهاد كــل مــن زهــرة الــزين وعبــد العزيــز الخضــراء وســعيد  مــن قبــل قنــاص فــي مخــيم اليرمــوك.

البــاش جــراء إصــابتهم بالجفــاف النــاجم عــن ســوء التغذيــة والرعايــة الصــحية نتيجــة الحصــار المفــروض علــى 
 يوما على التوالي. 162مخيم اليرموك منذ ما يزيد عن 
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 15/1/1314، القدس، القدس
 
 الضفة ضد  االستيطان والجدار الجيش اإلسرائيلي يقمع مسيرات  .25

قمعــت قـــوات االحــتالل مســـيرات ســلمية بالضـــفة ضــد االســـتيطان والجــدار العنصـــري وجرحـــت : نائــل موســـى
 .تالعشرا

ففــي بلعــين غــرب رام هللا اصــيب مواطنــان بجــروح والعشــرات مــن المتظــاهرين المحليــين ومتضــامنون أجانــب 
المناوئـة لالسـتيطان وجـدار الضـم والتوسـع والفصـل العنصـري. باالختناق الشديد في مسيرة القرية األسـبوعية 

 وقمعت قوات االحتالل مسيرة النبي صالح االسبوعية ما أدى الى اصابة العشرات بحاالت اختناق شديد.
واشتبك عشرات الشبان، بعد ظهر أمـس، مـع جنـود االحـتالل علـى الحـاجز العسـكري المعـروف باسـم حـاجز 

 جسر عطارة.
االحتالل المشاركين في مسيرة المعصرة األسبوعية، ومنعتهم من الوصول الى االراضـي خلـف وقمعت قوات 

 جدار االستيطان والتوسع وفرقتهم بالقوة.
وأصــيب عشــرات المــواطنين بحــاالت اختنــاق، بيــنهم رضــيعة، ومصــور صــحفي بقنبلــة غــاز فــي ظهــره خــالل 

االحــتالل شـابين مــن قريـة بتيــر غـرب وبلــدة بيــت  واعتقلـت قــوات قمـع االحــتالل مسـيرة كفــر قـدوم األســبوعية.
 .أمر

 15/1/1314، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 بسبب الجوع ونقص المواد الطبية في مخيم اليرموك شخصاً  60 وفاةالمرصد السوري:  .26

شخصا على األقل بسبب الجوع ونقص المواد الطبية في مخيم اليرمـوك، الـذي  68توفي  :أ.ف.ب -بيروت
 القوات النظامية منذ أشهر، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق االنسان أمس.تحاصره 

وقــال المرصــد فــي بريــد الكترونــي "ارتفــع عــدد المــواطنين الــذين فــارقوا الحيــاة جــراء ســوء األوضــاع الصــحية 
 ، وذلــك نتيجــة للحصــار الــذي68والمعيشــية، والــنقص الحــاد فــي األغذيــة واألدويــة، فــي مخــيم اليرمــوك إلــى 

 يوم". 500القيادة العامة على المخيم منذ نحو  -فرضته القوات النظامية وعناصر الجبهة الشعبية 
 15/1/1314، الحياة الجديدة، رام هللا

 
صابةاستشهاد فلسطيني  .27  شمال غزة خمسة وا 

 استشهد عصر الجمعة، شاب فلسطيني بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلية وأصيب خمسة آخرين بجـراح: غزة
 شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن قوات االحـتالل المتمركـزة إلـى الشـرق مـن مقبـرة الشـهداء شـرق بلـدة جباليـا شـمال قطـاع 
غـزة فتحـت عصــر الجمعـة نيــران أسـلحتها الرشاشــة تجـاه تجمـع مــن الشـبان الــذين تظـاهروا ضــد فـرض قــوات 

 آخرين. 2االحتالل المنطقة العازلة فقتلت احدهم وأصابت 
 ف أن قوات االحتالل أطلقت النار بكثافة تجاه المتظاهرين وأطلقت قنابل مسيلة للدموع تجاههم.وأضا

 15/1/1314، الشرق، الدوحة
 
 يستهدف األطفال الفلسطينيين خالل المواجهات اإلسرائيلي"أوتشا": الجيش  .28
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لفلسطينية المحتلة "أوتشا" حذر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي ا: القدس المحتلة
 من خطورة ممارسات االحتالل في استهداف األطفال الفلسطينيين خالل المرحلة األخيرة.

وقالـت األمــم المتحــدة فــي تقريرهــا الشــهري الصــادر اليـوم الجمعــة إن االشــتباكات المتعــددة التــي وقعــت خــالل 
فلســطينيا  83، حيـث أصـيب هـذا األسـبوع المظـاهرات والعمليـات العسـكرية، تسـببت فـي إصـابة عشـرة أطفـال

 من بينهم عشرة أطفال خالل اشتباكات مختلفة مع قوات االحتالل في أنحاء الضفة الغربية. 
واوضــح التقريــر: "إن عمليــة اســتهداف األطفــال متســارعة ومتناميــة وتمــس باألبريــاء، مشــيرا إلــى إصــابة ســتة 

عــة اشــتباكات أخــرى مــع قــوات االحــتالل انــدلعت خــالل أطفــال فلســطينيين آخــرين وفلســطيني بــال  خــالل أرب
رام هللا، وبــالقرب مــن فــي عمليــات عســكرية فــي كــل مــن؛ قريــة عناتــا والعيزريــة وكالهمــا فــي القــدس، وســلواد 

 .  "بيت لحمفي مخيم عايدة لالجئين 
حـتالل مصـدر وقال التقرير لقد أصبحت حوادث إصابة األطفال الفلسطينيين خالل االشتباكات مـع قـوات اال

في مجـال الحمايـة، بعـد ارتفـاع عـدد اإلصـابات إلـى أكثـر مـن الضـعف مقارنـة  5018قلق رئيس خالل عام 
 . 1132إلى  256ارتفعت من  –بالعام السابق 

 14/1/1314، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ة" يفاقم معاناة فلسطينيي سوري1 عن "جنيف الفلسطينية السلطةهويدي: غياب علي  .29

ون الالجئــين الفلســطينيين علــي هويــدي، أن غيــاب الســلطة ؤ أكــد الباحــث فــي شــ: عبــد هللا التركمــاني - غــزة
ــــف  ــــين النظــــام والمعارضــــة 5الفلســــطينية عــــن حضــــور مــــؤتمر جني ــــة ب ــــة دولي ، المنعقــــد فــــي سويســــرا برعاي

 .السوريتين، من شأنه أن يفاقم معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية وخاصة مخيم اليرموك
وقـال هويـدي لــ"فلسطين": "مـا يجـري للفلسـطينيين فـي سـورية هـو جـزء مـن المعانـاة الشـاملة التـي يعـاني منهــا 
الســوريون، وبالتــالي كــان مــن الواجــب حضــور ممثــل عــن الســلطة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية هــذا المــؤتمر 

الـدولي بحـل جـذري لمعانــاتهم  للـدعوة لتجنيـب الفلسـطينيين للصـراع ووضــعهم علـى الحيـاد، ومطالبـة المجتمــع
 ".1643بتنفيذ قرارات األمم المتحدة القاضية بحق عودتهم إلى ديارهم التي هاجروا منها عام 

، 5011الجئ فلسطيني داخل سورية منذ بدء االقتتال السوري الـداخلي فـي مـارس/  5000واستشهد حوالي 
 فلسطيني استشهدوا في مخيم اليرموك وحده. 300بينهم نحو 

وعبــر عــن خشــيته مــن أن يكــون هــذا الصــمت الرهيــب الجــاري تجــاه معانــاتهم وتــدهور أوضــاعهم اإلنســانية، 
جزًءا من مخطط دفعهم إلى الهجرة إلى الخارج وتوطينهم في بلدان أوروبية أخرى، مشـيرًا إلـى أن العديـد مـن 

 ظ على حياتهم.الدعوات خرجت بين أزقة مخيم اليرموك تدعو سكانه للهجرة إلى الخارج للحفا
 14/1/1314، فلسطين أون الين

 
 " يتضامنان مع "اليرموك"البداوي"عين الحلوة" و"لبنان:  .31

احتجاجــا علــى اســتمرار حصــار "مخــيم اليرمــوك" فــي ســـورية وتضــامنا مــع اهلهــم الــذين يموتــون مــن الجـــوع 
مــن اجــل انقــاذ مخــيم والمــرض، وجهــت القــوى الوطنيــة واالســالمية الفلســطينية فــي مخــيم عــين الحلــوة صــرخة 

اليرمــوك المحاصــر وتــأمين امــداده بالمســاعدات الغذائيــة والطبيــة حيــث نظمــت هــذه القــوى اعتصــاما تضــامنيا 
عند مدخل المخيم بمشاركة حشد كبير من ابنائه. ورفـع المعتصـمون االعـالم الفلسـطينية والالفتـات المطالبـة 

 بفك الحصار عن اليرموك واغاثة المنكوبين. 
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مــين ســر حركـة فــتح فــي منطقـة صــيدا العميــد مــاهر شـبايطة فلفــت الــى ان مـا يحصــل فــي اليرمــوك وتحـدث ا
 جريمة كبرى بحق االنسانية، مناشدا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.

وفــــي مخــــيم البــــداوي، اقــــيم اعتصــــام امــــام مكتــــب مــــدير خــــدمات االونــــروا رفعــــت خاللــــه الالفتــــات واالعــــالم 
امـــي خطـــار، باســـم اللجنـــة الشـــعبية، واحمـــد ابـــو ناصـــر عـــن لجنـــة متابعـــة شـــؤون الفلســـطينية. وتحـــدث ابـــو ر 

النازحين الفلسطينيين من سورية، فطالبا االونروا بالعمل الفوري لتأمين احتياجات النازحين، من طبابـة وبـدل 
 ايجار وبدل تدفئة. صيدا والبداوي ـ "المستقبل"

 15/1/1314، المستقبل، بيروت
 
 وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركةالسلطة الفلسطينية يات بين روسيا و اتفاق ثالثتوقيع  .30

تلعب روسيا دورا اكبر في مجال  أنتوقع سفير فلسطين لدى روسيا فائد مصطفى  -معا  -بيت لحم 
على  أكدالجانب الروسي  إن "معا"وقال السفير مصطفى في حديث لـ السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

روسيا منذ  إلىخي لحقوق الشعب الفلسطيني خالل الزيارة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس الدعم التاري
 .األربعاء األول أمس

ووصف مصطفى الزيارة بالناجحة بامتياز، واللقاءات التي جمعت الرئيس مع القيادة الروسية كانت مثمرة 
تعولوا علينا كأصدقاء  أن"تستطيعوا الرئيس الروسي قال للرئيس محمود عباس  إنوقال مصطفى  ودافئة.

 تاريخيين للشعب الفلسطيني".
مصطفى انه جرى اليوم توقيع ثالث اتفاقيات، واحدة مع وزارة الداخلية  أكدوحول توقيع االتفاقيات، 

الفلسطينية ونظيرتها الروسية، وأخرى تتعلق بالجمارك، وثالثة خاصة بالصحة ستنظم هذه االتفاقيات العالقة 
 الطرفين.بين 

وكشف مصطفى لـ معا عن تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية روسية مشتركة بهدف تعزيز التبادل التجاري 
 متوقعا تزايد التجارة والتعاون االقتصادي بين البلدين بشكل ملحوظ بالمستقبل.

 14/1/1314وكالة معا اإلخبارية، 
 
 في الخليل أوروبياً  شركة بريطانية تبدأ بتسويق األحذية المصنعة: "األيام" .32

رام هللا ـ "األيام": قال عضو غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومسؤول العالقات فيها، محيي الدين سيد 
أحمد، عقب عودته من بريطانيا أمس، إنه جرى توقيع مذكرة تفاهم لتسويق الحذاء المصنوع في الخليل إلى 

 األسواق البريطانية، ومنها إلى دول أوروبية.
سنوات على تدشين موقع "مخزن الخليل" االلكتروني  10وأوضح سيد أحمد، الذي شارك في احتفالية مرور 

للمنتجات الفلسطينية في لندن قبل أسبوع، إن المذكرة تنص على قيام إحدى الشركات البريطانية الكبرى في 
أجل ترويجه وتسويقه في السوق مجال تصنيع واستيراد األحذية، باستيراد األحذية المصنعة في الخليل من 

البريطانية، الفتًا إلى أنه أحضر عينات من نوعية األحذية المطلوبة هناك في بريطانيا، كي يتم عرضها 
على مصانع أحذية في الخليل لتقوم بدورها بصناعة عينات منها وتوريدها إلى الشركة البريطانية، للتوصل 

 إلى اتفاقية بهذا الخصوص.
 15/1/1314هللا، األيام، رام 
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 : حماس تدعم اإلرهاب في مصر.. وآن األوان لوقفة حاسمة معهاالمصري وزير األوقاف .33
محمد مختار د. ، في الحكومة المصرية التي يرأسها حازم الببالوي قال وزير األوقاف: فاطمة النشابي

عاون الجميع، مشيرا هو إفساد واضح في األرض يحتاج لت في مصر جمعة، إن ما يحدث انآن من تفجيرات
 إلى أنه آن األوان أن يعمل الجميع وبمنتهى القوة لتجفيف منابع اإلرهاب.

وقال "جمعة" في اتصال هاتفي على "سي بي سي إكسترا"، إن العدو يريد الوصول بنا إلى مرحلة اليأس، 
قفة حاسمة تجاهها وتابع "حركة حماس تدعم هؤالء اإلرهابيين والبد من و  وما يحدث هو ضريبة الوطنية.

 وتجاه حدودنا معها".
 14/1/1314الوطن، مصر، 

 
 مليون دوالر شهرًيا عائد لمصر من فتح معبر تجاري مع غزة 033 صالح جودة: .34

صالح جودة أن مصر بحاجة  .أكد مدير المركز المصري للدراسات االقتصادية د: محمد أبو شحمة - غزة
زة بقدر احتياج القطاع لهذا المعبر، وذلك ألن السلع والخدمات اقتصادية إلى فتح معبر تجاري مع قطاع غ

مليون دوالر شهرًيا بأسعار السوق، وهو  800التي سيستهلكها القطاع من السوق المصري ستصل إلى 
األمر الذي سيزيد من حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين، مشدًدا على أن السوق المصري لديه القدرة 

 لفلسطينيين من سلع.على سد احتياجات ا
وقال جودة في حديث خاص لـ"فلسطين" عبر الهاتف:" في حالة تم فتح ذلك المعبر فدنه من الممكن تصدير 

( وباألسعار العالمية وبذلك نقطع الطريق على إسرائيلفلسطين بدال من ) إلىالغاز الطبيعي من مصر 
سنويا للخزانة والسوق المصرية، وكذلك من  الغاز وهذا يوفر نصف مليار دوالر أسعار لزيادةاالحتالل 

العربية  القمةوالبناء الذي كان مرصودا له في مؤتمر  األعمارالممكن عمل خطه طريق لفلسطين إلعادة 
 القطرية. القمةفي  5011قبل السابقة عام 

ه مصري مليار جني 1200مليار دوالر أي ما يعادل  520وأضاف جودة "المبل  المرصود لتلك الخطة كان 
 ".األعمال ةعادإ تكون الشركات المصرية لها نصيب كبير من  أنوهى 

مليون فرصه عمل  0،2وبين جودة أن فتح المعبر التجاري مع غزة سيوفر على مصر ما ال يقل عن 
مقابل  مليار دوالر سنوياً  8،6، كما انه سيعمل على إنعاش االقتصاد المصري بما ال يقل عن ودائمةسنوية 
والخدمات فقط، وعندما يتم الموافقة على عمل صندوق مساعدة وا عادة إعمار فلسطين والذي أشارت السلع 

 ".األسدله الدول العربية سيكون لمصر نصيب 
 14/1/1314فلسطين أون الين، 

 
 بحث استخباري إسرائيلي: السادات توجه نحو السالم فور تسلمه منصب الرئاسة .35

اري إسرائيلي جديد، نشرته صحيفة "هآرتس"، أن الرئيس المصري كشف بحث استخب: التوكا - 43عرب 
األسبق أنور السادات توجه نحو السالم مع إسرائيل منذ اللحظة األولى له في منصب الرئاسة في العام 

 تجاهلت ذلك. "إسرائيل"، وأن 1600
، تحت 1608عاما على حرب تشرين  40جاء ذلك في إطار بحث نشر في عدد خاص بمناسبة مرور 
 اسم "نظرة المركز لتراث المخابرات" أعده الجنرال رون كتري.
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وجاء في البحث أن حاييم شيمش، وهو رئيس سابق في دائرة تابعة لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
شخصية السادات، وبحسبه فدنه منذ لحظته األولى في الرئاسة توجه  ومختص بالشرق األوسط، تركز في

 نحو السالم، في حين تجاهلت إسرائيل ذلك.
وبحسب شيمش، فدن السادات افتتح سياسته تجاه إسرائيل باقتراح مبادرة سياسية تقود إلى السالم. حيث أنه 

لمصري عن مبادرة سياسية لتسوية تحدث السادات في مجلس الشعب ا 1601في الرابع من شباط/ فبراير 
جزئية في منطقة قناة السويس أو سيناء، تترافق مع انسحاب إسرائيلي. وجاء في البند الرابع من المبادرة أنها 

توصل السادات إلى نتيجة أن  1601"خطوة مقابل خطوة تمهيدا للحل الشامل". وفي تشرين أول/ أكتوبر 
 دود، وأن الطريق الوحيدة لكسر الجمود هي المبادرة العسكرية.العملية السياسية وصلت إلى طريق مس

 15/1/1314، 43عرب
 
 " ورفض مخططات كيريإسرائيل"تطالب بعدم االعتراف بيهودية أردنية مسيرات ووقفات احتجاجية  .36

أكد المشاركون في مسيرات ووقفات احتجاجية نظمتها  :حازم الصياحين ورفاد عياصره وأمين المعايطة
أمس رفضهم لمحادثات السالم التي  األردنية ت شعبية والحركة اإلسالمية في عدد من المحافظاتحراكا

يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب  هن مشروعأمعتبرين  يقودها وزير الخارجية االمريكي جون كيري،
، وا غالق السفارة "سرائيلإ"وطالبوا بدلغاء معاهدة وادي عربة بين األردن و حق العودة لالجئين الفلسطينيين.

أكد المشاركون على ضرورة، رفع الصوت ضد الضغوطات األمريكية القاضية كما ان. اإلسرائيلية في عمّ 
طالق يد  بتعميق االحتالل واالستيطان وتهويد القدس وأسرلتها، والحصار الخانق على قطاع غزة، وا 

ردد المشاركون، شعارات وهتافات تطالب و س. عصابات المستوطنين الذين كثّفوا من اعتداءاتهم في القد
باتخاذ موقف رسمي حقيقي وجاد من المقترح األمريكي واإلسرائيلي القاضي باالعتراف  األردنية الحكومة

 ."إسرائيل"بيهودية دولة 
 15/1/1314، الدستور، عم ان

 
 اليرموك لالجئين الفلسطينيين في مخيممساعدات  ةتطلق حمل األردنيينالمهندسين  ةنقاب .37

حملة لجمع التبرعات لصالح الالجئين الفلسطينيين، في مخيم األردنيين طلقت نقابة المهندسين أ :عمان
اليرموك بدمشق. وقال نقيب المهندسين عبدهللا عبيدات، إن الحملة تهدف الى دعم الالجئين الفلسطينيين 

قرب أعدات لالجئين في المخيم في ن النقابة "ستعمل على ايصال المساأ في المخيم المحاصر. مضيفاً 
 وقت ممكن وبالطرق المتاحة".

 15/1/1314، الغد، عم ان
 
 مفاوضات سريةبيلين وتسريبات عن  -: تنقيب في صفحات وثيقة عباس "لشيء كبير"األردن يتهيأ  .38

بسام البدارين: يطالب مثقف فلسطيني بحجم ومستوى البروفيسور ربحي حلوم جميع المهتمين  - عمان
الشهيرة إلدراك " بيلين -عباس " قراءة وفهم ما يجري على صعيد المفاوضات المزعومة بالعودة إلى وثيقةب

التي سمعتها  هالمطب الذي تواجهه القيادة الفلسطينية في مواجهة ما يسمى بمشروع خطة كيري. وجهة نظر 
العبارات والمصطلحات نخب أردنية اجتمعت أمس األول في محاولة للبحث عن آلية للتصدي كانت أن 

وثيقة. الالتي نتجت عن زيارات كيري المكوكية هي نفسها الواردة في  "إتفاقية اإلطار"التي وردت في ورقة 
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في التفاصيل يمكن الحديث عن آلية العمل في القدس وقصة الحدود وحتى حق العودة والتعويض والكتل و 
لكن المأزق الوطني الفلسطيني وفقا لحلوم يتمثل في اإلستيطانية. قد تحصل تعديالت طفيفة هناك وهناك، 
وقع على وثيقة توافق على المفاهيم األساسية في  أن األمريكي يستطيع إبالغ الرئيس عباس بأنه شخصياً 

عاما. عباس آنذاك برأي الكاتب والمحلل السياسي حلمي األسمر لم يكن  12العملية الجارية حاليا قبل نحو 
ومن  يكمن المأزق فالرجل أصبح رئيساً  هنا تحديداً و ار والنطق باسم الشعب الفلسطيني، يتمتع بأهلية القر 

يتمنع في وجه التنازالت التي يفترض أن يقدمها عباس على بالط مشروع كيري هو اإلسرائيلي وليس 
ل األحوال بك "لن يفرط"القيادي عزام األحمد أن الرئيس عباس وعلى الرغم من تأكيد الفلسطيني أو العربي. 

الوسط  فدن ،يمكن الرهان عليه في إقامة تسوية نهائية من حيث المبدأ اً يوإلن كيري لم يقدم شيئا حقيق
وفي هذا ما دام شبح الصفقات السرية بين اإلحتماالت.  "التفريط محتمل"السياسي األردني يصر على أن 

 في إحدى الدول اإلفريقية يقود حالياً ممثل منظمة التحرير أن سياسي أردني رفيع المستوى: الصدد أسر 
ان بأن وعزام األحمد يبشرنا في عمّ  ،بقناة سرية مع موفدين إسرائيليين برعاية بريطانية "مالية"مفاوضات 

الكالم غير صحيح فاإلجتماعات أن . يضيف السياسي نفسه: "كل األوراق وضعت على الطاولة األردنية"
برفقة أحد مساعدي كيري.. من  ن وأحد مستشاري عباس يتفاوض سراً تتم في غرفة ملحقة بأحد فنادق لند

 "صامدة"السذاجة اإلعتقاد اليوم بأننا في عمان ال نعلم بالتفاصيل ومن السذاجة اإلعتقاد بأن السلطة 
ألن الرهان على تعنت وعقلية نتنياهو الذي نعرفه جيدا في األردن. على هذا األساس فيما يبدو لم  ،وصلبة
لقمة األخيرة التي عقدت بين العاهل األردني والرئيس محمود عباس مليئة بالمجامالت كما كان تكن ا

 ."مصالح األردن أوال"يحصل بالعادة فالتصريح الرسمي األردني شدد بعد اللقاء على أن الملك رفع شعار 
عن  موز تغيب تماماً حتى النخب الفلسطينية ال تبدو موحدة في التعاطي والتعبير عن خطة كيري فبعض الر 

الواجهة مثل الدكتور صائب عريقات ولم يسمع أحد لبيان من أي نوع له عالقة بشخصية من وزن فاروق 
ترد تسريبات  ".توقع الكثير" وعباس زكي موفد عباس لألردنيين يطالب في مجالسه الخاصة بعدم ،القدومي

طالع ياسر عبد ربه الذي كثيرة عن قنوات تفاوض خلفية مرة بددارة مستشار عباس أكر  م هنية ومرة بعلم وا 
لصحيفة دنيا الوطن اإللكترونية عن حقيقة ما قدمه كيري في الوقت الذي إستندت السلطة في  كشف مؤخراً 

. وحده عزام األحمد يجتهد في خطابها مع األردن على فكرة أن كيري أكثر من الكالم ولم يقدم شيئا ملموساً 
ن كان ان وبيروت لتأكيد رسعمّ  الته المركزية بعنوان أن الرئيس عباس لن يوقع على تنازالت تفريطية وا 

على نحو مباغت فيما كان رئيس  "الضفتين"ألسباب غامضة حتى لألردنيين طرح بدون مقدمات ورقة 
 آخر"في حركة فتح التقاه على الغداء عن  بارزاً  مجلس األعيان األردني عبد الرؤوف الروابدة يسأل قيادياً 

. حتى أوساط خصم عباس األبرز القيادي محمد دحالن تحرص على البقاء "أخبار المصالحة الفتحاوية
ن كانت تراقب التفاصيل وفي اللقاء الثاني الذي جمع دحالن بكيري في  .أبعد مسافة ممكنة عّما يجري وا 

ن باإلعتذار عن المهمة بالحفلة ومساعدة عباس فرد دحال أبو ظبي طلب الثاني من األول المشاركة ضمنياً 
ثم أبل  كيري: ما تعرضونه ال يذكر ومن جهتي لست مع مشروعكم وسأكون كفلسطيني في اإلتجاه 
المضاد. يستبعد فلسطينيون كثر إمكانية فرض تسوية سياسية ما دامت غزة خارج السياق وحركة فتح غير 

ان ألي تحول عمّ  ةمكن تلمس بداية جاهزي. ي"تتهيأ لشيء ما كبير"ان وبوضوح وبكل اللغات موحدة لكن عمّ 
دراماتيكي في مسار األحداث من خالل التعبيرات المضطربة التي ترددت على لسان أكثر من مسؤول فيها 
مثل رئيس ديوان الملك األسبق رياض أبو كركي الذي هاجم فجأة وبدون رسالة محددة كل الجهات. لكن 

عندما قبلت المحكمة  في الخطوة التي تم اإلعالن عنها أخيراً  في السياق تتمثل اإلشارة األهم أردنياً 
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حولته لها محكمة التمييز يطعن بدستورية قانون اإلنتخاب فخطوة من هذا النوع حسب  الدستورية ملفاً 
 العضو البرلماني محمد حجوج وراؤها بكل األحوال ما وراؤها.

 15/1/1314، القدس العربي، لندن 
 
 إسرائيلية قاعدة جويةل هاطاقم لبنانية تنفي زيارةقناة "أل بي سي" ال .39

في حملة عالقات و  ، أنه )د ب أ(نقاًل عن  القدس المحتلةمن  15/1/1314، الدستور، عم ان ذكرت
بتصوير فيلم داخل  "ال بي سي"عامة اعالمية نادرة، سمح سالح الجو االسرائيلي لشبكة التليفزيون اللبنانبة 

في حال  قابلة مع أحد قادة السالح في رسالة تهديد واضحة ومباشرة لحزب هللاإحدى قواعده، واجراء م
 ستمرار نقل االسلحة االستراتيجة من سوريا الى حزب هللا.ا

المؤسسة "مديرة األخبار في ، أن سناء الخوريعن مراسلتها  15/1/1314، السفير، بيروتوأوردت 
آمال شحادة لم تدخل "في فلسطين المحتّلة مراسلتها  أنّ  تنفت ذلك، وأكدالرا زلعوم  "اللبنانّية لإلرسال

حصلت على الصور من شركة إنتاج فلسطينية وسيطة، تتوّلى توزيع المواد "، وأّنها "القاعدة اإلسرائيلّية
 ."المصّورة الممثالة. وذلك أسلوب نعتمده في كّل تقاريرنا حول الشؤون اإلسرائيلّية

 
 
 
 
 دولي إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين تدخلبالجامعة العربية تطالب  .41

طالب الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية بضرورة التدخل الدولي إلطالق سراح : جنيف
األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل اإلسرائيلي، كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين 

 جئين والنازحين.السوريين ومساعدة الال
 جاء ذلك خالل اجتماع العربي اليوم الجمعة، في جنيف مع نافي بيالي المفوضة السامية لحقوق اإلنسان.
وذكر بيان صحفي وزعته الجامعة العربية اليوم أن العربي وبيالي بحثا االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي 

وركز األمين العام بشكل خاص على أوضاع األسرى  ني.الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك النشاط االستيطا
  الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية, وشدد على ضرورة التدخل الدولي لضمان إطالق سراحهم.
 15/1/1314الشرق، الدوحة، 

 
 : تعيين يهودي وزيرًا للسياحة في الحكومة التونسيةاإلسرائيليةالسبسي لإلذاعة  .40

عن رئيس حركة "نداء تونس" رئيس  52/1العبرية في نشرتها الصباحية اليوم السبت نقلت اإلذاعة  :الناصرة
الوزراء المؤقت األسبق الباجي قائد السبسي قوله إن الحكومة التونسية الجديدة ستعّين شخًصا يهودي 

 األصل في منصب وزير السياحة، هو روني الطرابلسي.
"إن جميع الحكومات التونسية في تمر دافوس في سويسرا فدها إلى مؤ وقالت اإلذاعة إن السبسي قال لمو 

 الماضي كانت تضم وزراء يهود، باستثناء الحكومة االسالمية، التي سبقت الحكومة الجديدة انآن".
وأضاف السبسي أن "أي حكم في تونس يجب أن يشمل ممثلين عن الطائفة اليهودية العريقة"، بحسب ما 

 نقلت عنه اإلذاعة العبرية.



 
 
 

 

 

           11ص                                    0133العدد:            52/1/1314السبت  التاريخ:

ار إلى أن روني الطرابلسي، المقّرب من حركة "نداء تونس"، هو ابن رئيس لجنة تنظيم زيارة كنيس يش
وهناك اعتراض على تولي  الغريبة في جزيرة جربة، زعيم الطائفة اليهودية في تونس بيرس طرابلسي.

يليين من دون قيد أو الطرابلسي في هذا المنصب بسبب دعواته المستمرة إلى فتح أبواب البالد أمام اإلسرائ
 شرط، كما يوصف بأّنه أحد أبرز داعمي إسرائيل في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ُيقيم.

 15/1/1314قدس برس، 
 
 "إسرائيل"داخل  "للقاعدة"من اكتشاف خلية  تقلل الواليات المتحدة األمريكية .42

من  "إسرائيل"متحدة ما أعلنته وصفت الواليات ال :أ ف ب ،عالء المشهراوي -واشنطن ، القدس المحتلة
، "ال يمكن إثباته"ية في تل أبيب بأنه أمر مريكلشن هجوم على السفارة األ "القاعدة"إحباط مخطط لتنظيم 

فيما قالت عائلة أحد المشتبه بهم المعتقل حاليًا لدى سلطات االحتالل، إن التهم الرسمية التي وجهت إليه 
، مؤكدين أنهم فوجئوا بما تداولته وسائل اإلعالم «فيسبوك»ه على موقع داخل قاعة المحكمة تتصل بتعليقات

 اإلسرائيلية، وأشاروا إلى أنها محاولة فاضحة لتلفيق هذه التهمة إليه. 
كانت تعد للقيام بهجمات،  "القاعدة"خلية تابعة لتنظيم  "إسرائيل"ي من أهمية كشف أمريكوقلل دبلوماسي 

. وقال المسؤول إنه "نوايا"في تل أبيب، مشيرًا إلى أن الخطط كانت أقرب إلى ية مريكخاصة ضد السفارة األ
. وأضاف أن "ال يمكن أن نثبت ذلك"التي ذكرتها إسرائيل. وقال  "ليس هناك ما يؤكد أيًا من التفاصيل"
. "ضدهمالموقوفين ربما على األرجح قالوا ذلك لكننا ال نعطي أي مصداقية ألقوالهم، وليس لدينا أي شيء "

نعتبر أن األمر أقرب إلى نوايا مؤامرة. وهذا ال يعني أن األمر ليس خطيرًا، وال "ي مريكوأضاف المسؤول األ
 . "يعني كذلك أن نأخذه نحن وال الدولة العبرية على محمل الجد

 15/1/1314االتحاد، أبو ظبي، 
 
 المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية مواصلةالفروف: موسكو تؤيد  .43

وكاالت: أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، خالل لقائه نظيره الفلسطيني، رياض ال -سكو مو 
 المالكي، الجمعة، عن تأييد بالده لمواصلة المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

واصلة المفاوضات ونقلت قناة )روسيا اليوم( عن الفروف، قوله خالل لقائه المالكي، إن روسيا تؤيد م
 المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.

ذ أشار إلى أن موسكو تتفهم الصعوبات التي تكتنف عملية التسوية، أعرب في الوقت ذاته عن أمله في  وا 
التوّصل إلى اتفاق على أساس القانون الدولي يرضي الجانبين، مؤكدًا أن جهود موسكو في إطار اللجنة 

 األمن الدولي ستساعد على تحقيق هذه النتيجة. الرباعية ومجلس
، معربًا عن أمله بأن يتيح سوريةكما أكد أن روسيا تتفّهم بشكل كبير معاناة الفلسطينيين بسبب الحرب في 

التقّدم في تهيئة الظروف للتوّصل إلى اتفاق بشأن األزمة السورية، حل قضية الالجئين الفلسطينيين. وشّدد 
 ة إعادة المساعدات اإلنسانية إلى المنطقة وحل قضية الالجئين.الفروف على أهمي

 15/1/1314القدس العربي، لندن، 
 
 الدول المانحة في األردن ممثليتعقد اجتماعا مع  "األونروا" .44
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جمع ممثلي الدول المانحة في  األول أمساجتماعا  "االونروا"عقدت وكالة : )بترا( - ليلى الكركي -عمان 
 5014للعام  سوريةلالزمة في  اإلقليميةهم على آخر التطورات المتعلقة بنداء االستجابة الطالع األردن
 من العام الماضي. األولالوكالة في منتصف كانون  أطلقتهالذي 

هذه  إنوافتتحت المفوض العام لالونروا مارجوت اليس االجتماع بمخاطبة ممثلي الدول المانحة قائلة  
من حيث تغطيتها للعام  األولىالسورية، لكنها  باألزمةالمناشدة الخامسة المتعلقة هي  اإلقليميةاالستجابة 

 ألفا 30وحوالي  سوريةالجئ فلسطيني هم نازحون داخل  ألف 240من  %20حوالي  أنكامال،الفتة 
من  %30انه تم تمويل  إلىوعبرت اليس عن شكرها للدول المانحة باإلشارة  موزعون في المنطقة وخارجها.

 المناشدة السابقة.
 15/1/1314الدستور، عمان، 

 
 منظمة يهودية تحث  بريطانيا على منح مالذات آمنة لالجئين سوريين .45

دعت منظمة يهودية في بريطانيا حكومة األخيرة إلى منح مالذات آمنة لالجئين (: يو بي أي) –لندن 
 ات.السوريين الفارين من الحرب الدائرة في بالدهم منذ نحو ثالث سنو 

وقالت صحيفة "جويش كرونكيل" الصادرة من لندن إن المجلس اليهودي للمساواة العرقية سّلم عريضة بهذا 
داونن  ستريت(، في  10شخصًا إلى مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ) 680الشأن تحتوي على تواقيع 

  السوريين.حملة أطلقها إلقناع األخيرة باعتماد برنامج إلعادة توطين الالجئين  إطار
ونسبت  وأضافت أن أربعة حاخامات من الحركة التقدمية قاموا بتسليم العريضة إلى داونن  ستريت.

الصحيفة إلى الحاخام جيريمي غوردون، قوله: "أناشد حكومتي، كيهودي بريطاني، قبول بعض الناس الذين 
 يعانون بشدة في سورية انآن".

 15/1/1314الحياة، لندن، 
 
 فلسطينيي سورية النازحين إلى األردن لمساندةدولية إطالق حملة  .46

أطلقت حملة "ساند سورية خالل فصل الشتاء" الهولندية بدعم من المرصد األورومتوسطي لحقوق : جنيف
النازحين من سورية إلى األردن، والذين  نالفلسطينيياإلنسان في جنيف، حملة دولية لدعم ومساندة الالجئين 

 عشر ألًفا.يزيد عددهم عن أحد 
( تلقت "قدس برس" نسخة عنه، إن هذه 54/1وقالت الحملة الهولندية، في بيان صحفي مشترك، الجمعة )

الحملة تأتي لتلقي الضوء على "االنتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها هذه الفئة المستضعفة من الالجئين، 
مهددون بالترحيل في أية لحظة إذا ما ال سيما الفلسطينيين، والذين يعانون معاناة مزدوجة، حيث أنهم 

 اكتشفت السلطات األردنية أنهم فلسطينيون".
 14/1/1314قدس برس، 

 
 فلسطينية متحدثة باسمها تعي ِّنالخارجية األلمانية  .47

 قرر وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير ألول مرة تعيين متحدثة مسلمة باسم الوزارة. :برلين
فلسطينية كانت تعمل في إدارة والية برلين وعملت  -ة الجديدة سوسن شبلي وهي ألمانية وتدعى المتحدث

 الداخلي بمجلس والية برلين. األمنحتى انآن بقسم شؤون تفاعل الحضارات تحت إشراف مسؤول 
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عاما( ستعمل منذ انآن نائبة المتحدث باسم الخارجية  82وقالت الوزارة يوم الجمعة إن سوسن شبلي )
عاما( الذي كان عينه وزير الخارجية  46ويظل المتحدث الرئيسي للوزارة هو مارتن شيفر ) لمانية.األ

 السابق جيدو فيسترفيله.
 وتنتمي شبلي ألسرة فلسطينية جاءت إلى ألمانيا بداية السبعينات من القرن الماضي قادمة من لبنان.

 14/1/1314القدس، القدس، 
 

مـع اقتـراب انتهـاء ســهلة  االقتصـاديخيـار أبـو مـازن لتجـاوز ضـغط أمريكـا  الروسـي الدافئـة "فـراء الـدب" .48
 المفاوضات

ليس فقط في  مركزياً  يطمح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أن تلعب روسيا دوراً : أشرف الهور -غزة 
نما في إنعاش  ارة الفلسطيني حال أوقف اإلد االقتصادتحريك عملية السالم وفق القرارات الدولية، وا 

 األمريكية وحلفاؤها الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية إذا ما تعثرت جهود المفاوضات وعملية السالم.
(، االنتهاءالرئيس عباس الذي يعي أكثر من غيره أن انتهاء فترة المفاوضات بعد تسع شهور )قاربت على 

تبناه اإلدارة األمريكية والحكومة دون الوصول إلى نتائج ملموسة أو حتى التمديد لها، وهو أمر يعارضه وت
ربما تشارك فيه أقطار عربية، على غرار خطوته السابقة حين  اقتصاديااإلسرائيلية، سيجلب عليه حصارا 

 توجه لألمم المتحدة للحصول على عضوية لدولة فلسطين.
 لاللتحاقحدة الحقا وبعد أشهر قليلة ستتكشف خطط القيادة الفلسطينية التي تنوي الذهاب لألمم المت

بمؤسساتها وهيئاتها الدولية، أي بعد انقضاء الشهور التسعة لخطة مفاوضات جون كيري وزير الخارجية 
األمريكي، فالتوجهات في الدوائر الضيقة لصنع القرار الفلسطيني تريد هذه المرة أن يكون لديها خطط قابلة 

 للتنفيذ، تتجاوز قرارات الحصار المالي.
ي تلت عناد عباس وذهابه وحيدا )دون توافق عربي( لألم المتحدة للحصول على عضوية ففي األشهر الت

، لم يجد السند العربي الحقيقي، فالرجل وقف في نيويورك 5015لفلسطين في نهايات العام ’ دولة مراقب‘
ان الوزراء يقدم طلب العضوية للجمعية العامة، دون أن يجد بجانبه أي من وزراء الخارجية العرب، وقتها ك

في قمة مع تركيا، لكن تبرير عدم الحضور لم يكن مقنعا، حينما تركهم في أنقرة نظيرهم التركي، وطار 
 لواشنطن لمؤازرة عباس.

يقول مقربون من دوائر صنع القرار، ومن المشاركين في اللجنة السياسية التي وضعت خطة للتحرك بعد 
تمويل واألموال، موضوع على طاولة البحث، وأنهم يتوقعون انقضاء مدة مفاوضات كيري، أن البحث عن ال

أن لديهم " القدس العربي"حال فشلت أو انتهت المفاوضات دون نتائج. منهم من أكد لـ اقتصادياحصارا 
تخوف من عدم تسديد الدول العربية النفطية ما عليها من استحقاقات مالية، وهو ما كان في السابق يحول 

 الفلسطينية من دفع فاتورة رواتب الموظفين. دون تمكن الخزينة
لهذه الخطوة كما كشف من تسريبات نقلت عن عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  وباالستعداد

وأحد الشخصيات التي يوفدها الرئيس في مهمات خارجية، قال إن أبو مازن يريد نزول الفلسطينيين للشوارع 
المتوقع طرحها قريبا، وهو ما يعني انتهاء المفاوضات دون نتائج، وبدء للتعبير عن رفض خطة كيري 

 تطبيق اإلدارة األمريكية خطتها المعتادة المعتمدة على التضييق المالي.
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على أي  االتفاقولم تنجح حتى اللحظة وبعد سبع أشهر من المفاوضات الطواقم الفلسطينية واإلسرائيلية في 
، ويدور حديث عن رفض مزدوج فلسطيني إسرائيلي لخطة ينوي كيري طرحها بند من ملفات الحل النهائي

 يطيل عمل المفاوضات لعام آخر." اتفاق إطار"لتكون ضمن 
وسابقا وتحديدا مطلع الشهر المنصرم، وحين بدأ الحديث عن إمكانية فشل مفاوضات كيري، حذر مسؤولون 

ية من شأنه أن يخلف انعكاسات بخصوص استمرار األوروبي من أن فشل محادثات التسو  االتحادكبار في 
 األوروبي للسلطة الفلسطينية. االتحادالمساعدة المالية التي تمنحها دول 

في سبيل ذلك سعى الرئيس عباس خالل لقائه بنظيره الروسي فالديمير بوتين الخميس في موسكو، إلى 
ما كشف التنقيب عن النفط في الضفة ، من بينها حسب اقتصاديةالتوصل إلى عدة اتفاقيات وتفاهمات 

الغربية، وحق استغالل غاز غزة، بقيمة تصل إلى مليار دوالر، في مسعى منه للهروب من ضغط المحور 
 األمريكي، إلى الدب الروسي، المأمول منه أن يعطي بفرائه دفئا أكثر.

قوف في وجه الدب الروسي لمنع ويدرك عباس بتوجهه لروسيا هذه المرة أن اإلسرائيليين لن يتمكنوا من الو 
معها من رؤية النور، لما لها من ثقل عالمي، ظهر جليا من خالل مشاركتها بقوة في  اقتصاديةأي اتفاقيات 

 كل ملفات الشرق األوسط التي سجلت إخفاقا أمريكيا.
دوالر مقابل  وبحسب ما نقلت وكالة إيتر تاس الروسية فدن أبو مازن يسعى للتوصل إلى اتفاق بقيمة مليار

بهدف استعادة العالقات "الروسي في حقل غاز غزة، وذلك خالل محادثاته مع القادة في روسيا  االستثمار
 ."الدافئة بين البلدين الحليفين منذ الحقبة السوفيتية

مليار متر مكعب من الغاز  80في إنتاج  "جازبروم"عن أمل عمالق الغاز الروسي  "إيتر تاس"ونقلت 
 في الموقع.الطبيعي 

وفي إطار سعيه إلعادة الدول للدب الروسي قال عباس قبيل توجهه لروسيا إن مشاركة الواليات المتحدة في 
 القضية الفلسطينية اإلسرائيلية ال تعني الحد من دور روسيا في حل القضية الفلسطينية.
عملية السالم بالشرق  وقال أيضا خالل لقائه نظيره بوتين إنه يجب أن يكون لروسيا دور أساسي في

 األوسط ألسباب كثيرة، منها أن روسيا دولة عظمى وصديقة لها مصالحها ودورها في المنطقة.
أما بوتين )رجل المخابرات القديم( والذي يعي جيدا هدف زيارة عباس فقد دعا إلى تعزيز العالقات 

ن تقوم على أساس تاريخي متين. وفي بين البلدين، مشيرا إلى أن العالقات بين روسيا وفلسطي االقتصادية
، الجمعة على ثالث اتفاقيات في مجاالت الصحة االتحاديةسبيل إتمام مهمة عباس وقعت فلسطين وروسيا 

 والداخلية والجمارك، بحضور وزيري الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والروسي سيرغي الفروف.
نها الفروف قال عقب التوقيع إن بالده تؤيد مواصلة  المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وا 

تتفهم الصعوبات التي تكتنف عملية التسوية، معربا في الوقت ذاته عن أمله في التوصل إلى اتفاق على 
 أساس القانون الدولي يرضي الجانبين.

 15/1/1314القدس العربي، 
 
 لة"المفاوضات" الفلسطينية ـ اإلسرائيلية: جذر المشك .49

 الرحمن د. أسعد عبد
ية تجاه منطقة الشرق األوسط، وبالذات ما يخص إسرائيل، أحد مريكلطالما كانت سياسة الواليات المتحدة األ

ية تجاه الشرق األوسط أضحى مريكأهم العوامل الحاكمة لمجريات األحداث. بل إن تحليل التوجهات األ
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ي تتناول الصراع العربي اإلسرائيلي، و"القضية الفلسطينية". محورًا رئيسيًا للعديد من الدراسات الرصينة الت
ية تجاه "القضية" تتسم بالثبات وتحكمها مصالح ثابتة ال تتغير بتغير مريكوفيما يرى بعضهم أن السياسة األ

ية. ومعروف أن مريكالقيادة السياسية، يبرز بعضهم انآخر أهمية متغير القيادة في تحليل السياسة األ
ت المتحدة، منذ الرئيس )جورج بوش( االبن، باتت تتبنى "حل الدولتين" كركيزة للتسوية السلمية، مع الواليا

اشتراط التزام الدولة الفلسطينية بالسلمية ومحاربة "اإلرهاب" بالمعنى اإلسرائيلي المعروف، مع التأكيد على 
لفلسطينية، من دون أن يتم ذلك من أهمية ومحورية أمن إسرائيل كأساس للتسوية السلمية وبناء الدولة ا

خالل الضغط على الدولة الصهيونية لتقديم تنازالت بحق مصالحها وأمنها بالذات. وفي ظل الظروف التي 
تعيشها المنطقة، لعل "مشكلة المشاكل" تكمن بقبول القيادة الفلسطينية اإلمالء اإلسرائيلي برفض التعاطي 

حدة، منذ نهاية الثمانينات. ومن واقع المواقف واألحداث، ال يمكن مع أي طرف دولي، سوى الواليات المت
اعتبار الواليات المتحدة متحررة من ضغوط "اللوبي الصهيوني" أساسًا، فهي غالبًا مضطرة التخاذ الموقف 
المؤيد إلسرائيل، والمستخدم ألسلوب التهدئة مع الفلسطينيين، رغم وعيها بدن إطالة الوقت تصب في 

الصهيونية ذاتها تأتي العاطفة  -المشروع اإلسرائيلي في المنطقة. وتحت التأثيرات اإلسرائيلية طاحونة 
ية تجاه إسرائيل، مع تجاهل كبير للمأساة الفلسطينية: أرضًا وشعبًا مريكالجياشة في األحاديث والمواقف األ

 وتاريخًا.
عن "اتفاق سالم" مع اإلسرائيليين ال يبدو حاليًا، يتزايد الرهان على فشل المفاوضات الجارية. فالحديث 
يين. وقد تجلى األمر أخيرًا، خالفًا لما مريكواردًا، ألن اإلسرائيليين "فرضوا" نسبيًا وجهة نظرهم على األ

ية، شفهيًا، للجانب الفلسطيني داخل الغرف المغلقة، حينما كشفت تلك اإلدارة عن مريكالتزمت به اإلدارة األ
ي، وبطلها وزير الخارجية أمريكاء بلورة متذاكية لخطة إسرائيلية صرف، أعيد تدويرها بدطار حقيقة موقفها إز 

)جون كيري(، تتبنى بشكل واسع مطالب حكومة االحتالل اإلسرائيلي إرضاء لها بحجة تبديد هواجسها 
جدي بتبديد مخاوف الغاضبة بعد توقيع اتفاق جنيف بشأن البرنامج النووي اإليراني، ودائمًا من دون اهتمام 

 دول "مجلس التعاون الخليجي"!.
ية ال تملك قدرة على حل الصراع على أساس قرارات األمم المتحدة التي تتسم مريكلقد تبين أن اإلدارة األ

بالوسطية. فقد أكد )كيري( في المؤتمر الصحافي المشترك، إلى جانب رئيس الوزراء اإلسرائيلي )بنيامين 
لتزام الواليات المتحدة المطلق بأمن إسرائيل )اليهودية("، الذي يقع على رأس سلم أولويات نتنياهو(، "تجديد ا

البيت األبيض. من جهته، يعيد )نتنياهو( على مسامعنا شروطه التعجيزية رهنًا باعتراف الجانب الفلسطيني 
ان" التي تهدد بضم "االستيط -"بيهودية الدولة والتخلي عن حق العودة"، فضاًل عن سياسة االستعمار 

أجزاء من األراضي المصنفة "ج" لدولة االحتالل. بل إن خطة )كيري( تجاوزت عديد الخطوط الحمراء. ففي 
، تخطى )كيري( هذا الموقف واقترب من الموقف 1660ي دائمًا عن حدود مريكحين كان الحديث األ

ا الموقف "اللجنة الوزارية اإلسرائيلية اإلسرائيلي في موضوع المطالبة بأغوار وادي األردن. وقد شجع هذ
لشؤون سن القانون" لإلسراع بدقرار اقتراح قانون لضم "المستوطنات" في غور األردن الى إسرائيل، وكذلك 
ضم الشوارع التي تربطها، وأيضًا من دون أن يتم تحديد البناء في هذه "المستوطنات". كما يرى "القانون" 

هي خط الدفاع األول عن أمن إسرائيل على حدودها الشرقية"، رغم علم الجميع  المقترح أن "منطقة األغوار
( مليون دوالر سنويًا من استثمارها في األغوار، وهو ما يفند ادعاءاتها بالسيطرة 650أن إسرائيل تجني )

قًا من سكانها على هذه المنطقة لدوافع أمنية، بل هي أساسًا دوافع اقتصادية، مع الرغبة والعمل لتفريغها الح
جراء التدريبات العسكرية،  تحت ذات الذرائع الممجوجة: عدم حصولهم على تراخيص بناء، أو لدواٍع أمنية وا 
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يًا أو أمريكواألهم رفضها وجود أي طرف ثالث لتوفير "الحماية" إلسرائيل على الحدود الشرقية سواء كان 
عة من األراضي الزراعية الخصبة في األغوار تشكل "أطلسيًا"، وكل ذلك يخفي أطماعها القتطاع أجزاء واس

من مساحة أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة وهي السلة الغذائية لدولة  %53مساحتها اإلجمالية حوالى 
يًا، يضرب أي أمريكفلسطين المستقبلية. وهذا الموقف "األمني" التعجيزي إلسرائيل، المدعوم حتى اللحظة 

لطرف الفلسطيني. فمبادرة )كيري( تتضمن بقاء االحتالل، لسنوات طويلة، في غور أمل "لتسوية" يقبلها ا
، ناهيك عن الرفض اإلسرائيلي 1660األردن، فيما كانت المفاوضات أصاًل على أساس تحرير أراضي 

ى لبدهية أن "التنسيق األمني" في داخل الضفة الغربية المحتلة يطال الحدود أيضا! فما تقبل به )بل وتتغن
به( إسرائيل في رام هللا ونابلس والخليل مثاًل من "تنسيق أمني"، بات مرفوضًا في شريط الحدود!. إذًا، نحن 

 أمام إمالءات إسرائيلية وليس تفاوضًا على أساس الحدود الدنيا للحقوق الفلسطينية!.
تنياهو يقضي على في مقال للكاتب اليهودي والصهيوني "المعتدل" المعروف )هنري سيغمان( بعنوان "ن

عملية السالم وعلى دولة إسرائيل"، تناول بوادر فشل جوالت )كيري( المكوكية إليجاد حل، فكتب يقول: 
"بداًل من أن تعالج محادثات السالم التي أُعيد استئنافها موضوَع معارضة نتنياهو إلقامة دولة فلسطينّية، إذ 

ّية فقط مريكبحّل إقامة دولتين، وأّنه ال بّد من "الوساطة" األ هي ال تزال تستند إلى زعم نتنياهو بأّنه ملتزم
من أجل مساعدة الطرفين على تقديم تنازالت قد تساعدهما على التوّصل إلى أهدافهما المشتركة. وبما أّن 
هدف نتنياهو، الذي ال ينفك يعلن عنه، يقضي بدقامة مشروع استيطان جديد، بما فيه إعالنه األخير عن 

بعملّيات بناء واسعة النطاق في شرق القدس والضفة الغربية، لذلك لم تخلص المناقشات حول قضايا البدء 
ية أمريكالوضع الدائم إلى أي نتائج واضحة". ومن المؤكد أن هذا الحال اإلسرائيلي الرافض ألي مشاركة 

لسطينية باتجاه القبول جدية في المفاوضات الجارية أدى إلى جعل حكومة االحتالل تضغط على السلطة الف
باإلمالءات واالشتراطات التي تؤمن جانب الكيان الصهيوني من خالل مسيرة تسوية ترسم معالمها حكومة 
االحتالل على أرض الواقع من خالل "االستيطان" والتهويد. إذًا، في رفض إسرائيل تمكين الواليات المتحدة 

لى رفض أي مشاركة )ولو رمزية( لدول أخرى غير من المشاركة الحرة في المفاوضات مع إصرارها ع
الواليات المتحدة يكمن جذر المشكلة التفاوضية، في الماضي والحاضر. أما بشأن جوهر الحل، فهذا ما 

 سنتناوله في المقال القادم.
 15/1/1314المستقبل، بيروت، 
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 نقوال ناصر
ء كندا ستيفن هاربر خالل زيارته األخيرة لدولة االحتالل االسرائيلي إسرائيليا أكثر من لقد كان رئيس وزرا

اإلسرائيليين، ومن المؤكد أن بضع عشرات ماليين الدوالرات التي تقدمها بالده كمساعدة للسلطة الفلسطينية 
واالستفزازية والمهينة في رام هللا ليست ثمنا كافيا للصمت الفلسطيني الرسمي على التصريحات العنصرية 

للشعب الفلسطيني التي أطلقها خالل زيارته وال على انحيازها السافر لدولة االحتالل منذ تولي مقاليد الحكم 
 فيها، وهي تصريحات وهو انحياز جديران بدغالق كل األبواب الفلسطينية في وجهه.

اإلرث الكارثي الذي تركته االتفاقيات لكن استقبال الرئيس محمود عباس له كان مناسبة تذكر من ناحية ب
الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة االحتالل على المكانة الدولية للقضية الفلسطينية ولممثلها 
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"الشرعي والوحيد"، وتذكر من ناحية ثانية بالعالقات الدولية االستراتيجية التي جنتها دولة االحتالل من 
 ت، وتذكر من ناحية ثالثة بقول الشاعر: "من يهن يسهل الهوان عليه"!توقيع تلك االتفاقيا

دولة لقرار  183عاما لتضامن األمم المتحدة مع الشعب الفلسطيني، وتأييد  5014إن إعالن السنة الحالية 
 56/11/5015بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو فيها في  60/16الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 قائق ال يمكن إغفالها أو عدم تقدير الشعب الفلسطيني لها وألصحابها.إنما هي ح
لكنها حقائق ترسم صورة زاهية للتضامن الدولي مع فلسطين تخفي الفشل الدبلوماسي الذريع الذي تمخض 

 .1661عن استراتيجية التفاوض التي يلتزم بها مفاوض المنظمة منذ انعقاد مؤتمر مدريد عام 
ية لم تسقط المقاومة الوطنية لدولة االحتالل فحسب، ولم تسقط المقاطعة االقتصادية فهذه االستراتيج

والدبلوماسية العربية لها فقط، بل أسقطت المقاطعة الدبلوماسية والسياسية الدولية لها كذلك، ليبل  عدد 
لتان عربيتان هما ( دولة، منها دو 120الدول التي تقيم عالقات دبلوماسية كاملة مع دولة االحتالل انآن )

 األردن ومصر.
والممثل "الشرعي والوحيد" لعرب فلسطين لم يعد يخّير دول العالم بين عالقاتها مع ستة ماليين "إسرائيلي" 
وبين عالقاتها مع مليار ونصف المليار مسلم وعربي، ولم يعد موقف هذه الدول من دولة االحتالل هو 

 العربية، بعد أن أعفاها مفاوض المنظمة من خيار صعب كهذا.الذي يحدد عالقاتها مع فلسطين والدول 
، أي في 1665والمالحظ أن الصين والهند مثال لم تقيما عالقات دبلوماسية مع دولة االحتالل إال عام 

السنة التالية لمؤتمر مدريد، ومثلهما فعلت الجمهورية السوفياتية السابقة كازاخستان، لتلحق بها عام ألفين 
 يقة للشعب الفلسطيني مثل سريالنكا، على سبيل المثال.دولة صد

"استقالل إسرائيل" في فنوم بنه، عاصمة فيتنام، التي كانت ثورتها منارة يهتدي بها ـلكن االحتفال السنوي ب
ثوار فلسطين من أجل التحرر والحرية وتقرير المصير، قد يكون هو المثال األبرز على الحصاد 

 راتيجية التفاوض الفلسطينية.الدبلوماسي المر الست
فهل يعود مستغربا أن تتبجح بعد ذلك سفيرة دولة االحتالل السابقة في تايالند يائيل روبنشتاين بالقول إن 

 (؟!8/0/5006"إسرائيل جزء من آسيا. نحن ننتمي إلى آسيا وننظر إلى آسيا كبيتنا" )فنوم بنه بوست في 
االتفاقيات إنجازين استراتيجيين، األول استعمارها االستيطاني الذي  لقد حققت دولة االحتالل من توقيع تلك

حظي وما زال بتغطية إعالمية واسعة، لكن اإلنجاز الدبلوماسي الذي حققته بفتح أبواب القارتين اإلفريقية 
في وانآسيوية على مصاريعها أمامها ما زال مغيبا عن وعي الرأي العام بالرغم من كونه أبعد وأعمق أثرا 

 دعم االحتالل ودولته واستيطانه.
فعلى سبيل المثال، لقد أصبح حجم التبادل االقتصادي والدفاعي بين دولة االحتالل وبين الهند والصين 

 ي.مريكوغيرهما من الدول االسيوية يعود عليها بدعم مالي يكاد يعادل ما يقدمه لها راعيها االستراتيجي األ
ذكرت دائرة اإلحصاء المركزية في دولة االحتالل أن صادراتها إلى آسيا  ففي العشرين من الشهر الجاري،

الماضي، أي أقل بواحد في المائة فقط من  5018( من إجمالي صادراتها عام %51ارتفعت بمعدل )
 صادراتها إلى الواليات المتحدة.

لواليات المتحدة، السابقة أصبحت الصين ثاني أكبر سوق أجنبي لدولة االحتالل بعد ا 5015وفي سنة 
( باليين 10وخالل النصف األول من العام الماضي بل  حجم التبادل التجاري الصيني مع دولة االحتالل )

 ي.أمريكدوالر 
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والعالقات الهندية مع دولة االحتالل اليوم "تشجع تعاونهما االستراتيجي" كما كتب خالل الشهر الحالي د. 
واألستاذ بجامعة حيفا في مجلة "دبلوماسي & فورين أفيرز" الهندية، يتسحاق جيربيرج الدبلوماسي السابق 

 ها النخبة الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية في الهند.أ التي تقر 
فالهند اليوم هي أكبر مشتر لألسلحة من دولة االحتالل، وأكبر شريك عسكري لها، وأكبر شريك اقتصادي 

ال بد لها إن عاجال او آجال أن تحّيد، أو في األقل أن تنعكس سلبا  لها في آسيا بعد روسيا، وهذه "الشراكة"
 على استمرار دعمها السياسي الرسمي والشعبي الثابت للشعب الفلسطيني.

لقد وصف القرن التاسع عشر بالقرن البريطاني الذي هيمنت فيه االمبراطورية التي لم تكن تغيب الشمس 
ي الذي هيمنت فيه امبريالية الواليات المتحدة، واليوم مريكبالقرن األعن مستعمراتها، ووصف القرن العشرين 

يوصف القرن الحادي والعشرين بالقرن انآسيوي أو بالقرن الصيني كونه يشهد صعود الصين والهند وروسيا 
 كأقطاب عالمية في صنع القرار الدولي.

الطفيلي بأذيال القوى العظمى التي  وفي القرون الثالثة نجحت الحركة الصهيونية ثم دولتها في التعلق
هيمنت عليها وسخرتها لخدمة مشروعها االستعماري االستيطاني في مركز الفصل بين مشرق الوطن 
العربي وبين مغربه، وكل الحقائق الراهنة تشير إلى أنها تكاد أن تكرر في "القرن انآسيوي" ما فعلته في 

 سابقيه.
حيوية من استراتيجية التفاوض الفلسطينية، لتتحول "حقائق" التضامن فهي تكاد أن تنجح في ذلك بمساعدة 

الدولي المشار إليها إلى مجرد مظاهر لفظية للتضامن ال ترقى أبدا إلى عالقات دولة االحتالل المتنامية 
بتسارع لن يمضي وقت طويل قبل أن تتحول إلى عالقات استراتيجية مع قوى عظمى صاعدة في آسيا، 

 د والصين.بخاصة الهن
وقد كانت مفارقة ذات داللة حقا أن يعلن الرئيس عباس في جنوب إفريقيا خالل مشاركته مؤخرا في جنازة 
الزعيم الراحل نلسون مانديال انه "ال نطلب من أحد مقاطعة إسرائيل" ألنه "لدينا اعتراف متبادل معها"في 

ة"، وهي األقدم واألكبر في بالدها، إلى مقاطعة يمريكذات الوقت تقريبا الذي دعت فيه "جمعية الدراسات األ
 الجامعات ومراكز األبحاث في دولة االحتالل.

لقد كانت القارة انآسيوية حاضنة وداعمة تقليدية لفلسطين وشعبها وثورته المعاصرة قبل أن يعطيها مفاوض 
ر من "الممثل الشرعي أخضر فلسطينيا يعفيها من موقف يمكن أن تكون فيه فلسطينية أكث المنظمة ضوءاً 

والوحيد" للفلسطينيين في عالقاتها مع دولة االحتالل، أو متضامنة أكثر من العرب مع أشقائهم في 
 فلسطين.

ومفاوض المنظمة يفاوض اليوم وهو مجرد من سالح المقاومة باختياره، وارتهانه للمظلة العربية لمفاوضاته 
على دولة االحتالل وداعميها، وبالرغم من رهانه على قد حول هذه المظلة إلى سالح للضغط عليه ال 

"تضامن" المجتمع الدولي، فدن إسقاطه لسالح "المقاطعة" الدولية لدولة االحتالل جرده من هذا السالح 
 كذلك.

 14/1/1314فلسطين أون الين، 
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 برهوم جرايسي
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منها المؤسسة الحاكمة اإلسرائيلية، هي شبه اإلجماع لدى إحدى الركائز الداعمة للحركة الصهيونية، و 
الجمهور اإلسرائيلي، الذي يتسع من حين إلى آخر، ويحاصر أكثر األصوات الخارجة عنه. وهذا ناتج عن 
سلسلة من العوامل التي فرضتها الصهيونية على مر عقود، وعلى رأسها زرع وترسيخ حالة "الخوف من 

ذا، أن الجمهور اإلسرائيلي محاصر من قبل إعالم أحادي اللغة، وُمَجّند الغير". وما ساعد على ه
فال يكفي أن نهاجم وننتقد حالة اإلجماع الصهيوني الحاصلة، بل من  لالستراتيجيات الصهيونية العليا.

المفيد البحث عن عوامل تبلور هذا اإلجماع واتساعه، خاصة أنه في سنوات خلت كانت هناك شروخ كثيرة 
، وكانت األصوات الخارجة عن موقف الغالبية الساحقة ليست قليلة، وما كان باإلمكان االستخفاف بها فيه

في حينه، وبشكل خاص في الفترة الممتدة من النصف الثاني من الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات من 
 القرن الماضي.

استراتيجيات لتحقيق أهدافها. فهي بحاجة وبطبيعة الحال، فدن الصهيونية ومؤسساتها الحاكمة، تعمل وفق 
إلى موقف الرأي العام اإلسرائيلي، وأن يصب في اتجاه يخدم مصالحها العليا. ولهذا، نراها تفرض منهاجا 
دراسيا في المدارس، ترافقه سلسلة من البرامج الالمنهجية الداعمة للخط األساس، بهدف إنشاء أجيال 

 ونية، وفي الوقت نفسه، ترفض وتنبذ كل من لم يتأقلم مع هذه السياسة.ملتصقة بالبرامج واألهداف الصهي
وفي عصرنا، يلعب اإلعالم دورا بارزا في بلورة موقف الرأي العام. وبالرغم من اتساع سوق اإلعالم 

لى اإلسرائيلي الذي يدحرج سنويا مليارات الدوالرات، إال أنه يبقى إعالما ُمجَندا ومجِندا للمصالح العليا، ع
ن كان يمتلك لغة أخرى في بيته،  الرغم مما نقرأه من نقاشات وجداالت حادة وأقالم جريئة. فاإلسرائيلي، وا 
إال أنه يبقى أسيرا لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، كونها تعالج قضاياه اليومية، وتعرض عليه التطورات 

العليا. وأمام واقع كهذا، فدن هذا اإلقليمية والعالمية بخط إعالمي مبرمج يخدم األهداف الصهيونية 
اإلسرائيلي ال يسمع عن تلك األحداث بوجهات نظر وروايات أخرى. ولهذا، تترسخ لديه قناعات مسبقة 

 ومشّوهة حول كل ما يدور حوله.
تنتشر في إسرائيل عشرات وسائل اإلعالم المتنوعة. لكن الوزن األكبر لها يصب في أربع صحف كبرى، 

من القراء. إضافة إلى ثالث قنوات تلفزيونية مركزية،  % 30منها تسيطران على أكثر من رغم أن اثنتين 
 32عدا القنوات المتخصصة، أكبرها القناة الثانية؛ وعدد من اإلذاعات، اثنتان منها تسيطران على أكثر من 

ن كان االنتشار األوسع لموقعين اثن % ين.وسائل اإلعالم من الجمهور. هذا مع عشرات مواقع اإلنترنت، وا 
المركزية هذه، منها رسمية وأخرى تجارية، هي التي تبلور الرأي العام وتفرض األجندة العامة على الشارع 
اإلسرائيلي. ونستطيع القول إنه في العامين األخيرين على وجه الخصوص، صار هناك اتجاه واضح لتوجيه 

ت واسعة، وتقليص وحتى تهميش حجم التغطية األنظار إلى القضايا الداخلية العامة، ومنحها مساحا
، بهدف تقليص حجم اهتمام الجمهور بها، ما يؤدي إلى حرية حركة أكبر ةاالستراتيجيالسياسية والقضايا 

للمؤسسة الحاكمة في تطبيق االستراتيجيات والسياسات. في العقود السابقة، ظهرت مبادرات عربية، في 
اخبارية باللغة العبرية. لكنها لألسف لم تحقق نجاحات، لسلسلة من األردن وسورية ومصر، لبّث نشرات 

العوامل، منها المضامين وشكل العرض، من دون األخذ بعين االعتبار مستوى تطور اإلعالم اإلسرائيلي. 
وفي أحيان أخرى، كان شكل البث، من فضائي وأرضي، ليس متوفرا في كل البيوت اإلسرائيلية، كما أن 

 ا لم يكن يعلم بوجود نشرات كهذه.جمهورا واسع
ما يزيد من حدة هذه القضية، هو أن الصهيونية استوعبت منذ فترة طويلة أهمية اإلعالم في بلورة الرأي 
العام المحلي والعالمي. ولهذا، شجعت أثرياء في العالم من أبناء الديانة اليهودية، وعلى عالقة وطيدة 
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ل اإلعالم العالمية والكبرى. ولهذا نسمع عن حجم رأس المال اليهودي بالصهيونية، على االستثمار في وسائ
الكبير في وكاالت أنباء عالمية، وفي شبكات إخبارية عالمية ضخمة، بهدف محاصرة الرأي العام في الدول 

 الكبرى، وفي دول القرار.
. وهو اختراق يحتاج إلى إن اختراق الشارع اإلسرائيلي هو حاجة ضرورية لقلب ركائز السياسة اإلسرائيلية

مسارات كثيرة، من أبرزها وأهمها وسائل اإلعالم، التي من المفترض أن تكون وسيلة وصول أسرع من 
 غيرها. وطالما استمر الوضع القائم، فسيكون من الصعب انتظار تغيرات جذرية في السياسة اإلسرائيلية.

 15/1/1314الغد، عم ان، 
 
 
 لتركيا غاز إسرائيلي لغزة وقريباً  .52

 مروان اسكندر
اكتشف اإلسرائيليون كميات كبيرة من الغاز قبل اربع سنوات وحققوا بسرعة كفاية حاجاتهم إلنتاج الكهرباء 
من حقل تامار القريب من حقل ليفيتان، أي العمالق، الذي يمتد على مقربة من المياه االقليمية اللبنانية، 

 ه االقليمية اللبنانية.والذي ربما كانت اجزاء منه تقع في الميا
طمأنينة الى المستقبل. فاالقتصاد االسرائيلي الذي كان  لإلسرائيليينواكتشافات الغاز في اسرائيل وفرت 

يين، كاد ان يواجه مريكية، واالعفاءات الضريبية لمن يتبرع إلسرائيل من األمريكيستند الى المعونات األ
ت أوضاع المصارف واضطرت الحكومة اإلسرائيلية الى تأميم االفالس قبل نهاية الثمانينات عندما تفجر 

 جميع المصارف.
الحقبة التي امتدت من أواخر الثمانينات حتى أواخر التسعينات شهدت تطورًا سريعًا في اسرائيل للصناعات 

جرون الحربية وااللكترونية وانتاج االدوية، كما البرامج المعلوماتية، وساهم في كل هذه التطورات المها
الروس من الجاليات اليهودية في روسيا وكان غورباتشيوف اول من شجع الروس اليهود على الهجرة الى 

 اسرائيل وسهل لهم هذه الهجرة.
وبلغت اعداد المهاجرين الروس مئات انآالف وباتوا يشكلون نسبة ملحوظة من سكان اسرائيل، وهنالك 

تنشيط االقتصاد االسرائيلي، وبفضل الوجود الروسي مهاجرون يهود أيضًا من اوكرانيا ساهموا في 
 54-55واالوكراني زادت الصادرات االلكترونية واالستشفائية والعسكرية في اسرائيل الى مستوى تجاوز الـ

مليار دوالر سنويًا. والشركات التقنية، العسكرية االنتاج، وشركات صناعة االدوية االسرائيلية المسجلة 
ية والكندية، وتاليًا استطاعت هذه مريكيويورك صار عددها الثالث، بعد الشركات األللتداول في سوق ن

الشركات االستفادة من التطورات المالية واالقتراضية الدولية ألن لها موقعها في السوق المالي في الواليات 
 المتحدة.

د الشركات االسرائيلية المسجلة وقد ساعد اتخاذ موقع في أسواق المنتجات والبرامج االلكترونية وارتفاع عد
ية، على طمأنة اإلسرائيليين الى موقع اقتصادي يتجاوز االعتبارات االقليمية ومساعي مريكفي السوق األ

 الدول العربية لمقاطعة اسرائيل.
في المقابل، اقتضت زيادة عدد السكان نتيجة الهجرة الوافدة، وبناء المستعمرات، وتحريك صناعة االسلحة، 

ادة طاقة انتاج الكهرباء بسرعة، العمل على تأمين مستوردات الطاقة. ولما كانت الدول العربية القريبة وزي
تحجب صادرات النفط عن اسرائيل نظريًا، اتجهت هذه نحو استيراد النفط االيراني أيام الشاه، واستمرت في 
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هذا المنوال فترة، ومن ثم كان على ذلك بعد تولي االمام الخميني ادارة شؤون البالد، وبقيت الحال على 
اسرائيل ان تسعى الى االستيراد المستقر، واستطاعت ان تحقق جزءًا من حاجاتها عبر االستيراد للنفط 

 ومشتقاته من مصر، كما تعاقدت على شراء الغاز المصري لكفاية حاجاتها الملحة منذ التسعينات.
تقطعت بعد قيام الثورة على حكم الرئيس حسني مبارك في ومعلوم ان صادرات الغاز المصرية الى اسرائيل 

، وخط نقل الغاز الى اسرائيل فّجر مرات عدة، وطرحت تساؤالت عن اسعار الغاز 5011كانون الثاني 
المتفق عليها، وتاليًا تضاءل اعتماد اسرائيل على الغاز المستورد من مصر وقت كانت اكتشافات حقول 

ولم تعد لديها مخاوف من حيث توافر الغاز مستقباًل، بل انها واجهت  سرائيلإلالغاز الكبرى قد تحققت 
موقتًا ضرورات استيراد كميات إلحاللها محل الغاز المصري المتقطع في االستعماالت اإلنتاجية التي 

 خصص لها هذا الغاز.
ات انتاج الكهرباء التي تنوعت البدائل من الغاز المصري، سواء بزيادة استيراد المازوت الستعماله في محط

يمكن ان تشغل على الغاز أو المازوت )علمًا أن كلفة المازوت أعلى بكثير( أو باستيراد الغاز المسّيل 
خصوصًا من قطر التي نسجت عالقات اقتصادية وتبادلية مع اسرائيل منذ االنقالب على حكم الشيخ خليفة 

 .1662بن حمد عام 
اسرائيل ال تعاني قلقًا من توافر موارد الطاقة، بل هي بدأت تبحث عن سبل اليوم الصورة مختلفة تمامًا. 

التصدير وشبك االنتاج االسرائيلي  إلعادةلتصدير الغاز الى مواقع تحتاج الى استهالكه أو الى مراكز 
غرافيًا العالمية للغاز الختراق اسواق الدول الصناعية، وال سيما منها الدول االوروبية التي هي ج باألسواق

اقرب الى اسرائيل من اسواق اليابان والهند والصين، التي يمكن ان تحصل على الغاز بسهولة أكبر من 
 ، وعبر أنابيب تمد من روسيا وقازاخستان في اتجاه الصين.أسترالياغرب 

عب مليارات متر مك 4،2وأول عقد طويل المدى لتوفير الغاز انجزته اسرائيل مع شركة فلسطينية لتوفير 
سنة لتشغيل محطة كهرباء حديثة يجري بناؤها في جنين لكفاية حاجات سكان غزة  50من الغاز على 

 الذين يعانون ندرة الكهرباء، وكانوا يعتمدون سابقًا على الغاز من مصر أو على استيراد المشتقات النفطية.
ية أمريكفي رعاية  اإلسرائيلية - واألمر الذي يدعو الى التساؤل هو لماذا ال تشمل المحادثات الفلسطينية

تسهيل انتاج الغاز من المياه االقليمية المتاخمة لغزة لكفاية حاجات الفلسطينيين؟ ومعلوم ان شركة الغاز 
في مياه غزة،  5000البريطانية حققت أول اكتشاف للغاز في المناطق البحرية في شرق المتوسط عام 

للمقاوالت، والصندوق الوطني  C.C.Cفي مسؤولية التنقيب شركة وشاركت الشركة االختصاصية البريطانية 
الكهرباء واالستعماالت المنزلية  إلنتاجالفلسطيني، والكميات المكتشفة كافية لتغطية حاجات غزة من الغاز 

لعقود، لكن تطوير الحقل حالت دونه شروط إسرائيلية تتعلق بخط التمديد من مناطق االنتاج الى مراكز 
ك في غزة. ذلك ان اسرائيل فرضت ان يمتد الخط في اراضيها، من أجل كفاية حاجاتها، او بعض االستهال

مياههم  باألحرىحاجاتها اواًل، ومن ثم تمكين الفلسطينيين من استعمال الغاز المنتج من اراضيهم، او 
كم بالتسليمات في أي االقليمية، أضف أن تمديد الخط في االراضي االسرائيلية يمكن اإلسرائيليين من التح

 وقت.
ان تأخير استثمار الحقل الفلسطيني يخدم مصلحة اسرائيل حاليًا ويمثل عقد التسليمات من الحقول 
االسرائيلية أول منطلق للتصدير، كما ان هذا العقد يشبك االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد االسرائيلي بصورة 

درة للغاز يمكن االعتماد عليها. وتسعى اسرائيل الى انجاز القرينة بانها دولة مص إلسرائيلتبعية، ويوفر 



 
 
 

 

 

           01ص                                    0133العدد:            52/1/1314السبت  التاريخ:

اتفاق مع تركيا لمد خط أنابيب بحري يربطها بها ويؤمن نقل كميات من الغاز الستعمال االتراك، وتنشأ 
 وحدات لتسييل الغاز ومن ثم لتصديره الى االسواق االوروبية.

رة وثيقة مع هيالري كلينتون عندما حاولت تقريب وجدير بالذكر ان مستشارًا لشؤون الطاقة كان يعمل بصو 
الفلسطينيين واإلسرائيليين وضع سيناريو لتطوير حقول الغاز في اسرائيل يستند الى اعتماد تركيا كمركز 
أساسي لتسييل الغاز وتصديره وربما ربط الخطوط الممتدة من اسرائيل بحرًا بخطوط للغاز تمتد برًا في 

 اوروبا الغربية.
ة كلما اتضحت تظهر ان العالم العربي، ولبنان بالطبع، حجارة في لعبة المحاور الدولية والدور الصور 

 المطلوب منهما غائب عن ادراكهما.
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