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 ألــف الجــئ فلســطيني مــن الجيــل األول والثــاني للنكبــة 01توافــق علــى عــودة  "إســرائيل: "القــدس العربــي .0
قامة مطارين  وا 

مـن اننتاـار للزيـارة القادمـة لـوزير الةار يـة رام هللا ـ وليد عوض: تعيش القيادة الفلسـيينية فـر رام هللا لالـة 
األمريكر  ون كيري للمنيقة، وذلك فـر اـل مواتـلتاا التنسـي  مـد األردن التـر يزورئـا الـرسيس الفلسـيينر 
ملمــود عبــاس للقــاء الملــك األردنــر عبــد هللا البــانر فــر قمــة بينامــا اليــوم األربعــاء لتنســي  المواقــف مــا بــين 

 األمريكية الميرولة لاليا للوتول التفا  سالم مد إسراسيل على أساساا.اليرفين بشأن األفكار 
ويدور فر الكواليس الفلسيينية أن كيري استياع إلداث اةتراقات لقيقية فر ملفات المفاوضـات الميرولـة 

بشـــأن ملفـــات وأنــه اســـتمد لو اــة الناـــر الفلســيينية بشـــأناا، وأن عبــاس بانتاـــار اقترلــات أمريكيـــة مكتوبــة 
ألـف مـنام لـداةل  100من واللدود والقدس والال سين الذين يتر الـرسيس الفلسـيينر علـى لـ  العـودة لــ األ

ألــف ال ــ  مــن ال يــل األول والبــانر للنكبــة الفلســيينية  80الةــي األةضــر فيمــا وافقــت إســراسيل علــى عــودة 
 .1048التر لدبت عام 
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 80ء بأن كيري لمل موافقة إسراسيلية على عودة وتلدبت متادر فلسيينية فر ا تماعات مغلقة لاا البالبا
ألف ال   من ال يل األول والبانر لداةل إسراسيل، ولمس لدى القيادة الفلسيينية تفاما بشأن استلالة عودة 

 .1048 ميد الال سين الفلسيينيين إلى مدنام وقرائم التر ئ روا مناا عام 
ي اقتـر  ترتيبـات إقتتـادية ت ـرى بشـأن منيقـة األ ـوار ولسب ما يدور ةلف الكواليس الفلسـيينية فـ ن كيـر 

علـى أن تكـون القــوات المرابيـة علـى تلــك المنيقـة اللدوديـة قــوات أمريكيـة أردنيـة مــد مراكـز أمنيـة إســراسيلية 
للمراقبـــة علـــى يـــول تلـــك اللـــدود، وذلـــك فـــر اـــل شـــبه موافقـــة فلســـيينية مقرونـــة باللتـــول علـــى الموافقـــة 

كيري ف نه سيتم إقامة ميار للفلسيينيين فر منيقة األ وار علـى أن يـتم نقـل ميـار ولسب أفكار  األردنية.
 قلنديا الواقد  نوب رام هللا للسييرة الفلسيينية للشروع فر تشغيله كميار بانر للفلسيينيين بالضفة الغربية.

قاءاتام مد الفلسيينيين وفيما تعيش المنيقة لالة من اننتاار للزيارة القادمة لكيري الذي يواتل مساعدوه ل
وانســراسيليين للتوتــل التفــا  إيــار للوتــول التفــا  ســالم ناــاسر قــال عبــاس ليلــة البالبــاء ةــالل مشــاركته 
للمسـيليين الشــرقيين التفــاالتام بأعيـاد المــيالد ببيــت للـم بــأن إســراسيل سـتكون  ــزءا مــن السـالم الــذي ســيعم 

 ى تسوية سلمية معاا .العالمين العربر وانسالمر فر لال التوتل إل
ووتف عباس ةـالل عشـاء المـيالد الـذي أقـيم ليلـة البالبـاء فـر كنيسـة الماـد ببيـت للـم ال اـود التـر تبـذلاا 

 الواليات المتلدة فر سبيل السالم بال بارة،
انسراسيلية البالباء أن كيري أبلـ  رسـيس المعارضـة فـر اسـراسيل اتسـلا  ئرتسـو  ’ معاريف‘وذكرت تليفة 

تنازالت ش اعة وملموسة ةالل انتتـاالت ال اريـة ‘ا تماعاما االبنين، بأن نتنيائو وعباس قد قدما  ةالل
، مشــيرة إلــى أن وزيــر الةار يــة األمريكــر أوضــق أن واشــنين قــررت مواتــلة ال اــود المكبفــة ســعيا ’لاليــا

والعمـل علـى ترتيـب لقـاء للتوتل الى اتفا  إيار بين إسراسيل والفلسيينيين لتـى شـار آذار/مـارس المقبـل، 
 بين نتنيائو وعباس فور التوتل الى تفائم لول اتفا  انيار بين ال انبين.

 0/1/1814، القدس العربي، لندن
 

 لى مخيم اليرموكإوفد منظمة التحرير سيحاول فتح ممرات آمنة إلدخال المساعدات : مجدالني .3
تنفيذيــة لمنامــة التلريــر البالبــاء فــر تتــريلات وليــد عــوض: أكــد ألمــد م ــدالنر عضــو الل نــة ال –رام هللا 

تلافية أن أربد  ماعات مسللة تتلتن داةل مةيم اليرموك، وئر ) ماعة النترة، وداعش، وابن تيمية 
و ماعــة مســللة أةــرىا علــى الــر م مــن توقيــد تســعة فتــاسل مســللة علــى وبيقــة اننســلاب، مشــيرا إلــى أن 

 1ســية ال ســيما التيــورات ال اريــة المتعلقــة بانعقــاد مــ تمر  نيــف عــدم ةــروم المســللين مــرتبي بأ نــدات سيا
 وئذه االيراف لدياا متللة بتعييل انتفا  وبقاء المةيم رئينة فر يدئا.

وأعلــن أن الوفــد الفلســيينر الرســمر الــذي تو ــه لســوريا البالبــاء يضــم شةتــيا اضــافة الــى اســماعيل فــرام، 
، وبالل قاسـم مـن مكتـب المنامـة فـر عمـان للقـاء ال اـات الرسـمية ورسيس داسرة ش ون الال سين زكريا اال ا

السياسية واالمنية السورية ووزارات مةتتة، كمـا سـيلتقر الوفـد بمسـ ولين فلسـيينيين وفتـاسل فلسـيينية فـر 
ةرام المةيم من داسرة التراع.  سوريا فر ملاولة لزلزلة الوضد وا 

ممــرات آمنــة ندةــال المســاعدات الغذاسيــة واليبيــة الــى وأوضــق م ــدالنر بــأن الوفــد ســيلاول الضــغي لفــتق 
ألــف ال ــ  فلســيينر الــذين يعيشــون أوضــاعا تــعبة للغايــة،  10ســكان مةــيم اليرمــوك البــال  عــددئم نلــو 

ةــــرام المرضــــى واللــــاالت الةاتــــة، ويلبــــة ال امعــــات، مبينــــا أن المســــاعدات التــــر أرســــلت مــــن القيــــادة  وا 
ـــدةل الـــى المةـــيم،  ـــة انســـلاب المســـللين، م كـــدا  أنـــه فـــر لـــال ةـــرم الفلســـيينية لـــم ت وئـــر مرتبيـــة بعملي
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المســللون ســتدةل الل نــة الشــعبية للمةــيم وئــر المســ ولة عــن المةــيم وأمنــه وتقــوم بعمليــة فلــ  للوضــد 
ذا ما كان ئناك أي متف رات وبعدئا تدةل المساعدات ويعود السكان النازلين الى المةيم.  األمنر وا 

لين بمةيم اليرموك، قال م دالنر أن مةيم اليرموك يلتل موقعا استراتي يا ويعتبر ولول سبب تمسك المسل
 بوابة دمش .

 0/1/1814، القدس العربي، لندن
 

 قوات الرئيس عباس هاجمتدحالن يشكل قوة مسلحة بالضفة : معاريف .2
لـالن المفتـول انسـراسيلية فـر تقريـر لاـا أن الناسـب ملمـد د’ معـاريف‘ زة ـ اشرف الاور: كشفت تـليفة 

من لركة فتق، والذي يعيش لالة ةالف لادة مـد الـرسيس الفلسـيينر ملمـود عبـاس، شـكل قـوة مسـللة فـر 
مةيمات الضفة الغربية، قامت باالشتباك مد القـوات األمنيـة المواليـة للـرسيس ملمـود عبـاس ةـالل اللمـالت 

 م بالية فر مدينة نابلس.فر مةي "101’األمنية التر نفذتاا القوة الةاتة الفلسيينية رقم 
مسللا، ئا مت  12وفر تفاتيل التقرير ذكرت التليفة أن تلك القوة المسللة التر شكلاا دلالن وقواماا 

، عنــد ملاولتاــا اقتلــام المةــيم، لســب زعــم "101’القــوة الةاتــة التابعــة لقــوة األمــن الــوينر المســماة القــوة 
عى أم ــد فــ ن القــوة األمنيــة ردت علــى إيــال  النــار، ووفــ  مــا نشــر علــى لســان شــائد عيــان يــد التــليفة.

 ب يال   از مسيل للدموع. 
ويذكر أن ألد تعيينات عباس الاامة ئو اللواء ما د فرم، رسيس  ااز المةـابرات العامـة، الـذي يعمـل علـى 

ينم زيـــادة قـــونة األمـــن الـــداةلر الفلســـيينر، ليـــث قـــام دلـــالن بمـــوازاة ذلـــك بت نيـــد عشـــرات المســـللين فـــر مةـــ
ــابلس. أن ئــ الء المنتســبين لــدلالن يفتةــرون بالعمــل معــه، وأناــم يتلقــون ’ معــاريف‘وتــذكر  الال ســين فــر ن

دوالر أمريكــر، ويقومــون بشــراء األســللة، وأناــم ال يفامــون شــيسا عــن  000مبــال  ماليــة شــارية تقــدر بنلــو 
تـادية لاـم، نببـات أن لديـه قـوة السياسة أو لركات التلرر الوينر، وذكرت أن دلالن يستغل النالية االقت

 ضد أبو مازن، ولةل   يوب له ئناك.
 0/1/1814، القدس العربي، لندن

 
 باالستيطان "إسرائيل"أبو ردينة: كلما تكثفت جهود كيري لدفع السالم دمرتها  .4

دة اســتييانية ولــ 171أدان النـاي  باســم الرساســة نبيــل أبـو ردينــة، اليــوم البالبــاء، قـرار إســراسيل بنــاء : رام هللا
 ديــــدة فــــر الضــــفة الغربيــــة، وتتــــريلات رســــيس اللكومــــة بنيــــامين نتنيــــائو لــــول معارضــــته إةــــالء البــــ ر 

 االستييانية التر تقد ةارم الكتل االستييانية مبل الةليل وبيت إيل.
م سـعت وقال أبو ردينة: كلما تكبفت  اود وزير الةار ية األميركية  ون كيري لدفد عملية السالم إلى األما

 إسراسيل إلى تدمير تلك ال اود عبر قراراتاا ومواتلتاا عمليات االستييان.
 1/1/1814، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "التدخل في الشأن الداخلي"الضميري يستهجن اتهام حماس لسفير مصر لدى فلسطين بـ .9

 باسـم األ اـزة األمنيـة الفلسـيينية، بالضـفة الغربيـة،اسـتا ن النـاي   قيس أبـو سـمرة: رام هللا  ـ  )االناضولا
عدنان الضميري ما أسمائا ادعاءات لركة لماس فر  قياع  زة بشأن اتاام األةيرة للسفير المتري لـدى 
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الســـلية الفلســـيينية، ياســـر عبمـــان، بالتـــدةل فـــر الشـــ ون الفلســـيينية الداةليـــة بالتنســـي  مـــد أ اـــزة الســـلية 
 لغربية.الفلسيينية فر الضفة ا

ئـذه االدعـاءات ال تـلة لاـا، ومـن “وفر ئذا التدد قال الضـميري، فـر اتتـال ئـاتفر مـد األناضـول، إن 
شأناا أن تقـوض  اـود المتـاللة الفلسـيينية، وملاولـة مـن لركـة لمـاس عبـر إلقـاء أزمتاـا مـد متـر فـر 

 ”.ملعب لركة فتق
فـتق لـدوث الـزالزل والفيضـانات فـر أي  يبدو أن لركة لماس ستلمل السلية الفلسيينية ولركـة“وأضاف، 
ال انب المتري لديه من األ ازة األمنية، والقدرة على معرفة العاببين بأمنـه، دون “، مشيرا  إلى أن ”بلد كان

 ”.الر وع للركة فتق أو أ ازة األمن الفلسيينية
زة يتغنـون بالمتـاللة اليوم كان سامر أبو زئري وعدد من قيادات لركة لمـاس فـر  قيـاع  ـ“وتابد قاسال : 

، وذلـك فـر إشـارة إلـى تتـريلات رسـيس اللكومـة المقالـة ”مد لركة فتق، ويعلنون نيتام انفرام عن معتقلين
الذين ةر وا من  زة إبر ألداث االنقسام ” فتق“فر القياع، إسماعيل ئنية، بشأن السما  لكافة أبناء لركة 

بعـــض “م ملفـــات فـــر القضـــاء، إلـــى  انـــب انفـــرام عـــن بـــالعودة باســـتبناء مـــن لـــديا 1007الفلســـيينر عـــام 
 ”.المعتقلين من أبناء فتق الذين لام اشكاالت أمنية ذات بعد سياسر

وتنشــر بعــض وســاسل انعــالم المتــرية بشــكل شــبه يــومر أةبــار لــول عالقــة لركــة لمــاس بألــداث أمنيــة 
و ـــود أي أدلـــة علـــى ئـــذه عـــدم “وسياســـية فـــر متـــر، ولكـــن لمـــاس تنفـــر ئـــذه األةبـــار بشـــكل داســـم وت كـــد 

 ”.االتاامات
 0/1/1814، رأي اليوم، لندن

 
 النونو: على حركة فتح إسكات األصوات المعاِرضة للمصالحة .6

يالـــب المستشـــار انعالمـــر لرساســـة م لـــس الـــوزراء يـــائر النونـــو، رســـيس الســـلية ملمـــود عبـــاس : وكـــاالت
لتعكيــر أ ــواء المتــاللة اني ابيــة التــر  ب ســكات بعــض نــايقر لركــة "فــتق، قــاسال  إن "تتــريلاتام ملاولــة

وقـــال النونـــو فـــر تتـــريق عبـــر تـــفتله "فيســـبوك"، مســـاء البالبـــاء، إن ئـــذه  بـــدت ةـــالل األيـــام الماضـــية".
 التتريلات ئر ملاولة الستعادة مفردات المناكفة إلى  انب تأ يج الةالف فر السالة الفلسيينية.

 ابيــة مــن األو أبــو مــازن وبعــض قــادة فــتق ردا  علــى ال اــود وأضــاف النونــو "لقــد اســتمعنا إلــى تتــريلات إي
ال اريــــة لتيبيــــ  المتــــاللة،  يــــر أن بعــــض التتــــريلات لنــــايقين تــــوتيريين تلــــاول ن تضــــد عتــــيا فــــر 
الدواليب، نأمل منه إسكاتاا والتزامام بالةي الوينر الداعم لةيـوات رسـيس الـوزراء إسـماعيل ئينـة ومبادراتـه 

س الــوزراء الفلســيينر إســماعيل ئنيــة ئــاتف مســاء اليــوم رســيس الســلية ملمــود عبــاس وكــان رســي اني ابيــة".
 وبمن األةير تتريلات ئنية واعتبرئا فر االت اه التليق.

 1/1/1814، فلسطين أون الين
 

 تدعو مصر إلعادة النظر بسياسة فتح معبر رفحفي غزة الحكومة  .7
ة النار فر سياسة فتق معبر رفق البري باذه اليريقة دعت اللكومة الفلسيينية السليات المترية إلى إعاد

وأشــار بيــان  والتــر تقــوم علــى إ ــال  المعبــر أليــام يويلــة وفتلــه أليــام قليلــة  ــدا  ال تفــر بلا ــات الســكان.
-1يوم منذ  100اللكومة الذي تدر فر اعقاب ا تماعاا االسبوعر، إلى أن أيام إ ال  المعبر أكبر من 

إ القـــه يلشـــكل ةرقـــا  للقـــانون اننســـانر والـــدولر , ويزيـــد مـــن الوضـــد المأســـاوي علـــى , معتبـــرا أن  7-1011
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ولذرت اللكومة الفلسيينية من ةيورة ما يتعرض له القياع من تشديد لللتار وزيادة  الشعب الفلسيينر.
ولملنــت  العقوبـات ال ماعيــة مــن ةــالل إ ـال  المعــابر ومنــد المــواد األساســية ةتوتـا  مــواد البنــاء والوقــود.

 الم تمد الدولر المسسولية بسبب سكوته على ما يتعرض له أئالر القياع من الم ولتار.
وقالت:" إن اللكومة تسعى بكل  اد لتةفيـف لـدة اللتـار ر ـم القيـود الكبيـرة المفروضـة علـى نشـاياتاا , 

قيـاع  ـزة  كما أناـا تقـوم بـ  راء اتتـاالت متواتـلة ومسـتمرة مـن أ ـل وضـد لـد لللتـار المفـروض علـى
عادة إدةال مواد البناء والوقود وكافة مستلزمات اللياة بما يضمن لياة كريمة للمواين.  وا 

ـــاة، ر ـــم الاـــروف  ـــانيام فـــر ةدمـــة أبنـــاء شـــعبنا ر ـــم المعان ـــدياا لتف وأبنـــت اللكومـــة علـــى دور المـــوافين ل
 التعبة.

 1/1/1814، فلسطين أون الين
 

 لطلبة المدارس "مخيمات الفتوة" انتطلقغزة وزارتا "التربية" و"الداخلية" في  .0
أيلقــت وزارتــا "التربيــة والتعلــيم" و"الداةليــة واألمــن الــوينر" فــر اللكومــة فــر قيــاع  ــزة،  راســد الفــر: - ــزة 

ويشــارك فــر المةيمـات التــر تلمــل اســم  أمـس، مةيمــات "الفتــوة" شـبه العســكرية ليلبــة المــدارس فـر القيــاع.
 40ألـــف يالـــب مـــن المرللـــة البانويـــة، وت ـــرى فـــر  11البـــانر علـــى التـــوالر، "يالســـد التلريـــر" وتقـــام للعـــام 

 مدرسة فر مةتلف مدن القياع. 
وقال وزير التربية والتعليم فر  زة أسـامة المزينـر، لـدى افتتالـه المةيمـات: "ئـذا مشـروع وينـر الاـدف منـه 

". وأضاف: "نريد تدريب اليلبـة بناء  يل من الشباب الفلسيينر قادر على تلرير وينه ومستعد للدفاع عنه
على لد أدنى من الماارات القتالية، وتعريفام بعض األسللة لتى يتمكنوا من موا اة العـدو التـايونر إذا 
ما فكر با تيـا  قيـاع  ـزة"، فضـال  عـن "تعزيـز السـلوكيات اني ابيـة لـدى اليلبـة وتقويـة بنـاسام ال سـدي" . 

آالف  2ول لققت ن الا  بائرا  أدى إلى تضاعف ل م المشاركة مـن وأشار إلى أن المةيمات فر عاماا األ
 ألف مشارك. 11إلى 

بدوره، قال وزير الداةلية واألمن الوينر فتلر لماد: إن المةيمـات "تسـتادف الشـروع فـر مرللـة االسـتعداد 
ا". واعتبر أن مامـة لمرللة التلرير المقبلة التر ستتم بالتتابد لكل األرض الفلسيينية وا تباث االلتالل منا

الفلسيينيين "البقاء فر رأس اللربة فر موا اة االلـتالل وئـذا مكـانام فـر سـالة الميـدان والتـدريب والر ولـة 
 والبيولة وال ااد والمقاومة لتلرير بالدنا".

 0/1/1814، الخليج، الشارقة
 

 مصطفى البرغوثي: مبادرة كيري تسعى إلى إطالة عمر االحتالل .5
د أمين عام لركـة "المبـادرة الوينيـة الفلسـيينية"، متـيفى البر ـوبر، دعوتـه لعـدم المرائنـة علـى  د: رام هللا

المفاوضات ورفض ما يير  من أفكار لـول "اتفـا  انيـار". مشـيرا  إلـى أنـه "نسـةة عـن اتفـا  أوسـلو ئدفـه 
 نات".إيالة عمر االلتالل وتلويل الدولة الفلسيينية كاملة السيادة إلى معزل وبانتوستا

ولذر البر وبر، وئو عضو فر الم لس التشريعر، من ةيورة التعاير مد المقتر . الفتـا  إلـى أنـه يتضـمن 
االعتراف بياودية الدولة وتبنر موقف دولة االلتالل فيما يتعل  باألمن واللدود والقدس والال سين فر تكرار 

زسيــة مــد اســتمرار االلــتالل باالســتييان وفــرض ألةيــاء "أوســلو" عبــر اعتمــاد مبــدأ االتفاقــات االنتقاليــة وال 
 الوقاسد على األرض.



 
 
 

 

 

           0ص                                    1801العدد:            0/1/1814األربعاء  ريخ:التا

ا أن "االلــتالل يلــاول 7/1وأضــاف البر ــوبر، فــر تتــريق تــلفر تلقتــه "قــدس بــرس" نســةة نــه، البالبــاء )
لقاء اللوم على الفلسيينيين". م كدا  على ضرورة البدء باستراتي ية بديلة "وفضق  إفشال كل ال اود الدولية وا 

وشــدد البر ــوبر علــى أن رســيس لكومــة  ة مناومــة الفتــل العنتــري ولكومــة التيــرف واالســتييان".وتعريــ
االلتالل، بنيامين نتنيائو، "يمارس الةداع والمراو ة ويرفض مبدأ قيام دولة فلسيينية كاملة السيادة ويسـعى 

 لكسب الوقت لفرض الوقاسد على األرض".
 1/1/1814، قدس برس

 
 "خبيثة"كيري حزب التحرير: جولة  .01

قــال لــزب التلريــر إن الاــدف مــن  ــوالت وزيــر الةار يــة األمريكــر  ــون كيــري فــر المنيقــة، ئــو : الســبيل
"تــأمين متــالق أمريكــا وتلتــين كيــان ياــود"، استشــعارا  مــن أمريكــا "للةيــر القــادم مــن البــورة المباركــة فــر 

 الشام".
"الةبيبة"، مشــيرا  إلــى تأكيــد كيــري لــرسيس ووتــف اللــزب فــر بيــان تــلفر تــدر عنــه اليــوم،  ولــة كيــري بـــ

بقاساـا قويـة". وتـابد:  وزراء "إسراسيل" نتنيائو "أن الواليات المتلدة ستواتل دعم إسراسيل للدفاع عـن نفسـاا وا 
"إننــا فــر لــزب التلريــر نــرفض كــل أشــكال االســت داء والتــ مر علــى بــورة الشــام وأرض فلســيين المبــاركتين، 

وع لمةييات الغرب وعلى رأساا أمريكا التر تذبق المسلمين فر أكبر من مكان، وكل أشكال الةضوع والةن
بيدئا وبأيدي عمالساا والةانعين لاا من لكام المسلمين، الذين لن تتوانى أمريكا للاة والدة بالتةلر عنام 

ــذليل وبــن  علــر وذبلاــم فــر ســبيل متــاللاا واللفــاا علــى نفوذئــا، ومــا متــير القــذافر الاالــك ومبــارك ال
 الاارب وعبد هللا تالق الملرو  عن الذاكرة  اسب وال عن األعين ببعيد".

وةتم البيان بالقول: "لن يوقف يغيان أمريكـا وأشـياعاا ويلقاقرئـا إلـى النتـف الغربـر مـن الكـرة األرضـية إال 
 دولة الةالفة التر اقترب  دا  بزو  ف رئا ب ذن هللا".

 0/1/1814، السبيل، عم ان
 

 فلسطينيًا من القاهرة 18راق": بركات الفرا يطلب من المخابرات المصرية ترحيل "شبكة أو  .11
القائرة: علم مراسل شبكة أورا  انةبارية من متادر ةاتة أن السفير الفلسيينر فر القائرة بركـات الفـرا، 

متــر، عضــوا  مــن لركــة فــتق فــى  10قـد قــام بالتواتــل مــد المةــابرات المتــرية يالبــا  مــنام ترليــل وســ ن 
وذلــك بعــد قيــامام برفــد تــور القيــادي المفتــول مــن لركــة فــتق ملمــد دلــالن وتــور لــرسيس  اــاز األمــن 

عامـا   يابيـا  رشـيد أبـو شـباك، أبنـاء المار ـان الـذى أقامتـه لركـة  12الوقاسر سـابقا  والملكـوم عليـه بالسـ ن 
ضـالة ومرتزقـة، ليـث اتاـم الفـرا فتق فى متر، وقال السـفير الفـرا أن مـن رفعـوا التـور ئـم م موعـة قليلـة و 

كال  من مائر مقداد وسليمان أبو ميل  وعبد اللكيم عوض وةضر الم دالوي ونبيـل الكتـرى و مـيعام مـن 
 المقربين من القيادي دلالن بأنام رموز الفساد والفتنة.

لمنـد ترليـل ويعتقد مقربين من دلالن والـذي يقـوم بزيـارة لاليـا  لمتـر أنـه سيسـعى لـدي السـليات المتـرية 
 أنتاره من القائرة كما سيسعر دلالن مستغال  شبكة عالقاته القوية فر متر الى االنتقام من السفير الفرا.

 0/1/1814شبكة أوراق اإلخبارية، 

 
 ال وجود ألموال أو ممتلكات ألبو مرزوق بمصر.. و ال يقبل التهديد شعبناالبردويل:  .03
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مر باسم لركة لماس د. تال  البردويل، أن يكون لعضو القيادة نفى المتلدث الرس: ألمد اللبابيدي - زة
السياسية لللركة د. موسى أبو مرزو  أي أموال أو ممتلكات ةاتة فر متر لتـى يـتم الـتلفا علياـا مـن 
قبل السليات المترية، معتبر ا أن الةبر من تناعة انعالم المتـري المضـلل الـذي مـا فتـ  يلـرض علـى 

 "لماس" وقياع  زة.
قيـادي  100نشرت وكالة األناضول التركيـة ةبـر ا يتلـدث عـن قـرار السـليات المتـرية الـتلفا علـى أمـوال و 

 من انةوان المسلمين فر متر، إضافة إلى ممتلكات وأموال القيادي فر اللركة د. أبو مرزو .
" تـأتر فــر وقـال البردويـل فــر تتـريق ةــا  بــ"فلسيين":" إن إشــاعة الـتلفا علــى أمـوال قيــادي فـر "لمــاس

يونيـو مـن العـام المنتـرم، منوئ ـا إلـى  10ال اللملة الضروس التر يشناا البعض ضد اللركة منذ ألداث 
أنــه ال يو ــد متــدر لقيقــر لةبــر الــتلفا علــى أمــوال أبــو مــرزو  ســوى وســاسل إعــالم متــرية شــريكة فــر 

 لمالت التلريض ضد اللركة.
ت أو أمـوال بمتـر سـوى راتبـه الشةتـر والـذي يتقاضـاه وأوضق أن القيادي أبو مرزو  ليس له أي ممتلكـا

 شاري ا، مشدد ا على أن لركته تلذر من المساس بـ"أبو مرزو "، أو التشاير به بشكل شةتر.
ونوه البردويل إلى أن أبـو مـرزو  يعـيش بمتـر كضـيف لـيس لـه أي عالقـة باأللـداث الداةليـة المتـرية ال 

يـا ال عالقـة لــ"لماس" بـه، الفتـ ا الناـر إلـى أن لركتـه تتعـرض للملـة من قريـب أو بعيـد باعتبارئـا شـأنا داةل
 من األكاذيب والتضليل تادف السترضاء االلتالل االسراسيلر.

وفر سيا  منفتل، أكد البردويل أن  زة التر كسرت أنف االلتالل ومر ته فر التراب على يد مقاومتاـا ال 
ا أن االلــتالل مــن ةــالل  ميــد  راسمــه التــر ارتكباــا بلــ  يمكــن تاديــدئا مــن قبــل ألــد كاسنــا مــن كــان، مبين ــ

 الغزيين لم يستيد إ بار  زة ومقاومتاا على رفد الراية البيضاء.
وقــال البردويـــل فــر رده علـــى لـــواء متــري دعـــا ةــالل لقـــاء تلفزيـــونر ال ــيش المتـــري لســل   ـــزة وتو يـــه 

والوعيد، مشدد ا على أن  زة ومقاومتاا تام ضربات عسكرية: إن لركته والشعب الفلسيينر ال يقبل التاديد 
 وقار على ر وس األمة وقادتاا  ميع ا.

وأشار إلى أنه إذا كانت متر ميالبة بتتويب ياسراتاا ومدافعاا ضد يرف مـا، فاـو االلـتالل انسـراسيلر 
اللـتالل الذي يستبيق دماء الشعب الفلسيينر، متساسال  عن سبب امتناع ئذا اللواء عن يلب قتـف كيـان ا

 بالياسرات والمدافد من قيادة ال يش المتري.
ـا متـدر ا لبرئـاب، أو وكـرا لمنفـذي التف يـرات األةيـرة التـر شـادتاا  وشدد البردويل على أن  زة لـم تكـن يوم 

 متر، ميالب ا من يزعم بذلك أن يقدم دلي ال والد ا يببت تلة ادعاسه.
واالســــتراتي ر للركتــــه والشــــعب الفلســــيينر يتمبــــل فــــر  وأكــــد القيــــادي فــــر "لمــــاس" علــــى أن العــــدو الوليــــد

االلــتالل انســراسيلر الــذي ا تتــب األرض وقتــل البشــر ودمــر الل ــر، م ــدد رفضــه الســتعراض القــوة علــى 
 الشعب الفلسيينر ومقاومته ماما كانت األسباب.

 1/1/1814، فلسطين أون الين

 
 اسلبحث المصالحة مع حم قريباً : سأزور غزة عزام األحمد .02

ــان،  ذكــرت عضــو الل نــة المركزيــة لللركــة مســ ول وفــدئا  ، أنلمــزة ليمــور، عــن 0/1/1814الســبيل، عم 
أكــد أنــه ســيقوم بزيــارة قريبــة لقيــاع  ــزة مــن أ ــل اســتكمال  لســات اللـــوار  ،لللــوار الــوينر عــزام األلمــد
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علـى اتتـال مسـتمر والمتاللة بعد أن أوعز له رسيس السـلية الفلسـيينة ملمـود عبـاس بـذلك، مضـيفا أنـه 
 برسيس لكومة  زة إسماعيل ئنية لترتيب موعد الزيارة.

نمـا علينـا تيبيـ  مـا تـم االتفـا   وقال األلمد فر تتريق لـ"السبيل" إننا "لسنا بلا ة ل لسات لوار  ديـدة، وا 
عليــــه بـــــ)القائرة والدولــــةا علــــى أســــاس تشــــكيل لكومــــة ولــــدة وينيــــة وتأ يــــل مســــألة االنتةابــــات الرساســــية 
والتشريعية ألن األ واء  ير مايأة لاليا". وئو ما ترفضه "لماس" ليث تيالب بتيبي  ما تم االتفـا  عليـه 

 بالدولة والقائرة كرزمة والدة والتوقف عما أسمته باالنتقاسية".
وكشــف القيــادي فــر "فــتق" عــن أن االتتــاالت مــد لمــاس لــم تنقيــد، مشــيرا إلــى أن فــتق كانــت تبــادر داسمــا 

 بعيدا عن وساسل انعالم وعن الض يج لتى ال تستةدم الشاسعات كوسيلة للتارب. باالتتال
وأوضق األلمد أن االتتاالت بينه وبين عضو المكتب السياسـر للمـاس موسـى أبـو مـرزو  اسـت نفت بعـد 
اللقــاء الــذي  ــرى فــر الدولــة مــد ةالــد مشــعل، مشــيرا إلــى أن موقــف فــتق كــان واضــلا فــر ئــذه االتتــاالت 

 لسنا بلا ة للوارات  ديدة.بأننا 

المتلــدث باســم لركــة فــتق فــر الضــفة  وعــن وكالــة األناضــول، أن ،0/1/1814األخبــار، بيــروت، وأضــافت 
 ــرت ومــا زالــت ت ــري بــين لركتــر فـــتق « رســـمية»كشــف أمــس، عــن أن اتتــاالت  الغربيــة ألمــد عســاف

تـم االتفـا  »فلسـيينية، مشـيرا  إلـى أنـه ولماس فر الفترة األةيرة من أ ل الدفد من  ديد بع لة المتاللة ال
ةـــالل لقـــاء الدولـــة علـــى ضـــرورة القيـــام بةيـــوات مـــن شـــأناا كســـر ال مـــود الـــذي يلـــف المتـــاللة، واتةـــاذ 
الترتيبــات الالزمــة بشــأن مــا تــم االتفــا  عليــه مســبقا ، وةاتــة تشــكيل لكومــة توافــ  وينــر، وتةويــل الــرسيس 

 ــراء االنتةابــات التشــريعية والرساســية وانتةابــات الم لــس الفلســيينر ملمــود عبــاس انعــالن عــن موعــد ن
المس ول عن ملـف المتـاللة مـن  انـب لركـة فـتق، عـزام األلمـد، بـادر »وبلسب عساف، ف ن «. الوينر

بعــد لقــاء الدولــة مباشــرة إلــى إ ــراء اتتــال مــد موســى أبــو مــرزو  )نايــره فــر لركــة لمــاسا، ووضــعه فــر 
مة القيرية، على أن يبدآ فورا  بالتنفيذ،  يـر أن األةيـر يلـب مالـة أسـبوع تورة ما تمت مناقشته فر العات

لتى يتشاور مد لركته فر الـداةل والةـارم، قبـل أن يعـود وييلـب المزيـد مـن الوقـت، ولتـى انن لـم يتـلنا 
 «.أي رد من أبو مرزو 

كشـف، أمـس،  اشـتيةعضو الل نـة المركزيـة للركـة "فـتق" ملمـد  ، أن0/1/1814، الخليج، الشارقةونشرت 
 عن زيارة مرتقبة وقريبة لوفد فتلاوي برساسة عزام األلمد إلى قياع  زة، 

وقال اشتية فر لقاء مد التلفيين فر  زة عبر ناام "الفيديو كونفرانس": "سيتـل الوفـد برساسـة األلمـد فـر 
رســـيس المكتـــب القريـــب العا ـــل الســـتكمال  لســـات اللـــوار مـــد قيـــادة لمـــاس بعـــد اللـــوارات التـــر تمـــت مـــد 

 السياسر للماس ةالد مشعل قبل أيام".
ـــة فـــر قضـــية  ـــد ســـاعات وتلـــدبنا بكـــل أريلي ـــل أســـبوعين مـــد مشـــعل فـــر قيـــر لمـــدة أرب ـــا قب وذكـــر "ا تمعن

 المتاللة الوينية، وو دنا لرتا  لدى إةواننا فر لماس على تيبي  المتاللة فر أقرب وقت ممكن".
 

 يب ومحيطهايديعوت: مدى صواريخ حماس تجاوز تل أب .04
قالــت تــليفة "يــديعوت ألرونــوت" العبريــة "إن الــذراع العســكري للركــة لمــاس يبــذل  اــدا  كبيــرا لزيــادة مــدى 
التــواريا التــر بلوزتــه لعــدة عشــرات الكيلــومترات، وسيســمق ئــذا المــدى للمنامــة بــ يال  النيــران إلــى عمــ  

الـذي كـان مـدى النـار فـر لملـة "عمـود  "إسراسيل"، بما يت اوز مـدى " ـوش دان" قـرب "تـل أبيـب" ومليياـا،
 السلاب" العام الماضر.
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ووفقــا لمتــادر فــر أ اــزة األمــن االســراسيلية تلــدبت للتــليفة فــر تقريــر لاــا، ف نــه "ر ــم النشــاي المتــري 
الواسد لادم األنفا  فر ملـور "فيالدلفيـا" ال يـزال ئنـاك عبـور للمـواد الةـام إلـى  ـزة ننتـام التـواريا، ومـد 

النشاي المتري المكبف فـر سـيناء وعلـى يـول القنـاة ال تـن ق لمـاس فـر إدةـال تـواريا بعيـدة  أنه بسبب
المــدى مــن يــراز "ف ــر" كــالتر اســتةدمتاا فــر لملــة "عمــود الســلاب"، إال أنــه ال تــزال تمــر إلــى  ــزة مــواد 

 متف رة نا عة تسمق للماس بزيادة مدى التواريا التر تنت اا.
، أيلقــت لمــاس 1011ه وفــر أبنــاء لملــة "عمــود الســلاب"، فــر شــار نــوفمبر وقالــت المتــادر األمنيــة "إنــ

"  M-75ةمسة تـواريا بعيـدة المـدى مـن إنتـام ذاتـر كانـت فـر لوزتاـا فـر لينـه، وكانـت ئـذه تـواريا " 
كيلـومتر، وينت اـا فـر قيـاع  ـزة ماندسـون ملليـون وبوسـعاا ضـرب منيقـة  70_00التـر تتـل إلـى مـدى 

  متــر لانفــا  لمــاس باســتبمار المزيــد فــر اننتــام الــذاتر للتــواريا، وبالفعــل، " ــوش دان"، وأ بــر إ ــال
 ".M-75منذ عملية "عمود السلاب" ولتى اليوم أنت ت لماس بضد عشرات من التواريا من يراز " 

ــــت بلمــــاس فــــر الســــنتين األةيــــرتين فــــ ن المشــــروعين  وأضــــافت أنــــه "ر ــــم األزمــــة الماليــــة العميقــــة التــــر ألمن
ين فر القتال ضد "إسراسيل" زيادة مدى التـواريا واسـتمرار لفـر األنفـا  الا وميـة، لـم تتضـرر علـى المركزي

 انيال ، وتتواتل بكامل الزةم".
ولســب متــادر عســكرية، فــ ن زيــادة مــدى التــواريا ســي بر "إســراسيل" علــى مزيــد مــن التفكيــر فــر م ــال 

ية آةـذة فـر التنـاق  أمـام الكميـة المتتـاعدة والمـدى الدفاع الفاعل، وذلك ألن ن اعة بياريات القبة اللديد
المتســد للتــواريا الغزيــة، فبياريــات "القبــة اللديديــة" تلمــر مواقــد ملــددة، مبــل المنشــ ت انســتراتي ية أو 
منــاي  فــر المــدن الكبــرى، ولكــن كلمــا ارتفــد مــدى التــواريا التــر بلــوزة لمــاس، ســيكون ئنــاك مزيــد مــن 

 ، وسيتعين على "إسراسيل" نشر المزيد من البياريات أكبر مما ةييت له.األئداف التر تتيلب لماية
وقالــت التــليفة "إن لفــر المزيــد مــن األنفــا  الا وميــة علــى لــدود  ــزة بكميــات تتــبق فياــا تاديــدا  مركزيــا  
على بلدات " ـالف  ـزة"، وكـذا زيـادة مـدى التـواريا، إلـى إلـزام ال ـيش انسـراسيلر نعـادة الناـر فـر شـكل 

شــايه فـــر موا اـــة القيـــاع فـــر لالــة اةتيـــار لمـــاس التةلـــر عـــن وقــف النـــار، ومنـــذ انن تقـــرر فـــر قيـــادة ن
بلــدة فــر " ــالف  ــزة"، والتــر ألغيــت  11المنيقــة ال نوبيــة بأنــه فــر مبــل ئــذا الوضــد، فــ ن كــل والــدة مــن الـــ

 مقاتلة ب ودة عالية.اللراسة المادية لل يش انسراسيلر فياا م ةرا، ستلتل للمايتاا على قوة ناامية 
 التلافة العبرية

 0/1/1814، فلسطين أون الين
 
 

 وليست مكُرمة األحمد: اإلجراءات التي أعلن عنها هنية غير كافية ومكررة وقديمةعزام  .09
ــان، ذكــرت  عــزام األلمــد رســيس كتلــة لركــة فــتق البرلمانيــة ومســ ولاا  ، أنعمــان، مــن 0/1/1814الغــد، عم 

القرارات التر أعلناا رسيس وزراء لكومة  زة إسماعيل ئنيـة، " يـر كافيـة ومكـررة دن عبملف اللوار الوينر، 
 وقديمة وليست اليري  لتنفيذ ما اتف  عليه بالمتاللة الوينية".

وقــال األلمــد فــر تتــريلات تــلفية أمــس "متــللة شــعبنا أن ينتاــر االنقســام وتنفيــذ مــا تــم االتفــا  عليــه 
م، 1011ولة ووافقت عليـه لركـة لمـاس فـر السـادس مـن شـباي )فبرايـرا  باتفا  المتاللة الذي  رى بالد
 أي منذ ما يقارب بالث سنوات."



 
 
 

 

 

           11ص                                    1801العدد:            0/1/1814األربعاء  ريخ:التا

وأكد أن من ل  أي مواين فلسيينر أن يزور وينه متى شاء وليس من لـ  ألـد أن يمنعـه، "لمـاس مـش 
 التالل تمند الناس من زيارة ويناا".

ــد مشــعل رســيس وكشــف أنــه منــذ عشــرة أيــام تــم نقــاش تشــكيل لكومــة كفــ اءات مــد موســى أبــو مــرزو  وةال
المكتــب السياســر للمــاس وتــم االتفــا  علــى تشــكيل اللكومــة برساســة الــرسيس ملمــود عبــاس )أبــو مــازنا وال 

  ديد فر ئذا انيار.
وأشار الى أن االتتاالت مد لماس لم تنقيد ومتواتلة، نافيا بالوقـت نفسـه مـا أشـيد عبـر وسـاسل االعـالم 

 تااء بالتوتل لتشكيل اللكومة وا راء االنتةابات "ئذا الكالم  ير تليق".من تقارب وان
عـزام األلمـد رفـض تتــنيف قـرارات ئنيـة بالمكرمـة، معتبــرا  أن ، أن 0/1/1814، األخبـار، بيــروتوأضـافت 

ونواباـــا بـــدةول قيـــاع  ـــزة، ئـــر مســـألة تمـــت « فـــتق»ان ـــراءات التـــر أعلـــن عناـــا ئنيـــة بالســـما  لكـــوادر »
ا منذ أكبر من سنتين وتوتلنا بشأناا إلى للول فر إيار ل نـة المتـاللة الم تمعيـة، أمـا أن يعـود مناقشتا

ئنية ليرلاا انن وكأن األمر منلة ومكرمة منه فاو أمـر مرفـوض، ألن مـن لـ  أي مـواين فلسـيينر أن 
ـــه القـــانون ـــى وينـــه متـــى شـــاء وكيفمـــا شـــاء، انيالقـــا  مـــن اللـــ  الـــذي نـــ  علي األساســـر  يغـــادر ويعـــود إل

الفلســيينر وموابيــ  لقــو  اننســان، وأن المــواين ال يلتــام إلــى أي قــرار بــالعودة إلــى منزلــه مــن أي فريــ  
 «.كان
 

 حماس: اعتقال المحررين ومواصلة االستيطان "صفعتان" للمفاوضين .06
أر ـاء  اعتبرت لركة لماس، اعتقال االلـتالل انسـراسيلر لاسـرى الملـررين، ومواتـلة بنـاء االسـتييان فـر

 الضفة الغربية، بمبابة "تفعة لالئبين وراء سراب المفاوضات".
ولــذرت لمــاس فــر بيــان تــلفر وتــلت "فلســيين" نســةة عنــه، تعقيب ــا علــى اعتقــال االلــتالل ســبعة أســرى 

قرار بناء  ولدة استييانية  ديدة فر الضفة والقدس، االلتالل انسراسيلر من مغبة العدوان  171ملررين، وا 
 ل ضد أبناء شعبنا الفلسيينر.المتوات

وقالت: إن" مواتلة االلتالل تنفيـذ مشـاريعه االسـتييانية والتاويديـة فـر الضـفة والقـدس، واعتقالـه وماللقتـه 
لاســرى الملــررين يمبنــل تــفعة لكــل الال ئبــين وراء ســراب المفاوضــات، وبريــ  التســوية التــر يقودئــا كيــري، 

 ب الذي ال تردعه إال  لغة المقاومة والتمود والولدة الوينية".ويكشف بوضو  لقيقة ئذا الكيان الغات
"االلتالل انسراسيلر يتةـذ مـن المفاوضـات العببيـة واالنليـاز األمريكـر والتوايـ  الـدولر معـه،  وأضافت: إن

 ياء  لمواتلة مشاريعه التاويدية واالستييانية لفـرض أمـرو واقـدو ضـا يو علـى المفـاوض الفلسـيينر لكسـب 
 دو من التنازالت وتتفيِة القضية الفلسيينية".مزي

و ددت لماس موقفاا الرافض ألي اتفا  يقـود إلـى تنـازلو أو تفـرييو بـأيِن لـ  مـن لقـو  الشـعب الفلسـيينر 
 وبوابته المقدسة.

ودعت لركة فتق والسلية الفلسيينية إلى مرا عة ةياراتاما بعد عقم وفشل يري  المفاوضات، والعـودة إلـى 
 البيت الفلسيينر، وبناء شراكة وا  ماع وينر قادر على تلقي  تيلنعات شعبنا وم اباة االلتالل.ترتيب 

 1/1/1814، فلسطين أون الين
 

 وعلى حكومته أن تجلس في البيت االنقساممحيسن: هنية لم يقدم خطوات عملية إلنهاء  .07
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لركـــة فـــتق فـــر تتـــريلات لــــ الـــدكتور  مـــال مليســـن عضـــو الل نـــة المركزيـــة ل انتقـــد أشـــرف الاـــور: - ـــزة 
، القرارات التـر أعلـن عناـا إسـماعيل ئنيـة رسـيس اللكومـة المقالـة التـر تـديرئا لركـة لمـاس ’القدس العربر‘

وال عالقـة لاـا ’ ةيـوات عمليـة‘فر  زة، لدعم إن از المتاللة، وقال مقلال مـن أئميتاـا بأناـا ال تلمـل أي 
، نفســا  الم ــال أمــام تشــكيل لكومــة ’ت لــس بالبيــت‘ة بــأن الرسيســية، ويالــب لكومــة ئنيــ االنقســامبقضــايا 

 التواف  الوينر.
لــين ســألته عــن تيــورات ملــف المتــاللة فــر أعقــاب قــرارات ئنيــة بشــأن ’ القــدس العربــر‘وقــال مليســن لـــ 

 االنقســــام، مشــــيرا إلــــى أن لــــل قضــــايا ’االنقســــامئــــذه الةيــــوات ال عالقــــة لاــــا بقضــــايا ‘إن ــــاز المتــــاللة 
 م تذكر فر تتريلات ئنية. األساسية ل

تشـــكيل لكومـــة  ديـــدة برساســـة الـــرسيس ملمـــود عبـــاس وفـــ  ’تبـــدأ بــــ االنقســـاموأشـــار إلـــى أن أولـــى ةيـــوات 
 ."اتفاقيات المتاللة الموقعة مد لماس

ت لس فر البيت، وتفسق الم ال أمام تشكيل لكومة ’ويالب ةالل لديبه لكومة  زة التر يقودئا ئنية بأن
 ’.االنتةاباتلتدير الشأن الفلسيينر وترتب ن راء  التواف  الوينر

وعقب على قرار ئنية بالسما  ألعضاء الم لس التشريعر مـن لركـة فـتق الـذين ةر ـوا مـن قيـاع  ـزة بعـد 
، ’ليســت مــن تــميم ملفــات المتــاللة‘، بــالعودة إلــى القيــاع بــالقول إن مبــل ئــذه القــرارات االنقســامعمليــة 

ين والنواب من مدينة رفق أقتى  نوب قياع  زة، لتى مدينة  نين أقتى شمال معتبرا أن تنقل الفلسييني
، علـى اعتبـار أن ’أمر يبيعر، وال يلتام إلى موافقـات أو تتـاريق مـن أي  اـة فلسـيينية‘الضفة الغربية، 

 من يمنق التتاريق للتنقل ئو انلتالل انسراسيلر.
، م كـدا أن اسـتمرار ’وتعمـل علـى إيالـة عمـره االنقسـام ت مـل‘مليسـن إن القـرارات التـر اتةـذئا ئنيـة  وقال

، وأكد أن لركة فتق على استعداد لتيبي  كل البنود التـر  ـرى انتفـا  ’اننقسام أضعف الشعب الفلسيينر
 علياا، والتر وردت فر الوبيقة المترية للمتاللة، وا عالن الدولة، بادف إنااء اننقسام بأسرع وقت.

ر عالقات لركة لماس مـد األنامـة العربيـة، باسـتبناء دولـة قيـر، مشـيرا إلـى أن وتلدث مليسن عن تضر 
موقــف منامــة التلريــر الفلســيينية ر ــم لمــل الفتــاسل المشــاركة فياــا أيــديولو يات مةتلفــة، يقــوم علــى عــدم 
التـدةل فــر شــ ون الــدول العربيــة الداةليــة، وقــال ململــا التاامــات لركتــه للركــة لمــاس بالتــدةل فــر شــ ون 

 ’.، وال ن يد الناام المتري وال نقف ضده’ال ن يد الناام السوري، وال نقف ضده‘عربية 
 0/1/1814، القدس العربي، لندن

 
 ياسر الوادية: خطوات تنفيذ المصالحة تبدأ بتشكيل حكومة وفاق وطني إلجراء االنتخابات .00

يـر الفلسـيينية ياسـر الواديـة، كشف رسيس ت مد الشةتيات المسـتقلة، عضـو انيـار القيـادي لمنامـة التلر 
عن ةيوات تنفيذ المتاللة الوينية، موضلا  أناا تتلة  فر البدء الفوري بتشكيل لكومة اننقاذ والتواف  

 الوينر.
قـــال الواديـــة فـــر بيـــان: إن لكومـــة اننقـــاذ "ســـتعمل وفـــ  ماـــام ملـــددة وفتـــرة زمنيـــة ملـــددة لتايـــ  األ ـــواء و 

بــات التشــريعية والرساســية المقبلــة وتناــر كافــة المشــكالت المتعلقــة باللريــات الوينيــة بنزائــة وشــفافية لالنتةا
العامــة فــر قيــاع  ــزة والضــفة الغربيــة". وأضــاف أن اللكومــة "ســترعى تفعيــل ل ــان المتــاللة المنببقــة مــن 

ت اتفاقيـــة القـــائرة وســـتنفذ بنـــود المتـــاللة الم تمعيـــة نعـــادة روابـــي الم تمـــد الفلســـيينر التـــر مزقتاـــا ســـنوا
ناـاء اللتـار ووضـد لـد لمشـكلة انقيـاع  االنقسام الم سف"، الفتا  إلى أن قضايا إعادة إعمـار قيـاع  ـزة وا 
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التيار الكارباسر ست د للوال  سيتم تيبيقاا لرفد المعاناة التر فرضاا االنقسام على المواين الفلسيينر. وأكد 
أســـس ولدويـــة وينيـــة تقضـــر علـــى لالـــة أن "م سســـات الـــوين المدنيـــة ستشـــاد توليـــدا  يعيـــد بناءئـــا علـــى 

المناكفات السياسية والت اذبات التر ولدت من رلم االنقسام وست د الم سسات التر تضررت بفعل االنقسـام 
 الللول الالزمة نعادة تفعيلاا".

 0/1/1814، الخليج، الشارقة
 

 نانالمخيمات لن تكون إال عامل استقرار ألمن لبفتح في مهرجان في عين الحلوة:  .05
المار ــان « فــتق»رفعــت شــناعة، ةــالل إقامــة « لركــة فــتق»أكنــد أمــين ســر إقلــيم لبنــان فــر : ملمــد تــالق

المةيمات »فر مةيم عين الللوة، أنن « يوم الشايد الفلسيينر»السياسر المركزي بمناسبة ذكرى انيالقتاا و
الواقـد الفلسـيينر مـن ناـرة أمنيــة الناـر إلـى »، رافضــا  «الفلسـيينية لـن تكـون إال عامـل اسـتقرار ألمـن لبنـان

ــــابر فـــر األزمـــة القاسمـــة فـــر المنيقـــة »، مشـــددا  علـــى «فقـــي ال  يـــر وقـــوف الفلســـيينيين علـــى الليـــاد اني ـ
 «.ولبنان

 0/1/1814، السفير، بيروت

 
 قيادي في حماس يطالب "فتح" بقرارات مماثلة لخطوات حكومة غزة .31

لمــاس، ةالــد اللــام، لركــة "فــتق" بتقــديم قــرارات ممابلــة و"مــن يالــب القيــادي فــر لركــة : رام هللا )فلســيينا
 ذات الوزن والبقل" لتلك التر اتةذتاا لركته واللكومة الفلسيينية فر قياع  زة.

ا، علـى ضـرورة أن تيلـ  األ اـزة األمنيـة 1|7وشدد اللام فر تتريق تلفر تلقته "قدس برس"، البالباء )
ضــفة ســرا  مــن لكمــت علــيام ملــاكم الســلية، أو أوقفــتام مــن أتــلاب الفلســيينية التابعــة للركــة "فــتق" بال

 النشاي اال تماعر أو السياسر أو النقابر المساند للركة "لماس".
 1/1/1814قدس برس، 

 
 حد قادة "سرايا القدس" بغزةأتال يغ الجيش اإلسرائيلي .30

يا القـــدس" الـــذراع العســـكري ا الـــد قـــادة "ســـرا1|8 تالـــت قـــوات االلـــتالل تـــبا  االربعـــاء ): ا  ـــزة )فلســـيينا
 للركة ال ااد االسالمر وذلك فر قتف مدفعر لشر  مدينة  زة.

وقال راتد ميدانر لـ "قدس برس" ان مدفعية االلتالل المتمركزة فر موقد "نا  العوز" العسكري شـر  مدينـة 
يــث استشــاد  ــزة ايلقــت تــبا  االربعــاء قذيفــة مســمارية ت ــاه م موعــة مــن المــواينين شــر  مدينــة  ــزة ل

 الدئم على الفور.
وقالت متادر فلسيينية ميلعة لـ "قدس برس" ان الشايد الع لة ئو الد قادة "سرايا القدس" ويقين فر لر 

 الش اعية بغزة وكان ميلوب ا لقوات االلتالل.
ر اللادي وباستشااد الشاب الع لة يرتفد عدد الفلسيينيين الذين استشادوا فر قياع  زة منذ ابرام التادسة ف

 12م بــين المقاومــة الفلســيينية وااللــتالل برعايــة متــرية، إلــى 1011والعشــرين مــن تشــرين بــانر )نــوفمبرا 
تـابة قرابـة  تـياد ا وتف يـر ومتـادرة عـدد  20فلسييني ا، فيما اعتقل وأتيب العشرات، إضافة إلى اعتقال وا 

 من قوارب التيد فر عرض بلر  زة.
 0/1/1814قدس برس، 
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 والفلسطينيين تدور حول استمرار المفاوضات ال حول اتفاق سالم "إسرائيل"لمحادثات بين يعلون: ا .33
قــال وزيــر الــدفاع انســراسيلر موشــر يعلــون يــوم البالبــاء إنــه مــا تــزال ئنــاك ف ــوات :  يفــري ئيلــر -القــدس 

األةيـرة وشـكك واسعة فـر ملادبـات السـالم مـد الفلسـيينيين بعـد زيـارة وزيـر الةار يـة األمريكـر  ـون كيـري 
 فر إمكان التوتل الى اتفا  نااسر بللول الموعد المتف  عليه فر ابريل نيسان.

وقــال يعلــون للتــلفيين "نلــاول وضــد ايــار الســتمرار المفاوضــات مــدة تت ــاوز االشــار التســعة التــر اــن 
 البعض اننا سنستييد التوتل ةاللاا الى اتفا  داسم."

لكـن بالتأكيـد مـن  -وئـر ليسـت  ديـدة-ق ان ئنـاك ف ـوات كبيـرة واضاف فـر تتـريلات مذاعـة "مـن الواضـ
 متللتنا استمرار الملادبات" دون ان يوضق ئذه الةالفات.

واشــــار يعلــــون فــــر تتــــريلاته إلــــى أن إســــراسيل تتيلــــد الــــى اتفــــا  علــــى "االيــــار" اقــــل  مــــودا ممــــا يريــــده 
رســـمر االن فـــر ابـــارة  ضـــب الفلســـيينيين فـــر عالمـــة واضـــلة علـــى المةـــاوف مـــن ان يتســـبب اي اتفـــا  

 االعضاء المتشددين باللكومة االسراسيلية.
 وقال يعلون "نلن ال نتعامل مد اتفاقية ايارية وانما مد ايار الستمرار المفاوضات لفترة اةرى يويلة."

 7/0/3104، وكالة رويترز لألنباء
 

  تلتقطه حماسلست ممن يرون أننا يجب أن نلقي المفتاح للطرف اآلخر آملين أالليفني:  .32
نتـــاسج مـــن وزيـــرة العـــدل ورسيســـة وفـــد التفـــاوض انســـراسيلر تســـيبر ليفنـــر  : شـــككت يفـــري ئيلـــر -القـــدس 

من ةالل تعليقات متشاسمة أدلت باا أمام يلبة  التر ي رياا وزير الةار ية األميركر  ون كيري الملادبات
 كلية اللقو  فر ال امعة العبرية بالقدس.

يد إن از اتفا  بـأي بمـن." ولملـت إلـى المةـاوف األمنيـة مبـل زيـادة نفـوذ لركـة المقاومـة وقالت ليفنر "ال أر 
 انسالمية لماس فر الضفة الغربية. وتعارض لماس ال اود األمريكية نلالل السالم.

 وقالت ليفنر "لست ممن يرون أننا ي ب أن نلقر المفتا  لليرف انةر آملين أال تلتقيه لماس."
 7/0/3104، لألنباء وكالة رويترز

 
 

 للخطر "إسرائيل"كون في حكومة تعرض أمن نبنيت: لن  .34
فر كلمته فر "المعاد لدراسات األمن القومر" انسـراسيلر فـر تـل أبيـب، اليـوم البالبـاء، قـال وزيـر : ـرب84عــ

نـه لـن7691االقتتاد نفتالر بنيت إن لن يواف  على اتفا  علـى أسـاس لـدود الرابـد مـن لزيـران  يكـون  ، وا 
 فر لكومة تعرض أمن إسراسيل للةير.

وقال بنيت "فر ئذه األيام نلسم متير إسراسيل. قالوا لنا مرة أنه ي ب التنازل عـن أراض مـن أ ـل السـالم، 
 ولكن انسراسيليين اليوم يدركون أنام بلا ة إلى  يش قوي وعقيدة". على لد تعبيره.

ية الفلسـيينية"، قـال بنيـت إن األيفـال الفلسـيينيين الـذي وفر لديبه عما أسماه "التلريض فر منـاي  السـل
عاما، وأنام "كبـروا مـد تلـريض مةيـي لـه، وبشـكل منا ـر وةبيـث  17ولدوا بعد أوسلو ئم اليوم فر  يل 

وقال أيضا إن وقف التلريض الفلسيينر ئو الـذي يشـ  اليريـ  إلـى  ضدنا، و لبت أ يال من انرئابيين".
لمفاوضــــات السياســــية  لبــــت انرئــــاب، ومنــــذ أن بــــدأت المفاوضــــات بــــدأت تزلــــف الســــالم، وبلســــبه فــــ ن "ا

 االنتفاضة". على لد تعبيره.
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وفــر تعليقــه علــى تتــريلات وزيــر الةار يــة األمريكيــة  ــون كيــري، والتــر قــال فياــا إنــه يتو ــب علــى قــادة 
كـان العـالم يتـف ، ولكـن  اليرفين اتةـاذ قـرارات تـعبة، قـال بنيـت إن "القـرار السـال كـان فـك االرتبـاي فيمـا

القـــرار التـــعب كـــان التـــمود.. القـــرار الســـال كـــان اتفـــا  أوســـلو، ولكـــن القـــرار التـــعب ئـــو ضـــم القـــدس 
 وال والن". على لد تعبيره.

تعنر "تقسيم القدس وتسليم لاسي المبكى )لاسي البرا ا، فكيـف سـيذكر التـاريا  7691وقال أيضا إن لدود 
لقدس". وبلسبه ف ن "القـدس المولـدة سـتبقى تلـت السـيادة انسـراسيلية"، مضـيفا قاسدا واف  على التنازل عن ا

، ولن ن لـس فـر لكومـة 9، ولن نواف  على أن تمر اللدود من شارع 91"لن نقبل اتفاقا على أساس لدود 
 تقسم عاتمتنا وتعرض أمننا للةير بسبب ضغوي دولية".

 7/0/3104، 40عرب 
 

 الروسي "ياخونت"صاروخ  ضد   دفاعياً  ال يمتلك نظاماً ئيلي اإلسرا الجنرال ماروم: الجيش .39
ةالفــا  للتقــارير االســراسيلية االستعراضــية لقــدرات ال ــيش الدفاعيــة،  ــوا  وبــرا  : آمــال شــلادة -القــدس الملتلــة 

وبلـــرا ، كشـــف القاســـد الســـاب  لســـال  البلريـــة انســـراسيلر ال نـــرال إليعـــازر مـــاروم أنـــه ال يو ـــد ناـــام دفـــاعر 
 ون مضاد لتواريا "ياةونت"، الروسية التند المضادة للسفن والقيد البلرية.مضم

ولذر ماروم انه فر لال تدقت التقارير، التر نقلت على لسان مس ولين اميركيين، ان "لزب هللا ن ق فر 
 ن نقل قيد من تواريا "ياةونت" الى لبنان وبأنه بات يملك مةزونا  ضةما  للتواريا فـر سـورية ايضـا ، فـ

لــزب هللا"، بلســب مــاروم، ســيكون قــادرا  علــى اســتاداف منتــات التنقيــب عــن الغــاز انســراسيلية فــر البلــر 
 المتوسي والسفن العسكرية والمدنية والموان .

واعتبر ماروم تاروو "ياةونت" التلدي االكبر امام اسراسيل، عقب التيويرات التر ت ـري عليـه، ملـذرا  مـن 
 اسيلر لموا اته.عدم و و ناام دفاعر اسر 

وقال: "تمتلك اسراسيل دفاعات ضد التواريا الروسية المضادة للقيد البلرية، التر تعد أسرع من التـوت، 
ولكن تـاروو "ياةونـت" ئـو األكبـر تيـورا  مـن نوعـه فـر العـالم بـين التـواريا المضـادة للقيـد البلريـة وئـو 

كيلومتر، وبذلك بمقدوره الوتول الى  300يلل  فر شكل منةفض فو  سيق البلر ويتل مداه إلى نلو 
 كل السالل االسراسيلر.

واعتــرف مــاروم ان ئنــاك تــعوبة فــر ردع "لــزب هللا" فــر مــا يمكــن ردع الناــام الســوري باســتةدام القــوة فــر 
لال تاريبه مبل ئذه االسللة إلى اللزب، بلسـب مـاروم الـذي اعتبـر أن "لـزب هللا" ال ياـتم كبيـرا  بماا مـة 

 للبنانية، ولذلك ال يمكن تاديده.الدولة ا
وفيمــا اكــد مــاروم ان اســراسيل تواتــل  اودئــا اللبيبــة لمنــد تاريــب اســللة مــن ســورية الــى لبنــان، قــال: "ان 
قــدرتاا علــى وقــف التاريـــب، عســكريا ، تعتمــد فــر االســـاس علــى الا ــوم، وفــر ئـــذا ال انــب توا ــه اســـراسيل 

تةبارات وال ــيش انمــا قــرار المســتوى السياســر فــر اســراسيل مشــكلة ال تقتتــر علــى  انــب قــدرات ا اــزة االســ
 المتمبل فر الم لس الوزاري االمنر المتغر واليانا اللكومة بتشكيلتاا الكاملة.

 0/0/3104، الحياة، لندن
 

 لمنع التفاوض حول القدس والالجئين في الكنيست مشروع قانونيديعوت:  .36
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الرونــوت" فــر عــددئا التــادر اليــوم ان عضــوة الكنيســت  ذكــرت تــليفة "يــديعوت:  ســان لــالوة -رام هللا 
مــن لــزب الليكــود "ميــري ري ــف" رسيســة ل نــة الداةليــة فــر الكنيســت تعتــزم يــوم االلــد المقبــل تقــديم مشــروع 
اقترا  امام ل نة الدستور والقضاء يقضر "بمنـد رسـيس اللكومـة فـر اسـراسيل مـن إ ـراء اي مفاوضـات لـول 

 ال بموافقة الكنيست".قضيتر القدس والال سين ا
ــــر  ــــه " لعــــاد اردان" وزي ــــدنم ب ــــذي تق ــــرار ال ــــأتر اســــتمرارا  لمشــــروع الق ــــرا  ي واوضــــلت "ري ــــف" ان ئــــذا االقت

وتـرى ري ـف ان "الاـدف مـن وراء  االتتاالت فر اللكومة السابقة والذي لم يلير  على الكنيست فـر لينـه.
 -لسـب وتـفاا -لياـا رسـيس اللكومـة مـن شـأناا مشروع القانون ئذا ئو كبق  ما  اي تنازالت قـد يقـدم ع

 المس بالاوية الياودية لدولة اسراسيل وتوسيد الاوة بين االسراسيليين".
 0/0/3104، القدس، القدس

 
 برافر"مخطط "يقوم بجولة في النقب لبحث تطبيق هآرتس: وزير الزراعة اإلسرائيلي  .37

، اليوم البالباء، ب ولة أولى فر النقـب، وذلـك فـر أعقـاب قام وزير الزراعة انسراسيلية ياسير شمير: ـرب84عــ
نقل مةيي ما يسمى بـ"تسوية تويين البدو" إلـى وزارتـه، وأتـبق المسـ ول انن عـن بلـورة ةيـة تعتمـد علـى 
"مةيــي برافــر" االقتالعــر، وذلــك بعــد أن تــادقت اللكومــة، األلــد، علــى نقــل معال ــة القضــية مــن مكتــب 

 الزراعة. رسيس اللكومة إلى وزارة
وقالــت "ئــ رتس" إن ال ولــة األولــى لشــمير كانــت بالتنســي  مــد "ســلية تــويين البــدو فــر النقــب"، ليــث التقــى 
مديرئا العام ياودا باةر، وقام ب ولـة فـر قريتـر لـورة والسـيد، والتقـى بناسـب رسـيس م لـس مللـر لـورة كايـد 

 أبو القيعان.
ع إلــى ادعــاءات كــل األيــراف قبــل أن يتةــذ أي قــرار. وبلســب "ئــ رتس" فقــد ادعــى شــمير أنــه ينــوي االســتما

وبلسبه ف ن اللديث عن قضية مركبة ومشلونة، وتتيلب لال  ذريا وشامال، مدعيا أن الادف ئو "تيوير 
 النقب وت ديده".

 7/0/3104، 40عرب 
 
 
 

 مجمع الصناعات العسكرية يكشف عن رصاصة قنص متطورةاإلسرائيلية:  القناة الثانية .30
يــور قســم الــذةاسر الةفيفــة التــابد لم مــد التــناعات العســكرية انســراسيلية رتاتــة بندقيــة  ديــدة  :وكــاالت

ومتيــورة ولاــا قــدرات ملســنة تســتةدم فــر بنــاد  القــن  وســيتم تســليماا للولــدات انســراسيلية الةاتــة وفــر  
 القناتة لسب ما ذكرته اليوم البالباء القناة انسراسيلية البانية.

ملـم وتناسـب تشـكيلة واسـعة مـن  Razor Core " 5.56رتاتـة ال ديـدة إلـى تلمـل اسـم " ويبلـ  قيـر ال
البنــاد  وال تلتــام إلــى إعــادة ضــبي البندقيــة ويمكــن اســتةداماا فــر بنــاد  ذات مواســير إيــال  "ســبيانات" 

 .M16و  M4يويلة وقتيرة من يراز 
ة كبيرا على رتاتـتاا ال ديـدة إلـى تمتـد " وأشارت التناعات العسكرية انسراسيلية التر توقعت يلبا عالمي

Razor Core  بمستوى عال من دقة انتابة وبقوة توقف كبيرة  دا كما تتمتـد بقـدرة إتـابة علـى مسـافة "
 م.900
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 7/0/3104، فلسطين أون الين
 

 وروبا بمقاطعة منتجات المستوطناتأ: كيري وراء تهديدات اإلسرائيلية القناة السابعة .35
قالـت القنـاة السـابعة االسـراسيلية مسـاء امـس ان الواليـات المتلـدة االميركيـة وةتوتـا وزيــر  :القـدس الملتلـة

ونقلــت القنــاة عــن متــادر  ةار يتاــا  ــون كيــري وراء التاديــدات االوروبيــة بمقايعــة منت ــات المســتوينات.
ا مـــد الشـــركات إســـراسيلية قولاـــا ان كيـــري ضـــغي علـــى الشـــركات الت اريـــة االوروبيـــة الكبيـــرة بقيـــد عالقاتاـــ

 االسراسيلية وف  مسمى التراع االسراسيلر الفلسيينر.
واتامت المتـادر الـوزير االميركـر بأنـه لـذر مـن انـه اذا فشـلت الملادبـات مـد الفلسـيينيين فعلـى الشـركات 
االوروبيـــة اتةـــاذ ا ـــراءات ضـــد الشـــركات الت اريـــة االســـراسيلية واســـتاداف االقتتـــاد االســـراسيلر مـــن ضـــمناا 

 ة منت ات المستوينات كرد فعل أولر.مقايع
 0/0/3104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مليار دوالر 53.9سلعا وخدمات بـ 3102 سنةصدرت  "سرائيل"إ .21

األناضول: أاار تقرير تادر عن معاـد التتـدير انسـراسيلر مسـاء انبنـين أن إ مـالر تـادرات  –القدس 
 61.9نلـو  1073من السلد والةدمات بلغت ةالل العام الماضـر الشركات انسراسيلية )باستبناء المبتدسةا 

 .1071عن العام  %4مليار دوالر، بارتفاع 
 .1071عن العام  %8مليون دوالر، بارتفاع  37وبلغت تادرات السلد والةدمات للشركات المبتدسة قرابة 

 0/0/3104، القدس العربي، لندن
 

 هاربين من الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلينسبة ال %31: القناة الثانية اإلسرائيلية .20
اعتبــر ال ــيش االســراسيلر المعييــات التــر تضــمناا تقريــره لــول الةدمــة فــر : آمــال شــلادة -القــدس الملتلــة 

ال ــيش، فــر مــا يتعلــ  بتاــرب الشــباب مــن الةدمــة والــذراسد التــر تقــف وراء التاــرب، اــائرة مقلقــة فــر اــل 
 ، واستمرار انتشار الاائرة بين الشباب الياود.فر المسة 10ارتفاعاا بنسبة 

وبلســـب تقريـــر ال ـــيش، فـــ ن االرتفـــاع الكبيـــر الـــذي يـــرأ علـــى نســـبة الاـــاربين مـــن الةدمـــة العســـكرية يللـــزم 
المس ولين بوضد ةية واتةـاذ ا ـراءات سـريعة وضـرورية لللـد مـن ئـذه الاـائرة وعـدم االسـتمرار فـر زيـادة 

 فر ال يش. عدد الشباب المتارب من الةدمة
 نـديا   7649وذكر فر التقرير أن ما تسمنى الشرية العسكرية فر ال يش تعاملت ةالل السنة الماضية مد 

عن السنة التر سبقتاا، قدموا  ميعا  ل  ا  لعدم التلاقام بال يش ليتـبق عـدد المتاـريبن مـن  387بارتفاع 
  نديا . 1413الةدمة 

رية، الســنة الماضــية، ادعــى و ــود انةفــاض ملمــوس فــر عــدد وفــر تلةــي  ال ــيش لنشــاي الشــرية العســك
، كمــا يــرأ انةفــاض فــر عــدد مةالفــات ال نــود المتعلقــة بالتعــاير 1071الملفــات التــر فتلــت مقارنــة بالعــام 

 .1071ملفا  عام  7980فر مقابل  1073ملفا  عام  7184بالمةدرات، وفتق 
لتـر تعرضـت لاـا م نـدات وضـابيات داةـل ال ـيش، أما فر  انب التلرش ال نسر واالعتداءات ال نسـية ا

 ف ن تقرير السنة يشير الى عدم تغيير النسبة.
 0/0/3104، الحياة، لندن
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 في إكمال بناء جدار الفصل العنصري بالقدس من الجهة الشرقية يشرع االحتالل .23

لقـدس مـن ال اـة شرعت  رافات االلتالل، على المباشـرة فـر إكمـال بنـاء  ـدار الفتـل العنتـري با: القدس
 لاليـاء إضـافةتكـون  أنالشرقية لفتلاا عن بلدة العيزرية الذي اقتر  وزير الةار ية االميركر  ـون كيـري 

الفلسيينية التابعة للقدس والواقعة ةلف ال ـدار عاتـمة للدولـة الفلسـيينية المنتاـرة. وأفـادت متـادر ملليـة 
ب كمـال ال ـزء المتبقـر مـن  ـدار الفتـل العنتــري  بـأن قـوات االلـتالل باشـرت منـذ سـاعات تـبا  البالبــاء

 ويفتل ئذا ال زء بلدة العيزرية عن اليور. بالقرب من معبر الزيتونة.
وفيمــا يعتبــر ذلــك المقيــد ئــو االةيــر فــر فتــل كامــل مدينــة القــدس الشــرقية عــن الضــفة الغربيــة ليــث تــم 

ال اـة الشـرقية لفتـلاا عـن العيزريـة  ننوافتلاا عن مدينة بيت للم من ال نوب وعن رام هللا مـن الشـمال 
كـل  أنباعتبـار  إسـراسيل إلياـاديس فيما ال اة الغربية من المدينة مرتبية بالقـدس الغربيـة التـر ضـمتاا  وأبو

 .األبديةالقدس المولدة عاتمتاا 
0/1/1814العرب اليوم، عمان،   

 
 من "اليرموك" جالخرو على فلسطينيات بالضرب خالل محاولتهن  يعتديالجيش السوري  .22

وليـــد عــــوض: أكــــدت متــــادر فلســــيينية البالبــــاء أن قـــوات الناــــام الســــوري التــــر تلاتــــر مةــــيم  –رام هللا 
اليرمــــوك لال ســــين الفلســــيينيين بســــوريا اعتــــدت بالضــــرب علــــى العديــــد مــــن الال ســــات الفلســــيينيات ةــــالل 

 .ملاولتان فر األيام الماضية الفرار من داةل المةيم
ن الال ســـات تعرضـــن للضـــرب بعـــد ةـــرو ان مـــن اليرمـــوك مـــن قبـــل عناتـــر ال ـــيش ولســـب المتـــادر فـــ 

الناامر الذي يواتل ملاترته للمةيم األمر الذي أدى لنفاد اليعام والدواء بليث أدى لموت العشرات من 
 الال سين داةل المةيم  وعا.

لـه بـأنام " لـم ي ـدوا مـا ئذا ونقلـت م موعـة العمـل مـن أ ـل مسـاعدة فلسـيينير سـوريا عـن ألـد الال سـين قو 
 يأكلوه فبد وا يأكلون القيي لللفاا على استمراريتام باللياة".

وأكدت م موعة العمل من أ ل فلسيينير سوريا تعرض الال سات الفلسـيينيات مـن مةـيم اليرمـوك للضـرب 
ليـرف بعد ةرو ان مـن اليرمـوك يـوم األلـد الماضـر عبـر لـا ز "يلـدا ـ ل يـرة" وذلـك عنـد وتـولان إلـى ا

المقابل من اللا ز الذي يسيير عليـه األمـن السـوري، كمـا وردت أنبـاء عـن اعتقـال عـدد مـن الر ـال ولـر  
 األورا  الببوتية ومتادرة األ راض الشةتية. 

وأدى لتار قوات الناام السوري للمةيم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذاسية، بشكل  نونر ليث وتل سـعر 
 ا أمريكيا إذا ما و د داةل المةيم.دوالر  41كيلو األرز إلى 

0/1/1814القدس العربي، لندن،   
 

 مريض من مخيم اليرموك 211على خروج  توافقالسلطات السورية : حسام عرفات .24
القيـادة العامـة": إن السـليات السـورية، سـملت بةـروم المسـات مـن  -قالت "ال باة الشعبية لتلرير فلسـيين 

 ةيم "اليرموك" لال سين الفلسيينيين  نوب العاتمة دمش .اللاالت المرضية الملاترة فر م
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وأوضق لسام عرفـات، النـاي  الرسـمر باسـم "القيـادة العامـة"، أن ذلـك تـم بعـد يلـب تقـدم بـه الـدكتور يـالل 
لالـة مرضـية، لتلقـر العـالم فـر  100نا ر، األمين العام المساعد لل باة، ليث سملت السـليات بـ ةرام 

 المشافر السورية.

أضــاف عرفـــات فـــر تتــريق تـــلفر، أنـــه ســـيتم البــدء اعتبـــارا مـــن تـــبا  اليــوم األربعـــاء بةـــروم اللـــاالت و 
 المرضية المذكورة من ألد المداةل فر شارع فلسيين المالت  لمةيم اليرموك.

وكشف عرفات عن أنه تم االتتال بالاالل األلمـر السـوري والفلسـيينر واليـواقم اليبيـة المةتتـة، لتـأمين 
 الةروم الى المراكز اليبية والمستشفيات فر دمش .عملية 

0/1/1814فلسطين أون الين،   

 
 المستوطنون يقتحمون المسجد األقصى تحت حراسة االحتالل .29

يواتـــل المســـتوينون المتيرفـــون اقتلامـــاتام اليوميـــة للمســـ د األقتـــى المبـــارك وتـــدنيس : ناديـــة ســـعد الـــدين
 بالاته، على  رار ما فعلوه باألمس، تلت لراسة شرية االلتالل انسراسيلر.

وقال مدير داسـرة األوقـاف انسـالمية الشـيا عـزام الةييـب إن "م موعـة مـن المسـتوينين المتيـرفين اقتلمـوا 
 س من باب المغاربة وقاموا بالت ول فر بالاته قبل مغادرتام المكان".المس د األقتى أم

مســتوينا  اقتلمــوا األقتــى منــذ ســاعات تــبا  يــوم  12وأضــاف، لـــ"الغد" مــن فلســيين الملتلــة، إن "لــوالر 
أمس، بم تبعام ستة أفـراد مـن ال اـاز األمنـر تلـت لمايـة شـرية االلـتالل، مـن دون لـدوث أي اشـتباكات 

 ".مد المتلين
وأوضق بأن "االقتلامات باتت فر الفترة األةيرة يومية، ليث يريدون تببيت مزاعم أن األقتـى موقـد مقـدس 

 بالنسبة للياود تمايدا  للسييرة واالستيالء عليه، وئذا أمر مرفوض كليا ".
0/1/1814الغد، عمان،   

 
 نابلس جنوبمستوطًنا  07فلسطينيون يأسرون مزارعون  .26

مستوين ا إسـراسيلي ا، إبـر ماـا متام بلـدة  نـوب نـابلس  17فلسيينيون  مزارعونأسر  و سمرة:رام هللا ـ قيس أب
 شمالر الضفة الغربية، اار يوم البالباء، وسلموئم لقوة عسكرية إسراسيلية، بلسب شاود عيان.

دوا علـى م موعة من المستوينين الياود ئـا موا بلـدة قريـوت، واعتـ“وقال شاود عيان لوكالة األناضول، إن 
السكان، واقتلعوا عشرات من أش ار الزيتون، مما أدى إلـى انـدالع اشـتباكات بالل ـارة والعتـر بيـنام، أدت 

 ”.مستوين ا، والت ازئم فر منزل فلسيينر 17إلى أسر 
قبل أن يوضلوا زيادة عددئم  11وكان الشاود أفادوا فر وقت ساب  بأن عدد المستوينين الذين أسروا كان 

 .17إلى 
الســكان الفلســيينيون تواتــلوا مــد  اــاز االرتبــاي الفلســيينر، لتســليم المســتوينين إلــى “وأوضــق الشــاود أن 

ال انب انسراسيلر، ليث  رى تسـليمام وتقـديم شـكوى رسـمية إلـى ال انـب انسـراسيلر باعتـداسام علـى مـزارع 
 ”.وممتلكات فر البلدة

لـــــدة، واســـــتلمت المســـــتوينين وســـــي توا ـــــد مكبـــــف قـــــوة عســـــكرية كبيـــــرة دةلـــــت الب“وأشـــــار الشـــــاود إلـــــى أن 
 ”.للمستوينين بمليي البلدة

0/1/1814رأي اليوم، لندن،   
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 وسائل اإلعالم باالبتعاد عن التعامل مع أخبار األسرى من مصادر غير مسؤولةيطالب قراقع  .27

مــــروان  األســـيروالملـــريين عيســـى قراقـــد، نقـــل  األســـرىنفـــى وزيـــر  :علـــر ســـمودي ون يـــب فـــرام –رام هللا 
 عيادة س ن الرملة، م كدا انه يتمتد بتلة  يدة وما يزال فر س ن "ئداريم". إلىالبر وبر 

التــر نشــرت لــول الناســب  األةبــار، ان ملــامر الــوزارة فــادي عبيــدات، تــابد "القــدس دوت كــوم"وقــال قراقــد لـــ
البر ـوبر يعـيش مـد  أنه كريم يـونس فـر سـ ن ئـداريم، ليـث ابلغـ األسرىالبر وبر ونقله، وزار اليوم عميد 

 فر نفس الس ن ولم يغادره، ولالته التلية  يدة، ولم يعانر من اية مشاكل. األسرى إةوانه
 .من متادر  ير مس ولة ودقيقة األسرى أةبارباالبتعاد عن التعامل مد  انعالمويالب قراقد وساسل 

0/1/1814القدس، القدس،   
 

 ويرفضون نقله للمستشفى نوًعا من المسكنات يعطونه ثالثين السجنأطب اء  مريضأسير  .20
زئيــر أنــدراوس: أكــد تقريــر عــن منامــة أتــدقاء اننســان الدوليــة فــر العاتــمة النمســاوية فيينــا  -الناتــرة 

ضلوع أيباء إسراسيليين فر انتااكات شـديدة للقـو  األسـرى، وعلـى سـبيل المبـال أ ـرى يبيـب إسـراسيلر فـر 
ة  راليــة الستستــال الزاســدة الدوديــة مــن  ســد األســير أنــس شــلادة فــر مستشــفى ســوروكا ببســر الســبد عمليــ
 س ن النقب دون أن يقوم بتةديره. 

وأتــيب األســير ملمــد توفيــ   ــوادره بفقــدان الناــر عنــدما قامــت يبيبــة إســراسيلية بعــالم أســنانه فــر ســ ن 
اضل عبد شرقاوي عندما ئداريم أدى إلى إتابته باألعتاب والتأبير على ناره، وكذلك ما لدث لاسير من

 أعير دواء  بالةيأ أتيب على أبره بالترع. 
ســـنةا ســـكان ةـــاراس قضـــاء الةليـــل  14ولعـــلن مـــا  ـــرى لاســـير الفلســـيينر بـــاسر عزيـــز ملمـــود لالللـــة )

ا علــى اــائرة األةيــاء اليبيــة القاتلــة فــر ســ ون  0/4/1011والمعتقــل منــذ  ــا تــارة   االلــتاللتعبيــرا نموذ  
 لكبد الوباسر.ليث أتيب بمرض ا

عنــدما نقلـــت إلــى ســ ن عـــوفر يلبــت مــن يبيـــب الســ ن فلتــر وأكـــد لــر بــأننر متـــاب ويقــول األســير، 
بفيروس التااب الكبد الوباسر من الدر ة البانية وبأنه فر لال استمر ئذا الفيروس ف نه ي دي إلى تشمد فر 

رات إلى مستشفيات ئداسا والرملة، ور م الكبد وبالتالر إلى الوفاة، ومنذ ذلك التاريا ذئبت أكبر من عشر م
ــم يقــدم أي نــوع مــن أنــواع العــالم ســوى  توتــيات ســبد قضــاة عســكريين بتقــديم العــالم الــالزم لــر، إال أنــه ل

 مسكنات والتر وتل عددئا إلى أكبر من بالبين نوع ا.
0/1/1814القدس العربي، لندن،   

 
 األردنالشوامرة بالعالج في المحرر يسمح لألسير  االحتالل .25

زئير أندراوس: تر  وزير ش ون األسرى والملررين عيسى قراقد بأن لكومـة إسـراسيل وأ ازتاـا  -الناترة 
األمنية تترفت بيريقة بشعة وال أةالقية بالممايلة اليويلـة والقاتلـة للسـما  لاسـير المـريض نعـيم الشـوامرة 

 بالسفر من أ ل العالم إلى األردن. 
ساعة متواتلة من انتتاالت مد ال انب انسراسيلر ولتى الساعة العاشرة ليال  14وقال قراقد: على مدار 

أعيت إسراسيل الموافقة لاسير نعيم بالسـفر، وعنـد وتـوله إلـى  سـر األردن تـم  2/1/1011من يوم األلد 



 
 
 

 

 

           11ص                                    1801العدد:            0/1/1814األربعاء  ريخ:التا

فــر إعادتــه بيريقــة تعســفية و يــر إنســانية، ومكــث فــر مستشــفى أريلــا بانتاــار أن يســمق لــه بالســفر للعــالم 
 .0/1/1011مستشفى األردن، ليث لتل على الموافقة تبا  االبنين 

0/1/1814القدس العربي، لندن،   
 

 بجزء من رواتبهم لمخيم اليرموك أسرى "جلبوع" يتبرعون .41
قال نادي األسير، إن م موعة من أسـرى سـ ن  لبـوع قـرروا االنضـمام للملـة إ ابـة أئلنـا فـر  :وفا -رام هللا

 شيقل من رواتبام. 200وريا، بالتبرع بمبل  مةيم اليرموك فر س
وأضاف نادي األسير، أن أسرى  لبوع سيرسلون قاسمـة بأسـماء األسـرى الـذين قـرروا التبـرع ب ـزء مـن راتـبام 

 الشاري لتالق أئلنا فر مةيم اليرموك، ةالل األيام المقبلة.
كـة األسـيرة  ـزء أتـيل مـن شـعبنا، وأوضق األسير م يد  ـرادات أن قـرار األسـرى " ـاء تأكيـدا علـى أن اللر 

 وتتألم لما يلدث فر مةيم اليرموك، وتاتم بالقضايا التر تلدث لشعبنا فر كافة أماكن توا ده".
0/1/1814الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 وستة من الضفةمحررين من القدس  أسرى تسعة االحتالل يعتقل .40

ئمـــة لقـــرى بلـــدات ملـــافاتر ســـلفيت والةليـــل ســـتة اعتقلـــت قـــوات االلـــتالل فـــر لملـــة مدا : وفـــا –ملافاــات 
 ملررين من القدس الملتلة. أسرى 0اعتقال  وأعادتمواينين 

ففــر القــدس الملتلــة، ذكــرت ل نــة أئــالر األســرى والمعتقلــين المقدســيين أن قــوات االلــتالل اعتقلــت، امــس، 
 سبعة من األسرى الملررين فر مدينة القدس.

ـــت قـــوات االلـــت ـــدة لـــارس فلســـيينيين ،أمـــسالل، وفـــر ســـلفيت، اعتقل ـــت قـــوات . مـــن بل ـــل، اعتقل وفـــر الةلي
 .من مدينة دورابالبة فلسيينيين ، أمسااللتالل، 

0/1/1814الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 تواصل ابتزاز مرضى غزة على معبر "إيرز" "إسرائيل"مركز حقوقي:  .43

ل تواتــل سياســية اعتقــال مرضــى أكــد مركــز لقــوقر فــر  ــزة أن ســليات االلــتال :ملمــد األســيل – ــزة 
 القياع ومرافقيام على معبر بيت لانون "إيرز".

وأوضق المركز الفلسيينر للقو  اننسان فر بيان وتـل القـدس دوت كـوم نسـةة عنـه، أن القـوات الملتلـة 
ل مـن المرضـى ومـرافقيام ةـال 8انسراسيلية تسـتغل المعبـر البتـزاز المرضـى ومـرافقيام، إذ كانـت قـد اعتقلـت 

العام الماضر، معتبرا أن استمرار تلك السياسة يمبل انتااكا  تارةا  للقانون اننسانر الدولر، كما أنه يشكل 
 نوعا من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والماينة.

ع  ــزة، وأدان بشــدة اعتقــال قــوات االلــتالل المتمركــزة علــى معبــر بيــت لــانون "ايــرز" مريضــا مــن ســكان قيــا
 كان متو اا  للعالم فر مستشفى سير ر كير فر الضفة.

0/1/1814القدس، القدس،   
 

 بحثا عن اآلثار االحتالل يواصل نبش التراب في األغوار .42
يواتـل آبــاريون  ،علــى مسـافة أمتـار مـن مســاكن المـواينين فـر قريـة فتــايل بـاأل وار: مانـد العـدم -أريلـا 

تنقيــب عــن انبــار و كشــف مســايب بيــوت و معابــد مــن العتــر الرومــانر، إســراسيليون، منــذ أيــام، لفريــات لل
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فيمــا يقــول مواينــون يقيمــون علــى مقربــة مــن ورشــة التنقيــب أن "ســلية انبــار" انســراسيلية التــر تشــرف علــى 
الورشة كانت رسمت، قبل ذلك، عالمـات تلـذير كتـب علياـا "ةيـر االقتـراب.. منيقـة آبـار س" علـى مسـالة 

 لمنيقة.واسعة داةل ا
وقال مواينون لفري  من القدس دوت كوم مند من الدةول إلى ورشـة التنقيـب و يلـب منـه لراسـاا المغـادرة 

مـن العمـال تلـت  10"على و ه السرعة"، أن أعمال اللفر و نقل أكوام من األتربة التر يوااب علياـا نلـو 
شـادت منـذ البـدء نشـايا مكبفـا، بينمـا ذكـر إشراف ةبراء آبار إسراسيليين فر "أكبر موقـد أبـري بـواد األردن"، 

عمال بالموقد يلبوا عدم انشارة إلـى أسـماسام، أن مامـتام تقتتـر علـى نقـل التـراب مـن داةـل الغـرف التـر 
 يتم اكتشافاا. 

 وابا على استيضالات لول يبيعة ورشة التنقيب النشية فـر "فتـايل"، قـال وكيـل وزارة السـيالة و انبـار 
قدس دوت كوم"، أن شروع سليات االلتالل بالتنقيب داةل أئم موقد أبري مو ود فر  ور لمدان يه لـ "ال

ولكومـة االلـتالل"،  ةاألردن، يمبل "ملاولة الستبا  نتـاسج ملتملـة للمفاوضـات ال اريـة بـين السـلية الوينيـ
ت يعـود إلـى مشـيرا إلـى أن الموقـد يضـم بقايـا قنـوات ميـاه و سـور ولمامـات اـائرة، إضـافة إلـى سـالة وبيـو 

 العترين الرومانر واليونانر.
0/1/1814القدس، القدس،   

 
 منظمة التحريرل القطاعهنية: عليكم باالستقالة الفورية وتسليم  بيان ضد  في  "تمرد غزة" .44

أتــدرت لملــة تمــرد الســقاي لكــم لمــاس فــر  ــزة بيانــا ناريــا ضــد إســماعيل ئنيــة رســيس : ئــانر بــدر الــدين
 عد تتريلاته لول المتاللة.لكومة فر قياع  زة، بال

وذكــرت لملــة تمــرد أن تتــريلات ئنيــة تــأتر لكســب الوقــت بعــد الفشــل الــذريد الــذي للــ  بسياســات لركــة 
والماـــا ألبنـــاء شـــعبنا الفلســـيينر، والتـــر دعـــا فياـــا عـــن مـــا أســـماه  -علـــى لـــد وتـــفاا -لمــاس "االرئابيـــة"

عضـاء الم لــس التشـريعر فــر  ـزة للعــودة إلــى ةيـوات التمــام المتـاللة ومناــا السـما  ألبنــاء لركـة فــتق وأ 
ويــنام  ــزة، وذكــرت لملــة تمــرد أن "لكومــة ئنيــة تمــارس فــر الوقــت نفســه سياســة االبعــاد القتــري ألبنــاء 

 قياع  زة عن وينام وتلكم  زة بقوة السال  وميلشياتاا السوداء".
ضــاعه ل مزيــد مــن الوقــت فــر تــدمير وأضــافت لملــة تمــرد "ئــذه المبــادرات مــا ئــر اال م ــرد كســب للوقــت، وا 

القضية الفلسيينية والنضال الوينر الذي يسعى اليه الكل الفلسيينر وةاتـة بعـد فشـل لركـة لمـاس علـر 
التـــعيد العربـــر ونبـــذئا مـــن قبـــل الـــدول العربيـــة وةاتـــة ســـوريا و ماوريـــة متـــر العربيـــة، واعتبارئـــا لركـــة 

اكمة العادلة علر  ـراسمام وممارسـاتام بلـ  الشـعب ارئابية، ولار نشاياتاا وماللقة قادتاا لتقديمام للمل
الفلســيينر والشــعب المتــري، ومــن ئنــا ف ننــا نتســاءل مــن سيضــمن امــن مــن ســيعود الــى  ــزة، ســواء مــن 
أعضـاء لركـة فــتق أو قياداتاـا، أو اعضـاء الم لــس التشـريعر الــذين ةر ـوا نتي ـة قــتلكم وتـدميركم وتاديــدكم 

شـايد مـن ا ـل االسـتيالء علـى السـلية  700عـاد ليقـوم بقتـل اكبـر مـن لام، فال من للف الـيمن فـر مكـة و 
 وتدمير المشروع الوينر ي تمن على عودة ئ الء االبيال؟".

وقالــت لملــة تمــرد "شــعب فلســيين شــعب منامــة التلريــر الفلســيينية الممبــل الشــرعر والوليــد ئــر تــالبة 
 .الل  فر إدارة قياع  زة

1/1/1814األهرام العربي،   
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 يوماً  03تفتح معبر رفح لمدة يومين بعد إغالق استمر مصر  .49
أعلنت السليات المترية عن إعادة فتق معبر رفق نااية األسبوع ال اري لمدة يومين، وذلك بعد :  زة

 يوم ا. 21إ ال  دام 
 7/2/1222قدس برس، 

 
 دحالنمحمد  التقىالسيسي  :"أمد"مصادر مصرية لـ .46

الفتا  السيسر  عبد أولالفري   أن" من متادر مترية موبوقة  دا، ملبعالمد أ: علم "اأمد) – القائرة
فر القائرة الناسب والقيادي الفلسيينر ملمد  ]االبنين[ اللربر المتري، استقبل اليوم واننتاموزير الدفاع 

 دلالن.
عن أئل قياع اللقاء تناول السبل والوساسل الكفيلة بتةفيف المعاناة  أن" لبعالموذكرت المتادر لـ"أمد 

  زة، كما تناول موضوعات أةرى لم تفتق المتادر مضموناا.
 6/2/1222أمد لإلعالم، 

 
 في قضية وقف تصدير الغاز ردوال  ملياريتطالب مصر بتعويض  "إسرائيلإعالمي مصري: " .47

يناير أولى  لسات التلكيم الدولر فر قضية وقف  21عالمر شريف عامر، إن انأكد : رامر ملسب
 مليار دوالر. 1وميالبة اللكومة المترية بتعويض  الغاز نسراسيل،تتدير 

دعاوى  3" مساء البالباء، إن ئناك mbc"يلدث فر متر" عبر فضاسية "  هوقال " عامر" ةالل برنام 
يملكاا  الذيالغاز نسراسيل من  انب شركة شر  المتوسي،  قضاسية ضد متر فر قضية وقف تتدير

 ، فر مركز "أكسيد" للتلكيم الدولة.األ انبلم" مد بعض المستبمرين السين سالاارب " األعمالر ل 
إبريل المقبل، موضلا  أن ةسارتاا ينتج عناا الل ز  فروأضاف، أن إلدى الدعاوى ضد الدولة المترية 

ويذكر، أن الم لس العسكري الساب  اتدر قرار بوقف تتدير الغاز المتري إلى  على أتول مترية.
 أبناء فترة لكمه للبالد. 1121فر شار ابريل إسراسيل 

 0/2/1222الوفد، الجيزة، 
 

 مياه سيناء الجوفية ىمؤامرة إسرائيلية عل"األهرام":  .40
بسيناء  63و76و 11و 84لم يكتف الكيان التايونر ب راسمه فر أعوام :ئانر األسمر - نوب سيناء 

ود نبات ييل  عليه العلماء المسكيت يعد أةير نفا أ اليوم بالمتادفة بو  ىوفلسيين و نوب لبنان لت
 أنواع األش ار علر انيال .

سيد أبو بكر اللسينر المتةت  فر النبات ومدير ملمية نب  أتوقد أن يكون  لب نبات المسكيت  وقال
إلر سيناء بالير  المباشرة و ير المباشرة يعد م امرة ةتوتا بعد أن أعلن ألد مزارعر البدو أن ئذا 

بات دةل متر عن يري  ألد الساسلين انسراسيليين العاملين فر قياع الزراعة الذي أئدي بعض الن
المواينين عددا من األش ار باعتبارئا نباتات للزينة وسرعان ما نمت بكبافة فاسقة ر م افتقار الملافاة 

 نوب سيناء ئذا النوع للمياه معتمدة فر ذلك علر مةزون المياه ال وفية وعندما رتد البالبون بملميات 
ا Prosopisjuliflora) من األش ار لم يتةيلوا يوما أن يروه فر سيناء وئر ش رة تعرف باسم المسكيت

وئو ألد أةير أنواع النباتات الغازية ب نوب متر ليث لولا زراعته كنبات سيا ر ب وار اليري  
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ريقا من البالبين المتةتتين بكل الداسري األوسي لمدينة شرم الشيا فشكلت ملميات  نوب سيناء ف
ملميات  نوب سيناء لرتد كل و ود لاذا النوع من األش ار بعموم الملافاة من ةالل مرا عة المشاتل 
والمزارع والتواتل مد الم تمد المللر باألودية والوالات اليبيعية وليبما يستقر اننسان فتوتلوا للقيقة 

ملميات اليبيعية ذاتاا ةالية تماما مناا عدا مناي  ملددة بملمية االنتشار الفعلر لاذه األش ار. أن ال
 يابا بمناي  استقرار المواينين.

بانضافة إلر و ود عدد قليل منه فر بعض مشاتل مدينة شرم الشيا وأعداد ملدودة ببعض المزارع فر 
 اارت بأن المشكلة الألف كيلومتر مربد أ 31مدينة يور سيناء مقارنة بمسالة الملافاة البالغة لوالر

تزال فر بدايتاا وقيد السييرة إال أن األمر يتيلب تدةال سريعا وفعاال يلول دون تكابر وانتشار ئذا النوع 
 الةيير لكن إلر انن لم تةرم لملة والدة نزالته والقضاء عليه.

 0/2/1222األهرام، القاهرة، 
 

 يقبل التوقيع على اتفاق فلسطيني إسرائيلاالتفاق مع األردن على وضع الالجئين  يجبالنسور:  .45
د. عبد هللا النسور مشروع وزير الةار ية األمريكر  ون كيري  األردنر وتف رسيس الوزراء :وليد لسنر

 دي فر  األمريكرلوضد إيار للتفاوض بين ال انبين الفلسيينر وانسراسيلر بـ"ال اد"، مضيفا بأن الم اود 
 لل قضية فلسيين لال نااسيا.

ن القضايا دفعت لول ياولة المفاوضات فر آن إ ،فر لقاسه مد كتلة وين النيابية اار أمس ،النسوروقال 
لقاء بلث مسالة القدس، ولم يعد ملرم اللديث ال فر القدس وال فر  وأولوالد ولم يستبن موضوع والد، 

ن كان  ير كافر، وان ال انبين  الال سين والمياه، وئذا يمبل تقدما فر قضايا مةتلف علياا، ويمبل إن ازا وا 
ما يسعى الوزير كيري  إنوقال  الفلسيينر وانسراسيلر كما قال  ير متيابقة ولكناا تقترب أكبر مما مضى.

لفعله ئو الوتول إلى اتفاقية إيار للملادبات بين اليرفين وليس الوتول للل نااسر، وئو يريد لال 
 . األوسيعادال ومعقوال للشر  

األردن ليس  ارا بل  أنأكد  عبد هللا البانر ف ن الملك باألردنسيس الوزراء بالقول أما ما يتعل  وأضاف ر 
بال نا به، وي ب أن يعرف األردن ويتف   ئو دولة لاا متالق وعلياا مةاير من اللل قبل مةايرتنا به وا 

ن الال سين، أن كل مد األردن على وضد الال سين قبل التوقيد على اتفا  بناسر، وموقف األردن م
ئو تالب ل  فر العودة والتعويض،  1040لغاية  1040فلسيين  اء لاردن من  أبناءفلسيينر من 

الفلسيينيين الم نسين و ير الم نسين فر األردن لقام بالعودة  أماوئو يمبل موقف األردن الرسمر، 
 يقررونه ئم بأنفسام.

، ئر ل  1007ر إن سياستنا أن األراضر التر التلت عام ، قال النسو "إسراسيلـ"ولول مسألة ضم الغور ل
للفلسيينيين، ونلن نسند انةوة الفلسيينيين بان ما التل فر ذلك اليوم المش وم ئو ل  للفلسيينيين بما 
فيه الغور والقدس، وان أي إ راءات ولديث عن اللدود األردنية  ير ميرولة لنا، كو ود للقوات األمريكية 

 لية، فاو شأن الفلسيينيين أن يتلدبوا به.أو انسراسي
 0/1/1814، العرب اليوم، عم ان

 
 : نتعامل مع المفاوضات ضمن مصلحتنا العليااألردنية المتحدث باسم الحكومة .91
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قال ملمد المومنر، الناي  الرسمر باسم اللكومة األردنية وزير الدولة لش ون  :ملمد الدعمة - عمان
ده ميلعة على أد  التفاتيل فر مفاوضات السالم بين الفلسيينيين وانسراسيليين االتتال وانعالم، إن بال

برعاية أمريكية. وأكد أن بالده ستتعامل مد نتاسج ئذه المفاوضات ضمن متللته العليا المرتبية بقضايا 
 اللل النااسر وئر القدس واللدود وعودة الال سين.

أمس، أن وزير الةار ية األمريكر  ون كيري، الذي وتل  "الشر  األوسي"وأوضق المومنر فر تتريق لـ
إلى عمان األلد الماضر والتقى العائل األردنر الملك عبد هللا البانر، لم يقدم المقترلات التر يرلاا 

 ضمن اتفا  انيار بشكل رسمر بعد.
قيد عليه، سيتةذ بعد وأشار المومنر إلى أن الموقف األردنر، من اتفا  انيار الذي يدفد األمريكيون للتو 
سوف يتعامل مد نتاسج "أن يسلم اليرف األمريكر األردن ئذه المقترلات بشكل رسمر. وأكد أن األردن 

ئذه المفاوضات ضمن متللته العليا المرتبية بقضايا اللل النااسر وئر القدس واللدود وعودة 
 ."الال سين

 0/1/1814، الشرق األوسط، لندن

 
 "تنازالت فلسطينية"أى بنفسه عن المفاوضات خشية األردن ين"الحياة":  .90

يسدل األردن  دارا  لديديا  سميكا  على تفاتيل اللقاء السريد الذي  مد أقياب  :تامر التمادي -عمان 
اللكم األردنر بوزير الةار ية األمريكر  ون كيري فر عمان، األلد الفاست، لبلث التسوية المرتقبة بين 

 يين.والفلسيين "إسراسيل"
ويرفض كبار المس ولين فر ميبا القرار السياسر الةوض كبيرا  فر شر  الموقف األردنر ليال 
المفاوضات، باستبناء بعض التتريلات أو التسريبات الشليلة التر تتدر ئنا أو ئناك. ووف  مس ول 

ت مقبلة، بسبب يرفض األردن أن يكون شريكا  رسيسيا  فر أي مفاوضا "اللياة"أردنر كبير تلدبت إليه 
ال نريد أن ". ويقول المس ول الذي اشتري عدم ذكر اسمه "ةشيته من تلمل أي تنازالت فلسيينية ملتملة"

 ."«نتلمل وزر تنازالت قد تقدم علياا السلية الفلسيينية
القرار المتةذ لتى انن داةل ميبا القرار يتضمن البقاء داةل "، إن "اللياة"ويقول مس ول آةر رفيد لـ

قرار ". ويضيف أن " رف المفاوضات الةاتة بانسراسيليين والفلسيينيين، من دون ال لوس إلى الياولة
ال لوس إلى ياولة المفاوضات مرتبي بالمتالق األردنية العليا. إذا شعر األردن أن متالله ماددة، 

 ."سي لس فورا  من دون تردد
اب  يائر المتري، إن الربي األردنر بين دعم الس األردنر قال رسيس الوزراء ورسيس م لس األعيان

دليل على تأييد رسمر لذر، علما  بأن المس ولين األردنيين ميلعون "يا لالمفاوضات ومتالق المملكة الع
سمعت أن كيري وانسراسيليين يتلدبون عن اعتبار الال سين ". وأضاف: "على تفاتيل المبالبات

نما فر الضفة الغربية فلسيينيين. والس ال ما ئو موقفنا وموقف الفلسيينيين فر المملكة أردنيين، بي
 ."الفلسيينيين لو كان فعال  ئذا ما يبلبون به

 0/1/1814، الحياة، لندن

 
 من حصته في مشروع ناقل البحرين مياه مقدماً  2مليون م 91يطلب  األردن .93
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 20ضا  "إسراسيل"يلب من  ردناأل أند. لازم الناتر  األردنر كشف وزير المياه والري :رداد القالب
من مياه بليرة يبريا بدل لتتاا مقدما فر مشروع ناقل البلرين الوارد فر االتفاقية التر وقعت  1مليون م

ةالل  ،وشدد الناتر قرشا للمتر المكعب. 17وفلسيين الشار الماضر مقابل  "إسراسيل"و األردنبين 
ال عالقة له  الميت "، – األلمرمشروع ناقل البلرين "التوقيد على تنفيذ  أنعلى  أمس،م تمر تلافر 

ييد  ر تتس "إسراسيل" أن إلىاستييانية ال قديمة وال لديبة فر المنيقة مشيرا  أومشروعات تسوية  بأي
 مياه من المتوسي.

 0/1/1814، العرب اليوم، عم ان

  
 "أردني"مشروع قناة البحرين  :وزير المياه والري األردني .92

م البدارين: تتر اللكومة األردنية على أن مشروع قناة البلرين ال يشكل ملية للتعاون بسا -عمان 
 بقدر ما يشكل لا ة وينية مللة لامن الماسر األردنر. "إسراسيل"مد  م ددا  

 "100أردنر "لازم الناتر علنا المشروع بأنه  .د األردنر على ئذا األساس وتف وزير المياه والري
من الفكرة واألرض والنتاسج والعمل، فاو  انيالقا  أتر على أن المشروع كذلك  "لقدس العربرا"وعندما سألته 

 مشروع أردنر بالكامل. 
 0/1/1814، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل" سعود الفيصل: نجاح مفاوضات السالم مرهون باستجابة .94

السعودي، فر م تمر تلافر عقد  قال األمير سعود الفيتل وزير الةار ية: الشر  األوسي -إسالم آباد
فر إسالم آباد أمس، بعد لقاسه الرسيس الباكستانر، وعددا من المس ولين فر باكستان، أن السعودية تتابد 

انسراسيلية، مشيرا إلى أن السعودية ت من بأن ن ا  المفاوضات  -وبائتمام مسار المفاوضات الفلسيينية 
م والتزاماته واستلقاقاته، عالوة على أئمية تركيز المفاوضات على مرئون باست ابة إسراسيل لمبادئ السال

 قضايا اللل النااسر التر تشكل لب النزاع.
كما أننا نرى فر استمرار إسراسيل فر سياساتاا األلادية ال انب، واالستفزازات المتواتلة فر "وأضاف 

الية، ويلقر بالشكوك لول إمكانية القدس الشريف والمستعمرات ما يمكن أن يقوض مفاوضات السالم الل
 ."إن ازئا فر فترة التسعة أشار المقررة لاا

 0/2/1222الشرق األوسط، لندن، 
 

  مليون لاير 31بقيمة  وحدة سكنية بغزة 311"قطر الخيرية" تعيد إعمار  .99
لتنفيذ وقعت قير الةيرية ووزارة األشغال العامة وانسكان الفلسيينية فر قياع  زة اتفاقيتر تعاون 

ولدة سكنية للفقراء و المعاقين وتزويدئا بمتدر ياقة شمسية أو  111مشروعر تأئيل وا عادة إعمار 
مليون لاير، بتمويل من برنامج دول م لس التعاون الةلي ر  1101متدر ياقة بديل، وذلك بتكلفة نائزت 

 نعادة إعمار  زة بالتعاون مد البنك انسالمر للتنمية فر  دة.
ت االتفاقيتان إعادة إعمار وت ايز مبنى وزارة المالية بغزة الذي تضرر ةالل اللرب على القياع. كما شمل

 و رى التوقيد ةالل اال تماع الذي انعقد فر مقر الوزارة بغزة.
 0/2/1222الشرق، الدوحة، 
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 حركة برقة الليبية تستعين بضابط مخابرات إسرائيلي سابق لبيع النفط .96

برقة  إقليمأاارت وباس  قدمت إلى وزارة العدل األمريكية أن ما تسمى بلكومة : قمتيفى تال -اوتاوا 
المعلنة من  انب والد فر شر  ليبيا استعانت بشركة كندية يديرئا ضابي ساب  بالمةابرات العسكرية 

 انسراسيلية لمساعدتاا فر بيد نفي المنيقة.
قا فر الةامس من ديسمبر كانون األول مد شركة ديكنز ووقعت اللركة الميالبة باللكم الذاتر فر برقة اتفا

آند مادسون وئر شركة فر مونتلاير يديرئا آري بن ميناشر الذي قال إنه إيرانر المولد وعضو ساب  
 بالمةابرات العسكرية انسراسيلية.

 7/2/1222وكالة رويترز لألنباء، 
 
 يةهيئة األعمال الخيرية تنجز طريقًا في األغوار الفلسطين .77

ئيسة األعمال الةيرية انماراتية ب ن از مشروع يري  زراعر فر منيقة األ وار، شر  الضفة  ا: قامتوام)
الغربية، بادف تسايل لركة المزارعين الفلسيينيين الذين ي دون تعوبة فر الوتول إلى أراضيام الزراعية 

 التر يعتاشون من إنتا اا.
انماراتية فر الضفة الغربية إن اليري  تقد فر األ وار الشمالية  وقال إبرائيم الراشد مدير مكتب الايسة

وتمكن مستر أسرة فلسيينية من الوتول إلى مدينة يوباس، الواقعة شمال فلسيين ةالل دقاس  معدودة 
 .بعد أن كانت تستغر  قرابة الساعة

 0/2/1222الخليج، الشارقة، 
 
 كدولة يهودية بـ"إسرائيل"على عباس لالعتراف  كيري طلب من السعودية واألردن الضغط": هآرتس" .70

ذكر مس ول إسراسيلر أن وزير الةار ية األمريكر  ون كيري لث ملكر األردن والسعودية ا: سما) –القدس
ةالل لقاسه باما يوم األلد الماضر فر عمان والرياض على تأييد االعتراف الفلسيينر ب سراسيل كدولة 

 ، لكنه لم يذكر كيف ردت السعودية واألردن ئذا اليلب.ياودية، وفقا لميلب إسراسيل
وأكد المس ول لتليفة "ئ رتس" أن كيري يلب من الملكين: السعودي واألردنر، مساعدته على نيل 
االعتراف الفلسيينر ب سراسيل كدولة ياودية وأن يدعما موقف عباس فر لال قرر االست ابة، أو على 

بأن يلمس تعاييا إي ابيا مد الموضوع  أيضايه. مضيفا أن كيري يأمل األقل االمتناع عن ملاولة إلبا
 ةالل لقاسه المزمد مد وزراء الةار ية العرب بعد أيام فر باريس.

المس ول انسراسيلر أن كيري تبنى ميلب إسراسيل ويعمل  ائدا على أن يكون فر تلب "اتفا   وأضاف
االعتراف سيكون من التعب عليه اللتول على تنازالت انيار"، وذلك من منيل  إدراكه بأنه دون ئذا 

 .2676لدود عام  أساسمن إسراسيل بشأن إدارة المفاوضات على 
وفر نفس السيا  تر  سفير الواليات المتلدة فر تل أبيب، دان شابيرو، لبذاعة انسراسيلية، بأن كيري 

قال وزير األمن انسراسيلر، موشر يعلون،  يأمل بأن يتمكن ةالل أسابيد عرض "اتفا  إيار". لكن بالمقابل
أن ئدف  اود كيري فر الوقت الرائن تقتتر على تمديد المفاوضات، م كدا بأن متللة إسراسيل تقتضر 

فر معاد دراسات  ألقائااالستمرار فر المفاوضات، فر لين ئدد وزير االقتتاد، نفتالر بينيت، فر كلمة 
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زبه من االستالف اللكومر إذا ما قبلت لكومة نتنيائو ب  راء األمن القومر، يوم أمس، بانسلاب ل
 .2676مفاوضات مد الفلسيينيين على أساس لدود 

 0/2/1222وكالة سما اإلخبارية، 
 

 قد ما "تنازالت شجاعة"وعباس كيري: نتنياهو "معاريف" نقاًل عن  .75
االبنين ةالل  أمس ميركراألكشف وزير الةار ية  :تر مة  سان لالوة -القدس دوت كوم  -رام هللا 

قدنما  ونتنيائومازن  أبو إنزعيم لزب العمل يسراسيل ئرتتو  " إسراسيلا تماعه مد زعيم المعارضة فر 
 تنازالت ش اعة ولقيقية "، لسب ما قالت تليفة "معاريف" اليوم.

انفته الواليات ال اد الكبير الذي و  أنلزعيم لزب العمل " أوضقكيري  أن انسراسيليةالتليفة  وأضافت
اتفا  إيار سينتار فر شار آذار المقبل، وفر لال تم التوتل الى اتفا   إلىالمتلدة من ا ل التوتل 

 ".األولرعلى قاعدة االتفا   أةرىإيار، فسوف يتم تمديد المفاوضات لسنة 
ة من ا ل واعتبرت التليفة ا تماع كيري مد ئرتتو  ذا داللة كبيرة على  دية سعر الواليات المتلد

التر سترتفد  األتابدكيري من وراء ئذا اال تماع معرفة عدد  أراد، ليث األيرافاتفا  بين  إلىالتوتل 
 فر الكنيست عند بلث الموضوع السياسر. لنتنيائوتأييدا  

اتفا   إلىكيري اةبر ئرتتو  "فر لال لم يتم التوتل  أنوف  "معاريف"  أيضاورشق من ئذا اال تماع 
الةلف وتسقي الملف السياسر من بين  إلىية شار آذار ف ن الواليات المتلدة ستأةذ ةيوة إيار لغا

 ".أيدياا
نتنيائو  إسقاياليمين من  ألزابولسب "معاريف"، ف ن كيري يلب من ئرتتو  عدم العمل على تمكين 

مفاوضات  التتويت ضده عند التتويت على المواضيد "البقيلة" فر إيار األلزابفر لال قررت ئذه 
 السالم.

من بين ال اود التر يبذلاا كيري ئر ملاولة عقد لقاء  أن إسراسيليةوفقا لمتادر  أيضاوكشفت التليفة 
يتم إن از الوبيقة  آنبنيامين نتنيائو والرسيس ملمود عباس بعد  انسراسيليةمباشر بين رسيس اللكومة 

قد ئذا اال تماع بين الر لين فور ن اله بالتوتل متمم على ع األميركرالوزير  أن إلى، مشيرة األميركية
 لول الوبيقة التفتيلية. األيرافاتفا   إلى

 7/2/1222القدس، القدس، 
 
 كية من أجل إبرام السالم مع فلسطينيتخضع لضغوط أمر  "إسرائيل" "التايمز": .62

وان "إسراسيل الملتنة ، فر مقال بعناألربعاءأمد: أشارت تليفة "التايمز" البرييانية فر عددئا  -لندن 
 4"رسيس الوزراء انسراسيلر األسب  أرييل شارون يرقد فر  يبوبة منذ  أنفر أدنى در ات أمناا، إلى 

سنوات، ولو أفا  انن بفعل مع زة ف نه سيتاب بتدمة من ما لل ب سراسيل"، الفتة إلى انه "منذ  اب 
واندلعت بورات فر العالم  األبيضالبيت  عن الوعر على إبر إتابته ب لية دما ية دةل رسيس  ديد
 العربر، وكل ئذا افقد إسراسيل أئم أسللتاا: قدرتاا على المفا أة".

"إسراسيل انن تةضد لضغوي من إدارة الرسيس األميركر باراك أوباما من أ ل إبرام معائدة  أنولفتت إلى 
مشيرة إلى انه "كان يماد باللرب لتنازالت "، انستراتي يةسالم مد الفلسيينيين، بينما تترا د ةياراتاا 
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يقدماا على السالة السياسية من موقد قوة، وانه لو لم يتعرض لل لية الدما ية لكان قام بةيوة ممابلة فر 
 الضفة الغربية لما فعله فر  زة لين أةلى المستوينات، وئو الذي كان تدي  المستوينين".

بالتوقيد على اتفاقية  نتنيائوة إقناع رسيس الوزراء انسراسيلر بنيامين وأضافت: "وانن تلاول الواليات المتلد
أساء  نتنيائو" أن"، معتبرة 2676لدود ما قبل الةامس من لزيران عام  أساسإيار مد الفلسيينيين على 

 إدارة العالقة مد الواليات المتلدة لكن أوباما كان قد لشره فر الزاوية".
 0/2/1222أمد لإلعالم، 

 
 وقت مضى أقوى من أي   "إسرائيل"العالقات بين بريطانيا و :ليام هيغو  .62

افيغدور ليبرمان، ووتف  انسراسيلرالتقى وزير الةار ية البرييانر وليام ئي ، نايره ا: يو بر أي) –لندن 
 العالقات بين بلدياما بأناا أقوى من أي وقت مضى.
رة ناقشنا ةاللاا م موعة واسعة من القضايا، ونلن وقال ئي  بعد اللقاء: "عقدنا مبالبات مفتولة ومبم

والمملكة المتلدة ئر أقوى من أي وقت مضى، بما فر ذلك  إسراسيلسعداء ألن العالقات البناسية بين 
: "أبنينا على  اود الواليات المتلدة فر عملية السالم فر وأضاف م االت التعليم والعلوم والتكنولو يا".

 ون كيري، واتفقنا على أن التقدم فر مفاوضات السالم  األميركروزير الةار ر الشر  األوسي بقيادة 
لى األبد".  اللالية يقدنم فرتة فريدة ننااء التراع مرة والدة وا 

وأشار إلى أنه ناقش مد ليبرمان "لزمة  ير مسبوقة من القضايا األمنية والسياسية، والدعم االقتتادي 
والفلسيينرا عند التوتل إلى اتفا  على الوضد  انسراسيلرإلى اليرفين ) الذي سيقدمه االتلاد األوروبر

 النااسر".
، و ددنا إسراسيلالمتغيرة فر الشر  األوسي والتلديات التر تشكلاا على  انقليميةوتابد: "ناقشنا أيضا  البيسة 

التنسي  بيننا فر ئذه  من امتالك سال  نووي وأئمية إيرانالتأكيد على ئدفنا المشترك المتمبل فر مند 
على التوتل إلى تسوية شاملة  إيرانالشأن، واتفقنا على أن ناام العقوبات ينبغر أن يال قويا  لتى تواف  

 ونااسية لمعال ة  ميد المةاوف الدولية فر شأن برنام اا النووي".
 0/2/1222الحياة، لندن، 

 
 
 
 ويسحب استثماراته منها "يلإسرائ"أكبر صناديق التقاعد الهولندية يقرر مقاطعة  .61

قررت شركة "بر  ر  ر إم" والتر تدير أكبر تنادي  التقاعد فر ئولندا سلب ا: سما) –القدس 
وتضيلد بدور فر  2676استبماراتاا من البنوك انسراسيلية التر لدياا فروع فر المناي  الملتلة عام 

 تمويل االستييان.
م ةرا لبنك "ئبوعليم" و"ليسومر" "مزرالر يفالوت" "ئبنلسومر وقالت تليفة "ئ رتس" إن الشركة تو ات 

ليسراسيل" وبنك "ديسكونت" وأبلغتام بقرارئا سلب استبماراتاا بسبب عالقتام بالمشروع االستييانر فر 
الضفة الغربية أو ب اات ذات تلة، موضلة أن قرار الشركة الاولندية دةل ليز التنفيذ ميلد الشار 

 ال اري.
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والتر  1118الشركة أن قرارئا بالمقايعة مستمد من ألكام الملكمة الدولية فر الئاي لعام وأوضلت 
من ميبا   نيف الذي يلار على دولة  86قضت بأن المستوينات انسراسيلية  ير شرعية وتةر  البند 

 ملتلة أن تونينن سكاناا إلى المناي  التر التلتاا.
ة الاولندية فر البنوك انسراسيلية يبل  عشرات ماليين اليورو فقي وقالت تليفة ئ رتس، إن استبمار الشرك

لكن من شأنه أن يلل  ضررا كبيرا بمكانة وتورة البنوك انسراسيلية ويدفد بشركات أوروبية أةرى ألن 
وتعتبر الشركة الاولندية أكبر تندو  تقاعد فر ئولندا ومن الكبريات فر العالم، وتدير أموال  تلذو لذوئا.

 مليار يورو. 211قاعد بلوالر ت
وقالت تليفة "ئ رتس" إن الةار ية انسراسيلية قلقة من مو ة المقايعة فر ئولندا، وتعتقد أنه نابد من 
سياسات  ديدة لللكومة الاولندية ات اه إسراسيل التر يبدو أناا تش د الشركات الت ارية على قيد العالقات 

 بدور فر المشروع االستييانر بشكل مباشر أو  ير مباشر. مد الشركات انسراسيلية التر تضيلد
 0/2/1222وكالة سما اإلخبارية، 

 
 نشطاء دوليون يدعون "األونروا" إلى حماية الالجئين الفلسطينيين المهجرين خارج مناطقها  .66

 ير أعربت نشياء دوليون ينضوون تلت مالة "الايسة الفلسيينية لاونروا"، وئر م سسة دولية : بيروت
لكومية تنشي فر الم ال اننسانر، تم إيالقاا فر كانون أول/ ديسمبر الماضر، عن قلقاا الشديد ت اه 
عدم تس يل انالف من الما رين الفلسيينيين من سورية فر س الت المفوضية العليا لش ون الال سين 

(UNHCRاول واللرمان من ا، مما فاقم من المعاناة اننسانية للما رين والةوف من المتير الم 
 األمان واللا ات اننسانية الضرورية. 
ا أرسلت نسةة منه لـ "قدس برس"، عن و ود ستة آالف ال   6/2وأفادت الايسة فر بيان لاا البالباء )

 دتايالنما ر فر تركيا، وأعداد أةرى مو ودة فر  2711ما ر فر ليبيا، و 2211ما ر فر متر، و
ندونيسيا متابعة "الايسة" لو ود لوالر بالبة آالف ال   فلسيينر ما ر فر ال زاسر وأعداد  إلى، بانضافة وا 

فر الماسة من ئ الء الما رين  ير مس لين فر س الت المفوضية  41أةرى فر دول أةرى. أكبر من 
 العليا لش ون الال سين ال سيما فر متر.

 7/2/1222قدس برس، 
 
 

 ظفيها في غزة ونروا" ترفض "آسفة" زيادة رواتب مو األ " .62
رفضت وكالة "أونروا"، زيادة رواتب موافياا العاملين فر قياع  زة، معللة ذلك بالع ز المالر : نيويورك

 ورفض الدول المانلة لزيادة مساعداتاا.
وكان اتلاد موافر "أونروا" فر قياع  زة، قد أعلن دةوله فر إضراب شامل عن العمل ليوم والد، وقال 

 يوات متتاعدة رفضت ةاللاا الوكالة االست ابة لميالبنا".إن ذلك  اء "بعد ة
ا، عن "أسفاا" لعدم قدرتاا على زيادة الراتب، م كدة على أن 6/2وأعربت "أونروا" فر بيان نشر البالباء )

فر الماسة مما تدفعه السلية الفلسيينية فر  11"موافر األونروا فر فلسيين يتلقون رواتب تزيد عن 
 ، على لد قولاا.وااسف ممابلة"
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من  انبه قال عدنان أبو لسنة، المتلدث باسم "أونروا"، إن األوضاع فر  زة "ال تتلمل إضرابات 
أن يلب زيادة الرواتب  إلىمتواتلة بسبب اللتار وانايار األوضاع المعيشية لكافة سكان القياع"، مشيرا 

 .مليون دوالر 71تأتر فر وقت تشاد فيه الوكالة ع زا يقدر بـ 
 7/2/1222قدس برس، 

 
 ألفاً  062عدد الالجئين السوريين في لبنان يتجاوز  .67

ارتفد عدد الال سين السوريين إلى لبنان، الذين يتلقون المساعدة من المفوضية السامية لامم : أا ب )د
 ألف شة . 471المتلدة لش ون الال سين فر لبنان وشركاساا، إلى أكبر من 

ن المفوضية وزنع أمس، أن م موع عدد الال سين السوريين الذين يتلقون وذكر تقرير أسبوعر تادر ع
 111.11ال سا  مس لون و 681.416ال سا ، بينام  271.471المساعدة من المفوضية وشركاساا بل  

 شة . 6311بانتاار التس يل، وأضافت أناا تمكنت ةالل األسبوع الماضر من تس يل أكبر من 
مليار دوالر فر آةر  6.2واللكومة اللبنانية يالبت باللتول على مبل  بقيمة  وأضاف التقرير أن وكاالت

 نداء تمويل مشترك بين الوكاالت.
 0/2/1222الخليج، الشارقة، 

 
 حماس ومصر.. من سيء إلى أسوأ .66

 عدنان أبو عامر
ج منــذ وتــلت العالقــة المأزومــة اليــوم بــين لركــة "لمــاس" ومتــر مســتوى  يــر مســبو  مــن التــوتنر والتشــنن 

عامــا . لتــى لــين كانــت اللركــة تعــانر اللتــار الميبــ  فــر زمــن لكــم  10تأســيس اللركــة قبــل أكبــر مــن 
الــرسيس المةلــوع لســنر مبــارك، لــم تتــل لــدنة العــداء والتتــعيد انعالمــر ئــذه الدر ــة التــر تنــذر بتر مــة 

 ميدانينة سلبينة على أرض قياع  زنة.
 

 اتهامات خطيرة
اة إلياا من قبل أوساي إعالمينة مترينة، وتعتبرئا  ـزءا  مـن  كانت "لماس" تستوعب بعض االتاامات المو ن

لالة العداء لكلن  اة مرتبية بانةوان المسلمين. لكن ما أعلنه وزيـر الداةلينـة المتـري ملمـد إبـرائيم شـكنل 
فـر داةـل األراضـر قفزة كبيـرة فـر تو يـه األتـابد نلـو اللركـة متنامـا  إيائـا بارتكـاب عمليـات أمنينـة مسـلنلة 

 المترينة وتدريب عناتر من انةوان المسلمين على استةدام السال  وتتنيد المتف رات.
وقــد أضــاف إبــرائيم أن "لمــاس" قــدنمت دعمــا  لو ســتيا  لمنفنــذ عملينــة تف يــر مديرينــة أمــن الدقاليــة فــر أواةــر 

فـر قيـاع  ـزنة وتـدرنبام علـى  كانون األول/ديسمبر الماضر، وئر تستضيف عناتر من انةوان المسـلمين
اات السلفينة.  استةدام األسللة والتواريا بمساعدة من قبل تنايم "أنتار بيت المقدس" ذي التو ن

ولم تكتِف متر باتاامات وزير الداةلينة  ير المسبوقة، بل إن مس وال  متريا  قال ل"المونيتور" فـر اتتـال 
ئابينة يعنر دفد لماس المنتمية فكريا  إلى  ماعة انةوان إلى ئاتفر إن "إعالن انةوان المسلمين  ماعة إر 

 ةياَرين: إما االنفتال عنام أو اعتبارئا منامة إرئابينة كوناا تابعة لام تنايميا ".
ـــرة علـــى الشـــعب  ـــه "لكـــن لاـــذا القـــرار تـــداعيات ةيي ـــل عـــدم الكشـــف عـــن ئوينت ـــذي فضن أضـــاف المســـ ول ال

ت اوزات "لماس" فر داةل متر. وأوضق أن بمنة مةـاير مترتنبـة علـى  الفلسيينر"، على الر م مما اعتبره
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اعتبار اللركة منامة إرئابينة على التعيَدين الداةلر والةار ر، إذ إنه يعدن ضربة قاضية لملف المتـاللة 
الفلســيينينة الــذي كــان يتــاَبد برعايــة متــرينة يــوال الســنوات الماضــية. وشــدند علــى أنــه قــرار ةييــر ســيةلي 

 ورا  ويزيد من لدنة االنشقاقات والتوتنر فر داةل األراضر الفلسيينينة التر تعانر من األوضاع المتردينة.األ
من  اته أعلن السـفير المتـري لـدى السـلية الفلسـيينينة ياسـر عبمـان أن متـر "تر ـب ب ر ـاع قيـاع  ـزنة 

مــن القــومر المتــري"، مــن دون أن إلــى الوضــد الســاب ، الــذي كــان يشــكنل فيــه بعــدا  وضــمانا  إســتراتي يا  لا
 يوضق قتده من ذلك.

أمـــا موقــــد "تيـــك ديبكــــا" انســـراسيلر المعــــروف بتـــالته الوبيقــــة بـــاأل ازة األمنينــــة، فقـــد كشــــف أن الســــليات 
ألف  واز وتتريق سفر لفلسيينينين مو ودين فـر  ـزنة وسـيناء ومتـر ينتمـون إلـى  11المترينة ألغت سرا  

المةينيــة ضــدن اللركــة. وبمــا أن الســليات لــم تعلــن لتــى انن عــن ذلــك، فــ ن  "لمــاس"، ك ــزء مــن اللملــة
 معام أتلاب ال وازات والتتاريق ال يعلمون ببيالناا.

وأكبر من ذلك، ف ن انعالمر المتري ألمد منتور منتج ومقدنم البرامج فر شبكة "ال زيرة" القيرينة، أعلن 
ارة وزارة الداةلينة المترينة على أمـل إسـقاي "لمـاس" والعـودة مشاركة القيادي الفلسيينر ملمد دلالن فر إد

إلى لكم قياع  زنة، بلسب ما وعده وزير الدفاع المتري عبد الفتا  السيسر الذي كـان قـد أيـا  بـالرسيس 
 المعزول ملمد مرسر فر أواسل تموز/يوليو الماضر.

 
 حماس تتخو ف

االتاامات المترينة ويالبت القـائرة بوقـف مـا أسـمته من  اتاا، نفت "لماس" على لسان متدر كبير فياا 
شـغاله عـن لقيقـة ول ـم األزمـة  "المااترات" التر عدنتاا م شرا  ةييرا  وئر تـأتر لتضـليل الشـعب المتـري وا 

 التر يعيشاا الناام اللاكم، ولملاولة تتدير أزمة داةلينة إلى يرف ةار ر.
"لمــاس تســتغرب أن تتــدر ئــذه االتاامــات الكبيــرة  أضــاف المتــدر فــر لــديث ةــا  إلــى "المونيتــور" أن

والةييــرة مــن قبــل مســ ولين متــرينين رســمينين مـــن دون أي أدلــة أو بــرائين. فاــر مــن شــأناا انســاءة إلـــى 
ــة التــر تــربي الشــعَبين ببعضــاما الــبعض، وتــوفنر فرتــة ألعــداء الشــعب الفلســيينر  ــة القوين العالقــات األةوين

 بةاتة إسراسيل".بادف استةداماا للمساس به، 
وأوضق أن لماس لم تدرنب ولم تساعد ألدا  من انةوان المسلمين، متساسال  "كيف تمكنن الذين تلقوا تدريبات 
مزعومة فر  زنة أن يتنقلوا مناا إلى متر فر الن تدمير األنفـا ؟". وكشـف األسـماء التـر ألعِلـن عناـا أكبـر 

 اا ألن الس ل المدنر الفلسيينر يةلو مناا.من مرنة لعناتر مزعومة فر "لماس"، ببت تلفيق
ودعــا المســ ول انعالمــر البــارز فــر "لمــاس" تــال  البردويــل فــر مــ تمر تــلافر عقــده فــر  ــزنة لضــره 
منــدوب "المونيتــور"، الســليات المتــرينة إلــى وقــف مــا أســماه "لملــة التشــويه والتلــريض" ضــدن الفلســيينينين، 

ل فـــر شـــ وناا الداةلينـــة. وقـــال إن ئـــذه االتاامـــات م كـــدا  لـــر  اللركـــة علـــى اســـتقرار متـــر  وعـــدم التـــدةن
المرفوضــة تعيــد إلـــى األذئــان اتاامــات وزيـــر الداةلينــة الســـاب  لبيــب العــادلر لللركـــة بــالوقوف وراء تف يـــر 

 ، والذي أببت القضاء المتري بيالناا.1011كنيسة القديسين فر كانون البانر/يناير 
يتـور" مـد مسـ ول فـر "لمـاس" يقـيم فـر بيـروت، قـال إن االتاامـات المتـرينة وفر اتتال ئاتفر أ راه "المون

ــة مــ امرة  ناــا تــأتر تلضــيرا  لمــا اعتبــره "عــدوا  ةار يــا  وئميــا " وملاولــة نااــار أن بمن تفتقــد إلــى المتــداقينة وا 
 ةار ينة وأعمال تةريبينة.
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ل عدم الكشـف عـن ئوينتـه أن "لمـاس" تقـدنر متـ ر وشـعباا ودورئـا وتـدرك وزناـا أضاف المس ول الذي فضن
السياسر فر المنيقة، وئر لريتة على استقرارئا وأمناا كوناا مليية بفلسـيين، واللركـة تقاتـل االلـتالل 
انسراسيلر وال تقاتل أي يرف عربر. وشدند على أنه "ليس من متللتاا اليوم كما فر األمـس، الـدةول فـر 

ئــو فقـــي مــد االلــتالل، وأي تـــراع مــد أي  اــة أةـــرى تــراع مــد الســـلية اللاكمــة فــر متـــر. فتــراعاا 
 سيبعدئا عن تراعاا األساسر ويلرف بندقينتاا".

ــه اتاامــا  علــى  يــر العــادة إلــى ســفير متــر لــدى  لكــن النــاي  باســم "لمــاس" فــر  ــزنة ســامر أبــو زئــري و ن
 اـزة األمنينـة فـر الضـفنة السلية الفلسيينينة بالتدةنل فر الشأن الفلسيينر، ألنـه يعقـد لقـاءات مسـتمرة مـد األ

ويلتــل مناــا علــى قتــ  مفبركــة ضــدن "لمــاس" ويرفعاــا إلــى وزارة الةار ينــة فــر القــائرة علــى أناــا تقــارير 
 تليلة.

وت ــدر انشــارة إلــى أن "المونيتــور" كــان قــد ســب  لــه أن تنــاول مســتقبل العالقــة مــا بــين "لمــاس" ومتــر فــر 
 " ةيوة إلى الوراء للقفز عشر ةيوات إلى األمام.وقت ساب ، وتوقند فر لينه أن تترا د "لماس

لكــن التيــورات األةيــرة دفعــت مســ وال  فــر "لمــاس" إلــى القــول ل"المونيتــور"، إن الةيــاب الرســمر المتــري 
يقتــرب مــن تلويــل "لمــاس" إلــى "دولــة عامــى" تتالعــب بالليــاة السياســينة فــر متــر واعتبــار كــل مــا يلــدث 

ـه الميـدانر لاـا نلـو  ـزنة، بعـد أن على أراضياا تناعة " زاوينة".  وئـذا مـا ييـر  عشـرات األسـسلة عـن التو ن
بات اللديث المتري والفلسيينر على لدن سواء عن القيام بعملينة عسكرينة مترينة ضدن "لماس" فر  نوب 

ر لموا اة فر شمالاا مد إسراسيلس   زنة أمرا  ممكنا ، فيما ئر تتلضن
 1/1/1814المونيتور، 

 
 ن معبرينحياتنا بي .67

 أ.د. يوسف رزقة
ــاير  نســمة بلســب ســ الت وزارة  1822000م لــوالر 1014بلــ  تعــداد ســكان قيــاع  ــزة فــر األول مــن ين

الداةلية. ئذا العدد الكبير يعيش فـر سـ ن كبيـر، فاـو ملاتـر بـرا وبلـرا و ـوا. معـابر القيـاع مـد الملتـل 
 م.مغلقة أمام لا ات القياع اليومية ، عدا معبر كرم أبو سال

معبر كرم أبو سالم يعمل وف  القرار األمنر انسراسيلر: ) األمن مقابل دةول البضاسدا. أيام إ ـال  المعبـر 
. ولـيس كـل مـا تريـده  ـزة يـدةل إلياـا، وال تـدةل لاـا الكميـة التـر تريـدئا.  ـزة 20م ت اوزت 1011فر عام 

ألـف لتـرا  100ع المنتـرم ال يت ـاوز )تلتام مبال إلى نتف مليون لتر سوالر يوميا ، ما دةل فـر األسـبو 
يوميــا، لــذا ع ــز المواينــون عــن االلتلــا  بأعمــالام ، وتوقفــت ع لــة الليــاة ألناــا مرتبيــة بــالوقود ارتبايــا 

القياع اللكومر، والقياع الةا ، واليبقة العاملة والموافة، والمشافر والم سسات ، ال تقوم بعملاا  وبيقا.
ســتييد تلقيــ  تنميــة فــر اــل أزمــة الكاربــاء، والوقــود، وا  ــال  المعــابر. وئــر المعتــاد، فضــال عــن أناــا ال ت

 لالة تراكمية مضنية إن لم تكن مميتة.
 ـل القياعـات) اللكوميــة والةاتـة واألونــروا ا قاربـت الللــول الممكنـة علــى مـدى األعــوام المنتايـة، ولكناــا 

 من أضرارئا.فشلت فر الوتول إلى لل مد االلتالل يعالج المشكلة أو يةفف 
)الناس فر متـيبة،  ـزة فـر ابنتـينا. ففـر مـوازاة معبـر كـرم أبـو سـالم وبـالقرب منـه  غرافي ـا، يقـد معبـر رفـق 
البري مد متر. المعبر ئو رسة سكان قياع  زة وقناتاـا الوليـدة مـد الةـارم. متـالق قيـاع  ـزة المرتبيـة 

 بمعبر رفق ربما تت اوز متالله المرتبية بكرم أبو سالم.
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ا يوما، والعبارة 20ا يوم، وفتق ألقل من )100م أ ل  المعبر ألكبر من )1011فر النتف البانر من عام 
المتــالبة للفــتق تقــول )يفــتق اســتبناءا؟س . أي األتــل فــر قــرار المعبــر مــن اليــرف المتــري ئــو ان ــال ، 

عـداد المسـافرين، ونقـ  عـدد والفتق قرار اسـتبناسر ألسـباب إنسـانية. وممـا يفـاقم المشـكلة ئنـا ئـو انةفـاض أ 
ســاعات العمــل، وانر ــاع بســبب ســقوي شــبكة الكمبيــوتر، أو بســبب اللالــة األمنيــة. لــذا قــال المراقبــون وئــم 

 تادقون" المعبر مغل  داسما ، ومفتو  شكال فر أيام استبناسية".
وال تملــك تلديــد عــدد  ال اــات الفلســيينية التــر تــدير المعبــر ال تملــك التــأبير علــى قــرار الفــتق أو ان ــال ،

المســافرين، أو تقليــل عــدد المــر عين. اليــرف المتــري يــتلكم بقــرار المعبــر ماســة فــر الماســة، والت ا ــات 
اليــرف الفلســيينر يســتمد لاــا اليــرف المتــري، ولكنــه ال يســت يب لاــا. قتــ  معانــاة المســافرين اليوميــة 

لكومـــة فــر  ـــزة بــ  ال  المعبـــر مـــن تمــا م لـــدات، وكلاــا تـــفلات م لمـــة، لتــى قـــدم بعضــام نتـــيلة لل
 يرفاا، ألنه فر اللقيقة مغل . وألنه ال معايير إنسانية له يوم أن يفتق لساعات.

ةالتــة القــول: إن مــا يقــرب مــن مليــونر إنســان فــر قيــاع  ــزة يعيشــون فــر ســ ن كبيــر، ولكــن ال تنيبــ  
م لل ـالد؟س لقـد بـذلت اللكومـة عليام ألكام الس ون. وفر السياسة من يلوم الضـلية ، ويضـرب تعاـيم سـال

والفتـــاسل، والقيـــاع الةـــا  كـــل مـــا يةيـــر علـــى بـــال مـــن يفكـــر فـــر اللـــل، دون ن الـــات كبيـــرة ألن مـــن 
 يس نون  زة يريدون مناا االستسالم.

 1/1/1814، فلسطين أون الين
 
 من الذي يثق بكيري؟! .60

 رشاد أبوشاور
ال يـتم القفـز عـن اننليـاز التـام، لـيس مـن قبـل  أ د أنه مـن الضـروري يـر  ئـذا التسـا ل انسـتنكاري، لتـى

كيري كوزير ةار ية ألمريكا شةتيا، ولكن لبدارة األمريكية اللالية التر ئو ألد أركاناا، إدارة أوباما التر 
 تفاةر بأناا أكبر إدارة قدمت) نسراسيلا، والتر مد ذلك ال تلاى بالتقدير من لكومة نتنيائوس

للمـرة العاشـرة، وكأنـه لـم يعـد لـه دور كـوزير ةار يـة ألمريكـا سـوى العمـل علـى إناـاء كيري يزور ) المنيقةا 
التــراع فــر الشــر  الوســي، أي تتــفية القضــية الفلســيينية، بليــث ال تبقــى ئــذه القضــية برميــل بــارود قــابال  

ديــد للتف ــر، وموضــوعا يتســلق بــه أي يــرف عربــر، تــادقا، أو مشــا با، أو منــاورا، لمشاكســة أمريكــا، وتا
شـــغال الكيـــان التـــايونر فـــر لـــروب ال تنتاـــر، وئـــر لـــروب لـــم تعـــد قـــادرة علـــى  األنامـــة التابعـــة لاـــا، وا 

مـــد لـــزب هللا الـــذي قلـــم  1000اننتتـــار فـــر ةوضـــاا بيســـر وســـاولة، وئـــو مـــا برئنـــت عليـــه لـــرب تمـــوز 
ســريعة  أاافرئــا، وكشــف ع زئــا، ودشــن أفــول لقبــة انتتــاراتاا الســالة علــى )  يــوشا العــرب، فــر لــروب

  ير مكلفة.
للاله على الوتول إلى ) لـلا يضـد لـدا للتـراع، ي ـب أن ي ةـذ ب ديـة، ألن  زيارات كيري المتاللقة، وا 
إناـــاء القضـــية الفلســـيينية ســـيمنق إدارة أوبامـــا انتتـــارا يعيـــد ترســـيا ئيمنتاـــا فـــر منيقـــة ) الشـــر  الوســـيا، 

ى وقــت يمكـن أن ييـول إذا مــا اسـتمرت ألــوال وتلديـدا فـر بــالد العـرب، وســي من أمـن الكيـان التــايونر إلـ
العرب الرائنة المت كلة، وسيريق األنامة العربية الر عية التابعة أمريكيا من و د رأس تسببه قضية فلسيين، 

شاارئا فر و ااا، واتااماا الداسم بأناا تت مر علياا، وأناا أكبر من مقترةس  وا 
لــى أي مــدى عنــدما نتســاءل، ونلــن نعــرف مــن ئــو كيــري، ومــا ئــ ر سياســة أمريكــا ت ــاه قضــية فلســيين، وا 

يذئب انليازئا مد الكيان التايونر: من الذي يب  بكيري، فاننا نريد أن نشار الس ال فـر و ـه المفـاوض 



 
 
 

 

 

           11ص                                    1801العدد:            0/1/1814األربعاء  ريخ:التا

الفلسيينر تلديدا، لتذكيره إن ئو نسر، بأن كيـري منلـاز، وأنـه وسـيي  يـر نزيـه، وأنـه ال يريـد ةيـرا لشـعب 
 نن از لل عادل منتف للشـعب الفلسـيينر، يعييـه دولـة فلسـيينية بعاتـمة ئـر فلسيين، وال يعمل فعال  

القــدس )الشــرقيةا، ولــدودا ســيادية تلديــدا مــد األردن، وعلــى ضــفة ناــر األردن الغربيــة، وبتواتــل بــين  ــزة 
والضـــــفة، وببقـــــاء لـــــ  العـــــودة لال ســـــين الفلســـــيينيين دون مســـــاس ب ـــــوئره..وانفرام عـــــن ألـــــوف األســـــرى 

 ينيين )الرئاسنا فر س ون انلتاللسالفلسي
فـر )أوســلوا وضــد المفــاوض الفلســيينر ســقفا لميالبــه: دولـة فلســيينية فــر لــدود الرابــد مــن لزيــران، ووعــد 

سـنة، وئـا ئـر أرض الضـفة تلديـدا قـد ضـاع  10سنوات، بـمن ئـا ئـر قـد مضـت  2بتلقي  الدولة فر لدود 
ا قــد ئــودت إالن قلــيال، وابتلعــت ألياءئــا العريقــة، ولــم يبــ  أ لباــا فــر انســتييان، وئــا ئــر القــدس ) الشــرقية

تقريبا سوى المس د األقتى، وقبة التةرة، و)شويةا بيوت ي ري ئدم بعضاا يوميا، ويلاتر أتلاب ما 
بقر مناا فر كل  وانب لياتام،.فأين ئر العاتمة الموعودة؟ أم تراه كيري سـيمنق السـلية )سـلوانا لتكـون 

 فلسيينيين، مد  زء مما سيتبقى من األقتى للتالة؟سالقدس الةاتة بال
أبنــاء توا ــد كيــري فــر زيارتــه العاشــرة قفــز بعــض وزراء لكومــة نتينــائو إلــى األ ــوار ودشــنوا ب شــراف وزيــر 
داةليته، وناسب وزير ةار يته، مستوينة  ديـدة فـر عمـ  األ ـوار، وانقضـت ال رافـات علـى تلـة أبـر رميلـة 

مســتوينة  ديــدة..ولم يرفــد كيــري تــوته بكلمــة نقــد، ر ــم أن وزيــر داةلــة نتينــائو فــر قلــب الةليــل لت ســس ل
 تر : ئذه ئر رسالتنا التر نستقبل باا كيريس

منــذ أوســلو ونلــن نشــائد بع ــز اســتييانا يتمــدد، يــرد عليــه بانتقــادات عــا زة مــن قبــل الســلية، وكــالم بــاسا 
مس..بم ال شــي  ســوى ع ــز ميلــ  بينمــا األرض يتكــرر: ئــذا يضــر بعمليــة الســالمس..ئذا يعقــد مســيرة الســال

 تضيدس
إتــرار أمريكــر علــى ) الــتةل ا مــن القضــية الفلســيينية، بالضــبي فــر ئــذه الاــروف الفلســيينية والعربيــة 

 المناسبة  دا..لماذا انن؟س
مـا فلسيينيا: اننقسام ترسا، وكـل التتـريلات الـودودة، واألةويـة، التـر تبـدي لرتـا علـى إناـاء اننقسـام، 

عــادت تقنــد الشــعب الفلســيينر المنكــوب باكــذا قيــادات ضــيقة األفــ ،  يــر مدركــة إلــى مــا تةســره القضــية 
 الفلسيينية يوميا، وما يعانيه الشعب الفلسيينر.

عربيــا: تمــز  فــر بــالد العــرب، فــالبورات، واللراكــات ألبيــت، ولرفــت، ورلكــب علياــا، وأةــذت إلــى و اــات 
  ير و اتاا المرت اة.

اةتــار لــه ئــدفا متــيريا ئــو ملاربــة إيــران عبــر ســوريا ولبنــان، وتف يــر تــراع ســنر شــيعر، وئــو  ئنــاك مــن
 …يلدةل )المنيقةا فر أتون  ليم مدمر

فر ئذه الاروف المناسبة لبدارة األمريكية لبستفراد بالفلسيينيين، والمفاوض الفلسيينر تلديـدا، والمناسـبة 
ساوقين مد سياسة أمريكا، نسأل: ئل يدرك المفـاوض الفلسـيينر  دا للكيان التايونر، ولبعض العرب المت

 أن ئذه أسوا للاة للتفاوض، ةاتة وئو فر أدنى لاالت الضعف؟س
العامــل الــذاتر يبقــى داسمــا ئــو األســاس، والعامــل الــذاتر الفلســيينر فــر أســوا لاالتــه، وئــذا مــا يعرفــه شــعبنا 

فـر الضـفة الممزقـة، و ـزة الملاتـرة، ومةيمـات الشـتات  يدا، بل ويدفد بمنه  اليـا فـر كـل أمـاكن توا ـده: 
 المنكوبة، وال سيما فر سوريا ولبنان.

تنقالت كيري من عمان إلى السعودية ئدفاا تكبيـف الضـغي علـى المفـاوض الفلسـيينر، والتتـريلات التـر 
يرة علـى ضـفة ناـر تدعو لدولة فلسيينية قابلة لللياة ال تيمسن، ألن الدولة الفلسيينية ال تعيش بـدون السـي
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األردن الغربيــة، التــر ئــر أبعــد مــن أن تكــون م ــرد لــدود لفلســيين مــد األردن، ألناــا ســتكون بوابــة واســعة 
لفلسيين والفلسيينيين للتواتل مد أمتام العربية عبر نار األردن، ومن ئنا فتتريلات قادة انلـتالل بـأن 

ناــر األردن الغربيـــة تبيــر القلـــ ، وتــ دي إلـــى  األردن يلــب عــدم الســـما  للفلســيينيين بـــالوقوف علــى لـــدود
 تعزيز الشكوك باللل المر وب، والذي يعمل كيري على تببيتهس

 ئل يرائن المفاوض الفلسيينر على أن لكومة نتينيائو ئر التر ستفشل مساعر كيري؟
دارة الااـر المفاوض الفلسيينر أدةل نفسه فر ورية بقبوله انشراف األمريكر المنفرد على المفاوضات،  وا 

 …لامم المتلدة، وانتلاد الروسر، وانتلاد األوربر
أي اتفــا  رائــن ب شــراف كيــري ســي دي إلــى ةســارة فادلــة للقضــية الفلســيينية، وســيأةذ شــعبنا إلــى مزيــد مــن 

 التمز  والضياع.
تنا الوينيـة، للةروم من ورية انشراف األمريكر ف ننر أرى مد كبيرين من أبناء شعبنا: العودة لتلقيـ  ولـد

والعــودة بقضــيتنا إلــى األمــم المتلــدة، وكدولــة..ولو  يــر كاملــة العضــوية : فــ ن اللــ  بالميالبــة بدولــة كاملــة 
العضــوية، والـــذئاب لم سســات األمـــم المتلــدة لمقاضـــاة ) إســراسيلاعلى  راسماـــا، واســتيياناا، وعلـــى  ـــدار 

ياقــات شــعبنا، والعــودة إلــى ميــادين مــدننا،  الناــب، وعلــى اعتــداءاتاا، ئــو ســال  م ــد إن ترافــ  باســتنااض
وبلــــداتنا، ومةيماتنــــا، واســــتنااض قــــدرات شــــعبنا فــــر الشــــتات والمنــــافر البعيــــدة، وز اــــا فــــر ئــــذه المعركــــة 
الشــاملة..كل ئــذا ســي دي إلــى ةرو نــا مــن لالــة الضــعف التــر أناكتنــا، وســيعود بالةســارات الفادلــة علــى 

ــــة، والكيــــان التــــايونر، أن تعــــود فلســــيين قضــــية الكيــــان التــــايونر، فأةشــــى مــــا تةشــــاه ان دارة األمريكي
لـــى العـــالم الـــذي ضـــا  ذرعـــا بممارســـات الكيـــان   مائيريـــة عربيـــة، وأن تعـــود إلـــى ردئـــات األمـــم المتلـــدة، وا 

 التايونر وبالدعم الميل  األمريكر المنلاز له.
 0/1/1814، القدس العربي، لندن
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 يدماندانييل فر 
فر لرب األيام الستة التلت اسراسيل قياع  زة، والضفة الغربية، التر كانت قبل ذلك تلـت سـييرة المملكـة 
االردنية )اضافة الى ئضـبة ال ـوالن وشـبه  زيـرة سـيناءا. رسـيس الـوزراء فـر لينـه، ليفـر اشـكول، فاـم  يـدا 

ك. ولـــم تللتـــل الضـــفة إال بعـــد أن المشـــاكل التـــر تنيـــوي علـــى الـــتالل الضـــفة وســـعى الـــى االمتنـــاع عـــن ذلـــ
تغاضـى االردن عـن تلـذير اســراسيل بعـدم التـدةل فـر القتــال. وفـور النتـر أمـر وزيــر الـدفاع، موشـيه ديــان، 
بفتق اللدود بين قياع  ـزة، اسـراسيل، والضـفة الغربيـة. وكانـت النتي ـة أن ماليـين الفلسـيينيين، الـذين كـانوا 

االردنا و ـدوا  –متـر  فـر الضـفة الغربيـة  –لة )فر قياع  زة لتى ذلك اللين يةضعون لسيادات منفت
أنفســام تلــت لكــم اســراسيل. وبــالتوازي نشــأت ايضــا عالقــة بيــنام وبــين "عــرب إســراسيل". كانــت ئــذه ةيــوة 

 مركزية لبلورة الساس وينر فلسيينر، بمبادرة اسراسيل وبمسائمتاا.
فياــا أساســاا أنــه ال لدولــة فلســيينية، وال للعــودة الــى ومــد ذلــك تبنــت اســراسيل فــر تلــك االيــام سياســة ال لــبس 

لدود ما قبل لرب االيـام السـتة. ولمـا كـان واضـلا بأنـه ال يمكـن نسـراسيل أن تلـتفا بالمنـاي  التـر يسـكن 
 فياا ماليين الفلسيينيين، فقد كان االستنتام بأنه ي ب الوتول الى تسوية مد االردن.

دولـة فلسـيينية واضـلة: االردن مـا كـان لييالـب بالقـدس عاتـمة لـه. فلـه ميزة مبل ئذه التسوية علـى اقامـة 
ــام للضــفة الغربيــة، التــر تشــكل قســما  عاتــمة ةاتــة بــه، واالردن كــان ســيواف  بــال تــعوبة علــى ت ريــد ت
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تـــغيرا مـــن اراضـــيه، مبلمـــا وافقـــت متـــر علـــى ت ريـــد ســـيناء )مقابـــل ذلـــك، فـــان الت ريـــد مـــن ناليـــة الدولـــة 
ت ريد كـل الدولـة، االمـر الـذي لـيس سـاال علـى دولـة مـا أن توافـ  عليـها. واالردن مـا كـان  الفلسيينية معناه

لييلب من اسراسيل تلقي  ل  العودة لال سين الفلسيينيين، وال العودة الى لـدود التقسـيم. بتقـديري، مـا كـان 
 اسيل.االردن ليادد تبا  مساء بالتو ه الى االمم المتلدة والى الملكمة الدولية ضد اسر 

مــد أنــه كــان واضــلا بأنــه مــن الليــوي الوتــول الــى اتفــا  مــد االردن بالنســبة للضــفة الغربيــة، لــم يكــن فــر 
اســـراسيل رســـيس وزراء متـــمم بمـــا يكفــــر )أو ماـــتم علـــى االيـــال ا بعمـــل ذلــــك، وفـــر ئـــذه االبنـــاء اســــتمر 

ــيب عــن  ــدول االعمــ ال بعــد أن قــوض االســتييان فــر الضــفة بكــل شــدته. موضــوع االتفــا  مــد االردن شل
بــين وزيــر  1087اســل  شــامير، الــذي كــان رســيس وزراء مــن "الليكــود"، اتفــا  لنــدن الــذي تلقــ  فــر العــام 

 الةار ية فر لينه شمعون بيريس وبين الملك لسين.
من الواضق أن كل اتفا  يوقد انن مد الفلسيينيين سيكون اسوأ بما ال يلقاس من االتفا  الذي كان يمكن 

ر تلك االيام مد االردن. ومد ذلك، اذا لم يتلق  اتفا  مد الفلسيينيين وواتلنا السييرة على أن يتلق  ف
أ زاء واسعة فر الضفة الغربية، فسن د أنفسنا بعد وقت  ير يويل فر وضد أسوأ بكبير مما كان سينشأ 

ردن، فسيكون لو أنه تلققت تسوية ما معام. ومبلما يو د سبب و يه لاسف على تفويت الفرتة مد اال
ن كانت أقل  ودة، للتسوية مد الفلسيينيين.  فر لينه سبب و يه لاسف على التفويت انةر للفرتة، وا 

ولكن ر م تفويتات الفر  فر الماضر، من الم دي العودة للفل  اذا كان ممكنا إشراك االردن بيريقة ما 
راسيل  ور االردن بدعوى أن األمر فر التسوية. فم ةرا  فقي أيل  االردن اعتراضا على أن تضم اس

يتعارض زعما واتفا  السالم معه. فالضم ئو على أي لال فكرة شوئاء،  ير واردة، ولكن الل ة االردنية 
ن لم تكن لقيقية، تفيد بأنه لم يفقد تماما ائتمامه بالضفة الغربية. من الم دي أن نرى  بالذات، لتى وا 

ئو إشراك تعب ومعقد اليوم  –دنيين فر التسوية بالنسبة للضفة االمور فر ئذا الضوء. كل إشراك لار 
 سيكون اي ابيا  فقي. –أكبر بكبير مما فر الماضر 

 1/1/1814، "يديعوت"
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 موشيه آرنس
فاـو يتوقـد أن يوقـد عليـه بنيـامين  اء  ون كيري وفر  يبه اتفـا  ايـار بـين اسـراسيل والسـلية الفلسـيينية، 

نتنيائو وملمود عباس، ويفضل أن يكون ذلك فر أسرع وقت. ويمكن أن نلةمن أنه يو د فر اتفـا  االيـار 
"القضـــــايا ال وئريـــــة": لـــــدود الدولـــــة الفلســـــيينية المســـــتقبلية وعاتـــــمتاا، والال ســـــون الفلســـــيينيون، وتبـــــادل 

سيينر بأن إسراسيل دولة ياودية. أو بعبارة اةـرى: كـل القتـة، أي االراضر، والترتيبات االمنية، واعتراف فل
كل ما  عل االتفا  بين اسراسيل والسلية الفلسيينية مامة  يـر ممكنـة الـى انن، وقـد ي علاـا تتـبق مامـة  
ممكنة انن كما يرى كيري. لكن الةالتة أن أساس االتفا  المقتـر  ئـو أنـه فـر الللاـة التـر سـيليب  فياـا 

بــالث دول فلســيينية: فلســيين الشــرقية )االردنا، وفلســيين الغربيــة )"ياــودا" و"الســامرة"ا، وفلســيين  ســتو د
ال نوبية )قياع  زةا، ولـيس فياـا أي ياـودي. إن اةـرام الياـود مـن ئـذه االراضـر لـيس بـاليبد مبـدأ يااـر 

 يـره، ومـن شـاء فانـه  ال يو ـد اتفـا  مـن –فر اتفا  االيار، لكنه مو ود فر أساسه، ولسـب الوضـد انن 
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يستييد أن يسمر ذلك دولتين للشعبين، لكن اللديث فـر اللقيقـة يـدور عـن اربـد دول للشـعبين: بـالث مناـا 
 بالمسة من سكاناا عرب. 10بال ياود ووالدة 

إن الشري الذي يسب  و ود ئذه التسوية بـر م أنـه ال يلـذكر تـرالة فـر اتفـا  االيـار المقتـر ، ئـو أن يلنقـل 
لدولة الفلسيينية الغربية لتى آةر كيلومتر مربد المنيقة التر التلاا ال يش االردنر الـذي  ـزا "ارض الى ا

ــملت مســتوينات ذات ســكان ياــود كبيــرين مو ــودين وراء ةيــوي وقــف ايــال  1048اســراسيل" فــر  . فــاذا شل
ــملوا فــر دولــة اســراسيل ف 1040النــار فــر  ســيكون "تبــادل اراض"، وئــو مــا يســمى "الكتــل االســتييانية"، اذا شل

وتلسلم عوضا عناا مناي   ير مأئولة فر دولة اسراسيل تلنقل تعويضا الى الدولة الفلسيينية الغربية. وعلـى 
ذلــك لـــن يكــون فـــر فلســيين الغربيـــة ياــود وستشـــمل مســالتاا عـــدد الكيلــومترات الـــذي كــان تلـــت االلـــتالل 

 .1007االردنر لتى 
أساســـا لميالـــب  1048ولـــة االردنيـــة للقضـــاء علـــى دولـــة اســـراسيل فـــر إن ســـ ال لمـــاذا ي ـــب أن تكـــون الملا

الفلسـيينيين مـن "المنـاي "، ئـو قضـية يفضـل كيـري أال يتيـر  إلياـا، فاـو ببسـاية يتوقـد أن تبتلـد اسـراسيل 
 ذلك.

ربما ال يعلم كيري لقيقة أن مسـالة الـدول الفلسـيينية الـبالث كلاـا ومسـالة اسـراسيل اليـوم كانـت مةتتـة 
ن مســـالة الدولــة الياوديـــة بلســـب االنتــداب الـــذي منلتـــه عتــبة األمـــم لبرييانيـــا بعــد اللـــرب العالميـــة لتكــو 

 االولى. وكان ألد شروي االنتداب أن تش د برييانيا استييانا ياوديا مكتاا فر المكان.
ل المنيقـة إن ونستون تشرتشل عندما كان وزيرا للمسـتعمرات البرييانيـة ئـو الـذي اسـتقر رأيـه تعسـفا علـى نقـ

شر  االردن الى عبد هللا إبن اللسين شريف مكة، وا القاا فر و ه ئ رة ياودية وفر و ه استييان الياود 
بالمسة من سكاناا فلسيينيين، والتر ال تلمكن الياود  70فر المكان، وئر المملكة االردنية اليوم التر أتبق 

دمــر  1048أيــار  12يــا  ارضــا . فــر الغــزو فــر مــن الســكن فياــا، والتــر تلكــم بــالموت علــى مــن يبيــد ياود
ال يش المتري وال يش االردنر المسـتوينات الياوديـة التـر أنشـست فـر "ياـودا" و"السـامرة" وقيـاع  ـزة فـر 

 ايام االنتداب البرييانر، وقلتل سكاناا أو يلردوا.
ة البالبـة، سـيليرد مناـا كـل يتضمن اتفا  ايـار كيـري أنـه قبـل أن تتـبق "ياـودا" و"السـامرة" الدولـة الفلسـييني

الياـــود الـــذين يو ـــدون ئنـــاك. وئـــذا الموقـــف ال يالســـم مبـــادئ اللكـــم الـــديمقراير ولـــن يلاـــى أتـــال بتأييـــد 
 األكبرية فر العالم الديمقراير، فال تستييد اسراسيل أن تواف  على ئذا المبدأ؟.

 ولة الفلسيينية التر يريد إنشاءئا.وربما يفا   عباس ال ميد ويعلن بأنه سيتقبل مباِركا ياودا  فر الد
 1/1/1814، "هآرتس"
 0/1/1814، األيام، رام هللا
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نوا قــد قرويــون فلســيينيون مــن قريــة قتــرة القريبــة مــن نــابلس يلت ــزون م موعــة مــن المســتوينين الياــود كــا

 .ئا موئم وقذفوئم بالل ارة
 0/1/1814السفير، بيروت، 

 
 


