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ــالســلطة تطالــب  .1  النفــوذعبــر وتخشــى مــن تمريــر خطــة كيــري  "يهوديــة إســرائيل"وزراء العــرب بــرفض ال
 عوديالس

وليددددد عددددووز طالددددب و يددددر ال ارجيددددة ال الددددطينم الدددددكتور ريدددداو المددددالكم أمددددس ال مدددديس و را   –رام هللا 
 ارجيددددة لجنددددة المتابعددددة العربيددددة لالددددخم بددددرفو مطاددددب و يددددر ال ارجيددددة ا مريكددددم جددددون كيددددري ا عتددددرا  

 .ال الطينم بيهودية إلرائيل
 ارجية العرب فم باريس ا حد المقبل تمرير فكرة وأوضح المالكم بأن كيري ليحاول  خل لقائه و را  ال

يهودية الدولة االلرائياية، من  خل الحصول عاى تأييد عربم لها، مشيرا إلى أن ما تتوقعه القيادة 
ال الطينية من الو را  العرب هو رفو هذه ال كرة التم عرضها الو ير ا مريكم ا حد الماضم عاى 

 .العاهاين اللعودي وا ردنم
عاينا أن نتوقع من و را  ال ارجية العرب رفضها جماة "وأضا  المالكم لإلذاعة ال الطينية الرلمية 

نأمل من العرب أن يكونوا داعمين لامواق  ال الطينية "، مضي ا "وت صيخ عاى غرار الموق  ال الطينم
 ."الرافضة لإلعترا  بيهودية إلرائيل

ية نبيل العربم، صرح مؤ را بأن وفدًا و اريًا عربيًا لياتقم كيري، فم وكان ا مين العام لجامعة الدول العرب
 .باريس ا حد المقبل بنا  عاى طاب أمريكم

ويضم الوفد الو اري العربم لمتابعة عماية اللخم كًخ من، قطر رئيلًا، وعضوية مصر، وا ردن، 
 .واللعودية، وا مين العام لاجامعة العربية، إضافة ل الطين

الوقت الذي يلتعد فيه المالكم لاقا  و را   ارجية تاك الدول العربية قبل لقائهم مع كيري لحثهم عاى  وفم
رفو فكرة ا عترا  بيهودية إلرائيل  اصة بعد أن بات و ير ال ارجية ا مريكم يطرح أفكارًا هم ا قرب 

إلرائيل تضمن حقوق ال الطينيين  لاحكومة ا لرائياية، تحاول واشنطن أن تباور صيغة لإلعترا  بيهودية
 .وعدم الملاس بحقوقهم المدنية 8491فم دا ل ا راضم المحتاة عام 
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بأن كيري ليباغ و را  ال ارجية العرب فم لقائهم المرتقب بأن  "القدس العربم"وفم ذلك ا تجاه عامت 
يربط بين اعترا  ال الطينيين ا عترا  ال الطينم بيهودية إلرائيل ليكون مقرونا بلن قانون فم إلرائيل 

بها كدولة يهودية، واعترافها بحقوق العرب فيها كمواطنين غير يهود تات م بحمايتهم وحماية حقوق مواطنتهم 
 .وفق المعايير الدولية

وفم ظل ذلك تلود م او  فم أولاط القيادة ال الطينية من إمكانية نجاح واشنطن عاى تمرير تاك ال كرة 
 . ل الن وذ اللعودي بالمنطقة بعد انحلار الدور المصريمن  خل التغخ

وحلب ما يتم تداوله فم الكواليس ال الطينية فإن عباس الذي أباغ كيري فم  يارته ا  يرة بأنه ال يلتطيع 
بعد أن أبدت القيادة  "ورطة"يجد ن له حاليا فم  - ن العرب لن يرضوا –ا عترا  بيهودية الرائيل 

ل  يارة كيري لارياو ا حد الماضم موافقتها عاى ا عترا  ال الطينم بيهودية الرائيل إذا اللعودية  خ
نها  الصراع  8491كان ذلك ا عترا  ك يخ بإقامة الدولة ال الطينية عاى حدود ا راضم المحتاة عام  وا 

 .بالمنطقة
ال ميس عن  "القدس العربم"لد وعبر عضو فم القيادة ال الطينية فاوو الرائيل عاى مدار لنوات طوياة 

اعتقاده بأن ال الطينيين ليجدون أن لهم مضطرين تحت ضغوط عربية و اصة من اللعودية وت هم أردنم 
لاتوقيع عاى ات اق ا طار الذي يحاول كيري باورته، بدعم من حا ا  واشنطن بالمنطقة العربية عاى حد 

 .قوله
 الطينية عاى ات اق ا طار الذي يشمل مقترحات بشأن كل قضايا وقدر الملؤول ال الطينم بأن الموافقة ال

الوضع النهائم بما فيها حدود الدولة ال الطينية وا من والقدس والخجئين ، لتكون واردة  خل ا لابيع 
القادمة، منوها الى أن هناك قرارا عربيا بملاندة واشنطن فم ملاعيها الحالية لاوصول الت اق بشأن الصراع 

ع إلرائيل التم ليتم إغراؤها باللخم مع كل الدول العربية وا لخمية التنادا لمبادرة اللعودة لالخم فم م
  .المنطقة، مقابل منح ال الطينيين دولة، عاى حد قوله

وفم ظل التحرك ا مريكم لباورة ات اق إطار لتمديد الم اوضات عاى ألاله لعام آ ر تنتهم بات اق لخم 
ألاله دولة فالطين، يلود ا ولاط الرلمية فم رام هللا  شية من تعرو ال الطينيين لحصار تقوم عاى 

مالم وليالم إذا ما رفضوا ات اق ا طار المنتظر بشأن كل قضايا الوضع النهائم،  اصة وأن واشنطن 
عاى ا ت اق  هددت اللاطة بقطع الملاعدات والمنح المالية المقدمة من الدول الغربية، فم حال لم توقع

 . الذي يلعى كيري لاوصول إليه
وأكد تيلير  الد عضو الاجنة التن يذية لمنظمة التحرير ال الطينية امس ال ميس أن ا دارة ا مريكية وعبر 

لن تلتطيع ضمان التمرار الملاعدات الدولية من الدول المانحة "كيري أرلات رلائل واضحة بأنها 
وقع عاى ات اق إطار وتعثرت الم اوضات، وأن تعود إلرائيل الى التئنا  بنا  لالاطة ال الطينية إذا لم ت
، والتم من شأن البنا  ا لتيطانم فيها فصل جنوب الض ة الغربية عن " E1ا لتيطان فم مناطق 

طار شمالها، معتبرا ذلك ابت ا ا أمريكيا مرفوضا فالطينيا، ملتبعدا إمكانية التوقيع ال الطينم عاى ات اق ا 
 الذي تقدمه ا دارة ا مريكية  نه ال يابم الحد ا دنى من المطالب والحقوق الوطنية لاشعب ال الطينم.

 11/1/9112القدس العربي، لندن، 
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ح ال ميس بأن رئيس الو را  فم غ ة إلماعيل رام هللا د وليد عووز أوضحت مصادر رلمية فم حركة فت
أشهر من لحظة تشكيل  9هنية نائب رئيس المكتب الليالم لحماس طاب أن يحدد موعد ا نت ابات بعد 

حكومة ك ا ات وطنية برئالة الرئيس ال الطينم محمود عباس وفق إعخن الدوحة  نها  ا نقلام 
 .ال الطينم

أشهر وفق ما كان ينص  3أشهر بدال من  9حديد موعد ا نت ابات بعد وحلب المصادر فإن هنية طاب بت
عايه إعخن الدوحة حتى تلتعد حركته لامشاركة فم تاك ا نت ابات التشريعية والرئالية المقررة  نها  

 .ا نقلام الدا ام
 11/1/9112القدس العربي، لندن، 

 
  الوزراء رئيس ونائب الداخلية وزير منصبي على وحكومتها حماس داخل دةحا خالفاتاألوسط":  "الشرق .3

إن  خفددات دا ددل  "الشددرق ا ولددط"ك دداح  بددونز قالددت مصددادر فالددطينية مطاعددة فددم قطدداع غدد ة لددد -رام هللا 
حمدداس أوق ددت التعددديل الددو اري الددذي كددان مرتقبددا نهايددة العددام الماضددم، وكددان مددن الم تددرو أن يطددال أهددم 

وبحلب المصادر ذاتهدا، فدإن  خفدات حدادة ظهدرت  .ات دا ل الحكومة المقالة، بما فيها و ارة الدا ايةالو ار 
دا ل الحركة وحكومتها عاى منصبم و ير الدا اية ونائب رئيس الو را ، إذ كدان يضدغط تيدار كبيدر لتغييدر 

 .و ير الدا اية ونائب رئيس الو را ، ورفو تيار آ ر ذلك
المطالبات ت ايدت دا ل حماس، ومن نواب فم المجاس التشريعم، فم ا شهر القاياة وقالت المصادر إن 

الماضية،  قالة و ير الدا اية فتحم حماد من منصبه بلبب ما عدوه إ  اقات أمنية والت داما لاقوة فم 
ياد الظاظا غير موضعها، إضافة إلى المطالبات بإع ا  نائب رئيس الو را  الحالم والمكا  مهام الحكومة   

بقائه فقط مشرفا عاى حقيبة المالية  .من هذا المنصب، وا 
ووفقا لامصادر ذاتها، تعرو رئيس الو را  المقال إلماعيل هنية لضغوط كبيرة، معظمها من جهات 
ليالية، من أجل إقالة حماد من منصبه، وقوبل ذلك بضغوط أكبر من أولاط علكرية لإلبقا  عايه فم 

 .منصبه
بأنه متشدد إلى حد كبير، ويعد من المقربين جدا لكتائب القلام، الذراع العلكرية لحماس.  ويوص  حماد

 .فم ما ي ص المجتمع "الدينم"ومعرو  عن حماد أنه مهتم بالجانب 
وكان حماد تعرو لملا لة جادة من قبل نواب حماس، فم جالة لامجاس التشريعم فم غ ة، كذلك، حول 

اطنين باالعتدا  عايهم واعتقالهم، ومنع آ رين من الل ر من دون قرار من تعرو ا جه ة ا منية لمو 
النيابة العامة، وا دياد معدل الجرائم، وحمخت ال ضياة غير القانونية، قبل أن ي جر م اجأة جديدة بإعخنه 

 .فم غ ة، وأنها تراقب ذلك "  و ملتوى الرجولة"أن و ارته لتحارب كل من يحاول 
را فم إ ماد انتقادات كادت تأ ذ طابع حركة تمرد ضد قراراته ال اصة بالعخوات ونجح حماد أ ي

العلكرية، حيث أمر حماد بت  يو الرتب العلكرية لامعارضين واعتقالهم ما بين شهرين إلى لتة أشهر 
 .وفقا  حكام علكرية م تا ة

لطينية لمشاركة حماس فم الحكومة. لبب ثاٍن منع إجرا  التعديل الو اري، وهو عدم التجابة ال صائل ال ا
وكان هنية عرو قبل ألابيع عاى قيادة حركة الجهاد ا لخمم ترشيح عضو من مكتبها الليالم لتعيينه 

 .نائبا له فم الحكومة، وهو ا مر الذي رفضته حركة الجهاد ا لخمم
 11/1/911الشرق األوسط، لندن، 
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 فلسطينيين عن أي صراعاتالنائب األسطل يطالب بتحييد الالجئين ال .2

ربيع أبونقيرةز دعا النائب فم المجاس التشريعم عن كتاة التغيير وا صخح د.يونس ا لطل  - ان يونس
يوًما  811فم كامة له  خل وق ة تضامنية مع أهالم م يم اليرموك المحاصرين من قبل جيش النظام منذ 

ظة  ان يونس جنوب قطاع غ ة إلى تقديم الملاعدات عاى التوالم، وذلك أمام مقر الصايب ا حمر بمحاف
العاجاة  هانا فم م يم اليرموك، مطالًبا المجتمع الدولم بأال يبقى واقً ا موق  المت رج، وأن يبذل ما فم 
ولعه لحماية الخجئين ال الطينيين من بطش النظام اللوري، الذي يواصل القمع بشعبه وشعبنا ال الطينم 

 .ليل نهار
ى أن يتحرك العالم بألرع وقت تجاه قضية الخجئين ال الطينيين فم الشتات  اصة فم لوريا وعاى وتمن

وجه ال صوص فم م يم اليرموك المحاصر، والذي يتعرو لاقص  بشكل شبه يومم من قبل النظام 
 .اللوري

م الخجئين وطالب ا لطل جميع الجهات ذات الصاة بتحييد الم يم عن أي صراعات ملاحة، وعدم إقحا
 ."بتاك الصراعات، قائخز "ال رج قريب بإذن هللا والعودة لاوطن لتتحقق ال محالة

وأكد أن الجرائم المرتكبة بحق الخجئين ال الطينيين فم م يم اليرموك ألقطت ا قنعة عن الوجوه التم 
الممانعة فإذا به يبيت  تتلتر بالمقاومة والممانعة، قائخز "إن النظام اللوري ادعى طويخ انه من جبهة

 ."لشعبه ولاشعب ال الطينم القتل والدمار والتشريد
وأوضح ا لطل أن الخجئين فم م يم اليرموك يتعرضون لإلبادة الجماعية؛ إن لم تكن بالصواريخ والبراميل 

ق أصحاب المت جرة فإنها بحصارهم وتجويعهم حتى الموت، ذاكرا أن تاك الجرائم تشبه الجرائم المرتكبة بح
وأضا  ا لطلز "إ وانكم يلتصر ونكم كٌل فم موقعه، فا عخمم يجب أن ي ضح تاك الجرائم  .ا  دود

ويعريها أمام العالم، والجمعيات ال بد أن تقدم الملاعدات العاجاة، والمقاومة ال بد أن ت يد من قوتها 
مآله إلى م ابل التاريخ ولتحل محاها وعظمتها لتصبح ا مة حرة كريمة ع ي ة"، مؤكدا أن الحكم الجبري 

 ال خفة الراشدة، كما قال.
 2/1/9112فلسطين أون الين، 

 
 مصر ال تتعامل بجدية مع الوضع اإلنساني لقطاع غزة :الحكومة في غزة .5

اتهمت الحكومة ال الطينية فم غ ة اللاطات الحاكمة فم مصر بد "عدم االكتراث بالوضع االنلانم فم 
وقال وكيل و ارة الدا اية وا من الوطنم فم غ ة كامل أبو  ."بتها ب تح معبر رفح بشكل دائمقطاع غ ة وطال

ماضم فم تصريح صح م مكتوبز "إن فتح معبر رفح البري من الجانب المصري بهذه اآللية ال يحل أ مة 
 ."ل ر المواطنين العالقين من المرضى وأصحاب ا قامات

مل بجدية مع الوضع االنلانم لقطاع غ ة". وأكد أن إغخق معبر رفح وأضا ز "الجانب المصري ال يتعا
 .بهذه الصورة ي اقم الوضع ا نلانم  بنا  الشعب ال الطينم وي يد من  نق لكان القطاع المحاصر

وطالب مصر ب تح معبر رفح البري بشكل دائم وطوال أيام االلبوع حتى يتمكن العالقون من الل ر كٌل 
 .حلب وجهته

ال أبو ماضم ز"يجب عاى مصر أن تتحمل ملؤوليتها القومية واالنلانية تجاه لكان قطاع غ ة ؛ وهذه وق
لى اللاطات المصرية عاى للان اط ال ونلا  وشيوخ غ ة المحاصرين  ."رلالة نرلاها لكل احرار العالم وا 
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دات الطبية وا غاثية واضا ز "نطالب اللاطات المصرية باللماح لاقوافل ا نلانية التم تحمل الملاع
بد ول قطاع غ ة وعدم إطباق الحصار عاى القطاع الذي ي يد عدد لكانه عن مايون وثمانمائة و ملين 

 ."أل  نلمة
 2/1/9112فلسطين أون الين،

 
 راي اليوم": السلطات اللبنانية تمنع جليلة دحالن من الدخول بطلب من الرئيس عباس" .6

 وجة محمد دحخن و ير االمن وملؤول االمن الوقائم اللابق فم  بيروتز نشاط الليدة جاياة دحخن
ال يرية بات يثير ح يظة الرئيس ال الطينم محمود عباس  "فتا"قطاع غ ة، الذي يتم تحت عنوان جمعية 

وانتهت ب صاه من  "فتح"الذي ي وو حربا شرلة ضد  وجها ابتدأت ب صاه من الاجنة المرك ية لحركة 
والمطالبة بمحاكمته بارتكاب جرائم قتل عندما كان رئيلا لجها  االمن الوقائم قبل ان  كاها، "فتح"حركة 

 .تلتولم حركة حماس عاى اللاطة فم القطاع
جاياة عادت الى قطاع غ ة حيث تقيم الرتها الخجئة )تنتمم و وجها الى بادة حمامة فم منطقة علقخن( 

المت صصة فم رعاية االط ال المعاقين والتعايم ومولت العديد من االنشطة ال يرية والجمعيات 
 والملتش يات، ولم تواجه هذه ال يارات والاقا ات التم تتم عاى هامشها اي معارضة من لاطة حماس.

ويعتقد الكثير من المراقبين ان الليدة جاياة تعمل واجهة نشطة ل وجها لدعم محاوالته لاعودة الى اللاحة 
ادي بار ، ولكن عبر البوابة ال يرية وتقديم الملاعدات لمن يحتاجها فم قطاع ال الطينية وتولم موقع قي

 .غ ة  اصة وما اكثرهم فم ظل الحصار ال انق
هذه عاى قيادته ولاطته، والمكالب التم  "الدحخنية"الرئيس محمود عباس ادرك م اطر محاوالت االلت ا  

عاى حد  "المنبوذة"مه الليد دحخن ومجموعته ال تحاوية فم الصراع المتأجج بينه وبين غري "بالنقاط"تحققها 
الليدة جاياة الى  "تلال"وص  احد المقربين منه، ولذلك طاب من ل يره فم بيروت اشر  الدبور ان يمنع 

الذي اتهم بانه من ابر  حا ا   "فتح"احد القياديين فم حركة  "الاينو"لبنان وم يماته  ال الطينية، وع ل 
 .الليد دحخن

الل ير ال الطينم الت دم عخقاته الجيدة مع الحكومة الابنانية، ونجح فعخ فم هذه المهمة، حيث اصدرت 
هذه الحكومة قرارا بمنع الليدة جاياة دحخن من د ول لبنان بغو النظر عن طبيعة جوا  الل ر الذي 

 .تحماه وهكذا كان
الطينية لخجئين ال الطينيين من ابنا  قطاع غ ة الليدة جاياة تحمل عدة جوا ات ل ر، من بينها وثيقة ف

وصادر من مصر، عخوة عاى جوا  ل ر اردنم، وآ ر صادر عن جمهورية الجبل االلود التم كانت 
 ج  ا من دولة يوغلخفيا قبل ت كيكها حيث توجد لاليد دحخن التثمارات كبرى وعخقة  اصة مع رئيلها.

 11/1/9112رأي اليوم، لندن، 
 

 "ومة في رام هللا تعد  أن حادثة قصرة كانت "دفاعا  عن النفسالحك .7
أ   بز أشادت الحكومة ال الطينية بالقرويين فم قصرة شمال الض ة الغربية الذين احتج وا  -رام هللا 

ملتوطنين قبل أن يتم تلايمهم إلى الجيش ا لرائيام، معتبرة أن ما حدث كان "دفاعًا  81وضربوا نحو 
 ."عن الن س
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وقال المتحدث بالم الحكومة مدير المرك  ا عخمم الحكومم إيهاب بليلو فم بيان، إن "أهالم قرية 
قصرة التم تعرضت لعشرات االعتدا ات من الملتوطنين  خل الشهور الماضية، كانوا فم حالة دفاع عن 

 الن س". داعيًا "المجتمع الدولم إلى التد ل من أجل توفير الحماية لشعبنا".
 11/1/9112حياة، لندن، ال

 
 يدعو المفاوض الفلسطيني لرفض اتفاق اإلطار مرزوقأبو  .4

 ا طددارأكددد عضددو المكتددب الليالددم لحركددة حمدداس مولددى أبددو مددر وق، أن هندداك رفًضددا فالددطينًيا الت دداق 
 المطروح، الذي تصر ا دارة ا مريكية عاى عدم فشاه.
 إلى با ضافةلاموا نة ال الطينية،  ا مريكيةها المعونة وقال إن واشنطن تلت دم فم الضغط  نجاح تحركات

الحالية يدها من عماية  ا مريكية ا دارةبان ال شل فم هذه الجولة، معناه ن و  وا يحا الضغوط الليالة، 
 أنعند فشل الم اوضات، لخنطباع الذي تم ترلي ه،  نبال الطينييالتم لتحل  ا  مةاللخم، والتحذير من 

 ديل عن الم اوضات.ال ب
( عادددى صددد حته الرلدددمية عادددى موقدددع التواصدددل 0|0وذكدددر أبدددو مدددر وق فدددم تصدددريحات لددده اليدددوم ال مددديس )

ال ات اق نهائم يمكن انجا ه اآلن،  بأنهجون كيري بات عاى قناعة  ا مريكماالجتماعم، أن و ير ال ارجية 
يشعر بالرضى عند قرا تها. وضرب لذلك  أن بنودها حمالة اوجه، يلتطيع كل فريق إطارفانتقل الى ات اقية 

 مثخ،
وقالز "حينما يطرح القدس مدينة م توحة، يقراها نتنياهو القدس الموحدة، ويقراها الم اوو ال الطينم القدس 

 . كل ل ظ غير محدد او معر  ي لر لصالح القوي".ألواربخ 
، قضدية الخجئدين ال الدطينين، وقدالز ا طار وأشار أبو مر وق إلى أن من أكبر المشاكل التم تواجه ات اقية

فددم فالددطين، الددتيعاب عدددد مددن  0041المطددروح لحددل هددذه المشددكاة هددوز عددودة محدددودة لمددن ولددد قبددل عددام 
 إلدىتواجد ال الدطينيين. عدودة الدراغبين  أماكنال الطينيين فم البخد التم تلتقبل الجئين، اقامات دائمة فم 

 الض ة والقطاع".
 يلتطيع ان يوقع عاى حل غير حق ال الطينيين بالعودة الى ديارهم؟".وأضا ز "من 

وشكك أبو مر وق فم إمكانية الت ام إلرائيل من ا غوار فم مدة عشرة أعدوام، وحدذر مدن االعتدرا  بيهوديدة 
 الدولة.

صرار نتنيداهو عادى هدذا ا مدر كبيدر لمدا لده مدن أثدر  وقالز "أحد القضايا المطروحة، قضية يهودية الدولة، وا 
 طير، عاى ملتقبل الصراع. ا مريكان ليعترفون فم ات اقية ا طار عاى يهودية الدولة ملتندين إلدى قدرار 

ورفددددو ال الددددطينيون يلددددتند أواًل عاددددى  طددددورة االعتددددرا  أو مآالتدددده ال طيددددرة ثانيددددًا أن  0041التقلددديم لددددنة 
 كاٍ  وليس عندهم غيره". 0003االعترا  المتبادل عام 

لة تبادل ا راضم قال أبو مدر وقز "هنداك مشدكاة فدم تبدادل ا راضدم، حيدث يدرى الصدهاينة أنهدا وحول ملأ
،  اصدة فدم قدرى المثادث والقددس، وفدم 44فم بعو المواقع تشمل لكانها ا صايين من أهاندا فالدطينيو الدد

هدندة مدع الضد ة بعضها اآل ر فإنها تلاهم فم عودة الخجئين فم تقديرهم،  اصة القرى العديدة عدل  دط ال
وا عطدددا  ملددداحة صدددغيرة ليتحقدددق عدددودة كبيدددرة لعددددد مدددن الخجئدددين إلدددى هدددذه القدددرى المجددداورة ل دددط الهدندددة أو 

 ".44المقلمة فم عام 
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وأضا  ملتدركًا "ال أعام كي  ليتحقق تبادل لألراضم متلاٍو فم الملاحة والقيمدة   وال كي يدة قبدول تبدادل 
 قيين بالملتوطنين المغتصبين ".أصحاب ا رو الحقي 44ل الطينيو الد

ودعددا أبددو مددر وق الم دداوو ال الددطينم إلددى عدددم القبددول بات اقيددة ا طددار المايئددة با لغددام، وقددالز "إذا أ طددأ 
ا طدددار، المايئدددة  الت اقيدددةال الدددطينيون فدددم الدددذهاب إلدددى الت ددداوو، فيجدددب أن ال ي طئدددوا فدددم عددددم رفضدددهم 

لدتعانة با صددقا ، فيجدب أن ال ت يد  أحددًا، حتدى ولدو كدان الدثمن با لغام. أما التهديدات، والضدغوط، واال
 مغادرة الماعب الليالم،  ن المطروح هو تص ية القضية ال الطينية"، عاى حد تعبيره.

 0/1/1014، فلسطين أون الين
 

 : اتفاق مع هنية على لقاء قريب إلعالن حكومة توافق وطنياألحمدعزام  .0
لحركة التحرير الوطنم ال الطينم "فتح" وملؤول ما  المصالحة ع ام ا حمد، أعان عضو الاجنة المرك ية 

هنيدده وات قددا عاددى لقددا  قريددب  إلددماعيلأندده تحدددث طددويًخ مددع رئدديس و را  حكومددة حركددة "حمدداس" فددم غدد ة 
 يجمعهما من أجل إعخن تشكيل حكومة توافق وطنم.

ى إصددار مرلدوم مدن قبدل الدرئيس محمدود وأضا  فم تصريحات صحافية أمس ال ميس أنه تدم االت داق عاد
عباس ت امنًا مع تشكيل الحكومة لتحديد موعد االنت ابات، بعد لتة أشهر أو ت ويو الرئيس با تيار الوقت 

 المنالب  صدار هذا المرلوم.
ا رادة  امددتخكوتددابع ا حمددد "أن الددرئيس عبدداس أباددغ هنيددة  ددخل اتصددال هددات م بينهمددا، أن عاددى "حمدداس" 

 عايها فم القاهرة، وا عخن الدوحة". االت اقيقية لتن يذ الت امات المصالحة الوطنية التم تم الحق
ول ت إلى أنه "بعد نقاش مطول مع هنيدة، ات قندا عادى الدتمرار التواصدل، وا عطدا  الم يدد مدن الوقدت لحمداس 

 من أجل التكمال مشاوراتها فم الدا ل وال ارج".
عايده"،  االت داقا بانتظار اتصال من "حماس" يؤكد جهو يتها لتن يذ مدا تدم و تم ملؤول ما  المصالحةز "إنن

مضي ًاز "عندما يتم ذلك، لأتوجه أنا ووفد من فتح إلى قطاع غ ة أو إلى أي مكان نت ق عايده،  عدخن هدذا 
 ، وهذا ا مر بات واضحًا لاجميع".االت اق

 10/1/1014، فلسطين أون الين
 

 لسطينية تشهد حراكا وتوافقا مبدئيا  على بعض البنودالمصالحة الف: يوسفأحمد  .10
قددال القيددادي فددم حركددة حمدداس، والملتشددار اللددابق لددرئيس و رائهددا الدددكتور أحمددد ز القدددس دوت كددوم -غدد ة

يولدد  لددد القدددس دوت كددوم، بددأن ا لددبوع المقبددل ليشددهد حراكددا فددم مادد  المصددالحة، وجميددع ا طددرا  عاددى 
العددام، معتبددرا االتصدداالت التددم جددرت مددؤ را بددين هنيددة وعبدداس وا حمددد بأنهددا  قناعددة بأندده لدديتم إنجا هددا هددذا

 مؤشرات إيجابية لتشكيل حكومة توافق تمهيدا  جرا  انت ابات عامة.
ون ى يولد  أن يكدون تدم التوصدل لتشدكيل حكومدة توافدق وطندم، موضدحا أن الجدانبين بانتظدار لقدا  لديعقد 

أن تشدكيل  إلدىال النقاط التم ربما تنطوي عاى غموو لاطدرفين، مشديرا قريبا إما فم غ ة أو القاهرة اللتكم
 الحكومة ليكون من ا تصاص الرئيس ال الطينم محمود عباس.

وقددالز "جميعددا ك الددطينيين نعدديش فددم أ مددات، فالضدد ة تعددانم فددم ظددل الت ددرد ا ميركددم وا لددرائيام بددالرئيس 
اليومية التم تتعرو لها، وجميعنا بحاجة لوضع محمود عباس، وغ ة تعيش تحت وطأة الحصار والضغوط 

 حٍد لخنقلام بنا  عاى االت اقيات ا  يرة التم تم التوافق عايها لوا  فم القاهرة أو الدوحة".
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المصددالحة، وننهددم االنقلددام، ونشددكل حكومددة شددراكة ليالددية وتوافددق  1104ز "لندشددن  ددخل عددام وأضددا 
 الجميع فم إطار قوالم مشتركة تضبط مشروعنا الوطنم". وطنم ال ت تل فيها التوا نات، وليتحرك

مدن جهدة أ ددرى، قدال مصددر قيددادي كبيدر مقدرب مددن مولدى أبدو مددر وق، الدذي يتدولى مادد  المصدالحة عددن 
حركة حماس، بأن اتصاالت تجري بالتمرار بين أبو مر وق وملؤول ماد  المصدالحة فدم حركدة فدتح عد ام 

 ا حمد.
 10/1/1014، القدس، القدس

 
 من أجل إنجاز المصالحة عباسمن أفكارا جديدة  مشعل ونقل إليه التقى الرجوب "عكاظ": .11

أكدددت مصددادر فالددطينية مطاعددة، أن ال طددوات تتلددارع حاليددا مددن أجددل التواصددل ز عبدددالقادر فددارس - )غدد ة(
 بين حركتم فتح وحماس من أجل إنجا  المصالحة ال الطينية. 

ن عضو الاجندة المرك يدة لحركدة فدتح الادوا  جبريدل الرجدوب، التقدى ذكرت مصادر فالطينية صباح أمس، أو 
فم الدوحة بدرئيس المكتدب الليالدم لحركدة حمداس  الدد مشدعل يدوم االثندين الماضدم. وذكدرت المصدادر أن 
الرجوب حمل إليه أفكارا جديدة من الرئيس محمود عباس، من أجل إنجا  المصالحة، ومنهدا تشدكيل حكومدة 

جددرا  االنت ابددات بكددل أشددكالها. ولددم تحدددد المصددادر أ 6توافقيددة لمدددة  شددهر، واالت دداق عاددى برنددامج ليالددم وا 
المدة ال منية  جرا  االنت ابات وهل لتكون  دخل ا شدهر اللدتة أم بعددها. وقدال مشدعلز إن حركدة حمداس 

ا دل حمداس لتدرس أفكار الرجوب التم حماها، ولدترد عايهدا  دخل عددة أيدام، مؤكددا لارجدوب أن ا جدوا  د
هدددم اآلن أفضدددل نحدددو إنجدددا  المصدددالحة،  اصدددة قيدددادة حمددداس فدددم قطددداع غددد ة، والتدددم باتدددت أكثدددر إيجابيدددة 
ويعماددون عاددى تطددوير مددوق هم مددن أجددل االت دداق. ويتضددح مددن ا فكددار الجديدددة، أن فددتح ت اددت عددن شددرطها 

 3الحكومدة لدن تتجداو   بضرورة تطبيق ما تم االت اق عايه، ولدبق أن أعانتده بالدان الدرئيس عبداس، أن مددة
 أشهر، تجري بعدها انت ابات مباشرة، وأن يصدر الرئيس عباس المرلومين فم ن س اليوم.

 10/1/1014، عكاظ، جدة
 

 واالنتخاباتوتنتهي من ملف الحكومة  مباحثات المصالحة تبحث عن ضمانات":العربي"القدس  .11
م حركة فتح أن المباحثات الجارية مع حركة د أشر  الهورز عامت "القدس العربم" من مصدر قيادي ف غ ة

حمداس "بعيددا عدن ا ضدوا " وصدات إلددى مرحادة بحدث فيهدا الطرفدان )كددل مدن اآل در( عادى ضدمانات لتن يددذ 
بنود ات اق المصالحة، وأن هذه المباحثات تجرى بين ملتويات قيادية كبيرة فم الطرفان، ويشدارك فيهدا  الدد 

 وقيادات فتحاوية منتدبة عن الرئيس محمود عباس.مشعل  عيم حماس المقيم فم قطر، 
وتشير المعاومات التم وصات "القدس العربم" أن الكثير من ما ات ال دخ  جدرى تجاو هدا  دخل مباحثدات 
الطدرفين، والتدم تمدت عبددر اتصداالت هات يدة ورلدائل متبادلددة، ولقدا ات ش صدية، شدارك فيهددا عدن فدتح عدد ام 

لحة، ومحمد اشتيه وجبريل الرجوب، وعن حماس  الد مشعل  عيم الحركة، ا حمد رئيس وفد الحركة لامصا
لماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، ومولى أبو مر وق.  وا 

، مدن كدل مدن فدم فدتحتاك التم التقباها الرئيس عباس بحلب ما قدال المصددر  االتصاالتوكانت أول هذه 
 ضرب غ ة الشهر الماضم. الد مشعل، وهنية  خل المن  و الجوي العني ، الذي 

لمرحادة جديددة مدن مباحثدات المصدالحة التدم توق دت بعدد انشدغال الراعدم المصددري،  االتصداالتوأللدت تادك 
شداعة  بلبب ا حداث الدا اية عقب ع ل الرئيس محمد مرلم. وتبادل الطرفان عدة رلائل بهد  تلهيل وا 
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ية بددإطخق لددراح عدددد مددن نشددطا  فددتح، واللددماح أجددوا  مت ائاددة  ددخل المباحثددات، بينهددا قددرارات هنيددة القاضدد
 لنشطا  حركة فتح الذين غادروا القطاع عقب ا نقلام بالعودة إليه مجددا. 

إن ا مور وصات اآلن إلى مرحاة البحث عن "ضمانات التن يذ"، من كخ الطرفان،  فم فتح ويقول الملؤول
ئالددة حكومدة التوافدق، حلددب إعدخن الدوحددة،  اصدة وأن حركدة حمدداس ال تمدانع بدأن يتددولم الدرئيس عبداس ر 

فم مقابل أن حركة فتح أعطت إشارات عاى الموافقة عاى تمديد عمل الحكومة هذه، إلى فترة أكبر من التم 
 بحلب مطاب لابق لحماس. االنت ابات، وهو من شانه أن يؤجل عماية االت اقنص عايها 

ا ددات أ ددرى مددا بعددد إتمددام المصددالحة وتشددكيل الحكومددة، ويدددور الحددديث اآلن بددين الطددرفين عددن كي يددة إدارة م
 وأهمها ا من فم قطاع غ ة. 

وينظر الرئيس عباس فم هذه ا وقات من حركة حمداس أن تعطيده رأيدا نهائيدا عادى مطالبده مدن المصدالحة، 
 والممثاة فم تطبيق بنود ات اق القاهرة وا عخن الدوحة.

 ا  إيجابية،  اصة وأن هناك رغبة من ال ريقين بإتمام المصالحة.ويتوقع أن تثمر التحركات الحالية عن أشي
 10/1/1014، القدس العربي، لندن

 
 "الشعبية": اقتراحات كيري هدفها تصفية القضية الفلسطينية .13

أكددد عضددو الاجنددة المرك يددة العامددة لاجبهددة الشددعبية لتحريددر فالددطين عمدداد أبددو رحمددة رفددو ز غدد ة )فالددطين(
قتراحددات التددم قدددميها و يددر ال ارجيددة ا مريكددم جددون كيددري، وأرجددع اللددبب فددم ذلددك إلددى الجبهددة الشددعبية لخ

كونهددددا تهددددد  لتصدددد ية القضددددية ال الددددطينية ضددددمن ات دددداق إطددددار يكددددرس االحددددتخل والملددددتوطنات واللدددديطرة 
ا لدددرائياية عادددى القددددس وغدددور ا ردن، ويعددد ل غددد ة عدددن الضددد ة ال الدددطينية، عدددخوة عادددى مطالبدددة الطدددر  

 طينم باالعترا  بيهودية الدولة. ال ال
(  حد القنوات التا  يونية ا يرانية الناطقة بالعربية، 0|0وأضا  أبو رحمة فم تصريحات له اليوم ال ميس )

أعدداد القلددم ا عخمددم لاجبهددة الشددعبية نشددرهاز " طددة كيددري تقددوم با لدداس عاددى تبنددم الرؤيددة االلددرائياة وال 
رعية الدوليددة التددم تك ددل إقامددة دولددة فالددطينية كاماددة اللدديادة عاددى ا راضددم تلددتند إلددى مرجعيددة قددرارات الشدد

بمددا فيهددا القدددس الشددرقية كعاصدددمة لادولددة ال الددطينية وعددودة الخجئددين لألراضددم التدددم  0061المحتاددة عددام 
 ".004هجروا منها وفقا لاقرار االممم 

ضغط عاى الطدر  ال الدطينم ودفعده لتقدديم وأضا ز "إن الواليات المتحدة تلت دم النظام الرلمم العربم لا
 الم يد من التنا الت". 

 0/1/1014قدس برس، 
 
 

 باستهداف النقب الغربي تشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة ترد   "إسرائيل" .14
والمقاومدة ال الدطينية عندد الحددود  االحدتخلعني ة بين قوات من جديش  اشتباكاتأشر  الهورز دارت  -غ ة 

نددوب قطدداع غدد ة، ألدد ر عددن إصددابة ثخثددة فالددطينيين بجددراح جددرا  قصدد  إلددرائيام، وردي نشددطا  الشددرقية لج
المقاومدة بقصد  النقددب الغربدم بعددد مددن القدذائ  الصددارو ية، وذلدك بعدد يددوم واحدد مدن التشددهاد ناشدط مددن 

 الجهاد ا لخمم فم "مهمة جهادية".
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ع تدددريب  حددد ا جنحددة العلددكرية ل صددائل ا لددرائيام ظهددر أمددس ال مدديس موقدد االحددتخلقصدد ت مقدداتخت 
 المقاومة ال الطينية شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غ ة.

وقص ت مقاتخت حربية إلرائياية ن اذة موقعا م صدص لتددريب نشدطا  لدرايا القددس الجنداح الملداح لحركدة 
ن وقددوع إصددابات، الجهدداد ا لددخمم، يقددع غددرب مدينددة رفددح أقصددى جنددوب القطدداع، دون أن تلدد ر الغددارة عدد

 غير أنها أحدثت أضرارا مادية.
، بعددد أن شدددهدت االحددتخلكددذلك شددهدت منطقددة   اعددة شددرق مدينددة  ددان يدددونس عمايددة توغددل بريددة لجدديش 

 المنطقة غارات جوية ن ذتها مقاتخت إلرائياية التهدفت دراجة نارية.
 فيها القذائ  وا لاحة الرشاشة.الت دمت  االحتخلملاحة بين نشطا  المقاومة وجنود  اشتباكاتودارت 

وشرعت اآلليات ا لرائياية المتوغاة فم أعمال تجري  وتمشيط كبيرة فم المنطقة، ولط تغطية من الطيران 
 الحربم الذي لم ي ارق المكان.

وجدددا ت عمايدددة التوغدددل بعدددد أن قامدددت طدددائرة حربيدددة إلدددرائياية بالدددتهدا  دراجدددة ناريدددة كدددان يقودهدددا شددداب 
 أدى إلى إصابة ثخثة مواطنين بجراح، نقاوا إلى أحد المشافم القريبة لتاقم العخج الخ م. فالطينم، ما

وقال الطبيب أشر  القدرة إن اثنين من ركاب الدراجة النارية أصيبا، فيما أصيب ط ل بشدظايا  جداج تحطدم 
 .االلتهدا من من له القريب من 

ة المدد ارعين ال الددطينيين عاددى مغددادرة أراضدديهم والعددودة وأجبددرت عمايددات الجدديش ا لددرائيام فددم تاددك المنطقدد
 إلى المنا ل  شية من التهدافهم.

وقال ناطق علكري إلرائيام إن لخح الجو شني غارة التهدفت فالطينيا كدان يقدود دراجدة ناريدة فدم منطقدة 
فدم النقددب   دان يدونس بجنددوب قطداع غدد ة، بعدد أن تبدين أندده أطادق ثددخث قدذائ  هداون باتجدداه دوريدة لاجدديش

 الغربم.
وأكددد أندده جددرا  القصدد  ال الددطينم لددم تقددع إصددابات أو أضددرار، وأندده طاددب مددن المدد ارعين ا لددرائيايين فددم 

 كياومتر عن اللياج. 0.1ملافة  باالبتعادالمنطقة 
وأدى الهجوم ا لرائيام لتوتر ا وضاع الميدانية عاى الحدود الشدرقية لجندوب القطداع،  اصدة وأن المنطقدة 

لرائيل.شه  دت عدة هجمات  خل ا لبوع قبل الماضم، عاى أثر تبادل لاهجمات بين المقاومة وا 
وجددا  الهجددوم الجديددد بعددد يددوم واحددد مددن التشددهاد ناشددط مددن الجهدداد ا لددخمم  ددخل "مهمددة جهاديددة"، وقددال 

اللرايا بدالرد، غيدر ، وتوعدت االحتخلالجناح الملاح لاجهاد لرايا القدس إنه التشهد فعل غارة جوية ن ذها 
 أن إلرائيل ن ت ملؤوليتها عن الحادث.

 10/1/1014، القدس العربي، لندن

 
 

 ": االحتالل يقصف غزة ليعطل المصالحةاإلسالمي الجهاد" .13
قددال أحمددد المدددلل القيددادي فددم حركددة الجهدداد ا لددخمم إن االحددتخل ا لددرائيام ي ددوو ز )وكدداالت( -غدد ة

ومددة  اصددة مددع حركددة الجهدداد ا لددخمم، مشدديرا إلددى ان التقددارير "ا منيددة" حددرب الددتن ا  مددع حركددات المقا
 ا لرائياية التم صدرت مؤ ر تقول ان الجهاد من أ طر المنظمات ال الطينية التم تهدد وجود إلرائيل.

وأضدددا  القيدددادي فدددم حركدددة الجهددداد لدددد "معدددا" ان هنددداك الدددتهدافا لعناصدددر الجهددداد وحركدددات المقاومدددة، وان 
ل يحددداول مدددن  دددخل التصدددعيد ضدددد أبندددا  الشدددعب ال الدددطينم أن يكلدددر إرادة المقاومدددة وان يصدددنع االحدددتخ
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م اصدداة مددا بددين الشددعب ومقاومتدده، كمددا ويحدداول االحددتخل  اددط ا وراق ليمددرر مددا يريددد ويجعددل ال الددطينم 
 دائما فم مرمى قذائ ه وصواري ه لكن نؤكد "أن المقاومة ال يمكن أن تكلر إرادتها". 

 10/1/1014، د، عم انالغ
 

 حماس تطالب مصر باإلفراج عن فلسطينيين معتقلين لديها .16
طالبدددت حركدددة حمددداس، ملدددا  اليدددوم ال مددديس، اللددداطات المصدددرية بدددا فراج عدددن ز القددددس دوت كدددوم -غددد ة

 ال الطينيين الذين اعتقاتهم  خل رحخت ل رهم إلى دول م تا ة عبر مصر.
و  هري، إن ا لما  التم أعان امن المصري انه اعتقاهم فدم لدينا  هدم وقال الناطق بالم الحركة، لامم أب

فالطينيون ملافرون تدم اعتقدالهم  دخل اللد ر، مبيندا أن  الدد وليدد عقدل كدان فدم طريقده باتجداه تركيدا ل يدارة 
والددده ا لددير المحددرر وليددد عقددل، والثددانم الدددكتور حددا م البددا  محاضددر فددم جامعددة ا قصددى بغدد ة، وكددان فددم 

ودعا أبو  هري اللاطات المصرية إلى "التوق  عن الدت دام  ريقه لمناقشة رلالة الدكتوراة بجامعة القاهرة.ط
 هذه ا لاليب غير المقبولة".

 10/1/1014، القدس، القدس
 

 قيادي في فتح يندد باالعتقاالت السياسية في الضفة .19
وحركدددة الشدددبيبة والكتدددل الطخبيدددة فدددم  طالدددب القيدددادي فدددم حركدددة "فدددتح" حلدددام  ضدددر مجادددس الطابدددةز رام هللا

جامعدددة النجددداح الوطنيدددة بات ددداذ موقددد  "جدددري  صدددارخ وفاضدددح" لعمايدددات االعتقدددال الليالدددم الدددذي تمارلددده 
وقدددال  ضدددر فدددم تصدددريح لددده عادددى صددد حته الش صدددية عادددى موقدددع التواصدددل  اللددداطة بحدددق طابدددة الجامعدددة.

ا منددا  موقدد  واضددح مددن ملددألة االعتقددال االجتمدداعم "فيلددبوكز "يجددب أن يكددون لرئالددة الجامعددة ومجاددس 
ال ليلتقيل الطرفان دونما أي  الليالم فم أولاط الطابة وعاى  ا ية نشاطات طخبية ومنافلات انت ابية، وا 

وأضا ز "يجب عاى مجادس الدو را  أن يت دذ قدراره الشدجاع بتحدريم وتجدريم االعتقدال الليالدم  أل  ُيذكر".
وأمددام كددل الملددوغات غيددر القانونيددة الكاذبددة الاهددم إال عاددى  ا يددة االنتمددا  مددن بددين الطابددة تحددت كددل الددذرائع 

وتلددا ل  ضددر عددن لددبب غيدداب دور الددرئيس الددذي بددات واضددحا أمددام كددل مددا تقددوم بدده بعدددو  الليالددم".
 ا جه ة ا منية فم ص و  الطابة من اعتقاالت باطاة وظالمة.

 0/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ئيلي يكشف عن إسقاطه طائرة بدون طيار تابعة لحماسالجيش اإلسرا .14
كشد  الجديش ا لدرائيام ال مديس، عدن إلدقاطه طدائرة مدن دون طيدار، ز (ا ناضدول)-غ ة د عدخ  الريمداوي

 الماضم. االثنينتابعة لحركة حماس، يوم 
ئيام نجددح فددم الجدديش ا لددرا"ونقاددت ا ذاعددة ا لددرائياية العامددة ملددا  اليددوم عددن ملددؤول علددكري قولدده إن 

 ."إلرائيلإلقاط طائرة من دون طيار تابعة لحماس بوالطة ولائل تكنولوجية  اصة تم تطويرها فم 
تدددم تطويرهدددا مدددؤ را لادددرد عادددى "وأوضدددح  الملدددؤول، الدددذي لدددم تكشددد  ا ذاعدددة عدددن الدددمه أن تادددك الولدددائل 

، عادى "ظيمدات إرهابيدة أ درىالتهديدات التم باتت تشكاه الطدائرات بددون طيدار، الموجدودة بحدو ة حمداس وتن
 حد قوله.

تبذل منذ مطادع العدام الماضدم، جهدودا كبيدرة لتطدوير قددراتها القتاليدة، لت داج  إلدرائيل "ول ت إلى أن حماس 
 .، أو  خل معركة شاماة ملتقباية"بها،  خل نشاطها الروتينية
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يددار، والتددم لتلددت دم فددم جمددع ول ددت إلددى أن جدد  ا كبيددرا مددن تاددك الجهددود ُيكددرس لتطددوير الطددائرات بدددون ط
 المعاومات االلت باراتية، واالعتدا  عاى أهدا  علكرية ومدنية، حلب قوله.

 10/1/1014، رأي اليوم، لندن
 

  والمخيمات حريصون على أمن لبنانصيدا:  تخالل زيارة وفد قوى التحالف لفاعليا بركةعلي  .10
 مددن بعددو قيددادات تحددال  القددوى ال الددطينية اوفددد، أن صدديدا، مددن 10/1/1014، المســتقبل، بيــروتذكددرت 

مدينة صيدا، حيث التقى الوفد عاى التوالم رئيس فرع م ابرات الجيش الابنانم فم الجنوب العميد عادم   ار
 لعد. ألامةعام التنظيم الشعبم الناصري الدكتور  وأمينشحرور والدكتور عبد الرحمن الب ري 

ة اثدر الاقدا  مددع البد ري ان أمدن الم يمدات هددو مدن أمدن صدديدا ممثدل حركدة حمدداس فدم لبندان عادم بركدد وأكدد
والعكس صحيح وقالز "نحن حريصون عاى أمدن لبندان والم يمدات، ونعتبدر أن أمدن لبندان والدتقراره هدو قدوة 

 لاقضية ال الطينية".
ان بركددة ان "هندداك موق ددا فالددطينيا موحدددا يددرفو الددت دام م دديم عددين الحاددوة أو اي م دديم آ ددر فددم لبندد وأكددد

اللدددتهدا  اللدددام ا هادددم فدددم لبندددان"، وقدددالز "ان التحدددال  ال الدددطينم لدددن يلدددمح أن يكدددون الم ددديم منطاقدددًا 
اللدددتهدا  أمدددن لبندددان وال نقبدددل ان تتحدددول الم يمدددات الدددى لددداحة لتصددد ية الحلدددابات او الدددى صدددندوق بريدددد 

ن وا جهد ة ا منيدة  ن لبندان  حد". ورأى أن "ملألة ا من تحتم التعاون مع الجميع من فالدطينيين ولبندانيي
يمر بمرحاة صعبة ودقيقة وهو بحالة التهدا  والمطاوب اليوم التنليق التام فيمدا بينندا مدن أجدل عبدور هدذه 

 المرحاة بأقل ال لائر".
القيدادة العامدة ابدو عمداد رامد  ان "الهدد  مدن  -واثر لقا  وفد التحال  مع لعد اكد ملؤول الجبهة الشدعبية 

التواصددل والتشداور فددم ا وضداع والملددتجدات وال لديما عاددى اللداحة ال الددطينية وفدم الم يمددات  الجولدة هدو
فدددم ظدددل التطدددورات ا  يدددرة ومدددا تروجددده بعدددو ا ولددداط الليالدددية واالعخميدددة حدددول تدددورط فالدددطينيين فدددم 

رهابيةالم يمات بما ات امنية   فم لبنان والمنطقة ". وا 
 ا مندمقيادات فالطينية بدار ة أعربدت عدن قاقهدا عادى الوضدع أن ، 10/1/1014، السفير، بيروتوأضافت 

فددم الم يمددات، وتحديدددًا عددين الحاددوة، مشدديرًة إلددى أني "هندداك  شددية حقيقيددة مددن  طددر ت اددت الوضددع ا منددم 
الابنانم وال الطينم عدن اللديطرة، فدم حدال تددهور الوضدع ا مندم فدم لبندان الدى مدا هدو ا طدر مدن ان جدار 

 ى ما هو ابعد من توتر هنا وهناك".ليارة م   ة وال
الحكوميدددة فدددم لبندددان  ا  مدددةوتحددددثت مصدددادر فالدددطينية عدددن م ددداو  امنيدددة جديدددة مدددن تدددداعيات الدددتمرار 

شرخ بين ال الطينيين وفئدة  إلىعاى اللاحة ال الطينية بم يد من االلتقطابات المذهبية وتحولها  اوارتداداته
 ان إلى ا لوأ.من الابنانيين إذا تطور الصراع فم لبن

محمدد  أبما  طر بالنلبة لهذه المصادر هو ما يتمي تداوله عن احتمال مبايعة ابن م يم عين الحاوة الشيخ 
 لد"كتائب عبد هللا ع ام"  ا ا لماجد الماجد. أميراتوفيق طه 

ادوة، واحتمدال وحذيرت من تداعيات تعيين طه عاى الوضع الابنانم والم يمات ال الطينية، وال لييما عدين الح
 يرموك آ ر.  إلىتحوياه إلى "م يم البارد" آ ر أو 

 
 ووزارة األمن ترفض الكشف عن أسماء الدول ..دولة 92أسلحة لـ باعت "إسرائيل" .91
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صددحي ة هددآرتس العبريددة كشدد ت فددم  ، أن هيددر أندددراوس، عددن 11/1/9112، القــدس العربــي، لنــدنذكددرت 
برغم وجود قرار صادر مدن المحكمدة العايدا لاكشد  عدن ألدما  عددها الصادر أمس ال مس النقاب عن أنيه 

الدول التم تشتري ا لاحة من الدولة العبريية، ترفو و ارة ا من الكش  عن ذلك،  اعمًة أني اللريية جا ت 
 لكم ُتحافظ عاى أمن الدولة العبريية. 

ولكدني و ارة ا مدن رفضدت الكشد  دولدة،  94وأضافت الصحي ة أنيه فم العقد ا  ير باعت إلرائيل ألاحة لدد
لوى عن ألدما   مدس دول هدم أمريكدا، بريطانيدا، إلدبانيا، كوريدا الجنوبييدة وكينيدا، مشدديديًة عادى أني الكشد  
 عددن بدداقم ألددما  الدددول مددن شددأنه أنق يددؤديي إلددى قطيعددة فددم العخقددات ا منييددة ا لددتراتيجيية لادولددة العبرييددة. 

جيية يولددم ميامددان، أني إلددرائيل تهددد  مددن ورا  بيددع ا لدداحة تحقيددق ا ربدداح ورأى المحاددل لاشددؤون ا لددتراتي
بالمائدة مدن تجدارة اللدخح فدم العدالم تلديطر  81والعخقات الدباومالية مع دول العدالم الثالدث، وبحلدبه فدان 

الرابعة فم  ونقل ميامان عن مصادر فم تل أبيب تأكيدها عاى أني إلرائيل باتت الدولة. عايها الدولة العبرية
 تجارة اللخح عالمًيا، طمًعا فم ا رباح المالية رغم عدم أ خقيتها وم اطرها.

وفم ت اصيل ال بر الذي أوردته صحي ة هآرتس أمس جدا  أنده رًدا عادى التمداس إداريي طالدب بالكشد  عدن 
م تترافددع عددن ادعددت النيابددة العامددة، التدد ألددما  ا شدد اص والشددركات الملددجاة فددم لددجل التصدددير ا منددم،

الدولة العبرية، أنه ال يمكن الكش  عن المعاومات المطاوبة وذلك بذريعة الح اظ عاى أمن الدولة وعخقاتها 
ال ارجيددة. عددخوة عاددى ذلددك،  عمددت أن الكشدد  عددن ت اصدديل مصدددري اللددخح ا لددرائيايين قددد يضددعهم مددع 

الدذي قدد يعدرو لدوا  أمدنهم الش صدم أو  مصالحهم فم دائرة التهدا  ما ألمته بالجهات المعادية، ا مدر
 أمن الدولة لا طر. 

مددع ذلددك، أشددارت الصددحي ة إلددى أن رد الدولددة بوالددطة النيابددة شددمل عددددا مددن المعطيددات المتعاقددة بصددناعات 
اللخح فم الدولة العبرية وا تجار بالولائل القتالية، حيث أظهرت المعطيدات الرلدمية أنده حتدى نهايدة العدام 

إلدددرائيايا فدددم التصددددير ا مندددم، مشدددددة عادددى أن الحدددديث يددددور عدددن ألدددما   9119عمدددل  9189المنصدددرم 
مددن رجددال  389شددركات، إضددافة إلددى  8119مددوظ ين يعماددون فددم مجددالم التلددويق والتصدددير ا منددم فددم 

ا عمال الملتقاين الذين يعماون فم التصدير ا منم. با ضافة إلى ذلك، ل تت الصحي ة إلى أنده تبدين مدن 
تر يصددددا  1189تر يصدددا لاتلدددويق، إضددددافة إلدددى  8411رد الدولدددة أن دائدددرة الرقابددددة عادددى اللدددخح منحددددت 

 لاتصدير. 
العبريددة، لددي ر باوتلددكر كددان قددد قددال إني هندداك  "يددديعوت احرونددوت"جدددير بالددذكر أن المحاددل فددم صددحي ة 

ين بيدع ا لداحة ا لدرائياية إلدى عخقة قوية بين الليالة ال ارجية لادولة العبرية فم عهد حكومة نتنيداهو وبد
جدير بالذكر أنيه منذ لنوات عديدة قامت و ارة ا من ا لرائياية بتأليس شبكة لتلويق اللخح و دول العالم. 

وعناصر الشبكة هدم جندراالت فدم الجديش " حود حهنيت"عاى ملتوى عالمم، وأطاقت عاى تاك الشبكة الم 
 اولون. والم ابرات، ورجال دين، ولمالرة، ومق

كما التقطبت و ارة ا من  برا  وفنيين من روليا وأمريكا وبعدو الددول ا وروبيدة لتطدوير صدناعة اللدخح 
ومنظومات ا من والتجلس، وتابعت المصدادر أن الشدبكة المدذكورة تمكندت مدن التغاغدل فدم عددد مدن الددول 

المعدددات ا لددرائياية المصدددثرة أكثددر مددن ا لددخمية مثددل تركيددا ومالي يددا وأندونيلدديا، وشددمات قائمددة ا لدداحة و 
شدركة إلدرائياية، الفتدًة إلدى أن جميدع الصد قات تدم إبرامهدا  991ندوع لدخح، تدتم صدناعتها فدم حدوالم  011

بوالددطة الصددناعات العلدددكرية ا لددرائياية )تاعدداس( وبحلدددب نظددم وقددوانين و ارة ا مدددن ا لددرائياية فددم هدددذا 
 المجال. 
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د، ايام شاحال، لاصحي ة العبرية إني المولاد )ا لت بارات ال ارجية( تمكين مدن وقال ضابط الجيش المتقاع
دولدة( عادى رألدها  01تشكيل مجموعة من الشبكات اللرية تتولى تلويق اللخح ا لدرائيام إلدى أكثدر مدن )

 واشنطن. أمريكا التم تشتري عدة أنواع من اللخح ا لرائيام، وطبًقا لإلت اق االلتراتيجمي الُمبرم مع
تحددددت ضددددغط ا لدددرائياية و ارة الدددددفاع ، أن حامددددم مولدددى، عددددن 11/1/9112، الســـفير، بيــــروتوأوردت 

فم العام الماضدم مدؤتمرًا صدحافيًا الدتثنائيًا، عرضدت فيده تقريدرًا عدن حجدم عقدت  العايا المحكمة ا لرائياية
مايدارات  3.13صد قات بقيمدة  9189ام المبيعات العلكرية ووجهتها القارية. وقالت مثًخ إنها أبرمت فم الع

 8.8مايدار دوالر مدع دول اوروبيدة، وصد قات بدد 8.13دوالر مع دول آليا والمحيط الهادي، وص قات بقيمة 
مايدار دوالر مدع الواليدات المتحددة وكنددا، أمدا دول اميركدا الختينيدة وافريقيدا فوقعدت معهدا عادى صد قات بقيمدة 

دوالرات عادى التدوالم، و لدم تشدر البتدة الدى الدما  الددول المشداركة فدم  مخيين 811مخيين دوالرات و 919
 تاك الص قات.

كاندت تقددم وبشدكل طدوعم إلدى ا مدم  9114و 8449أن إلدرائيل فدم ال تدرة بدين العدامين  "هآرتس"وشرحت 
واندددا المتحدددة تقددارير عددن بيددع اللددخح. وفددم هددذه التقددارير أوضددحت أنهددا باعددت  وغندددا وبوتلددوانا وتشدداد ور 

وتلدددوتو والكددداميرون فدددم أفريقيدددا وكولومبيدددا والبرتغدددال ولددداوفاكيا ورومانيدددا والهندددد والمكلددديك وتركيدددا والبرا يدددل 
يطاليا وفييتنام.  وا 

ومددن المهدددم معرفدددة أنددده وفدددق معطيددات قلدددم الرقابدددة عادددى تصددددير ا لدداحة هنددداك حدددوالم تلدددعة آال  طادددب 
ال  منهدا. ولكدن و ارة الددفاع ا لدرائياية تتاقدى كدل عدام مدن تصدير لنويًا تتم الموافقدة عادى حدوالم ثمانيدة آ

أل  طاب تلدويق بضدائع. وقدد أعطيدت فدم النصد   31أل ا إلى  90الشركات ذات الطبيعة ا منية ما بين 
ر صدددددة تصددددددير لشدددددركات حكوميدددددة  3.411ر صدددددة تلدددددويق، و 89.889مدددددثًخ  9183ا ول مدددددن العدددددام 

 و اصة. 
رئديس "مشدروع التدوا ن العلدكري فدم الشددرق ، أن امدال شددحادة، عدن 11/1/9112، الحيـاة، لنـدنوأضدافت 

االولددط" التددابع لمعهددد بحددوث ا مددن القددومم ا لددرائيام ي تدداح شدد ير كشدد  ان عدددة دول فددم العددالم تلددت دم 
وب اللخح االلرائيام لاقمع والجرائم، مشيرًا الى ان الرائيل تبيدع الداحة ايضدًا إلدى نظدام الدد"ابرتهايد" فدم جند

 افريقيا.
وذكرت صحي ة "هدآرتس" ان وثدائق االمدم المتحددة تشدير الدى إقددام الدرائيل عادى بيدع الداحة إلدى تشديام فدم 

 ، شمات صواريخ "لبايك" المضادة لادبابات، وكذلك المكليك وهولندا ورومانيا.9189عام 
احة التم باعتها بين ويتضح من ال حص ان الرائيل اباغت االمم المتحدة عن ج   صغير من ص قات االل

راجمددة صددواريخ وثددخث قطددع  81. ومددن الصدد قات التددم تكشدد ها الوثددائق بيددع أوغندددا 9114و 8449عددامم 
 .9114الاحة تركب عاى شاحنات، فم 

 01إلدى البرتغدال، و 31إلدى كولومبيدا، و 33راجمدة صدواريخ إلدى فند ويخ، و 89كما باعت فم اللنة ذاتهدا 
لدديارة علددكرية مددن طددرا   91ا باعددت طددائرات مددن دون طيددار إلددى لدداوفاكيا، وإلددى الواليددات المتحدددة.  كمدد
 91صدددارو ًا و 089صددداروخ "لدددبايك" إلدددى كولومبيدددا، و 80راجمدددة صدددواريخ و 81"كركدددال" إلدددى رومانيدددا، و

 راجمة صواريخ "لبايك" إلى البيرو.
 

 جير المفاوضاتلتفأدى ذلك حتى لو  "اتفاق االطار"": نتنياهو يرفض ادراج القدس في هارتس" .91
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كش ت صحي ة "هارتس"  فم موقعها عادى الشدبكة، اليدوم الجمعدة، ان رئديس الحكومدة االلدرائياية ز درب91عدد
بنيددامين نتنيدداهو، اعددرب عددن رفضدده شددمل قضددية القدددس فددم نطدداق "ات دداق االطددار"، الددذي يعمددل عاددى باورتدده 

 و ير ال ارجية االمريكم جون كيري.
الدرائيايين كبيدرين اكددا لهدا ذلدك، فيمدا نقادت عدن احددهما قولده، ان نتنيداهو لدن وقالت الصحي ة ان ملؤولين 

يوافق عادى أي وثيقدة يدرد فيهدا ذكدر اقامدة عاصدمة فالدطينية عادى أي ملداحة مدن اراضدم القددس، حتدى لدو 
 ادى ذلك الى ت جير المباحثات الجارية حول "ات اق االطار".

 11/1/9112، 24عرب 
 

 ية: كيري غير ضالع في جذور النزاعسرائيلإ سياسية محافل .99
ذكرت صحي ة "الدرائيل اليدوم" ان و يدر ال ارجيدة ا ميركدم جدون  زوكاالت -الحياة الجديدة -القدس المحتاة

كيري ليصل غالبا لامنطقة االثنين المقبل، مشيرة الى محافل ليالدية عايدا فدم الدرائيل تتمندى عددم مجيئده. 
تبحث فيها ت اصيل الم اوضات الليالدية، انطاقدت فدم ا لدابيع ا  يدرة  واضافت "فم المحافل المغاقة التم

 انتقادات حادة وغير ملبوقة لكيري ورجاله،  اصة فيما يتعاق بال طة ا ميركية بشأن غور ا ردن".
، مطاعدة عادى ت اصديل الم اوضدات ان "لم تدذكر الدمها"ونقات الصحي ة عن محافل ليالية رفيعة الملتوى 

 ي ة وال تصمد فم ا تبار الواقع"."ال طة ل 
ان "كيددددري ال يبدددددي أي فهددددم حقيقددددم لمددددا يجددددري هنددددا، وان  -وقالددددت المحافددددل الليالددددية ة حلددددب الصددددحي ة

م ططات الواليات المتحدة لطحية وغيدر جديدة، وال توجدد صداة بدين ا مدور التدم تقدال عاندا عدن التقددم فدم 
أن كيري ببلاطة غير مرتبط بالواقع، وهو غير ضالع،  الم اوضات وبين ما يجري بال عل". واضافتز "يبدو

عاى أقل تقدير، فدم جدذور الند اع، وال يعدر  كيد  يجادب حادوال حقيقيدة بدل وال يبددي ضداوعا حتدى فدم قدرا ة 
 ال رائط التم تعرو عايه".

ا يدأتم وحلب المحافل االلرائياية فان "لاوك و ير ال ارجية ا ميركم مهووس، وثمة من يقول انه أكثدر ممد
لدفع اللخم، يأتم اللتغخل الن اع  غراضه الليالية. وحلدب هدذا التحايدل، فدان كيدري عادى مدا يبددو يعتقدد 

 أن الطريق الى البيت ا بيو من ناحيته يمر عبر التوقيع عاى ات اق لخم فم الشرق ا ولط".
ل داص مددارتين انددديك، يتجولددون وتابعدتز "كيددري، مددع اللد ير ا ميركددم فددم الدرائيل دان شددبيرو والملتشددار ا

فدددم الدددبخد، ياتقدددون بدددالو را  ويطاعدددون الصدددح يين، وي اقدددون احلالدددا وكأنددده بعدددد لحظدددة لددديوقع عادددى ات ددداق 
 لخم".

وقالددتز "الددرائيل تضددطر الددى التعدداون مددع م ططددات الواليددات المتحدددة ألالددا بلددبب ال ددو  مددن تحمياهددا 
 ملؤولية فشل الم اوضات".

أنه مقابل طاب الرائيل تمديدد الم اوضدات بلدنة لديطاب أبدو مدا ن مدن الدرائيل أمدورا  واضافتز "تقديرنا هو
ا رى بالمقابل، مثل التجميد أو تحرير م يدد مدن اللدجنا ، وهدذه المطالدب لدتكون ملدنودة مدن كيدري وعمايدا 

اولداو  لتتحول الى طاب أميركم مرفق بالتهديد، بينما لم يعدط العدرب أي مقابدل لمحادثدات الم اوضدات مدن
 وحتى اليوم".

 11/1/9112، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 في الخليلل مشروعا  استيطانيا  جديدا  تمو   اإلسرائيليةحكومة : الهآرتس .13
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تمدول مشدروعًا الدتيطانيًا جديددًا فدم  ا لدرائيايةحكومدة ال" أن ا لدرائياية كش ت صحي ة "هآرتس"ز )وكاالت(
أثريددة فددم بددؤرة الددتيطانية فددم "تددل الرميدددة" عاددى غددرار الحدددائق فددم بادددة مدينددة ال ايددل؛ بحجددة إقامددة حديقددة 

 لاوان بالقدس المحتاة.
قالددت إن الح ريددات بدددأت عمايددًا " بال ايددل منددذ ا حددد الماضددم، مددن أجددل إقامددة حديقددة أثريددة لددياحية فددم و 

ا المشدددداركة فددددم المنطقددددة بمبددددادرة مددددن الملددددتوطنين، موضددددحة أن عددددددًا كبيددددرًا مددددن عامددددا  اآلثددددار قددددد رفضددددو 
الح ريات، ولكن جامعة "اريئيل" ولاطة اآلثار وافقتا عاى البد  عمايا بالح ريات فم المنطقة رغم توق ها منذ 

 .0001عام 
مخيين شيكل، وتلتمر حتدى  1وأشارت إلى أن الح ريات تمولها ما يلمى و ارة الثقافة ولاطة اآلثار بتكا ة 

دونمات، تعود لمواطنين من ال ايل منعتهم لداطات االحدتخل مدن  6عاى أرو ملاحتها  1104نهاية عام 
 مواصاة  راعتها.

وأكدددد نشدددطا  يلددداريون "ان الهدددد  مدددن الح ريدددات ليالدددم ولددديس عامدددم، والملدددتوطنون فدددم ال ايدددل يقاددددون 
جمعيددة "العدداد" االلددتيطانية فددم القدددس التددم تعمددل عاددى االلددتيخ  عاددى أراضددم لدداوان، بحجددة البحددث عددن 

قامة الحدائق ا ثرية، والهد  هو توليع البؤرة االلتيطانية فم ال ايل"اآلثا  .ر وا 
10/1/1014الخليج، الشارقة،   

 
 العسكرية في المخابرات ناإليرانييعدد كبير من المهاجرين اليهود  :اإلسرائيليالجيش  .92

فم وحدات الم دابرات قال تقرير رلمم يوم ال ميس إن المهاجرين من إيران يجندون ز دان وليام  -القدس 
 العلكرية فم إلرائيل بأعداد كبيرة وهو ما يكش  عن الطاب الكبير عاى المتحدثين بال ارلية لمراقبة إيران.
ونشدرت مجاددة باماهدانم الرلددمية التددم يصددرها الجدديش ا لددرائيام تقريدرا تضددمن بيانددات ش صدية يندددر نشددر 

اليهود القادمين من إيران ياحق بوحدات الم ابرات  مثاها تكش  عن أن واحدا من كل  ملة من المهاجرين
 عند تجنيدهم ا ل امم فم الجيش بلبب اتقانهم ال ارلية كاغة أم.

ووص ت باماهانم هذه النلبة بأنها "أكبر بكثير" من المتولط بالنلبة إإلى المجندين مدن ال ا يدات ا  درى. 
 ل ارلية بطخقة عامل ألالم فم اال تيار.ونقات عن أحد منظمم هجرة ا يرانيين قوله إن تحدث ا

 11/1/9112، وكالة رويترز لألنباء
 

 في الضفة "إيش كودش"بإزالة مستوطنة الحكومة اإلسرائيلية تطالب  "السالم اآلن"منظمة  .95
طالبدت منظمدة اللددخم اآلن ا لدرائياية المعارضدة لخلدتيطان الحكومدة بإ الددة  ز )ا   ب( - القددس المحتادة

ايدددش كدددودش العشدددوائية فدددم شدددمال الضددد ة الغربيدددة. وذكدددرت هدددذه المنظمدددة ا لدددرائياية انهدددا بعثدددت  ملدددتوطنة
 برلالة الى و ير الدفاع ا لرائيام مطالبة اياه بد"ا الة ايش كودش، الملتوطنة. 

 11/1/9112، الغد، عم ان
 

 بالضفة.. اعتداءات للمستوطنين وأوامر هدم غزة قطاع األقصى وقصف علىللمسجد  اقتحام .16
واصددددل جنددددود االحددددتخل والملددددتوطنون اعتدددددا اتهم عاددددى المددددواطنين  زوفددددا –الحيدددداة الجديدددددة  -محافظددددات 

شددبان فددم م دديم الدهيشددة واقتاعددوا أشددجار محميددة  ثخثددة وأصددابواوممتاكدداتهم حيددث اقتحمددوا الملددجد ا قصددى 
 ت عاى قطاع غ ة.طبيعية فم ملافر يطا بال ايل وأ طروا بهدم منشآت فم ا غوار وشنوا غارا
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وفدم رفدح  ف م  ان يونس أصيب مواطنان بجروح فم قص  صارو م الدتهدفهما وهمدا عادى دراجدة ناريدة.
 غارة عاى موقع فم منطقة تل اللاطان غرب مدينة رفح وتم تدمير بركس دا اه. إلرائيايةشنت طائرة 

اقتحمددوا الملددجد ا قصددى مددن ملددتوطنا  14 أنوفددم القدددس المحتاددة قالددت مؤللددة ا قصددى لاوقدد  والتددراث 
جهدددة بددداب المغاربدددة تحدددت حرالدددة مشدددددة مدددن شدددرطة االحدددتخل والوحددددات ال اصدددة، كمدددا تعدددرو الملدددجد 

 06عنصدرا مدن جندود االحدتخل بد يهم العلدكري. وتد امن ذلدك مدع اقتحدام آ در قدام بده  41لخقتحام مدن قبدل 
 .مالمروانامع القبام والمصاى عنصرا من الم ابرات الذين قاموا بجولة التكشافية لمبنى الج

واقتاعت قوات االحتخل أشجارا وأشتاال تدم غرلدها قبدل عددة أشدهر فدم محميدة طبيعيدة، أنشدئت بالتعداون بدين 
و ارة ال راعدددة، ومنظمدددة ا غذيدددة وال راعدددة العالميدددة "ال ددداو" فدددم منطقدددة ال  يدددت شدددرق يطدددا. وأ طدددرت قدددوات 

نشدأها لدكان ملدافر يطدا. وأ طدرت لداطات االحدتخل بهددم منشدآت االحتخل با الة المحمية الطبيعية التدم أ
فددم منطقددة ا غددوار الشددمالية  ددخل الددبوع، وألقددت بيانددا فددم م دديم العددروب يهدددد بموجبدده ماقددم الحجددارة مددن 

 مواطنين بالض ة. تلعةأل  شيقل، واعتقات  01ا ط ال بغرامة مالية قدرها 
شددبانة فددم بادددة لددنجل وكتبددوا شددعارات عنصددرية عاددى جدددران وهدداجم ملددتوطنون مندد ال المددرأتين مددن عائاددة 

 المن ل ورلموا شعارت عاى جدران ملجد البادة.
10/1/1014الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 "اعتداء على صالحيات األوقاف"األقصى  بالمسجدتجسس ال: آالت هيئات إسالمية مقدسية .19

ا وقددا  والشدؤون ا لددخمية ودار ا فتددا  بالقدددس"، أن اعتبددرت "الهيئددة ا لدخمية العايددا" و"مجاددس  زوكداالت
ما قامت بده شدرطة االحدتخل مدؤ ًرا مدن تركيدب آلالت التصدوير التجللدية فدم رحداب ا قصدى المبدارك هدو 

با ضدافة اعتدا  صارخ عادى صدخحيات ا وقدا  ا لدخمية، والدت  ا  بهدا، والدت  ا  لمشداعر الملدامين، 
إلددى التجدداو ات ا  ددرى مددن الددتيخ  االحددتخل عاددى م تدداح بدداب المغاربددة )أحددد بوابددات ا قصددى( منددذ عددام 

 م وحتى اآلن.0060م، ومن االلتيخ  أيًضا عاى المدرلة التنك ية التاري ية ا ثرية منذ عام 0061
 يدددومفتدددا  فدددم بيدددان مشدددترك لهمدددا، الهيئدددة ا لدددخمية العايدددا ومجادددس ا وقدددا  ودار ا  دعدددتوا  ا  ذلدددك كاددده، 

عدددادة م تددداح بددداب المغاربدددة، كمدددا يتوجدددب  (0-0ا ربعدددا  ) إلدددى وجدددوب إ الدددة آالت التصدددوير التجللدددية، وا 
 التعادة المدرلة التنك ية التاري ية المطاة عاى باحات ا قصى.

0/1/1014مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 

 لصالح القدس لمستق إلنشاء صندوق وقفي فلسطينية رسمية وأهلية تحركات .14
وليددد عددووز تجددري مشدداورات فالددطينية رلددمية وأهايددة لتشددكيل صددندوق وق ددم لدددعم مدينددة القدددس  –رام هللا 

وتع يدد  صددمود المدددواطنين فيهددا، وذلددك جدددرا  اللددعم ا لدددرائيام المتواصددل لتهويددد المديندددة وطمددس معالمهدددا 
 العربية وا لخمية.
ت الدددتعدادا لإلعدددخن عدددن الصدددندوق الدددوق م لاقددددس فدددم غضدددون ا لدددبوعين القدددادمين، وتتواصدددل التحضددديرا

 والكش  عن رأس ماله والقائمين عاى إدارته، وأهدافه.
ن كاندت ا  يدرة مدن  وعامت "القدس العربم" أن الصدندوق الدوق م لديكون ملدتقخ عدن اللداطة ال الدطينية وا 

وا  عاى ملتوى الدول أو القطاع ال داص المتمثدل فدم رجدال أهم داعميه، إضافة لادعم العربم وا لخمم ل
 ا عمال.
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وتجري حاليا إتصاالت مع أصحاب رؤوس أموال فالطينية بال ارج لامشاركة فم الصدندوق الدوق م وا تيدار 
 بعضهم كأعضا  فم إدارة الصندوق برئالة رجل ا عمال ال الطينم منيب المصري.

10/1/1014القدس العربي، لندن،   
 

 الفلسطينية المخيمات فلسطين في لبنان تستنكر التحريض ضد   علماءرابطة  .10
التنكرت رابطدة عامدا  فالدطين فدم لبندان حمادة التحدريو ا عخمدم الممدنهج الدذي تقدوم بده بعدو ز بيروت

القنددوات والصددح  الابنانيددة بحددق الم يمددات ال الددطينية، اللدديما م دديم عددين الحاددوة، ونطالبهددا بتددو م الدقددة 
 صداقية والبعد عن ا ثارة.والم

وقالت الاجنة ا دارية لارابطدة  دخل لقائهدا الددوري فدم مقرهدا بصديدا برئالدة رئديس الرابطدة الشديخ بلدام كايدد 
"ندين ما جا  عاى للان البطريرك المارونم بشارة الراعم لجهة اتهامه الم يمدات بأنهدا أصدبحت مرتعدًا لكدل 

 العن  وا رهاب )حلب تعبيره(".
ما يتعاق بالم اوضات التم تجريها اللاطة فم رام هللا مع االحتخل برعاية أمريكية؛ قالت الرابطة "نرفو وفي

وبشدددة مقتددرح تبددادل ا راضددم واللددكان، المطددروح بددين اللدداطة ال الددطينية والكيددان الصددهيونم، ونعتبددره وجدده 
جديددة عادى أهاندا فدم فالدطين المحتادة  أ ر مدن وجدوه الت دريط بدالحقوق ال الدطينية الثابتدة، وهدو بمثابدة نكبدة

 ".0044عام 
0/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 عاما 11 عمره فلسطيني طفل االحتالل يقدم الئحة اتهام ضد  : دوليةمؤسسة  .30

قالت الحركة العالمية لادفاع عن ا ط ال، فرع فالطين، إن لاطات االحتخل ا لرائيام قدمت الئحة اتهدام 
 عاما. 01من بادة ح ما شرق القدس، يباغ من العمر بحق ط ل 

وأضافت الحركة، فم بيان صدح م، اليدوم ال مديس، أن جندود االحدتخل اعتقادوا الط دل ال طيدب فدم اللدادس 
مددن الشددهر الجدداري، عامددا أندده طالددب فددم الصدد  اللددادس، مشدديرة إلددى النيابددة ا لددرائياية، وفددم اليددوم الثددانم 

 توقي ه ثخثة أيام لحين تقديم الئحة اتهام ضده.العتقاله، طالبت بتمديد 
وبيندددت أن محاميهدددا إيددداد ملدددك اعتدددرو عادددى طادددب النيابدددة لددددى المحكمدددة ا لدددرائياية فدددم عدددوفر، وطالدددب 
بدددإطخق لدددراح الط دددل ال طيدددب، إال أن المحكمدددة رفضدددت ذلدددك وأعطدددت النيابدددة مهادددة يدددومين  عدددداد الئحدددة 

 االتهام.
 0/1/1014، 44عرب 

 
 تجمعاتهم تحت سيادة الدولة الفلسطينيةبيؤيدون البقاء  44من فلسطينيي  %92 استطالع: .31

مددن  %10بددان هندداك  0044المحتاددة عددام  الراضددماظهددر الددتطخع لاددرأي العددام اجددري فددم دا ددل  زالقدددس
 فالطينيم الدا ل يوافقون عاى البقا  فم تجمعاتهم اللكنية تحت ليادة الدولة ال الطينية.

ثاددث العددرب  أنونشددرت نتائجدده ال مدديس  ا لددرائيايةصددحي ة هددآرتس  أجرتددهالعددام الددذي  االلددتطخع وأوضددح
يريددون البقدا  فدم تجمعداتهم اللدكنية ولكدن تحدت لديادة دولدة فالدطينية فدم  44المحتاة عام  ا راضمدا ل 
 ات اق لخم. إطار
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عمرو عن اعتقادهم بدان وهم من مناطق المثاث والناصرة ول نين وش ا آراؤهممن الملتطاعة  %10 وأعرب
مقابدل  ا لدرائيايةمواطنين عرب آ رين ليؤيدون بقا  بعدو الملدتوطنات فدم الضد ة الغربيدة تحدت اللديادة 

 الدولة ال الطينية. إلىضم تجمعات لكنية عربية 
ة هذا االلتطخع اجري قبل الطرح الذي تقدم به و ير ال ارجية افيغدور ليبرمان قبل عدد أنوال بد من الذكر 

 تلوية لامية ملتقباية. أيةفم المثاث ووادي عارة ضمن  وا راضمحول تبادل اللكان  أيام
10/1/1014، عمان، العرب اليوم  

 
 بمحافظة خان يونس مع أهالي مخيم اليرموك تضامنيةوقفة غزة:  .31

ية مددع نظمددت حركددة المقاومددة ا لددخمية "حمدداس"، يددوم ال مدديس، وق ددة تضددامنز ربيددع أبددونقيرة -  ددان يددونس
يوًما عاى التوالم، وذلك أمام مقر الصايب  041أهالم م يم اليرموك المحاصرين من قبل جيش النظام منذ 

وأعاندددت الحركدددة  دددخل الوق دددة عدددن إطدددخق حمادددة لجمدددع  ا حمدددر بمحافظدددة  دددان يدددونس جندددوب قطددداع غددد ة.
 ن فم م يمات الاجو  بلوريا.التبرعات تبدأ غدًا بعد صخة الجمعة، لصالح الخجئين ال الطينيين المحاصري

وشددارك فددم الوق ددة النائبددان فددم المجاددس التشددريعم عددن كتاددة التغييددر وا صددخح د.يددونس ا لددطل ود.يحيددى 
مولدددى، وعددددد مدددن الدددو را  وقيدددادات حمددداس ول يددد  مدددن ممثادددم المؤللدددات الحكوميدددة ومؤللدددات المجتمدددع 

 لكش م.المدنم والجمعيات ال يرية وعدد من الوجها  ولجان العمل ا
0/1/1014فلسطين أون الين،   

 
 إسرائيليا  ا شارك  م 33الشرطة الفلسطينية تخلي ضد  مؤتمر تطبيعي و  احتجاجاترام هللا:  .33

عددد مدن النشدطا   أن، محمد ابدو الدريش، ، نقخ عن مرالاها من رام هللا0/1/1014القدس، القدس، ذكرت 
اليدوم ال مديس، وصد  بأنده  إلدرائيام -مدؤتمر فالدطينم اقتحام فندق "ليتم إن" فم البيرة لمنع عقد وا حاول

 "تطبيعم".
المؤتمر عقدد  أن "دوت كوم القدس"وقال مشاركون فم المؤتمر لد ومنعت الشرطة النشطا  من د ول ال ندق،

 الدولة ال الطينية ضمن الثوابت الوطنية. إقامةبتصريح من قبل اللاطة وانه يناقش ضرورة 
المدددؤتمر الدددذي هدددو تحدددت عندددوان "الشدددعب يصدددنع اللدددخم" يضدددم ضدددباطا  أنرون المتظددداه أكددددمدددن جهدددتهم، 

 قتاوا فالطينيين. إلرائيايين
المنظمدددة  لمجموعدددة  الجهدددةامدددين لدددر الهيئدددة ال الدددطينية لاديمقراطيدددة والملددداوة ولدددام لددددر، ) أوضدددحبددددوره، 

لقيددام الدولددة عاددى حدددود   المددؤتمر يطددرح وجهددة النظددر ال الددطينية أن(، عاددى ا لددرائيامالمددؤتمر ال الددطينم 
 الملتوطنات والحواج . وا  الة نال الطينيي ا لرىوتحرير  61عام 
 إلىمشيرا ، يعقد هذا الاقا  أنمنلق القوى الوطنية فم محافظة رام هللا عصام بكر، قال انه ال يجو   أن إال
مدددن   فدددراغهم أدمغدددة هدددذه الاقدددا ات هدددم لاتخعدددب بعقدددول الشدددباب ال الدددطينم، وعبدددارة عدددن عمايدددة غلدددل أن

 محتواهم الوطنم.
إلدرائيايًا مشداركًا  31أ ات أمدس  الشرطة ال الطينيةمن رام هللا، أن ، 10/1/1014الحياة، لندن، وأضافت 

إلددرائيام فددم فندددق فددم مدينددة رام هللا بعددد قيددام متظدداهرين باالحتجدداج وتحطدديم  جدداج  -فددم لقددا  فالددطينم 
 بعو نوافذ وأبواب ال ندق.
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تع يدد ات كبيددرة مددن الشددرطة الددى ال ندددق لحمايددة المشدداركين، وأ اددت ا لددرائيايين مددن بدداب  ا ددم، ووصددات 
 ونقاتهم فم مركبات عدة الى حاج  علكري عاى مد ل مدينة رام هللا.

 
 اإلسرائيليةمصنع مخدرات بطولكرم تابع لـ"المافيا"  ضبطالضفة:  .34

يوم ال ميس مصنعا بتقنيات عالية  نتاج الم ددرات  ضبط جها  ا من الوقائمز القدس دوت كوم -رام هللا 
 "هيروين" و"كوكائين"، فم مدينة طولكرم واعتقل مجموعة من المشتبه بهم.

إندده ومددن  ددخل التحقيقددات ا وليددة والتددم أجراهددا تبددين أن "المصددنع يعمددل بتقنيددات ، وقددال الجهددا ، فددم بيددان
وأن ورا  تشدغيل هدذا المصدنع عصدابة منظمدة تابعدة  تكنولوجية حديثة جدا وبمعدات ض مة وباهظدة الدثمن،

 لامافيا ا لرائياية، كانت تعمل عاى تصنيع الم درات والتم تعتبر من أ طر ا نواع وترويجها".
وأفداد مصددر أمندم بأنده تمدت إحالدة المشدتبه بهدم إلدى النيابدة العامدة اللدتكمال ا جدرا ات القانونيدة وتقدديمهم 

 لاعدالة.
0/1/1014 القدس، القدس،  

 
 تؤكد رفضها المطلق لما يسمى مشروع "التبادل السكاني" بالداخل الفلسطيني المتابعةلجنة  .33

رفضها الكامل والمطادق لمدا يلدمى مشدروع  44فم الد أكدت لجنة المتابعة العايا لاجماهير العربيةز 44عرب 
 برمان."التبادل اللكانم" الذي عاد ليطرحه من جديد و ير ال ارجية أفيغدور لي

درب نل ة منده، إن رفدو المشدروع يدأتم لمدا 44وقال بيان صادر عن لجنة المتابعة يوم ال ميس، وصل عدد
 يحماه من دوافع عنصرية ولحب شرعية وجود شعبنا فم وطنه.

كما جا  فم البيان أن لجنة المتابعة تحيم موق  ا جماع ال الطينم بقيادة منظمدة التحريدر وكافدة مركبدات 
ضدددال ال الدددطينم عادددى موق هدددا الواضدددح والثابدددت الدددرافو لاتبدددادل اللدددكانم وليهوديدددة الدولدددة ولكدددل لددداحة الن

 الم ططات والمؤامرات التم تلتهد  وجود شعبنا، وليس حل الصراع.
0/1/1014، 44عرب   

 
 بمخيم عين الحلوة كتائب عبد هللا عزام""لـ قرار مبايعته أميرا  يرفض  توفيق طه"السفير":  .36

ر فالطينية مطاعة عاى أجوا  عين الحاوة أن الشيخ توفيق طه )أبا محميد( أكد أمام مدن التقداه كش ت مصاد
من قيادات إلخمية فالطينية بار ة فم الم يم أنيه "لن يقبل قرار مبايعته أميرا لدكتائب عبدد هللا عد ام"، مشديرًا 

 داطر التدم لديتركها هدذا القدرار عادى إلى أنه لديرفو هدذا الطادب "انطخقدا مدن حجدم التدداعيات اللدابية والم
 الم يم". وعام أن وفدا مرك يا فالطينيا اباغ مرجعا امنيا لبنانيا بهذا الكخم.

10/1/1014السفير بيروت،   

 

 لالجئين الفلسطينيين بسبب إضراب عمال األونروا اتاحتجاجات في مخيمالضفة:  .39
ال الددطينيين النددار فددم إطددارات اللدديارات وأغاقددوا  أشددعل لددكان م يمددات لخجئددينز "الشددرق ا ولددط" - رام هللا

طريقددا بالضدد ة الغربيددة المحتاددة أمددس احتجاجددا عاددى إضددراب لاعدداماين المحايددين بوكالددة ا مددم المتحدددة لغددوث 
 وتشغيل الخجئين "أونروا"، بدأ قبل أكثر من شهر.
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فح وكداالت ا غاثدة لاتعامدل جا ت هذه االحتجاجات فم وقت يعانم فيه االقتصاد ال الطينم من أ مدة وتكدا
 .ةمع أ مة الخجئين التم ت اقمت بلبب الحرب ا هاية فم لوري

وكانت نقابة عمال فالطينية بدأت ا ضراب فدم بدايدة ديلدمبر )كدانون ا ول( اعتراضدا عادى مراجعدة كاندت 
 المنظمة تجريها لرواتب عامايها.

 131ها ا وندروا فدم الضد ة الغربيدة، تدؤوي نحدو م يمدا تددير  00ويعمل أكثر من  ملة آال  فالطينم فدم 
 أل  الج .

وكانت ا ونروا ذكرت أنها تلعى  نهدا  ا ضدراب إال أنهدا تقدولز إنهدا ت تقدر لألمدوال الخ مدة لتابيدة مطالدب 
  يادة الرواتب.

10/1/1014الشرق، األوسط، لندن،   
 

 ع القضية الفلسطينيةمراجعة شاملة لواق: 09عددها الـمجلة الدراسات الفلسطينية ب .34
(، تقدددديم "مجادددة الدرالدددات ال الدددطينية" مجموعدددة مدددن المقددداالت انطخقدددًا مدددن 1104)شدددتا   01فدددم عدددددها الدددد 

ضددرورة مراجعددة شدداماة لواقددع القضددية ال الددطينية وبناهددا الليالددية وال كريددة والتنظيميددة، بعددد مددرور مددا يقددارب 
 عقدين عاى ات اق أولاو.
اب "مدا ل" قرا تين لاليالات الدولية فدم المنطقدة، لكدل مدن عمدر تاشدبينار )أوبامدا انطخقًا من هنا، يضم ب

والديناميات المت جرة فم الشرق ا ولط(، ومصط ى الاباد )ال  م فم ات داق جنيد  بدين إيدران والددول اللدت 
لم االلدتيطانم" الكبرى(. وفم "مقاالت"، كتب نديم روحانا "المشروع الوطنمز نحو الدتعادة ا طدار الكولونيدا

فيمدددا ينجددد  ريتشدددارد فولدددك قدددرا ة لواقدددع القضدددية ال الدددطينية وملدددتقباها مدددن  دددخل "إعدددادة النظدددر فدددم مشدددكاة 
 فالطين".

أمددا فددم "درالددات"، فيددذهب محمددود ي بددك إلددى "النبددم روبددين" فددم يافددا، وتأ ددذنا ليندددا طبددر وعددخ  العدد ة إلددى 
 "المقاومة الشعبية بعد االنت اضة الثانية".

 م "تحقيقات"، نقرأ عن فالطينيم لوريا مع نبيل اللهام.وف
ويضددم العدددد مقددال "إلددرائيل متوجلددة مددن شددرق أولددط مددا بعددد أميركددا"  نطددوان شدداحت، وآ ددر لددداود تاحمددم 

(ز غصدددن ال يتدددون وبندقيدددة المقاتدددل" لهندددري 0041ا  0061حدددول كتددداب "ملدددألة فالدددطين ا المجادددد الرابدددع )
 لورنس.

10/1/1014األخبار، بيروت،   

 
 : السلطة الفلسطينية تنسق مع "إسرائيل" لزيارة وفد عربي لألراضي المحتلةالعرب المنتجيناتحاد  .30

ني لدداطات االحددتخل إإبددراهيم أبددو ذكددرى  "اتحدداد المنتجددين العددرب"رئدديس  قددال ز أحمددد جمددال الدددين - القدداهرة
الدذي انطادق أول مددن أمدس فددم رام  "ةاتحداد إذاعددات الددول العربيدد"رفضدت اللدماح لدده بالمشداركة فددم اجتمداع 

 هللا.
إن الرئالددة ال الدطينية ت دداوو اللداطات ا لددرائياية لمدنح وفددد االتحدداد  فيلدبوكعاددى صد حته عاددى وأضدا  

محاولة عربية لكلر حاج  ال و  عندد العدرب مدن  يدارة "من مصر إذنًا بالد ول، معتبرًا أن انعقاد المؤتمر 
 ."طبيع التم تخحق كل من يقوم بذلكا راضم المحتاة، واتهامات الت
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كلر ال و  عند المصريين وت تيت فتدوى تحدريم  يدارة ا راضدم "وأعان أبو ذكرى أنيه ش صيًا صاحب فكرة 
، ووصد  منتقددي هدذه ال يدارات المدمغدة بموافقدة "المحتاة عاى الملدامين ل دكي الع لدة عدن الشدعب ال الدطينم

 ."لادجهاة وعمخ  لامو "إلرائياية بأنيهم 
 10/1/1014األخبار، بيروت، 

 
 أردني من ضغوط أمريكية واستياء من تصريحات عباس بشأن المفاوضات قلق"الحياة":  .40

أثارت تصريحات أدلى بها الرئيس ال الطينم محمود عباس عقب لقائه عاهل  زتامر الصمادي -عميان 
  أولاط رلمية وليالية فم العاصمة هللا الثانم فم عميان ملا  أول من أمس، التيا ا ردن الماك عبد

من  طة و ير ال ارجية ا مريكم جون  "موق ًا أردنيًا فالطينيًا واحدًا موحداً "ا ردنية، بعد تأكيده أن ثمة 
كيري، فم حين أكدت الحكومة ا ردنية، لامرة ا ولى، قاقها من ضغوط أمريكية قد ُتمارس عاى المماكة 

 م اوضات.لتقديم تنا الت عاى صعيد ال
، أن تصريحات الرئيس ال الطينم من شأنها أن تتلبب "الحياة"ورأت قيادات رلمية وليالية تحدثت إليها 

أض ت فم شكل عمام "ا ردن، بينما هو يحاول النأي بن له عن أي م اوضات مباشرة، وأنها  "توريط"بد
 ."شرعية أردنية تجاه أي تنا الت قد تُققِدم عايها اللاطة ملتقبخً 

تصريحات عباس تثير االلتيا ... قد تُ هم أن عميان لتوافق ضمنًا عاى أي "ز "الحياة"وقال ملؤول أردنم لد
مطبخ القرار اعتمد ليالة البقا  دا ل غرفة الت اوو فقط من ". وأضا ز "تنا الت يمكن أن تقدمها اللاطة

يرة لإللرائيايين، ال يريد )ا ردن( أن دون الجاوس إلى الطاولة،  نه ي شى أن تقديم اللاطة تنا الت كب
 ."يتحمل و رها

إن مطبخ  "زالحياة"وفم اللياق ذاته، قال الناطق اللابق بالم الحكومة ا ردنية الو ير لميح المعايطة لد
مكان أن تؤثر هذه "القرار ا ردنم  ي شى ما يمكن أن يطاق عايه الواقعية ال الطينية أثنا  الت اوو، وا 

ا ردن يعام جيدًا أن بعو ". وأضا ز "اى مصالح ا ردن فم  صوص التوطين والحدود والقدسالواقعية ع
الملؤولين ال الطينيين لديهم توجه ملبق لتقديم تنا الت فم هذا ال صوص، وبعو هؤال  الملؤولين يرى 

. وتابعز "التعويوأن ال داعم لعودة الخجئين المقيمين عاى ا رو ا ردنية، وأنه يمكن االكت ا  بملألة 
 ."هناك قاق أردنم أيضًا حيال ت اهمات ملبقة بين إلرائيل واللاطة، عاى غرار ما جرى فم أولاو"
كيري. وعاى لبيل المثال عبيرت كتاة العمل  أفكاروكانت قوى ليالية أردنية عديدة أكدت أمس قاقها من  

 و ير ال ارجية ا مريكم.الوطنم البرلمانية عن قاقها من لرية ا فكار التم يطرحها 
هللا النلور ن له  خل اجتماع ضيق جمعه بعدد من  لكن الخفت كان الموق  النادر الذي صدر عن عبد

االنتباه والحذر من احتمال فرو الواليات المتحدة ا مريكية تصوراتها لالخم عاى "النواب، إذ دعا إلى 
 ."اللاطة ال الطينية وا ردن والمنطقة

دعت الحكومة أول من أمس إلى الوقو  بح م فم وجه  طة  ا ردنم ماعة ا  وان الملامونوكانت ج
ال ت ال محاطة بالتكتم الشديد، وتشكل تهديدًا لمصالح ا ردن، وت تح الطريق "كيري، وقالت إن هذه ال طة 

 ."أمام التوطين والوطن البديل، وتص ية القضية ال الطينية
 10/1/1014، الحياة، لندن

 
 إسرائيلية" بشأن الغاز - أردنيةمباحثات سرية " ":اليومالعرب " .41
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فم مباحثات لشرا  الغا  مع الجانب ا لرائيام منذ منتص  العام الماضم،  ا ردند ل  ز ريلات إبراهيم
ما الت ت اصياها لرية حتى اليوم ،هذه المباحثات تمهد لتوقيع ات اقية بموجبها يتم ت ويد المماكة بالغا  

 الطبيعم ا لرائيام فم منطقة البحر الميت.
 مطاعاً  ن مصدراً أ إال "إلرائيل"وعاى الرغم من الن م الحكومم المتكرر لموضوع التيراد الغا  الطبيعم من 

ا لرائيام تم فور بد  المباحثات بان و  ا ردنمات اقا بين الجانبين  أنفم تصريحات لد"العرب اليوم"  أكد
لحين االنتها  من بحث كافة الت اصيل والشروع بالتن يذ، مؤكدا انه فم حال تم التوصل  يبقى الما  لرياً 

الذي فضل  ،وحلب المصدر ن بنود االت اقية لتبقى لرية بنا  عاى رغبة الجانبين.إات اق نهائم، ف إلى
المباحثات بها من الغا  الطبيعم ا لرائيام حلب  ا ردنن الكميات المتوقع ت ويد إف ،عدم ذكر المه

وكان موقع "عمون" نشر  .مايون قدم مكعب يومياً  011 إلى  الطاقة من كخ البادين، تصل ابين و ر  ا ولية
 أنبوبات اق لمد  إلىالتوصل  إلىمباحثات أردنية إلرائياية تهد   أنعن "باومبرج" يؤكد  صادراً  تقريراً  أمس

ومن المتوقع  ا ردن إلى، لنقل الغا  ا لرائيام 1101فم منطقة البحر الميت مطاع  كياو متراً  01بطول 
 .1106االنتها  من التن يذ بحاول مطاع 

 10/1/1014، العرب اليوم، عم ان
 

 تدعو منتدى بيت المقدس لمراجعة موقفه من المشاركة بفعالية تطبيعية "التطبيع لمجابهةالعليا " .41
حول الدعوة لحضور  بياناً  ا ردنية مجابهة التطبيعالاجنة التن يذية العايا لحماية الوطن و  أصدرت زعميان

 مس كاميرات "فعالية مشتركة بين منتدى بيت المقدس ومؤللة التعاون لاشباب ممثاة بعرو فيام 
 والذي أ رجه الم رج ال الطينم عماد برناط مع الم رج ا لرائيام جاي دافيدي. "محطمة

ا لرائيام فم هذا العمل تطبيعًا مع العدو، الذي احتل  وقالت فم البيان انه لما كانت مشاركة الم رج
فالطين وأراضم عربية أ رى، ومارس أبشع الجرائم بحق الشعب ال الطينم وا مة العربية، ويحمل 
مشروعًا عنصريًا تولعيًا، فإننا فم الاجنة التن يذية العايا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع نأل  أشد ا ل  

بيت المقدس فم هذه ال عالية والدعوة لحضورها. ولما كانت الدعوة لامشاركة فم هذه لمشاركة منتدى 
عمًخ تطبيعيًا، فإن  –بغو النظر عن الخفتة التم يعمل تحتها الم رج ا لرائيام جاي دافيدي  –ال عالية 

امها ا لالم، الاجنة التن يذية تؤكد عاى ضرورة مراجعة الهيئة ا دارية لامنتدى مواق ها فم ضو  نظ
 وتعهدها بعدم القيام بعمل تطبيعم.

 10/1/1014، الدستور، عم ان
 

 "إسرائيل"شراء مياه من تنفي طلب األردن  واديسلطة  .43
أكد أمين عام لاطة وادي ا ردن، رئيس الاجنة المشتركة لامياه،  زبرهوم جرايلم ومحمود الطراونة -عميان 

شرا  مياه إضافية من إلرائيل لهذا العام". ون ى، فم تصريح  ياً حمور أن ا ردن "لم يطاب رلم لعد أبو
إلى  ، مشيراً "إلرائيل"لد"الغد" أمس، ما تناقاته ولائل إعخم إلرائياية وأردنية حول نية المماكة شرا  مياه من 

 "أن أي طاب لشرا  المياه يجب أن ي رج من مكتبه، بيد أن ذلك لم يحصل".
منذ  "إلرائيل"تلمح لامماكة بشرا  مياه من  "إلرائيل"قيات المبرمة بين ا ردن وحمور إن االت ا وقال أبو

 ، لكن المولم المطري ما ي ال فم بداياته، معربا عن أماه فم أن تكون أوضاع المياه جيدة.1101العام 
 10/1/1014، الغد، عم ان
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 ي غزةأدوية ومستلزمات طبية لوزارة الصحة ف :الميداني األردني المستشفى .44

شحنة من ا دوية والملتهاكات الطبية المقدمة من  11لام الملتش ى الميدانم ا ردنم غ ة  زبترا –غ ة 
 و ارة الصحة فم قطاع غ ة. إلىالهيئة ال يرية ا ردنية الهاشمية 

 10/1/1014، الرأي، عم ان
 

 ت خطيرةعبد الرحمن البزري: هناك من يعمل لجر عين الحلوة لفوضى تؤدي إلى تداعيا .43
]عين  عبد الرحمن الب ريز "نحن ال نن م أن هناك من يعمل لجر الم يم .قال رئيس بادية صيدا اللابق د

ما أ ذنا بعين االعتبار  إذاإلى فوضى تؤدي إلى تداعيات  طيرة،  صوصًا  ]صيدا[ والمدينة الحاوة[
 الب ري، مة والما  الجنوبم". وأشار حلالية الموقع الصيداوي، وعخقته بالما  ال الطينم أو بما  المقاو 

وفد مرك ي من قيادات "قوى التحال  ال الطينم" فم بيروت برئالة ملؤول حركة حماس فم الذي التقى 
إلى أن "ا مور دقيقة جدًا"، مشددًا عاى أني "من واجبنا تحصين الم يمات واللاحة ، لبنان عام بركة

 الصيداوية".
 10/1/1014، السفير، بيروت

 
 1013ألف خرق إسرائيلي في : لبنان .46

المنصرم، باغ عدد  / ديلمبركانون ا ول 16وحتى  1103 / ينايرمنذ مطاع كانون الثانم زعام دربج
 ، رقًا برياً  011حوالم ا ل   رق بحلب بيانات الجيش الابنانم، بينها حوالم لابنان ال روق ا لرائياية 

بعد أن أطاقت طائرة حربية معادية صارو ًا فم اتجاه  / يوليومو ت 13أما ال رق الجوي ا بر ، فكان فم 
 القيادة العامة" فم تخل الناعمة من دون تلجيل إصابات بشرية. -مواقع "الجبهة الشعبية 

 10/1/1014، السفير، بيروت
 

 لبحث مسار التسوية مع كيريالعربي يتوجه إلى باريس  نبيل .49
بيل العربدم ا مدين العدام لاجامعدة العربيدة اليدوم، إلدى بداريس لامشداركة فدم يتوجه الدكتور ن ال ايجز -القاهرة 

ا لدرائياية،  -اجتماع الوفدد الدو اري العربدم، الدذي شدكاته قمدة الدوحدة بشدأن متابعدة الم اوضدات ال الدطينية 
 برعاية الواليات المتحدة مع و ير ال ارجية ا مريكم جون كيري المقرر بعد غد ا حد.

ربم فم تصريح صح م إلى أنه تاقى اتصااًل هات يًا مؤ رًا من و ير ال ارجية ا مريكدم، تدم  خلده ول ت الع
االت ددداق عادددى عقدددد هدددذا االجتمددداع فدددم بددداريس بندددا  عادددى طادددب كيدددري، لتنلددديق الموقددد  بالنلدددبة لاموضدددوع 

ا فكددار المتعاقددة ال الددطينم فددم ضددو  المشدداورات، التددم أجراهددا كيددري،  ددخل جولتدده ا  يددرة بالمنطقددة بشددأن 
 باالت اق ا طاري المقترح من الجانب ا مريكم لدفع الم اوضات بين الجانبين ال الطينم وا لرائيام.

 10/1/1014الخليج، الشارقة، 
 

 ": تبر ع قطري بمليون دوالر لدعم قطاع غزةونروااأل " .44
دوالر لصددالح دعددم وتمويددل مشدداريع أعانددت وكالددة "أونددروا"، أنهددا تاقددت تبرعددًا مددن جمعيددة قطريددة بمباددغ مايددون 

 حيوية لتحلين أوضاع ال الطينيين فم قطاع غ ة.
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وأوضحت فم بيان صدح م، ال مديس، أن جمعيدة قطدر التدم ُتعدري  ن لدها بأنهدا هيئدة  يريدة غيدر حكوميدة، 
لجددة ونددروا" الصددحم فددم غدد ة بقيمددة مايددون دوالر، لتوريددد ا دويددة ومعدددات المعاا وقعددت ات اقيددة مددع برنددامج "

 ال ي يائية التم يحتاجها الخجئون ال الطينيون عبر شبكة المراك  الصحية التابعة لها.
ونروا" بيتر فورد الدعم القطدري، قدائًخ "إن هدذا التبدرع يدأتم الوقدت ا من جانبه، ثمين ممثل الم وو العام لد "

 م شهدها الشرق ا ولط مؤ را".، ا دادت حدتها بعد موجة البرد التإنلانيةالذي يشهد فيه القطاع أ مة 
 0/1/1014، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"شوكوالتة إماراتية بحليب النوق في ": يديعوت" .40

قالدددت صدددحي ة "يدددديعوت أحرندددوت" العبريدددة إن شدددوكوالتة "النلدددمة" ال دددا رة التدددم تصدددنع فدددم ال اددديج ز كدداالتو 
 لتصبح فم ا لواق ا لرائياية قريبًا.

هم حاوى فا رة وفريدة من نوعها، تصنع فم ا مارات، ويلت دم فيها حايب الناقدة بددال  وشوكوالتة "النلمة"
 من حايب البقر. وتعد "النلمة" من أغاى أنواع الشوكوال فم العالم لما تحماه من مي ات و صائص.

 إلى أن الحاوى لتصل إلى إلرائيل من اللعودية.وأشارت الصحي ة 
 0/1/1014، فلسطين أون الين

 
 قدير أمريكي: التهديد الحقيقي لـ"إسرائيل" هو في ابتعادها عن واشنطن ت .30

اعتبر ال بير ا لتراتيجم ا مريكم "جورج فريددمان" أنده يتعدين عادى "إلدرائيل" أالي ت تدرو أن يظدل التكدوين 
حكومدة  ا لتراتيجم القائم اليوم عادى حالده، الفتدًا إلدى أني ملدتقبل مصدر غيدر مؤكيدد، ولديس ملدتبعدًا ظهدور

معادية لها، ولوريا منقلمة، وما ليؤول إليه الحال غير واضح المعالم، وأمدا ا ردن فدُيمكن أن تصدبح دولدة 
لددنوات. وأشددار "فريدددمان" إلددى أنيدده إذا كانددت "إلددرائيل" ال تحتدداج الواليددات المتحدددة وال  01فالددطينيية  ددخل 

ا مريكدم، ولددتظل بحاجدة لددذلك  لخلتدد امهددا كرمد  ملداعداتها العلددكرية فدم الوقددت الحدالم، فإنهددا لدتحتاج إلي
ا لت ام، معتبرًا أني ال و  الصهيونم ينُبع من أن تتحرك واشنطن بعيدًا عن التد ل المباشر إلى شكل أكثدر 

 مكرًا من المراوغة، مما يمثل تهديدًا لد"إلرائيل". 
حددددددة فدددددم المنطقدددددة، قادددددت أهميتهدددددا وأوضدددددح أني مدددددا يهددددددد "إلدددددرائيل" أنددددده كامدددددا  ادت عخقدددددات الواليدددددات المت

ا لتراتيجية لواشنطن، وفم حال حافظت واشنطن عاى عخقتها مع اللعودية وتركيا، فان تصبح "تل أبيب" 
مرلاة لليالتها، وهذا هو ال و  الصهيونم الحقيقم من هذه الم اوضات، مشيرًا إلى أني "إلدرائيل" ُتعدد قدوة 

ضددع  جيرانهددا، وهددذا الضددع  لدديس ملددتدامًا، وأني هندداك تحددواًل صددغيرة وضددعي ة، وتددم تضدد يم قوتهددا بلددبب 
عاددى منددابع هائاددة مددن الدددعم مددن جانددب  االعتمددادآ ددر ياددوح فددم ا فددق. وأضددا  أني "إلددرائيل" تعددويدت عاددى 

الرأي العام ا مريكم والكدونغرس، وفدم اللدنوات ا  يدرة، ان  دو الددعم العداط م، وقدد فقددت اللديطرة عادى 
  قايمية لاواليات المتحدة، ما يعنم أنها صارت ذات تأثير أقل هناك عن ذي قبل.ا لتراتيجية ا

 معهد أبحاث ا من القومم )عن العبريية، ترجمة المرك (
 0/1/1014، 1000التقرير المعلوماتي 

 
 " قلقة من منع وصول المساعدات إلى مخيم اليرموكاألونروا" .31
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م دديم اليرمددوك فددم دمشددق يقالددون "معاندداة شددديدة"، فددم حددين  ، إن لددكان"ا ونددروا"قالددت وكالددة ز ب(   )أ
 اتهمت ولائل ا عخم الرلمية "إرهابيين" بتعطيل وصول الملاعدات إليهم.

وأعاددن المتحدددث بالددم ا ونددروا كددريس غيندديس أن نقددص ا غذيددة كبيددر جدددًا وغيدداب المعالجددات الطبيددة يددؤدي 
المددنيين تت داقم فدم اليرمدوك بينمدا تكثدر التقدارير التدم تتحددث إلى موت نلدا  أثندا  الدوالدة. وقدال إن "معانداة 

عددن لددو  التغذيددة وغيدداب العددخج الطبددم، و صوصددًا لاددذين أصدديبوا بجددروح بالغددة  ددخل الندد اع، وعددن وفيددات 
 النلا  أثنا  الوالدة". 

كت دددا  وأوضدددح غينددديس أن "اللدددكان و صوصدددًا ا ط دددال هدددم ضدددحايا شدددح المدددواد الغذائيدددة ويتعدددين عاددديهم اال
بال ضار غير الطا جة وقطع من الاحم وتوابدل تنقدع فدم المدا ...". ورأى أن اللدكان لدوا  كدانوا فالدطينيين 
أو لددوريين، يتعرضددون "لمعاندداة رهيبددة فددم ظددرو  حياتيددة قالددية جدددًا". ودعددا إلددى فددتح الم دديم أمددام وصددول 

 ددرى أن تلددمح وتلددهل وصددواًل آمنددًا الملدداعدات ا نلددانية. وقددال إن "عاددى اللدداطات اللددورية وا طددرا  ا 
 لاملاعدات". 

 10/1/1014الخليج، الشارقة، 
 

 بشبهة معاداة السامية فنيا   تمنع عرضا   فرنسا .31
أيدت محكمة إدارية فرنلية ال ميس حظر ح ل االفتتاح لعرو ل نان كوميدي تتهمه الحكومدة بإهاندة ذكدرى 

مجاس الدولدة قدرروا الدتمرار مندع ال ندان ديدودونم مبداال وأفاد نص الحكم بأن قضاة  ضحايا المحرقة النا ية.
مباال من تقديم عرضه، ويأتم ذلك رغم دفع محاميه بانتهاك ذلك لحقه فدم حريدة التعبيدر. وكدان مدن المقدرر 

 أن يقام العرو االفتتاحم فم مدينة نانت بغرب البخد ال ميس.
"انتصدار لاجمهوريدة". وعادق و يدر الدا ايدة مانويدل  ورحبت الحكومة ال رنلية بقرار مجاس الدولة، معتبرة أنه

 فالس بأنه "ال يمكن التلاهل حيال الحقد ضد اآل ر والعنصرية ومعاداة اللامية وا نكار".
 10/1/1014الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 والسعودية ثانيا   األغنى في العالم.. جالنروي .33

بحلدب العمادة المحايدة لدبخدهم، إذ أعاندت  "نظرياً "ًا أصبح كل مواطن نرويجم اليوم مايونير ز لحياةا -أولاو 
 بايون دوالر. 414866المماكة ا لكندنافية عن موجودات صندوقها الليادي التم باغت 

فدم المئددة مدن ألدواق ا لدهم واللددندات  0أصدبحت الندروج تمادك  0001وب ضدل الصدندوق الدذي أنشد  عددام 
تقلدديم موجددودات الصددندوق عاددى الشددعب النرويجددم يعنددم أن فددإن  "رويتددر "والعقددارات حددول العددالم، وبحلددب 

 يماك كل مواطن ما يعادل مايون كرون.
وعاددى رغددم تمتددع النددروج بثددروة ن طيددة ضدد مة تجعاهددا لددابع مصدددر لاددن ط فددم العددالم، إال أن و يددرة الماليدددة 

لدن ط والطاقدة النرويجية ل  ينلين ترى أن ضرورة الصندوق تكمدن فدم حمايدة ا جيدال مدن تقابدات ألدعار ا
 فم العالم.

هنددداك عددددد مدددن الددددول حدددول العدددالم الدددتطاعت الحصدددول عادددى عوائدددد ضددد مة مدددن المدددوارد "وقالدددت الدددو يرةز 
. وهددو مددا دفددع النددروج  نشددا  صددندوقها "الطبيعيددة نتيجددة ط ددرات قصدديرة ا جددل نلددبيًا، يعقبهددا أوقددات صددعبة

فقدط عادى المدوارد الطبيعيدة، وتدوفير بددائل تجاريدة لحماية ا جيال القادمة مدن االعتمداد  0001الليادي عام 
 حول العالم تلاهم فم التقرار الباد اقتصاديًا.
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المت صص فم االلتثمارات ا جنبية لادول فإن اللعودية ممثاة با صول  SWFوبحلب إحصا ات معهد 
لديادي، باغدت حتدى آب ا جنبية لمؤللة النقد العربم اللعودي )لاما( التم يعتبرها المعهد بمثابة صندوق 

بايون دوالر، وهو مايجعل اللعودية تأتم فم المرتبة الثانية عالميًا فدم  61180ما يعادل  1103)أغلطس( 
 حجم االلتثمارات ا جنبية.

 10/1/1014الحياة، لندن، 
 

 غزة تتهيأ الجتياح إسرائيلي يقترب .34
 عدنان أبو عامر

لرائيل أصبحت من الماضم،  ن صناع القرار بات من المؤكد أن الجولة الحالية من المواجه ة بين غ ة وا 
فم الجانبين عمخ عاى احتوا  الموق ، والحياولة دون تدهور ا وضاع عاى امتداد الحدود الشرقية 

 الشمالية لاقطاع.
لرائيل قررا إنها  التصعيد ا  ير، ومحاصرته، ت وفا من جولة مواجهة غير  ومن الواضح أن حماس وا 

وت ويت ال رصة اللتغخل ا حداث وتوليع دائرة العن ، مع التهديد برد علكري بصورة أقلى  محلوبة،
  خل أي  رق قادم لاهدو .

ولذلك تمت مطالبة الملتوطنين بعدم االقتراب من اللياج ال اصل مع غ ة لملافة كياومتر، وأغاقت عدة 
 مناطق قريبة من القطاع.

 
 

 توقيت المواجهة
ة أركان الجيش ا لرائيام توجها نحو غ ة يقضم بأني قواعد الاعبة تغيرت، بعد أن عادت تدرس قيادة هيئ

 لتعتمد أكثر عاى إلرائيل كوجهة اقتصادية عقب تدمير مصر لألن اق الحدوديية.
ولذلك جا  قرار إغخق معبر "كرم أبو لالم" التجاري لاضغط عاى حماس لتغير من نهجها الحالم، وتعود 

شروط التهدئة التم أعقبت الحرب ا  يرة، مما ليشكل أ مة حقيقية لا الطينيين، ب عم أني هذه لخلت ام ب
ال طوة لتشكل ضغطا اقتصاديا قوييا عايها، باعتبار أن  طوة إغخق المعبر رلالة قوية لحماس  نه 

 ليلتمر عدة أيام.
لرائيل ليس لهما اآلن مصاحة فم فتح جب هة الجنوب، إال إذا  اص أحدهما فم ذات الوقت، فإن حماس وا 

إلى التنتاج بأن إطخق النار فم الجنوب فرصة ذهبية لتأجيل رحخت "جون كيري" لامنطقة  جل غير 
ملمى، بعد أن هاجت حدود غ ة نلبيا فم ا يام ا  يرة، ووجدت عدة محاوالت لدفن شحنات نال ة، 

طخق نار من الجيش عاى واضعم الشحنات، ومتظاهرين اقتربوا من الجدار، وصاروخ قلام ُأطاق عاى  وا 
 الملتوطنات.

ومع ذلك، فإن القناعة اللائدة فم إلرائيل أن حماس لم تت ل حتى اآلن عن الجهد لاح اظ عاى التهدئة، 
ف م كل مرة تظهر فيها فصائل ملاحة صغيرة عخمات التقخل عنها تحاول حماس أن توق ها، وتقبل عاى 

لتم تمايها الحركة، وتطاق قذائ  رجم حينما تد ل قوات الجيش منطقة ال صل فم نحو عام القواعد ا
 الجانب الشرقم من جدار غ ة.



 
 
 

 

 

           31ص                                    3003العدد:            11/1/1014الجمعة  التاريخ:

لكن نشاط الجيش ا لرائيام فم الجانب ال الطينم من الجدار يرمم  بعاد واضعم الشحنات النال ة، 
لكخ الطرفين مبررات تجعل من  ومنع التصعيد بلبب ان جارها، وهذه نقطة احتكاك معروفة وثابتة، رغم أني 

 الصعب عايهما التورط فم مواجهة علكريية جديدة.
وفم حين أن حماس تمر بضائقة اقتصادية بعد إغخق ا ن اق عاى الحدود المصريية، لكنها ترى أن هذا 

م  ونها التوقيت ليس فم صالحها،  نيها ترغب بد ول المعركة القادمة، ويدها العايا بعد التكمال تعبئة 
بالصواريخ بعيدة المدى، فيما إلرائيل تعانم من تجدد العماييات فم الض ة الغربيية، وتعثر الم اوضات مع 

 اللاطة ال الطينية، والتن ار قواتها عاى الجبهة الشماليية مع لبنان ولوريا.
طور، ولتجد مشكاة ولذلك تعرب إلرائيل عن م اوفها من المواجهة القادمة مع حماس،  نيها آ ذة فم الت

فم التأقام معها ملتقبخ، ولذلك عايها أن تأ ذ فم حلاباتها حال اندالع أي مواجهة علكريية احتماليية أن 
تكش  الحركة عن قدرات قتالية غير ملبوقة كتوجيهها لاضربات الدقيقة لمنطقة "غوش دان" ا لتراتيجيية 

 ولط إلرائيل.
جيش ا لرائيام، لكنها تلتغل الوقت الحالم ب طنة وذكا  لتجاو  نقاط ورغم أن حماس ال يمكنها مجاراة ال

ضع ها، عبر الصواريخ بعيدة المدى، وعشرات ا ن اق الهجوميية التم تمكنها من القيام بعمايات ال ط ، 
 إضافة لقيامها بتطوير الطائرات الصغيرة بدون طيار.

أني حماس تلتغل الهدو  لتعجيل التعدادها لاجولة التالية، وبالتالم تكمن الصعوبة الحقيقية أمام إلرائيل فم 
فهم تح ر أن اق هجوم، وتصنع ولائل طيران غير مشغاة بشرييا، وُتطيل مدى قذائ ها الصارو ية، وكل 
تحرش علكري منها يمنح الجيش ا لرائيام فرصة لامس بهذه القدرات، ولذلك ليس من مصاحتها أن 

التحتيية العلكريية التم تبنيها، وكل ذلك قد ي ضم  ن ت   جولة إطخق النار تمنحه فرصة لهدم البنيية 
 الحاليية رويدا رويدا.

 
 استعداد الميدان

تصاعدت التهديدات ا لرائياية فم ا لابيع ا  يرة ضد قطاع غ ة، ليس لتوجيه ضربة علكرية  اط ة 
حتخله بصورة كاماة، عاى للان أكثر من ، بل القيام با1101كما حصل فم حرب نوفمبر/تشرين الثانم 

 ملؤول علكري وليالم إلرائيام.
وقد ت ايدت الم او  فم غ ة عموما، وحماس  صوصا، بصورة متخحقة بعد إعخن إلرائيل عن تدريبات 
علكرية غير ملبوقة فم مدينة علقخن، تحاكم احتخل غ ة، وقد تكث ت التهديدات ا عخمية والتحركات 

 ضد غ ة بعد الكش  عن الن ق الذي أعدته حماس قبل عدة أشهر. العلكرية
حماس هذه المرة تأ ذ تهديدات إلرائيل عاى محمل الجد، الليما وأن التصريحات ا عخمية الصادرة من 
تل أبيب ت امنت مع حراك علكري متخحق، لوا  عاى الحدود مع غ ة أو فم المناورات الدا اية لاجيش، 

تحذيرات لقادة كبار فم الحركة من مغبة قيام إلرائيل بد"مغامرة"، مهددة إياها بأنها لتندم  وهو ما ترجم فم
، وهما الحربان الاتان شنتهما إلرائيل عاى 1101، 1114 نها لتجد مواجهة م تا ة عن لابقاتها عامم 

 غ ة.
قضا  عاى حكمها فم غ ة، كما باتت القيادة الليالية لحماس ت شى هجوما إلرائيايا كبيرا قد يصل حد ال

مرتبطا بدعم إقايمم ودولم، بالت امن مع ا طاحة با  وان الملامين فم مصر، مما دفعها اللتن ار آلتها 
 ا عخمية وأدواتها الدعائية لاتحذير من أي هجوم إلرائيام وشيك.
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ة تقوم عاى إدانة ولذلك بدأت حماس بإعداد  طة إعخمية دعائية ضد أي هجوم إلرائيام محتمل عاى غ  
هذا التهديد، وتحميل إلرائيل ملؤولية تداعياته، وتكثي  ال طاب التعبوي لمواجهته، ورفع الروح المعنوية 

 لا الطينيين، والدعوة لاوحدة الوطنية، وااللت ا  حول  يار المقاومة الملاحة.
مع أي حرب إلرائياية، بعد  وعاى الصعيد ا داري، أعانت الحكومة فم غ ة  طة ميدانية كاماة لاتعامل

الت ادتها الجيدة من الحربين ا  يرتين، فم ا بقا  عاى الحد ا دنى من أدائها الميدانم مع المواطنين، 
كاش ة أنها جه ت  طتم طوارئ مدنية وأمنية لاتعامل مع هجوم محتمل، وتم تشكيل " خيا أ مة" اللتدراك 

 ة فم حال بدأ الهجوم ا لرائيام.ا مور، وعدم انهيار القطاعات ا لالي
وتقوم ال طة عاى التمرارية عمل الحكومة ودورها،  اصة فم منع االحتكار ومتابعة ا من الغذائم 

 والصحم، ومخحقة أي توجه لبث ال وضى الدا اية من قبل عمخ  إلرائيل،  حداث قخقل أمنية.
الهجوم ا لرائيام المحتمل، وترتك  عاى تقوية كما ترتك   طة الطوارئ فم غ ة عاى مراعاة كل مراحل 

الجبهة الدا اية، وتحصينها، وتوفير االحتياجات ا لالية لامواطنين، وبعو ا جرا ات ا منية كت  ي  
العناصر الُشرطية حول المراك  ا منية  شية التهدافها من قبل الطيران، وتلريح بعو العناصر 

 ية لهم.المن رطين فم دورات تدريبية حما
فيما التعرضت كتائب القلام )جناح حماس العلكري( رأس الحربة أمام الجيش ا لرائيام، أنواعا م تا ة 
من ألاحتها القتالية، بمشاركة أكثر من ثخثين أل  مقاتل  رجوا  حيا  الذكرى اللنوية ا ولى لاحرب 

 ا  يرة.
 
 
 

 فرضيات الهجوم
 ة، يا م بالضرورة ا شارة إلى افتقار قطاع غ ة لاعمق ا لتراتيجم، ترجيح  يار االجتياح ا لرائيام لغ

لوقوعه ضمن مدى نيران المدفعية ا لرائياية، وأشبه ما يكون بمدينة محاصرة، ويمكن إلقاطه عبر اقتحامه 
علكريا، واحتخل مدنه، وتدمير القوى المدافعة عنه، أو الحصار وقطع مقومات الحياة لصمود المجتمع 

  الطينم، كالغذا  والدوا  والطاقة، وأ يرا عبر الضغط العلكري وااللتن ا  الميدانم المتواصل.ال
ولذلك فإن التقدير اللائد لدى حماس أن الحرب ا لرائياية القادمة لتلعى لتحقيق عدد من ا هدا  

ح والذ يرة، والقضا  أهمهاز القضا  عاى قيادتها الليالية، وتدمير قواعد إطخق الصواريخ، وم ا ن اللخ
عاى ما يمكن من البنية العلكرية لاحركة، وصوال الحتخل المناطق ال الية من اللكان  ارج مدن قطاع 

 غ ة، لتدمير مراك  المقاومة، والضغط علكريا عاى هذه التجمعات اللكانية، مع التهديد بد ولها.
ام تدريبات يومية، لصد أي هجوم محتمل، ولمواجهة االجتياح ا لرائيام الم ترو، تجري كتائب القل

،  اصة 1111الليما فم المناطق الملماة "المحررات" وهم الملتوطنات التم انلحبت منها إلرائيل عام 
جنوب وولط وشمال قطاع غ ة، فم ضو  قناعات لائدة فم غ ة ت يد بأن أي اقتحام إلرائيام محتمل 

اورز جنوبم وولط وشمالم، وما يلتا مه ذلك من ألاليب ليرك  عاى إمكانية تقليم القطاع لثخثة مح
"حروب العصابات" منز قناصة، مقاتاين التشهاديين، صواريخ مضادة لادبابات، بيوت م   ة، عبوات 

 عاى الطرق، وجميعها تهد  لجباية ثمن باهظ من ا صابات دا ل الجيش ا لرائيام.
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علكري ا  ير ضد حماس فم غ ة، ما تعتبره التحدي ال طورة فم التصريحات ا لرائياية واللاوك ال
الحالم الذي يواجهه الجيش الكامن فم كي ية تغيير ألاوب الت كير والعمل، فالقوات العلكرية موجهة لانظر 
دائما لألمام، وأن اق حماس ت اجئهم من  ا هم، مما لتوجب كلر العادة بعدم القيام بنشاطات اعتيادية 

الطر  اآل ر من رلم  ططه عاى هذا ا لاس، وهذا ا لاوب أثبت نجاعته أثنا   طوال الوقت ُتمكِين
 عماية عامود اللحاب.

وهنا ترك  المواق  ا لرائياية حول ما قالت إنها  طط لحماس لامس بقواتها الموجودة بالقرب من اللياج 
ى أهبة االلتعداد، ما يعنم أن ا منم، و ط  الجنود ا لرائيايين عبر ا ن اق، ولذلك فالقوات دائما عا

التهويل ا لرائيام وصل ذروته فم اآلونة ا  يرة وهو يشير إلى أني حماس لتد ل المواجهة القادمة عندما 
 تشعر بالجاه ية فقط، وليس قبل ذلك.

أ يرا.. فإن الهدو  الحالم فم قطاع غ ة من شأنه أن ينتهم فم أية لحظة،  ني المعركة ا  يرة عامت 
لرائيل أنهما ال تعامان متى لتضطران لاد ول فم المعركة، ولذلك تم ا عخن بصورة م اجئة أن ح ماس وا 

فرقة غ ة فم قيادة المنطقة الجنوبية التابعة لاجيش أجرت  ول مرة فم تاري ها تدريبا شامخ بمشاركة لبعة 
 ألوية، وعاى جدول أعمالها محاكاة حرب شوارع فم غ ة.

ذا كانت إلر  ائيل تعتقد أن حماس فم غ ة ُمنشغاة بالِعبر والدروس من الحرب ا  يرة، كم ت هم ما الذي وا 
أضر ب ططها فم المرة الماضية، وما الذي بإمكانها فعاه لتجنب ذلك فم المرة القادمة، فإنيها تجري 

ل طر  ما الذي يدور تدريباتها، وُتطور ولائاها، وتلتعد للاعة الص ر،  ني هذه لعبة عقول، وفيها يتعام ك
فم عقل الطر  اآل ر، بما فم ذلك من أ طا ، فم ضو  تعهدها فم اآلونة ا  يرة بأنيها لت اج  العدو 

 فم المرة القادمة.
ن لأل القارئ فم نهاية المقال عن توقعات كاتب اللطور الملتقباية لاتطورات عاى جبهة غ ة، فإن  وا 

 المتحركة"  الجواب ببلاطة "هنا غ ة.. حيث الرمال
 0/1/1014الجزيرة.نت، 

 
 اإلطار أم وصفة االنهيار؟ اتفاقية .33

 د. صبري صيدم
تعودنا أن ي وو العالم المعارك العديدة با نابة عن إلرائيل،  ن جيش المقاتاين ليلوا من أبطال الميادين 

عتاولة الص ب. هم  وال من فرلان الحناجر وال من شيوخ العنتريات وال من أرباب الشعارات وال حتى من
عاى العكس، من ماوك المال والقانون وا عخم ممن يركبون ظهور اللالة فم عواصم القرار فيرض ون 
لهم وي وضون معارك ا نابة. ركاب الظهور هم ألياد الضغط وصقور الترهيب االنت ابم والليالم 

 والمالم وا عخمم.
رادات حكامهالذا فإن المقاتاين با نابة ي صايون لدولة ا  الحتخل ما يتطابق وا 

 حتى بالملميات وا فعال. فاالت اق ا ولم يصبح إعخن مبادئ واالت اق
 االنتقالم يلمى بالت اهم، أما النهائم فنراه اليوم يتجه نحو تلميته بات اق

لتبدال ا طار ناهيكم عن مصطاحات لم يعرفها العالم إال  لرائيل وفم إلرائيل، كإعادة الموضعة وا
ا راضم والدولة ذات الحدود المؤقتة والشوارع االلت افية وتصاريح المرور والح ام ا منم وتنليق العبور 
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والجدار ا منم، وقائمة ربما تحتاج لمقالين كاماين لطولها، وكأن الاغة العربية قد أثقات بمصطاحات د ياة 
 جديدة أصبحت اليوم أمرًا معتادًا. 

 الذي التبدل إلرائيايا هذه ا يام بمصطاح ات اق ا طار ينلجاالت اق النهائم 
عاى منوال منتجات لابقة لمعركة المراوغة والتضايل وكلب الوقت، كعماية اللخم التم أرادت إلرائيل 
منها العماية وليس اللخم، وجيش الدفاع الذي أرادته إلرائيل جيشًا لخحتخل والهجوم. يضا  إلى ذلك 

ضعة التم روجت لها إلرائيل العتبارها انلحابًا، لنجد أنها إعادة انتشار وحصار  انق، ورلائل إعادة المو 
 الضمانات التم أرادتها إلرائيل غطاً  لقضم ا رو، بينما يلود االدعا  الواهم بجدية اللخم.
لها إن صادر  حكومة االحتخل امتهنت المراوغة وهم تلعى اليوم لام يدز ات اق إطار يا حبذا بالنلبة

ن وفرو ليطرة إلرائيل عاى يا غوار ال الطينية وأبقى القدس إلرائياية وشطب حق عودة ال الطيني
 المجال الجوي والمياه والحدود، وطي  االتصاالت الترددي والليادة عاى ال ط الرابط بين غ ة والض ة.

 خل والعودةإلرائيل تريد ات اق إطار كوص ة انهيار لاحام ال الطينم بااللتق
ن وقعت فان تجد أرضًا وال ليادة وال عودة وال قرار.  نك  وا 

ات اق ا طار بنل ته ا لرائياية منصة متطورة  ضاعة الوقت وكأن عقودًا من ال من وآال  القرارات 
تكن االحتخلية ومئات الملتوطنات وعشرات القوانين وآال  القرارات العلكرية ومئات ا حكام العلكرية لم 

كافية لتشبع نهم المحتل فيحتاج وقتًا إضافيًا لتدمير الهوية العربية لألراضم المقدلة وت عيل حل الوطن 
 البديل وتح ي  ال الطينيين باتجاه الهجرة الطوعية حتى تصبح ا رو بال عل بخ شعب.

نما إلى تخصق مقاومة ا طار ال يمكن أن تعود لتوظي  العنتريات وال طب النارية والشعارات الب راقة، وا 
فالطينم ملاره الوحيد هو ملار الوحدة والتوحد. نعم بالمصالحة ووحدة الحال ربما نصل  -فالطينم 

نص  الملافة ونص ها الثانم يجب أن يقوم عاى ا جماع عاى الرؤية وا دوات و طة الملتقبل، تأ ذ 
 ايين فم محكمة الجنايات الدولية وغيرها.بعين االعتبار إجرا ات متجددة كمقاضاة المجرمين ا لرائي

 ا طار كما يروى عنه من قنابل ا تبار وتلريبات ما هو إال  يٌر لمن يحاول
توضيبه عاى م اجه ونار لا الطينيين، أصحاب الحق المؤجل وضحايا المراوغات والمناورات ومنتجات 

 الليالة الائيمة لمحتل ال يرى فم المرآة لوى ذاته عاى ا رو.
 10/1/1014، لندن، القدس العربي

 
 وأفكــارهنطالــب الــرئيس عبــاس بــالكف عــن العويــل والمبــادرة باالنســحاب مــن المفاوضــات كــرد علــى كيــري  .36

 اإلسرائيلية التي يريد فرضها.. ولكنه لن يفعل!
 عبد الباري عطوان

حه فم التئنا  ا يرا، وبعد عشر  يارات لخراو ال الطينية المحتاة فم اقل من عشرة اشهر، ونجا
الم اوضات ال الطينية ا لرائياية، اكتش ت اللاطة فم رام هللا ان الملتر جون كيري و ير ال ارجية 

هم االقرب لاحكومة ا لرائياية، حلب تصريحات الليد رياو المالكم و ير  "يطرح افكارا"ا مريكم 
 ."الم من"ال ارجية ال الطينم 

ته حماة اعخمية شرلة شارك فيها اكثر من ملؤول فالطينم ضد و ير تبع "االكتشا  المتأ ر جدا"هذا 
ال ارجية ا مريكم واالفكار التم يحاول فرضها عاى الجانب ال الطينم فم اطار ما يلمى بات اقية 
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التم من الم ترو، فم حال توقيعها، ان تكون الاس اي م اوضات مقباة حول قضايا الحل  "االطار"
 النهائم.
الكم )ال الطينم وليس العراقم( اطاق تصريحاته هذه بعدما تناهى الى الماعه ورئيله ان الو ير الليد الم

كيري يحاول اقناع العاهاين اللعودي عبد هللا بن عبد الع ي ، واالردنم عبد هللا الثانم، بالقبول بيهودية 
 له.دولة إلرائيل، والضغط عاى اللاطة ال الطينية ورئيلها بالقبول بالشم  ن 

الو ير كيري  ار الرياو وعمان قبل عشرة ايام والتقى بالعاهاين اللعودي واالردنم فعخ، وليطير الى 
باريس يوم االحد المقبل، لاقا  و را   ارجية عرب يمثاون لجنة متابعة اللخم العربية التم تضم االمارات 

م لخمم المتحدة عخوة عاى قطر رئيلة ومصر واالردن وفالطين والمماكة العربية اللعودية واالمين العا
 هذه الاجنة، والهد  هو تلويق يهودية الدولة ا لرائياية، وحثهم عاى قبولها.

هذه الاجنة ماتت وشبعت موتا، وكذلك مبادرة اللخم التم تشكات لمتابعتها، وبعو و رائها يعتبرون 
دودها عانا اثنا   يارة الى واشنطن، ولهذا إلرائيل حاي ا، وكانت قد تعهدت بالح اظ عاى امن إلرائيل وح

 ليكون و را  فيها احرص عاى االلتماع لاو ير كيري من االلتماع لالاطة ورئيلها.
*** 

ال نعر  ما ذا كان العاهخن اللعودي واالردنم قد اقتنعا بالمطاب ا مريكم هذا، فام يصدر عنهما او 
صريحة او مواربة، ولكن ما نعرفه ان التمرار الو ير  المتحدثون بالمهما تصريحات مؤيدة او معارضة،

كيري فم ملاعيه هذه، ولعيه لاقا  و را  ال ارجية العرب يوحم بأن لديه ما يشجعه لامضم قدما فم 
هذه ومحاولة تلويقها عربيا، والتقايل من الكوارث التم لتترتب عايها،  "التهويد"الترويج واالقناع ل كرة 
 وانشغالهم فم الما ات اال رى فم لوريا والعراق ومصر وليبيا.ملتغخ ضع  العرب 

ا لرائيايون تقدموا بشروط تعجي ية الى اللاطة ال الطينية عبر الو ير كيري عاى قمتها االعترا  مجددا 
بإلرائيل كدولة اوال، وكدولة يهودية ثانيا، والقاط حق العودة نهائيا، ونليان موضوع القدس وعودتها 

لادولة ال الطينية المنتظرة، والتلايم بحق إلرائيل فم ضم منطقة الغور ح اظا عاى امنها كعاصمة 
وليطرتها عاى الحدود مع االردن، وا يرا القبول بمبدأ تبادل اللكان ك طوة تالية، او موا ية لمبدأ تبادل 

 االراضم.
عاى الطاولة فم حال القبول بها كم مرة لتعتر  اللاطة بإلرائيل، وما هو االعترا  الثالث الذي ليوضع 

كدولة يهودية، وهل عاينا ك الطينيين وعرب ان نق  فم طابور االعترا  هذا فردا فردا ونقلم عاى القرآن 
 الكريم بصدق اعترافنا؟ الم تعتر  منظمة التحرير بدولة إلرائيل قبل توقيع اولاو؟

طالب كيري هذه، وان يبايغ و را   ارجيتهم اللاطة ال الطينية ورئيلها يريدون من العرب ان يرفضوا م
الو ير ا مريكم بمعارضتهم لمعظمها، او كاها، بما فم ذلك يهودية دولة إلرائيل، ولكن دون ان يقدم هؤال  

 و اصة الرئيس محمود عباس عاى اي  طوة عماية تحثهم عاى ذلك وتع   موق هم.
ه االفكار ا مريكية ا لرائياية، تجعاه قدوة لاو را  لم نلمع احتجاجا قويا من الرئيس عباس ن له عاى هذ

العرب وقادتهم، كأن يق  فم مؤتمر صحافم يعقده فم مقره فم رام هللا، ويعان فيه ان الو ير كيري منحا  
 لرائيل كايا، ويحاول فرو مطالبها المرفوضة، مثل االعترا  بيهودية إلرائيل، ويقرر، اي الرئيس 

را من الم اوضات مع ا لرائيايين الن الوليط ا مريكم ليس ن يها، ويدعو الشعب عباس، االنلحاب فو 
 التم يت عمها الى القيام باحتجاجات ومظاهرات وعصيان مدنم لدعم موق ه هذا. "فتح"ال الطينم، وحركة 
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 ارجية عندما يقدم الرئيس عباس عاى مثل هذه ال طوة العماية، وبطريقة جادة حالمة، لن يجرؤ اي و ير 
عربم عاى الرضوخ لمطالب كيري هذه التم تعنم طرد مايون ونص  مايون عربم من المناطق المحتاة 

 باعتبارهم غير يهود، الن هذه االرو لايهود فقط. 0144عام 
مشكاتنا ليلت محصورة فم و را  ال ارجية العرب وال قادتهم فقط، وانما فم الرئيس عباس ولاطته ايضا، 

يريد اي نوع من المقاومة لخحتخل لامية كانت او غير لامية، االمر الذي ادى الى تغول  فهذا الرجل ال
االلتيطان واالهانات والجرائم ا لرائياية وتراجع القضية ال الطينية الى ذيل االهتمامات العربية قبل  

 الدولية.
*** 

 الرجل الذي قال ان حرية جنوب اليس مؤلما ان ال يذهب الرئيس ال الطينم الى جنا ة نيالون مانديخ
افريقيا والتقخلها ال يكتمخن اال بحرية الشعب ال الطينم والتقخله، فما الذي يمنعه من ذلك؟ كثرة 
االشغال، ام متابعة حرب التحرير، اليس مح نا لاقاب ان يعان الرئيس عباس الحداد يوما واحدا عاة وفاة 

لتاريخ والنموذج فم المقاومة والتلامح، وكأنه يقطع من جاده، وكأن مانديخ، هذا الرجل الرم  والقدوة وا
 الحداد الكثر من يوم ليعطل اقتصاد هذه اللاطة المهاهاة المن وعة الكرامة والدلم.

ال يجب ان يرضخ الو را  العرب لطابات الو ير كيري اثنا  لقائهم به فم باريس، ليس الن الليد المالكم 
د منهم ذلك )لم نلمع كامة من عباس بهذا الصدد(، وانما الن شعوب االمتين العربية  مياهم او رئيله يري

 وا لخمية بألرها ال يمكن ان تقبل ب طوة كهذه تعنم ت ريطا بارو فالطين وهويتها العربية وا لخمية.
ولتظل كذلك، هوية االرو، كل االرو، التم تحتاها إلرائيل بدعم أمريكا وغيرها، هوية عربية إلخمية، 

ومن العار والعيب، ان تتبنى أمريكا التم تدعم انها  عيمة العالم الحر، وقيم العدالة والديمقراطية، طرحا 
عنصريا، وتحاول فرضه بالقوة والتهديدات بالتجويع عاى شعب جرى لاب حقوقه، وطرده من ارضه 

 بألاحة واموال أمريكية وغربية.
 10/1/1014رأي اليوم، لندن، 

 
 "التانغو"على  "الدبكة"ري يفضل كي .39

 عريب الرنتاوي
حول مهمة جون كيري ومآالتها... هم  "م عوم"فالطينم  –ثمة من يلعى لاعب عاى وتر  خ  أردنم 

، كانت "0أولاو "لألردن، باعتبار أن  " يانة فالطينية ثانية"ي تاقون  خفًا التراتيجيًا، ويتحدثون عن 
حد التاميح، بأن ا ردن هو  "التلريبات"... بل وتذهب بعو التعايقات و"لألردن ال يانة ال الطينية ا ولى"

التم يقدمها الم اوو ال الطينم  لرائيل عبر الوليط  "المجانيية"من يتصدى لاتنا الت ال الطينية 
 ا مريكم.

واشنطن ... ي ترو هؤال  أن ا ردن، يق  عاى ملافة أل  لنة ضوئية مما يجري فم رام هللا والقدس و 
هؤال  جهاة وال يعرفون، فا ردن ليس كوريا الشمالية، ولديه من العخقات واالتصاالت والحضور، ما يك م 

القناة "لتمكينه من متابعة كل شاردة وواردة، فم متن الم اوضات وعاى هامشها ... ثم ي ترعون حكاية 
يلتطع الرئيس ال الطينم انت اعه من نتنياهو  بين عباس ونتنياهو، وهذا أمر مضحك لاغاية، فما لم "اللرية

 –تحت الضغط ا مريكم، لن يلتطيع انت اعه منه من دون هذا الضغط، وفم ظنم أن الحالة ال الطينية 
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ا لرائياية اليوم، ت طت المرحاة الممتدة من مدريد إلى أولاو، وب رو وجود قناة ثانية، فخ أحلب أنها 
 با فكار والمبادرات والمشاريع. "المتدفقة"كيري  أكثر جدوى وفاعاية من قناة

وي ترو هؤال  أن القيادة ال الطينية قد رفعت الراية البيضا  وقبات بمشروع كيري عاى عجره وبجره، مثل 
ن كنيا ال نلقطه تمامًا، إال أننا ال نمتاك المعطيات الدالية عايه بعد، برغم القاق والم او   هذا االحتمال، وا 

تاب كثيرين، ونحن منهم ... بيد أن المراقب الحصي  ال بد ان يتلا لز هل يماك الجانب التم تن
ال الطينم الهبوط بمواق ه عن لق  المطالب والتوقعات العربية )الرلمية( بعامة، وا ردنية ب اصة؟ ... 

ط عاى وهل جال جون كيري ويجول، عاى عدد من العواصم وو را  ال ارجية العرب،  قناعهم بالضغ
وليل تنا الته، أمخ لات  ي  من شروطه والت ام عن بعو مطالبه فم الحل  "تهافته"الرئيس عباس لوق  

 النهائم؟
قايٌل من ا نصا ، ُيظهر من دون شك، أن هذا كل هذه المقارنات والمقاربات ليلت فم محاها ... وأن 

ن إطار المرجعيات المعروفة لعماية اللخم، ا ردن واللاطة، يليران عاى ال طوط ذاتها، والتم ال ت رج ع
 والمبادئ والمعايير التم أمكن التوصل إليها فم لياقها.

من أي نوع،  "بشارة"من حقنا جميعًا أن نقاق مما يحماه كيري فم جعبته، وفم ظنم أن الرجل ال يحمل أية 
عاى أنه شديد التهافت والموق  ال لألردن وال لا الطينيين، ولكن لماذا يجري تصوير الموق  ال الطينم 

ا ردنم عاى أنه شديد التصاب فم مواجهة مهمة كيري؟ ... هل  ن ا ردن التعمل رلميًا  ول مرة ربما، 
دعم ا ردن لعماية اللخم "بعد الجماة المتكررة المعروفة عن  "عاى أن تتم مراعاة المصالح ا ردنية"عبارة 

ي ملؤول أردنم أن يقول شيئًا مغايرًا، وهل يتصر  الملؤول ا ردن، ، وهل بمقدور أ"و يار الم اوضات
 من جهة وحلابات الدولة ومصالحها من جهة ثانية. "الم اج العام"بمع ل عن 

عندما ذهب ال الطينيون إلى الم اوضات، لم ي عاوا ذلك من ورا  ظهر ا ردن أو العرب جميعًا ... ا ردن 
بل ودفعت باتجاه التئنا  الم اوضات، وحتى من دون شروط ملبقة ... ومعظم الدول العربية وافقت، 

وقباها بأكثر من عام، وضع ا ردن عاى عاتقة مهمة تيلير التئنا  الم اوضات بعد فترة انقطاع طوياة، 
وكان له ما تعهد به، وعقدت جوالت ت اوو التكشافية فم عمان، ن واًل عند المبادرة ا ردنية فم هذا 

... ومنذ التئنا  الم اوضات قبل  ملة أشهر، ظات قنوات االتصال ا ردنية م توحة مع م تا  المجال 
ا طرا ، وبالذات مع الجانب ال الطينم، وعاى أرفع ملتوى، وبصورة شبه منتظمة ودورية، فاماذا إشاعة 

 مثل هذه المنا ات فم هذا التوقيت الحلاس؟
قاب اآل ر من المعادلة، عاى الجانب ا لرائيام ... وعاينا مشكاة الم اوضات ومأ قها يقعان عاى الم

جميعا أن نعمل لتصايب الموق  الت اوضم ال الطينم، ومنع االن الق فم مهاوي كيري ومهمته الم   ة 
با لغام ... وهذا يتطاب دعوة عمان ورام هللا معًا لابحث عن م ارج وحاول و يارات أ رى، من بينها إلغا  

، ينبغم أن يكون "جني ها"وللوريا  "جني ها"حصرية لواشنطن بإدارة هذا الما ، فمثاما كان  يران الوكالة ال
كذلك، وهذا أمٌر أجدى وأفضل من ا غراق فم البحث عن ال خفات بين عمان ورام  "جني هم"لا الطينيين 

 هللا، وا تخقها إن ل م ا مر، والن خ فم نيرانها فم كل الحاالت.
لتلجياها عاى حلاب الجانب ال الطينم، نقولز البطولة ليلت هنا،  "بطوالت"ذي يبحث عن لابعو ال

البطولة فم التصدي لاتعنت ا لرائيام واالنحيا  ا مريكم، وقبل ذلك وبعده، فإن عمان ورام هللا، انطاقتا 
لتصخن إلى  ط من  ط البداية ذاته، وهما تليران جنبًا إلى جنب مع بعضها البعو، وا رجح أنهما 
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ما الذهاب معًا أيضًا فم رفضها وعدم ال ضوع  النهاية ذاته، فإما الذهاب معًا لاقبول بمهمة كيري، وا 
  مخ اتها.

ن كان البعو يعتقد، وهو ربما يكون محقًا فيما اعتقد، بأننا نقترب من  يأتم بها كيري  "ص قة منقوصة"وا 
تخوم منذ اآلن، وأن نتقاذ  كرات االتهام بين بعضنا البعو ولي رضها عاينا، فايس معنى ذلك أن نبدأ ال

بحاجة الثنين فقط، إنها  "التانغو"كيري إن ُقدير لها أن تباغ  واتيمها، فهم ليلت كد "رقصة"... ذلك أن 
يعنم فشل  "االنتظام"، وأي نشا  أو  روج عن هذا "الدبيكة"التم تحتاج لعدد وافر من  "الدبكة"أقرب إلى 

 ."الحابة"صين وفوضى الراق
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 اليكس فيشمان
وهذا هو الوص  ا قرب  –ال يوجد وضع أكثر لصوقًا بالذهن من حبل المشنقة الذي ينتظرك فم اللاحة 
رة. وهم فم ا دارة ا ميركية لوضع نتنياهو وأبو ما ن منذ  يارة و ير ال ارجية ا ميركم، جون كيري، ا  ي

أكثر لط ًا بقايل، ويص ون وضع االثنين الحالم بأنه "نضج وحيرة" قبل ات اذ قرارات تاري ية شجاعة. 
ومهما يكن ا مر فإن كيري وضع أمام ال عيمين صيغة، وكخهما يكلر رأله اآلن مجتهدًا أن يروج لها فم 

 الدا ل وأن يبقى يومًا آ ر.
عاى الطرفين ات اق إطار مكتوبا، وقد وضع فم حقيبته ملودة ت صل مواجهة كل  لم يعرو كيري

المواضيع الجوهرية، لكنه ا تار أن يعرو عايهما المبادئ ش هيا، لاتمكين من إد ال تحلينات وتعديخت. 
أي العام ولتعرو الوثيقة المكتوبة، الشهر القادم، وفم إطار إعدادها قام ا ميركيون أيضا بالتطخعات لار 

بين إلرائيايين وفالطينيين ل حص مواق  الجمهور من المواضيع التم تظهر فم ات اق ا طار، بل من 
 صياغتها.

ولما كانت الوثيقة لم تعرو رلميا إلى اآلن، فام ُيطاب إلى أحد الطرفين أن يرد عاى كيري، ولهذا لم 
فم إلرائيل واللاطة ال الطينية، تشمل إعداد يرفضها أحدهما رفضا باتا. وتوجد اآلن "مرحاة ر م لابيو" 

وُتحدث اال تخفات تصريحات معانة تشير إشارة  –الرأي لنشر الوثيقة. وُيحدث الر م ا تخفات دا اية 
  ية إلى جوهر االت اق الذي أ ذ يتشكل. فعاى لبيل المثال يعان ليبرمان أنه يقبل مبدأ تبادل ا راضم، 

من حنجرة  –ا عاى اللاطة ال الطينية. وبعد ذلك فورًا ي رج جدعون لاعر وهو يجود بوادي عارة أيض
وُيبين أن هذا ا مر لن يكون. ونعام من هنا أن االت اق يشمل تبادل أراو، لكنه ال يشمل تبادل  –نتنياهو 
 لكان.

عن تبادل والى ذلك يوجد فم الكخم إشارة إلى أن كيري يعرو صيغة ألهل عاى إلرائيل  نها ال تتحدث 
، بل عن تبادل أراو متلاوية القيمة. واليكم مثاال آ رز يقول رئيس الو را  إنه لن يوافق 0:0أراو بنلبة 

أبدا عاى الت ام عن ال ايل وبيت إيل، وِمن )لن( هذه تعر  شيئا عن نعم؛  نه توجد هنا إشارة   ية إلى 
 دة إلرائياية بحلب ات اق ا طار.أن كل ما يوجد  ارج الكتل االلتيطانية لن يبقى تحت ليا

وثمة موضوع حرج آ ر هو مكانة القدس، وقد قدمت الصحافة ا ميركية هنا إشارة جا ت من توجيه قدمه 
كيري فم  يارته لدول ال ايج. فقد التعمل كيري مصطاح القدس الكبرى، وهذه إشارة إلى أن الوثيقة تظهر 

ت بالضرورة دا ل حي ها البادي. فهل لتكون العاصمة فيها عاصمة فالطينية فم القدس لكنها ليل
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ال الطينية فم أبو ديس؟ أم لتكون فم الحم ا لخمم؟ ليس ذلك واضحا. فالقدس الكبرى مصطاح 
غامو يعيدنا الى ايام كلينجر البهيجة الذي أوجد "الغموو البنا " الذي ُيمكن من االلت ا  عاى 

 المشكخت وتأجيل الحلم.
القدس الكبرى" مثاال عاى صيغ فم الوثيقة فإنها وثيقة مع الكثير جدا من تدوير ال وايا هدفها فاذا كانت "

 المباشر تأجيل ت جير المحادثات من نيلان الى أجل أكثر تأ رًا.
واذا أردنا أن نا ص جماة التصريحات واالشارات ال  ية، قانا إن ات اق االطار يشمل كل المواضيع 

ن ألاس مع تبادل اراو متلاوية القيمة، ومع الكتل  – 0061الت اوو ليكون حدود  الجوهرية، وا 
فم حين لن تكون عاصمة اللاطة ال الطينية  –االلتيطانية وا خ  الملتوطنات الموجودة  ارج الكتل 

بالضرورة فم حدود القدس البادية. وهذه صيغ صعبة الهضم عاى نتنياهو وعاى أبو ما ن ايضًا، وما  الت 
 تلرب مواد تتصل بقضايا الترتيبات ا منية وحق العودة.لم ت

ا مل الوحيد فم أن ينجح كيري فم تجاو  نيلان من غير ت جير متعاق بش ص واحد هو براك أوباما، 
فهل يكون الرئيس ا ميركم ملتعدًا لد ول مواجهة مباشرة مع ال عيمين ليدفع بات اق ا طار قدما؟ نشك فم 

 ذلك كثيرًا.
 ديعوت"عن "ي

 10/1/1014، رام هللا، األيام
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