
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

  "الحياة": المصالحة الفمسطينية بانتظار انتهاء حماس من ترتيب أوضاعها الداخميةـعزام األحمد ل
  في الضفة مع السمطة تشكو لواشنطن ضعف التنسيق األمني "إسرائيل"

 "اإلرهابيين"م يحذر الفمسطينيين من إيواء مام مخيم اليرموك والمعم  أ يحتشدالسوري  الجيش
 تنية يتفوق عمى عباس في االنتخاباالحرب عمى غزة زادت شعبية حماس وهاستطالع: 

 من الضفة ألف فمسطيني يواجهون خطر الترحيل 041": ائيلجمعية حقوق اإلنسان في إسر "

ــــة نتنيــــاه و تقــــرر تســــريع حكوم
وحــدة  5411الموافقــة عمــى بنــاء 

 استيطانية في القدس المحتمة
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 استيطانية في القدس المحتمة وحدة 5411حكومة نتنياهو تقرر تسريع الموافقة عمى بناء  0
القدس المحتمة: ذكرت صحيفة جيروزالـ بوست االسرائيمية في عددىا الصادر اليوـ، اف اجتماعات مارثوانية 
بػػيف وزارا االسػػكاف االسػػرائيمية والمجنػػة الموائيػػة لمتنظػػيـ التابعػػة لمدينػػة القػػدس المحتمػػة أ ػػرت اجػػراءات تسػػري  

اسػتيطانية فػي القػدس الشػر ية فيمػا يعتبػر أكبػر مشػروع اسػتيطاني منػذ العػاـ وحػدا  0000الموافقة عمى بناء 
. و الػت أف عمميػة االسػتيطاف تشػمؿ منػاطؽ "بسػجات زئيػؼ وجيمػو وجفعػات ىمتػوس" وكميػا تقػ  فػي 8602

 .8602المناطؽ التي احتمت عاـ 
" مػػف الحػػي االسػػتيطاني C" و "Bوحسػػا الصػػحيفة فػػاف المجنػػة الموائيػػة سػػتجتم  الثالثػػاء لمنا شػػة المرحمػػة "
وحػدا اسػتيطانية. وسػتقر  8101"جفعات ىمتوس" بالقرا مف بيت صفافا حيث تبمػ  عػدد الوحػدات السػكنية 

 1080" مػف الحػي االسػتيطاني "جفعػات ىمتػوس" والتػي تبمػ  Aالمجنة الموائية االربعػاء عمميػة بنػاء المرحمػة "
وحػدا  8000جنػوا حػي جيمػو االسػتيطاني لمػا يعػادؿ وحدا استيطانية فيمػا سػتعطي موافقػة عمػى البنػاء فػي 

 استيطانية تقريبا.
مف جيتو  اؿ وزير الداخمية االسرائيمي ايمي ايشاي اف تمؾ المشاري  تيدؼ الى تقوية القػدس وحػؿ جػزء مػف 

 ازمة االسكاف في المدينة.
تيكيػػػة بػػػؿ خطػػػوات مػػف جيتػػػو  ػػػاؿ الناشػػط اليسػػػاري دانػػػي سػػيدماف اف مػػػا يقػػػـو بػػو نتنيػػػاىو لػػػيس خطػػوات تك

موضػحا 8602استراتيجية النياء "المعبة م  الفمسطينييف" بعممية استيطاف مكثفة لمناطؽ تعتبر ضمف حدود 
انػػػػو منػػػػذ احػػػػتالؿ القػػػػدس لػػػػـ تشػػػػيد عمميػػػػات االسػػػػتيطاف ىػػػػذا النشػػػػاط المكثػػػػؼ لتحديػػػػد مالمػػػػ  النيػػػػائي مػػػػ  

 الفمسطينييف.
 07/01/1101وكالة سما اإلخبارية، 

 
 حان إلنهاء معاناة الشعب الفمسطيني الوقتلبابا: عباس يمتقي ا 

 الذي استمر ، عباس، خالؿ لقائو البابا بنديكتوس السادس عشر، أمس محمود نّدد الرئيس: يو بي آي
 ."الو ت حاف إلنياء معاناا الشعا الفمسطيني"د يقة، باالحتالؿ، معتبرًا أف 

أبو مازف، رئيس دولة "القبر المقّدس وتحمؿ أعالىا عبارا و ّدـ عباس لمبابا لوحة فسيفسائية تجّسد كنيسة 
  ، وىي المرا األولى التي يستخدـ فييا رئيس السمطة الفمسطينية ىذه الصفة أثناء زيارتو لمفاتيكاف."فمسطيف

 //الخميج، الشارقة، 
 
 األسرى في سجون االحتالل  معهنية يدعو لمتضامن  

عف مساندا حكومتو لمحممة التضامنية بغزا ىنية رئيس الوزراء  يؿإسماع : أعراحامد جاد -غزا 
اإللكترونية م  األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، مشددا عمى ضرورا مواصمة حمالت التضامف 

 وتقديـ الدعـ السياسي والشعبي والقانوني لألسرى حتى ينالوا حريتيـ ويعودوا إلى ذوييـ.
يا أمس "االثنيف" لألسرى في سجوف االحتالؿ، إلى المشاركة الفاعمة في الحممة ودعا  في كممة متمفزا وجي

 التضامنية م  األسرى، خصوصًا م  األسيريف المضربيف عف الطعاـ منذ شيور أيمف الشراونة 
 

وخاطا ىنية األسيريف الشراونة والعيساوي بقولو "أييا البطالف الصامداف،  موبنا معكـ ، وسامر العيساوي
 .عمؿ مف أجؿ تحريركما وكسر  يدكما أنتما وجمي  أسرانا"ون
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 //الغد، عمان، 
 
 لمسمطة الفمسطينية في "منتهى الصعوبة" الماليفياض: الوضع  

وصؼ رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض الوض  المالي لمسمطة الفمسطينية بأنو في  رويترز: -راـ اهلل 
 ."منتيى الصعوبة"

مالية خانقة عايشتيا السمطة الفمسطينية  أزمةىناؾ "بمة م  رويترز االثنيف في مكتبو براـ اهلل و اؿ في مقا
السمطة الفمسطينية والتصرؼ بيا  ألمواؿ إسرائيؿوال تزاؿ.. وازدادت صعوبة وحدا مف جراء حجز حكومة 

عنيا. ولكف في ىذه  فراجاإلحيف  إلىوتودع  األمواؿىذه المرا خالفا لممرات السابقة عندما كانت تحتجز 
 ."المرا وفي ما ىو سابقة في ىذا المجاؿ تـ التصرؼ بيا

 ، وأضاؼوجود مميوف فمسطيني في دائرا الفقر إلىسيؤدي  إضافييفشيريف  األزمةاستمرار  أفويرى فياض 
. "لقادمةا األشيرلمتعامؿ م  استحقا ات  أشيرمميوف دوالر لمدا ثالثة  احتياجنا الشيري ال يقؿ عف "

 ."متعذرا أصب عف متى يمكف دف  الرواتا  "اإلعالفوتاب   ائال 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 الفمسطينيين في مخيم اليرموكبحق الالجئين "ارتكاب جرائم"بـ السوريتتهم النظام  السمطة 

 السوري لتحرير النظاـاتيـ ياسر عبد ربو أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة ا: وليد عوض -راـ اهلل 
استيداؼ النظاـ السوري  إفو اؿ في تصريحات صحافية الفمسطينييف،  ضد الالجئيف "مجازر"بارتكاا 

وتحدث عف  صؼ شديد يتعرض لو "، جرائـ بحؽ المدنييف الفمسطينييف"لمخيمات الالجئيف الفمسطينييف تعد 
 المخيـ. مخيـ اليرموؾ، وأف النظاـ السوري استيدؼ أمس مسجدًا في

وأشار إلى أف القيادا الفمسطينية عمى اتصاؿ بكؿ الجيات الدولية 'لتض  حدا ليذه المذاب  التي ينفذىا نظاـ 
، وشدد عمى "األسد في سورية، ضد جمي  الذيف يحاولوف اليرا مف المذاب ، سواء الفمسطينييف أو السورييف

مف توسي  المذاب  التي سيتعرض ليا الالجئوف، ، وحذر "جريمة كبرى"أف ما تعرض لو مخيـ اليرموؾ يعد 
 أف لـ يتـ التصدي بحـز ليا.

عباس اتصاالت م  األميف العاـ لألمـ المتحدا باف كي موف، واألميف العاـ لجامعة  محمود وأجرى الرئيس
 الدوؿ العربية نبيؿ العربي، مف أجؿ تجنيا المخيمات الفمسطينية في سورية الصراع الدائر ىناؾ.

 //قدس العربي، لندن، ال
 
 لمنع قرارات االستيطان وهناك خطوات أخرىأبو ردينة لـ"األيام": سنتوجه إلى مجمس األمن  

أكد نبيؿ أبو ردينة، الناطؽ باسـ الرئاسة، في تصري  لػ"األياـ"، أف الرئاسة ُتديف بأشد  رناؤوط:أعبد الرؤوؼ 
إلسرائيمية عمى أراضي الدولة الفمسطينية، والتي كاف آخرىا  رار العبارات استمرار القرارات االستيطانية ا

 وحدا استيطانية في مستوطنة رامات شمومو في القدس. إ امة 
وأضاؼ: "في مواجية ىذا التحدي اإلسرائيمي لممجتم  الدولي وىذا التصميـ اإلسرائيمي عمى تدمير حؿ 

ييا التوجو إلى مجمس األمف الدولي إلى جانا خطوات الدولتيف، فإف كؿ الخيارات ستكوف مفتوحة بما ف
 أخرى سيكوف ليا تأثير لمن  تنفيذ الحكومة اإلسرائيمية  راراتيا االستيطانية ىذه".

 //األيام، رام اهلل، 
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 بالتصويت ضد  االستيطان في مجمس األمنكية ير األم اإلدارةعريقات يطالب  

لمفاوضيف الفمسطينييف صائا عريقات اإلدارا األميركية بأف "تصوت طالا كبير ا عبد الرؤوؼ ارناؤوط:
و اؿ في اتصاؿ م  ، لصال  القرارات الفمسطينية التي ستقدـ لمجمس األمف ضد االستيطاف اإلسرائيمي"

وكالة فرانس برس: "ال يمكف أف تبقى إسرائيؿ فوؽ القانوف ويجا أف تمتـز بالقانوف ونحف ندرس خياراتنا 
بد مف وض  حد لمعبثية اإلسرائيمية بأمف واستقرار المنطقة وتحدييا لمعالـ ولمشعا الفمسطيني الذي حيث ال 

 تحتؿ أراضي دولتو".
 //األيام، رام اهلل، 

 
 غزة فيخريشة: هناك بوادر النتفاضة فمسطينية ثالثة بعد نصر المقاومة  7

الػػػػدكتور حسػػػػف خريشػػػػة أف ىنػػػػاؾ بػػػػوادر  مسػػػػطينيالف التشػػػػريعيأكػػػػد نائػػػػا رئػػػػيس المجمػػػػس  :سػػػػما -راـ اهلل 
 .الفمسطينيالنتفاضة فمسطينية ثالثة تحديدا بعد النصر الذى حققتو المقاومة فى  طاع غزا وتوحد الشعا 

"يبػػدو أف الشػػعا بػػدأ يػػدرؾ أف خيػػاره ىػػو خيػػار  :حػػواره مػػ  وكالػػة أنبػػاء الشػػرؽ األوسػػط فػػيو ػػاؿ خريشػػة  
ىنػاؾ اسػػتعداد لػذلؾ فػى الجيػػؿ الجديػد، لػػذلؾ فالشػعا كمػػو متوحػد خمػػؼ المقاومػة ضػد االحػػتالؿ مػف جانػػا و 

خيػػػار المقاومػػػة، وعبػػػر عػػػف ذلػػػؾ بمواجيػػػات مػػػ  االحػػػتالؿ، والجنػػػود اإلسػػػرائيميوف يحضػػػروف أنفسػػػيـ ليػػػذه 
 االنتفاضة، واعتقد أف الناس العادييف جاىزوف ليذه االنتفاضة".

الػذيف يحػاولوف سػف  ػانوف  اإلسرائيميفى الجانا  وأضاؼ: "ىناؾ جانا آخر خطير وىو أف ىناؾ تعميمات
ضػػػابط  فػػػأي، وكانػػػت األوامػػػر تصػػػدر فػػػى السػػػابؽ مػػػف القائػػػد العػػػاـ لػػػدييـ أمػػػا ا ف الحػػػيباسػػػتخداـ السػػػالح 

صغير فى الميداف بإمكانو أف يحدد إطالؽ الرصاص بشكؿ مباشر وىذه خطػوا تصػعيدية مػف  بػؿ  إسرائيمي
 االحتالؿ".

المصػالحة بػيف فػت  وحمػاس واالحتفػاؿ بػانطالؽ حركػة حمػاس فػى الضػفة واالسػتعداد وفيما يتعمػؽ بموضػوع 
فرضػت نفسػػيا بػأف يكػػوف  التػػيلالحتفػاؿ بحركػػة فػت  فػػى  طػاع غػػزا..  ػاؿ خريشػػة: "أعتقػد أف الظػػروؼ ىػى 

الضفة الغربية أو احتفػاالت لحركػة فػت  فػى  طػاع غػزا، وىػذا تعبيػر  فيىناؾ احتفاالت سواء لحركة حماس 
  رارات أو نوايا طيبة لألطراؼ وما صرحوا بو مف توجيـ نحو المصالحة".عف 

 06/01/1101وكالة سما اإلخبارية، 
 
 فتح إذنًا بإقامة مهرجان انطالقتها  حركة تمنحفي غزة الداخمية  

حركة أكد الناطؽ اإلعالمي باسـ وزارا الداخمية واألمف الوطني الرائد إسالـ شيواف موافقة الوزارا عمى من  
 النطال تيا. فت  اإلذف بإ امة ميرجاف في غزا بمناسبة الذكرى الػ

وأوض  شيواف في تدوينة عمى صفحتو الشخصية عمى الفيسبوؾ، مساء االثنيف، أف موافقة الداخمية عمى 
وأشار إلى  ياـ ، إ امة ميرجاف انطال ة فت  في غزا تأتي استمرارًا في تعزيز أجواء الوحدا الفمسطينية

 األجيزا المختصة في وزارا الداخمية بتخصيص مكاف مناسا لمميرجاف وتسييؿ كؿ إجراءاتو.
 //فمسطين أون الين، 

 
 لمواجهات أكبر مع االحتالل  عد  ت   في غزةالحكومة  
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أعمف فتحي حماد وزير الداخمية واألمف الوطني في الحكومة في  طاع غزا، أف الوزارا  الخميج: -غزا 
عدادًا وتعميمًا وتدريبًا لمواجيات أوس  م  االحتالؿ خالؿ المرحمة المقبمة.تستعد   تطويرًا وا 

في غزا، ” أفراد مستجديف، وضباط وسائقي إسعاؼ، ومدربيف"و اؿ في كممة خالؿ حفؿ تخريج دورات 
 ."مة الفمسطينيةوزارا الداخمية أخذت عمى نفسيا العيد والميثاؽ أف تبقى سندًا وظيرًا يحمي المقاو "أمس، إف 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 فائدة أيبال  "الرباعية"بمير وتوني  يعد ون ولون فمسطينيونؤ مس: "اإلندبندنت" 

 البريطانيرصدت صحيفة "اإلندبندنت" البريطانية أشرس انتقاد يتعرض لو رئيس الوزراء : ريـ عبد الحميد
 الشرؽ األوسط. فيدوره كمبعوث لمجنة الرباعية الدولية األسبؽ تونى بمير مف جانا الفمسطينييف بسبا 

القدس ويعود  فيوأوضحت الصحيفة أف المسئوليف الفمسطينييف يقولوف إف تونى بمير يجا أف يترؾ مكتبو 
يمثمو ال فائدا منو  الذي، ويقولوف إف ميمتو والكياف شخصيإلى وطنو، دوف أف يأخذ األمر عمى محمؿ 

 عمى اإلطالؽ.
تضـ كال مف األمـ المتحدا والواليات  التيالصحيفة إلى أف بمير أصب  مبعوثا لمحنة الرباعية الدولية وتشير 

 رئاسة الحكومة البريطانية. فيوروسيا، بعد أسابي   ميمة مف تركو منصبو  األوروبيالمتحدا واالتحاد 
نة الرباعية الدولية كانت الرئيس محمود عباس أبو مازف  ولو إف المج مساعديونقمت الصحيفة عف أحد 

عديمة الفائدا.. عديمة الفائدا، وال طائؿ منيا. وأوض  أف حاجة تمؾ المجنة المستمرا لمتوصؿ إلى توافؽ 
 بيف المشاركيف المتحاربيف فييا جعميا غير فعالة. داخمي

ما يسمى الغموض ألنو يمتمئ دائما ب شيءويشير مساعد عباس إلى أف بياف الرباعية الدولية يظؿ دائما ال 
أنيى لتوه لقاء م  بمير إف ىناؾ حاجة عمى وسيط عمى  الذيالبناء. ويضيؼ المساعد محمد شطية 

 يدمر عممية السالـ أنت المسئوؿ عف ىذا. الذياستعداد لممشاركة وأف يقوؿ لمطرؼ 
 //اليوم السابع، مصر، 

 
 في بمعينرة حممة لتشجير األراضي المحر في الضفة: إطالق  الحكومة 
أطمقت الحكومة الفمسطينية أمس، برنامجًا لتخضير فمسطيف، مف األراضي المحررا في : مجد سمحافأ

بمعيف والتي استعادىا سكاف القرية، بعد سب  سنوات مف المقاومة الشعبية. الحكاية ال تتعمؽ بزراعة عشرا 
نما دونـ مف بيف  آالؼ شجرا عمى  بمحطة جديدا لممقاومة السممية "تتعمؽ  استعادتيا القرية، وا 

 ."عنوانيا، مف ىذه المحظة سنبدأ
ومف جيتو،  اؿ وزير الزراعة الفمسطيني، إف الحكومة الفمسطينية ستقوـ بزراعة أكثر مف مميوف شجرا 

لتخضير "مثمرا في األرض الفمسطينية الميددا مف  بؿ االحتالؿ، موضحًا أف الحممة التي أطمقتيا وزارتو 
ألؼ فرصة عمؿ لمفمسطينييف، وستعيؿ ما يزيد عف مئة ألؼ  ستساىـ في توفير أكثر مف  "فمسطيف
 عائمة.

 //السفير، بيروت، 
 

  1100مميون دوالر في  5,081,1عجز الحساب الجاري ": اإلحصاء"سمطة النقد" و" 02
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نية إف النتائج األولية لميزاف المػدفوعات  اؿ الجياز المركزي لإلحصاء وسمطة النقد الفمسطي: صفا –راـ اهلل 
 مميوف دوالر. 0,861,1، أشارت إلى وجود عجز في الحساا الجاري بم  مقداره 1088الفمسطيني لعاـ 

% مػػػف النػػػاتج المحمػػػي 1810وذكػػػر اإلحصػػػاء والنقػػػد فػػػي بيػػػاف وصػػػؿ "صػػػفا" نسػػػخة عنػػػو أف العجػػػز نسػػػبتو 
 . 1080مميوف دوالر عاـ  06016مقداره اإلجمالي باألسعار الجارية، ومقارنة م  عجز 

 07/01/1101وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 "الحياة": المصالحة الفمسطينية بانتظار انتهاء حماس من ترتيب أوضاعها الداخميةـلعزام األحمد  14
ـ ومسؤوؿ ممؼ المصالحة عزا« فت » اؿ عضو المجنة المركزية لحركة : محمد المكي أحمد  -الدوحة 

« ايجابية»األحمد أف زيارا أمير  طر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني الى راـ اهلل  ريبًا تحمؿ دالالت 
، مشيرًا الى اف «رسالة صارخة بأف  طر م  المصالحة وليس م  تجزئة الصؼ الفمسطيني»وستعطي 

 مف ترتيا أوضاعيا الداخمية.« حماس»المصالحة تنتظر انتياء 
مراكز الدراسات السياسية »عمى ىامش مشاركتو في مؤتمر « الحياا»الى  وعزا األحمد في حديث

و « فت »واالستراتيجية في الوطف العربي، تأخر اجتماعات المصالحة خالؿ ىذه الفترا بيف حركتي 
، وشدد عمى «انشغاؿ حماس بترتيا أوضاعيا الداخمية واألحداث الحالية في مصر»الى « حماس»

اذا رتبت حماس وضعيا الداخمي سنستأذف المصرييف »اعات في القاىرا، و اؿ: الحرص عمى عقد االجتم
 «.اذا كاف وضعيـ ال يسم  بعقد االجتماع حتى نعجؿ بعقد المجنة

 18/12/2012الحياة، لندن، 
 

 عمى الدستور استئناف المصالحة عقب االنتهاء من االستفتاء المصري حولحماس: ال معمومات  15
اؿ المتحدث باسـ حركة حماس، سامي أبو زىري، إنو ال معمومات لدى حركتو حوؿ  : نبيؿ سنونو - غزا

ترتيبات جديدا بخصوص المصالحة الفمسطينية، في القاىرا، عقا االنتياء مف االستفتاء المصري عمى 
 الدستور؛ لكنو شدد عمى جاىزية "حماس" لعقد لقاءات المصالحة الوطنية.

 
 
 

"فمسطيف": "إنو ال يوجد مبرر الستمرار تعطيؿ استئناؼ لقاءات المصالحة أبو زىري، أضاؼ في تصريٍ  ؿ
الفمسطينية، ويفترض أف يوجو رئيس السمطة محمود عباس دعوتو لعقد لقاء اإلطار القيادي لألمناء العاميف 

 لمفصائؿ الفمسطينية".
 17/12/2012فمسطين أون الين، 

 
 لتوطينرفض الحقوق جزء من ا الجميل: لسامي "الجهاد" 16

في فمسطيف، كالـ النائا سامي الجيمؿ الذي اعمف عف افتخاره لو وفو « الجياد االسالمي»استغربت حركة 
الجميؿ ال يجد ما »في وجو إ رار حقوؽ الشعا الفمسطيني في مجمس النواا. وأعربت عف اسفيا كوف 

ر حقو يـ في مجمس النواا يتباىى بو سوى حمؿ السالح ضد الفمسطينييف ومن  تمرير القوانيف التي تق
 «.المبناني
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ف »ودعت في بياف امس،  الجمي  الى الكؼ عف النؾء في جراح الماضي، ألف شعبنا لديو ذاكرا ايضا وا 
مواجية التوطيف ال تكوف عبر توجيو السالح الى صدور »، معتبرا اف «كاف تعالى فإنو ال ينسى

، مشيرا الى اف «ييا كؿ مؤامرات ومشاري  التوطيفالفمسطينييف، ألف شعبنا ىو الصخرا التي تكسرت عم
 «.مف يرفض من  شعبا حقو و ىو جزء مف مؤامرا التوطيف»

ىؿ المطموا إخراج شعبنا مف لبناف بقوا السالح؟ وىؿ يممؾ اصحاا ىذه الموا ؼ الشجاعة لقوؿ »وسألت 
النتخابات، بحمؿ السالح ضده ذلؾ؟ وىؿ أصب  الفمسطينيوف مادا انتخابية يتباىى البعض بيا في مواسـ ا

 «.وحرمانو مف حقو و تماما كما فعؿ العدو الصييوني الذي يزيد تعطشو الى القتؿ عشية كؿ انتخابات؟
 18/12/2012السفير، بيروت، 

 
 لى جانب نظام الرئيس السوري بشار االسدإثبات موقفها  تؤكد "القيادة العامة" 17

المتحدث باسـ الجبية الشعبية نقاًل عف الوكاالت، أف  دمشؽ مف 18/12/2012الحياة، لندن،  ذكرت
جدد تأكيد و وؼ الجبية الى جانا نظاـ الرئيس السوري بشار  ،القيادا العامة انور رجا-لتحرير فمسطيف

"االعتذار" عف  صؼ  االسد، وذلؾ بعد و ت  صير مف مطالبة متحدث باسـ الجبية في راـ اهلل االسد ا
 الفمسطينييف. مخيـ اليرموؾ لالجئيف

اف الجبية "تؤكد ثبات مو فيا تجاه ما تتعرض لو سورية  ،و اؿ رجا في اتصاؿ ىاتفي م  وكالة فرانس برس
 مف مؤامرا وحرا كونية"، متنصال مف التصري  الذي صدر في راـ اهلل.

تصدر مف و اؿ رجا "ال عال ة لمجبية بيذا التصري "، مؤكدا اف "اي موا ؼ تعبر عف وجية نظر الجبية 
 دائرا االعالـ المركزي في دمشؽ".

القيادا -القيادي في الجبية الشعبية ، أف راـ اهللمف  18/12/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، وأضافت 
حساـ عرفات نفى اف يكوف ىناؾ انشقاؽ كامؿ في الجبية جراء التطورات في سوريا ومخيـ  -العامة

اف أصواتا كثيرا محتجة بدأت ترتف  في أطر الجبية القيادية عمى « االحياا الجديد»اليرموؾ. لكنو  اؿ ؿ 
المو ؼ مف النظاـ السوري وتحديدا بعد  صؼ الطيراف الحربي السوري لمخيـ اليرموؾ واستشياد الجئيف 

 فسطينييف في المخيـ.
والمطموا  إف تنفيذ  يادا الجبية في دمشؽ النسحاا خجوؿ مف مسرح التطورات ال يكفي،»و اؿ عرفات: 

واضاؼ «. منيا االدانة الصريحة لمجريمة التي  اـ بيا الطيراف الحربي لمنظاـ بحؽ ابناء شعبنا في اليرموؾ
احمؿ النظاـ السوري المسؤولية الكاممة عف ما جرى في اليرموؾ واطالبو باالعتذار والتحقيؽ في الجريمة »

 «.ومحاكمة مرتكبييا
بياف االدانة الذي صدر مف طرفي في راـ اهلل »و ؼ عرفات  اؿ: وردا عمى تنصؿ  يادا الجبية مف م

مشيرا الى حالة مف الحرج تصيا كوادر  يادية « االثنيف يمثؿ اغمبية ساحقة في الجبية في الوطف والخارج
 في الجبية اماـ جميورىا والشعا الفمسطيني جراء استيداؼ الالجئيف الفمسطينييف.

 
 ناقمة جند إسرائيمية الشهر الماضي "كتائب القسام" تتبنى تفجير 18

غزا: نشرت "كتائا عز الديف القساـ"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسجياًل مصورًا جديًدا ُيظير 
 تفجير عبوا ناسفة، بنا مة جند إسرائيمية شرؽ خانيونس الوا عة في جنوا القطاع  بؿ أكثر مف شير.
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نا مة جند إسرائيمية، شرؽ منطقة الفراحيف بمحافظة خانيونس وكشؼ الشريط  ياـ "كتائا القساـ" بتفجير 
(،  بؿ أسبوع مف العدواف عمى غزا، و د اعترؼ االحتالؿ بإصابة ثالثة جنود 11|3بعبوا جانبية، بتاريخ )

 .باشر نتيجة تفجير العبوا الناسفةفي ىذه العممية. ويظير الشريط إصابة النا مة اإلسرائيمية بشكؿ م
( تفجير عبوا ناسفة جانبية بنا مة جند 11|14كتائا القساـ" في بيانيا العسكري اليوـ االثنيف )و د تبنت "

(. و اؿ البياف: "إننا في كتائا القساـ إذ 11|3إسرائيمية شرؽ الفراحيف شرؽ خانيونس وذلؾ يوـ الثالثاء )
ذىالو، والرد  نعمف مسئوليتنا عف ىذه الميمة الجيادية المباركة لنؤكد جاىزية مجاىدينا لمباغتة االحتالؿ وا 

 بكؿ ما بحوزتنا مف وسائؿ". يقدـ عمييا المحتؿ  د والتصدي ألي حما ة عمى عدوانو،
 18/12/2012قدس برس، 

 
 عباس لحركتي حماس والجهاد عمى تسميح عناصرها في الضفة بموافقةال عمم  :آمال حمد 19

إنو ال عمـ لدييا بموافقة الرئيس « الحياا»حمد ؿ آماؿ « فت » الت عضو المجنة المركزية لحركة : لندف
عمى تسمي  عناصرىما في الضفة، مشيرا الى اف الرئيس أصدر « الجياد»و « حماس»عباس لحركتي 

لممرا األولى منذ االنقساـ،  12في الضفة باالحتفاؿ بانطال تيا اؿ« حماس»أخيرًا  رارًا سم  بموجبو ؿ 
 الحتفاالت في مدف الضفة المختمفة.وبالتالي بحرية العمؿ وتنظيـ ا

كما لفتت الى أف الرئيس عباس موجود خارج البالد في جولة خارجية منذ أكثر مف اسبوع. و الت إف 
 ىذا العاـ لممرا األولى.« فت »سمحت بتنظيـ احتفاالت لمناسبة انطال ة « حماس»

 18/12/2012الحياة، لندن، 
 

 "جل المحافظة عمى السمم األهمي في لبنانألمتعاون من  االستعداديبدي " لبنانممثل حماس في  20
االستعداد لمتعاوف مف اجؿ المحافظة عمى »في لبناف عمي بركة « حماس»أبدى ممثؿ حركة : محمد صال 

السمـ األىمي في لبناف، ومن  حصوؿ اي فتنة في ىذا البمد سواء بيف المخيمات وجوارىا او بيف المبنانييف 
 «.انفسيـ
باسـ رئيس حكومة غزا اسماعيؿ ىنية، « درع انتصار غزا»كة جاء اثناء تسميـ النائبة بيية الحريري كالـ بر 

 «.تقديرا لمزيارا التضامنية التي  امت بيا لمقطاع»
ضـ مسؤوليا في صيدا أبو احمد فضؿ والمسؤوؿ السياسي « حماس»وكاف بركة  د التقى يرافقو وفد مف 

في الجنوا بساـ حمود. وشّدد الجانباف في بياف، « الجماعة االسالمية»ؿ ايمف شناعة، المسؤوؿ السياسي
 «.العمؿ المشترؾ لتثبيت حالة االستقرار السياسي واألمني في صيدا ومخيماتيا»عمى 

، «القيادا السورية والمعارضة بتحييد المخيمات الفمسطينية ألننا لسنا طرفا في االزمة»وطالا بركة 
 «.ا القصؼ واعتبرناه جريمة حرانحف ادنا ىذ»وأضاؼ: 

 18/12/2012السفير، بيروت، 
 

 بالقدس خمية لحماس في مخيم شعفاط اعتقالتعمن  "إسرائيل" 21
و الت الناطقة  القدس: أعمنت الشرطة اإلسرائيمية القبض عمى خمية تابعة لحركة حماس في مدينة القدس.

: إنو تـ الكشؼ، مؤخرًا، عف خمية تنتمي إلى حركة بمساف الشرطة اإلسرائيمية لإلعالـ العربي لوبا السمري
 حماس عممت في مخيـ شعفاط وحي راس خميس، شماؿ القدس.
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وأضافت في بياف صحافي: وفقًا لما جاء مف معطيات التحقيقات التي تمت م  أفراد ىذه الخمية في جياز 
عماؿ رشؽ الحجارا ورشؽ زجاجات األمف العاـ "الشاباؾ" يستدؿ عمى أف أفرادىا  اموا بسمسمة طويمة مف أ

حار ة باتجاه  وات شرطة إضافًة إلى عممية االعتداء عمى ثكنة شرطة حرس الحدود القائمة عمى حاجز 
أيموؿ الماضي، أثناء وجود شرطي بمفرده في المكاف، حيث  اموا حينيا برشؽ  11مخيـ شعفاط، بتاريخ 

 حجارا ومفر عات نارية وزجاجات حار ة باتجاىيا.
 18/12/2012األيام، رام اهلل، 

 
 بإحياء االنطالقة في ساحة الكتيبة لفتح : حماس مصر ة عمى رفض السماحيحيى رباح 22

 الت حركة فت  في  طاع غزا: إف حركة حماس مصرا عمى رفض السماح ليا بإحياء الذكرى  حسف جبر:
 الثامنة واألربعيف النطال ة فت  في ساحة الكتيبة بمدينة غزا.

يحيى رباح نائا المفوض العاـ لحركة فت  في  طاع غزا أف حماس مصرا عمى رفضيا مقابؿ إصرار وأكد 
فتحاوي عمى إ امة االحتفاؿ في المكاف نفسو، كوف ساحة الكتيبة المكاف األكثر مالءمة إل امة ميرجاف 

 االنطال ة.
استمرت عدا أياـ، أعمنت  و اؿ رباح ؿ "األياـ" إف  رار حماس جاء بعد مشاورات واتصاالت متواصمة

حماس في ختاميا عدـ السماح لفت  بإ امة الميرجاف في ساحة الكتيبة، دوف أف تعطي مبررات محددا ليذا 
ونوه إلى أف فت  لف تنتظر طويال ردا مغايرا مف حماس، مطالبا حماس بأف تحسـ مو فيا وتغير  الرفض.

  رارىا السمبي.
 18/12/2012األيام، رام اهلل، 

 
 النطالقتها بمهرجان في بيت لحم 45 ـلتحرير فمسطين تحيي الذكرى السنوية ال الشعبيةلجبهة ا 23

دعت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، الى التوافؽ عمى استراتيجية سياسية واجتماعية  حسف عبد الجواد:
 اتي.بديمة تجم  شتات شعبنا و واه السياسية، وتنيي انقسامو السياسي والجغرافي والمؤسس

جاء ذلؾ خالؿ ميرجاف جماىيري حاشد نظمتو الجبية الشعبية في محافظة بيت لحـ، في  اعة الفينيؽ، 
 النطال تيا. 12لمناسبة الذكرى السنوية 

وفي لبناف أحيت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف الذكرى الخامسة واألربعيف النطال تيا، بميرجاف جماىيري 
وتحدث عضو المكتا السياسي لمجبية الشعبية   يادا الجبية في لبناف،في مخيـ نير البارد، بحضور 

ومسؤوليا في الخارج ماىر الطاىر، تحدث عف والدا اليسار الفمسطيني المقاوـ وعف معاني انطال ة الجبية 
 الشعبية.

ؽ الوحدا و اؿ إف الجبية الشعبية ومعيا كؿ القوى الوطنية، يجا أف تقؼ عمى رؤية واحدا لممقاومة، وتحقي
الوطنية، والحفاظ عمى اإلنجازات والمكتسبات الوطنية والعمؿ عمى حماية انتصارات الشعا الفمسطيني 

 وشيدائو، وعمى الوحدا الوطنية عمى أساس  يادا جماعية.
 18/12/2012األيام، رام اهلل، 

 
 ن" نساحياة الشهيد الجعبري "اإل  عن اً وثائقيتبث فيممًا اة الميادين الفضائية نق 24
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بثت  تاا المياديف الفضائية فيمما وثائقيا عف حياا الشييد احمد الجعبري  ائد كتائا القساـ الذي  :غزا
 اغتالتو اسرائيؿ في الراب  عشر مف نوفمبر الماضي .

ويركز الفيمـ الذي اعدتو و دمتو الصحافية المخضرمة لنا شاىيف مراسمة  ناا المياديف بغزا  عمى الجانا 
حياا الجعبري "االنساف" حيث يكشؼ الفيمـ عف اف الجعبري كاف حاصال عمى الحزاـ االسود في االخر مف 

 الكاراتيو ويجيد كرا السمة وكرا الطاولة.
18/12/2012وكالة سما االخبارية،   

 
 لألسمحة الكيميائية اعن كثب احتمال استخدام سوري تراقب "إسرائيل" نتنياهو: 14

يس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو، اإلثنػيف، القػوؿ إف إسػرائيؿ ترا ػا عػف تؿ أبيا ػ يو بي آي: جّدد رئ
 كثا احتماؿ استخداـ النظاـ السوري األسمحة الكيميائية الموجودا بحوزتو.

ونقؿ بياف صادر عػف مكتػا رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي، عػف نتنيػاىو  ولػو لػدى اسػتقبالو السػيناتور األمريكػي 
د كػػروز، إف بػػيف إسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدا 'ال توجػػد بينيمػػا  يمػػًا مشػػتركة فحسػػا، بػػؿ عػػف واليػػة تكسػػاس تيػػ

 نواجو معًا تيديدات مشتركة أيضًا، وأحد ىذه المخاطر ىو األوضاع المتطّورا في سورية'.
راؾ( وأردؼ نتنياىو أنو 'نتاب  عف كثا احتماؿ استخداـ األسمحة الكيميائية في سورية والرئيس )األمريكي با

 أوباما  د تحّدث عف ذلؾ بشكؿ  اط '.
وأضػػاؼ أف 'إسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدا تجريػػاف مشػػاورات معّمقػػة حػػوؿ ىػػذا الشػػأف مّمػػا يؤكػػد المخػػاطر التػػي 
تكمػػف فػػي احتمػػاؿ امػػتالؾ ىػػذه األنظمػػة مثػػؿ ىػػذه األسػػمحة التػػي بػػدورىا يمكػػف أف يػػتـ تحويميػػا إلػػى منظمػػات 

ى إسػرائيؿ وعمػى الواليػات المتحػدا وعمػى دوؿ أخػرى فػي المنطقػة ونتعامػؿ مػ  إرىابية، وىذا يعتبػر تيديػد عمػ
 ذلؾ بشكؿ مناسا'.

 07/01/1101، القدس العربي، لندن
 

 في الضفة  مع السمطة ضعف التنسيق األمني لواشنطنتشكو  "إسرائيل" 15
يركػي عػف ضػعؼ أكدت مصادر فمسطينية مطمعػة اف الجانػا االسػرائيمي  ػدـ شػكوى الػى الجانػا االم: لندف

التنسيؽ األمني م  الجانا الفمسطيني في الضفة الغربية، ما يػؤدي الػى خطػورا أمنيػة واضػحة عمػى الوضػ  
 اليش في الضفة والمستوطنات ومحيطيا.

بنػػاء عمػى اوامػػر مػػف »اف االحػػتالؿ يشػػكو مػف و ػػؼ  ػػوى االمػف الفمسػػطينية « سػما»و الػت المصػػادر لوكالػػة 
وو ػػؼ اعتقػػاؿ ومصػػادرا السػػالح واالمػػواؿ التػػي تجمبيػػا « حمػػاس»ا أعضػػاء مالحقتيػػ« رئػػيس السػػمطة عبػػاس

الحركة العادا بناء  دراتيا العسػكرية والموجسػتية فػي الضػفة فػي و ػت تتصػاعد فيػو الػدعوات الفمسػطينية الػى 
انتفاضػػة ثالثػػة. وأوضػػحت اف واشػػنطف طالبػػت اسػػرائيؿ بإعػػادا ضػػخ امػػواؿ الضػػرائا المحتجػػزا حتػػى تػػتمكف 

مػػػف دفػػػ  رواتػػػا اجيػػػزا االمػػػف، اال اف تػػػؿ ابيػػػا تماطػػػؿ وتػػػرفض التعػػػاطي مػػػ  الموضػػػوع فػػػي ظػػػؿ السػػػمطة 
 االنتخابات االسرائيمية واستحقا اتيا.

وذكػرت اذاعػػة جػػيش االحػػتالؿ اف المسػػتوى االمنػػي فػػي الدولػة العبريػػة رفػػض  ػػرار الحكومػػة االسػػرئيمية و ػػؼ 
را عمى مستوى التنسيؽ االمني م  الفمسطينييف وخمؽ تحويؿ امواؿ الضرائا لمسمطة لما لو مف تأثيرات خطي

حػػػاؿ مػػػف اليػػػأس لػػػدى  طاعػػػات كبيػػػرا بسػػػبا تعثػػػر اوضػػػاعاىـ الماليػػػة، مػػػا يػػػدفعيـ الػػػى احضػػػاف الحركػػػات 
 «.الجياد»و « حماس»االسالمية مثؿ 
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 07/01/1101، الحياة، لندن
 

 بالضفة كما ردعناهم في غزة الفمسطينيين: يجب ردع زغانت 16
"، مسػػاء أمػػس: إف الجػػيش اإلسػػرائيمي زاالت:  ػػاؿ رئػػيس ىيئػػة األركػػاف اإلسػػرائيمي "بنػػي غػػانتوكػػ -القػػدس 

ف األوضاع األمنية تقود النتفاضة ثالثة عمى حد  ولو.  سيبقي سيطرتو عمى الضفة الغربية وا 
بتػؿ  وبحسا صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي أوردت الخبر  اؿ غانتز في حفؿ توزي  جوائز التمّيز "كيريػا"

أبيػػػا: إف المقاومػػػة الفمسػػػطينية فػػػي غػػػزا رأت جبػػػروت الجػػػيش اإلسػػػرائيمي الػػػذي دمػػػر جػػػزءًا كبيػػػرًا مػػػف البنيػػػة 
التحتيػػة العسػػكرية لحركػػة حمػػاس، وشػػؿ جميػػ   واعػػدىا العسػػكرية التػػي تطمػػؽ منيػػا الصػػواريخ باتجػػاه البمػػدات 

 اإلسرائيمية.
لمقاومػػة فػػي غػػزا فإنػػو يجػػا أف يقػػـو فػػي المقابػػؿ و ػػاؿ غػػانتز: إف الجػػيش اإلسػػرائيمي كمػػا عمػػؿ عمػػى ردع ا

بردع الفمسطينييف في الضفة الغربية والتي عمى حد زعمو فإف األوضاع األمنيػة فييػا  ابمػة لالنفجػار فػي أي 
 و ت.

وأكمػػػؿ غػػػانتز: جنودنػػػا لػػػف يتو فػػػوا عػػػف "األنشػػػطة" العسػػػكرية بالضػػػفة، والجػػػيش ممػػػـز بو ػػػؼ اليجمػػػات ضػػػد 
سػػػػرائيمييف ولػػػػف يتو ػػػػؼ عػػػػف ا تحػػػػاـ البمػػػػدات الفمسػػػػطينية ليقػػػػـو بأعمػػػػاؿ االعتقػػػػاؿ المسػػػػتوطنيف والجنػػػػود اإل

لممجموعػػات التػػي تمحػػؽ الضػػرر كمػػا وصػػؼ بالمػػدنييف اإلسػػرائيمييف، و ػػاؿ المعادلػػة ا ف تغّيػػرت فالمصػػالحة 
الجيش الفمسطينية ستزيد مف  وا حماس في الضفة والحركة ستقـو ببناء بنية تحتية عسكرية جديدا لمياجمة 

 والمستوطنيف حيث يجا عمينا أال نسم  بذلؾ.
 07/01/1101، األيام، رام اهلل

 
 مريكية جون كيري وزيرًا لمخارجية األ تعيينسرائيمي من إقمق  17

لـ تخؼ اسػرائيؿ  مقيػا مػف تعيػيف جػوف كيػري، وزيػرا لمخارجيػة االميركيػة لمػا : اماؿ شحادا -القدس المحتمة 
سياسة االسرائيمية في القضية الفمسطينية، وخاصػة االسػتيطاف. ونقمػت صػحيفة يحممو مف موا ؼ معارضة لم

"يديعوت احرونوت"،  وؿ مسؤوليف اسرائيمييف "صحي  اف كيري يعتبر صديقا السرائيؿ، لكنو ليس كغيره مف 
ي االميػػركييف الػػذيف يظيػػروف مػػوا فيـ الداعمػػة والمتضػػامنة مػػ  اسػػرائيؿ فػػي مجمػػس الشػػيوخ. اذ اف موا فػػو فػػ

 نية واضحة ضد السياسة االسرائيمية فيما انتقاداتو لالستيطاف حادا جدا".يالقضية الفمسط
ويكمػػف القمػػؽ االسػػرائيمي فػػي اف تكػػوف اولػػى خطػػوات كيػػري فػػي المنطقػػة دعػػـ القضػػية الفمسػػطينية. وبحسػػا 

غوط كبيػرا عمػى المسؤوليف االسرائيمييف، فاف كيػري سيسػعى الػى التػاثير عمػى العمميػة السياسػية وممارسػة ضػ
اسػػػرائيؿ لتحريكيػػػا، وىػػػو جانػػػا سيسػػػاعده فػػػي تػػػرؾ بصػػػمات لػػػو فػػػي الخارجيػػػة االميركيػػػة، عمػػػى حػػػد اعتقػػػاد 

 االسرائيمييف.

 07/01/1101، الحياة، لندن
 

 في التمفزيون العبري وثائقياً  الن في ريف إدلب ويعرضان فيمماً و  تجصحافيان إسرائيميان ي 18
نػػاا الثانيػػة التجاريػػة فػػي التمفزيػػوف العبػػري مسػػاء أمػػس االثنػػيف فيممػػا وثائقيػػا بثػػت الق: زىيػػر أنػػدراوس -الناصػػرا

أعػػده مراسػػميا اإلسػػرائيمي، إيتػػاي أنجيػػؿ، بمشػػاركة الصػػحافي اإلسػػرائيمي أيضػػا، أميػػر تيبػػوف، عػػف المعارضػػة 
السػػورية، المػػذيف صػػاال وجػػاال بحريػػة تامػػة فػػي ريػػؼ إدلػػا، بحراسػػة مػػف رجػػاؿ المعارضػػة السػػورية، وكشػػؼ 
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الصحافي النقاا عف أنو دخؿ األراضي السورية عف طريؽ الحدود م  تركيا، وأنو خالفا لمرات سابقة دخػؿ 
فييػػا إلػػى دوؿ عربيػػة مسػػتعمال جػػواز سػػفره األجنبػػي، فإنػػو دخػػؿ إلػػى األراضػػي السػػورية بمسػػاعدا مػػف  ػػػوى 

 المعارضة التي أدخمتو إلى بالد الشاـ عف طريؽ مسرا ُيعرؼ باسـ مسرا اليروا.
وأضػاؼ الصػحافي أنجيػػؿ، الػذي عػرض فيممػػو الوثػائقي، ضػمف برنػػامج التحقيقػات )عوفػدا( فػػي القنػاا الثانيػػة 
والتػػي ُتخرجػػو الصػػحافية المخضػػرمة، د. إيالنػػا دايػػاف، أف المعارضػػة السػػورية المسػػمحة ُتسػػيطر عمػػى منػػاطؽ 

عارضػػيف المسػػمحيف فػػي كبيػػرا فػػي ريػػؼ إدلػػا وفػػي منػػاطؽ أخػػرى، كمػػا عػػرض العديػػد مػػف المقػػابالت مػػ  الم
المنػػاطؽ التػػي وصػػؿ إلييػػا، شػػددوا مػػف خالليػػا عمػػى أنيػػـ يعممػػوف عمػػى تحريػػر سػػورية مػػف َمػػْف أطمقػػوا عميػػو 

 الطاغية مف دمشؽ، أْي الرئيس السوري، د. بشار األسد.
د كما عبروا عف شعورىـ المتفائؿ با تراا ما أسموه النصر عمى النظاـ الرجعي أألسدي، الذي يتحكـ في بال

الشػػاـ منػػذ أكثػػر مػػف أربعػػيف عامػػا، عمػػى حػػد تعبيػػرىـ. ولفػػت األشػػخاص الػػذيف تمػػت مقػػابمتيـ إلػػى أنيػػـ ال 
يخشػػوف مػػف عػػرض الصػػور فػػي التمفزيػػوف اإلسػػرائيمي، كمػػا أنيػػـ لػػـ ُيعارضػػوا إجػػراء مقػػابالت مػػ  صػػحافي 

 إسرائيمي يعمؿ لمتمفزيوف العبري في دولة االحتالؿ.
لجػػيش الحػػر لمتمفزيػػوف اإلسػػرائيمي: إذا جػػاء الجنػػراؿ شػػاروف، أي رئػػيس الػػوزراء و ػػاؿ أحػػد  ػػادا الثػػوار مػػف ا

 اإلسرائيمي األسبؽ، و رر مشاركتنا في الحرا إلسقاط األسد سنعتبره بمثابة أٍخ لنا، عمى حد تعبيره.
 07/01/1101، القدس العربي، لندن
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أعمنت رئيسة حزا "العمؿ" االسرائيمي شيمي يحيموفيتش، في مقابمة متمفزا نشػرت  :برىوـ جرايسي -الناصرا
أمس االثنيف، أنيا ترفض تخفيض الميزانيات الضخمة التي تنفقيا حكومات االحتالؿ عمى المستوطنات فػي 

، بزعـ انو انشغؿ أكثر فػي الماضػي الضفة الغربية والقدس المحتمة، وانتقدت عمميا، الحزا الذي ترأسو ا ف
 بالقضية الفمسطينية عمى حساا القضايا االجتماعية.

وجػػاءت تصػػريحات يحيمػػوفيتش فػػي مقابمػػة تمفزيونيػػة نشػػرىا مو ػػ  "واينػػت" االخبػػاري عمػػى االنترنػػت، التابعػػة 
 لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أمس.

، إال أنو طالما لـ يتـ حؿ الصػراع، فإنػو يجػا وزعمت يحيموفيتش، أنيا مف حيث المبدأ، ال تؤيد االستيطاف
اسػػتمرار صػػػرؼ الميزانيػػػات المخصصػػػة لالسػػػتيطاف، بػػزعـ اف و ػػػؼ ىػػػذه الميزانيػػػات سيضػػػر بالمسػػػتوطنيف، 
و الػػػت، "أنػػػت ال تسػػػتطي  أف تتسػػػبا بضػػػرر لسػػػكاف المسػػػتوطنات، أو اعتبػػػارىـ مجػػػرميف، فيػػػـ يقيمػػػوف فػػػي 

ة اسػػػرائيؿ، وكانػػػت غالبيػػػة تمػػػؾ الحكومػػػات يقودىػػػا حػػػزا مسػػػتوطنات  امػػػت بموجػػػا  ػػػانوف و ػػػرارات حكومػػػ
 "العمؿ". ودعت الحكومة الى مواصمة االىتماـ بالمستوطنيف وأبنائيـ.

وعػػف شػػكؿ حػػؿ الصػػراع التػػي تريػػده، فإنيػػا لػػـ تطػػرح تصػػورا مفصػػال، بػػؿ ادعػػت أف غالبيػػة األحػػزاا تبمػػور 
، والػػذي يػػنص عمػػى إبقػػاء 1000عػػاـ خططيػػا، عمػػى أسػػاس مخطػػط بيػػؿ كمينتػػوف، الػػذي طرحػػو فػػي نيايػػة ال

الكتػػػؿ االسػػػػتيطانية الكبيػػػرا بيػػػػد االحػػػتالؿ، وعمػػػػى نقػػػػؿ األحيػػػاء الفمسػػػػطينية فػػػي القػػػػدس المحتمػػػة ليػػػػد الدولػػػػة 
 الفمسطينية، بينما يستمر االحتالؿ في سيطرتو عمى األحياء االستيطانية في القدس المحتمة.

 07/01/1101، الغد، عم ان
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عشػػية الحممػػة االنتخابيػػة لمكنيسػػت التاسػػعة عشػػر فػػي اسػػرائيؿ شػػرعت : ترجمػػة خاصػػة لػػػ دوت كػػوـ -راـ اهلل
تنيػاىو عػف السػنوات الصحافة با الـ كتاا االعمدا بتقديـ فاتورا الحساا لرئيس الوزراء االسرائيمي بنيػاميف ن

 االرب  الماضية التى ترّب  فييا عمى سدا الحكـ في اسرائيؿ .
ففي مقاؿ لمكاتا في صحيفة ىآرتس "الوؼ بػف" انتقػد الكاتػا سػني حكػـ نتنيػاىو التػي جمبػت العزلػة الدوليػة 

 باالستيطاف.فبدال مف عزؿ ايراف تـ عزؿ اسرائيؿ وبدال مف ا امة دولة لمفمسطينييف تـ تحطيـ ىذا االمؿ 
اما عمى الصػعيد االجتمػاعي اال تصػادي  ػاؿ الكاتػا اف نتنيػاىو  ػاـ برفػ  االسػعار الػى حػٍد غيػر مسػبوؽ ، 

مستوى السابؽ لو كما وعجزت  1081ورف  ضريبة القيمة المضافة ووصمت نسبة العجز في الموازنة لممعاـ 
و لتقػديـ موعػد االنتخابػات لمكنيسػت التاسػعة االمر الذي دفػ  بنتنيػاى 1081الحكومة عف تمرير موازنة العاـ 

 عشر".
فقد اتيـ نتنياىو بعر ة الحػؿ مػ  الفمسػطينييف عبػر تعزيػز  اما الكاتا في صحيفة "معاريؼ" "عاموس جمبوع"

االسػػػتيطاف واضػػػاؼ:" لقػػػد تضػػػمف  ػػػرار الجمعيػػػة العموميػػػة لالمػػػـ المتحػػػدا نصػػػًا بحػػػؽ الفمسػػػطينييف بتقريػػػر 
فممػػاذا ال تسػػتغؿ اسػػرائيؿ الفرصػػة ونضػػ  الفمسػػطينيف عمػػى  8602مػػى حػػدود العػػاـ المصػػير وا  امػػة دولػػتيـ ع

 " . E1المحؾ إلختبار نواياىـ , بداًل مف الرد عمى ذلؾ بالبناء في المنطقة 
اما الكاتا "عامي ايموف" في صحيفة "يديعوت احرونوت" فقػد حمػؿ الثنػائي نتنيػاىو ليبرمػاف مسػؤولية الفشػؿ 

ؾ مػػا ُيمكػػف اف نستمخصػػو مػػف ِعبػػر فػػي  ػػرار االمػػـ المتحػػدا االعتػػراؼ بفمسػػطيف دولػػة كػػاف ىنػػا واضػػاؼ: إذا
غير عضو في المنظمة الدولية فيو اف لمفشؿ آباء كثيروف في اسرائيؿ، برئاسة نتنياىو وليبرماف، المػذيف لػـ 

 E1بنػػاء فػػي يكتفػػوا بالفشػػؿ الدبموماسػػي الػػذى ادى الػػى ىػػذه النتيجػػة، بػػؿ ردوا عمػػى ذلػػؾ بالمصػػاد ة عمػػى ال
وو ػػؼ تحويػػؿ عائػػدات الضػػرائا لمفمسػػطينييف ىػػذه الخطػػوات التػػي لػػـ تمػػؽ  بػػواًل مػػف المجتمػػ  الػػدولي، وربمػػا 

 تدف  بالفمسطينييف لمتوجو الى محكمة الجنايات الدولية لتدف  اسرائيؿ ثمنًا باىظًا جّراء ذلؾ".
 06/01/1101، القدس، القدس
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ألػػػؼ  طعػػػة سػػػالح مرخصػػػة باتػػػت بأيػػػدي  100تػػػؿ أبيػػػا: كشػػػؼ تقريػػػر لػػػوزارا الداخميػػػة اإلسػػػرائيمية عػػػف أف 

الجميور اإلسرائيمي. وال يشمؿ ذلؾ األسمحة التي يحمميا الجنود ورجاؿ الشرطة أو األسػمحة غيػر المرخصػة 
سػوداء. و ػاؿ مػدير دائػرا تػرخيص األسػمحة فػي وزارا الداخميػة، التي يحمميا أناس حصموا عمييا مف السوؽ ال

نػػػو ال يسػػتبعد اسػػتخداـ ىػػػذا  يعقػػوا عميػػت، إف ىػػذا العػػػدد يعتبػػر ىػػائال بمقػػػاييس إسػػرائيؿ كدولػػة صػػغيرا، وا 
 السالح ألغراض إجرامية شبيية بالمذبحة التي نفذىا الشاا األميركي، آدـ النزا، في بمدا كونتيكات.

  07/01/1101، لندنالشرق األوسط، 
 

 عمى غزة حربفي ال "إسرائيل"مميون دوالر خسائر  711: رسميتقرير إسرائيمي غير  22
تؿ أبيا: ذكر تقرير غير رسمي أعده خبػراء إسػرائيميوف أف خسػائر اال تصػاد اإلسػرائيمي جػراء اليجػـو عمػى 

ف دوالر(، فػي و ػت تعػاني مميػو  100مميػارات شػيقؿ )نحػو  1غزا في نياية الشير الماضي،  ربت مف مبمػ  
الخسػػائر اال تصػػادية التػػي  ػػدرت ىػػي خسػػائر »فيػػو الميزانيػػة الحكوميػػة مػػف عجػػز متفػػا ـ. و ػػاؿ الخبػػراء إف 

مباشػػرا، إذ إف مميػػػاريف منيػػػا تكمفػػػة نفقػػػات الحممػػػة العسػػػكرية عمػػى غػػػزا، ونفقػػػات أخػػػرى غيػػػر عسػػػكرية تقػػػدر 
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، جػاء أف خسػائر الشػركة «عػاؿ -اؿ »رائيمية المدنيػة وفي تقرير داخمي لشػركة الطيػراف اإلسػ«. بمميار شيقؿ
. 80بمغت ما يزيد عمى   مميوف دوالر خالؿ اليجـو

 07/01/1101، الشرق األوسط، لندن
 

 تقسيم القدس % من مصوتي الوسط واليسار ضد  56استطالع:  23
سػار فػي % مػف مصػوتي أحػزاا الوسػط والي02 اؿ استطالع نشرت صحيفة ىآرتس نتائجو صباح اليـو إف 

إسرائيؿ يعارضوف تقسيـ القػدس واالنسػحاا مػف القػدس المحتمػة. و الػت الصػحيفة إف االسػتطالع أجػري مػف 
 بؿ مركز يروشاليـ لشؤوف العامة والدولة الذي يػديره سػفير إسػرائيؿ السػابؽ لػدى األمػـ المتحػدا، دوري غولػد 

 المعروؼ بموا فو اليمينية المتشددا ضد عممية أوسمو.
حيفة إف االستطالع الذي أجري في شير نوفمبر خرج بنتائج يمكف اعتبارىا مفاجئػة، فيمػا يتعمػؽ و الت الص

بموا ػػؼ مصػػوتي أحػػزاا الوسػػط واليسػػار فػػي إسػػرائيؿ. فقػػد أعػػرا  سػػـ ال يسػػتياف بػػو مػػف ىػػؤالء عػػف موا ػػؼ 
 متشددا في القضايا السياسية.

دودا يمكػف الػدفاع عنيػا عمػى التوصػؿ % مثال مف مصوتي حزا العمػؿ يفضػموف حػ00و الت الصحيفة إف 
% مػػف مصػػوتي حػػزا يسػػرائيؿ بيتينػػو ) بػػؿ التحػػالؼ مػػ  الميكػػود( إنيػػـ عمػػى 10إلػػى تسػػوية  سػػممية. و ػػاؿ 

اسػػتعداد إلخػػالء المسػػتوطنات القائمػػة خػػارج الكتػػؿ االسػػتيطانية إذا تػػـ ذلػػؾ ضػػمف تسػػوية سياسػػية. وبحسػػا 
يسػػػار والمركػػػز موا ػػػؼ تعتبػػػر صػػػقرية متشػػػددا فػػػي % مػػػف مصػػػوتي ال10االسػػػتطالع المػػػذكور فقػػػد أعػػػرا 

 % مف مصوتي اليميف عف موا ؼ تعتبر حمائمية.10المجاالت السياسية واألمنية، مقابؿ إعراا 
وأكػػدت الصػػحيفة أف االسػػتطالع شػػمؿ مصػػوتي  أحػػزاا الوسػػط  التػػي حػػددىا المركػػز بأنيػػا: العمػػؿ، يػػػيش 

برئاسػة تسػيبي ليفنػي، ألنػو لػـ يكػف  ػد تأسػس بعػد عنػد  عتيد، ولػـ يشػمؿ كػديما أو ميػرتس أو حػزا "الحركػة
 إجراء االستطالع.

% 02% مػػف المشػػاركيف فيػػو لػػف يصػػوتوا لحػػزا يتنػػازؿ عػػف غػػور األردف، كمػػا أف 00وبػػّيف االسػػتطالع أف 
% مػػػف مؤيػػػدي العمػػػؿ 10مػػػنيـ لػػػف يصػػػوتوا لقائمػػػة تعمػػػف اسػػػتعداداىا التنػػػازؿ عػػػف القػػػدس "الموحػػػدا". و ػػػاؿ 

% مف 00ي ييش عتيد  إف ىناؾ أىمية العتراؼ فمسطيني بإسرائيؿ دولة ييودية: كما أف % مف مؤيد01و
وتقسيـ القدس لف يؤدي  02% مف مؤيدي ييش عتيد يعتقدوف أف االنسحاا لحدود العاـ 28مؤيدي العمؿ و

 % مػف مصػوتي العمػؿ أف القيػادا الفمسػطينية02% مف مصوتي يػيش عتيػد  و00إلى إنياء الصراع. ويري 
 الحالية )فت  وحماس( غير  ادرا عمى اتخاذ  رار بإنياء الصراع.

 07/01/1101، 37عرب
 

 ليبرمان قد تقضي عمى عودته لمسياسة االتهام ضد   الئحةيديعوت أحرونوت:  24
، الثالثػاء، إنػو عمػى الػرغـ مػف المقػاء بػيف   الت صحيفة يديعوت أحرونوت، فػي عػددىا الصػادر صػباح اليػـو

ي لمحكومػة، ييػودا فينشػتايف وبػيف محػامي أفيغػدور ليبرمػاف، ظيػر أمػس، إال أف المستشػار المستشار القضائ
القضائي يعتـز أف يقدـ اليوـ رسميا الئحة اتياـ ضد ليبرمػاف بتيمػة خيانػة األمانػة العامػة فػي  ضػية السػفير 

 اإلسرائيمي في بيالروس.
وصمة العار عمى جبيف ليبرماف، لتفادي  وأشارت الصحيفة إلى أف فاينشتايف أعمف عزمو عمى طما إلصاؽ

التوصػػؿ إلػػى صػػفقة مػػ  النيابػػة العامػػة خػػالؿ و ػػت  صػػير، ولسػػد الطريػػؽ أمػػاـ عػػودا ليبرمػػاف إلػػى الحكومػػة 
 القادمة أو حتى الكنيست.
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وبينت الصحيفة أف ىذا القرار يعني أف محاكمة ليبرماف ستستغرؽ و تػا طػويال يمتػد إلػى مػا بعػد االنتخابػات 
يمية فػػي الحػػادي والعشػػريف مػػف الشػػير القػػادـ، وذلػػؾ خالفػػا لمػػا كػػاف أعمنػػو ليبرمػػاف مػػف السػػعي نحػػو اإلسػػرائ

 محاكمة سريعة تفت  أمامو المجاؿ لمعودا لمحياا السياسية. 
 07/01/1101، 37عرب

 
 لوزيري المعارف واألمن لمحاسبة المعتدي عمى طالب "الحورانة" رسالتينزحالقة يوجه  25

زحالقة، أمس اإلثنيف، رسالة عاجمػة لػوزير المعػارؼ غػدعوف سػاعار، طالبػو فييػا بمتابعػة وجو النائا جماؿ 
جػو و وت  ضية االعتداء عمى طالا مدرسة "الحوارنة" في كفر رع، أثنػاء رحمػتيـ المدرسػية فػي مدينػة  يسػاريا.

ا فييػػا إجػػراء النائػا زحالقػػة رسػػالة بيػػذا الخصػوص أيًضػػا لػػوزير األمػػف الػػداخمي، يتسػحاؽ أىرونػػوفيتش، طمػػ
 تحقيؽ جدي وسري  في حادثة االعتداء ا ثـ عمى طالا المدرسة.

 07/01/1101، 37عرب
 

 : ال تتوفر أدلة كافية لشطب النائبة حنين زعبياإلسرائيمية لمحكومةالمستشار القضائي  26
مو فػػو مػػف أصػػدر المستشػػار القضػػائي لمحكومػػة، ييػػودا فاينشػػتايف، ظيػػر اليػػـو اإلثنػػيف، بيانػػا رسػػميا يتضػػمف 

ا تراح شطا التجم  والنائبة حنيف زعبي ومنعيػا مػف خػوض االنتخابػات، ومو فػو مػف ا تراحػات شػطا عػدد 
 مف األحزاا.

وجاء في بياف المستشار القضائي لمحكومة بشأف ا تراح شطا النائبة زعبي: "عمػى الػرغـ مػف أف األمػر فػي 
أمػا  إال أنو ال توجد أدلة كافيػة تػؤدي إلػى شػطبيا". نظري يتعمؽ بتراكـ أدلة ميمة تقترا مف اجتياز الحدود،

عػػف بػػا ي طمبػػات الشػػطا األخػػرى المقدمػػة لمجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة ضػػد مختمػػؼ األحػػزاا، وبينيػػا طمػػا 
شػػطا التجمػػ  الػػذي  دمػػو دافيػػد روتػػـ مػػ  تقػػديـ  ائمػػة التجمػػ  لمكنيسػػت  بػػؿ أسػػبوعيف، فقػػد  ػػاؿ المستشػػار 

 وفر أدلة كافية لمن  ىذه األحزاا مف خوض االنتخابات.القضائي لمحكومة إنو ال تت

 06/01/1101، 37عرب
 

 سرائيمي يقضي زيارته في لندن قرب السفارة خشية اعتقاله إوزير  27
كشفت مصادر اسرائيمية اف وزيػر الجبيػة الداخميػة والػرئيس السػابؽ لمشػاباؾ، : القدس المحتمة -اماؿ شحادا 

سػػط حراسػػة مشػػددا ويقضػػي و تػػو بمحػػاذاا السػػفارا االسػػرائيمية فػػي لنػػدف افػػي ديختػػر، وصػػؿ الػػى بريطانيػػا و 
 لمتوجو الييا في حاؿ لوحظت تحركات مف  بؿ السمطات البريطانية العتقالو.

 07/01/1101، الحياة، لندن
 

 اإلعالمية والسياسية من زيارة خالد مشعل إلى غزة ال تقدر األضرارمؤرخ إسرائيمي:  28

والمختص في األمف القومي، شيمو روزنبرغ، أّف األضرار اإلعالمية والسياسية التي  ميسرائياعتبر المؤرخ اإل
لحقت بػ"إسرائيؿ" مف زيارا خالد مشعؿ إلى غزا ال تقدر، حيػث خػرج مػف القطػاع وفػي جعبتػو نصػر إعالمػي 

 ىائؿ.
 )القناة الثانية، ترجمة المركز( 
 06/01/1101، 1576 ، العددالتقرير المعموماتي
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 كان يبحث عن معمومات تتعمق بالدول العربية وباكستان  األمريكياسوس اليهودي الج 31
كشؼ المراسؿ الصييوني لمشؤوف األمنيػة، إيتمػار آيخنػر، أف الجاسػوس الييػودي األمريكػي، جوناتػاف بػوالرد 

كسػػػتاف، )المحكػػػوـ بالمؤبػػػد بتيمػػػة العمالػػػة لػػػػ"إسرائيؿ"( كػػػاف يبحػػػث عػػػف معمومػػػات تتعمػػػؽ بالػػػدوؿ العربيػػػة وبا
و ػدرتيا عمػػى إنتػػاج  نابػػؿ نوويػػة، وعػػف مقػػر منظمػػة التحريػر بتػػونس، وعػػف  ػػدرا سػػوريا عمػػى اسػػتعادا ىضػػبة 

 الجوالف إذا نشبت حرا جديدا م  "إسرائيؿ".
 )القناة العاشرة، ترجمة المركز( 
 06/01/1101، 1576 ، العددالتقرير المعموماتي

 
  منذ بدء األزمة افمسطينًيا قتموا في سوري 648: ا"سوري فمسطينييمجموعة العمل من أجل " 30

( 81|80: أكدت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" أف عشرا فمسطينييف  تموا أمس األحد )دمشؽ
في مخيـ اليرموؾ لالجئيف في العاصمة دمشؽ، نتيجة  صؼ المخيـ مف  بؿ النظاـ بطائرات حربية، ما 

الذيف سقطوا منذ بدء األزمة في سورية إلى في منتصؼ آذار )مارس( يرف  الحصيمة الموثقة لمفمسطينييف 
 شييدًا. 206إلى  1088مف عاـ 

وأوضحت المجموعة في بياف ليا، تمقت " دس برس" نسخة عنو أف الشيداء العشرا مف الفمسطينييف في 
أوي عدًدا كبيًرا الذي ي  مخيـ اليرموؾ سقطوا أمس جراء  صؼ طائرات النظاـ لمسجد عبد القادر الحسيني

 مف النازحيف إلى المخيـ.
"مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" وكالة "األونروا" التحرؾ مباشرا لحؿ مشكمة النازحيف  تطالبو 

الفمسطينييف، مف مخيـ اليرموؾ، وفت  كافة مقرات األنروا في المخيمات األخرى لحؿ ىذه المشكمة. وانتقدت 
( ما وصفتو بالدور 82/81مقت " دس برس" نسخة عنو اليوـ االثنيف )المجموعة في بياف صحفي ت

ودعت المجموعة  "الخجوؿ" لألونروا في معالجة آثار الصراع الدائر وتأثيراتو عمى الالجئيف الفمسطينييف.
الوكالة األممية لتحمؿ مسؤولياتيا "إزاء التطورات الخطيرا األخيرا خاصة فيما يتعمؽ بالمجاؿ اإلغاثي 

كافة الجيات اإلنسانية وطالبت المجموعة  ".إلنساني، وأف تنفذ الوكالة مياميا وفؽ التفويض الممنوح لياوا
المحمية واإل ميمية والدولية لتحمؿ مسؤولياتيـ تجاه الالجئيف الفمسطينييف في سورية عمومًا وما يتعرضوف لو 

 .مف مخاطر إنسانية كارثية
  06/01/1101قدس برس، 

 
  لمقصف بعد تعرض المخيماليرموك إلى لبنانمخيم عائمة فمسطينية من  211": شعبيةالمجان ال" 31

تسبا القصؼ السوري الجوي الذي استيدؼ مخيـ اليرموؾ في دمشؽ بنزوح عشرات العائالت مف : بيروت
البقاع التي استقبمت النازحيف في « المجاف الشعبية»الالجئيف الفمسطينييف إلى األراضي المبنانية. و درت 

عائمة فمسطينية ممف ىربوا عمى عجؿ مف مخيـ اليرموؾ  100»األوسط عدد الذيف سجموا لدييا أمس، بػ 
، إذ إف النازحيف الذيف كانوا ال يحمموف بطا اتيـ منعوا «ومزوديف بأورا يـ الثبوتية و دموا بواسطة حافالت

 مف دخوؿ لبناف وردوا عمى أعقابيـ.
الحاجات المتزايدا لمنازحيف وال سيما الفمسطينييف الذيف لـ ال تشمميـ مساعدات وتتوالى النداءات لتمبية 

 اؿ و  عف تمبية الحاجات بسبا مواردىا المحدودا.« أونروا»المفوضية العميا لالجئيف. وفيما تعجز وكالة 
نازحيف أمر ال تمبية نداء لبناف لمساعدتو في مسألة إغاثة ال»الشؤوف االجتماعية وائؿ أبو فاعور أف  يروز 
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تـ »، و اؿ: «تزايدًا في عدد النازحيف»، وتو   «يتعمؽ فقط بالنازحيف السورييف بؿ أيضًا باستقرار لبناف
حافمة تقؿ فمسطينييف نازحيف مف مخيـ اليرموؾ بعد تعرض المخيـ باألمس إلى  11إحصاء أكثر مف 

ىذه تو عات وا عية جدًا نظرًا إلى ما يجري مف القصؼ والتدمير وبالتالي األمر يزداد سوءًا وسيزداد أكثر، و 
ال ندعي أف لدينا خبرا كاممة في التعاطي م  مسألة بيذا "و اؿ: «.  تؿ وتدمير و صؼ منيجي في سورية

األمواؿ التي ستقدـ لاليواء ستذىا مباشرا إلى المفوضية العميا لالجئيف ". وأكد أف "الحجـ وبيذه الد ة
 "مف مسؤوليتياوسيكوف اإلنفاؽ اليومي 

 07/01/1101، الحياة، لندن
 

 وحدة استيطانية بالقدس 0411 بناءاالحتالل يصادق عمى  32
صاد ت، مساء اليوـ االثنيف، ما تسمى بالمجنة الموائية لمتخطيط والبناء في القدس، عمى مخطط لبناء 

المحتمة وذلؾ ضمف وحدا استيطانية في الحي اإلستيطاني "رمات شمومو"، الوا   شمالي القدس  8000
وحدا استيطانية في المنطقة الوا عة  1000المخطط الذي أ رتو الحكومة االسرائيمية مؤخرا والقاضي ببناء 

 بيف القدس ومعاليو أدوميـ والتي تعرؼ بالمنطقة "ايي".
 06/01/1101، فمسطين أون الين

 
 دونم من أراضي العيزرية وأبوديس 0111 بمصادرةقرارات احتاللية  33

سممت  وات االحتالؿ، اليوـ االثنيف، اىالي بمدتي العيزرية وابو ديس شرؽ مدينة  ر:خالد عما -لقدسا
 دونـ مف اراضييـ. 8100القدس اخطارات تقضي بمصادرا 

و اؿ رئيس مجمس محمي ابو ديس عادؿ صالح في حديث لػ "لقد تسممنا امس في مجمس محمي ابو ديس 
دونما ونصؼ الدونـ مف اراضي  620ئيمي، عبر االرتباط، يقضي بمصادرا  رارًا رسميًا مف الجيش االسرا

  .ابو ديس
واوض  صالح اف اخطارات المصادرا تضمنت  رارا بمصادرا اراضي مشتركة بيف بمدتي ابو ديس 

دونـ، مشيرًا الى اف ىذه االراضي سيتـ ابتالعيا لتوسي  مستوطنات "معاليو  110والعيزرية مساحتيا 
 ". 1"، وكيدار 8و"كيدارادوميـ" 

و اؿ اف "مف شأف ىذه المصادرا اإلجياز عمى احتياطي التوس  والنمو الوحيد لسكاف بمدتي ابو ديس 
دونما مف اراضي  680وفي سياؽ متصؿ، سممت  وات االحتالؿ إخطارات تقضي بمصادرا . والعيزرية"

اضي المواطنيف ولربط المستوطنات الذي يبتم  معظـ ار  E1العيزرية، لتوسي  المستوطنات، ومشروع 
 المقامة ىناؾ وتقطي  اوصاؿ البمدات والقرى المحيطة بمدينة القدس مف الناحية الشر ية. 

 06/01/1101، القدس، القدس
 

 من الضفة ألف فمسطيني يواجهون خطر الترحيل 041": جمعية حقوق اإلنسان في إسرائيل" 34
رائيؿ مف خطورا السياسة اإلسرائيمية في الضفة الغربية تؿ أبيا: حذرت جمعية حقوؽ اإلنساف في إس

المحتمة و الت إف حكومة بنياميف نتنياىو تسعى لخمؽ وا   عمى األرض يؤدي شيئا فشيئا إلى ضـ ىذه 
لى ترحيؿ نحو  ألؼ مواطف فمسطيني مف بيوتيـ،  800المناطؽ إلسرائيؿ ومن   ياـ الدولة الفمسطينية، وا 

 ييودي.لمصمحة االستيطاف ال
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حقوؽ اإلنساف في المناطؽ »وورد في التقرير، الذي نشر في تؿ أبيا أوؿ مف أمس، فصؿ خاص بعنواف: 
ويكرس التقرير فصال خاصا عف مخططات الترحيؿ،  ،«المحتمة: االحتالؿ يصب  مريحا أكثر مف السابؽ
سيطرا إسرائيمّية أمنية ، التي تق  تحت «ج –المنطقة »فيقوؿ إف ىناؾ منطقة في الضفة الغربية تدعى 

ألؼ فمسطيني،  800في المائة مف مساحة الضفة الغربية، ويسكف فييا نحو  00ومدنية كاممة، وتشكؿ نحو 
وفييا تق  جمي  المستوطنات اإلسرائيمية. إسرائيؿ تمارس في ىذه المنطقة سياسات مختمفة، تض  كثيرا مف 

يف، مف بينيا: من  تخطيط القرى الفمسطينية، والتطبيؽ العرا يؿ والصعوبات عمى حياا السكاف الفمسطيني
التمييزي لقوانيف التنظيـ والبناء؛ إغالؽ بعض المناطؽ مف خالؿ تعريفيا كمناطؽ إطالؽ نار وتدريبات 
عسكرية أو كمحميات طبيعية؛ ىدـ آبار المياه ومصادرا خزانات ماء متنقمة. وىي بيذا تدف  بالسكاف 

 يؿ.الفمسطينييف إلى الرح

 07/01/1101، الشرق األوسط، لندن
 

  اعتداءاتهم عمى المواطنين وممتمكاتهميواصمون المستوطنون وجنود االحتالل الضفة:  35
واصؿ المستوطنوف وجنود االحتالؿ اعتداءاتيـ عمى المواطنيف  ت:وكاال –الحياا الجديدا  -محافظات 

 طنيف مف المحافظة بينيـ مدير مدرسة ورجؿ أمف.وممتمكاتيـ. ففي نابمس اعتقمت  وات االحتالؿ عشرا موا
و اؿ شيود إف جنود  واختطفت مجموعة مف المستوطنيف، أمس، راعيا مف  رية مادما، بعد االعتداء عميو.

االحتالؿ اعتقموا الراعي مأموف نصار، بعد تخميصو مف أيدي المستوطنيف، كما أصيا الشاا أمير فايز 
وفي الخميؿ،  جيات اندلعت بيف المواطنيف وجنود االحتالؿ والمستوطنيف.نصار بجروح في  دمو خالؿ موا

وفي بمدا بيت ريما اعتقمت  وات االحتالؿ ثالثة أشقاء  اعتدى مستوطنوف عمى المزارعيف في بمدا الريحية.
ي واصيا صياد برصاص البحرية اإلسرائيمية، كما اعتقؿ آخر ف مف أحد المنازؿ ومواطنا رابعا كاف مصابا.

 عرض البحر.
 07/01/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 بمواجهات بجنين فمسطينييناالحتالل يصيب  36

أصيا عدد مف المواطنيف باختناؽ جراء الغاز المسيؿ لمدموع خالؿ المواجيات العنيفة التي اندلعت عصر 
 اليـو االثنيف، عقا ا تحاـ  وات االحتالؿ لبمدا جب  جنوا جنيف.

محمية إف عدا آليات عسكرية ا تحمت البمدا ظير اليوـ مف المدخؿ الرئيسي وتصدى ليـ  و الت مصادر
 الشباف بإلقاء الحجارا والزجاجات الفارغة حيث أطمؽ الجنود القنابؿ الغازية والرصاص المطاط.

 06/01/1101، فمسطين أون الين
 

 رارها فصل عشرات الموظفينعمى ق احتجاجاً  "ونروا"األ  مكاتب تغمق "الشعبيةمجان : "الالضفة 37
الشرؽ األوسط: أعمنت لجاف الخدمات الشعبية في الضفة الغربية عف إغالؽ مكاتا وكالة األمـ  -راـ اهلل 

المتحدا لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )أونروا( أمس، احتجاجا عمى  رارىا فصؿ عشرات الموظفيف 
أ( عف بياف أصدرتو لجاف الخدمات الشعبية، أف خطواتيا لدييا. ونقمت وكالة األنباء األلمانية )د.ا.

موظفا لدييا وتقميص  810لمتراج  عف  رارىا بعدـ تجديد عقود « أونروا»التصعيدية تأتي لمضغط عمى 
تجاه المخيمات « أونروا»خدماتيا لالجئيف في الضفة الغربية. وشددت لجاف الخدمات عمى مسؤولية 
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، ميددا «بدال مف سياسات التقميص المستمرا في خدماتيا»الكريمة لالجئيف الفمسطينية، وتوفير الحياا 
 بتصعيد الخطوات االحتجاجية عمى ذلؾ.

 07/01/1101، الشرق األوسط، لندن
 

 أبنائها في سجون االحتاللسرى تزور األدفعة جديدة من أهالي "واعد":  38
نيف، لزيارا أبنائيا المعتقميف في سجف غادرت دفعة جديدا مف أىالي أسرى  طاع غزا، صباح اليـو االث

 16شخصًا مف ذوي األسرى سيزوروف  06وأوضحت مؤسسة واعد، أف  "نفحة الصحراوي" بالداخؿ المحتؿ.
 أسيرًا في نفحة، مشيرًا أف بعضيـ يمتقي أبنائو لممرا الثانية فقط.

تالؿ اإلسرائيمي بإىانة مف جية أخرى، اتيمت مؤسسات حقو ية تعنى بشؤوف األسرى، إ داـ  وات االح
جبارىـ عمى التفتيش العاري، معتبرًا ذلؾ خر ًا لمقانوف الدولي والقواعد  األىالي أثناء مغادرتيـ القطاع، وا 

 اإلنسانية.
 06/01/1101، فمسطين أون الين

 
 : حممة لتشجير األراضي المحررة من الجدار"مقاوماً  سياحياً منتجعًا "بمعين تقيم  41

ت  رية بمعيف  را راـ اهلل في الضفة الغربية رمزًا لممقاومة الشعبية السممية في فمسطيف. بقي: امجد سمحاف
في مبادرا جديدا تضاؼ إلى « منتجعًا سياحيًا مقاوماً »وظمت تطمؽ الفكرا تمو الفكرا حتى  ررت أف تصب  

 سمسمة مبادرات أطمقيا سكاف القرية.
تخضير فمسطيف، مف األراضي المحررا في بمعيف والتي وأطمقت الحكومة الفمسطينية أمس، برنامجًا ل

استعادىا سكاف القرية، بعد سب  سنوات مف المقاومة الشعبية. الحكاية ال تتعمؽ بزراعة عشرا آالؼ شجرا 
نما تتعمؽ  8100دونـ مف بيف  100عمى  بمحطة جديدا لممقاومة السممية عنوانيا، مف »استعادتيا القرية، وا 

 «.أىذه المحظة سنبد
نحف اليوـ في بمعيف نقوؿ إف ما »، «السفير»و اؿ منسؽ المجنة الشعبية لمقاومة الجدار عبد اهلل أبو رحمة لػ

فعمناه ليس سوى محطة، وما ىي إال بداية، والطريؽ ما زالت طويمة، حتى نستعيد أرضنا التي سمبت، 
مقاومًا، يشج  السياحة الداخمية عمى  نريد مف ىذا المشروع أف يشكؿ منتجعاً »وأوض  أبو رحمة  «.ونعمرىا

 «.أرض حررت وكاف الجدار سيسر يا
 07/01/1101، السفير، بيروت

 
 "الشرف"السياسية الفمسطينية لتغيير القوانين الخاصة بجرائم  اإلرادةبلى نقص إدراسة تشير  40

لقائـ عمى أساس النوع اكد مركز بيساف لمبحوث واإلنماء في دراسة بعنواف 'العنؼ ا: راـ اهلل ػ وليد عوض
االجتماعي في األرض الفمسطينية المحتمة' إلى وجود نقص عاـ في اإلرادا السياسية في دولة فمسطيف 
 المحتمة مف أجؿ إجراء التغييرات الالزمة لمكافحة العنؼ ضد المرأا وخاصة ما يسمى 'جرائـ الشرؼ'.

 مكيف المرأا والمساواا في النوع االجتماع.وجاءت الدراسة ضمف برنامج األىداؼ األلفية التنموية لت
 07/01/1101، القدس العربي، لندن

 
 حول أوضاع الفمسطينيين في سوريا الفمسطينيةلى القيادة إرسالة مفتوحة  41
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وجو عدد مف المثقفيف الفمسطينييف والسورييف والمبنانييف، رسالة مفتوحة الى الرئيس الفمسطيني محمود 
زر التي يرتكبيا االعمؿ عمى و ؼ المجبفييا  دونورير والفصائؿ الفمسطينية، يناشعباس و ادا منظمة التح

 خصوصا في مخيـ اليرموؾ. و ، المخيمات الالجئيف الفمسطينييف النظاـ السوري بحؽ
 07/01/1101، المستقبل، بيروت

 
 تغزة زادت شعبية حماس وهنية يتفوق عمى عباس في االنتخاباعمى حرب الاستطالع:  42

س ػ ا ؼ ا:  اؿ استطالع لمرأي نشرت نتائجو االثنيف اف حركة حماس التي تسيطر عمى غزا ستحقؽ القد
نصرا انتخابيا في الضفة الغربية و طاع غزا عمى حساا حركة فت  التي يتزعميا الرئيس الفمسطيني محمود 

 عباس بعد العممية العسكرية االسرائيمية وزيارا خالد مشعؿ لمقطاع.
ز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية االستطالع بعد حدثيف ىاميف ىما العممية العسكرية واجرى المرك

تشريف الثاني/نوفمبر( التي اعقبتيا زيارا رئيس المكتا السياسي لحركة  16-86االسرائيمية ضد  طاع غزا )
المتحدا الى دولة مرا ا حماس خالد مشعؿ لمقطاع وايضا التصويت عمى رف  وض  فمسطيف في االمـ 

 تشريف الثاني )نوفمبر( بمبادرا مف الرئيس عباس. 16غير عضو في 
بالمئة مف الذيف استطمعت اراؤىـ انيـ يتو عوف اعادا الوحدا بيف الضفة الغربية  16أف ويشير االستطالع 

 و طاع غزا في المستقبؿ القريا.
بالمئة اف ذلؾ لف يحدث ابدا وانو سيتـ  81ا اعتقد بالمئة اف ذلؾ سيتحقؽ بعد و ت طويؿ بينم 60ورأى 

 ا امة كيانيف منفصميف في الضفة الغربية و طاع غزا.
وفي حاؿ اجراء انتخابات رئاسية فورية، فاف رئيس وزراء حكومة حماس في غزا اسماعيؿ ىنية سيفوز بيا 

بانو لف يترش  لالنتخابات  بالمئة لمرئيس محمود عباس الذي اعمف 60بالمئة لو مقابؿ  61حيث سيصوت 
 المقبمة.

بالمئة انيـ  21وفي حاؿ اجريت انتخابات تشريعية جديدا بمشاركة كافة الفصائؿ الفمسطينية، اكد 
بالمئة  80بالمئة لحركة حماس و 10بالمئة منيـ لصال  حركة فت  و 10سيشاركوف بيا، سيصوت 

 81شخصا في الفترا ما بيف  81120مؤلفة مف واجري االستطالع عمى عينة تمثيمية  لالحزاا االخرى.
 بالمئة. 1مف كانوف االوؿ )ديسمبر( في الضفة الغربية و طاع غزا م  ىامش خطأ بنسبة  80و

 07/01/1101، القدس العربي، لندن
 

 الفمسطينيين يؤمنون بالكفاح المسمح غالبيةاستطالع:  43
مسطينييف يعتقدوف أف نتائج معركة "حجارا أظيرت نتائج استطالع جديد أف األغمبية الساحقة مف الف

سجيؿ"، التي استمرت ثمانية أياـ بيف االحتالؿ وفصائؿ المقاومة بغزا؛ أثبتت أف الكفاح المسم  ىو الطريؽ 
 األفضؿ الستقالؿ الفمسطينييف.

في الضفة التي نشرت نتائج االستطالع، أف ذلؾ يعد دعًما مف الفمسطينييف  "تايمزاإلسرائيمية"ورأت صحيفة 
 الغربية لمنيج السياسي لحركة حماس عمى حساا النيج السياسي لحركة فت  التي يتزعميا محمود عباس.
وأجرى االستطالع مركز العالـ العربي لمبحوث والتنمية "أوراد" المقاـ في مدينة راـ اهلل، وشممت عينتو حوالي 

% طريؽ الكفاح المسم  لتحقيؽ 11فمسطيني يقطنوف في الضفة الغربية و طاع غزا، وأيد  8100
 االستقالؿ، مقابؿ المفاوضات.
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 06/01/1101، فمسطين أون الين
 

 موقًعا لجيش االحتالل بخمسة قنابل "مولوتوف" يهاجموننابمس: فمسطينيون  44
عبرية أف فمسطينييف ىاجموا الميمة الماضية مو ًعا عسكرًيا تابعا لمجيش  نابمس: ذكرت مصادر إعالمية

يمي بخمس  نابؿ "مولوتوؼ" حار ة محمية الصن ، جنوا مدينة نابمس الوا عة بشماؿ الضفة الغربية. اإلسرائ
فمسطينييف يستقموف سيارا مسرعة ألقوا خمسة  أف (،81|82وأوضحت اإلذاعة العبرية اليوـ االثنيف )

و أضرار، مشيرا زجاجات حار ة عمى مو   تاب  لجيش االحتالؿ جنوا نابمس، دوف أف يبم  عف إصابات ا
 .  إلى أف  وات االحتالؿ  امت بأعماؿ التمشيط في المنطقة بحثا عف منفذي اليجـو

 06/01/1101قدس برس، 
 

  االحتالل يرجئ محاكمة ثالث أسيرات يتهم اثنتين بنقل أموال لـ"الجهاد" 45
قت " دس برس" ( تم81|82جنيف: ذكرت مؤسسة "التضامف" لحقوؽ اإلنساف في بياف ليا اليوـ االثنيف )

نسخة منو أف "محكمة سالـ العسكرية أجمت محاكمة األسيرتيف نواؿ سعيد السعدي ومنى حسيف  عداف حتى 
جياز المخابرات اإلسرائيمي يتيـ األسيرتيف بنقؿ أمواؿ لصال  حركة  منتصؼ الشير المقبؿ"، مشيرا إلى أف

تنظيـ المذكور، وىو األمر الذي نفتو الجياد اإلسالمي في الضفة الغربية وتقديـ خدمات لصال  ال
 األسيرتيف"، كما  الت. 

 بؿ عدا أياـ محاكمة األسيرا نورا إبراىيـ  وأضافت المؤسسة الحقو ية أف "محكمة عوفر اإلسرائيمية مددت
حتى األوؿ مف كانوف  -مؤبدا مف مدينة الخميؿ  60زوجة األسير محمد أبو وردا المحكوـ  -الجعبري 

 ".6/80/1081( القادـ، عمما بأنيا معتقمة منذ تاريخ ثاني )يناير
 06/01/1101قدس برس، 

 
  لمتوطين" : األونروا تجبر الالجئين عمى التوقيع عمى "عقودبغزة "لالجئينالمجان الشعبية " 46

 اتيمت المجاف الشعبية لالجئيف التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية، وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف: راـ اهلل
ىوية المخيمات الفمسطينية في  طاع غزا، وشطبيا مف  الفمسطينييف "األونروا" بمواصمة سياسية طمس

(: إف 82/81جاف الشعبية، في بياف صحفي تمقت " دس برس" نسخة عنو اليـو االثنيف )مال و اؿ. مفرداتيا
،  8وخاف يونس ) سعودي  اإلسكاف الجديد في محافظتي رف  األونروا تجدد التجربة مرا أخرى في مشاري  

أحياء خارج حدود  اليولندي ، الياباني ( وتتعامؿ م  ىذه المخيمات الجديدا لالجئيف عمى أنيا اإلماراتي ،
لكؿ االتفا يات والمعاىدات الدولية الخاصة  المخيـ، وىذا بحد ذاتو انتياؾ فاض  لحقوؽ الالجئيف طبقا

 ."بالالجئيف
الفمسطينية  ىا األساسي سياسي، ييدؼ لممساس بحؽ العودا لمقرى والمدفىذه الخطوات جوىر  وأضافت "إف

 عمميا في المخيمات. ، ويعتبر مقدمة إلنياء8661األصمية والتي ىجر منيا أىمنا عاـ 
لمتوطيف، واستغالؿ  الشعبية في بيانيا، وكالة الغوث بإجبار الالجئيف بالتو ي  عمى "عقود واتيمت المجاف

عشرا أعواـ"، معتبرًا ذلؾ "انتياؾ واض  لحقوؽ  ف الماسة في إيجاد مأوى منذ أكثر مفحاجة الفمسطينيي
 لوجوده القانوني واإلنساني ويتنافى م  حقوؽ اإلنساف". الالجئ الفمسطيني واستيداؼ

 06/01/1101قدس برس، 
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  منذ بداية العدوان عمى غزة طفالً  خمسين استشهاد: وزارة اإلعالم 47

رير فمسطيني رسمي، تصاعد اعتداءات  وات االحتالؿ بحؽ األطفاؿ الفمسطينييف، في أكد تق: راـ اهلل
 الضفة الغربية و طاع غزا، خالؿ األسبوعيف الماضييف.

(، وتمقت 82/81و الت التقرير الصادر عف دائرا إعالـ الطفؿ في وزارا اإلعالـ الفمسطينية اليوـ االثنيف )
عاما ( مف مدينة  82تالؿ أطمقوا النار عمى الطفؿ محمد الساليمة ) " دس برس" نسخة عنو، إف جنود االح

مما أدى إلى استشياده ليرتف  عدد الشيداء األطفاؿ منذ بداية العدواف عمى  طاع غزا  الخميؿ بدـ بارد، 
وأشار  طفال، باإلضافة إلى االعتقاالت المستمرا لألطفاؿ واعتداءات المستوطنيف. 00يومنا ىذا   وحتى

 طفال فمسطينيا منذ بداية الشير الحالي. 18تقرير إلى اعتقاؿ ال
 06/01/1101قدس برس، 

 
 ر العدوان األخيرائماليين دوالر خس بغزة: ثالثة والمواصالتوزارة النقل  48

أكدت لجنة حصر األضرار بوزارا النقؿ والمواصالت أف خسائر  طاع النقؿ والمواصالت في  طاع غزا 
دوالر، وفؽ الحصيمة األولية لألضرار الجسيمة التي حمت بقطاع المواصالت:  مالييف 1بمغت حوالي 

 مركبات وورش فنية ومعارض سيارات.
 06/01/1101، فمسطين أون الين

 
 هل يممك الفمسطينيون خيارات اقتصادية تنجيهم من السقوط في الهاوية المالية؟ 51

إسرائيؿ أمواؿ العائدات الضريبية لمسمطة لـ يمض أسبوع واحد عمى حجز  :محمد عبد اهلل -راـ اهلل 
 الوطنية، حتى باتت السمطة تئف تحت و   أزمة مالية طالت جمي  نواحي الحياا.

ويرى الكثيروف أنو بداًل مف  ياـ أصحاا القرار السياسي الفمسطيني باستجداء الدوؿ العربية واألجنبية 
  خطة تجنا السمطة السقوط في الياوية المالية والرد المانحة، لتوفير األمواؿ، أف يقوموا ىـ بأنفسيـ بوض

 عمى إجراءات إسرائيؿ تجاه الفمسطينييف، وفؽ اإلمكانات المتوفرا.
يرى أستاذ اال تصاد السياسي د.عادؿ سمارا أف السمطة أفقدت نفسيا اتخاذ خطوات ا تصادية ضد إسرائيؿ، 

ستيالؾ والتوظيؼ اليائؿ في مؤسساتيا بداًل مف ولـ تعد تحمؿ أي خيار يذكر، مف خالؿ تركيزىا عمى اال
 اإلنتاج.

مميوف دوالر شيريًا، تتمثؿ في  160لكنو في المقابؿ، يض  خيارات جزئية  د تخفؼ مف الحاجة إلى مبم  
مميوف دوالر، يجا أف تعود عبر  200تأميـ المسرو ات، "تمؾ ااألمواؿ التي سر يا الفساد والتي تبم   رابة 

 فية تشمؿ كؿ أجيزا السمطة."عممية شفا
الخيار ا خر الذي يضعو سمارا، ىو التقميؿ مف النفقات غير الضرورية لمؤسسات ورجاالت السمطة 

 الفمسطينية، كالسيارات والحراسات، وىذا يحتاج إلى سمطة بعقؿ عممي وا تصادي ناج ."
، حيث بم  حجـ التيرا الضريبي كما أف التيرا الضريبي يعد واحدًا مف الخيارات التي يجا محاربتيا

مميوف دوالر حسا تصري  لممحاسا العاـ لمسمطة يوسؼ الزمر خالؿ إحدى  100نحو  1080خالؿ العاـ 
 المقابالت السابقة معو.
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وبخصوص اإلضرابات التي دعت إلييا النقابات المحمية، يقوؿ سمارا، أف االحتجاج  د يكوف حاًل مطروحًا 
اس لرفض الوا  ، "لكف ىؤالء الذي يحتجوف كانوا  د وظفوا بالوساطات، م  وأداا ضغط، وىو حؽ لمن

 إيماني أف بعضيـ كفاءات، لكف لـ يتـ اختيارىـ ليذه الميزا."
وحوؿ الخيار الذي طرحو رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض بمقاطعة البضائ  اإلسرائيمية، يرى سمارا أف 

خؿ المواطف نفسو، ألف السمطة تعجز عف إصدار  انوف أو  رار المقاطعة ىي  ضية أخال ية تنب  مف دا
 يقضي بمقاطعتيا."

ويقدـ المحاضر السابؽ في جامعة بيرزيت أر امًا حوؿ االستثمارات الفمسطينية في اال تصاد االسرائيمي 
تثمار ىناؾ؟ مميارات دوالر، متسائاًل "لماذا ىذه األر اـ؟ ولماذا يتـ السماح ليـ باالس 0والتي تبم  نحو 

ولماذا ال يتـ فرض ضرائا عالية عمييـ كما تعمؿ الدوؿ األخرى، كيؼ نتحدث عف مقاطعة وأموالنا 
 مستثمرا ىناؾ؟

 06/01/1101، القدس، القدس
 

 عمي فط وم يبتكر لقاحات لمبكتيريا والنيكوتين  الفمسطينيالدكتور  50
بالجميؿ األعمى( مف أرض  "نحؼ" رية  في 8601خرج عمي إبراىيـ فّطوـ )المولود عاـ : عمي حويمي

سمبيا االحتالؿ اإلسرائيمي ىوّيتيا، مزّودًا بشيادا دكتوراه في عمـ جراثيـ البيئة، ناليا مف الجامعة العبرية في 
ىاجر إلى أميركا سعيًا الى االلتحاؽ بمراكز بحوثيا المتطّورا وجامعاتيا المنفتحة. وسرعاف ما لم   القدس.

باحث. ونّوىت بمكانتو العممية مجموعة مف المؤّسسات العممية األميركية الراسخة، بحسا ما اسمو كعاِلـ و 
عاِلـ يتمت  بخبرا واسعة "فّطوـ بأنو  "نانوبيو". وتصؼ NANOBIO"نانوبيو "يظير في وثائؽ شركة 

ي مسار ثورا في والتزاـ ميني د يؽ. ويتميز بقدرا عالية عمى تنظيـ برامج المقاح، بصورا تجعمو منخرطًا ف
. وحّقؽ فّطـو إنجازات تّوجت بعشريف براءا اختراع "صناعة لقاحات تكاف  أمرضًا منتشرا وشديدا العدوى

 ور ة عممية. 00مسجمة باسمو لدى شركات أميركية شتى، إضافة إلى ما يزيد عمى 
 ويبدي اعتزازًا ممّيزًا بمجموعة مف األشياء التي اكتشفيا، ومف أبرزىا:

الكرات "ير لقاحات مضادا ألمراض جرثومية ُمعدّية، خصوصًا المقاح الذي يقي مف جراثيـ اسميا تطو  -8
 . Staphylococcal Vaccines "ستافيموكوكس فاكسينز"، وُتعرؼ لقاحاتيا باسـ "الذىبية العنقودية

 اكتشاؼ لقاح يكاف  إدماف النيكوتيف، ما يساعد في اإل الع عف آفة التدخيف.  -1
كا فّطوـ حاضرًا عمى تطوير لقاحات لمكافحة األمراض السريرية المتقّدمة والتيابات المسالؾ ين -1

المسؤوؿ عف تعّرض األطفاؿ وكبار  RSV« آر أس في»البولية، إضافة إلى لقاحات ُمضادا لفيروس 
 السف اللتيابات  وّية في الرئة والجياز التنفسي غالبًا ما تيدد حياا كثيريف منيـ. 

 07/01/1101، اة، لندنالحي
 

 .. سيرة كفاح معرفي وثقافي وسياسي"فمسطينخالدون من كتاب " 51
« خالدوف مف فمسطيف»يوّزع في جناح المؤسسة العربية لمدراسات والنشر بمعرض الدوحة لمكتاا كتاا 

 لمكاتا والصحفي الفمسطيني المقيـ في  طر نبيؿ خالد األغا.الصادر حديثًا عف المؤسسة.
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كتاا بيف التوثيؽ والصورا المعرفية والثقافية لشخصيات أسيمت في تعزيز النضاؿ الفمسطيني مف يجم  ال
أجؿ التحرر واالنعتاؽ مف خالؿ الجيد المعرفي والثقافي والسياسي والدور االجتماعي الفّعاؿ. وينتمي إلى 

 سير األعالـ والعرفاف لدورىا ومقاميا في إيقاع الحياا والمجتم .
 07/01/1101، لدوحةالراية، ا

 
 ريتشارد بن كرامر".. لمكتاب إسرائيل خسرتكيف كتاب " 52

ىؿ خسرت إسرائيؿ؟ وماذا خسرت بالضبط؟ وما ىي األسباا التي أدت إلى خسارتيا؟ : بدر محمد بدر
عبر فصولو األربعة التي تطرح أربعة أسئمة:  وكيؼ يمكف عالج ىذه الخسارا؟ ىذا ما يتحدث عنو الكتاا،

نيتـ بإسرائيؿ؟ ولماذا ال يكوف لمفمسطينييف دولة؟ وما المقصود بدولة ييودية؟ ثـ لماذا لـ يتحقؽ لماذا 
 السالـ؟

 الكتاا: كيؼ خسرت إسرائيؿ؟-
 المؤلؼ: ريتشارد بف كرامر-
 المترجـ: ناصر عفيفي-
 100عدد الصفحات: -
 الناشر: المركز القومي لمترجمة، القاىرا-
 .1081الطبعة: األولى/ -

 06/01/1101، لجزيرة نت، الدوحةا
 
 
 

 ة في بيروتكي  ياألمر  الجامعة فـي "تحية إلى فمسطين" 53
" معرضًا جمعية الفنانيف المبنانييف لمرسـ والنحت"و األميركية النادي الثقافي الفمسطيني في الجامعةنظـ 

لعربية. ىذا المعرض، ضـ المعرض لوحات فنانيف محترفيف مف مختمؼ الدوؿ ا، "تحيػة إلى فمسطيف"بعنواف 
لنقوؿ اف النضاؿ ال يقتصر عمى السالح إنما أيضًا بالرسـ »وفؽ الناشط في النادي سامر أبو جودا، 

توحد »ىذه مسّممة، وفقو. لكف الطالا أيضًا في حاجة إلى «. فمسطيف ىي القضية األولى»إذًا، «. والكتابة
 «.يتفاعموا م  ا خريفحوؿ  ضايا انسانية واجتماعية ليخرجوا مف فرديتيـ و 

 07/01/1101، السفير، بيروت
 

  درع انتصار غزةعمى تسميمها حماس في لبنان تشكر بهية الحريري  54
 ، تسػميمو إياىػاشكرت النائا بييػة الحريػري ممثػؿ حركػة حمػاس فػي لبنػاف عمػي بركػة :سعد الياس -بيروت 

وفػػد  وشػػكرت'معركػػة حجػػارا السػػجيؿ' ىنيػػة درع انتصػػار غػػزا فػػي  إسػػماعيؿباسػػـ رئػػيس الحكومػػة فػػي غػػزا 
حمػػػاس ومػػػػف خاللػػػػو ىنيػػػػة وأبنػػػػاء غػػػػزا الصػػػامديف والمقػػػػاوميف عمػػػػى ىػػػػذه االلتفاتػػػػة التكريميػػػػة بتسػػػػميميا درع 
االنتصػػار معربػػة عػػف اعتزازىػػا وفخرىػػا بيػػذا التكػػريـ مػػف شػػعا عظػػيـ يقػػدـ األمثولػػة لمعػػالـ اجمػػ  بصػػموده 

 ىا.جؿ تحرير أومقاومتو وتمسكو بأرضو ونضالو مف 
07/01/1101، القدس العربي، لندن  
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 "من الحدود مع "إسرائيل كم خمسةعمى بعد  لبنانانفجار في جنوب  55

ىز انفجار كبير أمس بمدا طيرحرفا في جنوا لبناف عمى بعد خمسة كيمومترات ": الشرؽ األوسط" – بيروت
كالػػة الوطنيػػة لإلعػػالـ أف وذكػػرت الو  لكنػػو لػػـ يسػػفر عػػف سػػقوط  تمػػى أو جرحػػى. "إسػػرائيؿ"مػػف الحػػدود مػػ  

االنفجػار دوى فػػي وادي الزر ػػة بػيف بمػػدتي الضػػييرا وطيرحرفػػا فػي الجنػػوا، ولػػـ تعػرؼ أسػػبابو. لكػػف مصػػدرا 
مػػ  إسػػرائيؿ لكنػػو لػػـ  1000أمنيػػا،  ػػاؿ إف االنفجػػار نػػاتج عػػف صػػاروخ كػػاف أطمػػؽ عمػػى لبنػػاف خػػالؿ حػػرا 

 ينفجر.
أف االنفجػار و ػ  « سػكاي نيػوز»، ففي حيف ذكرت  ناا وتضاربت األنباء صباح أمس حوؿ طبيعة االنفجار

في مخزف ذخيرا تاب  لحزا اهلل، أعمف مختار البمػدا حسػيف  اسػـ حيػدر أف االنفجػار الػذي حصػؿ فػي خػراج 
البمدا عند الساعة السادسػة والربػ  صػباحا نػاتج عػف انفجػار صػاروخ مػف مخمفػات االعتػداءات اإلسػرائيمية ال 

 ؿ حرا يوليو )تموز(. ونفى أف يكوف االنفجار و   في مخزف ذخيرا لحزا اهلل.سيما األخيرا منيا خال
07/01/1101، الشرق األوسط، لندن  

 
 "اإلرهابيين"م يحذر الفمسطينيين من إيواء مام مخيم اليرموك والمعم  أ يحتشدالسوري  الجيش 56

تواصػػػؿ عمػػػى مخػػػيـ القصػػػؼ المػػػدفعي العنيػػػؼ ، أف لنػػػدف، 07/01/1101، الشـــرق األوســـط، لنـــدن ذكػػػرت
اليرموؾ، الذي يأوي الجئيف فمسطينييف، وحشدت  وات نظاـ الرئيس السوري بشار األسد دباباتيا أمػس أمػاـ 
المخػيـ، جنػوا العاصػمة السػورية، اسػتعداد ال تحامػو، وذلػػؾ بعػد توجيػو نػداءات لمسػكاف إلخالئػو. كمػا حػػذر 

« اإلرىػابييف أو تقػديـ أي مسػاعدا ليػـ»خيـ مػف إيػواء وزير الخارجية السوري وليد المعمـ الفمسطينييف في الم
 خالؿ مكالمة ىاتفية م  األميف العاـ لألمـ المتحدا باف كي موف.

وبحسا شيود عياف شوىد أمس عند دوار البطيخة فػي مػدخؿ مخػيـ اليرمػوؾ انتشػار كثيػؼ لمقػوات السػورية 
دخػػػوؿ السػػػيارات إلػػػى المخػػػيـ، مػػػ  نشػػػر عنصػػػر بالمبػػػاس المػػػدني يقومػػػوف بمنػػػ   800بالعتػػػاد الكامػػػؿ ونحػػػو 

 لمقناصة عمى أسط  البنايات.
و ػػػاؿ ناشػػػطوف إف االشػػػتباكات تواصػػػمت فػػػي حػػػي التقػػػدـ بمخػػػيـ اليرمػػػوؾ بػػػيف مقػػػاتميف مػػػف المجػػػاف الشػػػعبية 

القيادا العامة )التابعة ألحمد جبريؿ( ومقاتمي الجيش الحر الذيف أعمنوا  -الفمسطينية التابعة لمجبية الشعبية 
ساء أمس سيطرتيـ عمى مقر القيػادا العامػة فػي المخػيـ، ويشػار إلػى سػماع أصػوات انفجػارات فػي المنطقػة م

 وحي الحجر األسود المجاور. 
مف جانا آخر تحدث شيود عياف عف تجم  المئات مف سكاف المخيـ عند دوار البطيخة نزحوا مػف المخػيـ 

افترشػػت األرض فػػي الحػػدائؽ، ومػػداخؿ األبنيػػة، دوف وال يػػدروف إلػػى أيػػف يػػذىبوف، و ػػالوا إف عشػػرات األسػػر 
غذاء وال كساء. ووجو ناشطوف نداءات استغاثة لسكاف دمشؽ إليواء النازحيف مف المخيـ وتقديـ العػوف ليػـ. 
كمػػا ازدحػػـ مئػػات العػػائالت الفمسػػطينية أمػػاـ مركػػز اليجػػرا والجػػوازات الخاصػػة بالفمسػػطينييف لمحصػػوؿ عمػػى 

يال ػػػي ىػػػؤالء معاممػػػة سػػػيئة جػػػدا مػػػف المػػػوظفيف بسػػػبا الفوضػػػى واالزدحػػػاـ »اف، وتصػػػري  بػػػالخروج إلػػػى لبنػػػ
 بحسا شيود عياف.« الشديد. وبعضيـ و   عمى األرض وتعرض لمدىس باأل داـ مف شدا التزاحـ

وبػدوره  ػاؿ وزيػػر الخارجيػة السػػوري وليػد المعمػـ لألمػػيف العػاـ لألمػػـ المتحػدا بػاف كػػي مػوف فػػي اتصػاؿ أجػػراه 
سػػبؽ ليػػا أف حػػذرت مػػرارا مػػف خطػػورا زج الفمسػػطينييف باألزمػػة السػػورية ومػػف محػػاوالت »سػػوريا  األخيػػر أف



 
 

 

 

 

           18ص                                    1601العدد:                07/01/1101الثالثاء  التاريخ:

ما تقدمو سوريا لمفمسطينييف فييا منػذ عقػود لػـ »، الفتا إلى أف «حرفيـ عف حقو يـ وفي مقدمتيا حؽ العودا
 «. تقدمو أي مف الدوؿ المضيفة ليـ

نػو منػذ أربعػة أيػاـ دخمػت مجموعػات إرىابيػة مسػمحة تابعػة إ»وحوؿ ما يجري في مخيـ اليرمػوؾ  ػاؿ المعمػـ: 
لػجبية النصرا إلى بعض أحياء المخيـ الذي يقطنو فمسطينيوف وسوريوف بعد  ياـ تمؾ المجموعػات اإلرىابيػة 
المسػػمحة بقصػػؼ مػػدفعي عمػػى أحيػػاء فػػي المخػػيـ أصػػابوا خاللػػو جامعػػا ومشػػفى وعمػػى الػػرغـ مػػف مناشػػدات 

بالتدخؿ إال أف الجيش السوري لـ يدخؿ إلى المخيـ واالشػتباكات الجاريػة منػذ بضػعة  السكاف لقواتنا المسمحة
أياـ ىي بػيف ىػذه المجموعػات اإلرىابيػة التػي تتمقػى الػدعـ بالسػالح والمػاؿ مػف بعػض دوؿ الجػوار وعناصػر 

يواء أو مساعدا إ»وحذر المعمـ الفمسطينييف مف «. مف المخيـ شكمتيا المجاف الشعبية الفمسطينية المقيمة فيو
 «.العمؿ عمى طردىا»وطالبيـ بػ« ىذه المجموعات اإلرىابية الدخيمة عمى المخيـ

المئػػات مػػف العػػائالت تنػػزح مػػف مخػػيـ اليرمػػوؾ باتجػػاه حيػػي أف ، 07/01/1101، الــوطن، ســوريا وأضػػافت
 يا الخفيفة.الزاىرا الجديدا والقديمة القريبيف مف المخيـ مشيًا عمى األ داـ وىي تحمؿ بعض حاجيات

االشتباكات عمى أشدىا في المخيـ بعد أف كانت تدور فػي حػي التقػدـ آخػر «: »الوطف»و اؿ أحد النازحيف لػ
فإنػو شػوىدت »وبحسػا شػخص آخػر «. المخيـ وامتدت اليوـ لتصؿ إلى أوؿ شارع اليرموؾ مف جية القاعػة

ا الػػذي يتفػػرع منػػو شػػارع الثالثػػيف أعػػداد كبيػػرا مػػف عناصػػر الجػػيش العربػػي السػػوري متجمعػػة عنػػد دوار الكػػر 
، معربًا عف اعتقاده بػأف ذلػؾ ربمػا يكػوف تمييػدًا لعمميػة عسػكرية «المحاذي لمخيـ اليرموؾ مف الجية الغربية

 لتطيير المخيـ مف المسمحيف.
 
 

 تسيطر عمى مخيم اليرموك في دمشق السوريةقوات المعارضة  57
ية ومصادر فمسطينية اف  وات المعارضة سيطرت في  الت مصادر في المعارضة السور : رويترز –بيروت 

ودارت  شكؿ كامؿ عمى مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف جنوا دمشؽ امس االثنيف بعد أياـ مف القتاؿ. 
المعركة بيف مقاتمي المعارضة السورية الذيف يدعميـ بعض الفمسطينييف ضد مقاتمي الجبية الشعبية لتحرير 

 عامة بقيادا احمد جبريؿ الموالية لمرئيس بشار االسد. القيادا ال -فمسطيف 
و الػػػت مصػػػادر المعارضػػػة اف كثيػػػريف مػػػف مقػػػاتمي الجبيػػػة انشػػػقوا وانضػػػموا الػػػى  ػػػوات المعارضػػػة السػػػػبت 

واكػد ناشػط فمسػطيني مػف مخػيـ اليرمػوؾ اف "المخػيـ كمػو  الماضي وأف جبريؿ غادر المخيـ في اليـو نفسػو. 
الحػر"، مضػيفا اف االشػتباكات تو فػت وبػا ي عناصػر الجبيػة الشػعبية انسػحبوا تحػت سػيطرا الجػيش السػوري 

 وانضموا الى القوات الحكومية المحتشدا عمى المشارؼ الجنوبية لممخيـ.
 07/01/1101، الحياة، لندن
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اليػػـو االثنػػيف، تجػاوز عػػدد الفمسػػطينييف الػذيف  ػػتميـ النظػػاـ  يالسػور  يالػػوطنأعمػف المجمػػس : مصػطفى عنبػػر
، لو وفيـ م  أشقائيـ السورييف منذ انطالؽ ثورا الحرية والكرامة، ولحؽ دمار يإلى سبعمائة فمسطين يالسور 

 كبير بمخيمات اليرموؾ ودرعا والالذ ية وحمص.
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"بمػػرارا وألػـ شػػديديف يتػػاب  السػػوريوف  -عمػى نسػػخة منػػو حصػػؿ "اليػػـو السػػاب "  -و ػاؿ المجمػػس فػػى بيػػاف لػو 
المجـر لمخيـ اليرموؾ فى العاصمة السورية دمشؽ بالطائرات الحربيػة المقاتمػة  يمشاىد  صؼ النظاـ السور 

 التى دفعوا ثمنيا مف دميـ وعر يـ لتحرير األراضى السورية والفمسطينية المحتمة".
ربية جريمة خطيرا ضػد اإلنسػانية، فكيػؼ إذا كػاف الالجئػوف أشػقاء وأضاؼ: "أف  صؼ الالجئيف بطائرات ح

 لنا فى اليوية والمصير وجزءا أصياًل مف النسيج االجتماعى لمبمد المضيؼ، لسورية الوطف والشعا".
وتاب  البياف: "إننا وباسـ المجمس الوطنى السػورى إذ نػديف  صػؼ مخػيـ اليرمػوؾ بطػائرات المػيج، ونؤكػد أف 

طينى غاؿ عمينا مثؿ الدـ السورى تماما، لقد  اتمنا و تمنا معًا فى ثورات فمسطيف منذ الثػورا الكبػرى الدـ الفمس
التػػى  ادىػػا عػػز الػػديف القسػػاـ ابػػف مدينػػة جبمػػة السػػورية  بػػؿ ثمػػانيف عامػػًا، وثرنػػا معػػًا وامتػػزج دمنػػا فػػى موا ػػ  

دف السػورية الثػائرا منػػذ انطػالؽ ثػورا الحريػػة الثػورا الفمسػطينية مػف الكرامػػة إلػى راـ اهلل إلػى غػػزا، وفػى كػؿ المػػ
 والكرامة فى كؿ أنحاء سوريا".

سػػمطة أو حػػاكـ،  يواختػػتـ المجمػػس حديثػػو  ػػائال: "إف العال ػػة بػػيف الشػػعبيف السػػورى والفمسػػطينى تعمػػو عمػػى أ
ف إدعاءات الممانعة والمقاومة التى يطمقيا النظاـ السورى المجـر كذبًا وزورًا، لـ تخدع الشع ا الفمسػطينى وا 

 البطؿ يومًا، وىى لـ ولف تبعد السورييف عف أشقائيـ الفمسطينييف  ضية وشعبًا، ورفقة ثورا وحرية".
 06/01/1101، اليوم السابع، مصر

 
 
 
 

 "إسرائيل" من المساس بـ "األقصى" تنتقد وتحذر باألزهرهيئة كبار العمماء  61
ألزىر الشػػريؼ، أمػػس، تصػػريحات أطمقيػػا رئػػيس الػػوزراء انتقػػدت ىيئػػة كبػػار العممػػاء بػػا ”:الخمػػيج“ -القػػاىرا 

بنياميف نتنياىو  بؿ أياـ ووصؼ فييػا مدينػة القػدس بأنيػا حػؽ أصػيؿ لمصػياينة، مشػيرًا إلػى أف ” اإلسرائيمي“
 ”.إسرائيؿ“حائط البراؽ، سيظؿ لألبد جزءًا ال يتجزأ مف 

لالسػػػتحواذ عمػػػى القػػػدس وحصػػػار ” مياإلسػػػرائي“و ػػػاؿ د .أحمػػػد الطيػػػا، شػػػيخ األزىػػػر إف اسػػػتمرار المخطػػػط 
األ صػػى وخمخمػػة أساسػػاتو يؤكػػد أنػػو ال بػػد أف يغيػػر العػػرا والمسػػمموف مػػف اسػػتراتجيتيـ لمػػدفاع عػػف عروبػػة 
سػػالمية األ صػػى، مشػػيرًا إلػػى أف مرحمػػة الشػػجا واالسػػتنكار لػػـ تعػػد مجديػػة فػػي ىػػذه الفتػػرا الحالكػػة  القػػدس وا 

 السواد التي تمر بيا مدينة القدس.
زيػػر األو ػػاؼ األسػػبؽ د . األحمػػدي أبػػو النػػور، عضػػو ىيئػػة كبػػار العممػػاء إف تصػػري  نتنيػػاىو يممػػ  و ػػاؿ و 

وبشػػدا إلػػى أف مػػا يحػػدث فػػي دوؿ الربيػػ  العربػػي لػػـ يكػػف اعتباطػػًا، وأف تاريخػػًا جديػػدًا يتشػػكؿ فػػي المنطقػػػة 
” الشػرؽ األوسػط الجديػد“يتانػًا ورياحًا جديدا تيا عمييا، وما رسمتو خرائط العدواف، لما أسموه كػذبًا وزورًا وب

  د بدأ تنفيذه بالفعؿ بحيث تتحكـ فيو  وى الصييونية العنصرية، ومطام  السياسات االستعمارية.
و اؿ د . نصر فريد واصػؿ مفتػي مصػر األسػبؽ، عضػو ىيئػة كبػار العممػاء إف الكيػاف يعمػؿ عمػى اسػتغالؿ 

 قى مف مدينة القدس.انشغاؿ العرا بربيعيـ وثوراتيـ مف أجؿ التياـ ما تب
 07/01/1101، الخميج، الشارقة
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اعتبرت الواليات المتحدا األميركية أف  صؼ الطيراف الحربي التاب  لمنظػاـ السػوري مخػيـ اليرمػوؾ وكاالت: 
 خطر. لالجئيف الفمسطينييف في دمشؽ يمثؿ تصعيد كبيرا وينذر بال

وأشارت المتحدثة باسـ الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند أمػس االثنػيف إلػى أف اليجمػات التػي شػنتيا القػوات 
الحكوميػػػة عمػػػى مخػػػيـ اليرمػػػوؾ  وضػػػت دعػػػوات نائػػػا الػػػرئيس السػػػوري فػػػاروؽ الشػػػرع إلػػػى "تسػػػوية تاريخيػػػة" 

حدث أي تغيير في "سموؾ النظاـ وتشكيؿ حكومة وحدا وطنية. وأوضحت أف ىذه اليجمات أظيرت أنو لـ ي
 بما في ذلؾ الوحشية التي ينتيجيا ضد شعبو".

ودعت المتحدثة األميركية في بياف ليا جميػ  األطػراؼ فػي سػوريا إلػى و ػؼ اليجمػات غيػر المشػروعة عمػى 
 المدنييف وااللتزاـ بالقانوف الدولي.

ألػؼ الجػػئ فمسػطيني فػػي سػػوريا  000مػػف كمػا أشػػارت نوالنػد إلػػى أف الواليػات المتحػػدا  مقػة مػػف وضػػ  أكثػر 
الذيف يعانوف بازدياد مف تصاعد العنؼ، وطالبت الحكومة السورية بالسماح بالدخوؿ الكامؿ والحر لمعػامميف 

 في اإلغاثة اإلنسانية "مف أجؿ حماية ومساعدا ضحايا النزاع".
 07/01/1101الجزيرة.نت، 

 
  "عضوية فمسطين" يستقبل عباس ويشيد بقرار عشربنديكتوس السادس  61

 اإلطػػراؼالػػرئيس محمػػود عبػػاس، ودعػػا  أمػػساسػػتقبؿ البابػػا بنػػديكتوس السػػادس عشػػر : أ ؼ ا - الفاتيكػػاف
 ."بشجاعة المصالحة والسالـ"التحمي  إلى األوسطالمختمفة في الشرؽ 

تقبؿ عبػػاس المسػػؤوؿ الثػػاني فػػي الفاتيكػػاف الكاردينػػاؿ تارتشيتسػػيو بيرتػػوني اسػػ أفوأعمػػف الفاتيكػػاف فػػي بيػػاف 
 األمػػػـمػػػن  فمسػػػطيف وضػػػ  دولػػػة مرا ػػػا غيػػػر عضػػػو فػػػي  إلػػػى، وتػػػـ خػػػالؿ ىػػػذه المحادثػػػات التطػػػرؽ أيضػػػا

تشػػج  ىػػذه المبػػادرا التػػزاـ المجموعػػة الدوليػػة بحػػؿ عػػادؿ ودائػػـ  "أففػػي  أممػػووعبػػر الفاتيكػػاف عػػف  ،المتحػػدا
بحسػف نيػة  األطػراؼاوضػات بػيف الذي سيمكف بموغو فقط عبر اسػتئناؼ المف اإلسرائيمي -لمنزاع الفمسطيني 

 ."احتراـ حؽ كؿ منيـ إطارفي 
مػن  فمسػطيف وضػ  دولػة مرا ػا غيػر  نػوفمبر/ تشػريف الثػاني 10المتحػدا فػي  األمػـالفاتيكاف بقػرار  "أشاد"و

بػػػالمو ؼ " أيضػػػا. وذّكػػػر "ذلػػػؾ لػػػيس حػػػاًل كافيػػػًا لممشػػػاكؿ فػػػي المنطقػػػة" أفعضػػػو، معتبػػػرًا فػػػي الو ػػػت نفسػػػو 
 80المو ػ  فػي  األساسػيّبر عنو الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفمسطينية في اتفا يمػا المشترؾ الذي ع

 ."في سبيؿ االعتراؼ بالوض  الخاص ذي الضمانات الدولية لمدينة القدس 1000فبراير / شباط
 07/01/1101الحياة، لندن، 

 
 األموالطان ووقف حجز ومراقبة االستي "الرباعية"واشنطن تسعى لتغيير بمير وتنشيط  "القدس": 62

عممت القدس مف مصادر مطمعة االثنػيف أف "اإلدارا األمريكيػة سػوؼ تػدعـ إعػادا  :سعيد عريقات-واشنطف 
تنشػػيط لجنػػة "الرباعيػػة" لمشػػرؽ األوسػػط، وتمكػػيف تفويضػػيا بمعنػػى توسػػي  صػػالحيتيا بحيػػث ال تكتفػػي فقػػط 

الفمسػػطينية، خاصػػة االسػػتيطاف وأثػػره عمػػى  بمرا بػػة مػػا يجػػري مػػف تغييػػر الو ػػائ  عمػػى األرض فػػي األراضػػي
مسػػتقبؿ حػػؿ الػػدولتيف، وتقػػديـ ا تراحػػات والمطالبػػة باتخػػاذ إجػػراءات فوريػػة، مثػػؿ وسػػائؿ اإلنػػذار المبكػػر بمػػا 
يخص االستيطاف وثني إسرائيؿ عف حجز أمواؿ الضرائا الفمسػطينية وتسػييؿ التنقػؿ التجػاري فػي األراضػي 

 ."الفمسطينية
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الػػرئيس أوبامػػا ووزارا خارجيتػػو يتييئػػوف لمتعامػػؿ مػػ  عمميػػة سػػالـ الشػػرؽ األوسػػط بعيػػد  ويقػػوؿ المصػػدر" إف
القػػادـ(، بػػإطالؽ عػػدد مػػف  1081ينػػاير / كػػانوف ثػػاني  10تنصػػيا الػػرئيس أوبامػػا لدورتػػو الرئاسػػية الثانيػػة )

ـ المتحػػدا، المبػػادرات التػػي تتناسػػا مػػ  التطػػورات األخيػػرا مثػػؿ عضػػوية الفمسػػطينييف كدولػػة مرا ػػا فػػي األمػػ
وتسػارع النشػاط االسػتيطاني وبػروز حمػاس كقػوا سياسػية عمػى السػاحة الفمسػطينية بعػد المعركػة األخيػرا التػػي 

سرائيؿ )في شير نوفمبر الماضي(  ."شيدت تطورًا خطيرًا في تبادؿ الصواريخ بيف غزا وا 
يػػة بعػػد أف اسػػتنفذ رئػػيس ويضػػيؼ المصػػدر "إف أحػػد ىػػذه الوسػػائؿ العمػػؿ عمػػى تغييػػر ديناميكيػػة  يػػادا الرباع

الوزراء )البريطاني السابؽ( توني بمير جيػودًا بالغػة بالسػنوات الخمػس الماضػية لإلبقػاء عمػى حيويػة الرباعيػة 
 ."والتي وصمت مرحمة تحتاج إلعادا الصياغة

 06/01/1101القدس، القدس، 
 

 وسوريا "إسرائيل"بين التوترات من تصعيد أمريكية روسية مخاوف  63
التػػاب   األمػػفمسػػودا  ػػرار صػػاغتيا الواليػػات المتحػػدا وروسػػيا فػػي مجمػػس  : حػػذرترويتػػرز -تحػػدا الم األمػػـ
سػرائيؿالمتحدا لتمديد بعثة حفظ السالـ في منطقة منزوعة السػالح بػيف سػوريا  لألمـ مػف أف التػوترات بػيف  وا 

 المنطقة.  إلىالسورية  األىميةالبمديف  د تتصاعد م  امتداد الحرا 
، عػف األربعػاءعضػوا غػدا  80المؤلؼ مف  األمفيعتمدىا مجمس  أفالقرار، التي مف المنتظر  وتعبر مسودا

القمػػؽ لوجػػود الجػػيش السػػوري وجماعػػات معارضػػة مسػػمحة ومعػػدات عسػػكرية غيػػر مسػػموح بيػػا فػػي المنطقػػة 
 الفاصمة. 

عبػػر خػػط و ػػؼ  أخيػػرا"الحػػوادث التػػي و عػػت  أفاالثنػػيف  أمػػسوتقػػوؿ المسػػودا التػػي اطمعػػت عمييػػا "رويتػػرز" 
تعػػرض  أنيػػاوالجميوريػػة العربيػة السػػورية كمػا  إسػرائيؿاحتمػػاالت تصػعيد التػػوترات بػػيف  أظيػرتالنػػار  إطػالؽ
المتحدا لحفظ السالـ المعروفة باسػـ  األمـالنار بيف البمديف لمخطر". وتقترح المسودا تمديد  وا  إطالؽو ؼ 

 )يوندوؼ( ستة أشير. 
المتحػدا بػاف كػي مػوف مػف أف "العمميػات العسػكرية التػي  لألمػـالعػاـ  ألمػيفا إليػومػ  مػا توصػؿ  أيضػاوتتفؽ 

نفػػذتيا القػػوات المسػػمحة العربيػػة السػػورية أثػػرت فػػي شػػكؿ سػػمبي عمػػى جيػػود "يونػػدوؼ" لمقيػػاـ بالميػػاـ الموكمػػة 
 في شكؿ فاعؿ".  إلييا

 07/01/1101الحياة، لندن، 
 

 الفمسطينيون إلى أين؟ 64
 ىاني المصري

وتطوراٌت ميمٌة متالحقٌة تدُؿ عمى أف القيادا الفمسطينّية ومختمؼ القوى الفاعمة تكاد أف ُتضّي   أحاديٌث مثيراٌ 
الفرصػػة الذىبّيػػة ببمػػورا إسػػتراتيجّية جديػػدا، والبنػػاء عمػػى صػػمود وانتصػػار المقاومػػة فػػي غػػزا والحصػػوؿ عمػػى 

 الدولة المرا بة.
قسػاـ فػي سػياؽ عممّيػة متكاممػة إلحيػاء القضػّية الوطنّيػة بداًل مف البناء عمى ما تحقؽ واإلسراع في إنيػاء االن

عػػادا تشػػكيؿ المنّظمػػة، بحيػػث تضػػـ مختمػػؼ األطيػػاؼ الفمسػػطينّية،  عػػف طريػػؽ إعػػادا بنػػاء الحركػػة الوطنّيػػة وا 
وعمػػى أسػػاس التصػػدي لمتحػػديات والمخػػاطر الراىنػػة والمسػػتقبمّية وأخػػذ العبػػر والػػدروس مػػف التجػػارا السػػابقة 

ا فػي فمسػطيف والمنطقػة والعػالـ؛ اسػتمعنا إلػى أف القيػادا الفمسػطينّية تسػتعد إلطػالؽ مبػادرا والمعطيات الجديد
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السػػػتئناؼ المفاوضػػػات، وكأنػػػو ال يكفينػػػا أكثػػػر مػػػف عشػػػريف عاًمػػػا مػػػف الميػػػاث وراءىػػػا، بػػػالرغـ مػػػف نتائجيػػػا 
غػػزا، والحصػػوؿ  الكارثّيػة عمػػى كػؿ المسػػتويات واألصػػعدا. و"حمػاس" ال تػػزاؿ منشػػغمًة فػي تعزيػػز سػػمطتيا فػي

عمػػى االعتػػراؼ العربػػي والػػدولي بيػػا، واعتبػػار ذلػػؾ األولويػػة المطمقػػة ليػػا، وىػػي لػػـ تسػػتكمؿ انتخاباتيػػا التػػي 
طالت كثيًرا، أكثر مما ينبغي، بما يؤثر عمػى دورىػا فػي مختمػؼ الممفػات، وخصوًصػا ممػؼ المصػالحة. فيػي 

"أبػػو مػػازف"، مػػ  أف الكػػرا فػػي متنػػاوؿ كػػؿ مػػف  اكتفػػت بػػالتكرار بأنيػػا تريػػد المصػػالحة، وأف الكػػرا فػػي ممعػػا
يتحمى بالمسؤولّية ويقوـ بالمبادرا، التي يثبت فييا أنو ُيعمي المصال  الوطنّية عمى المصال  الفردّيػة والفئوّيػة 

 والفصائمّية.
ة إلػى وما يزيد الطيف بمة، أف ىناؾ تأجيال لممؼ المصػالحة عمػى خمفّيػة إعطػاء األولوّيػة لبػذؿ الجيػود الراميػ

اسػػػػتئناؼ المفاوضػػػػات الفمسػػػػطينّية اإلسػػػػرائيمّية فػػػػي األردف فػػػػي شػػػػباط المقبػػػػؿ، أي مباشػػػػرا بعػػػػد االنتخابػػػػات 
اإلسرائيمّية، و د تسارع إلى األخذ بنصيحة دينيس روس بأف يػتـ اسػتئناؼ المفاوضػات فػوًرا مػف دوف انتظػار 

را الصػػراع ولػػيس حمػػو، والميػػـ أف تكػػوف صػػاحا نظرّيػػة إدا -حتػػى ال ننسػػى -االنتخابػػات اإلسػػرائيمّية، وىػػو 
 ىناؾ "عممّية سالـ" مف دوف سالـ.

ولـ يقتصر األمر عمى ما تقدـ، بؿ تـ طرح فكرا الكونفدرالّية في سوؽ التػداوؿ السياسػّي، وبػالرغـ مػف النفػي 
ويبػدو أنيػا نػوع الرسمّي الفمسطينّي واألردنّي، إال أّف مصادَر موثو ًة أكدت أّنيػا فكػرا ُطِرَحػت لجػّس النػبض، 

مف اليرا إلى األماـ، ومحاولًة يائسًة إلحياء الجيود لما يسمى "عممّية السػالـ"، واالسػتعداد لممرحمػة القادمػة 
التي مف أبرز عناوينيا: محػاوالٌت محمومػٌة إلعػادا رسػـ خارطػة الشػرؽ األوسػط؛ إليجػاد شػرؽ أوسػط جديػد، 

نمػػا فػي إطػػار مسػاٍع حثيثػػٍة لتوظيػػؼ لػيس اعتمػػاًدا عمػى مخططػػات خارجّيػة فقػػط، مثممػا كػػ اف األمػػر سػابًقا، وا 
 المتغيرات والثورات العربّية المشروعة والضرورّية إلى عكس ما تيدؼ إليو تماًما.

َطػػْرُح فكػػرا الكونفدرالّيػػة ا ف ىػػي محاولػػٌة لتقويػػة أطػػراؼ تخشػػى مػػف صػػعود اإلخػػواف المسػػمميف فػػي المنطقػػة، 
مؿ: مصر، وتركيا، و طر، وغيرىا مف الدوؿ، في مواجية محور إيرانػي تحت راية المشروع السني، الذي يش

 شيعي، يضـ: إيراف، والعراؽ، وسورية تحت حكـ األسد، وبعض لبناف.
إف مػػػا منػػػػ  تحقيػػػػؽ الكونفدرالّيػػػة فػػػػي السػػػػابؽ  ػػػػادٌر عمػػػى منعيػػػػا ا ف بصػػػػورا أكبػػػر، وىػػػػي أّف إ امػػػػَة الدولػػػػة 

صػػرؼ النظػػر، سػػواء ضػػمف إطػػار مسػػتقؿ، أو ضػػمف صػػيغة مػػ  الفمسػػطينّية مرفػػوض تماًمػػا مػػف إسػػرائيؿ، ب
األردف، وبالتالي فالدولة ليسػت عمػى مرمػى حجػر وفػؽ الػوىـ الشػائ  المسػتمر بػرغـ الخبػرات المسػتمرا، وىػذا 
يجعػػؿ الّتميّػػي بالكونفدرالّيػػة أ صػػر طريػػؽ لمفتنػػة بػػيف الفمسػػطينييف واألردنيػػيف، وبػػيف األردنيػػيف واألردنيػػيف مػػف 

 ي، ومف دوف أف يقربنا ذلؾ مف إنياء االحتالؿ وال مف إ امة الدولة.أصؿ فمسطين
المطموا سحا ىذا الفكرا فوًرا، ألنيا يمكف أف تدف  األردف إلػى الّتْيُمكػة. فالبحػث فػي الكونفدرالّيػة أو غيرىػا 

ويكرر إظيار مف الصي  يبدأ فقط بعد إنياء االحتالؿ، ألف البحث فييا ا ف يعفي االحتالؿ مف المسؤولّية، 
لقاء الييود في البحر؛ وتارا أخرى،  المشكمة وكأنيا عند األطراؼ العربّية: تارا ألنيـ يريدوف تدمير إسرائيؿ وا 
ألنيػـ ال يؤمنػوف سػوى بػػالعنؼ ويعارضػوف الطػرؽ السػػممّية والمفاوضػات، وعنػدما تنػازلوا عػػف جػزء كبيػر مػػف 

أنفسػيـ فػي دوامػة ال تنتيػي مػف التنػازالت، وكممػا  ػدموا  حقو يـ واشتركوا فػي مػا يسػمى "عممّيػة سػالـ" وجػدوا
 تنازاًل يقاؿ ليـ ىؿ مف مزيد.

فبعد االعتػراؼ بإسػرائيؿ مػف دوف اعترافيػا بالحػد األدنػى مػف الحقػوؽ الفمسػطينّية، وو ػؼ المقاومػة، ومالحقػة 
ات. وبعػػد اغتيالػػو، بػػدأنا المقػػاوميف، وتقػػديـ مبػػادرا السػػالـ العربّيػػة؛ دخمنػػا فػػي مرحمػػة تغييػػر  يػػادا ياسػػر عرفػػ

مرحمػػػة إثبػػػػات الجػػػػدارا وبنػػػاء المؤسسػػػػات، وكػػػػأف الضػػػحّية ىػػػػي المسػػػػؤولة عػػػف اسػػػػتمرار االحػػػػتالؿ. وعنػػػػدما 
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استنفذت خطة بناء المؤسسات نفسػيا يػتـ بعػث فكػرا المفاوضػات وفكػرا الكونفدرالّيػة إلشػغالنا بقضػايا أخػرى، 
ر القػوا والضػغط الفمسػطينّية والعربّيػة والدولّيػة الكفيمػة بعيًدا عما يجا أف ننشغؿ فيو، وىو تجميػ  كػؿ عناصػ

يجاد ميزاف  وى جديد يجعؿ االحتالؿ َيْخَسُر وُمْكِمًفا إلسرائيؿ. عندىا فقط يمكف دحػر  بتغيير ميزاف القوى، وا 
االحػػتالؿ وا  امػػػة دولػػػة فمسػػػطينّية، أمػػا العػػػودا إلػػػى دوامػػػة المفاوضػػػات العبثّيػػة مػػػف دوف أوراؽ  ػػػوا وفػػػي ظػػػؿ 

نما خطيئٌة ال تغتفر.  االنقساـ فميس مجرد خطأ، وا 
ذا توفرت اإلرادا لمسير فيو، يمكف تغيير الوا   الكارثي الذي نعيشو، وجعؿ االنتصارات التي  ىناؾ طريؽ، وا 

 تحققت في غزا واألمـ المتحدا نعمًة ال نقمًة.
كوف جزًءا مف اإلستراتيجّية المطموبة، إف دعوا سالـ فياض المفاجئة لمقاطعة البضائ  اإلسرائيمّية يمكف أف ت

مثميػػا مثػػؿ الػػدعوا الجماعّيػػة لممقاومػػة الشػػعبّية، والمقاطعػػة الشػػاممة إلسػػرائيؿ عمػػى كػػؿ المسػػتويات والمحافػػؿ 
المحمّيػػػة واإل ميمّيػػػة والعربّيػػػة والدولّيػػػة، ومالحقتيػػػا عمػػػى جرائميػػػا القديمػػػة والجديػػػدا لعزليػػػا، وفػػػرض العقوبػػػات 

ديػػػة وليسػػػت مجػػػرد شػػػعارات لالسػػػتيالؾ المحمػػػي، وال ردود أفعػػػاؿ مؤ تػػػة عمػػػى إجػػػراءات عمييػػػا؛ إذا كانػػػت ج
احتاللية أو سياسات إسرائيمّية سرعاف ما تندثر، بينما تبقى الحقائؽ االحتاللّية واالستيطانّية والعنصرّية ماثمة 

وكفػػػاءات  وتتعػػػاظـ باسػػػتمرار. فػػػالمطموا وضػػػ  خطػػػط إسػػػتراتيجّية تيػػػدؼ إلػػػى وضػػػ  كػػػؿ طا ػػػات وثػػػروات
مكانيػػات الفمسػػطينييف فػػي مجػػرى الكفػػاح إلنيػػاء االحػػتالؿ وتحقيػػؽ الحرّيػػة والعػػودا واالسػػتقالؿ. فالمقاومػػة  وا 

 تزرع، والتحرؾ السياسي يحصد، ومف ال يزرع ال يحصد.
 مخيم اليرموك تحت النار .. وأسرى فمسطينيون في سجون العراق

وا ػػ  فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ بالطػػائرات الحربيػػة السػػورّية، فػػال ال يمكػػف إنيػػاء ىػػذا المقػػاؿ مػػف دوف إدانػػة  صػػؼ م
شػػػيء يبػػػرر اسػػػتيداؼ المػػػدنييف، وعمػػػى النظػػػاـ السػػػوري وكػػػؿ األطػػػراؼ السػػػورّية أف تجعػػػؿ الفمسػػػطينييف فػػػي 
سػورية بمنػػأى عػػف الحػػرا الداخمّيػة، وعمػػى القيػػادا الفمسػػطينّية أف تتحمػؿ مسػػؤولياتيا فػػي حمايػػة الفسػػطينييف، 

دانة األطراؼ   التي تريد تقديميـ و وًدا لألزمة التي تشيدىا سورية.وا 
معتقؿ فمسػطيني فػي العػراؽ، إضػافة إلػى  600أطالا بالتحقيؽ في المعمومات التي تفيد بأف ىناؾ أكثر مف 

مئػػات ا الؼ مػػف المعتقمػػيف العػػرا ييف، ومػػ  ذلػػؾ يػػتـ عقػػد مػػؤتمر لنصػػرا األسػػرى الفمسػػطينييف فػػي السػػجوف 
 ف ضماف حتى إطالؽ سراح المعتقميف الفمسطينييف في العراؽ.اإلسرائيمّية مف دو 
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النطال تيا، التي جرت في  10ما يمفت النظر في خطاا رئيس المكتا السياسي لحركة حماس في الذكرى 
فػػي تحريػػر فمسػػطيف،كؿ فمسػػطيف مػػف النيػػر إلػػى غػػزا مػػؤخرًا  ولػػو، عػػودا إلػػى المنطمقػػات األولػػى لمحركػػة، إف 

 البحر، أو عف المقاومة في أنيا ىي األسموا الرئيس في تحرير فمسطيف وانتزاع الحقوؽ الوطنية.
نقػػػوؿ ذلػػػؾ بعػػػدما صػػػدرت تصػػػريحات عديػػػدا عػػػف الحركػػػة و ياديييػػػا عمػػػى رأسػػػيـ خالػػػد مشػػػعؿ الػػػذي صػػػّرح 

إضػػافة إلػػى ” 8602قبػػؿ بدولػػة مسػػتقمة عمػػى أراضػػي عػػاـ ت“بػػأف الحركػػة ” سػػي .إف .إف“لمفضػػائية األمريكيػػة 
فػػي أعقػػاا العػػدواف الصػػييوني عمػػى  طػػاع غػػزا ” إسػػرائيؿ”التيدئػػة غيػػر المعمنػػة التػػي ُأبرمػػت بػػيف الحركػػة و

.كذلؾ األمر في أعقاا العدواف األخير، بالنسبة لممقاومة وكما  ػاؿ مشػعؿ فػي كممػة لػو فػي  1001-1006
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فإنيػػا سػتكوف رىنػػًا بالوضػ :ىي األصػػؿ، لكػف مػػّرا نعتمػد تيدئػػة، ومػّرا ُنّصػػعد ومػػّرا “الجامعػة اإلسػػالمية بغػزا 
 ”.نضرا صواريخ، ومّرا ال نضرا صواريخ، ىذه ىي الحياا

ره رئػيس مكتبيػا  مف الجدير ذكره، أف حركة حمػاس فػي المعارضػة كانػت تتبنػى الخطػاا الراديكػالي الػذي كػرم
سػػمطة اختمفػػت عػػف موضػػوع المقاومػػة، إذ أصػػبحت التيدئػػة مػػ  السياسػػي فػػي خطابػػو المعنػػي .حمػػاس فػػي ال

العػػػػدو مسػػػػألة مشػػػػروعة .لػػػػذلؾ فػػػػي التيدئػػػػة األولػػػػى مارسػػػػت حمػػػػاس أسػػػػموبًا منعػػػػت فيػػػػو حركػػػػات المقاومػػػػة 
الفمسػػػطينية األخرى)ومنيػػػػا حميفتيػػػا الرئيسػػػػة حركػػػة الجيػػػػاد اإلسػػػالمي( مػػػػف ممارسػػػة المقاومػػػػة تحػػػت طائمػػػػة 

جزافػػًا، بػػؿ إنػػو تػػـ احتجػػاز الػػبعض مػػف مقاتمييػػا ومقػػاتمي الجبيػػة الشػػعبية  ال نقػػوؿ ذلػػؾ االحتجػػاز والسػػجف.
 وآخريف، عندما مارسوا المقاومة.

الػػذي نقولػػو، وىػػو لػػيس مػػزاودا عمػػى أحػػد، إف المقاومػػة ىػػي نيػػج مفتػػوح لمشػػعوا المحتمػػة أراضػػييا مػػف  بػػؿ 
حركػػػة حمػػػاس  ؿ االحػػػتالؿ.الغاصػػػبيف، طالمػػػا بقػػػي االحػػػتالؿ، فػػػال ىدنػػػة مػػػ  مػػػف يحتػػػؿ أرضػػػنا إال بعػػػد زوا

، رغـ التزاـ العدو الصييوني باليدنة لفظيًا، ”إسرائيؿ“أظيرت أكثر مف مرا استعدادىا ليدنة طويمة األمد م  
لكنو لـ يتو ؼ ال في اليدنة األولى وال في الثانيػة )الحاليػة( عػف العػدواف عمػى شػعبنا، فكػـ مػف شػييد مضػى 

المقاومػػة تتخػػذ أشػػكااًل عديػػدا، لكػػػف الكفػػاح المسػػم  ىػػو عمادىػػػا وآخػػروف ُجرحػػوا فػػي اليػػدنتيف، صػػػحي  أف 
 الرئيس، وال تجوز أف ُتعمف ىذه اليدنة عميو.

مف زاوية أخرى، فإف التصريحات المتنا ضة تؤدي إلػى لُػبٍس كبيػر، فمػرا يقػوؿ خالػد مشػعؿ إف الحركػة تقبػؿ 
االستراتيجية، التػي ال تحتمػؿ الجػدؿ ومرا أخرى ينا ض  ولو في ىذه المسألة  8602بدولة عمى حدود عاـ ،

وال التأويؿ وال المس، في الحركة التػي تتبناىػا .كمػا أف التنػا ض فػي الػرأي عػف الموضػوع نفسػو ال يجػوز أف 
يخضػػ  لمتكتيكػػات السياسػػية فيػػو نيػػج، واألخيػػر ال يمكنػػو أف يكػػوف عرضػػة لمتأويػػؿ وفقػػًا لمظػػرؼ الػػذي يقػػاؿ 

 فيو.
مف حقنا مقاومتو دومًا، فالتيدئات لـ تحفظ الدـ الفمسطيني  رضنا الفمسطينية.العدو الصييوني ىو المحتؿ أل

مػػف السػػيالف عمػػى أيػػدي العػػدو، الػػذي يقتػػرؼ الجػػرائـ ضػػد أبنػػاء شػػعبنا فػػي كػػؿ و ػػت . ىػػو المطالػػا بإنيػػاء 
 احتاللو، وليس نحف في ىدنة نعقدىا مباشرا أو بطريقة غير مباشرا م  ىذا العدو.

ىػذا اليػدؼ . كتا السياسي لحركة حماس عف أىمية المصػالحة وضػرورا إنجازىػا سػريعاً لقد تحدث رئيس الم
الذي يسعى إليو كؿ الفمسطينييف فػي مختمػؼ أمػاكف وجػودىـ، فػي الػوطف وفػي الشػتات. سػمعنا الكػالـ نفسػو 

ف أجػؿ محاوالت كثيرا جرت في القاىرا والدوحة، واتفا يات عديدا ُو ِّعت مػ مف رئيس السمطة محمود عباس.
تنفيذىا، ولجاف تشكمت وجرت تسمية وظائفيا وعقدت اجتماعات ليا، األمر الذي جعؿ الفمسطينييف والعػرا 
ومؤيػػػدي القضػػػية الفمسػػػطينية عمػػػى السػػػاحة الدوليػػػة يتفػػػاءلوف بػػػالعودا إلػػػى الوحػػػدا الوطنيػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى 

نأمؿ ىػذه المػرا وبعػد الصػمود األسػطوري  .القواسـ المشتركة، والتي ىي الثوابت والحقوؽ الوطنية الفمسطينية
نجػػػاز الدولػػػة المرا ػػػا فػػػي األمػػػـ المتحػػػدا، تجػػػاوز  فشػػػاؿ أىػػػداؼ العػػػدواف الصػػػييوني األخيػػػر عمػػػى غػػػزا، وا  وا 
نجػاز المصػالحة كيػػدؼ وطنػي فمسػطيني. ال يمكػػف فصػؿ الضػفة الغربيػة عػػف  طػاع غػزا وال عػػف  االنقسػاـ وا 

 الفمسطيني.فكميا أجزاء مقدسة مف الوطف  61منطقة ،
لقد رسخ خالد مشعؿ في زيارتو األخيرا إلػى غػزا وفػي خطابػو فػي ذكػرى االنطال ػة، منصػبو كػرئيس لممكتػا 
السياسػي لحركػة حمػاس، وىػػذا ال يتمػاىى مػ  أنبػػاء وتصػاري  سػابقة لػػو مػف أنػو سػػيترؾ منصػبو فػي المرحمػػة 

منيا إسماعيؿ ىنية في كممتو فػي احتفػاؿ المقبمة .لقد راجت أنباء عشية زيارا مشعؿ إلى غزا بأف مفاجأا سيع
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االنطال ة ىي أف حماس تّصر عمى إبقاء خالد مشعؿ في منصبو، وأف األخير تراج  عما سبؽ وصرمح بػو، 
 رغـ عدـ اإلعالف عف المفاجأا فإف عمى األغما أف يظؿ مشعؿ في منصبو.

ز مػف المقاومػة الوطنيػة الفمسػطينية، حّري القوؿ: إف الصمود األخير لغزا في مواجية العػدو الصػييوني، عػزّ 
ومػػػف مركػػػز حمػػػاس تحديػػػدًا فػػػي السػػػاحتيف الفمسػػػطينية والعربيػػػة وعمػػػى السػػػاحة الدوليػػػة، وفػػػي دولػػػة الكيػػػاف 

مػػ  حمػػاس، مػػف بعػػض السياسػػييف القميمػػيف ” إسػػرائيمي“الصػػييوني زادت األصػػوات التػػي تطالػػا بفػػت  حػػوار 
 أف حماس أصبحت الالعا الرئيس في الساحة الفمسطينية.تحت دعوى ” اإلسرائيمية“والكتّاا في الصحؼ 

نرى أف مف الصعا عمى خالد مشعؿ بعد اإلنجاز التاريخي لممقاومة الفمسػطينية فػي صػد االعتػداء األخيػر، 
أف ينسػػحا مػػػف منصػػػبو، إضػػافة إلػػػى أف البػػػدائؿ التػػػي يجػػري الحػػػديث عنيػػػا، ليخمفػػو واحػػػد منيػػػا، ال تمتمػػػؾ 

شعؿ بعػد سػنوات طويمػة مػف نضػالو، وىػي أيضػًا ليسػت محػط إجمػاع بػيف االتجاىػات الكاريزما التي حققيا م
 المختمفة في الحركة، والمعّبر عنيا في اتجاىيف رئيسيف، اتجاه الداخؿ واتجاه الخارج.

” اإلسػرائيمي“زيارا مشعؿ لغزا حممت تحديًا كبيرًا لمعدو الصييوني، وفي تصري  لشاؤوؿ موفاز وزير الحػرا 
 رئيس حزا كاديما حاليًا، أسؼ فيو عمى عدـ اغتياؿ مشعؿ خالؿ زيارتو األولى لمقطاع.األسبؽ و 
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 نعـو تشومسكي

تأخذوف مائي، وتحر وف أشجار الزيتوف التي أممكيا، وتػدّمروف »حمؿ رجؿ مسّف في غّزا الفتة ُكتا عمييا: 
ونني وظيفتػي، وتسػر وف أرضػي، وتسػجنوف أبػي، وتقتمػوف أمػي، وتقصػفوف بػالدي، وتجّوعوننػا منزلي، وتسػمب

 جميعًا، وتيينوننا جميعًا، ولكّف الموـ يق  عمي، فأنا أطمقت صاروخًا لمرد".
رسػػالة الرجػػؿ المسػػف تػػوّفر السػػياؽ المناسػػا ألحػػدث حمقػػة مػػف العقػػاا الوحشػػي المفػػروض عمػػى غػػزا. تعػػود 

، عندما ىرا مئات آالؼ الفمسطينييف مف بيوتيـ في جو مف الرعػا، وطػردتيـ إلػى 8661 الجرائـ إلى عاـ
غزا القوات اإلسرائيمية المحتّمة، التي واصمت نقؿ الفمسطينييف عبر الحدود بالشاحنات، بعد سنوات مف و ؼ 

 إطالؽ النار الرسمي.
. وُتعممنػػػػا الدراسػػػػات 8602ا فػػػػي عػػػػاـ واّتخػػػػذ العقػػػػاا أشػػػػكااًل جديػػػػدا، عنػػػػدما احتمّػػػػت )إسػػػػرائيؿ(  طػػػػاع غػػػػزّ 

العػروس والميػر: إسػرائيؿ، »األكاديمية اإلسرائيمية الصادرا مؤخرًا )والسّيما كتاا مف تػأليؼ آفػي راز بعنػواف 
، أف ىػػدؼ الحكومػػة  امػػت عمػػى توجيػػو الالجئػػيف إلػػى «(8602واألردف، وفمسػػطيف فػػي أعقػػاا حػػرا يونيػػو 

 أمكف. وبا ي الشعا أيضًا إف –صحراء سيناء 
وتّمت عمميات الطرد مف غزا بأوامر مباشرا مف الجنراؿ يشعياىو جافيش،  ائد المنطقة الجنوبية في الجػيش 
اإلسرائيمي. وكانت عمميات الطرد مف الضفة الغربية تفو يا جذريًة إلى حّد كبير، حيث لجأت )إسرائيؿ( إلى 

 امر مجمس األمف التاب  لألمـ المتحدا.وسائؿ مراوغة لمن  عودا المطروديف، في انتياؾ مباشر ألو 
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و د تبقى أىداؼ الطرد  ائمة اليوـ، وُتشّكؿ عاماًل يساىـ في ترّدد مصر حيػاؿ فػت  الحػدود والسػماح بالتنقػؿ 
 الحر لمناس والسم ، الذي بات ممنوعًا جّراء حصار إسرائيمي بدعـ مف الواليات المتحدا.

، إلػػى أف اختر تيػػا )إسػػرائيؿ( فػػي نػػوفمبر. ووسػػط 1001اـ و ػػد احترمػػت حمػػاس ىدنػػة  صػػيرا األمػػد فػػي عػػ
، 1001اإلجرامية في ديسػمبر « الرصاص المصبوا»تجاىؿ إسرائيمي لعروض ىدنة إضافية، شّنت عممية 

وىكذا، تواصمت األمور عمى ىػذا النحػو، فػي حػيف اسػتمرت الواليػات المتحػدا و)إسػرائيؿ( فػي رفػض دعػوات 
لػػى تسػػػوية سياسػػية تقػػوـ عمػػى حػػػؿ دولتػػيف، يتماشػػى مػػػ  ا راء  حمػػاس لمتوصػػؿ إلػػى ىدنػػػة طويمػػة األمػػد، وا 

« الفيتو»، عندما استعممت حّؽ 8620الدولية المتوافؽ عمييا، بأف الواليات المتحدا صّدت القرارات منذ عاـ 
 لنقض  رار لمجمس األمف في ىذا الصدد، كانت  د ا ترحتو الدوؿ العربية الكبرى.

ا، بذلت واشنطف  صارى جيدىا لصّد مبادرا فمسطينية ترمي إلى االرتقاء بعضويتيا في وخالؿ ا ونة األخير 
األمـ المتحدا، ولكنيا فشمت، في ظّؿ جّو مف العزلة الدوليػة شػبو الكاممػة كالمعتػاد. وكانػت األسػباا تكشػؼ 

سػرائيمية المدعومػة مػف أمورًا كثيرا، حيث إف فمسطيف  د تمجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لكشؼ الجرائـ اإل
 الواليات المتحدا.

اإلسػػرائيمية ضػػمف القطػػاع، التػػي تمنػػ  « المنطقػػة العازلػػة»ومػػف بػػيف عناصػػر التعػػذيا المتواصػػؿ لقطػػاع غػػّزا 
 الفمسطينييف مف دخوؿ نحو نصؼ المنطقة المحدودا التي تصم  لمزراعة في غزا.

اؿ أحمػد الجعبػري. أمػا تبريػر االغتيػاؿ، فيػو أنػو عمػى اغتيػ« عمود السػحاا»لقد  اـ أوؿ األفعاؿ في عممية 
، تممػػؾ صػػواريخ مػػف «حمػػاس»خػػالؿ ىػػذه السػػنوات الخمػػس عمػػؿ الجعبػػري عمػػى إنشػػاء  ػػوا عسػػكرية لحركػػة 

 إيراف.
وجػػاء سػػبا أكثػػر منطقيػػة مػػف ناشػػط السػػالـ اإلسػػرائيمي جيرشػػوف باسػػكيف، الػػذي كػػاف يشػػارؾ فػػي مفاوضػػات 

ممت خطػػط إطػػالؽ سػػراح محتمػػؿ لمجنػػدي اإلسػػرائيمي المأسػػور جمعػػاد مباشػػرا مػػ  الجعبػػري طػػواؿ سػػنوات، شػػ
عمػى مسػودا اتفا يػة »شاليط. ويفيد باسكيف  ائاًل إنػو  بػؿ سػاعات مػف اغتيػاؿ الجعبػري، حصػؿ ىػذا األخيػر 

ىدنػػة دائمػػة مػػ  )إسػػرائيؿ(، تشػػمؿ آليػػات ترمػػي إلػػى احتػػراـ و ػػؼ إطػػالؽ النػػار فػػي حػػاؿ تأّزمػػت األمػػور بػػيف 
 «.ألطراؼ المتواجدا في  طاع غزا)إسرائيؿ( وا

نوفمبر الماضػي، ويبػدو أف )إسػرائيؿ( اسػتغّمتيا، ووّجيػت  81في « حماس»وبالتالي، تّمت ىدنة دعت إلييا 
 مستويات الحراسة، ما يسّيؿ عممية اغتياؿ.« حماس»االنتباه إلى الحدود السورية، عمى أمؿ أف يخفؼ  ادا 

ى حالة تسػم  ليػا بالبقػاء لػيس إال، وبقيػت محاَصػرًا مػف األرض والبحػر وطواؿ ىذه السنوات، ُتِرَكت غزا عم
 والجو.

أمػػا تبريػػرات اليجػػوـ، فكانػػت ىػػي التػػالي كالمعتػػاد. ويمكننػػا أف نضػػ  جانبػػًا التصػػريحات القابمػػة لمتو ّػػ ، التػػي 
عّمػػا يجػػا أف أطمقيػػا مرتكبػػو الجريمػػة فػػي )إسػػرائيؿ( وواشػػنطف. إاّل أّف أشخاًصػػا الئقػػيف، حتّػػى ىػػـ، يسػػألوف 

 تفعمو )إسرائيؿ( عند مياجمتيا بوابؿ مف الصواريخ. إّنو لسؤاؿ منصؼ، وثّمة إجابات مباشرا عميو.
 د يقوـ الجواا األوؿ عمى االلتزاـ بالقانوف الدولي، الذي يتي  استعماؿ القػوا مػف دوف موافقػة مجمػس األمػف 

مجمس األمف بيجوـ مسم ، إلى أف يتصّرؼ ىذا في حالة محّددا واحدا: وىي الدفاع عف النفس، بعد إعالـ 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدا. 08األخير، تماشيًا م  المادا 

وتجدر اإلشارا إلى أف )إسرائيؿ( عمى اّطالع جّيد بيذا البند مف الميثاؽ، الذي تذّرعت بو عنػد نشػوا حػرا 
، بعػد أف تأّكػد بسػرعة أف )إسػرائيؿ( ىػي . إاّل أّف الطعف اإلسرائيمي لػـ يػؤّد طبعػًا إلػى أي نتيجػة8602يونيو 
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التػػي شػػنت اليجػػوـ. ولػػـ تتبػػ  )إسػػرائيؿ( ىػػذا المسػػار فػػي نػػوفمبر الماضػػي، مػػ  معرفتيػػا بمػػا سيكشػػفو نقػػاش 
 يجري في صما مجمس األمف.

و د تقوـ إجابػة محػّددا أخػرى عمػى الموافقػة عمػى ىدنػة، وىػو أمػر كػاف يبػدو محػتماًل إلػى حػد كبيػر  بػؿ شػّف 
 نوفمبر الماضي. 86في العممية 

وثمة أجوبة تصؿ إلى مدى أبعد بكثير، وشاءت الصدفة أف تػتـ منا شػة إحػداىا فػي العػدد الحػالي مػف مجمػة 
رّد « أليكسػاندروس بيترسػف»و« رافايمو بانتوتشي»، حيث يصؼ باحثا الشؤوف ا سيوية «ناشيوناؿ إنترست»

حيػػث  امػػت عصػػابات مػػف اإليجػػور »يان  الغربػػي، الفعػػؿ الصػػيني بعػػد المشػػاغبات التػػي شػػيدىا إ مػػيـ شػػينج
 «.بمسيرات في أرجاء المدينة وأ دمت عمى ضرا الصينييف العّزؿ حتى الموت

وسرعاف ما انطمؽ الرئيس الصيني في رحمة بالطائرا إلى اإل ميـ لتولي األمور، فطرد  ادا كبارًا في المؤسسة 
 مية لمتطرؽ إلى األسباا الكامنة خمؼ االضطرابات.األمنية، وتـ إطالؽ مجموعة كبيرا مف مشاري  التن

وفي غزا أيضًا، ُيعتبر رد فعػؿ حضػاري محػتماًل. و ػد تضػ  الواليػات المتحػدا و)إسػرائيؿ( حػدًا لميجػوـ عػديـ 
ف أمكػػف تصػػّور األمػػر، ُتطمػػؽ عمميػػات  –الرحمػػة المتواصػػؿ، وتفػػت  الحػػدود، وتػػوّفر سػػبؿ إعػػادا اإلعمػػار  وا 

 العنؼ واالضطياد. ترميـ جّراء عقود مف
لقد ورد في اتفاؽ و ػؼ إطػالؽ النػار أف اإلجػراءات الواجػا تطبيقيػا فػي نيايػة الحصػار واسػتيداؼ المػدنييف 

 «.ساعة مف بدء و ؼ إطالؽ النار 16يجا أف تبدأ بعد »في المناطؽ الحدودية 
إسػرائيمية بػربط أوصػاؿ -يػةال دليؿ عمى اتخاذ خطوات في ىذا االتجاه، كما أنو ال دليؿ عمى أي رغبة أميرك

المناطؽ الغّزاوية التي تػـ فصػميا عػف الضػفة الغربيػة، فػي انتيػاؾ التفا يػة أوسػمو، وبوضػ  حػّد لممسػتوطنات 
غير المشروعة وبرامج التطوير في الضفة الغربية، التي تـ تصميميا لتقويض أي تسوية سياسية، أو بمعنى 

 قود الماضية.آخر لمتخمي عف مبدأ الرفض الذي ساد في الع
ذات يػػػوـ، ومػػػف الضػػػروري أف يكػػػوف  ريبػػػًا، سػػػيكوف لمعػػػالـ رّد عمػػػى المناشػػػدا الصػػػادرا عػػػف محػػػامي حقػػػوؽ 
اإلنسػػػاف الغػػػزاوي راجػػػي الصػػػوراني، فيمػػػا كانػػػت القػػػذائؼ تنيمػػػر مػػػرا أخػػػرى عمػػػى المػػػدنييف العػػػّزؿ فػػػي غػػػزا: 

 «.امةنطالا بالعدؿ والمحاسبية. حممنا أف نعيش حياا طبيعية، بحرية وكر »
 نيويورك تايمز

 06/01/1101، فمسطين أون الين
 

 أحمد جبريل والقضي ة 67
 حاـز صاغّية
أحمػػد جبريػػؿ الػػذي يقػػاؿ إّنػػو فػػّر إلػػى طرطػػوس، ورّبمػػا إلػػى مكػػاف آخػػر فػػي سػػورّية، اسػػـ ال ُينسػػى. يػػػذكره، 

و النػػوازع اإلمبراطورّيػػة وسػػيذكره طػػوياًل، الفمسػػطينّيوف والسػػورّيوف والمبنػػانّيوف ألّنػػو حػػّؿ فػػي كػػّؿ مكػػاف حمّػػت فيػػ
 لحكـ حافظ األسد.

ىذا الرجؿ الذي بدأ حياتو ضابطًا في الجيش السورّي، لـ يكػف بعثّيػًا، كمػا كػاف فمسػطينّيو منّظمػة الصػاعقة، 
 فمـ تربطو تاليًا صمة عقائدّية بالنظاـ األسدّي والبعثّي.

ة الفمسػػطينّية، إاّل أّنػػو لػػـ يصػػنعو مػػف وىػػو لػػئف دعمػػو النظػػاـ السػػورّي وكافػػأه بوضػػعو فػػي الصػػدارا السياسػػيّ 
ومنّظمة التحرير الفمسطينّية. فاسػـ « فت »مثاًل مّمف توّلوا شّؽ « فت  االنتفاضة»الصفر مثمما صن  جماعة 

 .8600التي أّسسيا في « جبية التحرير الفمسطينّية»جبريؿ يعود إلى 
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بّنػػا )أبػػو نضػػاؿ(. ذاؾ أّنػػو أنشػػأ حػػّدًا أدنػػى مػػف وىػو لػػـ يكػػف مجػػّرد  اتػػؿ ُمسػػَتأَجر ومتقمّػػا كمػػا كػػاف صػبري ال
، فضػػػاًل عػػػف أّف بند ّيتػػػو وجبيتػػػو ظّمتػػػا «القيػػػادا العاّمػػػة –الجبيػػػة الشػػػعبّية لتحريػػػر فمسػػػطيف »تنظػػػيـ أسػػػماه 

سػورّيتي اليػوى، مػف البدايػػة حتّػى النيايػة. فيػػو  ػد يعمػؿ لمصػػمحة معّمػر القػّذافي أو سػػواه، إاّل أّنػو يفعػؿ ىػػذا 
 ميّمة يصدر في دمشؽ. منّفذًا أمر

القػرار الػوطنّي الفمسػطينّي »وىذا اليوى ىو الذي وضعو في مو   التضاّد الػدائـ مػ  ياسػر عرفػات، صػاحا 
التي جعميا جورج حػبش « الجبية الشعبّية لتحرير فمسطيف»و بؿ ذلؾ حاؿ دونو ودوف البقاء في «. المستقؿّ 

 معنى.بيت الصوفّية الفمسطينّية الضنينة بالسياسة وال
، فمػـ ُيضػ  مػّرا بوصػمة الطريػؽ «الجبيػة الشػعبّية الديمو راطّيػة»وىو، بالطب ، لـ تستيوه الحذلقات الفكرّية لػػ 

 و ما سمطتو.« البراغماتيّ »إلى  ما األسد 
أحمػػػػد جبريػػػػؿ نسػػػػيج وحػػػػده. إّنػػػػو الرمػػػػز األصػػػػيؿ لسياسػػػػة االسػػػػتئجار السػػػػورّي، والسػػػػورّي حصػػػػرًا، لمقضػػػػّية 

ىػػو رمػػز اإليمػػاف الصػػما بجػػدوى سياسػػة االسػػتئجار. وىػػذا مػػف دوف أف يكػػوف معروفػػًا بػػأّي الفمسػػطينّية. بػػؿ 
ىوس  ػومّي عربػّي مػف النػوع الػذي عصػؼ بػبعض مجايميػو المتمّسػكيف بػأّف فمسػطيف جنػوا سػورّية، أو بػأّف 

 إّف وعيو السياسّي يقؼ عند كونو ضابط متفّجرات!«. وطف عربّي واحد»االثنتيف أجزاء مف 
بسياسة االستئجار، وعقُد اإليجار غير محّدد بمّدا زمنّية، كاف معروفػًا سػمفًا أيػف يقػؼ جبريػؿ فػي كػّؿ  وعمالً 

تنػػا ض فمسػػطينّي مػػ  النظػػاـ السػػورّي: ضػػّد عرفػػات، ضػػّد حػػبش، ضػػّد أىػػالي مخػػّيـ اليرمػػوؾ. وبسػػبا وفائػػو 
المرعّيػة سػورّيًا « ة المقاومة المبنانّيػةاستراتيجيّ »البال  والمنقط  النظير، ُترؾ لو مو   صغير، إّنما مؤّثر، في 

يرانّيًا. ومثؿ ىذه الشراكة الصغرى م   لـ يحَظ بيا أّي طرؼ فمسطينّي أو لبنانّي مواٍؿ لسورّية « حزا اهلل»وا 
 األسدّية.

عامػػًا( وىػػو يمػػارس ىػػذا الػػدور. ويبػػدو اليػػوـ أّف شػػيخوخة  20لقػػد  ضػػى أحمػػد جبريػػؿ سػػنوات طويمػػة )عمػػره 
ط  مػػ  شػػيخوختو. فالخديعػػة انكشػػفت فيمػػا المسػػيرا إلػػى فمسػػطيف سػػا ت جبريػػؿ إلػػى أمكنػػة كثيػػرا الػػدور تتقػػا

 ُصبغت كّميا بالدـ، لـ تكف فمسطيف بينيا.
لكػػػّف الػػػػوعي السياسػػػػّي الفمسػػػطينّي مطالَػػػػا بػػػػأف يطػػػػرح عمػػػى نفسػػػػو السػػػػؤاؿ الحػػػارؽ: كيػػػػؼ، باسػػػػـ فمسػػػػطيف 

 ستمّر في مو    يادّي عقدًا بعد عقد؟و ضّيتيا، تنشأ ظاىرا كظاىرا أحمد جبريؿ؟ وكيؼ ت
ذاؾ أّف ىػػذا السػػؤاؿ  ػػد يسػػم  بوضػػ  اليػػد عمػػى مكمػػف الخديعػػة التػػي ُخػػدع بيػػا الفمسػػطينّيوف جػػياًل بعػػد جيػػؿ 
باسـ  ضّيتيـ. أّما انكشاؼ الخديعة فيحّؿ محّمو حرؽ أطفاليـ في مخّيـ اليرموؾ، بينما يفّر أحمد جبريؿ إلى 

 .مكاف آمف. آمف حّتى ا ف
 07/01/1101، الحياة، لندن
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 د. رؤوبيف باركو
يعمؿ  ادا حركات "اإلرىاا" االسػالمية حسػا شػيفرا تشػغيمية مكونػة مػف تفسػيرىـ لسػيرا محمػد. ويػتـ تحقيػؽ 
الشيفرا عمى مراحؿ مف أجؿ الوصوؿ إلى ا امة خالفة اسالمية عالمية. أما تحقيػؽ حمػـ عػودا الييػود، الػذي 

آف أيضػػًا، فيعبػػر عنػػدىـ عػػف تنػػا ض فػػي رؤيػػتيـ لإلسػػالـ دينػػًا وحيػػدًا يفتػػرض أف يسػػيطر عمػػى ورد فػػي القػػر 
 العالـ.
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انطال ػػػًا مػػػف ىػػػذا المفيػػػوـ سػػػّمى رجػػػاؿ "حمػػػاس" عمميػػػة "عػػػامود السػػػحاا" فػػػي غػػػزا باسػػػـ "حجػػػارا السػػػجيؿ". 
ر وأشػػرار. وتصػػؼ ويظيػػر ىػػذا التعبيػػر فػػي ثػػالث آيػػات مختمفػػة فػػي القػػرآف فػػي سػػياؽ االبػػادا الجماعيػػة لكفػػا

حادثتاف مف ىذه الثالث اليالؾ الذي  ضى بو اهلل عمى مدينة سدـو حينما أمطر سكانيا بحجارا مف سجيؿ 
 مف السماء.

يجا أال تكػوف خػريج "األزىػر" لػتفيـ اف كبػار  ػادا "حمػاس" شػبيوا إطػالؽ الصػواريخ وصػواريخ القسػاـ عمػى 
 إلىػػالؾ كفػػار الماضػػي فػػي عمميػػة "حجػػارا السػػجيؿ". وكػػاف مػػواطني اسػػرائيؿ بتمػػؾ الحجػػارا التػػي أرسػػميا اهلل

التحقيػػؽ جزئيػػًا، فبػػدؿ مطػػر الحجػػارا السػػماوي أطمقػػت المنظمػػات "االرىابيػػة" مػػف غػػزا بمباركػػة "اهلل" صػػواريخ 
عمػػػى مػػػواطني إسػػػرائيؿ، لكػػػف بعكػػػس  صػػػة "الفيػػػؿ" فػػػي القػػػرآف اسػػػتعمؿ "مخربػػػو" "حمػػػاس" اسػػػتعماال "جبانػػػا" 

 ا بيـ الى الحكـ في االنتخابات، درعًا بشرية في وجو الجيش االسرائيمي.السكاف، الذيف جاءو 
إلى ا ف دعا  ادا "اإلرىاا" الى القضػاء عمػى "الييػود" كمػا  ػتميـ محمػد فػي "خيبػر". لكػف خالػد مشػعؿ، فػي 

ييػود، خطبتو االخيرا في غزا، تبنى التالعا المعادي لمسامية السائد في الغػرا الػذي ُيظيػر "تسػامحا" مػ  ال
لكنػػو يعيػػا الصػػياينة. و ػػد زعػػـ مشػػعؿ فػػي صػػيغتو الجديػػدا أنػػو لػػيس لػػدى االسػػالـ شػػيء ضػػد الييػػود، لكػػف 

 مالييف ييودي يعيشوف في اسرائيؿ(، سُيقضى عمييـ. 0"الصياينة" الذيف ليس ليـ أي حؽ في البالد )نحو 
نػاء. وغمػز اوروبػا متممقػا باعالنػو وتوجو مشعؿ بسخائو الػى الػدوؿ الغربيػة كػي ُتجمػي الييػود وتنقػذىـ مػف الف

انػػو سيسػػكف فػػي الدولػػة االسػػالمية التػػي ستنشػػأ فػػي فمسػػطيف المسػػمموف والمسػػيحيوف جنبػػًا إلػػى جنػػا. ونسػػي 
مشعؿ اف يذكر اضطياد المسػيحييف )"الكفػار والصػميبييف" الػذيف سُيسػمموف فػي المسػتقبؿ بالتيديػد بالسػيؼ(، 

لتي أفضت الى ىجرا المسيحييف مف المنطقة. ولـ يذكر وض  وحاالت االغتصاا والسطو وحرؽ الكنائس ا
 "الذمييف" المخصص لممسيحييف في اإلسالـ باعتبارىـ مواطنيف مف الدرجة الثانية.

إف اعتراؼ الغرا بفمسطيف مرا بًا في االمـ المتحدا بخالؼ ارادا اسػرائيؿ كػاف عمػال متسػرعا. فقػد مػن  ىػذا 
يف في العالـ كمو  اعدا في غزا والضفة، ألف شروط مشعؿ لموحػدا مػ  "فػت " االعتراؼ "االرىابييف" االسالمي

تقػػوـ عمػػى العػػودا الػػى الكفػػاح المسػػم . اف مظػػاىرات الصػػواريخ وأعػػالـ "حمػػاس" فػػي الضػػفة تنػػذر بمجػػيء 
انتفاضة ثالثة تشتمؿ بالطب  عمى انييار أبو مازف واطالؽ "حماس" الصػواريخ عمػى مركػز الػبالد كمػا كانػت 

 ؿ في "حجارا السجيؿ".الحا
تقوـ دروس "حماس" عمى اف اسرائيؿ سػتظؿ موجػودا فػي ظػؿ خنػؽ غربػي  ضػائي يقيػدىا فػي "رد متناسػا" 
عمػػى أيػػدي دوؿ أبػػادت ىػػي نفسػػيا مػػدنا كاممػػة مػػ  سػػكانيا فػػي الحػػرا العالميػػة الثانيػػة. وىػػذه الػػدروس تقيػػد 

 ـ  الع الصميبييف.اسرائيؿ في تصور دفاعي ىو تمييد لميزيمة المعروفة منذ ايا
تقوـ دروس العممية عمى الشرؾ االخال ي الذي أو عت اسرائيؿ نفسيا فيو، والذي ُيعرض مواطنييا لصواريخ 
مػػف فػػوؽ رأس جيشػػيا ويمنعيػػا مػػف اف تػػؤلـ العػػدو وتردعػػو. ولمػػا كػػاف عقػػاا يػػردع  ػػادا "حمػػاس" وناخبييػػا 

 ذه زمنًا طوياًل.ضرورا وجودية، فال نوصي "حماس" بأف تعتمد عمى دروسيا ى
 06/01/1101، "إسرائيل اليوم"
 07/01/1101، األيام، رام اهلل
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 اودي ديكؿ واوريت برلوؼ
 ىؿ سيق  الشارع االردني اسيرا لميوؿ متطرفة تؤدي الى فوضى ال يمكف التحكـ بيا وتيدد بقاء المممكة؟
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ات الداخمية التي تجري في االردف عمى أساس الخطاا في الشبكات االجتماعية ىػو تحميػؿ إف تحميؿ السيا 
ا ػر  ػانوف الر ابػة عمػى مقػاالت الػرأي فػي االنترنػت وفػي  1081محدود وذلؾ بسبا ر ابة النظاـ )في ايموؿ 

ردف. الشػػػبكات االجتماعيػػػة( والنػػػو يصػػػعا العثػػػور عمػػػى تحميػػػؿ عميػػػؽ ممػػػف يتصػػػدروف الػػػرأي العػػػاـ فػػػي اال
وبتأثير سيا ات التغيير في العالـ العربي، تطرح في الشبكات في االردف مطالبات باالصػالح وبنظػاـ جديػد. 
وتبػػدو واضػػحة مشػػاركة الشػػباا فػػي االردف، مػػف اردنيػػيف وفمسػػطينييف، ممػػف يفيمػػوف  ػػوا الوسػػيط االعالمػػي 

ع الحزبػػي السياسػػػي ومػػف رجػػػاؿ الجديػػد. ويمكػػف أف نجػػػد فػػي الشػػبكات االجتماعيػػػة ايضػػا محافػػؿ مػػػف القطػػا
االعمػػاؿ ايضػػا، ولكػػف معػػدؿ مشػػاركتيـ ال تشػػبو بػػا ي الػػدوؿ العربيػػة. و ػػد تعػػاظـ الخطػػاا بشػػكؿ كبيػػر بعػػد 

، والتػػي انػػدلعت فػػي أعقػػاا 1081احػػداث المظػػاىرات االخيػػرا، مػػ  التشػػديد عمػػى مظػػاىرات تشػػريف الثػػاني 
 ارتفاع أسعار الو ود في االردف.

الشػػبكات االجتماعيػػة بموجػػات االنتقػػاد، التػػي تتػػأثر بالسػػيا ات التػػي تجتازىػػا المنطقػػة  ويتميػػز االحتجػػاج فػػي
باسرىا، ولكف باالساس في ضوء سيا ات اجتماعية وسياسية اردنية داخمية. باضطرابات تشريف الثاني، التي 

رجػػػت بػػػرزت فػػػي حػػػدتيا وشػػػدتيا، اتسػػػعت لتغطػػػي المممكػػػة وحظيػػػت بمقػػػا 'عصػػػياف تشػػػريف الثػػػاني'. فقػػػد أخ
مظاىرات االحتجاج الى الشارع كؿ المحافؿ والتيارات التي تنتقد ما يجري في االردف. وبالتوازي، وجدت في 
الشػػبكات تعبيرىػػا ايضػػا احاسػػيس القمػػؽ واعػػرا عػػف التقػػديرات بػػنقص الثقػػة فػػي  ػػدرا المممكػػة عمػػى مواجيػػة 

 عمـو التحديات مف الداخؿ ومف الخارج.
، تطفػػو 1081كػػانوف الثػػاني  11ي و بيػػؿ االنتخابػػات التاليػػة لمبرلمػػاف، فػػي فػػي ضػػوء عػػدـ االسػػتقرار السياسػػ

عمى السط  في الشبكات التوترات ومواضي  الخالؼ حوؿ عممية االنتخابات، المطالبة بمزيػد مػف التغييػرات 
 عمػى الدسػػتور، مكانػػة المعارضػػة فػػي االردف، اىمػػاؿ الحكومػػة، انتقػػاد الفسػػاد، مشػػاكؿ اجتماعيػػة ػ ا تصػػادية
عسػػيرا، صػػػراع النخبػػػة االردنيػػػة مػػػ  االخػػػواف المسػػػمميف، مشػػكمة الالجئػػػيف السػػػورييف وكػػػذا آثػػػار الوضػػػ  فػػػي 
الضػػفة الغربيػػة. وجممػػة كػػؿ ىػػذه العوامػػؿ كفيمػػة بػػاف تػػؤدي الػػى ضعضػػعة االسػػتقرار فػػي االردف ومزيػػد مػػف 

. ميزاف الرعا بيف 8ية:الضرر بمكانة الممؾ. وتنشأ عف الخطاا في الشبكات االجتماعية ثالثة ميوؿ اساس
 . تأثير السيا ات اال ميمية.1. ضعؼ الممؾ. 1االخواف المسمميف وبيف االردنييف. 
 االردنيون مقابل االخوان المسممين

يحمػػؿ رواد الػػرأي العػػاـ فػػي الشػػبكات حركتػػي المعارضػػة، المختمفتػػيف بطبيعتيمػػا وبطبيعػػة معارضػػتيما لمنظػػاـ 
وال سيما القديمػة والشػابة. فقػد كػاف ىػؤالء أوؿ مػف أعربػوا عػف عػدـ رضػاىـ  في االردف. المعارضة االردنية ػ

وكشػػفوا عػػف الشػػقوؽ االولػػى فػػي المجتمػػ  االردنػػي مػػ  انػػدالع اليػػزا اال ميميػػة. ووصػػؿ االنتقػػاد العمنػػي الػػذي 
مية اطمؽ ضد الممؾ ونظامو بالػذات مػف اتجػاه غيػر متو ػ ، مػف  اعػدا الػدعـ المركزيػة لالسػرا المالكػة الياشػ

وجيػػاء القبائػػؿ والعشػػائر. و ػػد مػػارس ىػػؤالء ضػػغطا عمػػى الممػػؾ وبالطػػو كػػي ينفػػذ اصػػالحات اجتماعيػػة ػ 
ا تصػػػػادية ويحػػػػوؿ مزيػػػػدا مػػػػف االمػػػػواؿ والميزانيػػػػات لقطػػػػاع القػػػػرى والمػػػػدف. ويتركػػػػز سػػػػوؽ العمػػػػؿ لمسػػػػكاف 

 الفمسطينييف في الخدمة العامة، وال سيما موظفي الدولة ورجاؿ الجيش.
ؿ الشاا، الذي يرغػا فػي االنخػراط فػي سػوؽ الميػف الحػرا، بػالحواجز وال يػنج  فػي االنخػراط ويصطدـ الجي

في مجاؿ التجارية، اال تصاد والصػناعة، الػذي تحػتفظ بػو بشػكؿ تقميػدي العػائالت الفمسػطينية. وأدى االنتقػاد 
ف الشػرؾ ىػو أف دعػوا الشديد الذي وجو الى الممؾ الى تحويؿ امواؿ مثابة 'بدؿ صمت' لرؤساء القبائؿ. وكػا

رؤسػػاء القبائػػؿ الممػػؾ الجػػراء اصػػالحات فػػي االردف أدت عمميػػا الػػى اسػػتيقاظ مجموعػػة المعارضػػة الثانيػػة ػ 
االخواف المسمميف. و 'ركبت' حركة االخواف المسمميف موجة المجموعة االولى وموجات االحتجاج في ارجاء 
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اجػػراء اصػػالحات ذات طػػاب  ديمقراطػػي جوىرىػػا ػ  العػػالـ العربػػي، مػػ  التشػػديد عمػػى مكافحػػة الفسػػاد ومطمػػا
 تغيير الدستور، تقميص صالحيات الممؾ واعطاء تعبير لقوتيـ السياسية.

ونشػػأ نػػوع مػػف ميػػزاف الرعػػا حيػػث أنػػو لػػـ تكػػف أي مػػف المجمػػوعتيف معنيػػة بالمسػػاىمة فػػي تعزيػػز المجموعػػة 
ة ومطمػا الحكومػة البرلمانيػة الػى تعزيػز االخرى. فاالردنيوف غير معنييف باف تؤدي االصػالحات الديمقراطيػ

بؿ وسيطرا نفوذ االسالـ السياسػي والفمسػطينييف فػي االردف. كمػا أنيػـ يخشػوف مػف سػحا البسػاط مػف تحػت 
أ ػػػػداـ االردنيػػػػيف، الػػػػذيف يحتفظػػػػوف بمعظػػػػـ الموا ػػػػ  االساسػػػػية. ومقػػػػابميـ، فػػػػاف االخػػػػواف المسػػػػمميف معنيػػػػوف 

لسػيادا وبتوسػي  نفػوذىـ فػي االردف. ومػ  ذلػؾ، فػانيـ يخشػوف باصالحات سياسية، وبجعؿ الشعا صاحا ا
 مف خطوا ذات مغزى تثير عمييـ االردنييف.

 دعوات عمنية لالطاحة بالممك واسقاط النظام
في االشير االخيرا، يظير بوضوح في الشبكات االجتماعية انتقاد متعاظـ ضد الممؾ والحكومة فػي االردف. 

ممؾ عمى مدى السنتيف االخيرتيف خمس حكومات. وكؿ المحاوالت الجراء وفي ضوء موجة االحتجاج حؿ ال
 نوع مف االصالحات السياسية لـ تنج .

 1081وشػػددت القػػوانيف التػػي سػػنت مػػف موجػػات االحتجػػاج وجمػػدت عمػػى الفػػور. فاحتجاجػػات تشػػريف الثػػاني 
طػػاؽ واسػػ ، فػػي ظػػؿ أخرجػػت الػػى السػػط  انتقػػادا شػػديدا عمػػى الممػػؾ والوؿ مػػرا احر ػػت صػػور الممػػؾ عمػػى ن

الػػدعوات لالطاحػػة بػػو واسػػقاط النظػػاـ. ونجػػد أنػػو فػػي الخطػػاا فػػي الشػػبكات االجتماعيػػة كػػاف المو ػػؼ مػػف 
مطمػػا االطاحػػة بالممػػؾ اكثػػر اعتػػداال. وحسػػا روايػػة متبػػاحثيف فػػي الشػػبكات، فػػاف ىػػذه خطػػوا تتنػػا ض مػػ  

اعػػد المعػػا ومػػف نشػػوء فوضػػى ال القػػانوف ويتعػػاظـ فػػي اوسػػاطيـ الخػػوؼ مػػف فقػػداف السػػيطرا، مػػف تغييػػر  و 
تكػػوف فػػي صػػال  عمػػوـ كػػؿ االطػػراؼ. ومػػف جيػػة اخػػرى، فػػاف ضػػعؼ الممػػؾ مػػدٍو ويضػػغط رؤسػػاء القبائػػؿ 
االردنيػػيف، الػػذيف يعربػػوف عمنػػا عػػف عػػدـ رضػػاىـ مػػف أدائػػو، بػػؿ ويػػدعوف الػػى تعيػػيف عػػـ الممػػؾ، حسػػف بػػف 

دا لقػا ولػي العيػد لالميػر حمػزا بػف الحسػيف، طالؿ، رئيسػا لمػوزراء، فػي ىػذه الفتػرا مػف اليػزا ويطػالبوف باعػا
 الذي يحظى بعطؼ شديد في اوساط الجيؿ االردني الشاا.

 تأثير االحداث االقميمية
ويتناوؿ الخطػاا فػي الشػبكات تػأثيرات السػاحة الفمسػطينية عمػى المػزاج فػي المجتمػ  الفمسػطيني فػي االردف، 

ف المسػمميف. وبالنسػبة لسػوريا، فػاف التقػدير السػائد فػي والتي تمن  ريػ  اسػناد لالحتجػاج السياسػي مػف االخػوا
الشبكات ىو أنو في كؿ السيناريوىات المحتممػة سػتكوف االثػار عمػى االردف سػمبية، سػواء فػي جوانػا اليػدوء 
واالسػػتقرار اـ فػػي المجػػاؿ اال تصػػادي. ويتعػػاظـ ىػػذا التقػػدير مػػ  تعػػزز موجػػات الالجئػػيف السػػورييف، الػػذيف 

ألػؼ الجػيء سػوري(، والتػي تفػا ـ المشػاكؿ االجتماعيػة ػ اال تصػادية، تػدخؿ  100)نحو  يصموف الى االردف
 ػوا عمػػؿ رخيصػػة الػى االردف، الػػى جانػػا احتػػداـ المشػاكؿ االمنيػػة )التجػػارا بالسػالح، تسػػمؿ محافػػؿ الجيػػاد، 

 االغتصاا والقتؿ(.
ارا تجػػاه دوؿ الخمػػيج وال سػػيما وبتػػأثير دعايػػة الحكومػػة تبػػدو فػػي الشػػبكات االجتماعيػػة بوضػػوح أحاسػػيس المػػر 

تجػػاه السػػعودية، التػػي ال تيػػرع لمسػػاعدا االردف، دوف أف تفيػػـ االثػػار المتو عػػة عمييػػا فػػي سػػيناريو تنيػػار فيػػو 
 المممكة 'الحاجز االخير لدوؿ الخميج في وجو طوفاف فوضى الموجة االسالمية'.

 اتجاهات الحقة
عسيرا في الشبكات باف المممكة لف تنج  في مواجية سمسمة ىذه ىي المرا االولى التي تطرح فييا أحاسيس 

التحديات المعقدا ويبدو واضػحا الخػوؼ الشػديد مػف موجػة فوضػى تسػتغميا محافػؿ متطرفػة مػف الػداخؿ ومػف 
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الخػػارج. ومػػ  ذلػػؾ، فالتقػػدير فػػي الشػػبكات ىػػو أف التصػػعيد فػػي االحػػداث لػػف يػػؤدي بعػػد الػػى تحطػػيـ  واعػػد 
الػداخمي. فحركػة االحتجػاج االردنيػة غيػر معنيػة بسػر ة االوراؽ مػف جديػد، خشػية  المعا، بسبا ميزاف القػوى

أف يؤدي االمر الى سيطرا االسػالـ السياسػي والتػأثير الفمسػطيني المتعػاظـ فػي االردف. ومقابميػا، فػاف حركػة 
دير فػػػي االخػػػواف المسػػػمميف ترفػػػ  عمػػػـ العدالػػػة االجتماعيػػػة وتطالػػػا باصػػػالحات ديمقراطيػػػة ودسػػػتورية. والتقػػػ

الشػػبكات ىػػو أف حركػػة االخػػواف المسػػمميف لػػـ تػػراكـ بعػػد الكتمػػة الحرجػػة لمتأييػػد بػػيف الجميػػور الفمسػػطيني فػػي 
 االردف.

توجد تقديرات متضاربة حوؿ التطورات المحتممة. فمف ناحية، يعرض التخوؼ مػف صػراع دمػوي وحشػي فػي 
ومف جية اخرى توجد اصوات في الشبكة تعتقد االردف، الف االردنييف لف يسمموا بسيطرا االخواف المسمميف. 

 لف يعود'. 8620باف 'ايموؿ 
تعرا المحافؿ المختمفة في الشبكات عف انتقاد غير مسػبوؽ عمػى الممػؾ و دراتػو عمػى  يػادا االردف فػي فتػرا 

تشػري  كثيرا التقمبات مف عدـ االستقرار اال ميمي والداخمي. وبقدر ما يحاوؿ الممؾ تعزيز السيطرا مف خالؿ 
 وانيف مقيدا، فانو يفقد تأييد الجماىير. ويحظى الممؾ في الشبكات بالقاا 'الضعيؼ، القابؿ لمضغط، وعديـ 

 العمود الفقري'.
الشارع في االردف يحتػؿ مكػاف الالعػا المركػزي فػي السػاحة السياسػية واال تصػادية االجتماعيػة والسػؤاؿ ىػو 

الح الػوطني والمعارضػة االردنيػة سػيتحكموف فػي ميػوؿ الشػارع ىؿ الالعبيف الرئيسييف االخواف، جبيػة االصػ
ويجندوف الجماىير لممضي  دما في تحقيؽ اىدافيـ، بؿ سيقعوف اسػرى الميػوؿ المتطرفػة فػي الشػارع، االمػر 
الػػػذي سػػػيؤدي الػػػى فوضػػػى ال يمكػػػف الػػػتحكـ بيػػػا والػػػى التيديػػػد لبقػػػاء المممكػػػة. االختبػػػار التػػػالي لمممػػػؾ ىػػػو 

ؤاؿ ىو ىػؿ سػيؤيد تغييػر  ػانوف االنتخابػات بحيػث تػأتي نتائجيػا تمثيميػة، والحكومػة القادمػة االنتخابات. والس
تكػػػػوف برلمانيػػػػة وأكثػػػػر شػػػػرعية، أـ سيتمسػػػػؾ بقػػػػراره االخيػػػػر االمػػػػر الػػػػذي مػػػػف شػػػػأنو اف يػػػػؤدي الػػػػى مقاطعػػػػة 

 االنتخابات مف حركات المعارضة. االياـ ستروي لنا.
 06/01/1101نظرة عميا 
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