
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 وقت عباس: مستعد لمقابمة نتنياىو في أي  
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 قرب رام اهلل سرائيميالجيش اإل بعد اشتباكات مق قو ات من "منف" "عممية حافمة تل أبيباستشياد  .0

ــــاة، لنــــدن، ذكػػػػرت  الشػػػػاب أف غػػػػزة، ة  ، القػػػػدس المح مػػػػ ( مػػػػفا ؼ ب، عػػػػف ةكالػػػػ   32/01/3102الحي
قريب  مػف الفي قري  بمعيف  ]أٍمس[ الفمسطيني محمد عاصي اس شيد برصاص الجيش االسرائيمي فجر الثمثاء

ان مػػاء عاصػػي الييػػا. ةكانػػت « حمػػاس»ةحركػػ  « الجيػػاد االسػػبلمي»مدينػػ  راـ اهلل، ةأعمنػػت كػػؿ مػػف حركػػ  
كيمػةم رات  ٓٔةكفر نعمػ  الم ػيف  بعػداف نحػة قةات مف الجيش االسرائيمي اق حمت منطق  بيف قري ي بمعيف 

 شماؿ غربي راـ اهلل قبؿ الفجر.
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ق ػؿ فمسػطينيام مطمةبػام يػدع  »ةذكر الم حدث باسـ الجيش االسػرائيمي افياػاا ادرعػي اف الجػيش االسػرائيمي 
يني مشػػيرام الػػ  اف الناشػػط الفمسػػط« محمػػد عاصػػي فػػي قريػػ  بمعػػيف صػػباح الثمثػػاء اػػبلؿ  بػػادؿ الطػػبلؽ النػػار

 كاف م حصنام في مغارة.
ةقاؿ الجيش االسرائيمي في بياف اف جياز االمف الداامي االسرائيمي  شيف بيػت( اك شػؼ مةقػا عاصػي بعػد 

ةاشػػار الػػ  اف عاصػػي  حصػػف فػػي مغػػارة ةاسػػ ادـ الجنػػةد قنابػػؿ يدةيػػ  «. جيػػةد م ةاصػػم  ةاسػػع  النطػػاؽ»
اثناء محاةل  اع قاؿ عاصي، أطمؽ النار با جاه »ف في محاةل  لمةصةؿ الييا. ةاضاؼ البيا "ةسائؿ اارى"ة

 «.قةات االمف ال ي ردت بالنار ةق م و
عاصػػػي اػػبلؿ الميػػػؿ، مشػػيرا الػػػ  انػػو  ػػػـ « مسػػاعدا»ةبحسػػب البيػػاف فػػػاف الجػػيش اع قػػػؿ ايضػػا اثنػػػيف مػػف 

جيػاز  ةيجػرا ال حقيػؽ معيمػا حاليػا مػف قبػؿ« الجيػاد االسػبلمي»اع قاليما في السابؽ لنشاطيما فػي حركػ  
 «.شيف بيت»

محمػػد »اف «  ػػةي ر»ةك ػػب الم حػػدث باسػػـ الجػػيش االسػػرائيمي بي ػػر ليرنيػػر عمػػ  حسػػابو الرسػػمي عمػػ  مةقػػا 
فػي  شػريف الثػاني « عاصي، الناشط في حرك  الجياد االسبلمي، كاف م ةرطام في  فجير حافم  في  ؿ ابيػب

يش اع قػػػؿ شػػػابيف لاػػػريف لبلشػػػ باه شاصػػػام. ةاشػػػار الػػػ  اف الجػػػ ٜٕ نػػػةفمبر( الماضػػػي ادت الػػػ  اصػػػاب  
 ةقاؿ مسعؼ اف قةات الجيش حاصرت مغارة في المنطق  ةقامت بيدميا. ب ةرطيما في ال فجير.

ال ػػػي للمػػػت »ال ابعػػػ  ليػػػا « الشػػػييد عاصػػػي كػػػاف يعمػػػؿ فػػػي احػػػدى الابليػػػا»اف « ك ائػػػب القسػػػاـ»ةأعمنػػػت 
لعنػ   بلحػؽ جنػةد االحػ بلؿ  ...( ةاف ال دمػاء الشػييد البطػؿ سػ كةف »، ةأضػافت اف «االحػ بلؿ االسػرائيمي

 «.سبيؿ ل حرير األرض ة طيير المقدسات اال بالمقاةم  ةال ضحيات
فػػػي بيػػػاف اف عاصػػػي كػػػاف مػػػف « الجيػػػاد االسػػػبلمي»ال ابعػػػ  لحركػػػ  « سػػػرايا القػػػدس»ةمػػػف جي يػػػا أعمنػػػت 

ةأعمنت انيا ف حت بيت «. اغ يؿ عم  يد قةات االح بلؿ  ...( في قري  كفر نعم »كةاردىا، مشيرة ال  انو 
القائػد المجاىػد عاصػي الػذا ار قػ  الػ  العػبل فػي اشػ باؾ مسػمح »عزاء في مدين  غزة الس قباؿ المعزيف في 

عاصػي ىػة المسػ ةؿ األةؿ ةالمباشػر »ةأةضػحت اف «. ما قةات العدة الػذا كانػت  طػارده منػذ عػدة أشػير
الماضػي أثنػػاء العػدةاف الصػييةني عمػ  قطػػاع  شػريف الثػاني  ٕٔعػف عمميػ   فجيػر بػػاص فػي  ػؿ أبيػب فػػي 

 «.غزة اسفرت عف إصاب  عشرات الصياين  كرد فعؿ أةلي عم  العدةاف االسرائيمي عم  القطاع
 ٙٔالشػػييد اع قػػؿ اربػػا مػػرات فػػي سػػجةف االحػػ بلؿ االسػػرائيمي، لارىػػا كانػػت فػػي »ةلف ػػت السػػرايا الػػ  اف 
، كمػا اع قػؿ فػي سػجةف السػمط  لف ػرة ٕٕٔٓؿ  سػب مبر( أيمػة  ٕٗ، ةأطمؽ فػي ٕٕٔٓكانةف الثاني  يناير( 

 «.بسيط  بعد  حرره مف سجةف االح بلؿ االسرائيمي
 «.لـ ي ـ االعبلف رسميام عف عممي   ؿ ابيب في ذلؾ الحيف لدةاع أمني »ةأةضحت السرايا انو 

الديف القسػاـ  ك ائب الشييد عز، مف غزة، أف 33/01/3102، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(ةنشرت 
الجناح العسكرا لحركػ  حمػاس كشػفت  فاصػيؿ عمميػ  " ػؿ أبيػب" الفدائيػ  ال ػي حػدثت فػي لاػر أيػاـ عػدةاف 

 .ٕٕٔٓنةفمبر  ٕٔ"عامةد السحاب" اإلسرائيمي في 
ةقالػػػت ك ائػػػب القسػػػاـ فػػػي بيػػػاف صػػػحفي مسػػػاء الثبلثػػػاء  مقػػػت ةكالػػػ  صػػػفا نسػػػا  منػػػو  "باس شػػػياد المجاىػػػد 

عاصػي صػباح ىػذا اليػةـ  ك مػؿ  فاصػيؿ عمميػ   ػؿ أبيػب البطةليػ  ال ػي نفػذ يا ك ائػب  القسامي محمد ربػاح
ـ ثامف أياـ معركػ  حجػارة السػجيؿ، ةىػي العمميػ  ال ػي جػاءت ردام مػدةيام ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔالقساـ يةـ األربعاء 

 ٕٓف ةفػػي العمػػؽ عمػػ  اغ يػػاؿ القائػػد الكبيػػر أبػػي محمػػد الجعبػػرا رحمػػو اهلل، ةأسػػفرت عػػف إصػػاب  أكثػػر مػػ
 إصابات بيف م ةسط  ةاطيرة". ٘صييةنيام بينيـ 
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ة ابعت الك ائب "اليػةـ  كشػؼ ك ائػب القسػاـ عػف ال فاصػيؿ الكاممػ  ةالدقيقػ  لعمميػ   ػؿ أبيػب البطةليػ ، ةفػي 
ال فاصػػيؿ أف مػػف نفػػذ ىػػذه العمميػػ  ىػػي اميػػ  قسػػامي  مكةنػػ  مػػف األسػػير القسػػامي أحمػػد صػػالح أحمػػد مةسػػ  

يد القسػامي محمػػد ربػاح عاصػػي ةىمػا مػػف بمػدة بيػػت لقيػا قػػرب راـ اهلل، ةاألسػير القسػػامي  قائػد الاميػ ( ةالشػػي
 محمد عبد الغفار مفارج  مف سكاف مدين  الطيب ".

ـ، بعػد أف جنػده األسػير ٕٔٔٓةفيما ي عمؽ بالشييد محمد عاصي فقد انضـ إل  صفةؼ ك ائب القساـ عاـ 
طػبلؽ النػار، ةزار برفق ػو عػدة القسامي أحمد مةسػ ، ةقػد قػاـ أحمػد مةسػ  ب در  يبػو عمػ  ال فجيػر عػف بعػد ةاا

 مةاقا لبلح بلؿ في الاميؿ ةأريحا ةسنجؿ، ةقاما بعممي  اس طبلعي  لمغ صب  كريات أربا في الاميؿ.
ةقد كاف مف المقرر أف يقةـ الشييد محمد عاصي ب نفيذ عممي  إطبلؽ نار عمػ  قػةات االحػ بلؿ فػي منطقػ  

أبيب(، إال أف ظرةؼ مطارد ػو عقػب العمميػ  مباشػرةم صػعبت مػف الميمػ ، ةقػد بقػ   سنجؿ عقب عممي    ؿ
محمػػػد مطػػػاردام لبلحػػػ بلؿ ةأصػػػبح مػػػف أبػػػرز المطمػػػةبيف ليػػػا سػػػيما بعػػػد اع قػػػاؿ أفػػػراد امي ػػػو، ةكانػػػت اا م ػػػو 

 ـ، بعد أف أةى إل  أحد الكيػةؼ بػيف قري ػي كفػر نعمػ  ةنعمػيفٖٕٔٓ/ٓٔ/ٕٕالمشرف  صباح اليةـ الثبلثاء 
صػػباحام حػػيف كانػػت  ٓٓ ٙٓةح ػػ  السػػاع   ٖٓ ٖٓقػػرب راـ اهلل، ةاشػػ بؾ مػػا قػػةات االحػػ بلؿ مػػف السػػاع  

 لحظ  الشيادة ال ي لطالما  مناىا.
ننػػا فػػي ك ائػػب الشػػييد عػػز الػػديف القسػػاـ إذ نعمػػف اليػػةـ مسػػئةلي نا الكاممػػ  عػػف عمميػػ    ػػؿ أبيػػب( البطةليػػ   ةاا

  اليةـ حفاظام عم  سبلم  مجاىدينا، ةقد لف لنػا اليػةـ أف نعمػف عنيػا لن كد أننا لثرنا عدـ اإلعبلف عنيا ح 
ننا نيدييا إل  أرةاح شيدائنا األبػرار ةعمػ   بعد اس شياد لار مف بقي حرام مف أعضاء الامي  ال ي نفذ يا، ةاا

ةالمقاةمػ  رأسيـ الشييد القائد أحمد الجعبػرا، ةنعاىػد شػيداءنا ةأسػرانا ةأبنػاء شػعبنا أف نةاصػؿ درب الجيػاد 
 ح    حرير اإلنساف ةاألرض ةالمقدسات.

 
 عباس: مستعد لمقابمة نتنياىو في أي وقت .2

الرئيس أف  ،د ب أنقبلم عف ةكال   -دةسمدةرؼ مف 32/01/3102القدس العربي، لندن،  ذكرت
 الفمسطيني محمةد عباس أشار إل  أنو ليس لديو اع راض عم  لقاء رئيس الةزراء اإلسرائيمي بنياميف

 ن نياىة في إطار محادثات السبلـ الجاري .
أنا مس عد في أا ةقت لعقد “ةفي مقابم  ما صحيف   راينيشو بةست( األلماني  الصادرة الثبلثاء، قاؿ عباس 

إذا كاف “دةف أف ي حدث عف شرةط لمقاء حيث كاف عادة ما يردؼ بعد مثؿ ىذا ال صريح  ” مقابم  معو
 ”.ذلؾ سيادـ السبلـ

صحيف  أف مراقبيف سياسييف في راـ اهلل أعربةا عف اع قادىـ بأف مثؿ ىذا المقاء مف شأنو أف ةذكرت ال
يساعد في حؿ مشاكؿ  ع رض محادثات السبلـ بيف الفمسطينييف ةاإلسرائيمييف ةال ي كانت قد اس  نفت 

 ”. قدـ يذكر“ ةاع رؼ عباس بأف المحادثات الجاري  لـ  سفر ح   اآلف عف نياي   مةز/ يةلية الماضي.
أف إسرائيؿ س كةف  قاؿعباس، ، أف )أ ف ب( نقبل عف ةكال  32/01/3102السفير، بيروت، ةأضافت 

 مس ةل  عف أا فشؿ مح مؿ لمفاةضات السبلـ.
ةقاؿ عباس، في  صريح أثناء زيارة العاصم  المي ةاني ، "ال يحؽ ليـ البقاء في أراضينا بعد  ةقيا معاىدة 

أنو سيقبؿ بػ"دةل  فمسطيني  منزةع  السبلح". كما أكد رفض أا سيطرة عسكري  إسرائيمي   سبلـ"، مشيرام إل 
 عم  حدةد ىذه الدةل .
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ةأضاؼ "نريد بحسب ا فاقات أةسمة ةجةدام قةيام لمشرط ". ةرحب بدعةة اال حاد األةرةبي إسرائيؿ إل  ةقؼ 
 بناء المس ةطنات.

 
 عن حرص شديد عمى قضايا األمة ألمن الدولي ينم  عن عضوية مجمس ا السعوديةاعت"ار  :عباس" .3

أكد الرئيس الفمسطيني محمةد عباس أف اع ذار المممك  عف عضةي  مجمس األمف   جدة ػ فييـ الحامد
الدةلي ينـ عف ةعي عميؽ لم طمبات الحرك  السياسي  العالمي  ةالقرار الدةلي البطيء حياؿ ال عامؿ ما 

قضايا األم  اإلسبلمي  بشكؿ عاـ ةالضغط إليجاد حؿ لمصراع العربي  النزاعات، ةالحرص الشديد عم 
 اإلسرائيمي ةالقضي  الفمسطيني  بشكؿ ااص.
أف عضةي  مجمس األمف يجب أف ال  كةف « عكاظ»لػ  ىا في ةأةضح الرئيس الفمسطيني في  صريحات

نما ذات فاعمي . ةزاد  نما انعكاس ة أثير القضي  يجب أف ال  كةف قضي   عبئ  م»شكمي  فقط ةاا قعد فقط، ةاا
 «.حقيقي عم  مجريات القرار السياسي الدةلي ةا ااذ القرارات الجريئ  لمصالح القضايا العربي  الثاب  

ةقاؿ الرئيس الفمسطيني إف مجمس األمف فقد مصداقي و في ال عامؿ ما قضي  الصراع العربي اإلسرائيمي 
القضايا العربي  ةفي مقدم يا القضي  الفمسطيني  ال ي  ع بر ةفشؿ أيضا في ال عامؿ بجدي  ةحيادي  ما 

 جةىر الصراع العربي اإلسرائيمي ال ي ظمت رىين   أثير القةى السياسي  الكبرى.
 32/01/3102عكاظ، جدة، 

 
 غطاء سياسي لموطن البديل نعطي أي   لنىنية:  .4

و قبةؿ أا حٍؿ جزئي عم  حساب جدد رئيس الةزراء إسماعيؿ ىني ، رفض حكةم   عمر زيف الديف -غزة
باقي الدةؿ العربي ، قائبلم إنو "ال يمكف إعطاء أا غطاء سياسي لمةطف البديؿ، الذا يأ ي  مريره عم  

  حساب األردف الشقيؽ".
ةأضاؼ ىني   "نرفض القبةؿ بأا ، ٕٙجاء ذلؾ، ابلؿ زيارة قاـ بيا ىني  لممس شف  الميداني األردني غزة 

اب باقي الدةؿ العربي ، ةال لمةطف البديؿ ةال لم ةطيف، ففمسطيف أرض لمفمسطينييف حٍؿ جزئي عم  حس
 ةاألردف أرض لؤلردنييف"، مس حضرام ال حديات ال ي  مر بيا القضي  الفمسطيني ، ااص  قضي  القدس.

قدس  مر ةأشاد بدةر األردف "ال ارياي" في رعاي  ىذا الةقؼ اإلسبلمي ةالحفاظ عميو، مشددام عم  أف "ال
سبلمي يا".  في أاطر مراحميا، ة س دعي ةقف  جادة لم صدا لسياسات  يةيدىا ةالحفاظ عم  عرةبب يا ةاا

 33/01/3102فمسطين أون الين، 
 

 "حمد: دعوة الدوحة لواشنطن لرفق الحصار عن غزة موقف "جريء ومقد رغازي  .5
ف الةاليات الم حدة األمريكي  الم حدة ثمنت الحكةم  الفمسطيني  في غزة مةقؼ دةل  قطر المطالب م  غزة

 ."االمريكي  بإنياء حصار قطاع غزة ةف ح كاف  المعابر، ةاع بر و بأنو مةقؼ "جراء ةم قدـ
ةكاف ةزير الاارجي  القطرا االد بف محمد العطي  قد طالب ابلؿ م  مر صحفي عقده ما ةزير الاارجي  

( برفا الحصار عف قطاع غزة، م كدام ٓٔ|ٕٔاالثنيف   االمريكي جةف كيرا في العاصم  الفرنسي  باريس
عم  أف "عزؿ غزة لف يفيد عممي  السبلـ ةأف اغبلؽ المعابر يمحؽ الضرر بمبلييف مف البشر مف أبناء 
الشعب الفمسطيني ةأنيـ بحاج  إل  اإلمدادات الغذائي  ةالدةائي  ةاإلغاثي  ةأف مف الةاجب عم  كاف  

  ."  لف ح المعابر ل مكيف أىؿ غزة مف العيشاألطراؼ البحث عف ةسيم
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ةقاؿ الدك ةر غازا حمد ةكيؿ ةزارة الاارجي  في غزة  عقيبما عم  ىذه الدعةة برفا الحصار  "ىذه دعةة 
ا انيا   حم  بالشجاع  ، ة"جريئ ، ةىذا مةقؼ مقدر لدةل  قطر "نحف نثمف مةقؼ قطر دائمما ةنقدر ليا دائمم

 .لطرح مةضةع حصار غزة
 33/01/3102قدس برس، 

 
 تنتقد موقف األمم المتحدة من نفق غزة الحكومة في غزة .6

ان قدت حكةم  حماس المقال  في غزة، اليةـ األربعاء، مةقؼ األمـ الم حدة مف النفؽ الذا   ةكاالت –غزة 
 اك شفو الجيش اإلسرائيمي، ةالمم د مف القطاع إل  دااؿ إسرائيؿ.

باسـ الحكةم  المقال  ال ي  ديرىا حرك  حماس في غزة، في بياف حةؿ  ةقاؿ إيياب الغصيف، الم حدث
اع بار األمـ الم حدة أف ىذا النفؽ اا راؽ ال فاؽ اليدن  بيف الفصائؿ الفمسطيني  ةالجيش اإلسرائيمي قبؿ 

ح بلؿ عاـ، إنو ال يعقؿ حرماف الفمسطيني مف ال فكير في حماي  نفسو، ةالدفاع عنيا في ظؿ ما يقةـ بو اال
 مف  جييزات مايف  ةىائم  ضد الفمسطينييف.

ةاس يجف الغصيف مةقؼ األمـ الم حدة مف الحديث عف االن ياكات الفمسطيني ، ةعدـ الحديث عف 
 االن ياكات اإلسرائيمي  الم كررة، مع برام أف األنفاؽ ةسيم  دفاعي .
سيـ، ةاع بر حفر األنفاؽ ىة شأف داامي ةقاؿ إف غزة  عّرضت لمعدةاف ةلحربيف ةمف حؽ أبنائيا حماي  أنف

 ةةسيم  دفاعي  عف الشعب الفمسطيني.
 32/01/3102الشرق، الدوحة، 

 
 خريشة يتيم عباس بـ"تقزيم" القضية الفمسطينية .7

ا يـ النائب الثاني لرئيس المجمس ال شريعي د. حسف اريش  رئيس السمط  محمةد عباس بأنو "يسع  دائمما 
 فمسطيني ".إل   قزيـ القضي  ال

ةجاء رّد اريش  بعد مةافق  عباس عم  أف  كةف مدين  القدس المح م  عاصم  مش رك  لفمسطيف ةالكياف 
 العبرا.

ا ل ةريط فمسطيف أماـ  ةأضاؼ اريش  في  صريحات م مفزة عبر فضائي  القدس، أمس  "عباس يسع  دائمم
ةطالب   سجؿ بصم  ال  ميؽ بفمسطيف". االح بلؿ"، مشددام عم  أف "مةاقؼ عباس ال ي  رضي االح بلؿ

اريش  عباس ب رؾ المفاةضات ما االح بلؿ، ةاالى ماـ بمصالح الشعب الفمسطيني, ةالنظر إل  الشأف 
الداامي، ةالعمؿ عم  إنياء االنقساـ، داعيام جميا القةى الةطني  الفمسطيني  إل  اال فاؽ عم  إس را يجي  

   القضي .إلفشاؿ النيج الذا يقةد إل   صفي
 33/01/3102فمسطين أون الين، 

 
 من المفاوضات تناولت موضوع المياهجمسة جديدة "الخميج":  .8

مساء االثنيف في القدس ” اإلسرائيمي “عقدت جمس  جديدة مف مفاةضات ال سةي  الفمسطيني     ةكاالت(
أنيا  ناةلت مةضةع  المح م  بحسب ما أعمنت مصادر رسمي  فمسطيني  طمبت عدـ كشؼ اسميا مشيرة إل 

 المياه.
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 سيبي ليفني المس ةل  عف ممؼ ” اإلسرائيمي “ةقاؿ المصدر إف الجمس  شارؾ فييا كؿ مف ةزيرة القضاء 
المفاةضات ما الفمسطينييف ةكبير المفاةضيف الفمسطينييف صائب عريقات ةالمفاةض محمد اش ي  مف دةف 

 اإلدالء بمزيد مف ال فاصيؿ . 
 32/01/3102، الخميج، الشارقة

 
 محافظ نابمس: نابمس مستقرة وال حممة أمنية .9

نف  محافظ نابمس المةاء جبريف البكرا ما  ردد مف انباء حةؿ قياـ االجيزة االمني  الفمسطيني     نابمس
 بحمم  أمني  في مدين  نابمس عم  غرار الحمم  ال ي جرت في مدين  جنيف.

ةضاع االمني  في المدين  مس قرة ةلمن  ةال يةجد مطمةبيف ةقاؿ البكرا في  صريح ااص لػ معا اف اال
 لبلجيزة االمني .

 33/01/3102، وكالة معًا اإلخبارية
 

 محضر الممف الرئيسي ال"ي عرضو عباس زكي عمى األسد حول ممف الفمسطينيين تنشر" اليوم"رأي  .01
الممؼ الرئيسي الذا عرضو عم  حيثيات ة فاصيؿ ةمحضر  "رأا اليةـ"حصمت   ناصر الناصر -راـ أهلل

مةفد الرئيس الفمسطيني عباس زكي عم  الرئيس السةرا بشار األسد في المقاء الشيير الذا حصؿ م ارا 
 ةناقش عدة مةضةعات أبرزىا ممؼ الفمسطينييف في سةريا .

(  شير ألف الرئيس بشار اس قبؿ مةفد عباس ألكثر مف ساع   ال سريبات ال ي حصمت عمييا  رأا اليـة
 حدثا ابلليا بصراح  عف أةضاع الفمسطينيف في  سةريا ةىة المةضةع األساسي حسب مقربيف جدا مف 

 زكي لكف الحديث  طرؽ لبعض الحيثيات ذات البعد اإلقميمي .
زكي قاؿ لمرئيس بشار ما يمي  سيدا الرئيس.. مايـ اليرمةؾ لـ يعد مايما فقد أصبح حارة بسبب 

الؼ عالقةف  ٛٔبق  مف أكثر مف نصؼ مميةف  فمسطيني في ىذا المايـ اال األةضاع المأساةي  ةلـ ي 
 اآلف في سجف صغير بيف الجماعات الم طرف  ةبيف قصفكـ ليـ بيف  الحيف ةاآلار .

ةعم  ىذا األساس طمب الرئيس بشار بعدما بدا م أثرا بالمنطؽ الذا طرحو عباس زكي مف المةفد 
 بأوال:لب زكي الفمسطيني عرض مطالبو محددة فطا

السماح بعةدة جميا الفمسطينيف  مف حمم  الةثيق  السةري  الذيف غادرةا ال  لبناف ةاالردف ة ركيا اة الذيف 
حاةلةا اليرةب ةالفرار عبر البحر فاب مع يـ المياه أة عمقةا عم  السةاحؿ ةالشةاط ء في دةؿ أجنبي  ما 

  قديـ ضمانات بالحماي  لممةجةديف حاليا .
  ةقؼ قصؼ القةات النظامي  لمةاقا المايمات الفمسطيني  ةايجاد ممرات إنساني  ل قديـ االغاث  اثاني

 لمعالقيف في ىذه المايمات ة حديدا في مايـ اليرمةؾ .
  اف  قدـ الدةل  السةري  حماي يا ةرعاي يا  لممةاطنيف الفمسطينييف الباقيف فييا اة العائديف الييا كما ثالثا

 دائما . كانت   فعؿ
  يةجد لالؼ المع قميف الفمسطينييف في السجةف السةري  حاليا ةالمطمةب االفراج عف األبرياء اة الذيف رابعا

اع قمةا بدةف سبب منيـ ة قديـ الذيف  رى سةريا انيـ  ةرطةا بالعنؼ ضد جيشيا ال  القضاء ةاعداد قةائـ 
 ىذا الممؼ . باسماء الفئ يف ة مكيف السمط  الفمسطيني  مف م ابع 



 
 
 

 

 

           01ص                                    2104العدد:            32/01/3102 األربعاء التاريخ:

ةافؽ  الرئيس بشار بسرع  عم  المطالب األربع  ةأمر ب ر يب لقاءات لممةفد عباس زكي ألغراض انفاذ … 
 ىذه المطالب ةبسرع .

 33/01/3102رأي اليوم، لندن، 
 

 تح"ر من مشروع "قناة البحرين" وتصفو بـ"المشبوه"في غزة الحكومة  .00
يرمي إل  ربط البحر الميت بالبحر األحمر ةما يعرؼ باسـ  حذرت الحكةم  الفمسطيني  مف الماطط الذا

 مشرةع "قناة البحريف"، لما يحممو مف "مااطر سياسي  ةاق صادي  كبيرة عم  الةضا الفمسطيني".
ةطالبت الحكةم  بضرةرة العمؿ عم  ةقؼ المشاريا ال ي ةصف يا بػ "المشبةى " ال ي يس غميا االح بلؿ 

 ي  عم  حساب حقةؽ الشعب الفمسطيني.ل عزيز قدرا و االق صاد
ةأكدت في بياف ليا عقب جمس يا االسبةعي  في غزة مساء الثبلثاء، أف اطاب رئيسيا إسماعيؿ ىني  
 "يشكؿ نقط  ال قاء لمقةى السياسي  لمبدء في  عزيز الةحدة الةطني  ة حقيؽ المصالح  عم  أسس صحيح ".

"اغ ناـ ما جاء بالاطاب لةضا ر ي  ةطني   عزز ال مسؾ  ةدعت جميا مكةنات الحال  الفمسطيني  إل 
 بالثةابت الةطني ، ة جسر اليةة لم ةاصؿ لمصالح  حقيقي ".

 32/01/3102فمسطين أون الين، 
 

 شركة عربية تتعاون مق المستوطنات 011حممة فمسطينية عمى تقرير:  .02
مف طراز ااص ماالؼ لكؿ  بساـ البداريف  ةجو الرئيس الفمسطيني محمةد عباس رسال  -عماف 

االنطباعات العام  عف أداء السمط  عندما سألو بعض األعضاء البارزيف في المةبي الييةدا األمريكي عف 
  فصيبلت محددة   عمؽ باط  الةزير جةف كيرا إلطبلؽ المفاةضات.

يمي  عف مساح  س االف بشكؿ ااص ةّجيا لعباس كاف أةليما بالعنةاف ال الي  قؿ لنا بصةرة محددة ة فص
 األرض ال ي يمكنؾ االس غناء عنيا في مدين  القدس؟

الس اؿ الثاني طرح عم  الشكؿ ال الي  إذا طمبنا منكـ  مديد الف رة المعمن  لممفاةضات إل  ما بعد  سع  
ل  أا سقؼ زمني يمكننا اإلطال  معكـ؟. أشير..  ىؿ  ةافقةف ةاا

نت حازم ، فيما كانت دبمةماسي  ةمرن  عم  الس اؿ الثاني، إجابات عباس ة حديدا عم  الس اؿ االةؿ كا
حيث قاؿ في اج ماع مغمؽ عم  ىامش رحم و األايرة لنيةيةرؾ  بالنسب  لمقدس ةال ح   سن مي ر ةاحد. 
ةأضاؼ  ال  فكرةا إطبلقا بإمكاني  ذلؾ ةلف نقبؿ بأا حاؿ ال نازؿ عف اا رقع  مف األرض في القدس 

ل  ا  ألبد.فيي عاصم نا ةاا
المرةن   جمت ابلؿ اإلجاب  عم  الس اؿ الثاني حيث شدد عباس عم  أنو ي ةقا اك ماؿ برنامج المفاةضات 
ابلؿ األشير ال سع  الم فؽ عمييا ةال ي ال ـز بيا الةزير كيرا، لكنو أشار إل  اف ةجةد قضايا   طمب 

عو ةالسمط  س كةف مرن  بالاصةص إذا  أايرا قميبل ة ن يي با فاقيات من ج  أمر ممكف ةيمكف ال عامؿ م
 كاف ال أجيؿ ليدؼ ةاضح.

بالنسب  ألةساط عباس ال فاةضي  ال يمكف  حقيؽ اا ن ائج مثمرة ةال االنطبلؽ نحة برنامج  نفيذا بدةف 
 قفزة نةعي  عم  صعيد المس ةطنات بال ةازا ما ال طةر البلفت في ممؼ األسرى.

بالكةاليس بقةة عم  ممؼ المس ةطنات ة حديدا ما اإل حاد  بالاصةص إش غمت السمط  الفمسطيني 
ضغةطات مف ةزير ’ القدس العربي’األةرةبي الذا رفض حسب مصدر فمسطيني مطما جدا  حدث لػ
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الاارجي  األمريكي جةف كيرا بشأف  أجيؿ قرار عف اإل حاد األةرةبي بإعبلف المقاطع  ال ام  ةالنيائي  
 ائيمي .ةالشامم  لممس ةطنات اإلسر 

ةىة ما  س عد لو السمط  الفمسطيني  بعدما  ٕٗٔٓىذا القرار م ةقا أف يصدر في مطما العاـ الجديد 
 حصمت عم  صف  الدةل  بمةجب الشرعي  الدةلي .

بنفس الةقت بدأت م سسات السمط  ةشاصيات بارزة في حرك  ف ح  حديدا حمم  مضادة عم  كؿ أطراؼ 
شرك  عربي  دااؿ  ٓٓ٘ا المس ةطنات اإلسرائيمي  حيث  بيف ةجةد نحة ال عاةف العربي ةالفمسطيني م

 ةاارج فمسطيف   عاةف بشكؿ أة بآار ما المس ةطنات.
ىذه الشركات  ـ إعداد قائم  حصري  بأسمائيا ةيف رض اف  ةجو ليا اطابات رسمي   حذرىا مف االس مرار 

 ٘٘رات ةصؿ فعبل ةحصمت اس جابات مف ما المس ةطنات. ةبعض ىذه المذك’ غير الشرعي‘في العمؿ 
شرك  حسب المصادر في إطار السعي لمحاصرة مشاريا المس ةطنات ةقطا أحباؿ ال غذي  ال ي  ساعدىا 

 باسـ شركات مقاةالت أة  صدير ةاس يراد عربي  ةفمسطيني .
ضا لممعايير ما المس ةطنات ةال ي س ا’ المطبع ‘ة  جو الني  إلصدار قائم  سةداء بأسماء الشركات 

 القانةني  األةرةبي  الصارم  مطما العاـ المقبؿ.
بنفس الةقت أرسمت السمط  رسال  رسمي  لمرئاس  الفرنسي   حدثت فييا عف ةجةد مئات الفرنسييف الذيف 
يقيمةف بالمس ةطنات اإلسرائيمي  غير الشرعي  ةطةلبت فرنسا بمةجب الرسال  بةاحد مف اياريف لبلنسجاـ 

يف الفرنسي ةاألةرةبي ةىما سحب جةاز السفر الفرنسي مف ى الء ة حةليـ لمةاطنيف ييةد فقط ما المةقف
 في دةل  إسرائيؿ أة الضغط عمييـ ةسحبيـ مف المس ةطات باع بارىـ مةاطنيف فمسطينييف.
 32/01/3102القدس العربي، لندن، 

 
 عن المسار السياسي ت بديالً الخطة االقتصادية الدولية لتحسين حياة الفمسطينيين ليس: السمطة .03

ةليد عةض  اكد نائب رئيس الةزراء الفمسطيني لمش ةف االق صادي  الدك ةر محمد مصطف  باف  - راـ اهلل
الاط  االق صادي  الدةلي  ال ي كشؼ عنيا ةزير الااجي  االميركي جةف كيرا قبؿ اسابيا لف  كةف بديبل 

ئيمي، مشيرا ال  اط  اق صادي   بمةرىا السمط  حاليا بدعـ مف عف المسار السياسي النياء االح بلؿ االسرا
الرئيس الفمسطيني محمةد عباس ل حسيف االةضاع االق صادي  ةال غمب عم  العجز المالي الذا  عاني منو 

 السمط .
، مةضحا باف لدى الحكةم  الفمسطيني  اط  عمؿ ’ةلدينا اط  لمنيةض االق صادا‘ةقاؿ مصطف ، إنو 

عمؿ عمييا عم  عدة مس ةيات، أةالم  فعيؿ عممي   حصيؿ الجباي  الضريبي ، ةثانيام ال نسيؽ ما ةاضح  ة 
الجانب اإلسرائيمي لضماف  حصيؿ الحقةؽ الضريبي  كامم  حسب ما  نص عميو اال فاقيات، ةثالثام العمؿ 

ر المساعدات في الم ةاصؿ ةالمس مر ما الدةؿ المانح  بيدؼ ضماف  نفيذ ال زاما يا ةضماف اس مرا
 المةاعيد المحددة.

لقد قدمنا في ىذا االج ماع مجمةع  ‘ةأشار مصطف  إل  االج ماع الذا جرى قبؿ اياـ ما المانحيف، ةقاؿ 
 ’.مف الطمبات، نأمؿ أف  س جيب ىذه الدةؿ ليا

مريكي طمبنا مف الجانب األ‘الرسمي  الثبلثاء  الفمسطيني ةكال  االنباء  نقم وةقاؿ مصطف  حسب ما 
ةالمانحيف ةاألشقاء العرب المساعدة في حؿ مشكم  الديةف الم راكم  عم  السمط  الةطني ، ةفي ىذا السياؽ 

 ’.مميةف دةالر مف اجؿ سداد جزء مف ىذه الديةف ٓ٘ٔجاءت مساعدة قطر لمسمط  بمبمغ 
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عا صغيرا بال عاةف مشرة  ٖٓ٘كما أبمغناىـ  االمريكاف( بأف السمط  الةطني   عمؿ عم  إطبلؽ ‘ةأضاؼ 
مميةف دةالر ابلؿ الس   أشير القادم ، ةذلؾ مف اجؿ  طةير  ٓٓٔما الييئات ةالم سسات المحمي  بقيم  

الفمسطيني . كاشفام أف لجن  ةزاري  برئاس و قد  لؤلراضيةفؽ  قسيمات ا فاؽ اةسمة ’ سي‘المناطؽ المصنف  
ادـ لةضا مبلمح االنبعاث االق صادا الذا أشار إليو شكمت م ارام ةأنيا س بدأ عمميا ابلؿ االسبةع الق
 الرئيس محمةد عباس ابلؿ زيار و أللمانيا قبؿ أياـ.

 32/01/3102القدس العربي، لندن، 
 

 عمى قطاع غزة  ستبعد عدوانا إسرائيميا جديدايوسف رزقة ال ن .04
"ال  س بعد شف عدةاف إسرائيمي قالت الحكةم  الفمسطيني  المقال  في غزة إنيا   نادي  سعد الديف –عّماف 

 جديد ضد القطاع"، م كدة "جيةزي  فصائؿ المقاةم  ةقدر يا عم  الرّد".
ةقاؿ المس شار السياسي لرئيس الحكةم  يةسؼ رزق  إف "فصائؿ المقاةم  في غزة قةي  ةليست في حال  

 ضعؼ ن يج  م غيرات المنطق ، ابلفام ل قديرات البعض".
فمسطيف المح م ، إف " صعيد االح بلؿ م ارام ضد القطاع يس يدؼ إيصاؿ رسائؿ ةأضاؼ، لػ"الغد" مف 

 يديد بعد اك شافو نفؽ المقاةم  بزعـ ان ياؾ حرك  "حماس" لم يدئ  المبرم  شفةيام عقب عدةاف  شريف 
 الثاني  نةفمبر( الماضي، رغـ عدـ ال زامو بيا".

 جاه شف عدةاف مح مؿ ضد القطاع، السيما أنو ينظر ةأةضح أف "الدااؿ اإلسرائيمي يشارؾ في الدفا با
 إل  اطاب ىني ، يةـ السبت الماضي، باع باره  يديدام ل ضمنو ايار المقاةم  ةان قاده لممفاةضات".

ةأشار إل  أف "الكياف المح ؿ ال يس طيا العيش ف رة طةيم  بدةف حرةب"، بما يعّد "شف عدةاف جديد ضد 
لكنو أكد عم  "اس عداد المقاةم  لؤلعماؿ العسكري  اإلسرائيمي  سةاء أكانت محدةدة أـ القطاع أمرام ةاردام"، ة 

 مةسع ".
 32/01/3102الغد، عمان، 

 
 .. ونطالب فتح بعدم التسر ع بالرد  البردويل: خطاب ىنية صيغ بعناية فائقة ومتفق عميو .05

س" د. صػبلح البردةيػؿ، أف اطػاب أكػد القيػادا فػي حركػ  المقاةمػ  اإلسػبلمي  "حمػا  أحمد المصػرا - غزة
رئيس الةزراء إسماعيؿ ىني  األاير، ةالذا  ناةؿ فيو عدة قضايا، صيغ بعناي  فائق  جدام، بعيدما عػف الكػبلـ 

 اإلنشائي المرسؿ عديـ الفائدة، مشددام عم  أف عدـ البناء عميو يعد " ضييعام لفرص  كبيرة جدا".
ف"  "إف الاطػػاب م فػػؽ عميػػو مػػف كػػؿ أقطػػاب حركػػ  "حمػػاس"، ةقػػاؿ البردةيػػؿ فػػي حػػديث اػػاص مػػا "فمسػػطي

عةضا عف كةنو مرر عمييـ، ُةرةجَا ةعدؿ عدة مرات، ليةضا في الصيغ  اإليجابي  البنػاءة ال ػي يجػب أف 
 يم قطيا اآلارةف".

ةأةضػػح البردةيػػؿ أف الاطػػاب، حمػػؿ فػػي ثنايػػاه "رسػػائؿ مةجيػػ  بعنايػػ " لكػػؿ مػػف دةلػػ  االحػػ بلؿ، ةمصػػر، 
يراف ، ةالسمط  في راـ اهلل، ةأطػراؼ أاػرى، مشػيرام إلػ  أف حركػ  "فػ ح" ة"مػف بػاب االسػ ي ار"، فػي اطػاب ةاا

 "ىني " لـ  م قط ىذه الرسائؿ.
ةأضػػاؼ  "بعػػض النػػاس يصػػاب بػػالعم ، نظػػرا لؤلفكػػار السياسػػي  المسػػبق  ال ػػي لديػػو، ة ػػأ ي ردة فعمػػو عميػػاء 

منذ المحظ  األةل  ف ح بقراءة الاطاب قراءة دقيق  بعيػدة  فبل يقرأ ةيرد بشكؿ ذكي"، مبينا أف حرك و نصحت
 عف األفكار المسبق  ةالضغةط األمريكي .
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ةأشػار البردةيػؿ إلػ  أف "حمػاس" حػذرت أيضػا مػف ال سػرع فػي ردة الفعػؿ عمػ  اطػاب ىنيػ ، ةطالبػت "فػػ ح" 
اء ىام  جدا يبن  عمييا عم  بال حديد أال   سرع، ةأف  قرأ الاطاب قراءة جيدة، ألف ذلؾ سيجعميا  م قط أشي

 المس ةى الةطني الفمسطيني.
ةأردؼ  "لكف مف الةاضح أف ف ح أة ناطقييا كانت جيزت أجةب يا عم  اطاب ىني  مسػبقام، ةمػا إف ان يػ  
األاير، إال ةسمعنا نفس العبارات ال ي كنا ن ةقعيا، بالقةؿ إف الاطاب كاف مايبا لآلماؿ، ةمنقةصا، ةغير 

 بي الطمةحات، ةىي مف الجمؿ المحفةظ ".كاؼ، ةال يم
 

 التفاف الفصائل
ةلفػػػت البردةيػػػؿ إلػػػ  أف الػػػذيف قػػػر ةا الاطػػػاب بشػػػكؿ جيػػػد ةبطريقػػػ  ما مفػػػ ، "كثػػػر"، كػػػالجبي يف الشػػػعبي ، 
ةالديمقراطيػػ ، ةحركػػ  الجيػػاد اإلسػػبلمي، ةفصػػائؿ ما مفػػ ، عةضػػا عػػف شاصػػيات مسػػ قم ، ةأاػػرى من ميػػ  

 لحرك  "ف ح" نفسيا.
أف عػػدـ اسػػ جاب  "فػػ ح" لػػدعةات الاطػػاب، ي كػػد مػػا جػػاء فيػػو، بػػأف الةاليػػات الم حػػدة اشػػ رطت عمييػػا ةرأى 

إغػػػبلؽ ة جميػػػد ممػػػؼ المصػػػالح ، طيمػػػ  ف ػػػرة المفاةضػػػات مػػػا االحػػػ بلؿ، ةيشػػػير مػػػف جيػػػ  ثانيػػػ  إلػػػ  عػػػدـ 
 اع نائيا بممؼ إنياء االنقساـ.

اب ةالقػادة السياسػييف محميػا ةعربيػا بػأف اطػاب مف جي  أارى، اع بر البردةيؿ ادعاء بعض المحممػيف ةالك ػ
 "ىني " جاء مف ةاقا أزم   عيشيا "حماس"، أنو " مجاؼ لمحقيق  ةالةاقا".

ةقػػاؿ  "إف النقطػػ  األةلػػ  فػػي عػػدـ صػػح  ادعػػائيـ ىػػة أف ىنيػػ  كػػاف ىادئػػا، ةةاثقػػا، ةال  بػػدة عميػػو مبلمػػح 
، مضػيفام  "ال أعػرؼ مػف أيػف ال قطػةا األزمػ  األزم ، مف حيػث الشػكؿ أة المضػمةف ال ػي جػاء بيػا الاطػاب"

 ال ي يقةلةف عنيا"، مضيفام  "لة اف رضنا أف الاطاب جاء بحال  مف االس جداء ةالضعؼ لصح حديثيـ".
ةأضاؼ م سائبلم  "إذا ما أردنا أف ن حدث عف أزم ،  عيشيا حماس، فمف ال يعيش أزم  فػي كػؿ المنطقػ ؟"، 

يػراف  عػيش كػذلؾ، ةمصػر، ةالسػمط  فػي راـ اهلل، ةغيرىػا مػف م ابعام  "إف  إسرائيؿ(  عيش  بداي  في أزمػ ، ةاا
 الدةؿ ةاألطراؼ.

 
 ضائقة عامة

ةذكر البردةيؿ أف القةؿ بأف حرك و  مر بضائق  مالي ، "ىة قةؿ صحيح"، ةقد صرحت مرارا في ذلؾ، بعيدا 
لذا ي فاقـ مػا إعػادة إن اجػو فػي عف السري ، مشيرا إل  أف الحصار عم  قطاع غزة سبب رئيس في ذلؾ، ةا

 ظؿ اإلغبلؽ المصرا لؤلنفاؽ.
ةشدد البردةيؿ عم  أنو كاف ةالبد أف يكةف الاطػاب فػي ةقػت  مػر ذكػرى صػفق  "ةفػاء األحػرار"، ةال ػي  عػد 
صفق  م ثرة في  اريخ الشعب الفمسطيني، ةمر بط  بقضي  اإلرادة القةي  بغض النظر عف اإلمكانيػات، ةأنػو 

 جديد الفكرة، سةاء كاف بمصر ةغيرىا مف البمداف أحداث أـ ال.البد مف  
ةلفت إل  أف االح بلؿ يحاةؿ اس ثمار ما يجرا في المنطق ، ةأف الاطاب أةصػؿ إليػو رسػال  قةيػ ، مفادىػا 
أف "الذا اس طاع أف يحقؽ صفق  مشرف  قادر عم  أف يعيد  كرار العممي ، ةأف يمنػا مػا يجػرا فػي القػدس، 

 ر مر بطا بقضي   ةازف القةى بقدر ما ىي قضي  إرادات".ةليس األم

 33/01/3102، فمسطين أون الين
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 عاصي خطت دربًا جديدًا لممقاومة بالضفةمحمد  الشييد حماس: دماء .06
أكد الم حدث باسـ حرك  حماس فةزا برىةـ، أف اس شياد محمد عاصي، صباح اليةـ، "سطر نمةذجام رائعا 

رادة فػػي إربػػاؾ سػػاح  العػػدة ال صػػييةني", مشػػددا عمػػ  أف "الرىػػاف كبيػػر عمػػ  ك ائػػب القسػػاـ فػػي كسػػر ىيبػػ  ةاا
 العدة".

ةقػاؿ برىػػـة فػػي  صػػريح لػػو عمػ  صػػفح و عبػػر "الفػػيس بػػةؾ"،   "كػؿ ال حيػػ  لمشػػييد القسػػامي محمػػد عاصػػي 
ف  الغربيػػ  الػػذا ار قػػ  شػػييدام بعػػد أف اػػط بإراد ػػو ة بدمائػػو الطػػاىرة دربػػام جديػػدام لمجيػػاد ةالمقاةمػػ  فػػي الضػػ

 ةسطر نمةذجام رائعام في إرباؾ ساح  العدة الصييةني".
ةأضاؼ أف الشييد  حدى كؿ الصعاب ةالمعةقات ةالبطش ةال نكيؿ, ليحدث بصمةده ةباس شياده بارق  أمػؿ 
لكػػؿ شػػباب الضػػف  ةفمسػػطيف ةالقػػدس, مشػػيرام إلػػ  أنػػو أثبػػت مجػػددام ةلمجميػػا أف الرىػػاف كبيػػر عمػػ  المقاةمػػ  

رادة االحػػػػ بلؿ دفاعػػػػام عػػػػف شػػػػعبنا ةأرضػػػػنا المسػػػػمح   ةك ائػػػػب القسػػػػاـ ةعمميا يػػػػا النةعيػػػػ  فػػػػي كسػػػػر ىيبػػػػ  ةاا
 ةمقدسا نا.

 33/01/3102، فمسطين أون الين
 

 عاصي دليٌل عمى حيوية المقاومة في الضفة وصالبتيا محمد ال": دماء الشييد الجياد" .07
مقػػاـة محمػػد العاصػػي فػػي الضػػف  الغربيػػ  اع بػػرت حركػػ  الجيػػاد االسػػبلمي اف اس شػػياد ال  غػػزة  فمسػػطيف(

 "دليؿ عم  حيةي  المقاةم  في الضف  الغربي  في ظؿ محاةالت إامادىا."
ةقالت الحرك  في بيػاف ليػا،  مقػت "قػدس بػرس" نسػا  عنػو  "مػف جديػد يثبػت فرسػاف الضػف  الحبيبػ ، حيةيػ  

ؾ لمحظػػ  ةاحػػدة، فػػي محاةلػػٍ  يائسػػ  المقاةمػػ  ةصػػبلب يا فػػي ةجػػو العػػدةاف ةالمبلحقػػ  ةال ػػآمر، الػػذا لػػـ ينفػػ
 إلاماد حال  االش باؾ اآلاذة في ال صاعد في ةجو المح ؿ الغاصب".

ةأشػػارت إلػػ  أف الشػػييد سػػقط بعػػد اةضػػو اشػػ باكما مػػا قػػةة ااصػػ  مػػف جػػيش االحػػ بلؿ، اػػبلؿ  حصػػنو فػػي 
ةاالشػ باؾ لير قػي شػييدما إحدى المغارات بالقرب مف قري  كفر نعم ، حيث رفض  سميـ نفسو ُم ِثرما المةاجي  

 كما كاف ي من .
 33/01/3102قدس برس، 

 
 ": الضفة جمر تحت الرماد تنتظر لحظة االنفجار في وجو المحتلعبيدة"أبو  .08

قػاؿ "أبػة عبيػدة" النػاطؽ باسػـ "ك ائػب القسػاـ"، الجنػاح العسػكرا لحركػ  المقاةمػ  االسػبلمي    غزة  فمسػطيف(
 اؿ ين ظرةف لحظ  االنفجار في ةجو االح بلؿ الصييةني"."حماس" إف "في الضف  الغربي  رج

(  "الضػف  المح مػ  جمػر  حػت ٓٔ|ٕٕةأضاؼ في  غريدة لو عم  صفح و الشاصي  عبر " ةي ر" الثبلثػاء  
ةنعػػ  "أبػػة  ةشػػيداء أحيػػاء ين ظػػرةف لحظػػ  االنفجػػار فػػي ةجػػو المح ػػؿ". ،الرمػػاد, ةمقاةمػػ  ال  عػػرؼ الانػػةع

صي ابف "ك ائب القساـ" الذا اس شيد عقب اغ يالػو عمػ  يػد قػةات االحػ بلؿ صػباح عبيدة" الشييد محمد عا
 الثبلثاء قرب راـ اهلل.

 33/01/3102قدس برس، 
 
 الجيش اإلسرائيمي يدفق بعربة تعمل عن بعد لرصد حدود غزة تحاشيا ليجمات المقاومة .09
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إلسػبلمي عػف إداػاؿ جػيش االحػ بلؿ غزة ػ أشرؼ اليةر  كشفت سرايا القدس الجناح المسمح لحرك  الجياد ا
اإلسػػرائيمي لليػػ  مدرعػػ  ذا يػػ  الػػدفا  عمػػؿ عػػف بعػػد فػػي الادمػػ ، ل قػػـة بأعمػػاؿ  مشػػيط ةحراسػػ  عمػػ  الحػػدةد 
الفاصػم  عػف قطػاع غػزة،  حاشػيا لضػربات المقاةمػ ، اػبلؿ عمميػات ال ةغػؿ البريػ  عمػ  طػةؿ الحػدةد، فيمػػا 

شديدة االنفجار كانػت سػ  دا إلصػاب  جنةدىػا ح ػ  لػة كػانةا أعمنت إسرائيؿ أف جيشيا اك شؼ عبةة ناسف  
أمػػاـ ‘ةقػػاؿ أبػػة حمػػزة المسػػ ةؿ فػػي اسػػ ابارات السػػرايا أف إسػػرائيؿ طػػةرت ىػػذه اآلليػػ   دااػػؿ لليػػات مدرعػػ .

  عمػؿ لمراقبػ  الشػريط الحػدةدا.’ بػدةف سػائؽ‘كاف الف ا إل  أف ىذه اآلليػ  ةىػي ’ضربات المقاةم  المةجع 
اسػػ اداميا جػػاء بعػػد رفػػض الادمػػ  فػػي صػػفةؼ النابػػ  فػػي جػػيش االحػػ بلؿ عمػػ  حػػدةد مػػف ةأشػػار إلػػ  أف 

قطاع غزة، مبينام أف جيش االح بلؿ اداؿ منذ عدة سنةات بعض ال قنيات العسكري  الحديث  ال ػي  عمػؿ مػف 
 ابلؿ أجيزة  حكـ عف بعد، بدال مف العنصر البشرا ل افيؼ الاسائر.

  32/01/3102القدس العربي، لندن، 
 

 طالب السمطة بوقف التنسيق األمني مق االحتاللتاإلسالمي  الجياد .21
طالبػػت حركػػ  "الجيػػاد اإلسػػبلمي" فػػي الضػػف  الغربيػػ  المح مػػ ، السػػمط  الفمسػػطيني  بةقػػؼ   راـ اهلل  فمسػػطيف(

 ال نسيؽ األمني ما إسرائيؿ، ةةقؼ المقاءات ةالمفاةضات ما قادة االح بلؿ.
(، حصػمت "قػدس ٓٔ/ٕٕالحرك ، اضر عدناف، في  صريحات صحفي ، الثبلثاء   ةدعا القيادا البارز في

بػػرس" عمػػ  نسػػا  منيػػا، الفصػػائؿ الفمسػػطيني  ةالسػػمط  "لم ةحػػد ةاإلل حػػاـ ةمةاجيػػ  العػػدة ةال صػػدا لجرائمػػو 
 المس مرة في جنيف ةراـ اهلل ةالقدس ةكؿ مكاف".

الح بلؿ، مةشيو يعالةف، في الةقت الذا  شّمت فيو ةاس غرب القيادا الفمسطيني "لقاء السمط  بةزير جيش ا
األاير بق ؿ ةاغ ياؿ مقاةـ فمسطيني". ةاصفام الشييد محمد عاصي، ةالػذا اغ يػؿ فجػر اليػةـ الثبلثػاء غػرب 

 راـ اهلل بػ "المقاـة العنيد الذا أةجا االح بلؿ في  ؿ أبيب".
منػػزؿ القيػػادا فػػي "الجيػػاد اإلسػػبلمي" فػػي مدينػػ   ةنػػدد عػػدناف باق حػػاـ السػػمط  الفمسػػطيني  ةأجيز يػػا األمنيػػ 

جنيف، بساـ السعدا، ةاع قاؿ نجمػو األسػير المحررعػز الػديف. مسػ نكرام مػا ةصػفو " نػاغـ ة ػزامف االسػ يداؼ 
 لعائم  الشيخ السعدا مف قبؿ االح بلؿ ةالسمط ".

 33/01/3102قدس برس، 
 
 عميل لالحتاللباإلفراج عن في رام اهلل كتائب األقصى تتيم السمطة  .20

ا يمػػت ك ائػػب شػػيداء األقصػػ  أحػػد األجنحػػ  العسػػكري  ال ابعػػ  لحركػػ  "فػػ ح"، السػػمط  الفمسػػطيني  فػػي راـ اهلل 
بػػاإلفراج عػػف أحػػد العمػػبلء الم عػػاةنيف مػػا االحػػ بلؿ مػػف مدينػػ  نػػابمس بشػػماؿ الضػػف  الغربيػػ ، رغػػـ  ةرطػػو 

 باغ ياؿ عدد مف المقاةميف ابلؿ االن فاض  الثاني .
لت الك ائب في بياف ةزع في مدين  نابمس اليةـ الثبلثػاء إف "القضػاء الفمسػطيني قػرر االفػراج عػف العميػؿ ةقا

ناصػػر ابػػة ز ػػةف، الػػذا يقػػؼ امػػؼ اغ يػػاؿ االحػػ بلؿ لثبلثػػ  مػػف أعضػػاء شػػيداء األقصػػ  اػػبلؿ االن فاضػػ  
 " بحسب البياف.الثاني ، ةقدـ اع رافا كامبل ةمفصبل لدى اجيزة السمط  حةؿ دةره في اغ ياليـ

ة ػػابا البيػػاف يقػػةؿ إف "العميػػؿ كػػاف يقضػػ  حكمػػا بالسػػجف امسػػ  ةعشػػريف عامػػا مػػا األشػػغاؿ الشػػاق  عمػػ  
الجرائـ ال ي ار كبيا، لكف ما يثير الدىش  أف ي ـ اإلفراج عنو فػي ليمػ  ةضػحاىا بػدةف أا إجػراءات قانةنيػ ، 

 .("ٛٗةييرب إل  الدااؿ الفمسطيني  األراضي المح م  عاـ 
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ةذكػػرت "شػػيداء األقصػػ " فػػي بيانيػػا أف جيػػاز الماػػابرات فػػي راـ اهلل، ةالػػذا ي ػػةل  قياد ػػو المػػةاء ماجػػد فػػرج 
"ىة مف قدـ األدل  ةاإلثبا ات بالصةت ةالصةرة لمقضاء بحؽ ىذا العميؿ، فكيؼ يقبؿ باف ي ـ االفراج عنو؟" 

 بحسب  سا ؿ البياف.
 33/01/3102، فمسطين أون الين

 
 ةمن سوري الفمسطينيين لحماس يطالب بحماية النازحين صاماعتلبنان:  .22

نظمت حرك  حماس، أمس، أماـ مقر منظم  الصػميب األحمػر الػدةلي فػي بيػرةت، اع صػامام رمزيػام  ضػامنام 
مػػا النػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف سػػةريا، الػػذيف يغرقػػةف ةىػػـ يحػػاةلةف اليجػػرة إلػػ  أةرةبػػا  حػػت عنػػةاف "الػػذيف 

 في البحر".يبلحقيـ المةت ةىـ 
ةقػػاؿ المسػػ ةؿ السياسػػي لحمػػاس فػػي بيػػرةت رأفػػت مػػرة فػػي كممػػ  لػػو  "فػػي األشػػير القميمػػ  الماضػػي ، ار فعػػت 
نسب  ىجرة الفمسطينييف القادميف مف سةريا إل  الدةؿ األةرةبي ، ةىذا دفعيـ لمسػفر عبػر البحػر، ةىنػا ةقعػةا 

غرقةا في البحر، ةانقمبت بيـ السفف، ةاسرنا في ضحي  المااطرة ةالمافيات ةأساليب اليجرة غير الشرعي ، ف
 أشير قميم  العشرات مف أبناء شعبنا الفمسطيني".

ةأضاؼ  "إف ما يحدث ىة مأساة فمسطيني  جديدة  ضاؼ لمآسي شعبنا طةاؿ أكثر مػف سػ يف عامػام.. ةىػي 
 نكب  عم  المس ةى األابلقي ةاإلنساني".
رفام في أا أزم ، ةىـ ال ي ػدامةف فػي الشػ ةف السياسػي  الدااميػ  ألا ةأردؼ قائبلم، "إف الفمسطينييف ليسةا ط

دةلػػ  عربيػػ .. إنيػػـ الجئػػةف ىػػدفيـ الحفػػاظ عمػػ  ىػػةي يـ الةطنيػػ ، ةالنضػػاؿ مػػف أجػػؿ العػػةدة إلػػ  فمسػػطيف 
 ة حريرىا بالكامؿ".

 ةفير األمف ةطالب المس ةؿ السياسي لحماس في بيرةت ب حييد الةجةد الفمسطيني في سةريا عف األزم ، ة 
ةاالس قرار لكؿ البلجئػيف الفمسػطينييف، ة ػةفير كافػ  أشػكاؿ المسػاعدة لكػؿ الفمسػطينييف النػازحيف مػف سػةريا، 

 ةااص  إيجار المنازؿ، ةالرعاي  الصحي  ةال عميـ.
كما طالبت الجيات الدةليػ  بةقػؼ ىجػرة الفمسػطينييف ةةضػا حػد ليػذه المأسػاة ال ػي  حصػد أرةاح العشػرات، 

 اف يـ في أا دةل  عربي  يصمةا إلييا، ة ةفير المسكف ةالرعاي  ليـ ح   ان ياء األزم .ةاس ض
ةدعا مرة في كمم و الػدةؿ األةرةبيػ  المطمػ  عمػ  البحػر األبػيض الم ةسػط، ال ػي ييػاجر إلييػا الفمسػطينيةف، 

نقاذىـ، "ةنحمميا المس ةلي  الكامم  عف سبلم يـ  ةمصيرىـ". إل  إغاث  المياجريف في البحر، ةاا
 

ةأضػػاؼ  "إننػػا نػػ يـ ىػػذه الػػدةؿ بال قصػػير الكامػػؿ فػػي إنقػػاذ الميػػاجريف، ةبالمسػػ ةلي  عػػف حيػػا يـ، إذ لػػيس 
ةظيف  ىذه الدةؿ بأجيز يا الم طةرة ان شاؿ الجثث مف البحػر، ةلػيس ميم يػا  رحيػؿ الغرقػ  فػي  ةابيػت، أة 

 دفنيـ بعدما يطاردىـ المةت".
 33/01/3102، فمسطين أون الين

 
 أبو زىري: "إسرائيل" تسعى إلى تشديد الحصار عمى غزة بعد اكتشاف نفق خان يونس .23

قاؿ الم حػدث باسػـ حركػ  حمػاس د. سػامي أبػة زىػرا إف ال ةقيػت اإلسػرائيمي لئلعػبلف   أحمد فياض -غزة 
ييػػػدؼ إلػػػ  محاةلػػػ   ػػػةفير غطػػػاء ل شػػػديد  ] قػػػرب اػػػاف يػػػةنس[ عػػػف اك شػػػاؼ نفػػػؽ عنػػػد الحػػػدةد مػػػا القطػػػاع

 صار عم  غزة ة برير اس مرار العدةاف.الح
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ةأضػػػاؼ لمجزيػػػرة نػػػت أف إغػػػبلؽ مصػػػر لؤلنفػػػاؽ ال جاريػػػ  مػػػا غػػػزة ةفّػػػر فرصػػػ  لبلحػػػ بلؿ لممارسػػػ  سياسػػػ  
 االب زاز ضد الفمسطينييف في غزة ةال حكـ في داةؿ البضائا بالكيفي  ةال ةقيت الذا يريده.
 33/01/3102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 نتنياىو حول القدس ضربة استباقية لنسف كافة الجيود الدولية مجدالني: تصريحات .24

"ةفا"  اع بر األميف العػاـ لجبيػ  النضػاؿ الشػعبي، عضػة المجنػ  ال نفيذيػ  لمنظمػ  ال حريػر، أحمػد  -راـ اهلل 
مجػػدالني،  صػػريحات رئػػيس الػػةزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف ن نيػػاىة أف تمدينػػ  القػػدس سػػ ظؿ العاصػػم  المةحػػدة 

ائيؿت يكشؼ عف الةجو الحقيقي لسياسػ  ةأجنػدات حكةم ػو بمةاصػم  سياسػ  فػرض الةقػائا ةعػدـ الجديػ  إلسر 
 باالس مرار في المفاةضات الجاري .

ةقػػػاؿ مجػػػدالني، فػػػي  صػػػريح صػػػحافي، أمػػػس، أف مػػػا أقر ػػػو تالمجنػػػ  الةزاريػػػ  الااصػػػ  ب شػػػريا القػػػةانيف فػػػي 
دس اػػبلؿ المفاةضػػات السياسػػي  مػػا الفمسػػطينييف، دةف إسػػرائيؿ، مػػف مشػػرةع قػػانةف يمنػػا بمةجبػػو  قسػػيـ القػػ

الحصػػةؿ عمػػ  أغمبيػػ  ااصػػ  فػػي الكنيسػػت، ىػػة ضػػرب  اسػػ باقي  لنسػػؼ كافػػ  الجيػػةد الدةليػػ  ة عػػديا عمػػ  
 القةانيف الدةلي  ةاإلنساني ت.

ةأضػػػػاؼ   سػػػػع  حكةمػػػػ  االحػػػػ بلؿ إلفػػػػراغ المفاةضػػػػات مػػػػف مضػػػػمةنيا، مشػػػػددا عمػػػػ  ضػػػػرةرة أف   حػػػػةؿ 
جاه حكةم  ن نياىة إللزاميا بقػرارات الشػرعي  الدةليػ  ة نفيػذ مػا ي عػيف عمييػا  طبيقػو  جػاه عمميػ  الضغةط با 

 ال سةي ، ةأكد الرفض الكامؿ لمدةل  ذات الحدةد الم ق  ، محذرام مف المراةغ  اإلسرائيمي .
 32/01/3102، األيام، رام اهلل

 
 غزة خالفات حادة تعصف بقيادة فتح في"فمسطين أون الين":  .25

حػػذرت حركػػ  فػػ ح مػػف ضػػرب ةحػػدة أبناءىػػا ال نظيميػػ  مػػف اػػبلؿ إحػػدى المجػػاف ال ػػي بػػدأت  عمػػؿ فػػي مدينػػ  
 غزة، ةال ي ةصف يا بأنيا "غير شرعي ".

ةأكدت حرك  "ف ح" إقميـ شرؽ غزة، فػي بيػاف ليػا، اليػةـ، أف لجنػ  منطقػ  شػيداء الزي ػةف المن ابػ ، مػا زالػت 
 عضائيا، بقيادة أميف السر ىاني أبة سمرة.عم  رأس عمميا ال نظيمي بكؿ أ

ةحػػذرت مػػف ال عامػػؿ مػػا مػػف  طمػػؽ عمػػ  نفسػػيا اسػػـ "المجنػػ  المكمفػػ "، م كػػدة أنيػػا لػػـ  حػػدث أا  غييػػر، أة 
 صدر أا قرار ألحد ب مثيؿ المنطق  أة القياـ بمياميا، عدا المجن  المن اب  سابقام ةالمع مدة مف كاف  األطر 

 الحركي .
عمػػ  أف المسػػماة بػػػ"المجن  المكمفػػ "، ةال ػػي ال  حمػػؿ أيػػ  صػػف   نظيميػػ  رسػػمي ، ال  مثػػؿ إال  ةشػػددت الحركػػ 

 نفسيا، ة  حمؿ ةحدىا  بعات أعماليا.
 33/01/3102، فمسطين أون الين

 
 ولن تقسم ما دمت باقيا في منصبي" إسرائيلـ"نتنياىو: القدس ستبقى عاصمة موحدة ل .26

رئيس الةزراء اإلسرائيمي بنياميف ، أف كفاح زبةف، عف 32/01/3102، الشرق األوسط، لندنذكرت 
ن نياىة،اس بؽ لقاءه المقرر في رةما اليةـ ما ةزير الاارجي  األميركي جةف كيرا، معمنا أف القدس س بق  
عاصم  مةحدة إلسرائيؿ، في اطةة مف شأنيا إغضاب كيرا نفسو ةليس الفمسطينييف فقط، في غمرة 

 ض ال ي  ناقش جميا الممفات النيائي  بما فييا ةضا القدس. كثيؼ جمسات ال فاة 
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أةرشميـ القدس س ظؿ العاصم  المةحدة »ةقاؿ ن نياىة عند إدالئو بصة و في االن اابات المحمي  في القدس 
 «. إلسرائيؿ، ةلف  قسـ ما دمت باقيا في منصبي

كنيست اإلسرائيمي عم  مشرةع قرار يمنا ةجاء  صريح ن نياىة بعد يةميف مف مصادق  المجن  الةزاري  في ال
 في الكنيست. ٕٓٔنائبا مف أصؿ  ٓٛالمفاةضات حةؿ القدس إال بأغمبي  

ن نياىة جدد مةاقفو المناةئ  ، أف أشرؼ اليةر، عف 32/01/3102، القدس العربي، لندنةأضافت 
ي  أمريكي ، ةأعمف عف بقاء ل ةجيات العممي  السممي  ال ي انطمقت قبؿ ثبلث  أشير ما الفمسطينييف برعا

 ، في  عارض ةاضح ما األسس ال ي ةضع يا ةاشنطف ليذه المفاةضات.’عاصم  مةحدة إلسرائيؿ‘القدس 
ةفي دااؿ ’ الميكةد‘ةجاءت  صريحات ن نياىة ىذه عم  ما يبدة إلرضاء ال ك ؿ اليميني دااؿ حزبو 

 ائ بلفو الحكةمي الحاكـ.
 

 عممية حافمة "تل أبيب" ويؤكد انعدام المؤشرات النتفاضة ثالثة يعمون يبارك تصفية المسؤول عن .27
ةليد عةض  صرح ةزير الجيش االسرائيمي مةشي يعمةف الثبلثاء أثناء  جةالو في الحي الييةدا   -راـ اهلل 

في الاميؿ أنو طالما ال  ةجد بني   ح ي  لما ةصفو االرىاب في الضف  الغربي   بق  ىذا الحةداث فردي ، 
 اإلمكاف السيطرة عمييا، ةال  ةجد إشارات حاليام عم  قرب اندالع ان فاض  ثالث . ةب

اف  صفي  المس ةؿ عف عممي  ‘ةقاؿ في رده عمي  صفي  الشييد محمد عاصي في قري  نعم  فجر الثبلثاء 
فبل يةجد ةحسب أقةالو  ةمباركا  نفيذىا.’ الحافم  في  ؿ أبيب ابلؿ عممي  عامةد السحاب ىي عممي  جيدة

ةشدد عم  اف اسرائيؿ   ةاجد  م شر الن فاضو ثالث  ةلكف الجيش يس عد لجميا السيناريةىات المح مم .
اآلف في اضـ عمميات مقاةم  في الضف  المح م  مصدر  مؾ العمميات ال حريض مف قبؿ السمط  

 د قةلو.فبل  ةجد اا منظم  فمسطيني  مس ةل  عف العمميات األايرة عم  ح’ الفمسطيني 
 32/01/3102، القدس العربي، لندن

 
 غوار "جنائيتان"بساغوت" واألمستوطنة الجيش اإلسرائيمي: حادثتا " .28

اع رؼ ةزير الجيش اإلسرائيمي "مةشيو يعمةف" باف الحادث يف    رجم  ااص  -القدس دةت كةـ -راـ اهلل
 ارا كان ا عم  امفي  جنائي .راـ اهلل ةاالغةار الشير الجب "مس ةطن  بساغةت"الم يف ةقع ا في 

جاء ذلؾ ابلؿ كمم  لمةزير يعمةف القاىا صباح اليـة في أعقاب جةل  قاـ بيا في مقر القيادة الةسط  
ةالمح يعمةف ابلؿ كمم و إل  أف الحادث يف ةقع ا عم  امفي  جنائي . ةقاؿ "لقد ةاجينا  لمجيش االسرائيمي.

بيف اف جزءام منيا قد ةقا ةبشكؿ ةاضح عم  امفي  قةمي ، ةالجزء في الشير األاير سمسم  مف العمميات،  
اآلار كاف عم  امفي  جنائي  اع قدنا في البداي  انيا ةقعت عم  امفي  قةمي ، نظرا لمسيةل  ال ي ال  ح مؿ 
 ةال ي ي ـ فييا طعف طفم  اة ق ؿ ييةدا عند االمساؾ بالشاص السارؽ ةىة م مبس ابلؿ عممي  سرق ".

 32/01/3102، ، القدسالقدس
 

 مقترحًا مفصاًل لتقسيم األقصى إلقراره في الكنيست والحكومة اإلسرائيمية ميقد حزب الميكود .29
"األياـ"  كشؼ النقاب أف نشطاء مف حزب "الميكةد" اإلسرائيمي الحاكـ، ي زعميـ نائب رئيس  -القدس 

جد األقص  زمانيا ةمكانيا بيف المسمميف الكنيست مةشيو فيجميف، اس كممةا ةضا مق رح مفصؿ ل قسيـ المس
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ةالييةد، مشيريف إل  أنيـ سيعممةف عم  إقراره في الكنيست اإلسرائيمي ةالحكةم  اإلسرائيمي  قريبام بال عاةف 
 ةال نسيؽ ما لجن  الداامي  البرلماني  اإلسرائيمي .

جناح في حزب "الميكةد"، مشيرة ة قةـ عم  المق رح منظم  "منييجةت ييةديت"، أا "قيادة ييةدي "، ةىي 
إل  أنيا س قدمو إل  لجن  الداامي  البرلماني  اإلسرائيمي  في الجمس  ال ي كاف مف الماطط أف  عقد اليـة 

 األربعاء،  حت مسم  "مق رح إدارة جبؿ الييكؿ".
 32/01/3102 األيام، رام اهلل،

 
 الداخل الفمسطيني حزب اهلل يسعى لتجنيد عرب من :إسرائيمي ة أمني ةمصادر  .31

قالت مصادر أمنّي  إسرائيمّي  إّف حزب اهلل يسع  ل جنيد عرب مف الدااؿ   زىير أندراةس  -الناصرة 
الفمسطينّي، بما في ذلؾ، القدس الشرقّي  المح ّم ، ألّنو بمةجب ر ي  حزب اهلل فإّف ى الء المةاطنيف يجيدةف 

ةصةؿ إل  أماكف حساّس ، بما في ذلؾ األمنّي ، كما أّنيـ يقيمةف المغ  العبرّي  بطبلق  ةي مّ عةف بالفرص  لم
عبلقات اق صادي  ما رجاؿ أعماؿ إسرائيمييف، عبلةة عم  أّنيـ قادرةف عم  الداةؿ إل  الضف  الغربّي  

 المح ّم  ةالسفر إل  اارج الببلد. 
األةامر لعمبلئو في الضف  الغربّي   ة ابعت المصادر عينيا قائم م إّنو باإلضاف  إل  قياـ حزب اهلل بإصدار

لمقياـ بعمميات سّم يا المصادر باإلرىابّي ، فإّف الحزب ُيةلي أىمي  قصةى نحة إسرائيؿ ةمعرف  الاصـ 
معرف  عميق  جدما، ةبال الي، شددت المصادر، فإّف الحزب ُيركز جيةده ل جنيد عرب مف الدااؿ الفمسطينّي، 

بيذه الميم  عم  أحسف ةجو، عف طريؽ جما المعمةمات بطرؽ ما مف ، عم  ةالذيف بإمكانيـ أْف يقةمةا 
حّد قةؿ المصادر، ال ي أضافت أّف جما المعمةمات ي ـّ حةؿ عّدة قضايا منيا  الم سس  األمنّي  

يقةمةف  اإلسرائيمّي ، البني  ال ح ّي  في الدةل  العبرّي ، مثؿ الكيرباء، الطاق  ةالمصانا الكيميائّي ، كما أّنيـ
بجما المعمةمات عف الاريط  السياسّي  في إسرائيؿ ة ةجيات الرأا العاـ دااميا، باإلضاف  إل   زةيد 

 حزب اهلل بمعمةمات عف  مركز الجيش اإلسرائيمّي عم  الجبي  الشمالّي ، أْا ما سةرّي  ةلبناف. 
 32/01/3102، القدس العربي، لندن

 
 بإقامة أكبر مزرعة رياح لتوليد الطافة الكيربائية الجوالنباإلسرائيمية تستثمر  إناليتشركة  .30

 ع ـز إنبليت لمطاق  الم جددة اإلسرائيمي  إقام  أكبر مشرةع مزرع  رياح ل ةليد   ىال  قنديؿ  - ؿ أبيب 
مميةف  ٕٚٔمميةف شيقؿ   ٓ٘ٗالطاق  الكيربائي  في مر فعات الجةالف ال ي  ح ميا إسرائيؿ ب كمف  قدرىا 

ميجاةات مف الكيرباء. ةفي المرحم  األةل   ٕٓٔ ةربينا ل ةليد  ٖٗةمنح المشرةع  رايص إلقام   (.دةالر
 ميجاةات. ٛ٘ ةربينا ل ةليد  ٜٕمف المشرةع س سع  إنبليت ةشركا ىا ل ركيب 

 ةقالت إنبليت دةف إسياب إف اس كماؿ ال ةربينات الم بقي  سيع مد عم  ال طةرات في المس قبؿ.
عاما. ة س حةذ  ٕٓمميةف شيقؿ عم  مدى  ٓٛميجاةات سيدر دابل سنةيا قدره  ٛ٘ف إن اج ةأضافت أ

 في المئ  مف المشرةع بينما  ممؾ كيانات أارى الحص  الم بقي . ٓ٘إنبليت عم  
 33/01/3102، وكالة رويترز لألنباء

 
 %72: نسبة التصويت في الناصرة في "إسرائيل" االنتخابات المحمية .32
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، الثبلثاء، بدأت لجاف االن اابات في   ػربٛٗعػػ بعد إغبلؽ صناديؽ االق راع في العاشرة مف مساء اليـة
 كاف  أنحاء الببلد بفرز األصةات.

%، قبؿ إغبلؽ الصناديؽ، في حيف  جاةزت النسب  في ٙ.ٕٗةعمـ أف نسب  ال صةيت القطري   جاةزت 
 %.٘ٚالبمدات العربي  أكثر مف 
عةف ساعار إنو يع قد أف نسب  ال صةيت س كةف مماثم  لمنسب  في االن اابات ةقاؿ ةزير الداامي  غد

 %.ٛ.ٔ٘، ةال ي ةصمت في حينو إل  ٕٛٓٓالسابق  في العاـ 
 % في٘.ٖ٘%، عمما أف النسب  بمغت ٖٔةقاؿ أيضا إف نسب  ال صةيت في  ؿ أبيب ةصمت إل  

%، ةفي شفاعمرة ٖٚفي الناصرة إل  نحة ةةصمت نسب  ال صةيت  .ٕٛٓٓاالن اابات السابق  في العاـ 
%، ةعراب  البطةؼ ٖٛ%، ةكفركنا ٗٛ%، ةطمرة ٖٚ%، ةالطيرة ٚٛ%، ةسانيف ٗ٘%، ةأـ الفحـ ٕٚ
%، ٓٚ%، جسر الزرقاء ٙٙ%، ياف  الناصرة ٘ٛ%، ةعيمبةف ٛٚ%، ةنحؼ ٕٛ%، ةمجد الكرةـ ٗٛ

 %٘ٛكةكب أبة الييجاء 
 33/01/3102، 48عرب 

 
 لممرة الخامسة في غضون أسبوع درجة تضرب شمال فمسطين المحتمة 2.2بقوة  رضيةأىزة  .33

درجات عم  مقياس ريا ر شماؿ فمسطيف المح م ، بحسب  ٖ,ٖضرب زلزاؿ بمغت قة و   ا ؼ ب -القدس 
 المعيد الجيةفيزيائي االسرائيمي.

ماؿ فمسطيف درجات عم  مقياس ريا ر في ش ٖ,ٖةقالت م حدث  باسـ المعيد " ـ الشعةر بيزة بمغت 
ةلـ  قا اا اضرار اة اصابات مف الزالزؿ الامس  ال ي  المح م  ةىذا الزلزاؿ الاامس في غضةف اسبةع".

 سجمت في شماالم 
 ةاعمف رئيس الةزراء االسرائيمي بنياميف ن نياىة االثنيف عف اجراءات ل حضير السكاف الح ماؿ ةقةع زلزاؿ.

مر ب نظيـ  دريبات اضافي  في المدارس ة حديث ال عميمات ةقاؿ بياف صادر عف مك ب ن نياىة انو "ا
 لمسكاف".

ةاصدر البياف عقب اج ماع عقده ن نياىة ما عدد مف الةزراء ةمس ةليف في الجيش ةابراء في الجبي  
ة قا االراضي المح م  ةالفمسطيني  بالقرب مف الشؽ السةرا االفريقي الذا يع بر  الداامي  ةابراء ااريف.

 زلزالي  نشط .منطق  
 32/01/3102، الحياة، لندن

 
 ركود في االقتصاد اإلسرائيمي: تعثر شركات وبطالة وتسريحات عسكرية .34

 نشر الصحؼ اإلسرائيمي   قريبام بشكؿ يةمي أنباء عف  عثر شركات كبيرة ةصغيرة اق صاديام،   حممي مةس 
ف ةالعماؿ مف ةظائفيـ ةرمييـ في أسةاؽ األمر الذا يقةد إل  إاراج المئات ةح   اآلالؼ مف المس ادمي

البطال . ةبرغـ أف المعطيات االق صادي  اإلسرائيمي  ظمت ح   ةقت قريب  شير إل   أثر طفيؼ باألزم  
 االق صادي  العالمي ، إال أف الم شرات األايرة  نذر بالاطر.

م  في إطار المناجـ العام« كيؿ»ةقد شعر ساس  ةاق صاديةف بالاطر بعد  عثر شركات كبرى، مثؿ 
لمصناعات الدةائي ، ةاضطرارىا إما لمداةؿ في مشاريا  قميص نشاطات أة زيادة نجاع ، ةكميا «  يفا»ة

 ضمنت طرد مس ادميف. كما أف ال قميص االسمي الذا أقر عم  ميزاني  الدفاع ةاإلشكاالت ال ي  ةاجو 
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الي عشرة لالؼ مس ادـ في الم سس  الصناعات العسكري  دفعا إل  الحديث عف مشرةع ل سريح حة 
 العسكري  ةالصناعي  العسكري  ابلؿ ةقت قصير.

ةفي اليامش   كاثر األنباء عف إغبلؽ مصانا صغيرة في الضةاحي كانت  ر بط بالم سس  العسكري . 
عامبلم، سةؼ يغمؽ  ٓ٘، الذا ين ج مبلبس عسكري  ةيعمؿ فيو «سيم كاـ»ةأمس أعمف مثبلم أف مصنا 

إل  أنو منذ بداي  العاـ الحالي  ـ  سريح أكثر « معاريؼ»إدار و عف دفا الرةا ب. ةأشارت صحيف  لعجز 
مف مئ  مس ادـ في الصناعات ذات الصم  بالجيش في كريات شمةنو ةحدىا. ةىناؾ اشي  كبيرة مف أف 

لبطال  ما ال يقؿ ، ما سيطرد إل  سةؽ ا«سميث»األياـ القميم  المقبم  س شيد إغبلؽ اطةط ان اج لمصنا 
 مس ادمام لار. ٓ٘ٔعف 

مثبلم أف الم سس  العسكري  عرضت أماـ رئيس الحكةم  بنياميف ن نياىة  قديرات  شير « معاريؼ»ةذكرت 
 سريحيـ. «  يفا»إل  أف مف سيعمد الجيش إل   سريحيـ ىـ عم  األقؿ ضعؼ عدد مف  نةا شرك  

مميارات شيكؿ في ميزاني  الدفاع لمعاـ  ٘.ٖ زيد عم   ة قةؿ قيادة الم سس  العسكري  أف ىناؾ ثغرة
. ة ع بر القيادة العسكري  أف  قميص ميزاني  الدفاع يعني أمنا أقؿ ة ةظيفا أقؿ لمكفاءات. ةالحديث ٕٗٔٓ

يدةر عف  قميص قةاـ الجيش النظامي بحةالي امس  لالؼ عنصر. ةلكف المشكم   زداد جراء الميؿ 
 لمس ادميف في الصناعات العسكري .ل سريح عدد مشابو مف ا

ةلكف الحكةم  اإلسرائيمي ، ال ي أفمحت بعد عناء شديد في ا ااذ قرار ب عييف كرنيت بمةج أةؿ امرأة كمحافظ 
لمصرؼ إسرائيؿ بعد شغةر المنصب ألشير عدة،  عرؼ أف الم شرات االق صادي  عمةمام سمبي . 

ل  انافاض معدالت ال صدير الصناعي فاالق صاد يعاني مف حال  ركةد قادت إل   را جا االن اج عمةمام، ةاا
 ٜ.ٚاصةصام. ة دؿ لار المعطيات عم  أف االن اج الصناعي  راجا في الربا الثالث مف ىذا العاـ بنسب  

 في المئ ، ةذلؾ مف دةف حساب قطاعات ال كنةلةجيا ةالمناجـ.
ةحدىا إل   راجا صادرات ال كنةلةجيا العالي   الدةائي  قادت«  يفا»ةعم  سبيؿ المثاؿ، فإف أزم  شرك  

في  ٓ٘مف إسرائيؿ  راجعت بنسب  «  يفا»في المئ . ة جدر اإلشارة إل  أف صادرات شرك   ٕٓبنسب  
مف الدةاء بمغت في الربا الثالث «  يفا»المئ  مقارن  بالربا ذا و مف العاـ الماضي. ةمعرةؼ أف صادرات 

ةبرغـ  باىي إسرائيؿ  مميار دةالر في الفصؿ المقابؿ مف العاـ الماضي. ٜ٘,ٔمميةف دةالر مقارن  بػ ٜٜ٘
في المئ ، فإف حساب فرص العمؿ ةساعات  ٔ.ٙبنسب  البطال  الم دني ، ةكانت ح   ةقت قريب بحدةد 

العمؿ لـ  زدد، ما يعني أف األزم  عم  ىذا الصعيد   فاقـ. ةبدييي، أنو في أةضاع كيذه   راجا صدقي  
 شيكات ةي امؼ كثيرةف عف دفا الديةف.ال

في المئ  في سداد الديةف في  ٘.ٔةأظيرت معطيات دائرة اإلحصاء المركزي ، أف ىناؾ  راجعام بنسب  
االق صاد الصناعي في الربا الثالث مف ىذا العاـ مقارن  بالربا الثاني. ةلكف نسب  العجز عف السداد في 

 ام ضعؼ ىذه النسب .القطاع ال جارا بالمفرؽ كانت  قريب
نما ىة  ةبحسب دائرة اإلحصاء المركزا، فإف ال راجا عمةمام ال يق صر عم  قطاع ةاحد أة اثنيف، ةاا
مممةس في كؿ القطاعات. ةبرز عم  ةجو الاصةص ال راجا في قطاع الادمات ال جاري  الذا بمغ حةالي 

مف الناحي  السياحي ، إال أف الزيادة فيو في المئ . ةبالرغـ مف اف الشير الماضي يع بر شير ذرةة  ٛ.ٖٔ
 مقارن  بالشيةر السابق  كانت بنسب  ةاحد في المئ  فقط.

 32/01/3102، السفير، بيروت
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 معاريف: تمفزيون قطر أخفى ىوية إسرائيمية فازت في السباحة .35
بعث  حاةؿ ال مفزيةف القطرا إافاء حقيق  إسرائيمي   دع  عميت عبرا شاركت ضمف ال   ؿ ابيب

م ر ما مط شاصي  ٓٓٔاإلسرائيمي  في بطةل  العالـ لمسباح  ةال ي  جرى في الدةح  حيث أنيت سباح  
 برقـ قياسي إسرائيمي جديد ةفازت في المر ب  الثاني  ةبميدالي  فضي  في المسابق .

قبؿ الفةز  فإف اإلسرائيمييف قالةا إنيـ ةجدةا معامم  جيدة غير أنو” معاريؼ“ةةفؽ ما نقم و صحيف  
اإلسرائيمي حاةؿ المنظمةف القطريةف  جاةز السباحيف اإلسرائيمييف بحجب عرض العمـ اإلسرائيمي عم  

ةان قمةا ال  الّسباح  ال الي  عم  أمؿ أال ين بو ” عميت“الشاش . فال مفزيةف القطرا  جاىؿ عرض الّسباح  
طبلؽ، حيث  قدـ كؿ السباحات ال  جانب عندما ةقفت السباحات عم  نقط  االن“ةبحسب الصحيف   أحد.

عمـ دةليف، ةال  جانب اسـ عميت عبرا عرض بدال مف العمـ االسرائيمي مربا أبيض فارغ اع قادا مف 
 ”.ال مفزيةف القطرا أف المشاىديف لف يعرفةا أنيا إسرائيمي 

 32/01/3102، رأي اليوم، لندن
 

 األخيرة عشرلسنوات الىاجروا خالل اتقريبًا  مميون ييودي": إسرائيل" .36
ألؼ  ٙٔ؛ فف  ذلؾ العاـ غادر نحة ٕٗٓٓمنذ عاـ « إسرائيؿ»بدأت اليجرة المعاكس  ف    إبراىيـ شعيب

«. إسرائيؿ»الذى أجر و عف اليجرة الييةدي  مف « دائرة اإلحصاء المركزي  اإلسرائيمي »إسرائيم  ةفؽ  قرير 
ةف   ت العميا مف أطباء ةميندسيف ةعمماء ةغيرىـ.ةأغمبيـ يشكؿ الكةادر المثقف  ةأصحاب الشيادا

% مف اإلسرائيمييف يفكرةف ف  اليجرة ةالعيش ٖٚىذا العاـ، فإف « ىالر س»اس طبلع لمرأى نشر و صحيف  
 ف  دةؿ أارى.

لدى »ـ  حت عنةاف ٖٕٔٓماية عاـ  ٔاإلسرائيمي  ب اريخ  « ىالر س»ةف  مقاؿ سابؽ نشر و صحيف  
سنةات، ردا عم   ٘ما عائم و منذ « إسرائيؿ»ةىة ييةدى ىاجر مف -فيو كا ب المقاؿ ، أشار «ةطف بديؿ

إل  أف مقال  برنر  -«ال يةجد ةطف بديؿ»مقاؿ يةسؼ حاييـ برنر أحد قادة الفكر الصييةن  الذى بعنةاف 
الييةد يعيشةف أثب ت عكس ما قاؿ؛ إذ يةجد ف  الةاقا أماـ الييةد أةطاف بديم . ةالدليؿ عم  ذلؾ أف ثمث  

 ٓٔألؼ ييةدى ىاجرةا مف إسرائيؿ ابلؿ السنةات الػ ٓ٘ٛ، منيـ «إسرائيؿ»ف  أةطانيـ األصمي  ال ف  
ةىة برةفيسةر ُيدرس ف  الجامع  العبري  ف  القدس -« سيرجية ديم  بيرجةال»ةف  بحث أجراه  األايرة.
ةلـ يعةدةا إلييا، ةأشار مباشرة  ٕٕٔٓ ف  سن « إسرائيؿ»ألؼ صييةن  قد غادرةا  ٗٔأظير أف  -المح م 

إل  أنو مف األمةر ال    زيد ضغةط اليجرة، أف كثيرا مف اإلسرائيمييف قد ا اذةا إجراءات  مييدي  لممغادرة 
% مف ٓٙإحدى عمميات المسح أف ما ُيقارب  -ةبرأى صاحب البحث-ف  نياي  األمر؛ إذ أظيرت 

عازمةف عم  اال صاؿ بسفارة أجنبي  يطالبةف فييا بجنسي  أة جةاز اإلسرائيمييف قد أجرةا ا صاالت أة ىـ 
 ألؼ إسرائيم  لدييـ جةازات سفر ألماني . ٓٓٔسفر، ةيضيؼ أف نحة 

ةالجدير ذكره أف الحكةم  اإلسرائيمي   ع بر المياجر نيائيا ىة المةاطف الذى يغادر إسرائيؿ ألى سبب كاف 
 ةات.ةال يعةد ةلة مرة ةاحدة ابلؿ أربا سن

أظير أف منسةب « شبيب  ىر سؿ»ةأيضا ف  لار اس طبلع لمرأى أجر و جماع  ُ طمؽ عم  نفسيا اسـ 
% بعد ما  سم  ثةرات ٔٚبنسب  « اإلسرائيم »ار فا ف  ةسط الشباب « إسرائيؿ»الاةؼ عم  مس قبؿ 

يا ةيجعميـ ُيفكرةف الذى يكسر رةح مةاطني« إسرائيؿ»، إضاف  إل  الةضا االق صادى ف  «الربيا العرب »
 ف  اليجرة. 
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 33/01/3102، الشعب، مصر
 

 يعانون من أمراض نفسية  إسرائيمي: ربق مميون اإلسرائيمية الصحةوزارة  .37
ألؼ مشاصةف ةمعرةفةف لدى م سسات الصح   ٖٓٔألؼ صييةني مف مرض نفسي، بينيـ  ٕٓ٘يعاني 

النفسي  في ةزارة الصح  الصييةني  الدك ةر  العام  ةفقا إلحصاءات نشرىا  االثنيف، رئيس ادمات الصح 
غادا لةبيف اس نادا لما جمع و ةبمةر و منظم  "انةش" اس عداد إلحياء شير الصح  النفسي  في الكياف 

ألؼ مريض مف مجمةع المرض  النفسييف يحصمةف عم  حقيـ في  ٓٚةةفقا لممعطيات، فاف  الصييةني.
 ألؼ فقط. ٛٔالةطني فيما يصؿ م سسات ال أىيؿ النفسي  مقي ماصصات شيري  مف م سس  ال أميف 

% مف أصحاب األمراض الجسدي  الما مف  اس شارات طبي    دن  ىذه النسب  بيف المرض  ٘ٗفيما ي مق  
% مف بيف المصابيف بمرض "االضطراب ثنائي األقطاب" الذا ي ميز ٖ٘النفسييف ل صؿ ال  اقؿ مف 
% مف المصابيف بمرض "الرىاب" ي مقةف ٖٓقةف العبلج المناسب فيما ي مق  بحال  مف اليياج ةاالك ئاب ي م

% فقط مف المصابيف بحاالت االك ئاب ما يشير ال  الفجةة اإلدراكي  الكبيرة ال ي يعانييا ٕٓالعبلج ة 
 الجميةر الصييةني فيما ي عمؽ ب عاممو ةنظر و لممرض العضةا ةاألمراض النفسي .

 33/01/3102، الشعب، مصر
 

 : جياز الموساد ىو ال"ي قتل ييود المغربإسرائيميبحث  .38
في بحث أكاديمي غير مسبةؽ، نشره الم رخ اإلسرائيمي د.يغآؿ بف نةف، مف جامع    سما -القدس المح م 

بار إيبلف، الم اام  ل ؿ أبيب، كشؼ النقاب عف أف جياز المةساد اإلسرائيمي  االس ابارات الاارجي ( 
الس ينيات مف القرف الماضي امي  كبيرة بأمر مف القائد أيسر ىارئيؿ، ل نفيذ أعماؿ إرىابي  أرسؿ في أةائؿ 

ضد الييةد، ةا ياـ السمطات المغربي  بذلؾ، لكي  سمح لمحرك  الصييةني  باس جبلبيـ إل  فمسطيف 
 المح م .

ةساد قاؿ إنو مف أجؿ االسرائيمي ، فإف رئيس الم’ يديعةت أحرةنةت‘ةبحسب البحث، الذا نشر و صحيف  
 نفيذ العممي ، ي ح ـ عم  المةساد  قديـ ضحايا ييةد، ةبعد ف رة قصيرة جدام، قامت السمطات المغربي  
باع قاؿ شابيف ييةدييف مغربييف، مف عمبلء المةساد، ةابلؿ ال حقيؽ معيما  ةفيا إثر ال عذيب، كما أف 

 شابام ثالثام ُق ؿ في السجف ن يج  ال عذيب.
ت الصحيف  إل  أف اط  رئيس المةساد نجحت، ذلؾ أف مةت الثبلث  في السجف سبب صدم  كبيرة، ةلف 

األمر الذا ساىـ إل  حد كبير في إقناع الممؾ المغربي في ذلؾ الحيف باإلسراع بال ةقيا عم  ا فاؽ ما 
ي حديث العيد، عم  حد كياف االح بلؿ بمةجبو ي ـ السماح لمييةد باليجرة مف المغرب إل  الكياف االسرائيم

قةؿ الم رخ اإلسرائيمي، الذا ركز في بحثو عم  قياـ المةساد اإلسرائيمي ب رؾ العمبلء المحمييف في المغرب 
 ليقعةا في أيدا النظاـ الحاكـ.

ألفام، ةكاف السةاد األعظـ منيـ ي بةأ مناصب  ُٓٙٔيشار إل  أف عدد الييةد في ذلؾ الةقت كاف حةال  
نظاـ الحاكـ، ةةصؿ أحدىـ إل  منصب ةزير لدى الممؾ المغربي، ةعم  الرغـ مف ذلؾ، فقد رفيع  في ال

قرر المةساد، بعد أف حصؿ عم  الضةء األاضر، مف الم سس  السياسي ، القياـ بأعماؿ غير أابلقي  
 بيدؼ اس جبلب الييةد مف المغرب إل  األراضي المح م .
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السنةات ىدفام مركزيام لممةساد، ةدرج رئيس الجياز عم  زيار و  ةلفت الباحث إل  أف المغرب كاف في  مؾ
سرام أربا مرات في السن ، فقد قامت الامي  ال ي أرسميا المةساد ب جنيد شباب ييةد لمعمؿ في الجياز، كما 
أف الجياز قاـ بإحضارىـ بشكؿ سرا إل  األراضي المح م  إلجراء  دريبات عسكري ، شممت  دريبات عم  

عمميات إرىابي ، كما أنيـ ال قةا في "إسرائيؿ" ما رئيس ةزراء االح بلؿ لنذاؾ، دافيد بف غةريةف، ةما   نفيذ
 ةزير األمف مةشيو داياف.

عبلةة عم  ذلؾ، كشؼ الم رخ في بحثو األكاديمي النقاب عف أف المةساد قاـ باس ئجار سفين  كبيرة، 
 مرة. ٖٔالسفين  في ميم يا  ةبةاسط يا قاـ ب يريب الييةد مف المغرب، ةنجحت

غرقت السفين ، األمر الذا أدى إل  ةفاة طاقميا  ٗٔةلكف الم رخ عينو، يقةؿ في البحث إنو في المرة الػ
ييةديام مغربيام كانةا عم  م نيا، ةىنا يقةؿ الم رخ إف المةساد أىمؿ إىماالم شديدام، ةقاؿ  ٗٗاإلسباني ة

أف السفين   ـ إغراقيا عف سبؽ اإلصرار ةال رصد، ةلكف اإلىماؿ كاف لمصحيف  االسرائيمي   أنا ال أزعـ 
، ف بيف لي أف ةزيرة ٗٔم عمدام، ة ابا قائبلم  راجعت البرة ةكةالت ال ي سبقت عممي  السفين  لممرة الػ

الاارجي  غةلدا مائير، قالت في جمس  الحكةم  إنو ي ح ـ عم  "إسرائيؿ" أف  قةـ بعممي    دا إل  صدم  
في المغرب، ح   ةلة كمؼ األمر مةت العديد مف المةاطنيف الييةد العزؿ، عم  حد  عبيرىا، ةبال الي، 
أضاؼ الم رخ، فإنيـ قامةا باس ئجار سفين  غير صالح . إنيـ لـ ُيغرقةىا، ةلكنيـ كانةا عم  عمـ ةعم  

 دراي  بأنيا س غرؽ في البحر.
ت الصحؼ الغربي  ةالعالمي  عف الحادث المأساةا، مشددة ةفعبلم، أحدث غرؽ السفين  ضج  عالمي  ةك ب

في  قاريرىا عم  أف الييةد الذيف أرادةا اليرب مف البمد العربي اإلسبلمي ما ةا في عرض البحر، ةىة 
 األمر الذا أدى إل   أليب الرأا العاـ العالمي ضد المغرب، كما قاؿ الم رخ اإلسرائيمي.

غؿ الحادث المأساةا لحث الييةد عم  مغادرة المغرب ةاليجرة إل  الكياف ة ابا قائبلم إف المةساد اس 
االسرائيمي.ةقالت ميريت غحمةف، أرمم  قائد شعب  المةساد في المغرب في  مؾ الف رة، أليكس غحمةف، إف 
الماطط الذا أعده المةساد كاف يقضي بأف يعرؼ الييةد في المغرب بأف الجياز سُيارجيـ مف المممك  

ةا أـ أبةا، ةبمةازاة ذلؾ إجراء مفاةضات ما ةلي العيد المغربي، ألف العرب ال يفيمةف إال ىذه المغ   شاء
 مف ناحي  قـ بأعماؿ إرىابي ، ةمف الناحي  األارى قـ بإجراء المفاةضات، عم  حد  عبيرىا.
 08/01/3102، وكالة سما اإلخبارية

 
 من قمقيمية متأثرا بجروح أصيب بيا اثر دىسو من قبل مستوطن فمسطينياستشياد  .39

، م أثرام باصاب و جراء دىس مس ةطف لو في قمقيمي  فػي الثبلثاء اس شيد مةاطف مف قمقيمي  ظير يةـ  قمقيمي 
 ثاني أياـ عيد األضح  المبارؾ.

عامػػام(، مػػف بمػػدة  ٙٚ ػػيـ  ةأعمػػف مس شػػف  "درةيػػش نػػزاؿ" بمدينػػ  قمقيميػػ  عػػف اس شػػياد الحػػاج عبػػد الحفػػيظ 
الفنػػدؽ شػػرؽ المدينػػ  م ػػأثرام بجػػرةح أصػػػيب بيػػا جػػراء دىسػػو مػػف قبػػؿ سػػػيارة مسػػ ةطف، فػػي ثػػاني أيػػاـ عيػػػد 

 األضح  المبارؾ.
33/01/3102القدس، القدس،   

 
 إلقراره في الكنيست والحكومة "األقصى"يقدمون مقترحًا مفصاًل لتقسيم  "الميكود"نشطاء في  .41
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إف نشػػطاء مػػف حػػزب الميكػػةد الػػذيف ي ػػزعميـ نائػػب رئػػيس الكنيسػػت ” قصػػ  لمةقػػؼ ةال ػػراثم سسػػ  األ“قالػػت 
أعمنػػةا عػػف مق ػػرح مفصػػؿ ل قسػػيـ المسػػجد األقصػػ  زمانيػػا ةمكانيػػا بػػيف المسػػمميف ةالييػػةد، ” مةشػػيو فيجمػػيف“

ةف ةال نسػيؽ مػا قريبػام بال عػا اإلسػرائيمي ةذكرةا أنيـ سيعممةف عمػ  إقػراره فػي الكنيسػت االسػرائيمي ةالحكةمػ  
 لجن  الداامي .

عم  نسا  مف المق رح ال فصيمي ل قنيف  قسيـ المسػجد األقصػ  زمانيػا ةمكانيػام ” م سس  األقص “ةحصمت 
ع مػاد صػمةات ييةديػ  جماعيػ   ، ةيقػػـة -سػػ قةـ الم سسػ  ب رجمػ  الةثيقػ  بنصػػيا كػامبل ة عميميػا الحقػام  –ةاا

، حيػث قالػػت -ةىػي جنػاح فػي حػزب الميكػةد –” قيػادة ييةديػػ “ -”منييجػةت ييةديػت” عمػ  المق ػرح منظمػ  
مق رح ” أطمقةا عميو اسـ  األربعاءإنيا س قدمو لمجن  الداامي  في الجمس  ال ي كاف مف الماطط أف  عقد يةـ 

، ة حػػدث أحػػد أعضػػاء ىػػذه المجمةعػػ  -المسػػم  االح بللػػي الباطػػؿ لممسػػجد األقصػػ  -”إدارة جبػػؿ الييكػػؿ
لمقنػػػاة السػػػابع  العبريػػػ ، بػػػأف المق ػػػرح أعػػػد ل قديمػػػو لػػػةزير  -مػػػدير ةحػػػدة البحػػػث –” فةئػػػومياائيػػػؿ ” ةيػػػدع  

مقػػدس فقػػط لمييػػةد، ةانػػو يجػػب إعػػػادة ” جبػػؿ الييكػػؿ “األديػػاف، ةأنػػو ينطمػػؽ مػػف األسػػاس مػػف القاعػػدة بػػػأف 
يػػذ بنػػةد السػػيادة كاممػػ  لدةلػػ  اسػػرائيؿ عمػػ  جبػػؿ الييكػػؿ، ةأضػػاؼ فةئػػو بأنػػو ي ةجػػب  عيػػيف مفػػةض يقػػـة ب نف

، بحيػػث  كػػةف صػػمةات الييػػةد الفرديػػ  مسػػمةح  بكػػؿ ”جبػػؿ الييكػػؿ“المق ػػرح ل ر يػػب الصػػمةات الييةديػػ  فػػي 
أنحاء المسجد األقص ، أما الصمةات الجماعي  فياصص ليا مساحات فػي الجيػ  الشػرقي  بػالقرب مػف بػاب 

زيػػادة المسػػاح  ال ػػي الرحمػػ  ،عمػػ  مػػدار سػػاعات اليػػةـ، عمػػ  اف يكػػةف مػػف صػػبلحيات المفػػةض الاػػاص ب
يمكػػف بيػػػا  أديػػػ  الصػػػمةات الجماعيػػ  الييةديػػػ ، ااصػػػ  فػػػي ةقػػػت األعيػػاد ةالمناسػػػبات الييةديػػػ ، كمػػػا يمكػػػف 

 ابلؿ األعياد ةالمناسبات الييةدي .” جبؿ الييكؿ “ إل حصر داةؿ الييةد فقط 
33/01/3102مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   

 
 يقاطعون انتخابات بمدية االحتالل القدسفي  48الـ فمسطينيو .40

قػاطا ثبلثمائػػ  ألػؼ فمسػػطيني يحممػةف اليةيػ  الزرقػػاء  اإلسػرائيمي ( فػػي مدينػ  القػػدس   ةفػػا –القػدس المح مػ  
 ،  أكيدام عم  رفض اح بلليا.أمساالن اابات البمدي  في المدين  

مدين ، ةالذيف دأبػةا منػذ احػ بلؿ القػدس ةيمثؿ سكاف القدس مف الفمسطينييف أكثر مف ثمث القةة االن اابي  بال
 ـ عم  مقاطع  ان اابات البمدي  بسبب ةقةعيا  حت االح بلؿ.ٜٚٙٔعاـ 

ةكانػػت ىيئػػ  العمػػؿ الػػةطني ةاألىمػػي فػػي القػػدس دعػػت المقدسػػييف إلػػ  مقاطعػػ  ىػػذه االن اابػػات، ةقالػػت "إف 
ؿ ينػادا بمقاطعػ  ان اابػات البمديػ ، المةقؼ الرسػمي ةالشػعبي ةعمػ  مػدار  ػاريخ ف ػرة االحػ بلؿ كػاف ةمػا يػزا

ةنجحػػت جمػػاىير شػػعبنا فػػي مقاةمػػ  كافػػ  محػػاةالت اا ػػراؽ ىػػذا المةقػػؼ سػػةاء بال رغيػػب ةاإلغػػراءات أة بػػث 
 اإلشاعات ةال ضميؿ ةال يديد".

ةشػػددت عمػػ  "أف مةقػػؼ المقاطعػػ  المطمقػػ   رشػػيحام ةان اابػػام يسػػ ند إلػػ  المةقػػؼ السياسػػي بػػأف القػػدس ىػػي 
  .مدين  مح م

ةاسػػ نكر سػػكاف حػػي بيػػت حنينػػا شػػماؿ القػػدس المح مػػ  اس ضػػاف  أحػػد السػػكاف لػػرئيس بمديػػ  االحػػ بلؿ الحػػالي 
"نيػػػر بركػػػات"، ةةفػػػد مػػػف قيػػػادة حمم ػػػو، قبػػػؿ يػػػةميف فػػػي منزلػػػو لم ػػػرةيج لحمم ػػػو االن اابيػػػ  ةدفػػػا المقدسػػػييف 

 الن اابو لةالي  جديدة.
32/01/3102الحياة الجديدة، رام اهلل،   
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 ل ييدد بإجراءات عقابية بحق األسرى اإلدارييناالحتال  .42
ىػػددت ” اإلسػػرائيمي“، أمػػس، أف مصػػمح  سػػجةف االحػػ بلؿ ”م سسػػ  ال ضػػامف لحقػػةؽ اإلنسػػاف“أكػػدت  غػػزة 

األسػرى اإلداريػػيف با اػاذ سمسػػم  مػف اإلجػػراءات العقابيػ  بحقيػػـ فػي حػػاؿ نفػذةا برنػػامجيـ االح جػاجي، ةسػػط 
 األسرى في معرك يـ المر قب . دعةات مف م سسات حقةقي  إلسناد

إف إدارة مصمح  السجةف  ةعدت با ااذ إجراءات عقابي  “ةقاؿ محامي م سس  ال ضامف فارس أبة الحسف  
مػف الشػير  ٕ٘صارم  بحؽ األسرى اإلدارييف في حاؿ شرعةا ب نفيذ البرنامج الذا مػف الم ةقػا أف يبػدأ فػي 

 ”.الجارا
  إلػػ  م سسػػات حقػػةؽ اإلنسػػاف مػػف أجػػؿ اإلسػػراع فػػي إنيػػاء معانػػا يـ ةذكػػر أف األسػػرى ةجيػػةا رسػػال  عاجمػػ

ةال داؿ لمنا اإلجراءات العقابي  ال ي  نةا مصمح  السجةف ا ااذىا بحقيـ. ةكاف األسرى اإلداريةف أعمنػةا 
قبؿ نحة شيريف عف سمسػم  اطػةات اح جاجيػ  سػ بدأ أةااػر الشػير الجػارا بمقاطعػ  المحػاكـ بكػؿ أشػكاليا 

ت ةاالس ئناؼ في محاكـ عةفر ةالنقب ةالعميػا فػي القػدس(، ثػـ اإلضػراب عػف الطعػاـ لمػدة يػةميف مػف  ال ثبي
 كؿ أسبةع  بدأ في شير ديسمبر/كانةف األةؿ المقبؿ.

32/01/3102الخميج، الشارقة،   

 
 بصفقة "شاليط" عشرين 31تعتقل أكثر من  "إسرائيل" :فروانة .43

 ، مػػػدير دائػػػرة اإلحصػػػاء بػػػةزارة األسػػػرى ةالمحػػػرريف الفمسػػػطيني ، أف أكػػػد عبػػػد الناصػػػر فرةانػػػ  قنػػػا –راـ اهلل 
محػػػػررام فػػػػي إطػػػػار صػػػػفق   بػػػػادؿ الجنػػػػدا اإلسػػػػرائيمي، جمعػػػػاد شػػػػاليط، بأسػػػػرى  ٕٕإسػػػػرائيؿ أعػػػػادت اع قػػػػاؿ 
 .ٕٔٔٓأك ةبر  ٛٔفمسطينييف ةال ي  مت في 

ببنةدىػا ةنصةصػيا، ةةضػعت كافػ  ةقاؿ في بياف صحفي اليةـ، " إف إسرائيؿ لـ  ح ـر اال فاقي ، ةلػـ  م ػـز 
ممػف أعيػد اع قػاليـ،  امسػ مف أفرج عنيـ فػي إطػار الصػفق  فػي دائػرة اسػ يدافيا، مضػيفا أنيػا أفرجػت عػف 

 لاريف إل  غزة". أربع ةأبعدت 
" أسػػيرا  ٕٚٓٔ، ةأطمػػؽ بمةجبيػػا سػػراح "  ٕٔٔٓمػػف أك ػػةبر عػػاـ  ٛٔيػػذكر أف " صػػفق  شػػاليط "  مػػت فػػي 

 إلسرائيمي  عم  دفع يف.ةأسيرة، مف السجةف ا
32/01/3102الشرق، الدوحة،   

 
 بإىمال قضيتيمالفمسطينية الميد" في غزة يتيمون السمطة  كنيسة "مبعدو .44

ىمػػاؿ قضػي يـ، ةعػػدـ ممارسػػ  ”مبعػدة كنيسػػ  الميػػد“ا يػػـ  رائػػد الفػي  -غػزة  ، السػمط  الفمسػػطيني  ب جاىػؿ ةاا
 ل  ذةييـ ةمنازليـ في الضف  الغربي .مف أجؿ  أميف عةد يـ إ” إسرائيؿ“ضغط حقيقي عم  

ةطالػػػب المبعػػػدةف فػػػي مػػػ  مر صػػػحافي عقػػػدةه قبالػػػ  منػػػزؿ الػػػرئيس محمػػػةد عبػػػاس فػػػي غػػػزة، أمػػػس، بفػػػرض 
قضي يـ في لقاءا و ما المس ةليف ةالزعماء األةرةبييف في جةل و الحالي  ة ػأميف عػةد يـ سػريعام إلػ  الضػف  

إننػا اا رنػا ىػذا المكػاف لنقػةؿ لعبػاس إف شػةقؾ ليػذا “يمػي كنعػاف، الغربي  . ةقاؿ الم حدث باسـ المبعػديف ف
المنزؿ ىة في المقابؿ شةؽ ةحنيف لنا كمبعديف لما ىة أغم  مف المنازؿ ألميا نا ةلبائنا الذيف نفقدىـ  باعام 

 ”.مف دةف أف نمقي عمييـ نظرة الةداع األايرة
32/01/3102الخميج، الشارقة،   

 



 
 
 

 

 

           37ص                                    2104العدد:            32/01/3102 األربعاء التاريخ:

خطارات بيدم منازل غرب الخميلعائم 30االحتالل يطرد  .45  ة في األغوار الشمالية وا 
عائمػػػ  بدةيػػػ  عمػػػ  النػػػزةح عػػػف مسػػػاكنيا فػػػي  ٕ٘أجبػػػرت قػػػةات االحػػػ بلؿ، فجػػػر أمػػػس،   طةبػػػاس، الاميػػػؿ

 جمعات ةادا المالح ةبزيؽ ةحمص  ةالبرج باألغةار الشمالي ، ةذلؾ بذريعػ  البػدء بػإجراء منػاةرات عسػكري  
 ةاسع  في المنطق .

ؿ عارؼ دراغم  رئيس مجمس محمػي المػالح ةالمضػارب البدةيػ  فػي األغػةار  إف قػةات االحػ بلؿ أجبػرت ةقا
 ىذه العائبلت عم  مغادرة مساكنيا، بحج  إجراء ىذه المناةرات.

مف جانب لار سممت قػةات االحػ بلؿ، أمػس، إاطػارات  قضػي بيػدـ عػدد مػف المنػازؿ فػي بمػدة ديػر سػامت 
رب الاميػػؿ، ةذلػؾ بحجػ  إقام يػا دةف الحصػػةؿ عمػ   ػرايص مسػبؽ مػػف "اإلدارة المحاذيػ  لجػدار الفصػؿ غػ

المدنيػ " ال ابعػ  لسػمطات االحػ بلؿ، فيمػا ذكػرت مصػادر األةقػاؼ اإلسػبلمي  بالاميػؿ اف المسػ ةطنيف شػػرعةا 
فػػػي أعمػػػاؿ  ػػػرميـ بمبنػػػ  البػػػديرا المحػػػاذا لممػػػداؿ الػػػرئيس لمحػػػـر دةف أا  ػػػداؿ لمػػػنعيـ مػػػف قبػػػؿ جنػػػةد 

 بلؿ.االح 
فػػي مجػػاؿ لاػػر، قػػاؿ مسػػ ةؿ سػػدن  الحػػـر اإلبراىيمػػي بالاميػػؿ حجػػازا أبػػة سػػنين ، إف مسػػ ةطنيف شػػرعةا، 
، مةضػحا  أمس، في أعماؿ  رميـ ة غيير لمبػاب الػرئيس فػي مبنػ  "البػديرا" المجػاةر لممػداؿ الرئيسػي لمحػـر

اؾ دائػـ مػا المصػميف ةيشػكؿ أف ةرش  ال رميـ  مثؿ اط  جدي  لبلسػ يبلء عمػ  المبنػ ؛ مػا يػ دا إلػ  اح كػ
."  عائقام أماـ الةافديف إل  الحـر

32/01/3102األيام، رام اهلل،   
 

 بسجن مقدسي بتيمة التعاون مق حزب اهلل يحكماالحتالل  .46
حكمػػت محكمػػ  إسػػرائيمي  فػػي القػػدس، بعػػد ظيػػر يػػـة االثنػػيف، بالسػػجف ثػػبلث سػػنةات ةنصػػؼ، عمػػػ   زة غػػ

بالقػػدس، ةذلػػؾ ب يمػػ  اال صػػاؿ مػػا "عميػػؿ أجنبػػي ةال ػػآمر ل قػػديـ  الشػػاب عصػػاـ مشػػاىرة، مػػف جبػػؿ المكبػػر
 معمةمات  لمعدة( ةااص م أنو يمكف أف  كةف  مؾ المعمةمات ذات قيم ".

ةةفقػػا لةسػػائؿ إعػػػبلـ عبريػػ  ما مفػػ ، فػػػإف مشػػاىرة ا يػػـ بال عػػػاةف مػػا حػػزب اهلل، ةالسػػػفر إلػػ  لبنػػاف لعػػػرض 
، ةمنيػا إلػ  بيػرةت، ةىنػاؾ ال قػ  بعناصػر ٕٕٔٓحزيراف  ادما و عم  الحزب، حيث سافر إل  األردف في

 مف حزب اهلل في الضاحي  الجنةبي .
ةحسب الئح  اال ياـ فإف عناصر حزب اهلل طمبةا مف مشاىرة ال عرؼ عم  صةر جةي  مف منطقػ  القػدس، 

يعمةف، ةأدل  ليػـ ة ـ س الو حةؿ مقر إقام  رئيس الةزراء اإلسرائيمي بنياميف ن نياىة، ةةزير الجيش مةشيو 
 بمعمةمات بيذا الشأف، قبؿ أف يغادر لبناف ةيعةد لبلج ماع معيـ مرة أارى.

33/01/3102القدس، القدس،   

 
 والمستوطنون يقطعون أكثر من خمسين شجرة زيتون ديس أبومواجيات في  خالل إصابات .47

ات انػػدلعت فجػػر أمػػس فػػي فمسػػطينييف بيػػنيـ حػػاالت اطيػػرة فػػي مةاجيػػ حػػةالي عشػػرةأصػػيب  غػػزة  - راـ اهلل
بمػػػدة أبػػػةديس شػػػرؽ القػػػدس المح مػػػ  عقػػػب ىػػػدـ جػػػيش االحػػػ بلؿ منػػػزالم قيػػػد اإلنشػػػاء فػػػي البمػػػدة بحجػػػ  عػػػدـ 

  ٖٓال ػػرايص. ةقػػاؿ ىػػاني حمبيػػ  منسػػؽ المجنػػ  الشػػعبي  لمقاةمػػ  الجػػدار ةاالسػػ يطاف فػػي أبػػةديس إف نحػػة 
كةنػػام مػػف ثبلثػػ  طةابػػؽ قػػرب الجػػدار الفاصػػؿ سػػيارة عسػػكري  ةأربػػا جرافػػات اق حمػػت أبػػةديس ةىػػدمت منػػزالم م

 قرب جامع  القدس في أبةديس.
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مسػػ ةطنيف أمػػس، جػػراء رشػػؽ الحجػػارة مػػف قبػػؿ شػػباف فمسػػطينييف عمػػ  سػػيارات المسػػ ةطنيف  امسػػ ةأصػػيب 
 بالبسيط . اإلصاباتالم ةجو إل  مدين  القدس عم  طريؽ ال قةع شرؽ مدين  بيت لحـ، ةةصفت ىذه 

غسػػاف دغمػػس مسػػ ةؿ ممػػؼ االسػػ يطاف فػػي شػػماؿ الضػػف  اف عػػددام مػػف مسػػ ةطني  قػػاؿ فػػي غضػػةف ذلػػؾ،
 مف قري  كفر القؼ قرب قمقيمي . شجرة زي ةف  عةد لممةاطف سميماف جبر ٖ٘قامةا بقطا ” كارني شمرةف“

32/01/3102الخميج، الشارقة،   
 

 شرق األوسطالقضية الفمسطينية تيديد رئيسي لم عدم حل  : لدى األمم المتحدة مصرمندوب  .48
أكد السفير مع ز أحمديف، المندةب الدائـ لمصر   السيد مةس  - ف حيأحمد  -نيةيةرؾ  -األمـ الم حدة 

سرائيؿ مف أجؿ ال ةصؿ إل  ا فاؽ  لدى األمـ الم حدة مساندة مصر لمُمفاةضات الحالي  بيف فمسطيف ةاا
جةد اا بلفات جةىري  بيف الطرفيف نيائي لمسبلـ مشيرام إل  أف مصر  شعر بالقمؽ لما ي ردد بشأف ة 

 يصعب  جاةزىا.
إل  ا ااذ الاطةات البلزم  ل حقيؽ حؿ الدةل يف قبؿ  ،بصف يا دةل  االح بلؿ، "أحمديف" إسرائيؿ كما دعا

 فةات األةاف.
ةحذر المندةب الدائـ مف دالالت اإلحصاءات األايرة ال ي أظيرت ُمضاعف  أعداد المس ةطنيف اإلسرائيمييف 

، ثـ زيادة أنشط  ٕٕٔٓةح   عاـ  ٖٜٜٔضف  الغربي  ثبلث  مرات منذ ال ةقيا عم  ا فاؽ أةسمة عاـ بال
% ٓٚالضف  الغربي ، ةف  محيط القدس الشرقي ، بنسب   زيد عف  فياالس يطاف اإلسرائيمي  غير الشرعي  

. األمر الذا يدعة إل  ٕٕٔٓابلؿ النصؼ األةؿ مف العاـ الجارا مقارن  بنفس الف رة مف العاـ الماضي 
ةرد السفير مع ز  ال سا ؿ عف الرسال  ال ي  رغب الحكةم  اإلسرائيمي  في  ةجيييا أثناء عممي  ال فاةض.

كمم و إف  طةرات ما يطمؽ عميو "الربيا  فيقاؿ  الذاأحمديف عم  إشارة مندةب إسرائيؿ، رةف برةسةر، 
الةاقا إل   فيلديمقراطي  ةاالس قرار، ةأنيا   دى "  ثير الشؾ حةؿ ال طمعات السابق  إل  االعربي

 االضطراب ةسفؾ الدماء.
أف ال طةرات السياسي  في الشرؽ األةسط  فيةقاؿ مندةب مصر الدائـ ردام عم  ذلؾ م كدام ثق  مصر 

إل  سُ  دا إل  إنشاء نظـ ديمقراطي  مس قرة، رغـ ما يدعيو، أة يراِىُف عميو، البعض مف أنيا لف   دى إال 
مزيٍد مف عدـ االس قرار، ةسفؾ الدماء، كما أكد أف عدـ حؿ القضي  الفمسطيني  سيظؿ ال يديد الرئيسي 

 لمشرؽ األةسط، رغـ حرص كبار المسئةليف اإلسرائيمييف عم  إنكار ذلؾ. 
ألقاه "أحمديف" ال شديد عم  رفض مصر اس غبلؿ األةضاع الاطيرة في سةريا  الذاكما  ضمف البياف 

 البصر عف اس مرار االح بلؿ اإلسرائيمي لمجةالف السةرا المح ؿ. لغض
 32/01/3102الوفد، الجيزة، 

 
 الفمسطيني: مصر تؤكد دعميا لمموقف المصري الخارجية وزيرمساعد  .49

اج ماع لجن   فيةذلؾ ابلؿ مشارك يا  الفمسطينيأكدت مصر مجددا دعميا لممةقؼ   سحر ضياء الديف
 بباريس. االثنيفعقد مساء أمس  الذاالعربي   م ابع  مبادرة السبلـ

 في رأس ةفد مصر  ةالذاةقاؿ السفير محمد بدر الديف زايد مساعد ةزير الاارجي  لشئةف دةؿ الجةار 
 -إف االج ماع  ناةؿ ال طةرات عم  صعيد المحادثات الفمسطيني   ، صريحات الثبلثاء ، فياالج ماع

 بالعاصم  الفرنسي . الماضيشير سب مبر  فيعقد  ةالذالمجن  اإلسرائيمي  منذ االج ماع األاير 
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ىذا  فيقدـ اس عراضا لمر ي  الفمسطيني   الفمسطينيةزير الاارجي   المالكيةأضاؼ أف الدك ةر رياض 
 يمكف أف  نجـ عف االن ياكات اإلسرائيمي  الم عددة غير المسبةق . ال يالشأف، ةأبرزىا ال داعيات الاطيرة 

 الذا"الجاد"  ..م كدا أف مصر  ثمف الدةرالفمسطينيعد ةزير الاارجي  عف دعـ مصر لممةقؼ ةعبر مسا
ل  ضرةرة ا ااذ الاطةات  السعي في كيراجةف  األمريكييقـة بو ةزير الاارجي   لم ةصؿ إل   سةي ، ةاا

 البلزم  لبناء الثق  ةاليادف  إل   حقيؽ السبلـ العادؿ ةالشامؿ لمقضي  الفمسطيني .
المس قبؿ لم ابع  ما يس جد مف أةضاع  فيأةضح السفير محمد بدر الديف أف المجن  ا فقت عم  االنعقاد ة 

 اإلسرائيمي . - فيما ي عمؽ بمسار المفاةضات الفمسطيني 
 32/01/3102الوفد، الجيزة، 

 
  بخرق سماء غزة لياتؤكد لممرة الثانية سماحيا  "إسرائيل"مصر..  ينفمن  رغمبال"الشعب":  .51

أك ةبر، عف أف العدة  ٜٔ، السبت اإلسرائيميلممرة الثاني  ابلؿ أسبةع ةاحد، كشفت القناة الثاني  لم مفزيةف 
عاما، بال حميؽ عم  الحدةد ما غزة بدعةى  ٖٗالمصري  ألةؿ مرة منذ  ٙٔسمح لطائرات إؼ  الصييةني

 ."ةعم  مةاجي  عمميات  يريب السبلح إل  غز  المصرا حسيف قدرة الجيش "
، أف طائرات حربي  مقا م  مف طراز الماضيأك ةبر  ٙٔةسبؽ أف ذكرت القناة الثاني  اإلسرائيمي ، يةـ 

 F16 حمقت ألةؿ مرة عم  الحدةد المش رك  ما إسرائيؿ ةقطاع غزة، ةىة ما المصرا(   با سبلح الجة ،
 .مصرا عسكرانفاه مصدر 

 33/01/3102الشعب، مصر، 
 

 / كانون األولديسمبر 07إلى  وحماس كمنظمتين إرىابيتين" إلخوانا"دعاوى إدراج تأجيل  .50
برئاس  المس شار محمد قشط ، نائب رئيس  اإلداراأجمت الدائرة األةل  بمحكم  القضاء   ىدير يةسؼ

أقاميا كؿ مف طارؽ محمةد المحام  ةالميندس حمدى الفاران   ال يمجمس الدةل ، الدعاةى القضائي  
طالبا فييما بإدراج جماع  اإلاةاف المحظةرة ةحرك  حماس عم  قةائـ  ةال يلسابؽ، عضة مجمس الشعب ا

أعماؿ إرىابي   شكؿ اطرا عم   فيالمنظمات اإلرىابي ، ةذلؾ اس نادا إل   ةرط الحرك  ةالجماع  عمنا 
 ديسمبر المقبؿ ل قديـ األةراؽ ةالمس ندات. ٚٔةذلؾ لجمس   لمببلد، القةمياألمف 

اع صاـ رابع  العدةي ، ةساندت  فيعاةى أف حرك  حماس دعمت جماع  اإلاةاف المحظةرة ةأةضحت الد
إلك رةنيا عف االع صاـ لمفضائيات، ةكاف الفاران  أكد أف الحرك  ةالجماع  ثبت  الحيالحرك  لنقؿ البث 

ير أة ف ح السجةف ةار كاب أعماؿ ماطط  ضد الجنةد المصرييف بسيناء دةف ةازع مف ضم في ةرطيما 
 إنساني .

 32/01/3102الوفد، الجيزة، 
 

 دعوى وقف تصدير الكيرباء لغزة فيالحكم  / تشرين الثانينوفمبر 36مصر:  .52
الدعةى المقام  مف المحامي   فينةفمبر المقبؿ لمحكـ  ٕٙ، الثبلثاء، جمس  اإلداراحددت محكم  القضاء 

الكيرباء مف مصر إل  قطاع غزة. صدر   طالب فييا بإصدار حكـ بةقؼ  صدير ةال يرضا البركاةى، 
 .اإلداراالقرار برئاس  المس شار محمد قشط ، رئيس محاكـ القضاء 

 32/01/3102المصري اليوم، القاىرة، 
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 ": الجيش يدم ر أكبر نفق لتيريب األشخاص من قطاع غزة إلى سيناء والعكسالسابق"اليوم  .53

جيش الثاني الميداني  مكنت بال عاةف ما قةات محمد أحمد طنطاةا  قاؿ مصدر عسكرا إف عناصر ال
حرس الحدةد مف اك شاؼ ة دمير أكبر نفؽ ل يريب الجماعات ال كفيري  الُمَسمَّح  مف قطاع غزة إل  شماؿ 
سيناء ةالعكس، مف ابلؿ أجيزة المسح اإللك رةني  ةالحساسات األرضي  الااص  بسبلح الميندسيف 

ير مع ادة أسفؿ النفؽ، الف ما إل  أف النفؽ  ـ  دميره مف ابلؿ العسكرييف، ال ي كشفت عف حرك  غ
 المفرقعات، ال ي نسف و بشكٍؿ كامؿ، ة ـ  ةجيو ضرب  قاصم  لمعناصر ال كفيري  المسمح .

ةأةضح المصدر لػ"اليةـ السابا" أف نفؽ  يريب العناصر ال كفيري  الذا  ـ  دميره، كاف ُمَجيَّزما باإلضاءة 
ي  المناسب  لمعيش ةال ةاجد بداامو لف رات طةيم ، إل  جانب أف األرضي  الااص  بو كانت الجيدة ةال ية 

 ُمَميَّدٌة  مامما ةُمَغطَّاة بطبقاٍت عازل ، لسيةل  الحرك  ةال نقؿ بداامو، مف رفح المصري  إل  قطاع غزة.
ر عرب  ا صاالت دةلي  ةكشؼ المصدر أف عناصر الجيش الثاني الميداني ةجدت بالقرب مف النفؽ المذكة 

ُمَجيَّزة بأحدث ال قنيات ةالمعدات الحديث ، لبل صاؿ باارج الحدةد مف ابلؿ مةجات ة رددات إشاري  دقيق ، 
 حركات عم  الحدةد ةمراقب يا ةمعرف   أاي ـ اس اداميا دااؿ القةات النظامي  ةالجيةش المح رف  لرصد 

ا  أف أجيزة اال صاالت الدةلي  ال ي  ـ ضبطيا، م طةرة جدما، ال حركات لدى الجانب اآلار منيا، مةّضحم
ةقد ي ـ اس ادميا لرصد إشارات، ة حركات القةات في منطق  رفح ةالشيخ زةيد ابلؿ  نفيذ الميمات 

 ةالعمميات العسكري  ل طيير سيناء.
 32/01/3102اليوم السابق، القاىرة، 

 
 و"األقصى" بتحرك أردني عربي لنصرة القدس مطالبات :األردن .54

طالب نقابيةف ةحزبيةف بػ" حرؾ عربي أردني جدا" عم  أرض الةاقا لرفا الظمـ   محمد الكيالي -عّماف 
عف المسجد األقص  ةالقدس ةفمسطيف بأكمميا، مطالبيف بأىمي  االب عاد عف "الاطب الرنان  

 ةاالس نكارات"، ةاس بداليا بأفعاؿ  جبر دةل  االح بلؿ عم  ال راجا.
اهلل عبيدات إف "ال قسيـ الزماني في المسجد  عبد .ـ األردنييف رئيس مجمس النقباء نقيب الميندسيف ةقاؿ

ةيس دعي  حركات جدي  فعمي  بعيدة عف  ةاقعام  األقص  الذا أحدث و السمطات اإلسرائيمي  م ارا، أصبح أمرام 
ني  لمدفاع عف المسجد األقص  الذا يرأس الييئ  الشعبي  األرد ،الاطب ةاالس نكارات". ةأكد عبيدات

، مبينا أنو عم  جميا األرضأف "المةاقؼ العمني  ىي الةحيدة القادرة عم   غيير ما عم   ،ةالمقدسات
يقافيا". ةدعا  األنظم  العربي  ال ي لدييا  عاةف ةا صاؿ ما دةل  العدة بإعادة النظر في ىذه اال صاالت ةاا

سبلمي  طارئ  لبحث األزم ".عبيدات األردف إل  أف "يكةف أةؿ مف ي ةدعا عبيدات  طالب بعقد قم  عربي  ةاا
لغاء ا فاقي  ةادا عرب ".  إل  "طرد السفير اإلسرائيمي مف عّماف ةاا

مظفر الجبلمدة إنو "عم  األردف قيادة ةشعبا عدـ الةقةؼ  .مف جانبو، قاؿ رئيس لجن  فمسطيف النقابي  د
  بشكؿ عاـ ةالقدس ةالمسجد األقص  بشكؿ ااص". ةأضاؼ م فرجيف عم  ما يحصؿ في فمسطيف المح م

"ما األسؼ الشديد، ال نجد في الدةر األردني في حماي  المقدسات غير ال رميـ ةالصيان  ةدفا أجةر 
 العامميف في المقدسات ةال نديد ةاالس نكار".

ذياب إف "ما يجرا في  سعيد .بدةره، قاؿ أميف عاـ حزب الةحدة الشعبي  الديمقراطي األردني "ةحدة" د
المسجد األقص  مف  قسيـ زماني ةمكاني مرده اس غبلؿ دةل  العدة ضعؼ العالـ العربي ةأنظم و ةانشغاؿ 
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ي ةحدةا ةيكفةا عف االنقساـ  أفالدةؿ العربي  بقضاياىا ةربيعيا". ةأةضح أنو "عم  الفمسطينييف في البداي  
عاما منذ م  مر أةسمة، ةلـ  قدـ سةى  ٕٓعم  مدار العبثي ةال ةقؼ عف المفاةضات ال ي اس مرت 

 ال نازالت لمصمح  الجانب اإلسرائيمي".
 32/01/3102، الغد، عم ان

 
 لحماية الطبيعة" تزرع ألف شجرة إلحياء أراضي قرية فمسطينية محررة العربية" :عم ان .55

ؿ الشير المقبؿ في أراضي شجرة مثمرة ابل ٓٓٓٔ ع ـز الجمعي  العربي  لحماي  الطبيع  زراع    عّماف
قري  "جب  الذيب" في ضةاحي مدين  بيت لحـ بالضف  الغربي . ةيأ ي ىذا النشاط لمجمعي  بعد أف ةجو 
حياء أراضييا الزراعي  بعد أف صادرىا االح بلؿ اإلسرائيمي لمدة  أىالي القري  نداء إلعادة بناء القري  ةاا

 .ٕٓٓٓسب مبر  /ةؿعاما إباف ان فاض  األقص  في أيم ٖٔدامت 
ة مكف أىالي القري  مف اس عادة السيطرة عمييا في ال اسا مف الشير الحالي اثر معرك  قضائي  أماـ 

 إل المحاكـ اإلسرائيمي . ةابلؿ الثبلث  عشرة عاما الماضي  منعت قةات االح بلؿ أىالي القري  مف الةصةؿ 
الح بلؿ ل يجيرىـ مف المنطق  لصالح  ةسيا أراضييـ الزراعي  أة  رميـ منازليـ في محاةل  مف ا

 المس عمرات القريب  ةالسيطرة عم  المةاقا األثري . 
 32/01/3102، الغد، عم ان

 
 لـ"حزب اهلل"تقصف شحنة صواريخ متطورة  "إسرائيل" :"الكويتية "الجريدة .56

قبؿ يةميف شحن  أكد مصدر مس ةؿ في القدس لػ"الجريدة" أف طائرات حربي  إسرائيمي  قصفت   القدس
السةري . ةأةضح المصدر الرفيا أف ىذه الشحن  مف الصةاريخ  -صةاريخ م طةرة عند الحدةد المبناني  

ما  ـ القصؼ دااؿ  إذا رسان  "حزب اهلل" الصارةاي ، لكنو لـ يذكر  إل كانت في طريقيا لبلنضماـ 
 األراضي السةري  أة المبناني .

كشؼ لػ"الجريدة" قبؿ أياـ أف "إسرائيؿ  ممؾ معمةمات م كدة عف نقؿ  ةكاف مصدر أمني إسرائيمي كبير
صةاريخ دقيق  ال صةيب ةبعيدة المدى مف سةري  إل  "حزب اهلل"، الذا يازف ىذه الصةاريخ في منطق  

 بحث إمكاني   إسرائيؿةأةضح المصدر المقرب مف ةزير الدفاع اإلسرائيمي مةشيو يعالةف أف " البقاع حاليام.
 ميرىا ةىي ال  زاؿ في البقاع". د

 32/01/3103الجريدة، الكويت، 

 
 في الجوالن بتقديم المساعدة لممجموعات اإلرىابيةلدى األمم المتحدة يتيم "إسرائيل"  سوريةمندوب  .57

ابلؿ جمس  مجمس األمف حةؿ الشرؽ األةسط،   السيد مةس  - ف حيأحمد  -نيةيةرؾ  -األمـ الم حدة 
، ا يامو إلسرائيؿ الجعفراالسةري  أكد مندةب سةريا الدائـ لدى األمـ الم حدة بشار  ةفيما ياص األزم 

ب قديـ المساعدة لممجمةعات اإلرىابي  في منطق  فصؿ القةات في الجةالف السةرا المح ؿ، ةذلؾ بنقؿ 
عاد يـ إل  دااؿ األراضي  اإلرىابييف الجرح  عبر اط الفصؿ إل  المشافي اإلسرائيمي  لي ـ عبلجيـ فييا ةاا

 السةري  لي ابعةا نشاطا يـ اإلرىابي .
ةأضاؼ الجعفرا  "كما يقةؿ المثؿ لكؿ ضارة نافع ، فإف ىذا ال ةاط  اإلسرائيمي القطرا، ما اإلرىابييف 
األصةلييف الةىابييف ال كفيرييف، الذيف يعيثةف فسادام في منطق  فصؿ القةات في الجةالف. ىذا ال ةاط  إنما 
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دا سياسات ىذيف الطرفيف ة كامميما في ال آمر عم  سبلم  ةاس قرار سةريا ةشعبيا، ةعم  سبلم  ي كد  ما
 قةات األمـ الم حدة نفسيا".

 32/01/3102الوفد، الجيزة، 
 

 نيجيري لتسيير رحالت جوية مباشرة                  - إسرائيمياتفاق  .58
  ما الحكةم  اإلسرائيمي  ا فاقما ل سيير رحبلت جةي  الناصرة  مف المقرر أف  ةقا ةزيرة الطيراف النيجيري

مباشرة بيف الطرفيف، ةذلؾ ابلؿ الزيارة ال ي  قـة بيا  ؿ أبيب حاليما، ةذلؾ بيدؼ زيادة السياح  الديني  
 لمنيجيرييف.

نبيف حةؿ ةقالت اإلذاع  العبري  إف الةزيرة النيجيري  س يبل اةدةا ةصمت إل   ؿ أبيب ل ةقيا ا فاؽ بيف الجا
  سيير رحبلت جةي  مباشرة، ةذلؾ في إطار  عزيز العبلقات الثنائي .

ةنقمت اإلذاع  في نشر يا الصباحي  اليةـ عف الناطؽ بمساف الةزيرة النيجيري  قةلو "إف  ةقيا ىذا اال فاؽ 
 يسمح لمعديد مف المسيحييف النيجرييف بزيارة األماكف المقدس  في إسرائيؿ".

 32/01/3102قدس برس، 
 

 لصحفيين فمسطينيين اإلسرائيمي العرب يدين انتياكات الكيان المحاميناتحاد  .59
داف ا حاد المحاميف العرب االن ياكات ضد الصحافييف الفمسطينييف في الضف    طو عبد الرحمف –القاىرة 

 الغربي  المح م ، اليـة الثبلثاء، ال ي قامت بيا سمطات الكياف الصييةني.
في رسال  ااطب بيا األميف العاـ لؤلمـ الم حدة باف كي مةف، ةعدد مف المنظمات ةالييئات  ةقاؿ اال حاد

الدةلي ، أف ان ياكات الكياف شيدت ار فاعا ممحةظا ابلؿ شير سب مبر الماضي، ةىة ما يعد اس يدافا مف 
 ، ال ي  قةـ بيا سمطات قبؿ سمطا و ل قيد حري  الرأا ةال عبير ةل كميـ األفةاه أماـ االن ياكات اإلجرامي

 االح بلؿ.
ةرصد اال حاد حزم  مف االن ياكات أبرزىا منا اإلعبلمي عمر أبة عرقةب مف السفر مف معبر الكرام ، 
طبلؽ قنابؿ الغاز في ا جاه مصةر ةكال  فرانس برس جعفر أشقيو، ةمصةر الةكال  األةرةبي  عبلء  ةاا

 بةعي ، ما أدى إل  إصاب  أشقي .بدران ، أثناء  غطي يما مسير كفر قدـة األس
ةدعا اال حاد المنظم  األممي  ةاألارى الدةلي  إل  ضرةرة ا ااذ مةقؼ صاـر  جاه  مؾ االن ياكات، مع برا 
اس مرار الصمت الدةلي مف شأنو أف يساىـ في إلحاؽ الضرر المضاعؼ بحؽ الصحافييف الفمسطينييف، 

 جراءات الم اح  قانةنا.مطالبا بمساءل  ةمحاسب  الفاعميف بكؿ اإل
 32/01/3102الشرق، الدوحة، 

 
         إسرائيميةأتراك يياجمون مواقق  نترنتإقراصنة  .61

( أف قراصن  ان رنت أ راؾ ىاجمةا مةاقا ٓٔ/ٕٕذكرت مصادر صحفي   ركي  الثبلثاء    قدس برس -أنقرة 
لرئيس جياز الماابرات  اإلسرائيمي يديدات ال  أسمةهعم  الشبك  الدةلي ، ردا عم  ما  إسرائيمي إلك رةني  
 ال ركي.

ةسبؽ ىجةـ القراصن  األ راؾ، حمم  قاـ بيا نشطاء عم  مةاقا ال ةاصؿ االج ماعي "فيسبةؾ" ة" ةي ر" 
بةضا صةرة مش رك   حمؿ العمـ ال ركي ةصةرة رئيس الماابرات ااقاف فيداف، بعد  حريض كا ب 
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قائبل  "إذا كاف ىناؾ مف يس حؽ أف يةاجو مفاجأة في سيار و ذات  عم  ق مو ب فجير سيار و إسرائيمي
 صباح، فية رئيس جياز الماابرات ال ركي  ااقاف فيداف".

عم  االن رنت، ةقامت  اإلسرائيمي ةعم  إثرىا ىاجمت مجمةعات القراصن  األ راؾ المةاقا اإللك رةني  
النشيد الةطني، ةا ـ القراصن  اليجةـ بعبارة  إل  باا راؽ ةنشر صةر "فيداف"، ةالعمـ ال ركي، باإلضاف 

 "سنف ح حربام إلك رةني  عم  جميا الدةؿ ال ي  ممؾ أفكارام معادي  لةطننا ةديننا"، بحسب قةليـ. 
 33/01/3102قدس برس، 

 
 الحممة عمى رئيس االستخبارات التركية: من الصين و"إسرائيل" إلى "القاعدة" .60

ئرة النقاش ةالسجاؿ في  ركيا حةؿ رئيس االس ابارات ال ركي  حاقاف فيداف، بعد ا سعت دا  محمد نةر الديف
جةاسيس إيرانييف يعممةف  ٓٔلو بأّنو سّرب معمةمات إل  طيراف عف  "ةاشنطف بةست"ا ياـ صحيف  

 لمصمح  إسرائيؿ.
أميركا بالسعي لئليقاع إسرائيؿ ةالمةبي الييةدا في  "حزب العدال  ةال نمي "ةقد ا يمت األةساط المقرب  مف 

 بيف  ركيا ةاإلدارة األميركي .
الابلؼ بيف  ركيا ةأميركا حةؿ سةريا قد "، أف "حزب العدال  ةال نمي "، الم يدة لػ"يني شفؽ"ةرأت صحيف  

اليدؼ ليس االس ابارات ال ركي  ةرئيسيا بؿ  ركيا "، مع برة أف "يسيؿ مف ىذا الفخ، ةيعمؽ الابلؼ القائـ
 ."نفسيا

حاقاف فيداف داؿ في مراجع  لبل فاقيات المعقةدة سابقا ما إسرائيؿ، ةمنيا السماح "ة قةؿ الصحيف  إف 
لئلسرائيمييف بالقياـ بعمميات عبر المطارات ال ركي  مف دةف أف يس حصمةا عم   أشيرات داةؿ. ةي ةقا أف 

 ."يمي  ةيةجعيايرفا  مؾ المراجع  إل  رئاس  الحكةم ، ةىة ما يقمؽ الحكةم  اإلسرائ
أساس الحمم  عم  فيداف جاءت مف مجمس العبلقات الاارجي  األميركي  ال ابا " أفةك بت الصحيف  
سبب الغضب األميركي عم   ركيا ىة ا فاؽ أنقرة ما شرك  صيني  لشراء " إف. ة قةؿ "لممحافظيف الجدد

ائيا مف شرك  راي ةف األميركي . ةىة ما صةاريخ باليس ي  بعيدة المدى، بأربع  مميارات دةالر، بدال مف شر 
 ."دفا  صحيف ( فايننشاؿ  ايمز البريطاني  لبلدعاء بأف الصفق   قطا  ركيا عف الغرب

شرك  راي ةف المصنع  لصةاريخ البا ريةت رفضت نقؿ ال كنةلةجيا الصارةاي  إل  " أف "يني شفؽ"ةأضافت 
مميةف دةالر  ٓٓ٘ما صفق  الصةاريخ الصيني  أراص بػ ركيا، فرفضت األايرة شراء البا ريةت منيا، بين

. ةأشارت إل  أف الغرب ي با سياس  مزدةج  المعايير عندما لـ ينبس " ركيا إل ة ضمف نقؿ ال كنةلةجيا 
، ةىي العضة في حمؼ شماؿ ٖٓٓ أسببنت شف   جاه اليةناف ال ي  عاقدت ما رةسيا لشراء صةاريخ 

 األطمسي.
الغرب يشف حمم  مغرض  ضد  ركيا، ةمف ذلؾ أف الصعةبات االق صادي  ل ركيا " ة ذّكر الصحيف  بأف

مميةف مسافر سنةيا لينافس أكبر  ٓ٘ٔس حةؿ دةف  مةيؿ إنشاء مطار ثالث كبير في اسطنبةؿ ي سا لػ
شةيو ا ياـ الغرب ل ركيا بدعـ جبي  النصرة ة نظيـ القاعدة في إطار  ". ة درج "المطارات الغربي  ةالعالمي 

الكرة، فيما  ةلت  " مرير"مجمس العبلقات الاارجي  قد قاـ بػ أف، مع برة "صةرة  ركيا ةالضغط عمييا
  سديدىا نحة المرم  ال ركي. "فايننشاؿ  ايمز"

 32/01/3102السفير، بيروت، 
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 ح ضمن المنحة القطريةقطاع غزة من معبر رف إلىمواد بناء  شاحنة 06إدخال  .62
شاحن  مف مةاد البناء إل  قطاع غزة عف  ٙٔعمف مس ةؿ في ميناء رفح البرا إدااؿ أ  أ ش أ -القاىرة 

 طريؽ معبر رفح البرا ةذلؾ طبقام لممنح  القطري .
 32/01/3102الحياة، لندن، 

 
  تستفيد من أضاحي ىيئة األعمال الخيرية في فمسطين أسرةآالف  سبعة .63

حمم  األضاحي ال ي نفذ يا ىيئ  األعماؿ الايري   اس فادت سبع  لالؼ أسرة فمسطيني  معةزة مف  ةاـ
 اإلمارا ي  في األراضي الفمسطيني  ابلؿ أياـ عيد األضح  المبارؾ.

ةقاؿ إبراىيـ راشد مدير مك ب الييئ  في الضف  الغربي ، إف طةاقـ ىيئ  األعماؿ الايري  اإلمارا ي  ةزعت 
طنام مف لحـة  ٗٔمسطيني  ةدائرة ش ةف البلجئيف نحة بال عاةف ما ةزارة األةقاؼ ةالش ةف اإلسبلمي  الف

األضاحي ال ي جيز يا ىذا العاـ. ةأضاؼ أنو  ـ  ةزيا معمبات مف المحةـ  ـ جمبيا مف مك ب الييئ  في 
أس راليا بإشراؼ ا حاد الجمعيات اإلسبلمي  األس رالي ةالنيةزيمندا عم  األسر الفمسطيني  المح اج  في كؿ 

 ةالمايمات الفمسطيني .المدف ةالقرى 
 32/01/3102الخميج، الشارقة، 

 
 "بالغ اليشاشة" ةفيمتمان: وضق الالجئين الفمسطينيين في سوري .64

مجمس االمف الدةلي  أماـالم حدة لمش ةف السياسي  جيفرا فيم ماف  لؤلمـالعاـ  األميفاكد مساعد   ا ؼ ب
ةدعا  في سةريا بسبب  داعيات النزاع في ىذا البمد. اليشاش " لبلجئيف الفمسطينييف المقيميف الةضا "بالغ 

 سااء. أكثرةنرةا( في شكؿ  مةيؿ ةكال   األ إل  األعضاءالدةؿ  أيضا

ذ ذكر بغرؽ زةرؽ قبال  مصر كاف يقؿ فمسطينييف فاريف مف سةريا ة"بار فاع حصيم  الضحايا  ةاا
 ماف عم  "ضرةرة اح ةاء الةضا بالغ الفمسطينييف جراء اش داد المعارؾ في درعا ةاليرمةؾ"، شدد فيم

 اليشاش  لبلجئيف الفمسطينييف في النزاع الراىف".

 32/01/3102النيار، بيروت، 
 

 األمم المتحدة تدين حفر نفق من قطاع غزة إلى األراضي اإلسرائيمية .65
لم حدة حفر نفؽ أعرب نائب األميف العاـ لبلمـ الم حدة لمش ةف السياسي  جيفرا فيم ماف، عف "ادان  األمـ ا

مف قطاع غزة إل  األراضي اإلسرائيمي  ماصص الا طاؼ الجنةد اإلسرائيمييف، بحسب إعبلف ك ائب عز 
 الديف القساـ، الجناح العسكرا لحرك  حماس".

ةأعمف فيم ماف ابلؿ اج ماع مجمس األمف حةؿ ال سةي  الشرؽ أةسطي ، أف "حفر األنفاؽ ي ناقض ما 
سرائيؿ العاـ الماضي"، م كدا أف "األمـ الم حدة  رفض ا فاؽ اليدن  الذا ةض ا حدا لممةاجي  بيف حماس ةاا

 أا اس فزازات لمعنؼ أة محاةالت نفي حؽ إسرائيؿ في الةجةد".
 32/01/3102، النشرة، لبنان

 
 بميون دوالر ديون حكومة نجاد ستونروحاني:  .66
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حاني مجمس الشةرى  البرلماف( عم  حّض الرئيس اإليراني حسف رة   أ ب، رةي رز، أ ؼ ب –طيراف 
بميةف دةالر  ٓٙمساند و في ال صدا لممشكبلت االق صادي  في الببلد، م حدثام عف ديةف مقدارىا نحة 

 راكم يا حكةم  الرئيس السابؽ محمةد أحمدا نجاد.
كةم  . ةقّدر حجـ ديةف ح"أداء الحكةم  ليس كامبلم، ةلكف الحجـ الضاـ لمديةف يصّعب عمميا"ةقاؿ  

بميةف دةالر اس نادام إل  سعر  ٓٙبميةف لاير، أا نحة  ٓٓٛٔنجاد ما مصارؼ ةمقاةليف ةىيئات ااص  بػ
بمساعدة النةاب، س  مّكف الحكةم  مف إعداد مشرةع مةازن  "العمم  األميركي  في السةؽ الحرة. ةأضاؼ  
 ."، ل سةي  مسأل  الديةفٕٗٔٓلذار  مارس(  ٕٔمنطقيام لمسن   اإليراني ( المقبم  ال ي  بدأ في 

 م طةعي الحرس الثةرا( الجنراؿ محمد رضا نقدا أف  "الباسيج"عم  صعيد لار، اع بر قائد ميميشيا 
اق صادىـ ةثقاف يـ ةأابلقيـ  شيد انحطاطام  امام. "، مضيفام  "الغربييف با ةا مفمسيف في جميا جةانب الحياة"

ذا أراد المرء العثةر عم  عرؽ أةرةبي بعد العرؽ األةرةبي سينقرض مثؿ الديناصةرا سن ، قد  ٓٓٔت. ةاا
 ."ُيضطر إل  إيفاد فريؽ اس كشاؼ، بسبب  راجا معدؿ نمّة السكاف في أةرةبا

مف جي  أارى، شددت الناطق  باسـ الاارجي  اإليراني  مرضي  أفاـ عم  أف المفاةضات بيف ببلدىا 
ـّ "ةالدةؿ الست المعني  بممفيا النةةا  ي ـ ال نسيؽ بةاسط  "، مضيف   "بال نسيؽ ما أبرز مس ةلي الببلد  

رئيس الجميةري  ما قائد الثةرة  المرشد عمي اامنئي(، ةكؿ السياسات   ـ في المجمس األعم  لؤلمف 
 اإليراني. "القةمي

ابير ال ي ثم  دةمام مةافقةف ةمعارضةف لم د"لممحادثات، قائم    "السرا"ة طّرقت إل  لغط أثاره الطابا 
 فضي ". ةأعربت عف أمميا بأف "ي اذىا النظاـ، لكف النقد ال بّد أف يكةف لضماف المصالح الةطني  لمببلد

النقد القائـ عم   فا ؿ مفرط أة  شاـ  "، مع برة أف "األجةاء الداامي  إل  إجماع ةطني لدعـ الةفد المفاةض
. "اقعي  ة حٍؿ بالصبر ةمةاكب  الفريؽ المفاةضنح اج إل  نظرة ة ". ةزادت  "مفرط، ال يساعد في شيء

ةأعمنت أفاـ أف سمطن  ُعماف س رع  مصالح إيراف في كندا، كما أف إيطاليا س رع  مصالح أة اةا في 
 طيراف.
 أوروبا -إيران 

في غضةف ذلؾ، أعمف رئيس الك م  االش راكي  في البرلماف األةرةبي، النائب النمسةا ىانز سفةبةدا أنو 
يراف، ابلؿ زيار و طيراف ما نائبيف أةرةبييف اش راكييف ىما البمجيكي   "كسر الجميد" حاةؿ بيف األةرةبييف ةاا

 فيرةنيؾ دة كايسر ةالبر غالي  لنا غةمس.
العبلقات بيف إيراف ةاال حاد األةرةبي.  "اليدؼ مف الرحم  كسر الجميد ة ةسيا"ةقاؿ قبؿ مغادر و طيراف  

. "اني انُ اب عم  أساس برنامج  غيير. ةعمينا مساعد و ةالمةاطنيف اإليرانييفرةح"ةبّرر زيار و بأف 
 ."يجب أف نمنح إيراف مجددام شعةرام بأف في إمكانيا ممارس  دةرىا العبام إقميميام "ةأضاؼ  

. لكف مصدرام في البرلماف األةرةبي ٕٚٓٓةالزيارة ىي األةل  لةفد برلماني أةرةبي إل  طيراف منذ العاـ 
 شدد عم  أف الزيارة ال  مـز البرلماف، الف ام إل  أنيا مبادرة مف الك م  االش راكي .
عم  الغرب أف يثبت حسف "ةأبمغ رئيس مجمس  شايص مصمح  النظاـ ىاشمي رفسنجاني سفةبةدا أف 

 ن ةّقا مف الدةؿ"، مضيفام  "ظالم ". ةةصؼ العقةبات عم  طيراف بأنيا "نيا و في  عاةنو ما إيراف
األةرةبي  ال أكيد عم  إجراء مفاةضات عقبلني ، بدؿ المجةء إل  أساليب غير منطقي  مثؿ العقةبات 

 ."ةال يديدات
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ألؼ  ٕٓٓمف جي  أارى، أطمقت السمطات اإليراني  الناشط الطالبي البارز مجيد  ةّكمي بكفال  مقدارىا 
 .ٜٕٓٓدةالر، بعد سجنو منذ العاـ 

 32/01/3102الحياة، لندن، 
 

 اإلسالمية ةسمطان بروناي يعمن تطبيق الشريع .67
مممك و س طّبؽ الشريع   أفأعمف سمطاف برةناا حسف البمقي ،   رةي رز - ا ؼ ب -بندر سرا بيغاةاف 

جديد،  إسبلميالمصادق  عم  قانةف جنائي  إل أبريؿ المقبؿ. ةأشار في اطاب، / مف نيساف اإلسبلمي 
 يدا المصةص ةجمد م ناةلي الامةر ةالرجـ في حاؿ الزن .نةقش طيم  سنةات، ينّص عم  ب ر أ

ب طبيؽ ىذا القانةف، نقـة بةاجبنا  جاه اهلل القدير "السمطاف يشغؿ أيضام منصب رئيس الةزراء   إفةقاؿ 
 ."نحّقؽ بيا العدال  أفالذا ةضا لنا بكؿ كرمو القةانيف ال ي  مبي اح ياجا نا، ح   يمكف 

فرض الشريع ، عممام أف برةناا  حّظر بيا الامةر ةال بشير بديانات  ٜٜٙٔعاـ  ةكاف السمطاف يحاةؿ منذ
، مس دركام أف سياس  الحكةم  لف   أثر بيذا األجانبطمأن  المس ثمريف  إل أارى. لكف البمقي  سع  

 ال غيير.
في المئ   ٓٔة مف البةذييف  المائفي  ٖٔألؼ في برةناا باإلسبلـ، في مقابؿ  ٓٓٗةيديف ثمثا السكاف الػ

ىة الديف الرسمي، ةُيطّبؽ في شكؿ أكثر  شددام مف ماليزيا ةأندةنيسيا  اإلسبلـمف المسيحييف. لكف 
ال ُ طبؽ سةى عم   اإلسبلمي المجاةر يف، ةحيث  عيش غالبي  مسمم  في جنةب شرقي لسيا. لكف الشريع  

يشمؿ اصةصام الابلفات  إسبلمير المسمميف، ة ع مد برةناا نظاميف قضائييف، أحدىما مدني ةاآلا
 المر بط  بالزةاج.

برةناا حيث ال  ُنظَّـ ان اابات، مممك  صغيرة ةاقع  عم  الساحؿ الشمالي مف جزيرة بةرنية، ةُ ع بر مف 
أثرى بمداف العالـ بفضؿ مازةنيا اليائؿ مف المحرةقات ة  م ا بأعم  داؿ لمفرد في جنةب شرقي لسيا، 

 بعد سنغافةرة.
 32/01/3102اة، لندن، الحي

 
 " يكشف تفاصيل حصري ة عن نفق "حماس" في غز ة!المونيتور" .68

يشيد قطاع غّزة نقاشات كثيرة بعد إعبلف الجيش اإلسرائيمي يةـ الاميس فػي العاشػر مػف   عدناف أبة عامر
جػاه دااػؿ  شريف األةؿ/أك ةبر الجارا اك شاؼ نفػؽ حفػره الفمسػطينّيةف شػرؽ بمػدة عبسػاف جنػةب القطػاع با 

 إسرائيؿ عم  مقرب  مف كيبة س "العيف الثالث ".
ةقد أفادت مصادر عسكرّي  فمسطينّي  "المةني ةر" في اػبلؿ جةلػ  قػاـ بيػا بػالقرب مػف المنطقػ  ال ػي اك شػؼ 

م ػػرام عمػػ  طػػةؿ كيمػػةم رَيف ةنصػػؼ الكيمػػةم ر ةىػػة يم ػػّد فػػي دااػػؿ حػػدةد  ٕٓفييػػا النفػػؽ، أنػػو ُحفػػر بعمػػؽ 
م ػػرام. ةيػػأ ي النفػػؽ مر فعػػام كفايػػ  ليػػ مّكف رجػػؿ مع ػػدؿ القامػػ  مػػف أف يقػػؼ فػػي داامػػو،  ٖٓٓإسػػرائيؿ مسػػاف  

طف مف اإلسمنت المسّمح ةبمغت كمف ػو ال قديرّيػ  عشػرة  ٓٓٛةكذلؾ عريضام بشكؿ ممحةظ. ةقد  طّمب بنا ه 
 مبلييف دةالر.

يف. ةيحػػةا النفػػؽ شػػبك  إلػ  ذلػػؾ، عمػػؿ فػػي حفػػر النفػػؽ مػػا يزيػػد عػػف مئػ  عنصػػر عمػػ  مػػدى أكثػػر مػػف عػػامَ 
ـّ  غميفيػا بطريقػ   ا صاالت ةكيرباء، ةقد ُعثر فيو عم  بقايا زجاجات مف المبف ةالبسكةيت ةالمةاد الغذائّي   ػ

  بقييا صالح  ألشير عّدة.
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أضافت األةساط ال ي رفضت الكشػؼ عػف ىةّي يػا أف النفػؽ الحػالي يَعػّد مػف أضػاـ المشػاريا العسػكرّي  فػي 
األايػػرة، ةىػػة بمثابػػ  جيػػد بعيػػد األمػػد يػػراد منػػو  حقيػػؽ ن ػػائج عسػػكرّي  فػػي ال ةقيػػت المناسػػب اػػبلؿ السػػنةات 

الػػذا  قػػّرره الجيػػ  ال ػػي  قػػؼ امفػػو، مػػا يػػرّجح إمكانّيػػ  أنػػو ُأعػػّد السػػ ادامو فػػي أسػػر جنػػةد أة فػػي عمميػػات 
 سابؽ.عسكرّي  مس قبمّي  ما الجيش اإلسرائيمي، ةىة ما  حّدث عنو "المةني ةر" في  قرير 

ةقػػد أعمػػف قائػػد المنطقػػ  الجنةبّيػػ  فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي سػػامي  ةرجمػػاف أف ال كمفػػ  المالّيػػ  لبنػػاء النفػػؽ ال 
 يس طيا  حّمميا سةى  نظيـ ةاحد ىة حرك  "حماس".

 شػػػػريف  ٜٔلكػػػػف رئػػػػيس الحكةمػػػػ  فػػػػي غػػػػّزة إسػػػػماعيؿ ىنّيػػػػ  اك فػػػػ  بػػػػالقةؿ فػػػػي اطػػػػاب رسػػػػمي ألقػػػػاه فػػػػي 
حضػػػره منػػػدةب "المةني ػػػةر"(، أف لالؼ المقػػػاةميف ي جيّػػػزةف "فػػػةؽ األرض ة ح يػػػا" األةؿ/أك ػػػةبر الجػػػارا  

 لمبلقاة الجيش اإلسرائيمي، في إشارة إل  النفؽ.
أما الناطؽ باسـ ك ائب عّز الديف القّساـ أبة عبيدة، فكػاف قػد أّكػد قبػؿ سػاعات مسػ ةلّي  "حمػاس" عػف النفػؽ 

ف عيػػةنيـ لػػـ ةلػػف  نػػاـ عػػف ضػػرب إسػػرائيؿ ةاطػػؼ جنةدىػػا، المك شػػؼ، قػػائبلم إنػػو حفػػر بأيػػدا مسػػّمحييا ة  اا
 م ةّعدام اإلسرائيمّييف بمزيد مف الرعب ةالقمؽ مف ابلؿ المفاجآت المعّدة ليـ مف قبؿ "القّساـ".

 
 معمومات أمني ة

فػؽ ةقد بدأت االس ابارات اإلسرائيمّي  في ابلؿ األيػاـ الماضػي ،  بػذؿ جيةدىػا لمعرفػ  ىةّيػ  الػذيف حفػرةا الن
ةىةّيػػ  الػػذيف سػػاعدةىـ عبػػر  ػػأميف البيػػت الػػذا بػػدأت عممّيػػ  الحفػػر منػػو، ةذلػػؾ مػػف اػػبلؿ اال صػػاؿ بمنػػازؿ 
الفمسػػػطينّييف بةاسػػػط  اليةا ػػػؼ األرضػػػّي  أة إثػػػارة النقاشػػػات حػػػةؿ النفػػػؽ عبػػػر مةاقػػػا ال ةاصػػػؿ االج مػػػػاعي 

 ل حصيؿ أا معمةم  ميما كانت صغيرة.
طةيم  في حفر األنفاؽ عم  الحدةد ما مصػر لػػ"المةنيةر"، "لػة بػدأت إل  ذلؾ قاؿ ناشط فمسطيني ذة ابرة 

المةاجيػ  العسػػكرّي  المقبمػػ  مػػا إسػػرائيؿ ةبحػػةزة حمػػاس ىػذا النفػػؽ، فمػػف الةاضػػح أف ن يج يػػا سػػ كةف ما مفػػ  
 مامػام، مػا يعنػي أف اك شػػافو منػا محػاةالت اطػؼ جنػػةد ةمسػ ةطنيف يعيشػةف بػالقرب مػػف الحػدةد مػا غػػّزة". 

أف "حفارا األنفاؽ" في غػّزة يعرفػةف أمػاكف ةجػةد المجّسػات عمػ  الجػدار األمنػي ةي حػايمةف عمييػا، ةأةضح 
كذلؾ يس طيعةف اداع الطائرات مف دةف طيار ال ي  حةـ في أجةاء غّزة عم  مدار الساع  ة قةـ ب صػةير 

 سطح األرض بةاسط  األشّع  السينّي .
أنفسػػيـ فػػي غػػّزة "الحفػػاريف" الم اّصصػػيف بحفػػر األنفػػاؽ. فةصػػؼ ةقػػد ال قػػ  "المةني ػػةر" أحػػد الػػذيف يسػػّمةف 

ـّ الحفػر  كيؼ  مّكػف عناصػر "حمػاس" مػف النػزةؿ إلػ  بػاطف األرض لف ػرة طةيمػ  ةبنػاء ىػذا النفػؽ. ةقػاؿ "يػ 
بجياز ميكانيكي ةليس كيربائي ح   ال يصدر ضجيجام. ةير كز ذلؾ عم  سمسم   شبو  مػؾ ال ػي  ػزّةد بيػا 

ائّي ، ف قةـ ب حريؾ قطا حديدّي   حفر الرمؿ. ةفي أثناء  شغيؿ الماكين  يناـ الحّفار عم  ظيره الدراجات الية 
 ةيقـة ب حريؾ الدةاسات".

بحسػب اليػػدؼ المعمػػف، فػػإف إنشػػاء ىػػذا النفػػؽ مػػر بط ب نفيػػذ عممّيػػ  اطػػؼ جنػػدا إسػػرائيمي أة أكثػػر. لكػػف مػػا 
المسّمح  في غّزة،  ربط ىذا النفؽ بما أعمنو األسػير  ةصؿ "المةني ةر" مف نقاشات عسكرّي   شيدىا األجنح 

المحػػّرر فػػي صػػفق  ال بػػادؿ يحيػػ  السػػنةار ةىػػة عضػػة المك ػػب السياسػػي لػػػ"حماس" ةالم ّسػػس األّةؿ لجناحيػػا 
المسمح. بالنسب  إليو الحرك  أصبحت قّةة عظيم  ةبا ت اآلفاؽ أماميا مف ةح ، مطالبام إسرائيؿ بأف  درؾ أف 

دلػػػ  العسػػػكرّي   غّيػػػرت دراما يكيػػػام لصػػػالح الفمسػػػطينّييف، ةعمػػػ  "حمػػػاس" ةضػػػا الاطػػػط المبلئمػػػ  قةاعػػػد المعا
 ةالمنسجم  ما ىذا ال غيير ل كريس مبدأ "اليةـ نغزة اإلسرائيمّييف ةال يغزةننا!".
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ة ةفػي محاةلػ  ل فسػير ىػذا ال حػّةؿ فػػي فكػر "حمػاس" العسػكرا ةار باطػو بػػالنفؽ، قػاؿ أحػد العسػكرّييف فػي غػػزّ 
لػ"المةني ةر" إف إحدى ةظائؼ النفؽ ىي  نفيذ عممّي  امؼ اطةط الجيش اإلسػرائيمي إف فّكػر األايػر ب نفيػذ 
عممّي  ضّد غّزة مف دااؿ األراضي اإلسرائيمّي ، ةىة ما لـ يحدث منذ عشرات السنيف! ةيأ ي ىػذا بعكػس مػا 

اء عناصػرىا بحفػر األنفػاؽ، مةضػحام أنيػـ ذىب إليو  قرير سابؽ لػ"المةني ةر"  حّدث عػف رغبػ  "حمػاس" بإليػ
 في حال  جاىزّي  لمةاجي  الجيش اإلسرائيمي.

 
 حرب تحت األرض

اػػبلؿ إعػػداد ىػػذا ال قريػػر قػػاـ "المةني ػػةر" بجةلػػ  عمػػ  الحػػدةد الشػػرقّي  ةالجنةبّيػػ  لقطػػاع غػػّزة، ةشػػاىد نشػػر 
ةؿ اط اليدنػ  الةاقػا أقصػ  شػرؽ الجيش اإلسرائيمي لقةات معّززة مف جنةده ةقد عمؿ عم   عزيزىا عم  ط

 محافظَ ي ااف يةنس ةرفح بعد اك شاؼ النفؽ.
ةقػػػد ذكػػػرت أةسػػػاط فمسػػػطينّي  أف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي أجػػػرى عممّيػػػ  مسػػػح شػػػامم  مسػػػ ادمام أجيػػػزة إلك رةنّيػػػ  
ااص ، مس عينام بػثبلث عربػات  ابعػ  لةحػدة اليندسػ   ظيػر ألةؿ مػّرة عمػ  الشػريط الحػدةدا ة حمػؿ أجيػزة 
بّث ااص  ةأطباؽ القط  ة سير ببطء شديد. ة  ةّقؼ  مؾ العربات عند بعض المناطؽ ال ي  شّؾ في ةجةد 
ـّ أشػػجارام  أنفػػاؽ  ح يػػا. ف قػػةـ بعمميػػات حفػػر ةب مشػػيط دقيػػؽ، ال سػػّيما فػػي المنػػاطؽ الػػةعرة أة  مػػؾ ال ػػي  ضػػ

 كثيف .
األجنحػ  العسػكرّي  الفمسػطينّي  جػاء فييػا   إل  ذلؾ اّطمػا منػدةب "المةني ػةر" عمػ  ةثيقػ  عسػكرّي   ػةّزع عمػ 

" ع بر حرب األنفاؽ أحد أىـ ةأاطر األساليب العسكرّي  في مةاجيػ  الجػيش اإلسػرائيمي، ألنيػا  م ػاز بالبعػد 
النةعي ةاالس را يجي، ةما  حّققو مف لثار بشرّي  ةمعنةّي ، ةما  شّكمو مف  يديد بالغ ة حػّدا منقطػا النظيػر 

  اإلسػػرائيمّي  المدّججػػػ  بكافػػ  لليػػػات الحػػػرب، ةالنظريػػات األمنّيػػػ  ال ػػي يضػػػرب بيػػا المثػػػؿ فػػػي لآللػػ  العسػػػكريّ 
جراءات الحماي  ةالةقاي  ةاس باؽ ضربات الاصـ".  اا زاف ةسائؿ ةاا

جػػراءات المةاجيػػ  ال قميدّيػػ ، ةاع مػػاده  أضػػافت الةثيقػػ  " كمػػف اطػػةرة أسػػمةب األنفػػاؽ باب عػػاده عػػف ظػػرةؼ ةاا
دة بضػػػرب  عنيفػػػ  قا مػػػ  ال  ػػػدع لػػػو فرصػػػ  لمنجػػػاة ةاإلفػػػبلت أة   ػػػيح لػػػو إمكانّيػػػ  المةاجيػػػ  عمػػػ  مفاجػػػأة العػػػ

ـّ بمةجبػػػو حفػػػر نفػػػؽ  حػػػت األرض، بةسػػػائؿ  ةال صػػػّدا ةالػػػرّد بالمثػػػؿ، ةيع مػػػد عمػػػ  العمػػػؿ اليػػػادر الػػػذا يػػػ 
ظيةر عم  ةمعدات بسيط ، ةالمثابرة عم  العمؿ مف دةف ضجيج، ةفؽ إحداثيات جغرافي  معدة سمفام، دةف 

 سطح األرض".
ـّ  حػػديات  ة ةقعػػت أف يشػػّكؿ النفػػؽ المك شػػؼ شػػاىدام جديػػدام عمػػ  أف الحػػرب  حػػت األرض سػػ كةف مػػف أىػػ
القػةات اإلسػػرائيمّي ، ةسػػ  حّةؿ األنفػػاؽ مشػػكم  مركزّيػػ  أمػػاـ الجػيش، مس شػػيدة بالفشػػؿ الػػذا منيػػت بػػو القػػةات 

 ذا اس ادمو محاربة "الفي كةنغ"!األميركّي  في في ناـ عند مةاجي   حّدا األنفاؽ ال
 33/01/3102 المونيتور،
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 محسف صالحد. 
ف  الصراع في مصر ةالصراع عم  مصر ال يمكف  بسيطو في مجرد كةنػو صػراعا عمػ  النفػةذ السياسػي، ةاا

 كاف الصراع السياسي جزءا منو.
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 عمػػؽ بيةيػػ  الدةلػػ  ةمسػػارا يا ال نمةيػػ  ةالنيضػػةي ، ةطريقػػ  فيػػة فػػي جانػػب رئيسػػي منػػو صػػراع أيػػديةلةجي م
  عريفيا لنفسيا ةدةرىا اإلقميمي ةالدةلي.

ةينبني عم  ىذا ال عريؼ منظةم  مف البرامج ةالسياسػات ةال جميػات االق صػادي  ةالسياسػي  ةالدينيػ  ةالثقافيػ  
 ةال ربةي  ةاألمني  ةالعسكري .

، ىػي شػعارات ٕٔٔٓيناير/كػانةف الثػاني  ٕ٘عيػ ..." ال ػي رفع يػا ثػةرة شعارات "عيش، حري ، عدالػ  اج ما
  ةافػػػػؽ عمييػػػػا ال يػػػػارات اإلسػػػػبلمي  ةاليسػػػػاري  ةالقةميػػػػ  ةالميبراليػػػػ ، ةلكػػػػف عنػػػػد النػػػػزةؿ عمػػػػ  األرض  حػػػػدث 

 اا بلفات ةاسع  في فمسف  العمؿ ةطرؽ ال نفيذ.
 ةفػي المنطقػ  العربيػ  ةاإلسػبلمي ( األةؿ ىناؾ مسػاراف فكريػاف أساسػياف ي نافسػاف أة يصػطرعاف فػي مصػر 

 ال يار اإلسبلمي ةالثاني ال يار العمماني، ةلكمييما أشكاؿ ة يارات فرعي  ما مف .
أما الفاعمةف عم  األرض مف الناحي  الشعبي  ةالسياسي  فيـ ثبلث  ا جاىات  األةؿ الجيش  العسػكر( ةمعػو 

يقػػ ، ةىػػة بشػػكؿ عػػاـ ي بنػػ  اطػػا عممانيػػا. ةالثػػاني اال جػػاه نفػػةذه ة حالفا ػػو فػػي كافػػ  م سسػػات الدةلػػ  العم
اإلسبلمي الػذا يمثمػو بشػكؿ أسػاس اإلاػةاف المسػممةف ةبدرجػ  أقػؿ السػمفيةف. ةالثالػث األحػزاب ةاال جاىػات 
ذات المرجعيػػ  العممانيػػ ، سػػةاء كانػػت ةطنيػػ  ُقطريػػ ، أـ قةميػػ  أـ يسػػاري  أـ ليبراليػػ ، ةظيػػرت أبػػرز  جميا يػػا 

 الةفد ةالدس ةر ةال جما ةال يار الشعبي أة ما يعرؼ بجبي  اإلنقاذ. في أحزاب
 ةفي كؿ ال يارات ىناؾ مع دلةف، ةىي ال  كاد  امة مف م شدديف، ة"نرجسييف" ة"م سمقيف".

 
*** 

مصر  ممؾ ةضعا إس را يجيا فريدا، يجعميا أكثر مف غيرىا عرض  لم دابلت ةالمعادالت اإلقميمي  ةالدةلي ، 
يػػػػا دةرىػػػػا المركػػػػزا فػػػػي العػػػػالـ العربػػػػي، ةالعػػػػالـ اإلسػػػػبلمي، ةفػػػػي أفريقيػػػػا ةالصػػػػراع مػػػػا المشػػػػرةع فمصػػػػر ل

 الصييةني، كما أنيا  سيطر عم  أحد أىـ شراييف ال جارة العالمي   قناة السةيس(.
نمػػػا سػػػ نعكس لثػػػاره النيضػػػةي  عمػػػ  العػػػالـ العربػػػي  أا أف نيػػػةض مصػػػر لػػػف يكػػػةف مجػػػرد شػػػأف محمػػػي، ةاا

عمػػػ  معادلػػػ  الصػػػراع مػػػا الكيػػػاف اإلسػػػرائيمي. ةبال ػػػالي فػػػإف  حديػػػد الشػػػعب المصػػػرا لايارا ػػػو ةاإلسػػػبلمي، ة 
 السياسي  لف يمر بسبلـ، إذا  عارض ما الحسابات اإلقميمي  ةالدةلي .

ةسػػ حاةؿ القػػةى الما مفػػ  النفػػاذ إلػػ  نقػػاط الضػػعؼ فػػي الحالػػ  المصػػري ، ل ػػ ثر فػػي عمميػػ  صػػناع  القػػرار 
لـ يقـ أبناء الشعب ة يارا و الما مف  ببنػاء حالػ  مػف المناعػ  ةشػبك  األمػاف الةطنيػ   ة ةجييو، اصةصا إذا

 ال ي  منا القةى الاارجي  مف ال داؿ.
ةعمػػ  ذلػػؾ فػػإف سػػ الي اليةيػػ  ةالنيضػػ  صػػارا سػػ اليف حيػػةييف، فمصػػر الُقطريػػ  "الفرعةنيػػ " المنكفئػػ  عمػػ  

ي ، ةمصػػػر بمرجعي يػػػا العممانيػػػ  اشػػػ راكي  كانػػػت أـ نفسػػػيا، غيػػػر مصػػػر بيةي يػػػا العربيػػػ  ةىةي يػػػا اإلسػػػبلم
ليبرالي ، ىي غير  مؾ ال ي مرجعي يا إسبلمي ، ةمصػر المنف حػ  عمػ  كافػ  قػةى المج مػا ة يارا ػو ىػي غيػر 

  مؾ الدك ا ةري  ال ي  قا  حت سيطرة العسكرييف.
 

*** 
ى  بسػػيطيا ة شػػةيييا مػػف مسػأل  "المشػػرةع اإلسػػبلمي" فػػي مصػػر جػػرى ىجػػـة إعبلمػي شػػرس عمييػػا، ثػػـ جػػر 

ابلؿ اس اداـ مصطمح "األاةن "، ة ـ ال عامؿ مػا المصػطمح كمػرادؼ لبلسػ حةاذ ةاالسػ ئثار ةالييمنػ  بغيػر 
 ةجو حؽ.



 
 
 

 

 

           41ص                                    2104العدد:            32/01/3102 األربعاء التاريخ:

ةاسػ ادمت ىػذا المصػػطمح ةسػائؿ اإلعػػبلـ المر بطػ  بػػػ"فمةؿ" النظػاـ السػابؽ، ثػػـ مػا لبػػث أف ا سػا اسػػ ادامو 
 دا اإلاةاف المسمميف، ةقد ىدؼ مس ادمة ىذا المصطمح إل  في صفةؼ معارضي ال يار اإلسبلمي ة حدي

  شةيو المشرةع اإلسبلمي، ةبرنامج اإلصبلح ةال غيير، الذا فاز عم  أساسو اإلسبلميةف في مصر. -ٔ
إحػداث حالػ  نفسػي  ةشػعبي  عامػ   قػؼ فػي ةجػو اإلجػراءات ال ػي يقػةـ بيػا نظػاـ الحكػـ الجديػد  مػا بعػػد  -ٕ

لم سسػػات أة  ةظيػػؼ الابػػرات ةالكفػػاءات أة اسػػ بعاد الفاسػػديف، بحجػػ  أف ذلػػؾ عمميػػ  الثػػةرة( فػػي إصػػبلح ا
 "أاةن ".

إحداث شرخ في أةساط قػةى الثػةرة، مػف اػبلؿ ال اةيػؼ مػف اإلاػةاف ة"اطػرىـ القػادـ"، ة ضػايـ نقػاط  -ٖ
 االا بلؼ ما ال يارات األارى، ة ضايـ أاطاء اإلاةاف، ةال ركيز عم  السمبيات.

شػػػرخ فػػي أةسػػػاط مػػػف اإلسػػبلمييف أنفسػػػيـ، مػػػف اػػبلؿ  ركيػػػز اليجػػػـة عمػػ  اإلاػػػةاف، ة قػػػديميـ إحػػداث  -ٗ
 بةصفيـ مس أثريف بالسمط ، ةمشةىيف لمنمةذج اإلسبلمي.

قميمي .  ةقد نجحت ىذه الحمم  إل  حد كبير بما ليا مف إمكانات إعبلمي  ةمالي  ىائم  مصري  ةاا
فسػػيـ، إذ كػػاف عمػػ  اإلاػػةاف أف يقةمػػةا بجيػػد مضػػاعؼ فػػي ةقػػد أعانيػػا عمػػ  ذلػػؾ بعػػض أاطػػاء اإلاػػةاف أن

اسػػ يعاب القػػػةى الةطنيػػ  ةالثةريػػػ  ةالشػػبابي  ةفػػػي حمايػػ  الثػػػةرة. كمػػا أعػػػاف ىػػذه الحممػػػ  أف اإلاػػةاف سػػػمحةا 
  اح راما لممسار الديمقراطي( ليذه الةسائؿ بأف  أاذ حري يا الكامم  في نيش إنجازا يـ ة اريايـ ةلحةميـ.

عض الدراسات  كما أشار األس اذ فيمػي ىةيػدا( أنػو فػي أثنػاء حكػـ الػرئيس مرسػي كػاف أكثػر ةقد أظيرت ب
% مف اإلعػبلـ الحكػةمي مةجيػا ضػد مرسػي ةضػد ٓٚ% مف اإلعبلـ المصرا الااص، ةأكثر مف ٜٓمف 

 اإلاةاف.
غمبيػات ةعم  الرغـ مف أف أنصار ال يار اإلسبلمي ان صػرةا فػي امسػ  اسػ حقاقات ان اابيػ  فػي مصػر، ةبأ

 زيػػد عمػػ  الثمثػػيف فػػي معظميػػا، فػػإنيـ لػػـ يقةمػػةا أة لػػـ يسػػ طيعةا أف يقةمػػةا بػػػ"األسمم " ةال بػػػ"األاةن "، حيػػث 
 ةةجيةا بكاف  ةسائؿ ال عطيؿ ةاإلفشاؿ ال ي  ـ   ةيجيا باالنقبلب العسكرا.

الفا مف حةالي عشرة أحزاب لقد كاف سمةؾ اإلاةاف منف حا، فعندما دامةا االن اابات النيابي  أشركةا معيـ  ح
 شكؿ اإلاةاف رافع  لو، بما فييا حزب حمديف صباحي، الذا فاز عم  قةائـ اإلاةاف.

% مػف ٚٗةفي أحد أرق  ةأنزه ان اابات في ال اريخ المصرا  منذ أياـ الفراعن !( فاز  حالؼ اإلاةاف بنحة 
 الشةرى.% مف مقاعد مجمس ٛ٘مقاعد مجمس النةاب المصرا، كما حصدةا نحة 

ةمػػا ذلػػؾ، فعنػػدما شػػّكؿ رئػػيس الجميةريػػ   مرسػػي( حكةم ػػو اا ػػار رئػػيس ةزراء مػػف غيػػر اإلاػػةاف، ةشػػارؾ 
%(، ةاإلاػةاف الامسػ  لػـ ي ػةّؿ أا مػنيـ ةزارة ٗٔةزيػرا، أا   ٖ٘فقط امسػ  مػف اإلاػةاف فػي حكةمػ  مػف 

س الفائز حكةم و مػف حزبػو ةبنسػب  سيادي ، ما أنو في كؿ البمداف الديمقراطي  الغربي  يشكؿ الحزب أة الرئي
 % ح   ي مكف مف  نفيذ برنامجو.ٓٓٔ

ةعنػػدما قػػاـ الػػرئيس مرسػػي بإقالػػ  كػػؿ مػػف ةزيػػر الػػدفاع طنطػػاةا ةرئػػيس األركػػاف سػػامي عنػػاف ةأنيػػ  دةر 
المجمػػس العسػػكرا، ةىػػة مػػا لقػػي  رحيبػػا شػػعبيا ةاسػػعا، قامػػت ةسػػائؿ إعػػبلـ محسػػةب  عمػػ  "الفمػػةؿ" بال شػػةيو 

 ٕٕٔٓأغسػػطس/لبٚٔلدرجػػ  أف إحػػدى الصػػحؼ كػػاف مانشػػي يا العػػريض فػػي اليػػةـ ال ػػالي، فػػي ةال شػػيير، 
 "رسميا... إاةاني ".

ثػػـ  ةالػػت مظػػػاىر  حشػػيد إعبلميػػيف ةسياسػػػييف ةمثقفػػيف باسػػػ يداؼ أيػػ  عمميػػ   غييػػػر أة إصػػبلح باع بارىػػػا 
 ػـ ا يامػو بصػبل و ةقربػو مػف عممي  "أاةن "، ح   عبد الف اح السيسي نفسو الذا عينػو مرسػي ةزيػرا لمػدفاع 

 اإلاةاف.
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ةعندما قاـ مجمس الشةرى المصرا ب غيير القيػادات الصػحفي  فػي القطػاع الحكػةمي العػاـ ُشػّنت عميػو حممػ  
إعبلمي  شرس    يمو باألاةن ، ةعند ال دقيؽ في قائم  الامسيف رئيس  حريػر ةمسػ ةال الػذيف  ػـ  عييػنيـ لػـ 

 اةاف المسمميف.يكف يةجد بينيـ عضة ةاحد في اإل
أما مساعدة الرئيس مرسي األربع  فمـ يكف بينيـ سةى ةاحد مف اإلاػةاف، ةأمػا مس شػارةه السػبع  عشػر فمػـ 

فكاف بينيـ فقط سبع  مف اإلاةاف، ةأما المجمػس  ٕٚيكف بينيـ سةى أربع  مف اإلاةاف، ةأما المحافظةف الػ
 عضةا. ٕ٘ف أصؿ القةمي لحقةؽ اإلنساف فكاف ىناؾ أربع  إاةاف فقط م

ة ةاصػػؿ اسػػ اداـ المصػػطمح بشػػكؿ مب ػػذؿ ةبػػرةح مممػػةءة بالكراىيػػ ، ةبأسػػمةب م كػػرر يصػػؿ الميػػؿ بالنيػػار، 
 ح   ةصؿ األمر االس افاؼ بعقةؿ الناس لدرج  ا ياـ الرئيس األميركي أةباما بأنو مف اإلاةاف!

إلاػةاف ةقػ ميـ ةاع قػاليـ ة عػذيبيـ ما ىة أسةأ، أف بث الكراىيػ  ىػذا أدى إلػ  أف يصػبح ابػر حػرؽ مقػرات ا
 ابرا عاديا بؿ ةمبررا لدى ناب  مف المثقفيف ةالسياسييف ةاإلعبلمييف.

ةمػا ىػػة أسػةأ أيضػػا أف يسػػ ادـ ادعػاء "األاةنػػ " لمقفػز عمػػ  ال جربػػ  الديمقراطيػ  الةليػػدة فػي مصػػر، ةل فريػػغ 
 إل  مةاقعيـ. يناير مف مح ةاىا، ةإلعادة فمةؿ النظاـ السابؽ ٕ٘مك سبات ثةرة 

 
*** 

ةمف جي  أارى، فمعمنا نس ادـ مصطمح "الةفدن " لم عبير عػف اال جػاه العممػاني المػدني فػي مصػر، ةبػالرغـ 
، كمػػا ىػػة الحػػاؿ فػػي مصػػطمح "األاةنػػ "، فػػإف الةفػػد يظػػؿ الحػػزب  مػػف أف ىػػذا المصػػطمح ىػػة مصػػطمح ُمِاػػؿح

ألحػػزاب اإلسػػبلمي  فػػي االن اابػػات المصػػري ، العممػػاني األعػػرؽ ةاألقػػدـ فػػي مصػػر، ةكػػاف األكثػػر حظػػا بعػػد ا
 ةىة أبرز أحزاب جبي  اإلنقاذ ال ي سعت إلسقاط مرسي ة حالفت ما العسكر.

ي ميز ىذا اال جاه العمماني بأنو فاعؿ ةنشط فػي أةسػاط الناػب المثقفػ  ةالمسيسػ  مػف الشػعب ةفػي األةسػاط 
 "، بما في ذلؾ القضاء.اإلعبلمي ، ةفي الر ب العالي  مف مةظفي "الدةل  العميق 

  مثؿ إشكالي  األحزاب العمماني  ذات المرجعيات اليساري  ةالميبرالي  ةالقةمي  في أنيا فشمت في بنػاء  ةاصػؿ 
حقيقػػػػي مػػػػا اإلنسػػػػاف المصػػػػرا العػػػػادا، ةفػػػػي  بنػػػػي ىمةمػػػػو ةمشػػػػارك و إياىػػػػا، ةبال ػػػػالي فشػػػػمت فػػػػي كافػػػػ  

ر، ةلػػـ يػػزد حجػػـ ال صػػةيت ليػػا مج معػػ  فػػي مجمػػس االسػػ حقاقات االن اابيػػ  النزييػػ  ال ػػي حػػدثت فػػي مصػػ
 النةاب المصرا عف نحة ربا أصةات الناابيف.

ةعنػػدما بمػػغ ال صػػعيد ةال حػػريض اإلعبلمػػي المسػػاند ليػػا ذرة ػػو فػػي معركػػ  إقػػرار الدسػػ ةر المصػػرا بمػػغ عػػدد 
 % مف الناابيف.ٖ٘م يدييا، ةمف امفيـ م يدة النظاـ السابؽ، نحة 

"مػػا طػرؽ الحػداد" مػػف حيػث االا بلفػات األيديةلةجيػػ  ةالر يػ  االق صػادي  ةاالج ماعيػػ ، ةىػذه األحػزاب بينيػا 
 ةمف حيث  عريؼ مصر ةدةرىا الةطني ةاإلقميمي ةالدةلي.

كما أف جانبا ميما مف أزم  ىذه األحزاب ي مثؿ في عدـ قدر يا عم   جديد نفسيا، ةعدـ ةجػةد أجيػاؿ شػاب  
بأشػػػااص ةرمػػػػةز أكثػػػػر مػػػػف ار باطيػػػا باأليػػػػديةلةجيا ةاألفكػػػػار ةالبػػػػرامج  سػػػ طيا حمػػػػؿ رسػػػػال يا، ةار باطيػػػػا 

ضعافيا.  السياسي ، ثـ إف نظاـ مبارؾ السابؽ، نجح إل  حد كبير في  ف ي يا ةاا
ةلعػػؿ اإلحبػػاط الػػذا عان ػػو ىػػذه األحػػزاب مػػف عػػدـ القػػدرة عمػػ  منافسػػ  اإلسػػبلمييف فػػي صػػناديؽ االق ػػراع، 

األصػةات العاليػ   كحػزب ال جمػا ةحػزب الدسػ ةر...( أنػو ال يممػؾ  ةانكشاؼ ةاك شاؼ بعضيا مف أصحاب
% مػػف أصػػةات الشػػعب المصػػرا، أدى إلػػ  مراىنػػ  ىػػ الء عمػػ  العسػػكر إلعػػادة  ر يػػب حيػػاة ٘-ٖأكثػػر مػػف 

ـّ فييا قّص أجنح  اإلسبلمييف أة اس ئصاليـ.  سياسي  ضمف قةاعد جديدة، ي 
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  كانت ةال  زاؿ  مؤل األرض صرااا حةؿ الدةل  المدني ، غير أف ىذا في حد ذا و كاف فضيح  لقةى سياسي
ةالديمقراطي ، ألنيا ف حت المجاؿ لمعسكر ليكةنةا فةؽ الدةل  ةفةؽ الرئاس  ةفةؽ الدسػ ةر، ةفػةؽ الحكةمػ ، 

 ةفةؽ الم سس  ال شريعي  ةىة ما دفعت مصر ثمنو غاليا.
اسػي  طػةاؿ حكػـ مرسػي، بحيػث سػعت إلػ  إفشػالو باإلضاف  إل  أف ىذه القةى مارست "مراىق " ةان يازي  سي

سػػقاط  جربػػ  اإلاػػةاف، ح ػػ  لػػة أدى ذلػػؾ إلسػػقاط ال جربػػ  الديمقراطيػػ  نفسػػيا، ةاى مػػت بالمناكفػػ  ة صػػّيد  ةاا
 األاطاء أكثر مما انشغمت ب سديد المسيرة ة جاةز العقبات.

 
*** 

ؤلاةنػ  ةالةفدنػ ، ةكميػا مصػطمحات غيػر أما مصطمح "الجيشن " فقد اا رناه ىنا مػف بػاب المجػاراة المفظيػ  ل
دقيق ، ةىة يػأ ي مرادفػا لمصػطمح "العسػكرة"، ةىػة ال يح ػاج إلػ   فسػير، فمصػر حكميػا ضػباط  ارجػةا مػف 

 .ٕٕٔٓ-ٕٜ٘ٔالم سس  العسكري  في الف رة 
ةبػػػػالرغـ مػػػػف أف أحػػػػد شػػػػعارات القػػػػةى الثةريػػػػ  ال ػػػػي قػػػػادت الثػػػػةرة كػػػػاف "يسػػػػقط حكػػػػـ العسػػػػكر"، فػػػػإف بعػػػػض 

يات ةالمثقفػػيف أاػػذةا ُينظّػػرةف لحاجػػ  مصػػر لحػػاكـ قػػةا، قػػادـ مػػف الم سسػػ  العسػػكري  بمػػا ليػػا مػػف الشاصػػ
 سمع  طيب  بيف المةاطنيف.

ةقامت ىذه األياـ حمبلت با جاه الدفا بان ااب السيسي رئيسا لمجميةري ، ةح   حمديف صباحي نفسو دعـ 
 ىذا ال رشيح.

بعػزؿ مبػارؾ ةأدار الف ػرة االن قاليػ ، حػاةؿ أف ال يغيػب عػف  ةجيػو ينػاير ةقػاـ  ٕ٘ةالجيش الذا انحاز لثةرة 
 األحداث مف ابلؿ اإلعبلف الدس ةرا المكمؿ ةمف ابلؿ المجمس العسكرا.

ةعندما قاـ مرسي بإقصػاء المجمػس العسػكرا عػاد الجػيش بعػد ذلػؾ مم طيػا عربػ  حركػ   مػرد ةعربػ  أحػزاب 
 أعاده لمحكـ ةال حكـ بعد مدة لـ   جاةز عاما ةاحدا. جبي  اإلنقاذ ةغيرىا، ليقـة بانقبلب عسكرا

 ةعند الحديث عف الجيش فيناؾ اع بارات ثبلث  يجب أف  ةضا في الحسباف 
. أف الجيش يرى نفسػو حارسػا لؤلمػف القػةمي لمصػر ةلمصػالحيا العميػا، ةىػة ال يرغػب فػي أف يحكػـ البمػد ٔ

 يقيا ة  دا إل  ن ائج مدمرة.طرؼ أيديةلةجي يمكف أف يةرط مصر في مغامرات ال  ط
. لمجيش نفةذ حقيقي في باقي م سسات الدةل  في مصر "الدةلػ  العميقػ "، مػف اػبلؿ سياسػ  من يجػ  منػذ ٕ

سػػػػنةات ب عيػػػػيف أصػػػػحاب الر ػػػػب العاليػػػػ  مػػػػف م قاعػػػػدا الجػػػػيش فػػػػي إدارة الكثيػػػػر مػػػػف الم سسػػػػات ةالػػػػدةائر 
 الحكةمي .

% أة ٖٓفػي االق صػاد المصػرا،  قػدر قيم ػو بمػا ال يقػؿ عػف  . ي ميز الجيش المصػرا بػأف لػو دةرا كبيػراٖ
ٖ٘.% 

ةبال الي فإف ىناؾ شبك  ةاسع  ةم داام  مف االع بارات ةالمصالح  جعؿ الجيش عنصرا فاعبل  أة العنصر 
 الفاعؿ( في صناع  السياس  المصري .

  مػا ال نيايػ ، اصةصػا لف يس طيا الجيش االس مرار في فرض مرشحيو أة فرض السياسػ  ال ػي يريػدىا إلػ
ال ػي اق رنػت بالفسػاد ةاالسػ بداد، ةاصةصػا  جربػػ  -أف  جػارب العديػد مػف اريجػي ىػذه المدرسػ  فػػي الحكػـ 

يناير. ةقد أصبح اإلنساف في مصر ةبمداف الثةرات العربي  أقػؿ طةاعيػ   جػاه  ٕ٘قد أدت إل  ثةرة  -مبارؾ
ؿ حري ػػو ةبنػػاء نظامػػو السياسػػي الػػذا ُيعبػػر عػػف إرادة األنظمػػ  العسػػكري ، ةأكثػػر اسػػ عدادا لم ضػػحي  فػػي سػػبي

 شعبو.



 
 
 

 

 

           42ص                                    2104العدد:            32/01/3102 األربعاء التاريخ:

 
*** 

ال يسػػػػ طيا ا جػػػػاه أة  يػػػػار أف يفػػػػرض نفسػػػػو فرضػػػػا عمػػػػ  اآلاػػػػريف، ةال يسػػػػ طيا  يػػػػار إقصػػػػاء اآلاػػػػريف أة 
 اس ئصاليـ.

ةلػػػذلؾ ال بػػػّد مػػػف العمػػػؿ عمػػػ  اػػػرةج البمػػػد مػػػف أزم ػػػو، بنػػػاء عمػػػ  قةاعػػػد مصػػػالح  ةطنيػػػ ،  ػػػ دا إلػػػ  بنػػػاء 
س ةري  راسا ، مبني  عم  اح راـ إرادة الشعب ةالمصالح العميا لمةطف ةاألم ، ةعةدة الجيش إل  م سسات د

ل  دةره الطبيعي الذا أنشئ أصبل ألجمو.  ثكنا و ةاا
 33/01/3102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 .. ى"ا ىو الفرق"الرعبنفق " .71

 عبداهلل المجالي
انػت  مػػزح حػيف أعمنػػت عقػب معركػػ  الفرقػاف أف المعركػػ  لػـ  كػف ك ائػػب القسػاـ البطمػػ   دغػدغ عةاطفنػػا أة ك

 .ٜٛٗٔالقادم  س كةف دااؿ فمسطيف المح م  عاـ 
نحػ فظ بحػؽ »حيف  ةعد أبطاؿ القساـ، عد البعض ذلؾ مف قبيؿ ال يديدات الجةفاء، شػبيي  ب يديػد الػبعض 

 «.الرد
ف كمػؿ أة ممػؿ لنقػؿ المعركػ  إلػ  دااػؿ الةاقا أثبت أف عيف المقاةم  ال  ناـ، ةأنيا كانت  عمؿ ليؿ نيػار دة 

 األرض ال ي يسيطر عمييا العدة.
الػذا اك شػف و قػةات االحػ بلؿ مػ ارا ةيصػؿ بػيف اػاف يػةنس فػي قطػاع « النفػؽ المعجػزة»أة « نفػؽ الرعػب»

حدى المس ةطنات دااؿ االرضي المح م  عاـ  كػـ، كػاف عمػبل بطةليػا ةاارقػا يػنـ  ٛ.ٕبطػةؿ  ٜٛٗٔغزة ةاا
 ارة؛ كاف  نفيذا حقيقيا ةأمينا ل يديدات أبطاؿ القساـ.عف إرادة جب

ال أييػػا السػػادة، لػػـ يكةنػػةا يمزحػػةف أة يبيعةننػػا بطػػةالت ةىميػػ  كمػػا فعمػػت ة فعػػؿ األنظمػػ  العربيػػ ، لقػػد كػػانةا 
 يجدةف ةيكدةف، ةيةاصمةف الميؿ بالنيار يحفرةف نفقا ةقبرا لبلح بلؿ.

لالؼ الرسائؿ النصػي  إلػ  جػةاالت أىػالي غػزة يقػةؿ ليػـ فييػا   جيش االح بلؿ لـ يجد ما يفعمو سةى إرساؿ
إف قيػػػاد كـ، قيػػػادة حمػػػاس،  صػػػرؼ األمػػػةاؿ الطائمػػػ  لحفػػػر أنفػػػاؽ  اريبيػػػ ، ةال  نفقيػػػا فػػػي ال عمػػػيـ ةالصػػػح  

لكػػف سػػمطات االحػػ بلؿ لػػـ  قػػؿ لنػػا أيػػف أنفقػػت المميػػارات ال ػػي ىطمػػت عمػػ  السػػمط  فػػي الضػػف ؟ «. ألبنػػائكـ
 اع ىناؾ؟ةكيؼ ىي األةض

يحمة لمبعض مف العدمييف ةالمفرطيف بال شاـ  ةاليائسيف ةالحاقديف ةالمنافقيف ةكثير مف العةاـ أف يقةلةا  ما 
 الفرؽ بيف ف ح ةحماس، كميـ يبحثةف عف السمط  ةالكرسي؟!.

صػػحيح، لكػػْف ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف مػػف يبحػػث عػػف السػػمط  لحمايػػ  المقاةمػػ  ةدعميػػا، ةمػػف يبحػػث عنيػػا لكسػػر 
باد يا.المقا  ةم  ةاا

32/01/3102، السبيل، عم ان  
 

 الفمسطيني في ضوء اتفاق أوسمو وممحقو االقتصادي االقتصاد .70
 د. سمير مصطف  أبة مدهلل
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، ةقيػػاـ ”الضػػف  الغربيػػ  ةقطػػاع غػػزة“لمػػا  بقػػ  مػػف أراضػػي فمسػػطيف ال اريايػػ   ٜٚٙٔاحػػ بلؿ إسػػرائيؿ عػػاـ 
كةنػػات االق صػػاد الفمسػػطيني بقطاعا ػػو المن جػػ  ةغيػػر المن جػػ  الكةنياليػػ  ال ةسػػعي  اإلسػػرائيمي  أدى إللحػػاؽ م

 بعجم  االق صاد اإلسرائيمي.
اطةة كبيرة إل  الةراء مقارن  بأىداؼ ةطمةحػات الشػعب الفمسػطيني  ٖٜٜٔىذا ةقد شكؿ ا فاؽ أةسمة عاـ 

قامػ  الدةلػ  المسػ قم  اسػ نادام  لمةصةؿ إل  حقةقو الةطني  الغير قابم  لم صػرؼ فػي العػةدة ة قريػر المصػير ةاا
لقرارات الشرعي  الدةلي . فبرة ةكةؿ باريس ثمرة ال فاؽ أةسمة السياسػي ةاألمنػي ةيشػكؿ الممحػؽ االق صػادا 
لبل فػػاؽ، نػػاظـ لمعبلقػػات االق صػػادي  الفمسػػطيني  اإلسػػرائيمي  ةكػػرس الييمنػػ  االق صػػادي  لمطػػرؼ اإلسػػرائيمي. 

مسطيني   عمؽ بالضرائب المباشرة ةاإلشراؼ عم  البنػةؾ إال ففي الةقت الذا منح فيو صبلحيات لمطرؼ الف
أنػو قّيػػد صػبلحيات السػػمط  الفمسػطيني  فػػي إمكانيػ  إصػػدار النقػد ةىػػي الميمػ  الرئيسػػي  ألا سػمط  نقػػد، كمػػا 
فػػرض قيػػةد عمػػ  الػػةاردات ةحريػػ  مقيػػدة فػػي مجػػاؿ الصػػادرات ةحركػػ  األيػػدا العاممػػ  ةفػػرض أسػػعار  قػػارب 

 مي .نظير يا اإلسرائي
، ةفؽ نصةص ا فاؽ أةسمة الذا ةقا بيف منظم  ال حريػر  ٜٜٗٔمنذ   أسيس السمط  الفمسطيني  في عاـ 

ةالحكةمػػ  اإلسػػرائيمي  ال  ػػزاؿ جدليػػ  العبلقػػ  بػػيف السياسػػي  ةاالق صػػاد حاضػػرة بقػػةة فػػي المشػػيد الفمسػػطيني. 
كاممػ  فػي المناطػػػؽ  أ ، ب ( إال أنيػا  فبالرغـ مف أف ىذه اال فاقي   منحت السمط  الةليدة صبلحيات مدنيػ 

سمبت منيا قدرا كبيرا مف السيادة عم  المعابر  ةعم  األراضي في منطق   ج ( ةعم  معظـ المػةارد ةالميػاه 
 ةالفضاء.

فمف أبرز مبلمح بر ةكةؿ باريس االق صادا، أنو ربط االق صاد الفمسطيني ما االق صاد اإلسرائيمي بغػبلؼ 
 ػػػالي سػػػمب السػػػمط  الفمسػػػطيني  القػػػدرة عمػػػ  الػػػ حكـ بمعػػػدالت الضػػػريب  المضػػػاف  ةالرسػػػـة جمركػػػي ةاحػػػد ةبال

الجمركي  لمعظـ السما ةالادمات ةبال الي قارب بيف مس ةيات أسعارىا بالسةقيف بالرغـ مف ال فاةت ةال بايف 
 ٕ٘ٚمقارنػ  بػػ  مميػار دةالر ، ٜٚٚ.ٙبيف مس ةيات األجةر ةالػداةؿ، حيػث بمػغ النػا ج المحمػي الفمسػطيني 
دةالر فػي األراضػي الفمسػطيني ،  ٜٚٙٔمميار دةالر إلسرائيؿ،  أما معدؿ داؿ الفرد فقػد ةصػؿ إلػ  مسػ ةى 

ألػػؼ  ٖ٘% عػػف مسػػ ةاه فػػي الضػػف  الغربيػػ  مقارنػػ  بػػػ ٓٗعممػػا أف معػػدؿ داػػؿ الفػػرد فػػي قطػػاع غػػزة أقػػؿ بػػػ 
 . ٕٕٔٓدةالر في إسرائيؿ ، ةذلؾ لمعاـ 

مارؾ ةالقيم  المضاف  عم  المس ةردات لمفمسطينييف بقيت بيد إسرائيؿ ال ي أاضػعت كذلؾ ةظيف  جباي  الج
% مػف ٜٙ حةيبل يا  لازين  السمط  الع بارات أمني  ةسياسي ، عمما بأف إيرادات المقاص  ساىمت بحةالي 

ةىػػػػذا مػػػػا جعػػػػؿ الجانػػػػب  ٕٕٔٓ% مػػػػف النفقػػػػات الجاريػػػػ  لمعػػػػاـ ٕ٘اإليػػػػرادات المحميػػػػ  ةسػػػػاىمت ب غطيػػػػ  
اإلسػػرائيمي ي اػػذىا ةسػػيم  ضػػغط ةاب ػػزاز لمسػػمط  الفمسػػطيني . أمػػا إصػػدار عممػػ  ةطنيػػ  فيػػة مشػػرةط بمةافقػػ  
 إسرائيؿ مما يعني حرماف سمط  النقد مف اس اداـ معظـ أدةات السياس  النقدي  الضرةري  ل ةجيو االق صاد.

طيني  إلييػػا بمػػا ياػػدـ مصػػالحيا أيضػػا بمةجػػب بر ةكػػةؿ بػػاريس  ػػ حكـ إسػػرائيؿ بمنسػػةب  ػػدفؽ العمالػػ  الفمسػػ
ألػػؼ عامػػؿ كػػانةا يعممػػةف لػػدييا منػػذ  ٕٓٔاالق صػػادي ، ةاع بارا يػػا األمنيػػ ، حيػػث منعػػت إسػػرائيؿ مػػا يقػػارب 

ان فاضػػ  األقصػػ  ، حيػػث مارسػػت إسػػرائيؿ عقةبػػات جماعيػػ  بحقيػػـ ةمنعػػت العػػامميف مػػف قطػػاع غػػزة. ةفػػي 
% مػف إجمػالي العػامميف  ٙ.ٜألػؼ يشػكمةف نسػب   ٖٛي بمغ مجمةع العامميف في إسرائيؿ حػةال ٕٕٔٓالعاـ 

% فػي ٜٔ% مػف إجمػالي القػةى العاممػ  مةزعػ  ٖٕألؼ عامػؿ ، أمػا البطالػ  فقػد بمغػت  ٛ٘ٛالبالغ عددىـ 
% ٖ٘% في قطاع غزة لنفس الف رة، أما البطالػ  فػي صػفةؼ الشػباب فقػد ةصػمت إلػ  ٖٔالضف  الغربي  ة 

 لنفس العاـ.
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 س أيضام صبلحيات إلسرائيؿ لم داؿ ةال حكـ في طبيع  المشاريا  ة مةيميا.ةأعط  برة ةكةؿ باري
ةرغػػـ أف ا فػػاؽ  بػػاريس جػػاء فػػي سػػياؽ عمميػػ   سػػةي  ةأنػػو اف ػػرض ةجػػةد طػػرفيف م سػػاةييف فػػي اإلمكانيػػات 
ي  ةالقدرات ال فاةضي  ةرغـ ذلؾ اس مرت إسرائيؿ في ال عامؿ بمنيجي  مضادة لـ   أثر بأجةاء ال سةي  السمم

، بػػػػؿ  عاممػػػػت بمنيجيػػػػ  االسػػػػ عمار ةالحصػػػػار لمسػػػػمط  ةاإلغػػػػبلؽ لممعػػػػابر ، ةالحػػػػةاجز ، ةحجػػػػز إيػػػػرادات 
المقاصػػ ، ةبنػػاء جػػدار الفصػػؿ العنصػػرا. ةالعػػدةاف الم كػػرر ةمػػا ي ر ػػب عميػػو مػػف  ػػدمير لمبنيػػ  االق صػػادي  

 صمح  اإلسرائيمي .ةال ح ي  ، ة عطيؿ  نفيذ بنةد باريس ةاالل فاؼ عميو ة فريغو مف مح ةاه لمم
ةالبلفػػت اف إسػػرائيؿ ةاصػػمت حالػػ  ال بعيػػ  ة ػػـ مأسسػػ  ذلػػؾ بآليػػات جديػػدة أفضػػت إلػػ  ضػػعؼ السػػمط  عمػػ  
صػػػياغ  سياسػػػيات  نمةيػػػ  فاعمػػػ  ةمبلئمػػػ  النجػػػاز األىػػػداؼ ال نمةيػػػ ، ةبال ػػػالي  عػػػزز الضػػػعؼ االق صػػػادا 

االق صػػادي  أكثػر حػػدة ةعمقػا ، ةانعكػػس  ةاالر يػاف السياسػي ةأصػػبح االاػ بلؿ ةال شػػةه فػي البنػػ  ةالقطاعػات
ذلػػؾ عمػػ  سػػةؽ العمػػؿ ةانعكػػس عمػػ  الفجػػةة بػػيف الطمػػب ةالعػػرض ، ممػػا أدى إلػػ  ار فػػاع معػػدالت البطالػػ  

 ةالفقر ة آكؿ األجةر ة دني اإلن اجي .
ازنػػ  إف ا فػػاؽ بػػاريس قػػد ةلػػد اق صػػادام فمسػػطينيام أكثػػر اع مػػادام عمػػ  المسػػاعدات فػػي ظػػؿ العجػػز الم زايػػد لممة 

% اػػبلؿ ٜ.ٜةالميػػزاف ال جػػارا، ةضػػعؼ القطػػاع الاػػاص عمػػ  االسػػ ثمار، فقػػد ار فػػا عجػػز المةازنػػ  بنسػػب  
% ٕٔ، بنحػػة  ٕٕٔٓ، ةار فػػا إجمػػالي الػػديف العػػاـ الحكػػةمي نيايػػ  العػػاـ ٕٔٔٓمقارنػػ  بعػػاـ  ٕٕٔٓالعػػاـ 

عدات الاارجيػ  حيػث غطػت مميةف دةالر ، ةاع مدت المةازن  عم  المسا ٕٕٛٗليبمغ  ٕٔٔٓمقارن  بالعاـ 
، أمػػػا العجػػػز فػػػي الميػػػزاف ال جػػػارا ، فقػػػد بمغػػػت الصػػػادرات ٕٔٔٓ% مػػػف العجػػػز الجػػػارا نيايػػػ  ٖٛحػػػةالي 
، حيػػػث  ٕٕٔٓمميػػػةف دةالر لمعػػػاـ  ٘.ٙٓٚمميػػػةف دةالر مقارنػػػ  بػػػالةاردات ال ػػػي بمغػػػت  ٜ.ٜٖٖ٘السػػػمعي  

% ٙٔ، في حيف شػكمت الصػادرات  ٕٕٔٓ% مف النا ج المحمي اإلجمالي لمعاـ ٓٙشكمت حص  الةاردات 
% مػػف الػػةاردات مػػا الجانػػب ٓٛ% مػػف الصػػادرات ة ٜٓمػف النػػا ج المحمػػي اإلجمػػالي لػػنفس العػػاـ عممػػا أف 

اإلسرائيمي، مما عمؽ عجز المةازن  ةالميػزاف ال جػارا. بػؿ اسػ طاعت إسػرائيؿ بالحصػار ةالعػدةاف أف  جعػؿ 
عمػػ  ال نميػػ  ةمقاةمػػ  الييمنػػ  ةاسػػ جاب البنػػؾ الػػدةلي المسػػاعدات  ركػػز عمػػ  اإلغاثػػ  ةاالح ياجػػات ةلػػيس 

ةالمػػانحيف لػػذلؾ حيػػث  ػػـ  ةجيػػو االق صػػاد ليصػػبح  ابعػػا مع مػػدا عمػػ  المسػػاعدات االغاثيػػ  أة  مةيػػؿ عجػػز 
 المةازن  بعيدا عف أا  ةجيات  نمةي .

عادة  أىيؿ مر  افؽ البني  ال ح ي  ةبالرغـ مف انجازات السمط  في مجاؿ بناء م سسات الحكـ االق صادا ، ةاا
صػػدار ال شػػريعات الناظمػػ  لحيػػاة المػػةاطنيف ة نشػػيط الحركػػ  ال جاريػػ  ةاالسػػ ثماري  إال أف  كمفػػ  ذلػػؾ كػػاف  ةاا
مر فعػػا ، ألنيػػا  مػػت فػػي ظػػؿ اسػػ مرار قيػػةد االحػػ بلؿ ةسياسػػا و ال عسػػفي  ، ةفػػي ظػػؿ غيػػاب ر يػػ  ةبرنػػامج 

 كمي  االق صاد الفمسطيني. نمةا شامؿ   بدأ بو السمط  في إعادة اإلعمار ةىي
فال شػػةىات المةرةثػػ  عػػف االحػػ بلؿ ةالمسػػػ جدة بعػػد قيػػاـ السػػمط  أثػػرت سػػػمبا عمػػ  ىيكػػؿ المةازنػػ  العامػػػ  ، 
ةاع مادىػػػا الكبيػػػر عمػػػ  المسػػػاعدات الدةليػػػ  ةاإليػػػرادات الجمركيػػػ  المحصػػػم  مػػػف قبػػػؿ إسػػػرائيؿ ، ةبالمقابػػػؿ 

   ة غيػػرت  ركيبػػ  االق صػػاد مػػف الصػػناع  ةالزراعػػ  إلػػ  ضػػعفت مسػػاىم  القاعػػدة الضػػريبي  لمجبايػػ  المحميػػ
فػي حػيف  ٕٕٔٓإلػ   ٜٜ٘ٔ% بالم ةسػط لمف ػرة مػف ٕ.ٙ٘الادمات، حيث بمغت مسػاىم  قطػاع الاػدمات 

% اػػػػبلؿ نفػػػػس الف ػػػػرة، ةأصػػػػبح ٗ.ٚ% ةاإلنشػػػػاءات ٘.٘ٔ% ةالصػػػػناع  ٘.ٚلػػػػـ   عػػػػد مسػػػػاىم  الزراعػػػػ  
 االق صاد منكشفا عم  الصدمات الاارجي  .

فػي  ٕٕٔٓ،  ٕٔٔٓ% بػيف عػامي ٙ.٘%  إلػ  ٗ.ٓٔما نسب  النمة فقد  راجعت فػي الضػف  الغربيػ  مػف أ
% لػنفس الف ػرة، ةيشػار أف نسػب  النمػة فػي قطػاع غػزة ٙ.ٙ% إلػ  ٙ.ٚٔحيف انافضت في قطاع غػزة مػف 
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إعمػار  ىي األعم  عم  اإلطبلؽ منذ إنشػاء السػمط  الفمسػطيني  ةال ػي جػاءت ن يجػ  بػدء إعػادة ٕٔٔٓعاـ 
قطػػػاع غػػػزة ة افػػػيض القيػػػةد اإلسػػػرائيمي  عمػػػ  داػػػةؿ مػػػةاد البنػػػاء ةاصةصػػػا لممشػػػاريا الممةلػػػ  مػػػف الػػػدةؿ 

 المانح .
نمػػا  ةلكػف إذا كانػػت مشػػكم  االق صػػاد الفمسػطيني األساسػػي  ال  نبػػا مػػف نصػةص أة  طبيقػػات بػػاريس فقػػط  ةاا

اال فاؽ ح ػ  لػة اػبل مػف العيػةب ةال عثػرات مرجعيا و  السياسي  ةاألمني  ال ي جاءت في ا فاؽ أةسمة، فيذا 
الفني  لف يصػمح كأسػاس إلعػادة  بنػاء ة طػةير االق صػاد الفمسػطيني عمػ  طريػؽ ال نميػ  المسػ دام  فػي ظػؿ 
ال ر يبات األمني  ةالسياسي  القائم . كما مف السذاج  االف راض بأف إسرائيؿ س سمح لبلق صاد الفمسطيني أف 

، ةبما يمكف الشعب الفمسطيني مف االنع اؽ مف ال بعي  إلسػرائيؿ ، ةيحػرره مػف ينمة ةي طةر بشكؿ طبيعي 
االب ػػػزاز ةالضػػػغط السياسػػػي، فاالق صػػػاد مػػػف ةجيػػػ  نظػػػر إسػػػرائيؿ ىػػػة حػػػد سػػػاحات المةاجيػػػ  ، ةعمػػػ  ىػػػذا 

 األساس   عامؿ معو،  إل  جانب عدـ صح  اف راض  ةفر حسف النةايا ا جاه عممي  عادلو .
إلػػ  أف  غيػػر مسػػار االق صػػاد مػػف  حالػػ  ال بعيػػ  ةاالنكشػػاؼ  ةاليشاشػػ  إلػػ  حالػػ   مػػف  كػػؿ مػػا سػػبؽ يقةدنػػا

ال مكػػػيف ةاالنع ػػػاؽ ةال ػػػةازف ي طمػػػب  غييػػػر جػػػةىرا فػػػي قةاعػػػد ةأسػػػس العبلقػػػات السياسػػػي  ةاألمنيػػػ  الراىنػػػ ،  
 فمسار االق صاد ي با مسار السياس  في الحال  الفمسطيني  ةليس العكس.

مبادرة ل طةير االق صاد الفمسطيني في إطار الةضا السياسي ةاألمني القػائـ لػف ي ػةفر  كما أف أا جيةد أة
ليػػا فػػرص النجػػاح ةح ػػ  لػػة نجحػػت لػػف  سػػاىـ فػػي الةصػػةؿ إلػػ  حػػؿ عػػادؿ ةشػػامؿ لصػػراع  ػػارياي ةمعقػػد 

 فيدؼ الفمسطينييف ىة في النياي  االس قبلؿ ةال حرر مف االح بلؿ ةليس الرفاىي  .
كف السمط  مف صياغ  ة نفيذ ر ي  ةاضح  لمابلص مف ىذا الةاقا ةلـ   مكف مف لعب دةر ةبال الي لـ   م

الرافع   ال نمةي  بسبب فقدانيا السيطرة عم  أدةات السياسػات االق صػادي   الماليػ ، النقديػ  ةال جاريػ ( ةعمػ  
حالػػ  ال بعيػػ  ةاالع مػػاد  معابرىػػا ةمةاردىػػا الطبيعيػػ  ، فقػػد ةلػػدت منقةصػػ  السػػيادة ،ةلػػـ  سػػ طا االنع ػػاؽ مػػف

عمػػػػ  مصػػػػادر ال مةيػػػػؿ الاارجيػػػػ  ةضػػػػيؽ ىػػػػامش السياسػػػػ  االق صػػػػادي  الم ػػػػاح ليػػػػا ةبال ػػػػالي ثبػػػػت اال فػػػػاؽ 
، ةبػذلؾ بقيػت معظػـ أدةات السياسػات ٜٚٙٔال شةىات الييكمي  في االق صاد الفمسطيني الم راكم  منذ عاـ 

ة ركػػزت جيػػةد الفمسػػطينييف فػػي ال عػػاطي ةال عػػايش مػػا  االق صػػادي  ةالمػػةارد الطبيعيػػ  فػػي أيػػدا اإلسػػرائيمييف
 ن ائج فقداف السيطرة عم  ىذه األدةات ضمف منظةم  الةاقا أالح بللي .

المطمةب ل جاةز الدعةات ل بني فكػرة أف ال نميػ  المسػ دام   حػت االحػ بلؿ غيػر ممكنػ   ال  نميػ  فػي ةجػةد 
در عمػػػ   حقيػػػؽ االع مػػػاد عمػػػ  الػػػذات ةمةاجيػػػ  احػػػ بلؿ( يكػػػةف عبػػػر اع مػػػاد نيػػػج ةنسػػػؽ  نمػػػةا بػػػديؿ قػػػا

االحػػ بلؿ ة حقيػػؽ العدالػػ  االج ماعيػػ  بيػػدؼ ال حريػػر ةلػػيس ال عػػايش مػػا االحػػ بلؿ، نيػػج يقػػـة عمػػ  زيػػادة 
اإليػػػرادات المحميػػػ  ةالحػػػد مػػػف ظػػػاىر ي ال يػػػرب ةال سػػػرب الضػػػريبي ةال قشػػػؼ فػػػي النفقػػػات العامػػػ  ة قمػػػيص 

صػػد الضػػغةط ةاالب ػػزازات الدةليػػ  ةاإلقميميػػ  ،ةافػػض الضػػرائب عمػػ  االع مػػاد عمػػ  المسػػاعدات الاارجيػػ  ل
السػػما ةالمػػةاد األساسػػي  لةقػػؼ اسػػ فحاؿ الغػػبلء، ةزيػػادة الضػػرائب المباشػػرة عمػػ  الػػداؿ ةاألربػػاح مػػف اػػبلؿ 

 نظاـ الضريب  ال صاعدي .
لزراع  ةاإلن اج كذلؾ يجب عم  السمط   صةيب أةلةيات المةازن  لصالح  حسيف الادمات األساسي  ةدعـ ا

قرار حد أدن  ةحد أعم  لؤلجةر، ةاع ماد قانةف الضماف االج ماعي ةالصحي الشامؿ، ة قمػيص  الةطني، ةاا
االع مػػاد عمػػ  المسػػاعدات الاارجيػػ  فػػي  مةيػػؿ العجػػز الجػػارا لممةازنػػ  العامػػ  ممػػا يشػػكؿ اطػػةة ل صػػةيب 

ي لممسػػػاعدات المقدمػػػ  مػػػف الةاليػػػات الم حػػػدة السياسػػػ  االق صػػػادي  ةالماليػػػ  المع مػػػدة عبػػػر ال راجػػػا ال ػػػدريج
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األمريكيػػ  ةال ػػي  سػػ ادـ ةسػػيم  ضػػغط ةاب ػػزاز لمجانػػب الفمسػػطيني ةمحاةلػػ  حػػث الػػدةؿ العربيػػ  عمػػ  اإليفػػاء 
 بال زاما يا  جاه القضي  الفمسطيني .

 عميد كمي  االق صاد ةالعمـة اإلداري  في جامع  األزىر بغزة/ فمسطيف*
32/01/3102، رأي اليوم، لندن  
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