
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 إلنهاء المشروع الوطني الفلسطيني "إسرائيل"عباس: حماس تتفاوض مع 
 أكاذيب صحيفة القدس الفلسطينيةبرهوم: ال مفاوضات مع االحتالل وما نشرته 

 دمشق تمنح "تحالف القوى الفلسطينية" حرية القرار العسكري" لمعالجة أزمة "اليرموك""السفير": 
 الفلسطينيين وتشغيلهم في مزارع المستوطنات األطفال باستغالل "إسرائيل"تتهم  "ووتش"

 ة منذ بداية األحداثسوريبر الفلسطيني قتلوا من جيش التحري مجندا   431 "مجموعة العمل":

عباس: نريد إلغاء اتفاقية باريس 
 لكي نتعامل مع روسيا
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  :أخبار الزيتونة
 2 "5143-4991 واألداء التجربة في دراسات الفلسطينية الوطنية السلطة"كتاب  يصدر "الزيتونة"  

 
  السلطة:

 6 المشروع الوطني الفلسطيني إلنهاء "إسرائيل"عباس: حماس تتفاوض مع   
 7 عباس يبحث مع الرئيس الروسي سبل حل الصراع العربي اإلسرائيلي  
 8 محكمة إسرائيلية تؤجل تثبيت أمر اعتقال خالدة جرار  
 8 األربعاء المقبلوزارات بغزة  أربعةإضراب شامل في   
 8   األمنية األجهزة تنفذها التي لالعتقاالت المخيم رفضا   يغلقون ومسلحون بالطة لمخيم التوتر عودة  

 
  المقاومة:

 9 "لةنتائجها باط"وتؤكد … للجنة اإلدارية لحكومة التوافقاحماس تستبق قرارات حركة   
 41 حماس: تصريحات مجدالني حول طلب مشعل تدخل "القيادة العامة" لحماية األكناف عارية عن الصحة  
 41 أكاذيبالفلسطينية  القدسصحيفة وما نشرته  برهوم: ال مفاوضات مع االحتالل  
 44 المصري: رد الجميل ألسرانا ال يكون إال بإعادتهم ألهلهم وذويهمر مشي  
 45  النظام السوري يستقدم ميليشيات فلسطينية من لبنان القتحام مخيم اليرموك"القدس العربي":   
 45 ين الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطينيخالفات داخلية تعصف بالعالقة ب"القدس العربي":   
 43 في األسر 14قائد "كتائب األقصى" يدخل عامه الـ   
 43 ة منذ بداية األحداثسوريبمن جيش التحرير الفلسطيني قتلوا  مجندا   134 "مجموعة العمل":  

 
  :يسرائيلاإلالكيان 
 43  األردنية: المطار والسياج الجديدان ال يمسان سيادة سرائيلاإل وزارة الخارجية  
 41 سيئ"لوزان النووي" نتنياهو يرد على رئيسة طاقم المفاوضات األمريكي: اتفاق   
 41 ية تقترح إلزام المواطنين باالنضمام إلى المخزن البيومتريرائيلسالداخلية اإلوزارة   
 42  "300-أس" صواريخ إيران تسليم حظر رفع روسيا بقرار تندد "إسرائيل"  
 42 ف الحكوميُعقد وزارية وسياسية تعرقل تشكيل االئتال.. شركائه "جشع"نتنياهو يصطدم بـ  
 48 يتهم جنديا  بـ"التجسس الخطير" للمتطرفين اليهود يسرائيلاإل الداخلي األمن جهاز  
 48 : ساعدنا أصدقاء السعودية في اليمن ضد عبد الناصر"إسرائيل"  
 51 "إسرائيل"ين من الهولوكوست ُيحرمون من الغذاء والدواء في ثلث الناجاستطالع:   
 51 عائلة الجندي شاؤول أرون: ابننا على قيد الحياة  
 54 وتعاملها كباقي قيادة المناطق العسكرية ""السايبر يشكل قيادة جديدة لحرب يسرائيلالجيش اإل  

 
  :األرض، الشعب

 54 إبادة" "حرب اليرموك مخيم في يحصل "مجموعة العمل": ما  
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 55 "قانونية غير" بصورة البراق حائط تحت نفقا   تدير االستيطانية" إلعاد" :"هآرتس"  
 55 الدولية الجنايات إلى األسرى ملف قلتطالب بن األسرى" "هيئة  
 53 أطفالهن أمام الوحشي" لـ"التعذيب الفلسطينيات يتعّرضن للدراسات": األسيرات "األسرى  
 53 حرقة"دراسة "الم 48الفلسطينيين في فرض على الطلبة ت "يةسرائيلالتعليم اإل" :موقع "واال"  
 51 القدس في اإلنشاء قيد مبنى تهدم االحتالل جرافات  
 51 غزة في الصيادين مراكب تستهدف االحتالل زوارق  
 51 اإلنسانية المساعدات إلدخال اليرموك بمخيم اعتصام  
 52 مارس/ شجرة من نابلس خالل شهر آذار 800تقرير: االحتالل اقتلع   
 52 الضفة بتهمة االنتماء لحركة حماس في مواطنا   17 يعتقل االحتالل  
 56 سنجل في كراكرة الشهيد جثمان تشييع: هللا رام  
 56 في الكاراتيه والشهداء" لألسرى "الوفاء بطولة تقيم والرياضة للشباب الفلسطينية لبنان: المؤسسة  

 
  : صحة
 56 بأنفلونزا الطيور بغزة ا  بمصا ا  ر طي 800إعدام   

 
  : ثقافة

 57 نابلس في يا  ئيلإسرا سجنا   يحاكي معرض  
 57 أبنائها وجدان في حاضرة فلسطين قضية أيقونات  

 
  مصر: 
 58 مصر تطالب أوروبا بإجراءات إلنهاء احتالل فلسطين  
 58 شيطنة غزة "دواء" اإلخفاق األمنيسيناء:   

 
  األردن: 

 59 وداعمة للمقاومة الفلسطينية ةماألإلى جانب قضايا  عبيدات: نقابة المهندسين ستبقى دائما    
 

  لبنان: 
 31 من نقل تجربة مخّيم اليرموك إلى مخيم عين الحلوةشحرور يحذر العميد   
 34 الفصائل الفلسطينية إلى استئصال بؤر الفساد والغدة السرطانية من عين الحلوةيدعو قاووق   
 34 "السفير": دمشق تمنح "تحالف القوى الفلسطينية" حرية القرار العسكري" لمعالجة أزمة "اليرموك"  

 
  عربي، إسالمي:

 34 "داعش" ومخيم اليرموك: الهدف إشعال جنوب دمشق  
 35 وزير الثقافة اإليراني ينفي عالقة وزارته بزيارة مراسلة إسرائيلية لطهران  
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  دولي:
 35 الفلسطينيين حتى بناء دولتهمبوتين خالل استقباله عباس: موسكو إلى جانب   
 33 مع روسيا توقع ثالث اتفاقياتالسلطة الفلسطينية   
 33 2013خالل  مليار دوالر على أجهزتها األمنيةأكثر من أنفقت  الفلسطينية منظمة دولية: السلطة  
 31 دعو المجتمع الدولي إلى احترام تعهداته بإعمار غزةياتحاد وكاالت التنمية الدولية   
 32 الفلسطينيين وتشغيلهم في مزارع المستوطنات األطفال باستغالل "إسرائيل"تتهم  "ووتش"  
 36 يطالبون باتخاذ إجراءات فورية لإلفراج عن جرار أوروبيا   ثمانية وخمسون برلمانيا    
 36 وشيك في غزة انفجارمنظمة إغاثة دولية تحذر من  45  
 37 يةتعاون إيراني إسرائيلي بتدريبات للكشف عن تجارب نوو  :منظمة حظر التجارب النووية الشاملة  
 37 إسرائيل""ألغراض دفاعية وال تشكل تهديدا  على إليران  S-300منظومة صواريخ : الفروف  

 
 

  حوارات ومقاالت:
 37 هاني المصري... مرة أخرى .. ما العمل؟!  
 11 د . فايز رشيد... الصراع مع العدودقة التعبيرات في   
 15 ماجد الّشيخ "...قناة البحار"الفلسطينيون أيضا  من ضحايا مشروع   
 12 ساره صفا... "إسرائيل"الهند بين العرب و  
 17 أوري سفير... انتصار أوباما  

 
 18 :كاريكاتير

*** 
 
 عباس: نريد إلغاء اتفاقية باريس لكي نتعامل مع روسيا 

"باريس  اتفاقيةقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ"سبوتنيك"، أن القيادة الفلسطينية تريد إلغاء 
من توقيع اتفاقيات تجارية حرة مع ، حتى تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية "إسرائيل"االقتصادية" مع 

 جميع دول العالم، ومن ضمنها روسيا.
وأوضح الرئيس عباس في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أنه تقريبًا ال توجد عالقات تجارية مع 
روسيا، نظرًا لوجود اتفاقية باريس االقتصادية، التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة 

، وقضت بأن تجري العمليات التجارية للسلطة الفلسطينية، عبر اللجنة 1994ة في سبتمبر االسرائيلي
 الحر من مصر واألردن فقط. باالستيراداالقتصادية المشتركة، وسمحت 
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روسيا. الفلسطيني، "تقريبًا، نستطيع أن نقول، أنه ال يوجد لدينا عالقات تجارية مع  الرئيسوقال 
ة جدًا، ألننا محكمون باتفاقية باريس، وحتى تصبح لدينا حرية أكثر في فالعالقات التجارية صعب

 التعامل مع روسيا وبقية دول العالم، البد من الغاء هذه االتفاقية".
، وليس ذلك فقط، "بل إسرائيلوأوضح عباس أنه مازالت هناك احتماالت لوقف التنسيق األمني مع 

، 1993منذ عام  إليهانية وبين إسرائيل"، التي تم التوصل كل العالقات الثنائية بين السلطة الفلسطي
 أن ذلك سيكون تحت الدراسة. إلىمشيرًا 

سرائيل خرقت جميع هذه  وتابع الرئيس الفلسطيني، "هناك نقاط كثيرة اقتصادية وأمنية وغيرها، وا 
يع وتطبيقها االتفاقيات، ونحن نطلب من إسرائيل أمرين، األول أن تقبل بإعادة دراسة هذه المواض

نحن من جانبنا سنعلن عدم رغبتنا في استمرار هذه االلتزامات، في حالة  عليها. أماكما تم االتفاق 
 عدم التزامها بتطبيق هذه االتفاقيات".

 43/1/5142،وكالة سبوتنيك

 
 "5143-4991 واألداء التجربة في دراسات الفلسطينية الوطنية السلطة" يصدر كتاب "الزيتونة" 

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتابًا جديدًا بعنوان "السلطة الوطنية أصدر 
"، شارك في كتابته نخبة من األساتذة 5113-1994الفلسطينية دراسات في التجربة واألداء 

 المتخصصين في القضية الفلسطينية.
 ور محسن محمد صالح. صفحة من القطع الوسط. وهو من تحرير الدكت 727ويقع هذا الكتاب في 

يحاول هذا الكتاب تقديم دراسة شاملة حول السلطة الفلسطينية وتجربتها، بعد نحو عشرين عامًا من 
اتفاق "أوسلوا" ومن تشكيل السلطة الفلسطينية، حيث أصبح هناك ما يوجب دراسة هذه التجربة من 

يها، وهي التحول من سلطة حكم مختلف جوانبها؛ خصوصًا أنها لم تحقق جوهر الفكرة التي بنيت عل
 )الضفة الغربية وقطاع غزة(.  1997ذاتي إلى دولة مستقلة كاملة السيادة على فلسطين المحتلة سنة 

فصاًل تدرس الجوانب المتعلقة بتأسيس السلطة ومؤسساتها التشريعية والقضائية  12ويضم الكتاب، 
 والرئاسية، كما تدرس أداء الحكومات المختلفة. 

اول الكتاب الوضع الداخلي الفلسطيني، واألجهزة األمنية، والموقف من قوى المقاومة، واألوضاع ويتن
االقتصادية والسكانية والتعليمية والصحية في الضفة الغربية والقطاع؛ كما يتناول إشكالية الفساد في 

 السلطة، وتعامل السلطة مع وسائل اإلعالم، وعالقاتها الخارجية.
تاب بمشاركة مجموعة من الباحثين المتخصصين المعروفين بكفاءتهم، وبمشاركة ثلة وتميز هذا الك

 شابة من باحثي مركز الزيتونة الواعدين. 
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ثقة لتجربة و ؛ وهو يقدم دراسة علمية منهجية موقد استمر إعداد هذا الكتاب نحو سنة ونصف
دقيق وضبط نصوص وضبط السلطة، وقد خضع إلجراءات التحرير العلمي المعتادة من مراجعة وت

 توثيق، حتى خرج في حلته النهائية.
43/1/5142، فلسطين أون الين  

43/1/5142المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 

 إلنهاء المشروع الوطني الفلسطيني "إسرائيل"عباس: حماس تتفاوض مع  
تفاوض مع محمود عباس، حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، بال يةفلسطينال السلطةتهم رئيس ا

إسرائيل حول إنشاء "دولة" في غزة و"حكم ذاتي" في الضفة الغربية، بدون القدس، ودون حل عادل 
 ".الفلسطينيلقضية الالجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا، إن حدث، "سينهي المشروع الوطني 
ام، أن هناك وقال أبو مازن في حديث حصري لوكالة "سبوتنيك"، األحد، "المؤسف في هذه األي

مشروع إسرائيلي نسميه نحن الدولة ذات الحدود المؤقتة، وحماس، مع األسف الشديد، تتحاور حوله 
يعنى انسحاب من جزء  الضفة.مضمون هذا المشروع، دولة في غزة وحكم ذاتي في إسرائيل. مع 

ين غير من الضفة، وتبقى باقي األراضي تحت سيطرة إسرائيل، والقدس غير موجودة، والالجئ
وهذا المشروع ينهى  اإلسرائيليين.تناقشه مع  موجودين، ومع األسف هذا المشروع تقبل به حماس أو

 المشروع الوطني الفلسطيني".
وعن عدم زيارته إلى غزة، وبخاصة بعد الحرب اإلسرائيلية عليها الصيف الماضي، بين عباس عدم 

رج لحركة حماس، ألن جماهير غزة "معه"، رغبته في "اإلحراج مرة أخرى"، ويقصد تشكيل وضع مح
 كما قال.

كما حدث  وتوقع الرئيس الفلسطيني أن يخرج ألوف المواطنين الستقباله، في حال ذهب الى غزة،
قبل عامين، عندما ألقى خطابًا متلفزًا في مئات األلوف من الجماهير، الذين أتوا لالحتفال بذكرى 

وألول مرة منذ انقالب حماس على السلطة الوطنية في العام وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، 
مع ذلك نحن نتكلم في كل المناسبات  ،ولكن ال يوجد ما يمنع أبدا أن اذهب الى غزة .5117

 وتمنيت أن تتراجع حماس عن قبولها هذا الموضوع، ألنه في منتهى الخطورة".
طلب من الجامعة العربية ان تتولى هذه االنتخابات مرتبطة بالمصالحة. منذ البداية وقال عباس 

سنوات مشغولة بقضاياها الداخلية. وفى  4والجامعة العربية كلفت مصر. ومصر منذ …المسؤولية
هذا االتفاق ينص على  الماضية.خالل هذه الفترة تم توقيع اتفاق في الدوحة وفى القاهرة في السنة 

والبند الثاني هو  والتكنوقراط.المستقلين  االول ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني من بندين.
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 حماس.العام الماضي شكلنا الحكمة بالتوافق بيننا وبين  9-5في ، االنتخابات الرئاسية والتشريعية
 موجودةلكن الحكومة أصبحت ، وصحيح ان حماس عرقلت ومازالت تعرقل عمل الحكومة في غزة

ذاخابات ونطالب بتنفيذ البند الثاني الخاص باالنت االن. استجابت حماس سنذهب الى االنتخابات  وا 
فورا، القضية متوقفة عليها، مجرد ما قالت حماس نحن موافقون على االنتخابات سأصدر مرسوم 

 فورا بموعد االنتخابات
عقد في القاهرة اتفقنا مع األمم المتحدة  الذيبعد المؤتمر  وهناك قضية اخرى هي اعادة االعمار.

واد االعادة على معابر موجود فيها السلطة الفلسطينية والحكومة تسلم هذه المواد وحماس ان تسلم م
رغم انها  لألمم المتحدة وهى تتولى االعمار وحتى االن حماس مازالت غير موافقة على هذه الصيغة

 .وافقت عليها ثم تراجعت
 43/1/5142،وكالة سبوتنيك

 
 عربي اإلسرائيليعباس يبحث مع الرئيس الروسي سبل حل الصراع ال 

وفا: بحث الرئيس محمود عباس ونظيره الروسي فالديمير بوتين، أمس، سبل حل الصراع  -موسكو
العربي اإلسرائيلي، وانسداد أفق السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وفي دور روسيا الداعم 

 إليجاد حل دائم وشامل وفق رؤية حل الدولتين.
 أوغاريفو بضواحي موسكو. -اع الذي عقد في مقر بوتين في نوفوجاء ذلك خالل االجتم

 وبحث الزعيمان في اجتماع مصغر األوضاع اإلقليمية وما تمر به منطقة الشرق األوسط.
وثمن الرئيس في بداية االجتماع عاليًا الدور الذي تلعبه روسيا في عملية السالم، مشددًا على أهمية 

 المشاورات الثنائية.
ن القضية األكثر إلحاحًا بالنسبة لفلسطين تتعلق باستمرار النشاط االستيطاني اإلسرائيلي، وقال: إ

معيدًا إلى األذهان أن هذا النشاط دفع القيادة الفلسطينية للتوجه إلى األمم المتحدة، وردت إسرائيل 
 على هذه الخطوة بتجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية.

وسي إلى زيارة مدينة بيت لحم، حيث من المقرر أن ُيفتتح قريبًا مركز ثقافي ودعا الرئيس نظيره الر 
 روسي.

وجرى خالل االجتماع  كما اجتمع الرئيس صباح أمس مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.
بحث سبل حل الصراع العربي اإلسرائيلي، وانسداد أفق السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

افة إلى دور روسيا الداعم إليجاد حل دائم وشامل وفق رؤية حل الدولتين، كما تم التطرق إض
 لألوضاع اإلقليمية وما تمر به منطقة الشرق األوسط.
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وقلد البطريرك الرئيس عباس  كما اجتمع الرئيس مع بطريرك موسكو وعموم روسيا البطريرك كيريل.
األرثوذكسية الروسية عن دعمها لمطالب الشعب  تعرب الكنيسة›أعلى وسام للكنيسة، وقال، 

الفلسطيني المشروعة ولتطلعات الفلسطينيين المتعلقة بإقامة دولة خاصة بهم تطبيقا للقرار األممي 
 ‹.التاريخي

 41/1/5142األيام، رام هللا، 

 

 محكمة إسرائيلية تؤجل تثبيت أمر اعتقال خالدة جرار 
جلسة تثبيت أمر االعتقال اإلداري بحق عضو  اإلثنين لية يومأجلت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائي

 المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار إلى غد الثالثاء.
وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان إن النيابة العسكرية تقدمت 

 بينة، مما دفعه لطلب تأجيل الجلسة لمراجعة هذه المواد. 34خالل جلسة اليوم بمواد علنية تحوي 
 43/1/5142نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 المقبل وزارات بغزة األربعاء أربعةإضراب شامل في  

أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين أن األربعاء المقبل يوم إضراب شامل في الوزارات 
وزارة  -وزارة العدل  -وزارة العمل  -من غزة وهي )وزارة األشغالاألربع فقط التي على رأسها وزراء 

 شئون المرأة(.
وطالبت اللجنة في بيان صحفي، اليوم االثنين، جميع الموظفين باالعتصام الحاشد أمام مجلس 

وأكدت  الوزراء غدًا الثالثاء الساعة الحادية عشرة صباحا للتنديد بسياسات الحكومة اتجاه الموظفين.
جنة على رفضها التام للزيارات البروتوكولية لوزراء الحكومة إلى قطاع غزة، دون أن يكون في الل

جعبتهم حل لكافة المشاكل العالقة وعلى رأسها مشكلة الموظفين الشرعيين في قطاع غزة مدنيين 
ة من وطالبت كافة التنظيمات الفلسطينية باتخاذ مواقف أكثر جدية رفضًا لتنصل الحكوم وعسكريين.

 اتفاقياتها وخاصة أن التنظيمات اطلعت على االتفاق األخير حول الموظفين وباركته.
 43/1/5142، فلسطين أون الين

 
 األمنية األجهزة تنفذها التي لالعتقاالت المخيم رفضا   يغلقون ومسلحون بالطة لمخيم التوتر عودة 

 ملثمون، مسلحون اغلق حيث جديد، من بالطة مخيم إلى التوتر أجواء سعاده: عادت عماد - نابلس
 وذلك عبره، التنقل من السيارات ومنعوا للمخيم، المحاذي الرئيسي القدس شارع االثنين، يوم صباح
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 شبان صفوف في األمنية األجهزة تنفذها التي االعتقاالت حملة باستمرار وصفوه ما على احتجاجا
 .قدمه في ناري بعيار إصابته بعد الماضية الليلة الشبان احد اعتقال آخرها كان والتي المخيم،
 بإطالق مطالبين الهواء، في الرصاص واطلقوا الشارع، ذات أمس مساء اغلقوا قد مسلحون وكان
 .األمنية األجهزة لدى معتقلين لهم زمالء
 طفيفة إصابة أصيب وقد جنائي، مطلوب هو اعتقاله جرى الذي الشاب بان أمنيه مصادر وذكرت
 .اعتقاله محاولة خالل

43/1/5142القدس، القدس،   
 

 "نتائجها باطلة"وتؤكد … اإلدارية لحكومة التوافق للجنةاحماس تستبق قرارات حركة  
أشرف الهور: استبقت حركة حماس عمل اللجنة القانونية واإلدارية، التي أعادت حكومة التوافق   غزة

في غزة، باإلعالن أن كل نتائجها لـن تكـون برئاسة رامي الحمد هللا، تشكيلها، لتسوية ملف الموظفين 
لها أي قيمة، وذلك في ظل تفـاقم الخـالف الـداخلي الفلسـطيني، الـذي مـن شـأنه أن يسـفر عـن انهيـار 

 اتفاق المصالحة.
وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري ردا على قرار الحكومة بإعـادة تشـكيل هـذه اللجنـة 

ى تشكيلها "باطلة وليس لها أدنى قيمة"، متهما الحكومة بأنها "أصبحت إن كل النتائج التي تترتب عل
 مجرد أداة في يد محمود عباس لتكريس االنقسام وعقاب أهل غزة بسبب احتضانهم للمقاومة".

ـــد، فـــي تصـــريحات صـــحافية ألمـــين مقبـــول أمـــين ســـر  ـــى موقـــف حمـــاس الجدي وردت حركـــة فـــتح عل
 العراقيل أمام إنهاء االنقسام.المجلس الثوري، اتهم فيها حماس بوضع 

وأعلنت الحكومة عن إعادة تشكيل اللجنة اإلدارية القانونية لدراسة القضـايا المدنيـة والمشـاكل اإلداريـة 
الناجمة عن االنقسام، التـي تشـمل تعيينـات المـوظفين وترقيـاتهم والفصـل ووقـف الراتـب والتـنقالت فـي 

ر تشــكيل لجنــة لترتيــب اســتالم كافــة المعــابر إلــى قطــاع المؤسســات واإلدارات الحكوميــة، وكــذلك إقــرا
غزة، األمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في القطـاع ، وتسـريع عمليـة 

 إعادة اإلعمار.
وفــي هــذا الســياق علمــت "القــدس العربــي" أن هنــاك لجانــا فرعيــة منبثقــة عــن اللجنــة األساســية تضــم 

دأ قريبــا فــي دراســة أوضــاع الــوزارات فــي غــزة واحتياجاتهــا للمــوظفين، وذلــك مــن مســؤولين كبــارا، ســتب
 خالل إحصاء عدد موظفي السلطة السابقين، ومعرفة الموجدين في القطاع وخارجه.

وســـيطلب مــــن المغــــادرين للقطـــاع العــــودة فــــي غضــــون فتـــرة محــــددة، وفــــق قـــرار أعلنــــه ســــابقا رئــــيس 
متخلفــين عــن العمــل، وســيجري فصــلهم مــن الوظيفــة العموميــة. الحكومــة، وســيعتبر المخــالفين للقــرار 
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وستناقش اللجان الفرعيـة احتياجـات الـوزارات فـي ضـوء ذلـك، وعمليـات الـدمج بـين المـوظفين القـدامى 
 والحاليين.

 41/1/5142، القدس العربي، لندن
 

ريـة عـن حماس: تصريحات مجدالني حول طلب مشعل تـدخل "القيـادة العامـة" لحمايـة األكنـاف عا 
 الصحة

وكـــاالت: قـــال ســـامي أبـــو زهـــري، المتحـــدث باســـم الحركـــة، فـــي تصـــريح أمـــس اإلثنـــين، إن   عواصـــم
تصريحات مبعوث منظمة التحرير الفلسطينية إلى سوريا أحمد مجـدالني، بشـأن طلـب رئـيس المكتـب 

تــدخل إلنقــاذ القيـادة العامــة"، ال –السياسـي خالــد مشــعل، مـن تنظــيم "الجبهــة الشـعبية لتحريــر فلســطين 
 تنظيم "أكناف بيت المقدس"، "مزاعم ال أساس لها من الصحة"، ومجرد "افتراءات".

القيـادة  –وأضاف، إن" مشعل" طلب خالل اتصال له مع طالل نـاجي، القيـادي فـي "الجبهـة الشـعبية 
ــدماء، ولــم يطلــب منــه إنقــاذ أي  العامــة"، بــذل الجهــود لتــأمين إخــراج أهــالي مخــيم اليرمــوك، وحقــن ال

 فصيل.
وتـابع "الحركــة تجـري مــع كافـة األطــراف والجهـات، اتصــاالتها مـن أجــل تحييـد مخــيم اليرمـوك، وحقــن 
الدماء".  وجدد، أبو زهـري، تأكيـد حركتـه علـى أنهـا ليسـت ضـد أي طـرف فـي سـوريا، داعيـا فـي ذات 

اليرمــوك،  بــداًل  الوقـت ممثلــي الســلطة لالنشـغال ببــذل الجهــود إلنقـاذ الالجئــين الفلســطينيين فـي مخــيم
 من سياسة التشهير والتشويه، حسب قوله.

وكان أحمد مجدالني، مبعوث منظمة التحرير الفلسطينية إلى سوريا، قد قال في تصريحات صـحافية 
القيــادة  –إن رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس أجــرى اتصــاال مــع قيــادات فــي "الجبهــة الشــعبية 

 كناف بيت المقدس".العامة"، للتدخل من أجل إنقاذ "أ
 41/1/5142، القدس العربي، لندن

 
 أكاذيب الفلسطينية القدسصحيفة مفاوضات مع االحتالل وما نشرته  برهوم: ال 

نفى فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس بشدة المـزاعم التـي نشـرتها صـحيفة القـدس المحليـة : غزة
 تقدًا غياب المهنية فيما أوردته الصحيفة.عن وجود مفاوضات بين الحركة واالحتالل الصهيوني، من

(: "اليـــوم 4-13وقـــال برهـــوم فـــي تصـــريحات نشـــرها علـــى صـــفحته علـــى "فـــيس بـــوك" اليـــوم اإلثنـــين )
واستكماال لنفس المشوار وسيًرا على ذات الطريق وعلـى صـفحتها األولـى وبـاللون األحمـر والمانشـيت 
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ألراجيــف واألكاذيــب ســيًرا علــى ذات الطريــق الــرئيس انبــرت ولألســف صــحيفة القــدس للتــرويج لــنفس ا
 المنحرف وتحقيقا لنفس الهدف الملعون".

وكانـــت الصـــحيفة نشـــرت علـــى صـــدر صـــفحتها األولـــى مـــزاعم عـــن "وجـــود مفاوضـــات بـــين االحـــتالل 
 وحماس إلقامة كيان منفصل بغزة لتصفية القضية".

دفاًعـا  -وما زالوا-دفعوا ضريبة الدم وانتقد برهوم نشر هذه "األكاذيب واألراجيف المشوهة لسمعة من 
 عن القدس وعن فلسطين".

وتساءل: "هـل حمـاس التـي خاضـت حروًبـا ثالثًـا، ُاستشـهد فيهـا قيـادات وازنـة سياسـية وعسـكرية فعـال 
لى تصفية القضية الفلسطينية؟!".سرائيلتفاوض العدّو اإل  ي وتسعى إلى كيان منفصل في غزة وا 

منظورهــا وال فــي برامجهــا وال يمكــن أن تفكــر فــي يــوم مــن األيــام أن وشــدد علــى أن حمــاس "لــيس فــي 
تفرط بشبر واحد من فلسطين، ليس ذلك فحسب بل لن تسمح أبدا لكـائن مـن كـان أن يفـرط بـأي حـق 

 من حقوق شعبنا الفلسطيني مهما طال الزمن أو قصر".
 43/1/5142، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

 انا ال يكون إال بإعادتهم ألهلهم وذويهمالمصري: رد الجميل ألسر مشير  
أكــّد القيــادي فــي حركــة حمــاس مشــير المصــري، أن حركتــه ال تــؤمن بدولــة فلســطينية منزوعــة : غــزة

 السالح، مضيفا: "ال نقبل إال بدولة عاصمتها القدس الغربية قبل الشرقية".
( أمــام مقــر 4-13ثنــين )وفــي وقفــة تضــامنية نظمتهــا الحركــة النســائية فــي "حمــاس"، صــباح اليــوم اال

الصــليب األحمـــر بغـــزة، بـــالتزامن مـــع ذكـــرى يـــوم األســـير الفلســـطيني، والـــذي يصـــادف الجمعـــة القـــادم 
شـهيد ارتقـوا خلـف  511(، قال المصري: "نحـن اليـوم أوليـاء األسـرى وأوليـاء الـدم ألكثـر مـن 17-4)

أسـير مـريض يقبعـون  1211قضبان العدو الصهيوني بسبب سياسة اإلهمـال الطبـي، باإلضـافة إلـى 
 خلف قضبان االحتالل".

ونوه القيادي في حماس، إلى أن كل المسارات السياسية التي تتنكب إلى قضية األسرى، وكل الوعود 
 البراقة التي تتحدث عن دويلة هنا أو انتزاع حق هناك، دون أن تتضمن قضية األسرى، ال قيمة لها.

 بإعادتهم ألهلهم وذويهـم، وهـذا عهـد نقسـم عليـه فـي حمـاس وأضاف: "رد الجميل ألسرانا ال يكون إال
 أن نرد الجميل برد أسرانا لذويهم قريبًا".

 43/1/5142، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 النظام السوري يستقدم ميليشيات فلسطينية من لبنان القتحام مخيم اليرموك "القدس العربي":  
ية مطلعـة نقـال عـن مقـربين مـن أنـور رجـا المسـؤول أكـدت مصـادر فلسـطين :هبـة محمـد -ريف دمشق

اإلعالمي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمقرب من النظام السوري، أكدت استقدام نظام بشار 
ــه مــن لبنــان، بهــدف زجهــم بالصــفوف األولــى فــي معــارك قــوات  األســد لميليشــيات فلســطينية مواليــة ل

 الواقعة جنوب العاصمة دمشق. النظام القتحام مخيم اليرموك في المنطقة
وذكرت مصادر متطابقة من ناشطين داخل المخيم إن من أبرز هذه الميليشيات المستقدمة من لبنـان 
هي قوات بيروت الفدائية، ومجموعة المداهمة، ومجموعة المهام الخاصة، ومجموعة التدخل السـريع، 

 طينية ب "أبو راتب".بقيادة العميد باتر النمر المعروف بين الميليشيات الفلس
باإلضـــافة إلـــى مســـاعدة "الكتائـــب الناعمـــة" وهـــي قـــوات أقـــرب إلـــى الميليشـــيات، تنشـــط فـــي مخيمـــات 
الفلســطينيين فــي لبنــان، وكــان دورهــا يقتصــر علــى تــأمين المخيمــات الفلســطينية كمخــيم "عــين الحلــوة" 

جبريـل" و "وحـدات المهـام  ومخيم "المية" و "مخيمات صيدا" وغيرها، وهي كتائب "الشهيد جهاد أحمـد
والعمليــــات الخاصــــة"، ووفقــــًا للمصــــادر فإنــــه تــــم تجهيــــز هــــذه الميليشــــيات الفلســــطينية مــــن قبــــل قــــادة 
عســكريين فــي جــيش النظــام، وتــم نشــرها علــى محــاور قتاليــة فــي جبهتــي التضــامن، ومخــيم اليرمــوك 

 ى.تمهيدا لعمليات االقتحام، والقتال على هذه المحاور في الصفوف األول
وتعــد هـــذه المجموعـــات والكتائـــب مــن عناصـــر الميليشـــيات الفلســـطينية ذات خبــرة فـــي حـــرب الشـــوارع 

 وحرب المخيمات، وخاصة بعد معارك خاضتها سابقًا في لبنان بظروف مشابهة.
  41/1/5142القدس العربي، لندن، 

 
 قدس الفلسطينيخالفات داخلية تعصف بالعالقة بين الدفاع الوطني ولواء ال"القدس العربي":  

أن خالفــات توســعت حــدتها فــي الفتــرة األخيــرة بــين قــوات النظــام الســوري  مصــدر فلســطيني مطلــعأكـد 
والميليشيات المقاتلة ضمن صـفوفه مـن جهـة، والكتائـب الفلسـطينية مـن جهـة ثانيـة، أسـفرت عـن قيـام 

فلسطيني الجنسـية، قادة عسكريين لدى النظام بتصفية عناصر فلسطينية، كما حدث مع نذير عكام ال
والمقاتل ضمن "لواء القدس الفلسطيني" والذي قتل قبل نحو ثالثة أيام في مخيم حندرات بريف مدينـة 
حلــب، علــى يــد قــوات النظــام، بشــهادة أقربــاء لــه، علــى خلفيــة خالفــات مــع قــادة القــوات الســورية فــي 

 لى مقتله على الفور.حندرات، تطورت إلى تصفية ميدانية، تمثلت بطلقة في رأس عكام أدت إ
بــدأت الخالفــات بــين ميليشــيا الــدفاع الــوطني مــن المتطــوعين ضــمن صــفوف قــوات النظــام مــن جهــة 
وبــين "لـــواء القـــدس" الفلســـطيني فـــي محافظـــة حلـــب شــمال الـــبالد مـــن جهـــة ثانيـــة، بعـــد إقحـــام القـــوات 
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عيـدًا عـن مخيمـاتهم، ثـم الفلسطينية في معارك مختلفة ال وجود للمـدنيين الفلسـطينيين فـي مناطقهـا، وب
زّج هـــذه القـــوات الفلســـطينية بالصـــفوف األولـــى وعلـــى الجبهـــات الســـاخنة مـــن المعـــارك المقحمـــة فيهـــا 
أصاًل، كالمعارك في حلب، وريف دمشق في "تل كردي"، وحي جوبر شرق دمشق، ومخـيم اليرمـوك، 

 وجبهات درعا، والقنيطرة، والسويداء جنوب البالد.
نشــوب خالفـات داخليـة ظهــرت بشـكل علنــي بعـد معـارك خــارج محافظـة حلــب األمـر الـذي أســفر عـن 

أدت إلـى مقتــل أعـداد كبيــرة مـن عناصــر لـواء القــدس الفلسـطيني، باإلضــافة إلـى خالفــات ظهـرت بعــد 
سيطرة كتائب المعارضـة المسـلحة علـى مخـيم حنـدرات الـذي يعتبـر عصـب وحاضـنة الكثيـر مـن قـادة 

 لواء القدس.
 41/1/5142ن، القدس العربي، لند

 
 في األسر 14قائد "كتائب األقصى" يدخل عامه الـ  

مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فـي بيـان تلقتـه "قـدس بـرس"،  :  قالرام هللا )فلسطين(
(، أن القائــد العــام لـــ "كتائــب شــهداء األقصــى" الجنــاح العســكري لحركــة "فــتح" األســير 4|13االثنــين )

 14عامـا( مـن مخـيم بالطـة شـرق نـابلس، قـد دخـل اليـوم عامـه الــ  44عـويص ) ناصر محمود أحمد
 بشكل متواصل في معتقالت االحتالل.

 43/1/5142قدس برس، 
 
 ة منذ بداية األحداثسوريبمن جيش التحرير الفلسطيني قتلوا  مجندا   134 "مجموعة العمل": 

فلسـطينيي سـورية" أنـه وثـق أسـماء  أعلن فريق الرصد والتوثيـق فـي "مجموعـة العمـل مـن أجـل: دمشق
( ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة، قضـى معظمهـم 134)

 خالل األعمال العسكرية في ريف دمشق.
 43/1/5142قدس برس، 

 
  األردن سيادة يمسان ال الجديدان والسياج المطار: يةسرائيلاإل وزارة الخارجية 

ي من سرائيلية إن إقامة السياج األمني الجديد في الجانب اإلسرائيلقالت الحكومة اإل :بترا –عمان 
ال يمسان بأي شكل من األشكال بسيادة  "تمناع"الحدود مع األردن وبناء المطار الدولي قرب 

 المملكة األردنية الهاشمية أو سالمة أراضيها.
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أمس بيان أصدرته وزارة الخارجية بعد ظهر  ، إن هذا الموقف جاء فييةسرائيلاإل اإلذاعةوقالت 
 االثنين.

 41/1/5142عّمان،  الدستور،
 
 سيئ"لوزان النووي" المفاوضات األمريكي: اتفاق  طاقمنتنياهو يرد على رئيسة  

في إطار الجهود اإلعالمية التي تبذلها اإلدارة األمريكية لتسويق االتفاق مع إيران : حسن عبد الحليم
األميركي باراك أوباما برؤساء المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة، فيما توجهت اجتمع الرئيس 

رئيسة طاقم المفاوضات األميركي في المحادثات النووية مع إيران فاندي شيرمان، برسالة طمأنة 
ية سارع لرفض فحوى رسالتها واصفا اتفاق اإلطار مع سرائيل، لكن رئيس الحكومة اإليينسرائيللإل
 ران بأنه سيئ.إي

مبرر،  إسرائيليين يوم أمس االثنين إن قلق سرائيلوكانت شيرمان أكدت في اللقاء مع المراسلين اإل
ال يوجد طريق آخر لمنع إيران من التقّدم نحو "، لكنها أكدت أنه "تشاطرها قلقها"والواليات المتحدة 

اهو، لكن االتفاق هو الخيار األفضل لمنع نتفهم قلق نتني".  وقالت شيرمان "القنبلة، إال بواسطة اتفاق
 ."إيران من الحصول على سالح نووي

ية بنيامين نتنياهو، على تصريحات سرائيلووفق صحيفة 'يديعوت أحرونوت' ، رد رئيس الحكومة اإل
، "ال يوجد أي تفسير يمكن أن يقنع بأن الصفقة النووية المقترحة هي صفقة جيدة"شيرمان  بالقول: 

لسبب بسيط ألنها صفقة "ئال خالل  مراسم افتتاح كلية للشرطة في بيت شيميش يوم أمس: وأردف قا
 ."سيئة

 41/1/5142، 18 عرب
 
 إلزام المواطنين باالنضمام إلى المخزن البيومتري تقترحية سرائيلالداخلية اإلوزارة  

عن نيته الدفع باتجاه إلزام ية غلعاد إردان، اليوم االثنين، سرائيلأعلن وزير الداخلية اإل: هاشم حمدان
 على االنضمام إلى المخزن البيومتري. إسرائيلكافة المواطنين في 

جاء إعالن إردان في أعقاب تقرير لما يسمى بـ"السلطة إلدارة المخزن البيومتري" لتلخيص فترة 
 .5113االختبار التي بدأت في حزيران )يونيو( 

فإن هذا المخزن ضروري من أجل منع استخدام هوية  وبحسب "السلطة إلدارة المخزن البيومتري"
شخص آخر. كما ترفض السلطة ذاتها االدعاءات بأن المخزن، الذي يحتوي على صورة وجه 

 وبصمات السبابتين يعرض خصوصية المنضمين للخطر.
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ألف  931وبحسب تقرير السلطة فإنه خالل سنة وتسعة شهور انضم إلى المخزن البيومتري نحو 
 وحصلوا على بطاقات هوية شخصية ذكية وجوازات سفر ذكية. مواطن،

في أعقاب التقرير، قال وزير الداخلية، غلعاد إردان، أن التوثيق البيومتري الذكري ال يمكن تزييفه، و 
كما أن استخدام المخزن البيومتري يسمح بتوفير الحماية واالمن بشكل كامل للمواطنين، ويوازن ما 

 المواطنين وبين واجب حماية الخصوصية". بين "واجب ضمان أمن
وبحسبه يجب إلزام كل المواطنين، خالل بضعة سنوات، باالنضمام إلى المخزن البيومتري. وقال إنه 

 ".إسرائيل"يجب علينا محاربة محاوالت منظمات اإلرهاب والجريمة من تزييف هوية المواطنين في 
 43/1/5142، 18 عرب

 
 " 300-أس" صواريخ إيران تسليم حظر رفع سيارو  بقرار تندد "إسرائيل" 

، مساء االثنين، بقرار روسيا رفع حظر تسليم إيران إسرائيلوكاالت: نددت  -لندن ـ القدس العربي 
، بينما تتواصل المحادثات بين طهران والقوى الكبرى بهدف التوصل إلى اتفاق 311الصواريخ إس 

 لثالثين من حزيران/يونيو المقبل.نهائي حول الملف النووي اإليراني بحلول ا
هذه نتيجة مباشرة للشرعية التي منحت إليران عبر "وقال وزير االستخبارات يوفال شتاينتز في بيان 

االتفاق الجاري إعداده، والدليل على أن النمو االقتصادي الذي سيلي رفع العقوبات ستستغله إيران 
 ".رانيفي مجال التسلح وليس لما فيه خير الشعب اإلي

 41/1/5142لندن،  العربي، القدس
 
 ُعقد وزارية وسياسية تعرقل تشكيل االئتالف الحكومي.. شركائه "جشع"نتنياهو يصطدم بـ 

، برغم اقتراب موعد انتهاء المهلة إسرائيلقاد التلكؤ في إنجاز االئتالف الحكومي في : حلمي موسى
ئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، إلى القفز القانونية األولى من دون تقدم يذكر، إلى اندفاع ر 

 عن طواقم المفاوضات، والخوض فيها بشكل شخصي.
ارييه درعي،  "شاس"موشي كحلون، وزعيم  "كلنا"ولهذا الغرض بادر إلى االجتماع إلى زعيم حزب 

 لدفع المفاوضات قدما على أمل تحقيق اختراق.
حلون على المناصب الوزارية التي سيمنحها لحزبه، ولكن وكانت أنباء ترددت أن نتنياهو اتفق مع ك

 أحزابًا أخرى أكدت أن شيئًا لم يتحقق، بعد وأن أي اختراق مع كحلون ال يضمن لنتنياهو ائتالف.
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قد اشتكوا من أن عدم مشاركة نتنياهو بشكل فاعل  "الليكود"وكان كثيرون من طاقم المفاوضات في 
يق وعده بإنجاز ائتالف حكومي قبل انتهاء مهلة األسابيع الثالثة في المفاوضات هو ما يعرقل تحق

 التي يمنحها القانون.
االئتالف خالل المهلة األولى نوعًا من التأكيد على أن وجهته محددة،  بإنجازوشكل وعد نتنياهو 

من  "شركائه". لكن جشع "شركائه الطبيعيين"وأن مهمته سهلة، وهي تشكيل حكومة يمين ضيقة مع 
، حال حتى اليوم دون إعالن "يهدوت هتوراه"و "شاس"و "بيتنا "إسرائيلو "البيت اليهودي"كل القوى، 

 أي اتفاق ائتالفي.
على نيل وزارة الدفاع كشرط لدخول االئتالف، وفيما  "بيتنا "إسرائيلو  "البيت اليهودي"وأصر كل من 

. وصار واضحا أن مفاوضات الليكود مع إما وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية "البيت اليهودي"طلب 
ستكون عسيرة، أوال لجهة المناصب، وبعدها لجهة الموارد والمخصصات التي  "الشركاء الطبيعيين"

 تتطلبها تلبية وعود انتخابية مختلفة للقوى.
رفضه لمطالب القوى التي يأتلف معها ألنها ستكون مكلفة  "الليكودي"ومرارا أعلن طاقم المفاوضات 

 ا على الميزانية العامة.جد
كحلون،  "كلنا"في كل حال، تدخل نتنياهو بشكل فاعل في المفاوضات، ولهذا التقى مطوال مع زعيم 

حسم جهوده  "الليكود"وبعدها التقى مع طاقمي المفاوضات من الحزبين. وطلب نتنياهو من طاقم 
. ومعروف أن أي "كلنا"لحزب  والتركيز على إنهاء المفاوضات مع حزب بعد آخر مع منح األولوية

. فكتل اليمين "كلنا"ائتالف يميني ضيق ال يمكن له أن يتشكل من دون نيل دعم ومشاركة حزب 
، "شاس"(، 8) "البيت اليهودي"مقعدًا(،  31) "الليكود"مقعدا ـ  27القومي والديني ال تملك إال 

التي  "كلنا"اميا دخول كتلة أخرى وهي ( ـ وهذا يجعل الز 9) "بيتنا "إسرائيل(، و9) "يهدوت هتوراه"
 مقاعد. 11تملك 

وبرغم األحاديث عن النتائج اإليجابية للقاءات نتنياهو مع كل من كحلون ودرعي، فإن شيئا لم يتغير 
نما يريد أيضا صالحيات عبر  على األرض، فمطالب كحلون ال تتعلق فقط بمناصب وزارية، وا 

بأنه يسعى إلى امتالك صالحيات تسمح له بتحقيق برنامجه إدارات حكومية. وهو ال يخفي مطلبه 
االنتخابي، الذي يتضمن تخفيض أسعار الشقق السكنية ومحاربة غالء المعيشة. ولكن هذه المطالب 
تصطدم بمطالب قوى أخرى تريد أيضا تحقيق برامجها االنتخابية، وبالتالي مصالح القطاعات التي 

، وكذلك دائرة التخطيط إسرائيل"دائرة أراضي "تي يطالب كحلون بها تمثلها. ومن بين أهم الدوائر ال
 في وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن منح رخص البناء المديني.
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نما لها صلة باألحزاب األخرى. والخالف  "كلنا"ولكن، كما سلف، المسألة ال تتعلق فقط بحزب  وا 
لخارجية. وفيما أكد الليكود رفضه منح وزارة المركزي األهم اآلخر هو المتعلق بوزارتي الدفاع وا

، فإن السجال انتقل إلى وزارة الخارجية. وواضح أن "بيتنا "إسرائيلو  "البيت اليهودي"الدفاع ألي من 
في وزارة  إبقائه إلى، أفيغدور ليبرمان على نيل وزارة الدفاع، يهدف "بيتنا "إسرائيلإصرار زعيم 

نفتالي بينت الذي يرفض أن يكون في حكومة  "البيت اليهودي"لزعيم الخارجية. لكن األمر ال يروق 
 إسرائيلبمنصب أقل قيمة من منصب زعيم حزب يملك مقاعد أقل عددا من حزبه. ويرى خبراء في 

معني بالمحافظة على مطلب جوهري يشعره بقدرته على الضغط على نتنياهو  "البيت اليهودي"أن 
 بتفجير المفاوضات إذا لم يرق له المعروض عليه. التهديد إلىوصوال  "الليكود"و

بشأن وجهة الحكومة،  "الليكود"و "البيت اليهودي"ومعروف أن صراعا وسجاالت كثيرة دارت بين 
، وأنه يفضلها على "وحدة وطنية"نتنياهو بأنه يرغب في تشكيل حكومة  "البيت اليهودي"حيث اتهم 

ه االتهامات ويعلن أنه يريد حكومة يمين ضيقة لكنه ليس حكومة اليمين الضيقة. وينفي الليكود هذ
 ."بيتنا "إسرائيلو "البيت اليهودي"على استعداد لتلبية ابتزازات 

ضعفها العددي في  إلى، ونظرا "بيتنا "إسرائيلو "البيت اليهودي"ومن الجلي أن قيادات كل من 
على البرنامج السياسي للحكومة. الكنيست شرعت بالتحول عن التركيز على المناصب إلى التركيز 

وهي تعتقد أن في ذلك إحراجا أكبر لنتنياهو ويظهرها لدى جمهورها على أنها تتمسك بالمبادئ 
 وليست ذات مطامع تتعدى المبدأ.

ومع ذلك، يبدو واضحا حتى اآلن أن جوهر المشكلة يكمن في عدم حسم نتنياهو لخياراته الفعلية. 
ل االئتالف اليميني الضيق حال لعدد من مشكالته. فهو يبقي لديه عددا فمن الناحية الداخلية يشك

كبيرا من الوزارات المهمة، وهو ما ال يتوفر في حكومة الوحدة. واألهم أنه يبقي لديه حرية عمل 
سياسية، وهو أيضا ما ال يتوفر في حكومة الوحدة. لكن المصاعب السياسية خصوصا في الحلبة 

ما ال يقاس عندما يدور الحديث عن حكومة يمينية ضيقة تسد المنافذ نحو الدولية تغدو أكبر ب
 التسوية وتتورط في توسيع االستيطان وتصطدم بمعارضة دولية متزايدة.

في كل حال يبدو أن الليكود صار يشعر بالحرج جراء التأخر في تشكيل الحكومة ولذلك فإن دخول 
ظهار جدية أكبر.نتنياهو على خط المفاوضات يأتي بغرض التسر   يع وا 

 41/1/5142بيروت،  السفير،
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 يتهم جنديا  بـ"التجسس الخطير" للمتطرفين اليهود يسرائيلاإل الداخلي األمن جهاز 

ي، في بيان اليوم، توجيه تهمة "التجسس الخطير" سرائيلأعلن جهاز األمن الداخلي اإل: )أ ف ب(
متطرفين يمينيين تتعلق باحتمال اعتقال عدد منهم في  ي، لقيامه بنقل معلومات إلىإسرائيلإلى جندي 

 الضفة الغربية المحتلة.
وكان الجندي إيالد سيال المقيم في مستوطنة بات ايين الواقعة بين القدس المحتلة وبيت لحم، اعتقل 
في العاشر من آذار، واعترف بأنه نقل إلى "متطرفين يمينيين وثائق سرية وحساسة لدوافع 

 ".آيديولوجية
وأوضح جهاز أمن العدو أنه "توجد منذ سنوات نواة من الناشطين اليمينيين المتطرفين في مستوطنة 

 وضد فلسطينيين". يةسرائيلاإلبات ايين المتورطين في أعمال عنف ضد قوات األمن 
 43/1/5142بيروت،  السفير،

 
 السعودية في اليمن ضد عبد الناصر أصدقاء: ساعدنا "إسرائيل" 

عن دورها العسكري واللوجستي في الحرب األهلية اليمنية  إسرائيلر من نصف قرن، تحدثت بعد أكث
، إلى جانب أصدقاء السعودية واألردن من الملكيين اليمنيين، ضد ثوار اليمن والتدخل 1995عام 

 إسرائيلالعسكري المصري بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. فكم سيمّر من وقت كي تكشف 
 دور لها في الحرب الدائرة حاليًا في اليمن؟عن 

ي، فإن المساعدة العسكرية لتل أبيب سرائيل، نقاًل عن األرشيف المركزي اإل"هآرتس"بحسب صحيفة 
جاءت لخدمة نظام المملكة المتوكلية اليمنية، ضد الثوار الجمهوريين في اليمن وعبد الناصر، 

نهاء الحرب عام واستمرت سنوات، إلى أن جرى االتفاق على وق ف إلطالق النار بين المتحاربين وا 
. لكن ما ال شك فيه، بحسب الصحيفة، فإن ما قامت به تل أبيب تجاه اليمن وعبد الناصر 1997

، بعد أن ُأنهك الجيش المصري في تلك 1997ساهم بشكل فاعل ومؤثر في هزيمة العرب عام 
 البالد، طوال سنوات سبقت الهزيمة.

ي في ما سرائيلتقريرًا طوياًل عن التدخل اإل "هآرتس"، نشرت "دو عدوي صديقيع"وتحت عنوان 
. واستندت الصحيفة إلى المعلومات التي تضمنها 1997و 1995ما بين  "حرب اليمن األولى"سّمته 

ي الذي سمح بنشر مواد منه قبل سنوات. وكانت هذه هي المرة األولى التي يجري سرائيلاألرشيف اإل
 ي في اليمن، رغم كتمان األمر لما يزيد على نصف قرن.سرائيلث عن التدخل اإلفيها الحدي
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ية، تلبية لطلب سرائيلأن التدخل العسكري لتل أبيب جاء نتيجة لقرار الحكومة اإل "هآرتس"وكشفت 
، التي وقفت في حينه في وجه "موافقة من الدول المعتدلة في المنطقة"بريطاني خاص، بعد أن تلقت 

 العسكري المصري، في إشارة منها إلى السعودية واألردن.التدخل 
، استجابت "جيرانها"التي كانت تواجه في حينه تحديات متتالية من  إسرائيلوأشارت الصحيفة إلى أن 

فورًا للطلب البريطاني، خاصة أنها كانت تخشى أن يتسبب التدخل العسكري المصري في اليمن 
. وجاء التدخل على شاكلة إمدادات وشحنات سالح وأعتدة ومواد بتوحيد العرب ضدها بقيادة مصرية
هي لم "ية مباشرة إلى أرض المعركة في وسط اليمن، وسرائيلطبية، نقلتها الطائرات الحربية اإل

عملية إنزال كبيرة، نقلت بواسطتها أنواع من الدعم  13تقتصر فقط على شحنة واحدة، بل على 
 ة للملكية في اليمن.إلى القوات الموالي "اللوجستي

 التدخل العسكري لتل أبيب في اليمن جاء تلبية لطلب بريطاني خاص
وانطلقت  1994آذار  31أن أولى رحالت اإلمداد العسكري إلى اليمن كانت بتاريخ  "هآرتس"وتروي 

ا ايري"ية بقيادة سرائيللتصل سماء اليمن بعد منتصف الليل، وقد خرقت طائرة النقل اإل إسرائيلمن 
األجواء متجاوزة المعسكرات التابعة للجيش المصري في الميدان، إلى أن حّطت في شمال  "عوز

البالد، لتنزل حمولتها المتكّونة من عشرات الحاويات المحّملة باألسلحة والذخيرة واإلمدادات الطبية 
 ."وطوال العامين المقبلين، واصلت الشحنات عملها بانتظام باتجاه اليمن"

ي كاد يتدخل مباشرة سرائيلي يشير إلى أن سالح الجو اإلسرائيلإلى أن األرشيف اإل "هآرتس"وتلفت 
في الحرب اليمنية ويشن هجمات جوية ضد القوات المصرية، إال أن السجاالت وتقييم الوضع في 

يين خطة عملية تنص على سرائيلتل أبيب منعا ذلك. وبحسب الصحيفة، اقترح البريطانيون على اإل
ي بقصف القواعد المصرية العسكرية في صنعاء ومدينة الحديدة، وهذا سرائيلم سالح الجو اإلقيا

ي، إال أن رئيس األركان في حينه، إسحاق رابين، إلى سرائيلاالقتراح حظي بموافقة سالح الجو اإل
 جانب رئيس الحكومة ليفي أشكول، عارضا ذلك، ما أدى إلى عدم إخراجه إلى حّيز التنفيذ.

شبيهة  5112إطار التشبيه بين اليوم واألمس، خلصت الصحيفة إلى أن حرب اليمن عام  وفي
تتحدث  اإلعالميةصحيح أن الرواية "بحرب اليمن في الستينيات، وخاصة في ما يتعلق بتعقيداتها، و

عن حرب شيعية سنية، لكن حرب اليمن ليست إال تعبيرًا عن طبيعة القوى المعقدة في الشرق 
وتعبيرًا عن تبدل المصالح والتعقيدات القائمة في المنطقة، مع اإلدراك المسبق بأن القبائل األوسط، 

 ."اليمنية مخلصة بشكل أساسي لمصالحها، قبل أي شيء آخر
 41/1/5142بيروت،  األخبار،
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 "إسرائيل"ُيحرمون من الغذاء والدواء في  الهولوكوستثلث الناجين من استطالع:  
اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل جيل المؤسسين من عدة نواح  إسرائيللعربي: الناصرة ـ القدس ا

منها استفحال الفوارق الطبقية بين سكانها وفيها ال ينجو من الفقر حتى أولئك الناجون من محرقة 
كل عام قبيل ذكرى النكبة  إسرائيلالذي تحييه  "الكارثة والبطولة"عشية ما يعرف بيوم  النازيين.

طينية أو ما تسميه بيوم االستقالل، يكشف استطالع جديد أن ثلث الناجين اليهود من المحرقة الفلس
المقيمين فيها اليوم تنازلوا عن الدواء والغذاء والتدفئة لضيق الحال مما يثير تساؤالت حول مقولة إنها 

ألف نسمة  42ساء و ألف ناج من النازية ثلثاهم ن 189اليوم  إسرائيلويقيم في  ملجأ ليهود العالم.
ية سرائيلمنهم تحت خط الفقر. وتظاهر اآلالف من هؤالء عدة مرات قبالة مقر وزارة المالية اإل

احتجاجا على ظروف معيشتهم القاسية. ويكشف االستطالع أن أحوال هؤالء ساءت في العام الحالي 
ي العام الماضي. ف %31منهم إنهم ال يمتلكون القدرة على العيش بكرامة مقابل  %39وقال 

رغم تواصلهم مع بعض أقربائهم  إسرائيلمنهم أنهم يشعرون باالغتراب والوحدة في  % 42ويعترف 
مرة واحدة في األسبوع. ويبدي نصف الناجين من النازية قلقا من التعرض لمحرقة ثانية وأبدى القلق 

 إسرائيلجيال المقبلة في من هؤالء الناجين إن األ %49من أبنائهم وأحفادهم. ويقول  % 47نفسه 
من  %24ويبدي  يين يعتقدون كذلك.سرائيلمن مجمل اإل %31لن تذكر المحرقة بعد رحيلهم مقابل 

 إسرائيليين استيائهم من طريقة معالجة السلطات للناجين من المحرقة مما يعكس اضمحالل سرائيلاإل
رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو منذ أن كان  نتيجة السياسات النيو ليبرالية التي يقودها "دولة رفاه"كـ 

من أبناء وأحفاد  %59. وعلى هذه الخلفية يعترف 5111وزيرا للمالية في حكومة أرئيل شارون بعد 
منهم أنهم يكابدون اضطرابات نفسية  %31الناجين من المحرقة بأنهم يفكّرون بمغادرة البالد ويؤكد 

 لكارثة.أو صحية لكونهم من ذرية ممن نجوا من ا
 41/1/5142لندن،  العربي، القدس

 
 عائلة الجندي شاؤول أرون: ابننا على قيد الحياة 

ي، شاؤول أرون، وفي أول تصريح من طرفها، مقتل نجلها في سرائيلنفت عائلة الجندي اإل: الناصرة
 اشتباكات جرت مع مقاومين فلسطينيين إبان الحرب األخيرة على قطاع غزة، وفق ما أعلنت عنه

 قيادة جيش االحتالل، مؤكدة أن ابنها "خطف في تلك المعركة ولم يقتل".
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وأكدت العائلة في بيان نشرته القناة الثانية في التلفزيون العبري، أن ما ُنشر حول مقتل أرون في 
ناقلة الجند واختطاف جثته من قبل الفلسطينيين "ليس صحيحًا"، مشيرًة إلى أنها ال زالت تعتقد ببقائه 

 .حيًا بخالف رواية الجيش الذي أّكد مقتل الجندي
 43/1/5142قدس برس، 

 
 وتعاملها كباقي قيادة المناطق العسكرية ""السايبر جديدة لحرب قيادةيشكل  يسرائيلالجيش اإل 

قيادة " تشكيلقيادة الجيش تجري مشاورات حثيثة ومتقدمة ل كشفت أوساط عسكرية صهيونية أن  
راع مستقل داخل الجيش مشابه لسالحي الجو والبحرية، كما يتم دراسة تغييرات ، كذ"محاربة السايبر

. إضافية في هيكلية القيادة العامة للجيش، وتقليص قسم االتصاالت السلكية والالسلكية وقيادة العمق
بمقدور القيادة الجديدة لسالح السايبر أن تكون قادرة على تفعيل قوة خاصة  وأوضحت األوساط أن ه

الفتًة إلى أن  اللواء  ،المشاة والجو وغيرها، تابعة لقائد األركان مباشرة األرض كسالحها على ب
المكلف بالقيام بالتحضيرات الالزمة إلقامة هذا السالح وترتيب هيكليته سُيكلف  هيرتسي هاليفي""

، الوسطى، اليةالجيش: الشمالعسكرية واإلدارية، وسيكون له استقاللية أكثر من قادة المناطق في 
 .الجنوبية، الداخلية

 43/1/5142 ،3313المعلوماتي، التقرير
 
 إبادة" "حرب اليرموك مخيم في يحصل "مجموعة العمل": ما 

 لالجئين اليرموك، مخيم إن اإلثنين، أمس فلسطيني، حقوقي ناشط قال: وكاالت - عواصم
 سيطرة عقب ،"إبادة حرب" بـ وصفه لما يتعرض "دمشق" السورية العاصمة جنوب الفلسطينيين،

 .منه واسعة أجزاء على "داعش" تنظيم
 أوضاع إنّ  ،"سوريا فلسطيني أجل من العمل مجموعة" لـ التنفيذي المدير حسين، أحمد وقال

 ووصف. المعاناة من "مسبوق غير" حد إلى ووصلت ،"كارثية" المخيم، داخل الفلسطينيين الالجئين
 عدم ظل في ،"إبادة حرب" بأنه هناك يجري ما داخله، في وناشطين المخيم، سكان عن نقال حسين،
 داخل عالقين يزالون ال الفلسطينيين الالجئين من ألفا 18 نحو إلى مشيرا "اليومي القتل" توقف

. "الدواء" و "الغذاء" ونفاد المسلحة، االشتباكات استمرار ظل في ،"الموت" خطر يتهددهم المخيم،
 الالجئين أوضاع.. آخر بعد يوما سوءا ويزداد وصفه، يمكن ال رموك،الي في الوضع" وتابع

 آلالف المساعدات إيصال في صعوبة وهناك شراب، وال طعام يوجد ال سيئة، الفلسطينيين
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 المخيم داخل المسلحة والتنظيمات داعش بين االشتباكات أن حسين وأكد. "المخيم داخل المحاصرين
 .المخيم من واسعة أجزاء على يسيطر يزال ال التنظيم أن إلى الفتا مستمرة، تزال ال

 و "الموت" جحيم من المخيم خارج إلى الفرار يحاولون اليرموك مخيم في الالجئين أن وأوضح،
 .قوله حسب جرائم، من "داعش" ترتكبه وما "االشتباكات رصاص"

 دقيق، بشكل دادهمأع معرفة يمكن ال الالجئين، صفوف في وجرحى قتلى هناك" بالقول واستدرك
 ."مسبوق غير بشكل وتيرتها تزداد والتي المخيم، في الضارية االشتباكات الستمرار نظرا
 أو والغذاء، والدواء المساعدات، إيصال عن عاجزة والدولية، األممية المنظمات إن حسين، وقال
خراج الجرحى، إنقاذ  .وصفه وفق الموت، وبؤرة الحرب ساحة من المحاصرين وا 

41/1/5142دس العربي، لندن، الق  
 
 "قانونية غير" بصورة البراق حائط تحت نفقا   تدير االستيطانية" إلعاد" :"هآرتس" 
" إلعاد" منظمة أن اليوم الصادر عددها في" هآرتس" صحيفة كشفت خاصة: ترجمة - هللا رام

 غير بصورة راق،الب حائط تحت نفقا تدير القدس، مدينة تهويد مجال في تنشط التي االستيطانية
 .قانونية
 ضد العليا المحكمة أمام به تقّدمت الذي االلتماس خالل من تبين ذلك عن الكشف أن إلى ويشار
 ممن اآلثار علماء من مجموعة صفوفها في تضم" شافيه عيمق" تدعى يةإسرائيل منظمة إلعاد،

 .إسرائيل في العاملة ريةاليسا المنظمات إحدى وهي سياسية، ألغراض اآلثار استغالل على يحتجون
 وأشارت القدس، أسوار تحت يمر الذي النفق عن إلعاد منظمة بإبعاد" شافيه عيمق" منظمة وتطالب

 الزائرين وتجلب اثري كموقع وتستغله بذلك، رسمي إذن اخذ دون النفق بإدارة بدأت إلعاد أن إلى
 .اليه

 لذا والدينية، السياسية الناحيتين من كبيرة حساسية على تنطوي النفق منطقة أن النيابة رد في وجاء
 .دولية لضغوط التعرض خشية للدولة، الكاملة اإلدارة تحت تظل أن المتوجب من فإنه

43/1/542القدس، القدس،   
 

 الدولية الجنايات إلى األسرى ملف تطالب بنقل األسرى" "هيئة 
 إلى الفلسطينية، بالسلطة سياسيال المستوى فلسطينيون مسؤولون طالب :حمدان منتصر - هللا رام

 المؤسسات وكافة الدولية الجنايات لمحكمة" يةسرائيلاإل" السجون في الفلسطينيين األسرى ملف حمل
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 المعتقلين بحق اإلنسانية خروقاتها كافة في" إسرائيل" لتجريم العالمية، والحقوقية القانونية
 .الفلسطينيين

 هو المطلوب إن صحفي مؤتمر في قراقع، عيسى نوالمحرري األسرى شؤون هيئة رئيس وقال
 لالعتراف الفلسطينيين، المعتقلين بخصوص فتوى إلصدار الهاي في الدولية المحكمة إلى الذهاب

 .مشروع وطني ونضال حرية كأسرى بهم
 األسرى، بحق الجرائم من بسلسلة تميز العام هذا أن فارس، قدورة األسير نادي رئيس أكد جانبه من

 لقرارات االحتالل حكومة إصدار إلى إضافة والنساء، واإلداريين القاصرين اعتقال وتيرة ازدياد ومنها
 .األسرى بإعدام سياسية وتصريحات بالمعتقلين، للتنكيل

41/1/5142الخليج، الشارقة،   
 
 أطفالهن أمام الوحشي" لـ"التعذيب الفلسطينيات يتعّرضن للدراسات": األسيرات "األسرى 

 بدعوة لاللتزام "إسرائيل على الضغط" بـ العالم للدراسات األسرى مركز الهور: طالب رفأش -غزة 
 والقضاء الدولي، والسالم المرأة حقوق على للحفاظ 1977 عام في المتحدة لألمم العامة الجمعية

 عام بشكل الفلسطينية المرأة بحق يومياً  تنتهكه إسرائيل إن قال الذي األمر ضدها، العنف على
 .خاص بشكل واألسيرة

 أن إال الدولية، والمواثيق اإلنساني الدولي القانون عليها أكد أساسية حقوقا للمرأة أن المركز وأكد
 في تعيش التي الفلسطينية واألسيرة المرأة مع معاملته في الحقوق تلك من أٍيا يراع لم" االحتالل
 في واحتجازها بحقها الوحشي التعذيب وممارسة أطفالها ناظر أمام إنسانية غير ظروف في األسر
 ."الخصوصية فيها تراعى ال آدمية غير حياة بشروط وقاسية صعبة ظروف

41/1/5142القدس العربي، لندن،   
 
 دراسة "المحرقة" 48الفلسطينيين في فرض على الطلبة ت "يةسرائيلاإلالتعليم " :موقع "واال" 

ية قّررت تدريس ما يسمى بـ "الكارثة سرائيلة التعليم اإلقالت مصادر إعالمية عبرية، إن وزار : الناصرة
اليهودية" بشكل موسع في المناهج الدراسية الخاصة بالطلبة العرب داخل األراضي الفلسطينية 

 .1948المحتلة عام 
(، أن هذه الخطة تم تدشينها العام الماضي في إطار 4|13ال" العبري، يوم االثنين )اوأوضح موقع "و 

المدير العام للوزارة، وبأمر من وزير التعليم السابق شاي فيرون، حيث تم توسيعها هذه تعليمات 
 العام لتشمل الصفوف اإلعدادية والثانوية في الوسط العربي والدرزي والشركسي.
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وأوضح الموقع أنه سيتم في إطار هذه الخطة التركيز على "معاناة اليهود والفظائع التي تعرض لها"، 
أن الوزارة ستقوم خالل األيام القادمة بتوزيع الكتب على طلبة صفوف المرحلة اإلعدادية الفتا إلى 

 والثانوية )من الصف السابع وحتى الثاني عشر( في المدارس غير اليهودية.
43/1/5142قدس برس،   

 
 القدس في اإلنشاء قيد مبنى تهدم االحتالل جرافات 

 اإلنشاء قيد مبنى الثالثاء، اليوم صباح ي،سرائيلاإل لاالحتال لسلطات تابعة جرافات هدمت القدس:
 .الترخيص عدم بحجة القدس بمدينة الجوز وادي حي في
 عسكرية قوة بحماية الجوز وادي حي إلى حضرت يةإسرائيل جّرافات ثالث بأن عيان شهود وأفاد 

 4 من والمكون شلبك أبو لعائلة ملكيته تعود الذي المنزل بهدم وشرعت المنطقة وأغلقت كبيرة
 .طوابق

41/1/5142القدس، القدس،   
 
 غزة في الصيادين مراكب تستهدف االحتالل زوارق 

 أسلحتها نيران الثالثاء، اليوم صباح من مبكرة ساعة في ية،سرائيلاإل الحربية الزوارق غزة: فتحت
 .غزة قطاع غرب شمال السودانية منطقة في الصيادين مراكب تجاه الثقيلة الرشاشة

 التي الصيادين مراكب تجاه بكثافة النار أطلقت الزوارق بأن غزة، في كوم دوت القدس مراسل أفادو 
 .إصابات وقوع عن يبلغ أن دون القطاع غرب شمال السودانية منطقة قبالة تبحر كانت

41/1/5142القدس، القدس،   
 
 اإلنسانية المساعدات إلدخال اليرموك بمخيم اعتصام 

 جنوب اليرموك مخيم في واإلعالمية اإلغاثية الهيئات في والعاملون الياأله األناضول: نظم
 من يعاني الذي المخيم إلى اإلنسانية المساعدات بإدخال طالب اعتصاما دمشق، السورية العاصمة
 .للمخيم النظام بقصف األحد سقطا قتيلين بتشييع المعتصمون قام كما صعبة، معيشية ظروف
 بها يمرون التي الظروف كل من بالرغم المخيم أهل صمود عن" عبرت الفتات المعتصمون ورفع
 ". سنوات ثالث منذ عليهم المفروض الحصار نتيجة
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 في الشباب دعم مركز أمام بدأ االعتصام أن األناضول لوكالة نيوز سوريا مركز في العاملون وأفاد
 لقصف تعرض الذي سطينفل مستشفى محيط إلى المعتصمون بعده وتوجه بالمخيم، المدارس شارع
 .المخيم في يعمل كان الذي الوحيد المستشفى وهو الماضي، األسبوع النظام
 من تنقصهم التي واالحتياجات المطالب أهم عن االعتصام خالل المخيم وجهاء من عدد وتحدث
 ".الصراع عن المخيم تحييد" ضرورة مؤكدين وغيرها، وغذاء أدوية

 إلى نداء ليوجهوا فلسطين، مستشفى محيط إلى ذلك بعد توجهوا المعتصمين أن المصادر وأضافت
 جميع إلى نداء توجيه تم كما المخيم، على المطبق بالحصار خالله من منددين الدولي المجتمع
 .إليه ليعودوا المخيم عن نزحوا الذين المدنيين

43/1/5142الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 مارس/ آذار س خالل شهرشجرة من نابل 800تقرير: االحتالل اقتلع  

ية لعشرات االنتهاكات بحق سرائيلأفاد تقرير فلسطيني رسمي، بارتكاب سلطات االحتالل اإل: نابلس
 المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينتي نابلس وسلفيت خالل شهر آذار )مارس( الماضي.

، إن نابلس شهدت الشهر (4|13وقال مكتب وزارة اإلعالم في تقريره الشهري الصادر اليوم )
عملية اقتحام ومداهمة، إلى  21منشآت زراعية وتنفيذ  4شجرة وهدم  711الماضي اقتالع نحو 

صابة ثالثة آخرين، فيما تم نصب أكثر من  18جانب اعتقال  حاجزًا طيارًا،  41مواطنًا فلسطينيًا وا 
 العسكريين. فضاًل عن تشديد اإلجراءات عدة مرات على حاجزي "زعترة" و"حوارة"
عملية اقتحام ومداهمة للقرى  15وفي مدينة سلفيت، رصد التقرير اعتقال مواطنين فلسطينيين وتنفيذ 

قامة   حاجزًا على طرقات المدينة. 11والبلدات المحيطة بها، وا 
6/1/5142، قدس برس  

 
 الضفة بتهمة االنتماء لحركة حماس في مواطنا   17 يعتقل االحتالل 
 اعتقلت يسرائيلاإل االحتالل جيش من قوات أن عبرية مصادر ذكرت - كوم دوت القدس -هللا رام

 .مطلوبون انهم بحجة الغربية الضفة في مختلفة مناطق من مواطنا 17 الماضية الليلة
 االحتالل قوات ضد المقاومة أعمال في بالمشاركة المعتقلين بين من 7 االحتالل سلطات وتتهم

 .حماس لحركة باالنتماء آخرين تتهم فيما والمستوطنين،
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 في العروب من 4و والبيرة هللا رام محافظة في ريما بيت قرية من مواطنين 9 االعتقاالت وشملت
 .طولكرم في صيدا قرية من آخر ومواطن قلقيلية، في ثالثة اعتقل فيما الخليل،

43/1/5142القدس، القدس،   
 
 لسنج في كراكرة الشهيد جثمان تشييع: هللا رام 
 هللا رام محافظة شمالي سنجل، بلدة وأهالي المواطنين من غفير حشد شارك": األيام" – هللا رام

 األربعاء استشهد الذي ،(عاماً  57) كراكرة جاسم محمد الشهيد جثمان تشييع في أمس، والبيرة،
 بسكين، جنديين بطعن قيامه ذريعة تحت عليه، النار بإطالق االحتالل جنود قام أن بعد الماضي،
 مدينتي بين الواصلة الطريق في المواطنين أراضي على المقامة ،"شيلو" مستوطنة مفترق من بالقرب

 .ونابلس هللا رام
 قامت الذي الشهيد، جثمان يرقد كان حيث ،"الطبي فلسطين" مجمع أمام من التشييع موكب وانطلق
 .سنجل بلدة إلى يام،أ خمسة احتجزته أن بعد أمس، من أول بتسليمه، االحتالل سلطات
 .حصل لما استغرابه إلى مشيراً  ابنه، قتل جريمة صحافية، تصريحات في الشهيد والد وأدان
 .معه حدث ما استيعاب أستطيع ال أنا لذا والمنزل، العمل بين وقته يقضي ابني كان لقد: وقال

41/1/5142األيام، رام هللا،   
    
 في الكاراتيه والشهداء" لألسرى "الوفاء بطولة تقيم رياضةوال للشباب الفلسطينية لبنان: المؤسسة 

 المؤسسة أقامت نيسان، 17 في الموافق الفلسطيني األسير ويوم الشهادة أسبوع فعاليات ضمن
 15/4/5112 األحد يوم وذلك كيوكوشنكاي الكاراتيه لعبة في بطولة والرياضة للشباب الفلسطينية

 9 مثلو العبا 72 البطولة في وشارك .”المرح عالم“ المالهي مدينة مالعب على صيدا مدينة  في
 على صيدا مدينه في أقيمت التي البطولة نهاية وفي. لبنان في فلسطينية مخيمات ستة من انديه

 .األول إلى الرابع المركز من ابتداء الفائزين على والمداليات الكؤوس تسليم تم المرح مدينه مالعب
43/1/5142والرياضة،  للشباب الفلسطينية للمؤسسة الرسمي الموقع  

 
 بأنفلونزا الطيور بغزة ا  بمصا ا  ر طي 800إعدام  

( 811قامت بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الزراعة بإعدام ): خان يونس
دينة من الدجاج والبط الالحم يشتبه بإصابتها بمرض "أنفلونزا الطيور" تم اكتشافهم في أحد مزارع م

 خان يونس.
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وذكر الدكتور يوسف شبير، مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس في تصريح مكتب له أن 
حدى آلياتها من أجل تنفيذ إعدام الطيور وفق الشروط  وزارة الزراعة قد استعانت بطواقم البلدية وا 

 البيطرية.الخدمات -الصحية المتبعة بمشاركة األطباء التابعين لوزارة الزراعة
بالغهم عن حاالت نفوق كبيرة في  وأوضح أن صاحب المزرعة قام باالتصال بوزارة الزراعة وا 
 مزرعته البيتية، حيث قامت الوزارة بأخذ عينات من تلك الطيور للتأكد من إصابتها بإنفلونزا الطيور.

43/1/5142الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 نابلس في يا  إسرائيل سجنا   يحاكي معرض 
 معاناة إيصال االحتالل سجون من المحررون الفلسطينيون األسرى دغلس: يحاول عاطف -بلس نا

 مأساتهم، يحاكي نابلس في معرض إقامة منها عديدة بوسائل وذلك السجون، قضبان وراء بقوا من
 .السنوات لعشرات السجون غياهب في يقبع بعضهم أن وخصوصا

 حقيقي سجن في أنه سوى -"القدامى لألسرى الحرية" عنوان حمل الذي- المعرض زائر يخال وال
 أنه أكد قراقع عيسى األسرى كوزير الرسمية والشخصيات المواطنين من زاره من أن حتى تماما،
 .تفاصيلها بكل يةسرائيلاإل السجون واقع كثيرا ُيجاري

43/1/5142الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 أبنائها وجدان في حاضرة فلسطين قضية أيقونات 

 الذي العلي، ناجي الشهيد الفلسطيني الكاريكاتوري رسمها التي "حنظلة" شخصية األناضول: تحضر
 بيع متاجر في رئيسيا عنصرا بيروت، في وعمالئه يسرائيلاإل الموساد جهاز يد على اغتيل

 .يحمفات حمالة أو كقالدة، باقتنائها الفلسطينيون الفتيان يتباهى حيث غزة، مدينة وسط التذكارات،
 رمزا لهم بالنسبة تمثل فهي المحمولة، هواتفهم على "حنظلة" مجسمات الفلسطينيون الشبان ويعلق
 العصابات احتلتها التي وأراضيهم، بيوتهم إلى الفلسطينيين الالجئين عودة ولحق الفلسطينية للمعاناة

 .الماضي قرنال ثالثينيات في جماعية إبادة ومجازر لشعب تهجير عملية أكبر في الصهيونية
 حقائبهم على الفلسطينيون الطلبة يعلقها التي الرموز أحد أيضا بات الفلسطيني المنزل مفتاح

 أسكنوها مستوطنات إلى الصهاينة حولها التي بيوتهم في بأحقيتهم يذكرهم أنه مؤكدين المدرسية،
 عودة حق إلى يشير وهو ،"العودة مفتاح" مصطلح عليه مطلقين الالتينية، وأميركا أوروبا ليهود

 .أرضهم إلى الفلسطينيين
41/1/5142السفير، بيروت،   
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 إلنهاء احتالل فلسطين بإجراءاتمصر تطالب أوروبا  

بحـــث ســـامح شـــكري، وزيـــر الخارجيـــة المصـــري، أمـــس قضـــايا المنطقـــة مـــع خوســـيه جارســـيا  القـــاهرة:
اء االحـتالل اإلسـرائيلي، بحضـور سبانيا، وترأس اجتمـاع اللجنـة الوزاريـة إلنهـإمارجايو، وزير خارجية 

لـوران فـابيوس، وزيـر الخارجيـة الفرنسـي، كمـا شــارك فـي أعمـال االجتمـاع الـوزاري لالتحـاد األوروبــي، 
حيث طالب أوروبا بإجراءات إلنهاء االحتالل اإلسـرائيلي، والتوقـف عـن وضـع الشـروط السياسـية فـي 

 العربية، وعدم التدخل في شؤونها.التعامل مع دول جنوب المتوسط، واحترام سيادة الدول 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيِة، إن شكري تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتكليف 
القمـــة العربيـــة األخيـــرة للجنـــة الوزاريـــة العربيـــة، بمتابعـــة الجهـــود والتحـــرك الـــدولي، للعمـــل علـــى وضـــع 

 لفلسطين.تصور واضح ومدى زمني محدد إلنهاء االحتالل 
 41/1/5142 ،الخليج، الشارقة

 
 "دواء" اإلخفاق األمني غزةشيطنة سيناء:  

عادت المؤسسة العسكرية فـي مصـر، بمسـاعدة عـدد كبيـر مـن القنـوات اإلعالميـة والصـحف،  :سيناء
إلـــى تعبئـــة الشـــعب المصـــري ضـــد غـــزة وســـكانها مـــن جديـــد، وخاصـــة ضـــد حركـــة حمـــاس وذراعهـــا 

، وذلـك بإصـدار بيانـات متتاليـة عـن ضـبط "أنفـاق نوعيـة" تصـل مـن خاللهـا العسكرية "كتائـب القسـام"
 أسلحة وذخائر إلى "الجماعات اإلرهابية" في سيناء.

ن كــان هــذا االتهــام المتكــرر يخفــف مــن وطــأة اإلخفــاق الميــداني للجــيش والشــرطة، فإنــه مــن جانــب  وا 
ا يعلـــن بـــين حـــين وآخـــر، آخـــر يظهـــر إخفـــاق األمـــن المصـــري فـــي القضـــاء علـــى ظـــاهرة األنفـــاق كمـــ

وخاصــة أنــه بعــد تــدمير قطــاع حــدودي بعــرض كيلــومتر واحــد، أفــادت الســلطان بنيتهــا المضــي حتــى 
 خمسة كيلومترات للقضاء على "األنفاق االستراتيجية".

وبرغم تأكيد المتحدث الرسـمي باسـم القـوات المسـلحة العميـد محمـد سـمير أكثـر مـن مـرة تمكـن القـوات 
ألنفـاق الحدوديـة بـين مصـر والقطـاع، فإنـه عـاد ليصـرح قبـل يـومين بـالعثور علـى من اإلجهاز علـى ا

نفقًا تستخدم "حصـرًا" لتهريـب السـالح مـن غـزة إلـى سـيناء. ووفـق بيـان المتحـدث، أعلـن  54أكثر من 
قذيفة "آر بي جـي" عليهـا "لوغـو خـاص بكتائـب القسـام، فضـاًل عـن أزيـاء عسـكرية"  52أمس، ضبط 

يقها إلـى تنظـيم "واليـة سـيناء". وفـي بيـان سـابق السـبت، أعلـن ضـبط حقيبـة داخلهـا كلها كانت في طر 
جهــاز مؤقــت للتفجيــر "تــايمر" عليهــا أيضــًا "عبــارات تخــص  211أجهــزة اتصــاالت وتقويــة إرســال مــع 

 كتائب القسام".
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 هــذه البيانــات تتلقفهــا، علــى عجــل، القنــوات الفضــائية وبعــض الصــحف، ثــم تعيــد صــياغتها وتفصــيلها
على مقاس خاص بـ"غزة" مع إضفاء قصص وسيناريوات، لتوجيه غضـب الشـعب المصـري بشـأن مـا 
يقــع فــي ســيناء، إلــى مــا خلــف الحــدود المصــرية. وفــي المقابــل، يصــل "الخيــال" فــي مطالبــات بعــض 
المصريين بالرد علـى القطـاع، فـي البـرامج الفضـائية، إلـى المطالبـة بـدخول طـائرات مصـرية إلـى غـزة 

 حماس وال يعملون على إسقاطها"! د سامة إلبادة الشعب الفلسطيني، ألنهم "ال يثورون ضدّ ورش موا
ووفــق البيانــات األخيــرة، فــإن الســلطات تتحــدث عــن أنــه ضــمن إطــار محاربــة كــل مــن يمــس بــاألمن 
القــومي علــى االتجاهــات االســتراتيجية، جــرى مــا بــين األول مــن العــام الجــاري حتــى منتصــف الشــهر 

 فتحة لألنفاق على الحدود مع غزة. 194بط وتدمير نحو الجاري، ض
 41/1/5142 ،األخبار، بيروت

 
 وداعمة للمقاومة الفلسطينية ةماألإلى جانب قضايا  ستبقى دائما   المهندسينعبيدات: نقابة  

طالبت فاعليات نقابية وحزبية، شاركت في مهرجان للتضامن مع المهندسين : محمد الكيالي -عّمان 
نقابة المهندسين الموقوفين، أمـس، بضـرورة إطـالق سـراحهم، مؤكـدين أن مـا يحـاك للمنطقـة  وموظفي

 العربية حاليًا "ينبئ بمخطط تفتيت جديد على غرار "سايكس بيكو".
هللا عبيدات، في كلمة له بالمهرجان الذي نظمته لجنة "مهندسون من أجل  وأكد نقيب المهندسين عبد

مـس، أتحت شعار "أحرار في زمن االنكسار" في مجمع النقابات المهنيـة  فلسطين والقدس" في النقابة
جانب قضايا وطنها وأمتها مدافعة عن أمن الـوطن واسـتقراره، وداعمـة للمقاومـة  إلىأن النقابة ستبقى 

 إلـىوقال عبيدات: "لنا الشرف أن ندافع عـن أمـن الـوطن وأن نقـف  الفلسطينية حتى تحرير فلسطين.
ن القـــدس أوشـــدد علـــى أن األســـرى والمعتقلـــين "ســـيتحررون مـــن قيـــدهم و  الفلســـطينية. جانـــب المقاومـــة

إلى أن "الربيع العربي لم ينته وأن مـا  ستعود وستحرر كامل فلسطين، وأن النصر مع الصبر"، مشيراً 
 يجري جولة من جوالت قادمة".

العتــداء علــى الشــرفاء"، مــن جانبــه أكــد نقيــب المهندســين األســبق ليــث شــبيالت اســتنكاره لمــا وصــفه "ا
 ."إسرائيل"منددا بالعالقة مع 

 وفي نهاية المهرجان تم تكريم األسرى المحررين حمزة الدباس وأيمن العدم ومحمد الطاهر. 
 41/1/5142 ،الغد، عّمان
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 من نقل تجربة مخّيم اليرموك إلى مخيم عين الحلوةشحرور يحذر العميد  
فــي الجنــوب العميــد اللبنــاني بــين رئــيس فــرع مخــابرات الجــيش  وضــع اللقــاء الــذي عقــد: محّمــد صــالح

الفلسطينية  األمنيةعلي شحرور والقيادة السياسية الفلسطينية العليا في لبنان بحضور وفد من "اللجنة 
المشــتركة"، فـــي ثكنـــة الجـــيش اللبنــاني فـــي صـــيدا، النقـــاط علـــى حــروف تـــداعيات جريمـــة قتـــل مـــروان 

 لحلوة.عباس عيسى في مخّيم عين ا
وأشارت مصادر المجتمعين إلى أّن العميد شـحرور شـّدد أمـام الوفـد الـذي ترأسـه قائـد "األمـن الـوطني" 

عرب، على أّن المطلوب اليوم قبل أي شيء آخر هو تسليم الفار من وجه العدالـة  أبواللواء صبحي 
 إلــىويــالت الفتنــة  م. ش كونــه المــّتهم الرئيســي فــي هــذه القضــية، "وذلــك حتــى ال تجــّر هــذه الجريمــة

المخـيم ومحيطـه، باإلضـافة إلـى أّن المـّتهم ينتمـي ومقـّرب مـن تنظيمـات سـلفّية متطّرفـة ال تتـوّرع عــن 
وخاطــب شــحرور أعضــاء الوفــد، وفــق المصــادر، قــائاًل: "إذا كانــت الجهــة اللبنانيــة  تكــرار هــذا األمــر".

علــى مقتلــه واحتـوت شــارعها، فإننــا التـي ينتمــي إليهــا عيسـى قــد تمّكنــت مـن ضــبط إيقــاع ردات الفعـل 
ونــّوه "بتعــاون  نخشــى فــي حــال تكــررت عمليــات القتــل والتصــفية بهــذه الطريقــة مــن أن يتفلــت األمــر".

الفصائل الفلسطينية مع مخابرات الجيش في كشف مالبسات الجريمة، وتسليم المتورطين فيها خ. ك 
 م الطوارئ، وهذه مهمتكم أنتم لتسليمه".و ر. س، فيما يبقى المّتهم الرئيسي م. ش فارًا في مخي

هـي المسـتفيد األّول مّمـا يجـري فـي السـاحة الفلسـطينية وفـي كـّل السـاحات العربيـة.  "إسرائيل"وأّكد أّن 
كما أعرب شحرور عن خشيته "من نقل تجربة مخّيم اليرموك وما يجري فيها من اقتتال بين الفصائل 

ة، فـــأدوات الفتنـــة الموجـــودة نفســـها موجـــودة هنـــا"، منبهـــا الفلســـطينية وداعـــش إلـــى مخـــيم عـــين الحلـــو 
ثم توّجه إلـى القيـادة  الفصائل مما قد يحاك ضّدها وأّن عليها وعي مخاطر ما يتهّددها ويهّدد المخيم.

الفلسطينية، مؤكدًا أّن "األمن خّط أحمـر ومـن غيـر المسـموح تجـاوزه فـوق األراضـي اللبنانيـة، ألننـا ال 
 جزء ال يتجزأ. لذا، المطلوب منكم القيام بحفظ أمن مخّيمكم". فاألمنمنية، نسمح بوجود بؤر أ

المشتركة في عين الحلوة  األمنيةووضع الوفد األمني، وفق المصادر، شحرور في أجواء تعزيز القوّة 
ة ميدانية. كما ابلغـه بقـرار القـو  إجراءاتوصواًل إلى مخيم الطوارئ ورفدها بالمزيد من العناصر وتنفيذ 

خضـاع كـّل مـن يـدخل ويخـرج منـه  نشر حواجز عند مـدخل الطـوارئ الشـرقي والغربـي وفـي وسـطه، وا 
ليــه إلــى التفتـــيش الــدقيق، باإلضـــافة إلــى إجـــراءات أمنّيــة   األمنيـــةلجهـــة تفعيــل ودعـــم القــوة  إضــافيةوا 

 المشتركة داخل مخيم الطوارئ لقطع الطريق على أي توتير جديد.
 41/1/5142 ،السفير، بيروت
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 الفصائل الفلسطينية إلى استئصال بؤر الفساد والغدة السرطانية من عين الحلوةيدعو قاووق  

"دم مروان عيسى لن يـذهب هـدرًا ولـن نتـرك دمـاء شـبابنا". هكـذا حسـم نائـب رئـيس المجلـس التنفيـذي 
وان فـي حــزب هللا، الشــيخ نبيــل قـاووق، موقــف الحــزب مــن جريمــة اسـتدراج واغتيــال أحــد عناصــره، مــر 

عيسى، في عين الحلوة، فـي حفـل تأبينـه فـي صـيدا. قـاووق دعـا الفصـائل الفلسـطينية إلـى "استئصـال 
بؤر الفساد والغدة السرطانية من المخيم قبل أن تنتشـر". وقـال: "ال تكفـي التعزيـة وبيانـات االسـتنكار، 

ى قـاووق أن االغتيـال رأو  بل على القوى الشريفة قطع الطريق على المجرمين وتسليمهم إلى العدالـة".
 "أريد منه إشعال الفتنة واستنساخ تجربة اليرموك، واستهدفت فلسطين قبل لبنان والمقاومة". 

 41/11/5142 ،األخبار، بيروت
  
 أزمة "اليرموك""تحالف القوى الفلسطينية" حرية القرار العسكري" لمعالجة دمشق تمنح : "السفير" 

"تحــالف القــوى الفلســطينية" الموجــودة فــي دمشــق "حريــة القــرار منحــت الســلطات الســورية : زيــاد حيــدر
العســكري" لمعالجــة الوضــع القــائم فــي مخــيم اليرمــوك، مشــترطة الحصــول علــى موافقــة رئــيس منظمــة 

 التحرير الفلسطينية محمود عباس على تدخل الجيش السوري في أية معارك مشتركة.
ينية هي التي ستقرر ما هي الطريقة المناسـبة" فـي السفير" إن "الفصائل الفلسط"وقال مسؤول سوري لـ

مخيم اليرموك بهدف التصدي لهجـوم تنظـيم الدولـة اإلسـالمية فـي العـراق والشـام "داعـش"، مشـيرًا إلـى 
 فصياًل فلسطينيًا في دمشق مستعدين لتحمل هذه المسؤولية. 14وجود 

ن دروعا بشرية". وقال، لـ"السفير"، واتهم مصدر سوري المعارضة المسلحة و"داعش" باتخاذها "المدنيي
نهــا "تركــت القــرار  إن دمشــق "لــن تقــدم ذريعــة لخصــومها الســتغالل وضــع الفلســطينيين فــي المخــيم"، وا 

علــى أن دور الجــيش الســوري حتــى اللحظــة "يقــوم  لتحــالف الفصــائل التخــاذ القــرار المناســب"، مشــدداً 
 بعيد".  على منع تمدد التنظيم قرب دمشق ومساعدة الفصائل من

 41/1/5142 ،السفير، بيروت
 
 "داعش" ومخيم اليرموك: الهدف إشعال جنوب دمشق 

ما يزال تنظيم الدولة اإلسـالمية فـي العـراق والشـام "داعـش" يفـرض هيمنتـه علـى  :عبدهللا سليمان علي
القسـم األكبـر مـن مخـيم اليرمـوك جنـوب دمشـق، وذلـك خالفـًا لكـل مـا أشـيع خـالل اليـومين الماضـيين 

لـى اآلن لـيس سـوى  حول انسحابه. وتؤكد المعلومات أن ما جرى ويجـري فـي المخـيم منـذ أسـبوعين وا 
الخطــوة األولــى فــي مخطــط كبيــر تشــارك بــه عــدة فصــائل إســالمية يســتهدف إشــعال منــاطق جنــوب 
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عــادة إدخالهــا فــي  دمشــق بشــكل كامــل، مــن أجــل إخراجهــا مــن إطــار المصــالحة مــع الجــيش الســوري وا 
 ع معه من جديد.دائرة الصرا 

وال ينــاقض ذلــك مــا أشــيع مــؤخرًا حــول انســحاب مســلحي "داعــش" مــن أحيــاء مخــيم اليرمــوك، وتســليم 
مـــواقعهم فيهـــا إلـــى "جبهـــة النصـــرة" و"أحـــرار الشـــام". إذ يؤكـــد مصـــدر ميـــداني معـــارض، تحـــدث إلـــى 

نظــــيم "الســــفير" صــــحة هــــذه االنســــحابات، مشــــيرًا إلــــى وجــــود معلومــــات لديــــه بــــأن آخــــر مســــلحي الت
 سينسحبون من كامل المخيم خالل يومين.

 41/1/5142 ،السفير، بيروت
 
 وزير الثقافة اإليراني ينفي عالقة وزارته بزيارة مراسلة إسرائيلية لطهران 

محمد المذحجي: في جدل أثير في األوساط السياسية والثقافية فـي إيـران، مـؤخرًا، حـول زيـارة  -لندن 
أورلــي أزوالي إليــران، أكــد المتحــدث باســم وزارة الثقافــة واإلرشــاد  مراســلة صــحيفة يــديعوت أحرونــوت

اإلسالمي اإليراني حسين نوش آبادي أن الوزارة ليس لـديها أي مسـؤولية تجـاه زيـارة مراسـلة الصـحيفة 
ووفقــًا لوكالــة إرنــا لألنبــاء اإليرانيــة الرســمية، أوضــح حســين نــوش آبــادي أن وزارة الثقافــة  اإلســرائيلية.

د اإلسالمي لم تسـتلم أي طلـب مـن أورلـي أزوالي لزيـارة إيـران كصـحافية، وأنهـا لـم تشـارك فـي واإلرشا
 ترتيبات هذا الزيارة.

نيسان/أبريل الحالي، كشفت "يديعوت أحرونوت" في ملحقها األسـبوعي أن صـحافية إسـرائيلية  5وفي 
 عما يجري فيها اليوم.بارزة، أورلي أزوالي، زارت إيران ومكثت فيها أسبوعين، وأعدت تقارير 

 41/1/5142 ،القدس العربي، لندن
 
 بوتين خالل استقباله عباس: موسكو إلى جانب الفلسطينيين حتى بناء دولتهم 

السـلطة رئـيس  نقـاًل عـن وكالـة وفـا، أن ،موسكو، من 41/1/5142 ،الحياة الجديدة، رام هللانشرت 
اءات فـي موسـكو، حيـث اجتمـع مـع نظيـره مـس سلسـلة اجتماعـات ولقـأمحمود عباس عقد الفلسطينية 

الروسي فالديمير بوتين، ومع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ومع بطريرك موسكو وعموم 
 روسيا البطريرك كيريل.

أشاد بوتين بمساهمة عباس في الجهود الرامية إلى تعزيز االستقرار في منطقة الشرق األوسط. وقال و 
لفلســطين، إنكــم قمــتم خــالل هــذه الفتــرة بعمــل هائــل مــن أجــل  ابكم رئيســاً ســنوات علــى انتخــ 11"مــرت 

، لكــن يســرني تعزيـز االســتقرار السياســي الــداخلي واالقتصـادي، وكانــت الســنوات الماضــية صـعبة جــداً 
 أن أشير إلى التطور المستدام للعالقات بين فلسطين وروسيا خالل هذه السنوات".
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، أن روســيا اليــوموعــن موقــع رويتــرز، ، نقــاًل عــن وكالــة 43/1/5142 ،الســفير، بيــروتوأضــافت 
في مقره في  13/4 الرئيس الروسي فالديمير بوتين أكد لنظيره الفلسطيني محمود عباس، يوم اإلثنين

أوغـــاريوفو علـــى مشـــارف موســـكو، تضـــامن روســـيا مـــع الشـــعب الفلســـطيني، مشـــددًا علـــى أن  -نوفـــو
 ة مؤسسات دولتهم.موسكو تدعم الفلسطينيين في سعيهم لصياغ

مع عباس، على تضامن روسيا مع  ئهبدوره، أكد رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، خالل لقا
 الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن موسكو تدعم الفلسطينيين في سعيهم لصياغة مؤسسات دولتهم.

لسطيني الراميـة إلـى أكد بطريرك موسكو وسائر روسيا البطريرك كيريل دعمه لجهود الرئيس الف كذلك
ن بطريركية موسكو ترحب إ ،وقال البطريرك، خالل محادثات أجراها مع عباس إقامة دولة فلسطينية.

 بكافة القرارات التي تتخذها السلطة الفلسطينية من أجل نيل االعتراف الديبلوماسي بدولة فلسطين.
 
 مع روسيا توقع ثالث اتفاقياتالسلطة الفلسطينية  

مــس توقيــع ثــالث اتفاقيــات بــين دولــة فلســطين وروســيا االتحاديــة، األولــى أتــم صــباح  :وفــا –موســكو 
ـــق  ـــدين، والثانيـــة تتعل ـــا للتعـــاون االقتصـــادي واالســـتثماري والتجـــاري بـــين البل تتعلـــق بإنشـــاء لجنـــة علي

 بالتعاون في مجال االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات، والثالثة في مجال مكافحة غسيل األموال.
االتفاقيـــات عـــن الجانـــب الفلســطيني ســـفير فلســـطين لـــدى روســيا فائـــد مصـــطفى، وعـــن الجانـــب ووقــع 

الروسي الوزراء المعنيون. وكانت الوزارات المعنية في دولة فلسطين توصلت إلى هذه االتفاقيات بـين 
 الجانبين في جوالت سابقة من البحث.

 41/1/5142 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 2013خالل  مليار دوالر على أجهزتها األمنيةأكثر من أنفقت  الفلسطينية طةمنظمة دولية: السل 

دعـــت المنظمـــة العربيـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي بريطانيـــا الســـلطة الفلســـطينية إلـــى حـــل األجهـــزة األمنيـــة 
وتوحيـــدها فـــي جهـــاز شـــرطي واحـــد يســـهر علـــى خدمـــة المـــواطنين وتحويـــل األمـــوال المرصـــودة لهـــذه 

وأكــدت أنــه ثبــت فشــل هــذه األجهــزة عنــدما ركــزت علــى  طــوير والصــحة والتعلــيم.األجهــزة لمشــاريع الت
علــى حســاب المــواطن الفلســطيني وألحقــت أفــدح األضــرار فــي  االحــتاللالتعــاون األمنــي مــع ســلطات 

فـــي بيـــان لهـــا أمـــس، أن ميزانيـــة الســـلطة للعـــام الجـــاري التـــي لـــم  ،وذكـــرت المنظمـــة مناعتـــه الوطنيـــة.
 شريعي بسبب االنقسام، فيها تفاوت كبير بين النسب المخصصة لكل وزارة.تعرض على المجلس الت

وأشارت إلى أن قطاع األمن استحوذ على الحصة األكبر منها، حيـث أظهـرت البيانـات الصـادرة عـن 
مــن إجمــالي المصــروفات فــي الموازنــة العامــة  %58وزارة الماليــة أن مصــروفات قطــاع األمــن شــكلت 
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 17178يانات الوزارة فإن إجمالي نفقات األمن بلغت خالل العام الماضي ووفق ب .5114خالل عام 
مليـار دوالر إجمــالي المصــروفات فـي الموازنــة الفلســطينية، وبارتفــاع  37891مليـار دوالر، مــن أصــل 

ورأت أن البيانــات  ، وتمثــل تلــك القيمــة ضــعف مخصصــات وزارة الصــحة.5113مقارنــة بالعــام  9%
مليـون  57قرابة  5114ات األمن بلغت مصروفات وزارة الزراعة خالل العام تظهر أنه في مقابل نفق

مليـــون دوالر، كمـــا تـــم  215مليـــون دوالر لـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم، ووزارة الصـــحة نحـــو  755دوالر، و
 من إجمالي الموازنة. %873مليون دوالر للنفقات التطويرية، وهي تمثل  321رصد مبلغ 

ألجهزة األمنيــة فــي األراضــي الفلســطينية )الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة(، حســب ويبلــغ عــدد العــاملين بــا
، مـوزعين علـى سـتة أجهـزة أمنيـة هـي: الشـرطة المدنيـة، األمـن الوقـائي، ألفـاً  71بيان المنظمة، قرابة 

 المخابرات العامة، االستخبارات العسكرية، قوات األمن الوطني وأمن الرئاسة.
نسـبة الكبيـرة المخصصـة مـن ميزانيـة السـلطة لألجهـزة األمنيـة الفلسـطينية، وأكـدت المنظمـة أن "هـذه ال

تدلل أن الوظيفية األساسية للسلطة هي وظيفة أمنية حددها اتفاق أوسـلو، لحمايـة "إسـرائيل" ومالحقـة 
رغـــم القـــرار الـــذي صـــدر عـــن  العناصـــر المقاومـــة، مـــن خـــالل التنســـيق األمنـــي الـــذي ال يـــزال مســـتمراً 

 ".زي مؤخراً المجلس المرك
 41/1/5142 ،السبيل، عّمان

 
 دعو المجتمع الدولي إلى احترام تعهداته بإعمار غزةياتحاد وكاالت التنمية الدولية  

المجتمـــع الـــدولي إلـــى احتـــرام  ،فـــي تقريـــر نشـــر أمـــس ،دعـــت مجموعـــة منظمـــات غيـــر حكوميـــة :غـــزة
تمر القــاهرة الــذي وعــد بتقــديم تعهداتــه وتســريع إعــادة بنــاء قطــاع غــزة، وذلــك بعــد ســتة أشــهر علــى مــؤ 

 مليارات دوالر إلعادة إعمار القطاع الذي دمره العدوان اإلسرائيلي صيف العام الماضي. 274
إن التمويـل والـدعم  -وهـو ائـتالف دولـي لمنظمـات غيـر حكوميـة-وقال اتحاد وكاالت التنمية الدولية 

لــوازم الضــرورية واالســتعانة باليــد العاملــة التقنــي يجــب أن يتــوافرا علــى الفــور للســماح للســكان بشــراء ال
عـادة التأهيـل بـدأت بالكـاد بعــد  المطلوبـة إلصـالح مسـاكنهم. وأكـد االتحـاد أن عمليـة إعــادة اإلعمـار وا 

ســتة أشــهر علــى الحــرب، ولــم يحمــل أي طــرف مســؤولية انتهاكــات القــانون الــدولي، بينمــا تبقــى غــزة 
حصـار عـن غـزة ووضـع حـد للفصـل بينهـا وبـين الضـفة معزولة عن الضفة الغربية، ودعـا إلـى رفـع ال

وقالت المنظمات إن حريـة تنقـل السـلع يجـب أن تكـون أولويـة وشـرطا مسـبقا لتلبيـة الحاجـات  الغربية.
 اإلنسانية وضمان إعادة تأهيل وتنمية اقتصادية مستدامة.

خالل العدوان على كما طالبت المنظمات بضرورة محاسبة األطراف التي انتهكت القانون الدولي من 
 %5978وأشــارت هــذه المنظمــات إلــى أن  غــزة أو بفــرض ظــروف غيــر إنســانية علــى ســكان القطــاع.
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فقــط مــن األمــوال المخصصــة إلعــادة اإلعمــار تــم تحريكهــا، وبــالرغم مــن تمويــل بعــض مشــاريع إعــادة 
 اإلعمار في غزة فإنها لم تبدأ بعد بسبب الحصار اإلسرائيلي.

مســاعدة -موقعــة علــى التقريــر: منظمــة أطبــاء العــالم ومنظمــة الطــوارئ األولــى ومــن بــين المنظمــات ال
فرنســا، -فرنســا"، ومنظمــة اإلغاثــة الكاثوليكيــة كاريتــاس-طبيــة دوليــة والمنظمــة الدوليــة لإلعاقــة و"كيــر

 أرض التضامن.-فرنسا، واللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع وتحقيق التنمية-واإلغاثة اإلسالمية
 41/1/5142 ،عّمانالسبيل، 

 
 الفلسطينيين وتشغيلهم في مزارع المستوطنات األطفال باستغالل "إسرائيل"تتهم  "ووتش" 

أكـــــد تقريـــــر حقـــــوقي لمنظمـــــة هيـــــومن رايـــــتس ووتـــــش أن المســـــتوطنات : عـــــوض الرجـــــوب -الخليـــــل 
 أن األطفـــــال القــــادمين مـــــن اإلســــرائيلية تتــــربح مـــــن انتهــــاك حقــــوق األطفـــــال الفلســــطينيين، موضــــحاً 

وسياســاتها االســتيطانية يتركــون المــدارس ويتولــون أعمــااًل خطيــرة،  "إســرائيل"مجتمعــات أفقرهــا تمييــز 
 الطرف عن هذه االنتهاكات. "إسرائيل"بينما تغض 

أن مــزارع المســتوطنات اإلســرائيلية بـــالضفة الغربيــة  ،13/4اإلثنــين  يــوم نشــرالــذي  ،وجــاء فــي تقريــر
ـــال الفلســـ ـــة مـــن األطف ـــة وحصـــادها وتعبئتهـــا بغـــرض تســـتخدم عمال طينيين لغـــرس المحاصـــيل الزراعي
متدنيـــة وتعرضـــهم لظـــروف عمـــل خطيـــرة فـــي انتهـــاك للمعـــايير  التصـــدير، وفـــي المقابـــل تـــدفع أجـــوراً 

صــفحة، تحــت عنــوان "عرضــة لالســتغالل:  74الــذي يقــع فــي -ووثقــت المنظمــة فــي التقريــر  الدوليــة.
كيفيــة قيــام  -ت الزراعيــة اإلســرائيلية فــي الضــفة الغربيــة"عمالــة األطفــال الفلســطينيين فــي المســتوطنا

عامــًا بالعمــل فــي بعــض مــزارع المســتوطنات، فــي درجــات حــرارة  11أطفــال يصــل ســن بعضــهم إلــى 
 عالية في كثير من األحيان.

ووفق التقرير، يجبر هؤالء األطفال المقدر عددهم بالمئات على األحمال الثقيلة ويتعرضون للمبيـدات 
، وفــي بعــض األحيــان يضــطرون لتحمــل تكــاليف العــالج الطبــي إلصــابات أو أمــراض متعلقــة الســامة

 بالعمل من جيوبهم الخاصة.
مـــن البـــالغين العــــاملين فـــي ســـبع مــــزارع  15طفــــاًل و 38وتقـــول المنظمـــة إنهـــا أجــــرت مقـــابالت مـــع 

الغربيـة، مـن مسـاحة الضـفة  %31بمستوطنات في منطقـة وادي األردن )األغـوار( التـي تغطـي نحـو 
مـن أراضـي  %89وأشارت المنظمـة إلـى تخصـيص إسـرائيل  حيث تقع المستوطنات الزراعية الكبرى.

للوصـــول إلـــى الميـــاه -األغـــوار للمســـتوطنات، وتـــوفير حقـــوق للزراعـــة فـــي المســـتوطنات أكبـــر بكثيـــر 
يـــة ممـــا للفلســـطينيين الـــذين يعيشـــون هنـــاك، موضـــحة أن المســـتوطنات الزراع -الجوفيـــة تحـــت الـــوادي

 تصدر جانبًا كبيرًا من منتجاتها إلى الخارج، بما في ذلك أوروبا والواليات المتحدة.
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طفــال مــن بــين األطفــال الــذين أجريــت معهــم المقــابالت تركــوا الدراســة وعملــوا  33وتقــول المنظمــة إن 
 طفـــال تركـــوا الدراســـة قبـــل اســـتكمال 51بـــدوام كامـــل فـــي المســـتوطنات اإلســـرائيلية، ومـــن بـــين هـــؤالء 

 السنوات العشر للتعليم األساسي اإللزامي بموجب القوانين الفلسطينية واإلسرائيلية على السواء.
وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية أن جميع األطفال والبـالغين العـاملين فـي مـزارع المسـتوطنات الـذين 

ــــون لحســــاب مســــتوط ــــنهم مــــن خــــالل وســــطاء فلســــطينيين يعمل ــــم تعيي نين أجــــرت معهــــم المقــــابالت ت
 إسرائيليين، وأكدوا أنهم يتلقون أجورهم نقدًا وال يحصلون على قسائم أجر أو عقود عمل.

 43/1/5142 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 يطالبون باتخاذ إجراءات فورية لإلفراج عن جرار أوروبيا   ثمانية وخمسون برلمانيا   

ألوروبـي باتخـاذ إجـراءات فوريـة في البرلمان األوروبـي االتحـاد ا عضواً  28طالب  :وفا –لوكسمبورغ 
 عضـواً  19لإلفراج عن النائـب فـي المجلـس التشـريعي الفلسـطيني خالـدة جـرار، وضـمان اإلفـراج عـن 

ودعا النـواب فـي البرلمـان األوروبـي، فـي رسـالة أرسـلوها إلـى  آخرين معتقلين في السجون اإلسرائيلية.
ألوروبــي فيــدريكا مــوغيريني، إلــى تطبيــق قــرار الممثــل األعلــى للسياســة الخارجيــة واألمــن فــي االتحــاد ا

، الــداعي إلــى اإلفــراج الفــوري عــن أعضــاء المجلــس التشــريعي 5118أيلــول  4البرلمــان األوروبــي فــي 
 الفلسطيني المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية ردا على اعتقال جرار.

 41/1/5142 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 وشيك في غزة انفجارمنظمة إغاثة دولية تحذر من  45 

منظمـــة إغاثـــة دوليـــة أن الـــدول المانحـــة التـــي  42أشـــرف الهـــور: أكـــد تقريـــر دولـــي أصـــدرته  -غـــزة 
حضرت مؤتمر إعمار غزة في القاهرة، لم تحول مـن األمـوال التـي تعهـدت بهـا إلعـادة إعمـار القطـاع 

صراع المسلح" وانفجار الوضع إذا ما استمر الحـال ، وحذرت هذه المنظمات من عودة "ال%57سوى 
وحــذر اتحــاد وكــاالت التنميــة الدوليــة فــي تقريــر لــه مــن اســتمرار تــدهور األوضــاع  علــى هــذا النحــو.

اإلنسانية في غزة، بعد مرور ستة أشهر على مؤتمر الدول المانحة في القاهرة. وأكد أن عملية إعـادة 
 وف المعيشية للسكان تتدهور".إعمار القطاع "تراوح مكانها والظر 

ـــدة وممارســـة  ـــاع سياســـة جدي ـــدولي "اتب ـــة فـــي تقريـــر لهـــا المجتمـــع ال وطالبـــت هـــذه المنظمـــات اإلغاثي
الضــــغوط علــــى إســــرائيل لكــــي ترفــــع حصــــارها عــــن قطــــاع غــــزة". وشــــددت علــــى أن تحســــن الوضــــع 

وصــل إلــى اتفــاق االقتصــادي واالجتمــاعي والسياســي فــي القطــاع مرهــون ببقــاء الحــدود مفتوحــة وبالت
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وحركة حماس. وأكدت أنه من دون تحقيق ذلك ستصبح العودة إلى  "إسرائيل"لوقف إطالق النار بين 
 النزاع المسلح بين الطرفين وشيكة.

 41/1/5142 ،القدس العربي، لندن
 
تعــاون إيرانــي إســرائيلي بتــدريبات للكشــف عــن تجــارب  :منظمــة حظــر التجــارب النوويــة الشــاملة 

 نووية
قـال مـدير  :تحريـر حسـن عمـار ،إعـداد سـيف الـدين حمـدان للنشـرة العربيـة، دان وليـامز من -س القد

 "إســرائيل"منظمــة دوليــة أنشــئت لمراقبــة حظــر علــى تجــارب التفجيــرات النوويــة يــوم االثنــين إن إيــران و
ظمة حظر السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمن ،وقال السينا زيربو تتعاونان تحت رعاية المنظمة.

"إيــران شــاركت فــي التــدريب. ومصــر شــاركت فــي  "إسرائيلـ"خــالل زيــارة لــ ،التجــارب النوويــة الشــاملة
 .التدريب. وأعتقد أن جميع الدول العربية كان لديها تمثيل في األردن خالل هذا التدريب"
علـى العشـاء وأضاف لرويترز "خالل التدريب وعندما كنا نعقد مناقشات مائدة مستديرة أو اجتماعـات 

سرائيليون يجلسون على الطاولة نفسها.. وليس غريباً  أن نشهد  أو الغداء. كان يوجد خبراء إيرانيون وا 
فــي المجــال التكنولــوجي لقــاء بــين أشــخاص ال يشــتركون بالضــرورة فــي وجهــة النظــر السياســية ولكــن 

 .يتفقون على أشياء في اإلطار العلمي"
 43/1/5142 ،وكالة رويترز لألنباء

 
 إسرائيل""ألغراض دفاعية وال تشكل تهديدا  على إليران  S-300منظومة صواريخ : الفروف 

وكاالت: ألغى الرئيس الروسـي فالديميـر بـوتين قـرار تعليـق تسـليم منظومـة ال"القدس العربي" و  -لندن 
 وعل ــق وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف، علــى إلــى إيــران. 311صــواريخ الــدفاع الجــوي إس 

، إلــى إيــران، بــأن S-300إلغــاء الــرئيس الروســي قــرار تعليــق تســليم منظومــة صــواريخ الــدفاع الجــوي 
 على دول المنطقة بما فيها إسرائيل". منظومة الصواريخ ألغراض "دفاعية وال تشكل تهديداً 

 41/1/5142 ،القدس العربي، لندن
  
 مرة أخرى .. ما العمل؟! 

 هاني المصري
بما تضمنه من غضب وحيرة اهتماًما أكثر ما كنت أتوقع  "حول ماذا أكتب؟"أثار المقال السابق 

باإلجمال من االهتمام الذي تثيره المقاالت األخرى، لدرجة وصلني تعليق يحثني صاحبه المميز 
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ألن لها جدوى حتى لو لم يكن لها تأثير عملي مباشر، وهذا النوع من "على االستمرار  في الكتابة، 
أال ينقطع، ألنه في النهاية هو صوت الضمير الفلسطيني العام، وال يجب إسكات الكتابة يجب 
 . "صوت الضمير

الردود باإلجمال استحسنت حالة األلم والتردد وغياب اليقين التي تسللت إلى المقال السابق، ألن هذه 
تي أكتبها؛ الشعور الحالة هي المسيطرة في هذه الفترة على الشريحة التي تقرأ في العادة المقاالت ال

بالغضب والعجز إزاء ما يتعرض له مخيم اليرموك بسبب االرتباك الذي نجد فيه القيادة والقوى 
ذر الرماد "الفلسطينّية المختلفة، فحتى هذه اللحظة لم تعقد اللجنة التنفيذّية أي اجتماع، ولو من قبيل 

، "أجا تا يكحلها عماها"دالني فحاله كحال من ، أما وفد اللجنة التنفيذّية برئاسة أحمد المج"في العيون
 14أن ال حل لما يجري في اليرموك سوى الحل العسكري، وأّن هناك "فهكذا بدا األمر ألنه أعلن 

؛ لنتفاجأ بعد ساعات قليله بصدور "فصياًل اتفقوا على التعاون مع الجيش السوري لتحريره من داعش
عند موقفها السابق، ما يعني سحب الغطاء عن تصريحات  تصريح من قيادة المنظمة بأنها ال تزال

المجدالني )مع استمراره بترديدها حتى بعد النفي الرسمي( من دون أن تقدم المنّظمة أي حلول، أي 
 أن مأساة اليرموك ستبقى مستمرة.

قال لي صديقي الغاضب جًدا: إننا يجب بعد أن أصبح خبر ما يجري في اليرموك مسيطًرا على كل 
وسائل اإلعالم على امتداد العالم؛ أن نتناول السياسة الفلسطينّية المشغولة فقط بوقف حجز األموال 

، وقضيه دحالن، والمناكفات بين سلطتي الضفة وغزة، ومصير الموظفين إسرائيلالفلسطينّية من 
، وقانون "طةمخيم بال"، وما يجري في "الرام"، ودخول الشرطة إلى بلدة "حماس"الذين عينتهم حكومه 

تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي، ونتائج إعادة تقييم السياسة األميركّية، ومضمون المبادرة 
الفرنسّية؛ والغائبة بشكل يكاد يكون كليًّا عما يجري في اليرموك خصوًصا، وما يجري لشعبنا في 

نما مجرد سلطة حكم الشتات عموًما، أي أنها ال تتصرف بوصفها قيادة لكل الشعب الفلسطيني، و  ا 
ذاتي محدود على الضفة وغزة، وذلك كإحدى النتائج المّرة التفاق أوسلو الذي فصل القضّية عن 
الشعب واألرض، وحولها إلى قضايا وأراٍض وشعوب، ما أدى إلى شعور فوري من شعبنا في أراضي 

انكشف ظهره تماًما  أنه ُترك ليواجه مصيره وحيًدا، وشعور مؤجل من شعبنا في الشتات الذي 48
 وُترك وحيًدا يدفع الثمن غالًيا جّراء غياب الممثل الشرعي الوحيد. "أوسلو"بعد 

وانتهى األمر إلى وقوع االنقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة، وطغيان الصراع على السلطة 
ر والعدوان على كل شيء، وشعور كل منها والقدس أنها وحدها تواجه الحصا "بال سلطة"التي 

والمجازر، أو الهجمة االستيطانّية العدوانّية المكثّفة التي تسابق الزمن الستكمال تحقيق المشروع 
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الصهيوني االستعماري االستيطاني باالستيالء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين 
 وتهويدها، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطنيين أصحاب البالد األصليين .

يقول إن ليس في اليد حيلة، وأّن ما يفعله الرئيس أنسب ما يمكن أن ُيْفَعل، ألن اختالل هناك من 
ميزان القوى والعواصف التي تهب في المنطقة المضِعفة للعرب أدت إلى تراجع اهتمامهم بالقضّية 

 الفلسطينّية، ما يجعل االنحناء ريثما تمر العاصفة هو السياسة السليمة.
ة ال نستطيع أن نفرض حلنا، أو نتوصل فيها إلى تسوية تحقق الحد األدنى من نعم، إننا في مرحل

حقوقنا عن طريق التفاوض، واألرض وما عليها تميد ِبَنا وتتهددنا بالثبور وعظائم األمور، ولكن 
التي  "الدولة المؤقتة"أو  "الدولة"المشكلة أن رئيسنا وقيادتنا وُجّل فصائلنا ال يزالون يتوهمون أن 

ركزها الضفة أو غزة على األبواب أو على مرمى حجر، وبعد أن يئسوا من تحقيق ذلك عن طريق م
المفاوضات الثنائّية برعاية أميركّية تسلل إلى عقولهم وهم جديد بأن الحل سيكون عن طريق حل 

 ُيفرض على الطرفين دولًيا من خالل عقد مؤتمر دولي.
وهم جديد. فالمطلوب أخذ العبر من نتائج الطريق الذي ما سبق يعني االنتقال من وهم قديم إلى 

عاًما وأوصلنا إلى الكارثة التي نحن فيها، فلم تتحقق الدولة على حدود  52سرنا فيه منذ أكثر من 
، ولم تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر. والمطلوب أيًضا أخذ المتغيرات 1997فلسطين العام 

تتجه نحو المزيد من التطّرف والعنصرّية، وأنها ال  إسرائيلفيها أن الهائلة والحقائق الجديدة، بما 
تبحث عن تسوية بل تعمل على فرض حلها، وهي قد ال تستطيع تحقيقها اآلن وفوًرا، لكنها قادرة 
على رفض أي تسوية سيحاول المجتمع الدولي فرضها على الطرفين، ألنها وأصدقاءها في أميركا 

األميركي أو منعه من المساهمة بجهود دولّية تريد فرض تسوية ال قادرون على كسب الموقف 
 .إسرائيلترضاها 

بداًل من ذلك، يجري التعلق مجدًدا بالجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي يسعى لفرض حل على 
الطرفين، مع أن هذا إذا حصل يمكن أن يؤدي إلى احتماالت ثالثة أحالها مّر: أولها، إضاعة 

لوقت في التحضير للمؤتمر، ومن يشارك فيه، وتحديد أسسه ومرجعيته، وما يمكن أن المزيد من ا
الستكمال فرض األمر الواقع الذي يناسبها. وثانيها، عقد المؤتمر  إسرائيلينتهي إليه؛ الذي ستستغله 

والفشل في تحقيق اتفاق أو التوصل إلى تسوية. وثالثها، فرض تسوية يقال إنها متوازنة، ولكنها 
ستأخذ بالحسبان موازين القوى واألوضاع الفلسطنّية والعربّية واإلقليمّية الراهنة، ما يعني أنها ستكون 

 . "اتفاق أوسلو"تسوية سيئة، ومحتمل أن تكون أسوأ من 
ال يوجد أي مبالغة في هذا االستنتاج، فالضعف واالنقسام، وغياب المؤسسة الوطنّية الجامعة 

كة، وشلل المنظمة وتغييب الشعب، وترك كل تجمع فلسطيني يواجه مصيره وبرنامج القواسم المشتر 
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نما إلى تسوية تعكس األمر  منفرًدا؛ ال يقود إلى تسوية تحقق الحد األدنى، أو حتى تكون مرضية، وا 
 الواقع السيئ كلًيا، أو إلى حد كبير على األقل.

تسالم وقبول أي شيء بحجة أن أي هل يعني ما سبق القبول بما هو كائن والتعايش معه، أم االس
 شيء أفضل من ال شيء، أم التهور والمغامرة والقفزات البهلوانّية وحرق المراحل؟

هناك بديل من ذلك كله، يتمثل باالعتراف باألمر الواقع والتعامل معه من أجل تغييره وفًقا 
 "خارطة طريق"مثابة لإلمكانيات المتاحة في كل مرحلة، والعمل على بلورة رؤية شاملة تكون ب

لى أين نريد الوصول، وكيف يمكن الوصول إلى ذلك؟ فال ينفع أن نكتفي  توّضح أين نقف اآلن، وا 
بتحديد أين نقف اآلن، أو بأن نعرف ما نريد تحقيقه، بل يجب تحديد األهداف الممكنة في كل 

لى طريق إنجاز الحل مرحلة، واإلستراتيجيات الكفيلة بتحقيقها، بما يسمح بوضع أهداف جديدة ع
 الوطني في النهاية، الذي يحفظ الحقوق الطبيعّية والتاريخّية للشعب الفلسطيني. 

نحن نعيش في مرحلة حرجة تجعل أي خطأ جوهري في التشخيص سيؤدي إلى خطأ أكبر في 
العالج، وأي خطأ في تحديد ما نريد سيجعلنا نعيش في متاهة جديدة. وسأحاول اإلجابة عن هذه 

 سئلة الثالثة في ماّدة الحقة، وتحتاج اإلجابة الشاملة عنها إلى جهد وطني جماعي. األ

 41/1/5142، األيام، رام هللا
 
 في الصراع مع العدو التعبيراتدقة  

 د . فايز رشيد
من المعيب كثيرًا عدم مراعاة دقة المصطلحات اللغوية في التعبير عن الصراع مع العدو الصهيوني، 

ي مصطلحاته إلى الساحات العربية وهو يتقّصد ذلك. من المعيب ترديد تعبيراته التي الذي ينفذ ف
يريدها حتى من دون قصد منا، وهو المّصر على االنتقال باسم كيانه إلى مفهوم "الدولة اليهودية" 
بما يعنيه ذلك من دالالت! نردد كلمة "حرب مصطلحات خفية" تدور بيننا وبين الكيان، إذ دأب 

ض من السياسيين الفلسطينيين والعرب، إضافة إلى بعض أجهزة اإلعالم العربية على إطالق البع
ي" على الصراع في الشرق األوسط . . سرائيلمصطلح: الصراع )أو حتى النزاع!( الفلسطيني "اإل

لوبون أيعقل هذا؟ يطلقون أيضًا على الكيان تعبير "الدولة العبرية"! بينما يهود اليوم وفقًا لغوستاف 
وروجيه غارودي وغيرهما كثيرون ال يمّتون بصلة إلى يهود األمس. أيضًا ووفقًا لباحثين ومؤرخين 
غربيين وعرب، منهم على سبيل المثال ال الحصر: ج .د . درايغر أستاذ اللغة العبرية في جامعة 

ثري( وخبير اللغات أكسفورد، وفي مقالة له في دائرة المعارف البريطانية. أيضًا وفقًا للمنقب )األ
القديمة كلوفاني بيتيناتو، وكذلك الدكتور محمد نحل أستاذ التاريخ في جامعة األزهر وغيرهم، 
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وبخاصة كذلك بعد اكتشاف لغة )إبال( في مغائر مملكة )إبال( السامية، جنوبي حلب، فإن كلمة 
ل في ص حراء الشام، وجاءت بهذا "عبرية"، هي كلمة عامة تطلق على طائفة كبيرة من القبائل الرحِّ

المعنى في الكتابة المسمارية والفرعونية، ولم يكن لليهود وجود في ذلك الحين، ولما ُوجد اليهود 
"، كانوا هم يقولون عن "العبرية" إنها لغة كنعان. كذلك، فإنه وفقا للعديد من إسرائيلوانتسبوا إلى "

ليهودية" يؤكدون أن لغة اليهود في فلسطين وبالد الباحثين العرب في بحث لهم بعنوان "ملف الثقافة ا
 الشام، ممن تواجدوا فيها، كانت الكنعانية مثل لغة بقية سكان فلسطين والشام. أما الباحث عبد
الوهاب الجبوري وفي بحثه القّيم: )نشأة اللغة العبرية وتطورها( فيؤكد أن اليهود قاموا بتحريف 

عاء بتاريخية اللغة العبرية وا عطائها صفة االستقاللية. اللغة العبرية الحقائق التاريخية والعملية واالد
هي إحدى اللهجات اآلرامية والكنعانية )أي في عصر ما قبل ظهور اليهودية كديانة . . . والدين ال 
يعني إثنية وال عرقًا، ومخاطبة هللا عز وجل لليهود في قرآننا الكريم، ينطلق من مخاطبتهم كأهل 

جماعات اليهود في العالم ال تزال تتحدث بلغات الشعوب الموجودة بين ظهرانيها، وهذا هو ديانة(. 
األصل. اما بعض الحاخامات ومعهم المتدينون، فيحرصون على ابتكار لهجة خاصة بهم، 
فالتجمعات اليهودية في العالم، ال تزال ال تأخذ باللغة العبرية. فبعض األشكناز )اليهود الغربيين( 

ثون اليديشية والتي هي خليط عجيب من لهجات ولغات أوروبية حديثة، أما بعض السفارديم يتحد
)اليهود الشرقيين( فيتحدثون بلهجة الالدينو اإلسبانية. فيما بعد ومع بدايات نشوء القوميات 
األوروبية، ظهر مفهوم "الصهيونية السياسية" وليس "الدينية" . حرص الحاخامات وعلماء اللغة من 
اليهود على تطوير اللهجة اليديشية )المشتركة بين الغربيين والشرقيين وتحويلها إلى لغة عبرية . . . 

 وجاء شعار الصهيوني آحاد هاعام: أول عبري من اليهود!(. 
من يستعمل هذه التعبيرات المقيتة والخاطئة ربما ال يدرك معانيها: باختصار، تعني االعتراف 

وتعني أيضًا، أن فلسطين  .تاريخ الفلسطيني العربي، أرضًا وشعبًا وحضارةبالرواية الصهيونية لل
ملتصقة منذ فجر التاريخ باليهود، وأن العرب والفلسطينيين طارئون عليها، وتعني أيضًا زيف التاريخ 
العربي اإلسالمي لفلسطين، وتعني شئنا أم أبينا، حقًا تاريخيًا لليهود في فلسطين، وأنها فعاًل هي 

باعتبارهم مواطنين  48رض الميعاد" بالنسبة إليهم، وأنه يحق للكيان التعامل مع فلسطينيي منطقة "أ
" ممارسة التمييز ضدهم، ومن حقها طردهم. ففلسطين هي إسرائيلمن درجة سادسة، وأن من حق "

أخرى  دولة )عبرية( أو )يهودية( ال فرق في ذلك، فالتعبيران يصبان في نفس المجرى، ويعني أشياء
 كثيرة ال يتسع المجال لذكرها جميعًا.

تتطرق كتب كثيرة إلى المسألة اليهودية، من كتاب كارل ماركس عن هذه المسألة، مرورًا بالمفهوم 
المادي للمسألة اليهودية، "إمبراطورية الخزر وميراثها . . القبيلة الثالثة عشرة" للباحث والمؤرخ 
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وستلر المترجم إلى العربية والصادر عن "دار اليوسف" عام اليهودي المعادي للصهيونية آرثر ك
" إسرائيلوغيرها، وصواًل إلى شلوموساند في كتابيه "اختراع الشعب اليهودي" و"اختراع أرض  1978،

وغيرهم وغيرهم كثيرون أنهم ينفون وجود أية روابط بين اليهود القدامى واليهود الحاليين، وبالتالي هم 
جانب خطأ استعمال مفاهيم مثل "الدولة العبرية"، "الدولة اليهودية"، "الشعب يقفون أيضًا إلى 

ية" . . سرائيلية"، "القومية اليهودية" و"األمة اإلسرائيلي"، "الشعب اليهودي"، "القومية اإلسرائيلاإل
وغيرها من التعبيرات الخاطئة في وصف الكيان! . . لذا فإن الدقة في توصيفه تحتل أهمية كبرى 

 في صراعنا الوجودي معه.
 41/1/5142الخليج، الشارقة، 

 
 "قناة البحار"الفلسطينيون أيضا  من ضحايا مشروع  

 ماجد الّشيخ
عامًا من طموح بدا ضخمًا لربط قناة بين البحار األحمر واألبيض المتوسط والميت، تحت  13بعد 
فلسطينية، بدأ اآلن يتضح تقلص هذا واألردن والسلطة ال إسرائيل، بمشاركة كل من "قناة البحار"اسم 

واألردن،  إسرائيلبين  "تبادل مياه"إلى مجرد مشروع صغير جدًا، يقتصر على  "المشروع الضخم"
سنوات في أقل تقدير. ولم يتبق من كل االقتراحات  2وذلك من خالل مشروع تحلية، قد يقام بعد 

السادس والعشرين من شباط )فبراير( الضخمة اليوم، سوى اتفاق متواضع جرى التوقيع عليه في 
 واألردن، ويهدف أساسًا إلى إقامة مشروع لتحلية مياه البحر في العقبة. إسرائيلالماضي، بين 

كما تبين أن المشروع، الذي كان الهدف من إقامته منع جفاف البحر الميت، لن يحقق ذلك، كما أنه 
االنخفاض بشكل مقلق، وتوفير مياه الشرب  لن يكون باستطاعته تثبيت مستوى المياه الذي يواصل

إلى األمام. حيث إنه سيزود  "السالم اإلقليمي"والكهرباء لألردن والفلسطينيين، والدفع بما يسمى 
مليون متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تتراجع كمية المياه في هذا  111البحر الميت بنحو 

 مليار متر مكعب سنويًا. 179البحر، بمعدل 
 "معاريف"وفي ترجمة عملية النخفاض مستوى التوقعات من المشروع، أشار تقرير نشرته صحيفة 

يوم األربعاء األول من نيسان )أبريل( الجاري، إلى أن منظمات البيئة التي عارضت المشروع لم 
المياه  تتأثر باالتفاق، كما توقعت وزارة حماية البيئة أن المشروع لن ينقذ البحر الميت، وأن كمية

مليون متر مكعب من المياه سنويًا، وهي  111التي يتوقع أن تتدفق إلى البحر الميت لن تتجاوز 
 أقل بكثير من الكمية المطلوبة للحفاظ على مستوى المياه فيه.
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ي، سيلفان شالوم، ووزير المياه والري األردني حازم الناصر، قد سرائيلوكان وزير التعاون اإلقليمي اإل
قناة "واخر شهر شباط )فبراير( الماضي في عمان، اتفاقية تنفيذ المرحلة األولى من مشروع وّقعا أ
في مراسم رسمية بحضور ممثل عن البنك الدولي ومندوب عن اإلدارة األميركية. حيث  "البحار

ل يستكمل توقيع االتفاقية مذكرة التفاهم التي ُوّقعت في العاصمة األميركية واشنطن في كانون األو 
 واألردن والسلطة الفلسطينية. إسرائيل، بين 5113من العام 

على أن يتضمن المشروع إقامة محطة لتحلية مياه البحر في مدينة العقبة األردنية، وأن يتم توزيع 
المياه الصالحة للشرب التي تنتجها المحطة، بين الجهات الثالث المتعاقدة على المشروع المشترك. 

مليون متر مكعب من مياه البحر األحمر سنويًا، على أن  511على ضخ  وتنص تفاصيل االتفاق
 مليون متر مكعب منها في محطة التحلية التي ستقام في العقبة. 81تتم تحلية قرابة 

مليون مترًا  21إلى  31من هذه المياه على حصة تتراوح بين  إسرائيلوكان من المؤمل أن تحصل 
مليون  31ّخها إلى مدينة إيالت المجاورة. أما األردن، فيحصل على مكعبًا من المياه العذبة، يتم ض

مليون متر مكعب من المياه  21متر مكعب سنويًا لتلبية احتياجاته في جنوب المملكة، وأيضًا على 
العذبة في المناطق الشمالية، وذلك من مياه بحيرة طبرية بأسعار مياه محالة. كذلك ينص االتفاق 

مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبرية المكررة بأسعار التكلفة.  31نيين على على حصول الفلسطي
مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر األحمر إلى  111ويتضمن المشروع نقل ما يقارب من 

 حوض البحر الميت.
، األردن، والسلطة الفلسطينية على محاولة إسرائيل، حين اتفقت 5112ويعود المشروع إلى عام 

ميل، وبناء نفق يتم من  111يقاف النقص المستمر في مستوى ماء البحر الميت، وحفر قناة بطول إ
خاللهما نقل المياه من البحر األحمر إلى البحر الميت. وقد قامت األطراف الثالث بتقديم طلب إلى 

االجتماعي البنك الدولي لإلشراف على عملية تنفيذ دراسة الجدوى، وعلى عمليات التقييم البيئي و 
 للمشروع وفقًا لمبادئ وسياسات البنك الدولي.

وما يجدر ذكره، أن عملية إيقاف تقّلص مستوى المياه في البحر الميت، ال تعتبر الهدف الوحيد من 
وراء هذا المشروع، فالجهات التي تقف وراءه، تهدف أيضًا إلى محاولة استخدام المياه التي يتم نقلها 

متر( إلى البحر الميت في  411لذي يرتفع عن مستوى البحر الميت بمقدار من البحر األحمر )وا
توليد الطاقة الكهرومائية. باإلضافة إلى ذلك، فإن المشروع يهدف إلى زيادة إمدادات المياه إلى 
الدول المطلة على ضفاف هذه القناة، وذلك عن طريق إخضاع المياه المنقولة لعمليات تحلية أثناء 

من البحر األحمر، حتى يتم استخراج المياه الصالحة للشرب، واستخدامها في كّل من  عملية نقلها
سرائيلاألردن، و   ، ومناطق السلطة الفلسطينية.ا 
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ومن المتوقع أن تمتد فترة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، إلى حوالى سنتين، وبتكلفة مقدارها 
وى من خالل صندوق استئماني مدعوم من مليون دوالر أميركي. وسيتم تمويل دراسة الجد 1272

مليار دوالر أميركي،  2قبل عدد من المانحين، ومن المتوقع أن تصل كلفة المشروع إلى أكثر من 
عامًا. هذا في الجانب النظري والمعلن،  51وسيتم االنتهاء من تنفيذ المشروع في فترة قد تصل إلى 

ر عن مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية أما في ما خفي من المشروع، فقد قال تقرير صاد
)المرصد( حول مشروع قناة البحرين أو البحار، إنه ال يساهم في وقف التناقص في منسوب مياه 

ية، ويستخدم الفلسطينيين كواجهة من أجل تجنيد إسرائيلالبحر الميت، ويخدم بالمقام األول أهدافًا 
 أموال المانحين الغربيين للمشروع.

مليون متر مكعب من المياه من البحر األحمر إلى  511التقرير إن األنبوب المقترح لنقل  وقال
في المئة فقط من المياه المطلوبة  11، سيوفر ما نسبته حوالى 5117البحر الميت بحلول عام 

لوقف تراجع منسوب المياه في البحر الميت، وبهذا فإن للمشروع أهدافًا مختلفة، وليس صحيحًا أنه 
 يهدف إلى إنقاذ البحر الميت.

(، حدد عدد من الخبراء والناشطين السياسيين والبيئيين أهداف المشروع 48وبحسب موقع )عرب 
األخرى، كما يلي: توفير المياه المحالة، تطوير المستوطنات، توفير مياه لتبريد مفاعل ديمونا، 

ت غطاء التعاون اإلقليمي، يتم نهب الحصول على أموال المانحين الدوليين.. إلخ. وقالوا إنه تح
العديد من حقوق الفلسطينيين الذين تم الضغط عليهم، ليكونوا طرفًا في هذا المشروع. مع العلم أن 
وجود الفلسطينيين كطرف في المشروع هو لتسهيل عملية تمويله من قبل المانحين الدوليين، حيث 

لدوالرات بمعزل عن الفلسطينيين، وكان على البنك أو األردن ال تستطيع تجنيد مليارات ا إسرائيلإن 
الدولي ومنظمات أخرى مهتمة بالبيئة أن تعالج األسباب الحقيقية التي أوصلت البحر الميت إلى هذه 

 الحالة، خاصة أن معالجة تلك األسباب تعتبر أقل من حيث الضرر والتكلفة المالية.
( إن الفائدة 48ياد الرياحي، قال لموقع )عرب مدير المرصد للدراسات السياسية واالقتصادية إ

 "المياه المحلية"الوحيدة التي سيحققها الفلسطينيون من هذا المشروع، إنهم سيشترون في المستقبل 
سرائيلية، في حين انهم خضعوا لضغوط أردنية و سرائيلدون االعتماد على المياه اإل ية للمشاركة في ا 

ليارات الدوالرات. على رغم أن االتفاق لم يشر إلى إمكانية هذا المشروع الذي ستبلغ تكلفته م
استغالل الفلسطينيين للمياه الجوفية، ما يعني أنهم لن يستطيعوا الحفاظ على حقوقهم التاريخية، من 

 خالل مشاركتهم في هذا المشروع.
ية لهذا المشروع، من هنا اعتبار تقرير المرصد، أن البدء بحملة دولية تبين المخاطر البيئية والسياس

مسألة ملحة جدًا لدفع العديد من الدول لوقف تمويلها لهكذا مشاريع مضرة سياسيًا وبيئيًا، بما ال 
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يساهم إال في تكريس حالة الظلم التي يعيشها الفلسطينيون. واالستمرار باالدعاء أن المشروع 
ًا محالة، هو استمرار لحرمان سيساهم بحل جزء من مشكلة الفلسطينيين المائية من خالل بيعه مياه

 يون بنهبها.سرائيلالفلسطينيين من حصتهم من المياه العذبة التي يستمر اإل
 43/1/5142، الحياة، لندن

 
 ل"إسرائي"الهند بين العرب و 

 ساره صفا
تعتبر الهند من أهم الدول نموًا اقتصاديًا، فهي القوة االقتصادية الثالثة عالميًا من حيت القدرة 

مليار نسمة ما يجعلها ثاني أكبر الدول كثافة بعد الصين،  173ائية. يبلغ عدد سكانها نحو الشر 
هذان البعدان االقتصادي والديمغرافي يسمحان لها بتأثير سياسي كبير في العالم. الهند المتشبثة 

الي بحضارتها وهويتها ترفض كل أشكال االستعمار، فتميزت سياستها الخارجية بمنهج قومي راديك
 .1947منذ االستقالل عام 

وقد جمعها مع الدول العربية المستقلة حديثًا السعي الدائم لالستقالل ودعم السياسات والحركات 
المعادية لالستعمار واإلمبريالية. تجلى ذلك بكل وضوح من خالل التنسيق مع الرئيس الراحل جمال 

أسيس حركة عدم االنحياز بغية مساعدة عبد الناصر في عهد الزعيم الهندي جواهر الل نهرو، وت
 الدول المستعمرة على تحقيق استقاللها الذاتي وتقرير مصيرها واحترام سيادتها.

، كما ان انديرا إسرائيلرفض االعتراف ب إلىهذه المبادئ المؤسسة والتقارب مع العرب، دفعا الهند 
ودعمتها واعتبرتها الممثل الشرعي غاندي كانت في طليعة المعترفين بمنظمة التحرير الفلسطينية 

للشعب الفلسطيني. لكن سياسة الهند التي تقاربت كثيرًا مع العرب منذ منتصف خمسينيات القرن 
الماضي، شهدت انتكاسات متتالية منذ التسعينيات وذلك بسبب عدم إيالء العرب األهمية الفعلية 

ى في العالم، كما ان حل الجمهورية العربية لهذا الدول المرشحة ألن تصبح الدولة االقتصادية األول
، 1999المتحدة وتراجع الحركات والمنظمات القومية العربية وقيام منظمة التعاون اإلسالمي عام 

أسباب باعدت بين الهند والعرب خصوصًا في ظل تنامي الحركات اإلسالمية المتطرفة. وجاءت 
ية لتزيل من أمام الهند كل سرائيلاهدات العربية اإلمعاهدة كامب ديفيد ثم مؤتمر مدريد للسالم فالمع

 ...إسرائيلعائق للتطبيع مع 
برز التناقض جليًا في السنوات الالحقة بين الهند ذات النظام الجمهوري الديمقراطية والمبادئ 

ت االشتراكية والعلمانية، وبين دول ثيوقراطية ترتكز إلى الشريعة الدينية والشمولية السياسية. ووجد
الهند أن دولة عربية كبيرة هي المملكة العربية السعودية تذهب بعيدًا في دعم باكستان، ما شجع 
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في الداخل الهندي. عزز ذلك شعور نيودلهي بأن  أكثرحركات إسالمية متطرفة على التحرك 
 رائيلإسفائدة لها، خصوصًا في صراعها مع باكستان ال سيما وأن  أكثرقد يكون  إسرائيلالتقارب مع 

دعمتها في قضية كشمير وعقدت معها اتفاقيات عسكرية وتقنية واقتصادية استراتيجية بالغة األهمية. 
تبادل الخبرات العسكرية وتدريب مشترك لتصبح الهند اليوم أول المستهلكين  إلى األمرووصل 

ًا يمكن الهند من االستفادة ية المتطورة. ومؤخرًا أبرم البلدان اتفاقًا اقتصاديسرائيلللمعدات العسكرية اإل
المحلية  أسواقهاية في القطاع الصناعي في مقابل أن تفتح هذه األخيرة سرائيلمن التكنولوجيا اإل

بليون دوالر  9ما يقرب من الـ  5115ية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام سرائيللالستثمارات اإل
 أميركي.

وانفتحت على محاوالت التقرب  أميركاها الخارجية حيال بالرغم من ذلك فإن الهند التي طورت سياست
األميركي منها، نحت صوب عقالنية أكثر في إعادة العالقات جيدة مع الدول العربية، خصوصًا 

من أي شيء آخر. بدا  أكثرإيرانية  أهدافتقارب السعودية مع باكستان قد يكون ذا  أنبعدما شعرت 
 أناألخير بمساندة السعودية في اليمن. كان من نتيجة ذلك ذلك واضحًا في خالل موقف باكستان 

بعد خمسين  5119نيودلهي عام  إلىالعزيز قام بأول زيارة  هللا بن عبد الملك السعودي الراحل عبد
عامًا من تجميد العالقات بين البلدين. ارتكزت العالقات المستجدة إلى المصالح االقتصادية 

أن المملكة هي المورد النفطي األساسي للهند إضافة إلى الحجم والتجارية المشتركة، خصوصًا 
مليون هندي  174إن أكثر من  اإلحصائياتالكبير لليد العاملة الهندية في السعودية والخليج، وتقول 

مليون في العالم العربي. يساهم هؤالء في تدفق أكثر من  9يعملون في السعودية وحدها وأكثر من 
النظر بعالقتها مع  إعادةيًا إلى الداخل الهندي. هذا الواقع دفع بالهند إلى بليون دوالر سنو  32

العرب، والتروي وتخطي الكثير من العقبات رغم تعارض المصالح وابتعاد األفكار. في الخالصة، 
ي بعد ان أجبرتها سرائيلالهند ورميها في الحضن اإل إبعادقادت سياسة العرب غير المسؤولة إلى 

سة على التخلي عن صراعها المبدئي ضد االستعمار وا عادة النظر بعالقتها مع الغرب هذه السيا
خصوصًا بعد انهيار االتحاد السوفياتي، حيث حقق لها هذا التقارب الكثير من المكاسب بعد ان 

 تحولت عالقتها مع العرب إلى خطر حقيقي يهدد أمنها القومي.
 41/1/5142، ، بيروتاألخبار
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 أوباماانتصار  
 أوري سفير

يران، فان   تواجه خطر  إسرائيلحسب بنيامين نتنياهو، في أعقاب التفاهمات بين الدول العظمى وا 
وجودي، المنطقة كلها في خطر مواجهة نووية، السالم العالمي في خطر. نتنياهو وصل إلى نهاية 

 العالم وتوجه يمينا.
يا، على المنشآت النووية إسرائيلو مفهوم وليس رئيس الحكومة يفضل هجوما عسكريا، امريكيا كما ه

اإليرانية. وكبديل لذلك فقد كان مستعدا التفاق كامل تكون فيه إيران منزوعة البنى التحتية الذرية 
وتتوقف عن تخصيب اليورانيوم حتى بدرجة منخفضة، وتضع عملية الرقابة في أيدي الجهة التي 

ن هاتين الطريقين غير ممكنتين، يجب فحص خيار اتفاق تكرهها وهي الواليات المتحدة. نظرا أل
 دبلوماسي بهدوء، بناًء على مضمونه ومصالح الطرفين.

ميزة االتفاق هي في تبطيئه لعملية تطوير سالح نووي من قبل إيران. فعليا وافقت طهران على 
، في حين أنه الرجوع إلى الخلف. االتفاق يبقي سنة إلى حين تطوير سالح نووي بمستويات مقلصة

عشية االتفاق )اذا قررت إيران خرقه( فان الفترة الالزمة للوصول إلى القنبلة هي ثالثة اشهر. اضافة 
 لألغراضإلى ذلك فان المنشآت النووية اإليرانية سيحدث عليها تغيير في االستخدام، لُتستخدم 

السالح النووي.  إلنتاجزمة المدنية. وكذلك طهران لن تطور يورانيوم مخصب بالدرجة العالية الال
النقطة المركزية هي الرقابة المشددة لوكالة الطاقة النووية ـ رقابة غير مسبوقة في اتفاق من هذا 

 النوع.
نووية ومعرفة في الموضوع سُتمكنها في  أساسيةتوجد نواقص في هذا االتفاق. إيران ستحتفظ ببنية 

بعد االتفاق فان طهران ستبقى دولة حافة نووية.  أيضاأرادت، من تطوير سالح نووي.  إذاالمستقبل، 
لم تقتنع الدول العربية المجاورة لها من قبل الواليات المتحدة بجدوى االتفاق فان عملية للتكاثر  إذا

في نظر معارضي االتفاق هو أنه ليس  األساسيمن شأنها االنزالق إلى الخليج الفارسي. العيب 
ن. إيران ليست سويسرا، ولكن هذا يعرفه مؤيدو االتفاق. مع ذلك، فان الثقة باإليرانيي باإلمكان

االتفاق يمكنه تقوية العناصر البراغماتية داخل إيران. في نظرة واقعية، المزايا تفوق العيوب، في 
من خالل النظر في البدائل. لو قامت الواليات المتحدة بمهاجمة المنشآت النووية فان هذا  األساس

 إلى نازع االنتقام. إضافةتطوير سالح نووي خالل سنوات قليلة كان سيضمن 
وقف المفاوضات عن طريق فرض عقوبات أشد كان من شأنه تمكين إيران من تهديد الغرب بتقدم 
سريع أكثر باتجاه السالح النووي. طهران ستحظى بتقدم اقتصادي عن طريق الغاء العقوبات، ولكن 
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سيء. التقدم االقتصادي من شأنه أن يحسن في المستقبل ليس بالضرورة هو فأل  أيضاهذا 
 البراغماتية في المجتمع اإليراني. األوساطعالقاتها مع الغرب ويعزز 

الذي تعرض النتقاد الذع من نتنياهو ومن المعارضة الجمهورية اتضح أنه سياسي رفيع  أوبامابراك 
 أوبامابات مشددة أو بعملية عسكرية. شعبية اتخاذ خطوات بعقو  واألكثرالمستوى. كان من السهل 

: إيران مدينة اليوم األكبر إنجازهيؤيد دبلوماسية شاملة كنظرية للتقدم نحو االستقرار الدولي. هذا هو 
نخب العالم القديم تفهم أن هناك  أيضاللواليات المتحدة، روسيا، المانيا، بريطانيا، فرنسا والصين. 

 ذلك في القدس؟. عالم جديد. السؤال هو هل يفهمون
 األوساطولكنه نقطة البداية. في هذه النقطة، كما يبدو في نهاية حزيران،  األمراالتفاق ليس نهاية 

. يكون لزاما عليهم االستمرار األفضليةالبراغماتية في إيران وفي الواليات المتحدة ستكون لها 
مع باقي الدول العظمى الموقعة واالزدهار االقتصادي سوية  األمنيوالتعاون من اجل االستقرار 

 على االتفاق.
 13/4/5112معاريف 

 41/1/5142، القدس العربي، لندن
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