
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 : مقتل عائمة فمسطينية استيدفيا القصف قرب مخيم اليرموكاسوري
 السمطة الفمسطينية تقدم طمب "دولة غير عضو" في األمم المتحدة الشير المقبل

  نما التغطية عمى إخفاقاتوا  مم المتحدة و ن: عباس ال يريد حقيقة دولة فمسطينية في األليبرما
  "إسرائيل بيتنا"نتنياىو ينتصر عمى معارضي االئتالف مع 

 2102 في وظاً ممح المرصد األورومتوسطي: بناء المستوطنات اإلسرائيمية شيد تصاعداً 
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ه الحارب ن مصر رفعت الغطاء عن ىا أل 

وربماااااا تقااااااف موقااااااف الموا يااااااة مااااااع 
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ف موقااف ن مصاار رفعاات الغطاااء عاان ىاا ه الحاارب وربمااا تقااغااةة أل  شاااممة ضااد   : ال نتوقااع حرباااً البردوياال 0
 "سرائيل"إالموا ية مع 

الػػدكتور حػػ ح ، أف وليػػد عػػوضعػػف مراسػػميء راـ اهلل مػػف ، 10/01/2102، القاادس العربااي، لناادن ذكػػرت
كػد الال الػء  عػقف عطػءع ، أالعردويؿ عضو المكتب السيءسي لحمءس والنءطؽ الرسمي عءسميء لػ 'القدس الارعي'

مػة القءدمػػة مف محػر رفاػت الاطػػء  الػذي كػءف ممنوحػػء غػزة لػف يتاػػرض لحػرب اسػرائيمية شػػءممة خػ ؿ المرح
مسػرائيؿ فػػي عيػػد الػػرئيس المحػػري المخمػوع حسػػني معػػءرؾ، مشػػيرا الػػى امكءنيػة اف تقػػؼ محػػر فػػي موا يػػة 
اسرائيؿ في اية حرب شءممة عمى القطءع، نءفيء عمى الحايد الداخمي لحركتو انسػحءب رئػيس الػوزرا  المقػءؿ 

 نءفسة عمى رئءسة المكتب السيءسي لحمءس لحءلح الدكتور موسى اعو مرزوؽ.عازة اسمءعيؿ ىنية مف الم
وعشقف تشكيمة المكتب السيءسي ال ديد لحمءس عءؿ العردويؿ لػ 'القدس الارعي' 'حتى اآلف لـ تنتو امنتخءعءت 
  التػػػي يػػػتـ فييػػػء اختيػػػءر رئػػػيس المكتػػػب السيءسػػػي لحركػػػة حمػػػءس وعػػػءعي اعضػػػء  المكتػػػب'، مشػػػيرا الػػػى انتيػػػء

امنتخءعءت عمى المستوى الداخمي والخءر ي لمحركة ام انيء لـ تنتو امنتخءعءت الاءمػة 'التػي يػتـ مػف خ ليػء 
 اختيءر اعمى سمطة في حمءس وىي رئيس المكتب السيءسي لحمءس وعءعي اعضء  المكتب'.
عية واذا مء ىنػءؾ وعشقف المحءلحة مء عيف حمءس التي تسيطر عمى غزة وفتح التي تسيطر عمى الضفة الار 

 .اتحءمت  ءرية لتفايؿ ذلؾ الممؼ
واشػػءر العردويػػؿ الػػى اف التو ػػو الفمسػػطيني ل مػػـ المتحػػدة ىػػي الطمقػػة امخيػػرة التػػي كءنػػت فػػي  اعػػة الػػرئيس 
محمػػود ععػػءس، وعػػءؿ 'ىػػو ذىػػب الػػى اممػػـ المتحػػدة كطمقػػة اخيػػرة فػػي  اعتػػو وىػػو ينطمػػؽ مػػف حءلػػة اليػػقس 

سػوية التػي تمسػؾ عيػء كاليػرا اضػءفة لموضػز المتػقـز عءلضػفة الارعيػة واناػداـ اي افػؽ و مود عممية الس ـ والت
سيءسػػي وتنمػػوي فػػي الضػػفة الارعيػػة، وىػػذا فػػرض عميػػو اليػػروب ل مػػـ المتحػػدة لتحقيػػؽ ولػػو انتحػػءر وىمػػي 

ععءس ليختـ عو تءريخو السيءسي، وانء م اعتقد عءف مء سيحقؽ ىو امر ميـ، واذا كءف ميمء في نظر الرئيس 
 فيو غير ميـ عمى ارض الواعز'.

،  1118وعمى الحايد الميداني عمى عطءع غزة وامكءنية اف تشف اسرائيؿ حرعء عمى غزة عمػى غػرار حػرب 
اسػػتعاد العردويػػػؿ اعػػػداـ اسػػػرائيؿ عمػػػى شػػػف حػػػرب شػػءممة عمػػػى القطػػػءع مف محػػػر رفاػػػت الاطػػػء  الػػػذي كػػػءف 

ني معءرؾ، متوعاء اف تكوف محػر فػي موا يػة اسػرائيؿ ممنوحء ليء خ ؿ حكـ الرئيس المحري المخموع حس
 في اي حرب شءممة عءدمة عمى عطءع غزة.
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واضءؼ العردويؿ عءئ  'اوم انء م اتحدث عءسـ المحرييف ولكف انػء أمػؿ اف يكػوف لمحػر دور اكعػر ممػء ىػو 
ونحػف نتوعػز اف مو ود حءليء عحيث تضز حدا لمادواف المتكػرر عمػى عطػءع غػزة مػف ععػؿ الاػدو الحػييوني، 

يقػػػـو الاػػػدو عضػػػرعءت عػػػيف فينػػػة واخػػػرى مػػػف ا ػػػؿ اف يحقػػػؽ تفػػػوؽ الػػػردع عءلنسػػػعة لػػػو، ومػػػف ا ػػػؿ اف يمػػػرر 
انتخءعءتو وىو في حءلة تفوؽ ويفرض تيدئة عمى الشاب الفمسطيني ويحقؽ نتنيءىو مف خ ؿ ىذه الضرعءت 

  الفمسػػطينية لمفػػوز عءمنتخءعػػػءت، مكءسػػب انتخءعيػػة ارضػػء  لم ميػػور امسػػرائيمي المتطػػػرؼ والمػػتاطش لمػػدمء
 وىذه ىي الفمسفة الاءمة في اسرائيؿ'.

وتػػءعز العردويػػؿ 'ولػػذلؾ م نسػػتعاد اف تكػػوف عػػيف الفينػػة وامخػػرى ضػػرعءت او عمميػػءت عدوانيػػة وتػػوغ ت ىنػػء 
ؿ م وىنءؾ، ولكف م نتوعز حرعء شءممة ضػد عطػءع غػزة فػي المرحمػة القءدمػة معتعػءرات كاليػرة منيػء اف اسػرائي

 تريد اف تخوض ماركة دوف غطء  اميركي واعميمي وعرعي.
القنػءة السػءعاة ارسػرائيمية، زعمػت  ، أفالقػدس المحتمػة مػف، 10/01/2102، وكالة ساما اإلخبارياة وأضػءفت

وأشػءرت إلػى أف  أف محر توفر شػعكة آمػءف اسػتراتي ية لحركػة المقءومػة ارسػ مية "حمػءس" فػي عطػءع غػزة.
ة حمءس "إسمءعيؿ ىنية" يتفءخر دومًء عقف الرئيس المحري "محمد مرسي" تايد لو خ ؿ رئيس وزرا  حكوم

 اتحػػءؿ ىػػءتفي عينيمػػء، عػػقف القػػءىرة لػػف تقػػؼ مكتوفػػة األيػػدي إذا أعػػدمت إسػػرائيؿ عمػػى ميء مػػة عطػػءع غػػزة.
رخػػػواف ونقمػػػت القنػػػءة ارسػػػرائيمية عػػػف رئػػػيس وزرا  حكومػػػة حمػػػءس "ىنيػػػة" عولػػػو عػػػقف محػػػر ال ديػػػدة عقيػػػءدة ا

المسػػمميف غيػػرت الماءدلػػة عءلمنطقػػة، مؤكػػدًا أف "محػػر القويػػة ت اػػؿ األمػػة كميػػء عويػػة، ومحػػر عػػءدت إلػػى 
 م دىء عفضؿ التقييد المطمؽ لمشاب المحري لمقضية الفمسطينية".

 
 طمب "دولة غير عضو" في األمم المتحدة الشير المقبل تقدمالسمطة الفمسطينية  

عضو الم نة ، أف نءدية ساد الديف ،عمءفنق  عف مراسمتيء مف  //الغد، عمان،  نشرت
التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واحؿ أعو يوسؼ عءؿ إف تقديـ طمب الححوؿ عمى عضوية "دولة 

 نوفمعر المقعؿ./ غير عضو" في األمـ المتحدة لمتحويت سيتـ في شير تشريف الالءني
تمة "م ر اة عف عرار القيءدة الفمسطينية الذىءب إلى األمـ المتحدة وأضءؼ إلى "الاد" مف األراضي المح

وأوضح  خ ؿ الشير المقعؿ، رغـ الضاوط األميركية المضءدة، والححءر المءلي والسيءسي المتوعز فرضو".
عقنو "سيتـ التو و لممنظمة الدولية لتحديد  مسة لمتحويت عمى مشروع امعتراؼ عءلدولة الفمسطينية عمى 

وعءحمتيء القدس"، منوىًء إلى "إ را  مشءورات مكالفة حءليًء حوؿ  يونيو / دود الراعز مف حزيرافح
 نص المشروع الذي سيقدـ أمميًء".

عءؿ أعو يوسؼ إف "خطوات المحءلحة متاالرة، وم  ديد عخحوحيء"، ماتعرًا أف "حركة حمءس إلى ذلؾ 
 لتايرات في المنطقة ععؿ أف تحسـ أمرىء".غير مستا مة عمى المحءلحة وتنتظر م موعة مف ا

 فيف فمسطينييمسؤول، أف راـ اهلل  محمد يونس، نق  عف مراسميء مف //،الحياة، لندنوذكرت 
إف الرئيس محمود ععءس يتارض لضاوط مف  يءت أوروعية عدة لالنيو عف التو و إلى األمـ  "الحيءة"لػ عءلوا

 .وألمءنيء يءت األوروعية التي تنححو ت ميد ىذه الخطوة عريطءنيء وفرنسء المتحدة في ىذا الموعد. ومف ال
ريءض أف د.  ععد الرؤوؼ أرنءؤوطنق  عف مراسميء  //الحياة ال ديدة، رام اهلل، وأوردت 

 األسعوعالمءلكي، وزير الشؤوف الخءر ية، أعمف في تحريح لػ"األيءـ" أف الرئيس محمود ععءس و و خ ؿ 
ال ماية  إلىعءدة دوؿ الاءلـ يشرح فييء دوافز القرار الفمسطيني عءلتو و  إلىحفحءت  ءضي رسءئؿ مف الم

 المتحدة لطمب القعوؿ عفمسطيف دولة غير عضو ويطمب منيـ تقييد ىذا المساى الفمسطيني. لألمـالاءمة 
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 لألردنالضفة الغربية  إعادةيرحب باقتراح  يالقدومفاروق  

المطؼ( رئيس الدائرة السيءسية لمنظمة التحرير  أعولارعي: كشؼ فءروؽ عدومي )القدس ا -تونس 
 أردنيةفيدرالية  أومف خ ؿ كنفدرالية  لألردفعاودة الضفة الارعية "الفمسطينية عف و ود اعتراح  ديد يقوؿ 

 ."فمسطينية
الفمسطينية متذرعة عءف  األراضيالسمطة رفضيء امنسحءب مف  أعماتكءنت  إسرائيمية أوسءطء أف إلىيشءر 
 عإعءدتيء، ولف تسمميء لمفمسطيني. ورد مسؤولوف فمسطينيوف عءلترحيب األردنياحتمتيء مف الحكـ  إسرائيؿ
 مستوطنءت. أيعمء في ذلؾ القدس المحتمة، وعدوف  أي، ، لكف كمء احتمتيء عءـ لألردف

فمف  األرضيايد ىذه  أف لألردف عءرمكءفف كء إذاناتقد انو " "القدس الارعي"وعءؿ القدومي في حديث لػ
يكوف ذلؾ ام شيئء اي ءعيء، لكف م عد مف الحرص كؿ الحرص حتى م تكوف ىنءؾ مكءئد عمى مء تعقى مف 

الفمسطينية واف نحءفظ عمى حقوؽ شاعنء عءلاودة، فنحف الرنء مف ا ؿ فمسطيف كؿ فمسطيف  األرضىذه 
 ."نكوف حذريف كؿ الحذر أفلذلؾ ي ب 

عمى حؽ الاودة  ارحرارنحر كؿ  أف أخرىلمضفة الارعية لكف لنعدأ عحورة  األردف عإعءدةنرحب "وعءؿ 
نحكـ عمى  أفم يحؽ لنء  ألنويكوف مقعوم  أفالذي يمكف  األدنىالحد  ألنيءل ميز ال  ئيف الفمسطينييف 

فء لمء نريده في المرحمة الحءلية نضز تحورا واضحء وشفء أفالقءدمة حكمء عءسيء لذلؾ عمينء  األ يءؿحقوؽ 
في المراحؿ القءدمة واف نحرميـ مف حقيـ عءستر ءع حقوعيـ وعد تكوف  األ يءؿدوف امعتدا  عمى حقوؽ 

 ."يحرروا فمسطيف واف تكوف فمسطيف لشاب فمسطيف أفنتي ة  إلىلدييـ القدرة عءف يحموا 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 بالدستور التونسي "إسرائيل"دخل لمنع إدراج ت ريم التطبيع مع التحكومة ىنية تنفي  

، التي يترأسيء إسمءعيؿ ىنية، الال الء ، أف يكوف األخير تدخؿ في في غزةيو عي آي: نفت الحكومة  -غزة 
 مسقلة إدراج أو عدـ إدراج ت ريـ التطعيز مز إسرائيؿ في الدستور التونسي.

نستارب "لنونو، في تحريح تمقت يونءيتد عرس انترنءشونءؿ نسخة منو، وعءؿ النءطؽ عءسـ الحكومة طءىر ا
مء ورد مف تحريحءت منسوعة لرئيس كتمة النيضة في الم مس التقسيسي التونسي السحعي عتيؽ، حوؿ مء 
عيؿ إف رئيس الوزرا  إسمءعيؿ ىنية طمب عدـ تضميف الدستور التونسي عقوعءت ت ءه المطعايف مز 

رئيس الوزرا  لـ يتطرؽ إلى ىذا الموضوع سوا  في زيءرتو إلى تونس وععميء "النونو أف وأضءؼ  ."إسرائيؿ
 ."أو عادىء، فءلدستور التونسي شقف تونسي

مشددًا  "تواحمنء مز األخوة في حزب النيضة في تونس وأكدوا أنو م يو د تحريحءت عيذا ارطءر"وعءؿ 
ودعء وسءئؿ  ."ب عدـ تضميف الدستور موضوع التطعيزلـ يتدخؿ في ىذا الموضوع ولـ يطم"عمى أف ىنية 
الرافض لمتطعيز مز "، مؤكدا عمى الموعؼ "تحري الدعة في النشر وعدـ الزج عنء في ىذا األمر"ارع ـ إلى 

الادو الحييوني، وفي الوعت نفسو نؤكد احترامنء لقرارات األحزاب الارعية وعدـ التدخؿ في شؤونيء 
 ."الداخمية

 //ربي، لندن، القدس الع
 
  ل دعم الطمب الفمسطيني في األمم المتحدةأعشراوي في ميمة خار ية من  
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، في ميمة عمؿ  تو يت عضو الم نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية د.: راـ اهلل حنءف عشراوي اليـو
 يود الدعمومءسية رسمية، إلى خءرج الع د عتكميؼ مف الرئيس محمد ععءس، وذلؾ في إطءر حشد ال

 األمـ المتحدة. إلىوالسيءسية لدعـ المساى الفمسطيني التو و 
وستحضر عضو الم نة التنفيذية مؤتمرًا في ألمءنيء حوؿ تحديءت المستقعؿ والس ـ في المنطقة. كمء ستاقد 
 لقء ات رسمية مز شخحيءت سيءسية مؤالرة وحءناة عرار رفياة المستوى في دوؿ أخرى. حيث ستقـو

 عشراوي عتسميـ وزير خءر ية النمسء رسءلة حوؿ الطمب الفمسطيني في األمـ المتحدة.
ىذا وست تمز عشراوي مز الاديد مف المؤسسءت الدولية التي تانى عشؤوف الس ـ في الشرؽ األوسط، كمء 

ؿ ححوؿ يتخمؿ ذلؾ محءضرات تمقييء عشراوي حو  ستاقد لقء  مز العنؾ الدولي، وم مس الشؤوف الاءلمية.
 فمسطيف عمى دولة عحفة مراعب في األمـ المتحدة الشير المقعؿ.

 //القدس، القدس، 
 
 فتحي حماد: التصعيد اإلسرائيمي في قطاع غةة ىدفو النيل من أمنو واستقراره  

 عءؿ وزير الداخمية في الحكومة عازة فتحي حمءد أف تحايد امحت ؿ ىدفو النيؿ مف: أشرؼ اليور - غزة
 دوشدد حمء عءؿ اف إسرائيؿ تساى مف ورا  تحايدىء ضد غزة النيؿ مف أمنو واستقراره.و  استقرار القطءع.

رغـ أف "، وأضءؼ "ستحمي ال عية الداخمية"عمى أف حكومتو  "الرسءلة نت"في تحريحءت نشرىء موعز 
القطءع فإننء سنحمي  امحت ؿ يحءوؿ تحدير أزمءتو الداخمية إلينء ععر شف سمسمة غءرات وتوغ ت في

أزمة مامومءتية عاد فقدانو "وأشءر حمءد إلى أف إسرائيؿ نايش  ." عيتنء الداخمية وأمف شاعنء وظير المقءومة
 ."عددا كعيرا مف عم ئو عمى األرض

 //القدس العربي، لندن، 
 
 نييار السمطة د تؤدي ال األمريكية اإلسرائيمية من الطمب الفمسطيني قاالنتقامية  عريقات:اإل راءات 

التحويت عمى  إفحءئب عريقءت  د.عءؿ كعير المفءوضيف الفمسطينييف : المحرر السيءسي - راـ اهلل
سرائيؿ. األمـمشروع القرار الفمسطيني في   المتحدة الشير القءدـ عد ياني الموا ية مز أمريكء وا 

فاميًء لمسمطة، وىذه ليست دعوة لحؿ  نييءراا: عد تاني نتءئج ار را ات األمريكية وارسرائيمية وأضءؼ
وارسرائيمية عاد التحويت عمى القرار،  األمريكيةالسمطة، عؿ عد يكوف تدمير السمطة نتي ة لإل را ات 

 وعمينء دراسة كءفة الخيءرات.
يقـو  أفتوعز  أف،  ء ت عاد ػ "القدس"تحذيرات عريقءت، في دراستو ال ديدة التي وحمت نسخة منيء ل

في حءؿ اتخءذ منظمة التحرير عرارا عءلتو و إلى ال ماية  أحكءمءتشريز يتضمف  إعرارلكونارس عمحءولة ا
 الاءمة لألمـ المتحدة لمححوؿ عمى عرار عمنح فمسطيف حفة الدولة المراععة.

 //القدس، القدس، 
 
 
 
 يةحسن خريشة: سياسة االتحاد األوروبي في حقوق اإلنسان تتصف باالةدوا  



 
 
 

 

 

           8ص                                    2664العدد:                10/01/2102 األربعاء التاريخ:

نءئب رئيس الم مس التشرياي الفمسطيني حسف خريشة التقرير الذي أحدره : انتقد ععداهلل ريءف -راـ اهلل 
اعتعر ت رعة الديمقراطية في دولة ارمءرات ت رعة و   .العرلمءف األوروعي عشقف ممؼ حقوؽ ارنسءف عءرمءرات

وى أمءـ المواطنيف ارمءراتييف وغيرىـ مف فريدة، مشيرا إلى أف عءب المسؤوليف لطءلمء كءف مفتوحء لمشكء
 الاءمميف في دولة ارمءرات.

تخضز لعرنءمج غرعي ييدؼ إلى تحقيؽ محءلح محددة،  األوروعية ارنسءفوعءؿ خريشة "منظمءت حقوؽ 
وىؤم  م ياعروف عف ضمير شاوب الاءلـ التي تعحث عف الحرية وتنءضؿ لنيؿ حقوعيء". ووحؼ سيءسة 

في مء يتامؽ عقضية حقوؽ ارنسءف عءمزدوا ية متسءئً  "لمءذا م يقوـ امتحءد األوروعي  روعياألو ارتحءد 
عنشر تقءرير رسمية عشقف مئءت امنتيءكءت التي يقوـ عيء امحت ؿ ارسرائيمي عحؽ المواطنيف الفمسطينييف 

 في فمسطيف المحتمة؟".
ارمءرات ولـ يقحد عو نشر الحقيقة، مشيرا إلى أف  وأضءؼ خريشة أف " التقرير ييدؼ إلى ارسء ة لدولة

 امتحءد األوروعي يامؿ عطريقة انتقءئية حيف يتامؽ الموضوع عءلديمقراطية وحقوؽ ارنسءف".
 //البيان، دبي، 

 
حكومة ىنية تدعو لوقف التطيير العرقي ضد مسممي ماينمار 

ء لمي مءت الوحشية ضد المسمميف في مءينمءر، واستمرار ععرت الحكومة الفمسطينية في غزة عف إدانتي: غزة
حم ت التطيير الارعي ضدىـ.

س مي  /ودعء النءطؽ عءسـ الحكومة طءىر النونو في تحريح مكتوب لو الال الء   إلى تحرؾ عرعي وا 
عمى وطءلب عإغءالة عء مة ليـ وتحرؾ  لوعؼ ىذا الادواف والتطيير الارعي ضد المسمميف في مءينمءر.

 المستوى الدولي في كءفة المستويءت، لتوفير حمءية دولية ووعؼ ار راـ عحقيـ.
 //قدس برس، 

 
ابتكرت أساليب  ديد لمعاقبة النواب الفمسطينيين "إسرائيل" :الرمحيمحمود  

عقف  اعتعر أميف سر الم مس التشرياي الفمسطيني محمود الرمحي في حديث خءص لػ "عدس عرس"،: راـ اهلل
سمطءت امحت ؿ تامد إلى اعتكءر أسءليب  ديدة لمتضييؽ عمى النواب الفمسطينييف واألسرى المحّرريف عاد 
امتفءؽ عمى وعؼ سيءسة "امعتقءؿ ارداري"، وذلؾ مف خ ؿ محءدرة مركعءتيـ وأمواليـ وممتمكءتيـ 

الخءّحة، في اعتدا  حءرخ عمى القءنوف الدولي وارنسءني.
أف سمطءت امحت ؿ لـ تقـ عإع غو عسعب محءدرة سيءرتو ععؿ ال الة أيءـ عمى أحد الحوا ز  وأشءر إلى

الاسكرية شمءؿ الضفة، كمء أنيء لـ تاطو أي ورعة رسمية تؤّكد عيءميء عمحءدرة مركعتو، في حيف سّممت 
ؿ حؽ امستي   عمى النءئب أحمد معءرؾ ع غًء عمحءدرة مركعتو عح ة "عءنوف الطوارئ" الذي يمنح امحت 

أي أم ؾ ألشخءص "توّرطوا في امعتدا  عمى أمف الييود ولو كءف األمر عشعية".
 //قدس برس، 

 
 
 
ليبرمان يعبر عن الو و الحقيقي لنوايا االحتالل -أبو ليمى: تحالف نتنياىو النائب  
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ريـ "أعو ليمى" عضو المكتب السيءسي لػ عءؿ النءئب في الم مس التشرياي الفمسطيني عيس ععد الك: راـ اهلل
"ال عية الديمقراطية لتحرير فمسطيف"، إف التحءلؼ الذي تـ عيف حزعي "ليكود" و "إسرائيؿ عيتنء" المتطرفيف، 
ىو تقكيد عمى حقيقة أف سيءسة المتطرؼ افيادور ليعرمءف ىي السيءسة المنتي ة مف ععؿ حكومة امحت ؿ 

التي يتزعميء نتنيءىو.
وضح أف ىذا التحءلؼ عيف أعطءب التطرؼ ارسرائيمي "ياكس حقيقة النوايء ارسرائيمية امستامءرية، وأ

ويكشؼ الو و الحقيقي لحكومة امحت ؿ اليمينية المتطرفة، ومخططءتيء القءدمة، وينذر عي مة ستكوف أكالر 
 شراسة عمى األرض الفمسطينية المحتمة ممء كءنت عميو في السءعؽ".

 //س، قدس بر 
 
 ان والعريش : الح اج الفمسطينيون بخير وعودتيم عبر عم  سفير السمطة في السعودية 

أعرب السفير الفمسطيني لدى المممكة الارعية الساودية  مءؿ الشوعكي عف شكره : يءسر الشءذلي -الريءض 
حءج مف أسر وذوي الشيدا  الازيز، عمى استضءفتو ألفي  هلل عف ععد لخءدـ الحرميف الشريفيف الممؾ ععد

الح ءج الفمسطينييف حظوا عءىتمءـ كعير مف المسؤوليف كءفة عف "واألسرى الفمسطينييف، وعءؿ إف  ميز 
الازيز، تؤكد وعوفو  اهلل عف ععد مكرمة خءدـ الحرميف الشريفيف الممؾ ععد"أف  "الحيءة"، موضحًء لػ"الحج

حكومة المممكة وفرت "، مشيرًا إلى أف "الشاب الفمسطيني الدائـ ع ءنب فمسطيف، ودعمو المستمر ألعنء 
لمح ءج الفمسطينييف الرعءية الححية ال زمة، إذ عءدرت عإ را   راحءت لعاض كعءر السف منيـ، تكممت 

 ." ميايء عءلن ءح
،  ميز أفراد عاالة الحج الفمسطينية عخير، وستعدأ الطءئرات في نقؿ ألؼ حءج منيـ إلى األردف"وأكد أف 

 . "وألؼ آخر إلى مطءر الاريش، تمييدًا لاودتيـ إلى فمسطيف
 //الحياة، لندن، 

 
فراعنة: حل خالفات عباس مع دحالن مدخل لعودة الدعم اإلماراتي لمسمطةحمادة  

كشؼ السيءسي الفمسطيني حمءدة فراعنة النقءب عف أف دولة ارمءرات الارعية المتحدة تمالؿ الطرؼ : عّمءف
عءدة المحمة عيف الرئيس محمود ععءس والقيءدي السءعؽ في األك الر عدرة عمى رأب الحدع في حركة "فتح" وا 

الحركة محمد دح ف المقيـ في ارمءرات الارعية المتحدة.
ور ح فراعنة في تحريحءت خءحة لػ "عدس عرس" أف يكوف أميف سر الم نة التنفيذية لمنظمة التحرير 

و عد ن ح في إعءدة الميءه إلى م ءرييء عيف السمطة الفمسطينية ودولة ارمءرات الفمسطينية يءسر ععد رع
الارعية المتحدة، ومنيء تسوية الخ ؼ عيف الرئيس محمود ععءس ومحمد دح ف، وعءؿ: "ياتعر يءسر ععد 
رعو مف أعرب الشخحيءت لمرئيس محمود ععءس وىو أيضء حديؽ لمحمد دح ف، ويحظى عقعوؿ لدى 

ت الارعية المتحدة، وعد عممت أنو كءف في ارمءرات مؤخرا، وأنو التقى عادد مف عءدتيء. وعد كءف وفد ارمءرا
مف حركة "فتح" يقوده  عريؿ الر وب عد زار ارمءرات ععؿ فترة لكنو لـ يحظ عقي ععوؿ مف عيءدات دولة 

ارمءرات".
لتزامءت دولة ارمءرات الارعية المتحدة إلى وأضءؼ: "أعتقد أف ععد رعو يكوف عد أالءر مسقلة استئنءؼ دفز ا

السمطة الفمسطينية التي تـ ت ميدىء إالر الخ ؼ عيف الرئيس محمود ععءس ومحمد دح ف، وعءلضرورة 
يكوف موضوع إعءدة رأب الحدع عيف ععءس ودح ف عد طرح. وىو موضوع حسءس ودعيؽ، ويزداد إلحءحء 
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ا ية الضءئقة امعتحءدية وشح األمواؿ النء ـ عف انقطءع محدر ىذه األيءـ عمى حركة "فتح" ليس فقط لمو 
نمء أيضء لموا ية الضاؼ السيءسي لحركة "فتح" في موا ية "حمءس" وأيضء لتقوية الحؼ  ميـ منيء، وا 
الفمسطيني استادادا ألية مفءوضءت مرتقعة عقب ظيور نتءئج امنتخءعءت األمريكية وارسرائيمية مطمز الاءـ 

المقعؿ".
 //قدس برس، 

 
 المصري ويؤكد اإلصرار عمى ال ىاب لألمم المتحدة الخار يةشعث يمتقي وةير  14

أكد الدكتور نعيؿ شاث، مفوض الا عءت الدولية الفمسطينية عضو الم نة : القءىرة: محمد ععد الرازؽ
مء لماءية، ألف محر المركزية لحركة فتح، أف لقء ه أمس مز وزير الخءر ية المحري محمد عمرو كءف مي

 تماب دائمء في كؿ الايود دور الحءضف الرئيسي لمقضية الفمسطينية.
وعءؿ شاث إنو نقؿ رسءلة مف الرئيس الفمسطيني محمود ععءس لوزير الخءر ية تتضمف تقكيد ارحرار 

األوؿ مف  الفمسطيني عمى الذىءب لألمـ المتحدة رع ف فمسطيف دولة مراععة في األمـ المتحدة في النحؼ
 نوفمعر )تشريف الالءني( المقعؿ ممء سيفتح أعواعء كاليرة لمحراؾ الدولي.

وحوؿ استمرار امنقسءـ الفمسطيني، عءؿ شاث إنو شرح الموعؼ لوزير الخءر ية وأكد عمى التزاـ السمطة 
إعءدة التفءوض الفمسطينية الكءمؿ عءتفءؽ المحءلحة الذي تـ التوعيز عميو في القءىرة، موضحء أنو م يمكف 

خءحة أف امتفءؽ كءف عو كؿ التفءحيؿ حوؿ كؿ الخطوات، وأنو م يو د حؿ إم عءلس ـ والحوار عيف 
الفمسطينييف. وأشءر إلى أنو التقى كذلؾ مز الدكتور نعيؿ الارعي حيث عحث ماو أىمية تحقيؽ الوحدة 

األمور حيث يتحوروف أف و ود  العاض في حمءس لدييـ فيـ خءطئ لعاض"الفمسطينية، مشيرا إلى أف 
 ."حكومة  ديدة في محر ياني أف محر ستقؼ مايـ ضدنء

محر م يمكف أف "وأوضح شاث أنو يدرؾ تمءمء أف الوحدة الفمسطينية ىي ىدؼ عومي لمحر، وعءؿ: 
تقمف وىنءؾ ال ث دوؿ عمى حدودىء إسرائيؿ ودولتءف فمسطينيتءف، فءلفكرة كءنت أف تقوـ دولة فمسطينية 
واحدة تحعح ىي  دار محر الشرعي، فمحر ىي التي حمت فمسطيف طوؿ الامر حرعء وسممء وعدمت 

 ."آمؼ الشيدا ، ومف حؽ محر أف يكوف ىنءؾ دولة فمسطينية تحمي حدوىء الشرعية
وحوؿ ار را ات التي تقـو عيء إسرائيؿ لتيويد القدس والمس د األعحى، عءؿ شاث إف مء يحدث في القدس 

ي منتيى الخطورة، مشيرا إلى أنو نءعش ىذا الموضوع مز وزير الخءر ية المحري، وحذر مف أنو حءليء ف
 .في غضوف عءـ سيقـو ارسرائيميوف عتقسيـ المس د األعحى كمء فاموا في الحـر ارعراىيمي مكءنيء وزمءنيء

 31/10/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  يادالحركة قياديين من  يعتقلالخميل: االحتالل  15
اعتقؿ  يش امحت ؿ، ف ر أمس، عيءدييف مف حركة ال يءد ارس مي في محءفظة الخميؿ في : أ ؼ ب()

  نوب الضفة الارعية.
، عف محدر في الحركة في الخميؿ أف امعتقءؿ طءؿ القيءدي وحيد حمدي أعو "فمسطيف اليوـ"ونقمت وكءلة 

عءمًء( مف مخيـ الفوار  22ظة، ومحمد أحمد الن ءر )عءمًء( مف عمدة عيت أمر في شمءؿ المحءف 45مءريء )
 نوعًء، مشيرًا إلى أف اعتقءؿ أعو مءريء تـ عاد سءعءت مف محءحرة منزلو، وىدـ أ زا  منو في أكعر عممية 

 آلية عسكرية و رافة. 20ل يش امحت ؿ في الخميؿ منذ سنوات، حيث شءرؾ فييء أكالر مف 
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عو مءريء عواعؿ كاليؼ مف إط ؽ النءر، فضً  عف عحفو عءلقذائؼ، ولفت المحدر إلى استيداؼ منزؿ أ
 عادمء رفض أعو مءريء تسميـ نفسو.

أمء في مء يتامؽ عءلن ءر، فذكر المحدر أف عوة عسكرية حءحرت منزلو، ععؿ أف تقتحمو وتحطـ محتويءتو، 
 وتاتدي عميو عءلضرب المعرح أمءـ زو تو وطفميو.

 31/10/2012السفير، بيروت، 
 

 مالي عربي إلسناد تو و السمطة إلى األمم المتحدة بدعمفتح تطالب  16
راـ اهلل: طءلعت حركة "فتح" الدوؿ الارعية عدعـ السمطة الفمسطينية مءلًيء وسيءسًيء رسنءد تو ييء إلى األمـ 
المتحدة، لمححوؿ عمى حفة "دولة غير عضو"، وذلؾ في ظؿ تارض السمطة لمضاوط والتيديد والححءر 

 لمءلي السيءسي لالنييء عف خطوتيء.ا
وعءؿ أحمد عسءؼ، النءطؽ عءسـ حركة "فتح"، "إف السمطة الفمسطينية تقود ماركة لمححوؿ عمى استق ؿ 
الشاب الفمسطيني ونيؿ حريتو، وىذه الماركة  ز  مف األمف القومي الارعي وعمى الدوؿ الارعية الوعوؼ 

 تحءديء".إلى  ءنب القيءدة الفمسطينية سيءسيء واع
( أف "الدوؿ الارعية أخذت 10|30وأضءؼ عسءؼ، في تحريحءت خءحة لػ "عدس عرس" اليوـ الال الء  )

عراًرا خ ؿ القمـ الارعية وآخرىء عمة عاداد عتوفير شعكة أمءف لمقيءدة الفمسطينية في حءؿ تارض الشاب 
المتحدة، حيث ستقوـ الدوؿ الارعية الفمسطيني إلى ححءر مءلي لمحءولة الني عيءدتو عف التو و إلى األمـ 

 عتوفير حزمة مف المسءعدات المءلية"، كمء عءؿ.
وععر القيءدي في "فتح" عف أممو في أف تتحوؿ ىذه القرارات واألعواؿ وتتر ـ إلى أفاءؿ حقيقة ويممس 

تفوؽ الكالير الشاب الفمسطيني الدعـ الارعي عشكؿ حقيقي، مشيًرا إلى أف "إمكءنيءت الارب كعيرة  ًدا وىي 
ممء تقدمو، وعإمكءنيء كذلؾ أف تماب دوًرا مز الدوؿ التي تاءرض وتيدد القيءدة لتالنييء عف تحركيء نحو 

 األمـ المتحدة".
ويتءعز النءطؽ عءسـ "فتح" القوؿ: "مف غير المقعوؿ أف ياءني الشاب الفمسطيني مف الضءئقة المءلية وىنءؾ 

حموده لمتحدي لكؿ ممءرسءت امحت ؿ وحمفءئو في ىذا الاءلـ"، داعًيء إمكءنيءت مءلية عرعية عمقدورىء دعـ 
إلى "عدـ ترؾ الفمسطينييف وحيديف في ىذه الماركة، والمطموب تقديـ دعـ حقيقي مف الدوؿ الارعية لمقيءدة 

 والشاب الفمسطيني عمى المستوى السيءسي وامعتحءدي".
 30/10/2012قدس برس، 

 
 وساطة إماراتية إلنياء الخالف بين عباس ودحالن قيادي في فتح ينفي و ود 17

و ود أي وسءطة عرعية رنيء  الخ ؼ عيف  ،نفى عضو الم نة المركزية لحركة "فتح"  مءؿ محيسف: راـ اهلل
الرئيس السءعؽ ل يءز األمف ) رئيس السمطة الفمسطينية محمود ععءس والقيءدي المفحوؿ مف حركتو 

ورفض محيسف في تحريحءت خءّحة لػ "عدس عرس"، الرعط عيف دعـ  .دح فالوعءئي في عطءع غزة( محمد 
مءلي كعير تقّدمو دولة ارمءرات لميزانية السمطة الفمسطينية عمسقلة إنيء  الخ ؼ عيف ععءس ودح ف، عءئً  

ـ في "م ع عة لدح ف وخ فو مز حركة فتح عقضية المسءعدات الارعية لمسمطة، ومء تنءولتو وسءئؿ ارع 
وكءنت مواعز تءعاة لحركة "فتح" عد كشفت النقءب عف  يود  .، وفؽ تحريحءتو"ىذا الشقف غير ححيح العتة

تعذليء دولة ارمءرات سايًء لػ "إنيء  حءلة الخ ؼ والقطياة عيف ععءس ودح ف وتقريب و يءت النظر عيف 
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زالة  مي ز الخ فءت والتنءعضءت داخمو"، حسب الطرفيف، في محءولة لتوحيد العيت الداخمي الفتحءوي وا 
 .عوليء

ورعطت ىذه ال يود عاـز دولة ارمءرات تحويؿ معمغ أرعايف مميوف دومر لدعـ ميزانية السمطة الفمسطينية، 
وفي سيءؽ آخر، نفى القيءدي في "فتح" مء ترّدد ععر وسءئؿ ارع ـ ومفءده أف  .التي تاءني مف أزمة خءنقة

ًء مءليًء لم موعة مف المرشحيف في امنتخءعءت المحمية، عءئً  "امنتخءعءت العمدية محمد دح ف عّدـ دعم
ليست عحء ة إلى مسءعدة مف دح ف أو غيره، وىذه امنتخءعءت  رت عطءعز عشءئري حيث تنءفست 

 .م موعءت مف فتح فيمء عينيء عسعب غيءب حركة حمءس وعدـ مشءركتيء في ىذه امنتخءعءت"
 30/10/2012قدس برس، 

 
 عمى إيران مفيد لمعرب  "إسرائيل"تشنو  ى ومنتنياىو: أي  08

ادعى رئيس الحكومة ارسرائيمية عنيػءميف نتءنيػءىو فػي مقءعمػة مػز "عػءريس مػءتش" الفرنسػية، أف الػدوؿ الارعيػة 
 تستفيد مف الي ـو عمى المنشآت النووية اريرانية.

فػػء لمػػء يقولػو المتشػػككوف، فػػإف ارحسػػءس عءلراحػػة سػػوؼ دعػءئؽ مػػف الي ػػوـ، وخ  5ونقػؿ عنػػو عولػػو إنػػو "عاػػد 
 ينتشر في أنحء  المنطقة".

وأضءؼ نتءنيءىو، الذي سيتو و حعءح غػد األرعاػء  إلػى عػءريس، أف "إيػراف غيػر محعوعػة فػي الاػءلـ الارعػي، 
ولػػيس  وأف عػػدة حكومػػءت فػػي المنطقػػة، مالػػؿ مواطنييػػء، أدركػػوا أف إيػػراف النوويػػة سػػتكوف خطػػرا عمييػػء أيضػػء،

 عمى إسرائيؿ فقط". عمى حد تاعيره.
 11/01/2102، 48عرب

 
 نما التغطية عمى إخفاقاتو ا  مم المتحدة و ليبرمان: عباس ال يريد حقيقة دولة فمسطينية في األ 09

 ػػدد وزيػػر الخءر يػػة امسػػرائيمي أفياػػدور ليعرمػػءف انتقػػءده لػػرئيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود : القػػدس المحتمػػة
نػو يقػود إ را اتػو األحءديػػة فػي األمػـ المتحػدة لمتاطيػػة ععػءس زاعمػء إنػ و م يريػػد حقيقػة عيػءـ دولػة فمسػػطينية وا 

 عمى إخفءعءتو المتواحمة داخميًء. 
وعػءؿ ليعرمػءف إف التحػػايد السيءسػي عػءت الخيػػءر الوحيػد عءلنسػعة لاعػػءس كونػو عػد فقػػد السػيطرة عمػى م ريػػءت 

ينية عمػى حػد زعمػو.  ػء  موعػؼ ليعرمػءف خػ ؿ  ولػة عػءـ عيػء األحداث الميدانية فػي أراضػي السػمطة الفمسػط
 في ىضعة ال ومف اليوـ. 

 11/01/2102، وكالة سما اإلخبارية
 

 ال والن ويؤكد: اليضبة مثل تل أبيب وىي غير قابمة لمتفاوض يةورليبرمان  21
سػػرائيمي افياػػدور وزيػػر الخءر يػػة ام ، أفتػػؿ أعيػػب مػػف وكػػءمت، عػػف 10/01/2102، األيااام، رام اهللذكػػرت 

 ليعرمءف استعاد ا را  مفءوضءت عشقف ىضعة ال ومف السورية التي تسيطر عمييء ع ده.
وعءؿ ليعرمءف خ ؿ زيءرتو لم ومف في اطءر حممتو امنتخءعية، انو لف تكوف ىنػءؾ مفءوضػءت عشػقف ال ػومف 

رائيمية في موعايء املكتروني طءلمء ظؿ عضوا في الحكومة، حسعمء ذكرت ححيفة "يدياوت أحرونوت" امس
 أمس.
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واضػءؼ: "القػءنوف امسػرائيمي الػذي يطعػؽ عمػى مرتفاػءت ال ػومف عػءئـ منػذ ايػءـ رئػيس الػوزرا  الراحػؿ منػػءحـ 
 عياف والذي ياني اف ال ومف مالؿ تؿ أعيب أو حولوف".

ـ المتطرؼ مو ػود فػي وتءعز "امحداث امخيرة في سورية االعتت خطر امنسحءب )مف ال ومف(. عمب امس 
 سورية وانو متحؿ عءل يءد الاءلمي والقءعدة".

عػءؿ ليعرمػػءف امػػس انػػو ينػوي امحتفػػءظ عحقيعػػة الخءر يػػة التػي يتومىػػء حءليػػء فػػي حػءؿ فػػوز ال ئحػػة المشػػتركة و 
 الءني.لحزعو القومي المتشدد، اسرئيؿ عيتنء، والميكود اليميني في امنتخءعءت التشرياية المعكرة في كءنوف ال

 وحرح ليعرمءف ل ذاعة الاءمة امسرائيمية "سقستمر اذا استطات )في منحب وزير الخءر ية(".
وتػػءعز "انػػء سػػايد عمػػء ان زتػػو فػػي السػػنوات امرعػػز امخيػػرة، وم ارى اي سػػعب لاػػدـ العقػػء  فػػي ىػػذا المنحػػب" 

 مشيرا الى اف ذلؾ ليس "مف ضمف اتفءؽ مز الميكود".
خػػ ؿ  ولػة فػػي ىضػػعة  ، أف لعيرمػءف عػػءؿ)ي ب أ(، عػػف وكءلػػة 10/01/2102، النيااار، بيااروت ووأضػءفت

ال ومف امس، اف سوريء ىي محدر لمقمؽ واناداـ امستقرار في المنطقة، واف المة تخػوؼ مػف انتقػءؿ امزمػة 
 الى لعنءف وامردف.

ا ػؿ اف اؤكػد حقيقػة  ونقمت عنو وسءئؿ اع ـ اسرائيمية لدى وحولو الى ماعر القنيطرة: " ئػت الػى ىنػء مػف
اف سوريء ىي محدر لمقمؽ واناداـ امستقرار في المنطقة كميء". واضءؼ اف "المة تخوفء مف انتقءؿ امحػداث 
فػي سػػوريء الػػى لعنػءف وامردف وىػػذا واعػػز يقمقنػء فاػػ ". واكػػد اف ىضػعة ال ػػومف السػػورية المحتمػة ىػػي " ػػز  م 

ت فػػػي ذلػػػؾ، ومػػػف يفكػػػر فػػػي التنػػػءزؿ عنيػػػء فػػػإف ىػػػذا يانػػػي يت ػػػزأ مػػػف دولػػػة اسػػػرائيؿ ولػػػف تكػػػوف ىنػػػءؾ تنػػػءزم
 امنتحءر".

 
 بين نتنياىو وليبرمان عمى منح األخير السنة األخيرة من منصب رئيس الوةراء سرياتفاق  20

كشػػؼ المراسػػؿ السيءسػػي فػػي القنػػءة الالءنيػػة الت ءريػػة عػػءلتمفزيوف ارسػػرائيمي، أودي : النءحػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس
ءب عػف أف رئػيس الػوزرا  ارسػرائيمي، عنيػءميف نتنيػءىو، اتفػؽ مػز وزيػر خءر يتػو، أفياػدور سياءؿ، كشؼ النق

ليعرمءف، في امتفءؽ السري الذي تـ التوحؿ إليو لخوض امنتخءعءت الاءمة لمكنيست، أْف يتولى ليعرمءف في 
 التنءوب. السنة الراعاة واألخيرة مف ومية نتنيءىو القءدمة منحب رئيس الوزرا ، وفؽ اتفءؽ

عػـر عينيمػء، وسػءرع ديػواف رئػيس  وأشءر المراسؿ إلى أف نتنيءىو وليعرمءف، رفضء الكشؼ عف عنود امتفػءؽ المب
 الوزرا  ارسرائيمي إلى نفي الخعر، زاعمء أنو م أسءس لو مف الححة.

 10/01/2102، القدس العربي، لندن
 

  "اإسرائيل بيتن"نتنياىو ينتصر عمى معارضي االئتالف مع  22
اعتعػػػر مامقػػػوف فػػػي الشػػػؤوف الحزعيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ إعػػػرار الم نػػػة المركزيػػػة لحػػػزب : اسػػػاد تمحمػػػي -النءحػػػرة 

عاءلعيػػػة سػػػػءحقة اعتػػػراح زعيمػػػػو رئػػػيس الحكومػػػة عنيػػػػءميف نتءنيػػػءىو أف يخػػػػوض الحػػػزب امنتخءعػػػػءت « ليكػػػود»
انتحػءرًا « إسرائيؿ عيتنػء»ز حزب ينءير المقعؿ( في عءئمة مشتركة م-كءنوف الالءني  11العرلمءنية المقعمة )في 

، مشػيريف إلػى حقيقػة أف مؤيػدي امعتػراح «أالعت مف خ لػو أنػو اآلمػر النػءىي فػي الحػزب»شخحيًء لنتءنيءىو 
 إنمء حوتوا عمى اتفءؽ مف دوف أف يروا مضمونو!.
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وف التحػويت وأالعت نتءنيءىو أف الماءرضة التي عءدىػء الػوزير ميخءئيػؿ أيتػءف ضػد التحػءلؼ ومطءلعتػو عػقف يكػ
فػي المئػة  31، إذ لػـ يػن ح فػي  مػز تواعيػز «زوعاػة فػي فن ػءف»عمى اعتراح الشراكة سريًء لـ تكف أكالػر مػف 

 مف أعضء  الم نة لتحّوت عمى اعتراحو عتحويت سري.
ولػػـ يسػػتارؽ ا تمػػءع الم نػػة طػػويً ، وخ فػػًء ل  تمػػءع السػػءعؽ ععػػؿ شػػيور الػػذي وا ػػو فيػػو نتءنيػػءىو ماءرضػػة 

ف الماسكر المتشدد لـ يبسمز أي حوت ضده خ ؿ إلقء  كممتو التي كرسيء رعنءع األعضء  عتقييػد شديدة م
الػػػػذي يتػػػػيح تشػػػػكيؿ حكومػػػػة مسػػػػتقرة وعويػػػػة عػػػػءدرة عمػػػػى موا يػػػػة التحػػػػديءت األمنيػػػػة وامعتحػػػػءدية »التحػػػػءلؼ 

 «.مي الموحدالمترعحة عإسرائيؿ عمى أحسف و و ومف خ ؿ تحءلؼ يستند إلى تكتؿ كعير لمماسكر القو 
ليكػػػود »، داخػػػؿ القءئمػػػة ال ديػػػدة «حزعػػػًء عوميػػػًء وليعراليػػػءً »سػػػيعقى مسػػػتقً ، « ليكػػػود»وشػػػدد نتءنيػػػءىو عمػػػى أف 

وردًا عمى امدعء ات عقف التحءلؼ يميد الطريؽ لميعرمءف لخ فة نتءنيءىو عءؿ األخير إنو مف السػءعؽ «. عيتنء
ي أعتػػػـز العقػػػء  زعيمػػػًء لمحػػػزب ورئيسػػػًء لمحكومػػػة لسػػػنوات ألننػػػ»ألوانػػػو الحػػػديث عػػػف ورالػػػة لػػػو لقيػػػءدة الحػػػزب 

 «.طويمة
وعػػزا مراععػػوف ن ػػءح نتءنيػػءىو فػػي تمريػػر اعتراحػػو عاءلعيػػة سػػءحقة إلػػى حقيقػػة أف غءلعيػػة وزرائػػو دعمػػت فكػػرة 
التحػػءلؼ فيمػػء مذ الػػوزرا  الق ئػػؿ الماءرضػػوف عءلحػػمت، عءسػػتالنء  الػػوزير أيتػػءف الػػذي م ياتعػػر مػػف الػػوزرا  

رزيف، ىػذا عءرضػءفة إلػى نشػر اسػتط عيف لمػرأي أكػدت نتءئ يمػء أف التحػءلؼ لػف يخسػر مقءعػد عرلمءنيػػة العػء
 رسرائيؿ عيتنء(. 35لميكود و 17مقادًا:  61في الكنيست ال ديدة إنمء يحءفظ عمى تماليؿ الحزعيف الحءلي )

ة المركزيػػة لميكػػود وعػػءؿ لإلذاعػػة وزيػػر الخءر يػػة أفياػػدور ليعرمػػءف عقػػرار الم نػػ« إسػػرائيؿ عيتنػػء»ورحػػب زعػػيـ 
لػـ يكػف سػوى « ليكػود»الاءمة أمس إف نتػءئج التحػويت أالعتػت أف الكػ ـ عػف ماءرضػة عويػة لمتحػءلؼ داخػؿ 

، مضيفًء أنو ياتـز العقء  في منحب «تاعير عف المقموؿ لدى مشياي ىذا الك ـ وليس عف الواعز الحقيقي»
 .وزير الخءر ية في الحكومة المقعمة أيضءً 

 10/01/2102، الحياة، لندن
 

 يناشد أحةاب المعارضة بعدم الدخول إلى ائتالف حكومي برئاسة نتنياىو  بيرتسعمير  21
السػػءعؽ عميػػر عيػػرتس زعيمػػة حزعػػو شػػيمي يحيمػػوفتش وزعػػيـ « الامػػؿ»نءشػػد زعػػيـ : اسػػاد تمحمػػي -النءحػػرة 

اتػػـز تشػػكيؿ حػػزب  ديػػد ل تفػػءؽ عيػػنيـ يئيػػر لعيػػد ووزيػػرة الخءر يػػة السػػءعقة تسػػيعي ليفنػػي التػػي ت« يػػش عتيػػد»
عمى أنيـ لػف يػدخموا ائت فػًء حكوميػًء عرئءسػة نتءنيػءىو، وعمػى أف الحػزب الوسػطي الػذي يحػوز أكعػر عػدد مػف 
المقءعػػػد يكػػػوف زعيمػػػو مرشػػػح أحػػػزاب الوسػػػط كميػػػء لتشػػػكيؿ الحكومػػػة ال ديػػػدة. لكػػػف مامقػػػيف اسػػػتعادوا موافقػػػة 

« ميرتس»عؽ عادـ الشراكة في حكومة نتءنيءىو. واتيمت زعيمة حزب يحيموفتش ولعيد عمى إع ف التزاـ مس
 ليعرمءف. –عءلسعءؽ عينيمء عمى املتحءؽ عحكومة نتءنيءىو « يش عتيد«و« الامؿ»اليسءري زىءفء غءلؤوف 

 
 
 

في غضوف ذلؾ يتواحؿ انضػمءـ حػحءفييف عػءرزيف إلػى الحيػءة السيءسػية، إذ أعمػف المامػؽ العػءرز فػي القنػءة 
عػوفر شػيمح عػف انضػمءمو لحػديقو يئيػر لعيػد الػذي دخػؿ ىػو أيضػًء عػءلـ السيءسػة ععػؿ « ماػءريؼ«شرة والاء

شػػيور عاػػد عقػػود عضػػءىء فػػي حقػػؿ ارعػػ ـ. كمػػء أعمنػػت ارع ميػػة والنءشػػطة ام تمءعيػػة ميػػراؼ ميخػػءئيمي 
 عرئءسة ارع مية سءعقًء شيمي يحيموفتش.« الامؿ»انضمءميء إلى حزب 
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 10/01/2102، الحياة، لندن
 

 بدعوة منظمات غير حكومية لحظر منت ات المستوطنات في أوروبا  تندد "إسرائيل" 24
نػػػددت إسػػػرائيؿ عتقريػػػر نشػػػرتو أمػػػس منظمػػػءت غيػػػر حكوميػػػة دعػػػء إلػػػى حظػػػر اسػػػتيراد : أ ؼ ب -عروكسػػػؿ 

ء حػػػث فيمػػػ« عسػػػو  نيػػػة  مػػػي»منت ػػػءت المسػػػتوطنءت ارسػػػرائيمية إلػػػى امتحػػػءد األوروعػػػي ماتعػػػرًا انػػػو مػػػدفوع 
 الفمسطينيوف امتحءد األوروعي عمى التحرؾ.

ىنءؾ منت ءت تدخؿ األسواؽ »، «فرانس عرس»وعءؿ المتحدث عءسـ الخءر ية ارسرائيمية ياءؿ عءلمور لوكءلة 
األوروعيػػة مػػف دوف أي مشػػءكؿ وتػػرد مػػف منػػءطؽ ماليػػرة لم ػػدؿ أو تشػػيد نزاعػػًء مفتوحػػًء.إف عحػػر ىػػذا المعػػدأ 

 «.ائيؿ وحدىء دليؿ عمى سو  نية  ميالاءلمي عمى حءلة إسر 
التقريػر يػذكر أرعءمػًء متدنيػة  ػدًا لمحػءدرات الفمسػطينية مت ػءىً  أف الفمسػطينييف يحػدروف »وعػءؿ عػءلمور إف 

 «.كميءت ىءئمة إلى إسرائيؿ
مقءرنة حءدرات اعتحءد عمستوى دوؿ منظمة التاءوف والتنمية امعتحءدية مالؿ اعتحءد إسرائيؿ »وأضءؼ أف 

 «.ز حءدرات فمسطيف التي م يمكننء القوؿ إنيء عمى مستوى دوؿ المنظمة يشكؿ عدـ أمءنة فكريةم
 10/01/2102، الحياة، لندن

 
 تبث مشاىد متمفةة لتدريبات عسكرية عمى حرب ثالثة في لبنان "إسرائيل" 25

نػػوات التمفزيونيػػة عمنيػػة أمػػءـ كػػءميرا إحػػدى الق تي ػػري ال ػػيش ارسػػرائيمي تػػدريعء: نظيػػر م مػػي - تػػؿ أعيػػب
 ارسرائيمية، عمى حرب الءلالة عمى لعنءف ضد عوات حزب اهلل.

وعػػد اختيػػرت لمتػػدريب منطقػػة فػػػي ىضػػعة ال ػػومف السػػورية المحتمػػػة، ذات تضػػءريس طعيايػػة شػػعيية عمنطقػػػة 
ال نػػوب المعنػػءني و عءلػػو ووديءنػػو، حيػػث  ػػرت ماػػءرؾ حرعيػػة شرسػػة، عينيػػء وعػػوع عػػوة مظميػػيف إسػػرائيمييف فػػي 

ميف نحعو حزب اهلل، أسفر عف إحءعة  ميز أفراد القوة ارسرائيمية وتحػفية  ميػز أفػراد المقءومػة المعنءنيػة. ك
كمء تتضمف التدريعءت احت ؿ عرية لعنءنية مف ععؿ  نود شعءف يشءركوف في الحػرب ألوؿ مػرة، ومايػـ  نػود 

 في امحتيءط ممف سعؽ وشءركوا في حرب لعنءف الالءنية.
لتػػدريعءت، الاقيػػد إليايػػزر طوليػػدانو، إف  نػػوده يتػػدرعوف عمػػى ماػػءرؾ واعايػػة م يسػػتعاد أف تنشػػب وعػػءؿ عءئػػد ا

، وىػػػي عنػػػءة «القنػػػءة الاءشػػػرة»فػػػي كػػػؿ لحظػػػة. وحػػػرص ال ػػػيش ارسػػػرائيمي عمػػػى دعػػػوة المراسػػػؿ الاسػػػكري لػػػػ
 تدريب.تمفزيونية إسرائيمية مستقمة، مز طءعـ تحويره، وتـ الميمة ععؿ المءضية عث تقرير عف ال

 10/01/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 
 

 عن ىدف صنع قنبمة نووية تترا عباراك: إيران  26
نقػػؿ عػػف وزيػػر ال ػػيش امسػػرائيمي اييػػود عػػءراؾ أمػػس عولػػو إف إيػػراف عػػدلت عػػف طموحيػػء : رويتػػرز –لنػػدف 

سػتو و إلييػء  لحنز س ح نووي لكنو حذر مػف اف إسػرائيؿ مػء زاؿ عمييػء أف تقػرر الاػءـ المقعػؿ مػء إذا كءنػت
 ضرعة عسكرية.
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وعءؿ عءراؾ لحػحيفة ديمػي تماػراؼ العريطءنيػة إف أزمػة وشػيكة تػـ تفءدييػء عنػدمء عػررت ايػراف فػي وعػت سػءعؽ 
 ىذا الاءـ استخداـ مء يزيد عمى المث مء لدييء مف يورانيـو متوسط التخحيب في أغراض مدنية.

«. تق يؿ لحظة الحسـ مف المءنية الػى عشػرة أشػير يسمح عدراسة»ونقمت الححيفة عف عءراؾ عولو اف القرار 
عػػد يكػػوف ىنػػءؾ مػػء م يقػػؿ عػػف ال الػػة تفسػػيرات. أحػػدىء أف الحػػديث الامنػػي عػػف احتمػػءؿ القيػػءـ عامميػػة »وعػػءؿ 

 «.اسرائيمية أو اميركية حدىـ عف محءولة امعتراب خطوات أخرى
ذه المشػػكمة ععػػؿ امنتخءعػػءت امميركيػػة وعػػد يكػػوف ذلػػؾ عػػءدرة دعمومءسػػية عػػءموا عيػػء لتفػػءدي تفػػءعـ ىػػ»وأضػػءؼ 

 «.لم رد كسب عاض الوعت. وعد يكوف وسيمة يقولوف عيء لموكءلة الدولية لمطءعة الذرية نحف نفي عءلتزامءتنء
الػػى « وعتنػػء ىػػذا»وسػػقلت الحػػحيفة عػػءراؾ لػػو لػػـ تكػػف إيػػراف عػػد ترا اػػت فيػػؿ كءنػػت األزمػػة ستحػػؿ عحمػػوؿ 

كنػػو أضػػءؼ أنػػو ياتقػػد أف ايػػراف مػػء زالػػت محػػممة عمػػى حػػنز أسػػمحة ل«. ناػػـ عمػػى األر ػػح»ذروتيػػء فق ػػءب 
نحػف  مياػء متفقػوف عمػى اف اميػرانييف محػمموف عمػى تحويػؿ عمػدىـ الػى عػوة نوويػة عسػكرية »نووية. وعءؿ 

ونتفػػؽ  مياػػء فػػي اعػػ ف اننػػء محػػمموف عمػػى منػػػز ايػػراف مػػف التسػػمح نوويػػء وكػػؿ الخيػػءرات مطروحػػة عمػػػى 
 «.الطءولة

 ءدوف في ىذا ونتوعز اف يكوف اآلخروف  ءديف كػذلؾ. ومػف الػـ فءلموضػوع لػيس أمػرا يانينػء نحف »واضءؼ 
 «.وحدنء. لكننء وألسعءب واضحة نرى الخطر اميراني ممموسء أكالر ممء يراه امخروف

عنػدمء يتامػؽ األمػػر »وعػءؿ اف اسػرائيؿ تحػتفظ عػءلحؽ فػي التحػرؾ منفػػردة. واضػءؼ فػي تحػريحءتو لمحػحيفة 
ءلحنء األمنية وعمى نحو مء عمستقعؿ اسرائيؿ م يمكننء اف نكؿ الى آخػريف مسػؤولية اتخػءذ القػرار عحميـ مح

 «.حتى اذا كءف ىؤم  أكالر حمفءئنء تمتاء عالقتنء و دارة عءلالقة
ىػػذا م يانػػي اننػػء سنقسػػؼ اذا خمػػص اميرانيػػوف الػػى ىػػذه النتي ػػة عقنفسػػيـ عػػؿ الاكػػس ىػػو الحػػحيح. »وتػػءعز 

 «.حرؾ احد فسيكوف عمينء اف ندرس التحرؾلكف اذا لـ يت

 10/01/2102، الحياة ال ديدة، رام اهلل
 

  في وحدات الخطف واالغتيال  ي ند النساء اإلسرائيميل يش ا 27
كشػػفت الحػػحؼ الحػػييونية، أمػػس، عػػف حػػورة ألوؿ م نػػدة ييوديػػة تامػػؿ فػػي وحػػدات المسػػتارعيف : )ماػػء(

والمعءغتػػػػة فػػػػي وسػػػػط ال ميػػػػور الفمسػػػػطيني وم حقػػػػة نشػػػػطء  الػػػػذيف ينفػػػػذوف ميػػػػءـ امغتيػػػػءمت وامختطػػػػءؼ 
عءمػػًء مػػف مسػػتوطني المػػدف ال نوعيػػة  ػػرى الموافقػػة  19عمرىػػء » أ«امنتفءضػػة. الم نػػدة المسػػتارعة وتػػدعى 

عمى ضميء لوحدات المستارعيف . وتقوؿ إف أىميء م يارفوف عاد مء ىي طعياة عمميء في ال يش في كتيعة 
يءدة  يش امحػت ؿ الكشػؼ عػف عمػؿ الم نػدة عمػى أمػؿ أف يفػتح ذلػؾ العػءب أمػءـ وعررت ع حرس الحدود .

رغعػػة المزيػػد مػػف النسػػء  والفتيػػءت الامػػؿ فػػي ىػػذه الوحػػدة التػػي تنفػػذ مئػػءت الميػػءـ القتءليػػة، وأف ىػػذه الم نػػدة 
 شءركت في اعتقءمت مطموعيف فمسطينييف في الضفة الارعية. 

 10/01/2102، الخميج، الشارقة
 

  اإلسرائيمي ي ري تدريبات مشتركة مع نظيره اليوناني ال وح سال 28
ألوؿ مرة تمرينًء مشتركًء مز س ح ال و اليونءني، فػي ممءحكػة، » ارسرائيمي«أ رى س ح ال و : )د .ب .أ(

» إسػػػرائيؿ«، أمػػػس، أف التمػػػريف  ػػػرى فػػػي كػػػؿ مػػػف »ارسػػػرائيمية«عمػػػى مػػػء يعػػػدو لتركيػػػء. وذكػػػرت ارذاعػػػة 
 تكشؼ ارذاعة عف موعد إ را  التمريف. واليونءف، ولـ

 10/01/2102، الخميج، الشارقة 
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تمكنػػت زعيمػػة حػػزب "الامػػؿ" أمػػس، الال الػػء ، مػػف إعػػرار التاػػدي ت التػػي طمعػػت مػػف خ ليػػء تاييػػر الدسػػتور 
لاػػػء  أسػػػموب امن تخءعػػػءت الداخميػػػة القػػػديـ، الػػػذي كػػػءف يقػػػـو عمػػػى انتخػػػءب مرشػػػحي الػػػداخمي لحػػػزب الامػػػؿ وا 

القطءعػػػءت المختمفػػػة ) الاػػػرب، الػػػدروز، الكيعوتسػػػءت والموشػػػءفيـ( ععػػػر أعضػػػء  ىػػػذه األلويػػػة. وعػػػرر مػػػؤتمر 
الحػػزب ععػػوؿ التاػػديؿ ال ديػػد الػػذي يػػنص عمػػى ضػػرورة انتخػػءب ممالمػػي ىػػذه األلويػػة مػػف ععػػؿ م مػػؿ أعضػػء  

 ظءىرة "متايدي" األحوات ومقءولي األحوات في ىذه القطءعءت.الحزب، ممء شكؿ ضرعة ل
وأعمنػػت يحيمػػوفيتش أف "الخطػػوة ال ديػػدة ضػػرورية لوعػػؼ كػػؿ مسػػءوئ الطريقػػة القديمػػة، والمضػػي فػػي الحػػزب 
عدمء نحو امنتحءر في امنتخءعءت"، مامنة لممرة األولى منذ عد  الماركػة امنتخءعيػة أنيػء تنػءفس عمػى رئءسػة 

وىو مء اعتعر تحوم في سيءسة الحزب امنتخءعية، عاد أف دار الحديث طيمة الوعت عف احتمءمت الحكومة، 
 انضمءـ حزب الامؿ عاد امنتخءعءت لحكومة عقيءدة نتنيءىو.

وكءف مؤتمر حزب الامؿ عد أعر أمس ىذه التادي ت عاد أف رفضػت المحكمػة الموائيػة فػي تػؿ أعيػب التمءسػء 
ب م ءدلة مف حزب الامؿ دعء فيو إلى إلاء  المؤتمر الاءـ لمحزب، لكػف المحكمػة عدمو عضو الكنيست غءل

 ألزمت حزب الامؿ عتمكيف الماءرضيف مف تقديـ نص اعتراح عديؿ لمتادي ت التي طرحتيء يحيموفيتش.
 ليػػذا المػػوا ، 38وكءنػػت يحيمػػوفيتش اعترحػػت دمػػج لػػوائي "الاػػرب والػػدروز" فػػي لػػوا  واحػػد مػػز تحديػػد الموعػػز 

ودمج لوائي "الكيعوتسػءت والموشػءفيـ" فػي لػوا  واحػد، ممػء زاد مػف حػدة التنػءفس داخػؿ ىػذيف المػوا يف ووضػز 
 ع مة سؤاؿ حوؿ ىوية المرشحيف عف ىذه األلوية.

 10/01/2102، 48عرب
 

 في الكنيست المقبل مقعدا 21الوةير المعتةل كحمون  يمنحاستطالع  ديد  11
ف الوزير الشرعي األحوؿ موشيو كحموف الذي أعمػف عػف عزوفػو الترشػح عءلت ححيفة "يدياوت أحرونوت" إ

لمكنيست عمى عءئمة الميكود، ححؿ مؤخرا عمى نتءئج استط ع لمرأي الاػءـ حػوؿ حػزب تحػت عيءدتػو، وتعػيف 
 مقادا. 11مف امستط ع أف حزعء يقوده كحموف سيححؿ في امنتخءعءت ارسرائيمية عمى 

امستط ع المػذكور الػذي أ ػراه رافػي سػميث أف حزعػء ا تمءعيػء عرئءسػة كحمػوف وعحسب الححيفة يتعيف مف 
مقادا عمى األعؿ، تقتي أحواتيء عءألسءس مف محوتي الميكود وحػزب "يػش عتيػد" وحتػى  11سيححؿ عمى 

 مف نءخعي حزب "الامؿ".
 10/01/2102، 48عرب

 
 
 

 ض حياتيا لمخطرتطالب بمحاكمة دانون بتيمة التحريض وتعري ةعبي حنين النائب 10
تقػػػدمت النءئعػػػة حنػػػيف زععػػػي رسػػػميء يػػػـو أمػػػس، امالنػػػيف، عشػػػكوى لممستشػػػءر القضػػػءئي لمحكومػػػة ضػػػد عضػػػو 
الكنيسػت عػف الميكػود دانػػي دانػوف عتيمػة التحػػريض عمييػء، وذلػؾ فػػي أعقػءب حممػة دانػػوف المسػتمرة منػذ أيػػءـ 

ءعءت الكنيسػت التءسػاة عشػرة عح ػة أنيػء ع مز تواعيز ضد النءئعة زععي لممطءلعة عمنايء مف الترشح في انتخ
 تدعـ اررىءب وذلؾ عسعب مشءركتيء في عءفمة الحرية لكسر الححءر عف غزة.

 11/01/2102، 48عرب
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سػتوطنة "إفػرات" القدس المحتمة: أعر حءخءـ ييودي يدعى "عءروخ إفراتي" مسؤوؿ مدرسػة دينيػة وحءخػءـ فػي م
عقف ات ءه أوروعء إلى ارس ـ أفضؿ ليػء عكاليػر مػف النحػرانية، عػءئً : "أنػو مػف ال يػد أف تتقسػمـ أوروعػء، وأنػو 
عمسػءعدة اهلل والمسػمموف سيتحسػػف الوضػز الحػحي والحيػػءة مػز زيػػءدة الافػة والحػدؽ، ولػػيس كمخءلػب النفػػءؽ 

 فءسدة في  ورىء". النحراني والتي تظير نفسيء وكقنيء طءىرة مز أنيء
عيػػػذا التحػػػريح افتتحػػػت حػػػحيفة "يػػػدياوت أحرنػػػوت" خعػػػرًا ليػػػء عمػػػى موعايػػػء املكترونػػػي موضػػػحة أنػػػو لػػػيس 
ال ميػػز منزع ػػوف مػػف تزايػػد أعػػداد المسػػمميف فػػي دوؿ أوروعػػء، وحتػػى الوسػػط الييػػودي ىػػو غيػػر منػػزعج مػػف 

ءلػػب ييػػودي مخػػتص عءلدراسػػءت ذلػػؾ. وأفػػءدت الحػػحيفة أف تحػػريح الحءخػػءـ  ػػء  ردًا عمػػى سػػؤاؿ طرحػػو ط
الشػػرؽ أوسػػػطية لمحءخػػءـ مطءلعػػػًء عاػػرض الموعػػػؼ الييػػػودي إزا  التايػػرات التػػػي تمػػر عيػػػء أوروعػػء فػػػي األعػػػواـ 
األخيػػرة، وعمػػى إالػػر فػػوز "عمػػرة عػػءعيتش" وىػػي امػػرأة مسػػممة ترتػػدي الح ػػءب عرئءسػػة عمديػػة إحػػدى المػػدف فػػي 

 العوسنة وأيضء في أوروعء.
أمالمػػػة واحػػػفًء أييػػػء عامميػػػءت القتػػػؿ ال مػػػءعي التػػػي ارتكعػػػت عحػػػؽ الييػػػود مػػػف ععػػػؿ كمػػػء طػػػرح الحءخػػػءـ عػػػدة 

النحءرى، وأضءؼ: " تتميز النحرانية عءلنفءؽ والتموف وىء ىػي أوروعػء تفقػد ىويتيػء لحػءلح شػاب أخػر وديػف 
 أخر ولف يعقى ىنءؾ سوى شوائب وعقءيء النحرانية التي سفكت دمء  الكالير، م أسؼ عمييء".

ولو: "مقءعؿ كؿ ذلؾ ارس ـ ىو الديف )التنعؤ الخءطئ(، ولكنو ماتدؿ نسعيًء في  وىره، واف ارس ـ وتءعز عق
 يرشد إلى الحيءة المستقرة عيف امندمءج والامؿ، وفيو عفة وتواضز مايف واحتراـ لمخءلؽ".
ء عتػؿ الفمسػطينييف يشءر إلى أف الحءخءـ "إفراتػي" ىػو أحػد الحءخءمػءت المتطػرفيف وعػد احػدر فتػوى يحمػؿ فييػ

 الذيف يبمقوف الح ءرة عح ة الدفءع عف النفس.
 10/01/2102وكالة سما اإلخبارية، 

 
 باسم المغنية أم كمثوم القدس غربي اً شارع تفتتح "سرائيل"إ 11

افتػتح رئػيس عمديػة القػدس الارعيػة "المحتمػة "  ،عمى نامة "ر اػوني عينيػؾ" مـ كمالػوـ: سمء -القدس المحتمة 
 كمالوـ عءلمدينة.شءرع اـ 

واعتعر رئيس عمدية القدس امسرائيمي "نير عراكءت" اف افتتءح شػءرع عءسػـ اـ كمالػـو وتخميػذ ذكراىػء ىػو "شػرؼ 
عظيـ" مسرائيؿ ,مضيفء اف الشرؼ الذي نءلتو المانية ليس فقط في اسرائيؿ او فػي محػر مػف حيػث  ػء ت 

 وانمء في الاءلـ عءسره.
 
يػذكر اف اـ كمالػوـ تحظػى ، نيػؾياغنية مف اغءني اـ كمالـو وىي اغنية ر اوني عرافؽ امفتتءح غنء  مانية  

 عشاعية كعيرة في اوسءط امسرائيميف خءحة المنحدريف مف احوؿ شرعية.
 10/01/2102، وكالة سما اإلخبارية

 
 : مقتل عائمة فمسطينية استيدفيا القصف قرب مخيم اليرموكاسوري 14

عاػد أف اسػتيدفيء القحػؼ  نػوب منطقػة  ،ءئمػة فمسػطينية لقيػت حتفيػءعءلت محػءدر فػي سػورية إف ع: دمشؽ
 عمى طرؼ مخيـ اليرموؾ ل  ئيف عرب الاءحمة دمشؽ. ،الح ر األسود
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وذكرت أف األمر يتامؽ عوفءة كؿ مف األب محمود الخطيب، واألـ سنء  الخطيػب، واألعنػء  إعػراىيـ الخطيػب 
 عءًمء(. 35أعواـ(، حنيف الخطيب ) 6)

المحءدر الفمسطينية ذاتيء إلى أف الطفمتيف ح  وع  مف الاءئمة ذاتيء في حءلة الخطر، عينمء األعف  وأشءرت
 اآلخر خءلد ن ء كونو كءف خءرج المنزؿ.

( خمػػس عػػذائؼ عمػػى مخػػيـ الحسػػينية فػػي الاءحػػمة السػػورية دمشػػؽ، 31|18وكػػءف سػػقطت األحػػد المءضػػي )
 د فييء أطفػءؿ مػء أدى مستشػيءد سػعاة فمسػطينييف، خمسػة مػنيـ إالنتءف منيء عمى سءحة الايد التي كءف يتوا

 أطفءؿ.

وتفيد محػءدر مطماػة أف عػدد ال  ئػيف الفمسػطينييف الػذيف عتمػوا فػي الموا يػءت الػدائرة عػيف القػوات النظءميػة 
 شخًحء. 511السورية وعوات الماءرضة منذ نحو تساة عشر شيًرا، عمغ أكالر مف 

 11/01/2102قدس برس، 

 
 مسيحية ترفض دعوات لت نيد شبان عرب من الطائفة بال يش اإلسرائيمي وشخصياتات ىيئ 15

أعمنػت ، ىيئػءت وشخحػيءت فػي مدينػة النءحػرة وخءر يػءأف ، 10/01/2102، القادس العرباي، لنادن ذكرت
 رفضػػيء المطمػػؽ لػػدعوة وزارة الػػدفءع ارسػػرائيمية إلػػى ت نيػػد الشػػعءف الاػػرب المسػػيحييف فػػي ال ػػيش ارسػػرائيمي

ونددت الييئءت والشخحيءت الارعية المسيحية عمعػءدرة وزارة  وذلؾ في أعقءب عقد مؤتمر خءص ليذه الاءية.
الػػدفءع ومشػػءركة الكينػػة الاػػرب المسػػيحييف فػػي ىػػذا المػػؤتمر وحتػػى أف م مػػس الطءئفػػة الارعيػػة األرالوذوكسػػية 

لمشػءركيف فػي مػؤتمر تشػ يز ت نيػد أعمف الحرمءف عحؽ الكءىف  عرائيؿ نداؼ، الذي كءف أحد ا ،في النءحرة
 الشعءف المسيحييف عءل يش ارسرائيمي.

فػػػي مقءعمػػػة أ راىػػػء ماػػػو الال الػػػء  موعػػػز 'الاػػػرب' املكترونػػػي مقػػػره فػػػي النءحػػػرة، 'أحتػػػـر  ،وعػػػءؿ الكػػػءىف نػػػداؼ
الشػػػعءب المسػػػيحي الػػػذي يت نػػػد عػػػءل يش )ارسػػػرائيمي( وأحتػػػـر كػػػؿ إنسػػػءف يقػػػرر مػػػء يشػػػء ، فمػػػف أنعػػػذىـ ولػػػف 

 قرىـ ولف أحتقر كذلؾ مف يرفض الدخوؿ الى ال يش'.أحت
أحػدر م مػس الطءئفػة الارعيػة األرالوذكسػية فػي النءحػرة عيءنػء امػس عػءؿ فيػو إنػو نػءعش، فػي  ،مف  ية أخرى

ا تمءع عقػده أمػس، المعػءدرة إلػى تشػ يز الشػعءف المسػيحييف عمػى الت نػد عػءل يش ارسػرائيمي عءدعػء  'حمءيػة 
وشدد عيءف الم مس عمى أف 'موعفنء كءف ومء يزاؿ يؤكد عمػى حقيقػة واحػدة ووحيػدة،  ية'.أعنء  الطءئفة المسيح

وىػػي أف المسػػيحييف الاػػرب فػػي الػػع د ىػػـ  ػػز  م يت ػػزأ مػػف أعنػػء  شػػاعيـ الفمسػػطيني، العػػءعوف فػػي وطػػنيـ، 
شػءعءت الاػرب وتو ػو الم مػس فػي عيءنػو إلػى الشػعءب وال وحمءيتيـ ىي كحمءية سءئر أعنء  شاعيـ في الع د'.

عءمػػػة، والمسػػػيحييف خءحػػػة 'كػػػونيـ يوا يػػػوف محءولػػػة ت زئػػػة سػػػمطوية'، ودعػػػءىـ إلػػػى 'حػػػد ىػػػذه الػػػدعوات 
عءدتيػػػء إلػػػى أوكءرىػػػء، فإسػػػرائيؿ الرسػػػمية تحػػػءوؿ مػػػف  ديػػػد تطعيػػػؽ مػػػء فشػػػمت عػػػو فػػػي  المشػػػعوىة ودحرىػػػء، وا 

 المءضي، حينمء سات إلى ت نيد المسيحييف الارب'.
السءعؽ لطءئفة ال تيف العطريػرؾ ميشػيؿ حػعءح عمػؤتمر تشػ يز الشػعءف المسػيحييف كذلؾ ندد عطريرؾ القدس 

عمػػى الت نػػد وعءلكينػػة الػػذيف شػػءركوا فيػػو وعػػءؿ لموعػػز 'الاػػرب' إف ىػػؤم  الكينػػة 'عػػد يسػػتندوف عمػػى رغعػػة فػػي 
 انينو'.امندمءج في الدولة ولكف أنت تمقي عنفسؾ حتى تندمج، فمف تذىب إليو م يريدؾ عؿ يرفضؾ عكؿ عو 

مف  ءنعو حذر عضو الكنيست حنء سويد الكينة ورعءة األعرشيءت المسيحية 'مف ماعة التيءود وامنسيءؽ مز 
مسػػػتدراج الشػػػعءف المسػػػيحييف و اميػػػـ مرتزعػػػة فػػػي ال ػػػيش عذرياػػػة المسػػػءىمة فػػػي حمءيػػػة  ؛الحممػػػة المشػػػعوىة

 طءئفتيـ وردع الماتديف عمييء'.
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مز  رايسي عيءنء اليـو عيذا الخحوص شدد فيػو عمػى أنػو 'واضػح لػي أف كذلؾ احدر رئيس عمدية النءحرة را
المخطػػػط السػػػمطوي 'لت نيػػػد المسػػػيحييف' لم ػػػيش والخدمػػػة المدنيػػػة سيفشػػػؿ م محءلػػػة، كمػػػء فشػػػمت المحػػػءومت 

 المشءعية في أواخر الخمسينءت مف القرف المءضي وأواسط الالمءنينءت أيضء'.
تاءمؿ مز شاعنء كوحدة عومية وتريدنء م موعة أعميءت وعنفس الوعػت وحذر مف أف 'السمطة الرسمية ترفض ال

تاػّرؼ نفسػيء 'دولػػة ييوديػة'، فػػءل واب ي ػب اف يكػػوف واضػحء وحػريحء، ونػػرد عمػى المخطػػط كشػاب موحػػد، 
 وليس فقط كطوائؼ منفردة حتى يتـ إفشءلو عشكؿ نيءئي'.

رئػيس م مػس الطءئفػة ، أف سػاد تمحمػيأ عػف مراسػميءالنءحػرة مػف ، 10/01/2102، الحياة، لنادن وأضػءفت
مػف امسػتخعءرات "عءؿ إنو تمقى أمػس تيديػدات عءلقتػؿ ، الارعية األرالوذكسية في النءحرة الدكتور عزمي حكيـ

فػػي أعقػػءب عػػرار الم مػػس فػػرض الحرمػػءف الكنسػػي عمػػى الكػػءىف  عرائيػػؿ  ،"ارسػػرائيمية معءشػػرة وأعػػزاـ آخػػريف
 ."عقطز رأسو عف  سمو في حءؿ اعترب مف األب نداؼ"وه وأضءؼ أف متحميف م يوليف ىدد ،نداؼ

الت نيػػد "مػػف الوعػػوع فػػي فػػ   "الشػػعءب المسػػيحييف"وحػػذر عطريػػرؾ ال تػػيف السػػءعؽ فػػي القػػدس ميشػػيؿ حػػعءح 
 ."ل يش يحوب س حو إلى الفمسطينييف

موعفنء الالءعت "مؤكدًا  ،"مؤتمر الت نيد"واستنكر رئيس أسءعفة سعسطية لمرـو األرالوذكس المطراف عطءاهلل حنء 
والواضح عرفض انخراط شعءعنء المسيحييف في ال يش ارسرائيمي، ألسعءب معدئية أخ عية مستندة إلى إيمءننء 

مػػؤامرة خطيػػرة تسػػتيدؼ اعػػت ع ". واعتعػػر دعػػوة الشػػعءب المسػػيحي لمخدمػػة فػػي ال ػػيش ارسػػرائيمي "وعقيػػدتنء
وعقوليـ وأذىءنيـ عمواعؼ م تتنءسب وأحءلتنء التءريخية في ىذه وتسميـ أفكءرىـ  ،شعءعنء مف  ذورىـ الوطنية

 ."و ذورنء الاميقة في ىذه العقاة المقدسة مف الاءلـ ،الع د
ونعػػذ ظػػءىرة  ،"تو يػػو أعنءئنػػء تو ييػػًء روحيػػًء وا تمءعيػػًء ووطنيػػًء سػػميمءً "ودعػػء حنػػء  ميػػز الكنػػءئس والرعءيػػء إلػػى 

لػػى ىويتنػء الارعيػػة  ألنيػػء"الت نيػد فػي ال ػػيش ارسػرائيمي  لػػى انتمءئنػء المسػيحي وا  تسػي  إلػى تءريخنػػء الم يػد وا 
 ."الفمسطينية

ومذ مطراف أعرشية ال ميؿ لمروـ الممكييف الكءالوليؾ اليءس شػقور عءلحػمت عمػى رغػـ األحػوات المرتفاػة فػي 
الخحػوص، لكػف  عيػذا "الحيػءة"أوسءط أعرشيتو عو وب اتخءذ موعؼ واضح. ولـ يرد عمى رسءلة و يتيء إليػو 

 كينة وعممءنييف عءرزيف في األعرشية يمءرسوف ضاوطًء مف أ ؿ أف تحدر المطرانية عيءنًء واضحًء.
التحءيػػؿ عمػػى  "حنػػء سػػويد عيءنػػًء عمػػى وسػػءئؿ ارعػػ ـ حػػذر فيػػو مػػف  "ال عيػػة"وعمػػـ النءئػػب فػػي الكنيسػػت مػػف 

 ."وعي الشعءب عإغرائيـ عءمنخراط في الخدمة الاسكرية التطوعية
مػف ععػؿ منظمػي المػؤتمر  "المحءومت الخعيالة والدنيئػة"واعتعر رئيس الحركة الارعية لمتايير أحمد الطيعي أف 

الػذيف يشػيد التػءري  عمػى دورىػـ الميػـ فػي النضػءؿ الفمسػطيني وعمػى "لف تن ح في تشويو سػماة المسػيحييف 
 ."عءئمة طويمة مف المنءضميف المسيحييف الشرفء  ضد امحت ؿ

رامػػز  رايسػػي، ، أف حسػػف مواسػػي ، عػػف مراسػػميءالنءحػػرةمػػف ، 10/01/2102، المسااتقبل، بيااروت ونقمػػت
رئػػػيس عمديػػػة النءحػػػرة ورئػػػيس الم نػػػة القطريػػػة لرؤسػػػء  السػػػمطءت المحميػػػة الارعيػػػة، دعػػػء ل نػػػة المتءعاػػػة الاميػػػء 

المشػػعوىة رالػػءرة متخػػءذ ار ػػرا ات ال زمػػة رفشػػءؿ المخطػػط والمحػػءومت السػػمطوية  68لشػػؤوف فمسػػطينيي الػػػ
 الفتنة الطءئفية.

وعػػءؿ  رايسػػي لػػػ"المستقعؿ" "مػػف الواضػػح أف المخطػػط السػػمطوي لت نيػػد المسػػيحييف لم ػػيش ولمخدمػػة المدنيػػة 
سيفشػػػػؿ م محءلػػػػة، كمػػػػء فشػػػػمت المحػػػػءومت المشػػػػءعية فػػػػي أواخػػػػر الخمسػػػػينءت مػػػػف القػػػػرف المنحػػػػـر وأواسػػػػط 

مت ػػدد، لػػو أىػػداؼ سيءسػػية وانتخءعيػػة سػػمطوية ويسػػاى إلػػى الالمءنينػػءت ايضػػًء. وعػػدوف شػػؾ أف ىػػذا المخطػػط ال
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زرع الفتنػػػة الطءئفيػػػة العايضػػػة عػػػيف أعنػػػء  الشػػػاب الواحػػػد. وواضػػػح لم ميػػػز أف ىنػػػءؾ موعفػػػء  مءعيػػػء لشػػػاعنء 
وعيءداتو المدنية والدينية، ومف كؿ الطوائؼ، يرفض مشػءريز الت نيػد السػمطوية، إف كػءف لقػوات األمػف أو لمػء 

 لمدنية، أو غيرىء مف التسميءت".يسمى عءلخدمة ا
 

 تفرض الحرمان عمى كاىن شارك في ا تماع لمت نيد لمخدمة العسكرية رثو كسيةالكنيسة األ فمسطين:  16
داخػؿ الخػط امخضػر، الحرمػءف عمػى  فرض م مس طءئفة الارب امرالػوذكس،: القدس المحتمة: امءؿ شحءدة

ءع، سػػات  يػػءت مشػػعوىة خ لػػو الػػى ت نيػػد شػػعءب مػػف احػػد ر ػػءؿ الػػديف التػػءعز لمكنيسػػة لمشػػءركتو فػػي ا تمػػ
 الطءئفة المسيحية لمخدمة الاسكرية.

وكءف ام تمءع عد عقد تحت عنواف "ت نيػد شػعءب الطءئفػة المسػيحية لمخدمػة الاسػكرية"، وحضػره الػى  ءنػب 
مػف شخحيءت ييودية ر ءؿ ديف مسػيحييف مػف النءحػرة والمنطقػة، مػء االػءر غضػب واسػتيء  نشػطء  وطنيػيف 

الطءئفػػة مػػء اسػػتدعى الػػى عقػػد ا تمػػءع طػػءرئ اتخػػذ فيػػو م مػػس الطءئفػػة عػػرار فػػرض الحرمػػءف عمػػى الكػػءىف 
 المدعو  عرائيؿ نداؼ. 

 10/01/2102، الحياة، لندن
 

 الصميب األحمر ينفي وقف ةيارة أىالي أسرى غةة ألبنائيم 17
 ؿ ارسػػرائيمي عرنػػءمج زيػػءرة نفػػت الم نػػة الدوليػػة لمحػػميب األحمػػر، وعػػؼ سػػمطءت امحػػت:  مػػءؿ غيػػث -غػػزة

وعءؿ النءطؽ ارع مي عءسػـ الم نػة فػي عطػءع غػزة  أىءلي أسرى عطءع غزة ألعنءئيـ في الس وف ارسرائيمية.
أيمف الشيءعي: "لـ نعمغ مف سػمطءت امحػت ؿ ارسػرائيمي عقػرار منػز أو إيقػءؼ زيػءرة أىػءلي أسػرى عطػءع غػزة 

ر الشيءعي في حديث لػ"فمسطيف" إلى أف الزيػءرة األخيػرة لألسػرى كءنػت وأشء ألعنءئيـ داخؿ س وف امحت ؿ".
( شخًحػػء مػػف أىػػءلي األسػػرى تمكنػػوا خػػ ؿ ىػػذه 61امالنػػيف المءضػػي، عحضػػور منػػدوعي الحػػميب، معيًنػػء أف )

وأضػءؼ: "نحػف  الزيءرة مف رؤية أعنءئيـ فػي سػ ف "ريمػوف" عشػكؿ اعتيػءدي وحسػب ال ػدوؿ المتعػز لمزيػءرات.
الدولية لمحميب األحمر نقوـ عتنسيؽ الزيءرة المقعمة لس ف نفحػة"، متوعًاػء أف تكػوف الزيػءرة القءدمػة  في الم نة

 يـو امالنيف المقعؿ.
مف  يتو، اسػتنكر مركػز سواسػية لحقػوؽ ارنسػءف إعػداـ سػمطءت امحػت ؿ عمػى إعػءدة منػز الزيػءرات ألىػءلي 

 خًرا.أسرى القطءع دوف معررات عاد أف كءنت عد استؤنفت مؤ 
 11/01/2102، فمسطين أون الين
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عيءنػػء  68أديعػػء وشػػءعرا وكءتعػػء ومالقفػػء فمسػػطينيء مػػف منػػءطؽ الػػػ 71أحػػدر نحػػو : النءحػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس
ية الي مة ارمعريءلية التي يتارض ليء مؤكديف وعػوفيـ تضءمنيء مز الشاب السوري وعيءدتو و يشو في موا 

إلى  ءنعػو فػي ماركػة المحػير والمسػتقعؿ الارعػي التػي يخوضػيء نيءعػة عػف األمػة الارعيػة ورفضػيـ أي شػكؿ 
مػػػف أشػػػكءؿ التػػػدخؿ الخػػػءر ي فػػػي شػػػؤونو الداخميػػػة. ووعػػػز األدعػػػء  والكتػػػءب الفمسػػػطينيوف عمػػػى عيػػػءنيـ خػػػ ؿ 

لشػػاعية لمتضػػءمف مػػز الشػػاب السػػوري وعيءدتػػو الوطنيػػة فػػي مدينػػة حيفػػء تحػػت عنػػواف ا تمػػءع عقدتػػو الم نػػة ا
 )ألؼ تحية فخر واعتزاز لم يش الارعي السوري حءمي سورية وعءىر أعدائيء(.
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وأكد العيءف أف تحءعد الي مة الشرسة عمى سورية أرضء وشاعء ودولة في ىذه المحظػءت التءريخيػة الحءسػمة 
وارعميمي والدولي الذي أحعح مكشوفء ومفضوحء وأخذ شػكؿ التػدخؿ السػءفر رغػراؽ وفي ظؿ التآمر الارعي 

سػػورية فػػي الانػػؼ ىػػو انتقػػءـ مػػف موعفيػػء القػػومي المقػػءـو وخدمػػة لمشػػءريز الييمنػػة امسػػتامءرية فػػي المنطقػػة 
 الارعية.

إف العيػءف يحمػؿ  وعءؿ سايد نفػءع الكءتػب والمحمػؿ السيءسػي الفمسػطيني فػي حػديث لمتمفزيػوف الارعػي السػوري
رسءلتيف األولى أف  ز ا ىءمء مف مالقفػي شػاعنء فػي الػداخؿ يػدعموف مسػيرة ارحػ ح فػي سػورية ويػدعمونيء 
فػػي التحػػػدي لماػػدواف عمييػػػء والرسػػػءلة األخػػرى تحمػػػؿ عرفءنػػػء وتقػػديرا مػػػف الاػػػرب الفمسػػطينييف فػػػي األراضػػػي 

 ية.لسورية عمى موعفيء ت ءه القضية الفمسطين 3968المحتمة عءـ 
 10/01/2102، القدس العربي، لندن
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مخػػيـ اليرمػػوؾ الفمسػػطيني فػػي ووكػػءمت، أف  "الحيػػءة" -دمشػػؽ، مػػف، 10/01/2102، الحياااة، لناادن ذكػػرت
الالمالػء   -مالنػيف دمشؽ عءد مف  ديد الى وا ية امزمة السورية مف خ ؿ امشتعءكءت التي وعات فيػو ليػؿ ا

عقيػءدة احمػد  عريػؿ ومقػءتميف مػف الماءرضػة السػورية  "القيػءدة الاءمػة -ال عية الشاعية "عيف مقءتميف تءعايف لػ 
 المسمحة.

واندلات الماءرؾ ليؿ امالنيف في حػي الح ػر امسػود  نػوب دمشػؽ عػيف عػوات النظػءـ والماءرضػة الػـ امتػدت 
مػز عػوات النظػءـ فػي الماػءرؾ مػز  "القيػءدة الاءمػة -ال عيػة الشػاعية "الى مخيـ اليرموؾ حيػث اشػترؾ مقػءتمو 

الماءرضيف. وعءلت الييئة الاءمة لمالػورة السػورية اف النظػءـ ارسػؿ تازيػزات مػف  نػوده ماػززيف عءلػدعءعءت الػى 
ًء مػػف اطرافػػ"انػػور ر ػػء اتيػػـ  "القيػػءدة الاءمػػة". وكػػءف المسػػؤوؿ امع مػػي فػػي "القيػػءدة الاءمػػة"المخػػيـ لمسػػءندة 

 ."الماءرضة السورية المسمحة ع ر المخيمءت الفمسطينية الى دىءليز امزمة الداخمية السورية
وفػي حػيف ، أنػو ليػءؿ أعػو رحػءؿ ، عػف مراسػمتيءعيروتمف  ،10/01/2102، الشرق األوسط، لندنوأضءفت 
ر الفمسػػطيني وال ػػيش امشػػتعءكءت الانيفػػة عػػيف  ػػيش التحريػػ"عػػقف  "ل ػػءف التنسػػيؽ المحميػػة فػػي سػػوريء"أفػػءدت 

الحػػر وعاػػت فػػي حيػػي القػػدـ وشػػءرع الال الػػيف عمخػػيـ اليرمػػوؾ، عاػػد اختطػػءؼ  ػػيش التحريػػر  رحػػى وارعػػ غ 
الماءرؾ اندلات أوم في حي الح ر األسػود  نػوب دمشػؽ "، ذكر المرحد السوري لحقوؽ ارنسءف أف "عنيـ

وعػػءؿ  ."اليرمػػوؾ الم حػػؽ لمح ػػر األسػػود عػػيف القػػوات النظءميػػة ومقػػءتميف ماءرضػػيف، الػػـ امتػػدت إلػػى مخػػيـ
القيػػءدة الاءمػػة( دخمػػوا عمػػى خػػط القتػػءؿ إلػػى  -مقػػءتميف مػػف )ال عيػػة الشػػاعية لتحريػػر فمسػػطيف "المرحػػد إف 

 . "حدة امشتعءكءت ترا ات ف را"، مفتء إلى أف " ءنب  يش النظءـ
م موعػػءت مػػف "إف  "الشػػرؽ األوسػػط"ػمػػف نءحيتػػو، عػػءؿ أحػػد القيػػءدييف فػػي ل ػػءف التنسػػيؽ المحميػػة فػػي سػػوريء لػػ

، منذ عراعة األسعوعيف، عءستفزاز سكءف مخيـ اليرموؾ  -)ال عية الشاعية لتحرير فمسطيف  القيءدة الاءمة( تقـو
عسعب مػوعفيـ الػداعـ لمالػورة السػورية، لكػف الموا يػءت وعاػت عاػد إعػداـ عنءحػر مػف ال عيػة الشػاعية عمػؤازرة 

لشػػػعيحة مختطػػػءؼ عػػػدد مػػػف ال رحػػػى كػػػءنوا يخضػػػاوف لماػػػ ج فػػػي مشػػػفى عػػػوات األمػػػف السػػػورية وعنءحػػػر ا
، مػػذكرا عحػػدور "أشػػءعت حءلػػة مػػف التػػوتر فػػي المخػػيـ"وأشػػءر إلػػى أف ىػػذه الواعاػػة  ."فمسػػطيف داخػػؿ المخػػيـ

تحػػػذيرات فػػػي وعػػػت سػػػءعؽ مػػػف عيػػػءدات الماءرضػػػة مػػػف خطػػػورة انحيػػػءز عاػػػض الفحػػػءئؿ الفمسػػػطينية لمنظػػػءـ "
النظػءـ م يتػوانى عػف محءولػة  ػر الفمسػطينييف إلػى حػدامءت "واعتعػر أف  ."ز الالورةالسوري ومسءندتو في عم

 ."مز الالوار السورييف، عمء يشكؿ خطرا عمى و ودىـ في سوريء
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، "الشػػرؽ األوسػػط"لػػػ فػػي حػػديث الاقيػػد عػػءرؼ الحمػػود "ال ػػيش السػػوري الحػػر"نءئػػب رئػػيس األركػػءف فػػي  واتيػػـ
الفحءئؿ الفمسطينية الموالية لو منذ عداية الالورة، عمى غرار مء فاػؿ مػز النظءـ السوري عقيءمو عتسميح عاض "

 ."الطءئفة الاموية وعاض الشعيحة
أننء منذ اليوـ األوؿ تمنينء عمى كؿ الفمسطينييف المقيمػيف فػي سػوريء والفحػءئؿ الفمسػطينية أم "وذكر الحمود 

ـ عػقم يتحولػوا إلػى شػعيحة إع ميػيف، كقحمػد يتدخموا في الشقف السوري ويعقػوا عمنػقى عمػء يححػؿ، وطءلعنػءى
محظنػػػء كيػػؼ أف حركػػػة ". وعػػءؿ: " عريػػؿ وأنػػور ر ػػػء، أو إلػػى شػػعيحة عمػػػى األرض، كمػػء ىػػو حػػػءؿ أتعػػءعيـ

حمءس آلت عمى نفسيء أف تخرج مف ععػء ة النظػءـ السػوري وتتاءمػؿ مػز سػوريء الشػاب م النظػءـ، فػي حػيف 
نيءيتيػء سػتكوف عريعػة "، مشػددا عمػى أف "ظػءـ عمػى حسػءب الشػابأف المة فحءئؿ أخرى فضمت امرتعػءط عءلن

 ."مز نيءية النظءـ الزائؿ
 

 قوات االحتالل تقتحم س ن "ريمون" 41
" فػػي سػػػ ف "ريمػػوف" وأ ػػػرت 3اعتحمػػت عػػوات "نحشػػػوف" التءعاػػة لمحػػػمحة السػػ وف ارسػػػرائيمية امػػس، عسػػػـ "

عيسػى عراعػز، إف عػوات عمػز السػ وف أغمقػت وعءؿ وزير شؤوف األسرى والمحػرريف  عممية تفتيش واساة فيو.
 القسـ المذكور.

 10/01/2102، المستقبل، بيروت 
 

 في الخميل االحتالل ينف  حممة مداىمات في شعفاط وبيت أم ر 40
شّنت عوات امحت ؿ ارسرائيمي أمػس، حممػة مػداىمءت واعتحءمػءت لمخػيـ شػافءط : العيءف -األراضي المحتمة

وعمدة عيت أّمر شمءؿ الخميؿ، واعتقمت خمسة فمسطينييف وسط إط ؽ نءر كاليؼ شمءؿ شرؽ القدس المحتمة 
عمػػى المػػواطنيف ومنػػءزليـ.. وعءلػػت محػػءدر فمسػػطينية إف عػػوة كعيػػرة مػػف  ػػيش امحػػت ؿ، ترافقيػػء م موعػػءت 
 المستارعيف، اعتحمت مخيـ شافءط في السءعءت األولى مف حػعءح أمػس، واعتقمػت ال الػة شػعءف فمسػطينييف.

ؿ شيود إف موا يءت عنيفة اندلات عيف الشعءف المقدسييف وعوات امحت ؿ، حيث تحدى الشعءف لم نػود وعء
ارسػػرائيمييف عءلح ػػءرة والز ء ػػءت الفءرغػػة، فيمػػء أطمػػؽ ال نػػود عنءعػػؿ الاػػءز المسػػيمة لمػػدموع وعنءعػػؿ الحػػوت 

شػػػعءف الال الػػػة  ػػػء  فػػػي أعقػػػءب عءت ػػءىيـ، وانتشػػػروا فػػػي كءفػػػة أر ػػػء  المخػػػيـ الػػػذي ذكػػر سػػػكءنو اف اعتقػػػءؿ ال
اشػػتاءؿ النيػػػراف فػػي السػػػيءرة التػػي كػػػءنوا يسػػتقمونيء  ػػػرا  سػػقوط إحػػػدى القنءعػػؿ التػػػي أطمقتيػػء عػػػوات امحػػػت ؿ 

 عءت ءىيـ، مء أدى إلى إحءعة سءئقيء عحروؽ.
 10/01/2102، البيان، دبي

 
 نير األردن إلىإلعادة الحياة  "إسرائيل" معاتفاقية األردن:  42

ععػر ل نػة الميػءه  ،االمرت ال يود المكالفػة التػي عػذلتيء سػمطة وادي امردف: كمءؿ زكءرنة -دستور ال -عمءف 
خػػ ؿ السػػنوات الػػال ث امخيػػرة وامتحػػءمت والمقػػء ات المسػػتمرة مػػز ال ءنػػب  ،المشػػتركة ارسػػرائيمية األردنيػػة

امتفػػءؽ الػػذي التػػـز ال ءنػػب ويػػنص  .نيػػر األردففػػي التوحػػؿ متفػػءؽ عػػيف ال ػػءنعيف عمػػى تقىيػػؿ  ،امسػػرائيمي
عكمفة مءئة مميوف دومر  ،التنفيذية الاممية في شير ايءر مف الاءـ المقعؿ عءر را اتامسرائيمي عتنفيذه والعد  

المقػدرة عاشػرة  ؛محطة تنقية لماءل ة الميءه الاءدمػة الخءر ػة مػف المسػتوطنءت إنشء عمى  ،"إسرائيؿ"تتحمميء 
عؿ وحوليء الى نير امردف، ومحطة اخرى لتحمية عشرة م ييف متر مكاػب مػف م ييف متر مكاب سنويء ع
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سػءلةو اػؿ الاشػريف مميػوف متػر مكاػب حػءلحة لمزراعػة،  ،الميءه المءلحة وماءل تيػء ععػؿ حػعيء فػي النيػر  وا 
مميػوف متػر مكاػب  11عشرة م ييف متر مكاب اضءفية مف عحيرة طعريػء فػي النيػر ليحػعح الم مػوع الكمػي 

 الري. ألغراض األردنيء يستخدميء ال ءنب سنوي
10/01/2102، الدستور، عم ان  

 
 يدين االعتداء اإلسرائيمي عمى السودان "اإلسالميالعمل " 41

 ميوريػة  أراضػيعمػى  ارسػرائيميةاعتػدا  القػوات  ارسػ ميأداف حزب  عيػة الامػؿ : انس حويمح -عمءف 
اف عػوات  ػيش امحػت ؿ  ،في عيػءف احػدره امػس ،اعتعر الحزبو  السوداف، خ فًء لمقوانيف واألعراؼ الدولية.

امسرائيمي تشكؿ خطرًا حقيقيػًء عمػى الاػءلـ أ مػز، وتيػدد األمػف وامسػتقرار الػدولييف، وم سػعيؿ لحمءيػة الاػءلـ 
 عػءدرة عمػى الػردع وعتفايػؿ اتفءعيػة الػدفءع المشػترؾ عػيف الػدوؿ ،مف  رائمػو إم ععنػء  عػوة عرعيػة حقيقيػة فءعمػة

 الارعية.
الػػػذي يشػػػكؿ رادعػػػًء لمكيػػػءف الحػػػييوني مطءلعػػػًء  ؛وأكػػػد الحػػػزب عمػػػى حػػػؽ  ميوريػػػة السػػػوداف عػػػءلرد المنءسػػػب

 الم تمز الدولي عإدانة حريحة وعوية ليذا الادواف.
الػػػذي وفرتػػو اردارة األمريكيػػػة،  ؛واشػػءر الحػػزب الػػػى اف ىػػذا الاػػػدواف مػػء كػػػءف ليػػتـ لػػػوم الػػدعـ غيػػػر المحػػدود

خػػ ؿ الفيتػػو األمريكػػي الػػذي حػػءؿ دوف فػػرض أيػػة إ ػػرا ات عقءعيػػة عحػػؽ الكيػػءف القػػءئـ عمػػى  والحمءيػػة مػػف
 والمتمرد عمى القوانيف واألعراؼ والقرارات الدولية. ،امغتحءب

10/01/2102، الدستور، عم ان  

 
 وةير خار ية مصر يؤكد دعم بالده لممسعى الفمسطيني في األمم المتحدة 44

دعـ ع ده لممساى الفمسطيني في  ،الال الء  ،محمد كءمؿ عمرو ،ر ية المحري: أكد وزير الخء.(أ.ب.د)
مفوض  ،مز نعيؿ شاث ،عءلقءىرة أمس ، ء  ذلؾ عقب معءحالءت أ راىء الوزير عمرو األمـ المتحدة.

وؿ ممؼ المحءلحة ؤ مفوض الا عءت الوطنية عءلحركة مس ،وعزاـ األحمد ،الا عءت الدولية عحركة فتح
 ة.الفمسطيني

،  رى خ ؿ المقءعمتيف منءعشة التحرؾ أمسوحسب عيءف لمخءر ية تمقت وكءلة األنعء  األلمءنية نسخة منو 
 الفمسطيني اليءدؼ لمححوؿ عمى وضاية الدولة غير الاضو عمنظمة األمـ المتحدة.

رب الوزير عمرو عف تطمز محر وحرحيء عمى تحقيؽ المحءلحة عيف الفحءئؿ الفمسطينية في أع عربوأ
 لوحدة الشاب الفمسطيني ورا  عضيتو الاءدلة. وعت ممكف تقكيداً 

 10/01/2102، لندن، القدس العربي
 

 الرئاسة المصرية: دعم قطاع غةة وا ب ال يمكن التخا ل عنو 45
أف دعـ عطءع غزة وا ب محري وعومي م  ،يءسر عمي .د ،أكد المتحدث عءسـ الرئءسة المحرية :القءىرة

عمى تاميمءت الرئيس محمد مرسي  ي حءؿ مف األحواؿ، وم يمكف التخءذؿ عنو، مشدداً يمكف أف يتوعؼ عق
في تحريحءت لو أمس الال الء ، إف مسءندة  ،وعءؿ عمي عدعـ أىءلي القطءع عكءفة ارمكءنيءت المحرية.

س مي م يمكف  محر ألىءلي عطءع غزة "مستمرة ولف تنقطز"، مؤكدًا أف "ىذا موعؼ محري وعرعي وا 
وأضءؼ "الدعـ المحري المقدـ رعءدة إعمءر غزة لف ينقطز، لحيف تمعية احتيء ءت أىءلي  لتخءذؿ عنو".ا
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ألؼ لتر مف شحنة الوعود القطرية لازة، ليعمغ م مؿ  811وأوضح أف محر سمحت عإدخءؿ  القطءع كءفة".
أف عممية إدخءؿ  ءً مميوف لتر، موضح 15ألؼ لتر مف أحؿ  811م ييف و 6مء  رى إدخءلو إلى القطءع 

 الوعود القطري لازة، يتـ ععر تنسيؽ رسمي عيف ال ءنييف المحري والحييوني.
 10/01/2102المركة الفمسطيني لإلعالم، 

 
 محكمة مصرية تقضي بعدم االختصاص في النظر إللغاء "كامب ديفيد" 46

دعوى القضءئية المقءمة أحدرت محكمة القضء  ارداري حكمًء عضءئيًء عرفض ال وفء  شايرة: -القءىرة 
وعءلت المحكمة في أسعءب حكميء أمس، إنيء غير مختحة  ."كءمب ديفيد"أمءميء والمطءلعة عإلاء  اتفءعية 

عنظر ىذه الدعوى، ألنيء تتامؽ عامؿ مف أعمءؿ السيءدة التي يختص عيء رئيس ال ميورية، وتخرج عف 
عمءؿ السيءدة، ومنيء الا عءت المنظمة عيف محر نطءؽ إشراؼ القضء  عمى مراععة القرارات المتامقة عق

 والدوؿ األخرى.
 10/01/2102الخميج، الشارقة، 

 
 األمن المصري يعثر عمى حةام ناسف عمى الحدود بين مصر وغةة 47

أىءلي رفح أعماوا "إف  :: عءؿ محدر أمني محري رفيز المستوى، لوكءلة األنعء  األلمءنية )د.ب.أ(.(أ.ب.د)
وسط  فيية والسيءدية عو ود حزاـ نءسؼ ممقى في داخؿ نءفورة ال ندي الم يوؿ والتي تقز األ يزة األمن

 ."مدينة رفح المحرية والتي تعاد عف الحدود مز غزة عقمتءر عميمة
 10/01/2102، لندن، القدس العربي

 
 لمم ال ال وي "إسرائيل"حول اختراق  "كا بة"ال يش المصري ينفي أنباء  48

القوات المسمحة المحرية أدانت عاض الحفحءت  ، أفالقءىرةمف  10/01/2102و ظبي، االتحاد، أبنشرت 
م يولة المحدر عمى مواعز التواحؿ ام تمءعي، والتي تحءوؿ إحداث العمعمة والتشكيؾ في ال يش 
المحري والتقالير عمى القة الشاب عو. وعءؿ المتحدث الاسكري الرسمي الاقيد الركف أحمد محمد عمي، إف 

 "15 –إؼ "كءذعة وماموطة عف اختراؽ ست طءئرات إسرائيمية مف طراز  ض ىذه المواعز نشر أخعءراً عا
 لمم ءؿ ال وي المحري. 

الخدمة الفامية عس ح ال و " 15 –إؼ "وأشءر المتحدث إلى أنو حتى اآلف لـ تدخؿ الطءئرات طراز 
 .1136ل و ارسرائيمي ععؿ عءـ وم ينتظر دخوليء الخدمة عس ح ا ،الدولة المحناة ،األميركي

 ، أفحسءـ ععد العحير ،القءىرةنقً  عف مراسميء في  10/01/2102، لندن، القدس العربيو ء  في 
إدعء ات النءطؽ عمسءف ال يش  ام تمءعي،عمى موعز التواحؿ  ،نفت "ضعءط مف أ ؿ الالورة"حفحة 

عادة محءفظءت ممء تسعب في حءلة ذعر  المحري عشقف دوي حوت الطءئرات الحرعية الذي وعز ف ر أمس
ووحؼ العيءف مء تردد عمى لسءف القيءدات الحرعية عءألكءذيب ومحءولة إعنءع الشاب أف مء  عيف المواطنيف.

حدث ف ر أمس م رد تدريعءت لطءئرات القوات ال وية المحرية مف ععيؿ الخداع لادـ مارفة المواطنيف 
طءئرات  6، وأشءر العيءف إلى أف مء حدث ىو اختراؽ لتشكيؿ مف عقواعد التدريعءت الاسكرية وال وية

عءـ عءلتوغؿ في الم ءؿ المحري وحوًم إلى عواعد الطءئرات  "15 –إؼ "عسكرية إسرائيمية مف طراز 
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التفوؽ والسيطرة مف ال ءنب ارسرائيمي وسيطرتو عمى الم ءؿ ال وي  رالعءت "36 –إؼ "المحرية طراز 
 د الي ـو الذي تـ تنفيذه عمى األراضي السودانية.لممنطقة ويقتي عا

 
 غةة إلى أسمحةعن تيريب  اإلسرائيميةالسودان يرفض المةاعم  49

 عإط ؽ "إسرائيؿ"السوداف اتيـ  ، أفرويترزنقً  عف وكءلة  10/01/2102، لندن، القدس العربينشرت 
في محنز  أ نعيانو م يو د تدخؿ وعءؿ  ،لحركة حمءس في عطءع غزة أسمحة إمداداتعف  "مضممة"مزاعـ 

  عحفتو. "إسرائيؿ" إفذخيرة تقوؿ الخرطـو 
ليست  إيراف أفتؤكد مء يارفو ال ميز مف " إنيء ،حدر الميمة المءضية ،وعءؿ عيءف لوزارة الخءر ية السودانية

تحءوؿ  ءىدة  دولة الكيءف ارسرائيمي" فأ وأضءؼ ."لحمفءئيء أوعحء ة لس ح تحناو في السوداف سوا  ليء 
معررات  إي ءدتسرب مامومءت مضممة ععر محءدر مختمفة ذات ارتعءط ماروؼ عيء تحءوؿ مف خ ليء  أف

 إيرافم مز اليرموؾ وكؿ مف دولتي  إنتءجوذرائز لفامتيء الشنياة، مف عينيء الحديث عف ع عة مزعومة عيف 
 ." في لعنءففي فمسطيف )حمءس( وحزب اهلل ارس ميةوسورية وحركة المقءومة 

تقومءف عزيءرة  أمسالمتيف رستء في مينء  عورسوداف  اريرانيتيفالفرعءطتيف  إفوعءؿ وزير الخءر ية عمي كرتي 
 ع عة عمحنز اليرموؾ. أيعءدية ونفى اف يكوف لوحوؿ السفينتيف 

 إف أمس لمسفءرة السودانية في عمءف عءؿ ءً عيءن، أف عمءفمف  10/01/2102الدستور، عمان، وأضءفت 
السوداف يديف  إفالسيءسية. وتءعز العيءف  إرادتيءعحؼ م مز اليرموؾ يستيدؼ تاطيؿ عدرات الع د وشؿ 

مامومءت مضممة ععر  عإرسءؿلمتيرب مف فاميء الشءئف وذلؾ  "إسرائيؿ"الاعءرات ويستنكر محءومت  عقشد
لاءشـ مف عينيء الحديث عف ع عة محءدر مختمفة ذات ارتعءط ماروؼ لتقديـ ذرائز ومعررات ل عتدا  ا

مسوغءت لمادواف فيي  إلىم تحتءج  "إسرائيؿ" أف وأكدلحركة حمءس.  إنتء ووعتزويد  عإيرافم مز اليرموؾ 
في كؿ سءعة والاءلـ شءىد  اررىءبالمتاءرؼ عمييء دوليء وتمءرس  ارنسءفم تراعي عدسية الدوؿ وم حقوؽ 
 يء الكيءف الحييوني.عمى ال رائـ العشاة التي يقـو ع

 
 أ وائيا لشن ى مات عمى دول أخرى استخداممن  "إسرائيل"منع  إلىتدعو دول المنطقة  إيران 51

مف استخداـ أ وائيء لشف ى مءت عمى دوؿ  "إسرائيؿ"منز  إلىوكءمت: دعت إيراف الال الء  دوؿ المنطقة ال
في مؤتمره الححءفي  ،ميمءف عرست راميف ،وأعرب المتحدث عءسـ وزارة الخءر ية اريرانية أخرى.

، "في ظؿ الحمت الارعي والدولي"عف أسفو لتكرار امنتيءكءت ارسرائيمية ضد الدوؿ المستقمة  ،األسعوعي
 إلىودعء دوؿ المنطقة  الاءرة ارسرائيمية ال وية عمى محنز لألسمحة في السوداف. إلىو ذلؾ في إشءرة 

عمى الدوؿ األخرى، لمحيمولة دوف تكرار مالؿ  اعتدا اتأ وا ىء لشف منز الكيءف ارسرائيمي مف استخداـ "
 ."ىذه الخروؽ

ونفى المتحدث في مؤتمره الححءفي الذي نقمتو وسءئؿ إع ـ إيرانية و ود أي ع عة ريراف عمحنز اليرموؾ 
 عقحفو. "إسرائيؿ"واتيمت الخرطـو  السوداني الذي تارض لمقحؼ األسعوع المءضي،

عقزمة خءنقة "تمر  أنيء ، ماتعراً "ىذه الذرياة لمتاطية عمى  رائميء"تستخدـ  "إسرائيؿ" إفعرست وعءؿ ميمءف 
إدعء ات الكيءف ارسرائيمي وتيديداتو ". وأضءؼ إف "وأضاؼ مف أف تتمكف مف شف ى ـو عمى إيراف

 ."عضرب إيراف مؤشر عمى خوفو والظروؼ السيئة التي يمر عيء
 10/01/2102، لندن، القدس العربي
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 قيادي في حركة النيضة التونسية يعت ر لحركة حماس ويقول إنيا ترفض التطبيع 50

لحركة حمءس الفمسطينية  اعتذر الححعي عتيؽ، القيءدي في حركة النيضة ارس مية، ضمنيءً : كءمتالو 
 ،أعر عتيؽو  في الدستور التونسي ال ديد. "إسرائيؿ"لمزج عيء في ماركة التنحيص عمى ت ريـ التطعيز مز 

عقنو أعمف في وعت سءعؽ أف  نسخة منو مسء  الال الء ، ،تمقت يونءيتد عرس أنترنءشونءؿ ،في عيءف توضيحي
إسمءعيؿ ىنية، ورئيس المكتب السيءسي لحركة حمءس خءلد  في عطءع غزةرئيس الحكومة الفمسطينية 

في الدستور التونسي  "ئيؿإسرا"مشاؿ عد نححء حركة النيضة عادـ التنحيص عمى ت ريـ التطعيز مز 
 ال ديد.

"خ ؿ أحءديالي مز : في عيءنو ،الذي يرأس كتمة حركة النيضة في الم مس التقسيسي التونسي ،وعءؿ عتيؽ
القيءدات الفمسطينية وعاض عيءدات حمءس وعز التطرؽ إلى موضوع التطعيز، فاّعر األخوة الفمسطينيوف عف 

"وعند التطرؽ النظري والارضي إلى الدسءتير  :وأضءؼ ".حت ؿامرفضيـ الشديد لكؿ أشكءؿ التطعيز مز 
نمء تضمنو القوانيف الترتيعية لامؿ وزارات الخءر ية". تعّيف أنيء لـ تبنحص عمى موضوع التطعيز، الارعية،  وا 

)أي عءدة حمءس( ليسوا مز التنحيص  أنيـوتءعز "ىذا الذي  امني أستنتج عمى و و الخطق مء ذكرتو مف 
وفي مقدمتيـ األخ إسمءعيؿ ىنية  لذا و ب التوضيح مز التحية والتقدير لقءدة حمءس، لتطعيز،عمى ا

 والمنءضؿ خءلد مشاؿ".
 11/01/2102وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ن ل ممك البحرين يةور غةة بدعوة من األونروا ":القدس العربي" 52

القدس  ريدة  ، أفأشرؼ اليور ،ةغز نقً  عف مراسميء في  10/01/2102، لندن، القدس العربينشرت 
الارعي عممت مف محءدر خءحة أف الشخحية الخمي ية التي ستزور غزة خ ؿ أيءـ ىي أحد أن ءؿ ممؾ 
العحريف حمد عف عيسى آؿ الءني، وأف زيءرتو لمقطءع ستستمر لال ث سءعءت فقط، سيفتتح خ ليء ت مز 

 الممكية العحرينية عمنطقة تؿ اليوا  نوب مدينة غزة. مدارس ألطفءؿ ال  ئيف مولت عنء ه المؤسسة الخيرية
عمى وكءلة األونروا، ولـ يارؼ إف  سيحؿ خ ليء ضيفءً الذي وعحسب المامومءت فإف زيءرة األمير العحريني، 

 أفلكف المحءدر توعات  عمى غرار مء فامو أمير عطر. في غزةكءف سيمتقي عقي مف مسؤولي الحكومة 
حكومة، ومف المر ح أف تتـ الزيءرة يـو الي األمير عمى ماعر رفح مسؤولوف مف يكوف عمى رأس مستقعم

وتر ح مامومءت أف يكوف األمير الزائر ىو الشي  نءحر عف حمد آؿ الءني، عءئد الحرس  الخميس المقعؿ.
 الممكي.

سيزور أف أحد أن ءؿ ممؾ العحريف  ،عمى لسءف النءطؽ عءسميء طءىر النونو في غزة،وأعمنت الحكومة 
 القطءع نيءية األسعوع ال ءري.

طءىر النونو، أعمف  ، أف(.ب.ؼ.)أ ، ونقً  عف وكءلةغزةمف  10/01/2102االتحاد، أبو ظبي، وأضءفت 
سيزور عطءع غزة  ،محطفى السيد "،الييئة الممكية الخيرية العحرينية"أف وفدًا عحرينيًء عرئءسة ممالؿ  ،أمس

ححة أنعء  عقف . كمء نفى النونو ونروااألر عديدة، خءحة مدارس لوكءلة غدًا الخميس مفتتءح مشءريز إعمء
 الاءىؿ العحريني الممؾ حمد عف عيسى آؿ خميفة ياتـز زيءرة غزة.

 
 التونسي ُيحبط عممية ضد ييود  ر يس األمنالحصاد التونسية:  ريدة 51
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األمنية تمكنت خ ؿ األيءـ الال الء ، إف السمطءت  أمستونسية، ال : عءلت  ريدة الححءد.(اي.عي.يو)
، كءنت تستيدؼ ييود مدينة  ر يس في أعحى "اررىءعية الخطيرة"المءضية مف إحعءط عممية وحفتيء عػ

مف دوف  "،المؤكدة والمتطءعقة" ريدة أنيء عممت مف محءدر وحفتيء عػالوذكرت  ال نوب الشرعي التونسي.
 ."تمكنت مف تفكيؾ شعكة إرىءعية خطيرة"ؾ( أف تذكر اسميء، أف وحدات مف الحرس التونسي )الدر 

تيدؼ إلى القيءـ عامميءت ذات عاد إرىءعي تتمالؿ في اختطءؼ مواطنيف "وأوضحت أف ىذه الشعكة كءنت 
تونسييف ييود يقطنوف عمدينة  ر يس عاءية المطءلعة عفدية مءلية، وا  عءر الييود المقيميف ع ر يس عمى 

 ."ماءدرة تونس
عوف أمف يامؿ عمى حراسة الييود "ونسية إلى أف الاقؿ المدعر ليذه المخططءت ىو ولفتت ال ريدة الت

 التي خطط ليء. "عءل نوب التونسي، حيث عءده تفكيره إلى ت نيد عاض الشعءب لمقيءـ عءلميمة
 10/01/2102، لندن، القدس العربي

 
 روع الدفاع اإلسرائيميرئيس ىيئة األركان األمريكية يعرب عن "فخر بالده" لكونيا  ةءًا من مش 54

عءلت  ريدة يدياوت أحرونوت ارسرائيمية إف رئيس ىيئة األركءف األمريكية المشتركة مءرتف ديمعسى تفقد 
ارسرائيمية، والماروفة عءسـ "القعة  الحءروخيإحدى عطءريءت منظومة الدفءع  11/31 يوـ الال الء 
إلى أف رئيس أركءف ال يش  ،ايء عمى شعكة ارنترنتنعق أوردتو عمى موع يف ،وأشءرت ال ريدة الحديدية".
 ءنتز رافؽ ديمعسى خ ؿ تفقده لممنظومة، حيث أعرب األخير عف "فخر ع ده" لكونيء  يعين ارسرائيمي

 .ارسرائيميمف مشروع الدفءع   ز اً 
 11/01/2102فمسطين أون الين، 
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ا تمز وزير شؤوف الشرؽ األوسط وشمءؿ أفريقيء في الخءر ية العريطءنية أليستر عيرت، عاضو الم نة  :لندف
  مقءالفي تحريحءت عقب  ،التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حءئب عريقءت في لندف، وأعرب عيرت

عءؿ عقنيء "تيدد ىدفنء المشترؾ، وخحوحء عشقف التطورات التي  ع دهعف مدى عمؽ  19/31امالنيف  يوـ
وأضءؼ: "أكدت عقف الم تمز الدولي يماب  مواحمة عنء  المستوطنءت في الضفة الارعية والقدس الشرعية".

دورا ميمء في عممية الس ـ، لكف أيضء ىنءلؾ حء ة لقيءدة ش ءعة لدى ك  ال ءنعيف. وعد أوضحت نظرة 
ؿ الدولتيف ىي أفضؿ سعيؿ لتحقيؽ التطماءت الوطنية لكؿ مف عريطءنيء أف المفءوضءت لمتوحؿ لح

ارسرائيمييف والفمسطينييف. ونحف، إلى  ءنب شركءئنء األوروعييف والدولييف، نحث ك  الطرفيف عمى التركيز 
عمى الحوار، وت نب اتخءذ خطوات عد تقوض فرص الس ـ، وعذؿ ال يود ت ءه استئنءؼ المفءوضءت 

 ط مسعقة".المعءشرة دوف شرو 

وأكد عيرت أف المممكة المتحدة تعقى ممتزمة عءلمسءعدة في  يود عنء  الدولة الفمسطينية، وعءؿ: "نحف نسءىـ 
دعمء لتمؾ ال يود لممسءعدة  1135إلى  1133خ ؿ الفترة مف  إسترلينيمميوف  نيو  311عمء يحؿ إلى 

س ـ إلى  ءنب دولة إسرائيؿ تناـ عءلس ـ في تقسيس دولة فمسطينية ذات سيءدة وتناـ عءمزدىءر تايش ع
 واألمف"، عمى حد تاعيره.

 11/01/2102قدس برس، 



 
 
 

 

 

           29ص                                    2664العدد:                10/01/2102 األربعاء التاريخ:

 
  2102في ممحوظاً  المرصد األورومتوسطي: بناء المستوطنات اإلسرائيمية شيد تصاعداً  56

مفحً  حوؿ حءلة امستيطءف الييودي داخؿ األراضي  سّممت مؤسسة حقوعية أوروعية، تقريراً  : نيؼ
وعءؿ المرحد  طينية المحتمة، إلى ل نة تقّحي الحقءئؽ الخءحة عءمستيطءف التءعاة لألمـ المتحدة.الفمس

عدس عرس نسخة عنو، أف مكتعو في  نيؼ سمَّـ وكءلة األورومتوسطي لحقوؽ ارنسءف، في عيءف لو، تمقت 
في األراضي  العاالة األممية الخءحة عتقحي الحقءئؽ حوؿ امستيطءف وآالءره عمى حقوؽ ارنسءف

الفمسطينية، تقريرًا مفّحً  يرحد النشءط امستيطءني في الضفة الارعية والقدس المحتمة عمى و و 
 ال ءري. 1131الخحوص، والذي شيد تحءعدًا ممحوظًء عءـ 

إلى أف التقرير الذي تسممتو ل نة تقحي الحقءئؽ، يبظير  ،أمءني السنوار ،وأشءرت المديرة ارعميمية لممرحد
وحدة  3566ال ءري شيدت شروع الحكومة ارسرائيمية في عنء   1131الشيور التساة األولى مف عءـ  أف

استيطءنية  ديدة، غءلعيتيء ضمف عؤر استيطءنية عشوائية، كمء شيد الاءـ ذاتو إعرار امحت ؿ لخطط عنء  
 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غيمو" عءلقدس. 961أكالر مف 

عمقو مف "امستيتءر ارسرائيمي عءلقءنوف الدولي، وندا ات الشرعية الدولية الداعية لوعؼ وأعرب المرحد عف 
فوري ل ستيطءف، حيث تزامف تفايؿ ل نة تقحي الحقءئؽ األممية، مز عد  السمطءت ارسرائيمية ععنء  حي 

يطءنية لمتقءعدي وحدة است 381استيطءني  ديد عرب عرية "حور عءىر" الفمسطينية عءلقدس الشرعية، يضـ 
 ال يش والشرطة ارسرائيمييف.

 11/01/2102قدس برس، 
 
 
 

 ييود فموريدا سيصوتون ألوباما في االنتخابات الرئاسيةالواليات المتحدة:  57
مف الييود سيحوتوف ألوعءمء في ىذه امنتخءعءت أيضًء، ولكف  %71تشير امستط عءت في فموريدا إلى أف 

عف امنتخءعءت المءضية، وىذه النسعة الضئيمة ميمة في ومية متقر حة  %7ىذا يشكؿ انخفءضًء عمادؿ 
 مالؿ فموريدا.

عد م تكوف سعب انخفءض دعمو عيف الييود كمء يقوؿ العءحالوف،  "إسرائيؿ"لكف سيءسة أوعءمء ت ءه إيراف و
 ألميركي عشكؿ عءـ.فءل ءلية الييودية في أمريكء ككؿ، أكالر ميً  لميعرالييف والديمقراطييف مف الشاب ا

يوافقوف عمى سيءستو  %61يوافقوف عمى سيءسة أوعءمء ت ءه إيراف, و %53وعحسب استط عءت الرأي فإف 
 ."إسرائيؿ"ت ءه 

 10/01/2102السياسة، الكويت، 
 

 األميركية المقبمة والقضية الفمسطينية اإلدارة 58
 حسيف إيعش*

ءعػػػػءت، أكػػػػءف الػػػػرئيس عػػػػءراؾ أوعءمػػػػء أـ منءفسػػػػو عحػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف ىويػػػػة المرشػػػػح الػػػػذي سػػػػيفوز فػػػػي امنتخ
ال ميػػوري ميػػت رومنػػي، سػػيوا و المشػػكمة األسءسػػية عينيػػء عءلنسػػعة إلػػى فمسػػطيف. وعػػد سػػعؽ لممنػػءظرة عينيمػػء 
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حوؿ السيءسة الخءر يػة أف أشػءرت إلػى أنيمػء م يختمفػءف كاليػرًا فػي شػقف ماظػـ المسػءئؿ المرتعطػة عءلا عػءت 
 مء المزايدة عمى اآلخر في دعـ إسرائيؿ.الدولية، وعد حءوؿ كؿ مني

لكف، عمى رغـ السيءسة الماتمدة محميًء، ستضطر أي إدارة أميركيػة إلػى موا يػة المشػكمة، وىػي أف الحػراع 
الفمسػػطيني لػػف يػػزوؿ. وعػػد حءولػػت إدارات مختمفػػة، أحػػداليء الايػػد األوؿ مػػف إدارة  ػػورج عػػوش  –ارسػػرائيمي 

، ماتعرًة المشكمة إمػء مستاحػية، مػء يو ػب عءلتػءلي ت ّنعيػء، أو الءنويػة "الحميدارىمءؿ "امعف، اعتمءد سيءسة 
 دًا، مء يحوؿ دوف إدرا يء ضمف األولويءت. وتتحدى كؿ ال يود مف ىذا القعيؿ لمواعز الذي يشير إلػى أف 

 ىذا الحراع ليس تحت السيطرة وم يمكف ت ءىمو.
ءنيػػءىو لمفػػوز فػػي امنتخءعػػءت ارسػػرائيمية المقػػرر إ راؤىػػء فػػي عمػػى مػػء يعػػدو، يسػػتاّد رئػػيس الػػوزرا  عنيػػءميف نت

، م سػّيمء فػي سػيءؽ الالػورات الارعيػة، "إسرائيؿ القماة"كءنوف الالءني )ينءير( المقعؿ. وىو يرّوج عحمءسة لاقمية 
لرأفة الػذي وعد سّمط امىتمءـ ارسرائيمي واألميركي عءلكءمؿ عمى إيراف، عايدًا مف النشءط امستيطءني الاديـ ا

تواحمو إسرائيؿ في األراضي المحتمة. وال دير ذكػره أف أوعءمػء والػرئيس محمػود ععػءس سػمحء لنتءنيػءىو، مػف 
 خ ؿ اليفوات التي ارتكعءىء، عءلتفوؽ عمييمء مرارًا وتكرارًا عمى حايد فرض المستوطنءت والتفءوض.

ائيؿ مػػف دوف شػػروط مسػػعقة عاػػد تحػػويت لفػػت عّعػػءس إلػػى أنػػو عػػد يوافػػؽ عمػػى الاػػودة إلػػى التفػػءوض مػػز إسػػر 
لألمػػـ المتحػػدة عمػػى رفػػز تماليػػؿ فمسػػطيف إلػػى دولػػة مراععػػة غيػػر عضػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة، سػػي رى فػػي وعػػت 
محؽ مف تشريف الالءني )نوفمعر(. وسيشكؿ األمر خطوة أولى ميمة في سعيؿ اسػتاءدة الا عػءت مػز الاػرب 

قنيء التخفيػػؼ مػػف حػػّدة األزمػػػة المءليػػة الخطيػػرة والمزعزعػػػة واسػػتئنءؼ أعمػػءؿ إغءالػػة ضػػػرورية لماءيػػة، مػػف شػػػ
 ل ستقرار التي تاءنييء السمطة الفمسطينية.

وحتى إف ععؿ الفمسطينيوف عءستئنءؼ مفءوضءت موضػوعية، سػيكوف مػف الضػروري القيػءـ عقعمػءؿ تحضػيرية 
سػػءعءت نتءنيػػءىو. ففػػي كعيػػرة ررسػػء  األسػػس الضػػرورية لػػئ  تكػػوف المفءوضػػءت عقيمػػة. كمػػء ي ػػدر تحويػػؿ ح

حءؿ مبنح مف  ديد متساًء لمتحرؼ، فسيت ّنب المفءوضءت، عاض النظػر عػف عمّػة ارنحػءؼ الػذي يتضػمنو 
ذلػػػػؾ، ويمقػػػػػي المػػػػوـ حػػػػػراحًة عمػػػػػى الفمسػػػػطينييف. وعءلتػػػػػءلي، ي ػػػػب أف تقػػػػػوـ أولويػػػػػءت كػػػػّؿ مػػػػػف األميػػػػػركييف 

 والفمسطينييف عمى إح ح الا عة عيف الطرفيف.
إلػى حػد كعيػر أف يعمػغ الفمسػطينيوف أىػدافيـ الوطنيػة فػي غيػءب تاػءوف مفػت مػز األميػركييف، ومف المسػتعاد 

عاّض النظر عف مدى ارزعءج الذي تسععو ىذه الا عة في نظرىـ. وحتى في نشءطءتيـ اليومية، لػـ يتمكنػوا 
 مف الاالور عمى عديؿ مف الدعـ الارعي.

 المصالحة الفمسطينية أوالً 
رعيػة عػدورىء عػرارات عءلاػة األىميػة فػي شػقف فمسػطيف، حيػث م مفػر مػف المحػءلحة الوطنيػة وتوا و الػدوؿ الا

الفمسػطينية. أمػء السػػؤاؿ، فيبطػرح عػف الطػػرؼ الػذي سػتبتَّع ز شػػروطبو، فيػؿ ىػو غػػزة أـ راـ اهلل؟ وعػد اتخػذ أميػػر 
دات مءليػة وفػي م ػءؿ عطر عراره في ىذا الشقف في زيءرتو األخيػرة إلػى غػزة، حيػث حمػؿ وعػودًا عتقػديـ مسػءع

نشء  عاالة ديعمومءسية في األراضي الفمسطينية.  إعءدة العنء  لحركة حمءس، وا 
مف خ ؿ تقييد حركة حمءس، م شؾ فػي أف عطػر انتيكػت التوافػؽ السػءئد عػيف الاػرب عمػنح منظمػة التحريػر 

كاليػػرة لػـ تعػذؿ مػء يكفػي مػػف الفمسػطينية الحػؽ الححػري عػءلك ـ نيءعػػة عػف الفمسػطينييف، عممػًء أف دوًم عرعيػة 
ال يود، لتتمكف حكومة راـ اهلل مف تحّمؿ تعاءت فشؿ المعءدرة التي عءمت عيء األمـ المتحدة السػنة المءضػية، 

 أو ال يود المقعمة التي أعيد إحيءؤىء، وىي  يود أّيدتيء الدوؿ الارعية في الحءلتيف.
 ىذا األخير ليس متوافرًا.وم شؾ في أف ال ميز يريدوف اختعءر واعز عديؿ، لكف 
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عمى حايد آخر، مف المؤكد أف اردارة األميركية المقعمة سترغب في ت ءىؿ القضية الفمسػطينية وت ّنػب أي 
خ ؼ مز إسرائيؿ في شقف المستوطنءت أو أي موضوع آخر. لكنيء م تسػتطيز حػيءنة المحػءلح األميركيػة 

 ؿ  يود كعيرة تشتمؿ عمى موا ية مز إسرائيؿ.المتقتية عف الس ـ في الشرؽ األوسط مف دوف عذ
وتتمنى إسرائيؿ أف يدعيء الاءلـ تن ز عيدو  استامءرىء ومحءدرتيء الفامية لألراضػي المحتمػة، وتقمػؿ فػي أف 
يتقعػػػؿ الاػػػءلـ الارعػػػي ذلػػػؾ فػػػي مطمػػػؽ األحػػػواؿ. إم أف رّد فاػػػؿ الاػػػرب سػػػيكوف مختمفػػػًء عمػػػى ىػػػذا المشػػػروع 

 وف.التوساي الخءرج عف القءن
ويفّضػؿ الفمسػػطينيوف التاءمػػؿ مػز وسػػيط وراعو غيػػر الوميػػءت المتحػدة التػػي ياتعرونيػػء مقرعػة أكالػػر ممػػء ينعاػػي 
مف إسرائيؿ. ولكف، مء مف دولة أخرى ميتمة عقدا  ىذا الدور أو عءدرة عمى امضػط ع عػو، كمػء أنػو مػء مػف 

 ارغءالة األميركية التي لـ تحميء.طرؼ آخر مف شقنو حّتى التاويض لمسمطة الفمسطينية الفقيرة عف 
سرائيؿ والاءلـ الارعي ستقوـ عمػى موا يػة الواعػز كمػء  غير أف ميمة اردارة األميركية التءلية وعءدة فمسطيف وا 

 ىو، وليس كمء يتمنونو أف يكوف.
ػـ وفػػي حػػءؿ كػػءف األميركيػػوف  ػػػدييف عػػػشقف كػػوف السػػ ـ يخػػدـ محػػءلحيـ الوطنيػػة، فامػػييـ اسػػتامءؿ نػفوذىػػ

ف أراد ارسػرائيميوف الايش عسػ ـ وأمػف، فحػرّي عيػـ التوحػؿ  ف عنى ذلؾ موا ية مز إسرائيؿ. وا  لضػمءنو، وا 
إلى اتفءؽ س ـ منطقي مز الفمسطينييف. وفي حءؿ أرادت الدوؿ الارعية إي ءد حؿ لممشكمة، فامييػء أف تػدعـ 

 األطراؼ المستادة رح ؿ الس ـ.
 
 
 

ف أراد الفمسطينيوف إ نشء  دولة مستقمة، فامييـ أف يحمحوا ع عءتيـ مز الارب، م سّيمء الوميءت المتحدة، وا 
والتاػػءوف مايػػء كشػػركء . وعػػد ياتعػػر الػػعاض ىػػذا األمػػر ماليػػرًا ل شػػمئزاز، إم أنيػػء الطريقػػة الوحيػػدة لتحقيػػؽ 

فػػؽ األميركػػي عمػػى أف الن ػءح، وتقػػـو الحقيقػػة الحػػاعة عمػػى أف أكعػػر أداة دعػػـ يممكيػػء الفمسػػطينيوف ىػػي التوا
 اتفءعية س ـ تشمؿ دولتيف تخدـ المحءلح الوطنية األميركية.

 "فرعة الامؿ األميركية حوؿ فمسطيف"كعير العءحاليف في  *
 10/01/2102، الحياة، لندن
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 حممي موسى
إسػرائيؿ "إعرار مؤتمر حزعو الميكػود لمشػروع اتحػءده مػز حػزب نءؿ رئيس الحكومة ارسرائيمية عنيءميف نتنيءىو 

عزعءمػػػة وزيػػػر الخءر يػػػة أفياػػػدور ليعرمػػػءف. وكػػػءف امعتػػػراض عمػػػى الخطػػػوة، وفػػػؽ مػػػء نشػػػرت الحػػػحؼ  "عيتنػػء
نمػػء  ارسػػرائيمية، محػػدودًا. ولكػػف كاليػػريف، داخػػؿ الميكػػود، لػػـ يخفػػوا امتاءضػػيـ لػػيس فقػػط مػػف الخطػػوة ذاتيػػء وا 

القػرار مػف  "لفمفمػة"تمريرىء في المؤتمر، وىي طريقة فػي نظػرىـ غيػر ديموعراطيػة، فقػد تمػت أيضًء مف طريقة 
  ءنب رئءسة المؤتمر عحيث ربفضت امعتراضءت عشكؿ إداري.

ومف المؤكد أف الكممءت التي أوحى عيء نتنيػءىو لمسػءعديو والتػي رّكػزت عمػى أف امتحػءد لػف يسػمح لميعرمػءف 
عمػػى طعياػػة المشػػكمة. فػػءلميكوديوف األحػػميوف ينظػػروف عءسػػتاراب لواعػػز انفتػػءح  عءلسػػيطرة عمػػى الميكػػود تػػدؿ

الحػػزب عمػػى القػػوى األكالػػر تطرفػػًء فػػي الم تمػػز ارسػػرائيمي، والتػػي تقػػوده عءلضػػرورة إلػػى مواعػػز م يحػػمح أف 
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طػرفيف يتوا د فييء الحزب الحءكـ. ومف النءحية الاممية فإف القءئمة المشتركة ستضـ أعضػء  الكنيسػت مػف ال
المث مقءعد القءئمػة ال ديػدة وعترتيػب يعػدأ مػف ليعرمػءف، الر ػؿ الالػءني  "إسرائيؿ عيتنء"، أي سيكوف لػ1:3عنسعة 

 في القءئمة.
كػءف، وعقشػكءؿ مختمفػة، حػزب الفءشػية ال ديػدة فػي إسػرائيؿ، وىػو حػزب يقػز  "إسػرائيؿ عيتنػء"ومف العدييي أف 

فػي  "الرسػمييف"أو  "الماتػدليف"الػر أف يشػدد خحػـو الخطػوة عػيف عكؿ المقءييس عمى يميف الميكود. وعػدييي أك
الميكػود عمػى واعػػز أف امتحػءد مػز ليعرمػػءف وحزعػو سػػيقود عءلضػرورة إلػى أخػػذ الميكػود إلػى مواعػػز أكالػر يمينيػػة. 
 ويروف أف ذلؾ سيؤالر عءلتقكيد عمى سيءسة الحكومة ارسرائيمية وعءلتءلي عمى مواعؼ القوى الدولية وارعميمية
مػػف إسػػرائيؿ وسيءسػػءتيء. وطعياػػي أف يكػػوف فػػي الػػذىف مػػء عػػءدت إليػػو ممءرسػػءت ليعرمػػءف مػػز األتػػراؾ مػػالً ، 
وممءرسػػػءت نتنيػػػءىو مػػػز إدارة الػػػرئيس األميركػػػي عػػػءراؾ أوعءمػػػء عنػػػد الحػػػديث عػػػف مسػػػتقعؿ الا عػػػءت الدوليػػػة 

 رسرائيؿ.
الميكػػود نفسػػو. فقػػد عرىنػػت امنتخءعػػءت  وتػػزداد حػػدة األمػػور عنػػد النظػػر إلييػػء حتػػى عمػػى الحػػايد الػػداخمي فػػي

التمييدية األخيرة التي تنػءفس فييػء نتنيػءىو مقءعػؿ مرشػح واحػد ىػو موشػي فػءياميف عمػى أف لميمػيف المتطػرؼ 
ذو الطػػءعز الػػديني ػ القػػومي مكءنػػة مميػػزة داخػػؿ الميكػػود. وتقريعػػًء ححػػؿ فػػءياميف عمػػى حػػوالي رعػػز أحػػوات 

حينػػو رأى كاليػػروف أف ح ػػـ ىػػذه الكتمػػة فػػي الميكػػود كفيػػؿ عءلتػػقالير عمػػى  المقتػرعيف مػػف أعضػػء  الميكػػود. وفػػي
 نوعية عءئمة أعضء  الكنيست الذيف سيارضوف عمى ال ميور.

ذا كػػءف ىػػذا الرعػػز يشػػار عءزديػػءد عوتػػو فػػي الميكػػود ععػػؿ امتحػػءد مػػز  فػػإف ىػػذا الشػػاور يتامػػؽ  "إسػػرائيؿ عيتنػػء"وا 
نمػػء عمػػى الحػػايد الخػػءر ي أيضػػًء. اليػـو ويقػػوده إلػػى المزيػػد مػػف المطءلػػب لػػيس  فقػػط عمػى الحػػايد الػػداخمي وا 

ومػف المنطقػػي امفتػراض أف أحػػدًا سػػيمحظ أف خطػءب ليعرمػػءف، كممالػؿ لمميػػء ريف الػػروس فػي الاقػػد األخيػػر، 
كػػءف عممءنيػػًء عاػػض الشػػي  ويتضػػءرب مػػز أنحػػءر التيػػءر الػػديني. غيػػر أف دوافػػز ليعرمػػءف لػػـ تكػػف عءلضػػعط 

عءئمة عمى المحمحة. فءل ميور الذي كءف يتو و لػو يػزداد تػدينًء مػز الوعػت عػءلرغـ مػف  معدئية عقدر مء كءنت
أحولو الاممءنية. ويمكف امدعء  أنو سي د الكالير مػف القواسػـ المشػتركة مػز ال ميػور الػديني خحوحػًء مػف 

 غير الشرعييف.
ف عػػعط ، عػػف الميكػػود فػػإ ذا أخػػذنء عءلحسػػعءف واعػػز أف الشػػرعييف ينفضػػوف، وا  ف تنػػءمي دور أنحػػءر فػػءياميف وا 

وليعرمػػػءف سػػػيزيد ىػػػذه الػػػوتيرة مػػػز مػػػرور الوعػػػت ورعمػػػء حتػػػى ععػػػؿ امنتخءعػػػءت الاءمػػػة. فقػػػد كالػػػر الحػػػديث فػػػي 
في عءئمػة الميكػود لمكنيسػت والتػي تقمػص فييػء عشػكؿ  "المحـ األعيض"الححءفة ارسرائيمية عف مء عءت يسمى 

 "المػءرد الطػءئفي"دد الشػرعييف. كمػء كالػر الحػديث عػف خػروج كعير، خحوحًء فػي الاشػرية األولػى والالءنيػة، عػ
 مف القمقـ حتى عاد الحور التي ظير فييء نتنيءىو مز أعرز الشرعييف في الميكود.

إلػى حػراعءت داخميػة سػتزداد عمقػء عػيف الميكػودييف  "الميكػود عيتنػء"ومف الطعياي أف يقػود الحػديث عػف اتحػءد 
مواعػػػػز مضػػػػمونة فػػػػي القءئمػػػػة. وعػػػػيف ىػػػػذا وذاؾ ستتوسػػػػز اليػػػػوة عػػػػيف القػػػػدامى وال ػػػػدد، ومػػػػف أ ػػػػؿ احػػػػت ؿ 

الماترضيف وأنحءر امتحءد إذا مء تعيف أف الميكودييف القدامى كءنوا خءسريف، حينيء سنسمز الكالير مف أنعء  
 امنسحءب وامنشقءؽ.

ـ نتنيػػءىو ومػػء م يقػػؿ أىميػػة عػػف كػػؿ مػػء سػػعؽ ىػػو الو يػػة التػػي سػػتذىب إلييػػء إسػػرائيؿ فػػي ظػػؿ النػػءئي حكػػ
، وأف ذلػػؾ كػػءف واضػػحًء فػػي المػػؤتمر "العاػػرة تػػدؿ عمػػى العايػػر"وليعرمػػءف. وأشػػءر مامقػػوف إسػػرائيميوف إلػػى أف 

الححءفي الذي تـ فيو ارع ف عػف امتحػءد، إذ تػـ منػز الحػحءفييف مػف تو يػو أسػئمة. وفػي مػؤتمر الميكػود، 
روف أف تتػػػدحرج إسػػػرائيؿ إلػػػى مرحمػػػة أعػػػؿ وكمػػػء أشػػػيز، تػػػـ عمػػػز الماءرضػػػيف عطػػػرؽ إداريػػػة. لػػػذلؾ يتوعػػػز كاليػػػ



 
 
 

 

 

           11ص                                    2664العدد:                10/01/2102 األربعاء التاريخ:

ديموعراطيػػة ممػػء ىػػي عميػػو اليػػوـ. فءلقػػءدة ال ػػدد القػػدامى الموحػػدوف سػػيادوف مطمقػػي السػػراح فػػي سػػف وتشػػريز 
 عوانيف أشد عنحرية وفءشية مف تمؾ التي أعروىء في الكنيست الراحمة.

ية السيءسػػية كمػػء عرفيػػء الاػػءلـ فػػي وميمػػء يكػػف الحػػءؿ فػػإف الحكػػـ ال ديػػد سػػيكوف أعػػرب رعػػ ف إفػػ س التسػػو 
الاقػػػديف األخيػػػريف. فنتنيػػػءىو والميكػػػود م يؤمنػػػوف عءلدولػػػة الفمسػػػطينية وم عحػػػؿ الػػػدولتيف. ومؤكػػػد أف ليعرمػػػءف 

 وفءياميف سي ا ف ميمة إشيءر وفءة التسوية أمرًا أكالر سيولة.
 10/01/2102، السفير، بيروت
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 ىرئيؿ وآفي يسخروؼعءموس 
رغـ أف ماظـ التحريحءت اممنية، في امسءعيز امولى مػف الحممػة امنتخءعيػة لمكنيسػت، تركػز عمػى التيديػد 
اميرانػػي، فػػءف التحػػايد التػػدري ي عمػػى حػػدود غػػزة يمػػوح امف كسػػعب مركػػزي لمقمػػؽ. ومحقػػء كفيػػؿ عػػءف يشػػكؿ 

نيءىو م يعحث عف موا ية عسكرية واساة مز حمػءس. خطرا سيءسيء عمى رئيس الوزرا  عنيءميف نتنيءىو. نت
ومف الحاب التحديؽ عءف عيءدة حمءس مانية عموا ية كيػذه ومػز ذلػؾ فػءف أحػداث امسػءعيز امخيػرة تقػرب 

 اسرائيؿ وحمءس مف نقطة الحداـ، الكفيمة عءف تمقي عظ ليء عمى الحممة امنتخءعية.
ءع الػى اسػرائيؿ ولػـ تقػز احػءعءت فػي ىػذه ال ولػة التػي حػءروخء مػف القطػ 11ىذا واطمؽ حػعءح أمػس نحػو 

تعنت حمءس المسؤولية عنيء عمنء. وردا عمى ذلؾ ىػء ـ سػ ح ال ػو أىػداؼ تػرتعط عحمػءس فػي عطػءع غػزة. 
وفي ىذا القحؼ ايضػء لػـ تقػز احػءعءت. فػي حمػءس ادعػوا أمػس عػءنيـ ن حػوا فػي اسػقءط مروحيػة اسػرائيمية 

 ححة في ىذا النعق.في سمء  القطءع. وم اسءس لم
وفػػي حمءسػػة حمػػءس المت ػػددة مظيػػءر المقءومػػة الاسػػكرية مسػػرائيؿ، حققػػت أمػػس ىػػدفء فػػي مرمءىػػء، حػػيف 
نشرت أف مء توالؽ نءر الحواري  مف القطءع. والخطق امع مي ىو أنو في ىػذه امفػ ـ يظيػر عوضػوح عػءف 

تعػى  خمػؼ مػدنييف فمسػطينييف فػي محءولػة الخ يء تطمؽ الحواري  مػف عمػب منطقػة مقىولػة، عمانػى أنيػء تخ
 لضرب مدنييف اسرائيمييف، كمء تدعي اسرائيؿ.

وخ فػػء لماظػػـ  ػػومت الموا يػػة السػػءعقة، فػػءف مػػء ي ػػري فػػي امسػػعوعيف امخيػػريف  ػػء  عمعػػءدرة واضػػحة مػػف 
تشػػءرؾ حمػػءس. فيػػذه لػػـ تاػػد تت ءىػػؿ نػػءر الحػػواري  التػػي تطمقيػػء منظمػػءت 'ال يػػءد الاػػءلمي'. امف، حمػػءس 

عنشػػءط فػػي الانػػؼ وم تخشػػى امعػػ ف عػػف ذلػػؾ. عمػػى المسػػتوى التكتيكػػي، تحػػءوؿ المنظمػػة اف تقػػرب عواعػػد 
لاب  ديدة في مء يسميو ال يش امسػرائيمي 'المقيػءس'، عػءطز مػف مئػءت اممتػءر غرعػي ال ػدار، فػي الطػرؼ 

ش امسػرائيمي خمػؼ ال ػدار، الفمسطيني. وتحءوؿ حمءس تالعيت ميزاف رعب عمو عو لكػؿ نشػءط يقػـو عػو ال ػي
 واحيءنء أيضء عمحءذاتو في الطرؼ امسرائيمي، ستكوف 'شءرة المف'.

في كؿ مرة ياعر فييء ال يش امسػرائيمي ال ػدار كػي ياالػر ويفكػؾ سػءحة ععػوات نءسػفة زرعيػء الفمسػطينيوف، 
فػي حءدالػة كيػذه، فػي تفتح عميو نػءر عػذائؼ اليػءوف. وتنتمػي خ يػء اطػ ؽ النػءر لمنظومػة حمػءس الدفءعيػة. 

نيءية امسعوع، اطمقت عذائؼ ىءوف عمى عوة لم يش امسرائيمي وضرعت طءئرات لس ح ال و خ يء لحمءس 
وعتمػت أحػػد ر ءليػػء. ومػز ذلػػؾ، يعػػدو أف حمػءس م يمكنيػػء أف تكػػوف راضػية عػػف  ولػػة الانػؼ امخيػػر. حتػػى 

ءت عػػءمرواح فػػي اسػػرائيؿ. ولكػػف اسػػتمرار امف فقػػدت مػػء م يقػػؿ عػػف أرعاػػة مػػف ر ءليػػء دوف أف تمحػػؽ احػػءع
 الحراع الانيؼ سيضز حمءس في وضز خطير.
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حتػػى امف كػػءف رد الفاػػؿ امسػػرائيمي منضػػعطء  ػػدا ضػػرب خ يػػء اطػػ ؽ الحػػواري  مػػف حمػػءس والفحػػءئؿ. 
 واألمر كفيؿ عءف يتاير اذا مء استمر اط ؽ النءر.

كػـ عػف  7التححيف حتى العمدات التي عمػى مسػءفة فقد أعرت الحكومة أوؿ أمس، عمى نحو متقخر، توسيز 
القطػػػءع. وىػػػي م يمكنيػػػء أف تكتفػػػي عػػػذلؾ اذا مػػػء واحػػػمت نشػػػرات امخعػػػءر تعػػػدأ ععػػػث حػػػور لسػػػكءف النقػػػب 

 يركضوف عحالء عف مقوى.
كػػؿ ىػػذا يػػرتعط معءشػػرة عمػػى مػػء يعػػدو عقحػػؼ محػػنز السػػ ح فػػي السػػوداف امسػػعوع المءضػػي، الامميػػة التػػي 

.ترفض اسرائيؿ ال  تطرؽ الييء رغـ امتيءمءت المعءشرة التي و يتيء الييء حكومة الخرطـو
ويظيػػر تحميػػؿ الحػػور ال ويػػة لمموعػػز، عاػػد القحػػؼ، عػػءف الحءويػػءت التػػي كءنػػت فيػػو احػػيعت معءشػػرة، عينمػػء 
المعػػءني الدائمػػة عقيػػت عمػػى حءليػػء. وتؤكػػد الحػػور امشػػتعءه عػػءف ىػػدؼ الي ػػـو كػػءف الاتػػءد الػػذي ىػػرب الػػى 

 ف مؤخرا، وليس الوسءئؿ القتءلية التي انت ت في المحنز نفسو.السودا
وحسػب وسػءئؿ امعػ ـ ام نعيػة، ياػود المحػنز الػى الحػرس الالػوري اميرانػي، الػذي نقػؿ عوافػؿ سػ ح اخػػرى 
عحفت في السنوات امرعاة امخيرة. وياد السوداف محطة انتقءلية ضرورية في مسءر التيريب مف ايراف الى 

عد يكوف ىنءؾ اعتعءر آخػر: اذا كػءف اميرانيػوف ينقمػوف الاتػءد الػى السػوداف عػءلقطز، فػي مسػءرات  غزة. ولكف
مختمفػػة، ويركعونيػػء ىنػػءؾ، يقػػؿ امحتمػػءؿ فػػي اممسػػءؾ عيػػـ متمعسػػيف فػػي خػػرؽ الحظػػر الػػدولي عمػػى تيريػػب 

 الس ح.
لذي عحؼ تضمف س حء كـ، ينعاي امفتراض عءف اليدؼ ا30911كي تخءطر اسرائيؿ وتيء ـ عمى مسءفة 

'يحطـ التاءدؿ'. فاف اي وسءئؿ عتءلية يدور الحديث؟ م يتطوع احد عتقديـ المامومػءت. يو ػد تقػديراف يعػدواف 
ماقػػوليف عمػػى خمفيػػة أحػػداث السػػنوات امخيػػرة: اموؿ ىػػو اف ىػػذه حػػواري  شػػءطي  عحػػر. فقعػػؿ نحػػو سػػنة 

يػء' ارسػػءلية تضػمنت حػواري  شػءطي  عحػر مػػف ونحػؼ السػنة أمسػؾ سػ ح العحريػػة عمػى مػتف سػفينة 'فكتور 
. وىػذه حػواري  دعيقػػة يمكنيػء أف تضػرب المػواني ، احػواض سػفف سػ ح العحريػػة 716ايػراف مػف طػراز سػي 

وكػػذا احػػواض التنقيػػب عػػف الاػػءز. امػػء التقػػدير الالػػءني فكفيػػؿ عػػءف تكػػوف ىػػذه طػػءئرات عػػدوف طيػػءر، كءلطػػءئرة 
 اهلل.اميرانية عدوف طيءر التي اطمقيء حزب 

ىػػذا ورسػػت أمػػس سػػفف سػػ ح العحريػػة اميرانػػي فػػي مينػػء  سػػوداني. ويمكػػف امفتػػراض عػػءف ىػػذه حممػػة عحريػػة 
 خطط ليء منذ زمف عايد مف ععؿ ومز ذلؾ يمكف أف نرى فييء رسءلة ماينة مسرائيؿ: التيريعءت ستستمر.

 11/01/2102ىآرتس 
 10/01/2102، القدس العربي، لندن

 
 ال يممك ال يش اإلسرائيمي حاًل ت اه غةةالحقيقة "المر ة":  60

 رؤوعيف عدىتسور
دبفػػز ال ػػيش امسػػرائيمي فػػي غػػزة إلػػى طريػػؽ عػػ  مخػػرج. وعػػرغـ  ا اػػة وزيػػر الػػدفءع ورئػػيس الػػوزرا  المػػذيف 
ييػدداف "حمػءس" حػػعءح مسػء  عػرد مػػؤلـ إذا لػـ يقػؼ إطػػ ؽ القػذائؼ الحػءروخية، وعػػرغـ حػديث رئػيس ىيئػػة 

ش امسػػرائيمي ذو عػػوة وىػػو مسػػتاد ل سػػتمرار فػػي الػػرد والمعػػءدرة وعمػػى الػػرد عمػػى كػػؿ امركػػءف عػػف اف "ال ػػي
تيديد في أي وعت"، فػءف الحقيقػة المػرة ىػي انػو لػيس لم ػيش حػؿ فػي الحقيقػة. فمنػذ مطمػز السػنة فقػط أبطمػؽ 

وم  مف عطءع غزة نحو ألؼ عذيفة حءروخية عمى عمدات في اسرائيؿ، مف سدروت الى عسق ف وعئر السعز.
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يكػءد يمػر يػوـ دوف اف تبسػػمز تحػذيرات "المػوف امحمػر" التػػي ت اػؿ سػكءف ال نػوب ي ػػروف الػى امػءكف آمنػػة، 
 وم يممؾ ال يش امسرائيمي  واعًء.

مػػػف المحػػػزف اف نقػػػوؿ ذلػػػؾ، لكػػػف ال ػػػيش امسػػػرائيمي فشػػػؿ فػػػي الاقػػػد األخيػػػر فػػػي امتحػػػءف موا يػػػة القػػػذائؼ 
مي". مػػػء الػػػذي لػػػـ يب رعػػػوه؟ امغتيػػػءمت وميء مػػػة "العنػػػى التحتيػػػة"، الحػػػءروخية لػػػػ "حمػػػءس" و"ال يػػػءد امسػػػ 

واطػػػ ؽ نيػػػراف المػػػدافز عمػػػى خ يػػػء اطػػػ ؽ الحػػػواري ، وعمميػػػة واسػػػاة النطػػػءؽ داخػػػؿ القطػػػءع )"الرحػػػءص 
المحػػػػعوب"(، وتححػػػػيف آمؼ المعػػػػءني عكمفػػػػة مئػػػػءت الم يػػػػيف )وعػػػػد رئػػػػيس الػػػػوزرا  فػػػػي امسػػػػعوع المءضػػػػي 

كـ عف القطءع(، ونحب منظومة  7الى  605 ميز المعءني ىذه المرة في مدى عيف عءمستمرار في تححيف 
دفءع لموا ية الحواري . وعرغـ كؿ ذلؾ يستمر اط ؽ الحػواري . "حمػءس" فػي واعػز اممػر ىػي التػي تحػدد 
ف شػػء ت أعمنػػت ىدنػػة. فءلمعػػءدرة فػػي يػػد الطػػرؼ  عواعػػد الماػػب. فػػءف شػػء ت أطمقػػت القػػذائؼ الحػػءروخية وا 

 ني ودبفز ال يش امسرائيمي الى موعؼ مف يرد عمى ذلؾ.الالء
يبكالر رئيس امركءف عني غءنتس امشءرة في المدة امخيرة الى انو م يمكف امستمرار في ذلؾ، وانو لف يكوف 
مفػػر مػػف عمميػػة عسػػكرية واسػػاة النطػػءؽ اخػػرى داخػػؿ القطػػءع. وعػػد زعػػـ غػػءنتس فػػي تشػػريف الالػػءني مػػف الاػػءـ 

ضػػػء  ل نػػػة الخءر يػػػة واممػػػف التءعاػػػة لمكنيسػػػت اف " ػػػومت التحػػػايد األخيػػػر وامحػػػءعءت المءضػػػي أمػػػءـ اع
عءألرواح والحيءة اليومية لسكءف ال نوب تفضي الى اف يحتءج ال يش امسرائيمي الى عمؿ ى ومي كعير في 

نذ ذلؾ الحيف عطءع غزة؛ فمف نستطيز امستمرار في  ولة عاد  ولة". وكءف ىذا ععؿ سنة كمء ذكرنء آنفء. وم
 تـ غير عميؿ مف "ال ومت" امخرى وم يزاؿ ال يش امسرائيمي لـ يدخؿ غزة.

يبح ـ رئيس ىيئة امركءف، وىو محؽ في ذلؾ كاليرًا، عف أف يوحػي الحكومػة عنسػخة اخػرى مػف "الرحػءص 
المحػػػػعوب". فيػػػػو يػػػػدرؾ  يػػػػدا اف عمميػػػػة عسػػػػكرية واسػػػػاة ايضػػػػء فػػػػي القطػػػػءع لػػػػف تحػػػػؿ مشػػػػكمة القػػػػذائؼ 

لحػػءروخية. مػػف الماقػػوؿ اف نفتػػرض فػػي الحقيقػػة اف يػػن ح ال ػػيش امسػػرائيمي فػػي اف يقتػػؿ غيػػر عميػػؿ مػػف ا
نءس "حمءس" عؿ رعمء يضز يػده عمػى عواعػد اطػ ؽ وعػذائؼ حػءروخية، لكػف إطػ ؽ الحػواري  لػف يتوعػؼ. 

مػػءس" فػػي وم ي ػػوز اف ننسػػى أنػػو خػػ ؿ عمميػػة "الرحػػءص المحػػعوب" ايضػػء واالنػػء  الماػػءرؾ، اسػػتمرت "ح
 اط ؽ القذائؼ الحءروخية، عؿ زادت في مادؿ إط عيء.

يعػػػدو أف آخػػػر شػػػي  يريػػػده غػػػءنتس ىػػػو اف يحتػػػؿ عطػػػءع غػػػزة. والػػػى ذلػػػؾ مػػػء الػػػذي سػػػيحدث عاػػػد اف تخعػػػو 
الماػػءرؾ؟ ىػػؿ يعقػػى ال ػػيش امسػػرائيمي فػػي غػػزة ومػػء حوليػػء؟ مػػف المحتمػػؿ اف م. وعاػػد خرو ػػو فػػءف الوضػػز 

 يو د شي  مف الحقيقة في ادعػء  اف عمميػة كيػذه ضػرورية لػردع "حمػءس". فقػد سياود الى سءعؽ عيده. وم
تحطػػـ منػػذ زمػػف الػػوىـ الػػذي  يػػد عػػءدة ال ػػيش امسػػرائيمي فػػي تازيػػزه وىػػو اف "الرحػػءص المحػػعوب" عػػززت 

 الردع امسرائيمي.
ود. وي ػػب اف يعػػدو انػػو حػػءف الوعػػت لتفكيػػر مختمػػؼ وامعتػػراؼ عػػقف ال ػػيش امسػػرائيمي دبفػػز الػػى طريػػؽ مسػػد

نػػدرؾ انػػو مػػف المحتمػػؿ  ػػدا اف تكػػوف "حمػػءس" حػػددت نقطػػة ضػػاؼ ال ػػيش امسػػرائيمي، وعػػد م يكػػوف رد 
عسػػكري نػػء ز عمػػى مشػػكمة القػػذائؼ الحػػءروخية، مو ػػودا. فعػػرغـ ميمنػػء الػػى اعتقػػءد و ػػود حػػؿ عسػػكري لكػػؿ 

ف الواعػػػز أكالػػػر اعو ء ػػػء. تيديػػػد، واف ال ػػػيش امسػػػرائيمي سػػػي د ال ػػػواب الامميػػػءتي المنءسػػػب لكػػػؿ خطػػػر، فػػػء
يحػػاب فػػي الحقيقػػة اف نطمػػب الػػى رئػػيس ىيئػػة امركػػءف اف يوضػػح لمحكومػػة اف ال ػػيش امسػػرائيمي عػػد فشػػؿ 

 وانو م يو د حؿ عسكري نء ز لمشكمة القذائؼ الحءروخية، لكف ىذا مء ي ب عميو فامو.
 11/01/2102، "ىآرتس"
 10/01/2102، األيام، رام اهلل
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 "سرائيل"إمريكا وأل فضلأسد ألبشار ا 62

 شمومو عرـو
كءف التحور الرائج في امشير امولى مف 'الرعيز الارعي' اف ىذه التطورات تنشػئ عيئػة شػرؽ اوسػط أحػاب 
وأعقد عمى الوميءت المتحدة واسػرائيؿ ممػء كءنػت مػف ععػؿ وأنيمػء ىمػء الخءسػرتءف الرئيسػيتءف مػف ىػذا المسػءر 

الاءلـ الارعي. وفي حءلة اسرائيؿ يبتر ـ الواعز ال ديد ايضػء الػى تيديػدات وتخسراف أم كء مركزية وتقاليرا في 
أمنية  ديدة منيء الخوؼ عمى محير اتفءعءت الس ـ مػز محػر وامردف واضػطراب اممػور فػي سػينء  الػذي 
 اػػػػؿ ىػػػػذه الحػػػػدود الطويمػػػػة مركػػػػز احتكػػػػءؾ أمنػػػػي. ويعػػػػدو فػػػػي نفػػػػس الوعػػػػت اف الػػػػراعحيف ىػػػػـ الماءرضػػػػوف 

لموميػػػءت المتحػػػدة واسػػػرائيؿ. ومػػػز ذلػػػؾ يعػػػدو عاػػػد أكالػػػر مػػػف سػػػنة اف الواعػػػز النءشػػػي  فػػػي الشػػػرؽ المتطرفػػػوف 
 اموسط الارعي أشد تاقيدا واف تحديد الراعحيف والخءسريف ليس سي   دا.

في المرحمة امولى مف الرعيز الارعي كءف ىنءؾ ميؿ ايضء في اسرائيؿ عمى األعؿ الػى النظػر الػى التطػورات 
س عادسػػػة الحػػػراع عػػػيف المحػػػوريف الرئيسػػػيف فػػػي الشػػػرؽ اموسػػػط، المحػػػور المتطػػػرؼ أو محػػػور فػػػي األسػػػء

المقءومػػة عقيػػءدة ايػػراف ومحػػور الػػدوؿ الارعيػػة العراغمءتيػػة عقيػػءدة محػػر والسػػاودية. وكػػءف امفتػػراض اف سػػقوط 
تػراض عمػى اف ادارات كءدارة معءرؾ في محر يبضاؼ محور الدوؿ العراغمءتيػة ويقػوي المحػور اآلخػر وم اع

سقوط نظءـ معءرؾ وامضرار عءستقرار نظـ اخرى كءلنظػءـ امردنػي، كءنػت فػي نطػءؽ تػقالير الوميػءت المتحػدة 
حءفظت عمى استقرار وعمى ع عػءت مػز اسػرائيؿ وأيػدت السػ ـ مػز اسػرائيؿ، أضػرا عمكءنػة الوميػءت المتحػدة 

لشػاعية عمػى نظػـ الحكػـ وحػاوعءت امنتقػءؿ الػى واسرائيؿ. وليس عدـ امستقرار المزمف في أعقءب اليعءت ا
الوضز ال ديد  يدة لمارب واسرائيؿ في األمديف القحير والمتوسط. اف الميزاف ال ديد فػي واعػز اممػر الػذي 
ىو في طور النشو  أكالر تاقيدا وليس ذا مانى واحد. اوم، نشق فػي السػنيف امخيػرة الػى  ءنػب الحػراع عػيف 

عيف ال ععتيف الحءعدتيف غير الارعيتيف، ايراف وتركيػء. وعػد أعػرز الرعيػز الارعػي ىػذا ىذيف المحوريف تنءفس 
التنػػػءفس فػػػوؽ السػػػطح وزاده حػػػدة. ويتنػػػءفس نمػػػوذج ايػػػراف ونمػػػوذج تركيػػػء فػػػي نفػػػوس ال مػػػءىير الارعيػػػة التػػػي 

الارعػػي تمػػردت عمػػى حكءميػػء. والنمػػوذج التركػػي فػػي ىػػذا التنػػءفس ينتحػػر عحػػورة واضػػحة، وعػػد انشػػق الرعيػػز 
ايضػػػء محػػػمحة لتركيػػػء ولموميػػػءت المتحػػػدة فػػػي تازيػػػز التاػػػءوف عينيمػػػء. ومػػػف المنطقػػػي ايضػػػء اف نفتػػػرض اف 
الحكومءت ال ديدة عرئءسة احزاب اس مية فءزت في امنتخءعءت ستطمح الى اف تشعو النموذج التركػي أكالػر. 

ي الػػػػذي تتحػػػػؿ عػػػػو اتحػػػػءم ويعػػػػدو ايضػػػػء اف ىػػػػذه الحكومػػػػءت سػػػػتطمح الػػػػى اف تظػػػػؿ متحػػػػمة عءلاػػػػءلـ الارعػػػػ
اعتحػػءديء. وينعػػز مػػف ذلػػؾ اسػػتنتء ءف، اموؿ اف أىميػػة تركيػػء عءعتعءرىػػء مععػػة ذات تػػقالير اعميمػػي تػػزداد فػػي 
مقءعؿ ايراف. لكػف تركيػء خسػرت فػي األمػد القحػير أم كػء واسػتالمءرات كءلا عػءت التػي نشػقت عػءلرئيس عشػءر 

ّيفت نفسيء سرياء وستايد لنفسيء كمء يعدو أم كيء عؿ أكالر منيء. امسد والا عءت امعتحءدية عميعيء، لكنيء ك
وامسػػتنتءج الالػػءني ىػػو اف التنعػػؤ عمػػوت التػػقالير الارعػػي وم سػػيمء تػػقالير الوميػػءت المتحػػدة فػػي الشػػرؽ اموسػػط 

لمتحدة كءنت سءعقة ألوانيء  دا. اف و وه المتمرديف والمحت يف في الدوؿ الارعية تت و الى الارب والوميءت ا
عمى أمؿ اف يسءعداىـ عتدخؿ عسكري احيءنػء ايضػء كمػء فػي ليعيػء، وعػيميـ ىػي القػيـ الارعيػة، لكػف امحػزاب 
امسػ مية تفػػوز فػػي امنتخءعػءت لكنيػػء تضػػطر ايضػػء الػى اف تتعنػػى غيػػر مختػػءرة أو مختػءرة احيءنػػء القػػيـ التػػي 

 يؤيدىء المحت وف )شعءب الالورة(.
خءحة الذي تو د فيو  وانػب شػديدة عمػى الوميػءت المتحػدة واسػرائيؿ، يو ػد ايضػء والءنيء، وفي الواعز ال ديد 

احتمءؿ تاييرات في نظءـ القوى فػي الاػءلـ الارعػي مانءىػء اي ػءعي لموميػءت المتحػدة واسػرائيؿ. والمالػءؿ العػءرز 
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ئـ المحػػػور سػػػوريء التػػػي تيػػػدد اليعػػػة الشػػػاعية فييػػػء نظػػػءـ امسػػػد. فػػػءذا سػػػقط النظػػػءـ فستسػػػقط دعءمػػػة مػػػف دعػػػء
المتطرؼ عقيءدة ايراف. اف النظءـ ال ديد عد يكوف ماءديء مسرائيؿ ايضء لكنو عمى األعؿ لف يتاءوف مز ايراف 
وحزب اهلل المذيف ىمء حميفيف لمنظءـ القديـ. واذا لػـ يسػقط النظػءـ ايضػء فسػيكوف تحػديء أعػؿ لموميػءت المتحػدة 

عيتو أسيؿ. ومػز ذلػؾ كممػء اسػتمرت امزمػة فػي سػوريء ازداد واسرائيؿ ألنو سيكوف ضايفء، وليذا ستكوف م ء
الشػػاور عػػءمغتراب عػػيف ايػػراف وحميفءتيػػء وعػػيف الشػػءرع الارعػػي ألف ايػػراف تبػػرى شػػريكة لػػنظـ القمػػز وأنيػػء فػػي 
ال ءنب غير الححيح لمتءري . وىذا الوضز عايد  دا عف الوضز السءعؽ الذي تمتات فيو ايراف عتقييد واسػز 

 الارعي وكءنت تبرى أنيء تقود المو ة الحءعدة في الشرؽ اموسط.في الشءرع 
والءلالء يؤالر الرعيز الارعي ايضء عمى وضز وسموؾ مععءت عرعيءت اخرى. فقد ىعت الساودية ودوؿ الخمػيج 
المحءفظػػة امخػػرى مػػف  يػػة لمامػػؿ. وحكءميػػء يبحػػرفوف سيءسػػة أكالػػر حزمػػء ممػػء كءنػػت فػػي المءضػػي واشػػتدت 

اءدي ميراف في سيءستيء لخشيتيء مف اف تتآمر ايراف في سءحءتيء الداخمية. وأحػعحت محػر حدة التو و الم
مػػف  يػػة اخػػرى التػػي يسػػود امضػػطراب سػػءحتيء الداخميػػة، أحػػعحت مععػػة أىػػـ فػػي السػػءحة امعميميػػة، ومػػف 

رؽ المتنءعض منطقيء اف ضافيء الداخمي م يبتر ـ الى ضػاؼ خػءر ي. وسػعب ذلػؾ ىػو اف الحػراع فػي الشػ
اموسط عيف عوامؿ القوة المختمفػة ىػو حػراع عػيف أفكػءر ايضػء. وعػد نعػز ضػاؼ محػر الخػءر ي فػي الاقػود 
امخيػرة فػػي ال ممػة فػػي ىػذه السػػنيف مػػف الركػود الحكػػومي، مػف الفػػراغ الفكػػري ايضػء، ولػػـ يكػف ليػػء أي رسػػءلة 

ر ىػي عشػرى الديمقراطيػة مػز ترو يء عيف ال ميور في الدوؿ الارعية، واآلف عاد اسقءط النظءـ أحعحت محػ
مشءركة احزاب اس مية. والاءلـ الارعي يػرى محػر نموذ ػء مػء لػـ يخػب ىػذا الحمػـ. فمػيس مفء ئػء اف أحػعح 
لمحر ف قة وزف أكعر في السءحة الفمسطينية وىي وسػيطة أشػد تػقاليرا فػي المحػءلحة عػيف فػتح وحمػءس، وعػد 

س مفء ئػء اذا اف تزيػد أىميػة ال ءماػة الارعيػة التػي تتوسط ايضء في حػفقة أسػرى عػيف اسػرائيؿ وحمػءس. ولػي
كءنت دائمء مركز عوة محر. ولمرعيز الارعي تقالير كعير ايضػء فػي ال ععػءت الفمسػطينيءت. اف حركػة حمػءس 
شارت عادـ ارتيءح شديد حينمء و ػدت نفسػيء فػي ال ءنػب غيػر الحػحيح مػز سػوريء وايػراف. وتشػتاؿ الحركػة 

حػػػػث عػػػػف راعيتػػػػيف  ديػػػػدتيف ىمػػػػء محػػػػر والسػػػػاودية. ويقمػػػػؿ عػػػػءدة الحركػػػػة اف اآلف عوضػػػػايء مػػػػف  ديػػػػد وتع
تسػػءعدىـ سػػيطرة احػػزاب اسػػ مية عمػػى الحكومػػءت ال ديػػدة فػػي دوؿ كمحػػر، ودفايػػء ىػػذا الوضػػز ايضػػء الػػى 
محءلحة فتح. ونقوؿ تمخيحء اف في الواعز ال ديد أسسء لتقوية تقالير الاػرب وعدرتػو عمػى المػداورة واضػاءؼ 

فءتيء. لكف في أعقءب فوز امحزاب امس مية فػي امنتخءعػءت وعػدـ اليقػيف فػي شػقف حػعاة الػنظـ ايراف وحمي
 التي ستشءرؾ فييء في المستقعؿ عد يتاير ميزاف الرعح والخسءرة في المنطقة.

 "معيد ابحاث االمن القومي"
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