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 بالرحيل أو ترتيب أوراقهاحكومة التوافق يطالب و  التشريعي يستأنف جلساته في غزةالمجلس  

نواب المجلس التشريعي في ، أن غزة من 12/1/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ذكرت
 لوطني بترتيب أوراقها أو الرحيل لفشلها الذريع في حل أزمات قطاع غزة.حكومة التوافق ا وغزة طالب

واستأنف المجلس، صباح األربعاء، أولى جلساته ألول مرة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني بداية 
 يونيو الماضي بجلسة حول "الحصار وآثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني".

لزهار إن حكومة التوافق "فاشلة وعليها ترتيب أوراقها أو الرحيل"، وفي كلمة له، قال النائب محمود ا
بينما أكد النائب خليل الحية أن التشريعي مارس مهامه بعد رفض محمود عباس دعوته لالنعقاد في 

 .إطار اتفاق المصالحة
س فيما طالب النواب إسماعيل األشقر وصالح البردويل ومروان أبو راس في مداخالتهم برحيل عبا

 كونه السبب الرئيسي في األزمات والمشاكل التي يتعرض لها القطاع.
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وفي افتتاحية الجلسة، أكد رئيس المجلس باإلنابة أحمد بحر، أن عقد الجلسة يأتي بعد عدم التزام 
الرئيس عباس بعقد المجلس ومنح الثقة للحكومة خالل شهر أو على األكثر في الخامس عشر من 

 ملفات اإلطار القيادي والمصالحة المجتمعية واالنتخابات والحريات.شهر نوفمبر، وتفعيل 
وقال بحر إن استئناف الجلسات جاء وفقا ألحكام القانون األساسي والنظام الداخلي، للتأكيد على 

 دوره في نصرة شعبنا ومراقبة السلطة التنفيذية.
هم في زيادة معاناة شعبنا في وأضاف: "حكومة الوفاق تعيش في واد وشعبنا في واد آخر، وهي تسا

نكار حق الموظفين".  قطاع غزة بالمماطلة في القيام بواجباتها وا 
وشدد بحر على أن التشريعي لن يتخلى عن مسئولياته ولن يتنصل من واجباتنا الوطنية في ظل 
التحديات الخطيرة التي تعصف بالقضية، مشيرًا إلى أنه سيستمر في عقد جلساته حتى تحقيق 

 صالحة الفلسطينية.الم
وفي سياق آخر، ناشد مصر بفتح معبر رفح على مدار الساعة إيابا وذهابا، محذرا من أن الضغط 

 بلغ أمد غير محمود، إذا لم يتحرك المجتمع الدولي.
والدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة للتحرك العاجل  العربية واإلسالميةكما دعا الدول 
ع غزة من األزمات اإلنسانية ورفع الحصار الجائر المفروض عليه منذ أكثر من من إلنقاذ قطا
 ثماني سنوات.

، أن كفاح زبون نقاًل عن مراسلها رام هللامن  12/1/5114الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
نحن ال نستطيع أن »حكومة التوافق، ودعاها إلى تصحيح مسارها أو الرحيل، بقوله هاجم الزهار، 
كما اتهم الزهار السلطة الفلسطينية بالتآمر على غزة، وقال إن «. ونتستر على حكومة فاشلةنغطي 

حركة فتح والفصائل المساندة لها ستدفع ثمن جريمة الحصار في االنتخابات القادمة، والشعب 
 «.ضرورة التصدي لكل المشاريع االستسالمية»الفلسطيني لن يصوت لمن خانه، مشددا القول على 

 
 مليون دوالر لدعم اإلعمار في غزة وشراء وقود لمحطة الكهرباء 52 تحّولقطر  :ومة التوافقحك 

 55أشرف الهور: أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أن دولة قطر حولت مبلغا ماليا قيمته -غزة 
مليون دوالر، لخزينة السلطة الفلسطينية، الستخدامها في خدمات تقدم لسكان قطاع غزة، أهمها 

 ترميم المنازل المتضررة جزئيا في الحرب اإلسرائيلية األخيرة، وثمنا لوقود محطة الكهرباء.
وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا إلعادة إعمار غزة إن دولة قطر قدمت 

قطاع مليون دوالر أمريكي، سيتم تخصيصها لدعم جهود اإلعمار في  55دعما لخزينة الدولة بقيمة 
يواء األسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان اإلسرائيلي على  غزة، خاصة في مجاالت السكن وا 
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قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا من ذلك العدوان، وشراء الوقود 
تي بناء على خطة الالزم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت االقتصادية الصغيرة. وأشار إلى أن ذلك يأ
 تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثالثاء الماضي.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن األولوية في هذه المرحلة تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن واإليواء في 
إيجار لألسر  قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل

التي نزحت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان اإلسرائيلي 
 األخير على قطاع غزة.

ماليين دوالر من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات  6وأوضح أيضا أنه سيتم تخصيص مبلغ 
لة الغوث أو عند أقارب لهم، من خالل توفير لتلك الفئة التي تعيش في مراكز اإليواء في مدارس وكا

دوالر  511أسرة، باإلضافة إلى  3111دوالرا شهريا لمدة ستة أشهر لـ 551بدل إيجار بقيمة 
 أمريكي لكل من هذه األسر تدفع لمرة واحدة.

ماليين  6وبخصوص إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، أشار إلى أنه سيتم تخصيص 
ضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائالت التي تضررت منازلها بشكل دوالر إ

جزئي، بهدف إصالح تلك األضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد، وذلك بمعدل 
دوالر أمريكي للعائالت التي لحقت بمنازلها أضرار جزئية )بليغة وطفيفة(، وسوف يستفيد  3،111

 أسرة. 5،111 حواليساعدة من هذه الم
ماليين دوالر من هذه المنحة لشراء الوقود الالزم لتشغيل محطة  11وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 

 كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة إلى العمل بكامل طاقتها اإلنتاجية.
شآت وأوضح مصطفى أنه سيتم تخصيص مبلغ مليوني دوالر، كمساعدات أللفين من المن

االقتصادية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية، والتي تضررت بشكل 
 جزئي وطفيف، مؤكدا أنه سيتم اعتماد آلية شفافة للتنفيذ.

 12/1/5112القدس العربي، لندن، 
 

 عباس مع نظيره المصري: هناك تطابقا في وجهات النظر  عن لقاء أبو ردينة 
وفا: قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن موقف رئيس جمهورية مصر العربية  -القاهرة 

 عبد الفتاح السيسي، موقف قوي وداعم للحراك والقضية الفلسطينية.
، أمس، أن لقاء الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري، أمس، «وفا«وأكد أبو ردينة في تصريح لـ

ه الفلسطيني الى مجلس األمن، وانضمام فلسطين الى المنظمات تناول مواضيع مهمة، أولها التوج



 
 
 
 

           7ص                                     3428 العدد:    12/1/5112 الخميس التاريخ:

الدولية وأهميتها وآثارها، إضافة الى كيفية متابعة نتائجها بالشكل الذي يخدم القضية الفلسطينية 
 والقضية العربية.

وأضاف، إن اللقاء تناول أيضا األوضاع في قطاع غزة، وكيفية تسريع عملية إعادة اإلعمار، وتذليل 
 لعقبات التي خلقتها إسرائيل، وبعض الجهات الفلسطينية لعرقلة عملية اإلعمار.ا

، وأن هناك تشاورا معمقا ومستمرا المصرية-وأكد أن هناك تطابقا في وجهات النظر الفلسطينية 
وسيبقى في المرحلة المقبلة حول عدة قضايا سواء ما يتعلق بالتوجه الى األمم المتحدة ومجلس 

 ما يتعلق في موضوع غزة.األمن أو في
وقال أبو ردينة، وجدنا كل الدعم من الرئيس السيسي، حيث إن مصر تدعم فلسطين وتوجهاتها، 
وموقف الرئيس السيسي كان موقفا قويا وداعما للحراك والقضية الفلسطينية، وأنه يعي تماما المشاكل 

لرائد في المنطقة، عليه إجماع التي تتعرض لها المنطقة العربية. وأضاف، إن دور مصر المهم وا
 عربي ودولي.

وحول زيارة الرئيس عباس الى فرنسا مؤخرا، أشار أبو ردينة إلى أن الموقف الفلسطيني واضح 
كالموقف العربي، وأن العالقات الفلسطينية الفرنسية جيدة جدا، وأن فرنسا صوتت لصالح القضية 

الجمعية العامة، وهي تساهم مساهمة كبيرة في واالعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األمن و 
 عملية تحريك عملية السالم المتوقفة بسبب التعنت اإلسرائيلي.

 12/1/5112األيام، رام هللا، 
 

 مع الموقف اإلسرائيلي تتساوق بخصوص االنضمام لـ"الجنائية الدولية"خريشة: تصريحات أوباما  
لمجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة استغرابه من لم يبد نائب رئيس ا: نادية سعدالدين -عمان 

تصريحات، الرئيس األميركي باراك أوباما التي أكد فيها "عدم أهلية السلطة كدولة لالنضمام إلى 
 المحكمة الجنائية الدولية"، والتي تتساوق، بحسبه، "مع الموقف اإلسرائيلي".

ات "تنسجم مع المحاوالت األميركية اإلسرائيلية وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن تلك التصريح
المضادة للتحرك الفلسطيني األممي، ومع "إفشال" مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس األمن 

 عند عدم نيله األصوات التسعة المطلوبة لتمريره".
لموقف األميركي واعتبر أن ذلك أدعى الى أن "يشكل منبهًا للجانب الفلسطيني لعدم االرتهان على ا

المنحاز لالحتالل على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، مقابل محاولة فتح آفاق سياسية أخرى، 
 أوروبية ودولية، من أجل حشد التأييد الالزم للقضية الفلسطينية".

 12/1/5112الغد، عمان، 
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  لمذبوحاشبهها بحركات الخروف يبأنها "مضطربة" و عباس خطوات قدس برس: دحالن يصف  

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة النقاب عن أن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني  القاهرة:
والقيادي السابق في حركة "فتح" محمد دحالن وصف الخطوات التي يقوم بها رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس سواء في ذهابه إلى األمم المتحدة أو إلى المنظمات الدولية بأنها 

نما يحركها اشتداد االلم المذبوح"مضطربة" وشبهها بحركات الخروف  ، التي قال بأنه "ال نظام لها، وا 
 وحالوة الروح".

وذكرت هذه المصادر، التي تحدثت لـ "قدس برس"، وطلبت االحتفاظ باسمها، إلى أن تصريحات 
 المقاومة الشعبية.دحالن جاءت تعقيبا على قرار عباس بشطب المقاومة المسلحة واستبدالها ب

وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر "فتح" السابع قد صادقت على تعديل الالئحة الداخلية لحركة "فتح" 
 وتعديل برنامجها.

وفي تعقيبه على مشاركة عباس في مسيرة باريس قال دحالن: "هذا موقف حق اراد به عباس باطال، 
 جه االستسالمي الذليل".حيث ذهب للبحث عن نتنياهو في باريس لمواصلة نه

اما عن االولويات الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، فقد قال دحالن، حسب ذات المصادر: "ان 
عباس اعمى بصيرة ال يفهم ترتيب االولويات، حيث ان اولى االولويات هي المصالحة وانقاذ غزة 

الم، وهذا ما سيوصله الى نهاية من الموت المحقق، ولكنه يعاند ويكابر ويظن انه الوحيد في هذا الع
 مخزية".

وعن معبر رفح قال دحالن: "ان اتصاالتي مع القيادة المصرية مثمرة ونتائجها ستظهر قريبا، وكل 
 ما يهمني انقاذ شعبي في غزة"، على حد تعبيره.

 14/1/5112، قدس برس
 

 على غزة في المحكمة الجنائية وأولى ملفاتنا الحرب فاعال   عريقات: سنصبح عضوا   
د ب أ(: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان فلسطين )-القاهرة

ستصبح عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية في االول من نيسان/ ابريل القادم بناء علي إبالغ األمين 
 ام.العام لألمم المتحدة للسلطة الفلسطينية عقب التوقيع علي أوراق االنضم

مناقشة الخطوات التي  وقال عريقات عقب لقائه أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي إنه تمت
ستبحثها لجنة متابعة مبادرة السالم العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب بكامل هيئته الخميس فيما 

ية في مجلس األمن الدولي، يتعلق بمحاوالت القيادة الفلسطينية إنفاذ وتطبيق االستراتيجية الفلسطين
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مليون دوالر  111إلى جانب توفير شبكة األمان المالية العربية التي أقرتها القمة العربية بمبلغ 
 الفلسطينية.شهريا لمواجهة القرصنة اإلسرائيلية لألموال 

 12/1/5112القدس العربي، لندن، 
 

 الجنائية الدوليةالمالكي: السلطة الفلسطينية بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع  
أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، أمس، أن السلطة الفلسطينية  رام هللا:

 بصدد توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
له إلى  وقال المالكي، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن توقيع االتفاقية سيتم قريبا خالل زيارة مقررة

الهاي، على أن تستهدف االتفاقية التنسيق والتشاور المشترك، وأوضح أن الجانب الفلسطيني 
بحق الشعب « الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل»سيطلب من المحكمة البدء بتحقيقات بخصوص 

الفلسطيني في هجومها األخير على قطاع غزة في يوليو )تموز( وأغسطس )آب( الماضيين. كما 
على أن فلسطين ستصبح عضوا فاعال في محكمة الجنايات الدولية مطلع أبريل )نيسان(  شدد

 المقبل، وفق ما تبلغه رسميا من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون.
 12/1/5112الشرق األوسط، لندن، 

 
 قريع يدين المخططات اإلسرائيلية العدوانية بحّق المسجد األقصى 

بشدة هذه المخططات  ،سعدى: أدان أحمد قريع، رئيس دائرة شؤون القدس فادي أبو -رام هللا 
اإلسرائيلية العدوانية بحق المسجد األقصى المبارك، واستهدافه على الدوام من خالل السماح لقطعان 
المستوطنين باقتحامه يوميا، وا غالقه أمام المصلين المسلمين وممارسة سياسة اإلبعاد بحق المواطنين 

ين والمصلين، واصفا هذا المخطط بالخطير واآلثم بحق األقصى، ويعتبر رسالة واضحة من المقدسي
قبل حكومة االحتالل اإلسرائيلي بأنها ماضية في انتهاكاتها، كطرح مثل هذه المخططات اإلسرائيلية 

 العدوانية المرفوضة.
ي االستيطان والدعوة إلى واعتبر قريع في بيان أن هذه الجمعيات والمنظمات اليهودية التي تنشط ف

تهويد المدينة المقدسة، هي انعكاس لنهج حكومة االحتالل اإلسرائيلي الهادفة إلى السيطرة على 
المدينة المقدسة، واستهداف المسجد األقصى المبارك على وجه التحديد، حيث يراد من هذا المخطط 

لصاق الطابع اليهودي وبناء  ما يعد  وهوالهيكل المزعوم عليه، تهديد المسجد األقصى المبارك وا 
 األخطر على وجه اإلطالق على مستقبل المدينة المقدسة.

 12/1/5114القدس العربي، لندن، 
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 الوطني لإلجماعبو شهال: جلسة كتلة حماس البرلمانية خطوة منفردة مخالفة أالنائب  

لس التشريعي عن كتلة اعتبر الدكتور فيصل ابو شهال النائب في المج :عبد الهادي عوكل -غزة 
فتح البرلمانية، ان الخطوة التي قامت بها كتلة التغيير واالصالح بعقد جلسة خاصة لها امس، بأنها 

الوطني، والقانوني. موضحا ان اي دورة جديدة للمجلس التشريعي ال  لإلجماعخطوة منفردة ومخالفة 
 في هذه الجلسة. بد من قيام الرئيس بدعوة المجلس لالنعقاد وهو ما لم يتوفر

، ان هذه الجلسة هي جلسة لكتلة حماس البرلمانية وليست «الحياة الجديدة»وقال ابو شهال لمراسل 
 للتشريعي، ألنه لم يشاركها أي من الكتل او االعضاء المستقلين فيها.

 واضاف، ان المجلس التشريعي البد وان يكون ساحة للوفاق الوطني وليس ساحة لالختالف كما تريد
حركة حماس، مؤكدا ان اقدام كتلة حماس على عقد جلسة خاصة بالمجلس التشريعي هو خروج عن 

 اتفاق المصالحة التي جرى توقيعه بين حركتي فتح وحماس.
واوضح، الدكتور ابو شهال، ان تراجع حركة حماس عن المصالحة ال يصب في مصلحة الشعب 

من االزمات. مؤكدا ان تصرف حماس بهذه الطريقة  الفلسطيني وال قضيته وال قطاع غزة الذي يعاني
 تستمر حركة حماس في هذا النهج. إالعن امله  وأعربيعيدنا الى مربع االنقسام. 

وبشأن اتهامات حركة حماس لحركة فتح بانها تضغط على حكومة التوافق الوطني لكي ال تقوم 
تهامات باطلة وال اساس لها من الصحة. بواجباتها ومهامها في قطاع غزة، اكد ابو شهال، ان هذه اال

موضحا انه منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني نتيجة االتفاق بين فتح وحماس والفصائل، لم تتدخل 
الحركة في شؤونها، بل على العكس حركة حماس هي من تتدخل في عمل الحكومة بدليل، 

زراء زياد ابو عمرو. اما حركة اجتماعات الوزراء مع حركة حماس، واجتماعها مع نائب رئيس الو 
فتح فلم تجتمع مع الحكومة ولم تتدخل في شؤونها بالمطلق. بل تدعم دورها وهو دعم الحكومة مع 

 الفصائل االخرى. مؤكدا ان اتهامات حماس هي حرف لألمور عن الواقع.
ود وفي سياق متصل، اعتبر النائب ابو شهال ان تطاول قيادات حركة حماس على الرئيس محم

عباس وحركة فتح، هدفه هو جر الحركة لحالة من التراشق االعالمي لتعكير المصالحة، وهو أمر 
 مرفوض بالنسبة لحركة فتح التي تتمسك بالمصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لشعبنا.

 12/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ج ضمن سياسة االبتزاز"مجدالني: نظر محكمة أمريكية بدعوى ضد السلطة "يندر  

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني اليوم األربعاء،  :رام هللا
دعوى تنظر بها محكمة أمريكية تتهم السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن هجمات في إسرائيل 

 "سياسية وتندرج ضمن سياسية االبتزاز" ضد الفلسطينيين.
الني، إن القضية التي رفعتها عائالت أمريكية للحصول على تعويضات مالية عن أحداث وقال مجد

 "سياسية في جوهرها وليست جنائية". 5114إلى  5115وقعت في الفترة ما بين 
ورأى أن "تفعيل هذه القضية في هذا التوقيت ال يجب تناوله بمعزل عن سياسة الضغوط واالبتزاز 

فلسطيني وقيادته بشأن منع التوجه الفلسطيني لطلب عضوية المنظمات التي تمارس على الشعب ال
 الدولية".

 14/1/5112القدس، القدس، 
 
 النائب ابو ليلى: جلسة نواب حماس في غزة غير قانونية 

نائب االمين العام للجبهة الديمقراطية ان الجلسة « ابو ليلى»قال النائب قيس عبد الكريم  :رام هللا
عديدة  ألسبابغير قانونية  أمسلة التغير واالصالح للمجس التشريعي في غزة التي عقدتها كت

 وموضوعية لها عالقة بالقانون االساسي الفلسطيني الذي يحكم عمل المجلس التشريعي. 
رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي يجب ان  أنقانونيا »واضاف النائب ابو ليلى في تصريح صحفي 

وليس النائب االول لرئيس المجلس التشريعي كما حصل  التشريعي،لس يدعو الى عقد جلسة للمج
 في جلسة االمس التي عقدت في قطاع غزة, اضافة الى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

لى ان معاودة عقد جلسات المجلس التشريعي بهذه الطريقة يضر بجهود إواشار النائب ابو ليلى "
التنفيذ الدقيق واالمين لكافة التفاهمات من  إلىداعيا  األول"،مربع االنقسام  إلىالمصالحة ويعود بنا 

 اجل انهاء حالة االنقسام واالحتكام لسلطة الشعب واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
 12/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االعتداء على األبرياء ويشجب المفتي العام يدين االستهتار بمشاعر المسلمين واإلساءة لنبيهم 

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى المبارك،  :وفا –القدس المحتلة 
الشيخ محمد حسين، االستهتار بمشاعر المسلمين، من خالل نشر رسوم ساخرة من النبي محمد، 
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ها الجديد، الذي ضاعفت أعداد صلى هللا عليه وسلم، قامت بها إحدى دور النشر الفرنسية في عدد
 لغة، بما فيها العربية. 16نسخه، ونشرته بأكثر من 

وقال المفتي: إن عملية النشر داللة واضحة على التحدي المتعمد لمشاعر المسلمين واالستهتار بها، 
مبينًا أن هذه اإلساءة تمس مشاعر ما يقارب ملياري مسلم في العالم، كونها تخص شخص نبيهم 

م، صلى هللا عليه وسلم، وبين أن هذه الرسوم وغيرها من اإلساءات تضر بالعالقات بين أتباع الكري
األديان السماوية، وتؤجج مشاعر الحقد والبغضاء والكراهية بين الناس، رافضًا تبريرها بحجة تقديس 

تداء على حرية الرأي والتعبير، فالحرية والديمقراطية تتناقضان مع انتهاك حقوق اآلخرين واالع
 مقدساتهم.

وأشار الى أنه في الوقت الذي يدين فيه نشر مثل هذه الرسوم المسيئة، فإنه يشجب وبشدة االعتداء 
على األبرياء من الناس ويستنكر اإلرهاب الظالم واآلثم بأشكاله وصوره كافة، فاإلسالم ينبذ ممارسة 

تباحة دماء الناس بغير حق ودون العنف ضد األبرياء، سواء من المسلمين أو غيرهم، ويرفض اس
 ضوابط مشروعة، والغاية عنده ال تبرر الوسيلة.

 12/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

.. ملتزمـون بالمصـالحة أبو مرزوق: الهـدف مـن عرقلـة إعمـار غـزة "إجبارنـا للتوجـه إلـى الكيـان" 
 الوطنية
ضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة ع، أن غـــزة، مـــن 14/1/5112، المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالمذكـــر 

حماس موسى أبو مرزوق أكـد، مسـاء األربعـاء، أن "الهـدف مـن معوقـات إعمـار غـزة، إجبارنـا للتوجـه 
 إلى الكيان الصهيوني".

وقال أبو مرزوق خالل ندوة في غزة بعنوان "حقـوق المـوظفين إلـى أيـن"، إنـه "لـدينا أزمـة ميـاه طاحنـة 
 ".5151للشرب عام في قطاع غزة، وربما لن نجد مياهًا 

ع، أن شـمال القطـا من حسن النجار، عن 14/1/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموأضافت 
 صرف دفعـات ماليـة لكافـة المـوظفين فـي القطـاع بقيمـة ىموسى أبو مرزوق، قال إنه سيتم العمل عل

ي نقصــــان لكافــــة بصــــرف كافـــة المســــتحقات الماليــــة دون أ االلتــــزامشـــيكل( شــــهريًا، مؤكــــدًا  1111) 
 موظفي غزة.

وشدد خالل كلمة له في لقاء نظمته تجمع النقابات المهنية شمال القطاع مساء اليوم األربعاء بعنوان 
"حقـــوق المـــوظفين فـــي ظـــل حكومـــة الوفـــاق الـــوطني إلـــي أيـــن"، علـــى أن الحقـــوق الشـــرعية للمـــوظفين 
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الوظيفي حق مشروع لكافة الموظفين مكفولة ولن تتخلي حركته عنها حتى الرمق األخير، وأن األمن 
 في قطاع غزة.

ولفـت إلـى أن الموظـف فـي غـزة يعمـل علـي خدمـة أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي ضـل تجاهـل حكومـة 
شــهور متتاليــة دون صــرف رواتــبهم وال حتــى االعتــراف بحقــوقهم  6التوافــق لهــم علــي مــدار أكثــر مــن 

 المشروعة.
بع المصـالحة الوطنيـة، والعمـل علـي تمكـين الحكومـة مـن وأكد أبو مرزوق:" أن حماس تنطلق من مر 

القيام بكافة مسؤوليتها تجاه قطاع غـزة"، مشـيرا إلـي أن حركتـه قـدمت العديـد مـن التسـهيالت للحكومـة 
 من اجل ممارسة عمالها وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني دون تفرقة بين غزة والضفة الغربية.

جلس التشريعي بمثابة الضامن الوحيد للشعب الفلسـطيني، عـادًا وشدد خالل كلمته على أن انعقاد الم
التشـــــريعي بمرجعيـــــة للقـــــرار السياســـــي الموحـــــد، والتجـــــاوب مـــــع كافـــــة الملفـــــات المتعلقـــــة بالمصـــــالحة 

 الفلسطينية وتحقيق كافة المطالب المشروعة لشعب الفلسطيني.
التوافــق مــن انعقــاد المجلــس  مــرزوق مــن القــرارات التــي يخــرج بهــا بعــض وزراء حكومــةأبــو واســتهجن 

 أيـــــن دور الحكومـــــة مـــــن تهيئـــــه األجـــــواء المناســـــبة ائالالتشـــــريعي وتجـــــاه المـــــوظفين فـــــي غـــــزة، متســـــ
األعمــار ورفــع إعــادة لالنتخابــات، وتوحيــد المؤسســات الحكومــة، القيــام بمهــام تجــاه قطــاع غــزة، مــن 

 الحصار وفتح المعابر من والي غزة.
شـــرها علـــي موقـــع التواصـــل االجتمـــاعي "فـــيس بـــوك" أوضـــح:" أن وحـــول التصـــريحات األخيـــر التـــي ن

عـادة  بعض من وزراء حكومة التوافق حملوا رسالة من الحمد هللا بخصوص التسهيالت فـي المعـابر وا 
األعمــار، مشــيرا ألــي أنــه جــرى اتصــال بينــة وبــين الحمــد هللا وطالــب منــه أن يخــرج بهــذه التصــريحات 

 عبر وسائل األعالم".
 
 االستقالة والرحيل أوتصحيح مسارها  إلى التوافق حكومة هار يدعوالز محمود  

تصـــحيح  إلـــىدعــا القيـــادي فـــي حركـــة "حمــاس"، محمـــود الزهـــار، حكومـــة الوفــاق الفلســـطيني : رام هللا
 االستقالة والرحيل. أو أوراقهامسارها وترتيب 

تهــا جميــع الكتــل وقــال الزهــار خــالل جلســة للمجلــس التشــريعي حضــرها نــواب حركــة "حمــاس" وقاطع
نغطــي ونســتر علــى حكومــة فاشــلة"،  أنفــي مدينــة غــزة: "ال نســتطيع  أمــس، عقــدت األخــرىالنيابيــة 
 المجلس التشريعي هو الجسم الشرعي الوحيد وتعطيله متعمد". أنمضيفًا "

نمـــا"المقاومـــة الفلســـطينية ليســـت عمـــاًل مســـلحًا فقـــط،  أنوشـــداد الزهـــار علـــى  تصـــد للمشـــاريع  أيضـــا وا 
حركـة فـتح  أنالحصـار ال يسـقط المقاومـة بـل يقويهـا"، ومحـذرًا مـن " أنتسالمية والفسـاد"، مؤكـدًا االس
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والفصــائل المســاندة لهــا، ســتدفع ثمــن جريمــة الحصــار فــي االنتخابــات المقبلــة والشــعب الفلســطيني لــن 
 يصوت لمن خانه".

 12/1/5112، المستقبل، بيروت
 
 ن الثوابت الفلسطينيةالتخلي ع جرار: ال أحد يملك حقّ خالدة  

قالت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، إنه ليس من حق أحـد التحـدث باسـم الشـعب : الخليل
الفلســطيني، عنــدما يتعلــق األمــر باالنتقــاص مــن حقوقــه وثوابتــه الوطنيــة، موضــحة أن رفــض "مبــادرة 

جئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي السالم العربية" مرداه إلى أن هذه المبادرة تنتقص من حق عودة الال
 .1448هجروا منها إبان النكبة عام 

(، أن هذه المبـادرة "الخطيـرة" ال يمكـن أن يقبـل 1-14وأكدت جرار، في بيان صحفي اليوم األربعاء )
بها الشعب الفلسطيني المقاوم، كما أنه لن يقبل بما هو أقل منها، محذرة في ذات الوقت من مواصلة 

اف العربيـة وعلـى رأسـها المملكـة العربيـة السـعودية لــ "لعبـة تشـكيل المحـاور اإلقليميـة فـي بعض األطر 
ظل حالة التردي التي تعيشها المنطقـة، بهـدف الوقـوف فـي وجـه المعسـكر المنـاهض لسياسـة الهيمنـة 

 األمريكية"، وفق تعبيرها.
افى تمامـــًا مـــع رؤيـــة وأضـــافت: "نحـــن علـــى قناعـــة بأنـــه مـــن الصـــعب علـــى أي قيـــادة فـــرض قـــرار يتنـــ

الشـعب، لـذا المطلــوب هـو موقـف صــلب لوقـف كـل أشــكال المفاوضـات مـع العــدو، ومـن ثـم اســتكمال 
 المشوار في األمم المتحدة ومؤسساتها على طريق استبدال الرعاية األمريكية المنحازة برعاية دولية".

قريـر المصـير، مشـيرة إلـى وأكدت النائـب عـن "الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين" علـى أحقيـة مطلـب ت
أن المستوى الرسمي اليوم في رام هللا أمام خيارين األول؛ أن يكون بعيدًا عن الخيار الشعبي الـرافض 
لمشــاريع التســـوية، والثــاني؛ أن يســـير وفــق رغبـــة الجمــاهير التـــي تطمــح لمواصـــلة النضــال مـــن أجـــل 

ت إلنجـاز اتفـاق انتقـالي أو مـا شـابه، الحريـة واالسـتقالل، مـع تمسـكها بـرفض أيـة مقترحـات أو مبـادرا
 انطالقًا من معايشتها للويالت التي سببها اتفاق "أوسلو" طوال العقدين الماضيين، على حد تعبيرها.

 14/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أن يعزل حماس وستبقى في الحكم واألمن أحدالبردويل: ال يملك  

تور صالح البردويل القيادي في حركـة حمـاس، أنهـا مصـراة علـى أكدا الدك: محمود هنية -الرسالة نت
تطبيــق اتفــاق المصــالحة روًحــا ونًصــا، بحيــث يكــون قــائم علــى التوافــق والتكــافؤ، مشــدًدا علــى أنــه ال 

 حماس من المشهد السياسي أو القفز عنها عبر االستقواء بالخارج. إخراجتملك أي جهة 
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، "ال تملـك السـلطة وال فـتح أن تقفـز عـن وجـود حمـاس لة نت"ـ"الرساوقال البردويل في حديث خاص ب
في كل مناحي الحياة السياسية واإلدارية والمجتمعية، ومن الجهل والعبث التفكير بإقصاء حماس مـن 

 السياسة والحكم تحت مبررات أنها غير مقبولة دولًيا".
ــــدولي أم لــــم يشــــأ، فشــــرعيتها ناجمــــ ة عــــن إرادة الشــــعب وأضــــاف "حمــــاس موجــــودة شــــاء المجتمــــع ال

الفلسطيني الذي اختارها، وال تستطيع قوة في العالم أن تقهر هـذه اإلرادة"، معتبـًرا أن مـن يتسـاوق مـع 
 فاقد للشرف والوطنية". إنسانالموقف اإلسرائيلي واألمريكي بغرض عزل حماس، "هو 

ى حــد ســواء، وشــدد البردويــل علــى أن حــق وجــود حمــاس فــي كــل منــاحي األمــن بالضــفة والقطــاع علــ
باإلضـافة لوجودهــا فــي كــل الــوزارات وعبــر كــل المواقـع بــدءا مــن المــوظفين ومــروًرا بالقيــادات اإلداريــة 

 بما في ذلك أن يكون لها وزراء.
وأشـار إلــى أنــه ال يملـك أحــد االنتقــاص مـن هــذا الحــق، وفـي مقدمتــه وجودهــا فـي المعــابر والمناصــب 

 فة بأجهزة السلطة الفلسطينية.العليا وأن تكون في كل المجاالت المختل
وتــابع: "ســتبقى حمــاس فــي الــوزارات والوظــائف العليــا والمعــابر واألمــن وال يســتطيع أحــد أن يضـــعها 

 الخيانية". األالعيبتحت جناح إسرائيل ال ضمن التنسيق األمني وال ضمن 
فـازت بانتخابـات  وأكمل: "حماس األحق بدور المناصب العليا وأن تكـون موجـودة فـي الـوزارات، ألنهـا

ـــة فـــي المجلـــس التشـــريعي،  باإلضـــافة لحجـــم  نزيهـــة، وبـــإرادة الشـــعب، ومـــا تحـــوزه الحركـــة مـــن أغلبي
 التضحيات الذي قدمته الحركة وكتبته بدماء قادتها وابنائها".

وتطــرق البردويــل إلــى نصــوص االتفــاق الــذي تــم بــين حركتــه وفــتح، مشــيًرا إلــى أنــه نــص علــى وجــود 
قطاع غزة وعدم وجود تغيرات جوهرية في هذه الفتـرة علـى األمـن بالضـفة والقطـاع حماس في األمن ب

آالف عنصــر مـن عناصــر الشــرطة السـابقة تشــارك فــي اختيــارهم  3علـى حــد ســواء، باسـتثناء إضــافة 
 الحركة ويضافون إلى األمن بغزة".

نــصا علــى ضــرورة  وأكــدا أن االتفــاق لــم يلــغ الوظــائف الموجــودة فيهــا حمــاس بكــل مكــان فــي غــزة، بــل
 إعادة المفصولين بالضفة ووقف العمل بما يسمى "السالمة األمنية" في الضفة.

ونــوه البردويــل إلــى ضــرورة إجــراء مراجعــة للجنــة اإلداريــة التــي شــكلتها حكومــة التوافــق، بحيــث يشــمل 
كــون عملهــا الضــفة والقطــاع، وليســت غــزة وحــدها، وعلــى قاعــدة الشــراكة فــي تحديــد المعــايير بحيــث ت

 لجنة مشتركة من كل الفصائل وليست لجنة خاصة من أبو مازن، على حد قوله.
ووصــف البردويــل بيــان الحكومــة الــذي دعــا لفصــل مــوظفي حكومــة غــزة الســابقة لقــاء مكافــأة بســيطة، 
بــ"الغبي والمســتعلي"، وقـال إنــه لــيس لـه أي رصــيد لــدى شـعبنا وال تضــحيات حمــاس علـى مــدى الفتــرة 

 تأكيده.الماضية، بحسب 



 
 
 
 

           16ص                                     3428 العدد:    12/1/5112 الخميس التاريخ:

وشــدد علـــى أنــه مـــن حـــق المــوظفين انتـــزاع حقـــوقهم بـــ"أسنانهم"، إن فكـــر أحـــد المســاس بهـــا، مخاطًبـــا 
الحكومة "عليها أن تفهم أنها ليست حكومة فتح أبو مازن، كـي تعاملنـا باالسـتعالء، انمـا هـي حكومـة 

 األساسي".توافق، ولم تحظ لهذه اللحظة بأي شرعية أو ثقة من التشريعي كما ينص القانون 
ــديها شــرعية بعيــدة عــن التشــريعي فهــي مخطئــة، وعنــد ذلــك لــن  ـــ "إن فهمــت الحكومــة أن ل وأضــاف ل

 نعطيها ولن نعطي حتى الرئيس نفسه شرعية أن تنكر لمفهوم المصالحة".
وأكمــل بــالقول "عبــاس أصــرا أن يعبــث بالوضــع الدســتوري والســلطات األخــرى، ولكننــا نقــول لــه انتهــى 

 غير رجعة".ذلك العهد إلى 
وأكدا البردويل أن المجلس سيواصـل حقـه وعملـه كـأعلى سـلطة منتخبـة، وال يوجـد سـلطة منتخبـة غيـره 

 حتى بما في ذلك الرئاسة التي انتهت مدتها بنص القانون، وفق قوله.
 14/1/5112، الرسالة، فلسطين

 

 حكومة بديلة في غزة تشكيلحماس تنفي نيتها  
ريحات قــادة حركــة حمــاس حــول خيــارات الحركــة فــي ظــل مــا تعتبــره تضــاربت تصــ رائــد الفــي: - غــزة

"تقاعســـا وتقصـــيرًا" مـــن جانـــب حكومـــة التوافـــق الـــوطني وعـــدم قيامهـــا بمســـؤولياتها تجـــاه قطـــاع غـــزة، 
خصوصــًا فيمــا يتعلــق بأزمــة رواتــب مــوظفي الحكومــة الســابقة التــي كانــت تقودهــا الحركــة منــذ وقــوع 

 .5114تفاق المصالحة في يونيو وحتى توقيع ا 5112االنقسام عام 
وقال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن خيار إقامة حكومة بديلة في قطاع غزة مرفوض وغير 
ن أولويـة حمـاس تتركـز علــى إنجـاح حكومـة التوافـق الــوطني وتقـديم كـل الـدعم والتســهيالت  مقبـول، وا 

ها ونذهب إلى حكومة وحدة وطنية لها. وأوضح أن حكومة التوافق هي حكومة مؤقتة حتى ينتهي دور 
أو إلـــى االنتخابـــات إذا كانـــت األوضـــاع تســـمح بـــذلك، لكـــن أن تكـــون هنـــاك حكومـــة فـــي قطـــاع غـــزة 

 منفصلة هذا كالم غير وارد إطالقًا.
  12/1/5112، الخليج، الشارقة

 

 محّمد عليه الصالة والسالم " رسوما  مسيئة للرسولشارليحماس تدين نشر " 
حركة حماس، بشدة إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسـية رسـومًا مسـيئة للرسـول أدانت : الدوحة

 محمد صلى هللا عليه وسلم.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تصريح نشره عبر "الفيسبوك" صباح األربعاء: 

قامـت بـه صـحيفة شـارلي  "إننا ندين بشدَّة الفعل المشين والمتحداي لمشاعر المسـلمين فـي العـالم الـذي
 إيبدو من خالل إعادة نشرها صورًا مسيئة للراسول الكريم.
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وأضــاف: "رفــع الصــور المســيئة للراســول الكــريم فــي مســيرة بــاريس بحضــور بعــض القــادة والمســؤولين 
 وخطأ ما كانوا لُيستدرجوا إليه". عربًا ومسلمين، شكال صفعة قوياة لهم،

ف المتضامن من بعض القـادة والمسـئولين العـرب لتواصـل نهجهـا وأوضح أن الصحيفة استغلت الموق
 المسيء للراسول دون أن تجد موقفًا صريحًا وجادًا ضد تماديها.

 14/1/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 استمر الحصار وتأخير إعمار غزة إذا" واإلرهاب التطرفحماس تحذر من " 
بير في حركة "حماس" خالل جلسة عقدها نواب "حماس" فـي حذر قيادي ك: "الحياة"، أ ف ب -غزة 

اعمــار القطــاع مــن  إعــادةوتــأخير  اإلســرائيلياســتمرار الحصــار  أنمــن  أشــهرمنــذ  األولــىغــزة للمــرة 
 ".واإلرهابشأنهما زيادة "التطرف 

وقــال خليــل الحيــة عضــو المكتــب السياســي لـــ "حمــاس" خــالل الجلســة التــي عقــدت فــي مقــر المجلــس 
بقـاء الحصـار  أنوالتطرف  اإلرهابغزة "رسالتنا للعالم كله الذي يخشى من  بمدينة تـأخير اإلعمـار وا 

". وتـابع "هـذه صـرخة ونحـن اإلرهـابعلى قطاع غزة يجعل هناك بيئة مناسبة لتفريخ التطـرف وزيـادة 
 نحذر من تداعياتها ألنها ستطاول الجميع بال استثناء".

 12/1/5112الحياة، لندن، 
 
 االنضمام لـ"الجنائية الدولية" حولأوباما  تصريحات قراطية" ترفض"الديمو  

قال عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين قـيس :  نادية سعدالدين -عمان 
عبدالكريم )أبو ليلى( إن "الرئيس أوباما ليس فـي موقـع يؤهلـه للحكـم بمعـايير االنضـمام إلـى المحكمـة 

 ة، في وقت ليست فيه الواليات المتحدة عضوًا بها ورفضت التوقيع علـى ميثـاق رومـا".الجنائية الدولي
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلـة، إن "أوبامـا ال يمتلـك، قانونيـًا وأخالقيـًا، حـق اإلفتـاء فـي مسـألة 

ة العامـة وأوضـح أن "الجمعيـ االنضمام إلى المحكمة"، مبينـًا أن "األمـم المتحـدة هـي التـي تقـرر ذلـك".
لألمـــم المتحـــدة اتخـــذت قـــرارًا مهمـــًا بمـــنح فلســـطين صـــفة "دولـــة مراقـــب"، غيـــر عضـــو، فـــي المنظمـــة 

 الدولية، وكدولة تحت االحتالل".
 12/1/5112، الغد، عّمان
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المسـلحة وتعتمـد المقاومـة المقاومـة  تشـطب مـؤتمر فـتح السـابعل التحضيرية: اللجنة "رأي اليوم" 
 شعبيةال

بعيــدا عمــا يــردد مــن قيــادات فتحاويــة فــإن عقــد المــؤتمر الســابع فــي  ”:رأي اليــوم“ –اص خــ –رام هللا 
الوقـــت القريـــب أصـــبح أمـــرا مســـتحيال، لعـــدم انتهـــاء اللجنـــة التحضـــيرية للمـــؤتمر مـــن أعمالهـــا، كونهـــا 
باألصــل لــم تجتمــع بالشــكل المطلــوب بســبب الســـفر المســتمر للخــارج لــرئيس اللجنــة الــرئيس محمـــود 

، زعيم التنظيم، مع وجـود معومـات مؤكـدة أن هـذه اللجنـة خـالل اجتماعاتهـا القليلـة ”مازن أبو“عباس 
ـــادم، أهمهـــا تبنـــي  ـــد مـــن التوصـــيات تنـــوي طرحهـــا إلقرارهـــا فـــي المـــؤتمر الق المقاومـــة “وضـــعت العدي

 دون غيرها في مقاومة االحتالل.” الشعبية
وكــان مــن المفتــرض ان يعقــد منتصــف هنــاك معلومــات ترجــع التأجيــل الــذي طــرأ علــى عقــد المــؤتمر، 

خالفـــات “الشــهر الجــاري أو نهايتــه علــى أبعــد تقــدير، بعــد أن اختيــرت مدينــة رام هللا مكانــا لــه، إلــى 
بين أعضاء من اللجنة المركزية وبين أعضاء من اللجنة التحضيرية فيما بينهم، بشأن ” تنظيمية حادة

فـاءات وغيرهـا، وهـي بالعـادة نسـب وأرقـام تحـدد فـي من سيدعى للمؤتمر، ونسـبة الهيئـات القياديـة والك
نهايتها مالمح الفائزين في عضوية اللجنة المركزية والمجلـس الثـوري، تقريبـا فـي بدايـة عقـد المـؤتمر، 

ن كانــــت ”أمــــور لوجســــتية“ إلــــىوهنــــاك مــــن يرجــــع الســــبب  ، وكــــال الطــــرفين لــــه أســــبابة فــــي ذلــــك، وا 
 تؤكد أن التأجيل يرجع لهذين السببين.” ومرأي الي“المعلومات المؤكدة التي علمتها 

حـول الملـف، فأكـدوا أن األسـباب اللوجسـتية مـن ” رأي اليـوم“مسؤولون من حركة فتح استفسرت منهم 
أســبابها االرتباطــات السياســية للــرئيس عبــاس، وكثــرة الســفريات الخارجيــة، فالرجــل وضــع نفســه علــى 

للجنـة التحضـيرية مشـكلة مـن شخصـيات قياديـة مـن رأس اللجنة، بخـالف المـؤتمر السـابق، إذ كانـت ا
لـم يجعـل اللجنـة تجتمـع بالشـكل  األمـرالمجلس الثوري والمركزية ولم تكن برئاسة الرئيس وقتها، وهذا 

المطلوب منها وبشكل دائم، حسب ما أعلنت مع بداية تشكيلها، ألن االجتماعات تتوجـب منهـا اتخـاذ 
 أن تتخذ بعيدا عن أبو مازن أو في ظل غيابه. أوأن تعتمد قرارات، وهي القرارات التي ال يمكن 

وقد ارتبط أبو مازن في األشهر الماضية بالعديد من الملفات السياسـية كملـف التوجـه لألمـم المتحـدة، 
وكـذلك كثـرة ســفرياته للخـارج، وهــي محـل انتقــاد مـن السياسـيين، الــذين يـرون أن الرجــل يركـب الطــائرة 

 من إقامته في رام هللا.ويقيم في الخارج أكثر 
تأكدت من مسؤولين فتحاويين أن هناك خالفات تنظيمية حول العديد من المسائل، ” رأي اليوم“أيضا 

بينهـــا نســـبة الكفـــاءات التـــي ستشـــارك فـــي المـــؤتمر، ونســـبة العســـكريين، ومثلـــي الهيئـــات القياديـــة فـــي 
 ليم التي لم تنته من إجراء انتخاباتها.النقابات العاملة في فلسطين والخارج، إضافة إلى تمثيل األقا



 
 
 
 

           19ص                                     3428 العدد:    12/1/5112 الخميس التاريخ:

وهنــا فــي الضــفة الغربيــة لــم تنجــز العديــد مــن األقــاليم أو ممثليــات النقابــات انتخاباتهــا الداخليــة، وهــي 
 التي ستفرز ممثلين للمشاركة في المؤتمر العام السابع.

انتخــاب للغالبيــة  التنظــيم هنــاك لــم يجــر عمليــات أنوكــذلك األنبــاء الــواردة مــن قطــاع غــزة تشــير إلــى 
 ، وان العجلة تدور ببطء شديد.األخرىالعظمى من األقاليم والهيئات القيادية 

تقــول أن تأجيــل المــؤتمر ســببه خالفــات حــادة تعصــف بالحركــة، مرجعــة الســبب لـــ  أنبــاءأيضــا هنــاك 
 التي ينتهجها أبو مازن في العديد من الملفات.” سياسة التفرد“

جنة التحضيرية والمؤتمر السابع فهمـي الزعـارير قـال فـي تصـريحات سـابقة الناطق اإلعالمي باسم الل
 وذلك خالل نفيه أن سبب التأجيل راجع لخالفات تنظيمية.” أمور لوجستية“أن التأجيل سببه 

األمــور “والزعــارير قــال انــه ال يوجــد موعــد محــدد النعقــاد المــؤتمر، وأن االنعقــاد مــرتبط باالنتهــاء مــن 
 تكمال مكونات العضوية للذين سيشاركون في المؤتمر.، واس”اللوجستية

اتخــذت فــي االجتماعــات القليلــة التــي ” قــرارات وتوصــيات خطيــرة“علمــت أيضــا أن هنــاك ” رأي اليــوم“
عقـدتها اللجنـة التحضـيرية برئاسـة أبـو مـازن، سـتطرح للتصـويت فـي المـؤتمر القـادم، مـن بينهـا وضــع 

لمواجهـة االحـتالل، كبـديل ” المقاومة الشعبية“االعتماد على  بند جديد في أبجديات الحركة يقوم على
، وهـــو علـــى األغلـــب ســـيكون محـــل الخـــالف الشـــديد مـــن ”المقاومـــة المســـلحة“عمـــا كـــان فـــي الســـابق 

 أعضاء كثر من اللجنة المركزية والثوري ومن أعضاء المؤتمر حال تم عقده.
و اللجنة المركزية محمود العالول، وتشمل وقد جرى في المؤتمر السادس تبنى الورقة التي قدمها عض

على الرغم من تمسكنا بخيار السـالم العـادل وسـعينا مـن أجـل إنجـازه، “عدة نقاط أهمها النقطة التالية 
ننـا نـؤمن بـان المقاومـة بكـل أشـكالها حـق مشـروع للشـعوب المحتلـة  فإننا لن نسـقط أيـا مـن خياراتنـا، وا 

قــة ضـمن نقاطهـا إسـرائيل بصـفتها العـدو األول للفلســطينيين، ، وقـد وضـعت الور ”فـي مواجهـة محتليهـا
 وان التناقض فقط معها بصفتها قوة احتالل.

وتشــير هـــذه النقطــة علـــى أن حركــة فـــتح لــم تســـقط أيضــا مـــن حســاباتها خيـــار العمــل العســـكري ضـــد 
 االحتالل.

عتبـار هـذا اإلعـالن وقد جاء في ورقـة العـالول فـي النقطـة الخامسـة التـي تلـت السـابقة مـا يؤكـد علـى ا 
، ووقتهـا نالـت ”جزءا ال يتجزأ من البرنامج السياسي الصـادر عـن المـؤتمر العـام السـادس لحركـة فـتح“

 الورقة إجماع المؤتمر.
 14/1/5112، رأي اليوم، لندن
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 سوى الشتائم من الشعب  اعتقالي لم تستفد من الفلسطينية األمنية األجهزة :براء يحيى عياش 

تمنيت قضاء ذكرى استشهاد والـدي مـع لقد ، عياش ابن الشهيد يحيى براءقال  العوفي: عمان ـ عادل
 أوقعــتالعائلــة لكننــي قضــيتها هــذه المــرة فــي الزنزانــة بــدون ســبب حقيقــي وردة فعــل المتعــاطفين معــي 

في موقف سيء لـم تسـتفد منـه أي شـيء سـوى الشـتائم مـن الشـعب والمزيـد  األمنية في نابلس األجهزة
 .تعاطف مع قضيتيمن ال

 14/1/5112، رأي اليوم، لندن
 

 البص جنوب لبنان"فتح" تحيي ذكرى انطالقتها في مخيم  
باحتفال حضـره  النطالقتهامنطقة صور الذكرى الخمسين  -أحيت حركة فتح في مخيم البص: صور

 أبـوق سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية توفي وأمينعضو المجلس الثوري للحركة جمال قشمر، 
 ، والفعاليات، والجمعيات، والمؤسسات.واألحزابعبدهللا، وممثلون عن القوى 

نتمســك بالمقاومــة بكافــة  إننــاالشــعب الفلســطيني يســتحق الحيــاة، وقــال: " أنعبــدهللا فأكــد  أبــوتحــدث 
الــرئيس محمــود عبــاس حتــى إقامــة الدولــة  األمانــة، والوحــدة الوطنيــة الفلســطينية بقيــادة حامــل أشــكالها

الفلســطينية المســتقلة وعاصــمتها القــدس الشــريف وحــق العــودة، وحيــا دولــة فرنســا قيــادة وشــعباً " وأدان 
 إلـىالجبانة التي حصـلت فـي فرنسـا "، كمـا أكـد "وقـوف الشـعب الفلسـطيني وقيادتـه  اإلرهابية"العملية 
 في لبنان". اإلخوةجانب 

 12/1/5112، المستقبل، بيروت

 

 حماس تجاه الحكومة والتعامل مع الموظفين الرسميين لخطة  هناكزعم أن القواسمي يأسامة  
حمـاس تجـاه حكومـة الوفـاق لخطـة  أنـه هنـاك القواسـمي أسـامةالمتحدث باسم حركة فتح  : زعمرام هللا

التـــي يقودهــا قيـــادات حمــاس ضـــد الحكومــة وكيفيـــة التعامــل مـــع  اإلعالميــةالــوطني وحملــة التضـــليل 
 ين من قبل حماس من العودة لمزاولة أعمالهم.الموظفين الرسميين الممنوع

، ننشـــر للشـــعب الفلســـطيني مراســـالت داخليـــة تـــم الحصـــول عليهـــا أمـــسوقـــال القواســـمي فـــي بيـــان لـــه 
السـابق فـي حكومـة هنيـة،  األوقـافبوسائل خاصة للدكتور صـالح الرقـب، القيـادي فـي حمـاس ووزيـر 

ات حمـاس حـول الوضـع وكيفيـة التعامـل مـع التي يتحدث فيها بوضوح عن الحوارات التي جرت لقيـاد
 ضد الحكومة والرئيس. اإلعالميةحكومة الوفاق الوطني والموظفين وعن الحملة 

ودعــا القواســمي الجميــع الــى قــراءة المراســلة وقــال نتحــداهم أن ينكروهــا، التــي تؤكــد أن مــا يجــري فــي 
 األشـكالق الـوطني بكافـة تعطيل حكومة الوفـا إلىقطاع غزة من قبل حماس هو عمل ممنهج يهدف 
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اليــــومي لقيــــادات حمــــاس ضــــد الــــرئيس  اإلعالمــــيوالســــبل، وأن عمليــــة تحميــــل المســــؤوليات والــــردح 
عملية مبرمجة ومتفق عليها سلفا، وأن االعتصامات والمظاهرات التـي يقـوم بهـا  إالوالحكومة ما هي 

تنفيـذ المخطـط، وأن حمـاس فـي  أدواتهـمأحـد  إالعناصر حماس تحت اسم " نقابة المـوظفين" مـا هـي 
والتهديــدات  األخيــرةتســعى لمنــع الــوزراء مــن القيــام بعملهــم فــي قطــاع غــزة ســواء مــن خــالل التفجيــرات 

من خالل التفجيرات لبيـوت قيـادات حركـة فـتح فـي غـزة  أوللوزراء ولمقرات القطاع الخاص المختلفة، 
قبيـــل زيـــارة رئـــيس وأعضـــاء  يضـــاأذكـــرى الشـــهيد ياســـر عرفـــات التـــي منعـــت التـــي كانـــت  أحيـــاءقبيـــل 

، ووجـود حكومـة الظـل األخيرةحكومة التوافق لغزة، ومنع الوزراء من االلتقاء بالموظفين أثناء زيارتهم 
حمـــاس كعادتهـــا، وكــل ذلـــك يؤكـــد بمـــا ال يـــدع الشـــك بـــأن حمـــاس  وأنكرتهـــاالتــي طالمـــا تحـــدثنا عنهـــا 

ل الحكومـــة وتحميـــل المســـؤولية علـــى عمـــ بإفشـــاللتشـــكيل حكومـــة الوفـــاق  األولخططـــت منـــذ اليـــوم 
 ".اآلخرين

 12/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "الشعبية": األسرى الفلسطينيون يبحثون سبل إنهاء العقوبات المفروضة عليهم 
كشـفت الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين النقـاب عـن أن العمـل ال يـزال متواصـاًل مـن : القـدس المحتلـة

يين فــي ســجون االحــتالل وبكافــة الوســائل والســبل فــي ســبيل إنهــاء العقوبــات طــرف األســرى الفلســطين
( وحـدة معـززة مـن إدارة مصـلحة 1|13المفروضة عليهم، وذلك بعد أن أقدمت صباح أمـس الثالثـاء )

بســجن رامــون، بهــدف التفتــيش، حيــث فرغــت  5الســجون علــى اقتحــام إحــدى غــرف األســرى فــي قســم 
ى غــرف األقســام األخــرى، وســار التفتــيش بشــكله االعتيــادي وانتهــى الغرفــة مــن األســرى ووزعــتهم علــ

 بدون خسائر.
القيــام  إمكانيــةيبحثــون هــذه األيــام  األســرى( أن 14) األربعــاءوأوضــحت الشــعبية فــي بيــان لهــا اليــوم 

بتنفيذ مجموعة خطوات نضالية احتجاجية بهدف إنهـاء حالـة العقوبـات ومحاولـة تحسـين شـروط حيـاة 
ة الذين ينتمون لحركة "حماس" والجبهة الشعبية والجهاد اإلسالمي والديمقراطية وحزب األسرى وخاص

ـــر اختفـــاء  ـــى اث ـــم فرضـــها عل ـــي ت ـــات الت ـــار أن هـــؤالء األســـرى هـــم مـــن طـــالتهم العقوب الشـــعب، باعتب
 المستوطنين الثالثة في الخليل أواسط حزيران )يونيو( من العام الماضي.

ــــ "سياســـة التســـويف وأكـــد البيـــان أن هـــذه الخطـــوات ســـ يتم الشـــروع بهـــا ردًا علـــى مـــا وصـــفه البيـــان ب
والمماطلــة"، التــي قــال بــأن إدارة الســجون تنتهجهــا واســتمرار تنصــلها مــن دعواتهــا التــي كانــت قــدمتها 

 سابقًا بخصوص إنهاء العقوبات المفروضة"، على حد تعبير البيان.
 14/1/5112قدس برس، 
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 فلسطينية لتدويل قضية األسرى ةالستراتيجي"الديمقراطية" تدعو  

طالب "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" المجتمـع الـدولي والـدول الموقعـة علـى : الخليل )فلسطين(
"اتفاقيــة جنيــف" الرابعــة، بالعمــل بشــكل جــاد علــى وضــع حــد لالنتهاكــات اإلســرائيلية الممارســة بحــق 

 األسرى الفلسطينيين.
قيس عبد الكريم أبو ليلى، أن االحـتالل صـعاد خـالل العـام المنصـرم وأوضح نائب أمين عام الجبهة، 

مــن سياســة االعتقــال اإلداري، حيــث بلــغ عــد األســرى القــابعين فــي معتقالتــه بموجــب قــانون االعتقــال 
 في المائة عماا كانت عليه بداية العام المنصرم. 545فلسطيني، بزيادة قدرها  511اإلداري، قرابة 

 14/1/5112قدس برس، 
 
 من أنصارها بالضفة ستةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال  

مـن  6قالت حركة حماس، إن األجهزة األمنيـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية اعتقلـت : الخليل )فلسطين(
 عناصر الحركة في الضفة الغربية المحتلة، فيما واصلت اعتقال عشرات آخرين دون توجيه تهم لهم.

 14/1/5112قدس برس، 
 
 مان: عباس تجاوز الخطوط الحمراء ويجب تحويل أموال الضرائب فقط بعد رحيلهليبر  

وزيـــــر خارجيـــــة إســـــرائيل أفيغـــــدور ليبرمـــــان، هـــــاجم الـــــرئيس ، أن 14/1/5112، 48عـــــرب ذكـــــرت 
الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(، على خلفية طرح مشروع القرار الفلسطيني إلنهاء االحتالل في 

نضـمام إلــى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فــي نهايـة الشـهر الماضـي، ووصــف مجلـس األمـن الـدولي واال
ونقلــت وســائل إعــالم إســرائيلية عــن  ذلــك بأنــه تجــاوز خــط أحمــر وأنــه يجــب العمــل بحــزم ضــد عبــاس.

ليبرمان قوله خالل اجتماع لسفراء إسرائيل في أوروبا وآسيا، عقد في القـدس، إن "مـا حـدث، وخاصـة 
 تجاوز لكافة الخطوط الحمراء". في الشهر األخير، هو

وأردف أن "المحاولة األخـرى لتمريـر قـرار أحـادي الجانـب فـي مجلـس األمـن الـدولي بشـأن إقامـة دولـة 
فلســطينية واالنضــمام إلــى المحكمــة الدوليــة فــي الهــاي، ال تبقــي خيــارا أمامنــا ســوى العمــل بخطــوات 

 حازمة ضد أبو مازن".
هذه المرة، بعد فترة قصيرة مثلما حدث  للفلسطينيينجميد األموال ت تذويب وأضاف ليبرمان أنه "يحظر

في المرات السابقة، ومثلما حدث أيضا بعد محاولة أبو مازن األولى بتمرير القرار في مجلس األمـن، 
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حيــث أعيــد المبلــغ كــامال بعــد فتــرة قصــيرة. وينبغــي التوضــيح هــذه المــرة أن األمــوال ســتحول فقــط بعــد 
 رحيل أبو مازن".

وتطــــرق ليبرمــــان إلــــى مبــــادرات فــــي الكــــونغرس األميركــــي تطالــــب بــــإغالق مقــــر البعثــــة الدبلوماســــية 
الفلسطينية في واشنطن وتجميد مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، وقال "أشـدد علـى أن هـذه مبـادرة 

وة فـي أميركية في الكونغرس ومجلس الشيوخ وليسـت مبـادرة إسـرائيلية، وأعتقـد بكـل تأكيـد أن هـذه خطـ
 االتجاه الصحيح".  

وتــابع أنــه "أعتقــد أنــه بعــد )مــؤتمر( أنــابوليس كــان يتعــين التوصــل إلــى االســتنتاج بــأن أبــو مــازن لــيس 
نمــا هــو عقبــة أمامهــا. وهــو يســتخدم خطابــا ضــد اإلرهــاب التقليــدي لكنــه بنفســه يقــود  شــريكا للتســوية وا 

 نها إرهاب سياسي".إرهابا سياسيا. وال يمكن تعريف المبادرة األخيرة سوى أ
ليبرمــان شــنا هجومــًا شــديدًا ضــد عبــاس، واتهمــه ، أن 12/1/5112، المســتقبل، بيــروتوأضــافت 

الــذي يســتدعي  األمــر، إســرائيلضــد  "االرهــاب السياســي"بإفشــال العمليــة الســلمية، وقيــادة مــا وصــفه بـــ
 أقــوال أن "حرونــوتيــديعوت ا"لصــحيفة  اإللكترونــيوأوضــح الموقــع  ."إبعــاده عــن الســاحة السياســية"

في أوروبا وآسيا، والذي عقد في مقر الخارجية  إسرائيللسفراء  اجتماعليبرمان هذه، جاءت في إطار 
 .اإلسرائيلية

 "أن، معتبـرًا األوسـطالمعتدلـة فـي الشـرق  األطراف، تضم جميع إقليميةطرح مبادرة  إلىودعا ليبرمان 
 111هكـذا بـدأ منـذ "، وقـال: "، بـل بـين العـرب واليهـودوالفلسطينيين اإلسرائيليينالصراع هو ليس بين 

 ."ينتهي أنعام، وهكذا يجب 
للضـغط علـى إسـرائيل وتركيزهـا علـى الموضـوع الفلسـطيني،  األوروبيـةوشدد ليبرمان على أن الجهود 

، مـدعيًا أن "السبب الحقيقي وراء فشل المسـاعي السـلمية هـو عبـاس "إن، وقال: "شيء إلىلن تؤدي "
الرئيسـي لعبـاس هــو البقـاء علـى رأس الســلطة، وانـه يعمـل لمصــالحه الشخصـية ولـيس لمصــلحة الهـم "

 ."الفلسطينيين العامة
الطريقة الوحيدة لبقائه في الحكـم هـي التصـعيد علـى السـاحة الدوليـة،  أنمازن يرى  أبوإن ": وأضاف

ســوى  أمامنــام يتــرك الــذي لــ األمــر، األمــنمجلــس  إلــىوانــه تجــاوز جميــع الخطــوط الحمــراء، بتوجهــه 
 ".العمل بإصرار ضده

التــي  األخيــرةعبــاس لــيس شــريكًا فــي الحــل، بــل معيــق لهــذا الحــل، وان الخطــوات " أنوزعــم ليبرمــان 
 أوالإرهاب سياسي، فإذا كنا نتحدث بجدية عن عملية سلمية، فيجب  إنها إالاتخذها ال يمكن وصفها 

فــي غــزة، ومــن دون تحقيــق هــذين  "حمــاس"علــى حكــم مــازن الجــالس فــي رام هللا، والقضــاء  أبــوإزاحــة 
 ."كله كالم فاض األمرين
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 لليهود معاد   "بلطجي"ردوغان أ: ليبرمان 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنـه  إسرائيلوصف وزير خارجية : سيف الدين حمدان -القدس 
أوروبـا اتصـفت بــالجبن  إنوقـال  األربعـاءيـوم  إسـرائيل"بلطجـي معـاد للسـامية" فـي اجتمـاع مـع ســفراء 

دور غــالــذين يعملــون فــي أوروبــا وآســيا كــان أفي اإلســرائيليينوفــي كلمــة للمبعــوثين  حينمــا لــم تتصــد لــه.
الــذي يوصــف بأنــه مــن  ألردوغــانبيتنــا اليمينــي المتطــرف شــديد االنتقــاد  إســرائيلليبرمــان زعــيم حــزب 
 نحو الفلسطينيين. اإلسرائيليةأشد منتقدي السياسة 

اضطهاد اليهود في ألمانيا النازية "صمت أوروبا واتباعها لما هو صحيح  إلى إشارةرمان في وقال ليب
 إلــىوعصــابته يأخــذنا للــوراء  أردوغــانبلطجــي معــاد للســامية فــي الجــوار مثــل  إزاءسياســيا وحضــاريا 

 نقول الحقيقة وان نتحدث بوضوح وان نضع ذلك على الطاولة". أنوقال "علينا  الثالثينات".
الماضـي فـي بـاريس قـائال انـه  األسـبوعفي  اإلسالميةا انتقد ليبرمان رد فعل أوروبا على الهجمات كم

 تم التقليل من شأن طبيعتهم المعادية للسامية. 
 لألطعمــةشخصــا بيــنهم أربعــة مــن يهــود فرنســا فــي متجــر  12وقــال عــن آثــار الهجمــات التــي قتلــت 

قشــات تــدور حــول حريــة التعبيــر والتطــرف والخــوف مــن اليهوديــة "فــي العــالم وفــي أوروبــا معظــم المنا
وأضــاف "لكــن الجوانــب اليهوديــة والمعاديــة للســامية لــم تــذكر تقريبــا وهــذا خطــأ جســيم علــى  ".اإلســالم

 نحو خاص."
 14/1/5112، وكالة رويترز لألنباء

 
 بإدانة تصريحات أردوغان حول مسيرة باريس المجتمع الدولينتنياهو يطالب  

بنيــامين نتنيــاهو أمــس علـى انتقــادات الــرئيس التركــي  اإلسـرائيلي.ب: رد رئــيس الــوزراء أ.ف -القـدس 
ئِـه"علـى  األسبوعله هذا  أردوغانرجب طيب   اإلرهـابعلـى المشـاركة فـي مسـيرة التضـامن ضـد  "تجرُّ
 في باريس.

ن يـــزورون )ايبـــاك( الـــذي اإلســـرائيلية األميركيـــةونقـــل مكتـــب نتنيـــاهو عنـــه قولـــه لقـــادة لجنـــة العالقـــات 
يعلــن رفضــه لتصــريحاته )أردوغــان( المعيبــة ألن الحــرب  أنعلــى المجتمــع الــدولي  أناعتقــد " إســرائيل
 .األخالقي"لم يحكمها الوضوح  إذالن تنجح  اإلرهابعلى 

، وال حتـــى أردوغـــانلـــم اســـمع بعــد أي زعـــيم دولـــة يــدين تصـــريحات "قـــال نتنيــاهو:  األربعـــاءوفــي رده 
 ."واحد
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هــو  أعطــاهكــان يجــب أن ال تمثــل فــي المســيرة فــي بــاريس، والســبب الــذي  إســرائيل إن لقــد قــال"وقــال: 
 ."حماس على مدننا إرهابيو أطلقهاالصواريخ التي  األفتصرفاتنا للدفاع عن مواطنينا ضد 

 12/1/5112، األيام، رام هللا
 
 لمسجد األقصىلاقتحام بعض أعضاء الكنيست  ينتقد اإلسرائيليةمفتش عام الشرطة  

انتقــد مفــتش عــام الشــرطة اإلســرائيلية يوحنــان دنينــو أمــس األربعــاء اقتحــام بعــض : وكالــة األناضــول
أعضـــاء الكنيســـت )البرلمـــان( الحـــرم القدســـي، معتبـــرا أن المســـجد األقصـــى أخطـــر علـــى إســـرائيل مـــن 

 القنبلة النووية.
المسـجد األقصـى فإنـه ال  وقال دنينو في كلمـة ألقاهـا فـي الجامعـة العبريـة بالقـدس "إذا سـألتموني عـن

 يقل خطرا عن أي قنبلة نووية تواجه إسرائيل، فهو خطر وجودي يشبه خطر القنبلة".
أدخلـــت إلـــى  5113وأعـــرب المفـــتش العـــام عـــن أســـفه ألن االنتخابـــات األخيـــرة التـــي جـــرت فـــي عـــام 

 الكنيست اإلسرائيلي جهات تحاول تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى.
يؤججون مشاعر العـالم اإلسـالمي ضـدنا مـن أجـل الحصـول علـى أصـوات النـاخبين، لكـن  وقال "إنهم

 ما أستطيع قوله إن نتائج هذه التصرفات ستكون وخيمة على إسرائيل".
وتــابع دنينــو فــي تصــريحات نقلتهــا عنــه صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت"، "حــين يقــول شــخص منتخــب 

المعتقـدات اليهوديـة( كـي أقـوم بتغييـر الوضـع  سأصعد إلى جبل الهيكل )موقع مسجد األقصى حسب
 القائم فإن ذلك يعني أن هذا الشخص سيتحول إلى تهديد أمني على إسرائيل".

وعبــر دنينــو أيضــا عــن يقينــه بــأن "هنــاك تهديــدات وجوديــة ال تقــل عــن خطــر القنبلــة النوويــة اإليرانيــة 
 مثل العنف في أوساط الشبيبة اإلسرائيلية".

 14/1/5112، دوحةالجزيرة نت، ال
 
  وما فيها ليس سوى مواطنة فارغة قراطيةو ديمليست  "إسرائيل"بورغ:  

أعلـن انضـمامه للجبهـة الديمقراطيـة للسـالم والمسـاواة الحـزب العربـي  أنوديع عواودة: منـذ  -الناصرة 
 ، يتعـــرض الـــرئيس األســـبق للكنيســـت والوكالـــة اليهوديـــة أبراهـــام  بـــورغ،1448اليهـــودي، فـــي منـــاطق 

لهجوم شرس من أوساط سياسية وا عالمية، لكنه يمضي في طرح وجهة نظـره بقـوة، محـذرا مـن تحـول 
 الدولة اليهودية لقلعة صليبية. 

يؤكـــد بـــورغ أن إســـرائيل وبصـــرف النظـــر عـــن  "يـــديعوت أحرونـــوت"وفـــي حـــديث مطـــول مـــع صـــحيفة 
أنـه قـرر عـدم السـكوت ظروف خارجية، ليسـت ديمقراطيـة ومـا فيهـا لـيس سـوى مواطنـة فارغـة، منوهـا 
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علــى ذلــك. وردا علــى ســؤال لمــاذا الجبهــة بالــذات قــال بــورغ إن إســرائيل كانــت نســبيا دولــة علمانيــة ـ 
 اهتدت بفكرة الدولة ومكانتها الرسمية. 1426حتى  1448اشتراكية من 

فـت حيث عر  48من عام  "وثيقة االستقالل"وردا على سؤال ان إسرائيل قررت مبادئها في ما يسمى بـ
ديمقراطيــة، ردة بــورغ  بجـرأة اذ قــال: هــذا يتــرك لنــا واحـدا مــن خيــارين للحيــاة فــي  -ذاتهـا دولــة يهوديــة

الحيــز. إمــا نبقــى داخــل أســوار صــليبية والعزلــة الدوليــة اليــوم تقــول إننــا بتنــا بهــذا الوضــع أو االنــدماج 
ال اذا ما كـان يعـرف نفسـه ورفض بورغ الدخول كما قال بالتعريفات الصهيونية عندا سؤ  ."بهذا الحيز

أتاحــت لنــا  "ســقالة"لســت مســتعدا للــدخول فــي هــذه التعريفــات.. فالصــهيونية كانــت "كصــهيوني، وقــال 
 ."االنتقال من الشتات للسيادة واآلن هذه السقالة زائدة 

ويعتقد بورغ أن نتنياهو بلغ نهاية طريقه السياسي وأن مـا مـن شـأنه أن ينقـذه هـو عمـل تـاريخي كبيـر 
ال ســيغادر الحلبــة كو  ضــع دســتور إلســرائيل علــى المســتوى الــداخلي أو اتفــاق ســالم مــع الفلســطينيين وا 

السياسية دون أن يترك أثرا، فالسـنوات العشـر فـي السـلطة هـي عقـد مفقـود. لكـن بـورغ ال يـوهم نفسـه، 
تـا إلـى أن يكتفي بالدعوة إلسقاط نتنياهو وال يكشف ماذا يريـد أن يفعـل، الف« العمل»ويقول إن حزب 

 حيال المستوطنات التي أقامها هو ال الليكود باألساس.« العمل»ما يقلقه هو ضعف 
ـــد بـــورغ أ عامـــا إمـــا  51ن إســـرائيل تقـــف علـــى مفتـــرق طـــرق حاســـم، وســـتكون بعـــد وفـــي الختـــام يعتق

جمهورية دينية متزمتة أو ضمن كونفدرالية تجمعها بدولة فلسطين بين البحر والنهر ويربطهما دستور 
مشــترك، ومعــا تكونــان ضــمن اتحــاد إقليمــي يقــوم علــى شــراكة تشــمل األردن ومصــر وتركيــا وقبــرص. 

واطنيها يشـغل فيهـا عـرب وزارات الشـرطة واألمـن والخارجيـة. وردا علـى دولة لكل م إسرائيلوهو يرى 
عضـو الكنيسـت دوف حنـين )الجبهـة الديمقراطيـة للسـالم  بورغ:سؤال من سيكون رئيس الحكومة قال 

ال.  هــذا ممكــن. مــا يبــدو اليــوم موقــف أقليــة "كانــت هــذه نكتــة، رد قــائال  إنوالمســاواة(. وعنــدما ســئل 
 ."راتيجية األغلبية ونحن بحاجة للصبر في هذه األمورسيصبح يوما ما است

 12/1/5112، القدس العربي، لندن
 
 ويجب مواصلة االستيطان مع الفلسطينيين كحلون: ال تسوية في المدى المنظور  

رئـــيس حـــزب "كوالنـــو" اإلســـرائيلي الجديـــد موشـــي كحلـــون، فـــي مقابلـــة مـــع صـــحيفة  :القـــدس المحتلـــة
يكــود" الحقيقــي و"المعتــدل"، عــل حــد تعبيــره. ويؤكــد فــي المقابلــة علــى دعمــه "هــآرتس"، إنــه يمثــل "الل

لمواصلة البناء االستيطاني في الضفة الغربية، ويقول إنه ال يرى أية إمكانية للتوصل إلى تسـوية مـع 
الفلسطينيين في المدى المنظور، كما يوجه انتقادات حادة لحكومة بنيامين نتنياهو، ويلمح إلى دعمـه 

 مة وحدة، ويصرح بأنه يفضل أن يكون وزيرا للمالية.لحكو 
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نه ال يوجد من يمكن التفـاوض معـه فـي الطـرف الثـاني.  وقال كحلون إنه ال يوجد شريك فلسطيني، وا 
ويتابع أنـه "يجـب أن يكـون هنـاك زعـيم فلسـطيني شـجاع ويعتـرف بإسـرائيل كدولـة يهوديـة، وأن يوافـق 

ك كتــل اســتيطانية كبيــرة، وأن يتنــازل الفلســطينيون عــن حــق علــى بقــاء القــدس موحــدة، وأن تكــون هنــا
، وأن حزبــه ســيدعم أيــة تســوية 1462العــودة لالجئــين، ويــدركوا أنــه لــن يكــون هنــاك عــودة إلــى حــدود 

 تعزز أمن إسرائيل"، حسب تعبيره.
وأضــاف أنــه فــي كــل األحــوال يعــارض تقســيم القــدس، وأنــه علــى "الــزعيم الفلســطيني" المشــار إليــه أن 

 درك أن القدس ستبقى موحدة.ي
ويؤكد كحلـون علـى دعمـه السـتمرار البنـاء فـي المسـتوطنات. ويقـول "حاليـا ال يوجـد تسـوية، وال يوجـد 
من يمكن الحديث معه، ويجب اآلن مواصلة بقاء األمور كما هي عليه إلـى حـين الـدخول فـي تسـوية 

 ومفاوضات". 

 12/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 من صدام الحضارات ما يجري في العالم قريبا   يعدّ من اإلسرائيلي األسبق وزير األ 

القدس العربي: يزعم وزير األمن األسـبق البروفسـور موشـيه أرينـز أن مـا يجـري فـي العـالم  -الناصرة 
المواجهــات الكبــرى فــي "اليــوم قريــب جــدا مــن نظريــة صــموئيل هنتنغتــون، الــذي تنبــأ قبــل عقــدين بــأن 

وتسـاءل أرينـز  ."حدث على امتـداد خطـوط الصـدع  الثقافيـة التـي تفصـل بـين الحضـاراتالمستقبل ست
عما إذا كانت أحداث فرنسا تثبت ما كتبه، وهل نشهد اليوم هو صدام بين الحضارات.. " هآرتس"في 

 حرب اإلسالم ضد الحضارة الغربية؟.
ا علـى عـدم إعـالن العـالم ويرى في شجب الشخصـيات اإلسـالمية المهمـة ألحـداث فرنسـا دلـيال واضـح

اإلســـالمي الحـــرب علـــى الغـــرب، لكنـــه ينبـــه أنـــه عنـــدما يـــتم التـــدقيق فـــي العامـــل المشـــترك للعمليـــات 
 اإلسالم الراديكالي أعلن الحرب على الغرب.  أناإلرهابية التي تستهدف الغرب، يتأكد 

 12/1/5112، القدس العربي، لندن
 
 ركة لـ"العمل" و"هتنوعاه"المشت القائمة"المعسكر الصهيوني" يعلن  
ــــ بعـــد االنتخابـــات التمهيديـــة فـــي حـــزب العمـــل، أعلـــن مســـاء أمـــس األربعـــاء، فـــي كيبـــوتس : ــــرب48عـ

"شــفاييم" عــن القائمــة المشــتركة لحزبــي "العمــل" برئاســة يتســحاك هرتســوغ، و"هتنوعــاه" برئاســة تســيبي 
 ي".ليفني، والتي تقرر أن يطلق عليها بشكل نهائي "المعسكر الصهيون

 كما تقرر أن يترأس هرتسوغ القائمة، الذي اعتبرته ليفني بأنه "سيكون رئيس الحكومة القادم".



 
 
 
 

           58ص                                     3428 العدد:    12/1/5112 الخميس التاريخ:

وفي كلمة ألقاها هرتسوغ، ورغم اإلصرار على تسمية القائمة المشتركة بـ"المعسكر الصهيوني"، ادعى 
وغـالء المعيشـة أنها ستمثل كل "األوساط" فـي الـبالد، وأنـه سـيعمل علـى إيجـاد حلـول لضـائقة السـكن 

وشـدد علـى المجـال االقتصـادي االجتمـاعي، كمـا قـال إنـه  والفقر والعزلة السياسـية والمشـاكل األمنيـة.
 "يجب محاربة اإلرهاب اإلسالمي بكل قوة سوية مع العالم".

 12/1/5112، 48عرب 
 
 لدفعه إلى صف الزعماء "اضغط على بيبي"لعبة "إسرائيل":  

ـ بيبـي  "اضـغط علـى بيبـي"تحمـل اسـم  إلكترونيـةلعبة  ونبتكر رائيليون ياإلس احمد المصري: - لندن 
ـــرئيس الـــوزراء  ـــدلع ل ـــامين  اإلســـرائيليهـــو اســـم ال ـــى بني ـــاهو عل ـــاهو. واللعبـــة مفادهـــا مســـاعدة نتني نتني

الوصول إلى الموكب والوقوف في الصـف األمـامي حيـث كـان يسـير أوالنـد وكيتـا وعبـاس والمستشـارة 
 يركل والرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي.انغيال م األلمانية

حين يفوز بيبي كل الناس يخسرون. نحن بحاجة "تظهر الرسالة القائلة  اإلسرائيليةوعند انتهاء اللعبة 
 ."لقيادة جديدة تدفع إسرائيل إلى الصف األمامي لكن بدون مزاحمة

 12/1/5112، القدس العربي، لندن
 
 1948فلسطيني من د استشهاد النقب: إضراب عام في رهط بع 

أعلــن اإلضــراب العــام، اليــوم الخمــيس، فــي مدينــة رهــط فــي النقــب، وذلــك فــي أعقــاب استشــهاد ســامي 
وأعلنــت بلديـة رهــط، فـي ســاعة متــأخرة  .اإلسـرائيلية الجعـار خــالل مواجهـات عنيفــة مـع قــوات الشــرطة

المدينــة، باســتثناء المــدارس مــن مســاء أمــس األربعــاء، عــن اإلضــراب الــذي يشــمل كافــة المرافــق فــي 
وطالبت بلدية رهط شرطة الجنـوب بتشـكيل لجنـة تحقيـق فـورا للتحقيـق فـي ظـروف  والمراكز الصحية.
 استشهاد الجعار.

، بإصـــابات خطيـــرة برصـــاص أفـــراد عامـــاً  55وقـــد أصـــيب الشـــاب ســـامي الجعـــار، ويبلـــغ مـــن العمـــر 
 بإصابته. إال أنه فارق الحياة متأثراً  الشرطة، وتم نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع،

وأكد ذوو الشـاب الشـهيد علـى أنـه كـان أعـزل حـين تعـرض إلطـالق النـار، ولـم يشـكل أي خطـر علـى 
كمــا علــم أن اثنــين مــن أفــراد عائلتــه قــد أصــيبا خــالل المواجهــات، ووصــفت إصــابتهما  أفــراد الشــرطة.

 الن لتلقي العالج.بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى "برزيالي" في عسق
 وفي أعقاب ذلك، استقدمت الشرطة المزيد من قواتها إلى مركز الشرطة في رهط وفي محيطه.

 12/1/5112 ،48عرب 
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 استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل جنوب بيت لحم 

استشـهد برصـاص قـوات االحـتالل التـي  اً فلسـطيني اً شـاب، أن 12/1/5112 ،الخليج، الشـارقةنشـرت 
 عليه وزميله على مفترق "عتصيون" االستيطاني جنوب بيت لحم. فتحت النار
ـــة رويتـــرز لألنبـــاءوأضـــاف  الشـــرطة ، أن أشـــرف صـــديقو حســـن عمـــار ، نقـــاًل 14/1/5112 ،وكال

 "محاولة سـرقة سـيارة"يوم األربعاء خالل  قتل بالرصاص فلسطينياً إسرائيليًا  قالت إن جندياً اإلسرائيلية 
وذكرت المتحدثة باسم الشـرطة لوبـا سـامري أن الجنـدي أطلـق النـار علـى  في الضفة الغربية المحتلة.

حــاوال ســرقة ســيارة عنــد  أخــربعــدما طاردتــه الشــرطة هــو ومشــتبها بــه  الرجــل خشــية أن يكــون مســلحاً 
 متجر خارج كتلة استيطانية يهودية قرب بيت لحم.

 
 الجئا   160في مخيم اليرموك إلى  الحصارارتفاع حصيلة ضحايا  

الالجـــم "محمـــد مصـــطفى" إثـــر نقـــص التغذيـــة والرعايـــة الطبيـــة بســـبب الحصـــار المشـــدد الـــذي قضـــى 
 558القيـادة العامـة علـى مخـيم اليرمـوك منـذ  –يفرضه الجيش النظامي ومجموعـات الجبهـة الشـعبية 

 ضحية. 161يومًا، مما يرفع حصيلة ضحايا الحصار على مخيم اليرموك إلى 
 14/1/5112 على الفيس بوك، طينيي سوريةمجموعة العمل من أجل فلسصفحة 

  
 استغاثات من "اليرموك" بعد نفاد المواد الغذائية ومصادرة المساعدات 

ـــه العشـــرات مـــن ســـكان مخـــيم اليرمـــوك لالجئـــين الفلســـطينيين جنـــوب دمشـــق، يـــوم أمـــس  بيـــروت: وجا
 ند مداخله.األربعاء، نداء استغاثة بعد نفاد المواد الغذائية منه، ومصادرة المساعدات ع

وأظهر فيديو نشرته "الهيئة السورية لإلعالم" العشرات مـن الالجئـين رافعـين األعـالم الفلسـطينية، فيمـا 
نفـاد المـواد الغذائيـة مـن داخـل المخـيم، واضـطرار  توجـه فيـه للمنظمـات الدوليـة مؤكـداً  تال أحدهم بياناً 

وانقطــاع التيــار الكهربــائي وانعــدام ســكانه إلــى أكــل الحشــائش فــي ظــل فقــدان الميــاه الصــالحة للشــرب 
يقـاف توزيـع المسـاعدات اإلنسـانية  المحروقات للتدفئة والطهي واألدوية واللقاحات وحليب األطفـال، "وا 

 ".بعد حجزها خارجاً 
وقــــال ناشــــطون إن المؤسســــات والفعاليــــات والهيئــــات األهليــــة الوطنيــــة داخــــل مخــــيم اليرمــــوك أقامــــت 

ز دعم الشباب تحت عنوان "أنقذوا أهالي مخيم اليرموك من الجـوع والبـرد أمام مرك جماهيرياً  اعتصاماً 
والعطـــش"، جـــرى خاللـــه مناشـــدة المجتمـــع الــــدولي والمنظمـــات والهيئـــات اإلنســـانية الدوليـــة ومنظمــــة 
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على وقف نزف الموت الذي أصبح يعود مجددا نتيجة توقـف تـدفق  التحرير الفلسطينية "العمل سريعاً 
 ة إلى المخيم".المساعدات الغذائي

 12/1/5112 ،الشرق األوسط، لندن
 
 لليهود ملكا   "األقصى"إسرائيلي لتسجيل  مسعىتحذيرات فلسطينية من  

في سياق دعوات الجمعيات االستيطانية اإلسرائيلية لبناء الهيكل : محمد محسن وتد - القدس المحتلة
دسي والمسجد األقصى ُملكـا لدولـة لتسجيل باحات الحرم الق المزعوم، طرحت منظمة "يشاي" مخططاً 

 االحتالل بدائرة "الطابو" اإلسرائيلية.
 رئيس "مؤسسة األقصى"، محمد جبارين من تداعيات طرح المخطط بدائرة "الطابو" اإلسرائيلية.حذر و 
مــدير قســم التعلــيم والتأهيــل بــدائرة األوقــاف واألقصــى نــاجح بكيــرات إلــى خطــورة هــذا المخطــط  نبــهو 

فــي ســياق ارتفــاع ســقف مطالــب المنظمــات اليهوديــة بمــا يتمــاهى مــع محــاوالت إســرائيل "الــذي يــأتي 
إلشــعال حــرب دينيــة إقليمــه مــن خــالل اســتهداف األقصــى وســلب حقــوق المســلمين فــي ظــل الضــعف 

 والهوان وحالة االنقسام التي يعيشها العرب والشعب الفلسطيني".
ل الفلســطيني، الشــيخ كمــال خطيــب "إن مجــرد مــن جهتــه قــال نائــب رئــيس الحركــة اإلســالمية بالــداخ

ويــرى  التفكيـر فــي مثــل هــذا الطــرح يشـكل قفــزة نوعيــة فــي ســياق مراحـل متقدمــة الســتهداف األقصــى".
لالحــتالل "يعبــر عــن الجــو العنصــري المتطــرف الســائد فــي  خطيــب أن الســعي لتســجيل األقصــى ملكــاً 

ــــاخ السياســــي العــــام والت ــــادات المجتمــــع اإلســــرائيلي ويعكــــس المن ــــين القي ــــافس االنتخــــابي المحمــــوم ب ن
بمواقفــه تجــاه القــدس". كمــا حــذر مــن تــداعيات هــذا الطــرح  وتشــدداً  واألحــزاب أيهمــا يكــون أكثــر تطرفــاً 

ن لم تتحقق بالمرحلة الراهنة، فإن المستقبل ينذر  لـ"كون مثل هذه الخطوات والسلوكيات والممارسات وا 
 داف المباشر لألقصى".بالكثير من المفاجآت التي تمهد لالسته

 14/1/5112، الجزيرة نت، الدوحة
 
 مواطنا  من القدس وبيت أمر 31االحتالل يعتقل  

مواطنـًا مـن القـدس وبيـت أمـر بمحافظـة  31"األيام"، "وفا": اعتقلت قوات االحـتالل  -القدس، الخليل 
ات أصـيب فيهـا العديـد مـس، والليلـة قبـل الماضـية، تخللتهـا مواجهـأالخليل في حملة مداهمات شـنتها، 

 من الشبان والفتية.
 12/1/5112 ،األيام، رام هللا
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 محاكمتهمستة أسرى مقدسيين من محرري "شاليط" ضّد إعادة  استئناف ترفضمحكمة إسرائيلية  
رفضـــت المحكمـــة المركزيـــة اإلســـرائيلية فـــي الناصـــرة االســـتئناف الـــذي تقـــدم ســـتة : رويتـــرز، المســـتقبل

 اعتقالهم وفرض الحكم المؤبد عليهم. إعادة ري صفقة "شاليط"، ضدا أسرى مقدسيين من محر 
قـد أعـادت فـرض األحكـام الجـائرة )المؤبـد( بـأثر رجعـي علـى األسـرى السـتة  االحـتاللوكانت سلطات 

بحجـــة خـــرقهم لشـــروط اإلفـــراج، حيـــث قامـــت باعتقـــالهم عقـــب عمليـــة الخليـــل )اختطـــاف المســـتوطنين 
مــن محــرري  أســيراً  61شــملت حملــة االعتقــاالت آنــذاك مــا يزيــد عــن الثالثــة( فــي حزيــران الماضــي، و 

 صفقة "شاليط" من القدس والضفة الغربية.
 12/1/5112 ،المستقبل، بيروت

 
 األقصى المسجد مستوطنون يقتحمون 

اقتحمـــت مجموعـــة مـــن المســـتوطنين المتطـــرفين باحـــات المســـجد األقصـــى مجـــددًا، أمـــس، الوكـــاالت: 
"حاخامات معهــد الهيكــل الثالــث" ـواقتحمــت مجموعــة ممــا يســمى بــ اإلســرائيلي.بحمايــة قــوات االحــتالل 

وعــدد مــن عناصــر "منظمــات الهيكــل"، ومجموعــة مــن المســتوطنين، أمــس المســجد األقصــى المبــارك، 
من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحـتالل. وذكـرت 

أن الحاخام المتطرف موشي تندلر كان على رأس مجموعة الحاخامات التـي  وكالة األنباء الفلسطينية
 اقتحمت األقصى، والتي نفذت جوالت استفزازية في أركانه.

 12/1/5112 ،الخليج، الشارقة
 
 من التهجير األخير: أمر بإخالء قرية شمال أريحا سنة ثالثينبعد  

بــإخالء قريــة، خــالل  ل فــي الضــفة الغربيــة أمــراً أصــدرت مــا تســمى بـــ"اإلدارة المدنيــة" التابعــة لالحــتال
، بعـد أن نقلـوا إلـى عامـاً  31يومين، يسكنها عائالت من عشيرة الكعابنة في منطقة يسكنون فيها منذ 

وجـــاء فـــي أوامـــر اإلخـــالء أن الحـــديث عـــن  .1484–1483هنـــاك بـــأمر مـــن اإلدارة المدنيـــة عـــامي 
 ة "متسبي يريحو"."استيالء على أراضي تابعة للدولة قرب مستوطن
 .طفالً  52، بينهم فرداً  21تجدر اإلشارة إلى أنه يعيش في المكان نحو 

بلـدة  55وفي تقرير أعدته عميره هس، لصحيفة "هآرتس"، جاء أن هذه البلدة كانت قـد أقيمـت ضـمن 
وي مماثلــة ألبنــاء عشــيرتي الجهــالين والكعابينــة المــوزعين علــى األطــراف الشــرقية لمدينــة القــدس، وتنــ

"اإلدارة المدنيــة" إخالءهــم بــالقوة، وتركيــزهم فــي بلــدة واحــدة شــمال أريحــا، وذلــك بهــدف إتاحــة المجــال 
وأكد أن سكان البلـدة علـى أن مفتشـي "اإلدارة المدنيـة" وصـلوا  لتوسيع البناء االستيطاني في المنطقة.
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بـإخالء المكـان  أمـراً  15إلى المكان مساء االثنين، يرفاقهم ثالثة مـن عناصـر حـرس الحـدود، وسـلموا 
 .1444بموجب أمر عسكري صادر من العام 

 12/1/5112 ،48عرب 
 
 "تدفيع الثمن" تخط شعارات معادية للعرب بالقدس 

خطات عصابات "تدفيع الثمن" اليهوديـة المتطرفـة شـعارات معاديـة للعـرب علـى سـيارات فـي بلـدة بيـت 
اء األربعـاء، وكتبـوا عليهـا عبـارة "المـوت للعــرب" صـفافا جنـوب شـرق مدينـة القـدس المحتلـة ليلــة الثالثـ

 مركبة في البلدة. 11كما أعطبوا إطارات 
وقال رئيس المجلس اإلداري ببلدة بيت صفافا محمد عليان، في حديث للجزيرة نت، إن هذا االعتـداء 

 ضي.يونيو الما /ببلدة بيت صفافا منذ حزيران 11 هو الثالث من نوعه في تلك المنطقة، وهو الـ
 14/1/5112 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 آالف نازح فلسطيني 110"الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة": المنخفض الجوي فاقم من معاناة  

أفـادت الهيئــة الشـعبية العالميـة لــدعم غـزة، بـأن المـنخفض الجــوي فـاقم مـن معانــاة  :أمسـتردام )هولنـدا(
وأشار تقرير صادر يوم  األخير على القطاع. سرائيلياإلآالف نازح ُدمرت منازلهم في العدوان  111

عــن الهيئــة رصــد األضــرار الناجمــة عــن المــنخفض الجــوي األخيــر، المســمى "هــدى"،  14/1 األربعــاء
علــى قطــاع غــزة اســتنادًا لجهــات حكوميــة ومؤسســات أهليــة فــي غــزة، وكــذلك مــن خــالل عمــل فرقهــا 

ن المنـازل غرقـت فـي جنـوب وشـمال وشـرق القطـاع الميدانية في القطاع المحاصر، إلى أن المئات مـ
ينــاير الجـــاري، بفعــل اســـتمرار األمطــار والتـــي  /ولاألكــانون  2خــالل المــنخفض الـــذي بــدأ األربعـــاء 

 زادت كثافتها منذ ساعات الليل وحتى مساء يوم الجمعة، مما أدى إلى نزوح العديد من المواطنين.
 14/1/5112قدس برس، 

 
 من مساحة الضفة وغزة مزروعة غالبيتها بأشجار الزيتون %15.9"التعليم البيئي":  

بيـت لحـم: قـال مركـز التعلـيم البيئـي التـابع للكنيسـة اإلنجيليـة اللوثريـة فـي األردن واألراضـي المقدسـة، 
 كيلـــومتر مربـــع، أي مـــا نســـبته 4521،1إن مســـاحة األراضـــي المزروعـــة فـــي الضـــفة وغـــزة، تقـــدر بــــ 

 العامة. من إجمالي المساحة 15,4%
وأشار "التعليم البيئي"، في ورقة حقائق، لمناسبة يوم الشجرة، الذي يصادف اليوم، إلـى أن جنـين تعـد 

كيلــومتر مربــع، وفــي  185،4أكبــر المحافظــات مــن حيــث المســاحة المزروعــة باألشــجار والتــي تبلــغ 
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، 46،6يت ، وفي سلف55،5، وفي قلقيلية 153،5، وفي نابلس 85،8، وفي طولكرم 61،2طوباس 
، وفـي الخليـل 33،5، وفـي بيـت لحـم 13، وفـي القـدس 33،5، وفـي أريحـا 86،3وفي رام هللا والبيرة 

 11كيلـومتر، و 15،8وقال: في قطاع غزة، تتوزع النسبة بـين شـمال غـزة بــ  كيلومتر مربع. 152،5
 في رفح. 13،3في خان يونس، و 53،2في دير البلح، و 14،4في مدينة غزة، و

المســاحة المزروعــة بأشــجار البســتنة شــكلت النســبة األكبــر مــن مجمــوع مســاحات األراضــي  وبينــت أن
للمحاصيل  545،414للخضروات، و دونماً  154،543، مقابل دونماً  654،543المزروعة، إذ تعد 

مـن إجمـالي  %62,3وأضافت أن الزيتون يعد الشجرة األولى في فلسطين، إذ يستحوذ علـى  الحقلية.
فــــي الضــــفة والبــــاقي فــــي غــــزة(، كمــــا يعتبــــر فــــي المقدمــــة علــــى مســــتوى  88,5ســــتنة )األشــــجار والب

مليـــون  11فـــي غـــزة(، فيمـــا يقـــدر العـــدد بنحـــو  %35,3فـــي الضـــفة، و %21,6المحافظـــات بنســـبة )
 شجرة، وفق تقديرات رسمية.

ألـف  545إلـى نحـو  5111وأفادت الورقـة بـأن حجـم المسـاحات المزروعـة باألشـجار انخفضـت عـام 
ألــف دونــم؛ بســبب عــدم احتســاب  111تمثــل مليــون و 5118-1443م، بعــدما كانــت بــين أعــوام دونــ

 الزراعات المبعثرة، وعدوان االحتالل والمستوطنين، وجدار الفصل العنصري.
شــجرة  12,552شــجرة مثمــرة منهــا  51611تــم االعتــداء علــى نحــو  5111ولفتــت إلــى أنــه فــي عــام 

 منها أشجار زيتون. %81شجرة مثمرة  32184العتداء على زيتون، وخالل العام التالي جرى ا
وأوضحت أن عدد األشجار التي اقتلعتها سلطات االحتالل بحسب تقرير وزارة الزراعة فـي الفتـرة بـين 

 ، وصلت إلى ما يزيد على مليوني شجرة معظمها من الزيتون والحمضيات.5115و 5111
 12/1/5112 ،األيام، رام هللا

 
 دسيا  يجتازون امتحان الترخيص اإلسرائيليطبيبا  مق 38 

طبيبــًا مقدســيًا مــن خريجــي كليــة الطــب فــي جامعــة القــدس والــذين تلقــوا  38"األيــام": تمكاــن  -القــدس 
تــدريبهم فـــي مستشـــفى المقاصــد، مـــن اجتيـــاز امتحــان التـــرخيص اإلســـرائيلي والحصــول علـــى رخصـــة 

مارسة مهنة الطب في العيادات والمشـافي والمراكـز وسيتمكن األطباء من م مزاولة المهنة اإلسرائيلية.
 .1448الطبية في القدس واألراضي المحتلة عام 

 12/1/5112 ،األيام، رام هللا
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 عميد األسرى اإلداريين يعلن اإلضراب عن الطعام 
أعلن أقدم معتقل إداري في سجون االحتالل الصهيوني، خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعـام؛  :رام هللا

 13احتجاجًا على مواصلة اعتقاله اإلداري )دون محاكمة أو تهمة(، وتجديد القرارات الصادرة بحقه لـ 
، إن 14/1(، يـوم األربعـاء عامـاً  31وقـال ثـائر شـالتوة، شـقيق األسـير اإلداري محمـود شـالتوة ) مرة.

ضـراب المفتــوح شـقيقه أبلـغ العائلــة خـالل جلســة محاكمتـه فـي ســجن "عـوفر"، إنــه قـرر الـدخول فــي اإل
 عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله اإلداري.

، بعــد أســبوع واحــد مــن 5111وكانــت قــوات االحــتالل قــد اعتقلــت األســير محمــود شــالتوة مطلــع مــايو 
زواجـه، عقــب اقتحـام منزلــه فـي قريــة عــابو، قضـاء رام هللا وســط الضـفة الغربيــة، وأمضـى شــالتوة مــع 

 عامًا. 18ما مجموعه اعتقاله األخير في سجون االحتالل 
 14/1/5112 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سبع سنواتالسيد تزوره للمرة األولى منذ عباس زوجة  

"أحمدك يا ربـى وأشـكرك أن مننـت علـيا بزيـارة زوجـي األسـير القائـد عبـاس السـيد بعـد انقطـاع  :جنين
ات عبـــرت زوجـــة األســـير ســـنوات عجـــاف مـــن البعـــد والحرمـــان وطـــول االنتظـــار".. بهـــذه الكلمـــ 2دام 

فتمــت فرحــة اللقــاء بعبــاس  عبــاس الســيد عــن فرحتهــا بزيــارة زوجهــا بعــد ســنوات مــن المنــع مــن الزيــارة.
، وبعـد قـرار المحكمـة الصـهيونية بـالمنع الـدائم مـن الزيـارة عامـاً  13المعتقل في سجون االحتالل منـذ 

 ماح لهم بالزيارة.إال أن عائلة السيد تفاجأت بإبالغهم من الصليب األحمر بالس
وفــي حــديث خــاص مــع "المركــز الفلســطيني لإلعــالم" وصــفت الصــويص زوجــة األســير القائــد عبــاس 

وتقــول "إن زوجــي  السـيد معانــاة العائلــة فــي رحلــة وصــولها إلــى عبـاس فــي ســجن "هــدريم" الصــهيوني.
خوانه األسرى يتمتع بصحة ومعنويات عالية؛ فهو يمارس الرياضـة  يوميـا، ويحـافظ كما قال لي هو وا 

على نظام غذائي متوازن، ويشغل وقته دائما بتقديم المحاضرات وخطب الجمعة وأعمـال الهيئـة العليـا 
وحســب الصــويص؛ فــإن عبــاس كبــاقي األســرى  لمعتقلــي حمــاس فهــو يشــغل منصــب رئــيس الهيئــة".

 يتمتع بمعنويات عالية وأمل كبير باإلفراج القريب والحرية.
 14/1/5112 ،عالمالمركز الفلسطيني لإل

 
 إدارة المعتقالت اإلسرائيلية الحركة األسيرة تلّوح بإجراءات تصعيدية ضدّ  

أكـد األســرى الفلســطينيون فــي ســجن "ريمــون" اإلسـرائيلي، أنهــم بصــدد مناقشــة البــدء بخطــوات  :رام هللا
قبـــل إدارة  تصـــعيدية خـــالل األيـــام القليلـــة القادمـــة، احتجاجـــًا علـــى االنتهاكـــات المتواصـــلة بحقهـــم مـــن
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وقال الخبير الحقوقي في شؤون األسرى رأفت حمدونة "إن الحوار بين األسرى  المعتقالت اإلسرائيلية.
في السجون يدور حول بلورة خطة نضالية قريبة تبدأ ببعث رسـائل إلدارة المعـتقالت اإلسـرائيلية باسـم 

وة بشــكل تكتيكــي كإرجــاع األســرى لتوضــيح مطــالبهم، وفــي حــال عــدم االســتجابة لهــا ستتصــاعد الخطــ
فــي تصــريح صــحفي تلقــت "قــدس بــرس"  ،وأضــاف حمدونــة وجبــات غذائيــة وأشــكال احتجــاج أخــرى".

، أن مطالب األسرى تتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيـد 14/1نسخة عنه، يوم األربعاء 
وخاصـــة مـــا يتعلـــق  علـــى حقـــوق األســـرى األساســـية، ومـــا تـــم االتفـــاق عليـــه فـــي اإلضـــرابات الســـابقة

 ، ومسألة انتظام الزيارات ألهالي األسرى وعالج المرضى، وغيرها.واإلداريينبقضيتي المعزولين 
 14/1/5112قدس برس، 

 
 مقابر القدس ترفض المقدسيين وتقبل اليهود المهاجرينتقرير:  

اإلسـرائيلي  فـي أقصـى اسـتغالل ألحـداث فرنسـا، اجتهـد رئـيس الـوزراء: أسيل جندي -القدس المحتلة 
بنيامين نتنياهو والوكالة اليهودية من أجل دفن اليهود الذين قتلوا في فرنسا بالقدس، في خطوة جديـدة 

 على طريق "يهودية دولة إسرائيل"، وداللة على أن وجود اليهود في فرنسا ما هو إال وجود مؤقت.
الهجوم على متجـر لألطعمـة اليهوديـة بالقدس أربعة يهود فرنسيين بعد أن قتلوا في  الثالثاءوُدفن يوم 

 قال نتنياهو إنهم أعيدوا إلى "وطنهم الحقيقي".و في باريس، 
لفرنســا إلظهارهــا بأنهــا أقــل قيمــة بالنســبة لليهــود  ، اعتبــر كثيــرون أن هــذه الخطــوة شــكالت إحراجــاً دوليــاً 

ب المباشــر الــذي الفرنســيين الحاصــلين علــى كــل الحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا اعتبــروا أن الخطــا
وجهه نتنياهو لليهود الفرنسيين بأن وطنهم ودولتهم بانتظارهم، يعتبر إهانة كبيرة للدول األوروبية التي 

 يعيش فيها حوالي مليون ونصف المليون يهودي.
أثــارت هــذه الخطــوة غضــب الفلســطينيين بشــكل عــام والمقدســيين بشــكل خــاص، الــذين تُنــبش قبــورهم و 

اء عليها بشكل مستمر من قبل السلطات اإلسرائيلية، كما ُيحرم كل مقدسي يعيش بالقدس ويتم االعتد
 خارج المدينة من أن يدفن فيها، في المقابل يتم جلب مهاجرين أموات ويتم دفنهم بالمدينة.

يقول رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القـدس عكرمـة صـبري إن "خطـوة نتنيـاهو بجلـب القتلـى اليهـود 
فكــرة يهوديــة الدولــة، ونقــل  قــدس أمــر مرفــوض مــن الناحيــة السياســية، ألننــا نــرفض أصــالً ودفــنهم بال

الجثامين له داللة سياسية يريد نتنياهو أن يرسخ من خاللها االدعاءات التـي ينـادي بهـا، فهـي خطـوة 
وأضـاف صـبري فـي حديثـه للجزيـرة نـت  غير مسبوقة وتعد بمثابة عدوان مباشـر علـى مدينـة القـدس".

، وحــاول أن يضــرب الحركــة اإلســالمية فــي بشــعاً  اســتغل مــا حصــل فــي فرنســا اســتغالالً  تنيــاهونأن 
ثبات أن القدس عاصمة لجميع اليهود رغم تحفـظ فرنسـا علـى نقـل  فلسطين بحجة محاربة اإلرهاب، وا 
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وحول االعتداءات التي تتعرض لها المقابر اإلسالمية بالقدس، أوضح صبري أنـه تـم  جثامين القتلى.
بش قبور الموتى في أكثر من خمسمائة مقبرة بفلسطين، وآخر االعتداءات كانت في مقبرة مأمن هللا ن

بالقــدس، والتــي ُنبشــت وجرافــت بهــدف إقامــة مــا يســمى "بمتحــف التســامح"، واصــفا هــذا المتحــف بأنــه 
 "غير متسامح ألنه يقام على مقابر المسلمين وفيه الكثير من التزوير والخداع".

الة السياســية التــي أراد نتنيــاهو إيصــالها مــن دفــن مــواطنين فرنســيين بالقــدس، قــال النــاطق وعــن الرســ
باســـم الحركـــة اإلســـالمية زاهـــي نجيـــدات إن الخطـــوة هـــي اســـتغالل لكـــل الحـــدث مـــن قبـــل المؤسســـة 
اإلسرائيلية ممثلة في حكومتها، والتي تريد أن تجعل من البالد وجهة ليهود العالم بعد فترة مـن القحـط 

 في ما يسمى "المهاجرين اليهود"، وبالتالي هذا استغالل بشع لمأساة اآلخرين.
وعــن المحـــاوالت اإلســـرائيلية المســـتمرة لتثبيــت "يهوديـــة الدولـــة"، قـــال محــافظ القـــدس عـــدنان الحســـيني 

معــروف أن هــذه فلســطين وسـتبقى فلســطين بغــض النظــر عـن المســميات التــي ُتطلــق عليهــا،  "تاريخيـاً 
القتلى اليهود ودفنهم بالقدس هي خزعبالت إسرائيلية تنم عن توتر وتخبط وعدم قـدرة  وقضية إحضار

وأضـــاف "المحـــاوالت للتالعـــب باأللقـــاب  علـــى إدارة األمـــور السياســـية التـــي تعيشـــها الدولـــة العبريـــة".
، فقضية فلسطين واضحة، وهذه التصرفات لن تغيـر والمصطلحات أمام العالم أصبحت ال تغير كثيراً 

 حقيقتها ومن حقوقنا الوطنية". من
 14/1/5112 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 السيسي يلتقي عباس ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية 

الفتـاح السيسـي علـى أهميـة التوصـل إلـى تسـوية عادلـة  )د ب أ(: أكد الرئيس المصري عبد - القاهرة
أجـــل القضـــاء علـــى الـــذرائع والـــدوافع التـــي تســـتند إليهـــا الجماعـــات وشـــاملة للقضـــية الفلســـطينية، مـــن 

والتنظيمــات اإلرهابيــة لزعزعــة اســتقرار المنطقــة واســتقطاب المزيــد مــن العناصــر لصــفوفها مــن داخــل 
 وخارج المنطقة.

محمــود عبـــاس بمقــر رئاســـة الجمهوريـــة  الفلســـطينيجــاء ذلـــك خــالل لقـــاء السيســي األربعـــاء بــالرئيس 
 بالقاهرة.

السيســـي علـــى مواصـــلة مصـــر التمســـك  أكـــدحســـب المتحـــدث باســـم الرئاســـة الســـفير عـــالء يوســـف، وب
بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ومساندتها لخيارات الشـعب الفلسـطيني ووقوفهـا الكامـل إلـى جانبـه 

 1462حتـــى يـــتم إقامـــة دولـــة فلســـطينية مســـتقلة ذات ســـيادة علـــى حـــدود الرابـــع مـــن حزيـــران/ يونيـــو 
 متها القدس الشرقية.وعاص
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ومن جانبه، أطلع عبـاس الـرئيس المصـري علـى نتـائج اتصـاالته الدوليـة ومسـاعيه المبذولـة مـن أجـل 
تسوية القضية الفلسطينية، والسيما في أعقاب عدم تبني مجلس األمن لمشروع القرار العربي الخـاص 

تــم تقديمــه فــي نهايــة  والــذي، إلنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية زمنــيبتحديــد ســقف 
 كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وقال السفير عالء يوسـف، أن الـرئيس الفلسـطيني أشـار إلـى اإلدراك المتزايـد للعديـد مـن القيـادات فـي 
الغرب لصحة التحذيرات التي سبق أن أطلقهـا الـرئيس السيسـي بشـأن خطـورة الفكـر المتطـرف وأهميـة 

 .اإلرهابهة تعزيز الجهود الدولية لمواج
 12/1/5112القدس العربي، لندن، 

 
 "وارد" "إسرائيل": استيراد الغاز من المصري وزير البترول 

مـن  الطبيعـي، البـاب أمـام احتمـال اسـتيراد مصـر الغـاز المصـري فتح شريف إسماعيل، وزير البتـرول
ة مصــــر ، طالمــــا يحقــــق مصــــلح"وارد شــــيءكــــل "مقابلــــة نشــــرت، أمــــس:  فــــيإســــرائيل. وقــــال الــــوزير 

المنطقــة ســيكون الحــاكم بشــأن اســتيراد الغــاز مــن  فــي، مشــيرا إلــى أن دور مصــر الــوطنيواالقتصــاد 
 إسرائيل.

، أن المجموعـة تسـتهدف مـد خـط 5114كانت شركة ديليك اإلسرائيلية للتنقيب ذكرت، خالل نـوفمبر 
جــــاس  مصــــر، تــــديره شــــركة يونيــــون فينوســــا فــــيأنابيــــب تحــــت ميــــاه المتوســــط إلــــى مصــــنع تصــــدير 

 اإلسبانية.
، بسـبب نقــص الغـاز، مــا 5115دميـاط توقــف عـن العمــل  فــييـذكر أن مصــنع يونيـون فينوســا جـاس 

 .المتناميدفع الحكومة المصرية إلى تحويل اإلمدادات لسد الطلب المحلى 
، عــن تــوقيعهم خطــاب نوايــا الماضــيللغــاز، خــالل يونيــو  اإلســرائيليحقــل لوثيــان  فــيوكشــف شــركاء 

البريطانيـــة، لتصـــدير غـــاز إلـــى محطـــة الغـــاز المســـال التابعـــة  "بـــى. جـــى"مـــع مجموعـــة غيـــر ملـــزم، 
 2تهـــدف المفاوضـــات إلـــى االتفـــاق علـــى توريـــد )لوثيـــان(، "مصـــر. وقـــال الشـــركاء:  فـــيللمجموعـــة 

مليـــار  31، بقيمـــة بحـــريســـنة، عبـــر خـــط أنابيـــب  15مليـــارات متـــر مكعـــب مـــن الغـــاز ســـنويا، لمـــدة 
 ."دوالر

 12/1/5112القاهرة، المصري اليوم، 
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 "يبدوإشارلي "المستفيد الوحيد من الهجوم على  "إسـرائيل": "مقاومة التطبيع" 

المستفيد الوحيد من الهجوم  إنقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي : عمان
حادثة هو الكيان التي نفذت تلك ال األدواتعلى صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية وبغض النظر عن 

عشرة  إلىعدد المهاجرين اليهود من فرنسا  مخطط لزيادةكشف النقاب عن وجود  الصهيوني الذي
 آالف، الستيعابهم في مستوطنات الضفة الغربية وذلك في أعقاب الهجمات األخيرة في باريس.

الكثير من  إلىج المصلحة اليهودية واضحة وال تحتا أنواكد مجلي بأن التاريخ يعيد نفسه، مؤكدا 
 التفسير.

من جانب آخر انتقد مجلي استمرار السلطة الفلسطينية في تخليها عن مبدأ المقاومة لتحرير التراب 
 أصحابه. إلىالفلسطيني، مطالبا بإعادة االعتبار للمقاومة كونها السبيل الوحيد إلعادة الحق 

ني خالل السنوات الماضية ال زالت وأضاف بالرغم من كل التنازالت التي قدمها الجانب الفلسطي
 الواليات المتحدة ال تعترف بأي حق للشعب الفلسطيني.

12/1/5112، الدستور، عّمان  
 
 ألطفال معهد األمل بغزة كسوةالمستشفى األردني يقدم  
في قطاع غزة وزعت قيادة وطواقم  األهلجهوده من اجل التخفيف من معاناة  إطارفي  :بترا –غزة  

 األملمعهد  أطفالالكسوة الشتوية لعدد من  األربعاءأمس  33غزه  األردنيالميداني المستشفى 
 في غزة. لأليتام

12/1/5112، الرأي، عّمان  
 
 الفلسطينية تتصدر أولويات سياسته الخارجية القضيةالرئيس التونسي يؤكد أن  

ـــد السبســـي أن القضـــية الف -تـــونس  ـــرئيس التونســـي البـــاجي قاي لســـطينية تتصـــدر قـــدس بـــرس: أكـــد ال
أولويات سياسته الخارجية في المرحلـة المقبلـة، وأشـار إلـى أن االنتمـاء المغـاربي هـو وطـن التونسـيين 

 ( في الذكرى الرابعة للثورة التونسية.14/1الثاني. جاء تأكيد السبسي في كلمة له األربعاء )
 14/1/5112قدس برس، 
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 األمنفي مجلس على القرار الفلسطيني ل التصويت الخارجية حو وزيرالبرلمان النيجيري يسائل  

قـــرر مجلـــس النــواب النيجيـــري، اســـتدعاء وزيـــر الخارجيــة امينـــو والـــي، لمســـاءلته حـــول : وفـــا –ابوجــا 
الـدولي، بعـد  األمـنامتناع نيجيريا عن التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني فـي مجلـس  أسباب

 رجية في المجلس.في لجنة الشؤون الخا األولمس أنقاش جرى 
البرلمـان  أعضـاءمس، انه رغم محاولة بعـض أوزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي  وأوضحت
لصــالح قــرار لجنــة الشــؤون  األعضــاء أغلبيــةقــرار اســتدعاء وزيــر الخارجيــة، صــوت  إفشــالالنيجيــري 
 الخارجية.

قامـةمسـار الديمقراطيـة،  عاقـةإ  إلى أدىالبرلمان التصرف النيجيري الذي  أعضاءواستنكر عدد من   وا 
 .اإلسرائيليدولة فلسطينية مستقلة ورفع الظلم 

لجنــة الشــؤون الخارجيــة، امتنــاع نيجيريــا عــن التصــويت  أعضــاء أحــدســليمان  أمــينووصــف النائــب 
تعبر نيجيريا عن دعمها للحق الفلسـطيني بالحصـول علـى دولـة  أنضرورة  إلى، ودعا "الشاذ"بالقرار 

المضـطهدة فـي العـالم تمامـا كمـا ناضـلت نيجيريـا ضـد  األخـرىجانـب الشـعوب  إلىوقوف مستقلة، وال
 .أفريقيانظام الفصل العنصري في جنوب 

 12/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 في دعم السلطة الفلسطينية التزاماتهاالعراق تسدد دفعة من  

ولــــى مــــن التزاماتــــه لــــدعم الســــلطة ألــــف دوالر كدفعــــة أ 211مليــــون،  58ســــددت دولــــة العــــراق مبلــــغ 
الفلسطينية، حيث قدم السفير ضياء الدباس شيكا بالمبلغ اليوم لألمـين العـام للجامعـة العربيـة الـدكتور 
نبيـل العربـي بحضـور السـفير محمـد صـبيح األمـين العـام المسـاعد لشـئون فلسـطين واألراضـي العربيـة 

 المحتلة.
أن هـذه الخطـوة العراقيـة لهـا معنـى كبيـر، حيـث جـاء تسـديد عقـب لقـاءه العربـي اليـوم بـ« الـدباس وقال

التــي تواجــه إقــرار موازنــة  اإلشــكالياتهــذا المبلــغ رغــم الظــروف القاســية التــي يمــر بهــا العــراق بســبب 
 الدولة الجديدة.

وأكــد علــى أن الحكومــة العراقيــة آلــت علــى نفســها أن تســتثني التزاماتهــا تجــاه دعــم الســلطة الفلســطينية 
وااللتزامــات دعمــا للقضــية الفلســطينية. وأضــاف: هــذه الخطــوة تؤكــد حــرص  اإلشــكالياتذه مــن كــل هــ

 العراق على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
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مــن جانبـــه وجــه األمـــين العــام للجامعـــة العربيــة الـــدكتور نبيــل العربـــي الشــكر لجمهوريـــة العــراق علـــى 
الــدعم لموازنــة الســلطة الفلســطينية رغــم الظــروف التــي يعــاني منهــا العــراق اســتجابتها لدعوتــه وتقــديم 

 الموازنة الجديدة حتى اآلن. إقرارهوعدم 
 12/1/5112المصري اليوم، القاهرة، 

 
 بجرائم االحتالل ا  تنديد "الجنائية الدولية": ندعم توجه فلسطين لـ"الصحفيين العرب" 

رب، دعمهــا الكامـــل لتوجــه الســلطة الفلســطينية للمحكمـــة أبــدت لجنــة الحريــات باتحـــاد الصــحفيين العــ
، معلنـــة دعمهـــا لمالحقـــة الفلســـطينيالجنائيـــة الدوليـــة لمحاســـبة إســـرائيل علـــى جرائمهـــا بحـــق الشـــعب 

صــحفًيا فــي عدوانــه األخيــر  12االحــتالل علــى جرائمــه بحــق الصــحفيين فــي فلســطين، خاصــة قتلــه لـــ
لى جانب استمراره في إع جـاء  اقة ومالحقة الصحفيين ومنعهم من القيام بمهـامهم.على قطاع غزة، وا 

 .اللجنة األول في العام الجديد، مساء الثالثاءذلك خالل اجتماع 
 12/1/5112المصري اليوم، القاهرة، 

 
 جيمي كارتر يدافع عن حق فلسطين في الجنائية الدولية 

ـــة مـــع موقـــع "هـــافينغتون قـــال الـــرئيس األمريكـــي الســـابق جيمـــي كـــارتر فـــي مقاب: 51عربـــي -لنـــدن  ل
بوســت"، إنـــه يـــدعم قيـــام المحكمـــة الجنائيـــة الدوليــة النظـــر فـــي االتهامـــات التـــي يوجههـــا الفلســـطينيون 

 إلسرائيل بارتكاب جرائم حرب. 
ويؤكـــد كـــارتر أهميـــة نظـــر المحكمـــة لهـــذه االتهامـــات مـــن خـــالل "نظـــرة دقيقـــة، ولـــيس فقـــط لمـــا فعلتـــه 

 عكس مطلوب أيضا". إسرائيل ضد الفلسطينيين، ولكن ال
ويضيف كارتر للموقع: "زرت المناطق في إسرائيل التي سقطت عليها صواريخ حماس، وكنـت هنـاك 
وشاهدت الصواريخ وشجبتها على التلفاز. فهناك مشاكل من الطرفين، واعتقـد أن الكشـف عمـا حـدث 

 للعالم بطريقة حذرة وحصيفة، سيكون جيدا للطرفين".
عامــا، يشــارك فــي سياســة المنطقــة منــذ زمــن طويــل  41البــالغ مــن العمــر  ويــذكر الموقــع أن كــارتر،

ســـرائيل مشــاركة فلســـطين فـــي  ويــدعم حـــل الــدولتين. وقـــال فـــي المقابلــة إن رفـــض الواليــات المتحـــدة وا 
 المحكمة الدولية ال يلقى دعما؛ ألن فلسطين لقيت اعترافا في األمم المتحدة. 

مانـــات األوروبيـــة تعالـــت تطالـــب حكومـــات القـــارة بـــاالعتراف ويشـــير التقريـــر إلـــى أن دعـــوات فـــي البرل
بفلســطين. ومــن حــق الفلســطينيين فــي هــذه الحالــة أن تكــون لهــم دولــتهم إلــى جانــب دولــة آمنــة وهــي 

 إسرائيل. وال يزال كارتر يدعو لحل الدولتين.
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ليــة؛ ألنهــا ويعلــق كــارتر علــى المبــرر األمريكــي الــذي يــرفض انضــمام فلســطين للمحكمــة الجنائيــة الدو 
 دولة اعترفت بفلسطين كونها شعبا ودولة رسمية".  151ليست دولة، قائال: هناك "

ويخلـــص كـــارتر إلـــى أنـــه "مـــع أن الواليـــات المتحـــدة دائمـــا مـــا تتبـــع ببراعـــة خطـــوات إســـرائيل فـــي هـــذه 
ولتهم، إلى القضايا، إال أنه ليس موقفا يقره العالم، وال أعتقد أن هناك شكوكا حول حق الفلسطينيين بد

 جانب دولة حرة ومحمية وهي إسرائيل".
 14/1/5112، 51موقع عربي 

 
 الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية: السلطة الفلسطينية تعتقل عشرات الطالب تعسفيا 

قـــدس بـــرس: قالـــت الفدراليـــة الدوليـــة للحقـــوق والتنميـــة "إن األجهـــزة األمنيـــة التابعـــة  -رومـــا )إيطاليـــا( 
ينية صعادت في الشهرين األخيرين من اعتقاالتهـا بحـق الطـالب الجـامعيين فـي معاهـد للسلطة الفلسط

طالبــا منــذ الخـــامس عشــر مـــن  41وجامعــات الضــفة الغربيـــة بصــورة تعســفية، حيـــث قامــت باعتقـــال 
 طالبًا منهم محتجزا بصورة تعسفية حتى تاريخه. 55تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ال يزال 

(، إلى أن العديد مـن هـؤالء الطلبـة يجـري 14/1لدولية االنتباه في بيان لها األربعاء )ولفتت الفدرالية ا
احتجــازهم دون ارتكــابهم ألي جــرم بموجــب القــانون، بــل علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي، أو الموقــف 
السياسي، أو التجمع السلمي، حيث تقوم السلطات األمنية في الضفة الغربية بمتابعة نشطاء الطالب 
المعارضــين لتوجهــات الســلطة الفلســطينية، وال ســيما اإلســالميين، وتعتقــل العديــد مــنهم لمجــرد قيــامهم 
بأنشطة طالبية أكاديمية أو دعائية، ويتمحور التحقيق معهم حول األنشـطة الطالبيـة التـي قـاموا بهـا، 

 فلسطينية.أو حول كتابات لهم على صفحات التواصل االجتماعي تشتمل على انتقادات للسلطة ال
وقالت الفدرالية: "إن بعض هؤالء الطلبة يخضعون لالعتقال اإلداري في سجون السلطة "أو ما يعرف 
باالعتقــال علــى ذمــة المحــافظ"، ويجــري تمديــد احتجــازهم لمــدد طويلــة دون مبــرر يــذكر، مشــيرة إلــى 

مـة المحـافظ منـذ استمرار احتجاز الطالب في جامعة النجاح الوطنية بنابلس "محمود عصـيدة" علـى ذ
 ، وجرى نقله إلى سجن المخابرات في مدينة أريحا.5114تشرين الثاني )نوفمبر(  15

 14/1/5112قدس برس، 
 
 برلمان إقليم والوني يطالب حكومة بلجيكا باالعتراف بدولة فلسطين 

أي ، برلمــان إقلــيم والــوني بروكســل، أمــسصــوت مســاء  :وفــا –الحيــاة الجديــدة  –بروكســل  –رام هللا 
االعتـراف  إلىبرلمان المجموعة الناطقة باللغة الفرنسية، على قرار يدعو الحكومة الفيدرالية البلجيكية 
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الثالـث الـذي يطالـب بـاالعتراف بدولـة  اإلقليميوبذلك يكون هذا البرلمان  بشكل كامل بدولة فلسطين.
 مشروع.ضد ال 52فيما صوت  44نائبا من أصل  61وقد صوت لصالح القرار  فلسطين.

 12/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
فــي مجموعــة  إســرائيليا   وتلفزيونــا   "لكســبرس"و "ليبراســيون" ضــمّ  يريــدمليــاردير فرنســي إســرائيلي  

 واحدة
وشــــبكة " لكســـبرس"ومجلـــة  "ليبراســـيون"أ ف ب: أعلـــن فـــي بـــاريس، األربعــــاء، أن صـــحيفة  -بـــاريس

ستصبح في مجموعـة واحـدة يملكهـا المليـاردير الفرنسـي  "نيوز 54اي " اإلخبارية اإلسرائيليةالتلفزيون 
 اإلسرائيلي باتريك دراهي مع شريكه مارك لوفر.

مجموعــة "وهــي  "مــاغ انــد نيــوز كــو"وشــرح الــرجالن فــي مــؤتمر صــحافي أن اســم المجموعــة الجديــدة 
يــــة والهــــاتف إعالميــــة متنوعــــة، ســــتعمل فــــي مجــــاالت التلفزيــــون واإلذاعــــة والصــــحافة المكتوبــــة والرقم

، إضـافة إلـى ثمانيـة "لكسباسـيون"و "لكسـبرس"، موضحين أنهما يعمالن حاليا لشراء مجلتـي "المحمول
مـــارك لـــوفر وباتريـــك دراهـــي ســـيكونان "وأوضـــحا أن  عنـــاوين أخـــرى مـــن مجموعـــة روالرتـــا البلجيكيـــة.

 ."المساهمين الوحيدين في المجموعة. أما اإلدارة العملية فسيقوم بها مارك لوفر
 12/1/5112القدس العربي، لندن، 

 
 الهجمة على مشعل.. ابحث عن نتنياهو وجوقة المتصهينين 

 رأفت مرة
السياسة، علم اجتماعي لإلدارة والسلطة وتحقيق المصالح، لكنها تحولت في جزء من عالمنا العربي 

بالوقوف مع فريق  إلى أمنيات واتهامات، كاتهام حماس بالتدخل في هذه الدولة أو تلك، أو كاتهامها
ضد آخر، في السلطة أو المعارضة، وتعاظمت االتهامات إلى مستوى اتهام حماس بالتخلي عن 

 المقاومة.
اليوم، وفي ظل المتغيرات في العالم العربي، وهذه الفتن، وهذا االنقسام السياسي الحاد، وصل 

 األمنيات واألحالم. إلى استخدام نهج -وبعد فشل نهج االتهامات-البعض في كرههم لحماس 
لم يعد هؤالء يتحركون في دائرة العلم السياسي، وال في دائرة المنطق، وال في دائرة الخصومة 
المشرفة، أو الصراع السياسي البحت، الذي يجيده الكبار، كالفرق بين الحوار مع عاقل ومع جاهل، 

نهج يعبر عن افتقاد القيم  بل لجأ هؤالء إلى أسلوب األمنيات التي هي أشبه بحلم اليقظة، في
 وضحالة العقل، وفقدان المنطق، ونزعة الكذب.
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هذا بالضبط ما يحصل اليوم من توزيع أخبار ونشر مقاالت تتحدث عن مغادرة األخ المجاهد خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قطر، والبحث عن مكان إقامة في تركيا، بعد إسقاط 

 طهران والخرطوم كما تقول الروايات.خيار دمشق والقاهرة و 
أن تخاصم حماس أو تعارض نهجها، فهذا حق طبيعي، لكن أن توزع خبرًا أو تنشر مقااًل من ألفه 
إلى يائه يقوم على الكذب، فهذا دليل وقوع مطلقي أو مروجي هذه األخبار في أزمة مستفحلة، باتوا 

ة، أو قراءة الواقع قراءة بحثية حقيقية منهجية، أن عاجزين فيها عن المنطق أو استخدام األدلة العلمي
تخاصم حماس شيء، أن ترفض نهجها شيء، وأن تردد أمنيات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

 نتنياهو شيء آخر.
في قضية الحملة اإلعالمية التي تتحدث عن انتقال المجاهد خالد مشعل من قطر إلى تركيا ابحث 

 عن نتنياهو.
لصادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية قبل أسبوع يقول: إن الخارجية اإلسرائيلية قامت بعدة البيان ا

والتوقف عن مساعدة حماس بشكل مباشر  -طرد مشعل–خطوات لجعل قطر تقوم بهذه الخطوة 
 وغير مباشر.

 وحسب البيان فإن )إسرائيل( هناأت قطر على قرارها.
لفكرة، بعد زيارة مشعل إلى تركيا ليشارك في مؤتمر حزب العدالة اإلسرائيليون هم أول من روج لهذه ا

 والتنمية.
 القضية في عرف مكتب نتنياهو تستحق التركيز واالهتمام.

 صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية تتلقى اإلشارة فتعيد تكرار ما روج له اإلسرائيليون.
 لمشهد يتحدث عن حتمية لم تقع.صحيفة "الشرق األوسط" تكمل ما ذكرته "اإلندبندنت" وبات ا

ثم بدأت بعض وسائل إعالم محور الممانعة يردد هذه األقوال ويتهجم على حماس ورئيس مكتبها 
 السياسي.

من مصلحة بنيامين نتنياهو اليوم البحث عن انتصار والترويج ألخبار ومعلومات تعطيه نقاط قوة 
ي، بعد هزيمة غزة والضربات المؤلمة في وهو الباحث عن أرباح في أي مكان تعزز وضعه السياس

القدس المحتلة والضفة الغربية، وعمليات الطعن للمستوطنين، والصمود الفلسطيني البطولي في 
 القدس.

نتنياهو يبحث عن مكسب سياسي ما، يقدمه لإلسرائيليين قبل شهرين من االنتخابات العامة، بعد 
السويد والنرويج وبلجيكا وفرنسا ونيوزيالندا تدعو إلنشاء الخسارة التي مني بها عالميًا، األصوات في 
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دولة فلسطينية، السلطة الفلسطينية انضمت إلى محكمة الجنايات الدولية، البرلمان األوروبي يؤيد 
 الدولة الفلسطينية، المحكمة األوروبية تبرئ حماس من تهمة اإلرهاب.

والمتصهينة يبحثون عن خبر جيد يقدم للناخب  نتنياهو والموالون له في وسائل اإلعالم الصهيونية
 اإلسرائيلي.

استهداف خالد مشعل صاحب  -في نظر هؤالء-التركيز على حماس هو أمر جيد، واألفضل 
 الشخصية المتميزة الذي يملك سحرًا أو له كاريزما قاتلة لإلسرائيليين ومن في صفهم.

ف والمواقف اإلسرائيلية، إذا أردت أن إذا أردت أن تعرف أسباب الحملة على حماس اقرأ الصح
تعرف أسباب الحملة على حماس اقرأ تصريحات المسؤولين العسكريين الصهاينة الذين يتحدثون عن 

 ائير نافييه نائب رئيس األركان الصهيوني لوحده.ياالنهزام أمام حماس في قطاع غزة.. يكفي 
ة، االستطالعات تعطيه األفضلية، لكن هناك بنيامين نتنياهو مرتبك، على أبواب االنتخابات العام

مخاوف وهناك عدم اطمئنان، نتنياهو يدرك أنه إذا فاز فهذا ليس لقناعة الرأي العام الصهيوني به 
 بل ألنه " وجه الصندوق" كما يقال.

حماس تمثل أزمة لالحتالل ولمن معه، حماس قوة سياسية وعسكرية، صاحبة مشروع ورؤية، عصية 
 صال، فشلت أمامها كل الحروب، وكل محاوالت الحصار والتركيع والتجويع.على االستئ

رغم ذلك لم يتوقف السياسيون واإلعالميون الصهاينة عن تحميل حماس مسؤولية كل ما يقع من 
أحداث، كل عمليات إطالق الصواريخ، كل عمليات الطعن في الضفة والقدس واألراضي المحتلة 

حام والدهس واالشتباك مع االحتالل، تتهم بها حماس بعد خمس ، كل عمليات االقت1448عام 
 دقائق من حدوثها.

 يضاف إلى ذلك، أن هناك محاولة ثأر شخصي من نتنياهو ضد خالد مشعل.
حاول نتنياهو اغتيال مشعل، النتيجة كانت معاكسة، اليوم وبعد هزيمة االحتالل في غزة  1442عام 

 مجددًا..قال معلقون إن مشعل هزم نتنياهو 
رغبة نتنياهو هذه تتقاطع مع جهات إعالمية معادية لتقدم اإلسالميين في العالم العربي، ومعادية 
لسياسات دولة قطر وخطها اإلعالمي، وجود مشعل في قطر يفتح الباب أمام تحليالت واجتهادات 

والخائفين  كثيرة، ويغذي مناوئي حماس ومعارضي دولة قطر، والمتضررين من تقدم اإلسالميين،
 على مواقعهم السياسية وأنظمة حكمهم.

الحملة على حماس بسبب فكرها اإلسالمي وخطها السياسي ونهجها المقاوم، وهذه الحملة ستبقى 
 طالما ظلت حماس تتمتع بثبات ومصداقية ورؤية سياسية وقاعدة شعبية.

 لكن في ظل هذا الوضع يجب التركيز على مجموعة حقائق:
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ى: إن التركيز على األخ خالد مشعل هو محاولة الستهداف رأس الحركة، ورمزها الذي الحقيقة األول
 يمتلك قدرة سياسية وا عالمية ومنهج منطقي في الترويج لفكر الحركة وبناء التحالفات.

الحقيقة الثانية: إن المشروع الذي تحمله حماس للمقاومة والتحرير والعودة هو مشروع يتقدم بالنقاط 
 المشاريع األخرى. على حساب

الحقيقة الثالثة: إن إقامة مشعل في قطر أو أي مكان آخر ال يغير في نهج حماس وال يؤثر في 
 خطها السياسي وثوابتها.

إن التقاء وسائل إعالم أوروبية وصهيونية ومن محور الممانعة في وقت واحد للهجوم على حماس، 
رئيس المكتب السياسي للحركة، يكشف عن وللتحريض عليها، وللتصويب على األخ خالد مشعل 

حقيقة هؤالء في هذه الفترة، وتقاطع مصالحهم ووجود قواسم مشتركة حتى لو أنكر هؤالء أو تجاهلوا 
 ما يحدث.

14/1/5112، فلسطين أون الين  
 
 نتنياهو وتوظيف جريمة باريس 

 كلوفيس مقصود
لى حدا ما غير مسبوقة. لذا، جاء  كان العمل اإلرهابي الذي حصل في فرنسا صدمة قاسية، وا 

التجاوب الذي أبداه الشعب الفرنسي، ليؤكد الوحدة التي استولدت االحتضان الدولي الذي كان 
دانته الحاسمة عمليات " . 5111سبتمبر"، في الواليات المتحدة في عام  11مشابهًا لردود فعله، وا 

ابي لإلمعان في تهميش المسلمين على الرغم من أن اليمين الفرنسي أراد توظيف العمل اإلره
 الفرنسيين وفي تشويه اإلسالم، دينًا وحضارة. 

كان من المتوقع أن تشمل إدانة اإلرهاب في باريس مختلف قطاعات المجتمع الدولي، إالا أن دعوة 
رئيس وزراء إسرائيل، نتنياهو، الفرنسيين اليهود لالنتقال إلى إسرائيل عقب اعتداء أحد اإلرهابيين 

لى متجر يهودي، جاءت لتوظيف هذا الحادث المسيء واالستثنائي كحالة سائدة في فرنسا. األمر ع
الذي استدعى ردود فعل حازمة، حتى من منظمات يهودية، مثل رد رئيس تجمعات يهودية أوروبية، 

بزعم أنها  الحاخام مناحيم برخونم، الذي نداد بدعوة نتنياهو لليهود األوروبيين لالنتقال إلى إسرائيل،
توفر لهم "العيش بسالم". اعتبر يهود فرنسا هذه الدعوة محاولة للتشكيك بقدرة فرنسا وأوروبا على 
تحقيق المساواة بين الفرنسيين بكل أطيافهم. بمعنى آخر، التشكيك العلني بسالمة النظام الديمقراطي 

متجر اليهودي لم يأخذ بعين الفرنسي، كما أن تسراع نتنياهو، كعادته، في توظيف الهجوم على ال
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االعتبار أن مسلمًا من مالي هو الذي أنزل عمال المتجر إلى الطابق األسفل، ووضعهم في ثالجة 
 حتى ال يكتشفهم اإلرهابيون. 

وتنطوي محاولة نتنياهو توظيف مثل هذا الحادث، بهدف دعوة مواطني فرنسا اليهود إلى الذهاب 
ر، أواًل، أن دعوته الفلسطينيين لالعتراف بإسرائيل على أنها  إلى إسرائيل، على مخاطر حقيقية، تفسا

"دولة يهودية" تتضمن أن إسرائيل مرشحة لتكون وطن يهود العالم. ما قد يؤول إلى التشكيك باليهود 
المتجذرين في أوطانهم المختلفة في العالم، إذا لم يرحلوا إلى إسرائيل. وربما هذا ما حمل الحاخام 

م على السامية، يقدم ذريعة مرغولين،  مدير مؤسسة اليهود األوروبيين، أن يأسف ألن كل متهجا
للحكومة اإلسرائيلية بإصدار دعوات "عن أهمية هجرة اليهود إلى إسرائيل، بداًل من استعمال الوسائل 
الدبلوماسية واإلعالمية لضمان سالمة العيش اآلمن لليهود األوروبيين في أوروبا". كما أضاف 

لحاخام مرغولين، في بيانه، يقول إن "اليهود الذين لديهم رابط مع إسرائيل ليسوا بحاجة إلى مثل هذه ا
الدعوة التي أطلقها نتنياهو في باريس، كما حصل". وأكمل الحاخام "كل حملة من هذا النوع تضعف 

ه الحمالت التي كما تضرا باليهود الذين ينعمون بحقوق الحياة بأمان، حيث هم". ويتابع: "مثل هذ
تقوم بها إسرائيل يجب أن تتوقف، كون الحقيقة أن األكثرية الكبرى من اليهود في أوروبا ال ترغب 

 15في الهجرة إلى إسرائيل". وقد وردت هذه التصريحات وغيرها في صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية في 
 يناير/ كانون الثاني الجاري. 

ير محلها، كما كان التوقيت دليل خطورة نتنياهو على من بمعنى آخر، كانت دعوة نتنياهو في غ
يدعي "حمايتهم"، وأيضًا على الفلسطينيين الذين أدمن على نكران حقوقهم الوطنية المشروعة. 
والجدير بالذكر، في هذا السياق، أن الرئيس األميركي، باراك أوباما، أجرى، أمس، اتصااًل مع 

ينيين إلى األمم المتحدة ال يعني أن فلسطين باتت مؤهلة لتكون نتنياهو، ليؤكد له أن لجوء الفلسط
دولة اعترفت بها كدولة. من المؤسف أن يصل الخطاب األميركي إلى هذا  155دولة، مع أن 

الدرك، فقط لمراضاة إسرائيل. كان من المفترض أن يتصل الرئيس أوباما مع الرئيس الفرنسي، 
وره، ومشاركته في تظاهرة التضامن الدولي، ال أن يتصل فرانسوا هوالند، للتعويض عن عدم حض

بنتنياهو لتطمينه. وفي هذه اللحظة بالذات التي يقوم فيها رئيس الليكود بحملة لحفز يهود فرنسا على 
ين في آن: ال هو شارك في المسيرة، وال أالهجرة إلى إسرائيل. وبذلك ارتكب الرئيس أوباما خط

 ذي استهدفته العملية اإلرهابية. استعاض عن ذلك بتطمين بال نتنياهو.خاطب رئيس البلد الحليف ال
12/1/5112، العربي الجديد، لندن  
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 العربية السعودية بعد عبد هللا 

 يوئيل جوجانسكي
، إن االستشفاء الطويل لحارس 5115من الممكن أن يكون للعربية السعودية ملك جديد في سنة 

مية، عبد هللا بن عبد العزيز، يثير المخاوف بشأن استمرار استقرار المقدسة اإلسال واألماكنالنفط 
هذه الدولة المركزية والسياسة المستقبلية لها، في الوقت الذي تواجه فيه تحديات كبيرة سواء من 

 الداخل أو من الخارج
موجود وأيا كانت هوية الملك ـ فانه سيواجه تحديات ليست بسيطة. وكما يبدو، فان العالم العربي 

السياسي في العربية  لالستقراراآلن في أصعب أوقاته، وهناك تأثيرات على المستوى العربي 
السعودية. إن عائدات النفط والغاز كانت حتى اآلن أداة، قامت دول الخليج باستخدامها، من اجل 

ذا تشكيل المشهد الشرق أوسطي. وذلك، طبقا لمصلحتهم الجيواستراتيجية )وأحيانا الطائفية (. وا 
السعودية )حوالي  االحتياطاتالنفط على حالها لفترة طويلة، فسوف تتآكل تدريجيًا  أسعاراستمرت 

 مليار دوالر( ومعها إمكانية تزويد الالعبين المختلفين. 251
يسود في العربية السعودية وخارجها رأي يقول بأن االستقرار السياسي فيها مرتبط ارتباطا وثيقا 

استمرار الحاكم السعودي الذي يقف على رأسها على قيد الحياة. بناًء على ذلك، فإن بصحة الملك وب
المقدسة اإلسالمية، يثير  واألماكنالطويل للملك عبد هللا بن عبد العزيز، كحارس النفط  االستشفاء

تواجه  المخاوف بشأن استمرار استقرار هذه الدولة المركزية والسياسة المستقبلية لها، في الوقت الذي
 فيه تحديات كبيرة سواء من الداخل أو الخارج.

تسير على ما يرام، ولكن هنالك درجة من عدم الوضوح  األمورتحاول األسرة المالكة، أن تظهر أن 
في  لالستشفاءبخصوص الوضع الصحي وقدرة الملك عبد هللا على القيام بمهامه. لقد ذهب الملك 

وبالقرب من سريره في المستشفى في «. فحوص طبية»من اجل إجراء  5114 األولكانون  31
الرياض يتواجد طوال الوقت افراد عائلته، أي قيادة الدولة، وبعثات من الدول المجاورة التي جاءت 
لتطمئن على صحته. بعد فترة االستشفاء، أصدرت وكالة األنباء السعودية بيانا جاء فيه بأن الملك 

مؤقت. إن عدم التأكد من حالة الملك « تنفس صناعي»إلى  يعاني من التهاب رئوي وقد احتاج
الصحية تزيد التشويش في العربية السعودية ويشكل أرضية للتقارير المتناقضة بهذا الخصوص في 

 وسائل التواصل االجتماعي في المملكة.
ية كبيرة لنقل المصلحة العليا للعائلة المالكة السعودية هو استمرار الحكم في أيديها. لهذا، هناك أهم

مقاليد الحكم في المملكة بصورة سلسة قدر المستطاع. ولكن، خالل أقل من سنة ُعيِان ثالثة أولياء 
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الذي أكاد مسألة ذات أهمية فورية: طالما لم يتم تعيين وليًا للعهد من بين أحفاد إبن  األمر-للعهد 
الشؤون الحاسمة  إدارةالقادة  جيل جديد من إعطاءسعود، فإن موضوع الوراثة، أي، القدرة على 

 للمملكة، سيؤثر على استقرارها.
إن العرف السائد منذ عهد إبن سعود، والد عبد هللا ومؤسس المملكة السعودية الحديثة، هو أن التاج 
ينتقل بين أبنائه ـ أي شقيق عبد هللا من أبيه، وليا العهد ووزير الدفاع سلمان. عملية نقل 

تى اآلن بصورة سلسة. وحقيقة وجود ولي عهد لعبد هللا مجراب متمثال التركة/السلطة جرت ح
بشخصية سلمان من شأنها تقليل المخاوف من الصراع على العرش الذي يؤدي إلى فراغ في الحكم. 

عاما، والذي يتوقع أن يأخذ على عاتقه تسيير الشؤون اليومية  81ولكن، سلمان البالغ من العمر 
عمله بصورة جزئية. فقد اجتاز جلطة دماغية ويعاني كما يبدو من مشاكل للمملكة، يقوم بأداء 

أخرى. وعندما سيعيان سلمان كملك، أغلب الظن، ستكون تلك هي أقصر فترة حكم لملك سعودي 
 .اآلنحتى 

األمير مقرن، يده اليمنى والذي يبلغ  5114من أجل تأمين استقرار الحكم فقد عيان عبد هللا في آذار 
ن العمر، وهو أصغر أبناء بن سعود، الباقي على قيد الحياة، كوليا ثاٍن للعرش. هذا م21الـ 

التعيين، الذي أشار إلى تفضيل االستمرارية على اختيار التطور، أجال أيضًا نقل القيادة في المملكة 
مًا ليد جيل أحفاد إبن عبد العزيز مقرن، هو طياار حربي في تأهيله المهني، كان في الواقع حاك

لمنطقة المدينة ورئيسًا لجهاز االستخبارات، ولكن طريق العرش كانت مليئة بالعقبات: العديد من 
إخوته ألبيه يعارضونه، باألساس لذاته. ونظرًا للحالة الصحية لسلمان، فمن المعقول أن يتولاى مقرن 

ذاوظيفة الملك فعليًا.  ًا لصغر عمره نسبيا نجح في التغلب على المعارضة الداخلية، فانه نظر  وا 
وصحته الجيِادة يستطيع مقرن أن يحكم لفترة طويلة. ولكن ليس من المستبعد أن يقوم سلمان، كملك، 

 بتعيين ولي عهد آخر بدال من مقرن.
« الدستور»األسرة الحاكمة تريد منع التأثير السلبي للصراع على السلطة على االستقرار في المملكة. 

ن التاج يمكن أن ينتقل إلى جيل أحفاد ابن سعود أيضًا، وهكذا فإن قرر أ 1441الصادر سنة 
، والذي وظيفته مساعدة الملك القادم في اختيار ولي العهد وفي 5116سنة « مجلس البيعة»تشكيل 
لنقل تركة السلطة للجيل القادم من األمراء، ولكن  األساسلنقل السلطة ـ وضع  اإلجراءاتترتيب 

عليًا، العملية من الممكن أن تكون معقدة ومقترنة بصراعات قوى جديدة داخل بصورة مبدئية فقط. ف
 العائلة.
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مسألة َتِركة السلطة في العربية السعودية تبدو وكأنها جزء من مسلسل مكسيكي، ولكن حسب 
المعايير التي عفا عليها الزمن هذه، تسير هذه المملكة ذات الحكم المطلق، والتي تسيطر على اكبر 

 اطي للنفط في العالم والتي تقع في حدودها األماكن المقدسة اإلسالمية.احتي
ترتيبات التركة في السعودية ُشكلت طبقا للمبادئ التي خلفها ابن سعود بمقتضى الحاجات الخاصة 
بالمملكة للظروف والبنية السياسية التي تبلورت فيها. إن نقل السلطة داخل نفس الجيل ساعدت 

تقرار الحكم طوال السنوات السابقة. ولكنها خلفت مشكلة، نابعة من شيخوخة بدرجة ما على اس
الوارثين المحتملين، وهكذا تحول الصراع على الحكم الدائر من خلف الكواليس إلى صراع يشمل 

 العديد من األمراء.
ي ليس كم هو مهم هوية الملك القادم؟ كقاعدة عامة يبدو أنه في المواضيع المتعلقة باألمن القوم

هناك خالف جوهري بين كبار األمراء. ولكن السياسة السعودية كانت في الماضي مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بصفات وآراء الملك. على الرغم من أن القرارات يتم اتخاذها كقاعدة عامة من خالل التشاور 

ان الملك هو الذي والسعي نحو االتفاق بين الذين يحتلون الوظائف الكبيرة في العائلة السعودية، ف
يأخذ القرار األخير. إن غياب عبد هللا سُينهي فصال مركزيا في تاريخ العربية السعودية. عبد هللا 

ولكنه كان الحاكم الفعلي في السنوات العشرين الماضية منذ أن اجتاز أخوه  5115تولى الحكم منذ 
 فهد جلطة دماغية وأصبح من الصعب عليه أداء مهامه.

مكانة المرأة. من  ليست قليلة )بالمفاهيم السعودية(، وخاصة في مجال إصالحاتجرى عبد هللا أ
عالقات »الجدير بالذكر أن مبادرة السالم العربية التي تعرض على إسرائيل )مقابل تنازالت( 

مع العالم العربي واإلسالمي هي ثمار مبادرته. ليس من الواضح إلى أي حد تشكل هذه « طبيعية
مالءا على إسرائيل أو قاعدة للمفاوضات، والى أي حد يستطيع العالم العربي، في وضعه المبادرة إ

 الراهن، أن يدعمها.
إلى ذلك فان عبد هللا استطاع قيادة المملكة في بحر من االضطرابات والثورات التي تعصف  إضافة

فقد نفذ عبد هللا سلسلة  ليميةاإلق. بالتدريج، ومنذ بداية التأرجحات األخيرةبالعالم العربي في السنوات 
من التعيينات المهمة، يمكن أن ذلك كان سبب خوفه من التأثيرات على استقرار المملكة. لقد قام 
بترقية إبنه متعب، المسؤول عن الحرس الوطني، بوظيفة وزير في مجلس الوزراء )في هذا السياق 

 قبل متعب كولي للعهد(.طلب عبد هللا من مقرن، مقابل تعيينه، أن ُيعين في المست
اضافة إلى ذلك، فقد عين عبد هللا ابنه الثالث، عبد العزيز، نائبا لوزير الخارجية سعود الفيصل. 

، يعاني أيضًا من مشاكل صحية والتقدير هو أنه لدى 1425الفيصل، الذي يتولى هذا المنصب منذ 
شعل كحاكم للمنطقة األكثر أهمية ذهابه سوف يتولى عبد العزيز مكانه، كما عين عبد هللا ابنه م
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السابع، تركي، فقد عينه حاكما للعاصمة  ابنهلإلسالم، والثاني في أهميته بالنسبة للمملكة، مكة. أما 
 الرياض.

هذه التعيينات تضع في يد األسرة المالكة مرشحين جديرين وذوي خبرة، من جيل أحفاد ابن سعود، 
ئف مركزية. ولكن هذا في األساس محاولة من جانب عبد هللا في المستقبل تولي وظا بإمكانهمالذين 

أن يعطي ألبنائه أفضلية في الصراع المستقبلي على التركة. مرشح آخر يتم ذكره كثيرا كصاحب 
احتماالت عالية، إلى جانب متعب، لتولي العرش هو محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي. على 

لحرب ضد اإلرهاب هي أمر مختلف فيه، فان له عالقات طيبة في مجال ا إنجازاتهالرغم من أن 
 ويحظى بتقدير كبير من نظرائه في الغرب.

. ولكن أيًا كانت هويته، فانه سيواجه تحديات 5115يمكن أن يكون للعربية السعودية ملك جديد في 
في العربية ليست قليلة. العالم العربي يمر اآلن في أصعب أوقاته، وسيكون لالستقرار السياسي 

السعودية بالتأكيد تأثيرات على مجمل العالم العربي. إن عائدات النفط والغاز كانت حتى اآلن أداة 
: بمساعدتها تدعم العائالت الحاكمة أوسطياستخدمتها دول الخليج من اجل تشكيل المشهد الشرق 

اتيجية )واحيانا الطائفية(. هذا النظام وتثير القالقل لدى نظام آخر. وذلك طبقا لمصلحتهم الجيواستر 
النفط في مستواها الحالي لفترة طويلة فسوف تتآكل تدريجيا االحتياطات السعودية  أسعاربقيت  إذا

وكذلك أيضًا  واألردنتزويد الالعبين المختلفين ـ مصر  إمكانيةمليار دوالر(، ومعها  251)حوالي 
 المواطنين السعوديين أنفسهم.

14/1/5112نظرة عليا   
12/1/5112، لقدس العربي، لندنا  

 
 إسرائيل تالحق اليهود 

 تسفي برئيل
إن دعوة بنيامين نتنياهو لمواطني فرنسا اليهود بالهجرة إلى إسرائيل يجب أال تثير الغضب أو الحزن 

التي يؤمن بها فيما  المبادئعن  أخرىال في إسرائيل وال في فرنسا. فقد عبر نتنياهو بشكل عام مرة 
البيت في  ألصحابهية المواطنة. فبالنسبة له المواطنة الحقيقية يجب أن ُتعطى فقط يتعلق بما

 االثني الذي يشكل غالبية السكان. األساسالدولة القومية لذلك 
يجادإن موقفه من الدولة القومية ال يحتمل وجود جذور إثنية غريبة، بل يجب التخلص منهم   وا 

دولة  55اهو يزعم دائما أنه يوجد للعرب في إسرائيل في بالدهم الطبيعية. إن نتني أماكنهم
يستطيعون فيها أن يحققوا أو يجسدوا ثقافتهم واحتياجاتهم القومية، ولكن اليهود توجد لهم دولة واحدة 
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 أخرى، وعليهم العودة إلى وطنهم، فأي ثقافة وطنية أخرىفقط وهم بذلك نبتة غريبة في كل دولة 
 ود غير يهوديتهم؟.يمكنها أن تكون ثقافة لليه

والتفسير الذي ال بد منه لوجهة النظر هذه يقرر بأنه عندما ال يستطيع العرب أن يكونوا مخلصين 
لدولة ليست دولتهم، فسيكون من المبالغ فيه أن نطلب من اليهود أن يكونوا مخلصين لدولة ليست 

الستنتاج المطلوب هو أنه من أو والء ال توجد مواطنة. وا إخالصدولتهم، وفي الحقيقة فانه بدون 
الطبيعي أن يكون اليهود مالحقين في جميع دول العالم، بسبب أن العرب والمسلمين مالحقون في 

 دول ليست لهم.
للمواطنة. بل إن هذا  هذه ليست فقط نظرية قومية تستند إلى التعريف المجرم، وال نقول العنصري،

لمفهوم المواطنة يتضمن في داخله تسامحا وتفهما  الموقف المشوه الذي يحطم الماهية العالمية
ذالظواهر الالسامية.  تم طرد اليهود من بالدهم  إذااالدعاء أنه  بإمكانهمتبناه زعماء العالم فسيكون  وا 

 فسيتم وضع حد لالسامية. وطالما هم موزعون في العالم فال مناص من الالسامية.
انجيال ميركل التي عانقت بجرأة هذا  األلمانيةستشارة إن نتنياهو ليس وحيدا في موقفه هذا. فالم

أن الدول متعددة الثقافات قد فشلت بشكل  5111الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند، أعلنت في  األسبوع
لمانيا، وعكست استطالع لمعهد فريدريك أموجهة إلى الجالية اإلسالمية في  أقوالهامطلق. وكانت 

زعيم دولة  وأقوال«. أن العرب ليسوا لطيفين»يعتقدون  األلمانمئة من بال 55أبرت، الذي يفيد بأن 
 أن يعودوا إلى بالدهم. واألتراكللعرب  األفضلبافاريا، هورست زهوفر، الذي قال إنه من 

الدينية أو  األقلياتإن نقاء األمة هو شيء يساوي نقاء العنصر. فعندما ُتشرع الدولة قوانين تميز 
ضعهم الرسمي وتتجاهل المس بأماكنهم المقدسة، وعندما يتم تفسير خصوصيتهم العرقية وتسلبهم و 

كإضرار بوحدة األمة، فبعد ذلك ال تستطيع زعيمة مثل ميركل أن تأتي بادعاءات لدول اخرى 
تتصرف بشكل مشابه تجاه أبناء قوميتها القاطنين خارج حدودها. إن المطالبة بالتصرف تجاه يهود 

عندما تتم من قبل  أخالقيةالواليات المتحدة كمواطنين متساوين تعتبر مطالبة غير  أو وألمانيافرنسا 
عبرت بشكل واضح وبشكل رسمي أن مواطنيها العرب غير مرغوب  األخيرةالدولة التي في السنوات 

لهم العودة إلى وطنهم. إن سياسة كهذه تضر بحق اليهود في العالم  األفضل. ومن أراضيهافيهم في 
 لمان.أأو  أمريكيينالبة بتعامل متساوي كمواطنين فرنسيين أو بالمط

وفي حين أن إسرائيل هي دولة كل مواطنيها، وهي ملزمة بأن ترى في كل واحد منهم، يهود، مسل، 
مسيح أو درز، هو مبرر وجودها كدولة، فهكذا عليها أن ترى في اليهود الذين يعيشون في دول 

الحية أن تطالب بمساواتهم كما هي صالحية دول العالم مطالبتها اخرى مواطنين متساوين. ولها ص
التي وقعت عليها  اإلنسانبالتصرف مع جميع مواطنيها بشكل متساٍو. هذه هي ماهية مواثيق حقوق 
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الدول التي تبنت التعريفات المتفق عليها لتلك الحقوق. إن يهود فرنسا القلقين اآلن على سالمتهم 
كان ثمن  إذالسفر للبحث عن ملجأ في إسرائيل، ويجدر بهم أن يفحصوا ما يسارعون إلى مكاتب ا

اللجوء إلى الدولة اليهودية ال يتضمن المطالبة بالتنكر لألسس الديمقراطية التي نشأوا عليها في 
 فرنسا.

14/1/5112هآرتس   
12/1/5112، القدس العربي، لندن  
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