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  أولوياتيأعلى سلم  فيأمن "رسرائيل"  ":"كير  .1
أعلى سلم األوليات لديه"، مشيًرا  فيإن "أمن إسرائيل،  كيريجون  األمريكيالخارجية قال وزير : األناضول

جاء ذلك  .واإلسرائيلي الفلسطينيإلى أنه يسعى للوصول إلى "مستقبل آمن من غير صراع" بين الجانبين 
صباح اليوم  اإلسرائيليمقابلة تلفزيونية بثتها القناة الثانية اإلسرائيلية الليلة الماضية، ووصفها اإلعالم  في

 الجمعة بـ"الهامة".
هذه المرحلة تقديم  في وهدفيعلى أكمل وجه،  بعمليالمقابلة "لست مهووسا، لكن أقوم  في كيريوقال 

سلم األولويات لدى، هذه القضية تعد من القضايا  فيوأضاف "أن أمن إسرائيل  المساعدة لإلسرائيليين".
الحكومة اإلسرائيلية، ومنهم  فيوجهه له كبار المسئولين  الذيوحول النقد  المهمة لدى الواليات المتحدة".

: كيريقال  المهووس بالمسيحيموشيه يعلون ووصفه  اإلسرائيليوزير االقتصاد نفتالى بينيت ووزير الدفاع 
بع "من وتا "ال أريد التشاجر كاألطفال، أنا هنا صاحب تجربة أستطيع عبرها التركيز على القضايا المهمة".

وتابع  أقوم بكل ما أستطيع من أجل تحقيق الهدف". شيءحين أصمم على  أننيعن قرب يدرك  يعرفني
من  حذروني، لكنهم الفلسطيني اإلسرائيليأحد تنازل عن حل الصراع  لي: "لم يقل األمريكيوزير الخارجية 

 أن هذا األمر قد يكون مستحياًل أو مهمة معقدة".
عملية  في، بشأن جدية كل طرف واإلسرائيلي الفلسطينيات المتبادلة بين الجانبين وأشار إلى أن االتهام

: "ما أريده هو مساعدة الفلسطينيين واإلسرائيليين للوصول كيريوقال  السالم، يدفعه لمواصلة جهود التسوية.
أواخر  في، ليواإلسرائي الفلسطينيواستأنف الجانبان،  إلى السالم، األمن، مستقبل آمن من غير صراع".

، مفاوضات السالم، برعاية أمريكية، بعد انقطاع دام ثالثة أعوام، على أمل إبرام الماضييوليو من العام 
 اتفاقية سالم نهائية خالل تسعة شهور من استئناف المفاوضات.

 02/0/0262الشعب، مصر، 
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 عباس محبط مما عرضه كيريو .. ما لم يتضمن المواقف الثابتة "اتفاق" نوافق على أي   لنأبو ردينة:  .2
المتحدث الرسمي باسم أن  ،رام اهلل من 22/2/2212، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال اليوم الخميس، إننا لن نوافق على أي اتفاق، سواء اتفاق إطار أو نهائي، ما لم 
 لثابتة المستندة للشرعية الدولية.يتضمن المواقف الفلسطينية والعربية ا

وأوضح أبو ردينة في تصريح لـ'وفا'، أن الموقف الفلسطيني الثابت والدائم هو موقف الرئيس محمود عباس، 
والقيادة الفلسطينية أن ال دولة دون القدس الشرقية عاصمة لها، ولن نعترف بدولة يهودية، وأن االستيطان 

، ويجب إيجاد حل عادل لقضية 7691ية يجب أن تقوم على حدود عام غير شرعي، وأن الدولة الفلسطين
 الالجئين، وأن يتم إطالق سراح األسرى.

وقال أبو ردينة إن وزير الخارجية األميركي جون كيري، الذي من المقرر أن يجتمع بالرئيس عباس بعد 
 ظهر اليوم، استمع لهذا الموقف بوضوح من سيادة الرئيس.

مصادر فلسطينية رفيعة ، أن وليد عوضاهلل نقاًل رام  من 21/2/2212عربي، لندن، القدس، ال وأضافت
أن ما عرضه كيري في لقاءاته بالرئيس عباس في باريس ال يمكن ’ القدس العربي’المستوى أوضحت لـ

قبوله من أي فلسطيني.وحسب المصادر فإن ما عرضه كيري ال يلبي الحد األدنى من طموحات الشعب 
مما طرحه وزير الخارجية األمريكي في إطار سعيه ’ محبط‘ي، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني الفلسطين

 لبلورة اتفاق إطار يطرحه على الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي خالل الفترة القادمة.
محتوى  االعتباروألمحت المصادر إلى أن ما طرح من قبل كيري على عباس في باريس لم يأخذ بعين 

الة التي وجهها الرئيس الفلسطيني، للرئيس األمريكي باراك أوباما في شهر كانون األول/ديسمبر الرس
الماضي، وال حتى الرسالة التي وجهت ألوباما وكيري وأطراف اللجنة الرباعية في كانون الثاني/يناير 

 الماضي، والتي تحدد الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني. 
مصادر  ، أنميشال أبو نجم، نقاًل عن مراسلها، باريس من 21/2/2212ندن، الشرق األوسط، لوأوردت 
الذي يسعى كيري « االتفاق اإلطار»إن المباحثات تركزت على بنود « الشرق األوسط»لـ قالت فلسطينية

، والذي ال «في األيام أو األسابيع المقبلة»لبلورته وتسويقه لدى الطرفين قبل أن يعرضه بشكل رسمي 
وتكتمت  حتى اآلن وألسباب متناقضة ال بموافقة الطرف الفلسطيني وال بموافقة الطرف اإلسرائيلي.يحظى 

الموقف بسبب اقتراب « صعوبة»األطراف الثالثة على مضمون المباحثات بشكل غير عادي، ما يؤشر إلى 
 موعد الحسم.

إلقناع الطرف الفلسطيني أمس، فإن كيري يسعى « الشرق األوسط»وبحسب المصادر التي تحدثت إليها 
 بتمديد مدة التفاوض لما بعد نهاية أبريل )نيسان( المقبل، األمر الذي يرفضه الفلسطينيون حتى اآلن.

الذي ال يريح « االتفاق اإلطار»لـ« نهائي»ونفت المصادر الفلسطينية أن يكون كيري قد توصل إلى تصور 
 اإلعالن عن فشل المفاوضات. الفلسطينيين بتاتا والذي يعده البعض وسيلة لعدم

المطلوب هو أن يأتي االتفاق اإلطار بآليات »إن « الشرق األوسط»ولذا فإن مصدرا فلسطينيا قال لـ
 ، ما سيدل على جديته.«للتنفيذ

ما زال يلقي باألفكار يمينا ويسارا وينتظر ردود »إن كيري « الشرق األوسط»وقالت المصادر الفلسطينية لـ
بشكل أو ن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ليعود لتعديلها وللبحث عن نقطة توازن ترضي الفعل عليها م
 «.بآخر الطرفين
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وقالت جان بساكي، الناطقة باسم كيري، في تصريح مقتضب، بعد ثالث ساعات من المباحثات ليل 
، بينما قال سفير «ةلقاء معمقا حول المواضيع األساسي»األربعاء / الخميس، إن كيري وأبو مازن أجريا 
ما زالت عند حدود المقترحات ومناقشة األفكار المطروحة، »فلسطين لدى فرنسا هايل الفاهوم إن المباحثات 

 «.وكيري لم يقدم تصوره لالتفاق اإلطار
 

 : كيري يطرح اتفاق رطار للتفاوض خمس سنوات وليس لحل نهائيعمروأبو  .3
وزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو إن "اإلدارة األميركية تطرح قال نائب رئيس ال: سعدالدين نادية-عمان 

اتفاق إطار للتفاوض خمس سنوات أخرى، وليس اتفاقًا لحل نهائي"، داعيًا إلى "وضع البدائل عن 
وأضاف، في محاضرة بعنوان "آفاق المفاوضات وآفاق المقاومة  المفاوضات"، التي استبعد نجاحها.

أول من أمس في مقر المدارس العصرية بالتعاون مع مؤسسة فلسطين الدولية، إن الفلسطينية"، ألقاها مساء 
"الفلسطينيين يرفضون صيغة التفاوض لسنوات إضافية حول قضايا الوضع النهائي، أسوة بموقفهم حول 

ونفى، خالل المحاضرة التي أدارها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أسعد  اتفاق إطار بتحفظات".
، "وجود صفقات أو قنوات تفاوضية سّرية"، جازمًا "بعدم إمكانية تحققها، إزاء المشهد العربي د الرحمنعب

 (.7661الراهن، وغداة تكشف خطورة االنفرادية، كما حدث في السابق"، في إشارة منه إلى اتفاق أوسلو )
قضايا، مثل الالجئين والقدس وأكد "وجود التنسيق والتفاهم التامين مع األردن حول مختلف المواقف وال

 والحدود واألمن والمياه".
 وبين أن "وزير الخارجية األميركي جون كيري لم يقدم حتى اآلن مبادرة أو خطة مدروسة ومكتوبة"، 

 21/2/2212الغد، عمان، 
 

 : مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجحالنونو .2
اهر النونو، أن مخطط وزير الخارجية األمريكي جون أكد المستشار اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء ط

 كيري إلبرام اتفاق إطار بين السلطة و)إسرائيل( "لن يمر".
وقال النونو في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية لن يكتب لها 

 ."تما يشاءالنجاح، مشددا على أن أرض فلسطين "ليست ملكا خاصا ألحد يتنازل عنها وق
وتساءل النونو إذا كان عباس ، وندد النونو بمواقف رئيس السلطة محمود عباس حول قضية الالجئين

 ".المؤصدة؟يصرح بهذه المواقف أمام اإلعالم "فماذا يجري يا ترى خلف األبواب 
تفاوض عليه وشدد على أن "حق الالجئين ثابت ال يملك أي أحد مهما كان التنازل عنه أو المساس به أو ال

ودعا النونو إلى وقف المفاوضات التي وصفها بالمهزلة التاريخية والعودة إلى  وهو حق فردي وجماعي".
 صفوف المقاومة والممانعة "فهي ما يوحد شعبنا ويجمع شمله ويقوي بنيانه ".

 22/2/2212، فلسطين أون الين
 

 صالحةبحر: االعتداء على وصفي قبها يصب في خانة تخريب جهود الم .5
ندد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي باالعتداء الذي تعرض له وزير شئون : غزة

 األسرى والمحررين السابق وصفي قبها، مما أدى إلى إصابته بكسر في ذراعه وجروح ورضوض.
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لخطورة ويمثل انتهاكًا ( أن هذا االعتداء يشكل عماًل بالغ ا0|02وأكد بحر في بيان صحفي اليوم الخميس )
 صارخًا لمبادئ الديمقراطية والحصانات التي تتمتع بها الشخصيات االعتبارية.

واعتبر بحر أن هذا العمل يصب في خانة تخريب جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية، محذرا من اشاعة 
زيدًا من القناعة حول روح الفوضى والفلتان األمني في مدن الضفة، مؤكدًا أن هذا االعتداء يضيف م

 االمتهان الكامل للحريات العامة في الضفة التي تعيش حالة واضحة من الحكم البوليسي.
وشدد بحر أن االعتداء على قبها جاء اثر انتقاده لنهج عباس الرامي للتنازل عن حق العودة والتفريط 

 بالثوابت الفلسطينية، والتطبيع مع االحتالل.
 22/2/2212، فلسطين أون الين

 
 : حصار غزة تسبب بانهيار شبه كامل لالقتصادالخضري .6

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري أن الحصار اإلسرائيلي المشدد : غزة
 تسبب بانهيار شبه كامل لالقتصاد في قطاع غزة.

عابر غزة التجارية باستثناء واحد وقال الخضري في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن إسرائيل تغلق كافة م
نما بعض السلع  )معبر كرم أبو سالم( بشكل استثنائي وال تسمح من خالله بمرور كافة المستلزمات وا 

 األساسية وتمنع المواد الخام ومواد البناء وتعمل بقوائم السلع الممنوعة.
غزة بشكل كلي أو  من مصانع %02وأضاف "إن هذا الوضع إلى جانب منع التصدير تسبب بتوقف 

 جزئي"، مشيرًا إلى أن المواد الخام الممنوعة يتم اختيارها بعناية بما يضمن توقف العجلة االقتصادية.
وبين أن آالف العمال والمهندسين والقطاعات اإلنشائية تعطلت ما رفع نسب البطالة والفقر إلى أكثر من 

ف المعدات واألجهزة المختلفة، إضافة إلى أزمة ، مشيرا لتوقف المصانع وتحولها لهياكل حديد وتل02%
 الكهرباء التي تؤثر بشكل كبير على عمل هذه المصانع".

 21/2/2212القدس، القدس، 
 

 رسرائيلي لمعالجة قضايا بيئية –اتفاق فلسطيني : العبرية السابعة القناة .7
القائم بإعمال رئيس سلطة جودة  اتفق وزير حماية البيئة االسرائيلي "عمير بيرتس"، مع جميل المطور: غزة

البيئة خالل اجتماع عقد بينهما في تل أبيب اليوم الخميس، على تشكيل طاقم مشترك لمعالجة قضايا بيئية 
ووفقا لموقع القناة العبرية السابعة، فقد تم االتفاق على أن يعقد الفريق المشترك اجتماعا  لمصلحة الجانبين.

اد حلول للمشاكل البيئية الطارئة والملحة، كما تم االتفاق على تعزيز لمرة واحدة كل شهر، بهدف إيج
 التعاون بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في هذا المجال.

 21/2/2212القدس، القدس، 
 

 الفلسطينية ت" و"فتح" تحذران من مخطط كيري وتؤكدان على الثوابالشعبية" .7
بهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين بمحافظـــة رفـــح، مـــن مخـــاطر حـــذرت قيادتـــا حركـــة فـــتح والج: رفـــح )فلســـطين(

والـذي يسـعى إلـى تكـريس دولـة االحـتالل كدولــة  األمريكـيالتحـرك الـذي يقـوم بـه جـون كيـري وزيـر الخارجيـة 
يهودية بعد تبني ذلك من قبل المؤسسات الرسمية األمريكية، وشطب حق العودة على طريق تصفية القضية 

 الوطنية الفلسطينية.
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( بحــث كافــة 1|21) األربعــاءدت قيــاديو "فــتح" و"الشــعبية" عقــب اجتمــاع لهــم بمحافظــة رفــح مســاء أمــس وأكــ
القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية، علـى ضـرورة الشـروع بخطـوات عمليـة إلنهـاء االنقسـام واسـتعادة 

ية فـي القـاهرة، والـذي يعنـي الوحدة الوطنية من خالل إنجاز اتفـاق المصـالحة الـذي وقعتـه الفصـائل الفلسـطين
جــراء االنتخابــات التشــريعية والرئاســية والمجلــس الــوطني الفلســطيني.  ســرعة تشــكيل حكومــة توافــق وطنــي، وا 
ودعــا الطرفــان، بحســـب بيــان مشــترك صـــدر عنهمــا وتلقتــه "قـــدس بــرس"، إلــى ضـــرورة عقــد اجتمــاع عاجـــل 

ق القاهرة، لسرعة إنجاز االتفاق، وبناء المؤسسـات لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والمنبثق عن اتفا
الفلســطينية وعلــى رأســها منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني علــى أســس 

 سليمة، وبمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية.
 11/1/1124قدس برس، 

 
 دحالنل جماعة موالية تهديدات بببسغزة اختصر مدة زيارته  رلىوفد فتح "رأي اليوم":  .9

ان وفد حركة فتح الذي زار قطاع غـزة قبـل ” اليوم يرأ ”لـ ذكرت مصادر امنية فلسطينية  ”:راي اليوم“غزة ـ 
وعضــوية الســيد جمــال محيســن ” فــتح“بقيــادة الــدكتور نبيــل شــعث عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة  أيــامعشــرة 

بعد وصول تهديدات يعتقد  أمنية ألسبابزيارته ومغادرة القطاع  قطع إلىمسؤول التعبئة في الحركة اضطر 
والمطـرود مـن  األسـبق األمـنالوقـائي ووزيـر  األمـنمن بعض الجماعات الموالية لمحمد دحالن مسـؤول  أنها

 من الرئيس محمود عباس. بأمرولجنتها المركزية ” فتح“حركة 
خمسـة  إلـىولكـن جـرى اختصـارها  أيامكانت مقررة لعشرة زيارة الوفد  أن” راي اليوم”وقالت المصادر نفسها لـ

المسـؤول عنـه هـو  أنفقط، وكان محظورا عليها الحديث عن المصالحة الفلسطينية وملفهـا علـى اعتبـار  أيام
 عضو اللجنة المركزية في الحركة. األحمدالسيد عزام 

 12/1/1124، رأي اليوم، لندن

 
 يروت أوضاع الفلسطينيين بلبنانبركة يبحث مع السفير التركي لد  بعلي  .21

التقى ممثل حركـة حمـاس فـي لبنـان علـي بركـة السـفير التركـي هنـاك إينـان أوزيلـدز فـي مقـر السـفارة : بيروت
(، وبحــث معــه األوضــاع العامــة فــي المنطقــة وخصوصــًا أوضــاع 1|10التركيــة فــي بيــروت اليــوم الخمــيس )

 الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
ب بيان صحفي، حرص حركة "حمـاس" علـى المحافظـة علـى السـلم األهلـي فـي لبنـان وعلـى وأكد بركة، بحس

أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها، وقّدم الشكر للجمهورية التركية على دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته 
لسـطين ورفـض العادلة، "وأكد على التمسك بحق الالجئين الفلسـطينيين فـي العـودة إلـى ديـارهم األصـلية فـي ف

الخطــة األمريكيــة التــي يحملهــا جــون كيــري والتــي تهــدف إلــى تكــريس االحــتالل فــي القــدس والضــفة الغربيــة 
 وشطب حق العودة".

وطلــــب بركــــة مــــن الســــفير التركــــي تســــهيل إصــــدار التأشــــيرات إلــــى تركيــــا للفلســــطينيين المقيمــــين فــــي لبنــــان 
 وخصوصًا لرجال األعمال والطالب والمرضى.

السـفير التركـي بنقـل الطلـب إلـى حكومتـه فـي أنقـرة وأكـد علـى مواصـلة دعمهـا للقضـية الفلسـطينية  بـدوره وعـد
 واستمرار جهودها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

 11/1/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 قبها وصفي أسر  حماس يطالبون السلطة في الضفة بالكشف عن المعتدين على .22
، االعتـداء ، ف بيـان لهـاسـتنكرت الهيئـة القياديـة العليـا ألسـرى حمـاس فـي سـجون االحـتاللا: القدس المحتلة

على وزير األسرى السابق واألسير المحرر المهنـدس وصـفي قبهـا، ووصـفته بأنـه "عـدوان آثـم وجبـان"، قالـت 
 ياش".الخيانة والغدر قامت به في محاولة خسيسة إلسكات صوت الحق والحرية في ضفة الع أيديبأن "

 11/1/1124قدس برس، 
 

 العودة كل ما يطرح لحل قضية الالجئين ال يستند لحق   "حزب الشعب": .21
اعتبر بسام الصالحي األمين العام لحزب "الشعب" الفلسطيني أن كـل مـا يطـرح مـن رؤى : رام اهلل )فلسطين(

قـا لقـرار األمـم المتحـدة رقـم لحل قضية الالجئين مـن الجانـب األمريكـي واإلسـرائيلي، ال يسـتند لحـق العـودة وف
وشدد الصالحي في تصريحات لـ "قدس  والذي ضمن عودة كافة الالجئين ألراضيهم التي هّجروا منها. 214

بــرس" علــى ضــرورة رفــض الجانــب الفلســطيني تقــديم أي تنــازل فــي إطــار حــل قضــية الالجئــين، والتــي تعتبــر 
وطالب الصالحي بـالتوقف عـن رهـن قضـية الالجئـين  جوهر القضية الفلسطينية مع السعي إلنهاء االحتالل.

 .لإلرادة اإلسرائيلية
 11/1/1124قدس برس، 

 
 العودة جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني البردويل: التنازل عن حق   .21

انتقــد القيــادي فــي حركــة حمــاس الــدكتور صــالح البردويــل بشــدة مــا يــتم تداولــه بشــأن خطــة : غــزة )فلســطين(
ت الســـلطة الفلســـطينية التـــرويج للتخلـــي عـــن حـــق العـــودة، واعتبـــر ذلـــك جريمـــة يعاقـــب عليهـــا كيـــري ومحـــاوال

 القانون الفلسطيني بأقصى العقوبات.
وأعــرب البردويــل فــي تصــريحات لـــ "قــدس بــرس" عــن أســفه لمــا وصــفه "تمــاهي الســلطة الفلســطينية مــع خطــة 

العـــودة، ففلســـطين هـــي شـــعب وأرض  كيـــري ومحـــاوالت تصـــفية القضـــية الفلســـطينية، وقـــال: "لـــيس فقـــط حـــق
وســيادة، شـــعب يتعــرض للضـــياع عبــر إلغـــاء حقــه فـــي العــودة، والســـيادة تتعــرض للفنـــاء والمقدســات تضـــيع، 
 والــرئيس محمــود عبــاس يحــاول الظهــور بأنــه مناضــل، وهــو نضــال ال وجــود لــه علــى األرض" وفــق تعبيــره.

ماليــين الجــ  فــي العــودة إلــى ديــارهم،  6لحــق  إنكــاروأضــاف: "الوضــع خطيــر للغايــة، ألن مــا يجــري هــو 
 وتسليم لفلسطين إلى المحتل، ولم يبق للقضية أي معنى إذا تم تمرير خطة كيري".

 11/1/1124قدس برس، 

 
 واصل "شطحاته" رذاعصام عدوان لر "قدس برس": على عباس التنحي  .24

مقاومـة حمـاس، رئـيس السـلطة دعا الدكتور عصام عدوان رئيس دائرة الالجئـين فـي حركـة ال: غزة )فلسطين(
المنظمـة  أوالفلسطينية السيد محمود عباس إلى التنحي مـن كافـة المناصـب التـي يتقلـدها، سـواء فـي السـلطة 

 يواصل حديثه في قضية الالجئين الفلسطينيين ويقدم المزيد من التنازالت فيها. أنأراد ذا إ
س، إنه "لم تكـن األولـى مـن بـين تصـريحاته، تلـك قدس برس" تعقيًبا على خطاب الرئيس عبا“لـ وقال عدوان 

 214التي أعلن فيها صراحة عن تخليه عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين، فقد سبق أن حرَّف نص قـرار 
ليصل إلى مبتغاه؛ عندما قال بأن القرار يدعو إلى العودة أو التعويض، وكرر العبارة في خطابه، ثـم أفصـح 

تكـراره المسـتمر  ويافـا، ثـمى صفد، ثم عن التزامه بعدم عودة الالجئين إلـى عكـا عن تخليه عن حق العودة إل
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لمقولة )خمسة مليون الج  فلسطيني(، على الرغم من أن تعدادهم هو ثمانية ماليين الج . وأخيًرا؛ وخالل 
 لقائه طالبًا إسرائيليين؛ أكد لهم أنه لن يسمح بإغراق إسرائيل بالالجئين".

محمــود عبــاس ال يجــوز أن تكــون لــه آراء شخصــية، فبمجــرد توليــه منصــبه العــام كــرئيس وأضــاف يقــول إن "
للسلطة وللمنظمة، فإن أدق تفاصيل حياته هي ملـك للشـعب الفلسـطيني، ويرفتـرض فيـه أن يكـون ناطقـًا باسـم 

 الشعب الفلسطيني لو كان يحترم شعبه".
؟ ومـا قانونيـة أفعالـه وتوقيعاتـه والتزاماتـه؟ إن "باسم َمن يتحدث عباس؟ وما قيمة تصـريحاته عدوان:وتساءل 

بمقدور عباس أن يصنع شيئًا لشعبه؛ أن يتنحى، ثم إذا شاء أن يسـتمر فـي شـطحاته الفكريـة الشخصـية بعـد 
 ذلك فليفعل".

 11/1/1124قدس برس، 
 

 المقاومة الفلسطينية تستهدف الزوارق اإلسرائيلية قبالة شواطئ رفح .23
(، زوارق حربيـة إسـرائيلية اقتربـت مـن 1|10المقاومة الفلسطينية، صباح الخميس ) استهدفت: غزة )فلسطين(

 شواط  جنوب قطاع غزة بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة.
وأعلنت "كتائب المقاومة الوطنية" الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان عسكري لهـا 

ن إطالقهــا النــار صــباح الخمــيس علــى زوارق وســفن االحــتالل تلقــت "قــدس بــرس" نســخة منــه مســؤوليتها عــ
 الحربية قبالة شواط  مدينة رفح جنوب قطاع غزة وذلك باستخدام األسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة.

 11/1/1124قدس برس، 
 

 والحفاظ على أمنها المخيمات في لبنانضرورة تحييد وفد منظمة التحرير يلتقي "أمل":  .26
زار وفـد مـن منظمـة التحريـر قيـادة "حركـة أمـل" فـي منطقـة صـيدا ، محمـد صـالح: ود عـز الـدينعبد اهلل محم

وصدر عن االجتمـاع بيـان مشـترك دان التفجيـرات التـي تسـتهدف أمـن لبنـان واسـتقراره وتـودي بحيـاة األبريـاء 
ارها من خـالل تفعيـل والمدنيين. وأكد الجانبان ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية والحفاظ على أمنها واستقر 

 دور اللجان في األحياء وتعزيز القوة األمنية في المخيم.
وعقــد اللقــاء السياســي الفلســطيني فــي مخيمــات صــيدا اجتماعــا فــي مقــر قيــادة "حركــة فــتح" فــي عــين الحلــوة، 

يجـابي فـي والتواصل اللبنـاني الفلسـطيني. وأكـد سياسـة الحيـاد اإل بيانًا دعا فيه إلى تفعيل لغة الحوار وأصدر
الــوطني الفلســطيني" صــبحي ابــو عــرب وقائــد  األمــنوفــي اإلطــار ذاتــه، اجتمــع قائــد قــوات " الــداخل اللبنــاني.

 األمنيــةالقــوة  أوضــاعلمناقشــة  األمنيــةالمشــتركة فــي المخــيم العقيــد احمــد النصــر وضــباط القــوة  األمنيــةالقــوة 
 ومهماتها.

 12/1/1124، السفير، بيروت
 

 : المعركة القادمة مع غزة ستبدأ بقصف تل أبيب سرائيليجيش اإلالوبية في الجن المنطقةقائد  .28
الهور: توعد قائد المنطقة الجنوبية في جيش اإلحتالل الجنرال سامي ترجمان قطاع غزة، وقال  أشرف-غزة 

حركة إن الحرب القادمة التي ستشنها بالده ضد القطاع ستبدأ من حيث انتهت إليه المعركة السابقة بإطالق 
حماس قذائف صاروخية على مدينة تل أبيب، في وقت شنت فيه قوات اإلحتالل هجمات على جنوب 

وتعهد هذا المسؤول العسكري الذي يشرف على قطاع غزة  القطاع كادت أن توقع العديد من الضحايا.
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لحماس ة العسكرية بتوجيه ضربة قاسي" بازم"ضمن أي عمل عسكري إسرائيلي في مقابلة نشرتها صحيفة 
الجنرال ترجمان قال إن هناك تحديا كبيرا  مع بداية أي عمل عسكري لمنعها من استخدام هكذا سالح.

وحقيقيا يواجه إسرائيل، يكمن في القوة العسكرية المتواجدة في القطاع والمتمثلة في حماس والجهاد 
هذا وكشف عن قيام  لساعة الصفر.اإلسالمي وقال إن الحركتين تبنيان قدراتهما في هذه األيام استعداًدا 

إسرائيل وأكد بالعمل على منع وصول األسلحة من شبة جزيرة سيناء إلى قطاع غزة، وقال في هذا السياق 
في  بهدف تحقيق ذلك، وأنها تتعاون مع مصر في هذا السياق. "حربا إستخباراتية سرية"إن بالده تخوض 

المتشددة في مناطق سيناء، والتي سبق وأن وجهت ضربات  سياق حديثه تطرق إلى نشاط الجماعات الدينية
 "وكشف وألول مرة أن المعلومات المتوفرة عنها لدى إسرائيل  ."تهديدًا مزعجاً "وقال إنها تشكل  إلسرائيل،

دولة تربطنا بها معاهدة سالم ولدينا شريك في الجانب "، وأن المشكلة تكمن في وجودها جغرافيًا لـ "قليلة
ترجمان فهم من حديثه أن معاهدة السالم مع مصر هي  ."و القيادة المصرية المهددة أيضًا منهااآلخر وه

التي تمنع بالده من توجيه ضربات عسكرية إلى تلك الجماعات التي تنشط في صحراء سيناء، وتخوض 
تعمالن في  القائد العسكري اإلسرائيلي قال إن هناك جماعتين مركزيتين معارك دامية مع الجيش المصري.

، وأنهما تعتمدان على القبائل البدوية في سيناء، "أكناف بيت المقدس"و "نصار بيت المقدس"سيناء وهي 
والتي اندمجت أكثر في أيديولوجيا القاعدة مع وجود وفرة في األسلحة، ترجمان قال إن هذا المناخ أدى إلى 

 .’نمو التطرف في سيناء‘
 12/1/1124، القدس العربي، لندن

 
 وزارة الجيش اإلسرائيلي تؤكد بيع قطع طائرات إليران .27

أكدت وزارة الجيش االسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ما ذكر في  :ترجمة خاصة-القدس دوت كوم-غزة
 عن بيع تجار من إسرائيل قطع غيار طائرات لصالح إيران. يونانية-أميركيةصحيفة يونانية حول تحقيقات 

ة، فإن الوزارة أكدت في بيان لها مساء اليوم النبأ، مبينًة أن اثنين من األشقاء ووفقا لوسائل إعالم عبري
التجار اإلسرائيليين وهما "أفيخاي اينشتاين" وشقيقه "إيلي كوهين"، قد تم اعتقالهما على خلفية القضية، بينما 

 تقاالت.اعلنت الشرطة االسرائيلية ان هذه القضية معروفة لديها، اال انها لم تقم باي اع
 وأشارت الوزارة إلى أنها لن تعطي مزيدا من التفاصيل حول القضية.

 11/1/1124، القدس، القدس
 

 وزارة الخارجية اإلسرائيلية تستدعي أحد سفرائها في أوروبا بعد ردانتة بقضية تحرش جنسي  .29
سرائيلية أعادت أحد وزارة الخارجية اإلأن  "يديعوت أحرنوت"صحيفة نشرت  :كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

سفرائها في إحدى الدول األوروبية وعلقت أعماله، بعد إدانته بقضية تحرش جنسي بحق إحدى العامالت 
كشف أجزاء من "صحيفة أن السفير اإلسرائيلي كان قد الوأوضحت  داخل السفارة اإلسرائيلية في تلك الدولة.

ب ما أفادت به العامالت في السفارة، فضاًل عن أمام العامالت في السفارة في إحدى المرات بحس "جسده
 تحرشه بإحدى العامالت.

 12/1/1124، الرأي، عم ان
 

 كدولة يهودية "رسرائيل"هو الحفاظ على دولة  في المفاوضات مع الفلسطينيين المبدأ األساسي: بيريز .11
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أن نأخذه بالحسبان في  اعتبر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أّن "المبدأ األساسي الذي ينبغي: أ ف ب
إطار المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين هو الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية تعود ألبناء الشعب 
اليهودي"، وفق ما نقلت عنه "إذاعة صوت إسرائيل". وقال "يتعّين علينا أن نعمل كل شيء من أجل ضمان 

 مستقبل دولة إسرائيل والحفاظ عليها".
 12/1/1124، يروتالسفير، ب

 
 يضغط على نتنياهو لرفض تجميد االستيطان " من أعضاء الكنيستلوبي رسرائيلييديعوت أحرونوت: " .12

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن أعضاء كنيست  :خاصة ترجمة-غزة
نتنياهو" لعدم الرضوخ للضغوط  إسرائيليين شكلوا "لوبي موحد" بهدف الضغط على رئيس الوزراء "بنيامين

 األميركية المطالبة بتجميد البناء في المستوطنات.
سرائيل بيتنا والبيت اليهودي،  ووفقا للموقع االلكتروني للصحيفة، فإن أعضاء اللوبي هم من أحزاب الليكود وا 

تجميد أي نوع من مبينا أنهم وجهوا رسالة موحدة تدعو نتنياهو بعدم الرضوخ والموافقة على أي مطالب ب
 البناء في المستوطنات وكذلك خارج الكتل االستيطانية.

عضو كنيست وقعوا الرسالة، كما سيشاركون غدا إلى جانب وزراء  21وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 
من بينهم وزير الداخلية "جدعون ساعر" في مسيرة ستنظم في وادي األردن للتأكيد على أهمية بقائه تحت 

 دة اإلسرائيلية.السيا
 11/1/1124، القدس، القدس

 
 لتعزيز مكانتها على الحدود والضفة ردنمستوطنات غور األ اإلسرائيلية تدعم  الحكومة .11

كشفت مصادر سياسية اسرائيلية ان "الحكومة اعدت خطة شاملة لدعم : شحادة آمال-القدس المحتلة 
طول المناطق الحدودية. وكان قرار الحكومة مستوطنات غور االردن والضفة، لضمان دعم مكانتها على 

 مستوطنة الى قائمة البلدات"، التي ستحظى بامتيازات ضريبية، هو اولى مراحل هذه الخطة. 13بضم 
ورأى الخبير اليشاع افرات ان "حجم المستوطنين في غور االردن يجعل من الوزن االستراتيجي لالستيطان 

 الحدود األردنية. اليهودي هناك"، كداعم إلسرائيل على
وفي استعراضه لهذه المستوطنات، قال:"بنظرة الى الخارطة يتبين ان مستوطنات جبل الخليل منتشرة على 

نسمة فقط، باستثناء كريات اربع. ويبلغ  300و 100مساحات شاسعة، ويتراوح عدد سكان كل منها بين 
 نسمة". 0000المجموع الكلي للمستوطنين هناك قرابة 

ها "تقع في مناطق تعتبر اشكالية من ناحية جغرافية وشاذة في مبناها وشكلها وانتمائها عن وأوضح ان
المشهد الطبيعي والسكاني المحيط بها، أي المشهد القروي الفلسطيني القديم الذي شهد تطورًا طبيعيًا في 

واحد ويقل عدد ثالث مجمعات اساسية. واألمر ذاته في غور األردن حيث تمتد المستوطنات على مسار 
نسمة فقط، ويبلغ  300نسمة، في كل مستوطنة، بينما يصل في البقية الى قرابة  100منها عن  24سكان 

ويقول اليشاع ان "اسرائيل فشلت في شكل ملموس بتغيير الطابع  مستوطنًا". 1103مجموعهم الكلي قرابة 
يين، والذي يتزايد منذ توقيع اتفاق اوسلو، في السكاني للغور، في مقابل التطور الديموغرافي الكبير للفلسطين

نسمة. ولذلك ال يمكن اعتبار  ألف 00، حيث وصل عدد الفلسطينيين هناك الى قرابة 2111عام 
 المستوطنات هناك دعامة لوضع اسرائيل على الحدود األردنية".
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 12/1/1124، الحياة، لندن
 

 يض مستوطني الضفة الغربية اقتراح قانون لتنظيم رخالء وتعو بتقدم حزب ميرتس ي .11
قدم "إيالن غليون" عضو حزب ميرتس، اقتراح قانون للكنيست، يقضي بتنظيم عملية إخالء  :عكا أون الين

 وتعويض مستوطني الضفة الغربية المحتلة مقابل إجالئهم عنها.
خط االخضر وينص االقتراح على منح تعويض كامل للمستوطنين الذين لن يستطيعوا العودة الى حدود ال

كما يمنح االقتراح المستوطنين الذين استوطنوا خارج الجدار الفاصل داخل منازل بديلة  ألسباب اقتصادية.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن االقتراح يشير الى أن هناك مستوطنات ستبقى  .2106داخل حدود عام 

 على حياة المستوطنين القاطنين فيها.خارج الجدار الفاصل أو بالقرب منه ونتيجة لهذا سيكون هناك خطر 
على اقتراح قانون تطبيق خطة االنفصال  1003يذكر أن الكنيست صادق قبل تسعة اعوام في فبراير 

 والذي حظي باسم قانون االخالء والتعويض.
 11/1/1124، عكا اون الين

 
 "رسرائيلر"لاقتراح قانون يمنع تسجيل جمعيات تنفي الطابع اليهودي حزب الليكود يتقدم ب .14

من المقرر أن تناقش، يوم األحد القادم، اللجنة الوزارية للتشريع اقتراح "قانون الجمعيات" الذي : ـرب44عــ
. وينص اقتراح القانون على منع تسجيل جمعية في "الليكود"بادرت إليه عضو الكنيست ميري ريغيف 

لقائم يمنع تسجيل جمعيات تنفي "الطابع يذكر أن القانون ا إسرائيل تنفي "الطابع اليهودي" للدولة.
وقالت ريغيف إنه في الوضع القانوني القائم ال يوجد أي تطرق إلى  الديمقراطي" للدولة أو مجرد وجودها.

منع تسجيل جمعية من بين أهدافها نفي الطابع اليهودي إلسرائيل. وعليه فهي تقترح سحب تسجيل جمعية 
وديمقراطية استنادا على قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته. على حد تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية 

 قولها.
 11/1/1124، 47عرب 

 
 الجيش اإلسرائيليالمسيحيين في  تجنيدبالتدخل لمنع  فرنسيس األول طالب الباباغطاس ي النائب .13

باسل  "يموقراطيالتجمع الوطني الد"بعث النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي عن : الحياة –الناصرة 
غطاس رسالة إلى قداسة البابا فرنسيس األول يناشده فيها التدخل إلفشال مخطط الحكومة اإلسرائيلية بتجنيد 

في الجيش اإلسرائيلي، وهو مشروع تم تكليف كاهن في  2144الشبان المسيحيين من فلسطينيي عام 
باستغالل زيارته المرتقبة إلى األراضي الناصرة يدعى جبرائيل نداف بتطبيقه. كما طالب غطاس البابا 

المقدسة في أيار )مايو( المقبل ولقائه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لمطالبة األخير بتنفيذ قرار 
 عامًا بإعادة مهجَّري قريتي إقرت وبرعم إلى أراضيهم. 61للمحكمة اإلسرائيلية العليا منذ 

ابوي في البالد والقاصد الرسولي في القدس وفلسطين رئيس األساقفة وسّلم غطاس الرسالة للسفير الب
 جوزيبيه الزاروتو، خالل لقائه به أمس.

 12/1/1124، الحياة، لندن

 
 "رسرائيل"في  العراقيةدائرة اآلثار االسرائيلية ُتق ر بوجود كمية كبيرة من اآلثار  .16
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ية بوجود كمية كبيرة من اآلثار العراقية المسروقة في دائرة اآلثار اإلسرائيل اعترفتأندراوس:  زهير-الناصرة 
. وكانت وزارة السياحة واآلثار العراقية أكّدت 1001إسرائيل تم تهريبها منذ الغزو األمريكّي للعراق عام 

وجود آثار عراقية منهوبة في إسرائيل. وقالت إّن عصابات متخصصة قد تكون مدعومة من قبل مخابرات 
 ت في عمليات سرقة اآلثار العراقية.دول إقليمية شارك

 وأكدت الناطقة بلسان سلطة اآلثار اإلسرائيلية يولي شفارتس، كما ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت

على اإلنترنت، نفس الكالم وأشارت إلى أن عشرات القطع األثرية قد وصلت في السنوات األخيرة من العراق 
وزعمت أن هذه الموجودات األثرية دخلت البالد بطرق  ختلفة.إلى إسرائيل وهي تعود لحقب تاريخية م

قانونية من خالل استيرادها باألساس من لندن ودول أوروبية من قبل تجار بحوزتهم تراخيص استيراد 
قانونية. وترجح شفارتس أن هذه اآلثار العراقية تباع في األسواق الحرة في دول الخليج خاصة في إمارتي 

 ن هناك تشحن لمخازن مؤقتة في أوروبا خاصة لندن قبل إرسالها لتجار في إسرائيل.ودبي وم أبو ظبي
 12/1/1124، القدس العربي، لندن

 
 "المقاطعة األوروبية"مليارات دوالر خسائر متوقعة لالقتصاد اإلسرائيلي بسبب  خبراء: ثمانية .18

تتجاوز الخسائر السنوية إلسرائيل  قدر خبراء وباحثون في الشأن اإلسرائيلي، أن: محمد خبيصة-رام اهلل 
آالف  20مليارات دوالر سنويا، يرافقها فصل قرابة  4بسبب المقاطعة األوروبية لها ولمستوطناتها، أكثر من 

 عامل من داخل إسرائيل والمستوطنات معا.
قرارات  وقال الباحث في االقتصاد اإلسرائيلي برهوم جرايسي خالل اتصال هاتفي مع مراسل األناضول، إن

المقاطعة األوروبية ال تزال حاالت فردية اتخذتها الشركات والمؤسسات، لكنها حققت جزءا مهما من أهداف 
 المقاطعة، وهو ما أدى إلى حالة الفزع التي تعيشها الحكومة اإلسرائيلية.

مليار دوالر  4وأضاف جرايسي، إن توقعات وزير المالية يائير البيد لحجم الخسائر السنوية تتجاوز حاجز 
 آالف عامل من إسرائيل والمستوطنات معا. 20أمريكي سنويا، يرافقها فصل نحو 

وعبر معهد التصدير اإلسرائيلي مطلع العام الجاري، عن خشيته من تراجع الناتج المحلي اإلجمالي، 
لصادرات من حجم ا %11وانخفاض في حجم الصادرات إلى دول االتحاد األوروبي، التي تستوعب أسواقها 

اإلسرائيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه وزيرا االقتصاد والمالية يائير والبيد ونيفتالي بينيت، ببذل 
 جهود لرفع إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري.

ويرى الدكتور أنطوان شلحت الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(، أن نسب النمو 
 صادي، والناتج المحلي، وسوق األيدي العاملة داخل إسرائيل ستتراجع.االقت

ويتوقع شلحت فشل اسرائيل في الوصول لمستهدفاتها المالية، والتي تتمثل في تقليص الدين العام من مستواه 
خالل العام  %6.1خالل السنوات المقبلة، كما سترتفع من  %60إلى  %64خالل العام الماضي عن 

، وذلك في حال تواصل المقاطعة خالل الثالثة سنوات 1023مع نهاية العام  %22.3لى الماضي، إ
ورغم انخفاض معدالت البطالة داخل إسرائيل، إال أن حكومة نتنياهو، ستعمد إلى البدء بفصل  المقبلة.

وبي، وفق على القرار األور  العاملين والموظفين العرب في المؤسسات داخل إسرائيل ومستوطناتها، كرد فعل
التجارب تشير إلى أن العامل العربي آخر من يوظف في "يقول جرايسي:  ما ذكراه جرايسي وشلحت.

إسرائيل والمستوطنات، وأول من يرفصل، وهذا األمر سيتواصل، ليكون ورقة ضغط تجاه الفلسطينيين 
 ."واألوروبيين على حد سواء للتخفيف من حدة المقاطعة
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 "فلسطينيي الداخل " ائيلي نهاية العام الماضي، إن نسبة البطالة بين صفوفوذكر مكتب اإلحصاء اإلسر 
ألف عامل  44ألف عامل فلسطيني في المستوطنات، ونحو  21، بينما يعمل نحو %13تبلغ قرابة 

وفي محاولة منها للهرب من القرار األوروبي، بدأت بعض  فلسطيني من الضفة الغربية في إسرائيل.
وكان آخرها، ما قامت به ، في المستوطنات اإلسرائيلية، بنقل نشاطها إلى داخل إسرائيل الشركات العاملة

شركة لصناعة المفاتيح واألقفال في مستوطنة )بركان( في الضفة الغربية، حيث نقلت المصنع عدة كيلو 
 ، بحسب جرايسي.ةمترات إلى داخل حدود إسرائيل، وهكذا خرجت من دائرة المقاطع

 12/1/1124، لندنرأي اليوم، 

 
 اليرموك بسبب الجفافبمخيم فلسطينيين  ": استشهاد ثالثةالعمل مجموعة" .17

استشــهد ثالثـة الجئــين فلسـطينيين، الخمــيس، جـراء الجفــاف النـاجم عــن سـوء التغذيــة ونقـص الرعايــة : دمشـق
 الطبية بسبب الحصار على مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.

ل مـن أجـل فلسـطينيي سـوريا" فـي بيـان وصـل )صـفا( أن الضـحايا هـم: عمـر فضـلون، وقالت مجموعة "العمـ
 عاما(. 00وأحمد منصور المصري، والمسن محمود حسين )

وأشارت إلى أنه وتنفيذًا لبنود مبادرة فك الحصار عن اليرموك قامت وحدات الهندسة وتفكيك األلغـام بتفجيـر 
 ن معرضًا للسقوط.بناء خلف مطعم ميامي أول مخيم اليرموك كا

12/1/1124وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 

 األقصى المسجد يقتحمون ا  مستوطن ستوناألقصى:  مؤسسة .19
اقـــتحم عشـــرات المســـتوطنين المتطـــرفين صـــباح الخمـــيس باحـــات المســـجد األقصـــى المبـــارك مـــن جهـــة بـــاب 

اثنــين مــن عمــال دائــرة األوقــاف المغاربــة وســط حراســة مشــددة مــن شــرطة االحــتالل الخاصــة، والتــي اعتقلــت 
 اإلسالمية، ومهندًسا في لجنة إعمار األقصى.

مسـتوطًنا  60إن ” صـفا“وقال المنسق اإلعالمي لمؤسسـة األقصـى للوقـف والتـراث محمـود أبـو العطـا لوكالـة 
اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد األقصى، وتجولوا في أنحـاء متفرقـة مـن باحاتـه، وتلقـوا شـروحات حـول 

 تاريخ ومعالم الهيكل المزعوم.
وذكر أن شرطة االحـتالل اعتقلـت العـاملين فـي األوقـاف اإلسـالمية حسـام سـدر ورائـد الزغيـر اللـذان يعمـالن 
بالصـــيانة، حيـــث تـــم حصـــارهما بـــالقرب مـــن بـــاب الرحمـــة، واعتقالهمـــا ووضـــع السالســـل الحديديـــة بأيـــديهما، 

 ام الحالق.ونقلهما خارج األقصى، كما اعتقلت المهندس بس
11/1/1124مؤسسة األقصى للوقف والتراث،   

 
 كتلة استيطانية جديدة جنوبي الخليل": هآرتس" .11

كشــفت الصــحفية اإلســرائيلية فــي صــحيفة هــآرتس "عميــرة هــاس" عــن قــرب : ترجمــة صــفا –القــدس المحتلــة 
ـــــى أراضـــــي ـــــل النقطـــــة االســـــتيطانية المقامـــــة عل ـــــى تحوي المـــــواطنين  مصـــــادقة وزارة الجـــــيش اإلســـــرائيلية عل

الفلسطينيين جنـوبي الخليـل والمسـماة "أفيجيـل" إلـى مسـتوطنة حيـث تقبـع هـذه النقطـة علـى مـا يزيـد عـن ألـف 
وقالــت الصــحفية فــي تقريــر نشــرته علــى صــحيفة هــآرتس صــباح الجمعــة إن  الفلســطينية.دونــم مــن األراضــي 

تيطانية المقامــة جنــوبي الخليــل مــا هــذه النقطــة االســتيطانية تنضــم إلــى تجمــع مــن المســتوطنات والنقــاط االســ
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يشــكل كتلــة اســتيطانية جديــدة فــي المنطقــة وتضــم هــذه الكتلــة: بيــت يــاتير، حفــات لوتســيفر، متســبيه يــائير، 
 مستوطنة سوسيا، أبيجيل، مستوطنة ماعون، حافات ماعون باإلضافة لمستوطنة كرمل.

مــة فــي الجــيش اإلســرائيلي حيــث كــان مــن علــى جنــود انهــوا الخد 1002أقيمــت هــذه النقطــة االســتيطانية عــام 
في إطـار تطبيـق خطـة خارطـة الطريـق حيـث كـان هنالـك تعهـد إسـرائيلي  1001المفترض إخالؤها في العام 
 نقطة استيطانية إال أن هذا األمر لم يطبق، بحسب هاس. 16للرئيس األمريكي بإخالء 

12/1/1124وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 

 صار يفاقم أزمة حقوق اإلنسان في قطاع غزةالح": الميزان" .12
األربعاء، من أن الحصار المفروض على قطاع غزة، يفاقم أزمـة حقـوق  حذر مركز الميزان لحقوق اإلنسان،

اإلنســان فــي القطــاع، وأصــدر المركــز تقريــرًا بعنــوان: "الحصــار يفــاقم أزمــة حقــوق اإلنســان فــي قطــاع غــزة"، 
 مرار الحصار على حقوق اإلنسان في القطاع.وتناول التداعيات الخطيرة الست

ورصد التقرير واقع طائفة واسعة من الحقوق األساسية أهمها: "الحق في الصحة، والحق في التعلـيم، والحـق 
في السكن، والحق في الحصول على إمدادات الطاقة، والحق في حريـة التنقـل والسـفر"، مشـيرًا إلـى تـداعيات 

 ادية.الحصار على األوضاع االقتص
وأوضح التقرير مؤشرات خطيرة حول تدهور أوضاع حقوق اإلنسان في قطاع غزة، في ظل اشتداد الحصار 
الــذي تفرضــه ســلطات االحــتالل، واإلغــالق المتكــرر لمعبــر رفــح وهــدم األنفــاق؛ حيــث تســبب الحصــار بتقييــد 

 خطير لحركة األفراد، وحقهم في حرية التنقل والسفر.
تقييــد حركــة البضــائع التجاريــة، وحــال دون إدخــال مســتلزمات البنــاء، إال  إلــى-ريــر التق وفــق-وأدى الحصــار 

في أضيق الحـدود ولصـالح مشـاريع المؤسسـات الدوليـة، مـا نـتج عنـه انعكاسـات خطيـرة علـى معظـم مشـاريع 
عــا دة اإلنشــاءات والبنــى التحتيــة، متمثلــة فــي: مشــاريع إعــادة إعمــار، ومشــاريع اإلســكان العامــة والخاصــة، وا 

تــرميم وبنــاء المــدارس، ومشــاريع التــرميم والبنــاء الخاصــة فــي المستشــفيات ومراكــز الرعايــة األوليــة، ومشــاريع 
 البنية التحتية الخاصة بالمياه وقطاع الصرف الصحي، وغيرها من المشـاريع التـي تخـدم احتياجـات السـكان.

اع، نتيجة الحصار الذي تسبب بعرقلة وأبرز التقرير حجم التدهور الحاصل في الحقوق الصحية لسكان القط
إدخال األدوية والمستلزمات الطبية، واألجهزة الطبية وقطع الغيار الالزمة إلصالح األجهـزة الطبيـة المتعطلـة 
عن العمل. كما أن الحصار عرقل الحصار إدخال كميات كافية من إمدادات الطاقة، وسـاهم بشـكل أساسـي 

شي ظـاهرتي البطالـة والفقـر، كنتيجـة واقعيـة لتداعياتـه التـي دفعـت سـوق في تدهور األوضاع االقتصادية وتف
وحذر من خطورة ما وصلت إليه حالة حقوق اإلنسان مـن تـأزم خطيـر،  العمل إلى حالة من الركود الخطير.

بســـبب اســـتمرار الحصـــار المشـــدد المفـــروض علـــى الســـكان المـــدنيين فـــي قطـــاع غـــزة، والـــذي يمثـــل عقوبـــات 
 القانون الدولي، ومن واقع مسؤولياته تجاه حماية حقوق اإلنسان.جماعية يجرمها 

29/1/1124مركز الميزان لحقوق اإلنسان،   
 

 رفحفي الصيادين  وتعتدي علىلألمن الفلسطيني  ا  البحرية اإلسرائيلية تقصف موقع: غزة .11
الفلســطيني علــى  (، موقًعــا لنمــن الــوطني1|10، فجــر الخمــيس )اإلســرائيليةقصــفت الــزوارق الحربيــة : غــزة

وقالــت مصـــادر أمنيــة فلســطينية إن زورًقـــا حربًيــا إســـرائيلًيا  الحــدود المصــرية الفلســـطينية جنــوب قطــاع غـــزة.
فجر الخميس قذيفتين تجـاه موقـع لنمـن الـوطني الفلسـطيني علـى الحـدود المصـرية الفلسـطينية حيـث  أطلقت
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وا بـأذى وذلـك إلخـالء الموقـع المسـتهدف قبـل وأضافت أن أًيا من جنود الموقع لـم يصـاب تضرر بشكل كبير.
كما استهدفت الـزوارق الحربيـة االسـرائيلية الصـيادين الفلسـطينيين فـي عـرض بحـر  وقت قصير من القصف.

 رفح، مما أجبرهم على مغادرة البحر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح.
 11/1/1124، قدس برس

 
 ي رداري في سجون االحتاللأسير فلسطين 111 ":التضامن" مؤسسة .11

قالـت منظمـة فلسـطينية مختصـة فـي شـؤون األسـرى، أمـس الخمـيس، إن عـدد األسـرى اإلداريـين : )د .ب .أ(
ونقلت مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان في بيان، عن  أسير. 100في السجون "اإلسرائيلية" ارتفع إلى نحو 

فر، إن "أعداد األسرى اإلداريين فـي ارتفـاع متواصـل، األسير اإلداري نبيل النتشة خالل زيارته في سجن عو 
رغــم االضــرابات والخطــوات االحتجاجيــة التــي خاضــها األســرى خــالل العــام الماضــي ضــد سياســة االعتقــال 

 اإلداري".
12/1/1124الخليج، الشارقة،   

 
 في قطاع غزة عتقل فلسطينيا  يعمل لد  األمم المتحدةي االحتالل .14

اإلسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون )إيرز( موظفًا يعمل في البرنامج اإلنمائي اعتقلت قوات االحتالل 
وقال مركز الميزان لحقـوق  التابع لنمم المتحدة في قطاع غزة، غداة زيارة المدير العام للبرنامج إلى القطاع.

يموقراطية والحكم الرشيد في الماضي مدير المشاريع في دائرة الد ءالثالثااإلنسان إن قوات االحتالل اعتقلت 
عامــًا( أثنــاء توجهــه للســفر فــي مهمــة عمــل  42( ســعيد أبــو غــزة )UNDPبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي )

برفقــة أربعــة مــن  ءالثالثــالمصــلحة البرنــامج عبــر المعبــر. وأضــاف المركــز فــي بيــان أمــس أن أبــو غــزة توجــه 
 م التصاريح الخاصة بسفرهم في سياق عملهم فـي البرنـامج.زمالئه الموظفين في البرنامج إلى المعبر الستال

وأشار إلى أن األربعة استلموا التصاريح الخاصة بهم، وسافر اثنان مـنهم فـي اليـوم نفسـه، بينمـا طلبتـه قـوات 
 االحتالل لمقابلة )ضابط االستخبارات( ثم أبقت عليه رهن االعتقال ألسباب غير معلومة.

12/1/1124الحياة، لندن،   
 

 السجون لمطالبه ردارةبعد استجابة  رضرابه عن الطعاميوقف  خضيرات األسير .13
نقلت وكالة "وفا" عن محـامي مؤسسـة الضـمير لرعايـة األسـير وحقـوق اإلنسـان سـامر سـمعان، قولـه : رام اهلل

عاما( قد أوقف إضرابه المفتوح عن الطعام مساء الثالثاء، وذلك بعد  46خضيرات ) بأن األسير عبد المجيد
 نحو شهر ونصف من بدئه.

 أوقــف بأنــهخضــيرات محــامي الضــمير خــالل زيارتــه لمستشــفى ســجن الرملــة اليــوم الخمــيس،  األســيروابلــغ 
شـهرًا، علـى أن يمثـل  10اتفـاق مـع النيابـة العسـكرية والمخـابرات يقضـي بحكمـه  إلـىإضـرابه بعـد أن توصـل 

شـهرًا، وانـه نقـل بعـد هـذا االتفـاق مـن  24شهرًا لتصبح مـدة االعتقـال  21أمام لجنة خاصة لتخفيف الحكم لـ 
 قسم المرضى العاديين. إلىقسم المضربين عن الطعام 

11/1/1124القدس، القدس،   
 

 أسيرا   78االحتالل يمدد اعتقال  :سيرنادي األ .16
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( أسيرًا، بذريعة اسـتكمال 40األسير أمس، أن محاكم االحتالل اإلسرائيلية مددت اعتقال )أفاد نادي  :رام اهلل
الفتــًا إلــى أنــه قــد مــدد لعــدد مــنهم للمــرة الثانيــة والثالثــة علــى التــوالي. وجــرى  التحقيــق واإلجــراءات القضــائية.

 محاكم عسكرية في سجون االحتالل. 1محاكم، منها  6تمديد اعتقال هذا العدد في 
12/1/1124الغد، عمان،   

 
 غزة ويعود رلى قطاعغادر "ناسا" سليمان بركة يُ  فلسطينيال الفلك عالم .18

سـتبدو عـودة "سـليمان بركـة" العـالم الفلسـطيني وخبيـر الفلـك فـي وكالـة األبحـاث الفضـائية : األناضـول –غزة 
كـة: "إنـه قـرر العـودة إلـى غـزة ويقـول بر  األمريكية )ناسا( إلى قطاع غزة ضربا مـن الجنـون والخيـال لكثيـرين.

مـــــن ســـــبعة أعـــــوام، لنشــــر ثقافـــــة العلـــــوم الفيزيائيـــــة الفضـــــائية بـــــين الســـــكان  أكثـــــرالمحاصــــرة إســـــرائيليا منـــــذ 
عاًمـا، فــي قصــف إســرائيلي لمنزلــه خــالل حــرب عــام 22وبعــد ســماعه لنبــأ مقتــل طفلــه "إبــراهيم"  المحاصـرين.

ويقول بركة إن عودته إلى القطاع  كة العودة إلى مدينته.التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، قرر بر  1004
نابعـــة مـــن رغبتـــه، فـــي تـــرويج علـــم الفلـــك عنـــد األطفـــال، والســـماح لهـــم ألول مـــرة، بـــأن يـــروا جمـــال الســـماء، 

عاًما( بالعمل فـي  41والتحق بركة ) ونجومها بعيًدا عن القتل والقصف والدمار المرتبط بعقولهم على الدوام.
م، إال أنــه 1001م، وتركهــا بعــد مــرور عــام وعــاد إلــى القطــاع فــي عــام 1004الفضــائية فــي عــام وكالــة ناســا 

ويتقلــد بركــة فــي غــزة إدارة مركــز أبحــاث الفلــك والفضــاء فــي جامعــة  مــازال يتواصــل مــع طاقهمــا إلــى اآلن.
وهو حامل  األقصى في غزة، الذي ينفذ بعض األبحاث العلمية في مجال الفضاء بمساعدة شركاء أوروبيين،

 كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والفيزياء الفلكية بغزة ومقره الجامعة اإلسالمية.
12/1/1124رأي اليوم، لندن،   

 
 من منتجات المستوطنات في بيت لحم طنا   11 الفلسطينية: رتالفاالقتصاد  وزارة .17

طنـا مـن  10بيـت لحـم، يـوم الخمـيس وزارة االقتصـاد الـوطني بالتنسـيق مـع محافظـة ونيابـة  أتلفـت :بيت لحـم
 منتجات المستوطنات والتي تم ضبطها مؤخرا في منطقة قرية حوسان المتاخمة لمستوطنة "بيتار".

هــذه الكميــات فــي حينهــا كمــا قامـــت  إتــالفوكانــت قــوات االحــتالل قــد منعــت طــواقم حمايــة المســتهلك مــن 
وحــول عمليــة ضــبط هــذه  .أمــسحــق مــن يــوم عنهــا فــي وقــت ال اإلفــراجالتــي تــم  اإلتــالفبمصــادرة شــاحنة 

مدير عام مديريـة االقتصـاد الـوطني فـي بيـت لحـم خالـد صـالح بأنهـا كانـت معقـدة وخطيـرة  أوضحالمنتجات 
عمليـــة الضـــبط وقـــاموا بوقفهـــا وحجـــز  إكمـــالللحيلولـــة دون  إســـرائيليينحيـــث تـــدخل جـــيش االحـــتالل وتجـــار 

 الشاحنة التي كانت تنقل البضائع المضبوطة.
11/1/1124لقدس، القدس، ا  

 
 "سيدنا علي" للمخرج الفلسطيني أحمد عويسات مسجدفيلم  .19

يوثق المخرج الفلسطيني الشاب أحمـد عويسـات بفيلمـه مسـجد "سـيدنا علـي" مـا : محسن وتد محمد-أم الفحم 
الهويــة  مستحضــرا-أبيــبجنــوب تــل -بقــي مــن أطــالل قريــة الحــرم التــي قامــت علــى أنقاضــها بلــدة هرتســليا 

 لحقيقية للمكان عبر الصور واإلفادات الشفوية والرواية التاريخية وما تبقى من شواهد التاريخ.ا
ويحمــل الفــيلم فــي طياتــه رســائل فلســطينية للــرأي العــام العــالمي لفضــح االنتهاكــات اإلســرائيلية وكشــف زيــف 

ة سعيا لصقل الذاكرة الجماعية الرواية الصهيونية، وينتقل عبر مشاهد فنية توعوية لنجيال الفلسطينية الناشئ



 
 
 

 

 

           29ص                                    1213العدد:     12/1/1124 الجمعة التاريخ:

ــة التوســع اإلســرائيلي الــذي يعــول علــى النســيان الفلســطيني  وترســيخها باألذهــان، لتكــون الحصــن المنيــع قبال
 لالستحواذ على بقايا وآثار القرية.

11/1/1124الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 : الجيش المصري ينفذ خطة لتشديد السيطرة على الحدود مع غزة"برس"قدس  .22
الجيش شرع بتنفيذ خطة عسكرية جديدة لضمان  مصرية أنذكرت مصادر أمنية : برس قدس- ناصرةال

السيطرة على حدود الجمهورية مع قطاع غزة، باّدعاء مساعيه لـ "القضاء على اإلرهاب" في شبه جزيرة 
(، 20/2وقالت المصادر في تصريحات نشرتها وسائل إعالم مصرية وعربية متطابقة، الخميس ) سيناء.

"إن قوات الجيش المصري بدأت بتنفيذ خطة للسيطرة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة بهدف التصدي 
 للعناصر اإلرهابية في سيناء )التي يّدعي قدومها من قطاع غزة عن طريق األنفاق("، على حد قولها.

حدود، وعمد إلى تسليح قواته وأوضحت أن الجيش المصري قام بنشر أبراٍج للمراقبة وأجهزة رادارات على ال
ووحداته المتواجدة في تلك المنطقة بأحدث أنواع األسلحة ووسائل الرؤية الليلية مع تكثيف الطلعات الجوية 

 لطائرات االستطالع والمراقبة في جميع أنحاء شبه جزيرة سيناء.
ادر، إن بالدها "لن وحول تنسيق السلطات المصرية مع الجانب اإلسرائيلي في هذا الشأن، قالت المص

تنتظر لتأخذ اإلذن من إسرائيل أو غيرها بخصوص هذا األمر الذي يتعلق بتأمين الحدود من الطرف 
 المصري"، كما قالت.

 02/0/0262قدس برس، 
 

 يورو مقابل تقرير احتفاالت القوات المسلحة  0022حصلت على لصالح الموساد  عميلةمصر:  .26
، رئيس الشعراويبالتجسس، في التحقيقات التي أجراها المستشار عماد الرحمن، المتهمة  قالت سحر عبد

يورو مقابل تقرير احتفاالت القوات المسلحة بتخريج  2000نيابة امن الدولة، أنها حصلت على قرابة 
يورو كراتب شهري عن كل تقرير، فيما كشفت تقارير األمن  000دفعات، وكانت تحصل على مبلغ 

الشبينى كان قد أدلى في  رمزيوأفادت التحقيقات أن المتهم األول  يئة السمعة.القومي أن المتهمة س
لمقر المخابرات العامة المصرية، وقدم إقرار بتعاونه  2003يوليو  3التحقيقات بمعلومات تفيد انه تقدم في 

 م تقيد ما يفيد ذلك.والمتهمة الثانية مع المخابرات اإلسرائيلية، إال أن التحقيقات والتحريات أثبتت كذبه وعد
على ليسانس  وأنها حصلتوذكرت أنها لن تكن عضو بنقابة الصحفيين، بحسب خطاب النقابة إلى النيابة، 

وأضافت في التحقيقات أنها حصلت على مالبس، وهواتف محمولة، ومستحضرات تجميل،  الحقوق فقط.
 يناير. 20ة وعطور مقابل كتابة تقرير عن الجيش المصري، وتسليحه وأحداث ثور 

تعتقد في بداية األمر أن ضابط الموساد اإلسرائيلي المتهم معها في القضية، يعمل في  إنها كانتوقالت 
 .اإلسرائيليالمافيا االيطالية، وليس في الموساد 

 02/0/0262الشعب، مصر، 
 

 بشأن اتفاقية الستيراد غاز رسرائيلي باألردنجدل  .22
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األردني حالة من الجدل أثارها اإلعالن عن اتفاق بين شركتي البوتاس يشهد الشارع  :النجار محمد- عّمان
العربية وبومين التابعة لها من جهة، وشركة نوبل إنرجي األمريكية، يقضي بأن تقوم األخيرة بتوريد غاز 

 مليون دوالر. 117عاما بصفقة تبلغ قيمتها نحو  70إسرائيلي لنردن على مدى 
صادر عن  صحفي بيان وفينفت أي تعامل لها مع الطرف اإلسرائيلي، أن البوتاس  من رغمعلى الو 

البوتاس نقل عن رئيس مجلس إدارتها جمال الصرايرة أن عملية توريد الغاز من قبل الشركة األمريكية ستبدأ 
 .خالل العامين المقبلين، عقب انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز

وأشارت إلى أن الشركة ستعمل بعد وصول كميات إضافية من الغاز في السنوات المقبلة إلى التحول إلنتاج 
 الكهرباء من الغاز وتزويد المجتمعات المحلية بالكهرباء باإلنارة كجزء من المسؤولية االجتماعية للشركة.

اقية تجارية بحتة وهي بين البوتاس ونفى الصرايرة للجزيرة نت أي صفة سياسية للصفقة، وقال إن االتف
العربية وبرومين األردن من جهة، مع نوبل إنرجي األمريكية من جهة أخرى. وتابع "ستقوم شركة نوبل 
إنرجي بموجب االتفاقية بتسليمنا الغاز بعد سنتين على الحدود األردنية غرب البحر الميت، وليس لشركة 

لنا عالقة مع إسرائيل، نحن نتعامل مع شركة نوبل األمريكية  البوتاس أي نشاط تجاري في إسرائيل وليس
وبرر اللجوء للصفقة بانهيار  من حقوق تامار التي ال يوجد لدينا أي حقوق متنازع عليها". %11التي تملك 

. وأشار الصرايرة إلى أن االتفاقية ستوفر على ، وارتفاع كلف إنتاج الطاقة محلياً أسعار البوتاس عالمياً 
مليون دوالر  001مليون دوالر خالل مدة العقد، إضافة إلى أن صادراتها ستزيد بقيمة  101كة مبلغ الشر 

 بما سينعكس إيجابا على الخزينة العامة.
في المقابل، بدأ أعضاء في مجلس النواب األردني تحركات إلثارة قضية الصفقة تحت قبة البرلمان األيام 

لنزاهة بالمجلس مصطفى الرواشدة للجزيرة نت إنه ال يمكن القبول بمبررات القليلة المقبلة. وقال رئيس لجنة ا
الشركة بأنها وقعت اتفاقية مع شركة أمريكية "مع العلم أن الغاز يتم استيراده من الكيان الصهيوني". وتابع 

و، وسنسأل "استيراد الغاز من إسرائيل قضية سياسية بحتة، والقصد منها التطبيع وتوثيق العالقات مع العد
الحكومة عن الصفقة ألنها مساهمة بالشركة، وسنسأل عن مدى موافقة األطراف العربية المساهمة بالشركة 

 في التطبيع مع إسرائيل".
أن  وتساءل الرواشدة عن عدم لجوء الشركة لدول عربية تصدر الغاز مثل قطر والعراق ودول أخرى، معتبراً 

رير اتفاقات مستقبلية الستبدال الغاز المصري بالغاز اإلسرائيلي الذي هو مرور االتفاقية "بالون اختبار" لتم
 حق لدول عربية مغتصبة.

بدورها، استنكرت اللجنة الوطنية لمجابهة التطبيع االتفاقية، وطالبت إدارة شركة البوتاس بالتراجع عنها، 
 قتها إسرائيل، على حد وصفها.معتبرة أن حقوق الغاز التي سيتم توريدها لنردن جزء من حقوق عربية سر 

 22/2/2212، الجزيرة نت، الدوحة
  

 في القدس االسرائيليين يدين انتهاكات المتطرفين األردني األعيانمجلس  .23
االعتداءات واالنتهاكات التي يقوم بها متطرفون صهاينة  األردني عياندان مجلس األوكالة بترا:  –عّمان 

ن تلقى أي رادع أدون  الشريف خاصة، "والتي اتخذت طابعا متكرراً على المقدسات عامة والحرم القدسي 
 من سلطات االحتالل، بل يتضح انهم يلقون منها التشجيع".
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 ن هذه االعتداءات واالنتهاكات تشكل عدواناً إ" :مسأوقال بيان تاله رئيس لجنة فلسطين العين وجيه عزايزة 
ن المجلس ينظر "بقلق أضاف أية وبخاصة ميثاق جنيف". و بمخالفة جميع القوانين والمواثيق الدول صارخاً 

 بالغ الى تمادي اسرائيل في تحدي قناعات ومشاعر العرب والمسلمين" في جميع انحاء العالم.
 21/2/2212، الغد، عم ان

 
 لفلسطين ةمن مؤامرة عالمي يحذر يلبنانالاالتحاد  حزبرئيس  .22

عبد الرحيم مراد من مؤامرة كبيرة تتعرض لها فلسطين على لبنان  فيحذر رئيس حزب االتحاد  .(:أ .ش .أ)
، ستؤدى إلى تهجير المزيد منهم من أراضيهم المحتلة وفرض توطينهم على دول عربية، يالصعيد العالم

 ودعا اللبنانيين إلدراك مخاطر ما يخطط له وأهمية التعاون مع األشقاء العرب.
 22/2/2212، اليوم السابع، مصر

 
 السوري المعارض يتهم نتنياهو باستغالل جرحى سوريين لتحسين صورته االئتالف .20

بنيامين  اإلسرائيليرئيس وزراء االحتالل  عتبر االئتالف السوري المعارض، أن زيارةا :وكاالت-عواصم 
تعدو كونها ضربا من أساليب  نتنياهو إلحدى المشافي الطبية، التي تعالج بعض الجرحى السوريين، ال

العامة، وخطوة مدروسة من جانبه للتلميح بوجود عالقٍة معينة، ما بين الثورة السورية والكيان العالقات 
رئيس المكتب اإلعالمي، إن نتنياهو  خالد الصالح ، قالاألربعاءوفي بيان أصدره االئتالف،  الصهيوني.

 )…(ار صورته الذهنية أساسيين في آن واحد، األول هو استثم من خالل زيارته للمشفى، تحقيق هدفين أراد
في عقول الشعوب العربية، وربطها باالنتفاضة الشعبية السورية، بطريقة غير مباشرة من خالل مسرحية 

 زيارته للجرحى السوريين.
 الشعوب العربية واإلسالمية. في عقول )…(فهو محاولته إصالح تلك الصورة  أما األمر اآلخر

يعالج فيه جرحى سوريون في مرتفعات الجوالن التي تحتل إسرائيل  ميداني ىنتنياهو، الثالثاء، مشف وزار
 .0691ثلثي مساحتها منذ عام 

 06/0/0262القدس العربي، لندن، 
 

 ماليين دوالر ألصحاب أراضي المنطقة الصناعية بجنين خمسةتحول  تركيا .21
خالل اليومين المقبلين قال سفير فلسطين في تركيا نبيل معروف أن الحكومة التركية ستقوم  معا:- أنقرة

بتحويل خمسة ماليين دوالر إلى السلطة الوطنية كجزء من المبلغ المقرر صرفه كتعويض مقابل استمالك 
وكانت أعمال البنية التحتية في المنطقة الصناعية بجنين  األراضي المخصصة لمنطقة جنين الصناعية. 
التوقيع على مذكرة  2000تشرين األول  20فيوكان تم   تأخرت في انتظار وصول التعويضات المذكورة.
ماليين دوالر إلى السلطة لدفع تعويضات ألصحاب  00تفاهم بين فلسطين وتركيا تقضي بتحويل مبلغ 

وبعد استكمال تحويل التعويضات المذكورة، من المتوقع أن تبدأ  األراضي المخصصة للمنطقة الصناعية.
-التركية TOBB-BISالمدن الصناعية الفلسطينية و هيئةيق بين أعمال البنية التحتية للمشروع، بالتنس

 المشروع في فلسطين. منسق
 06/0/0262الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 من مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة %02رنجاز  .24
لة قالت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة إن "كافة شركات المقاوالت العام: زنادة ومحمد جمال ريما-غزة 

يونس  في تنفيذ المرحلة األولى من مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية القائمة على أراضي محافظة خان
وأضافت اللجنة في بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه: "لم تسجل  جنوب قطاع غزة تواصل أعمالها".

 أي حالة وقف أو تعليق للعمل من قبل أي شركة مقاوالت عاملة في هذا المشروع".
أكدت اللجنة، على أهمية مشرع مدينة الشيخ حمد الجاري تنفيذ المرحلة األولى منه منذ شهرين، وتشتمل و 

وحدة سكنية وأن العمل يسير بوتيرة سبقت الجدول الزمني المحدد بما  0090هذه المرحلة على بناء نحو 
ة إلى أن عطاء المرحلة ، الفت%20يزيد على شهر، حيث بلغت نسبة اإلنجاز في هذه المرحلة حتى اآلن 

 الثانية سيتم طرحه في غضون الشهرين المقبلين.
 06/0/0262الشرق، الدوحة، 

 
 مدانة بر"الفصل العنصري" و"التطهير العرقي" "رسرائيل"فولك:  .24

عبد الرؤوف ارناؤوط: أوصى مقرر حقوق اإلنسان لنمم المتحدة بفلسطين ريتشارد فولك بأن  -القدس 
عامة لنمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الوضع القانوني "تطلب الجمعية ال

لالحتالل الطويل األمد لفلسطين، الذي يفاقمه النقل المحظور ألعداد كبيرة من األشخاص من سلطة 
االحتالل وفرض نظام إداري وقانوني مزدوج وتمييزي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأن 
تمضي في تقييم االدعاءات القائلة بأن االحتالل الطويل األمد ينطوي على خاصيات غير مقبولة قانونًا 

 تتمثل في "االستعمار" و"الفصل العنصري" و"التطهير العرقي"".
كما أوصى في تقريره األخير لمناسبة إنهاء مهامه، وحصلت "األيام" على نسخة منه، أن" تكف حكومة 

عادة إسرائيل عن توس نشائها في فلسطين المحتلة، وأن تبدأ تفكيك المستوطنات القائمة وا  يع المستوطنات وا 
مواطنيها إلى الجانب اإلسرائيلي من الخط األخضر، وأن تقدم تعويضات مناسبة عن الضرر الناجم عن 

الذين ، وأن تقوم بما يجب لحماية الفلسطينيين 0691االستيطان وما يتصل به من أنشطة منذ العام 
 يعيشون في ظل االحتالل اإلسرائيلي من عنف المستوطنين".

 06/0/0262األيام، رام اهلل، 
 

 مليون دوالر دعما لألونروا 61منحة يابانية بقيمة  .24
مليون دوالر، بهدف تمكين  09بقيمة  اقدمت الحكومة اليابانية منحة مالية لوكالة األونرو  :وفا –رام اهلل 

 ت أفضل في مجاالت التعليم والصحة والغذاء.الوكالة من تقديم خدما
وقالت نائب المفوض العام لنونروا مارغوت إليس، خالل حفل تسليم المنحة الذي جرى في مركز قلنديا 

إن هذه المنحة ستسهم في حل العديد من المشكالت التي تعاني منها "للتدريب المهني في رام اهلل، أمس، 
 «."الضفة وقطاع غزة وسوريا ولبنان المخيمات الفلسطينية في مناطق

من ناحيته، أكد السفير الياباني لدى فلسطين جونيا ماتسورا، التزام حكومة بالده بدعم الشعب الفلسطيني 
والالجئين في مختلف المناطق، وتقديم الخدمات األساسية الالزمة من غذاء وتعليم وصحة، موضحا أن 

 مليون دوالر. 900ابانية لنونروا بلغ حجم الدعم المقدم من قبل الحكومة الي
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مليون  3.1ماليين دوالر من هذه المنحة لدعم األنشطة الصحية لالجئين، و 00 "األونروا"وستخصص 
دوالر لتوفير الخدمات الغذائية والصحية والتعليمية في حاالت الطوارئ في سوريا، في حين سيخصص مبلغ 

 ن في سوريا ولبنان.مليون دوالر لدعم احتياجات الالجئي 2.3
 06/0/0262الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 معدات عسكرية إليران "رسرائيل"تحقق في ررسال األمريكية  الداخلية": تلغراف" .02

نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن وزارة الداخلية األميركية تحقق في واقعتين قام فيهما تجار أسلحة 
قاتالت عسكرية إلى إيران، وهو ما يعتبر استهانة بحظر األسلحة الدولي، إسرائيليون بإرسال قطع غيار م

 وتناقضا صريحا لما وصفته بـ"العداوة اللدودة" بين الدولة اليهودية والنظام اإلسالمي في إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشحنات غير القانونية يتم التحقيق فيها حاليا بعدما اعترضتها السلطات 

ة. وأفادت محكمة في أثينا أن قطع الغيار التي ظهرت على قائمة أميركية للمواد العسكرية اليوناني
 المحظورة، وكان قد تم شحنها من إسرائيل في مناسبتين، كانت على ما يبدو متجهة إلى إيران.

 02/0/0262الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 مشتبه فيه ثالث في تفجير بورغاس هويةتحديد  .06
لغاريا هوية شخص ثالث يشتبه في ضلوعه في الهجوم الذي استهدف حافلة سياح حددت ب: )و ص ف(
أمس المدعي العام البلغاري  أعلنفي مدينة بورغاس، وفق ما  2002ستة قتلى عام  وأوقع إسرائيليين

"النيابة العامة اكتشفت وقائع جديدة، وحددت هوية شخص شارك  إنوقال تساتاروف  سوتير تساتاروف.
 ثالثة. أصبحعدد المشتبه فيهم في هذه القضية  أن إلىاشرة لم يكن معروفا"، مشيرا بصورة مب

 06/0/0262النهار، بيروت، 
 

 فرٌع ألصل الدينياالستبداد  .31
 حسين أبو النمل
تقول كلمة الحياة أن النرظرم العربية الحديثة، خاصة البلدان التي شهدت انفجارا هدد سلطاتها ووحدتها 

ي، كانت معادية لإلسالميين، ما يعني إحالة تراكم عناصر التأزيم فاالنفجارات على أسباب وِسْلَمها األهل
غير إسالمية؛ لها اسم مشترك واحد هو االستبداد؛ أي النقص الديموقراطي، الذي له نقيض واحد هو 

 الديموقراطية.
ذ يقول واقع األمور أن االستبداد الديني، مهما كان وحيثما كان؛ يبقى فرعًا  ألصل: االستبداد في المبدأ. وا 

( من 1024/2/24"قضايا النهار"  –نقرأ نص جهاد الزين )اسرائيل الدولة الوحيدة المتماسكة في المشرق 
داخله وهو يرسم صورة مشرق مجنون، نسأل عن مسؤولية انسداد مميت سببه استبداد نصف قرن لنصل 

ة تاريخية ِصفرية مـردمِّرة، ما دام الخيار دائمًا بين استبداد الى وضعية: "قاتل أو قتيل"، أي أننا أمام معادل
 واستبداد! وعليه: هل يأتي النقص الديموقراطي بحل حقيقي أم وهمي، يرضِمر أزمة وجود أشد؟

يبقى السؤال المفتاح: هل واجهت مصر حقيقة أزمة تفكك الدولة الوطنية، واحتمال حرب أهلية، أم أن ذلك 
في طور "عدم القابلية للحكم المدني"، الذي ال حل معه إال َتَدخُّل العناية العسكرية! يقع  سيناريو لتصويرها

في السياق سؤال: إذا كان وجود اإلخوان المسلمين داخل السلطة، ِعبر انتخابات، يرضمر تفكيكًا للدولة 
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األهلية، أم يقرِّب مصر من وحربًا أهلية، فهل إخراجهم من النظام بشكل مهين ودموي، يربِعد التفكك والحرب 
أمام "الالخيار" إال حركة الجيش؟ هل تمت تلك  1021يونيو  10النموذج الجزائري؟ هل كانت مصر في 

نتيجة تداعيات الشارع المصري، أم جزءًا من عملية مرسبقة ومرنسقة، إلعداد مسرح العمليات ليقع "َحَدث" 
 ؟!1021يونيو  10

وِّرت،  بل كان الخيار المدني مفتوحا أمامها لنسباب ذاتها التي قردِّمت لتبرير ما لم تكن مصر على ما صر
حدث، بـ"اعتبار أن ما فعله الجيش المصري، ]كان[ مدعومًا بأغلبية شعبية واسعة"، كما ذكر المقال، ما 

قوامه: ينسف بالكامل مقولة أن دولة مصرية تََتفكك، ومجتمعًا يدخل حربًا أهلية! كيف ذلك مع وجود حلف 
الجيش؛ األمن المركزي؛ "أغلبية شعبية واسعة"؛ و..."الدولة العميقة مدعومة باإلرادة السلمية األعمق 

 للمجتمع المصري"!
يونيو تواجه خطرًا وجوديًا ماِثاًل، بل وضعًا رئاسيًا ضعيفا ومرربكًا، يخسر شعبيته  10لم تكن مصر في 

يف تجاوزات دستورية، ما يطرح مفارقة مواجهة خروج جزئي تحت ضغط متطلبات إدارة الدولة. ثمة من يرض
ر  عن الدستور بخروج كامل، تمثَّل بتدخل الجيش باسم غالبيات ساحقة وصونًا للدستور... الخ، خطاب برَّ

ل الجيش بذريعة حماية الدستور وحفظ حق غالبية جديدة تشكَّلت، لكن أليس 1021يونيو  10انقالب  ! تدخَّ
أيضًا أمر حماية رئاسة وغالبية صارت أقلية؟ هل يتجزأ الدستور؟ هل ينفِصل جوهره عن  شأنًا دستورياً 

 شكله وآليات تنفيذه؟
خطرًا وجوديًا ماِثاًل أو مـرحتماًل، وال خيار أمامها إال ضرب الشرعية  1021يونيو  10لم تواجه مصر في 

يرقال، مسنودة باألمن، من شرطة  الدستورية! كانت سالمة مصر مضمونة مع وجود غالبية شعبية، كما
وجيش، يستطيع التدخل حين تواجه فعاًل خطرًا وجوديًا، وال خيار إال االنقالب أو الثورة أو األثنان معًا! أما 
وأن كل شيء يتم باسم الشعب؛ الدستور، فإن صوابية انتقال السلطة تتقرر عبر احترام الشعب والدستور، 

لطة عبر الدستور، وتعبير الشعب عن إرادته بنفسه انتخابيًا، ال عبر من بمعنى تكريس مبدأ انتقال الس
 ينوب عنه وينطق باسمه.

مع وجود غالبية شعبية مردَّعاة مـرعادية لحكم اإلخوان المسلمين، وتأييد أجهزة األمن لها، كان باإلمكان 
كمهم. كان  باإلمكان التدخل بأساليب، من انتظار الموعد الدستوري بعد فترة ألخذ رأي الشعب في حصيلة حر

ضمن النظام المعمول به، لتصحيح الخلل القائم، ألن المطلوب إصالح خلل التطبيق دون مس النظام 
العام، على ما صار مع كل نظام انقالبي، يتذرَّع بهذا الخطأ التطبيقي أو ذاك، ليقلب الحياة الدستورية رأسًا 

 على عقب.
ماية ِحراك المعارضة؛ خاصة أنها غالبية شعبية كما يرقال، كي يرستجاب ثمة درجة ضغط أعلى تتمثَّل بح

لطلباتها، ويرصحح الخلل الدستوري في إدارة البالد وفق األصول الدستورية، كما تقرره هيئات قضائية 
مختصة، ال التلطي وراء ادعاءات ثورية لتغيير حكم متأٍت عن انتخابات نزيهة. بعد استنفاد الوسائل 

ورية للتغيير، يجب تمليك الخروج على القانون الشروط األخالقية الواجبة، التي تتحدد في ضوء سؤال: الدست
َمن استفاد ِمن االنقالب؟ دستور تم االنقالب باسم حمايته، أم االنقالبيون؟ هل وقع االنقالب ليحكرم 

ال يستفيد الحاكم من تعديل اتُِّخذ في الدستور، أم كي َيحكرم اإلنقالبيون! نقول ما تقدَّم على خلفية عررف أن 
عهده، لضمان فصل العام عن الخاص؛ تمييز بين دولة نظيفة ترَفصَّل على مقاس الجميع، عن دولة زبائنية 
ترخَتَصر لمساحة األفراد. تشمل القاعدة المذكورة األفراد والجماعات والمؤسسات، خاصة العسكرية، كما يقول 
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ح" مس المدنيين بالدستور، لكنه لم يستمر في السلطة. وعليه فإنه عند وقوع المثل التركي، الذي "َصحَّ 
 إفتئات على الدستور يكون الحل بمزيد من الدستور.

ليس االعتراض على كفاءة شخص مرشح الستالم السلطة في مصر أو نزاهته، بل على كفاءة النظام؛ 
نية الدستورية، التي قالت كلمة الحياة على مستوى الذهنية العسكرية في إدارة الدولة، مقابل اإلدارة المد

العالم، أنه حيث ورجد نجاح، فيعود إلى جودة نظام الحركم الصالح، ال جودة األفراد مهما كانوا. االستثناء، ال 
 يرغيِّر القاعدة.

 ، من ِصدام2134، ما وقع قبل ستين عامًا في 1024يمكن أن نستعيد في الحدث المصري هذه األيام؛ 
يوليو  11باإلخوان المسلمين وتصفية محمد نجيب والخيار الديموقراطي وقلب هوية نظام مصر بعد 

، من الشرعية الدستورية، حتى مع وجود ملك، إلى نظام سرلطوي يستند على الشرعية الثورية، الذي 2131
حتذى في المنطقة، ، وتأسيس النظام األمني العربي؛ الشمولي، نموذجًا ير 60كان إخفاقه األم مع نكسة 
 وَقَطَعت كلمة الحياة بفشله.

ِنتاج ستين عامًا من النرظرم العربية السرلطوية، مهما َصَفت نياتها، ليس صفرًا بل دون الصفر! ال قاسم 
كم العربي السرلطوي في المبدأ، وليس التطبيق، بمعنى: زبائنية  مشتركًا أو تفسيرًا لذلك، سوى فساد نموذج الحر

 منصب هناك!هنا وريع 
بدستور وشرعيات ستكرس في ضوئه! ليس أمر  1021يونيو  10ما فائدة الكالم بعد تجاوز ما تم في 

شرعية الحدث فقط بل صالح ما حدث لقيادة مصر! ليس أمر عبث بتنظيم، بل بالتاريخ الذي استرد حسابه 
 عاصفة هاهي تودي بدولنا ومجتمعاتنا.دائما وباهظا. أقرب دليل أنَّنا زرعنا التاريخ بالريح يومًا، فحصدنا 

عبثنا بالتاريخ حين زعمنا أن ما يتم لمصلحة الوطن وهو لمصلحة أفراد. وضعنا دستورًا للبالد، رمى بعض 
البالد خارج البالد، ورفع بعض البالد فوق البالد؛ جماهيرية ضباط فوق جماهير المدنيين. والحل: إيقاف 

ة لنبلغ أهدافا نبيلة ندَّعيها؛ نضع دستورا ال أحد فوقه إال اهلل في السماء، أما المخادعة؛ توسُّل مناهج أخالقي
نين، أو شياطين مزعومين، يرْخرجون منه بنص دستوري أو إرهاب عسكر.  على األرض فال آلهة أو مرحصَّ

 ذلك نذير شؤم ودم!
 11/1/1124النهار، بيروت، 

 
 الوطن العربيمليون عاطل في  02العمل العربية:  منظمةمدير  .05

قال أحمد محمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، إن عدد العاطلين في : األوسط الشرق- القاهرة
في المائة مقارنة بالعام الماضي مما يمثل خطورة على  09مليونا بزيادة  20الوطن العربي حاليا بلغ 

 االستقرار االجتماعي العربي.
مغادرة لقمان القاهرة مساء أمس متوجها إلى الرياض للمشاركة في  جاء ذلك في تصريحات صحافية قبل

نحو حماية "فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي يعقد األسبوع المقبل تحت عنوان 
 ."اجتماعية وتنمية مستديمة

 06/0/0262الشرق األوسط، لندن، 
 

 الرئيس نائباألخ  .34
 معتصم حمادة
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بتشكيل لجنة من قيادتها األولى للبحث في إمكان استحداث منصب لنائب الرئيس، اتخذ قرار حركة "فتح" 
خارج األطر الرسمية الفلسطينية، مما يعكس هاجسًا فتحاويًا خالصًا، مازال الغموض يلف دوافعه الحقيقة 

 رغم كثافة التعليقات حول القرار.
تح، أم لرئيس السلطة الفلسطينية، أم لمنظمة لم يوضح القرار عن أي نائب يتم الحديث، هل هو لرئيس ف

التحرير، أم لدولة فلسطين، أم لهذه كلها باعتبار أن الرئيس عباس يجمع بين يديه هذه المناصب كافة في 
نظام سياسي فلسطيني اتسم بميوعة الفوارق والحدود بين مؤسساته المختلفة، واتسم، لذلك، بهشاشة كبيرة، 

 هزات سياسية واستحقاقات يعجز عن مواجهة تداعياتها.تعرضه بين فترة وأخرى ل
تجربة "سلطة الرأسين" في النظام السياسي الفلسطيني تجربة فاشلة. فالرئيس عرفات بقي يجمع بين يديه 
سلطات واسعة، بما فيها الحقًا رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حكومتها. وعندما انصاع للضغوط 

على استحداث منصب لرئيس الحكومة، منفصل عن رئيس السلطة، نهاية العام  األميركية واألوروبية ووافق
، وجد المجلس التشريعي نفسه آنذاك )وكان في غالبيته الساحقة من "فتح"( في 1001ومطلع العام  1001

مأزق غير معهود حين حاول أن يرسم صالحيات مؤسسة الرئاسة )أي عرفات( ومؤسسة رئاسة الحكومة 
المرشح الوحيد لتوليها هو محمود عباس(. ورغم أن المجلس التشريعي حاول أن يدّور الزوايا، )والتي كان 

في عبارات غامضة، فإن هذا "التدوير" سرعان ما انفجر ألغامًا، بعد مئة يوم على تولي عباس رئاسة 
مرشح الوحيد من الحكومة، أطاحته، على وقع تظاهرات لشبيبة "فتح" نعتته بكرزاي فلسطين. والغريب أن ال

، كان هو نفسه "كرازي فلسطين" الذي تحول عبر اإلعالم 1004"فتح" لخالفة عرفات، بعد رحيله عام 
 الفتحاوي القائد الرمز، لعموم الحالة الفلسطينية.

وعندما كرلف أحمد قريع بتولي أول حكومة في عهد الرئيس عباس، اصطدم الرجالن عند القضايا ذاتها التي 
ها من قبل عرفات وعباس، ما دفع قريع لمخاطبة األخير بالقول "ال تفعل معي ما كان يفعله اصطدم عند

 معك أبو عمار".
شكلت منعطفًا جديدًا في الحالة الفلسطينية؛ قاد إلى إفقاد "فتح" موقعها  1006االنتخابات التشريعية عام 

وجب ذاك التطور المهم، رئاسة األول في الترتيب الفلسطيني لمصلحة حركة "حماس" التي تولت، بم
الحكومة، ولم تخِف طموحها الالحق في رئاستي السلطة واللجنة التنفيذية في مؤتمر صحافي عقده في 
دمشق رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل. وتكرست بذلك صيغة جديدة لسلطة الرأسين، أفقدت "فتح" أحد 

، لتنتقل 24/6/1000شائكة، سرعان ما انفجرت في هذين المنصبين وأدخلت الحالة الفلسطينية في مسيرة 
 من سلطة الرأسين إلى نظام السلطتين، واحدة في غزة وأخرى في الضفة.

مصادر "فتح" ترسم صفات نائب الرئيس، فتقول: يجب أن يكون مؤمنًا ببرنامج "فتح"، ومساعدًا للرئيس 
ق على كل أعضاء اللجنة المركزية لـ"فتح"، ومكماًل له، وليس منافسًا أو مناكفًا. هذه الصفات، ال تنطب

خاصة في صفته الثالثة. ولعل األوضاع التي تعيشها "فتح"، إن في المناطق الفلسطينية أو في الخارج، 
توحي وكأن شيئًا فيها ال يسير بشكل حسن، خاصة في ظل اعتراف قادتها بأن محمد دحالن، المفصول 

خطرًا على وحدة الحركة وعلى استقرارها، ما يدعونا للتخمين  منها بقرار من عباس شخصيًا، بات يشكل
)مجرد تخمين( بأن نائب الرئيس، ستنصب مهماته الرئيسية على معالجة الوضع الداخلي للحركة عشية 

 انعقاد مؤتمرها السابع خالل األشهر المقبلة.
 12/1/1124، النهار، بيروت
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 اإلرهاب "فلسطنة" محاولةحذار من  .33
 تاويعريب الرن

إن كان نعيم عباس، هو االسم الفلسطيني األبرز الذي جيء على ذكره في مسلسل العمليات اإلرهابية التي  
ضربت بيروت ولبنان مؤخرًا، فإنه بال شك، ليس الفلسطيني الوحيد المتورط في األعمال اإلرهابية اإلجرامية 

 يين أبرياء ومواطنين عّزل.التي هّزت شوارع بيروت وحاراتها، وتسببت بإلحاق األذى بمدن
لكن ذلك، ال يجعل من تنظيم القاعدة أو كتائب عبد اهلل عزام، تنظيمًا فلسطينيًا، فزعيم هذه التنظيم الذي 
مات بعد أيام من اعتقاله من قبل مخابرات الجيش اللبناني، هو سعودي األصل، وثمة لبنانيون كثر 

الجهاد »ما كانت أعداد الفلسطينيين أقل من غيرهم في منخرطون في عضوية هذا التنظيم وأنشطته، ورب
في سوريا وضدها، وثمة لبنانيون من عكار وطرابلس وصيدا، متورطون في عمليات إرهابية ضد « العالمي
أما عن شيوخ الفتنة والتحريض، فجّلهم من غير الفلسطينيين، « ... الجيش والشعب والمقاومة»ثالثية 

ن كانت تنامت وتفاقمت على هامش المخيم وعلى مقربة من وظاهرة أحمد األسير، ظاه رة لبنانية بامتياز، وا 
 جغرافيته.

ليس لإلرهاب وطن أو دين، لون أو جنس أو عرق، لذا ننظر بكثير من الشك والتشكيك، إلى المزاعم 
ي فيه من والدعاوى التي تسعى في الربط بين موجة اإلرهاب التي تضرب لبنان من جهة، والوجود الفلسطين

ن كنا ال نستبعد، بل ونؤكد انخراط فلسطينيين من لبنان في أعمال إرهابية، فذلك ألن  جهة ثانية، وا 
 الفلسطيني لن يكون االستثناء الوحيد، في منطقة تنجرف بكليتها نحو التطرف والتطّيف والتمذهب.

حاضنة لحزب اهلل، ولقد رأينا وتابعنا وثمة محاولة إليقاع الفتنة بين فلسطيني جنوب لبنان وصيدا، والبيئة ال
بين استهداف الضاحية الجنوبية والمصالح اإليرانية من « صلة ما»محاوالت غير بريئة، لإليحاء بوجود 

جهة، ومقدم بعض االنتحاريين الفلسطينيين من مخيمات جنوب لبنان من جهة ثانية، لكأن هناك من يريد 
ة عدائية مع مخيمات الجنوب، امتدادًا لمحاولة ربط مخيم اليرموك القول، بأن الحزب والمقاومة على عالق

في سوريا، بالجماعات المسلحة المعارضة للنظام في دمشق ... وكلتا المحاولتان تنطويان على أجندة 
 خبيثة.

 2141مما ال شك فيه، إن مناخات العزل والحصار والتجويع التي تعيشها مخيمات لبنان، منذ العام  
والغلو فيها ... وثمة جيالن من « األسلمة الجهادية«و« التطرف»هي المسؤولة عن تفشي مظاهر بخاصة، 

وداخل الغيتوات المسّيجة بالحواجز وأنظمة المنع « المعازل»شبان المخيمات وشاباته، ولدوا وترعرعوا في 
ضعف المنظمة  من العمل والحرمان من الحقوق المدنية واالقتصادية واالجتماعية ... وفي مناخات

وتراجعها، وجد ألوف الشبان الفلسطينيين أنفسهم نهبًا لكل ألوان التطرف الممّول بالبترودوالر، فضاًل عن 
تحّول المخيمات إلى بيئات خصبة لعمل مختلف أجهزة المخابرات اللبنانية واإلقليمية والدولية .... وليس 

ولها حلقات من المريدين، وخاليا يقظة ونائمة، ودائما هناك من قوة رئيسة سنّية أو شيعية في لبنان، إال 
 تحت ضغط العوز والفاقة واليأس واإلحباط.

إن كان هناك من يتعين إلقاء اللوم عليه، فيما آلت إليه مخيمات الشعب الفلسطيني في لبنان، فهي 
طينيين من حقوقهم المدنية السلطات اللبنانية ذاتها، أو باألحرى القوى اللبنانية الفاعلة، التي منعت الفلس

واالقتصادية واالجتماعية، وأحالت مخيماتهم إلى بؤر أمنية ومعازل، ومراتع خصبة لإلرهاب والجريمة 
 والمخدرات واالستخبارات.
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إن كان هناك من يتعين إلقاء الالئمة عليه، فهو الفصائل األساسية في العمل الوطني واإلسالمي 
« القوى الغريبة»ن عليها أن تصمت طوياًل، وال أن تسعى في توظيف أي من الفلسطيني، التي ما كان يتعي

عن منطق الحركة الوطنية الفلسطينية وأهداف وأطرها وآليات عملها، ولقد كان لالنقسام الفلسطيني أثره في 
فئة  تمكين بعض القوى غير الفلسطينية من التسلل إلى المخيم، وبناء قواعد نفوذ لها على أطراف، وتجنيد

 من شبانه.
لقد أدانت الفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية، انخراط فلسطينيين في محاوالت المس بأمن لبنان 
رهاب شعبه، وفي كل مرة كان يركشف فيها عن تورط فلسطيني، كانت مختلف الفصائل تسارع للتنصل  وا 

عالن البراءة واالستنكار من الفعلة والفاعل ... هذا لم يعد ك افيًا اآلن، فالظاهرة تكررت، وهناك من يسعى وا 
في استثمارها وتوظيفها الستهداف المخيمات وساكنيها ... المطلوب اليوم، المسارعة إلى بناء توافق وطني 
فلسطيني أواًل، منسٌق مع الجهات اللبنانية المختصة وذات الصلة ثانيًا، من أجل تطهير المخيمات من كل 

يها أو استوطن في محيطها من قوى العنف واإلرهاب والجريمة والمخدرات ... ما علق بها أو تسلل إل
 مطلوب لحماية المخيمات، اإلسراع في تنظيفها قبل فوات األوان.

 12/1/1124، الدستور، عم ان
 

 لتصفية القضية الدولةيهودية  .36
 توجان فيصل

ستعجال وهذا التفريط، فما هو قائم اآلن ليس ثمة ما يبرر التوصل لحل "للقضية الفلسطينية" اآلن، وبهذا اال
ليس فرصة للحل، بل فرصة انتظار المتغيرات على الساحة العربية واإلقليمية والعالمية، والتي تحمل 

 إرهاصات حقبة مختلفة عن كل ما سبق.
ادة نعم، تختلف عن ما سبق، بدءا بالربيع العربي الذي لم ولن يتوقف حتى استقرار الدول العربية على إر 

بل ومشاعر العداء األوروبي والعالمي لها كنتيجة حتمية  إسرائيل،تتزايد عزلة  العربي،شعوبها. وقبل الربيع 
للعنصرية التي تمارسها، وهو ما أدى لتحول جذري ومتنام داخل إسرائيل ذاتها يرفض تلك العنصرية ويدعو 

 لحلول أخرى أقرب للعدالة وللديمومة.
ونشير سريعا لنول، وهو كتاب "ابن الجنرال" الذي  إسرائيل،التحول الجذري في قلب وهنا نقدم مثالين على 

وأبوه الجنرال  اإلسرائيلي،، ومؤلفه ميكو بيليد، الذي وصل لرتبة "كابتن" في الجيش 1021صدر عام 
قته ودعا لتوظيف النصر الذي حق المصرية،على الجبهة 2160اإلسرائيلي ماتي بيليد الذي شارك في حرب 

والتعايش بسالم مع المحيط العربي  الحرب،إسرائيل باالنسحاب من كافة األراضي العربية المحتلة في تلك 
 .2144وبحقوق متساوية مع عرب 

وبدل الدعوة لقتل  ،2110وعند مقتل ابنة أخت الجنرال في هجوم انتحاري نفذه فدائي فلسطيني عام 
-الفتاةبمن فيهم أم -أصبحت العائلة  إسرائيل،كما يفعل ساسة  أضعاف هذا العدد من المدنيين الفلسطينيين

السؤال األهم وهو: ما الذي لحق بإنسان كهذا الفدائي من معاناة بحيث فجر نفسه هكذا مع آخرين؟  تطرح
 وتأييدا كبيرين. إقباال-وأوروباومثله محاضرات مؤلفه في أميركا -وقد وجد الكتاب 

صدور كتاب المؤرخ اإلسرائيلي  هو-ذاتهاأهميته نشأة الحركة الصهيونية والذي يساوي في -ولكن األهم 
, والذي 1004"اختراع الشعب اليهودي" عام  أبيب،شلومو ساند أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة تل 

 .1021ألحقه بكتاب "اختراع أرض إسرائيل" عام 
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والالجئين الذين أجبروا على تركها", فيما  وكتابه األول أهداه "لذكرى الالجئين الذين جاؤوا لهذه األرض
أهدى كتابه الثاني "لذكرى سكان قرية الشيخ موّنس الذين اقتلعوا في الماضي البعيد من المكان الذي أعيش 

 وأعمل فيه في الحاضر القريب".
ور األكثر مبيعا في إسرائيل ألكثر من أربعة شه الكتب-األصل-والكتاب األول تصدرت نسخته العبرية 

ويعتبر الكتاب العبري األكثر ترجمة لمختلف اللغات العالمية ومنها الترجمة العربية الصادرة عن  حينها،
 .1024، وهي الدار نفسها التي نشرت كتابه الثاني مترجما للعربية عام 122"األهلية للنشر والتوزيع" عام 

ا علميا يقوض "أسطورة الشعب اليهودي"، أهمية كتاب "اختراع الشعب اليهودي" تأتي من كونه بحثا تاريخي
 أي أنه يقوض األساس الوحيد الذي تزعمه إسرائيل للمطالبة باعتراف العرب والعالم بـ"يهودية دولة إسرائيل".
-فالمؤلف قرر أن يمّحص الخلفية التاريخية لمسّلمات التاريخ اليهودي المعاصر، وخالل بحثه التاريخي 

بل وجد ما  إسرائيل،جد ما يعزز المزاعم التي قامت عليها الصهيونية ودولة ي لم-القرونعائدا لعشرات 
 ينقضها.

"شعبا أو عرقا"، ولم ينحدروا  ليسوا-اآلنأو خارجها -والكتاب يثبت أن اليهود الذين يعيشون في إسرائيل 
قوام، ألن من قوم قدماء كانوا يعيشون في فلسطين، بل ويثبت أن يهود العالم منحدرون من مختلف األ

تبشيرية انتشرت في حوض المتوسط بشكل  ديانة-اآلنما هي عليه من انغالق  بعكس-كانتاليهودية 
 خاص.

اليهودية هي التي انتشرت"،  العالم،ويقول الكاتب "اليهود لم ينتشروا )مهجرين خارج وطن أصل مزعوم( في 
ابع عندما انتصرت الديانة المسيحية وظلت كذلك حتى القرن الر  األقوام،وقد دخلها وثنيون من مختلف 

 )باعتناق اإلمبراطور قسطنطين لها(.
فال  الصهيونية،وال يجد الكاتب أي دليل تاريخي على حدوث نفي قسري لليهود وتشريدهم الذي تزعمه 

 بل ولم يكن بإمكانهم فعله حينها "لوجستيا". هذا،الرومان وال غيرهم فعلوا 
جعل المبشرين اليهود  مسيحية،اليهودية في الدولة الرومانية التي أصبحت فما جرى هو أن وقف التبشير ب

فدخل اليهودية  العربية،يستهدفون أقواما آخرين وثنيين في حوض المتوسط وامتداداته وحتى في الجزيرة 
ي عرب من اليمن )بقايا دولة حمير في القرن الرابع الميالدي( ودخلتها قبائل بربرية في شمال أفريقيا ف

 القرن السادس تقريبا.
ويغّلب الكاتب أن يكون وجود جالية يهودية كبيرة في إسبانيا في القرون الوسطى يعود للبرابرة اليهود الذين 

 جندهم طارق بن زياد ذو األصول البربرية.
هل أما وجود أكبر عدد من يهود العالم في أوروبا الشرقية، فيعود لكون أكبر قوم اعتنقوا اليهودية هم أ

 إمبراطورية الخزر الذين اعتنق ملوكهم اليهودية في القرن الثامن الميالدي.
ويقول الكاتب إنه لوال استهداف المبشرين اليهود أقواما آخرين وثنيين ألصبحت اليهودية "ديانة هامشية 

دا مصير , ال يرعرف تحدي21للغاية إن لم تنقرض". وبعد سقوط مملكة الخزر على يد المغول في القرن الـ
 السكان اليهود.

في كون اليهود الخزر يشكلون  والعشرين،ولكن ساند يتفق مع مؤرخين آخرين من القرنين التاسع عشر 
 مضافا إليهم اليهود السالفيين. الشرقية،أغلب يهود أوروبا 
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د أوروبا يتردد في اعتبار الخزر أصل يهو  لم-اإلسرائيليأبو التاريخ -ويقول إنه حتى "بن صهيون دينور" 
ووصف بالد الخزر بأنها "أم الشتات" في أوروبا الشرقية. ولكن الكاتب يضيف "تقريبا منذ عام  الشرقية،
 أصبح الحديث عن الخزر باعتبارهم أسالف يهود أوروبا الشرقية يعتبر ضربا من الجنون". 2160

تطور األطماع الصهيونية وهذا يؤشر على تسييس هائل ألسطورة الشعب اليهودي، حيث باتت تعّدل حسب 
وتوفر ما يوحي بإمكانية تحقيق تلك األطماع، فيما اختراع "الشعب اليهودي المشتت الذي يجوب العالم 

"أسطورة قومية"، نسجت  محض-ساندحسب -معزوال منذ قرون ليعود لموطنه األصل في مملكة داوود" 
، وتعود عريقة-اإلغريقكما -دأت تزعم أنها القومية األوروبية التي ب الحركات-منافسةوفي -على منوال 

 لعصر ذهبي قام منذ بداية التاريخ.
بالمؤرخ هاينريك جرايتز  21الـ بدأ في القرن  مملكة،وتصوير تاريخ اليهودية باعتباره تاريخ شعب كانت له 

 للتمهيد لفكرة "شعب يهودي معاصر يعود لموطنه األصل".
)أخذت منه بعض المقتطفات السابقة على لسان ساند( سرئل ساند وفي لقاء مع صحيفة هآرتس عن كتابه 

يكون الفلسطينيون من ساللة القوم الذين سكنوا فلسطين في عهود  أن-تكشفحسب ما -عما إذا كان يمكن 
الممالك اليهودية؟ فأجاب: "ال يوجد عرق يبقى نقيا آلالف السنين، ولكن احتمال أن يكون الفلسطينيون هم 

 وام القديمة أكبر بكثير من احتمال أن نكون أنت وأنا منهم.ساللة األق
 الشتات،يعرفون أنه ال وجود ليهود منفيين في  كانوا-( 1/2111حتى الثورة العربية )-والصهاينة األوائل 

وأن الفلسطينيين هم ساللة سكان هذه األرض. فهم عرفوا أن الفالحين ال يتركون األرض ما لم يرّحلوا منها 
يقول "الغالبية الساحقة للفالحين  2111عام  كتب-إسرائيلثاني رئيس لدولة -حتى إسحق بن زيفي  عنوة.

بل تعود لما قبل ذلك للفالحين اليهود الذين كانوا هنا  العرب،)الفلسطينيين( أصولهم ليست من الفاتحين 
 بأعداد غفيرة وشكلوا غالبية من بنوا هذه األرض".

ذا  -كما هو معروف تاريخيا ويعترف ساند-جررون األرض ما لم يرهّجروا عنوة فإذا كان الفالحون ال َيه وا 
كان ال وجود ليهود هرّجروا عنوة من أرض فلسطين كما يرثبت ساند، فمعنى هذا أن من كانوا على هذه 

إلسالمي, األرض أثناء الحقبة اليهودية وقبلها في الحقبة الوثنية وبعدها في الحقبة المسيحية ثم زمن الفتح ا
هم نفس الفالحين )الكل كان فالحا قبل العصر الصناعي وقّلة عملت بالتجارة أو الحرف( الذين كانوا 

اليهودية ثم المسيحية ثم اإلسالم، حسب تبدل القناعة أو دين  -ال فرق-وثنيين, ودخل بعضهم أو جّلهم 
ولكن يشهد التاريخ هنا على أنهم أهل  الدولة، وساللتهم هم الفلسطينيون الذين ال يزعمون أنهم عرق صاف,
 وأصحاب األرض التي توارثوها وزرعوها حتى تم تهجيرهم منها عنوة.

ويقول ساند إن اليهود اآلن ال يريدون االعتراف بأصلهم الخزري، ألن هنالك "خوفا عميقا" من أن يجردهم 
ت في العالم كله لم يعد بإمكان هذا من شرعية وجودهم على أرض فلسطين. "فمنذ بداية تفكيك المستعمرا

واآلن ها نحن هنا"، كما فعل  وانتصرنا،يقولوا ببساطة: "نحن جئنا،  أن-أرضفي أي -المستوطنين 
 األميركيون والبيض في جنوب أفريقيا واألستراليون".

جودنا كونه يعتقد "أن أسطورة الشعب في المنافي ال تشكل شرعية و  مبررا،لكن ساند ال يعتبر هذا الخوف 
فما يهدده بشكل أشد خطورة هو طبيعة الدولة اإلسرائيلية،  وجودنا،واالعتقاد بأصولنا الخزرية ال يهدد  هنا،

 ما يمكن أن يشكل أساسا لوجودنا هنا، هو أن نشرع في تأسيس مجتمع حر لكل مواطني إسرائيل".
شرع بتبني أعياد وتذكارات "عابرة ولفت مقترحه إلى أن تلك الدولة تقلل من المناسبات "اليهودية" وأن ت

للدولة", من مثل "ذكرى النكبة". ويؤكد ساند شرعية تمسك الفلسطينيين بكون هذه بالدهم، قائال "لو كنت 
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بل ها أنا أثور على هذا القول وأنا  "،فلسطينيا كنت سأثور على الدولة التي تقول لي "هذه ليست بالدك
 إسرائيلي".

هذا للشعب والدولة اإلسرائيلية "ال الصهيونية وال القوميون العرب يقبلون به". ومن  ويستدرك ساند أن تعريفه
ناحيته يؤكد "إسرائيل ال وجود لها كدولة يهودية، إذا لم تتطور إسرائيل لتصبح مجتمعا منفتحا متعدد 

 الثقافات ستكون هناك "كوسوفو" في الجليل".
ولتي هنا هي فقط إلثارة االهتمام به ببيان أهم الحقائق ومحا مقالة،يصعب حقيقة تلخيص كتاب كهذا في 

اإلسرائيلي بدأ -وبيان نهج جديد بالتفكير في حلول للصراع العربي يهودي،التاريخية كما يوردها مؤرخ 
 يظهر متتاليا ويتزايد مؤيدوه في إسرائيل.

هم زاعمو تمثيل الشعب ومع العالمية،وهذا تحديدا ما تحاول حكومات إسرائيل المتطرفة والصهيونية 
الفلسطيني وزاعمو تمثيل شعوب عربية أخرى استباقه بما ال يقل عن "بيع األرض والشعب الفلسطيني" 

 هذه هي الفرصة األخيرة. أن-كذاللمرة -بزعم  أخرى،ومعهم شعوب وأراض عربية 
والترحيل  2144الـ فير" لعرب وال نحتاج لبيان ما تعنيه "يهودية الدولة" ويتجاوز مصادرة حق العودة "للترانس

وال ما تعنيه "الكونفدرالية" من إلحاق أشبه باالستعمار  بديلة،المبرمج لسكان الضفة الحاليين ألوطان 
 المباشر للكانتونات الفلسطينية ولنردن، ولكن األخطر أن هذه التسوية يراد لها أن تكون "األخيرة".

ي مطالب أو حقوق فلسطينية لدى إسرائيل مستقبال بما فيها ما فهذه تسوية تشترط فيها إسرائيل "إسقاط أ
نصت عليه القرارات الدولية التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية". وهذه من البنود التي وافق عليه محمود 

التي اعتمدت مرجعية للمفاوضات السرية الجارية بينه وبين نتنياهو منذ  بيليين-مازنعباس في اتفاقية أبو 
كما وافق عليها ياسر عرفات وجماعته في لقاء سابق سري جرى في البحر  السابقة،حكومة األخير عهد 

 الميت.
بل يسقط الشرعية الدولية لنمم المتحدة  اتفاق،وال يرسقط فقط شرعية أي  ممكن،وهذا تنازل غير جائز وغير 

وال يالم أحد مهما استعمل  فرد، ذاتها، بما يطلق كل أشكال التطرف التي تسعى لتحصيل الحق باليد ولكل
 ألن ما سلب منه كان بقوة جلفة فاسدة. وعنف،من وسائل قوة 

 11/1/1124، الجزيرة نت، الدوحة
 

 .. عرفات أعطى وأبو مازن لن يأخذاليهوديةالدولة  .38
 آري شبيط

اسي الكبير ، وكان مجري اللقاء الثاني هو المراسل السي"هآرتس“مجريي اللقاء هو محرر صحيفة  أحدكان 
هآرتس?. وكالهما مختص من الطراز االول وذو تجربة كبيرة، وكالهما حمامة بيضاء “من صحيفة 

خالصة. ومع كل ذلك تجرأ مجريا اللقاء الباحثان عن السالم على أن يطرحا على من أجري اللقاء معه 
اسرائيل دولة يهودية؟ وبصورة  الرفيع المنزلة سؤاال يعتبر اليوم عندنا سؤاال مرفوضا وهو هل يجب أن تبقى

هل مؤكد؟ سأل مجريا اللقاء ذوا ”. هذا مؤكد“مفاجئة أجاب المجرى اللقاء معه المتهرب، جوابا قاطعا قال: 
الخبرة ثانية. فأجاب مجرى اللقاء معه، مؤكد مقدما تفسيرا واسعا لقرار تاريخي اتخذه المجلس الوطني 

 سنة. 26الفلسطينية قبل ذلك بـ 
عرفات: “بكالمه:  1004حزيران  6اذا ان جاء العنوان الرئيس في صحيفة هآرتس في  المفاج ن ليس م

وبناء على الكالم الذي قاله رئيس م.ت.ف في المقاطعة لدافيد لنداو وعكيفا الدار ”. اسرائيل دولة يهودية
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اليهودية لدولة  يدرك بيقين ان الهوية“قبل عشر سنوات قالت الصحيفة بصورة قاطعة إن ياسر عرفات 
 ”.اسرائيل يجب أن تبقى

يزعم امنون ابراموفيتش أن االعالن االسرائيلي ينطبق عليه القانون التسعين يوما. وبحسب هذا القانون فان 
كل نبأ نشر في الماضي لكنه لم ينشر في التسعين يوما االخيرة، يستحق أن ينشر من جديد باعتباره سبقا 

ون ابراموفيتش أريد أن أجدد بهذا السبق الصحفي الدراماتي لصحيفة هآرتس صحفيا جديدا. فبمقتضي قان
دولة يهودية. إن قائد الثورة الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية وقائد  بإسرائيلفأقول إن عرفات اعترف 

 الكفاح المسلح قبل حقيقة أن اسرائيل دولة يهودية ويجب أن تبقى كذلك.
عرفات زميلينا لنداو والدار ” أعطى“ باربعة أشهرلنا يوئيل ماركوس االنفصال شارون زمي” أعطى“بعد أن 

الدولة اليهودية. وقام الرمز الوطني الفلسطيني قبل موته بنصف سنة بتحول ايديولوجي وسلم بحقيقة أن 
 هوية دولة اسرائيل اليهودية يجب أن تبقى.

المبدئي  اإلطارو ال تكون. وستكون موافقة على إن االسابيع القادمة مصيرية النه ستكون وثيقة كيري أ
للتفاوض االسرائيلي الفلسطيني أو ال تكون. فهل سيحدث آخر االمر شق الطريق نحو السالم، أو يحدث 

كارثية. إن الصفقة الموضوعة على الطاولة هي صفقة واضحة وهي دولة  تأثيراتهسقوط سياسي قد تكون 
الفلسطينيين أن يسلموا باالعتراف بدولة الشعب اليهودي في حين  . فعلى2160يهودية في مقابل حدود 

 يجب على اسرائيل ان تسلم بحقيقة ان حدود الدولة القومية تقوم على الخط االخضر.
إن ضغطا كبيرا يستعمل في الليل والنهار على بنيامين نتنياهو لقبول حدود يبغضها. وفي مقابل ذلك يجب 

مود عباس ليبذل االعتراف الذي يرفض أن يبذله ولهذا فان لكالم عرفات أن يستعمل ضغط كبير على مح
 الذي يعتبر سابقة اهمية ال نظير لها في هذه االيام.

إن ما أحله أبو عمار ال يستطيع أن يحرمه أبو مازن. يجب على رئيس السلطة الفلسطينية الحالي ان يقول 
لم يسر عباس في طريق عرفات واذا  إذان يكون سالم بصراحة ما قاله سلفه بصورة ضمنية. أيكون سالم؟ ل

 لم يقل ان اسرائيل دولة يهودية يجب ان تبقى هويتها اليهودية.
نجح جون كيري في االشهر االخيرة في ان يفعل غير الممكن. فقد اظهر وزير الخارجية الطموح زعامة 

اء اسرائيل بتأليف مميز بين العصي وتصميما وابداعا وروح تمسك بالمهمة غير عادي. وقد ادى رئيس وزر 
والجزر والذكاء العاطفي الى اماكن لم يؤمن أحد بأنه يمكن الوصول اليها. لكن ينبغي للوصول الى السالم 

الخاص بين العصي والجزر والذكاء العاطفي على الرئيس الفلسطيني. وينبغي  التأليفنفسه استعمال نفس 
 م الذي قاله عرفات لصحيفة هآرتس وأن يرلزم بأن يتبناه.اليوم في باريس ان يوضع امامه الكال

 11/1/1124هآرتس 
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