
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 : ألف عائمة فمسطينية في مخيم اليرموك بال مأوىألجل أطفال بال منازل"حممة "

 تطمق حممة "مكافحة التخابر مع االحتالل" وتفتح باب التوبة في غزة الداخمية
 الفمسطينية بالوقوف وراء حممة تشويييا في مصر محددين" في السمطة اً حماس تتيم "ضباط

 .. وتدخل عسكري عربي في سوريةتطبيق حل الدولتينإلى  يدعو يزبير 
  القدسب بيت صفافاصادر أراضي قرية مشروع إسرائيمي جديد ي "طريق بيغن"

فااي ىرتساايميا: عمااى الجاايش  زغااانت
 ..وقدراتاو اإلسرائيمي أن يغيار نظرتاو

فالقتاااال المقبااال سيساااتند إلاااى نظااارة 
 ىجومية 
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فالقتاال المقبال سيساتند إلاى نظارة  ..غانتز في ىرتسيميا: عمى الجيش اإلسرائيمي أن يغيار نظرتاو وقدراتاو 3
 ىجومية

لجنػراؿ بنػي نػانتز اػي ااتتػاح مػؤتمر يرتسػيميا السػنوي أشار رئيس أركاف الجػيش اسسػرائيمي ا: حممي موسى
متفجػر »إلى المخاطر التي تواجه إسرائيؿ حاليًا. وشدد عمى أف الوضع اػي سػوريا بػالل الخطػورةن وأف لبنػاف 
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وأوضػ  أف احتمػاالت تػديور المنطقػة إلػى حػرب شػاممة اػي المسػتقبؿ «. استراتيجين قد ينفجر اػي كػؿ وقػت
 حتماالت تديور الوضع عالية جدًا.المنظور ضئيمةن لكف ا

وتحػػدث نػػانتز اػػي مػػؤتمر يرتسػػميان الػػذي يسػػتمر أربعػػة أيػػاـ وينتهػػي يػػـو الخمػػيس المقبػػؿن اػػي جمسػػة تحػػت 
ارص نشوب الحرب اي المدى المنظور متدنية »ن حيث اعتبر أف «تحديات األمف القومي سسرائيؿ»عنواف 

وع يناؾ حػادث قػد ينتهػي نهايػة مختمفػة ويجػر المنطقػة نحػو لكف احتماالت التديور عالية جدًان افي كؿ أسب
 «.االشتعاؿ

وتطػػرؽ نػػانتز إلػػى التقميصػػات المتوقعػػة اػػي ميزانيػػة الػػدااع اسسػػرائيمية جػػراء التقميصػػات األميركيػػة واألزمػػة 
االقتصادية اسسرائيمية. ولفت إلى أف الجيش ليس صندوؽ رأسماؿ مخاطرن ال يػدؼ لػه سػوى تحقيػؽ أربػاح 

واعتبػر «. محظور عمينا أبػدًا أف يكػوف لػدينا جػيش صػدئن نيػر مػدرب وال يثػؽ بنفسػه»ستثمريفن مضيفًا لمم
ن ُيػذكر أف «أف القرار بشأف المساواة اي األعباء وسبؿ تجنيػد الحريػديـ يػو قػرار سياسػي ولػيس قػرارا عسػكريا

 يذا الموضوع يشكؿ نقطة خالاية اي عممية تشكيؿ الحكومة اسسػرائيمية.
اػرص نشػوب الحػرب اػي المػدى المنظػور متدنيػة لكػف »ا عف مخاوؼ اندالع حربن اأشار نانتز إلػى أف أم

وبحسػب كالمػهن أثنػاء عرضػه المخػاطر التػي تواجههػا إسػرائيؿن ا نػه خػالؿ «. احتماالت التػديور عاليػة جػداً 
اػػػي العػػػاميف  طػػػرأت ترييػػػرات مثيػػػرةن تعاظمػػػت أيضػػػاً  3971عامػػػًا الماضػػػية منػػػذ حػػػرب تشػػػريف العػػػاـ  00الػػػػ

اننا نرى أنه إذا كاف مف شيء واحد ثابػت اػي العػاميف األخيػريف اهػو أنػه ال وجػود ألي »األخيريف. وأضاؼ 
شػػػيء ثابػػػتن وال حتػػػى اػػػي مصػػػرن اهػػػي لػػػـ تسػػػتقر بعػػػد مػػػف سػػػيرورتها الثوريػػػة: الجبهػػػات القديمػػػة تتريػػػرن 

 «.والجبهات المعرواة تتريرن وجبهات أخرى تحتؿ مكانة نوعية أعمى
وقػػػارف نػػػانتز بػػػيف تحػػػديات األمػػػف اػػػي الماضػػػي والحاضػػػر والمسػػػتقبؿن عارضػػػًا صػػػورة مقمقػػػة عػػػف الترييػػػر 

تحػػػديات المسػػػتقبؿ أكثػػر تعقيػػػدًا مػػػف الماضػػػين والمنظمػػػات »المسػػتمر اػػػي تعريػػػؼ العػػػدو وخطػػر . وشػػػرح أف 
وخمػص إلػى «. اسريابية تعمؿ مػف داخػؿ تجمعػات سػكانيةن والعػدو نػامضن يختفػي ويػو يممػؾ قػدرات اتاكػة

 «.المخاطر ال تختفي بؿ تترير صورتهان ونحف سنمتقي بها اي المستقبؿ»أف 
عمى الجيش اسسرائيمي أف يرير نظرتهن وقدراتػه. االقتػاؿ المقبػؿ »وبناء عمى يذا التوصيؼن يرى نانتز أنه 

مواجهتهػا سيستند إلى نظرة يجومية. ولكؿ واحدة مف الجبهات خصائصهان لكننا مضطروف ألف نحااظ اػي 
«. جميعػػًا عمػػى قػػدرة يجوميػػة متواصػػمة وحػػـز لمعمػػؿ. امػػف أجػػؿ حمايػػة مواطنينػػا سنضػػطر لمعمػػؿ بشػػدة أكبػػر

سنضطر لتطوير قدرات استخبارية وقدرات حركة ومناورة. صحي  أننا ال نستعد لحرب ضػد جػيش »وأوض  
إلى كػؿ بنايػة اػي يهػودا نظامين ولكف عندما يتطمب األمر حسمًا اسنضطر لمزحؼ اي تالؿ نزة والوصوؿ 

 «.والسػامرة )الضػفة الرربية(
ايما نحف نتحدثن يهاجموننا اي جبهة السػايبر مػف »والحظ نانتز وجود حرب مف نوع جديدن حيث قاؿ إنه 

 «.عشرات الدوؿ اي العالـ ونحف مضطروف لمواجهة ذلؾ أيضاً 
الوضػع اػي سػوريا »يرانػي. واعتبػر أف وتحدث رئيس األركػاف اسسػرائيمي عػف المخػاطر المحيطػة والخطػر اس

نػػػدًا نيػػػر مسػػػتقر وخطيػػػر اسػػػتثنائيًا. صػػػحي  أف احتمػػػاالت الحػػػرب النظاميػػػة مػػػع السػػػورييف متدنيػػػةن لكػػػف 
المنظمات اسريابية التي تحارب ضد األسد يمكف أف ترى اينا التحدي المقبؿ. والقدرات االسػتراتيجية الهائمػة 

 «.أف تتدحرج إلى المنظمات اسريابية المتواارة لدى الجيش السوري يمكنها
الصمة الفكرية الوثيقة التي كنا ننسبها اي الماضي »وعند إشارته إلى لبناف كاف اائؽ الحذرن وشدد عمى أف 

لمبناف وسوريا تقطعت عمى خمفية عدـ االستقرار السورين كما أف حزب اهلل اي يذ  المرحمة ال يػزاؿ مرتػدعًا 
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ثمػة متفجػرات اسػتراتيجية قػد ». وبالرنـ مف ذلؾن بّيف أنه إلػى جانػب الهػدوء النسػبي «منذ حرب لبناف الثانية
تنفجػػر اػػي كػػؿ وقػػت. وطػػواؿ السػػنوات السػػبع األخيػػرة سػػاد الهػػدوءن وسػػنكوف مسػػروريف إذا مػػا اسػػتمر الوضػػع 

 أو عمػػى يػػذا الحػػاؿ. ولكػػف إذا مػػا تريػػرن اػػنحف نعػػرؼ كيػػؼ نعمػػؿ بشػػكؿ بػػالل الفعاليػػة سػػواء تجػػا  حػػزب اهلل
إذا مػا انفجػر »وخػتـ كالمػهن مهػددًا تمميحػًا بػالقوؿ «. تجا  الدولةن التي عميهػا تحمػؿ المسػؤولية عػف أراضػيها

 «.األمر يذان ا نني أاضؿ أف أكوف مواطنًا إسػرائيميًا وليس لبنانياً 
عمػؿ الهػادئ. واي ما يتعمؽ بقطاع نزةن قاؿ رئيس األركاف إنه ينبري التمييز بػيف التصػريحات الحماسػية وال

ن تحققت أيداؼ العمميةن ويناؾ ردع ويدوء ولكف إذا ما تريػر «عمود السحاب»ابعد أربعة أشهر مف عممية 
الوضعن ا ننا جايزوف لمعمػؿ بقػدر مػا يتطمػب الوضػع لتحقيػؽ الػردع. أمػا بشػأف الضػفة الرربيػةن اشػدد عمػى 

عمى الهدوءن وتمكيف المستوى السياسي مف  جنود الجيش اسسرائيمي والشاباؾ يقوموف بعممهـ لممحااظة»أف 
 «.اتخاذ القرار بشأف السياسة المتبعة

 31/1/1031، السفير، بيروت
 
 وحركة فتح حول وزارة المالية  فياض بين"القدس العربي": أزمة  

الكثير مف  أساسوليد عوض: باتت وزارة المالية الفمسطينية المسؤولة عف الماؿ العاـ يي  -راـ اهلل 
التي ظمت طي الكتماف بيف حركة ات  ورئيس الوزراء  أوسواء التي ظهرت لمسط   واألزماتالاات الخ

لصال  نبيؿ  أشهريتنازؿ عنها قبؿ  أفالدكتور سالـ اياض الذي احتفظ بتمؾ الوزارة لسنوات طويمة قبؿ 
لصال  قسيس مف  رأشهانه تنازؿ عنها قبؿ  إالقسيس. وكاف اياض احتفظ بوزارة المالية لسنوات طويمة 

يتنازؿ عنها  أفنير  الماليةن اكاف اختيار اياض  أخرىحركة ات  عمى ضرورة تولي شخصية  إلحاحكثرة 
 لصال  قسيس وليس لوزير مف حركة ات .

وقبؿ شهور وعند تشكيؿ الحكومة الحالية وااؽ اياض عمى التنازؿ عف حقيبة المالية التي طالبت ات  عمى 
انه تنازؿ عنها لصال  قسيس الذي قدـ استقالته مف المالية  إالية بضرورة اصمها عنهن مدار السنوات الماض

 السبت قبؿ الماضي وقبمها اياض اي حيف راضها الرئيس الفمسطيني محمود عباس القائد العاـ لحركة ات .
ة اصؿ مطالبتها بضرور  أخرىبيف عباس واياض جددت حركة ات  مرة  أزمةوايما اجرت تمؾ االستقالة 

المالية عف رئاسة الوزراء التي يتواليا اياض حيث دعا عضو المجنة المركزية لمحركة جماؿ محيسفن إلى 
 الفصؿ بيف رئاسة الوزراء ووزارة المالية بشكؿ دائـ.

وقاؿ محيسف اي تصريحات صحااية الثالثاء: إف الحكومة يي حكومة الرئيس ويو الذي يمنحها الموااقة 
مف األجدى بفياض أف يمتـز براض االستقالةن االحكومة الحالية مؤقتة بطبيعتها حسب اتفاؽ النهائيةن وكاف 

 القايرةن ومف المفترض أف تنهي عممها خالؿ الشهر القادـ.
يذا وكانت الخالاات اتسعت بيف عباس و اياض خالؿ الفترة الماضية لتأخذ طابع الخالؼ عمى 

لمنصبه كوزير لممالية بعد أف قبؿ استقالته عمى الرنـ مف الصالحيات إثر راض األخير إعادة قسيس 
 راض عباس لها.

قبوؿ استقالة الوزراء مف عدمه يي مف صالحية الرئيس يرد المقربيف مف اياض  أفوايما تصر ات  عمى 
قبوؿ استقالة الوزير يي مف اختصاص رئيس  أفوينص عمى  األمريو الفيصؿ اي  األساسيباف القانوف 

 وليس الرئيس كوف الرئيس مف صالحيته قبوؿ استقالة الحكومة مجتمعة.الوزراء 
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الماضية اياض وقسيس كؿ  األياـالسياسية الفمسطينية باف عباس استقبؿ خالؿ  األروقةيذا ويدور اي 
باف يعود لتولي المالية وسحب استقالته اي حيف يطالب اياض باف يؤدي  األخيرعمى حدا وانه طمب مف 

 القانوني مف جديد كوزير لممالية خاصة واف استقالته دخمت حيز القبوؿ والتنفيذ.قسيس القسـ 
بأف متطمبات "وكاف قسيس قدـ استقالتهن السبت قبؿ الماضي مصرحًا بأنها جاءت لتكّوف قناعة لديه 

خفض والعجز المتوقع ايها بنجاح نير متوارةن إذ لـ يجر اتخاذ قرارات ل التعامؿ مع موازنة العاـ 
 ."العجز بشكؿ ممموس

 //القدس العربي، لندن، 
 
 تطمق حممة "مكافحة التخابر مع االحتالل" وتفتح باب التوبة غزةفي  الداخمية 

أطمقت وزارة الداخمية واألمف الوطني الحممة الوطنية لمكااحة التخابر والتي ستستمر لمدة شهريف ابتداًء مف 
منت عف ات  باب التوبة مف جديد أماـ مف تبقى مف العمالء وأع .//وحتى  //

 والمتخابريف موضحة بأنها ارصة لمف سقط اي حبائؿ وخداع أجهزة استخبارات العدو.
ودعت خالؿ المؤتمر الصحفي الخاص ب طالؽ حممة التخابر المتورطيف أمنيًا بالعودة إلى أحضاف شعبهـ 

ه عبر تسميـ أنفسهـ قبؿ انتهاء المهمة حتى يوـ الخميس الموااؽ لمتخمص مف وحؿ العمالة الذي سقطوا اي
 ـ.//

وحذرت الداخمية عمى لساف الناطؽ باسمها الرائد إسالـ شهواف جميع العمالء والمتخابريف مف خطورة 
ـ الجميع وبأنه ال مجاؿ بعد اليـو ألف يأمف أي متخابر مف العقوبة مبينًة : " ليعم نالتمادي اي وحؿ الخيانة

ف لـ يسارع المتخابر لمتوبة استكوف أيدي رجاؿ أجهزتنا األمنية  أف كثيرًا مف المتخابريف يـ تحت مجهرنان وا 
 إليه أسرع".

وقالت "الحممة يي رسالة نوجهها لمعدو الصهيوني ونؤكد ايها عمى اشمه األمني واالستخباراتي وأف مصادر 
 طريقها إلى التالشي". معموماته األمنية عف شعبنا ومقاومتنا اي

وأضاات إف نزة اليوـ باتت مجااًل ضيقًا أماـ أدوات االحتالؿ االستخباراتية وكثير مف المتخابريف ُطمب 
منهـ تريير أماكف االلتقاء بهـ خارج القطاع خواًا مف مراقبة األجهزة األمنية لهـ وشددت الوزارة أنهـ لف 

 شدة مراقبة ومالحظة األجهزة األمنية.يكونوا اي مأمف مهما حاولوا التهرب مف 
اي سياؽ متصؿ وجه الاي رسالة لكااة العمالء اي نزة قائاًل: "كؿ مف يتقدـ لمتوبة سيتـ التعامؿ معه 

: وأضاؼ بسرية تامة واؽ اسجراءات األمنية الُمتبعة مهما ارتكب مف جرائـ عظمى بحؽ شعبنا األبي".
المجوء ألي شخصية وطنية اعتبارية ونحف نعد بأف ال يدخؿ أي مقر  "ب مكاف أي متخابر ُمقبؿ عمى التوبة

 جهاز أمني وسيتـ التعامؿ مع الموضوع ومعالجته بطريقة تحفظ شخصه وعائمته".
وؿ اي جهاز األمف الداخمي العقيد محمد الاي النقاب عف امتالكهـ كشفًا بأسماء لعمالء ؤ كشؼ المسو 

نيساف المقبؿ ويو التاريخ المحدد سنالؽ باب / إبريؿ هـ حتى تاريخ جايزة لالعتقاؿ ما لـ ُيسمموا أنفس
 التوبة ضمف الحممة الوطنية لمواجهة التخابر مع االحتالؿ.

وشدد عمى أف الداخمية لف تسم  ألي اصيؿ مقاـو عمى الساحة الفمسطينية أف يعتقؿ أي مواطف امسطينين 
ولفت إلى أف الداخمية ربطت كؿ أسرة  المتواصؿ مع الداخمية.مثمنًا اي ذات السياؽ دور الفصائؿ وتعاونها 

 عميؿ براتب شهري مف خالؿ الشئوف االجتماعية كي تبقى بمنأى عف االبتزاز.
 //موقع وزارة الداخمية الفمسطينية، 
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 رفضت منحيم جوازات سفر  مريضاً  برام اهلل مسؤولية وفاة السمطةغزة تحمل في حكومة ال 

حّممت الحكومة الفمسطينية اي نزةن السمطة براـ اهللن المسؤولية عف وااة اثني عشر مواطنًا مريًضا : نزة
 بالقطاع؛ لمنعها إصدار جوازات سفر لهـ.

(ن حاجتها لسبعة آالؼ /وأعمنت وزارة الداخمية برزة اي بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنهن الثالثاء )
 السمطة براـ اهلل إصدار الجوازات "ال يزاؿ ساريًا".جواز سفر شهريًان مؤكدة أف منع 

قاماتهـ  وقاؿ وساـ الرمالوي مدير عاـ اسدارة العامة لمجوزات بالداخميةن إف آالؼ المواطنيف اقدوا تعميمهـ وا 
 وتأخر عالجهـ؛ جراء تأخر أو منع إصدار الجواز مف راـ اهلل لحاالت مرضية وطارئة.

 //قدس برس، 
 
 "إسرائيل" عن استخدام العائدات الضريبية كورقة لالبتزاز السياسي بإيقاف تطالبمة بالضفة الحكو  

% عمى قررت الحكومة الفمسطينية اي الضفة الرربية الثالثاء ارض جمارؾ إضااية بقيمة  :السبيؿ
برئاسة سالـ وقالت الحكومة عقب االجتماع األسبوعي الذي عقدته  السمع والبضائع المستوردة مف الصيف.

أبريؿ المقبؿ "بهدؼ حماية المنتج الوطنين  اياض إف يذا القرار الذي سيبدأ العمؿ به اعتبارا مف 
 وسرساء قواعد المنااسة النزيهةن وتحصيؿ اسيرادات الحقيقية".

ومتطمبات إنجاز ذلؾ لجهة  واستأنفت الحكومة خالؿ اجتماعها نقاش مشروع قانوف الموازنة لعاـ 
وطالبت المجتمع الدولي ب لزاـ "إسرائيؿ" بالتوقؼ عف استخداـ العائدات  معالجة العجز المالي المتوقع.

الضريبية كورقة لالبتزاز السياسين داعية الدوؿ العربية الشقيقة لضرورة تحويؿ األمواؿ التي تعهدت 
 بتقديمها دعًما لخزينة دولة امسطيف.

رير اليونيسيؼ الذي أداف االنتهاكات الممنهجة لسمطات االحتالؿ مف ناحية أخرىن أشادت الحكومة بتق
  بحؽ األطفاؿ الفمسطينييف المعتقميف اي سجونها بما اي ذلؾ المعاممة نير اسنسانية والمهينة.

اي ذات السياؽن جددت الحكومة مطالبتها بتفعيؿ قرار منظمة الصحة العالمية ب رساؿ لجنة دولية لموقوؼ 
الطبي المتعمدة التي ينتهجها االحتالؿ بحؽ األسرىن  اسيماؿسرى المتردية وسط سياسة عمى أوضاع األ

نقاذ حياة األسرى المضربيف عف الطعاـ وعمى رأسهـ أيمف شراونة وسامر العيساوي اي ظؿ وضعهـ  وا 
 الصحي الخطير.

 //السبيل، عمان، 
 
 جدول زيارة أوباما إلى الضفة أمريكية لالتفاق عمى  -فمسطينية  اتصاالتالمالكي:  

القدس "الفمسطينية الثالثاء إف  لإلذاعة المالكيرياض  الفمسطينيقاؿ وزير الخارجية : وليد عوض -راـ اهلل 
وبحضور  الفمسطينيينطبؽ عميها أراض امسطينية محتمة ويجب أف يتـ التنسيؽ لزيارتها مع الجانب 

لمقدس الشرقية  أوبامارورة التنسيؽ مع الفمسطينييف بشأف زيارة ض إلى إشارةن اي "ومشاركة وتواجد امسطيني
 .إسرائيؿوليس مع  واألقصى

 التمثيميبموضوع التفاوض حوؿ مدينة القدس بما يشمؿ كذلؾ الموضوع  الفمسطينيوشدد عمى عدـ التفريط 
 ن مشيرًا إلى أنه جرى إبالغ اسدارة األمريكية بهذا الموقؼ.والشكمي
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أمريكية تجرى لالتفاؽ  -اتصاالت امسطينية "لمضفة الرربية قاؿ المالكي يناؾ  أوبامارة وعمى صعيد زيا
 ."عمى جدوؿ أعماؿ زيارة أوباما إلى الضفة الرربية ولـ يتـ حسـ األمر بشكؿ نهائي حتى اآلف

ؾ توااؽ دائما يناؾ ترييرات أو تعديالت لمزيارة يأتي مف طرانا أو مف طراهـ ويكوف ينا"المالكي  وأضاؼ
 ."والفمسطيني األمريكيعمى ترتيبات الزيارة وما يتـ التوااؽ عميه يكوف بالقبوؿ والتراضي بيف الطرايف 

مدينة بيت لحـ أو راـ  ايأراضي دولة امسطيف سواء كاف ذلؾ  اي األمريكينحف نرحب بالرئيس "وأضاؼ 
 ."اهلل

 //القدس العربي، لندن، 
 
 يتطمب إلزام "إسرائيل" بحّل الدولتين اماأوب زيارةعريقات: نجاح  

نأمؿ اي أف يسمع ": "الحياة"قاؿ رئيس الواد الفمسطيني المفاوض صائب عريقات لػ: محمد يونس -راـ اهلل 
عبارة واحدة يي: أوااؽ عمى مبدأ حؿ  اسسرائيميمف رئيس الوزراء  ته لألراضي الفمسطينيةاي زيار  أوباما

يذا المبدأن اهذا يعني تكرار  اسسرائيميةن ألنه مف دوف أف تمتـز الحكومة الدولتيف عمى حدود عاـ 
 ."األشياء الماضية

أف تكوف "بحؿ الدولتيفن وقاؿ:  إسرائيؿ إلزاـيتطمب  نجاحهاجديةن لكف  إشارةويرى عريقات اي الزيارة 
 األميركية اسدارةيعكس مدى التزاـ ن اهذا أوبامااي الوالية الثانية لمرئيس  األولىوامسطيف المحطة  إسرائيؿ

ن ويناؾ ثالث نقاط األولىاي واليته  أوباماقرأت جميع خطابات ". وأضاؼ: "عممية السالـ ومبدأ الدولتيف
ن مع تبادؿ متفؽ عميه. واف كؿ طرؼ مشتركة اي يذ  الخطابات يي: حؿ الدولتيف عمى حدود عاـ 

عمى الطرايف القياـ بما يو مطموب منهما  أفة الطريؽ. والثالثة عميه اي خريط المترتبةيعرؼ االلتزامات 
 . "لصناعة السالـ

لـ تنفذن وعندما نقوؿ وقؼ االستيطاف  إسرائيؿمف االتفاقات التي وقعنايا مع  ةالمائاي  "وتابع: 
عادةن وات  المؤسسات المرمقة اي القدسن األسرىعف  واساراج شروطًا االنتشار ونيريان اهذ  ليست  وا 
نمامسبقةن   ."بموجب االتفاقات السابقة التي لـ تنفذيا حكومة نتانيايو إسرائيؿالتزامات  وا 

 //الحياة، لندن، 
 
 اً آالف جواز سفر شيريسبعة بحاجة ل غزةقطاع : في غزة الداخمية 

آالؼ جواز سفرن  آالؼ إلى  أكدت وزارة الداخمية واألمف الوطني أف قطاع نزة بحاجة شهريا إلى نحو 
 مؤكدة أف منع إصدار الجوازات مف قبؿ سمطة راـ اهلل لعديد المواطنيف الزاؿ ساريا.

وقاؿ مدير اسدارة العامة لمجوازات بالوزارة وساـ الرمالوي اي تصري  نشرة موقع الداخمية الثالثاءن إف وتيرة 
أف "سمطة راـ اهلل تمنع الجوازات عف جميع منع المواطنيف الزالت عمى حالها رنـ كؿ المبادراتن الاتا إلى 
 مف ترسؿ عنهـ تقارير أمنية كيدية العتبارات سياسية أو مقاومة".

 //فمسطين أون الين، 
 

 طباعة جوازات سفر لمحكومة المقالة يحق  ال: في الضفة الداخمية 
بقطاع نزة ب صدار وطباعة نددت السمطة الفمسطينية بشدةن أمسن بتهديد مسؤوليف اي الحكومة : د ب أ

ال يمكف إصدار "جوازات سفر امسطينية اي قطاع نزة. وقاؿ وكيؿ وزارة الداخمية اي السمطة حسف عموي 
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. وأضاؼ "وثائؽ رسمية ذات تمثيؿ دولي مف حكومة مقالة ونير شرعية كتمؾ التي تديريا حماس اي نزة
مجرد تصري  لالستفزاز والتسويؽ اسعالمي نير " أف تهديدات الحكومة المقالة بشأف طباعة جوازات السفر

 ."المبرر
 //الخميج، الشارقة، 

 
 صفة الجئ عن الفمسطينيين  إسقاطالمتحدة بالتدخل لمنع االحتالل من  األمم تطالبغزة في حكومة ال 

ف كي موفن ( رسالًة إلى با/أرسمت وزارة الشئوف الخارجية الفمسطينية برزة صباح الثالثاء ): نزة
األميف العاـ لألمـ المتحدةن تطرَّقت ايها إلى مساعي االحتالؿ اسسرائيمي سسقاط صفة "الجئ" عف 

 الفمسطينييف.
واستنكرت الوزارة "ما يقوـ به االحتالؿ اسسرائيمي مف مساٍع حثيثة لطمس حٍؽ شرعي وقانوني لمفمسطينييف 

وطمبت الوزارة مف  ".و  يجِّروا منها قسرًا عامي  التي أراضيهـوألوالديـن يتمثَّؿ بالعودة إلى 
األمـ المتحدة "الوقوؼ اي وجه المساعي اسسرائيمية التي يحاوؿ االحتالؿ مف خاللها االلتفاؼ عمى القوانيف 

 والقرارات الدوليةن بهدؼ طمس قضية شعب بأكممه".
 //قدس برس، 

 
 القيادة الفمسطينية أجندة عمى األولىىي  األسرىعريقات: قضية  

 أجندةعمى  األوؿيي المعيار  األسرىقضية  أفصائب عريقات عمى  د.أكد  :القدس دوت كوـ - أريحا
 القيادة الفمسطينية اي أي تحرؾ لممرحمة القادمة.

التي نظمتها جمعية رعاية  اسسرائيميةاي السجوف  األسرىالتضامنية مع  األمسيةعريقات خالؿ  وأضاؼ
اي أي تحرؾ لمقيادة الفمسطينية  األساسيي المعيار  األسرىقضية  إفن أمسن أريحاوالمحتاجيف اي  يتاـاأل

 أي مفاوضات. أووخاصة ايما يتعمؽ بمسار عممية السالـ 
 //القدس، القدس، 

 
 تدرس تدشين خط نقل بحري لتخفيف االزدحام المروريوزارة المواصالت في غزة  

بدراسة إنشاء خط نقؿ بحري لممواطنيفن  اي نزة: تقوـ وزارة المواصالت اي الحكومة أشرؼ الهور -نزة 
 بهدؼ التخفيؼ مف حدة االزدحامات المرورية التي تشهديا شوارع القطاع.

الكشؼ عف المخطط أعمنه المهندس أسامة العيسوي وزير المواصالت برزةن خالؿ لقائه بواد مف جمعية 
خالؿ المقاء أف وزارته لديها أاكار لتخفيؼ االزدحامات المرورية بتفعيؿ نقؿ  الصيد البحرين إذ أبمرهـ

 المواطنيف عبر البحر مف خالؿ استخداـ وسائؿ النقؿ اآلمنة.
وخالؿ المقاء طالب الكباريتي مناقشة العالقة بيف جمعيته والوزارة بضرورة تدريب مالؾ القوارب السياحية 

 المالحة الدولية وشروط السالمة اآلمنة.والخاصة بما يتناسب مع قوانيف 
 //القدس العربي، لندن، 
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 يدعو نشطاء التواصل االجتماعي إلى فضح االنتياكات بحق المقدسات  "التشريعي" 
دعت لجنة و"حدات القدس واألقصى" اي المجمس التشريعي الفمسطيني نشطاء مواقع التواصؿ : نزة

 اسسالمية  االنتهاكات والممارسات اسسرائيمية التهويدية بحؽ المقدسات االجتماعين إلى العمؿ عمى اض
 والمسيحية. 

( /باسـ المجنة اي تصري  صحفي تمقته "قدس برس" الثالثاء ) اسعالميوقاؿ نساف الشامين الناطؽ 
والمسجد األقصى  إف قوات االحتالؿ اسسرائيمي "تمارس أبشع الجرائـ واالنتهاكات اليومية بحؽ مدينة القدس

إلى أف "وسائؿ اسعالـ والدعاية اسسرائيمية تروج يومًيا  المبارؾ ضمف مسمسؿ تهويدي ممنهج"ن مشيراً 
 األاالـ الدعائية اسسرائيمية عف الهيكؿ المزعـو وتدمير المسجد األقصى". 

 //قدس برس، 
 
 ن ستة أشير االحتالل يثبت االعتقال اإلداري لمنائب المقدسي أحمد عطو 

(ن االستئناؼ الذي تقدـ به /راضت محكمة إسرائيمية اي مدينة القدس المحتمةن الثالثاء ): القدس
 محامي النائب المقدسي اي المجمس التشريعي الفمسطينين والمبعد لمدينة راـ اهللن األسير أحمد عطوف.

أف محكمة االحتالؿ بالقدس قامت  وأوض  "مركز أسرى امسطيف لمدراسات" اي بياف تمقته "قدس برس"ن
 بتثبيت الحكـ الصادر بحؽ النائب عطوفن "االعتقاؿ اسداري لمدة ستة أشهر".

 //قدس برس، 
 
 الفمسطينية بالوقوف وراء حممة تشويييا في مصر " في السمطةمحددين اً حماس تتيم "ضباط 11

ي حركة حماس "ضباط محدديف" اي السمطة أشرؼ الهور: اتهـ الدكتور صالح البردويؿ القيادي ا - نزة
الفمسطينية بالوقوؼ وراء الحممة اسعالمية التي تنفذيا وسائؿ إعالـ مصرية ضد الحركة اي قطاع نزةن 

 وقاؿ اف حركته تمتمؾ وثائؽ تثبت األمر.
ر وكتب البردويؿ عمى حسابه عمى موقع التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ" أنه "اي سياؽ بحثها عف مصاد

الشائعات المتالحقة التي تبثها بعض وسائؿ اسعالـ المصرية لمنيؿ مف حماس ومف الشعب الفمسطيني 
اوجئنا بوثائؽ رسمية صادرة عف أجهزة امف السمطة اي راـ اهلل وبأسماء ضباط محدديف يقوموف بصيانة 

ـ مررضة لنشريا والترويج البيانات المفبركة واسخبار والشائعات وتصديريا مداوعة الثمف إلى وسائؿ إعال
وكتب البردويؿ أيضا مسترربا "يذا يحدث اي عهد المصالحةن والوثائؽ موجودة بحوزتنا اماذا نقوؿ  لها".

  لمصهاينة".
وأكد القيادي البردويؿ أف الهجوـ عمى حركة حماس وعمى المقاومة وعمى نزة والشعب الفمسطيني مف قبؿ 

 ند".اسعالـ المصري "بدوف دليؿ وال س
وقاؿ انه ال يحرؾ الكثير ممف يشنوف الحممة "سوى الرشاوى الهائمة التي يتمقونها مف إسرائيؿ ومف أعداء 

 الشعب الفمسطيني وأعداء اسخواف و المقاومة".
 وقاؿ انهـ "يسترموف حالة الفوضى التي تعيشها مصر بأيد خبيثة ال تريد الخير لشعب مصر الحبيبة".

ف مصر ستبقى آمنة وأف حماس ستبقى منتصرة رنما عف انؼ أسياد اسعالـ وأضاؼ "نحف واثقوف أ
 األصفر الذليؿ المرتشي".

 13/3/2013القدس العربي، لندن، 
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 ا في الضفةمن عناصرى أربعةباعتقال  السمطةحماس تّتيم أمن  11

حممة لمالحقة مف عناصريا ضمف  5اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة لسمطة راـ اهلل باعتقاؿ 
أنصار ومؤيدي الحركة عمى خمفية مشاركتهـ اي تشييع جثماف محمد عصفورن الذي استشهد متأثرًا بجراح 

 أصابه بها االحتالؿ اي شباط/ ابراير الماضي.
مف  5وأاادت الحركة اي بياف صحفين تمقت "امسطيف" نسخة عنهن اليوـ الثالثاءن أف أمف السمطة اعتقؿ 

 أسرى محّرريفن واستدعت آخر لمتحقيؽ. 4الضفة الرربية بينهـ  أبناء الحركة اي
وأوضحت أف جهاز المخابرات العاّمة اي مدينة راـ اهلل اعتقؿ الطالب اي جامعة القدس المفتوحة نضاؿ 
الطويؿ بعد راضه االستجابة الستدعاٍء وجهته له لممقابمةن حيث اقتحمت قوٌة مف الجهاز منزؿ الشاب 

 ـ يكف متواجدًا واحتجزت عمه حتى سمـ الطويؿ نفسه.الطويؿ الذي ل
واعتقؿ الجهاز األمني ذاته األسيريف المحّرريف مف سجوف االحتالؿ ضياء قشوع وعبد اهلل قرعاف بعد اقتحاـ 

 منزليهما الكائنيف قرب مدينة راـ اهلل.
ستدعائه لممقابمةن وسّممت واي بيت لحـن اعتقؿ جهاز األمف الوقائي األسير المحّرر إسماعيؿ عروج بعد ا

 عناصر المخابرات العاّمة المواطف مفدى سعادة مف مدينة نابمس بالنًا عسكريًا لممقابمة والتحقيؽ.
 12/3/2013، فمسطين أون الين

 
 عن قائمة االرىاب ولكنيا متخوفة من "دولة غزة" حماسفتح تؤيد شطب  11

حركة حماس مف قائمة االرياب الدولين شريطة اف حركة ات  تأييديا لشطب  أبدت :تقرير معا -بيت لحـ 
 ال يمس يذا الشطب التمثيؿ الفمسطيني الذي داعت منظمة التحرير ثمنا بايظا مف اجؿ المحااظة عميه.

وقالت عضو المجنة المركزية لحركة ات  أماؿ حمد اف حركتها مع "اؾ العزلة عف حماس باعتباريا اصيؿ 
ها بالشارع"ن لكف الحركة متخواة مف استخداـ راع اسـ حماس بشكؿ وطني امسطيني لها حضوريا وثقم

 مختمؼ واسترالؿ ذلؾ سعالف "دولة نزة".
وأضاات حمد اف نزة جزء اصيؿ مف امسطيف ولف تسم  لحركة حماس وال ألي جهة كانت ب قامة انفصالها 

 عف الضفة.
 13/3/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 مع االحتالل انطالق حممة مواجية التخابربترحب في قطاع غزة  الفصائل 11

عقدت وزارة الداخمية واألمف الوطني لقاًء مع اصائؿ وقوى العمؿ الوطني واسسالمي اي : رائد أبو جراد
 قطاع نزة لوضعهـ اي صورة وأيداؼ الحممة الوطنية لمواجهة التخابر التي أطمقتها أمس.

وؿ اي جهاز األمف الداخمي العقيد محمد الاي والمتحدث وشارؾ اي المقاء عف الداخمية كؿٌّ مف المسؤ 
الرسمي باسـ الوزارة الرائد إسالـ شهواف بحضور لفيؼ مف قادة وممثمي القوى الوطنية واسسالمية اي قطاع 

 نزة.
وضـ واد الفصائؿ كاًل مف حركة حماس والجهاد اسسالمي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة 

الشعبية وحركة األحرار وحركة المجايديف والجبهة الشعبية القيادة العامة وقوات الصاعقة وجبهة المقاومة 
 التحرير العربية وحزب ادا وحزب الشعب .
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بت كااة القوى والفصائؿ التي شاركت اي االجتماع بخطوة الداخمية إطالؽ الحممة الوطنية لمواجهة  ورحَّ
 الوزارة وأجهزتها األمنية اي محاربة يذ  الظايرة .التخابرن مثمنيف اي ذات السياؽ دور 

وأكدت الفصائؿ عمى ضرورة الموائمة اي الحممة بيف نشر الوعي وعدـ المبالرة اي نشر يذ  الظايرة 
 وتضخميها بشكؿ مبالل ايه.

 12/3/2013، وزارة الداخمية الفمسطينية
 

 محمود الطيطي من مخيم الفوار الشييدحماس تنعى  11
عامًا(ن مف  34أكدت حركة "حماس" اي الضفة الرربية أف محمود عادؿ الطيطي )-مسطيف( الخميؿ )ا

مخيـ الفوار قرب مدينة الخميؿ الواقع اي جنوب الضفة الرربية المحتمةن والذي استشهد مساء أمس الثالثاء 
 دريا.بعد إصابته برصاص االحتالؿ اي المواجهات العنيفة التي اندلعت اي المخيـن يو أحد كوا

وأوضحت الحركة اي بياف تمقته "قدس برس" أّف الشهيد يو أحد أبرز نشطائها اي المخيـن ويو أسير 
محرر سبؽ أف أمضى ثالثة سنوات اي سجوف االحتالؿن ويو طالب إعالـ اي كمية العروبن كما أنه أحد 

اؾ الشبابي لألسرى أبرز الناشطيف الشباب اي حركات واعاليات التضامف مع األسرىن ويو مدير الحر 
 المحرريف اي الضفة".

كما أّكدت أّف الشهيد معتقؿ سابؽ لدى األجهزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية اي الخميؿن وأارج عنه مف 
آخر اعتقاؿ لدى "الوقائي" قبؿ عدة أياـ اقطن ويوجد لديه محكمة بداية الشهر القادـن وال زالت األجهزة 

 منذ نحو عاـ". تحتجز يويته الشخصية
 13/3/2013قدس برس، 

 
 بجيود لجنة المتابعة في وقف إطالق النار وتشيد في مخيم عن الحموة اآلمنينحماس تدين "ترويع"  20

بيروت: داف ممثؿ حركة "حماس" اي لبناف عمي بركة بشدة استخداـ السالح اي حؿ النزاعات الداخميةن 
استشهاد الشاب خالد أحمد المصري وجرح آخريف مف المارة  واستنكر إطالؽ النار العشوائي الذي أدى إلى

 وترويع اآلمنيف اي مخيـ عف الحموة الذيف يـ بحاجة إلى األمف واالستقرار أكثر مف ذي قبؿ.
( أرسؿ نسخة منه لػ "قدس برس"ن بجهود 4|23وأشاد بركة اي تصري  صحفي مكتوب له اليوـ الثالثاء )

واسسالمية اي المخيـ التي تكممت بالنجاح اي وقؼ إطالؽ النار وسحب لجنة المتابعة لمقوى الوطنية 
عادة األوضاع إلى ما كانت عميه قبؿ األحداث المؤسفة.  المسمحيف مف الشوارع وا 

ودعا جميع الفصائؿ والقوى الفمسطينية )الوطنية واسسالمية( لتحمؿ مسؤولياتها والعمؿ عمى تشكيؿ مرجعية 
ف تتولى ترتيب األوضاع السياسية واألمنية واالجتماعية اي المخيمات الفمسطينية اي امسطينية عميا اي لبنا

 لبناف بالتشاور والتنسيؽ مع الجهات المبنانية المعنية.
 
 
 

 وأكد حرص "حماس" الشديد عمى السمـ األيمي اي لبناف وعمى المحااظة عمى أمف المخيمات واستقراريا 
ة اورًا وحذر مف نشر اسشاعات المررضة التي قاؿ بأنها "تستهدؼ وحدة ومحاصرة أي إشكاؿ أو اتنة داخمي

 الصؼ الفمسطيني والمبناني واسسالمي".
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 12/3/2013قدس برس، 
 

  إلى وقف االقتتال تدعو مخيم عين الحموة: مسيرة مدنية 21
تشدد تجددت االشتباكات اي مخيـ عيف الحموة أمسن بشكؿ عنيؼ بيف أنصار السمفي الم: محمد صال 

مف جهةن وبيف عناصر محسوبيف عمى « ات  اسسالـ»ن و«جند الشاـ»بالؿ بدرن ومعه عنصر مف 
محمود عبد الحميد عيسى المعروؼ باسـ « الكفاح المسم »ن مقربيف مف المسؤوؿ السابؽ لػ«حركة ات »
 جهة ثانية.ن وعائمة الفمسطيني خالد أحمد المصرين الذي قتؿ اي اشتباكات أمس األوؿ مف «المينو»

ن والقنابؿ اليدويةن واألسمحة الرشاشةن «أر بي جي»واستعممت اي االشتباكات األسمحة الصاروخية مف نوع 
جريحًان إضااة إلى أضرار مادية جسميةن ولـ تتوقؼ إال بعد خروج  22وأسفرت عف سقوط ما ال يقؿ عف 

محيفن ودعت إلى وقؼ االقتتاؿ. واصؿ مسيرة حاشدة ألنصار المجتمع االيمي اي المخيـن يتفوا ضد المس
 المتظايروف بيف المشتبكيفن وتعرضوا سطالؽ نارن ولـ يرادروا الشارع إال بعد توقؼ االشتباكات.

ن «مف ربط المخيـ مف خالؿ يذا التوتر بأي تداعيات وتجاذبات أمنية لبنانية أو إقميمية»وحذرت المصادر 
المخيـ وأيمه اي إطار مشاريع طاحنة ال قدرة لممخيـ عمى تحممهان الربط األمني يدخؿ »مشيرة إلى أف ذلؾ 

 «.خاصة مع وجود مئات العائالت الفمسطينية والسورية النازحة
 13/3/2013، السفير، بيروت

 
 تدخل عسكري عربي في سوريةو .. الدولتينتطبيق حل  إلى يدعو يزبير  11

اػػي كممتػػه أمػػاـ البرلمػػاف قػػاؿ  معوف بيريػػزالػػرئيس اسسػػرائيمي شػػن أف 31/01/1031، 46عاارب ذكػػر موقػػع 
إف تشكيؿ الحكومة اسسرائيمية يو ارصػة لتجديػد المفاوضػات  ]أمس[ن األوروبي اي ستراسبوغن اليـو الثالثاء

وقػػػاؿ بيريػػػز إف حػػػؿ الصػػػراع يػػػو "إقامػػػة دولتػػػيف لشػػػعبيف تعيشػػػاف بسػػػالـ وبتعػػػاوف  مػػػع السػػػمطة الفمسػػػطينية.
 اقتصادي".

يش اي محػيط يػائجن وأنػه يجػب عميهػا أف تػدااع عػف نفسػها وأف تجمػب الهػدوء إلػى يػذا وقاؿ إف "إسرائيؿ تع
البحػر". وبحسػػبه ا نػػه مػػف الممكػػف التوصػؿ إلػػى سػػالح خػػالؿ اتػػرة قصػيرة. وأضػػاؼ "إف لعمميػػة السػػالـ بدايػػة 

عيشػػاف إسػػرائيؿن ت –امسػػطيفن ودوؿ يهوديػػة  –متفقػػا عميهػػا وحػػال متفقػػا عميػػهن دولتػػاف لشػػعبيف: دولػػة عربيػػة 
 بسالـ وأمف وتعاوف اقتصادي".

وتابع أنػه حػاف الوقػت لتجديػد مػا يسػمى بػػ"عممية السػالـ"ن وأنػه يجػب مواصػمة العمػؿ مػع السػمطة الفمسػطينية 
 ودعـ اقتصاديا والتوصؿ إلى سالـ.

وأضػػػػاؼ أنػػػػه خػػػػالؿ اتػػػػرة قصػػػػيرة سػػػػيتـ تشػػػػكيؿ حكومػػػػة جديػػػػدة اػػػػي إسػػػػرائيؿن وبػػػػذلؾ تتػػػػوار ارصػػػػة لتجديػػػػد 
وتحقيػػػؽ حػػػؿ الػػػدولتيفن معتبػػػرا أنػػػه ال يوجػػػد حػػػؿ آخػػػرن ومشػػػيرا إلػػػى أنػػػه يعػػػرؼ رئػػػيس السػػػمطة  المفاوضػػػات

 الفمسطينية أبو مازف منذ سنوات كثيرةن وأنه "شريؾ حقيقي لمسالـ".
واي حديثػه عػف سػوريةن قػاؿ بيريػز إنػه يجػب تشػكيؿ حكومػة مؤقتػة اػي دمشػؽ لوقػؼ سػفؾ الػدماء. وبحسػبه 

قػد تػـ تػدمير  اػي الوقػت المناسػبن إال أف السػالح الكيمػاوي ال يػزاؿ بيػد الػرئيس  ا ف المفاعؿ النػووي السػوري
 السوري بشار األسدن ويجب منع وصوله إلى "األيدي نير الصحيحة". عمى حد تعبير .

كمػػا دعػػا بيريػػز االتحػػاد األوروبػػي إلػػى اسعػػالف عػػف حػػزب اهلل "منظمػػة إريابيػػة"ن مشػػددا عمػػى أف "حػػزب اهلل 
 يراف"ن مضيفا أف إيراف تنكر المحرقة وتدعو إلى القضاء عمى إسرائيؿ.يعتبر ذراع إ



 
 

 

 

 

           33ص                                    1575العدد:                31/1/1031األربعاء  التاريخ:

واي حديثه عف إيراف قاؿ بيريز إف النظاـ اسيراني الحالي يشكؿ خطرا عمى السػالـ اػي العػالـن وأنػه يعػرض 
لمخطػر اسػتقالؿ دوؿ عربيػػةن ويهػدد وجػػود إسػرائيؿن وأف إيػػراف تقػـو بتهريػػب السػالح إلػػى دوؿ أخػرى لزعزعػػة 

 استقراريا.
بعػد “اػي ستراسػبورغ إنػه قػاؿ بيريػز ن أف )يػو بػي آي(ن عػف وكالػة 31/1/1031، الخميج، الشاارقةوأضاات 

وطالػػب الجامعػػة  يػػذ  مناَسػػبة السػػتئناؼ المفاوضػػات. .جديػػدة” إسػػرائيمية“اتػػرة قصػػيرةن سػػيتـ تشػػكيؿ حكومػػة 
 اي سوريا.العربية بتشكيؿ حكومة مؤقتة اي سوريا وتشكيؿ قوة عربية لمتدخؿ 

اضػػػاؼ انػػػه ال تنتهػػػي التسػػػاؤالت ازاء اسػػػتمرار بقػػػاء ن أف بيريػػػز 31/1/1031، عكاااا اون اليااانونشػػػر موقػػػع 
المسػػتوطنات اػػي الضػػفة الرربيػػةن مػػذكرا بػػأف اسػػرائيؿ اككػػت جميػػع مسػػتوطناتها اػػي قطػػاع نػػزة "لػػذلؾن يػػؿ 

مية؟ مػا يػي االسػباب التػي تقػؼ يمكف توضحوا لي لماذا يطمقوف النار )مػف القطػاع( عمػى االراضػي االسػرائي
 وراء ذلؾ؟ وانا ال اطرح ينا اسئمة لمتأثير عمى خطابين اهذ  االسئمة يطرحها االسرائيميوف".

واوضػػ  انػػػه "اػػػي حػػػاؿ اذا اردنػػػا اخػػػراج المسػػػتوطنات مػػف الضػػػفة الرربيػػػة يجػػػب اف نكػػػوف واثقػػػيف مػػػف اف ال 
ابع قػػائال: "نحػػاوؿ العمػػؿ عمػػى قػػرار يكػػوف تصػػب  يػػذ  االراضػػي منطقػػة لمعنػػؼ وتشػػكؿ خطػػرا عسػػكريا"ن وتػػ

بنَّػػػػػاًء"ن معتراػػػػػا بوجػػػػػود "مسػػػػػتوطنات نيػػػػػر قانونيػػػػػة يعػػػػػيش ايهػػػػػا القميػػػػػؿ مػػػػػف السػػػػػكاف يسػػػػػتفزوف عػػػػػف قصػػػػػد 
 الفمسطينييف"ن واوض : "ال تعتقدوا اننا ال نتخذ عقوبات بحؽ يؤالء الناسن االشرطة االسرائيمية تعتقمهـ".
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إسػػػرائيؿ مػػػف  -خالاػػػا لممػػػؤتمرات السػػػابقة- 31حػػػذر مػػػؤتمر يرتسػػػميا  األمنػػػي الػػػػ: وديػػػع عػػػواودة -يرتسػػػميا  
مواصػػمة االنشػػراؿ بالقضػػايا الداخميػػةن كمػػا تجمػػى ذلػػؾ اػػي انتخاباتهػػا البرلمانيػػة. ودعػػا إلػػى مواجهػػة تحػػديات 

 ها الربيع العربي.ومستجدات إستراتيجية خارجية خطيرةن عمى رأس
واي ااتتاح المؤتمر أمس االثنيفن حذر رئيس المؤتمر الجنراؿ اي االحتياطي داني روتشيمد مف تعمؽ عزلة 
إسػػرائيؿ الدوليػػةن نتيجػػة انخفػػاض مسػػتوى التػػدخؿ األميركػػي اػػي الشػػرؽ األوسػػطن والخالاػػات اسسػػرائيمية مػػع 

 االتحاد األوروبي.
دة النظر اي رسائمها لمعالـن واالمتنػاع عػف اعتبػار السػالح النػووي اسيرانػي ودعا روتشيمد كذلؾ إسرائيؿ سعا

 خطرا وجوديا عميهان رنـ أف مصمحتها العميا تقتضي بمنع طهراف مف حيازته.
وردا عمػػى سػػؤاؿ لمجزيػػرة نػػتن شػػدد روتشػػيمد عمػػى ضػػرورة تحاشػػي الحكومػػة اسسػػرائيمية الجديػػدة تكػػرار الفشػػؿ 

منيت به الحكومة المنتهية واليتهان اي إشارة لحصوؿ امسػطيف عمػى اعتػراؼ أممػي  الدبموماسي المدوي الذي
 بها بنيمها صفة دولة مراقب نير عضو أواخر العاـ الماضي.

وعمػػػى نػػػرار بػػػاحثيف آخػػػريف اػػػي المػػػؤتمرن حػػػذر روتشػػػيمد مػػػف مواصػػػمة قػػػادة إسػػػرائيؿ االمتنػػػاع عػػػف بمػػػورة 
ناجمة عف ترييػرات إقميميػة ودوليػة تتّسػـ بطػابع تػاريخين وحػث إستراتيجية شاممة لمواجهة مجمؿ التحديات ال

 إسرائيؿ عمى البحث عف الفرص مقابؿ التهديدات الكثيرة.
واي معرض محاضرته عف األوضاع والتحديات التي تواجهها إسرائيؿ اي السػاحتيف اسقميميػة والدوليػةن قػاؿ 

ال تتػدخؿ اػي الثػورات العربيػةن وتمتػـز الصػمت حيالهػا  المدير العاـ لوزارة الخارجية راائيؿ بػاراؾ إف "إسػرائيؿ
 حتى تتض  الصورةن ويصب  باسمكاف التمييز بيف األخيار واألشرار".

وردا عمى سؤاؿ لمجزيرة نتن اعتبر بػاراؾ أف "المحااظػة عمػى العالقػات مػع مصػر واألردف تحػّد مهػـ اليػوـ"ن 
 ييف مف اسرياب إلى الحمبة الدبموماسية الدولية".أما التحدي الثالث اي بنظر  اهو "انتقاؿ الفمسطين
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ولفت إلى المساعي اسسرائيمية الكبيرة اػي شػبكات اسعػالـ االجتمػاعي لخدمػة أيػداؼ سياسػيةن منهػا "إدخػاؿ 
بقاء القضية اسيرانية عمى األجندة العالمية".  حزب اهلل لقائمة منظمات اسريابن وا 

 31/1/1031، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يحذرون من تصورات غانتز عن الحرب إسرائيميوندة أمنيون قا 14
حذر عسكريوف وأمنيوف إسرائيميوف سابقوف مف أبعاد التصورات التي طرحها : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

رئػػيس أركػػاف الجػػيش بنػػي نػػانتزن خػػالؿ مشػػاركته اػػي مػػؤتمر يرتسػػميان والتػػي رأى ايهػػا أف أي تػػديور عمػػى 
 جا  لبناف أو سوريةن قد يؤدي إلى حرب شاممة.الجبهة الشماليةن ت

ورأت مصػػادر عسػػكرية أف "مػػا طرحػػه نػػانتز يعكػػس التصػػور الخػػاطئ لمقيػػادتيف العسػػكرية والسياسػػية حػػوؿ 
الحرب التي قد تنشب إثر حدوث تديور أمنين بسبب  اعتداء مف قبػؿ مميشػيات إسػالمية اػي سػورية وحػزب 

 نظيـ القاعدة اي شبه جزيرة سيناء".اهلل ولبنافن أو قوة سمفية مرتبطة بت
وأضػػػاات إف "المشػػػكمة االسػػػتراتيجية المركزيػػػة التػػػي تتجايمهػػػا القيادتػػػاف السياسػػػية والعسػػػكرية اػػػي إسػػػرائيؿ أف 
الجيػػػوش العربيػػػة النظاميػػػة الكبػػػرى آخػػػذة اػػػي التفكػػػؾ واالنهيػػػارن ايمػػػا المميشػػػيات المحميػػػة التػػػي تبنػػػى وتخمػػػؽ 

تعمػػؿ اػػي حػػدود دولهػػان بػػؿ تتجػػاوز إلػػى مصػػادر بعيػػدة مػػف الشػػرؽ األوسػػط عشػػرات المميشػػيات الجديػػدة  ال 
 وأحيانا مف خارجه".

وبحسػػب يػػذ  المصػػادر "أي تػػديور اػػي سػػورية يمكػػف أف يمتػػد إلػػى لبنػػاف والعػػراؽ والجػػوالفن وأي تػػديور اػػي 
سرائيؿ والجزائر  ."مصر يمكف أف يمتد إلى ليبيا وا 

 31/1/1031، الحياة، لندن
 

 " تقرر دعم الصناعات العسكرية في مجال الحرب االلكترونيةاإلسرائيمي "وزارة األمن 13
زيير أندراوس: قاؿ المدير العاـ لوزارة األمف اسسرائيميةن أودي شانين خالؿ كممػة لػه اػي مػؤتمر  - الناصرة

يرتسػػػميان يػػػـو أمػػػس الثالثػػػاءن إف الدولػػػة العبريػػػة تعمػػػؿ كػػػؿ مػػػا اػػػي وسػػػعها مػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ عمػػػى حػػػدوديا 
المخترقة مف جميع الجهاتن مشدًدا عمى أف وزارة األمف قررت تقديـ الدعـ الكااي والوااي لجميع الصناعات 
العسػػكرية التػػي تتخصػػص اػػي مجػػاؿ الحػػرب االلكترونيػػة )السػػايبر(ن ألف يػػذ  الحػػرب الجديػػدة نسػػبًيان بحسػػب 

اء مػػف اختػػراؽ الحػػدود اسسػػرائيمية أقوالػػهن باتػػت مػػف أيػػـ القضػػايا التػػي ُتسػػايـ إلػػى حػػٍد كبيػػٍر اػػي منػػع األعػػد
لمتخريب عمى المؤسسات الحساسة جًدا اي المجاؿ األمنين كما أعمف عف إقامة ييئة مشتركة تكوف مسؤولة 
عػػف التنسػػيؽ بػػيف األجهػػزة األمنيػػة المختمفػػة اػػي الدولػػة العبريػػةن مشػػددا عمػػى أف التعػػاوف والتنسػػيؽ بػػيف يػػذ  

ي يذ  الفترة بالذاتن التي تشهد ايهػا المنطقػة ترييػرات كبيػرةن وتحديػًدا اػي األجهزة بات أمًرا ضروريا لمراية ا
العػالـ العربػين وخمػص إلػى القػوؿ إنػػه إذا تمكننػا مػنف إنجػاح يػذا التنسػيؽن ا ننػػا بػذلؾ قػد نكػوف حققنػا إنجػػاًزا 

 كبيًران عمى حد تعبير .
 31/1/1031، القدس العربي، لندن
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أاادت تقارير اعالمية اسرائيمية اف حقيبتي التربية والتعميـ والداخمية يما العقبتاف األخيرتيف لتشكيؿ الحكومػة 
 االسرائيمية العتيدةن مشيرة إلى انه تـ االتفاؽ عمى توزيع معظـ الحقائب الوزارية.
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حزب "يوجد مستقبؿ" يػائير البيػد يصػر عمػى الحصػوؿ عمػى وزارة التعمػيـ  وقالت اسذاعة اسسرائيمية أف زعيـ
التػػي يبػػدو اف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػايو حجزيػػا لمػػوزير المنتهيػػة واليتػػه والمقػػرب منػػه جػػدعوف سػػاعرن 

 باالضااة الى حقيبة الداخمية المتنازع عميها بيف "الميكود" و"يوجد مستقبؿ".
ى اتفػػاؽ حػػوؿ الخطػػوط العريضػػة لبرنػػامج الحكومػػةن وكػػذلؾ عػػدد الػػوزراء الػػذي وتػػـ اػػي المقابػػؿ التوصػػؿ الػػ

 اي الحكومة المنتهية واليتها. 10وزيرا مقابؿ  13يفترض اف يكوف محددًا مثمما يطالب البيد بػ
مػػف جهػػػة اخػػػرىن سػػػيتـ تعيػػػيف ثمانيػػػة نػػػواب وزراءن لكػػف الحكومػػػة لػػػف تضػػػـ اي وزيػػػر بػػػدوف حقيبػػػة. اػػػرئيس 

نتنيػػػايون وزعػػيـ حػػزب "يوجػػػد مسػػتقبؿ" يػػائير البيػػػد لمماليػػةن اػػي حػػػيف سيتسػػمـ زعػػيـ )البيػػػت  الػػوزراء سػػيكوف
اليهودي( نفتالي بنيت وزارة الصناعة والتجػارةن وموشػيه يعػالوف مػف "الميكػود" وزارة الػدااعن والخارجيػة سػتبقى 

ألمػػػف التابعػػػة لمكنيسػػػت لميبرمػػػاف حتػػػى انتهػػػاء محاكمتػػػهن والػػػى ذلػػػؾ الحػػػيف سيتسػػػمـ رئاسػػػة لجنػػػة الخارجيػػػة وا
 االسرائيمي .

واشػػارت التقػػارير الػػى انػػه تػػـ االتفػػاؽ عمػػى كػػؿ التفاصػػيؿ بػػيف االحػػزاب التػػي ستشػػكؿ الحكومػػة الجديػػدة بعػػد 
اجتماعػات طويمػة جمعػت رؤسػاء الكتػؿ "الميكػود ػ إسػرائيؿ بيتنػا"ن "البيػت اليهػودي"ن و"يوجػد مسػتقبؿ"ن والتػي 

يون وأثمرت االجتماعات المتواصمةن عمى أف تتواصؿ حتى االتفاؽ عمػى كاف آخريا اوؿ أمس اي مقر نتنيا
 القانوف الجديد لمخدمة العسكرية اي الجيش والذي سيحؿ مكاف القانوف القديـن قانوف "طاؿ".
 31/1/1031، المستقبل، بيروت

 
 اإلسرائيمية: ال نفيم ما الذي تريده تركيا إلرضائيا الخارجيةوزارة في  مسؤول 15

لمتحػػدث باسػػـ وزارة الخارجيػػة اسسػػرائيمية "يرػػاؿ بػػالمور" التهػػرب مػػف سػػؤاؿ خػػالؿ مقابمػػة مػػع وكالػػة حػػاوؿ ا
"حريػات" التركيػػة حػػوؿ مػػا إذا كانػػت "إسػػرائيؿ" مسػػتعدة لتقػديـ اعتػػذار رسػػمي لتركيػػا مػػف أجػػؿ عػػودة العالقػػات 

 بيف البمديف قائاًل "أعتقد أف ذلؾ مبالل ايه".
رائيمية التػػي أوردت الخبػػر اػػ ف "بػالمور" أعػػرب عػػدـ تفاؤلػه حيػػاؿ تجػػدد العالقػػات وواقػًا لصػػحيفة التػػايمز اسسػ

بػػيف الجػػانبيف التركػػي واسسػػرائيمي خػػالؿ الفتػػرة المقبمػػة قػػائاًل "إف إسػػرائيؿ ال تفهػػـ مػػا الػػذي يمكػػف أف ُيرضػػي 
ى لمعراة ما إذا كاف الحكومة التركية مف أجؿ إعادة العالقات معها"ن مشيرًا إلى أف الحكومة اسسرائيمية تسع

 األتراؾ يوااقوف عمى الدخوؿ اي حوار مفتوح أـ ال.
 31/1/1031، فمسطين أون الين

 
 متراً  314" بسماكة 4إنرجي": العثور عمى طبقة غاز في حقل "لفيتان  نوبلشركة " 16

ازات تعػػدياًل اػػي تقػػديراتها لكميػػات الرػػاز الموجػػودة ضػػمف امتيػػ« نوبػػؿ إنرجػػي»أعمنػػت شػػركة : حممػػي موسػػى
التنقيػػب الممنوحػػة لهػػا ولشػػركائها اػػي الميػػا  االقتصػػادية الحصػػرية اسسػػرائيمية اػػي البحػػر المتوسػػط. وأشػػارت 

مميػار متػر مكعػب  950مصادر طاقة إسرائيمية إلى أف كميات الراز المكتشفة حتى اآلفن والتػي تقتػرب مػف 
(BCM ن تسم  لمدولة العبرية بتصدير الراز واػؽ توصػيات لجنػة)«التػي حػددت احتياجػات الطاقػة «  تسػيم

 اسسرائيمية لمسنوات المقبمةن ووضعت قواعد التصدير مف الحقوؿ المكتشفة.
متػػرًان وأنهػػا  5379بمرػػت عمقػػًا نهائيػػًا يػػو « 0لفيتػػاف »أف الحفريػػات التػػي تمػػت اػػي « نوبػػؿ إنرجػػي»وأعمنػػت 

جديدة المكتشفة يي األكبػر حتػى مترًا. وأوضحت الشركة أف السماكة ال 310عثرت عمى طبقة ناز بسماكة 
 اآلف. 
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  31/1/1031، السفير، بيروت
 

 : إيران وحزب اهلل يعيدان الحسابات حول بقاء األسدىرتسميا مؤتمرفي  إيال زيسر 17
تؿ أبيب: صرح البرواسور اسسرائيمي إياؿ زيسرن الذي يعتبر مف أبػرز البػاحثيف اسسػرائيمييف المتخصصػيف 

بػػأف الػػػرئيس السػػورين بشػػػار األسػػدن بمػػل طريػػػؽ الالرجعػػة ولػػـ يعػػػد أمامػػه سػػػوى اػػي الشػػأف السػػػورين أمػػسن 
الرحيؿن وأف أقرب حمفائه؛ إيراف وحػزب اهللن يدرسػاف إمكانيػات انقضػاء عهػد . وقػاؿ زيسػرن اػي نػدوة عقػدت 

 السنوين إف أشهرا معدودة تبقت أماـ حكـ األسدن سيسقط بعديا يذا النظاـ.« يرتسميا»عمى يامش مؤتمر 
ويعتمػػد زيسػػر اػػي تقديراتػػه يػػذ  عمػػى تقػػدـ الثػػوار اػػي محااظػػة الحسػػكة اػػي شػػماؿ سػػوريا التػػي تعتبػػر السػػمة 

سػػيطرة الثػػوار عمػػى منطقػػة الحسػػكة تعنػػي أف »الرذائيػػة لمػػبالد وشػػريانها المػػالين لوجػػود الػػنفط ايهػػان قػػائال إف 
 «.لديهـ قدرة عسكرية وتكتيكية عالية
السيطرة عمى الحسكة »دؼ المقبؿ لمثوار سيكوف حمب ومف ثـ دمشؽن وأف وقّدر المختص اسسرائيمي أف اله

وتػابع القػوؿ إنػه يسػتند اػي تقديراتػه يػذ  المػرة إلػى جممػة «. تسّهؿ عمى الثوار وصولهـ نحو يػاتيف المػدينتيف
ن وأوضػػ : «الالعػػودة»عوامػػؿ مهمػػة ترّيػػر مػػوازيف القػػوى اػػي سػػوريان واصػػفا الوضػػع بأنػػه وصػػؿ إلػػى نقطػػة 

وف الذي يتمقػا  الثػوار مػف الواليػات المتحػدة وأوروبػان والخبػرة التػي اكتسػبويا خػالؿ توسػعهـ اػي المنػاطؽ الع»
إيػراف وحػزب اهلل يعيػداف الحسػابات »ن مضيفا أف «السوريةن تثبت الفرضية أف النظاـ يعيش اي مأزؽ خطير

 «.طبالنسبة لبقاء األسد اي الحكـن مما يدؿ عمى أف النظاـ عمى حااة السقو 
ومّيػز زيسػػر بػػيف الحقبػػة األولػػى لمثػػورة السػػوريةن التػػي بػػدأت بمظػػايرات تطالػػب بػػالتريير ومزيػػد مػػف الحريػػاتن 

الموجػػػة اسسػػػالمية يػػػي التػػػي تقاتػػػؿ النظػػػاـ اػػػي الوقػػػت »والتػػػي تطػػػورت لتتخػػػذ طابعػػػا إسػػػالميا. وأضػػػاؼ أف 
ية التػػي تشػػارؾ اليػػـو اػػي وأجػػاب الباحػػث اسسػػرائيمي حػػيف سػػئؿ عػػف مصػػير الجماعػػات اسسػػالم«. الحاضػػر
إف السورييف يقّدروف اي المرحمة الراينة مسايمة يذ  الجماعػات اػي الحػرب ضػد النظػاـن لكػف بعػد »القتاؿ: 

لػػػف يرحبػػػوا بتػػػدخؿ الجماعػػػات اسسػػػالمية المتطراػػػة اػػػي مسػػػتقبؿ »سػػػقوط األسػػػد سػػػتترير الحػػػاؿن االسػػػوريوف 
سػوريا يػو عمميػا العػودة إلػى الماضػين إلػى نقطػة  وخمص زيسر اي يذا المضمار إلى أف مسػتقبؿ«. بالديـ

قػػوات سياسػػية كثيػػرة مبنيػػة عمػػى قطاعػػات مختمفػػة اػػي المجتمػػع »ن موضػػحا أف 3901اسػػتقالؿ الدولػػة عػػاـ 
 «.السورين ستتنااس عمى بناء سوريا وترميمها

 31/1/1031، الشرق األوسط، لندن
 

 صر نتيجة أزمة اليويةعدم االستقرار في مألتمان في مؤتمر ىرتسميا:  يسرائيل 10
تػػؿ أبيػػب: قػػاؿ البرواسػػور يسػػرائيؿ ألتمػػافن ويػػو زميػػؿ باحػػث اػػي معهػػد السياسػػة واالسػػتراتيجية التػػابع لمركػػز 

إف الصػػراع اػػي مصػػر يػػدور حػػوؿ يويػػة »متعػػدد االتجايػػاتن والمخػػتص اػػي الشػػأف المصػػري: « يرتسػػميا»
عػدـ »قتصػادي اػي الدولػة. وتػابع القػوؿ إف ن موضحا أف يذا الصراع يؤثر عمى الوضػع السياسػي واال«البمد

ن وراػض ألتمػػاف «االسػتقرار اػي مصػػر يػو نتيجػة أزمػػة الهويػةن بػيف جماعػػات إسػالمية وأخػرى نيػػر إسػالمية
االدعاء القائؿ إف الصراع اي مصر يدور بيف قوى ديمقراطية وقوات شموليةن محذرا مف أف سياسة اسخواف 

ن «ؾ بقيػػة القػػوى السياسػػيةن سػػتؤدي عػػاجال أـ آجػػال إلػػى اقػػداف الحكػػـعػػدـ إشػػرا»المسػػمميف التػػي تعتمػػد عمػػى 
إنهػػػـ )اسخػػػواف( يسػػػيطروف عمػػػى أدوات السػػػيطرة اػػػي الدولػػػة وأبرزيػػػا اسعػػػالـن والبرلمػػػافن »وأوضػػػ  قػػػائال: 

 «.والسمطة القضائيةن ويـ ال يشاركوف قوى المعارضة بهذان ويذا خطؤيـ األكبر
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وات تعمػػو مػػف حركػػات المعارضػػة المصػػريةن تطالػػب بتػػدخؿ الجػػيش اػػي وأشػػار الباحػػث اسسػػرائيمي إلػػى أصػػ
الجػػيش المصػػري يػػو قػػوة منظمػػة وقويػػةن ممػػا يػػدعو قػػوات المعارضػػة إلػػى المطالبػػة »األزمػػةن وأضػػاؼ قػػائال: 

ورّجػػػ  ألتمػػػاف أف السػػػيناريويات المحتممػػػة اػػػي مصػػػر تنحصػػػر اػػػي «. بػػػانقالب عسػػػكري سسػػػقاط )اسخػػػواف(
اسخواف( وتحؿ مكانهـ قوات سمفيةن أو أف تخرج ائات كبيرة مف الشعب إلى الشوارع إما أف يسقط )»حالتيف 

مجددا الحتجاجات شعبية واسعةن ويذا السيناريو يو عمميا العودة إلى الثورة مف زمف مبػارؾ. واػي الحػالتيف 
 ن حسب الباحث.«)اسخواف( يـ الخاسروف

ن محػػذرا مػػف أف يػػذا الػػدعـ أيضػػا اػػي خطػػرن وأوضػػ  «وافاسخػػ»وتطػػرؽ ألتمػػاف إلػػى دعػػـ اسدارة األميركيػػة لػػػ
اّضمت اسدارة األميركية دعـ )اسخواف( اي البداية خشية مف التيارات السمفية اي مصرن مثؿ حػزب »قائال: 

النػػور. لكػػف أميركػػا باتػػت قمقػػة مػػف مظػػاير االشػػتباكات اػػي مصػػرن ومػػف القتػػؿ اػػي الشػػوارعن ومػػف االنفػػالت 
ادي المتػػردي. واػػي اعتقػػادي ال يسػػتطيع )اسخػػواف( أف يعولػػوا عمػػى الػػدعـ األميركػػي األمنػػي والوضػػع االقتصػػ

 «.إلى األبدن اهذا ممكف أف يترّير

 31/1/1031، الشرق األوسط، لندن
 

 النوويبرنامج إيران تدمير : الدول العظمى تنازلت عن "أبحاث األمن القومّي اإلسرائيميّ " 13
يسور إاراييـ أسكوالين مف مركز أبحاث األمف القومّي اسسرائيمّين التابع ػ زيير أندراوس: رأى البروا الناصرة

لجامعػػة تػػؿ أبيػػبن اػػي دراسػػة جديػػدة أعػػّديا عػػف الممّػػؼ النػػووّي اسيرانػػّين ونشػػريا عمػػى الموقػػع االلكترونػػي 
ـّ الػػتمعف بصػػورة معمقّػػة جػػًدا اػػي مواقػػؼ الػػدوؿ العظمػػي ) أّف يػػذ   ( ا ّنػػه يتبػػّيف5+3لممركػػزن رأى أّنػػه إذا تػػ

الػػػدوؿ وتحديػػػًدا الواليػػػات المتحػػػّدة األمريكّيػػػةن روسػػػيا والصػػػيف الشػػػعبّيةن ال تنػػػوي بػػػالمّرة المجػػػوء إلػػػى الخيػػػار 
اشاؿ البرنامج النووّي لمجمهورّية اسسالمّية اسيرانّيةن عمى حد تعبير .  العسكرّي سحباط وا 

  31/1/1031القدس العربي، لندن، 
 

  1031 عام 31في قائمة السياحة إلى المرتبة  44تبة " تراجعت من المر إسرائيل" 11
تػػدلؿ معطيػػات رسػػمية عمػػى أف "إسػػرائيؿ" تشػػهد تراجعػػا اػػي السػػياحة الوااػػدة نتيجػػة عػػدة أسػػبابن أيمهػػا نػػالء 

 المعيشة والخدمات واقداف المعاممة المهنية واستمرار انتهاؾ حقوؽ الفمسطينييف.
لسفر الصادر عف المنتدى االقتصادي العػالمي إلػى أف "إسػرائيؿ" وتشير معطيات المقياس الدولي لمسياحة وا

 .1031عاـ  51اي قائمة السياحة إلى المرتبة  01تراجعت مف المرتبة 
سبانيا وبريطانيان ثػـ الواليػات  وتتصدر سويسرا قائمة الدوؿ اي مقياس السياحة والسفر تميها ألمانيا والنمسا وا 

 نرااورا.المتحدة وارنسا وكندا والسويد اس
الػػذي -ويسػػتدؿ عمػػى أف تراجػػع السػػياحة بػػػػ "إسػػرائيؿ" بػػدأ قبػػؿ سػػنوات حيػػث أاػػادت معطيػػات المقيػػاس نفسػػه 

 .1009اي  11بأنها احتمت المرتبة الػ -ينشر معطيات السياحة والسفر اي العالـ مرة كؿ عاميف
إلػى المرتبػة  1009اي  17مرتبة كما يفيد المقياس بأف تعامؿ اسسرائيمييف مع السياح األجانب تديور مف ال

 .1031اي العاـ  16
والالاػػػت أف السػػػياحة الوااػػػدة إلػػػى "إسػػػرائيؿ" اػػػي المقيػػػاس العػػػالمي لمسػػػياحة والسػػػفر تراجعػػػت رنػػػـ انخفػػػاض 

 المخاوؼ األمنية.
وتتطػابؽ معطيػات المقيػػاس العػالمي لمسػػياحة والسػفر مػػع معمومػات وزارة السػػياحة اػي "إسػػرائيؿ" والتػي تظهػػر 

 ألؼ سائ . 100ع عدد السياح القادميف إليها اي العاـ المنصـر بنحو تراج
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الناطقة بمساف وزارة السياحة اسسرائيمية عنات أيرونسػوف بينػت أف كميػة السػياح القػادميف لػػ "إسػرائيؿ" ألكثػر 
اػي العػالـ مػف يػوـ واحػد زادت عػددا اػي السػنوات األخيػرة لكنهػا قمّػت بالنسػبة المئويػة مقارنػة بتنػامي السػياحة 

 .1000% منذ العاـ 50بنسبة 
ألػؼ سػائ  عػف العػاـ  100أي أقػؿ بػػ 1031مميوف سائ  زاروا "إسرائيؿ" اي  1.6ونويت أيرونسوف إلى أف 

 نتيجة الحرب عمى نزة والتي بسببها ألرى سياح كثر زياراتهـ لمبالد. 1033
أف السػػػبب لتراجػػػع السػػػياحة اػػػي  مػػػف جانبػػػه أوضػػػ  مػػػدير مكتػػػب لػػػواء تػػػورز لمسػػػياحة والسػػػفر اهػػػد ديامشػػػة

 "إسرائيؿ" بالمقياس العالمي وعمى أرض الواقع اقتصادٌي باألساس.
 31/1/1031، فمسطين أون الين

 
  وباماأل وتقدميا كوجبة تاريخية من مطبخيا  "وجبة الحمص والفالفل" دتيوّ  "سرائيل"إ 11

م الفمسػطينية كوجبػة تاريخيػة مػف المطػبخ قػررت اسػرائيؿ تقػديـ وجبػة مالحمػص والفالاػؿ: ػ وليػد عػوض راـ اهلل
 اليهودي لمرئيس االمريكي باراؾ اوباما المنتظر وصوله لممنطقة االسبوع المقبؿ.

واكػػدت مصػػادر اسػػرائيمية الثالثػػاء بانػػه سػػيجري اعػػداد وجبػػة مػػف مالحمػػص والفالاػػؿم المعرواػػة اػػي صػػفوؼ 
 المطبخ اليهود منذ مئات السنيف. الفمسطينييف لتقديمها الوباما باعتباريا أكمة تاريخية مف

واي ذلؾ االتجا  ذكرت صحيفة ممعاريؼم االسرائيمية الثالثاء باف مقر الرئيس اسسرائيمي شمعوف بيريز أعػد 
 وجبات طعاـ لمرئيس األمريكي باراؾ أوباما مف بينها مالحمص والفالاؿم.

سرائيمي اي القدس سػيعود يػو وحاشػيته لمقػر وواقا لمصحيفة ابعد أف يمقي أوباما خطابه اي ممبنى األمةم اال
بيريس لتناوؿ وجبة العشاء التػي ستضػـ أقػراص االاػؿ وأطباقػا مػف الحمػص مػع الطحينيػة والبقػدونسن وذلػؾ 
كطعػػاـ يهػػودي يعػػود لمئػػات السػػنيف اػػي المطػػبخ اليهػػودين وذلػػؾ اضػػااة طبعػػا لطبػػؽ مػػف األسػػماؾ مػػف نػػوع 

 التونا.
 31/1/1031، القدس العربي، لندن

 
 المراقبين الفميبيين إلى قاعدتيم في الجوالن خطوة مطمئنة  عودة"إسرائيل":  14

الذيف اختطفوا اي سورية  13عاد عناصر حفظ السالـ الدولي الفيميبينييف اؿ: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
 األسبوع الماضين إلى قاعدتهـ اي الجوالفن بعد وصولهـ إلى اسرائيؿ عبر األردف.

لوف عسكريوف إسرائيميوف أف "عودة الفمبينييف إلى قاعدتهـ اي الجوالف وليس إلػى بالديػـن خطػوة ورأى مسؤو 
مطمئنة بعدـ اتخاذ الفيمبيف قرار إعػادة عناصػريا". وأكػد المسػؤوؿ عمػى "ضػرورة اسػتمرار الجهػود اسسػرائيمية 

 ـ".لمنع دوؿ عدةن أعمنت أنها قد تسحب عناصريا اي حاؿ تصاعد الخطر عمى حياته
 31/1/1031، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"ارتفاع معدالت االنتحار في  13

ويػػي جمعيػػة مهتمػػة بالتعامػػؿ مػػع حػػاالت االنتحػػار اػػي "إسػػرائيؿ" وتقػػديـ -طالبػػت جمعيػػة "مػػف أجػػؿ الحيػػاة" 
اػي رسػالة إلػى مراقػب الدولػةم حكومػة االحػتالؿ بوضػع  -الدعـ لمعائالت التي اقدت أشخاصا جراء االنتحار

 ية لخطة وطنية لمكااحة ومنع االنتحار اي "إسرائيؿ".ميزان
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شػخص اػي "إسػرائيؿ"م بينمػا كانػت ينػاؾ  500انتحػر نحػو  1031وكشؼ الجمعية انه خالؿ العاـ الماضي 
محاولػة انتحػارم بينمػا بمػل عػدد األشػخاص الػذيف قتمػوا اػي حػوادث السػير عمػى سػبيؿ المقارنػة  1000حوالي 

 لماضي.قتيؿ اقط خالؿ العاـ ا 160
 31/1/1031، فمسطين أون الين

 
 بدخول الجوالن حقبة الحدود الساخنة  إسرائيمي موقفتقدير  14

رأى الخبير العسكرّي الصػهيوني "أمنػوف لػورد"ن أّف مػا يحصػؿ عمػى الحػدود السػورّية مػف سػقوط قػذائؼ عمػى 
ناع القػػرار اػػي "تػػؿ يضػػبة الجػػوالف إلػػى اختطػػاؼ رجػػاؿ األمػػـ المتحػػدة ينبرػػي أف يكػػوف "نػػداء الصػػحوة" لصػػ

أبيػػب"ن معتبػػرًا أّف الثػػوار اػػي سػػوريا ال يعتراػػوف بػػأي تسػػوية دولّيػػة عمػػى أرض سػػوريا. وأشػػار إلػػى أّف التحميػػؿ 
القائؿ بأف القذائؼ المتساقطة عمى البمدات الصهيونّية قرب الحدود يي قذائؼ تائهة كاف مضػماًلن زاعمػًا أّف 

يضػبة الجػوالف لمعادلػة الحػرب بػيف الطػرايف. وأوضػ  "لػورد" أّنػه  كؿ ذلؾ يعني أّف الثػوار سػيحاولوف إدخػاؿ
يمكف أف تصب  كؿ منطقة الحدود مع سوريا منطقة أكثر سخونة بالنسبة لػ"إسرائيؿ"ن محّذرًا مف أّنه ال يوجػد 
 ردع حياؿ منظمات الثوارن وتسخيف الحدود السورية لف يتخذ الشكؿ القديـ الػذي تمثػؿ ب نػدااع الػدباباتن بػؿ
يمكف التقدير بأف نمط العمؿ سيكوف مشػابها لطريقػة عمػؿ حمػاس مػف حػدود نػزة. وأضػاؼ أّف األسػد يمكػف 
أف يقػػػرر العمػػػؿ كمنظمػػػة مسػػػمحة ويػػػدير حػػػرب عصػػػابات عمػػػى الحػػػدودن معتبػػػرًا أّف عمػػػى "إسػػػرائيؿ" أف تقػػػوـ 

 بالدااع عف المنطقة وعف سكاف الجوالف بأاضؿ ما تستطيع.
 ة )عن العبرّية، ترجمة المركز(مجمة "بمحانيو" العسكريّ 

 31/1/1031، 1534 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 بعدم االنسحاب من الضفة لعدم تكرار تجربة غزة إسرائيمية  عسكريةتوصية  15
قػػاؿ "عوديػػد تيػػرا" قائػػد ارقػػة نػػزة السػػابؽ اػػي الجػػيش الصػػهيوني إّف "الػػركض" نحػػو اػػؾ ارتبػػاط إضػػااي اػػي 

مػػف الربيػػع العربػػي الػػذي أدى لصػػعود "اسخػػواف المسػػمميف" اػػي المنطقػػةن يؤكػػد أف  الضػػفة الرربيػػةن والحماسػػة
ينػػاؾ سػػوء اهػػـ لػػدى صػػانع القػػرار الصػػهيونين مضػػيفًا أف "أبػػو مػػازف و"اػػت " يسػػيطراف اػػي الضػػفة الرربيػػة 

ت بفضػػؿ التواجػػد العسػػكري "اسسػػرائيمي" ينػػاؾن ويػػـ يفهمػػوف يػػذان ويػػدركوف أيضػػًا بأنػػه إذا مػػا جػػرت انتخابػػا
عامة اي السمطة ا نهـ سيسقطوفن وينا تبرز المعضمة: اػالجيش يريػد أف يبقػى اػي الميػدافن ويحمػي عبػاس 
ويحمػي حكمػهن ومػف جهػة أخػرى يأمػؿ أف يتعػزز بخطواتػه السياسػيةن لمحيمولػة دوف صػعود حمػاس وسػقوطه 

ى شػػفا انفجػػار شػػعبي يػػوم مػػف جهتػػهن رأى الكاتػػب السياسػػي الصػػهيوني "تشػػيمو روزنبػػرغ" أّف الفمسػػطينييف عمػػ
 يسمى انتفاضةن مشيرًا إلى أف التسوية المتفؽ عميها مع الفمسطينييف ال تبدو واقعيةن ألنهـ ليس لديهـ قيادة 
مستعدة لتنفيذ خطوة دراماتيكيػةن وكػؿ مػف يػويـ نفسػه بأنػه مػف الممكػف الوصػوؿ لتسػوية نػدًا اهػو نػارؽ اػي 

 أضراث أحالـ.
 ترجمة المركز(القناة الثانية )عن العبرية، 

 31/1/1031، 1534 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 "ذي ماركر": "إسرائيل" تصدر بضائعيا إلى السعودية عبر األردن 16

كشػػػفت أوسػػػاط صػػػهيونية أّف "إسػػػرائيؿ" تسػػػترؿ السػػػوؽ األردنيػػػة لتصػػػدير بضػػػائعها ألسػػػواؽ السػػػعودية ودوؿ 
 الر.مميارات دو  6.5مميار لايرن أي  13.675الخميجن بقيمة 
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 )نشرة "ذي ماركر" االقتصادية، ترجمة المركز(

 31/1/1031، 1534 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 ة جراء استمرار عمميات القصف والقنص في سوري فمسطينيين ستةاستشياد  17

امسطينييفن اليوـ الثالثاءن جراء عمميات قصؼ وقنص تعرض لها مخيـ اليرموؾن جنوب  1استشهد : نزة
 سورية دمشؽ.العاصمة ال

: إف  أاراد مف عائمة واحدة استشهدوان جراء استهدااهـ بشكؿ  1وقالت مصادر خاصة لػ القدس دوت كـو
مباشر أوؿ مخيـ اليرموؾن مبينًة أف الشاب محمد شموطن حاوؿ دخوؿ المخيـ إلى جانب عددًا مف 

صابة عدد آخر ن وأثناء محاولة نجمه عصاـن الالجئيفن األقيت نحويـ قنبمة يدويةن أدت إلى استشهاد  وا 
 وابف عمه أميفن سحب جثمانهن تـ إطالؽ النار باتجايهما ما ادى الستشهاديما ايضًا.

شباف آخريف استشهدوان اي قصؼ تعرضت له المدينة الرياضية اي المخيـن بينما  1وأضاات المصادر أف 
 30ء عممية القصؼ ما ال يقؿ عف واصيب جرا كانوا ومجموعة مف الشباف يمعبوف اي الممعبن والشهداء

 بجروح متفاوتة.
وتعرضت مخيمات اليرموؾن والحسينيةن وسبينةن والسيدة زينبتن لعمميات قصؼ اليوـ الثالثاءن وكانت اشد 

 10عمميات قصؼ متباينة ايما تعرض لمهجمات مخيـ خاف الشي ن لقصؼ شديد حيث سقطت نحو عف 
 عدد مف الجرحى والحؽ اضرارا ودمارا بالمنازؿ والمباني.قذيفة عمى المخيـن ما أسفر عف وقوع 

 31/1/1031، القدس، القدس
 

 في الخميل جرحى برصاص االحتالل في مخيم الفوار وتسعةشييد  40
"األياـ": استشهد الميمة الماضيةن الشاب محمود عادؿ اارس الطيطين اي مخيـ الفوار جنوب  –الخميؿ 

حي اي الجزء العموي مف الجسدن خالؿ مواجهات اندلعت بيف الشباف الخميؿن جراء اصابته بالرصاص ال
 وجنود االحتالؿن كما اصيب تسعة مواطنيف بالرصاص الحي والمطاطي.

 31/1/1031، األيام، رام اهلل
 
 

  استشياد فمسطيني دىسو مستوطن قرب سمفيت  43
شماؿ الضفة المحتمة متأثرًا استشهدن أمسن شاب امسطيني مف قرية قراوة بني حساف قرب سمفيت : )واـ(

المقامة عمى ” بركاف“بجروحه التي أصيب بها بعدما ديسه مستوطفن السبت الماضين قرب مستوطنة 
عامًا( استشهد اليوـ اي مستشفى  16أراضي محااظة سمفيت . وقالت مصادر امسطينية إف الشاب )

 تأثرًا بجروحه .    06اي المناطؽ المحتمة عاـ ” ايخموؼ“

 31/1/1031، يج، الشارقةالخم
 

  : ألف عائمة فمسطينية في مخيم اليرموك بال مأوى "ألجل أطفال بال منازل""حممة  41
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ذكرت مصادر حقوقيةن أف المواجهات المسمحة التي يشهديا مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينييف دمشؽ: 
مف منازؿ المخيـن التي لـ جنوب العاصمة السورية دمشؽن أّدت إلى حدوث أضرار جسيمة اي عدد كبير 

 تعد صالحة لمسكفن واؽ قولهـ.
وبحسب معطيات وثّقتها حممة "ألجؿ أطفاؿ بال منازؿ"ن ا ف حوالي ألؼ عائمة امسطينية باتت اليوـ بال 
مأوى بعد تدمير مساكنها اي مخيـ اليرموؾ بشكؿ كمين اي حيف يواصؿ الجيش النظامي السوري ارض 

عمى التوالي ويحظر إدخاؿ المساعدات اسناثية مف مواد نذائية  60الػ حصار عمى المخيـ لميـو 
 ومستمزمات طبية.

امسطينًيا اي  منزالً  050(ن أف أكثر مف 1|31وأوضحت الحممة اي بياف صحفي صدر عنها اليوـ الثالثاء )
 500اًة إلى اي المائة بفعؿ أحداث الصراع الدائرن إضا 60مخيـ اليرموؾ لحقت به أضرار جسيمة بنسبة 

 اي المائةن حسب البياف. 50منزؿ تضّرر بنسبة 
 31/1/1031قدس برس، 

 
 3775" وتطالب بإلغاء اتفاق ميثاق صرخة الخميلتطمق وثيقة " فمسطينية ومؤسساتشخصيات  41

أطمقت شخصيات ومؤسسات أيمية امسطينية اي مدينة الخميؿ جنوب الضفة الرربية وثيقة : عوض الرجوب
صرخة الخميؿ" وبعثت بها لزعماء العالـن مطالبة ب لراء اتفاؽ الخميؿ الموقع بيف السمطة  سمتها "ميثاؽ

سرائيؿ عاـ   .3997الفمسطينية وا 
المجاؿ لممواطنيف لمتوقيع عمى الوثيقة "راضا  -التي يقوديا لواء متقاعد-ومف المنتظر أف تفت  الحممة 

تمرار االضطهاد واالحتالؿ والفصؿ العنصري اي لمحياة مع االستيطاف والتمييز العنصري وراضا الس
 المدينة"ن كما جاء اي الوثيقة التي حصمت الجزيرة نت عمى نسخة منها.

وتطالب الوثيقة ب لراء "االتفاؽ المجحؼ المسمى )برتوكوؿ الخميؿ( الذي أسس لنظاـ التمييز والفصؿ 
أيؿ المدينة والعيش والتنقؿ بكرامة وحرية العنصري" والبدء بالعمؿ عمى راع الظمـ والقمع والحرماف عف 

 دوف حواجز وتعديات.
ويخضع  3ن المدينة إلى صنفيف: الخميؿ 3997يناير/كانوف ثاني  37ويصنؼ االتفاؽ الذي أبـر يوـ 

 ويخضع لمسيطرة اسسرائيمية ويضـ أجزاء واسعة مف جنوب وشرؽ المدينة. 1لمسيطرة الفمسطينيةن والخميؿ 
جنة األيمية لدعـ البمدة القديمة محمد أميف الجعبري إف الوثيقة بمثابة رسالة موجهة إلى ويقوؿ رئيس الم

لى كؿ مف يعنيهـ األمر "ابتداء مف السيد الرئيس محمود عباس وانتهاء بكؿ لجاف حقوؽ اسنساف  العالـ وا 
 اي العالـ".

مدينة واحدة موحدةن والسماح  وأضاؼ اي حديثه لمجزيرة نت أف مطمب الحممة الشعبية يو إعادة الخميؿ
نهاء تقسيـ المدينة إلى ما يسمى  لمسكاف بدخوؿ بيوتهـ وات  شارع الشهداء الحيوي ومنطقة السهمةن وا 

المطالب الجماييرية "طرد المستوطنيف مف قمب المدينةن وشدد عمى أف خالصة  ".1والخميؿ  3"الخميؿ 
ويذا ال يتـ إال ب لراء بروتوكوؿ الخميؿ الذي شّرع تقسيـ المدينة"ن موضحا أف "الجانب الفمسطيني نفذ كؿ 

 ما يو مطموب منهن ولـ ينفذ الجانب اسسرائيمي المطموب منه".
شاييف اأكد وجود إجماع وطني امسطيني مف كااة  أما منسؽ القوى الوطنية واسسالمية اي الخميؿ اهمي

 القوى والفعاليات عمى "راض اتفاؽ الخميؿ واعتبار  اتفاقا سياسيا مجحفان وكاف يجب أال يتـ".
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كما انتقد العضو العربي اي الكنيست اسسرائيمي محمد بركة التقصير اي نقؿ معاناة البمدة القديمة إلى 
 تالؿ بؤرا استيطانية لتفريخ اسرياب اسسرائيمي ويتصرؼ بما يمري االتفاؽ.العالـن اي وقت يقيـ ايه االح

 33/1/1031، الجزيرة نت، الدوحة
 

  زمالئيميضربون عن الطعام تضامنًا مع سير أ 1000: بغزةررين حوالمرابطة األسرى 44
يوـ أمس إضرابا  واألفا أسير اي سجوف االحتالؿ اسسرائيمي نفذن أف 31/1/1031، السبيل، عّمانذكرت 

 عف الطعاـ؛ تضامًنا مع زمالئهـ المضربيف منذ أشهر وراضا النتهاكات مصمحة السجوف بحقهـ.
سجوف ينفذوف اليـو  5وقاؿ نائب رئيس رابطة األسرى والمحرريف برزة أحمد الفميت إف ألفي أسير اي 

إدارة مصمحة السجوفن وتضامنا إضرابا عف الطعاـ؛ احتجاجا عمى حممة التنقالت الواسعة التي تقوـ بها 
 مع زمالئهـ المضربيف بعد تعنت االحتالؿ باساراج عنهـن وتردي وضعهـ الصحي.

وأوض  الفميت أف األسرى سيخوضوف كذلؾ إضرابا مفتوحا عف الطعاـ يوـ األحد المقبؿ اي كااة سجوف 
 كرامة.االحتالؿن ضمف خطواتهـ التكتيكة قبؿ ذكرى يـو األسير وتوقيع اتفاؽ ال

الحركة األسيرة اي سجوف االحتالؿ ن أف كامؿ ابراييـن عف 31/1/1031، الرأي، عّمانوأضاات 
اعمنت امسن اسضراب الشامؿ عف الطعاـ ليوـ واحد تضامنا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ  اسسرائيمي

 وتنديدا بسياسة سمطات االحتالؿ العدوانية.
دارة وقاؿ األسرى أنهـ سيتخذوف سمسمة  مف الخطوات واسجراءات االحتجاجية تنديدا بسياسة االحتالؿ وا 

 مصمحة السجوف القمعية واعتداءاتها المتواصمة بحؽ األسرى.
 

 عن الماء والمدعمات يضربالعيساوي نادي األسير:  43
ف قاؿ مدير الوحدة القانونية اي نادي األسير المحامي جواد بولس إف األسير سامر العيساوي المضرب ع

توقؼ عف شرب الماء والمدعمات منذ ظهر أمسن احتجاجا عمى استمرار  1031الطعاـ منذ األوؿ مف آب 
صرار السجانيف عمى إبقاء األصفاد اي قدمه حتى عند دخوله دورة الميا .  ربط رجمه بالسرير وا 

لهذ  التصراات  وأكد بولس الذي أنهى زيارة لألسير العيساوي اي مستشفى "كابالف" أنه ال دواعي أمنية
 ويي تستهدؼ محاوالت إذالله.

 وقاؿ بولس: "إف األطباء واور انتهائي مف زيارتي دعوني الجتماع بخصوص وضعه واي يذا االجتماع 
أوضحت لهـ موقؼ سامر وأنه مستمر اي خطوته عمى رنـ مف وضعه حتى تزوؿ األسباب التي أدت إلى 

 إضرابه عف الماء".
 31/1/1031، فمسطين أون الين

 
  في عزل خمسة أسرى فمسطينيين مستمرنادي األسير: االحتالل  44

أااد "نادي األسير" الفمسطيني أف إدارة السجوف اسسرائيمية تستمر اي عزؿ خمسة مف األسرى راـ اهلل: 
 الفمسطينييف اي زنازيف انفرادية عف باقي األسرى اي المعتقالت اسسرائيمية.

(ن أف أقدـ األسرى المعزوليف يو األسير ضرار 1|31"قدس برس"ن الثالثاء ) اي بياف تمقته وأوض  النادي
. وذكر 1033 أبو سيسين مف قطاع نزةن وموجود اي عزؿ عسقالف منذ تاريخ اعتقاله اي شباط )ابراير(
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أف يناؾ أسيريف اي عزؿ "إيال" بسجف بئر السبع وآخر تـ نقمه مؤخرًا مف عزؿ "إيال" لزنازيف سجف 
 ن وأسير آخر اي عزؿ سجف "أويمي كدار"."ريموف"

وجاء اي البياف أف األسرى المعزوليف الخمسة يـ: ضرار أبو سيسين موقوؼن وعوض صعيدين يقضي 
عامَا(ن تامر  15مؤبدات و 1عامَا( مف قطاع نزةن إضااة لألسرى سامر أبو كويؾ ) 35حكمًا مدته )

 عامًا( مف مدينة راـ اهلل. 10مؤبدات و 30مؤبدات(ن ورمزي عبيد ) 1الريماوي )
 31/1/1031قدس برس، 

 
 من نابمس وطوباس فمسطينيين ثمانيةاالحتالل يعتقل  45

اعتقمت قوات االحتالؿ اسسرائيمي اجر امس الثالثاء ثمانية شباف مف مدينتي نابمس وطوباسن واقتادتهـ 
 الى جهة مجهولة.

عسكر شرؽ نابمس اجرًا ودايمت منازؿ عدة وقالت مصادر محمية: "إف قوات االحتالؿ اقتحمت مخيـ 
واعتقمت اربعة شبافن كما دايمت قو  مف الجيش اسسرائيمي منازؿ عدة اي قرية تياسير قرب طوباس 
 وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها واطمقت قنابؿ الصوت قبؿ أف تعتقؿ اربعة شباف مف طالب الجامعات".

 31/1/1031، المستقبل، بيروت
 

 األقصىالمسجد عكرمة صبري: أوباما لن يزور الشيخ  46
خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري بأف "زيارة أوباما لألقصى نير مدرجة  : قاؿنادية سعد الديف

 اي برنامج زيارته لألراضي المحتمةن ولف تتـ"ن معربًا عف "ارتياحه لذلؾ".
ي مع "الرد" أف "المصمحة العامة تقضي بعدـ وأكد الشيخ صبري المقيـ اي القدس المحتمة اي اتصاؿ ياتف

زيارة الرئيس أوباما لألقصىن لدرء إشكاليات عديدة ستقع حينهان إذ لف تسم  سمطات االحتالؿ اسسرائيمي 
 ب تماـ الزيارة تحت السيادة والرعاية اسسالميةن ايما تراض إنجازيا برير ذلؾ".

مع "عدوؿ اسدارة األميركية عف تنفيذ اكرة زيارة  واتفؽ مصدر امسطيني مطمعن طمب عدـ نشر اسمهن
الرئيس أوباما لممسجد األقصى خالؿ زيارته لألراضي المحتمةن واؽ ما تبمل به الجانباف الفمسطيني واألردني 
مؤخرًا".  وقاؿ لػ"الرد" إف "أي زيارة لألقصى يجب أف تتـ بالترتيب والتنسيؽ مع الجانبيف األردني 

 درًا بأف "ال تشمؿ زيارة أوباما البمدة القديمةن وال حائط البراؽ أو كنيسة القيامة".والفمسطيني"ن مق
 31/1/1031، الغد، عّمان

 
 األقصى المسجد يقتحمون باحات المستوطنينعشرات  47

اقتحـ عشرات المستوطنيف صباح أمس الثالثاء باحات المسجد األقصى المبارؾ : السبيؿ -القدس المحتمة
وأااد مدير عاـ األوقاؼ اسسالمية اي القدس الشيخ عزاـ الخطيب اي تصري   س المحتمة.اي مدينة القد

مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى عمى داعات مف باب المراربةن بحماية مف  50صحفين بأف نحو 
 الشرطة اسسرائيمية.

ات االسالمية اي القدس عف مف جانبهان عبرت الهيئة االسالمية العميا ومجمس األوقاؼ وشؤوف المقدس
راضهما ما قامت به الشرطة اسسرائيمية االثنيف مف منع النساء مف دخوؿ المسجد األقصى المبارؾن وأكدت 

 أف يذا األمر مراوض ومستهجف ويتعارض مع حرية العبادةن وايه تجاوز لصالحيات األوقاؼ اسسالمية.
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 31/1/1031، السبيل، عّمان
 

 في نابمس وبيت لحم شجرة 450 المستوطنون يقتمعون 30
شجرة اي  070أقدـ مستوطنوف إسرائيميوف عمى اقتالع ما يزيد عف  :عبد الرحمف يونس- عماد سعاد  

شتمة زيتوف مف قرية قريوتن جنوب مدينة  313اقتمع مستوطنوفن حيث  محااظتي بيت لحـ ونابمس.
  ـ.شجرة مثمرة مف أراضي بمدة الخضر جنوب بيت لح 150نابمس.و 

 31/1/1031، القدس، القدس
 

 القدس ب صادر أراضي قرية بيت صفافامشروع إسرائيمي جديد ي "طريق بيغن" 33
أيالي قرية بيت صفااا بالقدس ن أف محمد محسف وتدن عف 31/1/1031، الجزيرة نت، الدوحة ذكرت

ت بتنفيذ  بمدية " االستيطاني الذي شرع0معركة نضاؿ جماييري ضد مشروع شارع رقـ " وفالمحتمة يخوض
الذي سيربط المدينة واألحياء الشمالية بمستوطنات "نوش  1010االحتالؿ ضمف المخطط الهيكمي الُقطري 

 عتصيوف" والكتؿ االستيطانية بالجنوب عمى مشارؼ الخميؿ.
دي ويصادر الشارع الممتد مف شماؿ القدس بمنطقة المجمع التجاري "المالحا" وصوال إلى شارع األنفاؽ المؤ 

لمستوطنات قضاء الخميؿن بشكؿ اعمين ثالثمائة دونـ مف أراضي بيت صفااا الممموكة ممكية خاصة 
لمسكافن عدا مصادرة أربعمائة دونـ بصورة نير مباشرة عمى جانبي الشارع التي يحظر عمى أصحابها 

بو إليه المؤسسة استعمالها والبناء ايهان ليحدد المشروع ويرسـ نفوذ مخطط  "القدس الكبرى" الذي تص
 اسسرائيمية.
تخطط لشؽ طريؽ سريع تطمؽ عميه اسـ  اسرائيؿن أف أ بن عف 31/1/1031، الحياة، لندنوأضاات 

 بهدؼ ربط كتمة ضخمة مف المستوطنات اي القدس الشرقية المحتمة.« بيرف»
المشروع بالقوؿ إنه  وقاؿ مسؤولو المدينة إف الطريؽ يهدؼ الى خدمة الجميعن األمر الذي رد عميه منتقدو

جزء مف مخطط ضخـ يشمؿ بناء آالؼ المساكف لتعزيز سيطرة إسرائيؿ عمى المنطقة وقطع الصمة بيف 
ن ويي «إر اميـ»المدينة المقدسة وأي دولة امسطينية اي المستقبؿ. وقالت أايؼ تاتارسكي مف منظمة 

إنه يرير جررااية وديمونرااية : »منظمة معنية بالمطالبة بمعاممة عرب ويهود القدس مف دوف تمييز
ويقوؿ سكاف بيت صفااا إف  «.)المكاف( بطريقة سيكوف تحقيؽ حؿ الدولتيف اي ظمها أمرًا بالل الصعوبة

المشروع سيدمر حياتهـ مف خالؿ اصؿ اآلالؼ مف المواطنيف عف مركز الحي حيث المدارس والعيادات 
و ايها أشجار الزيتوف والموز بيف البيوتن ا ف أعماؿ البناء الطبية. ويحذروف مف أنه اي منطقة ما زالت تنم

 ستقضي عمى ما تبقى مف ماضيهـ القروي. 
 

 البارد في مخيم نير  اإلجراءات األمنية التي يتخذىا الجيش المبناني تعود إلى الواجية 31
عند مداخؿ مخيـ عادت قضية اسجراءات األمنية التي يتخذيا الجيش المبناني عمى حواجز  : عمر ابراييـ

نهر البارد إلى الواجهة مجددًان بعد بروز حاالت اعتراض كالمية تتخذ اي بعض األحياف شكال تحريضيًان 
ما ينذر بتجدد السجاؿ حياؿ يذ  المسألة التي كانت محط احتجاج اي اترات سابقة وصمت إلى حد 

كانت تطالب بتخفيؼ اسجراءات التصادـ مع الجيش وأسفرت عف سقوط قتمى وجرحى عمى خمفية تحركات 
 األمنية.
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وأشار عدد مف أبناء المخيـ إلى أف الجيش المبناني راع اي الفترة األخيرة مف مستوى التدقيؽ عمى الحواجزن 
وتحديدًا عمى النساءن مؤكديف اضطراريف لتمضية بعض الوقت عند الدخوؿ والخروج بسبب التفتيش 

 والتدقيؽ اي أوراقهف الثبوتية.
عودة التشدد اي اسجراءات تزامنت مع قياـ الجيش ب جراء تبديؿ اي »أف « السفير»ضحت معمومات لػوأو 

 صفوؼ وحداته التي كانت موجودة سابقًا.
الجيش يقوـ ب جراءات روتينة عمى الحواجزن ويناؾ عوامؿ عديدة تفرض »ولفت مصدر متابع إلى أف 

ورجحت «. مناطؽ التي ينفذيا ايها الجيش تدابير أمنيةالتشديد اي بعض األحياف كما يو حاصؿ اي كؿ ال
أف تكوف اسجراءات مرتبطة بعممية التبديؿ التي حصمت اي صفوؼ عناصر الجيشن أو نتيجة »معمومات 

وجود أشخاص أنراب مف خارج المخيـ نزحوا مف مخيمات سوريان وتقتضي الضرورات األمنية التشدد اي 
 «.التدابير مف وقت آلخر

 31/1/1031، ر، بيروتالسفي
 

 البداوي" يعتصمون أمام "األونروا"مخيم " سورية في منالالجئون الفمسطينيون  31
اعتصـ النازحوف الفمسطينيوف مف مخيمات سوريا اماـ مكتب الشؤوف االجتماعية التابع لالونروا اي مخيـ 

 .البداوين بمشاركة عدد كبير مف النازحيف وممثمي الفصائؿ والمجنة الشعبية
والقى ابو رامي خطار كممة المجنة الشعبية اأكد اف النازحيف الفمسطينييف متروكوف لمصيريـ وال يجدوف مف 
يقدـ لهـ ما يحتاجوف له مف مساعات. واتهـ "األونروا" بعدـ االيتماـ بمعاناة الالجئيف الفمسطينييف مف 

الشهري لهـن وتقديـ الدعـ الرذائي  مخيمات سوريا وعدـ تحمؿ مسؤولياتها تجايهـ وتواير بدؿ اسيجار
ثـ قرأت روز الشهابي نص المذكرة التي راعت مف النازحيف الفمسطينييف مف مخيمات سوريا إلى  والطبي.

 المدير العاـ لالونروا اي لبناف وسممت لمديرة مدير مكتب شؤوف االونروا اي مخيـ البداوي. ونبهت 
ـ سممي وحضارين اننصحكـ اف ال تختبروا صبرنا. وسنعطيكـ المذكرة عمى اف "اعتصامنا وتحركنا اليو 

 مهمة عشرة أياـ لتنفيذ مطالبنا المحقة".

 31/1/1031، المستقبل، بيروت
 

 الجراد يصل الضفة وال خطر عمى المحاصيل الزراعية: اهللوزارة الزراعة في رام  34
تمفة اي الضفة ولكف ب عداد محدودة أكدت وزارة الزراعة امس وصوؿ الجراد إلى مناطؽ مخ واا:- راـ اهلل

وقاؿ مدير عاـ وقاية النبات والحجر الصحي أمجد صالح  ال تشكؿ خطرا عمى المحاصيؿ الزراعية.
لػ"واا"ن إف وصوؿ الجراد بهذ  الطريقة وبهذ  األعداد المحدودة نير مقمؽ وتحممه الرياح الشرقية بسبب 

 ريبة وخاصة اي مناطؽ النقب وجميعها مف الحجـ الصرير.تشتت األسراب بفعؿ مقاومتها اي المناطؽ الق
 31/1/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 خالل عدوان "عامود السحاب"فمسطينيين في غزة برصاص فمسطيني  ستةاألمم المتحدة: مقتل  33

متحدة كشؼ تقرير صادر عف المفوضية السامية لحقوؽ اسنساف التابع لألمـ ال: أ ؼ ب -القدس المحتمة 
امسطينييف قتموا بنيراف امسطينية عمى األرج  اي العممية العسكرية اسسرائيمية األخيرة اي قطاع نزة  1أف "

 اي تشريف الثاني/نوامبر الماضين بينهـ رضيع".
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عمى األقؿ سقطوا اي عمميات  316امسطينيًا قتموا اي نزة خالؿ األزمةن بينهـ  370وقالت المفوضية إف "
 امرأة". 31طفاًل و 11اعتبروا مدنييف بينهـ  303ن 316ائيمية"ن موضحًا أف "بيف القتمى اؿعسكرية إسر 

شهرا( ويو ابف جهاد مشهراوي )مراسؿ شبكة بي بي سي(ن الذي  33وبيف القتمى الطفؿ عمر مشهراوي )
وبحسب  .1031مف تشريف الثاني/نوامبر  30قتؿ اي اليوـ األوؿ مف عممية "عمود السحاب" العسكرية اي 

شهرا  33ن قتمت امراة وطفمها الذي يبمل مف العمر 1031تشريف الثاني/نوامبر  30التقرير ا نه اي "
وقالت  عامًا عمى ما يبدو بسبب صاروخ امسطيني سقط قبؿ الوصوؿ إلى إسرائيؿ". 36وامسطيني عمر  

 1مف بينهـ  5فؿ واحد وأصيب المفوضية إنها "تمقت معمومات مرتبطة بقضية قتؿ ايها مدنياف مف بينهـ ط
اي جباليا  1031مف تشريف الثاني/نوامبر  31أطفاؿن نتيجة ما يبدو صاروخ امسطيني سقط بالخطأ اي 

 شماؿ قطاع نزة".
 31/1/1031، الحياة، لندن

 
 القادم األسبوعالشامل بدءًا من  اإلضراب" تصعد.. الفمسطينية "الجامعات 34

مجمس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفمسطينيةن عف اضراب  اي خطوة تصعيدية أعمف :راـ اهلل
 .1031-1 -17-11ويومي الثالثاء واالربعاء  ن1031-1-36شامؿ يـو االثنيف 

: اف التصعيد ياتي بسبب عدـ  واشار رئيس اتحاد نقابات الجامعات امجد بريـ اي حديث لػالقدس دوت كـو
لتربية والتعميـ العالي والقاضية بعدـ حرماف العامميف اي الجامعات مف تنفيذ المجنة المنبثقة عف وزارة ا

 العالوات السنويةن والراء الضريبة المفروضة عمى اتعاب نهاية الخدمة.
 31/1/1031، القدس، القدس

 
صابة  وفاة 35  يونس واحدة نتيجة حريق بخان عائمةمن  ثالثةطفمين وا 

حريؽ شب بمنزلهـ اي قرية عبساف شرؽ مدينة خانيونس تواي طفالف وأصيب ثالثة آخروف إثر  :نزة
عاما( تواي بعد ساعة واحدة  33وقالت مصادر طبية اف الطفؿ وساـ نظاـ أبو طير ) جنوب قطاع نزة.

سنوات متأثرا بالحروؽ الذي اصابته ايما ال زاؿ ثالثة مف أاراد العائمة يعانوف حروقا  5مف وااة شقيقة قاسـ 
 صر بمدينة خانيونس جنوب قطاع نزة بعد حريؽ اندلع اي منزلهـ مساء الثالثاء.صعبة داخؿ مشفى نا

وقاؿ شهود عياف أف أاراد األسرة استخدموا انبوب ناز "الشنبر" لإلنارة بعد انقطاع التيار الكهربائي مما 
 أدى إلى حريؽ اي المنزؿ.

 31/1/1031، وكالة معًا اإلخبارية
 

 برسائل مبتكرة  أوباماالفمسطينيون يستقبمون  36
يستقبؿ الفمسطينيوف الرئيس األميركي باراؾ أوبامان الذي يزور امسطيف األسبوع المقبؿن : اادي أبو سعدى 

عمى طريقتهـ الخاصةن اذ قرروا ايصاؿ رسائؿ مبتكرة له مستوحاة مما سبؽ أف قالهن أو مف الواقع 
 تعد تجدي نفعًا. الفمسطيني المعاش عمى األرضن ألف الرسائؿ الكالسيكيةن لـ

ن أو السير «اايس بوؾ»رسائؿ يمكف االطالع عميها مف خالؿ تصف  صفحات التواصؿ االجتماعي مثؿ 
الرئيس »اي شوارع راـ اهلل الرئيسةن حيث يمكف رصد إعالف كبير يحمؿ صورة لمرئيس أوباما ُكتب عميها 

قد يتطمب األمر ساعتيف مف الزماف لعبور أوباما: تأّكد مف قدومؾ إلى راـ اهلل قبؿ ساعتيف مف موعدؾن ا
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اكرة يذا اسعالف يي محاولة سيصاؿ رسالة الى لرئيس األميركي حوؿ طريقة عيش «. حاجز قمنديا
 الفمسطينييف اليوميةن وكيؼ يعانوف عند عبور الحواجز العسكرية اسسرائيمية.

ؿ صورة أخرى لمرئيس أوبامان لكّنها آخر انتشر عمى صفحات االنترنت واي الشوارع أيضًان يحم« بوستر»
الرئيس أوباما: ال تحضر ياتفؾ الذكي إلى راـ اهللن امف تجد اتصااًل باسنترنت عف طريؽ »تقوؿ يذ  المّرة 

والفكرة مف يذا اسعالفن كما يقوؿ مايرن مستوحاة مما «. اي امسطيف G3الهاتؼن انحف ليس لدينا نظاـ 
 «.البالؾ بيري»سمـ الرئاسةن بأّنه لف يتخمى عف ياتفه قاله الرئيس األميركي عندما ت

حصمت « األخبار»األاكار األخرىن التي ستنتشر خالؿ األياـ المقبمة تحمؿ رسائؿ شديدة المهجةن لكف 
ليس ايتامينًا اي امسطيفن بؿ يي  C"عمى مضمونها والنص الذي سينشر ايهان حيث تقوؿ الرسالة الثالثة: 

 ".ساعة 10ئيؿ لبناء مستوطناتها خالؿ مناطؽ مباحة سسرا
يحضر زجاجة الميا  »ن حيث يطالب ايها الفمسطينيوف أوباما بأف «الميا »وتتحدث رسالة رابعة عف اكرة 

 «.خاصته إلى راـ اهللن ألننا ال نممؾ مصادر لمميا 
 31/1/1031، األخبار، بيروت

 
 

 ة لجوء وليس عودةسورية إلى غزة: نحن في حال منعائالت فمسطينية نزحت  37
نالبيتهـ كانوا يقطنوف بمخيـ  إلى قطاع نزة قادمة مف سوريةن نزة: نزحت عشرات العائالت الفمسطينية

 اليرموؾن الذي ُيعد أكبر تجمع لالجئيف الفمسطينييفن ويقع اي العاصمة دمشؽ.
اسـ "لجنة متابعة أوضاع وعمدت العائالت التي نزحت لرزةن إلى تشكيؿ لجنة ُتعنى بشؤونهـن وُأطمؽ عميها 

 الجئي سورية برزة".
يقوؿ عاطؼ العيماوي مسؤوؿ المجنة لػ "قدس برس": "إف مائة وستيف عائمة امسطينية سورية نزحت إلى 

 نزةن ويمكف القوؿ إنها تعيش اآلف اي "شبه عراء".
ؿ الالجئيف "أونروا" يشير إلى أف المجنة جرى تشكيمها نتيجة "إيماؿ الحكومة برزة ووكالة الروث وتشري 

 ومؤسسات اسناثة كذلؾن لمعاناة العائالت النازحة"ن واؽ قوله.
وأكد أف المشكمة الرئيسية لهذ  العائالت تكمف اي "تذبذب المساعدات الحكوميةن وااتقاريا لمأوي يميؽ 

 ب نسانيتهان عممًا بأنها وصمت نزة منذ خمسة أشهر".
طبة الجميع حوؿ معاناة العوائؿ النازحة برزةن مؤكًدا راضه أف وبيَّف أف المجنة تواصؿ سعيها لمخا

يستخدمهـ أية جهة كانت لمصمحته الخاصةن قائاًل: "نحف ال نتبع ألحدن ليس لرزة أو الضفة أو الصميب 
عرضت أف يقيـ خيمًا لمعائالت النازحة  الصميب األحمر الدولية األحمر". ولفت العيماوي إلى أف منظمة

 ًا أف المجنة راضت العرضن وتابع: "ال نقبؿ يذا العرض؛ ألنه محرج لنا اي وطننا".برزةن موضح
النازحة إلى نزة يي اي "حالة لجوء وليس عودة"ن وقاؿ: "نحف اي  وشدد عمى أف العائالت المائة والستيف

 حالة لجوء نتيجة حرب أيمية ولسنا عائدوف".
ئوف االجتماعية برزةن ما صرح به العيماوي ايما يتعمؽ بوجود ونفى "عمر الدربي" الوكيؿ المساعد بوزارة الش

 تذبذب بالمساعدات الحكوميةن وقاؿ "بالعكسن يناؾ استقرار اي تقديـ المساعدات".
ونفى أيضًا ما تحدث به عف وجود مائة وستيف عائمة نازحةن موضحًا أف العدد الموجود بالقطاع والذيف 

 ف عائمة.تقدموا لموزارةن يو ثمانية وتسعو 
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وقاؿ "عدناف أبو حسنة" المتحدث باسـ )أونروا(ن إف الوكالة تسارع إلى تواير الخدمات إلى العائالت 
 النازحة برزة )صحية وتعميمية(ن وأيضًا مساعدات ومواد نذائية.

وأكد أبو حسنة لػ "قدس برس" أف األونروا توجهت سيجاد ارص تشريؿ مؤقت )بطالة( لعدد مف النازحيفن 
يفًا: "استوعبنا بعض المدرسيف الذيف تركوا وظائفهـ اي سوريا وقدموا لرزةن ضمف برامج التوظيؼ اي مض

 سمؾ التعميـ".
 31/1/1031قدس برس، 

 
 عمى التوالي 46 الاىدم قرية العراقيب لممرة  40

العراقيب يدمت جرااات االحتالؿ اسسرائيمي صباح األربعاء بيوت وخياـ أيالي قرية : صفا -النقب المحتؿ
 عمى التوالي. 06لممرة الػ  06بالنقب المحتؿ جنوب األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

وتقوؿ سمطات االحتالؿ إف الهدؼ مف إخالء القرية يو إقامة نابة السفراء التي يتـ دعمها مف قبؿ 
تحت وطأة الهدـ مؤسسات وجمعيات إسرائيمية ونربية عمى حساب سكاف العراقيب الذيف ال يزالوف يعيشوف 

 المستمر حيث يعيدوف بناء بيوتهـ الخشبية والخياـ بعد كؿ مرة يتـ يدمها. 
وأكدت الحركة اسسالمية اي النقب اي بياف لها أف يذ  العمميات التي تقوـ بها المؤسسة اسسرائيمية تجا  

ـ والدااع عنها بكؿ أيؿ النقب لف تردعهـ وتثني عزمهـ عف مواصمة التشبث بحقهـ اي العيش عمى أرضه
ودعت الحركة أصحاب األراضي ومالكها إلى التوحد والتماسؾ أماـ مخططات  الطرؽ والوسائؿ الممكنة .

الترحيؿ وعدـ االنجرار وراء الوعود المخادعة التي تطمقها المؤسسة اسسرائيمية تحت مسميات حؿ مشاكؿ 
 البدو اي النقب.

 31/1/1031، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

  1031لسنة  الواقع والخيال في الموازنة الفمسطينية 43
أظهرت نتائج جمسة نقاش نظمها معهد األبحاث والسياسات االقتصادية )ماس(  :محمد عبد اهلل -راـ اهلل 

ن ما داع بعض 1031امس االثنيفن أف السمطة والحكومة الفمسطينيةن اشمتا اي التنبؤ بقراءة موازنة 
 توقعات الحكومة الفمسطينية كالذي يبني قصورًا اي الهواء.الحضور لُيشبه 

وظهرت اي موازنة العاـ الماضي اجوة بيف التوقعات المتعمقة بكؿ مف اسيرادات والنفقات عمى حد سواءن 
ما وضع السمطة اي أزمةن خففت منها بعض عمميات الجباية لديوف متراكمة عمى المواطنيف والمؤسسات 

 الفمسطينية.
سبيؿ المثاؿن كانت توقعات الجهات المسؤولةن )حسب بيانات وزارة المالية( أف يبمل حجـ الديوف عمى  وعمى

مميوف شيكؿن لكف الحجـ الفعمي لهذ  الديوف مع نهاية العاـ بمل  000مؤسسات السمطة وبمدياتها نحو 
 مميوف شيكؿ. 191مميار شيكؿن اي بفارؽ او بعجز قدر   3.091

خرى التي تظهر الفجوة سالفة الذكرن ااف وزارة المالية تنبأت بأف يصؿ حجـ المساعدات ومف االمثمة اال
 1.567مميار شيكؿن لكف الحجـ الفعمي لهذ  المساعدات انحصر بػ  0.953الخارجية التي سترد لمموازنة 
بااليرادات مميار شيكؿن ما يطرح تساؤالت حوؿ مدى مواءمة التنبؤات  3.110مميار شيكؿن اي بعجز قدر  

والنفقات الفعميةن وحدود قدرة وزارة المالية والحكومة عمى اف تتحوؿ إلى منظـ لالقتصادن وليس صارؼ 
 لمرواتب.
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شهور سعداد موازنة  5وابدى وزير االقتصاد السابؽن باسـ خورين استررابه مف قضاء الحكومة أكثر مف 
والفعمية لنفس العاـن  1031ساعدات المتوقعة لعاـ خاطئة بما تحويه مف أرقاـن وقاؿ:" إف الفرؽ بيف الم

 يبيف مدى سوء التنبؤ وقراءة الواقع لمسمطة والحكومة الفمسطينية".
ويرى النائب اي المجمس التشريعي الدكتور عمر عبد الرازؽن اف "اشؿ التوقعات اي الموازنةن يعود إلى 

دارتهن إضااة إلى حالة عدـ االستقرار اي االقتصادن بسبب القيود اسسرائي ميةن والبيئة القانونية لالستثمار وا 
% مف 11الحريات وسيادة القانوفن والتآكؿ المستمر اي حجـ الشركات االنتاجيةن التي كانت تسايـ بنحو 

 %"36سنواتن وتراجعت اليـو إلى  5الناتج المحمي قبؿ 
لمنفقات التطويريةن إال أنها اشمت مميار شيكؿن  3.300ن وضعت مبمل 1031وكانت موازنة العاـ الماضي 

ويقوؿ  مميوف شيكؿ اقط. 103أيضًا اي تطبيؽ يذ  األرقاـن ليبمل حجـ اسنفاؽ عمى تمؾ المشاريع نحو 
% مف 10الدكتور عبدالرازؽ: إف ااتورة الرواتب تشكؿ عبئًا كبيرًا عمى السمطةن "حيث أف ينالؾ أكثر مف 

 مقنعةن عدا عف بعض الموظفيف الويمييف نير الموظفيف يقفوف اي طابور البطالة ال
 

واشار الى اف التهرب الضريبي يفقد الموازنة  الموجوديف أصاًل اي أي وزارةن بؿ حتى اي البمد ككؿ".
 مميوف شيكؿ. 500الفمسطينية اكثر مف 

 31/1/1031، القدس، القدس
 

 ؟"إسرائيل"في جيب  أم يصبّ  الوطنيرفع الرسوم.. ىل يدعم المنتج  41
اي الوقت الذي اعتبر ايه وزير االقتصاد قرار الحكومة بشأف ارض رسوـ جمركية إضااية  : بيت لحـ
% عمى السمع والبضائع المستوردة مف الصيف دعما لممنتج الوطني ومواجهة "اسنراؽ" الذي 15بقيمة 

ت المالية لمخزينة يتعرض له السوؽ الفمسطيني مف يذ  السمعن إضااة الى انه سيسايـ اي زيادة االيرادا
العامة لمسمطةن رأى محمموف اقتصاديوف أف يذا القرار مف شأنه أف يزيد االستيراد نير المباشر عبر إسرائيؿ 

 ويعزز الركود االقتصادي الفمسطيني. اسسرائيميمما سيصب اي مصمحة االقتصاد 
راع الجمارؾ اي يذا الوقت الخبير االقتصادي د. محمود الجعفري أعرب عف استررابه لقرار الحكومة ب

الذي يعاني منه السوؽ الفمسطيني مف حالة ركود كبيرن مؤكدا أف يذا القرار سيمنع الفقراء مف شراء 
حاجياتهـ مف المنتوجات الصينية رخيصة الثمف نسبيا اي الوقت الذي ال يوجد لها بديؿ اي المصانع 

مميوف  100% بما ال تزيد عف 5ة مف الصيف يبمل وقاؿ وكالة معا إف حجـ الواردات الرسمي الفمسطينية.
%ن ومف دوؿ االتحاد 70دوالر مف مجمؿ الواردات الخارجيةن اي حيف تبمل قيمة الواردات مف إسرائيؿ 

وأشار إلى أف قرار الجمارؾ سيزيد مف التهريب عبر إسرائيؿ  %.5%ن وباقي دوؿ العالـ 10االوروبي 
 واالستيراد بطرؽ نير مباشرة.

بير االقتصادي د. نصر عبد الكريـ وااؽ الجعفري اي العديد مف النقاطن وأكد اي الوقت ذاته أف يذا الخ
القرار سيعزز تبعية االقتصاد الفمسطيني لنظير  االسرائيمين وسيداع االقتصادييف الفمسطينييف الى المجوء 

االستيراد المباشر الذي تدعو إليه الى نظرائهـ االسرائيمييف مف اجؿ االستيراد عف طريقهـن مما يقمؿ مف 
 حكومة الدكتور سالـ اياض.
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ورأى عبد  كما وتساءؿ عبد الكريـن يؿ اعال الحكومة درست ظروؼ السوؽ تماما قبؿ اصدار يذا القرار؟
الكريـ اف المستهمؾ الفمسطيني اذا وجد اف البديؿ الفمسطيني ال يمبي احتياجاته ونالي الثمف اي الوقت الذي 

 ايه سعر المنتج الصيني سيمجأ الى البضائع االسرائيمية. ارتفع
 31/1/1031، وكالة معًا اإلخبارية

 
 درويش في يوم الثقافة الفمسطينية محمودمارسيل خميفة يستحضر  41

عف األرض وعف شعر درويش وعف القضيةن تحدث الفناف مارسيؿ خميفةن خالؿ : أبو ظبي ػػ عبير يونس
بمناسبة اليـو  وأدباء اسمارات اي أبو ظبي بالتعاوف مع جمعية البيارة الثقاايةأمسية نظمها اتحاد كتاب 

مارسن وذلؾ مساء أوؿ أمس اي مقر االتحاد اي أبوظبين وسط  31الثقااة الفمسطينية الذي يصادؼ 
 حضور نفير.

ـ سجمت  3971وأوض : اي سنة  كما استعرض مارسيؿ عالقته بالقضية الفمسطينيةن وعالقته مع العود.
اي أحد استديويات باريس )وعود مف العاصفة(ن أولى أننياتي لقصائد درويشن قبؿ أف أتعرؼ إليه. ولـ 

 يخطر اي بالي أبدًا أف يذا المعب سيصب  جديًا إلى يذا الحد.
وأضاؼ: بعد عودتي مف باريسن كاف المقاء األوؿ مع درويش لقاء حميمًا اي حديث الموسيقى والشعرن 

نبياًل ومفعمًا بقمب كبيرن اقتربت منه ومف روحهن واتسعت موسيقاي لشعر ن تأتي قصيدته  كاف محمود
 بكامؿ سطوتها لمتحرؾ مع إيقاعي وتمأل الفضاءات.

 31/1/1031، البيان، دبي
 

 ".. لمكاتب أنور حامديافا تعّد قيوة الصباحرواية " 44
)منشورات المؤسسة « تعّد قهوة الصباحيااا »تسعى رواية الكاتب الفمسطيني أنور حامد : اخري صال 

ن والتي وصمت إلى القائمة الطويمة لجائزة البوكر العربية يذا 1031العربية لمدراسات والنشرن بيروتن 
العاـ( إلى استعادة قطاٍع مف العيش الفمسطيني قبؿ النكبةن أي إلى إعادة بناء المجتمع الذي جرى اقتالعه 

ويي تستخدـ شكؿ الميتاروايةن كاشفًة عف برنامجها وناياتها األيديولوجية ونفيه اي سائر جنبات األرض. 
عبر المقدمة التي تشدد عمى ضرورة إحياء امسطيف اي الكتابة السرديةن وتثبيت المحظات الراربة اي سيرة 

روايتهـ: امسطيفن بوصؼ ذلؾ وسيمة ناجعة لمقارعة الحكاية بالحكايةن والرواية بالرواية؛ أي روايتنا مقابؿ 
امسطيف »رواية المجتمع المدنّي الفمسطيني الذي كاف قائمًا مقابؿ الرواية الصهيونية الشائعة التي تقوؿ إف 

السردية المتيف تقوماف  واسستراتيجيةإف المقولة األيديولوجية «. يي أرٌض بال شعب منحت لشعب بال أرض
ية امسطينية وعربية تقـو عمى استعادة امسطيف اي أساس يذ  الرواية التي تندرج اي سمسمة أعماؿ روائ

ومجتمعها واضائها المكاني والزماني وتاريخها البعيد والقريب وجررااّيتها )التي قامت إسرائيؿ بترييريا 
 وتسعى جايدة الستئصالها تمامًا ليمكف اي النهاية أف تنتصر الحكاية عمى الحكاية وتهـز الرواية الرواية(.

ذا تمكّنا مف زحزحة يذ   ما تريد الرواية أف تقوله اي النهاية يو أف امسطيف مقيمٌة تحت خريطة إسرائيؿن وا 
الخريطة الجديدة )م(ن اسنعثر عمى امسطيف اي كامؿ أوصااها. ويو ما سيمّكف الحكاية مف مقارعة 

مف يذ  البؤرة تنبع الحكايةن ويجعؿ التخييؿ الروائي سالحًا ناجعًا لمقاومة عممّية المحو الممنهج لفمسطيف. 
أيمية يذ  الرواية الذي ال يبدو لي أنه قد اكتمؿن اهو بمثابة خيط أوؿ اي نسيج قد يقوـ بتشكيمه أنور حامد 

 اي المستقبؿ.
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 31/1/1031، الحياة، لندن
 
 لمتركيز عمى قضية فمسطين والتضامن لمواجية مخاطر "إسرائيل" و العربدعي المبنانيالرئيس  

دكػػػػار عاصػػػػمة  إلػػػػىن أمػػػػسمسػػػػاء  نميشػػػػاؿ سػػػػميماف المبنانيػػػػةن وصػػػػؿ رئػػػػيس الجمهوريػػػػة: ناصػػػػب المختػػػػار
لػى  السنراؿن وألقى كممة دعا ايها العرب إلى التركيز عمى القضية األساسػية لمعػرب ويػي قضػية امسػطيفن وا 

 .أاريقياالتي تالحؽ العرب اي كؿ العالـ وخاصة اي  "إسرائيؿ"لمواجهة مخاطر     التضامف
 امسطيف سميماف عمى المفتة الخاصة تجا  القضية الفمسطينية. وشكر سفير

 31/1/1031السفير، بيروت، 
 
 
 
 

 إسرائيمي عمى البرنامج النووي اإليراني سيشعل المنطقة بأسرىا ىجومقاسم: أي نعيم  44
رئاسة رئيس مف وكالة رويترز ب بعد لقائه واداً  نالشيخ نعيـ قاسـ المبنانين قاؿ نائب األميف العاـ لحزب اهلل

أي يجـو إسرائيمي عمى البرنامج "ف : إمسأ نتحريريا اي أوروبا والشرؽ األوسط وأاريقيا مايكؿ ستوت
 ."النووي اسيراني سيشعؿ المنطقة بأسريا

 31/1/1031السفير، بيروت، 
 

 شاحنة وقود قبل تيريبيا إلى غزة 33دمر  المصري": الجيش بريس"أسوشيتيد  45
شػػاحنة محممػػة بػػالوقود  35"أسوشػػيتيد بػػريس" لألنبػػاء إف قػػوات الجػػيش دمػػرت  كالػػةقالػػت و  :وكػػاالت –سػػما 

عمى الحدود مع قطاع نزة خالؿ شػهري ينػاير وابرايػر الماضػييف قبػؿ تهريبهػا داخػؿ القطػاعن مشػيًرة إلػى أف 
 ذلؾ يأتي ضمف حممة لتدمير أنفاؽ التهريب مف سيناء إلى األراضي الفمسطينية. 

إف تهريب الوقود إلى نػزة ن "تحدث إليها شريطة عدـ الكشؼ عف يويته نمسئوؿ عسكريونقمت الوكالة عف 
 . "يناير 15قد ازداد بشكؿ ممحوظ وسط حالة الفوضى التي تشهديا مصر منذ اندالع ثورة 

عف أسامة كماؿن وزير البتروؿن قوله: إف الحكومػة سػوؼ تزيػد مػف كميػات السػوالر  "أسوشيتيد بريس"ونقمت 
 مميوف لتر اي محاولة لتمبية الطمب.  00واؽ إلى اي األس

31/1/1031وكالة سما اإلخبارية،   
 

 ثمانية فمسطينيين بعد دخوليم البالد بطرق غير شرعية ترحللسمطات المصرية ا 46
امسػػطينييفن  ثمانيػػةن 33/1/1031 رحمػػت السػػمطات المصػػريةن مسػػاء االثنػػيف محمػػد سػػميـ سػػالـ: -القػػايرة 

نيػػػر شػػػرعيةن إلػػػى قطػػػاع نػػػزة عػػػف طريػػػؽ معبػػػر راػػػ  البػػػري وتسػػػميمهـ إلػػػى الجانػػػب  دخمػػػوا الػػػبالد بطػػػرؽ
 الفمسطيني.

وذكر مصدر أمني مصري أنه سبؽ ضبط يؤالء الفمسطينييف بعد دخولهـ البالد بطرؽ نير شرعيةن إذ ثبت 
انتهػت  أنهـ دخموا عف طريؽ األنفاؽن وكاف بعضهـ ال يحمؿ جوازات سفرن والبعض اآلخر بػدوف تأشػيرة أو
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تأشيرات وجوديـ اي البالد . وأكد أنه بعرضهـ عمى الجهات المعنية قررت إعادتهـ مرة أخرى إلػى القطػاعن 
 حيث تـ تجميعهـ وترحيمهـ عبر المعبر.

 31/1/1031الخميج، الشارقة، 
 

 ثمين عن أصحاب األصول العربية في الواليات المتحدةمأوباما يناقش جولتو الشرق أوسطية مع م 47
اجتمع الرئيس األمريكي بػاراؾ أوبامػا مػع ممثمػيف عػف أصػحاب األصػوؿ العربيػة ": واشنطف" - د المداحمحم

اي الواليات المتحدةن وذلؾ لممرة األولى عمى يذا الصعيدن وذلؾ لموقوؼ عمى وجهات نظريـ واسجابة عمى 
المنظمػات التػي شػاركت اػي مػف  0أسئمتهـ قبؿ أسػبوع مػف بػدء زيارتػه المرتقبػة إلػى الشػرؽ األوسػط. وأكػدت 

المقاء اي بياف أف يذا المقاء كاف ارصة مهمػة لمعػرب األمػريكييف لمتعبيػر عػف وجهػات نظػريـ لمػرئيس أوبامػا 
 ومواصمة العمؿ كجسر بيف الواليات المتحدة والعالـ العربي.

الة المهمػػة التػػي وقػػاؿ البيػػاف إف المشػػاركيف اػػي المقػػاء عرضػػوا عمػػى الػػرئيس أوبامػػا توصػػياتهـ بالنسػػبة لمرسػػ
سوؼ يقوـ بنقمها إلى الشعب الفمسطينين مشيرا إلى أف المقاء أظهر إدراؾ الرئيس أوباما أليمية المسايمات 

 التي يقدمها العرب األمريكيوف اي المناقشات المتعمقة بسياسات الواليات المتحدة اي المنطقة.
ة العربيػػة لمكااحػػة التمييػػزن واالتحػػاد األمريكػػي وأضػػاؼ البيػػاف أف المقػػاء حضػػر  ممثمػػوف عػػف المجنػػة األمريكيػػ

 .لراـ اهلل امسطيفن والمجموعة األمريكية مف أجؿ امسطيفن والمعهد العربي األمريكي

31/1/1031، عكاظ، جدة  
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ا نه  ن«كي ستوف إكس إؿ»إذا وااقت إدارة الرئيس باراؾ أوباما عمى خط أنابيب : أنس بف ايصؿ الحجي
ألؼ برميؿ يوميًا مف نفط ألبرتا إلى المصااي األميركية اي خميج المكسيؾن لينااس واردات  610سينقؿ 

الواليات المتحدة النفطية مف السعودية والكويت والعراؽ وانزويال بسبب اقتراب نوعية يذ  النفوط مف 
ف كندا إلى الواليات المتحدة ألف قرار بعضها. كما اف عدـ الموااقة لف يوقؼ تداؽ كميات النفط اسضااية م

الرئيس يتعمؽ اقط بالجزء العابر لمحدودن وليس بالخط كمه. وينتهي قريبًا إنشاء الخطن باستثناء الجزء العابر 
لمحدود. ا ذا وااقت حكومة أوبامان تنفذ الوصمة بيف الجزء الكندي والجزء األميركين ليبدأ بعديا الضخ 

ضت اسينقؿ النفط عبر الحدود بالشاحنات أو القطارات لمسااة قصيرةن ويعود إلى التجريبي. إما إذا را
 األنبوب اي الجزء األميركي.

باختصارن قرار أوباما لف يرير الواقعن ولكنه سيبطئ عممية نقؿ النفط ويراع تكاليفها. ونظرًا الى 
ظؿ أقؿ مف أسعار النفوط المماثمة الخصومات الكبيرة عمى النفوط الكندية ا ف سعريا اي خميج المكسيؾ سي

مف دوؿ الخميج وانزويالن ما قد يخفض واردات الواليات المتحدة مف يذ  الدوؿ. كما اف راض أوباما 
لألنبوب سيؤدي إلى نضب كندين وسيجبر الكندييف عمى زيادة تعاونهـ مع الصينييفن ما يعني بناء مزيد 

ثـ التصدير إلى الصيف وبقية الدوؿ اآلسيوية. وحتى لو لـ مف األنابيب مف ألبرتا إلى نرب كندان ومف 
مميوف برميؿ يوميًا مف النفط عبر نرب كندا  3.1يرضب الكنديوف ا ف يناؾ مشروعيف لألنابيب سينقالف 

. يذا النفط سينااس النفط الخميجي اي عقر سوقه: دوؿ شرؽ آسيا. كما أف يناؾ 1036بحموؿ عاـ 
ض األنابيب وبناء أنابيب جديدة لنقؿ النفط مف ألبرتا إلى شرؽ كندان ما سيخفض محاوالت لتريير اتجا  بع

 واردات النفط الكندية.
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يضاؼ الى ذلؾ مشاريع مماثمة عدةن اذ أعمنت شركة أميركية األسبوع الماضي أنها ستبني خط أنابيب لنقؿ 
المكسيكية وربطها بشبكة الخطوط  القريبة مف مدينة ساف أنتونيو إلى الحدود« إيرؿ اورد»الراز مف حقوؿ 

بميوف قدـ مكعبة مف الراز يوميًا. ويتوقع أف يؤدي ذلؾ إلى توقؼ  1.3المكسيكية. يذا الخط سينقؿ 
المكسيؾ عف استيراد الراز المساؿ مف نيجيريا ودوؿ أخرىن والتوقؼ عف بناء مزيد مف محطات الراز 

المي عمى الراز المساؿن بخاصة مف أستراليا. يذا يعني المساؿ التي كاف مف المفروض أف تزيد الطمب الع
أف نيجيريا وأستراليا ونيريا سيضطروف إلى البحث عف أسواؽ أخرىن وستزداد المنااسة اي يذ  األسواؽن 

 نتيجة ثورة الراز األميركية.
هان بخاصة أنه ويجري الحديث حاليًا عف بناء أنابيب نفط إلى المكسيؾ لتصدير النفط األميركي الخفيؼ إلي

ألؼ برميؿ يوميًا خالؿ السنوات  500سيكوف لدى المصااي المكسيكية طاقة تكريرية اائضة تتجاوز 
ذا تـ ذلؾ ا ف المكسيؾ ستخفض وارداتها مف المشتقات النفطية بأكثر مف  اي المئةن اي أف  60المقبمة. وا 

 أخرىمالدوؿ التي كانت تبيع يذ  المشتقات لممكسيؾن ستبحث عف أسواؽ 
عمى صعيد آخرن يعد تحويؿ الراز إلى سوائؿ نفطية مكمفًا جدًان واستطاعت قطر بناء معمؿ يمكنها مف 
القياـ بذلؾ بتكاليؼ معقولة بسبب تواار الراز بكميات كبيرة ايها. إال أف ارتفاع التكاليؼ منع أي دولة 

ت الراز ثـ إعادة تركيبها سنتاج سوائؿ أخرى مف تبني مشاريع كهذ . وتقضي يذ  التكنولوجيا بتفكيؾ جزيئا
نفطية مثؿ البنزيف والديزؿ والكيروسيف. إال أف يجمة الراز اي الواليات المتحدة سايمت اي توليد ثورة اي 
يذا المجاؿ اذ بدأت يذ  المعامؿ تنتشر ليتـ تحويؿ الراز ايها إلى سوائؿ نفطية بتكاليؼ متدنيةن ما سايـ 

ع مف دوف أي تدخؿ حكومي. اي أف إنتاج النفط سيزيدن بتكاليؼ متدنيةن وبطرؽ اي ربحية يذ  المشاري
 صديقة لمبيئة.

أما عمى صعيد الطمبن االكؿ يعرؼ أف طمب الدوؿ المتقدمة عمى النفط ما زاؿ اي انخفاض منذ ثالثة 
قد تمنع الطمب  سنواتن ويتوقع أف يستمر كذلؾ اي أوروبا. لكف يناؾ تطورات جديدة اي األسواؽ األميركية

األميركيةن والتي تعد ثاني « بي إف إس أؼ»مف الزيادة عمى رنـ بوادر االنتعاش. اذ أعمنت شركة قطارات 
أكبر مستهمؾ لمديزؿ اي البمد بعد البحريةن أنها ستقوـ بتحويؿ ستة قطارات لتعمؿ بالراز المساؿ بداًل مف 

ذا نجحت التجربة ا نها ستقوـ بتحويؿ ا لبقية اي السنوات المقبمة. ونجاح يذ  التجربة يعني أنه كؿ الديزؿ. وا 
اي المئة.  1القطارات ستحّوؿ إلى الراز المساؿن ما سيخفض الطمب عمى الديزؿ اي الواليات المتحدة 

 وسبب يذا التحويؿ أف كمفة الوحدة المكاائة مف الديزؿن أعمى مف كمفة الراز بخمس مرات.
نصات حفر آبار النفط والراز والمضخات مف الديزؿ إلى الرازن اذ تقـو ومف التطورات أيضًا تحويؿ م

ونيريا ب نفاؽ مالييف الدوالرات لتحويؿ « بيكر ييوز»و « ياليبورتوف»و « شمومبرجيه»شركات مثؿ 
الحفارات والمضخات مف الديزؿ إلى الراز. يذ  الجهود ستخفض الطمب عمى الديزؿن وبالتالي عمى النفط. 

 ف ذلؾ كمه أنها ستخفض تكاليؼ اسنتاج اي المناطؽ التي يتـ ايها حرؽ الراز.واأليـ م
أف التريرات اي عالمي النفط والراز تسارعت مف كؿ األطراؼ كرد اعؿ عمى انخفاض أسعار الراز وارتفاع 
أسعار النفطن اي وقت بقيت األمور كما يي... اي عالمنا العربي. ا ذا كاف رد الحكومات والشركات 
الوطنية بطيئًان ا ف رد اعؿ األارادن بخاصة طالب الثانوية والجامعاتن يجب أف يكوف سريعًا. الفرص 
العالمية اي مجاؿ النفط والراز كبيرةن برواتب وميزات عالية... واستقرار وظيفي لـ تشهد  الصناعة مف 

 قبؿ.
 31/1/1031، الحياة، لندن
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طفػال و طفمػة اػي  100تحتجز السمطات اسسرائيمية ما يقػارب : جمانة ابو حميمة -قسـ الشؤوف الفمسطينية 
السجوف اسسرائيمية يحتجز معظمهـ اي )قسـ األشباؿ( بسجف يشاروف معظمهػـ دوف الثامنػة عشػرة. وبينمػا 

بالقػػػانوف اسسػػػرائيمي المحمػػػي والقػػػانوف « حػػػدثا«-عمػػػر طفػػػالمػػػف ال 36يعتبػػػر أي شػػػخص دوف الثامنػػػة عشػػػرة 
الػػدولي وحسػػب تعريػػؼ الحػػدث الػػوارد اػػي قواعػػد األمػػـ المتحػػدة بشػػأف حمايػػة األحػػداث المجػػرديف مػػف حػػريتهـ 

ن يعّرؼ األطفاؿ الفمسطينيوف بعمػر 3990كانوف األوؿ  30اي  05/331الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 
القػوانيف العسػكرية التػي يطبقهػا الجػيش اسسػرائيمي اػي المنػاطؽ واألراضػي المحتمػة.  كبالريف وذلؾ حسػب31

ويػػتـ حرمػػانهـ مػػف المعاممػػة الخاصػػة لهػػـ كأطفػػاؿ حسػػب مػػا تػػنص عميػػه المواثيػػؽ الدوليػػة الخاصػػة بحمايػػة 
 األحداث المجرديف مف حريتهـ.

 
 مخالفة لممواثيق والقوانين الدولية

ئيمي األطفاؿ األسرى مف أبسط الحقوؽ التي تمنحها لهـ المواثيؽ الدوليةن يذ  تحـر سمطات االحتالؿ اسسرا
الحقوؽ األساسية التي يستحقها المحروموف مف حريتهـ برض النظر عف دينهـ وقوميتهـ وجنسهـ وديػانتهـ. 
وتشػػتمؿ يػػذ  الحقػػوؽ عمػػى الحػػؽ اػػي عػػدـ التعػػرض لالعتقػػاؿ العشػػوائين الحػػؽ اػػي معراػػة سػػبب االعتقػػاؿن 

ن حػؽ األسػػرة اػي معراػػة سػبب ومكػػاف اعتقػاؿ الطفػػؿن الحػؽ اػػي المثػوؿ أمػػاـ ا لحػؽ اػي الحصػػوؿ عمػى محػػاـٍ
قاضػػين الحػػػؽ اػػػي االعتػػػراض عمػػػى التهمػػػة والطعػػػف بهػػان الحػػػؽ اػػػي االتصػػػاؿ بالعػػػالـ الخػػػارجين الحػػػؽ اػػػي 

 معاممة إنسانية تحفظ كرامة الطفؿ المعتقؿ.
ؽ اسنسػػاف وتحديػػدا اتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػؿن شػػددت عمػػى ضػػرورة وعمػػى الػػرنـ مػػف أف االتفاقيػػات الدوليػػة لحقػػو 

تػػواير الحمايػػة لألطفػػاؿ ولحيػػاتهـ ولفرصػػهـ اػػي البقػػاء والنمػػون وقّيػػدت يػػذ  المواثيػػؽ سػػمب األطفػػاؿ حػػريتهـن 
ن إال أف سػػػمطات االحػػػتالؿ اسسػػػرائيمي جعمػػػت مػػػف قتػػػؿ «المػػػالذ األخيػػػر وألقصػػػر اتػػػرة ممكنػػػة»وجعمػػػت منػػػه 

 ييف واعتقالهـ المالذ األوؿ.األطفاؿ الفمسطين
مػػػػف جهػػػػة أخػػػػرىن اػػػػ ف سػػػػمطات االحػػػػتالؿ العسػػػػكري اسسػػػػرائيمي ضػػػػربت بعػػػػرض الحػػػػائط حقػػػػوؽ األطفػػػػاؿ 

ن وأذاقػػتهـ أصػػناؼ العػػذاب والمعاممػػة القاسػػية «كمشػػروع مخػػربيف»المحػػروميف مػػف حػػريتهـن وتعاممػػت معهػػـ 
وشػػتائـ وتحػػرش جنسػػين وحرمػػاف مػػف والمهينػػة مػػف ضػػرب وشػػب  وحرمػػاف مػػف النػػـو ومػػف الطعػػاـن وتهديػػد 

الزيارةن واستخدمت معهـ أبشع الوسائؿ النفسػية والبدنيػة النتػزاع االعترااػات والضػرط عمػيهـ لتجنيػديـ لمعمػؿ 
 لصال  المخابرات اسسرائيمية.

 
 أوامر عسكرية وتمييز عنصري

سياسػػة التمييػػز العنصػػري  وكمػػا ذكػػرت الشػػبكة العربيػػة لمعمومػػات حقػػوؽ االنسػػافن تنػػتهج الحكومػػة اسسػػرائيؿ
ضػػد األطفػػاؿ الفمسػػطينييف. اهػػي تتعامػػؿ مػػع األطفػػاؿ اسسػػرائيمييف اػػي خػػالؼ مػػع القػػانوف مػػف خػػالؿ نظػػاـ 
قضػػائي خػػاص باألحػػداثن وتتػػوار ايػػه ضػػمانات المحاكمػػة العادلػػة. واػػي ذات الوقػػتن اػػ ف إسػػرائيؿ تعتبػػر 

يف تتعامػؿ مػع الطفػؿ الفمسػطيني بأنػه كػؿ عامان اي حػ 36الطفؿ اسسرائيمي يو كؿ شخص لـ يتجاوز سف 
 عاما. 31شخص لـ يتجاوز سف 
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وخالاا اللتزاماتها بتواير ضمانات قضائية مناسبة العتقاؿ األطفاؿ ومحاكمتهـ بموجب اتفاقية حقوؽ الطفؿ 
والقػػػانوف الػػػدولي اسنسػػػانين طبقػػػت سػػػمطات االحػػػتالؿ اسسػػػرائيمي أوامػػػر عسػػػكرية عنصػػػرية عمػػػى األطفػػػاؿ 

ينييف األسػرىن وتعاممػت معهػـ مػف خػالؿ محػاكـ عسػكرية تفتقػر لمحػد األدنػى مػف معػايير المحاكمػات الفمسط
عامػا.  31ن الذي يسم  لسمطات االحػتالؿ باعتقػاؿ أطفػاؿ اػي سػف 311العادلةن خصوصا األمر العسكري 

ارين وقسػػـ طفػػال معػػتقال دوف تهػػـ محػػددةن بموجػػب االعتقػػاؿ اسد 10كػػذلؾ يوجػػد مػػف بػػيف األطفػػاؿ األسػػرى 
مػػػػنهـ تػػػػـ تجديػػػػد االعتقػػػػاؿ اسداري بحقػػػػه أكثػػػػر مػػػػف مػػػػرة. وعػػػػادة اسػػػػتخدـ االعتقػػػػاؿ اسداري ضػػػػد النشػػػػطاء 
السياسييف الذيف تدعي سمطات االحتالؿ أنهـ يشكموف خطرا عمى أمنهان أّما أف تستخدمه سػمطات االحػتالؿ 

ة تسػػتهدؼ الفمسػطينييف برػػض النظػػر عامػان اهػػذا يعنػي أنهػػا سياسػ 36اسسػرائيمي ضػػد أطفػاؿ لػػـ يبمرػوا سػػف 
 عف عمريـ.

 
 ظروف السجون ومراكز االعتقال

يعػػاني األطفػػاؿ الفمسػػطينيوف األسػػرى اػػي السػػجوف والمعػػتقالت اسسػػرائيمية مػػف ظػػروؼ احتجػػاز قاسػػية ونيػػر 
إنسػػانية تفتقػػر لمحػػد األدنػػى مػػف المعػػايير الدوليػػة لحقػػوؽ األطفػػاؿ وحقػػوؽ األسػػرى. اهػػـ يعػػانوف مػػف نقػػص 

طعاـ ورداءتهن وانعػداـ النظااػةن وانتشػار الحشػراتن واالكتظػاظن واالحتجػاز اػي نػرؼ ال يتػوار ايهػا تهويػة ال
نارة مناسبتيفن واسيماؿ الطبي وانعداـ الرعاية الصحيةن نقص المالبسن عػدـ تػوار وسػائؿ المعػب والترايػه  وا 

ين عدـ توار مرشديف وأخصائييف نفسػييفن والتسميةن االنقطاع عف العالـ الخارجين الحرماف مف زيارة األيال
االحتجاز مع البالريفن االحتجاز مع أطفػاؿ جنػائييف إسػرائيمييفن اسسػاءة المفظيػة والضػرب والعػزؿ والتحػرش 

 الجنسين والعقوبات الجماعيةن وتفشي األمراض.كما أف األطفاؿ محروموف مف حقهـ اي التعمـ.
 

 تعذيب األطفال األسرى
طفمػػػة لشػػػتى أشػػػكاؿ التعػػػذيب والقمػػػع لشػػػتى أشػػػكاؿ التعػػػذيب  33امسػػػطينيًا أسػػػيرًا بيػػػنهـ  طفػػػالً  113يتعػػػّرض 

والقمع والتنكيؿ واسيماؿ الطبي اي سجوف االحتالؿن ااألطفػاؿ األسػرى يعيشػوف حالػة رعػب وخػوؼ دائمػيف 
ف األطفاؿ بسبب االعتداءات الوحشية التي يتعرضوف لها عمى أيدي السّجانيف الصهاينة حيث يجبر المحققو 

عمػػػى االعتػػػراؼ بالمشػػػاركة بفعاليػػػات االنتفاضػػػة تحػػػت ضػػػرط التعػػػذيب الوحشػػػي مػػػف ضػػػرب وشػػػب  وعػػػزؿ 
 وتنكيؿن باسضااة لممارسة ضروط نفسية مذلة عمى الطفؿ.

ويعتبر الضرب اي جميع أنحاء الجسـ والشتائـ واسيانات ولسػع السػجائر اػي أجسػاديـ وحرمػانهـ مػف النػـو 
ـ مػػػف اسػػػتبداؿ مالبسػػػهـ ن وشػػػد األصػػػفاد عمػػػى أيػػػاديهـ وأرجمهػػػـ ن واالعتػػػداء عمػػػيهـ لسػػػاعات طويمػػػة ومػػػنعه

 بالسكاكيف والشفرات ن مف األمور اليومية التي تمارس ضديـ .
 

وتعمد السمطات الصهيونية إلى زجٍّ األطفاؿ األسرى مع عصابات المخدرات والقتمػة والمرتصػبيف والمػدمنيفن 
خاصػػػة بعػػػد أف قػػاـ السػػػجناء الجنػػائيوف باالعتػػػداء عمػػى األطفػػػاؿ بالشػػػفرات  ويػػو مػػػا يشػػكؿ تهديػػػدًا لحيػػاتهـن

 الحادة وتهديد بعضهـ باالنتصاب والتحرش الجنسي.
اػال يقتصػر التعػذيب عمػى ذلػؾ بػؿ يمجػأ المحققػوف اسسػرائيميوف إلػى اتبػاع أسػاليب « واػا»وكما ذكرت وكالػة 

ونهػػا بميػػا  سػاخنة ن ووضػػع أكيػػاس عمػػى رؤوسػػهـ ن قػذرةن كصػػب ميػػا  بػػاردة جػػدًا عمػى األسػػرى األشػػباؿ يتبع
طالؽ أعيرة بالستيكية صريرة عميهـ .  وا 
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وتحػػدث العديػػد مػػف األطفػػاؿ األسػػرى إلػػى محػػاميهـ عػػف جػػيش االحػػتالؿ الػػذي يقػػتحـ نػػراهـ ن ويعمػػؿ عمػػى 
إنػالؽ  تخويفهـ بعد قطع التيار الكهربائي عف نراهـ وقطع الميا  بشكؿ روتينػي وشػبه يػومي ن وأضػااوا إف

 جميع النوااذ يحجب دخوؿ أشعة الشمس والهواء إلى الررؼ .
 

 كانوا أطفاال لحظة اعتقاليم
وكما ذكر المركز الفمسطيني لالعالـن يوض  تقرير صدر مؤخرًا عف دائرة الطفولة والشباب اي وزارة شؤوف 

بالمائػػة  0طفػػاًل بيػػنهـ  113األسػػرى والمحػػرريف بػػأف األطفػػاؿ األسػػرى اػػي سػػجوف االحػػتالؿ والبػػالل عػػدديـ 
بالمائػػػػة مػػػػف األطفػػػػاؿ األسػػػػرى  10بالمائػػػػة مػػػػف البنػػػػاتن و 1معتقمػػػػوف دوف تهػػػػـ محػػػػددة )اعتقػػػػاؿ إداري(ن و

بالمائػػػة مػػػف  17بالمائػػػة مػػػف األطفػػػاؿ محتجػػػزوف اػػػي سػػػجوف داخػػػؿ الكيػػػاف الصػػػهيونين و 51موقواػػػوفن و
أسػيرًا كػانوا أطفػااًل لحظػة اعتقػالهـن  050األطفاؿ األسرى مف منطقة نابمس اقطن عممًا بػأف ينػاؾ أكثػر مػف 

 عامًا وال يزالوف اي األسر حتى اآلف. 36وتجاوزوا سف 
بالمائػػة مػػف عػػدد األطفػػاؿ  7طفػػاًل مريضػػًان أي مػػا نسػػبته  10كمػػا يوجػػد مػػف بػػيف األطفػػاؿ األسػػرى حػػوالي 

ادة مػا تكػوف أقػراص األسرى. واألطفاؿ األسرى محروموف مف الرعاية الصحية والعالج الطبي المناسػب. وعػ
 المسكنات يي العالج لمختمؼ أنواع األمراض.

دارات السػجوف تػراض إخػراج األطفػاؿ المرضػى إلػى عيػادات  وواقا ساادات األطفاؿ األسرىن ا ف سمطات وا 
السػػجفن وحتػػى إف أخػػرجتهـ اػػ نهـ يتعرضػػوف لمضػػرب والشػػتائـ والمضػػايقات حتػػى مػػف األطبػػاء والممرضػػيف. 

السػػجوف ال تػػوار طبيبػػا مقيمػػا بشػػكؿ دائػػـ اػػي عيػػادة السػػجف. وال تػػزاؿ سػػمطات االحػػتالؿ  كػػذلؾن اػػ ف إدارات
تماطؿ وأحيانا تراض إجػراء عمميػات جراحيػة لألطفػاؿ المصػابيف بػأمراض تسػتدعي عمميػات جراحيػة اوريػة. 

 اهناؾ أطفاؿ بحاجة إلى عمميات سزالة شظايا أو رصاص مف أجساديـن ويناؾ 
 

% 00مراض نفسيةن ومف أمراض عيوف وأذف. وتفيد إحصائيات وزارة األسرى أف حوالي أطفاؿ يعانوف مف أ
مف األمراض التي يعاني منها األطفاؿ األسرى يي ناتجة عػف ظػروؼ اعتقػالهـ نيػر الصػحيةن وعػف نوعيػة 

 األكؿ المقدـ لهـن وناتجة عف انعداـ النظااة.
 31/1/1031، الدستور، عّمان
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 نهمة الشهاؿ
قد يكوف التمريف ناااًل. اكؿ مػا يمكػف أف ُيالَحػظ بمناسػبة الزيػارة الحاليػة لشػمعوف بيريػز إلػى بمجيكػا وارنسػان 
وخطابه أماـ البرلماف األوروبي اي ستراسبورغن معموـ. المفاجأة الوحيػدةن لػو صػحت التسػميةن تتعمػؽ تحديػدًا 

درة المذيمػػػة عمػػػى اسػػػتعادة الروايػػػة نفسػػػها وتكراريػػػان كشػػػكؿ لممسػػػايمة الممكنػػػة اػػػي إبقائهػػػا حيػػػة وتجديػػػد بالقػػػ
 صناعتها.

اختػػار الػػرئيس اسسػػػرائيمي موعػػدًا لزيارتػػػه اػػي تػػاريخ الفعمػػػة البشػػعة التػػػي ارتكبهػػا العػػاـ الفائػػػت محمػػد مػػػراحن 
ديػػة وثالثػػة تالمػػذةن اتحولػػت إلػػى ن وذيػػب ضػػحيتها معمػػـ اػػي مدرسػػة يهو «جريمػػة تولػػوز»وصػػارت تعػػرؼ ب

قميص عثمػاف إسػرائيمين ُيخػَرج وُيمػوَّح بػه كممػا دعػت الحاجػةن كعالمػة عمػى االضػطهاد المسػتمر لميهػود. مػا 
زالػػػػت الروايػػػػة الفعميػػػػة لمحادثػػػػة مػػػػف األسػػػػرار التػػػػي ربمػػػػا يمػػػػاط عنهػػػػا المثػػػػاـ يومػػػػًا مػػػػان عنػػػػدما تفػػػػت  وثػػػػائؽ 
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ي حممت الشاب المختؿ عمى اعمته المدويةن التي سبقها بأياـ قميمة االستخبارات. اهؿ يي الصداة وحديا الت
بػػ طالؽ النػػار عمػػى جنػػود ارنسػػييفن اقتػػؿ واحػػدًا بدايػػة وبعػػد  بأيػػاـ اثنػػيفن وأعطػػب رابعػػًا )ويػػـ جمػػيعهـ مػػف 
المظميػػػيفن والقتمػػػى ثالثػػػتهـ مػػػف أصػػػوؿ إسػػػالمية(ن مػػػف دوف أف تحصػػػؿ الضػػػجة نفسػػػها عنػػػدما تعمػػػؽ األمػػػر 

العتبػػارات عديػػدة. ولكػػف األيػػـن مػػف دوف أف يػػتـ كشػػؼ مػػراح « طبيعيػػاً »ليهوديػػة. ويػػذا ربمػػا كػػاف بالمدرسػػة ا
َـّ الػػرئيس السػػابؽ سػػاركوزين  يقااػػهن مػػع أنػػه معػػروؼ مػػف األجهػػزة. وقتهػػا كػػاف موسػػـ انتخابػػاتن ويػػو مػػا َيػػ وا 

ه الفاشيةن ثـ أصب  أحد وكمود نيَّافن وزير داخميته الذي انتمى اي شبابه إلى تنظيمات اليميف المتطرؼ شب
 رموز تمؾ الشريحة التي أحاطت بساركوزين مراِوحة ما بيف األمف والسياسة.

َـّ ارنسػػيًا اسػػترالؿ تصػػفية مػػراح اػػي عمميػػة استعراضػػيةن ولكػػف اسخػػراج كػػاف رديئػػًا امػػـ يػػؤد الرػػرضن وكػػاف  تػػ
ركػػات. االسػػترالؿ الحقيقػػي الػػرئيس الفرنسػػي عمػػى كػػؿ حػػاؿ قػػد اسػػتنفد رصػػيد ن ولػػـ تعػػد تنفعػػه مثػػؿ يػػذ  الح

جرى إسرائيميًان امهارة االبتزاز ينا مصقولة جيدًا. ورنـ ذلػؾن امألشػياء حػدوديان وقػد طػوى الوقػت بعػد حػيف 
 حفمة التطبيؿ الصهيونيةن ويا بيريز ال يفوت المناسبة. ويذا أيضًا طبيعيم

ها اسسرائيميوف لرواية تفاصيؿ التػاريخ واػؽ ولكف لجولة بيريز أيدااًا أخرىن تتجاوز العناية الشديدة التي يولي
ف بػػأدبن ولكػػف ذلػػؾ ال يمنػػع. ويػػو  رؤيػػتهـ. اهػػو يحػػرِّض عمػػى إيػػراف بػػالطبعن وقػػد تمقػػى أجوبػػة متحفظػػةن وا 

منقسػػمة » 17عمػػى الئحػػة اسريػػاب. لػف يحقػػؽ ذلػػؾن االػػدوؿ اؿ« حػػزب اهلل»يسػعى إلػػى إقنػػاع أوروبػػا بوضػع 
ضن واي نهاية المطاؼن ال ترنب أي واحدة مف األساسييف مف بينها كما يقولوف بتهذيب نام« حوؿ الشأف

ن وبنوبؿ لمسالـ التي يحممهان أف يسعى قدر ما يشاء إلى نفض الربار عف 69بذلؾ. يمكف لبيريزن بسنيه اؿ
 يذا شأنه.«. تاريخياً »نفسه واستعادة بعض البريؽ واعتبار خطابه أماـ البرلماف األوروبي 

ؿ أي شػػػػيء نمػػػػوذجن بمعنػػػػى العينػػػػة. تػػػػتمكف اآللػػػػة الدعاويػػػػة الصػػػػهيونية مػػػػف تحويػػػػؿ جولػػػػة الرجػػػػؿ يػػػػي قبػػػػ
احتجاجػػػػػات تنظيمػػػػػات بمجيكيػػػػػة وارنسػػػػػية متضػػػػػامنة مػػػػػع نضػػػػػاؿ الشػػػػػعب الفمسػػػػػطينين ومنايضػػػػػة لمسياسػػػػػة 

ن والػػى معػػاداة لمسػػامية. يػػؿ بينهػػا تنظيمػػات يهوديػػة؟ ال يهػػـ. «راػػض لمحػػوار»اسسػػرائيميةن مػػف تحويمهػػا إلػػى 
نػوع مػف المػرض النفسػي كالمازوخيػة. وال يجػاب «. كػاريو الػذات»هـ تسػمية اػي العػرؼ الصػهيوني: اهؤالء ل

ال أصػبحت األمػور تنػدرج اػي لياقػات صػالونات الشػاي  بالطبع عمى: أي حوار يو المقصودن وحوؿ مػاذا؟ وا 
ز اػػي اسبهػػاـن التػػي تحبهػػا السػػيدات البورجوازيػػات المتقػػدمات اػػي السػػفن والمتػػبطالت والضػػجرات. يمعػػف بيريػػ

ايقوؿ بنفسه يذ  المػرةن اػي المػؤتمر الصػحااي الػذي جمعػه مػع الػرئيس الفرنسػي ارنسػوا يوالنػدن وكأنػه يػذيع 
ارصػػة جيػػدة سعػػادة إطػػالؽ عمميػػة »آذار إلػػى إسػػرائيؿن سػػتكوف  10سػػرًا ثمينػػًان إف زيػػارة أوبامػػا المرتقبػػة اػػي 

ينوي التقدـ بأي مبادرة سػممية خػالؿ زيارتػه تمػؾ. امػف مع أف الرئيس األميركي قاؿ بوضوح إنه ال «م السالـ
منهما كاذب؟ وأي عممية سالـ بعدما َدانت إسػرائيؿن ومػا زالػت تفعػؿ بشػرؼ بػال توقػؼن كػؿ احتمػاؿ سيجػاد 

)يػػذا مػػا قيػػؿ اػػي توصػػيؼ اتفاقيػػات أوسػػمو(ن يػػي شػػبه مسػػتحيمة أصػػاًل حتػػى لػػو « تسػػوية تاريخيػػة»عناصػػر 
ت تتعمػؽ بػالمنطؽ الػذي شػيِّدت عميػه إسػرائيؿن مػا يجعػؿ أي تعػديؿ ايػه ينسػؼ صدقت النوايػان بسػبب معطيػا

 مف أصمه؟« المشروع»
ولكف لمػاذا يكػذب بيريػز؟ ألف تسػويؽ احتمػاؿ الوقػوع عمػى تسػوية تاريخيػة عبػر مفاوضػات سػمميةن يػو جػزء 

ريػػػػػا توسػػػػػيع مػػػػف عمميػػػػػة تػػػػػواير ترميػػػػػؼ أو تمويػػػػػه لإلجػػػػػراءات االسػػػػػتيطانية المتعاظمػػػػػةن وآخريػػػػػا ولػػػػػيس أخي
كمػػا يسػػمى الػػخ... ويػػو مػػف « االبرتهايػػد»المسػػتوطنات حػػوؿ القػػدسن وااتتػػاح خػػط التػػراـ المقدسػػين أو قطػػار 

جهػػة ثانيػػةن واػػي الوجهػػة نفسػػهان وسػػيمة المػػتالؾ خطػػاب أصػػاًل: قػػوؿ عكػػس مػػا ُيفعػػؿن واألمػػؿ بػػأف العمميػػة 
األاكػار والمحاجػاتن منهػا مػا التضميمية يمكػف أف تػنج ن وذلػؾ بفضػؿ سػطوة خصػائص معينػة عمػى تسػويؽ 
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يتعمؽ بقوة القصؼ اسعالمي المسػتمر الػذي يكػرر مقػوالت بعينهػا حتػى تصػب  حقػائؽن اػي زمػف المحظويػةن 
حيػػث ال وقػػت لمتوقػػؼ أمػػاـ أي شػػيء. واسعػػالـ لػػيس محايػػدًا كمػػا نعػػرؼن وننسػػىن بػػؿ يػػو جػػزء مػػف شػػبكات 

المرتبطػػة بػػه. ويػػذ  يمكنهػػا تجايػػؿ الوقػػائعن وآخريػػان  اشػػتراؿ النظػػاـ المهػػيمفن والقػػوى السياسػػية واالقتصػػادية
آذارن الػذي يقػوؿ إف إسػرائيؿ  1الصػادر اػي « اليونيسػيؼ»الذي سػبؽ وصػوؿ بيريػز إلػى أوروبػان يػو تقريػر 

عامًا بتهمة إلقاء الحجارة  37و 31طفؿ امسطيني تتراوح أعماريـ بيف  700تعتقؿ كؿ عاـن وتسيء معاممة 
 ايض. عمى دورياتها. نيض مف

مواطنًا بمجيكيًا سّممهـ أو سمـ ذويهـ ميدالياتن عالمة عمى  11اي بمجيكان احتفؿ بيريز بالمحرقةن واكتشؼ 
ألنهػػـ أنقػػذوا حيػػاة يهػػود خػػالؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػةن معرضػػيف حيػػاتهـ يػػـ لمخطػػر. « عػػادلوف»تسػػجيمهـ ؾ

ألف اليهػػود الػذي أنقػػذوا بفضػؿ حمايػػة آخػػريف ويػذ  أيضػػًا طريقػة مديشػػة لإلبقػػاء عمػى شػػعمة االسػتثناء قويػػةن 
لهـن يبمل عدديـ اي بمجيكا وحديا أكثػر مػف سػبعيف ألفػًا. ولمزيػد مػف الشػرح اػي يػذا الصػدد الرجػاء مراجعػة 

كيػػؼ اختُػػرع »ن أو شػػمومو سػػاند صػػاحب «صػػناعة المحرقػػة»كتػػب بػػاحثيف مثػػؿ نورمػػاف انكمشػػتيف صػػاحب 
 ن مف بيف سوايما.«الشعب اليهودي

اي ضاحية باريسن حسف الشمرومين ومعه « درانسي»ًا استقبؿ بيريز خالؿ زيارته الفرنسية إماـ جامع وأخير 
والزيػارة ال صػمة لهػا البتػة بالتسػام ن «. منتػدى أئمػة ارنسػا»أئمةن جمعهـ الرجؿ وصنع منهـ جمعية أسمايا 

تولوز تمؾن ليقوؿ ينػاؾ كمػا قػاؿ بؿ لها وظيفة سياسية جمية. الشمرومي كاف قد زار إسرائيؿ بمناسبة جريمة 
منػػذ أيػػاـ اػػي بػػاريس إنػػه يكػػاا  األصػػولية والتطػػرؼ اسسػػالمييف. لدرانسػػي تمػػؾ خصوصػػيةن اهػػي واحػػدة مػػف 
محطات تجميع وتسفير اليهود الفرنسييف خالؿ المحرقة. والواقع اي ارنسا اليوـن التداخؿ اي ضواحي المدف 

ويػـ بمعظمهػـ مرػاربيوف ويهػود. والشػمرومي وجػد لنفسػه مهمػة  الكبرىن وباألخص اي بػاريسن ألبنػاء الهجػرة
تميز  عف آالؼ األئمة الصرارن حيث يناؾ خمسة مالييف مسػمـ اػي ارنسػا عمػى األقػؿن يزديػر الػى جػانبهـ 

مواقفه. يا قػد « تميز»آالؼ المشايخ مف كؿ صنؼ. والرجؿ يرتضي حماية بوليسية ارنسية مستمرةن بسبب 
مػػف المسػػمميف لممسػػمميف الوحػػوشن الػػذيف ال يتفهمػػوف لمػػاذا يمكػػف لشػػيخ « ضػػحية»يـ: وجػػد الصػػهاينة مبترػػا

ينطؽ باسـ الديف أف يكوف سميكًا إلى يذا الحػد تجػا  معانػاتهـن ووقػائع االسػتعمار )والرجػؿ نصػؼ جزائػري( 
خيػة التػي ال يريػد ووقائع اضطهاد الفمسطينييف المستمرةن وال يكػوف حساسػًا رقيقػًا إال تجػا  مأسػاة اليهػود التاري

الصػػهاينة وضػػعها اػػي إطػػار زمنػػي وسياسػػين أي تأريخهػػان بػػؿ يحبػػوف جعمهػػا لػػيس اسػػتثناء اػػي الجػػرائـ ضػػد 
اسنسانية احسبن ال شبيه لهان )ومف يقوؿ عكس ذلؾ يصب  معاديًا لمساميةن بؿ جعمها أيضًا مسػتمرة حتػى 

 المحظة.
مػػب المواقػػؼ واالبتػػزاز... مػػا جػػاء بيريػػز لخدمتػػه. لػػيس يػػذا كمػػه: الكػػذب وتسػػويؽ األويػػاـ وتجػػارة المحرقػػة وق

ألنهػػػا عالمػػػات انحػػػراؼ اػػػي العقػػػؿ اليهػػػودين كمػػػا ُيظػػػف بسػػػذاجةن بػػػؿ ألنهػػػا شػػػرط بقػػػاء إسػػػرائيؿن المخػػػالؼ 
 لمطبيعة.

 31/1/1031، السفير، بيروت
 

 "رفع العتب" ةأوباما في زيار  51
 عريب الرنتاوي

 –بامػػػا اػػػي واليتػػػه الثانيػػػةن سػػػيقارب ممػػػؼ الصػػػراع الفمسػػػطيني ن والػػػرئيس أو ”الرايػػػة البيضػػػاء“واشػػػنطف تراػػػع 
” التػورط“ن وال خريطة طريؽ..ليس اي نيتػه ”بال مبادرة“اسسرائيمي مف زاوية راع العتب..سيأتي إلى المنطقة 
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عميقًا اي يذا الممؼ..سيبدأ مف حيث انتهى بيؿ كمينتوف...سيترؾ الكرة اي ممعب األطراؼن واألطػراؼ ينػا 
حػػتالؿ والسػػمطة الخاضػػعة لػػه والمحاصػػرة بػػه..إف تبػػّدى لػػه أف ثمػػة نيػػة لالسػػتمرار اػػي عمميػػة السػػالـ يمػػا اال

ف انتهػػػى بخػػػالؼ ذلػػػؾن سػػػيترؾ لهمػػػا أمػػػر  تقميػػػع “والتفػػػاوضن سػػػيمعب دور الُميسػػػر والػػػدعـ لهػػػذ  العمميػػػةن وا 
ر مرػػروزة عميقػػًا اػػي ن وال أشػػواؾ كمػػا يػػو معػػروؼ اػػي جسػػد االحتالؿ..األشػػواؾ والخنػػاج”أشػػواكهما بأيػػديهما

 جسد السمطة النحيؿ والمريضن واي جسد شعبها المحاصر والمهدد اي ماضيه وحاضر  ومستقبمه.
لف يمارس أوباما ضرطًا عمى إسرائيؿ لوقؼ االستيطاف أو تجميد  أو حتػى التبػاطؤ اػي أعماله..يػذا الممػؼ 

كر اػػي يػػذا المجػػاؿ..وال مجػػاؿ لقبػػوؿ بػػات وراء ظهر ..إدارتػػه أبمرػػت الفمسػػطينييف عجزيػػا عػػف اعػػؿ شػػيء يػػذ
بوقؼ االستيطاف لالنضماـ إلى مائدة المفاوضات..يذا األمر لػـ يعػد مقبػواًل ” وشرطه“مطمب الرئيس عباس 

وال محمواًل اي واشنطفن كؿ ما بوسػع الػرئيس أف يقدمػه اػي واليتػه الثانيػةن حػديث اضػفاض عػف االسػتيطاف 
عف الحاجة لوقفه وتعميػؽ بعػض أنشػطتهن كػالـ ليػٍؿ يمحػو  النهػارن كعقبة عمى طريؽ السالـ والمفاوضاتن و 

 ال أكثر وال أقؿ.
ال قمة قريبة ثالثية أو رباعية..لماذا القمةن إف كاف سقؼ التوقعات منخفضا جدًان ايما واشنطف تحرص أشد 

.بعػد أف تكػوف الحرص عمى إبقائه خفيضًا..القمة ستتقرر بعد جولة جوف كيري اػي نيسػاف أو مػايو المقبميف.
” خالقػػػة“قػػػد درسػػػت أاكػػػارًا ” األطػػػراؼ“وبعػػػد أف تكػػػوف ”..قػػػد اسػػػتوت عمػػػى عرشػػػها“حكومػػػة نتنيػػػايو الثالثػػػة 

ن ينػػػا ال يجػػػوز ألحػػػد أف يكػػػوف خالقػػػًا أو ”شػػػرط وقػػػؼ االسػػػتيطاف“السػػػتئناؼ المفاوضػػػاتن لػػػيس مػػػف بينهػػػا 
ف لػـ يػأِت ”..3موسػكو “ن وربمػا ”1أنػابوليس “مبدعًا..إف عػاد كيػري بمؤشػرات إيجابيػة كنػا عمػى موعػد مػع  وا 

 بما يقنع رئيسه بضرورة التحرؾن عدنا إلى المربع األوؿ.
ليس ثمػة مػا يمنػع أف يتقػدـ الػرئيس برزمػة أاكػارن تنػدرج بػيف حػديف..دعـ خطػوات إحاديػة متبادلػة طالمػا أف 

جراءات بناء ثقة تبدأ بػبعض المعتقمػيف ا لمفػرج عػنهـ وتنتهػي بػبعض الحؿ التفاوضي التوااقي يبدو متعذرًا..وا 
 األمواؿ التي قد تضخ اي شراييف السمطة المتيبسة..ينا الوردة امنرقص ينا.

التػػػي تعنػػػي أف مفػػػاتي  الحػػػؿ اػػػي يػػػد ” الوقحػػػة“الكػػػرة اػػػي ممعػػػب عبػػػاس ونتنيػػػايون يػػػي العبػػػارة الدبموماسػػػية 
ي بيػد  ليجعػؿ السػالـ والدولػة نتنيايو..ما الذي بمقػدور عبػاس أف يفعمػه لجعػؿ التفػاوض جػادًا وجػديًان مػا الػذ

قاب قوسيف أو أدنى...ليس اي يد  شيء عمى اسطالؽ..مفاتي  المعبػة اػي يػد اليمػيف واليمػيف المتطػرؼ اػي 
 إسرائيؿن ويؤالء قالوا كممتهـ منذ زمف بعيد: نريد األرض والسالـ معًا.
حػؼ الكارثػة والبطولػة )الهولوكوسػت(ن زيارته الخاطفة لراـ اهللن لف تمتد ألكثر مف الوقت الذي ستستررقه لمت

ويػػػػػي رمزيػػػػػة بامتيػػػػػازن طالمػػػػػا أف ينػػػػػاؾ طراػػػػػا امسػػػػػطينيا يتعػػػػػيف المػػػػػرور بػػػػػهن بعػػػػػد أف مػػػػػرت إسػػػػػرائيؿ مػػػػػف 
 –اوقه..وزيارته لألردفن سوريٌة أكثر مف كونها امسطينيةن ..اجولة الرجػؿ اػي المقػاـ األوؿ واألخيػرن إيرانيػة 

 سوى مكانة الممحؽ والهامش. سورية بامتيازن ال تحتؿ ايها امسطيف
لف يمانع السيد األمريكي اي إتماـ المصػالحة الفمسػطينية الداخميػةن يكػذا تنقػؿ أوسػاط امسػطينية ونربيػة عػف 
أجواء اسدارة..لكػف حكومػة المصػالحة الوطنيػةن يجػب أف تتمثػؿ شػروط الرباعيػة الثالثػة وتمتثػؿ إليها..اممػاذا 

لمػا أف ال عمميػة سػالـ اػي األاػؽ المنظور..وطالمػا أف واشػنطف لػـ وضع العصي اي دواليػب المصػالحةن طا
تُنه بعد شهر عسمها مع الجماعة األـن جماعة اسخواف المسمميفن حيث يتكشؼ تباعًان المزيد مف التفاصيؿ 

بػػيف واشػػنطف والجماعػػة..واأليـ مػػف كػػؿ يػػذا وذاؾن طالمػػا أف مفػػاتي  ” التعػػاوف”عػػف عمػػؽ وجديػػة الحػػوار و
ن بؿ اػي جيػوب المرشػد العػاـ ومكتػب اسرشػادن الػذي لػـ ”أبو مازف“لسيطرة بحماسن ليس اي جيب التحكـ وا
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يعد بحاجة لوسيط مع البيت األبيض..كما يكشؼ عف ذلؾ سػفير مصػري وبمرػة األرقػاـ والتػواريخ واألسػماءن 
 اي البيت البيضاوي.” االجتماعات نير المسبوقة”و

ؿ اػػي األرض الفمسػػطينية المحتمػػة والمحاصػػرةن مقيـ..يػػأتي جػػوف كيػػري يػػأتي أوبامػػا ويػػروحن ايمػػا واقػػع الحػػا
ويعػػػػػػودن ايمػػػػػػا األنيػػػػػػاب الفوالذيػػػػػػة لجرااػػػػػػات االسػػػػػػتيطافن تواصػػػػػػؿ قضػػػػػػـ األرض وتبديػػػػػػد الحقػػػػػػوؽ وتهديػػػػػػد 

لػػـ تضػػع أوزاريػػا بعػػد..مبادرة بعػػد ” حػػرب األخػػوة األعػػداء“المقدسػػات..يأتي المواػػودوف زرااػػات ووحػػدانان ايمػػا 
بعػد آخػرن ايمػا تنسػؿ األرض الفمسػطينية مػف بػيف أصػابع أبنائهػا كمػا تنسػؿ الػروح مػف الجسػدن أخرىن وعػاـ 

ومع ذلؾ ينػاؾ مػف ال يػزاؿ يػرايف عمػى عمميػة سػالـن وينتظػر ارصػة جديػدةن لكػأف ضػياع مئػات الفػرص ال 
 يكفي القناع يؤالء بأف طريقهـ مسدود..مسدود..مسدود.

 31/1/1031، الدستور، عّمان
 

 "إسرائيلا "حم أميركا في االنحياز لكندا تزا 54
 نقوال ناصر
تزعـ كندا اي بياناتها الرسمية أنها متوازنة ومحايدة وموضوعية اي سياسػتها الخارجيػة تجػا  الصػراع العربػي 

اسسػػرائيمي اػػي امسػػطيفن ومػػع ذلػػؾ اػػ ف وزيػػر خارجيتهػػا جػػوف بيػػرد وجػػه مػػؤخرا "إنػػذارا" لمقيػػادة الفمسػػطينية  –
"عواقػػب" أي تحػػرؾ لهػػا لمقاضػػاة دولػػة االحػػتالؿ االسػػرائيمي أمػػاـ المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػةن يحػػذريا ايػػه مػػف 

وكػػػاف قػػػد أنػػػذريا بػػػ جراء "مراجعػػػة لكػػػؿ سمسػػػمة" عالقػػػات بػػػالد  مػػػع "السػػػمطة الفمسػػػطينية" لمنػػػع توجههػػػا إلػػػى 
ايهػا اػي التاسػع الجمعية العامػة لألمػـ المتحػدة الستصػدار اعتػراؼ منهػا بفمسػطيف كدولػة مراقبػة نيػر عضػو 

 والعشريف مف تشريف الثاني / نوامبر الماضي.
اي تعقيب له عمى "االنذار" األخيرن تساءؿ كبير مفاوضي منظمة التحرير الفمسطينيةن د. صائب عريقػاتن 
اي تصػري  مكتػوب عػف "يػذا العػداء )الكنػدي( .. الفاضػ  والصػري  ضػدنا" ليػرد عميػه قػائال إف "مػف يخشػى 

ة عميه إلزاـ إسرائيؿ بوقؼ "جرائـ .. العنصرية والتمييز" التػي ترتكبهػا ضػد الشػعب الفمسػطيني المحاكـ الدولي
 الرازح تحت احتاللها والتي "لـ تحدث حتى اي جنوب ااريقيا" كما قاؿ.

واي تعقيب مماثؿ عمى "االنذار" األقدـ أعربت عضػو المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػرن د. حنػاف عشػراوين 
ها" لذاؾ "السموؾ" الكندي قائمة إف "كندا تحاوؿ أف تزايد عمى أسرائيؿ .. القادرة تماما عمى الدااع عف "ديشت

عف نفسها"ن بينما وصؼ عريقات اي حينه كندا بأنها "إسػرائيمية أكثػر مػف اسسػرائيمييف واسػتيطانية أكثػر مػف 
 ر األردف.المستوطنيف" اي المستعمرات اليهودية اي الضفة الرربية المحتمة لنه

ومع أف عريقػات قػاؿ إف حكومػة رئػيس الػوزراء الكنػدي سػتيفف يػاربر التػي تقػود انحيػاز بػالد  األعمػى لدولػة 
االحػػتالؿ اسسػػرائيمي تفقػػد كنػػدا أيميتهػػا "لمعػػب أي دور اػػي عمميػػة السػػالـ اػػي الشػػرؽ األوسػػط"ن اػػ ف كنػػدا مػػا 

اي أي مفاوضات تجػري اػي المسػتقبؿ حػوؿ  3993تزاؿ ترأس المجنة المنبثقة عف مؤتمر مدريد لمسالـ عاـ 
 "الوضع النهائي" لالجئيف الفمسطينييف.

وكػػاف عريقػػات قػػد يػػدد كػػذلؾ اػػي نهايػػة تشػػريف الثػػاني / نػػوامبر الماضػػي بعػػرض "االنػػذار" والموقػػؼ الكنػػدي 
ر الماضػين عمى اجتماع المجنة الوزارية لمتابعػة مبػادرة السػالـ العربيػة اػي التاسػع مػف كػانوف األوؿ / ديسػمب

لكف جدوؿ اعماؿ ذلؾ االجتمػاع خػال مػف اي بنػد يتعمػؽ بكنػدان إمػا ألف قيػادة عريقػات لػـ توااقػه عمػى طمػب 
إضػػااته إلػػى جػػدوؿ األعمػػاؿ أو ألف المجنػػة الوزاريػػة العربيػػة خذلتػػه وقيادتػػه اػػي االسػػتجابة ألي طمػػب مػػنهـ 

 كهذان أو لمسببيف معا.
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ة التحريػر وال قػادة جامعػة الػدوؿ العربيػة يممكػوف اسرادة السياسػية لفػت  اكؿ الػدالئؿ تؤكػد بانػه ال قيػادة منظمػ
معركػػة دبموماسػػية مػػع كنػػدا تعيػػد لسياسػػتها الخارجيػػة توازنهػػا وحياديػػا وموضػػوعيتها اػػي صػػراعهـ مػػع دولػػة 
االحتالؿ اي امسطيف بالرنـ مف امتالكهـ القدرة عمى ذلػؾن ويػو مػا قػد يتػرؾ لمرضػب الشػعبي مػف االنحيػاز 

 كندي أف يعبر عف نفسه ربما بطرؽ نير دبموماسية.ال
اعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿن وصػػؼ وزيػػر التجػػارة الدوليػػة الكنػػدي سػػياؽ زيػػارتيف لػػه لػػألردف والسػػعودية اػػي أيمػػوؿ / 
سػػبتمبر الماضػػي بأنػػه جػػاء اػػي إطػػار "خطػػة التوسػػع التجػػاري األكثػػر طموحػػا اػػي التػػاريخ الكنػػدي"ن وكانػػت 

عػادة إطػالؽ المجنػة االقتصػادية المشػتركة مػع السػعودية مجػرد  اتفاقية التجارة الحرة التػي أبرمهػا مػع األردف وا 
قمة جبؿ جميد المصال  واالستثمارات الكندية الضػخمة اػي مشػرؽ الػوطف العربػي ومرربػه التػي يقػوؿ مجمػس 

 األعماؿ الكندي العربي إنها تستهدؼ "توسيع الفرص لألعماؿ الكندية وموظفيها".
لتأكيػػد مػػدخؿ موضػػوعي لمسػػاع عربيػػة حميػػدة تسػػتهدؼ إعػػادة التػػوازف لمسياسػػة الخارجيػػة ويػػذ  المصػػال  با

الكنديػػػة إزاء القضػػػية األيػػػـ لمعػػػرب اػػػي امسػػػطيفن كأضػػػعؼ االيمػػػاف إذا لػػػـ تتػػػوار اسرادة السياسػػػية العربيػػػة 
سػطينية البالرػة لمحاكاة وزير الخارجية الكندي بيرد اػي إنذاراتػه وتهديداتػه بقطػع مسػاعدات بػالد  لمسػمطة الفم

( مميوف دوالر موزعة عمى خمس سنوات يذيب معظمها لتعزيز أمف السمطة التي تنسؽ أمنيا مع دولة 100)
ذا حكمنػا مػف  االحتالؿ اسسػرائيمي لتتحػوؿ يػذ  المسػاعدات عمميػا إلػى تعزيػز كنػدي ألمػف دولػة االحػتالؿن وا 

ا ا ف يذ  المساعدات سوؼ تتوقؼ بالتأكيد إذا توقؼ المرة نير الدبموماسية التي "ينذر" بيرد الفمسطينييف به
 التنسيؽ األمني.

إف "ديشة" المفاوض الفمسطيني وتساؤله عػف أسػباب "يػذا العػداء" الكنػدي لمفمسػطينييف يجػد تفسػير  اػي عػدـ 
تػػوار اسرادة السياسػػية العربيػػة لمحاكػػاة الػػوزير الكنػػدي وحكومتػػه اػػي لرػػتهـ أكثػػر ممػػا يجػػد  اػػي قػػوة جماعػػات 
الضرط اليهودية اي كندا التي ال تتردد اي ممارسة الضػرط عمػى حكومتهػا دااعػا عػف باطػؿ دولػة االحػتالؿ 
بينمػػا يفكػػر العػػرب مميػػوف مػػرة قبػػؿ أف يفكػػروا اػػي تقميػػديا دااعػػا عػػف حػػؽ أشػػقائهـ اػػي قضػػيتهـ العادلػػة اػػي 

 امسطيف المحتمة.
از الواليػػات المتحػػدة لهػػا الػػذي يفتقػػد مػػا يتسػػـ بػػه ويتجػػاوز االنحيػػاز الكنػػدي لدولػػة االحػػتالؿ اػػي مراالتػػه انحيػػ

االنحياز الكندي مف صمؼ وتجاوز لمحد األدنى مف األعراؼ الدبموماسية ومف الحساسػية السياسػية لمشػاعر 
 العرب والمسمميف تجا  القضية الفمسطينية.

سػرائيؿ ومنهػا الواليػات افي أوائؿ كانوف األوؿ الماضي مثال شذت كندا عف الدوؿ الرربية الكبػرى الداعمػة س
المتحػػدة اػػي راضػػها إدانػػة إعػػالف دولػػة االحػػتالؿ عػػف خططهػػا لبنػػاء أكثػػر مػػف ثالثػػة آالؼ وحػػدة اسػػتيطانية 

 جديدة اي مستعمراتها اي القدس المحتمة والضفة الرربية.
إف مراجعػػة سػػجؿ تصػػويت كنػػدا اػػي األمػػـ المتحػػدة ضػػد حػػؽ تقريػػر المصػػير لمشػػعب الفمسػػطيني واالسػػتيطاف 
االسػتعماري اػػي أراضػػيه المحتمػة واسػػتعراض معاييريػػا المزدوجػةن مػػثال بػػيف امػتالؾ إيػػراف لمتكنولوجيػػا النوويػػة 
وبيف السالح النووي االسرائيمي وبيف دااعها عف حقوؽ االنساف اي كؿ مكاف اي العػالـ وبػيف امتناعهػا عػف 

اء تصدر الواليات المتحدة اي الدااع ذلؾ اي امسطيفن يي حقائؽ كانت جميعها مخفية واالنحياز الكندي ور 
 الرربي عف االحتالؿ االسرائيمي ودولته.

لكػػف كنػػدا تبػػدو اليػػـو كمػػف يػػزاحـ األميػػركييف عمػػى مركػػز الصػػدارة اػػي االنحيػػاز لدولػػة االحػػتالؿ االسػػرائيمين 
عربػي موازيػػا ويػذ  مزاحمػػة إف لػـ يتػػداركها الشػعب الكنػػدي ا نهػا سػػرعاف مػا سػػتجعؿ العػداء لكنػػدا اػي العػػالـ ال

 لمعداء ألميركا.
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 سيما كدموف
منذ أسابيع طويمة كانت الحيؿ الدعائية وطمس المعمومات تشوش عمى وعينا. وحسب االنباء التػي خرجػتن 

ومػػػات: حكومػػػة مػػػع وينبرػػػي اف نقػػػوؿ إنهػػػا اػػػي األسػػػاس مػػػف مصػػػادر اػػػي "الميكػػػود"ن كانػػػت لنػػػا ينػػػا عػػػدة حك
الحريػػدييف ولبيػػد مػػف نيػػر بينيػػتن ومػػع بينيػػت والحريػػدييف مػػف نيػػر لبيػػدن وحكومػػة "اسػػرائيؿ بيتنػػا" و"العمػػؿ"ن 
وحكومة ضيقة مع الحريدييف اقط كاف يفترض اف يقفز بينيت إليها عمػى رأسػه كػالقفز اػي بركػة اارنػة. ولػف 

وزيػرا ووزراء بػال حقائػب وزاريػة  15لػياًلن اقػط وايهػا  نذكر الحكومة المنفوخةن التي تـ ابالننػا عنهػان السػبت
 ونواب وزراءن ويو ما قرر الساسة والمحمموف انه اشؿ ذريع لمبيد الذي وعد بحكومة صريرة ضّيقة.

لكػػف لػػـ يمػػض يػػوـ حتػػى تريػػرت الصػػورة تمامػػا اأصػػبحت الحكومػػة التػػي تمػػوح تباشػػيريا حكومػػة رئػػيس وزراء 
ء. وينػػػاؾ اػػػرؽ كبيػػػر بػػػيف يػػػذا وبػػػيف الحكومػػػة التػػػي تجمػػػس اآلف اػػػي قاعػػػة نػػػواب وزرا 6وزيػػػرا و 10واحػػػد و

وزيػرا وايهػا  10 –الكنيست الى طاولتيف تمت تهيئة احدايما بصورة خاصة ألكبػر حكومػة اػي تػاريخ الدولػة 
 نواب وزراء أيضا. 9وزراء بال حقائب و 0حقائب وزارية ابتدعها مستنسخ ُمحنؾ بصورة مميزة و

اآلف. صػػحي  اف االمػػور لػػـ تُبػػـر كمهػػا الػػى اآلف وال تػػزاؿ الحػػرب عمػػى وزارة التربيػػة اػػي  لػػف يحػػدث يػػذا بعػػد
ذروتهػػػا إال إذا تقػػػرر اػػػي الوقػػػت الػػػذي كنػػػا نػػػائميف ايػػػه يػػػؿ تبقػػػى الحقيبػػػة الوزاريػػػة عنػػػد جػػػدعوف سػػػاعر اػػػي 

 "الميكود" أـ تنتقؿ الى شاي بيروف مف حزب "يوجد مستقبؿ".
الػػوزراء وسػػيمة ضػػرط اخػػرى عمػػى لبيػػد ليتخمػػى عػػف حقيبػػة التربيػػة. وقػػد ال قػػد يكػػوف تخمػػي نتنيػػايو عػػف عػػدد 

يكوف يناؾ شيء كما رأينان يذا االسبوعن وأف يضاؼ الى الوعديف المذيف أعطايما لبيد لمصوتيه وتـ الوااء 
انجػػاز آخػػر ال يمكػػف االسػػتهانة بأيميتػػه ويػػو  –ويمػػا حكومػػة بػػال حريػػدييف وحكومػػة صػػريرة  –بهمػػا كػػامميف 

 حقيبة الوزارية التي قصد منها لبيد منذ أف دخؿ السياسة والتي أارديا منذ البداية لمثاني اي قائمته الحزبية.ال
إف الشيء الواض  يو أنه لـ يتحقؽ شيء مما أراد  يون كمػا يبػدو اػي الظػاير. امبيػد لػيس وزيػر الخارجيػةن 

يكود" يتحدثوف عف بيع تصفية. قاؿ مسؤوؿ والصدع بينه وبيف بينيت لـ يظهر حتى اآلفن وأعضاء كتمة "الم
رايع المستوى اي "الميكود"ن أوؿ مف أمسن اي مرارة إف لبيػد ُيممػي عمػى نتنيػايو كػؿ شػيءن تركيبػة الحكومػة 

 وحجمها أيضا.
ليست مشكمة "الميكود" يي الوزارات بؿ عدد الحقائب الوزارية التي ارضها لبيد عميه. والمفارقةن يقولوفن يػي 

د مػػػف الحقائػػػب الوزاريػػػة أكثػػػر مػػػف عػػػدد الػػػوزراء المحتمػػػؿن ولهػػػذا يتحػػػدثوف اآلف عػػػف "تركيبػػػة" ينػػػوي انػػػه يوجػػػ
نتنيايو القيػاـ بهػا كػأف يبقػى أرداف مػثال مػع حقيبػة حمايػة البيئػة ويحصػؿ عمػى حقيبػة االعػالـ ايضػان أو اف 

 .يصب  سمفاف شالـو ايضا الوزير المسؤوؿ عف النقب والجميؿ ووزير السياحة ايضا
إف الشيء الواض  يو انه مهما يحدث اي التفاوض مف اليـو الى اف تؤدي الحكومة اليميف الدستوريةن امػف 
يعوض اعضاء "الميكود" المتضرروف الذيف يعتقدوف جميعا ما عدا اايرميف وريفميف أنهـ يستحقوف اف يكونػوا 

ف يصػب  وزيػران عػدوا: ويػو رئػيس وزراء. ويا يو ذا نتنيايو نج  اي جعؿ عضو الكنيست الذي لـ يطمػب ا
الكنيست روبي ريفميفن الذي شويد اي الكنيستن أوؿ مف أمسن مبتسمًا. لكف كؿ مف يشػايد اآلف المسمسػؿ 

 السياسي "بيت أوراؽ المعب" يعرؼ كـ يوجد مف الوجو  لالنتقاـ.
 31/1/1031، "يديعوت"
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