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 مشعل: الضيف حيُّ وأنفاقنا للدفاع عن النفس 

لد مشعل، أن القائد العام أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خا: ترجمة خاصة-الرسالة نت
:"  -الذراع العسكرية لحركة حماس –لكتائب القسام  محمد الضيف، ما زال على قيد الحياة، قائًلا

 إسرائيل فشلت في قتله، لكنها نجحت في قتل زوجته وطفليه".
 وقال مشعل في حوار أجرته معه مجلة "فانتي فير" األمريكية، "الضيف ال يزال حياا، وسيستمرا في

 محاربة العدوان واالحتًلل اإلسرائيلي".
وأضاف: "لدينا دليل على ذلك، ليس بالضرورة أن يحصل اآلخرون عليه، فالضيف ليس سياسيا من 

 أجل أن يظهر بشكل علني، هو عسكري، بالكاد يظهر للعامة، حتى قبل الحرب".
 

 األنفاق
"إسرائيل"، قال مشعل: "في ضوء موازين وفيما يتعلق بأنفاق المقاومة التي تبدأ من غزة وتنتهي في 

القوى التي تنحاز تجاه )إسرائيل(، كان علينا أن نكون مبدعين في إيجاد طرق مبتكرة، فكانت 
األنفاق واحدة من ابتكاراتنا، الجيش )اإلسرائيلي( أقوى منا بكثير، ويمتلك قوة تدميرية كبيرة، لديه 

 سلحة في المنطقة".الطائرات والمدفعية، ويمتلك أقوى ترسانة أ
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واستطرد: "لذلك، ما تقوم به حماس وفصائل المقاومة األخرى في قطاع غزة، بدعم كامل من شعبنا، 
هو محاولة فقط لضمان الوسائل الضرورية لحماية الشعب، واألنفاق تأتي في هذا السياق، أي وضع 

 غزة للدفاع عن نفسها".المزيد من العقبات لصد أي هجمات )إسرائيلية(، وتمكين المقاومة في 
وحول وصف األنفاق في بعض وسائل اإلعًلم بأنها هجومية، لفت مشعل إلى أن استخدام المقاومة 
لألنفاق جاء بعدما شنت )إسرائيل( حربها ضد قطاع غزة، "حتى لو سميت األنفاق ظاهرياا 

 بالهجومية، فهي في واقع األمر دفاعية".
ومية، الستخدمتها حماس قبل الحرب، "ولكن عندما شنت وبين أنه لو كانت هذه األنفاق هج

( عدوانها ضدنا، استخدمت األنفاق للتسلل وراء الخطوط الخلفية للجيش )اإلسرائيلي( الذي إسرائيل)
 يشن الحرب على غزة".

وأكمل: "صحيح أن هناك بلدات )إسرائيلية( محاذية لقطاع غزة، لكن هل استخدمت األنفاق لقتل أي 
أي من سكان تلك المدن؟ أبدا! على اإلطًلق، فحماس استخدمها إما للهجوم وراء الخطوط مدني أو 

الخلفية للجيش )اإلسرائيلي( أو لإلغارة على بعض المواقع العسكرية مثل ناحال عوز"، منوها إلى أن 
 حماس صورت تلك العملية وبثت لقطاتها على شبكات التلفزيون، وهذا يثبت أنها تدافع عن نفسها

 فقط، وتشارك في حرب الدفاع عن النفس.
وحول زعم بعض المصادر بأن حماس خططت الستخدام األنفاق لتنفيذ هجوم شامل على "إسرائيل"، 
قال مشعل: "القيادة اإلسرائيلية تكذب، الدليل على ذلك أنها عندما أعلنت الحرب على غزة، لم تقل 

بإثارة هذه القضية، وهذا  بدأوادما اكتشفوا األنفاق، جزءا من األهداف العسكرية، ولكن عن إن األنفاق
 يثبت أنها بدأت أوالا الحرب، ثم بحثت عن المبررات".

صحيح، بأن حماس حفرت تلك األنفاق  اإلسرائيلية"إذا ما افترضنا أن ما تقوله القيادة وتابع: 
 ل الحرب؟ ".لمهاجمة البلدات )اإلسرائيلية( وقتل المدنيين" فلم لم تفعل حماس ذلك خًل

صاروخ على جميع أنحاء األراضي المحتلة  4011وفي سؤال آخر، حول إطًلق القسام ألكثر من 
صابة بعض األهداف المدنية داخل الكيان، أجاب مشعل "متى  خًلل الحرب األخيرة على غزة وا 

يعني أننا  أطلقنا تلك الصواريخ؟ أطلقناها عندما بدأت )إسرائيل( عدوانها وحربها على غزة، وهذا
 فعلنا ذلك في إطار الحق في الدفاع عن أنفسنا".

ونوه مشعل إلى أنه عند امتًلك حماس صواريخ ذكية ودقيقة للغاية، فإنها لن تضرب إال األهداف 
 العسكرية فقط.
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وحول إنفاق حماس جزءا ال بأس به من ميزانيتها على الجانب العسكري، أكد رئيس المكتب 
لحركة تنفق جزءاا من أموالنا على الخدمات للشعب الفلسطيني، وبشهادة العالم السياسي لحماس، أن ا

أجمع، حتى قبل وصول حماس إلى السلطة، فإن الحركة لديها ميزة بتوفير الخدمات االجتماعية 
 لشعبها.

واستشهد على ذلك بأن حماس بنت المستشفيات والمدارس والجامعات ودور الحضانة، بل وبنت 
مل لألسر المحتاجة، "هذا هو إرث حماس الطويل في خدمة شعبها، وجزء مهم من أيضاا ورش ع

 برنامجها ومواردها يذهب من أجل تلك الخدمات"، طبقا لقوله.
وأشار إلى أنه إلى جانب الخدمات االجتماعية، فإن هناك جانب آخر لبرنامج حماس، وفي العديد 

أيضاا على سياسات الدفاع، "فلتعزيز الجيش، ُتشترى من الدول األخرى، أن تنفق جزءاا من الميزانية 
األسلحة، والشيء نفسه ينطبق على حماس، جزء صغير من مواردنا يخصص للدفاع عن أنفسنا، 

 ألننا ما زلنا نعيش تحت االحتًلل، وهذا أمر طبيعي".
 

 مفاوضات التهدئة
طًلق النار خًلل العدوان وعن مفاوضات التهدئة والجهود المصرية والدولية التي بذلت لوقف إ

األخير على غزة، قال: "أوال، قبل المبادرة المصرية لوقف إطًلق النار، كانت هناك جهود لكل من 
وزير الخارجية األمريكي جون كيري، بالتعاون مع وزراء خارجية قطر وتركيا، طالباا منهما إقامة 

نار، نحن تعاونا مع تلك الجهود، اتصال مع قيادة حماس في محاولة للتفاوض على وقف إطًلق ال
وجرت مفاوضات، بعد ذلك، جاءت المبادرة المصرية، لكننا لم ُنستشر حولها، ولم تكن هناك 

 مفاوضات معنا على شروطها".
"ثانياا، المبادرة تم بناؤها على مبدأ وقف جميع األعمال العدائية، ومن ثم إطًلق  وتابع مشعل:

أوالا من أجل تحديد شروط محددة، على أساسها يتم وقف إطًلق  المفاوضات، رأينا كان التفاوض
عادة فتح المعابر الحدودية،  النار، كانت هذه الشروط تتحدث عن رفع الحصار بشكل أساسي، وا 

( هذا في البداية، ثم اتفقت كًل من مصر إسرائيلرفضت ) وا عطاء شعبنا ظروف الحياة الطبيعية..
في القاهرة، وعندما بدأت تلك المحادثات، وصلنا للشروط المحددة  و)إسرائيل( على إجراء محادثات

لوقف إطًلق النار، وهذا بالضبط ما حدث، من يتحمل مسؤولية قتل األطفال والنساء الفلسطينيين 
 (".اإلسرائيليينهم القادة )
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 رسائل
بنيامين نتنياهو، قال  وفي نهاية الحوار، حول ما إذا كان يريد توجيه رسالة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي

( اإلسرائيليةمشعل: "ال رسالة لدي لنتنياهو، ألنه مجرم، ومسؤول عن حرب غزة، هو والقيادة )
 ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا".

ولكنه وجه رسالتين، واحدة للقوى العظمى في العالم، وخاصةا الواليات المتحدة: "أن هيمنتها العالمية 
حد  الحاجة لوضعسياسية وأخًلقية، وعلى رأس تلك المسؤوليات: عاتقها مسؤوليات  تضع على

آخر احتًلل في العالم، أال وهو االحتًلل )اإلسرائيلي(، فتلك مسؤولية  -واسمحوا لي بالقول-ألطول 
 أخًلقية".

 وتقودكم لمغامراتأما الرسالة الثانية فوجهها للشعب )اإلسرائيلي( قائًل: "قيادتكم تكذب عليكم، 
، وهذا لن يوفر لكم أي أمن أو سًلم أو الفلسطيني باسمكموترتكب جرائم الحرب ضد الشعب  فاشلة،

 استقرار، ولن تؤمن لكم أي مستقبل.
33/01/3104، الرسالة، فلسطين  

 
 مجدالني: الدول العربية طالبت الرئيس عباس بتأجيل التوجه لمجلس األمن 

للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن تعرض كشف الدكتور احمد مجدالني عضو ا عيسى سعد هللا:
الرئيس محمود عباس لضغوط وطلب من جميع الدول العربية بتأجيل خطوته بالذهاب إلى مجلس 

قامةاالحتًلل  إلنهاء أممياألمن الستصدار قرار  الدولة الفلسطينية، وذلك خًلل اجتماع مجلس  وا 
اضي، أي قبل يوم واحد من توجه الرئيس الجامعة العربية في الخامس والعشرين من الشهر الم

 لحضور اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وأوضح مجدالني أن الدول العربية تراجعت عن موقفها المؤيد لخطوة الرئيس عباس بالتوجه إلى 
مجلس األمن والذي اتخذته خًلل جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في مقر الجامعة 

 لقاهرة في السابع من شهر أيلول الماضي.في ا
، في فندق ادم أمسمن  أولوأكد مجدالني خًلل ندوة نظمها تحالف السًلم الفلسطيني، مساء 

بمدينة غزة، عدم التراجع عن التوجه إلى مجلس األمن الدولي مهما كانت الضغوط والنتائج، معتبراا 
 على الشعب الفلسطيني. لغائها سيكون بمثابة كارثةإأن تأجيل الخطوة أو 

للعودة إلى المفاوضات بالشروط  إمكانيةوقال مجدالني إن القيادة توصلت إلى استنتاج انه ال 
وقال إن الجديد في التوجه إلى  .إلسرائيلوالظروف السابقة وفي ظل االنحياز األميركي الكامل 
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رعاية دولية واسعة وليست مجلس األمن هو طرح إقامة الدولة دون الحديث عن تبادل لألراضي وب
 أميركية.

ولفت مجدالني إلى وجود قناعة لدى القيادة بنية اإلدارة األميركية نسف الطرح وعدم تمرير القرار 
وخوض المعركة في كل المحافل والمنظمات والمؤسسات  األميركيينولكن ال بد من االشتباك مع 
 الدولية من خًلل االنضمام لها.

32/01/3104، األيام، رام هللا  
 
 خريطة لحدودها "إسرائيل"تقديم بعد لمفاوضات ل للعودةالقيادة الفلسطينية مستعدة ": الشرق األوسط" 

أكدت مصادر فلسطينية أن جهود الواليات المتحدة ووزير الخارجية األميركي : كفاح زبون -رام هللا
توقف الفلسطينيين عن السعي جون كيري الستئناف المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين لن 

للحصول على اعتراف بدولة فلسطين من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. وقد قام رياض 
منصور، المندوب الفلسطيني لدى األمم المتحدة، بتوزيع مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى إنهاء 

بحلول نوفمبر )تشرين  االحتًلل واالنسحاب من كامل الضفة العربية وقطاع غزة والقدس الشرقية
 .3103الثاني( من عام 

أن القيادة الفلسطينية مصممة على طرح « الشرق األوسط»كما أكدت مصادر فلسطينية سياسية لـ
مشروع إنهاء االحتًلل عبر مجلس األمن الدولي، لكنها ستعطي فرصة نحو شهرين )حتى نهاية 

 قديم مبادرته حول السًلم. العام( لوزير الخارجية األميركي جون كيري من أجل ت
وبحسب المصادر فإن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات، لكن ليس وفق اآلليات 
القديمة، بل بعد أن تقدم إسرائيل خارطة حول حدودها، وتكون مستعدة لترسيم حدود الدولتين 

يجري خًللها االتفاق كذلك خًلل فترة ثًلثة أشهر،  0633)إسرائيل وفلسطين( فورا، وفق حدود 
على أي تعديًلت طفيفة، ومن ثم يتم االتفاق على باقي القضايا األخرى خًلل ستة شهور، ويتم 

وأكدت المصادر أن هذا الموقف نقل لكيري عبر الرئيس  الوقت وقف كامل لًلستيطان.خًلل هذا 
في لقاءات سابقة،  الفلسطيني محمود عباس، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات،

موضحة أن كيري أبلغ القيادة الفلسطينية عن بلورته مبادرة جديدة للسًلم، وطلب منها تجميد التوجه 
إلى مجلس األمن لحين طرح مبادرة، وحتى تكون انتخابات الكونغرس األميركي النصفية المقررة في 

 السادس من نوفمبر المقبل قد انتهت.
32/10/3104، الشرق األوسط، لندن  
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 وكأنها دولة فوق القانون "إسرائيل"إلى الكف عن معاملة  أوباماإدارة عشراوي تدعو  

بمشاركة األب عطا هللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، : عبد الحميد صيام-واشنطن 
 مؤسسة»والدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقدت 

 تشرين 06و 03مؤتمرها السادس عشر في واشنطن بين « األراضي المقدسة المسيحية المسكونية
 األول/أكتوبر.

وشارك في المؤتمر كل من السفير الفلسطيني في واشنطن معن عريقات، وعضو الكونغرس من 
 أصول فلسطينية جاستن عماش )عن والية ميتشغان ممثًل للحزب الجمهوري(، ومئات من أبناء

 الجالية الفلسطينية والعربية.
دعت الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إدارة من جهتها، 

الرئيس باراك أوباما إلى الكف عن معاملة إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون مما شكل شبكة حماية 
مأمن من المساءلة. وقالت إن الواليات المتحدة  لها لتمارس االنتهاكات ضد القانون الدولي وهي في

في نهاية األمر تدافع عمن يرتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين بل ويمدونهم بالسًلح والمال 
والغطاء السياسي الذي يمكنهم من اإلفًلت لكنهم في النهاية ال بد أن يتحملوا المسؤولية. وتساءلت 

ي ضوءا أخضر لقتل المزيد من الفلسطينيين األبرياء ليس فهل حق إسرائيل بالدفاع عن النفس يعن»
فقط في غزة، كما شاهد العالم الجرائم البشعة والقتل الجماعي في مذبحة الصيف بل وفي الضفة 

وقالت عشراوي إن ما تقوم به إسرائيل هو نوع من التطهير العرقي والتهجير «. الغربية بشكل يومي؟
عازل محاصرة تمنع الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل وممارسة الجمعي وحجز بقية السكان في م

الحياة العادية كأي شعب من شعوب العالم. وأضافت أن الفلسطينيين جادون فعًل في تحديد إطار 
 .االحتًللزمني إلنهاء 

32/01/3104القدس العربي، لندن،   
 
 غزة وزير النقل والمواصالت يدعو نظراءه العرب لدعم إعادة إعمار 

دعا وزير النقل والمواصًلت عًلم موسى، وزراء النقل العرب لدعم توجهات : وفا –اإلسكندرية 
حكومة الوفاق الوطني، في إعادة ترميم وتأهيل وتشغيل قطاع النقل المحاصر أصًل في قطاع غزة، 

 وكذلك بالضفة.
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األكاديمية العربية للعلوم لمجلس وزراء النقل العرب في مقر  33الـ وقال موسى في افتتاح الدورة 
والتكنولوجيا والنقل البحري في اإلسكندرية، إن قطاع النقل المحاصر يشمل بناء طرق المواصًلت 
من برية وسككية وبحرية وجوية، باإلضافة إلى إعمار ورش العمل والصيانة في مجال النقل 

 والمواصًلت.
ت محدده ومن ثم تنفيذ هذه القرارات، على وطالب باالهتمام أكثر في هذا القطاع والخروج بقرارا

 .0631غرار قرار إنشاء األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 
وأكد إن ما قام به االحتًلل اإلسرائيلي من تدمير لشبكات الطرق، ومرافئ الصيادين، واآلالف من 

وغير مباشرة بهذا القطاع الهام، تقدر بمئات المركبات أدى إلى إلحاق أضرار مادية وخسائر مباشره 
 المًليين من الدوالرات.

32/01/3104، الحياة الجديدة، رام هللا  
 

 على الزيتون إسرائيليةحرب : وزير الزراعة السابق 
تتزايد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم في موسم : رام هللا ــ عبدهللا ريان

عليهم؛ ن، وتتباين االعتداءات بين حرق لألشجار وقطعها وطرد المزارعين واالعتداء قطف الزيتو 
عضو المجلس التشريعي وزير الزراعة السابق د. وليد عساف وجود اآلالف من الدونمات في  ويؤكد

محيط المستوطنات، حيث تمنع سلطات االحتًلل المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها لذرائع 
نتيجة اعتداءات  % 21وأشار إلى أن حجم الخسائر في محصول الزيتون وصلت إلى أمنية. 

 المستوطنين وجيش االحتًلل على األراضي المشّجرة.
أن محافظة « أكد مسؤول ملف الجدار واالستيطان في الحكومة الفلسطينية زياد أبو عين لـ البيانو 

هي مطّوقة بجدار عازل وسلسلة من سلفيت من أكثر المحافظات استهدافاا من االستيطان، ف
فيها تجمعات استيطانية كبيرة وهناك غالبية  أنتريد إسرائيل ضمها باعتبار »المستوطنات، مضيفاا 

يهودية على حساب األغلبية العربية، وهذا مخطط إسرائيلي لًلستيًلء على المنطقة التي تضم ما 
 «.ال رام هللايسمى بإصبع اريئيل، وهناك مخطط لربطه بمستوطنات شم

32/01/3104، البيان، دبي  
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 برصاص االحتالل بإصابته متأثرامنفذ عملية الدهس بالقدس  الشلودي عبد الرحمناستشهاد  

عند  أعلنمستشفى "تشعاري تسيدك" ، أن القدس من، 32/01/3104، وكالة معا  اإلخبارية ذكرت
عاما، متأثرا بجروحه أصيب  31لودي الش عبد الرحمنمنتصف الليلة رسميا عن استشهاد الشاب 

 النار عليه من مسافة صفر من قبل حراس القطار الخفيف في القدس. إطًلقبها بعد 
بالكبد، مما تسببت له بنزيف حاد،  أحدهارصاصات  2ب وأفادت مصادر طبية أن الشاب أصيب 

عد منتصف ليلة ب 03:11عن استشهاده عند حوالي الساعة  أعلنله عملية جراحية، ثم  وأجريت
مصادر في مستشفى "شعاري تسيدك" استشهاد عبد الرحمن حيث كان يعاني نزيفا  وأكدت األربعاء.

 .واألرجلبطلقات نارية في البطن  أصابتهحادا في البطن جراء 
إن رضيعا قتل وأصيب ثمانية أشخاص آخرون عندما صدمت  اإلسرائيليةوقالت خدمة الطوارئ 
عند محطة للقطار الخفيف في القدس األربعاء في حادث وصفته الشرطة بأنه سيارة عددا من الناس 

لمعا انه فقد السيطرة على سيارته وخرجت عن مسلكها  أكدوا"هجوم إرهابي". لكن شهود عيان 
 وصدمت المارة.

واندلعت مواجهات عنيفة مساء األربعاء في قرى وبلدات مدينة القدس، احتجاجا على استهداف 
عدام وتركزت المواجهات الليلية في قرية سلوان وقرية العيسوية  شاب عبد الرحمن الشلودي.ال وا 

 ومخيم شعفاط وحي الطور.
تواجدهم في مستشفى  أثناء أبنائهاوأفادت عائلة الشلودي أن قوات االحتًلل اعتقلت العديد من 

 تشعاري تسيدك، واقتادتهم للتحقيق، ومن بينهم 
في المنطقة أن الشاب أصيب بجراح خطيرة بعد إطًلق النار عليه من قبل وأفاد شهود عيان تواجدوا 

، حيث خرجت سيارة المصاب الشلودي عن مسلكها وفقد سيطرته على اإلسرائيليينحراس القطار 
وأضاف  القيادة مما أدى إلى اصطدامه بمجموعة من األشخاص كانوا بانتظار الحافلة اإلسرائيلية.

إال  -تأكيدا بأنه حادث سير وليست عملية استشهادية –دي خرج من سيارته الشهود أن الشاب الشلو 
 أن حارس القطار أطلق النار عليه وأصابه بجروح خطيرة في ظهره.

مركبة دهست عدد من المشاة الذين كانوا  إن" من جهتها قالت الناطقة باسم الشرطة اإلسرائيلية:
 2بجراح متفاوتة بينها  أشخاص 6أصيب يقفون على الرصيف قرب محطة القطار الخفيف، و 

وأظهرت لقطات فيديو أذاعتها وسائل إعًلم إسرائيلية الشلودي ممددا على  وصفت بالبالغة." إصابات
 .األرض بينما يصوب شرطي يرتدي مًلبس مدنية مسدسا ناحيته



 
 
 

 

 
           03ص                                     2273 العدد:    32/01/3104 الخميس التاريخ:

 

أكد موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإللكتروني  أن، 33/01/3104، فلسطين أون الين وأضافت
 أن شرطيا إسرائيليا أطلق النار باتجاه السائق الفلسطيني الذي حاول الفرار وأصابه بجراح خطيرة.
وذكرت مصادر مقدسية أن سائق السيارة الذي أصيب برصاص االحتًلل هو األسير المحرر عبد 

 من األسر بعد أن أمضى 33/03/3102عاماا(، أفرج عنه بتاريخ  33الرحمن إدريس الشلودي )
شهرا في سجون االحتًلل وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي، وبعد عدة أشهر اعتقل  03مدة 

مرة أخرى من منزله في حي البستان المهدد بالهدم، واعتدت قوات االحتًلل عليه لحظة اعتقاله 
بالضرب المبرح واعتدت على جدته المسنه واعتقلت والده، ومكث ثًلثة أسابيع في زنازين سجن 

 سكوبية.الم
والشلودي هو ابن شقيقة الشهيد محي الدين الشريف القائد في كتائب عز الدين القسام الجناح 

 .0661المسلح لحركة "حماس" والذي استشهد عام 
، أن عيسى الشرباتي عنالقدس المحتلة  من، 32/01/3104، الحياة الجديدة، رام هللا وأوردت

الفلسطيني الذي  اإلرهابيمان قال في تغريدة على تويتر "اوفير جندل اإلسرائيليالمتحدث الحكومي 
هذا المساء في القدس وقتل رضيعة هو عضو في حماس"، حسب تعبير  أشخاصدهس ثمانية 

  جندلمان.
وقال وزير األمن الداخلي اسحق اهرونوفيتش ان السائق من القدس الشرقية معروف لدى الشرطة 

 األمنية في القدس. اإلجراءاتعزيز ما سماها سجن. وأعلن نتنياهو الحقا ت أنوسبق 
وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم شرطة االحتًلل "حاول السائق الفرار راجًل وأصيب برصاص 

 استخدمت فيه سيارة" حسب قولها. إرهابيهجوم  إلىشرطي من القدس. وتشير المعطيات األولية 
والمفتش العام للشرطة، يوحنان دانينو، ورئيس  وعقد نتنياهو مشاورات أمنية بمشاركة أهرونوفيتش،

الشاباك، يورام كوهين. وأصدر نتنياهو في ختام المشاورات تعليمات تقضي بتعزيز انتشار قوات أمن 
 االحتًلل في القدس "في أعقاب تزايد األحداث القومية في المدينة".
في الحكومة" في إشارة إلى حكومة  وقال نتنياهو خًلل المشاورات إنه "هكذا يعملون شركاء أبو مازن

 التوافق الفلسطينية. وزعم نتنياهو أن الرئيس محمود عباس "حرض على المس باليهود في القدس".
من جانبه، دعا رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف ووزير االقتصاد، نفتالي بينيت، إلى 

أنه حدث إرهابي، والنظر إلى كل من يحرق  أن تتعامل شرطة إسرائيل "مع أي حجر يتم إلقاؤه على
 محطة قطار على أنه إرهابي وكعدو يقتل األطفال" حسب قوله.
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وطالب وزير اإلسكان اإلسرائيلي، أوري أريئيل، الذي ينتمي لليمين االستيطاني المتطرف، كًل من 
في القدس نتنياهو وأهرونوفيتش "بالعمل بحزم ضد من يمس بمواطني إسرائيل وتعزيز القوات 

 ومعالجة تدهور الوضع األمني في العاصمة بشدة".
 
 في كافة المؤسسات الفلسطينية وسريعشّلح يدعو إلى إصالح حقيقي  

أجرت "مجلة الدراسات الفلسطينية" حواراا شامًل مع األمين العام لحركة الجهاد اإلسًلمي في 
من المجلة )خريف  011ر في العدد فلسطين الدكتور رمضان عبد هللا شّلح. هذا الحوار الذي ينش

( الذي سيوزع بعد أيام، يحتل موقعاا مركزياا في ملف أعدته المجلة عن حرب غزة وانتصار 3104
 الصمود فيها..

يرى الدكتور شّلح أنه "ليس هناك حركة تحرر في التاريخ اعترفت بعدوها قبل تحقيق أهدافها، إال و 
وهو بذلك ينتقد المسار السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية إذا ُهزمت وأعلنت االستسًلم التام"، 

واعتراف منظمة التحرير بإسرائيل قبل تحقيق مشروعها التحرري. ويدعو شّلح إلى مراجعة شاملة 
لكل المرحلة السابقة، على أساس أن "الحرب الصهيونية على غزة، هذه المرة، والتي استمرت واحداا 

نما هي محطة تاريخية يجب أن يكون وخمسين يوماا، ليست مجرد  لحظة عابرة في تاريخ الصراع، وا 
لها أثرها الذي يوازي حجمها على الصعد كافة". ويقول إن "مشروع التسوية هدفه المعلن إقامة 

من أراضي فلسطين المحتلة عام  %31دولتين، وهم فعًلا أقاموا دولتين، األولى لهم، إسرائيل في 
 يضاا، للمستوطنين في الضفة الغربية!".، والثانية لهم أ0641

ذ يدعو شّلح إلى إصًلح حقيقي وسريع في المؤسسات الفلسطينية وخصوصاا منظمة التحرير،  وا 
يشير إلى أن حركة الجهاد طرحت في هذا السياق "فكرة الجماعة الوطنية، من أجل بناء حركة 

ولوجي أو عقائدي، ألن الصراع الوحيد وطنية على قاعدة االنتماء للوطن، بعيداا عن أي صراع أيدي
 الذي له األولوية هو الصراع مع االحتًلل".

وفي إجابته عن سؤال عن وسيلة تحقيق هدف إنجاز المشروع التحرري، يقول شلح: "هل هي 
المفاوضات أم المقاومة؟ أظن أن تجربة المفاوضات، ومعركة غزة، تجيبان عن هذا السؤال. فاألولى 

مسدود، وأثبتت عقم هذا الخيار، والثانية تفتح أفقاا جديداا أمام المقاومة، ويكفي  وصلت إلى طريق
 التفاف الشعب حولها، واستعداده لتحّمل تكلفتها العالية".

ويعتبر شّلح أن "الرفض اإلسرائيلي للتسوية بمنطق الحد األدنى هو نتاج ميزان القوة"، وأن "الشيء 
اا هو استمرار الضغط العسكري على إسرائيل لتعديل ميزان القوة، الوحيد الذي يمكن أن يحدث تغيير 
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حداث نوع من كي الوعي وتغيير المفاهيم، وهذه مهمة المقاومة ووظيفتها كما فعلت في غزة، حتى  وا 
 لو سلكت المنظمة طريق التسوية".

، فـ"غزة فاجأت لم تترك أثراا فقط في الوضع الفلسطيني، إنما في إسرائيل أيضاا  3104لكن حرب غزة 
العالم بأنها صنعت الجغرافيا المًلئمة للقتال، ونقلت المعركة إلى خلف خطوط العدو، ووفرت فرصة 
لًللتحام معه من نقطة الصفر"، وأثبتت أن "دولة تملك ما تملك من جبروت القوة، ولم تستطع هزيمة 

سرائيل تقف اآلن على أخطر مفترق غزة، هي دولة قابلة للهزيمة النهائية". وبالتالي يرى شّلح أن "إ
طرق في تاريخها. ال هي قادرة على تحقيق انتصارات في حروبها مع المقاومة، وال هي قادرة على 

 تحقيق السًلم في مسيرة التسوية".
والواقعية أيضاا توجب التوقف والتمعن بالنتائج، فصحيح أن دعوات تصويب المسار السياسي 

إسرائيل تعاني أزمة داخلية وأسئلة وجودية على المستوى الدولي  الفلسطيني كثرت، وصحيح أن
الوضع الداخلي الفلسطيني يحتاج إلى دراسة معّمقة، فـ "بعض الشباب الفلسطيني اليوم  أنأيضا، إاّل 

موزع ما بين الهجرة إلى التنظيمات المتطرفة في ما يسمى السلفية الجهادية، أو الهجرة إلى أوروبا 
في البحر"، على ما يقول شّلح، وهذا أمر في غاية الخطورة يتوجب التوقف عنده  والموت غرقاا 

 والبحث عن أسبابه وعن العًلج المطلوب له.
أما على المستوى الخارجي، فيؤكد أنه "ال يمكن للوطنية الفلسطينية أن تعيش بشكل سوي أو يكتب 

سًلميتها، أو تخلت  عن مقاومة المشروع الصهيوني". لها النجاح، إذا انسلخت عن عروبتها وا 
ويراهن شّلح على استعادة مصر لدورها، ويقول "المسألة الفلسطينية، وليس قطاع غزة فقط، هي بوابة 

 استعادة الدور المصري الذي يليق بمكانة مصر ووزنها اإلقليمي والدولي".
، من لعبة المحاور ويقول: "لقد سعينا جاهدين ألن ُنخرج معركة غزة، وأن نحمي شعبنا وقضيتنا

والصراعات اإلقليمية. ففلسطين كقضية، هي أسبق في المنطقة من هذه المحاور كافة، وهي بحاجة 
إلى الجميع، لكن االنفجار الذي تشهده المنطقة يجعلنا نستشعر الخطر ليس على صعيد ضياع 

طار ُأخرى وبًلد فلسطين وطي صفحتها نهائياا فحسب، بل إن هناك خوفاا وخطراا حقيقيين على أق
ُأخرى مهددة بالضياع والسقوط، فهناك أكثر من بلد عربي يقف في طابور االنتظار ليقع فريسة 
التقسيم واالنهيار. لذلك، نحن لدينا حرص شديد على إخراج فلسطين من قصة المحاور، وهذا 

ني على ذلك، ثم أن يتطلب إجماعاا فلسطينياا، وبشكل أوضح، أن تتوافق قوى المقاومة والكل الفلسطي
 تتفهم األطراف العربية واإلقليمية ذلك، وتقّدر خصوصية فلسطين وظرفها".
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ويرفض األمين العام لحركة الجهاد اإلسًلمي االتهامات للحركة بأنها جزء مما يسمى "الجهاد 
العالمي.. حتى لو كان اسمنا حركة الجهاد )...( إننا مقاتلون من أجل الحرية، وليس من أجل 
فرض عقيدتنا أو ديننا على اآلخرين، ألن تعاليم ديننا تقول 'ال إكراه في الدين'". ويضيف: "نحن 
فعًلا نريد أن تكون فلسطين هي البوصلة، ونحن نمد أيدينا للجميع لنوفر الحاضنة للقضية 

 والمقاومة، ولسنا جزءاا من أي اصطفاف على أي قضية أخرى غير فلسطين".
لمنطقة حالياا، وخصوصاا انتشار التنظيمات "اإلسًلمية" المتطرفة، يرى شّلح أن وبشأن ما يجري في ا

"المشكلة ال يمكن اختزالها في عناوين مثل "داعش" أو "القاعدة"، فالشرق كله ينفجر، ولذا، فإن كل 
شيء بحاجة إلى مراجعة: عًلقات الشعوب بالحكومات؛ موقع إسرائيل ووجودها؛ عًلقات القوى 

والمكونات االجتماعية ونظرة كل طرف إلى اآلخر داخل مجتمعاتنا؛ مشاريعنا؛ برامجنا؛  السياسية
مناهجنا التربوية؛ منابعنا الثقافية" ويدعو "لمواجهة هذا الطوفان" إلى "عملية إصًلح شاملة تبدأ 

 بنظرة الحكومات والدول والنخب إلى اإلسًلم ودوره في الحياة".
32/01/3104، السفير، بيروت  

 
 فتح وحماس بسبب دحالن حركتيالحرب الكالمية تتجدد بين  

رام هللا: عاد التًلسن والتراشق الكًلمي بين حركتي فتح وحماس مجددا بعد فترة هدوء نسبية، ولكن 
هذه المرة بسبب القيادي المفصول من فتح محمد دحًلن، الذي يعد أحد خصوم الرئيس الفلسطيني 

 د خصوم حماس اللدودين.محمود عباس )أبو مازن(، وأح
وهاجم أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، التصريحات التي وردت على لسان كل من 

أن مثل »المسؤولين في حماس صًلح البردويل ويحيى العبادسة بشأن فتح حوار مع دحًلن، مؤكدا 
يره. ودعا المتحدث على حد تعب« هذه التصريحات تدل على انعدام المسؤولية الوطنية واألخًلقية

للجم مثل هذه التصريحات التي تؤثر على تطبيق المصالحة وتحقيق »باسم فتح حركة حماس 
ومن جهته، وجه رباح مهنا، القيادي البارز في الجبهة الشعبية، انتقادات حادة إلى  «.الوحدة الوطنية

ًلفات حركة فتح ترتكب خطأ فادحا إذا كانت تريد أن تلعب على خ»حركة حماس، وقال إنها 
وأضاف في ندوة سياسية في «. الداخلية من خًلل التصريح بنيتها الحوار مع النائب محمد دحًلن

من الخطأ وغير الحكمة أن تلعب حماس في تصريحاتها على خًلفات اآلخرين )عباس »غزة 
 «.ودحًلن( بسبب العًلقة غير المستقرة بينهما

332/01/3104، الشرق األوسط، لندن  
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 أفضل من حاضر عباس دحالنيى موسى: ماضي يح 

أحمد المصري وأشرف الهور: قال يحيى موسى عضو المجلس التشريعي عن حماس ، غزة -لندن
، «ال تمانع أن تحاور أي فلسطيني مهما كان ماضيه في صالح القضية الفلسطينية»إن حركته 
عباس، الذي يدير الطريق  ماضي دحًلن أفضل من حاضر )الرئيس الفلسطيني محمود(»مفسرا أن 

الفلسطيني بانهزام وانكسار، وينتقد المقاومة التي حمت الشعب الفلسطيني، في حين ما زال منذ 
سنوات في عقم عملية التسوية، التي لم تجلب غير مزيد من التهويد ومصادرة األراضي في الضفة 

 «.الغربية وكثير من االستيطان وعربدة المستوطنين
32/01/3104، ، لندنالقدس العربي  

 
 فتح في حركة "التجّنح"بسبب  "الثوري"ومحيسن في  الطيراويمالسنة بين  ":القدس العربي" 

أحمد المصري وأشرف الهور: لم يكن النائب محمد دحًلن عضو اللجنة المركزية ، غزة -لندن
التي اختتم  للحركةللمجلس الثوري  04فتح، غائبا عن اجتماعات الدورة الـ حركة المفصول من 

موضوع دحًلن تًلسنا بين عضو اللجنة  أثارفي رام هللا مساء يوم االثنين الماضي. وقد  أعماله
 المركزية اللواء توفيق الطيراوي وجمال محسين.

تًلسنا وقع خًلل الجلسة الختامية للمجلس بين اللواء الطيراوي  أن« القدس العربي»وعلمت 
المجلس بمشروع قرار يطعن في شرعية قرارات فصل  أعضاءن ومحيسن على خلفية تقدم مجموعة م

 تيار القيادي محمد دحًلن. إلى« التجنح»من الحركة بتهم  أعضاء
انه عندما طلبت المجموعة التي تقدمت بالقرار « القدس العربي«وقالت مصادر داخل حركة فتح لـ

القرار »سن الحديث فقال لطرحه على المجلس والتصويت عليه، طلب عضو اللجنة المركزية محي
نظامي وقانوني ونحن كلجنة للتجنح تم تشكيلها وتخويلها من اللجنة المركزية لدينا الصًلحيات 

 «.بالفصل
عضو في هذه اللجنة وممن صوت مع قرار  أنا»فطلب اللواء الطيراوي عقب ذلك الحديث فقال 

على المجلس الثوري للمصادقة  ومن ثم إلقرارهيعرض على المركزية  أن أساسالفصل، ولكن على 
 «.عليه

محيسن  أكملدخوله القاعة،  ىالجلسة ولد إلىوكان الرئيس عباس غائبا عن الجلسة، واستدعي 
فصرح «. دحًلن تم فصله وهو يتآمر على الحركة وان هناك دوال عربية تناصره إن»حديثه قائًل 
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نماعن دحًلن،  أدافعلم  أنا»الطيراوي الحديث قائًل  قرارات الفصل غير نظامية وتحتاج  إن قولأ وا 
 «.لتصبح نظامية.. إجراءات إلى

المجلس  إلىالجدير بالذكر ان عضو المجلس الثوري في فتح عدلي صادق هو من تقدم بطلب 
، ووقع على األمرالتصويت عليه، لكنه لم يكن حاضرا خًلل مناقشة  أوالقرار ليتم طرحه  إلدراج
عدلي صادق، كل من جمال شاتي، بهاء بعلوشة، د.  إلى باإلضافةمجلس ال إلىالقرار  إدراجطلب 
 الفرا وتحرير الحاج. أسامة

32/01/3104القدس العربي، لندن،   
 
 أمن المخيمات في لبنان وتكريس المصالحة  أولويةفتح وحماس تؤكدان على  

مصالحة الوطنية أّكد مسئولون في حركتي حماس وفتح بشمال لبنان على ضرورة إنجاز ال: بيروت
الفلسطينية، وتوحيد الموقف الفلسطيني، والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وحق الشعب 

 الفلسطيني بالدفاع عن أرضه، وبحق المقاومة بكافة أشكالها.
(، ترأس وفد 01-30جاء ذلك خًلل لقاء جمع وفدين من الحركتين بشمال لبنان، أمس الثًلثاء )

 أمين سّر الشمال، وعضوية كّل من أبو خالد غنيم، وخالد عّبود وسمير شناعة.فتح أبو جهاد فياض 
وكان في استقبال الوفد، األستاذ أبو ربيع شهابي المسؤول السياسي لحركة حماس في الشمال، وكّل 
من األستاذ أبو بكر األسدي نائب المسؤول السياسي، والمهندس أحمد أبو جميع، واألستاذ وائل زيد 

 اذ أسعد شامية.واألست
وناقش المجتمعون القضايا التي تهّم الواقع الفلسطيني، وتباحثوا في األحداث التي تعصف بالمنطقة، 

وشددوا على دور األمة األساسي في ردع هذه  واالعتداءات اليومية على المسجد األقصى.
يسمحوا بمرور مخطط تقسيم االعتداءات، وأّكدوا على أّنهم لن يقفوا مكتوفي األيدي أمامها، وأنهم لن 

 المسجد األقصى.
وفي ملّف المخيمات أجمع الجميع على أّن المساس بأمن المخيمات الفلسطينية خّط أحمر، كما 

 أجمعوا على العمل لتحييد المخيمات عن أتون الصراعات التي تعصف بالمنطقة.
33/01/3104، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 في الضفة الغربية  من أنصارها 03باعتقال حماس تّتهم أمن السلطة  

قالت حركة المقاومة اإلسًلمية "حماس" إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية : رام هللا
من أنصار ونشطاء الحركة خًلل اليومين الماضيين، من مدن وأنحاء مختلفة في  03اعتقلت 

بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، وأوضحت حركة "حماس" في  الضفة الغربية المحتلة.
آخرين،  4مواطنين فلسطينيين وواصل اعتقال  3(، أن أمن السلطة اعتقل 01|33اليوم األربعاء )

 مواطنين فلسطينيين آخرين يوم أمس. 3بعد أن كان قد اعتقل 
33/01/3104، قدس برس  

 
 األحمد وأبو مرزوق في غزة بعد مباحثات التهدئة بالقاهرة 

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، صباح اليوم الخميس، أن عضو  :خــاص بـ القدس دوت كوم -غزة
اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، 
سيتوجهان لغزة في الفترة القليلة المقبلة للمضي قدما في تنفيذ باقي ملفات المصالحة التي اتفق 

 ها مؤخرا.بشأن
وقالت المصادر لـ القدس دوت كوم، ان األحمد وأبو مرزوق سيشاركان في مباحثات التهدئة التي 

ولفتت إلى أنهما سيلتقيان بقيادة  دعت القاهرة الستئنافها األسبوع المقبل ومن ثم سيصًلن غزة سويا.
ات المتعلقة بالمصالحة، حماس وفتح بغزة ووزراء حكومة التوافق وقيادة الفصائل لبحث باقي الملف

ومن أهمها عقد جلسة المجلس التشريعي وملف اإلعمار والمعابر واالنتخابات وعقد اجتماع اإلطار 
 القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.

وأشارت المصادر إلى أن أبو مرزوق كان سيزور غزة منذ يومين لًلجتماع بقيادة حركته لبحث 
 التهدئة، لكنه أجل الزيارة. الملفات التي ستطرح خًلل مفاوضات

32/01/3104، القدس، القدس  
 
 "إسرائيل"برلمانية مبكرة في  انتخاباتال نتنياهو:  

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى أمس عزمه ، أن 32/01/3104، الغد، عّمانذكرت 
ل افتتاحه جلسة الحكومة . وقال نتنياهو خًل3100انتخابات برلمانية مبكرة، في ربيع العام  إجراء
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أمس، "إن آخر ما نحتاجه حاليا االنتخابات، فلدينا مهمات مهمة جدا علينا القيام بها"، مشيرا إلى 
 قضايا اقتصادية.

نتنياهو حاول قطع الشك ، أن وديع عواودة، عن 32/01/3104، القدس العربي، لندنونشرت 
ت الراهن هو االنتخابات العامة. جاء ذلك في باليقين بقوله إن آخر ما تحتاجه إسرائيل في الوق

مستهل جلسة الحكومة. وقال إن إسرائيل تحتاج لحكومة ثابتة وقوية ومسؤولة، داعيا جميع رفاقه في 
 االئتًلف إلى مواصلة العمل سويا لصالح إسرائيل ومواطنيها. 

ت البيروقراطية المتمثلة إننا نواجه مهام هامة جدا: محاربة غسل األموال وتسهيل اإلجراءا"وتابع 
نتاج الكهرباء من خًلل الطاقة  بقوانين زائدة وبالطبع سنعمل على دفع التعامل مع الغاز الطبيعي وا 

 ."البديلة
 
 في القدس مسؤولية حادث الدهسوحماس نتنياهو يحمل عباس  

ة قالت الشرطة ومسؤول طبي إن رضيعة إسرائيلية قتلت وأصيب ثماني: أشرف صديق -القدس 
أشخاص آخرون عندما اندفع فلسطيني بسيارته وسط عدد من المارة عند محطة للقطار الخفيف في 

 القدس حيث اطلقت الشرطة النار علي المهاجم لدى محاولته الفرار.
وألقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسؤولية الهجوم على الرئيس الفلسطيني محمود 

 ر الشرطة بتكثيف وجودها في القدس.عباس وحركة حماس. وأم
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو "الهجمات اإلرهابية مثل الهجوم الذي وقع في القدس اليوم 

 مماثلة لهجمات حماس شريكة الرئيس )محمود( عباس في الحكومة الفلسطينية."
ركاء أبو مازن )عباس( وأضاف بيان صادر عن مكتب نتنياهو "هذه هي الطريقة التي يعمل بها ش

 في الحكومة وأبو مازن نفسه كان يحرض قبل أيام فقط على إيذاء اليهود في القدس."
 32/01/3104، وكالة رويترز لألنباء

 
 التخطيط لتصفية البغدادي بدأ"داعش".. و  يعلون: "إسرائيل" تزود الدول العربية بمعلومات حول 

سرائيلي موشيه يعلون بعد ظهر األربعاء، النقاب عن كشف وزير الحرب اإل: صالح النعامي  –غزة 
أن مهمة التخطيط الغتيال أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة، قد بدأت بالفعل، مشيرا إلى أن 

 "إسرائيل" تسهم في تقديم معلومات استخبارية من أجل تحقيق هذا الهدف.
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" التلفزيونية األمريكية، وعرض مقتطفات وفي مقابلة أجراها معه تشارلي روز، من شبكة "بي بي أس
األنظار  -الذي يقوم حاليا بزيارة إلى واشنطن  -منها موقع "ولًل" اإلخباري الصهيوني، لفت يعلون 

إلى أن تصفية البغدادي تعد مهمة ممكنة، قائًلا: "عندما يكون لديك تفوق استخباري، وتفوق جوي، 
 فبإمكانك تحقيق مثل هذا الهدف".

يعلون إلى أن "إلسرائيل تجربة غنية في هذا النوع من العمليات"، موضحا أن "إسرائيل تواجه وأشار 
 تحديات أخرى غير تلك التي يمثلها داعش".

وشدد يعلون على أن "إسرائيل تقدم كل ما لديها من معلومات حول تحركات تنظيم الدولة اإلسًلمية، 
، بل أيضا تقدم هذه المعلومات للدول العربية المشاركة ليس فقط للواليات المتحدة وشركائها الغربيين

 في التحالف ضد تنظيم الدولة".
وأوضح يعلون أنه يتوجب على "إسرائيل أن تحرص على أن تكون مساهمتها في الحرب على داعش 
ذات طابع سري وغير مكشوف، حتى ال تؤثر على تماسك التحالف وفاعليته"، مشددا على أن 

 ل االستخبارية مع الدول العربية المشاركة في التحالف ممتازة"."عًلقات إسرائي
 33/01/3104، "30موقع "عربي 

 
 على "األقصى" وعدم االلتفات إلى ردود الفعل األردنية والعربية  اليهوديةبينيت: يجب فرض السيادة  

دم االلتفات إلى إلى ع ينيتدعا وزير االقتصاد واألديان الصهيوني نفتالي بي: صالح النعام  –غزة 
ردود الفعل األردنية والعربية، وتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى، وتفعيل فرض السيادة 

 اليهودية عليه.
ت أن القدس "عاصمة إسرائيل األبدية ينيوفي مقابلة أجرته معه اإلذاعة العبرية صباح الخميس زعم ب

ية لليهود، وبالتالي يتوجب أن يتم ترجمة ذلك فقط، والمسجد األقصى موجود فوق الكيان األكثر قدس
 عبر تغيير الوضع القائم في المكان".

 32/01/3104، "30موقع "عربي 
 
  بعمان: لن نحلم بجارة أفضل من األردن يسرائيلاإلسفير ال 

قال السفير اإلسرائيلي في عمان دانييل نيفو إنه لن يكون بإمكان "إسرائيل ي: صالح النعام  –غزة 
حلم بدولة جارة أفضل من األردن" مشدداا على أن العًلقات االستراتيجية بينهما تشهد تطوراا أن ت

 متًلحقاا.
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وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي صباح الخميس بمناسبة مرور عقدين على توقيع 
دات السياسية في اتفاقية "وادي عربة" قلل نيفو من داللة االنتقادات الكًلمية الصادرة عن القيا

األردن، وعلى رأسها الملك عبد هللا، بسبب السياسات الصهيونية في القدس، مشيراا إلى أن هذه 
االنتقادات تندرج في إطار محاولة النظام األردني امتصاص غضب الجمهور األردني مما يجري في 

التي تمارس على  القدس ومما جرى في غزة أثناء العدوان الصهيوني األخير، ولتجاوز الضغوط
ونقل الصحافي جاكي حوكي، الذي أجرى مع نيفو المقابلة عنه قوله  عمان من قبل أطراف عربية.

إن جملة التصريحات الصادرة عن المسؤولين األردنيين والتي تنتقد السياسات الصهيونية، لم تحل 
وزيادة وتيرة التبادل دون مواصلة تطور وتعاظم تبادل المعلومات االستخبارية والتعاون األمني 

 التجاري والتعاون االقتصادي.
ولفت نيفو األنظار إلى حقيقة أن األردن توّصل مع "إسرائيل" قبل شهر التفاق يقضي بتزويده بالغاز 
الذي تنتجه حقول الغاز المكتشفة حديثاا أمام السواحل الفلسطينية، عًلوة على أن الحكومة األردنية 

تحلية المياه في مدينة العقبة لتزويد ميناء "إيًلت" بالمياه الصالحة وافقت على تدشين محطة ل
 للشرب.

وامتدح نيفو األردن بوصفه "جزيرة استقرار في بحر متًلطم"، مشيراا إلى أن إسرائيل معنية تماماا 
 بمواصلة التعاون معها.

على توقيع اتفاقية وأقر نيفو بأن الشعب األردني ليس شريكاا في االحتفاء بمناسبة مرور عقدين 
"وادي عربة"، متسائًلا: "كيف يمكن تصور ذلك، بعدما شاهد األردنيون ما حدث في غزة خًلل 

وأكد نيفو بأن الحركات السياسية وتحديداا اإلسًلمية والتجمعات النقابية في األردن تلعب  الحرب".
 .دوراا مهماا في التأثير على الرأي العام األردني المعادي إلسرائيل

واعترف نيفو أنه بفعل تأثير الرأي العام، فإن الكثير من رجال األعمال الصهاينة الذين يعملون في 
 األردن يضطرون لعدم الكشف عن أنفسهم حتى ال تتأثر أعمالهم بشكل سلبي.
 32/01/3104، "30موقع "عربي 

 
 بالضفة قائقال يستطيع أبو مازن وفتح الصمود حتى لعشر د "إسرائيل"من دون عميدرور:  

ستتوجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، حيث ستطالب  :الحانان ميلر
سريع  استيًلءإسرائيلي من الضفة الغربية، ولكن نظرا لخطر  النسحابهناك بتحديد موعد نهائي 
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الطلب لحماس على السلطة في الضفة الغربية، يشكك مسؤول أمني إسرائيلي سابق بصدق 
 قد تكون تتصرف ضد مصلحتها نكاية بإسرائيل فقط. إن السلطةالفلسطيني، قائًل 

 قد تصبح نهاية السلطة الفلسطينية ورئيسها عباس. االحتًلل"نهاية "يعكوف عميدرور، أن  يقولو 
من دون إسرائيل، ال يستطيع أبو مازن )عباس( وفتح "ويقول عميدرور لتايمز أوف إسرائيل: 

 –المشكلة هي أنهم ال يستطيعون قول ذلك. سلوكهم العلني "، ويضيف: "ى لعشر دقائقالصمود حت

إسرائيل، التي لن  انسحبتسيؤدي إلى نهاية حكمهم إذا  –الذي تدفعه العاطفة أكثر من المنطق 
 ."تفعل ذلك بسبب مصالحها

تم  انتخاباتآخر  – 3113الوطنية في عام  االنتخاباتهزيمة التي تلقتها فتح من حماس في 
، أثبتا 3113حماس العنيف على قطاع غزة عام  استيًلءوكذلك  –إجراؤها في السلطة الفلسطينية 

هناك فرق بين "وأشار:  قلة الدعم الذي يتمتع به عباس ورجاله على األرض، كما يقول عميدرور.
 ."الخيال والواقع

يؤكد و  ت دولية ترضي الطرفين.الواقع الذي يتبناه عباس هو انسحاب إسرائيلي حذر مع ضمانا
اإلسرائيلي سريعا أو بطيئا، فمن دون وجود إسرائيلي على  االنسحابعميدرور أنه سواء كان 

األرض، ال توجد لعباس أية وسيلة واقعية للتغلب على الحركة اإلسًلمية الفلسطينية العازمة على 
 تدميره.
إسًلمية أكثر تطرفا. ال توجد لديهم قدرات سيكون على عباس ومقربيه التعامل مع عناصر "ويقول: 

 ."وأمنية حقيقية قادرة على الصمود أمام هذه العناصر استخباراتية
لعناصر حماس في الضفة الغربية تقوم بها إسرائيل، وليس  االعتقاالتمن  %61اليوم، أكثر من 

الحفاظ على القانون  السلطة الفلسطينية، كما يقول عميدرور. إن مهمة قوات األمن الفلسطينية هي
أسلحة ثقيلة تستخدمها إسرائيل  امتًلكأوسلو، يحظر عليهم  اتفاقاتواألمن بشكل أساسي. بموجب 

 عادة في الضفة الغربية.
من الواضح أنه إذا تركت إسرائيل األراضي ]الفلسطينية[، ستكون قدرتهم على العمل "ويضيف: 

صالحهم الحقيقية، ألن ذلك سيضر بمكانتهم محدودو جدا، ولكنهم ال يستطيعون التحدث عن م
 ".وبكرامتهم

The Times of Israel, 21/10/2014 
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 يشترط استمرار البناء االستيطاني لضمان استقرار االئتالف الحكومي "البيت اليهوديحزب " 

ة، مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، األسبوع القادم، يطالب حزب "البيت اليهودي" رئيس الحكوم
بنيامين نتنياهو، عما ادعى أنه "التجميد الصامت" لًلستيطان في الضفة الغربية في الشهور الخمسة 

 األخيرة. وأوضح "البيت اليهودي" لنتنياهو أن ذلك من شأنه أن يزعزع االئتًلف الحكومي.
ت ووزير وجاء أن كبار المسؤولين في "البيت اليهودي"، رئيس الحزب ووزير االقتصاد نفتالي بيني

اإلسكان )االستيطان( أوري أرئيل، التقيا يوم أمس األربعاء، مع نتنياهو، وطلبا منه توضيحات بشأن 
 استمرار البناء االستيطاني في الضفة الغربية.

وطالب االثنان رئيس الحكومة بالسماح التام بالبناء، وتجديد عمل لجان التخطيط التابعة لما يسمى 
ونقل عن مصدر، وصف بأنه مطلع على تفاصيل اللقاء، قوله إن بينيت وأرئيل  بـ"اإلدارة المدنية".

 يتوقعان ردا من رئيس الحكومة بهذا الشأن حتى االثنين القادم، موعد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست.
تجدر اإلشارة إلى أنه مع افتتاح الدورة الشتوية سيجري التصويت على نزع الثقة بالحكومة بمبادرة 

كتل المعارضة. وبحسب المصدر ذاته فإن بينيت وأرئيل ألمحا لنتنياهو بأنه في حال عدم تلقي  من
رد إيجابي على مطالبهما، فإن أعضاء الكنيست من "البيت اليهودي" سوف يتغيبون عن التصويت، 
األمر الذي قد ال يؤدي إلى إسقاط الحكومة، ولكنه يشير إلى عدم استقرار جدي في االئتًلف 

 لحكومي.ا
 32/01/3104، 48عرب 

 
 تتخذ إجراءات إضافية في القدس لمواجهة انتفاضة محتملة "إسرائيل" 

قررت الشرطة اإلسرائيلية اتخاذ إجراءات إضافية داخل مدينة القدس )الشرقية( : كفاح زبون - رام هللا
فاضة جديدة، في محاولة للسيطرة على الغضب العربي فيها، والحيلولة دون احتمال اندالع انت

 خصوصا مع تصاعد المواجهات بين العرب واإلسرائيليين يوما بعد يوم.
وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة للحد من احتجاجات الفلسطينيين التي 

يوليو )تموز( الماضي،  3اندلعت منذ إحراق مستوطنين للفتى الفلسطيني محمد أبو خضير حيا في 
بين مد وجزر في األسبوعين األخيرين بعد محاوالت اقتحام األقصى من قبل متطرفين، وظلت 

 واالستيًلء على منازل في سلوان.



 
 
 

 

 
           34ص                                     2273 العدد:    32/01/3104 الخميس التاريخ:

 

وبهذا الخصوص أعلن ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم شرطة االحتًلل في القدس، أن اإلجراءات 
لتكنولوجية باالستخبارية، التي تنوي الشرطة تنفيذها في األحياء العربية تقوم على دمج األدوات ا

واستقدام وحدات إضافية من الشرطة، إضافة إلى نشر وحدات للتدخل السريع في عدة مناطق، 
قامة المزيد من نقاط المراقبة والتفتيش، وزرع كاميرات تسجيل  وانتشار عناصر شرطة مدربة، وا 

 إضافية في األحياء العربية.
األحداث وتفاقمها، واحتمال أن تؤدي في نهاية  وجاءت هذا القرارات وسط مخاوف من تصاعد

المطاف إلى اندالع انتفاضة جديدة في المدينة التي تعد األكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين 
واإلسرائيليين. وقد حاول يوحنان دانينو، القائد العام للشرطة اإلسرائيلية، أن يبعث رسالة تهدئة 

ليس الوقت المًلئم للتخويف. ال حاجة للحديث عن االنتفاضة، هذا »لإلسرائيليين في المدينة بقوله 
 «.فقد نسي الناس ما معنى انتفاضة

 32/01/3104، الشرق األوسط، لندن
 
  هجوم مهربونالمنفذو سيناء و الجيش اإلسرائيلي: إصابة جنديين في هجوم  

قات التي أجراها مراسل الجزيرة أفاد بأن التحقي، أن 32/01/3104، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
الجيش اإلسرائيلي حول هوية منفذي الهجوم المسلح بعد ظهر األربعاء على دورية عسكرية إسرائيلية 
في القطاع األوسط من الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية كشفت أنهم مهربون ال أفراد مجموعة 

ق النار مع الجيش وحسب مصادر إسرائيلية قتل المهربون الثًلثة في تبادل إلطًل مسلحة.
اإلسرائيلي حيث كانوا يحاولون التسلل، كما أصيب جنديان إسرائيليان بجراح بينما أصيب خمسة 

 جنود آخرين جراء انقًلب سيارتهم على مقربة من موقع الهجوم.
أفيخاي أدرعي قال، المتحدث ، أن وكاالت، عن 32/01/3104، القدس العربي، لندنوأضافت 

يجري الجيش اإلسرائيلي تقييمات أمنية، إثر الحادث "ئيلي لإلعًلم العربي، باسم الجيش اإلسرا
األمني على الحدود مع مصر، ولن نتردد في الرد على أية محاولة الستهداف مواطني إسرائيل، 

 ."وبجنودنا
الجنديان المصابان في الحادث الخطير على الحدود مع مصر، من وحدة قطط " وقال أدرعي:

 -إشارة إلى وحدة كوماندوز في الجيش اإلسرائيلي تنتشر على الحدود اإلسرائيلية ، في"الصحراء
 المصرية، ومهمتها اقتفاء أثر المتسللين عبر الحدود.
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 هناك من يربح المال على حساب دماء الفلسطينيين.. ضد زيادة الميزانية العسكرية "إسرائيلبـ"حملة شعبية  
تاريخ إسرائيل، انطلقت هذه األيام حملة جماهيرية تعترض  ألول مرة في: نظير مجلي - تل أبيب

على الميزانية العسكرية وتشكك في دوافعها األمنية، بدعوى أن هناك من يجني أرباحا هائلة من 
ويطلق  تجارة السًلح والحروب على حساب أرواح الضحايا من الجانب اإلسرائيلي والفلسطيني.

 بالعبرية( على حركتهم.« لحينمس»)وتعني  "حموشيم"المحتجون اسم 
وحسب إيشا باسكين، منسقة هذه الحملة، فإن الهدف منها هو الكشف عن العًلقات المشبوهة بين 
تجارة السًلح والحروب في إسرائيل، وبين المصالح التجارية لبعض مراكز القوى في البًلد والخارج. 

(، التي تجري تحقيقات شاملة AFSC)وهي تعمل بتنسيق وتعاون مع الجمعية األميركية للصداقة 
 حول الصناعات الحربية في إسرائيل.

إثارة نقاش جدي وناقد ألول مرة في "إن حملتها تقصد  "الشرق األوسط"وقالت باسكين في حديث لـ
إسرائيل حول الثمن االقتصادي والبشري الذي ندفعه بسبب االحتًلل، وبسبب سيطرة موضوع األمن 

ن نكشف ما هو ثمن ميزانية األمن، ومن هو الرابح والخاسر منها؛ ففي بًلدنا ال على حياتنا. نريد أ
يوجد وعي كاف بحقيقة أن هذا االحتًلل، وما ينفق عليه من أموال، يأتي على حساب أرواح 
اإلسرائيليين والفلسطينيين الذين يقتلون في الحروب، وعلى حساب دماء الجرحى وأرواح الناس الذين 

 ."دول مختلفة من العالم بالسًلح اإلسرائيلييموتون في 
( يشير إلى أن إسرائيل كانت وفقا إلحصائيات HIS jane›sتقرير منظمة )"وأضافت موضحة أن 

سادس مصدر لألسلحة في العالم. وهناك من يفرح لهذه الحقيقة. لكننا نشعر باإلحباط منها،  3103
ر هذه األسلحة المأساوية في العالم، لماذا وكيف ويحق لنا أن نسأل نحن وأولئك الذين يذوقون آثا

وصلنا إلى هذه المكانة غير المحترمة، التي تعجز عن الوصول إليها دول غنية أكثر منا، وفيها 
يطاليا وأستراليا وغيرها؟  ."جيوش أكبر من جيشنا، مثل الصين وا 

حن نجد أنفسنا في حروب منذ قيام الدولة اإلسرائيلية ون"وعرضت باسكين جوهر القضية بقولها: 
األخيرة توجد عملية حربية بمبادرة إسرائيل بمعدل مرة في  01متقاربة األوقات؛ ففي السنوات الـ

السنة، وهذه العمليات تعد بمثابة فرص ربح للصناعات العسكرية، التي تدخل إلى السوق أنواعا 
ي تجربة هذه األسلحة. ومن هنا جديدة من األسلحة لكي تسوقها في العالم. وفي هذه العمليات تجر 

فإن التوصل إلى سًلم وهدوء ليس في مصلحة هذه الصناعات، وأي طرف آخر مستفيد منها. 
وهؤالء المستفيدون هم قلة من أصحاب الرساميل المرتبطين بالسلطة ورموزها. وهذا األمر ال نقوله 

رف بذلك في حديث نشرته نحن وحدنا، بل حتى المدير العام إلحدى شركات األسلحة الذي اعت
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الصحيفة االقتصادية )دي ماركر(، إذ أوضح أنه في كل حرب تتابع شركته أداء أسلحتها في 
المعارك، وتقوم في الوقت نفسه بحملة تسويق خاصة في الخارج. وفي كل حرب يزداد عدد الزبائن 

 ."بشكل كبير
جرت زيادة الصادرات العسكرية  3113وفي تقرير مساند لهذه الحملة يقول المبادرون إنه منذ سنة 

. ويشيرون إلى أن 3102مليار في سنة  3.30مليار دوالر إلى  2.4اإلسرائيلية بشكل مستمر من 
، وهي منظومة الصواريخ "القبة الحديدية"الحرب األخيرة على غزة أدت إلى تعزيز مكانة منظومة 

التي  "رفائيل"ديدة في البورصة لشركة المضادة للصواريخ. وقد جرى استغًلل الحرب لطرح أسهم ج
مليون دوالر خًلل الحرب. وهناك أنواع أخرى من األسلحة المتطورة التي  001تنتجها، وجرى تجنيد 

.. هذا فضًل عن "611هيرمز "جرى تسويقها خًلل الحرب، مثل الطائرة من دون طيار من طراز 
ين، مثل وسائل تفريق المظاهرات ووسائل أسلحة أخرى يجري تسويقها بعد تجربتها على الفلسطيني

 التجسس وجمع المعلومات.
ولفتت باسكين النظر إلى حقيقة أن الصناعات الحربية تدار حاليا بواسطة عدد كبير من الجنراالت 
وكبار الضباط في الجيش اإلسرائيلي سابقا، وأن كل ضابط يعرف وهو يؤدي الخدمة أن هناك من 

تصادية ما بعد الجيش. وهذا األمر يفتح الباب أمام نوع خفي ومذهل من سيستوعبه في الحياة االق
 الفساد، الذي ينطوي على أخطار أمنية كبيرة.

إن ما يجري هنا هو تجارة حروب بكل معنى الكلمة، يجني أرباحها "واختتمت باسكين حديثها قائلة: 
 ."ليس فقط السياسيون بل أيضا رجال األعمال

ن إسرائيل تبيع األسلحة والذخائر وأدوات المراقبة والتجسس والخدمات األمنية وتجدر اإلشارة إلى أ
 دولة في العالم. 31لنحو 

 32/01/3104، الشرق األوسط، لندن
 
 اعتقال شقيق منفذ عملية الدهس في القدس ومواجهات في سلوان والعيساوية 

ل منفذ عملية الدهس في القدس، اقتحمت قوات أمن إسرائيلية، مساء اليوم، األربعاء، منز : 41عرب 
 00عبد الرحمن الشلودي، في بلدة سلوان المحاذية للبلدة القديمة، واعتقلت شقيقه البالغ من العمر 

 عاما واعتدت على والده، حسبما أفادت وسائل إعًلم إسرائيلية.
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ًللها واندلعت مساء اليوم مواجهات في سلوان والعيساوية، وكذلك عند حاجز قلنديا، ألقى خ
المتظاهرون الفلسطينيون الحجارة باتجاه شرطة االحتًلل التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع 

 وتستخدم وسائل أخرى لتفريق المتظاهرين.
بجروح طفيفة جراء إلقاء حجارة على سيارة في بيت حنينا بشمال القدس المحتلة  مستوطنوأصيب 

 ولحقت أضرار بالسيارة.
ام للشرطة اإلسرائيلية، يوحنان دانينو، في أعقاب مداوالت، تعليمات بتفعيل "خطة وأصدر المفتش الع

جهوزية" جديدة وبصورة فورية للشرطة في القدس، والتي تم إقرارها صباح اليوم، ونشر المئات من 
 أفراد وحدة حرس الحدود في أنحاء القدس الشرقية.

 33/01/3104، فلسطين، 48عرب 
 

 صيادين شمال غزة وزوارقه تطلق النار تجاه مراكبهم في رفح 1قل بحرية االحتالل تعت 
اعتقلت بحرية االحتًلل خمسة صيادين من عائلة واحدة، أثناء مزاولة  خليل الشيخ، ومحمد الجمل:

وقال شهود عيان من الصيادين، أن أحد زوارق االحتًلل  عملهم قبالة شاطئ بلدة بيت الهيا أمس.
طيني الذي استقله الصيادون الخمسة، وأجبر أفراد البحرية اإلسرائيلية القارب اقترب من القارب الفلس

 الفلسطيني على التوقف والصيادين على النزول منه والتوجه سباحة إلى الزورق.
وأضافوا لـ "األيام" أن أفراد بحرية االحتًلل اعتقلوا الصيادين، وصادروا قاربهم، وتوجهوا بهم إلى 

ن إلى جنود البحرية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القارب المستهدف وقوارب مكان مجهول، مشيري
من جانبه اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن بحرية  أخرى دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

سرائيل برعاية مصرية والذي  االحتًلل لم تلتزم باتفاق التهدئة الموقع بين الفصائل الفلسطينية وا 
بنوٍد أخرى على السماح للصيادين الفلسطينيين باإلبحار في مياه غزة انطًلقاا من مسافة ينص، مع 

أميال بحرية، مشيراا إلى أنه وقوع جميع االعتداءات اإلسرائيلية في نطاق المساحة البحرية  3
وفي رفح تعرض صيادون إلطًلق نار إسرائيلي متقطع خًلل ساعات فجر  المسموح الدخول إليها.

ح أمس، انطًلقا من زوارق حربية إسرائيلية منتشرة بكثافة في مياه البحر قبالة سواحل مدينة وصبا
وقالت مصادر متعددة إن زورق إسرائيلي كان يرسوا على بعد عدة أميال، وتحديدا قبالة نقطة  رفح.

ينية الحدود البحرية ما بين مصر وقطاع غزة، فتح نيران أسلحته الرشاشة تجاه مراكب صيد فلسط
 لدى قيامها بمطاردة اسماك السردين المهاجرة.

 32/01/3104األيام، رام هللا، 
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 اقتحامات جديدة لألقصى وتضييق على النساء  
بحراسة  األقصى،، باحات المسجد أمسوكاالت: اقتحم مستوطنون متطرفون  "األيام"، –القدس 

 مشددة من قوات االحتًلل.
متطرفا بينهم  33من أفراد المخابرات و 3ن شرطة االحتًلل وضابطا م 41وأفاد حراس المسجد أن 

 "حاخامات معهد الهيكل" اقتحموا المسجد األقصى وقاموا بجولة في ساحاته.
وأوضح شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين قاموا بأداء طقوسهم الدينية خًلل جولتهم باألقصى 

مات النابية والشتائم للمرابطين والمرابطات، وسط وبالتحديد عند باب الرحمة، وخًلل ذلك وجهوا الكل
مدير المسجد  أن إالحراسة مشددة من القوات الخاصة التي لم تمنعهم ولم تخرجهم من المسجد، 

من  إخراجهموحراسه ومجموعة من المرابطين تصدوا للمتطرفين وأجبروا الشرطة على  األقصى
 باحات المسجد.

من النساء على أبواب المسجد  6شرطة اإلسرائيلية أوقفت وذكرت مصادر محلية أن عناصر ال
األقصى فيما تم استدعاء نساء للتحقيق في إطار القيود التي تفرضها الشرطة على النساء الًلتي 

 يتصدين القتحامات المستوطنين للمسجد.
م برنامج واليوم لتنظي أمس األقصىأعلنت نيتها اقتحام المسجد ‹ نساء ألجل الهيكل›وكانت منظمة 

 المبتدع. "مجلس السنهدرين"تلمودي في ساحات المسجد وعلى أبوابه، بمناسبة ما يسمى 
 32/01/3104األيام، رام هللا، 

 

 القدس شرقي فلسطينيا فقدوا إقامتهم  3131عيسى: حنا  
األمين العام للهيئة اإلسًلمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى،  وفا: حّذر–القدس 

 3131من اإلحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة مؤخرا من قبل سلطات االحتًلل التي تبين أن 
-3113من المدينة المقدسة بين  إقامتهملغاء إفلسطينيا يقطنون في القدس الشرقية المحتلة تم 

أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي ويعد انتهاكا صارخا لحقوق  إلىعيسى  وأشار. 3102
 المحميين بالعيش في وطنهم.األشخاص 

لغاء إقامة إ، حيث تم 3111وقال عيسى: إن سياسة سحب الهويات والتي كانت ذروتها عام 
فلسطينيا وفقا لإلحصائيات، تكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات أهداف واضحة  4033

ا الفلسطينيين، أي على المدينة المقدسة وتهويدها وتهجير سكانه اإلسرائيليةترمي إلحكام السيطرة 
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مواطنا  340لغاء إقامة إتم  3102- 3103سياسة تطهير عرقي، علما انه في العامين المنصرمين 
 فلسطينيا من القدس الشرقية.

إلى سنة  0633فلسطيني من سنة  041،111لغاء إقامة إانه في الضفة تم  إلىونوه عيسى 
 0633من سنة  011.131طاع غزة سنوات، وفي ق 2بسبب مغادرتهم الضفة ألكثر من  0664

، أي ما يقارب 3100نهاية  إلى 0633في القدس الشرقية من سنة  04،113، و0664سنة  إلى
 ربع مليون فلسطيني.

 32/01/3104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 من القدس ومناطق مختلفة في الضفة الغربية مواطنا   09االحتالل يعتقل  

مواطنا من القدس ومناطق  06االحتًلل اإلسرائيلي الليلة الماضية  جيش القدس: اعتقل–رام هللا 
وقال الجيش في بيان نقلته إذاعته، صباح اليوم الخميس "اعتقل الجيش  مختلفة في الضفة الغربية.

فلسطينيا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، على خلفية المشاركة في  03اإلسرائيلي فجر اليوم 
 ".اإلسرائيلي مواجهات ضد الجيش

وأوضح أن االعتقاالت "تركزت في مدن الخليل، وبيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، باإلضافة إلى 
 مدن بشمال الضفة الغربية".

كما أشار البيان إلى أن مواطنين آخرين اعتقًل في القدس خًلل ساعات الليل، على خلفية 
 ديمة.مشاركتهما في مواجهات نشبت في حي سلوان والبلدة الق

 32/01/3104، القدس، القدس
 
 إجراءات جديدة لشرطة االحتالل للحد من احتجاجات المقدسيين 

قررت شرطة االحتًلل تطبيق إجراءات جديدة في مدينة القدس في محاولة منها للحد القدس: -هللارام 
ربية في على المنازل الع االستيًلءمن حدة احتجاجات الفلسطينيين عقب تصاعد حدة التوتر بعد 

 سلوان.
، أن الشرطة قررت األربعاءالنبأ اليوم  أوردتالتي  اإلسرائيليةوذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" 

ساعة من إلقاء زجاجات حارقة على البنايتين اللتين استولى عليهما  34اتخاذ تلك اإلجراءات بعد 
س البلدية نير بركات لوزير التي وجها رئي االتهاماتأسابيع من  2المستوطنون في حي سلوان وبعد 

 بالتنصل من مسؤولياته في حماية السكان. "يتسحاق أهاررونوفيتش"األمن الداخلي 
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قيام شرطة االحتًلل باعتقال المئات من المقدسيين في اآلونة األخيرة.  إلىوأشارت الصحيفة 
جرافة في منطقة في حادثة تصادم ب إسرائيليوذكرت بأنه في أوج حالة التوتر في المدينة، قتل 

"شموئيل هنفي" وقتل جندي في إحدى محطات الباصات، كما جرى تدمير ثًلث محطات للقطار 
 الخفيف وحرق محطة للوقود في منطقة التلة الفرنسية.

 33/01/3104القدس، القدس، 
 

 الفلسطينيين في القدس الشرقية  أمالكملتوية لالستيالء على  أساليب 
فلسطينية في  أمًلكاالستيًلء على  إلى اإلسرائيليونيلجأ المستوطنون أ.ف.ب: -القدس المحتلة 

شركات  أوالقدس الشرقية المحتلة عبر سلسلة من الصفقات المشبوهة وباستخدام سماسرة فلسطينيين 
 وهمية لتعزيز االستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

في القدس الشرقية في أقل من  شقة سكنية في حي سلوان 20وتمكن مستوطنون من االستيًلء على 
تلك  إلىبدعوى شرائها في صفقات يلفها الغموض بينما يفضل المستوطنون االنتقال  أسابيعثًلثة 

 المنازل في الليل لتجنب اندالع مواجهات مع السكان.
"السماسرة زاد عددهم  أنويؤكد مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحامي احمد الرويضي 

ل المناطق التي يعترف بها المجتمع الدولي كحدود  إلى إشارة" في األخضرلقدس وداخل الخط في ا
 اإلعًلم"هناك ضغطا شعبيا حقيقيا لمقاطعة السماسرة عبر وسائل  أن أوضح. لكنه إسرائيل"“

 والصور". باألسماءاالجتماعي وهناك جراءة لمهاجمتهم 
حسم ملكية منطقة  "إسرائيل"المنازل في سلوان، تريد انه عبر عمليات االستيًلء على ومن المؤكد 

تكون  أنمفاوضات سًلم مع الفلسطينيين مستقبًل  أيفي إسرائيل" “وتسعى سلوان ديموغرافيا. 
 مقابل". أيمن الجانب الفلسطيني دون  ألخذهافي المنطقة يهودية مع غالبية يهودية  األمًلك

مستوطن مع عمليات الشراء يقيمون  011حي سلوان في  اإلسرائيليينوسيصبح عدد المستوطنين 
القدس  "إسرائيل"فلسطيني في الحي الذي يشهد اشتباكات متكررة. واحتلت  ألف 40وسط نحو 
وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر االستيطان  0633الشرقية في 

 نون الدولي.المحتلة غير شرعي وفقا للقا األراضيفي كل  اإلسرائيلي
 32/01/3104الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 نصف مليار دوالر رسوم على المعابر إلعادة بناء غزة 

تقريبا  شيكل 0311الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة تدفع رسوما تصل إلى نحو : القدس –رام هللا 
كونون مضطرين لدفع ( دوالرا لكل شاحنة، ما يعني أن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية سي406)

تحتاج  اإلعمارإعماره )عملية إعادة  إلعادةللقطاع  إدخالهانصف مليار دوالر عن المواد التي سيتم 
 مًليين شاحنة(. 2إلى 

ويتبين من خًلل لقاءات أجريت مع سائقي شاحنات ومسؤولين عن شركات تقوم بعمليات الشحن 
تفرض رسوما على الشاحنات التجارية  "إسرائيل"أن  اإلسرائيليةبين الضفة وقطاع غزة ومن الموانئ 

 العابرة إلى قطاع غزة في أكثر من نقطة.
إلى غزة مباشرة ستضطر الشاحنة إلى الدفع ثًلث مرات،  اإلسرائيليةفإذا مرت الشاحنة من الموانئ 

( حسب حمولة الشاحنة، ومرة لشركة شيكل 311-011وهي األعلى ) "إسرائيل"مرة رسوم لصالح 
( ومرة ثالثة للحكومة في شيكل 011-211) اإلسرائيلياصة تستلم الحمولة بعد استًلمها للجانب خ

 غزة التي تجني ضرائب عن المواد الداخلة.
وكانت وسائل إعًلم عبرية، أعلنت مؤخراا، إن وزارة الجيش تعكف على صياغة مذكرة قانون ينص 

سرائيل والضفة والغربية وغزة كاألغذية والوقود على فرض رسوم مالية على البضائع المتبادلة بين إ
 وغيرها.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الوزارة لم تحدد حتى اللحظة قيمة هذه الرسوم، لكن الغرض 
سرائيل، والتي تقدر بمئتي مليون   شيكلمنها تغطية تكاليف الحواجز االحتًللية بين فلسطين وا 

جيش للصحيفة، إن تكاليف تشغيل الحواجز والمعابر بين إسرائيل وقال متحدث بلسان وزارة ال سنويا.
واألراضي الفلسطينية، و"التي تزيد عن مئتي مليون شيكل، ال تشكل المصروفات األمنية والعسكرية 

 إنما تشمل خدمات للعناية بالبضائع والحموالت"".
 33/01/3104القدس، القدس، 

 

 ما هي خطة االحتالل لتهجير المقدسيين؟ 
عندما تسير في أزقة البلدة القديمة ستصاب باالكتئاب، محًلت تجارية : موسى صدقي-نابلس 

خالية من الزبائن كما هو حال شوارع البلدة القديمة. كنا نعتمد كثيرا على شهر رمضان وقدوم 
المصلين من الضفة والداخل الفلسطيني إلى األقصى. لكن، مع الموانع والقيود التي وضعها 
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ل، والتضييق على المصلين، ازداد الوضع سواء".. بهذه الكلمات وصف المقدسي أحمد االحتًل
 عابدين وضع القدس االقتصادي.

وقال إننا "نعاني من غًلء المعيشة والضرائب التي تًلحقنا. تخيل أن اليهود أكثر التزاما بمقاطعة 
تشغيل المقدسيين، كل ذلك لدفعنا المنتوجات الفلسطينية من مقاطعتنا لمنتوجاتهم، بل إنهم يرفضون 

 للرحيل وترك القدس".
وأوضح أن "المدينة تمر بحرب ممنهجة، ليست فقط حربا اجتماعية أو ديمغرافية، بل هي حرب 
اقتصادية أيضا. السلع اإلسرائيلية تجري إلى األسواق، بالتالي هي حرب على االقتصاد الفلسطيني 

 بيض واللحوم. فهناك احتقار لهذه المنتوجات".ومضاربات على المنتج الفلسطيني، كال
": "االحتًلل يفرض قيودا على الحركة التجارية في مدينة القدس وعلى 30عربي“لـ وقال بكيرات 

التجار، وأكبر القيود هي المداخل وجدار الفصل العنصري، فالمدينة محاصرة اقتصاديا، وأيضا هي 
راج الكثافة السكانية، والسعي إلى تهجير المقدسيين. مدينة مغلقة، كما أن االحتًلل عمد إلى إخ

 األقصى.والنقطة الخطيرة أيضا أن التاجر في مدينة القدس يتأثر تأثرا واضحا بإغًلقات المسجد 
 فحينما يغلق، يغلق معه التعليم واالقتصاد والحياة في المدينة".

ار التسوق من شكل اقتصادي إضافة إلى كل ذلك عمد االحتًلل، بحسب بكيرات، إلى "تحويل مس
إلى شكل غير طبيعي. بمعنى تحويل مسار التسوق من فوق المدينة، حيث أسواقها، إلى تحت 
األرض.. هذا التسوق الذي كان يدخل من بوابات المدينة، كباب العمود ويسير إلى األسواق 

ها حتى تمنع أي المعتادة. فإسرائيل فتحت أسواقا جديدة تحت األرض، ومسارات جديدة من خًلل
 تسوق عربي".

ولم يكتف االحتًلل بذلك، بل عمد إلى تشويه صورة التاجر المقدسي أمام السياح لثنيهم عن الشراء 
منه، وفق تعبير بكيرات؛ وأضاف أنه "ما إن ينزل السائح حتى يقال له إياك أن تشتري من العرب 

 ح بمجرد أن ينزل إلى أسواق القدس".ألنهم يستغلونك، وهذه رواية خطيرة يتم تزويدها لكل سائ
ونوه مدير المسجد األقصى، إلى عدم وجود مواقف وأماكن للتنزيل والتحميل، ما يشكل عقبة أولى 
أمام التجار، إضافة لمحاولة فرض ضرائب عدة ومداهمات على التجار في مدينة القدس، سواء 

 ض على التجار في مدينة القدس.ضريبة الدخل أم غيرها، مؤكدا أن هناك نحو عشر ضرائب تفر 
وقال إن االحتًلل يثقل كاهل المقدسيين بالضرائب، و"نسبة الضرائب الباهظة جدا التي تفرض على 
المقدسيين من أصحاب المحًلت التجارية والمواطنين العاديين وعلى البيوت السكنية وما تسمى 

ن الضرائب على المواطن المقدسي، بضريبة الدخل وضريبة األرنونا والمعيشة.. هناك كم هائل م
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وهذا له رسالة واضحة، أن المواطن المقدسي ال يستطيع العيش في مثل هذه الظروف، ضريبة دخل 
كبيرة ونسبة بطالة عالية.. عدا عن الغرامات الباهظة، فاإلنسان العادي ال يستطيع أن يفي بهذه 

السنوات السابقة الحظنا هجرة السكان  االلتزامات وبالتالي فهو يهاجر إلى خارج القدس. وخًلل
 المقدسيين إلى خلف الجدار، وهذا ما يريده االحتًلل لتفريغ المدينة من سكانها".
 33/01/3104"، 30موقع "عربي

 
 حملة لقطف الزيتون بالمناطق المستهدفة باالستيطان في طولكرم وجنين وقلقيلية وبيت جاال 

، حمًلت مساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون في أمس محافظات ـ "األيام"، "وفا": تواصلت،
 األراضي المحاذية لًلستيطان والجدار في طولكرم وجنين وقلقيلية وبيت جاال.

ففي طولكرم شارك رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا في قطف ثمار الزيتون في بلدة قفين شمال 
هللا كميل، ورئيس بلدية قفين وائل هرشة، محافظة طولكرم، بحضور محافظ م طولكرم اللواء عبد 

 وعدد من الشخصيات ووجهاء وأهالي البلدة.
الزراعية الفلسطينية أمس حملتها لمساعدة المزارعين في جني ثمار  اإلغاثةوفي جنين واصلت 

 يعبد. أراضيالزيتون في 
تأكيد على العًلقة مع هذه ال أنمعكم" واعتبروا  إحناوابدى المزارعون في يعبد شكرهم لفريق حملة "

جانبهم في التجمعات الواقعة قرب من  إلىاألرض، وتساهم في تعزيز صمود المزارعين والوقوف 
 الجدار الفاصل والمناطق المستهدفة من قبل قطعان المستوطنين.

 أراضيفي جني ثمار الزيتون في  أمسوفي قلقيلية شارك عشرات من متطوعي اإلغاثة الزراعية 
 ب وعزون.عزبة الطبي

واللجنة الشعبية في المنطقة بقطف ثمار  وأصدقاءهاوقد شرع متطوعات ومتطوعون من المؤسسة 
 قدر ممكن من المحصول. أكبرمن قطف  يتمكنواالزيتون منذ ساعات الصباح، حتى 

جانب األجهزة األمنية وعدد  إلىالمزارعين بقطف ثمار الزيتون  أمسوفي بيت جاال شاركت الشرطة 
 مؤسسات بمحافظة بيت لحم.من ال

32/01/3104األيام، رام هللا،   
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 إلى قطاع غزة يطالبون بحقوقهم ةنازحون فلسطينيون من سوري 
طالب ممثلو عدد من القوى السياسية والمنظمات األهلية بضرورة تكاتف الجهود للعمل وام: - غزة

من سوريا إلى قطاع غزة  3102أسرة فلسطينية نزحت منذ العام  331على دعم حقوق أكثر من 
نتيجة المعارك الدائرة هناك ولتوفير مسكن مًلئم لهم ومصادر دخل ثابتة لتوفير لقمة عيش كريمة 
وتعليم جامعي مجاني. وحث هؤالء دائرة شؤون الًلجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية على 

االجتماعية بتشكيل لجنة لمعالجة هذا تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها، كما طالبوا وزير الشؤون 
 الملف وضمان دمجهم في المجتمع الفلسطيني وحصولهم على الرقم الوطني.

 32/01/3104االتحاد، أبو ظبي، 

 

 شجرة زيتون جنوب نابلس 311مستوطنون يحرقون  
تًلف  أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مستوطنين يهود أقدموا صباح األربعاء، على حرق وا 

 شرات أشجار الزيتون المثمرة في أراضي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.ع
وأوضح رئيس بلدية حوارة، معين الضميدي، أن جماعة من المستوطنين المتطرفين قامت بإحراق 

شجرة زيتون مثمرة مزروعة منذ سنوات في أراٍض فلسطينية تقع داخل بلدة حوارة جنوب  311حوالي 
 .نابلس

وقال الضميدي "إن األراضي التي تعرضت لًلعتداء والحرق يمنع أصحابها والمزارعين الفلسطينيين 
من الوصول لها وخدمتها وجني ثمارها إال من خًلل التنسيق مع قوات االحتًلل، األمر الذي أدى 

 لتأخرهم في جني ثمار الزيتون حتى اآلن".
 32/01/3104، فلسطين أون الين

 

 في واشنطن 03 الـلفلسطينيون يعقدون مؤتمرهم المسيحيون ا 
العربي: بمشاركة األب عطا هللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية  القدس-واشنطن -عبد الحميد صيام

للروم األرثوذكس، والدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
مؤتمرها السادس عشر في واشنطن بين « كونيةمؤسسة األراضي المقدسة المسيحية المس»عقدت 

 األول/أكتوبر. تشرين 06و 03
وشارك في المؤتمر كل من السفير الفلسطيني في واشنطن معن عريقات، وعضو الكونغرس من 
أصول فلسطينية جاستن عماش )عن والية ميتشغان ممثًل للحزب الجمهوري(، والناشطة الفلسطينية 
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جورج ميسون نورا عريقات وخالد الجندي من معهد بروكنغز وجيمس  وأستاذة القانون في جامعة
زغبي من المعهد العربي األمريكي والملياردير الفلسطيني فاروق الشامي ومئات من أبناء الجالية 

 في جزء من أعمال المؤتمر في يومه الثالث.« القدس العربي»الفلسطينية والعربية. وشاركت 
مشاركته في المؤتمر ليس لكونه مسيحيا بل ألنه فلسطيني عربي  وقال األب عطا هللا حنا إن

حقوق شعبه الوطنية في فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة  استرجاعيناضل من أجل »
«. عنه أو المساومة عليه التنازلوعاصمتها القدس الشريف مع ضمان حق العودة الذي ال يمكن 

المسلمين والمسيحيين في القدس ويجب مواجهتها والتمسك وقال إن هناك تهديدات تطال حقوق 
مسلمون ومسيحيون من أجل القدس، »بحقوقنا في القدس وأكد على شعاره الذي ما فتئ يردده دائما 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وقال إن «. من أجل تحقيق حق العودة وا 
على القدس والحرم الشريف ستواجه باإلدانة وأن الفلسطينيين  المستوطنين المارقين» اعتداءات

 «.على الحرم الشريف كرمز من رموز األمة العربية االعتداءاتمتحدون في مواجهة تلك 
 32/01/3104القدس العربي، لندن، 

 

 الطالب العرب في الجامعات والكليات اإلسرائيلية باألرقام 
السنة الدراسية الجديدة في الجامعات والكلّيات في إسرائيل مع افتتاح : / يوسف أبو حسين 41عرب 

عداد موقع "عرب  " ملفا خاصا للجامعات بعنوان "َع الجامعة" كان ال بد من تقديم معلومات 41وا 
حصائية عن الطًلب العرب في الجامعات والكلّيات اإلسرائيلّية، والحديث يدور هنا عن   33رقمّية وا 

 يات ومعاهد إعداد معّلمين.مؤسسة بينها جامعات وكل
كانون الثاني )يناير( الماضي، بحثا أجرته  33ونشرت دائرة اإلحصاء المركزّية في إسرائيل، يوم  

في الدراسة في السنة األولى في الجامعات والكلّيات عربا ويهودا حتى  على البدءعن عدد المقبلين 
 3113طالبا، وفي العام الدراسي  30،320، وتبّين أن عددهم بلغ 3102 – 3103العام الدراسي 

. وتقول نتائج البحث إن عدد المتقدمين للدراسة في الجامعات في 34،332وصل إلى  3111 –
 تراجع، مقابل ارتفاع العدد في الكليات.

 فرص القبول
وأوضح البحث أن المواضيع التي تزداد فيها فرص قبول الطًلب العرب هي المواضيع األدبية 

وذلك بناء على تحصيلهم في امتحانات الثانوية "البجروت" والبسيخومتري، بحيث يشكل والطبية، 
من دارسي اللغة  %4.و %31ومن الدارسين لموضوع اللغة العربية للقب األول،  %10العرب 
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من  %40من دارسي التمريض، و %43من دارسي اللغة اإلنجليزية، و %3.و %31العبرية، و
 دارسي طب األسنان. من %00دارسي الصيدلة، و

دارة  كالبيوتكنولوجيافي المقابل، سجلت نسب ضئيلة للمتقدمين لدراسية مواضيع  والبيولوجيا وا 
 األعمال والتصميم المعماري والتصميم الداخلي وعلوم الدماغ.

 نسبة العرب بين الخريجين
د الحاصلين على حزيران )يونيو( الماضي، بحثا مفّصًل عن عد 03وأصدرت دائرة اإلحصاء، يوم 

، بحيث شّكلت 3102 – 3103األلقاب األولى والمتقدمة في المؤسسات األكاديمية للعام الدراسي 
طالبا  4310، أي ما يعادل % 6.3نسبة العرب الحاصلين على لقب أّول في الجامعات والكلّيات 

يمّيا لقبه أكاد 0331، وأنجز 3101في العام  %1.3حصلوا على شهادات إنهاء بعد أن كانت 
 آخرون على شهادة الدكتوراه. 31الثاني وحصل 

ويشير البحث إلى أن أكثر مجاالت الدراسة للقب األول كان للعرب حّصة عالية فيها هي المواضيع 
الطب،  في %6.و %03الطبّية، مثل التمريض والمساعدة الطبية، حيث وصلت النسبة إلى مقابل 

في  %4سّية والموسيقى. في المقابل، تنخفض النسبة إلى في العلوم األدبّية والسيا %3.06و
 في مجال الزراعة. %0.0وفي إدارة األعمال،  %0.4والهندسة المعمارية، 

أما اللقب الثاني، فقد كانت النسبة المرتفعة للعرب في مجاالت الطب واألدب والسياسة، مقابل تراجع 
، وفي التصميم %2.1ة والرياضيات إلى ، وفي العلوم الدقيق%4.2النسبة في المحاماة إلى 

دارة األعمال %3.3المعماري   .%0.6، وا 
لى %1وتصل نسبة الحاصلين على لقب الدكتوراه في مجاالت األدب والسياسية إلى   %0، وا 

في مجال العلوم االجتماعية. وفي المقابل فإن نسبة خّريجي األلقاب الثالثة في مجال العلوم  %0.و
 ?%.0.0يات كانت األدنى حيث وصلت إلى الدقيقة والرياض

ونشرت دائرة اإلحصاء، يوم أمس الثًلثاء، بحثا بخصوص الطًلب العرب في السنة األولى لتعليمهم 
، يشير إلى أن جميع الطًلب العرب المتقدمين للقب األّول في السنة 3103 – 3100للعام الدراسي 

 .%02عاما، كانت تضاهي  36إلى  01األولى، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 
وبحسب الدائرة فإن نسبة التعليم لدى الطًلب العرب في وسط الطًلب بالمؤسسات األكاديمّية 

أحرز الطًلب العرب تقدما ملموسا  3103، وفي عام %6.و%1بلغت  3111اإلسرائيلّية عام 
 وهذا مؤشر على دالة تصاعدّية. %02بحيث وصلت نسبتهم إلى 
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في الكليات  %3.3، مقابل %03نسبة الطًلب العرب في الجامعات تصل إلى  وتابع البحث أن
 .%32.0األكاديمية، بينما تصل في الكليات األكاديمية للتربية )كمعاهد المعلمين( إلى 

من الطًلب العرب من النساء، كما أن الطًلب العرب الذين يتوقفون  %33.6وأشار البحث إلى أن 
مقابل  %6.3م للقب األّول أكبر من أولئك الذين في الوسط اليهودي بنسبة عن الدراسة أثناء دراسته

 على التوالي. 3.3%
ختاما، الًلفت أن النساء يشكلن أكثر من ثلثي الطًلب العرب، كما تشير المؤشرات والنتائج إلى أن 

السابقة في الطًلب العرب في المؤسسات األكاديمّية في حالة تصاعد رغم تراجع النسبة في األعوام 
الجامعات، حيث أن النسبة ارتفعت في الكلّيات وذلك بسبب انخفاض نسبة القبول للجامعات نتيجة 
امتحان البسيخومتري. كما تؤكد النتائج أن الطالب العربي لديه فرص القبول لنيل اللقب األول في 

 العلوم االجتماعية واألدبية أكبر من فرصه للعلوم الدقيقة.
 33/01/3104، 48عرب 

 

 ابتكار فلسطيني لتحلية مياه البحر 
ابتكر باحث فلسطيني من قطاع غزة جهازا لتحلية مياه البحر الشديدة الملوحة : غزة-أيمن الجرجاوي

باستخدام تقنية "نانو فلتر"، في وقت يعاني القطاع شحا كبيرا بالمياه الصالحة للشرب، وملوحة 
 شديدة بمياه بعض اآلبار.

لتوفير مياه صالحة للشرب باستخدام طاقة قليلة الباحث ضياء أبو عاصي البتكار ودفعت الحاجة 
جراء  تجربة خًلل عام للوصول إلى نتائج  031الجهاز الذي يعد األول من نوعه في فلسطين، وا 

 تتوافق مع المعايير الدولية والفلسطينية.
ناضح العكسي"، وتحتاج تلك ويوجد في القطاع سبع محطات لتحلية المياه باستخدام تقنية "الت

المحطات كميات كبيرة من الطاقة، في وقت يعاني فيه القطاع أزمة كبيرة جراء انقطاع التيار 
 الكهربائي لفترات طويلة.
-بغزةالذي صنعه أبو عاصي ضمن رسالة ماجستير بالجامعة اإلسًلمية -جهاز التحلية الجديد 

ص عالية للمياه العذبة، وانخفاض تكلفة التحلية مقارنة بتوفيره للطاقة، وا عطائه نسبة استخًل يتميز
 بالمحطات المستخدمة لتقنية "التناضح العكسي".

وتستند فكرة الجهاز إلى إضافة بعض المحسنات على تقنية التناضح العكسي كتخليص المياه من 
 دها.األيونات عبر شحنات كهربائية، بحيث تمتص الشحنات الموجبة الشحنات السالبة وتطر 
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وتشير نتائج تحليل العينات التي جمعها الباحث من آبار شديدة الملوحة بالقطاع إلى أن نسبة 
من الطاقة  %31مع توفير  %31استخًلص المياه العذبة من المياه المالحة تصل إلى أكثر من 

 المستخدمة بمحطات التحلية األخرى.
 

 جودة المياه
زيرة نت، فإن الجهاز المصغر يصفي مترا مكعبا من المياه ووفق ما أفاد به الباحث الفلسطيني للج

دوالر(، بينما تبلغ تكلفة تحلية الكمية نفسها بمحطات  1.4شيكل ) 0.0)ألف لتر( كل ساعة بتكلفة 
 مليون دوالر( سنويا. 41.3مليون شيكل ) 011دوالر( ما يعني توفير  1.3شيكل ) 3.0القطاع 

بإشراف الدكتورين -جريت بمختبرات وزارة الصحة الفلسطينية وتثبت الفحوصات المخبرية التي أ
المياه وتوافقها مع معايير الصحة  جودة-بغزةمهند رباح ويونس المغير من الجامعة اإلسًلمية 
 العالمية باألمًلح الذاتية )تي دي إس( ونسبة النترات.

غت نحو تسعة آالف دوالر، ووجد الباحث الفلسطيني صعوبة في توفير تكلفة صناعة الجهاز التي بل
واضطر لدفع جزء من المبلغ من ماله الخاص، بعد أن منحه مركز أبحاث الشرق األوسط أربعة 
آالف دوالر لتطبيق الفكرة، وساعدته بصناعته ورشة "عبد السًلم ياسين" المختصة بتحلية المياه في 

كان  إذ-الهندياعد الباحث عًلء كما يقول مس-ولم يقف توفير تكاليف المشروع وحدها عائقاا  غزة.
الحصول على المادة الخام المستخدمة بصناعة بعض أجزاء الجهاز أمرا معقدا للغاية، واضطروا في 
النهاية لجلبها من الواليات المتحدة األميركية للقطاع في ظل حصار إسرائيلي يمنع دخول مواد 

 كهذه.
 تقنيتان

د تحذير مصلحة مياه بلديات الساحل في القطاع من نفاد وتظهر الحاجة الملحة لتحلية المياه، بع
، عدا عن ارتفاع نسبة الملوحة ببعض المناطق إلى 3103المياه الصالحة لًلستخدام بحلول عام 

 مليغرام/ لتر. 0011بـ مليغرام/لتر، في وقت تحدد فيه الصحة العالمية النسبة األعلى  0311
ساحل في غزة منذر شبًلق للجزيرة نت إلى أن مجمل المياه ويشير مدير عام مصلحة مياه بلديات ال

في ظل وجود عجز سنوي بمقدار مائة مليون متر مكعب، مما  %60التي تُنتج غير صالحة بنسبة 
 أدى لزحف مياه البحر نحو اآلبار الجوفية على طول كيلومترين من غرب القطاع.

المياه، إذ إنه أنشأ "آبارا استرجاعية" وسدودا ويلفت شبًلق لمسؤولية االحتًلل اإلسرائيلي في نهب 
 إلى عشرين مليون متر مكعب من المياه. 00على حدود القطاع، ما مكنه من السيطرة على 
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يجاد مصادر  ويقول شبًلق إن "الواقع الكارثي" للمياه في غزة، يتطلب إنشاء محطات لتحلية المياه وا 
 ر بالشراكة مع القطاع الخاص.جديدة واالستثمار في مجال تحلية مياه البح

 33/01/3104الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 قيادات حماس من دخول مصر بمنعتأجيل دعوى قضائية تطالب  

أجلت محكمة مصرية، اليوم األربعاء، أولى جلسات دعوى تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من 
المذكرات، بحسب مصدر ديسمبر/ كانون األول المقبل، لًلطًلع وتقديم  03دخول مصر إلى يوم 

 قضائي.
وقال المصدر القضائي إن "محكمة القضاء اإلداري )تختص بالنظر في القرارات اإلدارية 
والحكومية(، أجلت اليوم أولى جلسات دعوى تطالب بمنع قيادات وأفراد حركة المقاومة اإلسًلمية 

ديسمبر/ كانون  03لسة حماس من دخول مصر، والتحفظ علي القيادات الموجودة بالبًلد، إلى ج
وبحسب المصدر، فإن قرار التأجيل جاء بعد طلب  األول المقبل، لًلطًلع وتقديم المذكرات"..

 محاميي الدولة أجًلا لًلطًلع على أوراق القضية، وتقديم المذكرات المطلوبة لهيئة المحكمة.
خول األراضي وكان سمير صبري، المحامي، أقام دعوى طالب فيها بمنع عناصر حماس من د
من جنود  03المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في حادث رفح، الذي أدى إلى قتل 

 .3103الجيش، بنقطة رفح الحدودية مع قطاع غزة، خًلل أغسطس/ آب 
 33/01/3104، فلسطين أون الين

 
 القدسفي  يحذر من االعتداءات اإلسرائيلية على المقدساتعبد هللا الثاني الملك  

الثاني، أمس األربعاء، ولي عهد مملكة النرويج األمير هاكون،  عبد هللااستقبل الملك  :بترا – عمان
 تحيات ملك النرويج هارالد الخامس.إليه الذي نقل 

وعلى صعيد الجهود المبذولة لتحقيق السًلم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، شدد الملك على أن يقوم 
ور أكبر للدفع باتجاه إعادة استئناف المفاوضات بين الجانبين، بما يسهم في المجتمع الدولي بد

التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين ومبادرة السًلم العربية وقرارات 
الشرعية الدولية، محذراا في هذا السياق، من مغبة االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات في القدس، 

 صوصاا المسجد األقصى، وانعكاسات ذلك على جهود تحقيق السًلم واالستقرار في المنطقة.خ
 32/01/3104، الرأي، عّمان
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 : سنلجأ لكل الخيارات المتاحة لحماية "األقصى"األردنيوزير األوقاف  

يظ أكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسًلمية الدكتور هايل عبدالحف: زايد الدخيل -عمان 
 داود، أن األردن سيتعامل مع التصعيد اإلسرائيلي تجاه األماكن المقدسة بكل حزم.

وبين داود أن الدولة األردنية ستلجأ لكل الخيارات المتاحة لحماية األقصى المبارك والمقدسات في 
 القدس، دون أن يحدد تلك الخيارات.

لًلزمة من أجل فك الحصار عن المسجد وأضاف "أن األردن سيتخذ التدابير السياسية والقانونية ا
رغام إسرائيل على االلتزام باتفاق السًلم"، محذرا من أن البديل سيكون المزيد من التطرف  األقصى وا 

 والفتن التي قد تشعل حربا دينية في المنطقة.
 32/01/3104، الغد، عّمان

 
 صى"األقالمسجد م يتقسقانون حول " "إسرائيل"من  إيضاحاتاألردن يطلب  

من إسرائيل، حول  إيضاحاتأكد مصدر حكومي أمس أن األردن طلب : برهوم جرايسي - الناصرة
ما نشر عن وجود قانون إسرائيلي جاهز للتصويت، "يمنح" اليهود مكانا وأوقاتا للصًلة في الحرم 

 اءاألنبونقلت وكالة  القدسي الشريف، فيما عرف بفرض تقسيم مكاني وزماني في المسجد األقصى.
"طلب  أبيبفي تل  األردنيالسفير  أن، رفض الكشف عن هويته، أردنيالفرنسية أمس عن مسؤول 
واالنتهاكات التي ترتكب في األقصى وفي القدس  اإلسرائيلية اإلجراءات)مرارا( توضيحات بشأن 

من  المسؤول انه وقبل بضعة أسابيع، قام السفير نفسه باألمر نفسه "وتلقى ردا وأضاف الشرقية".
 نية بتعديل الوضع القائم" في األقصى. أيتقول له فيه انه ال توجد  اإلسرائيليحكومة رئيس الوزراء 

من إسرائيل، بشأن ما أشيع عن وجود قانون رسمي  إيضاحاتوقالت "هآرتس" إن األردن طلب 
الصحيفة،  جاهز للتصويت، "يمنح" اليهود مكانا وأوقاتا للصًلة في الحرم القدسي الشريف، وأشارت

 .إلى أن طلب األردن جرى تحويله إلى الخارجية اإلسرائيلية ومكتب نتنياهو
 32/01/3104، الغد، عّمان
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 حصره باألردن والسلطة الفلسطينيةو  من مشروع قناة البحرين "إسرائيل"مختصون يطالبون باستثناء  

مشروع قناة البحرين الواصلة بين طالب خبراء في مجال المياه والتعدين، بأن يقتصر  د:الغ - عمان
البحر الميت والبحر األحمر، على الطرفين األردني والفلسطيني فقط، واستثناء إسرائيل منه قطعياا، 

 عن االتفاقيات الموقعة حول المشروع. اإلعًلنوتوخي الشفافية في 
والبترول في نقابة جاء ذلك خًلل جلسة حوارية عقدتها شعبة هندسة المناجم والتعدين والجيولوجيا 

المهندسين أمس، حول مشروع القناة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر التعدين األردني الدولي السابع 
المشروع أردنية بامتياز وان تتحقق الفائدة  إدارةوأكد المتحدثون ضرورة أن تكون  المنعقد حاليا.

 وأطماعه المائية.األكبر منه لصالح الوطن والمواطن وليس في صالح الكيان الصهيوني 
 32/01/3104، الغد، عّمان

 
 لعدم تدخل كل طرف بشؤون اآلخر "حزب هللا" والقوى الفلسطينية في صيدا: 
يمكن وصف اللقاء الذي عقدته قيادة "حزب هللا" في صيدا والجنوب مع قيادة القوى : محمد صالح 

جح خصوصا انه يأتي في ظل في مخيمات صيدا، بالنا واإلسًلميةوالفصائل الفلسطينية الوطنية 
 .مأزومةلبنانية وفلسطينية  وأمنيةسياسية  أوضاع

 أنماقيادة "حزب هللا" اختارت عنوانا للقاء هو "تكريما لصمود غزة وانتصارها"  أنوتؤكد المصادر 
عقد اللقاء بحد ذاته يأتي ردا  أن إلىفلسطين وشعبها. وتشير  إلىلتؤكد خيارها الثابت وانحيازها 

"المستنقع اللبناني الطائفي والمذهبي والمناطقي  إلىالمشككين وعلى محاوالت اخذ قيادة الحزب على 
مسألة تواجد الحزب في سوريا وصراعه مع التكفيريين بعدا  إعطاءكما انه رد على كل من يحاول 

 مذهبيا فقط، وليس بعدا وطنيا له عًلقة بالصراع الوجودي".
العًلقة باتت  أنممثل حركة "حماس" في اللقاء خير دليل على وجود  أن إلىالمصادر  وأشارت

 هي في طور التعافي. أوتعافت  أنها أوجيدة بين الحزب وقيادة الحركة 
المصادر  فأشارتالمجاهدة" عن اللقاء،  اإلسًلمية" و"الحركة األنصاربشأن غياب ممثل "عصبة  أما
مع العلم  أهميتهبهما ال يقلل من نجاح اللقاء وال من غيا أنيعود تقديره لهما فقط، والى  األمر أن إلى

بان اللقاءات تعقد بشكل شبه دوري بين الحزب "والعصبة" و"الحركة المجاهدة" والتواصل قائم 
 .األوقاتوموجود باستمرار في كل 
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تعزيز  أهميةوكان مسؤول الملف الفلسطيني في "حزب هللا" النائب السابق حسن حب هللا، شدد على 
 لمواجهة المخاطر التي تحدق بنا". اإليجابيلعًلقات اللبنانية الفلسطينية "والتعاون ا

عرب، ونائبه اللواء  أبوالوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي  األمنفي اللقاء قائد قوات  شارك
القوى  منير المقدح وممثلون عن فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" بما فيها حركة "فتح"، و"تحالف

"انصار هللا" و"مجلس علماء  إلى إضافة"، اإلسًلميالفلسطيني" بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد 
فلسطين"، وذلك بحضور نائب مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب عطا هللا حمود، ومسؤول قطاع 

 الحزب في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر ومسؤول مدينة صيدا محمد معنية..
العًلقات مع القوى السياسية والمخيمات  أفضل"حزب هللا" حريص جدا على  إن وقال حب هللا

"عًلقة المخيمات بالجوار اللبناني هي عًلقة مقاومة بمقاومة، ومن  أنالفلسطينية وشعبها، معتبرا 
يكون  أنيجب  أو: المطلوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية أضافتكون جيدة".  أنالطبيعي 

نعمل على معالجته، الن الوحدة  أن، فإذا كان هناك خًلف بين فصيلين إيجابيبع التدخل ذا طا
يتدخلوا بشكل سلبي في الخًلفات اللبنانية وهذا ما تريده  أالوعلى الفلسطينيين  األساسالوطنية هي 

 تزج العنصر الفلسطيني لًلستقواء به على اآلخر. أنبعض القوى السياسية في لبنان، 
الحقوق المدنية واالجتماعية"، متسائًل عن خلفية "التسهيًلت التي قدمتها  إقرار يةأهموشدد على "
 والغربية للنازحين الفلسطينيين من سوريا". األوروبيةبعض الدول 

 32/01/3104، السفير، بيروت
 
 بإنهاء احتالل األراضي الفلسطينية "إسرائيل"لزم ي قرار إتخاذ قطر تدعو مجلس األمن إلى 

جددت دولة قطر دعوتها لمجلس األمن ألن يتخذ قرارا يلزم إسرائيل بإنهاء احتًلل : قنا – نيويورك
األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ووقف االستيطان غير المشروع وكافة الممارسات التي تشكل 

منياا خرقاا للقانون الدولي، وكذلك ألن يتخذ اإلجراءات للتحرك وفق خطة سياسية واضحة ومحدودة ز 
 نحو تحقيق حل الدولتين.

وقالت إن األمن واالستقرار والسًلم في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، يتطلب خطوات شجاعة 
 0633وحقيقية نحو تحقيق ذلك الحل المتمثل في إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 

، وضمان الحقوق الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب وبسًلم مع إسرائيل
غير القابلة للتصرف، وان يشمل هذا االنسحاب من سائر األراضي العربية المحتلة في الجوالن 

 السوري المحتل ومزارع شبعا وقرية الغجر اللبنانية.



 
 
 

 

 
           42ص                                     2273 العدد:    32/01/3104 الخميس التاريخ:

 

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القته اليوم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب 
لدولة قطر لدى األمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس األمن حول بند "الحالة في الدائم 

 الشرق األوسط بما فيها قضية فلسطين".
وقالت "إننا نتفق معكم في أهمية قيام أعضاء مجلس األمن وسائر أعضاء األمم المتحدة بمناقشة 

ل ودائم في الشرق األوسط، وتحديدا تحقيق أفضل السبل لتحقيق تقدم سريع نحو تحقيق سًلم عاد
حل الدولتين فقد رأينا في التصعيد األخير في غزة تذكيراا بأهمية التوصل لحلول مستدامة للوضع في 
غزة وسائر األرض الفلسطينية المحتلة وأن الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية باتت غير مجدية 

 وغير مقبولة.
آن األوان ألن يتحمل مجلس األمن مسؤوليته القانونية واألخًلقية ويتحرك  وأكدت السفيرة علياء أنه

ليضمن عدم تكرار مثل هذا التصعيد الذي أسفر عن عواقب إنسانية مؤسفة على الجانبين، ال سيما 
 الجانب الفلسطيني.

طات وشددت على أنه يجب وقف انتهاكات األماكن المقدسة وحرية العبادة في فلسطين من قبل السل
اإلسرائيلية حيث تنتهج سياسة خطيرة تجاه الحرم المقدسي الشريف، بما في ذلك محاوالت اقتحامه 
ومنع المصلين من دخوله.. معبرة عن إن استنكار دولة قطر ورفضها لهذه االنتهاكات التي من 

 شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم االستقرار في المنطقة.
 32/01/3104، الشرق، الدوحة

 
 بالموقف األردني تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية لـ"األقصى" يشيد في عمان السفير اإليراني 

أشاد السفير اإليراني في عمان مجتبى فردوسي بور، بالموقف االردني، ملكا وحكومة  :الغد –عمان 
القدس  وشعبا، "تجاه الهجمة اإلسرائيلية على المسجد األقصى المبارك والمقدسات اإلسًلمية في

وأكد بور خًلل زيارته أمس وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسًلمية، ولقائه وزيرها  الشريف".
الدكتور هايل عبدالحفيظ داود، "ضرورة استمرار الحوار اإلسًلمي اإلسًلمي، واالسًلمي المسيحي 

سعادة البشرية". كما اشاد فكريا وعلميا وثقافيا، لوقف التشويه ضد اإلسًلم وصورته المشرقة الهادفة ل
بور بالعًلقات االخوية التي تجمع البلدين، مؤكدا ضرورة تعزيز هذه العًلقة خاصة في المجاالت 

 االقتصادية.
 32/01/3104، الغد، عّمان

 



 
 
 

 

 
           44ص                                     2273 العدد:    32/01/3104 الخميس التاريخ:

 

 
 أسرة مقدسية 43مشروع "التمكين االقتصادي" لـ  ينفذ القطري الهالل األحمر 

قطري المرحلة األولى من مشروع التمكين االقتصادي لصالح أنهى الهًلل األحمر ال: قنا –الدوحة 
األسر الفقيرة بالقدس الشريف، الذي ينفذه مكتب الهًلل التمثيلي في الضفة الغربية بالتعاون مع 

لاير قطري من اإلدارة العامة لألوقاف بدولة قطر، ويغطي  211،111لجنة زكاة القدس بتمويل قدره 
وأوضح  اللجنة واألسر ذات الدخل المحدود في مدينة القدس وضواحيها. أسر األيتام الذين تكفلهم

أسرة مقدسية استفادت حتى اآلن من نتائج  43بيان صادر عن الهًلل األحمر القطري، أن 
المشروع، الذي تقوم فكرته على تحقيق التنمية االجتماعية من خًلل إقامة مشاريع صغيرة مدرة 

خدم كل مشروع أسرة واحدة من األسر الفقيرة بعد دراسة إمكاناتها للدخل في عدة مجاالت، بحيث ي
وقدرتها على إدارة ومتابعة المشروع وتأهيل عناصرها بالشكل المطلوب إلنجاحه، وذلك من باب 
يجاد دخل  الحرص على االرتقاء بهذه األسر وتمكينها من االعتماد على النفس في تدبير شؤونها وا 

 يمة لهم وألبنائهم.منتظم يكفل الحياة الكر 
 32/01/3104، الشرق، الدوحة  

 
 الجاري  أكتوبر 39 في لدعم الشعب الفلسطيني عالميملتقى "قطر الخيرية" تنظم  

أكتوبر الجاري "ملتقى قطر الخيرية  20إلى  36تنظم قطر الخيرية خًلل الفترة من : محمد دفع هللا
قليمية  31ي الملتقى اإلنساني األول لدعم الشعب الفلسطيني" وتشارك ف منظمة ومؤسسة دولية وا 

 شخصية. 211دولة ويمثل هذه الجهات نحو  31ومحلية من 
وقال السيد محمد علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية في مؤتمر صحفي 
عقده أمس بمقر قطر الخيرية إن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على احتياجات الشعب 

طًلق مبادرات استراتيجية واستقطاب الدعم لتمويل وتنفيذ برامج ومشاريع إنسانية ا لفلسطيني وا 
وأكد أن الملتقى يعد مبادرة غير مسبوقة على مستوى المنظمات اإلنسانية بالدولة وينسجم مع  نوعية.

الفقر  توجهات قطر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود من ارتفاع معدالت
 والبطالة بسبب االحتًلل والحصار والعدوان المتكرر.

 32/01/3104، الشرق، الدوحة  
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  يةفلسطيندولة الجماع لالعتراف بمجلس الشيوخ االيرلندي يصوت باإل 

صوت مجلس الشيوخ االيرلندي باإلجماع، لصالح االعتراف بدولة فلسطين، بما في ذلك : )وكاالت(
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصويت، وقالت: "رغم كون هذا تصويت الحزب الحاكم، 

االعتراف يحمل الطابع الرمزي من حيث النفاذ على مستوى القرار الرسمي، إال أنه ذو قيمة معنوية 
  وله أهمية بالغة على طريق دعوة مكونه اآلخر مجلس النواب االيرلندي، ألن يحذو نفس التوجه".

عضواا، وبالرغم من كون ذلك  31مجلس الشيوخ اإليرلندي يضم في عضويته  والجدير ذكره بأن
االعتراف يحمل الطابع الرمزي من حيث النفاذ على مستوى القرار الرسمي، إال أنه ذو قيمة معنوية 

 وله أهمية بالغة على طريق دعوة مكونه اآلخر مجلس النواب اإليرلندي، ألن يحذو نفس التوجه.
 32/01/3104، ةالخليج، الشارق

 
 بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية  المفاوضات الستئنافعلينا إيجاد طريقة كيري:  

وجه وزير الخارجية األميركية جون كيري انتقادات جديدة لألوضاع بين : هبة القدسي - واشنطن
ر، وعلينا إيجاد الواضع الراهن بين الجانبين ال يمكن أن يستم"الفلسطينيين واإلسرائيليين، قائًل إن 

قلت مرارا وتعرضت ". وتابع موضحا "طريقة الستئناف المفاوضات مرة أخرى ألن الوضع ملح
النتقادات بسبب ما أقوله، إن هناك تحديا حقيقيا أمام تحقيق تطلعات السًلم في المنطقة من خًلل 

ميه خريطة السًلم، إقامة دولتين لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب في سًلم وأمن، وهناك تحد لما نس
. وانتقد كيري السياسات اإلسرائيلية في إقامة المستوطنات في "وكيف يمكن تحقيق خطوط هذه الدولة

 الضفة الغربية، مشيرا إلى أن كل مستوطنة جديدة هي تحد إضافي أمام عملية السًلم.
ير في برلين، وشدد كيري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية األلماني فرانك شتاينما

أمس، على ضرورة التوصل إلى طريقة للتفاوض، موضحا أن الواليات المتحدة تتفهم الحاجة الملحة 
يحق للفلسطينيين "لذلك، وأنها ستواصل جهودها لدفع المفاوضات إلى األمام. وقال بهذا الخصوص 
لضفة العربية أو في حماية حقوقهم، وأن تكون لهم دولة وحياة وحقوق، وهذا هو التحدي سواء في ا

قطاع غزة، وأنا أعلم أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو يدرس االحتماالت وكيف يمكن المضي 
قدما إلى اإلمام، وكذلك الرئيس الفلسطيني عباس، وأملي أن نتمكن من العودة إلى طاولة 

 ."المفاوضات ألن ذلك هو السبيل الوحيد لحل القضية التي تقف أمامنا
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كيري إلى أن إسرائيل تحتاج إلى تطمينات كاملة بشأن أمن الشعب اإلسرائيلي، وقال في هذا  وأشار
، موضحا أنه من "ال ينبغي أن يعيش الناس مع مئات وآالف الصواريخ التي تمطر عليهم"الصدد 

 الصعوبة بناء سًلم بين الطرفين مع استمرار إطًلق الصواريخ على المدنيين.
ر الخارجية األلماني شتاينماير أن بًلده تساند التوصل إلى وقف دائم إلطًلق من جانبه، أوضح وزي

 النار، مع استمرار المفاوضات في القاهرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
 32/01/3104، الشرق األوسط، لندن

 
 : هدفنا نزع سالح غزة ورفع الحصار"إسرائيلـ"السفير األوروبي ب 

هآرتس مقاال لسفير االتحاد األوروبي في إسرائيل أكد فيه على  نشرت صحيفة: عوض الرجوب
 هدفين لًلتحاد هما: نزع سًلح المقاومة في غزة، ورفع الحصار عن القطاع.

فقد قال سفير االتحاد األوروبي في إسرائيل الرس فابورغ أندرسون إن الحل في غزة ال يمكن أن 
ع ينهي النزاع بشكل دائم، مؤكدا أن االتحاد مستعد يكون إال ضمن دولة فلسطينية في الضفة والقطا

 ألن يساهم في الوصول إلى هذه النتيجة.
وأضاف في مقال له في صحيفة هآرتس أن صيغة "الهدوء مقابل الهدوء" قد تكون السبيل األسهل 

 للمدى القصير، ولكن في المدى البعيد فإن ذلك كفيل بأن يؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة.
تابع أن االتحاد األوروبي يتطلع إلى تحقيق بضعة أهداف هامة بينها "وقف التهديد على إسرائيل و 

من جانب منظمات اإلرهاب في غزة وذلك من خًلل منع إعادة التسلح، وفي نهاية المطاف نزع 
السًلح"، إضافة إلى "التحسين الجذري لحياة الفلسطينيين في غزة الذي سيتحقق من خًلل إعادة 

 بنائها ورفع الحصار المفروض عليها".
وذكر أندرسون في مقاله أنه ال أحد معني بالعودة إلى جولة جديدة من العنف، مشددا على ضرورة 
عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واعتبار حكومة التوافق المحاور الشرعي الوحيد في غزة. 

ماح لها بالحكم في غزة، ضمن أمور أخرى من وأكد التزام جميع األطراف ببذل أقصى جهودهم للس
 خًلل دفع الرواتب لموظفي الدولة.

وأكد السفير األوروبي استعداد االتحاد للمساعدة في البناء والتنمية والترتيبات األمنية ومساعدة 
 السلطة الفلسطينية على تشغيل معابر الحدود، أو في تطوير العًلقة البحرية مع غزة. 

 33/01/3104، لدوحةالجزيرة نت، ا
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 "تمثيلية"في القاهرة : مؤتمر إعمار غزة ميركيةاألصحيفة "جلوبال بوست"  

قالت صحيفة "جلوبال بوست" األمريكية االلكترونية إن جميع : ترجمة خاصة - الرسالة نت
الحضور في مؤتمر إعادة إعمار غزة، اعتبروا الحدث نجاحاا كبيراا عندما أعلن وزير الخارجية 

مليار دوالر، إلعادة إعمار القطاع بعد  0.4نرويجي "بورج برنده" أن دول العالم قد خصصت ال
 الهجوم )اإلسرائيلي( المدمر في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأضافت الصحيفة: "لكن األرقام الرئيسية خداعة، فهذا المؤتمر، كغيره كان إلى حد كبير تمثيلية، 
األرقام التي من الواضح أن بعض الحسابات اإلبداعية تعطي  دعونا نلقي نظرة فاحصة على

 االنطباع عن العمل الذي تم بصورة جيدة".
مليار دوالر لم تخصص  0.4وأوضحت الصحيفة الصادرة من والية بوسطن األمريكية أن معظم الـ

فعل في الواقع إلعادة إعمار غزة، فالعديد من أموال البلدان المساهمة، كانت قد خصصت بال
 لفلسطين، بما فيها الضفة المحتلة، منذ بداية السنة ضمن برامج المعونة العادية.

وبعبارة أخرى، إن الحصة األكبر من أموال إعادة االعمار، هي في الواقع ليست أمواالا جديدة 
 0.4مخصصة لغزة فقط، والمؤتمر كان عبارة عن إعادة إعًلن لألموال الممنوحة منذ البداية، ومن الـ

مليار دوالر ستخصص إلعادة إعمار القطاع، ويبقى من غير  3.3-3.4مليار دوالر، فإنه ما بين 
 الواضح كم هو مقدار األموال الجديدة وكم مقدار التي أنفقت بالفعل، حسبما كشفت الصحيفة.

مليون دوالر  404وضربت الصحيفة الواليات المتحدة كمثال، حينما أعلنت األخيرة عن مبلغ 
مليون دوالر منذ الحرب، وخصص  001عدات للفلسطينيين، ولكن تم صرف ما ال يقل عن كمسا
 مليون دوالر كمساعدات جديدة إلعادة إعمار غزة. 30فقط 

وتقول الجلوبال بوست إن هذه هي الممارسة المعتادة للمؤتمرات من هذا النوع، حيث يتم تجزئة 
توقيع على الشيكات، فإن الحصول على األموال العديد من التعهدات مسبقاا، حتى عندما يتم ال

 الموعودة يعتبر محنة في حد ذاتها.
 %3، تم صرف 3101وتذكر الصحيفة أنه وبعد ستة أشهر من الزلزال الذي دمر هايتي في العام 

 مليار دوالر التي خصصت كمساعدات. 0.2فقط من الـ
، فبعد أربعة أشهر من تعهدها بدفع 3102ونشأت حالة مماثلة بعد مؤتمر للمانحين لسوريا في عام 

مليون، وفي نفس الفترة الزمنية، منحت المملكة العربية  3.3مليون دوالر، منحت قطر فقط  011
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مليون تعهدت بدفعها، وبحلول يناير من هذا العام،  31مليون دوالر من أصل  30.3السعودية مبلغ 
 التي خصصت لسوريا. من المليار ونصف المليار %31تم تسليم ما مجموعه 

واستطردت الصحيفة: "لكن هناك مشاكل فريدة من نوعها في قطاع غزة والتي تشكل تحديات جدية 
بعيد  3116إلعادة االعمار بغض النظر عن األموال الموعودة، ففي أعقاب مؤتمر مماثل عام 
دخول مواد عملية "الرصاص المصبوب" )اإلسرائيلية(، وافقت حكومة االحتًلل على السماح ب

 مشاريع إعادة اإلعمار على مدى عامين، مما تسبب في حالة من الركود"
ألف فلسطيني يواجهون شتاءا بًل مأوى، وواحد  30وقد ترك العدوان )اإلسرائيلي( األخير أكثر من 

من أصل خمسة يحصلون على المياه مرة واحدة أسبوعياا، وهناك أربعة مليارات طن من األنقاض 
 كم مربع. 231على مساحة ال تتجاوز المتراصة 

واآلن أصبحت الحاجة للمساعدة في إعادة بناء غزة واضحة، وقليل يمكن أن يشك أنه حتى نصف 
المبلغ سيكون متواجداا نهاية هذا األسبوع، ولكن من المستفيد حقاا من هذه "الجعجعة "المحيطة بهذه 

 المؤتمرات؟" تتساءل الصحيفة.
د يرغب في إظهار مؤتمر إعادة اإلعمار كفشل، وال أحد يرغب في أن يظهر بطبيعة الحال، ال أح

بخيًلا وعديم اإلحساس، خاصة بعدما أزعجت العالم صور أطفال غزة الجرحى وآبائهم المكلومين. 
 تضيف الصحيفة.

تم  وبينت الصحيفة أن الواليات المتحدة هي المستفيد األكبر من أن ينظر إليها كمهتم بإعادة بناء ما
مليارات دوالر سنوياا في شكل مساعدات عسكرية، تستخدم  2تدميره، فهي توفر )إلسرائيل( ما مقداره 

لشراء األسلحة والمعدات األمنية األخرى، ولقد زودت الواليات المتحدة )إسرائيل( أيضا، بقذائف 
 المورتر والقنابل التي استخدمت خًلل الحرب.

كثر البلدان المستفيدة من المؤتمر، هو البلد المضيف مصر، وختمت الصحيفة التقرير أن أحد أ
فرغم مساهمتها الفعالة في توسيع الهجوم على غزة، بدا زعيم البًلد ملكياا وشهماا، مما دفع أمثال 
جون كيري وبان كي اإلشادة بمساهمة مصر الدائمة في تحقيق السًلم في الشرق األوسط، لكن 

ض الحصار على غزة، ناهيك عن سجلها السيئ في مجال حقوق دعونا ال ننسى دور مصر في فر 
 اإلنسان.

 33/01/3104، الرسالة، فلسطين
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 إسرائيل ومصلحةعن الدولة الفلسطينية  

 تميم البرغوثي 
كفلسطيني، سأنسى أننا نفاوض إسرائيل منذ واحد وعشرين سنة على حل الدولتين بًل طائل، سأنسى 

د كان هو الحجة األقوى لدعاة مفاوضات السًلم مع إسرائيل، من أن االستيطان في فلسطين، وق
باب إنقاذ ما تبقى من األرض قبل مصادرتها، قد تضاعف ثًلث مرات أو أكثر منذ بدء التفاوض، 
سأنسى، أن العرب الفلسطينيين اليوم أقلية ال في مدينة القدس الموحدة فحسب، بل في النصف 

قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأن المفاوضات ستأتي به لنا لنقيم الشرقي من المدينة الذي تعدنا 
فيه عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة. سأنسى أن هذه المفاوضات تخللها اجتياح شامل للضفة 
الغربية عام ألفين واثنين، واغتيال رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات 

، واغتيال األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، واغتيال 3114بالسم عام 
مؤسس حركة المقاومة اإلسًلمية في فلسطين أحمد ياسين، واغتيال قادة كثيرين غيرهم ميدانيين 
وسياسيين من كافة الفصائل الفلسطينية. سأنسى، رغم صعوبة ذلك، أن هذا السًلم جر على غزة 

من أعنف ما شهدته في تاريخها عام ألفين وثمانية وألفين واثني عشر والفين وأربعة ثًلث حروب 
عشر. سأنسى كل ذلك، وأفترض أن إسرائيل فعلت عكسه تماما، وأعطتنا دولة فلسطينية حرة مستقلة 
على كامل األراضي الفلسطينية التي احتلت عام سبعة وستين بما فيها القدس الشرقية، ثم أرجو منك 

 سيدي القارئ أن تنظر إلى مآلنا ومآل قضيتنا إذا تم ذلك.  يا
إن دولة فلسطينية تقام على األراضي التي احتلتها إسرائيل عام سبعة وستين، ستكون بالضرورة 
منكشفة عسكريا وتابعة اقتصادياا إلسرائيل. إن المنطق األصلي الكامن وراء عملية السًلم، مبني 

يريدون استقًلال وأن اإلسرائيليين يريدون أمناا وأن الحل يكمن في على فرضية أن الفلسطينيين 
تصميم استقًلل فلسطيني يحفظ أمن إسرائيل. وعليه فإن شرط وجود الدولة الفلسطينية لن يكون إال 
ضعفها. لن يسمح لها بتكوين جيش قوي، وال بالدخول في أية أحًلف عسكرية إقليمية مناوئة 

نها تكوين أجهزة أمن وقمع ضخمة وفعالة، ال لحماية مواطنيها، بل لحماية إلسرائيل، إنما سيطلب م
إسرائيل من مواطنيها. وأكثر من ذلك، سيضمن موقع هذه الدولة الجغرافي أن تتطابق مصلحتها مع 
مصلحة إسرائيل االستراتيجية. فعلى سبيل المثال، في حال ظهر أي تهديد عسكري على إسرائيل من 

، فإن إسرائيل ستفضل أن تدور المعارك على أراضي الدولة الفلسطينية الجبلية ال الجبهة الشرقية
على السهل الساحلي الضيق حيث الثقل االقتصادي والديمغرافي إلسرائيل. وعليه فإن أي تهديد 
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إلسرائيل من الشرق سيكون تهديداا لهذه الدولة الفلسطينية كذلك وسيكون من مصلحتها أن يسود في 
جو سياسي وعسكري ال يؤدي لهجوم كهذا. كذلك فإن هذه الدولة ستكون موكلة بحماية المشرق 

ال قامت إسرائيل بتأمين نفسها  إسرائيل من أي هجوم فدائي تقوم به تنظيمات شعبية من أراضيها، وا 
 عبر اجتياح أراضي هذه الدولة الفلسطينية. 

الفلسطينية ويملك أسهمها إسرائيليون ستقوم  أما من الناحية االقتصادية فإن شركات تؤسس في الدولة
بالتسويق للسلع والخدمات اإلسرائيلية في العالم العربي، كما ستقوم طبقة من رجال األعمال 
الفلسطينيين بدور الوسيط بحيث يسوقون في إسرائيل عمالة فلسطينية رخيصة ويسوقون في الدولة 

سرائيلية. وسيكون في فلسطين أفراد أغنياء ومجتمع الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة للبضائع اإل
فقير، بمعنى أن العامل الفلسطيني الذي يعمل في إسرائيل سيحصل على دخل أعلى من العامل 
العربي في البًلد المجاورة، وكذلك رجل األعمال الفلسطيني الذي يقوم بدور الوسيط بين إسرائيل 

العربية، ولكن لن ُيسمح للعامل وال لرجل األعمال أن والفلسطينيين أو بين إسرائيل واألسواق 
يستخدموا أية فوائض اقتصادية يحرزونها في إنشاء مصانع فلسطينية أو تأمين أي نوع من أنواع 

 االستقًلل االقتصادي والتنمية غير التابعة إلسرائيل.
إلسرائيل، ألنه إذا سالم ومن الناحية السياسة أيضاا، ستقوم الدولة الفلسطينية بدور مدير التسويق 

أصحاب القضية قامت بهم الحجة على بقية العرب ممن لم يرضوا بالسًلم مع إسرائيل. وستقوم كل 
الدول العربية واإلسًلمية أو معظمها باستخدام الموقف الفلسطيني لتبرير إقامة عًلقات تطبيع كاملة 

 مع إسرائيل أمام شعوبها.  
الجغرافية والديمغرافية ستفرض عليها أن تكون بديلة لًلحتًلل قائمة إن حدود هذه الدولة وصفاتها 

مقامه فاعلة فعله نائبة عنه. تقوم شرطتها بحماية إسرائيل، ويقوم سياسيوها بالتسويق للسًلم مع 
 إسرائيل في العالم العربي واإلسًلمي، ويقوم اقتصاديوها ببيع منتجات إسرائيل لمواطنيها وللعرب. 

سطينية كهذه، ستكون ديكتاتورية بالضرورة، ألنها تقوم على إعادة تعريف فلسطين إن دولة فل
والفلسطينيين بطريقة ال ترضي أكثرهم. فالًلجئون الذين يشكلون ثلث سكان الضفة الغربية وثلثي 
سكان غزة، سيفقدون أي حق في العودة، وكذلك مًليين الًلجئين الفلسطينيين خارج فلسطين 

و كانت الدولة الفلسطينية ديمقراطية فإن هؤالء سينتخبون قوى سياسية تصر على التاريخية. ول
حقوقهم في العودة، أي تصر على مواصلة الصراع مع إسرائيل بما يهدد وجود الدولة الفلسطينية من 
أساسه. ولذلك فإن القمع سيكون عصب حياة هذه الدولة. فإذا غابت الديمقراطية، كان من اآلثار 

ة لغيابها انعدام الرقابة الشعبية على ماليات هذه الدولة، فينتشر فيها الفساد. فتفشل حتى الجانبي
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الخطة اإلسرائيلية األمريكية لرشوة الفلسطينيين، وأهل المخيمات منهم على الخصوص. فيكون فقراء 
ة منهم الفلسطينيين بًل حقوق سياسية وبًل مال، ما يزيد من توترهم ومن خوف الدولة الفلسطيني

 وبالتالي من قمعها لهم. 
إن دولة فلسطينية تنتجها عملية السًلم لن تكون إال نسخة أخرى من الدول العربية المحيطة بها 
التي أنشأها االستعمار، وستواجه، في المستقبل، نفس الفشل الذي تواجهه تلك الدول اليوم. إن 

نه لمن العجب  الثورات والحروب األهلية العربية ما هي إال تعبير عن فشل المشروع االستعماري، وا 
العجاب أن يسعى بعضنا نحن الفلسطينيين إلى تكرار كوارث التاريخ العربي ونحن نرى عواقبها 
أمامنا. إن الدولة العربية التي يصممها االستعمار لخدمته مصيرها إما أن تحتل، أو أن تنفرط في 

محتل فنرجع إلى حال المواجهة التي كانت الدولة حرب أهلية، أو أن يثور أهلها عليها وعلى ال
محاولة للخروج منها أصًل. إن االلتزام بمقاومة االحتًلل ومقاومة الصهيونية كنظام سياسي، على 
كامل التراب الوطني الفلسطيني هي خطة أنجع، فهي قابلة للنجاح على عكس مشروع الدولتين، 

 وتوفر علينا وقتا ودما كثيراا.
32/01/3104، "30ي موقع "عرب  

 
 العــودة إلــى وضـــع مـــا قـبـل الحـــرب فــي غــــزة غــــير واردة 

 الروس فابورغ اندرسون*
، شاركت كاترين األوروبيلًلتحاد  واألمنفي الشهر األخير لواليتها كمندوب سام لشؤون الخارجية 

نصبها هذا أعلنت عن تعهد االتحاد الرؤساء، في مؤتمر القاهرة إلعمار غزة. ومن م كإحدىاشتون، 
والفلسطينيون في غزة  اإلسرائيليونمليون يورو لغرض إعادة بناء غزة. شهد  401بالتبرع بـ  األوروبي

من العنف.  أخرىفي السنوات األخيرة قدراا أكبر مما ينبغي من الحروب. وال أحد معني بجولة 
 قبل، من أجل تغيير الوضع؟ والسؤال هو ما الذي يمكن عمله، ولم يتم عمله من 

الوضع الذي ساد قبل الحرب غير واردة. فاالعتماد الحصري على صيغة "الهدوء  إلىأوال، العودة 
على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد قد يؤدي هذا  األسهلمقابل الهدوء" قد تكون السبيل 

 مزيد من العنف والمعاناة.  إلى
مهمة. أحدها  أهدافتحقيق بضعة  إلى، أي أن نتطلع األساسيةاضيع نحن ملزمون بأن نتصدى للمو 

" في غزة، ويمكن تحقيق ذلك من خًلل منع اإلرهابوقف التهديد على إسرائيل من جانب منظمات "
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إعادة التسلح، وفي نهاية المطاف نزع السًلح. ثمة هدف آخر هو التحسين الجذري لحياة 
 من خًلل إعادة بنائها ورفع الحصار المفروض عليها.  الفلسطينيين في غزة، والذي سيتحقق

يجب أن تتم بالتوازي وليس واحداا إثر اآلخر. ومثلما أشارت أشتون  األهدافإن مساعي تحقيق هذه 
محيط مستقر من ناحية سياسية وأمنية.  إلىفي القاهرة، فان الدعم الدولي ألعمار غزة بحاجة 

ضافة من خًلل استئناف التجارة  أخرى أمورضمن  –تصادية المستدامة ذلك، فان التنمية االق إلى وا 
سرائيلبين غزة والضفة  هي المفتاح لتحسين مستوى المعيشة في غزة، لخلق طبقة وسطى  – وا 

 ". اإلرهابومكافحة البطالة، الفقر واليأس والتي تشكل معا دفيئة لـ "
، األقلالهدوء منوط، في قسم منه على بيني غانتس، مؤخراا، فان تحقيق  األركانوكما قال رئيس 

 العيش". إلىاقتصاد مستدام: "هؤالء الناس يحتاجون  إدارةبقدرة الفلسطينيين على 
، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تعود إلى غزة. فقد قبلت حكومة األساسكي يتحقق هذا التغيير 

ي غزة، سواء ألسرة المانحين أم الوحدة الفلسطينية شروط الرباعية، وهي المحاور الشرعي الوحيد ف
 أخرى أمورإلسرائيل. كل األطراف ملزمون ببذل اقصى جهودهم للسماح لها بالحكم في غزة، ضمن 

 من خًلل دفع الرواتب لموظفي الدولة. 
الجميع ملزمون بالفهم بانه ال يوجد حل يقوم على أساس "غزة فقط". غزة والضفة الغربية هما جزآن 

دولة الفلسطينية المستقبلية. كل المحاوالت للتعاطي معهما ككيانين منفصلين فشلت، ال يتجزآن من ال
 بحل الدولتين للشعبين، والذي يضع حدا للنزاع.  إالالحقيقي لن يتحقق  واألمنوستبوء بالفشل. 

من شأنها أن تبدو ساذجة فور الحرب، ولكن المنظور السياسي والتقدم  األمورنحن نعرف بأن هذه 
 غير العنيفة. األساليبالذين يختارون  أولئكتعزيز شرعية  إلىموس هما حاجة عاجلة، ترمي المل
. نحن مستعدون للمساعدة في البناء، األهدافمستعد ليساهم في تحقيق هذه  األوروبياالتحاد  إن

معابر وتشغيل  إشغالمثًل، في مساعدة السلطة الفلسطينية على  – األمنيةفي التنمية وفي الترتيبات 
 في تطوير العًلقة البحرية مع غزة.  أوالحدود، 

في الخدمات المدنية في السلطة الفلسطينية وفي تحسين  اإلصًلحاتيمكننا أن نساعد في انتهاج 
 قدرة الحكم في غزة. 

نحن مستعدون لمساعدة الطرفين، مع شركائنا في المنطقة ومع الواليات المتحدة على اتخاذ القرارات 
ما  إطارفي  –لضرورية لتحقيق السًلم الشامل. ولهذا فقد اقترحنا على الطرفين الحوافز الصعبة ا

والتي تعني رزمة غير مسبوقة من المساعدات االقتصادية،  –يسمى "الشراكة المفضلة الخاصة" 
 مقابل التوقيع على التسوية الدائمة. ومثلما قالت أشتون في القاهرة فان "الحل واألمنيةالسياسية 



 
 
 

 

 
           12ص                                     2273 العدد:    32/01/3104 الخميس التاريخ:

 

الدائم الوحيد للوضع في غزة، والذي سيكون في صالح الجميع، هو حل سياسي. وجهودنا في غزة 
 لدعمنا لفلسطين والتزامنا بالمسيرة السلمية". أوسع إطاركانت جزءا من  إذاستتوج بالنجاح فقط 

ن جانب الصواريخ عديم التمييز م بإطًلقأخيراا، صحيح أن االتحاد األوروبي ندد بما ال لبس فيه 
من حجوم الدمار  أيضاصدموا  األوروبيين"حماس" واستخدام الدروع البشرية، ولكن العديد من 

 اإلرهابوالمعاناة في غزة. وخًلفا لنظام "حماس" القمعي الذي يواصل الظهور في قائمة منظمات 
الذي يمكن  األهملرد قدرة على االنتقاد الذاتي. وا اإلسرائيلية، فان للديمقراطية األوروبيلدى االتحاد 

والتعاون بكل معنى الكلمة مع  لألحداثأن توفره لمنتقديها هو التحقيق السريع والشفاف  إلسرائيل
 المحافل الدولية. 
 اإلنسانموقفا واضحا بالنسبة للجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق  األوروبيلقد اتخذ االتحاد 

عوزها التوازن، بشكل من شأنه أن يقرر مسبقا نتائج المتحدة، كون صياغة القرارات فيه ي لألمم
، بما في ذلك األطرافتحقق لجنة التحقيق باالنتهاكات التي ارتكبها كل  أنالتحقيق. نطالب 

بان نتابع عن كثب تطبيق التفويض لهذه اللجنة  أيضا"حماس" وباقي المنظمات المتطرفة. تعهدنا 
الموت  أخرى أمورزنة للتحقيقات، يبحث فيها ضمن ومواصلة العمل من اجل تحقيق نتيجة متوا
 إسرائيل. نأمل بأن تتعاون إسرائيلعلى بلدات  أطلقالمأساوي للطفل دانييل تيرغرمان، بصاروخ 

 معنا من أجل التأكد من أن يكون التحقيق متوازنا وشامًل.
 "هآرتس"
 *سفير االتحاد األوروبي في إسرائيل.

32/01/4310، األيام، رام هللا  
 
 زمن "داعش" فيالفلسطينيون  

 د.أحمد جميل عزم 
تعيش المنطقة العربية دوامات متعددة؛ بدءاا من الحروب الطائفية، كما حروب أهلية وانفصالية، إلى 
الصراع بين اإلخوان المسلمين وبين جماعات وأنظمة سياسية عربية قديمة وجديدة. وهذه كلها تأتي 

ات العربية".  وكما في كل تحول إقليمي كبير، ُيطرح السؤال: "أين تقريباا في سياق "ما بعد الثور 
القضية الفلسطينية من هذا؟"؛ سواء كيف ستتأثر هذه القضية باألحداث، أم كيف تؤثر فيها؟ وتعزز 
السؤال اآلن عقب بدء الحرب الدولية على اإلرهاب، وتحديداا على تنظيم "داعش". وهناك نقطة 

 ة سيناريوهات، وأجندة من ثًلث نقاط للتفكير فيها.انطًلق للنقاش، وثًلث
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نقطة االنطًلق أّن الفلسطينيين هم أصحاب الدور األكبر في تحديد مدى اهتمام العرب، شعوباا 
وأنظمة، بقضيتهم؛ بمعنى أّنه إذا نشط الفلسطينيون، مقاومةا وسياسةا ودبلوماسيةا وثقافةا، حصلوا 

ن بدرج ذا سكتوا )الفلسطينيون( على الدعم العربي، حتى وا  ات متفاوتة، وعلى مضض أحياناا. وا 
سكت العرب. وحراك الفلسطينيين، بشرط عدم تدخلهم أيضاا في شؤون الدول العربية، وعدم تخيل 
أنفسهم جزءا من الصراعات والثورات الداخلية للدول، ُيحّصن جبهاتهم الداخلية ضد القوى المغامرة 

 من نوع "داعش".
هناك حراك فلسطيني كافيا كّماا، وحكيما في مضمونه، فإنه يمكن توقع ثًلثة سيناريوهات  إذا لم يكن

سيئة. أولها، امتداد "داعش" وفروعه وأصوله، إلى الفلسطينيين. وبحسب ما يقول الصحفي محمد 
اللحام، في مقال نشره قبل أشهر، فإن هناك مجموعة تتبع "داعش" في سجن النقب الصهيوني )يبدو 

أفرادها كانوا أصًل ضمن تنظيمات فلسطينية أخرى(. وينقل عن األجهزة األمنية الفلسطينية أّنه  أنّ 
شخصا في سجون السلطة الفلسطينية على عًلقة مع "داعش" وفروعه.  30كان هناك حينها نحو 

كبير  أضف إلى ذلك التواجد شبه العلني للسلفية الجهادية في غزة. وقدوم "داعش" ال يحتاج إلى عدد
من األشخاص، فتكفي مجموعة صغيرة لخلط كل األوراق؛ عندما تبدأ بالعنف، وعندما تتدفق األموال 
عليها في مجتمع يعاني البطالة والقمع االحتًللي. فضًل عن هذا، فإّن المخيمات الفلسطينية في 

 الشتات قد تجد نفسها، بل هي تجد نفسها بالفعل، مستهدفة من هذه الجماعات.
ناريو الثاني السيئ، هو تأجيل القضية الفلسطينية ووضعها على الرّف، بداعي التفرغ لمواجهة السي

"داعش"، أو حتى اإلخوان المسلمين، باعتبار ذلك هو األولوية. والحكومة اإلسرائيلية تسعى إلى هذا 
 التهميش، واعتبار إيران واإلسًلم السياسي أولوية.

الفلسطينيين و"داعش". وهو أيضاا ما يحاول اإلسرائيليون فعله؛  السيناريو الثالث، هو الربط بين
بالربط بين حركات المقاومة اإلسًلمية الفلسطينية وبين تنظيمات السلفية الجهادية الناشطة في 

 العراق وسورية وغيرهما.
هذه السيناريوهات السيئة التي تصل حد امتداد الخطر للفلسطينيين، وحد تهميش قضيتهم، أو 

عهم في قفص االتهام، تحتاج إلى التفكير في ثًلث نقاط. أوالها، أّن تحريك الساحة الفلسطينية وض
بالمقاومة الشعبية، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية، مضافاا لها دبلوماسية شعبية فلسطينية 

لسطينية تهدف إلى تحريك الشارع العربي، هي أمور مهمة؛ ليس لضمان عدم نسيان القضية الف
فقط، بل ولمنع وجود فراغ يؤدي إلى تسلٍل "داِعِشّي". ويمكن أن تشمل الدبلوماسية الشعبية تحريك 
الشارع العربي لقضايا مثل القدس التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة، وأن يتم التوضيح لألنظمة 
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ن، ولكن هي العربية أّن تحقيق حركة شعبية عربية حول هذا الموضوع مهم ليس فقط للفلسطينيي
 أيضا قضية مهمة تسحب البساط من دعاة التطرف، وتؤكد فاعلية الشارع العربي بدل استًلبه.

ثانيا، ال بد من تذكر أّن الفلسطينيين كانوا يلعبون دورا في الماضي في الوساطة في القضايا 
قليمية تتعلق بخصوصية الوضع ا لراهن، يعتبر هذا العربية. وربما ألسباب مختلفة؛ فلسطينية ذاتية وا 

صعبا اآلن. لكن، يمكن لعب دور من المثقفين الفلسطينيين، ومن سياسيين، في االشتراك بجهد 
لتهدئة التوتر وطرح أفكار حول كيفية ترتيب البيت العربي الداخلي، شعبيا ورسميا. وبالتالي، لعب 

أنظمة عربية، مدخًل للعب  دور بّناء في نزع فتيل التوتر، وترتيب عًلقة الفلسطينيين أنفسهم مع
 دور من هذا النوع الحقاا.

النقطة الثالثة للتفكير بشأنها، هي تحصين الجبهة الداخلية، وتأكيد الوطنية الفلسطينية، بتأكيد عدم 
االنحياز الفلسطيني في الشؤون المختلفة. وربما يمكن االقتراح على "حماس" أن تعلن مراجعة حقيقية 

قليمية، خصوصاا مع اإلخوان المسلمين، وتأكيد مرجعياتها الفلسطينية، تمهيداا لشبكة تحالفاتها اإل
لترتيب شؤونها اإلقليمية. وبطبيعة الحال، يصعب رؤية تحقق هذا من دون تصور أشمل ألسس 

 العمل الفلسطيني في السياسة والمقاومة.
32/01/3104الغد، عمان،   

 
سرائيحمراء..  خطوطايبلورون  األوروبيون    متخوفة من العقوبات لوا 

 باراك ربيد
تفاهمات بشأن عدم تنفيذ  إلىهدفها التوصل  إسرائيلببدء مفاوضات مع  األوروبييهتم االتحاد 

في الضفة الغربية. والتي تشكل تجاوزا لخطوط حمراء وتهدد  اإلجراءاتلمجموعة من  إسرائيل
والتي وصلت  األوروبيثيقة داخلية لًلتحاد دولة فلسطينية مستقبلية. هذا ما تبين من و  إقامة إمكانية

هناك تخوف من أن المفاوضات هي مقدمة لقرار بشأن  اإلسرائيلية"هآرتس". في وزارة الخارجية  إلى
 .إسرائيلعلى  إضافية أوروبيةعقوبات 

دولة، وكذلك  كأراضيدونم في غوش عصيون  4111عن  اإلعًلنومنذ  األخيرة األسابيعفي 
في القدس، فقد حصلت  األخضرحي في جفعات همتوس وراء الخط  إقامة اءاتإجر في  اإلسراع

 األعضاءدولة  31في بروكسل، بين سفراء  األوروبيمجموعة من النقاشات في مؤسسات االتحاد 
الماضي تقرر  األسبوعالنقاش الذي انتهى في نهاية  أثناءألجل دراسة خطوات الرد الممكنة. وفي 
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 اإلجراءاتوتركز على  األوروبياالتحاد  أعضاءديدة اللهجة باسم كافة ش إلسرائيلنقل رسالة 
 تطبيق حل الدولتين". إمكانيةالتي تشكل "تهديدا آخذ في االزدياد على  اإلسرائيلية

، ومن إلسرائيل، الرس فابورغ أندرسون هو الذي سينقل الرسالة إسرائيلفي  األوروبيسفير االتحاد 
 األمنالقادمة مع مدير عام وزارة الخارجية نسيم بن شتريت ومستشار  ياماألالمتوقع أن يلتقي في 

القومي في مكتب رئيس الحكومة يوسي كوهين وسيقترح عليهما البدء في مفاوضات حول المواضيع 
 التي تقلق االتحاد في محاولة للتوصل الى تفاهمات في هذا الشأن.

وفيها التوجيهات حول جوهر الرسالة التي  وروبياأل"هآرتس" حصلت على الوثيقة الداخلية لًلتحاد 
لجهات رفيعة المستوى في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة في  األوروبيسينقلها سفير االتحاد 

يعطي أولوية عالية للحفاظ على حل الدولتين"، كتب في الوثيقة. "الطريق  األوروبيالقدس. "االتحاد 
ويشكل نهاية المطالب من  0633نهي االحتًلل الذي بدأ في عام الوحيدة لحل الصراع هي اتفاق ي

 قبل الطرفين ويجيب على طموحات الطرفين. ودولة واحدة ال يمكن أن تجيب على هذه الطموحات".
في الضفة  اإلسرائيلية اإلجراءاتالوثيقة تتكون من صفحتين وتحدد بعض الخطوط الحمراء حول 

. وقد ذكرت الوثيقة األخضراء في منطقة جفعات همتوس وراء الخط الغربية: أوال االمتناع عن البن
دولة فلسطينية ذات اتصال جغرافي وسيمنع أن تكون  إقامة إمكانيةأن البناء في هذه المنطقة سيهدد 

من نشر مناقصات أو البناء في الحي". "تطور  إسرائيلالقدس عاصمة للدولتين. "نحن نحذر حكومة 
 جديد خطير من شأنه أن يحدد نتائج المفاوضات". كهذا سيشكل خلق واقع

والقدس. وقد كتب في الوثيقة أن البناء  أدوميمبين معاليه  E1ثانيا، االمتناع عن البناء في منطقة 
في  األوروبيفي هذه المنطقة سيهدد االتصال الجغرافي للدولة الفلسطينية، وسبق أن عارض االتحاد 

في  اإلضافيمنطقة. "خط أحمر" ثالث هو االمتناع عن البناء السابق بشدة خطط تطوير هذه ال
 منطقة جبل أبو غنيم.

ألف بدوي بالقوة من مكان سكنهم الحالي في الضفة الغربية في  03 إخًلءلغاء إهي  أخرىنقطة 
بتجميد  إسرائيليطالب  األوروبيمناطق جديدة في غور األردن. "االتحاد  إلىونقلهم  E1منطقة 

إن  أيضاة والبحث عن حل آخر بالتعاون مع السكان والسلطة الفلسطينية". وقد قيل تطبيق الخط
الدولي ووثيقة  اإلنسانييعتبر أن تطبيق الخطة سيشكل تجاوزا خطيرا للقانون  األوروبي"االتحاد 

 جنيف الرابعة".
محاوالت  . حيث كتب أناألقصىالنقطة الخامسة هي االمتناع عن تغيير الوضع الراهن في المسجد 

ستتسبب بعدم االستقرار في شرقي القدس وتزيد من التوتر.  األقصىتغيير الوضع القائم في المسجد 
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في القدس الشرقية ورام هللا خططوا  األوروبيرفيع المستوى قال إن قناصل االتحاد  أوروبيدبلوماسي 
ار من بروكسل، خشية من لغاؤها بقر إ، ولكن تم األقصىالمسجد  إلىلزيارة مشتركة في يوم الخميس 

 أن هذه خطوة استفزازية. إسرائيلأن تعتبر 
القومي  األمنلمدير عام وزارة الخارجية ومستشار  باإليضاح األوروبيقبل الوثيقة قام سفير االتحاد 

تتعلق  أخرىفي هذه المواضيع ومواضيع  إسرائيل"نقاش شامل" مع  إجراءيريد  األوروبيبأن االتحاد 
 فلسطينية المحتلة.بالمناطق ال

التي من شأنها التأثير على  اإلجراءاتبشأن  إسرائيلحوار بّناء مع  إلجراء"لدينا توقعات شرعية 
 الدولة الفلسطينية". إلقامةمساعداتنا للفلسطينيين وخلق شروط وظروف 

شكل رفيعو المستوى أشاروا في نقاشات جرت في بروكسل أنه لم يتقرر بعد ب أوروبيوندبلوماسيون 
في  إلسرائيلفي الضفة الغربية والتي سيتم تقديمها  األوروبيةنهائي ما هي الخطوط الحمراء 

على تجاوز هذه الخطوط. "عدد من الدول  األوروبيينالمفاوضات، وما ستكون نتائج وتأثيرات رد 
 محددة كي ال تكون مفاجآت وكي إجراءاتومنها فرنسا، تعتقد ضرورة فرض عقوبات محددة على 

رفيع المستوى "مع ذلك فان الموضوع قيد البحث ولم  أوروبييكون الثمن واضحا". وقال دبلوماسي 
 يتخذ قرار نهائي بعد".

، وفي نقاش تم إسرائيلتجاه  أوروبياأن هناك تشددا  أسابيعفي وزارة الخارجية يًلحظون منذ عدة 
ستكون رصاصة البدء  األوروبيأمس في وزارة الخارجية قيل إن الرسالة التي سينقلها السفير 

هي  األوروبيلعقوبات جديدة ضد المستوطنات في الضفة. "المفاوضات التي يقترحها علينا االتحاد 
عمليا االستماع قبل العقاب"، كما قال رفيع المستوى في وزارة الخارجية. "نحن نشعر بأنهم يتوقعون 

ض العقوبات ضدنا أو نوافق على منا رفض االقتراح للمفاوضات وبذلك نعطيهم مبررا لفر 
 المفاوضات التي سنتحدث فيها عن العقوبات".

 الرس فابورغ أندرسون رفض التعقيب على ذلك. األوروبيسفير االتحاد 
 هآرتس

32/01/3104، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 
 
 



 
 
 

 

 
           18ص                                     2273 العدد:    32/01/3104 الخميس التاريخ:

 

 :كاريكاتير 
 

 
 32/01/3104الدستور، عّمان، 


