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  االحتالل يعتقل نوابا وقادة من حماس بالضفة 

فجر االثنيف حممت اعتقاالت واسعة طالت نواب وقادة مف  اإلسرائيمينفذت قوات االحتالؿ  :سما –راـ اهلل 
 حركة حماس في مدف الضفة الغربية.

الطؿ،  إسماعيؿمف بيف المعتقميف النائب حاتـ قفيشة والنائب محمد  إففمسطينية  أمنيةوقالت مصادر 
 مف مدينة الخميؿ.والمحاضر الجامعي زيف الديف شبانو 

النائب  أيضاوقاؿ فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف أنو عرؼ مف المعتقميف 
مدينة راـ اهلل أحمد عطوف والقيادياف البارزاف في مدينة نابمس عدناف عصفور وبكر  إلىالمقدسي المبعد 

ي في مدينة قمقيمية رياض الولويؿ والطالب في جامعة بالؿ، والقيادي في مدينة راـ اهلل فالح ندى والقياد
 النجاح محمود عصيدة مف بمدة تؿ القريبة مف مدينة نابمس، وعمر الجبريني مف مخيـ بالطة.

مواطنيف مف بمدة قريوت جنوب نابمس وىـ جياد صالح الديف بدوي، نضاؿ  كما واعتقؿ االحتالؿ 
وفي  قاىر أحمد عبد اهلل معمر، شاكر أحمد سميماف موسى.صالح الديف بدوي، مجمي زىير مجمي عيسى، 
. طولكـر اعتقؿ االحتالؿ المواطف فادي عموري )  عاما( مف سكاف مدينة طولكـر

كما وداىـ جنود االحتالؿ مقر لجنة الزكاة في المدينة وصادروا بعض ممتمكاتيا وتحديدا ذاكرات الحواسيب 
 الخاصة بالمجنة.

 //ة، وكالة سما اإلخباري
 
 عباس: ىناك سالح واحد ىو سالح الدولة فقط وليس ىناك سالح آخر  

األحد، اجتماعا لألجيزة األمنية في مقر الرئاسة  أمسرئيس محمود عباس، مساء الترأس  :سما - راـ اهلل
سعيد أبو براـ اهلل بحضور مساعد القائد األعمى لقوى األمف المواء الحاج إسماعيؿ جبر، ووزير الداخمية 

 عمي، ورئيس ديواف الرئاسة حسيف األعرج.
واستمع عباس إلى تقارير قادة األجيزة األمنية حوؿ تقارير المحافظات، وأصدر تعميماتو بمتابعة االستمرار 
بتحقيؽ حالة األمف واألماف لممواطف وتطبيؽ القانوف ومتابعة كافة الخارجيف عمى القانوف خصوصا السالح 

دد عمى أف ىناؾ سالح واحد ىو سالح الدولة فقط، وليس ىناؾ سالح آخر ميما حمؿ وش غير الشرعي.
 مف أسماء ومسميات. 

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 
 "في القريب العاجل"وكيري يتفقان عمى ضرورة االلتقاء  عباس 
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 أمستصؿ ىاتفيا الجديد جوف كيري ا األميركيوزير الخارجية  أفالرئاسة  أعمنت :وكاالت –راـ اهلل 
، أىالي أمس. واستقبؿ الرئيس "في القريب العاجؿ"بالرئيس محمود عباس واتفقا عمى ضرورة االلتقاء 

األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ، واألسيريف المحرريف أحمد العارضة وجياد العبيدي، 
 ماعا لألجيزة األمنية.في مقر الرئاسة براـ اهلل، وفي وقت الحؽ ترأس الرئيس عباس اجت

اتصاال ىاتفيا مف وزير الخارجية " أمسالرئيس تمقى  إفردينة  أبووقاؿ المتحدث باسـ الرئاسة نبيؿ 
األميركي جوف كيري وتـ الحديث حوؿ ضرورة إجراء لقاءات مباشرة مع الرئيس عباس في القريب العاجؿ 

مسار السالـ، وعمى العمؿ مع الرئيس عباس عف لمناقشة الكثير مف القضايا التي تساىـ في الحفاظ عمى 
 ."قرب

يولي اىتمامو بعممية السالـ ودعمو  أوباماباراؾ  األميركيأف الرئيس  "أكدردينة عف كيري انو أبو ونقؿ 
 ."ليذه الجيود، كما أف اإلدارة األميركية تعي تماما المصاعب االقتصادية التي يواجييا الشعب الفمسطيني

 //ة، رام اهلل، الحياة الجديد
 
 فان متطمبات السالم لن تتغير "إسرائيل"عريقات: أيا كان شكل االئتالف الحكومي في  

قاؿ الدكتور صائب عريقات، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  وكاالت: -عبد الرؤوؼ أرناؤوط 
فاف متطمبات السالـ لف تتغير وىي  الفمسطينية، لػ "األياـ": "أيا كاف شكؿ االئتالؼ الحكومي في إسرائيؿ

وعاصمتيا القدس  مدى التزاـ الجانب اإلسرائيمي بحؿ الدولتيف القائـ عمى دولة فمسطينية عمى حدود 
الشرقية ووقؼ األنشطة االستيطانية اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية واإلفراج عف المعتقميف الفمسطينييف 

 ". خاصة مف اعتقموا قبؿ العاـ
وأضاؼ: "ىذا ىو المطموب مف رئيس الوزراء اإلسرائيمي أو أي ائتالؼ جديد يتـ تشكيمو في إسرائيؿ ودوف 

 ذلؾ فانو سيتـ استخداميا لكي تكوف ىدفا بحد ذاتو وىذا غير مسموح بو عمى اإلطالؽ".
ن ما ىي التزامات عمى ولفت عريقات إلى أف "ىذه ليست شروطا فمسطينية كما يدعي الجانب اإلسرائيمي وا 

ونفى طرح دوؿ أوروبية مبادرة مف  الجانب اإلسرائيمي تنفيذىا وعمى العالـ أف يعمؿ مف اجؿ التزاـ إسرائيؿ".
 اجؿ استئناؼ عممية السالـ حتى اآلف.

 //األيام، رام اهلل، 
 

  "الوطني"نتخابات وسوريا ولبنان من ا األردنالفمسطينيين في  خالد ينفي استبعاد الالجئينتيسير  7
التي تناقمتيا وسائؿ  األنباءنفى عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد،  :سما –راـ اهلل 
وسوريا وليناف مف انتخابات المجمس الوطني  األردف، عف استثناء الالجئيف الفمسطينييف في اإلعالـ

 الفمسطيني، في حاؿ حدوثيا.
تجمع فمسطيني مف انتخابات  أي، "مف المستحيؿ استبعاد األحدمساء  ،ديمقراطيةالوقاؿ القيادي في الجبية 

ذابتوافؽ وطني،  إالالمجمس الوطني،   أيكحالة خاصة، فال يمكف استبعاد  األردفما تـ التعامؿ مع  وا 
 أماكفانتخابات المجمس الوطني في كافة  إجراء"، مشددا في الوقت ذاتو عمى ضرورة آخرتجمع فمسطيني 

 التواجد الفمسطيني في الخارج.



 
 
 

 

 

           1ص                                    1514العدد:                0/1/1483اإلثنين  التاريخ:

وكاف عضو المجمس الوطني الفمسطيني خالد مسمار، قاؿ إف الفمسطينييف في األردف وسوريا ولبناف 
سيستثنوف مف انتخابات المجمس الوطني المقبؿ، فيما يبدأ التسجيؿ الرسمي ليا عند اعتماد ما يتفؽ عميو 

 في حوار المصالحة المنتظر قريًبا بالقاىرة.
الضفة الغربية، قاؿ خالد،  إلىلتحرير فمسطيف نايؼ حواتمة  الديمقراطيةالعاـ لمجبية  األميفوحوؿ عودة 
حوؿ الموضوع، حيث اف الجيات الفمسطينية المعنية ال تزاؿ تتابع  إسرائيؿرد مف  أي اآلف إلى"لـ يصمنا 

 ".اإلسرائيميمع الطرؼ  األمر
 ، مشددا عمى واألخرىىو طمب قديـ، يتـ تجديده بيف الفترة  تمة،الطمب المقدـ لحوا أف إلىخالد  وأشار

 عمى عودة حواتمة. إسرائيؿالجبية ترفض اي شروط مف قبؿ  أف
الضفة الغربية حؽ طبيعي لو، باعتباره عضو في المجمس  إلىعودة حواتمة  أفالقيادي في الجبية،  وأكد

 . الوطني، ويممؾ رقـ وطني منذ عاـ 
 //اإلخبارية، وكالة سما 

 
 العوض: ال استثناءات في ساحات الخارج من انتخابات المجمس الوطني العمياوليد  

نفى عضو المجمس الوطني، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفمسطيني وليد  عوف: فايز أبو
األردف أو العوض، أف يكوف قد تـ الحديث حتى اآلف عف أية استثناءات في ساحات الخارج، سواء في 

 سورية أو لبناف مف انتخابات المجمس الوطني.
وأوضح العوض لػ"األياـ"، أف أي حديث عف استثناءات أو غيره ىو سابؽ ألوانو، سيما وأف كؿ األمور 
سُتطرح لمنقاش في اجتماعات المجنة العميا لمنظمة التحرير التي ستعقد في العاصمة المصرية "القاىرة"، في 

 مف شير شباط الجاري. الثامف والتاسع
ولفت إلى أنو ما سيتـ االتفاؽ والتوافؽ عميو في االجتماع سيتـ تطبيقو عمى أرض الواقع، خاصة وأف 

الماضي اتفاقًا يقضي بإجراء انتخابات المجمس الوطني بالتزامف مع  أيارالفصائؿ وقعت في الرابع مف 
لغربية، قطاع غزة، القدس(، وخارجيا، وىذا انتخابات المجمس نفسو داخؿ األراضي المحتمة )الضفة ا

سيجري أيضًا حسب قانوف انتخابات المجمس الوطني الذي أعدتو المجنة الخاصة بذلؾ أوائؿ العاـ 
 الماضي.

وأضاؼ العوض: إف إجراء االنتخابات في الداخؿ والخارج بالتزامف سيتوقؼ أيضًا عمى الدوؿ التي سيجرى 
ذا تعذر إجراء االنتخابات في بعض الدوؿ، سيجري اختيار أعضاء منيا في االنتخابات، موضحًا أنو إ

بالتوافؽ، حيث إف ذلؾ سيبحث في اجتماع المجنة العميا في الثامف والتاسع الجاري بجانب البحث في إقرار 
 قانوف انتخابات المجمس الوطني.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 تمد قرارا منفصال بشأن فمسطينتعالقادمة  اإلسالمية القمةرياض منصور:  

قاؿ مندوب فمسطيف الدائـ لدى ألمـ المتحدة السفير رياض منصور إنو تمت الموافقة : عمي حسف - القاىرة
خالؿ االجتماع التحضيري لمقمة اإلسالمية أمس عمى اعتماد قرار خاص منفصؿ عف القمة لدولة فمسطيف 

 والقدس الشريؼ.
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حات لو عمى ىامش اجتماع كبار المسؤوليف لمدورة الثانية عشرة لمؤتمر وأضاؼ السفير منصور في تصري
إننا قدمنا نصوص ىذا "القمة اإلسالمي والذي واصؿ اجتماعاتو أمس بالقاىرة لميوـ الثاني عمى التوالي 

ر القرار والتي تتعمؽ بكافة اليمـو الفمسطينية مع التركيز عمى الحقوؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني في تقري
واإلدانة الواضحة لكافة الممارسات  المصير واستقالؿ دولة فمسطيف وحؽ الالجئيف لمعودة وفؽ قرار 

 ."اإلسرائيمية غير القانونية وفي مقدمتيا موضوع االستيطاف خاصة في القدس المحتمة
 //عكاظ، جدة، 

 
 رئيس بمدية الخميل يطمع وفدًا بريطانيًا عمى أوضاع المدينة 

يمثؿ  اوسياسياألياـ: اطمع ظير، أمس، رئيس بمدية الخميؿ الدكتور داود الزعتري وفدا برلمانيا  -يؿ الخم
مدينة الخميؿ عمى واقع المعاناة التي  أوضاعحزب العمؿ البريطاني يترأسو البرلماني توني بيمتوف، عمى 

 يعيشيا سكانيا بسبب سياسات االحتالؿ.
المجمس  أعضاءوسط الخميؿ كفاح العويوي، وعدد مف  إقميـحركة فتح  وبدا المقاء الذي حضره راميف سر

التي  اإلجراءاتمبينا  واألمنيالبمدي بشرح قدمو الزعتري، حوؿ واقع مدينة الخميؿ السياسي واالقتصادي 
 األمنيةتفرضيا سمطات االحتالؿ عمى المنطقة الجنوبية مف مدينة الخميؿ والتي ما زالت خاضعة لمسيطرة 

 .اإلسرائيميطات االحتالؿ لسم
 //األيام، رام اهلل، 

 
 في حكومة التوافق وزارية فتح وحماس تبحثان عن مرشحين لتولي حقائب": األوسط"الشرق  9

مف مصادر فمسطينية مطمعة أف حركتي فتح وحماس « الشرؽ األوسط»عممت : صالح النعامي -غزة
ة في حكومة التوافؽ الوطني، التي نص إعالف الدوحة شرعتا في البحث عف مرشحيف لتولي حقائب وزاري

عمى تشكيميا برئاسة الرئيس الفمسطيني محمود عباس. وذكرت المصادر أف البحث عف مرشحيف لتولي 
حقائب وزارية قد جاء عمى الرغـ مف أنو لـ يشرع بعد في التباحث حوؿ ظروؼ تشكيؿ الحكومة بشكؿ 

 رسمي. 
يمثالف حركتي فتح وحماس إلى القاىرة قريبا، لمتباحث حوؿ ظروؼ وشروط  ومف المتوقع أف يتوجو وفداف

تشكيؿ الحكومة. وتوقعت المصادر أف تواجو عباس لدى قيامو بميمة تشكيؿ حكومة جديدة، عقبات كبيرة، 
ألف إعالف الدوحة اشترط تعييف الوزراء فييا بالتوافؽ بيف حركتي فتح وحماس، وىو ما يعني أف كال مف 

 ورفض تعييف أي وزير ترى أنو ال يروؽ ليا.« الفيتو»كتيف يتمتع بحؽ الحر 
نجاز تنفيذ كؿ  وأكدت مصادر فمسطينية عمى عالقة بجيود المصالحة أف حدوث انطالقة في المصالحة وا 
عالف الدوحة يتوقؼ عمى الدور الذي تمعبو مصر. ونوىت المصادر  ما تـ التوافؽ عميو في اتفاؽ القاىرة وا 

 اىر عدـ االستقرار التي تشيدىا مصر حاليا، تؤثر عمى فاعمية دور القاىرة في موضوع المصالحة.بأف مظ

 4/2/2102الشرق األوسط، لندن، 
 
 

 بالضفة وجودنا تصفية يحاول االحتالل: حماس 01
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 االحػػتالؿ قػػوات شػػنتيا التػػي االعتقػػاالت حممػػة أف( حمػػاس) اإلسػػالمية المقاومػػة حركػػة اعتبػػرت: صػػفا -غػػزة
 الضػػػفة فػػػي الحركػػػة وجػػػود لتصػػػفية تيػػػدؼ االثنػػػيف صػػػباح الحركػػػة مػػػف ونػػػواب قػػػادة صػػػفوؼ فػػػي رائيمياإلسػػػ

 لػػف الحممػػة ىػػذه مثػػؿ إف" صػػفا"لػػػ خػػاص تصػػريح فػػي زىػػري أبػػو سػػامي الحركػػة باسػػـ المتحػػدث وقػػاؿ. الغربيػػة
ف أىدافيا، تحقيؽ في تفمح  صػمت راراسػتم واسػتنكر الفمسػطيني، الشػعب أبنػاء صفوؼ في متجذرة الحركة وا 

 الوضػع ىػذا ظػؿ فػي انتخابات أي" أف مؤكدا بالشجب، واكتفائيا الغربية بالضفة النواب اعتقاؿ عمى السمطة
 عػف لإلفراج منظـ دبموماسي حراؾ خالؿ مف جاد عممي موقؼ ىو المطموب" أف ورأى". معنى أي ليا ليس

 ."االعتقاالت ىذه تسييؿ في يتسبب الذي األمني التنسيؽ ووقؼ النواب
 االحػتالؿ عمػى والضػغط مسػئوليتيا لتحمؿ العالـ أنحاء مختمؼ في والبرلمانات الحقوقية المؤسسات دعا كما
 الصػػمت اسػػتمرار" أف إلػػى مشػػيرا االحػػتالؿ، سػػجوف فػػي الفمسػػطينييف واألسػػرى النػػواب عػػف اإلفػػراج أجػػؿ مػػف

 ."ذلؾ في لالستمرار غطاء االحتالؿ يعطي والحقوقي الدولي
 4/2/2102 ،(صفا) الفمسطينية الصحافة وكالة

 
 مستعدة لتمبية دعوة عباس لمحوار في القاىرة حماس 00

، أمس، تمقييا دعوة مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس لحضور اجتماع ”حماس“أعمنت حركة : )وكاالت(
 الفصائؿ في الثامف مف فبراير/شباط الحالي بالقاىرة، وأكدت استعدادىا لممشاركة.

إف المقاء الذي سيعقد في القاىرة تـ إعداده عمى جدوؿ لقاء “سـ الحركة سامي أبو زىري وقاؿ الناطؽ با
أف ” مف المفترض“وأشار إلى أنو ”. عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ السابؽ في القاىرة

 نتخابات.االيناقش االجتماع ممفات ذات صمة بمنظمة التحرير وقيادتيا وانتخابات المنظمة ومكاف عقد 
 المتعاقبة".سيتـ تقييـ ما تـ تنفيذه مف ممفات حسب اجتماعات حركتي حماس وفتح “وأضاؼ 

 4/2/2102الخميج، الشارقة، 
 

 : حماس ال تعول كثيرا عمى زيارة وزير الخارجية األمريكي الجديد كيري لمشرق األوسطبرىوم 02
ى زيارة وزير الخارجية األمريكي الجديد أكدت حركة حماس أنيا ال تعوؿ كثيرا عم أشرؼ اليور: -غزة 

جوف كيري لمشرؽ األوسط، وكتب فوزي برىوـ الناطؽ باسـ الحركة عمى صفحتو عمى موقع 'الفيسبوؾ'، أف 
السياسة الخارجية األمريكية 'ما زالت وفي وجود أوباما تسوؽ الوىـ لمفمسطينييف وداعمة بالكمية لالحتالؿ 

 مسطيني وتقؼ ضد أي دعـ دولي لحقوؽ شعبنا'.اإلسرائيمي وتعطؿ أي إنجاز ف
وأكدت كذلؾ أنيا 'تسعى دائما إلفشاؿ أي حالت تقارب فمسطيني فمسطيني باستخداـ كؿ أساليب الضغط 

 واالبتزاز وما زالت سببا رئيسيا في معاناة وآالـ شعبنا'.

 4/2/2102القدس العربي، لندن، 
 

 حكوميين الذين يتمقون رواتبيم من السمطةبطرد الموظفين ال الحكومة في غزةتيم تفتح  02
سعيد عموري: اتيمت حركة فتح، الحكومة المقالة بغزة، بإصدار قرار يقضي بطرد كافة الموظفيف  -غزة 

الحكومييف الذيف يتمقوف رواتبيـ مف وزارة المالية التابعة لمسمطة الوطنية، مف كافة المؤسسات والجمعيات 
 وتنفيذ ىذا القرار بشكؿ فعمي بحؽ مجموعة مف الجمعيات. األىمية العاممة في القطاع،
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جاء ذلؾ في بياف صدر عف حركة فتح امس، الذي أشار الى أف ىذه الخطوة تأتي "في ظؿ أجواء التفاؤؿ 
التي يعيشيا شعبنا العظيـ بعد تجدد الحديث عف قرب التوصؿ إلى مصالحة وطنية شاممة، وفي ظؿ اىتماـ 

الفمسطينية وقيادة حركة فتح تجاه كؿ مقتضيات ىذه المصالحة مف أجؿ تعزيز الشراكة  ممحوظ تبديو القيادة
 الوطنية وتييئة األجواء لتحقيقيا".

واعتبرت الحركة ىذا القرار بأنو ييدؼ لتعكير أجواء المصالحة وتسميـ األجواء اإليجابية التي ظيرت 
اسات التفرد ونزعات اإلقصاء التي شيدىا قطاع مؤخرًا، مشددًة عمى أنو يأتي في إطار ما قالت عنو "سي

جراء  غزة طيمة فترة االنقساـ، وشروع لجنة االنتخابات المركزية بتحديث سجؿ الناخبيف في قطاع غزة وا 
 الترتيبات الالزمة عبر الجمعيات والمؤسسات األىمية والخيرية لتنفيذ ىذا االستحاؽ الوطني".

الحكومة المقالة غير قانوني وال يستند ألي قانوف معروؼ في األراضي  وأشار بياف حركة فتح، إلى أف قرار
الفمسطينية، مبينًة أنو "قرار يستند عمى خمفية سياسية لإلستفادة مف عدـ مشاركة ىذا القطاع العريض مف 

وفؽ  الشعب الفمسطيني في مراحؿ العممية االنتخابية المقبمة وخاصًة في الرقابة يومي التسجيؿ واالقتراع".
 البياف.

وعبرت حركة فتح في قطاع غزة عف ادانتيا ليذا القرار التي جددت وصفو بػ "غير القانوني وغير 
األخالقي"، داعيًة إلى "التراجع فورًا عنو وعدـ الضغط عمى الموظفيف الحكومييف الذي يعمموف في مؤسسات 

اء شعبيـ تعزيزًا لصموده في مواجية خيرية وأىمية وفقًا لمقانوف ويقدموف خدمات طوعية ومجانية ألبن
 االحتالؿ". حسب البياف. 

 4/2/2102القدس، القدس، 
 

 لتنفيذ عمميات خطف "إسرائيل"نشطت في  "الجياد"يعتقل خمية من  "شين بيت" 04
أعمف جياز األمف الداخمي اإلسرائيمي )شيف بيت( أمس توقيؼ خمية مف حركة  :أ ؼ ب -القدس المحتمة 

 خططت لعمميات خطؼ وسط إسرائيؿ.« ميالجياد اإلسال»
والشرطة محاولة مف الجياد لخطؼ جندي « شيف بيت»أحبطت القوات الخاصة التابعة لػ »وقاؿ في بياف: 

« أو مواطف إسرائيمي. تـ توقيؼ أعضاء الخمية في األوؿ مف كانوف الثاني )يناير( في شرؽ كفر سابا
اء الخمية يتحّدراف مف مدينة جنيف في الضفة الغربية، شماؿ شرقي تؿ أبيب. وأضاؼ أف اثنيف مف أعض

 والثالث عربي إسرائيمي يقيـ وسط إسرائيؿ.
مف دوف « شيف بيت»وفي إطار التحقيؽ، اعتقؿ ثمانية أشخاص آخروف في ضواحي جنيف، كما أوضح 

مدى يوميف ، فإف المشتبو بيـ حاولوا مف دوف جدوى عمى «شيف بيت»إعطاء المزيد مف التفاصيؿ. ووفؽ 
في نياية كانوف األوؿ )ديسمبر( خطؼ إسرائيمييف، عسكرييف أو مدنييف، في محطات باصات وسط 
إسرائيؿ، وتـ العثور في سيارتيـ عمى حباؿ وأشرطة الصقة وأقنعة وسكيف، ووجيت إلى المشتبو بيـ التيـ 

 أماـ محكمة في المد.
 4/2/2102الحياة، لندن، 
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 "حزب التحرير"يفجر خالفات بين حماس و السورية لثورةا مصور حول فيمم غزة: 01
اثار فيمـ مصور حوؿ الثورة السورية خالؿ االياـ الماضية حالة مف الصراع بيف  وليد عوض: -راـ اهلل

حركة حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة وحزب التحرير االسالمي الساعي لعرض ذلؾ الفيمـ في االماكف 
 العامة بالقطاع.

المقرر أف يبدأ حزب التحرير عرض الفيمـ الوثائقي بعنواف "وجاءت ثورة الشاـ بالحؽ" في  وكاف مف
الساحات العامة بالقطاع ابتداء مف السبت وانطالقًا مف منطقة رفح اال اف الحكومة المقالة بغزة حالت دوف 

 ذلؾ.
مة سمطة حماس وقاؿ عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فمسطيف حسف المدىوف "بأف مماط

 ومنعيا عرض فيمـ وثائقي عف الثورة السورية في األماكف العامة ىو ظمـ مرفوض".
 4/2/2102القدس العربي، لندن، 

 
 بمسؤولية تل أبيب عن ضرب سورية  باراك ي قر   81

فػػي أوؿ اعتػػراؼ رسػػمي بمسػػؤوليتيا عػػف الغػػارة عمػػى سػػورية، فجػػر يػػـو األربعػػاء : الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس
ضػػي، صػػرح وزيػػر األمػػف اإلسػػرائيمي اييػػود بػػاراؾ فػػي حػػديث صػػحافي أدلػػى بػػو إلحػػدى وسػػائؿ اإلعػػالـ الما

الغربيػػة، قػػائاًل إف أف مػػا حػػدث فػػي سػػورية قبػػؿ بضػػعة أيػػاـ يثبػػت أف الدولػػة العبريػػة عنػػدما تقػػوؿ شػػيئا فإنيػػا 
، وأشار وزير األمف اإلسرائيمي إلى أف بالده ما زالت مصرة  ُُ إصػراًرا كػاماًل عمػى منػع نقػؿ نقصده قواًل وفعاًل

أسمحة مخمة بالتوازف اإلستراتيجي مف المخازف في سورية إلى منظمة حػزب اهلل ا فػي لبنػاف. ولفتػت صػحيفة 
'معػػػػاريؼ' العبريػػػػة، التػػػػي أوردت النبػػػػأ فػػػػي عػػػػددىا الصػػػػادر أمػػػػس األحػػػػد إلػػػػى أف تصػػػػريحات وزيػػػػر األمػػػػف 

ي مدينػػة ميػػونيل األلمانيػػة، عمًمػػا أنػػو رفػػض اإلقػػرار اإلسػػرائيمي جػػاءت خػػالؿ المػػؤتمر األمنػػي الػػذي يعقػػد فػػ
  .بوضوح بمسؤولية سالح الجو اإلسرائيمي عف الضربة الجوية التي تمقتيا سورية

أيضا في سياؽ التصريحات التي أدلى بيا إف سقوط النظاـ السوري بات أمرا محتوما، الفتًػا إلػى  باراؾوقاؿ 
 ية اإلسالمية اإليرانية ولحزب اهلل المبناني. أف ىذا السقوط سيمثؿ ضربة قوية لمجميور 

باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ أكػػد بػػاراؾ عمػػى أف الدولػػة العبريػػة وحمفاءىػػا عاقػػدوف العػػـز عمػػى منػػع إيػػراف مػػف امػػتالؾ 
 السالح النووي.

 0/1/1483، القدس العربي، لندن
 

 يدلين: ليس لدى سورية وحزب اهلل مصمحة لمخروج بمواجية عسكرية مع "إسرائيل" 85
تطرؽ رئيس قسـ االستخبارات العسكرية )أماف( السابؽ ورئيس معيد أبحاث األمف : ػ زىير أندراوس الناصرة

القػػومي اإلسػػرائيمي الجنػػراؿ فػػي االحتيػػاط، عػػاموس يػػدليف، لميجػػـو اإلسػػرائيمي األخيػػر عمػػى الحػػدود السػػورية 
سػػػرائيمي إنػػو لػػيس لػػدى سػػورية وحػػػزب اهلل المبنانيػػة قػػائاًل فػػي حػػديث أدلػػى بػػػو لمقنػػاة الثانيػػة فػػي التمفزيػػوف اإل

مصمحة لمخروج بحرب ومواجية عسكرية ضد إسرائيؿ في الوقت الراىف، عمى حػد قولػو، وزاد الجنػراؿ يػدليف 
قػػائاًل لمتمفزيػػوف اإلسػػرائيمي إنػػو وبحسػػب النظػػرة األمنيػػة اإلسػػرائيمية فإنػػو يوجػػد حػػاالت تتطمػػب القيػػاـ بمياجمػػة 

 بسبب انشغاؿ سورية بحرب أىمية التي أرىقت النظاـ السوري. إسرائيؿ وىي مستبعدة اآلف
وأشار يدليف أيًضا إلى أف الجيش السوري تـ استنزافو خالؿ حرب أىمية استمرت أكثر مف عاميف في جميػع 
أنحاء سورية، الفتًا إلى أف حقيقة صػمود األسػد أمػاـ المعارضػة السػورية المتمثمػة بػالجيش السػوري الحػر ىػو 
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العػػالـ الخػػارجي، وأقػػر أف لمػػرئيس السػػوري، د. بشػػار األسػػد، يوجػػد تفػػوؽ عسػػكري واضػػح عمػػى عػػدـ تػػدخؿ 
 المعارضة، عمى حد تعبيره.

أمػػا فػػي مػػا يتعمػػؽ حػػزب اهلل المبنػػاني فقػػاؿ الجنػػراؿ اإلسػػرائيمي إف الحػػديث يػػدور عػػف منظمػػة أنشػػأىا كػػؿ مػػف 
ة إسػػرائيؿ مػػف طرفيػػا إال بموافقػػة مػػف إيػػراف وسػػورية بشػػكؿ مشػػترؾ لمعمػػؿ عمػػى مصػػالحيما فػػال يمكػػف مياجمػػ

 .الطرفيف معاً 
 0/1/1483، القدس العربي، لندن

 
 8953قد تكون استخدمت سالحيا النووي خالل حرب  "سرائيل": "إسي آي إيو"تقرير لت 81

نشرت صحيفة "ىارتس" تقريرًا اعدتو وكالػة االسػتخبارات االميركيػة )سػي اي : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 
 .2973ير اف اسرائيؿ تمتمؾ مخزونًا نوويًا قد تكوف استخدمتو في حرب اكتوبر عاـ اي(، يظ

واشار التقرير الى فشؿ االستخبارات االميركية في عدـ توقع اندالع حػرب بػيف اسػرائيؿ ومصػر وسػورية، اال 
 ب.اف معديو اعتبروا اف السبب في ذلؾ يعود الى تقدير االستخبارات االسرائيمية بعدـ وقوع حر 

يعػػود الػػى رفػػض الحكومػػة ورئيسػػتيا غولػػدا مئيػػر، بتوجػػو ىنػػري  اإلسػػرائيميالتقريػػر، اف ىػػذا التقػػدير  وأضػػاؼ
 .آنذاؾمفاوضات مع الرئيس المصري  إلجراءكسنجر 

 األميركيػػةالسػػادات نجػػح فػػي تضػػميؿ اميركػػا واسػػرائيؿ، ولػػـ يشػػرؾ كسػػنجر المخػػابرات  أف إلػػىولفػػت التقريػػر 
 وال بالتحذيرات الروسية. األبيضالبيت  إلىف السادات بالرسائؿ التي نقميا م

 0/1/1483الحياة، لندن، 
 

يران  "إسرائيل"أيالون:  89  لن تعارض مفاوضات مباشرة بين الواليات المتحدة وا 
أعمػػف نائػػب وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي دانػػي أيػػالوف، أف إسػػرائيؿ لػػف تعػػارض : يػػو بػػي أي -القػػدس المحتمػػة 

يػػػراف كػػػالتي أعمػػػف عنيػػػا نائػػػب الػػػرئيس األميركػػػي جوزيػػػؼ بايػػػدف مفاوضػػػات مباشػػػرة بػػػ يف الواليػػػات المتحػػػدة وا 
 وتيدؼ إلى منع حصوؿ طيراف عمى سالح نووي.

 ونقمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عف أيالوف قولو، إف "حوارًا كيذا يمكف أف يعود بالفائدة عمى الجميع".
مدينػػة ميػػونيل األلمانيػػة، انػػو "ال يػػرى تغيػػرًا فػػي ىػػذا  وأضػػاؼ أيػػالوف الػػذي يشػػارؾ فػػي المػػؤتمر األمنػػي فػػي

االتجػػاه لػػدى طيػػراف، بػػؿ عمػػى العكػػس فالعقوبػػات المفروضػػة عمػػى إيػػراف ناجحػػة، ولكػػف ثمػػة حاجػػة اآلف إلػػى 
 المزيد مف الضغوط مف جانب المجتمع الدولي".

 0/1/1483الحياة، لندن، 
 
 
 
 

 "إسرائيل"بدء مشاورات تشكيل الحكومة في  14
بدأت المفاوضات الرسمية لتشػكيؿ حكومػة فػي إسػرائيؿ امػس غػداة تكميػؼ رئػيس : أ ؼ ب -المحتمة القدس 

يومًا لتشكيؿ ائتالؼ  28وأماـ نتانياىو ميمة  الوزراء المنتيية واليتو بنياميف نتنياىو تشكيؿ الحكومة المقبمة.
 .يومًا اضافياً  24، ُتمدد حكومي
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ويتوقػع أف يشػغؿ رئػيس ىػذا الحػزب يػائير البيػد الػذي «. عتيػد يػش»واجتمع امػس فريػؽ مفاوضػيو مػع فريػؽ 
مقعػػدًا فػػي الكنيسػػت المقبمػػة، حقيبػػة أساسػػية فػػي الحكومػػة الجديػػدة، مثػػؿ الخارجيػػة أو المػػاؿ. كمػػا  29فػػاز بػػػ 

الػػديني المتشػػدد المقػػرب مػػف « البيػػت الييػػودي»أجريػػت مشػػاورات بعػػد ظيػػر امػػس مػػع كػػؿ مػػف زعػػيـ حػػزب 
الػػديني المتشػػدد. وستتواصػػؿ « شػػاس»مقعػػدًا، ومػػع ممثمػػي حػػزب  22ينيػػت الػػذي فػػاز بػػػ المسػػتوطنيف نفتػػالي ب

 6« )الحركة»مقاعد(، وكذلؾ مع األحزاب الوسطية  7« )ييودية التوراة الموحدة»المحادثات اليوـ مع حزب 
 (.2« )كديما«مقاعد( و

واقؼ كتمة النواب المتشػدديف انو يجب عمى حزبو مراعاة م« ليكود»وقاؿ عضو الكنيست أوفير اكونيس مف 
ليكػػود باعتبػػاره »، مضػػيفًا أف مػػف واجػػب «يػػش عتيػػد»نائبػػًا بقػػدر مراعػػاة مواقػػؼ حػػزب  28دينيػػًا التػػي تضػػـ 

حزبًا قوميًا، العمؿ عمى جسر الفجوات في المجتمع اإلسرائيمي، خصوصًا في ما يتعمؽ بمسػألة المسػاواة فػي 
« الحريػديـ»أكد أف الجميع يدرؾ انو ال يمكف تجنيد جميع الشباف و «. تحمؿ أعباء الخدمة العسكرية والمدنية

بشػػكؿ فػػوري، مشػػيرًا إلػػى انػػو مػػا مػػف سػػبب يحػػوؿ دوف انخػػراط الشػػباف المتشػػدديف دينيػػًا والشػػباف العػػرب فػػي 
 الخدمة الوطنية المدنية.

جنيػػد جميػػع ايمػػي يشػػاي انػػو إذا أصػػر البيػػد عمػػى إطػػالؽ الشػػعارات والمطالبػػة بت« شػػاس»وقػػاؿ رئػػيس حػػزب 
، فسيؤدي ذلؾ إلى إحػداث شػقاؽ. وأكػد فػي مقابمػة إذاعيػة ضػرورة التوافػؽ عمػى أي قػانوف «الحريديـ»الييود 

 دفعة واحدة.« الحريديـ»سيتـ سنو بيذا الشأف، مضيفًا أف سمطات الجيش تفضؿ عدـ تجنيد الشباف 
 0/1/1483، الحياة، لندن
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عرض عمى رئيس الوزراء، بنيػاميف اإلسرائيمي لندف: أكدت مصادر إسرائيمية أف الجيش  -طيراف  -دمشؽ 
نتنياىو، خطػة الحػتالؿ منػاطؽ سػورية عمػى طػوؿ الحػدود مػع إسػرائيؿ، بغيػة تحويميػا إلػى حػزاـ أمنػي داخػؿ 

عمى غرار المنطقة األمنية التي األراضي السورية، تكوف خاضعة لسيطرة الجيش اإلسرائيمي ودورياتو، وذلؾ 
، حينمػػا 2982، واسػتمرت حتػػى سػنة 2978أنشػأتيا إسػرائيؿ فػػي الجنػوب المبنػاني، منػػذ غػزوة الميطػػاني سػنة 

 احتمت كؿ المناطؽ حتى بيروت.
البريطانية، قد كشفت أف إسرائيؿ تدرس إمكانية إنشاء منطقة عازلة داخؿ « صانداي تايمز»وكانت صحيفة 
مػػف الثػػوار السػػورييف، فػػي ظػػؿ تػػدىور األوضػػاع « العناصػػر المتطرفػػة»رية لحمايػػة نفسػػيا مػػف األراضػػي السػػو 

اإلسػػرائيمية النبػػأ، « معػػاريؼ»الداخميػػة فػػي سػػوريا واحتمػػاالت سػػقوط نظػػاـ بشػػار األسػػد. وقػػد أكػػدت صػػحيفة 
القػػرى  ونقمػػت أمػػس عػػف مصػػادر عسػػكرية فػػي تػػؿ أبيػػب قوليػػا إف إنشػػاء المنطقػػة األمنيػػة سػػيتـ بالتعػػاوف مػػع

ف إسػػػرائيؿ سػػػتحاوؿ أف ال يكػػػوف ىنػػػاؾ وجػػػود عسػػػكري ضػػػخما فػػػي الحػػػزاـ  المحميػػػة فػػػي الجانػػػب السػػػوري، وا 
األمني، ولكنيا ستتصرؼ بحـز مع كؿ قػوة أو عنصػر يحػاوؿ االقتػراب مػف الحػدود مػع إسػرائيؿ. وحػذر أحػد 

كؿ مؤكػد إلطػالؽ صػواريل ىذه المصادر مػف أنػو إذا لػـ تقػـ ىػذه المنطقػة العازلػة فػإف إسػرائيؿ سػتتعرض بشػ
 وقذائؼ ىاوف بشكؿ اعتيادي.

وأشارت ىذه المصادر إلى أف إيراف تدير نشاطا ضخما في سوريا، في كؿ المجاالت، وخصوصا في مجػاؿ 
 22تعزيػػز قواتيػػا العسػػكرية وخبرائيػػا ىنػػاؾ. وقالػػت إف مركػػزا لالسػػتخبارات اإليرانيػػة يقػػع فػػي درعػػا عمػػى بعػػد 

إسػرائيؿ، واعتبرىػا ضػربا مػف الوقاحػة. وقػاؿ إف ىػذا المركػز ىػو فػي قائمػة األىػداؼ كيمومترا مف الحدود مػع 
 اإلسرائيمية التي قد يتـ قصفيا.
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 0/1/1483، الشرق األوسط، لندن
 

 لبيد ييدد بإسقاط الحكومة خالل سنة ونصف إذا لم تتحقق مطالبو 11
يد"، يئير لبيد، قولو في محادثات مغمقة إنو نقمت القناة التمفزيونية اإلسرائيمية الثانية عف رئيس حزب "يش عت

في حاؿ عػدـ اسػتجابة نتنيػاىو لمطالبػو فإنػو لػف ينضػـ لمحكومػة، وسػيعمؿ عمػى إسػقاط الحكومػة خػالؿ سػنة 
 ونصؼ.

وبحسب القناة الثانية فإف لبيد قد صرح، في محادثات مغمقة مع مقربيف منو، بأنو ليس مف المؤكػد أف يكػوف 
ونقؿ عنو قولو إف "نتانياىو سيفرض تقميصات اقتصادية شديدة عمى الجميور، وأنػا  في االئتالؼ الحكومي.

 استطيع استبدالو خالؿ سنة ونصؼ".
 0/1/1483، 01عرب 
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مػػاع لمكتمػػة يػػـو أمػػس، قولػػو إف كتمتػػو سػػتتركز فػػي نقػػؿ عػػف أفيغػػدور ليبرمػػاف، زعػػيـ "يسػػرائيؿ بيتينػػو" فػػي اجت
تغيير نظاـ الحكـ. وبحسبو فػإف ذلػؾ سػيكوف ضػمف خطػوط األسػاس لمحكومػة القادمػة. وبحسػبو فػإف "رئػيس 

وزيػرا، كمػا ال يكػوف الػوزير عضػو  28أكبر حزب يعػيف تمقائيػا رئيسػا لمحكومػة، وال تضػـ الحكومػة أكثػر مػف 
عضػػػو كنيسػػػت. وعػػػدـ المصػػػادقة عمػػػى  80ئػػػيس حكومػػػة فقػػػد بأغمبيػػػة كنيسػػػت، ويكػػػوف باإلمكػػػاف إسػػػقاط ر 

عضػػو كنيسػػت،  62الميزانيػػة ال يػػؤدي إلػػى حػػؿ الكنيسػػت، ويجػػب أف يوقػػع عمػػى اقتػػراح نػػزع الثقػػة أكثػػر مػػف 
 %.3بينما ترفع نسبة الحسـ لتصؿ إلى 

 0/1/1483، 01عرب 
 

 السيناريوىات األربعة لتشكيل حكومة نتنياىو 10
ياميف نتنياىو الى تشكيؿ ائتالؼ حكومي موسػع، اال اف تحقيػؽ ىػذا الطمػوح يحظػى بنسػبة يطمح بن: راـ اهلل

نجػػاح ضػػئيمة جػػدا بسػػبب االختالفػػات الكبيػػرة فػػي الػػرأي بػػيف االحػػزاب المختمفػػة. فػػي ىػػذا السػػياؽ استعرضػػت 
 لتالي:العبرية امس السيناريوىات الممكنة لتشكيؿ الحكومة وىي عمى النحو ا« يديعوت احرونوت»صحيفة 

صػوتا تعػود ألحػزاب اليمػيف والمتػدينيف  62حكومة يمينية ضيقة: ويمتمؾ نتنياىو لتحقيػؽ ىػذا السػيناريو  -2
 «.ييدوت ىتوراة، الميكود بيتنا، شاس، البيت الييودي»
كاديمػا  »تشكيؿ حكومػة يمػيف وسػط دوف مشػاركة األحػزاب الدينيػة: ويمكػف فػي ىػذه الحالػة ضػـ أحػزاب  -2

 صوتا. 70وسيحصؿ ىذا االئتالؼ عمى » ميكود بيتنا  البيت الييودي، يش عتيد ىاتنوعاه  ال
دوف مشػػػاركة البيػػػت الييػػودي ولتحقيػػػؽ ىػػػذا السػػيناريو يحتػػػاج نتنيػػػاىو  "متػػدينيف "تشػػكيؿ حكومػػػة ليكػػػود  -3

ى وسيحصػؿ ىػذا االئػتالؼ عمػ» كاديما  ىاتنوعاه  الميكود بيتنا، ييدوت ىتوراة  شاس  يش عتيد »ألصوات 
 صوتا. 76

كاديمػػا، ىاتنوعػػاه  الميكػػود »وسػػط متػػدينيف وبيػػذا سيضػػـ االئػػتالؼ القػػادـ أحػػزاب  -تشػػكيؿ حكومػػة يمػػيف -4
عضػػػو  88وسػػػيناؿ مثػػػؿ ىػػػذا االئػػػتالؼ الواسػػػع « بيتنػػػا  ييػػػدوت ىتػػػوراه  شػػػاس  يػػػش عتيػػػد  البيػػػت الييػػػودي

 كنيست.
 0/1/1483، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 يقصف جياز بث إلكتروني تابع لحزب اهلل جنوب لبنان سرائيمياإلمعاريف: سالح الجو  17
القػػػػدس المحتمػػػػة / سػػػػما: ذكػػػػرت صػػػػحيفة "معػػػػاريؼ" العبريػػػػة فجػػػػر اليػػػػـو االثنػػػػيف اف طػػػػائرات سػػػػالح الجػػػػو 
االسرائيمي قامت بقصؼ ىػدؼ جنػوب لبنػاف. واوضػحت الصػحيفة التػي نقمػت الخبػر مػف مصػادر لبنانيػة اف 

بػػالجنوب حيػػث  وبػػاألخصالمبنانيػػة  األراضػػيمي قامػػت بػػالتحميؽ المكثػػؼ فػػوؽ طػػائرات سػػالح الجػػو االسػػرائي
 رافؽ تحميؽ الطائرات صوت انفجار كبير ىز جنوب لبناف.

المبنانيػػة الرسػػمية عػػف مصػػادر امنيػػة بػػالجنوب اف الطػػائرات االسػػرائيمية قامػػت بقصػػؼ  األنبػػاءوذكػػرت وكالػػة 
بطية واف عناصر حزب اهلل قاموا باغالؽ المنطقػة التػي تػـ جياز بث الكتروني تابع لحزب اهلل في منطقة الن

قصػػفيا. ىػػذا ولػػـ يصػػرح اي مسػػؤوؿ عسػػكري مػػف حػػزب اهلل عػػف الحػػادث فيمػػا افػػاد شػػيود عيػػاف اف انفجػػارا 
 كبيرا ىز المنطقة حيث تصاعدت اعمدة الدخاف.

 0/1/1483وكالة سما اإلخبارية، 

 
 شاريع التيويدباتت تتعجل في تنفيذ م "سرائيل"إ: صالحرائد  11

شيل االقصى رائد صالح  2948ثمف رئيس الحركة االسالمية في األراضي المحتمة عاـ عماف:  –الدستور 
الػذي لقيػػو خػػالؿ زيارتػػو لممممكػة، معتبػػرا أف ىػػذا يؤكػد أف األردف سػػيبقى السػػند والعػػزوة « جػو الكػػـر األخػػوي»

، عػػػدـ االعتػػػراؼ بسػػػيادة االحػػػتالؿ «تورالدسػػػ»وأكػػػد الشػػػيل صػػػالح، فػػػي حػػػوار مػػػع أسػػػرة تحريػػػر  لفمسػػػطيف.
العنػواف الموحػد الػذي يمثػؿ السػيادة »اإلسرائيمي، مشيرا إلى أف ىيئة األوقاؼ ولجنة اإلعمار في القػدس ىمػا 

 «.لنا
نمػا تمتػد  وحذر صالح خالؿ الحوار مف اتساع المخططات التيويدية التي أكد أنيا ال تقتصر عمى القػدس وا 

، مشػػيرا الػػى أف اسػػرائيؿ باتػػت تتعجػػؿ فػػي تنفيػػذ مشػػاريع التيويػػد ومسػػاعييا لبنػػاء إلػػى سػػائر الضػػفة الغربيػػة
قػد يمجػـ جنػوف »الييكؿ مكاف المسجد األقصى، تحديدا بعد الربيع العربي وخشيتيا مف أف يفرز واقعا جديدا 

 «.االحتالؿ اإلسرائيمي
تسيـ في أمػر واحػد فقػط »المبارؾ  وردا عمى سؤاؿ، رأى شيل األقصى أف الزيارات التي تتـ لمقدس والمسجد

ف تمػت بنوايػا حسػنة، وفػؽ تعبيػره، معربػا عػف خشػيتو مػف «ىو منح سيادة لالحػتالؿ اإلسػرائيمي محاولػة »، وا 
اختػػػزاؿ قضػػػية القػػػدس والمسػػػجد األقصػػػى فػػػي حػػػؽ زيػػػارة ألداء شػػػعائر دينيػػػة، ونقػػػؿ قضػػػية القػػػدس والمسػػػجد 

 «.األقصى مف قضية سيادة إلى قضية حقوؽ دينية
 0/1/1483، الدستور، عم ان

 
 أطفال من الخميل ونداء لممجتمع الدولي إلطالق األسرى المرضى  1في حق  إسرائيميةأحكام  15

المقػػػاـ فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، « عػػػوفر»أصػػػدرت المحكمػػػة العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية فػػػي سػػػجف : «الحيػػػاة» -غػػػزة 
يػت أمػر شػماؿ مدينػة الخميػؿ جنػوب الضػفة أحكامًا بالسجف وغرامات مالية في حػؽ ثمانيػة أطفػاؿ مػف بمػدة ب

ودانت المحكمة الفتية الثمانية بتيمة تحطيـ زجاج سػيارة مسػتوطنة عنػد مػدخؿ البمػدة. وقػاؿ النػاطؽ  الغربية.
اإلعالمي باسـ المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في بيػت ُأمػر، محمػد عػوض، إف قػوات االحػتالؿ 

السػػادس مػػػف آذار )مػػارس( الماضػػػي، وأرغمػػتيـ عمػػى االعتػػػراؼ تحػػت التعػػػذيب اعتقمػػت الفتيػػة الثمانيػػػة فػػي 
 والتيديد والسجف.
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شػيرًا، وفرضػت غرامػات ماليػة بقيمػة أربعػة آالؼ شػيكؿ عمػػى  26ووصػمت األحكػاـ إلػى السػجف الفعمػي مػدة 
 سبعة منيـ، وخمسة آالؼ شيكؿ عمى الثامف.

ي المحامية شيريف العيساوي، إف قوات االحتالؿ استدعت في ىذه األثناء، قالت شقيقة األسير سامر العيساو 
شقيقيا أمس بصورة مفاجئة الى جمسة محكمة لـ تكف مقررة مسبقًا. يذكر أنو إضافة إلى العيسػاوي، يواصػؿ 
األسرى أيمف الشراونة وطارؽ قعداف وجعفر عز الديف ويوسؼ شعباف إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ لميـو اؿ 

 فيما ترفض مصمحة السجوف اإلسرائيمية تمبية مطالبيـ بإطالقيـ.  عمى التوالي، 69
اإلسػرائيمي مجػددًا أحػرار العػالـ « إيشػؿ»فػي سػجف « الجياد اإلسالمي»في سياؽ متصؿ، ناشد أسرى حركة 

والمؤسسات اإلنسانية التدخؿ العاجؿ لدى سمطات االحتالؿ إلنقاذ األسير معتصـ رداد الذي يعاني اوضاعًا 
 طرة.صحية خ

إف إدارة سػػػجف النقػػػب الصػػػحراوي أصػػػدرت خػػػالؿ األيػػػاـ « مركػػػز أسػػػرى فمسػػػطيف لمدراسػػات»الػػى ذلػػػؾ، قػػػاؿ 
األخيرة، بالتزامف مع اقتحاـ أقساـ السجف في شكؿ مستمر، قػرارات جديػدة تشػدد الخنػاؽ عمػى األسػرى وتزيػد 

 مف صعوبة الحياة داخؿ السجف.
 0/1/1483، الحياة، لندن

 
 طفل من اإلقامة مع أىالييم في القدس ألف رينعش يحرماالحتالل  11

ألػػؼ طفػػؿ  20كشػػفت مراكػػز حقوقيػػة، فمسػػطينية واسػػرائيمية، اف  :دوت كػػوـ، مػػف محمػػد أبػػو خضػػير-القػػدس
مقدسػػي، محرومػػوف مػػف اإلقامػػة مػػع أىػػالييـ فػػي مدينػػة القػػدس المحتمػػة، بحجػػة أف احػػد الوالػػديف يحمػػؿ ىويػػة 

 يرة ليؤالء األطفاؿ في تمقييـ الخدمات التعميمية والصحية.الضفة الغربية، ما يتسبب بمعاناة كب
، حيػػث أصػػدرت وزارة الداخميػػة اإلسػػرائيمية، قػػرارا بتجميػػد 2002وأشػػارت الػػى اف اسػػباب ذلػػؾ تعػػود إلػػى العػػاـ 

جميع طمبات جمع شمؿ العائالت المقدمة إلييا مف أزواج، يحمؿ أحدىـ بطاقة اليوية الزرقاء واآلخر يحمؿ 
 ية الضفة، ضمف سمسمة اجراءات تيدؼ افراغ القدس مف سكانيا الفمسطينييف.بطاقة ىو 

ألؼ مواطف، يعامميـ القانوف اإلسػرائيمي، كمقيمػيف، ولػيس كمػواطنيف  249وتشير األرقاـ الى أف ىناؾ نحو 
د دائمي اإلقامة، وىو ما ينطبؽ أيضا عمى نحو ربع مميوف مقدسي مف حممة البطاقة الزرقاء، ىـ مجمؿ عػد

 السكاف الفمسطينييف في القدس الشرقية.
طفػػػػػال مقدسػػػػػيًا، أف وزارة الداخميػػػػػة  90ويؤكػػػػػد مركػػػػػز "ىموكيػػػػػد" الحقػػػػػوقي اإلسػػػػػرائيمي، الػػػػػذي يتػػػػػولى قضػػػػػايا 

اإلسػػرائيمية تػػرفض تسػػجيميـ )االطفػػاؿ( فػػي سػػجؿ السػػكاف، وفػػي بطاقػػات ىويػػات آبػػائيـ واميػػاتيـ، مػػا يترتػػب 
 ، ويحرميـ مف الرعاية الصحية واالجتماعية المطموبة.عميو معاناة كبيرة ليؤالء األطفاؿ

ألػػؼ مقدسػػي حقيػػـ فػػي  30ويواجػػو المقدسػػيوف، منػػذ أواسػػط التسػػعينيات، سياسػػة طػػرد صػػامتة، مػػا أفقػػد نحػػو 
اإلقامة، وأسػقط عػنيـ حقػوقيـ االجتماعيػة واالقتصػادية، مثػؿ الرعايػة الصػحية، ومخصصػات تػأميف األوالد، 

 والبطالة والعجز.
أعمػى عػدد مػف حػاالت سػحب  2008لمركز القدس لمحقػوؽ االجتماعيػة واالقتصػادية، فقػد سػجؿ العػاـ  ووفقا

وأجبػرت ىػذه السياسػة، مئػات األسػر  االؼ مقدسػي. 5حقوؽ اإلقامة مف المقدسييف، حيث تـ سحب ىويػات 
  .المقدسية، عمى ترؾ مساكنيا وعقاراتيا

، ظيرت مشكمة جديدة، تمثمت بتفاقـ أزمة السكف الخانقػة ومع االنتقاؿ مف الضواحي، إلى قمب مدينة القدس
التي يعانييا المقدسيوف جراء حشرىـ في رقعة محدودة، مػا دفعيػـ لمبنػاء الواسػع غيػر المػرخص، خاصػة واف 
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السمطات االسرائيمية تفرض قيودا مشددا عمى البناء الفمسػطيني، حيػث تشػير معطيػات بمديػة االحػتالؿ ووزارة 
 ألؼ منزؿ في القدس الشرقية مشيدة دوف ترخيص. 20رائيمية، إلى وجود أكثر مف الداخمية اإلس

ألػػؼ دوالر، عوضػػا عػػف الػػروتيف المتبػػع لػػدى  30وتصػػؿ الرسػػوـ التػػي تػػتـ جبايتيػػا عمػػى الػػرخص، إلػػى نحػػو 
 دوائر البمدية االسرائيمية في منح تراخيص البناء التي تتراوح ما بيف عاميف وخمسة أعواـ.

ة ىػػؤالء المقدسػػييف لالسػػتقرار فػػي قمػػب المدينػػة، مػػف معانػػاة جػػزء كبيػػر مػػف األسػػر، التػػي إنتقمػػت وفاقمػػت عػػود
دوالر شػيريا، لمنػزؿ مكػوف مػف  600لمسكف بااليجارات، ما أدى إلى ارتفاع أجػور المنػازؿ التػي ال تقػؿ عػف 

 غرفتيف، وضعؼ ىذا المبمغ لمنزؿ مف ثالث غرؼ مع منافعيا.
سرائيميوف قمقيـ مف العودة العكسية لممقدسييف، نظرا الرتفػاع معػدالت ىجػرة الييػود وفي المقابؿ، لـ يخؼ اإل

العممانييف مف القدس وانتقاليـ لمسكف داخؿ إسرائيؿ، خاصة فػي تػؿ أبيػب، وكػذلؾ معػدالت الزيػادة الطبيعيػة 
ائيمييف، حيػث لدى المقدسػييف، مػا مػا انعكػس اتضػح مػف ارتفػاع فػي نسػبة أعػداد المقدسػييف مقارنػة مػع اإلسػر 

%، عممػا اف الحكومػات اإلسػرائيمية المتعاقبػة حرصػت عمػى ابقػاء نسػبة 36بمغت في العاميف األخيريف نحػو 
 % في القدس.22السكاف الفمسطينييف عند حدود اؿ

وكانػػػت دراسػػػات إسػػػرائيمية، ومنيػػػا دراسػػػة ديمغرافيػػػة أعػػػدىا الخبيػػػر اإليطػػػالي سػػػيرجيو فيرغػػػوال لصػػػالح بمديػػػة 
% مػػف 40إلػػى  2020القػػدس، حػػذرت مػػف أف نسػػبة أعػػداد المقدسػػييف فػػي القػػدس سػػترتفع عػػاـ  االحػػتالؿ فػػي

 إجمالي السكاف.
ستغمت سمطات االحتالؿ، اندالع االنتفاضة الثانية عاـ  ، مف أجؿ عزؿ مدينة القػدس عػف محيطيػا 2000وا 

لفػا، وعػززت مػف الوجػود أ 225الفمسطيني، واستغمت ذلؾ في سمل أحياء كاممة او اجزاء منيػا، يقطنيػا نحػو 
% مف أراضي المقدسييف حيث وصؿ عدد 35مستوطنة، عمى أكثر مف  26االستيطاني في المدينة، بإقامة 

إلػى أكثػر مػف  2022ألػؼ مسػتوطف، وارتفػع مػع نيايػة العػاـ  220أكثر مػف  2009المستوطنيف نياية العاـ 
فػي أعػداد المسػتوطنيف ليقػارب عػددىـ  زيػادة أخػرى 2022ألػؼ مسػتوطف، بينمػا سػجؿ العػاـ المنصػـر  250

 ألؼ مستوطف. 300اآلف نحو 
 0/0/1483، القدس، القدس

 
صابةفمسطينيين  خمسة استشياد 19  في سوريا 80 وا 

فمسػػطينييف، اليػػوـ األحػػد، سػػقط اربعػػة مػػنيـ فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ جػػراء  5إستشػػيد  :خػػاص -دوت كػػوـ-غػػزة
مخػػيـ عػػدرا بريػػؼ دمشػػؽ خػػالؿ اشػػتباكات وقعػػت عمميػػات قصػػؼ وقػػنص، فيمػػا استشػػيد فمسػػطيني آخػػر فػػي 

 ىناؾ.
 0/0/1483، القدس، القدس

 
 معتقال إداريا 811نائبًا و 81أسيرة و 81طفاًل و 891أسيرًا بينيم  0574: فروانة 34

قاؿ األسير السابؽ والباحث في شؤوف األسرى عبد الناصر فروانػة إّف أعػداد األسػرى والمعتقمػيف الػذيف : غزة
االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي فػػػي سػػػجونيا ومعتقالتيػػػا ارتفعػػػت مػػػع نيايػػػة كػػػانوف الثػػػاني الماضػػػي  تحتجػػزىـ سػػػمطات

 أسيرًا ومعتقاًل فمسطينيًا مف كافة فئات وشرائح المجتمع الفمسطيني. 4750لتصؿ إلى 
 926بالمئػة ىػـ مػف سػكاف الضػفة الغربيػة، و 8225إّف الغالبية العظمى مػنيـ ويشػّكموف مػا نسػبتو »وأضاؼ: 

سجنا ومعتقال ومركز  27، وىؤالء موزعيف عمى قرابة 48ة مف سكاف قطاع غزة، والباقي مف القدس والػبالمئ
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توقيؼ أبرزىا النقب، عوفر، نفحة، جمبوع، شطة، ريموف، عسػقالف، ىػداريـ وايشػؿ وأىمػي كيػدار، ىشػاروف، 
 «.الرممة ومجدو

أسػػػيرة  22ريػػًا دوف تيمػػة أو محاكمػػة، ومعػػتقاًل إدا 286وأوضػػح فروانػػة أّف مػػف بػػيف مجمػػوع األسػػرى يوجػػد 
طفػػاًل لػػـ تتجػػاوز  298سػػنة، و 22والمعتقمػػة منػػذ  2948أقػػدميف لينػػا الجربػػوني مػػف المنػػاطؽ المحتمػػة عػػاـ 

نائبًا وثالثة وزراء  22عامًا، باإلضافة إلى  26طفاًل منيـ تقؿ أعمارىـ عف  25أعمارىـ الثامنة عشر، وأّف 
 ادات السياسية واألكاديمية والمينية.سابقيف وعشرات المعمميف والقي

أسػير يعػانوف مػف  2400وأعرب فروانة عف قمقو مف تزايد أعداد األسرى المرضػى، حيػث ارتفعػت إلػى قرابػة 
أمػػراض مختمفػػة تعػػود أسػػبابيا لظػػروؼ االحتجػػاز الصػػعبة والمعاممػػة السػػيئة وسػػوء التغذيػػة، وىػػؤالء جميعػػا ال 

أّف مػػف بيػػنيـ عشػػرات األسػػرى مّمػػف يعػػانوف مػػف إعاقػػات حركيػػة وذىنيػػة يتمقّػػوف الرعايػػة الالزمػػة، واألخطػػر 
 وحسية وأمراض خطيرة وخبيثة ومزمنة كأمراض القمب والسرطاف والفشؿ الكموي والشمؿ النصفي.
 0/1/1483، السبيل، عم ان

 
 أسرى قدامى يدخمون أعوامًا جديدة خالل الشير الجاري: عشرة األسير نادي 38

مػػف األسػرى القػدامى يػػدخموف أعوامػا جديػػدة  20إف  ،": قػاؿ نػػادي األسػير فػي بيػػاف لػو أمػس"األيػاـ -راـ اهلل 
 في سجوف االحتالؿ خالؿ الشير الجاري.

 0/1/1483، األيام، رام اهلل
 

 مع األسرى المضربين عن الطعام امسيرات ليمية تضامنبعرابة جنوب جنين يخرجون  أىالي 31
الي بمػدة عرابػة جنػوب جنػيف، مسػيرات ليميػة تضػامنا مػع األسػرى محمد بالص: نظـ المئػات مػف اىػ -جنيف 

واستمرت المسيرات التػي انطمقػت مػف مسػاجد البمػدة،  المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
 الميمة قبؿ الماضية، وجابت شوارعيا حتى ساعة متأخرة.

 0/1/1483، األيام، رام اهلل
 

 بتر قدمو سجانيو ل شكوى ضد   يرفعأسير  33
قػػػرر أسػػػير فمسػػػطيني فػػػي السػػػجوف اإلسػػػرائيمية رفػػػع شػػػكوى ضػػػد إدارة سػػػجف الرممػػػة : محمػػػد يػػػونس –راـ اهلل 

متعمػد نجمػت عنػو مضػاعفات خطيػرة قػادت إلػى « إىماؿ طبي»لمسؤوليتيا عف بتر قدمو بسبب ما قاؿ إنو 
إىمػػاؿ »عامػػًا( قولػػو:  42) ونقػػؿ المحػػامي جػػواد بػػولص عػػف األسػػير نػػاىض فػػرج جػػاداهلل األقػػرع بتػػر القػػدـ.

اإلدارة لحػػالتي ورفػػض عالجػػي أديػػا الػػى مضػػاعفات خطيػػرة وتعفػػف والتيابػػات فػػي قػػدمي اليسػػرى قػػادت إلػػى 
وأضاؼ أف إدارة السػجف لػـ تتحػرؾ إال بعػد فػوات األواف. وأوضػح أف العمميػة الجراحيػة التػي أجريػت «. بترىا

لو تمقيت عالجًا، كما يجب، »، مضيفًا: « ؼ األعصابفشمت، فقرر األطباء بترىا بسبب تم»لقدمو اليسرى 
 «.منذ بداية اعتقالي، ما كنت وصمت الى مرحمة بتر القدـ

 0/1/1483، الحياة، لندن
 

 خالل كانون الثاني 344ويعتقل أكثر من  مواطنين 5"مؤسسة التضامن": االحتالل يقتل  30
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ي تقريرىػػا الشػػيري الػػذي يرصػػد االنتياكػػات أفػػادت مؤسسػػة التضػػامف لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػ: غػػزة  ميسػػرة شػػعباف
آخػريف خػالؿ شػير كػانوف الثػاني  300مػواطنيف واعتقمػت أكثػر مػف  7اإلسرائيمية، بأف قوات االحتالؿ قتمت 

 الفائت.
، مػػواطنيف فػي الضػفة الغربيػػة 4وذكػر الباحػث فػي مؤسسػػة التضػامف أحمػد البيتػػاوي أف قػوات االحػتالؿ قتمػت

 في قطاع غزة بينيـ طفؿ واحد.مواطنيف  3في حيف استشيد 
ووفقًا لممعمومات المتوافرة لدى مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف، فقد بدا جميًا بأف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 

 قد استخدمت القوة المفرطة وغير المتناسبة في مواجية المدنييف الفمسطينييف العزؿ.
 300يتػػاوي إلػػى أف قػػوات االحػػتالؿ اعتقمػػت أكثػػر مػػف أمػػا فػػي مػػا يخػػص االعتقػػاالت اإلسػػرائيمية، فأشػػار الب

 5و 28طفػػػاًل دوف سػػػف اؿ  60مػػػواطف فمسػػػطيني مػػػف مػػػدف الضػػػفة الغريبػػػة وقطػػػاع غػػػزة، بيػػػنيـ أكثػػػر مػػػف 
 مواطنات.

 0/1/1483، المستقبل، بيروت
 

 اعتقاالت في سموان لميوم الخامسو مداىمات  37
مس عمى التوالي حممتيػا الشػاممة عمػى بمػدة سػمواف واصمت سمطات االحتالؿ، أمس، ولميوـ الخا: )وكاالت( 

شرؽ القدس المحتمة. وشػممت الحممػة اقتحامػات مشػتركة لقػوات االحػتالؿ ومػا تسػمى سػمطة الطبيعػة وطػواقـ 
 الضريبة والبمدية والتأميف الوطني.

 0/1/1483، الخميج، الشارقة
 

 اكتشاف أثري يفند مجددًا مزاعم وجود الييكل تحت األقصى 31
أعمف خبير اآلثار الفمسطيني جمػاؿ عمػرو أف حقيقػة مذىمػة تكشػفت مػؤخًرا، ونسػفت الروايػة : المحتمة القدس

قطعػػة  27الصػييونية بشػػأف الييكػػؿ المزعػـو وجػػوده تحػػت المسػػجد األقصػى، وىػػي اكتشػػاؼ عممػة نقديػػة مػػف 
 الييكػؿ الثػاني.ميالدية، أي بعد عشريف عاما مف وفػاة ىيػرود الكبيػر الػذي يػدعوف أنػو بنػى  26صكت عاـ 

وقاؿ عمرو إف ىذا االكتشاؼ وجد تحت جدار البراؽ الذي يعدونػو الجػدار الغربػي لمييكػؿ المزعػوـ، وىػو مػا 
 يؤكد أف بناء الجدار جاء بعد ىيرود، أي في عيد الحاكـ الروماني فيرليوس جرتوس.

حبػاط لػدى عممػاء اآلثػار اإل سػرائيمييف ونسػؼ مػزاعميـ وبيف الخبير أف ىػذا االكتشػاؼ تسػبب بحالػة ذىػوؿ وا 
 حوؿ أسطورة الييكؿ.

 0/1/1483، السبيل، عم ان
 
 

 ن المشاركة السياسية في مخيمات لبنان يلتمكين الشباب الفمسطيني "واجو" 35
أطمػػؽ فػػي بيػػروت ثمػػة مػػف شػػباف وفتيػػات فمسػػطينيوف فػػي لبنػػاف تجمعػػًا خاصػػًا أسػػموه : عمػػر وىبػػة -بيػػروت 

(، إيمانػًا مػنيـ بػدورىـ فػي youth can do it« )الشباب قػادر»، حامميف شعار: «واجو»المجموعة الشبابية 
ـ فػي نيضة مجتمعيـ، ومحاوليف استعادة الثقة بقدراتيـ، ولحػث أتػرابيـ عمػى تحمػؿ المسػؤولية تجػاه قضػاياى

 إطار تنظيمي وتطوعي.
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وبػدأت المجموعػػة عمميػا بإقامػػة ورشػػة تػدريب لمجموعػػة مػػف الشػباف والفتيػػات مػػف مختمػؼ المخيمػػات، وجػػرى 
تػػدريبيـ عمػػػى حمػػالت المناصػػػرة والمدافعػػة التػػػي سػػيعتمدونيا لموصػػػوؿ إلػػى تحقيػػػؽ أىػػدافيـ. وتبنػػػت جمعيػػػة 

خػػػالؿ شػػػركائيا مػػػػف المنظمػػػات العاممػػػة داخػػػػؿ  المسػػػاعدات النرويجيػػػة الشػػػعبية دعػػػػـ المشػػػروع وتنفيػػػذه مػػػػف
 المخيمات.

« أونػروا»وأبرز ما يعمؿ عميو الشباب ىو حممة الستعادة تدريس مادتي تاريل وجغرافيا فمسطيف فػي مػدارس 
بعػػد تغييػػب داـ لسػػنوات، فالمادتػػاف كانتػػا ُتدرسػػاف عمػػى مػػدار العقػػود الماضػػية لكػػف إدارة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي 

« واجػو»فت ذلؾ بحجة عدـ وجود عدد كاؼ مف األساتذة لتدريسيما. فما كػاف مػف الشػباب فػي أوق« أونروا»
إال أف تواصػػػموا مػػػع المػػػػؤرخ الفمسػػػطيني سػػػمماف أبػػػػو سػػػتة وعػػػػدد مػػػف البػػػاحثيف الختيػػػػار المقػػػررات المناسػػػػبة 

خػػذيف مػػنيـ والمحدثػػة، وفػػي الوقػػت ذاتػػو اقترحػػوا عمػػى أسػػاتذة أف يتطوعػػوا مػػف أجػػؿ تػػدريس ىػػاتيف المػػادتيف آ
 الموافقة.

لتعيػد إقػرار « أونروا»إف كؿ ذلؾ كاف إلقامة الحجة عمى اؿ « واجو»ويقوؿ عمار يوزباشي المنسؽ العاـ ؿ 
وشارؾ الناشطوف في المجموعػة أخيػرًا فػي مػؤتمر شػبابي عربػي أقػيـ  التاريل والجغرافيا في المنياج الدراسي.

 ب مف بقية البمداف.في لبناف مف أجؿ اكتساب خبرات الناشطيف العر 
فػػي مخػػيـ نيػػر البػػارد وبيػػت أطفػػاؿ الصػػمود، أف المجموعػػة أكممػػت عمميػػا « واجػػو»ويقػػوؿ نػػادر حمػػزة منسػػؽ 

منظمػة أىميػة فػي المخػيـ إحيػاًء لػذكرى  22باتجاه نشاطات متعددة كاف آخرىا تنظيـ معرض تراثي بمشاركة 
 تقسيـ فمسطيف.

دافعة الشبابية بنقؿ نقطة تجميػع النفايػات مػف جانػب مدرسػة وفي مخيـ الرشيدية في صور ساىمت حممة الم
عػػيف العسػػؿ االبتدائيػػة إلػػى مكػػاف جديػػد وبعيػػد مػػف السػػكاف. وتتشػػارؾ فػػروع المجموعػػة فػػي كػػؿ المنػػاطؽ فػػي 

 حممة إعادة تدريس تاريل فمسطيف وجغرافيتيا لالجئيف.
شػػػاب  200يف ويقػػػدر عػػػددىـ بنحػػػو وعمػػػى رغػػػـ أف غالبيػػػة المنتمػػػيف إلػػػى المبػػػادرة ىػػػـ مػػػف الطػػػالب الجػػػامعي

وشػػػابة، ويعػػػانوف مػػػف ضػػػيؽ الوقػػػت، إال أف ذلػػػؾ لػػػـ يمػػػنعيـ مػػػف التواصػػػؿ فػػػي شػػػكؿ مسػػػتمر، واألىػػػـ أنيػػػـ 
متطوعوف وغير متفرغيف لمعمؿ، وىػو مػا شػجع الػراعيف لممشػروع عمػى تػأميف مػنح جزئيػة لبعضػيـ لمتخفيػؼ 

ف المػنح غيػر مشػروطة بالعمػؿ أو التطػوع، وىػي عنيـ ولو قمياًل مػف عػبء األقسػاط الجامعيػة، عمػى أف تكػو 
 غير متوافرة لكؿ سنوات الدراسة.

وألف المشروع موقت وسينتيي عػاجاًل أـ آجػاًل، وضػع القػائموف خطػة لالسػتمرار حتػى بعػد توقػؼ الػدعـ ألف 
الفكػػرة قائمػػة عمػػى تمكػػيف الشػػباب فػػي أمػػاكف نشػػاطيـ، مػػف دوف إنشػػاء حػػزب جديػػد أو جمعيػػة جديػػدة تعمػػؿ 

 لصورة النمطية السابقة.با
ناشػػػػطًا ُدّربػػػػوا تػػػػدريبًا متقػػػػدمًا ليقومػػػػوا بتػػػػدريب  40ويشػػػػير يوزباشػػػػي إلػػػػى أف مػػػػف بػػػػيف الشػػػػاب المئػػػػة، ىنػػػػاؾ 

مجموعػػات شػػبابية أخػػرى، وينقمػػوا الخبػػرة إلػػى المنضػػويف الجػػدد لتػػأميف اسػػتمرار الحممػػة وتعاونيػػا مػػع غيرىػػا 
لشػػػباب بالقػػػدرات والميػػػارات القياديػػػة واإلعالميػػػة، بغػػػض ىػػػو تسػػػميح ا»مسػػػتقباًل. فػػػالميـ، بحسػػػب يوزباشػػػي، 

 «.النظر عف االسـ أو الشعار الذيف يعمموف تحتو
 0/1/1483، الحياة، لندن

 
 نفاق تيريب البضائع تستأنف نشاطيا بعد تأىيميا: أقطاع غزة 31
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نوب قطاع غزة استأنؼ مالكو االنفاؽ الممتدة في جوؼ االراضي الحدودية الفاصمة بيف ج: حامد جاد -غزة
واالراضي المصرية أمس العمؿ بشكؿ تدريجي داخؿ األنفاؽ بعد أف اغمقت منذ يـو الخميس الماضي بقرار 
مػػف أجيػػزة أمػػف الحكومػػة المقالػػة بسػػبب سػػوء األحػػواؿ الجويػػة ومخػػاطر انييػػار بعػػض االنفػػاؽ نتيجػػة لمسػػيوؿ 

 والمنخفض الجوي االخير.
كورة انشغاؿ مالكو األنفاؽ بجمع كميات كبيرة مف األخشاب والدعامات ولوحظ قبالة االنفاؽ في المنطقة المذ

السػػتخداميا فػػي إعػػادة تػػرميـ وصػػيانة األنفػػاؽ التػػي تضػػررت أو تعرضػػت اخيػػرا لالنييػػار بسػػبب مػػا احدثتػػو 
الغػػارات اإلسػػرائيمية األخيػػرة مػػف تخمخػػؿ فػػي بػػاطف التربػػة ادى الػػى تسػػرب الميػػاه إلػػى بػػاطف األرض مػػا أودى 

آخريف، جراء سمسمة مف حوادث األنفاؽ  25السابيع االخيرة بحياة نحو سبعة شباف واصابة أكثر مف خالؿ ا
التي وقعت جراء األمطار الغزيرة عمما أف عدد الذيف قضػوا داخػؿ االنفػاؽ منػذ بػدء الحصػار االسػرائيمي قبػؿ 

 فمسطينيا. 220نحو ست سنوات يقدر بنحو 
 0/1/1483، الغد، عم ان

 
 ريبة.. مجيولون يحطمون الصرافات اآللية وسط غزةفي حادثة غ 39

أقدـ مجيولوف في ساعة متأخرة مف ليؿ السبت وفجر األحد عمى تحطيـ واجيات أجيزة : غزة  أشرؼ اليور
وبحسػػػب األنبػػػاء فػػػإف ىػػػؤالء  صػػػراؼ النقػػػود اآلليػػػة لعػػػدد مػػػف البنػػػوؾ العاممػػػة فػػػي منػػػاطؽ وسػػػط قطػػػاع غػػػزة.

شات العرض الخاصػة بالصػرافات اآلليػة، التابعػة لعػدة بنػوؾ فػي مدينػة ديػر المجيوليف أقدموا عمى تدمير شا
 البمح ومخيـ النصيرات وسط القطاع، دوف معرفة السبب الحقيقي لغاية المحظة.

وتدؿ المعمومات األولية اف الغرض كاف التخريب وليس بدافع السرقة، إذ تػدؿ المعمومػات أيضػا أف الفػاعميف 
وتـ فتح تحقيؽ مف قبؿ جياز الشػرطة لمعرفػة المالبسػات، وىػذه  ية عمى وجوىيـ.كانوا يضعوف أقنعة وأغط

 الحوادث لـ تسجؿ مف قبؿ في قطاع غزة، كذلؾ لـ تسجؿ عمميات سطو عمى البنوؾ.
 0/1/1483، القدس العربي، لندن

 
 ال تقتصر عمى منتجات مستوطنات الضفة "استح": حممة " في األردنمناىضة الصييونية" 04

أصػدرت جمعيػة مناىضػة الصػييونية والعنصػرية بيانػا حػوؿ تقريػر نشػرتو القنػاة : ليمى خالد الكركػي - عماف
وأعمنت الجمعية فػي البيػاف  التي أطمقتيا الجمعية مطمع العاـ الجاري.« استح»الثانية ينتقد حممة  اإلسرائيمية

وأكػػػدت  «.اسػػػتح»مممكػػػة الػػػذي أصػػػدرتو أمػػػس عػػػف اسػػػتمرار حممتيػػػا لمقاطعػػػة المنتجػػػات الصػػػييونية فػػػي ال
سػيامًا فػي دعػـ  الجمعية أف بيع وشراء المنتجات الصييونية ليس شأنًا فرديًا، بؿ يمثؿ انتياكًا لمحؽ العػاـ، وا 
االقتصػػاد الصػػييوني، عمػػػى حسػػاب االقتصػػادات العربيػػػة، وأف دعػػـ الكيػػاف الصػػػييوني بالمػػاؿ يشػػكؿ دعمػػػًا 

 الحتالؿ فمسطيف.
جمعيػػة مناىضػػة الصػػييونية والعنصػػرية عمػػى مػػا جػػاء فػػي نيايػػة تقريػػر القنػػاة  نؤكػػد فػػي إننػػا»وتػػابع البيػػاف: 

المسػػتعمرات فػػي الضػػفة الغربيػػة، ألف  إنتػػاجبػػأف مقاطعتنػػا لمكيػػاف ال تقتصػػر أبػػدًا عمػػى « اإلسػػرائيمية»الثانيػػة 
 «.، وأرضنا كميا محتمةةكميا مستعمر « إسرائيؿ»

0/1/1483، الدستور، عم ان  
 

 لبنان عمى سوريا عدوان االسرائيمية عمى لغارة عمى :انيالمبن وزير الخارجية 08
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، التػي 22في دورتيا الػػ« اإلسالميمنظمة التعاوف »يترأس وزير الخارجية عدناف منصور وفد لبناف في قمة 
فػػػي و «. العػػػالـ اإلسػػػالمي: تحػػػديات جديػػػدة وفػػػرص متناميػػػة»تبػػػدأ أعماليػػػا اليػػػـو فػػػي القػػػاىرة، تحػػػت عنػػػواف: 

صور أف لبناف سيثير مسائؿ تتعمؽ باألوضاع الحالية، ال سيما منيا ما يتعمؽ باالعتداءات المطار، أعمف من
ـّ منطقتنػا العربيػة واإلسػالمية،  إلىاإلسرائيمية، ومسألة النازحيف السورييف  لبناف، إضافة الى قضايا قوميػة تيػ

ميػػة والسياسػػية مػػع بقيػػة الػػدوؿ وتترّكػػز عمػػى تعزيػػز سػػبؿ التعػػاوف فػػي المجػػاالت االقتصػػادية والماليػػة واإلعال
 «.األطراؼ

وردًا عمى سؤاؿ، أكد منصور أف لبناف سيطرح مسألة استخداـ إسرائيؿ لألجواء المبنانية عندما شّنت عدوانيا 
مػػف عػػدواف عمػػى سػػوريا، ىػػو بحػػد ذاتػػو  "إسػػرائيؿ"األخيػػر عمػػى سػػوريا. أضػػاؼ: نحػػف نعتبػػر أف مػػا قامػػت بػػو 

رات اإلسػػرائيمية خرقػػت األجػػواء المبنانيػػة، وال زالػػت تخػػرؽ ىػػذه األجػػواء يوميػػًا، عػػدوانًا عمػػى لبنػػاف، ألف الطػػائ
 «.وىذا ما يشّكؿ اعتداء متواصاًل عمى سيادة لبناف وعمى سيادة الدوؿ المجاورة األخرى

ال بد طبعًا مف مواجية ىذا العدواف، ليس بالنداءات ولػيس بالتصػريحات أو التنديػدات »وختـ منصور قائاًل: 
رائيؿ، ألف إسػػػرائيؿ ال تحتػػػاج الػػػى رّد كيػػػذا، فإسػػػرائيؿ تحتػػػاج إلػػػى ردود فعػػػاًل صػػػمبة، ومقاطعػػػة صػػػارمة بإسػػػ

 «.اقتصادية وسياسية ودبموماسية
وكاف منصور استقبؿ وفدًا برلمانيًا يضـّ نوابًا مف بريطانيا وايرلندا، ونقمت رئيسة مجمس العالقات الفمسطينية 

يػػػة الػػػوزيرة السػػػابقة كميػػػر شػػػورت عػػػف منصػػػور تأكيػػػده أف حػػػّؿ مشػػػكمة الالجئػػػيف األوروبيػػػة البرلمانيػػػة البريطان
 الفمسطينييف القادميف مف سوريا يكمف في إيجاد نوع مف التسوية في سوريا، وبداًل مف إعطاء 
تمػارس الػدوؿ »المزيد مف المساعدات الى لبناف ألف ىناؾ استمرارًا في تدفؽ النازحيف، فإنو مف األفضػؿ أف 

الضغط عمى المعارضة لمجموس الى طاولة الحوار والتوصؿ الى نوع مػف اتفػاؽ لوضػع حػّد لمقتػاؿ  وبيةاألور 
 «.كي تكوف ىناؾ انتخابات

0/1/1483، السفير، بيروت  
 

 لفمسطين "شبكة أمان مالي" بت يوصيمشروع البيان الختامي لمقمة اإلسالمية الثانية عشرة  01
لختػػامي لمقمػػة اإلسػػالمية فػػي دورتيػػا الثانيػػة عشػػرة الػػذي نػػوقش فػػي أوصػػى مشػػروع البيػػاف ا :وفػػا  -القػػاىرة 

، الػػػدوؿ األعضػػػاء بتشػػػكيؿ شػػػبكة أمػػػاف ماليػػػة إسػػػالمية لمسػػػاعدة أمػػػس المسػػػئوليفاجتمػػػاع تحضػػػيري لكبػػػار 
فمسػػطيف، وتكميػػؼ األمانػػة العامػػة لمنظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي باتخػػاذ جميػػع اإلجػػراءات العمميػػة لمتابعػػة تنفيػػذ 

 ذلؾ.
لدوؿ األعضاء واألمانة العامة لمنظمة التعاوف اإلسالمي والبنؾ اإلسالمي لمتنمية بالتعاوف مع الػدوؿ ودعا ا

المانحػػة والمؤسسػػات الدوليػػة ذات العالقػػة إلػػى عقػػد مػػؤتمر لممػػانحيف عمػػى وجػػو السػػرعة بالتنسػػيؽ مػػع دولػػة 
بنتيػا القمػة اإلسػالمية االسػتثنائية فمسطيف لتمويػؿ الخطػة اإلسػتراتيجية القطاعيػة لتنميػة مدينػة القػدس والتػي ت

 . 2022الرابعة في مكة المكرمة في شير آب 

 0/1/1483الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 اإلسرائيميةيمجية ال عمى مجمس الشورى المصري: الغارة اإلسرائيمية عمى سوريا دليل 03
عمػػػى األراضػػػي  رائيميقػػػاؿ رئػػػيس مجمػػػس الشػػػورى أحمػػػد فيمػػػي، فػػػي بيػػػاف إف االعتػػػداء اإلسػػػ: يػػػو .بػػػي .آي

وعػدوانيتيا عمػى الػدوؿ العربيػة الشػقيقة، مؤكػدًا رفضػو الكامػؿ  "إسػرائيؿ"السورية يثبت مف جديد مدى ىمجية 
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ألي تػػػدّخؿ عسػػػكري خػػػارجي فػػػي األراضػػػي السػػػورية. وأضػػػاؼ أف االعتػػػداء يعػػػد تػػػدخاًل صػػػارخًا فػػػي الشػػػأف 
انية ضاربًا عرض الحائط بالمواثيؽ والقوانيف الدوليػة السوري، والكياف الصييوني يثبت مرة جديدة نواياه العدو 

 معتديًا عمى سيادة دولة عربية.
 0/1/1483الخميج، الشارقة، 

 
 "إضعافيا"بالده و "زعزعة استقرار"بالعمل عمى  "إسرائيل"الرئيس السوري يتيم   00

بشػػار األسػػد السػػوري السػػورية الرسػػمية )سػػانا( عػػف الػػرئيس  األنبػػاءنقمػػت وكالػػة : ا ؼ ب، رويتػػرز -دمشػػؽ 
  العػػػدواف اإلسػػػرائيمي»تأكيػػػده خػػػالؿ لقائػػػو أمػػػيف المجمػػػس األعمػػػى لألمػػػف القػػػومي اإليرانػػػي سػػػعيد جميمػػػي، أف 

بالتعػاوف مػع القػوى الخارجيػة المعاديػة وأدواتيػا عمػى األراضػي  "إسػرائيؿ"يكشؼ الدور الحقيقي الذي تقػوـ بػو 
ضعافيا  «.السورية لزعزعة استقرار سورية وا 

بػػوعي شػػعبيا وقػػوة جيشػػيا وتمسػػكيا »أوؿ رد فعػػؿ يصػػدر عنػػو عمػػى ىػػذا اليجػػوـ، أكػػد األسػػد أف بػػالده وفػػي 
بػػنيا المقاومػػة، قػػادرة عمػػى مواجيػػة التحػػديات الراىنػػة والتصػػدي ألي عػػدواف يسػػتيدؼ الشػػعب السػػوري ودوره 

 «.التاريخي والحضاري
 0/1/1483الحياة، لندن، 

 
 اسب عمى الغارة اإلسرائيميةدعو سورية إلى الرد بشكل منت إيران 07

ػ يو بػي آي: دعػا قائػد الحػرس الثػوري اإلسػالمي اإليرانػي المػواء محمػد عمػي جعفػري سػورية إلػى الػرد  طيراف
 بشكؿ مناسب عمى الغارة اإلسرائيمية األخيرة عمى أراضييا.

ء اإلمػاـ الخمينػي ونقمت وكاالت إيرانية عف جعفري إشادتو عمى ىامش اجتماع ممتقى الدفاع عف أفكػار وآرا
بػ'صمود الحكومة السورية في وجو المؤامرات واالعتداءات الخارجيػة' معربػًا عػف أممػو بػأف 'تقػوـ سػورية بػالرد 

 المناسب عمى اعتداء الكياف الصييوني األخير عمى أراضييا'.
.'  وقاؿ إف إسرائيؿ 'ال تعترؼ إال بمنطؽ القوة ويجب التعامؿ معيا عمى نحو مقاـو وحاـز

اعتبػػػػر جعفػػػػري أف 'االعتػػػػداء اإلسػػػػرائيمي األخيػػػػر عمػػػػى سػػػػورية ولبنػػػػاف والسػػػػوداف يكشػػػػؼ وحشػػػػية الكيػػػػاف و 
 الصييوني الغاصب'، مشيرًا إلى أف إسرائيؿ أينما تستوجب مصالحيا تعمد إلى اليجوـ.

 0/1/1483القدس العربي، لندن، 
 
 
 

 الفمسطينيينو  اإلسرائيميينبين األميركية تستأنف مباحثات السالم الخارجية  01
الجديد جوف كيري محادثات ىاتفية مع كؿ مػف الػرئيس  األميركيةجرى وزير الخارجية أ :ا ؼ ب -واشنطف 
 والرئيس الفمسطيني محمود عباس. نتنياىوبنياميف  اإلسرائيميشيموف بيريز ورئيس الوزراء  اإلسرائيمي

لمقػػادة الثالثػػة انػػو والػػرئيس  أكػػدكيػػري  أفبيػػاف فيكتوريػػا نوالنػػد فػػي  األميركيػػةوقالػػت المتحدثػػة باسػػـ الخارجيػػة 
 والفمسطينييف". اإلسرائيمييفباراؾ اوباما يريداف التوصؿ الى حؿ يؤمف "سالما دائما بيف 

حػوؿ تشػكيؿ الحكومػة الجديػدة،  "إسػرائيؿ"بالمحادثات الجارية في لبيريز  كيري قدـ عرضا أفالبياف  وأضاؼ
 ومختمؼ المسائؿ في المنطقة". األوسطالسالـ في الشرؽ  كما تبادال وجيات النظر حوؿ عممية
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"المبػادرة االيجابيػة التػي قػاـ  إلػىالخارجية فػي بيانيػا انػو خػالؿ اتصػالو بػالرئيس عبػاس لفػت كيػري  وأضافت
المجمػػػػدة لػػػػدييـ والتػػػػي يجبونيػػػػا  األمػػػػواؿمميػػػػوف دوالر مػػػػف  200عػػػػف  األربعػػػػاء بػػػػإفراجيـ" اإلسػػػػرائيميوفبيػػػػا 

 الفمسطينية. لمصمحة السمطة
 0/1/1483الحياة، لندن،  

 
 حل الدولتين ىتقضي عم إلجراءات االستيطانية في القدسمجموعة األزمات الدولية: ا 05

أعمنت مجموعة األزمات الدوليػة أف نيايػة حػؿ الػدولتيف يػأتي مػف اإلجػراءات االسػتيطانية : محمد عبد القادر
ومػػة اإلسػػرائيمية بوقػػؼ جميػػع مشػػاريع البنػػاء االسػػتيطاني فػػي مطالبػػة الحك    اإلسػػرائيمية المتواصػػمة فػػي القػػدس

  . المدينة إذا أرادت ليذا الحؿ أف يكوف قابال لمتحقيؽ
عنػدما بػدأ اإلسػرائيميوف  2000وذكر أحػدث تقريػر لممجموعػة أنػو لػـ تعػد القػدس تمػؾ المدينػة التػي كانػت عػاـ

لػػؾ الحػػيف  مػػا يعقػػد ميمػػة تقسػػيـ المدينػػة وفقػػا والفمسػػطينيوف التفػػاوض عمػػي مصػػيرىا  لقػػد تغيػػر الكثيػػر منػػذ ذ
لمصػػيغة التػػي طرحيػػا الػػرئيس بيػػؿ كمينتػػوف وقتيػػا  عمػػي أسػػاس أف مػػا ىػػو ييػػودي سػػيكوف إسػػرائيميا  ومػػا ىػػو 
عربػػي سػػيكوف فمسػػطينيا  وسػػيتـ وضػػع نظػػاـ خػػاص إلدارة األمػػاكف التػػي تعتبػػر مقدسػػة بالنسػػبة إلػػي األديػػاف 

 السماوية الثالثة.
ر: بات شائعا القوؿ في بعض األوساط بأف التقسيـ لـ يعد قابال لمتنفيذ بالنظر إلي تسارع بناء وأضاؼ التقري

المستوطنات والشكؿ الػذي اتخذتػو ىػذه المسػتوطنات  إال أف التقسػيـ لػيس عممػا دقيقػا بػأي حػاؿ  نظريػا عمػي 
اع السياسػػات فإنػػو ال يػػزاؿ األقػػؿ  إذ إنػػو إذا تػػوافرت الرغبػػة لػػدي واضػػعي الخػػرائط وتػػوافرت اإلرادة لػػدي صػػن

ف لػػـ يكػػف باإلمكػػاف رسػػـ الخػػط نفسػػو الػػذي رسػػـ قبػػؿ عامػػا  ذلػػؾ أف ثمػػة  22باإلمكػػاف تطبيػػؽ المبػػدأ نفسػػو  وا 
أمرا أصبح غير قابؿ لمعكس  وىػو أف توسػع المسػتوطنات واألحيػاء الييوديػة فػي القػدس الشػرقية يرفػع الػثمف 

دوثػو  كمػا بػات ىػذا التحػدي ممحػا عمػي نحػو خػاص اليػـو فػي السياسي لمتقسيـ  وبالتالي يقمػؿ مػف احتمػاؿ ح
ضوء اإلعالنات األخيرة عف بناء وحدات استيطانية جديدة يري فييػا كثيػروف تقويضػا كػامال ألي حػؿ يسػتند 

 إلي قياـ دولتيف.
ذات وضػػػع خػػػاص فػػػي حػػػؿ الػػػدولتيف  السػػػيما إنيػػػا ستفصػػػؿ القػػػدس  2كػػػذلؾ فقػػػد أعتبػػػر التقريػػػر منطقػػػة أي

ف الدولػػػة الفمسػػػطينية وتقطػػػع توسػػػعيا العمرانػػػي  وفػػػي جنػػػوب القػػػدس تيػػػدد الوحػػػدات االسػػػتيطانية الشػػػرقية عػػػ
  .الجديدة بتطويؽ بعض األحياء العربية بشكؿ كامؿ

وقػػدمت المجموعػػة سػػت توصػػيات إلػػي الحكومػػة اإلسػػرائيمية مػػف أجػػؿ مػػا قالػػت إنػػو حمايػػة مسػػألة قابميػػة حػػؿ 
 ا: الدولتيف لمحياة لجية األرض  وجاء مني

  وكػػػذلؾ بنػػػاء أي مسػػػتوطنات جديػػػدة جنػػػوب 2تجميػػػد أي أعمػػػاؿ بنػػػاء وبنيػػػة تحتيػػػة جاريػػػة فػػػي المنطقػػػة اي
القدس  وتسييؿ العبور مف خالؿ الجدار العازؿ بالنسػبة إلػي األشػخاص والسػمع والحػد مػف القيػود المفروضػة 

لييا  كذلؾ إشراؾ منظمات دولية مثؿ منظمة األمـ المتحػدة لمتربيػة والعمػـو  عمي العبور مف الضفة الغربية وا 
والثقافػػة) يونيسػػكو( فػػي مراقبػػة المحافظػػة عمػػي المواقػػع التاريخيػػة وضػػماف أال تػػؤثر بشػػكؿ غيػػر متناسػػب فػػي 
حياة السكاف المحمييف  وجعؿ الجدار العػازؿ فقػط عمػي الخػط األخضػر  واالمتنػاع عػف توسػيعو حػوؿ معاليػة 

 طنة غوش عتصيوف.أدوميـ والتخمي عف جزئو الشرقي حوؿ مستو 



 
 
 

 

 

           10ص                                    1514العدد:                0/1/1483اإلثنين  التاريخ:

وطالب التقرير أعضاء المجنة الرباعية الدولية باإلصرار عمي أف تمتنع إسرائيؿ عف بنػاء مسػتوطنات جديػدة 
أو توسيع األحياء الييودية في القدس الشرقية  وحضيا عمي إيجاد حموؿ سػكنية فػي القػدس الغربيػة بػدال مػف 

 القدس الشرقية.
 0/1/1483األىرام، القاىرة، 

 
 لتنفيذ االتفاقات الدولية "إسرائيل"ثة رئيس الوزراء البريطاني تعد بممارسة ضغوطات عمى مبعو  01

عبػػرت البارونػػة مػػوريس مبعوثػػة رئػػيس الػػوزراء البريطػػاني ديفيػػد  :مػػف محمػػد عبػػد اهلل -دوت كػػـو  -راـ اهلل 
الفمسػػػطينية عمػػػى كػػػاميروف لمتجػػػارة لػػػدوؿ الكويػػػت واألردف وفمسػػػطيف عػػػف أسػػػفيا إزاء اقتصػػػار حجػػػـ التجػػػارة 

 مف حجـ التجارة الفمسطينية. %80إسرائيؿ فقط نتيجة اإلجراءات التعسفية، والتي تبمغ حوالي 
ووعدت موريس التي تشغؿ منصب عضو مجمس الموردات البريطاني بنقػؿ معانػاة االقتصػاد الفمسػطيني إلػى 

 ية الدولية.بريطانيا لمضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية لتنفيذ االتفاقيات الفمسطين
جاء ذلؾ خالؿ استقباؿ وزير االقتصاد الوطني د.جواد الناجي، لمبارونة صباح اليوـ األحد، فػي مقػر الػوزارة 

 عمى أوضاع التجارة الفمسطينية "الصادرات والواردات". وأطمعيا
 0/1/1483القدس، القدس، 

 
 %9العسكري بنسبة ...وارتفاع اإلنفاق  مميار دوالر 01: خسارة سورية دراسة اقتصادية 09

المتخصػص باألخبػار االقتصػادية « االقتصػادي»ذكػرت دراسػة اقتصػادية، نشػرىا موقػع : «السػفير»دمشػؽ ػ 
أمػػس، أف سػػوريا رفعػػت مػػف مجمػػؿ إنفاقيػػا العسػػكري بنسػػبة تقػػارب التسػػعة فػػي المئػػة فػػي موازنتييػػا لمعػػاميف 

 .2022و 2022المتتالييف 
يشػير فييػا الػى خسػائر االقتصػاد « ركػز السػوري لبحػوث السياسػاتالم»واستند الموقػع الػى تقريػر صػدر عػف 

مميار دوالر أميركي باألسعار الجاريػة، وىػو  4884، والتي قدرىا بنحو 2022بسبب األزمة حتى نياية العاـ 
 .2020في المئة مف الناتا المحمي اإلجمالي لسوريا في العاـ  8287ما يعادؿ 

«. رة مقارنػػة بالخسػػائر التػػي نتجػػت مػػف النزاعػػات الداخميػػة فػػي دوؿ أخػػرىىػػذه الخسػػارة كبيػػ»وأكػػد التقريػػر أف 
إلػى أف إجمػالي الخسػارة يتػوزع عمػى « األزمة السورية الجذور واآلثار االجتماعية واالقتصػادية»وأشار تقرير 

ئة في الم 7في المئة أضرارًا في مخزوف رأس الماؿ و 43في المئة خسارة في الناتا المحمي اإلجمالي و 50
 زيادة في اإلنفاؽ العسكري.

الجزء األكبر مف الخسارة كاف في قطاع التجػارة الداخميػة والنقػؿ واالتصػاالت والصػناعات »وذكر التقرير أف 
سػػتؤثر عمػػى ىيكميػػة »، مبينػػًا أف األزمػػة «فػػي المئػػة مػػف الخسػػارة الكميػػة 83التحويميػػة واالسػػتخراجية، وتشػػكؿ 

 «.االقتصاد السوري
فػي المئػة مػف  42تراجع االستيالؾ الخاص المحمي، والذي شػكؿ المكػوف األكبػر بنسػبة »إلى وأشار التقرير 

نتيجػة زيػادة األجػور ومعػدالت التوظيػؼ  2022خسارة الناتا، وفي المقابػؿ ازداد االسػتيالؾ العػاـ فػي العػاـ 
تراجػع اإليػرادات »كمػا تراجػع اإلنفػاؽ االسػتثماري بسػبب األحػداث نتيجػة  «.2022العاـ، وانخفض قمياًل في 

فػي المئػة مػف النػاتا المحمػي  7العامة وازديػاد المخػاطر، وبػات مجمػوع االسػتثماريف العػاـ والخػاص يشػكالف 
فػػي المئػػة فػػي  387نمػػو سػػالب فػػي النػػاتا المحمػػي بمعػػدؿ »وتوقػػع التقريػػر أف تػػؤدي األزمػػة إلػػى «. اإلجمػػالي
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في  782مو إيجابي كاف قبؿ األزمة، وىو بحدود مقارنة مع ن 2022في المئة في العاـ  2888و 2022العاـ 
 «.في المئة العاـ الماضي 586و 2022المئة في 

وذكػػر التقريػػر أف األزمػػة سػػتؤدي إلػػى نمػػو وارتفػػاع حػػاد فػػي عجػػز الموازنػػة الحكوميػػة، نتيجػػة زيػػادة اإلنفػػاؽ 
آخػػر فػػي الخسػػػائر ىنػػاؾ جػػػزءا »الحكػػومي الجػػاري، والمترافػػؽ مػػػع انخفػػاض العائػػدات كثيػػػرا. ولفػػت إلػػى أف 

الخسػػػائر لػػػـ »، موضػػػحا أف «االقتصػػػادية، ىػػػو ارتفػػػاع اإلنفػػػاؽ العسػػػكري غيػػػر المػػػدرج فػػػي حسػػػابات النػػػاتا
تػػنعكس بحسػػابات خسػػارة النػػاتا المحمػػي، ألف ميزانيػػة التصػػنيع واإلنفػػاؽ العسػػكرييف بمعظميػػا ال تسػػجؿ فػػي 

 «.الحسابات القومية
 686و 2022في المئػة سػنويًا مػف النػاتا المحمػي فػي  282بنسبة  الزيادة في اإلنفاؽ العسكري»وقدر التقرير 
في المئة في عاميف،  9، أي ما يعادؿ «مميارات دوالر أميركي باألسعار الجارية( 386) 2022في المئة في 

حيػث يقػػدر خبػراء أف ىػػذه النتيجػة مرتبطػػة بمتطمبػػات الجػيش الداخميػػة، مػف اسػػتجرار لموقػود وحاجتػػو لمسػػيولة 
 عمما أف اإلعالـ الرسمي أو الدولي لـ يتحدث عف صفقات عسكرية معمنة خالؿ فترة األزمة. المادية،

كما تعاني سوريا أزمة طاقة وسيولة في الوقت الحالي. ووفقا لنائب رئيس الػوزراء لمشػؤوف االقتصػادية قػدري 
داؼ المنشػػ ت جميػػؿ فػػإف أزمػػة الطاقػػة مصػػدرىا األساسػػي معضػػالت معقػػدة فػػي التوزيػػع، إضػػافة إلػػى اسػػتي

اعتػػداء، معتبػػرا أف  83النفطيػػة، مشػػيرا إلػػى أف أحػػد خطػػوط اإلمػػداد الرئيسػػية لدمشػػؽ تعػػرض فػػي يػػـو واحػػد لػػػ
 «.ىو خنؽ دمشؽ اقتصاديا»اليدؼ 

 0/1/1483، السفير، بيروت
 

 لماذا تصطك أسناننا من البرد؟ 74
اء كانػػت عالمتيػػا الرجفػػة أو جميػػع البشػػر عمػػى اخػػتالؼ أجناسػػيـ وألػػوانيـ وبقػػاعيـ يشػػعروف بػػالبرودة، سػػو 

اقشػػعرار البػػدف أو اصػػطكاؾ األسػػناف. ال ريػػب فػػي أف الجميػػع قػػد اختبػػر ىػػذا اإلحسػػاس مػػف قبػػؿ. لكػػف لمػػاذا 
 نشعر بالبرودة عمى أي حاؿ؟

لكػػؿ جسػػد طريقتػػو الخاصػػة بػػالتعبير عػػف اإلحسػػاس بػػالبرودة، فػػالبعض يتسػػرب البػػرد فػػي بػػادئ األمػػر إلػػى 
لمرياضػة، « كولونيػا»اؼ الػبعض أواًل. ويؤكػد ذلػؾ الػدكتور يػواكيـ التػش، مػف كميػة آذانيـ، في حيف تبرد أطر 

مشػػيرًا إلػػى أف اإلحسػػاس بػػالبرودة شػػعور فػػردي، فمكػػؿ جمػػد أجيػػزة استشػػعار خاصػػة بػػالحرارة والبػػرودة تسػػجؿ 
 درجة حرارة الجسـ.

 أىمية أجيزة االستشعار
ي الوقت الػذي يمتمػؾ فيػو بعػض منػا أجيػزة استشػعار كثيػرة ال يحتمؿ المرء الماء البارد لفترة طويمة األمد، وف

في األذف، يممكيا البعض اآلخػر فػي أمػاكف أخػرى متفرقػة فػي سػائر أنحػاء الجسػد. أمػا عمػى صػعيد عػددىا، 
 فيي أيضًا تختمؼ مف جسد آلخر. لذا فمكؿ منا طريقتو الخاصة باستشعار البرودة.

فكما لكؿ منا حجـ أقداـ مختمؼ، فإف لكؿ منا عددًا »لطبيعة ويصؼ الدكتور التش ىذا االختالؼ بمزاجية ا
 «.مختمفًا مف أجيزة االستشعار

 ومف الممكف لبعض أجيزة استشعار أجسادنا رصد البرودة ال الحرارة عمى سبيؿ المثاؿ.
 درجة حرارة جسد واحدة لمجميع

بغػض النظػر عػف مكػػاف  درجػة مئويػػة، 30يصػعب عمػى أي إنسػاف تحمػؿ درجػػة حػرارة جسػده أف تكػوف دوف 
 استقراره في جنوب األرض أو شماليا. فمتوسط درجة حرارة الجسد البشري تقريبًا واحدة.
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سمسػػيوس، وقػػد تختمػػؼ بعػػض الشػػيء مػػف جسػػد  3625يبمػػغ معػػدؿ درجػػة حػػرارة الجسػػـ »ويعقػػب التػػش أنػػو 
فػي مرحمػة الخطػر، مػا  حتػى يػدخؿ اإلنسػاف 30أو تقػؿ عػف الػػ 42آلخر. لكف ما أف تتجاوز درجة الحرارة الػػ

يعيؽ عمؿ أجيزتنا الداخمية، كالقمب والدماغ. كما قد يؤدي ذلؾ إلى فقداف الوعي، أو في أسػوأ األحػواؿ إلػى 
 «.الموت مف شدة البرد. ولذا يطمؽ جسدنا صفارة اإلنذار بسرعة مف خالؿ رجفتو

 اصطكاك األسنان ووقوف الشعر
دنا أحيانػػًا، وىػػو مػػا يشػػير إلػػى امتالكنػػا سػػابقًا لفػػرو يحمينػػا مػػف نسػمة بػػاردة مػػف اليػػواء قػػد تكفػػي ليرتجػػؼ جسػػ

 البرودة.
جميعنا نمتمؾ عضمة في مكاف بصمة الشعر في جسػدنا، بحيػث تشػد ىػذه العضػمة فػي حالػة »فيوضح التش 

 «.برودتيا، ما يدفع شعر أجسادنا إلى الوقوؼ
سػامنا لحمايتػو مػف اليػواء البػارد. ولػذا واليدؼ مف ذلؾ ىو خمؽ طبقة مف اليواء الػداف  بػيف طيػات شػعر أج

 تقشعر أبداننا فقط في األماكف الخالية مف الشعر.
باإلضافة إلى ذلؾ، يتـ تفعيؿ طريقة أخرى لحماية الجسد حاؿ شعوره بالبرودة، أال وىي اصطكاؾ األسناف. 

إنػػو يبػػدأ بالحركػػة وبمػػا أف الفػػؾ السػػفمي يمتمػػؾ عضػػالت قويػػة لممضػػغ وليونػػة حركتػػو لوقوعػػو بػػيف مفصػػميف، ف
 السريعة مسببًا بذلؾ اصطكاكًا لألسناف.

 عضالت ضد التجمد
الحركة ىي أفضؿ الطرؽ لمتخمص مف البرودة. ومف خػالؿ الرجفػة تتحػرؾ العضػالت وتصػميا الػدماء بشػكؿ 

 أفضؿ.
الحرارة ويعتبر موضوع الحرارة ذا أىمية أكبر لدى النساء، إذ عمى أجسػادىف أف تحفػظ فػي أحشػائيا أطفػااًل بػ

فػي  40فػي المئػة، فػي حػيف لػدى الرجػؿ ىػي  25المناسبة. كما أف كمية العضالت في أجساد النساء تشكؿ 
 المئة، وكمما ارتفعت نسبة العضالت في الجسد، قّمت فرصة برودتو.

 ، فال صحة ليا.«بعض المحـ عمى العظـ يغني عف البرودة»أما بالنسبة لممقولة الشعبية 
دناء يمكنيـ تحمؿ درجة إلى درجتيف فقط أقؿ مف النحفاء، موجيػًا نصػيحة لمػف يعػانوف مػف فوفقًا لالتش، الب

 «(دويتشيو فيممو«.)»ال تكثر مف تناوؿ الدىوف، بؿ أكثر مف الحركة»البرودة 
 0/1/1483، السفير، بيروت
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 باتر محمد عمي وردـ
اإلسػرائيمية بحػائط العنػاد اإلسػرائيمي، يػتـ إعػادة طػرح فكػرة -الفمسػطينيةفي كؿ مرة تصطدـ فييا المفاوضػات 

مػػف وسػػائؿ ” تسػػريبات“الفمسػػطينية كحػػؿ ألزمػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي وذلػػؾ عػػف طريػػؽ -الكونفدراليػػة األردنيػػة
إعػػالـ مختمفػػة وتقػػارير مراكػػز دراسػػػات إسػػرائيمية ومحػػاوالت تفسػػير ايػػة لقػػػاءات سياسػػية بػػيف أطػػراؼ أردنيػػػة 
سػرائيمية وكأنيػػا أدلػة عمػػى وجػػود تفاىمػات حػػوؿ الكونفدراليػػة، وكػأف ىػػذه التفاىمػػات مػثال ال يمكػػف التوصػػؿ  وا 

 إلييا عف طريؽ المكالمات الياتفية السرية أو السكايب!
ال يوجد أمر يتفػؽ عميػو األردنيػوف مػف كافػة األصػوؿ والمنابػت أكثػر مػف رفػض الكونفدراليػة. الدولػة األردنيػة 

يا في ىذه القضػايا منػذ فتػرة طويمػة مػف خػالؿ عػدة تصػريحات لمممػؾ تػرفض الكونفدراليػة رفضػا حسمت موقف
مطمقػػا فػػي الوقػػت الحػػالي وقبػػؿ قيػػاـ الدولػػة الفمسػػطينية، ولكػػف الػػبعض ال يػػزاؿ يريػػد إسػػتعادة أشػػباح الخيػػار 
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سػػتخداـ فػػإف األردنػي. وبالنسػػبة لكػؿ شػػخص يحمػػؿ عمػى رأسػػو أذنػػيف وعينػيف وفػػي داخػؿ رأسػػو عقػػؿ قابػؿ لال
ىػػذا الموقػػؼ األردنػػي غيػػر قابػػؿ لمتأويػػؿ أو إسػػاءة التفسػػير وال يمكػػف إعتبػػار أيػػة محاولػػة لمتشػػويش عمػػى ىػػذا 
الموقػػؼ سػػواء مػػف ناحيػػة إفتعػػاؿ تصػػريحات سػػرية أو العمػػؿ عمػػى نشػػر فكػػرة الكونفدراليػػة بمبػػررات سياسػػية 

المفيد التذكير بخمسة اسباب رئيسػية لػرفض  مثالية إال نوعا مف التضميؿ غير المقبوؿ. وفي ىذا السياؽ مف
 الكونفدرالية:

الكونفدراليػػة قبػػؿ إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية ىػػي مصػػادرة لحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي إقامػػة دولتػػو، وربمػػا  -2
تؤدي إلى اإلنياء التاـ لفكرة الدولة الفمسطينية وىذا ليس ابدا في صالح الحقوؽ التاريخية المشػروعة لمشػعب 

طيني كما يتعارض ذلؾ مع كؿ القرارات الدولية وقرارات الجامعػة العربيػة ويمغػي حػؽ العػودة والتعػويض الفمس
 .نيائيا

الكونفدراليػة ىػػي مػػدخؿ لمسػاعدة إسػػرائيؿ عمػػى التنصػؿ مػػف التزاماتيػػا الدوليػة ويحمػػؿ األردف عػػبء حػػؿ  -2
األردنػػي كمػػا يريػػده متطرفػػو اليمػػيف  القضػػية الفمسػػطينية مػػا يػػؤدي فػػي النيايػػة إلػػى دعػػـ الػػوطف البػػديؿ والحػػؿ

 اإلسرائيمي
الكونفدرالية ستؤدي إلى تجميد تاـ لمسيرة التنمية السياسية وتزيد مف الضغوطات االقتصادية في األردف  -3

إذ ستجعؿ األولوية لدما األرض والشعب الفمسطيني في نظاـ سياسي موحد يسوده الياجس األمني وضعؼ 
و الحركػات واألحػزاب الوطنيػة األردنيػة وبرامجيػا الموجيػة لمتنميػة السياسػية فػي التنمية وسػوؼ يعطػؿ مػف نمػ

مػػف الصػعب جػػدا أف تكػػوف ديمقراطيػػة كمػا أف المػػوارد االقتصػػادية المحػػدودة ” دولػة الكونفدراليػػة“األردف، ألف 
 اليا.ستتعرض لممزيد مف االستنزاؼ نتيجة الحاجة إلى إدارة مناطؽ تحت سيطرة السمطة الفمسطينية ح

ما زالت التيارات السياسية في فمسطيف منقسمة حوؿ الحؿ النيائي لمقضػية الفمسػطينية. القيػادة السياسػية  -4
فػػػي فػػػتح وبعػػػض الشخصػػػيات المسػػػتقمة تػػػؤمف بحػػػؿ الػػػدولتيف، بينمػػػا بعػػػض التنظيمػػػات العسػػػكرية فػػػي فػػػتح 

قناعتيػػا بيػػذا الحػػؿ ورغبتيػػا والجبيػػات اليسػػارية وحمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي ال تػػزاؿ غيػػر واضػػحة فػػي مػػدى 
ذا كانػػت الدولػػة 2948الحقيقيػػة فػػي تجػػاوز ىػػذا اإلطػػار إلػػى التحريػػر الكامػػؿ لألراضػػي المحتمػػة فػػي العػػاـ  . وا 

األردنيػػة تتناسػػؽ فػػي رؤيتيػػا مػػع قيػػادة فػػتح فػػإف ىنػػاؾ اختالفػػات ىائمػػة وجوىريػػة مػػع التنظيمػػات األخػػرى ممػػا 
ظيمػات سياسػية فمسػطينية ليػا رؤيتيػا المختمفػة سػتكوف جػزءا مػف يجعؿ الدولة األردنية في حالة صداـ مػع تن

 دولة الكونفدرالية.
وبعػػػد اإلنتفاضػػػتيف الفمسػػػطينيتيف نشػػػأ جيػػػؿ جديػػػد فػػػي الشػػػعب  2988بعػػػد قػػػرار فػػػؾ اإلرتبػػػاط فػػػي العػػػاـ  -5

مة وقػدـ الفمسطيني يتميز بالحس العالي لممقاومة والطموحات واآلماؿ اليائمػة فػي إنشػاء دولػة فمسػطينية مسػتق
ىذا الجيؿ الكثير مف التضحيات مف أجؿ تحقيؽ ىػذا الطمػوح ولػف يرضػي بكونفدراليػة مػع األردف ألف ىدفػو 
الرئيسي ىو الدولة الفمسطينية. كما أف ىذا الجيؿ إضطر وبسبب العدواف اإلسػرائيمي المسػتمر إلػى اإلحتكػاـ 

ختمفػػػة والمتباينػػػة فػػػي توجياتيػػػا إلػػػى درجػػػة لمسػػػالح وتػػػـ إنشػػػاء العديػػػد مػػػف التنظيمػػػات والفصػػػائؿ المسػػػمحة الم
المواجيات المسمحة وىذا ما قد يجعميا في حالة مواجية تشبو الكابوس مع األجيزة األمنية األردنية في حاؿ 
تمػػت الكونفدراليػػة وأصػػبحت أجيػػزة األمػػف األردنيػػة مطالبػػة بتحقيػػؽ االسػػتقرار األمنػػي، وىػػذا السػػيناريو واقعػػي 

 .ة وال يمكف أبدا القبوؿ بو أو الترويا لحدوثو تحت اي مبررجدا ولكنو وصفة لمكارث
رفض الكونفدرالية ىو األمر الػذي يوحػد كافػة القػوى السياسػية األردنيػة تقريبػا، وىػذا مػا يتطمػب دعػـ المواقػؼ 
الرسمي لمدولة في ىذا السياؽ وعػدـ تعريضػيا لضػغوطات قػد تػؤدي إلػى زيػادة فػي احتمػاالت المجػوء الػدولي 

 الخيار. إلى ىذا
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 حممي موسى
انتيػػػػت االنتخابػػػػات اإلسػػػػرائيمية وتجمػػػػت نتيجتيػػػػا األوليػػػػة بتكميػػػػؼ الػػػػرئيس شػػػػمعوف بيريػػػػز لػػػػرئيس الحكومػػػػة 

احية الظاىرية فإف الحكومة الجديدة لف تختمػؼ المنصرؼ بنياميف نتنياىو بتشكيؿ الحكومة الجديدة. ومف الن
جوىريا عف الحكومة السػابقة لكنيػا مػف الناحيػة الجوىريػة تختمػؼ بالتأكيػد. غيػر أف االخػتالؼ ىػذا يمكػف أف 
يكوف أيضا موضع خالؼ بيف مف يعتقدوف أف االنتخابات األخيرة أدخمت عنصرًا جديدًا يتمثؿ في بروز قوة 

مػػف يػػروف العكػػس. ولكػػف تكفػػي اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف مػػف أوصػػوا بتكميػػؼ نتنيػػاىو  وسػػط وتراجػػع لميمػػيف وبػػيف
عضو كنيست وىو رقـ نادر الحدوث ويمثؿ أكثر مف ثمثػي أعضػاء  82تشكيؿ الحكومة الجديدة بمغ عددىـ 

 الكنيست.
يؿ وبػػدييي أف مػػف أوصػػوا بتكميػػؼ نتنيػػاىو قػػاموا بػػذلؾ عمػػى أرضػػية اإليمػػاف بأنػػو سػػيكوف ليػػـ دور فػػي تشػػك

مقعػػػػدا( وحمفػػػػاء الميكػػػػود  32« )الميكػػػػود بيتنػػػػا»حكومتػػػػو الجديػػػػدة. ومعػػػػروؼ أف القػػػػوى التػػػػي أوصػػػػت تضػػػػـ 
مقاعػػد( وحمفػػاء الميكػػود  7« )ييػػدوت ىتػػوراه»مقعػػدا(،  22مقعػػدا(، شػػاس ) 22الطبيعيػػيف: البيػػت الييػػودي )

ذا  29برئاسة يائير لبيد )« يوجد مستقبؿ»الجدد:  كاف لألرقاـ مف معنى فيػو أف مقعدا( وكديما )مقعداف(. وا 
نتنياىو، مع حمفائو الطبيعيػيف، يممػؾ أغمبيػة النصػؼ زائػدا واحػدا فػي الكنيسػت، وىػو مػع بػاقي حمفائػو الجػدد 

مقعػدا( تمتمكيػا  38يممؾ أكثر مف ثمثي مقاعد البرلماف. ورغـ أنػو يبقػى خػارج ىػذه المعادلػة أقػؿ مػف الثمػث )
تسيبي ليفني، إال أف االئتالؼ المقبػؿ قػد ال يضػـ كػؿ مػف « حركة»واألحزاب العربية وحزب العمؿ وميرتس 

أوصى بنتنياىو أماـ الرئيس وقد يضـ بعػض مػف لػـ يوصػوا بػو. والشػيء المؤكػد ىػو أف حكومػة نتنيػاىو لػف 
 تضـ القوائـ العربية كما لف تضـ حزب العمؿ إذا ظؿ صادقا في تعيده بعدـ المشاركة في حكومة نتنياىو.

الرسػػػمية فػػػإف نتنيػػػاىو يتطمػػػع لتشػػػكيؿ ائػػػتالؼ واسػػػع يمػػػنح حكومتػػػو الجديػػػدة أعمػػػى درجػػػة مػػػف  ومػػػف الوجيػػػة
االستقرار. لكف ىذا التطمع يسػتند إلػى رغبػة أكثػر ممػا يسػتند إلػى قػدرة فػي واقػع مممػوس. فينػاؾ بػيف الحمفػاء 

ف لـ يكف مستحي ال. ومػف الجػائز أف الطبيعييف والجدد درجة مف التناقض التي تجعؿ التوافؽ بينيما صعبا وا 
اعتبارات شخصية قد تحػوؿ أيضػا دوف التوصػؿ إلػى اتفػاؽ قػادر عمػى ضػـ كػؿ ىػذه القػوى. فػالنجـ الصػاعد 

يػائير لبيػد يعتقػد أنػو بمقاعػده التسػعة عشػر قػادر عمػى « يوجػد مسػتقبؿ»في السياسة اإلسرائيمية، زعػيـ حػزب 
إسػػرائيؿ. لكػػف ىنػػاؾ مػف يػػؤمف بػػأف نتنيػػاىو ال  تحقيػؽ المسػػتحيؿ وتغييػػر الوجيػة العامػػة لمنظػػاـ السياسػػي فػي

يريد أف يبني، منذ اآلف، شخصية خصمو في المرحمػة المقبمػة التػي أعمػف لبيػد أنػو سػينافس فييػا عمػى رئاسػة 
 الحكومة.

مسػاواة »ومعروؼ أف أشد ما يقسـ أعضاء الحميفيف الطبيعي والجديػد ىػو الموضػوع الػداخمي األساسػي وىػو 
خص فػػػي االتفػػاؽ مػػػف جديػػد عمػػػى سػػبؿ وحصػػػص تجنيػػد الحريػػػديـ فػػي الجػػػيش. وكانػػػت والتػػػي تػػتم« األعبػػاء

الشعار االنتخابي لمبيد وحزبو فيما كاف العداء ليذا الشعار ديدف الحزبيف الحريػدييف، « المساواة في األعباء»
ؽ شػػاس وييػػدوت ىتػػوراه. وىنػػاؾ أيضػػا الموقػػؼ مػػف العالقػػة مػػع اإلدارة األميركيػػة، وخصوصػػا فػػي مػػا يتعمػػ

بالتسػػوية السياسػػية مػػع الفمسػػطينييف. ورغػػـ مػػا يبػػدو مػػف حػػدة اخػػتالؼ إال أف بالوسػػع التوصػػؿ إلػػى تفاىمػػات 
 رغـ المصاعب البادية.
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عمػػى أف كػػؿ ذلػػؾ ال يمغػػي أثػػر العوامػػؿ الموضػػوعية األخػػرى، وفػػي مقػػدمتيا الوضػػع االقتصػػادي والتحػػديات 
أنػو ال يمكننػا تجاىػؿ الواقػع حولنػا. »لسػبب أعمػف نتنيػاىو األمنية، عمى تشكيمة الحكومة المقبمة. وربما ليذا ا

ىناؾ ميمات كثيرة في المجاؿ الداخمي سنعالجيا، لكف قبؿ كؿ ىذا ىنػاؾ ميمػات فػي الشػرؽ األوسػط عمينػا 
«. تنفيػػذىا. أوال منػػع إيػػراف مػػف امػػتالؾ سػػالح نػػووي. وىنػػاؾ أيضػػا سػػالح فتػػاؾ آخػػر ييػػددنا وييػػدد مواطنينػػا

 و يقصد أسمحة معينة في المحيط القريب، وخصوصا في سوريا ولبناف.وبدييي أف نتنياى
ورغـ التركيز، في حديث نتنياىو، عمى الخطر الخػارجي إال أف المخػاطر الداخميػة ىػي األشػد حسػما. ولػيس 
جديدا أف يحاوؿ نتنياىو استخداـ الخطر الخارجي لتمييف مواقؼ األحزاب اإلسرائيمية الحميفة لو فػي المواقػؼ 

داخميػػة. وفػػي السػػياؽ الػػراىف يريػػد نتنيػػاىو مػػف جميػػع حمفائػػو المحتممػػيف القفػػز عػػف بعػػض مػػواقفيـ الداخميػػة، ال
 بسبب الخطر الخارجي، والتساىؿ لتشكيؿ حكومة واسعة قدر اإلمكاف تحت قيادتو.

يػديـ وتوزيػع والواقع أف كثيريف يعتقدوف باستحالة التوفيػؽ بػيف القػوى اإلسػرائيمية ىػذه فػي مجػاالت تجنيػد الحر 
الميزانيػػػات. ولكػػػف كثيػػػرا مػػػا شػػػيدت االئتالفػػػات اإلسػػػرائيمية أنماطػػػا مػػػف لقػػػاء المسػػػتحيالت يصػػػعب تخيميػػػا. 
فاالئتالفات الحكومية في إسػرائيؿ ىػي التعبيػر األوضػح عػف التقػاء المصػالح الماديػة واأليديولوجيػة بػيف قػوى 

ثيػػرا مػػا أفمحػػت قػػوى أشػػد يمينيػػة فػػي اختػػراؽ عممانيػػة ودينيػػة بػػؿ وأيضػػا مػػا بػػيف قػػوى صػػقرية وحمائميػػة. وك
المعسكر الوسطي أو اليسػاري أو العكػس مثممػا أفمحػت قػوى أخػرى فػي شػراء ذمػـ قػوى وأحػزاب فػوؽ الطاولػة 

 وتحتيا.
وبعيػػدا عػػف التكينػػات المبالغػػة يمكػػف القػػوؿ إف نتنيػػاىو لػػف يغيػػر جمػػده بػػيف عشػػية وضػػحاىا وسيصػػعب عميػػو 

مف الحريديـ. ومف شبو المؤكػد أف أثػر الضػغط السياسػي الػدولي عمػى إسػرائيؿ التخمي عف حمفائو الطبيعييف 
بشػػأف التسػػوية لػػف يجػػد ترجمػػة لػػو فػػي الحكومػػة الجديػػدة إال مػػف زاويػػة شػػكمية وحسػػب. فالتشػػكيمة الحكوميػػة 
 الجديدة، سواء انضـ إلييا يائير لبيد وحزبو أو تسيبي ليفني وحركتيا لف تكػوف أكثػر مرونػة مػف حكومػة كػاف
ف متطمبػات المعبػة  حزب العمؿ يمعب دورا مركزيا فييا. لػذلؾ يمكػف القػوؿ إف التسػوية ال تػزاؿ خػارج المعبػة وا 

 الداخمية اإلسرائيمية ىي التي تحكـ، كما العادة، قواعد تشكيؿ الحكومة الجديدة.
 0/1/1483، السفير، بيروت
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 تسفي بارئيؿ
لحركات المعارضة في مصػر سػجمت المسػارات التػي سػيتحرؾ فييػا المتظػاىروف.  عمى صفحات الفيس بوؾ

كما توفر عنواف مناسب لممظاىرات التي عقدت يـو الجمعة: "جمعة الخالص والنياية"، والمقصود الخالص 
قبػػؿ اسػػبوع مػػف  2022شػػباط  4مػػف نظػػاـ االخػػواف المسػػمميف. وىػػذا بالمناسػػبة كػػاف ايضػػا اسػػـ يػػـو الجمعػػة 

بػػارؾ. وقػػد وعػػد االالؼ بالمشػػاركة فػػي مظػػاىرات يػػـو الجمعػػة، ووزعػػت اليافطػػات التػػي سػػترفع فييػػا سػػقوط م
شػػعارات الثػػورة مػػع فػػارؽ صػػغير ىػػو العنػػواف: "الشػػعب يريػػد اسػػقاط النظػػاـ"، "يػػا مرسػػي ارحػػؿ" و "كفػػى لحكػػـ 

 االخواف المسمميف". 
يارتػػو، وجػػد نفسػػو قبػػؿ بضػػعة ايػػاـ مػػف الػػرئيس محمػػد مرسػػي، الػػذي عػػاد مػػف المانيػػا مػػؤخرا بعػػد اف اختصػػر ز 

فػي اشػتباكات يػـو الػذكرى الثانيػة لمثػورة واالضػطرابات  –ذلؾ يغرؽ في دماء عشرات القتمى ومئات الجرحى 
مػف اصػؿ  22التي اندلعت بعد اصدار الحكـ في قضي مأساوية اخرى. فقد حكمت المحكمة باالعداـ عمػى 

 تي وقعت السنة الماضية في بور سعيد بعد مباراة كرة القدـ.متيما بالمشاركة في االضطرابات ال 70نحو 
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المسؤولية ىذه المرة ممقاة عمى مرسي. فيي ليست مسؤولية مبارؾ أو مسػؤولية الشػرطة وال مسػؤولية الجػيش 
الذي حافظ حتى بداية االسبوع عمى صده. النسيا السياسي الذي أعده الرئيس المصػري حػديث العيػد بجيػد 

كػػػؾ بسػػرعة: الدسػػػتور المصػػػري الػػذي اعػػػد عمػػػى عجػػؿ يقػػػؼ مػػػرة اخػػرى امػػػاـ االختبػػػار تحػػػت أعمػػى، بػػػدأ يتف
الضػػغط ومرسػػي أعمػػف منػػذ االف بانػػو مسػػتعد الدخػػاؿ تعػػديالت عميػػوا الحكومػػة الجديػػدة التػػي عينيػػا برئاسػػة 
 ىشاـ قنديؿ، قد تستقيؿ أو تقاؿا واالف الجيش ايضا اطمؽ رصاصة تحػذير. "الصػراع السياسػي يػدفع مصػر 
الػػى حافػػة االنييػػار"، حػػذر يػػـو الثالثػػاء وزيػػر الػػدفاع عبػػدالفتاح السيسػػي، الػػذي عينػػو مرسػػي. قػػوات السيسػػي 
انتشرت ىذا االسبوع قرب منش ت حيوية عمػى طػوؿ قنػاة السػويس وكثفػت منظومػة الحراسػة عمػى سػد اسػواف 

لحركػػػة االخػػػواف  بعػػػد أف أحػػػرؽ المتظػػػاىروف فػػػي مػػػدف االسػػػماعيمية وجنػػػوب الدولػػػة محطػػػات شػػػرطة وفػػػروع
 المسمميف، وىددوا بالسيطرة حتى عمى المواقع االستراتيجية.

لقػد انتقمػت مصػر ىػػذا االسػبوع مػف الثػورة الػػى االنتفاضػة وكػاف فػػي الدولػة مػف قػدر بػػاف الجػيش يوشػؾ عمػػى 
 العػػودة السػػتالـ السػػمطة. ىػػذا لػػـ يحصػػؿ، حاليػػا. ورغػػـ القتػػؿ، االشػػتباكات، المظػػاىرات واالعتصػػامات، فػػاف
الخػػالؼ كفيػػؿ بػػاف يجػػد لنفسػػو حمػػوال سياسػػية. حركػػات  المعارضػػة، الػػرئيس مرسػػي، الجػػيش وحركػػة االخػػواف 
المسمميف موحدوف في الفيـ والقمؽ مف التفكؾ الفوري لمحكـ والذي قد يدىور مصػر الػى حػرب أىميػة. تعبيػر 

وف ومعارضػػوىـ مػػف جبيػػة عمػػى ىػػذا الخػػوؼ يبػػدو فػػي موافقػػة الفصػػائؿ المختمفػػة، بمػػف فػػييـ االخػػواف المسػػمم
 االنقاذ الوطنية، عمى المقاء والتوقيع عمى وثيقة مشتركة تشجب العنؼ.

 اليدف: البرلمان
مرسػػي، مثممػػا فػػي االزمػػات السػػابقة، التػػي الغػػى فييػػا قراراتػػو الرئاسػػية، تمػػؾ التػػي أثػػارت العاصػػفة اليائمػػة فػػي 

مػػف منػػذ االف بػػاف سػػاعات حظػػر التجػػوؿ التػػي شػػير كػػانوف االوؿ، بػػدأ االف ايضػػا يسػػير الػػى الػػوراء. فقػػد أع
فرضت عمى المدف الكبرى ستقمص ومنح صالحيات القرار بشأف تقميصيا الى المحػافظيف. وعمػى أي حػاؿ، 
فحظر التجوؿ لـ يطبؽ حقا وقوات الشرطة لـ تطمؽ النار عمى مف خرقو. كما وافؽ مرسي عمى تغيير مواد 

ىذا جديد كبير. فمجنة مشتركة لقسػـ مػف المعارضػة ومستشػاريو الدستور موضع الخالؼ، واف كاف ليس في 
 تشكمت بعد اضطرابات كانوف االوؿ اتفقت عمى سمسمة مف التعديالت سيقرىا البرلماف الجديد. 

ولكف كتمة المعارضة الكتمة، المسماة "جبيػة االنقػاذ الػوطني"، والتػي يترأسػيا عمػرو موسػى، حمػدي صػباحي 
ود. محمػػػد البرادعػػػي، لػػػـ يعػػػودوا يكتفػػػوف بػػػالوعود. مػػػف نػػػاحيتيـ،  –مػػػى الرئاسػػػة ممػػػف تنافسػػػا ع –الناصػػػري 

الصراع الياـ ىو عمػى البرلمػاف، ىػدؼ خسػر فيػو الميبراليػوف والعممػانيوف فػي االنتخابػات السػابقة التػي جػرت 
انػب الػى ج –. في تمؾ االنتخابات اجترؼ تحالؼ حزب الحريػة والعدالػة لالخػواف المسػمميف 2022في بداية 

فػػي المائػػة مػػف االصػػوات. نتػػائا تمػػؾ االنتخابػػات، التػػي الغتيػػا  47حركػػات اخػػرى، بعضػػيا عممانيػػة، نحػػو 
المحكمة الدستورية سبب خرؽ قانوف االنتخابات، منحت الحركات العممانية فرصة جديدة. وتبدو ىذه واقعيػة 

ة شػػؤوف الدولػػة فػػي االشػػير اكثػػر مػػف اي وقػػت مضػػى بعػػد اف أبػػدى االخػػواف المسػػمموف فشػػال ذريعػػا فػػي ادار 
السبعة مف والية مرسي. "الرئيس مرسي ليس ىنا وليس لديو فكرة عما يجري. القى أمامنا خطابا بمغػة بعيػدة 
تمامػػا عػػف الواقػػع، وكأنػػو يعػػيش فػػي عػػالـ آخػػر"، قػػاؿ الكاتػػب الشػػيير، رجػػؿ اليسػػار، صػػنع اهلل ابػػراىيـ. "ىػػو 

يػػػػـو عمػػػػى أرض مصػػػػر". مرسػػػػي، كمػػػػا يياجمونػػػػو فػػػػي يتحمػػػػؿ المسػػػػؤولية عػػػػف كػػػػؿ الػػػػدـ الػػػػذي يسػػػػفؾ كػػػػؿ 
المعارضػػػة، يعمػػػؿ بتعميمػػػات المرشػػػد العػػػاـ، محمػػػد بػػػديع، زعػػػيـ االخػػػواف المسػػػمميف، بػػػدال مػػػف أف يتصػػػرؼ 
كػػرئيس. لقػػد حػػاوؿ مرسػػي ىػػذا االسػػبوع اف يسػػتخدـ مػػرة اخػػرى الصػػيغة المعتػػادة وأف يجػػري حػػوارا وطنيػػا مػػع 
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جػػاء بعضػػيـ الػػى المػػداوالت، ولكػػف جبيػػة االنقػػاذ التػػي تممػػي الخػػط  المعارضػػة. ومثممػػا فػػي االزمػػة السػػابقة،
 الكفاحي، تغيبت عنو. 

يوـ االربعاء فاجأ قادة الجبية عندما عقدوا نقاشا عاجال بالذات مػع قػادة الحركػة السػمفية، النػور، التػي تعتبػر 
مػى اقامػة حكومػة وحػدة عدوىـ االيديولوجي. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدتو الحركات جاء أنيػا اتفقػت ع

وطنية، المطالبة باقالة النائػب العػاـ طمعػت ابػراىيـ، وبعػدىا فقػط الشػروع فػي الحػوار الػوطني. "رغػـ أننػا مػف 
 التيار االسالمي، فالمصمحة الوطنية ووحدة االمة استدعت ىذا المقاء"، شرح زعيـ النور، د. يونس محي. 

صة الحركة السمفية لتصفية الحساب مع االخواف المسػمميف مصمحة االمة ىامة بال شؾ، ولكف ىذه ايضا فر 
الػػػذيف رفضػػػوا اف يقيمػػػوا معيػػػـ ائتالفػػػا بعػػػد االنتخابػػػات لمبرلمػػػاف. واالىػػػـ مػػػف ذلػػػؾ ىػػػو أنػػػو اذا فقػػػد االخػػػواف 
المسػػمموف حقػػا مػػف قػػوتيـ فػػي االنتخابػػات القادمػػة لمبرلمػػاف، وانتصػػر العممػػانيوف، فمػػف االفضػػؿ منػػذ االف أف 

ت طيبػػػػة معيػػػػـ ليكونػػػػوا لسػػػػاف الميػػػػزاف فػػػػي كػػػػؿ ائػػػػتالؼ مسػػػػتقبمي. نعػػػػـ، يبػػػػدو معروفػػػػا لػػػػالذف يبنػػػػوا عالقػػػػا
االسػػرائيمية، ومػػف ىنػػا ايضػػا التقػػديرات بػػاف ىػػذه الحسػػابات السياسػػية قػػد تكػػوف ايضػػا الحػػؿ لالزمػػة السياسػػية 

رضػػة بتجميػػد الحاليػػة. وذلػػؾ النػػو فضػػال عػػف اقامػػة حكومػػة وحػػدة وطنيػػة، واقالػػة النائػػب العػػاـ تطالػػب المعا
كػانوف االوؿ، التحقيػؽ والتقػديـ الػى المحاكمػة لممسػؤوليف عػف  22الدستور الػذي اقػر فػي اسػتفتاء شػعبي فػي 

 موت المواطنيف في المظيرات االخيرة وباالساس تغيير قانوف االنتخابات. 
محافظػات المادة التي تقمؽ عمى نحو خاص االحزاب العممانية ىي تمؾ التي تفصؿ شػكؿ تقسػيـ مصػر الػى 

انتخابية جديدة، ومف شأنيا أف تمػنح أفضػمية لقػوائـ االخػواف المسػمميف. فػي قػانوف االنتخابػات ادرجػت أيضػا 
مػادة بموجبيػػا يمكػػف لممػػرء اف يتنػافس فػػي قائمػػة وبعػػد االنتخابػات اف ينتقػػؿ الػػى حػػزب آخػر. ىػػذه مػػادة قابمػػة 

ابػػػات. وفػػػي ىػػػذه االثنػػػاء يبػػػدو اف االخػػػواف لالنفجػػػار يمكنيػػػا أف تسػػػتغؿ مػػػف االخػػػواف المسػػػمميف بعػػػد االنتخ
المسمميف ايضا فيموا باف القانوف، الذي تراجعو االف المحكمة الدستورية، قد يدفع المعارضة الػى المتػاريس. 
ومػػف المتوقػػع ليػػذا اف يكػػوف التراجػػع السياسػػي االخػػر لمرسػػي، والكفيػػؿ بػػاف ينقػػذه مػػف االزمػػة ويمنػػع مطمػػب 

 رة. االنتخابات الرئاسية المبك
االخػػواف المسػػمموف الػػذيف كػػانوا رمػػزا لمثػػورة ضػػد النظػػاـ السػػابؽ "ابتمعػػوا لقمػػة كبيػػرة جػػدا واعتقػػدوا انػػو سػػيكوف 
بوسعيـ اف يسيطروا عمى كؿ قطاعات الحكـ"، كتب ىػذا االسػبوع محمػؿ مصػري. ويػذكر المحمػؿ اف مرسػي 

في المائة فقط اكثر مف  3االنتخابات،  في المائة مف االصوات في الجولة الثانية مف 5227فاز باالجماؿ بػ 
منافسػػو احمػػد شػػفيؽ، الػػذي لػػـ يصػػوت الكثيػػر مػػف العممػػانييف لػػو النػػو اعتبػػر رجػػؿ النظػػاـ السػػابؽ. واذا كػػاف 
االخػواف يختنقػوف أـ ال فسػيكوف ممكنػػا قػوؿ ىػذا فػي االيػػاـ القادمػة. ولعػؿ مرسػي لػػيس خبيػرا فػي ادارة دولػػة، 

مفاوضات منذ كاف مطاردا مف نظاـ مبارؾ. وىو يعرؼ كيؼ يمقي خطابات ولكنو خبير في الوساطة وفي ال
 طويمة واحيانا عدوانية، ولكنو اثبت ايضا بانو عند الحاجة يعرؼ كيؼ ينسحب.

 3/1/1483ىآرتس 
 3/1/1483، وكالة سما اإلخبارية 

 
 الك بموك".. "لغتز" يتزداد غموضًا في مصرالت"ب 70

 سمدار بيري
ف المحظػػة التػػي ُيصػػروف فييػػا عمػػى إدخالنػػا فػػي االنتفاضػػة الجديػػدة فػػي مصػػر. وكػػاف كػػاف واضػػحًا انػػو سػػتحي

 يمكف أف ُنقدر أيضا أف يدسونا في الحرب األىمية مف باب مركزي ال مف زقاؽ ناٍء.
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 –أعمف المدعي العاـ المصري، طمعت ابراىيـ، نياية االسبوع، أف المعتقؿ األوؿ في تعقػب الػػ "بػالؾ بمػوؾ" 
الفوضػػوييف الػػذيف يتسػػمموف الػػى المظػػاىرات "اعتػػرؼ" فػػي تحقيقاتػػو بػػأف اسػػرائيؿ أرسػػمتو لتنفيػػذ  وىػػي مجموعػػة

 عممية ارىابية في منش ت الغاز و"االختالط" في المواجيات.
اىتمػػوا بتسػػريب عنػػواف سػػكف المعتقػػؿ، واجتيػػد الصػػحافيوف فػػي اسػػتخراج معمومػػة دامغػػة مػػف والػػديف دىشػػيف 

النظاـ، لكنيما لـ ينجحا في اإلقناع بذلؾ. صػاحب مصػدر أمنػي القضػية مػع مذعوريف. زعما أنو أصال مع 
خػػرائط ووثػػائؽ "ُكشػػؼ عنيػػا" عنػػد المشػػتبو بػػو تُبػػيف موقػػع أنبػػوب الػػنفط وسػػبؿ الوصػػوؿ وأوامػػر تنفيذيػػة تُبػػيف 
كيفيػة تخريػػب المنشػ ت. أصػػغأل فقػط ألبػػواؽ السػمطة حيػػث سػػتؤدي بػؾ إلػػى االسػتنتاج بػػأف إسػرائيؿ تتػػ مر مػػرة 

 خرى في مصر: إذا لـ يبيعونا الغاز فينبغي أال ينجحوا في بيعو آلخريف أيضا.أ
برزت الػ "بالؾ بموؾ" بصورتيا المصرية في الشوارع قبؿ عشرة اياـ في الذكرى السػنوية الثانيػة لمثػورة. وكػاف 

اآلف بػيف ىناؾ رجاؿ أشداء مع أقنعة ومعػاطؼ سػوداء وبنطػاالت جينػز. ىػذه ىػي القػوة الخفيػة التػي تفصػؿ 
 الشباب الغاضبيف وبيف اإلسالمييف وقوات األمف.

غمػػػرت "الػػػبالؾ" الميػػػاديف دفعػػػة واحػػػدة، وخّمصػػػت عشػػػرات الشػػػابات المحجبػػػات قبػػػؿ أف ُيغتصػػػبف اغتصػػػابًا 
جماعيًا عنيفًا. ووجو مف نظـ جماعات الػ "بالؾ" أوامر صارمة تُبيف أنو ينبغي أال ُيكشؼ عنيـ وأال يفخػروا 

لتصوير وأال يتركوا بصمات أصابع تُبيف مف أرسميـ ومف يدفع إلييـ اذا كاف يوجد أصػال مػف أماـ عدسات ا
 ىو مستعد لإلنفاؽ عمى االنتفاضة الجديدة.

مػا انتقػاـ"، ودعػا كػؿ مػف  -وىو يشبو روبف ىود محميا -صاغ أحدىـ وىو "جعفر" شعار "إمػا ثػورة حقيقيػة وا 
 جتماعية. وفي كؿ يـو يمر يصبح المغز أكثر جذبا.يبحث عف أشياء جديدة الى تصفح الشبكات اال

يقولوف إف كثيريف منيـ مف أبناء الطائفة القبطية. ويقولوف انيـ الذراع العسكرية لػ "شباب الثورة"، ويشػتبيوف 
في اف الفموؿ، وىـ بقايا نظاـ مبارؾ، ىـ العقؿ والجيب وراء جماعات الػ "بػالؾ بمػوؾ"، وقػد نجحػت األجيػزة 

 فوضويًا مقنعًا. 27بحسب شيادات االسالمييف في صيد  األمنية
توجو إصبع طويمة الى حمديف صباحي. فيو معبود المتظاىريف وىػو المرشػح الػذي فشػؿ فػي سػباؽ الرئاسػة 
وىػو غيػر مسػػتعد إلغػالؽ فمػػو أمػاـ الػػرئيس. وقػد حػاولوا إسػػقاط شػريكيو اآلخػػريف الفػائز بجػػائزة نوبػؿ، محمػػد 

اـ السابؽ لمجامعة العربية، عمرو موسى، في شرؾ اسرائيمي. فقد أصبح البرادعي بعػد البرادعي، واألميف الع
تصريحو "اجؿ كانت محرقة" ىدفا لشتائـ االسالمييف. وتمقى موسى ضربًا عمى رأسو بسبب لقاء )لـ يتـ لكف 

 مف ذا ييمو ذلؾ؟( مع تسيبي لفني نقمت إليو فيو توصيات تُبيف كيؼ ُينحي الرئيس المصري.
حدثت في ليؿ الجمعة فضيحة، فقد ضبطت قػوات األمػف قػرب القصػر متظػاىرا ُسػحؿ عاريػا وتمقػى ضػربات 
وركالت وُجر عمى الشػارع. وكػاف مػف سػوء حػظ السػمطة انػو وجػد مػف وثػؽ المشػيد العنيػؼ ولػـ توجػد وسػيمة 

ة عمػى أسػوار اعالـ عالمية لـ تصدر بعناويف صحافية ضخمة. ورد الشباب بػالمالبس السػوداء بمطػر حجػار 
 القصر.

تُقسػػـ الػػػ "بػػالؾ بمػػوؾ" عبػػر تغريػػدات تػػويتر انػػو ليسػػت ليػػا أجنػػدة سياسػػية وال تنتمػػي لحػػزب مػػا. وىػػـ يعػػدوف 
المتظاىريف بقوليـ جئنا لحمايتكـ ولنضمف أال يطمؽ الجيش النار وأال يستغؿ اإلسػالميوف الفػرص فػي زحػاـ 

اتمػة المػوف مػع وجػوه مقنعػة فػي خضػـ مػف البشػر يبػدو المياديف. إف ىذا المشػيد، وىػو مشػيد كتمػة عضػمية ق
 غريبا، وىو مشيد شاذ غريب في انتفاضة شعبية ال نرى ليا نياية.

 3/1/1483، "يديعوت"
 0/1/1483، األيام، رام اهلل
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 تنقذ النظام "سرائيل"إمحدودة عمى  سوريةحرب  77

 تشيمو روزنبرغ
ي سػػوريا، المزعومػػة، يجػػب اف يبقػػى مػػف نصػػيب وسػػائؿ الخػػالؼ االعالمػػي حػػوؿ مسػػألة الغػػارة االسػػرائيمية فػػ

االعػػالـ االجنبيػػة. وسػػواء كانػػت التقػػارير صػػحيحة اـ ال، فػػاف عمػػى اسػػرائيؿ الرسػػمية أف تحػػافظ عمػػى ضػػبط 
 النفس واال تنجر الى تصريحات تبجحية مف شأنيا أف تورطيا.

ذا يجب التصرؼ االف. واذا صمت القدس الرسمية مبارؾ. ىكذا تصرفت حكومات اسرائيؿ في الماضي وىك
كنػػػا لغػػػرض النقػػػاش االكػػػاديمي فقػػػط سػػػنتبنى موقػػػؼ وسػػػائؿ االعػػػالـ االجنبيػػػة والتصػػػريحات التػػػي تػػػأتي مػػػف 
سػػوريا، لبنػػاف وايػػراف والتػػي تقػػوؿ اف سػػالح الجػػو االسػػرائيمي ىػػو الػػذي نفػػذ الغػػارة كػػي يػػدمر صػػواريل مضػػادة 

ف سػػػػالح الجػػػػو يسػػػتحؽ الثنػػػػاء الػػػى جانػػػػب جيػػػػاز لمطػػػائرات متطػػػػورة كانػػػت فػػػػي طريقيػػػػا الػػػى حػػػػزب اهلل، فػػػا
االسػػتخبارات فػػي الجػػيش االسػػرائيمي. ويجػػدر بالػػذكر اف ىػػذه العمميػػة، ميمػػا كانػػت ناجعػػة، لػػف تمنػػع سػػوريا 

 وايراف مف محاولة تسميح حزب اهلل مثمما جرى منذ حرب لبناف الثانية وحتى الغارة موضع الحديث.
العػػػالـ االجنبيػػػة، فػػػاف الحػػػديث يػػػدور عػػػف تنفيػػػذ التيديػػػدات التػػػي كمػػػا أنػػػو اذا كػػػاف صػػػحيحا ادعػػػاء وسػػػائؿ ا

أطمقتيا اسرائيؿ الرسمية منذ سنيف دوف أف تنفذىا. واالف، اثبتت اسرائيؿ انيا قادرة عمى أف تستخجـ 'الػذراع 
الطويمػػة' ليػػا بنجاعػػة وفػػي توقيػػت دقيػػؽ عمػػى نحػػو رائػػع. مػػاذا سػػتفعؿ كيانػػات االرىػػاب الثالثػػة وىػػؿ سػػتنفذ 

داتيا بػػالرد عمػػى اسػػرائيؿ؟ مػػف الصػػعب اف نتوقػػع ذلػػؾ بيقػػيف. قػػرأت جيػػدا تحمػػيالت الخبػػراء المختمفػػيف تيديػػ
وثقػػتيـ بػػاف سػػوريا، حػػزب اهلل وايػػراف لػػف يػػردوا وذلػػؾ السػػباب داخميػػة صػػرفة. ودوف أف نحسػػـ الموقػػؼ ىنػػا، 

 يجدر بنا أف نترؾ مجاال لمشؾ ولالستعداد.
الثة وىي سػتنفذ تيديػداتيا بػالرد عمػى اسػرائيؿ؟ مػف الصػعب اف نتوقػع ذلػؾ ماذا ستفعؿ الكيانات االرىابية الث

بيقػيف. التقػػارير فػػي وسػػائؿ االعػػالـ والتػػي تقضػػي بػػاف الجػيش االسػػرائيمي يتػػابع عػػف كثػػب مػػا يجػػري ومسػػتعد 
الستباؽ الخطر تفعؿ فعميا. والتصريحات الحماسية التي تػأتي مػف سػوريا، لبنػاف وايػراف ال تشػير، بالضػرورة 

 الى نوايا ىجومية، ولكف محظور عمى اسرائيؿ االعتماد عمى ىذه التقديرات.
االسػػد يوجػػد عمػػى شػػفا االنييػػار. صػػحيح أنػػو منػػذ سػػنتيف ونيػػؼ يتكػػرر االدعػػاء بػػاف االسػػد سيسػػقط قريبػػا ولػػـ 
يحصؿ بعد شيء غير مذبحة رىيبة وفظيعة. ويقاؿ لممتشػائميف اف االسػد لػيس خػارج التػاريل. مصػيره حسػـ 

وطو سيأتي حتى لو تمبث. وبالذات ليػذا السػبب عمػى اسػرائيؿ اف تنتبػو جيػدا مػف أف يحػاوؿ االسػد رص وسق
الصفوؼ تجػاه العػدو المشػترؾ لكػؿ الفصػائؿ المقاتمػة فػي سػوريا. فالمعارضػة السػورية ليسػت مؤيػدة متحمسػة 

ميػو مػف خػالؿ عمػؿ السرائيؿ بؿ العكس ومف شأف االسد أف يغرى ويفكر بانو يمكف الخروج مػف الحصػار ع
ضػد اسػػرائيؿ يػؤدي الػػى حػرب محػػدودة. وبالنسػبة لالسػػد مثػؿ ىػػذه الحػرب جيػػدة النيػا تحػػدد العػدو المشػػترؾ. 

 يجدر باسرائيؿ أف تستعد لذلؾ جيدا.
حتى لو خاطرنا في تقديراتنا وقررنا باف االسد لف يستخدـ السالح الكيميائي اذا ما قرر العمؿ، فاف استخداـ 

ائي تجػػػاه اسػػػرائيؿ مػػػف شػػػأنو أف يػػػؤدي بسػػػوريا الػػػى مصػػػيبة لػػػـ يسػػػبؽ أف شػػػيدتيا ابػػػدا. كػػػؿ السػػػالح الكيميػػػ
الحػػواجز التػػي تقػػؼ اليػػـو فػػي وجػػو اسػػرائيؿ سػػتزوؿ، والضػػربة عمػػى سػػوريا يمكنيػػا أف تكػػوف فتاكػػة لمغايػػة. 

سػتبعد محظور عمينا أف يغرينا التفكير باف كؿ زعماء سوريا غيػر عقالنيػيف عمػى نحػو ظػاىر. ومػف غيػر الم
أف حتى ايراف ستدفع االسد الى مغامرة مف ىذا النوع كي تثبت باف االمور في ايراف كالمعتػاد، رغػـ التقػارير 

 عف التفجيرات في مفاعالتيا.
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منظمة حزب اهلل ستواصؿ التسمح. الى جانب ذلػؾ فػاف نصػراهلل ايضػا يعػرؼ بػاف كػؿ مخزونػات السػالح لػف 
ئيميوف بانو 'سالح محطـ لمتعادؿ' ويفيـ جيدا ما يمكػف السػرائيؿ أف تفعمػو تجمبو الى ما يسميو الخبراء االسرا

حػػيف ال تعػػود ايادييػػا مكبمػػة. ينبغػػي االمػػؿ بػػاف يعػػرؼ زعمػػاء اسػػرائيؿ كيػػؼ يػػردوا بالشػػكؿ السػػميـ عمػػى كػػؿ 
 استفزاز أو رد، اذا ما جاء.

 3/1/1483 -معاريف 
 0/1/1483، القدس العربي، لندن

 
 كاريكاتير: 71

 
 0/1/1483األيام، رام اهلل،                                                                        


