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خطممة كيممري تتضمممن قيممام دولممة فلسممطينية عاصمممتها شممعفاط وتعممويض الالجئممين واسممتيعابهم : "11"عربممي 1
 حيث هم

لى اإلعالن عن تحفظت ع-" اإللكترونية 24قالت مصادر برلمانية أردنية تحدثت لصحيفة "عربي: عمان
إن ما عرف بـ "خطة )جون( كيري" وزير الخارجية األمريكي الخاصة بالتسوية السياسية للقضية  -نفسها

علن رسميا، تحظى بدعم رسمي أردني وفلسطيني، ولو بشكل سري في المرحلة الحالية، تلم و الفلسطينية، 
فلسطينية، ويحل مشاكل األردن حيث يرى هؤالء إن القبول بهذه الخطة ينقذ ما بقي من األرض ال

االقتصادية، حتى ولو لم تحقق كل ما يصبو إليه الشعبان األردني والفلسطيني، وبرأهم فإنها تنهي المخاوف 
التي يتحدث عنها األردنيون بشأن مقولة الوطن البديل ولو بشكل جزئي، حيث تصبح افتراضات إن "األردن 

 لة الفلسطينية" على جزء من األرض العربية المحتلة.هو فلسطين" من الماضي، بعد قيام "الدو 
كيري تقوم على النقاط التالية  إن خطة" يمكن القول 24ووفق المعلومات التي وصلت إلى صحيفة "عربي

 حتى اآلن. 
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 الالجئون:

تتضمن الخطة إغالق ملف حق العودة التاريخي بشكل كامل، دون اإلعالن عن ذلك صراحة، بل ستتم 
ذا الحق بشكل ملتبس، وجزئي، حيث تتضمن الخطة إعادة جزء من الالجئين إلى األراضي التي ممارسة ه

بذريعة "لم شمل األسر" الفلسطينية التي شتتها  4413قامت عليها إسرائيل إثر النكبة الفلسطينية عام 
هو إجراء الحروب المتتالية، ويتحدث البعض عن عودة بضعة آالف من الالجئين إلى مناطق سكناهم، و 

 "رمزي" كي ُيقال إن الخطة تضمنت تطبيق حق العودة على نحو أو آخر.
 

 أما فيما يتعلق ببقية الالجئين والنازحين، فسيتم التعامل معهم على النحو التالي:
/ سيتم استيعابهم حيث هم، خاصة أولئك الذين يحملون الجنسية األردنية، وسيتم تعويضهم الجئو األردن

عد حصر أمالكهم التي وضع االحتالل يده عليها، وهنا تناقش عدة احتماالت، حيث تقول بشكل شخصي، ب
المصادر إن األردن سُيعوض كدولة لقاء استيعاب هؤالء بمبالغ تزيد عن الخمسين مليار دوالر، شريطة 

ردية ليصار سداد مديونيته التي تقل قليال عن الثالثين مليار دوالر، وقد طلب األردن أخذ التعويضات الف
إلى توزيعها عن طريقه لمن يستحقها، إال ان طلبه رفض، وتم اإلصرار على أن تتولى األمم المتحدة 

 ووكاالتها التعامل مباشرة مع أصحاب هذه الحقوق وبشكل شخصي.
سيتم استيعابهم وفق طريقتين: األولى هجرة من يشاء منهم إلى دول مثل كندا واستراليا،  الجئو لبنان/

 البحر األحمر. شاطئالدول األوروبية، والثانية: بناء مدينة فلسطينية خاصة بهم على  وبعض
سيتم استيعابهم حيث هم، مع ترتيبات خاصة تتعلق بإقفال ملف األزمة السورية، وربما يتم  الجئو سوريا/

 استيعاب جزء منهم في أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة.
 

 يهودية الدولة:
ي وفق المصادر، بان يعترف الفلسطينّيون بإسرائيل كدولة "أمر واقع"، وفق التعبير الذي تقضي خطة كير 

ل إليه كيري، كمخرج يرضي الجميع. وهو يعني إلسرائيل اعترافًا بيهوديتها، وأّما بالنسبة إلى  توصَّ
منه، أن ال تتم عملية نقل الفلسطينيين فيعني منح إسرائيل اعترافًا بإنهاء النزاع معها، وهنا يتردد كالم كثير، 

وال من أراضي الضفة الغربية، حيث  4413سكان، ال من األراضي التي قامت عليها إسرائيل في العام 
يستوطن اآلالف من اليهود في تجمعات استيطانية كبرى، سيتم ضمها إلى إسرائيل، ضمن معادلة: إسرائيل 

ملون جنسيتها، وفلسطين وطن قومي للفلسطينيين، مع وطن قومي لليهود، مع القبول بالفلسطينيين الذين يح
بقاء بعض المستوطنات اليهودية، حيث يمكنهم حمل الجنسية الفلسطينية، مع "حقهم" بحمل الجنسية 
اإلسرائيلية، ويستذكر بعض الفلسطينيين هنا كنبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في مجال الحديث عن 

مة التحرير الفلسطينية حين اعترفت بإسرائيل في إطار االعتراف المتبادل العام االعتراف، ما قامت به منظ
حيث يقول في تصريحات صحفية، أنه ال داعي لالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، كما يلفت النظر  4448

ميع إلى ضرورة إلى أنه مع إنهاء االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية فال بد من إطالق سراح ج
 األسرى من السجون اإلسرائيلية.

 
 القدس:
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تقضي خطة كيري بإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس وفي شعفاط تحديدا، مع إبقاء المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية إما في عهدة األردن، أو تحت إشراف دولي، بالنظر إلى أن شعفاط تتصل جغرافيًا مع 

 نية الراهن.السلطة الفلسطي هللا، مقررام 
 

 الحدود:
ملف الحدود كما تقول التسريبات بقي مفتوحا إلى حد ما، حيث تطالب إسرائيل بسيطرة كاملة ولكن غير 
مرئية على المعابر الحدودية، وبالتنسيق الكامل بين فلسطين واألردن وتحت إشراف دولي، أما فيما يختص 

سنوات، بعد أن كانت تطالب بعشرين سنة، فيما  40بغور األردن، فتطالب إسرائيل بسيطرة كاملة لمدة 
يوافق الفلسطينيون على بقاء الغور تحت سيطرة االحتالل لمدة خمس سنوات، وترفض إسرائيل أي وجود 

 لقوات دولية فيه.
 

 األراضي:
يجري الحديث في خطة كيري عن تبادل أراض بشكل محدود وترتيبات لضمان تواصل آمن بين الضفة 

قامة مشاريع دولية الستثمار الغاز الفلسطيني في أكثر من مكان، سواء في البحر أو الغربية وقطا ع غزة، وا 
في اليابسة، واالتفاق على ترتيبات تضمن حل مشكلة المياه في غزة وبعض مناطق الضفة الغربية، كما هو 

 الحال بالنسبة لألردن.
ة" بين حركتْي فتح وحماس، مرتبط على وترى المصادر إن "حمى" التحركات التي شهدها ملف "المصالح

 نحو أو آخر بتسارع الخطوات نحو إنجاز خطة كيري، لضمان الحفاظ على مصالح األطراف كافة.
 11/1/1314، "11موقع "عربي 

 
 يتهم "إسرائيل" بالعرقلة بعد قرارها إجراء استفتاء على أي اتفاق سالم ربهعبد  2

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، وكاالت: اتهم الرمضان  أحمد-رام هللا 
إسرائيل، بوضع عقبات أمام عملية السالم بعد المصادقة على مشروع قانون يلزم إجراء استفتاء شعبي حول 

وقال عبد ربه في تصريح صحافي ادلى به  أي اتفاق يتضمن التنازل عن أراض تخضع للسيادة اإلسرائيلية.
يعد استمرارًا للسياسة العنصرية اإلسرائيلية الهادفة إلى تعطيل عملية السالم "إن القانون المذكور  أمس

واعتبر عبد ربه، أن القانون الذي دعمته أطراف اليمين اإلسرائيلي  ."والمفاوضات الجارية برعاية أميركية
لي بنيامين نتنياهو يمد يده للمفاوضات يدل على أن رئيس الوزراء اإلسرائي"بمن فيهم حزب )الليكود( الحاكم 

 ."من ناحية، ومن ناحية أخرى يطعن العملية السياسية في مقتل
 11/2/2111المستقبل، بيروت، 

 
 أن استراتيجيتها تؤدي إلى طريق مسدود "إسرائيل": نريد من فرنسا إفهام بفرنسا السفير الفلسطيني 3

تعليقا على زيارة  "الشرق األوسط"نسا هايل الفاهوم لـقال سفير فلسطين لدى فر : أبو نجم ميشال-باريس
كل "وأن تتمسك بالموقف القائل إن  "يأمل من فرنسا أن تنقل رسالة واضحة للجانب اإلسرائيلي"ليبرمان إنه 

، ما يعني االستيطان وما يتعلق به من استثمارات أو "ما بني على أساس غير شرعي هو غير شرعي
ألن "إن بشكل مباشر أو غير مباشر؛  "فاعال"لب الفاهوم باريس بأن تلعب دورا بضائع أو مبادالت. وطا
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. ورغم دعمها للجهود األميركية التي يقودها وزير "األمن واالستقرار في المنطقة يمسان مصالحها المباشرة
الصعيدين على  "فاعل"الخارجية األميركي جون كيري، فقد دعا السفير الفلسطيني باريس إلى القيام بدور 

 الفرنسي واألوروبي.
، فقد رأى الفاهوم أن واجب باريس إفهام القادة اإلسرائيليين أن "مميزة"وبما أن عالقات فرنسا بإسرائيل 

؛ ألنها تؤدي "ليس استراتيجية مفيدة على المدى الطويل"االستمرار في سياسة المماطلة ونسف المفاوضات 
ى ليس السعي للتفاوض على مرجعيات جديدة للسالم بل إيجاد اآللية األجد"إلى طريق مسدود، وبالتالي فإن 

 ."المناسبة لتنفيذ المرجعيات المعروفة والمقبولة دوليا
 11/2/2111الشرق األوسط، لندن، 

 
 "تسمح بدخول مرضى من غزة بعد خالف على عبارة "دولة فلسطين "اسرائيل": "رويترز" 1

مريضا من قطاع غزة بعد ان رفضت  53وم الخميس بدخول سمحت اسرائيل ي: أبو السعود أمل-غزة 
 عبورهم في باديء االمر لوجود عبارة "دولة فلسطين" على الطلبات التي قدموها للعالج.

وقال مسؤول فلسطيني ان اسرائيل رضخت وسمحت بدخول الفلسطينيين المرضى دون اي تغيير في 
 غيرت لتصبح "السلطة الفلسطينية".الصيغة. لكن مسؤوال اسرائيليا قال ان العبارة ت

وقال وكيل وزارة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية ناصر السراج انه بعد تدخل المسؤولين الفلسطينيين 
 سمح االسرائيليون للمرضى الفلسطينيين بالدخول بنفس االرواق وعليها عبارة "دولة فلسطين".

الراضي المحتلة وهي الهيئة التابعة للجيش اإلسرائيلي وقال متحدث باسم منسق األنشطة الحكومية في ا
التي تصدر تصريحات الدخول ان طلبات الدخول أعيد تقديمها بعد تعديل العبارة محل الخالف الى السلطة 

 الفلسطينية.
 13/2/2111، وكالة رويترز لألنباء

 دولة قومية لليهود بدال من " يهودية إسرائيل"اليوم":  العرب" 5
الذي تتقدم فيه اإلتصاالت سرا على هامش تحضيرات مشروع جون كيري على صعيد بعض  في الوقت

القضايا مثل الحدود والقدس وحتى التعويضات ومسألة "يهودية إسرائيل" ال زال ملف الالجئين ممثال للعقدة 
لة الملك عبدهل ومن المفترض أن يتمكن الوفد األردني الرفيع الموجود في واشنطن حاليا بقيادة جال األكبر.

 الثاني تشخيص الصورة العامة بشكل أفضل.
مصدر مطلع ومعني أبلغ بان لدى األمريكيين قناعة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يوقع على 

 "يهودية إسرائيل" وأن العالم من الصعب أن يهضم هذه الفكرة.
ليهود" وهي عبارة تنسجم مع تقاليد البديل متاح وموجود حسب المصدر وهو " إسرائيل وطن قومي ل

 كيري.بريطانية قديمة ويمكن تمريرها فلسطينيا وعربيا ودوليا حسب تقديرات فريق الوزير 
 

 جئين فيمثل اإلشكال األكبرملف العودة والال
 هي-الالجئينالفكرة تبدو مستقرة حتى اللحظة على عدة مقترحات من بينها "توطين" الكتلة األردنية من 

إقتراحات عملية بتأمين تقسيم الجئي لبنان إلى قسمين األول يتاح له السفر إلى  وتقديم-بالعالمبر األك
توفير مالذ آمن له ضمن حدود الدولة الفلسطينية الجديدة وتحديدا  والتينية، والثانيالخارج ودول أوروبية 

 على بيئة مناسبة في أطراف البحر األحمر.
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بعض الالجئين من لبنان وحتى سوريا إلى شمال إسرائيل او إلى قرى يمكن أيضا عدم معارضة عودة 
المثلث التي ستنضم في عملية التبادل ألرض الدولة الفلسطينية في الوقت الذي تكفل فيه النظام السوري 

 وتركيا.عمليا بتفريغ ديمغرافي منهجي للكتلة السورية من الالجئين التي تحركت إلى لبنان وحدود األردن 
شكلة األكبر حتى األن هي عدم اإلتفاق على مقترح محدد بشأن الجئي لبنان الذين يرفضون البقاء الم

وهي نسبة على  % 02إلى  %3فيه..هؤالء في الواقع رفعوا نسبة رقمية كان قد وضعها األمريكيون من 
 أساسها جرت تقييمات لعدد من سيرغبون فعال بالعودة.

 11/2/2111العرب اليوم، عمان، 
 

 الفلسطينية تشطب خانة الديانة من بطاقة الهوية السلطة 6
السلطة الوطنية شطب خانة الديانة من بطاقة الهوية الفلسطينية بناء على قرار من  قررتمعا: -نابلس

 الرئيس محمود عباس.
من وقال وكيل وزارة الداخلية حسن علوي لـ "معا" ان الرئيس عباس أصدر قرارا يقضي بشطب خانة الديانة 

 .0212-0-11بطاقة الهوية الفلسطينية اعتبارا من تاريخ 
بتساوي كافة الفلسطينيين  1993واكد علوي ان هذا قرار فلسطيني محض ومطلب فلسطيني منذ عام 

 بالحقوق والواجبات بغض النظر عن ديانتهم.
 11/2/2111الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الشؤون الداخلية للدول العربيةبباع سياسة النأي بالنفس ات باتقيادالعباس شدد على  :القدس العربي 7

ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالل لقاء  "القدس العربي"لندن: اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
جمعه بقيادات فلسطينية شدد عليهم بعدم اإلدالء بأي تصريحات تخص الشؤون الداخلية للدول العربية 

اي جانب وانها تحافظ على سياسة النأي بالنفس فيما  تأخذلن  الفلسطينيةن القيادة وخاصة سوريا، واكد با
 يتعلق بالشؤون الداخلية للدول العربية.

 للفلسطينيينأن الرئيس الفلسطيني اكد أن ال دور  "القدس العربي"واضافت المصادر في مجمل حديثها لـ
في  الفلسطينيينيجب ان يكون على رفع المعاناة عن  فيما يخص الملفات االمنية في المنطقة، وان التركيز

مخيمات الشتات سواء في سوريا او لبنان عبر تحييدهم في الصراعات التي تشهدها الساحتين اللبنانية 
 والسورية.

 11/2/2111القدس العربي، لندن، 
 

 الحتالل واالستيطانالمفاوضات تشكل مفتاحًا آخر الستمرار ابسرائيلية منية اإل: المطالب األمسؤولون 8
قال مسؤولون وخبراء أمن فلسطينيون ان المطالب االمنية االسرائيلية في : محمد يونس –رام هللا 

 المفاوضات تشكل مفتاحًا آخر الستمرار االحتالل واالستيطان وحرمان الفلسطينيين من االستقالل.
في رام هللا مركز للبحوث  أمساقامه  "ومفاوضات الحل النهائي األمن"جاء ذلك خالل يوم دراسي بعنوان 

 والدراسات االستراتيجية.
وقال العميد ركن جهاد الجيوسي رئيس لجنة التنسيق االمنية العليا في السلطة الفلسطينية ان مطالبة 
اسرائيل ابقاء قواتها العسكرية في االغوار في اي حل سياسي مقبل يهدد بصورة دائمة استقاللية الدولة 
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ة، الن الفلسطينيين لن يمتلكوا اية ضمانة لعدم إعادة هذه القوات احتالل الدولة الوليدة، وال اية الفلسطيني
 ضمانات بعدم قيام هذه القوات بأي عمل عدواني تجاه دولة أخرى من دول المنطقة.

ة لكنه ال وأشار الخبراء والمسؤولون الى ان الجانب الفلسطيني يقبل االنسحاب التدريجي للقوات االسرائيلي
 يقبل ببقاء هذه القوات.

ان الجانب الفلسطيني طرح وجود قوات  "الجبهة الديموقراطية"نائب االمين العام لـ  عبد الكريموقال قيس 
دولية في االغوار بدياًل من القوات االسرائيلية بهدف الحصول على دعم دولي لفكرة بديلة عن مطالبة 

 ضمان امنها مستقباًل.اسرائيل ببقاء قواتها في االغوار ل
ورأى العديد من المسؤولين ان اسرائيل تبحث دائمًا عن عقبات للحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية. وقال 

ان اسرائيل اوقفت اخيرًا تحويل المرضى من قطاع غزة  "فتح"توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة 
تصاريح لهؤالء المرضى كتبت على  إلصدارقدمة لها الى مستشفياتها لسبب بسيط، هو ان الطلبات الم

من ال يقبل ان تكون دولة فلسطين على الورق لن يقبل ان تكون ". وأضاف: "دولة فلسطين"اوراق باسم 
 ."على االرض

السلطة الفلسطينية بعدم استخدام ضوء موجه من المنارة المقامة على  ألزمتوكشف الطيراوي ان اسرائيل 
 لراحل ياسر عرفات نحو القدس.ضريح الرئيس ا

وقال ان على الفلسطينيين ان يستخلصوا الدروس من تجربة المفاوضات الطويلة التي بّينت ان اسرائيل بكل 
مكوناتها السياسية، من اليمين الى الوسط وصواًل الى اليسار، ال تريد سالمًا قائمًا على دولتين. وأضاف ان 

قادرة على اقامة السالم لكنها ال تريد، والفلسطينيون راغبون في السالم  المعادلة القائمة هي ان اسرائيل"
 ."لكنهم غير قادرين

ودعا الفلسطينيين الى التحرر من وهم المفاوضات والسالم، واعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، والحفاظ 
 على المسيرة الوطنية وتسليمها من جيل الى جيل.

ا استخدام الكفاح المسلح، لكن هناك الكثير من الخيارات واالساليب النضالية انا ال اقول ان علين"وأضاف: 
 ."اسلوبًا للنضال، تبدأ من المفاوضات وتنتهي عند الكفاح المسلح 52التي يمكن اللجوء اليها. فهناك 

بدور  علينا التوقيع على اتفاقيات جنيف االربعة حتى نصبح دولة تحت االحتالل تمهيدًا للمطالبة"وقال: 
 ."اوسع للمجتمع الدولي في القضية الفلسطينية

 11/2/2111الحياة، لندن، 
 

 في غزة تتفق مع األونروا على تجميد تدريس مادة حقوق االنسان في مدارسها بغزة الحكومة 9
الخميس انها اتفقت مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين في غزة اعلنت وزارة التعليم  :أ ف ب()-غزة 

)االونروا( على تجميد تدريس مادة حقوق االنسان في مدارس الوكالة في غزة الحتوائها الفلسطينيين 
 ."مخالفات خطيرة تمس بالقضية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية واإلسالمية"

 "الرأي"وقال معتصم الميناوي المسؤول في وزارة التربية والتعليم بغزة في تصريح صحافي بثته وكالة 
تم االتفاق مع االونروا على تجميد مناهج حقوق اإلنسان غير المرخصة بغزة النها "ة حماس الرسمية لحكوم

 ."مخالفات خطيرة تمس بالقضية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية واإلسالمية"تتضمن 
ا ، مشير "من أجل إنهاء أزمة المناهج"واضاف ان االتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة تضم االونروا والوزارة 

 ."استمرار انعقاد اللجنة حتى االنتهاء من إجراء التعديالت الالزمة على المناهج"الى 
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تم االتفاق كذلك على عدم اقرار االونروا أي منهاج إال بعد الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك "واكد انه 
ص على ضرورة التزام االونروا انطالقا من العرف المعمول به في كل المناطق التي تنشط بها الوكالة وتن

 ."بالمناهج التي تّدرس ضمن نطاق عملياتها
اناس فروا وفي هذا تشويه وطمس  بأنهمهناك تشويه لقضية الالجئين وتقزيمها وتصويرهم "وقال الميناوي 

 ."للحقيقة وليس انهم هجروا قسرا وارتكبت مجازر اسرائيلية بحقهم حتى يتركوا ديارهم
 تأجيلتم االتفاق على "ان ابو حسنة المستشار االعالمي لالونروا لوكالة فرانس برس من جهته صرح عدن

وتم االتفاق على تشكيل لجنة لتحديد نقاط )…( تدريس مادة حقوق االنسان الى حين تدريب المدربين 
 ."الخالف )بين الوزارة واالونروا( والوصول الى حل بشأنها

ان تدرس في مدارس االونروا في االردن وفي كافة مدارس قطاع واوضح ابو حسنة ان مادة حقوق االنس
الكتب التي وزعت قبل ايام مع بداية الفصل الثاني "غزة لكل المراحل، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في 

 ."لتالميذ الصفوف السابع والثامن والتاسع في جميع مدارس االونروا
 11/2/2111رأي اليوم، لندن، 

 
 المجموعات المسلحة غير الفلسطينية من مخيم اليرموك ي يؤكد انسحابالمجدالن وزيرال 11

قال وزير العمل الفلسطيني، مسؤول ملف المخيمات الفلسطينية في سوريا، أحمد المجدالني، إن كافة : الغد
المجموعات المسلحة غير الفلسطينية أتمت انسحابها من مخيم اليرموك جنوبي العاصمة السورية دمشق 

 س الثالثاء، حسب وكالة أنباء األناضول التركية.مساء أم
وقال المجدالني "إن لجنة فلسطينية، مكونة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، استطلعت كل األماكن 

وأضاف أن "العناصر الفلسطينية  التي كان تتواجد فيها المجموعات المسلحة وتأكدت من انسحابها."
 دود وتخوم المخيم لمنع عودة المسلحين إليه".المسلحة بدأت االنتشار على ح

11/2/2111الغد، عمان،   
 

 السعودية تخفض عدد الحجاج الفلسطينيين لموسم الحج القادم :فلسطين وقافاأل وزارة  11
عوض: أكدت وزارة االوقاف الفلسطينية الخميس بأن السعودية قررت تخفيض عدد الحجاج  وليد-رام هللا 

م  0212هـ/1253ج القادم. وأوضحت الوزارة بأن عدد حجاج فلسطين للموسم القادم الفلسطينيين لموسم الح
 حاج تقريبًا. 3022ليصبح عددهم حوالي  %02سينخفض بنسبة 

واوضحت وزارة االوقاف الفلسطينية الخميس بان السلطات السعودية بررت قرارها تخفيض عدد الحجاج 
وذلك بسبب أعمال التوسعة والبناء والتعديل الجارية في  القادم،لهم بالموسم  االستيعابيةبسبب عدم المقدرة 

  السعودية.محيط المسجد الحرام بالمملكة العربية 
 11/2/2111القدس العربي، لندن، 

 
 : أبناء األجهزة األمنية في غزة والضفة سيبقون في وظائفهم في حال توقيع المصالحةمرزوقأبو  11

حركــة حمــاس موســى أبــو مــرزوق أن يــتم تشــكيل حكومــة فلســطينية رفــض عضــو المكتــب السياســي ل: بيـروت
 جديدة على قاعدة إلحاق قطاع غزة بالضفة الغربية المحتلة.
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ـــ ، قــائال: "المصــالحة ليســت معناهــا إلحــاق قطــاع غــزة "القــدس دوت كــوم"وأوضــح أبــو مــرزوق فــي تصــريح ل
ى حكومــة الوحــدة الوطنيــة والكفــاءات بالضــفة الغربيــة وتشــكيل حكومــة جديــدة، المصــالحة تكــون بــالتوافق علــ

 المستقلة".
وأضاف "هذا يعنـي أن يبقـى أبنـاء األجهـزة األمنيـة فـي قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة والمـوظفين فيهمـا كمـا هـم 
ـــة والوظـــائف العامـــة وتســـوية  مـــع حـــل إشـــكاليات المســـتنكفين والمطـــرودين والمفصـــولين مـــن األجهـــزة األمني

 أوضاعهم".
عـادة هيكلـة الحقـة وبمسـاعدة مصـرية وعربيـة لألجهـزة وطالب أبو مرزوق  بــ"تحديد سياسـات أمنيـة ووطنيـة وا 

األمنيـــة الفلســـطينية"، كمـــا شـــدد علـــى ضـــرورة اســـتئناف عمـــل المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني للقيـــام بكامـــل 
 صالحياته.

الشـــاملة، والمحـــدد  ولة عـــن تهيئـــة األجـــواء لالنتخابـــات الجديـــدةؤ واعتبـــر أن "الحكومـــة الجديـــدة المرتقبـــة مســـ
إجراءهــا للرئاســة، وللمجلــس التشــريعي، وللمجلــس الــوطني بــالتزامن، وذلــك مــن خــالل التعــاون مــع الهيئــات 

 والمؤسسات في منظمة التحرير الفلسطينية".
وحــول موقـــف حركـــة الجهــاد اإلســـالمي فـــي فلســـطين مــن االنتخابـــات التـــي تصـــر علــى مقاطعتهـــا، قـــال أبـــو 

نا في الجهاد بأال يتسرعوا في رفضهم لالنتخابات القادمة في الضفة الغربيـة وقطـاع مرزوق: "نصيحة إلخوان
 غزة".

وتابع "البنية السياسية اليوم غيرها غدا، والقرار السياسي ال بد أن يكون متوائما مع بيئته السياسة، واستعجال 
 النتخابات يكون لكل حادثة حديث".إخواننا في الجهاد في تحديد موقفهم لن يفيدهم كثيرًا وحينما يأتي وقت ا
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 : نرفض خطة كيري وشيء ما يحضر ضد غزةالرشق 11
أكـــد عــزت الرشـــق عضــو المكتـــب السياســي لحركـــة المقاومــة اإلســـالمية : محمـــود هنيــة حــاوره-نـــت الرســالة 

الوطنيـة وينـتقص مـن حـق "حماس" رفض حركتـه المطلـق ألّي مشـروع أو اقتـراح يفـرط فـي الحقـوق والثوابـت 
 الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة على كامل ترابها وعاصمتها القدس.

واعتبر الرشق في حـديث خـاص بــ"الرسالة نـت" ان "خطـة كيـري غيـر قابلـة للحيـاة ألنهـا منحـازة بشـكل كامـل 
 أن يؤدي إلى تصفية قضية فلسطين. لالحتالل"، منّوًها إلى أنَّ أيَّ تساوق معها أو القبول بها من شأنه

وشّدد على أّنه ال يمكن ألّي دولة أن تؤثر في تثبيت أو إلغاء خطة كيري "إن كان أصحاب الشـأن رافضـين 
 لها".

وقـال: "علــى الـرغم مــن رفـض الكــل الفلسـطيني لمقترحــات وزيـر الخارجيــة األمريكـي فــان الفريـق المفــاوض ال 
 التي تتبخر يوميًا في الهواء". يزال ينتظر من كيري تحقيق وعوده

ورأى الّرشـــق أن الطـــرف األمريكـــي لـــن يـــأتي بـــأّي جديـــد بفعـــل التعنـــت )اإلســـرائيلي(، واســـتمرار جرائمـــه ضـــد 
 الفلسطينيين.

 
 اتفاق اإلطار

الّرشـــق ان أمريكـــا تملـــي تصـــوراتها علـــى الطـــرف الفلســـطيني النـــه الطـــرف  أكـــدوفيمـــا يتعلـــق بالمفاوضـــات، 
االعتـراف بمـا  مـن خطـورةن خطورة المقترحات األمريكية بشأن قضية حق العودة وكـذلك األضعف، محذرا م
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 .13يسمَّى بـ"يهودية الدولة"، لما "يشّكله من خطر استراتيجي يستهدف فلسطيني 
وقــال: " نســمع كالمــًا عــن " االســتيعاب والتجنــيس والتــوطين واإلقامــات الدائمــة، وكلهــا مترادفــات لـــ )التفــريط 

ودة(، داعيا الشـارع الفلسـطيني إلـى ضـرورة البـدء بالضـغط والحـراك ضـد خطـة كيـري ألنهـا ستصـفي بحق الع
 القضية برّمتها".

واعتبر الرشق تمسك الالجئين بحقهم في العودة إلى ديـارهم صـمَّام أمـان ضـد كـل محـاوالت تمييـع أو تغييـب 
 حق العودة.

ان أو غير ذلك إلغاءه أو التنازل عنه أو التفريط وأضاف: "العودة حق مقّدس ال يملك أّي طرف فلسطيني ك
 فيه".

 واستطرد: "التنازل عن حق العودة خيانة لمعاناة وآالم شعبنا الذي لم يفوض أحدًا بالتفاوض على حقوقه".
 

 المصالحة
االنقسـام واجـب وطنـي مـن الدرجـة األولـى "ومـن  إنهـاء أنوعن تطورات المصالحة، قال القيـادي فـي حمـاس 

 ف تأخر إنجاز هذا الهدف حتى هذه اللحظة".المؤس
يسرح ويمرح كمـا يريـد  أنواكد أن حالة االنقسام بعثرت الجهود الفلسطينية واستنزفتها، ومكنت االحتالل من 

 في الميدان.
إلنجــاز  األجــواءاألخيــرة التــي اتخــذتها حمــاس فــي غــزة ستســاعد علــى تهيئــة  اإلجــراءاتالرشــق أن  وأوضــح

 المصالحة.
لـم نلمـس خطـوات فـي الضـفة مماثلـة  أننـاأن رئيس السلطة محمود عباس جاد بالمصالحة على الـرغم "ورأى 

أجهــزة امــن الســلطة تحــاول إفســاد الجهــود المبذولــة إلنجــاز  أن إلــىلمــا تــم فــي غــزة"، منوهــا فــي الوقــت نفســه 
 المصالحة من خالل تواصل االعتقاالت السياسية بحق أنصار حماس.

والصـهيونية  األمريكيـةع إلى التعاون ورص الصف الفلسطيني من أجل مواجهـة الضـغوط ودعا الرشق الجمي
 الرافضة لتحقيق المصالحة.

 
 التنسيق األمني

التنسيق وحول استمرار التنسيق األمني وخطورته على مسار المصالحة، جّدد الّرشق استنكار حركته لسياسة 
 نة على المكشوف".بين السلطة واالحتالل، واصًفا إيَّاه بـ"الخيا

وقـــال" لـــم يعـــان أحـــد بشـــكل مباشـــر مـــن ويـــالت التنســـيق األمنـــي كمـــا عانـــت حمـــاس ومشـــروعها، "فالســـلطة 
 ".أبنائناواالحتالل تالحق خيرة 

وتســاءل الّرشــق "كيــف ترضــى األجهــزة األمنيــة فــي الضــفة أن تعمــل كوكيــل لالحــتالل تضــرب بعصــاه، ثــم 
 جتياح؟".تنسحب وتمّهد له الطريق إذا أراد اال

 
 حماس ومصر

لحماس الهادفة الى الزج بها في أتون األحـداث الداخليـة  األخيرةوعن موقف الحركة من االتهامات المصرية 
بالبالد، أعرب الرشق عن أسفه ممَّا وصفه "مستوى الفحش في تزييف الوقائع وتأليف األخبار التي ال أساس 
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أروقة القضاء والمحاكم وبعض صفحات الجرائد الرسمية في لها من الصحة، والتي انتقلت مؤخرًا إلى بعض 
 مصر".

وقال "رغـم بـراءة حمـاس مـن جميـع الـتهم المـزورة التـي وجهـت لهـا مـن النظـام المصـري سـواء فـي عهـد نظـام 
 من الماضي". أكثرمبارك المخلوع او النظام الجديد فان الحملة المصرية ال تزال مستمرة بل استعرت 

المقاومة موجهة فقط صوب االحتالل)...( نرفض تدنيسها بمعارك جانبيـة ال تخـدم إاّل أعـداء  وأكّد أن بندقية
 األمَّة".

ونــوه الــى ان الحركــة طلبــت مــن الجانــب المصــري دالئــل علــى اتهاماتــه المتكــررة اال انــه رفــض واســتمر فــي 
 ادعاءاته غير الواقعية.

حركـة عقـب طلبهـا تشـكيل لجنـة تقصـي حقـائق عربيـة الذي تعرضت له ال اإلعالميواستغرب الرَّشق الهجوم 
أو إسالمية مستقلة "لتدين المدان وتبرئ البريء"، مؤكـدا ان الحملـة هـدفها تشـويه صـورة المقاومـة الفلسـطينية 

 وعلى رأسها حماس، وتحويل قطاع غزة إلى جاٍر عدّو، وفق تعبيره.
التهديــدات )اإلســرائيلية( المتكــّررة مــن وأعــرب عــن خشــيته مــن شــيء مــا يحضــر ضــد غــزة وحمــاس تزامنــا مــع 

 جهة وما يحمله جون كيري في جعبته من جهة أخرى.
وأكّد أن حركته تتواصل مع جميع الدول العربية بغرض اطالعها على حقيقة األكاذيب التي تروج ضدها في 

 المصري. اإلعالم
ســالمية، وقــد باتــت واســتطرد: "الكــل يعلــم أنَّ حمــاس لــم ولــن تتــدخل فــي أّي شــأن داخلــي ألّيــ ة دولــة عربيــة وا 

الحقيقــة واضــحة بـــأنَّ مــا يـــدار فــي الغــرف اإلعالميـــة المظلمــة وبعـــض األروقــة السياســية المغلقـــة هــو زيـــف 
 وتضليل وكذب ال أساس له في الواقع".

 
 مأساة مخيم اليرموك

مات سـوريا بسـبب وتطّرق القيادي في حماس خالل حديثه الى ما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون في مخي
سياسة التجويع التي فرضت عليهم خالل األشهر الماضية، واصفا ما يتعرض له مخيم اليرموك بأنه جريمـة 

 .إنسانية
وأكّد أن الحركة لم تدخر جهًدا إال وبذلته من أجل فك الحصار عـن المخـيم بغـرض إدخـال المـواد الضـرورية 

 لمحاصرة داخل المخيم لمّدة تزيد عن ثمانية أشهر.إلنقاذ حياة أرواح آالف العائالت الفلسطينية ا
مــن قــوة لرفــع الحصــار عــن كــل المخيمــات  أوتيــتوقــال: "حمــاس لــن تكــل او تمــل وســتبقى تســعى بكــل مــا 

 الفلسطينية في سوريا".
وجـــّدد موقـــف حركتـــه القاضـــي بعـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخليـــة ألّيـــة دولـــة عربيـــة كانـــت أو إســـالمية، أو 

ـــه تســـعى لتجنيـــب المخيمـــات انحيازهـــا مـــ ـــى أن حركت ـــا إل ع أّي طـــرف مـــن أطـــراف الصـــراع فـــي ســـوريا، الفًت
 الفلسطينية في سوريا أو غيرها أتون الصراعات واألزمات الداخلية.

ــم العــودة إلــى  ــا ولــن يكونــوا، وســتظل بوصــلتهم متجهــة نحــو تحقيــق حل واســتطرد قــائاًل "الالجئــون ليســوا طرًف
ــا عــن أملــه بــأن يقــود أي توافــق أو تقــارب إلــى حقــن الــدماء الســورية العزيــزة وتحقيــق تطلعــات  ديــارهم"، معرًب

 الشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية.
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ورًدا على االنتقادات التي تعرضت لها الحركة بسـبب دعوتهـا للمسـلحين بـالخروج مـن المخـيم، أجـاب الرشـق 
وأهلـه، وهـذه الرؤيـة لـن تصـبح واقعـًا إالَّ إذا واجهنـا األزمـة  "رؤية حماس تنبثق من فكرة تحييد مخيم اليرمـوك

 بأفكار صريحة تُنهي مأساة عشرات اآلالف".
ولفـــت إلـــى أن فكـــرة إنهـــاء العمـــل المســـلح فـــي مكـــان مـــا مقابـــل فـــك الحصـــار عنـــه وفـــتح الخطـــوط اإلغاثيـــة 

 يطر عليها المعارضة.والممرات اإلنسانية هي فكرة ُطبقت في العديد من األحياء السورية التي تس
في مخيم اليرموك لخروج المسـلحين؛ خطـوة أولـى فـي االتجـاه  4/2واعتبر الّرشق االتفاق الذي تمَّ يوم األحد 

 الصحيح إلخراج المخيم من النزاعات التي تشهدها سوريا.
كامـل وعـودة تستكمل باقي بنود االتفاق كي تتواصل أعمال اإلغاثة وفك الحصـار بال أنانه يأمل  إلىوأشار 

 النازحين".
ودعــا جميــع القــوى والفصــائل والمجتمــع الــدولي ومنظمــات اإلغاثــة الدوليــة، إلــى ضــرورة العمــل الجــاد إلنهــاء 

 مأساة فلسطينيي سوريا.
 

 حماس ال تستعدي أحدا
، ألنهــا أحــداحمــاس ال يمكــن ان تســتعدي  أن أكــدوفيمــا يتعلــق بطبيعــة العالقــة بــين حمــاس والــدول العربيــة، 

 حتاج جميع الدول وكل أحرار العالم لخدمة مشروع المقاومة والتحرير والعودة"."ت
حركته تنأى بنفسها عـن لعبـة المحـاور، باإلضـافة الـى أنهـا لـن تكـون مـع طـرف ضـد آخـر، ولـن  أن وأوضح

عــن وجــود تــوتر فــي العالقــة بــين حمــاس  اإلعــالموســائل  أثيــر فــيونفــى الّرشــق بشــدَّة مــا  تكــون تبعــًا ألحــد.
 وقطر التي يقيم فيها رئيس مكتبها السياسي لحماس وعدد من قيادات الحركة.

يــأتي فــي ســياق حملــة لتشــويه ســمعة الحركــة ورفــع وتيــرة  اإلعــالموقــال الرشــق: "مــا يثــار فــي بعــض وســائل 
 الضغوط عليها بعد أن اختارت االنحياز لخيار الشعوب في الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية".

ف ما رّوجت له بعض وسائل اإلعالم حول طلب قطـر مـن الحركـة الخـروج مـن أراضـيها بأنـه "محـض ووص
كذب وأخبار عارية عن الصحة تمامًا"، معربـًا عـن شـكره لدولـة قطـر أميـرًا وحكومـة علـى مـا تقدمـه مـن دعـم 

سناد  للقضية الفلسطينية. وا 
 

 قوائم اإلرهاب!
، متسائاًل: "بأي شرعية توضع اإلرهابن حماس على قائمة وفي سياق آخر، استهجن استمرار وضع واشنط

 حركة منتخبة بأغلبية وتدافع عن شعبها على قوائم اإلرهاب".
 وضع اسم حركته على تلك القائمة لم يمنع معظم الدول األوروبية من التعامل معها. أنالرشق  وأكد

 11/1/1314، الرسالة، فلسطين
 

 لتوسط لدى حماس إلنهاء االنقسام : طلبت من الغنوشي ااألحمدعزام  14
كشف عضو اللجنـة المركزيـة لحركـة "فـتح" ومسـؤولها لملـف المصـالحة مـع حركـة حمـاس : رام هللا )فلسطين(

عما دار بينه وبين زعيم حركـة "النهضـة" التونسـية الشـيخ  ،عزام األحمد النقاب في تصريحات لـ "قدس برس"
وأكـد أنـه طلـب منـه الوسـاطة إلنهـاء االنقسـام وانجـاز المصـالحة راشد الغنوشي األسبوع الماضي فـي تـونس، 

 الفلسطينية.
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وأشــار األحمــد إلــى أنــه حــرص علــى اللقــاء بمختلــف القيــادات السياســية، وأنــه طلــب مــن الغنوشــي الوســاطة 
إلنهاء االنقسام في فلسطين، وقال: "لقد كنا حريصين على اللقاء مـع مختلـف القيـادات السياسـية، ومـع زعـيم 
حركـة "النهضـة" الشـيخ راشــد الغنوشـي وقيـادات الحركــة، وقـد طلبـت مـن األش راشــد الغنوشـي أن يتـدخل لــدى 
اإلخوة في حماس لما له من عالقات معهم ولالحترام الـذي يحظـى بـه لـدى الجميـع أن يتـدخل للمسـاعدة فـي 

ة ووضع مصلحة الـوطن فـوق إنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية لتكون تونس قدوة للجميع في فهم الشراك
 أي اعتبار حزبي أو تنظيمي، وقد وعدنا بتلبية هذا الطلب".

 11/1/1314قدس برس، 
 

 فتح وحماس تتبادالن االتهامات بشأن المسؤولية عن عدم إتمام المصالحة 10
 تبادلت كل من فتح وحماس مجددا االتهامات بشأن المسؤولية عن عدم إتمام المصالحة بينهما.

متحــدث باســم حركــة فــتح أســامة القواســمي، حمــاس بتنفيــذ مــا وافقــت ووقعــت عليــه باتفــاق القــاهرة وطالــب ال
عــالن الدوحــة، وبــرد واضــح وصــريح علــى مقترحــات الحركــة حــول الفتــرة الفاصــلة مــا بــين تشــكيل حكومــة  وا 

 واالنتخابات.الوفاق الوطني 
إن المطلـوب مـن حمـاس " أمـسكـة فـتح والثقافـة فـي حر  اإلعـالموقال القواسمي في بيان صدر عن مفوضـية 

الكــف عــن المنــاورات، ووضــع اشــتراطات جديــدة تعجيزيــة تســميها، تحصــينات، والبــدء فــورا بتنفيــذ مــا وافقــت 
 ."والمصالحة ووقعت عليه في اتفاق القاهرة والدوحة ان كان لديها النية فعال بإنهاء االنقسام 

وص تمديــد الفتــرة مــا بــين تشــكيل حكومــة التوافــق علــى حمــاس اإلجابــة عــن مقتــرح حركتنــا بخصــ"وأضــاف: 
الوطني وموعد االنتخابات من ثالثة شهور الى سـتة شـهور، أو تخويـل الـرئيس محمـود عبـاس بتحديـد موعـد 

االنقسام واجب  إنهاءعزت الرشق إن  "حماس"في المقابل قال عضو المكتب السياسي لحركة  ."االنتخابات 
 ."اللحظة لمؤسف تأخر إنجاز هذا الهدف حتى هذه ومن ا"وطني من الدرجة األولى 

لم نلمس خطوات في الضفة مماثلة لما  إننا"وفيما رأى أن الرئيس محمود عباس جاد بالمصالحة على الرغم 
، اتهـــم أجهـــزة امـــن الســـلطة بأنهـــا تحــاول إفســـاد الجهـــود المبذولـــة إلنجـــاز المصـــالحة مـــن خـــالل "تــم فـــي غـــزة

 ة بحق أنصار حماس.تواصل االعتقاالت السياسي
 14/1/1314، المستقبل، بيروت

 
 األقصىالمسجد فصائل تستهجن ترحيب "الهباش" بصالة اليهود في  16

اسـتهجنت فصـائل فلسـطينية ترحيـب وزيـر األوقـاف فـي حكومـة رام هللا محمـود الهبـاش : المصـري أحمد-غزة
يـــرة وخطيـــرة" تتنـــافى مـــع الحـــق صـــالة اليهـــود فـــي المســـجد األقصـــى المبـــارك، معتبـــرين الترحيـــب "ســـقطة كب

 الشرعي والوطني للفلسطينيين.
وقالت الفصائل لـ "فلسطين"، إن "األقصى" مسـجد خـالص للمسـلمين، ال حـق لليهـود المحتلـين فيـه مـن قريـب 

 أو بعيد، مشددين على أن الهباش يعطي بتصريحه إشارة خضراء لليهود بالصالة في المسجد مستقبال.
ـــاش" قـــد رحـــ ـــاة وكـــان "الهب ـــأي يهـــودي يريـــد الصـــالة فـــي المســـجد  اإلســـرائيليةب فـــي تصـــريح للقن العاشـــرة، ب

"إن أراد أي يهودي الصالة باألقصى بالتأكيد أهال وسهال فيه، السياسة شيء والعبادة شيء بقوله: األقصى، 
 آخر، ولكن تحت السيادة الفلسطينية".
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ســـتهجانه الشـــديد لتصـــريح الهبـــاش، عـــادا وعبـــر القيـــادي فـــي حركـــة "حمـــاس" النائـــب مشـــير المصـــري، عـــن ا
 تصريحه بـ"السقطة الكبيرة والخطيرة" التي تجرى بحق المسجد األقصى بمدينة القدس، قبلة المسلمين األولى.

"تصـريح الهبــاش وقبولـه بصــالة اليهـود، مخــالف لشـرع هللا، وحــق المسـلمين ومــن  ":وقـال المصـري لـــ"فلسطين
ال حــق لليهـود فـي المسـجد مـن قريــب أو بعيـد، مشـددا علـى أن الهبــاش  بعـدهم الفلسـطينيون، عوضـا عـن أن

 يخالف مواقف علماء فلسطين واألمة جميعا بموقفه هذا".
كمـا اســتهجن القيــادي فـي الجهــاد اإلســالمي خضــر حبيـب، تصــريح الهبــاش، مشــددا علـى أنــه "ال يســتند إلــى 

 مين.الشرع أو حتى العقل"، وذلك ألن "األقصى" مسجد خالص للمسل
وقال حبيب لـ"فلسطين": " إعطاء اإلذن لليهود بدخول المسجد هـو فـي ديننـا تـدنيس لـه، فكيـف للصـالة فيـه"، 

 وأضـاف: مضيفا "األقصى مسجد المسلمين ولدين التوحيد وعبادة الرب الواحد"، ال شـأن أو حـق لليهـود فيـه.
 .على الهباش " أن يعطي الفتاوى إلى أهلها،"

اللجنــة المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين طــالل أبــو ظريفــة، أن تصــريح مــن جانبــه، أكــد عضــو 
الهبــاش ال يخــدم القضــية الفلســطينية، والســيما فــي المرحلــة التــي نعيشــها مــن اشــتداد الصــراع مــع االحــتالل، 

 مشددا على ضرورة حث قيادة السلطة "الهباش" على عدم الحديث في هكذا مواقف.
األحرار ترحيب الهباش بصالة اليهود باألقصى، بأنـه تجـاوز ومسـاس خطيـر بالمقدسـات بدورها عدت حركة 

 الدينية، مستهجنة بشدة تصريحه، واعتبرته تجاوزا ومساسا خطيرا بالمقدسات الدينية اإلسالمية.
 11/1/1314، فلسطين أون الين

 
 نهي االنقسامالجبهة الديمقراطية تطالب بوقف المفاوضات وتشكيل حكومة توافق وطني ت 19

العـام الرفيـق نـايف حواتمـة،  أمينهـاعقدت اللجنة المركزيـة للجبهـة الديمقراطيـة دورتهـا الرابعـة برئاسـة : رام هللا
األميركيـة،  اإلدارةسلسـلة التطـورات السياسـية التـي عاشـتها السـاحة الفلسـطينية تحـت ضـغط  أمامتوقفت فيها 

ر التنظيمية المقدمة لها من مختلف الهيئـات القياديـة، واتخـذت التقاري أمامودون وقف االستيطان كما توقفت 
 البالغ الوطني السياسي. أعمالهافي ختام  وأصدرتالقرارات الالزمة،  بشأنها

المفاوضـات التـي اسـتؤنفت وفـق صـيغة جـون كيـري وزيـر الخارجيـة  أن إلىوخلصت اللجنة المركزية للجبهة 
ف الموقـف التفاوضـي والسياسـي الفلسـطيني بشـكل عـام، ونجحـت تبدأ حتى، بسـق أناألميركي هبطت، وقبل 

فــي تفكيــك الموقــف التفاوضــي الفلســطيني لصــالح مفاوضــات دون غطــاء سياســي وطنــي، انعقــدت دون قــرار 
 من الهيئات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وال يمكـــن ان يتحـــول الـــى " اتفـــاق تصـــفوي فـــي مضـــمونه وســـياقاته ومســـاره، اإلطـــار"اتفـــاق  أنوقـــال الـــبالغ 
 األبــوابمشــروع لتســوية سياســية شــاملة ومتوازنــة، مبنيــة علــى قــرارات ومرجعيــة الشــرعية الدوليــة، بــل يبقــى 

المعاديــة لمصــالح وحقــوق الشــعب الفلســطيني كافــة، كمــا مــن شــان هــذا  اإلســرائيليةالسياســات  أمــاممشــرعة 
، فــي توســيع النشــاطات األرضحربــه المفتوحــة علــى  اإلســرائيلياالتفــاق ان يــوفر المناخــات ليواصــل العــدو 

االســتيطانية فــي ظــل امتنــاع الســلطة الفلســطينية عــن اللجــوء الــى الشــرعية الدوليــة انضــباطا منهــا للضــغوط 
 األميركية.

رحــاب  إلــىوقــف المفاوضــات العبثيــة الحاليــة، والعــودة  إلــىودعــا بــالغ الجبهــة القيــادة الفلســطينية الرســمية 
الـدخول فـي مفاوضـات جديـدة قبـل تـوفر  أو، 2042ي ورفض التمديد للمفاوضات حتى العـام الوطن اإلجماع

 متطلباتها الضرورية ومن ضمنها الوقف الشامل وغير المشروط لجميع النشاطات االستيطانية.
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وطالـب الـبالغ حكومـة حمـاس فـي غـزة . نبذ سياسة االنقسام ووضع حد لالنقسام إلىودعت اللجنة المركزية 
االســتقالة، ودعــا حكومــة رامــي الحمــد هللا، حكومــة الســلطة الفلســطينية، الــى االســتقالة فــي اليــوم التــالي  إلــى

تشكيل حكومة توافق وطني برئاسته مـن شخصـيات  إلىالستقالة حكومة حماس، ان يبادر الرئيس ابو مازن 
 مستقلة.

لقة باالنقسام وتداعياته عمال بالبرامج واوضح البالغ ان حكومة التوافق الوطني مسؤولة عن حل القضايا العا
الوطنية التي وقعت عليها جميع الفصائل بال استثناء، واالتفاقات الثنائيـة الموقعـة بـين فـتح وحمـاس، وتكـون 

علــى االنتخابــات ونزاهتهــا برئاســة عربيــة ودوليــة ومؤسســات  اإلشــرافحكومــة التوافــق الــوطني مســؤولة عــن 
 المجتمع المدني.

 14/1/1314، دة، رام هللاالحياة الجدي
 

 حماس: الموقف الفلسطيني في لبنان موحد لرفع الغطاء عن المتورطين بالتفجيرات 18
عّبر مصدر مسؤول في حركة حماس في لبنـان عـن ارتياحـه إلنجـاز الجـيش اللبنـاني بتوقيـف "نعـيم : بيروت

نـان مـن مجـازر دمويـة جديـدة قـد عباس" والعثور على سيارتين مفخختين، "مما أنقذ السـاحة اإلسـالمية فـي لب
 وبث الفتنة المذهبية التي ال تخدم سوى العدو الصهيوني". االنقسامتؤدي إلى تعميق 

( أرســل نســخة منــه لـــ "قــدس بــرس"، أن 2|48وأكــد المصــدر فــي تصــريح صــحفي مكتــوب لــه اليــوم الخمــيس )
وأكــد  غطــاء عــن أي متــورط فيهــا".الموقــف الفلســطيني فــي لبنــان موحــد يــدين التفجيــرات التــي حــدثت ويرفــع ال

ــــين الشــــعبين اللبنــــاني  ــــة األخويــــة ب ــــين العالق ــــى تمت ــــي لبنــــان وعل ــــي ف ــــى الســــلم األهل المصــــدر "حرصــــه عل
 والفلسطيني"، على حد تعبيره.

 11/1/1314قدس برس، 
 

 وترفض سياسة العقاب الجماعي للمخيمات… الفصائل الفلسطينية تتبرأ من نعيم عباسلبنان:  17
كــل العمليــات التفجيريــة التــي "اليــاس: أدانــت قيــادة الفصــائل الفلســطينية فــي لبنــان فــي بيــان  ســعد- بيــروت

إلنجاز الجيش بتوقيف المدعو نعـيم عبـاس، الـذي نتبـرأ منـه ومـن كـل "، معّبرة عن االرتياح "حدثت في لبنان
 ."شخص يثبت تورطه في األعمال اإلجرامية

اســـتهداف لبنـــان "، معتبـــرة أن "ودعـــم وحدتـــه وأمنـــه واســـتقراره علـــى الســـلم األهلـــي فـــي لبنـــان"وأكــدت حرصـــها 
رفضـًا قاطعـًا اسـتخدام المخيمـات الفلسـطينية مـن أي جهـة ". ورفضت الفصـائل "استهداف للقضية الفلسطينية

ـــين الشـــعبين اللبنـــاني  ـــة ب ـــين العالقـــة األخوي ـــان وشـــعبه الشـــقيق، ونؤكـــد ضـــرورة تمت ـــق الســـتهداف لبن كمنطل
، "التحريض اإلعالمي من بعض وسائل اإلعالم تجاه الوجـود الفلسـطيني فـي لبنـان"أدانت  . كما"والفلسطيني

 ."سياسة العقاب الجماعي للمخيمات الفلسطينية"رافضة 
فلسـطين، ونـرفض مشـاريع التـوطين والتهجيـر والـوطن  إلـىأن مشروعنا في لبنان هو مشروع العـودة "وأكدت 
 ."البديل

 14/1/1314، القدس العربي، لندن
 

  اللبنانية-يدعو إلى تمتين العالقات الفلسطينية  ممثل حماس في لبنان 13
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وأكـد بركـة  .اللبنانيـة-دعا ممثل حركة حماس في لبنان علـي بركـة إلـى تمتـين العالقـات الفلسـطينية : بيروت
ني بــين الشــعبين اللبنــا األخويــةعلــى ضــرورة التواصــل بــين شــباب فلســطين ولبنــان "مــن أجــل تمتــين العالقــة 

ال تخـدم  واالنقسـام التـيوالفلسطيني، ومواجهـة عمليـات التحـريض العنصـري والمـذهبي ومحـاوالت بـث الفتنـة 
 العدو الصهيوني". إال

واســتمع بركــة، خــالل اســتقباله فــي مكتبــه ببيــروت وفــد تجمــع المنظمــات الشــبابية والطالبيــة الفلســطينية فــي 
ف التجمـع فـي لبنـان، وخصوصـًا تنسـيق الجهـود وتوحيـد لبنان، إلى شرح مفصل من الوفـد الشـبابي عـن أهـدا

الطاقــات بــين مختلــف المنظمــات والقــوى الطالبيــة والشــبابية الفلســطينية، لــدعم حــق العــودة، ورفــض مشــاريع 
دور الشباب الفلسطيني في مخيمات لبنان، للقيام بدوره في  استنهاضالتوطين والتهجير، وكذلك العمل على 

 لسطينية.الدفاع عن القضية الف
 11/1/1314قدس برس، 

 
 حماس: بناء مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس جريمة صهيونية 11

دانت حركـة حمـاس مصـادقة السـلطات اإلسـرائيلية علـى بنـاء مدرسـة يهوديـة فـي حـي الشـيخ : القدس المحتلة
ه بــــ "التغـــول جــراح وســـط القـــدس المحتلــة علـــى أرض مســـاحتها أربعـــة دونمــات، وحـــذرت مـــن مغبـــة مــا أســـمت

 االستيطاني والهجمة التهويدية" التي تتعرض لها القدس.
( أرسلت نسخة منه لــ "قـدس بـرس": "إنَّنـا نـدين بشـدَّة التغـّول 2|48وقال بيان لحركة "حماس" اليوم الخميس )

مغّبــة  االسـتيطاني والهجمـة التهويديـة الشرسـة التـي تتعـّرض لهــا مدينـة القـدس المحتلـة، ونحـّذر االحـتالل مـن
االســتمرار فــي حربــه وجرائمــه ضــد شــعبنا وأرضــه ومقدســاته، كمــا ونعــرب عــن بــالغ اســتهجاننا مــن الصــمت 
جرامـه المسـتمر، ومـن اسـتمرار مسلسـل  الدولي المطبق وهو يشـاهد التعّنـت والصـلف الصـهيوني المتواصـل وا 

 ".التفاوض العبثي الذي يتخذه االحتالل غطاًء لحربه االستيطانية والتهويدية
 11/1/1314قدس برس، 

 
 يقوم على المصالح المشتركةلبناني -تفاهم فلسطيني  إلنجازحماس تدعو  11

أكــدت حركــة حمــاس فــي لبنــان أن نهجهــا فــي العمــل السياســي هنــاك يرتكــز علــى التمســك بالمقاومــة : بيــروت
لداخلية وضرورة تعزيز األمن واالستقرار وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية ا والتحرير والعودة، والحرص على

 الفلسطينية.العالقات اللبنانية ـ 
مـرة واحمـد الحـاج خـالل  رأفـتوشدد وفد من حركة حماس ضم مسؤوال العالقات اللبنانية فـي مكتبهـا بلبنـان، 

ــ فلسـطيني  ، علـى ضـرورة انجـاز تفـاهم لبنـانيلإلعـالم( للمركـز الكـاثوليكي 2|48زيارة لهمـا اليـوم الخمـيس )
 نسـانية والمدنيـة. إلرفض التـوطين وحصـول الفلسـطينيين علـى الحقـوق ا وأهمهالمصالح المشتركة يقوم على ا

 وتوقف الوفد عند وثيقة بكركي وسجل ارتياحه لتضمنها بندا يتمسك بدعم القضية الفلسطينية وحق العودة.

 11/1/1314قدس برس، 
 

 نامجها النووييران من تطوير بر إمنع في باريس تلعب دورًا هامًا : ليبرمان 11
استبق وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان زيارته إلى العاصمة الفرنسية : أبو نجم ميشال- باريس

بتصريحات تفهم منها رغبته في حرف األنظار عن الملف الفلسطيني، وتحديدا موضوع االستيطان الذي 
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النووي اإليراني والتنديد بتسارع الغربيين،  يشكل العقبة الكأداء بوجه تقدم المفاوضات والتركيز على البرنامج
 وتحديدا األوروبيين، إلعادة وصل خيوط التعاون والحوار مع طهران.

تلعب دورا مهما على المسرح الدولي لمنع "وفي تصريح أدلى به أول من أمس، أعلن ليبرمان أن فرنسا 
ة التي أجرتها طهران أخيرا )االثنين ، مضيفا أن التجارب الصاروخي"استمرار البرنامج النووي اإليراني

التغير الوحيد الذي حصل في ". والخالصة التي وصل إليها ليبرمان أن "تظهر نواياه العدوانية"الماضي( 
 ."إيران هو أنها تهدد السالم الدولي وراء قناع من البسمات

 14/1/1314، الشرق األوسط، لندن
 

 تفاق مع تركياسبب التعثر في إتمام اال  ردوغانشتاينتز: أ 14
اتهم وزير إسرائيلي رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس بتعطيل  وكاالت:-القدس المحتلة 

خالل هجوم شنه الجيش اإلسرائيلي على  2040التوصل الى اتفاق لتعويض عائالت االتراك الذين قتلوا في 
الستراتيجية اإلسرائيلي يوفال شتاينتز اسطول متجه لكسر الحصار المفروض على غزة. وقال وزير الشؤون ا

ال ". واضاف "انا مع اتفاق مع تركيا ولكن )التعثر( هو خطأ اردوغان"العامة اإلسرائيلية  لإلذاعةفي حديث 
التزام ". وكان شتاينتز يشير الى مطلب رئيس الوزراء التركي بالحصول على "افهم سلوك تركيا واردوغان

 . "صار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماسلرفع الح "مكتوب من إسرائيل

 14/1/1314، الدستور، عّمان
 

 لم"إسرائيل" نخب إسرائيلية تؤكد بأن بقاء نظام األسد بات يمثل مصلحة "قومية عليا" :كاسبيتبن  10
تواصل نخب "إسرائيلية" التأكيد على أن بقاء نظام األسد بات يمثل مصلحة "قومية : النعامي صالح-غزة 

 عليا" للدولة العبرية.  
وقال المعلق "اإلسرائيلي" البارز بن كاسبيت إنه بات في حكم المؤكد بالنسبة لنخب الحكم في تل أبيب أن 

 بقاء نظام الحكم السوري الحالي هو أفضل الخيارات الممكنة بالنسبة لتل أبيب.
ن  استغرق األمر وقتًا أطول مما كان واستدرك كاسبيت قائاًل إن نظام األسد سيسقط في نهاية األمر، وا 

متوقعًا، مشيرًا إلى أن محافل التقدير اإلستراتيجي في تل أبيب ال ترى أية إمكانية أن يواصل التشبث بالحكم 
 ألمد بعيد، مشيرًا إلى أن األسد قد يجد له مأوى في روسيا أو إيران.
سوريا، حيث أن األحداث الدائرة هناك  وأكد كسبيت أن إسرائيل استفادت حتى اآلن من مجمل األوضاع في

 أدت إلى غياب سوريا كدولة تشكل تهديدًا على إسرائيل، سيما في ظل تفكك جيشها.
معادلة الصراع  من-مؤقتاً ولو -وأوضح كاسبيت أن تورط حزب هللا في الصراع الداخلي أدى إلى إخراجه 

ب هللا في سوريا بالنسبة إلسرائيل تتمثل في تسببه مع إسرائيل. واستدرك قائاًل إن العوائد السلبية لتدخل حز 
 في حالة عدم استقرار داخل لبنان، يمكن أن تنعكس سلبًا على إسرائيل في المستقبل.

 11/1/1314، "11موقع "عربي 
 

 ن يخضع لنقاش عامأيران يجب إي على سرائيلرئيس الموساد السابق: الهجوم اإل 16
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يس الموساد السابق مئير دغان إلى اخضاع مسالة الهجوم اإلسرائيلي دعا رئ: شحادة امال-القدس المحتلة 
واعادة الخيار  إيرانللنقاش العام، وذلك عقب تكرار تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجاه  إيرانعلى 

 العسكري الى طاولة البحوث.
يب"، استعرض خاللها تقييماته وكان دغان يقدم محاضرة امام ما يسمى بـ"منتدى الصالون الدولي في تل اب

يران والمنظمات اإلرهابية، ومصر وتركيا  كرئيس سابق للموساد، في كل ما يتعلق بالواليات المتحدة وا 
 وسلسلة من قضايا األمن والديبلوماسية.

، وقال ان تكتيك المفاوضات إيرانواتهم دغان الواليات المتحدة بانتهاج اسلوب خاطئ في المفاوضات مع 
لجانب االيراني يقوم على نهج السوق، فلديه ثالثة أهداف: الحفاظ على الخطة القائمة، تخفيف من ا

العقوبات، ودفع أقل ما يمكن حيث يتطلب األمر منهم دفع الثمن. ومنذ اليوم األول انجر األمريكيون الى 
 ملعبهم، ألنهم وافقوا على تخفيف العقوبات.

 14/1/1314، الحياة، لندن
 

 1791 سنةطالب بالتحقيق في مجزرة ارتكبها االحتالل ضد بدو سيناء أبو عرار ي لبطالنائب  19
توجه طلب أبو عرار النائب العربي في الكنيست أمس باستجواب مستعجل إلى وزير الحرب قنا: 

حيث قتل على إثرها  4492"اإلسرائيلي" موشي يعلون حول واقعة "أبو عجيلة" ضد بدو سيناء خالل عام 
 بدويًا والتي كشفت النقاب عنها وسائل اإلعالم "اإلسرائيلية". 10حوالي 

وكان جيش الحرب قد طرد البدو من سيناء في منطقة أبو عجيله بحجة تدريب عسكري ليلي في ظروف 
شخصًا معظمهم من  10جوية قاسية وصلت فيها درجة الحرارة إلى الصفر وتوفي من جراء ذلك حوالي 

لبرد القارس. وتبين أن جيش االحتالل علم بالحادث إال أنه أبقاه طي الكتمان. النساء واألطفال بسبب ا
 وكشف النقاب عنه في وسائل اإلعالم التي أشارت إلى أنه لم يتم معاقبة المسؤولين عن الواقعة.

"أي وحدة عسكرية كانت المسؤولة  وجاء في أسئلة االستجواب المستعجل الذي تقدم به النائب أبو عرار:
وهل تمت مقاضاة المسؤولين عن الطرد والتسبب في موت البدو؟. وماذا ستعمل من أجل  هذا العمل؟. عن

 .مقاضاة المسؤولين عن الحادث وعقابهم؟
 14/1/1314، الخليج، الشارقة

 
 
 

 "س إسرائيليرئمنصب " علىمرشحين  سبعة 18
ب "رئيس إسرائيل"، الذي سينتخبه احتدمت في األيام األخيرة المنافسة على منص :جرايسي برهوم-الناصرة 

ربعة أشهر، إذ أعلنت القاضية المتقاعدة ورئيسة مجلس الصحافة داليا دورنر نيتها أالكنيست بعد نحو 
المنافسة، ليصل عدد الذين أعلنوا نيتهم التنافس الى سبعة مرشحين على هذا المنصب التمثيلي، إال أن 

 القائمة. االنتخابات سيعكس موازين القوى السياسية
ويدور جدل في إسرائيل هو خلفية الرئيس المقبل، وما إذا عليه ان يكون من السياسيين، إذ هناك دعوات 
ألن يكون من خارج الحلبة السياسية، وهذا ما شجع الخبير الكيميائي والحائز على جائزة نوبل دان 
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المعروفة أكثر بتأييدها لحقوق شيختمان، على المنافسة، لتنضم له القاضية المتقاعدة دورنر أمس، و 
 االنسان، وحرية التعبير.

ومن الحلبة السياسية، فقد أعلن رئيس الكنيست السابق رؤوفين رفلين من حزب الليكود، نيته المنافسة، التي 
 .يزلصالح بير  2009خسرها في العام 

ئيل بيتينو" إن رئيس الحزب أفيجدور ليبرمان، وفي االيام القليلة الماضية، قالت مصادر في حزب "يسرا
معني بتشريح وزير السياحة المتطرف عوزي لنداو، وهذا رغم أن أنباء تحدثت عن أن ليبرمان ونتنياهو 
اتفاقا على ترشيح الوزير األسبق من حزب الليكود دافيد ليفي، الذي ينشط عدد من اعضاء الكنيست 

نيست السابقة داليا ايتسيك، من حزب كديما، هي أيضا لترشيح وتسعى رئيسة الك لترشيحه هو أيضا.
أعضاء كنيست، وال يمكن ألي عضو كنيست أن يرشح  40نفسها، ويحتاج كل مرشح لموافقة علنية من 

 كثر من مرشح واحد لهذا المنصب.  أ
 14/1/1314، الغد، عّمان

 
 ة يهوديةدولة فلسطينية وال سالم من دون دول ": ال سالم من دونهآرتس" 17

كتب آري شافيط: "يعتقد مئير داغان ان المطالبة باالعتراف بإسرائيل دولة يهودية هو كالم فارغ. لكن هذا 
لم  الفلسطيني-الطلبات عداًل وطبيعية. والسبب أن الصراع اإلسرائيلي  أكثرالطلب ليس كذلك بل هو من 

و صراع قومي ديني حضاري اجتماعي ، وهو ال يتعلق باالحتالل والمستوطنات، بل ه4499يبدأ عام 
عميق. قبل عشرات السنين، رفضت الحركة الصهيونية رؤية الشعب الفلسطيني ورفضت حقه في اقامة 
دولة فلسطينية، واليوم ترفض الحركة القومية الفلسطينية ان ترى الشعب اليهودي واالعتراف بحقه في دولة 

حرب المئة سنة بيننا وبينهم. وكي ننهي حروبنا يجب ان يهودية. هذا التعامي المتبادل هو الذي أشعل 
نعترف بقوميتهم ودولتهم، وعليهم االعتراف بقوميتنا ودولتنا. فال سالم من دون دولة فلسطينية، وال سالم من 

 دون دولة يهودية".

 14/1/1314، النهار، بيروت
 

 إسرائيلي بشأن تعويض اليهود المهاجرين انقسام 13
اوتت النخب اإلسرائيلية في مواقفها من تضمين وزير الخارجية األمريكي جون كيري بندًا تف: صالح النعامي

 يدعو لتعويض اليهود الذين هاجروا من الدول العربية في مشروعه للتسوية مع الفلسطينيين.
مطالبًا  فقد اعتبر تسفي جباي مساعد وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلي األسبق أن الخطوة األمريكية "عادلة"،

باستغالل هذا التطور وتسليط األضواء على "قضية" اليهود الذين هاجروا من الدول العربية والممتلكات التي 
 تركوها خلفهم بعد هجرتهم إلسرائيل مطلع خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف جباي في مقال نشره موقع صحيفة "معاريف" أمس األربعاء، أنه ال يجوز التركيز على قضية 
الالجئين الفلسطينيين، زاعمًا أن الفلسطينيين هم "المسؤولون عن النكبة التي حلت بهم وبالمأساة التي حلت 

 باليهود الذين هاجروا من الدول العربية"، على حد تعبيره.
وأقر جباي أن اليهود الذين هاجروا من الدول العربية أقدموا على هذه الخطوة لدوافع صهيونية، مستدركًا أن 

ذه الحقيقة يجب أال تمس حقهم في الحصول على تعويضات من الدول العربية عن الممتلكات التي ه
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وهاجم المسؤول اإلسرائيلي السابق األمم المتحدة لتجاهلها ما يقول إنها "حقوق" اليهود الذين هاجروا  تركوها.
 ئين الفلسطينيين.من الدول العربية، في الوقت الذي أصدرت عشرات القرارات المتعلقة بالالج

ودعا إلى تبني المقترح الذي قدمه الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون، الذي حث على إقامة صندوق 
دولي لتعويض الالجئين الفلسطينيين واليهود الذين هاجروا من الدول العربية، مع إبقائهم في المناطق التي 

 يتواجدون فيها حاليًا.
أكتوبر/تشرين األول الماضي، أشار دوري غولد  42ئيل هيوم" بتاريخ وفي مقال نشرته صحيفة "يسرا

المستشار السياسي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى الدور الذي لعبه جهاز الموساد في 
 تهجير اليهود من الدول العربية.

ية المهاجرين اليهود الذين وفي السياق ذاته، دعا الصحافي اإلسرائيلي شالوم يروشالمي إلى توظيف قض
 يصفهم بالالجئين من أجل التصدي لمطالبة الفلسطينيين بتأمين حق العودة لالجئين.

وفي مقال نشره في صحيفة "معاريف" األحد الماضي، دعا يروشالمي الحكومة اإلسرائيلية لتنظيم حملة 
د من الدول العربية، داعيًا في الوقت دعائية واسعة النطاق لتسليط األضواء على ممتلكات "الالجئين" اليهو 

ذاته صناع القرار في تل أبيب إلى تخصيص موارد إلحياء تراث الجاليات اليهودية التي كانت متواجدة في 
 الدول العربية.

تسليط األضواء على قضية "الالجئين" اليهود يمثل  أن-سورياالذي هاجرت عائلته من -وأضاف يروشالمي 
 سمى.بالنسبة له هدفًا أ

من ناحيته، دعا الكاتب يعكوف إحمئير إلى التعامل بحذر شديد مع المقترح األمريكي بالربط بين تعويض 
 الالجئين الفلسطينيين واليهود الذين هاجروا من الدول العربية.

وفي مقال نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" الثالثاء الماضي، حذر إحمئير من أن طرح هذه القضية قد يكون 
خالء الهد ف منه إقناع قطاعات واسعة من اإلسرائيليين بتأييد بقية بنود خطته، التي تتضمن انسحابات وا 

 مستوطنات في الضفة الغربية.  
وأضاف إحمئير "قد يكون الهدف من العرض إغراء اليهود بتأييد خطة كيري بالمال، لكي يتقبلوا جرعات 

 سامة في شراب حلو المذاق".
 11/1/1314، الجزيرة نت، الدوحة

 
 

 ة إلى أقاليم وتشكيل حكومة غير مركزيةيوصي بتفكيك سوريإسرائيلي  أبحاث مركز 11
دعا مركز أبحاث مرتبط بديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو للضغط : النعامي صالح-غزة 

أنه يتوجب على  على الدول العظمى لتشكيل حكومة غير مركزية بسوريا، ذات طابع كونفدرالي، معتبرا
 األقل تطبيق النموذج، الذي تقرر في اليمن مؤخرًا، والذي يقوم على تقسيم البالد إلى أقاليم.

وطالبت الورقة الحكومة اإلسرائيلية بإفشال أية محاولة تهدف إلى تشكيل حكومة مركزية تمثل سوريا في 
 أعقاب تخلي األسد عن الحكم طوعًا أو إسقاطه بالقوة.

كبير مستشار نتنياهو على تدخل  يروشليم لدراسات المجتمع والدولة"، الذي يديره دوري غولد، وحث "مركز
"إسرائيلي نشط وفاعل من أجل عدم السماح بأن ينتهي مؤتمر جنيف إلى تشكيل حكومة مركزية في 

 ة الجوالن.دمشق"، مشددًا على أن تحقيق هذا السيناريو يعني تهديد مصالح إسرائيل االستراتيجية في هضب
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وحذرت الدراسة التي أعدها المستشرق بنحاس عنبري من أن السماح بتشكيل حكومة مركزية يعني أن سوريا 
 ستعود لمطالبة "إسرائيل" باالنسحاب من هضبة الجوالن، التي تمثل "ذخرًا استراتيجيًا إلسرائيل".

على صدقيتها أمام الشعب السوري  وشددت الدراسة على أن الحكومة المركزية في سوريا ستحاول التدليل
وأمام الرأي العام العالمي من خالل تبني أجندة سياسية "وطنية" قوامها المطالبة باستعادة هضبة الجوالن، 

 محذرًا من أن دواًل كثيرة في العالم ستؤيد موقف هذه الحكومة.
بانسحاب "إسرائيل" من هضبة ويذكر أن هناك إجماع بين النخب "اإلسرائيلية" على أن اختفاء المطالبة 

 الجوالن يمثل أفضل تطور إيجابي بالنسبة لتل أبيب جراء تفجر الثورة السورية.
وأوضحت الورقة أن الخوف "المبرر" من سلوك الحركات الجهادية "المتطرفة" في سوريا يجب أال يدفع كاًل 

 من روسيا والواليات المتحدة لتأييد تشكيل حكومة مركزية.
ورقة إلى أن "إسرائيل" لم تعد تستطيع النأي بنفسها عن الشأن السوري، مشددة على أن تل أبيب ونوهت ال

باتت جزءًا من المشكلة في سوريا، وهو ما يستدعي أخذ زمام المبادرة والحرص على المصالح اإلسرائيلية 
 العليا، وعلى رأسها الحفاظ على هضبة الجوالن.

 11/1/1314، "11موقع "عربي 
 

 "إسرائيل"وتهدد الدول المجاورة ومن بينها  لى خارجهاإقد تتمدد بسورية  سة: ظاهرة االنتحارييندرا 11
خلصت دراسة بحثية صدرت في تل ابيب الى ان ظاهرة االنتحاريين التي تفّشت في الساحة : يحيى دبوق

، تمامًا كما يحدث في لبنان السورية قد تتمدد الى خارجها، وتهدد استقرار الدول المجاورة، ومن بينها إسرائيل
 بعد انزالق هذه الظاهرة اليه.
للمعلومات االستخبارية، الذي تنشط شخصيات وازنة من  "مركز مئير عميت"ووفقًا للدراسة التي أجراها 

االستخبارات اإلسرائيلية، فإن معدي التفجيرات االنتحارية في سوريا، يحاكون طرقًا وأساليب اتبعها تنظيم 
المنظمتان االكثر ارتباطًا بهذا النوع من اإلرهاب هما جبهة النصرة، الفرع "وفروعه في العراق، و "القاعدة"

. وركزت الدراسة على "الرسمي للقاعدة، ورديفتها الخصم، الدولة االسالمية في العراق والشام )داعش(
 العمليات االنتحارية التي نّفذها هذان التنظيمان.

 18نفذت "التي نّفذت  "النصرة"د األكبر من العمليات االنتحارية كان من نصيب وبّينت الدراسة أن العد
عملية عام  81، ونفذت 2042عملية انتحارية سجلت عام  20عملية انتحارية تبنت مسؤوليتها، من أصل 

ن . ونفذت المنظمتان عددًا م"2048عمليات انتحارية منذ تأسيسها في أيار  4 "داعش"، فيما نّفذت "2048
انتحاريًا. ومنذ بداية  28، باستخدام 2048هجومًا عام  18العمليات االنتحارية المشتركة، من أصل 

، ُنّفذت خمس عمليات انتحارية في لبنان، في المناطق التي ينشط فيها حزب هللا، أربع منها نفذتها 2041
 مسؤوليتها. "داعش"وواحدة تبنت  "النصرة"

دد كبير من االجانب الذين قدموا الى سوريا لتنفيذ عمليات، امتنعوا عن وال تستبعد الدراسة ان يكون ع
، الحظت عينة اإلطارتنفيذها في اللحظة االخيرة، ورغم إشارتها الى غياب أي معطيات منشورة في هذا 

، اظهر التحقيق معه بعد عودته من سوريا، انهم عرضوا 4413واحدة مرتبطة بفلسطيني من اراضي عام 
 يذ عملية انتحارية، لكنه رفض. والتقدير، بحسب الدراسة، ان هذه الحالة لم تكن يتيمة.عليه تنف

 14/1/1314، األخبار، بيروت
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 نائب رئيس "الكنيست" يحّرض على أعمال الصيانة اإلسالمية في المسجد األقصى 11
ضد دائرة األوقاف  شّن نائب رئيس البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" موشيه فيجلين، هجومًا الذعاً القدس: 

 اإلسالمية الفلسطينية على ضوء قيامها بأعمال ترميم وصيانة في المسجد األقصى المبارك.
وبعث فيجلين برسالة لوزير "األمن الداخلي" في الحكومة اإلسرائيلية يتسحاق أهارونوفيتش، مطالبًا إياه 

العبث والتخريب" في المسجد األقصى  بتفعيل كافة الجهود الالزمة من أجل إيقاف ما وصفها بـ "أعمال
 المبارك، زاعمًا "حق اليهود الكامل فيه".

 11/1/1314قدس برس، 
 

 من حقوقهم 48: مشروع قانون عنصري يحرم أسرى فلسطين هآرتس 14
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن أن اللجنة الوزارية للتشريعات سـتجتمع يـوم األحـد المقبـل الناصرة: 

مـن حقـوقهم، فـي حـال تـم اإلفـراج  4413وع قانون يحرم أسرى فلسطينيي األراضي المحتلة عـام لدراسة مشر 
 عنهم في إطار العملية السياسية أو أي صفقة ستعقد مستقبال.
(، إنـــه بموجـــب االقتـــراح المقـــدم لمشـــروع 2|48وقالـــت صـــحيفة "هـــبرتس" العبريـــة الصـــادرة اليـــوم الخمـــيس )

يلية ستحرم األسرى من المعاشات والضمان االجتمـاعي وضـمان الـدخل طـوال القانون، فإن السلطات اإلسرائ
 مدة السجن المفروضة عليهم حتى لو أفرج عنهم من السجن عن طريق "عفو".
إســـرائيل بيتنـــا"، يـــاريف ليفـــين، -وأشـــارت إلـــى أن مشـــروع القـــانون قـــدم بمبـــادرة رئـــيس ائـــتالف حـــزب "الليكـــود

 زب "الحركة" الذي ترأسه تسيبي ليفني.باإلضافة إلى اليعيزر شتيرن من ح
 11/1/1314قدس برس، 

 
 أحدهما قضى بالتعذيب ةشهيدان فلسطينيان بسوريالعمل:  مجموعة 10

استشهد الجئين فلسطينيين، الخميس، جـراء تواصـل الهجمـات والحصـار علـى المخيمـات الفلسـطينية : دمشق
 .يةفي سور 

فــي بيــان تلقــت "صــفا" نســخة عنــه إن الفلســطيني محمــد  "ةوقالــت مجموعــة "العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوري
أمجد أبو ماضي، قضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري، مشيرة إلى أنـه قـد اعتقـل بعـد وصـوله مـن 

 .2048-9-4دولة اإلمارات بتاريخ 
 ة.وأضافت بأن الشاب طارق عنبتاوي من بلدة جلين قضى إثر اشتباكات مسلحة اندلعت في مدينة القنيطر 

14/1/1314وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 

صابة آخر شرق الشجاعية فلسطيني استشهاد 16  على حدود قطاع غزة وا 
أبــو عــون: استشــهد مــواطن وأصــيب آخــر، عصــر أمــس، جــراء إطــالق النــار باتجاههمــا مــن قبــل  فــايز-غــزة 

خضــر قبالــة حــي الشــجاعية، جنــود االحــتالل المتمركــزين قــرب الحــدود الفاصــلة بــين شــرق القطــاع والخــط األ
 شرق مدينة غزة.

 29وأكـــد النـــاطق باســـم وزارة الصـــحة فـــي غـــزة الـــدكتور أشـــرف القـــدرة لــــ"األيام" أن إبـــراهيم ســـليمان منصـــور )
 عامًا( من سكان شرق الشجاعية استشهد، مساء أمس، متأثرًا بجروحه الخطيرة.
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 24رصاصـة فـي رأسـه، فيمـا أصـيب آخـر )وأوضح القدرة أن منصـور أصـيب بجـروح خطيـرة جـراء إصـابته ب
عامـــًا( بجـــروح متوســـطة جـــراء إصـــابته برصاصـــة فـــي قدمـــه اليمنـــى فـــي منطقـــة المنطـــار الواقعـــة شـــرق حـــي 

 الشجاعية.
14/1/1314األيام، رام هللا،   

 
 "األقصى" ومستوطنون يقتحمون المسجدعلى أعمال الصيانة في  ضيحرّ األقصى: ت مؤسسة 19

موجـــة  48/2/20041ف والتـــراث فـــي بيـــان لهـــا صـــدر صـــباح يـــوم الخمـــيس للوقـــ األقصـــىرفضـــت مؤسســـة 
التحريض التي يشنها نائب رئيس الكنيست المتطرف موشي فيجلين ضد أعمال الصيانة والترميم التي تنفذها 

 إلـى، ونقل فيجلين احتجاجه على ذلك من خالل رسالة وجهها األقصىفي المسجد  اإلسالمية األوقافدائرة 
يتسحاق اهرونوفيتش مطالبا إياه بتفعيل كل الجهود من اجل ايقاف ما  اإلسرائيليةطة في المؤسسة وزير الشر 

 الذي يزعم حق اليهود الكامل فيه. األقصىاسماها أعمال " العبث والتخريب" في المسجد 
 82مسـتوطنا بقيـادة الحاخـام يهـودا جليـك و 41عنصـرا ) 14أن  األقصـىوفي سـياق متصـل ذكـرت مؤسسـة 

فـي أرجائـه بـدأت مـن المسـجد  وقـاموا بجولـةمن بـاب المغاربـة  األقصىاقتحموا  اليهودية(البا من المدارس ط
القبلــي مــرورا بــالمرواني ومنطقــة قبــة الصــخرة مــن الجهــة الشــمالية واســتمعوا لشــروحات حــول معــالم وتــاريخ 

حاخــام يهــودا جليــك قــام أن ال األقصــىالهيكــل المزعــوم. كمــا علمــت المؤسســة مــن شــهود عيــان فــي المســجد 
 بسرقة حفنات من التراب من داخل المسجد دون أن تعرف األسباب من وراء هذا العمل االستفزازي.

11/1/1314مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 

 ألف فلسطيني في الضفة من دون شبكات مياه 111: "بتسيلم" 18
تسـيلم" الحقوقيـة اإلسـرائيلية أمـس الخمـيس، بوجـود تمييـز أفاد تقرير صادر عن مؤسسة "ب: أ ش أ()-رام هللا 

 فــيمقابــل تلــك المخصصــة إلســرائيل؛ وأوضــحت المؤسســة  الفلســطينيكميــات الميــاه المخصصــة للفــرد  فــي
 الضفة الغربية وقطاع غزة. فيتقريرها أن اإلسرائيليين يحصلون على كمية أكبر بكثير من الفلسطينيين 

إســرائيل يــراوح  فــيللشــخص  المنزلــياإلســرائيلية تشــير إلــى أن معــدل االســتهالك  وبــين التقريــر أن المعطيــات
لتـرا،  98اليوم، أما بخصوص الفلسـطينيين، فيحصـل مواطنـو الضـفة الغربيـة علـى  فيلترا  280و 400بين 
لتــرا(  83لتــرا( للشــخص يوميــا فــى أريحــا مقابــل ) 494حــين توجــد فجــوات كبيــرة بــين المــدن المختلفــة: ) فــي
تجمعــا  90 فــييعيشــون  فلســطينيألــف مــواطن  448وتحــدث التقريــر عــن وجــود  جنــين. فــيشــخص يوميــا لل

وأوضــح تقريـــر  المنــاطق المصــنفة "ج" غيــر متصــلين بشــبكة الميــاه. فــيألفــا مــنهم  20ســكنيا، يعــيش نحــو 
إال أن جودة لترا للشخص يوميا،  40و 90"بتسيلم" أيضا أن معدل استهالك المياه فى قطاع غزة يتراوح بين 

من الميـاه التـى تضـخ فـى قطـاع غـزة غيـر صـالحة للشـرب، وذلـك وفـق منظمـة  %40المياه متدنية للغاية، و
شـبكة الميـاه العامـة فـى الضـفة الغربيـة، وتسـرب هائـل  فـيوتحدث التقرير عـن وجـود تبكـل  الصحة العالمية.

 على ذلك.، وفى بعض األماكن تزيد هذه النسبة %80للمياه، تبلغ نسبته نحو 
14/1/1314اليوم السابع، مصر،   

 
 1311سنة تجمعًا فلسطينيًا ألغراض عسكرية  19"أوتشا": الجيش اإلسرائيلي أخلى  17
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أكـد مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمـم المتحـدة "أوتشـا" أن إسـرائيل تخلـي : المشهراوي عالء-غزة 
عملية إخـالء  89دريبات العسكرية، موضحا أنه تم رصد وبوتيرة عالية تجمعات سكانية فلسطينية بغرض الت

، إن جـيش االحـتالل أجبـر أمـسوقال تقرير صادر عـن المكتـب  .2048لتجمعات سكنية فلسطينية في عام 
علــى إخــالء مســاكنهم مــن أجــل تنفيــذ تــدريبات عســكرية بالرصــاص  2048حالــة خــالل عــام  29الســكان فــي 

أسـرة يبلـغ تعـدادهم  818، موضـحا أن نللفلسـطينييببت معانـاة كبيـرة الحي. وشدد على أن هذه اإلجراءات س
طفــال أجبــروا علــى االنتقــال لإلقامــة بشــكل مؤقــت فــي مكــان آخــر. وأضــاف أن  939شخصــًا، بيــنهم  4992

أشــخاص فــي  209شــخص فــي ينــاير و 800معظــم عمليــات اإلخــالء جــرت فــي شــهور الشــتاء البــاردة بواقــع 
حـــاالت إخـــالء لتجمعـــات فلســـطينية مـــن  2ثقـــت "أوتشـــا" خـــالل العـــام الجـــاري فـــي أكتـــوبر. وو  280أبريـــل و

 44شخصـا، بيـنهم  214أسرة مكونة من  82مساكنها بغرض تنفيذ تدريبات عسكرية ونتيجة لذلك اضطرت 
ولفت التقرير إلـى أن إحـدى قـرى األغـوار تـم إخالؤهـا مـرتين خـالل األسـبوع  طفال إلى إخالء مساكنهم قسرًا.

 تجمعات أخرى في الخامس من الشهر نفسه.  8ن فبراير الجاري، فيما تم إخالء األول م

14/1/1314االتحاد، أبو ظبي،   

 
 عملية جراحية بأنفسهم ألحد األسرى إلجراءاضطروا نادي األسير: أسرى "ريمون"  43

"ريمــون"  ســجن ياألســير الفلســطيني" أن األســرى فــ نــاديكشــف " يســرى باســل: ،وكــاالت –رام هللا  ،القــاهرة
 عملية جراحية بأنفسهم داخل غرفتهم ألحد األسرى. إلجراءبصحراء النقب اضطروا  ياإلسرائيل

ســجون االحــتالل منــذ عشــر ســنوات  يعامــا ـ المعتقــل فــ 80ســمير حســان ـ يأن األســير رامــ يوأوضــح النــاد
رغـم تقدمـه بعشـرات كـف يـده ولـم يـتم إخراجهـا،  يمـن شـظايا فـ يعانيعاما،  44ومحكوم عليه بالسجن لمدة 

 يعـانيتقديم العالج المناسب له، وأصـبح  يالطلبات لعيادة السجن إال أنها وعلى مدار عدة سنوات ماطلت ف
 اضطر زمالؤه للقيام بذلك واستخراج الشظايا. الذيبشكل كبير وال يستطيع النوم من شدة األلم، االمر 

14/1/1314األهرام القاهرة،   
 

 ى مرضى في "عيادة الرملة" يعانون وضعًا صحيًا خطيراً أسر  : تسعةاألسيرنادي  41
رام هللا: أكد محاميا نـادي األسـير خـالل زيارتهمـا "عيـادة سـجن الرملـة"، التـي يقبـع فيهـا تسـعة أسـرى مرضـى 
بشكل دائم، أن وضعهم الصحي في غاية الخطورة وينتظرون الموت في أية لحظة، مشيرين إلى أن األسرى 

ألقرع، منصور موقـدة، خالـد الشـاويش، ريـاض العمـور، معتصـم رداد، سـامر عويسـات، التسعة هم: ناهض ا
 صالح الدين الطيطي، معتز عبيدو ومراد أبو معيلق.

14/1/1314األيام، رام هللا،   
 

 طفل فلسطيني 733 عتقل سنوياً ي وزارة األسرى: االحتالل 41
ن نسـبة اعتقـال األطفـال الفلسـطينيين مـن أكدت معطيـات فلسـطينية رسـمية الخمـيس أ :وليد عوض -رام هللا 

أســير، علــى خــالف األعــوام الســابقة، حيــث كانــت  400اإلســرائيلي ســنويا ارتفعــت إلــى  االحــتاللقبــل جــيش 
 أسير. 900نسبة اعتقال القاصرين سنويا تصل إلى 
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ألطفـــــال وقـــــال تقريـــــر صـــــادر عـــــن "وزارة" شـــــؤون األســـــرى والمحـــــررين الفلســـــطينيين بـــــرام هللا: "إن اعتقـــــال ا
مما يشكل  وجنودها، االحتاللعليهم تحول إلى سياسة ممنهجة لسلطات  واالعتداءالفلسطينيين والتنكيل بهم 

 المتعقلة بحقوق األطفال المعتقلين". واالتفاقياتانتهاكا كبيرا لكل المواثيق الدولية 
 االحـــتاللفـــي ســـجون عاًمـــا يحتجـــزون  43طفـــال قاصـــرا تقـــل أعمـــارهم عـــن  430وأوضـــح تقريـــر الـــوزارة أن 

طفاًل تتراوح أعمارهم بين أربعـة عشـر  18موزعين في معتقالت "عوفر" و"مجدو" و"الشارون"، مشيرا إلى أن 
 عاًما وسبعة عشر عاما.

14/1/1314القدس العربي، لندن،   
 

 باشر التحقيق في استهداف مقر قناة "القدس" الفضائية بغزةي هيئة حقوقية: االحتالل 41
 اإلنسـانطات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي التحقيـق فـي شـكوى قـدمها المركـز الفلسـطيني لحقـوق شرعت سل: غزة

فــي شــأن اســتهداف قســم التصــوير التــابع لقنــاة "القــدس" الفضــائية، علمــًا انهــا المــرة األولــى التــي تحقــق فيهــا 
 د الغيوم".سلطات االحتالل في شكاوى متعلقة بضحايا الحرب على قطاع غزة التي أطلقت عليها "عامو 

وقال المركز إن سلطات االحتالل شكلت لجنة التحقيق برئاسة الجنرال دورون ألمـوغ )قائـد المنطقـة الجنوبيـة 
( والمستشـار القـانوني اإلسـرائيليالتـي يقـع القطـاع ضـمن نطاقهـا وفـق التقسـيم  اإلسـرائيليالسابق في الجـيش 

تلقـــوا فـــي العاشـــر مـــن الجـــاري طلبـــًا مـــن مديريـــة  فـــي وزارة الـــدفاع اإلســـرائيلية. وأضـــاف أن محـــامي المركـــز
التنسيق واالرتباط فـي معبـر بيـت حـانون )ايـرز( بضـرورة مثـول الشـهود الثمانيـة مـن طـاقم العـاملين فـي قسـم 

 شهاداتهم. إلىالتصوير في القناة أمام اللجنة لالستماع 
14/1/1314الحياة، لندن،   

 
 أسيراً  93اعتقال مديد يعتقل ستة فلسطينيين بالضفة.. وت االحتالل 44

أسيرًا، بذريعة استكمال التحقيق واإلجـراءات  90محاكم االحتالل مددت اعتقال  أن قال نادي األسير: رام هللا
 القضائية، حيث ُمدد لعدد منهم للمرة الثانية والثالثة على التوالي.

 شة وبالطة.شبان من مخيمات عايدة والدهي 9 أمساعتقلت قوات االحتالل  من جهة ثانية،
14/1/1314األيام، رام هللا،   

 
 اعتقال راشقيهم بالحجارة والزجاجاتبام هسإللمراقبة على مركبات المستوطنين  كاميرات 40

لجأ المستوطنون فـي األراضـي الفلسـطينية إلـى تركيـب كـاميرات تصـوير علـى سـيارتهم  رام هللا ـ وليد عوض:
طرقات التي يسلكونها بالضـفة الغربيـة وتصـوير مـن يرشـقهم في إطار سعيهم لمراقبة ما يجري على جانبي ال

 بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وأفــادت صــحيفة "معــاريف" اإلســرائيلية فــي عــددها الصــادر الخمــيس أن عــددًا كبيــرًا مــن المســتوطنين وضــعوا 

الزجاجــات كــاميرات مراقبــة خــالل األشــهر األخيــرة فــي ســياراتهم الخاصــة، بهــدف تصــوير إلقــاء الحجــارة أو 
مـن  االحـتاللالحارقة من قبل الفلسطينيين عليهم، مشيرة إلى أن تلك الكـاميرات قـد نجحـت فـي تمكـين قـوات 

 اعتقال خلية فلسطينية قامت بإلقاء الحجارة في قرية "عزون" قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
14/1/1314القدس العربي، لندن،   
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 المحتلةالقدس ب واالحتاللب فلسطينيين بين طال إصابات خالل اشتباكات 46
إن عــــددا مــــن الطلبــــة الفلســــطينيين، أصــــيبوا باالختنــــاق صــــباح  : قــــال مركــــز فلســــطينياألناضــــول-القــــدس 

مدارس في حي رأس العامود  1الخميس، عندما أطلقت القوات اإلسرائيلية قنابل الغاز على شارع تتواجد فيه 
 القدس الشرقية. في

ت وادي حلــوة، المتخصــص بمتابعــة التطــورات فــي ســلوان ورأس العــامود، إن مواجهــات وقــال مركــز معلومــا
 عنيفة اندلعت في شارع المدارس في رأس العامود.

قــوة إســرائيلية تمركــزت فــي شــارع المــدارس فــي حــي رأس العــامود احتجــزت  إنونقــل عــن شــهود عيــان القــول 
ى انـــدالع مواجهـــات بـــين القـــوات اإلســـرائيلية "ممـــا أدى إلـــ واعتـــدت علـــى بعضـــهم، عـــددا مـــن الطلبـــة وفتشـــت

والطلبـة"، وأضــافوا أن القــوات قامــت بإلقـاء القنابــل الغازيــة بكثافــة وبصـورة عشــوائية باتجــاه المدرســة ممــا أدى 
 إلى إصابة العديد من الطلبة بحاالت اختناق".

14/1/1314القدس العربي، لندن،   
 

 باب الشمسفي  ية ضخمةمظاهرة لعرقلة مسيرة استيطاناالحتالل يقمع  49
قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مظاهرة فلسطينية شارك فيها العشرات مـن نشـطاء : صادق ميرفت- رام هللا

 المقاومة الشعبية عصر الخميس لعرقلة مسيرة استيطانية ضخمة.
لعيزريـة شـرق وتجمع النشطاء على المفترق المؤدي إلى مستوطنة معاليـه أدومـيم المقامـة علـى أراضـي بلـدة ا

القدس، لمنع المسيرة التي خطط النطالقها من المستوطنة باتجاه قرية باب الشمس التي أقامها الفلسـطينيون 
 على أراٍض مهددة بالمصادرة العام الماضي.

وقال القيادي بلجان المقاومة الشعبية عبد هللا أبو رحمة إن الجيش اإلسرائيلي منع النشـطاء الفلسـطينيين مـن 
" االسـتيطاني عليهـا، لمسـافة تزيـد 4راب من منطقة باب الشمس التي تخطط إسرائيل إلقامة مشـروع "إياالقت

 عن ثالثة كيلومترات.
" يهــدف إلــى مصــادرة 4وبحســب لجنــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان الفلســطينية، فــإن المشــروع اإلســرائيلي "إي

 ت.ألف دونم تمتد من أراٍض في شرق القدس حتى البحر المي 42
ويسعى المخطط اإلسرائيلي إلى تفريـغ المنطقـة مـن الفلسـطينيين الـذين يتوزعـون علـى سـبعة تجمعـات سـكنية 

 نسمة، معظمهم من البدو. 2200ويبلغ عددهم 
14/1/1314الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 نازح فلسطيني وسوريألف  11مخيم عين الحلوة يستضيف  :الثقافية بدرجمعية  48

ألف نازح فلسـطيني  في لبنان 24"عين الحلوة" مخيم يستضيف : خليل أحمد العلي، األناضول-عين الحلوة 
منهم من األطفال والنساء، بحسب منير المقـدح، مـدير جمعيـة بـدر الثقافيـة  %30وسوري قدموا من سورية، 

 عائلة في مجمع "الشيخ زايد" داخل المخيم. 420االجتماعية الصحية، التي تؤمن حاليا السكن لـ
غرفــة فــي المجّمــع بمســاعدة االونــروا )وكالــة األمــم المتحــدة  20ول المقــدح لوكالــة األناضــول: "تــم تــرميم ويقــ

عائلـة اليهـا، ونحـن اليـوم نعـد  20إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين(، ومؤسسـات دوليـة اخـرى، وتـم نقـل 
جموعــة مــن الخــيم المتاخمــة غرفــة أخــرى لنقــل مــا تبقــى مــن نــازحي ســورية"، الــذين يعيشــون حاليــا فــي م 20

 للمجّمع.
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ويشــكو المقـــدح مــن شـــح المـــواد التموينيــة، الفتـــا الـــى اّنــه كـــان علــى "األونـــروا" أن تقـــدم وبشــكل شـــهري هـــذه 
المســاعدات للنــازحين خاصــة ان وضــعهم االقتصــادي ســيء جــدا، فــي وقــت تخطــت فيــه نســبة البطالــة فــي 

 .%30المخيمات الفلسطينية في لبنان الـ
فــي تعــاطي المؤسســات الدوليــة فــي لبنــان بــين الالجئــين الســوريين والفلســطينيين  "تمييــز"مقــدح عــن وتحــدث ال

القادمين من سورية، مشـددا علـى وجـوب معاملـة مختلـف النـازحين مـن دون تمييـز، وقال:"هنـاك تقصـير مـن 
ــــين مــــن ســــورية  ــــل االونــــروا ومنظمــــات االمــــم المتحــــدة لتــــأمين مقومــــات صــــمود أخواننــــا الالجئ وخاصــــة قب

 الفلسطينيين منهم".
14/1/1314رأي اليوم، لندن،   

 
 البارد نهر على فرص العمل تتسبب بطرد عمال سوريين من مخيم مزاحمةلبنان:  47

شــابا فلســطينيا الجــزء المــدّمر مــن مخــيم نهــر البــارد،  20اقــتحم نحــو  ابــراهيم العلــي: ،األناضــول – طــرابلس
بنائـه، وطـردوهم بسـبب مـا اعتبـروه مزاحمـة علـى  إلعـادةرش شمالي لبنـان، حيـث يعمـل عمـال سـوريين فـي و 

 فرص العمل.
وعمد الشبان وهم بغالبيتهم من العاطلين عن العمل، علـى طـرد العمـال السـوريين، وتوقيـف األعمـال الجاريـة 

 إلعــادة( األونــرواوالتــي تنفــذها شــركات التزمــت المشــاريع مــن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين )
والجـيش  اإلسـالمبفعل المواجهـات المسـلحة التـي شـهدها بـين تنظـيم فـتح  2009ار الجزء الذي دّمر عام إعم

 اللبناني.
وأوضح مصدر فلسطيني لــ"األناضول" أن الشـبان الغاضـبين مـن عـدم وجـود فـرص عمـل لهـم بسـبب منافسـة 

االحتجـاجي، مـن دون أن يحصـل  العمال السـوريين، الـذين يتقاضـون أجـورا متدنيـة، قـاموا بتنفيـذ هـذا التحـرك
 أي اشكال أو تضارب بينهم وبين العمال السوريين.

ويشهد مخيم "نهر البارد" مشروع اعادة إعمار الجزء القديم منـه، والـذي دمـر بشـكل كامـل، بتمويـل مـن الـدول 
 مليون دوالر أمريكي. 190المانحة وبتكلفة بلغت 

عامـل مـن اللبنـانيين والفلسـطينيين  200سـنوات، يضـم نحـو  2 ُيذكر أن مشروع اعادة األعمار الذي بدأ منـذ
 .اإلطاروالسوريين، وهذا هو التحرك االول الذي ينفذه عمال فلسطينيون بهذا 

14/1/1314رأي اليوم، لندن،   
 

 لكم وأتنازل عن جنسيتي األردنية للمجالي: شكراً  في األردن فلسطيني ئرسالة من الج 03
فلســطيني يقــيم فــي األردن تطــوع هــو وعائلتــه  الجــئي حســين المجــالي رســالة مــن تلقــى وزيــر الداخليــة األردنــ

بالتنــازل عــن الجنســية األردنيــة حفاظــا علــى حــق العــودة ورفضــا لمتطلبــات مشــروع وزيــر الخارجيــة األمريكــي 
 جون كيري.

ردن وطـن وعائلـة طـوال هـذه السـنين قـائال بـأن األ استضـافتهفـي رسـالته للـوزير األردن علـى  الالجـئوشكر  
كما قال يدرك حجم الضغوط التي  ألنهيعيش في قلوب الالجئين لكنه يرغب في نزع جنسيته األردنية طوعا 

 تمارس على األردن.



 
 
 

 

 

           13ص                                    1118العدد:     14/1/1314 الجمعة التاريخ:

فــي الرســالة التــي نشــرتها العديــد مــن المواقـع المحليــة عــن رغبتــه فــي أن تنــزع جنســيته األردنيــة  الالجــئوعبـر 
ردن إلن المــؤامرة كبيــرة علـى األردن وفلســطين معــا مشــيرا إلن ويتحـول إلــى مــواطن كأبنـاء قطــاع غــزة فـي األ

 والكرم وأنه يطالب بسحب جنسيته حتى يتمكن من العودة لفلسطين. االستضافةاألردن له كل الفضل في 
14/1/1314رأي اليوم، لندن،   

 
 يوما 17الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت تعلق اعتصامها بعد رام هللا:  01

(، اعتصامها في حرم 2-48لقت الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت برام هللا مساء يوم الخميس )ع: رام هللا
يومًا احتجاجًا على استمرار استهداف طلبتها باالعتقـال السياسـي مـن قبـل أجهـزة  84الجامعة والذي استمر لـ

الجامعة، وحضره مراسل وأعلنت الكتلة عن ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في حرم  أمن السلطة.
"المركز الفلسطيني لإلعالم"، حيث قالت الكتلة اإلسالمية في بيانها الصحفي: "بعـد تسـعة وثالثـين يومـًا مـن 
االعتصــام والنشــاط تخللهــا العديــد مــن التحركــات والتــدخالت مــن قبــل الشخصــيات الوطنيــة ونــواب المجلــس 

الفصــــائل والتــــي تمكنــــت اليــــوم مــــن الحصــــول علــــى التشــــريعي والمؤسســــات الحقــــوق ولجنــــة الحريــــات وقــــادة 
ضـــمانات وتعهـــدات مـــن قبـــل وفـــد حركـــة فـــتح للمصـــالحة وماجـــد فـــرج رئـــيس المخـــابرات العامـــة فـــي الضـــفة، 
والنائــب عــزام األحمــد رئــيس كتلــة فــتح البرلمانيــة، بوقــف االعتقــال السياســي بحــق طلبــة الجامعــات فــي خطــوة 

 ية في غزة مؤخرًا".أولية في الضفة تقابل الخطوات اإليجاب
11/1/1314، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 في السياحة الهنغارية األكثر تأثيراً  03يتصدران قائمة الشخصيات الم فلسطينيان 01

حــاز رجــال األعمــال الفلســطينيان زهيــر عــوض، وســمير حمــدان، علــى المركــز األول فــي  :وفــا –بودابســت 
نفوذا في قطـاع السـياحة الهنغـاري، وفـق تصـنيف مؤسسـة "تـوريزم قائمة الشخصيات الخمسين األكثر تأثيرا و 

 بانوراما"، أهم مؤسسة تعنى بقطاع السياحة في هنغاريا.
فـي هنغاريـا، نظـم  2041عن الشخصـيات الخمسـين فـي حفـل افتتـاح الموسـم السـياحي للعـام  اإلعالنوجرى 

 ي عالم السياحة والفنادق.في بودابست قبل أيام، بحضور رسمي وعشرات رجال االعمال خصوصا ف
14/1/1314الحياة الجديدة، رام هللا،   

 

 معي تضامناً  القادم المطربة شاكيرا ترفض الغناء في المونديال: محمد عساف الفنان 35
أعلــن محمــد عســاف الفــائز بلقــب برنــامج "عــرب آيــدول" أن المطربــة شــاكيرا رفضــت الغنــاء فــي حفــل افتتــاح 

 كأس العالم تضامنا معه.
لإلعـالم، عـن عسـاف قولـه إن عـدم مشـاركته فـي حفـل افتتـاح  يأبـو ظبـموقع "أنا زهـرة"، التـابع لشـركة  ونقل

 مونديال البرازيل، سببه أن جهات خارجية منعت مشاركته في الحدث.
 وخالل زيارته، التقى عساف بالملّحن الفلسطيني ياسر عمر وأخذ منه لحنين أللبومه المنتظر.
11/1/1314االتحاد، أبو ظبي،   

 
 1311خالل مليون دينار  71.8إلى  الفلسطينية ارتفاع صافي أرباح مجموعة االتصاالت 04
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، ارتفاعــًا فــي صــافي 2048رام هللا: أظهــرت النتــائج الماليــة األوليــة لمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية للعــام 
بالمقارنـــة مـــع العـــام  %4413مليـــون دينـــار أردنـــي، بنســـبة نمـــو مقـــدارها  4413األربـــاح، حيـــث بلغـــت حـــوالي 

 مليون دينار. 3214، والتي بلغت حينها 2042
مليون دينار  89218وذكرت مجموعة االتصاالت في بيان لها، أمس، أن اإليرادات التشغيلية الموحدة بلغت 

مليــون دينــار أردنــي فــي العــام الماضــي، وبنــاًء  89214مقارنــة مــع  %219أردنــي، أي بنســبة ارتفــاع مقــدارها 
دينــار فــي  01921دينــار مقارنــة بـــ  01943ســبق، فقــد ارتفــع نصــيب الســهم مــن األربــاح ليصــل إلــى علــى مــا 

 .2042العام 
14/1/1314األيام، رام هللا،   

 
 جعفر حسنللكاتب  تاريخ اليهود القرائين منذ ظهورهم حتى العصر الحاضر""كتاب صدور  00

وان "تـاريخ اليهـود القـرائين منـذ ظهـورهم صدر للدكتور جعفـر هـادي حسـن فـي بيـروت كتـاب جديـد بعنـ: لندن
حتى العصر الحاضر"، وهو كتاب يقتفي حركة اليهود القـرائين، التـي تعتبـر إحـدى أهـم الحركـات الدينيـة فـي 

 الثاني الهجري. -تاريخ اليهود منذ ظهورها في القرن الثامن الميالدي
الل تــاريخ الحركــة الطويــل، كفلســطين ويتحــدث المؤلــف بتفصــيل عــن المراكــز التــي تواجــد فيهــا القــراؤون خــ

ومصـر وبيزنطـة وليثوانيـا وروسـيا وبولنـدا وشـبه جزيـرة القـرم وغيرهـا، ويفصـل الحـديث عـن دور هـذه المراكــز 
ونشـــاطها فـــي إثـــراء الحركـــة وتطورهـــا، كمـــا يـــذكر أهـــم علمائهـــا والكتـــب المهمـــة التـــي ألفوهـــا، حيـــث يعـــرض 

 ها.مضامينها ويبدي مالحظاته عليها ورأيه في
ويضم الكتاب أيضا فصلين كاملين عن عالقة القرائين بالثقافة اإلسالمية وتأثرهم بها، وتفاعلهم معها في 
قضايا الفكر والفقه واللغة والممارسات الدينية. وفي الكتاب فصول أخرى كاالختالفات الفقهية بين القرائين 

 حصل من نزاعات بينهما. وبين أتباع اليهودية األم وكذلك ما
11/1/1314قدس برس،   

 
 

 غزة فيعن المعاناة اإلنسانية  "إسرائيل"ولية ؤ مس تؤكدمصر  06
الفلسطينية المحتلة،  األراضي يأكدت مصر ضرورة وقف العنف ضد المدنيين في: باسل يسر  -القاهرة 

رها وفقا قطاع غزة، باعتبا في اإلنسانيولية عن الوضع ؤ وتوفير احتياجاتهم اإلنسانية وحملت إسرائيل المس
ألقاه مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة السفير  يالبيان الذ فيسلطة احتالل. جاء ذلك  الدوليللقانون 

 جلسة النقاش المفتوح حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. فيمعتز أحمدين أمام مجلس األمن 
 14/1/1314، األهرام، القاهرة

 
 الميدان فييونيو وتعرف علينا البعض  13 في: شاركنا القاهرة فيرئيسة الطائفة اليهودية  09

إسقاط حكم الرئيس  فيعن مشارك يهود مصر  ،رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة ،كشفت ماجدة هارون
الالئي تتكون منهن الطائفة، حيث غالبية العضوات  41، وهي أصغر النساء الـ يالمنتخب محمد مرس
اإلعانات ودخل تأجير ما تمتلكه الطائفة من عقارات منذ  علىت من أعمارهن ويعشن الباقيات في الثمانينا

 أجيال عديدة.
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 إنها شاركتوأضافت أن غالبية المصريين في هذا البلد ربما قد نسوا أن هذا البلد ال يزال به يهود وتقول 
بالمذهلة وأن توحد  يونيو المطالبة بإسقاط مرسي ووصفت الحشود في ميدان التحرير 80في مظاهرات 

باركك " لها:الناس كان رائعًا وقد تعرف عليها البعض هناك نظرًا لظهورها التلفزيوني وأمسكوا بيديها وهتفوا 
  ."الرب فأنت مصرية أصيلة

 علىالحرب "في إزاحة مرسي من خالل االنقالب العسكري هو تقدم يستحق التحية في  ىماجدة تر 
أن تشهد مصر حقبة جديدة يكون  إنها تتمنيرسي بالحركة الفاشية وقالت كما وصفت حكومة م ."اإلرهاب

 الجميع فيها متساوون بغض النظر عن قناعاتهم السياسية.
حدث في مصر وهي ليفانا زامير والتي تعيش حاليًا في تل أبيب بينما  عماتتحدث  ىيهودية مصرية أخر 

 إنها تؤمنعامًا حيث تقول  42كان عمر زامير تنحدر عائلتها من أصول مصرية غادرت القاهرة عندما 
إنني فخورة بالمصريين ألنهم يريدون لمصر أن تكون "بأن مستقبل مصر سيكون أكثر تسامحًا مضيفًة 

 ."علمانية وعالمية كما كانت من قبل
اليهودية في مصر تقف في جانب الجيش المصري بل ويقمن بتوفير  إن الطائفةوختمت الصحيفة قائلَة 

 ض المال للتبرع به للحكومة المصرية.بع
 14/1/1314، الشعب، مصر

 
 "السالم"عبد هللا الثاني يدعو المنظمات اليهودية األمريكية لدعم  58

في العاصمة األمريكية واشنطن  ،مس الخميسأهللا الثاني،  عبداألردني التقى الملك  :بتراوكالة - واشنطن
يكية، وبحث معهم سبل دعم جهود إحالل السالم في الشرق األوسط من ممثلي القيادات اليهودية األمر  عدداً 

 برعاية أمريكية.
هللا أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يشكل جوهر النزاع في الشرق األوسط منذ عقود، وأن  كد الملك عبدأو 

ت المتحدة، إيجاد حل عادل وشامل هو مسؤولية الجميع، بمن فيهم المنظمات اليهودية الفاعلة في الواليا
 الذين عليهم العمل على دعمه وتحقيقه خدمة لمستقبل المنطقة وشعوبها وأجيالها.

إلى أهمية الدور الذي تضطلع به القيادات والمنظمات اليهودية في الواليات المتحدة، األردني وأشار الملك 
 وضرورة دعمها لمساعي اإلدارة األمريكية في دفع جهود تحقيق السالم.

لك إن بديل تحقيق السالم في الشرق األوسط هو المزيد من التوتر وعدم االستقرار والدفع بالمنطقة وقال الم
وشعوبها نحو المجهول. وحذر من السياسات االستيطانية في القدس، ومحاوالت المساس بالمقدسات 

 ق السالم.اإلسالمية والمسيحية هناك وتهويدها، وهو األمر الذي يشكل عائقا قد يقوض مساعي تحقي
 11/2/2111، الدستور، عّمان

 
 لألردن اإلسرائيلية لألماكن اإلسالمية والمسيحية تشكل استفزازاً  الخروقاتالطراونة:  59

خالل لقائه النائب  ،أمس الخميس ،عاطف الطراونة. م األردني رئيس مجلس النواب وكالة بترا: قال- عمان
ن القضية الفلسطينية قضية عادلة "خرج بصددها إشتاين، األول لرئيس مجلس النواب السويدي سوزان ايبير 

 العديد من القرارات الدولية التي لم تنفذ ونأمل من السويد دائما مناصرة الحق".
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة إن لألردن ثوابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ونحن مع إوقال الطراونة 

 على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة الالجئين وتعويضهم.ذات السيادة القابلة للحياة 
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ماكن االسالمية شار الى ان الخروقات اإلسرائيلية المتكررة لمعاهدة السالم مع األردن خاصة على األأو 
مياه ضافة الى "العبث بالإ ،لألردن" والمسيحية المقدسة التي هي تحت الوصاية األردنية، "تشكل استفزازاً 

 التي تصل الى األردن من بحيرة طبريا".
 11/2/2111، الغد، عّمان

  
 يستنكر اختراق إعالنات صهيونية لمواقع إلكترونية "اإلسالميالعمل " 61

التي تصدرت صفحات بعض المواقع  لإلعالناتعبر حزب جبهة العمل االسالمي عن استنكاره  :عمان
الى ان الحاجة  هيوني واعتبره اختراقًا لمواقعنا االلكترونية، مشيراً االلكترونية في اآلونة األخيرة للكيان الص

للتمويل قد يدفع الى الوقوع في حبائل شركات كبرى متخصصة في محاولة كسر الحاجز النفسي مع العدو 
 الصهيوني ودمجه في المحيط العربي.

مين على الصحافة القائ ،على نسخة منه "الدستور"وحصلت  أمس،في بيان اصدره  ،ودعا الحزب
االلكترونية لاللتزام بميثاق شرف يجرم التطبيع مع العدو سواًء كان مباشرًا أو غير مباشر، بخاصة أن 

 العدو الصهيوني يحمل مشروعًا عنصريًا توسعيًا يستهدف األردن والوطن العربي كما يستهدف فلسطين.
 11/2/2111، الدستور، عّمان

 
 فاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على الوحدة الوطنية األردنيةتناقش مخاطر الم ندوةعّمان:  61

، ندوة علمية متخصصة تناقش موضوع 13/0ُيعقد في العاصمة األردنية عّمان، السبت المقبل  :عّمان
ومخاطرها على الوحدة الوطنية األردنية"، ال سيما في ظل التحذيرات  اإلسرائيلية-"المفاوضات الفلسطينية 

 رسمية والشعبية من قضية "توطين الالجئين الفلسطينيين" و"الوطن البديل".األردنية ال
عودة رئيس أبو عدنان  .وقال مركز دراسات الشرق األوسط، التي تنظم الندوة، إنه سيحاضر فيها كل من د

ضافة الديوان الملكي األسبق، وزكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن، إ
أنيس قاسم المحامي وأستاذ القانون  .إلى الواء محمود ارديسات مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين ود

الدولي، كما سيشارك في الندوة عدد من الشخصيات وممثلي األحزاب األردنية وممثلي الفصائل الفلسطينية 
 وعدد من الشخصيات اإلعالمية.

 13/2/2111قدس برس، 
 

 بالمفاوضات التي تجرى برعاية أمريكية العربي: ال تقدم 61
مين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، انه لم يتم احراز اي تقم ملموس في قال األ ا:وف –القاهرة 

 48واضاف العربي في كلمته امام الدورة  التي تجرى برعاية أمريكية. االسرائيلية-المفاوضات الفلسطينية 
، انه من المتوقع أمسماعي العربي على المستوى الوزاري في الجامعة العربية للمجلس االقتصادي واالجت

ان يتم تقديم طروحات لم نطلع عليها حتى االن، مشيرا الى ان الهدف المتفق عليه من عقد هذه المباحثات 
ينية وعاصمتها االحتالل االسرائيلي، واقامة الدولة الفلسط بإنهاءمنذ البداية تحقيق السالم الشامل والعادل، 

 القدس الشرقية.
 14/1/1314، الحياة الجديدة، رام هللا
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 محمد صبيح: الدعم العربي للفلسطينيين لم يرق إلى مستوى الهجمة اإلسرائيلية على القدس 61
أكد األمين العام المساعد لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد : إسماعيل أحمد-القاهرة 

أن  "البيان"لة اإلمارات لم تتخلف يوًما عن دعم القضية الفلسطينية، موضحا في حوار مع صبيح أن دو 
 الدعم العربي للفلسطينيين لم يرق إلى مستوى الهجمة اإلسرائيلية على القدس.

وتحدث صبيح عن ملف المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال يأبه 
 ق إلى عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية، مرجحا ضم االحتالل للضفة الغربية.للتهديدات. كما تطر 

 14/1/1314، البيان، دبي
 

 يؤكد دعم بالده لفلسطين سياسيًا واقتصادياً  أردوغان 64
أجرى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" اتصااًل هاتفيًا برئيس الوزراء التركي "رجب طيب : األناضول
سرائيل  االتصالأردوغان خالل  وأعرب أردوغان". عن أمله في أن تفضي مفاوضات السالم بين فلسطين وا 

إلى حل دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسالم، وفقًا لقرارات األمم المتحدة والمبادرة العربية بما يتناسب مع 
لى تحقيق كما أعرب أردوغان عن أمله في أن يتوصل الفلسطينيون إ .4499حدود الرابع من حزيران 

مصالحة فورية فيما بينهم، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار دعم بالده السياسي واالقتصادي لفلسطين في 
 المرحلة المقبلة

 11/1/1314، يني شفق، تركيا
 
 
 

 من الالجئين الفلسطينيين سيقررون العودة فعالً  فقط %13غربية:  دبلوماسيةأوساط  60
من عدد ونسبة الالجئين الفلسطينيين في  فقط % 20اسية غربية أن قدرت أوساط دبلومخاص: -اليوم رأي 

الشتات سيقررون العودة فعال إلى فلسطين لو أتيح لهم الخيار. وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع أن اإلدارة 
أساس أنها النسبة الواقعية  على %9نسبة األمريكية التي تعمل على دعم عملية المفاوضات كانت تعتمد 

 .% 20ن العودة فعال لكن الوضع الديمغرافي للفلسطينيين في لبنان هو الذي رفع النسبة إلى لمن يريدو 
في اربعة مواقع هي األردن ولبنان  الديموغرافي لالجئينوالنسبة األخيرة معتمدة كأساس لدراسة الواقع 

 وسوريا وبقية دول العالم.
ودة والتعويض بين عدة أطراف على هامش ما حق الع تناقش تفصيالتويبدو أن الدراسات الرقمية التي 

األسبوع الماضي بأن  خاصة قررتبأن دراسة أردنية  التفاصيل علمايسمى بخطة كيري دخلت إلى مستوى 
من الالجئين الفلسطينيين في األردن يقررون بأنهم سيحصلون على التعويض المالي الالزم في حالة  24%

يعرض فعال ويقررون  المالي عندماسيفكرون بالتعويض  بأنهمنة من أفراد العي % 80وأفاد نحو  عرضه.
 النقدي.أنهم سيرفضون التعويض  % 44موقفهم بشأنه فيما قال 

وال يوجد معلومات مفصلة عن طبيعة التعويضات المالية المقترحة لكن األوساط الدبلوماسية تتداول بعدة 
الربط  دوالرا أو ألف 20فلسطيني قوامه  الجئفة لكل من يحمل ص "مقطوع"تصورات من بينها تقديم مبلغ 

قامة ومواطنة الالجئين  بين تعويضات عن الملكيات والعقارات والتعويض الفردي مع تحسين شروط سكن وا 
 حيث يقيمون.
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 14/1/1314، رأي اليوم، لندن

 
 بماليين الدوالرات للهند إسرائيليةصفقة صواريخ  إلحباط"معاريف": كيري تدخل  66

في موقعها على الشبكة، اليوم الجمعة، ان وزير الخارجية االمريكية  اإلسرائيليةحيفة "معاريف" كشفت ص
 صفقة صواريخ من طراز "سبايك" كانت ستشتريها الهند من اسرائيل. بإحباطجون كيري قام 

م " ونقلت الصحيفة ان الصفقة تقدر بماليين الدوالرات وتضم صواريخ تعرف في الجيش االسرائيلي باس
جيل"، وهي من انتاج الصناعات العسكرية "رفائيل"، وكانت قد مرت سلسلة تجارب من قبل الجيش الهندي، 
اال انه وفي اللحظة االخيرة، تدخل وزير الخارجية االمريكية جون كيري وفي اعقابه جميع اقطاب االدارة 

صواريخ " جبلين" االمريكية وذلك الصفقة وشراء  إللغاءاالمريكية ومارسوا ضغوطات سياسية على الهند، 
 مقابل وعد امريكي باشراك الهند في تطوير الصاروش االمريكي المضاد للدبابات القادم من نفس الطراز.

واشارت "معاريف" الى ان دواعي تدخل اقطاب االدارة االمريكية، تعود على ما يبدو، الى تقليص ميزانية 
 المريكية عن ذلك بمصادر خارجية.الدفاع ومحاولة تعويض صناعات السالح ا

 14/1/1314، 48عرب 
 

 "إسرائيل"مقاطعة  69
 د. مأمون أبو عامر
جاءت تحذيرات وزير الخارجية األمريكي جون كيري من أن )إسرائيل( ستواجه مقاطعة واسعة إن فشلت 

قات اإلسرائيلية لتعطي مؤشرًا جديدًا في سياق العال األوسط،الجهود األمريكية إلحياء التسوية في الشرق 
األمريكية، فلم يسبق أن تجرأ مسئول أمريكي من التحذير من أي مقاطعة مهما كان شكلها باتجاه 
)إسرائيل(. لقد جاء هذا التحذير ليسلط الضوء على هذه المقاطعة التي يلعب االتحاد األوروبي الدور 

تبنى إجراءات رسمية لمقاطعة جهات الرئيس فيها والسيما أن االتحاد األوروبي ألول مرة في تاريخه ي
 إسرائيلية لم يكن من قبل مسموح بمقاطعتها...

كانت الدعوات للمقاطعة على مدى عقود تسري فقط في أوساط حقوقية ومنظمات مدنية لكن هذه المرة 
نقاط رئيسة  9خرجت في شكل وثيقة المبادئ الموجهة للسياسة األوروبية تجاه المستوطنات والتي تشمل 

قوم على مقاطعة المستوطنات بكافة األشكال بدءًا من مقاطعة المنتجات واالستثمارات والمشاريع والتعامل ت
مع الشركات التي تعمل داخل المستوطنات، وحظر كافة أشكال التعاون مع أي جهة ذات عالقة 

ية االقتصادية حيث يبلغ بالمستوطنات، ونظرا لكون االتحاد األوروبي هو الشريك األول لـ)إسرائيل( من الناح
مليار دوالر سنوًيا، حيث توجه )إسرائيل( أكثر من ثلث صادراتها إلى  10حجم التبادل التجاري أكثر من 

 االتحاد األوروبي...
كما حدث مع اتفاق التعاون  أوروبية،لذلك فإن )إسرائيل( ال يمكنها إال أن تتعامل مع أي ضغوط 

للتعاون التقني حيث  horizon 2020من خالل التوقيع على اتفق مشروع  اإلسرائيلي مع االتحاد األوروبي
يتضمن االتفاق فبول شروط وثيقة المبادئ األوروبية تجاه مقاطعة المستوطنات مع احتفاظها حق تسجل 

 تحفظها بما ورد في الوثيقة.
ل منظمات مدنية يتضح من هذا االتفاق واإلجراءات األخرى التي يتم اتخاذها ضد المستوطنات من قب

وأهلية، إلى جانب مقاطعة أكبر بنكين أوروبيين في السويد " نوردا بنك " والدنمارك " دنسكر بنك"، أن هناك 
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الذي وجهته المنظمات األهلية المدنية  BDSمقاطعة واسعة قد بدأت بالفعل استجابة لنداء المقاطعة 
، يدل هذا 2002طينية غير الرسمية في أوروبا عام والحقوقية األوروبية، وتقوده المنظمات المدنية الفلس

النجاح على أهمية هذه الجهود التي يمكن أن يتم تطويرها إلى مقاطعة أوسع من مقاطعة المستوطنات، 
بالرغم من أن هذا الهدف قد يكون صعًبا في هذه المرحلة لكنه لن يكون مستحيال، خاصة أن اإلدارة 

 ...BDSنداء المقاطعة  األمريكية الحالية مازالت ترفض
لكن في ظل التطورات الحالية في الموقف األمريكي الذي يتجه إلى توظيف ورقة المقاطعة األوروبية بدال 
من مواجهتها وهو أمر لم تعتد )إسرائيل( عليه. بالرغم من أن عددًا من القادة خاصة من معسكر اليمين 

هامشية، إال أن واقع الحال يشير عكس ذلك فهذا وزير  ينكرون تأثيرها وخطورة هذه المقاطعة ويعتبرونها
المالية اإلسرائيلي يئير لبيد حذر من أن المقاطعة إذا استمرت بهذا االتجاه ستؤدي إلى التأثير على جيب 

ذا أضفنا إلى ذلك نداء  من كبار رجال األعمال اإلسرائيليين لحكومة االحتالل  400كل إسرائيلي، وا 
ال فإن )إسرائيل( سوف تواجه خسائر كبيرة اإلسرائيلية إلى ض رورة االستجابة لخطوات )السالم( األمريكية وا 

 نتيجة المقاطعة المحتملة.
هذه الواقع يستدعي االنتباه إلى أهمية المقاطعة والجهود التي تبذل لنجاحها، لكي تنضم الجهود الرسمية لها 

إليها وليس طرًفا فيها، الجهود الرسمية مطلوبة من  بداًل من إعاقتها من خالل إعالن البعض أنه لم يدعُ 
الجميع من أجل دعم هذه الحملة للوصول إلى أكبر فائدة ممكنة قد تصل إلى حد محاصرة دولة االحتالل 

 وفضح سياستها العنصرية أمام المجتمع اإلنساني كما حدث في جنوب أفريقيا.
 11/1/1314، فلسطين أون الين

 
 يريد استسالمًا! اإلسرائيلياليمين  68

 أنطـوان شلحـت
بات من الواضح مع قرب انتهاء المهلة المحّددة من طرف اإلدارة األميركية لجولة المفاوضات الحالية بين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نيسان/ أبريل المقبل، أن فرصة التوصل إلى اتفاق بين الجانبين متدنية 

س يادلين الذي كان يلقب بـ "رجل التقديرات الوطنية" في منصبه األخير جدًا، كما يقول اللواء احتياط عامو 
كرئيس لشعبة االستخبارات العسكرية ]"أمان"[ ويرأس اآلن "معهد أبحاث األمن القومي" في جامعة تل أبيب، 

 وذلك في سياق مقابلة خاصة لصحيفة "يسرائيل هيوم".
متدنية، ألن على كل جانب القبول بثالثة "تنازالت وبحسب يادلين فإن فرصة االتفاق مع الفلسطينيين 

 مؤلمة".
قامة دولة فلسطينية. كما على إسرائيل القبول بأن تقام هذه الدولة  فمطلوب من إسرائيل قبول تقسيم البلد وا 

 مع تبادل أراض. 4499على حدود 
عاصمة فلسطينية في  وفي النهاية، ستضطر إسرائيل إلى قبول وجود فلسطيني في القدس، وصوال لتجسيد 

القدس الشرقية. وعلى األقل بشأن التنازلين األخيرين، لم يصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إليهما بعد، 
 وهو بالتأكيد ال يدفع الشعب نحوهما.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مضطر إلى تقديم ثالثة  فإن-يادلين  يواصل-الفلسطينيينوبشأن 
. التنازل عن عودة 2. إعالن نهاية الصراع ونهاية المطالب واإلقرار بالدولة اليهودية؛ 4مية: تنازالت إلزا
 . قبول قيود على السيادة لصالح ترتيبات أمنية مع إسرائيل. 8الالجئين؛ 
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ويحاول عباس التهرب من كل هذه االلتزامات، ألن القبول بها في نظر الفلسطينيين مثله مثل االعتراف 
 نية.بالصهيو 

يتنازل شخصيًا عن عودته إلى  إنه-2042 عام-قالوبشأن عودة الالجئين أكد يادلين أن عباس سبق أن 
 بيته في مدينة صفد، لكن بالنسبة إلى عموم الالجئين مطلوب تنازل فردي لكل واحد عن بيته.

الالجئين، وعدم إبقاء وهذا بداهة غير مقبول لدى إسرائيل. وبرأيه، المطلوب اتفاق بين الشعبين في موضوع 
األمر مفتوحًا، والمطلوب اتفاق من دون حق عودة فلسطينية إلى أرض أقام الشعب اليهودي عليها دولته. 
كذلك ينبغي للفلسطينيين استيعاب التنازالت والقيود على سيادتهم لمصلحة ترتيبات أمنية. و"كنا نعتقد أن 

حل النهائي، لكن الفلسطينيين سارعوا إلى رفض الخطة الترتيبات األمنية ستكون األسهل بين قضايا ال
 األميركية األمنية".

إلى قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية، وال  2042وفي واقع األمر، فإن التصريحات التي أدلى بها عباس عام 
لعودة سيما فيما يتعلق بحق العودة لالجئين، وبموقفه الشخصي إزاء حقه في زيارة مدينته صفد ال في ا

إليها، لم تحّرك شعرة واحدة في رأس اليمين اإلسرائيلي، أو حتى في رأس رئيس الحكومة نتنياهو، الذي 
اتهمه الكاتب اإلسرائيلي دافيد غروسمان بأنه يتصّرف حيالها كرجل سياسي، ولو أنه تصّرف كـ "زعيم 

خير الذي يمكن أن يعلن عدم وطني" لكان يتعّين عليه أن يعترف بأن عباس هو الزعيم الفلسطيني األ
سماحه بنشوب انتفاضة ثالثة، وأن كالمه هذا، على الرغم من التحفظات التي أبداها فيما بعد، ربما يشكل 

 الفرصة األخيرة للبدء بالمسار الذي سينقذ إسرائيل من الخطأ الذي تغرق فيه منذ أجيال.
هذه تعكس موقفه الجوهري من مسار العالقة مع لكن في الحقيقة فإن ردة فعل اليمين اإلسرائيلي الحاكم 

يريد تسوية، أو حال  إنه الالفلسطينيين، سواء في الزمن الراهن أو في المستقبل، وهو موقف ليس أقله 
 وسطًا.

وما يكتبه أقطاب هذا اليمين ويصرحون به في هذا الصدد، يشي بأن ما يريدونه من قيادة الشعب 
 ون قيد أو شرط.الفلسطيني هو االستسالم من د

 وإلثبات ذلك، سأكتفي بمثالين، األول من الحاضر القريب، واآلخر من الماضي غير البعيد:
جديد كتبه المنّظر اليميني مارتين شيرمان، أحد كبار المسؤولين السابقين في مؤسسة  مقال-األولالمثال 

"، وأكد فيه أن العربي-اإلسرائيليمية للنزاع االستخبارات اإلسرائيلية، بعنوان "العوامل الحقيقية واألسباب الوه
على إسرائيل أن تستبطن بداية حقيقة أن الضغينة العربية الراسخة تجاه اليهود والدولة اليهودية ليست نابعة 
نما من وجود هذه الدولة في حد ذاته، وعليها من ثّم أن تنقل هذه الحقيقة بحزم ومثابرة  من قضية الحدود، وا 

ذا لم تفعل ذلك فإنها قد تصبح في خبر كان. كما يجب عليها أال تتنازل عن إلى شعوب الع الم كافة، وا 
 مطلب االعتراف بإسرائيل كدولة قومية لليهود. 

، وميزت الحماسة المعادية لليهود التي 4499وقد شّدد على أن هذه الضغينة كانت منتشرة جًدا قبل عام 
ويل من ظهور أي أهمية نظرية أو عملية لمصطلحات مثل سادت في أنحاء العالم العربي قبل وقت ط

 "احتالل" و"مستوطنات".
موشيه يعلون،  2003إلى األصول" نشرها عام  العودة-والفلسطينيونبعنوان "إسرائيل  دراسة-الثانيالمثال 

اتفاقيات  وزير الدفاع في الحكومة اإلسرائيلية الحالية، واتهم فيها الفلسطينيين بأنهم المسؤولون عن فشل
أوسلو كونهم نظروا إليها باعتبارها مجّرد منصة انطالق إلى المرحلة التالية في الصراع ضد إسرائيل. وأشار 
ضمن أشياء أخرى إلى أن المنظر العسكري كارل فون كالوزفيتش كان أكد أن "الحرب ما هي إال استمرار 
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نيين، كانت السياسة وال تزال استمراًرا للحرب للسياسة، لكن بوسائل أخرى"، غير أنه من وجهة نظر الفلسطي
 لكن بطرق أخرى.

وبرأيه حتى تتحّول التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين في يوم ما من حلم إلى واقع يجب أن تكون مرتبطة 
أوال وقبل أي شيء بتنازالت مؤلمة من جانب الفلسطينيين، وال بد أيًضا من توافر شرطين مسبقين: األول، 

ف فلسطيني ال يقبل التأويل بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية؛ الثاني، إقامة حكم ذاتي فلسطيني اعترا
 على أسس اقتصادية وسياسية وأمنية صلبة.

وفي سياق ذلك أكد يعلون أن أي مفاوضات لن تتكلل بالنجاح طالما ظل الفلسطينيون، والعرب عمومًا، 
اليهودية بالقوة، زاعًما أن الدافع إلى "التطّرف" لدى الفلسطينيين ليس  يعتقدون أن في اإلمكان هزيمة الدولة

نما "اإليمان بإمكان هزيمة إسرائيل".  "اليأس" من الوضع، وا 
ولذا، إذا ما ترددت إسرائيل في استخدام قوة عسكرية كاسحة ضد هذا اإليمان المتنامي، فسوف يتولد لدى  

 الصمود أصيبت بالوهن، وأنه يمكن لـّي ذراعها.أعدائها انطباع فحواه أن قدرتها على 
بطبيعة الحال يمكن أن نورد أمثلة أخرى إلثبات موقف اليمين المذكور، لكن القصد من وراء هذا المقال 
غير منحصر في هذا الهدف، بقدر ما إنه يهدف إلى تبيان أن هذا اليمين ما زال وفقًا آلخر االستطالعات 

 ي العام اإلسرائيلي. يحظى بتأييد أغلبية الرأ
في الوقت نفسه فإن هذا الرأي العام ال يرى وال يسمع بما يقوله أو يفعله الفلسطينيون، ألن درجة التهديد 

 الفلسطيني إلسرائيل أصبحت صفرًا، كما أشار أحد التقارير اإلسرائيلّية األخيرة.
ضاًل عن أن أي تنازالت في ظل بناء على ذلك فإن محاوالت التأثير عليه لن يكتب لها أي نجاح، ف

االنقسام والضعف وفقدان الرؤية والثقة واإلرادة تؤدي إلى مزيد من التنازالت وفتح شهّية اإلسرائيليين على 
 مزيد من 

 التطّرف ال االعتدال أو الجنوح إلى التسوية.
 11/1/1314، "11موقع "عربي 

 
 اقتصاديًا لن تضرها "إسرائيل"مقاطعة  67

 افرايم عنبار
مع الفلسطينيين  إطارلم يتم التوقيع على اتفاق  إذاُيحذر وزير الخارجية االمريكي جون كيري من أنه 

فستواجه اسرائيل مقاطعة اقتصادية. وتؤجج هذه التحذيرات حملة المقاطعات )المسماة بي.دي.إس( التي 
ن كان له وهو أن المق الخاطئيقوم بها أعداء اسرائيل. وهي الى ذلك ُتحدث االنطباع  اطعة تهديد كبير وا 

 نجاح ضئيل حتى اآلن.
استطاعت اسرائيل أن ُتكيف نفسها مع االقتصاد العالمي في عصر العولمة، فالتصدير االسرائيلي ُيستقبل 
بالمباركة في أكثر الدول، والحديث عن منتوجات منافسة من جهة النوع والسعر. ونجحت اسرائيل في 

وال عربية تستورد منتوجات من انتاجنا. وتوجد كذلك منتوجات اسرائيلية ذات دخول اسواق كثيرة حتى إن د
مزايا خاصة ال يمكن التخلي عنها، وتوجد مركبات من انتاج صناعة الهاي تيك االسرائيلية هي جزء 

 أساسي من المنظومات الجوهرية لمصنوعات عالمية كثيرة.
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مريكية كثيرة لالتيان بسالم الى الشرق االوسط، لكنها هذا الى أنه فشلت في الماضي محاوالت دبلوماسية ا
في الساحة الدولية برغم أن اسرائيل كانت ترى احيانا مسؤولة عن عدم  إلسرائيللم تسبب ضررا كبيرا 

 .إذاالنجاح. فالصلة بين الجهود الدبلوماسية االمريكية وبين وضع االقتصاد االسرائيلي ضعيفة 
ة ُيبين أن ليس من المحتمل أن تكون حملة بي.دي.إس أنجع. ففي امريكا إن الفحص عن الساحة الدولي

مثال التي هي وجهة التصدير االسرائيلي الرئيسة، ليس للمقاطعة مع منتوجاتنا احتماالت نجاح ألن تأييد 
بالمئة. هذا الى  90من  أكثرالرأي العام االمريكي السرائيل في العشرين سنة االخيرة متواصل يقف على 

أنه تم اتخاذ خطوات تشريعية في الواليات المتحدة لمنع المقاطعة مع منتوجات أو مؤسسات اسرائيلية، بل 
 من مرة بحزم عن معارضتها الشديدة لحملة المقاطعات. أكثرعبرت االدارة الحالية التي ناكفت اسرائيل 

االسرائيلي، ميل معاد صحيح أنه يوجد في عدد من دول غرب اوروبا التي هي وجهات مهمة للتصدير 
واضح، ولذلك ينبغي أال ننفي تماما امكانية المقاطعة مع منتوجات اسرائيلية؛ لكن ينبغي أن نتذكر  إلسرائيل

 إلسرائيلأن الدول االوروبية في ازمة اقتصادية أخذت تضعف. بل إنه بقيت في اوروبا كذلك جيوب دعم 
لبتة نية االنضمام الى المقاطعات. أما المنتوجات االسرائيلية وأعلن االتحاد االوروبي نفسه أنه ليست عنده ا

التي تصنع وراء الخط االخضر فهي قضية اخرى، لكن جزءًا صغيرا فقط من النشاط االقتصادي في 
 اسرائيل يأتي من المستوطنات.
ن يكن ذلك بايقاع بطيء جدا، الى اسواق آسيا. ف بالتدريج،إن التصدير االسرائيلي ينتقل  في االسواق وا 

الكبيرة كالصين والهند نسبة زيادة عالية وليس هذا فقط بل إنه ال توجد في هاتين الدولتين ايضا رواسب 
معاداة سامية تاريخية. وينبغي أن نتذكر ايضا أن اسرائيل ترى في آسيا دواًل ناجحة وقدوة حتى في دول 

 وسط القارة التي هي مسلمة في األساس.
انخفاض لقوة العالم العربي السياسية وهو الذي يعتبر الحليف الطبيعي للفلسطينيين، وفي مقابل ذلك حدث 

واالزمة سياسية واجتماعية واقتصادية. وتواجه مصر وهي أكبر الدول العربية وأهمها تحديات كبيرة في 
أن االيراني الداخل وتعمل مع اسرائيل متعاونة معها على مواجهة االسالم المتطرف. والسعودية يقلقها الش

 أكثر من القضية الفلسطينية، وكذلك ايضا أكثر العالم السني.
إن حقيقة أن الواليات المتحدة متجهة الى االستقالل في مجال الطاقة تضعف هي ايضا القوة العربية. فاذا 
كانت اسرائيل قد تغلبت على مقاطعة العالم العربي حينما كان أقوى، فانه يصعب أن نفترض أن تفضي 

 محاوالت حركة بي.دي.إس الى نتائج مختلفة اليوم.
إن تهديد المقاطعة مبالغ فيه، بيد أن وزير الخارجية االمريكي يكرر ادعاءات اليسار االسرائيلي التي تقول 
إن اتفاقا مع الفلسطينيين هو الطريق الوحيد للخالص من العزلة الدولية. هذا الى أنه يوجد ايضا اشخاص 

هم من اليسار االسرائيلي يدعون الى الضغط على اسرائيل بعد أن أدركوا أنهم لن ينجحوا ال مسؤولية عند
في تغيير سياستها. ومن حسن الحظ أن اسرائيل ليست معزولة وأن أكثر العالم ال يرى الفلسطينيين عامال 

 .بإسرائيلمهما بقدر كاف لتسويغ االضرار بعالقات طيبة 
 11/1/1314اسرائيل اليوم 

 14/1/1314، س العربي، لندنالقد
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