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 مميون دوالر من األموال المحتجزة لمسمطة الفمسطينية  مئةتحول  اإلسرائيميةالحكومة  2
الحكومػػ  ارسػػرائيمي   رئػػيس،  أف القػػدس المحةمػػ مػف  شػػحاد  أمػػاؿ، عػػف 00/2/1020، الحيــاة، لنــدنذكػر  

لمسػمط  اللمسػطيني ، وىػي قيمػ  مسػةحقا   مميوف شيكؿ[ 133] رنياىو قرر ةحويؿ مئ  مميوف دوالبنياميف نة
، اف القػػرار يػػفةي فػػي ظػػؿ الةػػائق  الماليػػ  نةنيػػاىومكةػػ   وأعمػػفالسػػمط  مػػف الةػػريب  عػػف الشػػير الماةػػي. 

النظر في الموةوع  إعاد ىذا الشير سيكوف لمر  واحد  فقط وسةةـ  األمواؿالةي ةعانييا السمط  وأف ةحويؿ 
 إلػ الماليػ  فػي السػمط   األزمػ قمقػ  مػف اف ةػودي  إسػرائيؿؿ، غير اف جيا  مسػوول  ذكػر  اف الشير المقب

، اف ىذه الخطو  ةروري ، ولـ ةسةبعد اف أخرىانييارىا وةقوي  حماس وسيطرةيا عم  الةل . ورأ  جيا  
اده لمقػػاء الػػرئيس اسػػةعد إعػػمفلةشػػكيؿ الحكومػػ  كمػػا انيػػا ةػػفةي بعػػد  نةنيػػاىوةكػػوف ليػػا عمقػػ  مباشػػر  بجيػػود 

اللمسطيني محمود عباس، في القدس او راـ اهلل، وذلػؾ بعػد نةػائال االنةخابػا  وا ػرار حػز  "يوجػد مسػةقبؿ" 
برئاسػػ  يػػائير لبيػػد، عمػػ  انػػو لػػف يقبػػؿ دخػػوؿ االئػػةمؼ الحكػػومي مػػف دوف ملاوةػػا  سػػمـ مػػ  اللمسػػطينييف 

 ودف  عجم  السمـ.
، اف الحكومػػ  أمػػسي مسػػاء سػػرائيممػػف جيةػػو، أعمػػف وزيػػر الػػدفاع ار ،00/2/1020، األيــام، رام اهللونشػػر  

 الةرائ  لمسمط . أمواؿب دد ةجديد ةحويؿ عائدا  
ةجػػدد  إسػرائيؿوجػاء ة ػريا اييػود بػػاراؾ فػي ةاريػد  اطمقيػا عمػػ  حسػابو عمػ  ةػويةر الميمػػ  الماةػي ، وقػاؿ  

 ف".ةحويؿ عائدا  الةرائ  اللمسطيني  الةي ةـ ةجميدىا قبؿ شيري
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 وتونسي: المتغيرات في المنطقة لصالح القضية الفمسطينية يمنيهنية يستقبل وفدين  1
اسةقبؿ رئيس الوزراء إسماعيؿ ىني ، وفدييف مةةامنيف مف اليمف وةونس، حيث أشاد بالدولةيف   معا –غز  

 ودورىما الةاريخي في دعـ القةي  اللمسطيني ، معبرا عف اعةزازه بيذه الزيار .
ىػػذه األمػػ  ىػػي امػػ  واحػػد  والةػػي لػػـ ةةخمػػي يومػػا عػػف غػػز  والقػػدس وفمسػػطيف والةػػي  إفقػػاؿ رئػػيس الػػوزراء " و 

"، مشػػيرا إلػػي أف األمػػ  كممػػا ةقػػدم  خطػػوا  نحػػو االنة ػػاردفعػػ  دـ أبناءىػػا دفاعػػًا عػػف أرةػػيا حػػؽ ليػػا 
 ةحرير إرادةيا فيي ةةقدـ خطوا  لةحرير القدس واألق  .

  الربيػػ  العربػػي مػػف ةػػونس إلػػ  العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػ  لةحػػرر مػػف الظمػػـ، وخػػر  وأةػػاؼ "امةػػد شػػرار   ػػور 
الشع  الةونسي ةح  الركاـ ليقوؿ أف سػنوا  الةيػو وةػياع اليويػ  لػـ ةػنجا فػي ةشػةي  ىػذا العقػؿ وةحطػيـ 

يػد الكرام  ولـ ةنزع فمسػطيف مػف قمػو  الةونسػييف ألنػو بعػدما سػقط النظػاـ فػي ةػونس ىةلػ  ةػونس الشػع  ير 
 ةحرير فمسطيف"، موكدًا عم  العمقا  الوطيد  الةي ةجم  الشع  الةونسي بالشع  اللمسطيني.

كمػا شػكر ىنيػػ  الشػع  اليمنػػي الشػقيؽ عمػػ  وقلةػو الةاريخيػ  األ ػػيم  مػ  فمسػػطيف منػذ وقػػوع فمسػطيف ةحػػ  
 طيني يدرؾ ذلؾ ةمامًا.االنةدا  ومرورا باالحةمؿ ارسرائيمي والنكب  وغيرىا، مشيرا إل  أف الشع  اللمس

"أف ن ػػػر غػػػز  لػػػـ يكػػػف ن ػػػًرا ليػػػا وحػػػدىا فػػػي معركػػػ  حجػػػار  السػػػجيؿ، والمعركػػػ  كانػػػ  لمشػػػع   وأكػػػد ىنيػػػ 
 اللمسطيني في كؿ أماكف ةواجده، وكان  معرك  األم  العربي  وارسممي  وأحرار العالـ.

الحػػر  القديمػػ  وكػػاف يريػػد أف  "كػػاف يعةقػػد االحػػةمؿ حينمػػا شػػف الحػػر  أف غػػز  ال زالػػ  جريحػػ  مػػف وقػػاؿ 
رادا   يخمػؽ قواعػػد ردع جديػػد  عمػػ  جبيػػ  المنطقػػ ، ألنػػو يػرى الةايػػرا  الحا ػػم  بػػفف ىنػػاؾ أنظمػػ  ةسػػقط وا 
ةػػػػذو  وأخػػػػرى ةقػػػػؼ  ػػػػاعد ، ومةايػػػػرا  اسػػػػةراةيجي  بالمنطقػػػػ "، موةػػػػحا أف المةايػػػػرا  ل ػػػػالا القةػػػػي  

الحػػر  عمػػ  غػػز  مػػف القػػاىر  ولكػػف فػػي معركػػ   فإعػػماللمسػػطيني ، مػػدلًم عمػػ  ذلػػؾ بػػفف حػػر  اللرقػػاف ةػػـ 
 حجار  السجيؿ ةـ إعمف االنة ار مف القاىر .

وأةاؼ " فمسطيف لف ةةحرر مف الداخؿ فاز  مشروع  مود وحماي  وعدـ الةنازؿ عف ال وابػ  وال بػد لةمػ  
 لـ الةحرير".والشعو  مف االنطمؽ والةعاقد ووة  خطط اسةراةيجي  لةحرير فمسطيف والقدس ورسـ معا

وحّمػػؿ دولةػػو الوفػػد يػػيف الةحيػػا  والسػػمما  لمشػػع  الةونسػػي والشػػع  اليمنػػي مشػػيرًا إلػػي العمقػػا  الوطيػػد  
 الةي ةجم  الشعبييف بالشع  اللمسطيني.

 00/2/1020وكالة معا اإلخبارية، 
 

 زّج الفمسطينيين باألحداث المصرية  ترفضالحكومة في غزة  0
في موةمر  حلي عقده الناطؽ باسميا طاىر النونو في مقر المكة  ارعممي  عّرج  الحكوم  اللمسطيني 
عمػػ  موةػػوع األحػػداث الم ػػري  معربػػ  عػػف اسػػةارابيا مػػف محاولػػ   16/1/1310الحكػػومي مسػػاء ال م ػػاء 

بعػػػض وسػػػائؿ ارعػػػمـ الم ػػػري  إقحػػػاـ اللمسػػػطينييف فػػػي األحػػػداث الم ػػػري  الداخميػػػ ، موكػػػدا أف م ػػػؿ ىػػػذه 
 ةفةي لةشويو  ور  اللمسطينييف وةفجيال المشاعر وافةعاؿ معارؾ وىمي .المحاوال  

وشدد النونو أف كؿ ما يقػاؿ فػي ىػذا ارطػار إنمػا ىػو افةػراءا  وأكاذيػ  وادعػاءا  مةػمم  يقػؼ مػف وراءىػا 
وسائؿ إعمـ مشبوى  ةسع  رحداث الوقيع  بػيف فمسػطيف وم ػر، مشػيرا إلػ  أف الحكومػ  أكػد  أك ػر مػف 
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ا ال ةةػػدخؿ فػي أي مػػف الشػػئوف الم ػري  الداخميػػ  وأنيػػا ةػدعـ بقػػو  أف ةكػػوف م ػر قويػػ  ومةماسػػك ، مػر  أنيػػ
مطالبػػا فػػي ذا  الوقػػ  وسػػائؿ ارعػػمـ بةحػػري الدقػػ  وعػػدـ ةنػػاوؿ م ػػؿ ىػػذه ارشػػاعا  المارةػػ  أو الجػػري 

 وراءىا وعم  أف يكوف ارعمـ مينيا و ادقا.
ف الةحقيػؽ فػي اسػةخداـ االحػةمؿ ارسػرائيمي لطػائرا  بػدوف طيػار و من  الحكوم  موقؼ األمـ المةحػد  بشػف

فػػي عمميػػا  االغةيػػاؿ ةػػد اللمسػػطينييف، موكػػد  أف م ػػؿ ىػػذا الةحقيػػؽ سػػيزيؿ القنػػاع عػػف الك يػػر مػػف الجػػرائـ 
 ارسرائيمي  الةي ةرةك  خار  إطار القانوف الدولي وارنساني.

الجػػػرائـ ومحاسػػػبةيا لردعيػػػا عػػػف اسػػػةخداـ األسػػػمح   عمػػػ  م ػػػؿ ىػػػذه "إسػػػرائيؿ"وشػػدد  عمػػػ  ةػػػرور  معاقبػػػ  
 والوسائؿ المحرم  ةد اللمسطينييف.

ونػػوه النونػػو أف الحكومػػ  اللمسػػطيني  ودعمػػا لمقة ػػاد الػػوطني ولم ػػان  الخياطػػ  فقػػد قػػرر  إدخػػاؿ المػػواد 
علائيػػا مػػف الةعميػػ  الجمركيػػ ، و  علػػاء م ػػان  الخػػاـ بػػدوف إشػػعارا  بالةنسػػيؽ مػػ  وزار  االقة ػػاد الػػوطني وا  ا 

الخياط  مف ةريب  الدخؿ عف السنوا  السابق  ولمد  عاـ قادـ، مةيلا أف الحكوم  أيةا قرر  ةقديـ كاف  
الةسػػػييم  بمػػػا يةعمػػػؽ بةػػػريب  القيمػػػ  المةػػػاف  مػػػف حيػػػث إعلػػػاء كافػػػ  الارامػػػا  المسػػػةحق  وعػػػف السػػػنوا  

 السابق  وةسييؿ منا خموا  الطرؼ وةسييؿ فةا مملا  جديد .
فف المجئػػػيف فػػػي سػػػوريا، أشػػػار  الحكومػػػ  إلػػػ  اسػػػةمرار معانػػػا  المجئػػػيف اللمسػػػطينييف فػػػي سػػػوريا ومػػػا وبشػػػ

يواجيونػػػو مػػػف ظػػػروؼ قاسػػػي  خ و ػػػا فػػػي ف ػػػؿ الشػػػةاء ومػػػا يةعرةػػػوف لػػػو مػػػف عمميػػػا  القةػػػؿ والةيجيػػػر 
ـ كؿ أشػكاؿ الػدعـ والةيجير، داعي  إل  القياـ بإجراءا  فعال  وفوري  لمن  اسةمرار اسةيداؼ المجئيف وةقدي

 ارنساني لةحسيف ظروفيـ المعيشي .
وشػػػػدد  عمػػػػ  ةػػػػرور  ةوا ػػػػؿ الجيػػػػود الشػػػػعبي  والرسػػػػمي  المةةػػػػامن  مػػػػ  األسػػػػرى فػػػػي سػػػػجوف االحػػػػةمؿ 

 ارسرائيمي بيدؼ ةحشيد كؿ الطاقا  الوطني  واسةنياض الموقؼ الدولي ل الا قةي  األسرى العادل .
 و ػػػا األمػػػػـ المةحػػػد  إلػػػػ  ةػػػرور  اةخػػػػاذ إجػػػراءا  فعالػػػػ  لوقػػػػؼ ودعػػػ  الحكومػػػػ  المنظمػػػا  الدوليػػػػ  وخ

 االنةياكا  ارسرائيمي  بحؽ األسرى خ و ا المةربيف عف الطعاـ.
وباركػ  جيػػود المكةػػ  ارعممػػي الحكػومي فػػي إنشػػاء وكالػػ  أنبػػاء رسػمي  "وكالػػ  الػػرأي اللمسػػطيني  ل عػػمـ" 

 في نقؿ أخبار الشع  اللمسطيني وقةيةو العادل .والةي سةنطمؽ مطم  الشير القادـ، مةمني  نجاحيا 
 19/2/1020فمسطين أون الين، 
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غػػػز   أكػػػّد يوسػػػؼ رزقػػػ  المسةشػػػار السياسػػػي لػػػرئيس الػػػوزراء باػػػز  إسػػػماعيؿ ىنيػػػ ، أّف اسػػػةمرار االعةقػػػاال  
 ّم ؿ إةراًرا سمبًيا بمسار الم الح .السياسي  واالسةدعاءا  في الةل  الاربي ، ي  

(، "إّف اسػػةمرار االعةقػػاال  16/1وقػػاؿ رزقػػ  فػػي حػػوار مػػ  مراسػػؿ "المركػػز اللمسػػطيني ل عػػمـ" ال م ػػاء   
السياسي  بالةل ، قد يكوف سبًبا في ةفجيؿ الم الح ، مبيًنا أّف أجواء الم الح  لـ ةةييف في الةل  الاربيػ  

 ز  وحرك  حماس مف أجواء إيجابي  رةماميا".رغـ ما قدّمةو حكوم  غ
وأشػػػار إلػػػ  وجػػػود حالػػػ  عػػػدـ ارةيػػػاا مػػػف قبػػػؿ الل ػػػائؿ والحركػػػا  ارسػػػممي  إزاء مػػػا يجػػػري بالةػػػل  مػػػف  

اعةقػػاال  واسػػةدعاءا  بحػػؽ أبنػػاء حركةػػي حمػػاس والجيػػاد واسػػةمرار الةةػػييؽ عمػػييـ واربقػػاء عمػػ  مراكػػزىـ 
 ومكاةبيـ مامق 
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عبػػر مواقلػػػو السػػػمبي  المةكػػرر ، ال زاؿ ال يعةػػػرؼ بشػػػرعي  المجمػػس الةشػػػريعي وشػػػرعي   وللػػ  إلػػػ  أّف عبػػػاس
حكوم  إسػماعيؿ ىنيػ  المنةخبػ ، "ويعمػؿ عمػ  احةكػار الشػرعي  لنلسػو بايػر مبػررا  قانونيػ  كافيػ ، فيػو لػف 

 يةقبؿ شراك  حقيقي  مف مخرجا  الم الح ، أو مف مخرجا  االةلاقا  القادم ".
ة ػػريحا  الػػرئيس عبػػاس الةػػي قػػاؿ فييػػا إّف "حمػػاس" و"الجيػػاد ارسػػممي" وافقةػػا كايرىػػا مػػف وانةقػػد رزقػػ   

الل ائؿ اللمسطيني  عم  مبدأ حؿ الدولةيف، األمر الػذي أ ػار الحػركةيف ودفعيمػا إلػ  إ ػدار نلػي مػ  ةفكيػد 
مػػػػ  كامػػػػؿ الةػػػػرا  والةمسػػػػؾ بػػػػالحقوؽ الوطنيػػػػ  اللمسػػػػطيني  ع "إسػػػػرائيؿ"موقليمػػػػا الػػػػرافض لمبػػػػدأ االعةػػػػراؼ بػػػػػ

 اللمسطيني.
وو ؼ رزق  ةمؾ الة ريحا  باالسةلزازي  الةي ةيدؼ لخمط األوراؽ دوف أي مبػرر معقػوؿ، "مػ  عممػو أّف  

 حماس والجياد لف ةعةرفا بالكياف ال ييوني م طمًقا".
 19/2/1020المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 األونروا إلعانة الالجئين الحكومة المبنانية بالضغط عمى يطالبد.إسماعيل رضوان  7

طالػػ  وزيػػر األوقػػاؼ والشػػئوف الدينيػػ  د.إسػػماعيؿ رةػػواف الحكومػػ  المبنانيػػ  بةػػوفير مةطمبػػا  العػػيش الكػػريـ 
لمجئيف اللمسطينييف في مخيما  المجوء والشةا  بمبناف، والةاط عم  وكال   األونروا(؛ لةحمؿ مسئولياةيا 

اللمسطينييف والنازحيف مف سوريا، وةقديـ المساعدا  والمعونا  ارنساني  ارنساني  واألخمقي  ةجاه المجئيف 
 العاجم  ليـ.

وقػػاؿ رةػػواف خػػمؿ لقائػػو األمػػيف العػػاـ لمجماعػػ  ارسػػممي  بمبنػػاف الشػػيث إبػػراىيـ الم ػػري، ال م ػػاء " نحػػف 
نطالػػ  الحكومػػ  نشػػكر الشػػع  المبنػػاني وحكومةػػو عمػػ  احةةػػانيما وةػػيافةيما ألبنػػاء شػػعبنا اللمسػػطيني، و 

 المبناني  بالةخليؼ مف معانا  المجئيف في المخيما ، خا   في مجاال  العمؿ والةعميـ وال ح  والةممؾ".
وأةػػػاؼ  "نحػػػف نػػػرفض فكػػػر  ةػػػوطيف المجئػػػيف اللمسػػػطينييف فػػػي لبنػػػاف، ونوكػػػد أف وجػػػودىـ عمػػػ  األراةػػػي 

دوا إلييػػا"، مشػػيًرا إلػػ  أف أبنػػاء المخيمػػا  المبنانيػػ  ىػػو وجػػود موقػػ  ري مػػا نحػػرر بمدنػػا مػػف االحػػةمؿ ليعػػو 
يعػػانوف معانػػا  شػػديد ، خا ػػ  فػػي ظػػؿ ازديػػاد أعػػداد النػػازحيف مػػف سػػوريا؛ نةيجػػ  األزمػػ  السػػوري  الداخميػػ ، 

 وةنكر الموسسا  الدولي  لمسئولياةيا ارنساني  ةجاه المجئيف.
ىػذا الشػير إغا ػ  النػازحيف والمجئػيف، وناشد وزير األوقاؼ الػدوؿ المانحػ  الةػي سػةجةم  فػي الكويػ  خػمؿ 

 وةحمؿ مسئولياةيا ةجاه المخيما  اللمسطيني .
 19/2/1020فمسطين أون الين، 

 
 االنتخابات لقاءها مع هنية وتحديد موعد لتحديث السجل االنتخابي  لجنةالنونو ينتقد استباق  1

االنةخابػا  المركزيػ  إعمنيػا ةحديػد  غز   أعرب  الحكومػ  اللمسػطيني  فػي غػز  عػف اسػةارابيا السػةباؽ لجنػ 
( مػػ  رئيسػػيا إسػػماعيؿ ىنيػػ  فػػي 03/1  األربعػػاءموعػد لةحػػديث سػػجؿ النػػاخبيف، قبػػؿ لقائيػػا المرةقػػ   ػػباا 

 مقر مجمس الوزراء الجديد غر  مدين  غز .
وقاؿ طاىر النونو النػاطؽ باسػـ الحكومػ  فػي ة ػريا مكةػو  لػو، ةمقػ  "قػدس بػرس" نسػخ  عنػو  "نسػةار  

عػػػف ةحديػػػد موعػػػد لبػػػدء ةحػػػديث سػػػجؿ  ارعػػػمفسػػػةباؽ لجنػػػ  االنةخابػػػا  المركزيػػػ  لمقائيػػػا بػػػرئيس الػػػوزراء ا
بظػػمؿ سػػمبي  عمػػ  لقػػاء المجنػػ  اليػػـو مػػ  رئػػيس الػػوزراء  األمػػرالنػػاخبيف". وأةػػاؼ  "نخشػػ  أف يرخػػي ىػػذا 

 والذي يفةي بدعو  ومبادر  منو".
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لػدكةور حنػا نا ػر رئػيس لجنػ  االنةخابػا  المركزيػ ، وذلػؾ مػ  ا األربعػاءومف المقرر أف يمةقي ىني   باا 
 لمةباحث في السجؿ االنةخابي، وذلؾ كفحد اسةحقاقا  الم الح  اللمسطيني .

 00/2/1020قدس برس، 
 

 غزة لبدأت حممة دبموماسية لمنع قدوم أي شخصية رفيعة  الفمسطينية"قدس برس": السمطة  5
حمم  دبموماسي  كبير  لمن  أي مسووؿ رفي  مف زيار  قطاع غز ، حيث غز   بدأ  السمط  اللمسطيني  موخًرا 

 شكم  لذلؾ لجن  خا   يرأسيا وزير خارجي  السمط  رياض المالكي.
وقاؿ م در فمسطيني مطم  لوكال  "قدس برس" إف المجن  الةي شكم  بػدأ  عمميػا قبػؿ أسػبوع ةقريًبػا وذلػؾ 

ي  إلػ  قطػاع غػز  والػذي أحػر  السػمط  بشػكؿ كبيػر جػًدا، بحسػ  بعد زيار  رئيس الوزراء الماليزي محمد نج
 الم در.

وأةػػػاؼ  "اف الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس أمػػػر بةشػػػكيؿ ىػػػذه المجنػػػ  وىػػػي برئاسػػػ  المػػػالكي وعةػػػوي  كػػػؿ مػػػف  
 مسةشاره نمر حماد، ونبيؿ أبو ردين  الناطؽ باسـ الرئاس ، ووزير األوقاؼ محمود اليباش".

ينح ر في من  زيار  أي مسووؿ رفي   رئيس أو ممػؾ أو أميػر/ رئػيس وزراء/ وأوةا أف "عمؿ ىذه المجن  
 رئيس برلماف( إل  قطاع غز ، سواء كاف ذلؾ عم  ال عيد العربي أو ارسممي أو الدولي".

وأكد الم در أف رياض المالكي بعث إل  كاف  سلارا  السمط  فػي العػالـ برسػائؿ عاجمػ  مػف أجػؿ إبمغيػـ 
رةقبػػ  إلػػ  قطػػاع غػػز  عمػػ  ىػػذا المسػػةوى، قبػػؿ وقػػ  معقػػوؿ، وذلػػؾ مػػف أجػػؿ الةعامػػؿ مػػ  عػػف أي زيػػارا  م

 األمر ومنعو أو الةشويش عميو.
وأوةػػػا أف ىػػػذه المجنػػػ  كملػػػ  منػػػدوبييا معرفػػػ  أجنػػػد  الزيػػػارا  إلػػػ  غػػػز  مػػػف خػػػمؿ الحكومػػػ  فػػػي غػػػز  أو 

رئػػػيس الحكومػػػ  فػػػي غػػػز   المسػػػووليف، وكػػػذلؾ شػػػكم  لجنػػػ  لر ػػػد ة ػػػريحا  المسػػػووليف فػػػي غػػػز ، السػػػيما
إسماعيؿ ىني ، أو نائبو زياد الظاظا، أو مسةشاره السياسي الػدكةور يوسػؼ رزقػ ، أو النػاطؽ باسػـ الحكومػ  

 طاىر النونو.
وأشار إل  أف أوؿ مياـ عمؿ ىذه المجن  ىو بعث رسال  شليي  مف قبؿ الرئيس عباس إل  الرئيس الةونسػي 

المقرر أف يزور غز  مطمػ  الشػير المقبػؿ  شػباط/ فبرايػر( وذلػؾ مػف محمد من ؼ المرزوقي الذي كاف مف 
خػػمؿ سػػلير السػػمط  فػػي ةػػونس سػػمماف اليرفػػي. وطالػػ  اليرفػػي المرزوقػػي  ػػراح  بعػػدـ زيػػار  غػػز ، إال أف 

 األخير رفض ىذا الطم ، بحس  الم در.
نسي في اديس ابابػا عمػ  وأةاؼ أف رئيس السمط  اللمسطيني  محمود عباس الةق  بعد ذلؾ م  الرئيس الةو 

ىامش موةمر القم  االفريقي  رقناعو بإلااء زيارةو إل  غز ، إال أف المرزوقي كرر رفةو، وبعد إ ػرار مػف 
 قبؿ عباس وافؽ المرزوقي عم  إرجاء زيارةو لاز  لمد  شير.

 00/2/1020قدس برس، 
 

 كومة اإلسرائيمية المقبمةالسالم تتطمب تغييرا جذريا في سياسة الح عمميةتنفيذية المنظمة:  8
أكػػػد  المجنػػػ  الةنليذيػػػ  لمنظمػػػ  الةحريػػػر اللمسػػػطيني  عمػػػ  أف انطػػػمؽ عمميػػػ    المحػػػرر السياسػػػي -راـ اهلل

سياسي  جاد  رنقاذ المسير  السممي ، يةطم  ةاييرا جذريا في سياسػ  الحكومػ  ارسػرائيمي  المقبمػ ، مػف خػمؿ 
طػػػمؽ سػػػراا المعةقمػػػيف واألسػػػرى، وااللةػػػزاـ وقػػػؼ ةػػػاـ لجميػػػ  النشػػػاطا  االسػػػةيطاني  و  بمػػػا يشػػػمؿ القػػػدس، وا 
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بقواعػػد الشػػرعي  الدوليػػ  الةػػي أكػػد عمييػػا قػػرار األمػػـ المةحػػد  األخيػػر الػػذي اعةػػرؼ بدولػػ  فمسػػطيف، مػػف اجػػؿ 
 بما فييا القدس. 1634ةنليذ حؿ الدولةيف عم  أساس حدود عاـ 

مي  عػف ىػذه السياسػ  االسػةيطاني  وةقػويض حػؿ الػدولةيف، وقال   أف الةخمي الةاـ مػف قبػؿ الحكومػ  ارسػرائي
والدخوؿ في حوار مسووؿ حوؿ السياسػ  البديمػ  الةػي أكػد  القيػاد  اللمسػطيني  عمػ  عنا ػرىا المةوازنػ  ىػو 

وقد عقد  المجنػ  اجةماعيػا  نقط  البداي  ال حيح  الةي يمكف أف ةحمي عممي  السمـ وانطمقيا مف جديد.
 رئيس دول  فمسطيف محمود عباس. الميم  برئاس 

 إلػػ كمػػا أكػػد  المجنػػ  الةنليذيػػ  عمػػ  ةػػرور  المةػػي قػػدما فػػي ةنليػػذ خطػػوا  الم ػػالح  الوطنيػػ ، و ػػوال 
نيػػػاء إجػػػراءا  عمػػػؿ المجػػػاف  إكمػػػاؿ عمميػػػ  ةسػػػجيؿ النػػػاخبيف فػػػي قطػػػاع غػػػز  وةحديػػػد موعػػػد االنةخابػػػا ، وا 

وقالػػ   ةوكػػد المجنػػ   اليػػ  مػػف كلػػاءا  مينيػػ  مسػػةقم .المخةملػػ ، والبػػدء فػػي المشػػاورا  لةشػػكيؿ حكومػػ  انةق
الةنليذي  عم  أىميػ  عقػد اجةمػاع لجنػ  ةطػوير وةلعيػؿ منظمػ  الةحريػر فػي نيايػ  األسػبوع األوؿ مػف الشػير 

زال  أي  معوقا  قد ةعةرض سبيميا.  القادـ في القاىر  مف اجؿ دف  عممي  الم الح  وا 
لػػ  ةك يػػؼ الجيػػود لحمايػػ  مخيمػػا  شػػعبنا فػػي سػػوريا، وخا ػػ  مخػػيـ ذلػػؾ فقػػد دعػػ  المجنػػ  الةنليذيػػ  إ إلػػ 

اليرمػػوؾ الػػذي يةعػػرض ألعمػػاؿ ق ػػؼ وةػػدمير وقةػػؿ، أد  إلػػ  سػػقوط عشػػرا  الةػػحايا يوميػػا والػػ  ةػػدمير 
  سػػوؼ ةقػػـو المجنػػ  وأةػػاف  أجػػزاء منػػو، وىجػػر  عشػػرا  األلػػوؼ مػػف أبنائػػو وةشػػةةيـ فػػي منػػاطؽ مخةملػػ .

 راء االة اال  م  كؿ األطراؼ لحماي  امف المخيما  في دمشؽ وسواىا.الةنليذي  مف جانبيا بإج
 00/2/1020، القدس، القدس
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حػػذر مسػػووؿ غربػػي كبيػػر مػػف أف "السػػمط  اللمسػػطيني  قػػد ةنيػػار ةػػدريجيا فػػي حػػاؿ   سػػما –القػػدس المحةمػػ   
ةػػ  الحػػالي، حيػػث ال أفػػؽ سياسػػي وال أمػػواؿ ةمّكنيػػا مػػف ةقػػديـ خػػدماةيا لممػػواطنيف اللمسػػطينييف اسػػةمرار الو 

 ةح  مسووليةيا" حس  قولو.
وقاؿ المسووؿ الاربي، الذي فّةػؿ عػدـ الكشػؼ عػف اسػمو فػي ة ػريا لوكالػ   طكػي( االيطاليػ  لةنبػاء، إف 

أيػػػاـ  0ف المػػػوظليف فييػػػا ال يعممػػػوف إال لمػػػد  "السػػػمط  اللمسػػػطيني  ادف ةشػػػيد مرحمػػػ  حرجػػػ  لماايػػػ ، حيػػػث أ
أسبوعيا بسب  عدـ ةمكف السمط  اللمسطيني  مف  رؼ الرواة  ليـ وعدـ ةمكػنيـ مػف الو ػوؿ إلػ  أمػاكف 
عمميػػـ بسػػب  نقػػص األمػػواؿ"، وأةػػاؼ "فعميػػا فػػاف  مػػ  انييػػار حا ػػؿ ادف وذلػػؾ ألف الموسسػػا  الرسػػمي  

الموظليف والك ير مف الخػدما  ال ػحي  ال يػةـ ةقػديميا لممػواطنيف،  مامق  معظـ أياـ األسبوع بسب  إةرا 
وبالةالي فاف الخدما  ةةراج  وبشػكؿ كبيػر جػدا وىػو مػا ال يمكػف اسػةمراره"، ألف "ذلػؾ يعنػي االنييػار الكمػي 

 لمسمط  اللمسطيني  حة  لو لـ ةرد القياد  اللمسطيني  انييار السمط " وفؽ ةفكيده.
بػػي إلػ  أف " مػػ  ملةػػاحيف مػف شػػفنيما أف يحسػػنا األوةػاع"، أوال " مػػ  حاجػػ  ألف يكػػوف وأشػار المسػػووؿ الار 

ىناؾ أفؽ سياسي، وذلؾ مف خمؿ عممي  سمـ جاد  ةحمؿ فػي طياةيػا األمػؿ بػفف الدولػ  اللمسػطيني  ليسػ  
ا ةجػاه السػكاف" بعيد "، أما ال اني فيو "ةوفر األمواؿ لمسػمط  اللمسػطيني  كػي ةكػوف قػادر  عمػ  القيػاـ بميماةيػ

 حس  رأيو.
وأةاؼ "حة  ادف فاف الطرؼ الوحيد الذي يمةػـز بالمسػاعدا  الماليػ  لمسػمط  اللمسػطيني  ىػي دوؿ االةحػاد 
األوروبي، ومف بيف الدوؿ العربي  فانو يمكف ارشار  فقط إل  السعودي  والجزائر ونوعا ما الكوي ، أما بػاقي 
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لمسمط  وال ةمةـز بما قررةػو ةجاىيػا، بمػا فػي ذلػؾ القػرار األخيػر بةػوفير  الدوؿ العربي  فيي ال ةقدـ مساعدا 
 شبك  أماف مالي  بقيم  مائ  مميوف دوالر شيريا" حس  قولو.

 0وةػػاب  المسػػووؿ الاربػػي "مػػف جيةيػػا فػػاف إسػػرائيؿ ةحةجػػز األمػػواؿ المسػػةحق  لمسػػمط  اللمسػػطيني  وذلػػؾ منػػذ 
شػػيريا"، بينمػػا "مػػا يػػزاؿ الكػػونارس األمريكػػي يحػػبط قػػرار اردار   مميػػوف دوالر 113أشػػير بواقػػ  مػػا يزيػػد عػػف 

مميػوف دوالر"، وأشػار إلػػ  أف "ىػذا الوةػ  وةػػ   123األمريكيػ  ةقػديـ مسػػاعدا  لمسػمط  اللمسػطيني  بقيمػػ  
أشػير، وعمييػا  0السمط  اللمسطيني  في أزم  خانق  لمااي ، فيي غيػر قػادر  عمػ  دفػ  رواةػ  المػوظليف منػذ 

مميػػوف دوالر، كمػػا أنيػػا مديونػػ  ل ػػندوؽ الةقاعػػد بقيمػػ  مميػػار  053مم ػػارؼ المحميػػ  بقيمػػ  مميػػار وديػػوف ل
 دوالر وعمييا مةراكما  ديوف لمقطاع الخاص اللمسطيني والمورديف بمئا  ممييف الدوالرا " وفؽ ذكره.

الػديوف وحةػ  فػي حػاؿ وقاؿ "عمميا فإف السمط  اللمسطيني  مديون  ولػيس ىنػاؾ مػف الم ػادر مػا يسػدد ىػذه 
خةػػةـ بػػالقوؿ "فقػػط عمميػػ   ةػػوفر بعػػض األمػػواؿ فػػاف األزمػػ  مػػا سػػةمبث أف ةظيػػر مػػر  أخػػرى نيايػػ  العػػاـ"، وا 
سياسي  جاد  مف شفنيا أف ةحؿ ىذا الوة  وىذا ما ةفمؿ األطراؼ الدولي  أف ةعمؿ عميو في اللةر  القادمػ " 

 عم  حد ةعبيره. 
 19/2/1020، وكالة سما اإلخبارية
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دعػػػـ فمسػػػطيف لمشػػػروع ناقػػػؿ البحػػػريف "جػػػدد وزيػػػر الميػػػاه اللمسػػػطيني الػػػدكةور شػػػداد العةيمػػػي   ريػػػـ الرواشػػػد 
 ."كمشروع اسةراةيجي أردني

إننػي "ر العربػي ال ػاني لمميػاه عمػ  ىػامش مشػاركةو فػي اجةماعػا  المػوةم" الرأي"وقاؿ في مقابم  خا   م  
سػػفلةقي المسػػووليف األردنيػػيف لمةفكػػد مػػف معمومػػا  ةةحػػدث عػػف إلاػػاء المشػػروع األردنػػي لةحميػػ  ميػػاه البحػػر 

مميػوف مةػر مكعػ  سػنويًا  122واسػةبدالو بةنليػذ مرحمػ  م ػار  بموجبيػا سػيةـ سػح  نحػو  JRSPاألحمر الػ
نشاء محط  ةحمي  في   ."مميوف مةر مكع  سنوياً  43منطق  العقب  رنةا  مف مياه البحر األحمر وا 

نحف نةحلظ عمػ  أي مشػروع ةجريبػي فػي مشػروع ناقػؿ البحػريف،إف لػـ يكػف لنػا كلمسػطينييف ح ػ  فػي " وزاد
مياه الشر ،ألننا طرؼ مشاط ء في المشروع ويعنينا نير األردف والبحػر الميػ  كمػا يعنينػا فػي ذا  الوقػ  

 ".أف نشر  المياه
ل  أف ال ةحلظ لنا عم  أي مشروع يطرحو األردف ال يكوف جزءا مف مشروع ناقػؿ البحريف،بػؿ عمػ  إ" ولل 

 ."العكس نحف ندعمو،الف األردف دول  سيادي 
وشػػػػكر العةيمػػػػي األردف لدعمػػػػو ةوجػػػػو القيػػػػاد  الوطنيػػػػ  اللمسػػػػطيني  الح ػػػػوؿ عمػػػػ  عةػػػػوي  دولػػػػ  كمراقػػػػ ، 

ادف نحػف نقػـو بةلعيػؿ معنػ  الدولػ  عمػ  ارض الواقػ ،إذ مػا وانعكاسيا ما زاؿ حبرا عم  ورؽ وغير منظور،
زاؿ االحػػةمؿ ارسػػرائيمي موجػػودا، وقةػػايا كبيػػر  مػػا زالػػ  عالقػػ  فػػي مجػػاؿ الميػػاه مػػ  الجانػػ  ارسػػرائيمي، 
ونحف كما يقوؿ الرئيس أبو مازف ما زلنػا عمػ  اسػةعداد لمعػود  إلػ  الملاوةػا  الف الح ػوؿ عمػ  اعةػراؼ 

 ؿ قةايانا العالق ، لكف البد أف نسةليد مف وةعنا الدولي الجديد.بالدول  لـ يح
 00/2/1020الرأي، عمان، 
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الحيػػػا   أعمنػػػ  الحكومػػػ  اللمسػػػطيني  أمػػػس أنيػػػا سة ػػػرؼ الن ػػػؼ ال ػػػاني مػػػف رواةػػػ  المػػػوظليف  -راـ اهلل 
نػػػوفمبر الماةػػي فػػي األيػػػاـ القميمػػ  المقبمػػ  بعػػػد ةػػوافر مسػػاعدا  دوليػػػ  فػػي مقػػدميا المنحػػػ  / لةشػػريف ال ػػاني

 المقدم  مف المممك  العربي  السعودي .
وطالػػ  رئػػيس الحكومػػ  سػػمـ فيػػاض المجةمػػ  الػػدولي بةحمػػؿ مسػػوولياةو فػػي إلػػزاـ إسػػرائيؿ بإنيػػاء مػػا أسػػماه 

 يني .عم  أمواؿ العائدا  الةرائبي  اللمسط "قر نةيا"
شػير ون ػؼ الشػير. ولػـ ةػةمكف مػف دفػ   حػواليودفع  الحكوم  ن ؼ راةػ  ةشػريف ال ػاني الماةػي قبػؿ 
 الن ؼ ال اني سوى بعد ةوافر الدعـ السعودي والجزائري.

الحكومػػ  ةعمػػؿ بجديػػ  وبفق ػػ  مػػا لػػدييا مػػف طاقػػ  لةػػماف الةامػػ  عمػػ  األزمػػ  الماليػػ ، "وقػػاؿ فيػػاض إف 
 ."وغيرىا مف االلةزاما وةفميف رواة  الموظليف 

وطالبػػ  الحكومػػ  بػػاقي الػػدوؿ العربيػػ  بالوفػػاء بالةزاماةيػػا ةػػوفير شػػبك  أمػػاف ماليػػ  لمسػػمط  اللمسػػطيني  أمػػاـ 
 ارجراءا  ارسرائيمي .

 00/2/1020الحياة، لندن، 
 

 الشهر المقبل 21-9لجنة االنتخابات المركزية: تسجيل الناخبين بالضفة وغزة من  21
النةخابا  المركزي  أف عممي  ةحديث سجؿ النػاخبيف بالةػل  الاربيػ  وقطػاع غػز  فػي اللةػر  مػا أعمن  لجن  ا

 الشير المقبؿ. 13-6بيف 
وقالػ  المجنػ  فػػي بيػاف ليػا، مسػػاء ال م ػاء، إف ىػػذه العمميػ  ةسػةيدؼ بشػػكؿ أساسػي األفػراد واللئػػا  الةػي لػػـ 

ةسجيؿ، وكذلؾ المواطنيف غير المسجميف مف قبػؿ ةسجؿ بعد، أي مف بماوا سف السابع  عشر وليـ الحؽ بال
ويرغبوف بالةسجيؿ حاليا، إةاف  إل  المواطنيف المسجميف في سجؿ الناخبيف الذيف غيروا مكاف إقامةيـ، في 

 الةل  الاربي  وقطاع غز  والذيف يحمموف ىوي  رسمي  أو و يق   ادر  عف وزار  الداخمي .
البيانا  بسػجؿ النػاخبيف لملئػا  الحاممػ  جػوازا  سػلر أجنبيػ  أو و ػائؽ  وأةاف  أنيا سةقوـ بمعالج  وةنقيا

رسػػمي  أخػػرى، مبينػػ  أف قاعػػد  البيانػػا  الحاليػػ  المةعمقػػ  بسػػجؿ النػػاخبيف ةسػػةند إلػػ  عمميػػ  الةسػػجيؿ األوليػػ  
، وفػػي حينػػو ةػػـ ةسػػجيؿ عػػدد محػػدود مػػف اللمسػػطينييف المقيمػػيف، ممػػف يحممػػوف 1331الةػػي جػػر  فػػي عػػاـ 

ـّ الشػػػمؿ( جػػوازا   سػػػلر أجنبيػػ  أو و ػػػائؽ أخػػرى رسػػػمي  عمػػ  أسػػػاس أف ىػػوالء سيح ػػػموف عمػػ  ىويػػػا   لػػ
 الحقا.

 الةوجو إل  مراكز الةسجيؿ ردرا  أسماءىـ ةمف سجؿ الناخبيف المعةمد لدى لجن  االنةخابا  المركزي .
 19/2/1020فمسطين أون الين، 

 
 ات االحتالل في محافظة جنيندويكات يطمع مدير مركز كارتر لمسالم عمى انتهاك 20

محمػػد بػػمص  زار مػػدير مركػػز كػػارةر لمسػػمـ، ديليػػد فايلػػاش، أمػػس، محافظػػ  جنػػيف، وذلػػؾ بيػػدؼ  - جنػػيف
 االطمع عف قر  عم  األوةاع العام  فييا.

واجةم  فايلاش، م  المحافظ، المواء طمؿ دويكا ، بحةور نائبو، عبد اهلل بركا ، حيث عبر دويكا  عف 
أف يةخػػػػذ المركػػػػز خطػػػػوا  ممموسػػػػ  فػػػػي المجةمػػػػ  األميركػػػػي لةاييػػػػر وجيػػػػ  النظػػػػر اةجػػػػاه القةػػػػي   أممػػػو فػػػػي

 اللمسطيني  وحؿ إقام  الدولةيف.
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وقػػاؿ دويكػػا ، إف الحالػػ  اللمسػػطيني  ةػػزداد سػػوءًا فػػي ظػػؿ اسػػةمرار الح ػػار المػػالي لمسػػمط  الوطنيػػ  وةراجػػ  
" "، وزيػػاد  نسػػب  اللقػػر والبطالػػ  بسػػب  سياسػػ   الوةػػ  االقة ػػادي ومنػػ  االسػػة مار فػػي المنػػاطؽ الم ػػنل 

 االحةمؿ.
وأشار إل  جدار الل ؿ العن ري الذي قاؿ المحافظ، إنو أ ر بشكؿ كبير عم  الوة  االقة ادي لمسكاف، 
وةسب  بمن  المزارعيف مف دخوؿ أراةييـ لمعةناء بيا، وحرماف الةجار والعماؿ مف دخوؿ الخػط األخةػر 

 لمزاول  أعماليـ.
 00/2/1020األيام، رام اهلل، 

 
 لمناطقة باسم حكومة رام اهلل رغم األزمة المالية دوالرألف  20زكارنة: صرف  24

راـ اهلل  كشؼ رئيس نقاب  العامميف في الوظيل  العمومي  بالةل  الاربي  المحةم ، بسػاـ زكارنػ ، النقػا  عػف 
جػػاوز  قيمةيػػا  م ػػ  عشػػر ألػػؼ دوالر لممةحد ػػ  قيػػاـ الحكومػػ  اللمسػػطيني  فػػي راـ اهلل ب ػػرؼ سػػمل  ماليػػ  ة

 باسميا نور عود ، في ظؿ الحديث عف أزم  مالي  ةحيط بالسمط  وةحوؿ دوف دف  رواة  موظلييا.
(، بلػػةا ةحقيػػؽ رسػػمي فػػي 16/1وطالػػ  زكارنػػ  فػػي ة ػػريحا  خاّ ػػ  لػػػ "قػػدس بػػرس" أدلػػ  بيػػا ال م ػػاء  

في الوق  الذي ةّدعي فيو عجزىا عف اريلاء بن ؼ راةػ  حي يا   رؼ حكوم  سمـ فياض لمبالغ كبير  
 أحد موظلييا والذي ال ةةجاوز قيمةو خمسمائ  دوالر.

وبحسػ  ة ػريحا  عةػو المجمػس ال ػوري لحركػ  "فػةا"؛ فػإف الحػديث يػدور حػوؿ سػمل  ماليػ  بماػ  قيمةيػػا 
ةشػػػريف  ػػػاني  15بةػػػاريث ح ػػػم  عمييػػػا الناطقػػػ  باسػػػـ الحكومػػػ  اللمسػػػطيني  عمػػػ  دفعةػػػيف؛ األولػػػ   10023

  نوفمبر( الماةي وال اني  ةـّ سدادىا قبؿ أسبوع.
واسػػةنكر زكارنػػ  الػػدعوا  الةػػي أطمقةيػػا المةحد ػػ  عػػود  لممػػوظليف اللمسػػطينييف لػػػ "ال ػػمود لمواجيػػ  األزمػػ  

 االقة ادي "، مطالبًا حكوم  راـ اهلل بالمساوا  بيف الموظليف والمسووليف.
طقػػػ  باسػػػـ الحكومػػػ  الةعقيػػػ  عمػػػ  ة ػػػريحا  رئػػػيس نقابػػػ  العػػػامميف فػػػي الوظيلػػػ  مػػػف جانبيػػػا، رفةػػػ  النا

 العمومي .
 19/2/1020قدس برس،  

 
 لتجفيف الوجود الفمسطيني في األغوار  إسرائيمي: مخطط أبو ليمىالنائب  27

عيػ  الدوليػ  راـ اهلل  دعا النائ  في المجمس الةشريعي اللمسػطيني، قػيس عبػد الكػريـ  أبػو ليمػ (، المجنػ  الربا
إل  االةطمع بدورىا في سػبيؿ الة ػّدي لممخططػا  ارسػرائيمي  الراميػ  لمسػةيمء عمػ  أراةػي المػزارعيف 

 اللمسطينييف في منطق  األغوار الشمالي .
(، إف 16/1وقػػػاؿ النائػػػ  عبػػػد الكػػػريـ فػػػي ة ػػػريحا   ػػػحلي  ةمقّػػػ  "قػػػدس بػػػرس" نسػػػخ  عنيػػػا، ال م ػػػاء  

زمف رحكػػػاـ سػػػيطرةيا عمػػػ  منطقػػػ  األغػػػوار الشػػػمالي  مػػػف خػػػمؿ بنػػػاء وةوسػػػي  سػػػمطا  االحػػػةمؿ ةسػػػابؽ الػػػ
المسةوطنا  الاير شػرعيو المقامػ  عمػ  أراةػييا، وذلػؾ فػي سػياؽ المخطػط ارسػرائيمي اليػادؼ إلػ  ةجليػؼ 

 الوجود اللمسطيني في األغوار.
 19/2/1020قدس برس، 

 
 بة فساد التسمح فمسطين ضمن األعمى "فشاًل" في محار يصنف تقرير دولي  21
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 ػػػلا   ػػنؼ ةقريػػػر دولػػي فمسػػػطيف واألردف ةػػمف حكومػػػا  الػػدوؿ العربيػػػ  األك ػػر "فشػػػًم" فػػػي  –واشػػنطف 
 محارب  اللساد ب لقا  الةسما والدفاع.

ورةػػ  ةقريػػر منظمػػ  الشػػلافي  الدوليػػ ، ال م ػػاء درجػػ  اللسػػاد فػػي ىػػذا المجػػاؿ إلػػ  سػػبع  درجػػا  ةةػػدر  بػػيف 
طر منخلض  ـ خطر معةدؿ  ـ خطر مرةل  وبعدىا خطر مرةلػ  قمػيم  ػـ خطػر خطر منخلض لمااي   ـ خ

 مرةل  لمااي  و وال إل  أعم  درجا  الخطر والذي سمي الخطر الشديد.
وعمػػ   ػػعيد الػػدوؿ العربيػػ  الةػػي أدرجػػ  ةحػػ  خانػػ  الػػػ "خطػػر مرةلػػ ،" فة ػػدر  كػػؿ مػػف األردف وفمسػػطيف 

 ىذه الخان .
فػي مجػاؿ الػدفاع كانػ  كػؿ مػف الكويػ  ولبنػاف وارمػارا  العربيػ  المةحػد ، إال أف وأقؿ الدوؿ العربيػ  فسػاًدا 

 ة نيليا مقارن  بدوؿ العالـ كاف خطيرا حيث أة  ةح  خان  "خطر مرةل " بحس  ة نيؼ المنظم .
ؿ وفػي درجػ  اللسػاد الػػدفاعي ال ال ػ  أو مػا سػمةو منظمػػ  الشػلافي  الدوليػ  بػػ "خطػػر مرةلػ  لماايػ ،" فجػاء  كػػ

 مف البحريف والعراؽ وع ماف والمار  وةونس بارةاف  إل  قطر والمممك  العربي  السعودي .
أمػػا فػػي خانػػ  األعمػػ  عمػػ  مسػػةوى اللسػػاد الػػدفاعي بػػيف دوؿ العػػالـ، فجػػاء  كػػؿ مػػف الجزائػػر وم ػػر وليبيػػا 

 بارةاف  إل  سوريا واليمف.
 00/2/1020وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 مبنان: مشروع جامعة فمسطينية في لبنان أمر جديبالثقافي في سفارة فمسطين  المستشار 25

أكػػد المسةشػػار ال قػػافي فػػي سػػلار  فمسػػطيف فػػي لبنػػاف مػػاىر مشػػيعؿ لػػػ "النيػػار" أف الةلكيػػر فػػي إنشػػاء جامعػػ  
 فمسطيني  في لبناف ىو أمر جدي ويرةكز عم  ةفسيس فرع رحدى الجامعا  العامم  في فمسطيف.

ل  إل  اف الموةوع يحةا  إل  دراس  معمق  في ىذا الخ وص. أشار إل  أف طرحنا ليػذا المشػروع لكنو ل
ةـ في عيد وزير الةربي  السابؽ حسف منيمنػ  الػذي رحػ  ك يػرًا بػاللكر . قػاؿ " كنػا طرحنػا فػي حينيػا إمكانيػ  

اـ الجامع  المذكور ال يراعي إنشاء فرع لجامع  القدس الملةوح  في لبناف. لكف ىذا األمر لـ يةحقؽ ألف نظ
 أنظم  الةعميـ العالي والقوانيف المرعي  لو في لبناف.

 00/2/1020النهار، بيروت، 
 

 الفتّوة" مخيمات طالبية تنظمها وزارة التربية والتعميم في غزة لمتدريب عمى السالح تقرير: " 28
حيػث ةمقػ   "اللةػّو "ا  طمبيػ  باسػـ وليد عوض  شيد قطاع غػز  فػي االيػاـ الماةػي  ةنظػيـ مخيمػ -راـ اهلل 

الطم  الممةحقوف بةمؾ المخيما  ميػارا  عمػ  اسػةخداـ السػما والمةلجػرا  واخػرى ميدانيػ  لمقارعػ  جنػود 
 ومقاومةيـ. ارسرائيمياالحةمؿ 

ـو مف عرؼ لاػ  قػ"وفيما ةوا ؿ وزار  الةربي  والةعميـ في غز  ةعميـ طم  القطاع الما  العبري  ةح  شعار 
في اشار  ال  ةػرور  ةعمػـ الماػ  العبريػ  الةػي يةحػدث بيػا االسػرائيميوف عكلػ  ةمػؾ الػوزار  خػمؿ  "أمف شرىـ

اللةػػر  الماةػػي  عمػػ  ةنظػػيـ مخيمػػا  ةدريبيػػ  الكسػػا  االالؼ مػػف طػػم  المرحمػػ  ال انويػػ  ميػػارا  ميدانيػػ  
 وعسكري .

مركزا دراسيا  03خيما  الطمبي  الةي نظم  في لةطمقو عم  ةمؾ الم "اللةّو "واخةار  مدارس غز  م طما 
وةحػػاوؿ مػػف خػػمؿ سػػيطرةيا  1334بالقطػػاع الػػذي ةوا ػػؿ حركػػ  حمػػاس السػػيطر  عميػػو منػػذ منة ػػؼ عػػاـ 

 اعداد شباف القطاع عسكريا ونلسيا لمقاوم  االحةمؿ االسرائيمي بيدؼ ةحرير فمسطيف.
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الرجػػػػؿ قػػػػوي البنيػػػػ  "المخيمػػػػا  الطمبيػػػػ  الػػػػ  الػػػػذي اخةارةػػػػو حمػػػػاس اسػػػػما لةمػػػػؾ  "اللةػػػػو "ويشػػػػير م ػػػػطما 
، وذلػػػؾ لةشػػػجي  طػػػم  المػػػدارس عمػػػ  االلةحػػػاؽ بةمػػػؾ المخيمػػػا  الةػػػي اسػػػةطاع  الحركػػػ  عمػػػ  "والشػػػجاع

اسةقطا  االالؼ الطمب  ل لوفيا مف خمؿ ةمؾ المخيما  الةي باة  وسيم  لةشػجي  الطمػ  عمػ  االلةحػاؽ 
 ديف القساـ الجناا المسما لحماس في قطاع غز .بالعمؿ العسكري الذي ةقوده كةائ  عز ال

وفيمػػا حػػرص رئػػيس الػػوزراء فػػي غػػز  اسػػماعيؿ ىنيػػ  احػػد قػػاد  حمػػاس البػػارزيف عمػػ  حةػػور ةخػػريال طػػم  
لبث روا الحماس في  لوؼ طػم  المػدارس اللمسػطيني  وخا ػ  طػم  المرحمػ  ال انويػ   "اللةّو "مخيما  

اوم  وةعمػـ اللنػوف القةاليػ  والعسػكري  حر ػ  ادار  المػدارس عمػ  وةشجيعيـ عم  االنخراط في  لوؼ المق
 اظيار اف ةمؾ المخيما  الطمبي  ةفةي في اطار ةعميـ الطم  االنةباط وااللةزاـ.

ركسػػػا  طػػػم  المرحمػػ  ال انويػػػ  ميػػػارا   "اللةػػو "وكانػػ  وزار  الةربيػػػ  والةعمػػيـ فػػػي غػػػز  قػػد أقػػػر  مخيمػػػا  
 قدراةيـ البدني  والذىني . ميداني  وعسكري  ةزيد مف

مركػػػز لمخيمػػػا   03و ػػػرا محمػػػد  ػػػياـ مػػػدير عػػػاـ األنشػػػط  بػػػالوزار  إف وزار  الةربيػػػ  والةعمػػػيـ خ  ػػػ  
طال  مف المرحم  ال انوي ، مشيرا ال  اف اليدؼ ىو ةخريال جيؿ قادر عم  ةحمؿ  6333الةحؽ بيا  "اللةو "

ا  االحةمؿ االسرائيمي، منوىا ال  وزار  الةربيػ  والةعمػيـ المسوولي  وحمؿ ىموـ الوطف والديف ومواجي  ةحدي
 ةسع  لةطوير الةجرب  لةشمؿ المراحؿ الدراسي  األخرى وكذلؾ الطالبا .

وفيما عمػ   ػيحا  المػدربيف العسػكرييف سػاحا  مػدارس غػز  خػمؿ االيػاـ الماةػي  ةػمف مخيمػا  اللةػو  
 3مد احػد المػدربيف بػاف المخيمػا  الطمبيػ  عممػ  بواقػ  اكد ابو اح 1311الةي نظم  بمناسب  انةياء عاـ 

المحاةػرا  الة قيليػ  عػف "أياـ بالةنسيؽ مػ  وزار  الداخميػ  واألمػف الػوطني مػ  الةركيػز عمػ  المياقػ  البدنيػ  و
االخةراؽ وأسػالي  العػدو فػي الةجنيػد والرمايػ  وحركػا  المشػا  وةركيػ  السػما وارسػعافا  األوليػ  والةعامػؿ 

، وذلؾ ال  جان  الةركيز عم  الجان  الديني عبر إلقػاء المػواعظ "لكسور والجروا والاازا  والمةلجرا م  ا
 واداء  م  الجماع .

عممػو القػو   "اللةػو "وفي الوق  الذي يقوؿ فيو الطال  محمد أبػو سػمؾ ويػدرس فػي ال ػؼ العاشػر إف مخػيـ 
، ةػرفض "ا والحركا  العسػكري  وأسػماء قطػ  السػماالةدري  عم  السم"والميارا  المزم  لةحرير الوطف و

بعض االوساط في قطاع غز  ذلؾ االمر بحج  انو ليس مػف ال ػح  النلسػي  اقحػاـ طػم  المػدارس بالعمػؿ 
 العسكري وىـ في ىذه المرحم  العمري .

السػػػما وفػػػي حػػػيف مػػػا زالػػػ  اال ػػػوا  اللمسػػػطيني  المنةقػػػد  لةػػػدري  طػػػم  المرحمػػػ  ال انويػػػ  فػػػي غػػػز  عمػػػ  
والمةلجرا  منخلة ، قاؿ وزير الةربي  والةعميـ في الحكوم  المقال  الدكةور أسام  المزينػي إّف الػوزار  أخػذ  

 "اللةػو "عم  عاةقيا أف ة ساىـ في إعداد الرجاؿ ليساعدوا في عممي  البناء والةحرير، مشددا عمػ  أف مشػروع 
عم  أف االنةماـ ليذا البرنامال اخةيػاري ويشػةرط موافقػ  مسةمر، وةسير الخطط لجعمو أك ر اةساعًا، موكدًا 

 ولي أمر الطال ، وال يةـ بالةاط أو ارجبار عم  أي طال .
أنػػو مشػػروع وطنػػي فمسػػطيني يعبػػر عػػف ةيػػارا  وأطيػػاؼ "ونلػػي أف يكػػوف ليػػذا البرنػػامال أي بعػػد ف ػػائمي، إذ 

ع عف فمسطيف بحيث يساىـ كؿ فمسطيني في ، معةبرًا أنو مشروع ميـ رعداد الجيؿ لمدفا"الشع  اللمسطيني
 مشروع الةحرر، وىو ما جعؿ البرنامال يجد قبواًل كبيرًا لدى الطمب  وذوييـ وفؽ ةقديره.

وكشػؼ المزينػي عػف اةخػػاذ الػوزار  قػراًرا بإنشػاء أوؿ مدرسػػ  عسػكري  فػي مدينػ  غػػز ، بنػاًء عمػ  اقةػراا رئػػيس 
 الوزراء إسماعيؿ ىني .
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طمئػػػ  "حلػػػؿ لةكػػػريـ الةػػػباط المشػػػاركيف فػػػي ةخػػػريال اللػػػو  األوؿ مػػػف برنػػػامال اللةػػػو  وقػػػاؿ المزينػػػي خػػػمؿ 
، مساء اال نيف الماةي إّف إجراءا  إنشػاء المدرسػ  أ ػبح  جػاىز  والقػرار اةخػذ، رنشػاء المدرسػ  "الةحرير

 العسكري .
ر  الػػ  القائػػد السػػابؽ ، وذلػػؾ فػػي اشػػا"مدرسػػ  الشػػييد أحمػػد الجعبػػري العسػػكري "وأشػػار إلػػ  أنػػو سػػيةـ ةسػػميةيا 

لكةائ  القساـ احمد الحعبري الذي اغةالةو اسرائيؿ قبؿ اسابي  واندلع  الحػر  االسػرائيمي  االخيػر  عمػ  غػز  
 نةيج  عممي  االغةياؿ الةي رد  عمييا المقاوم  بق ؼ المدف االسرائيمي  ب واريث منطمق  مف قطاع غز .

قبػوؿ الطمبػ  بالمدرسػ  العسػكري  مطمػ  حزيػراف المقبػؿ، وسػةبدأ الدعايػ  واكد المزيني باف وزار  الةعميـ سةبدأ ب
ليا بعد شير مف ادف عم  أف ةكوف المناىال معد  وكؿ ما يةعمؽ بالمدرس  جاىًزا، مبيًنا أنو ةـ ةحديد مكاف 

 المدرس  وكؿ ما ةحةاجو.
ر، وال ػػاني عشػػر(، وسةشػػيد سػػةنطمؽ المدرسػػ  بدايػػ  سػبةمبر القػػادـ لمراحػػؿ  العاشػػر، والحػادي عشػػ"وأةػاؼ 

 ."ألوؿ مر  ال انوي  العسكري  بمنيجيا الخاص الذي يعد الطمب  لمةخ ص في العمـو العسكري 
، "ال بد مف االسةعداد لمحةمؿ الذي ييدد شعبنا دائما ويعبػث بفمنػو واسػةقراره"وأكّد خمؿ كمم  االحةلاؿ أّنو 

 ي لحماس في ةخريال مخيما  اللةو .م مًنا كةائ  عز الديف القساـ الجناا العسكر 
طالؼ طالػ  مػف برنػامال اللةػو  الخمػيس الماةػي الػذي  ػادؼ  6وكاف ىني  دعا خمؿ حلؿ الةخريال لنحػو 

ذكػػرى مولػػد النبػػي محمػػد  ػػم  اهلل عميػػو وسػػمـ إلػػ  إنشػػاء مدرسػػ  فمسػػطيف العسػػكري  لمطػػم  يةبعيػػا كميػػ  
 عسكري  ةةـ الةخ  ا  العسكري  المخةمل .

أنةـ قاد  المسػةقبؿ فػي يػوـ مػيمد الرسػوؿ وسػةفخذوف بيػد شػعبكـ نحػو "ىني  خريجي البرنامال قائم   وخاط 
حكاي  اللةو  الةي بدأنيا العاـ الجػاري، وباحةةػاف كةائػ  الشػييد عػز الػديف "، مةيلا "الحري  والعز  والكرام 

 ."القساـ سةنةيي بالن ر والةحرير وال م  في المسجد األق   المبارؾ
 00/2/1020القدس العربي، لندن، 
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طالؼ مػػف الخػػريجيف والخريجػػا  عمػػ  بنػػد الةشػػايؿ الموقػػ  لمػػد   2أعمنػػ  الحكومػػ  اللمسػػطيني  عػػف ةشػػايؿ 
 عاـ كامؿ.

 19/2/1020فمسطين أون الين، 
 
 منطقةالمتغيرات بال لألردن مهمة في ظلّ  مشعلحماس: زيارة  20

قاؿ القيادي في حرك  المقاوم  ارسممي   حماس( محمد عوض إف زيار  رئيس   نادي  سعد الديف –عماف 
عماف ةكةس  أىمي  كبير  في ظؿ المةايرا  الجاري  بالمنطق   إل المكة  السياسي لمحرك  خالد مشعؿ 

 والجيود المبذول  لةحريؾ العممي  السممي ، وخطوا  ةحقيؽ الم الح ".
وأةاؼ عوض، في ة ريا لػ"الاد"، أف المباح ا  الةي أجراىا جمل  الممؾ عبداهلل ال اني م  مشعؿ في 
أوؿ مف أمس ةناول  موةوع "الم الح  اللمسطيني  وةرور  ايجاد روي  مشةرك  لةحقيؽ الحقوؽ الوطني  

  اللمسطيني ".
وطخر المسةجدا  في األراةي  رائيمي ارسالم الح ، فقد دار البحث حوؿ االنةخابا   إل وبارةاف  

وأوةا أف "الزيار  ةفةي في إطار ةو يؽ العمق  ال نائي ، وبحث موةوع الم الح   المحةم  والمنطق .
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اللمسطيني ، ووة  األردف في  ور  طخر المسةجدا  والمقاءا  بيف حماس وفةا في ىذا الخ وص"، 
نياء االنقساـ".موكدًا "أىمي  دور األردف في دعـ خطوا  الم ا  لح  وا 

وةاب  أف "الزيار  ةفةي أيةًا في إطار بحث جيد مشةرؾ بيف األردف وم ر وفمسطيف لمخرو  بروي  
مشةرك  في إطار الواق  العربي الراىف، وخطوا  نحو ةحقيؽ الحقوؽ الوطني  اللمسطيني  في الةحرير وةقرير 

 اةييـ".ديارىـ وأر  إل الم ير وعود  المجئيف اللمسطينييف 
ذلؾ، ةحد   م ادر في "حماس" عف أف "الزيار  اسةيدف  بحث الجيود المبذول  حاليًا السةئناؼ  إل 

الواليا  المةحد  لطرا مشروع  إل ، حيث سيةوجو وفد عربي قريبًا ارسرائيمي  –الملاوةا  اللمسطيني  
طار زمني محدد بسة  أشي  ر".ورق  حوؿ ةحريؾ العممي  السممي  بمرجعي  وا 

فيما يةحدث االةحاد األوروبي عف مبادر  السةئناؼ عممي  السمـ ةوكد حؿ الدولةيف، وةطمؽ ملاوةا  
 محدد  زمنيًا.

وكاف مشعؿ زار األردف في نياي  كانوف ال اني  يناير( الماةي برفق  ولي عيد دول  قطر الشيث ةميـ بف 
عامًا، ةناول  بحث طخر  31ي لحماس منذ نحو حمد طؿ  اني، في أوؿ زيار  رسمي  لرئيس المكة  السياس

 المسةجدا  في المنطق  والعمقا  ال نائي .
 30/1/2013الغد، عمان، 

 
 أبو موسى ورفاقه في قيادة حركة "فتح االنتفاضة"  لعائمةمشعل يقدم العزاء  21

سػعيد مراغػ  اة ؿ رئػيس المكةػ  السياسػي لحركػ  المقاومػ  ارسػممي  "حمػاس" خالػد مشػعؿ بعائمػ    دمشؽ
( في العا ػم  السػوري  3|92 أبو موس ( أميف سر حرك  "فةا االنةلاة " الذي وافةو المني  اليـو ال م اء  

عامػػًا، قةػػاىا فػػي الػػدفاع عػػف الشػػع  اللمسػػطيني، والنةػػاؿ لةحريػػر فمسػػطيف،  68دمشػػؽ عػػف عمػػر ينػػاىز 
 وقدـ ليـ العزاء.

 "فةا" االنةلاة  لمةعزي  بوفاةو. كما اة ؿ مشعؿ م  رفاؽ اللقيد في قياد  حرك 
جمػػػاىير الشػػػػع  اللمسػػػطيني والقػػػػوى والل ػػػػائؿ  إلػػػػ وكانػػػ  حركػػػػ  المقاومػػػ  ارسػػػػممي  "حمػػػاس" قػػػػد نعػػػ  

اللمسػػطيني  القيػػادي اللمسػػطيني أمػػيف سػػر حركػػ  فػػةا االنةلاةػػ  سػػعيد مراغػػ   أبػػو موسػػ (، وقػػّدم  الةعزيػػ  
ل عائم  اللقيد و  إل والمواسا  الخال     شع  اللمسطيني.ال ا 

 22/1/2013قدس برس، 
 
 بو موسى في دمشق أ" العقيد االنتفاضة وفاة أمين سر "فتح 22

 68االنةلاة " العقيد ابو موس  في دمشؽ عف عمر ناىز  -ةوفي اميف سر حرك  "فةا  ا ؼ   -دمشؽ 
 عامًا، بعد معاناةو م  المرض، بحس  ما افاد مسووؿ في الحرك .

ض الكشؼ عف اسمو، اف "سعيد مراغ  المعروؼ بػ "ابو موس " ةوفي فجر اليوـ في وقاؿ المسووؿ الذي رف
 احد مسةشليا  دمشؽ".

بعد انشقاقيا عف حرك  "فةا" الةي كاف يةزعميا الرئيس  3261االنةلاة " في العاـ -ونشف  حرك  "فةا
 اللمسطيني الراحؿ ياسر عرفا . 

 30/1/2013، الحياة، لندن
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 مصر عمى حماس منظم وبرعاية صهيونية : تحريض إعالمحماس 23
قػػاؿ القيػػادي فػػي حركػػ  المقاومػػ  ارسػػممي   حمػػاس  ػػما البردويػػؿ، إف وسػػائؿ إعػػمـ م ػػري  ةشػػف   غػػز 

حمم  منظم  ومدعوم  بفمواؿ ك ير  وبرعاي  الكياف ال ييوني لةشويو حركػ  حمػاس والػز  بيػا فػي األحػداث 
ريا لػػػ"المركز اللمسػػطيني ل عػػمـ" عمػػ  موقػػؼ حركةػػو فػػي عػػدـ وأكػػد البردويػػؿ فػػي ة ػػ الم ػػري  الداخميػػ .

الةدخؿ في شئوف الػدوؿ الداخميػ ، مشػدًدا عمػ  أف كػؿ مػا يخػالؼ ىػذا الموقػؼ ىػو محػض أكاذيػ  وفبركػا  
 إعممي  ليا أىداؼ سياسي .

عػػدا الكيػػاف  وقػػاؿ  إف "حمػػاس ةريػػد أف ةكػػوف العمقػػا  مةميػػز  ةقػػـو عمػػ  االحةػػراـ المةبػػادؿ مػػ  الجميػػ  فيمػػا
ي، ونرى أف أمف م ر كفمف فمسطيف، وسنبق  األحرص عم  الحلػاظ عمػ  األمػف الم ػري وعمػ  سرائيمار

 الشع  الم ري، ونربف بفنلسنا أف نكوف جزًءا مف أي حال  ةعمؿ عم  قةؿ الم رييف".
مباشػػػًرا بادلػػػ  واعةبػػػر أف "الػػػذي يسػػػع  لبػػػث الشػػػائعا  حػػػوؿ غػػػز  وحمػػػاس ال بػػػد أف يكػػػوف مرةبًطػػػا ارةباًطػػػا 

ارعممي  ال ييوني  الةي ةسع  لػدؽ األسػافيف بػيف حمػاس والشػع  الم ػري"، موكػًدا أف الشػع  الم ػري 
 بكؿ أطيافو مةعاطؼ م  القةي  اللمسطيني .

مػػف جانبػػو؛ اسػػةار  فػػوزي برىػػوـ النػػاطؽ باسػػـ حركػػ  المقاومػػ  ارسػػممي ، األكاذيػػ  واألقاويػػؿ الةػػي ةملقيػػا 
 مـ الم ري  عم  الشع  اللمسطيني وحرك  حماس وكةائ  القساـ.بعض وسائؿ ارع

( ذلػػػؾ "مجػػػرد 3-92واعةبػػػر برىػػػـو فػػػي ة ػػػريا  ػػػحلي نشػػػره عمػػػ   ػػػلحةو عمػػػ  "اللػػػيس بػػػوؾ" ال م ػػػاء  
دؽ األسػػػافيف بػػػيف م ػػػر وفمسػػػطيف ومحاولػػػ  بائسػػػ  لةشػػػويو سػػػمع  حمػػػاس وكةائبيػػػا  إلػػػ افةػػػراءا  ةيػػػدؼ 

 وعز  وكرام  األم  العربي  وارسممي ".المقاوم  المدافع  عف فمسطيف 
أنيا "محاول  أيةًا لدؽ األسػافيف بػيف أبنػاء الشػعبيف الم ػري واللمسػطيني وحمػاس"، الفةػًا النظػر  إل وأشار 

  أف حركةو ةقؼ عم  مساف  واحد  مف كؿ أبناء الشع  الم ري وأحزابو السياسي . إل 
حيد مف ىذه اللبركا  ارعمميػ  "ىػـ أعػداء م ػر وفمسػطيف"، وأكد المةحدث باسـ "حماس"، أف المسةليد الو 

 "وقؼ ىذه الحمم  المبرمج  والممنيج  والةي لطالما أ بة  فشميا ولف يكة  ليا النجاا". إل داعيًا 
 22/1/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
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أف الحرك  ةةجو رعاد  ةكميؼ رئيس « السلير»م ادر مو وق  في حرك  حماس لػ كشل   ةياء الكحمو 
 مكةبيا السياسي الحالي خالد مشعؿ لدور  جديد  في ةوء عدد مف الن ائا الةي ةمقةيا ببقائو في من بو.

وأوةح  الم ادر أف دواًل عربي  وشخ يا  إسممي  عم  عمق  مباشر  بحماس ن ح  الحرك  بفف 
 مشعؿ، الذي يحظ  بعمقا  عربي  واسع ، رئيسًا لمكةبيا السياسي لدور  جديد .يبق  

ويبدو أف مشعؿ اسةجا  ليذه الن ائا، وي نةظر أف ةكوف الكمم  الحاسم  لممكة  السياسي في غز ، الذي 
ديد  إف وافؽ عم  بقائو رئيسًا، وكؿ الموشرا  ةدؿ عم  ذلؾ، فإف مشعؿ سيرأس المكة  السياسي لدور  ج

 مدةيا أرب  سنوا ، والكمـ لمم ادر ذاةيا.
وذكر  الم ادر الةي اشةرط  عدـ ذكر اسميا أف رئيس الحكوم  اللمسطيني  المقال  في غز  إسماعيؿ 
 ىني  سح  ةرشيحو لرئاس  المكة  السياسي لحماس، وىو ما يعزز فرص الةوافؽ عم  مشعؿ بشكؿ أكبر.

يقيـ فييا نائ  رئيس المكة  السياسي موس  أبو مرزوؽ أبما  أف م ر الةي  إل وأشار  الم ادر 
األخير انيا ال ةسةطي  في الوق  الحالي قبوؿ وجود رئيس المكة  السياسي لحماس ب ل  دائم  عم  
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أراةييا. في المقابؿ، كشل  الم ادر عف ةرحي  أردني، ولو بشكؿ مبدئي، بوجود قياد  المكة  السياسي 
 الحسـ في المكة  السياسي لجي  االةلاؽ عم  المكاف. إل وىو أمر بحاج  أيةًا  عم  أراةي المممك ،

 
30/1/2013، السفير، بيروت  

 
 المعنية بالتسريع بإعمار "نهر البارد" الجهاتحماس تطالب  25

جان  مطال  المجئيف اللمسطينييف مخيـ  إل أكد مم ؿ حرك  "حماس" في لبناف، عمي برك ، وقوؼ حركةو 
ارد المنكو ، ووعد بالةحرؾ م  الجيا  الرسمي  المبناني  لمعالج  قةي  المطموبيف لممحكم  نير الب

العسكري ، وشدد عم  ةرور  اسةمرار حال  االسةقرار في المخيـ ومعالج  قةايا المخيـ بالحوار والةلاىـ 
 م  السمطا  المبناني .

مف مخيـ نير البارد برئاس  الشيث محمود أبو كما طال  برك  في ة ريحا  لو أ ناء اسةقبالو لوفد شعبي 
دار  وكال  األونروا بارسراع في إعاد  إعمار المخيـ وعود  سكانو إليو، وةسييؿ  شقير، الحكوم  المبناني  وا 

 حرك  المرور عم  مداخؿ المخيـ لسكانو وزواره بما يحلظ أمف المخيـ وكرام  الناس.
 22/1/2013، فمسطين أون الين

 
نهاء االنقسام عمى سمم أولويات مطالب الشعب الفمسطينيآمال حم 26  د: الوحدة الوطنية وا 

نياء االنقساـ عم  سمـ  حسف جبر  أكد  طماؿ حمد عةو المجن  المركزي  لحرك  فةا أف الوحد  الوطني  وا 
نياء معانا  الشع  ال يةـ إال ب إل أولويا  مطال  الشع  اللمسطيني، الفة   الوحد  أف ةحرير األسرى وا 

 الوطني .
سناد األسرى في سجوف االحةمؿ الذيف يخوةوف معرك   وطالب  بإنياء االنقساـ فورا والةلرغ لدعـ وا 

 طاحن ، موكد  أىمي  الةلرغ لدعـ جيود إقام  الدول  اللمسطيني .
رئيس  بحؽ األسرى، مندد  بمن  سمطا  االحةمؿ نائب   ارسرائيمي ةوا ؿ االنةياكا   إل وأشار  حمد 

االةحاد العاـ لممرأ  اللمسطيني  نياي  محمد مف ماادر  معبر الكرام  عم  الحدود األردني  اللمسطيني  
عادةيا بعد ةوقيليا.  وا 

 30/1/2013األيام، رام اهلل، 
 

 عاًما  13قّسامي من الخميل قضى  أسيراالحتالل يفرج عن  27
ر مف بمد  بي  عوا جنو  غربي الخميؿ بعد أفرج  سمطا  االحةمؿ مساء ال م اء عف أسي  الخميؿ
 عاًما في سجوف االحةمؿ. 31قةائو 

وأفاد  م ادر محمي  لوكال  " لا" أف االحةمؿ أفر  عف األسير القسامي عمي إبراىيـ السويطي بعد 
أف السويطي أفر  عنو مف سجف نلح  ال حراوي بعد  إل عاما في سجوف االحةمؿ، مشير   31قةائو 
 مّد  محكوميةو.قةائو 

مسقط  إل وجرى ارفرا  عف األسير عم  معبر الظاىري  جنو  الخميؿ، وجرى نقمو عبر موك  مركبا  
رأسو في بمد  بي  عوا حيث أقيـ حلؿ اسةقباؿ حاشد، وافةةح  عائمةو أبوا  اسةقباؿ المينئيف بارفرا  

 عنو.
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 30/1/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 سمحة السورية باتت عمى الحدود ي: األسرائيمالجو اإل قائد سالح 18
ي اميػػر ايشػػؿ، نشػػو  حػػر  قريبػػ  عمػػ  سػػرائيماسػػةبعد قائػػد سػػما الجػػو ار  امػػاؿ شػػحاد  -القػػدس المحةمػػ  

وقػاؿ ايشػؿ، اف  .إسػممي حز  اهلل وةنظيما   إل  األسمح وةاع الةي ةشيدىا سوري  وخطر نقؿ خملي  األ
 الحدود. إل ، انما و م  سرائيؿعد موجود  في الساح  الخملي  رالسوري  لـ ة األسمح 

اف سػوري  ةمةمػؾ ةرسػان   إلػ ةشػير  ارسػرائيمي واكد ايشؿ في موةمر  حافي عقػد فػي ىرةسػميا، اف الةقػارير 
 حدي   وغير ةقميدي .  أسمح  اروخي  ةخم  ةحةوي عم  

موكدًا مف جديد اف ذلؾ يةـ عم  رغػـ اسػةبعاده  واةاؼ ايشؿ، اف سما الجو مسةعد لمواجي  أي سيناريو،
 وقوع حر  قريب . 

 00/2/1020، الحياة، لندن
 

 تقاطع اجتماع مجمس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة "إسرائيل" 19
فػي  ارنسػافال م اء جمس  رجراء مراجع  دوري  لسياساةيا الخا   بحقوؽ  إسرائيؿػ د   أ  قاطع   جنيؼ

وةػػفةي ىػػذه  الةػػاب  لةمػػـ المةحػػد . ارنسػػافأوؿ دولػػ  ةقػػاط  عمميػػ  مراجعػػ  لمجمػػس حقػػوؽ جنيػػؼ، لة ػػبا 
 العاـ الماةي بةعميؽ ةعاونيا م  المجمس. إسرائيؿالخطو  ةماشيا م  قرار 

لدى جنيؼ أىاروف ليشنو يعار في بياف نشر في شير طيػار  مػايو( لالمجمػس والملوةػ   إسرائيؿوقاؿ سلير 
نػافي بػيمي أ ػبحا أدا  سياسػي  ومنبػرا مناسػبا يسػةخدـ ب ػل  ةػدعو لمسػخري  لةحقيػؽ  نسػافارالعميا لحقوؽ 

 وةشويو  ورةيال. إسرائيؿأىداؼ سياسي  معين  النةقاد 
 00/2/1020، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل": احتالل األراضي الفمسطينية انعكس سمبًا عمى "بيت شينقادة سابقون بـ " 00

(، "شػػيف بيػػ "، عػػف خػػوفيـ عمػػ  ارسػػرائيمي سػػاء السػػابقيف لوكالػػ  االسػػةخبارا  السػػري   عبػػر عػػدد مػػف الرو 
(، واسػػةمرار كيانيػػا، وذلػػؾ فػػي و ػػائقي حمػػؿ ة ػػريحا  مػػف المةوقػػ  أف ة يػػر الك يػػر مػػف إسػػرائيؿمسػػةقبؿ  
 الجدؿ.

ر، لمح ػوؿ عمػ  "، المرشػا لجػائز  األوسػكاThe Gate Keepersويظيػر الروسػاء السػة  فػي اللػيمـ الو ػائقي "
لقػػػػ  أفةػػػػؿ فػػػػيمـ و ػػػػائقي، وىػػػػي المػػػػر  األولػػػػ  الةػػػػي ةكشػػػػؼ فييػػػػا ة ػػػػريحا  مذىمػػػػ  مػػػػف داخػػػػؿ الموسسػػػػ  

 االسةخباراةي .
ي، درور موريػػو، مػػف جمػػ  ىػػذه الشخ ػػيا ، فػػي فيممػػو الػػذي يةمحػػور حػػوؿ ق ػػ  سػػرائيموةمكػػف المخػػر  ار

ع القػرار، الػذيف شػيدوا أك ػر المواقػؼ حساسػي  ي لةراةي اللمسطيني ، والةي يحكييػا  ػناسرائيماالحةمؿ ار
 فيما يخص الةاريث األمني لكياف االحةمؿ.

أف ىػوالء األشػخاص "ىػـ مػف يليمػوف حقيقػ   إلػ " األمريكيػ   CNNوأشار موريػو فػي مقابمػ  لػو مػ  شػبك  " 
("، الةػػي يمكػػف أف إسرائيؿاللمسػػطيني"، وأف ىػػذا اللػػيمـ ىػػو "أك ػػر األفػػمـ المعارةػػ  لػػػ  -يسػػرائيمال ػػراع ار

 يخرجيا طواؿ حياةو، عم  حؿ ةعبيره.
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أف  إلػ وأشػار موريػو  (.إسػرائيؿواةلق  المجموع  عمػ  أف احػةمؿ األراةػي اللمسػطيني  انعكػس سػمبًا عمػ   
، الػػذيف اةحػػدوا معػػًا ليظيػػروا مػػوقليـ ارسػػرائيمي ىػػذه المجموعػػ  "ةم ػػؿ سػػة  مػػف أكبػػر مسػػوولي االسػػةخبارا  

 األراةي اللمسطيني ،" وفؽ قولو. الرافض الحةمؿ
( فقد  إحساسيا بكيلي  الةعايش السػممي مػ  إسرائيؿوقاؿ أكبر المسووليف السابقيف سنًا، أبراىاـ شالوـ، إف  

، وبعػػد احػػةمؿ الةػػل  الاربيػػ  وقطػػاع غػػز ، عنػػدما ةػػاعل  1634اللمسػػطينييف، خا ػػ  بعػػد أحػػداث حػػر  
 بػ"اررىا ".( جيودىا لمقةاء عم  ما يسم  إسرائيؿ 

 19/2/1020، فمسطين أون الين
 

 تواجه تفشى األوبئة وتوقعات بانهيار القطاع الصحى "إسرائيل"مستشفيات  02
 إسػػرائيؿ فػػي ال ػػحيييف ليئونيػػد إدلمػػاف مػػف أف الجيػػاز سػػرائيمحػػذر رئػػيس نقابػػ  األطبػػاء ار  محمػػود محيػػ 

%، 53لمرة  بما يلوؽ طاقةيا االسةيعابي  بػاكةظاظ بعض المسةشليا  با إل يواجو خطر االنييار، مشيرًا 
 محذرًا مف إغمؽ المسةشليا  ف  حاؿ ةلش  األوبئ .
، إف ارنلاؽ الحكوم  عم  ال ح  لـ يةاير ارسرائيمي وقاؿ إدلماف، ف  ة ريحا  لو نقمةيا ارذاع  العام  

 % مف الناةال القوم  الخاـ.4.4 منذ ةسعينيا  القرف الماة  وبق  يعادؿ
خا ػػػ  ةمػػػؾ الواقعػػػ  فػػػ   -أف أوةػػػاع األطبػػػاء فػػػ  بعػػػض المسةشػػػليا  يسػػػرائيمارأةػػػاؼ نقيػػػ  األطبػػػاء و 

 633قد ةحسن  بعض الشػ ء، إال أف قػرار الحكومػ  زيػاد  مجمػوع أسػر  المسةشػليا  بػػ -المناطؽ المحيطي 
 سريرًا لـ يطبؽ بعد.

 19/2/1020، اليوم السابع، مصر
 

  اإلسرائيمي اة داخل الجيشلموف الرئيسى"االنتحار" السبب  01
أف االنةحػػػار كػػػاف سػػػب  الوفػػػا  الرئيسػػػ  فػػػ   يسػػػرائيماركشػػػل  بيانػػػا   ػػػادر  مػػػف الجػػػيش   محمػػػود محيػػػ 

وأوةػػح  وقالػػ   حالػػ  انةحػػار خػػمؿ ىػػذا العػػاـ. 11الماةػػ ، حيػػث ةػػـ ةسػػجيؿ  1311الجػػيش فػػ  عػػاـ 
   السب  ال ان .أنو ةبيف أيةا أف حوادث الطرؽ كان ارسرائيمي  حيل  "ىاطرةس" 

، كمػا أنػو فػ  عػاـ 1311و 1313و 1336يذكر أف االنةحار كاف سب  الوفا  الرئيس  ف  السنوا  الػ مث 
 إل ، ف  حيف و ؿ 14 إل ةـ ةسجيؿ عدد منخلض نسبيا مف حاال  االنةحار، حيث و ؿ العدد  1334

 .1313حال  انةحار ف  العاـ  15، و1336حال  انةحار ف  العاـ  13، و1335حال  انةحار ف  العاـ  10
، وبالنةيجػػػ  فػػػإف عػػػدد 1311جنػػػديا فػػػ  عػػػاـ  11، أقػػػدـ عمػػػ  االنةحػػػار يسػػػرائيماروبحسػػػ  بيانػػػا  الجػػػيش 

 حال . 145 إل و م   1311حة   1331حاال  االنةحار ف  السنوا  ما بيف 
 19/2/1020، اليوم السابع، مصر

 
 

 %209تعدى نسبة التصويت فيه  "سخنين" صندوق انتخابات فى إلغاءانتخابات الكنيست:  00
، القاةػػ  ألكػػيـ روبينشػػةايف، إلاػػاء أحػػد إسػػرائيؿقػػرر رئػػيس لجنػػ  االنةخابػػا  المركزيػػ  فػػ    محمػػود محيػػ 

 %.136 إل  ناديؽ االقةراع ف  مدين  "سخنيف"، بعدما اكةشؼ أف نسب  الة وي  فيو و م  
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اذ ىذا القرار بعد فػرز األ ػوا  فػ  ال ػندوؽ، حيػث ةػـ أنو قد ةـ اةخ ارسرائيمي وذكر   حيل  "معاريؼ" 
م ػػوةا، وقػػد اكةشػػؼ األمػػر بعػػد اخةيػػار ال ػػندوؽ بشػػكؿ  216ماملػػا، بينمػػا ةػػـ ةسػػجيؿ حةػػور  231عػػد 

 عشوائ .
% مػػف األ ػوا  فػػ  ال ػػندوؽ المماػػ ، ىػػو 26أف الحػز ، الػػذى نػػاؿ نسػػب   إلػػ وأشػار  ال ػػحيل  العبريػػ  
%، وفػػػ  01ميػػػو فػػػ  المركػػػز ال ػػان  الجبيػػػ  الديمقراطيػػػ  لمسػػػمـ والمسػػػاوا  بنسػػػب  القائمػػ  العربيػػػ  الموحػػػد ، ي

 %.4المركز ال الث حز  الةجم  الوطن  الديمقراط  
 19/2/1020، اليوم السابع، مصر

 
 1661 بوينس ايريسبسبب اتفاق مع إيران حول تفجير  سفير األرجنتين تستدعي "إسرائيل" 04

أمس السلير األرجنةيني في ةؿ أبي  أةيميػو  ارسرائيمي ع  وزار  الخارجي  اسةد  ، ا ؼ  ، أ  («السلير »
لةشػػكيؿ  واألرجنةػػيف إيػػرافعمػػ  االةلػػاؽ بػػيف  ارسػػرائيمي الحكومػػ  « خيبػػ  امػػؿ»نوربرةػػو مػػولةيني، حيػػث ةبمػػغ 

 .1661شخ ا ييوديا في بوينس ايريس في العاـ  52لجن  ةحقيؽ حوؿ الةلجير الذي اسلر عف مقةؿ 
 00/2/1020، فير، بيروتالس

 
 القدسفي شعارات نابية عمى كنيسة  وكتبتالتي اعتدت عمى الطيبي  الفتاةتمديد اعتقال  07

مػػدد  محكمػػ  ال ػػما فػػي القػػدس اعةقػػاؿ اللةػػا  المشػػةبو بيػػا بفنيػػا كةبػػ  شػػعارا    ػػػ زىيػػر أنػػدراوس النا ػػر 
س، وألحقػ  أةػرارًا بعػدد مػف السػيارا  وعبارا  نابي  ةد السيد المسػيا عمػ  جػدراف ديػر الم ػمب  فػي القػد

 المةواجد  في المكاف. كما ةـ ةمديد اعةقاؿ فةا  أخرى معيا بذا  الةيم .
ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف اللةػػا  المػػذكور  ىػػي ذاةيػػا الةػػي حاولػػ  االعةػػداء عمػػ  النائػػ  أحمػػد الطيبػػي، رئػػيس 

فػي جامعػ  بػار إيػمف، حيػث ةيجمػ  عميػو  الحرك  العربي  لمةاييػر، عنػدما شػارؾ فػي نػدو  حػوؿ االنةخابػا 
 وب ق  وفقًا لشياد  الطم  المةواجديف في القاع .

 00/2/1020، القدس العربي، لندن
 

 الطيبي يطالب بالتحقيق مع مدرب فريق "بيتار القدس" بسبب تحريضات عنصرية 01
راطي الشػرط  بػالةحقيؽ مػ  طال  النائ  جماؿ زحالق ، مػف الةجمػ  الػوطني اليػدقم  ػ زىير أندراوس النا ر 

مدر  فريؽ  بيةار القدس(، ايمي كوىيف، وم  كؿ مف حػرض ةحريةػا عن ػريا مػف مشػجعي  بيةػار(، ةػد 
لػػػ الملػػػةش العػػػاـ لمشػػػرط  و  إلػػػ المسػػػمميف والعػػػر . وأرسػػػؿ زحالقػػػ  رسػػػال  عاجمػػػ  بيػػػذا ال ػػػدد،  المسةشػػػار  ا 

 القةائي لمحكوم ، والةحاد كر  القدـ القطري.
 00/2/1020، ي، لندنالقدس العرب

 
 

 يعمن ترك منصبه بشكل مفاجئ يسرائيماإلحاكم البنك المركزي  05
ي سةانمي فيشر امػس أنػو سػيةرؾ من ػبو فػي سرائيماعمف حاكـ البنؾ المركزي ار  ا.ؼ.  -القدس المحةم  

 .1312مف حزيراف المقبؿ في اعمف ملاجئ بينما مف الملةرض اف ةنةيي واليةو في عاـ  03
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سػةانمي فيشػر ابمػغ رئػيس الػوزراء بنيػاميف نةنيػاىو عزمػو االسػةقال   إسػرائيؿحػاكـ بنػؾ »اف  إلػ البيػاف  واشار
 أسػبا ولػـ يحػدد البيػاف «. بعػد اف شػاؿ من ػبو لمػد   مػاني سػنوا  1310حزيػراف عػاـ  03مف ميامو في 

 .األربعاءانو سيعقد موةمرا  حليا  إل ماادر  فيشر غير المةوقع  ولكنو اشار 
ط ػػار ازمػػ  الػػرىف العقػػاري عػػاـ  إسػػرائيؿفيشػػر ةمكنػػو مػػف ةحقيػػؽ االسػػةقرار االقة ػػادي وةجنيػػ   إلػػ وينسػػ  
ي عمػػ  الػػرغـ مػػف الةبػػاطو الطليػػؼ عػػاـ سػػرائيمنمػػو االقة ػػاد ار إلػػ وأزمػػ  منطقػػ  اليػػورو باالةػػاف   1335
1311. 

 00/2/1020، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 الفضاء إلىن لم تطمق صاروخا : إيرايونإسرائيمعمماء فضاء  08
 إلػػ يوف فػػي إعػػمف إيػػراف أنيػػا نجحػػ  فػػي إرسػػاؿ قػػرد إسػػرائيمشػػكؾ عممػػاء فةػػاء   نظيػػر مجمػػي - ةػػؿ أبيػػ 

البروفسور يةسحاؽ بف يسرائيؿ، إف ىذه  ارسرائيمي اللةاء ةمييدا ررساؿ إنساف. وقاؿ رئيس وكال  اللةاء 
وقاؿ بف يسرائيؿ إف إيراف معروف  بقػدرا  ةكنولوجيػ  عاليػ   «.لعب  إعممي  أك ر مف كونيا أي شيء طخر»

خطػػو  كبػػرى فػػي السػػعي ررسػػاؿ »نسػػبيا لػػدوؿ العػػالـ ال الػػث، ولكػػف الخطػػو  اريرانيػػ  األخيػػر  الةػػي قالػػ  إنيػػا 
طػمؽ  ػارو   إل إنساف  الجػو بارةلػاع  إلػ اللةاء، ىػي ادعػاء غيػر  ػحيا. فيػذه خطػو  عاديػ  ةػةمءـ وا 

اللةاء بالملاىيـ العممي  والميني . فالمسػفل  ال  إل ، ولكنو ليس غزو فةاء، وال حة  و وؿ كيمومةرا 113
 «.ةةعدى المع  ارعممي

 00/2/1020، الشرق األوسط، لندن
 

 كبيرة اإلسرائيمية: نسبة الفساد في المنظومة األمنية الدوليةلمشفافية  تقرير 09
+" مػا يعنػي أنيػا فػي d" ةػمف مجموعػ  "إسػرائيؿلمي أف "أظير موشػر مكافحػ  اللسػاد فػي قطػاع األمػف العػا

مف اللساد داخؿ المنظوم  األمنيػ ، ومػف المةوقػ  أف ينشػر اللػرع البريطػاني لةنظػيـ الشػلافي   نسب  عالي  جداً 
دولػ  حػوؿ العػالـ يعػرض خملػو اللحػص المعمػؽ لمسػةوى اللسػاد داخػؿ  51الدولي  ةقرير السنوي ألك ػر مػف 

 المنظوم  األمني  لكؿ دول .
عػد   إلػ لمي لقياس اللساد في المنظوم  األمني  ينقسـ وبحس  ما ةـ نشره في القنا  ال اني  فإف الموشر العا

أف كػؿ  إلػ ، مشػير   -Fولاايػ  األسػوأ واألك ػر فسػادًا والمةم ػؿ بػالرمز  Aفئا  ةبػدأ باألقػؿ والمةم ػؿ بػالرمز 
"، أمػا فمسػطيف إسػرائيؿمف الدوؿ اليند وكينيا والمكسيؾ وةايمند وأوكرانيا وارمارا  جػاء  ةػمف مجموعػ  "

 .-D نل  كدول  جاء  في درج  والةي 
" ةراقػ  وزار  الجػيش والمنظومػ  األمنيػ  م ػؿ إسػرائيؿووفقًا لمموشر العالمي فػإف ىنػاؾ طليػا  موسسػاةي  فػي "

لجن  الخارجي  واألمف في الكنيس  إال أف الوزار  ال ةةعاوف م  ةمؾ ادليا  األمر الذي جعؿ ةف ير الكنيس  
 خمؿ السنوا  األخير .عم  المنظوم  األمني  محدود  

 19/2/1020، عكا اون الين
 

 طراف غزة من الصواريخ أ"الكينيا" لحماية المنطقة الحدودية عمى  شجارأبيب: أتل  40
جنػػدي أخػػر بحممػػ   333" ةػػؿ روسػػو" و  ارسػػرائيمي شػػارؾ قائػػد المنطقػػ  الجنوبيػػ  العسػػكري    القػػدس المحةمػػ 

لزراعػػ  أشػػجار الكينيػػا بػػالقر  مػػف حػػدود قطػػاع غػػز  وذلػػؾ لةػػاميف  ي"سػػرائيمبػػادر الييػػا "ال ػػندوؽ القػػومي ار
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القريبػػ  مػػف الحػػدود إةػػاف  للائػػدةيا البيئيػػ   ارسػػرائيمي نوعػػا مػػف الحمايػػ  األمنيػػ  لمبمػػدا  والةجمعػػا  السػػكني  
 اليـو " العبري  ". إسرائيؿوفقا لما أوردةو "  حيل  " 

 00/2/1020، وكالة سما اإلخبارية
 

قامة الهيكتُ  اإلسرائيميةرجية وزارة الخا 42   ل المزعومعد شريط فيديو لهدم قبة الصخرة وا 
قامػػ  الييكػؿ المزعػػوـ يف ارسػرائيمي أنةجػػ  وزار  الخارجيػ    القػدس المحةمػ  ممػػا يظيػر فيػو ىػػدـ قبػ  ال ػخر  وا 

ايمػػوف مػػف دانػػي  ارسػػرائيمي وكشػػل   ػػحيل  ليػػديعو  احرونػػو ل العبريػػ  اف نائػػ  وزيػػر الخارجيػػ   مكانيػػا.
بيةنػػا، ىػػو نجػػـ اللمػػـ، ويظيػػر عمػػ  خمليػػ  ىػػدـ قبػػ  ال ػػخر  وىػػو يةحػػدث عػػف العمقػػ  بػػيف  إسػػرائيؿحػػز  

 الييودي  والحـر القدسي الشريؼ. 
 00/2/1020، وكالة سما اإلخبارية

 
 ي رسمي بضم أراٍض لبنانيةإسرائيماعتراف : 1000األول من نوعه منذ انسحاب عام  41

، بػاحةمؿ وقةػـ 1333رسمي ىو األوؿ مف نوعو منذ االنسحا  مف جنو  لبناف عػاـ ي إسرائيمأ ار إقرار 
أراض لبناني  في منطق  حدودي  جنوبي  ةسم  خرا  العديس ، ردود فعؿ ومطالبا  لمدولػ  بفىميػ  المسػارع  

 ةنسيؽ اسةرجاع ىذه المنطق . إل 
طمبػػ  مػػف السػػمط   ارسػرائيمي   الداخميػػ  وفػي ةلا ػػيؿ ارقػػرار الػذي كشػػلةو  ػػحيل  معػاريؼ مػػوخرا، أف وزار 

" كشػرط لمبحػث فػي خطػط الةطػوير إسرائيؿ"حدود  إل المحمي  بمسةوطن  "مسكاؼ عاـ" الحدودي  االنسحا  
ال فػػإف ذلػػؾ يعنػػي السػػماا بالبنػػاء واالسػػة مار العمرانػػي  العمرانػػي الةػػي ر فعػػ  إلييػػا مػػف مجمػػس المسػػةوطن ، وا 

 داخؿ حدود دول  أخرى.
سػػكاف المسػػةوطن  الزراعيػػ ، ممػػف فوجئػػوا وألوؿ مػػر  ومػػف  ارسػػرائيمي اريؼ فقػػد أدىػػش رد الداخميػػ  ووفػػؽ معػػ

دوف مقدما  بفنيـ يعيشوف منذ سنوا  في جزء كبيػر مػف سػكناىـ واسػة مارىـ الزراعػي فػي لبنػاف ولػيس فػي 
 (.إسرائيؿ 

 19/2/1020، فمسطين أون الين
 

 الفمسطينيية المخيمات واعتقاالت في ةفي سوري فمسطيني ستشهادا 40
إسةشيد فمسطيني، مساء اليوـ ال م اء، جراء إ ابةو بعد  أعير  ناري  خمؿ اشةباكا ، وقع  بيف    غز 

 مسمحيف مف الجيشيف النظامي والحر قر  منطق  االةوسةراد في العا م  السوري  دمشؽ.
، أف الشا  محمد إبراىيـ، وىو مف سك اف مخيـ اليرموؾ جنو  دمشؽ، وقال  م ادر خا   لػ دو  كـو

إسةشيد أ ناء عممو في نقؿ "الطحيف"، مف مطاحف سبين  لبعض المخيما  اللمسطيني  الةي ةةعرض 
 لح ار خانؽ منذ أشير.

وشيد  الحواجز الةابع  لمجيش النظامي السوري عم  أطراؼ مخيـ اليرموؾ، وكذلؾ األحياء القريب  منيا 
 نير ، بحم  عمميا  اعةقاؿ طال  المزيد مف المجئيف اللمسطينييف. بارةاف  لمخيما  حندرا ، وال

 00/2/1020، القدس، القدس
 

 "األقصىفي "بمباس عسكري ينظمن مسيرة عسكرية  يةإسرائيممجندة  مئةمؤسسة األقصى: نحو  44
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  ـ مف ممارسا  احةملي16/1/1310في بياف عممةو ال م اء ” موسس  األق   لموقؼ والةراث“حّذر  
مة اعد  بحؽ المسجد األق   المبارؾ، والةي يحاوؿ االحةمؿ مف خمليا فرض أمر واق  جديد في 

أخذ زماـ المبادر  وةحّمؿ مسوولياةيا ةجاه القبم   إل األق  . ودع  الموسس  في بياف ليا األم  ارسممي  
 األول  في الدفاع والحلاظ عم  حرم  األق  .

بناء عم  شيادا  لم ميف يرابطوف بشكؿ دائـ في األق  ، والذيف ” ق  موسس  األ“وجاء  ةحذيرا  
مجند  مف قوا  االحةمؿ بمباسيّف العسكري اقةحمف المسجد  133لل  نظرىـ يوـ أمس اال نيف اف نحو 

األق   مف جي  با  الماارب ، وةوزعف عم  مجموعا  في أنحاء مف المسجد، ةةقدـ كؿ مجموع  مرشد  
، ولكف المف  لمنظر أك ر بحس  مف مجندا  اال حةمؿ ةحمؿ  ورا وةقدـ شروحا عف الييكؿ المزعـو

شيود العياف، أنو خمؿ جول  ىذه المجموع  ةوزع  المجموع  عم  شكؿ  ؼ عسكري، الواحد  ةمو 
ونظمف ما يشبو المشي  والمسير  العسكري  في ناحي  مف نواحي األق  ، وقد و ؽ جان  مف ىذه  األخرى،

مسير  واالقةحاـ بال ور اللوةوغرافي ، والةي ةظير شكًم جديدا لم ؿ ىذه االقةحاما  العسكري ، بارةاف  ال
ذلؾ فقد ةجمع  المجموع  بكامميا عند  حف قب  ال خر  والةقط   ورًا جماعي  عم  خملي  القب ،  إل 

 ةخمميا الةحكا  العالي  والحركا  المشين .
، لكف المف  انو ”الحاخاما “مسةوطنا برفق  أحد  03األق   يوـ أمس نحو  في السياؽ نلسو فقد اقةحـ

ةردد  أخبار شبو موكد  اف عروسيف ييودييف كانا مف بيف المقةحميف، ةعمدا اقةحاـ األق   قبؿ زفافيما 
، ألداء بعض الطقوس الةممودي  الخا  ، ىذا وكان  منظما   ارًا ي  عمم  قبؿ فةر   ورًا وأخبإسرائيمبيـو

 مشابي  لم ؿ ىذه المشاىد ألزوا  يقةحموف األق   قبؿ زفافيـ بيوـ واحد، أو أي طقوس ةممودي  مشابي .
 19/2/1020، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 الفهيدات" الواقع شرق عناتا في القدس"بهدم حي  يخطراالحتالل  47

ال ييوني، في ساعا  مةفخر  مف مساء ال م اء  اقةحم  قوا  مف جيش وشرط  االحةمؿ  القدس المحةم 
(، بمد  عناةا الواقع  في شماؿ شرؽ مدين  القدس المحةم ، وسمم  سكاف حي بفكممو إخطارا  16-1 

وقال  م ادر محمي   إف موظليف في "اردار  المدني " الةابع  لمجيش ال ييوني يدعيما جنود  باليدـ.
ييدا " الواق  شرؽ عناةا، وسمم  سكاف الحي إخطارا  باليدـ بذريع  وشرط  االحةمؿ اقةحموا "حي الل

 البناء بدوف الةرخيص.
 00/2/1020، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 حكومة ترفض حل قضية المعممين المتجاَوز عن دورهمال في رام اهلل: الناطق باسم المعممين 41

ظيؼ" عود  عود ، أف حكوم  راـ اهلل أبماةيـ أنو أفاد الناطؽ باسـ المعمميف "المةجاوز عف دورىـ في الةو 
 "ال أمؿ في إلحاقيـ بةاةًا بفي وظيل  حكومي ".

وقاؿ عود ، في بياف  حلي، اليوـ ال م اء  "لقد أبمانا جماؿ زقو ، وىو المنةد  مف قبؿ حكوم  راـ اهلل 
 وةوع الم الح ".لمحوار معنا، أنو ال يوجد شواغر لنا لمةوظيؼ وأنو ال عمق  لقةيةنا بم

وأةاؼ  "فاجفنا زقو  خمؿ حدي و بقولو إنو ال وجود لشواغر بةاةا بجمي  الوظائؼ، وخ و ًا مف درسوا 
 الشريع  ارسممي ، م  إمكاني  الةوظيؼ لعدد محدود جًدا مف المةجاوز عف دورىـ".
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راء في راـ اهلل، "حة  وأكد المعمموف المحةجوف عم  موا م  اعة اميـ الملةوا أماـ مقر مجمس الوز 
إن افيـ وةوفير فرص عمؿ ليـ"، مجدديف رفةيـ رعاد  ةقديـ امةحاف الةوظيؼ أو الخوض مجددًا في 

 إجراءا  الةوظيؼ الةي اسةكمموىا سابقًا.
 19/2/1020، فمسطين أون الين

 
 الخميل دوالر.. طريق إستيطاني يحكم طوق القدس ويربطها بمستوطنات مميار 2.2بكمفة "أريج":  45

أعد معيد االبحاث الةطبيقي  "أريال" ةقريرا حوؿ عمميا  ةيويد مدين  القدس، وما   نجي  فرا  -بي  لحـ
( طريؽ "مناحيـ بيايف"، الذي يخةرؽ 23يسم  مشروع "القدس الكبرى" ومشروع اطال  الطريؽ رقـ  

دةي بي   لافا وشرفا  ويشؽ اراةي بم 1634ةواحي القدس الجنوبي  ةمف المناطؽ الةي احةم  عاـ 
 دونما مف أراةييا ليذا الارض. 101ويل ميا عف بعةيا وي ادر 

مميار دوالر، ومف المةوق  أف يةـ  1.1وةبمغ الكمل  االجمالي  النشاء ىذا الطريؽ الجاري العمؿ عميو، 
 .1312اسةكمالو بمقاطعو ال م  ، م  نياي  شير أيار مف العاـ 

الشارع  إل يمةد مف ةقاط  داخؿ الخط االخةر، و وال  23اف الطريؽ رقـ  إل  ويشير ةقرير مركز "اريال"
( ومف منة ؼ ىذا الطريؽ، يكمؿ باةجاه الجنو  ليخةرؽ أراةي بمدةي بي   لافا وشرفا ،  06رقـ  

جنو  القدس، ويسةمر باةجاه مسةوطن  "جيمو" المقام  عم  اراةي بي  لحـ لي ؿ في النياي  بالطريؽ 
جنو  وشماؿ الةل  الاربي  وداخؿ  ارسرائيمي ( الذي يربط بيف المسةوطنا  33افي االسةيطاني رقـ  االلةل

 الخط االخةر.
( ىو ةخليؼ 23، ةدعي أف اليدؼ مف شؽ الطريؽ رقـ  ارسرائيمي وحس  "معيد "اريال" فاف بمدي  القدس 

ال أنو اللائد  الكبرى لو ةعود عم  وةحسيف ةدفؽ حرك  المرور في الةواحي الجنوبي  لمدين  القدس، ا
المسةوطنيف، وبالةحديد أولئؾ القاطنيف في ةجم  "غوش عة يوف" االسةيطاني، والمسةوطنا  المقام  في 

، دوف الةوقؼ عند إشار  إسرائيؿالقدس، ومدف  إل محافظ  الخميؿ، حيث سيكونوف قادريف عم  السلر 
 مرور واحد .

 ء ىذا المشروع زياد  طوؿ الطريؽ، عم  حسا  االراةي اللمسطيني .وةسع  سمطا  االحةمؿ مف ورا
(، ومف 1616 مث مقاط ، اوليا داخؿ الخط االخةر  خط اليدن  لمعاـ  إل ويقسـ مخطط الطريؽ 

، اما المقط  ال اني 1311المخطط أف ةنةيي الشرك  مف بناء ىذا المقط ، م  نياي  شير ةموز مف العاـ 
مجم  المالح  الةجاري  إل ؽ ةح  االرض  نلؽ( وبالةحديد ةح  الشارع الذي يودي فيو عبار  عف طري

 "شارع يةسحاؽ  06بالقدس، وأيةا جسر فوؽ طريؽ المجم  الةجاري، وي ؿ حة  الشارع رقـ 
، اما 1311موديعاي"(، ومف المةوق  أف ةنةيي ىذه المرحم  منو م  نياي  شير كانوف  اني مف العاـ 

ويةجو نحو مسةوطن  "جيمو" وينةيي بالطريؽ االلةلافي رقـ  06لث فيبدأ مف نقط  في شارع رقـ المقط  ال ا
ةجم  "غوش عة يوف" االسةيطاني والمسةوطنا  المقام  في اق   جنو  الةل   إل الذي ي ؿ  33

 .1312الاربي ، ومف المةوق  أف يةـ االنةياء مف ىذا المقط  في شير ايار مف العاـ 
، بخمؽ نوع مف الةوا ؿ الجارافي، بيف ارسرائيمي قرير انو "في الوق  الذي ةقوـ فيو بمدي  القدس وقاؿ الة

، داخؿ الخط االخةر، وةمؾ المقام  داخؿ االراةي اللمسطيني  المحةم  عاـ ارسرائيمي المسةوطنا  
ا ومريرا لممواطنيف ، فانيا سوؼ ةخمؽ في نلس الوق ، واقعا جديد23، مف خمؿ مخطط الطريؽ رقـ 1634

 اللمسطينييف، القاطنيف في بمدةي بي   لافا، وشرفا ، جنو  مدين  القدس".
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واوةا اف الطريؽ االسةيطاني الجاري العمؿ عم  انشائو، سوؼ يل ؿ بينيما جارافيا، عمما أف البمدةيف 
ض في جمي  كانةا عم  اة اؿ جارافي دائـ طواؿ السنوا  الماةي ، وةعةمداف عم  بعةيما البع

الخدما . كما اف الطريؽ الذي يمر قر  منازؿ اللمسطينييف سوؼ يحرميـ، حاؿ االنةياء منو، مف 
طرؽ أو ممرا   إل العديد مف االماكف الحيوي  في كؿ مف البمدةيف، حيث سيةطروف لمجوء  إل الو وؿ 
 بديم ".

ي  لمدين  القدس، وةوفير طريؽ بسة  كـ ليشمؿ الةواحي الجنوب 11 إل ويشمؿ ىذا المخطط اطال  الطريؽ 
 مسارا ، كما يشمؿ اقام  خمس  جسور و م   أنلاؽ.

ي، ةايير حدود مدين  القدس، بما يةناس  ورويةيا سرائيممساعي سمطا  االحةمؿ ار إل واشار الةقرير 
حسا  االراةي المسةقبمي ، لةحقيؽ أغمبي  ييودي  في المدين  المقدس ، مف خمؿ بناء جدار الل ؿ عم  

حدودىا، وخمؽ ةوا ؿ جارافي  إل اللمسطيني ، وةـ الةجمعا  االسةيطاني  الكبرى الةي ةحيط بالقدس 
 بينيا، واسةبعاد وعزؿ الةجمعا  اللمسطيني  الةي طالما كان  جزءًا مف القدس خار  المدين . 

 00/2/1020، القدس، القدس
 

خطاراتاعتقاالت  48  عترةوطعن مستوطن عمى حاجز ز  وا 
مواطنيف بينيـ  3اعةقم  قوا  االحةمؿ في حمم  مداىما  بمحافظا  الةل    الحيا  الجديد  -محافظا  

شا  طعف مسةوطنا عم  حاجز زعةر  جنو  نابمس، وشرع  قوا  في بناء بور  اسةيطاني  في أراةي 
منزال  11األغوار و ور  جيوس بمحافظ  قمقيمي  وأوقل  العمؿ في بركةيف لمسةزراع السمكي في بردل  ب

في بمد  الماير بمحافظ  جنيف ووجي  اخطارا  بوقؼ البناء في خياـ ومنشآ  سكني  شرؽ يطا. وقاؿ 
داىم  خرب  الةباف وشرع  « اردار  المدني »المواطف خالد حسيف العمور اف قوا  االحةمؿ وما يسم  

 يامو الةي ةووي زوجاةو وأبناءه وأحلاده وأمةعةو.بةوزي  ارخطارا  الةي ةسةيدؼ كاف  منشآةو السكني  وخ
 00/2/1020، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 مـرضـى السرى عددًا من األ "مجدو" تحتجزسجن نادي األسير: إدارة  49

"األياـ"  قاؿ نادي األسير امس "إف إدار  سجف "مجدو" ةحةجز عددًا مف األسرى المرة  وىـ  -راـ اهلل 
  العاجؿ في ظؿ ةقاعس "إدار  السجوف" عف ةقديـ الخدما  والعم  المـز ليـ وةوفير بحاج  ماسو لمعم

 األغطي  والممبس الشةوي  عند احةجاز أسرى جدد.
 00/2/1020، األيام، رام اهلل

 
 تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام  الضفةاعتصامات في  70

يني  الرئيس  أمس اعة اما  أماـ مقار ال مي  شيد  مخةمؼ المدف اللمسط  محمد يونس -راـ اهلل 
 .ارسرائيمي األحمر الدولي ةةامنًا م  األسرى المةربيف عف الطعاـ في السجوف 

وشارؾ في االعة اما  الةي دعا الييا نادي األسير اللمسطيني جم  كبير مف المواطنيف بينيـ ذوي 
   والموسسا  األىمي .األسرى المةربيف عف الطعاـ ومم موف عف القوى واألحزا
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اف النادي بدأ حمم  شعبي  واسع  لةلعيؿ قةي  األسرى المةربيف »وقاؿ رئيس نادي األسير قدور  فارس 
عف الطعاـ، وةحريؾ الشارع اللمسطيني لدعـ االةرا  الذي يخوةو عدد منيـ بقو  احةجاجًا عم  اعاد  

 «.  اعةقاؿ العشرا  ادارياً مف المحرريف في  لق  ةبادؿ االسرى، وموا م 11اعةقاؿ 
إف رف  مسةوى المشارك  الشعبي  في اللعاليا  واألنشط  ةشكؿ دعام  رئيسي  في ةعزيز  مود »وأةاؼ  
أف الظروؼ الةي يواجييا األسرى عام ، خ و ًا المةربيف عف الطعاـ، ةزداد  إل مشيرًا « األسرى

 خطور  يومًا بعد يوـ.
 00/2/1020، الحياة، لندن

 
   العيساوي تحّذر من وفاة ابنها المضرب عن الطعام سامر دة األسير وال 72

يومًا،  163انةقد  والد  األسير سامر العيساوي المةر  عف الطعاـ بشكؿ مةوا ؿ منذ  الخميال  -غز  
ال م  المري  مف جان  الحكوما  والموسسا  الدولي ، إزاء الخطر الشديد المحدؽ بنجميا وباقي األسرى 

ةدىور خطر في  ح   إل يف في سجوف االحةمؿ. وأكد  أف المعموما  الةي ة ؿ العائم  ةشير المةرب
سامر، حيث يعاني انخلاةًا في السكر، وةاطًا وةشويشًا في الروي ، وطالمًا في كؿ أنحاء جسده، خا   

  داع شديد في الرأس، وطالـ في الكم .
  األسرى، جمي  حكوما  العالـ والموسسا  المعني  ودع  أـ سامر، في كمم  عبر أ ير موج  إذاع   و 

قبؿ فوا  األواف رنقاذ ” يسرائيمار“سرع  الةدخؿ والةاط عم  سمطا  االحةمؿ  إل بحقوؽ ارنساف 
 األسرى مف المو  المحقؽ.

 00/2/1020، الخميج، الشارقة
 

 د المصالحةنظم تظاهرة شعبية دعمًا لجهو يالفمسطينية  لممرأةغزة: االتحاد العام  71
شارؾ مئا  الموطنيف في مدين  غز ، أمس، في ةظاىر  شعبي  رافة  لمنقساـ دع  ليا  حسف جبر 

ولب  المشاركوف في الةظاىر  نداء أسبوعيا أطمقو االةحاد العاـ لممرأ  اللمسطيني   موسسا  نسوي  مةعدد .
نياء االنقساـ كؿ ي  ـو  م اء.لمةظاىر والمطالب  بةطبيؽ اةلاؽ الم الح  وا 

وعم  وق  اليةافا  الداعي  رنياء االنقساـ ةجم  المشاركوف في باح  الجندي المجيوؿ بمدين  غز  
لممطالب  بإنياء االنقساـ بشكؿ عاجؿ وةطبيؽ اةلاقي  الم الح ، ورفعوا األعمـ اللمسطيني  والمفةا  

 م الح .المطالب  بوقؼ عمميا  الةسويؼ والمماطم  في ةطبيؽ اةلاقي  ال
وشارك  في الةظاىر  كوادر مف األمان  العام  الةحاد المرأ  في الةل  الاربي  ومف الشةا  ةزور غز  

 لممشارك  في اجةماع األمان  العام  الذي يعقد فييا.
وجدد  نادي  أبو نحؿ منسق  طاقـ شووف المرأ  في قطاع غز  العيد والوعد عم  االسةمرار قدما نحو إنياء 

 ـ األسود في حيا  الشع  اللمسطيني.االنقسا
نياء االنقساـ عم  سمـ  مف جانبيا، أكد  طماؿ حمد عةو المجن  المركزي  لحرك  فةا أف الوحد  الوطني  وا 

نياء معانا  الشع  ال يةـ إال بالوحد   إل أولويا  مطال  الشع  اللمسطيني، الفة   أف ةحرير األسرى وا 
 الوطني .

 00/2/1020، األيام، رام اهلل
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 الفمسطينيين من سورية في مخيم عين الحموة  لالجئينصيدا: اعتصام  70
مخيما   يدا أمس، عم  الةق ير  إل احةال النازحوف اللمسطينيوف مف مخيما  سوريا   السلير – يدا 

الحا ؿ في مسفل  ارغا   المةعمق  بيـ وبعائمةيـ، وةفميف المسكف المئؽ والعمؿ ليـ. ولّب  حشد مف 
ونّلذوا اعة اما في مخيـ «. المخيما  إل لجن  مةابع  الميجريف اللمسطينيف مف سوريا »النازحيف دعو  

لبناف. وشارؾ في  إل عيف الحمو  احةجاجا عم  الظروؼ المعيشي  الةي يعانوف منيا منذ و وليـ 
جان  وفد مف المجاف  إل االعة اـ أطلاؿ النازحيف وأسرىـ، وىـ يحمموف الفةا  ةبرز معاناةيـ، وذلؾ 

في منطق   يدا محمود « حرك  فةا»الشعبي  اللمسطيني ، والييئا  والمنظما  األىميو، وأميف سر 
ةحمؿ مسوولياةيـ الةي كلميا القانوف »والمجةم  الدولي والعربي « األونروا»وطال  المعة موف  العجوري.

 «. ف سكنيـ قسرا بسب  النازعا  والحرو ارنساني والةشريعا  الدولي  لمجئيف والنازحيف مف مواط

 00/2/1020، السفير، بيروت
 

 السوريجيش الفي نابمس لصالح  بالدماستهجان لحممة تبرع  74
الق  حمم  لمةبرع بالدـ لمجيش السوري النظامي انطمق  مف منزؿ رئيس بمدي  نابمس بساـ   االةحاد –غز  

الةي ارةكب  بحؽ الشع  السوري والمخيما  « مجازرال»الشكع ، اسةيجانًا شعبيًا واسعًا، في ةوء 
 اللمسطيني  في سوريا عم  يد قوا  الرئيس بشار األسد. 

بالداخؿ المحةؿ الشيث رائد  ما عم   لحةو عبر موق  الةوا ؿ « الحرك  ارسممي »وكة  رئيس 
وقاؿ «. وف يـو ال ينل  الندـفمسطيف ةةبرأ مف أم الكـ أييا المجرموف، وسةندم»االجةماعي فيسبوؾ، قائًم 
ىذه الحمم  اسةلز  كؿ الشع  »لدراسا  األسرى وحقوؽ ارنساف « أحرار»فواد الخلش مدير مركز 

إف المشاعر كان  مةوةر  ةجاه ىذه الحمم  الةي »، مةيلًا «اللمسطيني، ومف شارؾ فييا ىـ مف خار  نابمس
 «.الشاـ، فنابمس ةشةرؾ م  سوريا في كؿ شيءشوى  مدين  نابمس المعروف  بنةاليا وةةامنيا م  

، داعيًا القائميف عم  «مدين  نابمس والشع  اللمسطيني بشكؿ كامؿ إل ةسيء »وأكد الخلش أف ىذه الحمم  
االعةذار لمشع  اللمسطيني الذي يةعاطؼ م  نظيره السوري المظمـو عم  يد قوا  النظاـ  إل ىذه الحمم  

 الحاكـ. 
 00/2/1020، ياالتحاد، أبو ظب

 
 يقيمون بالضفة ةغز أهالي يمتقي وفدًا من  الفمسطينية السفير األردني لدى السمطة 77

فػػي مكةبػػو بمقػػر  عػػواد السػػرحاف، "األيػػاـ"  الةقػػ  السػػلير األردنػػي لػػدى السػػمط  الوطنيػػ  اللمسػػطيني  –راـ اهلل 
 يموف بالةل  الاربي .وفدًا مف أىالي قطاع غز  الذيف يق أمسالسلار  األردني  في راـ اهلل، 

السػرحاف أف السػلار  األردنيػ  فػػي راـ  وأكػدوقػاؿ السػلير السػرحاف إف غػز  جػزء أ ػيؿ ال يةجػزأ مػف فمسػطيف، 
اهلل ةقػػدـ خػػدماةيا لجميػػ  أبنػػاء فمسػػطيف سػػواء بالةػػل  أو القػػدس أو قطػػاع غػػز  أو الخػػار  وذلػػؾ لمػػا يسػػيؿ 

 عاناةيـ.ويساعد ويخدـ المواطنيف اللمسطينييف ويخلؼ مف م
أنيا م مح  أردنيػ  عميػا كمػا ىػي  إل وبيف السلير لموفد أىمي  إنجاز الم الح  اللمسطيني  الداخمي ، مشيرًا 

 م مح  فمسطيني .
بدوره بحث الوفػد الاػزي مػ  السػلير السػرحاف أىميػ  العمػؿ عمػ  ةسػييؿ سػلر وحركػ  المػواطنيف الاػزييف مػف 

مػػف جيةػػو وعػػد السػػلير السػػرحاف بنقػػؿ كافػػ  المطالػػ   .ةػػل  الاربيػػ المقيمػػيف فػػي ال ،حممػػ  البطاقػػا  الزرقػػاء
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ومةابعةػو الشخ ػي  ليػذه المطالػ  والعمػؿ عمػ  حميػا  ،واالحةياجا  والمقةرحا  لمجيا  المعنيػ  فػي األردف
 قر  وق  ممكف.أفي 

00/2/1020، األيام، رام اهلل  
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، د   ا -الرياض  أحمػد بػف محمػد رئػيس مجمػس  اسةقبؿ رئػيس مجموعػ  البنػؾ ارسػممي لمةنميػ  دو  كـو
الةػزاـ البنػؾ الػدائـ  إلػ ، حيػث أشػار األوؿ ال م ػاء أمػسأمناء جامع  الخميؿ الدكةور نبيؿ الجعبري في جػد  

 بدعـ ومساند  جيود الةنمي  في فمسطيف، وب ل  خا   جيود الةعميـ.
 00/2/1020قدس، القدس، ال

 
 تنفذ مشروعًا إنسانيًا لطمبة جامعة بير زيت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية 65

ناجحػًا فػي جامعػ  بيػر زيػ  اللمسػطيني  يقػوـ عمػ  ةقػديـ  إنسػانياةنلذ ىيئ  اليمؿ األحمر ارماراةي  مشػروعًا 
 مورىـ ةائق  اقة ادي  .كوبونا  الطعاـ لطمب  الجامع  المحةاجيف والذيف يعاني أولياء أ

جامع  لمعػاـ الالمشروع ارنساني الذي ةنلذه اليمؿ في  إفوقاؿ سامي مكاوي مدير مكة  الييئ  في راـ اهلل 
مشيودًا مف الطم  نظرًا لحاج  الك يػر  إقباالال اني عم  الةوالي بالةعاوف م  جمعي  أ دقاء الجامع  يمق  

 المفكؿ والممبس واألقساط الجامعي .منيـ لمف يقدـ ليـ العوف خا   في 
الجامعػػػ  والطػػػم  ي نػػػوف عمػػػ  ىػػػذا المشػػػروع  مسػػػئوليوأوةػػػا فػػػي ةقريػػػر بعػػػث بػػػو عػػػف ىػػػذا المشػػػروع أف 

ةةبعيػػػػا مبػػػػادرا  مما مػػػػ  نظػػػػرا لموةػػػػ   أفيةمنػػػػوف  إماراةيػػػػ ويػػػػروف فيػػػػو مبػػػػادر  خيريػػػػ   ارمػػػػاراةي ارنسػػػػاني
 .ي االقة ادي السيئ الذي ةعيشو األراةي اللمسطين

 00/2/1020الخميج، الشارقة، 
 

 : نتفهم مشاركة حماس بالحكومة"الحياة الجديدة"لـ أميركيدبموماسي  65
ةػػػةليـ وجػػػود حكومػػػ   األميركيػػػ  اردار  إف أمػػػس أميركػػػيكشػػػؼ م ػػػدر دبموماسػػػي   ةاريػػػد سػػػعاد   القػػػدس

 اردار ال مشكم  لػدى  أف« الحيا  الجديد »فمسطيني  ةشارؾ فييا حماس. وقاؿ الم در الذي حج  اسمو لػ 
 «.نحف نةليـ ذلؾ ما دام  مشاركةيا ال ةعطؿ حؿ الدولةيف»في مشارك  حماس، مةيلا  األميركي 
فػػي  ،أكػػدكمػػا «. نػػوع مػػف الحكومػػ  شػػريط  أال ةعيػػؽ عمميػػ  السػػمـ أيةةوقػػ   األميركيػػ  اردار » أف وأةػػاؼ

 «.سطينينحف نعةرؼ بوجودىا في الشارع اللم» ،حرك  حماس إل  إشار 
ةػػاط عمػػ  السػػمط  اللمسػػطيني  حاليػػا لمحيمولػػ  دوف الم ػػالح   أيةمػػارس  األميركيػػ  اردار ةكػػوف  أفونلػػ  

 م  حماس وةشكيؿ الحكوم  اللمسطيني  الجديد .
 03/1/3310الحياة الجديدة، رام اهلل،  

 
 عممية السالم أمام" أبوابا"تفتح  اإلسرائيميةكمينتون: االنتخابات  65

االنةخابػػا   أففػػي مػػوةمر  ػػحافي،  ىػػيمري كمينةػػوف األميركيػػ وزيػػر  الخارجيػػ   أكػػد   ا ؼ   -واشػػنطف 
مػف  أك ػراسةئناؼ عممي  السمـ م  اللمسطينييف المجمد  منػذ  أماـ" أبوابا"ةلةا  األخير الةشريعي   ارسرائيمي 
 عاميف.
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 03/1/3310الحياة، لندن، 
 

 ست صعبة لكنها طويمةلـ "الخميج": عممية السالم لي يبريجنسك 53
عػػف  يبريجنسػػكأعػػر  مسةشػػار مجمػػس األمػػف القػػومي األمريكػػي األسػػبؽ زبانيػػو  حنػػاف البػػدري  -واشػػنطف 

إف الجمي  يعرفػوف ال ػيا  األساسػي   "الخميال"اعةقاده أنو سةكوف ىناؾ فر   رحياء جيود السمـ، وقاؿ لػ 
 .  أساس ىذه ال يا  لف يكوف  عباً مرحراز سمـ في نياي  المطاؼ، وبالةالي فإف الةلاوض ع

فةػر  زمنيػ  أطػوؿ . جػاء ذلػؾ فيمػا أفػاد  م ػادر أمريكيػ  بػفف  إلػ معممي  لةوق  أف يمةد الةنليذ اللعمي و لكن
، معةمػدًا عمػ  جػوف "السػمـ"الرئيس األمريكي باراؾ أوباما في فةر  رئاسةو ال اني  يعةػـز القيػاـ بإحيػاء عمميػ  

الجديػد . وكشػؼ الم ػدر عػف وجػود أفكػار بػفف ةكػوف منطقػ  الشػرؽ األوسػط المحطػ   كيري وزير الخارجيػ 
األولػػػػ  لػػػػوزير الخارجيػػػػ  الجديػػػػد، وأنػػػػو سػػػػيةول  شخ ػػػػيًا ممػػػػؼ الةسػػػػوي ، مسػػػػةليدًا مػػػػف عمقةػػػػو القويػػػػ  مػػػػ  

 .المجمد  "عممي  السمـ"، لمقياـ بعممي  دف  رحياء ”إسرائيؿ“
 03/1/3310الخميج، الشارقة، 

 
 عن رسم كاريكاتوري ساخر لنتنياهو لميهوديعتذر مردوخ  51

روبر  مػردو ، عػف رسػـ كاريكػاةوري نشػرةو  ػحيل  " ػنداي ةػايمز"  ارعمـقط   اعةذر  رويةرز –لندف 
، وىػػو يبنػػي جػػدارًا ةةخممػػو ج ػػث فمسػػطينييف نةنيػػاىوبنيػػاميف  يسػػرائيمارالممموكػػ  لػػو، ي ػػّور رئػػيس الػػوزراء 

 دـ وذلؾ بعد شكاوى مف جماعا  ييودي .باسةخداـ اسمن  ممزو  بال
 إلػ ةػذكير  ػادـ برسػـو الةشػيير الةػي ةشػير  يالكاريكػاةير وقاؿ "مجمس نوا  الييود" البريطانييف إف "الرسػـ 

بشػكوى ، كمػا ةقػدـ المجمػس الدماء وك يرًا ما ةنشر في قطاعا  مف ال حاف  العربي  المعادي  بشػد  لمسػامي "
 ملوةي  شكاوى ال حاف .  إلةد الرسـ الكاريكاةوري 

"الجدار الذي ةشيده  إل لم حلي   األسبوعيويشير رسـ فناف الكاريكاةير، جيرالد سكارؼ المنشور في العدد 
 منذ عشر سنوا  في الةل  الاربي ".  إسرائيؿ

 .يمسرائيارونل   نداي ةايمز أف "يكوف الرسـ معاديًا لمسامي  قائم  إنو اسةيدؼ نةنياىو وليس الشع  
 03/1/3310الحياة، لندن، 

 

 
 بانتهاك الخصوصية "ابواتس "اتهام  11

واةس "اةيم  السمطا  الكندي  واليولندي ، المكمل  حماي  المعموما  الخا  ، ةطبيؽ   أ ؼ   -مونةلاير 
 الشعبي الخاص باليواةؼ الذكي  بانةياؾ قوانيف عد  في ىذا المجاؿ. "ا 

   في كندا والسمطا  اليولندي  المعني  بحماي  البيانا ، ةحقيقًا مشةركًا وأجر  ملوةي  حماي  الحيا  الخا
أف يوافؽ المسةخدـ عم  نلاذ « واةس ا »ومف شروط اسةخداـ «. واةس ا »حوؿ ةطبيؽ الرسائؿ اللوري  

ي  ، با«واةس ا » إل أرقاـ اليواةؼ المسجم  عم  ىاةلو الذكي، كي يةـ نقؿ كؿ ةمؾ األرقاـ  إل الةطبيؽ 
مسةخدمي الةطبيؽ ادخريف. لكف، بداًل مف حذؼ أرقاـ اليواةؼ الةي ال يسةخدـ أ حابيا  إل أف يةعرؼ 

بةمؾ األرقاـ، فيما ةمحظ القوانيف الكندي  واليولندي  أف االحةلاظ بالمعػػموما  « واةس ا »الةطبيؽ، يحةلظ 
 ينباي أف يكوف لو ىدؼ محدد.
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« واةس ا »أنو في بداي  الةحقيؽ، لـ ةكف الرسائؿ المبعو   عبر  إل ي  وأشار  السمطا  الكندي  واليولند
 غير خاةع  لمحماي .« واي فاي»مشلر ، وأنو كاف يمكف بالةالي اخةراقيا، خ و ًا إذا أ رسم  عبر شبك  

 ، بدأ الةطبيؽ بةشلير الرسائؿ المبعو   مف خملو.1311وفي أيموؿ  سبةمبر( 
معموما  مرةبط  بياةؼ  إل ةسةند « واةس ا »السر الةي كاف يسةخدميا  وأوةح  السمطا  أف كمما 

المسةخدـ، ما يسيؿ عم  طرؼ  الث عممي  كشليا، وبالةالي إرساؿ وةمقي رسائؿ باسـ المسةخدـ نلسو، مف 
واةس »يذكر أف  نظامو ىذا باسةخداـ كمما  سر يةـ انةقاوىا عشوائيًا.« واةس ا »دوف عممو. وقد عّدؿ 

، في ط   أغسطس( الماةي، أنو ةخط  عةب  العشر  ممييف رسال  في اليـو «ةويةر»أعمف عبر  «ا 
 الواحد.

 00/2/1020الحياة، لندن، 

 
 !1002التجارة.. ووقف خمف أحداث سبتمبر  يالموساد فجر برج: دراسة أمريكية جديدة 10

، ةم ػػػؿ لاػػػزًا سياسػػػيًا  1331ر ةػػػزاؿ أحػػػداث الحػػػادى عشػػػر مػػػف سػػػبةمب ال  قػػػراء  بقمػػػـ  د. رفعػػػ  سػػػيد أحمػػػد
ومخابراةيػػًا شػػديد الامػػوض، والةػػزاؿ الكةابػػا  عنػػو ، وعػػف أسػػراره الاامةػػ  ةنشػػر ، وبػػدوف ةوقػػؼ ، والةػػزاؿ 
الروايػا  بشػفنو ةةعػدد ، ورغػـ الحسػػـ األمريكػ  الرسػم  عػف دور  ةنظػيـ القاعػػد ( بزعامػ  الراحػؿ أسػام  بػػف 

لةنظيـ بناء عم  ىذه الرواي  األمريكيػ  ، والظمػـ ارنسػان  الكبيػر الدف ، ف  الةلجيرا  ، ومحاكم  عنا ر ا
الذى ةعرض لو مئا  األبرياء ف  سجف جوانةانامو ةح  عنواف مةمؿ اسمو " مكافح  اررىا  ارسمم  " 

ولشػبك  عمػػمءه فػػ  واشػػنطف  يسػػرائيمارإال أف  مػ  كةابػػا  وروايػػا  طخػرى ةةحػػدث عػػف دور خلػ  لمموسػػاد 
، واليػػـو ننشػر أحػػدث مػػا وقػ  بػػيف أيػػدينا مػػف روايػ  مو قػػ  باألسػػماء والحقػائؽ المذىمػػ  عػػف كػػوف  فػ  القةػػي 

وىػو مركػز دراسػا  أميركػي يعنػ  بالمملّػا   Press Pakalertالموسػاد ىػو اللاعػؿ ، الروايػ  أ ػدرىا موقػ  
 . ابرز دراساةو ةةرّكز عم ؛الساخن  الةي يعيشيا العالـ، والقةايا الكبرى عم  المسةويا  األمنّي  والسياسي .

أفاانسػػػػةاف، القاعػػػػد ، السػػػػي طي إيػػػػو، الينػػػػد، العػػػػراؽ، الشػػػػرؽ األوسػػػػط، حمػػػػؼ شػػػػماؿ األطمسػػػػي، باكسػػػػةاف، 
 االرىا ، أميركا، ال ييوني ...

 1331-6-11ىي الةي نّلذ  ىجما  إسرائيؿقبؿ أياـ أ در دراس  خطير  لـ يمةل  ليا أحد ةحمؿ عنواف "
أدلّػػ  جديػػد  لػػـ ةنشػػر مػػف قبػػؿ ، وفػػ  ىػػذا العػػرض المػػوجز لمدراسػػ  الو ائقيػػ  ننقػػؿ  إلػػ دًا االرىابيػػ " ، اسػػةنا

سبةمبر( والذى دفػ  العػر   احػةمؿ العػراؽ  11أسماء الشبكا  ال ييوني  الة  وقل  خمؼ الحدث الكبير  
 ةحديدًا( والمسمميف  احةمؿ أفاانسةاف(  منًا باىظًا لو.

 ية تقف خمف الحادث:إسرائيم -كات إجرامية يهودية يقول الموقع أن ثمة أربع شب
ييػودي مػف نيويػورؾ، ح ػؿ عمػ   -ر سػةيف؛ إنػو رجػؿ أعمػاؿ أميركػي لالشبك  األول  بقياد  الري سػيم -1

.. ىػذاف المبنيػاف كانػا ال 1331يوليػو  11سن  لكامؿ مجّم  مركػز الةجػار  العػالمي فػي  66عقد إيجار لمد  
انػػا مميئػػيف بمػػواد االسبسػػةوس "إةرنيػػ " المسػػّبب  لمسػػرطاف، وكػػاف البػػّد مػػف إزالػػ  ىػػذه يسػاوياف الك يػػر ألنيمػػا ك

 ةوازي ةكمل  بدؿ اريجار ةقريبًا. المواد بةكمل  باىظ ،
،" بةػػرور  امةمكيمػػا.. فيػػؿ ىػػذا ¨ويشػػرا الري أسػػبا  إقدامػػو عمػػ  اسػػةئجار المبنيػػيف قػػائًم؛راودني شػػعور 

ؿ أعمػاؿ يقػاؿ إنػو نػاجاي الري كػاف يةنػاوؿ فطػوره فػي مطعػـ ونػدوزأوف ةبرير قابؿ لمة ديؽ ي در عػف رجػ
سػبةمبر( بػّدؿ عادةػو ةمػؾ،  11" كػؿ  ػباا لكنػو  ػباا يػوـ  134في البػر  الشػمالي فػي الطػابؽ ¨ذي ورلد 

مراكػز عمميمػا فػي ذلػؾ  إلػ كما أف نجميو المذيف كانا يعممف في المجّم ، قّررا أيةًا، ىكذا، عػدـ الحةػور 
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مػػا أف العائمػػ  كانػػ  ةعػػرؼ مػػاذا لا، األمػػر إذًا ىػػو إمػػا عبػػار  عػػف نبػػوء  مػػف جانػ  أسػػر  سيمال ػبا رسػػةيف، وا 
مميػػارا  دوالر مػػف شػػرك   1.2سيح ػػؿ فػػي ذلػػؾ اليػػـو ، والنةيجػػ  ىػػي أف الري ح ػػؿ عمػػ  مبمػػغ فػػاؽ اؿ

 الةفميف نةيج  ةدمير البرجيف.
ردو  ارعمميػػػػػ  ذا  الةوّجيػػػػػا  الييوديػػػػػ  ومعػػػػػروؼ أف الري كػػػػػاف فػػػػػاعًم أساسػػػػػيًا فػػػػػي شػػػػػرك  روبػػػػػر  مػػػػػو 

ي سػػرائيمي األسػػبؽ أرييػػؿ شػػاروف، ورئػػيس الػػوزراء ارسػػرائيمالمةع ػػب  ، و ػػديقًا شخ ػػيًا لػػرئيس الػػوزراء ار
 الحالي بنياميف نةنياىو، الذي يةمّق  اة ااًل ىاةليًا منو  باا كؿ يوـ أحد.

ود فػػي ةشيكوسػػموفاكيا، وكػػاف  ػػاح  وسػػةليمد أميركػػا الشػبك  ال انيػػ  بقيػػاد  فرانػػؾ لػػوي  وىػػو ييػػودي مولػػ -1
ل أحد أكبر مخازف الةسّوؽ في العالـ.. ولوي كاف اسةفجر الموؿ داخؿ مركز الةجار  العالمي ومسػاحةو حػو   ا 

وقبؿ ذلػؾ  1615ي، وشارؾ في حر  سرائيمألؼ قدـ مرّبع  ولوي ىذا كاف عن رًا في لواء جوالني ار 114
،وقد و إسػرائيؿاجانػا االرىابيػ ، وىػو يمةػي  م ػ  أشػير فػي السػن  فػي منزلػو فػي كاف عةػوًا فػي ع ػاب  ى

 ػػػػلةو  ػػػػحيل  سػػػػيدني ىيرالػػػػد بفنػػػػو رجػػػػؿ ع ػػػػامي لػػػػو اىةمػػػػاـ خػػػػاص بشػػػػووف اليولوكوسػػػػ  ، وبالسياسػػػػ  
ي لمسػػةراةيجي  الوطنيػ  والسياسػي  الةػاب  لجامعػػ  ةػؿ أبيػ  فػػي سػرائيموىػو مػّوؿ وأطمػػؽ المعيػد ار ارسػرائيمي 

،وىو  ديؽ حميـ لكؿ مف إييود أولمر  وشاروف ونةنياىو وباراؾ، ومةوّرط فػي قةػّي  م ػرفي  مػ  سرائيؿإ
 سبةمبر. 11أولمر  وفرانؾ لوي خر  سالمًا مف ىجوـ 

الشػػػبك  ال ال ػػػ  بقيػػػاد  لػػػويس إيزنبػػػر ؛ ىػػػو شخ ػػػي  ييوديػػػ  إجراميػػػ ، كػػػاف مػػػديرًا لسػػػمط  المػػػوانئ فػػػي  -0
إخوانػػػو الييػػػود مػػػف أم ػػػاؿ الري ولػػػوي كمػػػا كػػػاف مػػػف كبػػػار  إلػػػ ويػػػؿ اريجػػػار نيويػػػورؾ، وىػػػو وافػػػؽ عمػػػ  ةح

 المساىميف في حمم  الةبّرعا  لحمم  بوش  ةشيني لمنةخابا  الرئاسي .
الشبك  الرابع  بقيػاد  رونالػد لػودر؛ ىػو  ػاح  شػرك  إيسػةي لػودر العممقػ  لمػواد الةجميؿ،وكػاف رئيسػًا  -1

  باةػاكي لشػووف الخ خ ػ ،ولع  دورًا فّعػااًل فػي عمميػ  خ خ ػ  مركػز لمكة  حاكـ والي  نيويورؾ جػور 
الةجػار  العػػالمي وقػد أّسػػس لػػودر مدرسػ  لجيػػاز الموسػاد فػػي ىرةسػػيميا اسػميا مدرسػػ  لػودر لدبموماسػػي  الحكػػـ 

 واالسةراةيجيا.
جػػار  العػػالم  ، * ةوكػػد الدراسػػ  الو ائقيػػ  أف ىػػذه الشػػبكا  األربػػ  ةػػآمر  وةعاونػػ  معػػًا فػػ  ةلجيػػر مبنػػ  الة

 وى  الة  ةقؼ خمؼ األحداث كميا بإشراؼ الموساد.
*** 

 الموساد يفجر المبنى من أسفل
 ـ ف  موة  طخر ةذكر الدراس  الو ائقي  أف ةلجير المبن  كاف يسةمـز إشراؼ أمن  دقيؽ وىوا ما قام  بػو 

، بعػد ةلجيػر مركػز الةجػار  فػي شرك  كروؿ وشركاه الةي ح ػم  عمػ  عقػد األمػف.. لمجّمػ  الةجػار  العالميػ 
وىػذه الشػرك  يممكيػػا ييودّيػاف اسػميما جػػوؿ وجيريمػي كػروؿ، أمػا المػػدير الةنليػذي ليػذه الشػػرك   1660العػاـ 

طنػػذاؾ فكػػاف جيروميػػاور، الييػػودي المةعّ ػػ  جػػدًا، وىػػو خبيػػر معػػروؼ فػػي شػػووف اررىػػا  البيولػػوجي وقػػ  
لػدى مكةػ  الةحقيػؽ الليػديرالي " إؼ بػي طي " كػي يكػوف  االخةيار عم  جػوف أونيػؿ العميػؿ الخػاص السػابؽ

 سبةمبر. 11رئيسًا لجياز أمف مركز الةجار  العالمي، وىو ق ةؿ في أوؿ يوـ عمؿ لو ىناؾ في ىجوـ 
أف أونيؿ كاف اسةقاؿ مف عممو لدى  إؼ بي طي( ،بعد عرقمػ  الةحقيػؽ الػذي أجػراه  إل ومف الميـ أف نشير 

  األميركيػ  كػوؿ قػر  شػػواطئ الػيمف، مػف قبػؿ السػلير  األميركيػ  فػي  ػنعاء بربػػار  فػي حػادث ةلجيػر المػدّمر 
بػػػوديف الييوديػػػ ، وذلػػػؾ ألنػػػو أ بػػػ  أف الةلجيػػػر لػػػـ ةكػػػف لمقاعػػػد  عمقػػػ  بػػػو، وأف المػػػدّمر  األميركيػػػ  أ ػػػيب  

 ي.إسرائيمب ارو  كروز 
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ؼ الةاـ عم  أمف جمي  المطػارا  الجان  ال الث الذي كاف يج  ةفمينو رنجاا المخّطط، كاف فرض ارشرا
ـّ عمػػػ  أيػػػػدي العػػػػامميف مػػػػ   الةػػػي يمكػػػػف أف ي ػػػػؿ إلييػػػا الخػػػػاطلوف، وكانػػػػ  عمميػػػػا  ةلةػػػيش المسػػػػافريف ةػػػػة

الطػػائرا .فمف كػػاف مسػػوواًل عػػف أمػػف  إلػػ المخّططػػيف، بايػػ  السػػماا ألشػػخاص معّينػػيف بإدخػػاؿ مػػواد معّينػػ  
 زعوموفي .المطارا  ال م   الةي انطمؽ منيا الخاطلوف الم

المسوول  كان  شرك   طي سي ةي إس( الدولي  ل احبييا عزرا ىاريؿ ومنػاحيـ أةزمػوف ، وكمىمػا ييودّيػاف 
ي.. أليسػػ  ىػػذه سػػرائيمّياف، ومعظػػـ المػػوّظليف فييػػا كػػانوا مػػف العمػػمء السػػابقيف لجيػػاز شػػيف بيػػ  ارإسػػرائيم

سػػػمميًا  كمػػػا ي 16الشػػػرك  ىػػػي الةػػػي سػػػمح  ؿ زعمػػػوف( فػػػي مطػػػاري لوجػػػاف فػػػي بوسػػػطف خاطلػػػًا عربيػػػًا وا 
الطػػػػائرا ي أو أف شػػػػيئًا مريبػػػػًا قػػػػد  إلػػػػ ونيػػػػووارؾ فػػػػي نيوجرسػػػػي، بإدخػػػػاؿ أدوا  حػػػػاّد  وحةػػػػ  أسػػػػمح  ناريػػػػ  

ح ؿي.. ومف المعروؼ أف منػاحيـ أةزمػوف أمػيف ال ػندوؽ السػابؽ فػي حػز  الميكػود ، وكػاف قػد ةػوّرط فػي 
فػػي حػػز  الميكػود، وقػػد حػػوكـ بػةيـ اللسػػاد وةزويػػر الو ػػائؽ فةػيح  سياسػػي  مػػ  أولمػر  وغيػػره مػػف القيػادييف 

 وغير ذلؾ.
*** 

 العمم المسبق باألحداث
 سبةمبر ادة  مف حقائؽ  11  المسبؽ بفحداث سرائيمةذكر الدراس  ف  سياؽ العمـ  أو لنقؿ الةآمر( ار

ل ، أي قبػػؿ حػػو 1333حػػادث مقبػػر  جوميػػؿ ةشػػيزر؛ فػػي شػػير ةشػػريف األوؿ أكةػػوبر"  -1 عشػػر  أشػػير مػػف  ا 
ي يزرع نبا  الّمبم  في مقبػر  سرائيمسبةمبر ، حيث كاف ةابط مةقاعد في الجيش ار 11ح وؿ ىجما  

جوميؿ ةشيزد في شارع جبؿ الزيةوف في واليػ  نيوجرسػي قػر  مطػار نيػووارؾ، والمقبػر  ييوديػ .. ىػذا الرجػؿ 
 حوارىما. إل ء جدار وبدأ يسةم  سم  شخ يف يةحّد اف العبري ، واسةرع  ذلؾ انةباىو، فقب  ورا

قربيمػا، ونػزؿ رجػؿ كػاف جالسػًا عمػ  المقعػد الخملػي فػي السػيار  رلقػاء  إلػ وبعد وق  ق ير، و ػم  سػيار  
الةحّي  عمييما، وبعد ةبادؿ السمـ، قاؿ الرجػؿ ال الػث؛ سػوؼ يعػرؼ األميركيػوف معنػ  العػيش مػ  إرىػابييف، 

إبػمغ  إلػ ىذا الحوار  إل سبةمبر" وسارع الرجؿ الذي اسةم  ¨أيموؿ  بعد أف ة طدـ الطائرا  بالمبنييف في
مكة  إؼ بي طي بما سمعو مّرا  عّد ، لكنو كاف يواجو دائمًا بالةجاىؿ وارىماؿ ، ولـ يةـ القياـ بفي عمؿ 

 ولـ يجر أي ةحقيؽ في األمر.
جو لنقؿ الرسائؿ السريع ، وىي شرك  يوف ةمّقوا ةحذيرا  مسبق ؛ اعةرف  شرك  أوديسرائيمالمواطنوف ار - 1

ي ، بػػفف ا نػػيف مػػف موّظلييػػا ةمّقيػػا رسػػائؿ فوريػػ  ةنػػذرىـ مػػف ح ػػوؿ ىجػػوـ قبػػؿ سػػاعةيف مػػف ا ػػطداـ إسػػرائيم
السػػمطا  الةػػي كػػاف فػػي وسػػعيا إنقػػاذ طالؼ النػػاس  إلػػ الطػػائر  األولػػ  بفحػػد البرجيف،وىػػذا الةحػػذير لػػـ يمػػّرر 

ي فػػي اليجمػػا ، فػػي حػػيف أف خمسػػ  فقػػط مػػف إسػػرائيم 133ةػػ  نحػػو ولػػوال ىػػذا الةحػػذير المسػػبؽ، لكػػاف ق
 ييف قةموا طنذاؾ، وىذا أمر م ير لمسةارا  والدىش  ، كما ةقوؿ الدراس  األمريكي  !! .سرائيمار
، حػػّذر فػػرع الشػػرك  فػػي طوكيػػو 1331سػػبةمبر  13ةحػػذيرا  مسػػبق  مػػف شػػرك  جولػػدماف سػػاكس؛ فػػي  - 0

 االبةعاد عف األبني  المرةلع  في الواليا  المةحد .موّظليو األميركييف بةرور  
بػػػػإخمء  ارسػػػػرائيمي " Zimلمشػػػػحف البحػػػػري حػػػػّذر  مسػػػػبقًا   قامػػػػ  شػػػػرك  " ارسػػػػرائيمي " Zimشػػػػرك  " - 1

مكاةبيا في البر  الشمالي مف مركػز الةجػار  العالميػ  ومسػاحةو عشػر  طالؼ قػدـ مربعػ  قبػؿ أسػبوع مػف وقػوع 
? مػف أسػيـ ىػذه الشػرك  وكػاف عقػد اريجػار 16ةمةمػؾ  ارسػرائيمي يجػار، والحكومػ  اليجما  وألاػ  عقػد ار
ـّ نقػؿ  ألؼ دوالر بسب  إلاػاء عقػد اريجػار. 23وخسر  الشرك  مبمغ  ،1331ساريًا حة  نياي  العاـ  وقػد ةػ
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وأفػاد   المشػبوى  ارسػرائيمي عميؿ إؼ بػي طي مايكػؿ ديػؾ مػف مركػزه كػرئيس لمجنػ  الةحقيػؽ فػي الةحّركػا  
 " المجّم .Zimييف نقموا المةلّجرا  بعدما ةرك  "سرائيمم ادر مّطمع  أف ار

ـّ وقػػؼ حػػو  11قبيػػؿ  - 2 ل سػػبةمبر ةػػ يًا بةيمػػ  الةجّسػػس،واّدع  بعةػػيـ بػػفنيـ طػػم  فنػػوف، إسػػرائيم 113 ا 
راكػػػز الشػػػرط ، قواعػػػد عسػػػكري  ، ومراكػػػز الجمػػػارؾ، و وزار  الداخميػػػ ، وم إلػػػ وكػػػاف ىػػػوالء المّةيمػػػوف ةسػػػّمموا 

ومكاةػػ  النيابػػا  العامػػ ، والمكاةػػ  الحكوميػػ ، وحةػػ  المنػػازؿ الخا ػػ  بػػبعض أعةػػاء الكػػونارس وبعةػػيـ 
 ، ووحدا  الةنّ   والمراقب  ارلكةروني ،و وحدا  المةلّجرا .ارسرائيمي خدـ في أجيز  االسةخبارا  

الةػػي ةػػزّود الواليػػا   ارسػػرائيمي مػػدوكس ييف يعمػػؿ لػػدى شػػرك  أسػػرائيممػػف المشػػبوىيف ار 33وكػػاف قرابػػ  اؿ 
يًا بػػةيـ خػػرؽ إسػػرائيمالمةحػػد  بةسػػجيم  لممكالمػػا  الياةليػػ .. بعػػد اليجمػػا  جػػرى اعةقػػاؿ أك ػػر مػػف سػػةيف 

ي وىنػػػػاؾ أيةػػػًا خمسػػػػ  مػػػنيـ عرفػػػػوا باسػػػػـ سػػػرائيمقػػػوانيف اليجر ،وكػػػػاف عػػػدد مػػػػنيـ مػػػف عنا ػػػػر الجػػػػيش ار
يمةقطػوف  ػورًا فػي أمػاكف مخةملػ ،ويحةلموف فػور وقػوع اليجمػا ..  ييف الراق يف كانوا ةػبطوا وىػـسرائيمار

يوف، ال مشػكم  لػديكـ معنػا، إف مشػاكمكـ إسػرائيموأحدىـ ويدع  سيلاف كورةزبر  قػاؿ فػور اعةقػاليـ   ] نحػف 
ىي مشاكمنا أيةًا، اللمسطينيوف ىـ المشكم  [. ويقػوؿ شػيود إف ىػوالء شػّكموا فريػؽ عمػؿ لمة ػوير والةو يػؽ 

 ا طداـ الطائر  األول  بفحد البرجيف. قبؿ
الكمبيوةريػ " الوطنيػػ  الةػي كػػاف يجػ  أف ةمحػظ أحػػدا ًا، م ػؿ عمميػػا  ¨معظػـ أنظمػ  البػػرامال الحاسػوبي   - 3

اخةطاؼ الطائرا ، كانػ  مػف نػوع بيةش،وكػاف الييػودي مايكػؿ جػوؼ مػديرًا لمةسػويؽ لػدى بيػةش، وقػد عمػؿ 
لممعمومػػا . ىػػذه الشػػرك  كانػػ  ممّولػػ  مػػف قبػػؿ شػػرك  سػػيدار وشػػرك   ي ارسػػرائيمسػػابقًا لػػدى شػػرك  جػػارديوـ 

فيريةا وغيرىما مف الموّسسا  الممّول  مف قبؿ الموساد. وةوكد الدراس  األمريكي  أف مايكؿ جوؼ الػذي كػاف 
يةمقّػػ  معمومػػا  مػػف عمػػمء الموسػػاد، كػػاف فػػي الوقػػ  عينػػو يعمػػؿ مػػ  شػػركاء لبنػػانييف مسػػمميف فػػي شػػرك  

 بيةش.
شػرك  بيػةش  إلػ السواؿ ىو؛ لماذا ةرؾ جػوؼ المحػامي النػاجا، عممػو فػي شػرك  مشػيور  لممحامػا ، لينةقػؿ و 

 العادي  لمبرامال الكمبيوةري  الةي يممكيا لبناني وسعوديي.
أما الجوا  فيو أف الموساد ىو الذي طم  منو ذلؾ، مف أجؿ م مح  الشع  الييػودي وخيػره كمػا يزعمػوف 

الموساد( !! . وبرامال بيةش المبيع  لمػدوائر األمنّيػ  والحكوميػ  فػي الواليػا  المةحػد  كانػ  دائمًا ف  أنشط   
 .1331سبةمبر 11اللشؿ الذري  في  إل مميئ  باألخطاء الةي أّد  

ومعموـ أف والد جوؼ وجّده، كانا مف كبار المسووليف في المحافؿ الماسونّي . وىو ما يعن  الةرابط الةاريخ  
 يـ ف  األحداث ارجرامي .والعةوى ل

الػػػذى كػػػاف رئيسػػػًا لػػػوزراء  -القػػػوؿ بػػػفف بنيػػػاميف نةنيػػػاىو  إلػػػ ىػػػذا وةنةيػػػ  الدراسػػػ  األمريكيػػػ  الخطيػػػر   - 4
 -مػػػف خػػػمؿ إدارةػػػو عمميػػػا  الموسػػػاد  1331ىػػػو مينػػػدس ىجمػػػا  الحػػػادى عشػػػر مػػػف سػػػبةمبر  - إسػػػرائيؿ

ذلؾ الوق ، وىو  اح  ةاريث طويؿ في الةػوّرط  في إسرائيؿالشيف بي  المشةرك ، فيو كاف رئيسًا لحكوم  
في عمميا  إجرامي  وحز  الميكود الذي ينةمي إليو ىو خميل  منّظم  أرجوف االرىابي  ، وىو نشػر كةابػًا فػي 

 ال مانينيا  مف القرف الماةي بعنواف  اررىا    كيؼ يسةطي  الار  اللوزي(.
طالي األسػبؽ فرانشيسػكو كوسػيجا الػذي كشػؼ عػف وجػود عمميػ  ىذا وةوكد الدراس  األمريكي  أف الرئيس اري

"جمديو" أعمػف فػي حػوار مػ   ػحيل   كػوريري دي ال سػييرا( أف ىجمػا  سػبةمبر اررىابيػ  ةّمػ  بػإدار  مػف 
 الموساد، وأف ىذا األمر أ با معروفًا مف قبؿ وكاال  االسةخبارا  في العالـ.
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  فػػػي أميركػػػا وأوروبػػػا ةعػػػرؼ جيػػػدًا أف اليجمػػػا  االرىابيػػػ  وأةػػػاؼ كوسػػػيجا  " جميػػػ  وكػػػاال  االسػػػةخبارا
فػي أميركػا، بايػ  ةوجيػو  إسػرائيؿالكار ي ، كانػ  مػف ةػدبير جيػاز الموسػاد وةخطيطػو، بالةعػاوف مػ  أ ػدقاء 

 الدوؿ العربي ، ومف أجؿ حّث القوى الاربي  عم  المشارك  في الحر  في العراؽ وأفاانسةاف ". إل االةياـ 
 منو غاليًا مف دمػاء طالؼ الشػيداء ومميػيف  -والنزاؿ  -باللعؿ ودفعنا نحف العر  والمسمميف  وىو ما جرى

المشػػرديف فػػ  العػػراؽ وأفاانسػػةاف وادف فػػ  سػػوريا ومػػف قبػػؿ فػػ  فمسػػطيف ولبنػػاف ، وكمػػو يػػفة  بلعػػؿ مػػوامر  
خطػػط لنػػا ي أـ سػػنظؿ ، فيػػؿ نسػػةليؽ قمػػيًم كعػػر  و ػػوار جػػدد ، ونليػػـ حجػػـ ونػػوع مػػا ي C.I.Aلمموسػػاد واؿ 

غافميف كالعاد  ونة ارع كالديكػ  عمػ  قةػايا داخميػ  ةعمػد  واشػنطف وةػؿ أبيػ  إشػاالنا بيػا لننسػ  مػا ىػو 
 أكبر وأىـ ي! سواؿ بم إجاب  !!.

 18/2/1020، شبكة االعالم العربي )محيط(
 

 يا شرفاء مصر ارحموا الفمسطينيين 14
 عبد الباري عطواف

البحث عف كبش فداء ةعيؼ  إل في بعض الدوؿ العربي  ةمجف اطراؼ مشبوى   عندما ةةفـز اوةاع داخمي 
دوف سػػػند، وغالبػػػا مػػػا ةنطبػػػؽ ىػػػذه الحالػػػ  عمػػػ  اللمسػػػطينييف المقيمػػػيف فييػػػا، فيػػػةـ ةمليػػػؽ االةيامػػػا ، ونشػػػر 

 مجازر في معظـ األحياف. إل الشائعا  الملبرك ، لةفةي النةائال حمم  مف الةحريض والكراىي ، ةةطور 
دث ىذا في الكوي ، بعد احةمليا مف قبؿ  ػداـ حسػيف، ودفػ  اللمسػطينيوف  منػا باىظػا، رغػـ اف الاالبيػ  ح

الؼ( كانوا ةد االحةمؿ وم  االنسحا  الكامػؿ، وفػي العػراؽ ةعرةػوا لمجػازر نلػذةيا  133الساحق  منيـ  
مػوؾ السػوري، وقبػؿ ىػذا وذاؾ ميميشيا  طائليػ  حاقػد  بسػب  الةيمػ  نلسػيا، وةكػرر  المفسػا  فػي مخػيـ الير 

فػػػي مخػػػيـ نيػػػر البػػػارد شػػػمالي لبنػػػاف. وال ننسػػػ  طػػػرد العقيػػػد معمػػػر القػػػذافي ليػػػـ لمجػػػرد اخةمفػػػو مػػػ  القيػػػاد  
 اللمسطيني .

وسػػائؿ اعػػمـ م ػػري ، وةملزيونيػػ  عمػػ  وجػػو الخ ػػوص، ةبػػث ىػػذه االيػػاـ انبػػاء عػػف ةسػػمؿ سػػبع  طالؼ مػػف 
ري  مػػ  قطػػاع غػػز ، لمقيػػاـ بفعمػػاؿ ةخريػػ  فػػي م ػػر احيانػػا، قػػوا  حركػػ  حمػػاس عبػػر انلػػاؽ الحػػدود الم ػػ

 وحماي  ق ر االةحادي  الرئاسي احيانا اخرى، وفةا السجوف واطمؽ المجرميف في احياف  ال  .
ىذه االعداد ةةناسؿ وةةةاعؼ،حس  ادعاءاةيـ، ب ػور  مرعبػ  وفػي اليػـو الواحػد، وكػذلؾ الػدور لاالرىػابيل 

  الحمسػػػاويوف فػػػي ارض الكنانػػػ ، لةػػػرجيا كلػػػ  الػػػرئيس مرسػػػي، وحركػػػ  االخػػػواف الػػػذي يمارسػػػو ىػػػوالء الاػػػزا
عموما، في مواجيػ  اعػدائيـ مػف الميبػرالييف والعممػانييف الػذيف ينةػووف ةحػ  مظمػ  جبيػ  االنقػاذ المعارةػ  

 بزعام  الدكةور محمد البرادعي.
يػػ ، فالحركػػ  اسػػممي  اخوانيػػ ، اخةيػػار حركػػ  حمػػاس، والشػػع  اللمسػػطيني مػػف خمليػػا، اخةيػػار محسػػو  بعنا

ومقربػ  جػدا مػف الحركػ  األـ فػي م ػر، وةشػكؿ امةػػدادا ليػا، وةم ػؿ ذراعيػا العسػكري  فػي مواجيػ  االحػػةمؿ 
ي، ولػػػذلؾ فػػػإف عمميػػػ  شػػػيطنةيا الةػػػي ةػػػةـ حاليػػػا ةمقػػػ  بعػػػض الةجػػػاو  فػػػي اوسػػػاط بعػػػض الجيػػػا  سػػػرائيمار

 ةور مرسي الذي يعةبر رأس حربةيا.الم ري  الساخط  عم  االخواف، وةريد اسقاط الدك
ميداف الةحرير او ق ػر االةحاديػ ،  إل حرك  لحماسل ال ةممؾ سبع  طالؼ مقاةؿ حة  ةرسميـ عبر االنلاؽ 

كيمػػو مةػػر فػػي  133واذا كانػػ  ةممػػؾ فائةػػا بيػػذا العػػدد الةػػخـ فػػإف السػػواؿ ىػػو كيػػؼ قطػػ  ىػػوالء مسػػاف  
قاىر  دوف اف ينةبو الييـ األمف الم ريي واذا كاف ىوالء نجحوا ال إل  حراء سيناء، وبعد ذلؾ عبروا القنا  

 فعم في خداع ىذا األمف العريؽ المدر ، ونحف ال نعةقد ذلؾ، فيذه اىان  لم ر وامنيا.
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بةػػػع   إلػػػ حركػػػ  االخػػػواف المسػػػمميف الةػػػي ةممػػػؾ عشػػػرا  المميػػػيف مػػػف االن ػػػار داخػػػؿ م ػػػر ال ةحةػػػا  
فػػي قطػاع غػػز  لحمايػ  الق ػر الػػذي يقػيـ فيػو رئػػيس م ػر، كمػػا اف اشػخاص مػف حركػػ  لحمػاسل المحا ػر  

الحرك  الةي لـ ةرسؿ ايا مف ان ارىا لةخري  منشآ  م ري  في زمف الرئيس حسني مبارؾ الذي كاف يكف 
ليػػا عػػداء وكراىيػػ  غيػػر مسػػبوق ، ال يمكػػف اف ةقػػدـ عمػػ  اي اسػػاء  لم ػػر وشػػعبيا فػػي زمػػف رئػػيس يودىػػا 

 يود الح ار الملروة  عمييا.ويعطؼ عمييا، ويخلؼ ق
 ل ل ل

بػػذر المزيػػد مػػف بػػذور اللةنػػ  بػػيف الشػػعبيف اللمسػػطيني والم ػػري،  إلػػ قبػػؿ ىػػذه الحممػػ  المارةػػ  الةػػي ةرمػػي 
افقنا قبػؿ اشػير عمػ  اخػرى اك ػر شراسػ  ةقػوؿ اف ىنػاؾ خطػ  لةػوطيف ابنػاء قطػاع غػز  فػي  ػحراء سػيناء، 

حد الحػديث عػف  إل ييا، وذى  مف يقلوف خمؼ ىذه الحمم  واف حكـ االخواف المسمميف في م ر مةورط ف
 مميارا  ةـّ ر دىا لةمويؿ ىذه الخط .

الػػذيف يرّوجػػوف لم ػػؿ ىػػذه اللػػةف، ويمعبػػوف عمػػ  ورقػػ  الةػػوطيف، لمعػػرفةيـ بحساسػػيةيا لػػدى الشػػع  الم ػػري 
ره ونجّمو، ال يعرفوف الذي يقدس ةرا  ارةو، ويرفض رفةا قاطعا الةلريط بذر  منو الي كاف، وىذا امر نكبّ 

 حراء سيناء، واف الرئيس الراحؿ جماؿ عبد النا ػر،  إل اف ابناء قطاع غز  رفةوا رفةا مطمقا االنةقاؿ 
ومػػػف منطمػػػؽ قػػػومي عروبػػػي اسػػػممي شػػػجعيـ عمػػػ  ذلػػػؾ، عنػػػدما اقػػػاـ مشػػػاري  إعمػػػار فييػػػا لةنميةيػػػا اوال، 

 طينييف.واسةيعا  العمال  العاطم  عف العمؿ مف الم رييف واللمس
ل األك ر مف ذلػؾ انػو رغػـ الح ػار الةجػويعي الخػانؽ عمػ  قطػاع غػز  الػذي اسػةمر حػو   مػاني سػنوا ، لػـ  ا 

 يةرؾ فمسطيني واحد القطاع ل قام  في سيناء رغـ وجود اك ر مف الؼ نلؽ ةح  حدود الجانبيف.
 كانػػ  غػػز  خاةػػع   1634ييف عنػػد احػػةمليـ لمقطػػاع وسػػيناء بعػػد حػػر  عػػاـ سػػرائيمونػػّذكر الجميػػ  اف ار

لػػ دار  الم ػػري ( اقػػاموا معسػػكرا لمجئػػيف اللمسػػطينييف عمػػ  الحػػدود، ن ػػلو فػػي سػػيناء والن ػػؼ ادخػػر فػػي 
قطػػاع غػػز ، سػػمي مخػػيـ كنػػدا، النػػو اقػػيـ فػػوؽ معسػػكر لموحػػد  الكنديػػ  فػػي قػػوا  االمػػـ المةحػػد  الةػػي كانػػ  

دما سحب  قواةيا بعد ةوقي  اةلاقا  كام  ديليد ، وعن1615موجود  في القطاع بمقةة  اةلاقي  اليدن  عاـ 
مػػف سػػيناء كػػاف المطمػػ  االوؿ الىػػالي المخػػيـ فػػي الن ػػؼ الواقػػ  فػػي الجانػػ  ادخػػر لمحػػدود مػػ  م ػػر ىػػو 

القطػػػاع، وىكػػػذا كػػػاف بلةػػػؿ اةلاقػػػا  اوسػػػمو، اي لػػػـ يلةػػػموا مطمقػػػا االقامػػػ  عمػػػ  ارض غيػػػر  إلػػػ العػػػود  
ةفكيػػدىـ فػػي الوقػػ  نلسػػو عمػػ  حػػبيـ لم ػػر وشػػعبيا وشػػكرىا مػػف فمسػػطيني  ةمسػػكا بفرةػػيـ وقةػػيةيـ، مػػ  

 اعماؽ قموبيـ السةةافةيـ طواؿ ةمؾ المد .
مسمسػػؿ الةكريػػو باللمسػػطينييف مسػػةمر وبشراسػػ  منػػذ ةوقيػػ  اةلاقػػا  كامػػ  ديليػػد، وىػػو مسمسػػؿ ال يلػػرؽ بػػيف 

 شريف عاما عم  االقؿ.ان ار فةا او ان ار حرك  حماس، بؿ انو بدأ قبؿ ظيور االخير ، اي حماس، بع
القدس وةوقي  اةلاقا  كام  ديليد، الةي اذل ، وما زالػ   إل بعد ذىا  الرئيس الراحؿ محمد انور السادا  

ةػػذؿ الشػػع  الم ػػري، انطمقػػ  اقػػمـ م ػػري  فػػي شػػف حممػػ  ةحػػريض مرعبػػ  ةػػد اللمسػػطينييف، ةركػػز عمػػ  
يال، بينمػػا الم ػػريوف يةةػػوروف جوعػػا. وفػػي ذرو  انيػػـ ينعمػػوف بػػالليم  اللػػاخر  جػػدا فػػي االردف ودوؿ الخمػػ

حػػر  الكويػػػ  ومػػػا بعػػػدىا، باشػػػر  االقػػػمـ نلسػػػيا او مػػػف ةػػػوارث الموسسػػػا  ال ػػػحافي  والةملزيونيػػػ  بعػػػدىا، 
بةكرار حمم  الكراىي  ىذه بالقوؿ اف اللمسطينييف يامقوف ابوا  الرزؽ في وجو اشقائيـ الم رييف في منطق  

 الخميال.
اد السابؽ الذي اطاا بو الشػع  الم ػري فػي  ورةػو المجيػد  ىػـ الػذيف يقلػوف خمػؼ جميػ  ان ار نظاـ اللس

ىػػذه الحمػػم ، وعػػادوا لبػػث سػػمـو فةنػػةيـ ىػػذه مػػر  اخػػرى فػػي ظػػؿ حالػػ  االنقسػػاـ الحاليػػ  الةػػي ةمػػزؽ م ػػر 
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فّجػػر كنيسػػ  وةيػدد وحػػدةيا الوطنيػ ، بػػؿ وانييارىػا كدولػػ ، اذا لػـ يػػةـ ةطويقيػػا بسػرع . ألػػـ يقػؿ ىػػوالء اف مػف 
القديسيف في االسكندري  وقبؿ سقوط النظاـ بفشير معػدود ، جػاءوا عبػر االنلػاؽ مػف قطػاع غػز ، لنةبػيف بعػد 
ذلػؾ اف الحبيػػ  العػػادلي وزيػػر داخميػ  مبػػارؾ ىػػو الػػذي يقػؼ ورجالػػو خمػػؼ ةمػػؾ المجػزر  لةلجيػػر حػػر  اىميػػ  

 طائلي  في م ري
 ل ل ل

وةػػوع العةقػػادي الراسػػث اف الشػػع  الم ػػري اكبػػر واعػػرؽ واك ػػر مػػا كنػػ  ألكةػػ  ىػػذه المقالػػ  حػػوؿ ىػػذا الم
وعيا مف اف ةنطمي عميو ىذه االكاذي  المسموم ، لوال اف زميم   ػحافي  مػف  ػحيل  لاالىػراـل اة ػم  بػي 
غاةب ، ومعاةب ، وقال  لي ب و  مةيد  انيا لـ ةة ور يوما اف يقدـ فمسطينيوف عم  م ؿ ىػذه االفعػاؿ 

  ر.المنكر  في حؽ م
فإذا كان   ػحافي  مخةػرم  م ػؿ زميمةػي ىػذه، احبػ  فمسػطيف مػف قمبيػا م ػؿ كػؿ ابنػاء م ػر، وةظػاىر  
لكسػػر الح ػػار عػػف قطػػاع غػػز ، وحممػػ  المسػػاعدا  ألىمػػو المحا ػػريف، وةعّرةػػ  لمعةػػداء بالةػػر  مػػف 

طاء فػي ارض شرط  الحبي  العادلي، ة ػّدؽ م ػؿ ىػذه االكاذيػ  واالفةػراءا ، فكيػؼ ىػو حػاؿ مميػيف البسػ
 الكنان  محدودي ال قاف  والةعميـ الذيف ةسةيدفيـ فةائيا  واقمـ مارة  ما زال  ةحّف لعود  النظاـ السابؽي

بػّر االمػاف وةخرجيػا مػف حػاؿ الةيػو والةبعيػ   إلػ نحف نح  م ػر ونراىػا القػاطر  الةػي يمكػف اف ةقػود األمػ  
كميػا، ألننػا نلػرؽ دائمػا بػيف م ػر الشػع  وم ػر الةي ةعيشيا منذ اك ػر مػف قػرف، نحػ  م ػر ايػا كػاف حا

الحاكـ، فإذا كاف جيدا مخم ا محبا لشعبو، فيذا لنور عم  نورل، اما اذا كاف فاسدا وسيئا فنحف م  الشػع  
 الم ري وفي خندقو، ولو بالقم ، لمةخمص منو ومف طايانو وفساده.

لخػرو  مػف ىػذه االزمػ  بفقػؿ الخسػائر، وكػؿ الشع  اللمسطيني م  م ػر، ويةمنػ  ليػا االسػةقرار والرخػاء، وا
مػػا نةمنػػاه اف يرحمنػػا لسػػحر  فرعػػوفل ويرحمػػوا شػػعبيـ قبمنػػا مػػف فةنػػةيـ وسػػحرىـ االسػػود، ونوكػػد اف ىػػوالء ال 

 يم موف م ر وال شعبيا الطي  الكريـ المعطاء.
 00/2/1020، القدس العربي، لندن

 
 في انتخابات الكنيست "إسرائيل"أزمة  17

 وفؿد.أحمد سعيد ن
،فقد خمط   إسرائيؿي الةاس  عشر الةي جر  قبؿ أياـ أزم  جديد  داخؿ سرائيمخمق  انةخابا  الكنيس  ار

ي بنيػاميف نةنيػاىو شخ ػيا سػرائيمىزيمػ  كبيػر  لػرئيس الػوزراء ار إل ، وأد  ارسرائيمي األوراؽ بيف األحزا  
 إلػػ االنةخابػػا ، فقػػد اعةقػػد أف ةعيػػده وكةمةػػو  ةمػػؾ إلػػ والةكةػػؿ اليمينػػي الػػذي يةزعمػػو. عممػػا أنػػو عنػػدما دعػػا 

السمط  بشكؿ أقوى ممػا كػاف عميػو فػي السػنوا  الػ مث األخيػر . إال أف ةمػؾ االنةخابػا  أفقدةػو عشػر  مقاعػد 
 عود أحزا  جديد  لـ ةكػف ةشػكؿ أي خطػر عمػ  حكومةػو قبػؿ االنةخابػا   إل في الكنيس  الجديد، وأد  

 .ألنيا لـ ةكف موجود  مف قبؿ
 -ي الجديد ما بيف معسكر اليميف والمةدينيف الذي يةـ ةحالؼ الميكػود سرائيمفقد ةوزع  مقاعد الكنيس  ار
مقعػػدا الػػذي  11مقعػػدا، وحػػز  المسػػةوطنيف الجديػػد بقيػػاد  نلةػػالي بينيػػ   01بيةنػػا برئاسػػ  نةنيػػاىو الػػذي نػػاؿ 

د مػػف قبػػؿ. وحػػز  الييػػود الشػػرقييف ح ػػؿ عمػػ  أ ػػوا  المسػػةوطنيف بمػػف فػػييـ الػػذيف كػػانوا يويػػدوف الميكػػو 
 مقاعد. 4مقعدا، وحز  الييود الاربييف المةدينيف  ييدو  ىةوراه(  11المةدينيف  شاس( بقياد  إيمي يشاي 
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وبيف معسكر الوسط واليسار واللمسطينييف العر ، فقد نػاؿ حػز   يػش عةيػد  ىنػاؾ مسػةقبؿ( الجديػد برئاسػ  
مقعػػػدا، وحػػػز  ىةنوعػػػاه برئاسػػػ  رئيسػػػ   12رئاسػػػ  شػػػيمي يحيمػػػوفةش مقعػػػدا، وحػػػز  العمػػػؿ ب 16يػػػائير لبيػػػد 
مقاعػد، وحػز   3مقاعػد، وميػرةس اليسػاري برئاسػ  زىافػا غػةوف  3ي السػابق  ةسػيبي ليلنػي سػرائيمالوزراء ار

 كديما برئاس  شاووؿ موفاز مقعديف.
 -  عمػػػ  لالقائمػػػ  الموحػػػد مقعػػػدا، موزعػػػ 11أمػػػا اللمسػػػطينيوف، فقػػػد أبقػػػ  النةػػػائال عمػػػ  قػػػوةيـ البرلمانيػػػ    

العربيػػ  لمةاييػػرل بقيػػاد  الشػػيث إبػػراىيـ  ر ػػور، وةشػػمؿ لالحركػػ  ارسػػممي  الجنوبيػػ ل ولالعربيػػ  لمةاييػػرل و 
 لالحز  العربي الديموقراطيل.

الشػػيث  ر ػػور، كػػؿ مػػف الػػدكةور أحمػػد طيبػػي ومسػػعود غنػػايـ وطمػػ  أبػػو عػػرار  نائػػ   إلػػ وةةػػـ إةػػاف  
ولالجبيػػ  الديمقراطيػػ  لمسػػمـ والمسػػاوا ل، وىػػي حػػز  عربػػي ييػػودي برئاسػػ  النائػػ  جديػػد( وطمػػ  ال ػػان . 

محمػػد بركػػ ، ونالػػ  أربعػػ  مقاعػػد بركػػ ، والػػدكةور حنػػا سػػويد والييػػودي الشػػيوعي دوؼ حنػػيف، والػػدكةور علػػو 
وحنػػيف أغباريػػ . وحػػز  لالةجمػػ  الػػوطني الػػديمقراطيل برئاسػػ  النائػػ  جمػػاؿ زحالقػػ  ولػػو  م ػػ  مقاعػػد زحالقػػ  

 زعبي والنائ  الجديد باسؿ غطاس.
نائبا، يدخموف الكنيس  ألوؿ مر  وىي أعم  نسب  فػي  14ومف خمؿ ةركيب  الكنيس  الجديد، فقد لوحظ أف 

عةوا لـ يكونػوا أعةػاء فػي المجمػس األخيػر. كمػا  21. كما أف إسرائيؿي منذ قياـ سرائيمةاريث الكنيس  ار
عةػوا مػف  16نائبػا(، مػنيـ  113مػف مجمػوع  05كموف  مث أعةاء الكنيس   أف الييود المةدينيف باةوا يش

فػي الكنيسػ  األخيػر. وألوؿ مػر  يرةلػ  عػدد المػرأ  فػي الكنيسػ   15الييود الحريديـ، عممػا بػفف عػددىـ كػاف 
في الكنيس  المنحػؿ. وانخلػض  11نائبا  عف حز  بيميد لوحده، بينما كاف عددىف  5نائب  منيف  13 إل 

 أربع  فقط أبرزىـ رئيس األركاف السابؽ موشي يعالوف. إل الجنراال  عدد 
 11ي مػػف سػػرائيموواجػػو نةنيػػاىو نكسػػ  حقيقيػػ  بةراجػػ  ةم يػػؿ ةحػػالؼ الميكػػود  بيةنػػا اليمينػػي فػػي الكنيسػػ  ار

مقعػػدا، عمػػ  أسػػاس أف  13. ولػػـ يعػد حػػز  الميكػػود الػػذي يةزعمػو مم ػػؿ فػػي الكنيسػ  إال   01 إلػػ عةػوا 
ي الحػػالي افياػػدور ليبرمػػاف. سػػرائيمبيةنػػا الػػذي يةزعمػػو وزيػػر الخارجيػػ  ار إسػػرائيؿلػػائزيف ىػػـ مػػف حػػز  بقيػػ  ال

 13يةػرأس فييػا رئػيس الحكومػ  حزبػا ال يم ػؿ فػي الكنيسػ  سػوى   إسرائيؿوسةكوف ىذه أوؿ مر  في ةاريث 
  عنػدما شػكؿ حكومةيػو . عممػا أنػو مػف المعػروؼ عػف نةنيػاىو أنػو لػـ يلػز بفغمبيػ  كبيػر 113مقعدا مف أ ؿ 

فقػد فػاز عمػ  زعػيـ حػز  العمػؿ فػي ذلػؾ  1663السابقةيف. فلػي المػر  األولػ  الةػي ةػرأس بيػا الحكومػ  عػاـ 
، ةػػرأس الحكومػػ ، 1336الوقػػ  شػػمعوف بيريػػز بفغمبيػػ  ال ةةجػػاوز الن ػػؼ بالمائػػ . وفػػي المػػر  األخيػػر  عػػاـ 

ما الذي كانػ  ةةزعمػو ةسػيبي ليلنػي والػذي ح ػؿ مقعدا، مقابؿ حز  كادي 14بينما لـ يلز حزبو سوى عم  
مقعدا. ولكف نةنياىو اسةطاع أف يجم  ةكةم مف أحزا  اليميف والمةدينيف أىمةػو لةػروس الحكومػ ،  15عم  

 وفي ىذه المر  سوؼ يحبر عم  الدخوؿ في ائةمؼ حزبي م  أحزا  الوسط كحز  لبيد الجديد.
فقػػداف الميكػػود لقيػػادا  ميمػػ  كبياػػيف االبػػف وداف ميريػػدور،  إلػػ نػػا وةعػػود أسػػبا  خسػػار  ةحػػالؼ الميكػػود  بية

وزياد  االحةجاجا  عم  سياسا  نةنياىو االقة ادي  خا   الةػي حػد   فػي  سرائيؿوالوة  االقة ادي ر
 إلػػ مميػػارا  دوالر أمريكػػي(.  13مميػػار شػػيكؿ  حػػوالي  13، والعجػػز فػػي الميزانيػػ  الػػذي بمػػغ 1311 ػػيؼ 

ي عمقاةو م  الواليا  المةحد ، واالنةقادا  الةي وجييا قبػؿ االنةخابػا  بلةػر  ق ػير  الػرئيس جان  الةوةر ف
ومسػػةقبميال،  إسػػرائيؿاألمريكػي أوبامػػا لنةنيػاىو والةػػي اةيمػػو فييػا بػػالجبف السياسػػي وبفنػو ليعمػػؿ ةػػد م ػمح  

ع غػػز ، وو ػػوؿ  ػػواريث ي عمػػ  قطػػاسػػرائيمعمػػ  ال ػػعيد الػػدولي. وفشػػؿ العػػدواف ار إسػػرائيؿوزيػػاد  عزلػػ  
القػػػدس وةػػػؿ أبيػػػ . وحةػػػ  عمػػػ  ال ػػػعيد الػػػداخمي فػػػي عمقػػػا  نةنيػػػاىو المةػػػوةر  مػػػ  الػػػرئيس  إلػػػ المقاومػػػ  
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ي شمعوف بيريز الذي لـ يوافؽ عم  ما قالو األوؿ بخ وص الرئيس اللمسطيني محمود عباس بفنو سرائيمار
 ي ورئيس حكومةو.سرائيمرئيس ارليس شريكا في الملاوةا ، مما زاد في أزم  ال ق  بيف ال

وليذا فإف انعكاس انةخابا  الكنيس  الجديد ، لف ةكوف سيم  عم  نةنياىو كما كان  في الحالةيف السابقةيف 
الجديد . ألنو با  مجبرا عم  الةعامؿ م  قػوى سياسػي  جديػد  فرةػ   ارسرائيمي مف حيث ةشكيؿ الحكوم  

ا مػػف خػػار  أحػػزا  اليمػػيف المةطػػرؼ الػػذي كانػػ  ةسػػانده فػػي الماةػػي نلسػػيا فػػي االنةخابػػا  لػػـ يكػػف يةوقعيػػ
بيةنػػا والملػػداؿ وشػػاس وييػػودا  ىػػاعلوده.ألف األحػػزا  الجديػػد  ىػػي  إسػػرائيؿواعةػػاد الةعامػػؿ معيػػا، كػػفحزا  

أقػػر  ألحػػزا  الوسػػط منيػػا ألحػػزا  اليمػػيف المةػػديف المةطػػرؼ، وأعنػػي بػػذلؾ حػػز  ليػػش عةيػػدل الػػذي يةزعمػػو 
ي يائير لبيد، والذي كاف الملاجف  الكبير  في ىذه االنةخابا . فقػد نػاؿ حزبػو الػذي يشػارؾ رائيمسال حافي ار

مقعدا، بمعن  أنو با  الحز  ال اني مباشر  بعد حز  الميكود العريؽ فػي  16ألوؿ مر  في االنةخابا  عم  
يل لبيػد الػذي ةػرأس حزبػًا عممانيػًا . ولبيد ىو نجؿ وزير العدؿ السابؽ، يوسؼ لةومارسرائيمي الحيا  السياسي  

مقعػدًا قبػؿ  12عبػر ح ػولو عمػ   1330مناىةًا بشد  لمييػود المةطػرفيف لشػينويل. والػذي حقػؽ ةقػدمًا عػاـ 
اف يةراجػػ  وينةيػػي الحقػػًا. ويةػػـ حػػز  ليػػش عةيػػدل أحػػد المةطػػرفيف، ونػػائبيف مػػف ا ػػوؿ ا يوبيػػ ، ودرزيػػًا، 

اًل سػػابقًا فػػي لشػػيف بيػػ ل. وىنػػاؾ اخةمفػػا  ك يػػر  فػػي المواقػػؼ ومنشػػق  عػػف حػػز  لميػػريةسل اليسػػاري، ومسػػوو 
السياسػي  واالقة ػػدي  واالجةماعيػػ  بػػيف ىػذا الحػػز ، ومواقػػؼ نةنيػػاىو وأحػزا  اليمػػيف الػػديني المةطػػرؼ. ألف 
البرنػػامال السياسػػي لحػػػز  ليػػش عةيػػدل يطالػػػ  باالمةنػػاع عػػف إلحػػػاؽ الةػػرر لمطبقػػا  اللقيػػػر  والوسػػط  فػػػي 

قانوف يمـز المةدينيف والعممانييف، بالخدم  في الجيش، واالةلاؽ عم  ةخليض حقيقػي وكبيػر  ، ووة إسرائيؿ
في أسعار السكف. واسةئناؼ ملاوةا  السمـ م  اللمسطينييف عم  أساس حؿ الدولةيف، وةحسيف العمقا  

لػ  طبيعيػ ، بعيػد  أف ةكػوف دو  سػرائيؿمػ  الواليػا  المةحػد . ويمخػص بيميػد موقػؼ حزبػو بػالقوؿ لنحػف نريػد ر
عف الةطرؼ اليميني وعف الةطرؼ اليساريل. بػؿ أف أحػد قػاد  الحػز  مئيػر كػوىيف قػد اشػةرط مشػارك  حزبػو 

 طاول  الملاوةا  م  اللمسطينييف، وعدـ إقام  مسةوطنا  جديد . إل في أي حكوم  بالعود  
اىو، أف يشػػػكؿ الحكومػػػ  ونجػػػاا لبيػػػد قػػػد يمكنػػػو فػػػي حػػػاؿ حػػػدوث خػػػمؼ مػػػ  حكومػػػ  ائػػػةمؼ برئاسػػػ  نةنيػػػ

الةجربػ  القياديػ   إلػ في المسةقبؿ، أو يةناو  م  نةنياىو عم  رئاسةيا. عم  الرغـ مف أنو يلةقػد  ارسرائيمي 
الةػػي يةمةػػ  بيػػا نةنيػػاىو. ولكنػػو يسػػةطي  أف يلػػرض عمػػ  نةنيػػاىو ةسػػوي  يسػػةمر فػػي اطارىػػا رئيسػػا لمحكومػػ  

 القادم . ارسرائيمي م  أف ي با وزيرا في الحكوم  بالةناو  م  نةنياىو، بدال مف أف يوافؽ ع
وليػذا فقػػد اعةػػرؼ رئػيس الكنيسػػ ، وأحػػد قيػادا  الميكػػود، رووفػػيف رفمػيف بػػاف الةركيبػػ  المةوقعػ  مػػف الحكومػػ  
المقبم  قد ةكوف عاجز  عف ايجاد حموؿ فػي قةػايا رئيسػي ، االقة ػادي  واالجةماعيػ  والسياسػي ، الةػي كانػ  

انةخابػػا  برلمانيػػ  جديػػد ،  إلػػ حػػؿ الحكومػػ  والةوجػػو  إلػػ الكنيسػػ  السػػابق ، وىػػذا سػػيودي مػػدار خػػمؼ فػػي 
 في أزم  مف جديد . إسرائيؿيدخؿ 

الةي اة ؿ بيػا نةنيػاىو بعػد  ارسرائيمي وكاف مف الطبيعي أف يكوف حز  الوسط ليش عةيد ل، أوؿ األحزا  
عم  لبيد أىـ احدى  مث حقائػ  فػي الحكومػ ، وىػي االنةخابا  لةشكيؿ الحكوم  الجديد  برئاسةو وعارةا 

الخارجي  أو المالي  أو الدفاع. واليدؼ مف ذلؾ من  الحػز  مػف الةحػالؼ مػ  أحػزا  الوسػط واليسػار وةكػوف 
الحكوم  برئاسةو. واة م  زعيم  حز  العمؿ، شيمي يحيموفةش، فعم بمبيد وعرة  عميو ذلػؾ قائمػ  لأنػ  

عػػف رغبػػ  جامحػػ  فػػي الجميػػور بػػفف يح ػػؿ ةاييػػر، فػػم ةعطػػي نةنيػػاىو فر ػػ   حققػػ  انة ػػارا كبيػػرا يعبػػر
 ةشكيؿ حكوم . بإمكاننا أف نشكؿ حكوم  برئاسةؾ وبشراكةنا معال.
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إال أف لبيػػد رفػػض حةػػ  ىػػذه المحظػػ  العػػرض. وأكػػد أنػػو يلةػػؿ الةحػػالؼ مػػ  نةنيػػاىو بشػػرط أف يايػػر األخيػػر 
وأىميػػا ةحسػػػيف األوةػػاع االجةماعيػػػ  واالقة ػػادي  لملقػػػراء  ةاييػػرا جوىريػػا فػػػي عػػدد مػػػف القةػػايا الجوىريػػػ ،

دخػػاليـ بالةػػماف ال ػػحي وةحسػػيف العمقػػا  مػػ  الواليػػا  المةحػػد  وغيرىػػا مػػف الحملػػاء،  والطبقػػ  الوسػػط  وا 
وةحقيػػؽ المسػػاوا  فػػي ةحمػػؿ األعبػػاء فػػي الدولػػ ، ويق ػػد بػػذلؾ ةجنيػػد الييػػود المةػػدينيف بػػالجيش أو الخدمػػ  

    وىو األمر الذي ةرفةو األحزا  الديني (، وةحريؾ عممي  السمـ.المدني  ارلزامي
عةػوا مػف حزبػو  16ويبدو أف نةنياىو سوؼ يخة  في النياي  لمشروط الةي وةعيا لبيد، مف أجػؿ كسػ  

جان  الحكوم  الةي سوؼ يشكميا، ليح ؿ عم   ق  أك ر مف ن ؼ أعةاء الكنيس . كمػا أف دخػوؿ  إل 
الدوليػ ، بعػد السياسػ   إسػرائيؿسػوؼ يسػاعد نةنيػاىو فػي ةاييػر  ػور   ارسػرائيمي ومػ  الحك إلػ حز  الوسط 

الخارجي  المةطرف  الةي قادىا م  حميل  ليبرمػاف فػي األعػواـ ال م ػ  الماةػي ، ويسػاعد فػي ةحسػيف عمقػا  
نةنيػػاىو وةكةمػػو مػػ  الػػرئيس األمريكػػي أوبامػػا. بػػؿ أف ذلػػؾ بم ابػػ  المخػػر  الوحيػػد لةزمػػ  الةػػي وجػػد  إسػػرائيؿ

أطػوؿ فةػر   ارسػرائيمي اليميني فييا بعد االنةخابا  األخير . والميـ بالنسب  لنةنياىو، أف يبق  رئيسا لمحكوم  
 ارسػرائيمي الةراج  عف قناعاةو الخا   في القةايا الخمفي  العديد  م  األحػزا   إل ممكن ، ولو أدى ذلؾ 

 األخرى.
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 عاموس ىرئيؿ
فػي السػاح   ارسػرائيمي بعد طوفاف الة ريحا  والنشاطا  ليوـ االحد سجؿ أمس ىدوء نسبي في الخطػوا  

مػػف امكانيػػ  اف  –الشػػمالي . وال يػػدؿ اليػػدوء بالةػػرور  عمػػ  انخلػػاض فػػي مسػػةوى الةػػوةر. فػػالقمؽ االسػػاس 
بقػي عمػ   –حػز  اهلل  إلػ ةيري  سما كيميػائي مػف دمشػؽ  إل يا يودي احةداد وة  نظاـ االسد في سور 

لػ االطػراؼ و  إلػ ةقػدر بػاف خطواةيػا فعمػ  فعميػا  فقػد نقػؿ ةحػذير واةػا  إسػرائيؿحالو. غيػر أف يبػدو أف   ا 
. ويةبقػ  االف أف نػرى اذا كػاف الةحػذير وحػده إسػرائيؿاالسر  الدولي  بشفف معن  م ؿ ىذه الخطو  مف ناحيػ  

 ن  الةيري . يكلي لم
لقد الةقط  الة ريحا  مف القدس جيدا فػي خػار  الػبمد ايةػا وحظيػ  بةاطيػ  اعمميػ  واسػع  نسػبيا فػي  

ال حاف  االجنبي . وال يزاؿ، لةرسيـ خط احمر ةوجد ط ار ةةجاوز الةيديد عمػ  الػرئيس االسػد أو عمػ  حػز  
الةيريػػ ، م ممػػا ح ػػؿ فػػي عػػد  مناسػػبا  فػػي  ولػػـ ةسػػةخدـ ةحػػذيراةيا فػػي حالػػ  إسػػرائيؿاهلل. اذا مػػا ةجمػػد  

 –فػػي السػػيناريو المةطػػرؼ  –السػػنوا  االخيػػر ، فػػاف االمػػر سػػيعةبر ةػػعلا. واذا قػػرر  اليجػػـو فانيػػا ةخػػاطر 
بمواجي  عسكري  م  سوريا وحز  اهلل. وبالػذا  الةيديػد االيرانػي فػي اليػروع لنجػد  دمشػؽ، اذا مػا ىوجمػ ، 

، بينمػا ةبحػث مػ  القػوى العظمػ  إسػرائيؿف ايراف ةبحػث االف عػف  ػداـ مػ  بدا أقؿ اقناعا. مشكوؾ أف ةكو 
 في مسةقبؿ برنامجيا النووي. 

وةةػاب  مػػا يجػري فػػي دمشػؽ باىةمػػاـ روسػيا ايةػػا. فلػي االسػػبوع الماةػي بػػدأ  فػي شػػرقي البحػر المةوسػػط  
. وفػي مقػاؿ فػي موقػ  معيػد دراسػا  اال مػف القػومي فػي جامعػ  مناور  واسع  لمسطوؿ الروسػي ةنةيػي اليػـو

ي السػابؽ فػي موسػكو، يقػوؿ اف الػروس ي ػلوف المنػاور  بانيػا سػرائيمةػؿ أبيػ  كةػ  ةسػلي ماػيف، السػلير ار
سػػلين  ويقودىػا بشػػكؿ مباشػر واسػػة نائي رئػيس االركػػاف  10االكبػر منػػذ حػؿ االةحػػاد السػوفييةي. ةشػػارؾ فييػا 
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ا موسػػكو بػػاف المنػػاور  ةسػػةيدؼ الػػردع مػػف الةػػدخؿ رسػػائؿ عمنيػػ  نقمةيػػ إلػػ الروسػػي. ويقػػدر ماػػيف، اسػػةنادا 
 الخارجي في ما يجري في سوريا.

ويوا ؿ الوة  في سوريا الةعقد في اسبوع يعةمؿ وي ور فيو الشرؽ االوسط. في م ر يقؼ حكـ االخواف  
ؼ المسمميف اماـ اخةبار يبدو أنو اال ع  منذ فوز محمد مرسي في االنةخابا  لمرئاسػ  قبػؿ أك ػر مػف ن ػ

موج  عنيل  بشكؿ خاص مف المظاىرا . وفي العراؽ ةةطور انةلاة  فةاكػ  اك ػر مػف المعةػاد حةػ   –سن  
بالنسب  لدول  جرب  ىذه الم اع ، عم  خملي  ةجديد ال راع الطائلي ىناؾ. وفي االردف أيةا كان  فػي 

 االياـ االخير  مظاىرا  عا ل ، في أعقا  نةائال االنةخابا  لمبرلماف. 
ىػػػذه االحػػػداث ةػػػدؿ عمػػػ  أف اليػػػز  اليائمػػػ  فػػػي العػػػالـ العربػػػي مسػػػةمر ، دوف أي  ػػػم  بػػػالطب  بنةػػػائال  كػػػؿ 

. ولكف في الوق  الػذي يػةممس فيػو رئػيس الػوزراء بنيػاميف نةنيػاىو طريقػو فػي محاولػ  إسرائيؿاالنةخابا  في 
ي  واالمنيػ  ال ةػدخؿ فػي جمػود لبمور  ائةمؼ جديد، ةرف  عاليا جدوؿ االعماؿ المدني، فاف الةحديا  السياسػ

عميؽ. ىذه ميوؿ سةو ر عم  ما يبدو أيةا عم  الشكؿ الذي سػيقرر فيػو نةنيػاىو ةعبئػ  المن ػ  الحسػاس 
لػػوزير الػػدفاع. عػػدد الػػوزراء المجػػربيف فػػي ىػػذه االمػػور فػػي المجمػػس الػػوزاري الةػػالي مػػف المةوقػػ  أف يقػػؿ، مػػ  

ييود باراؾ ايةا  الذي اعمف في نياي  االسبوع فػي مقابمػ  مػ  اعةزاؿ داف مريدور، بيني بياف واغمف الظف ا
 السي.اف.اف عف نيةو الماادر  "لخمس سنوا  عم  االقؿ"(. 

مػػاذا يعنػػي ىػػذا بالنسػػب  ليئيػػر لبيػػدي أوؿ أمػػس بػػذؿ نةنيػػاىو جيػػدا محققػػا بعػػض الشػػيء لمػػربط بػػيف المخػػاطر  
 ػػ  مػػف العواميػػد السياسػػي  فػػي نيايػػ  االسػػبوع، فػػي اقامػػ  ائػػةمؼ جديػػد بسػػرع . فػػي  م إلػػ االمنيػػ  والحاجػػ  

"ىػػآرةس" و "يػػديعو  احرنػػو " اقةػػبس بةوسػػ  وزيػػر مػػف الحكومػػ  المن ػػرف ، يحػػذر لبيػػد مػػف االغػػمؽ عمػػ  
االئةمؼ. يخيؿ أف الةحذير يةفكد فقط عم  خملي  الوة   إل نةنياىو في اةلاؽ مل ؿ وممـز قبؿ أف يدخؿ 

ميػػـ جػدا مػػاذا سػػةكوف عميػػو مكانػػ  لبيػد وأي قػػو  سةح ػػؿ عمييػػا مواقلػػو فػػي االسػةراةيجي  فػػي ظػػروؼ كيػػذه 
 المسائؿ السياسي  االمني ، ليس فقط في المجاؿ االجةماعي الذي ركز عميو اىةمامو حة  االنةخابا .
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