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"القدس العربي": مشروع كيري يرتكز 
تفرضها س أساسية على ثالثة مبادئ
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ستفرضـها اإلدارة األمريكيـة علـى جميـع  أساسـية كيري يرتكـز علـى ثالثـة مبـادئ مشروع"القدس العربي":  .9

 األطراف
ال يمكن قراءة إيفاد نائب وزير الخارجية األمريكي الخبير في منطقة الشرق األوسط : بسام البدارين -عمان 

اق التحضيرات الجدية التي يشرف عليها وزير الخارجية جون كيري إلطالق عملية وليام بيرنز خارج سي
 سالم وتسوية تثير الجدل حتى قبل اتضاح مالمحها.

بيرنز توقف مليا في عمان والتقى العديد من النخب بينها وزير الخارجية ناصر جودة ويتوقع أن يلتقي 
ين فيما سبقه أحد مساعديه في جولة استمرت لخمسة أيام العاهل الملك عبد هللا الثاني ونخبة من السياسي

 تخللتها نشاطات ذات بعد دبلوماسي وسياسي وا عالمي.
األمريكي الرفيع والمخضرم لديه بطبيعة الحال أصدقاء كثر في طبقة النخبة األردنية بسبب عمله  المسئول

 رفه جيدا.السابق في عمان سفيرا وهو بهذا المعنى يحضر إلى بيئة يعرفها وتع
وتسبق عودة الوزير كيري للمنطقة في زيارته الحادية عشرة  "تحضيرية"توقيت الزيارة هو األهم ويعتقد أنها 

كامل ومقصود للمعلومات المتعلقة بمشروع  احتجابالتي يترقب األردنيون والفلسطينيون مضمونها وسط 
 كيري إلطالق المفاوضات وعملية التسوية.

هذا األساس تفاعلت مع حزام الصمت الدبلوماسي وتمكنت من الوصول إلى معلومات  على "القدس العربي"
بيرنز األخيرة في عمان في وقوف يعتقد على نطاق  اتصاالتعن التسريبات التي نتجت عن ’ شبه مؤكدة‘

 واسع أردنيا على األقل بأنه تمهيدي قبل عودة كيري وعرض ما لديه من أفكار ومقترحات.
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ت التي تبعت تحضيرات بيرنز يمكن القول إن مشروع كيري يرتكز على ثالثة مبادئ أساسية حسب التسريبا
 وجوهرية ستفرضها اإلدارة األمريكية على جميع األطراف مقابل غرق األطراف نفسها في التفصيالت.

عنوانها  "واقعية"لالجئين بصيغة  "حق العودة"المبدأ األول يتضمن برنامجا تفصيليا يستند إلى استبدال 
 ."في الداخل والشتات من التواصل مع بعضهم البعض الفلسطينيينتمكين ‘

هذا التواصل يفترض حركة عبور وتنقل سلسة جدا في محيط منطقة جغرافية ممتدة ومتصلة مع بعضها 
ثالثة ماليين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، "البعض لخمس كتل فلسطينية بشرية أساسية هي 

نصف مليون فلسطيني من الساحل وتحديدا في قرى المثلث ونحو مليوني )الجئ( في األردن وكتلة ونحو 
 ."الالجئين والفلسطينيين في الشتات

خلق بيئة جغرافية تحتضن الشعب الفلسطيني في كل مكان وتمكينه من  "التواصل"الهدف من برنامج 
سائل على أن يكون األردن تحديدا مسرحا والثقافي مع بعضه البعض عبر عدة و  االجتماعيالتواصل 

 واألمنية لضمان هذا التواصل دون إحداث خلل ديمغرافي في أي مكان. االقتصاديةأساسيا من الناحية 
وضم  اقتصادياالالجئين في األردن بمكانهم الحالي مع إنعاشهم  "توطين"إلنجاز ذلك ستعمل الخطة على 

توطنات وتوفير مطار في منطقة األغوار لنقل البضائع والركاب كتلة من القرى شمالي فلسطين مقابل مس
لجميع الالجئين والمقيمين في  اقتصاديعبر األراضي األردنية وربط الضفة الغربية بقطاع غزة مع إنعاش 

في قطاع الغاز الذي  االستثمارالضفة والقطاع وتمكين الدولة الفلسطينية التي ستنظم هذا التواصل من 
 ه مؤخرا في محيط رام هللا وسط الضفة وبكميات كبيرة وعلى طول ساحل غزة.اكتشف وجود

باإلضافة بطبيعة الحال لوضع نظام قانوني يسمح بازدواجية الجنسية في بعض المواقع والمستوطنات 
 .واالستثماروبحرية اإلقامة وليس العودة لفلسطينيي الشتات بما في ذلك حرية البناء 

ع برنامج إلقامة دولة فلسطينية مع توفير كل ضمانات األمن التي تطلبها إسرائيل المبدأ الثاني: هو وض
عبر شبكة طرق آمنة ببعضها البعض حتى تستضيف بيئة  "االتصال"وهي دولة ينبغي أن تكون قادرة على 

 التواصل المشار إليها سابقا.
تنشأ برعاية األمم المتحدة تدار  دولة فلسطينية"هنا أيضا برزت تفاصيل فأوساط بيرنز وكيري تتحدث عن 

مرحلية.. يعقب هذا العام  انتقاليةوبحكومة  انتقاليمدتها عام واحد برئيس  انتقاليةمن خالل مرحلة 
 ’.تشريعية وبلدية ثم تشكيل حكومة ترث الحكومة المؤقتة انتخابات

والسماح لها بالتحول إلى  خالل هذا العام تحل السلطة الفلسطينية نفسها ويتم حل وتفكيك جميع الفصائل
أمنية داخلية وتضمن وجودها وأمنها الحدودي  بأسلحة الناشئةوتزود الدولة  االنتخاباتأحزاب تشارك في 

 دول الجوار بالتوافق مع المجتمع الدولي وتحديدا عبر األردن بصفته رئيسا لمجلس األمن حاليا.
وتحديدا منطقة األغوار حيث ستتواجد قوة ثالثية  "دودالح"المبدأ الثالث يتمثل في تركيز مشروع كيري على 

بعيدا عن هذه المبادئ الثالثة  .نوالفلسطينييعلى طول منطقة األغوار من الجانبين تمثل إسرائيل واألردن 
 تركت الكثير من التفاصيل.

لهم إدارية  أن يشعر الفلسطينيون أنهم نجحوا في إقامة عاصمة" لكن الدوائر األمريكية تتحدث عن ضرورة
في محيط القدس العربية باعتبارها  "شعفاط"هنا حصريا تتحدث الخطة األمريكية عن منطقة  .."في القدس

أحياء شعفاط  العاصمة الفلسطينية اإلدارية وفي محيط جغرافي دائري يبدأ من الستضافةالمكان المؤهل 
ت التي صادرتها إسرائيل من هذه المنطقة على أن يضم المرافق والعقارا "وادي الجوز"الغربية ويمتد نحو 
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بما في ذلك المكاتب والمرافق واألبنية التي تملكها عائلة الحسيني الشهيرة والتي كان يقيم فيها الراحل فيصل 
 الحسيني مقره.

 03/9/2394القدس العربي، لندن، 
 

 عن الشهيد أحمد الجعبريباالعتذار للشعب الفلسطيني عن فبركة خبر  المصرية النونو يطالب "األخبار" .2
طالبت الحكومة الفلسطينية في غزة صحيفة "األخبار" المصرية باالعتذار للشعب الفلسطيني "عن : غزة

الخبر المفبرك الذي نشرته قبل يومين حول تكليف "الشهيد" أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام 
 س" بقيادة أعمال التخريب في مصر".الذراع المسلح لحركة المقاومة اإلسالمية "حما

( خبر مفاده ان رئيس المكتب 1|92وكانت صحيفة "األخبار" المصرية نشرت في عددها الصادر االربعاء )
السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل ومحمود عزت نائب المرشد العام لإلخوان المسلمين كلفا الجعبري 

 مال التخريب في ذكرى الثورة المصرية.والذي استشهد قبل عام ونصف العام بقيادة اع
وقال طاهر النونو المستشار االعالمي لرئاسة الوزراء في غزة في تصريح مقتضب تلقت "قدس برس" نسخة 
عنه: "على رئيس تحرير صحيفة االخبار االعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الخبر المفبرك المليء 

"، وأضاف: "إن صحيفة بمثل تاريخ االخبار لم يكن لها ان باألكاذيب وخاصة لروح الشهيد احمد الجعبري
 تنزلق لهذا المستوى".

 21/0/2102قدس برس، 
 

 وستعمل بكل طاقاتها لحماية أمن الوطن والمواطن حماد: الحكومة ستبقى الدرع الواقي للمقاومة .2
الدرع الواقي للمقاومة  أكد وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حماد، اليوم األربعاء، أن الحكومة ستبقي

 وستعمل بكل طاقاتها لحماية أمن الوطن والمواطن.
من ضباط صف وتأسيسية، أن إعداد أفراد  044وأوضح حماد خالل تخريج فوج "مظلة الوطن" والذي يضم 

 وضباط الشرطة يأتي في ظل العمل على إعادة األمة إلى دورها الريادي في القيادة.
تالل بات قاب قوسين أو أدني، وأن عمر االحتالل يقصر كل يوم، مضيًفا أن وقال إن النصر على االح

 تخريج الدورات الشرطية تأتى ضمن عملية االستئصال للعدو من األراضي الفلسطينية.
وتابع حماد: "سننتصر بإذن هللا، رغم الحصار واإلمكانيات البسيطة المتوفرة، ونقول ألعدائنا قبلنا التحدي 

 تهديدات ولن نلقي الراية وسنبقى األوفياء لدماء الشهداء وسنسير على دربهم".وال تهمنا ال
واستنكر استمرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في طريق المفاوضات، مطالبًا إياه بعدم االطمئنان 

 لمكر االحتالل وضرورة رفع اليد الثقيلة عن المقاومة الفلسطينية بالضفة.
 21/0/2102فلسطين أون الين، 

 
 عباس يعرض خطوط اتفاق السالم على اإلسرائيليينتقرير:  .2

في خطوة غير مسبوقة، كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس : امال شحادة -القدس المحتلة 
الملف  حاضرًا في قاعة المؤتمر السنوي لـ"معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي" الذي ُيخصص لبحث

خطاب عباس بالصورة والصوت، عبر شاشة بثت مقابلة صحافية اجريت مع عباس، جاء  الفلسطيني.
 ويشرح فيها وجهة نظره من عملية السالم.
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السالم مؤكدا انه، في حال جرى  اتفاقوعرض ابو مازن أمام اإلسرائيليين وجهة نظر الفلسطينيين من 
سالمية،  75 اعترافتحقيقه، سيمنح إسرائيل  كاماًل مع إقامة عالقات ديبلوماسية بين  ااعترافدولة عربية وا 

 إسرائيل وهذه الدول.
ووضع عباس أمام اإلسرائيليين أربعة بنود لتحقيق السالم، نصت على تأكيد رؤية حل الدولتين، على ان 

بأمن واستقرار، وأن تكون القدس  75تضمن ان تعيش دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطين على حدود 
الدولة الفلسطينية، ومفتوحة أمام كل األديان، وتجري فيها ترتيبات بين الطرفين، وتكون الشرقية عاصمة 

حدود الدولة الفلسطينية بيد الفلسطينيين وليس تحت سيطرة الجيش اإلسرائيلي، وحل قضية الالجئين بموجب 
الجمعية العامة  مبادرة السالم العربية، والتي تتحدث عن "حل عادل متفق عليه مع إسرائيل بموجب قرار

 ".120لألمم المتحدة 
، ال انتقاليةوفي توقعات ابو مازن، فإن المفاوضات التي تجري بين الطرفين ستنتهي باالتفاق على فترة 

تتجاوز السنوات الثالث، يوجد خاللها طرف ثالث، واألنسب في رأيه، حلف الشمال األطلسي، الذي ستكون 
 به، على ان تنسحب إسرائيل خالل هذه الفترة في شكل تدريجي. تزامواالل االتفاقمهمته مراقبة تطبيق 

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية عن ابو مازن تأكيده ان ال مشكلة لديه في لقاء رئيس 
 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في شكل فوري.

ن عدم تفويتها. وبحسب ما نقلت الصحيفة ورأى ان الحل الذي يطرحه الفلسطينيون فرصة على اإلسرائيليي
اإلسرائيلية، فإن ابو مازن أكد ان هناك اتفاقًا رسميًا مكتوبًا مع حركة "حماس"، بموجبه توافق الحركة على 

، وتوافق على المقاومة الشعبية غير العنيفة، 75إجراء مفاوضات بهدف إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
جراء انتخابات".وعلى تشكيل حكومة تكنو   قراط وا 

وذكرت "يديعوت احرونوت" ان عباس يرى ان حركة "حماس" لن تكون المشكلة، ويؤكد لإلسرائيليين ان 
 الذي سيوقع مع إسرائيل سيكون باسم الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والشتات". االتفاق

 21/0/2102الحياة، لندن، 
 

 مة الهولوكوستتدين جري في رام هللا الخارجيةوزارة  .5
بشدة في الذكرى السنوية للهولوكوست المذابح التي تعرض لها  الفلسطينية ادانت وزارة الخارجية: رام هللا

اليهود بشكل أساسي، وغيرهم من األقليات، والتي تعتبر من أعظم الكبائر التي اقترفتها يد بشرية ضد 
بادة اإلنسانية جمعاء، وبطريقة ال يحتملها وال يتصورها الع قل اإلنساني الحر، في عملية تطهير عرقي، وا 

 جماعية، يندى لها جبين اإلنسانية أبد الدهر.
أن مشوار اإلنسان قد أفرز عددًا من محطات الشر الكارثية التي ال بد  أمسواكدت الوزارة في بيان صدر 

لي، والقانون الدولي اإلنساني، من مواجهتها، والحيلولة دون تكرارها بقوة العدالة اإلنسانية، والقانون الدو 
ومنها نظام الفصل العنصري )االبرتهايد( الذي ساد بشكل بارز في جنوب افريقيا، ونظام االحتالل 
اإلسرائيلي والسيطرة على شعب آخر كما هو الشعب الفلسطيني، وأرضه وتهجيره منها بالقوة، وسلبه وطنه 

 وحريته وكرامته.
 21/0/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حياة آالف اإلسرائيليين إسرائيلي: تعاون األجهزة األمنية التابعة للسلطة مع جيش االحتالل أنقذ تقرير .1
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أكد تقرير "إسرائيلي" أن التعاون الذي تبديه األجهزة األمنية التابعة للسلطة مع جيش االحتالل أسهم في 
 انقاذ حياة األالف من "اإلسرائيليين".

الذي نشره األربعاء موقع "إسرائيل بالس" وأعده الصحافي شلومو إلدار، المختص بالشؤون ونوه التقرير، 
الفلسطينية" إلى أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة تسهم في إحباط عشرات العمليات سنويًا التي تخطط لها 

 حركات المقاومة الفلسطينية.
دورًا مركزيًا في تعزيز التعاون األمني بين السلطة  وأوضح التقرير أن الواليات المتحدة واألردن تلعبان

و"إسرائيل"، حيث أن الواليات المتحدة توفر الدعم اللوجستي والمهني، في حين يوفر األردن القواعد والمرافق 
 على أراضيها التي يتم فيها تدريب عناصر األجهزة األمنية التابعة للسلطة على إحباط عمليات المقاومة.

ر أن السلطة الفلسطينية طالبت دومًا بأن يتم التعاون األمني بشكل سري، بسبب رفض الرأي العام وأكد إلدا
 الفلسطيني له، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يرون في التعاون األمني فعال "خيانيا".

يات وأضاف إلدار قائاًل: "لو عرف الجمهور اإلسرائيلي حجم الجهود التي تبذلها السلطة في منع العمل
وتأمين حياة اإلسرائيليين لما شكوا للحظة في نوايا أبو مازن ولعرفوا أن الحديث يدور عن شريك يمكن الثقة 

 به".
وأضاف إلدار أن المخابرات اإلسرائيلية تقوم أحيانًا بنقل معلومات لألجهزة األمنية التابعة للسلطة حول 

وفي أحيان أخرى تقدم الوحدات المختارة في جيش  عناصر للمقاومة الفلسطينية وتقوم السلطة باعتقالهم،
 االحتالل على اعتقال المطلوبين الفلسطينيين بينما تلتزم أجهزة السلطة الفلسطينية الحياد.

وأشار التقرير إلى أن التعاون األمني الذي يستند على عمليات االحباط المشترك وتبادل المعلومات يتم على 
 ساعة. 90مدار 

سرائيل بدأ بعد التوقيع على اتفاقيات "أوسلو"، مشيرًا إلى وأشار إلدار  إلى أن التعاون األمني بين السلطة وا 
 أن هذا التعاون توقف عند اندالع انتفاضة األقصى.

وأضاف إلدار أنه في أعقاب وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، أمر رئيس السلطة الجديد محمود 
 ية باستعادة التعاون األمني مع الجيش "اإلسرائيلي"عباس قادة األجهزة األمن

وأوضح إلدار أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقادة أجهزته األمنية يعون التداعيات الناجمة عن 
عملية كبيرة ينفذها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، لذا يسارعون إلحباط أية محاولة لبناء تشكيالت 

 ة في أرجاء الضفة الغربية.وتنظيمات للمقاوم
ونوه إلدار إلى أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة لعبت دور في تفكيك خلية "القاعدة" التي تم اكتشافها من 
قبل المخابرات "اإلسرائيلية" مؤخرًا، مشيرًا إلى أن جهود األجهزة األمنية التابعة للسلطة أثمرت في الحيلولة 

 هاد من تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.دون تمكن حركتي حماس والج
وأكد التقرير أن هناك الكثير من الشواهد التي تدلل على أن التعاون األمني بين الجانبين يؤتي أكله ويسهم 
في تقليص قدرة الفلسطينيين في الضفة الغربية على ضرب األهداف "اإلسرائيلية" سواء في الضفة أو داخل 

 ".إسرائيل"
 22/0/2102، الشعب، مصر
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عبــــرت حركــــة حمــــاس عــــن إدانتهــــا واســــتهجانها الشــــديد للــــتهم الباطلــــة التــــي يلقيهــــا القضــــاء المصــــري ضــــد 
 شخصيات في الحركة، مشددة على رفض هذه التهم "جملة وتفصياًل".

ن عـام لهـا اليـوم األربعـاء هـذه الـتهم "اسـتهدافًا مباشـرًا لحركـة مقاومـة فلسـطينية تـدافع واعتبرت الحركة في بيـا
 عن شرف األّمة وتقارع عدوًا غاشمًا يترّبص بمصالح األمَّة العربية واإلسالمية وحاضرها ومستقبلها".

يونية بضرب قطـاع وقالت حماس في بيانها إن هذه التهم تأتي "في تزامن مريب تتقاطع فيه التهديدات الصه
أمريكيـة" مـع هـذا الكـم الهائـل -غزة وتشديد حصاره، وما يحاك للقضية من تصفية عبر خطة كيري "الصهيو

المتصــاعد مــن االتهامــات الموّجهــة ضـــد حركــة حمــاس والمقاومــة الفلســـطينية بالتــدخل فــي الشــأن المصـــري 
 واختالق أحداث وأسماء ال حقيقة لها على أرض الواقع".

الحركة إن ُحّمى شيطنة حماس في مصر واعتبارها عدّوًا انتقلـت مـن اإلعـالم إلـى القضـاء، "الـذي وأضافت  
ـردك اعتمـاد األخبـار الكاذبـة والتحريضــية  نسـتغرب منـه أن ينـزل إلـى مسـتوى الفبركـات اإلعالميــة، فيقـع فـي شد

ْبك التُّهم ُجزافًا دون أدنى مستند أو شبهة منه".  والمّلفقة دلياًل في حد
تابعت "أمام هذا التصعيد المتواصل في مصر ضد حركة حماس إعالميًا وسياسيًا وقضائيًا؛ خصوصًا وقـد و 

وصـــل إلـــى حـــّد توجيـــه الـــتهم الصـــريحة المبنيـــة علـــى أدلـــة مختلقـــة، فإننـــا نتقـــّدم إلـــى الـــّرأي العـــام الفلســـطيني 
تأكيـدنا علـى عـدم تـدخل حركـة حمـاس  والمصري والعربي اإلسالمي والعالمي بهذا البيان، لنؤّكد مرارًا ونجـّدد

 في الشأن المصري ال قبل الثورة وال أثناءها وال بعدها".
وشــددت علــى "أنَّ مــن مصــلحة حمـــاس أن تظــل مصــر آمنــة مســـتقّرة ومســاندة للشــعب الفلســطيني وقضـــيته 

ا طرفًا فيما يجري في العادلة، ونعتّز بمصر، ونعتبرها عمقًا استراتيجيًا للشعب الفلسطيني، كما أّكدنا أننا لسن
 مصر، ولسنا ضّد أحٍد في الساحة المصرية، وتناقضنا الرئيس مع االحتالل الصهيوني فقط".

وقالــت إن "بنــدقيتنا لــن ترفــع إالَّ فــي وجــه عــدّونا، ولــن ننســاق إلــى أي اســتفزاز؛ فغايــة مشــروعنا المقــاوم هــو 
 اإلسالمية".تحرير فلسطين، وهو هدف جامٌع لكل أطياف األّمة العربية و 

نما هي تهم سياسية   وأكدت "إنَّ هذه االتهامات الباطلة ال أساس لها من الصحة، وال تستند إلى أّي دليل، وا 
محضة ال تنطلي على أحد، وقد فضحت زيفها وبطالنها الحقائُق على األرض، وقد ثبـت بالـدليل القـاطع أنَّ 

وات طويلـة ضـد حركـة حمـاس كـان غرضـها تشـويه جميع االتهامـات التـي وّجههـا اإلعـالم المصـري عبـر سـن
 صورتها والنيل من فصيل سياسي وتصدير األزمة داخلية".

وأوضحت الحركة أنه "لم يثبت منذ تأسيس حركة حماس أنَّها تدخلت في أّي شأن عربي أو إسالمي داخلي، 
خط أحمر، وسـتظل بوصـلة  وهذا هو مبدؤها الذي ال تحيد عنه، فاألمن القومي ألّي دولة عربية أو إسالمية

 المقاومة وطاقاتها وجهودها مصّوبة ضد االحتالل الصهيوني". 
وبينـت أنـه "ال يســتقيم أن يقـوم طـرٌف محاصــر فـي قطـاع غــزة بزعزعـة اسـتقرار دولــة هـي عمقـه االســتراتيجي 

نَّ اختالق أّي أزمة من خـالل االتهـام أو التحـريض أو الشـيطنة يعّمـق  ومعبره الوحيد نحو العالم الخارجي، وا 
 من معاناة وآالم شعب محاصر ألكثر من ثماني سنوات".

وأشارت إلى أنه "ثبتت براءة الحركة في كل األحداث التي اّتهمت بها زورًا بقصد تصدير األزمة، من كنيسـة 
لجنـة يناير، والمكالمات التي ثبتت فبركتها، ثم في قضية وادي النطرون التي أّكدت  12القديسين وقتل ثوار 

تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي أنَّ حماس لم تكن حاضرة في المشهد 
 برّمته".
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وتابعــت "اســتمّر مسلســل االتهامــات الباطلــة، التــي تنقلهــا الصــفحات عــن "خبــراء اســتراتيجيين" وعــن "مصــادر 
، فقد ألقي القبض على قتلة شهداء رمضان في أمنية رفيعة"، واستمر معها ظهور براءة حماس بعد كل اّتهام

رفــح، وعلــى خــاطفي الجنــود الســبعة، وعلــى مثيــري الفتنــة وكاتدرائيــة العباســية، ولــيس فــيهم عنصــر واحــد مــن 
حماس، كذلك لم يثبت بالمطلق وجود أي عنصر قّسامي ممن اّدعت بعض األبواق دخولهم باآلالف لحماية 

 قصر االتحادية".
ل االتهامـات والفبركـات التـي توّجـه ضـد حركـة حمـاس فـي وسـائل اإلعـالم المصـرية المختلفـة وقالت إنَّ "سي 

يدعو إلى الشّك والريبة بشأن دوافعها وأهدافها ومصلحتها، وما نفته حركة حماس فـي هـذا البيـان هـو غـيٌض 
 من فيض، وقليل من اّتهامات كثيرة، ننفيها بالمطلق".

اء قيـادات بـارزة فـي الحركــة واتهامهـا بتـدبير مـؤامرة ضــد مصـر وأمنهـا هــي وأضـافت إنَّ محـاوالت الـّزج بأســم
محاوالت مكشوفة تصـّب فـي الخـط المتصـاعد لتشـويه حركـة حمـاس وتاريخهـا الّناصـع فـي المقاومـة الـذي ال 

 ينكره إاّل حاقد أو جاحد، وال يستفيد منه إالَّ العدو المشترك لمصر وفلسطين.
ءات التـــي ذكرتهـــا النيابـــة العاّمـــة المصـــرية ضـــّد حركـــة حمـــاس سياســـيٌة محضــــة، وأشـــارت إلـــى أنَّ "االدَّعـــا

واّدعاءات باطلة جملة وتفصياًل؛ فإدراجها ألسماء أسرى يقبعون في سجون االحتالل؛ كاألسير حسن سالمة 
يناير/كــــانون  12م، وأســــماء شــــهداء قضــــوا قبــــل ثــــورة 1991المحكــــوم عليــــه بعــــدد مــــن المؤبــــدات منــــذ عــــام 

م، والشهيد تيسـير 1332بسنوات كالشهيد حسام الصانع الذي استشهد خالل حرب الفرقان عام  1311الثاني
م، فــي الئحــة االتهامــات األخيــرة يكشــف بوضــوح وبصــورة أقــرب إلــى 1339أبــو ســنيمة الــذي استشــهد عــام 

 الفضيحة زيف هذه االّدعاءات وبطالنها، وأّنها قائمة على الفبركة والتهم المعلبة".
ت: "نربأ بالقضاء المصري أن ُيقحم حركة مقاومة فلسطينية في أتون أزمة داخلية مصرية ليست حمـاس وقال

 طرفًا فيها، ونطالبه أن يكّف عن كيل التهم الباطلة".
ودعت "وسائل اإلعـالم المصـرية إلـى تحـّري الصـدق والدقـة والموضـوعية والتحلّـي بالمصـداقية وعـدم تضـليل 

 جّر لخدمة أجندة محاصرة الشعب الفلسطيني وتشويه صورة المقاومة".الّرأي العام، وأاّل تن
كما دعت حركـة "حمـاس" إلـى تشـكيل لجنـة تقصـي حقـائق محايـدة مـن عـدد مـن الـدول برعايـة جامعـة الـدول 
العربيـــة أو منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي للتحقيـــق فـــي االتهامـــات المصـــرية، فحمـــاس لـــيس لـــديها مـــا ُتخفيـــه أو 

 في كل مناسبة أو حدث تعلن موقفها بوضوح دون مواربة أو لبس. تخاف منه، وهي
وختمت الحركة بيانها بقولها إنه "على الـرغم مـن شـعورنا العميـق بـالظلم والتجنـي مـن قبـل بعـض أشـقائنا فـي 
مصر، فإن مصر ستظل لدينا هي مصر العظيمة التي نحرص على أمنها واسـتقرارها وازدهارهـا، وال نتـدخل 

 لداخلية ال من قريب وال من بعيد بصرف النظر عن طبيعة الحكم والنظام فيها".في شؤونها ا
 01/1/0214، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 س؟هل يحضرون شيئا ما ضد المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حمالسلطة مصر:  الرشق .4

لمعاديــــة لإلخــــوان أشــــرف الهــــور: تشــــتد الهجمــــات المصــــرية التــــي تشــــنها تحديــــدا وســــائل اإلعــــالم ا -غــــزة 
المسلمين، ضد حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، في كل مرة يدخل فيها الرئيس المصري المعـزول محمـد 

الجديدة التي  االتهاماتمع الحركة، لكن في ’ للمحاكمة في عدة قضايا بينها "التخابر’ االتهاممرسي "قفص 
ه زعيم الحركة خالد مشعل، حين اتهمته باإليعاز المصرية على شكل مخطط أمر بتنفيذ’ قدمتها "أخبار اليوم
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بقيادة أحمـد الجعبـري قائـد الجنـاح المسـلح، وقـد سـبق وأن استشـهد قبـل أكثـر ’ العجارمة’و’ لكتيبتي "الصقور
 ، في ذكرى الثورة.’من عام، لبدء مخطط "تخريب مصر

القومية، بنشر نص رسـالة ’ صحيفة "أخبار اليوم انفردتفي آخر اتهام مصري لحماس وهو فريد من نوعه، 
قالـت إنهــا مرســلة مــن زعـيم تنظــيم حمــاس خالــد مشـعل، إلــى رئــيس حكومــة الحركـة فــي غــزة إســماعيل هنيــة، 

 ’.تدعوه إلى للبدء بمخطط "تخريب مصر
وشــككت فيهــا حمــاس، تكشــف حســب الصــحيفة المخطــط الكامــل للتنظــيم ’ الوثيقــة التــي قــدمتها "أخبــار اليــوم

، مــن خــالل ’لتنســيق مــع حركــة حمــاس والقيــادي اإلخــواني محمــود عــزت لـــ "تحقيــق الحلــمالــدولي لإلخــوان با
 ’."تخريب مصر

فــي الــرد علــى الوثيقــة قــال عــزت الرشــق عضــو المكتــب السياســي لحمــاس "لــو اكتفينــا باإلشــارة إلــى أن القائــد 
لكــان ذلــك كافيــا  1311القســامي البطــل أحمــد الجعبــري رحمــه هللا استشــهد فــي شــهر تشــرين الثــاني/نوفمبر 

 ’.لتكذيب الهراء الوارد على صفحات الجريدة
، فـي غـارة إسـرائيلية علـى مدينـة غـزة، والصـحيفة المصـرية 1311فالجعبري قضى في تشـرين الثـاني/نوفمبر 

 بأنه كان سيقود مخطط تخريب مصر في ذكرى احتفاالت الثورة. اتهمته
، بـالقول "هـل يحضـرون ’ارية عن الصحة في هـذا الوقـتالرشق تساءل عن السبب في إثارة هذه األخبار الع

مضـيفا بتسـاؤل آخـر "لمـاذا هـذه الحمـالت المحمومـة  ،"شيئا ما ضد المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حمـاس
ضــد شــعبنا ومقاومتــه، ولمصــلحة مــن محاولــة شــيطنة الشــعب الفلســطيني وتكريــه الشــعب المصــري الشــقيق 

 ’.ضمير وأمل شعبنا وأمتنابشعبنا وبحركة حماس التي تمثل 
وعاد وأكد أن حماس ال تتدخل في الشأن المصري، معلنا رفضهم ألي محاولـة إلقحـامهم فـي شـؤون مصـر، 

المفبركة التـي ال أسـاس لهـا إلـى صـفحات الجرائـد الرسـمية هـو "مؤشـر سـلبي  االتهاماتمشيرا إلى أن انتقال 
 ’.االحتاللوصلتها الموجهة فقط ضد يشوه صورة المقاومة الفلسطينية التي حافظت على ب

  02/1/0214القدس العربي، لندن، 
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قـــال القيــادي فــي حركـــة حمــاس د.محمــود الزهــار، إن رئـــيس الســلطة محمــود عبـــاس ال : نبيــل ســنونو -غــزة
يــة و)إســرائيل( الرافضــين لتحقيــق المصــالحة الفلســطينية، يســتطيع أن يغــادر مــوقفي الواليــات المتحــدة األمريك

مؤكًدا في موضوع االدعاءات المصرية المتكررة ضد قطاع غزة، أن "تلك االدعاءات ال تؤثر علينا وال تؤثر 
 على الشارع المصري الواعي".

ان اإلســرائيلي وقــال الزهــار فــي تصــريحات لـــ"فلسطين":" إن المعطــل الحقيقــي للمصــالحة الفلســطينية هــو الكيــ
وأمريكــا"، مشــيًرا إلــى موقــف أمريكــا الُمعلــن رافــض للمصــالحة الفلســطينية، وكــذلك موقــف الكيــان اإلســرائيلي، 

 فهؤالء موقفهم رافض، وهو )رئيس السلطة محمود عباس( ال يستطيع أن يغادر هذا الموقف".
عودة إلى قطاع غزة، أوضح الزهـار وحول سماح الحكومة الفلسطينية لبرلمانيين وعناصر من حركة "فتح" بال

"أننــا نقــول هــذا الــوطن للجميــع"، لكنــه تــابع بــأن "هــذا الرجــل )عبــاس( منســجم مــع نفســه وهــو يمنــع المقاومــة 
وجـزء مـن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، ونحـن نقـول كـل األرض  42ويمنع عودة الناس ويتنازل عـن أرض الــ

 وكل األرض ألصحابها".
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س يمنـــع المقاومـــة ليســـتمر برنـــامج التفـــاوض، ووجـــود األخيـــر مـــرتبط بمنـــع المقاومـــة، وقـــال الزهـــار: "إن عبـــا
والتعاون األمني بين السلطة في رام هللا و)إسرائيل( هو األساس في هذا الموضوع، فإذا اختل ميزان التعـاون 

 ن المنطقة".األمني بين عباس وبين العدو، يتم تصفيتهم )السلطة( أو طردهم أو إنهاء وجودهم السياسي م
وأشار الزهار في تصريحات صحفية، إلى أن عباس يرتكب نفس خطأ الـرئيس الراحـل ياسـر عرفـات، عنـدما 
لجـأ إلـى المفاوضـات ومنـع المقاومـة فضـعف سياسـيًا ألن المقاومـة هـي مـن تصـنع وتسـاند السياسـة، وعنـدما 

 م العودة إلى المقاومة قتلوه.1333أراد عام 
اس( يكرر نفس الخطأ؛ جرد نفسه من أدوات المقاومـة التـي تضـغط وتصـنع سياسـية، وتمم: "بالتالي هو )عب

ووضــع بــدائل منهــا التهديــد بالــذهاب إلــى األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة، والمطلــوب لــيس أن يــذهب إلــى 
 اليونســكو، المطلــوب أن يــذهب إلــى منظمــات حقــوق اإلنســان علــى جــرائم الحــرب التــي ارُتكبــت وأقرهــا تقريــر

 غولدستون، وهو ال يستطع أن يفعل ذلك".
وفيما يرتبط باالدعاءات التي تسوقها وسائل إعالم مصرية ضد قطاع غزة، أشار الزهار إلـى "أنهـم )اإلعـالم 
المصــــري( يحــــاولون الــــربط بــــين حركــــة حمــــاس وبــــين مــــا يجــــري فــــي الضــــفة ومصــــر ليبــــرروا حــــربهم علــــى 

والغرب أخذوا قراًرا جائًرا وظالًما وبدون قناعة بأن حمـاس منظمـة وتابع: "الكل يعرف أن أمريكا  )اإلرهاب(".
إرهابية ألنها تقف موقًفا سلبيًّا وتحارب اإلسرائيليين، ومحاولة الربط هذه محاولة يائسة فلم يثبت على حماس 

 أنها منظمة إرهابية ال في مصر وال غيرها".
ذا كــانوا يتحــدثون عــن أنــواع وأضــاف: "حتــى مقاومــة حمــاس فــي الضــفة الغربيــة لــم تكــن عم لياتهــا إرهابيــة، وا 

معينة من المقاومة كالتفجيرات في الضفة، فإن الطائرات اإلسرائيلية تقوم بتفجيرات وبهدم بيوت مدنيين فوق 
 رؤوسهم، واإلرهاب الحقيقي هو االحتالل واالستيطان واالستعمار".
 يـؤثر علينـا وال يـؤثر علـى الشـارع المصـري وأشار إلى أن "ما يجري في مصر من ادعاءات ضـد القطـاع ال

 الواعي، وهذه االدعاءات مخالفة لتاريخ مصر".
 01/1/0214، فلسطين أون الين
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ـــة لحركـــة فـــتح، أن "الممارســـات القم: رام هللا )فلســـطين( ـــق الطيـــراوي، عضـــو اللجنـــة المركزي عيـــة اعتبـــر توفي
 لالحتالل ستؤدي إلى انفجار كارثي ال يستطيع أحد التكهن بمداه وأثره".

ـــدفع الشـــعب  ـــوم أن "االحـــتالل اإلســـرائيلي ي ـــده بـــرام هللا صـــباح الي ـــراوي فـــي مـــؤتمر صـــحفي عق ـــر الطي واعتب
ما الفلسطيني الى ذات الظروف التي سبقت االنتفاضة األولى من انسداد باألفق السياسي واستمرار جرائمه م

 سيولد انفجار وشيكك ال محالة".
وأشـار إلــى وجــود "تهديــدات إسـرائيلية حقيقيــة علــى حيــاة رئــيس السـلطة محمــود عبــاس، وأنهــا ذات التهديــدات 

"، معتبـًرا أن "ال شـريك اإلسـرائيليةالتي وصلت للرئيس الراحل ياسر عرفـات عنـدما رفـض القبـول بالمقترحـات 
 سالم إسرائيلي اليوم".

اوي علـى رفـض أي حـل لإلطـار بـدون الحفـاظ علـى الثوابـت الفلسـطينية، مضـيًفا "كـل مـا يطرحـه وشدد الطير 
 كيري حلول مؤقتة ومجتزأة للقضايا األساسية وحتى اآلن لم يصل القيادة أي موقف أمريكي مقبول".
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هم إلــى ودعــا القيــادي فــي حركــة فــتح األمــم المتحــدة إلــى حــل مشــكلة الالجئــين مــن مخــيم اليرمــوك عبــر إعــادت
وطــنهم "األم" فلســطين إلنهــاء معانــاتهم وحــل قضــيتهم الوطنيــة، مشــيًرا الــى وجــود مخططــات دوليــة لتصــفية 

 قضية الالجئين.
 02/1/0214قدس برس، 
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مدينــة رفــح  وفــي قطــاع غــزة ســقطت طــائرة اســتطالع "إســرائيلية"، فجــر األربعــاء، شــرق ـــ أشــرف الهــور: غــزة
الجنوبية. وقال شهود عيان، إن الطائرة سقطت على مسافة قريبة من داخل الشريط الحدودي شرق رفح عند 
موقع "المطبق" العسكري شرق حي النهضة. وأضافوا أن تعزيزات عسـكرية نجحـت فـي سـحب حطـام الطـائرة 

علـن جـيش االحـتالل أي شـيء عـن ونقله إلى داخل الموقع، من دون معرفة السـبب الحقيقـي لسـقوطها. ولـم ي
 سقوط الطائرة.

وهذه ليست المرة األولى التي تسقط فيهـا طـائرة تجسـس "إسـرائيلية" داخـل حـدود القطـاع السـاحلي المحاصـر، 
حيث كانت آخر طائرة قد سقطت قبل ثالثة شهور شمال القطاع، وتمكنت في حينه كتائب عز الدين القسام 

 .ن االستيالء على حطامهاالذراع العسكرية لحركة حماس م
 02/1/0214، الخليج، الشارقة

 
 يبقي على عمل الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة بضوابط عباس .10

أصدر الرئيس محمود عباس عدة قرارات تنظيمية مهمة تخص حركة فتح فـي قطـاع غـزة، أبقـى  حسن جبر:
ذلك اإلشــاعات التــي تحــدثت عــن تغييــر مرتقــب فــي فيهــا علــى عمــل الهيئــة القياديــة األولــى للحركــة، نافيــًا بــ

 الهيئة.
وأكد الرئيس في قرار تنظيمي أصـدره الـرئيس بصـفته رئـيس الحركـة اسـتمرار عمـل الهيئـة القياديـة العليـا، مـع 
منعهـــا مـــن إصـــدار أي قـــرارات تعيـــين أو إقالـــة وتعـــديل للجـــان األقـــاليم ولجـــان اإلشـــراف وغيرهـــا مـــن األطـــر 

 ام اللجنة السداسية من أعضاء اللجنة المركزية بإصدار تقريرها النهائي.التنظيمية، حتى قي
كمـــا اعتبـــر قـــرار الـــرئيس الـــذي اطلعـــت "األيـــام" علـــى نســـخه منـــه أن كافـــة القـــرارات التـــي صـــدرت بتعـــديالت 
تنظيميــة بعــد التاســع والعشــرين مــن شــهر كــانون الثــاني الماضــي الغيــة، مــع بقــاء األوضــاع علــى مــا كانــت 

 عليه.
ن جهته، أشاد أمين سر حركة فتح في إقليم وسط خان يونس الدكتور حيدر القدرة بقرارات الرئيس الخاصة م

بترتيب الوضع الفتحاوي في قطاع غـزة، وقـال فـي تصـريح لـه إن هـذه القـرارات وضـعت حـدًا للعبـث بالوضـع 
ه لهـذه القـرارات يعتبـر التنظيمي في القطـاع، مضـيفا أن تـدخل الـرئيس فـي الوقـت المناسـب مـن خـالل إصـدار 

 انتصارًا لحركة فتح ونظامها الداخلي.
بدورها، جددت لجنة اإلقليم وأمناء سر المناطق فـي اإلقلـيم وأعضـاء المنـاطق فـي اإلقلـيم وأمنـاء سـر الشـعب 
وأعضاء الشعب وجميع الكادر في اإلقليم دعمهم ومبايعتهم للـرئيس عبـاس، ووقـوفهم خلفـه فـي قيـادة الشـعب 

 ني وحركة فتح.الفلسطي
من جانبها، قالت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح فـي قطـاع غـزة إنهـا تعمـل بكامـل صـالحياتها ومسـتمرة فـي 
أداء مهامها التي أوكلت إليها دون توقف، نافية اإلشاعات المتكـررة منـذ عـدة أشـهر عـن إعفائهـا مـن مهامهـا 

 أو المساس بصالحياتها.
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صدرته الشائعات التي وصفتها بالمغرضة، واعتبرت أنها تهـدف إلـى إربـاك أبنـاء واستهجنت الهيئة في بيان أ
 الحركة وتعطيل مسيرة استنهاضها.

ودعت الهيئة في تصريح صحافي أصدرته، أمس، كافة أبناء حركة فتح أال يلتفتوا إلى اإلشاعات التي تروج 
ذ مـن المرجعيـات التـي هـي مصـدر من مصادر غير واضحة، وشـددت علـى أن أخبـار الحركـة وقراراتهـا تؤخـ

المعلومــات الحقيقيــة بشــكٍل واضــح ومســؤول بعيــدًا عــن اللــبس أو الغمــوض، مؤكــدة أنهــا لــم تتلــق أي قــرارات 
 طارئة.

 02/1/0214، األيام، رام هللا
 

 محمد مبارك رسالة دم مكافأة للسلطة الفلسطينيةالشاب قبها: إعدام  .10
اإلســـرائيلي  االحـــتاللربيـــة المحتلـــة، بشـــدة قيـــام قـــوة مـــن جـــيش أدان قيـــادي فـــي حركـــة "حمـــاس" بالضـــفة الغ

بالتنكيـــل بالشـــاب الشـــهيد محمـــد محمـــود مبـــارك مـــن مخـــيم الجلـــزون قبـــل إطـــالق النـــار عليـــه اليـــوم األربعـــاء 
 ( في إطار عملية إعدام مخططة ومدبرة عن قصد وسبق إصرار.19/1)

 واإلهابـةلـه األبـدان حيـث مورسـت سـادية التعـذيب ووصف قبها فـي بيـان مـا رواه شـهود العيـان بأنـه "تقشـعر 
 واإلذالل على الشهيد قبل إعدامه".

ــدم الكثيــرة التــي ترســلها حكومــة   للســلطة االحــتاللوقــال قبهــا، إن إعــدام الشــهيد مبــارك "رســالة مــن رســائل ال
لهذه السـلطة أن تقـرأ الفلسطينية كمكافأة لها على إلتزامها بنهج المفاوضات والتنسيق األمني، وأنه آن األوان 

وتفهــم الرســائل جيــدًا وخاصــة أن حــواجز اإلذالل والقهــر قــد أصــبحت مواقــع لتنفيــذ أحكــام اإلعــدام بحــق أبنــاء 
 الشعب الفلسطيني" وفق تعبيره.

 واتحــاداتوتســاءل قبهــا عــن "دور الســلطة فــي حمايــة أبنــاء شــعبنا وعــن دور المؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية 
خاصـة وأن الشــهيد محمــود هـو شــهيد لقمــة العـيش التــي أصــبحت عنـد الفلســطينيين مغمســة العمـال العالميــة، 

 بالذل والدم".
 01/1/0214، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل": جميع نتائج الصراع في سورية ستكون سلبية بالنسبة إلى زغانت .02

نتائج الصراع فـي سـورية اعتبر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس، أن جميع : يو بي أي -القدس 
ستكون سلبية بالنسبة إلى إسرائيل، سواء بقي الرئيس السوري بشار األسد في الحكم أو سـيطرت علـى الـبالد 

 منظمات الجهاد العالمي ومنظمات متطرفة أخرى.
ونقلت وسـائل إعـالم إسـرائيلية عـن غـانتس قولـه خـالل مـؤتمر عقـد فـي المركـز األكـاديمي المتعـدد المجـاالت 

شـاحك، اليـوم، إنـه  –ي مدينة هرتسيليا بوسط إسرائيلي إلحياء ذكـرى رئـيس األركـان األسـبق أمنـون ليبكـين ف
"إذا نظرت إلى سورية نظرة مسـتقبلية، وعملـت "طـرة أو نقشـة" إسـتراتيجية، فإنـه هـذا سـيكون سـلبيًا فـي جميـع 

 األحوال".
األســد فإنــه ســيكون ملتزمــا تجــاه المحــور وعــرض غــانتس التطــورات المحتملــة فــي ســورية، وقــال: "إذا صــمد 

ذا أخفــق فــإن مــن سيصــعد  الراديكــالي، أي إيــران وحــزب هللا اللــذين يدعمانــه، كمــا أنــه مــدعوم مــن الــروس، وا 
 هناك هو الجهاد العالمي ومنظمات راديكالية أخرى".

دما أنظـر إلـى وأردف غانتس: "حتى لو صمد فـإن األسـد لـن يسـيطر فعـال علـى سـورية كلهـا، وهكـذا فإنـه عنـ
)المنتشـرة قـرب الحـدود مـع سـورية(  5أو  2أو  7الجبهة السورية، وصحيح أن الفرق العسكرية )اإلسرائيلية( 
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وقــال  لــن تتــدحرج صــباح غــد إلــى جبهــة مرتفعــات الجــوالن، لكــن ســورية التــي عرفناهــا فقــدت مــن اســتقرارها".
هديــد بــأن تهــاجم جيــوش حــدودنا وتنشــب معــارك غــانتس إنــه "مــن الناحيــة اإلســتراتيجية لــم تختفــي مركبــات الت

(، 1251شـاحك( فــي حـرب يــوم الغفــران ) -قاسـية كــالتي عهـدها آباؤنــا، وكـالتي شــارك فيهــا أمنـون )ليبكــين 
 لكن احتمال حدوثها ضئيل، والسيناريوهات معقدة جدا، والتحدي معقد جدا".

ل ملزمة أن تكون بمستوى دولة عظمى في وتطرق غانتس إلى الحرب في الحيز االلكتروني وقال إن "إسرائي
 مجال السايبر"، مضيفًا أن الجيش اإلسرائيلي "ينفذ عمليات خاصة، لكن لن نتوسع بشأنها".

وحــول الجبهــة الداخليــة قــال غــانتس إنــه "يتعــين تعزيــز عناصــر حصــانة الجبهــة الداخليــة المدنيــة والعســكرية، 
نما تحصين   العناصر األكثر أهمية فقط".لكن ليس باإلمكان تحصين كل شيء وا 

وأشار غانتس إلى أنه في قطاع غزة "نرى جهودًا لحفر أنفاق، وهناك جهود للتوغـل أو التهريـب عنـد الحـدود 
 مع مصر في كل ليلة، وهذه الحدود منظمة أكثر من الناحية العسكرية".

 21/0/2102، الحياة، لندن
 

 دول العالم"حزب هللا" تفوق ما تمتلكه بعض  ترسانة: زغانت .05
الجنــرال بينــي غــانتس ان "ســوريا التــي عرفناهــا فقــدت حالــة االســتقرار التــي  اإلســرائيلي األركــاناعتبــر رئــيس 

مــن  التهديــدات المنطلقــةكانــت معروفــة بهــا". ورأى ان "اســرائيل تضــطر اآلن الــى مواجهــة انــواع اخــرى مــن 
لـى ان "سـالح الجـو االسـرائيلي هـو األفضـل سوريا بسبب الحرب االهليـة الـدائرة هنـاك". واشـار فـي تصـريح ا

فــي العــالم وعلينــا الحفــاظ علــى تفوقــه"، قــائاًل ان "بعضــا مــن تحصــينات عــدونا موجــودة تحــت المستشــفيات 
الى ان "احتمال تعرض اسرائيل لهجوم عسكري تقوم به جيوش منظمة على غرار ما حدث  وأشار والبيوت".

ى الحـدود حسـاس". ولفـت الـى ان "ايـران تواصـل تقـديم الـدعم في الماضي أصبح ضئيال غير ان الوضع علـ
 لمنظمة حزب هللا التي تمتلك االن ترسانة اسلحة يفوق حجمها ما تمتلكه بعض دول العالم".
 22/0/2102، النهار، بيروت

 
 سرائيلي مرتبط بسير المفاوضاتاإل االقتصادلبيد:  .01

يـائير لبيـد مـن أن فشـل  "هناك مستقبل"ائيلي وزعيم حزب حذر وزير المالية اإلسر  :القدس دوت كوم -رام هللا
 المفاوضات سيكبد اإلقتصاد اإلسرائيلي خسائر فادحة وذلك نتيجة توقف االستثمارات األوروبية.

وأوضح "لبيد" خالل كلمة ألقاها في مؤتمر معهـد أبحـاث األمـن القـومي اإلسـرائيلي والمنعقـد لليـوم الثـاني فـي 
مليـار شـيكل  11هـا القنـاة العاشـرة، أن المقاطعـة األوربيـة سـتكبد إسـرائيل خسـائر بقيمـة جامعة تل أبيـب ونقلت

وأضاف أنه في حال فشل المسيرة السلمية فستدخل إسرائيل إلى السيناريو الذي تخشاه وهو تشـديد  في العام.
وى المعيشـة بشـكل المقاطعة التجارية عليهـا، األمـر الـذي سيتسـبب بارتفـاع مطـرد فـي األسـعار، وارتفـاع مسـت

 ملموس وسيؤثر على كل مواطني الدولة العبرية.
 22/0/2102، القدس، القدس

 
 ة"يهودية الدول"على  اليمين يشكل خطرا   :هرتسوغ .07

على خلفية المواجهات التي حصلت بـين رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتانيـاهو وبـين وزيـر : ـرب04عــ
يس "المعارضة" ورئيس حزب "العمل" يتسحاك هرتسوغ كلمة وصفت بالحادة االقتصاد نفتالي بينيت، ألقى رئ



 
 
 

 

 

           16ص                                    0110العدد:            02/1/0214الخميس  التاريخ:

في المؤتمر السنوي لمـا يسـمى بــ"المعهد لدراسـات االمـن القـومي"، واتهـم بينـت بأنـه يقـول إن "الـرحم اليهـودي 
 هو الذي سيحل الصراع" وأنه "يحمل رؤيا الدولة الثنائية القومية".

لـى األبـد وهـي أن البقـاء فـي حالـة جمـود سياسـي واسـتمرار وقال هرتسوغ إنه يجب قـول الحقيقـ ة مـرة واحـدة وا 
 السيطرة على "المناطق" الضفة الغربية أخطر من االنفصال عن الفلسطينيين.

وأضاف "نحن نقترب من نقطة الالعودة التي ال يمكن الفصل بعدها ولن تكون اإلمكانية واقعية، وأن سيقود 
 لة ثنائية القومية.إلى "عملية صعبة" تنتهي بدو 

ذا لـم  وقال أيضـا إنـه "يعـيش فـي الضـفة الغربيـة أكثـر مـن مليـوني فلسـطيني، وهـم لـن يختفـوا ولـن يغـادروا. وا 
ننفصل عنهم سيكونون فـي النهايـة مـواطنين فـي إسـرائيل". وبحسـبه فـإن إسـرائيل لـن تكـون قـادرة علـى تحمـل 

 ذلك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
نما عن واقع يمكن أن يكون جزءا ال يتجزأ من مستقبل إسرائيل،  وتابع أن "الحديث ليس عن نقاش نظري، وا 

 ولذلك فنحن نقترب من لحظة الحقيقة الوطنية والسياسية الخاصة بنا".
وأضاف أن نتفالي بنيت وأمثاله تحولوا إلى "آباء الدولة الثنائية القومية". وأضاف أنهم ربما ال يرغبون بذلك، 

زعزعـــون أســـس البيـــت للشـــعب اليهـــودي". وقـــال لهـــم: "أنـــتم تمثلـــون مـــا بعـــد الصـــهيونية الحقيقيـــين، ولكـــنهم "ي
وتشــكلون التهديــد الحقيقــي أللفــي عــام مــن التــوق لدولــة يهوديــة.. ترفضــون الواقــع المتشــكل أمامنــا، وتكــذبون 

 على الجمهور".
إســرائيلية مــن الدرجــة األولــى، ولــذلك وقــال "إن االنفصــال ومنــع نشــوء واقــع دولــة ثنائيــة القوميــة هــو مصــلحة 

يجب عبـور الكيلـومتر المتبقـى مـن أجـل هـذا الهـدف ومـن خـالل الحفـاظ علـى األمـن". وحـذر مـن أن تصـور 
 إسرائيل كرافضة للسالم األمر الذي يفاقم من حالة نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل.

نمــا يتــرأس  كتلــة سياســية كبيــرة تــدعم التســوية والســالم، وتــابع أن ال يتــرأس المعارضــة فــي الكنيســت فقــط، وا 
 وتوفر غالبية في الكنيست لرئيس الحكومة من أجل التسوية السياسية مع الفلسطينيين.
 21/0/2102، 24عرب 

 
 عتذر لهانذار نتنياهو و إل خ بينيت رض :مسؤولون في الليكود .04

ن جـاهزا وان نتنيـاهو كـان سـيخرجه قال مسؤولون كبار في حزب الليكود ان كتاب اقالة بينيت كا: ـرب04عــ
الى حيز التنفيذ فيما لـو لـم يقـم الـوزير بينيـت باالعتـذار عـن اقوالـه ضـد رئـيس الحكومـة. لكـن هـؤالء اضـافوا 

 انهم لم يتخيلوا ان اعتذار بينيت سيأتي بهذه السرعة.
يهــودي نفتــالي بينــت بعــد وكــان مكتــب نتنيــاهو قــد اصــدر إنــذارا أخيــرا لــوزير االقتصــاد ورئــيس حــزب البيــت ال

ال سـيجد  بتقديم اعتذار رسمي لرئيس الحكومة نتنياهو حتى األحد القادم ،على تصريحاته وانتقاداتـه الحـادة وا 
نفسه خارج الحكومة. وفعال نزل بينت عند إرادة نتنياهو واصدر بيانا جاء فيـه " لـم اقصـد ولـم تكـن لـدي نيـة 

اقوالي فانا اعتذر، ثم عاد وصحح بانه اذا ما طاله مس فانه المساس برئيس الحكومة واذا ما طاله مس من 
 لم يقصد ذلك. 

وأضــاف" انــأ احتــرم رئــيس الحكومــة نتنيــاهو واحتــرم زعامتــه وقيادتــه فــي ظــروف ليســت بالســهلة، أنــا أراه فــي 
المجلس الوزاري المصغر وارى منظومة الضغوط وهو يقف ضد الظـروف ويواجـه التحـديات وأنـا أقـدم الـدعم 

ه حين يحتاج وانتقده وقت الحاجة، هذا هو واجبي الن فرض السيادة الفلسطينية على مـواطنين إسـرائيليين، ل
 أمر خطير وكان واجبا علي ان اخرج هذه الفكرة فورا من النقاش وفعال خرجت هذه الفكرة من النقاش".
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 22/0/2102، 24عرب 
 

 "سرائيل"إموجهة نحو  قذيفة وصاروخ ألف 071كوخافي:  .02
رئـــيس االســـتخبارات العســــكرية االســـرائيلية " أمـــان"، الجنـــرال افيــــف  أن ،22/0/2102، 24عـــرب  ذكـــرت

وصــــاروج موجهــــة نحــــو اســــرائيل، مشــــيرا الــــى تســــمية المرحلــــة الحاليــــة  قذيفــــة ألــــف 154كوخــــافي قــــال، ان 
 ب"مرحلة النار" نظرا لحجم القذائف والصواريخ التي تستهدف اسرائيل.

ـــرال كوخـــافي الـــذ ـــه صـــحيفة الجن ـــت اقوال ـــل ابيـــب ونقل ي تحـــدث فـــي مـــؤتمر "معهـــد االبحـــاث القـــومي" فـــي ت
"معــاريف" فــي موقعهــا علــى الشــبكة، اليــوم االربعــاء، قــال ان "العــدو" يمتلــك ألول مــرة منــذ عقــود طويلــة قــدرة 

 على تنفيذ عمليات قصف ثقيلة على المدن االسرائيلية.
تهديـد التقليـدي المتمثـل بـالجيوش النظاميـة، حتـى لـو كانـت هـذه واشار كوخافي الى ان اسرائيل لم تنته من ال

 144الجيــوش ليســت فــي اوجهــا. وهــي تواجــه تنظيمــات شــبه عســكرية مثــل حــزب هللا الــذي يمتلــك اكثــر مــن 
وحذر كوخـافي مـن  الف صاروج ، منوها الى ان الحديث ال يدور عن تنظيم ارهابي بالمعنى البسيط للكلمة.

طرق الى اتفاق الدول الست مع ايران محذرا من انه سيمكنها من الوصول الى انتاج قنبلة تهديد "السايبر" وت
 نووية سريعا.

ألــف عنصــر مــن  14كوخــافي قــال ، إن هنــاك نحــو  أن ،21/0/2102، الشــرق األوســط، لنــدنوأوردت 
 الجهاد العالمي يقاتلون في سوريا.

ي فــي لبنــان وفــي شــبه جزيــرة ســيناء المصـــرية وأضــاف أن هنــاك أيضــا المئــات مــن عناصــر الجهــاد العـــالم
وأماكن أخرى في المنطقـة، بحسـب اإلذاعـة اإلسـرائيلية. وتـابع أن نشـاطات الجـيش المصـري فـي سـيناء أدت 
إلى تقليص حجم عمليات تهريب األسلحة إلى قطاع غزة، مما استدعى المنظمـات الناشـطة فـي القطـاع إلـى 

ألخــرى بنفســها. وعــد التهديــدات الرئيســة علــى أمــن إســرائيل تتمثــل فــي إنتــاج القــذائف الصــاروخية واألســلحة ا
 البرنامج النووي اإليراني والحرب المعلوماتية والجهاد العالمي.

كوخـافي قـال يـوم األربعـاء إن بعـض ، أن دان وليـامز عـن، 22/0/2102، وكالة رويترز لألنبـاءوأضافت 
ا لديهم قواعد في تركيا المجاورة ويمكـنهم الوصـول بسـهولة مقاتلي القاعدة الذين يذهبون إلى الحرب في سوري

 الدولة العضو في حلف شمال األطلسي.-إلى أوروبا عن طريق تركيا 
وقال كوخافي الذي كان يستعين بخريطة للشرق األوسط مبين عليها مناطق تواجد القاعدة أمام مـؤتمر أمنـي 

 ريا أسبوعيا "لكنهم ال يبقون هناك".إن مقاتلي القاعدة من شتى أنحاء العالم يدخلون سو 
 وظهر على الخريطة ثالث قواعد لتنظيم القاعدة داخل تركيا.

ورفض كوخافي اإلجابة على سؤال لرويترز يطلب تقديم أرقام محددة لكن المتحدثة باسمه قالت إن الخريطة 
دو فـي أقـاليم كرمـان وعثمانيـة توضح قوة ومكان القواعد التي يستخدمها مقاتلو القاعدة والموجـودة علـى مـا يبـ

وقــال كوخــافي فــي مــؤتمر نظمــه معهــد دراســات األمــن القــومي فــي تــل أبيــب "ســوريا تنقــل حربهــا إلــى  وأورفــة.
 المنطقة كلها. تلك البقع )على الخريطة( في تركيا لم يضعها الرسام خطأ وهي قريبة من أوروبا."

 
 ب أرواح المدنيينتهدد بضرب قواعد حزب هللا ولو على حسا "إسرائيل" .21
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اتهمت إسرائيل جماعة حزب هللا اللبنانية يوم األربعاء بإقامة "آالف" القواعد في مبان : دان وليامز -هرتزليا 
ســكنية وقالــت إنهــا ســتدمر هــذه القواعــد فــي أي صــراع فــي المســتقبل حتــى لــو كــان ذلــك علــى حســاب أرواح 

 المدنيين.
ة على لسان قائد القوات الجوية الميجر جنرال عمير ايشـيل ويمثـل وجاء هذا التهديد الصريح على غير العاد

فيمـــا يبـــدو حلقـــة فـــي مســـاعي المســـؤولين اإلســـرائيليين لتهيئـــة الـــرأي العـــام العـــالمي لوقـــوع خســـائر كبيـــرة فـــي 
 صفوف المدنيين في أي مواجهة جديدة مع حزب هللا في لبنان.

مــع اآلالف مــن قواعــد حــزب هللا التــي تهــدد دولــة إســرائيل وقــال ايشــيل فــي كلمــة "ســيتعين علينــا التعامــل بقــوة 
ومناطقها الداخلية أساسا" مشيرا إلى أن بيروت وسـهل البقـاع وجنـوب لبنـان مـن بـين المواقـع التـي تضـم هـذه 

وزعــم مســؤولون إســرائيليون آخــرون إن حــزب هللا يســتخدم منــازل المــدنيين اللبنــانيين قواعــد إلطــالق  القواعــد.
مخابئ إلطـالق النـار. وقـال ايشـيل أن مقـاتلي حـزب هللا يحتفظـون فـي بعـض األحيـان بطوابـق الصواريخ أو 

 كاملة في المباني السكنية مغلقة وجاهزة لالستخدام في القتال.
وأضاف في كلمته في معهد فيشر للدراسات االستراتيجية الجوية والفضائية وهو مركز بحوث قـرب تـل أبيـب 

 نوع من الدروع البشرية." -ن ليس بيننا وبينهم أي عداوة "يعيش فوقها وتحتها مدنيو 
وتــابع "وهــذا هــو المكــان الــذي ســتدور فيــه الحــرب. هــذا هــو المكــان الــذي ســيكون علينــا ان نقاتــل فيــه لوقفــه 
)حزب هللا( واالنتصار عليه. من يبقى في هـذه القواعـد سيصـاب وسـيعرض حياتـه للخطـر. ومـن يخـرج منهـا 

ل ايشيل إن الجيش اإلسرائيلي أقوى من حـزب هللا "عشـرات" المـرات ويتمتـع اآلن بقـدرات وقا سينجو بحياته."
وأضـاف "قـدرتنا اليــوم علـى مهاجمـة أهـداف علــى نطـاق واسـع وبدقـة عاليــة  .9447أكبـر ممـا كـان لديــه فـي 

أمـد  (" قـائال إن هـذه القـدرة ضـرورية لتقصـير9447مرة على ما كانت عليه فـي الحـرب )عـام  17تزيد نحو 
 القتال "ألنه كلما طال أمد الحرب زاد عدد الصواريخ التي ستضربنا هنا."

وينصــب معظــم اهتمــام حــزب هللا اآلن علــى ســوريا حيــث يســاند مقــاتلوه الــرئيس بشــار األســد فــي حربــه مــع 
 معارضيه.

 22/0/2102، وكالة رويترز لألنباء
 

 نتقالي ة ااألسد التفاوض حول فترة سيفشل والسبب الرئيسي رفض  "2جنيف "دراسة إسرائيلي ة:  .20
زهيـــر أنــدراوس: رأت دراســـة جديــدة صـــادرة عــن مركـــز أبحــاث األمـــن القــومّي اإلســـرائيلّي، التـــابع  -الناصــرة 

لجامعة تل أبيب أّنه في ظّل عدم الثقة، والشكوك والخالفات، من الصـعب إْن لـم يُكـن مـن المسـتحيل التوقّـع 
لى حّل سياسّي لألزمة السورّية. ولفتت الدراسـة إلـى أّن هـذه الفرضـّية ترتكـز بأْن يؤّدي مؤتمر جنيف الثاني إ

على الخالفات العميقة في المجتمع الدولّي، وعدم وجود إستراتيجّية منسّقة لممارسة الضغوط علـى الطـرفين، 
 النظام السورّي والمعارضة، للتوّصل إلى تفاهم، على حّد تعبيرها.

ب التـــي ســـتؤّدي إلـــى فشـــل المـــؤتمر هـــو أّن الـــرئيس الســـورّي، بّشـــار األســـد، لـــيس وقالـــت الدراســـة إّن األســـبا
مستعًدا للدخول في مفاوضات حول فترة إنتقالّية، والتي ترتكـز علـى تركـه للحكـم، ذلـك أّن النظـام الحـاكم فـي 

ضـرورة  دمشق بات يعتبر نفسه المنتصر في الحرب األهلّية، كما أّن تصريحات األسد األخيرة تركـّزت حـول
مكافحــة اإلرهــاب، وللتــدليل علــى ذلــك جــاءت تصــريحات أعضــاء الوفــد الحكــومّي الســورّي إلــى المــؤتمر بــأّن 

 إبعاد هذا األمر عن جدول األعمال هو بمثابة خٍط أحمٍر. 
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بمــوازاة ذلــك، أوضــحت الدراســة، أّنــه فــي المقابــل وعلــى مائــدة المفاوضــات، فــإّن المعارضــة الســورّية ال تتمتّــع 
ــاقش الطــرف الثــاني علــى وقــف األعمــال القتالّيــة بــين الطــرفين، ذلــك أّن المعارضــة بمصــد اقية وبقــوة لكــي تُن

تملؤهــا الشــكوك فــي مــا يتعّلــق باألهــداف الحقيقّيــة للنظــام، وتحديــًدا ألّن إمكانيــة تحقيــق مطلبهــا القاضــي بــأْن 
 ُيغادر األسد منصبه تصل إلى الصفر.

ف ُيعــاني مــن مشــاكل مستعصـية، ألّنــه يقاتــل علــى عـّدة جبهــات، وهــذا األمــر ونوّهـت الدراســة إلــى أّن االئـتال
ينعكس سلًبا على ممثليـه لخـوض مفاوضـات مـع النظـام السـورّي، ألّن االئـتالف ال ُيمكنـه أْن يؤّكـد علـى أّنـه 

مثلــي قــادٌر علــى تنفيــذ اإلتفــاق النهــائّي، فــي حــال التوّصــل إليــه، باإلضــافة إلــى ذلــك، فــإّن المفاوضــات مــع م
النظام تحمل الكثير من المخاطر في طياتها، ومنها التوصل التفاق سيئ، األمر الذي سيؤّدي إلى إضعاف 

 االئتالف أكثر بكثير مّما هو عليه في هذه الفترة.
 21/0/2102، القدس العربي، لندن

 
 باألسلحة المتقدمة  ةإيران وروسيا ما زالتا تزودان سوري": سرائيل"إ .22

ر أنــدراوس: ُتواصــل الماكينــة اإلعالمّيــة اإلســرائيلّية التحــريض علــى النظــام الســورّي، ويســتمر زهيــ -الناصــرة 
صــّناع القــرار فــي تــل أبيــب بتســريب المعلومــات إلــى الصــحافة العبرّيــة بهــدف إيصــال الرســائل إلــى عــدٍد مــن 

رّية ألـيكس فيشـمان، العب الدول، وأمس األربعاء زعم المحلل للشؤون العسكرّية في صحيفة يديعوت أحرونوت
إستناًدا إلى مصادر وصفها بأّنها عالية المستوى في تل أبيب، زعم أّن كاًل من إيـران وروسـيا مسـتمرتان فـي 

 نقل وسائل قتالية إلى سوريا، األمر الذي يستدعي رًدا من قبل الدولة العبرّية، على حّد قوله. 
 21/0/2102، القدس العربي، لندن

 
 حماس يمنع وصول أموال للمنظماتو ات يواصل العمل لوقف العملي  سلطة بالضفة "الشاباك": أمن ال .22

السـلطة أمـن أجهزة  أنّ هو " يةسرائيلاإل"أجهزة األمن لدى السائد نطباع اإل أنّ جهاز "الشاباك" الصهيوني د أكّ 
ل الناشـطين الـذين عتقـااب ، لكنه يتركز أساسـاً الفلسطينية في الضفة اتيواصل العمل لوقف العمليّ  ةالفلسطيني

وزعــم "الشــاباك" أّن حركـــة  حمــاس.حركـــة  ات، ومنــع وصـــول أمــوال للمنظمــات، خاصــةً لهــم دور فــي العملّيــ
حماس بذلت جهودًا لتنفيذ عملّيات في الضفة بواسطة قيادة شكلت في غزة من أسرى محررين، متوقعًا حالة 

سـلمّية. وفـي السـياق نفسـه، كشـف جهـاز "الشـاباك" من عدم الوضوح في السنة الحالّية، الرتباطهـا بالعملّيـة ال
فلسطيني بتهمة تنظيم وتمويل أنشطة في القدس والمسجد األقصى من أجل  17عن اعتقال خلّية مكونة من 

تعزيـز قــوة حركـة حمــاس فـي أواســط سـكان شــرقي القـدس، مشــيرًا إلـى أّن مــن بـين المعتقلــين عناصـر ينتمــون 
 .04ة في أراضي للفرع الشمالي للحركة اإلسالميّ 

 22/0/2102، 2112التقرير المعلوماتي 
 

 2102فتاة متدينة التحقت في الجيش خالل  0101 :قسم القوى البشرية التابع لجيش اإلسرائيلي .22
أوضــح مســئولون كبــار فــي قســم القــوى البشــرية التــابع لجــيش االحــتالل اإلســرائيلي، بــأنهم ال  :عكــا أون الي

ت الكبــار الموجــودون داخــل الجــيش مــن خــالل تــدفق أعــداد كبيــرة مــن الفتيــات يســعون للتصــادم مــع الحاخامــا
 المتدينات لالنضمام إلى الجيش، مشيرين إلى أنهم يعملون بطرق غير مباشرة لتفادي تلك اإلشكالية.



 
 
 

 

 

           02ص                                    0110العدد:            02/1/0214الخميس  التاريخ:

ووفقًا لما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت فإن المسئولين في القـوى البشـرية تحـدثوا عـن أنهـم لـيس لوحـدهم 
تجــاهلون تعليمــات الحاخامــات الصــادرة للفتيــات المتــدينات بعــدم االلتحــاق بــالجيش، بــل أيضــًا الفتيــات مــن ي

 نفسهن يتم تخييرهن بين العمل ضد األوامر والتعليمات الصادرة لهن.
م سجل ارتفاعًا ملحوظـًا فـي عـدد الفتيـات المتـدينات اللـواتي 9411وبحسب معطيات القوى البشرية فإن عام 

م لـم يتجـاوزن 9419فتاة، في حين من التحقن خالل العام  1717بالجيش حيث وصل عددهن إلى التحقن 
فتاة فقط وهو ما يمثل  217م وصل إلى 9414فتاة، كما أن عدد الفتيات اللواتي التحق خالل العام  1741

 نصف العدد الذي التحق خالل العام الماضي.
 22/0/2102، عكا اون الين

 
 111ة واستمرار حصار "اليرموك" لليوم سوريبفلسطينيين  ستةاستشهاد  ":العملمجموعة " .02

 بسبب الهجمات المسلحة والحصار. ةالثالثاء في سوري يومالجئين فلسطينيين  ستةاستشهد : غزة
وأفادت )مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا( باستشهاد الشاب عالء فرحان جراء تعرضه إلطالق نار 

خيم اليرموك، فيما سلم األمن السوري جثمان المهندس حسام النـداف مـن سـكان المخـيم من قبل قناص في م
 ذاته، والذي كان معتقال لديها، حيث وجد آثار تعذيب على جثمانه.

الجئــين فــي مخــيم اليرمــوك جوعــا نتيجــة الجفــاف ونقــص التغذيــة والرعايــة الطبيــة، والشــهداء هــم  4وقضــى 
عامــا(،  13أشــهر( والمســن عصــام قــدورة ) 4ومــا(، الطفلــة ليلــى دعــدو )ي 12الطفلــة الرضــيعة رهــف جبلــي )

 الشاب فادي شحادة.
 شهيدا. 20على التوالي، إلى  199ويرتفع بذلك عدد شهداء الحصار المتواصل على مخيم اليرموك لليوم الـ 

01/1/0214القدس، القدس،    
 

  والسرقةن للقتل والخطف الفارين إلى ليبيا يتعرضو ةفلسطينيو سوري ":العمل مجموعة" .06
ليبيا  إلىرام هللا ـ وليد عوض: أكدت مصادر فلسطينية األربعاء بأن الالجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا 

 يتعرضون للقتل والخطف على يد جماعات مسلحة ليبية.
لحـرب فـي فـإن الالجئـين الفلسـطينيين الفـارين مـن جحـيم ا ةوحسب مجموعة العمل من أجـل فلسـطينيي سـوري

 إلى ليبيا يعيشون أوضاعا معيشية قاسية، وذلك بسبب عدم اإلستقرار األمني الليبي. ةسوري
 وأكــدت المجموعــة تعــرض الالجئــين الفلســطينيين فــي ليبيــا للخطــف والقتــل مــن قبــل األطــراف المتنــاحرة فيهــا.

عهم للمخــاطرة بحيــاتهم وأوضــحت بــأن األوضــاع الصــعبة التــي يعيشــها الالجئــون الفلســطينيون فــي ليبيــا تــدف
 وحياة أوالدهم والتفكير بركوب البحر من أجل الهجرة إلى الدول األوروبية.

 2333ألف الجئ من بينهم قرابة الــ 133إلى  23يشار أن عدد الالجئين السوريين الذي دخلوا ليبيا ما بـين 
يــة الســورية فــي ليبيــة، إال أن الجــئ فلســطيني ســوري، مســجلين لــدى المفوضــية العليــا لالجئــين، ورابطــة الجال

ذاك العدد تناقص في الفترة األخيرة إلى ما ال يزيد عن األلفي شـخص فقـط بسـبب عشـرات الـرحالت البحريـة 
 التي قادتهم إلى الدول األوروبية.

02/1/0214القدس العربي، لندن،   
 

 يعانون من الحصار والجوع في مخيم اليرموك فلسطينيألف  02 قرابةتقرير:  .07



 
 
 

 

 

           01ص                                    0110العدد:            02/1/0214الخميس  التاريخ:

ـــا مأســـوية فـــي مخـــيم اليرمـــوك فـــي جنـــوب دمشـــق،  ألـــف 13بيـــروت ـ ا ف ب: يعـــيش نحـــو  شـــخص ظروف
بعــض  وأرغــموالمحاصــر منــذ حزيران/يونيــو، مــا يــدفع العديــد مــنهم لالقتتــات مــن لحــوم الحيوانــات الشــاردة، 

 النساء على ممارسة البغاء لتوفير الغذاء لعائالتهن.
ويضـيف هـذا  بـذبحها". أفكـر"كنت انظر الى قطة في الشارع، وانا سكان المخيم،  أحدويقول علي، وهو من 

"العديدون هنـا )فـي اليرمـوك(  1311منتصف آذار/مارس  األزمةالشاب الذي كان طالبا جامعيا عند اندالع 
الرجـال قتـل كلبـا، لكنـه لـم يجـد اي  أحـد قاموا بذبح القطط والكالب وتناولوها، حتى ان البعض ذبحـوا حمـارا.

 لخه عن عظامه، الن الكلب نفسه كان هزيال من شدة الجوع.لحم لس
ودفعت اعمال العنف التي شملت في بعض المـرات غـارات مـن الطيـران السـوري، والـدمار الكبيـر الـذي لحـق 

وتفيــد ارقــام وكالــة االمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل  بــاليرموك، بعشــرات اآلالف مــن المقيمــين فيــه الــى مغادرتــه.
 ألف شخص ما زالوا مقيمين في اليرموك. 12ينيين )االونروا(، ان الالجئين الفلسط

على الحصـار، باتـت المـواد الغذائيـة والطبيـة عملـة نـادرة فـي اليرمـوك، ووصـل سـعر  أشهرومع مرور سبعة 
 ، في حال تواجده، الى نحو مئة دوالر امريكي.األرزالكيلوغرام الواحد من 

، بســبب الجــوع أطفــالامــرأة وثالثــة  12شخصــا بيــنهم  82تــوفي ، اإلنســانوبحســب المرصــد الســوري لحقــوق 
 الماضية. األشهرونقص المواد الطبية في اليرموك خالل 

 إدخــالالمـواد التموينيـة الــى المخـيم، وهـي تمكنـت مـن  إدخـالمـن صـعوبات جمــة فـي  األونـرواوتعـاني وكالـة 
 ة غذائية فقط.وحد 102الماضية، اي ما يوازي  األشهرقافلتي مساعدات فقط خالل 

02/1/0214القدس العربي، لندن،   

 
 برصاص االحتالل قرب رام هللا  فلسطينياستشهاد شاب  .04

عامـًا( مـن مخـيم الجلـزون، ظهـر اليـوم،  13استشهد الشاب محمـد محمـود مبـارك ) :محمد عبد هللا -رام هللا 
 دينة رام هللا.قوات االحتالل الرصاص نحوه، بالقرب من مفرق عين سينيا في م إطالقجراء 

القــدس دوت "وقــال مســؤول اإلعــالم والعالقــات العامــة فــي جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني علــي عبيــدات لـــ
، إن قوة من جيش االحتالل أطلقت النار على الشاب، فيما منعت سيارات اإلسعاف من الوصول إليـه، "كوم

 قبيل أن تسمح لها باستالم جثمانه.
 بين وسائل إعالم محلية حول استشـهاد محمـد، فيمـا أكـد موقـع "والـال" العبـري النبـأ.وكانت أنباء قد تضاربت 

وزعــم الموقــع، ان فلســطينيًا فــتح النــار باتجــاه نقطــة مراقبــة للجــيش القريبــة مــن المســتوطنة، حيــث قــام الجنــود 
بالغــة قبــل ان المتواجــدون علــى الموقــع بــالرد علــى إطــالق النــار باتجــاه الشــاب ممــا ادى الــى إصــابته بجــروح 

 يلفظ أنفاسه األخيرة، ولم تذكر المعلومات عن وقوع إصابات في اوساط جنود الموقع.
01/1/0214القدس، القدس،   

 

 "هآرتس": مشروع استيطاني تهويدي جديد في يافا .01
يافـا: كشـفت مصــادر إعالميـة عبريــة النقـاب عــن أن مجموعـة اسـتيطانية يهوديــة تخطـط إلقامــة مشـروع بنــاء 

، يضـم إقامـة وحـدات اســتيطانية 1942ني فـي مدينـة يافـا الواقعــة وسـط األراضـي الفلسـطينية المحتلــة اسـتيطا
 مخصصة لليهود المتطرفين فقط، ويندرج في إطار مساعيها لتهويد المدينة.



 
 
 

 

 

           00ص                                    0110العدد:            02/1/0214الخميس  التاريخ:

(: إن المجموعة تعتزم في المرحلة األولى بناء 1|19وقالت "صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة يوم األربعاء )
ني عشر وحـدة اسـتيطانية فـي شـارع "ييفـت" فـي يافـا القديمـة تخصـص لليهـود. ونقلـت الصـحيفة عـن القـائم اث

علــى المشــروع، المقــاول يعكــوف هــايمن: إنــه يســعى ألن تصــبح يافــا "يهوديــة"، معتبــًرا أن "كــل يهــودي يقــوم 
 بشراء منزل في يافا يسهم في عملية التهويد"، حسب قوله.

خطــط التهويــد "درة يافــا"، وأعلنــت مــؤخًرا عنــه فــي أوســاط اليهــود المتــدينين واعــدة وتطلــق المجموعــة علــى م
المعنيين من جمهور اليهود المتدينين والمحـافظين بالحصـول علـى أسـعار مخفضـة. ونظمـت المجموعـة قبـل 

 أيام جولة في المكان لليهود الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع.
 01/1/0214قدس برس، 

 
رهاب قانوني قانونقراقع:  .02  التغذية القسرية لألسرى المضربين قتل علني وا 

والمحـــررين عيســـى قراقـــع علـــى مـــا قدمـــه المستشـــار القضـــائي للمحكمـــة  األســـرىعلـــق وزيـــر شـــؤون : رام هللا
 اإلسرائيلية )يهودا فانيشتاين( حول موافقته على مشـروع قـانون يتـيح التغذيـة القسـرية لألسـرى المضـربين عـن

تحت غطاء ما يسمى القـانون  األسرى، بحيث يصبح قتل األسرىالطعام قائال: أنه قانون للقتل العلني بحق 
 المضربين. األسرىوهذا ليس سوى إرهاب قانوني سافر بحق 

وطالــب قراقــع مؤسســات المجتمــع الــدولي بالتــدخل لمنــع تمريــر هــذا القــانون الــذي هــو قــانون المــوت والـــذي 
االحتجاج واإلضراب والمطالبة بحقوقهم اإلنسانية كما نصت عليهـا المواثيـق واألعـراف ب األسرىيخالف حق 

الدولية، وأن القانون الدولي ال يعطي الحق لدولة االحتالل باستخدام القوة بإجبـار المعتقلـين المضـربين علـى 
 تناول الطعام.

ين شـروط الحيـاة لألسـرى والكــف وأوضـح قراقـع انـه كـان األجـدر بحكومـة إسـرائيل ومستشـارها القضـائي تحسـ
عــن إجراءاتهــا التعســفية بحقهــم ولــيس البحــث عــن وســائل قاتلــة لقمعهــم ومــنعهم مــن التعبيــر عــن حالــة القهــر 

 التي يتعرضون لها.
02/1/0214، رام هللا، الحياة الجديدة  

 
 لهمالفلسطينيين خالل اعتقا األطفالاالعتداءات على و  التعذيب وتيرة ارتفاع هيئة حقوقية: .01

قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، فرع فلسطين، إن سوء معاملة األطفال الفلسطينيين خالل : رام هللا
 اعتقالهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي زاد على نطاق واسع ومنهجي خالل العام الماضي.

طفــال، تبــين أن  92ضــي مــن ، أنــه وفقــا لبيانــات جمعتهــا العــام الماأمــسوأضــافت الحركــة، فــي بيــان صــدر 
هناك زيادة بممارسـة العنـف الجسـدي ضـد األطفـال الفلسـطينيين مـن قبـل قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي وصـلت 

 .1311عام  %84العام الماضي، مقارنة بـ %8162إلى ما نسبته 
فعــت مــن وأشــارت إلــى أن اعتقــاالت األطفــال التــي تــتم بــين منتصــف الليــل وحتــى الســاعة الخامســة فجــرا، ارت

 .1310عام  %2161، إلى 1311عام  4264%
وأوضــحت أن اإلفــادات التــي جمعتهــا بينــت أن ســوء المعاملــة والتعــذيب التــي يواجههــا األطفــال الفلســطينيون 

 المعتقلون لدى قوات االحتالل، يمارسان بشكل واسع النطاق ومنهجي، كالتالي:
 من الحاالت. %94كان في من الحاالت، عصب األعين  %133تكبيل اليدين كان في 
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مــن الحــاالت، االعتــداء اللفظــي  %8162العنــف الجســدي أثنــاء االعتقــال، والنقــل، أو االســتجواب كــان فــي 
مــن الحــاالت، عــدم  %8961مــن الحــاالت، التفتــيش العــاري كــان فــي  %8462واإلذالل والتخويــف كــان فــي 

وجــود محــام أو أحــد الوالــدين أثنــاء  مــن الحــاالت، حظــر %9169إبــالغ األطفــال بحقهــم بالصــمت كــان فــي 
مـن  %1164من الحاالت، استخدام الحبس االنفرادي ألغراض االستجواب كـان فـي  %91التحقيق كان في 

 من الحاالت. %1164الحاالت، وتوقيع األطفال على أوراق باللغة العبرية، وهي لغة ال يفهمونها، كان في 
02/1/0214، رام هللا، الحياة الجديدة  

 
 بسجون االحتالل في إضراب مفتوح عن الطعام يشرعى أسير فت .00

شــرع أســير مقدســي فــي ســجون االحــتالل فــي إضــراب مفتــوح عــن الطعــام، احتجاجــًا علــى  رائــد الفــي: -غــزة 
نقله إلى سجن لألحكام المدنية، في وقت اعتبرت منظمة حقوقية "إسرائيلية" احتجاز قاصرين فلسطينيين بأنه 

 "فعل ترهيبي".
عامــًا( مــن ســكان القــدس المحتلــة، أن نجلهــا شــرع فــي  11نــت عائلــة الفتــى األســير عبيــدة عــامر اســعيد )وأعل

 10وكان عبيدة وشـقيقه عثمـان ) المدنية.إضراب مفتوح عن الطعام، رفضًا لنقله إلى سجن "أوفيك" لألحكام 
لــى ســيارة تابعــة لشــرطة ووجهــت اليهمــا تهمــة إلقــاء زجاجــات حارقــة ع 1310نــوفمبر ، 12عامــًا( اعــتقال فــي 

 وأفرج عن عثمان بكفالة مالية، ورفضت النيابة اإلفراج عن شقيقه عبيدة. بالقدس.االحتالل 
02/1/0214الخليج، الشارقة،   

 
 اهضد   اإلسرائيلي ستنكر التحريضت 44 في الـ اإلسالميةالحركة  .00

، التحــريض الــذي تشــنه 1942عــام  اســتنكرت الحركــة اإلســالمية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة: أم الفحــم
 أجهزة األمن اإلسرائيلية، والذي ُنشر عبر بعض وسائل اإلعالم العبرية.

وقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان صـــحفي تلقـــت "قـــدس بـــرس" نســـخة عنـــه: "إن هـــذه الهجمـــة مبرمجـــة وموجهـــة ضـــد 
نفـراد التـام بالقـدس الحركة اإلسالمية خصوصـًا، ولكـن الهـدف األبعـد منهـا هـو سـعي االحـتالل اإلسـرائيلي لإل

 الشريف والمسجد األقصى المبارك".
ودعـــت الحركـــة، األمـــة المســـلمة والعـــالم العربـــي إلنقـــاذ القـــدس الشـــريف والمســـجد األقصـــى المبـــارك، مشـــددة 

 بوصفها "قضية األمة جمعاء".
تة عشـر وكانت سلطات االحتالل قد كشفت مساء أمس الثالثـاء، النقـاب عـن أن أجهزتهـا األمنيـة اعتقلـت سـ

فلسـطينيا مــن القـدس المحتلــة ينتمــون لحركـة "حمــاس" بيـنهم ســتة مــن نشـطاء الحركــة اإلسـالمية فــي الــداخل، 
بتهمة تنظيم وتمويل أنشطة في القدس والمسجد األقصى من خالل مشاركتهم في مشـروع "مصـاطب العلـم"، 

 .لدعم شعبية حركة حماس في المسجد األقصى وفي أواسط سكان القدس المحتلة
01/1/0214، قدس برس  

 
 زيتونشجرة  02مستوطنون يقتلعون ر.. مساكن باألغوا وهدم فلسطينيا   04الضفة:اعتقال  .04

مواطنـا مـن مـدن بيـت لحـم وطـولكرم ونـابلس فـي الضـفة  12 أمـساعتقلت قوات االحـتالل : وفا –محافظات 
 .الغربية
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 12ة نـابلس، امـس، تتـراوح أعمـارهم بـين وفي التفاصيل، اعتقلت قوات االحتالل، سبعة مواطنين من محافظـ
 مواطنين.  1وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل  عاما. 14و

. واعتقلت قوات االحتالل، أربعة شبان خالل مراجعتهم مخابرات االحتالل، في مجمـع عتصـيون االسـتيطاني
 المواطن نمر أبو ربيعة.وأفاد شهود عيان بأن قوة عسكرية كبيرة داهمت الضاحية فجرا، واعتقلت 

 بهدم مساكن في منطقة "المصفح" في الجفتلك باألغوار الشمالية. أمسوشرعت قوات االحتالل 
 شجرة زيتون في قرية مادما جنوب محافظة نابلس بالضفة. 12وأقدم مستوطنون على اقتالع 

يتســهار" قطعــوا وقــال غســان دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضــفة، ان مســتوطني مســتوطنة "
 أشجار زيتون في حقل في منطقة الشعرة تعود للمواطن أنور عبد اللطيف نصار من القرية.

02/1/0214الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 مستوطن قبر يوسف بنابلس 022نحو  اقتحام عقبمواجهات عنيفة  .02
لس شـــمال الضـــفة انـــدلعت مواجهـــات عنيفـــة فجـــر الخمـــيس فـــي محـــيط قبـــر يوســـف شـــرق مدينـــة نـــاب: نـــابلس

 المحتلة عقب اقتحام مئات المستوطنين للمقام.
ـــادت مراســـلتنا أن مـــا يقـــرب مـــن  ـــة جـــيش  033وأف ـــابلس فـــي حـــافالت عـــدة تحـــت حماي مســـتوطن اقتحمـــوا ن

 االحتالل، وأدوا طقوسهم التلمودية داخل مقام قبر يوسف.
مخــيم بالطــة، حيــث رشــق وأشــارت إلــى أن مواجهــات انــدلعت فــي شــارع عمــان ومخــيم عســكر وعلــى مــدخل 

عشرات الشبان الجيبات العسكرية بالحجارة، بينما رد جنود االحتالل بإطالق وابل من قنابل الصوت والغاز، 
 مما أدى إلصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق.

02/1/0214، فلسطين، الرسالة  
 

 عاما   10الفلسطيني رفات شهيدين بعد احتجازهما منذ  الجانباالحتالل يسلم  .06
سلمت سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي الجانـب الفلسـطيني، ليلـة )الثالثـاء/ األربعـاء(، رفـات الشـهيدين : طولكرم

الفلسطينيين أحمد حافظ عبد الجواد من مخيم عسكر في نابلس، وعبد الكريم طحاينة من بلدة سيلة الحارثية 
 " ألكثر من اثني عشر سنة.في جنين، وذلك بعد احتجازهما فيما يعرف بـ"مقابر األرقام

وقالت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشـهداء المحتجـزة والكشـف عـن مصـير المفقـودين فـي بيـان صـحفي 
ستة  تم تحريرتلقت "قدس برس" نسخة عنه: انه "مع تسلم جثماني الشهيدين عبد الجواد وطحاينة، يكون قد 

شــهيدا وشــهيدة، بعــد نجــاح مركــز القـــدس  01التـــي تضــم جثــامين مــن مقــابر األرقــام، ضــمن الدفعــة الثانيــة 
للمساعدة القانونية وبمساندة من جهات أخرى وأهالي الشهداء في الحصول على قرارات قانونية بتحريرهم من 

 مقابر األرقام"، كما قالت.
01/1/0214، قدس برس  

 
 في فلسطينتحركات شعبية لمكافحة تصفح المواقع اإلباحية رام هللا:  .07

أوضحت الحملة الشـبابية لمكافحـة تصـفح المواقـع اإلباحيـة فـي فلسـطين بـأن األراضـي  هللا ـ وليد عوض:رام 
علـــى  12بـــين الـــدول العربيـــة فـــي الـــدخول لتلـــك المواقـــع، وتحتـــل المركـــز  1الفلســـطينية باتـــت تحتـــل المركـــز 

الفلســطيني بطلـب رســمي توجـه عــدد مـن المحــامين الفلسـطينيين للنائــب العـام علــى أثـر ذلــك، مسـتوى العـالم، 
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لحجـــب تلـــك المواقـــع داخـــل األراضـــي الفلســـطينية. وأكـــدت مصـــادر فلســـطينية أمـــس األربعـــاء أن عـــددا مـــن 
يهـاب سـعادة، مـن مدينـة طـولكرم شـمال  المحامين، وهم جاسر زهير خليل، وعمرو الجبيهـي ومعـالي خليـل وا 

واقـــع اإلباحيــة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت فـــي الضــفة الغربيـــة، تقـــدموا بطلـــب الـــى النائــب العـــام بضـــرورة وقـــف الم
وكانــت عــدة مــدن فــي الضــفة الغربيــة شــهدت فــي اآلونــة األخيــرة عــدة احتجاجــات تطالــب بضــرورة  فلســطين.

النظـــر بحظـــر المواقـــع اإلباحيـــة والحـــد منهـــا، حيـــث رفـــع المشـــاركون فـــي تلـــك الوقفـــات اإلحتجاجيـــة شـــعارات 
احيـة، مثـل "تجاهـل الحكومـة لحجـب المواقـع اإلباحيـة يسـاوي تطالب الحكومة الفلسطينية بحجـب المواقـع اإلب

 الى متى السكوت".…عالميا في تصفح المواقع اإلباحية 12نشر الرذيلة"و "فلسطين في المرتبة ال 
02/1/0214القدس العربي، لندن،   

 
 أطفال فلسطينيون يتظاهرون قبالة معبر رفح للمطالبة بفتحه .04

ين قبالـة معبـر رفـح البـري بـين قطـاع غـزة ومصـر أمـس األربعـاء للمطالبـة تظاهر عشرات األطفال الفلسـطيني
ورفـع األطفـال خـالل التظـاهرة، التـي دعـت إليهـا "اللجنـة الوطنيـة لكسـر الحصـار"  بفتح المعبـر بشـكل كامـل.

 األعالم الفلسطينية والفتات تناهض تشديد حصار قطاع غزة واإلغالق المتكرر لمعبر رفح.
02/1/0214 الخليج، الشارقة،  

 
ببضــع ر لمصــ "إســرائيل"تكشــف إمكانيــة احــتالل  "اقتحــام الســجون"اتهــام مرســي فــي  أدلــةإخــوان مصــر:  .01

 دبابات
اقتحام "األناضول: قالت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، إن بيان النيابة العامة، في قضية  - القاهرة

، تكشف إمكانية احتالل إسرائيل لمصر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون "السجون
 ببضع دبابات.

وأوضحت الجماعة )التي اعتبرتها الحكومة منظمة إرهابية( في بيان لها األربعاء، حصلت األناضول علي 
زعم النيابة أن سبعين شخصا فلسطينيا دخلوا مصر من غزة عبر األنفاق، واحتلوا الشريط "نسخة منه، أن 

جون أبي زعبل )شمال شرق القاهرة( والمرج )شرقي العاصمة( ووادي النطرون الحدودي، ودخلوا إلى س
ضباط  3)شمال(، وأطلقوا المسجونين، واستولوا على المواشي والدواجن، ثم عادوا إلى غزة ومعهم 

مختطفين، دون أن يعترضهم أحد، يشير إلى أن معنى ذلك ببساطة أن الصهاينة يمكنهم أن يحتلوا مصر 
 ."دباباتكلها ببضع 

 03/9/2394القدس العربي، لندن، 
 
 إسرائيلي إقليمي لتفجير مصر -"اليوم السابع": مخطط إخواني  .43

أحمد جمعة: قالت مصادر مطلعة لليوم السابع إنه تم عقد اجتماع استخباراتى في "قبرص التركية" األسبوع 
سرائيلية وقطرية إض افة إلى العديد من قيادات التنظيم الماضي بحضور ممثلين عن أجهزة مخابرات تركية وا 

الدولي لجماعة اإلخوان المسلمين، وكان الهدف من االجتماع مناقشة األوضاع الملتهبة في الشرق األوسط، 
وأكدت  وعلى رأسها األوضاع في مصر والتطرق إلى األزمة السورية التي بدأت تلقى بظاللها على تركيا.

س وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الذي يسعى لخلق بلبلة في المصادر أن االجتماع كان يتابعه رئي
المنطقة، حتى يتمكن من تدارك األزمة التي اندلعت في تركيا من قضايا فساد ورشوة، موضحة أن 
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االجتماع ناقش سبل توفير الدعم المادي لجماعة اإلخوان في مصر، وذلك عن طريق تكثيف التمويل عبر 
من السياسيين الذين ينتمون إلى دولة أجنبية ويحظون بغطاء دبلوماسي، إضافة الحقائب الدبلوماسية لعدد 

 إلى ابتكار أساليب جديدة يتم إرسال التمويل عن طريقها.
وقالت المصادر إن االجتماع اتفق على ضرورة نقل أكبر وأحدث كمية من األسلحة الثقيلة والخفيفة 

التي تتمثل في السودان إضافة إلى ليبيا، بهدف إغراق  والمتطورة إلى مصر عن طريق البوابة الجنوبية،
مصر بأكبر قدر من الممكن من األسلحة، لخلق حالة من الذعر داخل المجتمع المصري، ولفتت المصادر 
إلى أن االجتماع ناقش كيفية إرسال أكبر عدد ممكن من إرهابيي القاعدة والجماعات التكفيرية إلى شبه 

تحويل المحافظة إلى ساحة حرب مستمرة ال تنتهي، إضافة إلى نقل أكبر عدد ممكن جزيرة سيناء، حتى يتم 
من التفجيريين المقيمين في أفغانستان والعديد من المنتمين إلى تنظيم طالبان، فضال عن تكثيف الشائعات 

ديد من التي تهدف إلى أحداث حالة من االنقسام والبلبلة داخل الجيش المصري تحديدا، من خالل بث الع
الشائعات على المواقع التي تتبع الجماعة باإلضافة إلى الصحف األجنبية التي تدعم اإلخوان، وتحديدا 

 بعض الصحف األمريكية والبريطانية.
وأشارت المصادر إلى أن االجتماع ناقش كيفية إحداث حالة من الفزع في المجتمع المصري من خالل 

 ضافة إلى إمكانية اغتيال الرئيس المعزول محمد مرسى.اغتيال العديد من الشخصيات العامة إ
وقالت المصادر إن الوفد التركي الذي حضر االجتماع اقترح ضرب بعض المنشآت الحيوية في مصر 
وعلى رأسها قناة السويس والعديد من السفارات العربية واغتيال سفراء دول السعودية واإلمارات والكويت التي 

في الوقت الحالي، وخلق العديد من األزمات وعلى رأسها بث الفتنة الطائفية من خالل اعتبروها صيدا ثمينا 
 حرق العديد من الكنائس المصرية وشق الصف الوطني.

 22/9/2394المصري اليوم، القاهرة، 
 
  على حركة حماس ضرورة معرفة حجمها :مصر األسبق خارجيةوزير  .49

وزير الخارجية األسبق ورئيس حزب المؤتمر، إن تصريحات ، العرابيقال السفير محمد : سما - القاهرة
أوضح خاللها أن تكرار تهديد وسائل اإلعالم  التي، المصريالمتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية مشير 

المصرية وبعض القيادات العسكرية بضرب غزة تشبه تهديدات إسرائيل، بأنه كالم مناٍف لكل حقائق التاريخ 
 والجغرافيا.

ف وزير الخارجية األسبق ورئيس حزب المؤتمر، أن حماس بتلك التصريحات ال تستطيع أن تربك وأضا
 المنطقة، مشيرا إلى أنه على حركة "حماس" بضرورة معرفة حجمها.

 03/9/2394وكالة سما اإلخبارية، 
 
 "إسرائيلـ"فرصة ل يأفيخاى أدرعى: االنقالب على مرس .42

، أن االنقالب العسكري على الرئيس محمد مرسي اإلسرائيليش قال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجي
 المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين يمثل فرصة إلسرائيل.

: انخفاض قوة المحور المتطرف، إسرائيلفرص أمام  3وقال أدرعي عبر "تويتر": "رئيس االستخبارات يحدد 
 سعودية ودول الخليج".انسحاب اإلخوان المسلمين، وارتفاع قوة الدول المعتدلة كال

 21/9/2394الشعب، مصر، 
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 مصر في: المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد الستقرار األوضاع إسرائيليكاتب  .40

 أيمقال له بصحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، إن  في"دانى أشر"  اإلسرائيليقال الكاتب  سما:-القدس المحتلة 
تمسكوا  2593يوليو  33ا إلى أن المصريين منذ ثورة يتولى حكم مصر لن يكتب له النجاح، مشيرً  مدني

 بالقيادات العسكرية. 
مناصبهم"، أن الرئيس  فيمصر لم ينجحوا  فيمقال له حمل عنوان "الزعماء المدنيون  فيوأضاف أشر 

، حيث ساندته كل القوى السياسية ديمقراطيالسابق محمد مرسى أتيحت له فرصة كبرى لقيادة مصر بشكل 
، إال أنه لم 3123عام  فيأجريت  التياالنتخابات الرئاسية  فيبما فيهم المرشحون المنافسون له  المصرية

 ينتهز هذه الفرصة، وسقط نظامه بعد عام. 
 فياألوفر حًظا  يفالتفوا حول المشير عبد الفتاح السيس مدنيمرشح  أيوأكد أن المصريين اآلن يرفضون 

 ة إعالن ترشحه للرئاسة. حال فيالفوز باالنتخابات القادمة، 
، يتمكن من السيطرة عسكريحاجة ماسة لرئيس  فيمصر  فيوأوضح أن األوضاع السياسية واالقتصادية 

على مقاليد األمور، وخاصة أن مصر تتعرض لموجه من اإلرهاب تستهدف قيادات الشرطة وكانت آخرها 
سيناء وكأن آخرها  في المصريت للجيش عملية اغتيال اللواء محمد السعيد، باإلضافة إلى توجيه ضربا

الضامن الوحيد اآلن الستقرار  هيإسقاط مروحية مصرية ووفاة طاقمها. وتابع، أن المؤسسة العسكرية 
تركتها جماعة اإلخوان، وهى القادرة وحدها على عودة الدولة  التياألوضاع بمصر، بعد الفوضى 

 المصرية.
 03/9/2394وكالة سما اإلخبارية، 

 
 : حماية مصالحنا وصون حقوق الفلسطينيين قمة أولوياتنااألردني لكالم .22

وأكد  ،نائب وزير الخارجية األمريكي وليام بيرنز أمسهللا الثاني  عبد األردني استقبل الملك :بترا –عمان 
لتين، إلى حل الدو  دعم األردن للمفاوضات الجارية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية أمريكية استناداً 

وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة 
 وعاصمتها شرقية القدس. 1275على خطوط الرابع من حزيران عام 

، خصوصًا وشدد جاللته خالل اللقاء على أن األردن يضع في قمة أولوياته حماية مصالحه الوطنية العليا
 فيما يتصل بقضايا الوضع النهائي، مع تأكيده الدائم على صون مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. 

 21/0/2102، الرأي، عم ان
 

 باستثناء مقاومة االحتالل من تهمة اإلرهاب هتمسك األردني يعلن النوابمجلس  .25
حتالل الصهيوني من تهمة االرهاب، تمسك مجلس النواب بموقفه، المتضمن استثناء مقاومة اال :عمان

الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، مخالفا قراري لجنته القانونية ومجلس األعيان 
جلسة مناقشة عامة عصر األحد المقبل، لبحث جوالت وزير  "النواب"الداعي لشطب االضافة. وحدد 

وتداعياتها على المملكة، موافقا على مقترح للنائب خميس  الخارجية األمريكي جون كيري في المنطقة
 عطية، بتقديم هذا البند على جدول اعماله، ليتسنى له اتخاذ قرار حوله.

 21/0/2102، الغد، عم ان
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 : الجهاد العالمي في طريقة لألقصى وحيفا وعكا"الجهادي األردني السلفيلتيار "ا .21

ي الجهادي األردني الشيخ أبو محمد الطحاوي على وحدة التيار عمان: شدد الزعيم األبرز للتيار السلف
ما قال أنه خارطة اهداف  "القدس العربي"حصلت عليها  "بخط اليد"ووضع في رسالة  ،الجهادي العالمي

أحد المراجع  ،وجاء في رسالة الطحاوي من داخل سجنه األردني للتيار في المرحلة الحالية والمستقبلية.
أن معارض حامية الوطيس يخوضها التيار في الباكستان وسورية والعراق  ،تيار الجهاديالبارزة في ال

وستصل العمليات إلى حيفا ويافا  "إسرائيل"ن المرحلة الالحقة ستطال أب والصومال وصحراء سيناء مهدداً 
ن رفح إلى قصى وفلسطين من النهر الى البحر ومالمسجد األ إلىن ين قادميالجهاديوأكد أن لتحريرهما. 

 .مام المخططات األمريكية االسرائيلية في المنطقةأ منيعاً  يقف سداً وأنه  النافورة.
 21/0/2102، القدس العربي، لندن

 
 متقاعدون يتهمون الحكومة بتوطين الفلسطينيين جنراالتاألردن:  .27

اضية السياسة حّرك قادة جيش أردنيون محالون على التقاعد خالل األيام الم :تامر الصمادي -عمان 
الراكدة في البالد، عبر اتهام الحكم بتوطين الالجئين الفلسطينيين على األرض األردنية، والموافقة ضمنيًا 

الذي اقترحه وزير الخارجية األمريكي جون كيري، معتبرين أن من شأن هذا االتفاق  "اتفاق االطار"على 
 يين.إنهاء القضية الفلسطينية على حساب سكان البلد األصل

وأثار اجتماع عقده ضباط كبار متقاعدون من الجيش مساء أول من أمس في منزل الفريق أول المتقاعد 
الهادي المجالي، للبحث في مخاوف التوطين، جداًل واسعًا في المملكة التي باتت تعيش على وقع  عبد

ي بين اإلسرائيليين كيري، وما يمكن أن يتضمنه من حلول للوضع النهائ باقتراحالتسريبات الخاصة 
 والفلسطينيين على حساب األردن.

منصاعة "و "فاقدة لألهلية"قادة الجيش بيانًا ناريًا أمس أيضًا اتهموا فيه الحكومة األردنية بأنها  رأصدو 
ملتقى وطني كبير، "، وداعين إلى "محاولة تفكيك ثوابت الدولة"، منتقدين ما وصفوه بـ"لإلمالءات الخارجية

 ينطلق منتصف الشهر المقبل. "ثوابت الوطنيةلتحديد ال
 21/0/2102، الحياة، لندن

 
 بين الضفتين "المملكة العربية المتحدةيقترح " أردنيناشط سياسي  .24

ية بارزة باقتراحات جديدة ومثيرة تتعلق بمستقبل العالقة بين الشعبين الشقيقين أردنة يعمان: تقدمت شخص
تعداد بصورة وطنية وذاتية للتعامل مع استحقاقات وتداعيات يمكن ان وفلسطين داعية الى االس ردنفي األ

 يفرضها على الجميع ما يسمى بمشروع وزير الخارجية األمريكي جون كيري.
الدكتور جهاد البرغوثي وهو ناشط ومثقف سياسي وطبيب تحدث في مقترحاته المكتوبة التي وضعها بين 

قرار الفلسطيني واألردني عن رؤية وطنية شعبية ذاتية تواجه وساط اخرى في الأو  "،القدس العربي"يدي 
 التحديات المقبلة وتعيد صياغة الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي األردني والفلسطيني المشترك.

وجهة نظر البرغوثي هي توثق الجميع من عدم وجود مستقبل منفرد للشعبين األردني والفلسطيني الذين 
ساس ينطلق البرغوثي في مضمون احدة في التاريخ والجغرافيا والواقع. وعلى هذا األتصهرهما تجربة و 

البرنامج السياسي الذي يقترحه من سؤال يتعلق بمحاذير العودة لصيغة المملكة العربية المتحدة التي تمثل 
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التحديات الشعبين وتعكس واقع االمر في االساس ليس فقط بسبب التاريخ والجغرافيا ولكن ايضا بسبب 
 االقتصادية والواقع الجيوسياسي واالواصر القوية في المجتمع.

الى نظرة واقعية كما يصفها للوضع االقتصادي  استناداً  البرغوثي يقفز باقتراح الدولة العربية المتحدة مجدداً 
ن الدول ن الوضع االقتصادي للشعب األردني معقد والمساعدات مأل و في فلسطين مشيراً أسواء في األردن 

الشقيقة والصديقة بدأت تأخذ طابع االجندة السياسية وأن االقتصاد الوطني األردني الزال على الحافة 
بالمقابل  ويواجه تحديات كبيرة في المستوى المالي واالستثماري وبسبب كلفة الحاجة الملحة للطاقة.

ره األردني على عكازة المساعدات االقتصاد الفلسطيني تحت الصفر وفي حالة شلل كاملة فيما يعتمد نظي
المسيسة والحل برأي البرغوثي هو اعادة صهر الشعبين في بوتقة اقتصادية شاملة تضمن االستثمار 
االفضل للموارد وللواقع الجيوسياسي وهو أمر يتطلب كما يشدد العودة مرة اخرى للجذور فالشعب حول نهر 

 ومة التعاون االقتصادي الوطنية المقترحة.األردن واحد وال بد من مشروع سياسي يكفل منظ
 منتجاً  وعلى هذا االساس يصر البرغوثي على ان المملكة العربية المتحدة حول نهر األردن تشكل خياراً 

للشعبين يقيهما االحتماالت السلبية ال سمح هللا مع امكانية التفاهم على تفاصيل التفاصيل والتقدم برؤية 
ت الشعبين في االندماج والتوحد وتقدم للعالم برمته انموذجا للوحدة الوطنية وطنية مشتركة تحقق تطلعا

والمستقبل الواحد دون مساس بثوابت ومقدسات واستقالل الشعب الفلسطيني ودون الخوض في مشاريع 
 يمكن ان تخدم المشروع الصهيوني سواء داخل فلسطين او في األردن.

 21/0/2102، القدس العربي، لندن
 
 

 ساء للفلسطينيات المتزوجات من أردنيينأبعد مقال  األردنفي  ضجة .22
تحدث عنه وزير إعالم سابق موجة عاتية من الجدل والغضب واالستياء  "حمار"طارق الفايد: أثار  -عمان 

في اإلساءة لألردنيين من أصل فلسطيني على  "غير موفقة"في األردن، بعدما اعتبره الناقدون مشاركة 
الحكومية لرئيس مجلس إدارتها  "لرأي"اونشرت صحيفة  الحقوق المدنية ألبناء األردنيات.هامش جدل ملف 

، وتسبب بمداخالت "غريب فعال"وصفه الكاتب الصحافي محمد أبو رمان بأنه  سميح المعايطة مقاالً 
بالمئات على صفحات التواصل االجتماعي خصوصا وانه صدر من كادر سابق في اإلخوان المسلمين 

وتحدث مقال المعايطة عن المثل  ير سابق لإلعالم يدير اليوم المؤسسة الصحافية األولى في البالد.ووز 
. ولم يدل المعايطة بإشارات سياسية مباشرة، لكنه قال "سمحنا له بالحمار فمد يده إلى الخرج"الشعبي القائل 

وعرض لحيثيات تتعلق بالذين بأن ما يحصل في قصة الحمار والخرج يمكن تطبيقه على الواقع السياسي 
يديهم للخرج ويحاولون السيطرة على الحمار بعد السماح لهم بركوبه، مشيرا للضيوف الذين يعتقدون أيمدون 

ترميزات مقال الوزير السابق لإلعالم واضحة في سياق الجدل المحلي حول أبناء  أنهم أصحاب الحمار.
 ومفاجئ "سيئو البرلمان خليل عطية وصف المقال بأنه األردنيات والمكون الفلسطيني في األردن، وعض

 من كاتب كبير مثل المعايطة. "في مستواه
 21/0/2102، القدس العربي، لندن

 
 بمشروع كيري تنديدا   في عم ان السفارة األمريكية أماماعتصام  .51
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ّمان أمس، اعتصم أكثر من مائة ناشط عصر أمس أمام السفارة األمريكية في ع :غادة الشيخ -عّمان 
احتجاجا على ما اعتبروه "مشروع وزير الخارجية األمريكي جون كيري الهادف لتصفية القضية الفلسطينية 

لغاء حق عودة لالجئين الفلسطينيين". ونظم االعتصام عدد من األحزاب اليسارية والقومية األردنية  وا 
مساومة عليها. وألقى المنسق العام للتيار وحراكات شعبية، التي أكدت مؤازرتها للقضية الفلسطينية ورفض ال

خالد رمضان كلمة في االعتصام اعتبر فيها مشروع كيري بمثابة "نكبة ثانية، وأن  .القومي التقدمي م
خططه تدعو الى الوطن البديل واستهداف حق العودة". وشدد رمضان على أن "حق العودة ال يمكن التفريط 

مشروع كيري الذي يتم تزامنا مع انشغال دول عربية مركزية مثل مصر به"، داعيا الى "عدم االستهانة ب
 بأزماتها الداخلية".

 21/0/2102، الغد، عم ان
 

طالق صواريخ باتجاه و  "القاعدةـ"باالنتماء ل شخصا   02العسكري يدعي على  القضاء :لبنان .50  "إسرائيل"ا 
أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الرسمية اللبنانية،  "الوكالة الوطنية لإلعالم"بيروت: ذكرت 

آخرين في جرم االنتماء إلى تنظيم  القاضي صقر صقر، ادعى على جمال دفتردار واثني عشر شخصاً 
المرتبطتين بتنظيم القاعدة، بقصد القيام  "زياد الجراح"وكتائب  "كتائب عبد هللا عزام"إرهابي مسلح، هو 

يبهم ونقلهم إلى خارج لبنان، إضافة إلى تزوير أوراق ثبوتية وهويات بأعمال إرهابية، وتجنيده أشخاصا وتدر 
طالق صو  عقوبات والمادتين  071و 117ريخ على إسرائيل وحيازة أسلحة ومتفجرات، استنادا إلى المواد اوا 

 أسلحة. 59و 11/1/1274من قانون  7و 7
 21/0/2102، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"مع  "التطبيع"قالتها من الحكومة الجديدة بعد اتهامها بـالتونسية تقد م است السياحةوزيرة  .22

)يو بي اي(: قّدمت آمال كربول، وزيرة السياحة في الحكومة التونسية الجديدة برئاسة مهدي  - تونس
 جمعة، استقالتها من الحكومة قبل أن تُباشر مهامها، وذلك بعد اتهامها بـ)التطبيع مع إسرائيل(.

ربول، وزيرة السياحة في الحكومة التونسية الجديدة، مباشرة بعد أن أّدت اليمين أمام الرئيس وقالت آمال ك
سديد النظر في "التونسي المؤقت منصف المرزوقي األربعاء، إنها قّدمت لرئيس الحكومة استقالتها وله 

 ."قبولها أو رفضها
)فايسبوك(، رئيس الحكومة التونسية  ياالجتماعودعت في تغريدة نشرتها في صفحتها على شبكة التواصل  

التي ُوّجهت إليها بالتعامل مع الكيان  االتهاماتإذا ثبت أن  استقالتهاقبول "الجديد مهدي جمعة، إلى 
 ."الصهيوني صحيحة

التطبيع "للوزيرة الجديدة بـ اتهاماتاألربعاء،  -وكان عدد من نواب المجلس التأسيسي قد وجهوا ليلة الثالثاء 
التخّلص "، ودعوا رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى 3112باعتبارها زارت إسرائيل في العام  "رائيلمع إس
 ."منها

في إحراج مهدي جمعة، الذي اجتمع مع وزيرته الجديدة، ثم دافع عنها بالقول  االتهاماتوتسّببت هذه 
مشاركتها في برنامج  في إطار 3112تحدثت مع وزيرة السياحة، وقد تحولت بالفعل إلى إسرائيل سنة "

تكوين تابع لألمم المتحدة لفائدة شباب فلسطينيين، وقد بقيت يومًا واحدًا في إسرائيل وتعّرضت لتحقيقات 
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ساعات بمطار تل أبيب ألنها عربية مسلمة، كما أنها رفضت مواصلة برنامج التكوين لهذا  2دامت 
ن كان لفائدة فلسطينيين  ."السبب، حتى وا 

اع، فإن العديد من نواب المجلس التأسيسي أعربوا عن رفضهم لهذه الوزيرة، حتى أن أحدهم ورغم هذا الدف
.. إذا ثبت أنك زرت إسرائيل، فما عليك سوى أن تحملي "لم يتردد في مخاطبة الوزيرة الجديدة بالقول 

 ."أغراضك ومغادرة هذه الحكومة
 03/9/2394القدس العربي، لندن، 

 
 تنفتح على حكومة رام هللا بعد تراجع عالقتها مع حماس إيران": العربي"القدس  .20

وليد عوض: تسير القيادة الفلسطينية نحو االنفتاح أكثر على إيران التي  - وكاالت - رام هللا -عواصم 
، 3112كانت الداعم األساسي في السابق لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 

اتج عن سحب طهران ثقتها بالحركة اإلسالمية من خالل وقف تمويلها وعدم وذلك بهدف ملء الفراغ الن
 استقبال مسؤوليها جراء رفضها دعم النظام السوري.

وفيما دخلت عالقة إيران مع حماس في حالة برودة شديدة وخاصة عقب رفض طهران قبل شهور استقبال 
م المالي عن الحركة عقب انسحابها من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، إلى جانب وقف الدع

سوريا ورفضها المشاركة في الدفاع عن النظام السوري، شرعت طهران وحركة فتح ببناء خيوط تواصل 
جديدة ما بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة، حيث أوفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اللواء جبريل 

 رسالة للرئيس حسن روحاني، شارحا فيها األوضاع الرجوب مبعوثا عنه الثالثاء إلى طهران حامال
 الفلسطينية على المستويين الداخلي، والتفاوضي مع إسرائيل برعاية أمريكية.

أمس األربعاء بأن زيارة اللواء جبريل الرجوب عضو  "القدس العربي"وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
اإليرانيين هي نتيجة اتصاالت مكثفة جرت مؤخرا  المسئولينباللجنة المركزية لفتح لطهران الثالثاء واجتماعه 

في إطار االنفتاح اإليراني على المنطقة وزيارة وزير الخارجية اإليراني لدول المنطقة، وخاصة لبنان 
أن طهران تعتزم توجيه دعوة رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة طهران في  إلىواألردن، مشيرة 
 عالقات الفلسطينية اإليرانية.إطار تعزيز ال

، مشيرا إلى "إن ظريف أكد استعداد بالده لدعم السلطة وحركة فتح بشكل خاص"وقالت مصادر في طهران 
العالقات التاريخية التي كانت تربط مؤسس الجمهورية اإلسالمية اإلمام الخميني الراحل بالزعيم الفلسطيني 

 الراحل ياسر عرفات.
 03/9/2394، القدس العربي، لندن

 
 فلسطينيين منذ بدء العام  اعتداء شن ه مستوطنون يهود ضد   ثالثونلحقوق اإلنسان:  العربيةالمنظمة  .24

حّذرت "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان" في بريطانيا، من تصاعد انتهاكات : قدس برس -لندن 
 المحتلة. المستوطنين اليهود بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في األراضي

(، أنها رصدت تصاعدًا ملحوظًا في حجم 35/2األربعاء ) -وذكرت المنظمة في تقرير تلقته "قدس برس" 
انتهاكًا مختلفًا من قبل  31اعتداءات المستوطنين اليهود منذ مطلع العام الجاري، موضحًة أنه تم تسجيل 

فلسطينية قريبة من المستوطنات  جموع المستوطنين تضّمنت االعتداء على منازل ومركبات وممتلكات
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والبؤر اليهودية، باإلضافة إلى خط الشعارات العنصرية المعادية للعرب واالعتداء على مزارعين وتخريب 
فساد المحاصيل الزراعية ومنعهم من التوجه إلى أماكن عملهم.  أراضيهم وا 

يناير الجاري مدن نابلس  /وبحسب التقرير، فقد شملت اعتداءات المستوطنين خالل شهر كانون ثاني
وسلفيت والخليل شمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبها، كما تضّمنت إحراق مسجد في سلفيت وكتابة 
شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين على جدرانه، وكذلك اقتحام مجموعة من المستوطنين لمنطقة قبر يوسف 

 .في مدينة نابلس ومحاولتهم أداء طقوس تلمودية في المكان
 21/9/2394قدس برس، 

 
 عاصمة للدولة الفلسطينية "القدس"شرقي " المرتقبة تقر بأن اإلطار"اتفاقية : تايمز" نيويورك" .22

األناضول: قالت صحيفة إسرائيلية، إن وزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري،  - القدس المحتلة
بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والتي تعتبر سيكشف خالل األيام المقبلة عن فحوى اتفاقية اإلطار الخاصة 

 القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، كما تنص على يهودية الدولة العبرية.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن المحلل السياسي في صحيفة نيويورك تايمز، توماس فريدمان، قوله إن وثيقة 

مع تبادل  2522ى أساس حدود عام من الضفة الغربية عل إسرائيلاإلطار األمريكية، تتضمن انسحاب 
مقابل أن يأخذ الجانب الفلسطيني مقابلها  اإلسرائيليةلألراضي، وبقاء التجمعات االستيطانية تحت السيطرة 

كما تحوي الوثيقة اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية مقابل  .2591أراض داخل حدود 
 ، بحسب الصحيفة."ية لليهوددولة قوم"االعتراف الفلسطيني، بإسرائيل 

وحول قضية الالجئين لم يوضح فريدمان طبيعة الحل، لكن الوثيقة لم تشر إلى عودتهم، إلى داخل أراضي 
سرائيليةونقل فريدمان عن مصادر أمريكية  .2591 مطلعة على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني  وا 

 إسرائيلسيقدم للرئيس الفلسطيني أبو مازن ورئيس وزراء واإلسرائيلي، قولها إن اتفاق اإلطار بهذه الصيغة 
 للمفاوضات بين الجانبين. األساسفي وقت قريب ) لم تحدده(، وسيكون بمثابة 

 03/9/2394القدس العربي، لندن، 
 
ر إغالق مكتبها في مدينة قلقيلية الدولي األحمرالصليب  بعثة .25  تقر 

ثة منظمة "الصليب األحمر" الدولية قّررت إغالق مكتبها في ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن بع: قلقيلية
 مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتبارًا من نهاية شهر آذار )مارس( المقبل.

(، أن لقاًء عقد مع رئيس بعثة 35/2وأوضح نادي "األسير الفلسطيني" في بيان تلقته "قدس برس" األربعاء )
لضفة الغربية المحتلة بحضور وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة "الصليب األحمر" في ا

الفلسطينية برام هللا عيسى قراقع، تضّمن تأكيد رئيس البعثة قرار الجمعية العمومية لـ"الصليب األحمر" 
بإغالق مكتبها في مدينة قلقيلية، مع اإلبقاء على الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين من خالل 

 لتواصل مع مكتبها في مدينة نابلس.ا
 21/9/2394قدس برس، 

 
 إعالم الواليات المتحدة وأوروبا يرتدي كوفية فلسطينية يثير غضب أوباماشقيق صورة ل .27
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ظهرت صورة لمالك أبونجو أوباما، األج األكبر غير الشقيق للرئيس األميركي، وهو : كمال قبيسي -لندن 
من عنقه، بحسب الصورة المنشورة، لتتدلى إلى صدره ممهورة برسم  يضع الكوفية الفلسطينية، والتفت

ننا  لخارطة فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، مع آخر للمسجد األقصى وسط عبارتي "القدس لنا.. وا 
 عائدون" وأثارت الحفيظة على أخيه غير الشقيق باراك أوباما.

غضبا من الصورة واستغلتها ضد أوباما نفسه، بحسب ما وسائل إعالم أميركية وغيرها في أوروبا انتفضت 
الذي استعان بالفلسطيني المقيم  American Thinker طالعت "العربية.نت" في أحدها، وهو موقع صحيفة

بأميركا، وليد شعيبات، ليترجم له الممهور بالعربية على الوشاح، ففسرها الموقع بما أوحته ترجمة شعيبات 
وقع لمؤسسة تحمل اسمه على اإلنترنت بأنه "فلسطيني ومواطن أميركي مسلم الذي يصف نفسه في م
 إرهابي سابق" كما يقول.

بمؤتمر إسالمي في مدينة صنعاء باليمن. لكن يبدو أن  1313والصورة قديمة، وهي لمالك حين شارك في 
لرئيس غير الشقيق، مالك، نشرها حديثا في موقع على اإلنترنت لمؤسسة قام بتأسيسها وتحمل اسم أخيه ا

وتعّرف عن نفسها بأنها "غير ربحية" وتقبل التبرعات، طبقا لما قرأت "العربية.نت" في موقعها الذي تجولت 
 فيه.

02/1/0214، العربية نت، دبي  

 
 بسبب سوء التعليم مليار دوالر تذهب هدرا   921 :اليونسكو .22

مليار دوالر( سدى في  235بتدائي )أي يذهب عشر النفقات العالمية المخصصة للتعليم اال (:ب ف أ)
تعليم سيء النوعية، بحسب ما كشفت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في تقرير لها 

 طالبت فيه بتعيين "مدرسين أفضل" للتالميذ الذين هم بأشد الحاجة إليهم.
تقرير الرصد العالمي لتوفير التعليم للجميع "ما وتساءلت بولين روز القيمة على النسخة الحادية عشرة من 

النفع من التعليم إذا كان التالميذ يمضون سنوات في المدرسة ويتخرجون منها من دون اكتساب المهارات 
 الالزمة؟"

وكتبت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو في مقدمة التقرير أن "هذه النسخة تبين بوضوح أننا لن نتمكن 
على ستة 3121بلدا كان قد اتفق في داكار سنة  229قيق أهدافنا في أقل من سنتين"، علما أن من تح

 .3129أهداف خاصة بالتعليم ينبغي تحقيقها بحلول العام 
وجاء في التقرير أنه "خالل السنوات العشر الماضية، ظل األشخاص المنتمون للفئات األكثر تهميشا 

 فت األوان بعد لتحسين الوضع".يحرمون من فرص التعليم... ولم ي
مليون طفل في أنحاء العالم أجمع "ال يتعلمون األساسيات". وفي العام  391وكشفت الدراسة أن نحو 

 مليون طفل خارج المدارس، نصفهم في البلدان التي تدور فيها نزاعات. 92، كان 3122
رير الذي دعا "الحكومات إلى تدريب وبغية تحسين الوضع، ال بد من اللجوء إلى مدرسين كفء، بحسب التق

يفاد أحسنهم إلى التالميذ الذين هم بأشد الحاجة إليهم".  المدرسين وا 
تقان المناهج  وينبغي في هذا اإلطار تدريب المدرسين تدريبا أوليا "يوفق بين الدراية بالمواد المدرسة وا 

 ألطفال المحرومين".التعليمية... فضال عن تدريبهم تدريبا متواصال على سبل مساعدة ا
 03/9/2394الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "إسرائيل"ال تسويات مع  .21
 فايز رشيد
نما تثبته الوقائع واألحداث  يوما بعد يوم تتأكد مقولة: إن ال تسوية مع إسرائيل. هذا ما ال نقوله نحن فقط، وا 

كافة الشروط اإلسرائيلية، فإن  وما يجري حاليا على األرض. فحتى لو قامت السلطة الفلسطينية بتنفيذ
إسرائيل ستخترع شروطًا جديدة أخرى من النوع التعجيزي حتى تعّطل قيام دولة فلسطينية. لقد سبق لرابين 
أن تمنى أن يصحو ذات يوم ويكون البحر قد ابتلع غزة! لسان حال نتنياهو يقول: "لو أن الفلسطينيين 

تكون للفلسطينيين دولة حتى لو كانت عبارة عن حكم ذاتي، ليس يختفون من الدنيا". إسرائيل ال تريد أن 
إاّل. ال تريد أن يقوم لهم كيان، فكيف بدولة؟! لدى إسرائيل حساسية مرضية من الفلسطينيين ومن دولتهم 
العتيدة، لذلك فهي اخترعت مجموعة من الشروط الصعبة لتعطيل قيام مثل هكذا دولة. إسرائيل ترى في 

سطينية حتى لو منزوعة السيادة والصالحيات، نقيضًا لها وعاماًل أساسيًا سيلعب دورًا في قيام دولة فل
 إنهائها.

من أجل ذلك: ضّمت القدس وأسمتها "العاصمة الموحدة واألبدية إلسرائيل"، وهي ترفض حق العودة رفضًا 
اقترح كلينتون ذلك من قبل، قاطعًا، حتى إرجاع بعضهم على قاعدة "لم شمل العائالت" ترفضه إسرائيل. لقد 

االقتراح تبناه كيري في إحدى جوالته األخيرة لكن تل أبيب رفضته. من أجل ذلك، اقترحت مبادلة أراضي 
، بأراٍض فلسطينية تحوي تجمعات استيطانية كبيرة. هي سلفًا تدرك أن الفلسطينيين 42المثلث في منطقة 

سطينية لن تقبل هذا االقتراح وال بأي حال من األحوال. في قرى المثلث سيرفضون ذلك، وأن السلطة الفل
من الفلسطينيين العرب. إسرائيل طرحت بداية ضم  42ألنه سوف يكون إذنا لبداية ترانسفير لسكان منطقة 

ثالثة تجمعات استيطانية كبيرة في الضفة الغربية. منذ يومين فقط أضاف الكيان تجمعًا استيطانيًا جديدًا في 
هللا ويضم ثالث مستوطنات، هي: بيت إيل، بساغون، وعوفر، ووفقًا إلذاعة الجيش اإلسرائيلي،  منطقة رام

 433فإن نتنياهو أبلغ جون كيري مؤخرًا بهذا االشتراط. التجمعات االستيطانية األربعة تضم ما ينوف على 
 ألف مستوطن.

رط جديد وضعته وهو تواجد عسكري من أجل منع قيام دولة فلسطينية منعًا شاماًل، تصر إسرائيل على ش
إسرائيلي في منطقة الغور على الحدود بين األردن والضفة الغربية. إسرائيل رفضت تواجد قوات أمريكية أو 
دولية )مثلما اقترح كيري( وأصّرت وتّصر على تواجد الجيش اإلسرائيلي في هذه المنطقة، األمر الذي يعني 

ية متى رأت ذلك ضروريًا. ال نكتب خيااًل، فقد سبق لشارون أن أعاد دخول هذه القوات األراضي الفلسطين
! ستمتلك إسرائيل أدنى سبب )إذا ما قبلت السلطة بهذا األمر( إلعادة 1331اجتياح الضفة الغربية في عام 

 احتالل األراضي الفلسطينية )مع أنها عمليًا محتلة إذا ما تواجدت القوات اإلسرائيلية في غور األردن(،
 بالمعنى الفعلي أنه إذا خرجت قوات االحتالل من الباب فلسوف تعود من الشباك.

إسرائيل حددت شرطًا جديدًا إلجراء التسوية مع الفلسطينيين والعرب، يتمثل في ضرورة اعتراف الطرفين 
ير آخر لكافة "بيهودية دولة إسرائيل"، األمر الذي يعني موافقة فلسطينية وعربية على إجراء إسرائيل لترانسف

، واالعتراف يعني أيضا صحة األساطير التضليلية اإلسرائيلية من أن "فلسطين هي 42أهلنا في منطقة 
األرض التاريخية لليهود" و"شعب بال أرض األرض بال شعب" وغيرها من األكاذيب واالفتراءات. والذي 

ر لألرض الفلسطينية، وأنها ال تمت يعني أيضًا االعتراف الفلسطيني والعربي بالتاريخ الصهيوني المزو 
 للعروبة واإلسالم في أي شيء.
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وبداية على إمكانية إجراء تسفير وتهجير جديدين للفلسطينيين، تقترح إسرائيل ضم منطقة المثلث إلى 
 المناطق الفلسطينية )وليس إلى الدولة الفلسطينية والفرق كبير بين التعبيرين(!

دولة فلسطينية يحاول المشّرعون اإلسرائيليون، تحصين عدم تطرق من أجل قطع كل إمكانية لقيام 
المفاوضات إلى موضوعي القدس والالجئين، بسن القوانين التي تحظر على رئيس الحكومة وأي حكومة 
قادمة وأي وفود إسرائيلية مفاوضة، أن تبحث في أي من هذين الموضوعين على طاولة المفاوضات، إال 

 المتطرفين،وألن الميزان السياسي في إسرائيل يتوجه بتسارع كبير نحو زيادة أعداد  بموافقة من الكنيست،
فمن االستحالة بمكان على أي كنيست جديد في إسرائيل الموافقة على بحث هذين الموضوعين على طاولة 

في شهر نوفمبر، ولذلك فإن  1918المفاوضات. من قبل قامت إسرائيل بضم مدينة القدس في عام 
ذا ما جرى سّن هذه موض وع القدس ال تقبل إسرائيل بطرحه على بساط البحث. ربما في المستقبل القريب وا 

القوانين في الكنيست سيصار إلى إحالتها على استفتاء شعبي يجعل من االستحالة أيضًا مفاوضة إسرائيل 
 بعدها على أّي من النقاط هذه.

إلسرائيلي له. هذا الرفض يتعزز يومًا بعد يوم. كما أنه بالمعنى الفعلي: سقط خيار الدولتين بالرفض ا
"بيهودية دولتها"، تقطع إسرائيل الطريق على حل الدولة الديمقراطية الواحدة أو الدولة ثنائية القومية مثلما 

 يتصور وينادي البعض.
نما اعتمادًا على وقائع كثيرة قلناها, و  أخرى تجعل من نقول: سقط حل الدولتين ليس بطريقة عفوية، وا 

المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة ومتكاملة، فاالستيطان ومصادرة األراضي الفلسطينية بسبب من 
األمن اإلسرائيلي )مثلما تتذرع إسرائيل( قضيا على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية، مثلما يقولون 

فلسطينية والعربية بهذا الحل، هي مطلب تجاوزه الواقع، ويصفونها "قابلة للحياة". يبقى القول: إن المناداة ال
أي أنه أصبح من الخيال أو مجرد وهم ليس إال، فالمطالبة ال تعدو كونها هروبا إلى األمام وفرارًا من 

أخرى بالضرورة تعتمد على مجابهة إسرائيل، فال تسويات ستتم  استراتيجيةاستحقاقات الواقع، الذي يفرض 
 معها.

 02/1/0214، لدوحةالشرق، ا
 

 "سرائيلإيهودية "نتنياهو بالتأكيد على  يسترضيوباما أ .62
 عبد الباري عطوان

معا في سورية.. ويسترضي نتنياهو بالتأكيد على  "الجماعات الجهادية"و "النظام"يعلن الحرب على  أوباما
 .. موقف مخجل من رئيس عانى من التمييز العنصري"يهودية اسرائيل"

المريكي باراك اوباما بدقة غير مسبوقة سياسة حكومته الخارجية في الفترة المقبلة، وكان من حدد الرئيس ا
 إيرانالطبيعي ان تحتل قضايا الشرق االوسط مكانة بارزة في خطابه السنوي )حال االتحاد(، خاصة 

 ."القاعدة"وسورية وافغانستان وتنظيم 
 نا تحليل هذا الخطاب بطريقة موضوعية.ارد إذاهناك عدة نقاط اساسية يجب التوقف عندها 

يصوت عليه الكونغرس خالل فترة اجراء  إيران*اوال: هدد بتعطيل اي قانون يفرض عقوبات جديدة على 
المفاوضات الدولية، وهذا يشكل تحديا مباشرا السرائيل التي تريد فرض هذه العقوبات الفشال المفاوضات 

 ى حول برنامجها النووي.والدول الست العظم إيرانالجارية بين 
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وقال ان واشنطن ستعمل مع  "االرهابية"انه سيدعم المعارضة التي ترفض اهداف التنظيمات  أكد*ثانيا: 
وهذا يعني انه يريد  "من اجل مستقبل خال من الديكتاتورية واالرهاب والخوف في سورية"المجتمع الدولي 

 سورية بدون نظام االسد والجماعات الجهادية معا.
في محاولة الرضاء  "ان اسرائيل دولة يهودية تعرف ان امريكا تقف الى جانبها"*ثالثا: التشديد مجددا على 

اللوبي اليهودي المسيطر على الكونغرس، وحرمان بنيامين نتنياهو من اي ذريعة يمكن ان يوظفها ضده، 
 اي اوباما، في الكونغرس.

*** 
على وشك اكمال انسحاب قواته من افغانستان في نهاية هذا العام، الرئيس اوباما الذي انسحب من العراق، و 

يعني انهيار االتفاق النووي االخير الذي جنب  إيرانيدرك جيدا ان فرض الكونغرس عقوبات جديدة على 
المنطقة والعالم حربا عالمية ثالثة، فقد حذرت ايران علنا، وبحزم ان فرض اي عقوبات جديدة يعني عدم 

 هذا االتفاق، والعودة الى المربع االول.التزامها ب
على جبهتين، االولى جبهة طموحاتها النووية، اي وقف اعمال التخصيب واستمرار  إيراناوباما يريد تحييد 

المفاوضات حتى نهاية واليته الثانية، بحيث ينقل االزمة لمن سيأتي بعده، والجبهة الثانية هي الحرب على 
تمثله جبهتا النصرة والدولة االسالمية في العراق والشام وبعض االلوية االخرى الذي  "االسالم الجهادي"

 ."القاعدة"التي تتبنى ايديولوجية تنظيم 
طالبت في بيان رسمي مشترك مع تركيا ضرورة انسحاب جميع القوات االجنبية في سورية ومحاربة  إيران

 طلقاته هذه بطريقة مباشرة او غير مباشرة.االرهاب، وهذه رسالة توجهها الى الرئيس اوباما تؤيد من
النظام "وزارة الخارجية السورية كانت االسرع واالكثر قلقا من هذا التوجه االمريكي الجديد، اي التخلص من 

معا، عندما اصدرت بيانا اتهمت فيه كل من امريكا والمملكة العربية  "الجماعات الجهادية"و "الديكتاتوري
? االولى باالعالن 1افشال الحل السياسي لنسف مؤتمر جنيف"او مجتمعتين، بمحاولة السعودية، منفردتين 
مبادرة لوقف القتال بين المجموعات "والثانية )السعودية( برعايتها  "المعارضة المعتدلة"عن عزمها تسليح 

ولة االسالمية الد"، وقالت، اي الخارجية السورية، ان هذه المجموعات تضم "االرهابية االسالمية المسلحة
 وغيرها. "جبهة النصرة"و "جيش المجاهدين"و "الجبهة االسالمية"و "في العراق والشام

االدارة االمريكية، وحليفتها السعودية، اي هل سيكون التخلص من  "سلم اولويات"السؤال هو حول 
 الجماعات الجهادية اوال، والنظام السوري ثانيا، ام العكس؟

طاب اوباما، والوساطة السعودية لتوحيد الفصائل االسالمية المقاتلة على االرض، من الواضح ومن خالل خ
وانهاء الخالفات فيما بينها، للتركيز على الهدف المشترك، اي النظام، يؤكد ان االولوية اآلن للقضاء بداية 

مريكي والدول على الدولة االسالمية في العراق والشام االكثر قوة على االرض، وبما يطمئن الرئيس اال
الغربية االخرى، ثم يتم التركيز بعد ذلك على النظام، وهذا ما يفسر في اعتقادنا المرونة المفاجئة التي ابداها 
الوفد الرسمي السوري في مفاوضات جنيف من حيث القبول ببحث تشكيل حكومة انتقالية تطبيقا لقرارات 

مثل وقف اطالق النار وتبادل السجناء وايصال مواد ، ولكن بعد االنتهاء من القضايا السهلة "1جنيف "
 االغاثة للمحاصرين.

*** 
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افريقي المريكا، على يهودية دولة اسرائيل  أصلويظل لزاما علينا ان نعتبر اصرار اوباما اول رئيس من 
امرا معيبا، وغير مقبول من شخص منه عانى واسرته، من المكارثية والتمييز العنصري في طفولته 

 هقته.ومرا 
اوباما يهين، بمثل هذا الموقف المخجل كل المناضلين السود الذين ضحوا بحياتهم، سواء قتال او سحبا، من 
اجل االنتصار البناء جدلتهم والغاء كل قوانين التمييز العنصري البشع، وعلى رأس هؤالء الداعية االمريكي 

 مارتن لوثر كينغ ومالكوم اكس والقائمة طويلة.
لة اكثر عنصرية من النظام الجنوب افريقي االبيض، وتريد الحصول على شرعية لعنصريتها هذه اسرائيل دو 

من الدولة االكبر عالميا، وبما يؤدي الى فرضها على الشعب الفلسطيني والعالم من قبلها بعد ذلك ومن 
 المؤسف ان اوباما ووزير خارجيته جون كيري يحققان لها هذا الطلب.

ريد تطبيق سياسات الرئيس بوش ولكن بالدبلوماسية، وليس من خالل الصواريخ والقاذفات الرئيس اوباما، ي
العمالقة وحامالت الطائرات، اي نزع االسلحة الكيماوية السورية، ومنع تطور البرنامج النووي االيراني 

 عيمة عليها.لدرجة انتاج اسلحة ذرية، وابقاء اسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة، وفرضها ز 
 هل سينجح في مخططه هذا؟ لم ال طالما ان الوضع العربي وصل الى قاع السوء وذروة االنهيار.

 02/1/0214، رأي اليوم، لندن
 

 "إسرائيل"قوى اليمين في  حضورتعاظم  .61
 علي بدوان
ل ُيمكن للمراقب للوضع الداخلي اإلسرائيلي تدسجيل مالحظات جوهرية تلخص التحوالت الجارية داخ

مجموعة األحزاب اإلسرائيلية بتالوينها المختلفة خالل العامين الُمنصرمين، وعلى األخص منذ االنتخابات 
 التاسع عشر والتي أجريت قبل عام. "الكنيست"التشريعية لـ 

إسرائيل بيتنا( حافظ على حضوره وتماسكه في المجتمع  -فعلى رغم كل التقديرات، فإن تحالف )الليكود 
السابق، حيث عاد  "الكنيست"ي، حيث ال يزال القوة األولى، لكنه بات أضعف مما كان عليه في اإلسرائيل

مقعدًا في  01بعدد أقل من المقاعد التي كان قد حاز عليها في االنتخابات الماضية، مع حصوله على 
قق نتيجة غير بزعامة يائير البيد، الذي ح "يوجد مستقبل"الدورة االنتخابية األخيرة. فيما صعد حزب 

متوقعة، وهذه هي المفاجأة الحقيقية الكبرى في مسار الحياة الحزبية اإلسرائيلية، حيث بات الحزب األخير 
مقعدًا، ليحلد بذلك محل حزب العمل، وهو الحزب التاريخي المؤسس للدولة العبرية الذي  19يحظى بـ 

 مقعدًا. 12تراجع إلى المكان الثالث بحصوله على 
مقعدًا  01مقعدًا هي:  11على  "الحريديم"ظى كتل اليمين بشقيه التوراتي والقومي العقائدي وأحزاب واآلن تح

 "البيت اليهودي"لحزب  11الديني الشرقي )سفارديم( +  "شاس"لحزب  11لقائمة )الليكود/إسرائيل بيتنا( + 
 ."يهدوت هتوراه"مقاعد لحزب  8+ 

مقاعد لحزب  1مقعدًا كانت كما يلي:  41اليسار فقد حصدت أما أحزاب يمين الوسط + يسار الوسط + 
يوجد "مقعدًا لحزب  19مقعدًا لحزب العمل +  12+  "كاديما"برئاسة تسيبي ليفني، مقعدان لحزب  "الحركة"

 برئاسة مائير لبيد. "مستقبل
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 "ميرتس"مقاعد لـ  1ي: مقعدًا كانت كالتال 18اليسارية ومعها القوائم العربية على  "ميرتس"بينما تحظى كتلة 
للقوائم العربية منها أربعة مقاعد للقائمة العربية الموحدة، وأربعة مقاعد للجبهة الديموقراطية للسالم  11+ 

 والمساواة، وثالثة مقاعد للتجمع الوطني الديموقراطي.
 19تضم اآلن  وفي الوضع الراهن، يالحظ تراجع حجم الكتل الحزبية واالئتالفية بشكل عام، فأكبر كتلة

، فيما كانت األحزاب الكبرى في العقود الماضية تدحُصُد "الكنيست"هم عدد أعضاء  113نائبًا من أصل 
أيام الصعود الكبير لحزب العمل ومن بعده الليكود، سليل  "الكنيست"في المئة من مقاعد  13أكثر من 

 الموغل في يمينيته. "حيروت"حزب 
سطينية، فقد راوحت األمور مكانها، بل تراجع الوضع العام للعرب من خالل أما بالنسبة إلى الحالة الفل

مقعدًا، أي أقل بمقعد واحد عن الدورة الماضية، وذلك نتيجة تشتت القوائم العربية،  11حصولهم على 
وعزوف نسبة ال بأس بها عن المشاركة في العملية االنتخابية، يضاف إلى ذلك أن بعض الناخبين العرب 

وحزب العمل، وحتى حزب  "ميرتس"أصواتهم لمصلحة بعض األحزاب المحسوبة على اليسار، كحركة  صبوا
 الليكود، وهو أمر مؤسف جدًا بكل المقاييس.

وعليه، إن الجمهور اإلسرائيلي ُمنحاز بنسبة عالية، وهو ما تؤكده نتائج استطالعات الرأي األخيرة لمصلحة 
كما كان وما زال ينادي  "األرض أهم السالم"ما يعكس تفضياًل لنهج  معسكر اليمين ولو بفارق بسيط، وهو

 صقور إسرائيل بمختلف اصطفافاتهم الحزبية.
، وحزب "الليكود"ومع هذا، فإن التشكيلة الوزارية الحالية في الدولة العبرية تشكيلة توافقية، وعمادها أحزاب: 

العامة لها صبغة يمينية بكل ما للكلمة من معنى،  ... لكن الصبغة"البيت اليهودي"، وحزب "يوجد مستقبل"
 في صفوفها. "الحريديم"على رغم من أنها ال تضم أيًا من أحزاب 

بالنتيجة، نحن أمام مجتمع يتميز بازدياد ميول التطرف وذلك في سياق التراكمات النوعية. فقد جاء أواًل في 
اليمين واليمين المتطرف ومجموعات سياقات متواصلة من سياسات الصقور التي تستقطب جمهور 

 المستوطنين، وتزيد شهيتهم لتحقيق المزيد من المكاسب على حساب الطرف العربي والفلسطيني.
بما في  "اليسار العمالي"كما جاء ثانيًا، في سياق التشققات الحزبية التي أصابت صفوف قوى ما يسمى 

لعبرية، كما في صفوف أحزاب الوسط كحزب ذلك في صفوف حزب العمل وهو الحزب المؤسس للدولة ا
)حداش( التي يقودها الحزب  "الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة"، فضاًل عن تراجع دور ائتالف "كاديما"

كما جاء ثالثًا  وهو حزب مختلط )عربي يهودي( لكن بغالبية عربية. "راكاح"الشيوعي المعروف باسم حزب 
البينغ بونغ "م أحزاب المركز واليسار، أمام ما أسماه أحد المعلقين اإلسرائيليين بفعل التخبط الواسع في عمو 

. وعليه فهناك احتماالت مفتوحة لتوالد تشكيالت حزبية جديدة، وانسحاب أعضاء من "الليكودي الليبرماني
الجنرال قوائم أحزابهم وانضمامهم ألحزاب مغايرة، وتردد قوى سياسية في خوض االنتخابات ومنها حزب 

 إيهود باراك.
كما جاء رابعًا على خلفية تراجع الموقف العربي الرسمي، ومراوحته تحت سقف العمل اللفظي الدعاوي 
والتنديدي. إن هذا الموقف العربي المتهافت على المستوى الرسمي يساعد بشكل كبير على إدامة سياسة 

 وى اليمين ويفتح شهيتها أكثر.الغطرسة اإلسرائيلية ولغة خطاب القوة، ويعزز من حضور ق
كما جاء خامسًا بفعل الموقف األميركي واألوروبي الغربي الذي يساير إسرائيل ويغطي على سياساتها 
الدموية في األراضي المحتلة، ويبرر أفعالها القمعية اليومية، ويدصُمُت على أفعالها المخالفة للقانون الدولي 
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من، كاستمرار عمليات نهب األرض وتهويدها وابتالعها، اللهم سوى ولقرارات األمم المتحدة ومجلس األ
 إصدار بيانات ال تحمل قيمة الحبر والورق الذي كتبت عليه.

 02/1/0214، الحياة، لندن
 

 والثمن مالسال .60
 غيورا آيالند

لحجة التي تبين لماذا من الصواب التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين، ا’ المعتادة‘أضيف الى االسباب ‘
االقتصادية في المدة االخيرة. فبحسب هذه الحجة اذا لم نتوصل الى اتفاق في الوقت القريب فان 

 المقاطعات االقتصادية معنا ستقوى وتنشأ هنا ازمة اقتصادية شديدة.
لكننا اذا توصلنا الى اتفاق فان الفائدة االقتصادية ستكون عظيمة، فنفقات االمن ستقل، وتستطيع اسرائيل 

 ’تتاجر مع العالم العربي كله وهكذا سنتمتع بنماء حقيقي. أن
ال أستهين بخطر مقاطعة اقتصادية، لكن يجب علينا كي نحلل الوضع أن نحل الموضوع الى عناصره 
وهي: سبب الدعوة الى المقاطعة، والفائدة االقتصادية المتوقعة من اتفاق مع الفلسطينيين والكلفة االقتصادية 

 لهذا االتفاق.
ال شك في أن العالم الغربي يعتقد أن الواقع الذي يكون فيه شعب ما يحكم شعبا آخر هو ظاهرة غير 

وهو ’. من صاحب الحق’و’ من بدأ‘مقبولة في القرن الواحد والعشرين. وأصبح العالم أقل تأثرا بقضايا مثل 
دول العالم أنه يوجد منطق يرى أنه يوجد وضع غير مرغوب فيه ولهذا يجب تغييره. والى ذلك تدرك اكثر 

ايضا في الدعاوى االسرائيلية ولهذا من الصواب حل الصراع باتفاق يأخذ في الحسبان ايضا مصالحنا. لكن 
مع هذا الفهم يوجد شيء ال يقبله العالم وهو نشاط اسرائيل االستيطاني من طرف واحد ألن أكثر دول العالم 

يناقض االستعداد الجراء تفاوض مع نية صادقة. وهي  ترى أن إقرار حقائق بعد حقائق على االرض
 تغضب لذلك وتنشأ المبادرات الى المقاطعة معنا.

والعنصر الثاني هو الفائدة االقتصادية التي ستنشأ من اتفاق سالم مع الفلسطينيين. إن هذه الفائدة أقل كثيرا 
ة العربية )أو المبادرة السعودية( تتحدث مما يعدون به. ولنذكر فقط حقيقة صغيرة واحدة. إن مبادرة الجامع

أي من هضبة الجوالن ايضا. وبعبارة ’ االراضي المحتلة‘عن تطبيع مع اسرائيل اذا انسحبت فقط من جميع 
اخرى فان االتفاق مع الفلسطينيين فقط لن ُيحدث أي تغيير صوري أو عملي. ويحسن أن نتذكر أن اتفاقي 

وهنا نصل  ا بالكثير وأسهما اسهاما قليال جدا في التجارة بين الدول.السالم مع االردن ومصر ايضا وعد
ألف اسرائيلي  113الى العنصر الثالث وهو كلفة االتفاق مع الفلسطينيين. إن هذا االتفاق سيوجب اخالء 

على االقل عن بيوتهم. فاذا اعتمدنا على تجربة االنفصال رأينا أن الكلفة المباشرة للتعويضات الولئك 
مليار شيكل على االقل! ولم نذكر بعد كلفة نقل بنى تحتية واعادة انتشار الجيش  113لسكان ستكون ا

االسرائيلي. ولن يدفع العالم حتى سنتا واحدا كي ينفق على اخالء المستوطنات فهذه مشكلة اسرائيلية 
 داخلية. فمن أين سنجند هذا المبلغ الخيالي؟.

الثالث لنتوصل الى استنتاجين االول أن التفاق السالم مع الفلسطينيين ولنربط اآلن بين اطراف القضايا 
ثمنا اقتصاديا محققا باهظا لفترة عشر سنوات على االقل. فهل سترد النفقة نفسها بعد عقد أو عقدين؟ ربما 
تفعل وربما ال، فالشيء متعلق بعدة متغيرات مقدار يقينها قليل جدا. وثانيا يستدعي سلوكنا وبخاصة 

 في شأن المستوطنات مبادرات مقاطعة اقتصادية.’ تصريحاتنا
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يجب على اسرائيل اذا أن تتوصل الى تفاهمات مع الواليات المتحدة ومع اوروبا فحواها أن ُيحد البناء في 
’ ارض جديدة‘المستوطنات في حد البناء القائم للمستوطنات في يهودا والسامرة بحيث ال ُيبنى شيء على 

ن ما بقي التف اوض مع الفلسطينيين. وقد عرض اقتراح امريكي كهذا قبل عشر سنوات وتم رفضه. وا 
االستعداد االسرائيلي اليوم سيجعل سلبنا شرعيتنا معتدال وُيمكن من اجراء تفاوض ال يخضع للضغط 

 والهستيريا.
 19/1/1314يديعوت 
 02/1/0214، القدس العربي، لندن
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