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 رية لشل قدرة الحركةومطالبات بضربة عسك ضخمة في قطاع غزة أقامت شبكة أنفاقحماس ": إسرا يل" 0
تعالت األصوات المحذرة مف استمرار سياسية "ضبط النفس"، كما أسماىا : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

اإلسرائيميوف تجاه غزة، واستغبلؿ حركة "حماس" وتنظيمات فمسطينية الوضع، لتصعيد عممياتيا عبر 
الضباط، البحث في  كيفية مواجية خطر األنفاؽ خبيرًا إسرائيميًا غالبيتيـ مف  31وبدأ  استخداـ األنفاؽ.

 ومنع اختطاؼ جنود.
وُعمـ أف "الجيش والمخابرات بأذرعيا المختمفة، يدرساف كيفية الكشؼ عف ىذه األنفاؽ في أقرب وقت، وعدـ 

 االنتظار حتى يتـ اكتشافيا خبلؿ الحرب المقبمة".
تساىـ في شؿ القدرات العسكرية لحماس"، بعد أف  وتعالت األصوات اإلسرائيمية الداعية إلى "ضربة عسكرية

أعمف مسؤولوف في الحركة، أنيـ "يقفوف خمؼ حفر النفؽ الذي تـ الكشؼ عنو مؤخرًا، والذي يمتد حتى 
وبحسب التقارير اإلسرائيمية فإف "حماس حسنت قدراتيا في بناء األنفاؽ، باستخداـ وسائؿ تقنية  إسرائيؿ".

اؽ في قطاع غزة، تحولت إلى مدينة ضخمة تحت األرض يخطط القادة العسكريوف حديثة، وأقامت شبكة أنف
 في حماس الستخداميا في عمميات قتاؿ وتفجير، في حاؿ قياـ الجيش بعممية اجتياح لقطاع غزة".

ونقؿ عف ضابط كبير في الجيش، أنو "تـ بناء النفؽ، الذي تحممت حركة حماس مسؤولية حفره، باستخداـ 
ية حديثة، وحرص منفذوه عمى تزويده بكؿ ما يمـز لمصمود داخؿ النفؽ أيامًا طويمة، مف ناحية وسائؿ تقن

تخزيف المواد الغذائية وتوفير التيوئة واألوكسيجيف وضماف اإلنارة والماء وحتى إدارة معركة مسمحة داخؿ 
 النفؽ".

متد إلى الحدود اإلسرائيمية في مواقع وأضاؼ أحد الخبراء إف "القيادة اإلسرائيمية عمى قناعة أف األنفاؽ ت
 وطمب الجيش مف كبار الخبراء في المعاىد التكنولوجية األكاديمية، تعاونيـ عمى إيجاد صيغة تشبو عدة".

منظومة "القبة الحديدية"، المضادة لمصواريخ قادرة عمى اكتشاؼ الصواريخ وتدميرىا، قبؿ أف يتمكف 
 الفمسطينيوف مف استخداميا.
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سائؿ إعبلـ إسرائيمية أف "الحرب المقبمة مع حماس ستكشؼ أساليب جديدة مف الوسائؿ القتالية، وذكرت و 
تـ تطويرىا خبلؿ فترة حكـ اإلخواف المسمميف في مصر، وتـ استخداميا مؤخرًا ضد الجيش المصري، 

مصر لـ تدمر يشار إلى أف التقارير اإلسرائيمية ذكرت أف " ويتوقع أف تستخدميا الحركة ضد إسرائيؿ".
% مف األنفاؽ، لتبقى متنفسًا 05جميع األنفاؽ بيف قطاع غزة وسيناء، بشكؿ متعمد، فقد أبقت عمى 

لمقطاع، لكنيا تحرص عمى مراقبتيا عف كثب، وىو أمر يشكؿ مصدر قمؽ إلسرائيؿ مف أف تبقى ىذه 
 األنفاؽ معبرًا لموسائؿ القتالية الحديثة والمواد المتفجرة". 

 22/01/2103، ندنالحياة، ل
 

 وال دولة من دونيا غزةىنية: ال دولة فمسطينية في  2
ال دولة “إسماعيؿ ىنية، أمس، أنو ” حماس“أكد رئيس الحكومة المقالة التي تديرىا  رائد الفي: - غزة

 ”.فمسطينية في غزة ولف تكوف ىناؾ دولة مف دوف غزة الصابرة التي تحررت بسواعد المقاوميف
دارتيا ونظاميا جزء ال  إف غزة جزء عزيز مف فمسطيف“كممة بالجامعة اإلسبلمية في غزة، وقاؿ ىنية، في  وا 

نياء “وأضاؼ: ”. يتجزأ مف النظاـ السياسي الفمسطيني نريد أرضًا وشعبًا وقيادة وحكومة وسمطة واحدة، وا 
ا، وال نقاتؿ إال مف نحف أصحاب حؽ، وعدالة السماء معنا، فبل نطمب غير حقن“وتابع ” . االنقساـ السياسي

 أجؿ استعادتو في القدس واألراضي المحتمة.
 22/10/2013الخميج، الشارقة، 

 
 "رجل العصابات"والخارجية تصف ليبرمان بر سمخطط إسرا يمي لمتخمص من عباعريقات يحذر من  3

ص حذر الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضيف مف وجود مخطط إسرائيمي لمتخم: أشرؼ اليور - غزة
 مف الرئيس محمود عباس الذي وجو لو ليبرماف انتقادات شديدة.

عريقات معقبا عمى تصريحات أفيغدور ليبرماف رئيس لجنة الخارجية واألمف في الكنيست اإلسرائيمي  وقاؿ
ضد ’ تحريض خطير‘لـ يعد شريكا في عممية السبلـ، أف ىذا الكبلـ  عباس التي قاؿ فييا أف الرئيس

 عف الرغبة في التخمص منو. الرئيس، وتعبير
، مشيرا إلى أف ىذا النيج يعتمد ’التدميري‘وأنذر عريقات مف أف استمرار النيج اإلسرائيمي الذي وصفو بػ 

وحذر مف أف ىذا النيج اإلسرائيمي  ’.استمرار سياسة اإلمبلءات عمى األرض وعمميات االستيطاف‘عمى 
 القائـ سيؤدي إلى وقؼ المفاوضات.

، ’المواقؼ الفاشية‘رة الخارجية الفمسطينية انتقادات شديدة لميبرماف، ووصفت تصريحاتو بػ ووجيت وزا
يحتؿ أرض شعب آخر، بعد أف طرده مف ‘، وقالت أنو ’رجؿ العصابات‘وزادت في انتقادىا لو ووصفتو بػ 

 ’.وطنو، وألقى بو في المجيوؿ، في حرب إبادة غير مسبوقة
ريحات المسؤوليف اإلسرائيمييف مف وزراء وأعضاء كنيست ضد المفاوضات وأشارت الوزارة إلى توالي تص

وحؿ الدولتيف وضد قياـ دولة فمسطيف، وقالت اف ىذه االنتقادات صاحبت بدابة المفاوضات الفمسطينية 
وأشادت الوزارة بالرئيس عباس في ’. عممية تحريض غير مسبوقة عمى السبلـ وحؿ الدولتيف‘اإلسرائيمية في 

، ووصفت في ذات ’سيد الوطنية الفمسطينية وسيد السبلـ العادؿ”ا عمى انتقادات ليبرماف، وقالت أنو دورى
وطالبت الخارجية الحكومة اإلسرائيمية ورئيس وزرائيا  ’.الفاشية’الوقت تصريحات المسؤوؿ اإلسرائيمي بػ
 ’.نظـ، ودعوة صريحة لمعنؼتخريبية، وتمثؿ إرىاب الدولة الم‘بإدانة ىذه التصريحات التي قالت أنيا 
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 22/10/2013القدس العربي، لندن، 
 

 والفمسطينيين خالل أربعة أيام "إسرا يل"عقد ثالثة جمسات تفاوضية بين  :"والال موقع " 4
كشؼ موقع "واال" اإلسرائيمي، الميمة أنو خبلفا لبلنطباعات العامة، فقد أجرى الفمسطينيوف واإلسرائيميوف 

ة الماضية ثبلث جوالت تفاوضية، وفقا لتصريحات وزير الخارجية األمريكي جوف كيري، خبلؿ األياـ األربع
جمسة تفاوضية، وذلؾ في  13الذي كاف أعمف أمس أف الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني عقدا لغاية االف 

  سياؽ تكثيؼ المفاوضات بيف الجانبيف.

ويتوقع أف تجري ىذا األسبوع جولة مفاوضات  وكانت أخر جولة تفاوضية بيف الطرفيف عقدت أمس األوؿ،
 إضافية بيف الوزيرة اإلسرائيمية، تسيبي ليفني، وكبير المفاوضيف الفمسطينييف، د.صائب عريقات. 

 22/10/2013، 48عرب 
 

 قريع: قانون منع التفاوض حول القدس التفاف عمى الحقوق الوطنية واستباق لمسار المفاوضات 5
اقرار الحكومة إف  ،قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد قريع: فنادية سعد الدي –عماف 

يعّد "رسالة إسرائيمية واضحة بأف القدس غير قابمة اإلسرائيمية مؤخرًا قانونًا يمنع التفاوض حوؿ القدس 
 لمتفاوض باعتبارىا قضية محسومة مف جانبيـ، كما البلجئيف وغور األردف"، ولكف ذلؾ "ليس ممزماً 

 فمسطينيًا، كما إنو مرفوض".
وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "سمطات االحتبلؿ تستيدؼ، بقانونيا المدرج ضمف سمسمة 
مشاريع عنصرية، االلتفاؼ عمى الحقوؽ الفمسطينية وسمب المقدسات الدينية واحكاـ تيويد القدس، التي 

 باتت اليـو تقع في عيف العاصفة".
يف االحتبلؿ ومشاريعو في القدس المحتمة ليست ممزمة لمجانب الفمسطيني"، مشددًا عمى أف وأكد بأف "قوان

 "الشعب الفمسطيني لف يقبؿ أي حؿ سممي بدوف القدس".
 22/10/2013الغد، عمان، 

 
 عيسى قراقع: اإلفراج عن الدفعة الثانية من األسررى أواخر الشير الحالي 6

ف االسرى الفمسطينييف عيسى قراقع أمس اف اسرائيؿ ستفرج عف أعمف وزير شؤو  :)ا ؼ ب( -راـ اهلل 
 الدفعة الثانية مف االسرى الفمسطينييف في الموعد المتفؽ عميو في اواخر الشير الحالي.
اسيرا فمسطينيا  30وحسب قراقع فاف اسرائيؿ ستفرج في التاسع والعشريف مف تشريف االوؿ الحالي عف 

. 1993سمو الموقع بيف منظمة التحرير الفمسطينية وحكومة اسرائيؿ في العاـ تحتجزىـ منذ ما قبؿ اتفاؽ او 
غير انيـ لـ يسممونا لغاية االف اية قوائـ، ورفضوا اف نتدخؿ في تحديد ىوية المفرج عنيـ في »واضاؼ 
 «.ىذه الدفعة

 22/10/2013الدستور، عمان، 
 

 يرادات األنفاق والدعم من إيرانإىميا توقف غزة أبحكومة مأسباب وراء األزمة المالية ل عدة: محممون 7
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عبل عطااهلل: يوشؾ شير أكتوبر/تشريف أوؿ الجاري عمى النياية ورواتب الموظفيف التابعيف لحكومة  –غزة 
 300غزة المقالة والتي تديرىا حركة حماس لـ تَر النور بعد، إال مف سمفٍة قدرىا ألؼ شيكؿ ما يعادؿ )

 لواـز العيد وتمبية احتياجاتيـ اليومية العاجمة.  دوالر( لـ تكفييـ لتأميف
ألؼ موظؼ يعمموف  42وفي مشيد يتكرر منذ ثبلثة أشير، تعجز حركة حماس عف صرؼ راتب كامؿ لػ

 في دوائرىا الحكومية وأجيزتيا األمنية.
، تعكؼ حركة حماس عمى دفع رواتب 2007ومنذ تولييا الحكـ في قطاع غزة في صيؼ يونيو/حزيراف 

مميوف دوالر شيريا بحسب بيانات لوزارة المالية  37الموظفيف التابعيف ليا بفاتورة تبمغ قيمتيا الشيرية 
 المقالة.

ويرى محمموف اف األنفاؽ المصابة بالشمؿ ىذه األياـ ليست ىي السبب الوحيد الذي تسبب بالضائقة المالية 
 ناه: لحكومة حماس، إذ تراكمت العديد مف األسباب المذكورة اد

اغبلؽ األنفاؽ: فقد خسرت حكومة حماس موردا ماليا ىاما عقب إغبلؽ وىدـ األنفاؽ التي كانت ممرا  -
لعبور الوقود ومواد البناء وكافة مستمزمات الحياة لقرابة مميوني مواطف. اذ لـ يعد تحصيؿ الضرائب عف 

 حركة السمع الواردة ممكنًا بعد شمؿ حركة األنفاؽ.
ر وعقب تداعيات األحداث المصرية األخيرة، تـ تجميد العمؿ في نشاط تيريب البضائع مف ومنذ ثبلثة أشي

مصر إلى غزة، بسبب التشديدات األمنية التي فّرضيا الجيش المصري بمختمؼ أنحاء شبو جزيرة سيناء، 
 واستمراره في حممة اليدـ المكثفة لؤلنفاؽ.

حدة لتنسيؽ الشئوف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية ووفؽ إحصائيات صدرت مؤخرًا عف مكتب األمـ المت
 فإف استمرار السمطات المصرية في ىدـ األنفاؽ أّدى إلي نقص ممموس وواضح في حركة البضائع.

حزيراف/يونيو الماضي وفؽ  30نفؽ كانت تعمؿ قبؿ 300أنفاؽ بالمقارنة بػ 10وحاليا تعمؿ فقط قرابة 
 تأكيدات مكتب األمـ المتحدة.

مف األنفاؽ توقفت بشكٍؿ شبو كامؿ، وال يتـ تيريب  %98ؤكد مالكو أنفاؽ لوكالة األناضوؿ أف أكثر مف وي
 سوى كميات محدودة مف السمع والبضائع.

ألؼ لتر يوميا مف الوقود المصري كانت تتدفؽ إلى القطاع، وكانت حكومة  500ويقوؿ مالكو األنفاؽ إف 
 20شيكؿ، فيما كانت تفرض عمى طف األسمنت الواحد  1.6بمبمغ حماس تفرض عمى المتر الواحد ضريبة 

 شيكبل والذي كاف يدخؿ بمعدؿ أربعة آالؼ طف يوميا وفؽ تأكيد تجار األنفاؽ.
وكانت لجنة تابعة لمحكومة تعمؿ عمى ترخيص ومراقبة تبادؿ البضائع وحركة السمع عبر األنفاؽ وتفرض 

 لبناء وغيرىا مف الواردات.الضرائب عمى السكائر والسيارات ومواد ا
وتكشؼ مصادر مطمعة في وزارة المالّية في غّزة عف أف إيرادات الضرائب المفروضة عمى البضائع التي 

 ’.مف مجموع إيرادات الحكومة %40تدخؿ عبر األنفاؽ كانت تشّكؿ حوالي 
ومة حماس، وأف الدخؿ مميوف دوالر سنويًا تدخؿ لحك 365ويؤكد اقتصاديوف أف حجـ ربح األنفاؽ بحوالي 

مف الميزانية الشيرية لمحكومة. اما وزارة االقتصاد في غزة  %70مف نشاط األنفاؽ كاف يغطي أكثر مف 
 مميوف دوالر. 460فتقدر الخسائر الناجمة عف تعطيؿ حركة األنفاؽ بنحو 

مطمعة في ال تكشؼ حركة حماس عف مصادر تمويميا، غير أف مصادر  ’:انقطاع التمويؿ اإليراني -
الحركة تؤكد أف التمويؿ يأتي أوال مف روـ العضوية الثابتة ألبناء الحركة والمدفوعة مف قبميـ كميزانية 
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لمحركة، وىناؾ ما يتـ جمعو مف أصدقاء الشعب الفمسطيني وأصدقاء حماس مف الشعوب والمنظمات 
 ’.إيرافاألىمية واألحزاب، وىناؾ الدعـ الرسمي مف بعض األنظمة وفي مقدمتيا 

غير أف ىذا الدعـ اإليراني توقؼ بعد مغادرة حركة حماس مقرىا في دمشؽ في يناير/كانوف ثاني مف العاـ 
 الماضي.

غير اف بعض الصحؼ األجنبية قالت مؤخرا إف العبلقات بيف الجانبيف لـ تعد متوترة، وأف محادثات 
عاد ة التأكيد عمى االىتماـ المشترؾ في واجتماعات جرت بيف إيراف وحماس مف أجؿ تنقية األجواء وا 

عادة التمويؿ لمحركة.  معارضة اسرائيؿ، وا 
وكاف مسؤولوف في حركة حماس قد صّرحوا في وقت سابؽ لصحيفة )ديمي تمغراؼ( البريطانية إف إيراف 

 مميوف دوالر( كانت تقدميا لمحركة شيريا. فيما 24مميوف جنيو إسترليني )  15أوقفت مساعدات تبمغ نحو 
مميوف دوالر  250أكد دبموماسيوف إيرانيوف لذات الصحيفة أف الدعـ المالي لحركة حماس كاف يتجاوز 

 سنويًا.
وال تفصح قيادات حركة حماس عف حجـ عبلقتيا مع إيراف في الوقت الراىف، اال اف المراقبيف يستبعدوف 

 عودة الدعـ المالي كما كاف في السنوات السابقة.
التضامف مع غزة: يقوؿ أميف عاـ مجمس وزراء حكومة غزة عبد السبلـ صياـ في منع دخوؿ قوافؿ  -

مقابمٍة سابقة مع وكالة األناضوؿ إف عدة عوامؿ تراكمية ساىمت في انخفاض منسوب اإليرادات المالية 
 لمحكومة.

الت المالية وأضاؼ صياـ أّف مف بيف ىذه العوامؿ غياب القوافؿ التضامنية والتي كانت وفودىا تضخ الحوا
 في القطاع، وتساىـ في إنعاش الحركة االقتصادية والتجارية.

فقد أّدى تعطؿ حركة دخوؿ الوفود التضامنية إلى غزة إلى وقؼ المساعدات اإلغاثية والمالية التي كانت 
في  تحمميا لفقراء القطاع وما يمده الناشطوف الداعموف لمقضية الفمسطينية مف عوف ومساعدات مالية تساىـ

 رفع األداء المالي لحكومة حماس.
وغاب وصوؿ الوفود إلى القطاع عبر معبر رفح، منذ عزؿ الرئيس المصري محمد مرسي مطمع يوليو/تموز 

 ’.الماضي
وتقمصت أعداد ىذه الوفود بشكؿ شبو كامؿ كما تؤكد المجنة الحكومية الستقباؿ الوفود التابعة لوزارة 

 الخارجية المقالة بغزة.
ت حركة قدوـ المتضامنيف إلى غزة بشكؿ كبير منذ نياية يونيو/حزيراف الماضي، حيث كاف متوسط وتأثر 

وفدا شيريا انخفض إلى وفديف فقط، وصموا إلى غزة مطمع يوليو/تموز الماضي،  27وصوؿ الوفود نحو 
 وقد حصبل عمى تأشيرة الدخوؿ مف السفارات المصرية بأوروبا قبؿ ثبلثة أشير.

/أغسطس لـ يصؿ سوى وفد ىو الوحيد الذي حصؿ عمى تأشيرة عقب األحداث األخيرة، ولـ وفي شير آب
 يسجؿ شير أيموؿ/سبتمبر حضور أي وفد تضامني إلى القطاع.

وتؤكد خارجية غزة أف السفارات المصرية في الدوؿ العربية واألجنبية تغمؽ أبوابيا في وجو المتضامنيف مع 
ادات براءة ذمة، وعدـ ممانعة دخوؿ بشكؿ يمنع مف وصوليـ إلى إغاثة القطاع، وتمتنع عف إعطائيـ شي

 المحاصريف.
وعقب تداعيات األحداث المصرية األخيرة تفتح السمطات المصرية معبر رفح بشكؿ جزئي لدخوؿ العالقيف 

 داخؿ مصر، وسفر أصحاب الحاالت اإلنسانية وحممة الجوازات األجنبية فقط.
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ائقة المالية لحكومة حماس سيكبر ويزيد أماـ ىذه التحديات كما يؤكد أستاذ ويرى محمموف اف حجـ الض
االقتصاد بالجامعة اإلسبلمية محمد مقداد، الذي قاؿ في حديٍث لػوكالة األناضوؿ إف كؿ العوامؿ السابقة 

 تؤثر سمبا عمى موازنة الحكومة.
حو التقشؼ في الصرؼ المالي واالبتعاد وقاؿ إف الضائقة المالية والظروؼ التي تمر بيا حماس ستدفعيا ن

 عف الكماليات والنفقات التشغيمية لموزارات.
 مميوف دوالر. 890وبمغت موازنة الحكومة لمعاـ المالي الحالي 

ومؤخرا شرعت حكومة حماس بمناقشة الموازنات المقدمة مف الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلعداد مشروع 
 .2014الموازنة العامة لعاـ 

ووفؽ مصادر مطمعة في حركة حماس فإف الحركة بدأت تواجو صعوبة بالغة في تحويؿ األمواؿ مف الخارج 
إلى القطاع، وكيفية الحصوؿ عمى التبرعات الخارجية، إلى جانب المبلحقات التي يتعرض ليا مف يقـو 

 بتقديـ الدعـ المالي لغزة في العديد مف الدوؿ العربية واألجنبية.
 22/10/2013بي، لندن، القدس العر 

 
 : التحريض عمى حماس ال يخدم سوى االحتاللمرزوقأبو  8

أكػػػد عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لػػػػ"حماس" موسػػػى أبػػػو مػػػرزوؽ أف التحػػػريض المسػػػتمر عمػػػى حركتػػػو : القػػػاىرة
والمقاومة ال يخدـ سوى االحتبلؿ الصييوني وأعداء األمة، وىومحاولة يائسة لخنؽ أبنػاء الشػعب الفمسػطيني 

 قطاع غزة.في 
وشػػدد أبػػو مػػرزوؽ، فػػي تصػػريح عمػػى صػػفحتو عمػػى "الفيسػػبوؾ"، أف الكيػػاف الصػػييوني ىػػو العػػدو المركػػزي 

 لؤلمة، مضيفًا  أف حركتو لـ ولف تمثؿ بأي حاؿ مف األحواؿ تيديدًا لؤلمف القومي المصري.
ضػػرورة االسػػتفادة  وردا عمػػى تصػػريحات أحػػد اليسػػارييف الصػػياينة، والتػػي حػػث فييػػا  الكيػػاف الصػػييوني عمػػى

مف الوضع التاريخي والذىبي الذي تمر بو المنطقة العربية لمقضاء عمى حماس، أوضح القياي بحماس  أف 
مف يخدـ الكياف الصييوني في مسعاه، ىػو مػف يػّدعي زورا أف حمػاس تريػد جػزءا مػف سػيناء، أو أنيػا تيػّرب 

 .2119و  2117خانت سوريا في وأنيا  ،لمصر أسمحًة ثقيمة وخفيفة لمقاتمة الجيش المصري
 22/01/2103، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 إطالق سراح الدفعة الثانية من األسرى الفمسطينيين الثالثاء المقبلموقع "والال":  9

قالػت وسػائؿ إعػبلـ إسػرائيمية أمػس، إف حكومػة االحػتبلؿ قػد تنفػذ المرحمػة الثانيػة : برىوـ جرايسي -الناصرة 
رى فمسػػطينييف، مػػف قػػدامى األسػػرى، فػػي األسػػبوع المقبػػؿ، فػػي الوقػػت الػػذي يواصػػؿ فيػػو أسػػ 014مػػف تحريػػر 

أسيرا مػف أسػرى فمسػطينيي  23وزراء مطالبتيـ بوقؼ االتفاؽ حوؿ تحرير ىؤالء األسرى، الذيف مف ضمنيـ 
48. 

سػػع والعشػػريف مػػف وقػػاؿ موقػػع "واال" اإلخبػػاري اإلسػػرائيمي، إف الدفعػػة الثانيػػة قػػد يطمػػؽ سػػراحيا الثبلثػػاء، التا
 الشير الحالي، بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إف الصفقة قد تنفذ في يوـ األحد المقبؿ.

وقالػػت رئيسػػة المعارضػػة اإلسػػرائيمية شػػيمي يحيمػػوفيتش أمػػس لوسػػائؿ إعػػبلـ إسػػرائيمية، إف "المفاوضػػات مػػع 
ف إطػػػبلؽ سػػراح أسػػػرى، لػػػيس  الخطػػوة الضػػػرورية الف، بػػػؿ مػػػف الجانػػب الفمسػػػطيني ال تػػػأتي بػػأي بشػػػائر، وا 
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األفضػػؿ تجميػػد البنػػاء فػػي المسػػتوطنات المعزولػػة"، حسػػب تعبيرىػػا، وتقصػػد المسػػتوطنات التػػي باتػػت "خمػػؼ 
 جدار االحتبلؿ في الضفة الغربية المحتمة.

وزعمت يحيموفيتش، أف في الكنيست اإلسرائيمي حاليا "أغمبية توافؽ عمػى حػؿ يعتمػد عمػى دولتػيف لشػعبيف"، 
 ف ىذه األغمبية ليست موجودة في االئتبلؼ الحاكـ.ولك

 22/01/2103، الغد، عم ان
 

 حواتمة: ضغوط عربية ودولية أجبرت الفمسطينيين عمى التوجو لمفاوضات عقيمة وعبثية 01
قػػاؿ األمػػيف العػػاـ لمجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف نػػايؼ  : خػػاص بالقػػدس مػػف صػػبلح جمعػػة -القػػاىرة 

جراء حوار وطنػي شػامؿ لتحقيػؽ االفمسطيني عالؽ حاليا بيف اإلنسحاب مف المفاوض حواتمة إف المشيد ت وا 
نياء اإلنقساـ. واصفا المفاوضات الجارية مع إسرائيؿ بالعقيمة والعبثية.  المصالحة وا 

وأضػػػػاؼ فػػػػي حػػػػوار أجػػػػراه معػػػػو صػػػػبلح جمعػػػػة أف الضػػػػغوط العربيػػػػة واألجنبيػػػػة ىػػػػي التػػػػي دفعػػػػت الجانػػػػب 
وجو لممفاوضات. مؤكدا أف اإلدارة األميركية قػررت العػودة لممفاوضػات لمنػع الفمسػطينييف الفمسطيني عمى الت

لى عموـ منظماتيا وفي المقدمة محكمة الجنايات الدولية.  مف التوجو لؤلمـ المتحدة وا 
ا وبسؤالو عف إحتماالت إندالع إنتفاضة فمسطينية ثالثة أجاب حواتمة أف الشعب الفمسطيني بعد مجزرة قمنػدي

 بات يحمؿ معو شرارة اإلنتفاضة الثالثة الجماىيرية والسياسية الشاممة وبصدور عارية.
إف فػػػرص نجػػػاح ىػػػذه المفاوضػػػات معدومػػػة بالكامػػػؿ، وفتػػػرة المفاوضػػػات التػػػي فرضػػػتيا اإلدارة وقػػػاؿ حواتمػػػة 

األرض،  االميركيػػة، ىػػي تقطيػػع الوقػػت، وتمكػػيف "اسػػرائيؿ" مػػف اسػػتكماؿ مخططػػات التيويػػد واالسػػتيبلء عمػػى
ممثمػػػة بالضػػػفة الفمسػػػطينية، لػػػذا دعونػػػا وطالبنػػػا مبكػػػريف لمعػػػودة لؤلمػػػـ  0967وتقطيػػػع اوصػػػاؿ اراضػػػي عػػػاـ 

 المتحدة إلنجاز الطريؽ الجديد لمفاوضات متوازنة وجادة عمى أساس قرارات ورقابة الشرعية الدولية..
تشػكؿ مفتػاح الرسػالة، ىػي قػوؿ كيػري  ىذه المفاوضات بدوف قرارات ومرجعية دولية، ىػذا أواًل، والجممػة التػي

وزير الخارجية األميركية: "إف االستيطاف ليس معوقًا لممفاوضات" وبما ِإنو ال يحسـ نياية المفاوضات فقػط، 
بؿ يمارس تضميبًل وترويضًا عمى المجتمع الدولي والعػالـ، طالمػا أنػو ال يسػتطيع تػرويض الفمسػطينييف تجػاه 

عاصػػػمتيا القػػدس المحتمػػة، وحػػػؽ العػػودة عمػػبًل بػػػالقرار  0967ف عمػػى حػػدود حقػػوقيـ الوطنيػػة بدولػػة فمسػػػطي
 ، وحؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني.094االممي 
نحف عمى تواصؿ دائـ ومباشر مع األخ أبو مازف، الف أدعوه لبلنسحاب مف "المفاوضات العقيمة" وأضاؼ 

 دوف الوقؼ الكامؿ لبلستيطاف الذي لـ يتوقؼ.
يومػػػًا والنتيجػػػة مفاوضػػػات عقيمػػػة.. اسػػػتيطاف يشػػػتعؿ.. وواشػػػنطف تحميػػػو،  91و عمػػػى مسػػػاحة جولػػ 00الف 

 0967ونحػػف نممػػؾ خيػػارًا سياسػػيًا وقانونيػػًا دوليػػًا جديػػدًا بػػاعتراؼ األمػػـ المتحػػدة بدولػػة فمسػػطيف عمػػى حػػدود 
 .0967وعاصمتيا القدس الشرقية المحتمة عاـ 

 20/01/2103، القدس، القدس
 
 
 

 يونس تفاصيل مذىمة لنفق "العين الثالثة" شرق خانيقدم ات األمنية بغزة مدراسلأستاذ  00
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قّدـ أستاذ لمدراسات األمنية واالستراتيجية تفاصيؿ مذىمة عف نفؽ كتائب القساـ الذي اكتشفو جيش : وكاالت
 االحتبلؿ اإلسرائيمي ويصؿ قطاع غزة بمستوطنة العيف الثالثة شرؽ مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقػػاؿ أسػػتاذ الدراسػػػات األمنيػػة االسػػتراتيجية بأكاديميػػػة فمسػػطيف لمعمػػػـو األمنيػػة بغػػزة د. ىشػػػاـ المغػػاري عبػػػر 
صفحتو عمى "فيسبوؾ"، إنو استجمع خبراتو، وبدأت يحسب بعض األرقاـ التي تخص نفؽ المقاومة الذي تـ 

 اكتشافو شرؽ خانيونس.
ّدر عرضػػػو بحسػػػب الفيػػػديو الػػػذي ظيػػػر فػػػي وسػػػائؿ ( متػػػر، ويقػػػ2511وأوضػػػح أف طػػػوؿ النفػػػاؽ امتػػػد نحػػػو )

( مترًا شامبًل سمؾ الجدراف الخرسػانية، أي أف حجمػو يبمػغ نحػو 2.2( مترًا وارتفاعو نحو )0.2اإلعبلـ نحو )
 ( شاحنة.365، بما يعني أف كمية الرماؿ التي تـ إخراجيا منو تعادؿ نحو )3(ـ6611)

( ألؼ )دلو( مف الرماؿ )نحو ثمثي مميوف دلو( وكؿ 661نحو ) وقاؿ: "ولؾ أف تتخّيؿ أف كمية الحفر تعادؿ
ىػػذا تػػـ حفػػره تحػػت األرض ونقمػػو يػػدويًا أو بواسػػطة معػػّدات ميكانيكيػػة بسػػيطة. ولػػؾ أف تتخيػػؿ أف كػػؿ )دلػػو( 

 مترًا(، 0251منيا تحرؾ تحت األرض مسافة متوسطيا )
سطة آلػة ميكانيكيػة بسػيطة، يكػوف مجمػوع وأضاؼ "وفيما لو كاف المقاوـ يحمؿ في كؿ مرة )عشرة دالء( بوا

خراجيػػا إلػػى خػػارج النفػػؽ مػػف جيػػة خػػانيونس نحػػو  يابػػًا وا  المسػػافات التػػي ُقطعػػت لنقػػؿ كميػػة الرمػػاؿ ذىابػػًا وا 
( مػػرة، أو طػػوؿ 81ألػػؼ كيمػػو متػػر(، وىػػذا يعػػادؿ طػػوؿ البحػػر األحمػػر نحػػو ) 065مميػػوف متػػر(، أو ) 065)

 رة".( م411المسافة بيف رفح والقاىرة نحو )
وتػػابع "وكػػؿ ىػػذا فضػػبًل عػػف أف النفػػؽ تػػـ كسػػاؤه بببلطػػات مػػف الخرسػػانة المسػػمحة، ولػػو افترضػػنا أف عػػرض 

( ألػػػؼ ببلطػػػة 05( سػػػـ، فػػػإف رجػػػاؿ المقاومػػػة يكونػػػوف قػػػد اسػػػتخدموا نحػػػو )51الببلطػػػة الواحػػػدة يبمػػػغ نحػػػو )
أي أف المسػػافة التػػي تػػـ ( متػػر. 0251لمجػػدراف والسػػقؼ، كميػػا تػػـ نقميػػا إلػػى داخػػؿ النفػػؽ مسػػافة متوسػػطيا )

يابًا تبمغ نحو ) ( 9ألؼ( كيمو متر، وىي تعادؿ طوؿ البحر األحمر نحػو ) 08قطعيا لنقؿ الببلطات ذىابًا وا 
 ( مرة، فضبًل عف أعماؿ الحفر والتركيب".46مرات، أو طوؿ المسافة بيف رفح والقاىرة نحو )

عمػػـ فريػػؽ المفاوضػػات الفمسػػطيني أف اإلفػػراج وعقػػب د. المغػػاري عمػػى تمػػؾ اإلحصػػائيات بػػالقوؿ: "يجػػب أف ي
عف األسرى ال يأتي إال بمثؿ ىذا الجيد األسػطوري، الػذي لػـ يسػتعّدوا لػو وال يقػدروف عميػو، وأف إسػرائيؿ لػف 
تُفػػػػػرج عػػػػػف األسػػػػػرى عمػػػػػى طاولػػػػػة مفاوضػػػػػات مميئػػػػػة بأشػػػػػكاؿ الزينػػػػػة، والضػػػػػحكات الصػػػػػاخبة، والمػػػػػأكوالت 

 والمشروبات بأنواعيا".
شعبنا البطؿ فيجب أف يعرؼ مف ىـ الذيف يضّحوف مف أجمو، في مقابؿ أنػاس ىّميػـ الضػحؾ وأضاؼ "أما 

واألكػػػػؿ والشػػػػرب والجمسػػػػات الفارىػػػػة، والتنقػػػػؿ مػػػػف بمػػػػد إلػػػػى بمػػػػد، والجمػػػػوس عمػػػػى أبػػػػواب الحكػػػػاـ يتسػػػػّولونيـ 
 وستجدونيـ".

المقاومػة، ولػف يتخمػى وقاؿ إف ىذا الجيد يجب أف يعيد األمؿ إلى نفوس األسرى، "فيـ في ضػمير الشػعب و 
 رجاليا عنيـ ميما كمفيـ ذلؾ مف جيد وتضحيات وأمواؿ".

 20/01/2103، فمسطين أون الين
 
 
 

 مطموب التوجو لممؤسسات الدولية لتكريس الدولة: ذكرى انطالقة الجبية العربية الفمسطينية 02
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لحماية األقصى ودعـ األسرى أكد سياسيوف عمى أىمية االتفاؽ عمى استراتيجية وطنية  :نفوذ البكري -غزة 
والمجوء لممحاكـ الدولية اللزاـ اسرائيؿ باالتفاقيات الخاصة بالقضية الفمسطينية مع ضرورة االسراع في انياء 

 االنقساـ والتأسيس لمرحمة جديدة مف الشراكة الوطنية.
النطبلقتيػا  45الػذكرى جاء ذلؾ في الميرجاف الخاص الذي أقامتو الجبية العربية الفمسطينية أمػس لمناسػبة 

عاما عمى التجديد تحػت شػعار " بالوحػدة الوطنيػة نػدافع عػف القػدس واألقصػى ونحػرر األسػرى "  21ومرور 
 بحضور العديد مف الفعاليات السياسية والوجياء وممثمي المؤسسات األىمية.

و مدينة القػدس مػف الى ما تتعرض لفييا وألقى صبلح أبو ركبة عضو المكتب السياسي لمجبية كممة تطرؽ 
جرائـ االحتبلؿ مما يتطمب توحيد المرجعيات الوطنية وتفعيؿ المواجية مع االحتبلؿ وتفعيؿ صػندوؽ القػدس 
وتخصيص الموازنات الخاصة وأال يتـ التعامؿ مع االنتياكات االسرائيمية كردات الفعؿ وانما وفؽ استراتيجية 

 وطنية فاعمة.
ممػػة القػػوى الوطنيػػة واالسػػبلمية عمػػى أىميػػة التمسػػؾ بمقومػػات الصػػمود وأكػػد النائػػب فيصػػؿ أبػػو شػػيبل فػػي ك

واسػػػػتعادة الوحػػػػدة لكسػػػػر مخططػػػػات االحػػػػتبلؿ والسػػػػعي الجػػػػاد النيػػػػاء االنقسػػػػاـ والتمسػػػػؾ بمنظمػػػػة التحريػػػػر 
 الفمسطينية واعادة الروح لمديمقراطية والحريات بالمجتمع الفمسطيني.

ألسػػرى تطػػرؽ فييػػا الػػى معانػػاة األسػػرى الدائمػػة وطالػػب باتبػػاع وألقػػى األسػػير المحػػرر توفيػػؽ أبػػو نعػػيـ كممػػة ا
 كافة الوسائؿ البلزمة وتفعيؿ حجـ التضامف لمتخفيؼ مف معاناة األسرى وتحريرىـ مف سجوف االحتبلؿ.

 22/01/2103، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 يا قانونيًا لحين تسوية أوضاع مخيم "ضبية"منازل في : السمطات المبنانية أوقفت ىدم حماس 03
أعمف ممثػؿ حركػة حمػاس فػي لبنػاف عمػي بركػة، أمػس، أف السػمطات المبنانيػة : أحمد المصري -غزة، بيروت

اسػػتجابت لمطمػػب الفصػػائؿ والقػػوى الفمسػػطينية بوقػػؼ ىػػدـ منػػازؿ لبلجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي مخػػيـ "ضػػبية"، 
 الواقع شرؽ العاصمة بيروت.

يود الفصائؿ والقوى الفمسطينية نجحػت فػي إيقػاؼ قػرار اليػدـ لمػدة وقاؿ بركة في تصريح لػ"فمسطيف": "إف ج
عطػػاء أصػػحاب المنػػازؿ فرصػػة تسػػوية أوضػػاعيـ مػػع بمديػػة "ضػػبية"، والحصػػوؿ عمػػى التػػراخيص  أسػػبوع، وا 

 البلزمة".
وأوضح أف قػرار ىػدـ المنػازؿ غيػر المرخصػة والمبنيػة بشػكؿ عشػوائي، قػرار ال يخػص مخػيـ ضػبية فقػط، إذ 

ار يسري عمػى جميػع المخيمػات، مشػيرا إلػى أف بعػض األىػالي البلجئػيف قػاموا باألعمػار والتػرميـ إف ىذا القر 
 مف دوف ترخيص مسبؽ.

ولفػػت بركػػة النظػػر إلػػى أف الفصػػائؿ والقػػوى الفمسػػطينية فػػي لبنػػاف وعمػػى رأسػػيا حركػػة "حمػػاس"، تػػدخمت لػػدى 
خػارج نطاقػو المعػروؼ، والػذي ال تتعػدى  الحكومة المبنانية وأوضحت صورة المخيـ الحقيقيػة، وأنػو لػـ يتوسػع

 ـ.0956متر مربع، منذ إنشائو عاـ  811مساحتو 
وأشار بركة إلى أف حركتو قامت باالتصاؿ بالجيات المعنية ومع رئيس مجمس النواب المبناني، وبحزب اهلل، 

عطػػاء فرصػػة  وحركػػة أمػػؿ، ورئػػيس الحكومػػة، وأحػػزاب ومؤسسػػات أخػػرى، لمعمػػؿ عمػػى وقػػؼ ىػػدـ المنػػازؿ، وا 
 لبلجئيف لتسوية أوضاعيـ.
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وبيف بركة أف المخيـ توسع بحقيقة األمر عموديا، وليس أفقًيا، كحاؿ سائر المخيمػات األخػرى الموجػودة فػي 
منػػزؿ، بسػػبب عػػدـ  011إلػػى  51لبنػػاف منػػذ تػػاريخ النكبػػة، وأف البيػػوت المتعديػػة والتػػي قػػرر ىػػدميا مػػا بػػيف 

 ترخيصيا.
سػػػيحييف الفمسػػػطينييف البلجئػػػيف، وال يوجػػػد فيػػػو قػػػوى وفصػػػائؿ أسػػػوة ببػػػاقي ونػػػوه إلػػػى أف المخػػػيـ خػػػاص بالم

المخيمات، ويقع تحت سيطرة الدولة المبنانية، الفتا إلػى أف المنػازؿ المبنيػة عشػوائيا معظميػا لسػكاف لبنػانييف 
 وليسوا فمسطينييف وتقع خارج نطاؽ المخيـ.

 20/01/2103، فمسطين أون الين
 

 فمسطينية إلى اجتماع عاجل إلنقاذ المحاصرين في مخيم اليرموك  حماس تدعو القيادات ال 04
رأى عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس عػػزت الرشػػؽ أف مػػا يواجيػػو البلجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي : بيػػروت

مخػيـ اليرمػوؾ جنػػوب دمشػؽ "ينػػذر بأسػوأ الكػػوارث اإلنسػانية، ويضػع حمػػاس وفػتح والجيػػاد اإلسػبلمي، وكػػؿ 
تحريػػػػر والسػػػػمطة وكػػػػؿ مسػػػػؤوؿ فمسػػػػطيني أمػػػػاـ االختبػػػػار الكبيػػػػر والمسػػػػؤولية الوطنيػػػػة الفصػػػػائؿ ومنظمػػػػة ال

 واألخبلقية".
وذكر الرشؽ في تصريحات لو اليـو عمى حسابو في موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" أف مخػيـ اليرمػوؾ 

، وأنو تـ ىدـ أكثر م 011مازاؿ يتعرض لمحصار والتجويع والقصؼ والدمار ألكثر مف  منزؿ،  0511ف يـو
وأف المخيـ الف ببل ماء وال كيرباء وال اتصػاالت، وأف المػواد الغذائيػة نفػذت بصػورة كاممػة، وأف ىنػاؾ فتػوى 

 داخؿ المخيـ إلباحة أكؿ لحـ القطط والكبلب لمحاولة البقاء عمى قيد الحياة.
جميػػع داخػػؿ المخػػيـ، ألػػؼ فمسػػطيني فػػي المخػػيـ، المػػوت جوعػػًا ينتظػػر ال 21وأضػػاؼ: "الخطػػر يتيػػدد حيػػاة 

والمػػوت قػػتبًل بالقػػذائؼ والقػػنص ينتظػػرىـ إف حػػاولوا اليػػروب خارجػػو، أال يسػػتحؽ ىػػؤالء أكبػػر تحػػرؾ مػػف كػػؿ 
األطػػػراؼ الفمسػػػطينية لمضػػػغط لفػػػؾ الحصػػػار عػػػنيـ، وتوظيػػػؼ كػػػؿ العبلقػػػات السياسػػػية العربيػػػة واإلسػػػبلمية 

ي ممثمػػي الشػػعب الفمسػػطيني وقيػػادات الفصػػائؿ والدوليػػة والفعاليػػات واإلمكانيػػات ألجميػػـح أال يسػػتحقوف تػػداع
ف كػػاف متػػأخرا جػػدا( لمناقشػػة ىػػذا األمػػر الجمػػؿ.. ووضػػع تصػػور وخطػػة والتحػػرؾ إلنقػػاذ  الجتمػػاع عاجػػؿ )وا 

 أبنائناحح"، عمى حد تعبيره.
 20/01/2103قدس برس، 

 
 "الشعبية": االحتالل يسعى لتسوية تحفظ أمنو وتحقق مشروعو االستيطاني 05

جميػؿ مزىػر، السػػمطة ، الجبيػػة الشػعبية لتحريػر فمسػػطيف""حػذر عضػو المجنػػة المركزيػة لػػ : سػطيف(راـ اهلل )فم
برئاسة محمود عباس مف مغّبة قبوؿ العرض اإلسرائيمي إلجراء عممية تبػادؿ لؤلراضػي بػيف الجػانبيف، مشػيرًا 

االسػػتيطاني، وفػػؽ إلػػى أف االحػػتبلؿ يسػػعى إلبػػراـ اتفػػاؽ تسػػوية يضػػمف الحفػػاظ عمػػى أمنػػو وتحقيػػؽ مشػػروعو 
 رأيو.

(، مطالبتػو لمسػػمطة 01|20وجػّدد مزىػر، فػػي تصػريح صػحفي تمقّػػت "قػدس بػرس" نسػػخة عنػو، اليػوـ االثنػػيف )
وفريقيػػػػا المفػػػػاوض باالنسػػػػحاب الفػػػػوري مػػػػف جمسػػػػات المفاوضػػػػات التػػػػي وصػػػػفيا بػػػػػ "عبثيػػػػة وضػػػػارة ومدانػػػػة 

 ومرفوضة" مف قبؿ غالبية الشعب الفمسطيني، عمى حد تعبيره.
ت مزىػػػر إلػػػى أف مقتػػػرح تبػػػادؿ األراضػػػي لػػػيس جديػػػدًا، مضػػػيفًا "دائمػػػًا مػػػا يقػػػدـ االحػػػتبلؿ عروضػػػًا بيػػػذا ولفػػػ

الموضػػوع، أساسػػيا قػػائـ عمػػى ضػػـ البػػؤر االسػػتيطانية الكبػػرى إلػػى سػػيطرتو، وتمزيػػؽ الضػػفة الغربيػػة وتقطيػػع 
 ديره.أوصاليا وتحويميا إلى مجموعة مف الكنتونات المعزولة عف بعضيا البعض"، وفؽ تق
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 وشػػّدد عمػػى ضػػرورة توقػػؼ سػػمطة راـ اهلل عػػف تقػػديـ التنػػازالت المجانيػػة التػػي تشػػّكؿ "طػػوؽ نجػػاة" لبلحػػتبلؿ.
ودعا القيادي الفمسطيني إلى صياغة استراتيجية وطنية قائمة عمى التمسؾ بالمقاومة بكافة أشكاليا، والتوقؼ 

عطاء األولوية إلنياء االنقساـ واستعادة ا  لوحدة الوطنية.عف المفاوضات وا 

 20/01/2103قدس برس، 
 

 "القيادة العامة" تنفي مشاركتيا في قصف مخيم اليرموك بدمشق  06
القيػادة العامػة" صػحة االتيامػات التػي   -نفػت "الجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف : راـ اهلل )فمسطيف( ػ القاىرة

مجبية وأمينيا العػاـ احمػد جبريػؿ وجييا عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوؽ، ل
 ونجمو خالد جبريؿ، بمحاصرة مخيـ اليرموؾ وقصفو ووصفيا بأنيا "كاذبة ومضممة" .

واضػػػاؼ النػػػاطؽ باسػػػـ "القيػػػادة العامػػػة" حسػػػاـ عرفػػػات فػػػي بيػػػاف صػػػحفي تمقتػػػو "قػػػدس بػػػرس" اليػػػـو االثنػػػيف 
ورية والتػي تمعػب حركػة حمػاس دورا ( إف "ىذه التصريحات تأتي في سياؽ المؤامرة التي تستيدؼ س01|20)

وظيفيا فييا مف خبلؿ تبنييا ودعميا لمجماعات المسمحة التي تقاتؿ النظػاـ والجػيش السػوري، كمػا انيػا تػاتي 
في سياؽ المحاوالت المستمرة لتشويو الجبية ومواقفيا والتغطية عمى الدور الذي تقـو بػو حركػة "حمػاس" فػي 

 عمى حد تعبير البياف.مخيـ اليرموؾ عمى وجو التحديد" 
وزعػػـ عرفػػات أف لػػػ "حمػػاس" مجموعػػات مسػػمحة تسػػيطر عمػػى المخػػيـ، داعيػػا إلػػى سػػحب تمػػؾ المجموعػػػات 
"وعػػػدـ اسػػػتخداـ سػػػكاف المخػػػيـ كورقػػػة لممتػػػاجرة السياسػػػية تحتاجيػػػا فػػػي المرحمػػػة الراىنػػػة بعػػػد فشػػػؿ رىاناتيػػػا 

 السياسية في المنطقة، كما قاؿ.
كة المقاومة اإلسبلمية "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوؽ قػد طالػب  فػي وكاف عضو المكتب السياسي لحر 

ػػ القيػادة العامػة"  تعميؽ لو عمى صفحتو في موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" أمػيف العػاـ "الجبيػة الشػعبية
غاثػة النػاس فػي مخػيـ اليرمػوؾ، ألنػو ال  سػعاؼ الجرحػى وا  احمد جبريؿ ونجمػو خالػد جبريػؿ بوقػؼ القصػؼ وا 

ر عمػػى بعػػٍض مػػف أبنػػاء شػػعبؾ ممػػف عاشػػوا فػػي بقايػػا مخػػيـ اليرمػػوؾ، لػػيس ليػػـ أجنػػدة سػػوى الػػدفاع عػػف نصػػ
 أنفسيـ بعد أف أخرجوا مف المخيـ كؿَّ مف دخؿ إليو سابقًا.

يومػػا مػػف  94وذكػػر أبػػو مػػرزوؽ أنػػو تمقػػى اتصػػاال ىاتفيػػا مػػف أحػػد المحاَصػػريف فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ قػػائبًل إف "
، وصػػػواريخ بمختمػػػؼ األحجػػػاـ تسػػػقط عمػػػى بقّيػػػة المخػػػيـ وقاطنيػػػو، وذكػػػر أف مػػػف الحصػػػار وقػػػذائؼ اليػػػاوف

 يحاصر المخيـ ىـ القيادة العامة". 
وأشار أبو مرزوؽ إلى أف جبريؿ ونجمو ينفياف ذلؾ، وقاؿ: "في حديث سابؽ مع خالد أحمد جبريؿ كّذب كؿ 

حػػديث سػػابؽ حػػوؿ تيػػـٍ مماثمػػة فػػي  مػػا ُيقػػاؿ عػػف اسػػتيداؼ الجبيػػة ألبنػػاء شػػعبنا فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ.  وفػػي
السػػاحة الفمسػػطينيةّ كػػّذب أحمػػد جبريػػؿ كػػؿ مػػا قيػػؿ عػػف قصػػفو لمخيمػػات لبنػػاف منتصػػؼ الثمانينػػات، وقػػاؿ: 
"كيػػؼ لػػي وقػػد نػػذرت نفسػػي لتحريػػر وطنػػي وعػػودة شػػعبي أف أفعػػؿ ىػػذا، ولكنيػػا الدعايػػة المغرضػػة والعمالػػة 

 الظاىرة".
 20/01/2103قدس برس، 

 
 في سورية  ينيام السوري صادق تماما فيما يخص أوضاع الفمسطينالنظ :عباس زكي 07

بػاف في مداخمة ىاتفية مع مذيع القناة محمػد كريشػاف،  لقناة الجزيرة زكيالقيادي في حركة فتح عباس صرح 
قػػاؿ زكػػي: سػػوريا ىػػي البمػػد العربػػي الوحيػػد و النظػػاـ السػػوري صػػادؽ تمامػػا فيمػػا يخػػص أوضػػاع الفمسػػطينيف. 

 فمسطيني يعيش ويعمؿ فييا مثمو مثؿ المواطف السوري منذ اليجرة الفمسطينية وحتى الف..الذي كاف ال
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 النظاـ لـ يقصؼ المخيـ.. القيادة السورية صادقة في كؿ ما تقولو لنا حوؿ المخيـ وفي كؿ وعودىا لنا.
المسػمحيف وأضاؼ زكي: قبؿ دخوؿ المسمحيف لـ يحصؿ شيئ ال قصػؼ وال دمػار وال تيجيػر.. قبػؿ دخػوؿ  

الؼ فمسطيني يعيشػوف حػؽ المواطنػة فػي سػوريا وبعػد دخػوؿ المسػمحيف لػـ يبػؽ ىنػاؾ سػوى  251كاف ىناؾ 
 الؼ فمسطيني.. 08111

وختـ مداخمتو قائبل: النظاـ وعدنا بتقديـ كؿ مسػاعدة وكػاف صػادقا.. اتفقنػا مػع القيػادة السػورية عمػى إدخػاؿ  
معنػػا واعطػػى الػػرئيس االسػػد التعميمػػات بإدخػػاؿ المسػػاعدات  المسػػاعدات الػػى داخػػؿ المخػػيـ وكػػانوا صػػادقيف

لمفمسطينييف قبؿ السورييف غيػر اف المسػمحيف ىػـ مػف منعػوا دخػوؿ ىػذه المسػاعدات .. ال يوجػد طػرؼ واحػد 
ف إتفقنا مع جية يظير لنا اطراؼ كثيرة ال يمكننا االتفاؽ معيا..  مف المسمحيف بؿ ىـ جيات واطراؼ وا 

 22/01/2103، رأي اليوم، لندن

 
 ليبرمان: نطبق السالم االقتصادي مع السمطة كطريق لتسوية النزاع مع الفمسطينيين 18

كد رئيس لجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست اإلسرائيمية افيغدور ليبرماف إنو أ :سما –القدس المحتمة 
ألمر عمى سمـ أولويات "باإلمكاف تحقيؽ السبلـ مف خبلؿ حؿ مشاكؿ الفمسطينييف االقتصادية، وىذا ا

 إسرائيؿ حاليا وما تقوـ بو عمميا".
وقاؿ ليبرماف في كممة لو مساء االثنيف أماـ االجتماع السنوي لمكونجرس الييودي العالمي المقاـ في مدينة 
القدس المحتمة ونقمتو القناة العاشرة اإلسرائيمية أنو باإلمكاف تحقيؽ السبلـ ولكف ليس باإلمكاف فرض 

وأضاؼ أف عمى "إسرائيؿ" تغيير سمـ أولوياتيا وعمييا بداية أف تضمف أمنيا وبعدىا عمييا التحدث  .السبلـ
 عف باقي المسائؿ".

وبيف أف "حؿ النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي سيتـ فقط بعد حؿ مشكمة الفقر في مناطؽ السمطة الفمسطينية 
 أشير". 10-8المسائؿ العالقة خبلؿ  حيث أنو بات مف الواضح لمجميع أنو ليس باإلمكاف حؿ كؿ

وفي الموضوع اإليراني، أشار ليبرماف إلى أّف إيراف تحاوؿ كسب الوقت كما فعمت كوريا الشمالية "المشكمة 
تكمف في تحوؿ المنطقة إلى منطقة سباؽ لمتسمح النووي ولذلؾ فإيقاؼ البرنامج النووي اإليراني مصمحة 

العربي" أشار إلى أف شعوب المنطقة لـ تثر بسبب النزاع الفمسطيني وحوؿ"الربيع  عالمية" وفؽ رأيو.
 اإلسرائيمي، بؿ بسبب الفقر والكبت الذي تعانيو، كما قاؿ. 

 22/10/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 يشكل أداة لمتوصل إلى السالم ال إلى اليجوم النوويالخيار ز: بيري 19
يز في تصريحات صحفية عف سياسة "الغموض" التي تنتيجيا دافع الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير : الفرنسية

تؿ أبيب بالنسبة إلى برنامجيا النووي منذ عدة عقود، بينما تذىب تقديرات الخبراء إلى أف إسرائيؿ تممؾ ما 
 ال يقؿ عف مائة قنبمة ذرية.

معتبرا أف  الخيار وقاؿ بيريز إف األمر يبقى مرتبطا "بالسبب الذي يدفعؾ لمحصوؿ عمى السبلح النووي"، 
 النووي يشكؿ أداة لمتوصؿ إلى السبلـ ال إلى اليجوـ.

وأضاؼ بيريز الذي يعتبر ميندس البرنامج النووي اإلسرائيمي الذي أطمؽ في نياية خمسينيات القرف 
 الماضي بالتعاوف مع فرنسا، أف ىذا السبلح "يشكؿ نوعا مف الردع ال عبلقة لو بحقيقة ما إذا كنا نممكو أو

 ال"، مؤكدا أف التخيؿ يمعب في ىذه الحالة دورا ىاما لمغاية لتعزيز الردع.
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وبشأف البرنامج النووي اإليراني المثير لمجدؿ، استخدـ الرئيس اإلسرائيمي ليجة أقؿ حدة مف رئيس الحكومة 
ى السمطة، في بنياميف نتنياىو، مشيرا إلى "تغيير" في السياسة اإليرانية بعد وصوؿ الرئيس حسف روحاني إل

 حيف يصؼ نتنياىو روحاني بأنو "ذئب في ثوب حمؿ".
 21/10/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
  إلغاء عضوية أنقرةبحمف شمال األطمسي "ناتو"  أيالون يطالب 20

طالب مسؤوؿ إسرائيمي سابؽ، بطرد تركيا مف حمؼ شماؿ األطمسي "ناتو"، عمى خمفية أنباء صحفية 
برات التركي بتسريب أسماء عمبلء ايرانييف يعمموف لصالح المخابرات اإلسرائيمة اتيمت فييا جياز المخا

ودعا نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي السابؽ "داني أيالوف"، في تصريحات  "موساد" لمسمطات االيرانية.
إلى حمؼ نشرتيا صحيفة /يسرائيؿ ىايوـ/ العبرية عمى موقعيا عمى االنترنت، بضرورة التقّدـ بطمب رسمي 

كما طالب أيالوف، الذي  شماؿ األطمسي "ناتو" إللغاء عضوية أنقرة في الحمؼ عمى خميفية تمؾ االتيامات.
تسّبب في نشوب أزمة "الكرسي المنخفض" بيف أنقرة و)تؿ أبيب( قبؿ نحو ثبلثة أعواـ، كبل مف إسرائيؿ 

 والواليات المتحدة، إلعادة تقييـ عبلقاتيما مع تركيا.
ياؽ ذاتو، دعا رئيس جياز الموساد السابؽ "داني ياتوـ" كبًل مف )تؿ أبيب( وواشنطف إلى ضرورة وفي الس

 تنبيو "الدوؿ الصديقة" مف وجوب تجنب التعاوف الثنائي في مجاؿ تبادؿ المعمومات االستخباراتية مع تركيا،
 قولو.وذلؾ "حتى ال تتعّرض لمعاقبة التي تعّرضت ليا إسرائيؿ مؤّخًرا"، عمى حد 

 21/10/2013، فمسطين أون الين
 

 يحذر من اندالع انتفاضة ثالثة أو ما وصفو بالربيع الفمسطيني ديسكين 21
حذر رئيس جياز الشاباؾ السابؽ يوفاؿ ديسكيف، مف اندالع انتفاضة  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 

إلحباط تزداد في الشارع الفمسطيني فمسطينية أو ما قاؿ عنو )ربيع فمسطيني(، موضحًا أف حالة التوتر وا
 بسبب الشعور بأف حمـ قياـ الدولة يتبدد.

ونقمت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية امس عف ديسكف قولو: "أعتقد أنو يمكف مبلحظة أف جميع مؤشرات اندالع 
 ىبة الجموع الفمسطينية الغفيرة أصبحت متوفرة".

قسـ الموازنات في وزارة المالية، أف "أراضي الضفة  وأضاؼ ديسكف، خبلؿ محاضرة ألقاىا أماـ موظفي
الغربية تشيد تراكما ىائبل لحالة التوتر واإلحباط المتزايدتيف عند الفمسطينييف الذيف يشعروف أف أرضيـ 

وقاؿ: إف "حالة الشعور بالقمع والظمـ تتضاعؼ عند الفمسطينييف عندما يروف أف البؤر االستيطانية  تسمب".
الجديدة تبنى صباحا مساء، وأيضًا ىـ يدركوف أف الدولة التي يتمنوف قياميا باتت بعيدة  والمستوطنات

 عنيـ، بؿ االقتصاد لـ يعد يشكؿ عامؿ مواساة".
 22/10/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 

 الجيش المجنة الوزارية اإلسرا يمية لمتشريع تصادق عمى مضاعفة مرات خدمة االحتياط 22
دؽ المجنة الوزارية لشؤوف التشريع اإلسرائيمية، مساء أمس األحد، عمى اقتراح قانوف يسمح صا: ػرب48عػػ

 مرات في السنة. 6مرات إلى  3بزيادة عدد المرات التي يستدعى فييا االحتياط مف 
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 وخبلؿ مناقشة ما يسمى "قانوف خدمة االحتياط" قالت المجنة إنو تبيف أف القيود المفروضة عمى عدد المرات
التي يسمح فييا باستدعاء االحتياط سنويا ال تتناسب مع احتياجات الجيش، وبضمف ذلؾ ال تسمح لمجيش 

 بإجراء التدريبات بشكؿ دوري، وتوفير القدرات المطموبة.
وقالت المجنة إف ىناؾ حاجة لمضاعفة عدد المرات بحيث "ال تتضرر القدرات العمبلنية لمجيش وخطط 

 التدريب العسكرية".
 21/10/2013، 48ب عر 

 
 ويشغمن مناصب حساسة بقطاعيا المالي والمصرفي" إسرا يل"نساء يقدن دفة اقتصاد  23

محمد خبيصة: شيدت إسرائيؿ أمس األوؿ تعييف كارنيت فموغ لتتولى منصب حاكـ بنؾ إسرائيؿ –القدس 
 يو الماضي. )البنؾ المركزى( خمفًا لمحاكـ المستقيؿ ستانمي فيشر الذي استقاؿ في حزيراف/يون

، لكنو 1948ويعد تعييف فموغ ألعمى منصب مالي ومصرفي بإسرائيؿ األوؿ مف نوعو منذ تأسيسيا عاـ 
ليس األوؿ المرأة إسرائيمية تتولى منصبا رفيع المستوى، حيث تزخر المناصب المالية واالقتصادية في 

 إسرائيؿ بنساء يقدف دفة االقتصاد ىناؾ.
ئيمية توجد ثبلث نساء يتوليف أعمى المناصب اإلدارية الحساسة، بعد الوزير يائيير ففي وزارة المالية اإلسرا

البيد، منيف مدير عاـ وزارة المالية ياعيؿ أندورف، والمحاسب العاـ في وزارة المالية اإلسرائيمية ميماؿ 
 ية.عبادي، فيما تتولى دوريت سمينغر منصب مسؤوؿ السوؽ المالي اإلسرائيمي في وزارة المال

وباالنتقاؿ إلى القطاع المصرفي اإلسرائيمي، فإف ثبلث نساء أيضًا يتوليف منصب المدير العاـ لثبلثة بنوؾ، 
مصارؼ عاممة في إسرائيؿ، وسيمدار تسديؽ  5وىف: ريكينت عاميناح مدير عاـ بنؾ ليئومي، أحد أكبر 

 مدير عاـ بنؾ بف ليئومي، وليبلؾ توفيمسكي مدير عاـ بنؾ ديسكونت.
ووفؽ وسائؿ إعبلـ إسرائيمية فإف فموغ ستتقاضى راتبًا يفوؽ راتبي الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز ورئيس 

عاـ ’ قانوف بنؾ إسرائيؿ’الوزراء بنياميف نتانياىو، وذلؾ طبقًا لمقانوف الجديد الذى سنو الكنيست والمسمى بػ
 لؼ دوالر( تتبعو زيادات سنوية.أ 16ألؼ شيكؿ )قرابة  60، حيث يبمغ راتب المحافظ نحو 2011

لكف الحاكـ السابؽ لمبنؾ المركزي االسرائيمي فيشر رفض أي زيادة في راتبو، وبقي يتقاضى راتب منصب 
ألؼ دوالر(، مقارنة مع راتب الرئيس بيريز الذي يتقاضى شيريًا نحو  11.5ألؼ شيكؿ ) 40وزير والبالغ 

ألؼ دوالر( لرئيس الوزراء  13.2ألؼ شيكؿ ) 47ألؼ دوالر(، ونحو  15.2ألؼ شيكؿ ) 54.2
 اإلسرائيمي.

 22/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 مجمسًا بمدياً  46لعضوية  عربية امرأة 173:" اليومإسرا يلفي "االنتخابات المحمية  24
 وسط أجواء مف البلمباالة في الشارع الييودي تقابميا حماسة شديدة في الشارع: أسعد تمحمي –الناصرة 

العربي يتوجو أكثر مف خمسة مبلييف إسرائيمي إلى صناديؽ االقتراع اليوـ الختيار رؤساء وأعضاء 
وخبلفًا لمعقود األولى مف إقامة الدولة العبرية التي اتسمت فييا االنتخابات المحمية  سمطاتيـ المحمية.

رًا إلى شعبية ىذه األحزاب ُقطريًا، بصراع بيف األحزاب الكبيرة وكانت نتائجيا ُتعتبر في غالبية األحياف مؤش
اختمفت الصورة منذ ثبلثة عقود مع سف قانوف االنتخاب المباشر لرئيس السمطة المحمية ما أتاح في غالبية 
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المدف الكبرى تحالفات بيف أنصار اليسار واليميف النتخاب مرشح متفؽ عميو ليس ضروريًا أف يكوف منتميًا 
 رسميًا إلحداىا.

فإف الصورة في البمدات العربية عكسية تمامًا، إذ بينما تراوح نسبة تصويت العرب لمكنيست بيف  في المقابؿ،
في المئة عنيا في البمدات  10في المئة فقط )ألسباب أيديولوجية، اساسًا( وأقؿ بأكثر مف  55و 50

مئة وفي بعض في ال 80الييودية، فإف انتخابات السمطات المحمية العربية تسجؿ نسبة تصويت تتعدى 
في المئة. ويفسر بف بساط ىذه الظاىرة عمى أنيا مرتبطة بخصوصية مبنى المجتمع  90المواقع أكثر مف 

 العربي.
المركز العربي »وحوؿ أنماط التصويت في البمدات العربية ودوافع المصوتيف، أفاد استطبلع رأي أجراه 

يعتقدوف أف الدافع الرئيسي واألكثر تأثيرًا  56ؿ( اف )مدى الكرم« لمدراسات االجتماعّية التطبيقّية في حيفا
في  27عمى اختيار الناس لمرشح الرئاسة ىو االنتماء العائمي تميو كفاءة المرشح في ادارة السمطة المحمية )

لممرشح دافعًا لمتصويت ثـ في المرتبة الثالثة « البرنامج االنتخابي»في المئة فقط  23المئة(. واعتبر 
الحزبي تمييا كفاءة المرشح. ولـ تختمؼ النتائج كثيرًا عندما ُسئؿ المستطَمعوف عف أىـ الدوافع االنتماء 

 في المئة إنو االنتماء العائمي. 59الختيار قوائـ مرشحي العضوية لممجمس المحمي إذ قاؿ 
حيف وانتشرت في شوارع الناصرة عمى الجدراف والشرفات صور المرشحيف لمرئاسة وصور قوائـ المرش

لعضوية البمدية. وتشير المعطيات إلى أف عدد النساء العربيات المرشحات لمعضوية في مجالس السمطات 
 مجمسًا بمديًا. 46امرأة في  173المحمية يبمغ 

امرأة معظميف في مواقع غير مضمونة، ولـ تستطع سوى ست  149وخبلؿ االنتخابات السابقة، ترشحت 
 ية المجالس المحمية.نساء عربيات مف الوصوؿ إلى عضو 

 22/10/2013، الحياة، لندن
 

 الجيش اإلسرا يمي ُيبطل مفعول عبوة ناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع غزة 25
أعمف المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي، اإلثنيف، عثور القوات اإلسرائيمية عمى عبوة ناسفة موضوعو بالقرب 

 وب قطاع غزة. مف السياج الحدودي الفاصؿ بيف إسرائيؿ وجن
اإلسرائيمية عمى موقعيا االلكتروني، إنو لـ تقع « جيروزاليـ بوست»وقاؿ المتحدث، في بياف نقمتو صحيفة 

 أي أضرار أو إصابات عند إبطاؿ مفعوؿ القنبمة، مشيًرا إلى أف عممية مسح وتفتيش لممنطقة ُتجرى الف.
 22/10/2013، المصري اليوم، القاىرة

 
 عمى جوالن عمى إطالق قذا ف ىاوني يطمق صاروخ "تموز" باتجاه سورية ردا الجيش اإلسرا يم 26

أطمؽ الجيش اإلسرائيمي صاروخ مف طراز "تموز" باتجاه األراضي السورية مساء اليوـ، ردا عمى : السبيؿ
 إطبلؽ قذائؼ ىاوف مف سوريا باتجاه ىضبة الجوالف، بحسب إذاعة الجيش اإلسرائيمي.

لطاروخ تـ إطبلقو "باتجاه منطقة إطبلؽ القذائؼ الصاروخية مف سوريا عمى الجوالف"، وقالت اإلذاعة إف ا
 دوف توضيح مزيد مف التفاصيؿ.

، إف "قذيفتي ىاوف سقطتا ظير اليوـ في  وكاف موقع "وااله" االخباري اإلسرائيمي، قاؿ في وقت سابؽ اليـو
 الجوالف المحتؿ، بعد أف تـ اطبلقيما مف الجانب السوري".
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وأضاؼ الموقع أف القذيفتيف سقطتا عمى منطقة تؿ فارس، وسط الجوالف المحتؿ، دوف وقوع إصابات أو 
ورجح الجيش اإلسرائيمي أف تكوف القذيفتيف قد سقطتا جراء المعارؾ المندلعة بيف المعارضة  أضرار.

 والجيش والسوري، بحسب "وااله".
 21/10/2013، السبيل، عم ان

 
 وانتقال األخيرة إلى التحالف مع إيران دىور الحمف العسكري بين "إسرا يل" وتركيامن ت إسرا يميقمق  27

"موشيو أرنس" عف قمقو مف تدىور الحمؼ العسكري بيف "إسرائيؿ"  الصييوني السابؽ ر وزير الحربعبّ 
سة األحبلؼ ، معتبرًا أّف ىذا الحمؼ مف ركائز السياسة األمريكّية في الشرؽ األوسط، وامتدادًا لسياوتركيا

مف ناحيتو، اتيـ سياسي صييوني، رئيس اإلستخبارات التركّية "حاقاف فيداف"  .الغربّية في المنطقة العربّية
بأنو شخصّية إسبلمّية معاٍد لمسامّية، زاعمًا أّف "فيداف" وضع يده بيد إيراف، ألنو كشؼ النقاب عف شبكة 

لصييوني أّف ىذا العمؿ وجو صفعة قوّية لعممّية جمع التجسس الصييونّية داخؿ إيراف. واعتبر السياسي ا
األمنية موجودة لدى المعمومات المخابراتّية الصييونّية في إيراف، الفتًا إلى أّف الكثير مف أسرار "إسرائيؿ" 
وأضاؼ بأّف "فيداف"  األتراؾ، ومجّرد التفكير بأّف ىذه المعمومات ستكوف بأيدي اإليرانييف ُمزعجة ومخيفة.

األجيزة األمنّية في عبلقة قوّية ووطّيدة بالحرس الثوري اإليراني و"حزب اهلل" وحماس، مشيرًا إلى أّف  عمى
 الحضيض.وأّف العبلقات األمنّية بيف الجانبيف في عيده وصمت إلى "إسرائيؿ" تعاممت معو بحذر شديد، 

  القناة الثانية
 21/10/2013، 2934التقرير المعموماتي 

 
 ةالج ين فمسطينيين في سوري خمسةاستشياد  28

الجئػػػيف فمسػػػطينييف فػػػي سػػػورية، اثػػػر قصػػػؼ مخػػػيـ  5مصػػػادر فمسػػػطينية عػػػف استشػػػياد  أعمنػػػت :بيػػػت لحػػػـ
 اليرموؾ وغرؽ مركب يقؿ الجئيف الى ايطاليا.

استشياد الشاب أمجد عموري مف ابناء  "معا"وأكد تقرير لمجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية وصؿ لػ 
وؾ، متأثرًا بجروح أصيب بيا نتيجة سقوط قذيفة بالقرب مف مخبز اليرموؾ االحتياطي، واستشياد مخيـ اليرم

أربع ضحايا مف عائمة كمش نتيجة غرؽ المركب الذي كاف يقميـ إلى إيطاليا بعد إطبلؽ النار مف قبػؿ جيػة 
بلجئػػيف الفمسػػطينييف مجيولػػة اليويػػة عمػػى المركػػب الػػذي كػػاف يقميػػـ إلػػى إيطاليػػا مػػا أدى إلػػى غػػرؽ مئػػات ال

سػػنة، والشػػييد 41و الشػػيداء ىػػػػػـ: الشػػييد حسػػاـ الػػديف كمػػش  00/01/2103السػػورييف والسػػورييف وذلػػؾ يػػـو 
 3سػػػنوات، والشػػػييد الطفػػػؿ محمػػػد حسػػػاـ كمػػػش  7سػػػنة، والشػػػييدة الطفمػػػة لػػػيف حسػػػاـ كمػػػش  39وسػػػاـ كمػػػش 

 سنوات.
 22/01/2103وكالة معا اإلخبارية، 

 
 إيطاليا قرب سواحلفمسطينيين مازالت بالسفينة الغارقة ل الجثثات عشر  :"األورومتوسطي" 29

كشػػػؼ المرصػػػد "األورومتوسػػػطي" لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، ومقػػػره الػػػرئيس جنيػػػؼ، النقػػػاب عػػػف أف عشػػػرات : جنيػػػؼ
جثػػاميف البلجئػػيف الفمسػػطينييف والسػػورييف مازالػػت موجػػودة فػػي حطػػاـ السػػفينة الميبيػػة الغارقػػة قبالػػة السػػواحؿ 

 عمى الرغـ مف مرور ما يزيد عف عشرة أياـ مف وقت وقوع الحادث.اإليطالية، 
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(، تمقػػت "قػػػدس بػػرس" نسػػػخة عنػػػو، إف 01|23وقػػاؿ المرصػػػد، فػػي تصػػػريح صػػحفي مكتػػػوب اليػػـو الثبلثػػػاء )
االتصػاالت التػػي أجراىػػا حػوؿ غػػرؽ السػػفينة تشػير إلػػى أنػػو ال زاؿ ىنػػاؾ أكثػر مػػف مائػػة جثػة فػػي قػػاع البحػػر 

قػػة، دوف أف تقػػـو السػػمطات اإليطاليػػة بػػدورىا فػػي انتشػػاؿ الضػػحايا، بػػزعـ الحاجػػة إلػػى بحطػػاـ السػػفينة الغار 
 موازنة مالية ضخمة تقدر بثبلثيف مميوف يورو، كما قالت.

واتيمت المنظمة الحقوقية السمطات االيطالية بػ "الفشؿ الػذريع" فػي التعامػؿ مػع حادثػة غػرؽ سػفينة البلجئػيف 
ة أف ما يحػدث "أمػر ال يتفػؽ مطمقػا والمعػايير الدوليػة ومبػادئ حقػوؽ اإلنسػاف، السورييف والفمسطينييف، معتبر 

كمػػا أنػػو يػػدلؿ بشػػكؿ واضػػح عمػػى فشػػؿ السػػمطات اإليطاليػػة فػػي التعامػػؿ مػػع البلجئػػيف وتمييػػز صػػارخ تتحمػػؿ 
مسؤوليتو السمطات في روما التي تعمدت عدـ تقديـ معمومات كافية حوؿ الحػادث، إضػافة الػى رفضػيا أخػذ 

 ات الحمض النووي "دي أف إيو" مف جثاميف الضحايا مجيولي اليوية".عين
وأضاؼ "األورومتوسطي" أف سجؿ السمطات اإليطالية "يدؿ عمى التعامؿ مع جثث الموتى باحتراـ والقػوانيف 
اإليطالية تنص عمػى حقيػـ فػي الػدفف بكرامػة، لكػف الطريقػة التػي تػـ فييػا دفػف ىػذه الجثػث وعػـ انتشػاؿ عػدد 

 منيا ُيخشى معيا أف يكوف ىناؾ نوع مف التمييز".كبير 
لعشرات مف ضحايا  وكانت مراسـ تأبيف قد أقيمت أمس االثنيف، بالقرب مف ميناء ساف ليوف جنوب إيطاليا،

مف البلجئيف  36غرؽ سفينتيف يومي الثالث والحادي عشر مف تشريف أوؿ )أكتوبر( الجاري، بينيـ نحو 
الفمسطينييف مف ضحايا السفينة التي غرفت يوـ الثالث مف الشير الحالي، حيث تشير الشيادات التي 

ف السفينة التي انطمقت مف ليبيا، شخًصا عمى مت 451جمعيا المرصد األورومتوسطي إلى وجو أكثر مف 
 شخص، وىو ما يتفؽ وتقديرات السمطات المالطية. 211وىو ما يعني أف عدد الضحايا والمفقوديف يتجاوز 

22/01/2103، قدس برس  
 

 فمسطينيًا بالضفة 23األقصى واالحتالل يعتقل المسجد  يدنسونمستوطنون  31
المسػػػجد  أمػػػسعشػػػرات المسػػػتوطنيف المتطػػػرفيف صػػػباح  اقػػػتحـ: كامػػػؿ إبػػػراىيـ - وكػػػاالت –القػػػدس المحتمػػػة 

 األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة وسط حماية مشددة مف قبؿ قوات الشرطة اإلسرائيمية الخاصة.
مسػتوطًنا اقتحمػوا  34إف نحػو » وقاؿ مدير اإلعبلـ في مؤسسة األقصػى لموقػؼ والتػراث محمػود أبػو العطػا 

موعػػات، وحػػاولوا أداء بعػػض الصػػموات التمموديػػة فػػي المسػػجد، ولكػػف المسػػجد األقصػػى عمػػى شػػكؿ أربػػع مج
 حراس األقصى تصدوا ليـ ومنعوىـ مف ذلؾ.

 شابًا في مداىمات لمدف الضفة الغربية المحتمة.  23 أمساعتقمت قوات االحتبلؿ  آخرمف جانب 
22/01/2103الرأي، عمان،   

 
 
 

 سنة 02تميم االحتالل قبل مؤسسة حقوقية تكسب قضية تعويض لشيداء فمسطينيين ق 30
تمكػػػف محػػػامو الػػػدائرة القانونيػػػة فػػػي "المركػػػز الفمسػػػطيني لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف" بعػػػد سػػػنوات مػػػف العمػػػؿ القػػػانوني 
والمتابعة الحثيثة مف ضماف "جبر الضرر" عف ذوي ثػبلث أطفػاؿ ضػحايا قتمػتيـ قػوات االحػتبلؿ اإلسػرائيمي 

ممثمػػي النيابػػة العسػػكرية لبلحػػتبلؿ تقضػػي بػػدفع مبمػػغ  ، وذلػػؾ عبػػر تسػػوية عقػػدت مػػؤخرًا مػػع2110فػػي العػػاـ 
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ألؼ شيكؿ لكؿ عائمة مف عوائؿ الضحايا مقابؿ إنيػاء الممػؼ. وتجػري حاليػًا اإلجػراءات البلزمػة  066قيمتو 
 لتسميـ العوائؿ مبالغ التعويض.

، ، بقضػػية تعػويض حقوقيػػة أمػاـ محكمػػة صػمح الخضػػيرة2114آب/أغسػطس  31وكػاف المركػز قػػد تقػدـ فػػي 
 مطالبًا فييا بتعويض عوائؿ الضحايا الثبلث عف جريمة مقتؿ أبنائيـ مف قبؿ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي.

وتعود تفاصيؿ حادث مقتؿ األطفاؿ الثبلثة إلى إقداـ قػوات االحػتبلؿ عمػى إطػبلؽ عػدد مػف قػذائؼ المدفعيػة 
عامػػًا(ّ محمػػد عبػػد الػػرحمف  05، باتجػػاه كػػؿ مػػف: أحمػػد محمػػد بنػػات )2110كػػانوف اوؿ )ديسػػمبر(  31فػػي 

 عامًا(، وجميعيـ مف حي الشيخ رضواف في مدينة غزة. 07عامًا(ّ ومحمد أحمد لبد ) 06المدىوف، )
20/01/2103، فمسطين أون الين  

 
 "إسرا يلفي "التواصل االجتماعي بمواقع  واالزدراء بالسخريةيقابل  لخميلا أطفالنبأ وفاة  32

الفاجعة التي أّلمت بمحافظػة الخميػؿ، ثالػث أيػاـ العيػد مػف قبػؿ اإلسػرائيمييف،  قوبمت زىير أندراوس: ػ الناصرة
’ فيسبوؾ‘بالسخرية واالستيزاء واالستخفاؼ واالحتقار واالزدراء، الذي طغى عمى مواقع التوصؿ االجتماعّي 
ظػػة الخميػػؿ بعػػد نشػػر نبػػأ وفػػاة خمسػػة أطفػػاؿ فمسػػطينييف نتيجػػة اختنػػاقيـ بسػػيارتيـ ببمػػدة ترقوميػػا غربػػي محاف

 .جنوب الضّفة الغربية المحتمة
ردود الفعػػؿ اإلسػػرائيمّية عمػػى ىػػذه الفاجعػػة كشػػفت أّف الصػػياينة ينتقمػػوف بخطػػى حثيثػػة مػػف العنصػػرّية المقيتػػة 
والبغيضػػػة، إلػػػى الفاشػػػية. وحسػػػب القنػػػاة الثانيػػػة فػػػي التمفزيػػػوف اإلسػػػرائيمّي العبػػػرّي فػػػإّف رواد مواقػػػع التواصػػػؿ 

عقيبات عمػى الفاجعػة، وكػاف الفتًػا لمغايػة أّف موظفػة فػي وزارة القضػاء اإلسػرائيمّية، كتبػت االجتماعي كتبوا الت
تخمصنا مف خمس فمسطينييف، ولكنّني أسأؿ لماذا لـ تتوؼ الخامسة، ذلػؾ أّف ’: فيسبوؾ‘عمى صفحتيا في 

 الطفمة الخامسة، ُنقمت إلى المستشفى وىي بحالة صعبة، حيث قرر األطّباء ىناؾ موتيا.
وقػػاؿ آخػػر، بحسػػب التمفزيػػوف: كػػـ نحػػف سػػعداء بيػػذا الحػػادث، فقػػد تخمصػػنا مػػف خمػػس فمسػػطينييف، دوف أْف 
نتػػّدخؿ، وكتػػب متصػػفح ثالػػث إّف الفمسػػطينييف ال ييّتمػػوف بحيػػاة األطفػػاؿ والنسػػاء والرجػػاؿ عمػػى حػػٍد سػػواء، 

الد تجمػب المػوت لؤلطفػاؿ، ىػذا وينشغموف منذ زواجيـ بإنجػاب األطفػاؿ، وبالتػالي ليتعممػوا كيػؼ أّف كثػرة األو 
 الموت الذي أباركو، عمى حّد تعبيره.

22/01/2103القدس العربي، لندن،   
 

صابة آخرين في ىجم مسمح عمى مقيى وسط أراضي فمسطينيمقتل  33  48 الر وا 
وأصيب ثبلثة آخروف بجروح  0948قتؿ شاب فمسطيني مف بمدة جت وسط األراضي المحتمة عاـ : الناصرة

وأشػارت المصػادر إلػى أف مػف  راء تعّرض مقيى عند مدخؿ البمدة إلطبلؽ نػار مػف قبػؿ مجيػوليف.مختمفة ج
بػػيف الجرحػػى الثبلثػػة )شػػقيقاف(، وجمػػيعيـ فػػي العشػػرينيات مػػف العمػػر. وقالػػت شػػرطة االحػػتبلؿ أنيػػا فتحػػت 

 تحقيًقا في الحادث لمعرفة الجناة ودوافع اليجوـ.
20/01/2103، قدس برس  

 
 سجون االحتالل يتعرضون لمتعذيب الممنيجبالفمسطينيون  األسرى "الضمير"مؤسسة  34

اعتػداءات ‘بعنػواف ’ مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقػوؽ اإلنسػاف‘أكد تقرير أعدتو  ػ وليد عوض: راـ اهلل
عمػى أف األسػرى والمعتقمػيف ’ الوحدات الخاصة اإلسرائيمية عمػى األسػرى والمعتقمػيف أثنػاء النقػؿ واالقتحامػات
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لفمسػػطينييف فػػي سػػجوف االحػػتبلؿ، فاقػػدوف لمحمايػػة القانونيػػة التػػي يوفرىػػا القػػانوف الػػدولي واإلنسػػاني والقػػانوف ا
 الدولي لحقوؽ اإلنساف، ويتعرضوف لمتعذيب الممنيج والمعاممة الحاطة بالكرامة.

، عمػػى 2102و 2119واعتمػػد التقريػػر الػػذي يتنػػاوؿ اعتػػداءات الوحػػدات الخاصػػة االسػػرائيمية الفتػػرة مػػا بػػيف 
شػػػيادة مشػػػفوعة بالقسػػػـ، قػػػدمت  011مقابمػػػة عشػػػوائية مػػػع أسػػػرى وأسػػػرى محػػػرريف، وعمػػػى أكثػػػر مػػػف  011

، وتناولػػػػت 2102وكػػػػانوف الثػػػػاني )ينػػػػاير(  2101لمحػػػػامي مؤسسػػػػة الضػػػػمير بػػػػيف كػػػػانوف الثػػػػاني )ينػػػػاير( 
لسػػػجوف المختمفػػػة المقػػاببلت ظػػػروؼ نقميػػـ وشػػػياداتيـ عػػف اقتحػػػاـ الوحػػدات الخاصػػػة لؤلقسػػاـ والغػػػرؼ فػػي ا

 واعتدائيا عمى األسرى.
وبيف التقرير أف األسرى الفمسطينييف ما زالوا يتعرضوف لصنوؼ التعذيب والمعاممة القاسػية، عمػى يػد القػوات 
الخاصػػػة التابعػػػة لمصػػػمحة سػػػجوف االحػػػتبلؿ، بقصػػػد دفعيػػػـ لمتخمػػػي عػػػف حقػػػوقيـ ومعػػػاقبتيـ عمػػػى خطػػػواتيـ 

 .0990ؿ عمى اتفاقية مناىضة التعذيب في العاـ االحتجاجية، رغـ توقيع دولة االحتبل
وأضاؼ التقرير أف ىذه االعتداءات تنطوي عمى انتياكات جسػيمة التفاقيػات جنيػؼ الرابعػة، وقواعػد القػانوف 

 الدولي، وترقى العتبارىا جرائـ حرب.
22/01/2103القدس العربي، لندن،   

 
 2111منذ سنة  9511و بوعينطفاًل فمسطينيًا خالل أس 33االحتالل يعتقل تقرير:  35

” اإلسػػػػرائيمي“كشػػػػؼ تقريػػػػر فمسػػػػطيني عػػػػف تصػػػػاعد اسػػػػتيداؼ قػػػػوات االحػػػػتبلؿ  منتصػػػػر حمػػػػداف: -راـ اهلل 
لؤلطفاؿ الفمسطينييف مف خبلؿ مبلحقتيـ واعتقاليـ أو إطػبلؽ النػار عمػييـ، حيػث أوضػح تقريػر صػادر عػف 

 33تشػػريف أوؿ، اعتقمػػت تمػػؾ القػػوات  أكتػػوبر/وزارة اإلعػػبلـ الفمسػػطينية أنػػو خػػبلؿ النصػػؼ األوؿ مػػف شػػير 
 طفبًل.

طفػبًل أعمػارىـ أقػؿ مػف )  251وأكد التقريػر أف عػدد القاصػريف المحتجػزيف فػي سػجوف االحػتبلؿ وصػؿ إلػى 
ولغايػػة نيايػػة شػػير سػػبتمبر/أيموؿ  2111عامػػًا( فػػي حػػيف بمػػغ مجمػػوع حػػاالت اعتقػػاؿ األطفػػاؿ منػػذ عػػاـ  08

طفػبًل،  476عدت حػاالت اعتقػاؿ األطفػاؿ منػذ بدايػة ىػذا العػاـ إذ بمػغ طفؿ، فػي حػيف تصػا 9511الماضي 
 إضافة إلى إصابة عشرات الفتية بجروح مختمفة مف قبؿ قوات االحتبلؿ وقطعاف المستوطنيف.
22/01/2103الخميج، الشارقة،   

 
 "النقب"أسيرا في  41في سجن عسقالن ونقل  اقتحام 36

أف قػػوة مػػف « عسػػقبلف»وف الحشػػيـ امػػس إثػػر زيػػارة قػػاـ بيػػا لسػػجف أفػػاد محػػامي نػػادي األسػػير مػػأم: راـ اهلل
سػػػاعات  8وقامػػػت بتفتيشػػػيا لمػػػدة  3فػػػي قسػػػـ  03اقتحمػػػت غرفػػػة رقػػػـ « اليمػػػاز»وحػػػدات القمػػػع بمػػػا تسػػػمى 

متتالية، وأوضح األسرى لمحامي النادي أنيـ تعرضوا لتفتيش عػار بعػد إخػراجيـ إلػى سػاحة الفػورة، وأضػافوا 
ع مقتنيتيػػػا بالكامػػػؿ وتػػػـ تكسػػػير الخػػػزائف ورمػػػي مقتنيػػػاتيـ الخاصػػػة وطػػػاؿ ذلػػػؾ دورة أف الغرفػػػة حطمػػػت جميػػػ

 المياه.
أسػػيرا  41وعمػى صػعيد آخػر، قػاؿ مػدير نػادي األسػير فػػي الخميػؿ أمجػد النجػار أف إدارة سػجف النقػب أبمغػت 

جف عمى تركيب بنقميـ ردا عمى خطواتيـ االحتجاجية التي قاموا بيا جراء اقداـ إدارة الس 06و05مف قسمي 
 وأوضح النجار أف إدارة السجف لـ تبمغ األسرى بمكاف النقؿ. أبواب لمكرفانات.

22/01/2103الحياة الجديدة، رام اهلل،   
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 زراعية وسط إطالق نار وتجريف أراض في قطاع غزة من ثالثة محاور توغلياالحتالل  37

(، في عدة محاور بقطاع غزة وسط إطػبلؽ 01|22توغمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، صباح الثبلثاء ): غزة
  نار وتجريؼ أراض زراعية.

وقالػػػت مصػػػادر فمسػػػطينية لػػػػ "قػػػدس بػػػرس" أف المحػػػور األوؿ مػػػف التوغػػػؿ كػػػاف بتوغػػػؿ عػػػدة آليػػػات وجرافػػػات 
وأضػافت أف عػدة جرافػات عسػكرية توغمػت  إسرائيمية مسافة محدودة شرؽ بمدة بيت حانوف شماؿ قطاع غزة.

كمػا قػاـ  يف انطبلقػا مػف موقػع "النصػب التػذكاري" وسػط اطػبلؽ نػار مكثػؼ تمػؾ الليػات.في أراضي المػواطن
جنػػود االحػػتبلؿ بإشػػعاؿ النػػار فػػي األعشػػاب فػػي تمػػؾ المنطقػػة وذلػػؾ بػػالتزامف مػػع قامػػت جرافػػات االحػػتبلؿ 

 بإجراء عمميات تجريؼ في أراضي المواطنيف في تمؾ المنطقة.
غؿ قوات االحتبلؿ كاف في بمدة القرارة جنوب شرؽ خاف يونس، حيث وأكدت المصادر أف المحور الثاني لتو 

 توغمت عدة اليات وجرافات.
وأشارت إلى أف المحور الثالث مف التوغؿ كاف شرؽ بمدة وادي السمقا إلى الشرؽ مف مدينة ديػر الػبمح وسػط 

منطقػػة وقامػػت قطػػاع غػػزة. وأكػػدت المصػػادر اف قػػوات االحػػتبلؿ شػػرعت بػػإطبلؽ نػػار كثيػػؼ تجػػاه منػػازؿ ال
 بأعماؿ تجريؼ لؤلراضي الزراعية.

22/01/2103، قدس برس  
 

 مشروع "قناة البحرين"ب جميع أشكال التعاون وقفتدعو السمطة ل فمسطينية أىميةمنظمات  38
دعػػػت منظمػػػات فمسػػػطينية غيػػػر حكوميػػػة أمػػػس، السػػػمطة الفمسػػػطينية إلػػػى وقػػػؼ جميػػػع أشػػػكاؿ : )د .ب .أ( 

لبحريف األحمر والميت والذي يرعاه البنػؾ الػدولي واتخػاذ موقػؼ عمنػي ال لػبس التعاوف في مشروع قناة ربط ا
 فيو مف رفضو.

محاولػػة غيػػر “واألردف ” إسػػرائيؿ“وذكػػرت المنظمػػات، فػػي بيػػاف مشػػترؾ ليػػا، أف المشػػروع الػػذي تشػػارؾ فيػػو 
ت رفضػػػيا وأرجعػػػت المنظمػػػا”. مقبولػػػة إلجبػػػار الفمسػػػطينييف بالموافقػػػة عمػػػى سػػػمب ممكيػػػتيـ وتسػػػوية حقػػػوقيـ

يقوض حقوؽ الفمسطينييف المائية ويضفي صبغة شرعية عمى حرماف ممكيتيـ في نير األردف “لممشروع بأنو 
واستبداؿ مياه النير الطبيعية التي تسػتولي عمييػا إسػرائيؿ بميػاه محػبلة مػف البحػر األحمػر تبػاع لمفمسػطينييف 

 ”.بكميات زىيدة وتكمفة عالية
22/01/2103الخميج، الشارقة،   

 
 الشييد يونس ردايدة جثمان يشيعون الفمسطينيون آالف 39

شػػيع آالؼ المػػواطنيف مسػػاء يػػـو االثنػػيف، جثمػػاف الشػػييد يػػونس احمػػد ردايػػدة، فػػي  :نجيػػب فػػراج - بيػػت لحػػـ
 مقبرة البمدة حيث ووري الثرى. إلىشماؿ بيت لحـ، قبؿ اف يتوجو  ،موكب حاشد جاب شوارع العبيدية

االثنيف جثماف الشييد لعائمتو، بعد احتجاز استمر مف يـو الخميس الماضػي،  وسممت قوات االحتبلؿ عصر
 إسػػػعاؼمعبػػر بيػػػت لحػػـ، بسػػػيارة  إلػػػى أبيػػبحيػػث نقػػػؿ الجثمػػاف مػػػف معيػػد الطػػػب الشػػرعي "ابػػػو كبيػػر" بتػػػؿ 

 إلػىالفمسػطيني ومػف ثػـ  األحمػرتابعػة لميػبلؿ  إسػعاؼ، ومػف ىنػاؾ جػرى نقػؿ الجثمػاف عبػر بسػيارة إسرائيمي
 لعبيدية.بمدة ا



 
 
 

 

 

           24ص                                    3103العدد:            22/01/2103 الثالثاء التاريخ:

 اإلسػػرائيميالشػػييد يػػونس سػػقط عمػػى ارض القػػدس، مسػػاء الخمػػيس الماضػػي برصػػاص الجػػيش  أف إلػػىيشػار 
 الذي ادعى انو حاوؿ اقتحاـ معسكر لمجيش قرب الراـ بجرافتو.

22/01/2103القدس، القدس،   
 

 لالج ين الفمسطينيين مخيم ضبيةعدد من منازل  ىدمقرار : تأجيل لبنان 41
لة مخالفات البناء في مخيـ ضبيو ألسبوعيف بيدؼ التشاور بيف األطراؼ المعنيػة، وفػؽ رئػيس تأّجؿ قرار إزا

ـّ وزيػر «. السػفير»محمد خالد لػ« األونروا»منطقة لبناف الوسطى في  جػاء ذلػؾ خػبلؿ اجتمػاع عقػد أمػس ضػ
ديسػمور. وُعقػد  فػي لبنػاف آف« االونػروا»الداخمية في حكومة تصريؼ األعمػاؿ مػرواف شػربؿ والمػدير العػاـ لػػ

االجتماع عمى خمفية محاولة القوى األمنية إزالػة مخالفػات البنػاء السػبت الفائػت، بعػد إصػدار شػربؿ قػرارًا فػي 
مف أيموؿ الماضي يمنع قوى األمف الداخمي مف التدخؿ في إزالة مخالفات البناء وحصرىا بالبمديات، إال  25

 منية، كما حصؿ يـو السبت.في حاؿ طمبت السمطات المحمية مؤازرة القوى األ
وقد تجّمع أىػالي المخػيـ صػباح السػبت الماضػي احتجاجػًا عمػى اسػتعداد جرافػات تابعػة لقػوى األمػف الػداخمي 
ـّ آف ديسػػمور وقائمقػػاـ المػػتف مػػارليف حػػداد  ليػػدـ عػػدد مػػف المنػػازؿ فػػي المخػػيـ. وعمػػى اثرىػػا، توجػػو وفػػد ضػػ

بلليػػا قمػػع مخػػالفتي بنػػاء. وتفاديػػًا لوقػػوع أعمػػاؿ عنػػؼ، وممثػػؿ عػػف بمديػػة ضػػبيو فػػي جولػػة اسػػتطبلعية، تػػـ خ
جػراء « األونػروا»اتفقت  مػع القػوى األمنيػة عمػى ايقػاؼ عمميػة ىػدـ المخالفػات لمبحػث مػع األطػراؼ المعنيػة وا 

 االتصاالت البلزمة مع وزير الداخمية.
22/01/2103السفير، بيروت،   

 
 2103وطنات خالل ماليين شيكل منتجات مست خمسةضبط  :االقتصادوزارة  40

كشػػػفت وزارة االقتصػػػاد الػػػوطني اليػػػـو االثنػػػيف مػػػف خػػػبلؿ تقريػػػر العمػػػؿ المشػػػترؾ لطػػػواقـ حمايػػػة المسػػػتيمؾ 
مبليػػيف شػػيكؿ مػػف منتجػػات وسػػمع المسػػتوطنات خػػبلؿ العػػاـ  5والضػػابطة الجمركيػػة، عػػف ضػػبط مػػا قيمتػػو 

 الجاري.
غذيػػػػػة والحيوانػػػػػات الحيػػػػػة، والتبػػػػػغ و وقالػػػػػت وزارة االقتصػػػػػاد فػػػػػي بيػػػػػاف "إف المضػػػػػبوطات تنوعػػػػػت بػػػػػيف األ

المشروبات، والنفط الخاـ والمواد ذات الصمة، والزيوت النباتية والحيوانية والدىوف و الشمع، ومنتجات المػواد 
 الكيميائية، والسمع المصنعة، والمعدات وأدوات النقؿ".

مكافحػػػة منتجػػػات عمػػػى قػػػانوف حظػػػر و  2101وكػػػاف رئػػػيس السػػػمطة الفمسػػػطينية محمػػػود عبػػػاس صػػػادؽ عػػػاـ 
 المستوطنات.

20/01/2103، فمسطين أون الين  

 
 
 تحبس الشاطر والكتاتني بتيمة التخابر مع حماس الدولة المصرية أمنيابة ن 

، حبس خيرت الشاطر نائب المرشد العاـ لجماعة االثنيفليوـ اقررت نيابة أمف الدولة المصرية، : السبيؿ
حزب الحرية والعدالة المنبثؽ عف الجماعة، وأحمد عبد العاطي،  اإلخواف المسمميف، وسعد الكتاتني رئيس

يوما بتيمة "التخابر مع حركة حماس" الفمسطينية،  مدير مكتب الرئيس الشرعي محمد مرسي لمدة 
 بحسب مصدر بالنيابة.
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، بعد أف انتقؿ فريؽ مف محققي النيابة إلى المتيميف الثبلثة في  وجاء قرار الحبس االحتياطي، اليـو
محبسيـ بسجف طرة جنوبي القاىرة، وواجييـ باالتيامات المنسوبة إلييـ، والتي أنكروىا جميعا، وفؽ نفس 

 المصدر.
يذكر أف كبل مف الشاطر والكتاتني وعبد العاطي الذيف صدر بحقيـ أوؿ قرار حبس في قضية التخابر 

، محبوسوف بالفعؿ احتياطيا عمى ذمة قضايا أخرى منفصمة متع مقة بالتحريض عمى أعماؿ عنؼ اليـو
 خبلؿ فترة حكـ مرسي واالنقبلب عميو.

 //السبيل، عمان، 
 

 رفع أسعار زيت الزيتون "إسرا يلر": التصدير لأردنيون تجار 43

تصدير زيت وثمار الزيتوف سبب رئيسي  إفقاؿ تجار ومختصوف في القطاع الزراعي  :حمزة دعنا -عماف 
لػ"الغد"، ارتفاع أسعار  الموسـ. وأكد نقيب أصحاب معاصر الزيتوف، عناد الفايز في ارتفاع أسعارىا ليذا

آالؼ طف إلى  01السبب الرئيسي في ذلؾ إلى تصدير  زيت الزيتوف خبلؿ الموسـ الحالي، عازياً 
 . وقاؿ الفايز، "إسرائيؿ"

ولكف ليست بالكبيرة،  "إسرائيؿ" إلىوفي ذات السياؽ، أقر مصدر مطمع بتصدير كميات مف زيت الزيتوف 
 مشيرًا إلى أف التصدير ىو لمزارعيف فمسطينييف.

 22/01/2103، الغد، عم ان

 
 توزع كراسي وأجيزة مساعدة عمى معاقين 26الميداني العسكري األردني/ غزة  المستشفى 44

ا مف االثنيف، عدد أمس 26غزة  /األردنيوزعت طواقـ المستشفى الميداني العسكري : بتراوكالة  -غزة 
 الحرية مف قطاع غزة. اإلعاقةذوي  األشخاصالمساعدة عمى مجموعة مف  واألجيزةالكراسي المتحركة 

 22/01/2103، الرأي، عم ان

 
 : دعْمَنا حماس ألنيا مقاومة فإذا قررت أن تكون "إخوان مسممين" فال داعي لمعالقة معيااألسد 

حاولت الواليات : قناة المياديف بثتيا مساء أمساألسد في مقابمة مع  بشار قاؿ الرئيس: سانا - دمشؽ
المتحدة كثيرا أف تقنع سورية بأف تكوف جزءا مف الحممة عمى العراؽ.. كاف ذلؾ قبؿ قمة شـر الشيخ التي 

ومف خبلؿ مجيء المسؤوليف األمريكييف إلى سورية.. كانت  انعقدت في بداية شير آذار في عاـ 
عمى األقؿ بالحد األدنى.. مف أجؿ أف نصمت.. طبعا في قمة شـر الشيخ  .ىناؾ محاوالت ترىيب وترغيب.

كاف موقفنا واضحا ومعمنا وكاف ربما الصوت األعمى في رفض الحرب.. ألننا رأينا أف قمة شـر الشيخ 
كانت قمة التسويؽ لحرب العراؽ.. أو لمغزو األمريكي لمعراؽ.. فكاف ال بد مف أف تدفع سورية الثمف.. 

زيارة كولف باوؿ المشيورة في ذلؾ الوقت بعد ثبلثة أسابيع مف غزو العراؽ وكاف العالـ في ذلؾ  وكانت
الوقت مف دوف استثناء قد انبطح أماـ ما اعتقدوا بأنو النصر األمريكي.. وبدؤوا بتقديـ فروض الطاعة 

القوات األمريكية  والوالء.. فأتى كولف باوؿ في ذلؾ الوقت وكاف مزىوا بنفسو ويتحدث عف كيؼ دخمت
خبلؿ أسابيع إلى بغداد.. ويممح إلى أف الكونغرس األمريكي يحضر لقانوف آخر لمحاسبة سورية.. أكثر 
شدة وقسوة مف القانوف السابؽ.. وكؿ الكونغرس ينتظر عودة كولف باوؿ لكي يقرر ما الذي سيفعمو مع 

 سورية.
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شكؿ أساسي إخراج الفصائؿ الفمسطينية أو قياداتيا مبنية عمى عدة مطالب.. وىي بإف الزيارة كانت قاؿ و 
 حماس والجياد اإلسبلمي والجبية الشعبية.. خارج سورية.

الجبية الشعبية القيادة العامة.. إخراجيا خارج سورية إلى أي مكاف يختارونو في العالـ.. ىذا وأوضح: أي: 
 البند األوؿ..

وطنو.. ىؿ مسموح ليؤالء أف يعودوا لوطنيـ.. إذا كاف قمت لو عادة عندما تخرج شخصا تعيده إلى وقاؿ: 
مسموحا ليـ أف يعودوا لوطنيـ.. نحف نريدىـ أف يعودوا إلى فمسطيف دوف طمب مف أي دولة.. وىـ يريدوف 
ذلؾ أيضا.. ولكف أف يطرد شخص إلى أي مكاف في العالـ ىذا كبلـ مرفوض بشكؿ قطعي.. النقطة 

أي مف القيادات العراقية المطموبة لمواليات المتحدة.. ولمقيادة العسكرية بعد  الثانية.. ىي منع دخوؿ وتسميـ
الغزو.. طبعا إيقاؼ التعامؿ مع حزب اهلل والمقاومة في لبناف ووقؼ كؿ أشكاؿ الدعـ.. ولكف الطمب 

تذة األخطر الذي لـ أذكره سابقا ىو أنيـ طمبوا منا منع دخوؿ أي مف الكفاءات العممية والعمماء وأسا
جزء مف ىذا قاؿ  ما سر التدىور الدراماتيكي في عبلقتكـ مع حماس...وعند سؤالو:  الجامعات إلى سورية.

السؤاؿ يجب أف يطرح عمى حماس.. ال نستطيع أف نجيب عف كؿ ىذا الموضوع وخاصة أف ىناؾ أشياء 
ببداية األزمة في تخص حماس نحف لـ نطمع عمييا ربما.. ولكف نحف نستطيع أف نجيب عف جزء يتعمؽ 

سورية عندما شبو القرضاوي تدخؿ الجيش لحماية المدنييف في درعا بحصار غزة.. ونحف أكثر دولة دفعنا 
ثمنا مف أجؿ حماس ومف أجؿ المقاومة بشكؿ عاـ بما فييا موقفنا مف حصار غزة.. كاف موقؼ سورية 

ة في القمة التي عقدت في قطر في بداية يكاد يتقدـ عمى موقؼ حماس بالنسبة لمعدواف اإلسرائيمي عمى غز 
ىناؾ الكثير مف السورييف الموا حماس ألنيا صمتت لمجرد أف القرضاوي ىو شيخ االخواف  عاـ 

المسمميف.. نحف اعتبرنا أف ىذا فيو تخؿ عف واجب معنوي ووفاء تجاه سورية.. ىؿ مف الممكف أف تشبو 
عقود مف الزمف ودفعت ثمف ذلؾ مف قوت شعبيا وأمانيا  سورية التي دافعت عف الفمسطينييف عمى مدى

وغير ذلؾ أف تبخؿ حماس عمييا برد عمى القرضاوي... ىذا بكؿ بساطة.. ىذه كانت بداية تدىور العبلقة 
وفقداف الثقة بيننا وبيف حماس وفقداف مصداقية حماس بالنسبة لممواطنيف السورييف.. عندما اعتبرت أف 

قاومة.. بالنسبة لنا المقاومة أكبر مف أي شيء.. المقاومة أكبر مف الدولة.. أكبر مف الجماعة أكبر مف الم
أكبر مف المقاومة.. ىنا بدأ  اإلخوافالحدود ومف كؿ األشياء الجزئية األخرى.. بالنسبة ليـ كانت جماعة 

مشعؿ الذي قاؿ  في الونة األخيرة بدا كأف ىناؾ مراجعة تقويمية مع خالد وعمقت المياديف: االنفصاؿ.
ف كنا مع حرية الشعوب لكف ال نريد أف يتـ ىذا األمر بالعنؼ والتدمير.. والبوصمة يجب أف  بوضوح نحف وا 
تكوف موجية لتحرير فمسطيف وضد العدو اإلسرائيمي.. موسى أبو مرزوؽ تحدث عمى شاشة المياديف مع 

دعمنا المعارضة المسمحة  إننايقاؿ عف سامي كميب وقاؿ بوضوح.. لسنا متورطيف في الشأف السوري وما 
سماعيؿغير صحيح وغير دقيؽ ونحف اضطررنا لمخروج..  ىنية تحدث قبؿ يوميف وكاف واضحا.. تقريبا  وا 

المواقؼ ذاتيا مع موسى أبو مرزوؽ ومع خالد مشعؿ.. ىؿ تعتبر أف ىذه المواقؼ المستجدة.. إذ صح 
 وبيف حركة حماس...التعبير.. لحركة حماس قد تعيد الصمة بينكـ 

ال يكفي أف نأخذ المواقؼ كما ىي بشكؿ منعزؿ عف توقيتيا.. ما ىو السر في توقيت ىذه فأجاب األسد: 
المواقؼ... لماذا لـ تعمف قبؿ أشير... ىناؾ مف يربطيا بسقوط مرسي.. ىذا شيء سيئ.. ىذا يدؿ عمى 

ف المسمميف السورييف الذيف أعمنوا في العاـ انتيازية.. ال يدؿ عمى مصداقية.. ىذا يذكرني بموقؼ اإلخوا
يكافئوننا عمى ذلؾ الموقؼ.. لماذا  أنيـاليدنة مع الدولة السورية عمى خمفية موقفيا مف غزة.. أي  

نفس العدو ونفس المبدأ..  لـ يعمنوا نفس الموقؼ عمى خمفية موقفنا مف العدواف عمى لبناف عاـ 



 
 
 

 

 

           27ص                                    3103العدد:            22/01/2103 الثالثاء التاريخ:

بيا.. ىذا يعني أنيـ وقفوا مع الجماعة.. لـ يقفوا مع مبدأ المقاومة.. إف لـ المقاومة وكؿ شيء كاف متشا
 يحدد سبب التوقيت ال نستطيع أف نعتبر أف ىذه المواقؼ ىي مواقؼ صادقة.

أعتقد أف الشيء المنطقي ألي مقاومة أف تكوف مقيمة عمى أراضييا.. أراضييا الوطنية.. كاف وقاؿ األسد: 
. عندما طردوا مف األراضي الفمسطينية والحقا مف األردف.. أما أف يكونوا ىناؾ ظرؼ لمجيء حماس.

قادريف عمى اإلقامة في أرضيـ فبل أعتقد أف ىناؾ مبررا لمخروج ألي دولة أخرى بغض النظر عف االفتراؽ 
جد بيننا وبينيـ.. كانت القيادات موجودة في األراضي الفمسطينية.. لماذا تخرج... حسب المبرر.. ال يو 

مبرر.. مف يرد أف يقاـو يسعى قدر المستطاع أف يكوف عمى أرض الوطف وليس العكس. خذ نموذج 
لبناف.. ىؿ سمعت بأف المقاومة المبنانية تسعى لقيادة المقاومة مف خارج لبناف.. ىذا الكبلـ غير منطقي.. 

 إف لـ تكف ىناؾ ظروؼ قاىرة تخرج ىؤالء األشخاص.. ال يجوز أف يخرجوا.
أي مقاومة يجب أف تكوف عمى أرضيا.. فأي مقاومة تأتي إلى سورية ألف ىناؾ ظروفا قاىرة منعتيا : وقاؿ

مف العودة إلى أراضييا الوطنية.. أما إذا كانت ىناؾ ظروؼ ستأتي بحماس إلى سورية.. وىذا ىو جوىر 
. السؤاؿ ىو.. ىؿ سؤالؾ.. أعرؼ تماما ما الذي تقصده إذا كانت ىناؾ ظروؼ ستأتي بحماس إلى سورية.

سيقبؿ الشعب السوري باحتضاف حماس كما احتضنيا في السابؽ... فاألىـ مف احتضاف الدولة السورية 
لحماس في العقد الماضي ىو احتضاف الشعب السوري الذي فتح بيوتو لحماس وقدـ التبرعات ووضع 

بيذا االحتضاف.. فإذا مصالح الشعب الفمسطيني أماـ مصالحو.. السؤاؿ ىؿ سيقبؿ الشعب السوري 
احتضنا نحف مجموعة.. كدولة.. والشعب السوري ال يقبؿ بيذا االحتضاف فبل قيمة ليذا االحتضاف.. لف 

 يؤدي إلى النتائج المأمولة منو.
المياديف.. بكؿ صراحة سيادة الرئيس.. ىؿ المشكمة مع كؿ حركة حماس بما فييا الجناح العسكري أو مع 

 عتبروف بأنيا ربما أخطأت أو كما يقوؿ بعضكـ ىنا تورطت.بعض القيادات التي ت
ال توجد مشكمة.. نحف دعمنا حماس انطبلقا مف كونيا مقاومة.. فإذا قررت حماس أف تكوف وأضاؼ: 

فبل داعي ليذه العبلقة بكؿ  "إخواف مسمميف"مقاومة حقيقية وصادقة فنحف معيا.. إذا قررت أف تكوف 
 وضوح.

 //وكالة سانا، سوريا، 
 
 مميون دوالر إلسقاط ديونيا منح السمطة الفمسطينية عمى  توافققطر  

التقى وزير الخارجية األميركية جوف كيري في باريس أمس، لجنة مبادرة السبلـ العربية، : حممي موسى
 ا. مميوف دوالر إلسقاط ديوني ليعمف بعد االجتماع أف قطر وافقت عمى منح السمطة الفمسطينية 

 //السفير، بيروت، 
 
 "إسرا يل"من منظمات تعمل لصالح دول أجنبية بينيا  "تطيير البصرة"دعوة إلى  

تطيير محافظة البصرة مف منظمات "دعا مسؤولوف ومنظمات مجتمع مدني إلى : أحمد وحيد -البصرة 
 ."وىمية تعمؿ لصالح جيات خارجية

عددًا مف المنظمات تـ كشفيا في "، أف "الحياة"في تصريح إلى وأكد النائب األوؿ لممحافظ محمد طاىر 
الونة األخيرة تبيف أنيا تعمؿ بيدؼ ربحي وتحقيؽ أىداؼ سياسية لصالح دوؿ مختمفة منيا إسرائيؿ التي 

 ."استخدمتيا كعيوف ليا داخؿ الببلد وىي تتجسس ضد خطط الحكومة وقوى وتنظيمات سياسية
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ات يستغؿ قرب الحكومة مف المجتمع المدني فتطمع عمى آلية عمؿ الدولة بعض ىذه المنظم"وأضاؼ أف 
 ."عمى المستوى المحمي أو العاـ وتجمع المعمومات

 //الحياة، لندن، 
 
 اليوم": األسد شكر عباس بسبب عبارة في خطابو األممي الرأي" 

يرة لؤلمـ المتحدة برسالة شكر خاصة تقدـ الرئيس السوري بشار األسد بعد اجتماعات الجمعية العامة األخ
عبر وسيط لمرئيس الفمسطيني محمود عباس بسبب عبارة وردت في خطابو األممي معارضا العمؿ 

 العسكري ضد سوريا.
ىذه العبارة في وقتيا كما كشؼ مصدر مطمع لرأي اليوـ فعمت مفعوؿ السحر مع القيادة ا لسورية التي 

االتصاؿ ىاتفيا بالرئيس عباس وتقديـ الشكر لو برسالة مباشرة مف  بادرت وعبر مسئوؿ سوري بارز إلى
 الرئيس األسد.

االتصاؿ الياتفي المشار إليو انتيى عمميا باف طمبت دمشؽ مف الرئيس عباس إرساؿ موفد لو ليا لمقاء 
فتح  الرئيس بشار وىو ما حصؿ فعبل قبؿ نحو عشرة أياـ عندما قرر عباس إيفاد العضو البارز في حركة

 عباس زكي لدمشؽ.
 //الرأي اليوم، لندن، 

 
 والفمسطينيين تتكثف اإلسرا يميينالمحادثات بين  أنكيري يؤكد  

المفاوضات بيف  أفجوف كيري االثنيف في باريس  األميركيوزير الخارجية  أعمف :ا ؼ ب - باريس
 حة عمى الطاولة." مطرو األساسيةوالفمسطينييف تتكثؼ واف جميع "المشاكؿ  إسرائيؿ
 إعطاءقطر موافقة عمى  أفبعد محادثات مع وزير الخارجية القطري خالد بف حمد العطية  أيضا وأعمف
 مميوف دوالر لمسمطة الفمسطينية لتخفيؼ ديونيا. 
مرة منذ استئناؼ  والفمسطينييف التقوا  اإلسرائيمييف أف إلىبعد لقاء مع ممثمي الجامعة العربية  وأشار

 الماضية. األربعة األياـيوليو الماضي بينيا ثبلثة اجتماعات خبلؿ  اوضات السبلـ في تموز/مف
مطروحة عمى الطاولة وقد التقوا  األساسية"وتيرة المفاوضات تصاعدت واف جميع المشاكؿ  أفكيري  وأكد

 بوتيرة متصاعدة".
 //الدستور، عمان، 

 
 
   لممفاوضات يطان عرقمةاالست د  األوروبي تع االتحادر اسة  

اعتبرت رئيسة ليتوانيا التي تتولى ببلدىا الرئاسة الدورية لبلتحاد األوروبي، أمس، أف توسيع  :وكاالت
 مفاوضات التسوية.” يعرقؿ“المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية 

وذلؾ بعد  "اضي المحتمةإسرائيؿ إلى وقؼ تطوير توسيع مستوطنات في األر "ودعت داليا غريبوسكايت 
االتحاد األوروبي ال يعترؼ بيذه "لقائيا الرئيس الفمسطيني محمود عباس في فيمنيوس، مؤكدة أف 

مثؿ ىذه ". وقالت في بياف نشر عمى موقعيا عمى اإلنترنت "المستوطنات عمى أنيا جزء مف إسرائيؿ
 . "تعرقؿ تقدـ مفاوضات التسوية "إسرائيؿ"األعماؿ التي تقـو بيا 
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االتحاد "، مضيفة أف "فرصة تاريخية ويجب أف تتواصؿ"وأكدت رئيسة ليتوانيا أف عممية التسوية تشكؿ 
 . "وفمسطيف العيش جنبًا إلى جنب بسبلـ وأمف "إسرائيؿػ"األوروبي يدعـ بقوة حؿ الدولتيف الذي يتيح ل

 //الخميج، الشارقة، 
 
 اىو في روما بابا الفاتيكان يرفض لقاء نتني :ىارتس 

بنياميف  اإلسرائيميأف مكتب رئيس الوزراء  أمس "ىارتس"كشفت صحيفة  :كامؿ إبراىيـ -القدس المحتمة 
 نتنياىو تعرض لحرج دبموماسي بعد رفض بابا الفاتيكاف لقائو خبلؿ زيارتو المرتقبة إلى روما األسبوع القادـ.

بياف  رإصداي تقديـ طمب المقابمة، والمسارعة في وعزت الصحيفة فشؿ المقاء بسبب تأخر مكتب نتنياىو ف
 لوسائؿ اإلعبلـ حوؿ المقاء دوف أف يقدـ طمب المقاء حسب األصوؿ الدبموماسية والبروتوكولية.

وأوضحت أيضًا أف الفاتيكاف سمع عف المقاء عبر وسائؿ اإلعبلـ بعد قياـ مكتب نتنياىو بإببلغ صحفييف 
 ع البابا دعوتو لزيارة إسرائيؿ.حوؿ المقاء واف األخير سيبحث م

وأكدت أف مكتب نتنياىو حاوؿ جاىدا إقناع الفاتيكاف بإجراء المقاء لكف دوف جدوى تفاديًا لئلحراج، وقد 
والذي بدوره مارس ضغوط شديدة عمى مدير  "يعقوب عميدرور"أسند الموضوع إلى مستشار األمف القومي 

 إلنجاح المقاء. "تسيوف أبروي"اإلسرائيمي في الفاتيكاف وزارة الخارجية رفائيؿ براؾ عمى السفير 
وكاف مكتب البابا قد أخبر السفير اإلسرائيمي أف نتنياىو لف يحظى بمقاء البابا ونقؿ السفير الرسالة إلى 

 مستشار نتنياىو الذي استشاط غضبًا بسبب الحرج الدبموماسي الذي وقع فيو.
 //الرأي، عمان، 

 
 فرنسا ممتزمة بدعم اتفاق يحقق خيار الدولتين الفرنسي: جيةالخار وزير  

أكد وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس عمى أىمية الدور السعودي في المجنة العربية : ىود مكـر - بوف
الخاصة بالسبلـ في الشرؽ األوسط الفتا إلى جيود الرياض الرامية لتفعيؿ عممية السبلـ عمى أساس 

 لسبلـ.األرض مقابؿ ا
عمى ىامش انعقاد المجنة الوزارية األوروبية لمشؤوف الخارجية في لوكسمبورج  "عكاظ"وقاؿ في تصريحات لػ

سرائيؿ فضبل عف حرص  أخيرا إف فرنسا ييميا التواصؿ في المفاوضات المباشرة بيف السمطة الفمسطينية وا 
بلـ العادؿ والشامؿ في المنطقة ببلده عمى دعـ مسار ىذه المفاوضات في ظؿ تطمع دولي لتحقيؽ الس

مشيرا في ىذا الصدد إلى المحادثات التي سيجرييا الرئيس الفمسطيني محمود عباس يوـ الخميس في 
 بروكسؿ مع المسؤوليف األوروبييف.

وشدد فابيوس في تصريحاتو عمى أف فرنسا ممتزمة بدعـ الجيود لبناء الثقة بيف الطرفيف والتوصؿ إلى اتفاؽ 
ر الدولتيف. في السياؽ نفسو أكد فابيوس عمى الجيود الدولية التي تقـو بيا لجنة المبادرة العربية يحقؽ خيا

لمسبلـ ولقائيا األخير مع وزير خارجية الواليات المتحدة منوىا بمقائو ونظيره األمريكي جوف كيري في 
سبلـ. وجاء اجتماع وزير باريس مشددا عمى أىمية التنسيؽ العربي األوروبي األمريكي لدعـ خطوات ال

خارجية فرنسا لوراف فابيوس ونظيره األمريكي جوف كيري قبؿ توجو األخير إلى العاصمة اإليطالية روما 
 حيث يمتقي رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.

 //عكاظ، جدة، 
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 فض السماح لممثميا بالمشاركةر يدولة تطيير عرقي و  "إسرا يل"أن  مؤتمر لو باألوروبي يؤكد  البرلمان 
العبرّية أمس أّف الكتمة االشتراكّية في االتحاد  "يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة : زىير أندراوس -الناصرة 

ا لبحث مخطط )برافر( القاضي بتيجير العرب في النقب ومصادرة أراضييـ  األوروبّي نّظمت مؤتمًرا خاصًّ
االجتماع، أضافت الصحيفة ُرفعت يافطة كبيرة وُكتب عمييا: إسرائيؿ  مف قبؿ السمطات اإلسرائيمّية، وخبلؿ

دولة تطيير عرقّي. وأثار األمر حفيظة سفير إسرائيؿ في االتحاد األوروبّي، مارتف شولتس، الذي وّجو 
لى رئيس كتمة االشتراكييف في االتحاد، وطالبيما  رسالة شديدة الميجة إلى رئيس البرلماف األوروبّي وا 

 تنصؿ مف ىذا العمؿ وشجبو واستنكاره.بال
ولفتت المصادر إلى أّف المؤتمر المذكور قامت بتنظيمو عضو البرلماف، فيرونيكا دي كايزر، نائبة رئيس 
المجموعة االشتراكية في البرلماف األوروبّي، وىي بمجيكّية ومعروفة بمواقفيا العدائية لمدولة العبرّية، وجاء 

ئيمّي أّف الدولة العبرية وأوروبا تعرفاف جيًدا تداعيات استعماؿ ىذه األلفاظ في رسالة السفير اإلسرا
والشعارات، عبلوة عمى ذلؾ، ذكرت الصحيفة العبرّية أّف اإلسرائيمييف طمبوا مف البرلماف األوروبّي السماح 

ىذا المخطط، لممثؿ إسرائيمّي رسمّي بالمشاركة في المؤتمر لشرح وجية نظر حكومة بنياميف نتنياىو مف 
 لكّف طمبو قوبؿ بالرفض.

ونقمت الصحيفة عف المصادر عينيا قوليا إّف ىذه ليست المّرة األولى التي تقـو فييا النائبة دي كايزر 
بإرباؾ البرلماف األوروبّي بسبب مواقفيا المعادية جًدا إلسرائيؿ، الفتًة إلى أّف دا كايزر، وىي نائبة رئيس 

البرلماف األوروبي كانت قد دعت قبؿ عّدة أسابيع دوؿ اإلتحاد المشاركة بالبرلماف  المجموعة االشتراكية في
 إلى التعاطي مع الرئيس السوري بشار األسد كأمر واقع. 

 //القدس العربي، لندن، 
 
   ةالفمسطينيين الفارين من سوري لالج ينمساعدات بريطانية  

 لشؤوف التنمية الدولية، آالف دنكاف، أمس، أف ببلده ستقدـ  أعمف وزير الدولة البريطاني: )يو بي آي(
لبلجئيف الفمسطينييف داخؿ سوريا، ولمذيف اضطروا منيـ مرة أخرى لمفرار إلى الدوؿ  إسترلينيمميوف جنيو 

 المجاورة نتيجة القتاؿ الدائر فييا.
 نروا( لتوفير مواد غذائية لما يزيد عمى وستمنح وزارة التنمية الدولية البريطانية األمواؿ إلى وكالة )األو 

ألؼ الجئ فمسطيني، ومنح مبالغ نقدية لعدد مماثؿ منيـ لتمكينيـ مف التزود بمواد أساسية، بما فييا 
 المبلبس واألغذية.
يوجد عشرات الالؼ مف البلجئيف الفمسطينييف أنفسيـ الف مضطروف مرة أخرى إلى "وقاؿ الوزير دنكاف 

ف الذي ترعرعوا فيو بسبب الصراع، مخمفيف وراءىـ مقومات الحياة الجديدة التي كافحوا لبنائيا، ىجرة المكا
 .  "بعد أف ىربوا في المرة األولى إلى سوريا ناشديف األماف فييا

 //الخميج، الشارقة، 
 
 في قطاع غزة ألف عا مة ستينالمساعدات عن  وقفتنفي  "ونروا"األ  

ما تناولتو بعض وسائؿ اإلعبلـ  "األونروا"حسنة المستشار اإلعبلمي لوكالة  فى عدناف أبون :االتحاد - غزة
 ألؼ عائمة في قطاع غزة خبلؿ ستة شيور. مف نية األونروا تقميص مساعداتيا لػ
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حسنة في تصريحات لو ىذه أخبار غير صحيحة وعارية عف الصحة تمامًا، وكاف األجدر مراجعة  وقاؿ أبو
في أي أخبار تتعمؽ بالتقميصات، مشيرًا إلى أف عدد مف يتسمموف مساعدات غذائية مف األونروا  األونروا

ألؼ الجئ، فيما تواصؿ األونروا تنفيذ مشاريع إسكاف ضخمة في قطاع غزة بمئات  الف، يبمغ 
ت وقؼ مبلييف الدوالرات. وأوضح أف األونروا بدأت الف في مراجعة مف تقدموا بتظممات ضد قرارا

 عائمة خبلؿ الشير الماضي. المساعدات الغذائية ضمف الػ
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 % من الموارد المالية العالمية40% يمتمكون  

في المئة مف األصوؿ والموارد  تمتمؾ نسبة واحد في المئة مف سكاف األرض ما يعادؿ : )اي بي اس(
سـ نصؼ أفقر فقراء الكوكب مجرد واحد في المئة منيا، ما يفاقـ مأساة عدـ المالية في العالـ، في حيف يتقا

 المساواة باعتبارىا عقبة جبارة في وجو التنمية.
فعمى الرغـ مف النمو االقتصادي المطرد في العقود األخيرة، ارتفعت معدالت عدـ المساواة في معظـ 

 فجوات الدخؿ إلى عدـ تكافؤ الفرص السياسية.الدوؿ، بؿ وتقريبًا في كؿ منطقة وبأشكاؿ مختمفة، مف 
ويكمف السبب في حزمة متنوعة مف العوامؿ، كالجنس والعرؽ والطائفة واإلعاقة أو الوضع القانوني أو لوف 

 البشرة والمغة والحالة االقتصادية.
ة تزداد في ماليزيا، أف المشكم "شبكة العالـ الثالث"في ىذا الشأف، صرحت يووؾ لينغ تشي، وىي عضو 

سوءا ليس فقط في أغنى الدوؿ الصناعية األعضاء في منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، ولكف أيضًا في 
بعض البمداف النامية ذات النمو االقتصادي السريع. وأضافت إف استمرار عدـ المساواة الييكمية وعيوب 

 النظـ المالية والتجارية العالمية، ىي أحد األسباب الرئيسية.
استجابة السياسيات وتدابير التنظيـ في وجو الجوالت األخيرة مف األزمات المالية في العالـ "وأوضحت أف 

كانت غير كافية إلى حد كبير، ما يتسبب في استمرار نقاط الضعؼ ويجعؿ البمداف عرضة أكثر فأكثر 
 ."لعدـ االستقرار المالي

حات مالية، لكنيا تعتمد عمى التصدير وتقع الف عرضة ووفقًا لمخبيرة، فقد اتبعت البمداف النامية إصبل
، ويعاني العامموف في قطاعات التصدير نتيجة لذلؾ. ىذا ولقد أكد لؤلزمة التي اندلعت في العاـ 

خبيرًا في شؤوف حقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدة أف عدـ المساواة يؤدي إلى إثارة المشاكؿ  فريؽ مف 
يد مف تيميش الفئات البشرية الميممة بالفعؿ، في حيف تتيح عدـ المساواة في توزيع االجتماعية التي تز 

الثروة لؤلغنياء استغبلؿ الموارد بما يؤدي أيضا إلى تدىور البيئة والتغيير المناخي، وىو ما تنعكس أثاره 
 خاصة عمى األىالي األكثر ضعفًا.

واة قد قوضت، وبشدة، اإلنجازات التي حققتيا األىداؼ وأشار فريؽ الخبراء الدولي إلى أف زيادة عدـ المسا
بحيث يتضمف أىدافًا شاممة  اإلنمائية لؤللفية. ونادوا بوضع جدوؿ أعماؿ اقتصادي لما بعد العاـ 

 لمقضاء عمى عدـ المساواة.
تجزأ مف كذلؾ فقد شدد فريؽ الخبراء الحقوقيوف لؤلمـ المتحدة عمى أف الحماية االجتماعية ىي جزء ال ي

، وىو العاـ أدوات السياسة العامة لمعالجة عدـ المساواة، ولضماف أف جدوؿ األعماؿ ما بعد العاـ 
 المحدد لتحقيؽ أىداؼ ألفية التنمية العالمية، ال ييمؿ أي فئة أو مجتمع أو منطقة.
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حصوؿ عمى الحماية في المئة مف األسر في العالـ محرومة حاليًا مف إمكانية ال وأفادوا بأف نسبة 
االجتماعية، برغـ وجود أدلة واضحة عمى أف نظـ الحماية االجتماعية يمكف أف تسيـ بشكؿ كبير في الحد 
مف الفقر وخمؽ التماسؾ االجتماعي وتحقيؽ حقوؽ اإلنساف وحماية األىالي مف الصدمات مثؿ ارتفاع 

 أسعار الغذاء.
قدرًا كبيرًا مف أرباح االستثمار والقيمة المضافة تواصؿ الخروج بأف  "شبكة العالـ الثالث"ىذا وأفادت خبيرة 

مف البمداف النامية، وبأف البمداف المصدرة لمسمع الغذائية تواجو الف موجة المضاربات. كذلؾ فتقاسي الدوؿ 
 صناعات.التي تعتمد عمى التعديف مف تدمير البيئة والمشاكؿ االجتماعية واليياكؿ الضريبية التنازلية لتمؾ ال

 //السفير، بيروت، 
 

 أرادتو "حماس" من خطاب ىني ة؟ الذيما  57
 عدناف أبو عامر
عمػػػػى مػػػػدى أسػػػػابيع عديػػػػدة اسػػػػتعّدت األوسػػػػاط الصػػػػحافّية واإلعبلمّيػػػػة الفمسػػػػطينّية لخطػػػػاب حركػػػػة "حمػػػػاس" 

ّية اإلقميمّيػة تحديػػدًا التػاريخي الػذي كػػاف مػف المتوقّػػع أف يمقيػو قائػػدىا خالػد مشػػعؿ، فػي ظػػّؿ التطػّورات السياسػػ
 وما تشيده الحركة مف إعادة تموضع في تحالفاتيا وعبلقاتيا العربّية.

لكػػف مصػػادر مّطمعػػة فػػي "حمػػاس" أبمغػػت "المونيتػػور" أف االعتبػػارات الداخمّيػػة تحديػػدًا وتركيػػز األنظػػار عمػػى 
ور جعمػػت الحركػػة تغّيػػر قطػػاع غػػّزة فػػي ظػػّؿ التػػوّتر السػػائد مػػع مصػػر وتعثّػػر المصػػالحة مػػع حركػػة "فػػتح"، أمػػ

قرارىػا وتختػار إسػماعيؿ ىنّيػة رئػيس حكومػة غػّزة ونائػػب مشػعؿ إللقػاء الخطػاب، ال سػّيما وأنػو سػيكوف وجيػػًا 
لوجو مع الشخصػيات الفمسػطينّية ولػيس عبػر شاشػة  أو مػف خػبلؿ اتصػاؿ عبػر الفيػديو مػا يفقػده بعضػًا مػف 

 الحيوّية والتفاعؿ.
تشريف األوؿ/أكتػوبر الجػاري  فػي قاعػة  09طت "حماس" يـو السبت في وفعبًل جاء الخطاب بحسب ما خطّ 

شخصػػّية مػػف مختمػػؼ  511مركػػز رشػػاد الشػػوا الثقػػافي، وىػػي األكبػػر فػػي قطػػاع غػػّزة. وقػػد حضػػره أكثػػر مػػف 
األحػػػزاب والقطاعػػػات والمؤّسسػػػات الرسػػػمّية وغيػػػر الحكومّيػػػة ومػػػف المثّقفػػػيف والصػػػحافّييف مػػػف بيػػػنيـ منػػػدوب 

 ذلؾ حظي بتغطية إعبلمّية كبيرة واستمّر تسعيف دقيقة."المونيتور". ك
 
 
 

 البعد التعبوي
لػـ يكػػف توقيػػت الخطػػاب عفويػًا ربمػػا، بقػػدر مػػا كػػاف الزمػًا ومطموبػػًا فػػي ظػػّؿ مػا تعيشػػو "حمػػاس" مػػف تطػػّورات 

عيػدًا داخمّية وخارجّية. لكف ىنّية أّكد مف جديد عمى قدرتػو المعروفػة عنػو فػي مخاطبػة المشػاعر والعواطػؼ، ب
ـّ التػػػرويج لػػػو طػػػواؿ األسػػػابيع  عػػػبلف قػػػرارات مفصػػػمّية تاريخّيػػػة كمػػػا تػػػ عػػػف إصػػػدار مواقػػػؼ سياسػػػّية بعينيػػػا وا 

 الماضية مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ المقّربة مف "حماس" وقد بدا أنو سيتضّمف مفاجآت في جوانب عّدة.
وضػػعو السياسػػي المػزدوج: رئيسػػًا لحكومػػة ولعميػا المػػّرة األولػػى األكثػر وضػػوحًا التػػي يوّجػو فييػػا ىنّيػػة خطابػًا ب

غّزة ونائبًا لرئيس المكتب السياسي لػ"حماس". وىو كّرر في خبللو أكثر مف مّرة عبػارة "أحػدثكـ باسػـ الحركػة 
 مّرة فيما اكتفى باإلشارة إلى الحكومة أربع مّرات فقط  08والحكومة"، وذكر اسـ الحركة 
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الجمع ما بيف "الحكػـ والمقاومػة". وربمػا لػـ يحػظ ذلػؾ بكثيػر مػف وىو ما يعيد مف جديد معضمة "حماس" في 
الترحيب في بعض أوسػاط "حمػاس" الػذيف التقػاىـ "المونيتػور" عمػى ىػامش الخطػاب، ألنيػـ يػروف ىنّيػة بيػذا 
الخطاب الموّجو إلى الشعب الفمسطيني رئيسًا لمحكومة وليس قائدًا لػ"حماس" حتى لو كاف كػذلؾ مػف الناحيػة 

 ة.العمميّ 
ومع ذلؾ، فقد اختارت "حماس" عبػر خطػاب ىنّيػة التأكيػد عمػى جممػة مواقػؼ متعمقػة بالجانػب الػداخمي عمػى 
صعيد المصالحة. والرجؿ لـ يأت بجديد يذكر فػي ىػذا الممػؼ، لكنػو أعمػف فػي سػابقة ىػي األولػى مػف نوعيػا 

"تمػّرد" التػي لػـ يسػّميا صػراحة،  موقفو مف إثارة القبلقؿ األمنّية في غّزة لئلطاحة بحكومتو مف خػبلؿ دعػوات
 وىي قضّية كاف قد تناوليا "المونيتور" في تقرير سابؽ.

وقػػػد اكتفػػػى ىنّيػػػة بػػػالقوؿ "أي محاولػػػة الستنسػػػاخ سػػػيناريو إقميمػػػي فػػػي غػػػّزة، سيفشػػػؿ. وال يمكػػػف أف ينفػػػذ إلػػػى 
متػػاف األمنػػي". وقػػد السػػاحة الفمسػػطينّية العصػػّية عمػػى الكسػػر، ذات الصػػبلبة فػػي وجػػو االحػػتبلؿ والفوضػػى والف

حظيػػت عبارتػػو ىػػذه بتصػػفيؽ حػػاد مػػف الحضػػور، ال سػػّيما قػػادة األجيػػزة األمنّيػػة التابعػػة لمحكومػػة الػػذيف كػػاف 
 حضورىـ الفتًا.

لكػػف مػػا لفػػت النظػػر فػػي خػػبلؿ الخطػػاب ىػػو غيػػاب كامػػؿ لقيػػادات حركػػة الجيػػاد اإلسػػبلمي الحميػػؼ األقػػرب 
كة "فتح" وحضور الفت لزعماء فصائؿ اليسػار مػف الجبيتَػيف لػ"حماس"، باإلضافة إلى غياب ممثميف عف حر 

 الشعبّية والديمقراطّية عمى الرغـ مف أف عبلقاتيـ مع "حماس" ليست في أحسف أوضاعيا.
وقد عّبرت قوى سياسّية فمسطينّية عّدة عف رضاىا عمى خطاب ىنّية ألنػو قػد يفػتح بػاب الحػوار حػوؿ آليػات 

ّور إيجػابي فػي حديثػو عػف العمػؿ المقػاوـ والسياسػي بعػد أف كشػؼ ىنّيػة عػف تنفيذ المصالحة، مشيرة إلى تط
لقاءات وطنّية يقودىا عضػو المكتػب السياسػي لػػ"حماس" عمػاد العممػي تبحػث فػي الوضػع الفمسػطيني الػراىف 

 والحديث عف ضرورة إطبلؽ حوار وطني شامؿ.
حركػػة "فػػتح"، بػػيف مػػف رأى فيػػو كبلمػػًا  لكػػف ال بػػّد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف خطػػاب ىنّيػػة أحػػدث خبلفػػًا فػػي داخػػؿ

 متكررًا ال جدوى منو وبيف آخريف اعتبروه دعوة جدّية يمكف البناء عمييا.
 

 عدم االعتذار
لػػػـ يعػػػد سػػػرًا أف "حمػػػاس" أصػػػيبت بانتكاسػػػة إقميمّيػػػة جػػػّراء التطػػػّورات المتبلحقػػػة حوليػػػا نتيجػػػة خسػػػارة بعػػػض 

ت العودة إلى تحالفػات سػابقة مػع إيػراف وتخفيػؼ حػّدة التػوّتر حمفائيا بعد اإلطاحة باإلخواف المسمميف، فحاول
مػػع مصػػر. وىػػو مػػا قػػاـ بػػو نائػػب رئػػيس مكتبيػػا السياسػػي الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ فػػي خػػبلؿ مقابمػػة معػػو 
عمى قناة "المياديف" المقّربة مف سوريا، حيف أوضح أف خالد مشعؿ رفع عمـ الثورة السورّية عف طريؽ الخطأ 

رتبطػػت بعبلقػػة متينػػة مػػع إيػػراف ألنيػػا كانػػت الدولػػة األكثػػر دعمػػًا ليػػا عمػػى الػػرغـ مػػف أف تمػػؾ وأف الحركػػة ا
 العبلقة أصبحت ضعيفة بسبب الموقؼ مما يجري في سوريا.

وقد رغبت أوساط في داخؿ "حماس" التقى بيا "المونيتػور" أف يؤّكػد ىنّيػة عمػى نّيػة عػودة تمػؾ التحالفػات فػي 
نقػػة، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إطػػبلؽ مواقػػؼ جديػػدة يعمػػف فييػػا التقػػارب مػػع إيػػراف ويفػػتح ظػػّؿ مػػا تعانيػػو مػػف أزمػػة خا

صػػفحة جديػػدة مػػع سػػوريا. لكنػػو اكتفػػى بػػالقوؿ "حمػػاس ال تغػػازؿ وال تسػػتجدي أحػػدًا، وال تنػػدـ وال تعتػػذر عػػف 
 المواقؼ المشّرفة حتى ترضي آخريف، وال تشعر أنيا في مأزؽ حتى تدفع ثمنًا ألحد لمخروج منو".
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لمقّربيف مف دوائر صنع القرار في غّزة والذي كاف حاضرًا في خػبلؿ إلقػاء الخطػاب، تسػاءؿ فػي حػديث أحد ا
إلى "المونيتور" عف مدى مساعدة مثؿ ىذه العبارات في التسريع بالمصالحة الكاممة مع إيراف، بعػد أف بػدأت 

 الخطوات بيف الجانَبيف تأخذ أبعادًا جادة في الونة األخيرة.
قػػد كانػػت حاضػػرة بشػػكؿ ممحػػوظ فػػي خطػػاب ىنّيػػة، إذ أعػػاد التأكيػػد مجػػددًا عمػػى المواقػػؼ ذاتيػػا أمػػا مصػػر ف

المتعمقػػػة بػػػالتطورات الداخمّيػػػة، وعمػػػى أف ال عبلقػػػة لحمػػػاس باألحػػػداث األمنّيػػػة فػػػي سػػػيناء معمنػػػًا إدانتػػػو ليػػػا. 
معمومػػات لمتابعتيػػا والجديػػد فػػي ىػػذا الممػػؼ، أنػػو دعػػا األجيػػزة القضػػائّية فػػي مصػػر إلػػى تزويػػد "حمػػاس" بػػأي 

زالة أي ىواجس وشكوؾ تجاىيا.  وا 
إلػػى ذلػػؾ لػػـ يتطػػّرؽ خطابػػو إلػػى اإلطاحػػة بػػالحميؼ االسػػتراتيجي ممػػثبًل بػػاإلخواف المسػػمميف ولػػـ يػػأِت عمػػى 
مفردات "االنقبلب وعودة الشرعّية"، وىو ما دأبت وسائؿ إعبلـ الحركة عمى تكػراره حتػى كتابػة ىػذه السػطور 

صدر ذاتو المقّرب مف "حماس" استنتاجًا لػدييا بعػدـ عػودة األمػور إلػى مػا كانػت عميػو قبػؿ وىو ما اعتبره الم
إسػػػقاط الػػػرئيس المصػػػري المعػػػزوؿ محمػػػد مرسػػػي ومحاولػػػة لتقميػػػؿ الخسػػػائر مػػػف العبلقػػػة المتػػػوّترة مػػػع النظػػػاـ 

.  الحاكـ في القاىرة اليـو
 مف قريب وال مف بعيد إلى مواجية مرتقبة أما المبلحظة األكثر أىمّية في خطاب ىنّية، فيي عدـ تمميحو ال

مػػع إسػػرائيؿ، فػػي إشػػارة إلػػى اسػػتقرار التيدئػػة بينيمػػا، عمػػى الػػرغـ مػػف أف توقيػػت الخطػػاب جػػاء فػػي الػػذكرى 
السنوّية الثانيػة لصػفقة تبػادؿ األسػرى الػذي اعتبػر أنيػا ألغػت خطػوط إسػرائيؿ الحمػراء موجيػًا التحّيػة لكتائػب 

 القّساـ.
ىنّية الذي اسػتعّد جيػدًا لمخطػاب الػذي ترّقبػو عػدد كبيػر مػف الفمسػطينّييف، ظيػر أكثػر تماسػكًا  أخيرًا، يبقى أف

عمى الرغـ مف الضربات التي تعّرضت ليا حركتو، لكنو لـ يحػدث قفػزة نوعّيػة فػي سػموؾ "حمػاس" كمػا توقّػع 
ي سػػيبقى فػي حالػػة جمػػود الكثيػروف.. وربمػػا اكتفػػاؤه بتأكيػد المؤّكػػد، يشػػير مػف جديػػد إلػػى أف الوضػع الفمسػػطين

 حتى إشعار آخر 
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 ىاني المصري
تباينت ردود األفعاؿ عمى خطاب اسماعيؿ ىنّية، بيف مؤّيٍد بحماٍس شديد أو ببعض التحفظ مف عمى يساره، 

 أو معارٍض بشدٍة أو ببعض الترحيب، أو مؤّيٍد بحذر.
وا أّف الخطػػاب جػػاء شػػامبل قويًّػػا حتػػى مػػف حيػػث المغػػة، وىػػو وضػػع العبلجػػات المطموبػػة لكػػؿ المؤّيػػدوف اعتبػػر 

القضػػايا المطروحػػة، وطالػػب بوضػػع رؤيػػة إسػػتراتيجّية شػػاممة وبرنػػامج وطنػػي، ورّكػػز عمػػى المقاومػػة وذكرىػػا 
يػػػارات ، وتمّسػػػؾ بموقفيػػػا مػػػف الربيػػػع العربػػػي وصػػػحة انحيازىػػػا لخ«حمػػػاس»ثبلثػػػيف مػػػرًة، وأّكػػػد عمػػػى ثوابػػػت 

الشعوب، وفنػد حمػبلت التشػويو اإلعبلمػي وحػرب اإلشػاعات، خاصػة فػي الشػأنيف المصػري والسػوري، ووعػد 
 بمفاجآت.

المعارضوف اعتبروا أّف الخطاب لـ يحمؿ جديًدا، وجاء مخّيًبا لآلماؿ، بدليؿ أنو لـ يقدـ اعتذاًرا عف االنقساـ 
ؿ: اإلفػراج عػف المعتقمػيفّ والموافقػة عمػى تشػكيؿ حكومػة واالنقبلب وتبعاتو، ولـ يطرح مبادراٍت ممموسػًة، مثػ

نيػاء سػيطرة  جراء االنتخابات الرئاسّية والتشريعّية بعد ثبلثة أشير عمى تشكيؿ الحكومةّ وا  الوفاؽ الوطنيّ وا 
 االنفرادّية عمى قطاع غزة.« حماس»
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ّية يمكف البناء عمييػا، بػدليؿ المرحبوف بحذر بالخطاب اعتبروا أنو يحتوي عمى نبرة تصالحّية وعناصر إيجاب
مف دوف أي تحفظ أو شروط، مثػؿ: ضػرورة « إعبلف الدوحة»و« اتفاؽ القاىرة»تضمنو دعوة صريحة لتنفيذ 

طػػبلؽ سػػراح المعتقمػػيفّ أو وقػػؼ التنسػػيؽ األمنػػيّ  تنفيػػذ االتفاقػػات رزمػػة واحػػدةّ أو ضػػرورة تييئػػة األجػػواء وا 
 في كؿ مرة يتـ الحديث فييا عف المصالحة. «حماس»وغيرىا مف الشروط التي كانت تضعيا 

انتقد بعض ما جػاء فػي الخطػاب، خصوًصػا أنػو لػـ « حماس»مف المبلحظ أف البعض مف المعروفيف بتأييد 
يكف واضًحا بالنسبة لؤلسس التي يجب أف تستند إلييػا المصػالحة، وتسػاءؿ: ىػؿ نبحػث عػف أسػباب القػوة أـ 

أو المؤيديف ليا، أشاد بالخطاب ودعا إلى « فتح»أف البعض مف  عف مصالحة ببل أسس تضعفنا أكثرح كما
البنػػاء عميػػو، والحػػظ المػػزج فػػي الخطػػاب بػػيف العممػػيف المقػػاـو والسياسػػي، وتأييػػد اليجػػـو السياسػػي فػػي األمػػـ 

 المتحدة واالنضماـ إلى المؤسسات الدولّية.
إلى العودة إلى مػا كانػت « مسمميفاإلخواف ال»بعد سقوط حكـ « حماس»الجديد في الخطاب أنو يؤكد سعي 

عميو سابًقا بوصفيا حركة مقاومػة وجػزًءا مػف محػور الممانعػة، بعػد أف قطعػت شػوًطا بعيػًدا فػي االبتعػاد عمػا 
رسػػػػاليا عػػػػدة رسػػػػائؿ اعتدالّيػػػػة، خصوًصػػػػا بالنسػػػػبة لموقفيػػػػا مػػػػف  كانػػػػت عميػػػػو بعػػػػد انخراطيػػػػا فػػػػي السػػػػمطة وا 

اتفاقيات اليدنة، وبعد القطيعة التي شػيدتيا عبلقاتيػا مػع سػوريا،  المفاوضات والتسوية، وتعميؽ المقاومة بعد
 واستبداليا بالعبلقات مع قطر وتركيا ومصر قبؿ سقوط مرسي.« حزب اهلل»وتدىور عبلقاتيا مع إيراف و

أنػو ال يمكػف إعػادة عقػارب التػاريخ إلػى الػوراء، فينػاؾ ميػاه كثيػرة قػد جػرت « حماس»المعضمة التي تواجييا 
سياسّية عديدة ظيرت، أىميا تراجع اإلسبلـ السياسي بحدةّ لذا ليس مف السيولة إعادة األمػور إلػى  وحقائؽ

يػػراف، التػػي فيػػـ  مػػا كانػػت عميػػو، ولعػػؿ التصػػريحات األخيػػرة لخالػػد مشػػعؿ بخصػػوص الربيػػع العربػػي وسػػوريا وا 
اإلخػواف »مػف أحػد قػادة منيا محاولة لفتح صفحة جديدة مع أطراؼ محور الممانعة، ما اسػتدعى الػرد عمييػا 

 لمعودة إلى ما كانت عميو وصعوبة ذلؾ.« حماس»في سورياّ توضح اتجاه « المسمميف
اإلخػواف »إلى العودة إلى ما كانت عميو قد تخّسرىا قطر وتركيا وتؤثر عمى عبلقتيا بػػ« حماس»إف مسارعة 

ا فػي ظػؿ أجػواء الصػفقات ، وليس مف المضموف أف تكسبيا دمشؽ وطيراف وحزب اهلل، خصوًصػ«المسمميف
اإلقميمّيػػة والدولّيػػة التػػي بػػدأت باالتفػػاؽ عمػػى الكيميػػائي السػػوري، والمكالمػػة التاريخّيػػة بػػيف أوبامػػا وروحػػاني، 

، واالتفاؽ عمى التعامػؿ مػع البرنػامج النػووي اإليرانػي، وىػذا يػدؿ 2ويمكف أف تصؿ إلى نجاح مؤتمر جنيؼ 
إلػى مػا كانػت عميػو. طيػراف « حماس»الف ىو عودة عبلقتيما مع عمى أف إيراف وسوريا آخر ما تحتاجيما 

« حمػاس»ودمشؽ بحاجة إلى الورقة الفمسطينّية ولكف بشكؿ أقؿ، وليس بالضػرورة أف يكػوف ذلػؾ مػف خػبلؿ 
أو مػػػػف خبلليػػػػا لوحػػػػدىا، خصوًصػػػػا فػػػػي ظػػػػؿ دؼء العبلقػػػػات بػػػػيف راـ اهلل ودمشػػػػؽ، وبػػػػدء السػػػػعي لتحسػػػػيف 

 سطينّية.العبلقات اإليرانّية الفم
، ومواصػمة «حمػاس»كما أف التركيز عمى خيار المقاومة ليس سيبًل في ظؿ القطيعة بيف النظػاـ المصػري و

أكثر ما ىي حركة مقاومة وجػزًءا مػف الحركػة « اإلخواف المسمميف»كامتداد لػ« حماس»ىدـ األنفاؽ، وظيور 
زة أو الضػفة أو مػف أي مكػاف، ولكنيػػا عمميػات مقاومػة مػف غػػ« حمػػاس»الوطنّيػة الفمسػطينّية. يمكػف أف تنفػذ 

ستدفع ثمًنا غالًيا عبر الرد اإلسرائيمي مف دوف أف تحصؿ عمى التأييد الػذي كانػت تحصػؿ عميػو سػابًقا، ألف 
كػإجراء تكتيكػي نػاجـ عػف أزمتيػا « حمػاس»قطاعات سياسّية وشػعبّية فمسػطينّية وعربّيػة سػتنظر إلػى مقاومػة 

 ّية التحرير.الراىنة وليس جزًءا مف إستراتيج
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تػػدرؾ أنيػػا فػػي أزمػػة شػػديدة ال يمكػػف أف تخػػرج منيػػا مػػف دوف « حمػػاس»بػػالرغـ مػػف اإلنكػػار العمنػػي إال أف 
االحتماء بمظمة الوحدة الوطنّية والشرعّية، وىي قد تكوف مستعدة لتقديـ شػيء مػف أجػؿ ذلػؾ، ولكنيػا ال تريػد 

 خصوميا لجباية ثمف باىظ ال تتحممو. أف تقدـ مبادرة ُيفيـ منيا أنيا في حالة ضعؼ تفتح شيّية
وجميػع الفمسػطينييف أنيػـ جميًعػا فػي مػأزؽ عػاـ، متفػاوت، ولكنػو « فػتح»أف تدرؾ مثميا مثؿ « حماس»عمى 

خطير لمغاية وييدد قضيتيـ بالتصفية، وال مخرج ليـ إال بالوحدة في إطار مؤسسة جامعة ورؤية إسػتراتيجّية 
يػػة التحػػديات والمخػػاطر مػػف دوف سػػعي كػػؿ طػػرؼ إلػػى إلحػػاؽ الطػػرؼ ينبثػػؽ عنيػػا برنػػامج قػػادر عمػػى مواج

ذا لـ يوافؽ فمتذىب الوحدة إلى الجحيـ   الخر تحت قيادتو، وا 
 أف تدرؾ أنيا مطالبة بػ:« حماس»عمى 

أواًل. إبداء االستعداد العممي لمتخمي عػف السػيطرة االنفرادّيػة عمػى قطػاع غػزة مقابػؿ شػراكة كاممػة فػي السػمطة 
 ة، مف خبلؿ إجراء االنتخابات أو عبر توافؽ وطني.والمنظم

ّ حتػػى تبػػدو جػػزًءا مػػف الحركػػة «اإلخػػواف المسػػمميف»ثانًيػػا. وضػػع مسػػافة واضػػحة وكافّيػػة بينيػػا وبػػيف جماعػػة 
 الوطنّية الفمسطينّية أكثر ما ىي امتداد ليذه الجماعة.

، فيكفػي أنيػا انحػازت إلػى عػدوه إنيا ال تشارؾ فػي الحػرب ضػد النظػاـ المصػري« حماس»ال يكفي أف تقوؿ 
عبلمًيا، خصوًصا أف قطاع غػزة محػاٍذ لسػيناء، وتوجػد فيػو جماعػات متطرفػة مثيمػة ليػا فػي سػيناء،  سياسًيا وا 

بوصفيا السمطة الحاكمة في غزة تتحمؿ المسؤولّية عػف كػؿ مػا يحػدث فػي القطػاع أو بينػو وبػيف « حماس»و
نما تشمؿ ضبط كؿ الجماعات المتواجدة في غزة.سيناء وبالعكس، فمسؤوليتيا ال تقتصر عمى أ  عضائيا وا 

مف دوف ىذيف الشرطيف سينظر إلػى األجػواء اإليجابّيػة والػدعوة لمحػوار الػوطني ووضػع إسػتراتيجّية متكاممػة، 
الواردة في خطاب ىنّية، عمى أنيا مجرد منػاورات لكسػب الوقػت ريثمػا تمػر العاصػفة العاتيػة مػف دوف سػقوط 

لى أ« حماس»  ف يقضي اهلل أمًرا كاف مفعواًل.وا 
22/01/2103، السفير، بيروت  
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 جاكي خوري وغيمي كوىيف
أفاد سكاف فػي قطػاع غػزة فػي نيايػة االسػبوع انيػـ تمقػوا مكالمػات ىاتفيػة مػف الجػيش االسػرائيمي الػى ىػواتفيـ 

حركة حماس. وقد زعـ في الرسالة المسجمة اف حماس تنفػؽ امػواال عمػى المحمولة وفييا رسالة مسجمة تنتقد 
 عمميات "ارىابية" بدؿ اف تنفقيا عمى رفاىية سكاف القطاع.

وصػدقوا فػي الجػػيش االسػرائيمي أنيػػـ ىػاتفوا فػي يػػـو الجمعػة سػػكاف قطػاع غػزة فػػي الحقيقػة بػػؿ أرسػموا رسػػائؿ 
يمي سػػػمموا الػػى "ىػػآرتس" صػػػيغة الرسػػالة الكاممػػة التػػػي قصػػيرة مػػف ىػػذا القبيػػػؿ، بػػؿ انيػػـ فػػػي الجػػيش االسػػرائ

أسمعت لالؼ مف السكاف في غزة وأكػدت نشػاط حمػاس فػي بنػاء األنفػاؽ بػدؿ االىتمػاـ برفاىيػة المػواطنيف، 
 بحسب الجيش االسرائيمي.

شػػرات "يػػا سػػكاف قطػػاع غػػزة، عيػػدا سػػعيدا، إف قيػػادتكـ قيػػادة حمػػاس، تنفػػؽ اليػػوـ ميزانيػػة ومػػوارد كثيػػرة تبمػػغ ع
مبلييف الدوالرات مف اجؿ الدفع قدما بحفر وبناء أنفاؽ الى داخػؿ اسػرائيؿ كػاف يمكػف أف تنفػؽ االمػواؿ التػي 
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تنفقيا حماس عمى بناء االنفاؽ، عمى رفاىية المواطنيف في التربية والصحة وبناء البنى التحتية في القطاع"، 
"اف ىػػذا االسػػتعماؿ الكثيػػؼ مػػف حمػػاس لبلمػػواؿ ىػػذا مػػا جػػاء فػػي رسػػالة الجػػيش االسػػرائيمي الػػى سػػكاف غػػزة. 

ومواد البناء الجؿ االنفاؽ ىو عامؿ ميـ في غبلء المعيشة في القطاع الذي يضر بالشعب الفمسطيني، وقػد 
 حاف الوقت لتتحمؿ قيادة حماس المسؤولية عنكـ وتنفؽ مواردىا عمى الشعب".

طػػاع غػػزة اجػػراءات حػػرب نفسػػية متشػػابية. فقػػد يسػػتعمؿ الجػػيش االسػػرائيمي فػػي األكثػػر خػػبلؿ عممياتػػو فػػي ق
 استعمؿ الجيش االسرائيمي في عممية "عمود السحاب" و"الرصاص المصبوب" ىذه العممية.

 وقد جاءت الرسالة المسجمة بعد اياـ مف الكشؼ عف النفؽ عمى حدود قطاع غزة في االسبوع الماضي.
فػي قطػاع غػزة وىػددت لجػاف المقاومػة الشػعبية احتفوا في يوـ السػبت عمػى مػرور سػنتيف عمػى صػفقة شػاليط 

وكتائػػب القسػػاـ، وىػػي الػػذراع العسػػكرية لحمػػاس، بعمميػػات خطػػؼ جنػػود اسػػرائيمييف تكػػوف اسػػتراتيجية لبلفػػراج 
عػػف السػػجناء الفمسػػطينييف مػػف السػػجوف فػػي اسػػرائيؿ. وجػػاء فػػي االعػػبلف الػػذي نشػػرتو المنظمػػات اف صػػفقة 

 لتحطيـ القيود الصييونية" كما قالوا.شاليط أثبتت انيا الوسيمة األنجع "
وجػػاء عمػػى لسػػاف متحػػدث الجػػيش االسػػرائيمي أف "اسػػرائيؿ لػػف تسػػمـ بواقػػع تحفػػر فيػػو حمػػاس أنفػػاؽ مفخخػػة 
ىجوميػػة مػػف غػػػزة الػػى بمػػػدات مدنيػػة اسػػػرائيمية. وسيسػػتمر الجػػػيش االسػػرائيمي عمػػػى التوجػػو بكػػػؿ وسػػيمة الػػػى 

 الجميور في غزة كي ينبذ سمطة "االرىاب".
20/01/2103، آرتسى  

22/01/2103، الحياة الجديدة، رام اهلل  
 

 المقنع ي  اإلسالم 61
 ايزي لببلر
بعد خمسيف سنة تعاوف استخباري بيف اسرائيؿ وتركيا، أثبت كشؼ االتراؾ عف ىوية عمبلء الموسػاد اليػراف 

ئػػيس الػػوزراء رجػػب عمػػؽ الياويػػة التػػي سػػقطت فييػػا العبلقػػات بػػيف الػػدولتيف، تحػػت قيػػادة االسػػبلمي المسػػتبد ر 
 طيب اردوغاف.

يريػد اردوغػاف اف يػوىـ االخػػريف بانػو نمػوذج االسػػبلـ المسػتنير، الػذي يمػارس الديمقراطيػػة عمػى أحسػف وجػػو، 
والذي يجب اف يحتذى، لكف ال شيء أبعد مف الحقيقة مف ذلػؾ، فالحػديث ىػو عػف اسػبلمي مغػاٍؿ ومتطػرؼ 

 مفرطا.يمدح االخواف المسمميف وحماس وحزب اهلل مدحا 
اسػتعمؿ اردوغػاف الغوغائيػة ليفػوز فػي ثػبلث معػػارؾ انتخابيػة، واسػتغؿ موقفػو ليخيػؼ وسػائؿ االعػبلـ ولييػػدـ 
المعارضػػة، وقػػد طيػػر الجػػيش مػػف ضػػباط عممػػانييف وقمػػع حريػػة التعبيػػر. ويوجػػد اليػػوـ عػػدد مػػف الصػػحافييف 

 السجناء في تركيا أكبر مف عددىـ في دولة اخرى في العالـ، كما يبدو.
إف رد اردوغاف عمى المظاىرة المتعمقة بحماية البيئة في مركز اسطنبوؿ، قبؿ بضعة اشػير، التػي جػرح فييػا 

آالؼ متظػػػاىر غيػػر عنيػػػؼ، يثبػػػت قسػػػوتو. فقػػد اسػػػتغؿ اردوغػػػاف المظػػاىرة اليادئػػػة، كمػػػا تقػػػوؿ  4أكثػػر مػػػف 
 منظمات حقوؽ انساف تركية، لمعاقبة صحافييف ومعمميف وناشطيف آخريف.

اردوغػػاف مػػف اسػػرائيؿ أخػػذ يتػػدىور منػػذ ثػػار ثورتػػو الغوغائيػػة عمػػى شػػمعوف بيػػرس فػػي دافػػوس فػػي  إف موقػػؼ
وقػد استضػاؼ زعػيـ ’. دولة ارىاب، تقتؿ االوالد، وتعرؼ جيدا كيؼ تقتؿ‘. فيو يصؼ اسرائيؿ بأنيا 2119

ي لمعاداتػو حمػاس خالػد مشػعؿ ثػبلث مػرات فػي السػنة االخيػرة. إف عػداء اردوغػاف لمصػييونية اسػتمرار طبيعػ
 لمسامية. 
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، التي تناولت التأثير العالمي لمييود والشيوعييف والبنائيف االحػرار. ’ماس كوـ ي‘أخرج مسرحية  0974في 
وألقػػى ’. صػػورة الييػػودي اليػػوـ ال تختمػػؼ عػػف صػػورة النػػازي‘وأعمػػف حينمػػا كػػاف رئيسػػا لبمديػػة اسػػطنبوؿ، أف 

اصحاب ‘، وعمى ’اصحاب الوالء المزدوج‘، وعمى ’ر الفائدةلوبي سع‘بتبعة المظاىرات البيئية االخيرة عمى 
 وىذه توجييات واضحة الى بروتوكوالت حكماء صييوف.’ الشعور الكوني الذيف ال جذور ليـ

يجػب االعتػراؼ ‘أعمف اردوغاف في مؤتمر االمـ المتحدة، الػذي عقػد فػي فيينػا فػي شػباط/فبراير االخيػر بأنػو 
، واتيـ اسرائيؿ قبؿ ’مة عمى االنسانية، كالصييونية ومعاداة السامية والفاشيةبالخوؼ مف االسبلـ، ألنو جري

 بضعة اسابيع باالنقبلبات في مصر.
إف تعجؿ اردوغاف قد عبرت عنو قضية مرمرة تعبيرا خاصا، فقد طمب بعد الواقعة الدولية اف تعتػذر اسػرائيؿ 

السفينة، وحينما سمكت اسرائيؿ بمقتضى قرار  عمى موت تسعة مواطنيف اتراؾ ذوي صمة بالقاعدة كانوا عمى
االمػػـ المتحػػدة، حينمػػا اعمنػػت انيػػا غيػػر ممزمػػة بػػأف تعتػػذر، أعػػاد اردوغػػاف سػػفيره ونػػدد بمشػػاركة اسػػرائيؿ فػػي 

 منظمات عالمية، ومنيا حمؼ شماؿ االطمسي.
ىابييف االتراؾ. حث اوباما نتنياىو عمى االعتذار، ودفع تعويضات الى عائبلت االر  2103وفي آذار/مارس 

واستجاب نتنياىو لغرض تحسيف العبلقات، لكف اردوغاف لػـ يػرد عمػى ذلػؾ بشػيء، بػؿ أعمػف نيتػو زيػارة غػزة 
وطمب اف نسقط الحصار البحري المضروب عمى حماس، وبعد ستة اشير لـ يحسف اردوغاف بعد العبلقػات 

 .””” الدبموماسية وما زاؿ يمنع مشاركة اسرائيؿ في حمؼ شماؿ االطمسي
ورغػػـ كػػؿ ذلػػؾ تعتبػػر الواليػػات المتحػػدة تركيػػا حميفػػة. ففػػي السػػنة الماضػػي افتتحػػت وزيػػرة الخارجيػػة االمريكيػػة 

، وىػو منظمػة لمكافحػة ’منتػدى االرىػاب العػالمي‘ىيبلري كمينتوف ووزير الخارجية التركػي احمػد داود اوغمػو 
عػػززت  2103يؿ. وفػػي ايموؿ/سػػبتمبر االرىػاب يشػػتمؿ عمػػى ثبلثػػيف عضػػوا، مؤسسػػة يبػػرز فييػػا غيػػاب اسػػرائ
مميػػوف دوالر يرمػػي الػػى مكافحػػة  211الواليػػات المتحػػدة وتركيػػا المبػػادرة حينمػػا أسسػػتا مشػػروعا مشػػتركا بكمفػػة 

التطػػرؼ بػػيف الشػػباب المسػػمميف، والػػيكـ التنػػاقض المنطقػػي: إف دافػػع الضػػرائب االمريكػػي ينفػػؽ عمػػى منظمػػة 
ؤيد حماس واالخواف المسمميف وتنكر االرىػاب االسػبلمي. قػد تسػتمر مكافحة ارىاب بمشاركة قيادة اسبلمية ت

الواليات المتحدة عمى التمسؾ بفنتازيا تػرى اف اردوغػاف ىػو زعػيـ مسػتنير، لكننػا نػراه كمػا ىػو حقػا، وىػو أنػو 
مستبد اسػبلمي. وسػتظؿ عبلقػات اسػرائيؿ بتركيػا مػا بقػي فػي منصػبو بػاردة فػي األكثػر فػي المجػاؿ السياسػي 

ألقؿ.عمى ا  
20/01/2103اسرائيؿ اليـو   
22/01/2103، القدس العربي، لندن  
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21/01/2103الدوحة،  الجزيرة.نت،  


