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  لى لبنانإكانت متجهة من سورية  أسمحةقافمة طائرات إسرائيمية تستهدف  1
فػي تػؿ ابيػب  ػاؿ اف "إسػرا يؿ"  اً امنيػ اً مصػدر  ، أفوكػاتت، عػف 11/1/0211، باي، لنادنالقدس العر ذكرت 

استهدفت فجر اتربعاء  افمة كانت متجهة مف سػورية الػل لبنػاف، دوف اف يتضػم المكػاف الػد يؽ لػذلؾ او مػا 
 كانت تنقمه.

ة فػػػرانس بػػػرس اف وفػػػي حػػػيف رفضػػػت المتحدلػػػة باسػػػـ الجػػػيش اتسػػػرا يمي التعميػػػؽ،  ػػػاؿ مصػػػدر امنػػػي لوكالػػػ
 'الطيراف اتسرا يمي دمر  افمة بعد عبورها' الحدود.

واكد مصدر امني اخر اشترط عدـ كشؼ اسمه اف الطا رات الحربية استهدفت  افمة يبدو انهػا تحمػؿ اسػمحة 
 متجهة الل لبناف، لكف في الجانب السوري مف الحدود.
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المتقاعػػػد أمنػػػوف اإلسػػػرا يمي  العميػػػد  أف ،تػػػؿ أبيػػػب، مػػػف 11/1/0211الشااارق األوساااط، لنااادن، وأضػػػافت 
  ػاؿ ،«الموسػاد»سوفريف، الذي شغؿ مناصب عديدة فػي أجهػزة المخػابرات اإلسػرا يمية، وعمػؿ ر ػيس مديريػة 

ف عممنػا عػف  افمػة »إف  إسػرا يؿ ترا ػب تحركػات منظمػة حػزب ال، والقوافػؿ التػي تعبػر بػيف سػوريا ولبنػاف، وا 
تممػػػؾ الم ػػػات مػػػف الػػػرؤوس الحربيػػػة »، وتػػػابن أف سػػػوريا «د فػػػي أف نو  هػػػاتنقػػػؿ أسػػػمحة كيماويػػػة، فمػػػف نتػػػرد

منظمػػػػة حػػػػزب ال تحػػػػاوؿ أف تنقػػػػؿ أسػػػػمحتها »، وأف المرحمػػػػة الراهنػػػػة د يقػػػػة لمغايػػػػة، ت سػػػػيما أف «الكيماويػػػة
 «.الموجودة في سوريا إلل لبناف، ومف ذلؾ نقؿ رؤوس حربية كيماوية،  بؿ سقوط نظاـ بشار األسد

ير اإلسرا يمي إلل نبأ  صؼ سػالح الجػو اإلسػرا يمي لمقافمػة أمػس، فقػاؿ إف "إسػرا يؿ" ت تقصػؼ وتطرؽ الخب
تسػػرب السػػالح الكيمػػاوي، جػػراء  صػػؼ جػػوي، »موا ػػن أو  وافػػؿ تحمػػؿ األسػػمحة الكيماويػػة فػػي سػػوريا، ألف 

يػػة أرضػػية تن ػػذها ، وا تػػرح الخبيػػر أف تمجػػأ "إسػػرا يؿ" إلػػل عمم«سػػيهدد حيػػاة المػػدنييف فػػي محػػيط هػػذ  الموا ػػن
 وحدات خاصة مف  وات المشاة. 

صػحي ة "معػاريؼ" نشػرت ، أف  القػدس المحتمػةمػف  امػاؿ شػحادة، عػف 11/1/0211ن، الحيااة، لنادونشرت 
خارطة عف عممية  صؼ  افمة اتسمحة في سػورية، تبػيف اف اربػن طػا رات حربيػة اسػرا يمية اختر ػت اتجػواء 

لحافمػة فػي بمػدة الزبػادني السػورية، عمػل بعػد سػبعة كيمػومترات مػف الحػدود المبنانية عبر بمدة رميش و ص ت ا
 المبنانية السورية. 

مػف النػوع المتطػور  SA-17ونقمت الصحي ة عف مصػادر اميركيػة اف الحافمػة كانػت تحمػؿ صػواريو مػف نػوع 
 متوسط المدى وصواريو ياخونت المتطورة. 

إذا  اؿ الر يس السابؽ لمموساد داني ياتـو وسل، أف ، عف حممي م11/1/0211السفير، بيروت، وجاء في 
، موضػػػحًا أف «فػػػذف ذلػػػؾ إشػػػارة عمػػػل حػػػدوث تجػػػاوز لمخػػػط األحمػػػر»كػػػاف الهجػػػوـ اإلسػػػرا يمي  ػػػد و ػػػن فعػػػاًل 

 "إسرا يؿ" في هذا الشأف ت تخادع، وأنها تمنن تسرب أسمحة مف سوريا إلل لبناف.
أننػػا عنػػدما  منػػا إنػػه »بقيف الػػذي  بػػؿ الحػػديث باسػػمه، عمػػل وشػػّدد يػػاتوـ، وهػػو الوحيػػد مػػف رؤسػػاء األمػػف السػػا

ومػػن ذلػػؾ رأى أنػػه إذا كػػاف «. محظػػور أف تضػػن منظمػػات اإلرهػػاب يػػدها عمػػل سػػالح سػػوري كنػػا نقصػػد ذلػػؾ
جهػػػات معاديػػػة عمػػل رأسػػػها حػػػزب ال تجػػػاوزت خطػػػًا »الهجػػـو اإلسػػػرا يمي  ػػػد و ػػػن، فػػػذف ذلػػؾ يػػػدؿ عمػػػل أف 

ورًا تعتبر مبررًا لمحرب. وهذا هو الخط األحمر الذي رسمته "إسرا يؿ" بحػؽ أم»وأشار إلل أف هناؾ «. أحمر
 «.وسوؼ ت عؿ كؿ ما بوسعها ل رضه

عمػل الغػارة،  ػاؿ يػاتـو إنػه ت يعتقػد حػدوث « حػزب ال»وفي تعميقه عمل احتماتت الػرد مػف جانػب سػوريا و
لتػدهور الوضػن، وهػذا السػيناريو موجػود  ينبغػي ومػف الصػا ب اتسػتعداد أيضػاً »ذلؾ. لكنه استدرؾ  ا اًل إنػه 

وبػػرر تقػػدير  بأنػػه «. ضػػمف سػػيناريوهات تواجػػه الجػػيش اإلسػػرا يمي، لكػػف احتمػػاتت حػػدوث ذلػػؾ ليسػػت عاليػػة
ليس لسوريا ولحزب ال مصمحة في الرد. فاألسد غارز عميقًا فػي شػؤونه، أمػا حػزب ال فيبػذؿ جهػدًا كبيػرًا »

 «.ؾ أسمحة، ولذلؾ فذنهما ت يرغباف في توسين دا رة القتاؿلمعاونته، بموازاة سعيه تمتال
المركػز المقدسػي »وبرغـ كلرة الحديث اإلسرا يمي عف مخػاطر تسػرب السػالح الكيميػا ي، إت أف الباحػث فػي 

، «حػػزب ال بػػيف إيػػراف ولبنػػاف»)العميػػد احتيػاطم شػػمعوف شػػابيرا الػػذي ألػػؼ كتػاب « لشػؤوف الجمهػػور والدولػػة
مػػف أف حػػزب ال يريػػد سػػالحًا كيميا يػػًا. فعمميػػة تركيػػب رأس مت جػػر كهػػذا عمػػل صػػاروخ عمميػػة إننػػي ت أؤ »

 «.معقدة، وأنا لست والقًا أف لديهـ الخبرة ل عؿ ذلؾ، فاألمر ليس بسيطاً 
ورفضت اإلدارة األميركية التعميؽ عمل الغارة، حيث أشار المتحدث باسـ البيت األبيض جي كػارني إلػل انػه 

كمػػا «. دي عمػػل التقريػػر. وأنػػا أوجهكػػـ لحكومػػة "إسػػرا يؿ" لسػػؤالها عػػف فعػػؿ  ػػاموا أو لػػـ يقومػػوا بػػهت رد عنػػ»
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رفضت المتحدلػة باسػـ الخارجيػة األميركيػة التعميػؽ عمػل الغػارة، مجػددة  مػؽ واشػنطف مػف التعػاوف بػيف إيػراف 
وع الغػػػارة اإلسػػػرا يمية فػػػي و ػػػ« سػػػي إف إف»إت أف متحػػػدلًا أميركيػػػًا عػػػاد وأكػػػد لشػػػبكة «. حػػػزب ال»وسػػػوريا و

 سوريا.
  
 عباس: تشكيل الحكومة سينطمق بدءًا من عمل لجنة االنتخابات 

مشاورات تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني ستبدأ عندما تبدأ  أف أمسالر يس محمود عباس  أعمف :راـ ال
 لجنة اتنتخابات عممها في  طاع غزة.

عندما تبدأ لجنة اتنتخابات "في مقر الر اسة بمدينة راـ ال  لقا ه وفد لجاف المخيمات ألناء عباسو اؿ 
، وعندما تعمف المجنة  جاهزة  أنهاعممها فاف مشاورات تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني ستبدأ بن س اليـو

 ."اتنتخابات إجراءسنصدر مرسـو تشكيؿ الحكومة ومرسـو  فذنناإلجراء اتنتخابات 
ممي أصبحت هناؾ لغة جديدة تسود في المجتمن الدولي، القرار األمنذ حصولنا عمل عباس "وأضاؼ 

احتجاجا عمل القرارات  اإلسرا يميفحتل الدوؿ التي صوتت ضد القرار ال مسطيني،  امت باستدعاء الس ير 
 ."اتستيطانية، وهذا يؤكد مدى التغيير الذي أحدله حصوؿ فمسطيف عمل دولة مرا ب اإلسرا يمية

خطوة ال مسطينية سبقها جهد كبير مف  بؿ الجمين مف أجؿ حشد أكبر تأييد دولي لممسعل وأشار إلل أف ال
فقط ضد القرار. و اؿ إف القيادة  وتصويت  دولة وامتناع  ال مسطيني، وهو ما تحقؽ بتصويت 

 إليهاضماـ الدراسات الكاممة حوؿ آلية وشروط اتن إجراءالمؤسسات الدولية، وذلؾ بعد  إللتدرس اتنضماـ 
 لمح اظ عمل حقوؽ شعبنا ال مسطيني.

الشعب  أبناء ضية المخيمات ال مسطينية في سوريا، مشددا عمل ضرورة تجنيب  إلل، عباسوتطرؽ 
الشعب ال مسطيني يقؼ عمل الحياد  أف إللال مسطيني في سوريا ويالت الصراع وحمايتهـ. وأشار الر يس، 

المتحدة لدخوؿ  األمـ إللسبؽ و دـ طمبا  أف إللدولة عربية، مشيرا  وت يتدخؿ في الشؤوف الداخمية ألية
بشرط التخمي عف حؽ العودة وهو  إسرا يؿال مسطينية، فوافقت  األرض إللالالج يف ال مسطينييف مف سوريا 

 ما تـ رفضه بالمطمؽ.
روؼ الحموؿ لمتخ يؼ مف الظ إيجاد، ضرورة عباسوبخصوص أوضاع المخيمات في فمسطيف، أكد 

المخيمات. وشدد عمل ضرورة اتلتزاـ  أوالقرى  أوالصعبة التي يعيشها المواطف ال مسطيني سواء في المدف 
بتطبيؽ سيادة القانوف والمحافظة عميه مف أجؿ الح اظ عمل مصالم المواطنيف ومف أجؿ اتستمرار في 

 عممية تجسيد الدولة ال مسطينية عمل ارض الوا ن.
 //م اهلل، الحياة الجديدة، را

 
 "ج"فياض: المجتمع الدولي مطالب بالعمل الجاد لوقف الهجمة االستيطانية في مناطق  

سالـ فياض عمل أف الو ت  د حاف لمعمؿ الجاد والتدخؿ  د.شدد ر يس الوزراء  :الحياة الجديدة -راـ ال 
تيطانية واستهدافها لموجود ال مسطينّي ال اعؿ مف  بؿ المجتمن الدولّي لو ؼ إمعاف إسرا يؿ في هجمتها اتس

ما في جنوب ليس فقط في األغوار، بؿ في القدس الُمحتمة ومحيطها وسا ر المناطؽ الُمسماة )جم، ت سيّ 
الخميؿ ومناطؽ خمؼ الجدار، واستمرارها في عر مة جهود السمطة الوطنية لتنميتها، ُرغـ دعوة المجنة 

عاـ الماضي، إلل تمكيف السمطة الوطنية مف القياـ بمسؤولياتها في تنمية الرباعية في بياٍف أصدرته خالؿ ال
 هذ  المناطؽ باعتبارها مناطؽ حيوية لقياـ دولة فمسطيف.
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وأكد عمل أف شعبنا أدرؾ حجـَ الخطر الذي يتعرُض له مشروعُنا الوطنّي، فانطمؽ في أكلر مف مكاف 
لل مقاومته الشعبية الُمتنامية. فكانت باُب الشمس وباُب لمدفاع عنه، ُمستندًا إلل خبرته الك احية الطوي مة، وا 

الكرامة وباُب الحرية، كما كانت المبادرات المجتمعية والشبابية لمو وؼ إلل جانب أهمنا في األغوار وغيرها 
 مف المناطؽ.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 عمل المجنة في قطاع غزةبدء اتفاق بين حكومة هنية ولجنة االنتخابات عمى  

انه تـ اتت اؽ عمل بدء عمؿ المجنة مجددا " الحكومة في غزةر يس لجنة اتنتخابات المركزية و  غزة: أعمف
. و اؿ حنا ناصر ر يس المجنة في مؤتمر صح ي أشهرعممها لعدة  غزةفي  طاع غزة بعد تجميد حكومة 

ء عمؿ المجنة في  طاع غزة، وسيبدأ التسجيؿ )تحديث ات قنا عمل بد"هنية  إسماعيؿعقد  بعد اجتماعه من 
انقساـ الشعب  إلنهاءتكوف هذ  بداية مباركة  أفسجؿ الناخبيفم في القطاع والض ة الغربية ونأمؿ 

 ."ال مسطيني
لترتيبات  األخرىسنمتقي من حماس وفتم وال صا ؿ "وتابن  "متميزة"واعتبر ناصر المنا شات من هنية كانت 

 ."عشرة أياـ أو أسبوعنسجمهـ خالؿ  أف ونأمؿشخص  ألؼ اخبيف حيث سيتـ تسجيؿ لتسجيؿ الن
عممية التسجيؿ لتحديث سجؿ  أفالمجنة في بياف بلته عمل مو عها اتلكتروني مساء اللاللاء  وأكدت

ت شباط وحتل يوـ السب الناخبيف في الض ة الغربية و طاع غزة في ال ترة ما بيف يوـ السبت الموافؽ 
 مف ن س الشهر. الموافؽ 
تـ اتت اؽ عمل البدء في "في المؤتمر الصح ي ن سه انه  في غزةحكومة الطاهر النونو الناطؽ باسـ  وأعمف

نناعمؿ المجنة  في تحديد يوـ تسجيؿ الناخبيف فهذا ستحدد   أوفي الحكومة لف نتدخؿ في عمؿ المجنة  وا 
 ."عمؿ المجنة إلنجاحافة التسهيالت ستوفر ك" الحكومة أف إلل وأشار. "المجنة

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
   تمنح الفمسطينيين دولة في حدود حزيران ": عباس يعّد استراتيجية جديدةيديعوت" 

كشؼ مو ن صحي ة "يديعوت احرونوت" اتلكتروني )واي. نتم أف الر يس : حسف مواسي -القدس المحتمة 
عباس، اعّد خطة استراتجية جديدة بدأ المسؤولوف ال مسطينيوف التعامؿ بها مؤخرًا، تحت  ال مسطيني محمود

 عنواف "انت اضة هاد ة: خطة أبي مازف لمدولة".
عمل ت عيؿ هذ  اإلستراتيجية الجديدة التي تمنم ال مسطينييف، في  أسابينوأوضم المو ن أف عباس يعمؿ منذ 

، مف دوف أف يضطر نًيا وممزًما بدولة خاصة بهـ في حدود حاؿ نجاحها، اعتراًفا دولًيا  انو 
ال مسطينيوف لمتنازؿ عف حؽ العودة، ومف دوف اتعتراؼ بذسرا يؿ كدولة يهودية، ومف دوف الموافقة عمل 

 التواجد العسكري اإلسرا يمي عمل طوؿ نهر األردف.
نيؿ اتعتراؼ الدولي بالدولة ال مسطينية،  إللوأضاؼ المو ن: "أف خطة أبو مازف في المرحمة األولل تهدؼ 

 عبر مجمس األمف، بحيث يشكؿ القرار وليقة  انونية وممزمة بموجب القانوف الدولي. بحدود 
وتابن المو ن أف عباس يعتـز في المرحمة التالية، العودة إلل طاولة الم اوضات بدعـ جارؼ مف المجتمن 

 اصيؿ، وعمل عممية تن يذ التسوية الدا مة، موضحًا أنه في حاؿ أصرت الدولي لالت اؽ من إسرا يؿ عمل الت
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إسرا يؿ في هذ  المرحمة عمل موا  ها، فسوؼ يتـ ت عيؿ عقوبات ا تصادية وسياسية ضدها، ملؿ تمؾ التي 
 ُفرضت عمل نظاـ حكـ البيض في جنوب أفريقيا.

أو لالث سنوات، سيقدـ لشعبه دولة في حدود وبحسب المو ن، فذف "الر يس ال مسطيني يعتقد أنه بعد سنتيف 
الخط األخضر تقريًبا، مف دوف تقديـ تنازتت ممموسة، ومف دوف مواجهات من حركة "حماس"، ومف دوف 

 تظاهرات عارمة ضد  في مناطؽ السمطة وفي الشتات".
بالد ومف وادعل المو ن أف المعمومات المتوفرة لدى جهات مسؤولة في إسرا يؿ، ووصمت مف خارج ال

مناطؽ السمطة ال مسطينية، تشير إلل أف خطة عباس اآلف في المراحؿ األولل مف التطبيؽ والتن يذ، وذلؾ 
عمل الرغـ مف معرفة الر يس ال مسطيني وحاشيته بمصاعب تطبيقها، حيث أنه يتوجب عميهـ إ ناع الدوؿ 

تحدة، بعدـ فرض حؽ النقض )ال يتوم الخمس الدا مة العضوية في مجمس األمف، وعمل رأسها الوتيات الم
 عمل ا تراح القرار، إضافة إلل ضرورة ضماف وجود أغمبية بيف الدوؿ األعضاء في مجمس األمف.

 //المستقبل، بيروت، 
 

 التحرير: ال ضغوط عربية لتولي مشعل الرئاسة منظمةتنفيذية  
ة التحرير ال مسطينية واصؿ أبو يوسؼ أنه "ت أكد عضو المجنة التن يذية لمنظم: الديف نادية سعد -عماف 

توجد أية ضغوط أو تحركات عربية لتولي ر يس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ مسؤولية ر اسة 
و اؿ لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "ر اسة منظمة التحرير تتـ ضمف عممية ديمقراطية داخمية  المنظمة".

 والتدخؿ الخارجي".فمسطينية وليس عبر الضغط 
وأضاؼ أف "الحديث اآلف يجري حوؿ اجتماع لمجنة تطوير وت عيؿ منظمة التحرير في اللامف والتاسن مف 

فبراير المقبؿ في القاهرة، في حاؿ لـ تطرأ تطورات تعيؽ عقد  إزاء ما تشهد  مصر مف أحداث"، / شباط
 لخارج حيلما أمكف".مشيرًا إلل "إجراء انتخابات مجمس وطني في الداخؿ، وفي ا

مف جهتها،  الت عضو المجنة التن يذية لممنظمة حناف عشراوي إف "منظمة التحرير جاءت نتيجة نضاؿ 
وطني فمسطيني"، مؤكدة أف "اختيار ر يس منظمة التحرير يأتي مف خالؿ اتنتخابات بذرادة فمسطينية، وأننا 

وأضافت، في تصريم أصدرته أمس، إف "الدوؿ  نرحب بالجمين لالنضماـ وفؽ  واعد وبرنامج المنظمة".
 العربية تتعامؿ في إطار داعـ لممنظمة وت توجد أي إمالءات مف أحد لتولي منصب المنظمة".
 //الغد، عمان، 

 
 المالكي: "شريط هدم قبة الصخرة" سيوضع أمام القمة اإلسالمية المرتقبة في القاهرة 

بأف الشريط  األربعاءرياض المالكي  د.لشؤوف الخارجية ال مسطينية وزير ا : أكدوليد عوض -راـ ال 
 مكاف الهيكؿ وت بدّ  أ يمتالذي يظهر باف  بة الصخرة  اإلسرا يميةوزارة الخارجية  أنتجتهالذي  اإلسرا يمي

 مةاألالتاريو لموراء وتشييد الهيكؿ اليهودي المزعوـ مكانها، سيكوف مطروحا عمل  ادة  إلرجاعمف هدمها 
 في  متهـ المنتظرة. اإلسالمية

فبراير  مف شباط/ و بالقاهرة في  لمؤتمر القمة اإلسالمي ر ـ  تعقد الدورة الػ أفومف المقرر 
 ".: تحديات جديدة وفرص متناميةاإلسالميالعالـ "القادـ تحت عنواف 

 //القدس العربي، لندن، 
 



 
 
 

 

 

           7ص                                    0534العدد:                11/1/0211الخميس  التاريخ:

 مسمط عمى رقابنا تستخدمه كسيف   "يلإسرائ"أموالنا التي تجبيها : عريقات 
 ةأربعما إعالف إسرا يؿ أنه سيتـ تحويؿ "كبير الم اوضيف ال مسطينييف صا ب عريقات بأف  عدّ  :وكاتت

مميوف شيكؿ مف أموالنا لمرة واحدة يعني أنهـ سيواصموف اتبتزاز في هذا الموضوع وأف موضوع أموالنا التي 
 . "مسمط عمل ر ابنا تستخدمه كسيؼ "إسرا يؿ"تجبيها 

أف تدفن أموالنا لنا فورًا ويجب عمل المجتمن الدولي أف يديف هذ  القرصنة  "إسرا يؿ"عمل "وأشار إلل أنه 
أف تحويؿ األمواؿ لمرة واحدة معنا  استمرار الحصار المالي والسياسي ويعني " عدّ اإلسرا يمية ويو  ها فورًا. و 

 . "ا يمية وفي نهج نتنياهوأنه لـ يتغير شيء في السياسة اإلسر 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 : ال توجد جدية لدى فتح وحماس لتنفيذ اتفاق المصالحة خريشةحسن  

حسف خريشة النا ب اللاني لر يس المجمس التشريعي ال مسطيني حركتي فتم  د.وليد عوض: اتهـ  -راـ ال 
انه رغـ لقاء الر يس محمود  إللالحة الوطنية، مشيرا بعدـ الجدية في تن يذ ات اؽ المص األربعاءوحماس 

في القاهرة وات ا هـ عمل تن يذ المصالحة،  أسابينعباس ور يس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ منذ 
 اتنقساـ. إلنهاءشي ا لـ يتحقؽ عمل ارض الوا ن  أف إت

 إلل، مشيرا "ت اؽ المصالحة لدى الطرفيفالجدية م قودة لتن يذ ا أفيبدو " "القدس العربي"خريشة لػ وأضاؼ
عالنهـفي القاهرة  األخيراجتماعهـ  أف عف اتت اؽ عمل برنامج زمني لتن يذ ات اؽ المصالحة جاء في  وا 

 اتنقساـ. بذنهاءشراء الو ت والظهور بمظهر المستجيب لمضغط الشعبي المطالب  إطار
 //القدس العربي، لندن، 

 
 تحديًا لممجتمع الدوليطعة "إسرائيل" لمجمس حقوق اإلنسان مقا تعدّ عشراوي  

 "إسرا يؿ"أكدت عضو المجنة التن يذية لمنظمة التحرير ال مسطينية حناف عشراوي، أمس، أف  :وكاتت
بمقاطعتها منا شة مجمس حقوؽ اإلنساف لسجمها في مجاؿ حقوؽ اإلنساف تتحدى المجتمن الدولي وتستهتر 

سموؾ "لمجمسة، مشيرة إلل أف  "إسرا يؿ"نساني. واستنكرت عشراوي، في بياف، مقاطعة بالقانوف الدولي اإل
. وأكدت أف "ما مبدأ المساواةالغطرسة اإلسرا يمية يحد مف المبادئ الر يسة لنظاـ المراجعة الشاممة وت سيّ 

 هي الوحيدة التي ترفض تاريخيًا التعاوف من مجمس حقوؽ اإلنساف. "إسرا يؿ"
 //الشارقة،  الخميج،

 
 
 
 الحالي وفدًا خالل كانون الثاني/ يناير أربعينأكثر من  الخارجية في غزة استقبمت 

  الت وزارة الش وف الخارجية ال مسطينية والمجنة الحكومية تستقباؿ الوفود إنه تـ استقباؿ نحو 
 خالؿ شهر كانوف اللاني/ يناير الحالي. متضامنًا مف مختمؼ بمداف العالـ ضمف أربعيف وفدًا رسميًا وشعبياً 

وأكد وكيؿ وزارة الخارجية ور يس المجنة الحكومية تستقباؿ الوفود غازي حمد أف هذ  الوفود "تحمؿ رسا ؿ 
سياسية واضحة تؤكد عمل بداية حقيقية لكسر الحصار السياسي وات تصادي الم روض عمل  طاع غزة، 
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غالية مف أجؿ تخ يؼ معاناة  باإلضافة لمدور المهـ لهذ  الوفود نسانية وا  في جمب مساعدات طبية وا 
 الجرحل المتضرريف وأصحاب البيوت والمنشآت المدمرة".

 //فمسطين أون الين، 
 
 "حرب "إعالنحول هدم قبة الصخرة  فيمماً  "إسرائيل"البرغوثي: إنتاج مصطفى  

مصط ل البرغولي  د.المبادرة الوطنية ال مسطينية النا ب  اؿ األميف العاـ لحركة  :الحياة الجديدة -راـ ال 
إف إنتاج وزارة الخارجية اإلسرا يمية فيمما يظهر هدـ  بة الصخرة المشرفة وبناء الهيكؿ المزعوـ عمل 

ودعا البرغولي إلل محاسبة نا ب وزير الخارجية اإلسرا يمية  أنقاضها هو إعالف حرب عمل شعبنا.
عمل ما يقوـ به مف تحريض لهدـ  بة الصخرة المشرفة مف خالؿ ظهور  في ال يمـ يالوف أالمتطرؼ داني 

 العنصري.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 المجتمع الدولي إلنقاذ حياة األسير العيساوي  تدعوعشراوي  

سرا يمي باإلفراج طالبت عضو المجنة التن يذية لمنظمة التحرير حناف عشراوي، سمطات اتحتالؿ اإل: راـ ال
 ال وري عف األسير سامر العيساوي وجمين األسرى بخاصة أول ؾ المضربيف عف الطعاـ دوف  يد أو شرط.

: "سنتوجه إلل مجمس األمف إللزاـ إسرا يؿ باحتراـ حقوؽ األسرى ومطالبهـ وسنواصؿ في بياف وأضافت
اسية عمل الصعيد الدولي لدعـ خطواتهـ العمؿ عمل تدويؿ  ضيتهـ ومتابعة التحركات الشعبية والدبموم

 التصعيدية المشروعة والمك ولة بالقوانيف الدولية والحقو ية".
 //قدس برس، 

 
 يغادر لبنان بعد زيارة استمرت ستة أيامفي غزة  األوقافوزير  

ظهر رضواف مطار بيروت الدولي  إسماعيؿغادر وزير األو اؼ والشؤوف الدينية ال مسطيني : بيروت
أياـ ت قد فيها المخيمات  ستةعا دًا إلل  طاع غزة عبر القاهرة، بعد زيارة إلل لبناف استمرت  /األربعاء 

ال مسطينية ومراكز النازحيف ال مسطينييف مف سوريا في مختمؼ المناطؽ المبنانية حيث  دـ معونة عاجمة مف 
 الحكومة ال مسطينية في غزة.
 اتجتماعيةلؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة  بؿ مغادرة لبناف وزير الش وف و د التقل رضواف يرافقه مم

المبناني وا ؿ أبو فاعور في منزله في بيروت، حيث استعرض معه أوضاع النازحيف المأساوية وحّممه رسالة 
إلل مؤتمر الدوؿ المانحة في الكويت مطالبًا بتخصيص معونة عاجمة إلل النازحيف ال مسطينييف في 

 المخيمات ال مسطينية في سورية إلل لبناف وغير  مف البمداف.
 //قدس برس، 

 
 سفير فمسطين في لبنان يستقبل وفدًا من النازحين الفمسطينيين من سورية 

وفدًا مف لجنة النازحيف  أمساستقبؿ س ير دولة فمسطيف في لبناف اشرؼ دبور : سعد الياس - بيروت
المعيشية  لألوضاعسر المجنة  اسـ عباسي وجرى في المقاء منا شة  أميف اسة ال مسطينييف مف سوريا بر 

 والصحية لمنازحيف.
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ووضن الس ير دبور الوفد في صورة التحركات واتتصاتت التي تجريها الس ارة من الجهات المعنية 
تأميف المساعدات لهـ والحكومة المبنانية والبعلات الدبموماسية والمنظمات الدولية لمتخ يؼ مف معاناتهـ و 

 المال مة لعودتهـ. األمنيةلحيف توفر الظروؼ 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 طالب بتحرك أوروبي لوقف سياسة هدم المنازل في القدس ت زنيدأبو النائب  

طالبت عضو المجمس التشريعي ال مسطيني جهاد أبو زنيد المجتمن الدولي واإلتحاد : القدس المحتمة
وبي لمتحرؾ ال وري والعاجؿ مف أجؿ وضن حد لسياسة هدـ المنازؿ التي يتبعها اتحتالؿ اإلسرا يمي األور 

في مدينة القدس، داعية القيادة ال مسطينية إلل التحرؾ لدى األطراؼ الدولية "لو ؼ هذ  الحرب التي تشنها 
 سمطات اتحتالؿ بحؽ أبناء شعبنا في القدس".

قاب إخطار لاللة عشر عا مة فمسطينية بهدـ منازلهـ في  رية عناتا شرؽ مدينة وجاءت هذ  المطالبة في أع
 القدس، والذي يشكموف حي ال هيدات الذي يعتـز اتحتالؿ إزالته بالكامؿ.

 //قدس برس، 
 
 األقصى ستكون خارج حسابات االحتالل النائب أبو طير: ردات الفعل ألي جريمة بحقّ  

 ب المقدسي محمد أبو طير أف  ياـ وزارة الخارجية اإلسرا يمية بذنتاج فيمـ يظهر هدـ  بة اعتبر النا: راـ ال
الصخرة المشرفة في المسجد األ صل وا  امة الهيكؿ المزعوـ عمل أنقاضها، بأنه "إجراء يأتي ضمف خطة 

 المبارؾ". ممنهجة ومستمرة تستهداؼ المقدسات في مدينة القدس المحتمة وعمل رأسها المسجد األ صل
وأشار أبو طير إلل أنه "إذا كاف اتحتالؿ يسعل مف وراء هذ  الممارسات إلل جس نبض العرب والمسمميف 

ات ال عؿ ستكوف خارج حساباته ولف تكوف وفؽ تقديراته أو تجا  أي خطوة خطيرة بحؽ مقدساتهـ، فذف ردّ 
 عمل مزاجه".

 //قدس برس، 
 

 افقتنا عمى "حل الدولتين"مو لمن الصحة  أساسال  :حماس 16
حركة حماس ن ت ما نشرته بعض وسا ؿ اإلعالـ مف "مزاعـ" ، أف 11/1/0211السبيل، عّمان، نشرت 

فّوض العاهؿ األردني بذبالغ أوباما  بوؿ حماس بمبدأ  ،ر يس المكتب السياسي لمحركة ،بأف خالد مشعؿ
: "إننا في 10/3ا اإلعالمي مساء األربعاء و الت الحركة في بياف صح ي صادر عف مكتبه حؿ الدولتيف.

حركة حماس نؤكد أنه ت أساس مف الصحة لتمؾ المزاعـ، فمـ يتـ التطرؽ لموضوع حؿ الدولتيف خالؿ لقاء 
وأضافت: "تركز الحديث بيف األخ  األخ خالد مشعؿ ووفد الحركة من العاهؿ األردني الممؾ عبد ال اللاني".

منا شة الوضن ال مسطيني بشكؿ عاـ وممؼ المصالحة الوطنية واألوضاع في  مشعؿ والممؾ األردني حوؿ
وأوضحت الحركة أف مشعؿ طرح موا ؼ حركة حماس ورؤيتها المعروفة حوؿ القضية ال مسطينية  المنطقة".

 وحقوؽ شعبنا، وكذلؾ المو ؼ والرؤية تجا  الدولة ال مسطينية المستندة إلل اللوابت الوطنية.
عضو المكتب السياسي  ، أفم.اي.بي.)يونقاًل عف وكالة   11/1/0211، لندن، س العربيالقدوأضافت 

 اتجتماعيفي تعميؽ كتبه عمل ص حته الشخصية في شبكة التواصؿ  ، اؿ ،عزت الرشؽ حماس، لمحركة
حؿ  ال اللاني بذبالغ أوباما  بولنا بمبدأ إننا في حماس "نؤكد أننا لـ ت وض الممؾ عبد :)ال يسبوؾم
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ال اللاني ولـ يتـ التطرؽ  الدولتيف، وأف هذا الموضوع لـ يبحث خالؿ لقاء األخ خالد مشعؿ من الممؾ عبد
وأوضم أف "الحديث تركز)خالؿ المقاءم حوؿ منا شة الوضن ال مسطيني بشكؿ عاـ  لموضوع حؿ الدولتيف".

"طرح خالؿ المقاء موا ؼ حركة  وأشار إلل أف مشعؿ وممؼ المصالحة الوطنية واألوضاع في المنطقة".
حماس ورؤيتها المعروفة حوؿ القضية ال مسطينية وحقوؽ شعبنا، وكذلؾ المو ؼ والرؤية تجا  الدولة 

 ال مسطينية المستندة إلل اللوابت الوطنية".
سميم المعايطة، أعمف في  األردنية في حكومة تسيير األعماؿ واتتصاؿوكاف وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ 

و اؿ المعايطة، إف  ف بالد  ت تسعل إلل الدخوؿ في المعادلة ال مسطينية الداخمية.أ، األربعاءو ت سابؽ 
األردف "يبني عمل عال ته من السمطة )الوطنيةم وكؿ أطراؼ المعادلة ال مسطينية عمل تحقيؽ الشروط 

ة التي يؤلر غيابها عمل  وة ال مسطينية التي تدعـ السعي لتحقيؽ الحقوؽ ال مسطينية، وأهمها المصالح
 المو ؼ ال مسطيني والعربي".

القيادي في حركة ، أف محمد جاسر ،غزةنقاًل عف مراسمها في  12/1/0211فمسطين أون الين، وجاء في 
"إف هناؾ جهات دولية تريد إرباؾ ص وؼ حركة حماس عبر نشر األخبار   اؿ: ،يحيل موسل ،حماس

وأوضم  لدولتيف"، مؤكدًا أف حركته ت تقبؿ حؿ الدولتيف في جمين األحواؿ.بموافقتها عمل مبدأ  بوؿ حؿ ا
"فمسطيف أوف تيف"، أف هذا الحؿ مرفوض رفضًا  اطعًا، وت نقبؿ بحصوؿ دولة جريدة موسل في تصريم ل

 اتحتالؿ اإلسرا يمي عمل أي ذرة مف تراب فمسطيف، مشيرًا إلل أف حركته ت تعترؼ بالكياف المحتؿ.
 

 في حال إعادة بنائها عمى الثوابت التحرير منظمة قيادةرفض نس لا"القدس": لن احممن ادي قي 17
ف تعييف ر يس المكتب إمهند العدـ:  اؿ مصدر  يادي في حركة حماس بالقاهرة،  ،لا ر نصار -راـ ال 

، وت حتل ياً داخم حمساوياً  السياسي لمحركة خالد مشعؿ، في منصب ر اسة منظمة التحرير، "ليس  راراً 
وأوضم المصدر الذي  ، بؿ هو بحاجة إلجماع عربي مف  بؿ الدوؿ الداعمة لمقضية ال مسطينية".فمسطينياً 

، أف "حركة حماس لف ترفض أي مقترح لتولي مسؤولية  مو ن القدسفضؿ عدـ ذكر هويته، ل دوت كـو
ون ل  ل حماية اللوابت ال مسطينية".الحركة لمنظمة التحرير في حاؿ تـ إعادة بنا ها بالشكؿ الذي يعمؿ عم

المصدر، "وجود أي نقاشات داخمية بشأف تولي مشعؿ لر اسة المنظمة مستقباًل، مشددًا عمل أف حركة 
 حماس معنية بتطوير عممها السياسي بما يتطابؽ من متطمبات الشعب ال مسطيني".

بمنظمة التحرير ال مسطينية، في حديث مسؤولة دا رة اللقافة واإلعالـ  ،حناف عشراوي مف جهتها  الت د.
اختيار ر يس  أفف "منظمة التحرير جاءت نتيجة نضاؿ وطني فمسطيني، مؤكدة إ :دوت كوـ مو ن القدسل

ننا نرحب بالجمين لالنضماـ وفؽ  واعد ا  مف خالؿ اتنتخابات بذرادة فمسطينية.. و  يأتيمنظمة التحرير 
حد أمف  إمالءات أيداعـ لممنظمة وت توجد  إطاربية تتعامؿ في "الدوؿ العر  أفمؤكدة  وبرنامج المنظمة"

 لتولي منصب المنظمة".
مف الشهر المقبؿ بالقاهرة لمنا شة آليات  8وحوؿ اجتماع هي ة القيادة العميا لممنظمة المزمن عقد  في الػ 

حاؿ لـ تطرأ اي تغير عمل جدوؿ اتجتماع في  أيعشراوي، انه ت يوجد  أشارتت عيؿ وتطوير المنظمة 
 .أحداثتطورات تعيؽ عقد اتجتماع في القاهرة في ظؿ ما تشهد  مصر مف 

دوت القدس حمد مجدتني، في اتصاؿ من أ لػ ـ.ت.ؼ، د. ةالتن يذيوفي السياؽ ذاته  اؿ عضو المجنة 
، أف  رار مف "يتولل ر اسة المنظمة   مف خالؿ المجمس الوطني، وفي حاؿ حصمت حماس عمل يأتيكـو
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دولة عربية تتدخؿ في  رارات  أيوأكد انه ت توجد  اتغمبية فهذا نتاج نظاـ ديمقراطي فمسطيني مرحب به".
 اتلتزاـ في برنامج المنظمة. إطارف انضماـ حماس لممنظمة شراكة وطنية مطموبة في إو اؿ  المنظمة.

 11/1/0211، القدس، القدس
 

 قويض العالقاتبأحداث مصر محاوالت لت الحركةإقحام حماس:  02
سيما  طاع غزة  ضجت وسا ؿ إعالـ مصرية مؤخرًا بأخبار ترتبط بال مسطينييف وت: أحمد المصري - غزة

وحركة حماس بأحداث مصر الجارية، وزجت بهـ في معركة ت نا ة لهـ فيها وت جمؿ، األمر الذي ألار 
بيف الشعب ال مسطيني والمصري، وأف تساؤتت عدة حوؿ إمكانية أف تقوض هذ  الحممة العال ة األخوية 

 تدؽ األسافيف بيف عال تهـ األخوية التي تمتد مسيرة  روف طويمة.
"إف طبيعة العال ة المصرية ال مسطينية  :عاطؼ عدواف ،وفي هذا الشأف؛  اؿ النا ب في المجمس التشريعي

اوة المشتركة من اتحتالؿ بكافة جوانبها عال ة أخوية إيجابية تمتد مف نقطة الجوار والديف، والعد
وأوضم عدواف لػ"فمسطيف"  اإلسرا يمي"، مؤكدًا أف ذلؾ ت يمكف أف يتألر ب عؿ موجات إعالمية تحريضية.

أف الشعب المصري كليرًا ما و ؼ من شقيقه ال مسطيني، وفي محطات كليرة، وطالما و ؼ ضد اتحتالؿ 
سرا يمية، إذ إنها تحاوؿ التحريض عمل وجرا مه، عادًا أف "استمرار ذلؾ ت يروؽ لجهات د ولية وعربية وا 

 ال مسطينييف وزجهـ في الشأف المصري الداخمي".
وأكد عمل أف التحريض اإلعالمي الجديد ضد ال مسطينييف "حمقة مف حمقات تحريض سابقة، ُبثَّ في طياتها 

مو يعة بيف الشعبيف وبث أف حركة حماس تتدخؿ في شأف مصر الداخمي لبت كذبها وتم يقها، ومحاولة ل
واستدؿ عدواف بذلؾ بو ا ن اتهاـ وزير الداخمية في عهد الر يس السابؽ حسني مبارؾ، لقطاع غزة  الكراهية".

بأنه يقؼ وراء ت جير الكنيسة باإلسكندرية، واتهاـ اإلعالـ لحركة حماس ب تم السجوف و ت و وع اللورة 
 ي ًا "كمها لبت كذبها".المصرية، وو وفه أيضًا وراء حادلة رفم مض

بدور ، نبَّه الناطؽ باسـ حركة حماس" فوزي برهوـ، إلل بث وسا ؿ إعالـ مصرية لعدد مف األخبار التي 
تزج القطاع في أحداث مصر، مبينا أنها "محاولة لشيطنة ال مسطينييف"، وفسو روح األخوة والمحبة بيف 

واعتبر برهوـ في تصريم لػ"فمسطيف" وسا ؿ  ة ".الشعب المصري وال مسطيني، و"أنها ت تضم في كؿ مر 
اإلعالـ هذ  "عدوة لمصر  بؿ أف تكوف عدوة لمشعب ال مسطيني، وأنهـ متضرروف مف أي لورات ناجحة أو 

وشدَّد عمل أف  لحمة عربية إسالمية تهدؼ إلل مواجهة التحديات والو وؼ بجدية من القضية ال مسطينية".
 الشعب المصري بال مسطيني، ولف يكتب له النجاح.هذا التحريض لف يمس عال ة 

 12/1/0211فمسطين أون الين، 
 

 لالجئين والقدسحق او  45هو وقف االستيطان والتزام حدود  بهنقبل  الذيالحد األدنى شعث:  01
الحياة أف بريطانيا وفرنسا ُتعداف لطرح مبادرة سياسية  جريدةكش ت مصادر ديبموماسية غربية ل: راـ ال

 اإلسرا يمية، لكف المبادرة مرهونة بتحرؾ اإلدارة األميركية. -دة إلعادة إطالؽ الم اوضات ال مسطينية جدي
وفي تعقيب له عمل المبادرة األوروبية،  اؿ نبيؿ شعث عضو المجنة المركزية لحركة فتم إف القيادة 

هـ "إطالؽ الم اوضات. و اؿ:  ال مسطينية تعمـ بنية الدوؿ األوروبية اللالث طرح مبادرة سياسية إلعادة
، وحؽ 25)األوروبيوفم ي هموف أف الحد األدنل الذي نقبؿ فيه هو و ؼ اتستيطاف والتزاـ حدود عاـ 

هـ "ومضل يقوؿ:  ."الالج يف، والقدس عاصمة، وتن يذ كؿ ما تـ اتت اؽ عميه في أوسمو وخريطة الطريؽ
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و اؿ شعث  ."تضن أوروبا لقاًل سياسيًا خمؼ هذا المشروع؟ما زالوا يبحلوف، لكف المهـ: هؿ مف الممكف أف 
، مشيرًا إلل أف الرأي العاـ األوروبي "أوروبا  ادرة ألسباب عدة، أولها تغيير الرأي العاـ األوروبي"إف 

 مناصر لمقضية ال مسطينية، وأف ال مسطينييف نجحوا في إ امة عال ات مهمة من األحزاب في أوروبا.
نقوؿ لألوروبييف، ت يحدث شيء مف دوف ضغط عمل إسرا يؿ، فالوتيات المتحدة لـ  لكف نحف"وذكر: 

تحصؿ عمل شي مف إسرا يؿ مف دوف ضغط، وهي أو  ت ضمانات القروض، وسحبت اسحؽ شامير 
عمل أوروبا أف تموح بما في يدها، فلملي "وأضاؼ:  ."ر يس وزراء إسرا يؿ األسبؽ عنوة إلل مؤتمر مدريد

ا يؿ من أوروبا وليس من الوتيات المتحدة وهناؾ بضا ن إسرا يمية كليرة ت يمكف أف تباع في تجارة إسر 
 .%"31أوروبا مف دوف اإلع اء المتملؿ في إلغاء ضريبة الػ 

 11/1/0211الحياة، لندن، 
 

 الفصائل الفمسطينية بالقاهرة ال يعطل المصالحة اجتماعتأجيل حماس:  00
القيادي في حركة ، أف محمد جاسر ،غزةنقاًل عف مراسمها في  12/1/0211فمسطين أون الين، نشرت 
بيف أف تأجيؿ اجتماع ال صا ؿ والقوى ال مسطينية في القاهرة حتل إشعار آخر ت  ،يحيل موسل ،حماس

تمسؾ حركته بالمصالحة والح اظ عمل  "فمسطيف أوف تيف"،جريدة وجدد في تصريم ل يعطؿ المصالحة.
ؿ مف جمين األطراؼ، منوهًا إلل أف اتجتماع المقبؿ سيعالج العقبات التي ستواجه الجهود التي تبذ

وأشار موسل إلل أف حماس  دمت خطوات إيجابية كليرة في  طاع غزة، لتهي ة األجواء  المصالحة.
لمصالحة وطنية، داعيًا في الو ت ن سه، حركة فتم لمقياـ بخطوات إيجابية ممالمة في الض ة الغربية 

 محتمة.ال
وكانت حركتا حماس وفتم،  د ات قتا عمل منا شة الخطط والبرامج والزمف المحدد لعمؿ كؿ لجنة مف لجاف 
المصالحة ال مسطينية، خالؿ اجتماع ال صا ؿ ال مسطينية الذي كاف مف المزمن عقد  يوـ األربعاء، في 

 القاهرة.
القيادي في حركة فتم ، أف ردينة فارس ،تبيرو نقاًل عف مراسمتها في  11/1/0211عكاظ، جدة، وأضافت 

يحيل رباح،  اؿ في تصريم صحافي، إف اجتماعا لم صا ؿ ال مسطينية كاف مف المقرر أف يعقد في القاهرة 
 تأجؿ عمل األرجم حتل إشعار آخر.

حركة حماس بمساف المتحدث ، أف حامد جاد ،غزةنقاًل عف مراسمها في  11/1/0211الغد، عّمان، وذكرت 
سمها سامي أبو زهري أكدت أف لقاء القاهرة بخصوص بدء تشكيؿ الحكومة التوافقية لـ يحدد بعد، وأف با

 حركته تتواصؿ لتحديد موعد المقاء.
مف جهته ن ل مسؤوؿ العال ات الوطنية في حركة فتم، عاطؼ أبو سيؼ أمس صحة األنباء التي تحدلت 

عمل أبعد تقدير،  ركتيف، تفتًا إلل أنه سيعمف غداً عف عقد اجتماعات أمس، في القاهرة بيف وفدي الح
متو عا أف يعقد المقاء األسبوع المقبؿ، و د يتـ عقد   بؿ يوميف فقط مف اجتماع اإلطار القيادي لمنظمة 

 فبراير المقبؿ. /التحرير في اللامف مف شباط
 

 حزب الشعب: غياب الحكومة سيعطل عمل "المصالحة المجتمعية" 01
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أكد نافذ غنيـ عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ال مسطيني، وأميف سر المجنة : ص دينادر ال -غزة
العميا لممصالحة المجتمعية المنبلقة عف ات اؽ القاهرة، أف المجنة لف تبدأ عممها في الميداف إت بعد تشكيؿ 

 حكومة التوافؽ الوطني.
اء: "لجنة المصالحة المجتمعية تحتاج و اؿ غنيـ في تصريم خاص بػ"فمسطيف أوف تيف" اليوـ األربع

 لحكومة متوافؽ عميها لتقوـ بدعـ عممها عمل األرض، وغياب التوافؽ عمل الحكومة سيعطؿ عممها ميدانيًا".
وأضم أف أت اؽ القاهرة الذي جرى تو عيه بيف حركتي "فتم" و"حماس"، ينص عمل أف تشكؿ الحكومة 

 ألرض، وتحاوؿ توفير كافة اتحتياجات المطموبة لها.الوطنية، ترعل عمؿ لجاف المصالحة عمل ا
وطالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، حركتي "فتم" و"حماس" باإلسراع في عقد لقاء  ريب في 

 العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تشكيمة الحكومة الوطنية.
 12/1/0211فمسطين أون الين، 

 
 منظمة التحرير ويبدي قمقه من سير المصالحة حماس مشعل لرئاسة ترشيحاألحمد ينفي  عزام 02

ن ل عضو المجنة المركزية لحركة فتم، عزاـ األحمد، ترشيم حركة حماس، ر يس مكتبها السياسي : راـ ال
 خالد مشعؿ، لتولي ر اسة منظمة التحرير ال مسطينية.

الرابعة"، الذي بله و اؿ األحمد، وهو مسؤوؿ ممؼ المصالحة عف حركة فتم، خالؿ برنامج "السمطة  
بقاء حالة  تم زيوف فمسطيف، مساء األربعاء، إف "الغرض مف نشر ملؿ هذ  األخبار هو توتير األجواء، وا 

 اتنقساـ عمل ما هي عميه اآلف"، نافيا أف تكوف دوت عربية تسعل أصال لمساعدة مشعؿ في هذا اتتجا . 
أف بدأ عمؿ لجنة اتنتخابات في غزة، رغـ بعض ورأى األحمد أف هناؾ تقدما في ممؼ المصالحة، بعد 

وأضاؼ أنه بعد حرب غزة  التصريحات، مف حركة حماس، التي حاولت التدخؿ في عمؿ المجنة المستقمة.
األخيرة، واتنتصار في األمـ المتحدة، ظهرت رغبة شعبية كبيرة إلنهاء اتنقساـ، وكانت هذ  الرغبة 

 ضاغطة إلنها ه.
د، إت أنه أبدى  مقه مف سير المصالحة، و اؿ" كاف هناؾ اجتماع في التاسن مف الشهر ورغـ ت اؤؿ األحم

الجاري في القاهرة، وكاف سمسا لمغاية، لكف اجتماعا عقد في السابن عشر مف الشهر الجاري، وكاف مقرر 
 ساعات، وأصبحت  مقا حينها". 2د ا ؽ، لكنه استمر نحو  30أف ينتهي في 

ات متضاربة  بؿ فترة مف حركة حماس، حوؿ اختيار ر يس الوزراء، فبقيت متخوفا وتابن" سمعت تصريح
 مف داخؿ كؿ شخص، لكف آمؿ بشيء جيد وهو إنهاء اتنقساـ".

ورأى أف "الوصوؿ إلل المصالحة يتـ عبر مرحمتيف: هما إنهاء اتنقساـ، لـ تهي ة األجواء إلتماـ المصالحة 
جراء اتنتخابات" عمل حد  وله  وا 

 11/1/0211، وكالة سما اإلخبارية
 

   إيران ضدّ  أقدر من "إسرائيل" عمى شّن عمميات عسكرية : الواليات المتحدةنتنياهو 03
بنياميف نتنياهو أنه في حاؿ تـ شف هجوـ عسػكري أمريكػي عمػل المنشػآت ” اإلسرا يمي“اعتبر ر يس الوزراء 

سػيمحؽ ” إسػرا يمياً “النووي اإليراني لكف هجوما عسكريا النووية اإليرانية فذف ذلؾ سيؤدي إلل إيقاؼ البرنامج 
هػو مهمػة محػددة وعينيػة “عف نتنياهو  وله إف هجومًا عسكريًا فػي إيػراف ” يو بي آي“ضررًا وحسب. ونقمت 

 ”.والوتيات المتحدة  ادرة عمل تن يذها بصورة كاممة بينما نحف بذمكاننا التسبب بضرر كبير
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” إسػرا يؿ“وؿ أمس، أماـ مجمس أمناء المجنة اليهودية األمريكية التي تنشط لمصمحة وأدلل نتنياهو بأ واله، أ
الصػػهيونية فػػذف نتنيػػاهو لػػـ يقصػػد التخ يػػؼ مػػف  ػػوة الضػػربة ” معػػاريؼ“فػػي أنحػػاء العػػالـ . ووفقػػًا لصػػحي ة 

نمػػا إظهػػار ال ػػرؽ فػػي القػػدرات العسػػكرية. وألمػػم نتنيػػاهو إلػػل أف الوتيػػات الم” اإلسػػرا يمية“ تحػػدة  ػػادرة عمػػل وا 
و ػػؼ البرنػػامج النػػووي اإليرانػػي بواسػػطة عمميػػة عسػػكرية شػػرط أف يػػتـ ذلػػؾ  بػػؿ اسػػتكماؿ المرحمػػة اللانيػػة مػػف 

بعػػد هػػذ  المرحمػػة سػػتكوف بحػػوزة إيػػراف كميػػة كافيػػة مػػف “%. و ػػاؿ إنػػه  10عمميػػة تخصػػيب اليورانيػػـو بنسػػبة 
شػددا عمػل أف احتمػاؿ و ػؼ البرنػامج النػووي م” اليورانيوـ المخصب مف أجؿ تركيب  نبمة خالؿ و ت  صير

 ”.عاـ الحسـ“الحالي هو  1031اإليراني يوشؾ عمل اتنتهاء وألمم إلل أف 
واستنتجت الصحي ة مف أ واؿ نتنياهو أنه ت يعتقػد أف الوتيػات المتحػدة ستسػتخدـ القػوة العسػكرية ضػد إيػراف 

 ”.ـو وحدها رغـ  وتها المحدودةسوى أف تن ذ الهج” إسرا يؿ“ت يبقل خيار أماـ “وأنه 
 11/1/0211، الخميج، الشارقة

 
 واندالع انتفاضة ثالثة الفمسطينية ُتحذر نتنياهو من انهيار السمطة  األمنيةاألجهزة "إسرائيل": 04

جهػػاز األمػػف العػػاـ )الشػػاباؾ  أف فػػي تػػؿ أبيػػب، ذكػػرت مصػػادر أمنيػػة إسػػرا يميةالناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراوس: 
كوف لػه تػداعيات خطيػرة يمرارا وتكرارا المستوى السياسي في تؿ أبيب بأف انهيار السمطة سػ اإلسرا يميم حذر

عمل الدولة العبرية وعمل أمف المستوطنيف اإلسرا يمييف في الض ة الغربية والذيف يصؿ عددهـ إلل أكلر مف 
 ألؼ مستوطف. 000

األمنػػػي بػػػيف الطػػػرفيف اإلسػػػرا يمي  كمػػػا أف انهيػػػار السػػػمطة، بحسػػػب المصػػػادر عينهػػػا، يعنػػػي تو ػػػؼ التنسػػػيؽ
وال مسػػػطيني، وباإلضػػػافة إلػػػل ذلػػػؾ، فػػػذف المصػػػادر األمنيػػػة، ت تسػػػتبعد البتػػػة أْف يػػػؤدي الوضػػػن ات تصػػػادي 
الصعب في مناطؽ السمطة إلػل حالػة مػف اإلحبػاط الشػديد، تػؤدي فػي نهايػة المطػاؼ إلػل انػدتع اتنت اضػة 

يس السمطة ال مسطينية، محمود عباس )أبػو مػازفم بأنػه سػيمنن اللاللة، ذلؾ أنه عمل الرغـ مف تصريحات ر 
اتنت اضػػة اللاللػػة ت رصػػيد لهػػا فػػي الشػػارع ال مسػػطيني، حيػػث شػػددت المصػػادر اإلسػػرا يمية عمػػل أف عبػػاس 
ضعيؼ لمغاية، ولف يتمكف مف منن اتحتجاجات في حاؿ انطال ها وتحولها سريعا إلل مواجهات صعبة بيف 

ف وبيف جيش اتحتالؿ، تفتًة، أي المصادر ن سها، إلل أنه في األشهر األخيػرة، وتحديػدا السكاف ال مسطينيي
بعػػد العػػدواف البربػػري، الػػذي شػػنته "إسػػرا يؿ"عمل  طػػاع غػػزة، لػػوحظ ارت ػػاع فػػي عػػدد المواجهػػات بػػيف جػػيش 

لعني ػة مػف  بػؿ اتحتالؿ وبػيف المػواطنيف ال مسػطينييف، كمػا تو عػت المصػادر األمنيػة أْف تتصػاعد األعمػاؿ ا
ال مسطينييف ضد جيش اتحتالؿ وضػد المسػتوطنيف بسػبب حالػة اإلحبػاط التػي تسػود الشػارع ال مسػطيني مػف 

 الناحيتيف السياسية وات تصادية، 
 11/1/0211، القدس العربي، لندن

 
 نائباً  60 الترشيحتوقع أن يدعم يُ : بيريز يكمف نتنياهو غدًا تشكيل حكومة جديدة 05

باشر الر يس اإلسرا يمي شمعوف بيريز أمس اتصاتته من  ادة األحزاب اإلسػرا يمية : سعد تمحميأ –الناصرة 
حزبػػػًام  31التػػي نجحػػت فػػي اجتيػػػاز نسػػبة الحسػػـ فػػػي اتنتخابػػات البرلمانيػػة التػػي جػػػرت األسػػبوع الماضػػي )

ترشػػػيم زعػػػيـ  لالسػػػتماع إلػػػل رأيهػػػا حػػػوؿ مرشػػػحها لتشػػػكيؿ الحكومػػػة الجديػػػدة، وسػػػط تو عػػػات أكيػػػدة بػػػأف يػػػتـ
ر ػػيس الحكومػػة الحاليػػة بنيػػاميف نتانيػػاهو لتشػػكيؿ الحكومػػة الجديػػدة بعػػدما خػػرج هػػذا الحػػزب « إسػػرا يؿ بيتنػػا»



 
 
 

 

 

           15ص                                    0534العدد:                11/1/0211الخميس  التاريخ:

وهػي  310مقعػدًا مػف مجمػوع  23ب وٍز نقمه إلل المركز في اتنتخابات وبعدما حاز من سا ر أحزاب اليميف 
 غالبية مطمقة.

 31الوسػػطي بزعامػػة ي يػػر لبيػػد )« يػػش عتيػػد»أعقػػاب  ػػرار حػػزب ويبػػدو نتانيػػاهو المرشػػم الوحيػػد أيضػػًا فػػي 
« شاس»بر اسة شاؤوؿ موفاز )مقعدافم دعـ ترشيم نتانياهو. كذلؾ يتو ن أف يدعـ حزبا « كديما»مقعدًام و 

)شػػػيمي « العمػػػؿ»م تكميػػػؼ نتانيػػػاهو، كػػػذلؾ حيػػػاؿ مو ػػػؼ  ػػػادة أحػػػزاب 5« )يهػػػدوت هتػػػورا »مقعػػػدًام و  33)
 15)زهافػػه غػػالؤوفم الػػذيف يتملمػػوف معػػًا بػػػ« ميػػرتس»)تسػػيبي لي نػػيم و  ]الحركػػة «ا هتنوعػػ»يحيمػػوفتشم و 

مقعدًا القاضي عدـ تسمية مرشم لتشكيؿ الحكومة، وهو المو ؼ الذي يتو ن أف يتخذ   ػادة األحػزاب العربيػة 
نا بػًا سػيتخذوف  18بػؿ نا بػًا فػي مقا 81مقعدًا. وباألر اـ يتو ن أف يدعـ ترشيم نتانيػاهو  33اللاللة المملمة بػ

 مو  ًا حياديًا.
وت يعنػػي دعػػـ األحػػزاب تكميػػؼ نتانيػػاهو أنهػػا سػػتكوف شػػريكة فوريػػة فػػي الحكومػػة الجديػػدة، إذ يتػػيم القػػانوف 

يومًا إلنجاز مهمته بعد إجراء م اوضػات ا تالفيػة مػن األحػزاب الراغػب فػي  18لممكمَّؼ تشكيؿ الحكومة مدة 
 يومًا إضافيًا. 30ضمها، وفي حاؿ تعسر يتيم له 

« البيػػت اليهػػػودي»الوسػػطي و « يػػش عتيػػد»فػػي غصػػوف ذلػػؾ كشػػ ت تقػػارير صػػحافية أف لمػػػة تنسػػيقًا بػػيف 
لكػػف هػػذا التنسػػيؽ يطػػرح «. الحػػرديـ»اليمينػػي المتطػػرؼ بزعامػػة ن تػػالي بينيػػت فػػي شػػأف اتت ػػاؽ حػػوؿ تجنيػػد 

ية مػن ال مسػطينييف وفػي الو ػت ذاتػه ينسػؽ السؤاؿ كيؼ يمكف لمبيد أف يطالب نتانياهو بتحريؾ العممية السمم
الػػػػرافض  طعػػػػًا إ امػػػػة دولػػػػة فمسػػػػطينية ويػػػػدعو عػػػػدد مػػػػف نوابػػػػه إلػػػػل ضػػػػـ « البيػػػػت اليهػػػػودي»خطواتػػػػه مػػػػن 

 المستوطنات إلل السيادة اإلسرا يمية.
 11/1/0211، الحياة، لندن

 
 

 يةاألسمحة الكيماوية السور روسيا لبحث  إلىاألمن القومي  مستشارنتنياهو يوفد  06
الناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراوس: أوفػػد ر ػػيس الػػوزراء اإلسػػرا يمي بنيػػاميف نتنيػػاهو، مستشػػار األمػػف القػػومي يعقػػوب 
عميدرور إلل العاصمة الروسية موسكو لبحث  ضية األسمحة الكيماوية السورية من عدد مف المسؤوليف فػي 

 الحكومة الروسية.
رتػػػه موسػػػكو بػػػوزير الخارجيػػػة الروسػػػي سػػػيرغي وذكػػػرت صػػػحي ة 'معػػػاريؼ' أف عميػػػدرور سػػػيمتقي خػػػالؿ زيا

تفروؼ، ومستشار األمف القومي نيكوتي بيتروشؼ، لبحث سبؿ منن تسرب األسمحة الكيماوية السورية إلػل 
 منظمات وص تها الصحي ة باإلرهابية.

 11/1/0211، القدس العربي، لندن
 

 سورية ولبنان د ضدّ من تصعي عمى األقنعة الواقية تحسباً  "إسرائيل"تزايد الطمب في  07
وكاتت: تزايد طمب المواطنيف فػي "إسػرا يؿ" عمػل األ نعػة الوا يػة مػف أسػمحة غيػر تقميديػة فػي األيػاـ األخيػرة 
وذلػػؾ بػػالتزامف مػػن تحػػذير مسػػؤوليف إسػػرا يمييف وفػػي مقػػدمتهـ ر ػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاهو مػػف نقػػؿ أسػػمحة 

ونقمػت وسػا ؿ إعػػالـ إسػرا يمية األربعػاء عػػف مصػادر فػي سػػمطة كيميا يػة مػف سػػورية إلػل حػزب ال المبنػػاني. 
البريد اإلسرا يمية المسؤولة عػف توزيػن األ نعػة الوا يػة  ولهػا اف األيػاـ األخيػرة شػهدت إ بػات واسػعا مػف جانػب 

 المواطنيف لمحصوؿ عمل هذ  األ نعة.
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 3000المػواطنيف عممػا أنػه تػـ توزيػن   نػاع واؽ عمػل 0000ووفقا لمتقارير اإلعالمية فذنػه تػـ اللاللػاء توزيػن 
  ناع يوميا خالؿ األسبوع الماضي.

 11/1/0211، القدس العربي، لندن
 

 تحقق مع رئيس األركان السابق بشبهة التآمر اإلسرائيميةالنيابة العسكرية  12
ريػػه أمػػر المستشػػار القضػػا ي لمحكومػػة اإلسػػرا يمية، يهػػودا فاينشػػتايف، بتحقيػػؽ تج: نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب

الشػػرطة العسػػكرية، بحضػػور الشػػرطة المدنيػػة، مػػن ر ػػيس أركػػاف الجػػيش اإلسػػرا يمي السػػابؽ، غػػابي أشػػكنازي، 
ومساعد  العقيد إيرز فاينر، حوؿ شبهات  يامهما بجمن معمومات بشػكؿ غيػر  ػانوني عػف الحيػاة الشخصػية 

 لوزير الدفاع، إيهود باراؾ، بغية المساس به وتشويه سمعته.
لمؤسسة العسكرية واألمنية والسياسية في إسرا يؿ، ألنه  د ي ضي إلل توريط أشكنازي في  ضية وهز القرار ا

جنا ية والقضاء بذلؾ عمل فرصة دخولػه عػالـ السياسػة كمنػافس لػر يس الػوزراء، بنيػاميف نتنيػاهو، عممػا بػأف 
 إلسرا يمييف.أشكنازي يعتبر مف أ وى المرشحيف لمنافسته، إذ يحظل بجماهيرية واسعة في ص وؼ ا

ورد أشكنازي عمل هذا القرار باتستغراب واتستهجاف. و اؿ إنه ت يخشل مف هذا التحقيؽ ألنه يعرؼ تماما 
مػػف يجػػب التحقيػػؽ معػػه هػػو الػػوزير بػػاراؾ، الػػذي ارتكػػب مخال ػػات خطيػػرة ضػػد ر ػػيس »أنػػه بػػريء، مضػػي ا: 

ه الذاتيػػة، وتسػػبب بػػذلؾ فػػي ضػػرر أركػػاف الجػػيش مسػػتخدما ولػػا ؽ عسػػكرية سػػرية، لخدمػػة أغراضػػه ومصػػالح
و ػاؿ إف مسػاعدي بػػاراؾ أبػادوا عػددا مػف األشػرطة والولػػا ؽ التػي تكشػؼ الكليػر مػف األمػػور «. كبيػر لمجػيش

 وتظهر الجناة الحقيقييف في القضية.
 11/1/0211، الشرق األوسط، لندن

 
 "جيدة"نه ترك االقتصاد بحال أيؤكد ب المركزي "سرائيل"إمحافظ بنك  11

ا ؼ ب: اكد حاكـ البنؾ المركزي اتسرا يمي ستانمي فيشر الذي اعمف بشكؿ م اجلء يػوـ اللاللػاء  -القدس 
تركػػػه لمنصػػػبه فػػػي حزيراف/يونيػػػو المقبػػػؿ بانػػػه تػػػرؾ ات تصػػػاد اتسػػػرا يمي 'بحػػػاؿ جيػػػدة' ولكػػػف امػػػاـ 'تحػػػديات 

 خطيرة'.
ة ولكػف هنالػؾ تحػديات خطيػرة و اؿ فيشػر فػي مػؤتمر صػحافي امػس اتربعػاء 'اتػرؾ ات تصػاد فػي حالػة جيػد

م لضػماف اتسػتقرار فػي الو ػت الػذي يجػب فيػه تخ ػيض العجػز 1031لمواجهتها خاصة في اعتماد ميزانيػة )
 الل مستوى معقوؿ'.

وردا عمل سؤاؿ حوؿ خالفات محتممة من ر يس الوزراء بنياميف نتانياهو اكد فيشر تذاعة الجيش بانه 'يلػؽ 
يس الػوزراء الػذي يعػرؼ جيػدا هػذا الممػؼ. كػؿ منا شػتنا حػوؿ المسػا ؿ ات تصػادية في اتدارة ات تصادية لر 

كانػػت دا مػػا عمػػل مسػػتوى عػػاؿ'. واضػػاؼ فيشػػر فػػي المػػؤتمر'لـ ارتكػػب اي خطػػأ خطيػػر' خػػالؿ وتيتػػه التػػي 
 استمرت لماني سنوات.

عرضػػػه عميػػػه  واكػػػد فيشػػػر ايضػػػا التقػػػارير اتعالميػػػة التػػػي تحػػػدلت عػػػف رفضػػػه لمنصػػػب وزيػػػر الماليػػػة الػػػذي
 نتانياهو.

 11/1/0211، القدس العربي، لندن
 

 "الشاباك"رؤساء لا ستةمتطرفون يهود يطالبون بمحاكمة مخرج سينمائي استنطق  10
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تػػػؿ أبيػػػب: هػػػاجـ المتطرفػػػوف اليهػػػود، خصوصػػػا فػػػي المسػػػتوطنات، المخػػػرج السػػػينما ي اإلسػػػرا يمي المرشػػػم 
لخيانػػة وتشػػويه سػػمعة إسػػرا يؿ، ألنػػه اسػػتنطؽ سػػتة رؤسػػاء لألوسػػكار، درور مػػورا، وطػػالبوا بمحاكمتػػه بتهمػػة ا

لجهاز المخابرات العامة )الشاباؾم، الذيف أجمعوا عمل أف اتحتالؿ اإلسرا يمي لألراضي ال مسطينية والعربية 
 يشكؿ خطرا عمل "إسرا يؿ" ويجب التخمص منه في أسرع و ت.

ا يؿ" أكلػػػر مػػػف أي إسػػػاءة يسػػػببها ألػػػد األعػػػداء. و ػػػاؿ النا ػػػب ميخا يػػػؿ بػػػف آري إف هػػػذا ال ػػػيمـ يسػػػيء ؿ"إسػػػر 
 ال نانيف اإلسرا يمييف يمارسوف سياسة ان الت تحت تفتة الديمقراطية. »وأضاؼ أف 

 11/1/0211، الشرق األوسط، لندن
 

 فريقياا  آسيا و  فيالفقراء  يالمسيطرة عمى أراض العالمتتصدر دول  "إسرائيل" 11
ة "هػػاآرتس" اإلسػػرا يمية أف "إسػػرا يؿ" تتصػػدر دوؿ العػػالـ التػػل كشػػ ت دراسػػة نشػػرتها صػػحي : محمػػود محيػػل

تتصػػؼ بظػػاهرة "السػػيطرة عمػػل األراضػػل"، حيػػث تقػػـو حكومػػات وشػػركات خاصػػة فػػل أنحػػاء العػػالـ بالسػػيطرة 
 عمل مساحات زراعية فل دوؿ فقيرة.

ة، مػػػػف أجػػػػؿ دولػػػػة فػػػػل السػػػػنوات األخيػػػػر  20وأوضػػػػحت الدراسػػػػة العالميػػػػة أف تمػػػػؾ الػػػػدوؿ ارت ػػػػن عػػػػددها إلػػػػل 
 احتياجاتها ات تصادية.

"  ػػد أجريػػت مػػف  بػػؿ بػػاحليف فػػل Land Grabbingوجػػاء فػػل الدراسػػة الجديػػدة لمظػػاهرة التػػل يطمػػؽ عميهػػا "
يطاليا، ونشرت فل مجمة األكاديمية الوطنية لمعموـ فل الوتيات المتحدة.  الوتيات المتحدة وا 

إلسػػرا يمية الجديػػدة"، فػػذف حكومػػات وشػػركات خاصػػة تقػػـو وبحسػػب الدراسػػة التػػل حممػػت عنػػواف "الكولونياليػػة ا
بالسػػػيطرة عمػػػل أراض فػػػل دوؿ مختم ػػػة، وذلػػػؾ فػػػل األسػػػاس بهػػػدؼ التنميػػػة الزراعيػػػة أو الغذا يػػػة أو زراعػػػة 
نباتػػػات إلنتػػػاج و ػػػود بيولػػػوجل، وتجػػػرى العمميػػػة فػػػل الغالػػػب بػػػدوف إرجػػػاء مشػػػاورات أو تعػػػاوف مػػػن السػػػكاف 

 فل األرض ن سها، وبدوف األخذ بعيف اتعتبار األبعاد البي ية وات تصادية.المحمييف، ضمنهـ مف يعمموف 
و الت هاآرتس إنه بحسب الدراسة، فذف مساحة األراضل التػل تسػتحوذ عميهػا جهػات مػف دوؿ أجنبيػة تصػؿ 

ضػػعؼ مسػػاحة إسػػرا يؿم، كمػػا أف  سػػما كبيػػرا مػػف هػػذ   10مميػػوف فػػداف )أى مػػا يعػػادؿ  000إلػػل أكلػػر مػػف 
 تمت السيطرة عميها فل السنوات األربن األخيرة. األراضل

دولػػة غالبيتهػا فػػل أفريقيػا وآسػػيا، وفػل بعػػض  10% مػف هػػذ  األراضػل تقػػن فػل 10وأشػارت الدراسػة إلػػل أف 
األحياف تشكؿ األرض المستولل عميها نسبة ت بأس بها مف مساحة الدولة ن سها، حيػث تصػؿ، عمػل سػبيؿ 

 %.2.1% مف مساحة أراضيها الزراعية، وفل سيراليوف تصؿ إلل 35.1الملاؿ، فل ال يميبيف إلل 
وبينت الدراسة أف "إسرا يؿ" فل طميعة الدوؿ المسيطرة عمل األراضل، إلل جانب الوتيات المتحدة وبريطانيا 
والصػػيف، مشػػيرة إلػػل أف "إسػػرا يؿ" اسػػتولت عمػػل أراض زراعيػػة واسػػعة فػػل كولومبيػػا لزراعػػة  صػػب السػػكر 

د بيولػػوجل، وفػػل جمهوريػػة الكونغػػو الديمقراطيػػة لزراعػػة نبتػػة الجاتروفػػا إلنتػػاج الو ػػود البيولػػوجل إلنتػػاج و ػػو 
 أيضا.

 12/1/0211، اليوم السابع، مصر
 

 مرسيالرئيس لشن حممة لنزع الشرعّية الدولّية عن  أمريكيمع سيناتور ينسق  عميدرور 12
إلل أّف مصر بعد سنتيف مف سقوط مبارؾ باتت  أشار المراسؿ الصهيوني لمشؤوف الدولّية "بوعاز بيسموت"،

دولة "هشة وغير مستقرة"، وهي عمل شػ ا فوضػل سياسػّية واجتماعّيػة وا تصػادّية، معتبػرًا أّف المعارضػة التػي 
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أسػػقطت مبػػارؾ غيػػر ناضػػجة لمحكػػـ. ول ػػت إلػػل أّف اإلخػػواف المسػػمميف يتو عػػوف ال ػػوز فػػي انتخابػػات مجمػػس 
سػػاف، لكػػف لػػيس مػػف الواضػػم أي لمػػف سػػيدفعوف. مػػف جهتػػه، طالػػب نا ػػب الشػػعب المخطػػط لهػػا فػػي شػػهر ني

ر ػػيس الحكومػػة الصػػهيونّية "سػػيم اف شػػالوـ"، الػػر يس األمريكػػي "بػػاراؾ أوبامػػا" بذصػػالح خط ػػه ضػػد مبػػارؾ، 
واسػػػتغالؿ أحػػػداث مصػػػر، والمسػػػاعدة فػػػي الػػػتخمص مػػػف مرسػػػي. ومػػػف ناحيتػػػه، ينسػػػؽ ر ػػػيس مجمػػػس األمػػػف 

من السيناتور الجمهوري "راند دوؿ" لشف حممة لنزع الشرعّية الدولّية عػف الػر يس  القومي "يعكوؼ عميدرور"،
مرسػػي، بتعميمػػات مػػف "بنيػػاميف نتنيػػاهو"، والمنظمػػات اليهودّيػػة ونػػواب فػػي الكػػونغرس، ويعك ػػوف عمػػل مبػػادرة 

عالـ الحر" ل رض مقاطعة دولّية عمل مرسي، وهذا ما دفن بوزير الحرب األسبؽ "موشيه أرنس" ألف يدعو "ال
 إلستغالؿ ما يجري في مصر لنزع الشرعّية عف مرسي.

 موقع تيك ديبكا األمني )عن العبرّية، ترجمة المركز(

 07/1/0211، 0501التقرير المعموماتي 

 
 عمى حدود غزة لمقيام بنشاطات مركزة  اإلسرائيمي الجوكثيف لسالح  تحميق 13

 طػػاع غػػزة شػػهدت نهايػػة األسػػبوع الماضػػي تحميقػػًا مكل ػػًا الحػػدود مػػن  أفّ  ،ةة صػػهيونيّ محافػػؿ عسػػكريّ أفػػادت 
خشػػية مػػف اختػػراؽ مشػػيرًة إلػػل أّف هػػذ  الطمعػػات جػػاءت  ،الصػػهيوني وغيػػر اعتيػػادي لمروحيػػات سػػالح الجػػو

 وأضػػافت المحافػػؿ أّف  متسػػمميف لمحػػدود بهػػدؼ تن يػػذ هجمػػات فػػي الجانػػب الصػػهيوني، أو لمبحػػث عػػف عمػػؿ.
 

، لكػف المتحػدث العسػكري حػاوؿ التقميػؿ مػف أهميػة األمػر، ل الحدود من غزةعمبنشاطات مركزة الجيش يقوـ 
 نها عبارة عف أنشطة اعتيادية لمقاتالت سالح الجو.إبالقوؿ 

 العبرية مجمة "بمحانيه" العسكريةعن 
 12/1/0211، 0500 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 نها غير مهددةطالما أ ة" لن تتدخل عسكريًا في سوريإسرائيل": موشيه يعمون 14

ووزير الشؤوف اإلستراتيجية "موشيه يعموف" أف "إسػرا يؿ" تتػابن الوضػن  سرا يميةأعمف نا ب ر يس الحكومة اإل
فػػي سػػوريا، ونحػػف لسػػنا لوحػػدنا، فهنػػاؾ الوتيػػات المتحػػدة وأوروبػػا وروسػػيا، باإلضػػافة لجيػػراف سػػوريا كتركيػػػا 

الوضن هناؾ غير مستقر، ويتجه ليصػبم أ ػؿ اسػتقرارًا كممػا واألردف، الجمين يتابن بقمؽ التطورات فيها، ألف 
مػػر الو ػػت، ألف األسػػد يخسػػر منػػاطؽ يوميػػًا وتقػػؿ سػػمطته عمػػل مػػا يجػػري هنػػاؾ، والقمػػؽ األساسػػي أف لػػديها 

  درات إستراتيجية وبشكؿ أساسي األسمحة الكيميا ية، لذلؾ فالجمين يتابن التطورات بقمؽ.
اسر لمتوازف لكف الوا ػن أنػه  ػد تسػتيقظ صػباحًا، لتجػد كػؿ شػيء تغيػر وأضاؼ: لـ يحصؿ شيء في سوريا ك

نتيجػػة حػػدث مػػا، لػػذلؾ مػػف الصػػعب تو ػػن و ػػت حػػدوث مػػا  ػػد يكسػػر التػػوازف، و ػػد يسػػتغرؽ عػػدة شػػهور، لقػػد 
 ألؼ  تيؿ، لذلؾ يجب اتستعداد لألمر، والجمين يتابن الوضن بقمؽ. 20استمر هذا الوضن سنتيف من 

مػا أف "إسػرا يؿ" غيػر مهػددة، فمػف تتػدخؿ بسػوريا كمػا فعمػت السػنتيف الماضػيتيف، وتػدخمنا وشدد "يعموف": طال
فقػػط حػػيف كػػاف إطػػالؽ لمنػػار وراء الحػػدود بشػػكؿ مقصػػود أو غيػػر مقصػػود، ورددنػػا، وفهػػـ السػػوريوف الرسػػالة 

 دات ضدنا.الكالمية والعممية في الميداف، لذلؾ فذف المتابعة لمتأكد أنه ليس هناؾ تطورات تؤدي لتهدي
مف جهته،  اؿ  ا ػد سػالح الجػو الصػهيوني "آميػر إيشػيؿ" إف سػوريا فػي طريقهػا لمت كػؾ، وت يوجػد فكػرة عمػا 
سيحؿ بها في اليوـ التالي، وت يمكف القوؿ باف سوريا حديقتنا الخم ية، تف ما يجري بات عمل حدودنا، فيما 
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السػػػالح الكيميػػػا ي واتسػػػتراتيجي مػػػف مخػػػازف  أكػػػد "عميػػػر ربػػػابورت" الخبيػػػر العسػػػكري أف التخػػػوؼ مػػػف نقػػػؿ
الجيش السوري اآلخذ بالت تت أليدي حزب ال أو محافػؿ الجهػاد العػالمي المشػاركة فػي الحػرب األهميػة يقمػؽ 

 تؿ أبيب جدا في األشهر األخيرة. 
وأضػػاؼ: يتعػػاظـ هػػذا التخػػوؼ يومػػًا بعػػد يػػوـ، كممػػا تعاظمػػت التقػػديرات بػػاف األسػػد  ريػػب مػػف فقػػداف حكمػػه، 

% 3خاصة وأف لدى الجيش السػوري مػا ت يقػؿ عػف ألػؼ طػف مػف مػواد القتػاؿ الكيميػا ي، ويك ػي اف يسػقط 
 فقط مف الكمية بأيدي منظمات الجهاد العالمي ليخمؽ تهديدا غير مسبوؽ.

 ويمال اإلخباري موقع عن  
 12/1/11 ،0500مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، الترجمات العبرية 

 
 األقصى المسجد " يطالب بسحب فيمم لمخارجية يحرض عمى هدمالكنيستنائب عربي في " 15

 طالػػب النا ػػب العربػػي فػػي البرلمػػاف اإلسػػرا يمي "الكنيسػػت" مسػػعود غنػػايـ، فػػي رسػػالة إلػػل: الناصػرة )فمسػػطيفم
وزارة الخارجية اإلسرا يمية ولنا ب وزير الخارجية داني أيموف، بسحب فيمـ دعا ي تسّوؽ مػف خاللػه الخارجيػة 

.  مدينة القدس بأنها مدينة يهودية، وأف المسجد األ صل بني عمل أنقاض الهيكؿ المزعـو
 11/1/0211قدس برس، 

 
 

 ألفاً  30والجو  اً لفأ 11آالف والبحرية  012عدد جنود البر : الجيش اإلسرائيمي 16
كشػ ت شػعبة الطا ػة البشػرية فػي الجػيش اإلسػرا يمي  النقػاب عػف أف الترتيػب الػد يؽ لمقػوات المسػمحة مػا زاؿ 
سريًا، رافضة تأكيد أو ن ي معطيػات التقريػر السػنوي لمميػزاف العسػكري الصػادر عػف المعهػد الػدولي لألبحػاث 

آتؼ منهـ في الخدمػة  305ألؼ جندي،  351يش النظامي بػاإلستراتيجية في بريطانيا، حيث ُ دِّر حجـ الج
 ألؼ جندي. 017اإللزامية، بمف فيهـ الضباط في سنوات الخدمة األولل، و درت  وات اتحتياط بػ

ألػؼ،  200أل ػًا، أمػا جػيش اتحتيػاط يقػدر بػػ  070وأضافت: هناؾ تقديرات أخرى بأف عديد الجػيش يقػدر بػػ 
 %.38عدد جنود الخدمة الدا مة عمل عددهـ بنسبة بعد أف بدا واضحًا زيادة 

 ، جممة مف التقديرات اإلحصا ية المتعمقة بالجيش:1031وأوردت الشعبة في تقرير صادر حديلًا عف العاـ 
 ألؼ يهودي إلل سّف التجنيد العسكري. 88وصؿ نحو -
 % مف الشابات، جندوا بال عؿ في ص وؼ الجيش. 23% مف الشباف و55-
 تياف الذيف لـ يجندوا، حرروا تنتما هـ لممدارس الدينية.نصؼ ال -
 البا وف حرروا ألسباب طبية، أو ن سية، أو عدـ المالءمة، وغيرها مف األسباب.-
نسبة الشباف غير المجنديف آخذة باتزدياد، ارت عػت تقريبػًا إلػل النصػؼ، ومػف المتو ػن أف تصػؿ إلػل الربػن -

 لشابات.% في ص وؼ ا01في ص وؼ الشباب، و
ورغـ أف معطيات كهذ  معروفة إلل حد ما، لكف هناؾ أر اـ معروفة بنسبة أ ؿ، أوردتها الشػعبة عمػل النحػو 

 التالي:
ـّ تحريرهـ مف الخدمة ألسباب مختم ة.10-  % مف الرجاؿ خدموا في الجيش بصورة جز ية، وت
 ؼ اتحتياط.مف الرجاؿ أدوا الخدمة اإللزامية الكاممة، ودخموا ص و  7مف بيف  1-
 % مف أياـ الخدمة في اتحتياط.80% مف جنود اتحتياط، بقوا في إجازاتهـ بنسبة 10-
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 يومًا. 12رجاًل خدموا في ص وؼ اتحتياط أكلر مف  11رجؿ واحد مف أصؿ -
ألػؼ احتيػاط، وفػي  720آتؼ، و 130وحسب التقديرات المنشورة، فقد وصؿ عدد الجنود في السالح البػري 

ألػؼ احتيػاط، وفػي سػالح  11عنصػر كومانػدو بحػري، إضػافة لػػ  100ألػؼ، بيػنهـ  31حريػة يوجػد سالح الب
 ألؼ احتياط. 18أل ًا، إضافة لػ  71الجو يوجد 

% مػػػف مجنػػػدي 37.1و ػػػاؿ "يػػػوراـ يػػػا ير"، ر ػػػيس  سػػػـ القػػػوى البشػػػرية السػػػابؽ، وضػػػابط لػػػواء المظميػػػيف، أف 
الءمػػػتهـ، وبسػػػبب تقمػػػيص الوظػػػا ؼ، فيمػػػا بمػػػ  عػػػدد الواجػػػب الخدمػػػة اإللزاميػػػة ُسػػػرِّحوا بشػػػكؿ مبكػػػر لعػػػدـ م

% مػػنهـ لػػـ يجنػػدوا بسػػبب تػػدينهـ، ونسػػبة أخػػرى لػػـ تعػػرؼ عمػػل وجػػه الد ػػة لػػـ تجنػػد 70أل ػػًا،  88تجنيػػدهـ 
 صهاينة سيكمموف خدمتهـ العسكرية بشكؿ كامؿ.  7مف كؿ  1ألسباب صحية ون سية، وهناؾ 

 تكليؼ التدريبات
% مػػػف الشػػػباب ممػػػف هػػػـ فػػػي سػػػّف 10بؽ لشػػػعبة الطا ػػػة البشػػػرية "غيػػػؿ ريغيػػػؼ"، أف فيمػػػا  ػػػاؿ الػػػر يس السػػػا

 الخدمة ت يمتحقوف بالخدمة، أو يتهربوف منها ألسباب مختم ة، موزعيف عمل النحو اآلتي:
 % ت يمتحقوف أو يتهربوف ألسباب ن سية.33.7-
 %  كونهـ طالب معاهد دينية.1.7-
 % ألسباب صحية/ جسدية. 1.2-
 كونهـ مف ذوي ماٍض إجرامي خطير.3.0%-
 %ألسباب غير ن سية.1-
 % ت يخدموف كونهـ أيتاـ.7-

% 10جنػود فػي صػ وؼ اتحتيػاط، وخػدـ  7مػف كػؿ  3وأوضحت الشعبة أف األعواـ الماضية شهدت تجنػد 
 .يوماً  12جنديًا أكلر مف  11% مف أياـ اتحتياط، فيما خدـ جندي واحد مف بيف 80مف الجنود ما نسبته 
% يخػدموف فػي 00يشػممهـ خيػار اتحتيػاط ال اعػؿ، و 07% مف الرجاؿ حتل سف الػ10ووفقًا لمبيانات، فذف 

مهػػػاـ ميدانيػػػة، بمعنػػػل آخػػػر فػػػذف الػػػذيف يخػػػدموف فػػػي صػػػ وؼ اتحتيػػػاط هػػػـ المقػػػاتموف، أو يػػػدعموف العمميػػػة 
 القتالية.

قمػػيص عػػدد الجنػػود الػػدا ميف بشػػكؿ وأكػػد "عػػوزي ديػػاف" ر ػػيس  سػػـ التخطػػيط السػػابؽ فػػي الجػػيش وجػػود نيػػة بت
ـّ تقمػػيص عػػدد المػػدنييف العػػامميف فػػي الجػػيش، ترجمػػة لمتوجػػه بتقمػػيص عػػدد جنػػود الجػػيش  جػػوهري، كمػػا سػػيت

 الدا ميف، وعدد المدنييف الذيف يعمموف في وظا ؼ داخؿ الجيش.
% 0حاليػًا مػا نسػبته و د شهدت السنوات األخيرة تضاؤًت متواصاًل في  وة جهاز اتحتياط، حيث يخدـ منهـ 

% مػنهـ فقػط يػؤدي الخدمػة ، حػوالي 00مف مجمؿ عدد الصػهاينة، ويقتػرب عػددهـ مػف ربػن مميػوف جنػدي، 
يومػًا،  12ألؼ جندي، وهو عدد مف أدوا خدمة اتحتياط، أما مف بقوا في تأدية الخدمػة مػدة تزيػد عػف  300

 ألؼ جندي. 31% فقط، أي 7فال تزيد نسبتهـ عف 
الوا ن جمي لمجمين، حيث يخدـ في جيش اتحتياط بشكؿ فعمي فقػط عػدة عشػرات مػف اآلتؼ،  وبالتالي فذف

في حيف تخّمؼ م ات اآلتؼ مف تأدية الخدمة، مسػتذكرة بذلغػاء وزيػر الحػرب األسػبؽ "شػاؤوؿ موفػاز" خطػة 
تو ػن مػف  يػادة وحػدة التدريبات التي  دمتها لػه  يػادة القػوات البريػة، بػدعوى أنهػا غيػر كافيػة، ألنػه ت يمكػف ال

 سنوات.  1، في ظّؿ تدريب واحد فقط خالؿ 1عسكرية أف تحسف تشغيؿ دبابة مركافا 
ولمحقيقػػة، فػػذف مػػا حػػدث فػػي السػػنوات التػػي تمػػت هػػذا المو ػػؼ، أف انخ اضػػًا كبيػػرًا حصػػؿ فػػي عػػدد التػػدريبات 

 التي يجريها جنود اتحتياط بصورة ممحوظة!
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 مجمة "بمحانيه" العسكرية
 07/1/11، 0501راسات وتحميل المعمومات الصحفية، الترجمات العبرية مركز د

 
 ةالالجئين بسوري مخيماتشهيدان فمسطينيان في  17

إستشهد فمسطينياف، اليوـ األربعاء، جراء استمرار الهجمات عمل المخيمات واألحياء ال مسطينية : غزة
 قنص.بسوريا، في حيف أصيب عدد آخر بجروح، جراء عمميات القصؼ وال

، اف ال مسطيني أحمد الط وري، استشهد جراء إصابته بعدة طمقات نارية،  و الت مصادر خاصة لػ دوت كـو
اطمقها مسمحوف في  رية اليادودة بدرعا، في حيف استشهد ال مسطيني، محمد حسيف، برصاص  ناص في 

ا في مخيمي اليرموؾ وخاف م فمسطينيًا اصيبو 30وكاف ما ت يقؿ عف ) منطقة الغوطة الشر ية بريؼ دمشؽ.
طالؽ نار، مف  بؿ  ناصة، استهدفوا مناطؽ مختم ة بالمخيميف طيمة  دنوف بدمشؽ، جراء عمميات  صؼ وا 

، في حيف أصيب  مف أفراد جيش التحرير ال مسطيني، جراء استهداؼ مبنل ر اسة هي ة األركاف في  5اليـو
 دمشؽ، بقذا ؼ الهاوف. 

 11/1/0211، القدس، القدس
 

 األقصى المسجد لفرض واقع جديد عمى إسرائيميةصبري: مخططات كرمة ع 22
 اؿ ر يس الهي ة اإلسالمية العميا في مدينة القدس المحتمة، الشيو عكرمة صبري، إف  ياـ وزارة الخارجية 

ا، بذنتاج فيمـ ترويجي  صير ُيظهر هدـ  بة الصخرة المشرفة وا  امة الهيكؿ المزعوـ عمل أنقاضه اإلسرا يمية
وأضاؼ في  ت يمّلؿ إت جزء مف مخططات اتحتالؿ التي تكشؼ نوايا  العدوانية تجا  المسجد األ صل.

م، أف هذا العمؿ يشير إلل أف استهداؼ المسجد األ صل لـ يعد 3|10تصريحات صح ية اليوـ األربعاء )
ورفض الشيو  تهّدد . مقتصرًا عمل الجماعات اليهودية المتطرفة فقط، وأنه بات عرضة ألخطار عديدة

صبري توجيه أي مناشدة أو نداء لمدوؿ العربية واإلسالمية لنصرة القدس المحتمة، مخاطبًا إياها بالقوؿ 
 ”.استمروا في نومكـ لقد  منا الكلير وت مجيب“

 12/1/0211، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 األقصى والقدس ضدّ  "إسرائيل"بجرائم طالب بتحقيق دولي ت "الهيئة اإلسالمية المسيحية" 21
طالبت الهي ة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بتشكيؿ لجنة دولية : نادية سعد الديف –عماف 

تحت إشراؼ منظمة التعاوف اإلسالمي لمو وؼ عمل جرا ـ اتحتالؿ اإلسرا يمي ضد المسجد األ صل 
 المبارؾ والقدس المحتمة.

الهي ة حسف خاطر، في حديله لػ"الغد" مف القدس المحتمة، مف "مساعي اتحتالؿ الرامية وحذر أميف عاـ 
إلل "تطبين" جرا مه وجعمها مقبولة لمعياف تمهيدًا لتن يذها فعميًا"، مشيرًا إلل مخطط إسرا يمي لهدـ المسجد 

 األ صل وا  امة ما يسمل الهيكؿ المزعوـ مكانه.
ية اإلسرا يمية مف إعداد فيمـ تحت عنواف "الحقيقة عف القدس"، والذي يظهر وأداف ما  امت به وزارة الخارج

 فيه رسـ لقبة الصخرة تخت ي ويبرز بدًت منها هيكؿ سميماف المزعوـ.
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و اؿ خاطر إف "هناؾ توجها إسرا يميًا لهدـ  بة الصخرة"، معتبرًا أف "سمطات اتحتالؿ تسعل مف خالؿ 
مقبوؿ، وتهويف الجريمة في أعيف الناس، وتطبين جرا مها وجعمها مقبولة ال يمـ إلل تحويؿ األمر لشيء 

 ومعقولة".
 11/1/0211، الغد، عّمان

 
 لى كومة عظامإتحول  العيساويسامر  األسيروزارة األسرى:  20

أفاد محامي وزارة األسرى فادي عبيدات اف األسير سامر العيساوي تحوؿ إلل  :الحياة الجديدة -راـ ال
كغـ، وعندما التقا  في مستش ل الرممة وجد  إنسانا منكمشًا بالكرسي  08العظاـ حيث أصبم وزنه  كومة مف

 المتحرؾ، يعاني مف التعب واإلرهاؽ الشديد، وت يستطين الذهاب إلل الحماـ.
و اؿ عبيدات اف الو ت يمضي، وشبم الموت يقترب شي ًا فشي ًا مف األسير العيساوي الذي يمر في وضن 

خطير ومعاناته مف الج اؼ واف الكمل عند  معرضة لمتو ؼ عف العمؿ واف آتمًا شديدة في كافة صحي 
أنحاء جسمه ولـ يعد  ادرًا عمل تحريؾ يديه، ويعاني مف رج ة في اليديف وآتـ حادة في الرأس مف الجهة 

 اليسرى وعدـ القدرة عمل النـو وتشنج في الرجؿ اليمنل.
 11/1/0211، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ألف أسرة فقيرة 30تقديم مساعدات لا : في غزة الشؤون االجتماعيةوزارة  21

 71 اؿ مدير عاـ الحماية اتجتماعية في وزارة الشؤوف اتجتماعية رياض البيطار، إف : هدى بارود -غزة
لبنؾ الدولي ألؼ أسرة فمسطينية تمقت مساعدات عينية ونقدية عف طريؽ الشؤوف اتجتماعية بدعـ مف ا

 واتتحاد األوروبي والسمطة والحكومة في غزة.
ألؼ أسرة عمل مساعدات نقدية  71ألؼ فرد بوا ن  110وأضاؼ البيطار في حديث لػ"فمسطيف": "يحصؿ 

 1031مف الحكومة ال مسطينية واتتحاد األوروبي والبنؾ الدولي"، مشيرًا إلل أف العا الت ال قيرة تمقت خالؿ 
 مميوف دوتر. 20ية بقيمة مساعدات نقد

ألؼ أسرة، ونأمؿ أف نقدـ خالؿ العاميف  71وأردؼ البيطار: "خالؿ العاـ الماضي  دمنا مساعدات لػ
 ألؼ أسرة". 27القادميف مساعدات نقدية وعينية لػ

 % مف فجوة ال قر.70أسرة فقيرة في تغطية  3800وأكد البيطار أف وزارة الشؤوف اتجتماعية ساعدت 

 12/1/0211، ن أون الينفمسطي
 

 رواتب العمى عدم صرف  احتجاجاً في الضفة ةيالحكوممؤسسات ال يشلّ  شامل إضراب 22
شؿ اإلضراب الشامؿ المؤسسات الحكومية في مدف الض ة الغربية المحتمة؛ : السبيؿ -الض ة الغربية

 احتجاجا عمل عدـ صرؼ رواتب الموظ يف.
إف النقابة  ررت اتستمرار في اإلضراب » ة زاهي الششتري: و اؿ عضو مجمس نقابة الموظ يف في الض

 «.حتل يوـ األحد القادـ، ضمف برنامج دعـ صمود الموظؼ
كنا نتو ن أف تتوجه الحكومة في حوار من النقابة أو البنوؾ لصرؼ راتب شهر كانوف األوؿ، »وأضاؼ: 

 «.ولكنا فوج نا بذعالف الحكومة عف صرؼ نصؼ راتب تشريف اللاني
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واستنكر الششتري سياسة الحكومة، مطالبا بوضن خطة واضحة تقتضي بوضن استحقا ات الموظ يف في 
 أوؿ برنامجها، موضحا أف الموظؼ وصؿ لمرحمة العوز.

مسؤولية ما يجري مف تدمير لال تصاد ال مسطيني، واص ا شبكة األماف العربية « إسرا يؿ»وحمؿ الششتري 
 «.الوهمية«بػ

 11/1/0211، السبيل، عّمان
 

 االتحاد األوروبي بطرح مشاريع تطبيع مع مؤسسات إسرائيمية تتهمالمنظمات األهمية الفمسطينية  23
عبرت شبكة المنظمات األهمية ال مسطينية يوـ أمس عف  مقها تجا   ياـ اتتحاد : أشرؼ الهور - غزة

 من مؤسسات إسرا يمية. األوروبي بطرح تمويؿ مشارين تشترط  ياـ المنظمات ال مسطينية بالشراكة
وطالبت الشبكة في تصريم صحافي تمقت 'القدس العربي' نسخة منه اتتحاد األوروبي بتقديـ توضيحات 
حوؿ استمرار  في طرح برنامج لدعـ مقترحات مشارين تحت عنواف 'شراكة مف أجؿ السالـ'، وذكرت أف هذ  

ات األهمية ال مسطينية بالشراكة من مؤسسات المشارين تشترط ضمف 'الشراكات اإل ميمية'  ياـ المنظم
 إسرا يمية.

و الت في بيانها أنها 'تشعر بقمؽ كبير' تجا  طرح هذ  المشارين التي  الت انها 'تشجن عمل التطبين بيف 
المنظمات األهمية ال مسطينية ومنظمات إسرا يمية في ظؿ إنكار الكلير مف المنظمات اإلسرا يمية لحقوؽ 

يني الذي يتعرض ألبشن أنواع العدواف مف  بؿ اتحتالؿ الذي يمارس التمييز شعبنا ال مسط
العنصري'.وأكدت الشبكة أف هذ  المشارين تعد محاولة لػ 'زج منظمات المجتمن المدني لمتطبين المرفوض 
عطاء صورة أف العال ات طبيعية بيف اتحتالؿ والشعب القابن تحت  وطنيا من اتحتالؿ ومؤسساته وا 

 حتالؿ والذي يتعرض ألبشن أنواع العدواف'.ات
 11/1/0211، القدس العربي، لندن

 
 صياد مساعدات لتحسين أوضاعهم المعيشية وتأهيل منازلهم 722غزة: "قطر الخيرية" تمنح  24

صياد مساعدات  يمتها أكلر مف مميوف  100أعمنت جمعية  طر الخيرية في غزة عف منم  عيسل سعد ال:
ر لتحسيف أوضاعهـ المعيشية وتأهيؿ منازلهـ، وذلؾ ضمف المشروع الطارئ لقطاع الصيد وربن مميوف دوت

 صياد في  طاع غزة. 1000البحري واللروة السمكية الذي يستهدؼ 
وأوضم المهندس عماد  اسـ مسؤوؿ برنامج اإلنشاءات في الجمعية خالؿ حديث لػ"األياـ" أف المساعدات 

حاجة ووضن الصياد، مشيرًا إلل أف هذ  المساعدة شممت صيادي  المقدمة لمصياديف تت اوت حسب
وأشار  محافظتي غزة وشماؿ غزة، بينما ستستهدؼ المرحمة القادمة صيادي المحافظات الوسطل والجنوبية.

صيادا، فيما تمقل  51 اسـ إلل أف المساعدة تنوعت بيف ترميـ منازؿ صياديف، واست اد مف هذا الجانب 
آخريف مساعدات نقدية تجاوزت ألؼ دوتر لمصياد الواحد لتحسيف منازلهـ وأوضاعهـ  صيادا 722نحو 

 صياد مف مشارين مدرة لمدخؿ تناسب  دراتهـ. 100المعيشية، فيما است اد 
 8ر7ول ت إلل أف هذ  المرحمة إحدى مراحؿ المشروع الطارئ المموؿ مف وزارة الخارجية القطرية بقيمة 

 الث سنوات.مميوف دوتر وتستمر ل
 11/1/0211، األيام، رام اهلل
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 بحريق في حي الشجاعية شرق غزة    طفالأربعة أمواطنين بينهم  ستةوفاة  25
الخميس، لقي ستة مواطنيف مف عا مة ضهير في حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، مصرعهـ فجر اليـو  :غزة

اطنيف مف عا مة واحدة، بينهـ وأكدت مصادر طبية وصوؿ ستة جلاميف لمو إلر حريؽ نشب في منزلهـ.
الوالد وهو حاـز محمود ضهير وزوجته سمر وأربعة مف األط اؿ أعمارهـ بيف الشهريف والسبن سنوات، إلل 

 مستش ل الش اء غرب مدينة غزة، نتيجة حريؽ شب في منزلهـ بحي الشجاعية شرؽ مدينة غزة. 
 12/1/0211، وكالة سما اإلخبارية

 
  سمسمة تنقالت في صفوف األسرى الفمسطينيينسمطات االحتالل تجري  26

غزة: تجري إدارة السجوف اإلسرا يمية في هذ  األياـ سمسمة تنقالت واسعة في ص وؼ األسرى 
  داخؿ عدد مف السجوف. ال مسطينييف

أف حممة التنقالت "ت  وأفادت جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف في بياف لها، تمقت " دس برس" نسخة عنه
متواصمة وهدفها ضرب استقرار الحركة األسيرة التي ترفض اإلذعاف لمقرارات المجح ة المتتالية التي  تزاؿ

 تريد  وات السجوف تطبيقها بالقوة عمل األسرى داخؿ السجوف، وهي تهدؼ إلفشاؿ 
 

ؤدي الخطوات التصعيدية التي أعمف األسرى أنها ستكوف متدحرجة خالؿ األياـ القادمة ومف الممكف أف ت
 إلل إضراب واسن وم توح عف الطعاـ يشارؾ فيه أكلر مف ألؼ وخمسا ة أسير داخؿ السجوف".
 12/1/0211قدس برس، 

 
 مخّططات الهيكل المزعوم بأدق تفاصيمه  خبير فمسطيني: االحتالل أنجز 27

الذي  القدس المحتمة:  اؿ الباحث ال مسطيني المخّتص بشؤوف القدس، جماؿ عمرو، إف ال يمـ الترويجي
نشرته وزارة الخارجية اإلسرا يمية وُيظهر هدـ  بة الصخرة المشرفة وا  امة الهيكؿ المزعوـ عمل أنقاضها، هو 
 تعبير حقيقي عف خطوات عممية يتـ تطبيقها عمل أرض الوا ن لتحقيؽ هذ  الغاية.
فة وأوضم عمرو في تصريحات خاّصة لػ " دس برس"، أف سمطات اتحتالؿ فرغت مف إعداد كا

المخططات الهندسية المطموبة لمبنل الهيكؿ بحيث ُتظهر أدؽ الت اصيؿ فيه بدءًا مف مالبس الكهنة 
كيموغرامًا مف  07ومطاهر الهيكؿ والسكاكيف المخّصصة لذبم القرابيف وصوًت إلل "الشمعداف" الذي يزف 

 الذهب الخالص وتـّ نصبه مؤخرًا مقابؿ  بة الصخرة المشرفة وحا ط البراؽ.
وأشار إلل أف "الشمعداف" الذي ُوضن داخؿ  بة زجاجية لحمايته يحمؿ عبارات ُكتبت بالمغتيف العربية 
والعبرية، تقوؿ "في هذ  األياـ سنقوـ بهدـ المبنل الذي أ امه العرب عمل  دس األ داس وسنعيد بناء  دس 

والمعابد اليهودية التي تحيط األ داـ وسنضن الشمعداف مكاف القبة الصخرة". ورأى الباحث أف الُكنس 
 ستغدو محيطًة بالهيكؿ المزعوـ. 21بالمسجد األ صل وعددها 

 12/1/0211قدس برس، 
 
 طن مكسرات فاسدة قادمة من المستوطنات   تضبطالضفة: وزارة االقتصاد  

ضبطت لاللة  أعمنت طوا ـ حماية المستهمؾ في وزارة ات تصاد التابعة لمسمطة ال مسطينية، أنها: راـ ال
عشر طنا مف المواد الغذا ية ال اسدة في  رية المبف الشر ي، مف إنتاج المستوطنات ومضل عمل انتهاء 
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و الت وزارة ات تصاد ال مسطينية في بياف صح ي تمقت " دس برس" نسخة عنه  صالحيتها سبن سنوات.
بتوزين سمعا غذا ية في أسواؽ محافظة  ، إف طوا مها تتبعت تاجرا متجوت فمسطينيا كاف يقوـ/األربعاء 

راـ ال، ولديه مخازف في  رية المبف  ضاء نابمس شماؿ الض ة الغربية المحتمة، حيث تبيف أف السمن مف 
إنتاج مستوطنتي "مشور ادوميـ" و"بركاف" كما تبيف أف هذ  السمن تال ة ومضل عمل انتهاء صالحيتها أكلر 

 مف سبن سنوات.
 //قدس برس، 

 
  03حالة توفي منهم  502بفيروس إنفمونزا الخنازير  اإلصابات: بمغ عدد  برام اهللوزارة الصحة  31

المعروؼ بذن مونزا « 3إف 3إتش»أعمنت وزارة الصحة ال مسطينية أف عدد اإلصابات ب يروس : البياف-راـ ال
 اللة منهـ مف غزة.حالة، ل 17حالة في الض ة و طاع غزة، توفي منهـ  510الخنازير يبم  

وناشد مسؤولوف في الوزارة األهالي لمحصوؿ عمل تطعيـ ضد ال يروس. و اؿ مدير عاـ الرعاية الصحية في 
ألؼ آخريف  17ألؼ عمل مدى األشهر القميمة الماضية، كما تـ تطعيـ  17تـ تطعيـ »الوزارة أسعد رمالوي 

 «. خزونًا كبيرًا مف التطعيماتلدى الوزارة م»مضي ًا أف «. منذ بدء انتشار ال يروس

 11/1/0211، البيان، دبي
 

 لمعرفة تصور حماس النهائي عن السالممشعل  لقاء: "الراي"لا ممك األردن 30
المػػػؤتمر الػػػدولي »عمػػػل هػػػامش « الػػػراي»ال اللػػػاني لػػػػ  الممػػػؾ عبػػػد األردنػػػيأكػػػد العاهػػػؿ  :ال خيػػػر ال خيػػػر

اسػػتقباله ر ػػيس المكتػػب السياسػػي  أف« لػػذي استضػػافته الكويػػتفػػي سػػورية ا اإلنسػػانيلممػػانحيف لػػدعـ الوضػػن 
« حمػاس»كػاف لػدى  إذاخالد مشعؿ  بؿ اياـ  ميمة استهدؼ محاولػة اتطػالع منػه عمػل مػا « حماس»لحركة 

. ولػـ يحػدد مػا اذا كػاف حصػؿ عمػل ملػؿ هػذا اإلسرا يمي -تصّور لمحؿ النها ي تي تسوية لمنزاع ال مسطيني
 التصّور مف مشعؿ.

11/1/0211، لراي، الكويتا  
 

 سورية القافمة عمى السرائيمية اإللغارة ا لنتائج حسباً ت التأهب العسكري عمى الحدود عمنياألردن  31
غػارة عمػل  "إسػرا يؿ"أكػدت مصػادر رسػمية محميػة لػػ"الغد"، أف األردف عمػـ بشػف : ؼ بم أ) - الغد –عماف 

 ، "بعد حدولها مباشرة". افمة كانت متجهة مف سورية إلل الحدود المبنانية
وأضافت المصادر، أف "األردف أعمف حالة التأهب العسكري عمل الحدود الشمالية"، تحسبا ألي ظروؼ تنتج 

  عف تمؾ الغارة.
مصادر غربية في عماف، استبعدت في تصريحات إلل "الغد"، أف تكوف الغارة اإلسػرا يمية اسػتهدفت شػحنات 

 المنطقة بأكممها، ولف يقتصر عمل الساحة السورية". أسمحة كيماوية، "كوف ضررها سيعـ
 11/1/0211، الغد، عّمان

  
 منشأة عممية داخل سورية  عمى اإلسرائيميةحزب اهلل يدين الغارة  32

أداف حزب ال في لبناف، الغارة التي شنها الطيراف الحربي اإلسػرا يمي أمػس عمػل منشػأة أي: يو بي  -لبناف 
 اضي السورية ووص تها بػ"العدواف الهمجي".لمبحث العممي داخؿ األر 
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حػػزب ال إذ ُيػػديف بشػػدة هػػػذا العػػدواف الصػػهيوني الجديػػد عمػػػل  أفو ػػاؿ الحػػزب فػػي بيػػاف، اليػػػـو الخمػػيس، "
يكشػػؼ وبشػػكٍؿ سػػافر خم يػػات مػػا يجػػري فػػي سػػورية منػػذ سػػنتيف، وأبعػػاد   اتعتػػداءسػػورية، فذنػػه يػػرى أف هػػذا 

سػػػقاط دورهػػػا المحػػػوري فػػػي خػػػط المقاومػػػة والممانعػػػة تمريػػػرًا اإلجراميػػػة الهادفػػػة إلػػػل تػػػدمير سػػػور  ية وجيشػػػها وا 
و اؿ "إف مػا جػرى فػي سػورية بػاألمس مػف  وضد شعوبنا العربية واإلسالمية".ل صوؿ المؤامرة الكبرى ضدها 

دانػػة مػػف المجتمػػن الػػدولي وكػػؿ الػػدوؿ العربيػػة  اعتػػداء إسػػرا يمٍي وحشػػي يسػػتدعي أوسػػن وأ ػػوى حممػػة شػػجب وا 
مية، ولكف وكما عّودنا هذا المجتمن دا مًا، فذنه غالبًا ما يبتمن لسانه ويصمت عف توجيه أية إدانة أو واإلسال
 أي مو ؼ جدي ذا  يمة عندما تكوف إسرا يؿ هي المعتدية". اتخاذ

11/1/0211، الحياة، لندن  
 

 ل نصر اهللبتحديد موقع منز اإلسرائيميكّمفه مشغمه لا"إسرائيل" متهم بالعمالة  "المنار": 33
أّف مصػادر أمنيػة كشػ ت لهػا عػف اعترافػات جديػدة لممػتهـ بالعمالػة لمعػدو اتسػرا يمي طػالؿ « المنار»أعمنت 

حػػداليات منػػزؿ األمػػيف العػػاـ لحػػزب ال السػػيد حسػػف »الخميػػؿ، حيػػث  كّم ػػه مشػػغمه اتسػػرا يمي بتحديػػد مو ػػن وا 
 «.تصاتتنصر ال، إضافة إلل التقصي الد يؽ عف شركة تيميكـو لال

11/1/0211، السفير، بيروت  
 
 مرسي يجدد التأكيد: ال شيء لدي ضد اليهود 63

أكد الر يس المصري محمد مرسي مجددًا في برليف، أمػس، ردًا عمػل سػؤاؿ حػوؿ أ ػواؿ أدلػل بهػا : أ .ؼ .ب
ديػاف، و ػاؿ أف ت شيء لديه ضد اليهودية واليهود وأنه يحتـر جميػن األ ، بؿ انتخابه اعتبرت معادية لمسامية

في مؤتمر صحافي بعد لقاء المستشارة األلمانية أنجيال ميركؿ، إف األ واؿ التػي بلتهػا بعػض وسػا ؿ اإلعػالـ 
 بػػػؿ لاللػػػة أسػػػابين أخرجػػػت مػػػف سػػػيا ها عمػػػل مػػػا سػػػبؽ وأوضػػػحت. وتػػػابن فػػػي الخطػػػاب، كػػػاف الحػػػديث عػػػف 

أبريػػػاء ومػػػدنييف، فهػػػذ  مسػػػمكيات بذرا ػػػة الػػػدماء أو بمهاجمػػػة “عنػػػدما يقػػػـو المؤمنػػػوف ” ممارسػػػات ومسػػػمكيات
 ” .أدينها

 63/3/3136الخميج، الشارقة، 
 
 الجيش السوري: سالح الجو اإلسرائيمي يدمر مركزا لمبحوث العسكرية في ريف دمشق 65

نقمػت الوكالػػة العربيػة السػػورية لألنبػاء )سػػانام، عػف بيػػاف لمقيػادة العامػػة لمجػيش والقػػوات المسػمحة، أنػػه سػوريا: 
ت حربية إسرا يمية مجالنا الجوي فجر اليوـ، و ص ت بشكؿ مباشر أحد مراكػز البحػث العممػي "اختر ت طا را

مػا أدى إلػل ، عف رفن مستوى المقاومة والػدفاع عػف الػن س، الوا ػن فػي منطقػة جمرايػا بريػؼ دمشػؽ المس ولة
صػػػابة خمسػػػة آخػػػريف،  بػػػؿ أف ينسػػػحب الطيػػػراف المعػػػ ادي بػػػن س استشػػهاد النػػػيف مػػػف العػػػامميف فػػػي المو ػػػن وا 

بالتػػػالي ت صػػػحة لمػػػا أوردتػػػه بعػػػض وسػػػا ؿ اإلعػػػالـ بػػػأف الطػػػا رات اإلسػػػرا يمية ف الطريقػػػة التػػػي تسػػػمؿ بهػػػا".
استهدفت  افمة كانت متجهة مف سورية إلل لبناف، بؿ تؤكد القيادة العامػة أف الطػا رات اإلسػرا يمية اسػتهدفت 

 سورية".منشأة لمبحث العممي في اختراؽ سافر لمسيادة واألجواء ال
وأضاؼ أف "ملؿ هذ  األعماؿ اإلجرامية لف تضعؼ سورية ودورها، ولف تلني السورييف عف مواصمة مساندة 
 حركػػػػػػػػػػػػػػػػات المقاومػػػػػػػػػػػػػػػػة والقضػػػػػػػػػػػػػػػػايا العربيػػػػػػػػػػػػػػػػة العادلػػػػػػػػػػػػػػػػة، وفػػػػػػػػػػػػػػػػي مقػػػػػػػػػػػػػػػػدمتها القضػػػػػػػػػػػػػػػػية ال مسػػػػػػػػػػػػػػػػطينية".



 
 
 

 

 

           07ص                                    0534العدد:                11/1/0211الخميس  التاريخ:

جمػػػت مركػػػزا وكػػػاف التم زيػػػوف السػػػوري،  ػػػد  ػػػاؿ فػػػي و ػػػت سػػػابؽ هػػػذ  الميمػػػة، إف طػػػا رات حربيػػػة إسػػػرا يمية ها
 لمبحوث العممية العسكرية، في محافظة دمشؽ، فجر يـو األربعاء.

 63/3/3136، 84عرب 
 

  دمشق تحرم فمسطينيي سورية من البعثات العممية  :"العمل من أجل فمسطينيي سورية" 36
 30كش ت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" النقاب عف مرسوـ ر اسي سوري صدر في دمشؽ: 
لاني )ينايرم الجاري، حـر بموجبه ال مسطينيوف السوريوف مف اتست ادة مف  انوف البعلات العممية كانوف 
 السابؽ.

م أرسمت نسخة منه لػ " دس برس": "في أوؿ سابقة في 3|10و الت المجموعة في بياف لها اليوـ األربعاء )
ة التربية السورية في تشريف لاني ، وفي لاني إجراء  انوني بعد  رار وزار 3172مرسوـ جمهوري منذ عاـ 

 2المرسوـ ر ـ   )نوفمبرم الماضي، الذي استلنل ال مسطينييف مف التعييف في الوظا ؼ العامة لديها، حـر
كانوف لاني )ينايرم الجاري" ال مسطينييف السورييف  30والمو ن مف ر يس الجمهورية العربية السورية بتاريو 

مف ال صؿ اللالث في المرسـو  31، حيث أف المادة ر ـ 10لعممية السابؽ ر ـ اتست ادة مف  انوف البعلات ا
أف يكوف الموفد مف مواطني   الر اسي الجديد والمتضمف أسس البعلات العممية وشروطها، والتي تنص عمل

ة الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات عمل األ ؿ، ويستلني مف هذا الشرط مف منم الجنسية العربي
، وت يوجد في 1033نيساف )أبريؿم  5الصادر بتاريو  01السورية بموجب أحكاـ المرسـو التشريعي ر ـ 

هذ  المادة أي إشارة الل ال مسطينيف الذيف كانوا يندرجوف تحت م هوـ ومف في حكمهـ عمما أف المادة ر ـ 
ت المادة تنص عمل اي اد كان 1000والصادر في عاـ  10مف  انوف البعلات العممية السابؽ ر ـ  33

 السورييف ومف في حكمهـ"، عمل حد تعبير المصدر.
 12/1/0211قدس برس، 

 
 قطريشاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة بتمويل  36إدخال  65

متػػرا مكعبػػا مػػف الحصػػمة )الػػزلط الصػػغيرم إلػػل  3536شػػاحنة تقػػؿ  36تػػـ إدخػػاؿ  ايمػػف  نػػاوى: -القػػاهرة 
 .  طريلبرى، وذلؾ لتمبية احتياجات مشروعات إعادة اإلعمار ، بتمويؿ  طاع غزة، عف طريؽ ميناء رفم ا

يشػػار إلػػل أنػػه تػػـ التنسػػيؽ بػػيف السػػمطات القطريػػة والمصػػرية عمػػل تػػولل مصػػر تػػوفير مػػواد البنػػاء الالزمػػة و 
لمشروعات إعادة إعمار غزة مف أسمنت وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ، ليتـ إدخالها مباشرة إلل  طاع غزة 

 ريؽ ميناء رفم البرى.عف ط
 63/3/3136الشرق، الدوحة، 

 
 إسرائيميقمقان من عدد الفمسطينيين الذين قتموا برصاص  األوروبيالمتحدة واالتحاد  األمم 31

ال مسػطينية المحتمػة جػايمس  األراضػيالمتحػدة فػي  األمػـفػي  اإلنسػانية ػاؿ منسػؽ الشػؤوف  القدس ػ ا ؼ ب:
 اإلسػػػرا يميةالضػػػحايا بسػػػبب اسػػتخداـ القػػػوات  أعػػدادتزايػػد مػػػف تضػػػاعؼ 'يشػػػعر بقمػػػؽ م بأنػػهراولػػي فػػػي بيػػػاف 

'مقتؿ لمانية مدنييف فمسطينييف مف بينهـ لاللػة  صػر  إلللمرصاص الحي في الض ة الغربية المحتمة' مشيرا 
 واحدة منذ منتصؼ تشريف اللاني )نوفمبرم'. وامرأة



 
 
 

 

 

           12ص                                    0534العدد:                11/1/0211الخميس  التاريخ:

سػقوط مزيػد مػف الضػحايا المػدنييف' مضػي ا  ػدر مػف درجػات ضػبط الػن س لتجنػب  أ صػل'ممارسة  إللودعا 
يكػػوف اسػػتخداما م رطػػا لمقػػوة ويجػػب التحقيػػؽ فيػػه فػػورا  أف'اسػػتخداـ الرصػػاص الحػػي ضػػد المػػدنييف يمكػػف  أف

 بشكؿ م صؿ ومستقؿ ونزيه'.
يشػػػعر 'بقمػػػؽ بػػػال  مػػػف عػػػدد ال مسػػػطينييف الػػػذيف  تمػػػوا مػػػؤخرا فػػػي  بأنػػػه األوروبػػػيومػػػف ناحيتػػػه،  ػػػاؿ اتتحػػػاد 

ونػدد . كمػا القػوة المميتػة' اإلسػرا يميةال مسطينية المحتمػة فػي حػوادث مختم ػة اسػتخدمت فيهػا القػوات  األراضي
'تهػػدد  أنهػػا إلػػلفػػي منػػاطؽ الحكػػـ الػػذاتي ال مسػػطيني مشػػيرا  اإلسػػرا يميةباسػػتمرار توغػػؿ القػػوات  أيضػػااتتحػػاد 

 نجاح الجهود ال مسطينية المعترؼ بها دوليا لبناء الدولة'.
 63/3/3136ربي، لندن، القدس الع

 
 إلعادة إطالق المفاوضات في حال عدم تحرك واشنطن فرنسية -مبادرة سالم بريطانية  33

أف بريطانيػػػا وفرنسػػػا ُتعػػػداف لطػػػرح مبػػػادرة  "الحيػػػاة"غربيػػػة لػػػػ  دبموماسػػػيةكشػػػ ت مصػػػادر ": الحيػػػاة" –راـ ال 
، لكػػػف المبػػػادرة مرهونػػػة بتحػػػرؾ اإلدارة اإلسػػػرا يمية -سياسػػػية جديػػػدة إلعػػػادة إطػػػالؽ الم اوضػػػات ال مسػػػطينية 

 األميركية.
و الت المصادر إف الدولتيف تحاوتف إشراؾ ألمانيا معهما في المبادرة، وأف اجتماعات ومراسالت تجػرى بػيف 

 الدوؿ اللالث في شأف أسس التحرؾ المقبؿ.
ؽ م اوضات تتناوؿ الحػدود ومف بيف األفكار، التي يجري تداولها بيف الدوؿ اللالث، العمؿ عمل إعادة إطال

سرا يؿ، ل ترة زمنية محددة، من تجميد اتستيطاف في المناطؽ المتو ػن أف تكػوف داخػؿ  بيف دولتي فمسطيف وا 
حدود الدولة ال مسطينية، وبقا ه في الكتؿ اتستيطانية المتو ن أف يجري ضمها إلل إسرا يؿ في إطػار عمميػة 

 تبادؿ محتممة ألراض معينة.
 63/3/3136ندن، الحياة، ل

 
 إسرائيل""التهديدات اإليرانية لمواليات المتحدة و تعاظم عن تقرير أمريكي يكشف 33

أمس عف تعاظـ التهديدات اإليرانية وتهديػدات حػزب ال  األدنلكشؼ تقرير لمعهد واشنطف لدراسات الشرؽ 
إليرانػي ومسػمحي حػزب ال اسػت ادا مؤكدا أف  وة القدس التابعة لمحرس اللوري ا"، إسرا يؿ"لموتيات المتحدة و

تقريػر  الػذي الوأشػار ، كليرا مف الهجمات اإلرهابية المشػتركة التػي  امػا بشػنها عمػي مػدار العػاميف الماضػييف
كتبه ماليو لي يت  أف الجماعات اإلرهابية التي تعمؿ من ردة أحيانا أو في إطار جماعي أحياف أخري تصعد 

ختمؼ أنحاء العالـ  مما يزيػد مػف حالػة القمػؽ الحاليػة داخػؿ األوسػاط األمريكيػة أنشطتها اإلرهابية حاليا في م
بشػػػأف  ػػػدرة هػػػذ  الجماعػػػات اإلرهابيػػػة واعتزامهػػػا شػػػف هجمػػػات ضػػػد الوتيػػػات المتحػػػدة  وذلػػػؾ وفقػػػا لمػػػا أورد  

 البياف.
 63/3/3136األهرام، القاهرة، 

 
 الجنيه والسياحة؟ المصرية: ماذا بعد خسائر مصر في الذكرى الثانية لمثورة 41

 عامر ذياب التميمي
كانوف اللاني )ينايرم األسبوع الماضي، لكف ما هو الحصاد  17مرت الذكرى اللانية لملورة المصرية في 

ات تصادي لهاتيف السنتيف؟ ت شؾ في أف لمة تراجعًا بينًا في األداء، ومف أهـ الشواهد عمل ذلؾ بموغ سعر 
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في الم ة عنه  بؿ نجاح اللورة في اإلطاحة بالر يس حسني  31ر، بخسارة جنيه لمدوت 2.2صرؼ الجنيه 
. وأصبم واضحًا أف السياحة، وهي أحد أهـ القطاعات المهمة المدّرة 1033مبارؾ في أوا ؿ شباط )فبرايرم 

ف لإليرادات السيادية، تألرت في شكؿ غير  ابؿ لمجدؿ باألوضاع السياسية واألمنية لمصر، وبات كليروف م
 العامميف في القطاع في عداد العاطميف مف العمؿ نتيجة تدهور مستويات التشغيؿ.

وعمل رغـ ذلؾ ذكر وزير السياحة هشاـ زعزوع األسبوع الماضي أف عدد السياح الذيف  دموا مصر عاـ 
. وسجؿ دخؿ السياحة، وفؽ 1033في الم ة عف  35مميوف سا م، بارت اع مقدار   33.7بم   1031
. لكف هذ  النتا ج تظؿ أ ؿ بكلير 1033في الم ة عف  31، بارت اع 1031بميوف دوتر عاـ  1.1، الوزير

مميوف  30.7، إذ كاف عدد السياح 1030مف أعمل مستوى بمغته أعداد السياح ومداخيؿ السياحة عاـ 
 بميوف دوتر. 31.7شخص والدخؿ 

وردها الوزير، فهي حتل لو اعتمدت كحقا ؽ التي أ 1031ومن أف لمة مف يشكؾ بالبيانات الخاصة بعاـ 
ا تصادية، تظِهر أف لمة شوطًا مهمًا ينبغي  طعه  بؿ عودة النشاط السياحي في مصر، إذ تظؿ األوضاع 
األمنية والسياسية غير المستقرة مف العوامؿ الطاردة لمسياح. وتؤكد إحصاءات رسمية أف القطاع السياحي 

في الم ة مف اإليرادات  17ي الم ة مف الناتج المحمي اإلجمالي ويؤّمف ف 33كاف يساهـ  بؿ اللورة بػ 
 السيادية لمبالد، ناهيؾ عف فرص العمؿ التي تنتج عف توسن أعماؿ هذا القطاع.

لمة عوامؿ مهمة في مصر تجذب السياح مف مختمؼ بمداف العالـ، ومنها اآللار ال رعونية واإلسالمية، 
المتوسط واألحمر، والحيوية اللقافية التي اشتهرت بها البالد. ويتعيف عمل  باإلضافة إلل شواطئ البحريف

أي حكومة تريد أف تعزز مساهمة السياحة في ات تصاد، أف تزيد مف جاذبية اتستلمار في هذا القطاع، 
ا فتؤّمف تسهيالت بنيوية وهيكمية ومؤسسية يمكف أف ترتقي بالمستوى السياحي إلل مصاؼ بمداف ملؿ تركي

أو اليوناف أو إسبانيا، فيزيد عدد السياح وتكبر مساهمة القطاع في اإليرادات السيادية إلل مستويات  ياسية 
خالؿ سنوات. بيد أف ما حدث خالؿ السنتيف الماضيتيف ت يبشر بأي تطور في هذا اتتجا ، خصوصًا من 

طيـ تماليؿ فرعونية وغير ذلؾ مف بروز  وى سياسية تطالب بتقييد السياحة، ناهيؾ عف دعوات سمجة لتح
 طروح غير مسؤولة.

أما الصناعات التحويمية، فتواجه أخطار اإلغالؽ وانعداـ الجدوى، فلمة عشرات اآلتؼ مف العماؿ ممف 
باتوا في عداد العاطميف مف العمؿ بعدما أغمقت مصانن كليرة أبوابها بسبب اإلضرابات المطالبة بزيادة 

ن فيه اإليرادات وتتدهور المنافسة في السوؽ المحمية أماـ البضا ن المستوردة الرواتب في و ت تتراج
األرخص، خصوصًا منتجات المالبس والمنسوجات واألحذية، ويؤكد ذلؾ أف عمل العديد مف الصناعات 
التحويمية المصرية إذا أرادت المنافسة الطبيعية في مصر أو خارجها، أف تعيد النظر في تكاليؼ اإلنتاج 
واترتقاء بالنوعية وتحسيف اتستخدامات التقنية بما يعزز جدواها. وواجهت صناعات مصرية كليرة منذ 
اللورة مشاكؿ إدارية، تملمت في انعداـ اللقة بمديريف معينيف مف النظاـ القديـ، خصوصًا في المؤسسات 

 الممموكة مف القطاع العاـ.
ًا وانخ ض اإلنتاج بعد انتقاؿ ال الحيف إلل المدف وبمداف وظمت الزراعة مهممة وعانت أراٍض زراعية تصحر 

الخميج، وتحوُّؿ األراضي الزراعية إلل عقارات لمسكف وغير ذلؾ مف اتستخدامات. وت شؾ في أف مف أهـ 
عوامؿ تدهور الزراعة في مصر غياب اإلدارة الجادة والحيوية بعد تن يذ  انوف اإلصالح الزراعي الذي 

، فتطوير القطاع الزراعي في مصر ت بد أف تكوف لمار  مجدية 3171تموز )يوليوم  17ورة اعتمد   ادة ل
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بما يعزز القدرات الذاتية في إنتاج السمن الغذا ية ويخ ؼ أعباء استيراد هذ  السمن، خصوصًا القمم والرز 
 والمحـو وغيرها.

بحث جديًا في  ضايا اإلصالح هذ  أمور مهمة في عممية التحوؿ ات تصادي في مصر، وت بد مف ال
ات تصادي وتحويؿ ممكية العديد مف المؤسسات إلل القطاع الخاص بموجب شروط واضحة وش افة. 

مميوف شخص ت تممؾ ترؼ إهماؿ القضايا ات تصادية في و ت يعاني  88ومصر التي يتجاوز سكانها 
يروف الهجرة إلل بمداف الخميج وأوروبا سعيًا في الم ة مف السكاف فقرًا مد عًا، ويتمنل شباب كل 00أكلر مف 

 وراء لقمة العيش، فيما تغَمؽ أبواب هذ  البمداف في وجوههـ نتيجة عوامؿ ا تصادية وديموغرافية.
لـ يعد أماـ القيادات السياسية في مصر إت وضن األمور في نصابها والتوافؽ حوؿ برنامج إصالح تنموي 

س الماؿ بموجب  وانيف وأنظمة مواتية واترتقاء بالبرامج التعميمية والمهنية ي تم أبواب مصر أماـ تدفقات رأ
 مف أجؿ تحسيف نوعية اليد العاممة في البالد.

أما القطاعات األساسية التي تتطمب اتنتبا ، فهي  طاع السياحة والصناعات التحويمية والقطاع المالي 
ت تصاد المصري يتطمب توجهات سياسية عقالنية تأخذ و طاع الزراعة. وغني عف البياف أف تطوير أداء ا

حياء القدرات الذاتية المتنوعة في البالد.  في اتعتبار متطمبات جذب التمويؿ واتستلمار وا 
 11/1/0211، الحياة، لندن
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ة ػ زهير أندراوس: رأت دراسة جديػدة صػادرة عػف المركػز األورشػممي فػي القػدس الغربيػة أنػه فػي نهايػة الناصر 
المطػػاؼ تقػػوـ السياسػػة الروسػػية بت ضػػيؿ سػػورية عمػػل إسػػرا يؿ، تفتػػًة إلػػل أنػػه لػػيس غبػػاًء سياسػػيا أف تػػدعـ 

الذيف سيحكموف الدوؿ  روسيا األنظمة عمل الشعوب ألف الواضم الذي فهمته موسكو هو أف اإلسالمييف هـ
العربية في المستقبؿ المنظور، وهذا ما سينشط الحركػات اإلسػالمية فػي روسػيا لملػورة هنػاؾ مػا يجعػؿ روسػيا 
في مو ػؼ محػرج إذا وافقػت عمػل اللػورة فػي الػدوؿ العربيػة، فػي حػيف تبقػل خسػارة إسػرا يؿ مؤ تػة ألف روسػيا 

العػػدو اآلخػػر التقميػػدي لمعػػرب و الػػدا ـ إسػػرا يؿ، فروسػػيا أصػػبحت بموا  هػػا األخيػػرة العػػدو األكبػػر لمعػػرب مػػن 
سرا يؿ عمل إستراتيجيات متعاونة لمنن المد اإلسالمي  تعرؼ أنه سيأتي اليوـ الذي يبحث الطرفاف الروسي وا 
المعػػادي لهمػػا فػػي المنطقػػة، وبػػذلؾ سػػيبحث الطرفػػاف الروسػػي واإلسػػرا يمي عمػػل إعػػادة العال ػػات بينهمػػا إلػػل 

 أكلر، خاصة بعد اخت اء سورية األسد مف الخارطة وانكسار إيراف و تحولها إلل المد السني.سابؽ عهدها و 
سػرا يؿ فسػيكوف همهمػا البحػث عػف شػريؾ خػارج هػذ  المعمعػة السػنية فػي  وتابعت الدراسة  ا مػًة أمػا روسػيا وا 

ة وأف أهػـ مصػادر الشرؽ األوسط و لف يكوف هناؾ أحسف لمطرفيف مف إعادة العال ات القوية بينهما، خاًصػ
التخوؼ الروسي مما يحدث في المنطقة العربية مف التغيير هػو صػعود األحػزاب اإلسػالمية إلػل السػمطة فػي 

 أماكف التغيير المسمل )الربين العربيم.
وأشػػارت الدراسػػة إلػػل أنػػه فػػي روسػػيا توجػػد أ ميػػة مسػػممة كبػػرى وعنػػدها مشػػكمة الشيشػػاف، وهػػي ت تريػػد امتػػداد 

يف إلل عقر دارها، وبالتالي اختارت روسيا دعـ نظاـ األسػد فػي سػورية، رغػـ أنهػا تعػرؼ أنػه سمطة اإلسالمي
نظاـ زا ؿ عاجاًل أـ أجػاًل، ذلػؾ أف اإلسػتراتيجية الروسػية عمػل عمػـ بأنهػا خاسػرة بػدعمها األسػد، ولكػف اكبػر 

سػػماع صػػوتها لمغػػرب وجعمهػػـ يجمسػػوف م عهػػا فػػي طاولػػة مكسػػب أرادت تحقيقػػه هػػو عػػودة ظهورهػػا الػػدولي وا 
واحػػػدة وينا شػػػػوف أفكارهػػػػا، هػػػػذا الػػػػدور الػػػػذي فقدتػػػػه روسػػػػيا منػػػػذ زمػػػػف بعيػػػػد وبػػػػدعمها سػػػػورية عػػػػادت روسػػػػيا 
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لتسػػتعرض  وتهػػا، وهػػذا مػػا جعمهػػا تبتعػػد عػػف الدولػػة العبريػػة، ولػػو مؤ تًػػا، ألنهػػا تريػػد دوًرا إسػػتراتيجيا عسػػكريا 
 إلسرا يؿ.يميؽ بقيمتها في السياسة الدولية وليس مجرد دولة تابعة 

باإلضػػافة إلػػل ذلػػؾ، فعمػػل الػػرغـ مػػف أف روسػػيا تعمػػـ أنهػػا ستخسػػر المعركػػة تف النظػػاـ فػػي سػػورية سػػيتغير 
عػػػػاجاًل أـ أجػػػػاًل، وستخسػػػػر أيضػػػػا الشػػػػعوب العربيػػػػة والحكومػػػػات العربيػػػػة الجديػػػػدة، فهػػػػي تعمػػػػـ أف أهػػػػدافها 

التي بدوف شػؾ لػف يعجبهػا التعامػؿ مػن  اإلستراتيجية المقبمة ورؤيتها في الشرؽ األوسط ستتوازى من إسرا يؿ
دوؿ إسالمية في حاؿ صعود اإلسالمييف في سورية من مصر و د تمتحؽ األردف ولبناف بهمػا، وستشػعر تػؿ 
أبيػب بعزلتهػػا فػي بقعتهػػا الجغرافيػة، لػػذلؾ سػتكوف إسػػرا يؿ الهػدؼ لمتعػػاوف اتسػتراتيجي المقبػػؿ لروسػيا بػػوتيف 

تي تتمتن بكػر  تػاريخي مػف العػرب، بكػر  وحقػد عربػي شػعبي وحكػومي مػا ألف موسكو ستتمتن من إسرا يؿ، ال
سيجعؿ هذ  المرة روسيا مف تبحث عف إسرا يؿ وليس العكس وستساعدها ا تصاديا وعسكريا وستتنصؿ مف 
العرب الحا ديف عميها وهذا احد أسباب تشجين روسػيا مػا يحصػؿ فػي سػورية حاليػا مػف تػدمير لمبنيػة التحتيػة 

أهميػة و تطويػؿ عمػر النظػاـ، فهػذا هػدؼ روسػيا حالًيػا وهػو تػدمير سػورية عػدو المسػتقبؿ بعػػد ونشػوب حػرب 
زواؿ نظاـ األسد، وتريػد بػذلؾ تحويػؿ سػورية إلػل دولػة منعزلػة و ضػعي ة تحتػاج لسػنوات ضػو ية لبنا هػا مػف 

ية أنػػه بتػػدمير جديػػد ليصػػبم شػػعبها يتػػرحـ عمػػل أيػػاـ روسػػيا واألسػػد، عػػالوة عمػػل ذلػػؾ رأت الدراسػػة اإلسػػرا يم
سورية ستتحطـ أوتوماتيكًيا لبناف وبذلؾ تكوف روسيا  ضت عمل أعػدا ها المسػتقبمييف الػذيف يتوعػدونها اليػوـ 
وستحسػف عال تهػا مػن إسػرا يؿ التػي ستصػبم  معػة تحمػي مصػالم الػروس مػف أيػادي اإلسػالمييف فػي الشػػرؽ 

اكبػػػر لمواجهػػػة موجػػػة إسػػػالمية فػػػي األوسػػػط، خاصػػػة أف إسػػػرا يؿ فػػػي ذلػػػؾ الحػػػيف سػػػتبحث عػػػف دعػػػـ دولػػػي 
 المنطقة فستكوف روسيا ومعها حم ا ها في شرؽ أسيا، الصيف والهند، أحجار األماف إلسرا يؿ.

وتطر ت الدراسػة أيضػا إلػل واشػنطف حيػث  الػت أف أمريكػا لػف تنػزعج مػف الػدعـ الروسػي إلسػرا يؿ ألف أهػـ 
تػػي تسػػمم ألمريكػػا بتلبيػػت أ ػػدامها ومعاينػػة عػػف  ػػرب اهتمامػػات أمريكػػا فػػي إسػػرا يؿ هػػو مكانتهػػا الجغرافيػػة ال

لمسػػيطرة عمػػل مػػا يحػػدث فػػي الشػػرؽ األوسػػط، إمػػا تجاريػػا وا تصػػاديا وحتػػل عسػػكريا، فالدولػػة العبريػػة لػػـ تعػػد 
سوً ا مربحا كليػرا لألمػريكييف، وفػي ن ػس الو ػت أصػبحت إسػرا يؿ بعيػوف خبرا هػا ومراكػز أبحالهػا ُتشػير إلػل 

 ي في الشرؽ األوسط.تراجن الدور األمريك
فػي دراسػة  ،مف ناحيته  اؿ الجنراؿ )احتياطم دانػي روتشػيمد، ر ػيس مجمػس األمػف القػومي اإلسػرا يمي السػابؽ

 ػػػاـ بذعػػػدادها فػػػي المركػػػز األورشػػػميمي إف تحػػػوؿ الشػػػرؽ األوسػػػط إلػػػل معقػػػؿ لإلسػػػالـ السياسػػػي الراديكػػػالي، 
نشػاء المرتكز عمل دعـ جماهيري متيف، وضن حػًدا لتو عػات تط بيػن العال ػات بػيف إسػرا يؿ والػدوؿ العربيػة وا 

عال ػػات إسػػتراتيجية مػػن دوؿ مركزيػػة فػػي المنطقػػة، وتػػابن أنػػه ت يمكػػف التهػػرب مػػف اتنطبػػاع بػػأف الوتيػػات 
المتحدة ترى في إسرا يؿ بخطواتها المستقبمية خطرا استراتيجيا أكلر مما تراهػا حمي ًػا اسػتراتيجيا، وخمػص إلػل 

رة التػػػي أعطيػػػت لحكومػػػة إسػػػرا يؿ الحاليػػػة فػػػي أوروبػػػا وفػػػي الوتيػػػات المتحػػػدة بالغػػػة القسػػػوة القػػػوؿ إف الصػػػو 
واتنتقادات ضدها في العالـ ليست نزيهة دا ًمػا، لكػف مػف ناحيػة إسػرا يؿ، هػذا إخ ػاؽ دبموماسػي مػدٍو، لجهػة 

 أف ُنطرد مف المدينة وأف نأكؿ السمؾ النتف، عمل حد وص ه.
 12/1/0211، القدس العربي، لندن
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يتعػػرض مواطنػػو  طػػاع غػػزة لحممػػة تشػػهير كبيػػرة وُمبرمجػػة وُمخطػػط لهػػا .فهػػـ مػػف فجػػروا الكنػػا س ! وهػػـ مػػف 
 تموا اللوار في ميداف التحرير!   وهـ مف  تموا مس وؿ مصمحة السجوف وأطمقػوا سػراح المجػرميف !  وهػـ مػف 

زمة الو ود والمواد الغذا ية و  طن الكهرباء! وهـ مػف  تمػوا الجنػود المصػرييف فػي رفػم ! وهػـ مػف تسببوا في أ
اعتدوا عمل المستشار أحمد الزند ! وهـ مف ُيغر وف كؿ محافظات مصر بالسالح غير الشػرعي! وهػـ الػذيف 

 ء !...أرسموا سبعة آتؼ مسمم عبر األن اؽ لمصر! وهـ مف يحاولوف أف يسيطروا عمل سينا
هػذ  الػػتهـ لػػيس خيػات  وت افتػػراءات  بػػؿ سػمعناها مػػف بعػػض ال ضػا يات الخاصػػة  وأعمػػف عػف بعضػػها وزيػػر 
الداخميػػة األسػػبؽ حبيػػب العػػادلي  بػػؿ اللػػورة  بػػؿ وضػػمنها محػػامي الػػر يس السػػابؽ مبػػارؾ فػػي مػػذكرة دفاعػػه  

  يات .ويرددها بشكؿ است هامي شخصيات إعالمية لها وزف كبير عبر برامج ال ضا
وحتل يكوف كالمنا عمميًا فذف هذ  اتتهامات غير المنطقية وغيػر الوا عيػة لػـ تعػد رسػمية بعػد اللػورة  ولكنهػا 
عالمية معروؼ عنها أنها صاحبة دور توتيري داخػؿ المشػهد  تتكرر كؿ فترة مف خالؿ شخصيات سياسية وا 

يسػػػهؿ التػػػألير عميػػػه ب عػػػؿ األحػػػداث  المصػػػري   وتحػػػاوؿ خمػػػط األوراؽ  وتشػػػتيت أذهػػػاف الػػػرأي العػػػاـ الػػػذي
بعاد  عف اتهتماـ الحقيقي.  والتطورات. وا 

وحسػػب اطالعنػػػا وعممنػػا ، إنػػػه ت توجػػد أي جهػػػة رسػػمية فػػػي مصػػر عمػػػل المسػػتوى األمنػػػي أو السياسػػػي أو 
األهمػػي أصػػدرت بيانػػا أو مو  ػػا أو تصػػريحا رسػػميا ُيؤكػػد هػػذ  اتتهامػػات. وكػػؿ مػػا هػػو حاصػػؿ هػػو اخػػتالؽ 

تقػػارير منسػػوبة لمصػػادر خاصػػة دوف ذكػػر أي جهػػة عمنيػػة وواضػػحة   األمػػر الػػذي ينسػػؼ المهنيػػة موا ػػؼ و 
والمصػػدا ية والموضػػوعية وكػػؿ القػػيـ اإلعالميػػة .إف اإلعػػالـ لػػـ يكػػف يومػػا أداة ت ػػاهـ رسػػمي دبموماسػػي بػػيف 

غزة والجهات الدوؿ والشعوب   فذف ُوجدت أي شكوى فحمها لها أصوؿ   وهذا الذي يحدث بيف الحكومة في 
 الرسمية المصرية   فالعال ة  ا مة عمل اتحتراـ والت اهـ واتلتزاـ بأصوؿ األخوة والجيرة...

فػػال نػػدري مػػف أيػػف تػػأتي بعػػض وسػػا ؿ اإلعػػالـ بهػػذ  القصػػص وهػػذ  اتتهامػػات .إف النسػػيج اتجتمػػاعي بػػيف 
فػي مصػر عمػل مػدار السػاعة شعب  طاع غزة ومصر وبحكـ الجغرافيا يتطمب أف يكوف ال مسطيني موجػودا 

و د يتعرض ال مسطيني ألي شػيء يتعػرض لػه أي مصػري فػال ُيعقػؿ إذا مػا تػـ تو يػؼ شػخص هنػا أو هنػاؾ 
أف نبنػػي عميػػه  صصػػا ونتػػرؾ الحػػدث األصػػمي ونركػػز عمػػل أمػػور هامشػػية غيػػر حقيقيػػة .والغريػػب أف حػػدود 

الؿ...فمـ نسمن عف اتهامػات لهػذ  الحػدود مصر واسعة وطويمة من السوداف وليبيا واألردف والسعودية واتحت
 كيمػػػػػػو متػػػػػػر هػػػػػػي حػػػػػػدود  طػػػػػػاع غػػػػػػزة مػػػػػػن مصػػػػػػر!!! والسػػػػػػؤاؿ الكبيػػػػػػػر  30ونسػػػػػػمن بصػػػػػػوت عػػػػػػاؿ عػػػػػػف 

 هو لماذا ؟
مػػف الواضػػم أف أطرافػػا عمػػل عال ػػة بالقضػػية ال مسػػطينية تسػػعل لمتخريػػب عمػػل المقاومػػة وفصػػا مها وتشػػويه 

عالميػة فػي اإل مػيـ تتخػذ مػف سمعتها  وتعكير العال ػة مػن مصػر هػي مػف يقػؼ ورا ء ذلػؾ   لهػا أذرع ماليػة وا 
 األوضاع المصرية مناًخا مناسبًا لعممها ضد المقاومة ال مسطينية.

 12/1/0211، فمسطين أون الين
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ذهػب إلػل أوصػاؼ ط وليػة اعتػاد يبدو خالد مشعؿ، لحظة  ابمته الدستور أكلر وا عية مف  بػؿ، وت أريػد أف أ
بعػض الكتػاب وصػ ه بهػا حػيف يمتقػو  فيصػ وف كيػؼ يتحػدث بالهػاتؼ مػن مسػؤوؿ مػا، أو كيػؼ يتػدخؿ لحػؿ 

 مشاكؿ زوار ، ذلؾ أشبه بسموؾ المريديف المبتد يف.
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القضية ال مسطينية عند مشعؿ ليست رهانا يتبادلػه العػرب، أيهػـ أكلػر حظػوة عنػد العػـ سػاـ، بػؿ هػي مشػروع 
سػػتحؽ أف تكتمػػؿ عمميػػة بنا ػػه الػػديمقراطي، بيػػد ال مسػػطينيف أن سػػهـ، وبػػدعـ العػػرب إف أرادوا، وهػػو ت يغ ػػؿ ي

عػػف دور مصػػر الكبيػػر وجهػػاز األمػػف فيهػػا والػػذي يعتبػػر أف جهػػود  سػػاهمت فػػي تحسػػيف مو ػػن غػػزة الصػػمود 
 والتحدي في وجه آلة الحرب المدمرة اسرا يميا.

بيعهـ عف فمسطيف، فهو يرى أف األمة الحػرة هػي التػي تممػؾ إرادة لمتحريػر ومشعؿ ت يمعف انشغاؿ العرب بر 
والدعـ لمصػمود ال مسػطيني، وفمسػطيف التػي يػدافن الرجػؿ عنهػا، ليسػت مقاطعػة فػي راـ ال أو إمػارة إسػالمية 
ر غالبػػة فػػي غػػزة، وهػػو حػػيف يقػػاؿ لػػه أف حمػػاس يمزمهػػا تعزيػػز صػػ تها كحركػػة دينيػػة تقبػػؿ بالديمقراطيػػة، ُيػػذكّ 

 .1002الجمين بأف الديمقراطية هي التي رفضت فوز حماس العاـ 
مشعؿ في عماف ت يمزمه زيارات سػرية يرتػب لهػا بخ ػاء يػـو كػاف فػي دمشػؽ، لكنػه فػي عمػاف، يقػدر العشػرة 
القديمػػة مػػن الدسػػتور كمػػا  ػػاؿ، ويػػرى الكػػؿ ويتحػػدث مػػن الجميػػن ويكشػػؼ عػػف اتصػػاتته بكػػؿ وضػػوح دونمػػا 

ت تمـز عماف التي اعتادت مف الرجؿ احترامه لها ولقرارتها الساسية حتل عندما ت يستطين مواربة، أو خ ية 
 زيارتها.

نعـ ربما يكوف الخطأ و ن، وربما كتب البعض ضد حماس كحركة، لكف المهـ اف مشعؿ ظؿ متمـز الوّد مػن 
ت يغ ػؿ عػف التنسػيؽ عماف التي لـ تمؽ منه أي اساءة، وهو حيف يتحدث عف دور عربي في دعػـ الصػمود 

 الكبير والدعـ األردني في غزة.
خالد مشعؿ اليوـ أكلر مف زعيـ لحماس، وأكلر مف مملؿ لحماس الخارج أو رجؿ عال ات عامة مف الطراز 

 الرفين، فهو يستقبؿ استقباؿ الرؤساء برغـ أف ر يس دولة فمسطيف بالنسبة إليه يظؿ محمود عباس راهنيًا.
ي ُيصػػػر عميػػػه مشػػػعؿ وهػػػو منظمػػػة التحريػػػر، نجػػػد  يعػػػي حاجػػػة المنظمػػػة إصػػػالحيا وفػػػي هػػػذا اإلطػػػار الػػػذ

لالنتخابات، ومف لـ الشراكة بيف الكؿ، وهو في ذلؾ أماـ أمريف، إما السيطرة عمل المنظمة في حػاؿ اجػرت 
ي انتخابػػات وبالتػػالي تحػػوؿ حمػػاس النهػػا ي إلػػل نهػػج المقاومػػة السياسػػية، أو إعػػادة هيكمػػة الكػػؿ ال مسػػطيني فػػ

إطػػار مشػػروع وطنػػي جديػػد، يػػدرؾ أف ت خيػػارات فمسػػطينية خار ػػة، غيػػر الوا عيػػة السياسػػية، لمقبػػوؿ بالدولػػة 
 المطروحة، واإلبقاء عمل المقاومة في حالة اتعتداء اتسرا يمي عمل مقومات البناء ال مسطيني التي تحققت.

ابػػؿ الرؤسػػاء والممػػوؾ، أو ألنػػه رجػػؿ فػػي النهايػػة، لػػيس خالػػد مشػػعؿ بعيػػدا عػػف زعامػػة فمسػػطيف، لػػيس ألنػػه يق
يتمتن بذكاء اجتماعي وحوله رفاؽ مخمصوف لقضية فمسطيف، أو ألنػه يممػؾ بػدياًل أخال يػًا مقاومػًا، أو يػدرؾ 
 يمة اجهزة المخابرات في دوؿ معنية بقضيته؛ بؿ ألنه آمف هو وحماس بأف الحؿ يكمػف بمشػروع ديمقراطػي 

 فمسطيني لمبناء يقبؿ الكؿ.
 11/1/0211، ر، عّمانالدستو 
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 د. فايز رشيد
تهجيػر نكبػػوي بامتيػػاز. هػذا الػػذي يحػػدث ألهمنػػا فػي مخيمػػات سػػوريا: اليرمػػوؾ، خػاف الشػػيم، وعمػػل الطريػػؽ: 

سػيارات جرمانا، سبينه، والنيرب وغيرها. منذ بضعة أياـ فقط تـ اختطاؼ ميكروباصػيف بركابهػػػػػما وعػدد مػف 
السػػػرفيس بحمولتهػػػا و تػػػؿ امػػػاـ المسػػػجد واختطػػػاؼ العديػػػديف مػػػف مخػػػيـ الشػػػيم. شػػػعبنا فػػػي مخيمػػػات سػػػوريا 
يستنجد بمنظمة التحرير ال مسطينية وبال صا ؿ وبخاصة الحكػومتيف فػي كػؿ مػف راـ ال وغػزة، ولكػف مػا مػف 
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سػوريا لتقػـو بتوزيعهػا مػف  مستجيب، سوى ارساؿ م ػة وعشػريف ألػؼ دوتر مػف  بػؿ المنظمػة لحركػة فػتم فػي
 خالؿ شراء سمن لمتوزين.المبم  لـ يتـ إرساله لمجنة المسؤولة عف األوضاع والمشكمة مف كافة ال صا ؿ.

المبم  هو نقطة في بحر احتياجات أهالي مخيـ اليرموؾ والمخيمػات األخػرى، والمقػدرة بشػكؿ أولػي، بخمسػة 
ريف يعيشػػوف تحػػت بػػرد الشػػتاء ووحػػؿ األمطػػار دوف أغذيػػة ماليػػيف دوتر. األط ػػاؿ ال مسػػطينيوف مػػف المهجػػ

ودوف مالبػػػس شػػػتوية )إت مػػػا اسػػػتطاعوا إلتقاطػػػه مػػػف بيػػػوتهـ  بػػػؿ تهجيػػػرهـم ودوف امػػػتالؾ مػػػا يتػػػدفؤوف بػػػه، 
ينتشػػػروف فػػػي العػػػراء، ت مسػػػاعدة لهػػػـ مػػػف أحػػػد. الالج ػػػوف ال مسػػػطينيوف ت يسػػػتطيعوف اتنتقػػػاؿ إلػػػل الػػػدوؿ 

السػورييفم، فهػـ غيػر مّرحػب بهػـ.ت نريػد الت ريػؽ بػيف تجػئ وتجػئ، لكػف الالج ػيف  المجاورة )ملػؿ الالج ػيف
السورييف  ادروف عمل التنقؿ خارج سػوريا، وهنػاؾ جهػات عربيػة ودوليػة تتػولل أمػورهـ وشػؤونهـ.ما مػف أحػد 

أمػػواًت  يقػػـو باإلشػػراؼ عمػػل تج ػػي المخيمػػات ال مسػػطينية فػػي سػػوريا سػػوى المجػػاف ال صػػا مية وهػػذ  ت تمتمػػؾ
 تساعدهـ بها وتحؿ بعضا مف مشكالتهـ.

أهمنا في مخيمات سوريا، المحتمػة مػف  بػؿ المسػمحيف، الرافضػيف تمامػًا لمخػروج منهػا، كػي يعػود أهمهػا إليهػا، 
يكػػرروف تجربػػة الالج ػػيف ال مسػػطينييف فػػي العػػراؽ ..عنػػدما جػػرى تهجيػػرهـ وعاشػػوا فػػي بػػرد الصػػحراء ووسػػط 

فتػػػرة طويمػػػة، لػػػـ تقبػػػؿ دولػػػة عربيػػػة )ت مػػػف دوؿ الجػػػوار وت مػػػف غيرهػػػام واحػػػدة  رمالهػػػا وعواصػػػ ها الشػػػديدة
 باستقبالهـ.

ُهّجروا مف بيوتهـ عنوة بالتهديد المباشر، وبعد  تؿ العديديف مػنهـ )وكػأنهـ السػبب فػي دمػار العػراؽ وحروبػه 
هولة. عديدات مف النساء األهميةم، مات منهـ عديدوف ودفنوا في الصحراء المترامية األطراؼ وفي موا ن مج

فريقيػػػة  ولػػػدف أط ػػػالهف فػػػي تمػػػؾ الظػػػروؼ القاسػػػية.في النهايػػػة مػػػاذا حصػػػؿ؟ تقاسػػػمتهـ دوؿ عديػػػدة أوروبيػػػة وا 
 تتينية وغيرها.تقاسمتهـ هذ  الدوؿ ملمما يجري تقاسـ  طين مف األغناـ.-وأمريكية

يهـ العقيػد القػذافي آنػذاؾ و ػاـ فمسطينيو سػوريا يكػرروف تجربػة مػا حصػؿ فػي ليبيػا إلخػوانهـ، فقػد غضػب عمػ
الميبػػػػية، وعاشػوا فػي الصػحراء فتػرة طويمػة.المهـ أنػه وبعػػػػػد مػا سػمي بػاللورة  -بترحميهـ إلػل الحػدود المصػرية

انّصػب عمػيهـ الغضػب باعتبػارهـ مػف مؤيػدي نظػػػػاـ القػذافي!تمامًا ملممػا ُاّتهػـ فمسػطينيو العػراؽ بػأنهـ عمػػالء 
 لنظاـ صداـ حسيف.

طيني مػػتهـ حتػػل إلبػػات براءتػػه، واألخيػػرة صػػعبة المنػػاؿ لم مسػػطيني، لػػذا فػػذف اتتهػػاـ يالحػػؽ ال مسػػطيني ال مسػػ
أينمػػا حػػّؿ ورحػػؿ.  مناهػػا مػػرارًا: لػػو ان جػػرت أسػػطوانة غػػػاز فػػي أحػػد بيػػوت أوسػػمو فػػذف أوؿ مػػف تتوجػػه إليػػػه 

ذا مػػا  ػاـ رجػؿ بتطميػػؽ زوجتػه )حيػػث يبػاح الطػػالؽم  باألنظػار والػتهـ هػػو ال مسػطيني ذو المالمػػم الشػر ية، وا 
 فالسبب هوال مسطيني. وصد ت الجممة: أنت فمسطيني إذف أنت متهـ.

وبالعودة إلل أهمنا فػي مخيمػات سػوريا، فعػدا عػف الحاجػة إلػل تقػديـ المسػاعدات العاجمػة لهػـ، المطمػوب مػف 
ف الحػركتيف ويشػاركوف سمطتي راـ ال وغزة ومف حركتي فتم وحماس، رفن الغطاء التاـ عّمف يّدعوف أنهـ م

فػػي احػػتالؿ مخػػيـ اليرمػػوؾ مػػن المسػػمحيف مػػف الجماعػػات األصػػولية التك يريػػة المتعػػددة.أهالي مخػػيـ اليرمػػوؾ 
يرفضػػوف العػػودة إلػػل بيػػوتهـ طالمػػا بقػػي المسػػمحوف فيهػػا، هػػؤتء يعتبػػروف: أف ال ريضػػة عمػػل المسػػمـ أف يقػػـو 

والقدس واتحتالؿ الصػهيوني والك ّػار اآلخػريف، وعػدوهـ  بالقتاؿ إلسقاط النظاـ السوري. هؤتء نسوا فمسطيف
الر يسػػػي اآلف: النظػػػاـ السػػػوري. هػػػؤتء ين ػػػذوف أجنػػػدات آخػػػريف بامتيػػػاز. جػػػاءوا مػػػف كػػػؿ البمػػػداف اإلسػػػالمية 
)لينػػالوا شػػرؼ الشػػهادة فػػي دمشػػؽ!م ولػػيس عمػػل روابػػي فمسػػطيف. هػػؤتء يحرصػػوف عمػػل زج ال مسػػطينييف فػػي 

منػػذ بػػدء األزمػػة السػػورية، اختػػار ال مسػػطينيوف النػػأي بأن سػػهـ عػػف الصػػراع الػػدا ر،  الصػػراع الػػداخمي السػػوري
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واحترمػػػت هػػػذ  القضػػػية مػػػف  بػػػؿ كافػػػة األطػػػراؼ فأصػػػبحت المخيمػػػات مػػػالذًا آمنػػػًا لممهجػػػريف السػػػورييف مػػػف 
 المناطؽ المختم ة.

وف مخػػػيـ اليرمػػػوؾ المطمػػوب مػػػف سػػػمطتي راـ ال وغػػزة الضػػػغط عمػػػل الػػدوؿ المحركػػػة لممسػػػمحيف الػػذيف يحتمػػػ
وبدأوا احتالؿ مخيـ خاف الشيو، مف أجؿ تحريؾ  طن الشطرنج التي يمعبػوف بهػا والتػي عبلػت ومػا تػزاؿ فػي 
أمػػػف وأحػػػواؿ المخيمػػػات إلخراجهػػػا بعيػػػدا عػػػف المعنػػػل ال مسػػػطيني. كػػػذلؾ أيػػػف هػػػي البيانػػػات الصػػػادرة عػػػف 

ريا. نعـ هناؾ بعض البيانات النادرة التػي السمطتيف والتي تستنكر ما يجري في المخيمات ال مسطينية في سو 
صػػػدرت عمػػػل هػػػذا الصػػػعيد، لكػػػف تالحػػػؽ األحػػػداث فػػػي المخيمػػػات فػػػي سػػػوريا كبيػػػر. نريػػػد بيانػػػات ذات لغػػػة 

 واضحة تدعو المسمحيف إلل مغادرتها إلل غير رجعة.
رة ترعاهػػػا  مناهػػا أيضػػػًا: أف مػػا يجػػػري فػػي المخيمػػػات ال مسػػطينية فػػػي سػػوريا هػػػو جػػزء مػػػف مػػؤامرة دوليػػػة كبيػػ

سػػرا يؿ وحم اؤهمػػا وبمشػػاركة أدوات محميػػة بهػػدؼ شػػطب المخيمػػات ال مسػػطينية مػػف عمػػل  الوتيػػات المتحػػدة وا 
الوجود، فهذ  المخيمات هي الشاهد األساس عمل النكبة ال مسطينية وهػي الرمػز الحػي لمتمسػؾ بحػؽ العػودة، 

لػل تمزيػؽ الػوطف لذلؾ المطموب إزاحتها مف طريؽ تمرير التسوية الهادفة إلل تص  ية القضػية ال مسػطينية، وا 
 العربي إلل دويالت محتربة فيما بينها:دويالت طا  ية، مذهبية، إلنية وغيرها.

بػػوادر المػػؤامرة بػػدأت مبكرًا:منػػذ أرادت األونػػروا تغييػػر اسػػمها، وتتالػػت بحصػػارها ماليػػًا، وبذصػػرار الكػػونغرس 
ذنجػػاز دراسػػة عػػف عػػدد الالج ػػيف ال مسػػطينييف الحقيقيػػيف، األمريكػػي عمػػل تكميػػؼ وزارة الخارجيػػة األمريكيػػة ب

، وت ينطبػػػؽ ذلػػػؾ عمػػػل أوتد  3108فػػالالجئ مػػػف وجهػػػة نظػػػر واشػػػنطف هػػػو الػػػذي غػػػادر فمسػػػطيف فػػػي عػػػاـ 
 وأح اد  ممف ولدوا خارج أرضهـ )هؤتء في معظمهـ توفوام.

اسػتمرت ب ضػؿ وا ػن ا تصػادي حيػاتي استمرت المؤامرة باختراع تعبير 'الالج ػيف اليهػود مػف الػدوؿ العربيػة' و 
م مهنػػة، بهػػدؼ دفعهػػـ إلػػػل 50بػػال  السػػوء والتضػػييؽ عمػػل ال مسػػطينييف بمػػنعهـ مػػف العمػػػؿ فػػي أكلػػر مػػف )

الهجػػػػرة فػػػػي الو ػػػػت الػػػػذي افتتحػػػػت فيػػػػه سػػػػ ارات الػػػػدوؿ الغربيػػػػة أبوابهػػػػا أمػػػػامهـ، وهػػػػذا مػػػػا حصػػػػؿ لعشػػػػرات 
ينييف في العراؽ ومف لـ فػي مخػيـ نهػر البػارد، واآلف األلوؼ!عمل الطريؽ أيضًا أتت  ضية الالج يف ال مسط

فػػػي مخيمػػػات سػػػوريا وأولهػػػا مخػػػيـ اليرمػػػوؾ وعمػػػل الطريػػػؽ: بػػػا ي المخيمػػػات األخػػػرى، تسػػػتمر المػػػؤامرة فػػػي 
الدعوات المتتالية لتوطيف ال مسطينييف في أماكف مختم ة مف الػوطف العربػي والعػالـ. آف األواف لتحػرؾ فاعػؿ 

 مسطينية وحكومتي راـ ال وغزة لرفن الظمـ عف أبناء شعبنا فما يحصؿ لهـ هو جريمة مف منظمة التحرير ال
 بحؽ شعبنا وامتنا.

 11/1/0211، القدس العربي، لندن
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العػػالـ العربػػي متجػػه الػػل  إف حمػػـ العػػالـ العربػػي السػػاخنة حولنػػا ت توشػػؾ اف تبػػرد هػػذ  السػػنة. بػػالعكس. اف
انهيػػار ا تصػػادي ذي حجػػـ لػػـ يعرفػػه فػػي الماضػػي. ومػػف كػػاف يعتقػػد اف انشػػغاؿ العػػالـ العربػػي بن سػػه بشػػرى 
خيػػر تسػػرا يؿ فهػػو مخطػػئ. ألنػػه لػػـ ينشػػأ مػػف هػػذ  اللػػورات أي نظػػاـ مػػواٍؿ تسػػرا يؿ بػػؿ تصػػبم أشػػد عػػداءا 

 تراتيجي  د أخذ يتعقد فقط.فقط. ونقوؿ في تحميؿ ألمد أبعد اف وضن اسرا يؿ اتس
بانخ ػػػاض حػػػاد لنمػػػو  –فػػػي وزارة الخارجيػػػة وفػػػي جهػػػاز اتمػػػف ايضػػػا  –تتنبػػػأ تقػػػديرات الخبػػػراء فػػػي اسػػػرا يؿ 

فػػي الم ػػة مػػف انتاجهػػا الػػوطني. وهػػذ   70 – 10ات تصػػادات حولنػػا. وهػػي توشػػؾ اف ت قػػد فػػي السػػنة القريبػػة 
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واللػػورة المتواصػػمة. والخشػػية الكبػػرى هػػي مػػف اف ي ضػػي  و  ػػة واضػػحة تن جػػارات داخميػػة وتسػػتمرار الغميػػاف
الوضػػن ات تصػػادي الصػػعب الػػل تػػداعي األسػػوار الهشػػة فػػي الػػدوؿ والمجتمعػػات التػػي لػػـ تغر هػػا اللػػورة الػػل 

 اآلف، كاتردف والسمطة ال مسطينية.
 كػػػانوا فػػػي جهػػػاز اتمػػػف يحػػػذروف المسػػػتوى السياسػػػي منػػػذ أكلػػػر مػػػف نصػػػؼ سػػػنة مػػػف اف اضػػػعاؼ السػػػمطة
ال مسػػطينية مػػف جهػػة سياسػػية وا تصػػادية  ػػد ي ضػػي الػػل انهيارهػػا. و ػػد أخػػذت تتضعضػػن التسػػوية التػػي بنتهػػا 

 والبديؿ عف التسوية القا مة انت اضة وصعود حماس. 1007اسرا يؿ من السمطة منذ 
ذخا ر إف مساعدات الدومينو التي ستسقط السػمطة وتػدفن المنػاطؽ الػل انت اضػة لاللػة  ػد تسػقط واحػدا مػف الػ

اتسػػػتراتيجية األعظػػػـ أهميػػػة لدولػػػة اسػػػرا يؿ فػػػي المنطقػػػة: اتردف، فالنظػػػاـ الهاشػػػمي ت يسػػػتطين ال ػػػرار مػػػف 
المهب. فالوضن ات تصادي في اتردف بعيد عف اف يكوف زاهرا. و د أصػبم القصػر اتردنػي يتػابن اليػـو فػي 

شػػ ة فػػي الجػػارة مػػف الشػػرؽ، العػػراؽ. إف  مػػؽ ضػػعؼ مكانػػة أبػػو مػػازف فػػي الغػػرب وبعػػد اتنت اضػػة العني ػػة النا
 الشظايا مف هاتيف الجبهتيف ستطير الل اتردف.

إف النػػار المشػػتعمة فػػي شػػوارع مصػػر فػػي اتسػػابين اتخيػػرة تسػػتمد بصػػورة مباشػػرة مػػف خيبػػة أمػػؿ المعارضػػة 
وة الحػادة السياسية، لكف الو ود تقدمه ال وضل في الشارع والوضػن ات تصػادي اآلخػذ فػي التػدهور. اف الخطػ

التي  اـ بها الجيش المصري في اتياـ اتخيرة تشهد عمل عمؽ اتزمة، فقد تـ نقػؿ الجػيش المصػري اللػاني 
السويس واتسماعيمية وبور سعيد  –المسؤوؿ عف حماية القناة مف الجبهة الل داخؿ المدف عمل طوؿ القناة 

 في محاولة لكؼ جماح ال وضل في الشوارع. –
المصػػػرييف اليػػػـو ملػػػؿ  شػػػرة لػػػوـ. فػػػي النػػػاء السػػػنة الحاليػػػة سػػػيدير الجػػػيش المصػػػري ظهػػػر   إف اسػػػرا يؿ تهػػػـ

اهتمامػا « المعػادي»تسرا يؿ ووجهه الل مدف مصر.  د يرى البعض عندنا انجػازا فػي أت يبػدي هػذا النظػاـ 
جزيرة سيناء  بنا هذ  السنة، لكف هذا خطأ، ألنه حينما يكوف نظاـ مصري وا عا في مواجهة داخمية فاف شبه

ت يعنيػػه ايضػػا. وسنضػػطر هػػذ  السػػنة الػػل اتسػػتعداد لصػػد اترهػػاب البػػدوي مػػف سػػيناء وحم ا ػػه مػػف الجهػػاد 
العالمي بمقػادير لػـ يسػبؽ لهػا مليػؿ، فػي  مػب الدولػة ايضػا. والجػدار الػذي يبنػل عمػل طػوؿ الحػدود هػو حػؿ 

 جز ي فقط.
ي سػػوريا ايضػػا أكلػػر عن ػػا، فسػػوريا عمػػل شػػ ا كارلػػة إف اتنهيػػار ات تصػػادي سػػيجعؿ المواجهػػات العسػػكرية فػػ

انسػانية. و ػػد أصػػبم يوجػػد هنػػاؾ اآلف ارت ػػاع حػػاد تسػعار جميػػن منتوجػػات اتسػػتهالؾ التػػي يمكػػف الحصػػوؿ 
فػي الما ػة. وت يسػتطين إت القميمػوف اف يسػمحوا  70عميها أصال. وارت عت اسعار المازوط لمتدف ػة بنحػو مػف 

ي الشػتاء السػوري غيػر السػهؿ.  ػد ينهػي اتسػد عممػه هػذ  السػنة لكػف سػوريا سػتبقل ألن سهـ بوسػا ؿ تدف ػة فػ
 تنزؼ وسينتقؿ هذا النزؼ الل لبناف ايضا.

يعاني لبناف اليوـ صدامات داخمية تسباب سياسية وا تصادية، و د يؤدي هذا بالساحة المبنانيػة الػل مواجهػة 
ف تهريبػػات الوسػػػا ؿ ا لقتاليػػة مػػف سػػػوريا الػػل حػػزب ال تجعػػػؿ اسػػرا يؿ تواجػػػه مسػػمحة تنتقػػؿ الػػػل اسػػرا يؿ. وا 

معضمة هي: هؿ تدع منظمػة نصػر ال تضػعؼ نتػاج صػراعات القػوة الداخميػة وسػوء الوضػن ات تصػادي أـ 
وهذ  خطوة تعني اعالف حػرب. إف عػدـ الهػدوء الػداخمي  ػد ين جػر  –توجه ضربة كي تو ؼ تهريب السالح 

 رها.في كؿ لحظة بمساعدتنا أو مف غي
سػيكوف الحػديث مػف الػرأس أ ػؿ ومػػف الػبطف أكلػر. إف المجتمعػات المتداعيػة والم مسػة هػي دعػػوة  1031فػي 

 الل مواجهة عسكرية ا ميمية.
 12/1/0211، يديعوت
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 11/1/0211، الحياة الجديدة، رام اهلل
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ياهو في خطبته، التي ألقاها بعد انتهاء اتنتخابات فػورًا، عػف أمػؿ اف تكػوف الحكومػة القادمػة واسػعة عّبر نتن
 در المستطاع، واف تشغؿ ن سها في األساس بقضايا التسػاوي فػي تحّمػؿ عػبء الخدمػة، والرفػا  ات تصػادي 

ال مسػػطيني واتزمػػة التػػي  -لمطبقػػة الوسػػطل وأسػػعار السػػكف. ولػػـ يػػذكر فػػي كالمػػه البتػػة الصػػراع اتسػػرا يمي
 تزداد سوءًا في عال ات اسرا يؿ الخارجية، وهي نتاج مباشر لمصراع، فال توجد مشكمة مف وجهة نظر .

مػػا زاؿ نتنيػػاهو مخمصػػا لنهجػػه وي خػػر بأنػػه نجػػم فػػي ازالػػة ال مسػػطينييف عػػف برنػػامج العمػػؿ السياسػػي، بيػػد اف 
خيػرة اف وزيػر الخارجيػة اتميركػي الجديػد، جػوف كيػري، المشكمة موجودة وعمل نحػو  ػوي. ُنشػر فػي المػدة ات

أعمف عف نيته زيارة اسرا يؿ والسمطة ال مسطينية  بػؿ تشػكيؿ الحكومػة كػي يعمػؿ عمػل الػدفن  ػدما بالت ػاوض 
 الجامد. وكرر ر يس فرنسا ور يس الوزراء البريطاني  مقهما مف الحاجة الممحة الل حؿ الصراع.

دة التي يمكػف فيهػا اجػراء ت ػاوض تقصػر، فقػد ضػع ت القيػادة الحاليػة فػي السػمطة وفي الو ت ذاته أخذت الم
و ػد ينتهػي  –وكاف ذلؾ بقدر غيػر ضػ يؿ بسػبب سياسػة اسػرا يمية عديمػة ال عػؿ والمنطػؽ  -ال مسطينية جدا 

حكمهػػا  ريبػػا. وسػػيحؿ محػػؿ  ػػادة فمسػػطينييف عمميػػػيف ومعتػػدليف وواعػػيف كػػر يس السػػمطة أبػػو مػػازف ور ػػػيس 
زراء فيػػػاض، المػػػذيف أظهػػػرا فػػػي السػػػنيف اتخيػػػرة  ػػػدرة مدهشػػػة عمػػػل مكافحػػػة "اترهػػػاب"، فػػػي القريػػػب  ػػػادة الػػػو 

 آخروف أشد تطرفًا ويتضاءؿ احتماؿ عقد تسوية معقولة، بؿ  د يخت ي.
كممػػػا ضػػػع ت السػػػمطة  ويػػػت "حمػػػاس": فالشػػػارع ال مسػػػطيني يػػػرى اف الجمػػػود السياسػػػي فشػػػؿ لمسػػػمطة، وزاد 

ل مصػػالحة فمسػػطينية داخميػػة تُػػدعل بهػػا "حمػػاس" الػػل المشػػاركة الحقيقيػػة فػػي القيػػادة فػػي احتمػػاؿ التوصػػؿ إلػػ
ذا حػػدث هػػذا فقػػد ينػػتقض الهػػدوء األمنػػي الػػذي كػػاف سػػا دًا فػػي السػػنيف  -ت سػػمم ال -"يهػػودا" و"السػػامرة". وا 

 األخيرة، وسيكوف اتشتعاؿ العاـ مسألة و ت فقط.
فػي المنطقػة. وتنهيػار الهػدوء صػيغة معمومػة معروفػة: فػػ "اترهػاب"  العالـ  مؽ جدا مف احتمػاؿ تجػدد العنػؼ

ال مسػػػطيني المتزايػػػد ي ضػػػي الػػػل رد اسػػػرا يمي مناسػػػب، ويغضػػػب هػػػذا الجمهػػػور ال مسػػػطيني وجمهػػػور الشػػػرؽ 
اتوسػػػط، وُيخػػػرج الجمػػػوع الػػػل الشػػػوارع. وتضػػػطر نظػػػـ الحكػػػـ العربيػػػة المعتدلػػػة الػػػل الػػػرد: فقػػػد تمػػػس األردف 

السالـ، و د تزيد تركيػا فػي عػدا ها إلسػرا يؿ وتحت ػؿ منظمػات إسػالمية متطرفػة كػػ "القاعػدة"  ومصر بات ا ات
 و"حزب ال" بسبب اتضطراب الناشئ، و د تنقض تماما بقايا اتستقرار في المنطقة.

سقوط القيادة ت يريد أحد في العالـ ذلؾ، واذا استلنينا  مة  ميمة مف نشطاء اليميف فانه ت أحد في العالـ يريد 
ولـ يعد العالـ  –ال مسطينية الحالية. لكف عدـ ال عؿ اتسرا يمي ي ضي الل فقداف الصبر وغضب أخذ يتزايد 

يػػؤمف برغبػػة اسػػرا يؿ فػػي تسػػوية سياسػػية، ويرتػػاب فػػي اف نيتهػػا كمهػػا هػػي البقػػاء عمػػل التمسػػؾ بػػػ "المنػػاطؽ" 
راءات سياسػية معاديػة، وكػذلؾ ر ػيس الوتيػات المحتمة. وأصبحوا فػي اوروبػا يتحػدلوف بصػوت جهيػر عػف اجػ

المتحػػدة الػػذي يهػػب عمػػل نحػػو عػػاـ لتخميصػػنا، أصػػبم يبػػدو يا سػػا مػػف مو ػػؼ اسػػرا يؿ السياسػػي وعبػػر بكػػالـ 
تذع عف رأيػه السػمبي فػي ر ػيس وزرا نػا.  ػد يكػوف العػالـ كمػه ضػدنا حقػا، لكػف هػذا وا ػن ينبغػي تغييػر  فػورا. 

ترب، ممكنا فقط بتجديد فوري لمحادلات السالـ مػن  يػادة السػمطة ال مسػطينية سيكوف منن الشر، الذي أخذ يق
و د  -الحالية. وت يجوز اف يكت ي حزب "يوجد مستقبؿ" بالبرنامج ات تالفي الذي يقترحه نتنياهو. يجب عميه

سػػة اف يضػػطر  الػػل تنػػاوؿ المشػػكمة الر ي -تغيػػرت الظػػروؼ السياسػػية وأصػػبم فػػي يػػد  م تػػاح انشػػاء حكومػػة



 
 
 

 

 

           22ص                                    0534العدد:                11/1/0211الخميس  التاريخ:

الموضػػوعة عمػػل بػػاب اسػػرا يؿ. واف يشػػترط مشػػاركته فػػي الحكومػػة بوجػػود مسػػار سياسػػي حقيقػػي يرمػػي الػػل 
 احراز تسوية سممية. اذا حدث هذا فسُيسوغ يا ير لبيد الهدية الضخمة التي منحه وزير التاريو إياها.

 12/1/0211، "يديعوت"
 11/1/0211، األيام، رام اهلل

 

 
 

 كاريكاتير: 52

                                                                      
 11/1/0211الخميج، الشارقة، 


