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 32 :كاريكاتير
*** 

 
 السمطة الفمسطينية تطمق حممة لمقاطعة المستوطنات بالضفة والقدس الشرقية 0

د ااق ػػت ؿ عواصػػـ ػ والػػاقتل مػػاؿ مسػػيوؿ إنسػػطيني اف السػػنط  القنسػػطيني  أطنسػػت  منػػ  دبنوماسػػي   ػػ
اقسرائيني تدعو إييا الدوؿ الى مطالب  شرالاتيا المرتبط  بالمستوطنات الييودي  إػي ال ػق  البربيػ  والسػدس 

 الشرمي ، الى اإلنس اب إورًا مف ىناؾ ألنيا تنتيؾ السانوف الدولي.
دثػػات إػػي م ا ومػػاؿ، م مػػد اشػػتيو، الالبيػػر اقمتصػػادي والمسػػيوؿ البػػارز إػػي السػػنط  القنسػػطيني  والمقػػاوض

، الجمعػ ، اف وزارة الشػػيوف الالارجيػػ  إػػي السػػنط  القنسػػطيني  "إايننشػػاؿ تػػايمز"السػ ـ مػػس اسػػرائيؿ، لصػػ يق  
شػرالات تمػارس نشػاطات تجاريػ  إػي  015بنػدًا ىػي مػوطف لػػ  01بدأت ارساؿ الطابات مبؿ ن ػو شػير الػى 

 أنشطتيا. المستوطنات اإلسرائيني ، لمطالبتيا بس ب استثماراتيا أو تجميد
وأ اؼ اشتيو أف مف واجب السنط  القنسطيني  اب غ شرالات السطاع الالاص بأنيػا تسػتثمر إػي شػير  يػر 
مػانوني، والتبنػػا رسػػائؿ الػى الػػؿ بنػػد لديػػو اسػتثمارات وطنيػػ  إػػي المسػػتوطنات اإلسػرائيني  أو الػػدوؿ التػػي لػػدييا 

 شرالات اسرائيني  تستثمر إي المستوطنات.
 5أف الشػػرالات المسػػتيدإ  تشػػمؿ شػػرال  الالػػدمات األمنيػػ  البريطانيػػ  الالاصػػ   جػػي وأشػػارت الصػػ يق  الػػى 

اس( التي تزّود الجيش اإلسرائيني بمعدات الالشؼ عنػى نسػاط التقتػيش وتػدير أنظمػ  األمػف إػي سػجف عػوإر 
 بال ق  البربي ، وشرال   إيوليا( القرنسي  لنبيئ  والبنى الت تي .

يني  المرتبطػػػ  بالمسػػػتوطنات والعامنػػػ  إػػػي الالػػػارج، مثػػػؿ مصػػػرؼ ىبػػػوعنيـ ومػػػاؿ اشػػػتيو اف االشػػػرالات اقسػػػرائ
ومصػػػرؼ لينػػػومي، سػػػتالوف مسػػػتيدإ  أي ػػػًا مػػػف  منػػػ  المساطعػػػ ، وأجرينػػػا اتصػػػاقت بيػػػذا الالصػػػوص مػػػس 
 الومػػات بنػػداف إػػي أوروبػػا وامريالػػا ال تينيػػ  وجنػػوب أإريسيػػا واسػػتراليا واليابػػاف والوريػػا الجنوبيػػ ، المػػا سػػترالز 

 ، لالنو امتنس عف ذالر أسمائيـ." ًا عنى بعض المستثمريف العربال من  أي
وأشػػػار الػػػى أف القنسػػػطينييف اسػػػيدعوف أي ػػػًا ال الومػػػات األجنبيػػػ  الػػػى ت ديػػػد المسػػػتوطنيف الػػػذيف ي منػػػوف 

وأ ػػاؼ المسػػيوؿ البػػارز إػػي السػػنط  القنسػػطيني  ااذا الػػاف لػػديؾ  جنسػػياتيا الػػى جانػػب الجنسػػي  اإلسػػرائيني .
نوف الجنسي  المزدوج ، إيتعّيف عنى البند الذي ي منوف جنسيتو الثاني  اب  يـ بػأف وجػودىـ مستوطنوف ي م

 إي المستوطنات  ير مانوني، ونسـو بإثارة ىذه الس ي  النسط   ديث مس الدوؿ األجنبي .
 66/01/6103، القدس العربي، لندن

 
 وطنات إذا لم تستجب لتحذيرناالمالكي: سنتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات العاممة في المست 6

أالد الدالتور رياض المالالي، وزيػر الالارجيػ ، إػي  ػديث لػػ"األياـ" انػو وجػو إػي ا ونػ   عبد الريوؼ ارنايوطل
األاليرة رسائؿ الى نظػرار لػو إػي أمػاالف عديػدة إػي العػالـ بشػأف شػرالات تعمػؿ بشػالؿ مباشػر أو  يػر مباشػر 

القنسطيني ، مطالبا اياىـ بالعمؿ عنى ومؼ أعماؿ ىػذه الشػرالات إي المستوطنات اإلسرائيني  عنى األرا ي 
 مبؿ اق طرار قتالاذ اإلجرارات السانوني   دىا.

وأشػػار المػػالالي، الػػى أف األرمػػاـ التػػي تػػـ نشػػرىا عػػف عػػدد الػػدوؿ والشػػرالات  يػػر دميسػػ ، وماؿ"األرمػػاـ التػػي تػػـ 
ينا بأسػػمار شػػرالات اق أنيػػا در عبػػر مائمػػ  لػػال ػػديث عنيػػا عػػف أعػػداد الشػػرالات  يػػر دميسػػ ، ن ػػف نتػػابس األمػػ

مائم   ير مستالمن  ون ف نعمؿ عنى استالماليا وىي عمني  مستمرة، المػا أف ىنػاؾ دوق مػد تالػوف ليػا شػرال  
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وا ػػدة متورطػػ  بيػػذا اقنتيػػاؾ لنسػػانوف الػػدولي ودوؿ أالػػرا مػػد تالػػوف لػػدييا عػػدة شػػرالات، وعنيػػو إيػػي عمنيػػ  
 ت تاج الى الالثير مف العمؿ".

أشار الى أف الرسائؿ تـ توجيييا لوزرار الارجي  إي مالتنؼ أن ار العالـ والتي ثبت أف شرالات منيػا تعمػؿ و 
ولقت الى أف " ىناؾ العديد مف األنواع مف الالرومات، إيناؾ شرالات تعمؿ بشالؿ مباشػر  إي المستوطنات.

وتعمػؿ إػي المسػتوطنات،  مسػجن  إػي اسػرائيؿ إي المستوطنات وىناؾ شرالات تعمؿ عبر شرالات إرعيػ  ليػا
وىنػػاؾ شػػرالات تسػػاىـ إػػي شػػرالات اسػػرائيني  تعمػػؿ إػػي المسػػتوطنات وبالتػػالي إػػاف الشػػرالات ق تعمػػؿ النيػػا 

 بشالؿ مباشر إي المستوطنات".
 66/01/6103، األيام، رام اهلل

 
 الضميري لـ"آسيا": اإلعالم العبري يحاول الوقيعة بـ"المجتمع الفمسطيني" 3

بػػر النػػوار عػػدناف ال ػػميري المقػػوض السياسػػي العػػاـ والنػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ الميسسػػ  إنسػػطيف  يسػػيا(ل اعت
األمنيػػ  القنسػػطيني ، مػػا نشػػرتو وسػػائؿ اإلعػػ ـ اإلسػػرائيني  عػػف اعتسػػاؿ األمػػف القنسػػطيني النيػػ  تابعػػ  ل رالػػ  

  القنسطيني"." ماس" إي الالنيؿ الانت تعد إلرساؿ طائرة صبيرة ن و "اسرائيؿ" م اول  لنوميع  بػ"المجتمس 
ونقى ال ميري، إي تعنيؽ مست ب لوالال  أنبار "يسيا"، عسب عودتو مف مال  المالرمػ  يػيدي إري ػ  ال ػ ، 

وماؿل "اف ما نشرتو وسائؿ اإلع ـ العبري   عنمو بما نشر عنى وسائؿ اإلع ـ اإلسرائيني  بيذا الالصوص. 
وصػػا تنػػؾ الوسػػائؿ التػػي ليػػا ارتباطػػات مػػس ىػػي م اولػػ  مػػف أجػػؿ الوميعػػ  دائمػػا بػػالمجتمس القنسػػطيني، الص

 أجيزة ا مف اإلسرائيني ، ون ف متعوديف عنى ىذه الطريس ".
و وؿ ما الشقتو ص يق  "يديعوت أ رنوت"، عف ا باط سنطات اق ت ؿ إي مينار اسدود ش ن  مالون  مف 

الى ال ق  البربيػ ، مػاؿ  ألؼ وسين  وصقتيا "بالستالي " وتستالدـ إي تقريؽ المظاىرات الانت إي طريسيا 05
ال ميريل "اف سنطات اق ت ؿ ت اوؿ أف تصنس مف ىذا ال دث مص ". وماؿل "اف ما أعننت عنو سنطات 
اق ت ؿ ىي ش ن  ت مؿ العاب ناري  ومقرمعات، وتعود مناليتيا الى تاجر إنسػطيني مػف الالنيػؿ"، مو ػ ًا 

ؼ "اف تنػػؾ األلعػػاب الناريػػ  والمقرمعػػات يػػتـ بيعيػػا أف "اسػػرائيؿ" ت ػػاوؿ االػػت ؽ مصػػ  مػػف ىػػذا األمػػر. وأ ػػا
لألطقػػاؿ إػػي الم ػػاؿ التجاريػػ  اإلسػػرائيني ، وىػػذه مصػػ  عبػػارة عػػف نالتػػ  سػػاليؼ، وىػػي المػػا منػػت عبػػارة عػػف 

 العاب ليس اق".
 66/01/6103، وكالة أنباء آسيا، بيروت

 
 الخميلب صغيرة من دون طيار ثالثة طالب جامعيين خططوا لصنع طائرة توقف األجهزة األمنيةيام": "األ 4

ىميػ  السصػ  التػي تناولتيػا وسػائؿ اقعػ ـ أمنػي إنسػطيني رإيػس مػف أالالنيؿ ػ "األياـ"، والاقتل منؿ مسػيوؿ 
امػػس، بشػػأف اعتسػػاؿ ث ثػػ  طػػ ب مػػف جامعػػ  الالنيػػؿ الػػانوا ينػػووف صػػناع  طػػائرة بػػدوف طيػػار،  يػػث ذالػػرت 

ومػػاؿ ىػػذا المسػػيوؿ لػػػ "اقيػػاـ"ل  مياجمػػ  اىػػداؼ اسػػرائيني . وسػػائؿ اعػػ ـ اسػػرائيني  اف الطػػ ب الػػانوا ينػػووف
"الس ػي  ليسػت بػذات اقىميػػ ، وال ػديث يػدور عػف طػػ ب إػي مسػـ اليندسػ  إػػي جامعػ  الالنيػؿ الػانوا ينػػووف 
صػػناع  طػػائرة ورميػػ  مػػف الالرتػػوف المسػػوا، عنػػى  ػػرار الطػػائرة الورميػػ ، والمو ػػوع لػػـ يتعػػد الونػػو إالػػرة الػػانوا 

مس لوالال  إرانس برس اف ث ث  ط ب إنسطينييف اومقوا أعنف مسيوؿ إي اقمف القنسطيني أو  يقالروف بيا".
ومػػاؿ المصػػدر  إػػي الالنيػػؿ قنيػػـ الططػػوا لصػػنس طػػائرة مػػف دوف طيػػار مػػف اجػػؿ شػػف ىجػػوـ  ػػد اسػػرائيؿ.

ن  نقسول انػو يشػتبو بػاف الطػ ب الػذيف يدرسػوف اليندسػ  ارادوا صػنس طػائرة صػبيرة مػف دوف طيػار لنسػؿ شػ 
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واو ح اف جياز اقمف الومائي التابس لنسنط  القنسطيني  ماـ بتوميؼ الط ب الث ث  مف اجؿ منعيـ  ناسق .
 مف تنقيذ مالططيـ، بدوف اف ي يؼ اي تقاصيؿ.

ونشػػر شػػاب مػػف مدينػػ  الالنيػػؿ مبػػؿ  ػػوالي اسػػبوعيف، مشػػاىد لمدينػػ  الالنيػػؿ مػػف الجػػو، الػػاف صػػورىا بياتقػػو 
 رة ورمي ، واطنسيا إي سمار الالنيؿ.النساؿ بعد اف ربطو بطائ

 66/01/6103، األيام، رام اهلل
 

 دحالن يفتش حقائب المفاوض الفمسطيني ويبرز صفقات االستيطان مقابل المالوكالة "سما":  5
مػػاؿ النائػػب إػػي المجنػػس التشػػريعي القنسػػطيني"م مد د ػػ ف" اليػػـو السػػبت بػػأف الػػرئيس م مػػود ل دبػػي / سػػما

نمػػا لي ظػػى عبػػاس مػػد صػػمـ إريػػؽ ا لمقاو ػػات، ق ليقػػاوض  ػػوؿ اسػػترداد ال سػػوؽ القنسػػطيني  المسػػنوب ، وا 
سػػػرائيني، يالػػػدـ بسػػػار مشػػػروع دائػػػرة إنسػػػطيني   ػػػيس ، تتعامػػػؿ مػػػس السػػػنط  بمالوناتيػػػا البسػػػرة  بػػػدعـ أمريالػػػي وا 

  نوب، تدر ثروات وت سؽ مصالح أناني ، بعيدا عف أي اعتبار لت  يات القنسطينييف ويماليـ.
"د ػػػ ف" عنػػػى مػػػا نشػػػر بالصػػػوص اتقػػػاؽ السػػػنط  القنسػػػطيني  مػػػس اسػػػرائيؿ  ػػػوؿ اسػػػتمرار بنػػػار  ومػػػد عسػػػب

المستوطنات إي ال ق  البربيػ  والسػدس الشػرمي .. مػائ ل" لسػد بػات مألوإػا أف يمػأل إريػؽ المقاو ػات  سائبػو 
ليػػا سػػوا  بجمنػػ  مطالبػػات، تتعنػػؽ باسػػتجدار تسػػيي ت مػػف اإلسػػرائينييف، لصػػالح شػػرالات وشالصػػيات ق ىػػـ

النػز مزيػػد مػػف األمػواؿ، مػػس النػػو رصػػيدىا الػوطني مػػف أي ن ػػاؿ أو ت ػ يات، إيسبػػؿ المقػػاوض اإلسػػرائيني 
بنسػؿ ىػذه المطالبػات لنجيػػات المعنيػ ، و البػا مػػا تسػتجيب "تػؿ ابيػػب"، ألنيػا تأالػذ الػػثمف مسػدما مػف مقػػاوض 

والمنقػػات الجوىريػػ ، ويالتقػػي إنسػػطيني يسػػاعدىا عنػػى اسػػتنزاؼ ومػػت شػػعبو، وق يجػػري عنػػى طػػرح الس ػػايا 
باعتمػػػاد منيجيػػػ  التسػػػوؿ، تػػػارة  ػػػوؿ أمػػػواؿ ال ػػػرائب التػػػي تجنييػػػا اسػػػرائيؿ مػػػف القنسػػػطينييف بالنيابػػػ  عػػػف 
السػػنط ، وأالػػرا باسػػتجدار السػػماح لشػػرال  اقتصػػاقت الػػي تعمػػؿ إػػي مطػػاع  ػػزة، الػػى جانػػب مػػا يسػػاؽ مػػف 

  ديث  وؿ مشاريس امتصادي  وىمي  إي الب ر الميت.
"األالطػػػر، ىػػػو اسػػػتب ؿ المقاو ػػػات مػػػف طػػػرؼ الوقيػػػات  دؼ د ػػػ ف إػػػي تصػػػريح تنسػػػت  سػػػما( نسػػػالولوأر 

سػػرائيؿ، لتجيبػػا عنػػى الػػؿ مػػف يسػػأؿ أو ييػػتـ بالس ػػي  القنسػػطيني ، بػػأف المقاو ػػات تعالػػؼ عنػػى  المت ػػدة وا 
 ب الشػأف معالج  الاإػ  الال إػات، وبنػار عنػى ىػذه اإلجابػ ، يسػتريح الجميػس مػف مسػيولياتو، طالمػا أف صػا

 وىو المقاوض القنسطيني، ميتما بس يتو".
وأو ح "د  ف" بأف ميادة السنط  أ عؼ مف أف تواإؽ أو تػرإض طنبػا اسػرائينيا، ولػذلؾ إػإف األمػر يتعػدا 
مواإسػػ  القريػػؽ القنسػػطيني عنػػى اسػػتمرار بنػػار المسػػتوطنات عنػػى األرا ػػي الم تنػػ ، بػػؿ صػػارت تنتػػـز بعػػض 

وؼ لنبنػػار اقسػػتيطاني، عبػػر تػػأميف م ػػيط الموامػػس والبػػير اقسػػتيطاني ، وم اولػػ  أجيػػزة السػػنط  بتييئػػ  الظػػر 
تقريػػػو عوامػػػؿ التعبئػػػ  والشػػػ ف داالػػػؿ الجمػػػاىير القنسػػػطيني  إػػػي ال ػػػق  البربيػػػ ، الػػػي ق يشػػػعر المسػػػتوطف 

ت اإلسػػػرائيني بتيديػػػد يطػػػاؿ مسػػػتسبنو اذا مػػػا امتنػػػؾ بيتػػػا جديػػػدا بم ػػػاذاة القنسػػػطينييف، إ ػػػ  عػػػف ميػػػاـ شػػػرالا
إنسطيني  مريب  مف الدائرة ال يس ، بتأميف الدمات لوجيستي  لنشرالات اإلسرائيني ، وىػذا ي ػاؼ الػى تسػاعس 
السػػنط  عػػف ت مػػؿ مسػػيولياتيا ن ػػو المػػواطنيف، إتػػرالتيـ نيبػػا لنقسػػر وال اجػػ ، ودإعػػت ببع ػػيـ ليعمػػؿ إػػي 

ؿ، وىػػو يػػرا ميادتػػو تػػرإض تشػػييد المسػػتوطنات، بػػدؿ أف يالػػوف شػػريالا إػػي مواجيػػ  شػػعبي  لمناى ػػ  اق ػػت 
  تى منامش  اليار اقنتقا   الشعبي   ير المسن  .

و ػذر "د ػػ ف"  رالػػ  إػػتح مػػف الصػػمت عنػػى اقنييػار  يػػر المسػػبوؽ عنػػى صػػعيد ال سػػوؽ القنسػػطيني  بقعػػؿ 
عبث المقاوض القنسطيني، معتبػرا بػأف  رالػ  إػتح ىػي مػف سػيجني ثمػار البػرس السػ ،  تػى بعػد أف ير ػؿ 
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الشػػػعب دائمػػػا ينتظػػػر مػػػف مقجػػػرة الثػػػورة، أف تواصػػػؿ ريادتيػػػا، ولػػػف يػػػر ـ  ػػػعقيا اف تالنػػػت عػػػف البػػػارس، إ
 مجابي  مف يسعى لنسؼ ارث الشعب وت  ياتو.

واالتػػتـ "د ػػ ف" بسولػػول"عنى  رالػػ  إػػتح أف تتبنػػى الشػػراال  مػػس المجمػػوع الػػوطني، إلعػػادة الس ػػي  الػػى السبنػػ  
 ، وتسعى بجدي  لتشػاليؿ لجنػ  تسصػي، تعمػؿ عنػى اسػتجواب السديدة، وتمنس التجار مف بيس األرض والس ي

إريؽ المقاو ات  وؿ الؿ ما أثير ويثار، وم االم  الؿ مف يثبػت بأنػو أسػيـ إػي مسػاعدة اإلسػرائينييف عنػى 
 التجري وسرم  مزيد مف األرا ي والبنار عنييا.

رجيػ  األمريالػي "جػوف جارت تصري ات "م مد د  ف" عسب ما نشرتو وسائؿ اع ـ  وؿ  ػديث وزيػر الالا
اليػػػري" لنوإػػػد الػػػوزاري العربػػػي، والػػػذي مػػػاؿ بػػػأف الػػػرئيس عبػػػاس يعنػػػـ بػػػأف رئػػػيس الػػػوزرار اإلسػػػرائيني ي تػػػاج 
ل سػػتيطاف الػػي ي ػػاإظ عنػػى اسػػتمرار ائت إػػو ال الػػومي، وأ ػػاؼ "اليػػري" بػػأف الػػرئيس القنسػػطيني لػػـ يشػػترط 

نمػا طالػب بػإط ؽ سػ راح عػدد مػف األسػرا القنسػطينييف، وتسػػديد ومػؼ اقسػتيطاف قسػتئناؼ المقاو ػات، وا 
 منيوف دوقر. 211ديوف السنط  والبالب  

 66/01/6103، وكالة سما اإلخبارية
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زىػػري، المت ػػدث باسػػـ  رالػػ   مػػاؿ سػػامي أبػػو لياسػػر البنػػا - عػػ ر الريمػػاوي - األنا ػػوؿ –  ػػزة - راـ اهلل
 ماس، اف اإلع ف عػف اعتسػاؿ األجيػزة األمنيػ  القنسػطيني ، النيػ  تابعػ  لالتائػب عػز الػديف السسػاـ  الجنػاح 
العسالري ل رال   ماس(، بتيم  اإلعداد لطػائرة مقالالػ  بػدوف طيػار والتالطػيط لتقجيرىػا داالػؿ اسػرائيؿ، يعػد 

ألمنػػػي مػػػس اسػػػرائيؿ ودوره إػػػي م اولػػػ  ا بػػػاط جيػػػود المساومػػػ  "دلػػػيً  ا ػػػاإيًا عنػػػى  جػػػـ والطػػػورة التعػػػاوف ا
 و ماي  أمف اق ت ؿ".

زىري، إي بياف مست ب تنست والال  األنا وؿ نسال  منو اليـو الجمع ،ل " ماس تيالد أف ىذه  وأ اؼ أبو
 الممارسات لف تقنح إي منس المساوم  مف السياـ بدورىا إي  ماي  شعبنا ومسدساتو".

بياف الى ما اذا الانت تنؾ اقتيامات "ص ي   أـ الاذب "، الما لـ تعنؽ السنط  القنسطيني  عنى ولـ يتطرؽ ال
 ما الشقو المومس اإلسرائيني.

 66/01/6103، القدس العربي، لندن
 

 منع وفد أوروبي من دخول غزة تستنكرفتح  7
 ػػػت ؿ اإلسػػػرائيني لوإػػػد اسػػػتنالرت مقو ػػػي  الع مػػػات الدوليػػػ  ل رالػػػ  "إػػػتح" منػػػس سػػػنطات اقل منػػػا –راـ اهلل 

برلمػػػاني أوروبػػػي مػػػف دالػػػوؿ "مطػػػاع  ػػػزة" عبػػػر معبػػػر بيػػػت  ػػػانوف بيػػػدؼ اقطػػػ ع عنػػػى معانػػػاة الشػػػعب 
ومالت المقو ي  إي بياف ص قي ليا اليـو الجمع ، "اف ىذا السػنوؾ التعسػقي  القنسطيني إي ظؿ ال صار.

اديػػو إػػي ت ػػدي اإلرادة الدوليػػ ، واقعتػػدار يعالػػس  سيسػػ  اق ػػت ؿ الظػػالـ ببطرسػػتو وممارسػػاتو اليمجيػػ ، وتم
 عنى أسس الشرعي  الدولي  وموانينيا ومواثيسيا".

وأالدت أف م اوقت اسرائيؿ االقار  سيس  جرائميا وأالاذيبيا لف تجدي نقعا، نظرا ألف العالـ أصبح يعي أالثر 
 مف أي ومت م ى الطورة اق ت ؿ، وما يمثنو مف تيديد لألمف والسنـ الدولييف.

وتعيدت المقو ي  بمواصن  جيودىا إليصاؿ ال سيس  لنعالـ ال ر، والشؼ الوجو السبيح ل  ت ؿ عبػر الاإػ  
 الطرؽ والوسائؿ السياسي  والسانوني .
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 66/01/6103، الشرق، الدوحة
 

 عنصر من فتح ينتمي إلى المجنة األمنية المشتركة مقتل الحموة:  عينمخيم  8
إػػي مالػػيـ عػػيف ال نػػوة مسػػعد  جيػػر  إػػتح( مػػف جػػرار  ]المشػػترال   منيػػ متػػؿ أمػػس ع ػػو النجنػػ  األل بيػػروت

اصػػابتو برصاصػػ  االترمػػت رأسػػو وسػػرعاف مػػا إػػارؽ ال يػػاة وذلػػؾ أثنػػار مػػروره إػػي سػػوؽ الال ػػار إػػي ال ػػي 
القومػػػاني إػػػي المالػػػيـ. وأدا مستػػػؿ  جيػػػر الػػػى تػػػوتر م ػػػدود إػػػي المالػػػيـ سػػػرعاف مػػػا ان سػػػر، وعمنػػػت لجنػػػ  

ئ عسدتو إي الماليـ عنى س ب المسن يف مف بعض األ يار التي انتشروا إييػا إػي المتابع  إي اجتماع طار 
ع م  بم اول  ا تياؿ العرامي  سيف  "مجيوؿ"وتردد إي عيف ال نوة أف لمستؿ  جير عنى يد  شالؿ م دود.

 بزعام  ب ؿ بدر. "جند الشاـ"يعسوب المنتمي الى 
 66/01/6103، الحياة، لندن
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أالد األميف العاـ ل رال  األ رار القنسطيني ، الالد أبو ى ؿ، أف أجيزة أمف السنط  أصب ت درع وماي  ل  زة
 وصماـ أماف لنعدو الصييوني والمطنوب ت رؾ جاد لنتصدي ليا.

السػػػنط  لوا ػػػدة مػػػف (، اف الشػػػؼ أجيػػػزة أمػػػف 01-60  ]أمػػػس  ومػػػاؿ أبػػػو ىػػػ ؿ إػػػي تصػػػريح اليػػػـو الجمعػػػ 
عمنيػػات المساومػػ   الطػػائرة المقالالػػ ( يعػػد صػػق   جديػػدة مػػف صػػق ات الػػذؿ والعػػار التػػي تن ػػؽ بسػػادة وأجيػػزة 

 السنط .
نمػػا باتػػت عمننػػا وطنينػػا يتبػػاىى بػػو م مػػود عبػػاس بسولػػو أف أجيػػزة  وأ ػػاؼ "لػػـ تعػػد الاليانػػ  وجيػػ  نظػػر، وا 

 صييوني".% إي عمنيا األمني مس اق ت ؿ ال011 سست  األمف
 65/01/6103، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
   "تحريضًا سافرًا وخطراً "تصريحات ليبرمان ضد عباس  عد  فتح ت 01

اسػػتنالرت الييئػػ  السياديػػ  العنيػػا ل رالػػ  "إػػتح" إػػي مطػػاع  ػػزة، أمػػس، تصػػري ات رئػػيس لجنػػ  ل  يػػو .بػػي .يي(
لقنسطيني م مود عباس، واعتبرتيا "ت ري ػًا الالارجي  واألمف إي "الالنيست" أإيبدور ليبرماف،  د الرئيس ا

 ساإرًا والطرًا".
ومالػػػت "إػػػػتح" إػػػػي بيػػػػاف، انيػػػػا "تسػػػػتنالر ىػػػػذه التصػػػػري ات الالطػػػػرة والعنصػػػػري "، معتبػػػػرة أنيػػػػا تعالػػػػس "ر بػػػػ  

 "اسرائيني " وا    إي التالّنص منو  عباس(".
ني " "مػػػػف أي مسػػػػاس واعتبػػػػرت أف ىػػػػذه التصػػػػري ات "ت ػػػػريض سػػػػاإر والطػػػػر"، م ػػػػّذرة ال الومػػػػ  "اإلسػػػػرائي

 بالرئيس".
 والاف ليبرماف الذي يتّزعـ  زب "اسرائيؿ بيتنا" ماؿ اف عباس "ليس شريالًا إي عمني  الس ـ".

واسػػتنالرت "إػػتح"، "اقعتػػدارات "اإلسػػرائيني " اليوميػػ  عنػػى المسػػجد األمصػػى والسػػماح لنييػػود بانتيػػاؾ  رمتػػو 
ر بػإط ؽ يػد المتطػرإيف الييػود بانتيػاؾ  رمػ  المسّدسػات، ب ماي  مف شرط  اق ت ؿ"، م ّذرة "مف اقستمرا

 والنتائ  الالطرة المترتّب  عنى ذلؾ".
         66/01/6103، الخميج، الشارقة

 
 بيت استيطاني مقابل تحرير أسرى 2500يعمن عن بناء  نتنياهو 11
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د، عف بنار ما ق يسؿ عف اإلع ف يوـ  د األ  مرر رئيس الوزرار بنياميف نتنياىول برىوـ جرايسي-الناصرة
بيت استيطاني إي مستوطنات ال ق  البربي  والسدس الم تن ، وىذا بموازاة اإلع ف عف اط ؽ  2000
 أسيرا إنسطينيا مف مدامى األسرا، ال ؿ األسبوع الجديد. 22سراح 

لسائيما يوـ األربعار ومالت وسائؿ اع ـ اسرائيني ، اف نتنياىو ابنو وزير الالارجي  دوف اليري بسراره، ال ؿ 
 األالير إي العاصم  اقيطالي  روما.

ومالت المصادر اإلسرائيني ، اف ألؼ بيت استيطاني سيتـ توزيعيا عنى عدة مستوطنات، وىذا سيالوف 
 مف مرار مباشر وسريس، ولالف بموازاة ذلؾ، مالت ص يق  "يديعوت ا رنوت"، انو وجيت تعنيمات لوزارة 

بيت استيطاني إي ال ي اقستيطاني "رمات  1000 ت ؿ، لت  ير عطارات لبنار اقسالاف إي  الوم  اق
شنومو"، إي المنطس  الوامع  بيف السدس وراـ اهلل الم تنتيف، وىذا المشروع الذي ادا الى نشوب ال ؼ بيف 

سرائيؿ، اذ جرا اإلع ف عنو ألوؿ مرة، ال ؿ تواجد نائب الرئيس األميرالي جو بايدف  اإلدارة األميرالي  وا 
 إي اسرائيؿ.

وعف الص يق  ذاتيا عف مصدر اسرائيني مولو، "بتسديرنا نتنياىو أعد األميرالاف مسبسا لنعطارات عنى رمات 
 شنومو منعا لنشجب مثؿ تنؾ ال اقت التي تعرض ليا مبؿ ث ث سنوات".

 26/10/2013، الغد، عم ان
 

 المفاوضات إذا ثبت أنها بال جدوى سنوقفليفني:  12
صّر ت وزيرة الس ار إي ال الوم  الصييوني ، تسيبي ليقني، بأف ىناؾ تسدما طقيقا إي ل اصرةالن

المقاو ات الجاري  مس القنسطينييف، مشيرًة إي الومت ذاتو الى أف ىذا التسدـ ق يعني الالثير إي ظؿ  ال  
 ال ساسي  التي تمر بيا العمني  التقاو ي .
(، "ال ؿ 10|20مس "وال " اإلالباري اإللالتروني، اليوـ الجمع   وأ اإت ليقني إي تصري ات نشرىا مو 

القترة الما ي  لمسنا تسدمًا بسيطًا بعض الشير إي المقاو ات مس القنسطينييف، ولو توصننا لنتيج  أنو ق 
يوجد ىناؾ ا تماؿ وق جدوا مف اقستمرار النا سنتومؼ إورًا وق ننتظر  تى انتيار مين  التسع  أشير"، 

وأاّلدت الوزيرة الصييوني  أف  الومتيا تتعامؿ ب ذر شديد مس منؼ المقاو ات، مشيرًة أف  إؽ موليا.و 
 لسارات إريسي المقاو يف متواصن  وبع يا يمر بسيول  وأالرا يتـ إييا عرمن  األمور،  سب تأاليدىا. 

عدد النسارات بيف ممثني  وأإادت بأف ا ون  األاليرة شيدت تالثيقًا البيرًا لجنسات المقاو ات،  يث ارتقس
الجانبيف الى أربع  لسارات أسبوعيًا يتـ ال ليا منامش  الؿ الس ايا الجوىري  العالس  بدرًا مف المياه وصوًق 

 لمستسبؿ السدس، الما مالت. 
 25/10/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 : حرب أهمية تدور بين حزب اهلل والجهاديين العالميين في لبنانيعمون 13

د ب ال صرح وزير الدإاع اقسرائيني موشيو يعالوف اف ا ربا اىني  اندلعت إي لبناف بيف  زب  -تؿ ابيب 
اهلل وعناصر جيادي  عالمي   اولت جر اسرائيؿ الى النزاع. وماؿ يعالوف إي تصري ات إي ساع  متأالرة 

اف. عناصر الجياد العالمي، التي لين  الالميس اولئؾ الذيف قيعنموف بعد، ىناؾ بالقعؿ  رب أىني  إي لبن
تطنؽ صواريالا و تسننت الى لبناف تياجـ  زب اهلل، تقجر سيارات مقالال  إي ال ا ي   الجنوبي  لبيروت( 

 عنييا.
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وأشار إي التصري ات التي نشرتيا الجمع  ص يق  اجيروزاليـ بوست اقسرائيني  إي مومعيا اقلالتروني الى 
ورار اط ؽ اربع  صواريخ مف لبناف عنى شماؿ اسرائيؿ إي شير  اف ىذه العناصر الجيادي  الانت

 أب/أ سطس الما ي.
ىذه العناصر الانت ت اوؿ دإس اسرائيؿ الى الرد عنى  زب اهلل باط ؽ  وماؿ وزير الدإاع اقسرائيني اف

 صواريخ عنيو، م يقا أف  زب اهلل سارع الى اع ف عدـ مسيوليتو عف اط ؽ ىذه الصواريخ.
س اف موة الردع التي تتمتس بيا اسرائيؿ تمنس  ماس مف شف ىجمات عنى الب د، واو ح اف ايراف وتاب

تشالؿ التيديد اقالبر قسرائيؿ بتسنيح وال ئيا مثؿ  زب اهلل والجياد اقس مي و ماس. و ذر يعالوف 
 العسالري.زعمار البرب مف رإس العسوبات عنى ايراف مبؿ أف يومؼ اقيرانيوف مشروعيـ النووي 

 26/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 يجاد حمول وسط بشأن المستوطناتإالخارجية االسرائيمي: العالقات مع أوروبا ستتأثر دون  وزيرنائب  14
ماؿ نائب وزير الالارجي  اقسرائيني اف موامؼ اسرائيؿ واقت اد اقوروبي ستتباعد  لم مد ىميمي-السدس 

أف معايير اقت اد اقوروبي الجديدة الالاص  بالمستوطنات الييودي  إي اذا لـ يتوص  الى  ؿ وسط بش
 اقرا ي الم تن  وىو ما مد ييثر عنى الروابط التجاري  والب ثي .

مبؿ  -الذي يترالز عنى أراض يريدىا القنسطينيوف قمام  دولتيـ  -وعنى الجانبيف اف يتجاوزا ىذا الال ؼ 
لموعد الذي مف المسرر اف يستالمؿ إيو برنام  اب اث أوروبي يسمى نياي  نوإمبر تشريف الثاني وىو ا

واذا لـ يتـ التوصؿ الى اتقاؽ إسد تقسد اسرائيؿ التمويؿ  الذي يتالنؼ م ييف الدوقرات. 2020ىورايزوف 
السالي الذي يتمتس بو عنمايىا. وماؿ زئيؼ الاليف نائب وزير الالارجي  اقسرائيني انو إي المسابؿ ستالسر 

 وبا الالبرة القني  اقسرائيني .أور 
وماؿ الاليف لرويترز إي مسابن  "اذا إشننا إي  ؿ ىذه المشالن  سيالوف اقتجاه إي المستسبؿ نوعا مف 

وا اؼ "ن ف الدول  الصاعدة. سيالوف الطأ البيرا اف تقسد اوروبا  اقنقصاؿ بيف اسرائيؿ واقت اد اقوروبي."
ر الالارجي  اقسرائيني اف الالطوة اقوروبي  تيدؼ الى إرض  دود نائب وزيوماؿ  ع متيا مس اسرائيؿ."

العسوبات التجاري  ق مف ال ؿ المقاو ات المستمرة مس القنسطينييف. وماؿ  جديدة عنى اسرائيؿ مف ال ؿ
الاليف اف ىذا يعني أي ا اف اقوروبييف يمالنيـ اف يمنوا عنى اسرائيؿ اليؼ تنقؽ اقمواؿ اقسرائيني  عنى 

واستطرد الاليف وىو مييد ل ستيطاف وق ييمف باف يالوف لنقنسطينييف دول  الاص  بيـ  مشاريس مشترال .اي 
عنى ال ؼ رئيس الوزرار اقسرائيني بنياميف نتنياىو "المومؼ اقف ىو انو ليس بوسعنا اف نومس ىورايزوف 

 . ىذا يجبرنا عنى التمييز   د( ميسساتنا ن ف."2020
 25/10/2013، اءوكالة رويترز لألنب

 
 تدير المفاوضات بيد وتدمرها باليد األخرى "إسرائيل": عن حزب العمل بالكنيستنائب  15

ماؿ ع و الالنيست مف  زب العمؿ ن ماف شاي، أف ال الوم   لوالاقت -ال ياة الجديدة -السدس الم تن  
لنتوصؿ الى أي اتقاؽ باليد  اقسرائيني  ال الي  "تدير المقاو ات بإ دا يدييا، وتسوـ بتالريب أي ا تماؿ

 األالرا".
وذالرت ص يق  "معاريؼ" اف أمواؿ شاي جارت تعنيسا عنى اعتزاـ ال زب الييودي تسديـ مشروع مانوف يمنس 

وا اؼ شايل "ليس بإمالاف رئيس ال الوم  التعامي والسوؿ بأنو ق يعنـ  اط ؽ سراح األسرا القنسطينييف.
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ن  الوزاري ، إنيتشرؼ رئيس ال الوم  ويمنس ذلؾ". و ذر شاي مف اف بذلؾ، إالسرار إي طريسو الى النج
 "ال ديث بنب  مزدوج  ييدي دائما الى الارث ".

 26/10/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 اإلفراج عن جثامين شهداء فمسطينيين  ة الحكومةنيينفي  نتنياهومكتب  16
رددت عف ني  اسرائيؿ اإلإراج عف جثاميف عدد مف نقى مالتب رئاس  ال الوم  اإلسرائيني  األنبار التي ت

 الشيدار القنسطينييف.
 26/10/2013، االخبار، بيروت

 
  دولة فاشية  "إسرائيل": اإلسرائيمي نتان زاخ الشاعر 17

إي تصريح  ير مسبوؽ، ماؿ أ د البار الشعرار "اإلسرائينييف" والمدعو نتاف زاخ  الالني ل - السدس الم تن 
الصييوني  إشنت إي ت سيؽ مرادىا، وأف "دول  ال نيب والعسؿ" التي وعدت بيا ت ولت  عامًا(، اف 33 

وإي  ديث مطوؿ لص يق  "يديعوت أ رونوت" الصييوني ، أمس، اعتبر زاخ، ال ائز  لالوم  شرور وإساد.
 أعنى جائزة أدبي  إي "اسرائيؿ"، أف اق ت ؿ مصدر القساد واإلإساد والعنؼ والجريم .

خ، الذي ولد إي ألمانيا، لمساطع  المستوطنات. وأعنف ر بتو بعدـ انيار  ياتو إي دول  نظاميا ودعا زا
عامًا التي عاشيا إي بريطانيا مبؿ  13إصؿ عنصري  أبرتيايد(، مشيرًا الى أف أجمؿ سنوات عمره ىي اؿ

عيش عنى السيؼ ىجرتو لقنسطيف،  يث ماؿل "لو النت أعنـ أف الصييوني  ستنتيي بيذه الدول  التي ت
 لبسيت إي أوروبا. لسد ىربت مف دوؿ نازي ، ألجد نقسي إي دول  إاشي ".

ورأا أف ان دار "اسرائيؿ" ن و القاشي  يعود لسدـو المياجريف الروس المتأثريف بالبنشقي  والمنطال  أيدييـ 
 بدمار الشيشانييف، ا اإ  لنشرمييف والسومجييف الييود الالارىيف لنعرب.

لشاعر النار عنى سياسات "اسرائيؿ" تجاه القنسطينييف، وماؿ انو ىرب مف دول  نازي  ليجد نقسو الما إتح ا
 عنصرًا إي دول  إاشي ، معتبرًا أف  زة ما زالت م اصرة، ورأا أف صوارياليا تعبر عف مساوم  مشروع .

  ىي منبس التطرؼ األوؿ، زاخ الذي بات يبّرد بعيدًا عف سرب المثسقيف "اإلسرائينييف" ق يرا أف الصييوني
مو  ًا أف الالراب والقساد ينعالساف اليـو عنى الؿ شير داالؿ الالياف، مشيرًا الى أف ثساإ  "اإلسرائينييف" 
باتت الارثي . وي يؼل "ن ف اليوـ الما الانت اإلمبراطوري  الروماني  إي يالر أياميا، إينا يعنموف إسط 

 م اول  التسرب مف الجيراف الذيف سنبناىـ أر يـ".الالراىي  والت  ير لسنابؿ نووي  بدًق مف 
 26/10/2013، الخميج، الشارقة

 
 2001سنة تنصل من رحبعام زئيفي الذي اغتاله فمسطينيون لم "إسرائيل"في افتتاحيتها  هآرتس تدعو 18

 يو بي ايل دعت ص يق  ىآرتس الجمع  اسرائيؿ الى التنصؿ مف وزير السيا   األسبؽ ر بعاـ -تؿ أبيب 
لبار مانوف تالنيد ذالراه ألنو الاف يدعو الى تر يؿ 2001زئيقي، الذي ا تالو إنسطينيوف إي العاـ  ، وا 

 القنسطينييف مف ال ق  البربي .
لبار مانوف تالنيد زئيقي، وعنى اسرائيؿ أف تالجؿ بأف  وطالبت الص يق  إي اإتتا يتيا بتص يح الالطأ وا 

إي  الومتيا إي اشارة الى دعوات الترانسقير التي أطنسيا شالصا، ىذه ىي أإالاره، تولى منصبا وزاريا 
 زئيقي المنسب بباندي.
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والانت أمواؿ وزير الدإاع اإلسرائيني، موشيو يعنوف، داإس الص يق  الى التاب  اإتتا يتيا، اذ ماؿ انو ربما 
 -اإلسرائيني  تالوف أإالار " اندي" مد سبست زمنيا، وتنبو الالثيريف  إي اليميف لعدـ امالاني   ؿ الصراع

 القنسطيني( إي السنوات األاليرة ىو الدليؿ عنى ذلؾ.
وأدلى يعنوف بأموالو ال ؿ مراسـ رسمي  أميمت إي الالنيست إل يار ذالرا زئيقي، الذي ا تالو ناشطوف مف 

 الجبي  الشعبي  لت رير إنسطيف بعد ا تياؿ اسرائيؿ ألمينيا العاـ أبو عني مصطقى.
وأمواؿ يعنوف مثيرة لنب ب"، مشيرة الى أف زئيقي الاف وا دا مف بيف مراب  ألؼ  ورأت ىآرتس أف المراسـ

شييد اسرائيني سسطوا إي المواجي  العنيق  مس القنسطينييف إي النصؼ األوؿ مف العسد الما ي، وىو ق 
 يست ؽ تعام  أإ ؿ مف أي مواطف وجندي متنوا إي تنؾ القترة."

لى أنو ال ابط برتب  لوار ومائد الجبي  الوسطى العسالري  وأشارت الص يق  الى ما ي زئيقي  العسالري، وا 
الاف بيف ال باط اقستع ئييف، الما تـ  قظ تعامنو مس الجنود والاص   1613و 1621بيف  ربي العاميف 

المجندات إي الجيش اإلسرائيني، وبعد تسر و مف الجيش الاف يتعامؿ مس أإراد مف العالـ السقني 
 رامي  إي اسرائيؿ."والمنظمات اإلج

لالف أالثر ما أثار  قيظ  الص يق  الاف إالرة زئيقي القظيع  بتر يؿ القنسطينييف الى الارج المناطؽ التي 
 ا تنتيا اسرائيؿ ومالت انو امف األإ ؿ التنصؿ مف أشالاص مثؿ زئيقي.

ا وق تقالر إي وأ اإت الص يق  أف أ نبي  البيرة إي اسرائيؿ تنصنت مف  ال االاـ القاشي( مائير اليان
تالنيد ذالراه، ر ـ أنو ا تيؿ ىو أي ا قإت  الى أف زئيقي  ظي با تراـ تـ من و إسط لوا س إالرة دول  
الييود زئيؼ ىرتسؿ ورئيس الوزرار اس ؽ رابيف، مف ال ؿ تالنيد ذالراه بمراسـ رسمي  وتربي  الشبيب  عنى 

 "تراثو".
لزئيقي  نسب  الى زئيقي( إي النيالود مف أجؿ أف يرث ومالت الص يق  اف يعنوف، الذي يبازؿ اليميف ا

بنياميف نتنياىو، يالوف مسيوليتو الوزير دإاع إي  الوم  تجري مقاو ات س ـ بسولو اف " اندي" الاف عنى 
  ؽ. بماذا الاف م سا؟ ىؿ الاف م سا بمطنبو بتر يؿ مف يتـ اجرار م ادثات معيـ؟."

سبؽ زمنيا، ومف األإ ؿ أق يأتي زمنيا، ألف ىذا سيالوف والنصت الص يق  الى أف أإالار زئيقي الـ ت
 نياي  الدول  التي تنبأ بيا ىرتسؿ و صنيا رابيف ويالروف.

 26/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 ودعم مالي بمئات ماليين الدوالرات "إسرائيلـ"تطمينات أوروبية لهآرتس:  19
اي  األسبوع، اف اسرائيؿ تنست إي األياـ األاليرة مالت مصادر اسرائيني  إي نيل برىوـ جرايسي - الناصرة

تطمينات مف اقت اد األوروبي، لدعـ اسرائيؿ بمئات م ييف الدوقرات، مالصص  لألب اث العنمي ، وىذا، 
عنى الر ـ مف مرار اقت اد، ب ظر تمويؿ مشاريس اسرائيني ، أيا الاف نوعيا، تسس إي المناطؽ القنسطيني  

 .1621منذ العاـ والسوري  الم تن  
ومالت ص يق  "ىآرتس" اإلسرائيني ، اف مسيوؿ أوروبي البير زار اسرائيؿ إي األياـ األاليرة، ومدـ وعدا 
لم يقيو مف المسيوليف اإلسرائينييف، بالسعي الى ايجاد الصيب  المناسب  التي ت مف استمرار الدعـ 

رات، عنى الر ـ مف السرار الذي يس ي بمساطع  السنوي لمعاىد األب اث اإلسرائيني  بمئات م ييف الدوق
 المستوطنات.
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وأ اإت الص يق ، أنو إي مطنس اقسبوع ال الي زار اسرائيؿ نائب رئيس المقو ي  األوروبي  لشيوف 
الصناع  والمبادرات اقمتصادي  انطونيو تييناي، والتسى وزير العنوـ يعسوب بيري، وب ثا إي مستسبؿ اتقاؽ 

مي ، ومدـ تيياني تطمينات بالتوصؿ الى صيب  ت مف تسديـ الدعـ، عنى الر ـ مف السرار األب اث العن
 األوروبي. 

 26/10/2013، الغد، عم ان
 

 نجوا من الغرقالذين فمسطينيين ال نالالجئيأوروبا تطمق نداًء لمساعدة بفمسطينية  مؤسسات 61
بػػاف اسػػتالراج جثػػث عشػػرات ال جئػػيف  ا،أوروبػػميسسػػات إنسػػطيني  عامنػػ  إػػي  ل أالػػدتراـ اهلل ػ وليػػد عػػوض

الما ػي مبالػ  سػوا ؿ  األسػبوعالمتوسػط داالػؿ السػقين  التػي  رمػت  األبػيضالتي ما زالت  ارمػ  إػي الب ػر 
 .األوروبيايطاليا ي تاج الى ت رؾ سياسي عنى أعنى المستويات إي اقت اد 

أطػ ؽ  اطػارإػي  ىنتشػاؿ جثػث البرمػق األوروبػيالمستويات إي اقت ػاد  اعنيوجارت الدعوة لنت رؾ عنى 
وإػػد الميسسػػػات القنسػػػطيني  العامنػػػ  إػػػي أوروبػػػا، الػػػذي يػػػزور مالطػػػا  الًيػػػا ل طػػػ ع عنػػػى أو ػػػاع ال جئػػػيف 
القنسطينييف الذيف نجوا مف الارث   رؽ سقينتيـ ومتابع   يثيػات انتشػاؿ جثػاميف البرمػى مػنيـ، نػدار مناشػدة 

 ـ المساعدة السانوني  واإلنساني  والسياسي  لس ي  ال جئيف.لنميسسات اإل اثي  إي أوروبا لتسدي
ومرر الوإد و س مندوبيف شبو دائميف ممثنيف عف الميسسات القنسطيني  إي أوروبا لنبسار إي مالطا وجنوب 
ايطاليا لمتابعػ  الػؿ التقاصػيؿ المتعنسػ  بمنػؼ  ػرؽ السػقين ، التػي الانػت تسػؿ ن ػو أربعمائػ  قجػ  إػاريف مػف 

 ع الصعب  إي سوري  جرار استمرار المعارؾ إييا.األو ا
شالصػػػًا مػػػف النػػػاجيف  052مػػػف جانبيػػػا، سػػػنمت وزارة الالارجيػػػ  إػػػي جزيػػػرة مالطػػػا الوإػػػد األسػػػمار الالامنػػػ  لػػػػ 

والبرمى بالؿ تقاصينيا، ومػدمت ليػـ تأاليػدات عنػى النػو المستشػقيات مػف أي مصػابيف م تمنػيف نتيجػ   ػرؽ 
 السقين .

وإد الميسسات القنسطيني  إي أوروبا ماليـ ال جئيف القنسطينييف السػورييف والسػورييف  وإي السياؽ ذاتو؛ زار
العػػالسيف إػػي جزيػػػرة مالطػػا والنػػػاجيف مػػف السػػػقين  التػػي  رمػػػت يػػـو ال ػػػادي عشػػر مػػػف تشػػريف أوؿ  أالتػػػوبر( 

 الجاري، ل ط ع عنى أ واليـ واقستماع لشالواىـ وتوثيؽ شياداتيـ.
66/01/6103القدس العربي، لندن،   

 
 شجرة زيتون 31الضفة ومستوطنون يعدمون  بمسيرات مواجهاتعشرات اإلصابات خالل  60

ممعت موات اق ػت ؿ مسػيرات سػنمي  بال ػق  وجر ػت ل أسام  العيس  -نائؿ موسى  -والاقت -م اإظات
منػػؼ شػػجرة زيتػػوف إػػي بنػػدة  ػػوارة. ومػػاؿ مسػػيوؿ  31ن ػػو  اعػػداـمسػػتوطنوف أمػػس عنػػى  أمػػدـالعشػػرات إيمػػا 

اقسػػتيطاف إػػي شػػماؿ ال ػػق   سػػاف د نػػس، اف المسػػتوطنيف ارتالبػػوا اعتػػدار جديػػدا إػػي ريػػؼ نػػابنس عبػػػر 
تسطيعيـ المزيد مف األشجار. وأ اؼ أنو ق يمر يػـو دوف ميػاـ المسػتوطنيف بمياجمػ  المػواطنيف إػي  سػوؿ 

 الزيتوف واقعتدار عنى ممتنالاتيـ.
شػػماؿ  بيػػت  نينػػا ر القصػػؿ العنصػػري إػػي عػػدة منػػاطؽ أبرزىػػالوالرجػػت المسػػيرات المنػػددة باقسػػتيطاف وجػػدا

 إي ال ق  البربي . بندة بيت أمر، و المعصرة، بنعيف والنبي صالح، السدس
وألسيت عبوة ناسق  م ني  الصنس "الوع" صباح أمس عنػى  اإنػ  لنمسػتوطنيف بػالسرب مػف بنػدة يعبػد وإسػا لمػا 

 .ينياإلسرائنشره مومس السناة السابع  لنتنقزيوف 
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 66/01/6103الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 "وجود "خطر أمني" تمنع الفمسطينيين من العمل في المستوطنات بدعوى إسرائيل" 66
لػػػـ تالتػػػؼ اسػػػرائيؿ بتتبػػػس ال الػػػ  األمنيػػػ  لنعمػػػاؿ القنسػػػطينييف وعمنيػػػات تقتيشػػػيـ ل عػػػاطؼ د نػػػس - نػػػابنس

طػػ ؽ النػػار عنػػييـ واعتسػػاليـ إػػي أ يػػاف الثيػػرة، إرا ػػت تمػػنعيـ مػػف العمػػؿ داالػػؿ  وا تجػػازىـ عنػػى المعػػابر وا 
 المستوطنات التي أميمت عنى أرا ييـ.

وت رص سنطات اق ػت ؿ عنػى منػس العمػاؿ مػف الولػوج الػى تنػؾ المسػتوطنات ت ديػدا بػدعوا وجػود "الطػر 
 أمني يدإعيا لذلؾ"، ر ـ أنيا تسمح ليـ بالعمؿ إي أماالف أالرا.

 ؿ ىذه اإلجرارات تالالؼ مسررات مانوف العماؿ اإلنساني الدولي.وب سب نسابييف إنسطينييف إإف مث
الالطر األمني الذي تت دث عنو اسرائيؿ يعزوه الشاب القنسطيني أ مد أبػو موسػى مػف مريػ  السػاوي  جنػوب 
مدين  نابنس شماؿ ال ق  البربي  الى الشي  سنطات اق ت ؿ مف "شوؽ العامؿ الى أر ػو، وبالتػالي السيػاـ 

 نتسامي   د مف سرميا مف المستوطنيف".بأعماؿ ا
وتسػػيـ اسػػرائيؿ مسػػتوطنتي عينيػػو ور نػػيـ و يرىمػػا عنػػى أرا ػػي مريػػ  السػػاوي  ومػػرا أالػػرا مثػػؿ النػػبف ومػػب ف 

 يما.وتنقيت ومريوت وجالود، وبالتالي يمنس يقؼ العماؿ مف العمؿ داالن
مربػػس لعائنػػ  الشػػاب أبػػو موسػػى،  ألػػؼ متػػر 00وتصػػادر مسػػتوطن  ر نػػيـ السريبػػ  مػػف مسػػتوطن  عينيػػو ن ػػو 

وتمنػس أشػساره ومػػواطنيف مػف مريتػو الػػذلؾ مػف العمػؿ داالػػؿ ىػاتيف المسػتوطنتيف، "ر ػػـ أنيػا تمػن يـ تصػػاريح 
 لنعمؿ إي أماالف أالرا بإسرائيؿ".

وىنػػا تعػػذب اسػػرائيؿ القنسػػطيني مػػرتيفل بمصػػادرة أر ػػو والسػػيطرة عنييػػا، وب رمانػػو مػػف العمػػؿ داالػػؿ أر ػػو 
 واىي . بذرائس و ج 

65/01/6103الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 بفصل الفمسطينيين عن "طرقهم" اإلسرائيميةيطالبون الحكومة  المستوطنون 63
لػػـ يعػػد الاإيػػا اليقيػػ  إػػرض سػػنطات اق ػػت ؿ سياسػػاتيا العنصػػري  إػػي ل عيسػػى الشػػرباتي -السػػدس الم تنػػ  

شػػار طػػرؽ يسػػناليا المسػػتوطنوف، بينمػػا القنسػػطيني  والاصػػ  إيمػػا يتعنػػؽ بسياسػػ  العػػزؿ والقصػػؿ وان األرا ػػي
 ي ظر عنى إنسطينييف عبورىا.

وأثار جزر مف تنؾ المعاناة يقؼ المستوطنيف الذيف ي طروف يوميا الى عبور الطريؽ مف بندة  زما باتجاه 
شماؿ ال ق ، وىو الطريؽ الذي يستالدمو القنسطينيوف اي ػا  يػث انػو الشػارع الو يػد الػذي يربطيػا مػا بػيف 

 ال ق  وجنوبيا.شماؿ 
وإػػي اطػػار  منػػ  "الب ػػب وال ػػبط" التػػي يسػػـو بيػػا المسػػتوطنوف مػػاـ مػػا يسػػمى رئػػيس مجنػػس مسػػتوطنات 
بنيػػاميف يإػػي روئيػػ  بنسػػؿ مالتػػب اع ػػار المجنػػس الػػى المنطسػػ ، تعبيػػرا عػػف  الػػ  الب ػػب مػػف اسػػتمرار مػػا 

ـ عنميػا باألزمػ  منػذ إتػرة وصقو "معاناة سػالاف المسػتوطنات، وتبػاطي السػنطات المالتصػ  إػي ايجػاد  ػؿ ر ػ
 طوين ".

ويطالب المستوطنوف سنطات اق ت ؿ بعمؿ نقؽ أو شارع يقصؿ القنسطينييف عػف طػريسيـ، وومػؼ ال ػرر 
واقزعاج المستمر  قؼ السالاف الييود وتجمعاتيـ إػي المنطسػ ، والتػي ت ػطر الػى اسػتالداـ الشػارع الو يػد 

 الذي يصنيـ بالسدس عبر  اجز  زما.
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 00 االػ رالم اذي  لنمقترؽ والشارع، امدمت "اقدارة المدنيػ " عنػى  األرا يف سيطرة اق ت ؿ عنى ول ما
نقػػرا، بمػػا يشػػمؿ ازالػػ  بيػػوتيـ وبرالسػػاتيـ المالصصػػ   50عائنػػ  بدويػػ  مػػف المنطسػػ ، مبػػؿ عػػدة اشػػير ت ػػـ 

 لنماشي .
66/01/6103الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 إدخال مواد البناء "إسرائيل"اء الدولية في غزة بسبب منع يهدد مشاريع البن التوقفخطر  64

يتيدد الطػر التومػؼ مشػاريس دوليػ  تشػرؼ عنػى تشػييدىا والالػ   ػوث وتشػبيؿ ال جئػيف ل  زة ػ أشرؼ اليور
القنسطينييف "األونروا" بسبب تومؼ اسرائيؿ عف ادالاؿ مواد البنار الى مطاع  زة، منذ أسبوعيف، عسػب مػرار 

ال الوم  اإلسرائيني   د السالاف، عنى النقي  االتشاؼ نقؽ أسػقؿ ال ػدود  قػره نشػطار  مػاس  عسابي اتالذتو
 لتنقيذ ىجمات موي .

ومف الم تمؿ أف تومؼ العديد مف ورش العمؿ التي تشرؼ عنى تشييد مباف تابع  لػػ"األونروا" إػي أي ومػت، 
ا سػييدي ومتيػا الػى تسػريح أعػداد البيػرة مس نقاد الميات مواد البنار المالزن  بشالؿ منيؿ جػدا إػي  ػزة، وىػو مػ

 مف العماؿ.
وتشػػمؿ ىػػذه المشػػاريس و ػػدات سػػالين  تنشػػئيا "األونػػروا"، ومػػدارس ومشػػاريس أالػػرا، ومػػاؿ عػػدناف أبػػو  سػػن  
المستشار اإلع مي لنمنظم  الدولي  أف استمرار اسرائيؿ إي منس ادالاؿ مواد البنار لسطاع  زة، ينذر بتومؼ 

   إي   وف أياـ.الاإ  مشاريس الوالال
أبو  سن  أالد أف المشاريس ىذه لـ تتومؼ بعد، وأف العمؿ إييا جاري، دوف أف يتـ تسريح العماؿ، لالنو أنذر 
بتومقيػػػا  ػػػاؿ اسػػػتمر الو ػػػس عنػػػى مػػػا ىػػػو عنيػػػو، ومػػػاؿ "اف مػػػواد البنػػػار الموجػػػودة بالتأاليػػػد سػػػتنقد، وبالتػػػالي 

 سن طر لومؼ ىذه المشاريس إي   وف أياـ".
د أبػو  سػن  أف "األونػروا" تجػري اتصػاقت مسػتمرة مػس الجانػب اإلسػرائيني مػف أجػؿ اسػتئناؼ دالػوؿ ىذا وأالػ

مواد البنار ، والصوًصا لمشاريس ىيئتػو الدوليػ ، وأنيػـ ينتظػروف ردا مػف الجػاني اإلسػرائيني، وعبػر عػف أمنػو 
 إي  ؿ المشالن  إي ومت مريب.

شػا ن   211لمواجي  ال صار أف اسرائيؿ منعت دالػوؿ ويسوؿ النائب جماؿ الال ري رئيس النجن  الشعبي  
 مواد بنار لنميسسات الدولي  والسطاع الالاص إي  زة ال ؿ األسبوع الجاري عبر معبر الـر أبو سالـ.

66/01/6103القدس العربي، لندن،   
 

 بعد ما قامت بهدم منزلها تحاكم عائمة "الزير" المقدسية لسكنها في مغارة "إسرائيل" 65
منعت السنطات اإلسرائيني  عائن  إنسطيني  مسدسي ، مف العيش إي مبارة، بعد األنا وؿل  – م تن السدس ال

 أف ا طرت لنعيش إييا، عسب ىدـ بندي  السدس اإلسرائيني  لبيتيا، إي يب الما ي.
داالؿ وأومقػػت بنديػػ  السػػػدس اإلسػػرائيني ، عائنػػ  "الزيػػػر" المسدسػػي  مػػف اسػػػتالماؿ التعػػدي ت إػػي المبػػػارة مػػف الػػػ

 والالارج، ببي  تأىينيا لنعيش، الما مامت بإ ال  العائن  الى الم الم .
وأإػػاد رب األسػػرة "الالػػد الزيػػر" أف السػػنطات اإلسػػرائيني  ىػػدمت منزلػػو، إػػي  ػػيف أف مناليػػ  األرض التػػي الػػاف 

 مساـ عنييا المنزؿ تعود لعائنتو مف العيد العثماني.
ي المبارة، بعد أف أصب وا ب  مأوا، وأنو شرع ببعض التعدي ت وماؿ الزير انو جار برإس  عائنتو لنمالوث إ

إػػي المبػػارة، وإػػتح ناإػػذة إييػػا، مبػػؿ مػػدوـ إصػػؿ الشػػتار، مو ػػ ًا أف السػػنطات اإلسػػرائيني  منعتػػو مػػف اإلمامػػ  
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إييػػا، بػػػدعوا أنػػػو عمػػػؿ مالػػػالؼ لنسػػػانوف، وأنيػػػـ مػػػاموا بإ التػػػو لنم المػػػ ، ميالػػػدًا أف الم المػػػ  أمرتػػػو بػػػاال ر 
 رة.المبا

ولقت الزير الى أف مرار الم الم  يجعؿ منو وعائنتو المالون  مف المس  أإػراد بػ  مػأوا، ميالػدًا أنػو لػف يالػؿ 
 المبارة  تى لو ماموا بيدميا عشر مرات.

يقؼ دوقر أميرالػػي مػػف ال الومػػ  القنسػػطيني ، وبعػػض  01أنػػو تنسػػى مسػػاعدة ماديػػ  ميمتيػػا  وأو ػػح الزيػػر،
ىذا المبنو ق يسمف وق يبنػي مػف جػوع، مػف أجػؿ تػأميف مػأوا ليػـ، مبينػًا أف  ميسسات المجتمس المدني، أف

 المالاف الو يد الذي سيعيش إيو بعد ذلؾ ىو الشارع.
وتقػرض بنديػػ  السػػدس اإلسػػرائيني  عنػػى القنسػػطينييف المسدسػػييف ال صػػوؿ عنػػى تػػراليص لنبنػػار عنػػى أرا ػػييـ 

وقر إما إػوؽ، إيمػا يعجػز القنسػطينيوف عػف دإػس تنػؾ ألؼ د 61الالاص  بيـ،  يث تبدأ ميم  التصاريح مف 
المبػػػػالو الباىظػػػػ ، ويبنػػػػوف بيػػػػوتيـ دوف ال صػػػػوؿ عنػػػػى التػػػػرااليص، بينمػػػػا تسػػػػـو السػػػػنطات اإلسػػػػرائيني  بيػػػػدـ 

 منازليـ.
يقؼ دوقر أميرالػي، بينمػا  01دوقر الػى  0011وتبدأ مبالو ايجار بيت مالوف مف  رإتيف إػي السػدس، مػف 

ألػؼ الػى منيػوف دوقر أميرالػي، األمػر الػذي يجبػر  011متػر مربػس مػف  011منػزؿ مسػا تو  تبنو تالنقػ  بنػار
 لنعيش إي ال ق  البربي . اقنتساؿالالثير مف المسدسييف الى 

66/01/6103السبيل، عمان،   
 

 مستوطن يقتحمون قرية فمسطينية بالخميل تحت حماية االحتالل 100أكثر من  66
ف عشػػرات المسػػتوطنيف الييػػود إػػي سػػاع  مبالػػرة مػػف إجػػر اليػػـو الجمعػػ  الالنيػػؿل أمػػدمت مجموعػػ  ميلقػػ  مػػ

 (، عنى امت اـ مري  التواني م ار مدين  الالنيؿ جنوب ال ق  البربي  الم تن .01|60 
وأإاد راتب الجبور منسؽ "النجن  الشعبي  لمساوم  اقستيطاف" إي بندة يطا جنوب الالنيػؿ لػػ"مدس بػرس"، بػأف 

يػػودي تػػراإسيـ مػػوات معػػّززة مػػف جنػػود جػػيش اق ػػت ؿ اإلسػػرائيني ومرالباتػػو العسػػالري  أالثػػر مائػػ  مسػػتوطف ي
لتأميف ال ماي  ليـ، امت موا إجر اليػوـ مريػ  التػواني وتجّولػوا إػي شػوارعيا مػرّدديف شػعارات عنصػري  معاديػ  

 لقنسطينييف.لنعرب والمسنميف، مّما أسقر عف اندقع اشتباالات بيف جموع المستوطنيف وأىالي السري  ا
65/01/6103قدس برس،   

 
 في بحر غزة تستهدف مراكب الصيادين االحتاللزوارق  67

إت ػػػػت الػػػػزوارؽ ال ربيػػػػ  اإلسػػػػرائيني ، صػػػػباح اليػػػػـو الجمعػػػػ ، نيػػػػراف أسػػػػن تيا الرشاشػػػػ  اتجػػػػاه مراالػػػػب ل  ػػػػزة
 الصياديف مبال  سوا ؿ شماؿ  رب مدين   زة.
سدس دوت الوـ، أف الزوارؽ أطنست النيراف مف أسػن تيا الثسينػ  وأإاد شيود عياف ومصادر أمني  متطابس  لػ ال

ومذيقػػ  عنػػى األمػػؿ، اتجػػاه مراالػػب الصػػياديف الػػذيف تمالنػػوا مػػف اقنسػػ اب الػػى الشػػواط  ت ػػت شػػدة اطػػ ؽ 
 النيراف واقستيداؼ المباشر الذي لـ يومس أي اصابات أو أ رار.

66/01/6103القدس، القدس،   

 
  شمال قطاع غزة دون إصابات في األرواحداخميان يهزان  انفجاران 68

  زةل ىز منتصؼ النين  الما ي   الجمع /السبت( انقجاراف شماؿ مطاع  زة، تبيف ق سا أنيما داالنياف.
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ومالت مصادر أمني  إنسطيني  لػ"مدس برس" أف اقنقجار األوؿ الاف ناجًما عػف انقجػار صػاروخ م نػي أثنػار 
 "اإلدارة المدني " سابًسا شرؽ بندة جباليا شماؿ مطاع  زة. م اول  اط مو مرب ما يعرؼ باسـ

وأ اإت أف اقنقجار الثاني الاف ناجًما عف انقجار عبوة صبيرة م ني  الصنس "الوع" ألساىػا شػالص مجيػوؿ 
 إي شارع أ مد ياسيف شماؿ مطاع  زة.

 األمر.وأف الشرط  القنسطيني  تتابس  لـ يسقرا عف أي اصابات، فوأالدت أف اقنقجاريي
66/01/6103قدس برس،   

 
 فمسطيني الربيع المقبل – عمى عقد ممتقى رجال أعمال تركي وأنقرةرام اهلل  بيناتفاق  69

م مد شيخ يوسؼل الشؼ وزير اقمتصاد القنسطيني، جواد ناجي، أنو تـ اقتقاؽ مس تراليا عنى  –اسطنبوؿ 
ف جنػػوب تراليػػا عنػػى عػػاـ المسبػػؿ، بمدينػػ  مرسػػيعسػػد منتسػػى لرجػػاؿ األعمػػاؿ األتػػراؾ والقنسػػطينييف إػػي ربيػػس ال

تشػػا  ياف، عنػػى  ومػػد جػػرا اقتقػػاؽ الػػ ؿ لسػػار  نػػاجي مػػس وزيػػر اقمتصػػاد الترالػػي، ظقػػر الب ػػر المتوسػػط.
 أمػػسالمػػيتمر الػػدولي  ػػوؿ دور التجػػارة إػػي التنميػػ  اقمتصػػادي  لقنسػػطيف، الػػذي عسػػد إػػي اسػػطنبوؿ  ىػػامش
الػاف ممتػازا، وتنػامش  وأالد ناجي، إي  وار أجراه مػس مراسػؿ األنا ػوؿ، أف النسػار مػس الػوزير الترالػي .األوؿ

أشػالاؿ  ال رص الترالي عنى تسديـ الاإ  مف تشا  ياف، الؿ عدد مف الس ايا،  يث لمسؿ  و  الجانباف إيو
اميات األالرا، الاقزدواج عنى استالماؿ بعض اقتق الدعـ لنشعب القنسطيني، سياسيا وامتصاديا، وتـ اقتقاؽ

 ال ريبي، و ماي  اقستثمارات، ودعوة النجن  اقمتصادي  المشترال  بيف البنديف الى اجتماع مريب.
66/01/6103القدس العربي، لندن،   

 
 مميارات دينار ودائع عمالء البنوك األردنية في فمسطين 3تقرير:  31

منيػار دينػار إػي  3010األردنيػ  العامنػ  إػي إنسػطيف بنػو اجمػالي ودائػس عمػ ر البنػوؾ ل  مزة دعنا - عماف
منيار دينار إي نياي  العاـ الما ي بزيادة نسبتيا  6050األشير الثماني  األولى مف العاـ ال الي مسارن  مس 

 % ب سب أ دث البيانات الصادرة عف البنؾ المرالزي. 6
 ي.% مف السوؽ المصرإي القنسطين 30وتست وذ البنوؾ األردني  عنى 

وتوزع اجمالي ودائس العمػ ر لػدا إػروع البنػوؾ األردنيػ  العامنػ  إػي إنسػطيف عنػى الودائػس بالػدوقر اذ بنبػت 
منيػار دينػػار إػي اقشػػير الثمانيػ  األولػػى مػف العػػاـ ال ػالي، لتسػػت وذ عنػى نصػػيب األسػد مػػف اجمػػالي  0004

 %. 103الما ي بارتقاع ما نسبتو  منيار دينار إي نياي  العاـ 00033% مسارن  مس  35الودائس بنسب  
منيوف دينار إي شير يب  ا سطس( مػف  521أما عنى صعيد ودائس العم ر بالعم ت األالرا؛ إسد بنبت 

منيػػػار دينػػػار إػػػي نيايػػػ  العػػػاـ  00110% مػػػف اجمػػػالي الودائػػػس مسارنػػػ  مػػػس  36العػػػاـ ال ػػػالي أي مػػػا نسػػػبتو 
 %. 500الما ي لتشير الى انالقاض بنسب  

 تالوف الودائس بالدينار ارتقعت لدا إروع البنوؾ العامن  إي إنسطيف بنسب وبذلؾ 
منيػػوف  32400منيػػوف دينػػار مسارنػػ  مػػس  425%  إػػي شػػير اب  ا سػػطس( مػػف العػػاـ ال ػػالي لتبنػػو  0600 

 دينار إي نياي  العاـ الما ي.
( بنوؾ رئيسي  يتقرع 4يبنو  وتظير الميشرات المصرإي  أف عدد البنوؾ األردني  التي ليا إروع إي إنسطيف 

 ( مالاتب تمثيؿ موزع  داالؿ مناطؽ إنسطيف  ال ق  البربي  ومطاع  زة(.5( إرعا و 30منيا  
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منيػوف  011وتبنو ريوس أمواؿ البنوؾ األردني  إي إنسطيف؛ بما إي ذلؾ المالصصػات واقمتطاعػات، ن ػو 
 م ييف دوقر. 310دينار وبما يتجاوز ن و 

66/01/6103الغد، عمان،   

 
 معارض كتب في شوارع مدن فمسطينية وميادين عامة 30

شػػارع "إػػوج  الثيػػروف مػػف المػػارة إػػي الشػػارع الػػرئيس لمدينػػ  راـ اهلل، المعػػروؼ باسػػـ ل بديعػػ  زيػػداف -راـ اهلل 
، بتالصػػيص أ ػػد الشػػوارع القرعيػػ  المعػػرض لنالتػػاب إػػي اليػػوار الطنػػؽ، إاسػػتومقيـ ليتجولػػوا داالنػػو و "رالػػب

وينو الالبيرة، إيما الرج بعض المارة بعدد مػف الالتػب الانػت إػي  البيتيػا روايػات  ديثػ  لالتػاب عنا "يتصق وا"
 إنسطينييف.

، المػػا سػػّماه أىػػالي راـ اهلل وسػػالانيا،  ػػمف سنسػػن  معػػارض لنالتػػاب إػػي الميػػاديف "شػػارع رالػػب"وأتػػى معػػرض 
س والالنيػػؿ وراـ اهلل، ت ػػت اسػػـ العامػػ ، نظمتيػػا وزارة الثساإػػ  القنسػػطيني ، إػػي الػػؿ مػػف السػػدس والناصػػرة ونػػابن

، إػػي مبػػادرة ىػػي األولػػى مػػف نوعيػػا عنػػى "تراثنػػا ثساإتنػػا إػػي التػػاب"، و منػػت شػػعار "أيػػاـ الالتػػاب القنسػػطيني"
 صعيد تو يد الثساإ  الجبراإي  القنسطيني  مف ال ؿ التب تعرض إي اليوار الطنؽ.

نظمنػػا سػػابسًا، الالثيػػر مػػف "د األسػػمرل ويسػػوؿ مستشػػار وزيػػر الثساإػػ  القنسػػطيني لشػػيوف معػػارض الالتػػاب م مػػ
معػػارض الالتػػاب، ولالػػف بطريسػػػ  مالتنقػػ ، تراودنػػا ىػػذه القالػػػرة منػػذ ومػػت طويػػؿ،  تػػػى تبنػػورت بالشػػالؿ الػػػذي 

 ."الرجت عنيو، عبر سنسن  معارض االتتمت إي راـ اهلل
المسػػيوليف إػػي  ، مػػا لقػػت انتبػػاه"الػػاف ممتػػازاً "ووصػػؼ الالثيػػر مػػف ممثنػػي دور النشػػر القنسػػطيني  اإلمبػػاؿ بأنػػو 

عػػادة النظػػر إػػي األمػػاالف المالتػػارة، بنػػار "وزارة الثساإػػ ، وجعنيػػـ،  يقالػػروف بجديػػ  إػػي تالػػريس القالػػرة سػػنويًا، وا 
 ."عنى تقاعؿ الجميور مس المعارض، والذي االتنؼ مف مدين  الى أالرا

66/01/6103الحياة، لندن،   
 

 تنفي تغيير السفير اإلسرائيمي القاهرة 36
نقت مصادر دبنوماسي  مصري  مسػئول  تنسػي السػاىرة أيػ  االطػارات مػف جانػب  الومػ  ل يسأ مد رب –الساىرة 

 اسرائيؿ قستبداؿ أو تبيير السقير اإلسرائيني إي مصر.
مالت المصادر اف السقير يعسوب اميتاي يباشر مياـ عمنو متنس  بيف الساىرة وتؿ أبيب، إيما لـ تستبعد أف و 

بالالارجيػ  اإلسػرائيني ، إيمػا أشػارت الػى أنػو الػاف عنػى اتصػاؿ بالالارجيػ  يالوف مػد صػدرت  رالػ  دبنوماسػي  
المصري ، األربعار الما ي، ولـ يبنبيا بأي  تبييرات، الما أف وزارتو لـ تبنو نظيرتيا المصري  بترشيح سػقير 

 جديد ليا بالساىرة.
 66/01/6103، الشرق، الدوحة

 
 لموزارة يلها الموقع الرسم تعرض يمية""التعميم" تتصدى لمحاوالت "اختراق إسرائ: مصر 33

الشؼ الدالتور م مود أبوالنصر، وزير التربي  والتعنيـ، عف عدد مف م اوقت اقالتراؽ تعػرض ل سارة جميؿ
لنػػوزارة عنػػى اإلنترنػػت، مبػػؿ عيػػد األ ػػ ى بأيػػاـ منينػػ ، وذلػػؾ مػػف عػػدة دوؿ مػػف بينيػػا  يليػػا المومػػس الرسػػم

الػػوزارة، وال صػػوؿ عنػػى معنومػػات بشػػأف المػػدارس وأعػػدادىا والمنػػاى   اسػػرائيؿ، لنػػدالوؿ عنػػى ماعػػدة بيانػػات
"، انػػو تػػـ  وبيانػػات الطػػ ب والمعنمػػيف، مشػػددا عنػػى أنيػػا بػػارت بالقشػػؿ. ومػػاؿ "أبوالنصػػر"، لػػػ"المصرا اليػػـو
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االتشاؼ األمر، بعدما تعطؿ مومس الوزارة لومػت طويػؿ،  يػث راجعػت الػوزارة شػرال  "مايالروسػوإت"، لنومػوؼ 
باب العطػؿ القنػى إػى المومػس اإللالترونػى، لتقيػد بأنػو تعػرض لالمػس م ػاوقت االتػراؽ مػف عػدة دوؿ عنى أسػ

 مالتنق ، مف بينيا اسرائيؿ وبنجيالا وإننندا وىولندا.
 66/01/6103، المصري اليوم، القاهرة

 
 مصر تفتح معبر رفح استثنائيا أمام الحجاج الفمسطينيين 34

مػس وىػو يػـو أمصػري  معبػر رإػح  البػري ال ػدودي مػس  ػزة اسػتثنائيا إت ػت السػنطات ال ل  د ب ا(-الساىرة 
عطن  رسمي ، وذلؾ  لعبور بامي أإواج ال جاج القنسطينييف الى  زة عف طريؽ المعبر. وماؿ مصػدر أمنػي 
مصري مسيوؿ اف "السنطات المصري  واإست عنى إتح معبر رإح البري إي عطن  الجمعػ  مػف أجػؿ  عبػور 

ج القنسػػطينييف الػػى  ػػزة  تػػى ق ي ػػطر ال جػػاج الػػى  المبيػػت إػػى العػػريش  تػػى صػػباح بػػامى أإػػواج ال جػػا
  د".

وأ ػػاؼل "السػػنطات إػػى معبػػر رإػػح ا تجػػزت شػػابا إنسػػطينيا  ػػاوؿ العبػػور الػػى  ػػزة  أمػػس الالمػػيس  بػػأوراؽ 
إػػى شالصػػي  مػػزورة تقيػػد بأنػػو  اصػػؿ عنػػى الجنسػػي  المصػػري  وباقتصػػاؿ بػػإدارة الجػػوازات واأل ػػواؿ المدنيػػ  

 العريش، أالدت تزوير تنؾ  األوراؽ وتـ ت ويؿ الشاب القنسطيني لنت سيؽ إى نياب  العريش". 
 66/01/6103، الدستور، عم ان

 
 يصدم المكون الفمسطيني عن المشهد السياسي األردن: استبعاد طاهر المصري 35

ف طػػاىر المصػػري شػالؿ اسػػتبعاد رئػػيس مجنػس األعيػػاف  مجنػػس المنػؾ( إػػي األردل تػػامر الصػػمادي -عمػاف 
عف المشيد السياسي أوؿ مف أمس، صدم  لنمالوف القنسطيني األالبر إػي الػب د بعػد المالػوف األصػني الػذي 
تمثنو العشائر األردني ، عنى اعتبار أف األالير الػذي يت ػدر مػف مدينػ  نػابنس القنسػطيني  والمعػروؼ بميولػو 

 ريبيف مف ميسس  اتالاذ السرار.اإلص  ي ، ظؿ لسنوات طوين  أ د أىـ رجاقت الدول  الس
والاف المنؾ عبد اهلل الثاني أماؿ مسار الالميس المصري مػف منصػبو، وعػيف بػدًق منػو رئػيس الػوزرار السػابؽ 
عبػػد الػػريوؼ الروابػػدة الػػذي يت ػػدر مػػف مدينػػ  اربػػد، ثػػاني أالبػػر المػػدف األردنيػػ ، ويعتبػػر أ ػػد أبػػرز رجػػاقت 

 الدول  الم سوبيف عنى التيار الم اإظ.
المػػا صػػدر مرسػػـو يس ػػي ب ػػؿ مجنػػس األعيػػاف  البوابػػ  الثانيػػ  لنبرلمػػاف( وتعيػػيف مجنػػس جديػػد تبنػػب عنيػػو 
الصػػبب  الم اإظػػ ، التػػي مثنيػػا إػػي التشػػالين  ال ديثػػ  ريسػػار وزارات ووزرار سػػابسوف م سػػوبوف عنػػى التيػػار 

ودعػت الػى  "الربيػس العربػي"الذي رإض بسوة ال ؿ العاميف الما ييف الؿ الالطابات التي أإرزتيػا انتقا ػات 
 اص  ات جذري  عنى الدستور مف شأنيا المس بص  يات العائن  المالال .

أف تيارًا مويًا داالؿ صنس السرار سعى طين  القترة الما ي  الى اطا ػ  المصػري، بعػدما وّجػو  "ال ياة"وعنمت 
جانػب الرسػمي. وأف األاليػر تقاجػأ األالير جمن  انتسادات ألدار ال الومػات ولالريطػ  اإلصػ ح التػي أعننيػا ال

 بسرار امالتو، ولـ يعنـ باستبعاده مف المنصب اق بعد اإلع ف الرسمي.
والاف المصري انتسد مػرارًا السػانوف الػذي أجريػت عنػى أساسػو اقنتالابػات البرلمانيػ  األاليػرة، وأدا الػى تعزيػز 

 مب   الم اإظيف عنى سدة الميسس  التشريعي .
عيػاف، إ ػً  عػف مف داالؿ المالوف القنسػطيني عػف انتسػاد التشػالين  الجديػدة لمجنػس األولـ تتردد شالصيات 
وإػػػي أوؿ تصػػػريح عننػػػي، مػػػاؿ النائػػػب األوؿ لػػػرئيس مجنػػػس النػػػواب، النيػػػؿ عطيػػػ  الػػػذي  اسػػػتبعاد المصػػػري.
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بتنػػا أمػػاـ تشػػالين  جديػػدة لمجنػػس األعيػػاف مػػف دوف الرجػػؿ التػػواإسي اإلصػػ  ي "يت ػدر مػػف أصػػوؿ إنسػػطيني  
اىر المصػػري، ومػػف دوف أسػػمار النػػا متأالػػديف أنيػػا يجػػب أف تالػػوف موجػػودة العبػػد الالػػريـ الالبػػاريتي وعػػوف طػػ

 ."الالصاون ، وق نعنـ ما ىي الرسال  مف ورار ذلؾ
الػاف "وماؿ الم نؿ السياسي المطنس الثيرًا عنػى تقاصػيؿ السػرار األردنػي، إيػد الاليطػاف، اف اسػتبعاد المصػري 

وأ ػػاؼ . "، ق سػيما أنػو الانػػت ىنػاؾ م ػاوقت  ثيثػ  إلطا تػػو مػف ورار الالػواليسمتومعػًا مػف نا يػ  سياسػػي 
الميالػػد أف المصػػري لػػـ يالػػف مر وبػػًا لػػدا ال ػػرس السػػديـ، اذ ينظػػر اليػػو عنػػى أنػػو "ل "ال يػػاة"إػػي اتصػػاؿ مػػس 

، وأنػو  ّيػر مػف دور مجنػس األعيػاف بمػا يالػالؼ التساليػد األردنيػ  المعروإػ ،  والتػي اص  ي أالثر مػف الػ ـز
 ."الانت تجعؿ مف ىذا المجنس مجرد مداإس عف سياسي  ال الوم 

66/01/6103الحياة، لندن،   
 

 يوماً  078المضرب منذ عن الطعام  الموت يتهدد حياة األسير األردني عالء حماد 36
إػي سػجوف اق ػت ؿ الصػييوني عػ ر  مػاد وعػدد  األردنػي طـ المعتسؿ ل  االم أبو عبد الر مف  -عماف 
دوف طعػاـ،  أسػابيسمو ا د الثوابت الص ي  التي تسوؿ "اف اإلنساف ق يستطيس البسػار االثػر مػف سػبع  مف رإا
 يوما تبدأ أع ايه باقنييار". 01إبعد 

يوما لـ يتناوؿ  ماد اق المار، وبالمار إسط يت دا  ماد  طرس  اق ت ؿ وسنط  سجونو التػي  034إمنذ  
 ما انقالت تستقزه ليومؼ ا رابو.

اف األسير  ماد الذي يالوض معرال  األمعار الالاوي  منذ بداي  ايار  مػايو( الما ػي ويرمػد إػي مستشػقى وال
"برزي ي" بمدين  عسس ف الم تن ، مد أالد أف  الوم  اق ػت ؿ تعمػؿ عنػى تصػقيتو أو ا ػداث عاىػ  لجعنػو 

 عبرة لمف يالوض ا رابًا.
نيػػا "مػػا تػػزاؿ تبػػط إػػي نػػـو عميػػؽ ر ػػـ عنميػػا أف ىنػػاؾ التػػي وصػػقيا بأ األردنيػػ  نسػػدا لن الومػػ  األسػػير ووجػػو

أردنيػػا إػػي سػػجوف اق ػػت ؿ ي ػػرب عػػف الطعػػاـ ا تجاجػػا"، مشػػيرا الػػى أنػػو يتعػػرض ل ػػبوطات الثيػػرة مػػف 
 اق ت ؿ، وأّف ىناؾ زيارات عنى أعنى المستويات لو لثنيو عف اقستمرار بإ رابو.

، 63لجاف الدإاع عػنيـ وعػائ تيـ التػي تسػوؿ اف عػددىـ عف أعداد األسرا األردنييف بيف  األرماـوتت ارب 
،  سػػب تصػػري ات لػػوزير الالارجيػػ  61 ػػيف ق تعتػػرؼ ال الومػػ  سػػوا بوجػػود  إػػيمقسػػودا،  65ا ػػاإ  الػػى 

 وشيوف المبتربيف ناصر جودة أماـ البرلماف إي يذار  مارس( الما ي.
66/01/6103الغد، عمان،   

 
 " برعاية "اإلخوان المسممين"صرخة األقصى"الف يشاركون في مهرجان األردن: اآل 37

شػػارؾ ا قؼ مػػف المػػواطنيف إػػي ميرجػػاف صػػرال  األمصػػى الػػذي أمامتػػو جماعػػ  ل موسػػى الػػراعيف -السػػبيؿ 
سػػع  مػػف ميػػادات اإلالػػواف المسػػنميف عصػػر أمػػس برعايػػ  المرامػػب العػػاـ لنجماعػػ  د.ىمػػاـ سػػعيد، ومشػػارال  وا

جماعػ  اإلالػواف المسػنميف الػ ؿ النمتػو التػي ألساىػا أمػاـ ال ا ػريفل وماؿ المرامب العاـ ل ال رال  اإلس مي .
ف الميامرات ت اؾ اليوـ مف أجؿ ىدـ األمصى،  اف جموع الشعب األردني جارت اليوـ مف أجؿ األمصى، وا 
وبّيف سعيد أف معاىدة وادي عرب  ألبت العدار بيف  الاـ العرب والصػياين ، لالنيػا ق تسػتطيس أف تنبػي ىػذا 

مف منوب الشػعوب العربيػ ، المػا مػاؿل اف الييػود أعػداينا  تػى ت ريػر األمصػى وإنسػطيف، و ػّذر سػعيد الالره 



 
 
 

 

 

           60ص                                    3107العدد:            66/01/6103 السبت التاريخ:

مف تسسيـ األمصى زمانيًا ومالانيًا المسدم  ليدمػو، وبػّيف أف الشػعوب لػف تال ػس لمعاىػدات السػ ـ مػس العػدو 
 الصييوني.

يػػر مػػف  ياتيػػا، وأف الالنمػػ  اليػػـو وإػػي رسػػالتو لنييػػود أو ػػح سػػعيد أف دولػػتيـ وصػػنت الػػى ربػػس السػػاع  األال
 لنشعوب.

66/01/6103السبيل، عمان،   
 

 الغرقى الفمسطينيين ضحايا السفينة الميبية تأبينب في روما يشارك "المستقبل "تيار 38
ايطاليػا إػي التػأبيف الػذي أمػيـ إػي مسػر السػقارة القنسػطيني   -شارؾ وإد مف منسسي  "تيار المستسبؿ" إي روما 

يطاليػ   ػدادًا عنػى أرواح ال ػ ايا القنسػطينييف الػذيف م ػوا إػي الارثػ   ػرؽ السػقين  النيبيػ  إي العاصػم  اإل
ت أوائػػؿ الشػػير الجػػاري، وذلػػؾ إػػي   ػػور أع ػػار السػػقارة، ورسػػمييف عػػرب وأجانػػب، وممثنػػيف عػػف منظمػػا

سي  مايػػا و ػػـ وإػػد "المسػػتسبؿ" أمػػيف السػػر  سػػف أبػػو  رإػػوش، وع ػػوي المنسػػ دوليػػ  وأبنػػار الجاليػػ  العربيػػ .
 الى مناصريف التيار إي ايطاليا. قلوليباتي ووليد السروجي، ا اإ 

ومػػػدمت منسػػػسي  "المسػػػتسبؿ" التعػػػازي بال ػػػ ايا، وعر ػػػت عنػػػى سػػػقيرة السػػػنط  القنسػػػطيني  مػػػي الينػػػ  تسػػػديـ 
المسػػػاعدة إػػػي مػػػا يالػػػتص بس ػػػي   ػػػرؽ القنسػػػطينييف. وجػػػارت المشػػػارال  بنػػػار عنػػػى دعػػػوة تنستيػػػا منسػػػسي  

ؿ" إي ايطاليا ل  ور التأبيف مف مبؿ السقارة القنسطيني  ورئيس الجالي  العربيػ  إػي ايطاليػا الػدالتور "المستسب
 إياد عودة ال ؿ عشار أميـ بمناسب  عيد األ  ى المبارؾ و ـ أبنار الجالي  العربي .

66/01/6103المستقبل، بيروت،   

 
 فمسطينل ألف درهم 611ميونًا وم 66بقيمة االماراتية قدمت مساعدات  هيئة الهالل األحمر 39

ألػػؼ درىػػـ لػػدعـ  511منيونػػًا و 503مػػدمت ىيئػػ  اليػػ ؿ األ مػػر مسػػاعدات بسيمػػ   أ مػػد ممػػدوحل -أبػػوظبي 
نسػػاني  واليريػػ  جػػرا تنقيػػذىا إػػي  والانػػت  6106دولػػ  وذلػػؾ عنػػى مػػدار العػػاـ الما ػػي ، 26بػػرام  تنمويػػ  وا 

و صػنت  .6100نستيػا مػف الييئػ  عنػى  ػرار عػاـ إنسطيف أالبر الجيات مف  يػث  جػـ المسػاعدات التػي ت
ألػػؼ درىػػـ، أ نبيػػا عنػػى  211منيونػػًا و 22األرا ػػي القنسػػطيني  عنػػى مسػػاعدات مػػف اليػػ ؿ األ مػػر بسيمػػ  

شالؿ مساعدات انساني  وتطوير لنبني  الت تي  والدمات اجتماعي ،  يث تـ توجيػو أالثػر مػف ثنػث مسػاعدات 
منيػػوف  61المػػا أنقسػػت ىيئػػ  اليػػ ؿ األ مػػر ن ػػو  ز الالػػدمات اقجتماعيػػ .الييئػػ  ليػػا، لبنػػار العديػػد مػػف مراالػػ

مدادات طب  .يقؼ شالص إي مطاع  زة 0ي  لالدم  درىـ لتوإير مساعدات  ذائي  وأجيزة وا 
 66/01/6103، الخميج، الشارقة

 شاحنة مواد بناء قطرية إلى غزة 85تسمح بإدخال  مصر 41
شا ن  مف مواد البنار السطريػ  الػى مطػاع  ػزة  40  بإدالاؿ سم ت السنطات المصريل يوسؼ سوينـ –رإح 

ومػػػاؿ مسػػػئوؿ بمعبػػػر رإػػػح اف . عبػػػر معبػػػر رإػػػح ال ػػػدودي إػػػي اطػػػار المن ػػػ  السطريػػػ  لمشػػػروع اعمػػػار  ػػػزة
شػػا ن  أمنػػت  35طنػػا مػػف األسػػمنت،  6161شػػا ن  أمنػػت  66السػػنطات المصػػري  بػػالمعبر سػػم ت بػػدالوؿ 

 طنا مف ال ديد. 0355شا ن  أمنت  65الصبير(، و مترا مالعبا مف ال صم   الزلط 0031
بػرمي  مػف البيتػوميف  325طنػا و 0631شػا ن  أمنػت  62وأشار الى أنو سػبؽ الػ ؿ القتػرة الما ػي  ادالػاؿ 

أطنػػاف  3ألػػؼ و 60شػػا ن  أمنػػت  502طنػػا مػػف ال ديػػد،  5123شػػا ن  أمنػػت  05الالػػاص برصػػؼ الطػػرؽ، 
متػػرا مالعبػػا مػػف ال صػػم   الػػزلط الصػػبير(، وذلػػؾ  341و ألػػؼ 042شػػا نات أمنػػت  2515مػػف األسػػمنت، 
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طبسا لنتنسيؽ بيف السنطات المصري  والسطري  عنى تولى مصر توإير مواد البنػار ال زمػ  لمشػروعات اعػادة 
اعمار  زة مف أسمنت و ديد وزلط و جارة و صم  و يرىا ليػتـ ادالاليػا مباشػرة الػى مطػاع  ػزة عػف طريػؽ 

 مصر ومطاع  زة، وسيتـ ادالاؿ بامي الالميات تباعا.معبر رإح ال دودي بسف 
 66/01/6103، الشرق، الدوحة
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أالػػد األمػػيف العػػاـ، لػػوزارة الشػػيوف الالارجيػػ  اإليطاليػػ ، ميالينػػي إالنسػػيزة، دعػػـ بػػ ده ل منػػا –السػػدس الم تنػػ  
سػػرائينييف منػػذ شػػيور، والػػذلؾ دعػػـ ايطاليػػا المسػػتمر لبنػػار الالامػػؿ لنمقاو ػػات الجاريػػ  بػػيف القنسػػطينييف واإل

ووصػػؼ إالنسػػيزة، إػػي التػػاـ زيارتػػو لقنسػػطيف، اليػػـو الجمعػػ ، لساراتػػو مػػس المسػػيوليف  الميسسػػات القنسػػطيني .
القنسطينييف بػالمثمرة لنبايػ ، مشػيرا الػى أنػو نػامش معيػـ يالػر تطػورات عمنيػ  السػ ـ والو ػس اإلمنيمػي، مػس 

 و الاص عنى م ن  ال جئيف القنسطينييف إي سوريا.التراليز بوج
يشػػار الػػى أف زيػػارة المسػػيوؿ اإليطػػالي لقنسػػطيف، ىػػي جػػزر مػػف العمنيػػ  الت  ػػيري  ل جتمػػاع الثػػاني لنجنػػ  
الوزاريػػػ  اإليطاليػػػ  القنسػػػطيني  المشػػػترال ، المزمػػػس عسػػػده إػػػي مدينػػػ  بيػػػت ل ػػػـ إػػػي األشػػػير األولػػػى مػػػف العػػػاـ 

 المسبؿ.
 66/01/6103، الشرق، الدوحة
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ميػػاجر إػػي منػػاة  311عننػػت السػػنطات اقيطاليػػ  انيػػا تمالنػػت مػػف انسػػاذ  ػػوالي أ لرومػػا ػ السػػدس دوت الػػوـ
صػػسني  إػػي عػػدة عمنيػػات جػػرت ليػػؿ الالمػػيس الجمعػػ ، إػػي  ػػيف ب ثػػت ممػػ  اقت ػػاد اقوروبػػي إػػي بروالسػػؿ 

واعننت الب ري  ال ربي  اقيطالي  إي بياف اف المس عمنيات انساذ عنى اقمؿ سػم ت  سأل  اليجرة السري .م
 با اث  المياجريف وبينيـ نسار واطقاؿ.

ور ػػػـ اف السػػػنطات اقيطاليػػػ  لػػػـ تقصػػػح عػػػف جنسػػػيات ىػػػيقر الميػػػاجريف، اق اف المتػػػداوؿ والمعػػػروؼ لػػػدا 
لبيػػػ  ىػػػيقر الميػػػاجريف ين ػػػدروف مػػػف سػػػوريا ومػػػف ماليمػػػات ال جئػػػيف اقوسػػػاط اقع ميػػػ  وال سوميػػػ  اف  ا

القنسطينييف والانوا إروا مف ىناؾ اثػر ا تػداـ المعػارؾ الػدائرة إػي سػوريا  اليػا م ػاوليف الب ػث عػف مػ ذات 
 يمن  قسرىـ واطقاليـ.
صػػوماؿ وسػػوريا الػػؼ ميػػاجر الػػى ايطاليػػا منػػذ بدايػػ  السػػن  معظميػػـ مػػف اريتريػػا وال 33ومػػد وصػػؿ االثػػر مػػف 

 وقجئيف إنسطينييف مف المسيميف إي دوؿ الشتات.
والانت مناة "الجزيرة الق ائي  بثت مبؿ عدة اياـ تسريرا مف اعداد الزميؿ ماجد عبد اليادي يتنػاوؿ إيػو معانػاة 
ىيقر المياجريف،  يث ت مف التسرير صورا ومشاىد تبث قوؿ مرة وتظير جانبػا مػف عمنيػات اقنسػاذ التػي 

سوـ بيا موات الب ري  المالطي  ل  ايا السقين  التي  رمت مبال  السوا ؿ المالطيػ  والػاف عنػى متنيػا مئػات ت
 ال جئيف السورييف والقنسطينييف.

 66/01/6103، القدس، القدس
 

 "شركاء السالم والتنمية في فمسطين" تدعو إلى رفع الحصار عن غزة فوراً  مؤسسة 43
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ت واألطػػراؼ المعنيػػ  عنػى الصػػعيد القنسػػطيني والعربػػي والػػدولي الػػى الت ػػّرؾ دعػت منظمػػ  دوليػػ  الاإّػػ  الجيػػا
 القوري إلنيار ال صار اإلسرائيني لبزة المتواصؿ منذ ثماني سنوات.

ومالػػت ميسسػػ  "شػػرالار السػػ ـ والتنميػػ  إػػي إنسػػطيف" والمسػػيول  عػػف تسػػيير ماإنػػ  "أميػػاؿ مػػف اقبتسػػامات" 
الجمعػػ ، اف  ػػزة تعػيش أزمػػ  انسػػاني  البيػػرة منػذ مػػا يسػػارب الثمػػاني  لالسػر ال صػػار، إػػي بيػػاف صػ قي، اليػػوـ

سػػنوات ىػػي عمػػر ال صػػار اإلسػػرائيني الجػػائر عنػػى السطػػاع، تالنّػػؿ ىػػذه القتػػرة تػػدىور إػػي سػػبؿ العػػيش لػػدا 
المػػػواطنيف القنسػػػػطينييف، زاده بيسػػػػًا اقعتػػػدارات وال ػػػػروب المتالػػػػررة عنػػػػى السطػػػاع الػػػػ ؿ سػػػػنوات ال صػػػػار 

 الت.الطوين ، الما م
إػي المائػ ، المػا أف الػنسص ال ػاد  31وأشارت الميسس ، الى أف نسب  العجز إي األدوي  إي  زة وصؿ الى 

سػاع  يوميػًا، الػى  02و 06إي دالوؿ الومود الى السطاع أدا الى انسطاع التيار الاليربػائي لقتػرة تتػراوح بػيف 
ازدياد نسب  البطال  وانعػداـ األمػف البػذائي جانب مجموع  مف ا ثار الالطيرة المترتب  عنى ارتقاع األسعار و 

 ونسص السدرة الشرائي  لدا سالاف مطاع  زة.
 65/01/6103، فمسطين أون الين
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 عدناف أبو عامر
اقنتالاس " اإلسرائيني  مف النا مد التبنا إي ىذه الصق   مبؿ عاـ ت ني  استشراإيا  وؿ ما اعتبرناه إي  ينو "

الثورات العربي ؟ واليؼ أف اسرائيؿ ىي أالبر الالاسريف منيا؟ إيؿ تبير ال ػاؿ؟ وىػؿ لػـ تعػد اسػرائيؿ الػذلؾ؟ 
 ىؿ أصب ت أالثر الراب يف؟ 

لعؿ مثؿ ىذه المسدم  تد دغ عواطػؼ أولئػؾ الراإ ػيف لنثػورات العربيػ ، مسػتنديف الػى نظريػ  المػيامرة، التػي 
ؿ صػػا ب  السػػوؿ القصػػؿ إػػي ىػػذا العػػالـ، ووصػػؿ بيػػا األمػػر إلالػػراج الم يػػيف مػػف بيػػوتيـ الػػى تصػػور اسػػرائي

ميػػاديف الت ريػػر إػػي أالثػػر مػػف عاصػػم  عربيػػ ، لالػػف مػػرارة ىادئػػ  لمجريػػات األو ػػاع وتبيػػرات الظػػروؼ إػػي 
 البنداف التي شيدت تنؾ الثورات، تدإعنا لالتاب  السطور التالي .

 
 الثورات المضادة

ا أنو إي ال ـ الثورات العربيػ ، أعربػت اسػرائيؿ بمالتنػؼ مسػتوياتيا السياسػي  واألمنيػ  والعسػالري  لـ يالف سر 
عػػػف منسيػػػا العميػػػؽ ازار و ػػػعيا اإلسػػػتراتيجي إػػػي المنطسػػػ ، وا تمػػػاؿ نشػػػوب صػػػراعات مسػػػن   معيػػػا عنػػػى 

، وألسػػباب جبيػات متعػػددة، لالنيػا اليػػوـ، وعنػػى النسػيض مػػف ذلػػؾ، ربمػا تبػػدو بو ػس متقائػػؿ ب ػػذر  ػوؿ ذلػػؾ
 وجيي ل

مصػػرل أعػػادت اإلطا ػػ  بػػالرئيس م مػػد مرسػػي مػػدرا مػػف ال يػػاة الطبيعيػػ  عنػػى ال ػػدود الجنوبيػػ  البربيػػ   -0
إلسرائيؿ، ر ـ التشنجات السياسي  الراىن  إي الب د، بما يعني أف نتيجػ  اسػساطو جػارت مالسػبا صػاإيا ليػا، 

نػي معػاد إلسػرائيؿ، ومػس عزلػو واسػتبدالو ق سػا بنظػاـ ألنو إي القترة التي تولى إييػا ال الػـ جػاىر بمومػؼ عن
 يسيطر عنيو الجيش، إإف ىناؾ امالانيات متجددة لنمشارال  مس مصر، وال وار اإلستراتيجي معيا.

ور ـ أف شبو جزيرة سينار مصدر منؽ مستمر إلسػرائيؿ، إسػد سػم ت لمصػر بإعػادة مواتيػا لنمنطسػ  منزوعػ  
 ػػاري   ػػد العناصػػر المسػػن    يػػر النظاميػػ ، ومػػس ذلػػؾ، تبػػدو اسػػرائيؿ  السػػ ح سػػابسا، وتشػػف ا ف معرالػػ 
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مرتا   لاليقي  تعامؿ الجيش المصري مس الو س، وعنى اسػتعداد لنسػماح لنسػاىرة بأالػذ زمػاـ المبػادرة إلعػادة 
 النظاـ إي سينار.

سػرائيؿ، والمػا األردفل يجري تنمس يثػار الت ػوؿ إػي مصػر لمػا ىػو أبعػد مػف ال ػدود الجنوبيػ  البربيػ  إل -6
أف المػػد العػػالي يرإػػس الػػؿ السػػوارب، إػػإف ىنػػاؾ دقئػػؿ وا ػػ   عنػػى أف اسػػساط جماعػػ  اإلالػػواف المسػػنميف إػػي 

 مصر أدا لت ايؿ جاذبي  السوا اإلس مي  إي جميس أن ار المنطس .
نيػو وعنى وجو التالصيص، تبدو عيف اسرائيؿ عنى األردف،  يث يبدو  الـ المنؾ أالثػر اسػتسرارا ممػا الػاف ع

مبؿ إترة مصيرة، الما أف العناصر اإلس مي  داالؿ الممنال  ا طروا لن د والتالقيؼ مف طمو اتيـ السياسػي  
 إي  ور ما  صؿ ألشسائيـ إي مصر.

سػوريال بعػد أف دالنػت الػب د إػػي ر ػى  ػرب طا نػ  بػيف عػػدد مػف المالونػات الداالنيػ  والالارجيػ ، تعتسػػد  -3
 أف يت وؿ ليالوف إي صال يا، مس وجود مشالنتيف تالتياليتيف وىمالاسرائيؿ أف ما يجري إي سوريا يمالف 

ا تماؿ اقنتشػار الم تمػؿ لنستػاؿ إػي سػوريا، واالترامػو ال ػدود الشػمالي  إلسػرائيؿ، وإر ػي  اسػتمرار اسػتالداـ 
 النظاـ لألسن   الاليميائي ، أو توزيعيا عنى أطراؼ ثالث  ال زب اهلل، أو تستولي عنييا موات المعار  .

ذلػػؾ، إػػإف الالطػػوات اإلسػػرائيني  بػػدرا مػػف التعزيػػزات الجاريػػ  مػػف جانػػب ميػػادة الجػػيش شػػماق، وصػػوق  ومػػس
لنسصؼ اإلسػتراتيجي لمسػتودعات األسػن   إػي سػوريا، عمنػت عنػى ال ػد مػف أنشػط  زعزعػ  اقسػتسرار التػي 

ت اإلسػػػتراتيجي  تسػػػتيدؼ اسػػػرائيؿ، وا توارىػػػا، إيمػػػا سػػػاعد اقمتتػػػاؿ ال اصػػػؿ إػػػي سػػػوريا عنػػػى تآالػػػؿ السػػػدرا
 لنطرإيف المعادييفل نظاـ األسد نقسو، والعناصر اإلس مي ، مما يعزز أمف اسرائيؿ إي ىذه المر ن .

السا   القنسطيني ل إي  مرة اقنشػباؿ العربػي بالمنقػات الداالنيػ ، جػار الت ػرؾ اإلسػرائيني عنػى الجبيػ   -5
د اسرائيؿ بمزيد مف  ري  ال رال  إي العالـ، بعػد أف القنسطيني  باتجاه المقاو ات، وىو ما مف شأنو أف يزو 

أصػب ت اعػادة تشػبيؿ المقاو ػػات مػس السػنط  القنسػػطيني  عنػى رأس أولويػات ادارة "أوبامػػا"، ومػس ذلػؾ إػػإف 
 صناع السرار إي تؿ أبيب ق ي منوف أي أوىاـ  وؿ إرص النجاح.

 يػػزاؿ يتػػردد إػػي المنطسػػ ، وينببػػي ومػػس ذلػػؾ، مػػف الوا ػػح ر ػػـ الػػؿ شػػير أف صػػدا الس ػػي  القنسػػطيني  ق
التصدي ليا، ومعالجتيا لدإس القنسطينييف إل راز تسدـ عنى جبيات أالرا، وبالتػالي، إػإف مشػارال  "اسػرائيؿ" 
مصػػمةم  إلزالػػ  مظيػػر التعنػػت، وتسػػييؿ ال ػػوار مػػس دوؿ المنطسػػ  بشػػأف الس ػػايا األالػػرا إػػي مصػػر وسػػوريا 

يراف.  وا 
 
 
 

 المكاسب المتعددة
ابػػؿ، إػػإف أعػػدار اسػػرائيؿ إػػي العػػالـ العربػػي يبػػدوف  ػػعقا شػػديدا، إػػالمجتمس العربػػي بػػاؽ عنػػى  الػػو، إػػي المس

ومعظػػػـ الػػػدوؿ العربيػػػ   ارمػػػ  إػػػي مشػػػاالؿ داالنيػػػ  الثيػػػرة، وتسػػػارير األمػػػـ المت ػػػدة بشػػػأف التنميػػػ  اقجتماعيػػػ  
ع ت ػديات الت ػديث، والقالري  إييػا تشػدد عنػى و ػعيا المتالنػؼ مطنػس السػرف ال ػادي والعشػريف، وىػي تصػار 

 وتعيش  اليا إي  ال  انعداـ اليسيف، الصوصا عنى إترة ما بعد التسنبات العربي .
المػػػا أف ىػػػذه الػػػدوؿ منشػػػبن  بأزمػػػات امتصػػػادي ، اجتماعيػػػ  وسياسػػػي  الطيػػػرة، وق طامػػػ  ليػػػا أو مػػػوارد لبنػػػار 

يػػد الو ػػس السػػائـ عسػػالريا منظومػػات عسػػالري  شػػديدة البػػأس مػػادرة عنػػى مياجمػػ  "اسػػرائيؿ"، ومػػدرتيا عنػػى تيد
 م دودة جدا.
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وإي الومت الذي تعاني إيو العديد مف الدوؿ العربي  مجتمع  مف تراجس امتصػادي، تشػيد دوؿ الربيػس العربػي 
الاصػػ  تػػدىورا  يػػر مسػػبوؽ، سػػوار بسػػبب اق ػػطرابات األمنيػػ  أو ابتػػزاز الػػدوؿ الالبػػرا، ممػػا يقسػػح المجػػاؿ 

 يث ترتبط موتيا بسدراتيا اقمتصادي .إلسرائيؿ صا ب  اقمتصاد السوي،  
والقجوة إي السوة بيف اسرائيؿ وجاراتيا العربيػ  أالبػر مػف أف ت صػر إػي جػداوؿ ا صػائي  رمميػ ، ألنػو مالػوف 
ميـ إي بنار السوة العسالري ، وبسدرة المجتمس اإلسرائيني عنى ت مػؿ أعبػار النػزاع المتواصػؿ مػس القنسػطينييف 

ؿ منتجػػ  لعتػػاد متػػالي متطػػور يزيػػد موتيػػا العسػػالري ، إإنيػػا تمتػػاز بميػػاديف أالػػرا والعػػرب، وعػػدا سػػمع  اسػػرائي
 الالزراع  والطب واقتصاقت والتالنولوجيا.

سػػػنوات األزمػػػ  اقمتصػػػادي  العالميػػػ ، سػػػجنت اسػػػرائيؿ ىػػػذه  6106و 6115األالثػػػر  رابػػػ  أنػػػو األعػػػواـ بػػػيف 
 السقزات اقمتصادي   ير المسبوم ل

 %.0503العاـ إي اسرائيؿ بػزاد النات  السومي  -
، إيمػا سػجنت 6106% عػاـ 35الػى  6111% عػاـ 011أإن ت إػي تسنػيص نسػب  الػديف الػى النػات  مػف  -

 معظـ دوؿ العالـ تراجعا  ادا إي نسب  الديف الى النات  العاـ.
ىػػو ، و 6106منيػػار دوقر عػػاـ  30الػػى  6115منيػػار دوقر عػػاـ  60زاد ا تيػػاطي العمػػ ت الصػػعب  مػػف  -

عامؿ  اسـ إي مدرة اسرائيؿ عنى الم اإظ  عنى الثس  الدولي  بامتصادىا، ومدرتيا عنػى التعامػؿ بنجػاح مػس 
  اقت الطوارئ.

عالميا، وأشاد صندوؽ النسد  62إائض العم ت لنقرد إي اسرائيؿ مف بيف األعنى دوليا، وتسس إي المالان   -
   األجؿ بو.الدولي بأدائيا اقمتصادي، وأعرب عف ثس  طوين

اسرائيؿ ىدؼ جذاب لنمستثمريف األجانب، الصوصا إي الميداف التالنولوجي، وتشػالؿ مػدراتيا التالنولوجيػ   -
مرالػػػز اجتػػػذاب لعمالسػػػ  التالنولوجيػػػا العالميػػػ ، بػػػؿ انيػػػا المرالػػػز التالنولػػػوجي األىػػػـ إػػػي العػػػالـ بعػػػد الوقيػػػات 

 المت دة.
ي إػػػي اسػػػرائيؿ لػػػيس الػػػام ، لالػػػف الومػػػت يشػػػيد عنػػػى ومػػػس ذلػػػؾ، إػػػإف الو ػػػس اقمتصػػػادي والسياسػػػي واألمنػػػ

تطورات ايجابي ، الونيا دول  مزدىرة، ت اإظ عنى تراص اجتماعي مسبوؿ، ومالانتيا العالمي  ت سنت، ودعػـ 
 الوقيات المت دة ليا ق يزاؿ عاليا جدا.

لمر نػػػ " والػػػؿ ذلػػػؾ يعنػػػي، مػػػس بعػػػض اقسػػػتثنارات، يعمػػػؿ الػػػزمف لمصػػػن   اسػػػرائيؿ، ومػػػا توصػػػؼ بػػػػ"روح ا
ال اليػ ، التػي ترالػز عنػى السػيـ الديمسراطيػ  والسػوؽ ال ػرة، تعمػؿ لصػال يا، ولػيس لمصػن   أعػدائيا العػرب، 

 الذيف ق يزالوف يعيشوف إي أزمات سياسي  واجتماعي  وامتصادي  شديدة.
 

 االستغالل األمثل
يثرة إييػػػا، الاقمتصػػػػاد والتػػػػراص ييالػػػد اسػػػػتعراض ميػػػزاف السػػػػوة بػػػػيف اسػػػرائيؿ وأعػػػػدائيا، والمزايػػػا الداالنيػػػػ  المػػػػ

عامػػػا بوسػػعيا الوثػػػوؽ بسػػدرتيا عنػػػى مواجيػػػ   20اقجتمػػاعي والنظػػػاـ السياسػػي، والمالانػػػ  الدوليػػ ، أنيػػػا بعػػد 
الت ػػديات المسبنػػ ، الاصػػ  أف بيئػػ  األمػػف السػػومي والمتبيػػر األىػػـ لصػػراع البسػػار إػػي المنطسػػ  ال رجػػ  التػػي 

ذ ا تعاظمػػت موتيػا مػػس الػػزمف، وتوسػػعت القجػوة لصػػال يا، إػػإف مػػدرتيا تسطنيػا ىػػو ميػػزاف السػوة مػػس جيرانيػػا، وا 
 عنى التبنب عنى الت ديات األمني  اإلمنيمي  م مون .

ويسػػتند أصػػ اب ىػػذه القر ػػي  عنػػى أف بنػػار اسػػرائيؿ يعتمػػد عنػػى منظومػػ  عسػػالري  مويػػ  جػػدا أإن ػػت إػػي 
الدـ تسنيػػػػات وذالػػػػائر متسدمػػػػ ، التبنػػػػب عنػػػػى تيديػػػػدات عسػػػػالري  الثيػػػػرة، وجيشػػػػيا تنظػػػػيـ متطػػػػور نػػػػاجس يسػػػػت
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وانتصػاراتو إػػي  ػػروب الما ػػي أشػػارت الػػى أف الػػدوؿ العربيػػ  لػػـ تقنػػح بم ػػو اسػػرائيؿ بسػػيول  عػػف الالريطػػ  
 بسوة الذراع.

 
ويمالػػف السػػوؿ اف التقػػوؽ العسػػالري اإلسػػرائيني مػػاد لتسنػػيص  ػػدة النػػزاع مػػس العػػرب، والعمنيػػ  السػػنمي  معيػػـ 

   واسع .الق ت ا تماقت نشوب  رب تسنيدي
ومػػس ذلػػؾ، مػػا زالػػت اسػػرائيؿ تواجػػو ت ػػديا عسػػالريا متعاظمػػا يتمثػػؿ بسػػدرات المنظمػػات  يػػر "الدوقنيػػ "، مثػػؿ 
 ماس إي إنسػطيف، و ػزب اهلل إػي لبنػاف، والساعػدة إػي سػينار والجػوقف، بق ػؿ الػدعـ الػذي تتنسػاه، لتصػبح 

 أالثر تأىي  وأإ ؿ تدريبا، وأسن   أالثر تطورا.
الجيد اإلسرائيني لتوظيػؼ األو ػاع العربيػ  الم ػطرب  لصػال يا، إسػد أالثػرت دوائػر الب ػث أما عنى صعيد 

والتسدير إي اسرائيؿ إي ا ون  األاليرة مف ترديد مسول  أف الػزمف يعمػؿ لصػال يا، ر ػـ مػا يوصػؼ بػػ"أدبيات 
تراجػػس مالانتيػػا العجػػز" التػػي ترالػػز عنػػى العيػػوب القعنيػػ  ليػػا، وتشػػؾ باسػػتمرار وجودىػػا مسػػتسب ، إػػي  ػػور 

الدوليػ ، وعػدـ مػدرتيا عنػػى الصػمود أطػوؿ إػي نػػزاع مسػتمر مشػالوؾ إيػو، ألنيػػا دولػ  صػبيرة، ووجػود الػػدوؿ 
 الصبيرة ىش نسبيا، ولذلؾ تواجو منذ تأسيسيا مالاطر وجودي  مف جانب جيرانيا.

و إي بدايات انط ؽ أاليرا إإف الومت الراىف يشير الى أف الو س اإلستراتيجي إلسرائيؿ أإ ؿ مما الاف عني
"الربيس العربي"، وربما يشيد ذلؾ عنى الجمس بيف "الميارة وال ظ" النذيف تمالنت بيما مف اإلب ػار إػي ال ػـ 

 اق طرابات التي ت يط بالمنطس ، عنى األمؿ  تى ا ف!
ستشػػراإاتو أدرؾ جيػػدا أف السػػطور السػػابس  مػػد ق تػػروؽ لنالثيػػر مػػف السػػرار، لالػػف التأمػػؿ إػػي الوامػػس العربػػي، وا

المستسبني  إي مادـ األياـ يعطينا جرع  تشاـي مف العيار الثسيؿ، ويمػنح اسػرائيؿ إرصػ  تارياليػ  مػد ق تتالػرر 
 إي ترسيخ وجودىا.

ولعننػػػػا ق ننسػػػػػى مػػػػػا مالػػػػػو "بػػػػػف  وريػػػػػوف" الػػػػرئيس األوؿ لن الومػػػػػ  اإلسػػػػػرائيني  عسػػػػػب تأسػػػػػيس الدولػػػػػ  "أييػػػػػا 
 رب لسوتالـ أنتـ إ سب، ولالف ل عقيـ ىـ أي ا"!اإلسرائينيوف، انالـ لـ تنتصروا عنى الع

 65/01/6103نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 
 
 

 ما بعد فشل المفاوضات سيناريوهات 45
 ناجي صادؽ شراب
ا تماؿ التوصؿ الى تسوي  مف ال ؿ المقاو ات الجاري  بيف السنط  القنسطيني  و"اسرائيؿ" ممالف واف ىػذا 

ؿ الثيػػرة مػد تػػدإس إػي اتجػاه ىػػذه التسػوي  إػي مر نتيػػا األاليػرة . ومػػس اق تمػاؿ ق يمالػف نقيػػو ألف ىنػاؾ عوامػ
ذلؾ تبسى ا تماقت القشؿ مائمو بؿ والبيرة إي ظؿ  الوم  "اسرائيني " تتبنى اقستيطاف، وتػرإض  تػى إالػرة 
الدول  القنسطيني  أو  ؿ الدولتيف . وعنيو ق بد مف التعامؿ مس المقاو ات مف منظور القشؿ وليس امالػاف 

لوصػػوؿ الػػى تسػػوي ، بنػػار عنػػى الالبػػرة التقاو ػػي  السػػابس  التػػي أوصػػنت المقاو ػػات الػػى طريػػؽ اقنسػػداد ا
السياسي،  تى ق يقاجأ المقاوض القنسطيني، أو السنط  القنسػطيني  بيػذا اق تمػاؿ ر ػـ أنيػا األالثػر معرإػ  

الم تمنػػ  لنقشػػؿ، والعمػػؿ عنػػى با تمػػاقت القشػػؿ . مػػا أمصػػده أنػػو عنينػػا مػػف ا ف اقسػػتعداد لنسػػيناريوىات 
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اقستعداد لنتعامؿ معيا، ومد يالوف مف السيؿ طرح العديد مػف السػيناريوىات والاليػارات التػي مػد تػذىب الييػا 
السنط ، ولالف الصعب ىػو السػدرة عنػى أي مػف الاليػارات الػذىاب الييػا إػي ظػؿ معطيػات وم ػددات سياسػي  

مػػف ا ف ت ديػػد الػػؿ العوامػػؿ الداإعػػ  أو المعيسػػ  لناليػػارات وامتصػػادي  داالنيػػ  . وىػػو األمػػر الػػذي يسػػتوجب و 
المطرو ػػػ ، ودراسػػػ  بيئػػػ  الػػػؿ اليػػػار، ومػػػا مػػػد تترتػػػب عنيػػػو مػػػف نتػػػائ  وتػػػداعيات . وق مشػػػالن  إػػػي الاليػػػارات 
والسػػيناريوىات، إيػػي عديػػدة بتعػػدد مالونػػات وم ػػددات الس ػػي  القنسػػطيني ، إػػن ف أمػػاـ م ػػي  مرالبػػ  وممتػػدة 

 تصور إي ىذه السيناريوىات أف نعمؿ عنى تصنيقيا.وشامن ، ومف ثـ أوؿ 
 

 هنا قد نكون أمام ثالث مجموعات من السيناريوهات: 
األولػػى سػػيناريوىات ال زمػػ  أو السػػيناريو الشػػامؿ، وتتػػراوح السػػيناريوىات ىنػػا مػػا بػػيف تقعيػػؿ مػػرارات الشػػرعي  

نسػطيني  الالامنػ ، وىػذه سػا   معرالػ  سياسػي  الدولي ، والمسيولي  الدولي  إػي انيػار اق ػت ؿ وميػاـ الدولػ  الق
سػػ مي ومػػف الػػدوؿ الصػػديس ، وإػػي وسػػط ىػػذه ال زمػػ   ودبنوماسػػي  ليسػػت سػػين ، وت تػػاج الػػى دعػػـ عربػػي وا 
عنينا ا يػار مسػيولي  أوروبػا إػي نشػور الس ػي  القنسػطيني ، ومطالبتيػا بػأف يالػوف ليػا الػدور السياسػي األالثػر 

ت ػػدة و"اسػػرائيؿ". وانتيػػار ىػػذه ال زمػػ  بتقعيػػؿ المساومػػ  الشػػعبي  إػػي الػػؿ إاعنيػػ  و ػػبطًا عنػػى الوقيػػات الم
أبعادىا إنسطينيًا وإي داالؿ "اسرائيؿ"، ودوليًا مف ال ؿ دور الميسسات الدولي ، ودور الناشطيف السياسييف، 

ديبنوماسػػي  وىػػذا السػػيناريو مػػف السػػيناريوىات الميمػػ ، وي تػػاج الػػى دور أالبػػر لػػوزارة الالارجيػػ  القنسػػطيني  وال
 القنسطيني ، وأف تت وؿ الى دبنوماسي  القا ي  .

والمجموع  الثاني  مف السيناريوىات يمالف تسميتيا بسيناريوىات السدرة أو الب ث والتراليز عنى السيناريوىات 
األالثػػر تػػأثيرًا وإعاليػػ ، وإػػي ىػػذا السػػياؽ ق بػػد مػػف تقعيػػؿ الػػدور العربػػي وممارسػػ  عناصػػر السػػوة، وإػػي سػػيامو 

مالػػف تقعيػػػؿ دور الجاليػػػات القنسػػػطيني  وت وينيػػا الػػػى لوبيػػػات إاعنػػػ  إػػػي الػػدوؿ التػػػي تعػػػيش إييػػػا، وبالتػػػالي ي
ت ويػػؿ الس ػػي  القنسػػطيني  الػػى أ ػػد مالونػػات السياسػػات الداالنيػػ  إػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ المػػيثرة. ومػػد تتعػػدد 

 ينيا. وتتنوع سيناريوىات السدرة، وىي تسس إي اطار الب ث عف عناصر السوة وتقع
أمػػػا المجموعػػػ  الثالثػػػ  وىػػػي السػػػيناريوىات الم ػػػادة، ويسصػػػد بيػػػا السػػػيناريوىات التػػػي يمالػػػف أف تنجػػػأ الييػػػا 
"اسػرائيؿ"، و تػى بعػض السػوا القنسػطيني  المعار ػ ، واليػدؼ ىنػا و ػس تصػور ق تػوار ا ثػار والتػػداعيات 

أمػػواؿ ال ػػرائب، وومػػؼ المسػػاعدات السػنبي  لمػػا يمالػػف اف تسػػوـ بػػو "اسػػرائيؿ" مػػف اليػارات م ػػادة مثػػؿ ومػػؼ 
عػػػػ ف  مػػػػف الػػػػدوؿ األوروبيػػػػ  والوقيػػػػات المت ػػػػدة، واسػػػػتمرار "اسػػػػرائيؿ" إػػػػي سياسػػػػات التيويػػػػد واقسػػػػتيطاف، وا 
انسػػ اب ي ػػادي مػػف ال ػػق  البربيػػ ، المػػا  ػػدث إػػي  ػػزة، وىنػػا ق بػػد مػػف تقعيػػؿ مسػػيولي  "اسػػرائيؿ" السػػنط  

لديمسراطي ، ومعرال  اإلنساني  أي البعػد الثسػاإي اإلنسػاني إػي ا ت ؿ، والعمؿ عنى الدالوؿ معيا إي معرال  ا
 الصراع، وىذا سيناريو ميـ إي الشؼ الوجو ال سيسي ؿ"اسرائيؿ".

وق توار ىذه السيناريوىات الم ادة ق بد مف التبنبؿ داالؿ موا المجتمػس "اإلسػرائيني" والنػؽ مػوا  ػا ط  
ؿ تمنػؾ السػنط  مػداالؿ ومناإػذ الثيػرة يمالػف أف تنعػب دورًا ميمػًا. داالني ، إنـ تعد "اسرائيؿ" مجتمعػًا منبنسػًا، بػ

وق ننسػػػػى التػػػػداعيات السػػػػنبي  لنسػػػػيناريوىات الم ػػػػادة التػػػػي مػػػػد تػػػػأتي مػػػػف الػػػػداالؿ القنسػػػػطيني ومػػػػف السػػػػوا 
مالاف مياميا بأعماؿ مد ت بط الثيرًا مف الجيد القنسػطيني والياراتػو، ومػد يالػوف أإ ػؿ الاليػارات  المعار  ، وا 

عػػادة بنػػار نظػػاـ سياسػػي ديمسراطػػي، ومػػس اسػػتبعاد ذلػػؾ يبسػػى العمػػؿ عنػػى ا تػػوار أي  ىػػو انيػػار اقنسسػػاـ، وا 
 سيناريوىات م ادة مف الداالؿ ألف تأثيرىا مد يالوف أموا مف تنؾ التي تأتي مف "اسرائيؿ" ذاتيا.
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ذه الاليػارات، وعنيو مد نالوف أماـ صػورة إو ػوي  مػف السػيناريوىات، لػذلؾ ي تػاج األمػر الػى ت ديػد دميػؽ ليػ
وىنا مد يبدو اليار تقعيؿ المسيولي  الدوليػ ، وتقعيػؿ دور الدولػ  القنسػطيني   يػر الالامنػ  الع ػوي  وت وينيػا 
الػى الامنػ  اليػػارًا ذا أولويػ ، لالػف ىػػذا الاليػار إػي  ػػد ذاتػو ق يالقػي وق بػػد مػف دعمػو باليػػار المساومػ  المدنيػػ  

ؿ عنػى اسػػتعادة أىميػػ  الػػدور العربػي، وت ميػػؿ الػػدوؿ العربيػػ  الشػعبي  بالػػؿ مسػػتوياتيا، وإػي الومػػت ذاتػػو العمػػ
مسيولي  أالبر، والصوصًا دول  الاألردف بأف يالوف ليا الدور المباشر. . ىالذا يبػدو لنػا أف المشػالن  ق تالمػف 
إي  صر وتعداد الاليارات، ولالف إي السػدرة عنػى إعػؿ الاليػار، إالاليػارات ىػي إػي النيايػ  سياسػات ومػرارات 

عمؿ إي بيئات معسدة ومتشابال ، وإي الثير مف األ ياف إي بيئ   ير إنسػطيني ، وىػو مػا يسػتوجب وأإعاؿ، ت
دراسػػ  ىػػذه البيئػػات ونسػػاط موتيػػا، و ػػعقيا. المشػػالن  ق تالمػػف إػػي تعػػداد الاليػػارات و صػػرىا، بػػؿ إػػي ت ديػػد 

 الاليار األإعؿ، والم ي مدمًا  تى النياي .
ذه الاليػػارات، يبسػػى مائمػػًا ولالػػف إػػي ظػػؿ معطيػػات وم ػػددات ومػػد نتسػػارؿل وأيػػف اليػػار التقػػاوض إػػي الػػؿ ىػػ

جديػػدة، ألف الاليػػار ق يسػػسط  تػػى مػػس إشػػنو . ومػػد يسػػوؿ مائػػؿ ومػػاذا عػػف اليػػار  ػػؿ السػػنط ، ىػػذا اليػػار ق 
يتواإؽ واليار الدول  القنسطيني  وتقعينيا، ولالف مد نعيد مقاىيـ السنط  بما يتواإؽ والاليارات المطرو  . ىذه 

 لما يمالف أف تالوف عنيو الياراتنا إي  ؿ إشؿ المقاو ات.صورة سريع  
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 عريب الرنتاوي
تنامنػػت الق ػػائيات ووالػػاقت األنبػػار وصػػ ؼ وموامػػس الالترونيػػ  عديػػدة "قئ ػػ  الشػػروط" التػػي ميػػؿ اف ميػػادة 

انع "، لعودتيا الى "  نو الداإ "، وأف تردد  ماس إي  ماس مد تبنبتيا مف عواصـ "م ور المساوم  والمم
مبوؿ ىذه الشروط، ىػو مػا ي ػوؿ دوف اتمػاـ المصػال   والعػودة، و ػاؿ بػيف الالػد مشػعؿ وزيػارة طيػراف أالثػر 
مػػف مػػرة، وأبسػػى أبػػواب دمشػػؽ موصػػدة إػػي وجػػو مػػادة  مػػاس، ومعيػػا أبػػواب ال ػػا ي  الجنوبيػػ  التػػي ظنػػت 

 سيف مف  ماس، ولالف ليس لالؿ مادتيا.مقتو   "موارب " لزوار منت
الشػػروط تبػػدأ بمطالبػػ  ال رالػػ  اجػػرار مراجعػػ  عميسػػ  وعننيػػ  لموامقيػػا السػػابس  واقعتػػذار لنشػػعب السػػوري عػػف 
المشػارال  إػي "سػػقؾ دمػار" أبنائػو وإػػض ارتباطيػا بجماعػػ  اإلالػواف، بػؿ والعمػػؿ عنػى ثنػي االػػواف سػوريا عػػف 

منػػػ يسػػػاؼ تسػػػيي تيا لنمعار ػػػ ، دع عنػػػؾ المشػػػارال  إػػػي المعار ػػػ  المسػػػن  ، وا  اع تراليػػػا بتبػػػديؿ موامقيػػػا وا 
الجديدة المتمثن  إي مياـ  ماس بالتصدي لقتاوا السر اوي الشاّذة ومػف سػار عنػى دربػو  –المطالب السديم  

 مف "عنمار النيتو".
أوًق، ألف  مثؿ ىذه الشروط، ق يمالف أف تالوف صدرت عنى ىذا الن ػو مػف مبػؿ أرالػاف الم ػور المػذالور ...

مالونػػات ىػػذا الم ػػور، ليسػػت ليػػـ موامػػؼ وق أولويػػات متطابسػػ  تمامػػًا، إنالػػؿ مػػنيـ  سػػاباتو أولوياتػػو الالاصػػ  
...وثانيًا، إلدراؾ مادة ىذا الم ور باسػت ال  تنقيػذىا ... وثالثػا، لمعػرإتيـ لن ػدود ال ػيس  التػي تسػتطيس إييػا 

إي المنطس ، إالالد مشعؿ الذي لـ ينجح إي امناع االواف   ماس أف تيثر عنى الجماعات اإلالواني  المنتشرة
األردف بالمشارال  إي اقنتالابات النيابي  السابس  استجاب  لطنب اردني، لف يالوف مادرًا أبدًا عنى امناع االواف 
سػػوريا بػػالتومؼ عّمػػا يقعنونػػو، وتبػػديؿ مػػوامعيـ وت القػػاتيـ، والميالػػد أنػػو لػػف يجػػري عنػػى مقات ػػ  تراليػػا بتبػػديؿ 
موامقيػػا وت القاتيػػا، وىػػو العػػارؼ أالثػػر مػػف  يػػره، مسػػتوا ال مػػاس البػػالو  ػػد "اليػػوس" عنػػد السيػػادة التراليػػ  

رىابيييا. ف الاف بالنجور الى جميس شياطيف األرض وا   بإسساط النظاـ إي دمشؽ،  تى وا 
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لػػدا طيػػراف ثػػـ أف ع مػػ   مػػاس الع ػػوي  بجماعػػ  اإلالػػواف المسػػنميف  السػػنّي ( ربمػػا تالػػوف ال ػػاإز األالبػػر 
عنى التسرب مف  ماس ودعميا،  تى تدرأ عف نقسيا اقتيامات باعتماد سياسات وت القات مذىبي  صرإ ، 
وق أ سب أف أ ػدًا إػي ايػراف بػوارد الطنػب الػى  مػاس اقنقصػاؿ عػف الجماعػ  لعػدة أسػباب منيػال أف ايػراف 

الوانػو  ت تقظ بع مػات طيبػ  عمومػًا مػس جماعػات اإلالػواف، وىػي اتالػذت مومقػاً  مت ػامنًا مػس نظػاـ مرسػي وا 
بعد الث ثيف مف يونيو والثالث مف يوليو القائتيف، ومنيا أي ًا أف ايراف تريد ل ماس أف تالوف رأس جسر ليا 

 مس اإلس ـ السياسي السّني الذي يشاطرىا بعض الموامؼ والمصالح إي أزمات اإلمنيـ ومنقاتو المالتنق .
مػػ رات ت ػػعيا طيػػراف و نقايىػػا إػػي طريػػؽ "عػػودة اقبػػف  عنػػى أيػػ   ػػاؿ، نػػرا أف مػػا يتػػردد عػػف شػػروط وا 

ال اؿ"، تنطوي عنى مدر مف المبالب  وربما اإلسساطات والر ائب الالاص  بمسربي ىػذه المعنومػات ... مػس 
أننػػا نػػدرؾ تمػػاـ اإلدراؾ أف ليػػذا الم ػػور مطالبػػ  مػػف  مػػاس، التػػي يتعػػيف عنػػى ال رالػػ  الوإػػار بيػػا، اف ىػػي 

دة الػػى أ  ػػانو، وىػػي إػػي األصػػؿ تتعنػػؽ بػػالمومؼ مػػف األزمػػ  السػػوري ، وإػػي ىػػذا السػػياؽ، تبػػدو مػػررت العػػو 
 دمشؽ الطرؼ األالثر "ممانع " إي اص ح ذات البيف مس  ماس مف بسي  أطراؼ ىذا الم ور.

نظػاـ  ماس مترددة بإ داث اقنعطاؼ إي مومقيا مف األزم  السوري ، أوًق ألنيػا ذىبػت بعيػدًا إػي اسػتعدار ال
منيميًا، وثانيًا، ألنيا منسسم  عنى نقسيا إػي المومػؼ مػف األزمػ  السػوري ،  ودعـ معار يو والصومو م نيًا وا 

السطػػري مػػف دوف أف تتأالػػد بأنػػو سػػيالوف مر بػػًا بيػػا إػػي طيػػراف  –وثالثػػا ، ألنيػػا تالشػػى السػػارة  نقيػػا الترالػػي 
 ودمشؽ وال ا ي  مف جديد.

نقسيا إي المومؼ  ياؿ  ماس، إمػا  اجػ  الػرئيس رو ػاني وصػ بو  إي المسابؿ، تبدو طيراف منسسم  عنى
ل ماس وىو يالطو باتجػاه واشػنطف وبػاريس ولنػدف ... صػ يح أف إريسػا مػف السيػادة اإليرانيػ  مػا زاؿ يت ػدث 
عػػف "المساومػػ  واسػػتراتيجيتيا ونيجيػػا"، لالػػف األولويػػ  العنيػػا إليػػراف اليػػوـ، تسػػس إػػي مالػػاف يالػػرل رإػػس العسوبػػات 

 قتاح عنى البرب.واقن
أما سوريا، إيي لف تسبؿ عودة  ماس الى دمشؽ اق مف بواب  وا دة إسطل بواب  الت الؼ مػس النظػاـ والورمػ  
 ا ط  بيده إي وجػو االػواف سػوريا ومعار ػاتيا المسػن  ، والميالػد أف "شػير العسػؿ" الطويػؿ الػذي تمتعػت 

ذا الػاف النظػاـ السػوري مسػتعدًا بو  ماس إػي سػوريا، لػف يعػود أبػدًا طالمػا ظػؿ النظػاـ مائمػ ًا إػي سػوريا ... وا 
لنسبوؿ بسياس  النأي بالنقس مف السنط  والرئيس عباس، إيو لف يسبنيا مف  ماس، بعد الؿ ما  صؿ، وىو 
يريػد ألإعػػاؿ  مػاس أف تسػػبؽ أمواليػػا ىػذه المػػرة، بعػد أف تعمػػؽ الشػػرخ واتسػعت إجػػوة انعػداـ الثسػػ  وانيػػداميا، 

 تراطات، تقوؽ طام   ماس عنى السبوؿ والتعاوف.وىذه المطالب واقش
ال ص  السوؿ، اف المياه بيف  ماس والم ور المذالور لف تعود الى مجارييا السػابس ، إ اجػ  األطػراؼ ليػذه 
الع م  تبدلت بتبدؿ أولوياتيا، ومدرة األطراؼ عنى الوإػار باسػت سامات الع مػ  المػا الانػت إػي شػالنيا السػديـ، 

لسطس والسطيع  لف يالونا وارديف إػي مػاموس الع مػ  بػيف أطػراؼ ىػذا الم ػور وأ ػد مالوناتػو مد تبيرت، لالف ا
 السابس .

 66/01/6103، الدستور، عم ان
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 نداؼ اياؿ

ع أإػػادت رويتػػرز إػػي نبػػأ طويػػؿ ىػػذا النبػػأ الػػاف دراماتياليػػا، واف لػػـ يبػػدو الػػذلؾل يػػـو الث ثػػار مػػف ىػػذا اقسػػبو "
ومقصػػؿ بػػاف السػػعودي  تيػػدد بػػاف تبيػػر بشػػالؿ اسػػتراتيجي ع ماتيػػا مػػس الوقيػػات المت ػػدة. وامتبسػػت إػػي النبػػأ 
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امريالػا إشػنت  يػاؿ اقسػد، إشػنت  يػاؿ طيػراف "لسارات اقميػر بنػدر بػف سػنطاف مػس دبنوماسػييف اوروبيػيفل 
. ومالت مصادر سعودي  اف الدولػ  سػتتالذ "القنسطيني  الى اقماـوإشنت إي دإس المسيرة السنمي  اقسرائيني  

الطوات تتعنؽ بتجارة النقط وصقسات الس ح. الاف ىذا بعد ب ع  اياـ مف رإض السعودي ، إي الطوة  يػر 
مسبوم ، المالاف الذي الصص ليا لسنتيف إي مجنس أمف اقمـ المت دة ػ إعؿ ا تجاجي  د اقسرة الدولي  

اشػػنطف. النمػػات ماسػػي  مػػف دولػػ  ت ػػت مظنػػ  ال مايػػ  اقمرياليػػ ، ميشػػر عنػػى أزمػػ  الطيػػرة وباقسػػاس  ػػد و 
، واالثػػر مػف ذلػؾل النمػػات تشػير الػػى تبييػر البيػػر يالػذ إػػي 00/5لنبايػ  بػيف السػػعودي  والوقيػات المت ػػدة منػذ 

 الت سؽ اماـ ناظرينا.
اقوسػػط منسسػػـ ومنشػؽ إػػي م ػػور منػذ عسػػد تسريبػا، وباقسػػاس منػػذ بػدر ال ػػرب اقىنيػػ  إػي سػػوري ، والشػرؽ "

وا ح جدا. مف جي  يسؼ الي ؿ الشيعي الذي يسس مف ايراف، عبر اق نبيػ  الشػيعي  إػي العػراؽ، يمػر عبػر 
النظػػاـ السػػوري العنػػوي الػػذي عسػػد ت ػػالؼ المنبػػوذيف مػػس الشػػيع ، وانتيػػار ب ػػزب اهلل إػػي لبنػػاف. ومػػف الجيػػ  

اقس ـ. السعودي ، دوؿ الالني ، مصر، الثوار السوريوف وبالطبس اقالرا، يسؼ الس ن ، اق نبي  المطنس  إي 
 منظماتيـ المتطرإ  بما إييا الساعدة. 

بػػػيف ىػػػذيف الم ػػػوريف وا ػػػح أيػػػف تنعػػػب اسػػػرائيؿ. صػػػ يح أف الم اإػػػؿ السػػػني  المتطرإػػػ  اسػػػوأ بالثيػػػر مػػػف 
إػػي الشػػماؿ و ػػعا اسػػرائيؿ  الجميوريػػ  اقسػػ مي ، اق اف تطػػوير السػػ ح النػػووي إػػي ايػػراف وتيديػػد  ػػزب اهلل

إي مومؼ تالوف إيو  نيق ، ىادئ  ولالف ليس القي ، لن نػؼ السػني. تعػاوف سػري مػس دوؿ الالنػي  والسػعودي  
إي الصراع مس ايراف؛ م اول  ق عاؼ سوري  اقسػد الػي تنيػار، وىالػذا يػت طـ التواصػؿ الجبراإػي الشػيعي 

بس لػػػيس  نقػػا  سيسيػػػا. إالسػػعوديوف مولػػػوا  مػػػاس؛ و ػػزب اهلل ي ػػػعؼ جوىريػػا. الاليػػػار اقسػػرائيني ىػػػو بػػالط
منظمات الثوار إي سوري  يسػتيدإوف اسػساط اقسػد ومواصػن  المعرالػ  إػي ى ػب  الجػوقف؛ ولالػف  يػاؿ صػد 
ايراف نشأت شراال  مصالح نادرة ولمرة وا دة، يتمالف إييا مصريوف، سعوديوف، سوريوف واردنيوف مف تنسيؽ 

ىنػػاؾ ميػػزة وا ػػدة ميمػػ  توجػػد لن نػػؼ السػػني اقسػػرائيني، واسػػميا الوقيػػات الطػػواتيـ مػػس اسػػرائيؿ. وبػػالطبس 
المت ػػػدة اقمرياليػػػ . إػػػال نؼ اقمريالػػػي مػػػس الريػػػاض طويػػػؿ ومتماسػػػؾ، وال اجػػػ  الػػػى صػػػد ايػػػراف وبرنامجيػػػا 
النووي ىو مف أساسات عمؿ واشنطف إي الشرؽ اقوسط. وبشالؿ مثير ل ىتماـ، إبالذات ت ت ادارة اوبامػا 

الثاإػػ  العمػػؿ  ػػد ايػػراف و ػػزب اهلل. ومػػد شػعرت الجيتػػاف بتيديػػد الػػاص مػػس انػػدقع ال ػػرب اقىنيػػ   تعاظمػت
السوري  بصداـ  اد ومالشوؼ بيف الشيع  والطائق  العنوي  وبيف السن . ولـ ير ػب اقمرياليػوف الػى اقنجػرار 

 الثمف بالماؿ وبالدـ. الى ال رب، ولالف مثؿ اسرائيؿ سرىـ أف يروا انجذاب  زب اهلل الى معرال  باىظ  
وعنيو، إاف الصػيب  اقسػاس إػي الشػرؽ اقوسػط، مثنمػا عر ػت بثبػات إػي السػنوات اقاليػرة الانػت وا ػ   

 الس ن  تدعميـ امريالا وبشراال  القي  مس اسرائيؿ،  د الشيع  مف لبناف و تى طيراف. 
ةل أوق، مػػف النجػػاح النسػػبي السػػطر اقاليػػر ىػػو اف الصػػيب  تنيػػار بسػػرع . وانييارىػػا ينبػػس مػػف اسػػباب عديػػد

لتآالػػؿ مػػوة ايػػراف  ػػزب اهلل إػػي سػػوري  النازإػػ . إػػالى جانػػب العسوبػػات، وجػػدت ايػػراف نقسػػيا تػػدير معرالػػ  عنػػى 
نطػػاؽ واسػػس إػػي سػػوري ، تالػػوف إييػػا مالانتيػػا اقمنيميػػ  عنػػى القػػ  الميػػزاف، وإػػي  صػػار عمنػػي بسػػبب نظػػاـ 

  لنعػػػزؿ وال ػػػبط عنػػػى النظػػػاـ اقيرانػػػي نج ػػػت واسػػػتوجبت العسوبػػػات الدوليػػػ . السياسػػػ  اقمرياليػػػ  اقسػػػرائيني
تبييرات داالني  إي الجميوري  اقس مي ؛ ووجدت ىذه التبييرات تعبيرىا إي اعتداؿ تالتيالي ميـ لنبايػ  وإػي 
صعود رو اني. وبالتوازي إاف عدـ مدرة الثوار السورييف والعالـ الس ني عنػى تصػقي  اقسػد أدت بأمريالػا الػى 

شػػوه ت طػػيـ الم ػػور الشػػيعي سػػيالوف طػػوي ، بػػاىظ الػػثمف، وربمػػا االثػػر الطػػرا ممػػا الػػاف متومعػػا. اسػػتنتاج م
إتطرؼ الثوار، وبع يـ اصوليوف  تى أالثػر مػف الساعػدة  يتبػيف أف ىػذا ممالػف(، أدا باصػ اب السػرار إػي 
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ر الذي يسـو بو واشنطف الى البرود إي مومقيـ مف تبيير ال الـ إي سوري . الشعارات المبررة عف ذبح اقبريا
اقسد إي سوري ،  نت م نيا سياسػ  وامعيػ ، امرياليػ  ال سػيالي ، بػاردة وم سػوب . وىالػذا اصػب ت المذب ػ  

انتيػػػػت باتقػػػػاؽ لنػػػػزاع السػػػػ ح الاليميػػػػائي.  "إرصػػػػ  دبنوماسػػػػي "القظيعػػػػ  التػػػػي ارتالبيػػػػا اقسػػػػد بواسػػػػط  البػػػػاز 
ؽ شػرالا عميسػا بػيف اقمػريالييف و نقػائيـ الس ػن  ويستالدـ ىذا اقتقاؽ المجمد اساس لن رب اقىني ، وبدأ يالن

 وق سيما السعودييف، الذيف صدموا باقتقامات مس النظاـ.
ولالف اقعتداؿ الالبير إي ايراف ػ وىو البير  سا ػ ىو الذي نجح إي تقاليؾ ال نؼ. لسد توصؿ اقيرانيوف الى 

. وىـ مستعدوف قف يتومقوا ىنػاؾ. إعنػى اقستنتاج، ا نب الظف، بانيـ نج وا إي الوصوؿ الى  اإ  النووي
اي  ػػاؿ، مػػس الميػػ  اجيػػزة الطػػرد المرالػػزي وتطورىػػا، يمالػػنيـ أف يرال ػػوا بسػػرع  شػػديدة ن ػػو اقنطػػ ؽ الػػى 
السنبن . ويدير اقيرانيوف  وارا سريا مس الوقيات المت دة منذ اشير طوين ، وعنى ما يبدو يدور ال ػديث عػف 

  النػػووي. ر بػػتيـ إػي الوصػػوؿ الػػى اتقػاؽ تتجسػػد مػػث  إػي م ػػاولتيـ تسػػريس اتصػاقت م ػػددة تعنػػى بالبرنػام
 المقاو ات التي بدأت مبؿ اسبوعيف إي جنيؼ.  تى اقف إعنت طيراف الؿ ما إي وسعيا الي تبطئيا. 

 يػػػاؿ مصػػػ  البػػػراـ ىػػػذه، ترتعػػػد دوؿ الالنػػػي  ويتميػػػز السػػػعوديوف   ػػػبا. ومػػػد نسػػػؿ عػػػف مصػػػدر ذي ع مػػػ  
الالطػػوة ل بتعػػاد عػػف الوقيػػات المت ػػدة ىػػي الطػػوة البيػػرة. إالسػػعودي  ق تريػػد أف تجػػد "اف بالسػػعودييف مولػػو 

. بنػدر بػف سػنطاف الػاف إسػط ا ػد المنتسػػديف. "نقسػيا بعػد اليػـو إػي و ػس تالػوف إيػو متعنسػ  بالوقيػات المت ػدة
  لسػػوري  والمسػػيرة ادارة اوبامػػا بالنسػػب "تػػردد"وبشػػالؿ اسػػتثنائي إػػي عننيتػػو، أميػػر سػػعودي يالػػر االتػػار انتسػػاد 

السنمي . اقمير ترالي القيصؿ ماؿ اف سياس  اوباما إي سوري  بائس ، وأعرب عف استالقاؼ عميؽ بالصقس  
اق تقػاؿ ال ػالي  ػوؿ سػيطرة "اقمريالي  الروسي  لتصقي  مالزونات س ح اقسد، أو بالنمات اقمير القظػ ل 

ف يمالػػف أف يالػػوف م ػػ الا لػػو لػػـ يالػػف اليانػػ . إيػػو الدولػػ  عنػػى مالزونػػات السػػ ح الاليميػػائي لػػدا اقسػػد الػػا
يرمي ليس إسط قعطار اوباما إرص  لنتراجس عف عمني  عسػالري ، بػؿ ويسػاعد اقسػد اي ػا عنػى ذبػح ابنػار 

. النمات اليذه لـ تطنؽ مف امير سعودي عنى رئيس امريالي منذ سنوات عديدة، ىذا اذا الانت اطنست "شعبو
امريالا تسترب مف ايراف وإشنت إػي اقعػراب عػف التأييػد "لمالال  مالت اف عنى اقط ؽ. مصادر إي اقسرة ا
 . "لنسعودي  إي اثنار الثورة إي الب ريف

ىذه لـ تعد اشارات عدـ را  ، بؿ انيا تيديد بأزم . السعوديوف يسولوف ل مريالييف ن ػف ق نػيمف بالمنػاورات 
يبػي ىػػو المشػالن  اقصػبر قوبامػا اقف. الريػػاض اقمرياليػ ، ون ػف ق نػيمف بػانالـ سػػت موف ظيرنػا. بيبػي؟ ب

تقعؿ لواشنطف الازوما عننيا. اليػؼ سػيالوف منظػر الشػرؽ اقوسػط بعػد التسػنيـ بػيف ايػراف والوقيػات المت ػدة؟ 
إي التوازف بيف مص  البراـ الجديدة وبػيف التزامػاتيـ السديمػ ؟ صػيب  عسػد مػف الزمػاف  األمرياليوفىؿ سينجح 
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