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 الضعف العربي لتمرير المخططات اإلسرائيلية يستغل: كيري حماس .1
حذذ ر النذذااس باسذذ  حرسذذة حمذذاو ،ذذوزي بر ذذو   مذذن جذذوألم وزيذذر الخارجيذذة األمريسيذذة جذذون سيذذري المسوسيذذة  

لمتابعذة العربيذة لمبذادرل السذي  ،ذي بذاريو  مأسذديا أن سيذري والتي سان آخر ا أمو  مع وزراء خارجية لجنة ا
 عاز  على تسوية اتفاس سارثي على حساب وحدل وحقوس وثوابم الشعب الفلسايني.

وقذذال بر ذذو  ،ذذي تصذذريف وصذذلم ن،لسذذاين أون أليذذنن نسذذخة عنذذ   اليذذو ةن لن سيذذري يسذذت ل حالذذة ال ذذع  
ااذذ  بمذا يخذذد  األ ذذدا  والمشذاريع اإلسذذراريلية واألمريسيذذة العربذي  وسذذل أوراس ال ذذ ا األمريسيذة لتمريذذر مخ

 ،ي المناقةن.
وح ر بر ذو  مذن محذاوألم األنسذياس والتعذااي مذع المخااذام اإلسذراريلية األمريسيذة  مشذيريا للذى أن الشذعب 
الفلسذذايني لذذ  يفذذًو أحذذداي مالقذذاي بالتفذذاًو نيابذذة عنذذ   وأل يمسذذن أن يسذذمف بذذالتفريا بذذ ي حذذس مذذن حقوقذذ  

 هما بل م الت حيام.م
ودعذذا للذذى تشذذسيل قذذول عربيذذة داعمذذة للشذذعب الفلسذذايني ومعذذززل لصذذمودم وثباتذذ  ومقاومتذذ   ومتصذذدية لسذذل 

 المخااام األمريسية واإلسراريلية التي تستهد  شعبنا وشعوب المناقة.
 11/1/1014، فلسطين أون الين

 
 " واستثناء القدس والسيادة المنقوصةالمالكي: "الوزاري العربي" أبلغ كيري رفض "يهودية الدولة .7

سش  د. رياً المالسي  وزير الخارجية  ،ي حديث عبر الهات  مع ناأليذا ن من  عبد الرأو  أرناأواة
باريو  أن و،د لجنة المتابعة لمبادرل السي  العربية  أبلغ وزير الخارجية األميرسي  جون سيري  ،ي اجتماع 

نسية  ر،ً مالب األعترا  بإسراريل دولة يهودية أو استثناء القدو من عقد مساء أمو  ،ي العاصمة الفر 
المفاو ام  مع الت سيد على أن القدو الشرقية عاصمة الدولة الفلساينية  والتشديد على ر،ً أي تواجد 

 لسراريلي ،ي الدولة الفلساينية بعد لتما  تنفي  األتفاس.
عربي أن نالوأليام المتحدل معنية بالتوصل للى اتفاس بين وسش  المالسي أن سيري أبلغ الو،د الوزاري ال

الار،ين  وأن  ي مل أن يتمسن ،ي األسابيع القليلة المقبلة من تقدي  صي ة لد،ع المفاو ام  ولسن  ي مل من 
الار،ين التعاون واتخا  قرارام صعبة  وأن  ،ي حال ،شل  ،إن  لن يتوانى عن تحديد الار  ال ي قد  

 عاون مع جهودم والار  ال ي ر،ً التعاونن.تنازألم وت
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الخامو بين سيري وو،د لجنة  وسان اجتماع أمو  ال ي عقد ،ي مقر لقامة السفير الفرنسي ،ي باريو   و
المتابعة لمبادرل السي  العربية  وشارك ،ي  وزراء خارجيةة األردن  اإلمارام  البحرين  السعودية  ،لساين  

  رب ل ا،ة للى األمين العا  لجامعة الدول العربية  علما ب ن قار ترأو اللجنة.قار  السويم  مصر  الم
و،يما أشار للى أن الوزير األميرسي ل  يتارس للى الب تعديل مبادرل السي  العربية لتشمل األعترا  

راريل بإسراريل دولة يهودية  ،إن  قالة نلقد ت  تقدي  موق  عربي و،لسايني وا ف بر،ً األعترا  بإس
دولة يهودية  و  ا الموق  سمع  الوزير األميرسي مني ومن وزراء خارجية عرب آخرين  سما تحدث وزراء 
خارجية عن القدو الشرقية باعتبار ا عاصمة الدولة الفلساينيةن  وأ ا ة نالموق  العربي سان موحداي 

 وسما ت  األتفاس علي  يو  أمو )أول من أمو(ن.
زير سيري تحدث عن الجهود التي تقو  بها الوأليام المتحدل األميرسية من أجل د،ع و سر المالسي أن نالو 

 العملية السياسية والحاجة للى دع  الار  العربي له م الجهود من أجل استمراريتهان.
 10/1/7312األيام، رام هللا، 

 
 سورية: جهود إلنقاذ أهالي مخيم اليرموك متواصلة مع جميع األطراف الالتحريرمنظمة  .0

أسد الدستور واصل أبو يوس  ع و اللجنة التنفي ية لمنظمة ة وليد عًو وأشر  الهور -غزل -را  هللا
التحرير أن جهود المنظمة إلنقا  أ الي مخي  اليرموك متواصلة مع جميع األارا  السورية سواء النظا  أو 

حقيقية تهدد حيال ما تبقى من المسلحين  مشدداي على أن األو اع ،ي اليرموك باتم سارثة لنسانية 
اليجرين ،ي المخي   مو حا ب ن و،دا من المنظمة يتواجد حالياي ،ي العاصمة السورية دمشس لبحث حل 
دخال المساعدام العاجلة أل الي المخي   ال ين باتم حياته  مهددل ،ي سل لحظة  أزمة مخي  اليرموك وا 

جمع نتيجة نقص ال  اء والدواء والحصار المتواصل على وخاصة بعد الصور البشعة التي شا د ا العال  أ
 المخي .

وتعمل الفصارل الفلساينية المتواجدل ،ي العاصمة السورية دمشس بالتنسيس مع و،د منظمة التحرير 
 081الفلساينية على و ع لجراءام عملية إلنهاء معانال سسان مخي  اليرموك المحاصرين من  أسثر من 

دد سبير منه  بسبب الجوع  و لك بعد أن باءم الجهود الرامية إلدخال قا،لة مساعدام يوما  وال ين ق ى ع
للمخي  بالفشل  وسا دعوام لجميع األارا  )الحسومة وقوام المعار ة( بتجنيب اليجرين وييم الحرب 

 والقتال.
د المنظمة ال ي وقال ع و اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلساينية أحمد مجدألني أحد أع اء و،

يبحث ،ي سوريا أزمة حصار اليرموك أن ،صارل العمل الواني الفلسايني ،ي سوريا تعمل بالتنسيس مع 
من أجل لنهاء معانال أبناء شعبنا ’ مجموعة من اإلجراءام العملية الملموسة‘الجهام المعنية على و ع 

 داخل المخيمام.
ر عقب لقاء جمعهما ،ي دمشس على حرص القيادل وأشار للى أن  أسد للوزير السوري محمد الشعا

موق  الحياد اإليجابي للفلساينيين المقيمين ،ي سوريا تجام الصراع الدارر ،يها  و رورل ‘الفلساينية على 
 ’.عد  زجه  ،ي أتون األزمة السورية الجارية

لى اتخا  اإلجراءام وتلقى المسأول الفلسايني الر،يع تامينام من الوزير الشعار ب ن حسومت  تعمل ع
 والتدابير اليزمة لت مين احتياجام ومتالبام الفلساينيين المقيمين داخل المخيمام.
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ويعيش مخي  اليرموك أسبر مخيمام اليجرين ،ي سوريا ،ي حصار محس  من قبل قوام النظا  من  أسثر 
صنوا ،ي المخي   وقوام بين مسلحين تح واألشتباساميوما بشسل متواصل  ويمنع بسبب الحصار  081من 

 النظا  دخول األاعمة واألدوية للسسان  ناك  ما أدى للى و،ال العشرام منه  بالجوع.
وعر م صورا ألافال ورجال ونساء من المخي  ق وا جوعا  وأظهرم الصور نحا،ة أجساد    بسبب 

 م.نقص األاعمة  ول  تستاع المأسسام اإلغاثية من الوصول للى المخي  بالمساعدا
الموجودل ،ي سوريا للى انسحاب جميع المسلحين من  01  ا ودعم ،صارل العمل الواني الفلسايني الذ

خير  من السيح تمهيدا لعودل أبناء الشعب الفلسايني للى المخي  ب سرع وقم ممسن.  مخي  اليرموك وا 
إلجراءام العملية وأسدم الفصارل ،ي بيان لها أنها توا،قم عقب اجتماع عقدت  على مجموعة من ا

إلنهاء معانال ’ عاجل و،وري‘والملموسة  ودعول الجهام المعنية للمساعدل بتنفي    م اإلجراءام بشسل 
،تف اريس آمن يمسن وسالة األونروا من لدخال المواد ال  ارية ‘اليجرين الفلساينيين ،ي سوريا  من خيل 

 ؟’شهريا والابية للمخي  والقيا  بتوزيعها مرتين على األقل
وأشارم للى  رورل العمل مع الجهام المعنية السورية لتسوية أو اع من يرغب من المسلحين والخروج 

 من المخي .
واالبم س لك بإ،ساح المجال أما  من يرغب من أبناء الشعب الفلسايني داخل المخي  والحاألم اإلنسانية 

اون مع الجهام المختصة ،ي سوريا  ووسالة والمر ى وأصحاب األحتياجام الخاصة بالخروج من   والتع
   وتو،ير مراسز ليواء وتقدي  الرعاية والحماية له .’األونروا‘

لدارل ‘ودعم للى توجي  لجنة المتابعة المسلفة من ،صارل العمل الواني الفلسايني بالدخول للى المخي  لذ 
 ’.حوار مباشر مع جميع المجموعام والفصارل المسلحة للخروج من 

صفو  موحدل لر،ع المعانال عن أبناء شعبنا و مان استمرارية حيادية ‘وأسدم الفصارل مواصلة جهود ا بذ 
 ’.موقفه  ودور   لزاء األزمة ،ي سوريا

 10/1/7312القدس العربي، لندن، 
 

 يلغي الحقوق الفلسطينية "إسرائيل"بيهودية  االعترافعشراوي:  .2
نان عشراوي ع و اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلساينية ح رم الدستورل ح ةوليد عًو -را  هللا

يل ي  األعترا األحد من خاورل المالب اإلسراريلي ب رورل اعترا  الفلساينيين بيهودية لسراريل سون  لك 
 سل الحقوس الفلساينية.

تعتبر ق ية بدولة يهودية  األعترا وشددم عشراوي على أن محاولة لسراريل لجبار الفلساينيين على 
 أيديولوجية عقاردية  ومحاولة لربا توراتي بتواجد اليهود على أًر ،لساين من  القد  .

يجاد رواية تنفي الوجود الفلسايني والحس  وأ ا،م عشراوي أن يهودية الدولة مسمى يل ي الار  اآلخر  وا 
ة والتمييز ال ي تمارس  على أًر ،لساين التاريخية  ويمثل تشريعا للعنصري واألستمراريةالفلسايني 

لسراريل  د المواان الفلسايني  وأن أي يهودي ،ي العال  ل  الحس بالعودل للى ،لساين وأل يحس ألحد 
يل ي ق ية اليجرين بالعودل للى ديار    سما يل ي  األعترا غير   بالسسن ،يها  مأسدل أن مثل   ا 

 ليجرين الفلساينيين وتشريد   . اإلسراريلي عن الجريمة والم سال األحتيلمسأولية 
التقسي   بمبادئمن خيل منظمة التحرير  وقبوله   0991وحول اعترا  الفلساينيين السابس بإسراريل عا  

لن لسراريل أل زالم تحاول الحصول على اعترا  ‘قالم عشراوي ،ي بيان صحا،ي األحدة  0988عا  
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يين من نسبام وتشريد وب لك بدأم شرعيته  مهزوزل أما  جديد سونه  يشعرون بمسأولية عما جرى للفلساين
 ’العال 

وأسدم عشراوي أن مثل   ا الارح يعني تخلي الفلساينيين عن حقوقه  المشروعة وليو ،قا ماالبه  
 المشروعة.

 10/1/7312القدس العربي، لندن، 
 

 تبدأ صرف نصف قيمة رواتب موظفيها بسبب األزمة المالية الحكومة في غزة  .5
شرعم الحسومة ،ي قااع غزل أمو األحد بصر  جزء من رواتب موظفيها  بقيمة ة أشر  الهور -غزل 

 .نأزمة ماليةنمن قيمة الراتب اإلجمالي  ،ي ظل مرور الحسومة بذ  %01تصل للى 
التابعة للحسومة المقالة أن  سيت  البدء بصر  رواتب الموظفين بدءا من األحد  ’ الرأي‘و سرم وسالة 

 ستمر العملية أليا .وست
 10/1/7312القدس العربي، لندن، 

 
 رضوان: األقصى يتعرض لخطر حقيقي واعتداءات ممنهجة .6

أسد وزير األوقا  والشأون الدينية لسماعيل ر وان  أن نالمسجد األقصى المبارك ة جمال غيث -غزل
 يتعًر لخار حقيقي واعتداءام واقتحامام ممنهجة ومتسررلن.

خيل يو  دعوي نظمت  وزارت  ،ي المسجد العمري السبير بمدينة غزل  اليو   بعنوان نالوألء وبيَّن ر وان  
لسيد األنبياءن  ،ي  سرى المولد النبوي الشري   أن نالهد  من ِتلك األعتداءام تقسي  المسجد األقصى 

 على أنقا   أل قدر هللان. المبارك زمانييا ومسانييا  ومن ث  األستييء علي  وتهويدم وبناء الهيسل المزعو 
وقال الوزير ر وانة لن ناألمة العربية واإلسيمية بعيدل عن دور ا الريادي ،ي الد،اع عن المسجد األقصى 
المباركن  مشدديا على  رورل حمايت  وتوحيد سا،ة الجهود لمواجهة سا،ة الجرار  واألعتداءام الرامية للنيل 

ا مسانة المسجد األقص  ى ،ي القرآن السري  والسنة النبوية الشريفة.من   مستعر ي
وأسد ر وان  أن قااع غزل يتعًر لمأامرام تتمثل ،ي لغيس المعابر واألنفاس ومنع لدخال احتياجام 

يين من الم سل والملبو.  ال زِ 
 17/1/7312فلسطين أون الين، 

 
 ئهااليرموك بـ"جريمة القرن" وتطالب بإنهامخيم تصف أزمة  في غزة الحكومة .2

وص  مسأول حسومي ،ي غزل معانال اليجرين الفلساينيين بمخي  اليرموك ،ي ة عبد هللا الترسماني -غزل
 سوريا بذنالجريمة السبرىن  محميي سل األارا  المتحاربة مسرولية تد ور األو اع اإلنسانية  ناك.

صحفي عقد اليو   ،ي مقر  يوس  المدلل خيل مأتمر وقال رريو قااع اليجرين ،ي وزارل الخارجية د.
المستب اإلعيمي الحسومية نلن ما يجري  ناك جريمة سبرى  و ي جريمة القرن الحادي والعشرينن  مشيراي 

 للى أن  ناك قصوراي دولي اي وا حاي ،ي لنهاء م سال أ الي المخي .
يحظ أن  ناك محاولة زج وشدد على أن الفلساينيين بقوا على الحياد ايلة مدل الصراع  مستدرسياة نولسن ن

 ألولرك اليجرين  والمخيمام ،ي أتون   م الحربن.
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واالب المدلل العال  بالتحرك العاجل من أجل لنهاء   م الم سال  موجهاي رسارل مناشدل عدل للى األم  
 المتحدل ومنظمة المأتمر اإلسيمي والدول الصديقة للشعب الفلسايني مثل ليران  تاالب بإيجاد حلول

ودعا منظمة التحرير الفلساينية للى القيا  بدور ا الحقيقي ال ي أنشرم ألجل    سريعة إلنهاء   م الم سال.
   وتابعة ن  م المنظمة 0918و و  مان عودل اليجرين الفلساينيين للى أرا يه  التي  جروا منها عا  

 ل له م المشسلة السبيرلن.مالوب منها أن ت خ  على عاتقها التواصل بجدية؛ من أجل ليجاد حلو 
 17/1/7312فلسطين أون الين، 

 
 مليون دوالر في غزة  03مشروعا بـ  72قطر تكمل انجاز في حكومة غزة: وزير األشغال  .8

أعلن وزير األش ال العامة واإلسسان ،ي حسومة غزل الدستور المهندو ة ريما زنادل ومحمد جمال-غزل 
مليون دوألر أمريسي  11مشروعا خاصة بالارس الداخلية بتسلفة  72يوس  ال ريز  أن قار أسملم تنفي  

ومشاريع زراعية وصحية  مشيرا الى بدء التنفي  الفعلي لمشروع مدينة الشيخ حمد اإلسساني  بجانب مشروع 
 مليون دوألر أمريسي. 00مستشفى سمو الشيخ حمد لألارا  الصناعية بتسلفة 

( مليون دوألر. وأو ف  أن  ت  توقيع 1سة الشيخ ر وان بقيمة )وأسد أن قار ستمول مشروعا عاجي لبر 
عادل اعمار  م سرل تفا   لمشروع ترمي  منازل الفقراء مع مأسسة قار الخيرية سيت  خيل المشروع ت  يل وا 

 وحدل سسنية للفقراء والمعاقين  سما سيت  لنشاء مباني ومرا،س عامة من خيل المنحة. 711
 10/1/7312الشرق، الدوحة، 

 
 الزعنون: تجويع سكان اليرموك وصمة عار في جبين اإلنسانية .9

وص  رريو المجلو الواني الفلسايني سلي  الزعنون  حصار وتجويع الفلساينيين ،ي المخي  ة عمان
وصمة عار على جبين اإلنسانية  وعلى جبين سل من يشارك ويسه  ،ي استمرار ا  ودعا للى ر،ع الحصار 

نقا   .المفرًو على الم دخال المواد األغاثية ،ورا لسسان  وا   خي  وا 
ور،ً الزعنون ما يت رع ب  البعً ألستمرار الحصار الظال  واليأخيقي  مشيرا الى ان  أل يوجد اي مبرر 
أخيقي أو لنساني أو قانوني لتجويع سسان المخي  داعيا للى خروج سا،ة المسلحين من المخي   ت سيدا على 

 يني من األحداث ،ي سوريا وتحييد المخيمام من أتون الصراع الدارر  ناك.الموق  الفلسا
وأسد الزعنون على  رورل لنجاح مهمة و،د منظمة التحرير الفلساينية  داعيا الجميع للى التعاون مع  

غاثة واالب الزعنون المأسسام الدولية  ام الصلة بإ نلتخليص أ لنا من المعانال والمجاعة التي يسابدونهان.
 سسان مخي  اليرموك  وتحمل مسأولياتها اإلنسانية واعتبار مخي  اليرموك مناقة آمنة  سما سان من قبل.

 10/1/7312القدس، القدس، 
 

 تقدم مساعدات نقدية لالجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا الفلسطينيةالسلطة  .13
سوريا مساعدام نقدية ليجرين  عمانة قد  و،د برراسة د. محمد اشتية رريو حملة دع  ا لنا ،ي

 .الفلساينيين الفارين من سوريا الى األردن والمقيمين ،ي مخي  سايبر سيتي ،ي مناقة الرمثا
وقال اشتية ال ي زار المخيمام ،ي األردن بناءي على توجيهام من الرريو محمود عباو  خيل حديث  مع 

القيادل تبحث »   م يفا «يبا وستعودون الى بيدس ان   ا الفصل الصعب من حياتنا سينتهي قر »اليجرين 
 .«عن سي  يعود الفلسايني الى ،لساين أل الى مسان لجوء آخر
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سوري   711،لسايني و 711الواقع شمال األردن يسسن  حوالي « السايبر ستي»واو ف اشتية ان مخي  
 .اد حلول ج ريةواألو اع األنسانية ،ي  ،ي غاية الصعوبة  و ناك مساٍع ،لساينية أليج

،لسايني مسجلين لدى وسالة غوث وتش يل اليجرين الفلساينيين لج وا من  8211وقال اشتية ان قرابة 
،ي عمان واربد والزرقاء ويقيمون عند اقاربه  ،ي ظرو   -ا ا،ة الى المخي -سوريا الى األردن  يتوزعون 

 .مادية سيرة اي ا
ال  ألجئ سوري   000حدود األردنية السورية وال ي ي   اسثر من وزار الو،د مخي  الزعتري الواقع على ال

 .يعيشون ،ي خي  وسرا،انام ،ي او اع غاية ،ي الصعوبة
وبين اشتية ان تسهيل حيال اليجرين الفلساينيين اينما سانوا  ي أولوية لدى القيادل حتى حل الق ية 

 نية لفك الحصار المفرًو على مخي  اليرموك والسماح له  بالعودل الى بيد    مشيرا الى المساعي الم
 .وال ي بام وشيساي 

13/1/1014، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
  بان كي مون يحاول التغطية على جرائم شارونواصل أبو يوسف:  .11

نذد د ع ذو اللجنذة التنفي يذة لمنظمذة التحريذر الفلسذاينية  واصذل أبذو يوسذ   بتصذريحام ة الخليل )،لساين(
عا  لألم  المتحدل بان سي مون التي أعرب خيلها عن حزن  بو،ال رريو الوزراء اإلسراريلي األسبس األمين ال

 .أراريل شارون  واصفاي ليام بذ نالبالن

وسان بان سي مون قد دعا تل أبيب للى البناء على ما أسمام بذ نالسياسام البراغماتيةن لشارون للعمل باتجام 
تظذذذارم و ذذذو لنشذذذاء دولذذذة ،لسذذذاينية مسذذذتقلة قذذذادرل علذذذى البقذذذاء بجذذذوار لسذذذراريل نتحقيذذذس اإلنجذذذاز الذذذ ي اذذذال ان

 .اآلمنةن  على حد قول 

(  أن تصريحام األمين 3|31واعتبر أبو يوس  ،ي تصريحام خاصة لذ نقدو برون أدلى بها اليو  األحد )
  بعذذد أن ارتذذبا منذذ  العذذا  لألمذذ  المتحذذدل نتناذذوي علذذى محاولذذة للت ايذذة علذذى جذذرار  شذذارون وتجميذذل صذذورت 

عشرام السنوام بجرار  األحتيل  د الفلساينيين ،ي ال فة وغزل ولبنانن  م يفاي نبان سي مذون يعلذ  بذ ن 
وأ ذا   .شارون  و من عاذل قذرارام األمذ  المتحذدل لصذالف الشذعب الفلسذايني ولتحقيذس السذي ن  سمذا قذال

قتحامذذ  لألقصذذى ومذذا سذذبق  مذذن مجذذزرل العصذذر نأل زلنذذا نسذذت سر اسذذ  شذذارون مذذع جذذدار الفصذذل العنصذذري وا
نصبرا وشاتيين وسياسة األعتقاألم واألغتياألم لبان األنتفا ة الثانية  لسن اآلن شارون رحل وبقي الشعب 
الفلسذذذايني متمسذذذسا بحقوقذذذ  ومصذذذراي علذذذى عذذذودل اليجرذذذين رغذذذ  محاوألتذذذ  ومذذذن سذذذبق  ومذذذن لحقذذذ  مذذذن قذذذادل 

 . األحتيل لثنيه  عن  لكن
11/1/1014رس، قدس ب  

 
 الضغوطات ولن نقبل السالم بأي ثمن أمامفتح: لن نركع  .11

قذذال المتحذذدث باسذذ  حرسذذة ،ذذتف أسذذامة القواسذذمي  ان حرسذذة ،ذذتف وجمذذوع شذذعبنا تقذذ  خلذذ  الذذرريو ة را  هللا
محمذذذود عبذذذاو ،ذذذي صذذذمودم وثباتذذذ  وتمسذذذس  بحقذذذوس شذذذعبنا  وتعبذذذر عذذذن ثقتهذذذا وتقذذذدير ا العذذذاليين ،ذذذي قيادتذذذ  

ادارل الصراع مع المحتل األسراريلي رغ  ال الظرو  الصعبة على جميع الصعد واننا لن نرسذع  وحسمت  ،ي
 أما  أي   واام سانم  وسنحا،ظ على عهد الشهداء واألسرى األباال.
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وقال القواسمي ،ي بيان صحفي صدر عن مفو ية األعي  والثقا،ة امو األحد  اننا نر،ً سذيما ينذتقص 
ريخيذة والقانونيذة  او يفذًر مفذا ي  جديذدم تهذد  الذى اخذراج شذعبنا مذن جذ ورم وتاريخذ  من حقوس شذعبنا التا

وح ارت  وثقا،ت   ويهد  الى شذاب حذس ،لسذايني اصذيل متمثذل بذالعودل الذى األًر والمسذان التذي أخذرج 
 منها ظلما  أو سيما أل ينص على دولة ،لساينية مستقلة بعاصمتها القدو.

،تف لن تر،ع الراية البي اء مهما سل  الثمن  وانها ا  تدعو الى السي  واألستقرار وشدد القواسمي أن حرسة 
،ي المناقة  ، لك أل يعني ب ي حال من أألحذوال أنهذا يمسذن أن تقبذل بذ ي سذي   وانمذا السذي  المبنذي علذى 

انسذذحاب  الحذذس الفلسذذايني الذذ ي سفلذذ  القذذانون الذذدولي ومأسسذذات  المختلفذذة والتذذي تذذنص بشذذسل وا ذذف علذذى
 .3031اسراريلي سامل من أرا ي الدولة الفلساينية المحتلة عا  

 13/1/1014، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 طالب بتحرك شعبي لرفض مقترحات كيري "الخطيرة"تالشعبية" " .13

االب ع و المستذب السياسذي للجبهذة الشذعبية لتحريذر ،لسذاين جميذل مز ذر بتحذرك شذعبي ة غزل )،لساين(
لذذذر،ً مقترحذذذام سيذذذري نالخايذذذرلن  التذذذي قذذذال لنهذذذا نتهذذذدد المشذذذروع الذذذواني الفلسذذذايني وق ذذذية وجمذذذا يري 

 اليجرين الفلساينيينن.

(ة نان اسذذتمرار المرا نذذة علذذى الوأليذذام المتحذذدل 3|31وقذذال مز ذذر ،ذذي تصذذريحام صذذحفية لذذ  اليذذو  األحذذد )
اب  ،األ،سذار التذي يقذدمها سيذري  ذي األمريسية سراع للمفاو ذام ر ذان خاسذر وسمذن يذرا ن علذى الذو   والسذر 

 ا،سار تتبني الموق  ناألسراريلين بالسامل وتنحاز ل ن.

وأ ا  مز ر ن نذاك حذديث يذدور عذن تصذفية ق ذية اليجرذين الفلسذاينيين بعذودل مرذام اآلأل  الذى داخذل 
وشذذذاب حذذذس العذذذودل ألسثذذذر مذذذن سذذذتة مييذذذين ألجذذذئ ،لسذذذايني يعيشذذذون ،ذذذي الشذذذتام  3041األرا ذذذي عذذذا  

 .يها الى الديار التي  جروا منهانومخيمام اليجرين ينتظرون اللحظة التي يعودون ،

واعتبر مز ر أن نالاريقة المثلى ،ي مواجهة حسومة المستوانين باألنسحاب الفوري من المفاو ذام العبثيذة 
  الق ذية الفلسذاينية وال ارل واعااء األولوية واأل مية إلنهاء األنقسا  واستعادل الوحدل الوانية واخذراج ملذ

مذذذن قب ذذذة الوأليذذذام المتحذذذدل األمريسيذذذة المنحذذذازل تمامذذذاي لدولذذذة األحذذذتيل الصذذذهيوني ونقلهذذذا الذذذى  يرذذذة األمذذذ  
الذذ ي ي ذذمن حذذس عذذودل اليجرذذين  والذذ  اب  304المتحذذدل لتنفيذذ  قذذرارام الشذذرعية الدوليذذة علذذى راسذذها قذذرار 

 األحتيل ،ي محسمة الجنايام الدولةن. للمأسسام الدولية لنيل األعترا  بالدولة ومحاسمة

 11/1/1014قدس برس، 
 
 

 في مخيم اليرموك  الفصائل المسلحة يلتقونفصياًل  14وفد يضم ممثلي "السفير":  .14
،ذي ظذل الو ذذع األنسذاني الم سذاوي الذذ ي يعيشذ  مخذي  اليرمذوك ليجرذذين الفلسذاينيين قذرب دمشذذس  ة دمشذس

ين جذذراء سذوء الت  يذذة  تجذذددم المحذذاوألم لترتيذب مبذذادرل نذذزع السذذيح واعذين األمذذ  المتحذذدل عذن و،ذذال مذذواان
مذن المخذي   وبالتذالي انهذاء تلذك األزمذة األنسذانية المتفاقمذة  لسذن سذق  التوقعذام لزاء نجذاح  ذ م المبذادرل أو 

 تلك ما زال منخف اي.
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  «لهيرذذذة الشذذذعبيةا»،صذذذييي  وأع ذذذاء ،ذذذي  34لن و،ذذذدا ي ذذذ  ممثلذذذي « السذذذفير»وقالذذذم مصذذذادر ،لسذذذاينية لذذذذ
تجنيذذذب المخذذذي  المزيذذذد مذذذن »توجهذذذوا للقذذذاء ممثلذذذين عذذذن الفصذذذارل المسذذذلحة  ألسذذذتعادل النقذذذاش حذذذول مبذذذادرل 

 «.الدمار
و،شذذلم منذذ  اسذذبوعين تقريبذذا آخذذر محاولذذة لتابيذذس مبذذادرل تذذ  األتفذذاس علذذى بنود ذذا بعذذد اجتماعذذام اسذذتمرم 

 شهرين  بين ممثلين عن الجانبين.
الو،د سيتحدث للممثلين الفلساينيين عن   م المجموعام  ولسن مع اإلشارل للذى »ر ،إن وو،قا ل ام المصاد

 «.أن   ا أل يعني أنهذا تذ تمر بذ مر  ذأألء  خصوصذا مذع وجذود عناصذر عربيذة وأجنبيذة  نذاك حتذى اللحظذة
ة وأسد المصذدر صذعوبة األو ذاع ال  اريذة والصذحية  نذاك  مشذيرا للذى ،شذل آخذر تعر ذم لذ  جهذود اإلغاثذ

مذريً مذن المخذي   لسذن القا،لذة تراجعذم بعذد لاذيس نذار مذن  100من  يومين  حين جذرم محاولذة إلخذراج 
مذا يذو،ر »الداخل. ولفم للى أن  ،ي ظل الظرو  الحاليذة ،ذإن  ذأألء معر ذون للمذوم بسذبب سذوء أحذواله  

 «.مادل ليستثمار السياسي
منذذ  شذهر. ويخشذى الم يثذذون مذن انتقذال المذذواد  وسانذم آخذر محاولذذة إلدخذال ال ذ اء وبسميذذام محذدودل جذرم

ال  ارية للمسلحين  سما يجري ،ذي بذاقي المنذااس  ،يمذا تصذر المبذادرل ،ذي أحذد بنود ذا علذى خذروج العناصذر 
 المسلحة من حدود المخي  قبل الشروع بالجهود اإلغاثية.

ة التنفي يذذة لمنظمذذة التحريذذر وسذذان وزيذذر الداخليذذة السذذوري محمذذد الشذذعار التقذذى  أمذذو األول  مذذع و،ذذد اللجنذذ
الفلسذذاينية برراسذذة وزيذذر العمذذل الفلسذذايني أحمذذد المجذذدألني لل ايذذة  اتهذذا  محمذذي المسذذلحين مسذذأولية لعاقذذة 

 جهود اإلغاثة  وأل سيما محاولة لدخال لقاحام لشلل األافال مأخرا.
  13/1/1014، السفير، بيروت

 
 ت المصالحةتجتمع في غزة لبحث تطورا الفلسطينيةالفصائل  .15

عقذدم الفصذارل الفلسذاينية ،ذي قاذاع غذزل أمذو  اجتماعذا لبحذث تاذورام المصذالحة الداخليذة  بمقذذر ة )وا (
وقال ،يصل أبو شهي القيادي ،ي ،تف نلن السل  مستب نالجهاد اإلسيمين بمشارسة حرستي ن،تفن ونحماون.

 قشة التاورام األخيرل ،ي المصالحة. أبدى حرص  على لنجاح المصالحةن  م يفاي أن األجتماع سان لمنا
  13/1/1014، الخليج، الشارقة

 
 في حماس األسيَرين حامد وأبو الهيجا "خطوة صهيونية إجرامية" القيادَيينبدران: عزل  .13

اعتبر المتحدث باسذ  حرسذة حمذاو حسذا  بذدران قذرار األحذتيل الصذهيوني بإعذادل القيذاديين ة غزل )،لساين(
لبذرا ي  حامذد وجمذال أبذو الهيجذا للذى العذزل األنفذرادي ب نهذا نخاذول لجراميذةن  مأسذداي أنَّ  األسيرين ،ي الحرسذة

جان الصهيوني.  األسرى سينتصرون ألنفسه   وأن ها معه  ،ي خاواته   د الس 

رم لعذذادل عذذزل األسذذيرين القارذذدين ،ذذي حرسذذة حمذذاو لبذذرا ي  حامذذد  وسانذذم مصذذلحة السذذجون اإلسذذراريلية قذذر 
لهيجا  والل ين خرجا مذن العذزل بعذد ل ذراب نالسرامذةن الذ ي انتهذى باتفذاس رعتذ  جمهوريذة مصذر وجمال أبو ا

 العربية أ، ى للى تحقيس ماالب األسرى وسان أ مها لخراج األسرى المعزولين من زنازين العزل.

يذو  األحذد وقال بدران ،ي تصريف نشرم على صذفحت  الرَّسذمية علذى موقذع التواصذل األجتمذاعي نالفيسذبوكن ال
(ة نلنَّ األحتيل اإلسراريلي يعيد عزل القاردين حامد وأبو الهيجا مست يي غياب الوسيا المصري ال ي 3|31)

 رعى اتفاس لنهاء ل راب السرامة و ارباي بعًر الحارا سل جوألم المفاو ام مع السلاةن.
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ذجان وشد د بذدران علذى وقذو  حرستذ  خلذ  األسذرى الذ ين نسذيتحر سون لنصذرل أنف سذه ن ،ذي مذواجهته  مذع الس 
 الصهيوني.

 11/1/1014قدس برس، 
 

 حماس يتفقد مخيمات الفتوة وسط غزة نوفد قيادي م .17
تفقد و،د قيادي مذن حرسذة حمذاو  بالمحا،ظذة الوسذاى مسذاء أمذو  مخيمذام الفتذول بالمحا،ظذة  حيذث ة غزل

تو،يذس أبذو نعذي   ل ذا،ة للذى عذدد سان علذى رأو الو،ذد الزارذر موسذى السذماك القيذادي ،ذي حمذاو  والمحذرر 
 من الشخصيام األعتبارية والقيادية بالوساى.

وأثنذذى السذذماك علذذى دور وزارتذذي التربيذذة والتعلذذي  ووزارل الداخليذذة ،ذذي لنجذذاح مخيمذذام الفتذذول والتذذي تسذذه  ،ذذي 
 تنشرة جيل متمسك بثوابت  واعياي بق يت  ومتالبام الد،اع عنها.

دنيذذة والقذذول العلميذذة   ذذي التذذي تذذد،عنا للذذى تنشذذرة جيذذل مذذن الشذذباب المثقذذ  القذذادر وقذذال السذذماكة نلن القذذول الب
علذذى اسذذتيعاب تاذذورام العصذذر واستسذذاب العلذذو  والمعذذار   ،ذذإن ،لسذذاين لذذن يحرر ذذا لأل عذذال  مجا ذذد قذذوي 

 البنيةن.
لبدنيذة  مأسذداي دعذ  وأشار السماك للى أن أحد أ   وأبرز أسذباب انتصذار المقاومذة  ذو القذول اإليمانيذة والقذول ا

 حرست  له ا المشروع القار  على تعزيز أرسان المقاومة ،ي قااع غزل.
من جهت  ثمن المحرر أبو نعي  جهود المدربين والمشر،ين على مخيمذام الفتذول  وأشذاد بالذدور الذ ي يقومذون 

 ب  ،ي تنشرة جيل قادر على حمل أمانة تحرير األسرى والمقدسام.
أن  ذذذ ا الجيذذذل  ذذذو جيذذذل التحريذذذر؛ الذذذ ي سذذذيقود تحريذذذر األًر الفلسذذذاينية مذذذن دنذذذو  وأشذذذار أبذذذو نعذذذي  للذذذى
 الصهاينة ال اصبين.

 11/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تحيي ذكرى انطالقتها طرابلسفتح في لبنان:  .14
هذا التاسذعة أقامم حرسة ن،تفن ،ي مناقة الشمال مهرجانذاي جما يريذاي ،ذي مخذي  البذداوي  لحيذاء لذ سرى انايقت

 واألربعين.
وألقى الشيخ زياد عبدال ني سلمة الهيرة األسيمية الفلساينية للرعاية واألرشاد أسد ،يها تذرابا الواجذب الذديني 

 والواجب الواني من أجل حماية وتحرير األواان.
لمنظمذذذة وألقذذى مسذذذأول الجبهذذذة الديموقراايذذذة ،ذذذي الشذذذمال أرسذذذان بذذدر سلمذذذة منظمذذذة التحريذذذر ، شذذذار الذذذى أن ا

نسانم وأل تزال البيم الجامع لسذل ابنذاء و،صذارل الشذعب الفلسذايني والممثذل الشذرعي والوحيذد لذ  ،ذي الذوان 
 و،ي الشتامن. وتحدث عن ر،ً سل الفلساينيين مشاريع األستهدا  والتفجير المتنقل ألمن وسيادل لبنان.

ن وأل يزال يلتز  دع  الق ية الفلساينية واسد قصي الحسين  باس  الحزب التقدمي األشتراسي  ان الحزب نسا
 ،ي الوقم ال ي تخلى عنها النظا  الرسمي العربين.

وأسد أمين سر لقلي  حرسة ،تف ،ذي لبنذان ر،عذم شذناعة نتمسذك الذرريو القارذد أبذو مذازن بالثوابذم التذي ق ذى 
لتذي اسذتااعم أن تنقذل من أجلها ياسذر عر،ذام وبمواقفذ  الصذلبة ،ذي  ذ م المرحلذة العصذيبة. ونذو م بالحرسذة ا

شعبنا الفلسايني نحو لنجاز سيانذ  و ويتذ  الن ذالية الفلسذاينية وأصذبف شذعباي اليعيذاي ،ذي مقذد  سذل الشذعوب 
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المنا لة من أجل الحرية واألستقيل. وحث الفصارل ،ي المخيمام ،ذي لبنذان علذى أن يسذون موقفهذا موحذداي 
 وأن ت با أمن المخيمام.

 13/1/1014، المستقبل، بيروت
 

 في إطار التعاون اإلقليمي الكيانداخل إسرائيلي ـ ردني ألقاء فلسطيني ـ القدس العربي:  .19
ة سشفم مصادر لسراريلية األحد عن تنظي  لقاء ،لسايني أردني لسراريلي بداخل  -را  هللا  وليد عًو

بعد يومين من ل،شال ،ي لاار ما يسمى بالتعاون اإلقليمي  و لك  0918األرا ي الفلساينية المحتلة عا  
نشااء ،لساينيين عقد لقاءام ،لساينية لسراريلية ،ي را  هللا والقدو الشرقي يومي الخميو والجمعة 

 الما يين بحجة أنها تابيعية.
شهدم األحد المأتمر  18وأسدم المصادر اإلسراريلية ب ن مدينة سخنين شمال األرا ي المحتلة عا  

ي بين لسراريل والسلاة الفلساينية واألردن ،ي مجال الميام والميام العادمة الدولي األول للتعاون اإلقليم
 أيا . 0ويستمر 

ا لقامة مشاريع مشترسة بتمويل من اإلتحاد  وقالم اإل اعة اإلسراريلية العامة لن المأتمرين سيناقشون أي ي
 األوروبي.

د قنال مارية من البحر األحمر للبحر وسانم سل من لسراريل واألردن والسلاة وقعم مأخرا على اتفاقية م
 الميم على أن يت  توزيع الميام ،يما بينهما عبر محاام تحلية جديدل.

اإلسراريلية لل از الابيعي والسلاة الفلساينية اتفاقية يت  بموجبها تزويد األخيرل ’ ليفياتان‘سما وقعم شرسة 
 سنة وبسلفة مليار ومرتي مليون دوألر. 71ل مليار متر مسعب من ال از الابيعي سنوييا و لك لمد 1.20

وأ،ادم اإل اعة اإلسراريلية ب ن المشارسين ،ي المأتمر سو  يبحثون أي ا لقامة مشروعام مشترسة أخرى 
 بتمويل من اإلتحاد األوروبي .

 وجاء اللقاء الثيثي األحد بعد نجاح عدد من الفلساينيين من المناورين للقاءام مع لسراريل بوصفها
تابيعية من ل،شال لقاء اسراريلي ،لسايني الجمعة  حاول منظموم عقدم ب حد ،نادس القدو الشرقية  و لك 

 عقب ل،شال  من اإلنعقاد الخميو الما ي ب حد ،نادس را  هللا بال فة ال ربية.
 10/1/7312القدس العربي، لندن، 

 
 لالجئين"الكنيست" يصوت على مشروع قانون يمنع التفاوض حول القدس وا .10

سشذذذذفم مصذذذذادر لعيميذذذذة عبريذذذذة النقذذذذاب عذذذذن أن لجنذذذذة الدسذذذذتور والق ذذذذاء التابعذذذذة لذذذذذ نالسنيسذذذذمن ة الناصذذذذرل
( جلسة للتصويم على مشروع القانون المثير للخي  ال ي 3|31اإلسراريلي )البرلمان(  ستعقد اليو  األحد )

ى ررذيو حسومذة األحذتيل لجذراء تقد مم ب  ع و السنيسم من حزب الليسود ميري ريج   وال ي يحظر عل
 المفاو ام حول مس لتي القدو واليجرين دون الحصول على الموا،قة المسبقة من نالسنيسمن.

وقالم صحيفة نيديعوم احرونومن العبريةة لن  على الرغ  من ت ييد أع ذاء الليسذود مذن ناحيذة األيديولوجيذة 
يم لصالح  خو،اي من المو بمسانة نتنيا و  وتقييذدم ،ذي لمشروع القانون  لأل ان  على ما يبدو لن يت  التصو 

 المفاو ام مع الفلساينيين.

وأ ذذا،م الصذذحيفة أنذذ  حتذذى لذذو تذذ  التصذذويم لصذذالف مشذذروع القذذانون داخذذل اللجنذذة الوزاريذذة ،ذذإن الحسومذذة 
 ستحول دون تقديم  لليها وسيت  تقدي  استرنا   دم  حسب قولها.
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 11/1/1014قدس برس، 

 
 تتواطأ مع عصابات اإلرهاب االستيطانية "إسرائيل": "ن والسالم" اإلسرائيلياألم مجلس" .71

أسد تقرير جديد نشرم نمجلو األمن والسي ن اإلسراريلي أمو  أن سلاام ة بر و  جرايسي -الناصرل
ل األحتيل وأجهزتها األمنية تتواا  عمليا مع عصابام اإلر اب األستياانية  ستلك التي ترتسب جرار  نشار 

 ثمنن  وح ر من أن استمرار   ا التوااأ سيقود للى انفجار ،ي المناقة.
ونمجلو األمن والسي ن  و مرسز  و توجهام معتدلة يناصر التوصل للى حل للصراع  وي   قادل أمنيين 

اي سبارا ،ي جيش األحتيل وأجهزل المخابرام المختلفة  ومنشورات  وتقاريرم تحظى با تما  ،ي أوساا ،ي الر 
 العا  اإلسراريلي نظرا لما ي   من جنراألم سابقين.

وصاغ   ا التقرير بال ام  من سان قاردا لقوام األحتيل ،ي مناقة القدو ورا  هللا المحتلتين  اللواء 
 احتياا أليك رون  وقارد سابس لقوام األحتيل ،ي مناقة نابلو ويدعى يو،ال بيزك  وغير ما.

نأعمال شارل الثمن قد ت ر  اشتعاأل سبيرا ،ي المناقة ب سر ا ولسن أحدا أل  وجاء ،ي األستنتاجام  أن
 يحرك ساسنا.

أل يدور الحديث عن أشخاص  امشيين  أو جريمة عفوية أو أعمال تقع بالصد،ة أل،راد يعملون من تلقاء 
 أنفسه   بل عن جس  مع مبنى تنظيمي  وشبسام اتصال  وتخايا وارشادن.

ن د    ا التنظي  تهديد الحس  من المو بالمشروع األستيااني. وسلما مر الوقم ارتفع  وتابع التقرير أن
 عدد نشااء شارل الثمن  األمر ال ي يعًر للخار األستقرار ،ي سل المناقة.

ويقول التقرير لن المستوانين بشسل عا  أل يتعاونون مع سلاام القانون  د الظا رل  األمر ال ي يجعل 
لل األستخباري للى تلك المجموعام. ونقلة ،قا من الحاخامام ،ي المستوانام يشجبون من الصعب التس

 الظا رل ولسن بصوم خا،م. و ناك حاخامام يمنحونه  الفتوى الفقهية لتنفي  أ،عاله ن.
ويلقي التقرير بمسأولية جسيمة أي ا على المأسسة اإلسراريلية الحاسمة  ويأسد أن نمعالجة مرتسبي جرار  

ل الثمن  زيلة. وبسبب النقص ،ي قدرام الشراة ،إنها أل يمسنها أن تنف  القانون ،ي سل مسان و،ي سل شار 
زمان ،ي المنااس. محققو ا يقلون من الخروج للى الساحام لجمع األدلة ويميلون للى عد  ،تف تحقيس ا ا 

 يأمنون بالمنظومةن.ل  تر،ع شسوى. اما المت ررون الفلساينيون ،يمتنعون عن الشسوى ألنه  أل 
ويق ي التقرير ب ن على جيش األحتيل أن يابس القانون على المستوانين  ولسن تجربة الما ي تفيد ب ن 

 الجيش أل يتحمو لعمل  لك وأل سيما عندما يسون مالوبا تابيس القانون  د المستوانين.
لمواجهام بين المستوانين نيميل الجنود للى عد  تقدي  شهادام شراة  يمتنعون عن التدخل ،ي ا 

والفلساينيين ويمتنعون عن اعتقال المستوانين. قارد ،ي الجيش يالب من مرأوسي  تابيس القانون دون 
 وادل يخاار بالشجب والنب  من جانب المستوانين بل ومرام عديدل يحظى بعد  اسناد من قادت . اما 

 ررون مسا،حة الظا رلن.المستوانون ،يمارسون   اا شخصيا على القادل ال ين يق
وحسب التقرير  ،إن المسأولين عن أجهزل تابيس القانون  نيخا،ون من المواجهة المباشرل مع المستوانين 
،ي أن تأدي للى ال رر باحتماألم ترقيته  ،ي أجهزته . وتسون النتيجةة اجواء ال رب المتوحش و لك 

 ع المستوانينن.بسبب رغبة عمو  السلاام ،ي األمتناع عن األحتساك م
ويأسد التقرير أن المسأول عن سل الو ع الخاير والمعقد   ا  و القيادل السياسية. ويقول لن نعلى القيادل 
السياسية أن تعًر سياسة وا حة ،ي   م المس لة وتمنف اسنادا سامي لسلاام القانون واألمنن. ويوصي 
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خ اع سل األ جهزل األمنية األخرى ل   وأن يو ف الجيش لجنودم التقرير  بتسلي  الجيش بفًر القانون  وا 
أن لديه  الصيحيام ألعتقال لسراريليين مشبو ين بالمو بالفلساينيين. سما ت سر توصية لتزويد الشراة 

 بالااررام الص يرل لجمع األدلة من الجو.
10/1/7312الغد، عمان،   

 
 للجدلمثيرًا  "بطاًل قومياً "شارون  تعد  اإلسرائيلية  الصحافة .77

تسابقم وسارل اإلعي  العبرية ،ي ما بينها أمو لتسري  رريو الوزراء السابس ة أسعد تلحمي –الناصرل 
أريرل شارون ال ي ُيد،ن اليو   مهللةي لباوألت  ،ي ميادين الحرب وسون  نبايي قومياين  ث  ناعتدال ن السياسي 

ن أقحمم بين الساور بع اي من تاريخ  7110 - 7110عندما تبوأ منصب  األخير رريساي للحسومة ) (  وا 
ومعارك أخرى من دون  0987العسسري نالمثير للجدلن مثل توريا  لسراريل ،ي الحرب على لبنان عا  

استر ان القيادل العسسرية. سما سادم تتجا ل تاريخ  الدموي ومجازرم الر يبة بحس الفلساينيين  و، لم أن 
  ابن.تبرز نبراعت ن ،ي نمحاربة اإلر 

وبدا للمتتبع  أن السياسي ة السابقة غروأل سو ين أصابم ،ي وصفها شارون قبل سنوام سثيرل  أن نهللا خلس 
شارون ث  رمى بالقالب ال ي جبل  ،ي ن  ل  وصلم اإلشادام ب  حد  ت ليه   بصفت  نأحد أ   ُبنال األمةن  و 

سراريلن  و نرمز القول والبراغماتيةن  نجد  الجميعن  نالسيد لسراريلن  و نرأو اأُلُسودن و نالزعي  األخير إل
 وغير ا من التوصيفام التي و عت  ثانياي لمأسو الدولة العبرية رريو حسومتها األول ديفيد بن غوريون.

وسيت  اليو  تشييع جثمان شارون ال ي سجي جثمان  داخل البرلمان ،ي القدو  ،ي موسب رسمي ليد،ن ،ي 
 ي ن القريبة من قااع غزل للى جانب زوجت  ليلي  بناء على وصيت .مزرعت  نحفام  شسم

وو،س المعلس شمعون شيفر  ،إن شارون أبل    ام يو  ب ن أًر مزرعت   ي أنقاً قرية ،لساينية 
  دمم عن بسرل أبيها.

مجدداي  والتز  مجلو الوزراء ،ي جلست  األسبوعية أمو دقيقة صمم حداداي  وأشاد رريس  بنيامين نتانيا و
 بخصم  السياسي ال ي ل  يتفس مع  يوماي  معتبراي أن  سان نمن أسبر قياديينا ومن أشجع قادتنان.

وسيشارك ،ي الوداع الرسمي ،ي البرلمان سل من نارب الرريو األميرسي جو بايدن ورريو الوزراء البريااني 
 ر.األسبس توني بلير ووزير الخارجية األلماني ،رانك ،التر شتاينماي

وسجي جثمان شارون خارج السنيسم اإلسراريلي ،ي القدو األحد حيث ينتظر آأل  اإلسراريليين إللقاء 
 نظرل الوداع األخيرل.

و،ي عنوان ناستراحة المحاربن رأى سبير المعلقين ،ي نيديعوم أحرونومن ناحو  برنياع  أن حيال شارون 
د سل ما حل  آباء الدولة بجيل أبناره  المولودين ،ي وحيال دولة لسراريل نمحزومتان بصر ل واحدل. وقد ج س 

لسراريلة جميل  شجاع  مزارع يعمل ،ي أر    جندي لمدى حيات ن. وأ ا ة ناآلباء و،روا الرأية واألبناء 
 قاموا بالتنفي ن. ورأى أن  ل  يعر  نَمن  و أسثر لصراراي ومو بةي وحيلةي من شارون على تنفي  رأية اآلباءن.

زميل  ليتان  ابر أن شارون  و ال ي أث ر ،ي نبلورل صورل لسراريل سما تظهر اليو ن  وأن   و ال ي ورأى 
صاغ الخرياة األمنية الحالية ورس  للى حد سبير حدود الدولة )بإقامت  الجدار الفاصل(  نوقد سان شارون 

 دولة لسراريل  بصورتها اإليجابية والسلبية على السواءن.
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  الجامعي المأرخ شلومو أ،ينيري استعرا   مسيرل شارون بالقول لن  نيساد يسون دي ولن  واختزل األستا
مساوياي بين قرار الرريو الفرنسي السابس األنسحاب من الجزارر وقرار شارون األنسحاب من مستوانام 

 قااع غزل.
شياي ،ي الوقم نفس . وستب شالو  يروشالمي ،ي صحيفة نمعاري ن أموة نسان شارون عبقرياي سريماي ووح

 وسما سان قاسياي مع نفس   خصوصاي ،ي ساحام المعارك  سان يظهر ازدراء بمعار ي ن.
ولخصم صحيفة ن آرتون الليبرالية مسيرل شارون به م السلمامة نسانم ل  مسيرل عسسرية مثيرل للجدل  

(  لسن بعد 0987لبنان )أدار سياسة يمينية  د،ع بفظاظة توسيع المستوانام وبادر للى الحرب على 
 انتخاب  رريساي للحسومة غدا مهندو خاة الفصلن.

ورأى محرر الصحيفة ألو  بن أن اإلنجاز األسبر لشارون تمثل ،ي أن  أصبف ،ي نظر اإلسراريليين عنوان 
رريو ناألستقرار والمرجعيةن  م يفاي أن نبرودل أعصاب  وحتى جسم  الثقيل أقنعا اإلسراريليين ب ن ،ي مستب 

 الحسومة يجلو رجل يمسن األعتماد علي   وأن السفينة يقود ا ربان مجرب يتحلى بالمسأوليةن.
وأشار بن للى أن شارون اقتنع عندما جلو على سرسي رراسة الحسومة أن نالديموغرا،يا أ   من 

ينيين وو ع حدود الاوبوغرا،يا  بعسو ما اعتقد لعقود اويلةن  وأن  أخ  يخاا إلنهاء السيارل على الفلسا
إلسراريل بنا ا ،ي مسار الجدار الفاصل  نليو ألن حقوس الفلساينيين سانم تعني   لنما لرأيت  أن للقول 
حدوداين  مشيراي للى أن شارون ورث من والدت  ن،يران وصي ة أن أل يثس بالعرب. وعلي   سان يسرر دارماي أن  

 نأل ننسى أننا نعيش بين العربن.
رون أثبم أن  نبراغماتي للى أقصى درجةن حين تبنى أ،سار غيرم معتقداي أنها مناسبة لتلك الفترل  وتابع أن شا

الفيح المقبل من المزرعة للى ماع  السنيسم سمنق  للشعبن. وأرد ة  -نو و ال ي أحب  صورل الجندي 
  وأوألدم ،ي الفساد  نأن الجمهور اقتنع ب ن شارون نرجل براغماتي ومعتدل ومتزنن  وغً الار  عن غرق

 ،حل قم شعبيت  للى مدى ل  يعر،  أي من أسي، .
وغر د الساتب اليساري المعرو  جدعون ليفي خارج القبيلة ل  رأى أن شارون  و نالسياسي األسثر شجاعة 

شارون ،ي لسراريل  لسن  األسثر وحشيةي وباشاي بين سياسييهان  وتابعة نأن  و،س معايير القانون الدولي  ،إن 
مجر  حرب  نف  جرار  حرب من قبية حتى بيرومن. م يفاي أن  نمع  لك سان شارون بين السياسيين القيرل 

ن ،ي أواخر حيات   بحدود القول  من دون أن ي ي ر  وق  اليأخيقي واعتمادم القولن.  ال ين أقروا  وا 
 10/1/7312الحياة، لندن، 

 
 استعدادا لدفنه في مزرعته "الكنيست"يرة على شارون في باحة خيلقون نظرة الوداع األ اإلسرائيليون .70

ألقى اإلسراريليون   سفاح زبوننقيي عن مرسالها را  هللا  من، 10/1/7312الشرق االوسط، لندن،   سرم
نظرل الوداع األخيرل  أمو  على جثمان رريو الوزراء اإلسراريلي األسبس آرييل شارون ،ي باحة السنيسم 

 ،ي القدو  استعدادا لد،ن  اليو  )األثنين( ،ي مزرعت  ،ي النقب. اإلسراريلي
وقال رريو الوزراء اإلسراريلي بنيامين نتنيا و  ،ي مستهل جلسة الحسومةة نلننا نودع اليو  وغدا آرييل 

لدولة لسراريل. وسان ،وس أي شيء آخر  محاربا وقاردا يعد من أعظ  القادل  00شارون  رريو الوزراء الذ
عسسريين ال ين نش وا ،ي صفو  الشعب اليهودي ،ي العهد الجديد وعلى مر تاريخ ن. وأ ا ة نتجند ال

ومرورا سقارد خيل حرب  0918لخدمة أمن الدولة من  شباب  سمحارب شاب ،ي حرب األستقيل عا  



 
 
 

 

 

           17ص                                    3003العدد:            13/1/1014اإلثنين  التاريخ:

ران عا  و،ي أسثر المعارك حسما ،ي حرب يو  ال ف 0912و،ي حرب األيا  الستة عا   0901سيناء عا  
 للى ما بعد قنال السويون. 0921

وتابعة نلقد سا   أريك ،ي تعزيز دولة لسراريل و  ا ما قا  ب  سرريو للوزراء. أعتقد أن  يمثل جيل 
المحاربين اليهود. لقد سان مرتباا باألًر وعل  أن  يجب الد،اع عن األًر وأدرك ،وس أي شيء آخر أن 

ى الد،اع عن أنفسنا بقوانا ال اتية. أعتقد أن  سرام س حد القادل البارزين لعادل استقيلنا تتمثل بقدرتنا عل
 والشجعان ستبقى ،ي قلب الشعب اليهودي للى األبدن.

وح ر سبار قادل لسراريل ومحبو شارون للى قاعة السنيسم ،ي القدو  التي وصلها نعش  قادما من مقر 
من سبار  باا الجيش برتبة لواء نعش شارون للى  نالحاخاميةن العسسرية ،ي موسب رسمي. وحمل ثمانية

 باحة مبنى السنيسم حيث سجي  ناك مدل سم ساعام.
وو ع الرريو اإلسراريلي شيمعون بيريو أسليي من الز ور على نعش شارون. ويفتًر أن تنالس جنازل 

 ،ي النقب ال ربي. شارون من القدو اليو  )األثنين( بمشارسة ممثلين عن رأساء دول العال  للى مزرعت 
ومن بين الشخصيام الر،يعة المستوى التي تشارك ،ي تشييع جثمان شارون نارب الرريو األميرسي جو 
بايدن  ورريو الوزراء البريااني األسبس توني بلير  ووزير الخارجية األلماني ،رانك ،التر شتاينماير  ورريو 

سبانيا والتشيك.مجلو الدوما )النواب( الروسي سيرغي ناريشسين  وو،  ود من سندا وا 
اسراريل   أن أحمد صبحينقيي عن مراسلها  القدو من، 10/1/7312وكالة رويترز لألنباء،  وأ ا،م

عززم األجراءام األمنية من اجل جنازل رريو الوزراء األسراريلي األسبس ارييل شارون قرب حدود غزل يو  
خيل مراس  تشييع الجنازل التي يعتز   صواريخح باايس األثنين وح رم حسا  غزل الفلساينيون من السما
 جو بايدن نارب الرريو األمريسي المشارسة ،يها.

وقال مصدر امني اسراريلي ان اسراريل ننقلم الرسالة ن الى سلاام غزل بمنع اي اايس لصواريخ خيل 
 ك يختبر صبر اسراريل.نشخص  نا أليوا ا  نت  ابيغه  بان ال د سيسون يوما سيرا جدا  الجنازل.

 
 تطالب أسرة شارون بدفع نصف تكاليف عالجه "إسرائيل" .72

مييين  1قدرم ،اتورل تسالي  عيج أرريل شارون رريو الوزراء اإلسراريلي األسبس  بما يتجاوز ة تل أبيب
 .سنوام ق ا ا شارون ،ي غيبوبة تامة ،ي المستشفى 8دوألر  على مدى 

سنوام على دخول  ،ي ال يبوبة وألزمم  0لن تخليها عن شارون  بعد مرور وا ارم الحسومة للى أن تع
 عارلت  بتحمل نص  تسالي  العيج المستقبلية االما تتمسك العارلة ببقار  تحم التنفو الصناعي.

ول  يمنع الحسومة اإلسراريلية أو السنيسم أي حرج من لثارل تسالي  عيج  وجا رم بالر،ً وأصرم على 
 ارسة العارلة التي استجابم مجبرل. رورل مش

 10/1/7312الشرق، الدوحة، 
 

 بوادي المالح باألغوار الشمالية إسرائيليةعسكرية  مناورات .75
شرعم قوام األحتيل الصهيوني  اليو  األحد  بمناورام وتدريبام عسسرية ،ي الم ارب البدوية ة األغوار

 ة ،ي المناقة.،ي األغوار الشمالية  شملم اقتحاما للخرب البدوي
وقالم مصادر محلية لن العشرام من اآلليام العسسرية ومرام الجنود انتشروا ،ي المناقة وشرعوا 

 بالتدريبام والمناورام ،ي السفوح الجبلية ،ي المناقة دون مراعال لوجود مواانين ،ي المناقة.
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وأعلنتها مناقة عسسرية حيث  وأشارم المصادر للى أن قوام األحتيل منعم الدخول والخروج من المناقة
 يوجد ،ي المناقة سبعة تجمعام بدوية ،لساينية.

 17/1/7312المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 سرائيلييتعرض لهجوم عنيف من اليمين اإل الطيبي .76
شن  اليمين األسراريلي   جوماي على النارب أحمد الايبي من القارمة الموحدل والعربية ة سمال زسارنة -عمان

 يير  رريو الحرسة العربية للت يير  عقب تصريحات  التي اسد ،يها ان  سينا ل ،ي السنيسم األسراريلي للت
  د مالب األعترا  بإسراريل دولة يهودية.

وجاءم أقوال الايبي ،ي لقاء مع صحيفة نالدستورن  أو ف ،يها ب ن الفلساينيين لن يعتر،وا بإسراريل دولة 
 ل  ُيارح على ااولة المفاو ام .يهودية  وب ن   ا المالب 

ان الرريو عباو اسد مجددا خيل لقار  مع  ،ي را  هللا موقف  الرا،ً للالب  نالدستورنوقال الايبي لذ
 األسراريلي باألعترا  بيهودية اسراريل.

بيتنا ن قالم .. انا لسم متفاجرة  –وبحسب الايبي ،ان ع و السنيسم ميري ريجي  من حزب الليسود 
 الايبي غير مستعد لتقب لنا  نا سدولة يهودية. ل لك ،هو بنظري بمثابة ن حصان اروادل ن.  ب ن

اقترحم ،ي الما ي وأقترح اآلن أي اي ب ن ُيلز  سل ع و سنيسم ب داء يمين الوألء ليو ،قا لقوانين الدولة 
نما ليهودية الدولة  ويجب ان نعنى ب لك سما يجبن.    وا 

سنيسم أيلم شاسيد من حزب البيم اليهودي..ان سان الايبي يريد معار ة من جهتها قالم ع و ال
تعري  لسراريل سدولة يهودية ،ليفعل  لك من خارج السنيسم. أل ُيسمف لقارمة مرشحين ان تشارك ،ي 
انتخابام السنيسم وأل يحس  لشخص ان يترشف للسنيسم ا ا سان ير،ً وجود لسراريل سدولة يهودية  سواء 

 ا دا،  أو أ،عال . من خيل 
اما ع و السنيسم يوني شابون من حزب البيم اليهودي قال..ان ل  َيُرس  ألحمد الايبي ب ن يسون 

 ع و سنيسم ،ي دولة يهودية  ، قترح علي  ب ن ينتقل للى األردن ويسون ع واي ،ي البرلمان األردني.
د الايبي وتواصل  مع قيادام من جهت  قال ع و السنيسم مواي يوغي  .. بناء على مواق  احم 

السلاة الفلساينية ،ي را  هللا    يجدر ب  األستقالة من السنيسم والتنازل عن الجنسية واألنتقال للسسن ،ي 
را  هللا وقد ُينتخب للبرلمان  ناك. ان صورم مع القيادام الفلساينية يبدو ،يها أسثر ،رحاي من صورم ،ي 

 السنيسم األسراريلي.
ي ان  جو  اليمين األسرايلي علي  لن يزيدم األ تمسسا بمواقف  وقول ،ي التصدي لسياسام واسد الايب

 وممارسام األحتيل األسراريلي.
 10/1/7312الدستور، عم ان، 

 
 األسبق يفر من الدنمارك خشية االعتقال "الشاباك"رئيس  ":هآرتس" .72

األسبس سارمي جيلون على عجل العاصمة  غادر رريو جهاز نالشاباكن اإلسراريلية ذ الوساألم سوبنهاغن
الدنمارسية سوبنهاغن أول من أمو عاردا للى لسراريل خو،ا من األعتقال  بعد تقدي  الب للشراة 

 الدنمارسية تاالب باعتقال .



 
 
 

 

 

           10ص                                    3003العدد:            13/1/1014اإلثنين  التاريخ:

وبحسب ما نشر موقع صحيفة ن آرتون اإلسراريلية ،قد وصل رريو نالشاباكن األسبس سوبنهاغن للمشارسة 
يل  اليهودي  ومن  من األ،ي  التي عر م ،ي   ا المهرجان ،ل  يظهر ،ي  رريو جهاز ،ي مهرجان الف

نالشاباكن  ولدى وصول  تقدمم منظمة ،لساينية أوروبية بالب للشراة الدنمارسية تاالب باعتقال  على 
 خلفية مسأوليت  عن أعمال  د الفلساينيين.
لدنمارك وصلتها   م المعلومام وتحر سم على الفور لمعر،ة وأشار الموقع للى أن  السفارل اإلسراريلية ،ي ا

جد ية الالب  وت   و ع سارمي جيلون ،ي صورل   ا الالب  وبعد مشاورام مع السفارل والشراة الدنمارسية 
ر م ادرل سوبنهاغن على عجل والعودل للى لسراريل خو،ا من األعتقال.  قر 

 10/1/7312البيان، دبي، 
 

 رائيلي يأمر بالتحقيق في نشر تهنئة بوفاة شاروناإلس األمنوزير  .78
أمر وزير األمن اإلسراريلي  يتسحاك أ رونو،يتش  بالتحقيس ،ي ميبسام نشر تهنرة بو،ال  ةالقدو المحتلة

رريو الوزراء اإلسراريلي األسبس أرريل شارون ،ي المدرسة الدينية نتورال حايي ن ،ي مستوانة نياد بنيامينن 
 ستب ،يهاة نتهاني من القلب بو،ال أرريل شارونن. صباح امو حيث

وقال أ رونو،يتش  لن   نلن يمر مر السرا  على نشر التهنرة  والبم من الشراة التحقيس ،ي األمرن  واصفا 
 نشر التهنرة بو،ال شارون نتصر  جنارين.

 10/1/7310الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ةفلسطينيين في مخيمات سوريالجئين  خمسةاستشهاد "مجموعة العمل":  .10
السذذذبم  جذذذراء اسذذذتمرار الهجمذذذام والحصذذذار الخذذذانس الذذذ ي  يذذذو استشذذذهد خمسذذذة ألجرذذذين ،لسذذذاينيين  ة غذذذزل

 .ةتتعًر ل  مخيمام اليجرين الفلساينيين ،ي سوري
أعذوا ( مذن سذذسان  30وأ،ذادم مجموعذة العمذل مذن أجذذل ،لسذاينيي سذوريا  باستشذهاد الافذل سذذامر السذعدي )

 مخي  خان الشيف  مت ثرا بجروح  التي أصيب بها ،ي قص  بق ار  الهاون على المخي .
 311،لساينيين من مخي  اليرموك من بينه  افلة  جراء استمرار الحصار على المخذي  منذ   أربعةواستشهد 

 يوما على التوالي.
يوما( استشهدم نتيجة الجفذا  والجذوع  ،يمذا استشذهدم الشذابة  55وقالم المجموعة لن الافلة مري  محمد )

 أمل حسين شيخو لثر لصابتها بالجفا  الناتج عن سوء الت  ية ،ي مخي  اليرموك.
ما بالجفا  جراء انعدا  وسوء واستشهدم اليجرة سعدل قيسي رجا والمسن أسر  سليمان عيل نتيجة لصابته

 الت  ية. 
11/1/1014القدس، القدس،   

 
 ويواصل بناء مركز توراتي في القدساالحتالل يحفر أنفاقا جديدة  :األقصىمؤسسة  .30

لن األحذذذتيل اإلسذذذراريلي  31/3/1034 األحذذذدقالذذذم نمأسسذذذة األقصذذذى للوقذذذ  والتذذذراثن ،ذذذي بيذذذان لهذذذا يذذذو  
ي الفتذرل األخيذرل بحفذر أنفذاس جديذدل وعميقذة  ذمن حفرياتذ  ،ذي نفذس سذلوان وبواساة أ رعذ  التنفي يذة باشذر ،ذ

الممتد مذن مناقذة عذين سذلوان وحتذى مشذار  المسذجد األقصذى  حيذث يذت  تنفيذ  حفريذام ،ذي سذاف األًر 
(  حيذث تسشذفم األقصذىسلوان ) ،ي الجهذة الجنوبيذة مذن المسذجد  –بعمقها  ،ي مناقة العين الفوقا  وأي ا



 
 
 

 

 

           10ص                                    3003العدد:            13/1/1014اإلثنين  التاريخ:

يواصذذل أعمذذال بنذذاء وتشذذييد  اإلسذراريليخذذيل الحفريذذام  ،يمذا أ،ذذادم المأسسذذة أن األحذذتيل  صذخوراي  ذذخمة
المرسز التوراتي عند و،وس العين الفوقا و و المشروع ال ي ُيالذس عليذ  اإلحذتيل ن بيذم العذينن علذى مسذاحة 

واألنفذاس الجديذدل    تشمل بناء نماهذرل دينيذةن   حيذث سذيت  ربذا  ذ ا المشذروع التهويذدي 1  100 للىتصل 
 بشبسة األنفاس التي يحفر ا األحتيل أسفل و،ي محيا المسجد األقصى.

،ي الوقم نفس  أسدم نمأسسة األقصىن أن األحتيل يواصل تنفي  بناء المشروع التهويدي ،ي مناقة العين 
ناء مرسز توراتي/تلمودي التاريخية (  حيث سيت  ب األساسيةالفوقا المسمى بذنبيم العينن ) قريبا من المدرسة 

مربذذع   يشذذمل مذذزار نسذذياحين  وتحذذ  أثذذري ونم او/ماهذذرل تلموديذذةن  و،ذذي زيذذارل  1  100علذذى مسذذاحة 
ميدانية متسررل للمأسسة االعم على آخر األعمال   حيث أوشسم األعمال على األنتهاء   ،يما تذ  ترسيذب 

 من المرتقب ا،تتاح   ا المشروع التهويدي قريبا.شبسة من ساميرام المراقبة والرصد حول الموقع الم سور  و 
وأشذذارم المأسسذذة أن األحذذتيل يسذذعى الذذى ربذذا  ذذ ا المشذذروع بشذذبسة األنفذذاس ،ذذي مناقذذة سذذلوان ويوصذذلها 

ربذا  ذ ا المشذروع التهويذدي بمخاذا  للذى اإلسذراريليالمسذجد األقصذى  سمذا يسذعى األحذتيل  أسذفلباألنفذاس 
شذماأل  والتذي تحذيا بسذل  األقصذىمن أقصى بلدل سلوان جنوبا   باتجذام المسذجد الحدارس التوراتية   الممتدل 

 مناقة العيسوية. للىنواحي األقصى والبلدل القديمة بالقدو المحتلة  وتصل 
11/1/1014وقف والتراث، أم الفحم، لمؤسسة األقصى ل  

 
 

 جارةسنة بتهمة رشق الح 10و 11مدة  من الضفة فلسطينيين بسجناالحتالل يحكم  .31
(  قذراراي قاسذييا بسذجن شذقيقين ،لسذاينيين مذن 3|31الخليلة أصدرم محسمة عسسرية لسراريلية  اليذو  األحذد )

 بلدل حلحول ق اء الخليل جنوب ال فة ال ربية المحتلة  بتهمة رشس الحجارل.
هذذذم المحسمذذذة العسذذذسرية ،ذذذي معتقذذذل نعذذذو،رن اإلسذذذراريلي  للشذذذقيقين ليذذذاد وحسذذذن بذذذاجو البذذذو تهمذذذ ة للقذذذاء ووج 

الحجارل على سيارل أحد المستوانين اليهود  وأصدرم عقب لدانتهما بالتهمة المذ سورل أحسامذاي بسذجنهما لمذدل 
 عاماي على التوالي. 31و 10

  و ذذو متذذزوج وأب 1033تشذذرين أول )أستذذوبر(  4عامذذاي( بتذذاريخ  43واعتقلذذم قذذوام األحذذتيل الشذذاب ليذذاد )
 عاماي(  و و متزوج أي اي. 11ة أيا  باعتقال شقيق  حسن )ألربعة أافال  وقامم عقبها ب ربع

11/1/1014قدس برس،   
 

 ألف دوالر لمخيم اليرموك 100يتبرعون بـ  وموظفوه"بنك فلسطين"  .31
ال   300قرر بنك ،لساين وموظفوم   من نالحملة الوانية إلغاثة أ لنا ،ي سوريةن  التبرع بقيمة ة را  هللا

تخفيذذ  حذذدل األزمذذة اإلنسذذانية القارمذذة جذذراء حصذذار المخذذي  منذذ  أسثذذر مذذن سذذتة  دوألر  و لذذك للمسذذاعدل ،ذذي
مواجهذذة خاذذر المذذوم نتيجذذة الجفذذا  ونقذذِص ال ذذ اء  ،ذذي ظذذل غيذذاب  للذذىأشذذهر  مذذا ا ذذار مرذذام األافذذال 

 شب  سامل لألدوية وحليب األافال وغيء األسعار.
لساينة لن   م المبادرل ت تي انايقا مذن ا تمذا  قال  اش  الشوا  رريو مجلو اإلدارل والمدير العا  لبنك ،و 

البنذذك واحساسذذذ  بمذذا يعانيذذذ   ذذأألء األافذذذال مذذن ،قذذذر وجذذوع وأزمذذذام مختلفذذة تعصذذذ  بهذذ  لتصذذذل للذذى حا،ذذذة 
الموم  حيذث أالذس البنذك حملتذ  بذدا،ع المسذأولية األجتماعيذة والوانيذة واألنسذانية  م ذيفا بذذ نأننذا جذزء مذن 

 نقدم ن.  ا الوان  وحس علينا ما 
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 50للى جانب  لك  أشاد الشوا بمبادرل موظفي نبنك ،لساينن ال ين تبرعوا بجزء من رواتبه  الشهرية وبقيمة 
ألذذذ  دوألر أميرسذذذي للمسذذذاعدل ،ذذذي عمليذذذام اإلغاثذذذة التذذذي تقذذذو  بهذذذا المنظمذذذام الدوليذذذة للعمذذذل علذذذى تخفيذذذ  

 .الحصار والجوع ال ي ي  ا بشراسة على أ لنا ،ي المخي 
 14/1/1014، رام هللا، األيام

 
 إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة 1014األسرى للعام  رسالةنادي األسير:  .33

نهاء األنقسا .1034دعا األسرى ،ي سجون األحتيل  أمو  للى اعتبار العا  ة جنين    عا  الوحدل  وا 
تذذي تذذدعو شذذعبنا بسذذل جذذاء  لذذك ،ذذي العديذذد مذذن الرسذذارل التذذي أبرقهذذا األسذذرى مذذن داخذذل سذذجون األحذذتيل وال

أايا،ذذ  السياسذذية وتوجهاتذذ  للذذى تشذذسيل أدال  ذذاغاة مذذن اجذذل لنهذذاء األنقسذذا   معتبذذرين أن المسذذتفيد األول 
 واألخير من   و األحتيل.

،ذذي السذذياس  اتذذ  وجذذ  أمذذين سذذر نذذادي األسذذير راغذذب ابذذو ديذذاك دعذذول لألسذذرى داعيذذا ايذذا   الذذى تشذذسيل قذذول 
سذرى علذى األًر  و لذك مذن خذيل الحذث علذى تابيقهذا والتذي تحمذل ،ذي  اغاة من أجذل تنفيذ  وثيقذة األ

 اياتها تصور شامل إلنهاء الحالة المألمة والتي نعيشها ،ي ظل حالة األنقسا .
13/1/1014الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 

 االنفرادي يدخالن الشهر الخامس في العزل فلسطينيان أسيران .34
المفتوح عذن الاعذا  احتجاجذاي علذى األسذتمرار ،ذي عزلذ   باإل رابحسا  عمر   د د األسير المعزولة را  هللا

 للشهر الخامو على التوالي ،ي نمجدون  ومنع أ ل  من زيارت .
و،ذذي سذذياس متصذذل أ،ذذاد محذذامي نذذادي األسذذير الذذ ي زار سذذجن نمجذذدون بذذ ن األسذذير المعذذزول أي ذذا   موسذذى 

والرقبذذذة والتهابذذذام ،ذذذي العظذذذ   قذذذد قذذذد   التماسذذذاي لمحسمذذذة صذذذو،ان  والذذذ ي يعذذذاني مذذذن أورا  ،ذذذي مناقذذذة األ ن 
 الابي بحق   وألنهاء عزل . اإل مالالسجن احتجاجاي على  لدارلاألحتيل  د 

ي سر أن األسيرين موسى صذو،ان وحسذا  عمذر مذن محا،ظذة اذولسر ؛ قذد دخذي شذهر ما الخذامو ،ذي العذزل 
بالسذذجن المأبذذد وخمذذو سذذنوام  ق ذذى منهذذا عشذذر األنفردانذذي ،ذذي سذذجن نمجذذدون  واألسذذير صذذو،ان محسذذو  

 ( عاماي.33( عاماي ق ى منها )40سنوام. ،يما األسير عمر محسو  بالسجن )
13/1/1014الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 يكفلون عائالت سورية الجئة باألردن 44فلسطينيو  .35

ل الخذذا األخ ذر )،لسذذاينيو أالذذس نفذر مذذن الفلسذاينيين الذ ين يعيشذذون داخذة محمذد محسذذن وتذد -أ  الفحذ  
 ( ،ي بلدل باقة مبادرل لسفالة مرام األافال األيتا  والعاريم السورية اليجرة ،ي األردن.41

يذذ تي  لذذك  ذذمن حمذذيم اإلغاثذذة التذذي شذذهدتها البلذذدل  وآخر ذذا جذذاء تحذذم شذذعار نأافذذاله  أافالنذذا ومعانذذاته  
نحو خمسمارة أل  دوألر  و و مبلغ يسفل رعاية نحذو معاناتنا.. دثروني.. دثرونين  جمع خيلها المنظمون 

أل  عارلة ألجرة لمدل نصذ  عذا   ومذن بينهذا عشذرام العذاريم الفلسذاينية التذي جذرى التوثيذس لهذا ورباهذا 
 ل مان سفالتها والتواصل معها على مدار العا . 41مع أقربارها من ،لساينيي 
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يشذذعرون بمعانذذال الشذذعب  41للجزيذذرل نذذم لن ن،لسذذاينيي وقذذال النذذااس باسذذ  الحملذذة  الشذذيخ خيذذري لسذذسندر  
 السوري ال ي احت ن شعوباي  اقم مرارل اللجوء والتشريد من قبل  وعلى رأسها الشعب الفلساينين.

11/1/1014الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 خالل احتجاج الجئين في رام هللا فلسطينياً  10الفلسطيني و باألمن 40إصابة  .33
ن،لسذذاينيا خذذيل  مواانذذا 10،ذذردا مذن أجهذذزل األمذذن الفلسذاينية و 40و سذذمرلة أصذيب نحذذو قذيو أبذذ –را  هللا 

بذذين األمذذن الفلسذذايني وألجرذذين أغلقذذوا المذذدخل الشذذمالي لمدينذذةنرا  هللا وسذذا  مواجهذذام عنيفذذة انذذدلعم األحذذدن
ل  ا على وسالة ال فة ال ربية؛ احتجاجا على أو اعه  المعيشية  ماالبين السلاة الفلساينية بالتدخل وا

 غوث وتش يل اليجرين الفلساينيين ناألونروان لحل األزمة المالية مع عامليها.
وأغلذذس المحتجذذون المذذدخلنبالحجارل وأشذذعلوا النيذذران ،ذذي لاذذارام سذذيارام  ومنعذذوا المذذواانين مذذن الذذدخول أو 

 الخروج لرا  هللا مرسز القيادل السياسية الفلساينية وحسومتها.
،ذذردا مذذن األجهذذزل األمنيذذة أصذذيبوا  40باسذذ  األجهذذزل األمنيذذة الفلسذذاينية عذذدنان ال ذذميري لن نوقذذال النذذااس 

 نلثر تعر ه  لرشس بالحجارل من قبل محتجين ،لساينيينن. بجراح 
مواانذذا؛ لثذذذر  10الفلسذذايني لن اواقمهذذذا نقلذذم نحذذذو  األحمذذذرمذذن جانذذذب آخذذر   قالذذذم مصذذادر ،ذذذي الهذذيل 

 لل رب بالهراوام من قبل األمن الفلسايني.لصابته  بجراح نبعد تعر ه  
 وقال شهود عيان لن األمن استخد  الرصاص الماااي وال از المسيل للدموع لتفريس المتظا رين.

13/1/1014القدس العربي، لندن،   
 

 احتجاجًا على تقاعسها بإغاثة "اليرموك" مقر منظمة التحريريغلقون  فلسطينيون :رام هللا .37
ألهبذذم أو ذذاع اليجرذذين الفلسذذاينيين ،ذذي مخذذي  اليرمذذوك بسذذوريا ة وليذذد عذذًو وأشذذر  الهذذور را  هللا ذ غذذزل ذ

وموته  جوعا األو اع ،ي األرا ي الفلساينية حيث أغلس العشرام من الناشاين الفلساينيين أمو األحذد 
ة التذي ترتسذب مقر منظمة التحرير الفلساينية برا  هللا تنديدا بمذا وصذفوم بتقذاعو المنظمذة عذن وقذ  الجريمذ

شذهور بحجذة أن  نذاك  3بالمخي  من قبل جيش النظذا  السذوري الذ ي يواصذل حصذارم للمخذي  منذ  أسثذر مذن 
 مسلحين من التنظيمام المعار ة للنظا  السوري تتحصن داخل المخي .
جوعذا  ألجرا ،ي مخي  اليرمذوك 40وندد الناشاون ال ين اغلقوا مقر منظمة التحرير برا  هللا بموم أسثر من 

جراء نفاد المواد ال  ارة مذن داخذل المخذي  بسذبب حصذار جذيش النظذا  السذوري للمخذي   ور، ذ  ،ذتف ممذرام 
 .آمنة للجماعام المسلحة لإلنسحاب من داخل المخي 

وقالم الناشاة الشبابية ريتا أبذو غذوش ان لغذيس مقذر المنظمذة عذدل سذاعام صذباح األحذد ومنذع المذوظفين 
انم بمثابة رسالة احتجاج على تقاعو المنظمذة عذن لغاثذة اليجرذين الفلسذاينيين ،ذي الرسميين من دخول  س

مخي  اليرموك بسذوريا  م ذيفا نأردنذا ال ذ ا علذى المنظمذة وو،ذد ا ،ذي سذوريا لتقاعسذ  عذن تقذدي  الخذدمام 
دخال المساعدام ال رورية والعاجلة أل لنا ،ي مخي  اليرموك وو ع المنظمة أما  مسأولياتهان.  وا 

13/1/1014القدس العربي، لندن،   
 

 " تتمرد على الصحافة الفلسطينية التقليديةكوماندوس"فرقة  .34
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ن،رقة سوماندوون و األس  ال ي أالقذ  الصذحا،ي والمذدرب الفلسذايني محمذد دراغمذة ة بديعة زيدان -را  هللا 
 على نمجموعت ن  المسونة من صحا،يين وصحا،يام من قااع غزل.

ء ال ين تحم سوا لفسرل أن تسون مهمته   ي ناألنقيب على الصحا،ة المحليةن ،ي ،لساين  در ب دراغمة  أأل
وتحديذذداي ،ذذي قاذذاع غذذزل  والعمذذل علذذى ت يير ذذا لسونهذذا صذذحا،ة حزبيذذة وسياسذذية ي لذذب عليهذذا الاذذابع الذذدعاري 

 والترويجي للحزب وسياسات  ن،ي مقابل القليل من المعلومامن  سما يقول دراغمة.
ن،رقة سومانذدوون الصذحا،ية تشذسلم ،ذي نهايذة دورل ،ذي ن،نذون الستابذة الصذحا،يةن شذارك ،يهذا دراغمذة وسانم 

ال ي ستب على صفحت  ،ي موقع ن،ايسبوكن أن مهمتها  ي ناألنقيب على الصذحا،ة الفلسذاينية التذي تبذدو 
سثر من اليز   مستبية أسثر سياسية أسثر من اليز   رسمية أسثر من اليز   جا،ة أسثر من اليز   دعارية أ

 من اليز   مجاملة أسثر من اليز ن.
13/1/1014الحياة، لندن،   

 
 1013ألف مولود جديد بغزة خالل  55معطيات رسمية:  .30

أن عذذدد  -الشذذس المذذدني  –أ،ذذادم لحصذذارية صذذادرل عذذن اإلدارل العامذذة لألحذذوال المدنيذذة ،ذذي وزارل الداخليذذة 
 أل  مولوداي جديداي. 55  بلغ ما يزيد عن 1031خيل عا   المواليد الُجدد ،ي قااع غزل

بالمرة لناث؛ مبينةي أن قااع غذزل شذهد  40بالمرة  سور و  53و سرم اإلحصارية أن من بين المواليد الجدد 
 مولود جديد يومياي. 350خيل العا  الما ي 

لعذذذا  الما ذذذي  حيذذذث بلذذذغ عذذذدد وأظهذذذرم اإلحصذذذارية انخفذذذاً ،ذذذي عذذذدد المواليذذذد للعذذذا  المنصذذذر   مقارنذذذة با
وبينم األحوال المدنية أن عذدد و،يذام قاذاع غذزل خذيل  مولوداي. 51410ما يزيد عن  1031 المواليد خيل

سمذذا  .1031حالذذة و،ذال يوميذذاي نخذيل  33حالذذة و،ذال ن؛ لُيسذذجل القاذاعن  4100العذا  الما ذذي بلذغ أسثذذر مذن 
د الو،يام للعذا  الفارذم  مقارنذة بالعذا  الذ ي سذبق   حيذث وأظهرم لحصارية األحوال المدنية انخفاً ،ي عد

 حالة و،ال. 4000ما يزيد عن  1031بلغ عدد الو،يام خيل 
11/1/1014فلسطين أون الين،   

 
 : أهلنا في مخيم اليرموك "ُيذبحون بسالح الجوع"هولندافلسطينيو  .40

ة ت ذذامنية مذذع اليجرذذين الفلسذذاينيين نظذذ  نشذذااء مذذن الهيرذذام ،لسذذاينية العاملذذة ،ذذي  ولنذذدا وقفذذة امسذذتردا 
المحاصرين ،ي مخي  اليرموك ،ي العاصمة السورية دمشس  وال ين تو،ي أسثر من ثيثة وأربعين منه  حتذى 

وأقيمذذم الوقفذذة الت ذذامن  ذذد الجذذوع والحصذذار  اآلن بسذذبب الجذذوع  النذذاج  عذذن حصذذار المخذذي  منذذ  أشذذهر.
(  ،ذذي سذذاحة نالذذدا ن بمدينذذة 3|33السذذبم ) يذذو نيين  مسذذاء المفذذرًو علذذى مخذذي  اليرمذذوك ليجرذذين الفلسذذاي

نقذذذا م ،ذذذوريا عبذذذر لدخذذذال المذذذواد ال  اريذذذة  امسذذذتردا   حيذذذث االذذذب المعتصذذذمون بر،ذذذع الحصذذذار عذذذن المخذذذي  وا 
ور،عذم خذيل الوقفذة الت ذامنية العديذد مذن الشذعارام واألعذي  الفلسذاينية   واإلنسانية العاجلة ودون تذ خير.

نأ لنذذا ،ذذي اليرمذذوك يذذ بحون بسذذيح الجذذوعن  نالفلسذذايني .. مذذام قذذتيي .. مذذن بينهذذا المنذذددل  ورددم الهتا،ذذام
ان  نار،عوا الحصار عن مخي  اليرموكن.  مام غرقيا.. واآلن يموم جوعي

11/1/1014، قدس برس  

 
 مع مخيم اليرموك المحاصرتضامنية  مسيرةعين الحلوة:  .41
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ينيين والسذوريين ،ذي مخذي  عذين الحلذول ،ذي مسذيرل ت ذامنية مذع انالس مرام الايب والشذبان الفلسذاة صيدا
ا له  واخوته  ،ي مخي  اليرموك ،ي سوريا  ،ي مواجهة م سال الحصار والجوع والمًر التي يتعر ون لها 

  ناك وتودي يوميا بحيال المزيد من األافال والشباب والشيوخ.
بالتعذاون مذع لجنذة متابعذة شذأون نذازحي مخيمذام سذوريا  التظا رل التي نظمتها اللجنذة الشذبابية لعذين الحلذول 

انالقم من أما  تجمع المدارو. ور،ع المشارسون لوحام تعبر عمذا يصذيب ابنذاء مخذي  اليرمذوك مذن م سذال 
انسانية بسبب الجوع والمًر الناجمين عذن الحصذار الذ ي يتعر ذون لذ . و تفذوا بشذعارام تاالذب المجتمذع 

 بانقا  ا له  ،ي اليرموك .الدولي وال مير األنساني 
وجابم المسيرل شوارع المخي  وصوأل الى مستب وسالة األونروا ،ي الشارع الفوقاني  حيث سل  افل نازح من 
اليرموك مدير المستب م سرل موجهة الى مدير عا  األونروا ،ي لبنان آن ديسمور  ،يما حمل بيدم رغيفا  ،ي 

 دأللة رمزية لمعانال ابناء اليرموك.
14/1/1014المستقبل، بيروت،   

 
 االحتالل سجونحملة إلكترونية للتضامن مع األسرى المرضى في  .41

صذذذذة بمتابعذذذذة ق ذذذذايا األسذذذذرى الفلسذذذذاينيين ،ذذذذي معذذذذتقيم ة را  هللا أالقذذذذم شذذذذبسة لعيميذذذذة ،لسذذذذاينية متخص 
اس جمذا يري األحتيل اإلسراريلي  حملة للسترونية للت امن مذع األسذرى المر ذى وتذدويل ق ذيته  علذى ناذ

 واسع.

وبي نم النااقة اإلعيمية باس  شبسة نأنين القيدن الفلساينية  بشرى الاويل  ،ذي تصذريحام خاصذة لذذ نقذدو 
(  أن الحملذذة تهذذد  لتذذ سير الفلسذذاينيين وشذذعوب العذذال  أجمذذع بق ذذية 3|31بذذرون أدلذذم بهذذا اليذذو  األحذذد )

معتقيتذذ  علذذى الذذرغ  مذذن معانذذاته  مذذن أمذذراً  األسذذرى المر ذذى الذذ ين يحتجذذز   األحذذتيل اإلسذذراريلي ،ذذي
 وأو اع صحية صعبة وبع ها مزمنة وخايرل لل اية.

11/1/1014، قدس برس  
 

 في فلسطينالبنكية ودائع وانخفاض حجم التسهيالت التراجع  ":جمعية البنوك" .43
انخفا ذذاي  سشذذ  مأشذر مصذر،ي صذذادر عذن جمعيذذة البنذوك ،ذي ،لسذذاين مذأخراي  -محمذد عبذد هللا  -را  هللا 

،ي ودارع العميء الفلساينيين لدى البنوك العاملة ،ي ،لساين  خيل شهر تشرين أول الما ي  مقارنة مع 
 أيلول ل ام العا .

وبحسذذب نشذذرل المأشذذر المصذذر،ي الصذذادرل عذذن الجمعيذذة  وحصذذلم القذذدو دوم سذذو  علذذى نسذذخة منهذذا  ،قذذد 
 14341مليذون دوألر أمريسذي  للذى  14لسذاين  بنحذو انخفً حج  ودارع العميء لدى البنوك العاملذة ،ذي ،

مليذذار دوألر. و ذذي المذذرل  14313مليذذار دوألر أمريسذذي  حيذذث بلذذغ حجذذ  الودارذذع خذذيل أيلذذول الما ذذي نحذذو 
 األولى التي تتراجع ،يها الودارع من  شهور.

الما ذي  مقارنذة ( خيل تشرين أول %041مليون دوألر أمريسي ) 13أما صا،ي الموجودام  ،قد ارتفعم بذ 
 304130مليذار دوألر أمريسذي  بعذد أن بل ذم ،ذي أيلذول قرابذة  304150مع الشهر السابس  لتصذل للذى نحذو 

 مليار دوألر أمريسي.
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وباألنتقال للى صا،ي التسهييم األرتمانيذة المباشذرل  ،قذد انخفذً حجمهذا خذيل تشذرين أول الما ذي بنحذو 
مليذار دوألر أمريسذي  مقارنذة  44101مع شهر أيلول  لتبلذغ قرابذة  (  مقارنة%044مليون دوألر أمريسي ) 31
 مليار دوألر ،ي أيلول. 44113مع 

وأورد مأشر جمعية البنوك ،ي ،لساين  أرقاماي حول ودارع البنوك وسلاة النقد الفلساينية )وليو العمذيء(  
مليذذون  103ي  لتسذذتقر علذى ( مقارنذة مذع أيلذذول الما ذ%30مليذون دوألر أمريسذذي ) 11التذي ارتفعذم بنحذذو 

 ،ي أيلول. 134دوألر  مقابل 
11/1/1014القدس، القدس،   

 
 

 غزة قطاع أنفاق جديدة على حدود عشرةالجيش المصري يدمر  .44
 30مذذن استشذذا  وتذذدمير  أمذذوالجذذيش تمسذذن  صذذباح   أنقذذال مصذذدر أمنذذي مصذذري ة )د ب ا( - العذذريش
عمليذذذام   ،ذذذيو لذذذك قبذذذل دخذذذول القذذذوام المسذذذلحة   مذذذع غذذذزل  الحذذذدوديجديذذذدل علذذذى اذذذول  الشذذذريا   أنفذذذاس

 على األنتخابام واألستفتاءام ،ى سيناء. اإلشرا 
وبالتعاون مع قوام حرو الحدود تمسن من  با  الثانيالجيش  ،يسيح المهندسين   أنالمصدر  وأ ا 

لسذذذيارام وا واألسذذذلحةتهريذذذب جميذذذع األغذذذراً مذذذن الب ذذذارع  ،ذذذيجديذذذدل سانذذذم تسذذذتخد   أنفذذذاس 30واستشذذذا  
 والخ ار للى قااع غزل.

13/1/1014الدستور، عمان،   
 
 

 من دخول قطاع غزة أردنياتمنع وفًدا  المصريةالسلطات  .45

منعذذم السذذلاام المصذذرية و،ذذد أردنذذٍي مذذن دخذذول قاذذاع غذذزل عبذذر بوابذذة معبذذر ر،ذذف البذذري  و لذذك بعذذد ة غذذزل
 ،ي مدينة العريش المصرية. أيا انتظار عشرل 

وميذة لسسذذر الحصذذار واسذتقبال الو،ذذود التابعذة لذذوزارل الخارجيذذة ب ذزل ان السذذلاام المصذذرية وقالذم اللجنذذة الحس
منعم الو،د األردني برراسة الشيخ حاز  أبو غزالة من دخول غزل و لك بعد مسوث  ،ي مدينذة العذريش حذوالي 

 عشرل أيا .

)ديسذمبر(  أولمذن سذانون  وسان الو،د وال ي يتسون من خمسة أشخاص قد وصل مدينة العريش ،ي الثيثين
 مدينة العريش المصرية ومسث ،يها بانتظار السماح ل  بالدخول دون جدوى. للىالما ي 

11/1/1014، قدس برس  
 

 اليرموك في "البداوي" يتفقدون النازحين الفلسطينيين من مخيم القيطعمخاتير لبنان:  .43
 ذذر السسذذار مخذذي  اليجرذذين الفلسذذاينيين ،ذذي عسذذار برراسذذة زا  -زار و،ذذد مذذن راباذذة مخذذاتير القياذذع ة البذذداوي

البداوي  لإلايع على احوال ومعانال النازحين الفلساينيين القادمين من مخي  اليرموك ،ذي سذوريا. ثذ  التقذوا 
أمذين سذذر حرسذذة ،ذذتف ،ذذي الشذذمال محمذذد ،يذذاً ابذذو جهذذاد وبعذذً مسذذأولي الفصذذارل ،ذذي مخيمذذي نهذذر البذذارد 

 والبداوي.
رورل التعذذذذذاون ،ذذذذذي ق ذذذذذية النذذذذذازحين الفلسذذذذذاينيين. واذذذذذالبوا الجهذذذذذام المعنيذذذذذة وشذذذذذدد المجتمعذذذذذون علذذذذذى  ذذذذذ

 مخي  البداوي ي يس بقااني . أنوالمأسسام اإلنسانية بمتابعة ق ايا   وت مين مساسن له   خصوصان 
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 13/1/1014، المستقبل، بيروت
 

 في باريس السالم العربية تجتمع مع كيري مبادرةلجنة متابعة  .47
وزيذر الخارجيذة  ذمن الو،ذد الذوزاري العربذي ،ذي اجتمذاع لجنذة   شيخ عبدهللا بن زايد آل نهيانشارك الة )وا (

 متابعة مبادرل السي  العربية مع جون سيري وزير الخارجية األمريسي ،ي باريو أمو.
وناقش األجتماع  ال ي ح رم نبيل العربي أمين عذا  جامعذة الذدول العربيذة  مسذتجدام المفاو ذام الجاريذة 
بذذذين الاذذذر،ين الفلسذذذايني وناإلسذذذراريلين وتقيذذذي  تاذذذور المفاو ذذذام وبحذذذث أ، ذذذل سذذذبل تقذذذدي  الذذذدع  الذذذيز  

 .إلنجاحها  ل ا،ة للى عدد من المو وعام  ام األ تما  المشترك
13/1/1014الخليج، الشارقة،   

 
 تدين االستيطان في القدس اإلسالميالتعاون  منظمة .44

لتعذذاون اإلسذذيمي بشذذدل قذذرار سذذلاام األحذذتيل اإلسذذراريلي المصذذادقة أدانذذم منظمذذة ا ةحسذذن باسذذويد - جذذدل
وحذذدل اسذذتياانية ،ذذي ال ذذفة ال ربيذذة بمذذا ،يهذذا مدينذذة القذذدو المحتلذذة  مأسذذدل أن األنشذذاة  3400علذذى بنذذاء 

األسذذتياانية اإلسذذراريلية غيذذر قانونيذذة وتشذذسل انتهاسذذاي صذذارخاي لقذذرارام الشذذرعية الدوليذذة  ومذذن شذذ نها تقذذويً 
 تحقيس تقد  ،ي عملية السي  ورأية حل الدولتين. ،رص

واالذذب األمذذين العذذا  للمنظمذذة ليذذاد أمذذين مذذدني ،ذذي بيذذان صذذحفي أمذذو المجتمذذع الذذدولي بتحمذذل مسذذأوليات  
واتخا  موق  حاز  لو ع حد لسياسة األستياان اإلسذراريلية ،ذي األًر الفلسذاينية المحتلذة بمذا ،يهذا مدينذة 

 القدو الشري .
ول السبرى بمواقفها الرسذمية المعلنذة الرا، ذة لمشذاريع األسذتياان اإلسذراريلية  داعيذا تلذك الذدول للذى و سر الد

 استح ار لرادتها السياسية لتجسيد تلك المواق  سياسياي واقتصادياي نحو سلاام األحتيل األسراريلي.
13/1/1014عكاظ، جدة،   

 
 مستوطنات وتدعو األمم المتحدة للرد مواصلة بناء ال "إسرائيل"بشد ة قرار  نددإيران ت .40

نذذذد دم وزارل الخارجيذذذة اإليرانيذذذة  أمذذذو  بشذذذد ل بقذذذرار نلسذذذراريلن مواصذذذلة بنذذذاء المسذذذتوانام  :)يذذذو .بذذذي .آي(
 وتوسيعها  داعية األم  المتحدل إلبداء رد ،عل جاد.

جمهوريذذذة اإلسذذذيمية ونقلذذذم وسالذذذة ن،ذذذارون لألنبذذذاء عذذذن المتحدثذذذة باسذذذ  الخارجيذذذة مر ذذذية أ،خذذذ  قولهذذذا لن نال
اإليرانية تند د بشد ل بقرار السيان الصهيوني مواصذلة بنذاء المسذتوانام وتوسذيعها  وتالذب مذن األمذ  المتحذدل 
والمأسسذذذام القانونيذذذة والدوليذذذة واإلنسذذذانية لبذذذداء رد  ،عذذذل جذذذاد لزاء  ذذذ م الممارسذذذام الذذذي قانونيذذذة والعدوانيذذذة 

 .للصهاينة ووق    ا المسارن
قرار نلسراريلن الجديد مواصلة بناء المستوانام ،ي األرا ي المحتلة ندليل دامغ علذى اسذتمرار وأ ا،م أن 

األعمذذذال العدوانيذذذة لهذذذ ا السيذذذان  ذذذد الشذذذعب الفلسذذذايني المظلذذذو ن  معتبذذذرل أن سذذذجل وممارسذذذام نلسذذذراريلن 
 .أسقام جميع مشاريع التسوية

13/1/1014الخليج، الشارقة،   

 
 دعم عملية السالم لم يغب حتى ُيبحث عن استرجاعهبر الرباط وزير خارجية المغرب: دو  .50



 
 
 

 

 

           17ص                                    3003العدد:            13/1/1014اإلثنين  التاريخ:

ينذاير )سذانون  31و 31تلتر  ،ي مدينة مراسش الم ربيذة يذومي ة صيح الدين مزوار - حات  البايوي -لندن
الثذذذاني( الحذذذالي  الذذذدورل العشذذذرين لذذذذنلجنة القذذذدون التذذذي يترأسذذذها العا ذذذل الم ربذذذي الملذذذك محمذذذد السذذذادو  ،ذذذي 

 األع اء ،ي اللجنة. 35عباو )أبو مازن( رريو السلاة الفلساينية  ومندوبي الدول الذ ح ور محمود
وقذذال صذذيح الذذدين مذذزوار  وزيذذر خارجيذذة الم ذذرب  ،ذذي حذذوار  ذذاتفي مذذع نالشذذرس األوسذذان لن مدينذذة القذذدو 

دي  الشذذري  اليذذو  نتواجذذ  و ذذعا غيذذر مسذذبوس  وا  ا لذذ  نذذنجف ،ذذي الحذذد مذذن مخذذاارم  ،ذذإن الذذثمن الذذ ي سذذيأ 
سذذذنة الما ذذذية تبنذذذم مقاربذذذة  31الجميذذع غذذذدا سذذذيسون غاليذذذان. و سذذذر مذذذزوار أن نلجنذذذة القذذذدون علذذذى مذذذدى الذذذذ

جديذذذدل  تمثلذذذم ،ذذذي الترسيذذذز علذذذى الذذذدع  المباشذذذر والملمذذذوو  والمبذذذادرام السياسذذذية الهاد،ذذذة  والتجذذذاوب مذذذع 
،ذذي مذذوانه   وأي ذذا الترسيذذز األحتياجذذام اإلنسذذانية الملحذذة والمتجذذددل للمقدسذذيين لمسذذاعدته  علذذى الصذذمود 
 على األعمال والمشاريع الميدانية ،ي القدو الشري   لمواجهة سياسة التهويد.

وقذذذال ررذذذيو الدبلوماسذذذية الم ربيذذذة لن رأيذذذة الملذذذك محمذذذد السذذذادو إلنقذذذا  القذذذدو تقذذذو  علذذذى الفعذذذل الميذذذداني 
يومي  مو حا أن العا ل الم ربي سذان والمبادرل الملموسة الواقعية التي ييمسها أبناء القدو ،ي محياه  ال

وأل يذذزال حريصذذا علذذى أأل تسذذون أي عمليذذة سذذي  منتظذذرل علذذى حسذذاب القذذدو الشذذري   مشذذيرا للذذى أن دور 
الم رب ،ي دع  عملية السي  نل  ي ب حتى يبحث عن استرجاع  اليذو  سمذا يذدعي  لذك الذبعً  ،هذو قذار  

 من  سنوام وسيظل س لكن.
 13/1/1014 الشرق األوسط، لندن،

 
 

 آرييل شارونرئيس الحكومة اإلسرائيلية الراحل  بتاريخوروسية  غربيةإشادة  .51
مام أريرل شارون  أحد أبرز الوجوم ،ي تاريخ الدولة العبرية ال ي تداخلم حيات  بتاريخ دولت  من  اغتصاب 

غذذا ،ذذي غيبوبذذة جذذراء ،لسذذاين وت سذذيو الدولذذة العبريذذة وحتذذى يومذذ  األخيذذر واعيذذاي  قبذذل ثمذذاني سذذنوام حذذين 
 عاماي. 15عن عمر   1034-33/3يو  السبم  جلاة دماغية ل  يفس منها  لُتعلن و،ات  الرسمية 

لن شذارون نسذان مذن الشخصذيام السبيذرل ،ذي تذاريخ   ديفيذد سذاميرون ،ي لندن  قال رريو الوزراء البرياذانيو 
 دل من لجل السي ن.لسراريل  وبصفت  رريسا للوزراء لتخ  قرارام شجاعة ومثيرل للج

اختذار اإللتفذام )…( لما الرريو الفرنسي ،رنسوا أوألند ،وص  شذارون ب نذ  نألعذب رريسذي ،ذي تذاريخ بذيدم 
 الى الحوار مع الفلساينيينن.

وأشادم المستشارل األلمانية أنجيي ميرسل بشارون ناإلسذراريلي الذوانين الذ ي نقذا  عبذر قذرارم الشذجاع سذحب 
 اع غزل  بخاول تاريخية على اريس التوصل للى حل )يق ي بوجود( دولتينن.المستوانين من قا

مذذذن جهتذذذ   قذذذال ررذذذيو اإلتحذذذاد األوروبذذذي  يرمذذذان ،ذذذان رومبذذذوي لن شذذذارون نلعذذذب دورا محوريذذذا ،ذذذي التذذذاريخ 
الحذذديث إلسذذراريلن  بينمذذا قذذال ررذذيو البرلمذذان األوروبذذي مذذارتن شذذولتز لن شذذارون نتذذرك بصذذمت  علذذى الشذذرس 

 ب سمل ن. األوسا
وقذذال ررذذيو الحسومذذة اإلياذذالي لنريسذذو ليتذذا لن شذذارون سذذان نقارذذدا تذذرك أثذذرا ،ذذي تذذاريخ لسذذراريلن  بينمذذا اعتبذذر 
وزير الخارجية السويدي أن شارون سان نقاردا عسسريا ألمعا وأي ا رجل دولة حسي  رأى  ذرورل ،ذي لحذيل 

 السي ن.
مرمذانز أن شذارون نقذا  بخاذوام شذجاعة مذن أجذل السذي  من جهت  أشار وزير الخارجية الهولندي ،ذرانو تي

 ،ي المناقةن.



 
 
 

 

 

           14ص                                    3003العدد:            13/1/1014اإلثنين  التاريخ:

أما الرريو الروسي ،يديمير بوتين ،قد تحدث عن نسياسي وعسسري عظي ن  مشددا على نت ثيرم القوي على 
 الساحة الدوليةن.

13/1/1014القدس العربي، لندن،   
 

 هدد حل الدولتينض الثقة وينية: النشاط االستيطاني يقو  اطيالخارجية البر  .51

دعا وزير شأون الشرس األوسا ،ي الخارجيذة البرياانيذة  يذو روبرتسذون ألتخذا  خاذوام إلحذراز تقذد  ة لندن
بعملية السي   وأعرب عن قلقذ  لقذرار سذلاام األحذتيل اإلسذراريلي بنذاء المزيذد مذن المسذتوانام ،ذي القذدو 

 الشرقية وال فة ال ربية.

حفية  أن نبرياانيذذذا تأيذذذد تمامذذذا المفاو ذذذام الجاريذذذة بذذذين اإلسذذذراريليين وأسذذذد روبرتسذذذون ،ذذذي تصذذذريحام صذذذ
 والفلساينيين تحم قيادل وزير الخارجية األمريسي سيري بهد  التوصل لتسوية سلمية تاريخيةن.

 يقلقني جدا قرار لسراريل اإلعين عن بناء المزيد من المستوانام ،ي القدو الشرقية وال فة ال ربية. وقالة
النشذذذاا األسذذذتيااني  والذذذ ي يعتبذذذر غيذذذر قذذذانوني بموجذذذب القذذذانون الذذذدولي  نتذذذدي المملسذذذة المتحذذذدلأن   وبذذذين

ويقذذذًو الثقذذذة ويهذذذدد لمسانيذذذة التوصذذذل لحذذذل الذذذدولتين. ونحذذذن نحذذذث لسذذذراريل علذذذى عذذذد  الم ذذذي ،ذذذي بنذذذاء 
 المستوانامن  على حد تعبيرم.

11/1/1014، قدس برس  
 

 دوالر ألف 111مبلغ ب ألحمر في البيرةجمعية الهالل ا مستشفىاليابان تدعم  .53
تذذ  األحتفذذال امذذو بتوقيذذع عقذذد المنحذذة لمشذذروع اسذذتبدال وتاذذوير األجهذذزل الابيذذة  -الحيذذال الجديذذدل  -را  هللا 

،ي مستشفى جمعية الهيل األحمر الفلسايني ،ي البيرم  و لك ،ي مقر ممثلية اليابذان لذدى السذلاة الوانيذة 
عقذذد مذذن قبذذل سذذفير اليابذذان للشذذأون الفلسذذاينية وممثذذل اليابذذان لذذدى السذذلاة  جونيذذا ،ذذي را  هللا. تذذ  توقيذذع ال

ماتسوورا  ورريو اللجنذة التنفي يذة للمستشذفى  محمذد نوبذاني.  ذ ا المشذروع ممذول مذن قبذل الحسومذة اليابانيذة 
 (.GGPعن اريس منف المساعدام اليابانية للمشاريع األ لية واألمن األنساني )

دوألر لمستشذذفى جمعيذذة الهذذيل األحمذذر الفلسذذايني ،ذذي البيذذرم لشذذراء أربعذذة أجهذذزل  313100 وتذذ  مذذنف مبلذذغ
لقسذذمي الجراحذذة والذذوألدل. والذذ ي مذذن شذذ ن  تاذذوير الخذذدمام الابيذذة المقدمذذة لمر ذذى المستشذذفى وخصوصذذا 

 حديثي الوألدل من خيل   م األجهزل المتقدمة.
13/1/1014الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 الضفة إلى األمريكييندخول الطالب "إسرائيل" منع  قرار تدين أمريكية أكاديميةمنظمة  .54

 واألدبالمنظمة العالمية لتعلذي  الل ذة  نModern Language Associationنان مم منظمة ة 41عرب 
 .لسراريلقارمة المنظمام التي تدين  للىع و  أل  11األنجليزي والتي ين وي تحم لوارها 

 للذذذى األمذذذريسيينالقا ذذذي بمنذذذع دخذذذول الاذذذيب  لسذذذراريلالمنظمذذذة  اجمذذذم قذذذرار  أنك تذذذايمزن ونقلذذذم ننيويذذذور 
 ال فة ال ربية  ومنعه  من  المشارسة ،ي نشااام ،ي نشااام ،ي الجامعام والسليام الفلساينية.

جانذذب  للذىع ذوا  30عذن تصذذويم  أسذفربعذد نقذاش دا  ثذيث سذذاعام وتصذويم  لسذذراريل لدانذةوجذاء قذرار 
 عار وم. 51ار مقابل القر 



 
 
 

 

 

           10ص                                    3003العدد:            13/1/1014اإلثنين  التاريخ:

الهذد  الرريسذذي  ذذو زيذذادل الذذوعي بوجذذود األحذذتيل  أن  BDSوقذال عمذذر برغذذوثي  مأسذذو حرسذذة المقااعذذة 
 .اإلسراريليةوالسولولنيالية واألبرتهايد ال ي تمارس  المأسسة 

11/1/1014، 44عرب   
 

 اإلسرائيلية للعام الجديد بالمخاطرقائمة  .55
 د. عدنان أبو عامر

راريليون العذذذا  الجديذذذد وأمذذذا  صذذذناع القذذذرار لذذذديه  قارمذذذة تبذذذدأ وأل تنتهذذذي مذذذن المخذذذاار األمنيذذذة يسذذذتقبل اإلسذذذ
والتهديدام العسسرية والتاورام السياسية  مع قناعام تتزايد يومذاي بعذد يذو  أن  ذ ا العذا  سذيسون الحاسذ  ،ذي 

 سثير من الملفام المحلية واإلقليمية والدولية.
مصذر  تذزع  مصذر أنهذا ستم ذي ،ذي خاراذة الاريذس التذي و ذعها األنقذيب  على صذعيد الجذارل الجنوبيذة 

وسذذتستفي القذذوى المعار ذذة ممثلذذة بذذاإلخوان المسذذلمين بمقااعذذة األسذذتفتاء  وحشذذد الجمهذذور للتصذذويم بذذذنألن  
أل،تة لألجواء السذاردل بذين أع ذاء الجماعذة  بعذد اعتقذال قياداتهذا  وأنهذا تتسذ  بمشذاعر ال  ذب عو ذاي عذن 

 ايا األستراتيجي لدخول األنتخابام.التخ
أما عن السعودية  ،قد رصدم أجهزل األمن اإلسراريلية ،ي األشهر األخيرل  تنامي ال  واام الشعبية على 
األسرل الحاسمة  وبروز الخي،ام بينها وبين الوأليام المتحدل شريستها األستراتيجية  على األصعدل السياسية 

لقذذرار ،ذذي تذذل أبيذذب علذذى الم ذذي قذذدماي ،ذذي عقذذد لقذذاءام خاصذذة مذذع الزعمذذاء واألجتماعيذذة  وحثذذم صذذناع ا
 السعوديين  لأل مية المعلقة عليه  للحفاظ على المصالف األميرسية.

أما عن ترسيا  ،إن )لسذراريل( تبذدو قلقذة مذن نتذارج األنتخابذام النيابيذة والبلديذة ،ذي آ ار المقبذل  ألنهذا تحمذل 
الديمقراايذذة ،ذذي  ذذ ا البلذذد الذذ ي تحذذول مذذن نالحليذذ  األسذذتراتيجي للذذى العذذدو بذذداخلها لمسانيذذة تحديذذد مسذذار 

اللدودن  وألن األمر يشسل تحدياي سبيراي للوأليام المتحدل بشذ ن مسذتقبل التحذال  معهذا  والخاذر يتفذاق   ويهذدد 
للسذذفير  العيقذذام الثناريذذة بفعذذل تصذذر،ام مسذذرولين بذذارزين ،ذذي الحذذزب الحذذاس     بذذم حذذد تهديذذد نأردوغذذانن

 األميرسي م ادرل أنقرل  و ي الحادثة األولى من نوعها ،ي ال اسرل الحية.
ولدى الحديث عن ليران  تقدر األوساا اإلسذراريلية احتمذال لقذدامها علذى تابيذس لنصذوص تعليذس التخصذيب 

  رورية. الواردل ،ي خاة العمل  وليو ال  اب بمستوى التعاون للى المديام التي ترا ا الوسالة الدولية
تحذذديام اسذذتراتيجية وأمنيذذة وسياسذذية غيذذر مسذذبوقة   1034علذذى الصذذعيد المحلذذي  قذذد تواجذذ  )لسذذراريل( عذذا  

خاصة تبعام الفشل المحتمذل للمفاو ذام مذع السذلاة الفلسذاينية  ،ذي ظذل الفجذول السبيذرل ،ذي المواقذ  بذين 
احيةن التذذي يتبنا ذذا الذذرريو األميرسذذي الجذذانبين  سمذذا ستواصذذل مواجهذذة تبعذذام السياسذذة التذذي تصذذفها بذذذناألنبا

نبذذاراك أوبامذذان ،ذذي المناقذذة والعذذال   يعسسذذها ميلذذ  للتذذردد ،ذذي مواجهذذة األاذذرا  التذذي تشذذسل تحذذدياي لذذذ)لسراريل( 
 والوأليام المتحدل  وتوجه  للتوصل لتوا،قام غير واقعية.

سراريل( ،ذذذي العذذذا  الجديذذذد تعذذذاظ  لسذذذن لحذذذدى الق ذذذايا المهمذذذة التذذذي تقلذذذس المأسسذذذتين السياسذذذية واألمنيذذذة بذذذذ)ل
أنشذذذاة الحرسذذذام الجهاديذذذة العالميذذذة المرتباذذذة بتنظذذذي  القاعذذذدل علذذذى حذذذدود سذذذوريا ولبنذذذان ومصذذذر  ممذذذا د،ذذذع 
ألعتبذذار لاذذيس قذذ ار  الساتيوشذذا مذذأخراي مذذن لبنذذان مقدمذذة للواقذذع األمنذذي الجديذذد الذذ ي يتوقذذع أن يسذذود العذذا  

جهاديذذذة تتمثذذذل ،ذذذي حقيقذذذة أن )لسذذذراريل( أل تملذذذك عنهذذذا معلومذذذام الحذذذالي  ألن خاذذذورل أنشذذذاة التنظيمذذذام ال
 سا،ية  مما يقلص قدرتها على لحباا عملياتها.



 
 
 

 

 

           30ص                                    3003العدد:            13/1/1014اإلثنين  التاريخ:

سما أن   م التنظيمام غير قابلذة للذردع  ممذا يجعذل األمذور بال ذة التعقيذد  ألن  ذ م التنظيمذام تذرى أن سذل 
 ي اي.األ دا  مشروعة  وبالتالي الوسارل التي توظ  لتحقيقها مشروعة أ

سما أن )لسراريل( تستقبل العا  الجديد ول  يعد بوسعها أن تعيش سدولة تنسر ما يدور ،يها  ويجذب عليهذا أن 
تتخلى عن أحيمها السبرى  و نذاك أصذوام تتزايذد ،يهذا تاالذب صذناع القذرار ،يهذا للسذعي بنشذاا للسذي  ،ذي 

األمنيذة التذي -ي تعسذو بجذيء المع ذلة السياسذيةالمناقة  لسنها ستحتاج لااراي جديداي لمثل   م األ،عال  التذ
 تواجهها.

ومن غير المرجف بدرجة عالية لحراز اتفاس مسذتقر مذع الفلسذاينيين يلبذي احتياجاتهذا األمنيذة  لسذن مذن دون 
تحقيس تقد  جو ري ،ذي عمليذة السذي   مذن المذرجف أن تواجذ  )لسذراريل(  بواذاي سياسذياي واقتصذادياي  وأخاذاراي 

 اعدل.أمنية متص
، ذذيي عمذذا تقذذد   ،ذذإن العذذا  الجديذذد ستعيشذذ  )لسذذراريل( مذذع بذذروز أشذذسال  جذذو  مبتسذذرل سذذالحرب اإللسترونيذذة 
المعر ذذذة لخار ذذذا  واستسذذذاب ليذذذران القذذذدرل النوويذذذة بصذذذورل أو بذذذ خرى  وال ذذذ وا الدوليذذذة المتعاظمذذذة إلنهذذذاء 

 اراب ،ي الدول العربية يمسن أن تسذفر سونها نقول احتيلن وصوألي لحل مفرًو بالقول  سما أن مفارقة األ
عن لمسانية خلس جبهة موحدل  توجذ  ااقتهذا الثوريذة  ذد )لسذراريل(  مذع وقذوع سارثذة تشذمل الشذرس األوسذا 

 ب سرم.
أخيرا..مواجهة )لسذراريل( لهذ م السذلة المتناميذة مذن المخذاار والتهديذدام مذع بدايذة العذا  الجديذد  يحذت  عليهذا 

أل من المذرجف جذداي أن تسذفر األو ذاع الم ذاربة عذن انهيار ذا  ل ا مذا تعاظمذم أن تبتلع نالقرص الم رن  وا 
سذذرل النذذار يومذذاي بعذذد يذذو   وربمذذا تصذذل حذذدود ا خذذيل  ذذ ا العذذا   وقذذد تتجاوز ذذا  ممذذا يعذذًر مسذذتقبلها  اتذذ  

 للمخاار...  س ا تفسر دوارر البحث المرتباة بمراسز صنع القرار ،يها!
 11/1/1014، فلسطين أون الين

 
 والفلسطينيون... مفارقات الهجرة واللجوء والعودة اإلسرائيليون .53

 محمد خالد األزعر 
لاالما تعًر الخا البياني لسفاح الحرسة الوانية الفلساينية  ال ي بدأ منذ  أسثذر مذن مرذة عذا   ألنتساسذام 

حبااام  حالم دون ثبات  ،ي مختلذ  المراحذل. ومذع  لذك يبقذى مسذار  ذ ا الخذا ب خيذر للذى حذد بعيذد  مذا وا 
،لسذاين »بقي عاسفذاي علذى ثذابتين جذو ريينة يتعلذس الثابذم األول بإعاقذة السذبل أمذا  تذد،س  جذرل اليهذود للذى 

واسذذتياانه  ،يهذذا  والعمذذل بسذذل الوسذذارل المتاحذذة واإلبداعيذذة علذذى سسذذر مقولذذة ان لسذذراريل تشذذسل « التاريخيذذة
ل لليها امعاي ،ي حيال  انرة. أما الثابم الثاني ،هو األستبسذال المي  اآلمن لسل يهودي تستهوي  ،سرل األنتقا

،ذذذي تعزيذذذز تجذذذ ر الفلسذذذاينيين وانتشذذذار   ،ذذذي واذذذنه  األ   وتسذذذييج  ذذذ ا الوجذذذود بذذذ رقى األاذذذر والمأسسذذذام 
 والمعال  الدالة على جدارل التحرر واألستقيل والدولة.

خفاقاي  بقاعدتي نارح   م القناعة و،ي الخاار أن مصير المشروع الصهيون ي يتصل قياماي وقعوداي؛ نجاحاي وا 
. وأل شيء يسا   ،ي تقويً  اتين القاعدتين المتعامدتين  مثل صفعهما  استجيب البشر واستياان األًر
بحقيقذذذة أن ،لسذذذذاين ليسذذذذم ، ذذذذاءي خاويذذذذاي  بذذذذل  ذذذذي غنيذذذذة بناسذذذذها المذذذذأارين ،ذذذذي مجتمذذذذع مذذذذنظ ؛ أل يمسذذذذن 

 بة.استرصال  منها بسهولة وأل بصعو 
بالنسذذبة للذذى المشذذروع الصذذهيوني  ،ذذإن سذذل مذذا عذذدا تهجيذذر اليهذذود للذذى ،لسذذاين واسذذتزراعه  وتسثيذذر   وتقويذذة 
شذذذذوسته  ،ذذذذي رحابهذذذذا  مذذذذع اسذذذذتبعاد أو لبعذذذذاد سذذذذسانها األصذذذذليين وسسذذذذر لرادل المقاومذذذذة لذذذذديه   يبقذذذذى مجذذذذرد 
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لمشذروع  وت ذييس ،سذحة الحيذال تفصييم. وعلي   ،إن سل ما يعاسو   م القاعدل ي  ي مراس  ل،شذال  ذ ا ا
 أمام .

ونقاة البداية ،ذي  ذ م المعاسسذة تقذع عنذد تبلذور نزعذة عذزو  يهذود الخذارج عذن الهجذرل مذن مذواانه  باتجذام 
اسراريل من ناحية  و،قدان مستوانيها شهية البقاء ،يها من ناحية أخرى. ومن بين ما يمهد لوقوع أحد   ين 

لحقذذارس الوانيذذة الفلسذذاينية وانتشذذار ا ،ذذي المسذذان  بحيذذث يصذذعب  وليتذذ  المحذذ ورين أو سليهمذذا   ذذو وجذذود ا
يستحيل  على المهاجرين اليهود العثور على مساحة ،ار ة يستخلصونها ألنفسه  أو يق مونها. نحن على 
يقذذين بذذ ن ،قهذذاء الصذذهيونية  داخذذل لسذذراريل وخارجهذذا ينالقذذون مذذن  ذذ م التعميمذذام  وي خذذ ونها ،ذذي األعتبذذار 

د و ذذذ  يتذذذابعون األبعذذذاد األسذذذتراتيجية لسذذذيرورل مشذذذروعه  األسذذذتيااني  قذذذول و ذذذعفاي. وأل بذذذد مذذذن أنهذذذ  الشذذذدي
ينزعجون وأل ت مذً لهذ  أجفذان  عنذدما يلحظذون أي مأشذرام ألنصذرا  يهذود العذال  عذن خاذابه  أو لقبذال 

تقذاد بذ ن نصذ  يهذود يهود لسراريل على الهجرل الم ذادل. وأخيذراي  أعذرب بع ذه  عذن المذرارل مذن شذيوع األع
اسذذراريل تذذراود   ،سذذرل م ادرتهذذا نهاريذذاي  بحسذذب  أحذذد أبذذرز األخاذذار اإلسذذتراتيجية التذذي تواجههذذا دولذذته . ،ذذي 
تعليذذل  ذذ م الظذذا رل  ب يذذة التصذذدي لهذذا ولعواقبهذذا السارثيذذة  يقذذال لن األسذذراريليين بذذاتوا يتذذ ،فون مذذن  ذذ وا 

 يء وارتفاع أسعار السسن والمواصيم وتدني األجذور. وأنهذ  الحيال اليومية و يس الفرص األقتصادية  سال
يقيسذذون  ذذ ا الواقذذع المقذذبً بمذذا ينتظذذر   مذذن آ،ذذذاس أسثذذر رغذذداي ل ا مذذا غذذادروا للذذى أوروبذذا وسنذذدا والوأليذذذام 

 المتحدل.
ويعذذذر  المتذذذابعون وأ ذذذل الذذذ سر مذذذن األسذذذراريليين أن انخفذذذاً معذذذدل اإلحسذذذاو بذذذاألمن  علذذذى الصذذذعيدين 

والعذذا    ذذو ،ذذي اليعذذة عوامذذل تف ذذيل الهجذذرل الم ذذادل مذذن دولذذته . لسذذنه  أل يجهذذرون بذذ لك مذذن الشخصذذي 
 باب الحفاظ على المعنويام واألسرار العليا.

رب قارل لن   م الو عية تثلج صدر حرسة الن ال الفلساينى  سونهذا تناسذب  وربمذا تعجذل ،ذي تحقيذس مذا 
الهجرل الم ذذذادل تعنذذذي ل ذذذعا  المحتذذذوى السذذذساني لسيذذذان وصذذذفنام ب حذذذد ثوابذذذم األامرنذذذان علذذذى مسذذذار ا. ،ذذذ

استيااني أل يمسن  أن ينهً ويدو  من دون اإل ا،ة للي   ،ما بالنا بالخص  من .   ا صحيف. بيد أن من 
ن  الصذذحيف تمامذذاي أي ذذاي  وغيذذر المناسذذب بذذالمرل للمصذذير الفلسذذايني  تفشذذي ظذذا رل أو و ذذعية مشذذابهة  وا 

الفلسذذاينيين أنفسذذه . نقصذذد بذذ لك نمذذو نزعذذة قويذذة لذذدى الشذذباب الفلسذذايني داخذذل سانذذم غيذذر متماثلذذة  بذذين 
األًر المحتلة بعامة وقااع غزل بخاصذة  نحذو الهجذرل للذى عذال  ال ذرب! المصذادر اإلحصذارية الفلسذاينية 
تتحدث عن تحول حل  الهجرل للى  اجو أو وسواو قهري يااول عشرام اآلأل  من خيرل  ذأألء الشذباب. 

فارقة  نا أن المبررام التي تتداولها  ذ م الشذريحة أل تبتعذد سثيذراي مذن الهمذو  األقتصذادية الممسذسة برقذاب والم
 داررل اليهود المشتاقين لم ادرل اسراريل.

وقو  الشباب الفلسايني على أبواب السفارام والقنصليام األوروبية امعاي ،ي التجاوب مع البذاته  للهجذرل 
الخاورل  نا  و ،ي مخالفة   م الظا رل للثابم الفلسايني العاا  على عد  ل،راغ أمر أل،م بحس. ومسمن 

،لسذذاين مذذن أ ذذ  حقارقهذذا الوانيذذة األصذذيلة. بصذذي ة أخذذرى  أل معنذذى لسذذرور الحرسذذة السفاحيذذة الفلسذذاينية 
قذذون بعجذذا  لقبذذال بعذذً اليهذذود علذذى الهجذذرل للذذى لسذذراريل أو البقذذاء ،يهذذا  مذذا دا  بعذذً الفلسذذاينيين يتحر 

 بدور   لم ادرل وانه .
للى  لك  ثمة ،ارس سبير بذين  جذرل م ذادل لليهذود  أل تعنذي لذدى معظمهذ  سذوى العذودل الذى األواذان األ   
وبذذين  جذذرل ،لسذذاينية تناذذوي علذذى اغتذذراب حقيقذذي. ،التذذداعيام األجتماعيذذة واألقتصذذادية والثقا،يذذة والنفسذذية 

ين اليهود من براثن المشروع الصهيوني  أقل واذ لي وتذ ثيراي ،ذي والسياسية المت تية عن ا،يم بعً المستوان
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المفلتين  قياساي باألنعساسذام المحتملذة علذى المهذاجرين الفلسذاينيين. ،هذأألء األخيذرون ينتمذون بسذل المعذاني 
والخصارص للى لاار ح اري م اير لألار الح ذارية ،ذي بلذدان المهجذر  مذا سذيفًر علذيه  أسذوأ أنمذاا 

لتذذي يعر،هذذا المنبتذذون واليجرذذون مذذن أواذذانه  ومجتمعذذاته  وثقا،ذذاته . الشذذا د أن مذذن تعنذذيه  صذذحة الق ذذايا ا
 ذذ ا أمذذر قذذد  مسذذار حرسذذة التحذذرر الفلسذذايني  علذذيه  األنشذذ ال بسيفيذذة تثبيذذم أقذذدا  الفلسذذاينيين ،ذذي الذذوان.

 يحسب  بع ه   يناي و و عظي .
 13/1/1014، الحياة، لندن 

 
 لتاريخية األسوأمشروع كيري واللحظة ا .57

 خالد توبة
أل غرابة أن يرتفع منسوب القلس والشعور بذالخار لذدى الشذعب الفلسذايني  بمختلذ  منا،يذ  وأمذاسن تواجذدم  
اذذذار للمفاو ذذذام  سمذذذا  ذذذي الحذذذال اليذذذو  مذذذع لاذذذار وزيذذذر  سلمذذذا تقذذذدمم الوأليذذذام المتحذذذدل بمشذذذروع تسذذذوية وا 

 بين را  هللا وتل ابيب وباقي العواص .الخارجية األميرسي جون سيري  وجوألت  المسوسية 
الحذذذديث اليذذذو  عذذذن و ذذذع ق ذذذايا الحذذذل النهذذذاري  مذذذن ألجرذذذين وقذذذدو وحذذذدود وأمذذذن  علذذذى جذذذدول البحذذذث 
والمفاو ام  وقصة اإلاذار الزمنذي المحذدد التذي يارحهذا سيذري  ويسذعى لحشذد الذدع  العربذي والذدولي لهذا  

الفلسذذايني؛ ،لذذيو أسذذوأ مذذن  ذذ م اللحظذذة التاريخيذذة  سذذل  لذذك ير،ذذع مذذن منسذذوب القلذذس الوجذذودي لذذدى الشذذعب
اإلسذراريلي  بمذا يمس ذن مذن اسذتعادل حقذوس الشذعب الفلسذايني ،ذي حذد ا -للتوصل للى تسوية للصذراع العربذي

   والقرارام الدولية األخرى الخاصة بق ية اليجرين.111و 141األدنى  والتي يحدد ا القراران 
مشروع سيري  والمعار ة والتهديدام لإلر ابي بنيامين نتنيا و من قبول ورغ  سل الصخب اإلسراريلي حول 

لاذذار سيذذري  ومذذا يعتبذذرم نتنذذازألمن لسذذراريلية ،يذذ   لأل أن الحقيقذذة السذذااعة  ذذي أن  ذذ ا المشذذروع األميرسذذي 
ية يصب ،ي صالف األحتيل اإلسراريلي مارة بالمارذة  ويه ذ  الحقذوس الفلسذاينية  ويمذنف الشذرعية الفلسذاين

 والعربية ليحتيل وندولة لسراريل السبرىن.
والذذرا ن اليذذو   أن و ذذع الشذذعب الفلسذذايني ،ذذي أسذذوا أحوالذذ ؛ ،هذذو غذذارس ،ذذي األنقسذذا  بذذين ال ذذفة ال ربيذذة 
وغزل. ،يما الحال العربي  ال ي يفتًر بذ  أن يشذسل عمقذا اسذتراتيجيا للشذعب الفلسذايني  ،ذي أسذوا األحذوال 

لاذار  ي  وتحديدا األنحياز األميرسي للسيان اإلسراريلي وأاماع   ،حدث ،ي  وأل حذرج.أي ا. أما الواقع الدول
سيذذري المعذذرًو علذذى الشذذعب الفلسذذايني اليذذو   ُيخذذرج القذذدو الشذذرقية المحتلذذة مذذن دارذذرل الحقذذوس الوانيذذة 

لمحتلة  ويرد حس الفلساينية  ،يما يسبغ الشرعية على الستل األستياانية ال خمة التي تبتلع ال فة ال ربية ا
العذذودل التذذذاريخي ليجرذذذين  سمذذذا ينذذزع سذذذل مظذذذا ر السذذذيادل عذذذن السيذذان الفلسذذذايني الموعذذذود  ويتذذذرك للشذذذعب 

 الفلسايني سانتونام معزولة  وااردل معيشيا وحياتيا.
أمذذا علذذى الجانذذب اإلسذذراريلي  ،ذذإن أي تسذذوية اليذذو    ذذمن الشذذروا والظذذرو  الدوليذذة والعربيذذة والفلسذذاينية 

ا نذذذة  ست ذذذمن للسيذذذان اإلسذذذراريلي اعترا،ذذذا دوليذذذذا وعربيذذذا و،لسذذذاينيا بشذذذرعية األحذذذتيل  وبيهوديذذذة الدولذذذذة الر 
غذذيس ملذذ  الصذذراع رسذذميا  مذذع ،ذذتف اآل،ذذاس أمذذا   ذذ ا السيذذان إلقامذذة عيقذذام  المحتلذذة  وبذذابتيع القذذدو  وا 

 ابيعية مع الف اء العربي واإلسيمي.
يخسذذرم الشذذعب الفلسذذايني والقيذذادل الفلسذذاينية  ،ذذي حذذال قلذذب الااولذذة السذذأال اليذذو   ذذوة مذذا الذذ ي يمسذذن أن 

ور،ذذً مشذذروع سيذذري المجحذذ   بذذل والمذذدمر للحقذذوس الفلسذذاينية؟! بذذالمعنى األسذذتراتيجي  لذذيو ثمذذة خسذذارل 
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،لسذاينية أو عربيذة مذذن ت جيذل حسذذ  الصذراع مذذع السيذان اإلسذراريلي ال اصذذب  بذل الخسذذارل األسذتراتيجية  ذذي 
 للى تسوية مجحفة أل يمسن للشعب الفلسايني أن يقبل بها.،ي الوصول 

أمذذا القيذذادل الفلسذذاينية  ،الخسذذارل المتوقعذذة لهذذا مذذن ر،ذذً مشذذروع سيذذري  أو أي تسذذويام مجحفذذة  أل تقذذارن 
 بحج  الخسارل من قبول التنازل عن الحقوس التاريخية والوانية للشعب الفلسايني.

لذذذر،ً مشذذذروع سيذذذري؛ منهذذذا الذذذ  اب للذذذى تذذذدويل الصذذذراع  و/ أو حذذذل  أمذذذا  القيذذذادل الفلسذذذاينية عذذذدل خيذذذارام
السذذلاة الفلسذذاينية لو ذذع المجتمذذع الذذدولي أمذذا  مسذذأوليات   وغير ذذا مذذن خيذذارام. واأل ذذ  مذذن سذذل  لذذك   ذذو 
عادل ترمي  البيم الداخلي  بتحقيس المصالحة الوانية  والخروج  تعزيز الوحدل الوانية الفلساينية الداخلية  وا 

 نامج واني للصمود والمقاومة.ببر 
لذذيو أمذذا  الشذذعب الفلسذذايني اليذذو  لأل خيذذار الذذر،ً لسذذل مشذذروع التسذذوية المجحفذذة  وعذذد  مذذنف األحذذتيل 
الشرعية الفلساينية والعربية والدولية بابتيع ما تبقى من حقوس وانيذة  وحرمذان السيذان ال اصذب مذن القذدرل 

 ة لإلقرار باحتيل  وعدوان .على است يل   م اللحظة التاريخية السير
 13/1/1014، الغد، عم ان

 
 يالحق المقدسيين الصامتطرد  .54

 نبيل السهلي
تست ل المأسسة اإلسذراريلية تحذوألم المشذهد العربذي  وانشذ ال اإلعذي  بتلذك التحذوألم  لفذًر واقذع تهويذدي 

 رب المقدسيين.على األًر ،ي مدينة القدو  و لك من خيل سياسة الترانسفير الصامم  د الع
ومن الناحية العملية و عم مخااام لسراريلية تستهد  جعل اليهود أسثرية سذاحقة ،ذي الجذزء الشذرقي مذن 

  بحيث ستعتمد الزيادل المقترحة لليهود ،ي المدينة على استيعاب اليهذود القذادمين 3031القدو المحتلة عا  
 سثيفة بعد تراجعها من الدول األوروبية.من الخارج  عبر محاوألم ،تف قنوام للهجرل اليهودية ال

 ذذذ ا ، ذذذي عذذذن اإلعذذذين عذذذن م ريذذذام ماليذذذة لسذذذراريلية لر،ذذذع عذذذدد الذذذوألدام للمذذذرأل اليهوديذذذة المسذذذتوانة ،ذذذي 
 القدو  و لك ب ية ارتفاع معدألم الزيادل الابيعية لليهود.

اإلسذراريلية سياسذام لجيريذة و،ي الوقم نفس  ستواسب   م الزيادل لليهود ،ي مدينة القدو و،ذس المخااذام 
مبرمجة لزاء العرب المقدسيين  لترحيله  بصمم عنها عبذر لباذال شذرعية لقذامته  ،ذي مذدينته   األمذر الذ ي 

 سيأدي للى اإلخيل بالتوازن الديم را،ي لصالف المستوانين اليهود بالمدينة ،ي المدى المنظور.
 

 إجراءات الطرد الصامت
ية لجراءام عديدل من أجل د،ذع العذرب المقدسذيين )مسذلمين ومسذيحيين( للذى خذارج اتبعم المأسسة اإلسراريل

 مدينة القدو  ومن بين تلك اإلجراءام التي تجعل المقدسي يفقد  ويت ة
 ل ا عاش الفلسايني المقدسي خارج القدو لمدل سبع سنوام متتالية. -
 ل ا حصل على جنسية أخرى. -
 ل ا سجل لقامت  ،ي بلد آخر. -
بعا لتلك الحاألم ،إن دراسام مختلفة تقدر عدد العرب ،ي القدو المعر ين لفقذدان بااقذة الهويذة العارذدل وت

 له  بنحو خمسين للى ستين أل  عربي  و  ا يعني ترحيله  من مدينة القدو أو بقاء   خارجها.
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القذذانون اإلسذذراريلي  والي،ذم للنظذذر أن سا،ذذة اإلجذذراءام اإلسذذراريلية لترحيذذل عذرب القذذدو و ذذعم و،ذذس أحسذذا 
معذذذًر ،ذذذي أي لحظذذذة  -وو،قذذذا لنسذذذس تاذذذور الملسيذذذة والسذذذسان-الذذذدقيس والمخااذذذة سذذذلفا  ،صذذذاحب األًر 

قامت   بينما يسفي لليهودي اآلتي من دول العال  المختلفة أن يعلن نية القدو  للى ،لساين حتى  لسلب حق  وا 
م  أو سذذبعين سذذنة  أو حمذذل جنسذذية أخذذرى  يصذذبف مواانذذا ،ذذي القذذدو  وأل يفقذذد ا حتذذى لذذو غذذاب سذذبع سذذنوا

علذذى عسذذو العربذذي صذذاحب األًر الذذ ي تفذذًر عليذذ  قذذوانين لسذذراريلية جذذاررل  ألسذذتيب أر ذذ  وتهويذذد ا 
بسا،ة الوسذارل  خاصذة عبذر مصذادرل مزيذد مذن األرا ذي ،ذي القذدو وبنذاء المسذتوانام عليهذا لتلذ  المدينذة 

 القرى ،ي ال فة الفلساينية.من سا،ة األتجا ام وتعزلها عن باقي المدن و 
ومن األ مية اإلشارل للى أن سا،ة الحفريام وعمليام التجري  التي ل  تتوق  البتة ،ي باب الم اربة ومحيا 
المسجد األقصى المبارك  وس لك ،ي حي سلوان  لنما تخذد  األ ذدا  اإلسذتراتيجية اإلسذراريلية التهويديذة ،ذي 

سذذذذيمية جامعذذذذة لمواجهذذذذة السياسذذذذام مدينذذذذة القذذذذدو  ،ذذذذي وقذذذذم لذذذذ  تظهذذذذر ،يذذذذ   للذذذذى العلذذذذن سياسذذذذة عربيذذذذة وا 
 واإلجراءام اإلسراريلية ،ي مدينة القدو.

مسذذذتوانة  13وتبعذذذا للسياسذذذام اإلسذذذراريلية األسذذذتياانية التهويديذذذة ،ذذذي مدينذذذة القذذذدو  بذذذام بمدينذذذة القذذذدو 
 لسراريلية يترسز ،يها مارتا أل  مستوان من اليهود المتزمتين.

لذذذك أل يذذذزال ،ذذذي المدينذذذة ثيثمارذذذة ألذذذ  مقدسذذذي  حيذذذث تسذذذعى المأسسذذذة اإلسذذذراريلية للذذذى اذذذرد و،ذذذي مقابذذذل  
 أغلبيته  بعد السيارل على النسبة السبرى من أرا ي القدو.

و،ي   ا السياس  ثمة دراسام لسراريلية أشارم للى أن لسراريل تسعى من وراء استصدار القذوانين المتيحقذة 
مذذن لجمذذالي سذذسان مدينذذة  % 31ن أصذذحاب األًر أقليذذة أل تتجذذاوز نسذذبتها بشذذ ن القذذدو لجعذذل المقدسذذيي

 .1010القدو بقسميها الشرقي وال ربي  بحلول عا  
 

 البعد الديمغرافي للجدار
ل ذا،ة للذذى القذذوانين العنصذذرية المذذ سورل  اعتمذذدم المأسسذة اإلسذذراريلية سذذيح الهذذد  والنشذذااام األسذذتياانية 

 ج مدروو لتقليص وجود الفلساينيين.،ي مدينة القدو  من برنام
و،ذذي  ذذ ا السذذياس يعتبذذر الجذذدار العذذازل مذذن أ ذذ  النشذذااام األسذذتياانية ،ذذي القذذدو  وأدى حتذذى اللحظذذة للذذى 

 أل  ،لسايني مقدسي عنها  بينما تهدد المأسسة اإلسراريلية بسحب اإلقامة منه . 315سلخ نحو 
ل لسراريل المشاريع العمرانية و   الستل األستياانية لفًر وبالتوازي مع الهد  والتهجير واألستياان  تواص

 أغلبية يهودية بالقدو المحتلة.
  مذنه  مارتذا ألذ  1031وتقدر دراسام مجموع سسان القدو من اليهود بنحو تسعمارة أل  يهودي ،ذي عذا  

درم أوامذر أل  وحدل سسنية للفلساينيين  حيذث صذ 41مستوان يهودي ،ي القدو الشرقية التي ت   نحو 
 ألفا منها ،ي اآلونة األخيرل. 11بهد  

والي،م للمتابع أن لسراريل تست ل أجذواء المفاو ذام وتحذوألم المشذهد العربذي  لتمريذر مخاااتهذا بتصذعيد 
 وتيرل الهد  واألستياان ومصادرل مزيد من األًر والعقارام والمحال التجارية ،ي مدينة القدو.

ة بمدينة القدو  سثفم المأسسة اإلسراريلية من مخاااتهذا لفذًر األمذر الواقذع و،ي لاار سياساتها التهويدي
زالذذة آأل   التهويذذدي ،ذذي مدينذذة القذذدو ،ذذي السذذنوام الذذثيث الما ذذية  ومنهذذا مخاذذا للقيذذا  بعمليذذام جذذر  وا 

 ية.المنازل  ب ية سسر التجمع العربي داخل األحياء العربية بمدينة القدو  مثل حي الشيخ جراح والعيزر 
 أل  مقدسي مهددون بالارد للى خارج مدينة القدو. 15ونتيجة تلك المخااام ثمة 
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وبعذذذد استصذذذدار القذذذانون اإلسذذذراريلي القا ذذذي بتهويذذذد قاذذذاع التعلذذذي  العربذذذي ،ذذذي مدينذذذة القذذذدو  خاصذذذة ،ذذذي 
لقذذذدو المذذذرحلتين األبتداريذذذة واإلعداديذذذة  ،ذذذإن شذذذبف الترانسذذذفير أل يذذذزال ييحذذذس ثيثذذذين ألذذذ  ،لسذذذايني مذذذن ا

 للحصول على ،رص التعلي  ،ي بقية مدن وقرى ال فة الفلساينية.
  وقبذل  لذك تذ  اذرد سذتين 3031أل  مقدسي أثناء احتيلها القدو الشرقية عا   35وسانم لسراريل اردم 

بعد ارتساب مجذازر مروعذة ،ذي العذا  المذ سور ،ذي قذرى القذدو  وبشذسل خذاص ،ذي  3041أل  مقدسي عا  
علذذذى يذذذد 3041التذذذي ارتسبذذذم بحذذذس أ لهذذذا مجذذذزرل مروعذذة ،ذذذي شذذذهر أبريل/نيسذذذان مذذذن عذذذا  قريذذة ديذذذر ياسذذذين 

 العصابام الصهيونية.
 وتستمر حسومة نتنيا و ،ي تسارع مع الزمن ،ي محاصرل مدينة القدو بالجدار العازل.

باتذم ،ذذي و،ذي  ذ ا السذياس تشذذير التقذارير للذى أن عمليذام البنذذاء ،ذي الجذدار المذ سور حذذول المدينذة المقدسذة 
 335نهاياتها  حيث ل  يتبَس من عمليام لتما  الجدار حول القذدو سذوى خمسذين سيلذومترا اوليذا مذن أصذل 

 سيلو مترا  سيت  من خيلها عزل مدينة القدو ديم را،يا وج را،يا عن محياها العربي ،ي ال فة ال ربية.
 الدور المطلوب

  القذذدو وأ لهذذا ،ذذي مواجهذذة السياسذذام اإلسذذراريلية قذذد يسذذون مذذن األولويذذة بمسذذان  ذذرورل لحيذذاء صذذندوس دعذذ
الراميذذة لاذذرد العذذرب المقدسذذيين )مسذذلمين ومسذذيحيين( للذذى خذذارج المدينذذة  ب يذذة ،ذذًر أمذذر الواقذذع التهويذذدي  

 .1001وسان قد أقر ،ي مأتمر القمة العربي المنعقد ،ي بيروم عا  
مدينة القدو  من خيل نشر ملفام وثارقيذة ،ذي سما تحت  ال رورل ، ف السياسام واإلجراءام اإلسراريلية ب

وسذذارل اإلعذذي  العربيذذة وغيذذر العربيذذة  بحيذذث تظهذذر مذذن خيلهذذا بشذذسل دوري اإلجذذراءام اإلسذذراريلية الحثيثذذة 
 الهاد،ة للى ارد المقدسيين.

نا يذذذك عذذذن  ذذذرورل العمذذذل العربذذذي واإلسذذذيمي المشذذذترك ،ذذذي الحقذذذل الدبلوماسذذذي والسياسذذذي  وماالبذذذة األمذذذ  
لمتحذذدل والمنظمذذام المنبثقذذة عنهذذا بتابيذذس القذذرارام الدوليذذة الخاصذذة بق ذذية القذذدو  و،ذذي المقدمذذة منهذذا تلذذك ا

التذذذي أسذذذدم  ذذذرورل لل ذذذاء األسذذذتياان اإلسذذذراريلي ،ذذذي القذذذدو وباينذذذ   وسذذذ لك ر،ذذذً الت يذذذرام الديم را،يذذذة 
 األحتيل الما ية. القسرية  والعمل على عودل المقدسيين ال ين نزحوا عن المدينة خيل سنوام

ومن ش ن   ا أن يعزز الخاوام لتثبيم المقدسيين ،ي أر ه  ومحاله  وعقاراته   وبالتالي تفويذم الفرصذة 
على السلاام اإلسراريلية لفًر األمر الواقع التهويدي على مدينذة القذدو عبذر الاذرد الصذامم للمقدسذيين  

مع الار  الفلسايني  وس لك تحوألم المشهد العربي ،المأسسة اإلسراريلية تست ل الحديث عن المفاو ام 
 واأل تما  اإلعيمي ب   لتمرير مخاااتها اإلجيرية بتصعيد وتيرل الهد  واألستياان ،ي آن معا.

 11/1/1014، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الرئيس محنة .50
 عريب الرنتاوي 

مختلذ  األزمذام والمنعافذام  سمنا ل ،ي صفو  ،تف والمنظمة  عايش الرريو الفلسذايني محمذود عبذاو
التذذذي جابهتهذذذا الحرسذذذة الوانيذذذة الفلسذذذاينية المعاصذذذرل منذذذ  انايقتهذذذا قبذذذل نصذذذر  قذذذرن... وسذذذرريو للسذذذلاة 

  واج  أبو مازن المحذن واألزمذام  مذن عذدوانام لسذراريل وجرا،اتهذا للذى مفاو ذاتها  ومذن ”الدولة”والشعب و
شعب والج را،يا والمأسسام ... بيد أن عباو ل  يواج  أبداي حتى تجربة األنقسا  األخار ،ي ال” جولدستون“
   تحم مسمى مشروع جون سيري.”اآلن و نا“سالتي تنتظرم ” محنة“
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جذذون سيذري والقبذذول بصذفقة ُم لذذة  أل ماذرح ،يهذذا لحقذوس شذذعبنا ” مسذايرل“ ذي لحظذة الحقيقذذة والقذرار ... لمذذا 
مذذذا الفلسذذذايني الثابتذذذة وتالعاتذذذ  الوانيذذذة المشذذذروعة  و  بر، ذذذها و،ذذذتف سذذذل األبذذذواب والنوا،ذذذ  أمذذذا  ” المقذذذامرل“ا 

الجحي  ... وأل شك أن و،ال قاتل عر،ام قبل أيا   أعادم شريا األحداث سذريعاي أمذا  نذاظري الذرريو ... أل 
شذذذك أنذذذ  يعذذذر  مذذذا ينتظذذذرم  ويعذذذر  جيذذذداي أن بنذذذدول السذذذاعة يتذذذراقص سذذذريعاي  وأن لحظذذذة الناذذذس بذذذالموق  

 التاريخي قد أز،م.
أل نعتر  بيهودية لسراريل وأل نقبلها   س ا قال ... وأل نقبل ب ير القدو الشرقية عاصذمة لذدولتنا الفلسذاينية 
المستقلة   س ا صذر ح ... مذا يعنذي أن الرجذل يقتذرب مذن حسذ  اختيذارم واتخذا  قذرارم  ولذيسن مذن بعذد  لذك مذا 

 يسون.
صذذم  أ،سذذارم علذذى مقذذاو أ،ي ذذدور ليبرمذذان  الذذ ي أل شذذيء يذذدعو لألمذذل والتفذذاأل ،ذذي مهمذذة سيذذري ... الرجذذل 

قذذال مسذذتهجناي بعذذً األصذذوام ،ذذي حزبذذ  وارتي،ذذ ة أن أ،سذذار لسذذراريل  ذذي األنسذذب إلسذذراريل ... أل سذذيادل 
للدولة المنتظرل  وأل انسذحاب للذى حذدود الرابذع مذن حزيذران  وأل تماثذل أو تسذاوي عنذد تبذادل األرا ذي ... أل 

أل ” ... لحظم أ،سارم تالعذام الفلسذاينيين لعاصذمة لهذا ،ذي القذدو“  بعد أن قدو شرقية عاصمة لفلساين
عودل ليجرين  ولي  بوا للى جحي  شتام جديد  ويف ل ان يسون قصياي  ،ي أستراليا وأسنا،ها ... حرا  على 

قبذل البيبل الفلساينية الدوح ،ي غور األردن وباحام األقصى والمقدسام  حيل للاير مذن سذل جذنو... و 
التذي  ذي بمثابذة احذتيل لسذراريلي ثذاٍن  ولسذن للعقذل ” يهوديذة الدولذة“  ا و اك  و،وس   م وتلذك  ُياالعنذا بذذ 

 الفلساينية   م المرل.” الرواية”و” السرد”وال اسرل و
لن قبذذل الذذذرريو محمذذذود بهذذ م المقترحذذذام  قذذذامر ب  ذذب الشذذذعب الفلسذذذايني ،ذذي الذذذوان والشذذذتام عليذذذ  ... 

هذى رحلذذة سفاحذ  وسفذذاح شذعب  ب سذذوأ العواقذذب وأوخمهذا ... يسذذون  و ذو الذذ ي بلذغ الثمذذانين مذذن وسذيسون قذذد أن
الشخصذذذي والسياسذذذي والتذذذاريخي تحذذذم قذذذدمي الذذذوزير األمريسذذذي ... ونربذذذ  ” لرثذذذ “عمذذذرم لأل قلذذذيي  قذذذد و ذذذع 

 بالرجل بشخص  وما يمثل ومن يمثل أن يفعل  لك.
ن  ليو  ي صلة  وستسثر الخناجر التي سُتستل مذن أغماد ذا  بر،ً   م األ،سار  سيصبف رجيي ” جاز “وا 

لزرعهذذذا ،ذذذي ظهذذذرم وخاصذذذرتي   مذذذن األشذذذقاء قبذذذل األعذذذداء ومذذذن الذذذدوارر القريبذذذة قبذذذل الذذذدوارر البعيذذذدل  ولذذذيو 
مستبعداي أن يواج  الرجل مصير سلف  الراحل ياسر عر،ام  وأن تقيد ق ية شهادت   د مجهول ... أليسذم 

 ية لسل السبار من قادل شعب ،لساين؟!  م  ي سيرل ال ات
 ي لحظة تاريخية بامتياز  ،يها تتسش  معادن الرجال والقادل  و ي تختصر سير رجل ومسيرل ثورل وحرسذة 
وانية ...  ل ت سرون عبارل ياسر عر،امة شهيداي ... شهيداي ... شهيداي  التي صاح بها من تحم الحصذار 

ا تذ خر  ولتذنقش اسذم  علذى ألرحذة الرجذال العظذا  ... أحسذب أن لحظذة والدمار  لتجب ما تقد  من  نب  وم
 تاريخية أل تقل أ مية وخاورل  تنتظر الشعب الفلسايني وقيادت   تنتظر الرريو عباو.

 ي لحظذة المفا ذلة التاريخيذة بذين حسذابام الشذعب والذوان مذن جهذة ومصذارر األ،ذراد  أيذاي سذان دور ذ  ،ذي 
... ونحسب أن الرريو عباو سينحاز لشعب  وحقوس وحريت  وسرامت  واستقيل   صنع التاريخ من جهة ثانية

سيلو  بشعب  وحرست  الوانية  نحسب أن الرريو لن ُيذت  عامذ  الثمذانين  ” أبو مازن“الواني ... نحسب أن 
ن قبذذل أن يسذذذتعيد رايذذذام الوحذذدل والمصذذذالحة  ويسذذذلمها عزيذذزل وخفاقذذذة لألجيذذذال القادمذذة مذذذن منا ذذذلي ،لسذذذاي

وحرستهذذذا الوانيذذذة ومقاومتهذذذا الشذذذعبية  ،مذذذن األ، ذذذل لنذذذا ولق ذذذيتنا ولشذذذعبنا  أن ُنبقذذذي صذذذفحة  ذذذ ا الصذذذراع 
مفتوحذة  علذى أن ن لقهذا علذذى  ذ ا النحذو المهذذين والمشذين ... مذن األ، ذل لشذذعبنا أن يبقذى تحذم األحذذتيل 



 
 
 

 

 

           37ص                                    3003العدد:            13/1/1014اإلثنين  التاريخ:

س مذذذن ، ذذذة لنتنيذذذا و وأر ذذذ  وحقوقذذذ  وسرامتذذذ  علذذذى ابذذذ”  اسرتذذذ ”و”  ذذذميرم“و،ذذذي الشذذذتام  مذذذن أن يسذذذل  
 وليبرمان وجون سيري.

 13/1/1014الدستور، عم ان، 
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13/1/1014 عمان، الدستور،  


