
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 المقاومة "تركيع"هنية: غزة تتعرض لقصف إعالمي وعسكري وحصار لـ
 تستهدف الشباب اإلسرائيلياإلذاعة العبرّية: السلطة ستطلق حملة دعائّية بالراقصات والمالهي الليلية 

 في قطاع غزة احتجاجا على تعطيل صالحياتها استقالة الهيئة القيادية لفتح"القدس": 
 مليار دوالر تعويضات لما يسمى بـ"الالجئين اليهود" 033"إسرائيل" ستطالب دول عربية بـالطيبي: 
 ائب األمريكية تجرد منظمات خيرية لمساعدة الفلسطينيين من ميزة اإلعفاءإدارة الضر 

يشـــــــمل  اإلطـــــــار"اتفـــــــاق "انـــــــدي : 
ـــين العـــرب واليهـــود  تعويضـــات لالجئ
واعترافــــا متبــــادال بــــدولتين قــــوميتين 
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ترافا متبادال بـدولتين قـوميتين وترتيبـات يشمل تعويضات لالجئين العرب واليهود واع اإلطار"اتفاق "اندي :  .6
 منيةأ

أشرف الهور وزهير عن )يو بي اي( و -تل أبيب-الناصرة  من، 1/2/2112، القدس العربي، لندن ذكرت
المبعوث األمريكي للمحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، مارتن إنديك، أعلن أن وزير الخارجية  ، أناندراوس
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رح اتفاق اإلطار للمفاوضات بين الجانبين بغضون أسابيع قليلة، وسيشمل األمريكي، جون كيري، سيط
اليهود من الدول العربية وببقاء مستوطنين تحت سيادة  "لالجئين“اعترافًا بيهودية إسرائيل وبتعويضات 

 فلسطينية.
في  الجمعة، عن إنديك، قوله خالل محادثة هاتفية مع قياديينأمس ونقلت صحيفة )يديعوت أحرونوت( 

اعترافا بإسرائيل كدولة “أمريكية، الخميس، إن اتفاق اإلطار الذي سيطرحه كيري سيشمل  –منظمات يهودية 
وأضاف إنديك أن الترتيبات األمنية  ."قومية للشعب اليهودي وبفلسطين دولة قومية للشعب الفلسطيني

ة، أي منطقة غور األردن، وسيتم ستشمل إقامة منطقة عازلة أمنية عند الحدود بين األردن والضفة الغربي
بناء جدار جديد في هذه المنطقة ووضع أجهزة استشعار وستستخدم طائرات من دون طيار وذلك بتمويل 

 أميركي.
من  %00إلى  %53ووفقا لبعض المشاركين في المحادثة، مع إنديك، فإن األخير أبلغهم أن ما بين 

 االتفاقر تبادل األراضي بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن المستوطنين سيبقون في أماكنهم بالضفة في إطا
 .1695بشكل عام سيستند إلى حدود العام 

األمريكيين في  –ولكن إنديك أبلغ الصحيفة بأنه لم يذكر أرقامًا كهذه خالل محادثته مع القياديين اليهود 
 سياق المفاوضات الجارية حاليًا.

ال توجد أية نية لدى القيادة الفلسطينية “األمريكية عن إنديك، قوله إنه  –ونقل القياديون بالمنظمات اليهودية 
أمورًا سنضطر نحن إلى قولها ألن القيادة “، وأن اتفاق اإلطار سيشمل "بأن تكون فلسطين خالية من اليهود

يهود  "جئينلال“قالوا إن اتفاق اإلطار سيشمل تعويضا و  .")اإلسرائيلية والفلسطينية( لن تتمكن من قولها بعد
من الدول العربية وليس لالجئين الفلسطينيين فقط، علمًا أن معظم اليهود في الدول العربية غادروها 
وهاجروا إلى إسرائيل طواعية أو من خالل عمليات سرية نفذتها حكومة إسرائيل إلخراجهم من الدول 

في القضايا الحساسة، مثل “ئم، لكن وقالت الصحيفة إن اتفاق اإلطار سيتناول قضايا الحل الدا العربية.
  ."القدس، ستكون الصياغات ضبابية
 –، أبراهام فوكسمان، وهو أحد القياديين اليهود "الرابطة لمنع التحريض“ونقلت الصحيفة عن مدير عام 

أهمية المحادثة بمجرد إجرائها، ألن هناك شائعات كثيرة “األمريكيين الذي شارك بالمحادثة مع إنديك، إن 
وتكهنات متنوعة التي تثير مخاوف لدى اليمين اإلسرائيلي بشأن تقديم تنازالت أكبر مما ينبغي، وهناك 

الرسالة األمريكية “وأضاف فوكسمان أن  ."مخاوف لدى اليسار اإلسرائيلي بعدم إعطاء الفلسطينيين ما يكفي
نما تعمل سوية مع رئيس الحكومة )بنيامين  هي أن الواليات المتحدة ال تفرض تسوية على الجانبين وا 

نتنياهو(، ومع )الرئيس الفلسطيني محمود عباس( أبو مازن، واإلدارة األمريكية تدرك أنه حان الوقت 
 ."للدبلوماسية العلنية

وفي السياق ذاته قالت صحيفة )معاريف( الجمعة، إنه خالل محادثات أجراها نتنياهو، وكيري، تم طرح فكرة 
وأضافت الصحيفة، أن كيري ال يعارض بقاء  تحت سيادة فلسطينية في المستقبل. بقاء آالف المستوطنين

بضعة آالف من المستوطنين تحت سيادة فلسطينية في حال رفضوا الخروج من الضفة الغربية، بعد أن 
في أبلغه نتنياهو ووزيرة العدل اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، بأنه ال توجد إمكانية إلخالء جميع المستوطنين 

 ألف مستوطن. 120والبالغ عددهم  االستيطانيةالمستوطنات الواقعة خارج الكتل 
قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي زئيف إلكين إن وثيقة المبادئ المزمع أن يطرحها ، من ناحية أخرى

فض إلكين ور  ."قد ال ُتحدث أي اضطراب في العملية التفاوضية إذا ما كانت غير ملِزمة"الجانب األمريكي 
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مرجعية للمفاوضات، كما أنه أوضح أن  95جعل حدود  "الليكود"المحسوب على التيار اليميني في حزب 
 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعِلن بنفسه قط استعداده للتخلي عن السيادة اإلسرائيلية في غور األردن.

طينية اإلسرائيلية الدائرة حالًيا، إّنه يجب عاًما(، حول نظرته للمفاوضات الفلس 03ويقول نعوم تشومسكي )
البدء بمفاوضات بين أمريكا والمجتمع الدولي ألّنها هي المفاوضات الحقيقية التي تؤدي إلى حل، فالخالف 
سرائيل. ولفت إلى أّن المشكلة تكمن في الدول  األساسي هو بين أمريكا والعالم، وليس بين الفلسطينيين وا 

مؤثرة التي ال تعارض السياسة األمريكّية، بل تدعمها، ناهيك بالضعف الدبلوماسّي العربّي العربّية الكبيرة ال
وأضاف: مطلوب من الشارع العربّي القيام بحركة  في واشنطن، والعقلية العربّية وهي العطاء بال مقابل. 

المقاطعة وعدم قوية ومستمرة للضغط على األنظمة من جهة وعلى أمريكا من جهة أخرى، واعتماد سالح 
 تزويد الفعاليات العسكرية واإلقتصادية والتجارية األمريكّية بالخدمات الالزمة في الموانئ والمطارات العربية.

وأعتقد أن حركة الشارع العربي سوف تؤخذ في الحسبان، ولذلك فإّنهم يقمعون هذا الشارع وينصبون نظًما 
التحول العربي هو الديمقراطية، وشّدّد على أّن الرئيس  ديكتاتورية عليه للجمه، وعليه فإن أول مظاهر

األمريكّي، باراك أوباما، لم يتمّكن من لجم رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، وهذا رّبما ُيفّسر 
تصريحات المبعوث األمريكي للمفاوضات السياسية في الشرق األوسط مارتن إنديك الذي قال إّن اتفاق 

من المستوطنين بالبقاء تحت السيادة  %00ذي ستعرضه أمريكا للمفاوضات يسمح لنحو اإلطار ال
 اإلسرائيلّية.

من جهتها، أشارت صحيفتا "واشنطن ، أسعد تلحمي عنالناصرة  من، 1/2/2112، الحياة، لندن وأضافت
كل من الطرفين  بوست" و"نيويورك تايمز" إلى أن انديك أوضح أن وثيقة اإلطار ستكون أميركية كي يتمكن

مواجهة الضغوط الداخلية، مضيفًا أنه "ربما تكون هناك أمور يجب أن نقولها ألن مسؤولي الطرفين ال 
 يزالون غير قادرين على قولها".

على صلة، أفاد كبير المعلقين في "يديعوت" ناحوم برنياع أن إسرائيل تنتظر رفض السلطة الفلسطينية 
صيغة "نعم، ولكن"، أي أن تقبل من حيث المبدأ االتفاق وتضيف تحفظات اقتراح كيري فيما ستعتمد هي 

تحت  2004عليه. وتذّكر هذه السياسة بسياسة رئيس الحكومة السابق آرييل شارون عندما اضطر عام 
تحفظًا عليها، ما أبطل فعليًا  14ضغط اإلدارة األميركية إلى قبول "خريطة الطريق"، لكن حكومته أضافت 

عليها. وأضاف أن أوساط نتانياهو ترجح أن يعلن األخير عن قبول إسرائيل االتفاق في حال  الموافقة
 تضمن اعترافًا فلسطينيًا بإسرائيل دولة يهودية وقبواًل فلسطينيًا بوجود رمزي إلسرائيل في غور األردن.

، أحدها أواخر الشهر وتابع أن كيري لم يقرر بعد موعد اإلعالن عن خطته، وأن هناك ثالثة خيارات أمامه
الجاري )شباط( بالتزامن مع الدفعة األخيرة لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين )التي يفترض أن تشمل األسرى 

(، أو مطلع الشهر المقبل في حال سافر نتانياهو إلى واشنطن لمؤتمر المنظمات 1640من فلسطينيي عام 
من الشهر المقبل مع انتهاء األشهر التسعة التي  16في  اليهودية وعندها سيلتقي الرئيس باراك اوباما، أو

 حددها للمفاوضات.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيل رفيع التقى وزراء خارجية دول أوروبية ان األخيرين باتوا 
 مقتنعين بأن نتانياهو "يتالعب بالدول األوروبية كل الوقت، وأنه يقول أمورًا مختلفة لكل من الوزراء".
وأضاف أن الرسالة األوروبية "الجماعية" الواضحة التي تلقاها منهم أفادت بأن اوروبا "لن ترحم إسرائيل في 

 حال تعثرت المفاوضات مع الفلسطينيين، بغض النظر عن موقف الواليات المتحدة من ذلك".
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 المقاومة "تركيع"هنية: غزة تتعرض لقصف إعالمي وعسكري وحصار لـ .2
يس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الجمعة إن قطاع غزة يتعرض لثالثة انواع من قال رئ: وكاالت

القصف هي قصف عسكري إسرائيلي، وقصف إعالمي من بعض الجهات العربية في ظل قصف الحصار 
 المشدد.

وأشار هنية خالل خطبة صالة الجمعة بمسجد صالح شحادة في مشروع بيت الهيا شمال قطاع غزة إلى 
الت اإلعالم الظالمة من بعض الدول الشقيقة أشد إيالًما على النفس من قصف االحتالل أن "حم

 اإلسرائيلي سيما وأنها تستهدف المقاومة ورموزها والشهداء واألسرى".
ولفت إلى اتهام بعض الشهداء واألسرى باقتحام السجون المصرية، حيث قال: "في الوقت الذي يحاول فيه 

سالمية".البعض محاكمة شهدائن  ا وأسرانا نؤكد أنهم عنوان كبريائنا كشعب فلسطيني وأمة عربية وا 
وأوضح أن الحصار الذي يتعرض له القطاع بعد إغالق األنفاق الحدودية والمعابر هو األشد، حيث شعر 

المواقف  فيه كل إنسان في غزة، وأّثر على الدواء والكساء والغذاء، الفًتا إلى أن هدفه "تركيع شعبنا، وانتزاع
 السياسية، والتساوق مع مشاريع التفاوض الهادفة لضرب ثوابت قضيتنا وأمتنا".

وقال إن "التدخل األمريكي السافر والتخريب اإلسرائيلي المقصود وربط البعض منا ليكون في أجندة األمن 
ستعادة الوحدة اإلسرائيلي يجعل تجربة العمل الوحدوي مضطربة"، داعًيا لوضع حد للتخريب والتدخالت ال

 الوطنية.
وأكد هنية على ما أسماه "مثلث ال ومثلث نعم ومثلث الثوابت"، حيث قال: "ال للمفاوضات )..( ال للتعاون 
األمني )..( ال لالستقواء بالخارج ولو كان طرًفا عربًيا، نعم للمصالحة )..( نعم للمقاومة )..( نعم للشراكة 

 الوطنية".
دد على أن قضية فلسطين قضية عربية إسالمية، وأن شعبنا جزء ال يتجزأ من وفيما تعلق بالثوابت، ش

 األمة، وقضيتنا ذات بعد إنساني.
وأثني هنية على التجربة التونسية "التي رسخت معاني العمل السياسي واالجتماعي المتكامل"، مؤكًدا أن 

اني العظيم وهو ليس حكًرا على "األمة فيها عناصر الفعل الحضاري وقادرة على تقديم النموذج اإلنس
 الغرب".

وقال: "األمة فيها خير كثير، وما يبدو أنه شكل من أشكال الردة عن الربيع العربي ال يمثل في الواقع حقيقة 
 الشعوب واألمة، هناك نور قادم من جديد، ال يأس وال إحباط".

 06/6/2362فلسطين أون الين، 
 

  تستهدف الشباب اإلسرائيليلة دعائّية بالراقصات والمالهي الليلية السلطة ستطلق حم العبرّية: اإلذاعة .0
زهير أندراوس: كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية العاّمة باللغة العبرّية، الجمعة، النقاب عن أّن السلطة  -الناصرة 

سطينية الفلسطينية، تخطط لحملة دعائية كبيرة، تهدف إلظهار ما سمته اإلذاعة بالوجه اآلخر للسلطة الفل
في الضفة الغربية، مشّدّدًة على أّن جمهور هذه الحملة هو جيل الشباب في الدولة العبرّية. ولفتت اإلذاعة 

 ’.فلسطين األخرى‘إلى أّن الحملة سيكون عنوانها 
وأشارت اإلذاعة اإلسرائيلية إلى أّن السلطة الفلسطينية ستتعاقد مع شركات دعائية إسرائيلية إلنجاح هذه 

ة، التي تقدر تكلفتها بماليين الدوالرات، وستعرض صوًرا للحفالت الراقصة والمقاهي والمطاعم الفاخرة الحمل
 في الضفة الغربية، باإلضافة إلى التقدم التكنولوجي في المنطقة. 
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إلى أّن السلطة الفلسطينية ستنشر ضمن ’ ريشيت بيت‘عالوة على ذلك، لفتت اإلذاعة العبرّية الرسمّية 
ا الدعائية أشرطة فيديو تظهر عارضات أزياء إسرائيليات مشهورات وهن يرقصن في النوادي الليلية حملته

في الضفة الغربية، باإلضافة إلى تنظيم زيارات لشخصيات سياسية إسرائيلية إلى مدينة رام هللا لإللتقاء مع 
 رئيس السلطة الفلسطينّية، محمود عّباس. 

افة هذه الشخصيات اإلسرائيلية في المطاعم الفاخرة في مدينة رام هللا، باإلضافة إلى ذلك، سيّتم استض
وتنظيم زيارة لهم لمدينة الروابي شمالي رام هللا، والتي تعد المدينة الفلسطينية الحضارية النموذجية األولى. 

تطوير ولفتت اإلذاعة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينّية محمود عّباس قام بتعيين طاقم متكامل بهدف 
العالقات مع المجتمع اإلسرائيلي ضمن هذه الحملة، وأوكل رئاسته إلى عضو قيادة حركة فتح محمد 

لقاء مع جهات إسرائيلية مختلفة من بينها  011المدني، الذي كان قد أجرى في العام الماضي ما يقارب 
 قول اإلذاعة.  شخصيات سياسية وضباط في الجيش متقاعدين ورجال أعمال وأكاديميين، على حدّ 

وأوضح مراسل اإلذاعة للشؤون العربّية والفلسطينّية، غال بيرغر، أّنه سيّتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول 
 هذه الحملة الدعائّية الفلسطينّية السبت في إطار برنامج تلخيص أحداث األسبوع الذي تبثه اإلذاعة.

 6/2/2362القدس العربي، لندن، 
 

 تقرب من السيسي على حساب حماسالسلطة ت :يونس األسطل .2
اعتبر الدكتور يونس األسطل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن ما صّرح به نمر : معاذ مقداد

حّماد المستشار السياسي لرئيس السلطة محمود عباس باتهام حركة حماس بالمشاركة في األحداث التي 
 يب الغريبة دوًما".تشهدها مصر, هو "أمر متوقع، ألنه يتحدث باألكاذ

وقال األسطل في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" اليوم الجمعة، إن " نمر حماد يريد باتهاماته تقرب سلطة 
وكان نمر حماد قد قال خالل مقابلة مع قناة المحور المصرية إن  رام هللا للسيسي على حساب حماس".

 52كت بفتح السجون المصرية في لدى السلطة الفلسطينية معلومات مؤكدة أن حركة حماس شار 
 , وأنها تشارك باألحداث التي تشهدها مصر لمساعدة اإلخوان, على حد زعمه.5100يناير

وأضاف األسطل أن سلطة االنقالب تريد من هذا االتهام تبرير هجومها على الثورة السلمية في مصر، 
 بدعوى "محاربة اإلرهاب".

امات بعدما أصّر الشعب المصري واإلخوان المسلمون على وأشار إلى أن السلطة بمصر لجأت لالته
 سلميتهم رغم فقدانهم آالف الشهداء.

 06/6/2362الرسالة، فلسطين، 
 

 فلسطيني للغاز قد يتطلب دعم مستويات سياسية عليا إسرائيلياتفاق  .5
يليا للغاز الطبيعي شكل اتفاق قيمته مليار دوالر وقع هذا الشهر يشمل حقال إسرائ :نوح براوننج -رام هللا 

وشركة فلسطينية للكهرباء انتصارا نادرا للقطاع الخاص على الصراع السياسي لكنه قد يحتاج إلى دعم من 
 مستويات سياسية عليا لكي يكلل بالنجاح.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن التنفيذ سيكون رهنا بالضمانات التي تقدمها حكومتا الجانبين. وزاد االرتياب 
 لطرفين في ظل اضطراب عملية السالم التي ترعاها الواليات المتحدة.بين ا
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ويقول الفلسطينيون المؤيدون لالتفاق إن إسرائيل تعهدت بأن أي أزمة سياسية أو أمنية في المستقبل لن 
 تعطل امدادات الغاز. غير أن أيا من مثل تلك التأكيدات لم يعلن.

فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو( القابضة إن هناك نوعا من  وقال سمير حليلة الرئيس التنفيذي لشركة
الضمان من المستويات العليا في إسرائيل باستمرار تدفق الغاز بغض النظر عما يحدث على الصعيد 

 السياسي.
بالمئة في شركة فلسطين لتوليد الطاقة التي تأتي في قلب االتفاق الذي قال حليلة  01وتملك باديكو حصة 

 تلقى الضمان بشأنه من مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أقل من عام. إنه
 ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.

 51مليار دوالر من الغاز على مدى  0.5وبموجب االتفاق تشتري شركة فلسطين لتوليد الكهرباء ما قيمته 
 تي تطور حقل الغاز ليفياثان البحري الضخم.عاما من المجموعة األمريكية اإلسرائيلية ال

الذي  -وخالل حفل التوقيع في الخامس من يناير كانون الثاني أشاد الملياردير اإلسرائيلي إسحاق تشوفا 
باالتفاق بوصفه صفقة تاريخية وقال إن من شأنه أن  -تملك مجموعته ديليك حصة رئيسية في ليفياثان 

 يعزز جهود السالم.
 ديليك رفضوا التحدث مع رويترز بخصوص أي دعم سياسي إسرائيلي لالتفاق. لكن مسؤولي

وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني إن حكومته تنظر إلى االتفاق بشكل إيجابي لكن 
 الموافقة النهائية لن تأتي إال بعد إطالعها على نص العقد ودراسة التعهدات السياسية إلسرائيل.

 الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة. وتدير السلطة
ذا حصلت شركة فلسطين لتوليد  ويشتري الفلسطينيون في الضفة الغربية اآلن الكهرباء من إسرائيل وا 

 011الكهرباء على موافقة الحكومة الفلسطينية على صفقة الغاز وأكملت إنشاء محطة مزمعة للطاقة بتكلفة 
 شمال الضفة الغربية فإن ذلك سيمنح الفلسطينيين سيطرة أكبر على امداداتهم من الكهرباء. مليون دوالر في

ويعارض بعض الفلسطينيين الصفقة قائلين إن تعميق الروابط االقتصادية مع إسرائيل يتعارض مع السعى 
 إلى االستقالل.

تفي بهذا االتفاق وتستمر في وقال المحلل االقتصادي المستقل نصر عبد الكريم "افتراض أن إسرائيل س
 توريد الغاز على مدى جيل كامل هو مجرد افتراض."

وأضاف قوله "يجب علينا أن نحرر بلدنا وشعبنا أوال ال أن نبرم صفقات بين محتل والمحتل. يجب أن نقلل 
هينة اعتمادنا على إسرائيل ونتجه شرقا وتنويع شركائنا ومستثمرينا والسيما بين العرب ال أن نبقى ر 

 إلسرائيل."
غير ان وليد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين لتوليد الكهرباء يرى أن صفقة ليفياثان مجدية تماما من 

 وجهة النظر االقتصادية.
وقال لرويترز مشيرا إلى التعقيدات السياسية المحتملة "من وجهة النظر التجارية االتفاق يعود بالنفع على 

سرائيل ليس مجالي." الطرفين كليهما. وما سرائيل  يدور بذهن السلطة الفلسطينية وا  واضاف قوله "فلسطين وا 
ذا كنت ستحصل على الوقود فمن األفضل أن تحصل عليه من جارك ال من الخارج."  جيران وا 

وقال سلمان ان تقدما تحقق في المفاوضات مع شركات التنقيب من أجل تطوير حقل غاز قبالة ساحل غزة 
 .0991فه عام تم اكتشا
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وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد هللا اواخر العام الماضي إن الغاز الذي سيستخرج من الحقل قد 
 مليون دوالر سنويا من المبيعات في الداخل والخارج. 021يساعد على تحقيق ارباح صافية قدرها 

ين الفلسطينية وشركة بريتيش جاس وكان مسؤولون قالوا إن اتفاقا مبدئيا بين شركة المقاولين المتحد
 .5102البريطانية قد يؤدي إلى بدء االنتاج في عام 

 06/6/2362، وكالة رويترز لألنباء
 

 في قطاع غزة احتجاجا على تعطيل صالحياتها استقالة الهيئة القيادية لفتح"القدس":  .6
السبت، إن الهيئة القيادية  قالت مصادر قيادية في حركة فتح، صباح اليوم: القدس دوت كوم -خاص -غزة

 العليا لحركة فتح قدمت استقالة جماعية مكتوبة للقائد العام للحركة، الرئيس محمود عباس.
وأوضـحت المصـادر فــي حـديث لــ القــدس دوت كـوم، أن هـذا االســتقالة قُـدمت مـن قبــل الـدكتور زكريـا األغــا، 

خير بشـأن منـع اللجنـة مـن إصـدار أي قـرارات مساء األربعاء الماضي، احتجاجا على قرار الرئيس عباس األ
 تنظيمية لحين انتهاء عمل اللجنة السداسية التي تم تشكيلها من القيادة المركزية للحركة.

ووفقا للمصادر، فإن الهيئة القيادية العليا لفتح بغزة علمت بقرار الرئيس عباس من خالل وسائل اإلعالم ولم 
 ة من الغضب الكبير في صفوفها وقررت تقديم استقالة جماعية.تتلق نسخة عن القرار ما أثار حال

وكانت المصدر ذاتها أفادت لــ القـدس دوت كـوم، فـي الخـامس عشـر مـن الشـهر الماضـي، بـأن الـرئيس قـرر 
إعفاء الهيئة القيادية من منصبها واالسـتمرار بتسـيير األعمـال لحـين ترتيـب الوضـع الـداخلي مـن خـالل لجنـة 

 جنة المركزية لدراسة أوضاع غزة.شكلت من قبل الل
ونشرت القدس دوت كوم، الخميس الماضي، نسخًة من قرار الرئيس عباس بحق الهيئـة القياديـة العليـا، وهـو 

 القرار الذي عجل باستقالة الهيئة من منصبها.
 1/2/2112، القدس، القدس

 
 الوطن البديلحركة حماس في لبنان يجدد رفض حماس لمشاريع التوطين والتهجير و  ممثل .5

أكــد ممثــل حركــة حمــاس فــي لبنــان علــي بركــة علــى رفــض حركتــه لكــل مشــاريع التــوطين والتهجيــر : بيــروت
 والوطن البديل، مجددا تمسك الحركة "بحقنا في مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

من دعوات للهجرة، من التساوق وحذر بركة في بيان صحفي نشره حول ما يتداول في مخيمات شمال لبنان 
 مع خطة كيري الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وخصوصًا شطب حق العودة.

ودعا "إلى إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان وتـأمين العـيش الكـريم لهـم"، مؤكـدا 
هــا محطـات نضــالية علــى طريــق العــودة حـرص "حمــاس" علــى "المحافظــة علـى المخيمــات الفلســطينية باعتبار 

 إلى فلسطين". وقال "هذا موقفنا الرسمي، وكل من يخرج عنه ال يمثل إال نفسه وال يلزم الحركة بشيء".
 31/1/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من طهران: لم نتخل عن المقاومة المسلحة الرجوبل جبري .9

ريـــل الرجـــوب إن الحركـــة "لـــم تتخـــل عـــن خيـــار المقاومـــة قـــال عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح جب: لنـــدن
 المسلحة" إذا فشلت المحادثات مع إسرائيل، معتبرًا أن خيار المقاومة "يبقى خيارًا استراتيجيًا للفلسطينيين".
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ونقل عن الرجوب قوله في مقابلـة مـع قنـاة "العـالم" اإليرانيـة، أنـه "نقـل رسـالة مـن الـرئيس محمـود عبـاس إلـى 
 اإليرانية عن المستجدات على الساحة الفلسطينية". القيادة

وُينظر إلى زيارة الرجوب لطهران باعتبارها عالمة على التقارب بين إيران قيادة السلطة الفلسطينية، علمًا أن 
العالقــة تــوترت بــين الجــانبين علــى مــدى العقــد الماضــي فــي أعقــاب دعــم إيــران لحركــة "حمــاس" المعارضــة 

سرائيل.لعملية السالم بي  ن السلطة الفلسطينية وا 
 1/2/2112، الحياة، لندن 

 
 تطالب لبنان بإضفاء شرعية على عمل اللجان األمنية في المخيمات الفلسطينيةالفصائل  .8

طالب مسـؤولو الفصـائل الفلسـطينية، خـالل لقـاءاتهم مـع قـادة األجهـزة األمنيـة فـي لبنـان، بـإقرار قـانون يشـّرع 
المخيمــات الفلســطينية، وخصوصــًا أن عناصــر هــذه اللجــان ُيســتدعون، بعــد كــل  عمــل اللجــان األمنيــة داخــل

عملية دهم ينفذونها في المخيم، الى المخافر بحجة إطالق النار وحيازة أسلحة غير شرعية، بـرغم أن معظـم 
 عملياتهم تجري بالتنسيق مع األجهزة األمنية اللبنانية.

 1/2/2112، ، بيروتاألخبار

 
 "الالجئين اليهود"مليار دوالر تعويضات لما يسمى بـ 033يل" ستطالب دول عربية بـ"إسرائالطيبي:  .63

على خطة وزير  "الالجئين اليهود"وليد عوض: فرضت حكومة بنيامين نتنياهو ملف ما يسمى بـ -رام هللا
لمفاوضات الخارجية األمريكي جون كيري التي يعتزم طرحها خالل األسابيع القادمة لتكون أساسا الستمرار ا

 الفلسطينية اإلسرائيلية للوصول التفاق سالم نهائي وا عالن الطرفين إنهاء الصراع بينهما.
من خطورة  "القدس العربي"وحذر الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي الجمعة عبر 
الالجئين الفلسطينيين الذين إقحام ذلك الملف في خطة كيري، رافضا السعي اإلسرائيلي للمساواة ما بين 

 في فلسطين.  واالستيطانهجروا قسرا عن وطنهم، باليهود الذين غادروا الدول العربية للقدوم إلسرائيل 
طرح قضية تعويض ما يسمى بالالجئين اليهود في خطة كيري هو هدية إلسرائيل على "واعتبر الطيبي أن 

نحن ال نقبل هدايا على حساب الشعب الفلسطيني، وهذه " . وأضاف الطيبي"بيهوديتها االعترافغرار هدية 
 ."عالقة لها إطالقا بالقضية الفلسطينية ال-اليهودما يسمى بالالجئين  –قضية 

ونفى الطيبي علمه إذا ما كان ملف تعويض ما يسمى بالالجئين اليهود طرح على القيادة الفلسطينية، مشيرا 
ل وزارة الخارجية برئاسة أفيغدور ليبرمان يحاولون تسويق ذلك الى أن حكومة بنيامين نتنياهو ومن خال

 الملف وكأنه مساٍو لملف الالجئين الفلسطينيين، رغم الفرق الشاسع بينهما.
فبعض اليهود الذين خرجوا من الدول العربية، خرجوا من هناك  شاسع،الفرق بينهما "وأضاف الطيبي قائال 

ولكن أنا "، متابعا "ت بتفجيرات في العراق ومصر لكي يتم طرد اليهودبواسطة الحركة الصهيونية التي قام
ال أعترض أبدا على أن من له ملكية خاصة، أين كان في العالم، أن يعوض، ومن يريد أن يعود إلى بيته 

 ."في كل مكان بالعالم أن يكون له هذا الحق
العربية هو الموازاة مع ملف الالجئين  وشدد على أن الهدف من طرح ما يسمى بالالجئين اليهود من الدول

أعتقد أنهم ـ اإلسرائيليون ـ يريدون الموازاة بشكل غير معقول ما بينها وبين قضية  "الفلسطينيين، وقال 
الالجئين الفلسطينيين التي هي لّب الصراع ، فالنكبة الفلسطينية سببها الحركة الصهيونية وقيام إسرائيل وهذا 

سطينيين ، وال يمكن موازاة هذا اللجوء من هذه البالد بخروج ونزوح يهود من مصر أو سبب وجود الجئين فل
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على أنقاض الالجئين  واالستيطانالعراق أو المغرب العربي للهجرة إلى فلسطين لتعزيز النكبة الفلسطينية 
 ."الفلسطينيين

وممتلكاتهم هناك ألن الدول العربية وطالب الطيبي بأن يعود اليهود الذين غادروا الدول العربية الى بيوتهم 
مشددا على أنه من  منها،لم تهجرهم أصال والسماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة لمدنهم وقراهم التي هجروا 

حق أي الجئ العودة لوطنه األصلي والتعويض عن معاناته. وأشار إلى تواصل المساعي اإلسرائيلية 
في كل أنحاء العالم ومن خالل جهات رسمية إسرائيلية على رأسها  لتسويق ما يسمى بملف الالجئين اليهود

 وزارة الخارجية اإلسرائيلية برئاسة أفيغدور ليبرمان.
 6/2/2362القدس العربي، لندن، 

 
 يعالون: حماس ستدفع الثمن باهظا إذا لم تنجح في وقف إطالق الصواريخ .66

إسرائيل لن تتهاون مع “ي موشيه يعالون من أن األناضول: حذر وزير الدفاع اإلسرائيل -القدس المحتلة
تعرض أراضيها إلطالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، وسترد بقوة متناهية على أي محاولة للمساس 

 ."بأمن مواطنيها، وتشويش سير حياتهم االعتيادي
غارات إسرائيلية على تصريح يعالون الذي نقلته اإلذاعة اإلسرائيلية العامة الجمعة، جاء بعد ليلة شهدت 

وهو ما لم  ،"إطالق صواريخ من القطاع باتجاه أهداف إسرائيلية“قطاع غزة، ردًا على ما قالت إسرائيل إنه 
 تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عنها.

ق قط إسرائيل لن تواف“ونقلت االذاعة اإلسرائيلية، عن يعالون، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى ألمانيا، قوله، إن 
 ، في غزة قبل أكثر من عام."عامود السحاب“على عودة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية 

، محذرًا من أنها "حكومة حماس بقطاع غزة مسؤولة عن األوضاع األمنية“ولفت يعالون إلى أنه يعتبر أن 
 ."ر صوب إسرائيلستدفع ثمنًا باهظًا في حال لم تفلح في لجم المجموعات التي تقوم بإطالق النا“

 6/2/2362القدس العربي، لندن، 
 

 درع القبة الحديدية اإلسرائيلي يسقط صاروخا أطلق على إيالت .62
أسقط نظام الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية يوم الجمعة صاروخا : دينا عادل -القدس

 في سيناء بشكل متكرر.أطلق على ميناء إيالت على البحر األحمر وهو هدف للمتشددين 
وقالت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي "اعترض نظام القبة الحديدية صاروخا أطلق على إيالت... أطلق 

 فيما يبدو من سيناء."
 06/6/2362وكالة رويترز لألنباء، 

 
 آالف يهودي فرنسي سنويا   ستة "معاريف": خطة إسرائيلية لجلب .60

آالف يهودي فرنسي سنويًا إلى  6ان إسرائيل تخطط لجلب  أفادت صحيفة "معاريف" أمس الجمعة،
 إسرائيل، وانه من المقرر أن تصادق الحكومة اإلسرائيلية خالل أسبوعين على هذه الخطة.

وتشمل الخطة زيادة كبيرة في عدد المبعوثين اإلسرائيليين إلى أماكن تجمع اليهود في فرنسا، إلقناعهم 
رية في الجهود اإلعالمية اإلسرائيلية في أوساطهم، والقيام بسلسلة من بالهجرة، باإلضافة لزيادة جوه
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النشاطات التي تهيئ األرضية للبدء باستيعاب اليهود الفرنسيين، قبل إحضارهم إلى إسرائيل، بحسب 
 الصحيفة.

وأشارت "معاريف" إلى أنها حصلت على مسودة الخطة التي ستعرض على الوزراء اإلسرائيليين للمصادقة 
 عليها، كتب فيها "أنها تشكل فرصة مزدوجة للراغبين في الهجرة إلى إسرائيل وكذلك لدولة إسرائيل".

في  0611مقابل  0111يذكر أن عدد المهاجرين اليهود من فرنسا تضاعف العام الماضي، ووصل إلى 
 .5105العام 

 6/2/2362المستقبل، بيروت، 
 

 منتجات المستوطنات أوروبياسرائيلية من تداعيات حملة مقاطعة إمخاوف  .62
تحاول الحكومة واوساط االعمال في اسرائيل تفادي حملة تطالب بمقاطعة : ا ف ب -القدس المحتلة

منتجات المستوطنات وأنشطتها التي قد تؤدي الى عقوبات محتملة من االتحاد االوروبي شريك اسرائيل 
 التجاري االول.

عالن الممثلة االميركية سكارليت جوهانسون قرارها التخلي عن وانعكس اتساع تأثير حركة المقاطعة في ا 
دورها كسفيرة لمنظمة اوكسفام البريطانية الذي اعتبر "غير متالئم" مع ترويجها لشركة صودا ستريم 

 االسرائيلية التي تملك مصنعا في الضفة الغربية المحتلة.
ستعقد اجتماعا استثنائيا في االسبوع  وافادت صحيفة هآرتس ان الحكومة المنقسمة حول هذه المسألة

 المقبل.
عشر شركات عامة  حواليونشرت يديعوت احرونوت، الصحيفة االسرائيلية االوسع انتشارا، اطارا يذكر 

 وخاصة قطعت عالقاتها مؤخرا مع شركات اسرائيلية بسبب مساهمتها في االستيطان.
بوع من االسوأ في حال فشل مفاوضات السالم مع وحذر وزير المالية االسرائيلي يائير البيد هذا االس

الفلسطينيين، وكشف عن خالصات تقرير وضعته اجهزته حول عواقب مقاطعة جزئية من طرف االتحاد 
 االوروبي الذي يمثل ثلث تبادالت اسرائيل.

جمالي مليار يورو( وا 2,5مليار شيكل سنويا ) 51 بحواليواشارت الدراسة الى ان "الصادرات قد تتراجع 
تقريبا(، على ما افاد  091مليار يورو من  5,0 يمليار شيكل سنويا" )حوال 00الناتج الداخلي بحوالى 

 موظف قد يسرحون على الفور". 9111البيد، مضيفا ان "
وقال "اننا في مرحلة فاصلة في حركة المقاطعة، علينا التحرك بشكل طارئ"، متحدثا عن سابقة نظام 

 نوب افريقيا.الفصل العنصري في ج
 6/2/2362الغد، عمان، 

 
 من مدرسة ضباط اسرائيل مستوطنون % 61 :مجلة جيش االحتالل االسرائيلي .65

بالمائة من خريجي دورات الضباط  06قالت مجلة جيش االحتالل االسرائيلي "بمحانيه" أمس، إن  :الناصرة
ية المحتلة، ما يدل على ارتفاع حاد في جيش االحتالل في السنة األخيرة هم من مستوطني الضفة الفلسطين

 في نسبتهم، وأن غالبيتهم تختار الوحدات القتالية.
 6/2/2362الغد، عمان، 
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 "إسرائيل"سماء دول ومؤسسات اقتصادية تقاطع أيديعوت احرونوت تنشر  .61
نشرت صحيفة 'يديعوت احرونوت' في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أسماء المؤسسات  :القدس المحتلة

 االقتصادية والدول التي تقاطع إسرائيل وليس فقط المستوطنات.
وأوضحت الصحيفة أن صندوق التقاعد الحكومي في النرويج باع أسهمه في شركة 'البيت معرخوت'، كما 

 قرر صندوق االستثمار الحكومي عدم االستثمار في شركتي 'أفريقا إسرائيل ' و'دانيا سيبوس'.
رات الحكومية في ألمانيا انسحبت من إقامة خط سكة حديدية ألنها تمر من وأشارت إلى أن شركة القطا

األراضي المحتلة، فيما الغي معرض 'تل أبيب المدينة البيضاء' في بلجيكا، وأعاد مهرجان األفالم في 
 اسكتلندا منحة قدمتها السفارة اإلسرائيلية.

ليا أعلنت مقاطعة إسرائيل والشركات التي ولفتت صحيفة 'يديعوت احرونوت' أن بلدية ميركويل في استرا
 تتعامل معها، كذلك مقاطعة البرتقال 'جافا' وشوكوالتة 'مكس برنر'.

وبينت أن شركة المياه الحكومية في هولندا أعلنت عن مقاطعة شركة المياه اإلسرائيلية 'مكوروت'، كما قاطع 
يا أعلنت وزيرة الخارجية أن وزراء الحكومة ' البنوك اإلسرائيلية، وفي جنوب إفريقpggmصندوق التقاعد '

 يقاطعون إسرائيل ويرفضون زيارتها، فيما دعا مجلس التجارة إلى مقاطعة معدات إسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن شبكة السوبر ماركت التعاونية في بريطانيا تقاطع بضائع المستوطنات، كذلك شبكة 

علنت نقابة العمال في ايرلندا عن مقاطعة منتجات وخدمات ، فيما أ 5112'ماركس أند سبنسر' منذ العام 
 إسرائيلية، وأعلنت نقابة المعلمين دعمها للمقاطعة األكاديمية إلسرائيل.

وفي كندا، تبنت نقابة موظفي البريد مقاطعة إسرائيل، ونظمت الكنيسة البروتستنتية حملة لمقاطعة 
( في أميركا عن مقاطعة إسرائيل asaات المتحدة )المستوطنات، كما أعلنت الجمعية لدراسات الوالي

' استثماراته من شركة جرارات لبيعها معدات للبناء في tia krefأكاديميا، وسحب صندوق التقاعد '
 المستوطنات.

 06/6/2362وكالة سما اإلخبارية، 
 

 خطر المقاطعة االقتصادية واألكاديمية ومواجهتها حول  "اسرائيل"خالفات في تقرير:  .61
برغم أن االجتماع األول للحكومة اإلسرائيلية للبحث في تزايد المقاطعة االقتصادية : حلمي موسى

واألكاديمية إلسرائيل في العالم لم ُيعقد، إال ان االختالف الحاد بين المسؤولين حول سبل التصدي لهذه 
يل خصوصًا في شأن رفض الظاهرة ظهر إلى العلن. وبرغم اقتراب الحكومة النرويجية الجديدة من إسرائ

المقاطعة، فإن وزارة المالية النرويجية صادقت على مقاطعة صندوق التقاعد الحكومي للشركات اإلسرائيلية 
 التي تتعامل مع المستوطنات.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه تم تأجيل موعد االجتماع، الذي كان مقررا لمناقشة المقاطعة، بسبب 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير االقتصاد نفتالي بينت بشأن التسوية مع الخالف الذي ظهر بين 

الفلسطينيين. وأفادت بأن الخالف يتسع داخل الحكومة اإلسرائيلية بشأن سبل التصدي لظاهرة مقاطعة 
جوب إسرائيل في أنحاء العالم. وأوضحت أن معسكرًا يقوده وزير الشؤون االستراتيجية يوفال شتاينتس يرى و 

الخروج لنضال معلن شامل لمواجهة هذه الظاهرة. ويطلب شتاينتس ألجل ذلك ميزانية تبلغ مئة مليون 
شيكل، ويعتقد المعسكر اآلخر الذي تقوده وزارة الخارجية أن هذا االجراء سيكون لمصلحة المنظمات التي 

 تشجع هلى المقاطعة، فقط.
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نما وشددت "هآرتس" على وجود خالف بين الوزارات اإل سرائيلية ليس فقط حول سبل مواجهة هذه الظاهرة، وا 
أيضًا حول مقدار خطرها. وكان نتنياهو قد أوكل في حزيران الماضي لوزارة الشؤون االستراتيجية "المسؤولية 
العامة لمكافحة سلب الشرعية وضمن ذلك تنسيق الجهود مع المنظمات في اسرائيل والعالم لمواجهة الظاهرة 

لى اسرائيل والشعب اليهودي". وأعلن نتنياهو حينها أن وزارة الشؤون االستراتيجية ستنشئ مقرًا الموجهة ع
مختصًا بهذا الشأن، وستحصل على جميع السلطات والوسائل المطلوبة. وخلق هذا القرار تضاربًا في 

 الصالحيات بين شتاينتس ووزارة الخارجية.
إسرائيل" ظاهرة خطرة واسعة النطاق، وهما يؤيدان استعمال  عمومًا فإن شتاينيتس يعتقد أن "نزع شرعية

توجه فعال في مكافحة المنظمات التي تشجع على مقاطعة اسرائيل، ويعتقد االثنان أنه ينبغي بدء نضال 
معلن قوي لهذه الظاهرة، وانفاق موارد كثيرة في ذلك. وفي األسابيع االخيرة صاغ شتاينيتس مسودة خطة 

المقاطعة بأمل التصديق عليها في جلسة الحكومة الخاصة بهذا الشأن. وتشمل الخطة التي لمكافحة ظاهرة 
تكلف مئة مليون شيكل أساسًا خطوات دعاية وحمالت دعاية وحمالت قانونية عنيفة على المنظمات التي 

 تشجع على مقاطعة اسرائيل.
هر نزع الشرعية عن إسرائيل ويرون أنه ويعارض المسؤولون في الخارجية اإلسرائيلية تعريف شتاينيتس لمظا

مبالغ فيه ألنه يدرج ضمنه كل انتقاد توجهه حكومات العالم أو منظمات غير حكومية الى سياسة إسرائيل 
في األراضي المحتلة وخصوصًا ضد المستوطنات. ويركز هؤالء المسؤولون على أن المنظمات غير 

دولة اسرائيل وليس مع المستوطنات هامشية نسبيًا، وان الحكومية التي تحث على المقاطعة الشاملة مع 
الخروج في حملة معلنة عليها سيكون في مصلحتها ويزيد قوتها. وتعتقد وزارة الخارجية انه ينبغي مضاءلة 
الرد المعلن على المنظمات التي تشجع على مقاطعة اسرائيل وان تحصر العناية في نشاط ديبلوماسي 

قاطعة. وتعتقد وزارة الخارجية ايضًا ان التقدم في المسيرة السياسية مع الفلسطينيين هادئ لصد مبادرات الم
سيضعف جزءًا كبيرًا من تهديدات المقاطعة. عمومًا فإن الجلسة الخاصة، التي ستعقد هذا األسبوع، ستحسم 

 أي طريقة من الطريقتين هي االصح.
( GPFGدقتها على قرار صندوق التقاعد الحكومي )وقد نشرت وزارة الخارجية النرويجية يوم الخميس مصا

عدم االستثمار في شركتي "أفريقيا إسرائيل" لالستثمار و"دانيا سيبوس" بسبب مشاركتهما في البناء في 
قدمت توصية من مجلس األخالق  5100المستوطنات. وبحسب القرار فإنه في األول من تشرين الثاني 

ين الشركتين اإلسرائيليتين "جراء انتهاك جدي لحقوق اإلنسان في الحكومي بسحب االستثمارات من هات
 منطقة حرب عن طريق البناء في مستوطنات في القدس الشرقية".

وثمة أهمية للقرار النرويجي هذا، وخصوصًا أنه تم في ظل حكومة يمين وسط تعلن رفضها لمقاطعة 
الحكومة النرويجية صارت أكثر توازنًا في  إسرائيل. وقد أعلن نتنياهو في مؤتمر دافوس االقتصادي أن

 عالقاتها مع إسرائيل.
من جهة ثانية، كتب المفكر اليساري اإلسرائيلي زئيف شترنهل في "هآرتس" أمس أن مقاطعة إسرائيل ليست 
عداء للسامية. وأشار إلى أن مظاهر العداء للسامية لم تغب عن أوروبا برغم قمعها بسبب ذكريات الحرب 

ار االقتصادي. وبرغم إقراره بأن الفصل بين رفض االحتالل والمشاعر المعادية إلسرائيل ولليهود واالزده
صار أصعب بسبب أن "من يرفض االحتالل يرفض معانقة المحتل"، إال انه أكد أن النظرة األعمق تشير 

ستعمار والتفرقة إلى أن معاداة االستيطان ال تعود إلى الالسامية، بل إنها أقرب إلى انتفاضة ضد اال
ن شيوع هذا العداء في أوروبا أكثر من أميركا يعود لوعي  العنصرية القائمة في المناطق المحتلة. وا 
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األوروبيين هذه الظاهرة أكثر من األميركيين بسبب استخالص العبر من تجربتهم االستعمارية حيث اليسار 
 هناك يخجل من االستعمار خجله من الالسامية.

 6/2/2362روت، السفير، بي
 

 تشن "حربا ضمن الحروب" وسط مخاطر تستعر على نار هادئة "اسرائيل" :تحقيق .61
بينما ترقب اسرائيل صراعات طائفية تعصف بأعداء عرب قدامى وجهودا دبلوماسية  :دان وليامز-تل ابيب 

 لتقييد مطامح إيران النووية يواجه جيشها تحديا جديدا.. أال وهو الهدوء.
معضلة في حد ذاته.. فالقادة العسكريون عليهم االستعداد  -السرائيل على االقل-نسبي يشكل فالهدوء ال

لمواجهة اعداء ربما يصعب التكهن بهم في وقت تحاول أن تتجنب فيه إسرائيل تخفيضات كبيرة على 
 ميزانية الجيش.

.دي.سي هرتزيليا( التي قال اللفتنانت جنرال بيني جانتس رئيس اركان الجيش االسرائيلي في كلية )آي
استضافت واحدا من عدة مؤتمرات أمنية عقدت هذا االسبوع إن الوضع االستراتيجي االسرائيلي في غياب 

 األوضاع على اإلطالق". أفضلاحتشاد اي جيوش معادية على مقربة "واحد من 
ائيل كما أن الصراع لكنه استطرد قائال إن هناك اعدادا كبيرة من المسلحين االسالميين على حدود إسر 

 الداخلي في سوريا ولبنان كثيرا ما يمتد اليها مما يشعل الموقف بين الحين واآلخر.
والفشل في احتواء الموقف يمكن أن يفضي الى تصعيد خطير على عدة جبهات. فإسرائيل تتمتع بقوة 

بسرعة مطالبا برد انتقامي  اقتصادية وديمقراطية نادرة في المنطقة. وفي صراعات سابقة احتشد الرأي العام
 كبير وضخم.

 
 صندوق الحرب -

ويقول مسؤولون  5116حزب هللا هو أكبر مصدر للتهديد المباشر السرائيل. خاض معها حربا في عام 
الفا  01الف صاروخ بزيادة  011اسرائيليون إن ترسانة الحزب المدعوم من ايران وسوريا تضم اآلن نحو 

لكن توقيت تصريحات ايشل القوية أثار دهشة..  سرائيلية العام الماضي.عما أوردته البيانات اال
فاالسرائيليون يعتقدون أن حزب هللا ربما يكون منشغال بمساعدة دمشق في محاربة جماعات المعارضة 

 المسلحة بدرجة ال تسمح له بمحاربة اسرائيل اآلن.
من كبار الضباط ربما يحاولون تبرير وقال مصدر اسرائيلي مطلع على تخطيط الجيش إن ايشل وغيره 

 إنفاق القوات المسلحة الكبير لحكومة تميل الى توفير النفقات.
مليار دوالر( اي ستة في المئة من الناتج  02.22مليار شيقل ) 20.2ويبلغ حجم ميزانية الدفاع نحو 

 المحلي اإلجمالي وتريد الحكومة إجراء تخفيضات واسعة النطاق.
سرائيلي الذي طلب عدم نشر اسمه "مر عام منذ آخر جولة قتال خضناها لذا تدور وقال المصدر اال

تساؤالت االن بشأن كل هذه المشاريع الدفاعية التي تقدر قيمتها بالمليارات" مشيرا الى الصراع الذي دار في 
 .5105غزة في نوفمبر تشرين الثاني 

إن الدبلوماسية تسير فيما يبدو في "اتجاه ايجابي". وفي كلمات مختلفة عن نبرة نتنياهو الحادة قال ايشل 
في غياب -وقال إن الجيش االسرائيلي منهمك اآلن  لكنه استطرد قائال "ال أعلم ما ستؤول إليه األمور."

 في شن "حملة ضمن الحروب... للتعامل مع االخطار قبل أن تتشكل." -المواجهة الشاملة
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مثل قوافل األسلحة المتجهة لحزب هللا في سوريا او مخازن تزودها ويشير هذا فيما يبدو الى ضرب اهداف 
إيران بالسالح في السودان. ويشتبه على نطاق واسع في أن االسرائيليين خربوا اجهزة كمبيوتر متصلة 

 ببرنامج ايران النووي وهي قدرة تباهى نتنياهو بها في منتدى عن االنترنت في تل ابيب.
 
 خصم الخصم -

بارتياح لعدم تعرضها  -التي يعتقد أنها تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق االوسط-ئيل تشعر اسرا
 لتهديد من الشيعة والسنة الذين يتقاتلون في المنطقة.

قال الميجر جنرال افيف كوخافي رئيس المخابرات العسكرية لمؤسسة )آي.إن.إس.إس( البحثية "محور 
 فسوريا وايران وحزب هللا تحت ضغط كبير."الراديكالية في الدرك األسفل. 

اسرائيل  -الذي يضم دوال مثل االردن والسعودية-وعبر عن امله في أن يساعد "المحور السني البراجماتي" 
 في كبح جماح تنظيم القاعدة الذي اتسعت رقعة وجوده بعد تفجر الحرب االهلية السورية.

اون اسرائيل والسعودية من وراء الكواليس بشأن ايران. لكن وسرت تكهنات في وسائل االعالم عن احتمال تع
عدم وجود عالقات دبلوماسية بينهما والخالفات التي تكتنف إقامة دولة فلسطينية تحد بشدة من مساحة 

 المناورة المتاحة لهما.
و إنه وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمؤسسة )آي.إن.إس.إس( البحثية في تصريحات مسجلة بالفيدي

وهو خبير استطالعات رأي مقيم في الضفة -يبذل قصارى جهده للحفاظ على االمن. ويقول خليل شقاقي 
 إن معظم الفلسطينيين ال يريدون انتفاضة مسلحة اخرى. -الغربية

لكن اسرائيل لم تتأثر ووصفت حمالتها العسكرية في الضفة الغربية حيث يعتقل نحو ثمانية فلسطينيين كل 
المتوسط بأنها أساسية للحفاظ على الهدوء ومنع صعود نجم حركة حماس بالضفة. وتدير حماس  ليلة في

 .5112قطاع غزة منذ هزمت قوات حركة فتح عام 
 06/6/2362، وكالة رويترز لألنباء

 
 98إلى  في اليرمو  شهداء الجوعة يرفع سوريبفلسطينيين  ثالثةاستشهاد  :العمل مجموعة .18

الجئــين فلســطينيين، أمــس الجمعــة، جــراء اســتمرار الهجمــات والحصــار علــى مخيمــات استشــهد ثالثــة : غــزة
 الالجئين في سوريا.

عامـا( جـراء إطـالق  22وأفادت مجموعة العمل مـن أجـل فلسـطينيي سـوريا باستشـهاد الشـاب وسـيم زعمـوت )
 نار وقع في منطقة القدم بريف دمشق.

يوما( والمسنة حمدة شتيوي  40الرضيعة روان طالب ) وأُعلن في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عن استشهاد
 202نتيجة الجفـاف النـاجم عـن سـواء التغذيـة والرعايـة الطبيـة بسـبب الحصـار المشـدد علـى المخـيم لليـوم الــ 

 شهيدا. 06على التوالي، ليرتفع بذلك عدد شهداء الجوع إلى 
1/2/2112القدس، القدس،   

 
 األقصىلمسجد اعكرمة صبري يشيد بدور قطر في دعم  .21
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عكرمـــة صــبري خطيـــب المســجد األقصـــى المبــارك ورئـــيس  د.خاطـــب الشــيخ : يحـــي عســكر –بوابــة الشــرق 
الهيئة اإلسالمية الُعليا في القدس الشـريف مـن الدوحـة، الـدول العربيـة والعـالم اإلسـالمي مـذكرا إيـاهم بالقـدس 

 بة لهذا النداء.وضرورة االهتمام بها والدفاع عنها، مشيدا بدور قطر في االستجا
وقال في خطبته بجامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب: نحن ندرك تماما أن كل مسلم فـي العـالم يحـب القـدس 
 ويحب المسجد األقصى المبارك وأن مجيئنا هنا إلى دولة قطر الشقيقة ألنها الدولة األولى التي لبت نداءنا.

1/2/2112المصري اليوم، القاهرة،   

 
 على التوالي لليوم الثاني دات جديدة تدخل مخيم اليرمو مساع: األونروا .21

دخلــت قافلــة مــن المســاعدات الغذائيــة الجمعــة مخــيم اليرمــوك لالجئــين الفلســطينيين فــي جنــوب دمشــق لليــوم 
 الثاني على التوالي.

أن  وأعلن المتحدث باسـم وكالـة األمـم المتحـدة لغـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين )أونـروا( كـريس غـونيس
توزيع الحصص الغذائية بـدأ فـي السـاعة العاشـرة صـباحا، وتـم تسـليم أقـل مـن مائـة حصـة حتـى اآلن، مشـيرا 

 ألف فلسطيني بينهم نساء وأطفال. 10إلى أن عدد المحتاجين لهذه المساعدات يقدر بعشرات اآلالف، منهم 
لمدة عشرة أيـام، وشـدد علـى وأوضح المسؤول األممي أن كل حصة غذائية تكفي عائلة من ثمانية أشخاص 

 ضرورة أن يستمر توزيع المساعدات.
31/1/2112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 خالل كانون الثاني نساء 9طفال و 53معتقل فلسطيني بينهم  211 ":أسرى فلسطين" .22

أكـــد "مركـــز أســـرى فلســـطين للدراســـات" أن ســـلطات االحـــتالل بـــدأت العـــام الجديـــد بتصـــعيد فـــي : 40 عــــرب
عتقال التـي تمارسـها ضـد أبنـاء شـعبنا، كمـا ضـاعفت مـن عمليـات االقتحـام التـي تنفـذها الوحـدات حمالت اال

 الخاصة لغرف وأقسام األسرى في السجون المختلفة.
مــواطن فلســطيني، فــي  400ورصــد المركــز خــالل شــهر كــانون الثاني/ينــاير الماضــي اعتقــال مــا يزيــد عــن 

 53عملية اقتحام للقـرى والمـدن والمخيمـات واألحيـاء، بيـنهم  290الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خالل 
 .مواطنين من قطاع غزة 5، بينما اعتقل نساء 0وطفال، 

أن عدد األسرى المضربين عـن الطعـام ارتفـع إلـى ، للمركز الباحث رياض األشقر يوأوضح الناطق االعالم
صــوفان باإلضـــراب احتجاجـــا علـــى  أســرى وذلـــك بعـــد التحــاق األســـيرين المريضـــين حســام عمـــر، وموســـى 9

 أشهر. 3استمرار عزلهما في الزنازين االنفرادية منذ 
1/2/2112، 29عرب   

 
 من بيت لحم فتية سبعةاالحتالل يختطف  .23

اختطف أفراد وحدة "اسرائيلية" خاصة بعد ظهر اليوم الجمعـة، سـبعة فتيـة مـن محـيط مسـجد بـالل : بيت لحم
 نة بيت لحم.بن رباح على المدخل الشمالي لمدي

" خاصـة اقتحمـت المدينـة عبـر مـدخلها الشـمالي واختطفـت سـبعة فتيـة إسرائيليةوأفاد مصدر أمني بأن وحدة "
 من محيط مسجد بالل بن رباح، وان مواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل اندلعت في المكان.



 
 
 

 

 

           19ص                                    3113العدد:     1/2/2112 السبت التاريخ:

تقــوع شــرق بيــت لحــم اعتقلــت  مــن جهــة ثانيــة انــدلعت مواجهــات مماثلــة فــي محــيط منطقــة المــدارس فــي بلــدة
 قوات االحتالل خاللها الشاب حسين حجاحجة.

31/1/2112الرسالة، فلسطين،   
 

 األسبوعية الضفة خالل مشيراتمع االحتالل  في مواجهات عنيفة اإلصاباتعشرات  .22
، عشــرات المــواطنين بالرصــاص الحــي، والمعــدني المغلــف بالمطــاط أمــس، أصــيب "وفــا": - منــدوبو "األيــام"

 باالختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل في عدة مناطق بالضفة.و 
مواطنــا بالرصــاص الحــي، والمعــدني المغلــف بالمطــاط، خــالل مواجهــات عنيفــة مــع  19فقــد أصــيب، أمــس، 

 بالخطيرة. أحدهمقوات االحتالل، وقعت على مدخل مخيم الجلزون، شمال رام هللا، ووصفت إصابة 
، قمعـت قـوات االحـتالل، أمـس، المشـاركين فـي المسـيرة األسـبوعية السـلمية، بلعـينو  النبـي صـالح تـيوفي قري

 .المطالبة باستعادة أراضي مواطني القرية
 كمـا. وفي محافظ بيت لحم، قمعت قوات االحتالل، أمس، المشاركين في مسيرة المعصرة األسبوعية السلمية

 الحتالل، أمس، مسيرة كفر قدومأصيب شابان بجروح والعشرات باالختناق خالل قمع قوات ا
وفــي محافظــة جنــين، أصــيب، أمــس، عــدد مــن المــواطنين فــي بلــدة ميثلــون، جنــوب جنــين، بحــاالت اختنــاق، 

 خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل، التي اقتحمت البلدة.
1/2/2112األيام، رام هللا،   

 
ا لتهويد األغوار .23  فلسطينيون يطلقون حملة "ملح األرض" رفض 

الــداخل  ووفلســطينيمــن الضــفة الغربيــة والقــدس  نفلســطينيو أقــام نشــطاء  :محمــد عبــد هللا -األغــوار الشــمالية 
قريـة بـاب شـمس جديـدة، لكـن هـذه المـرة  فـي ونشطاء أجانب، بعد ظهـر اليـوم الجمعـة، حملـة "ملـح األرض"،

 .بيسان في األغوار -بالقرب من دير حجلة، إلى الغرب من طريق البحر الميت 
من الناشطين الشباب، بناء القرية الفلسطينية التي أسموها )باب عين حجلة(، فوق األراضي  900وبدأ نحو 

التي صادرتها إسرائيل، والتي تتبع إلى دير حجلة، )وهو دير مسيحي(، كان االحتالل اإلسـرائيلي قـد صـادر 
 دونم من أراضيه. 1000نحو 

إقامــة القريــة وبنائهــا، للتأكيــد علــى فلســطينية األرض، "خاصــة  وقــال الناشــط صــالح الخواجــا، إن الهــدف مــن
وأنها تقع ضمن أراض أعلنت عنها إسرائيل مؤخرًا بأنها تشكل أهمية وأولوية أمنية، ولن تتخلى عنها مطلقـًا، 

 ردًا على الخطة األمنية التي عرضها وزير الخارجية األمريكي جون كيري".
1/2/2112القدس، القدس،   

 
 يحاكي تحرير مدينة القدس ا  سينمائي فاصال   تنتج لدوليةاالقدس  .26

أطلقــــت مؤسســــة "القــــدس الدوليــــة" فاصــــاًل ســــينمائًيا يحــــاكي تحريــــر مدينــــة القــــدس مــــن االحــــتالل : بيــــروت
اإلسرائيلي، تحت عنوان "لحظة التحرير"، وذلك في الوقت الـذي تشـهد فيـه المدينـة عمليـات تهويـد متصـاعدة 

 األقصى المبارك.ومساع لتقسيم المسجد 
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وقالت المؤسسة القدس، التي تتخذ من بيروت مقًرا رئيًسا لها، إن هذا العمـل الفنـي "قفـزة فـي مشـاعر األمـل، 
التي تحتـاج إليهـا األمـة فـي أكثـر األوقـات حساسـية وخطـورة فـي ظـل تصـاعد التهويـد واسـتئناف المفاوضـات 

 العبثية".
جديــد بفكــرة تحريــر القــدس ليرســخ فــي أذهــان المشــاهدين أن وأضــافت: "مــن هنــا أطلقــت المؤسســة فاصــلها ال

الثوابت التي يؤمن بها الشعب العربي واإلسـالمي سـتتحق وال ريـب، وسـتتحرر القـدس والمسـجد األقصـى مـن 
 جديد في حلة من الفرح والسرور وتنفس أنسام الحرية".

31/1/2112، قدس برس  

 
 في األردن ار"القدس في صور" لمنتدى الرواد الكبكتاب  صدور .25

كتابــا جديــدا بعنــوان "القــدس فــي صــور"، ليقــدم صــورا نــادرة  فــي األردن أصــدر منتــدى الــرواد الكبــار: عمــان
صــفحة، فضــال عــن دراســات  249للقــدس مشــفوعة بشــرح معلومــاتي بــاللغتين العربيــة واإلنجليزيــة، ويقــع فــي 

 موثقة قدمها الباحثان: د. إبراهيم الفني، ود. هند أبو الشعر.
يخصــص ريعــه لخدمــة كبــار الســن فــي جمعيــة األســرة البيضــاء: دار الضــيافة للمســنين  جــاء الكتــاب، الــذيو 

ومنتدى الرواد الكبـار، وطبـع بـدعم مـن رجـل األعمـال األردنـي مـازن عبـدالقادر أبـو نبعـة، علـى شـكل ألبـوم، 
وشـهادات  موثقا لندوة )ذاكرة مكان(، في إطار برنامج المنتدى التوثيقي الثقافي، إضافة إلى مشـاركات أخـرى

 قدمها المشاركون في المائدة المستديرة.
1/2/2112الدستور، عمان،   

 
يران وحماس وحزب هللا المصرية تزعم: " الجمهورية" .29  مخطط هدم مصرب شركاء اإلخوانأمريكا وتركيا وا 

فيها تنفرد "الجمهورية" بنشر أقوال شهود اإلثبات في قضية اقتحام السجون المتهم  أحمد مراد ودعاء مجدي:
آخرون من قيادات وأعضاء جماعة اإلخوان وحركة حماس  150الرئيس المعزول محمد مرسي. و

 الفلسطينية وحزب هللا اللبناني.
المقدم محمد مبروك أبوخطاب. ضابط جهاز األمن الوطني. فجَّر في أقواله مفاجآت مدوية قبل استشهاده 

مخططًا عالميًا لتقسيم مصر وهدم الدولة بدأ تنفيذه علي يد اإلرهابيين في ديسمبر الماضي. حيث قال: إن 
 2011يناير . 23ثورة  حتىواستمر  2004في عام 

يران  سرائيل وا  وقال: إنه رصد من خالل عمله أن المخطط تم تنفيذه باالشتراك بين الواليات المتحدة وا 
في مصر.. وأن اتصاالت  وحركة حماس وحزب هللا اللبناني. والتنظيم الدولي لإلخوان. وجماعة اإلخوان

أن تتولي جماعة اإلخوان تنفيذ  علىومقابالت عدة تمت بين هذه الجهات جميعًا. وتم االتفاق خاللها 
سرائيل في المنطقة. وخصوصًا في مصر.  الترتيبات اإلقليمية لصالح الواليات المتحدة وا 

محكم يومي الثامن والعشرين أضاف الشهيد مبروك في شهادته أن عملية اقتحام السجون تمت بتخطيط 
ونفذتها عناصر مدربة من جماعة اإلخوان. وحركة حماس. وحزب  2011والتاسع والعشرين من يناير عام 

أن عناصر حماس وحزب هللا كانت متواجدة في ميدان التحرير منذ الخامس  إلىهللا اللبناني. مشيرًا 
 هرين من أجل إشعال الغضب ضد جهاز الشرطة.والعشرين من يناير. واستخدمت القناصة في قتل المتظا

وقال إن عملية اقتحام السجون تمت بشكل متزامن تقريبًا من خالل لوادر محملة بأسلحة ثقيلة وقذائف 
صاروخية وآر.بي.جي وقتل المقتحمون وأصابوا عددًا من رجال الشرطة القائمين علي تأمين السجون.. كما 
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الشريط الحدوي مع قطاع غزة بالكامل  علىلدولي وحماس وحزب هللا سيطرت عناصر اإلخوان والتنظيم ا
 يناير. 23إبان أحداث ثورة 

 1/2/2112، الجمهورية )مصر(
 

 الفلسطيني يقر بياناته وينتخب إدارة جديدة - ملتقى األعمال األردني .28
داري والمــالي للجمعيــة التقريــرين اإل األردنــي)بتــرا( أقــرت الهيئــة العامــة لملتقــى األعمــال الفلســطيني  -عمــان 
، وأبـرأت 2015الميزانيـة العامـة للجمعيـة لعـام  أمسالجمعية وفق بيان وزعه الملتقى  أقرت. كما 2015لعام 

 مجلس إدارة الجمعية السابق.
كما  2014األردني مكتبا لتدقيق حسابات الجمعية للعام  -وانتخبت الهيئة العامة لملتقى األعمال الفلسطيني

 إدارة جديدا للملتقى لمدة عامين. انتخبت مجلس
بنظــرائهم الفلســطينيين والعــرب  األردنيــينويســعى الملتقــى إلــى تعزيــز التواصــل والتعــاون بــين رجــال األعمــال 

وحمايــة مصــالحهم وتطــوير فرصــهم ومنــافعهم المشــتركة ورفــع مســتوى أدائهــم ووعــيهم القــانوني واالقتصــادي 
 واإلداري.

1/2/2112الدستور، عمان،   
 

 القضية الفلسطينية وتضامنا  مع ا  لخطة كيرياحتجاجية رفض وقفاتألردن: ا .31
نفــذ نشــطاء مــن الحــراك الشــبابي وقفــة احتجاجيــة أمــام المســجد : ســمير المرايــات -المعايطــة  أمــين - عمــان

 رفضا لمشروع كيري. أمسالحسيني وسط العاصمة عمان عقب صالة الجمعة يوم 
دعــا إليهــا شــباب األردن للتغييــر بشــعارات تنــدد بمشــروع تــوطين الالجئــين  وهتــف المشــاركون فــي الوقفــة التــي

الفلســـطينيين فـــي األردن والـــوطن البـــديل، مشـــيرين إلـــى أن مفاوضـــات الســـالم التـــي يقودهـــا وزيـــر الخارجيـــة 
 االميريكي جون كيري تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن.

ة ونقابيـة وحزبيــة مشــاركتها فـي المــؤتمر والمهرجــان الحاشـد الــذي ســيقام ذلــك أكــدت قـوى وحراكــات شــعبي إلـى
بعـــد عصـــر اليـــوم الســـبت فـــي الســـاحة المجـــاورة لفنـــدق الريجنســـي ردا علـــى مـــا تحملـــه زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة 

 األمريكي جون كيري الى المنطقة من مؤامرات تستهدف األردن وفلسطين على حد سواء.
ي وقفتـــين احتجـــاجيتين رفضـــهم سياســـات إســـرائيل ببنـــاء المســـتوطنات وتهويـــد مشـــاركون فـــ أكـــد وفـــي الكـــرك،

وفــي الطفيلــة انطلقــت  األرض والمقدســات واألفكــار التــي تطــرح لحــل قضــية الالجئــين علــى حســاب األردن.
مســيرة نظمهــا الحــراك الشــعبي أمــس مــن أمــام المســجد الكبيــر طالــب المشــاركون فيهــا بــالوقوف أمــام المــؤامرة 

 التي تدعو إلى تصفية القضية الفلسطينية. إسرائيل"يهودية "ة الصهيونية واألميركي
1/2/2112الدستور، عمان،   

 
 رئيسة طاقم المفاوضات اإلسرائيلي تسيبي ليفنيبيشيد  الفيصل: تركي "واال" .31

كبار قال موقع " واال" العبري إن رئيس االستخبارات السعودية األسبق وأحد : ترجمة صفا –القدس المحتلة 
أعمدة العائلة المالكة في السعودية األمير تركي الفيصل "أطرى" على وزيرة العدل اإلسرائيلية ورئيسة طاقم 

 المفاوضات اإلسرائيلي تسيبي ليفني.
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وأشار الموقع إلى موقف حدث بين الفيصل وليفني أثناء عقد مؤتمر األمن العالمي في مدينة ميونخ 
صص جانب منه للنقاش في مساعي التسوية في الشرق األوسط بحضور األلمانية أمس الجمعة والذي خ

وأضاف أنه بعد انتهاء ليفني من إلقاء كلمتها توجه إليها  كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
الفيصل، وقال في إطراء "اآلن فهمت لماذا انتدبتك إسرائيل للتفاوض مع الفلسطينيين"، في مديح واضح 

 لدورها.
ت عليه ليفني بالقول "حبذا لو أن بإمكانك الوقوف بجانبي على المنصة والتحدث عن ذلك"، في إشارة ورد

إلى رغبتها بتحويل اللقاءات السرية بينهما إلى علنية، ولكن لم يستجب لها األمير، بينما جلس إلى جانب 
 حسب الموقع. رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود براك وتبادل معه أطراف الحديث، ب

 1/2/2112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 مقترحات كيري تحال رفضبفي األمم المتحدة  لن يدعم السلطة الفلسطينية األوروبي االتحاد": "والال .32
أورد موقع "والال" العبري خبرا مفاده أن دبلوماسيين أوروبيين نقلوا رسالة واضحة : هللا التركماني عبد-غزة

لفلسطينية خالل لقاءات مغلقة جرت في رام هللا مؤخرًا، مفادها بأن دول االتحاد األوربي لن تقدم للسلطة ا
 الدعم الواسع للجانب الفلسطيني في تحركاته السياسية في األمم المتحدة حال رفض مقترحات كيري.

ات، وبنفس الوقت وأضاف الموقع: "إن دول االتحاد األوروبي لن تحمل )اسرائيل( مسؤولية فشل المفاوض
 لن تدعم الخطوات التي يقدم عليها الجانب الفلسطيني في األمم المتحدة".

وقال مصدر أوروبي وصفه موقع "يديعوت احرونوت" العبري بالكبير بأن عدم التوصل التفاق عبر 
األوروبي المفاوضات الجارية قد يؤدي الى وقف التبرعات المالية السنوية التي تقدمها أوروبا واالتحاد 

 للسلطة الفلسطينية.
 31/1/2112، فلسطين أون الين

 
 دنيس روس: نتنياهو يستطيع التوقيع على اتفاق سالم .33

عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق سالم بين  األوسطعرب دنيس روس مستشار االمريكي السابق للشرق أ 
مثل هكذا، مشيرا انه يمتلك  اسرائيل والفلسطينيين ورأى ان بنيامين نتنياهو قادر على التوقيع على

للمشاركة في مؤتمر معهد االبحاث في  إلسرائيلواشار روس خالل زيارته  المواصفات الضرورية لذلك.
نتنياهو على اتفاق الخليل  أشار إلى توقيعمقابلة اجرتها معه صحيفة "معاريف" ونشرت، اليوم الجمعة، 

 حين ان الحديث يدور االن عن اتفاق نهائي.قائال، ان الحديث كان يدور عن اتفاق مرحلي، في 
قاء مستوطنين تحت السيادة الفلسطينية وقال، ان الفلسطينيين ببروس أيد تصريح نتنياهو األخير المتعلق 

هم من اقترحوا ذلك في كامب ديفيد قائلين ان من ال يريد الرحيل يستطيع البقاء تحت الحكم الفلسطيني، 
وفيما يتعلق بالقدس قال روس، انها يجب ان تكون  من سيرغب في البقاء. علما انه ال يعتقد ان هناك

عاصمة لدولتين في حين تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وبالمقابل ايد روس المطلب 
 دولة يهودية قائال، انه لن يكون اتفاق سالم دون هذا االعتراف. بإسرائيلاالسرائيلي باالعتراف 

 31/1/2112، 29عرب 
 

 عالمية جديدة تقاطع المستوطنات اإلسرائيلية شركات: يديعوت .32
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مس النقاب عن قائمة مؤسسات اقتصادية عالمية أكشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية : رام هللا
األول صندوق التقاعد  أمستقاطع المستوطنات اإلسرائيلية. وكانت وزارة المالية النرويجية قد منعت 

ي النرويجي من استثمار أمواله في شركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات بعد قرار مشابه قبل الحكوم
الصحيفة أن صندوق التقاعد  المستوطنات. وأوضحتشهر تقريبا لصندوق التقاعد الهولندي مقاطعة 

م الحكومي النرويجي باع أسهمه في شركة "البيت معرخوت" كما قرر صندوق االستثمار الحكومي عد
 االستثمار في شركتي "أفريقا إسرائيل" و"دانيا سيبوس".

ويضاف إلى هذه الشركات شركة القطارات الحكومية في ألمانيا التي انسحبت من إقامة خط سكة حديدية 
ألنه يمر من األراضي الفلسطينية المحتلة فيما ألغي معرض "تل أبيب المدينة البيضاء" في بلجيكا وأعاد 

الصحيفة أن بلدية ميركويل في  اإلسرائيلية. وأضافتفي اسكتلندا منحة قدمتها السفارة مهرجان األفالم 
 استراليا أعلنت مقاطعة إسرائيل والشركات التي تتعامل معها.

وبينت أن شركة المياه الحكومية في هولندا أعلنت مقاطعة شركة المياه اإلسرائيلية "مكوروت" كما قاطع 
لبنوك اإلسرائيلية وفي جنوب أفريقيا أعلنت وزيرة الخارجية أن وزراء الحكومة صندوق التقاعد الهولندي ا

 يقاطعون إسرائيل ويرفضون زيارتها فيما دعا مجلس التجارة إلى مقاطعة معدات إسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن شبكة السوبر ماركت التعاونية في بريطانيا تقاطع بضائع المستوطنات منذ العام 

أعلنت نقابة العمال في ايرلندا عن مقاطعة منتجات وخدمات إسرائيلية وأعلنت نقابة المعلمين فيما  2005
وفي كندا تبنت نقابة موظفي البريد مقاطعة إسرائيل ونظمت الكنيسة  دعمها للمقاطعة األكاديمية إلسرائيل.

المتحدة في أميركا عن البروتستنتية حملة لمقاطعة المستوطنات كما أعلنت الجمعية لدراسات الواليات 
مقاطعة إسرائيل أكاديميا. وسحب صندوق التقاعد استثماراته من شركة جرارات لبيعها معدات للبناء في 

 المستوطنات.
 1/2/2112، االتحاد، أبو ظبي
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تقدم مساعدات  شيكاغو،مقرها  خيرية،ت إدارة الضرائب األمريكية تجريد جمعية صالحة: قرر  رائد-نيويورك 
بزعم أنها كانت قناة لقافلة مساعدات سلمت مساعدات نقدية  "اإلعفاء الضريبي"خيرية للفلسطينيين من ميزة 

 وعينية لمسؤولين في حركة حماس في قطاع غزة.
 "التحقيق عن اإلرهاب"من قبل مشروع يدعى  2006عام  وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مثيرة للجدل بدأت

ومنظمة األديان لدعم المجتمع، رعاة  "تحيا فلسطين"أدلى بها قادة حملة  التيكان يوثق جميع التصريحات 
وأوضحت التحقيقات أن الموقع  من أجل السالم وهي جمعيات ترتبط بالنائب البريطاني جورج غاالوي.

ن كان يوجه التبرعات إلى عنوان في شيكاغو مع ذكر بأن التبرعات ستكون مقتطعة اإللكتروني لتحيا فلسطي
 من الضرائب حسب القانون األمريكي. 

وحرض النائبان براد شيرمان وسوميريك على إجراء هذه التحقيقات بدعم من اللوبي اليهودي عبر رسائل 
ة الخيرية وسحب ميزة اإلعفاء الضريبي، متكررة للمسؤولين األمريكيين تطالب بالتحقيق في نشاط الجمعي

دافعو الضرائب في الواليات المتحدة ال ينبغي لهم وال يمكنهم دعم أنشطة تعترف "وعلى حد قول شيرمان 
 . "بالمنظمات اإلرهابية
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أن مؤسسة األديان من أجل دعم المجتمع تعمل من أجل  "فيفا فلسطين"وجاء في الموقع اإللكتروني لـ
وهي بمثابة الراعي المالي لفيفا فلسطين في  1695منذ عام  واالقتصادية واالجتماعيةقية العدالة العر 

 الواليات المتحدة. 
 1/2/2112، القدس العربي، لندن
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ن األمم المتحدة والواليات المتحدة قال االتحاد األوروبي أمس إن كبار المسؤولين م :واشنطن-ميونيخ 
وروسيا واالتحاد األوروبي سيجتمعون اليوم في ميونيخ لمناقشة كيفية مساعدة جهود وزير الخارجية 

 األميركي جون كيري للتوصل إلى اتفاق سالم في الشرق األوسط. 
ة الفلسطينية في ميونيخ على وسيعقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في محادثات السالم اإلسرائيلي

هامش المؤتمر األمني السنوي هناك. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي كاثرين أشتون 
إنها سترأس االجتماع مع كيري واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي 

 زراء البريطاني األسبق توني بلير.الفروف، ومبعوث اللجنة الرباعية رئيس الو 
وقالت أشتون في بيان "يأتي االجتماع في لحظة تحتاج التخاذ قرارات صعبة وجريئة. ثمار السالم 
لإلسرائيليين والفلسطينيين هائلة". وأضافت "نأمل أن نتمكن معا من المساعدة لتصبح تلك القرارات واقعا 

سالم عن طريق التفاوض ووضع حد للصراع وتحقيق التطلعات لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق 
 المشروعة للجانبين".

 1/2/2112، الشرق األوسط، لندن
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ثر تعلقًا عامًا هم األك 93أظهرت دراسة جديدة أن اليهود البريطانيين الذين تجاوزوا سن : )يو بي أي(
 باسرائيل، في حين أن اليهود الشباب األكثر تدينًا من جيل آبائهم وأمهاتهم.

وقالت الدراسة، التي اجراها معهد أبحاث السياسة اليهودية" ونشرتها صحيفة "جويش كرونيكل" الصادرة من 
ألعمار األخرى حين عامًا هم أكثر تدينًا من بقية اليهود من ا 40لندن، إن اليهود البريطانيين دون سن 

يتعلق األمر باالحتفاالت الدينية والعبادة وتناول الطعام الحالل، وأكثر احتمااًل وبمعدل ثالث مرات من 
وأضافت أن اليهود البريطانيين الشباب هم أقل احتمااًل من اليهود  كبار السن العتبار أنفسهم أرثوذكسيين.

اسرائيل أو مكافحة السامية يمثل مسألة بالغة األهمية بالنسبة  من الفئات العمرية األخرى لالعتقاد بأن دعم
 اليهم.

قضية تثير اهتمامات اليهود  20على الئحة من  11ووجدت الدراسة أن دعم اسرائيل احتل المرتبة 
 %50فقط من اليهود البريطانيين دعم اسرائيل مسألة هامة جدًا بالنسبة لهم، و  %56واعتبر  البريطانيين.

 هامة نسبيًا. مسألة
 1/2/2112، النهار، بيروت
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 فايز رشيد
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وفـي بيـان اإلعـالن عنهـا، تـم التأكيـد علـى عـدة مبـادئ  1640عند تشكيل الدولـة اإلسـرائيلية رسـميًا فـي عـام 
لتزمـة بلـم شـمل اليهـود مـن من بينها:"الدولة اليهودية" و"قانون العودة", وبموجب هذين المبدأين فإن"إسرائيل م

مختلــف أنحــاء العــالم أو مــن يتهــودون والــذين لهــم الحــق فــي العــودة, والحصــول علــى الجنســية, والعــيش فــي 
 إسرائيل كمواطنين إسرائيليين".

 هذا إضافة إلى االستمرار في الترويج لمفهوم "الشعب اليهودي" و "القومية اليهودية" و"األمة اليهودية".
ّبــان تســـلم تســـيبي ليفنـــي لحقيبـــة منــذ تلـــك اللحظـــ ة فـــإن إســـرائيل تســعى لتحصـــين "يهوديـــة دولتهـــا".. مـــؤخرًا وا 

الخارجية, عملت على إعادة إحياء هذا الشعار القديم الجديد، نتنياهو وعند تسلمه رئاسة الحكومة اإلسرائيلية 
عديـدة فـي العـالم مـن بينهـا: أخذ هذه الفكرة وطوّرها إلى, ضرورة اعتـراف دولـي بهـا، بالفعـل اعترفـت بـه دول 

ــــى العــــرب  ــــل أخــــذ يشــــترط عل ــــاهو بــــذلك ب ــــف نتني ــــات المتحــــدة وفرنســــا ودول أخــــرى غيرهمــــا، لــــم يكت الوالي
 والفلسطينيين: االعتراف بها مقابل إجراء التسويات )والتي هي حلول إسرائيلية( للصراع مع الطرفين.

شــاريع قــوانين فــي الكنيســت توضــح وتفّصــل فيهــا كترجمــة عمليــة لهــذا الشــعار, بــدأت إســرائيل مــؤخرًا ســّن م
األسس اإلستراتيجية القانونية للشعار، لقد سارع رئـيس كتلـة االئـتالف الحـاكم النائـب المسـتوطن يـاريف لفـين 
إلــى إعــادة مــا يســمى "قــانون دولــة القوميــة" وهــو مشــروع قــرار كانــت قــد اقترحتــه األطــراف األكثــر تشــددًا فــي 

ب مــن حــل الكنيســت لــم تــتم قراءتــه الثانيــة والثالثــة ليصــبح قانونــًا، خــالل الكنيســت الكنيســت الســابقة, وبســب
الحالية )وهي األكثر تطرفًا مـن السـابقة(, فـإن صـياغة القـانون تحولـت إلـى"أرض إسـرائيل هـي وطـن الشـعب 

 اليهودي".
نما تمت صياغة قانون آخر سيجري تقديمه إلـى الكنيسـت الحاليـة تحـت عنـ وان "اللـوبي مـن ليس هذا فقط, وا 

ـــ"أرض فلســطين التاريخيــة" التــي  أجــل أرض إســرائيل".. فــي الشــرح )المــُبهم( للقــانون يحــدد "أرض إســرائيل" بـ
تعني كل فلسطين عمليًا )من النهر إلى البحر(.. في حالـة سـن مثـل هـذا القـانون فإنـه سـيقطع الطريـق علـى 

فة الغربيــة )التــي هــي بــالمفهوم اإلســرائيلي يهــودا أيــة حكومــة إســرائيلية حاليــة أو قادمــة, االنســحاب مــن الضــ
والسامرة(. وبذلك سوف لن يتم إقامة دولة فلسطينية تحت أي ظرف من الظروف, هذه هي المرحلة األولـى، 
أمــا مــا قــد يحصــل مســتقباًل مــن تطــوير للقــانون, فقــد يتحــول إلــى"أرض إســرائيل التاريخيــة"، وهــذا لــيس ببعيــد 

 لقانون بأنه "أرض إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات".بالطبع, وسيصبح تفسير ا
مشــروع قــانون آخــر يقترحــه لفــين )وللعلــم فــإن مــا حصــل عليــه المشــروعان مــن أصــوات مؤيــدة بــين أعضــاء 
الكنيســـت بعـــد القـــراءة األولـــى تؤهالنهمـــا ليصـــبحا قـــانونين بعـــد القـــراءتين الثانيـــة والثالثـــة فـــي الكنيســـت( جـــاء 

ولوية في التطبيق القانوني, للقيم اليهودية".. أي أن المرجعية األساسـية لتفسـيرات القـوانين بصيغة "إعطاء األ
اإلسرائيلية هي "القيم اليهودية"، وليس النظام الديمقراطي )الذي تّدعيه إسرائيل(، في تفسير المشـروعين  يـرد: 

 الحق في الحصول على األرض والمسكن هو لليهود.
ن إلى شطب اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في الكيان الصهيوني، هـذا المشـروع لـه كما يدعو مشروع القانو 

أســاس قــانوني فــي إســرائيل, إذ مــن المعــروف أن الحكومــة اإلســرائيلية برئاســة منــاحيم بيغــين قامــت بتحصــين 
العليا،وذلـــك  الطـــابع اليهـــودي للدولـــة فـــي القـــوانين والتعليمـــات اإلســـرائيلية فيمـــا يتعلـــق بقـــرارات محكمـــة العـــدل

بإصدار قانون ينص على مـا يلي:"عنـدما تواجـه المحكمـة بسـؤال قـانوني يتطلـب قـرارًا ال يوجـد لـه جـواب فـي 
أو مــن خــالل التحليــل, "يتوجــب علــى المحكمــة أن تقــرر فــي ضــوء مبــادئ  -قــانون الحالــة -القــانون الوصــفي

 الحرية العدالة المساواة والسالم الخاصة بالتراث اليهودي".
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نمـا يجـيء كم ا ُيالحظ , فإن شعار يهودية الدولة يجري على مراحل, ولم تكن إسرائيل متسرعة فـي تطبيقـه وا 
هذا التطبيق بعد فرضها لوقائع كثيرة على األرض, حيث هناك تقبل فلسطيني رسمي وعربي رسمي لوجودها 

بعــد جـاءت مـا تســمى"بمبادرة مـب ديفيـد ووادي عربــة, ثـم فيمـا افـي المنطقـة، ولــذلك كانـت اتفاقيـات أوســلو وك
 .. إن االعتراف "بيهودية إسرائيل" يعني:2002السالم العربية" التي أطلقتها قمة بيروت في عام 

أواًل: اعتـــراف باألســـاطير التضـــليلية للحركـــة الصـــهيونية: "شـــعب بـــال أرض، ألرض بـــال شـــعب" و"فلســـطين 
ي لليهـود فـي فلسـطين" وغيرهـا.. ذلـك يعنـي صـحة الوطن التاريخي لليهـود"، و"أرض الميعـاد" ,"الحـق التـاريخ

الرواية اإلسرائيلية لتاريخ فلسطين منذ ثالث آالف سنة قبل الميالد وحتى هذه اللحظة، بالمقابل يعني أيضا: 
عدم صحة التاريخ العربي واإلسالمي لفلسطين، وأن العرب والفلسـطينيين ليسـوا أكثـر مـن "غـزاة احتلـوا أرض 

اءت إســـرائيل لتحـــرر يهـــودا والســـامرة مـــن اســـتعمارهم, ولتعيـــد الحـــق إلـــى نصـــابه، وأن فلســـطين عنـــوة".. وجـــ
التحريـر لــم يكتمـل بعــد ولـن يكتمــل إال بإقامـة دولــة إسـرائيل الكبــرى مـن النيــل إلـى الفــرات. ذلـك يعنــي أيضــًا: 

، وصـحة الخطـوة نفي األسماء العربية عن المدن الفلسطينية المحتلة وكذلك القـرى والمنـاطق والجبـال وغيرهـا
زالتها عن الخارطة وهكذا دواليك. 453اإلسرائيلية في هدم أكثر من   قرية فلسطينية وا 

ثانيــًا: إســقاط قــرارات األمــم المتحــدة المتعلقــة بــالحقوق الفلســطينية بمــا فــي ذلــك حــق الشــعب الفلســطيني فــي 
قامـــة دولـــة مســـتقلة مثـــل بـــاقي دول العـــالم، كمـــا يع نـــي صـــحة ومشـــروعية "تهويـــد العـــودة وتقريـــر المصـــير وا 

القدس"، وبأن"المدينة المقدسية هـي العاصـمة التاريخيـة واألبديـة لدولـة إسـرائيل" وصـحة وجـود هيكـل سـليمان 
ضفاء شرعية على االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسـطينية فـي عـام  , 1695في مكان المسجد األقصى، وا 

الغربية باعتبارها"يهودا والسامرة"، وتعني أيضًا أن إسرائيل وهذا يخدم أيضًا مقولة عدم االنسحاب من الضفة 
"تتكرم" عندما توافق على إعطاء الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا منزوعـًا مـن أي سـيادة, وصـحة القـرارات اإلسـرائيلية 

ية بالتواجد العسكري اإلسرائيلي في منطقة غور األردن, وحق الجيش اإلسرائيلي في اقتحام المناطق الفلسطين
 كلما رأى ذلك ضروريًا.

ثالثًا: صحة ودقة التعريف اإلسرائيلي لمفهوم "األمن"، وأن من واجب السلطة الفلسطينية والدول العربية كافة 
العمل للحفاظ على هذا األمن, وأنه ممنوع على الدول العربية ودول المنطقة )التي تهدد إسرائيل( امتالك أية 

ســـرائيلي, ال اآلن وال مســـتقباًل، وأن مـــن حـــق إســـرائيل امـــتالك أحـــدث أنـــواع أســـلحة ثقيلـــة قـــد تهـــدد األمـــن اإل
نما األخيرة هي من تقوم بتهديدها(.  األسلحة )باعتبارها ال تقوم بتهديد الدول العربية وا 

رابعًا: إسقاط حل الدولتين, ففلسطين هي"الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وبالتالي أين حقـوق الفلسـطينيين 
امــة دولــتهما كمــا يعنــي إســقاط حــل الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة, فلــن يعــيش فــي فلســطين ســوى اليهــود فــي إق

والفلســطينيين غربــاء فــأين الحــق بإعطــائهم دولــةا االعتــراف "بيهوديــة إســرائيل" يعنــي أيضــًا: إســقاط إمكانيــة 
" فــال وجــود لقوميــة أخــرى فــي الدولــة الثنائيــة القوميــة, فلــن يعــيش فــي فلســطين ســوى أبنــاء "القوميــة اليهوديــة

إسرائيل.. كما يعني إسقاط حل"الدولة لكل مواطنيها" فال مجال للقوميـات واإلثنيـات األخـرى للعـيش فـي دولـة 
 إسرائيل.

, وقد بدأت إسرائيل هذه الخطوة بـاقتراح نقـل منطقـة المثلـث 40خامسًا:إمكانية إجراء ترانسفير ألهالي منطقة 
ألــف فلســطيني( إلــى منــاطق الســلطة الفلســطينية, أمــا حــول الترانســفير  500حــوالي –)المكتظــة بالفلســطينيين 

في أحـوال سياسـية اقتصـادية  40فربما يجري بطريقة غير مباشرة, من خالل: وضع الفلسطينيين في منطقة 
اجتماعيــة تســوء بشــكل متســارع، األمـــر الــذي يــؤدي بهــم إلــى الخـــروج الطــوعي مــن فلســطين, وربمــا ســـتأتي 

 مواتية لطرد العرب مباشرًة.ظروف 
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أيضــًا فــإن ذلــك يعنــي حــق إســرائيل فــي االســتيطان فــي الضــفة الغربيــة)باعتبارها أرضــًا إســرائيلية(.. ويعنــي 
واالسـتيالء  1640صحة الخطـوة اإلسـرائيلية فـي طـرد وتهجيـر حـوالي ثالثـة أربـاع مليـون فلسـطيني فـي عـام 

 قوم به إسرائيل.على أراضيهم وغيرها من أشكال االعتراف بما ت
يبقـــى القـــول: أن إســـرائيل تـــدرك مــــا تعنيـــه "يهوديتهـــا" لـــذا تصـــر علــــى االعتـــراف الفلســـطيني والعربـــي بهــــذا 

 الشعارا!
 1/2/2112، الشرق، الدوحة

 
 واليهود الشرقيون إسرائيل .38

 برهوم جرايسي
قتصــادية االجتماعيــة، قبــل أيــام قليلــة، صــدر تقريــر ســنوي عــن أحــد المراكــز اإلســرائيلية، يعنــى بالقضــايا اال

أظهـر صـورة قاتمـة، إنمــا مألوفـة ومعروفـة، عــن كـل أشـكال التمييــز ضـد عـدة شــرائح فـي إسـرائيل. وكالعــادة، 
 .40فإن التمييز األساسي واألخطر موجه ضد فلسطينيي 

عامـــا،  93لكـــن نظـــرة تعمـــق أكثـــر فـــي حيثيـــات هـــذا التقريـــر، تجعلنـــا نعـــرف إلـــى أيـــن وصـــلت إســـرائيل بعـــد 
تها بأن عهد االحتراب الطائفي اليهودي قد ولى. إذ ظهر جليا استمرار تـدني أوضـاع اليهـود الشـرقيين بأكذوب

 مقارنة باليهود الغربيين "األشكناز"، بفجوات واسعة في مجاالت الحياة كافة.
ز واليهـود فتقرير مركز "أدفا"، أظهر الفوارق الكبيرة في األوضاع االقتصادية االجتماعيـة بـين اليهـود األشـكنا

مــن معــدل األجــور العــام. بينمــا تهــبط هــذه  % 142الشــرقيين. فمــثال، يصــل معــدل رواتــب اليهــود األشــكناز 
! مــا % 99إلــى  40. هــذا فيمــا تهــبط هــذه النســبة لــدى فلســطينيي % 106النســبة بــين اليهــود الشــرقيين إلــى 

 شكناز.من معدل رواتب األ % 59يعني أن معدل رواتب اليهود الشرقيين يعادل 
ولو توسع التقرير أكثر، لرأينا معطيات ملموسـة أخـرى، مثـل أن البطالـة بـين اليهـود الشـرقيين أعلـى ممـا هـي 
عليــه بــين األشــكناز. وقــد دّلــت تقــارير تظهــر علــى التــوالي، أن فــرص االرتقــاء فــي المناصــب الوظيفيــة العليــا 

 أمام الشرقيين، أقل بكثير مما هي عليه لدى األشكناز.
، لــم يكـن فــي إسـرائيل أي رئــيس وزراء شـرقي، مقابــل رئيسـي دولــة )شـرقيين( مــن أصـل ثمانيــة رؤســاء، فمـثال

أحدهما يقبع في السجن اآلن. أما الوزارات الرفيعة، مثـل الخارجيـة والحـرب والماليـة والتعلـيم، فقـد كـان مـرور 
وظـائف الحكوميـة الرفيعـة، وقيـادات الشرقيين فيها مرورا عـابرا، فـي حـاالت قليلـة جـدا. وكـذا األمـر بالنسـبة لل

 األجهزة العسكرية واألمنية.
وهذه الحال ليست جديدة، بل هي مستمرة منذ بدأت الصهيونية باستقدام اليهود من الدول العربية واإلسالمية 
واآلســيوية الــى فلســطين، خــالل ســنوات الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، مــن أجــل مواجهــة التكــاثر الســكاني 

 . إذ إن يهود تلك الدول لم يكونوا، في حسابات الصهيونية، بنفس قدر يهود أوروبا والغرب.40يي لفلسطين
وواجه اليهود الشرقيون سياسة التحقير واإلهانـة والنظـرة االسـتعالئية مـن الشـارع اإلسـرائيلي وحتـى أعلـى هـرم 

ؤس. وحتــــى اليــــوم، فــــإن المؤسســــة الحاكمــــة بأذرعهــــا. وجــــرى تجمــــيعهم فــــي أحيــــاء طغــــى عليهــــا الفقــــر والبــــ
 مصطلحي "أحياء الفقر" و"بلدات الفقر"، مرادفان السم اليهود الشرقيين.

وقد وّلد هذا النهج نزاعات طائفية كبيرة شهدتها إسرائيل، وبرزت بشكل خاص في سنوات السبعينيات؛ حينما 
الخمسينيات، وقـرروا التمـرد نما جيل شباب من اليهود الشرقيين كانوا وصلوا أطفاال مع عائالتهم في سنوات 

 على سياسة التمييز ضدهم. فنشأت حركات شرقية لمقاومة تلك السياسة.
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ومـــع تقـــدم الســـنين وتقلّـــب األجيـــال، تحـــاول إســـرائيل اإليهـــام بـــأن الجمهـــور اليهـــودي فيهـــا قـــد تخطـــى مرحلـــة 
س ذلـك. ال بـل انضـم إلـى الطائفية. ولكن هذه أكذوبة تروجهـا أذرع المؤسسـة الحاكمـة، فيمـا الواقـع يؤكـد عكـ

ألفا من اليهود األثيوبيين الذين هاجروا إلـى فلسـطين علـى   140اليهود الشرقيين في العقدين األخيرين، قرابة 
دفعـــات فــــي العقــــود الثالثــــة األخيــــرة. ويواجــــه هـــؤالء أبشــــع أنــــواع التعامــــل والنظــــرة االســــتعالئية، وأوضــــاعهم 

 االقتصادية هي األدنى بين اليهود.
الصــراع الطــائفي يطفــو علــى الســطح مــن حــين آلخــر، كمــا فــي موســم االنتخابــات البرلمانيــة. لكــن فــي  ونــرى

الســـنوات األخيـــرة، رأينـــا بكثـــرة الصـــراع الطـــائفي بـــين المتـــدينين بالـــذات، مـــع افتتـــاح كـــل ســـنة دراســـية. إذ إن 
تتكـرر سـنويا ظـاهرة صـد  مدارس دينية تابعة لألشكناز، ترفض دمج تالمذة أطفال من اليهود الشرقيين. كمـا

مدارس حكومية لتالمذة من األثيوبيين اليهود، ومنعهم من االنخراط في تلك المدارس بسبب أوضاعهم. ودّل 
كثير من استطالعات الرأي على مدى نفور اليهود مـن األثيـوبيين، مثـل رفـض السـكن بقـربهم، ورفـض تعلـيم 

 أبنائهم في المدارس ذاتها.
اليهودي في العـالم"، التـي اختلقتهـا الصـهيونية لتمريـر مخططهـا، فـإن إسـرائيل عـاجزة بعد نفي بدعة "الشعب 

حتــى اآلن عــن إثبــات تبلــور "شــعب إســرائيلي" واحــد متجــانس. بــل إن هــذا الجمهــور ملــيء بــأنواع كثيــرة مــن 
 الصـــراعات الطائفيـــة، وصـــراعات علـــى خلفيـــة المنشـــأ والـــوطن األصـــلي. واللغـــة العبريـــة هـــي باألســـاس لغـــة
ن كــان  الشـارع، ألن نســبة عاليـة مــن لغــة البيـوت هــي لغــة المـوطن األصــلي الـذي تمــت الهجــرة منـه، حتــى وا 
ذلك قبل عقود. وربما نجد التعبير عن عدم التجانس هذا، في حاالت زواج اثنين مـن طـائفتين مختلفتـين، إذ 

 يقال عنه "زواج مختلط".
 1/2/2112، الغد، عّمان

 
 
 

 ائيلي الواسع على غزة وشيكا ؟هل بات العدوان اإلسر  .21
 أحمد الحاج 
تصــاعدت فـــي اآلونـــة األخيـــرة االعتــداءات علـــى قطـــاع غـــزة، وأّدت إلــى استشـــهاد مقـــاومين ومـــدنيين. ورّدت 
المقاومة بقصف استهدف مستعمرات االحتالل، وكذلك هاجمت المقاومة آليات االحـتالل وجنـوده عنـد حـدود 

. ويبدو العدوان على  طاع غزة هدفًا لن تحيد عنه حكومة نتنياهو، 1640القطاع مع المناطق المحتلة عام 
أو أي حكومة صهيونية أخرى، مهمـا كانـت اتجاهاتهـا الفكريـة واأليديولوجيـة، وذلـك عائـد لكثيـر مـن العوامـل 

 أبرزها:
ه بشـكل لـم يعهـد 2012*أواًل: *إن حكومة االحتالل لم تنس بعد تجّرؤ )حماس( على قصف تل أبيـب عـام 

االحتالل طيلة أكثر مـن سـتين عامـًا فـي صـراعه مـع المقاومـة. ويـرى االحـتالل أن هـذه السـابقة ال يمكـن أن 
 تمّر دون عقاب زاجر يجعل من المستحيل تكرار ذلك العمل.

*ثانيــًا: *إن االحــتالل ال يمكــن أن يســمح بــأن تكــون غــزة أرضــًا صــلبة للمقاومــة، تطلــق منهــا صـــواريخها، 
بعيــدة   M75رات آالف المقــاتلين، وتطــّور أســلحتها، وخصوصــًا القــدرة التدميريــة لصــواريخ  وتجّهــز فيهــا عشــ

. ُيضـاف إلـى 2012المـدى، كمـا ذكـرت الصـحف العبريـة، وكـان لهـذه الصـواريخ األثـر  لبعيـد خـالل عـدوان 
بــدا فــي العــام  ذلــك أن المقاومــة تعطــي دفعــًا، معنويــًا علــى األقــل، للحــراك المقــاوم فــي الضــفة الغربيــة، والــذي
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األخير وكأنه في طريقه الستعاده أمجاده، متخطيًا ما أصابه نتيجة االغتياالت واالعتقاالت من قبل سلطات 
االحتالل، والتنسيق  ألمني بين األخيرة واألجهزة األمنية فـي السـلطة الفلسـطينية. وقـد أشـارت مصـادر أمنيـة 

عمليــة فلســطينية فرديــة ضــد أهــداف إســرائيلية فــي الضــفة  92إســرائيلية مــؤخرًا أن العــام الماضــي شــهد تنفيــذ 
 .2012عملية في عام  53الغربية المحتلة، مقابل 

*ثالثًا:* إن االضطرابات في المنطقة العربية مـن الخلـيج إلـى مصـر وسـورية، تسـمح لالحـتالل بشـن عـدوان 
هترئة، بل إن بعض الدول العربيـة واسع دون التفات كبير من الدول العربية المشغولة بأوضاعها الداخلية الم

قد يكون مباركًا لمثل هكذا عدوان. فاستهداف حماس والمقاومة أصبح هدفًا معلنًا لدول عربية كبيرة، كمصر 
مثاًل، التي كشف مسؤولوها األمنيون عن وجود خطة أعّدوها "إلضعاف حركة حماس في قطـاع غـزة، كجـزء 

يد جماعة "اإلخوان المسلمين".."، كما زعمـوا. وهـذه الخطـة يلزمهـا، من عملية واسعة للقضاء نهائيًا على تهد
 بطبيعة الحال، تنسيق مسبق مع االحتالل.

ذا التفتنــا إلــى الخلــيج نــرى وزيــرًا صــهيونيًا، مــن أشــد الــوزراء تطرفــًا، يــزور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،  وا 
لقاء وزير الجيش الصهيوني سيلفان شالوم خطابه لم ويلقي خطابًا هناك. وما يزيد األمر ريبة هو أنه خالل إ

ينسحب أي وفد عربي، باستثناء وفد الكويت الذي قاطع الجلسة، أما الوفد اإليراني فآثر التراجع إلى المقاعد 
الخلفيــة. ُيضــاف إلــى ذلــك االتصــاالت الســّرية، التــي مــا عــادت ســرّية لكثــرة التســريبات واللقــاءات، وشــجعت 

تصريح بأن "الكثير من الدول العربية تنظر إلى "إسرائيل" كدولة صـديقة ولـيس كعـدو". منوهـًا نتنياهو على ال
إلــى أن الكثيــر مــن العــرب يقولــون ذلــك ســواء ســّرًا أو عالنيــة. هــذه األجــواء تجعــل الكيــان الصــهيوني يشــن 

 عدوانه وهو مطمئن إلى رّدات الفعل العربية الرسمية.
 اختيار التوقيت
قة تــرّجح حــدوث عــدوان واســع علــى قطــاع غــزة، علــى نحــو شــبه مؤكــد، لكــن الســؤال مــا هــو األســباب الســاب

 التوقيت األنسب لتنفيذه، ومن المرّجح أن ال يكون العدوان الواسع وشيكًا، وذلك لألسباب التالية:
مكن أن تسمح *أواًل:* عملية التسوية بين قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة االحتالل، فالواليات المتحدة ال ي

بشــن عــدوان واســع فــي الوقــت الحــالي، إال فــي حالــة التأكــد تمامــًا مــن فشــل عمليــة التســوية. كمــا أن الكيــان 
الصهيوني حريص على هذه التسوية، بالصـيغة التـي ُيـرّوج لهـا، مهمـا علـت صـيحات يمينيـة رافضـة. فخطـة 

نهــا التفــاوض علــى أســاس حــدود عــام كيـري الجديــدة تنســف تمامــًا األســس التــي قامــت عليهـا المفاوضــات، وم
، وتتحدث عـن عاصـمة فـي القـدس، وتصـفية قضـية الالجئـين الفلسـطينيين مـن خـالل تهجيـرهم إلـى كنـدا 95

 وأستراليا بشكل خاص.
ُيضاف أن الدول العربية، وغيـر العربيـة، التـي فتحـت عالقـات سـرية مـع االحـتالل، قـد تجـد فـي االتفـاق بـين 

لفـتح عالقـات اقتصـادية وتطبيــع دبلوماسـي علنـي بـين هـذه الـدول والكيـان. فاالتفــاق  السـلطة والكيـان "محلّـال"
يخـــدم االحـــتالل، وهـــو حـــريص علـــى أن ال يجـــازف بإســـقاطه مـــن خـــالل عمليـــة عســـكرية واســـعة، قـــد تكـــون 

 نتائجها غير متوقعة.
ولـه "إن السياسـة األمنيـة ياهو للمقاومة حاولت الحفاظ على اإليقاع القـائم، وذلـك بقنومن هنا فإن تحذيرات نت

المتبعة تجاه غزة تتمثل في عمليات إلحباط الهجمات قبل تنفيذها، وفي الرد بشدة على أي محاولة للمسـاس 
 بنا".

*ثانيــًا: *إن الحكــم فــي مصــر لــم يســتقر تمامــًا لصــالح العســكر الــذي ال يخفــي عــداءه لحمــاس، ويعمــل علــى 
ثلثي األنفاق. والكيان الصهيوني حـريص علـى أن ال يقـوم  حواليإضعافها من خالل حصار خانق، وتدمير 
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بعمليــة عســكرية قــد تعــرِّض موقــع العســكر فــي الحكــم الهتــزاز، أو تعرقــل مســاعي وزيــر الــدفاع الحــالي عبــد 
الفتـــاح السيســـي لالســـتئثار بكرســـي الرئاســـة. ومعلـــوم كـــم شـــغلت الجبهـــة الجنوبيـــة بـــال الحكـــم والبـــاحثين فـــي 

 من حكم مرسي، نظرًا ألهمية مصر، إن أحسنت استثمار موقعها ومواردها."إسرائيل" خالل عام 
*ثالثًا:* بالنسبة للمقاومة فهي معنية حاليًا بالرّد على الخروقات اإلسرائيلية، ولن تسعى إلى التصعيد، آخـذة 

ًا واسعًا بعين االعتبار الوضع اإلقليمي، والوضع المعيشي لسكان القطاع، لكن في حال شّن االحتالل هجوم
علـــى القطـــاع، فـــإن "المقاومـــة الفلســـطينية علـــى أتـــّم الجاهزيـــة للـــّرد"، كمـــا قـــال القيـــادي فـــي حمـــاس صـــالح 
البردويل، مضيفًا "نحن سنقاوم إلى آخر روح لدينا، وال يمكن ألحد أن يكسر إرادتنا، ونحن لدينا ثقة باهلل أوال 

يدنا وتخويفنـا بـالقوة حينـا وبالحـديث عـن اتفاقيـات إطـار يـتم ثم ثقتنا كبيرة في حقنا وفي مقاتلينا، وبالتالي تهد
 التنازل فيها عن حقوقنا لن نقبل بذلك، ولن نسمح بتمريره".

من خالل ما تقّدم، ُيرّجح أن يكون شّن العدوان على قطاع غزة حتميًا، لكن التوقيت الحالي ال يخدم مصالح 
مرحلة الحقة حين يجري ترتيب بعض الملفات، وأهمهما ملفا االحتالل وحلفائه في المنطقة، فيتم تأجيله إلى 

مصــر والتســوية، مــع اســتمرار الحصــار الخــانق للقطــاع، وتوجيــه ضــربات عســكرية ال تقــود إلســقاط التهدئــة 
 تمامًا.

 1/2/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مثلما يهدد يعالون براألكمصري لقطاع غزة وقد ال تكون الخاسر  إسرائيلياجتياحين  فكيحماس بين  .21

 "رأي اليوم"
وباتـت بـين فكـي كماشـة علـى درجـة كبيـرة  األيـامصـعبا هـذه  ""حمـاس" مأزقـا اإلسالميةتواجه حركة المقاومة 

 والثاني مصري. إسرائيلي األولمن الخطورة، 
 إلطـالق أراضـيهالن تتهاون مع تعـرض  إسرائيلموشيه يعالون حذر الجمعة من "ان  اإلسرائيليوزير الدفاع 

حكومــة حمــاس مســؤولة عــن  أنعنــه قولــه " اإلســرائيلية اإلذاعــة، ونقلــت "القــذائف الصــاروخية مــن قطــاع غــزة
 ."وستدفع ثمنا باهظا في حال لم تفلح في لجم المجموعات التي تطلق الصواريخ األمنية األوضاع

سـقاطو باجتيـاح قطـاع غـزة  اإلعـالم أجهـزةفي الجهة المصـرية تتزايـد المطالبـات فـي  حكـم حركـة حمـاس فـي  ا 
السابق فـي  األمنحين استقبل المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري السيد محمد دحالن مسؤول 

 البديل لكم موجود وجاهز. أنوكأنه يقول لحركة حماس  أيامالقطاع على رأس وفد كبير قبل عشرة 
تواجـه  أوبـالقوة،  أوالصـواريخ بالدبلوماسـية  قإطـالتمنـع  أن األولمـر:  أحالهمـاخيـارين  إمـاحكومة حماس 

 مع السلطات المصرية الحالية. إسرائيلحربا تتواطأ فيها 
للقطــاع قبــل عـام كانــت "حمــاس" تعتمــد علــى حليفهـا الــرئيس محمــد مرســي وحركــة  اإلســرائيلياالجتيــاح  أثنـاء

بالعصــا  إلســرائيلالتلــويح  أونــار،  إطــالقالتــي كانــت تحكــم مصــر فــي حينهــا ســواء برعايــة وقــف  اإلخــوان
 ومصر معا. إسرائيلالغليظة، لكنها اآلن تجد نفسها في مواجهة 

الذي يهدد الجنرال يعالون على القطاع قد يكون ثمنه باهظا لحماس، ولكنه سيكون كـذلك  اإلسرائيليالهجوم 
لـــك صـــواريخ الصـــمت، فحمـــاس تم أو، وفضـــيحة كبـــرى للمشـــير السيســـي اذا تواطـــأ بالتـــدخل أيضـــا إلســـرائيل

 أصــــابتالتــــي  اإلســــالميمثــــل الجهــــاد  األخــــرى، وكــــذلك فصــــائل المقاومــــة أبيــــبتــــل  إلــــىمتطــــورة ستصــــل 
 في غالف القدس المحتلة. إسرائيليةصواريخها مستعمرات 
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، واسـتعدت لهـا، اإلسـرائيليةتعودت على مواجهـة االعتـداءات واالجتياحـات  األخرىحماس وفصائل المقاومة 
، كمـا أهـدافهاوتصيب  أبيبلم تتعود على صواريخ تضرب تل  إسرائيلن ان تخسره، لكن وليس لديها ما يمك

، فــي وقــت يســتعد فيــه النتخابــات الرئاســة ســيكون مــن إســرائيليعــدوان  إيالجنــرال السيســي لــو تواطــأ مــع  أن
 .أيضاابرز الخاسرين 

 1/2/2112، رأي اليوم، لندن
 

 يل "النقمة إلى نعمة""حرب السايبر" تشغل إسرائيل: البحث في تحو  .22
 حلمي موسى
احتلـــت "حـــرب الســـايبر" مـــؤخرًا مكانـــة مركزيـــة فـــي دائـــرة المخـــاطر االســـتراتيجية، التـــي تواجههـــا إســـرائيل فـــي 
السنوات المقبلة. واضطر رئيس الحكومة اإلسرائيلية ورئيس أركان الجيش وقائد شعبة االستخبارات العسكرية 

أجل أمن إسرائيل عمومًا أو مـن أجـل أمـن السـايبر خصوصـًا. وأعلنـت للتطرق إليها في مؤتمرات عقدت من 
قيادة الجيش اإلسرائيلي أنها تفكر في إنشاء قيادة جبهة سايبر بالتوازي مع قيادات الجبهات الحدودية الثالث 

 وقيادة الجبهة الداخلية.
عقــد فــي تــل أبيــب بإنشــاء " الــدولي األول، الــذي 2014وقــد طالــب بنيــامين نتنيــاهو فــي مــؤتمر "ســايبر تيــك 

"منظمة أمم متحدة للسايبر" لتحويل االنترنت من "نقمة إلى نعمة" بسبب حاجة الجميع إليه. وكانت هذه هي 
المرة الثانية التي يتطرق فيها خالل أسبوع للسايبر بعد خطابه أمام منتدى دافوس االقتصادي، حيث أكـد أن 

". واعتبر نتنياهو أن هذا المجال يمنح إسرائيل الفرصة للتحول "الحديث عن السايبر هو الحديث عن إسرائيل
إلى قوة عظمى عالمية بعدما أنشأت هيئـة خاصـة للسـايبر وقلصـت القيـود وراهنـت علـى تطـور هـذا الميـدان. 
وقال إن ذلك أنتج مئات الشركات في مجال السـايبر لـم تكـن قائمـة قبـل سـنوات وتطـورت بتعـاون مـع جهـات 

وضح أن إسرائيل تطور حاليًا مجال سياحة جديدًا وهو "سياحة السايبر"، حيـث ترسـل إسـرائيل دولية أكبر. وأ
بعضًا مـن أفضـل خبرائهـا فـي هـذا المجـال إلـى الـدول الناميـة، كمـا تقـوم بإنشـاء مـدارس وكليـات فـي إسـرائيل 

 لمصلحتهم.
مــؤتمر الســنوي لـــ"مركز دراســات وبـرغم إشــارة قائــد شــعبة االســتخبارات العســكرية الجنــرال أفيـف كوخــافي فــي ال

لى أن " درجـة أعـداء فعليـين" صـارت تحـيط بهـا،  590األمن القومي" إلى تزايد المخاطر المحيطة بإسرائيل وا 
فإن حرب السايبر باتت، في نظره، أهم من اكتشاف البارود. وكشف النقاب عن أنه "في العام األخير نفـذت 

األمنية ومئات الهجمات على جهـات تابعـة للدولـة وُيفرحنـا أن عشرات الهجمات على هيئات داخل المؤسسة 
معظمها لـم يـنجح". وأوضـح أن "مجـال السـايبر فـي بداياتـه، وأننـا لـم نسـتنفد األبحـاث واسـتخداماته. والسـايبر 
ســيتبدى، بحســب رأيــي المتواضــع، بعــد وقــت لــيس طــوياًل أنــه أهــم مــن اكتشــاف البــارود ومــن اكتشــاف البعــد 

رة علــى اســتخدامه غيــر محــدودة تقريبــًا. وهــذا لـيس كالمــًا مجازيــًا. فــي الماضــي كنــا نحتــاج إلــى الجـوي. فالقــد
 شخصًا، واليوم نفعل ذلك بأربعة أشخاص فقط". 40معلومات استخبارية تتطلب 

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

فضــاء الســايبر هــو "فضــاء عمــل ينبغــي اســتنفاده، وأنــا أعتقــد أن دولــة إســرائيل يمكنهــا ويجــب أن تفعــل أكثــر 
مـى، ويمكنهـا أن بكثير ممـا تفعـل حتـى اآلن". وشـّدد علـى وجـوب أن تكـون إسـرائيل "فـي مسـتوى القـوى العظ

تكون كذلك". وأضاف أن األمر يتعّلق بالقوة البشرية التي تدير المهمات المختلفـة فـي ميـدان السـايبر، و"كـل 
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مــا يبقــى فعلــه هــو تــوفير مــا يكفــي مــن المــوارد القوميــة". واعتبــر أن هــذا أمــر "أساســي ومهــم"، معتبــرًا أنــه "ال 
 يمكن االنتظار في هذه المسألة".

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

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

 قبل عامين لتنسيق "العمليات متعددة األذرع في العمق االستراتيجي".
ــــى أن مجــــال الســــايبر يــــزداد أهميــــة، وأن عــــدد المنشــــغلين فيــــه فــــي شــــعبتي اال ســــتخبارات وأشــــار كــــوهين إل

والتكنولوجيـــــا يـــــزداد بشـــــكل كبيـــــر. وقـــــد تأسســـــت حتـــــى اآلن فـــــي داخـــــل الجـــــيش دائـــــرة الســـــايبر فـــــي شـــــعبة 
االستخبارات، وبهدف جمع المعلومات االستخبارية وتحديد أهداف الهجوم، ودائرة "حماية السـايبر" فـي شـعبة 

 التكنولوجيا، لتشخيص ومواجهة هجمات السايبر ضد أجهزة عسكرية.
وهين اقتراحه إنشاء قيادة جبهة سايبر بمسـتوى األخطـار التـي تواجـه إسـرائيل فـي هـذا المجـال، مـذكرًا وبرر ك

بما سبق لرئيس األركان بني غانتس أن أعلنه في تشرين األول الماضي بأن الحرب المقبلة قد تبدأ بصاروخ 
العسـكرية. وشـدد كـوهين علـى يستهدف هيئة األركان أو بهجوم سايبر واسـع علـى أجهـزة الحواسـيب المدنيـة و 

أنه "في مجال السايبر تدور اليوم حرب حتى بين دول ال توجد في حالة حرب مع بعضـها. وهـذا واقـع مقلـق 
 يلزم إسرائيل بالعمل بسرعة".

وهــذا الضــابط اإلســرائيلي الكبيــر قلــق جــدًا مــن هجــوم ســايبر مســتقبلي ولــذلك ثمــة حاجــة لقيــادة جبهــة ســايبر 
ة في كل الميادين العسكرية والمدنية، وتدير حالة الطوارئ في هذا المجـال التـي قـد تعلـن تحمي منشآت الدول

حــال الهجــوم الواســع. وشــدد علــى أن قيــادة جبهــة الســايبر ســيكون مــن واجباتهــا الــدفاع والهجــوم والضــربات 
مـا باالسـتناد إلـى مـا هـو  قـائم فـي شـعبتي الوقائية كأي قيادة جبهة أخرى على أن تتشكل إما بشكل مسـتقل وا 

االســتخبارات والتكنولوجيــا. وحــذر مــن أن تتعــرض إســرائيل لمفاجــأة فــي هــذا الميــدان، كمــا حــدث مــع دول لــم 
 تكن مستعدة لمثل ذلك.

  1/2/2112، السفير، بيروت
 

 )سيسي( سيفيتامين سي  .23
 سمدار بيري

ن الطنطـاوي، ورقـة وضع علـى طاولـة مـن كـان آنـذاك وزيـر الـدفاع المصـري المشـير حسـي 2010في نيسان 
تقدير مذعورة سرية باللون االحمر. وكانت الوثيقة قصيرة وذات غاية. وكان الموقع عليها قائـد االسـتخبارات 

، حـذر الجنـرال عبـد "بعد ثالثة عشر شهرا ستنشب انتفاضة شعبية تنتشر في جميـع انحـاء الدولـة"العسكرية. 
لشـــوارع والميـــادين ويرفضـــون الهـــدوء. وســـتكون الهبـــة ســـيغرق عشـــرات آالف المتظـــاهرين ا"الفتـــاح السيســـي. 

 ."الشعبية قصيرة تفضي الى تغيير النظام في مصر
في تلك االيام وكانت اواخر ايام حكم الرئيس مبارك، كان يستطيع شخص جريء جـرأة غيـر عاديـة أن يبـيح 

المهنية. واستدعى الطنطاوي لنفسه أن يخاطر بكتابة انذار استخباري سافر بهذا القدر دون أن يقامر بحياته 
. "كــان هــذا هــو الســيناريو فمــا الــذي توصــي بفعلــها إذا"السيســي علــى عجــل وطلــب جوابــا علــى الفــور قــائال: 

يجب على الجيش أن يقف مع الشعب وأال يتدخل في الهّبة الشعبية. ال يجوز للجنود "فأجاب الجنرال قائال: 
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تنبـؤا دقيقـا  باألحـداث. تنبـأ السيسـي فـي الحقيقـة "ى المـواطنينعلى أية حال مـن االحـوال أن يطلقـوا النـار علـ
التاريخ ألن الربيع العربي أغـرق ميـادين مصـر قبـل ذلـك بثالثـة عشـر اسـبوعا، قبـل ثـالث سـنوات  أخطألكنه 

 بالضبط.
 إن رئـيس االسـتخبارات العسـكرية "المصـري اليـوم"يقول ياسر عبد الرازق محرر الصحيفة الليبراليـة المصـرية 

وضــع عالمــة علــى يــوم المــيالد الثالــث والثمــانين لمبــارك فــي أول اســبوع مــن شــهر أيــار باعتبــاره ســاعة بــدء 
الحـدث. فقــد قـدر السيســي أن يعلـن الــرئيس آنـذاك اســتقالته، وأن يعلـن فــي الفرصـة نفســها ايضـا نقــل الســلطة 

س وطـرد الـرئيس ابـن علـي اللـذين بيد أن الجنرال لم يأخذ في حسـابه الربيـع العربـي فـي تـون"الى ابنه جمال. 
عجـال االحــداث فــي مصــر، ولــم يقـدر تقــديرا صــحيحا ايضــا مقــادير خيبـة األمــل والغضــب فــي شــوارع القــاهرة 
علــى إثــر تزويــر نتــائج انتخابــات مجلــس الشــعب. فقــد نحــت الســلطة وطمســت بقســوة علــى االصــوات التــي 

ع الخائبة األمل بسبب قبضة السلطة الحديدية . وخرجت الجمو "االخوان المسلمين"حصل عليها ممثلو حركة 
 والفساد في القيادة العليا واالزمة االقتصادية لتهيج في الشوارع الى أن خلعت الرئيس.

إن السيسي الذي كان حتى ذلك الحين شخصا مجهوال تماما خارج دوائر االمن واالستخبارات، ُرفع الى رتبة 
علـى الـذي تـولى الطنطـاوي قيادتـه. وكانـت المهمـة التـي ألقيـت عضو ضئيل الشأن في المجلس العسكري اال

وأن يبحــث ويكشــف عــن  "االخــوان المســلمين"عليــه متحديــة بصــورة خاصــة وهــي أن يجــري الحــوار مــع قــادة 
 خططهم السرية. 

وقاد هذا الحوار السيسي الى محمد مرسي الذي كان آنذاك مفرجا عنـه جديـدا مـن السـجن ونشـيطا قـديما فـي 
وكشـف علـى مسـامعه عـن التربيـة االسـالمية التـي تلقاهـا  "واحـد مـنهم"الخوان. وترك لديه انطباع انـه حركة ا

 في عائلته، وحدثه عن زوجته المحجبة وعن صالة الفجر التي يحرص على اقامتها في مسجد الحي.
عسـكري قـائال إن وبعد سنة حينما بدأ التنافس في الرئاسة كان السيسي آنذاك هو الذي عاد يحـذر المجلـس ال

. "ليس عندي شك في أن مرسي سيفوز في االنتخابـات"الشارع ال يريد بقايا سلطة مبارك. وقال في اصرار: 
ولم يتأثر الطنطاوي وحده بالقدرات على التنبؤ بل وضع قادة االخوان المسلمين وفي مقدمتهم الـرئيس الفـائز 

ح وزيـر الـدفاع ورئـيس االركـان فـي خـزي، حظـي عيونهم على الجنرال. وحظي السيسي بعـد لحظـة مـن تسـري
بشــعبية كبيــرة وبسلســلة ألقــاب: الفريــق أول، ووزيــر الــدفاع ورئــيس المجلــس العســكري االعلــى ونائــب رئــيس 

 الوزراء.
 

 تعلم درسا رئاسيا
. إن صــوته "المنقــذ القــومي"وأخــذ الجمهــور ايضــا يطلــع رويــدا رويــدا علــى الــنجم الصــاعد الــذي حظــي بلقــب 

ي الحقيقة لكن خطبه صائبة تصيب نقاط ضعف الجموع. فأصبحت مصر قـد غرقـت دفعـة واحـدة ضعيف ف
منـذ "وبدأ ماليين يتحدثون عن الجنرال القوي الحضور ذي النظارتين الشمسيتين القاتمتين.  "السيسيمانيا"في 

ن السـيئي الحـال كان خلع مبارك لم تنقطع المظـاهرات فـي ميـدان التحريـر. واشـتاق عشـرات ماليـين المـواطني
كلمــا فشــل االخــوان فــي ". ُيبــين عــالم االجتمــاع المصــري الــدكتور فريــد عطيــة. "الــى شخصــية األب لتقــودهم

اشـارات ثخينـة أنهـم يخططـون لتحويـل مصـر الـى دولـة شـريعة اسـالمية، وكلمـا لـم ينجحـوا فـي  وأطلقواالحكم 
والزيـادات علـى مؤيـديهم، زادت شـعبية قائــد  االتيـان بحلـول اقتصـادية وكـانوا مشـغولين فقـط بتوزيــع المناصـب

 ."الجيش
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 أعلـنتعلم السيسي درسـا مهمـا مـن تجربـة اسـالفه المـرة وأخـرج الخطـط المطويـة. فبعـد اجـازة الدسـتور الجديـد 
عــن انتخابــات للرئاســة ســتأتي قبــل انتخابــات مجلــس الشــعب. وهــذا هــو االختــراع لضــمان ســيطرة كاملــة علــى 

في حين حل صديقه وثقته رئيس االركان صبحي صدقي محله في اجهزة االمـن.  مؤسسات السلطة المدنية،
وترمي هذه االجراءات الى أن ُيضمن سلفا عدم تكرار ما حدث من قبل وأال يجد الرئيس المنتخـب نفسـه مـرة 

السيسـي ذكــي "، ُيبـين مثقـف مصــري. "ال يضــللكم صـوته اللــين"اخـرى فـي الســجن مثـل مبــارك ومرسـي قبلـه. 
داهية ومرتب ومنظم جدا. ومن تابع سلوكه في السنوات الثالث االخيرة تبين له أنه كان قـد حـدد هدفـه جدا و 

منذ زمن، فعنده خريطة طريق ترمي الى أن تقـوده الـى رأس هـرم السـلطة، وكـل مـن يحـاول أن يعوقـه سـيريه 
 ."مغبة ذلك

وا مـن اعلـى المناصـب الـى السـجون الـذين طرحـ "االخـوان المسـلمين"هكذا عالج مرسي ومئـات اعضـاء قيـادة 
التي ُقطـع بثهـا فـي مصـر، وحوكمـوا علـى التحـريض  "الجزيرة"مباشرة. وكذلك ايضا العشرون عامال في قناة 

الــذي  أروغــانقطــر وبــرئيس وزراء تركيــا  بإمــارةوالمــس بــأمن الدولــة، وكــذلك ايضــا فــي االزمــة فــي العالقــات 
مصــري بـــل مـــع حليفتـــه القديمــة الواليـــات المتحـــدة. ففـــي يحــاول أن يخلـــص حمـــاس فــي غـــزة مـــن الحصـــار ال

االمريكــي بعــد أن اســتدعى الــى القــاهرة علــى عجــل  لإلعــالمالمقابلــة الصــحفية الوحيــدة التــي بــذلها السيســي 
الواليات "، لم يحجم عن جلد الرئيس اوباما قائال: "واشنطن بوست"المراسلة الكبيرة اللي فايموت من صحيفة 

ستراتيجية، ولم تكن قط بعيدة عما يحدث عندنا. قلت لمحادثيي االمريكيين إن عندنا مشـكلة المتحدة شريكة ا
ونحــن محتــاجون الــى نصــيحتهم ودعمهــم لكــن اوبامــا أدار ظهــره ولــم يهــاتفني حتــى مــرة واحــدة ولــن ننســى لــه 

 ."ذلك
الفحـص عـن "سـوغ منذ ايام السيسي االولى في المجلس العسكري االعلى بقيت وصمة سـوداء حينمـا خـرج لي

شــابة تظــاهرن فــي التحريــر وُحملــن بــالقوة الــى مركــز  15الــذي أجــراه جنــود وطبيــب عســكري علــى  "العذريــة
اعتقـــال وُجـــردن مـــن مالبســـهن. وقـــد قعـــدت احـــداهن وهـــي ســـميرة ابـــراهيم أمـــام عدســـة فيـــديو وســـجلت شـــهادة 

ت فـي تنهـد وأصـرت علـى تقـديم ، قالـ"دخلـت عـذراء وخرجـت امـرأة"محرجة على ما وقع فـي مركـز االعتقـال. 
اضــطررنا الــى التحقــق مــن أن هــؤالء الفتيــات الالتــي "شــكوى فــي الشــرطة والمحــاكم. وقــال السيســي مصــادقا: 

شــكاوى االغتصــاب كــي ال  أنفســناقضــين ايامــا وليــالي فــي التحريــر هــن عــذراوات حقــا. وأردنــا أن نــدافع عــن 
م االمريكيـة التـي ســارعت الـى نشـر تقــارير شـاملة عنــه . ولـم تــنس وسـائل االعــال"يحـاولوا اتهـام جنــود الجـيش

 هذا االسبوع تظهر سيرته الذاتية، لم تنس له هذه القضية ايضا.
أدارها مبعوثـون اسـرائيليون فـي  "السيسي ألجلجماعة ضغط "يتحدث دبلوماسي اسرائيلي رفيع المستوى عن 

. وحـاول االسـرائيليون أن يبينـوا أن "صـر وحـدهاالسيسي جيد ال لم"أن  لألمريكيينواشنطن وعن الجهد لُيبين 
ـــ " ــا أميــون واالســالم المتطــرف  60الديمقراطيــة باســلوب امريكــي ال تــنجح فــي دولــة نصــف مواطنيهــا ال مليون

 ."الخطر يتخذهم وسيلة
ومستشــاروه لــم يكفــوا عــن تــوبيخ الفريــق لعزلــه مرســي، ومطــاردة  فأوبامــاولــم تســاعد حملــة الدعايــة االســرائيلية 

الخـــوان المســـلمين وتصـــفية الحســـابات القاســـية. ولـــم تهـــدد واشـــنطن فقـــط بمعاقبـــة السيســـي وجماعتـــه علـــى ا
االنقــالب العســكري بــل نفــذت االنــذارات فقطعــت وعلقــت المســاعدة العســكرية، وقفــزت الــى الفــراغ الــذي نشــأ 

ف مستشــار االمــن الســعودية وامــارات الخلــيج التــي أعلنــت فــورا مضــاعفة مبــالغ المســاعدة لمصــر. وقــد اعتــر 
يبدو أننـا "القومي السابق ستيفن هادلي هذا االسبوع في المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات االستراتيجية بقوله: 

 ."اخطأنا بشأن مصر والسيسي
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فـي حـي الجماليـة المكـتظ الـذي تظهـر أزقتـه المغبـرة  1634ولد عبد الفتاح حسين السيسي في تشرين الثـاني 
ا الفائز بجائزة نوبل لألدب نجيب محفوظ. ويملك أبوه حسـين حانوتـا للتحـف التذكاريـة في روايات ثالث كتبه

فــي ســوق خــان الخليلــي وخزانــة مملــوءة بكتــب التــاريخ، ولــه أختــان واربعــة اخــوة طبيــب وقــاض ورجــل اعمــال 
وضــابط فــي الجــيش المصــري ســار فــي طريــق أخيــه. وجمــيعهم يبتعــدون عــن مقــابالت صــحفية مــع وســائل 

 م بأمر من األخ البكر.االعال
حظي السيسي في أقل من سنتين باختصار مدة تـاريخي فـي طريقـه الـى قصـر الرئاسـة، فقـد عـين أوال رئيسـا 
لهيئة االركان، وحصل في هذا االسبوع على رتبة مشـير مـن رئـيس مصـر المؤقـت القاضـي عـدلي منصـور، 

علـى إثـر االحـداث العنيفـة التـي "الترشـح: وصدر مع نهاية الجمـع االحتفـالي اعـالن مـن الجـيش ايضـا وأثيـر 
الشــعب القويــة، لــن نســتطيع إال أن نوصــي بترشــيح المشــير السيســي لرئاســة  إلرادةتصــيب مصــر واســتجابة 

نيويــورك تــايمز  فــي ويكيبيــديا فاســتل قائمــة الميــداليات ". وبحــث تــوم فريــدمان، المحلــل فــي صــحيفة "مصــر
المقبـل فـي وقـت يـزعم فيـه خصـومه أنـه لـم يشـارك قـط فـي حـروب واألوسمة على المالبس العسكرية للرئيس 

لــو أن السيســي خصــص األوســمة لمحــاربين للقضــاء علــى الجهــل عنــد النســـاء، "ولــم يجــر معــارك ميدانيــة. 
ألصــبحت مــن "، يــزعم فريــدمان، "وانشــاء مــدارس للعلــوم والتكنولوجيــا ولبنــاء جهــاز سياســي حقيقــي فــي مصــر

 ."ُمقدريه
في وقت قريـب مـن زيـارة الـرئيس السـادات التاريخيـة للقـدس. وبعـد أن درس  1655يش في تجند السيسي للج

في المعهد العسكري المصـري وتقـدم فـي المناصـب الميدانيـة فـي سـالح المشـاة والمدفعيـة أرسـل لتلقـي دورات 
لجـيش، وفـي عسكرية فخمة في الواليات المتحدة وبريطانيا. وهو متزوج وأب لثالثة ابناء وبنت يخدمون في ا

الشهر الماضي، في ظل االشاعات عن خطته للترشح للرئاسة، تم في النادي الفخم لسالح الجو فـي القـاهرة 
حفــل زفــاف البنــت آيــات. وحضــر هنــاك كــل األعيــان فــي اجهــزة االمــن فــي حــين تلقــت وســائل االعــالم أمــرا 

ختلقــة لعروســين العــروس منقبــة المســلمين صــورا م لإلخــوانواضــحا باالبتعــاد. ونشــرت وســائل اعــالم مؤيــدة 
 ."عرس القرن"وأصرت على اعالن أن هذا هو 

إن معاملتــه لوســائل االعــالم مركبــة فهــو مــن جهــة يعــد بالديمقراطيــة وحريــة التعبيــر الكاملــة، وهــو مــن جهــة 
اخرى يطلب مالءمته وادارة الحملة من اجله. وال يمكن من جهة ثالثـة أن نجـد فـي الصـحف المصـرية تعبيـرا 

يقيا شجاعا عـن معسـكر ال يتفـق مـع السـلطة. بـل إن نجـم البرنـامج السـاخر السياسـي ذي نسـبة المشـاهدة حق
العالية باسم يوسف اختفى فجأة عن الشاشة بعد أن هاجم مرسي والسيسي، ويصر ويزعم أنه هـو الـذي أزال 

 ، لكن قليلين يصدقونه."السيسي ال يتعرض لي ألبتة"نفسه وُيقسم أن 
 

 مريكييناألإرضاء 
يشــتغل اصــحاب الطابعـــات المشــحوذة بالطريقـــة التــي ســـتدار بهــا المنافســـة الــى القصـــر ويحــاول الجميـــع أن 

، بيد أن السيسـي الـى حـين كتابـة هـذه السـطور لـم يخلـع مالبسـه العسـكرية "متى سيعلن آخر االمرا"يحزروا 
 .ولم يعلن بصوته وبصورة رسمية قاطعة على االقل أنه ينافس في الرئاسة

الترشـح للرئاسـة بعـد ابعـاد  أعلنـوا: ألن كـل مـن "مشـكلة تقنيـة صـغيرة"والى أن يحـدث ذلـك بقيـت علـى حالهـا 
االخوان المسلمين تقريبا، اصبحوا يهربون اآلن من المنافسة. إن عمرو موسى وزير الخارجيـة واالمـين العـام 

لفــيلم قبــل ســنتين وفشــل. وخســر احمــد للجامعــة العربيــة ســابقا يعــرف كيــف يقــرأ الخريطــة. وقــد كــان فــي هــذا ا
شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك الرئاسة لصالح مرسـي وهـرب الـى دبـي. وهـو يـدرك ايضـا أنـه ال أمـل لـه فـي 
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منافسة السيسي ومثله ايضا سليم العوا االسالمي والجنرال مراد موافي رئيس المخابرات المصرية الـذي ابعـده 
 االسالميون.

مظهــر الــديمقراطي علــى االقــل وكــي ال تغضــب االدارة فــي واشــنطن، يحتــاج الــى يحتــاج السيســي مــن اجــل ال
 منافسين ينافسونه.

يبــدو االمــر الـــى اآلن عبثيــا، وتســارع االســـماء التــي تطلــق فـــي الجــو الــى االنكـــار أو الــى اعــالن أن االمـــر 
ء افيــف كوخــافي يفحــص عنــه الــى اآلن. ويتــابعون فــي اســرائيل باهتمــام التطــورات فــي مصــر. فقــد رتــب اللــوا

حينمــا حصــر عنايتــه فــي االغــالق  "االتجاهــات االيجابيــة"رئــيس أمــان مصــر فــي هــذا االســبوع فــي معســكر 
 تهريب السالح ومحاربة االرهاب العنيدة في سيناء. وألنفاقالكامل تقريبا لمحور فيالدلفيا 

ـــار  ـــم يكـــن موجـــودا فـــي فتـــرة مب ـــا اســـتراتيجيا وثيقـــا ل ـــراء محليـــون تعاون ـــة مرســـي. ويؤكـــد خب ك وفـــي ســـنة والي
فـــالمبعوثون يهبطـــون ســـرا فـــي القـــاهرة ويحملـــون مـــن الطـــائرة مباشـــرة الـــى مقـــر االســـتخبارات لتأديـــة التقـــارير 
واالطالع علـى آخـر االحـداث ولتقـدير الوضـع. والسيسـي غيـر غريـب عـنهم كمـا يشـار اشـارة خفيـة فقـد تعلـم 

الــى االصــغاء فـــي صــبر والـــى  "الجنـــرال"ل علــى ميــل ، وهــذا دليـــ"الجنـــرال الصــامت"االســرائيليون أن يســموه 
 الهضم والى بت االمر.

لكنــه فــي الصــعيد الرســمي مــا زال يتكــتم علــى العالقــات النــه ال يوجــد ســفير مصــري فــي تــل ابيــب منــذ ثــالث 
 ، يبين محلل كبير. "بسبب الرأي العام المعادي السرائيل"سنوات 

مـــن القـــدس مبنـــى مكاتـــب فـــي القـــاهرة وال يبـــدو أن الوضـــع لـــيس لفريـــق الدبلوماســـيين الضـــئيل الـــذي أرســـل 
منــذ أصــبح "، ينبــه صــحفي قــديم مــن القــاهرة. "تغييــر محــدد جــدا إلــىانتبهــوا "سيتحســن فــي المســتقبل القريــب. 

لمصــر أعــداء جــدد فــي العــالم االســالمي  أصــبحالسيســي اقــوى رجــل فــي مصــر لــم يعــودوا يشــتغلون بكــم، فقــد 
 ."األمريكية اإلدارةعلى  ساألساخاصة ويوجه السم في 
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 أهالي مخيم اليرموك ينتظرون حصولهم على المساعدات

31/1/2112، فيس بو على موقع ال صفاالصفحة الرسمية لوكالة   


