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 صياغة المشروع الوطني عمى أساس كل فمسطين إلعادةشمح يدعو لوضع استراتيجية جديدة  1
أكد رمضاف شمح األميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي, أف الوضع  وكالة قدس نت لألنباء: –غزة

عادة صياغة المشروع الوطني، معتبرا بأنو مف الواضح  الفمسطيني الحالي يتطمب مراجعة شاممة كاممة, وا 
, عبر خيار 1691أف المشروع الوطني الذي تـ إختزالو في إقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود العاـ 

 مفاوضات قد وصؿ إلى طريؽ مسدود, و"ال أحد يشؾ في أنو قد فشؿ فشاًل ذريعًا".التسوية وال
وقاؿ شمح المقيـ في دمشؽ في كممة لو عبر الفيديو كونفرنس خالؿ ميرجاف ذكرى انطالقة وتأسيس حركة 

يـو عامًا عمى اغتياؿ مؤسسيا الدكتور فتحي الشقاقي، والذي نظمتو الحركة،  11الجياد االسالمي ومرور 
الخميس, بساحة الكتيبة بغزة، إف "ىذا الوضع الفمسطيني يثبت ضرورة إعادة صياغة المشروع الوطني 
عادة بناء الحركة الوطنية مف جديد, ولكف يجب أف يتفؽ الكؿ الفمسطيني عمى ىذا المشروع  الفمسطيني وا 

و وعمى مؤسساتو وبرنامجو الوطني واإلتفاؽ عمى مرجعياتو واإلتفاؽ عمى أىدافو واإلتفاؽ عمى مكونات
 السياسي وتحالفاتو وأفاقو. 

وشدد عمى ضرورة أف" يتـ إعادة بناء المشروع الوطني وفؽ إستراتجية وطنية جديدة شاممة جامعة ليعود 
كما بدأ في بداياتو عمى أساس كؿ فمسطيف، و ليس عمى أساس غزة و الضفة "، وقاؿ إف "ما عدا ذلؾ فيو 
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ؾ عمى النفس وضحؾ عمى الذقوف, بؿ أننا بذلؾ نعاقب أنفسنا واإلنقساـ عبث وخداع لمنفس وضح
 الفمسطيني في الساحة ىو أحد مظاىر ىذا العقاب الذي نعاقب بو أنفسنا".

وحوؿ خطاب الرئيس الفمسطيني الذي ألقاه مؤخرا في الجمعية العامة لألمـ المتحدة وتضمف الدعوة 
لدولية, قاؿ شمح إف "بدايات الخطاب والشكوى الفمسطينية مف لالعتراؼ بعضوية فمسطيف في المنظمة ا

لى  الممارسات اإلسرائيمية وما يجري في مدينة القدس والمسجد األقصى ظف أننا ذاىبوف إلى مسارًا آخرًا وا 
إستراتيجية جديدة, ولكف األغرب ىو ما جاء بعد ذلؾ ىو مد اليد إلسرائيؿ التي تكبؿ ىذه اليد وتقطع في 

 يد صباح مساء فميس ذلؾ ىو الحؿ".ىذه ال
واعتبر بأنو "ليس الحؿ ىو كما يقوؿ البعض في أف يتـ بناء المؤسسات قبؿ بناء الدولة في ظؿ االحتالؿ 
ألنو كالـ فارغ في موازييف األمـ ألف الدوؿ ال تيدى بؿ تنتزع, وليس الحؿ ىو اإلنتخابات في ظؿ 

ف ذلؾ ما ىو إال تكريس لإلنقساـ, وليس الحؿ ىو نبذ طريؽ االحتالؿ كما حدثت اإلنتخابات البمدية أل
 المقاومة والذىاب لممقاومة الشعبية ألنيا تعتبر تحايؿ عمى ما المقاومة األساسية." 

وأكد أف حركة الجياد اإلسالمي ىي مع كؿ أشكاؿ المقاومة وترفض أف يتـ إستبعادىا مف األجندة 
يدئة ولكف اف تصبح التيدئة المجانية ىي واقع الحاؿ فيذا خطر عمى الفمسطينية, وقاؿ "يمكف أف نسمح بالت

 القضية ونحف بكؿ مسؤولية مطالبوف بمراجعة ىذه السياسة".
وقاؿ شمح "إننا مطالبوف بمراجعة شاممة ليذه السياسة, سياسة التنسيؽ األمني واإللتزاـ بيذا التنسيؽ أماـ 

ألف الحؿ ال يتمثؿ بالتمسؾ بسمطة أوسمو أو إيجاد بدياًل  االحتالؿ ألف ذلؾ ليس مف المصمحة الوطنية,
عنيا, وليس الحؿ في إحتكار منظمة التحرير والتيرب حتى مف بناؤىا, تحت عنواف أنيا ال تقسـ عمى اثنيف 

 ألنو لكؿ الشعب الفمسطيني واإلطار الجامع لو كمو". 
فمسطينية في المصالحة, "ألننا لو اختزلناىا وأوضح أيضا بأف الحؿ ال يتمثؿ في أف يتـ إختزاؿ القضية ال

, ألف 1691بيا وفي حاؿ تعطمت يتعطؿ كؿ شيء, وليس تبنى خيار إقامة الدولة عمى حدود العاـ 
االحتالؿ لف يعطينا إياىا ألنيا ليست في إطار حسابات االحتالؿ, ولف تعطي ىذه الحدود ألي فمسطيني 

 ميما كاف متنازاًل".
عادتو كما كاف في بدايات وشدد شمح عمى أف  "المخرج الوحيد المتاح أف نعود لبناء المشروع الوطني وا 

النضاؿ الوطني, وأف نرفع سقؼ مطالبنا ليرقى بالمستوى الفمسطيني, وأف يعود كما كاف خياره ىو تحرير 
 كؿ فمسطيف لكؿ الفمسطينييف".

ة مف أحداث ما يسمى بػ"الربيع العربي", وحوؿ الوضع العربي واإلسالمي, اعتبر شمح أف ما تشيده المنطق
سالح ذو حديف, األوؿ السمبي وىو اإلنشغاؿ العربي عف فمسطيف, ويفتح الطريؽ أماـ إسرائيؿ لممضي في 
سياساتيا العدوانية ضد المواطنيف الفمسطينييف، والثاني ىو السالح اإليجابي بأف يكوف ىذا "الربيع العربي" 

 يا ثورات الشعوب لتحرير فمسطيف.ىو نافذة األمؿ التي تفتح
وحوؿ الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة, قاؿ شمح إف الوضع اآلف "والحديث ىنا يخص الشقيقة مصر", 
ليس بأفضؿ مف قبؿ الثورة بؿ ربما يكوف في بعض األمور أسوأ وأصعب فيما يخص الحصار عمى قطاع 

ال طاقة ليا بو, ونعرؼ أف األحماؿ عمى تمؾ غزة, وقاؿ "نحف ال نريد أف نحمؿ الدوؿ الشقيقة ما 
 الحكومات الجديدة ثقيمة مف األنظمة التي سبقتيا". 

وبالنسبة لألزمة التي تشيدىا سوريا, قاؿ األميف العاـ لحركة الجياد االسالمي إف " إف أي مراقب ليذا 
غمؽ، وأف ال مخرج مف ىذه النزيؼ المؤلـ والجرح المفتوح، يدرؾ أف طريؽ الحسـ العسكري في أي اتجاه م
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المحنة إال الحؿ السياسي الذي يحقف الدماء، ويمبي مطالب وطموحات الشعب السوري بالحرية والكرامة، 
سنادىا لممقاومة وفمسطيف".  ويحافظ عمى وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويضمف استمرار دعميا وا 

لشقاقى وأحمد ياسيف وأبو عمار وأبو عمى وختـ شمح كممتو قائال " في ذكرى الجياد والمقاومة، ذكرى ا
مصطفى وكؿ الشيداء العظاـ، أقوؿ لكـ: الكياف الصييوني ما وجد ليبقى.. إسرائيؿ كياف عابر زائؿ، فيذا 
وعد ربنا القائؿ " فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤا وجوىكـ وليدخموا المسجد كما دخموه أوؿ مرة وليتبروا ما عموا 

ا حقًا"، وىذا ما قالو شاعرنا الكبير الراحؿ محمود درويش، "إنيـ عابروف، عابروف، تتبيرا" ىذا وعد ربن
 زائموف، وال مقاـ ليـ في ىذه األرض ميما طاؿ الزمف"..

 5/10/2012وكالة قدس نت، 
 

 فوق القانون "إسرائيل"لألمم المتحدة يريدون أن تبقى  التوجوعريقات: معارضو  2
ور صائب عريقات رئيس الوفد الفمسطيني لمفاوضات الوضع النيائي أشرؼ اليور: طالب الدكت - غزة

 المجتمع الدولي بػ 'التصدي' لالستيطاف اإلسرائيمي.
وأكد عريقات خالؿ لقائو بشكؿ منفرد مع كؿ مف مبعوث السكرتير العاـ لألمـ المتحدة روبرت سيري، 

بي في فمسطيف جوف جوتيرات عمى اف قياـ والقنصؿ الفرنسي العاـ فردريؾ دويسنجية وممثؿ االتحاد األورو 
منظمة التحرير الفمسطينية بمشاركة الدوؿ العربية بتقديـ مشروع وقرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
'سيعيد تثبيت قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة والقانوف الدولي، واعتبار كافة أشكاؿ االستيطاف 

 المحتمة الغية وباطمة ال تُنشىء حقا وال تخمؽ التزاما'. اإلسرائيمي وضـ القدس الشرقية
وأعمف عريقات كذلؾ أف مشروع قرار حصوؿ فمسطيف عمى دولة غير عضو 'ال يتناقض مع عممية السالـ 

 وال مع حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا، وال مع مبدأ الدولتيف'.
ريد أف تبقى إسرائيؿ دولة فوؽ القانوف دوف وانتقد معارضو القرار، وقاؿ اف كؿ مف يعارض ىذا المشروع 'ي

محاسبة أو مراقبة أو مساءلة، وأف يبقى االحتالؿ اإلسرائيمي دوف كمفة'، مؤكدًا عمى أف ىذا األمر 'ال يمكف 
 استمراره'.

 5/10/2012القدس العربي، لندن، 
 

 : حراك عباس في المحافل الدولية يفتقر إلى المرجعيات الوطنيةغزةالحكومة في  3
اعتبرت الحكومة الفمسطينية في غزة الحراؾ السياسي الذي يقوـ بو رئيس السمطة محمود عباس في : غزة

المحافؿ الدولية، ال سيما سعيو لمحصوؿ عمى دولة غير عضو في األمـ المتحدة، بأنو "تحرؾ فردي ويفتقر 
 الى االحتكاـ إلى المرجعيات الشعبية والوطنية".

ة عقب اجتماعيا االسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء الميندس زياد الظاظا، جاء ذلؾ في بياف لمحكوم
 حيث ناقشت عدًدا مف القضايا الميمة في مختمؼ الصعد السياسية واالدارية.

مف جية أخرى؛ استنكرت الحكومة الفمسطينية في غزة عمميات التيويد التي يمارسيا االحتالؿ اإلسرائيمي 
لعالـ الحر إلى وقؼ ىذه العمميات حفاظًا عمى اليوية اإلسالمية والعربية لمدينة في مدينة القدس، ودعت ا

 القدس.
 4/10/2012قدس برس، 
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 عن غزة "رفع الحصار الغاشم"تطالب مصر بتنفيذ وعودىا بـالحكومة في غزة  4
يـو  أشرؼ اليور: قاؿ مسؤوؿ كبير في الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس في قطاع غزة -غزة 

أمس اف العالقات مع مصر تسير بشكؿ إيجابي'، وطالبت حكومة حماس في ذات الوقت مف مصر بػ 'رفع 
 الحصار الغاشـ' عف القطاع وتوفير متطمبات الحياة الكريمة'

وقاؿ عبد السالـ صياـ أميف عاـ مجمس الوزراء في حكومة حماس اف العالقات الفمسطينية المصرية 'تسير 
يجابي'، مضيفًا أنيا تمر حاليًا بػ 'مرحمة إعادة تبمور بعد التغيرات الجديدة التي حصمت في نحو المسار اإل

 يناير'. 22مصر نتيجة ثورة 
وأشار في تصريح صحافي تمقت 'القدس العربي' نسخة منو إلى الوعود المصرية اإليجابية بخصوص 

أف المواطف الغزي ينتظر بعض اإلجراءات  الحصار عمى غزة، وقاؿ اف حكومتو تنتظر تنفيذىا'، الفتًا إلى
 والتسييالت.

وحث صياـ مصر إلى اإلسراع في تنفيذ وعودىا لقطاع غزة برفع الحصار والمساىمة في رفع معاناة 
 المواطنيف والمساعدة في إعادة ما دمره االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الحرب.

سبوعي الحكومة المصرية بػ'رفع الحصار إلى ذلؾ، طالبت حكومة حماس في بياف عقب اجتماعيا األ
 الغاشـ عف الشعب الفمسطيني في قطاع غزة وتوفير متطمبات الحياة الكريمة'.

 5/10/2012القدس العربي، لندن، 
 

 بالدعم األردني والعالقات الراسخة بين البمدين والشعبين يشيدفياض  5
صحفي مشترؾ عقده مع نظيره األردني د.  أكد رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض خالؿ مؤتمر -راـ اهلل

فايز الطراونة ظير أمس براـ اهلل في أعقاب اختتاـ أعماؿ المجنة عمى متانة عالقات األخوة والتعاوف التي 
تجمع بيف األردف وفمسطيف وشعبييما وحكومتييما، مشيدا بوقوؼ األردف الثابت والدائـ، ممكا وحكومة 

قامة دولة وشعبا، إلى جانب حقوؽ شعبنا ا لمشروعة، وفي مقدمتيا حقو في الخالص مف االحتالؿ، وا 
 . 91فمسطيف المستقمة وعاصمتيا القدس عمى حدود عاـ 

واعتبر فياض أف زيارة الوفد األردني برئاسة د. فايز الطراونة وعدد مف الوزراء والمسؤوليف والتوقيع عمى 
عب الفمسطيني وسمطتو الوطنية، معبرا عف تقديره االتفاقيات الثنائية تشكؿ رسالة دعـ وتضامف مع الش

العميؽ وتقدير شعبنا الفمسطيني وسمطتو الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس لمموقؼ األردني الداعـ دوما 
لشعبنا وقضيتو العدالة، والذي يشكؿ رافعة أساسية لمجيد الوطني إلنياء االحتالؿ وتمكيف شعبنا مف إقامة 

 وعاصمتيا القدس الشريؼ. 91ادة عمى أرضنا المحتمة منذ عاـ دولتو كاممة السي
 5/10/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تيريب مخدرات لمصر يالخارجية الفمسطينية: وقف موظفين مشتبو بتورطيما ف 6

، الخميس، أف مندوبية فمسطيف بالقاىر : راـ اهلل )أ.ش.أ( ة قررت أعمنت وزارة الخارجية الفمسطينية مساء اليـو
 وقؼ الموظفيف المشتبو بتورطيما فى عممية تيريب مواد مخدرة إلى مصر، عف العمؿ فورًا.

وقالت الوزارة إف مندوبية دولة فمسطيف بالقاىرة تتابع بناء عمى تكميؼ مف الخارجية الفمسطينية إجراءات 
 المصرية كؿ االحتراـ". التحقيؽ معيما والتى تجرييا األجيزة المصرية المختصة، مؤكدة "نكف لألجيزة

 .وأكدت الخارجية الفمسطينية أنو فى حاؿ ثبوت التيمة عمييما، فسيتـ فصميما عف العمؿ بالمندوبية
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وألقى فرع إدارة المخدرات بمطار القاىرة القبض عمى فمسطينييف يعمالف بمندوبية فمسطيف، يعمالف ضمف 
 عصابة دولية تقوـ بتيريب المخدرات وبيعيا فى مصر.

وصرحت مصادر مسئولة بمطار القاىرة بأنو فى إطار التحقيقات فى قضية ضبط راكب سورى الجنسية 
أثناء محاولتو تيريب ثمانية كيموجرامات ىيرويف خاـ لدى وصولو مف سوريا، اإلثنيف الماضى، تبيف أنو 

 لقاىرة.دوالر لصالح عصابة فى ا 1200اتفؽ مع سورى آخر فى دمشؽ لنقؿ حقيبة ىيرويف مقابؿ 
وتـ االتفاؽ مع الراكب السورى الستدراج أفراد العصابة وتـ إعداد كميف بأحد الفنادؽ والقبض عمى أفراد 
حالتيـ إلى  العصابة، وتبيف أنيما يعمالف فى مندوبية فمسطيف بالقاىرة، وتـ تحرير محضر لمثالثة متيميف وا 

 النيابة.
 4/10/2012اليوم السابع، مصر، 

 
 ج عن نائب من حماستفر  "إسرائيل" 7

عاما(  17أطمقت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي سراح الشيخ أحمد الحاج عمي ): نابمس -عاطؼ دغمس
شيرا في  19النائب عف كتمة التغيير واإلصالح المحسوبة عمى حركة )حماس( بعد اعتقاؿ إداري استمر 

 .1671سجف مجدو اإلسرائيمي شمالي فمسطيف المحتمة عاـ 
إف سمطات االحتالؿ أفرجت اليوـ عف الحاج عمي عند حاجز سالـ العسكري شماؿ الضفة وقاؿ ذووه 

ووصؿ إلى األراضي الفمسطينية، مشيريف إلى أف ىذا اإلفراج ىو انتياء لفترة االعتقاؿ اإلداري وليس مّنة 
 مف االحتالؿ.

ا صعبة وقاسية بفعؿ مف جانبو قاؿ النائب الحاج عمي إف األسرى في سجوف االحتالؿ يعيشوف أوضاع
إجراءات االحتالؿ وسمطات السجوف، ورغـ ذلؾ ىـ متماسكوف وتربطيـ عالقات طيبة رغـ اختالؼ 

 فصائميـ وُمّصروف عمى المضي قدما لنيؿ كافة حقوقيـ وانتزاعيا مف السّجاف.
كالذي وأكد الحاج عمي لمجزيرة نت أف األسرى يستعدوف فيما بينيـ لخوض إضراب مفتوح عف الطعاـ 

يوما، وأضاؼ أف العديد منيـ خاضوا إضرابات  22خاضوه في أبريؿ/نيساف الماضي واستمر ألكثر مف 
، مشيرا إلى أف سمطات االحتالؿ تماطؿ حتى المحظة في منحيـ كافة  مفتوحة تجاوز بعضيا المائة يـو

 حقوقيـ وما توصموا إليو مف مطالب عبر ىذه اإلضرابات.
حتالؿ كانت تحاوؿ معاممتو بشكؿ أفضؿ مف غيره مف األسرى كدعاية ليا، وخمص إلى أف سمطات اال

 خاصة أنو عانى مف أمراض عدة وساءت حالتو الصحية نتيجة ىذا التوقيؼ.
 4/10/2012الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 عوفر  إلىاالحتالل ينقل النائب النتشة من سجن نفحة  8

إلنساف، أف ادارة السجوف "االسرائيمية" نقمت االسير كشؼ مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ ا: وكاالت
 النائب محمد جماؿ النتشة مف سجف نفحة الى سجف "عوفر".

 
وقاؿ مدير المركز فؤاد الخفش إف ىناؾ ازديادا كبيرا في عمميات نقؿ القيادات والشخصيات الفاعمة مف 

 سجف آلخر وذلؾ لخمؽ حالة مف عدـ االستقرار داخؿ السجوف .
 4/10/2012ين أون الين، فمسط
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 مشعل يمتقي مدير المخابرات المصرية 9

انتيى المقاء الذى جمع مدير جياز المخابرات العامة المصرى المواء رأفت شحاتة، وعدد : محمد طنطاوى
مف مسئولى الجياز بوفد حركة حماس الذى ترأسو خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسى لمحركة، حيث بحث 

 مى حؿ مشاكؿ قطاع غزة.االجتماع العمؿ ع
وقاؿ إبراىيـ الدراوي مدير مركز الدراسات الفمسطينية بالقاىرة، إف مشعؿ ناقش مع الوزير رأفت شحاتة عددا 

 مف الممفات ذات االىتماـ المشترؾ، وعمى رأسيا ممؼ المصالحة الفمسطينية.
ت المصرية ناقشا سبؿ إنياء وأضاؼ الدراوي فى تصريحات لػ"اليوـ السابع"، إف مشعؿ ومدير المخابرا

وتخفيؼ الحصار عف قطاع غزة، وتنظيـ حركة المرور عبر المعابر، وتزويد قطاع غزة بالكيرباء، 
 باإلضافة إلى إعادة إعمار القطاع بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى القطاع قبؿ عدة سنوات.
 4/10/2012اليوم السابع، القاىرة، 

 
 ار شامل لمتوافق عمى مشروع وطني لتحرير فمسطينإطالق حو  إلىحماس تدعو  10

دعت حركة حماس إلى إطالؽ حوار وطني فمسطيني شامؿ مف خالؿ ورشة عمؿ قيادية، "مف أجؿ : غزة
التوصؿ إلى مشروع وطني وبناء إستراتيجية فمسطينية جديدة قائمة عمى التمسؾ بالثوابت والمقاومة لتحرير 

 األرض بعد فشؿ مشروع التسوية".
جاءت ىذه الدعوة عمى لساف الدكتور خميؿ الحية، عضو المكتب السياسي لمحركة في كممة القوى والوطنية 

 (.7/10واإلسالمية، خالؿ ميرجاف حركة الجياد اإلسالمي في ذكرى انطالقتيا بغزة مساء اليـو الخميس )
صوؿ كؿ البرامج إلى طرؽ وقاؿ الحية: "آف األواف أماـ الصمؼ الصييوني وعدـ االعتراؼ بحقوقنا وو 

مسدودة؛ آف األواف لنا بكؿ مسئولية أف نقؼ صًفا واحًدا لنعيد االعتبار إلى المشروع الوطني الذي يحافظ 
 عمى الثوابت وفي مقدمتيا تحرير األرض وعودة الالجئيف والحفاظ عمى الثوابت".

تطمؽ أكبر ورشة عمؿ قيادية وأضاؼ: "آف األواف لقوى الشعب الفمسطيني عمى اختالؼ توجياتيا أف 
لمتوافؽ عمى مشروع وطني تحت شعار كؿ فمسطيف لمفمسطينييف ومف خمفيـ األمة فال يمكف أف تكوف وحدة 
لنا ومادامت الشعارات والرايات والبرامج مختمفة، وأف نتوحد عمى مشروع واحد اسمو تحرير فمسطيف وعودة 

 الالجئيف بكؿ الطرؽ والوسائؿ".
خذ الشعب الفمسطيني مف الربيع العربي رافعة لممشروع الفمسطيني المقاومة، مؤكًدا أف األمة وطالب بأف يت

 العربية واإلسالمية تنتظر مف الشعب الفمسطيني التوحد عمى قضاياه.
وتعيد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أف تواصؿ حركتو المقاومة، وأف تبقى تقاتؿ حتى تحرير 

 لمقاومة "التي شكمت درعا حصينا حتى ال تضيع الثوابت".األرض، وحيا مشروع ا
 5/10/2012قدس برس، 

 
 كوادرىا بسبب ترشحيم عمى قوائم منافسة باالنتخابات المحمية من 45فتح تفصل  11

مف كوادرىا مف عضوية الحركة بسبب ترشحيـ عمى قوائـ منافسة  72راـ اهلل: أعمنت حركة فتح فصؿ 
 مف الشير الجاري. 20حمية المزمع إجراؤىا في الػ لمحركة في االنتخابات الم
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فتحاويا مف منطقة شماؿ الضفة  11ونقمت وكالة 'معا' عف مصادر موثوقة أف قرار الفصؿ شمؿ حوالى 
 فتحاويا مف وسط وجنوب الضفة الغربية ممف ترشحوا عمى قوائـ الكتؿ المنافسة. 21الغربية و

ي المستيدؼ بالقرار لمعودة عف الترشح والمنافسة وسحب الترشح حتى كما فتح القرار المجاؿ لمكادر الفتحاو 
الساعة الرابعة مف مساء الخميس وىو الموعد األخير المحدد مف قبؿ المجنة المركزية لالنتخابات بغرض 

 االنسحاب، وفي حالة انسحب البعض فسيسقط عنو قرار الفصؿ حسب قرار مركزية فتح.
مؿ كافة الكوادر الفتحاوية الذيف سيثبت مشاركتيـ في العمؿ ودعـ الكتؿ وقرارات الفصؿ داخؿ فتح ستش

 المنافسة أثناء الدعاية االنتخابية واالقتراع.
 5/10/2012القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"إطالق صاروخ من غزة عمى  12

اعمف  سقط صاروخ اطمؽ مف قطاع غزة عمى إسرائيؿ مف دوف التسبب باصابات، كما :ا ؼ ب - القدس
وأوضح المتحدث اف "الصاروخ سقط في منطقة عسقالف ولـ يسبب  متحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي.

 ضحايا او اضرارا".
 5/10/2012الحياة، لندن، 

  
 تنفصل عن الضفة وتبقى فييا! "إسرائيل: "باراك 02

، عػػف (14/8/1101مقابمػة أجرتيػػا صػحيفة يسػػرائيؿ ى يػوـ ) ، فػػيوزيػر الػػدفاع اإلسػرائيمي إييػػود بػاراؾكشػؼ 
األفكار والسيناريوىات التي تشّكؿ سياسًة مشتركة مع رئيس الحكومة بنياميف نتنيػاىو وربمػا برنامجػًا مشػتركًا 

 يخوضاف عمى أساسو معركة االنتخابات في مطمع العاـ المقبؿ.
 ماذا قاؿ باراؾ؟

تضػػػي بػػػأف نتخػػػذ قػػػرارًا بشػػػأف فػػػي مسػػػألة النػػػزاع الفمسػػػطيني اإلسػػػرائيمي، أوضػػػح أف مصػػػمحة دولػػػة إسػػػرائيؿ تق
موضوع )الضػفة الغربيػة(. وحتػى لػو لػـ يكػف لػدينا شػريؾ، ينبغػي لنػا االنكفػاء إلػى داخػؿ الكتػؿ االسػتيطانية، 
خػالء عشػرات المسػػتوطنات، والسػماح لممسػػتوطنيف الػذيف ال يرغبػوف فػػي إخػالء منػػازليـ بػالعيش كمػػواطنيف  وا 

مصمحة عميا في تحريؾ العمميػة السياسػية مػع الفمسػطينييف،  وأضاؼ: لدينا تحت سيطرة السمطة الفمسطينية.
وفي العمؿ بجدية مف أجؿ تحقيؽ حؿ الػدولتيف لشػعبيف. لكننػي واع ومػدرؾ لموقػائع، وأعمػـ أف التوصػؿ إلػى 

 تسوية دائمة أو إلى تسوية مؤقتة مع الفمسطينييف أمر غير مؤكد.
 ماذا إذًا، لو رفض الفمسطينيوف؟

ذا تبػيف خػالؿ إجػراء المفاوضػات يجيب باراؾ: إنو ف ي حػاؿ كػاف مػف الصػعب التوصػؿ إلػى تسػوية دائمػة، وا 
 صعوبة التوصؿ إلى حؿ مؤقت، يتعّيف عمينا حينئٍذ أف ندرس اتخاذ خطوات إسرائيمية أحادية الجانب.

 مَـّ يخشى باراؾ؟
مميػػوف  00وسػػط قرابػػة مػػوقفي األساسػػي مػػؤلـ لكنػػو بسػػيط، فػػاليـو يعػػيش بػػيف نيػػر األردف والبحػػر المت يقػػوؿ:

% فمسػػطينيوف. وفػػي حػػاؿ كانػػت ىنػػاؾ سػػمطة واحػػدة مػػف النيػػر 34% مػػنيـ إسػػرائيميوف، و44شػػخص، نحػػو 
ذا ُسػمح لمفمسػطينييف بالمشػاركة  إلى البحر فإنيػا سػتكوف حتمػًا سػمطة لدولػة غيػر ييوديػة وغيػر ديمقراطيػة. وا 

القومية. اننا لف نسمح بحدوث ذلؾ بأي شكؿ مف في انتخابات الكنيست فإننا سنتحوؿ حتمًا إلى دولة ثنائية 
 األشكاؿ .
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سرائيؿ تقّوض حؿ الدولتيف، فما المخرج؟  باراؾ يرفض، إذًا، الدولة الواحدة ثنائية القومية، وا 
يجػب أف تبقػػى  -معاليػو أدومػػيـ وغػوش عتسػيوف وأريئيػػؿ  -يجيػب بػاراؾ:إنني مقتنػػع بػأف كتػؿ المسػػتوطنات 

الحتفػػػاظ بجميػػػع المنشػػػتت االسػػػتراتيجية. كمػػػا أننػػػي مقتنػػػع بضػػػرورة االنتشػػػار تحػػػت سػػػيطرتنا، كػػػذلؾ يجػػػب ا
العسكري عمى طوؿ نير األردف ألطوؿ فترة ممكنة. فعمينا أف نصؿ إلى مثػؿ ىػذا االتفػاؽ مػع الفمسػطينييف، 
ذا لػػـ يحػػدث ذلػػؾ، يتعػػّيف عمينػػا القيػػاـ بخطػػوات عمميػػة لمبػػدء باالنفصػػاؿ وترسػػيـ حػػدود دولػػة إسػػرائيؿ بمػػ ا وا 

 يتالءـ مع مسار الجدار ومع الكتؿ االستيطانية.
ولػػدى سػػؤالو عػػف عػػدد المسػػتوطنات التػػي سػػيتـ إخالؤىػػا، أجػػاب بػػاراؾ: أعتقػػد أنػػو فػػي المسػػتوطنات الكبػػرى 

% مػػف المسػػتوطنيف سػػػيبقوف 81% إلػػى 71ألػػؼ مسػػتوطف، األمػػر الػػػذي يعنػػي أف نحػػو  211سػػيبقى نحػػو 
ى إعادة بضعة عشرات اآلالؼ مف سكاف بعض المستوطنات )حيث ىـ( . وسنضطر خالؿ بضعة أعواـ إل

لكف يتعّيف عمينػا عػدـ ارتكػاب أخطػاء االنسػحاب مػف غػزة، إذ يجػب أواًل أف نبنػي ليػـ  المعزولة إلى إسرائيؿ.
بمدات داخؿ الكتؿ االستيطانية. بعػدىا يمكػف أف ينتقػؿ المسػتوطنوف لمعػيش كجماعػة واحػدة فػي ىػذه البمػدات 

لكتػػؿ االسػػتيطانية أو داخػػؿ إسػػرائيؿ. أّمػػا مػػف يختػػار البقػػاء فػػي المنطقػػة التػػي تقػػرر انتقاليػػا، الواقعػػة داخػػؿ ا
بالتدريج، إلى نطاؽ مسؤولية السمطة الفمسطينية، فسػيكوف لديػو الوقػت لمتفكيػر فػي ىػذا الخيػار قبػؿ أف يقػرر 

 ما يريده.
 ماذا يعني انفصاؿ إسرائيؿ عف الضفة الغربية؟

 طر، أبرزىا خمسة:يعني مواجية عدة مخا
سػػرائيؿ بشػػأف الحػػدود،  * أواًل، انييػػار اتفػػاؽ أوسػػمو مػػف دوف أف يحػػؿ محمػػو اتفػػاؽ آخػػر بػػيف الفمسػػطينييف وا 

 واألمف، والمياه . . إلخ . 0856والقدس، والمستوطنات القائمة شرؽ خط وقؼ النار لمعاـ 
بمس التػي تطػؿ عمػى مطػار بػف غوريػوف * ثانيًا، بقاء إسرائيؿ فػي منػاطؽ ومواقػع فمسػطينية حيويػة كػتالؿ نػا

 في المد، واالنتشار عمى طوؿ األغوار الغربية لنير األردف .
وبالتػػالي بقػػاء الفمسػػطينييف مػػف دوف دولػػة  131وقػػرار مجمػػس األمػػف  083* ثالثػػًا، طػػّي قػػرار األمػػـ المتحػػدة 

 سيدة مستقمة عمى أي جزء مف أرضيـ .
إنيػػاء إمكانيػػة قيػػاـ دولػػة واحػػدة ثنائيػػة القوميػػة عمػػى كامػػؿ أرض  * رابعػػًا، طػػّي حػػؿ دولتػػيف لشػػعبيف، وكػػذلؾ

 فمسطيف التاريخية .
* خامسػػًا، القضػػاء نيائيػػًا عمػػى مػػا يسػػمى العمميػػة السياسػػية والمفاوضػػات، إذ ال يبقػػى لمفمسػػطينييف أي شػػيء 

 ليفاوضوا بشأنو .
زف. فالسػػمطة الفمسػػطينية حػػائرة بػػيف: إزاء ذلػػؾ كمػػو، يعػػاني الفمسػػطينيوف حػػاؿ االنقسػػاـ والتشػػرذـ وانعػػداـ الػػو 

جػػراء انتخابػػات عامػػة أو حػػؿ نفسػػيا،  إلغػػاء اتفػػاؽ أوسػػمو أو اإلبقػػاء عميػػو تػػداركًا لتفػػاقـ األزمػػة االقتصػػادية، وا 
وطمػػػب الحصػػػوؿ عمػػػى صػػػفة الدولػػػة المراقبػػػة فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة أو تأجيمػػػو إلػػػى مػػػا بعػػػد انتخابػػػات الرئاسػػػة 

 االمريكية.
الفمسطينيوف أي دعـ أو عوف أو مساعدة وازنة مف العرب، فمصػر تعػاني آالـ االنتقػاؿ فوؽ ذلؾ، ال ينتظر 

مػػف نظػػاـ حسػػني مبػػارؾ إلػػى نظػػاـ اإلخػػواف المسػػمميف، فضػػاًل عػػف آالـ األزمػػة االقتصػػادية الخانقػػة. وسػػوريا 
افقيا عودة مريبػة تعاني حربًا فييا وعمييا ال أحد يدري متى تنتيي. والعراؽ يعاني انقسامات داخمية عميقة تر 

 إلى تفجيرات المجموعات اإلرىابية.
 3/01/1101، القدس، القدس
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 ضد النظام اإليراني "فارسياً  ربيعاً "ليبرمان يتوقع  03

ربيعا فارسيا سػيعقب الربيػع »افيغدور ليبرماف باف  اإلسرائيميرأى وزير الخارجية : ا ؼ ب -القدس المحتمة 
لمفروضػػػة عمػػى ايػػراف والتػػي سػػتثير عمػػػى حػػد اعتقػػاده حركػػة احتجاجػػػات نتيجػػة العقوبػػات الدوليػػة ا« العربػػي
الربيع العربي سػيميو ربيػع فارسػي، فعػدـ االسػتقرار ينتشػر فػي ايػراف »وقاؿ ليبرماف لالذاعة العسكرية  واسعة.

ال شػػؾ بػػاف الحركػػة االحتجاجيػػة سػػتتعزز مػػع اقتػػراب االنتخابػػات الرئاسػػية »مضػػيفا « ولػػيس فقػػط فػػي طيػػراف
النظاـ االيراني يقترب مػف نقطػة حرجػة، فالعقوبػات الدوليػة »وبحسب ليبرماف فاف «. نية الصيؼ المقبؿااليرا

لػػـ تقنػػع المسػػؤوليف ىنػػاؾ بنبػػذ برنػػامجيـ النػػووي ولكػػف الميػػـ اف الشػػعب االيرانػػي بػػدأ يفصػػح بانػػو لػػيس عمػػى 
 «. استعداد لمتضحية بنفسو مف اجؿ تحقيؽ طموحات قادتو الثورية والمتطرفة

 4/01/1101، الدستور، عّمان
 

 كوخافي: اليدوء الذي ساد في الجوالن طيمة عشرات السنين لم يعد مضمونا 04
أعرب قائد المخابرات العسكرية في الجػيش اإلسػرائيمي، المػواء أفيػؼ كوخػافي، عػف قمقػو مػف خطػر  :تؿ أبيب

شػػؽ. وقػػاؿ كوخػػافي، تحػػوؿ ىضػػبة الجػػوالف إلػػى جبيػػة حػػرب مػػع سػػوريا فػػي أعقػػاب تػػدىور األوضػػاع فػػي دم
اليدوء الذي سػاد فػي الجػوالف طيمػة عشػرات السػنيف، منػذ حػرب أكتػوبر »خالؿ جولة في الجوالف، أمس، إف 

 ، لـ يعد مضمونا. 0862
فالمعػػػارؾ الػػػدائرة فػػػي سػػػوريا بػػػيف جػػػيش النظػػػاـ وبػػػيف الثػػػوار يقتػػػرب كثيػػػرا مػػػف الحػػػدود مػػػع إسػػػرائيؿ. والنظػػػاـ 

ثيػػرة، بينيػػا منطقػػة الجػػوالف. وىنػػاؾ قػػوى مػػف تنظيمػػات القاعػػدة والجيػػاد السػػوري يفقػػد سػػيطرتو عمػػى منػػاطؽ ك
العالمي تستغؿ الوضع وتصؿ إلػى الجيػة الشػرقية مػف الجػوالف. واألمػر يخمػؽ تحػديات جديػدة أمػاـ إسػرائيؿ، 

وأكػدت مصػادر عسػكرية أف االسػتخبارات العسػكرية  «.عمييا أف تستعد إلييا جيدا وتكثؼ جيودىا لمجابيتيا
 بدراسة الوضع وتتخذ إجراءات جديدة لمواجيتو.  تقوـ

 4/01/1101، الشرق األوسط، لندن
 

 مسؤول أمني إسرائيمي يممح إلى ضموع بالده في تفجيرات مخازن حزب اهلل 05
لمػح مسػؤوؿ أمنػي إسػرائيمي رفيػع المسػتوى إلػى ضػموع إسػرائيؿ فػي االنفجػار الػذي : نظير مجمي - تؿ أبيب

بع لحزب اهلل بمنطقة تقع بػيف نبشػيت والخريبػة فػي البقػاع المبنػاني، أوؿ مػف أمػس وقع في مستودع أسمحة تا
، أمس، عف المسؤوؿ األمني اإلسرائيمي قولو إف ىذا االنفجار «يديعوت أحرونوت»األربعاء. ونقمت صحيفة 

 ، في إشارة إلى حزب اهلل.«غرز سيؼ في قمب المنظمة»ىو بمثابة 
التفجير األخير مف ىذا النوع وقع »ية في الصحيفة، رونيف برغماف، إلى أف ولفت محمؿ الشؤوف االستخبارات

قبؿ سنة، في شير نوفمبر )تشريف الثاني( الماضي عندما انفجر مستودع أسمحة تابع لحزب اهلل قػرب بمديػة 
 «.صديقيف في جنوب لبناف

ي يعترؼ بعد ذلؾ بأسؼ الطقوس معروفة، حزب اهلل ينفي وقوع الحدث، وذلؾ فقط لك»وأضاؼ برغماف أف 
 «. بأف أحدا ما تحذلؽ معيـ

 4/01/1101، الشرق األوسط، لندن
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 ولمرت العودة لمحياة السياسيةأية عن عزم ليفني و إسرائيمنباء أ 06
تناولػػت الصػػحافة العبريػػة أمػػس وأمػػس األوؿ بعػػض االسػػماء  :وكػػاالت –الحيػػاة الجديػػدة  -القػػدس المحتمػػة 

 لسياسية وعمى رأسيا تسيبي ليفني واييود اولمرت.المرشحة لمعودة الى الحمبة ا
وأفادت صحيفة "ىترتس" عمى موقعيا االلكتروني أمس أنو تـ تسريب نبأ إلى وسائؿ اإلعالـ يتصؿ باألزمػة 
القائمػػة بػػيف رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو ووزيػػر الجػػيش إييػػود بػػاراؾ، يشػػير إلػػى أف األخيػػر اجتمػػع قبػػؿ 

ع رئيسػػة "كاديمػػا" سػػابقا، تسػػيبي ليفنػػي. وأف المقػػاء، الػػذي أكػػده مكتػػب بػػاراؾ، تركػػز أسػػبوعيف فػػي نيويػػورؾ مػػ
 حوؿ قضايا سياسية.

وىاجـ وزيػر حمايػة البيئػة غمعػاد أردف بػاراؾ فػي أعقػاب الكشػؼ عػف المقػاء المػذكور. وقػاؿ إف "بػاراؾ يحطػـ 
وات مف اشغالو منصبا مركزيػا فػي مرة أخرى أرقاما قياسية في التتمر ونكراف الجميؿ". واضاؼ "بعد أربع سن

 حكومة نتنياىو، وفي توقيت مصيري في الساحة الدولية، فقد اختار )باراؾ( االنشغاؿ بمصالحو السياسية".
 4/01/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 إسرائيميين" شتيمة بين وزيرين وجرو"كمب  07

مػػس، اذ وصػػؼ وزيػػر الصػػناعة شػػالـو سػػمحوف تبػػادؿ وزيػػراف إسػػرائيمياف الشػػتائـ عبػػر الصػػحافة أ :الناصػػرة
زميمو في المالية يوفاؿ شػتاينتس بأنػو جػرو ممتصػؽ بنتنيػاىو ويفعػؿ فعمػو، فػرد شػتاينتس عمػى زميمػو بوصػفو 

 "تشيواوا" لدى رئيس حزبو إييود باراؾ، وىو أصغر كمب في العالـ وثقو كتاب غينتس.
 4/01/1101، الغد، عّمان

 
 ... لتيويدىا37 ن الـمتطرفون إسرائيميون في مد 08

بػػدأ المتطرفػػوف الييػػود، الػػذيف يشػػكموف القػػوة الدافعػػة لحركػػة االسػػتيطاف فػػي الضػػفة الغربيػػة، بتوجيػػو : )أ ب(
بػػػػػيف الفمسػػػػػطينييف « المػػػػػدف المختمطػػػػػة»، وخصوصػػػػػًا 0837اىتمػػػػػاميـ إلػػػػػى األراضػػػػػي المحتمػػػػػة فػػػػػي العػػػػػاـ 
يف فػػإف آالؼ المتشػػدديف الييػػود انتقمػػوا خػػالؿ وبحسػػب ناشػػط واإلسػػرائيمييف إلضػػفاء الطػػابع الييػػودي عمييػػا.

 مف بينيا يافا، والمد، والرممة، وعكا. 37السنوات الماضية إلى مدف في أراضي الػ
، مف بيف المؤسسات التػي تشػجع عمػى شػراء الييػود لألراضػي «صندوؽ تمويؿ األراضي اإلسرائيمية»ويعتبر 

 «.األبدضماف بقائيا بأيدي الييود إلى »الفمسطينية بيدؼ 
عائمػػة ييوديػػة إلػػى  41وقػػاؿ مػػدير الصػػندوؽ أرييػػو كينػػه إف منظمتػػو سػػاىمت بشػػكؿ أساسػػي بانتقػػاؿ حػػوالي 

مميوف  05يافا. ويبحث الصندوؽ حاليًا عف مستثمريف جدد لتمويؿ مشروع يضـ فندقًا ومنتجعًا سياحيًا بقيمة 
كافػػتت الماليػػة تفػػوؽ الفائػػدة الروحيػػة الم»دوالر فػػي شػػماؿ مينػػاء مدينػػة عكػػا. وبحسػػب إعػػالف المشػػروع فػػإف 

 «.واأليدولوجية، كوف ىذه المشاريع ستؤثر بشكؿ كبير عمى معركة إبقاء عكا مدينة ييودية
في المقابؿ، حّذر نائب رئيس بمدية عكا أدىػـ جمػاؿ مػف أف الييػود ييػددوف بتعطيػؿ الوضػع الػراىف واليػش، 

ىػػؤالء الػػذيف »وأضػػاؼ «. ش المشػػترؾ بػػيف العػػرب والييػػودالقػػادميف الجػػدد ال يفيمػػوف مبػػدأ العػػي»مضػػيفًا أف 
 «.يتوافدوف حاليًا، لـ يأتوا لمعيش في عكا بؿ لطرد العرب منيا

وزعـ رئيس بمدية عكا شيموف النكاري أف لػيس ىنػاؾ سياسػة تيويػد، بػالرغـ مػف تعاطفػو مػع طمػب بنػاء مئػة 
 شقة سكنية لمييود في المدينة.
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وحدة سكنية لمييود  551شاروف أتياس بأنو يتـ إنشاء ثالثة مشاريع بناء مف حوالي وأفاد الناشط اإلسرائيمي أ  
نريػػد منػػػع العػػرب مػػػف أف يصػػػبحوا »عائمػػػة ييوديػػة انتقمػػػت إلػػػى المكػػاف. وأوضػػػح  311فػػي المػػػد، مضػػيفًا أف 

 «.، ويجب أف تبقى ييودية0837الغالبية، ألف مدينة المد ىي مدينة ييودية منذ العاـ 
الت الناشطة حورية السعدي وىي مػف سػكاف المػد، إف الييػود مثػؿ السػرطاف الػذي يػدخؿ الجسػـ مف جيتيا، ق

 «.يريدوف العيش وحدىـ. يريدوف المد مدينة ييودية»وال يتركو أبدًا، مضيفًا 
 4/01/1101، السفير، بيروت

 
 بالتخابر مع حزب اهلل 37من فمسطينيي الـ تتيم شاباً  "إسرائيل" 11

دراوس: قػػدمت النيابػػة العامػػة اإلسػػرائيمية فػػي لػػواء حيفػػا أمػػس الخمػػيس، الئحػػة اتيػػاـ فػػي زىيػػر أنػػ -الناصػػرة 
عامػػػا( مػػػف قريػػػة مجػػػد الكػػػروـ، داخػػػؿ الخػػػط  15المحكمػػػة المركزيػػػة فػػػي حيفػػػا ضػػػد مػػػيالد محمػػػد خطيػػػب )

األخضػػػر، وذلػػػؾ بػػػتيـ التخػػػابر مػػػع عميػػػؿ أجنبػػػي، التجسػػػس ومسػػػاعدة العػػػدو أثنػػػاء الحػػػرب وتقػػػديـ خػػػدمات 
وجاء في الئحة االتياـ أف المتيـ كاف عمى اتصاؿ ببرىػاف خطيػب وىػو عميػؿ لحػزب  غير قانونية. لمنظمة

حتػػى  1116اهلل وعمػػؿ لصػػالحو فػػي أمػػاكف مختمفػػة مػػف أوروبػػا بمػػا فييػػا فػػي الجانػػب العمميػػاتي بػػيف األعػػواـ 
1118. 

ة أسػئمة بمػا فييػا عػف مواقػع وبحسب الئحة االتياـ، التقى المتيـ بعميؿ حػزب اهلل فػي تركيػا وأجابػو عمػى عػد
إستراتيجية إسرائيمية ومعمومات عف ثكنات عسكرية ومخازف أسمحة ومصنع )رفائيؿ( ومعمومات عف أعضاء 

 .الكنيست العرب ومعمومات عف عرب ينتموف إلى األحزاب الصييونية
 4/01/1101، القدس العربي، لندن

 
 بالقدس حاليا  عالقة ليا الالفمسطينية  خطر والسمطةفي  "قصىألا" عكرمة صبري: 

كد الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد االقصى رئيس الييئة االسالمية العميا أوليد عوض:  -راـ اهلل 
بأف الحـر القدسي دخؿ مرحمة الخطر الشديد جراء مواصمة المستوطنيف  ،بالقدس الخميس لػ'القدس العربي'

 اقتحامو بيدؼ فرض واقع جديد عميو.
ي قائال لػ'القدس العربي' 'نحف ندرؾ تماما المخططات االسرائيمية واالطماع بحؽ ىذا المسجد واضاؼ صبر 

المبارؾ واف المحاوالت المتكررة تيدؼ الى فرض واقع جديد، ونحف ال نريد في نفس الوقت اف نردد ما 
واقع جديد او حتى ال يكوف ذلؾ فرض  -يقولو االحتالؿ مف حيث التقسيـ الزماني والمكاني ػ لالقصى 

 حتى ال يكوف ذلؾ إقرار واعتراؼ منا. نحف نرفض اي محاولة تمس المسجد االقصى المبارؾ'.
وتابع صبري قائال 'نحف سابقا كنا نقوؿ اف االقصى في خطر ولكف االف نقوؿ االقصى في اخطار متعددة 

فوؽ المسجد االقصى  -امس-وليست في خطر واحد، واف الطائرة العمودية االسرائيمية التي حمقت اليوـ 
ىو اعتداء جديد عمى المسجد، واف توجييـ الى منطقة باب الرحمة ايضا ىو اعتداء اخر عمى المسجد 

 االقصى'.
واضاؼ صبري 'نحف ندرؾ ىذه االخطار ولكف ايف تحرؾ الدوؿ العربية في ىذا الموضوع، فنحف كررنا 

سؤولية تقع عمى االنظمة والحكومات العربية واف اهلل وقمنا ال تتركونا وحدنا. وتابع صبري' اقوؿ اف الم
 سيحاسب كؿ مف يقصر في نصرة االقصى'.
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وطالب الشعوب العربية بالضغط عمى انظمتيا لنصرة االقصى، وقاؿ 'االنظمة ىي التي ينبغي اف تتحمؿ 
اف ارادت اف المسؤولية'، مشيرا النشغاؿ تمؾ الحكومات عف االقصى والقدس حاليا، وقاؿ 'عمى الشعوب 

 تتحرؾ باف تضغط عمى دوليا لتتحرؾ'.
وحوؿ اداء السمطة الفمسطينية لحماية القدس والمسجد االقصى في ظؿ االخطار المحدقة التي تتيدده، قاؿ 
 صبري 'اخي الكريـ اتفاقية اوسمو اصال اجمت موضوع القدس، وبالتالي السمطة ال عالقة ليا بالقدس حاليا'.

السمطة باتصاالت مع الدوؿ العربية واالسالمية والعالـ بشأف االعتداءات االسرائيمية  وبشأف اذا ما تقوـ
 المتواصمة عمى االقصى واقتحامو بشكؿ يومي مف قبؿ المستوطنيف قاؿ صبري 'لـ نممس شيئا'.

 //، القدس العربي، لندن
 
 تقسيمو المتكرر دليل عمى بدء األقصى المفتي العام لمقدس: اقتحام المسجد 

قاؿ المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيف إف االقتحامات المتكررة  :وكاالت –القدس 
لممسجد األقصى المبارؾ وباحاتو، التي يقـو بيا مستوطنوف متطرفوف، إلى جانب منع المسمميف مف الدخوؿ 

عمى البدء في تطبيؽ خطة تقسيـ المسجد إلى المسجد والصالة فيو، بؿ واخراجيـ منو، ما ىي إال دليؿ 
 زمنيا.

 //، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 بالونات اختبار لالعتداء عميو "ألقصىـ"اعمماء فمسطين: االقتحامات المتكررة لىيئة  

حّذرت ىيئة عمماء فمسطيف في الخارج مف أف تكوف االقتحامات المتكررة، التي يقوـ بيا المتطرفوف : بيروت
وقالت  الييود لممسجد األقصى، وعمى رأسيـ أعضاء "كنيست"، مقّدمة لالعتداء عمى المسجد المبارؾ.

الييئة، في بياف صادر عنيا، تمقت "قدس برس" نسخة عنو: "إننا نحذر مف أف تشكؿ ىذه الخطوات 
لونات اختبار مقدمات لفرض األمر الواقع وتقسيـ الحـر القدسي الشريؼ، بحيث تمثؿ ىذه االقتحامات با
لردود أفعالنا تجاه ما يمكف أف يحدث إذا اعتدى ىؤالء الصياينة عمى الحـر القدسي الشريؼ".

ودعت الييئة جميع الساسة الفمسطينييف إلى "قطع كافة أشكاؿ العالقة مع االحتالؿ خاصة التنسيؽ 
الذي يمثؿ ورقة التوت التي األمني"، مطالبة رئيس السمطة محمود عباس إلى "إعالف وفاة اتفاؽ أوسمو، 

يتستر بيا الصياينة، بينما يصعدوف إجراءاتيـ ضد القدس والحـر القدسي ويكثفوف االستيطاف".
 //قدس برس، 

 
 
 األقصى في ساحة المسجدمستوطنون يؤدون طقوسًا تممودية في باحة "قبة الرحمة" 

يًا أمس باحات المسجد األقصى في مدينة القدس مستوطنًا ييود اقتحـ نحو : أحمد رمضاف -راـ اهلل 
المحتمة وسط حراسة جيش االحتالؿ، ألداء طقوس وشعائر تممودية في باحة قبة الرحمة في ساحة المسجد، 
في حيف منعت شرطة االحتالؿ المتمركزة عمى بواباتو دخوؿ المصميف الفمسطينييف واحتجزت البطاقات 

 ف الرجاؿ والنساء عمى السواء.الشخصية لمف سمحت ليـ بالدخوؿ م
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وفي تطور الحؽ، اعتقمت شرطة االحتالؿ المتمركزة داخؿ المسجد، ستة مصميف مف بينيـ طفؿ قاصر 
وأحد حراس المسجد خالؿ مواجيات واشتباكات باأليدي بيف المصميف الذيف تصدوا لممستوطنيف، وبيف 

 شرطة االحتالؿ التي وفرت الحماية ليـ.
األقصى لموقؼ والتراث" بأف المصميف نجحوا في طرد مجموعات مف المستوطنيف الى وأفادت "مؤسسة 

 خارج المسجد األقصى.
 //، المستقبل، بيروت

 
 روحية إسرائيمية تحاول اليبوط عمى سطح المصمى المروانيم 

طح المصمى في سابقة ىي األولى مف نوعيا، حاولت مروحية إسرائيمية اليبوط عمى س: نظير طو -القدس 
المرواني، ولـ يفصميا عنو سوى بضعة أمتار ىوائية، كما حمقت حوؿ المسجد بشكؿ الفت وقريب جدا مف 

 حدود سور المسجد لتأميف اقتحاـ المتطرفيف لساحاتو.
 //، البيان، دبي

 
  "األقصىـ"لمييود بالصالة ب السماحقاضية إسرائيمية: يجب  15

صػمح فػي القػدس، إنػو يتوجػب عمػى الشػرطة السػماح لمييػود فػي الصػالة فػي وكاالت: قالت قاضػية محكمػة ال
 الحـر القدسي الشريؼ تحت حراسة قولت األمف اإلسرائيمية.

جػػاءت أقػػواؿ القاضػػية خػػالؿ البػػت فػػي طمػػب الشػػرطة تمديػػد اعتقػػاؿ متطػػرؼ ييػػودي اعتقػػؿ أثنػػاء محاولتػػو 
إلسػرائيمية كانػت قػد منعػت صػالة الييػود فػي باحػة الصالة في الحـر القدسي الشريؼ، مع العمـ أف المحاكـ ا

المسػػجد. وقالػػت القاضػػية: إف عػػدـ موافقػػة المسػػمميف عمػػى صػػالة الييػػود بجػػب أف ال تمنػػع الييػػود مػػف حقيػػـ 
 بالصالة في باحة األقصى وفي مكاف يخصص لذلؾ.

 3/01/1101فمسطين أون الين، 
 
 القدامى لم تتوقف قراقع: المفاوضات بشأن األسرى 

أكد عيسى قراقع وزير شؤوف األسرى والمحرريف الفمسطينييف أف المفاوضات مع اإلسرائيمييف لإلفراج  :غزة
 عف األسرى الفمسطينييف القدامى لـ تتوقؼ.

وأشار إلى أف الطيب عبد الرحيـ أميف عاـ الرئاسة الفمسطينية سيناقش خالؿ اجتماعو مع وزير المخابرات 
 المصري ممؼ األسرى القدامى.

وأضاؼ قراقع في تصريحات لو أف الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضيف الفمسطينييف أبمه وزارة األسرى 
، وىو ما قوبؿ بالرفض مف قبؿ أسيرا مف القدامى مف أصؿ  أف إسرائيؿ وافقت عمى اإلفراج عف 

ـ اإلفراج عف األسرى السمطة مرارا ومف قبؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس شخصيا، الذي طالب بأف يت
 .القدامى الػ 

 //، االتحاد، ابوظبي
 
 تضع خطة جديدة لمواجية سياسة التمييز "إسرائيل"القيادات العربية في  
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قررت القيادات العربية في إسرائيؿ، السعي إلحداث تغيير في استراتيجية النضاؿ : نظير مجمي - تؿ أبيب
تمارسيا الحكومة ضدىـ، وتحقيؽ المساواة، واالنتقاؿ مف سياسة رد ضد سياسة التمييز العنصري التي 

الفعؿ إلى سياسة المبادرة، وشكمت مجمسا استشاريا جديدا يضع خطة عمؿ مبنية عمى تطوير مبدأ النقد 
الذاتي وتجديد الخطاب السياسي واالندماج أكثر في الحياة السياسية اإلسرائيمية بحيث يمقي العرب بوزنيـ 

% مف أصحاب حؽ االقتراع ؿ فييا، ومحاربة ظاىرة مقاطعة االنتخابات، التي تؤدي إلى غياب الكام
 عف دائرة التأثير.

وشارؾ فيو عدد كبير مف السياسييف والباحثيف « مساواة»جاء ذلؾ في ختاـ مؤتمر دعت إليو جمعية 
يرىـ عمى الحياة السياسية فييا. وقاؿ العممييف، الذيف تداولوا حوؿ أوضاع العرب في إسرائيؿ وأسباب قمة تأث

، جعفر فرح، خالؿ الجمسة االفتتاحية لممؤتمر، إف ىناؾ ضرورة لطرح «مساواة»عضو إدارة مركز 
خطاب بديؿ يعترؼ بحؽ شعبنا الفمسطيني لتقرير مصيره، يضمف حقوقنا، وأف نعترؼ بحؽ الجماىير »

سرائيمي الذي ُيطرح عمى الساحة الدولية. يجب أف الييودية بتقرير مصيرىا. عمينا أف نسبؽ الخطاب اإل
عمينا »وأكد فرح أف «. نطور حوارا مجتمعيا داخميا بيف التيار العمماني والديني لنا كمجتمع فمسطيني

 «.كمجتمع عربي فمسطيني في البالد بناء جياز قيمي يقوي مناعتنا المجتمعية
 //، الشرق األوسط، لندن

 
 المخيمات تحت القصف والدمارو  شييدا فمسطينيا موثقا بسوريا طارق حمود:  

قاؿ منسؽ مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطيني سورية طارؽ حمود إفَّ الواقع  :رزؽ الغرابمي -دمشؽ/غزة
الفمسطيني في سوريا غائب عف اإلعالـ بكؿ ما فيو مف متٍس، مؤكدا أف المخيمات الفمسطينية باتت في 

 تغادره منذ األياـ األولى لألحداث.قمب الحدث الذي لـ 
وقاؿ حمود في تصريحات خاصة لػ"صفا": "بدأت المعاناة حيف أرادت وسائؿ اإلعالـ الرسمية وشخصيات 
رسمية مف النظاـ اتياـ الفمسطينييف بأحداث مخيمي درعا والرمؿ، واليوـ نجد المخيمات تحت القصؼ 

الذي قدمتو المخيمات لمشعب السوري واستقباليا لمنازحيف والدمار في عقاب جماعي بسبب الدور اإلنساني 
 والجرحى وعالجيـ".

شييدا مف مختمؼ مناطؽ توزع  وأكد حمود أفَّ عدد الشيداء الفمسطينييف الموثقيف بمه حتى اآلف 
 الالجئيف الفمسطينييف، فيما تـ تيجير آالؼ العائالت الفمسطينية بسبب القصؼ خاصة في مخيـ درعا الذي

 % منو بيف تدمير كمي وجزئي.دمر 
وبيف أف القصؼ طاؿ مقرات ومدارس األونروا، وىو ما تكرر في مدارس الوكالة في منطقة المزيريب 

 القريبة مف مدينة درعا.
تحت حالة مف الضغط اإلنساني والتيديد األمني باستمرار، خاصة  -حسب حمود-أما مخيـ اليرموؾ، فيقع 
دة مف النازحيف السورييف والفمسطينييف إلى المخيمات، حيث وصؿ عدد العائالت مع دخوؿ أعداد متزاي

ألؼ عائمة، وىو وضع يفاقـ مف األزمة اإلنسانية بسبب األعباء  النازحة في مخيـ اليرموؾ أمس إلى 
 الكبيرة إلغاثة ىؤالء النازحيف.

تابع أف "المخيمات تشيد ظاىرة وأضاؼ "ىو ذاتو الحاؿ في مخيـ خاف الشيح والحسينية في دمشؽ"، و 
أشخاص، بشكؿ يعكس الحالة األمنية المتردية  إلى  المفقوديف الذيف ال يمر يـو بدوف أف يفقد مف 

 ىناؾ".
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وبشأف الدور الفصائمي في ىذه األزمة قاؿ: "ىو حاضر بقوة مف خالؿ مؤسسات تتبع ليا، ولكف أظف أف 
 الحمؿ أكبر بكثير منيا ومف إمكاناتيا".

أما أونروا، فيي تكاد تكوف شبو غائبة رغـ وجود النازحيف في مدارسيا، بحجة عدـ وجود موازنات 
مكانيات، وفؽ قولو.  وا 

وشدد حمود عمى أف "الوضع بشكؿ عاـ في مخيمات الالجئيف في سوريا خطير جدا، ويحتاج بذؿ جيود 
ت ليس في صالحنا واألمور أخطر مما كبيرة"، مطمقا صرخة عبر وكالة "صفا" إلى كؿ مف يسمع بأف "الوق

 يتصوره البعض".
 //، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 ياسر عرفاتلـ"اليوم السابع": لن أتنازل عن إظيار حقيقة استشياد  عرفاتسيى  

أكدت سيى عرفات، أف فتح التحقيقات فى استشياد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات ليس أمرًا : أمؿ صالح
ًا، ولكنو شىء لمتاريخ، مؤكدة أنيا ستقؼ خمؼ القضية ىى وابنتيا بكؿ ما تممؾ، ولف تتنازؿ عف شخصي

حؽ الزعيـ الشييد مف أجؿ الشعب الفمسطينى كمو، مشيدة بدور جامعة الدوؿ والعربية، وبكؿ الجيات 
 العربية والدولية المشاركة فى فتح الممؼ.

، أنيا تقدر موقؼ السمطة الفمسطينية، ودور «اليوـ السابع»وأضافت سيى عرفات، فى محادثة ىاتفية لػ
السيد أبو مازف تحديدًا، لموقفو فى فتح ممؼ الرئيس الفمسطينى الراحؿ ياسر عرفات مف جديد، قائمة، 

كممة حؽ تقاؿ، لوال تعاوف السمطة الوطنية الفمسطينية لما استطعنا فتح ممؼ التحقيؽ مف جديد فى »
 «.احؿ ياسر عرفات، واستخراج رفاتو لكشؼ حقيقة استشيادهاستشياد الرئيس الر 

 //، اليوم السابع، مصر
 
 مستوطنون يقتحمون قبر يوسف في نابمس 

اقتحـ مستوطنوف ييود صباح الخميس قبر يوسؼ شرقي مدينة نابمس في الضفة الغربية : الضفة الغربية
 ف قوات االحتالؿ.المحتمة، وأدوا طقوسا دينية قبؿ انسحابيـ بحماية م

وقاؿ مصدر محمي إف الجيش اإلسرائيمي قاـ بنشاط أمني في عدد مف أحياء نابمس، وأمف دخوؿ ست 
 حافالت لممستوطنيف إلى قبر يوسؼ منذ الساعة الواحدة، وانسحبت عند الساعة الرابعة فجرا.

الطة البمدة والمساكف وأضاؼ المصدر أف قوات االحتالؿ داىمت عددا مف المنازؿ بأحياء الضاحية وب
 الشعبية، دوف أف يبمه عف اعتقاالت.

ويقتحـ مستوطنوف ما يدعوف أنو قبر يوسؼ عميو السالـ بشكؿ متكرر، ويؤكد أىالي الحي وشواىد تاريخية 
 أف المقاـ لرجؿ اإلصالح الفمسطيني يوسؼ دويكات، وقد كاف مسجدا قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.
 //السبيل، عمان، 

 
  دقائق ثالثألف غزي يصفقون لمرئيس عباس لمدة تزيد عن  وكالة سما:  

شيد ميرجاف انطالقة حركة الجياد اإلسالمي الحادي والثالثوف في قطاع غزة, الخميس, تصفيؽ : غزة
ألؼ غزي لمرئيس محمود عباس لمدة زادت عف ثالثة دقائؽ متواصمة األمر الذي أذىؿ كافة  

 أييد الشارع الفمسطيني لمرئيس أبو مازف.الحضور لمدى ت
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وجاء ذلؾ خالؿ قراءة عريؼ الحفؿ لبرقية التينئة التي قدمتيا حركة فتح خالؿ حضور وفد رفيع مف الييئة 
 القيادية لميرجاف انطالقة الجياد اإلسالمي بمشاركة كافة الفصائؿ والقوى الوطنية واإلسالمية.

رقية ذاكرًا فييا اسـ الرئيس محمود عباس حتى انفجر الحضور بالتصفيؽ وما أف بدأ عريؼ الحفؿ بقراءة الب
 واليتاؼ تأييدا لمرئيس محمود عباس.

وجاء في نص البرقية " تبرؽ حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح بقائدىا فخامة الرئيس محمود عباس 
 النطالقتيا الحادية والثالثيفولجنتيا المركزية والقيادية لحركة الجياد اإلسالمي بالتينئة الحارة 

 //، وكالة سما اإلخبارية
 
 تستغل شبكات التواصل االجتماعي لتزوير التاريخ "إسرائيل: "أكاديمي فمسطيني 

تستخدـ إسرائيؿ مواقع التواصؿ االجتماعي لمترويج لسياساتيا وكسب التعاطؼ معيا، في جانب : راـ اهلل
ائيمي، وتحاوؿ كسر المقاطعة األكاديمية ليا عبر العالـ. وىو جانب لـ خفي مف الصراع الفمسطيني اإلسر 

يتمكف منو الفمسطينيوف بعد. وقاؿ د. إيياب بسيسو أستاذ اإلعالـ بجامعة بير زيت في قضاء راـ اهلل، إف 
فيسبوؾ وشبكات التواصؿ االجتماعي عمومًا ساىمت بشكؿ كبير في تغيير الكثير مف المفاىيـ السياسية 

االجتماعية واالقتصادية عمى مستوى العالـ. وأضاؼ أنو كاف ليذه المواقع تأثير عمى القضية الفمسطينية، و 
حيث استغمت إسرائيؿ ىذه الوسائؿ لمترويج لدعايتيا السياسية بيدؼ تغيير صورتيا أماـ الرأي العاـ 

 العالمي.
المثاؿ،  التواصؿ االجتماعي، فعمى سبيؿ وقاؿ بسيسو، إف إسرائيؿ تروج ألفكارىا السياسية بواسطة شبكات

تحمؿ الفمسطينييف مسؤولية فشؿ المفاوضات، عمما بأف المفاوضات فشمت بسبب تواصؿ االستيطاف 
 ومواصمة مصادرة األراضي الفمسطينية. 

ودعا الفصائؿ الفمسطينية لالستفادة مف شبكات التواصؿ االجتماعي لتأكيد الحؽ الفمسطيني بكؿ الوسائؿ. 
أكد عمى وجود مجموعات فمسطينية نشطة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي تحاوؿ تأكيد اليوية والصورة و 

الفمسطينية الحقيقية. وأشار إلى أف الشعب الفمسطيني بحاجة لكؿ المبادرات سواء الفردية أو المؤسساتية 
 لترسيخ مفيـو فمسطيف العربية الواقعة تحت االحتالؿ اإلسرائيمي. 

 //، ، ابوظبياالتحاد
 
 يفشل باعتقال طالب من مدرسة حاصرىا في القدس االحتالل 

نجحت إدارة مدرسة الطور الشاممة لمبنيف في وسط بمدة الطور شرؽ مدينة القدس المحتمة، في كسر : القدس
الحجارة الحصار الذي فرضتو قوات االحتالؿ االسرائيمي عمييا؛ بيدؼ اعتقاؿ عدد مف الطالب الذيف ألقوا 

 عمى سيارات المستوطنيف المارة مف الشارع الرئيس لمبمدة.
وقاؿ رئيس لجنة أولياء األمور زياد الشمالي إف المدرسة استعانت بأولياء األمور، لمتصدي لحالة حصار 
قوات االحتالؿ وتخميص أبنائيـ، مشيًرا إلى أف قائًدا عسكرًيا يدعى "منير" يستيدؼ المدرسة بحممة 

 ت بشكؿ يومي؛ مف أجؿ إثارة الرعب والخوؼ في صفوؼ الطالب.اعتقاال
 ونفى الشمالي ما تدعيو شرطة االحتالؿ مف أف عدًدا مف الطالب ألقوا الحجارة عمى سيارات المستوطنيف.
وبيف أف ىدؼ االحتالؿ مف ىذه االنتياكات حماية المستوطنيف في أثناء مرورىـ عبر الشارع الرئيس وسط 

 طالب. ولة إغالؽ المدرسة التي تضـ نحو البمدة، ومحا
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 //، السبيل، عّمان
 
 يعترف بزيف صفقة بيع بيت في الخميل االحتالل 

اعترفت ىيئة خاصة في سمطات االحتالؿ االسرائيمي بزيؼ صفقة بيع بيت في : برىـو جرايسي -الناصرة 
لمستوطنيف قد استولت عميو في شير آذار البمدة القديمة في مدينة الخميؿ المحتمة، كانت عصابات ا

)مارس( مف العاـ الجاري وأخمتو بعد شير، بعد أف زعمت أنيا اشترت البيت، لتزعـ الحقا أنيا اشترت قسما 
 منو.

وكانت محكمة اسرائيمية قد أقرت لصالح المستوطنيف بصفقة البيع، إال أف مسجؿ األمالؾ في سمطات 
صفقة البيع، ما يدعـ تأكيد الفمسطينييف عمى انيا صفقة مزورة، ويدعي االحتالؿ وجد ثغرات كثيرة في 

 المستوطنوف أنيـ اشتروىا مف شركة خارجية.
 //، الغد، عّمان

 
  قانون عنصري لتقويض وحدة الفمسطينيين  "الشمل لم"منع  

االحتالؿ يكابدوف كشفت مؤسسة حقوقية أف الفمسطينييف ضحايا قانوف منع لـ الشمؿ الذي سنو  القدس:
. وفي مؤتمر صحفي نظمتو المؤسسة العربية لحقوؽ اإلنساف في الناصرة  حالة مأساوية تتكرر كؿ يـو

تـ الكشؼ عف جوانب مف مأساة آالؼ الفمسطينييف ممف فرقيـ ما يعرؼ بقانوف المواطنة  داخؿ أراضي 
وجاء المؤتمر  الت قضائية متالحقة.بعد مداو  في  "ييودية الدولة"الذي سّنو االحتالؿ لحماية 

ليعرض  "تعديؿ قانوف المواطنة أثره عمى العائالت الفمسطينية في إسرائيؿ"الصحفي لعرض تقرير بعنواف 
 قصصًا إنسانية تنفطر ليا القموب، وردت عمى لساف بعض العائالت مف ضحايا ىذا القانوف.
 //، الخميج، الشارقة

 
 سطينيون معرضون النتياك مزدوج"مدى": الصحفيون الفم 

كشؼ المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" النقاب عف تعرض عدد مف : حامد جاد -غزة 
الصحفييف الفمسطينييف العتداءات وانتياكات خطيرة مف قبؿ االحتالؿ واالجيزة األمنية الفمسطينية في 

مف شير أيموؿ )سبتمبر( الماضي ما أدى لمزيد مف  الضفة الغربية وقطاع غزة خالؿ النصؼ الثاني
 التدىور في حرية الرأي والتعبير في فمسطيف.

 //، الغد، عّمان
 
 ناسفة بمقيى شمال غزة  عبوةانفجار  

أقدـ مجيولوف في ساعة مبكرة مف فجر الخميس عمى تفجير مقيى في مخيـ جباليا وسط قطاع غزة,دوف 
 وقوع اصابات.

عياف اف انفجارا عنيفا استيدؼ مقيى وكوفي شوب "رابعة" وسط المخيـ ما ادى الى الحاؽ  وقاؿ شيود
وشرعت الشرطة الفمسطينية في التحقيؽ في االنفجار ومعرفة  اضرار مادية في المقيى الذي كاف مغمقا.

 مالبساتو. 
 //، فمسطين أون الين
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 الفمسطينيين: معرض صور عن حياة "والحرير الخرسانةما بين " 

ما بيف »اصطحب أربعة فنانيف مف فمسطيف والدنمارؾ زوار معرضيـ الفني لمصور بعنواف رويترز: 
، الذي افتتح أمس األوؿ، في مركز خميؿ السكاكيني في راـ اهلل، في رحمة حوؿ جوانب «الخرسانة والحرير

 مف حياة الفمسطينييف المختمفة.
ب أف يعود بزائري المعرض إلى تمؾ البيوت التي ىجرىا أصحابيا واختار الفناف التشكيمي بشار الحرو 

ألسباب سياسية واقتصادية وأمنية. وحرص عمى أف تبدو مجموعة الصور القديمة عبر تمؾ اإلطارات التي 
 وضعت فييا بعض أدوات المطبخ واألثاث عمى حاليا، وكأف أصحابيا تركوىا بيدؼ العودة إلييا بعد حيف.

ت الفنانة الدنماركية كاريف أوزمؾ أف تبدأ رحمة تتعرؼ فييا عمى حياة الفمسطينييف، وبدأت مف جيتيا، قرر 
أردت أف »بالتنقؿ في أماكف مختمفة بصحبة كاميرتيا، لتنقؿ جزءًا مف ىذه الصور إلى المعرض. وقالت 

. ىذه الصور أتعرؼ عمى الجانب اإلنساني مف حياة الفمسطينييف بعيدًا عما أسمعو في نشرات األخبار
 «.ستخذىا معي إلى الدنمارؾ

لتظير المقطة « فوتوشوب»واستخدمت الفنانة الدنماركية فيبة جوريشا في صورىا برنامج تركيب الصور 
انعكاسات وترجمة لمقاءات مفتوحة بيف ساكني »ذاتيا في الصور مرتيف. وقالت إف ىذه الصور ىي 

في منطقة يمتقي فييا الصمب بالمرف والفضولي بالغامض المدينة، حيث تنقؿ النصوص وجية نظر مزدوجة 
 «.كصورتيف أو أكثر تندمجاف مع بعضيما البعض لتصبحاف صورة واحدة

وذكر الفناف خالد جرار في مجموعة صوره التي التقطيا لتوابيت عمييا أرقاـ، قصة مقابر األرقاـ التي دفنت 
مقتميـ. وكاف الفمسطينيوف تسمموا مجموعة مف الجثاميف فييا إسرائيؿ جثث الشيداء واحتجزت جثامينيـ بعد 

التي كانت محتجزة في مقابر األرقاـ حيث يتـ التعرؼ عمى أصحاب القبر مف خالؿ تاريخ استشياده أو 
 «.دي أف إيو»عبر إجراء فحوصات 

 //، السفير، بيروت
 

 تدين اقتحام المستوطنين المسجد األقصى "اإلخواناألردن: " 31
أدانت جماعة اإلخواف المسمميف االستفزاز اليمجي والصارخ الذي قامت بػو قطعػاف المسػتوطنيف يػـو : فعما

، بانتياؾ حرمة المسجد األقصى، واالشتباؾ مع المصميف، وكتابة عبارات بالعبرية تسيء إلى السيد األربعاء
 المسيح، عيسى بف مريـ عميو السالـ.

"مثػؿ ىػذه التصػرفات لػـ تكػف لتحػدث لػوال تكػرس العجػز والصػمت  وأكدت الجماعة فػي تصػريح ليػا أمػس أف
المريػػب لمنظػػاـ الرسػػمي العربػػي، وانحػػراؼ بوصػػمة القػػرار فػػي األردف فػػي الػػرد عمػػى ىػػذه التعػػديات المتكػػررة؛ 

وطالبت الجميع بوقفة  بترسيخ التعاوف مع الكياف الغاصب في مجاالت عديدة، آخرىا تعييف السفير الجديد".
 ة ترتقي إلى مقاـ المسجد األقصى في وجداف األمة العربية واإلسالمية والشعب األردني.عٍز وكرام

 4/01/1101، السبيل، عّمان
 

  والدولة المستقمة مصمحة عميا لنامركزية بالنسبة  فمسطين: األردن رئيس وزراء 30
الثػػة فػػي راـ اهلل أمػػس الخمػػيس الفمسػػطينية المشػػتركة دورتيػػا الث األردنيػػةعقػػدت المجنػػة العميػػا : بتػػرا –راـ اهلل 

وشػدد الػدكتور الطراونػة  برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ونظيره الفمسطيني الدكتور سالـ فياض.
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عمػػى االسػػتمرار ببػػذؿ كػػؿ الجيػػود  األردفحػػرص  إلػػىعمػػى مركزيػػة القضػػية الفمسػػطينية بالنسػػبة لػػألردف الفتػػا 
عميػػا مثممػػا  أردنيػػةالدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة مصػػمحة  إقامػػة أفؤكػػدا الممكنػػة إليجػػاد حػػؿ عػػادؿ ودائػػـ ليػػا م

 ىي مصمحة فمسطينية.
لى العديد مف القضػايا التػي يعػاني منيػا الشػعب الفمسػطيني خاصػة اسػتمرار االسػتيطاف إرئيس الوزراء  لفتو 

وعاصمتيا  0856ى حدود دولة فمسطينية عم بإنشاءمتمسكوف بالمبادرة العربية  أننا وأكد في الضفة الغربية.
 لعمميات تيويد القدس واستباحة الساحات والتعدي بالحفريات. األردفالقدس الشرقية معربا عف استنكار 

 4/01/1101، الدستور، عّمان
 

 "إسرائيل" نية لمبنان لالعتداء عمى  ينفي أي سميمان 31
، محماًل اياىا اي مسؤولية "إسرائيؿ"نية لمبناف لالعتداء عمى  أينفى رئيس الجميورية ميشاؿ سميماف وجود 

 تحصؿ اذا ما اعتدت عمى لبناف، داعيًا المجتمع الدولي الى تحمؿ مسؤوليتو في ىذا المجاؿ.
وكاف سميماف التقى قبيؿ منتصؼ ليؿ أمس األوؿ، نظيرتػو االرجنتينيػة كريسػتينا فرنانػديز دو كيرتشػنر واتفقػا 

دؿ وشػامؿ لكػؿ أوجػو الصػراع فػي الشػرؽ األوسػط، مػع اإلشػارة عمى أولوية اإلسراع في البحث عف سالـ عا
إلى األىمية الخاصة التي تعمقيا الدوؿ العربية ولبناف عمى االحتفػاظ بحػؽ الالجئػيف الفمسػطينييف فػي العػودة 
إلى أرضيـ وديارىـ األصمية وعمى رفض توطينيـ فػي الػدوؿ العربيػة التػي ال يسػعيا الموافقػة عمػى مثػؿ ىػذا 

 .«التوطيف
 4/01/1101، السفير، بيروت

 
 في لبنان: اليجوم عمى مشعل لن يتطور إلى اعتداءات عمى المخيمات" لجماعة"ا عام أمين 32

المصػري أف إعػالف رئػيس المكتػب السياسػي  إبػراىيـأكد األمػيف العػاـ لمجماعػة اإلسػالمية فػي لبنػاف : بيروت
انب الشعب السوري "دليؿ وفاء لمشػعب السػوري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشعؿ وقوفو إلى ج

 ."الذي احتضف "حماس" والمقاومة ووقؼ إلى جانب القضية الفمسطينية
وانتقػػد المصػػري فػػي تصػػريحات لػػػ "قػػدس بػػرس" مػػا أسػػماه بػػػ "محاولػػة فػػرض مواقػػؼ عمػػى "حمػػاس" والمقاومػػة" 

اإلعػالـ السػورية واإليرانيػة ضػد  لصالح جيات رسمية في المنطقة، وقاؿ: "اليجػـو الػذي قادتػو بعػض وسػائؿ
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خاطئ، ألف مشعؿ سيد قراره وال أحد يستطيع أف 

 .يممي عميو أي قرار، العنصر الوحيد الذي يحكـ مشعؿ ىو المصمحة الفمسطينية
ؿ بأنػو "خػائف وجاحػد" بأنػو "كػالـ فػارغ ووصؼ المصري اتياـ بعض وسائؿ اإلعالـ السورية واإليرانية لمشػع

ال مصداقية لػو"، واسػتبعد المصػري أف يكػوف لمػا بعػد اليجػـو اإلعالمػي عمػى مشػعؿ وتصػريحاتو فػي بعػض 
وسائؿ اإلعػالـ السػورية واإليرانيػة أي ترجمػة عمػى األرض لجيػة اسػتيداؼ المخيمػات الفمسػطينية فػي سػورية 

 .أو في لبناف
        3/01/1101، قدس برس وكالة

 
 مجانّية لغير المبنانيين الرسمية المدارسفي  الكتبلبنان:  33

حسػػـ مجمػػس الػػوزراء تغطيػػة نفقػػات الكتػػب لغيػػر المبنػػانييف. أي أّف كػػؿ المسػػجميف فػػي المػػدارس  :فػػاتف الحػػاج
 مميػػارات ليػػرة لبنانيػػة ىػػو المبمػػه الػػذي وافػػؽ 01الرسػػمية سيسػػتفيدوف مػػف قػػرار تػػوفير الكتػػاب الػػوطني مجانػػًا. 
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عميػػو مجمػػس الػػوزراء فػػي جمسػػتو األخيػػرة، أوؿ مػػف أمػػس، لتغطيػػة تكػػاليؼ الكتػػب المدرسػػية المجانيػػة. القػػرار 
الذي كاف محسومًا لمتالمذة المبنانييف لكونو يأتي في إطار تطبيؽ إلزامية التعميـ ومجانيتو سيطاؿ أيضًا غير 

ألفػًا وفػؽ  41ع أف يصػؿ عػددىـ ىػذا العػاـ إلػى المبنانييف المسجميف في المدارس والثانويات الرسمية، والمتوق
 ."المباله التي دفعوىا" سيستعيدوفالذيف اشتروا كتبيـ ودفعوا ثمنيا؟ ، و تقديرات وزارة التربية

 4/01/1101، ، بيروتاألخبار
 

 األمم المتحدة ىدفع الفمسطينيين إل : التعنت اإلسرائيميالمصري الخارجيةوزير  34
أف توجو الجانب الفمسطيني لمجوء إلي األمـ  المصري، وزير الخارجية ،وأكد محمد عمر  :باسؿ يسري

بعد اصطداـ جيوده الستئناؼ عممية السالـ بحائط التعنت اإلسرائيمي واستمرار  ىالمتحدة لـ يحدث سو 
أمس  واستقبال ؿخال ،كما أشار ،المزيد مف األراضي الفمسطينية سياسة االستيطاف التي تقتطع يومياً 

جيود مصر لتحقيؽ المصالحة  ىإل األدنى،وف الشرؽ ؤ يث جونز مساعدة وزيرة الخارجية األمريكية لشإليزاب
 الفمسطينية.

 4/01/1101األىرام، القاىرة، 
 

 ال بد أن تعود القدس وفمسطين والحقوق المسموبة لمشعب الفمسطيني :وزير الثقافة المصري 35
لية خاصة بالقدس برعاية وزارة الثقافة المصرية تحت عنواف في القاىرة احتفا األربعاءمساء  أقيمت :السبيؿ

 أيديعاـ عمى تحرير القدس مف  811مف  أكثر"، بمناسبة مرور ، نستعيدىا معاً "القدس نحمييا معاً 
ف أنو "ال بد و أمحمد صابر عرب في كممة خالؿ االحتفالية  الثقافة المصري وزير وأكد االحتالؿ الصميبي.
ف الدماء أف تعود الحقوؽ المسموبة لمشعب الفمسطيني مف الكياف الصييوني و أيف و تعود القدس وفمسط

وقضيتنا المركزية وال بد  األوؿوستبقى القضية الفمسطينية ىمنا  أرضياالفمسطينية والعربية اختمطت عمى 
 الفمسطينية وعاصمتيا القدس". األراضيمف استعادة 

 3/01/1101السبيل، عّمان، 
 
 

 تنكر اقتحام األقصى ويطالب بوضع حد لالنتياكات اإلسرائيمية في القدسيس مصر مفتي 36
بشدة اقتحاـ متطرفيف  ،3/01الخميس  ، يوـالمصرية عمى جمعة، مفتى الجميورية .استنكر دي: عم يلؤ 

ساحاتو، وكتابة شعارات  يتممودية ف ييود لساحات المسجد األقصى المبارؾ، وتأديتيـ شعائر وطقوساً 
ظؿ حماية  ي، فيالقدس، بمناسبة ما يسمى بعيد العرش الييود فيى جدراف دير الفرنسيسكاف عنصرية عم

المشيف، المخالؼ لكافة المواثيؽ والقوانيف  اإلجراميووصؼ ىذا الفعؿ بالعمؿ  مف الشرطة اإلسرائيمية.
ألقصى وتمادييـ عمى المسجد ا إسرائيميتجاه ما يحصؿ مف عدواف  الدوليصمت المجتمع  الدولية، منتقداً 

 .استفزاز مشاعر المسمميف والعرب جميعاً  في
بعقد اجتماع عاجؿ لوضع حد ليذه  اإلسالميوطالب المفتى جامعة الدوؿ العربية، ومنظمة المؤتمر 

 القدس. فياالنتياكات اإلسرائيمية لممسجد األقصى، وتوفير الحماية لممقدسات اإلسالمية والمسيحية 
 3/01/1101ة، اليوم السابع، القاىر 
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سرائيل" ىددت ب ة: سيناء ليست تحت السيادة المصريالدولةمحمد سيف  37  احتالل سيناء إعادة وا 
محمد مرسى، مفاجأة المصري لمرئيس  السياسيفجر محمد عصمت سيؼ الدولة، المستشار  :بوابة األىراـ

ا الصادر السبت أف سيناء ليست مف العيار الثقيؿ بإعالنو خالؿ حوار تنشره مجمة األىراـ العربي في عددى
عمى حرية مصر، والبد مف  تحت السيادة المصرية، وأف المادة الرابعة مف اتفاقية كامب ديفيد تمثؿ قيداً 

ربطت بيف  "إسرائيؿ"تعديميا قبؿ أف تضيع سيناء لألبد. وكشؼ سيؼ الدولة عف مفاجتت صادمة منيا أف 
ة احتالؿ سيناء، وأف بنياميف نتنياىو رئيس الوزراء اإلسرائيمي قضية المنظمات الممولة أمريكيا وبيف إعاد

وليست  "إسرائيؿػ"طالب أمريكا بالسماح لو بأف يحتؿ سيناء مرة أخرى، وأف قوات حفظ السالـ ىي صديقة ل
 السابؽ.  اإلسرائيمي يديختر، مستشار األمف القوم أيفيتابعة لألمـ المتحدة باعتراؼ 

، وكاف وزير 1100يونيو حزيراف/  فينا بإسرائيؿ تيددنا عدة مرات بسيناء، األولى وقاؿ سيؼ الدولة "فوجئ
، فما كاف "إسرائيؿػ"ل إستراتيجياً  آنذاؾ نبيؿ العربي قاؿ: إف مصر منذ اآلف لف تكوف كنزاً  المصريالخارجية 

اؿ لو: "إننا ال نحتمؿ ما اتصؿ بأوباما وق نتنياىو، أف إال أف سرب لنا خبراً  اإلسرائيميمف موقع "نيوز واف" 
 آب/ مصر، وأف كؿ الخيارات أمامنا مفتوحة بما فييا إعادة احتالؿ سيناء مرة أخرى"، وفى أوؿ فييتـ 

شيداء مف الجنود  4إحدى المميونيات، بسقوط  فيالمصريوف وىـ يحتفموف بثورتيـ  فوجئ 1100أغسطس 
حدث لنا مع  الذيقوات إسرائيمية، والتيديد الثالث  يأيداإلسرائيمية عمى  -المصرييف عمى الحدود المصرية 

إحدى القنوات آنذاؾ،  فيأزمة المتيميف األمريكييف وسفرىـ، حيث خرج أحد الخبراء المصرييف العسكرييف 
 عقابيوقاؿ "لقد اضطررنا لتسفيرىـ ألف الواليات المتحدة أبمغتنا أنو "إذا لـ تفعموا قد يكوف ىناؾ عمؿ 

 يناء". سي ف إسرائيمي
"كامب ديفيد"، قائال "ال تريدوف االقتراب  اتفاقيةورد سيؼ الدولة عمى رفض أفيجدور ليبرماف التاـ تعديؿ 

مف "كامب ديفيد" وكأنيا فوؽ الدستور والقرآف واإلنجيؿ، وىذا الكالـ ال يمكف أف تقبمو كرامة وطنية، ونحف 
ر عمى تعديميا، وىناؾ بنود   ا ىذا الحؽ".المعاىدة تتيح لن فيُنص 

 4/01/1101األىرام، القاىرة، 
 
 

 لـ"قدس برس": اليجوم اإلعالمي عمى مشعل تم بضوء أخضر من األسد سوريةمصادر  38

كشفت مصادر سورية مطمعة النقاب عف أف اليجوـ غير المسبوؽ الذي شنو اإلعالـ السوري  :دمشؽ
لحركة حماس خالد مشعؿ، تـ بناء عمى  ، عمى رئيس المكتب السياسي0/01الرسمي، يوـ االثنيف الماضي 

وقالت المصادر، التي طمبت االحتفاظ باسميا،  ."ضوء أخضر" مف الرئيس السوري بشار األسد شخصياً 
قدس برس إف اليجوـ اإلعالمي السوري قد مّثؿ انييارًا لػ"ىدنة ضمنية" كانت  وكالةفي تصريحات خاصة ل

د صمود ليا داـ عامًا ونصؼ العاـ، نأى خالليا الطرفاف عف قائمة بيف النظاـ السوري وحركة حماس، بع
الدخوؿ في مواجيات إعالمية، والتزما بقواعد اليدنة، باستثناءات محدودة خرج خالليا بعض المحسوبيف 

 عمى الطرفيف عف "النص".
مى مشعؿ وحممت المصادر ذاتيا النظاـ السوري مسؤولية انييار "اليدنة"، مشيرة إلى أف جرعة اليجوـ ع

كانت عالية، وأنيا تضمنت ألفاظا قاسية مثؿ وصفو بػ"المقاوـ المتشرد" و"المتسكع"، وغيرىا مف األلفاظ 
"التي ال يميؽ التعامؿ بيا مع شخصية قيادية بحجـ مشعؿ، كانت إلى وقت قريب مف أىـ حمفاء النظاـ 
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نما عزز شعبيتو ومكانتو وأصدقائو"، معتبرة أف ىذا اليجوـ "خالفا لما أراده النظاـ، لـ ي سيء إلى مشعؿ، وا 
 لدى الشعوب العربية واإلسالمية"، كما قالت.

 3/01/1101قدس برس، 
 

 : مياجمة دمشق وطيران لحماس مقدمة لسايكس بيكو جديد في المنطقةاليمباويكمال  41

انية الموجية إلى االنتقادات السورية واإلير  ،كماؿ اليمباوي .د ،رفض القيادي اإلسالمي المصري :القاىرة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ بسبب وقوفو إلى جانب الشعب السوري في المطالبة 
بالحرية، واعتبر تمؾ االنتقادات "مجانبة لمصواب ومقدمة لسايكس بيكو جديد في المنطقة". وبشأف حديث 

دس برس: "أما ما قالو مشعؿ مف ق وكالةمشعؿ عف تركيا وسورية، قاؿ اليمباوي في تصريحات خاصة ل
حيث إشادتو بالعدالة والتنمية التركي، فنحف جميعا نشيد بيذه التجربة في موقفيا مف العسكر ومف حكمو، 

 وموقفيا االقتصادي المتميز ونصرتيا لبعض القضايا اإلسالمية والعربية وعمى رأسيا القضية الفمسطينية".

ثر الناس خسارة بخروجيـ مف سورية وأكثر الناس خسارة حماس أك وأضاؼ: "أىؿ فمسطيف وخصوصاً 
وانتقد اليمباوي اليجوـ السوري واإليراني عمى مشعؿ، وقاؿ:  "....بتدمير سورية، حكميا بعد ذلؾ مف حكميا

"إذا وصفنا اليوـ المقاوميف لمحركة الصييونية مف أبناء فمسطيف بالخيانة وفي مقدمتيـ حماس والمجاىديف 
ف نسير في طريؽ سايكس بيكو جديدة. وعمى الرغـ مف أنني أقدر أف إيراف تنظر مف خالؿ مف فتح، فنح

مصمحتيا االستراتيجية بعيدة المدى بضرورة بقاء ىذا النظاـ في سورية ألنو المنفذ الوحيد ليا عمى العالـ 
ة حؽ بشأف القتؿ العربي فيي محاصرة مف الغرب وميددة مف إسرائيؿ، ولكف ىذا لـ يكف يمنعيا مف أف كمم

 والدمار القائـ في سورية".

 3/01/1101قدس برس، 
 

 االتوحيد واإلصالح المغربية: مشعل اختار الوفاء لمحرية في موقفو من سوري جماعةرئيس  40

اليجوـ الذي شنتو بعض  ،محمد الحمداوي .ـ ،استغرب رئيس "جماعة التوحيد واإلصالح" المغربية :الرباط
ية واإليرانية عمى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ بسبب موقفو وسائؿ اإلعالـ السور 

الداعـ لمطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة ومطالبتو بوقؼ نزيؼ الدـ السوري، وأكد أف موقؼ 
ووصؼ الحمداوي في تصريحات  مشعؿ يمثؿ قمة الوفاء لممبدأ ولمقضية الفمسطينية ولمشعب السوري.

دس برس موقؼ مشعؿ مف األزمة السورية بأنو "غاية في االعتداؿ والتوازف.. وقد أكد مشعؿ وفاءه ق وكالةل
لسورية، لكف أف ينتقؿ الوضع إلى ىذا المشيد مف التقتيؿ فإف الوفاء يجب أف يكوف لمحرية والكرامة 

سورية نظاما وشعبا وأضاؼ: "نحف التقينا مشعؿ ىنا في الرباط وىو ال ينكر ما قدمتو  ولمشعب السوري".
لمقضية الفمسطينية ولممقاومة ولحركة حماس، ولكف ىذه دماء وأرواح ومف المبادئ أف ينحاز مشعؿ إلى 
لى اإلنساف.. وأعتقد أف موقؼ النظاميف السوري واإليراني المعارض لمطالب الشعب السوري ىو  المبادئ وا 

 بأنو صحيح".الخطأ، إذ أنو ال يمكف اعتبار مساندة نظاـ يذبح شعبو 

وأضاؼ: "حيف ينحاز مشعؿ لمشعب السوري فيو ينحاز لكؿ معاني المقاومة والممانعة، فأساس الممانعة أف 
يكوف الشعب حرا، وبالتالي ال تناقض بيف مشعؿ كقائد لممقاومة ضد االحتالؿ الصييوني ومشعؿ المساند 

شعب السوري الرافض لالستبداد وىذا ىو لشعب يريد أف يتحرر مف االستبداد. لقد وقؼ مشعؿ إلى جانب ال
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الموقؼ األصيؿ عند األمة، وىو جوىر ثورات الكرامة التي تعـ المنطقة العربية في السنوات األخيرة"، عمى 
 حد تعبيره.

 3/01/1101قدس برس، 
 

 لخدمة المقاومة الفمسطينية الراىنة لم تعد فضاء مناسباً  االسمم الجزائرية: سوري مجتمعحركة  41

أكد رئيس حركة "مجتمع السمـ" الجزائرية أبو جرة سمطاني أف سورية الحالية لـ تعد فضاء صالحا  :زائرالج
لخدمة المقاومة الفمسطينية بسبب المواجيات الجارية فييا، وأف بقاء قيادات المقاومة الفمسطينية فييا لـ يعد 

  ممكنا.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد  قدس برس أف اليجوـ عمى وكالةورأى سمطاني في تصريحات ل

واستغرب سمطاني مف  وال  مبرر لو عمى اإلطالؽ. مشعؿ ووصفو بػ"الخيانة والجحود" ليس صحيحاً 
استخداـ بعض وسائؿ اإلعالـ السورية واإليرانية لمصطمح "الخيانة" في وصؼ حديث مشعؿ أماـ مؤتمر 

نحف اليـو أف ىؤالء في النظاـ السوري كانوا يريدوف ابتزاز "العدالة والتنمية" التركي، وقاؿ: "ما نفيمو 
ذا كانوا بالفعؿ يحرصوف عمى المقاومة وعمى القضية  المقاومة ألسباب داخمية وليس لدعـ المقاومة، وا 
الفمسطينية فإف الغريؽ ال يستنجد بغريؽ، والدفاع عف فؾ الحصار عف الفمسطينييف ومواجية تحديات 

 مكنا اليوـ مف سورية، وبالتالي ال لوـ عمى المقاومة أف تبحث عف فضاءات أخرى".االحتالؿ لـ يعد م

وأضاؼ: "الذي أعرفو أف المقاومة وحركة حماس كانت تتعامؿ مع جميع األنظمة دوف قيد أو شرط، 
وبالذات مع إيراف عمى اعتبار أف القضية الفمسطينية تتقدـ كؿ شيء، لكف الذي حدث اليوـ ىو التصنيؼ 

ؽ امالءات، وحماس ال تخضع لالمالءات وأفضؿ ليا ألؼ مرة أف تظؿ صاحبة قرار مستقؿ ألف ذلؾ وف
 ىو ضماف انتصارىا بإذف اهلل"، عمى حد تعبيره.   

 3/01/1101قدس برس، 
 
 
 

 يةسرائيماإلسجون من الجيود مصرية إلطالق سراح األسرى الفمسطينيين القدامى  42
ف تقوـ مصر مف خالؿ جياز المخابرات في الوقت القريب بجيود أشرؼ اليور: مف المتوقع أ -غزة 

 لإلفراج عف األسرى الفمسطينييف القدامى. "إسرائيؿ"وساطة مع 
فقد نقمت عف مصادر فمسطينية قوليا انو مف  (وفا)ووفؽ ما ذكرت وكالة األنباء الفمسطينية الرسمية 

لمصرية بجيود لإلفراج عف األسرى الفمسطينييف المتوقع أف يقوـ الوزير رأفت شحاتة مدير المخابرات ا
 وخاصة القدامى في سجوف االحتالؿ.

وجاء اإلعالف عف ذلؾ في أعقاب لقاء جمع الطيب عبد الرحيـ أميف عاـ الرئاسة الفمسطينية، مع مدير 
 في مقر جياز المخابرات في القاىرة. ةالمخابرات المصرية الوزير رأفت شحات

 4/01/1101 ، لندن،القدس العربي
 

 "إسرائيل": منع اإليرانيين من دخول مصر يخدم العزائمأبو  43
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، إف زيارة المزارات الدينية، وفى مقدمتيا في مصر قاؿ عالء أبو العزائـ، شيخ الطريقة العزمية: عمى حساف
ية كفرة "كؿ المي بيقوؿ الشيعة والصوف أفالسيدة مريـ والسيدة نفيسة سيعود بالنفع عمى مصر، مشددًا عمى 

الديف، واشمعنى يتـ السماح لإلسرائيمييف ونصارى  فيوأخطر مف الييود دوؿ مجرد جيمة ومبيعرفوش حاجة 
نظمتو المجنة االقتصادية بنقابة الصحفييف،  الذيوأشار أبو العزائـ، خالؿ المؤتمر  أوروبا بدخوؿ البالد".

أف منع اإليرانييف مف دخوؿ مصر مف أجؿ  ، إلى3/01 تحت عنواف "السياحة الدينية"، مساء يوـ الخميس
 ."ترفض إقامة عالقات طبيعية مع إيراف التيلخدمة إسرائيؿ  يأتيالسياحة، 

 3/01/1101اليوم السابع، القاىرة، 
 

 حماسبعمى قائمة "اإلرىاب" بزعم عالقتيما  "قفية رعاية األسرة"و و "القدس الدولية"تدرج  واشنطن 44

الواليات المتحدة األمريكية أدرجت "مؤسسة القدس ، أف واشنطفف م 3/01/1101قدس برس، نشرت 
الدولية" و"مؤسسة وقفية رعاية األسرة الفمسطينية المبنانية" عمى الئحة ما يسمى "اإلرىاب"، بزعـ عالقتيما 

، 3/01فقد جاء في بياف صادر عف وزارة الخزانة األمريكية، الخميس  بحركة حماس وجمع أمواؿ لصالحيا.
تـ إدراج المؤسستيف عمى القائمة ألنيما "تخضعاف لسيطرة حماس وتعمالف بالنيابة عنيا وتقدماف الدعـ  أنو

 المالي ليا".

وبموجب القرار تجمد أصوؿ المؤسستيف الواردة أسماؤىما عمى الالئحة الموجودة في الواليات المتحدة أو 
لتعامؿ معيـ. وذلؾ في الوقت الذي لـ ُتعمف التي تخضع لسيطرة أشخاص أمريكييف ويمنع األمريكييف مف ا

 فيو واشنطف ما إذا كانت المؤسستاف تممكاف أصواًل أمريكية.

تقديـ الدعـ إلى عائالت مقاتمي حركة حماس  ؼلى أف المؤسستيف تـ إنشاؤىما بيدولفتت الوزارة النظر إ
لمشاريع التي تجري في األراضي جمع األمواؿ لمبرامج وا ؼسجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، وبيد وأسراىا في

 الفمسطيني "والتي تيدؼ إلى بسط سمطة حماس وسيطرتيا"، حسب ادعائيا.

بدوره؛ قاؿ ديفيد كوىيف، مساعد وزير الخزانة األمريكي لشؤوف مكافحة اإلرىاب والمخابرات المالية، في 
مؿ لتعطيؿ جيود حماس الرامية إلى بياف نشر عمى موقع الوزارة االلكتروني، "إف وزارة الخزانة ستستمر بالع
 جعؿ المجتمعات اليشة متطرفة وبيدؼ تقويض االستقرار في المنطقة".

، إلى عماد عمرو  ،مصطفى صالح ،واشنطفنقاًل عف مراسمييا في  3/01/1101وكالة رويترز، وأشارت 
وزارة تفاصيؿ بشأف أي كية. ولـ تذكر اليمف غير المعروؼ ما إذا كانت المؤسستاف تممكاف أصواًل أمر أنو 

 كية ورفضت التعميؽ عندما سئمت بشأف ذلؾ.يأصوؿ ضمف والية السمطات األمر 
وقالت الوزارة إنيا كانت قد فرضت عقوبات اقتصادية قبؿ نحو أربع سنوات عمى منظمة ائتالؼ الخير التي 

 ميما منيا. تشكؿ الوقفية جزءاً 
 

 اإلسرائيميةتمويل "القبة الحديدية" نائب سابق بالكونجرس يحذر من توقف : معاريف 45
قالت جريدة معاريؼ اإلسرائيمية، إف النائب السابؽ بالكونجرس األمريكي والخبير االستشاري : محمود محيي

"القبة  اإلسرائيميراندي جينينجر حذر مف تخفيض المساعدات األمريكية لمشروع النظاـ الصاروخي 
 في، مشيرًا إلى أف تخفيضًا كبيرًا مف المتوقع أف يحدث "إسرائيؿػ"ة لالحديدية"، وغيرىا مف النفقات العسكري

 ستدخؿ حيز التنفيذ قريبًا. التيميزانية الواليات المتحدة  فيتمؾ المساعدات، وذلؾ بسبب التخفيضات 
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ولة االتصاؿ لمنظمة الدفاع ؤ مس ،وفى السياؽ نفسو، نقمت الجريدة العبرية عف ميراؼ ديفيدوفيتس
الواليات المتحدة، "إف إسرائيؿ تدرؾ الحقائؽ االقتصادية  فيالسفارة اإلسرائيمية  في اإلسرائيمي الصاروخي

وعرضت ميراؼ أىمية عمؿ  ىذا الوقت. فيأماميا  التيأمريكا"، مشيرة إلى أف تؿ أبيب تدرؾ العقبات  في
الح األمريكية وتحقؽ االستقرار نظاـ القبة الحديدية قائمة، "إنيا ال تحمى فقط إسرائيؿ، ولكنيا تحمى المص

 ".اإلنتاج أيضاً  فيالمنطقة، ويمكف أف تزود فرص عمؿ أمريكية  في
 3/01/1101اليوم السابع، القاىرة، 

 
 روبرت غيتس: اليجوم األمريكي أو اإلسرائيمي عمى إيران سيكون كارثياً  46

مف شف ىجوـ إسرائيمي أو  ،3/01 حذر وزير الدفاع األمريكي السابؽ روبرت غيتس، مساء يوـ الخميس
ال يمكف  وقاؿ غيتس، إف مثؿ ىذا اليجـو سيجعؿ تسمح إيراف بالسالح النووي أمراً  أمريكي عمى إيراف.

خالؿ  ،أكثر في األرض، ويعمموف بسرية أكثر. وأكد منعو، وأف اإليرانييف سوؼ يدفنوف المشروع عميقاً 
غير قادرتيف عمى  "إسرائيؿ"ى أنو سواء الواليات المتحدة أـ في نورثبوالؾ في والية فيرجينا، عم ألقاه خطاباً 

وقاؿ إف نتيجة اليجوـ األمريكي أو اإلسرائيمي عمى إيراف  تدمير المشروع النووي اإليراني بشكؿ نيائي.
 ستكوف كارثية، وستالحؽ الواليات المتحدة ألجياؿ.

أف توضح إلسرائيؿ أنو ال يوجد حوالة مالية إنو يتفيـ الخوؼ اإلسرائيمي، ولكف "عمى واشنطف  وقاؿ أيضاً 
 مفتوحة لشف ىجـو قد يؤدي إلى المس الخطير بالمصالح الحيوية األمريكية".

 3/01/1101، 37موقع عرب 
 

 من الداخل لغزة ناشطون كنديون: سفينة فمسطينية ستحاول كسر الحصار اإلسرائيمي 47
سطينية في فانكوفر أف سفينة سيتـ تحميميا في غزة أعمف كنديوف مؤيدوف لمقضية الفم: (.ب.ؼ.أ)السفير، 

 الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى القطاع. "مف الداخؿ"بمنتجات فمسطينية ستبحر العاـ المقبؿ لتتحدى 
شخصًا تعمؿ حاليًا مع فمسطينييف عمى  01وقالت الناشطة الكندية ايريف ماؾ اينيس إف لجنة تضـ حوالي 

 العاـ المقبؿ مف غزة. إصالح سفينة لتبحر مطمع
وستنقؿ السفينة عمى األرجح الزيتوف والزيت ومنتجات محمية يدوية الصنع، وسيتألؼ طاقميا مف فمسطينييف 
وأجانب، بحسب ما ذكر ناشط آخر. وسيتـ دفع ثمف البضائع مسبقًا لمتجار الفمسطينييف، كما سيتـ إبالغ 

 قد تصادر البضائع. "إسرائيؿ"الزبائف وىـ منظمات غير حكومية بأف 
 4/01/1101السفير، بيروت، 

 
 اإلسرائيميغزة لتحدي الحصار  إلىمن نابولي  سفينة إبحار 48

الحرية"، عمى ما  أسطوؿقطاع غزة في إطار " إلىتنطمؽ سفينة مف مدينة نابولي االيطالية  .(:ب.ؼ.ا)
تالؼ دولي مؤيد لمفمسطينييف، التي استأجرىا ائ، وستنقؿ سفينة "استيؿ" متحدثة باسـ المنظميف. أفادت

شخصًا مف دوؿ عدة )طاقـ  06قطاع غزة. وفي المحصمة، سيكوف عمى متنيا  إلى إنسانيةمعدات 
 والنروج والسويد والواليات المتحدة. و"إسرائيؿ"وركاب(، خصوصًا مف كندا 

نابولي قادمة مف  إلىومف بيف الركاب النائب الكندي السابؽ جيـ مانمي. ووصمت سفينة استيؿ الخميس 
 فنمندا، وفرنسا واسبانيا. إلىقادتيا  أوروبيةالسويد بعد جولة 
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 4/01/1101الحياة، لندن، 
 

 تدرسان مشاريع سياحة وربط كيربائي "إسرائيل"اليونان و 51
، وتحويميا مف "إسرائيؿ"يخطط المسؤولوف اليونانيوف لتعزيز عالقات بمدىـ مع : شادي األيوبي -أثينا 

لرسمي، الذي يقتصر حاليًا عمى التدريبات العسكرية المشتركة بيف جيشي البمديف، إلى المستوى المستوى ا
 الشعبي لتشمؿ وصؿ البمديف برحالت بحرية مف أثينا إلى مرفأ حيفا مرورًا بمرفأ ليماسوؿ القبرصي.

البحرية اليوناني، في ىذا المجاؿ، نشرت جريدة توفيما اليونانية اإللكترونية األسبوع الماضي أف وزير 
عبر رحالت لسفف سياحية  "إسرائيؿػ"كوستيس موسوروليس، ناقش مع مسؤوليف قبارصة قضية ربط اليوناف ب

كيمومترًا جنوب شرقي أثينا، إلى ميناء حيفا مرورًا بمرفأ ليماسوؿ  41وذلؾ مف ميناء الفريو الواقع عمى بعد 
زارة النقؿ واألشغاؿ حوؿ الموضوع فكاف الجواب وأوضحت أف البرلماف القبرصي استجوب و  القبرصي.

سرائيؿ، وبالتالي فإف تشغيؿ خط كيذا عبر قبرص قد " ليس ىناؾ حاليًا خط بحري واصؿ بيف اليوناف وا 
 ."يثير اىتماـ عدد أكبر مف الركاب وفؽ تقديراتنا

يأتي في إطار خطة  ورأى أستاذ العموـ السياسية في جامعة بيموبونيسوس، سوتيريس روسوس، أف الموضوع
 "إسرائيؿ"، وتشمؿ مشاريع أخرى مثؿ ربط اليوناف و"إسرائيؿ"أشمؿ لتوثيؽ العالقات بيف اليوناف وقبرص و

في تصريحات  ،وأوضح روسوس بشبكة طاقة كيربائية عبر أسالؾ بحرية وشبكة أخرى لمغاز الطبيعي.
مد عمى الحركة السياحية، يمكف أف ينجح في ظؿ واليوناف يعت "إسرائيؿ"أف خطًا بحريًا بيف  ة،الحيا جريدةل

 وتركيا. "إسرائيؿ"تردي العالقات بيف 
فرأى أف الخط البحري مف حيث المبدأ  ،أما فاغيميس بيسياس، الناشط اليوناني في حممة سفينة إلى غزة

يساعد عمى التواصؿ بيف شعوب المتوسط، وىذا أمر ال غبار عميو، خصوصًا لو كانت الظروؼ في 
لكف ثمة سؤااًل حوؿ منع إسرائيؿ لسنوات طويمة فتح خط بحري بيف "فمسطيف أفضؿ مما ىي عميو وقاؿ: 

واعتبر أف عمى  ، معربًا عف اعتقاده بأف الفكرة إسرائيمية وليست يونانية."غزة وسائر موانئ المتوسط
فتح خٍط بحري مع  ىإلالحكومة اليونانية، في حاؿ فكرت في فتح خطوط بحرية في المتوسط، أف تعمد 

 حيفا، يقابمو خط آخر إلى ميناء غزة.
 4/01/1101الحياة، لندن، 

 
 لـ"إسرائيل"آالف المسيحيين القادمين من الخارج تظاىروا لمتعبير عن دعميم  قدس:ال 50

تظاىر آالؼ المسيحييف القادميف مف الخارج أمس في القدس  :وكاالتوال ،الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
وتقديرات  إسرائيميوفمسؤولوف  وأشار. "إسرائيؿ"لمتعبير عف دعميـ لدولة  إسرائيمييفجانب جنود وعماؿ  إلى
وبيف المتظاىريف خمسة آالؼ مسيحي قدموا  ألؼ شخص. 14ف عدد المشاركيف في المسيرة بمه نحو أ إلى

"انترناشنؿ كريستشف  يةاإلنجيمالمتحدث باسـ المنظمة  ،ديفيد بارسنز أفاد، حسب ما بمداً  81مف نحو 
% مف الحجاج مف 41امباسي جوروزاليـ" التي دعت لممسيرة. وأوضح باسنز انو ىذا العاـ "قدـ أكثر مف 

 دوؿ ناشئة في أميركا الالتينية وأفريقيا وآسيا".
 ونظمت المسيرة لمناسبة عيد المظالت الييودي )السكوت(.
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قدس نظمو المؤتمر الييودي العالمي وعبروا حسب بياف بمدا في لقاء في ال 06شارؾ برلمانيوف مف  كما
تيدد وجودىا مثؿ النظاـ الحاكـ في  أخطار إزاءفي الدفاع عف النفس  إسرائيؿلممؤتمر عف "تأييدىـ حؽ 

 وبرنامجو النووي". إيراف
 4/01/1101الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 شيرياً مميار مستخدم نشط لفيسبوك  

فيسبوؾ يوـ الخميس اف عدد المستخدميف النشطيف لموقعيا الشيير لمتواصؿ  قالت شركة: رفقي فخري
مميوف مستخدـ منذ يونيو  االجتماعي وصؿ الى مميار مستخدـ شيريا الشير الماضي بزيادة قدرىا 

 حزيراف.
يسبوؾ واضافت الشركة ومقرىا مينمو بارؾ بوالية كاليفورنيا االمريكية عمى موقعيا االلكتروني اف موقع ف

بتوقيت منطقة المحيط  سبتمبر ايموؿ الساعة  وصؿ الى عتبة المميار مستخدـ نشط يـو 
والرقـ  مميوف مشترؾ عبر الياتؼ المحموؿ بحسب ما نشر عمى موقعيا. كما ذكرت اف لدييا  اليادي.

وتابعت  رؾ نشط شيريا.مميوف مشت الجديد يمثؿ زيادة عف الرقـ المسجؿ في نياية يونيو حزيراف وىو 
عاما واف الدوؿ االكثر استخداما لو ىي البرازيؿ  الشركة اف متوسط اعمار مستخدمي الفيسبوؾ ىو 

 واليند واندونيسيا والمكسيؾ والواليات المتحدة.
دوالر لمسيـ في التعامالت المبكرة يوـ الخميس.  بالمئة لتصؿ الى  وارتفعت اسيـ فيسبوؾ 

 دوالرا. يمة السيـ عند طرحو الوؿ مرة في مايو ايار وكانت ق
 //، وكالة رويترز لألنباء

 
 مميار دوالر سنويا حجم الفساد في قطاع الدفاع يتجاوز  منظمة الشفافية الدولية: 

إلى أف ثمثي عدد الشركات الكبيرة  ،عدتو منظمة الشفافية العالمية في لندفأخمص تقرير : كامؿ سويعد
وتتضمف  المصدرة لالسمحة في العالـ ال توفر أي دليؿ كاؼ عمى وجود آليات لمكافحة الفساد والرشوة فييا.

القائمة شركات مف دوؿ كبرى مثؿ الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصيف والمانيا والتي تشكؿ 
 % مف تجارة االسمحة في العالـ.صادراتيا مف االسمحة 

رير انو بحكـ العقود الضخمة في قطاع التسمح وطبيعة السرية التي يتميز بيا القطاع فانو يشكؿ وقاؿ التق
 ارضية خصبة النتشار الفساد والرشوة وىو ما يكبد الحكومات ودافعي الضرائب خسائر فادحة.

اقبوف انو ويقدر البنؾ الدولي حجـ الفساد في ىذا القطاع بأكثر مف عشريف مميار دوالر سنويا، يقوؿ مر 
يعادؿ نفس حجـ المساعدات التي تعيدت بيا الدوؿ الصناعية قبؿ ثالث سنوات لمواجية ازمة المجاعة في 

 العالـ.
التقرير ركز عمى الشركات دوف الحكومات التي تعقد الصفقات، لذا يرى البعض أف تحقيؽ اي تقدـ في ىذا 

الفساد ليس في الدوؿ المستوردة لمسالح ومنيا المجاؿ يتطمب سف قوانيف وتشريعات قادرة عمى منع حدوث 
% مف صادرات  الدوؿ العربية ولكف حتى في الدوؿ الصناعية التي تشكؿ صادراتيا مف السالح 

 السالح في العالـ.
 //، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
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 من مصر الجديدة يسرائيماإلالقمق  53
 عدناف أبو عامر

، فقد تواصمت المتابعات إسرائيؿؼ باألىمية الفائقة لتطورات الحراؾ المصري عمى ال يمكف االستخفا
الحثيثة لتطورات الموقؼ الميداني ىناؾ، عمى مختمؼ األصعدة السياسية واألمنية والعسكرية، وطغى 

حصؿ ية، الداخمية والخارجية، بحيث لـ يبد ما يسرائيمالمشيد المصري، عمى مجمؿ التحركات السياسية اإل
نما   يًّا بامتياز!إسرائيمفي شوارع القاىرة واإلسكندرية والسويس شأًنا مصريًّا داخميًّا، وا 

 القطيعة السياسية
ي سمسمة مف الجمسات لمناقشة التقديرات االستخبارية سرائيمعقدت المحافؿ السياسية ودوائر صنع القرار اإل

لمشؤوف السياسية واألمنية، وكبار ضباط ىيئة لمموقؼ المصري، بمشاركة أعضاء مجمس الوزراء المصغر 
االستخبارات العسكرية، وجميع الجيات والمراجع المختصة في شؤوف تقديرات الموقؼ، وأكدت جميع 
التوصيات الصادرة عمى اقتناع حقيقي مفاده أىمية اتفاؽ السالـ مع مصر، لكونو أخرجيا، وىي أكبر دولة 

 اعد المعبة.عربية، مف دائرة الصراع، وغّير قو 
ي مف تداعيات فوز الرئيس محمد مرسي، واإلجراءات المتالحقة التي يقـو إسرائيميجري ذلؾ في ظؿ تخوؼ 

بيا في "إعادة قولبة" المنظومة الييكمية لمدولة، السيما في شقييا األمني والعسكري، مما قد يؤثر عمى 
 في المنطقة. إسرائيؿاستقرار 

سحاب مصر، ولو نسبيًّا، مف محور "االعتداؿ العربي"، مما ُيشّكؿ خطًرا وقد طرحت تخوفات مف فرضية ان
، ألنيا تعيش في منطقة غير مستقرة، ومف شأف الخطوات إسرائيؿأمنيًّا وجغرافيًّا وسياسيًّا كبيًرا عمى 

الدولية التي  والتطورات المصرية الداخمية أف تعّزز زيادة حاجاتيا األمنية، وميزانيتيا، فضاًل عف تفاقـ العزلة
 تعّززت ضدىا، والتحوؿ البادئ في الظيور في توازف القوى اإلقميمية عقب صعود اإلسالمييف.

سرائيؿومما يعزز ذلؾ، ازدياد برودة السالـ "البارد أصاًل" بيف مصر و  ، ويمكف مالحظة المؤشرات الدالة ا 
عض الرموز اإلسالمية إلى القاىرة بعد عمى ذلؾ بتوقؼ األولى عف تزويد األخيرة بالغاز الطبيعي، وعودة ب

نفي داـ عشرات األعواـ، مما يؤكد أف السالـ كاف مع حكاـ، وليس مع الشعب، وىو ما يعني أف وتيرة 
 التطبيع ستتراجع، وأي عالقة بينيما ستكوف محفوفة بالمخاطر في المدى الزمني المنظور.

 الدور اإلقميمي
دة اإلسالمييف مف التغيير الحاصؿ والمتواصؿ في مصر، ألنيـ األكثر ي آخر يتمثؿ باستفاإسرائيمثمة قمؽ 

تنظيما وخبرة في العالقة مع المجتمع، بفعؿ ممكيتيـ لمجمعيات والمستشفيات والنوادي، وأغمب استطالعات 
 الرأي واالنتخابات النقابية والسياسية األخيرة أعطتيـ الوزف األكبر قياًسا بغيرىـ.

رسي، واليقيف بتوجيو إلعادة تشكيؿ منظومة صنع القرار في الدولة، بعكس ما رغبتو وبعد فوز الرئيس م
"، بدأت األخيرة تعد العّدة، وطمبت مف الواليات المتحدة ودوؿ الغرب رىف تأييد "مصر إسرائيؿ"سفف 

 الجديدة" بشرط االحتراـ الكامؿ التفاؽ السالـ معيا، وعدـ المساس بيا مطمًقا.
ت مكثفة بيف تؿ أبيب وواشنطف بشأف ما يحدث في القاىرة، وأوفدت وزارة الخارجية عدًدا كما جرت اتصاال

مف قياداتيا الدبموماسية، إلى بعض العواصـ الغربية، لعقد سمسمة مف المقاءات العاجمة مع المسؤوليف فييا، 
مصر، وليس لإلعراب عف أمميـ بأف تتحقؽ السيناريوىات "المتفائمة" بشأف تطورات األحداث في 

 "المتشائمة"، التي مف شأنيا أف تمحؽ ضرًرا كبيًرا باتفاؽ السالـ.
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ورغـ استبعاد التوصيات األمنية المقدمة لدوائر صنع القرار في تؿ أبيب إلغاء القاىرة التفاؽ "كامب ديفد"، 
ضة عمييا، وستقـو فإنيا في المقابؿ ستتوقؼ عف لعب "دور النجاة" ليا، إلخراجيا مف العزلة الدولية المفرو 

بتحسيف عالقاتيا مع الفمسطينييف عموًما، مما دفعيا لقراءة ما يحدث فييا، باعتباره "مأساة" ستحؿ بيا، 
، 0856، قبؿ احتالؿ األراضي العربية في عدواف 0855وترجيح عودة العالقات إلى ما كانت عميو عاـ 

 وف النظاـ المصري الجديد عمى شاكمة تركيا اليوـ.يًّا كبيًرا، مف إمكانية أف يكإسرائيممما يطرح تخوًفا 
أّف اإلخواف المسمميف، سيسيطروف عمى مقاليد الحكـ في مصر، بما  إسرائيؿبصورة أكثر تفصياًل، تفترض 

ي، وىنا تكمف مشكمتيا الكبيرة، ألنو قد يعني سرائيمفييا الجيش األقوى في الشرؽ األوسط بعد الجيش اإل
 ياسية في المنطقة خالؿ العقود القادمة القريبة.تحديدىـ لألجندة الس

ي األساسي مف مصر "مرسي"، نابع مف اآلثار الخطيرة عمى أمنيا سرائيمأكثر مف ذلؾ، فإف التخوؼ اإل
الحدودي، مع التشديد عمى تيريب السالح في األنفاؽ لقطاع غزة، وتعزز قوة حركة حماس، مما سُيؤثر 

ري لتفريؽ المتظاىريف، والسيطرة عمى الشارع، سيدفع حركات المقاومة عمييا، ألف انصراؼ الجيش المص
بغزة الستغالؿ فقداف التركيز لتيريب السالح والذخيرة إلييا عبر سيناء، ووصوؿ "خاليا مسمحة" إلييا لمقياـ 

 بعمميات فدائية.
حوالت في مصر، مف الناحيتيف األمنية واالستخبارية تخشى مما يحصؿ مف ت إسرائيؿوبات واضًحا أف 

وترى فييا تيديًدا وجوديًّا لكيانيا، وليذا فيي تكف العداء لمنظاـ الجديد دوف اإلفصاح عف ذلؾ، ألنو أحدث 
"اختالاًل أمنيًّا" في خريطة "الجغرافيا السياسية" لممنطقة ليس في صالحيا بالتأكيد، فخسارتيا لمنظاـ السابؽ، 

 التفّوؽ النوعي والييمنة عمى منطقة الشرؽ األوسط.الحميؼ ليا، أدت ضمنيًّا إلى فقدانيا 
عمى واقع جديد يتشكؿ في الجارة الجنوبية، فاتسمت  إسرائيؿومع توالي األحداث في مصر، استيقظت 

تعميقاتيا بالتخبط حيًنا، وبإظيار اتزاف مفتعؿ حيًنا آخر، وتبادؿ االتيامات بيف المستويات األمنية والسياسية 
ا ثالثًا، ليصؿ األمر إلى اتياـ الحكومة بأنيا تنتيج "سياسة النعامة"، وتخفي رأسيا في والعسكرية حينً 

 الرماؿ.
ي نفسو فجأة أماـ جبية عسكرية جديدة، تتمثؿ في مصر جنوًبا؛ وىو ما يعني سرائيموبالتالي وجد الجيش اإل

مو مف تقدير باإلساءة لوضعيا اإلستراتيجي والعسكري في الشرؽ األوسط سيتغّير، بما يحم إسرائيؿأف وضع 
األمني، ويتطمب أف تأخذ مخاطر أكبر فيما يتعمؽ ببناء قوتيا التسمحية، وحاجتيا الممحة نحو مواجية 
التحديات الجديدة، فالمحيط مف حوليا يتغير بسرعة، وما يحصؿ عمى الجبية المصرية يعد التغيير األبرز 

 .0871عمى الصعيد العسكري منذ عاـ 
الح اليندسة إغالؽ عدة طرقات عمى الحدود مع مصر، بواسطة جدراف ذات فتحات شبكية دقيقة، وأعمف س

يتعذر دخوؿ األصابع مف خالليا، سيضع عمى حافتيا زوايا حديدية حادة، ال تسمح ألحد بوضع يده عمييا، 
بديال عمَّا تقوـ بو وستقوـ أجيزة المراقبة والتحكـ األرضية بإنشاء مراكز لإلشراؼ عمييا، ولف يكوف ذلؾ 
 وزارة الحرب مف بناء جدار حدودي مع مصر، يتكوف مف سياج ومنظومات إنذار ومراقبة.

 جس النبض
ية، فإف التغيرات اإلستراتيجية الدراماتيكية في مصر في الطريؽ ألف تبمه إسرائيمطبًقا لتقديرات عسكرية 

يعتمدىا الجيش، وتستمـز القياـ باستعدادات مرحمة النضوج، وىي تقديرات تقؼ في صمب خطط العمؿ التي 
سياسية وعسكرية لمنع ىذه التغيرات مف التحّوؿ إلى تيديدات إستراتيجية، ويمـز اتخاذ أربع خطوات عمى 

 المدى القريب في الجانب العسكري، وىي:
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 إعادة احتالؿ محور صالح الديف الحدودي بيف غزة ومصر. -0
 عاما، وفحواىا أف مصر لـ تعد عدوًّا عسكريًّا. 21فرضية السائدة منذ بناء قوة الجيش بمنأى عف ال -1
 تسريع عممية بناء الجدار في منطقة الحدود مع مصر. -2
 اإلقميمية. إسرائيؿزيادة االعتماد عمى الغاز الطبيعي مف حقوؿ الغاز الموجودة في مياه  -3

قاًدا بأف تسارع تشكؿ النظاـ المصري الجديد، ية تبدي اعتسرائيمويمكف القوؿ إف القراءات السياسية اإل
ستكوف لو تأثيرات سمبية بالغة األىمية عمى وضعيا اإلقميمي، فمف الممكف عمى المدى البعيد تعرض 
اتفاقية السالـ لمخطر، وىذا التحدي األكبر اإلستراتيجي بعد دعـ الواليات المتحدة، مما دفعيا لوصؼ ما 

 .سرائيؿتراتيجي" إليحدث في مصر بأنو "إنذار إس
تعيش بفعؿ األحداث المصرية الجارية مف الناحيتيف اإلقميمية والدولية "ضائقة إستراتيجية"  إسرائيؿوباتت 

ية إلى "معادية" في حدىا األقصى، أو سرائيمتتمثؿ في تحوؿ مصر مف حميفة وحريصة عمى المصمحة اإل
مقي بظالؿ ثقيمة عمى قراراتيا، ألنيا ستكوف مضطرة، "غير محايدة" في حدىا األدنى، وىو ما مف شأنو أف ي

 مف اآلف فصاعًدا إلدخاؿ العامؿ المصري، ورّد فعمو في حساباتيا، لدى اتخاذ أي مف قراراتيا.
ية حوؿ حجـ الضرر في العالقات سرائيموبالتالي، ما زاؿ ذات السؤاؿ يطرح نفسو في األوساط والدوائر اإل

لحالي، وىؿ سيكوف براغماتيًّا يحافظ عمى اتفاؽ السالـ الموقع بينيما، أو أف مع مصر، وصيرورة النظاـ ا
العالقات ستشيد انتكاسة جديدة؟ بعد أف مثؿ النظاـ السابؽ دور الكابح لحركة حماس، وقوة قادرة عمى 

 ية.والسمطة الفمسطين إسرائيؿالتضييؽ عمى الدبموماسية اإليرانية، فضاًل عف دوره بوصفو وسيًطا بيف 
 ي المباشر، تمحورت المناقشات حوؿ حقبة النظاـ المصري الجديد في ثالثة أبعاد:سرائيموعمى المستوى اإل

 0866يوف أف خروج مصر مف الصراع منذ سرائيمالبعد االقتصادي: يرى الباحثوف االقتصاديوف اإل -0
% حاليًّا، 6قرف الماضي إلى % مف إجمالي الناتج المحمي في ثمانينيات ال13قّمص اإلنفاؽ الدفاعي مف 

مما يعني أف سياسة مصر "الجديدة" ستغير المناخ السياسي لممنطقة بشكؿ قد يقود إلى "كارثة اقتصادية"، 
ستعيد توزيع مواردىا بيف الدفاع واالقتصاد السممي، و"إعادة ىيكمية الموازنة" بشكؿ كامؿ، مما  إسرائيؿألف 

 مجتمع، وقدرة الدولة عمى تسوية المشكالت االجتماعية.سينعكس عمى مستوى الرفاه العاـ لم
ييف لمتأكيد عمى أف الثورات في العالـ سرائيمالبعد السياسي، وتتعدد زواياه: فمف جانب يسعى بعض اإل -1

العربي لـ تضع القضية الفمسطينية في صمب شعاراتيا، بؿ االستبداد السياسي والفقر، لكف األنظمة 
ية بفعؿ تنامي وزف الشارع سرائيموعمى رأسيا المصري، باتت أقؿ خضوًعا لممطالب اإلالسياسية الجديدة، 

العربي في القرار السياسي، مما قد يخمؽ حالة مف االضطراب الواسع في المنطقة بشكؿ يؤثر عمى الواليات 
 المتحدة وأوروبا في ظؿ أوضاع اقتصادية دولية خانقة.

أكثر حذًرا في  إسرائيؿلمصري الجديد "خطفو" اإلسالميوف، مما يجعؿ غير أف تياًرا آخر يرى أف النظاـ ا
موضوعات التسوية، ألف المنطقة مقبمة عمى حالة مف عدـ االستقرار، ويستدعي خطوات استباقية منيا، 
وبعضيـ دعا إلى إعادة احتالؿ قطاع غزة، ألف اإلخواف المسمميف في ظؿ المناخ السياسي الجديد في 

 .إسرائيؿبالعوف العسكري، بشكؿ ييدد أمف مصر سيمدونو 
ي مف التطورات المتالحقة في مصر بالفشؿ الذريع في توقع سرائيم.. يمكف تحديد أبرز مالمح القمؽ اإلأخيراً 

حدوثيا، وتقدير مسارىا، بؿ يمكف القوؿ إف التفكير العربي في مجممو كاف أكثر إدراكًا لما يجري، وقد شمؿ 
اكز دراساتيـ واستخباراتيـ، وتقديرات مفكرييـ عمى اختالؼ توجياتيـ، إلى جانب ي مر سرائيمالفشؿ اإل
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أكثر  إسرائيؿاالرتباؾ الشديد في قراءة النتائج المترتبة عمى سياسة النظاـ الجديد، رغـ أف السمة العامة في 
 مياًل لمتشاؤـ.

 3/01/1101، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ية"إسرائيم"الحل اإلقميمي" بعيون " 54
 مأموف الحسيني

» يسرائيماإل» «ميرتس«لـ يأخذ أحد عمى محمؿ الجد تمؾ المبادرة السياسية التي طرحتيا رئيسة حزب 
زىافا غمئوف، وتعرضت ألجميا لمتيديد مف قبؿ شقيؽ قاتؿ رئيس الوزراء األسبؽ إسحاؽ رابيف، كونيا تقترح 

إعالف إنياء الصراع مف دوف شروط مسبقة، » إسرائيؿ«استبداؿ اتفاقية أوسمو بأخرى جديدة توجب عمى 
المشروع » تجميد«مع تبادؿ لألراضي عبر المفاوضات، وتقسيـ القدس، و 0856وعمى أساس حدود العاـ ،

، فيما جرى تسميط ضوء ساطع عمى مبادرة وزير الحرب إييود »مبادرة السالـ العربية«االستيطاني، ودعـ 
لجانب مف المستوطنات المعزولة، وضـ الكتؿ االستيطانية الكبيرة: باراؾ المتعمقة باالنسحاب األحادي ا

% مف المستوطنيف في الضفة  81، التي تضـ »غوش عتصيوف«و» معاليو أدوميـ«و» أريئيؿ«
الفمسطينية؛ والحفاظ عمى التالؿ المطمة عمى مطار بف غوريوف، وأيضًا البقاء في األغوار، فيما يمكف إقامة 

 ».ة في بقية المناطؽالدولة الفمسطيني«
االستراتيجية، التي دفعت جنراؿ الحرب  -يمكف، بالطبع تفكيؾ األسباب والحيثيات، ذات الطبيعة السياسية  

، الطامح لمقفز إلى كرسي رئيس الوزراء مرة أخرى، إلى تقديـ ىذا المقترح الذي يتقاطع مع  المخضـر
منذ وقت طويؿ، » حؿ الدولتيف«حكومي التي نعت دعوات مجمؿ أحزاب اليميف المشاركة في االئتالؼ ال

، »الدولة الييودية«تنيي مشروع الحمـ الصييوني و» ثنائية القومية«وفي مقدميا تجنب الوصوؿ إلى دولة 
، منبوذة دوليًا، ترفض إعطاء الفمسطينييف حؽ المشاركة في الحياة السياسية »دولة أبارتيايد«أو إلى 

ة أسبابًا مباشرة أخرى ليا عالقة باحتجاجات الشارع الفمسطيني عمى الغالء غير أف ثم ».يةسرائيماإل«
دراؾ  أف كؿ ىذا الغضب قد يتحوؿ ضدىـ » ييفسرائيماإل«واألزمة المالية المستمرة لمسمطة الفمسطينية، وا 

ء بنياميف رئيس الوزرا» يةسرائيماإل«في المستقبؿ القريب، وال سيما بعد تحذير األجيزة األمنية والعسكرية 
نتنياىو، مف تداعيات الجمود السياسي عمى المسار الفمسطيني، ومف األخطار الكامنة خمؼ عممية قمع 
االنتفاضة الفمسطينية المحتممة، وباألخص حياؿ مستقبؿ العالقة مع كؿ مف مصر واألردف، وعدـ الركوف 

وسيتيح إمكاف ضـ مناطؽ الضفة إلى وىـ أف المجتمع الدولي سيكؼ عف االىتماـ بمصير الفمسطينييف، 
 الغربية في مرحمة الحقة.

وعميو، وتحت وطأة الضجيج والدخاف الكثيؼ الذي يمؼ منطقة الشرؽ األوسط الممتيبة، ارتفع منسوب 
، بأف ىذا ىو الوقت األنسب إلخراج المخططات القديمة مف »يسرائيماإل«االعتقاد لدى قوى اليميف 
عادة إحياء ما يسمى األدراج، وتمرير ما كاف مرف ، ولكف عمى الطريقة »الحؿ اإلقميمي«وضًا في السابؽ، وا 

عادة األمور إلى نقطة الصفر، ودفع الفمسطينييف إلى »يةسرائيماإل« ، بحيث يمكف تجاوز حؿ الدولتيف، وا 
ة الذي كانتوف غز »: ييفسرائيماإل«العيش في كانتونات منفصمة، ممحقة بجيرانيا، ومراقبة بالكامؿ مف قبؿ 

، والذي ال يمكف »المقّطع األوصاؿ«يمكف أف يذوب في صحراء سيناء، وكانتوف ما يتبقى مف الضفة 
 ».إسرائيؿ«إدارتو واقعيًا مف دوف االرتباط باألردف، وكانتوف ثالث يذوب في دولة 
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، وتصاعد »كةفتح م«في المقابؿ، وباستثناء خطوة التوجو إلى األمـ المتحدة التي حاوؿ البعض تشبيييا ب 
الجدؿ البيزنطي، في الساحة الفمسطينية، حوؿ خطاب رئيس السمطة في رحاب ىذه المنظمة األممية، تبدو 
المؤسسات والفصائؿ والقوى والبنى التنظيمية والجماىيرية الفمسطينية المختمفة عاجزة عف تقديـ أي بديؿ أو 

بالكامؿ، وارتفاع » عممية التسوية«مى تبخر تصّور لمخرج استراتيجي مف األزمة التي لـ تعد تقتصر ع
لمدينة القدس وأقصاىا الذي يتعرض لالستباحة، وتكريس واقع » يسرائيماإل«معدالت االستيطاف والتيويد 

نما باتت تيدد بتصفية ما تبّقى مف القضية الفمسطينية، أرضًا، وحقوقًا  االنقساـ الداخمي وتداعياتو المدّمرة، وا 
رافية وسياسية، بعد أف بدأت غزة تتجو، بقصد أو مف دوف قصد، نحو االرتباط بالجنوب وطنية، ووحدة جغ

نواياىـ الحقيقية حياؿ نتؼ وبقايا الضفة الغربية، بعد اقتطاع » يوفسرائيماإل«المصري، وبعد أف كشؼ 
عيا جدار وضـ القدس الكبرى، ومنطقة غور األردف، والكتؿ االستيطانية، وما تيّسر مف أراض أخرى اقتط

ونظميـ السياسية غير » ثوراتيـ وانتفاضاتيـ«الفصؿ والطرؽ االلتفافية، فيما ينشغؿ العرب بأنفسيـ و
المنجزة، ويتواصؿ الضغط المالي والسياسي اليادؼ إلى تغريـ الفمسطينييف فاتورة كؿ التحوالت الجارية في 

 المنطقة.
 4/01/1101، الخميج، الشارقة

 
 
 

 صييوني المتدينليب ال إخماديصعب  55
 نير حسوف
تـ توقيؼ ثمانية ييود في اليوميف االخيريف عمى جبؿ الييكؿ بعد اف حاولوا الصالة عمى الجبؿ، لخوؼ 
الشرطة مف اف يفضي ذلؾ الى ىبة عنيفة. ويمكف اف نجد بيف الموقوفيف موشيو فايغميف رئيس لواء القيادة 

لمعيد الديني 'ما يزاؿ يوسؼ حيا' )عود يوسيؼ حاي( في الييودية في الميكود وييودا ليبماف مف قادة ا
يتسيار. لكننا نجد ايضا الشيؼ شارلو ابف مف يعتبر الظيير الميبرالي في الصييونية المتدينة، الحاخاـ 
يوفاؿ شارلو، رئيس المعيد الديني التمييدي في بيتح تكفا. واعتقالو رمز لمتغيير العميؽ الذي طرأ عمى 

 ة المتدينة لجبؿ الييكؿ في السنيف االخيرة وفي السنة الماضية بصورة خاصة.نظرة الصييوني
برغـ االعتقاالت االخيرة، ُيمخصوف في حركات الييكؿ في ىذه االياـ سنة ناجحة جدا بالنسبة الييـ تحوؿ 
 فييا ُمخمصو جبؿ الييكؿ عمى اختالفيـ مف تيار يميني متطرؼ مسيحاني ينبذه جزء كبير مف الجميور
المتديف الى تيار مركزي ذي تأثير. ويفخروف في حركات الييكؿ بطائفة أخذت تكبر مف الحاخاميف الذيف 
أسقطوا ُحرمة الصعود الى جبؿ الييكؿ بؿ صعدوا اليو ىـ أنفسيـ، وبأعداد أخذت تزداد مف ييود يصعدوف 

 الى جبؿ الييكؿ لغايات روحانية.
مؤيدو تغيير الوضع الراىف عمى جبؿ الييكؿ في صوغ خطة كانت ىذه السنة ايضا أوؿ مرة نجح فييا 

سياسية عممية اقتراح قانوف أثاره عضو الكنيست آريو الداد )االتحاد الوطني( وتصريح معمف مف عضو 
الى تغيير الوضع القانوني عمى جبؿ الييكؿ  0856الكنيست زئيؼ ألكف )الميكود(، يدعو، الوؿ مرة منذ 

ة عمى الجبؿ. ويزداد في الخمفية ايضا الخوؼ مف اعماؿ تسعير عمى جبؿ ومنح الييود اوقات صال
الييكؿ، ومف جممة اسباب ذلؾ اف واحدا مف المشتبو فييـ بتنفيذ ىذه االعماؿ قاؿ قبؿ بضعة اشير 
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لمستنطؽ في زنزانتو في المعتقؿ 'ننوي اف نمضي ونفعؿ شيئا كبيرا'. وقاؿ الُمستنطؽ: 'قاؿ لي: أنا أقوؿ لؾ 
 ط سيكوف ىذا في جبؿ الييكؿ'.فق

اف أحد العوائؽ الكبيرة التي حالت منذ سنيف دوف تغيير الوضع الراىف الحساس في جبؿ الييكؿ ىو الحظر 
الشرعي الصاـر لمصعود الى ذلؾ الموقع بسبب مشكمة الطيارة عند الييودي المؤمف. بيد أنو ُصدعت في 

ر بعد أف أجاز عدد أكبر مف الحاخاميف مف الصييونية السنيف االخيرة صدوع واسعة في سور ىذا الحظ
المتدينة الصعود الى الجبؿ بؿ صعدوا اليو ىـ أنفسيـ. ويمكف اف نجد في القائمة الى جانب الحاخاـ شارلو 
حاخاميف آخريف يعتبروف معتدليف منيـ حاخاـ افرات، الحاخاـ شمومو ريسكف، والحاخاـ يعقوب ميداف مف 

ر عصيوف والحاخاـ حاييـ دروكماف. وينبغي اف نضيؼ الييـ الحاخاميف المتطرفيف مثؿ المعيد الديني ىا
سرائيؿشموئيؿ الياىو، ودوؼ ليئور و  اريئيؿ وآخريف وىـ يروف جبؿ الييكؿ منذ سنيف طويمة موقعا لنشاط  ا 

 روحاني وسياسي.
ي وكؿ الحاخاميف الحريدييف ما يزاؿ في معسكر المعارضيف الى اآلف الكثرة الغالبة مف الجميور الحريد

ذوي الشأف. وُيعد حاخاـ حائط المبكى واالماكف المقدسة شموئيؿ رابينوفيتش، والحاخاـ شمومو أفنير وناس 
المعيد الديني مركاز ىراب حافظيف لمحظر يمنعوف مف الصعود الى الجبؿ. 'اف التوتر الخالصي 

كميا'، ُيحذر الدكتور غادي غبرياىو مف مؤسسي  المسيحاني حوؿ جبؿ الييكؿ قد ُيحرؽ القدس والمنطقة
حمقة 'تاغ مئير'، التي تعمؿ عمى مقاومة التطرؼ في الصييونية المتدينة. 'اف محاوالت الصعود والصالة 
في جبؿ الييكؿ مع اعماؿ الحرؽ وتدنيس المساجد عمى أيدي ناس التسعير قد تفضي بعصابة سرية 

 ؿ كأسموب العصابة السرية الييودية في ثمانينيات القرف الماضي'.متطرفة الى المس بمسجدي جبؿ الييك
كاف يصعب اخماد الميب الذي أشعمو االئتالؼ الحاخامي الذي أباح الصعود الى الجبؿ، ىذه السنة، وقد 
أصبح ىذا االمر يزداد شعبية أكثر فأكثر عند الصييونية المتدينة كميا واليميف عامة. وتـ الشعور بيذا 

ر بازدىار لـ يسبؽ لو مثيؿ لحركات تشغؿ نفسيا بجبؿ الييكؿ والييكؿ في وقت يعمؿ فيو ما ال يقؿ التغيي
عف عشر منظمات منيا مخمصو جبؿ الييكؿ، وحركة انشاء الييكؿ، ومعيد الييكؿ، ونساء مف اجؿ جبؿ 

 الييكؿ وغيرىا تحت مقر عمؿ مشترؾ كثير االنشطة.
ف نفسو الصورة المسيحانية وجعؿ نفسو في موقع جسـ ذي شرعية نجح مقر العمؿ العاـ في اف يسقط ع

حتى إف وزارة التربية في السنيف االخيرة تشجع صعود الطالب الى جبؿ الييكؿ. وكاف القائـ بأعماؿ رئيس 
، ضيؼ الشرؼ في 'مؤتمر الييكؿ االخير'، وزار اعضاء كنيست كثيروف  الوزراء، الوزير سمفاف شالـو

عبروا عف تأييد معمف لحركات الييكؿ المختمفة. وفي تقدير حركات الييكؿ سيصعد الى آخروف الجبؿ أو 
 آالؼ في السنة الماضية. 8ألؼ ييودي متديف الى جبؿ الييكؿ قياسا بػ  04نياية العاـ نحو مف 

ُقدمت تفسيرات مختمفة لمتغيير في شأف ىذه القضية بدأت بالرد عمى صدمة خطة االنفصاؿ وانتقمت الى 
تغير األجياؿ ثـ الى تطور شرعي. لكف بحسب ما يقوؿ عضو الكنيست الداد فاف ىذا شعور بالفخر قبؿ 
كؿ شيء. 'يتصؿ التغيير بجرأة أخذت تزداد عند ىذا الجميور عمى االنفصاؿ عف الشعور بالدونية في 

ا اآلف، وُيرى جبؿ مواجية الحاخاميف االرثوذكس'، يقوؿ، 'فما كاف ذات مرة في اليامش أصبح يزداد زخم
الييكؿ مثؿ نقطة جذب يجذب الشباب اليو. قد يكوف كبار السف تعودوا اف يكوف جبؿ الييكؿ لمعرب ويجب 

 عمينا فقط اف ننتظر اف ينزؿ الييكؿ مف السماء'.
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يقوؿ متحدث المقر العاـ لحركات الييكؿ، ييودا غميؾ، اف ىدفو لمسنة التالية ىو اف 'يصبح الييود جزءا 
المشيد في جبؿ الييكؿ'. لكف تـ التعبير في التينئة بػ 'سنة طيبة' التي ُأرسمت مف قبؿ المقر العاـ مف 

 المشترؾ عف رؤيا أكثر تطرفا بكثير.
'ليت ىذه السنة تكوف سنة الخالص... سنة يسقط عنا فييا العار، سنة ُيبنى فييا الييكؿ وتعود السمطة 

لتينئة التي ُزينت بصورة صخرة الُشرب التي في مركزىا مبنى قبة آخر االمر الى بيت ييودا'، ورد في ا
 الصخرة. ومف قرأ التينئة ونظر في الصورة أدرؾ بالضبط أي عار أراد كاتب التينئة إزالتو.

 3/01/1101ىآرتس 
 4/01/1101، القدس العربي، لندن
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