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خطدة كيدري   وسديكون مدن الصدعب مواجهددة بالقيدادة الفلسدطينية تتوقدع "مفاجدآت كبيدرة" القددس العربدي:  .1

  األمريكان بشكل منفرد
أن  "قدس العربيال"لـ  االطالعاشرف الهور: أكدت مصادر فلسطينية واسعة  -وليد عوض - غزة –رام هللا 
في  "ال تزال مبهمة"التي يسعى وزير الخارجية األمريكي جون كيري الى تقديمها قريبا،  "اتفاق اإلطار"خطة 

العديد من مفاصلها خاصة الالجئين وحدود العاصمة القدس، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أن كيري 
إلسرائيليين خالل اجتماع للجنة الرباعية الدولية سيعرض هذه الخطة لحل قضايا الخالف بين الفلسطينيين وا

 يعقد مطلع الشهر المقبل في ألمانيا.
وأكدت مصادر فلسطينية شارك بعضها في اجتماعات عقدتها القيادة الفلسطينية مؤخرا أن خطة وزير 

ائي وأنه لم يعرض تفاصيل دقيقة حول الخطة، حول ملفات الحل النه "ال تزال مبهمة"الخارجية كيري 
 خاصة حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، تحديدا في منطقة القدس العاصمة، وبما يخص ملف الالجئين.

القدس "أحد من شاركوا في اجتماعات اللجنة السياسية التي شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية قال لـ 
من الصعب كثيرا مواجهة األمريكان سيكون "في خطة كيري، وأنه  "مفاجآت كبيرة"إن القيادة تتوقع  "العربي

بشكل منفرد إن لم يتوفر غطاء عربي لرفض األفكار التي ال تتماشى مع المطالب الفلسطينية لتحقيق 
 ."السالم

وأبرز ما فهمته القيادة الفلسطينية من كيري حسب هذا المسؤول ليس ما يتعلق بترتيبات عملية السالم، 
نم ا فهم سعي اإلدارة األمريكية إلطالة عمر المفاوضات لعام آخر، أو حتى وكيفية حل الملفات العالقة، وا 

نهاية العام الجاري، بعد انقضاء مدة الشهور التسعة التي حددت سابقا للتفاوض، والتي تشارف على 
 دون نتائج.  االنتهاء

طن بين وعلمت "القدس العربي" من مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل اللقاء الذي عقد في واشن
أن اتفاق اإلطار األمريكي المرتقب سيدفع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي للتعامل  مؤخراعريقات وكيري 

بمتابعة  معه بإيجابية خاصة وأنه سيحظى بدعم دولي من قبل أطراف اللجنة الرباعية الدولية المعنية
 العملية السلمية بالمنطقة.
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ذية لمنظمة لتحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الخميس أن الفلسطينيين ومن جهته أكد أمين سر اللجنة التنفي
 االنسحابال يمكنهم القبول بأفكار كيري التي وصفها بأفكار إسرائيلية والتي تجعل موعد بدء وانتهاء 

 اإلسرائيلي مجهوال.
الفلسطينيين  أفكار كيري تعطي"وقال عبد ربه في حديث لإلذاعة الفلسطينية الرسمية أمس الخميس، إن 

صيغا عامة وغامضة حول مصير القدس وتريد اقتطاع األغوار بحجة األمن وتحويلها إلى جزء من إسرائيل 
 . "كما انها تريد أن تلغي أي حق لالجئين بموجب الشرعية الدولية

ان وجدد تأكيده أن القيادة الفلسطينية ستذهب الى المؤسسات الدولية في أقرب وقت ممكن لبحث اإلستيط
لزام كافة  صدار بيان مماثل لبيان اإلتحاد األوروبي لمقاطعة اإلستيطان وا  ومعاقبة إسرائيل على جرائمها، وا 

 الدول بتطبيقه.
 01/1/4314القدس العربي، لندن، 

 
 نجاز المصالحةيده على ضرورة إنهاء االنقسام وا  كيجدد تأهنية  .4

تأكيـــده علـــى ضـــرورة إنهـــاء االنقســـام وانجـــاز  جـــدد إســـماعيل هنيـــة، رئـــيس الحكومـــة الفلســـطينية فـــي غـــزة،
 المصالحة الوطنية.

( للـدكتور زكريـا ااغـا عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة "فـتح" 1|03جاء ذلك خالل زيارة هنية مساء الخميس )
 في منزله بمدينة غزة لتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي اجراها مؤخًرا.

للشؤون الخارجية واالعالميـة الـدكتور باسـم نعـيم وطـاهر النونـو، والنائـب  ورافق هنية خالل الزيارة مستشاريه
 في المجلس التشريعي محمد فرج الغول.

 03/1/4314، فلسطين أون الين
 
 أبو ردينة يطالب بموقف واضح من التحريض اإلسرائيلي على عباس .0

الخطير للتحريض اإلسرائيلي على  قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن المسلسل :رام هللا
يوفال شتاميتش، يتطلب موقفا واضحا من رئيس  االستراتيجيةالرئيس محمود عباس، وآخره وزير الشؤون 

 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ومن اإلدارة األميركية بوقف هذا الهجوم الخطير.
جيش اإلسرائيلي المستمر للمواطنين الفلسطينيين وأشار أبو ردينة في تصريح اليوم الخميس، إلى أن قتل ال

وآخرهم شهيد األمس محمد مبارك، هو الترجمة الطبيعية لهذه السياسة التحريضية المستمرة من قبل وزراء 
 رسميين إسرائيليين.

وأكد أبو ردينة أن مواقف الرئيس والقيادة الفلسطينية هدفها الحفاظ على ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني 
ليس التغطية على التحريض بالقتل وتخريب آخر ما تبقى من الجهود األميركية للحفاظ على الفرصة و 

االنسحاب األخيرة للسالم، ومن خالل استمرار البناء االستيطاني غير الشرعي، واإلعالنات المستمرة برفض 
 األردنية، وكلك رفض االعتراف بحقوق الالجئين. -من الحدود الفلسطينية

 الناطق باسم الرئاسة قائال: إن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل تداعيات هذه السياسة المدمرة.وختم 
 03/1/4314وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 جديد "سايكس بيكو"والمنطقة تواجه  إيرانالرجوب: نعارض تدمير سورية ونتطلع لعالقات جيدة مع  .4
انه يعارض عملية تدمير سورية، وقال  "فتح"ب عضو اللجنة المركزية لحركة اكد اللواء جبريل الرجو  لندن:

 جديد يريد تفتيتها. "سايكس بيكو"الفضائية ان سورية تواجه  "الميادين"في حديث لمحطة 
والسلطة حرصتا دائما على استمرار العالقة مع النظام السوري، وان  "فتح"وقال اللواء الرجوب ان حركة 

 تنقطع مطلقا. االتصاالت لن
المقابلة اجريت معه اثناء زيارته لطهران التي يزورها حاليا بعد قطيعة استمرت عشر سنوات بين السلطة 

 الفلسطينية والحكومة االيرانية.
والتقى اللواء الرجوب السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية االيراني وعدد من المسؤولين االيرانيين، وقال 

، وان الكرة حاليا في الملعب إيرانا ان السلطة حريصة على اقامة عالقات قوية مع في المقابلة نفسه
 االيراني.

اكد موقف ايران الثابت دعم الشعب الفلسطيني "وكان الرجوب قال مساء الثالثاء ان وزير الخارجية االيراني 
 دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. إلقامةوحقوقه ودعم ايران 

صفحة جديدة من العالقات الثنائية قد بدات بين الجانبين اساسها االحترام المتبادل بين "ب ان وقال الرجو 
 ."الجانبين والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني التي ال جدال فيها

نهاء االنقسام، وانتهاج مبدأ "وشدد  على حرص قيادة حركة فتح الدائم من أجل لم الشمل الفلسطيني، وا 
ي السياسة الفلسطينية لمواصلة العمل على تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس االعتدال ف

 ."الشريف
 01/1/4314رأي اليوم، لندن، 

 
 صيام: الحكومة لديها إرادة سياسية إلنفاذ المصالحة .4

واضحة وقوية أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد السالم صيام أن الحكومة الفلسطينية لديها إرادة سياسية 
باتجاه تهيئة المناخ السياسي واالجتماعي من أجل إنفاذ المصالحة، وتطبيق البنود المتفق عليها بالقاهرة 

 والدوحة، داعيا إلى تضافر الجهود لتهيئة األجواء إلتمامها.
وأضاف: "لنكون صريحين، المصالحة لتكون واقعة على األرض تحتاج لتضافر الجهود من الجميع، ولكن 
نحن نشعر بسلبية من األطراف األخرى، ونأمل أن تتحول اليجابية حتى يرى الفلسطينيون المصالحة على 

 أرض الواقع".
 03/1/4314، فلسطين أون الين

 
 شكل أولوية للحكومة ونسعى لتنفيذ مشاريع تنموية في القطاعتالحمد هللا: غزة  .6

ن قطاع غزة يشكل أولوية، وأن الحكومة تقدم الدعم رام هللا: قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، أمس، إ
 الالزم لمساعدة المواطنين في القطاع الذين يعانون من الحصار اإلسرائيلي.

وأكد الحمد هللا خالل لقائه بمقر رئاسة الوزراء في رام هللا، مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق 
أن الحكومة تعمل بالتعاون مع اللجنة الرباعية واألطراف المختلفة  األوسط توني بلير والوفد المرافق له،

 على تنفيذ مشاريع تنموية في القطاع كمشروع التنقيب عن الغاز، ومشروع تحلية مياه البحر.
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وبحث الجانبان أهمية تدخل اللجنة الرباعية في مشروع التنقيب عن الغاز في قطاع غزة، ومحطة تحلية 
م المناطق المصنفة "ج" بهدف تمكين السلطة من االستثمار في تلك المناطق، إضافة إلى المياه، وأهمية دع

دعم قطاع السياحة الذي يساعد الحكومة في الحد من أزمتها االقتصادية، كما تم بحث آخر التطورات 
 السياسية واالقتصادية.

 01/1/4314األيام، رام هللا، 
 
 يض اإلعالمي" المصري حماس تدعو عباس للتدخل لمواجهة "التحر  .7

غزة: طالبـت حركـة حمـاس للمـرة األولـى منـذ أن تـوترت عالقتهـا مـع حكـام مصـر الجـدد، الـرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس للقيام بدوره في "مواجهة التحريض اإلعالمي المصري"، وذلك بعد أن كانت قـد دعـت لتشـكيل 

سالمية للتحقيق في  اإلتهامات المصرية ضدها. "لجنة تحقيق محايدة" من دول عربية وا 
ودعا الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسـم حمـاس فـي تصـريح صـحافي تلقـت "القـدس العربـي" نسـخة منـه 
الرئيس عباس إلى "إعالن موقفه من التحريض اإلعالمي المصري المستمر ضد الشعب الفلسطيني الذي لم 

 يتورع عن استهداف الشهداء واألسرى".
ا عبــاس وهــو يــدعو حمــاس لعــدم التــدخل فــي الشــأن المصــري وهــو يعلــم أنهــا ال تتــدخل، وقــال "طالمــا ســمعن

واليـــوم نطالبـــه أن يقـــوم بـــدوره فـــي مواجهـــة حمـــالت التحـــريض ضـــد الشـــعب الفلســـطيني التـــي تجـــاوزت كـــل 
 الحدود".

مية ومنذ أن جرى عزل الرئيس محمد مرسي مرشح اإلخوان المسلمين، هاجمت وسائل اإلعالم المصرية القو 
والليبرالية حركة حماس كثيرا، واتهمتها بالمشاركة إلى جانب الجماعـة فـي أحـداث زعزعـة أمـن مصـر، ومنهـا 
هجمات ضد الجيش في سيناء، وعمليات تفجير في المدن المصـرية، غيـر أن الحركـة نفـت هـذه اإلتهامـات، 

الثاني/ينــاير، وأكـــدت أن كــانون  12وكــذلك نفــت مشــاركتها فــي أحــداث الســجون المصــرية خــالل فتــرة ثــورة 
العديـــد مـــن أســـماء ناشـــطيها المتهمـــين بأحـــداث مصـــر إمـــا شـــهداء قضـــوا قبـــل الثـــورة، أو أســـرى فـــي ســـجون 

 إسرائيل.
  31/1/1014القدس العربي، لندن، 

 
 إليها لالنضماميحمل تنفيذية المنظمة مسؤولية عدم التوجه للمنظمات الدولية  الطيراوي .8

اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الخميس اللجنة التنفيذية  ـ وليد عوض: حمل رام هللا
إليهــا بنــاء  واالنضــماملمنظمـة التحريــر الفلســطينية مســؤولية عـدم التوجــه الفلســطيني لمنظمــات األمـم المتحــدة 

 بدولة فلسطين كدولة غير عضو في المنظمة الدولية. االعترافعلى 
 ن مــن أبــرز المعارضــين لقــرار اســتئناف المفاوضــات مــع إســرائيل فــي نهايــة تمــوز/وشــدد الطيــراوي الــذي كــا

يوليو الماضي على أن القيادة الفلسـطينية أخطـأت كونهـا لـم تتوجـه إلـى األمـم المتحـدة بعـد أن حصـلت علـى 
 إلى كل منظمات ووكاالت هذه المنظمة الدولية. واالنضمامعضوية دولة مراقب في الجمعية العمومية، 

أشــار خــالل مــؤتمر صــحافي عقــده أمــس الخمــيس فــي مقــر نقابــة الصــحافيين فــي مدينــة البيــرة وســط الضــفة و 
األخيـر  االجتمـاعأن مركزية فتح أوصـت بالتوجـه الفلسـطيني للمنظمـات الدوليـة، وقـال "فإننـا فـي  إلىالغربية 

البدايـة بـالتوقيع علـى مواثيـق جنيـف للجنة المركزية للحركة أخذنا قرارًا بالتوجه إلى األمم المتحـدة، وأن تكـون 
، وطلبنا من الرئيس محمود عبـاس أن يـذهب بهـذا القـرار الفتحـاوي إلـى االحتاللاألربعة، لنصبح دولة تحت 
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اللجنـة التنفيذيــة لمنظمـة التحريــر لعـرض القــرار علـيهم، ولكــن التنفيذيـة قصــرت ولـم تقــم بـدورها، ومــن يتحمــل 
 ية".هذه المسؤولية هي اللجنة التنفيذ

وبشــأن الوضــع الــداخلي لفــتح شــدد علــى ضــرورة أن يعقــد المــؤتمر الســابع للحركــة هــذا العــام فــي فلســطين، 
بقائها في قيادة الحراك الوطني، كاشفًا عن أن محمد دحـالن صـدر بحقـه قـرار  لمواصلة نهج إحياء الحركة وا 

 فصل من الحركة، وبالتالي فهو لن يشارك في المؤتمر. 
 31/1/1014، ندنالقدس العربي، ل

 
 األسير سالمة يتهكم على مزاعم النيابة المصرية .9

تهكم األسير المجاهد حسن سالمة، زّج النيابة المصـرية باسـمه بـزعم تورطـه فـي : محمود هنية -الرسالة نت
 أعمال عنف في مصر.

االســـتهزاء  ونقلـــت غفـــران زامـــل لــــ"الرسالة نـــت"، عـــن خطيبهـــا األســـير ســـالمة، قولـــه " هـــذه االتهامـــات تثيـــر
ــًدا منــذ  بكــل هــذه االتهامــات غيــر  االحــتالل، يــتهمعاًمــا لــدى  31والســخرية، فــال يصــدق عقــل أن أســيًرا مقي

 الواقعية".
عاًمــا،  31مؤبــًدا، أمضــى مــنهن  42يشــار إلــى أن االحــتالل يحكــم علــى القائــد حســن ســالمة بمــا يزيــد عــن 

 ش.لمسئوليته عن عمليات الثأر الغتيال المهندس يحيى عيا
وأضاف سالمة " حـري بـالعرب السـعي إلطـالق سـراحنا بـداًل مـن زجنـا فـي أتـون أحـداثهم الداخليـة"، فيمـا نـّوه 

 إلى أن السجن تحول إلى حالة من النكات والتندر بين المعتقلين بعد سماعهم لهذا الخبر.
نتظــر دوًرا عربًيــا فــي وقالــت غفــران إن هــذه التصــريحات أثــرت ســلًبا علــى نفســية القائــد ســالمة،" الــذي كــان ي

 تخليصهم من سجون االحتالل، قبل أن يتحول هذا الدور إلى متآمر على قضيتهم".
ويضيف سالمة كما تنقل غفران" ال أتوقع كيف يحبكون هذه القصـص ويألفونهـا علـى هـذا النحـو"، متسـائاًل" 

 حتالل؟!"ماذا يبغون من ورائها، وماذا تريد النيابة المصرية من أسير مقيد لدى اال
وأكّد أن عملية التشويه التي تتعرض لها المقاومة لن يصب إال فـي مصـلحة االحـتالل فقـط، متابًعـا" لـو كـان 
لدينا كل هذه القدرات للخروج من السجون ما احتاجت كتائب القسام أن تختطف شاليط لتبادل به المجاهدين 

 داخل المعتقالت".
عبين المصــري والفلســطيني، داعًيــا عقــالء الشــعب المصــري إلــى" وجــدد ســالمة تأكيــده عمــق العالقــة بــين الشــ

 توقيف مثل هذه األكاذيب، ألن هّم المقاومة هو الدفاع عن أمتها وشعبها، ال أن تتورط بأحداث ضدها".
 30/1/1014، الرسالة، فلسطين

 
 من تعاظم قوة حماس بالقدس  إسرائيليةمخاوف "إسرائيل اليوم":  .10

اليوم" العبرية إن هنالك مخاوف صهيونية من تعـاظم قـوة وحضـور حركـة حمـاس فـي قالت صحيفة "إسرائيل 
 مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة اليوم الخميس أن "مخاوف اإلسرائيليين" جاءت عقب إعالن جهاز "الشاباك" قبـل يـومين 
 اعتقال ما وصفها بـ"الشبكة الهامة التابعة لحركة حماس في القدس".



 
 

 

 

 

           9ص                                    3114العدد:            31/1/1014الجمعة  التاريخ:

أن الشــاباك اعتقــل "شــبكة بنيــة تحتيــة تابعــة لحمــاس تــولى بعــض أفرادهــا منصــب قائــد منطقــة  وأشــارت إلــى
وتــولى أفــراد الشــبكة توجيــه وتمويــل عمــل حركــة حمــاس فــي أحيــاء مدينــة القــدس ومنطقــة المســجد األقصــى 

 وعملوا على تعزيز قوة ونفوذ حماس في أوساط سكان القدس".
تعبئـة ناشـطين فـي مجموعـة متنوعـة مـن المجـال الـدعوي والتعليمـي وقالت الصحيفة إن "الشبكة" نجحت فـي 

 والمساعدات المالية.
وحسب الصحيفة، فإن نشاطات "الشبكة" "تهدف إلى جعل السكان الفلسطينيين بالقدس أقرب إلى أيديولوجية 

 حماس من خالل بناء المؤسسات التابعة للحركة بهدف تحقيق توسيع دائرتها من المؤيدين لها". 
وقالــت "إســرائيل اليــوم" إن نشــطاء حركــة حمــاس يعمــدون إلــى تبنــي المناســبات التعليميــة واالجتماعيــة لنشــر 

 رسالتها بين المقدسيين واستقطاب أكبر عدٍد ممكن من المقدسيين.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين صهاينة أن نشـطاء حمـاس نجحـوا فـي محاكـاة عناصـر حـزب هللا اللبنـاني فـي 

يهم عبــر تقــديم الخــدمات االجتماعيــة وبنــاء قــوٍة عســكرية متينــة وصــواًل إلــى اعــتالء الســلطة اســتقطاب مؤيــد
 السياسية.

 31/1/1014، الشعب، مصر
 

 فتح: إدخال المواد التموينية إلى مخيم اليرموك سيستمر .11

ي أبــو ولـن تقتصـر اإلغاثـة علـى هــذه الدفعـة مـن المـواد الغذائيــة، إذ أكـد أمـين سـر حركـة فــتح فـي لبنـان فتحـ
التنسـيق مـع »ولفـت إلـى «. سيتواصـل إدخالهـا إلـى المخـيم»، أن المواد التموينية «الشرق األوسط»العردات لـ

أعـدت سـيارات إسـعاف »، مشـيرا إلـى أن اللجـان الفلسـطينية «األونروا والحكومة السـورية إلدخـال المزيـد منهـا
 «.كان لها أولوية»أن الحاالت الصعبة  ، الفتا إلى«مريضا يعانون من مضاعفات نقص الغذاء 20إلجالء 

جــالء المصــابين علــى دفعــات مــن المخــيم، تنفيــذا التفــاق عقــد بــين الســلطات  ويــأتي إدخــال المــواد اإلغاثيــة وا 
الســــورية والمعارضــــة والفصــــائل الفلســــطينية لتحييــــد المخــــيم، يشــــبه إلــــى حــــد كبيــــر االتفــــاق الــــذي عقــــد بــــين 

 ية )جنوب دمشق( وبرزة )شرق دمشق( خالل الشهرين الماضيين.المعارضة والنظام السوري في المعضم
أنجــز مــع كــل األطــراف، ويقضــي بإدخــال المــواد التموينيــة إلــى المخــيم، فيمــا »وقــال أبــو العــردات إن االتفــاق 

، مشـيرا إلـى «تتولى إدارة شؤونه لجنة أهلية وطنية تتألف من لجنة شعبية وفصائل فلسطينية ووجهـاء المخـيم
بتأمين خروج المسلحين األجانب من المخيم، وتسوية أوضاع المسـلحين السـوريين »اق يقضي أيضا أن االتف

باالتفــاق مــع الســلطات الســورية، فيمــا يتــولى المســلحون الفلســطينيون فــي أول مرحلــة حراســة مــداخل المخــيم 
 «.لمنع دخول مسلحين إليه

نيـة علـى مـداخل المخـيم، وتسـهيل حركـة دخـول ويجبر االتفاق القوات الحكومية علـى تسـهيل اإلجـراءات األم
تاحة المجال للقوات المولجة حماية مداخل المخيم، بتسهيل عبور المواد الغذائية.  وخروج السكان، وا 

 31/1/1014، الشرق األوسط، لندن
 
 
 تجاه القضية الفلسطينيةالهند واليابان بدور مؤثر في الجهود السياسية الدولية  يطالب شعث .11
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اطلع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الدوليـة الـدكتور نبيـل شـعث، ممثـل اليابـان : رام هللا
الخمـــيس، علـــى اخـــر  أمـــسجونيـــا ماتســـورا، وممثـــل جمهوريـــة الهنـــد بي.اس.مبـــارك، فـــي لقـــاءين منفصـــلين، 

 التطورات السياسية الفلسطينية.
ة الجاريـــة والعقبـــات التـــي تضـــعها الحكومـــة ووضـــع شـــعث ممثلـــي الـــدولتين فـــي صـــورة المفاوضـــات السياســـي

اتفـاق، والمقترحـات التـي يطرحهـا وزيـر الخارجيـة األميركيـة جـون كيـري  إلـىاالسـرائيلية امـام فـرص الوصـول 
 ، مؤكدا العودة الى المؤسسات الدولية بعد انتهاء فترة المفاوضات المتفق عليها.اإلطارالتفاق 

عقـد مـؤتمر  أهميـة إلـىفي الجهـود السياسـية الدوليـة المبذولـة. مشـيرا  وطالب شعث الهند واليابان بدور مؤثر
 .اإلسرائيليدولي للسالم في حال فشل المفاوضات مع الجانب 

كمـا بحـث شـعث مـع الضـيفين العالقـات الثنائيـة وسـبل تطويرهـا وتعزيزهـا علـى الصـعيد الثقـافي واالقتصــادي 
 والحزبي. واألكاديمي

 31/1/1014، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "إسرائيل": سقوط صاروخ من غزة على اإلسرائيليجيش ال .13

مساء الخمـيس مـن قطـاع غـزة سـقط  أطلقان صاروخًا  اإلسرائيليانالجيش والشرطة  : أفادأ ف ب -القدس 
 .أضرار أو إصاباتيسفر عن  أنمن دون  إسرائيلفي جنوب 

ـــ أطلـــق"صـــاروخًا  أنبيـــان عســـكري  وأورد ـــدة مـــن قطـــاع غـــزة ســـقط ف ـــة فـــي جنـــوب بل ي منطقـــة غيـــر مأهول
 ".أضرارا أوان "الصاروخ لم يخلف ضحايا  اإلسرائيليةنيتيفوت". وقالت متحدثة باسم الشرطة 

طــالق اإلســرائيلية"تصــاعد وتيــرة الغــارات  أنويــرى المحللــون   األســابيعالصــواريو والحــوادث الحدوديــة فــي  وا 
 وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة". ئيلإسرايثير مخاوف من مواجهة جديدة بين  األخيرة

 31/1/1014، الحياة، لندن

 
 فتح: االحتالل ينّفذ مخطط ا لنسف جهود السالم وجريمة القتل برام هللا جزء منه .14

قـال المتحـدث باســم حركـة "فـتح" أحمــد عسـاف أن الطريقـة التـي تمــت بهـا "جريمـة اغتيــال : رام هللا )فلسـطين(
المبيتة لنسـف الجهـود االمريكيـة والدوليـة لـدفع  اإلسرائيليةم أمس، تؤكد نوايا الحكومة الشهيد محمد مبارك يو 

 عملية السالم".
وأوضح عساف في بيان تلقته "قدس برس" أن "توقيت جريمة االغتيال التي ارتكبها جيش االحتالل بدم بـارد 

شـخص الشـهيد محمـد ابـن مخـيم وعن سبق اصـرار وترصـد، والطريقـة التـي تمـت بهـا، واالسـتهداف المتعمـد ل
 الجلزون هو دليل على أن لدى حكومة نتنياهو خطة لخلط االوراق ونسف جهود السالم."

 30/1/1014قدس برس، 
 

 مدى ضلوع السلطة ورئيسها ب"العمالة"": تصريحات عباس حول السالم تكشف "حزب التحرير .10
ومـــًا الذعـــًا علـــى رئـــيس الســـلطة محمـــود التحريـــر اإلســـالمي فـــي فلســـطين هج : شـــن حـــزبرام هللا )فلســـطين(

 عباس بعد تصريحاته حول رؤيته للسالم وعمل األجهزة األمنية بالتنسيق مع االحتالل ونبذ المقاومة.
واعتبـر حــزب التحريــر فـي بيــان تلقتــه "قـدس بــرس" أن هــذه التصـريحات تظهــر مــدى ضـلوع الســلطة ورئيســها 

تسقط ورقة التوت وشهادة على نفسه وعلى سـلطته وكشـف كشـف فيما وصفه الحزب بـ "العمالة"، وقال إنها "
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لحقيقية دور السـلطة وأجهزتهـا األمنيـة التـي دربهـا الجنـرال األمريكـي دايتـون وسـلحها األمريكـان واليهـود، مـن 
أجـــل حمايــــة االحــــتالل اليهـــودي وجنــــوده ومســــتوطنيه وان االتفاقيـــات "الخيانيــــة" التــــي وقعتهـــا المنظمــــة مــــع 

 يهودي جعلت السلطة الفلسطينية جهازا أمنيا مهمته حماية اليهود وحفظ أمنهم".االحتالل ال
 30/1/1014قدس برس، 

 
 يعلون: مصر لن ترى االستقرار حتى موتي و"اإلخوان" أضاعوا فرصة ذهبية .16

قـــال وزيـــر الجـــيش اإلسرائيلي،"موشـــية يعـــالون" مســـاء الخمـــيس، إن مصـــر لـــن تشـــهد أي : وكـــاالت –بـــرلين 
 ي القريب العاجل، وأنه سيموت قبل أن يرى مصر تتخطى مرحلة االضطرابات وتعود لالستقرار.استقرار ف

أورسيال فون دير ليين" في العاصمة بـرلين،  جاءت تصريحات يعالون الغريبة، أثناء لقائه وزيرة دفاع ألمانيا"
علـى أن اسـرائيل تفضـل  "يعالون" األنظمة الحاكمة في الشرق األوسط، وخاصة مصر وسوريا، مشددا وانتقد

أن تتمتع الـدول المحيطـة بهـا بالديمقراطيـة، لكـن هـذا لـم يحـدث، وسـتعيش تلـك الـدول فـي اضـطرابات بسـبب 
من حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة، مشـيرا إلـى  هاوانتقد تنظيم اإلخوان المسلمين وامتداد أخطاء تلك األنظمة.

طيــة حقيقيــة، وتســببوا فــي تلــك الفوضــى، وهــو مــا فعلــه أنهــم أضــاعوا فرصــا ذهبيــة لتحويــل بلــدانهم إلــى ديمقرا
 أيضا نظام بشار األسد في سوريا، فكل تلك األنظمة متشابهه.

 03/1/4314، وكالة سما اإلخبارية
 
 مليارات دوالر سنويا   ثالثةاألوروبية ستكبد إقتصادنا  المقاطعة: لبيد .10

معهـد أبحـاث األمـن "فـي كلمـة ألقاهـا أمـام اإلسـرائيلي،وزيـر الماليـة  يـائير لبيـدقـال  عـالء الريمـاوي: –رام هللا 
المقاطعـة األوربيـة لإلقتصـاد "مـن المتوقـع أن تكبـد"فـي جامعـة تـل أبيـب مسـاء أمـس األول "القومي اإلسرائيلي

، أضـــافة إلـــى "مليـــارات دوالر 0 نحـــو مليـــار شـــيكل ســـنويًا أي مـــا يعـــادل 11اإلســـرائيلي خســـائر تصـــل إلـــى 
 ."شل مفاوضات السالم مع الجانب الفلسطيني"فعملهم فورًا، وذلك في حال إعالن سيفقدون"عامل 0033"أن

 01/1/4314، القدس العربي، لندن
 
 خطة لترك مستوطن واحد تحت السيادة الفلسطينيةنية أو ليبرمان: لم ولن تكون لدينا  .11

ور ليبرمـان فـي تعقيـب علـى قال وزير الخارجيـة االسـرائيلي افيغـد: وكاالت -الحياة الجديدة -لقدس المحتلة ا
األزمة بين نتنياهو ووزير الصناعة نفتالي بينيـت انـه "لـم ولـن تكـون لـدينا نيـة أو خطـة لتـرك مسـتوطن واحـد 

 تحت السيادة الفلسطينية".
وأعـرب ليبرمـان فــي تصـريح تناقلتــه وسـائل اإلعـالم اإلســرائيلية أمـس عــن سـعادته بنهايـة األزمــة التـي هــددت 

 بين نتنياهو والبيت اليهودي.بإنهاء الشراكة 
وأضاف: "أنا سـعيد بـأن نفتـالي بينيـت قـدم اعتـذاره لنتنيـاهو، لكـن األهـم مـن هـذا بأنـه لـم تكـن نيـة ولـن تكـون 
تتعلق بمخطط أو خطة لترك مستوطنين تحت السيادة الفلسطينية، لذلك ال أعرف كيف ولماذا فسروا األمـور 

مـا بعـدم وجـود مثـل هـذه النيـة أو الخطـة ولـن نتـرك مسـتوطنا واحـدا كما فسروها، لكننـي اسـتطيع أن أؤكـد تما
 تحت السيادة الفلسطينية".

 01/1/4314، الحياة الجديدة، رام هللا
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 في الجوالن في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين "سيادة إسرائيل"إلى تسوية  يدعوليبرمان  .11
الســيادة "فيغــدور ليبرمــان، إلـى تســوية مــا وصـفه بـــدعـا وزيــر الخارجيــة اإلسـرائيلي أ :تـل أبيــب ـ )يــو بــي أي(

الفلسـطينية واألحـداث  –في مرتفعات الجوالن السورية المحتلـة فـي إطـار المفاوضـات اإلسـرائيلية  "اإلسرائيلية
 في سورية، وقال إنه ال توجد لدى إسرائيل نية بإبقاء أي مستوطن تحت سيادة فلسطينية.

روني عن ليبرمان قوله خالل جولة فـي مرتفعـات الجـوالن اليـوم الخمـيس االلكت ونقل موقع يديعوت أحرونوت
الفرصة السياسية األفضـل، ينبغـي العـودة إلـى إقـرار موضـوع السـيادة اإلسـرائيلية فـي مرتفعـات "إن من خالل 

 مع الفلسطينيين."الجوالن في إطار األحداث في سورية وفي إطار المفاوضات السياسية التي نجريها
جزءا من صفقة الرزمة هذه، ومن هذه الصفقة الشاملة، يجب أن يشمل تفاهما بيننا وبين المجتمع " أن وتابع

 ."الدولي، والواليات المتحدة قبل الجميع، بأن الجوالن هو جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل
، تســتوجب واضــح للجميــع أن المخــاطر األمنيــة المرتبطــة بقــدرتنا فــي الــدفاع عــن شــمال الــبالد"وأضــاف أنــه 

وأشــار ليبرمــان إلــى أن   ."اعترافــا بســيادة إســرائيل علــى مرتفعــات الجــوالن مــن جانــب المجتمــع الــدولي أيضــا
الحكومــة اإلســرائيلية الحاليــة قــررت مــؤخرا رصــد ميزانيــات مــن أجــل تطــوير القــرى العربيــة الدرزيــة األربــع فــي 

 والن.الجوالن في موازاة رصد ميزانيات لتطوير المستوطنات في الج
 01/1/4314، رأي اليوم، لندن

 
 مازن لديه نوايا خطيرة ويمكن التوصل للسالم بتنفيذ حل الدولتين أبو :يزبير  .43

قــال موقــع والــال العبــري أن الــرئيس االســرائيلي شــمعون بيريــز قــال ان هنــاك امكانيــة : ســما –القــدس المحتلــة 
 مازن لديه نوايا خطرة دون ان يوضح ذلك. للتوصل للسالم في تلك المرحلة ولكن الرئيس الفلسطيني ابو

ونقــل موقــع والــال العبــري عــن بيريــز قولــه خــالل لقــاءه مــع ممثــل الرباعيــة الدوليــة تــوني بليــر انــه باالمكــان 
الوصول الى نقطة الالعودة وانهاء الصراع العربي االسرائيلي من خالل تنفيذ حل الـدولتين. مشـيرًا ان جميـع 

 يد من الجهود وتأخذ في اعتبارها التغيرات التي تحدث في المنطقة بشكل عام.االطراف تواصل بذل المز 
وتطــرق بيريــز الــى المضــي قــدمًا بعمليــة الســالم مــن خــالل الخطــط االقتصــادية وتحســين الوضــع االقتصــادي 

 للشعب الفلسطيني.
 03/1/4314، وكالة سما اإلخبارية

 
 أكثر قادة العالم معاداة للسامية عباس :شتاينتز .41

وصف وزير االستخبارات اإلسرائيلي يوفال شتاينتز الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس بانـه : عالء المشهراوي
 أكثر قادة العالم معاداة للسامية منذ ترك الرئيس االيراني السابق محمود احمدي نجاد منصبه العام الماضي.

ادرة احمـدي نجــاد للسـاحة السياســية منـذ مغــ»فـي تــل أبيـب  أمنــىوقـال شـتاينتز فــي خطـاب ألقــاه أمـام مـؤتمر 
 «.بات أبو مازن القائد األول في بث سم معاداة السامية ومعاداة إسرائيل

فـي ظـل "وبحسب شتاينتز العضـو فـي حـزب الليكـود الـذي يتزعمـه رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو 
فــــي الســــلطة الفلســــطينية إلــــى أبــــو مــــازن، وصــــل مســــتوى التحــــريض المعــــادي إلســــرائيل والمعــــادي للســــامية 

 ."مستويات غير مسبوقة، حيث بيت القصيد هو تدمير إسرائيل
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. "كشخص قـام بانكـار المحرقـة فـي شـبابه، فانـه اليـوم ينكـر وجـود الشـعب اليهـودي وحقـه فـي دولتـه"وأضاف 
الم، سـيكون أي طالما لم يحدث تغيير جذري في النظام التعليمي الفلسطيني واإلع"واعتبر الوزير اإلسرائيلي 

 ."اتفاق سالم مجرد وهم
 01/1/4314، االتحاد، أبو ظبي

 
 بكل ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية يعاني من الهلوسة كيرييوغاف:  موطي كنيستالعضو  .44

"البيـت اليهـودي" حـزب يوغـاف مـن  مـوطي عضـو الكنيسـت: قـال وكـاالت -الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
لعبريــة الرســمية إن رئــيس الــوزراء االســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو يتعــرض لضــغوط مــن قبــل فــي حــديث لإلذاعــة ا

كيري، مشيرا الى انها "ضغوط لها طابع ال سامي". وأضاف: "إن قادة الليكود على ثقة أن كيـري يعـاني مـن 
أت إلـى المنطقـة الهلوسة بكل ما يتعلق بإقامة الدولـة الفلسـطينية". وتـابع: "كيـري لـيس وسـيطا مسـتقيما ولـم يـ

 للتوصل إلى حل وسط، إنما الى تقليل الوجود اإلسرائيلي في الضفة الغربية".
 01/1/4314، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مع إيران  033"إس"من بوتين إلغاء صفقة صواريخ  طلبنتنياهو  .40

يس، النقـاب نقـاًل العبرّية، فـي عـددها الصـادر أمـس الخمـ كشفت صحيفة معاريف: زهير أندراوس -الناصرة 
عـــن مصـــادر سياســـّية وصـــفتها بأّنهـــا عليمـــة جـــًدا فـــي تـــل أبيـــب عـــن أّن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلّي بنيـــامين 
نتنيـــاهو، كـــان قـــد طالـــب الـــرئيس الروســـي فالديميـــر بـــوتين، بـــرفض طلـــب إيـــران القاضـــي ببيعهـــا المنظومـــة 

أثنــاء تشـييع جنــازة رئـيس الــوزراء األســبق ، مشـيرة إلــى أّن طلـب نتنيــاهو هــذا جـاء S300المطـورة للصــواريو 
أسابيع. وبحسب المصادر عينها، تأتي مطالبة نتنياهو الرئيس الروسي بعد تجديـد  0أرئيل شارون قبل نحو 

مليــــون دوالر مــــن أجــــل الحصــــول علــــى منظومــــات  033طهــــران محاوالتهــــا للحصــــول علــــى صــــفقة قيمتهــــا 
 من روسيا.  S300صواريو أرض جو مطورة من نوع 

ووفقــًا لمــا جــاء فــي الصــحيفة فــإّن نتنيــاهو علــم بتلــك الصــفقات منــذ وقــت بعيــد وطلــب التحــدث وبســرعة إلــى 
 بوتين، لكن حضور الرئيس الروسي لجنازة شارون كانت فرصة سانحة في عقد لقاء مشترك بين الجانبين. 

إن التوجـه لعمليـة عسـكرية ولفتت الصـحيفة العبرّيـة إلـى أن تلـك الصـواريو فـي حـال وصـلت إلـى اإليـرانيين فـ
واحتمال تسـليمها إلـى  033وأشارت الصحيفة إلى أّن صفقة صواريو إس  ضد إيران سيكون أكثر صعوبة. 

 إسرائيليًا.  –النظام السوري، أشعلت سجااًل روسيًا 
 01/1/4314، القدس العربي، لندن

 
 دارس كمادة إلزاميةعن وقف تعلم اللغة العربية بالمتعلن اإلسرائيلية  التعليموزارة  .14

جـراءات : وديع عواودة -حيفا  بمـوازاة مسـاعي إسـرائيل الراميـة للتأكيـد علـى يهوديتهـا ومـن خـالل تشـريعات وا 
تطول كل منـاحي الحيـاة، أعلـن وزيـر التعلـيم اإلسـرائيلي الحاخـام شـاي بيـرون الخمـيس عـن وقـف تعلـم اللغـة 

 العربية بالمدارس كمادة إلزامية.
وجـــة احتجـــاج فـــي أوســـاط فلســـطينيي الـــداخل الـــذين عـــدوه خطـــوة جديـــدة فـــي تكـــريس صـــناعة وأثـــار القـــرار م

 األفكار المقولبة نحو العرب، ومقولة تستخف بهم، وتعبيرا عن عدم الرغبة بالعيش المشترك معهم.
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ويحــــتج فلســــطينيو الــــداخل فــــي المقابــــل علــــى اســــتمرار فــــرض اللغــــة العبريــــة والتــــاريو اليهــــودي والصــــهيوني 
 عا إجباريا على مدارسهم العربية.موضو 

يشار إلى أن القرار ُيبقي تعليم العربية في المدارس اليهودية بالمرحلة االبتدائيـة إجباريـا كمـا كـان منـذ عقـود، 
 لكن بشكل مقتضب جدا، أما في المرحلة الثانوية فسيصبح اختياريا.

30/1/1014الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 نية االحتالل لمدينة القدسميزا شيكل مليون 434 :معاريف .44

وافـق رئـيس بلديـة االحـتالل فـي القـدس المحتلـة "نيـر بركـات" علـى قـرار رئـيس : ترجمة خاصة –الرسالة نت 
لة إلى تالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية يئير البيد بزيادة االستثمار الحكومي في القدس المح

وأشـــارت معـــاريف إلـــى طلـــب بركـــات جـــاء بعـــد عـــدة أســـابيع مـــع  .4315مليـــون شـــيكل خـــالل العـــام  534
 المناقشات التي جرت في وزارة المالية لزيادة دعم مدينة القدس كعاصمة يهودية لدولة "إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلـى أن الميزانيـة لمدينـة القـدس سـتعرض األسـبوع المقبـل علـى الحكومـة إلقـرار زيادتهـا وفـق 
وشــدد بركــات علــى أن القــدس لــم تعــد مجــرد مدينــة تابعــة  ه مــا يســمى "بلديــة القــدس".مــا قدمتــه ووافقــت عليــ

 "إلسرائيل"، ولذا يجب أن تكون أولوية في االستثمارات "اإلسرائيلية" الحكومية، على حد زعمه.
 03/1/4314، الرسالة، فلسطين

 
 يثير خالفات داخل المؤسسة اإلسرائيلية "إسرائيل"أمن بلدات شمال  .46

تشهد المؤسستان العسكرية والسياسـية االسـرائيلية، خالفـات داخليـة فـي كيفيـة : آمال شحادة -المحتلة  القدس
الحفــاظ علــى امــن بلــدات الشــمال، المقابلــة للبنــان والطــرف المســؤول عنهــا، وذلــك عقــب تقــديرات تشــير الــى 

ــدات الشــمال لمعركــة تجــاه ا لجــيش، بعــدما اقترحــت احتمــال تكــرار ســقوط صــواريو عليهــا. ويتجنــد رؤســاء بل
 قيادته في الشمال نقل المسؤولية االمنية لهذه البلدات الى الجبهة الداخلية.

وحذر رئيس "منتدى خط المواجهة" سيفان يحيئيل من أبعاد هذا القرار قائاًل: "في الدولـة المتحضـرة ال تسـقط 
البلــدات، لكننــا لســنا كــذلك، فــنحن الصــواريو فــي الليــل وال يســمع دوي االنفجــارات وال يتواجــد ضــابط أمــن فــي 

نعيش هنا على الحدود التي يوجد العدو في جانبها ااخر، ويحتم علينـا طـابع الحيـاة أن نكـون علـى اتصـال 
ويـرى يحيئيـل ان الجبهـة الداخليـة سـتتحول الـى قنـاة للمعلومـات  وثيق مع األلوية العسكرية التي تعمل بيننا".

حساس الناس باألمن.واألسئلة األمر الذي سيعقد العم  ل وا 
 01/1/4314، الحياة، لندن

 
 : البحث في تحويل "النقمة إلى نعمة""إسرائيل"" تشغل السايبر"حرب  .40

احتلــت "حــرب الســايبر" مــؤخرًا مكانــة مركزيــة فــي دائــرة المخــاطر االســتراتيجية، التــي تواجههــا : حلمــي موســى
ــــة. واضــــطر رئــــيس الحكومــــة اإل ســــرائيلية ورئــــيس أركــــان الجــــيش وقائــــد شــــعبة إســــرائيل فــــي الســــنوات المقبل

االســتخبارات العســكرية للتطــرق إليهــا فــي مــؤتمرات عقــدت مــن أجــل أمــن إســرائيل عمومــًا أو مــن أجــل أمــن 
الســايبر خصوصــًا. وأعلنــت قيــادة الجــيش اإلســرائيلي أنهــا تفكــر فــي إنشــاء قيــادة جبهــة ســايبر بــالتوازي مــع 

 ادة الجبهة الداخلية.قيادات الجبهات الحدودية الثالث وقي
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" الــدولي األول، الــذي عقــد فــي تــل أبيــب بإنشــاء 4315وقــد طالــب بنيــامين نتنيــاهو فــي مــؤتمر "ســايبر تيــك 
"منظمة أمم متحدة للسايبر" لتحويل االنترنت من "نقمة إلى نعمة" بسبب حاجة الجميع إليه. وكانت هذه هي 

بر بعد خطابه أمام منتدى دافوس االقتصادي، حيث أكـد أن المرة الثانية التي يتطرق فيها خالل أسبوع للساي
"الحديث عن السايبر هو الحديث عن إسرائيل". واعتبر نتنياهو أن هذا المجال يمنح إسرائيل الفرصة للتحول 
 إلى قوة عظمى عالمية بعدما أنشأت هيئة خاصة للسايبر وقلصت القيود وراهنت على تطور هذا الميدان. 

ائــد شــعبة االســتخبارات العســكرية الجنــرال أفيـف كوخــافي فــي المــؤتمر الســنوي لـــ"مركز دراســات وبـرغم إشــارة ق
لى أن " درجة أعـداء فعليـين" صـارت تحـيط بهـا،  063األمن القومي" إلى تزايد المخاطر المحيطة بإسرائيل وا 
 فإن حرب السايبر باتت، في نظره، أهم من اكتشاف البارود. 

ذاتــه فـي ذكــرى رئـيس األركــان األسـبق أمنــون شـاحاك تطــرق رئـيس األركــان بنــي  وفـي مــؤتمر عقـد فــي اليـوم
 غانتس إلى األمر نفسه منتقدًا واقع أن إسرائيل ال تفعل بشكل كاٍف في مجال السايبر. 

ومن جهته طالب العميد ناتي كوهين، وهو مسؤول كبير في شعبة التكنولوجيا، بإنشاء قيادة لجبهـة السـايبر. 
المطالبــة فــي مقالــة نشــرها فــي مجلــة "معراخــوت" الفكريــة العســكرية التابعــة للجــيش اإلســرائيلي. وجــاءت هــذه 

وشـرح كــوهين فـي مقالتــه األسـباب التــي اسـتدعت وجــود قيـادة جبهــات مقّسـمة علــى أرضـية جغرافيــة: الشــمال 
العمـق، التـي أنشـئت والجنوب والوسط، وأذرعة البحر والبر والجو، فضاًل عن قيادتي الجبهة الداخلية وجبهة 

 قبل عامين لتنسيق "العمليات متعددة األذرع في العمق االستراتيجي".
ــــى أن مجــــال الســــايبر يــــزداد أهميــــة، وأن عــــدد المنشــــغلين فيــــه فــــي شــــعبتي االســــتخبارات  وأشــــار كــــوهين إل
والتكنولوجيـــــا يـــــزداد بشـــــكل كبيـــــر. وقـــــد تأسســـــت حتـــــى اان فـــــي داخـــــل الجـــــيش دائـــــرة الســـــايبر فـــــي شـــــعبة 

الستخبارات، وبهدف جمع المعلومات االستخبارية وتحديد أهداف الهجوم، ودائرة "حماية السـايبر" فـي شـعبة ا
 التكنولوجيا، لتشخيص ومواجهة هجمات السايبر ضد أجهزة عسكرية.

وبرر كوهين اقتراحه إنشاء قيادة جبهة سايبر بمسـتوى األخطـار التـي تواجـه إسـرائيل فـي هـذا المجـال، مـذكرًا 
سبق لرئيس األركان بني غانتس أن أعلنه في تشرين األول الماضي بأن الحرب المقبلة قد تبدأ بصاروخ  بما

يستهدف هيئة األركان أو بهجوم سايبر واسـع علـى أجهـزة الحواسـيب المدنيـة والعسـكرية. وشـدد كـوهين علـى 
بعضـها. وهـذا واقـع مقلـق  أنه "في مجال السايبر تدور اليوم حرب حتى بين دول ال توجد في حالة حرب مع

 يلزم إسرائيل بالعمل بسرعة".
 01/1/4314، السفير، بيروت

 
 ستخبارات وجمع المعلوماتإلوتزيد أجهزة ا ص سالح البرقلّ الجديدة للجيش الصهيوني ت   الخماسيةالخطة  .41

يدة تحمل الجيش بدأ هذا العام، بصورة رسمية، تطبيق خطة خماسية جد ة أنّ ة صهيونيّ محافل عسكريّ  ذكرت
ُمشــيرة إلــى أّن الخطــة ، 4314 -4330لتحــل محــل "خطــة تــيفن" التــي جــرى اعتمادهــا ل عــوام ، اســم "عــوز"

ـــى جميـــع جبهاتهـــا الجديـــدة تـــنص  ـــدثار خطـــر الحـــرب التقليديـــة عل ـــر نظـــرًا الن ـــى تقلـــيص فـــرق ســـالح الب عل
ة بـأجهزة االسـتخبارات، والقـدرات تعلقـالحدودية، وآخرها الجبهـة السـورية، وزيـادة اإلنفـاق علـى المشـروعات المُ 

ـــة المتطـــّورة لـــدى أســـلحة الجـــو والبـــر والبحـــر، والحـــرب الســـيبرانية فـــي شـــتى الجوانـــب، وأساســـًا جمـــع  القتالي
التقـديرات السـائدة لـدى  هـذه التغييـرات، فـإنّ ولفتـت إلـى أّنـه ورغـم المعلومات االستخباراتية، والدفاع والهجوم. 

احتمال أن يكون المستقبل أسوأ من الناحية األمنية ما زال كبيرًا،  شير إلى أنّ تُ  المؤسستين السياسية واألمنية
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في ضـوء تزايـد الحـديث عـن مخـاطر الحـرب المقبلـة وطبيعتهـا، ُمشّددة على ضرورة امتالك المزيد من القوة، 
 أكثر من الحديث عن احتماالت السالم.

 03/1/4314، 0334التقرير المعلوماتي 
 
 اليرموك وثالث بالقنصمخيم في  جوعا   فلسطينييناستشهاد  ":لالعممجموعة " .19

استشـــهد ثالثـــة الجئـــين فلســـطينيين، الخمـــيس، جـــراء تواصـــل الهجمـــات والحصـــار علـــى المخيمـــات ق: دمشـــ
 .ةالفلسطينية في سوري

 1وقالــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــي بيــان وصــل )صــفا( إن الطفلــة رزان خالــد العــواد )
ت(، والمســن نـهـــار مـحـمـــد شـتيـــوي، قضــيا فــي مخــيم اليرمــوك إثــر إصــابتهما بالجفــاف النــاجم عــن ســوء ســنوا

 على التوالي. 103التغذية والرعاية الصحية نتيجة الحصار المفروض على المخيم لليوم 
 وأضافت أن الشاب علي أحمد الشيو المصري، من أبناء مخيم الحسينية، استشهد برصاص قناص.

31/1/1014ة الصحافة الفلسطينية، )صفا(، وكال  
 
 المسجد األقصى غرب "يضع اللمسات األخيرة لبناء "بيت الجوهر ل": االحتال األقصى"مؤسسة  .30

 واإلســـالميةم الـــدول العربيـــة 10/3/1034دعـــت "مؤسســـة االقصـــى للوقـــف والتـــراث" فـــي بيـــان لهـــا الخمـــيس 
من الشروع ببناء  اإلسرائيليلى التصدي ومنع االحتالل والمؤسسات الفلسطينية والمؤسسات المعنية للعمل ع

ما يسمى بــ "بيـت الجـوهر" التهويـدي المطـل علـى المسـجد األقصـى مـن الناحيـة الغربيـة، وذلـك علـى أنقـاض 
متر عن  120بعد نحو  )علىحارة المغاربة وآثار إسالمية عريقة في أقصى الجهة الغربية من ساحة البراق 

 (.األقصىد حائط البراق والمسج
وقالت المؤسسة إن اللجنة القطرية للتخطيط والبناء عقدت جلسة حاسمة مساء يـوم أمـس بخصـوص مخطـط 

تســارع الخطــوات فــي المصــادقة علــى  اإلســرائيلي"بيـت الجــوهر"، بمــا يعنــي أن دوائــر التخطــيط فــي االحــتالل 
وعلـــى  (،دونـــم 1) 1م1000مخططـــات وخـــرائط تفصـــيلية للبـــدء ببنـــاء مشـــروع تهويـــدي ضـــخم علـــى مســـاحة 

، حيــث ســيتم بنــاء خمــس طوابــق، طــابق ونصــف تحــت األرض، 1م1211مســاحة بنــاء إجماليــة تصــل الــى 
والباقي فوق األرض، فيما سيستعمل سقف الطابق األخير كنقطة مراقبة ورصد للمسجد األقصى، كونه يطل 

 .األقصىويكشف أغلب مساحة المسجد 
ت عليهــا المؤسســة فــإن المبنــى سيضــم مكتبــة، صــاالت عــرض، وبحســب معلومــات ووثــائق وخــرائط تحصــل

 قاعات محاضرات، مركز إعالمي، عرض موجودات أثرية، مكاتب وغرف تشغيلية.
وذكــرت "مؤسســة األقصــى" أن المبــادر والمشــرف علــى هــذا المبنــى التهويــدي هــو مــا يســمى بـــ "صــندوق إرث 

، حيـــث يتضـــمن المشـــروع -مباشـــرة إلســـرائيليةاوهـــو شـــركة حكوميـــة تابعـــة لمكتـــب رئـــيس الحكومـــة -المبكـــى"
 المذكور بناء غرف تشغيلية ومكاتب إدراية لـ " صندوق إرث المبكى".

30/1/1014مؤسسة األقصى للوقف والتراث،   
 
 إلثبات وجود يهودي فيها "قبة الصخرةأسبوع لد"اقتحامات ثابتة ومنظمة كل  تنظيملدعوات  .31

أعضـاء الكنيسـت وضـباط  إلـىالمزعوم الحاخام يسرائيل ارئيل، دعـوة  أطلق رئيس ما يسمى بـ "معهد الهيكل"
لمصـــلى قبـــة الصـــخرة بشـــكل خـــاص  أســـبوعتنظـــيم اقتحامـــات ثابتـــة ومنظمـــة مـــرة كـــل  إلـــىشـــرطة االحـــتالل 
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 -علــى حــّد قولــه –والمســجد االقصــى بشــكل عــام، وذلــك بهــدف االطــالع علــى مــا أســماها "أعمــال التخريــب" 
هنــاك، وهــي فــي الحقيقــة أعمــال تــرميم وصــيانة للمبنــى الــداخلي لقبــة  اإلســالمية وقــافاألالتــي تجريهــا دائــرة 

 الصخرة.
جمـوع اليهـود القتحـام قبـة الصـخرة بشـكل يـومي  إلـىدعـوة مماثلـة  "معهـد الهيكـل"كما وجه رئيس ما يسـمى بــ

الــراف ارييــل  ويــدعم الصــخرة،وجــود يهــودي فيهــا ولتكــريس ســيادة احتالليــة مــدعاة علــى قبــة  إثبــاتمــن أجــل 
بتصريحاته هـذه الـدعوة التـي وجههـا حاخـام آخـر يـدعى موشـي تسـورئيل والتـي قـال فيهـا  "انـه يجـب السـماح 

 لليهود باقتحام قبة الصخرة من أجل تحريرها من أيدي المسلمين " وفق زعمه.
 واألقصـــىومــن جهتهــا رحبــت مــا تســمى بـــ "منظمــات الهيكــل" المزعــوم بــدعوات الــراف ارييــل لقبــة الصــخرة 

مبنـى قبـة الصـخرة وذلـك بتنسـيق مسـبق مـع الـراف  إلىاقتحامات مماثلة قد اإلمكان  إلىودعت هي األخرى 
 يسرائيل ارييل أو من سواه من كبار الحاخامات.

ـــ"جماعات الهيكــل" عــن تنظــيم مســيرة ليليــة للمســتوطنين مســاء اليــوم  وفــي ســياق متصــل أعلنــت مــا يســمى ب
بـــ"مسيرة األبــواب" وذلــك فــي تمــام الســاعة الســابعة بمناســبة الــدخول فــي شــهر الخمــيس ضــمن مــا بــات يعــرف 

 آذار العبري الذي يعتقد اليهود بارتباطه مع قضية الهيكل المزعوم.
إلــى بــاب  القديمــة وصــواًل ســاحة البــراق ثــم انطلقــوا فــي مســيرة جابــت أزقــة القــدس بمئــات المســتوطنين  وتجمــع

طالق األسباط وأبواب المسجد األقصى، ب حماية مشددة من شرطة االحتالل وسط غناء ورقص المشاركين وا 
 هتافات عنصرية.

30/1/1014مؤسسة األقصى للوقف والتراث،   
 
 نتيجة إطالق نار المساعدات إلى مخيم اليرموك إدخالتوقف  .31

يس، يـوم الخمـ إدخـال المسـاعدات الغذائيـة،، أن وكـاالت، نقـاًل عـن 31/1/1014موقع رصد، القاهرة، ذكـر 
 نتيجة إطالق نار جرى أثناء إدخال المساعدات.توقف  إلى مخيم اليرموك بدمشق،

منطقـة شـارع رامـا بمـدخل المخـيم أثنـاء عمليـة توزيـع المسـاعدات، األمـر  فـيوقال نشطاء، إن اشتباًكا سـجل 
 دفع إلى وقف توزيعها، وسحب ما تبقى منها والمتطوعين المشاركين فى العملية. الذي

 التــيطــرًدا فقــط، فيمــا تــم عــودة الســيارات  120علومــات، فــإن عــدد الطــرود التــى تــم توزيعهــا بلــ  وحســب الم
 تحمل ما تبقى من الكمية المخصصة للتوزيع.

الخمــيس،  الغذائيــة دخلــتقافلــة مــن المســاعدات مــن دمشــق، أن ، 31/1/1014القدددس، القدددس، وجــاء فــي 
 أدىمـن حصـار خـانق  أشـهردمشـق، والـذي يعـاني منـذ مخيم اليرموك لالجئين الفلسـطينيين فـي جنـوب  إلى
 المتحدة. األمم أعلنتشخصا، بحسب ما  10من  أكثروفاة  إلى

مـن  أكثـر أن( كـريس غـونيس، األونـرواواوضح المتحـدث باسـم وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين )
 ألف حصة غذائية وزعت اليوم.

 12وزيع عبر عاملين في االونروا، وصل الرقم الدقيق الى ألف وقال مساء الخميس: "بعد يوم كامل من التو 
 غذائية" وهي اكبر كمية من المساعدات يتم توزيعها في المخيم. حصة

كــانون الثاني/ينــاير. وســلم فــي  13وقــال المتحــدث باســم الوكالــة إن هــذه أول مســاعدات تصــل اليرمــوك منــذ 
لمـدة عشـرة أيـام، وهـو مـا يعنـي  أفـرادمـن خمسـة  أسـرة مإلطعـاطردا غذائيا. وكل طرد يكفـي  311ذلك اليوم 
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أن حاجــــات ســـــكان المنطقــــة مـــــا زالــــت تتجـــــاوز كثيــــرا المســـــاعدات المقدمــــة. واوضـــــح ان عــــدد االشـــــخاص 
 ".وأطفالألف فلسطيني بينهم نساء  31المحتاجين لهذه المساعدات "يقدر بعشرات ااالف، منهم 

كــانون الثاني/ينــاير،  13بعــد قافلــة اولــى دخلــت المخــيم فــي هــذه المســاعدات تــأتي  أن إلــىغــونيس  وأشــار
 حصة غذائية. 311وتضمنت 

 
 غزةقطاع على  سلسلة غارات شنتها طائرات االحتالل جراءإصابات  .33

أصــيب ســبعة مــواطنين بيــنهم ثالثــة أطفــال فجــر الجمعــة جــراء سلســلة غــارات شــنتها طــائرات االحــتالل  :غــزة
 ي قطاع غزة.اإلسرائيلي على أهداف متفرقة ف

وقــال مراســل وكالــة "صــفا" إن الغــارة األولــى اســتهدفت موقــع "الســفينة" شــمال غــرب مدينــة غــزة ممــا أدى إلــى 
 إصابة طفلة بجراح طفيفة.

واستهدفت الغارة الثانية بصـاروخين أرًضـا خاليـة ومبنـًى مهجـوًرا فـي محـيط مدينـة "بيسـان" الترفيهيـة فـي بلـدة 
 أوقع إصابتين وصفت جراحهما بالطفيفة. بيت الهيا شمال القطاع، مما

وأضــاف مراســلنا أن الغــارة الثالثــة اســتهدفت منــزاًل مهجــورًا ودفيئــة زراعيــة قــرب مســجد الفــردوس شــمال غــرب 
مدينة رفـح جنـوب القطـاع، ممـا أدى إلـى إصـابة أربعـة مـواطنين بيـنهم طفلتـين فـي محـيط المنـزل المسـتهدف 

 وصفت جراحهم بالطفيفة.
 لنا إلى أن الغارة على رفح أدت إلى اندالع حريق هائل في المكان.وأشار مراس

31/1/1014وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(،   
 
 ا  فلسطيني 100ويشرد أكثر من  األغوارفي  منشأة 00نحو  االحتالل يهدم .34

غـــوار (، خربـــة أم الجمـــال فـــي منطقـــة األ3|10هـــدمت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، اليـــوم الخمـــيس ): جنـــين
 عائلة فلسطينية. 32الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، األمر الذي أّدى إلى تشريد 

وقال شهود عيان إن جرافات إسرائيلية مدعومة بقوة عسكرية تابعة لجيش االحتالل اقتحمت خربة أم الجمال 
كن وحظـــائر فـــي ســـاعة مبكـــرة مـــن صـــباح اليـــوم، وفرضـــت عليهـــا حصـــارًا قبـــل أن تشـــرع بعمليـــة هـــدم المســـا

 األغنام.
أن عمليـة الهـدم أدت إلـى تشـريد  وأضاف محمود كعابنة أحد سكان الخربـة فـي حـديث لمراسـل "قـدس بـرس"،

فــــرد غــــالبيتهم مــــن األطفــــال والنســــاء الــــذين راحــــوا يفترشــــون األرض  320عائلــــة فلســــطينية مؤلفــــة مــــن  20
 األمطار والطقس البارد، وفق قوله. نيحميهم مويلتحفون السماء في فصل الشتاء القارص، حيث ال مأوى 

منشــأة تتضــمن  20مــن جانبــه، قــال رئــيس مجلــس محلــي قــرى المــالح بــاألغوار، عــارف ضــراغمة، إن نحــو 
مســاكن مصــنوعة مــن القمــاش وحظــائر للمواشــي وأفــران خبــز بدائيــة، تــم هــدمها خــالل العمليــة العســكرية فــي 

 من جرائم االحتالل في المنطقة"، حسب ضراغمة.الخربة، "في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة 
30/1/1014، قدس برس  

 
 " في نابلسيوسف"مستوطن يقتحمون مقام  ألفأكثر من  .30

فــي مدينــة  "يوســف"مســتوطن بعــد منتصــف الليلــة قبــل الماضــية مقــام  3000نــابلس "وفــا": اقــتحم أكثــر مــن 
 نابلس.
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قــام، ألداء الصــلوات، فيمــا أمــن جــيش االحــتالل وقــال شــهود عيــان، إن حــافالت نقلــت المســتوطنين إلــى الم
 المنطقة، وأغلقها ومنع الحركة فيها.

ويجري اقتحام المكان اسبوعيا، ويدعي المستوطنون أنه قبر للنبـي يوسـف، وكـان قـد أخلـي مطلـع االنتفاضـة 
 األخيرة من الجيش اإلسرائيلي تحت وطأة االشتباكات المسلحة فيه.

31/1/0141األيام، رام هللا،   
 
 أسيرا   33اعتقال تمدد محاكم االحتالل و معتقل النقب  ( في7مداهمة قسم ) .33

اســـيرا، بذريعـــة اســـتكمال  12محـــاكم االحـــتالل مـــددت اعتقـــال  أن، أمـــس األســـيرنـــادي  أفـــاد :وفـــا – رام هللا
 التحقيق واالجراءات القضائية.

عــــازمون علــــى المضــــي فــــي  أنهمبــــ، أمــــسالثالثــــة المضــــربون عــــن الطعـــام  اإلداريــــون األســــرىبـــدورهم أكــــد 
 عنهم. باإلفراجيتسلموا رّد سلطات االحتالل المتعلق  أن إلى، إضرابهم

، لحملـــة مداهمـــة شرســة مـــن قبـــل ادارة أمــس" فـــي ســجن النقـــب صـــباح 2فــي قســـم " أســـيرا 310كمــا تعـــرض 
، حيــث تــم االعتــداء علــيهم وقمعهــم بطريقــة بحجــة التفتــيش األســرىالســجن والشــرطة، التــي اقتحمــت غــرف 

 وحشية.
31/1/1014، رام هللا، الحياة الجديدة  

 
صابة و  فلسطينيا  عشر  أربعةاعتقال : الضفة .37  مواجهات مع االحتالل قرب "عوفر"بعشرات الا 

وكــــاالت: أصــــيب عشــــرات الشــــبان، عصــــر أمــــس، بالرصــــاص المطــــاطي وحــــاالت اختنــــاق جــــراء  –رام هللا 
لغاز المسيل للدموع خالل مواجهات اندلعت بين طلبة من جامعة بيرزيت وقـوات االحـتالل علـى استنشاقهم ا

مدخل معتقل "عوفر"، غرب رام هللا، فيما اعتقلت قوات االحـتالل، أمـس، أربعـة عشـر مواطنـًا مـن محافظـات 
 نابلس وجنين والخليل.

قنابـــل الغـــاز المســـيل للـــدموع والميـــاه وأفـــاد شـــهود عيـــان بـــأن مواجهـــات انـــدلعت عقـــب قمـــع قـــوات االحـــتالل ب
العادمــة مســيرة نظمتهــا القــوى الطالبيــة فــي جامعــة بيرزيــت باتجــاه الحــاجز العســكري، تنديــدًا بجريمــة اغتيــال 

 الشهيد محمد محمود مبارك، أول من أمس، قرب قرية عين سينيا، شمال رام هللا.
31/1/1014األيام، رام هللا،   

 
 طنا  من مواد اإلغاثة 13" بجمع لسطينيي اليرموكحملة دعم ف"اختتام جنين:  .38

"وفا": أعلن رئـيس بلديـة قباطيـة بمحافظـة جنـين علـي زكارنـة، وحركـة فـتح منطقـة الشـهيد أبـو جهـاد  -جنين 
فـــي مـــؤتمر صـــحافي، مســـاء أمـــس، عـــن اختتـــام حملـــة الـــدعم واإلغاثـــة للفلســـطينيين المحاصـــرين فـــي مخـــيم 

 اليرموك بسورية.
طنـا مــن المـواد العينيـة )مـواد تموينيـة ومالبـس وحليـب أطفــال  32ن الحملـة نجحـت فـي جمـع وقـال زكارنـة "إ

 وزيت الزيتون( إلرسالها الى ابناء شعبنا المحاصرين في مخيم اليرموك بسورية".
في قباطية والزبابدة وقرى )صانور ورابا ومركة( عمار نزال، أن الحملة استمرت  "تطوع"وأوضح رئيس حملة 

 طنا من المواد التموينية العينية. 32وتمكنوا خاللها من جمع ما يزيد على  يوما 10
31/1/1014األيام، رام هللا،   
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 غزة قطاع وتعليق االحتجاجات في "األونروا" وموظفيها بين إطاراتفاق  .39

بنــاء تعليــق احتجاجــاتهم  "األونــروا"قــرر اتحــاد المــوظفين بوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين : غــزة
 المفاوض العام. بإشراف األونروا إدارةمع  إطارعلى اتفاق 

انـه تـم تعليـق نـزاع العمـل مـع االدارة وجميـع الفعاليـات النقابيـة ، معـاً وكالة ل وقال رئيس االتحاد سهيل الهندي
وفــق جــدول زمنــي  األمــورالتحــاد المــوظفين بعــد التوصــل لمــذكرة تفــاهم للتفــاوض مــع االدارة حــول رزمــة مــن 

حــدد، مــن خــالل تشــكيل لجــان عمــل مشــتركة بــين االدارة واالتحــاد لتطبيقهــا بعــد التوصــل الــى اتفــاق نهــائي م
 .بشأنها

30/1/1014، وكالة معا  اإلخبارية  
 
 "إسرائيل"نفذ أجندة أمريكية للحفاظ على أمن ت   حماس "تمرد غزة": .40

ب المرشــد العــام لجماعــة اإلخــوان محمــود عــزت، نائــ د.، وجــود "تمــرد غــزة"أكــدت هنــد العربــي، منســق حركــة 
، وقالـت: إنــه يشـرف علــى تـدريب ميلشـيات للقيــام بأعمـال إرهابيــة "حمـاس"داخـل القطـاع تحــت حمايـة حركــة 

 في مصر.
، علــــى فضــــائية "الشــــعب يريــــد"، خــــالل لقائهــــا مــــع اإلعالمــــي أحمــــد موســــى، مقــــدم برنــــامج "هنــــد"وأضــــافت 

ينـاير، مشـيرة إلـى أن  12في اقتحام السجون إبـان ثـورة  "إلخوانا"، األربعاء، أن حماس كانت ذراع "التحرير"
 ."تتولى تدريب الجماعات اإلرهابية وأنصار بيت المقدس اإليراني الثوريشخصية من الحرس "

تنفذ أجندة أمريكية للحفـاظ علـى أمـن إسـرائيل عبـر السـيطرة علـى الحـدود ومنـع إطـالق  "حماس"واعتبرت أن 
 ."للشعب الفلسطيني؛ فهى صناعة إسرائيلية تنتميحماس ال "حتالل، وتابعت: الصواريو تجاه دولة اال

30/1/1014الوفد، الجيزة،   
 
 وبدون مبادئ ومؤهالت  ومنافقا   إسرائيلي: السادات كان انتهازيا   استخباريبحث  .14

النقاب عن إسرائيلّي جديد، نشرته صحيفة هآرتس العبرّية،  استخباريزهير أندراوس: كشف بحث  -الناصرة 
أّن الرئيس المصري األسبق محمد أنور السادات توّجه نحو السالم مع إسرائيل منذ اللحظة األولى له في 

، الفتًا إلى أّن الدولة العبرّية تجاهلت ذلك. جاء ذلك في إطار بحث نشر 0791منصب الرئاسة في العام 
عنوان )نظرة المركز لتراث ، تحت 0791عاما على حرب تشرين  01في عدد خاص بمناسبة مرور 

 المخابرات(، قام بإعداده الجنرال رون كتري. 
العسكرية اإلسرائيلية أمان  لالستخباراتوجاء في البحث أن حاييم شيمش، وهو رئيس سابق في دائرة تابعة 

ومختص بالشرق األوسط، تركز على شخصية السادات، وبحسبه فإّنه منذ لحظته األولى في الرئاسة توجه 
حو السالم، في حين تجاهلت إسرائيل ذلك. وبحسب شيمش، فإّن السادات افتتح سياسته تجاه إسرائيل ن

 باقتراح مبادرة سياسّية تقود إلى السالم. 
تحدث السادات في مجلس الشعب  0790وذكر البحث أيًضا أّنه في الرابع من شباط/فبراير من العام 

في منطقة قناة السويس أو سيناء، تترافق مع انسحاب إسرائيلي. المصرّي عن مبادرة سياسية لتسوية جزئية 
 وجاء في البند الرابع من المبادرة أنها خطوة مقابل خطوة تمهيًدا للحل الشامل. 
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توصل السادات إلى نتيجة  0790/أكتوبر من العام  عالوة على ذلك، قال البحث إّنه في شهر تشرين أول
طريق مسدود، وأن الطريق الوحيدة لكسر الجمود هو المبادرة العسكرّية، أن العملية السياسّية وصلت إلى 

رأت  االحتاللالعسكرّية في جيش  االستخباراتعلى حّد قول الباحث اإلسرائيلّي. وزاد شيمش قائاًل إّن شعبة 
كنانة بطرده في السادات شخصّية سلبّية جًدا، وأّنه إنسان رمادّي، والذي ستقوم النخبة العسكرّية في بالد ال

آنذاك، أهارون  االستخباراتمن منصبه، أْو تحويله إلى لعبة بأياديهم، على حّد قوله. واعتقد قائد شعبة 
ياريف، أّن مّلف السادات بحاجة لمستشرق إسرائيلّي جاد في عمله، وصاحب الباع الطويل في التاريو، وقد 

العسكرّية، البروفيسور شمعون شامير، ألداء  راتاالستخبا، الذي خدم في االحتياطتّم اختيار الضابط في 
هذه المهمة، وهو الذي تّم تعيينه الحًقا سفيًرا للدولة العبرّية في مصر، عقب التوقيع على معاهدة السالم 

)كامب ديفيد(، وفعاًل قام شامير بإعداد تقرير عن شخصية السادات مؤلف  اتفاقيةبين الدولتين والمسماة 
ا جاء فيه أّن السادات هو رجل بدون قوى، ولم يكن أكثر من ساعي بريد في وظيفته صفحة، وممّ  00من 

السياسّية، كما قال التقرير إّن السادات كان يتمّتع بثقافة متدنّيٍة جًدا، رجل ضّيق اافاق، تنقصه الرؤية 
هور المصرّي كانت سيئة ، سياسّي رمادّي بدون لون ُيمّيّزه، كما أّن سمعته لدى الجماالستقالليةالسياسّية 

 للغاية.
عالوة على ذلك، أّكد التقرير اإلسرائيلّي أّن السادات كان انتهازًيا، بدون مبادئ، ديماغوجي ومتّلون ومنافق، 
وال يتمّتع بقدرة أْو خامة إلدارة السياسة المصرّية، كما أّنه ُنعت بأّنه كان زًرا في بدلة الرئيس الراحل، جمال 

لص التقرير إلى القول إّنه في النكات الشعبّية المصرّية يصفون السادات بأّنه يقول نعم عبد الناصر، وخ
 ببالهة. 

وبحسب البحث اإلسرائيلّي فإّن العميل أشرف مروان، كان الشخص الذي ساعد المخابرات اإلسرائيلّية في 
ينتهز المناسبات فهم شخصية السادات، حيث وصف مروان السادات بأّنه يخاف من الرجال، يستغل و 

للسالم مع إسرائيل  0790التخاذ قرارات صعبة، ولكّن البحث ُيشدد على أّن مبادرة السادات في العام 
 االستخباراتكانت بمثابة اختراق كبير للسياسة العربّية بشكل عام، ولكن بعد مرور سنة طلب الموساد من 

 اد تقريًرا أّكد فيه ما جاء في التقرير األّول. العسكرّية تحديث البحث عن شخصية السادات، فأّعد الموس
 14/4/4141القدس العربي، لندن، 

 
 رين في مخيم اليرموكللمحاص دعما   ريةشبسلسلة عّمان:  .44

مس أسلسلة بشرية في شارع الصحافة بعد عصر في األردن  "هنا اليرموك"نفذ المسؤولون عن حملة  :عمان
 غلبية فلسطينية.أ موك الذي تقطنه للمحاصرين في مخيم الير  الخميس دعماً 

واني رغفة الخبز واألأوشارك في الفعالية عدد من طلبة الجامعات األردنية حيث حمل العديد من المشاركين 
منهم مع الجياع  عن المجاعة التي يعانيها القاطنون في المخيم وتضامناً  واضحاً  الفارغة التي جاءت تعبيراً 

 في المخيم المحاصر.
 شاركون يافطات طالبت بفك الحصار عن المخيم والسماح بدخول المساعدات الى القاطنين فيه.ورفع الم

 01/1/4314، الدستور، عّمان
 
 1031: التهديدات اإلسرائيلية خرق لدالرئيس اللبناني .40
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التهديدات اإلسرائيلية بقصف مناطق سكنية "العماد ميشال سليمان، أن  اللبنانية رأى رئيس الجمهورية
على المستوى السياسي والدولي، وانتهاكًا صارخًا للمبادئ  1031نية، تشكل خرقًا فاضحًا للقرار ومد

الموقف " ، واضعاً "اإلنسانية وحقوق اإلنسان في العيش بطمأنينة وأمان وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
عدم االستقرار للمواطنين اللبنانيين، اإلسرائيلي برسم المجتمع الدولي واالمم المتحدة من زاوية خلق الشعور ب
 ."األمر الذي يريده العدو المغتبط من االضطراب القائم على الساحة العربية

 01/1/4314، السفير، بيروت
 

 االعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه نسف أسس العدالة واإلنصاف عدمالسعودية:  .11
 المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى منظمة األمم قال السفير عبد هللا: الشرق األوسط - جدة –نيويورك 

المتحدة في كلمته أمام جلسة مجلس األمن الدولي الليلة قبل الماضية الخاصة بمناقشة حفظ السلم واألمن 
ن االنتقاص من مكونات مبادرة السالم إ، "الحرب ودروسها والسعي إلى سالم دائم"الدوليين تحت عنوان 
م وعاصمتها 0799عتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو )حزيران( العربية مثل عدم اال

القدس الشريف أو التشكيك في حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات األمم المتحدة أو 
ا سوف ينسف أسس العدالة واإلنصاف التي يجب أن تقوم عليه"المساس بالسيادة الكاملة لدولة فلسطين، 

، وشدد على أن السعودية تسعى في األزمة السورية إلى "التسوية النهائية للصراع إذا ما أريد له االستدامة
التوصل إلى تسوية عادلة لجميع األطراف إال أن أي تسوية عادلة يجب أن تبدأ برحيل أولئك الذين تسببوا 

ئم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ألنه من في إراقة دماء الشعب السوري وتلطخت أيديهم بما ارتكبوه من جرا
 غير العدالة أن يكون ألولئك األشخاص مكان في صياغة مستقبل سوريا الجديدة.

 14/4/4141الشرق األوسط، لندن، 
 

 وجود قواعد لد"القاعدة" على أراضيهاإسرائيلية ب مزاعمتركيا تنفي  .14
 قواعد لتنظيم "القاعدة" على أراضيها. 1 نفت أنقرة، أمس، االتهامات اإلسرائيلية لها بوجود: )ا ش ا(

ونفت وزارة الخارجية التركية "مزاعم رددتها بعض وسائل اإلعالم األجنبية حول وجود ثالث قواعد تابعة 
 لتنظيم القاعدة على األراضي التركية"، معتبرة أن هذه االدعاءات "غير حقيقية على اإلطالق".

ت إرهابية مدبرة من تنظيم القاعدة، وال تزال مهددة من قبل هذه وأضافت ان "تركيا تعرضت مسبقًا لهجما
الجماعة اإلرهابية التي تستغل فراغ السلطة في سوريا"، مشددة على أن "تركيا تتعاون مع المجتمع الدولي 

 بفعالية لمكافحة اإلرهاب وفقا للقرارات الصادرة من مجلس األمن الدولي".
، أن هناك ثالث األولاإلسرائيلية الجنرال آفيف كوخافي قد أعلن، أمس  وكان رئيس االستخبارات العسكرية

 قواعد لتنظيم "القاعدة" في تركيا، ويمكنهم االنتقال بسهولة إلى الدول األوروبية.
 14/4/4141السفير، بيروت، 

 
 انطالق ملتقى "خليجيون ألجل القدس" في الكويت بمشاركة شبابية .14

وم الخميس ملتقى "خليجيون ألجل القدس" األول في دولة الكويت، انطلق الي: قدس برس -الكويت 
 بمشاركة شبابية واسعة، حيث ُعقد تحت شعار "نحو خطاب خليجي مقدسي".
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واعتبر رئيس الملتقى أحمد العبيد أن األحداث التي تجري في المسجد األقصى المبارك يجب أن تكون مادة 
 معين وعلى األمة العربية واإلسالمية الدفاع عنه".لكل شاب خليجي، "ألن األقصى للمسلمين أج

وأضاف في كلمة له خالل افتتاح الملتقى، الذي يستمر ثالثة أيام وسيناقش من بين موضوعاته سبل إحياء 
المقاطعة لالحتالل اإلسرائيلي بكافة أشكالها: "نحن بحاجة ماسة إلى خطاب يزيد من االهتمام بقضية 

ي"، داعًيا "لوقفة غاضبة ونهضة إسالمية للدفاع عن مقدسات األمة العربية القدس لدى الشاب الخليج
بدوره؛ قال ناصر الفضالة النائب السابق في البرلمان البحريني ورئيس اللجنة البرلمانية  واإلسالمية".

لمناصرة الشعب الفلسطيني: "إن المقاطعة للكيان الصهيوني ومن يدعمه أصبحت سالح الشعوب بالدرجة 
الربيبة  أمريكاألولى بعد تهاوي األنظمة العربية الرسمية وخنوعها للضغوط والوعيد الدولي الذي تقوده ا

 األولى لصهاينة"
واعتبر الفضالة في ورقة شارك فيها بالملتقى تناولت "إحياء المقاطعة بكافة أشكالها"، أن "المقاطعة 

تجبر الشركات على إعادة النظر في عالقاتها للصهاينة ومن يدعمهم واجب شرعي"، مشيًرا إلى أنها "س
الكيان الصهيوني، ال سيما وأن المقاطعة جزء من اإلنكار القلبي أو العملي في أمر يسعه اختيار بديل 

أما نائب المدير العام لمؤسسة القدس الدولية أيمن زيدان فقد لفت األنظار إلى أن: "الحقائق التاريخية  عنه".
سنة، وأن التأثير  0011عرب سكنوا مدينة القدس قبل اليهود، ونحن فيها منذ أكثر من تثبت أن أجدادنا ال

اليهودي في المدينة كان محدوًدا لقرابة السبعين عاًما وتحت سيطرة سيدنا داود وابنه سليمان عليهما 
 السالم".

 11/4/4141قدس برس، 
 

 بشركات لها عالقة باالستيطان االستثمارالنرويج تمنع  .14
نشرت وزارة المالية النرويجية، الخميس، قرارا يمنع صندوق التقاعد الحكومي من االستثمار : صفا - وأوسل

 بشركات إسرائيلية بسبب تورطها بالبناء في المستوطنات.
( سيسحب استثماراته في شركة "إفريقيا إسرائيل"، وشركة GPFGوجاء في القرار إن صندوق التقاعد )

 خرقهما، وبشكل جدي، حقوق اإلنسان وقيامهما بالبناء في الضفة والقدس الشرقية."سيبوس" الدينية، بسبب 
 14/4/4141وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 " تدخل مخيم اليرموك وتبدأ بتوزيع الطرود الغذائيةاألوروبية"حملة الوفاء  .14

(، 0|11، صباح الخميس )تمّكن قافلة "حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية": برس قدس-دمشق 
من دخول مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب العاصمة السورية دمشق، والمحاصر منذ أكثر 

وقال أمين أبو راشد، منسق الحملة في تصريحات  من مائتي يوم، حيث شرع بتوزيع المساعدات الغذائية.
وزيع الطرود الغذائية تسير بيسر وسهولة، ومنذ خاصة لـ"قدس برس" من داخل مخيم اليرموك إن عملية ت

 ساعات صباح اليوم تم توزيع نحو مائة طرد غذائي إلى جانب الخبز وحليب األطفال".
وأوضح أبو راشد أن قافلة "حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"، والتي ُتعد السابعة إلى داخل 

اصمة اللبنانية بيروت باتجاه األراضي السورية، مشيًرا على األراضي السورية، انطلقت صباح اليوم من الع
 أن القافلة تضم وفًدا آسيوًيا وأوروبًيا مؤلًفا من اثني عشر شخًصا.

 11/4/4141قدس برس، 
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 والفلسطينيين ضروري "إسرائيل"السابق: السالم بين  الفرنسيرئيس الوزراء  .14

"السالم بين  أن األوسطفرنسوا فيون، الذي يزور الشرق  رئيس الوزراء الفرنسي السابق : أكدف ب أ-نتانيا 
في نتانيا في شمال تل  األكاديميةوقال فيون خالل مؤتمر في المدرسة  والفلسطينيين ضروري". إسرائيل
وأضاف: "يحق للفلسطينيين الحصول على دولة قابلة للحياة  طرق السالم هو ضرورة". إيجاد" إن أبيب

لديكم نافذة فرص لتحديد  أنوتابع: "ال شك  على حمل السالح". األطفالى فيها ومزدهرة، دولة ال يترب
تفاصيل سالم منطقي ومتوازن مع الفلسطينيين"، مذكرًا بأن "فرنسا تدعم جهود جون كيري" وزير الخارجية 

رى والفلسطينيين حول اتفاق اطار يتضمن الخطوط الكب اإلسرائيليينالذي يواصل جهوده لجمع  األميركي
 ووضع مدينة القدس ومصير الالجئين الفلسطينيين. واألمنلتسوية نهائية حول الحدود 
 نتنياهوبنيامين  اإلسرائيليوتختتم الجمعة، التقى فيون رئيس الوزراء  األربعاءوخالل زيارته التي بدأت 

 والرئيس شيمون بيريز.
 14/4/4141الحياة، لندن، 

 
 لمصلحة الترويج لشركة تعمل في المستوطنات "أوكسفام"من  تنسحب أمريكيةممثلة  .41

 "اوكسفام"تخّلت الممثلة األميركية سكارليت جوهانسون عن دورها كسفيرة لمنظمة : أ ف ب -لندن 
للمشروبات الغازية  "صودا ستريم"اإلنسانية البريطانية بعد أن اعتبرت المنظمة أن ترويجها منتجات شركة 

اليه ادوميم، في الضفة الغربية المحتلة، يتعارض مع دورها كسفيرة لها. مع"التي لديها مصنع في مستوطنة 
وافقت اوكسفام على قرار جوهانسون التخلي عن دورها كسفيرة بعد ثماني ": أمسوقالت المنظمة في بيان 

على رغم احترام اوكسفام الستقاللية سفرائنا، لكن دور جوهانسون في الترويج »انه  إلى، مشيرة "سنوات
 ."ركة صودا ستريم يتعارض مع دورها كسفيرة دولية ألوكسفاملش

. 0119، وأصبحت سفيرة لها عام 0112وأفادت المنظمة بأن جوهانسون بدأت تعاونها معها عام 
تعتقد أوكسفام أن شركات مثل صودا ستريم التي تعمل في المستوطنات، تعزز الفقر وحرمان "وأضافت: 

أشكال التبادل التجاري مع ». وأكدت معارضتها "مل على دعمها من حقوقهاالمجتمعات الفلسطينية التي نع
 ."المستوطنات التي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي

 14/4/4141الحياة، لندن، 
 

 "خوانية"إ بأنهامصري يبلغ النيابة عن زوجته  .44
لى شجار باأليدي، وينتهي األناضول: الخالف بين الزوجين قد يكون مجردمالسنة، وربما يتطور  -القاهرة ا 

بأنها إخوانية  همصري زوجتبالطالق في أسوأ الحاالت،لكن هذه المرة وصل الخالف إلى النيابة عندما اتهم 
وتقّدم أحمد فتحي عبد الحميد الغرباوي، ببالغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، أمس  وتحرض على اإلرهاب.

كليات الطب، متهما إياها بأنها تنتمي  ىالمساعد بإحدمدرس االول األربعاء، ضد زوجته أسماء . ف، ال
 قبفتح التحقيمن جانبه، قال سمير صبري محامي الغرباوي، إن النيابة أمرت  لجماعة اإلخوان المسلمين.

في البالغ المقدم، ومن المقرر أن تستدعي الزوجة خالل األيام القادمة للتحقيق معها في التهم الموجهة 
اإلخوانية ، قال الغرباوي إن ميول زوجته أسماء 0100لسنة  0900ب البالغ، الذي حمل رقم وبحس إليها.
منذ تولي مرسي )الرئيس المعزول محمد مرسي( حكمه، وكشفت عن وجهها القبيح كونها أحد  تانكشف
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ة )بي  وأرفق الزوج في بالغه صورة لها وهي تشير بعالمة رابعة، وخلفها ساع أعضاء الجماعة اإلرهابية.
وطالب الزوج بـاتخاذ اإلجراءات القانونية ضد الزوجة لكونها منضمة إلى إحدى الجماعات  بن( بلندن.

اإلرهابية وهي جماعة اإلخوان ومحرضة للطالب على التظاهر والتخريب مستغلة في ذلك وظيفتها كمعيدة 
 .ةمساعد( بالجامع)مدرس 

 14/4/4141القدس العربي، لندن، 
 
تخدوف مدن إيدران، تمددد الحدرب السدورية، حدزب هللا فقدد قوتده، حمداس بحالدة : اإلسرائيلي" مياألمن القو " .01

 ضعف
شارك عدد من الوزراء والمسؤولين الصهاينة في المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث األمن القومي، التابع لجامعة 

ر أهم ما ذكروه في "تل أبيب"، وأكد جميعهم على المخاطر األمنية التي تواجه الدولة، ويمكن اختصا
 السطور التالية:

قال وزير الحرب "موشيه يعلون" إنه ال يمكن االعتماد على السلطة الفلسطينية من الناحية األمنية، واصفًا 
إياها بـ"الجار غير المسؤول"، ألنها اعتقلت العام الماضي أكثر من ألف من عناصر حماس، لكنها لم تقدم 

ربى األطفال على حمل أحزمة ناسفة في االحتفاالت، وال يظهر اسم "إسرائيل" أيا منهم للمحاكمة، وطالما ي
على الخرائط، فال أمل بالسالم، محذرًا من سيطرة حماس في المستقبل على الضفة الغربية كما حصل في 

 غزة.
جنيف مع كما انتقد "يعلون" االتفاق المؤقت الذي تم التوقيع عليه بين الدول العظمى الخمس وألمانيا في 

إيران، وبحسبه فإن التاريو سيحكم على هذا االتفاق، معتبرا أن ذلك كانت تفويتا لفرصة تاريخية، وقال إّن 
إيران زحفت ووافقت على الحوار مع الشيطان األكبر أمريكا، لكنها تحررت من العزلة السياسية، وباتت 

 ".الالعب الرئيس في حل األزمة السورية، لدعمها األسد و"حزب هللا
وتوقع "يعلون" أن يكون في الشرق األوسط حالة عدم استقرار مزمنة، وأن "إسرائيل" تخشى من الخطأ 
الغربي الجديد وهو الدمقرطة عن طريق االنتخابات، مشيرا لتجربة حركة حماس في قطاع غزة، واإلخوان 

ولذلك  ل مصر إليران.المسلمين في مصر، وادعى أن الشعب المصري أسقط اإلخوان ألنه ال يريد تحو 
خرج لوقف اإلسالم السياسي، وقد قوبل ذلك بتنفس الصعداء في العواصم السنية في الشرق األوسط، من 

 رام هللا مرورًا بعمان وحتى الرياض.
 

 معسكرات المنطقة
 وأضاف: عند الحديث عن االضطرابات في العالم العربي، فال أستخدم التعبير األبيض الربيع العربي، وال
التعبير األسود الشتاء اإلسالمي، باعتبار أن الوضع متنوع وملون أكثر، والوضع ال ينطوي على مخاطر 

 فقط، بل على فرص أيضًا، فهنا تفكك لعدة دول قومية.
وهناك مشاكل متأصلة ال تسمح بالحديث عن دولة وطنية، وال عن مجتمع قبلي مثل ليبيا، وال في العراق 

يها حمامات الدم، وحتى في لبنان هناك حرب أهلية، ما يعني أن الشرق األوسط وسورية التي تفجرت ف
 سياسيًا جديدًا.-يشهد تقسيما جيو

 
 وقد نشأت المحاور التالية:
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 محور شيعي يحركه إيران ويلقى دعما من روسيا.  -3
 محور سني يرى في اإلخوان المسلمين تهديدا، ويضم مصر واألردن والسعودية والبحرين. -1
ن للكتلة  محور -1 أصغر يشمل تركيا وقطر، يدعم اإلخوان المسلمين، وسلطة حماس في غزة، وا 

السنية يوجد أعداء مشتركون من الطرفين، وهم إيران واإلخوان المسلمين والقاعدة، كما يوجد لها 
 عالقات مع الواليات المتحدة، وهذه مصالح مشتركة لها مع "إسرائيل".

عد عن مناطق الصراع، وغير متحمسة للعب دور شرطي العالم، لكنها ال تزال وأضاف: الواليات المتحدة تبت
القوة العظمى الوحيدة، فال يوجد دولة عظمى تهددها رغم تحديات روسيا والصين، لكنها اختارت االبتعاد، 

لروسيا  فانفصلت عن العراق الذي يقع اليوم تحت الهيمنة اإليرانية، وغيابها من الملعب السوري أتاح المجال
 للسيطرة عليها، وقيادة العمليات التي تحصل هناك.

دول على األقل، وحربا على أبواب دمشق، وسياسة  1أما سوريا، فهي تواجه عدم استقرار مزمن، وتفككا لـ
 خطوط حمراء: 1"إسرائيل" عدم التدخل، لكنها تحمي مصالحها من خالل 

 عدم نقل أسلحة متطورة لـ"حزب هللا". -3
 سلحة كيماوية لجهات معادية. عدم نقل أ -1
 خرق سيادة "إسرائيل" في هضبة الجوالن. -1

ن هناك  ألفا من العناصر اإلسالمية المتماثلة مع تنظيم "القاعدة"، يتركزون أساسا في القتال ضد  10وا 
 األسد، لكن "إسرائيل" لن تتمّكن أْن تبقى على الحياد.

 
 مستقبل الصراع

زم باتفاقية وقف إطالق النار مع "إسرائيل" على أساس اعتبارات إستراتيجية أما لبنان، فإن "حزب هللا" ملت
ألف صاروخ، ولم يقم بشن أي هجوم على الحدود في السنوات  300إليران وله نفسه، لكنه قام بتخزين 

 األخيرة.
ر على من جهته، ركز وزير االقتصاد ورئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت" في مداخلته خالل المؤتم

التحريض على ضد الفلسطينيين والعملية السياسية، محذرا من عودة ماليين الفلسطينيين مجددا في الضفة 
 الغربية في حال أقيمت فيها دولة لهم. 

ماليين، معظمهم ال  1-2وكل ذلك يعني فصال آخر من الصراع، حيث يقيم في الدول المجاورة لـ"إسرائيل" 
 إذا أقمنا هنا دولة، فان الدول المجاورة ستلقيهم باتجاهنا. يحملون أية جنسية، فتخيلوا

وأضاف: من يعتقد بأّن عالمنا سيصبح أكثر هدوء إذا وافقنا على تقطيع الضفة الغربية فهو مخطئ، الن 
ن جوهر الصهيونية يقوم  هذه الخطوة ستفتح شهية الفلسطينيين فقط، وسنجد أنفسنا في صراع مرير هنا، وا 

ذا فقدت فال وجود للصهيونية، وطالما الزمن الديموغرافي يعمل لصالح "إسرائيل" فال سبب على السيادة ، وا 
 للخوف.

وقالت الوزيرة "تسيبي ليفني" المسئولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، أن هدف العملية السلمية هو 
بعض أجزاء هذه األرض التوصل التفاق سالم يخدم المصالح الصهيونية، وسيكون علينا التنازل عن 

 للحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة.
 إنه اللكن "عاموس يادلين" رئيس المعهد، الذي ينظم المؤتمر، تناول صفقة الدول الكبرى مع إيران، وقال 
ن تبعد بد لالتفاق النهائي ان يحفظ إيران بعيدة لسنوات، وليست لعدة أشهر عن إنتاج قنبلة نووية، وأن إيرا



 
 

 

 

 

           17ص                                    3114العدد:            31/1/1014الجمعة  التاريخ:

أوضاع يحتمل ان تنشأ في  1أشهر عن اللحظة التي تقرر فيها أنها تريد قنبلة ذرية، متطرقا لـ 1-1بين 
 المستقبل القريب:

يران. -3  فشل المحادثات بين الدول الكبرى وا 
 أشهر. 2تمديد المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين لمدة  -1
 ق نهائي معها توافق عليه "إسرائيل". صفقة سيئة لـ"إسرائيل" تتعلق بإيران، او اتفا -1

 وأضاف: "إسرائيل" تواجه مشكلتين رئيسيتين:
 السياسة األميركية فيما يتعلق بالشرق األوسط. -3
 استمرار الغليان في العالم العربي. -1

 
 التقاء المصالح

ذا ب قي األسد في ولذلك فإن تطبيق الخطة الدولية في سوريا للتخلص من أسلحتها الكيميائية، أمر حيوي، وا 
 االستراتيجيةمنصبه، فعلى "إسرائيل" ان تواصل النظر في القيام بعمليات عسكرية لقصف مواقع األسلحة 

في سوريا لحرمانها من تحويلها لحزب هللا في لبنان، ومن الوقوع بأيدي الجهاديين داخل سوريا ذاتها، مؤكدا 
 أن حزب هللا أفضل مقاتليه لسوريا.

ية للقتال ضد "إسرائيل"، ألنه فقد وضعه ومشروعيته في الشارع العربي وبين الطوائف ولذا فهو أقل جاهز 
اللبنانية، بعد أن كان حامي لبنان، لكنه اليوم مجموعة تشترك مع األسد في مذبحة عشرات ااالف من 

، وأوضح "يادلين" أن انشغال الجيش السوري في حربه ضد شعبه، أضعفه بشكل كبير السنة في سوريا.
وأفقده الكثير من عتاده، وهو يمر بمرحلة تفكك واضحة، لكن تطوع األسد للتخلي عن سالحه الكيماوي أزال 

 في "إسرائيل". االستراتيجيالتي أقلقت كثيرًا صناع القرار ودوائر التقدير  االستراتيجياتأحد التهديدات 
"إسرائيل" والدول التي تمثل شهد حالة التقاء مصالح واضحة غير مسبوقة بين  1031وأضاف: عام 

يران، معتبرا خسارة حركة  المعسكر السني المعتدل، السيما دول الخليج، في الموقف من سوريا ومصر وا 
حماس التحالف مع المحور السوري اإليراني، وخسارتها العالقة مع مصر عقب االنقالب على مرسي، 

 أضعفها، مما مثل نقطة تحول فارقة لصالح "إسرائيل".
هو ما أسهم عن تمكين السلطة الفلسطينية من استئناف المفاوضات بهدف التوصل لتسوية للصراع، مما و 

أدى في المقابل لتقلص الضغط الدبلوماسي والدولي عن كاهل "إسرائيل"، وأبطأ بشكل مؤقت من وتيرة حملة 
 نزع الشرعية عنها، التي تعاظمت األعوام األخيرة.

الكارثية لتواصل مظاهر ضعف مكانة الواليات المتحدة في منطقة الشرق  وحذر "يادلين" من المخاطر
مع "إسرائيل"، وألن هذه الشراكة تمثل أحد أهم  االستراتيجيةاألوسط، ألن هذا التطور يمس بفاعلية الشراكة 

 أعمدة األمن القومي الصهيوني، ومركب أساسي في قوة الردع. 
لواليات المتحدة، ال يوجد دولة في العالم يمكن أن توظف مواردها مشددا أنه ال يوجد بديل للعالقة مع ا

مليارات دوالرات،  1لخدمة المصالح الصهيونية كما تفعل واشنطن، مشيرا للمساعدة األمنية السنوية بقيمة 
 وتشجيع الجيش في ميادين الدفاع الصاروخي، ومنظومات القبة الحديدية.

 30/1/1014ت وتحليل المعلومات الصحفية، ، مركز دراسا3004الترجمات العبرية 
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 جواد بولس
كثرت في ااونة األخيرة التسريبات حول ما سيعرضه جون كيري على الفلسطينيين واإلسرائيليين وما أصبح 

 "ايمزنيويورك ت"لحل النزاع. آخر هذه التفاصيل ورد بمقالة كتبها توماس فريدمان في "كيري"يعرف بخطة 
وفيها استعرض، يوم األربعاء الماضي، جوهر نقاط خطة كيري النهائية. ربما ستكون تفاصيل فريدمان 
األقرب للحقيقة وربما ال، أّما الواقع فسيتكشف في المستقبل البعيد القريب ومنه سنتعلم، مّرًة أخرى، أن ما 

كان قد اّطلع عليها  "خّطة"يقة عرض في النهاية على الفلسطينيين كخطة أمريكية ناجزة هي بالحق
اإلسرائيليون كخربشة، فمسوّدة، فوثيقة فّجة، فمقترح متكامل جاهز، ووضعوا عليها في كل تلك المراحل 
مالحظاتهم وتحفظاتهم التي لم تقبل كّلها، مع أن الجانب األمريكي عاملها بمراعاة قصوى وقدر كبير من 

سرائيل منذ سبتمبر/أيلول ) من ال يقّر بما طرأ "االحترام والتفهم. ( 1003من تغيير على عالقات أمريكا وا 
والعملية اإلرهابية التي أسقطت مبنى التوأمين وآالف الضحايا األمريكيين، لن يستطيع مجاراة وتفكيك "

طالسم الدبلوماسية األمريكية ودوافعها، خصوصا فيما يتعلق بالشرق األوسط. من سيختصر ويوقف دوافع 
على الرغم من أهمية االدعاء والتوصيف، على ذلك الحلف الخبيث بين الحركة الصهيونية المتنّفذة أمريكا، 

في المجتمع األمريكي والممسكة بمفاصل حياته االقتصادية والثقافية وتلك التيارات المسيحية المتصهينة، لن 
 "حا وليس كما هي عليه اليوم.يهتدي إلى ما يسعفه من منافذ وحجج بواسطتها قد تصير أمريكا راعًيا صال

ما حدث كان انقالًبا صارًخا على ما ساد من مبادئ ومفاهيم تحكمت بكيفية التعاطي مع قضايا النزاع 
العربي اإلسرائيلي وخصوصا الفلسطيني. كانت القاعدة والفرضية تنّصان على أن االحتالل اإلسرائيلي 

ي إلى جميع أعمال العنف واإلرهاب لما يسببه من ل راضي العربية هو مصدر جميع القالقل وهو يؤد
مهانة تسبب الكراهية والغضب وهذه هي أم كل تداعيات العنف والقتال. في عهد بوش وتحديًدا منذ العام 

، انقلبت أمريكا على هذه المفاهيم حين تبّنت، بشكل واضح وقاطع، ما طرحته حكومة شارون 1001
. شعار لم يرفع ولم يقبل حتى في زمن حكومة رابين وغيرها، "اإلرهابال مفاوضات مع "وصّرحت به دوما: 

 وأكثر. "الرباعية"فصار منذ ذلك العام مطلبا أمريكيا ومن ثم نال إجماع 
، وألول مّرة تم ربط أي تقدم باتجاه حل قضية فلسطين "خارطة الطريق"كانت هذه البدايات التي أنجبت 

ا يعرفها الجانب اإلسرائيلي واألمريكي كذلك، ثم جاء الشرط بوقف كل أعمال العنف واإلرهاب، كم
المستحدث الثاني الموجب تسيير أعمال السلطة الفلسطينية وفًقا لقواعد الحكم الرشيد والشفافية األمريكية، 
وما عناه ويعنيه ذلك من توابع. لقد كان األهم من هذا وذاك إلغاء حتمية جدولة كل خطة وبرنامج بأوقات 

ف زمنية، فالتقدم من مرحلة إلى مرحلة لم يعد منوًطا بيوم، بشهر وبسنة، بل بإنجاز ما تقدم من شرط وسقو 
 "ومطلب، وكان تقييم األداء الفلسطيني تعجيزًيا على الغالب. 

إلى ذلك، فمن يتابع ما كتبه إسرائيليون واكبوا هذه الحقبة، وكانوا شركاء فاعلين يستطيع أن يستشف الكثير 
دروس والعبر التي قد تساعد على فهم ما يجري في هذه األيام. فعلى الرغم من ارتياح شارون والقيادة من ال

اإلسرائيلية للموقف األمريكي الجديد، بدا لهم واضحا أن الموافقة اإلسرائيلية على خارطة الطريق األمريكية، 
على حل  "الشارونية"ي أيًضا الموافقة وعلى الرغم مّما أتبعته الحكومة اإلسرائيلية لها من تحفظات، تعن

قامة دولة فلسطينية مستقلة. افترض كثيرون أن شارون وحكومته اليمينية وافقوا على ذلك وكانوا  الدولتين وا 
على يقين بأن استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية سيبقى فرضية نظرية تائهة على طريق ضاعت خريطته، 

مساعديه في تلك التجربة، ال يجزم في كتابه الجديد عن شارون، بأن  علما بأن دوف فايسغالس وهو أقرب
 هذا هو الدافع السياسي الوحيد لموافقة شارون على حل الدولتين.
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على جميع األحوال، احترمت القيادة الفلسطينية، ممثلة في منظمة التحرير، ما وافقت عليه من التزامات 
ومعها  "حماس"بة، ثم جاء موقف حركة المقاومة الفلسطينية وهكذا فعلت الحكومات الفلسطينية المتعاق

ن كانت هذه على مراحل وتقطعات.  "الفصائل الفاعلة في غزة والتزمت بدورها وألسبابها بالتهدئة وا 
على هذه الخلفية وعلى إثر استشعار وتائر الخيبة والغضب الدفين في فلسطين وعلى ضوء ما يجري في 

ل كان له كبير األثر على مواقف أمريكا تجاه القضية الفلسطينية وتحديد مفهوم العالم العربي، وهو عام
 "، جاءت تحركات كيري ومبادرته."المصالح األمريكية في المنطقة"

لست في معرض تبرير أي سياسة أو نهج فلسطيني رسمي أو غياب نهج آخر، فأنا أعيش بين شعبي 
وأقرأ بين سطور ما يتيحه هامش النشر اإلسرائيلي، ومن  "لحبيبةا"وأتابع ما يجري حولي في الدول الشقيقة و

كل هذا أتعلم وأعبر هنا عن وجهة نظر قابلة للنقاش، فما سّربه توماس فريدمان وما رشح من قبل، ال يفي 
بحدود "بما اصطلح على تسميته بالثوابت الفلسطينية، ولكن إذا كان الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة 

ذا عاد األمريكيون إلى نظام الجدولة الزمنية والمقاييس واالستحقاقات حسبها اإلسرائيليون يونيو/حز  يران وا 
أنها ستبقى رابعة لمستحيالت ثالثة فهل سيصبح ما أعلنه نتنياهو مؤخًرا عن عدم ضرورة موافقة إسرائيل 

لون الذي وصف كيري وزير الجيش يع "إّبالة"يضاف الى  "ضغث"على كل ما يطرحه الجانب األمريكي 
أما هكذا يبرعم طالق حتى في أحسن العائالت؟ مجرد فكرة أو "؟ "المهلوس االستحواذي الحالم المسيحاني"بـ

 أمل!
 31/1/1014، القدس العربي، لندن
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  صالح النعامي
لى مستقبلها ومستقبل لم تعد "إسرائيل" قادرة على إخفاء مظاهر فزعها من تحولين مهمين، سيؤثران ع

المشروع الصهيوني بشكل عام، وهما: تراجع عدد اليهود في العالم، وتحول الكثير منهم عن اليهودية، 
عالوة على رصد الكثير من المظاهر التي تعكس تحلل غالبية اليهود من أنماط السلوك الديني اليهودي. 

اإلشارة إلى حقيقة أن يهود العالم يلعبون دورًا وقبل الخوض في المعطيات التي تؤكد هذه الظاهر، يتوجب 
 محوريًا في تأمين بقاء وجود الكيان الصهيوني، لقيامهم بدورين أساسيين، وهما:

أواًل: يمثلون احتياط بشري يسمح للكيان الصهيوني بالصمود في الصراع الديموغرافي القائم حاليًا بينه وبين 
يهود يمثل مصدرًا من مصادر تعزيز الثقل الديموغرافي لليهود في الشعب الفلسطيني. فقدوم المهاجرين ال

أرض فلسطين. ومن نافلة القول أن المهاجرين اليهود هم الذين وقود المشروع االستيطاني، فهم الذين 
يحسمون مصير األراضي العبرية المحتلة عبر تكريس األمر الواقع عبر التواجد على األرض الفلسطينية. 

 ته، فأن المهاجرين اليهود يمثلون عماد الجيش الصهيوني.في الوقت ذا
ثانيًا: يعتبر يهود العالم أحد أهم مصادر الدعم المادي للكيان. فنظرًا لسيطرة اليهود على الكثير من المرافق 
االقتصادية في أرجاء العالم، فأن الكثير منهم يتبرع للكيان الصهيوني. وتقدر التبرعات التي تصل إسرائيل 

 كل عام من اليهود بثالثة مليارات دوالر، وهذا مبل  كبير، حسب كل المعايير.
ثالثًا: يمثل اليهود مصدر أساس للدعم السياسي للكيان الصهيوني، ويكفي للمرء أن يرصد الدور الذي تلعبه 

 المنظمات اليهودي واللوبي الصهيوني في تأمين الدعم األمريكي إلسرائيل.
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هزة االستخبارية الصهيونية على يهود العالم في تسهيل عملياتها. فنظرًا ألن اليهود رابعًا: تعتمد األج
يتواجدون في معظم دول كثيرة، وينتمون ألعراق شتى، فقد سهل هذا األمر على األجهزة االستخبارية 

 الصهيونية، وتحديدًا الموساد القيام بعملياته السرية عبر توظيف هؤالء اليهود.
 انخفاض العدد

 12تؤكد المعطيات الصادرة عن " معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي "، ومقره القدس المحتلة أنه خالل 
مليون  2.22مليون نسمة، حيث يبل  االن  1.1عامًا انخفض عدد اليهود في العالم باستثناء "إسرائيل" بـ 

سرائيل يبل   فقط. وحسب المعطيات التي تضمنها التقرير فإن عدد اليهود الذين يعيشون  31.3في العالم وا 
إال بنصف مليون نسمة.  3120مليون يهودي. وتنوه المعطيات الى أن عدد اليهود لم يرتفع منذ العام 

وأشار التقرير الى أن أكبر انخفاض في عدد اليهود حدث في الدول التي كانت تشكل اإلتحاد السوفياتي، 
الف في اوكرانيا. وأشار  21في روسيا، و  ألف 113 يهودي فقط، منهم ألف 420حيث يعيش هناك نحو 

التقرير الى حدوث انخفاض كبير في عدد اليهود في أمريكا الجنوبية، حيث انخفض عددهم هناك بنسبة 
يهوديًا. واشارت معطيات المعهد الى انخفاض معدل الخصوبة لدى اليهود  ألف 111حيث تبقى  ،14%

طفال  1.22ففي الوقت الذي يبل  معدل الخصوبة في اسرائيل  يمثل سبب آخر إلنخفاض عدد اليهود.
طفال للعائلة اليهودية، بينما تتدنى النسبة في الدول التي كانت  3.2للعائلة اليهودية، يصل في الغرب الى 

تشكل االتحاد السوفييتي السابق لتبل  طفل واحد للعائلة. ويقول بروفيسور دي ال فرغوالو المختص في 
بالنظر الى مواضيع االندماج والخصوبة المتدنية، فان يهود الشتات يوجدون  اليهودية إنهيموغرافية شؤون الد

 الهجرة الى اسرائيل يمكنها أن تؤثر ايجابًا."أن في حالة عجز بين عدد المواليد وعدد الوفيات، مضيفًا 
 التحول عن اليهودية والتحلل منها

ة، فأن اليهودي هو الذي يولد ألم يهودية، وبالتالي فأن إسرائيل من المعروف، أنه حسب الديانة اليهودي
تعتبر أي زواج مختلط بين يهودي وغير يهودي بمثابة خروج عن الديانة اليهودية. من هنا، فقد عبرت 
"إسرائيل" عن قلقها الشديد من تعاظم ظاهرة الزواج المختلط بين اليهود في الواليات المتحدة ومعتنقي 

دراسات واستطالعات شاملة أجريت مؤخرًا في أوساط اليهود األمريكيين تبين أن  ألخرى. وحسبااألديان 
منهم يتزوجون من غير اليهود. وتدلل الدراسات التي أجرتها "الوكالة اليهودية" على ابتعاد اليهود في  20%

التي استثمرتها الوكالة الواليات المتحدة عن إسرائيل، حيث تعكس هذه النتائج فشل الجهود واإلمكانيات 
اليهودية في التقريب بين إسرائيل ويهود الشتات وتحديدًا في الواليات المتحدة. وحسب هذه الدراسات، فأن 
سرائيل. ومن جهته قال  الشباب هم أكثر قطاعات اليهود في الواليات المتحدة مياًل لالبتعاد عن اليهودية وا 

يهوديًّا في الواليات المتحدة  20يهودي" نحمان شاي: "إن نحو مدير عام "مركز تخطيط سياسات الشعب ال
شاي في مقابلة أجراها معه التلفزيون اإلسرائيلي على أن "الوجود  يوميًّا". وشدديتحولون عن اليهودية 

اليهودي في الواليات المتحدة يتعرض لخطر كبير؛ بسبب حاالت التحول الواسعة من الديانة اليهودية إلى 
ت األخرى". وحسب شاي، فأن أكبر خطر يواجه اليهود في الواليات المتحدة هو الزواج المختلط الديانا

وذوبان اليهود في المجتمع األمريكي. ولم يفت شاي التذكير بأن "إسرائيل" ستكون أكبر خاسر من هذا 
ط على اإلدارة الواقع، الفًتا إلى أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على دور المنظمات اليهودية في الضغ

من أجل االستجابة للمطالب اإلسرائيلية. ومن المفارقة، أن الدراسات تظهر أن  والكونجرس األمريكي
"اإلسرائيلين" الذين غادروا "إسرائيل" ويقيمون في الواليات المتحدة أكثر تحلاًل من اليهودية وأكثر استعدادًا 

ج االستطالعات فإن األغلبية الساحقة من الشباب للزواج المختلط من اليهود األمريكيين. وحسب نتائ
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 %2اليهودي في الواليات المتحدة يعرفون أنفسهم كـ " يهود بال دين ". وقد دلت نتائج دراسة أخرى على أن 
فقط من اليهود في الواليات المتحدة تأثر تصويتهم في االنتخابات الرئاسية األمريكية بمدى التزام المرشح 

، وهذا ال يمثل أخبار سارة للكيان الصهيوني. ويقول جالي سيلبرمان رئيس اتحاد المنظمات بمصالح إسرائيل
فقط من الطالب اليهود في الواليات المتحدة يتوجهون إلى مدارس  %30اليهودية في الواليات المتحدة أن 

ته عبر المفكر . من ناحي%10يهودية، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق خطة تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى 
والشاعر اإلسرائيلي شلومو شامير عن استهجانه لعدم تفاعل الجماهير اليهودية في الواليات المتحدة مع 
القضايا التي تهم إسرائيل، سيما البرنامج النووي اإليراني. واستهجن شامير عدم تحريك اليهود مسيرات نحو 

تفاق مع إيران بشأن مستقبلها برنامجها النووي.وعزا واشنطن للضغط على اإلدارة األمريكية لعدم التوصل ال
شامير هذه الظاهرة إلى وجود قطيعة بين قادة المنظمات اليهودية والشارع اليهودي في الواليات المتحدة، 
مشيرًا إلى أن عموم اليهود في الواليات المتحدة ال يبدون اهتمامًا يذكر باألنشطة التي تقوم بها المنظمات 

لصالح إسرائيل. وفي سياق متصل، انتقدت الكاتبة اليهودية األمريكية باميال غيلر بشدة دور  اليهودية
المثقفين اليهود في الدعوة لمقاطعة إسرائيل.وفي مقال بعنوان " المجاهدون اليهود "، نشره موقع صحيفة " 

ميين وكتاب يهود في جيروسلم بوست " األربعاء الماضي، أشارت غيلر إلى أن هناك دور متزايد ألكادي
غيلر: " هؤالء الخونة البائسين يحاولون نشر األكاذيب ضد الدولة  إسرائيل. وأضافتالدعوة لمقاطعة 
 اليهودية واليهود".

 
 خطة للمواجهة

هناك ما يؤشر على أن الوكالة اليهودية والكيان الصهيوني ال ينويان التسليم بما تمت اإلشارة إليها. فقد 
كالة اليهودية نتان شيرانسكي عن خطة لتقليص ظاهرة الزواج المختلط، على اعتبار أنها أعلن مدير الو 

تؤدي إلى تحلل اليهود من اليهودية وتبعدهم عن إسرائيل. وأكد شيرانسكي إنه " سيخوض حربًا " من أجل 
صنع القرار فيها إثر إعادة اليهود األمريكيين إلى جذورهم اليهودية.وفيما يعكس حالة الفزع التي تسود دوائر 

تعاظم مظاهر تراخي العالقة بينها وبين الجاليات اليهودية في أرجاء العالم، قررت " إسرائيل " تخصيص 
مليارات الدوالرات لتنفيذ خطة تقوم على مشاريع ومبادرات تهدف لتعزيز مضامين الهوية اليهودية لدى يهود 

والقدس والشتات اليهودي " بالتنسيق مع  " االقتصادوزير بنات  الخطة نفتاليالعالم. وسيشرف على تنفيذ 
القادمين. وقد تمت مناقشة  نقادة الجاليات اليهودية في أرجاء العالم، وسيتواصل تنفيذها على مدى العقدي

مؤتمر عقد لمناقشة أوضاع  المحتلة، فيتفاصيل الخطة خالل اجتماع عقد في نوفمبر الماضي في القدس 
مدى األعوام  إنه علىدية. ويقول دفير كهانا، وكيل وزارة " القدس والشتات اليهودي " قوله الجاليات اليهو 

عامًا.  10مليون دوالر كل عام، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة سيستمر لمدة  100الخمسة القادمة سيتم انفاق 
المختلط عبر تعزيز كهانا إلى أن الخطة تهدف إلى مواجهة تخلي اليهود عن اليهودية والزواج  وأشار

إحدى الوثائق المتعلقة بالخطة على أنها تهدف " إلى إعادة إسرائيل لتكون حجر  بإسرائيل. وتنصارتباطهم 
الزاوية في الهوية اليهودية ل جيال اليهودية الصاعدة ".وتنص الخطة على ضرورة توقف قادة إسرائيل على 

" إسرائيل " بعدم مواصلة  والتزامن اليهود للهجرة إلسرائيل، توجيه انتقادات للشتات اليهودي ولرفض الكثير م
فرض األجندة اإلسرائيلية على اليهود في العالم بشكل فج.وستركز الخطة على اليهود الذين تتراوح أعمارهم 

عامًا، وستحاول إقناع الشباب اليهودي المؤهل للهجرة إلى إسرائيل.وتنص الخطة على تمويل  12و 31بين 
 العالم. وتأمللتدريس اللغة العبرية في المدارس التي تتواجد فيها نسبة كبيرة من اليهود، في أرجاء برامج 
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الخطة أن يسهم برامج التعارف والتقارب والنشاط المشترك بين الشباب اليهودي في تقليص نسبة الزواج 
عام "معهد تخطيط  المختلط، بحيث يتزوج الشباب اليهودي من بعضهم البعض. من ناحيته يرى مدير

في تشجيعهم على الهجرة  المختلط تتمثلالشعب اليهود " افينوعام بار يوسيف إن السبيل لحل مشكلة الزواج 
الى اسرائيل، " ولهذا الغرضن فهو يرى، وجوب حدة الشروط التي تضعها مؤسسة الحاخامية الكبرى للتهود 

ت متسرعة لقانون العودة ". وقال بار يوسيف "لقد أمام تحول غير اليهود لليهودية، وعدم اجراء تعديال
 تعرض الشعب اليهودي لما يكفي من الضربات في القرن السابق"، على حد تعبيره.

 18/1/1014، مجلة البيان، الرياض
 
 حول السالم وشروط التسوية مع الفلسطينيين "إسرائيل" فينقاش  .00

 أسعد غانم
سطينيون بشكل خاص، أن الظروف قد نضجت لكي تتم عملية بينما تعتقد غالبية العرب عمومًا، والفل

لمبادرة الملك عبدهللا بن عبد  1001مصالحة تاريخية مع إسرائيل، وذلك من خالل إقرار مؤتمر بيروت علم 
العزيز كمبادرة عربية شاملة، ومن خالل االلتزام الواضح للقيادة الفلسطينية في رام هللا بخيار السالم، 

االلتزام العربي والفلسطيني بتسوية شاملة مع إسرائيل، على رغم الحرب على لبنان عام  واستمرار هذا
، واستمرار االحتالل واالستيطان، وتشديد المواقف من قبل 1001 -1001والحرب على غزة عام  1002

سرا ئيل ضد بعض أكثر الحكومات تطرفًا في إسرائيل، وحتى تجذُّر التعاون األمني بين السلطة الفلسطينية وا 
أشكال المقاومة الشعبية للفلسطينيين. بينما يحصل كل ذلك، خطت إسرائيل بقوة إلى الوراء منذ اتفاق 
أوسلو، وألغت االتفاقيات عمليًا، عندما اجتاحت قوات شارون الضفة الغربية ومقر الرئيس الفلسطيني ياسر 

ث جاهزيتها لتسوية مع الفلسطينيين، إذ . رجعت على ما يبدو إلى ما قبل أوسلو من حي1000عرفات عام 
تناقش اليوم خيارات السالم والمواجهة كما لو أنه ال توجد اتفاقيات موقعة وال مسار تفاوضي شاق جرى 

 خالل العقدين الماضيين، بحضور دولي ورعاية اإلدارة األميركية.
مكانات التسوية إلى األساسات، ويتم فإسرائيل تعيد النقاش حول األفكار الرئيسية للعالقة مع الفلسطينيين  وا 

التعبير عن ذلك من خالل نقاشات داخل االئتالف الحكومي الحاكم، والذي يتمثل في ثالثة تيارات فكرية 
رئيسية: األول يفتش عن حل من خالل التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، والثاني يناقض األول ويريد 

لثالث يناور بين االثنين ويتمسك بالحلول المرحلية وبإدارة الصراع إلى استمرار الوضع القائم إلى األبد، وا
سرائيل  أجل طويل، وبهذا فإنه على استعداد لتسوية مرحلية ال لحل ومصالحة تاريخية كما يريد العرب وا 

 وربما األطراف الدولية المتدخلة وعلى رأسها الواليات المتحدة ووزير خارجيتها جون كيري.
ر األول من خالل وزيرة القضاء تسيبي ليفني التي تمثل إسرائيل في المحادثات التي افتتحت يتمثل الخيا

خالل آب )أغسطس( الماضي، وهي تعتقد أن الخناق يضيق على إسرائيل في المنطقة والعالم، وأن إسرائيل 
ن ليفني تروج إلتمام ال تستطيع االستمرار في الوجود إذا لم تصل إلى حل تاريخي مع الفلسطينيين، وبهذا فإ

مسيرة أوسلو والوصول إلى تسوية تاريخية مع الفلسطينيين، لكنها طبعًا تمثل قوة ضعيفة في االئتالف 
الحكومي، وال تستطيع أن تسّير أمور المفاوضات وحدها، فقد حرص رئيس الوزراء نتانياهو على أن يرافقها 

ام مقرب من نتانياهو ويقف ضد أي تقدم جدي وهو مح -يتسحاق مولخو-إلى المفاوضات مبعوثه الخاص
ويعمل كهمزة وصل لردع ليفني عن التقدم بشكل حقيقي في المفاوضات، هذا عدا عن أن أي اتفاق تتوصل 
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إليه ليفني يجب أن يمر عبر بوابة الحكومة ونتانياهو شخصيًا، مما يجعل مهمتها، كما أرادتها هي، 
 لحالي في إسرائيل.مستحيلة من خالل االئتالف الحكومي ا

، «الليكود»في الطرف ااخر يقف وزير الدفاع موشي يعلون ووزير اإلسكان نفتالي بينيت، األول من 
اليميني المتطرف والذي يمثل « البيت اليهودي»الحزب الذي يقود االئتالف، والثاني مستوطن ورئيس حزب 

ال يريد أي تسوية حقيقية مع الفلسطينيين المستوطنين والداعمين لهم داخل الخط األخضر. هذا التيار 
ويبعث برسائل مختلفة في كل االتجاهات، آخرها رسالة شديدة اللهجة من يعلون إلى الراعي األميركي 
للمفاوضات، جون كيري، معلنًا أن كيري مهووس بالتسوية ويجب إعطاؤه جائزة نوبل للسالم مقدمًا حتى 

 وية.يهدأ ويكف عن محاوالت الوصول إلى تس
مبدئيًا، يعتقد هذا التيار أنه ال مكان لتسوية على أساس إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وأن 
فلسطين التاريخية هي ملك لليهود فقط وال يجوز اقتسامها مع الفلسطينيين، وهم على استعداد ألن تدفع 

، باإلضافة إلى عدم االستعداد 3122عام إسرائيل ثمنًا، ولو باهظًا جدًا، لالحتفاظ باألراضي التي احتلت 
ألي تنازالت بالنسبة للقدس والالجئين أو ما يسمونه المصالح االستراتيجية إلسرائيل. هذا التيار أقوى نسبيًا 

من القوى الداعمة لموقف « الليكود»من تيار ليفني ويستطيع تهديد ائتالف نتانياهو الحكومي من داخل 
من االئتالف، وبهذا فإن « البيت اليهودي»، من خالل انسحاب ممكن لحزب «الليكود»يعلون ومن خارج 

هذا االئتالف على قدرة عالية لتحطيم ائتالف نتانياهو وتنحيته عن رئاسة الوزراء إذا أقدم على تسوية، ولو 
 محدودة مع الفلسطينيين.

قف يتطلع إجمااًل إلى االستمرار في والموقف الثالث يمثله بنيامين نتانياهو وغالبية أعضاء حكومته، وهو مو 
 إدارة الصراع بحسب األهواء والمصالح اإلسرائيلية.

يعتقد نتانياهو أن الحلول المرحلية هي الحلول األفضل بالنسبة الستراتيجية التفاوض مع الفلسطينيين، وهو 
الصراع مع الفلسطينيين  بذلك ال يتناقض مع موقف وزير خارجيته ليبرمان في الموضوع. نتانياهو يريد إدارة

من خالل المفاوضات لذاتها وليس للوصول إلى حل نهائي. إن اشتراط نتانياهو اعتراف الفلسطينيين 
 بيهودية الدولة يهدف إلى إدراج مواضيع جديدة للتفاوض تؤدي إلى تعقيد التوصل إلى حل للصراع.

جئين من المفاوضات، وأن ال تكون للدولة باإلضافة إلى ذلك، يريد نتانياهو استثناء ملفي القدس والال
الفلسطينية حدود شرقية مع األردن وأن تكون حدودًا موقتة تتمكن إسرائيل من فحص مدى مواءمتها 
لحاجاتها األمنية وربما إجراء تغييرات عليها. ويظل جدار الفصل هو الحدود الغربية لهذه الدولة، بحيث 

 شرق الجدار فلسطينيًا بعد ترتيبات أمنية يتم االتفاق عليها.يصير ما غرب الجدار إسرائيليًا وما 
وفق هذا الطرح، هناك فرق بين الحدود السياسية والحدود األمنية، فالدولة الفلسطينية تستطيع أن تقول إن 

 حدودها السياسية هي نهر األردن، لكن حدودها األمنية ال تمتد إلى ذلك.
اتفاق إطار »قبل أسبوع في مؤتمر دافوس، أن الحديث يدور حول لقد أكد نتانياهو في خطابه األخير 

يضمن االلتزام بروح الحل القائم على مبدأ دولتين لشعبين ولكن مع « اتفاق إطار»أو « للتسوية الدائمة
ترتيبات وتغيرات تكفل أخذ مطالب إسرائيل بالحسبان، فهذا االتفاق يلتزم باإلطار العام كما يقترح عنوانه وال 

تقيد بالتفاصيل. وقد تمتد فترة االتفاق، وفق نتانياهو، أكثر من عشر سنين، ويكون الفلسطينيون خاللها ي
تحت اختبار المراقبة. ومع إعالن االتفاق تعَلن الدولة الفلسطينية رسميًا، لكن التواجد اإلسرائيلي ال ينتهي 

احل، بحيث يتواصل التواجد اإلسرائيلي في مع التوقيع بل يتم سحب القوات اإلسرائيلية تدريجيًا وعلى مر 
 غور األردن وفق ترتيبات خاصة.
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تكمن خطورة الطروحات اإلسرائيلية المرحلية في أنها قابلة للتحول إلى حلول دائمة، وبالتالي فإن التعامل 
معها يجب أن يتأسس على هذا االحتمال، فترحيل األزمة بالنسبة إلسرائيل يعني وضعها على الرف، 

بالتالي إهمالها، وما لم يناقش اليوم ليس بالضرورة أن يحل غدًا، ألن ثمة تطورات على أرض الواقع و 
سينشغل بها الجميع وتصير أهم من القضايا العالقة، كما حدث غداة أوسلو بالنسبة للقدس واالستيطان 

 وحتى االستيالء على مصادر المياه في الضفة الغربية.« ج»والتصرف في منطقة 
على الرغم من ذلك، فإن رئيس الحكومة اإلسرائيلية قدم تصورًا متكاماًل يمكن االستدالل منه على شكل و 

الحل النهائي الذي يرغب في أن يراه يتحقق. وقد اشتمل تصوره هذا على ثالثة شروط أساسية للحل، هي 
ة. إال أنه يمكن من تحليل يهودية الدولة واالحتفاظ بغور األردن والسيطرة على حدود الدولة الفلسطيني

مواقف نتانياهو االستدالل بشكل شامل على سبعة معالم أساسية للتسوية كما يراها، تتمثل في: أواًل، إقرار 
فلسطيني بيهودية الدولة. ثانيًا، يتم حل قضية الالجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية وليس في 

ال بد أن تكون منزوعة السالح، بحيث ال تملك أسلحة تهدد وجود إسرائيل. ثالثًا، أن الدولة الفلسطينية 
إسرائيل وأمنها. رابعًا، أن تحتفظ إسرائيل بمنطقة غور األردن تحت سيطرتها وال يكون للدولة الفلسطينية 
حدود شرقية مع األردن بالمعنى الجغرافي بل ربما بالمعنى المعنوي والسياسي. خامسًا، أن يتم ضم الكتل 

تيطانية ذات الكثافة النسبية والواقعة بالقرب من تل أبيب الكبرى والقدس والمناطق األخرى ذات األهمية االس
االستراتيجية أو القومية ضمن الحدود الدائمة إلسرائيل. مقابل كل ذلك، إسرائيل مستعدة لتقديم تنازالت في 

. سادسًا، القدس ستكون موحدة تحت األراضي، وهي تنازالت مؤلمة كما يصفها نتانياهو من أجل السالم
السيادة اإلسرائيلية، على الرغم من ذلك، فإن إسرائيل تتفهم حساسية الفلسطينيين حين يتعلق األمر 
بالمقدسات، إال أن هذا لن يقود إلى تنازل من أي نوع في قضية السيادة. سابعًا، إن توقيع االتفاق مع 

 سطيني بإنهاء النزاع مرة ول بد وانتهاء المطالبات الفلسطينية.الفلسطينيين يجب أن يتزامن مع إعالن فل
إن التوجهات الثالثة ألعضاء حكومة إسرائيل الحالية، هي جزء من بانوراما أعرض من المواقف التي 
تناقشها النخب اإلسرائيلية خالل السنوات األخيرة، بصورة ال تقل قوة عن تلك التي ناقشتها خالل االنتفاضة 

ى، التي قادت إلى أوسلو. وهذا يعني أن إسرائيل تناقش استعدادها للتسوية وللمدى الممكن الذي يمكن األول
أن توافق عليه، وبهذا فإنها لم تحسم أمرها بعد، والشيء الوحيد الممكن أن نستخلصه هو أن مواقف 

فاق، ألنها ببساطة سوف نتانياهو هي األوفر حظًا في النقاش، إال أنها ال يمكن أن تكون أساسًا ألي ات
وفي الحكومة، وطبعًا لن تشكل هذه المواقف أساسًا « الليكود»تواجه معارضة شرسة من شركاء نتانياهو في 

يمكن أي قيادة فلسطينية أن توافق عليه، وبهذا فإننا يجب أن نكون جاهزين النتكاسة أخرى، قد تكون آخر 
 بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. المحاوالت الدولية للدفع باتجاه تسوية ممكنة
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