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 في المخيم شهداو وعشرات الجرح ".. ثمانية اليرموك"البراميل المتفجرة تن ب  عل   .1

سههاا اليمههيمم يمااليههة فجئههين ف سههيياليين رأصههي  العشههرات فههن ميههيم اليرمههر  جالههر  العاصههمة استشهه،دم م
 السررية دمشق جراا إلقاا يائرات الالظام السرري برمياًل متفجرًا دايل المييم.

بالايههات ي هه  مدرسههة المالصههررة مقابههل حديقههة  0رذكههرت مصههادر مههن دايههل الميههيمم أن القصهه  اسههت،د  
 .اليالئع دايل المييم

 ررجحت المصادر أن تزداد حصي ة الش،داا بفعل حجم الدمار الذي لحق بالماليقة.
يرًمهام مها  781ريتعرض مييم اليرمر  لالجئين الف سيياليين جالهر  دمشهق لحصهار مشهدد مالهذ مها يزيهد عهن 

 مراياًلا جراا الجفا  رالجرع. 17أسفر عن استش،اد أكير من 
07/0/3102، فلسطين أون الين  
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ح قهة القههال ع ميهة تحههت عالهران  الق ههية  71/7/1074عقهد مركههز الزيترالهة ل دراسههات رافستشهارات اليمههيم 
رتم جههر   م فههن فالههدق رامههادا بههالزا فههن بيههر 1074تقههدير اسههتراتيجن  - 1070الف سههيياليةت تقيههيم اسههتراتيجن 
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م إ هافة إلهم محارلهة 1070يالل،ا تقييم التيررات المتع قهة بالق هية الف سهييالية بميت ه  محاررهها فهن سهالة 
 .1074استشرا  اتجاهات،ا المترقعة فن سالة 

رقد شار  فن الح قةم التهن ترزعهت أعمال،ها ع هم يهالا ج سهاتم اليبهة مهن المتيصصهين رالم،تمهين بالشه ن 
ا المحرر الف سييالن الداي نم رالمحرر العربهن اسسهرائي نم رالبيئهة اليارجيهة المه يرة الف سييالنم الاقشرا يالل،
 فن الق ية الف سييالية.

رتجهههدر اسشهههارة إلهههم أن ح قهههة الالقهههال ههههذل تالهههدرت  هههمن إيهههار س سههه ة الهههدرات التقيهههيم رالتقهههدير افسهههتراتيجن 
رأم كهل  سهالةم رههن تالعقهد ل سهالة السهابعة  ل تيررات المتع قة بالق ية الف سيياليةم رالتن يعقدها المركهز ع هم

 ع م الترالن.
 

 االفتتاح والجلسة األول 
ههه  بالح ههههررم  فهههن البدايهههة ألقهههم د. محسهههن صهههالزم مهههدير عهههام مركهههز الزيترالهههةم ك مهههة اففتتههها م حيههها رح 

 راستعرض أبرز الالقاي التن سيتالارل،ا برالامج الح قة.
بههر حسههالةم اسعالمههن الف سههييالنم المحههرر الف سههييالن رتحههد ا رالاقشههت الج سههة ا،رلههمم التههن أدارههها أ. الافههذ أ

يالل،ا كل  مهن د. حسهين أبهر الالمهلم الباحها الف سهييالن فهن المجهافت افقتصهادية رالسياسهية رافجتماعيهةم 
رأ. هاالن المصريم رئيم المركز الف سييالن ،بحاا السياسات رالدراسهات افسهتراتيجيةم رأ. أسهامة حمهدانم 

 قات الدرلية فن حركة حمام.مس رل العال
ههن  1070رفن إيار حدييه عن تيررات المصالحة الف سيياليةم رالمسارات المحتم ة عد  أبر الالمل أن  سالة 

سالة الفشل افستراتيجن العربن؛ لما ش،دته من تحهرفت سهيكرن ل،ها أيرهها افسهتراتيجن المديهدم رالممتهد لسهالة 
1074. 

ييالنم التن تجري مهُعالجت،ا بمصالحةم إف َعَر ًا لمرض هر أزمة المشررع رقالت ليست أزمة افالقسام الف س
الريالن الف سييالنم أزمة الشيصية السياسية الف سيياليةم التن تعاالن ايهتالًف ع هم ميت ه  المسهترياتم بمها 

 فن ذل  االقسامات التالظيمات الف سييالية الفس،ا.
يعالهن أن كهل  مها يهتم رسهيتم تحهت عالهران مصهالحاتم رأ ا  أن غيا  الالظام السياسن الف سييالن الصهالز 

ليم إف عماًل م قتًا فئريًا قرامه إعادة إالتهات الظهام المحاصصهة رتهرازن القهر  رالتهربب المتبهاَدلم رأشهار إلهم 
أن تعيهههل المصهههالحة لسهههبع سهههالراتم يعالهههن أن قهههرارًا يارجيهههًا حاكمهههًا ع هههم ال هههفتين كهههان يحهههرل درن تيبيهههق 

 لعديدة بين حركتن حمام رفتزم بك مة أير م ممالرع إال،اا افالقسام الف سييالن.افتفاقات الالاجزة را
مهن الاحيتههه اسههت،ل المصههري حدييهه عههن تيههررات مفار ههات التسهرية السهه مية رالمسههارات المحتم ههة بقرلهههت إن 
السههالة الما ههية شهه،دت اسههتئالا  المفار ههات بههين السهه ية الف سههييالية ر إسههرائيل  رالتههن بههدررها أيههرت ع ههم 

م مشهههيرًا إلهههم أن اسهههتئالا  المفار هههات تهههم  ع هههم أسهههام الشهههرري 1074المسهههارات المحتم هههة ل سهههالة القادمهههة 
 اسسرائي يةم رليم ع م ا،سم الف سيياليةم رأن ال ماالات التن جر  الحديا عال،ا غير صحيحة.
ن الماليقههة رتحههدا حمههدان حههرل تيههررات المقارمههة الف سههييالية رالمسههارات المحتم ههةم رأر ههز أن مهها يجههري فهه

الما تحرًف جذريًام رأن أيير ما فن ذل  هر أن الصراع العربن اسسهرائي ن يجهري باتجهال  ليم تغييرًا يبيعيًا را 
 أشكال أير  من الصراع ع م أشكال مذهبية رل،ا ت ييرها ع م الق ية الف سييالية.

رم رمصر تتآكل مهن الهدايل. رأ ا  أن الكيان اسسرائي ن يعيل اآلن حالة من الالشرة حيا إن سررية ُتدم  
رتحدا عن  رررة استعادة درر الشتات الف سييالن من يالل المحافظة ع م اليرابهت ف سهي ما حهق  العهردة. 
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رذكر أن المي ر  ف سيياليًا فن ظل  ما يجري من تق بات فن الماليقة أن يبقم المرق  إيجابيًا تجال الق هية 
  سييالنم رأف تقدم تالازفت عن اليرابت الف سييالية.الف سيياليةم رداعمًا ل مشررع الريالن الف

 
 الجلسة الثانية

تالارلت الج سة اليااليةم التن أدارها د. عماد الحرت الالائ  فن البرلمان ال بالهاالنم المحهرر العربهن اسسهرائي نم 
ررقهة د. رتحدا في،ا كل  من أ. هشام يعقر م مدير القسم اسعالمن فن م سسهة القهدم الدرليهةم رالهذي قهدم 

عبهههد أل ا،شهههعلم الائههه  رزيهههر اليارجيهههة المصهههرية ا،سهههبقم رأ. جهههراد الحمهههدم مهههدير مركهههز دراسهههات الشهههرق 
 ا،رسيم رأ. ح من مرسمم محرر الش رن اسسرائي ية فن صحيفة السفير.

رتحهههدا ا،شهههعلم فهههن ررقتهههه عهههن مصهههر رالق هههية الف سهههييالية رالتيهههررات رالمسهههارات المحتم هههةم رأر هههز أن 
ع هم  7448  المصري من الق ية هر أحد أههم محهددات ر هع الق هية الف سهييالية مالهذ الشه ت،ا سهالة المرق

ا،قلم مشيرًا إلم أاله إذا أ فالا إليهه المرقه  اسيراالهن راحتمافتههم رمسهتقبل ا،زمهة السهرريةم فقهد شهك ت ههذل 
لسهههههاحة الف سهههههيياليةم العرامهههههل الياليهههههة أركهههههان المعادلهههههة اليارجيهههههةم بسهههههب  اتصهههههال ههههههذل العرامهههههل بيرفهههههن ا

 ربه إسرائيل .
فن حين قدم الحمد ررقة حرل العالم العربن رالق ية الف سييالية رالتيررات رالمسارات المحتم هةم رأشهار إلهم 
أن الق ية الف سييالية تعر ت لظرر  رتيررات حساسة ما بعد اليررات العربيةم ركاالت دافعًا م،مًا لتغييهر 

ال،ا  ا افستبداد رالظ م.الراقع الداي ن لألالظمة را 
رفن ررقته حهرل الكيهان اسسهرائي ن رالق هية الف سهييالية رالتيهررات رالمسهارات المحتم هة أشهار أ. مرسهم إلهم 
أن رئيم الرزراا اسسرائي ن باليامين التاليهاهر ر هع كهل  مها جهر  فهن المفار هات السهابقة جاالبهًام رأر هز أن 

فن  إسرائيل  يقرل ب اله مجرد الحديا عهن القهدم كفيهًل حز  البيت الي،ردي رهر  من افئتال  الحكرمن 
 بإسقاي هذل الحكرمة.

رقال إن التاليهاهر إذا ترصهل فتفهاق مرح هن مهع الف سهيياليين ف هن يكهرن لهه مكهان فهن حهز  ال يكهردم ربالتهالن 
يالهة فإن التالياهر مستعد سبداا درجات معيالة من المررالةم ريرفض الحديا عن حل  يت من أي  إشارة إلم مد

 القدم.
 

 الجلسة الثالثة
تالارلت الج سة الياليةم التهن أدارهها د. مجهدي حمهادم مهدير الجامعهة ال بالااليهة الدرليهةم البيئهة اليارجيهة المه يرة 
فن الق ية الف سيياليةم رتحدا في،ا كل من د. الجي  الرر الهدينم مهدير م سسهة الفكهر اسسهالمن المعاصهر 

جهرلم الكاته  رالباحها التركهنم رأ. ماليهر شهفيقم المفكهر العربهنم رمهدير ل دراسات رالبحرام رأ. محمد زاههد 
 دائرة التيييي فن مالظمة التحرير الف سييالية سابقًا.

رقال الرر الدين فن ررقته حرل إيهران رالق هية الف سهيياليةت إن  الق هية الف سهييالية اكتسهبتم رف تهزالم مكاالهة 
ن تعهد  ههذل الق هية مهن اليرابهت التهن لهم تغي هر سياسهت،ا إزااهها مركزية فن سياسة إيران اليارجيهةم بهل إن إيهرا

فن أي  مرح ة من مراحل تيررهام رلم تيال،ا كل  ال غري التهن مررسهت ع ي،ها ،جهل التي هنم أر ع هم ا،قهل 
ههة اسسههالمية المركزيهة ا،رلههمم رالتههن تكتسهه   التيفيه  مههن حم ،هها ل،هذل الق ههية التههن تعههد ها إيهران ق ههية ا،م 

مهن القداسهة التهن أدي ت،ها فهن مبهادرم رأعهرا م رعقيهدة إيهران السياسهية فهن تعام ،ها مهع ق هايا الماليقهة الرعًا 
 رالعالم.
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من ج،ته تحدا جرل عن العالقهة بهين تركيها رالق هية الف سهييالية رالتيهررات رالمسهارات المحتم هةم رقهال إن 
ت بشههكل م حههرظ ل غايههة فههن ظههل  الربيههع زداديههة تجههال الق ههية الف سههييالية االفعاليههات الحكرميههة رالشههعبية الترك

 العربنم مر حًا أن الذاكرة التركية تحتفظ بالكيير من الرد  ل ق ية الف سييالية.
ت تههرار  مكاال،هها مالههذ حاديههة مرمههرة بههالرغم مههن سههرائي ية ف ر ههز جههرل أال،هها مهها زالههأمهها عههن العالقههة التركيههة اس

رقهال إن الحكرمة التركية العزاا له إسرائيل  برفاة شهاررنم افجتماعات رالتعريض ،سر الش،داام رالفم تقديم 
ت قائمهههههة مهههههع  إسهههههرائيل  رياصهههههة مهههههع القيهههههاع اليهههههابم أمههههها العالقهههههة السياسهههههية العالقهههههة التجاريهههههة مههههها زالههههه

 رعة.افستيباراتية رالعسكرية ف،ن مقير 
لمحتم هةم مشهيرًا إلهم أن رتالارل شفيق الت يير الدرلن ريصرصهًا ا،مريكهن فهن الق هية الف سهييالية رمسهاراته ا

ية فن ة رمصر باستيالاا الق ية الف سييالالسياسة ا،مريكية اتسمت بافرتبا  رالتالاقض فن مراقف،ا فن سرري
 . رقال إن الق ية الف سييالية فن السالرات اليالا ا،ييرة أصبحت أف ل فن الميدان الدرلن.1074سالة 

 
 الختام

الز الح ههررم مالرهههًا بمهها تم ههت مالاقشههته مههن تقييمههات رترقعههات رفههن يتههام ح قههة الالقههالم شههكر د. محسههن صهه
 لمسار الق ية الف سيياليةم آماًل أن تس،م فن يدمة الق ية را،يرا  العام ة ،ج ،ا.

مشهيرًا إلههم أن هالهها  أزمههة فههن تحديههد المسههارم رأزمههة فهن البرالههامجم رأزمههة فههن القيههادة الف سههيياليةم رأزمههة يقههةم 
تاريينم حيها إن الماليقهة يعهاد تشهكي ،ام ربالتهالن الحتهات لحالهة رعهن كبيهرةم كمها رقال إالالا العيل فن ظر  

أكد ع م  رررة أن يرتقن الجميع إلم مستر  مس رليات،مم رالعمل ع م إعادة بالاا مشهررع ريالهن ف سهييالن 
فهن  رقالت ف يالبغن ل ف سييالن أن يدفع أيمان معيالة بسهب  أر هاع معيالهة فهن الماليقهة كالف سهييالن حقيقن.

مييم اليرمر  رقياع غهزةم ريجه  أن يحيهد الف سهييالنم رع هم الجميهع أن يحتهرم اسالسهان الف سهييالنم حيها 
 إاله صبر فن عدة أزمات.

06/0/3102المستقبل العربي،   
06/0/3102لإلعالم، الوكالة الوطنية   

 
 لسالماالستيطانية اإلسرائيلية يشك ل عقبة رئيسية لتحقيق ا النشاطاتعريقات: استمرار  .3

قال ع ر ال جالة التالفيذية لمالظمة التحرير الف سييالية صائ  عريقات ان ت )ركافت( - القدم المحت ة
استمرار الالشايات افستيياالية اسسرائي ية يشكل العقبة الرئيسية امام الج،رد الدرلية المبذرلة لتحقيق السالم 

مستريالين بحق الف سيياليين. رأكد عريقات ا افة الم تصاعد افعتدااات التن ترتكب،ا مجمرعات من ال
يالل لقائه أمم فن مكتبه فن مديالة رام أل رزير التعارن الدرلن البريياالن الن دالكن يرافقه القالصل 
البريياالن العام أن استمرار الالشايات افستيياالية اسسرائي ية تشكل العقبة الرئيسية ل ج،رد الدرلية المبذرلة 

 .ة الج،رد التن يبذل،ا كيريلتحقيق السالم رياص
11/1/4112الدستور، عم ان،   

 
 بيهودية الدولة اإلسرائيلية أبدا   نعترفرياض المالكي: ال يمكن أن  .2
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قال رزير اليارجية الف سييالن الدكترر رياض المالكن إن الجاال  الف سييالن لن ت ميشال أبرالجم -باريم
الدرلة اسسرائي ية الذي عدل من أعصم المشاكل التن  يقبل ب ي شكل من ا،شكال مي   افعترا  بي،ردية

لم اتفاق سالم فحقا مع إسرائيل.  من ش ال،ا إج،اض الرصرل إلم اتفاق/ إيار را 
فن باريم بمالاسبة مشاركته فن اجتماع لجالة المتابعة « الشرق ا،رسي»رأعر  المالكن فن لقاا ميرل مع 

صادقة رالرايال ييبة رهر » ية الف سييالية تر  أن ج،رد كيري العربية مع رزير اليارجية ا،ميركن إن الس
 ل ترصل إلم اتفاق سالم.« يحظم بدعم الرئيم بارا  أرباما

اسسرائي ية برساية أميركية ما زالت تراجه صعربات كبيرة بحيا  -رأفاد المالكن ب ن المفار ات الف سييالية
 أن من بيال،ا مسائل مستعصية ع م الحل. يصع  القرل إال،ا حققت ايتراقا فن ميدان مام م يفا

إيار متكاملم مشيرا إلم أن جل ما هر  -رالفم الرزير الف سييالن أن يكرن الجاال  ا،ميركن قد ير  اتفاق
التن ستر  مقترحات أميركية »مرجرد تبادل لبعض ا،فكار رالمقترحاتم رأن المرح ة اليالية من المفار ات 

  لم تبدأ بعد.« مال،جية
 11/1/4112االوسط، لندن،  الشرق

 
 كية"يالسياسية وتحريرها من الرعاية األمر  العملية"بتدويل تيسير خالد يطالب  .5

رأمام ذل ؛ يال  ع ر ال جالة التالفيذية لمالظمة التحرير تيسير يالد  بتدريل ت الادية سعد الدين –عمان 
 العم ية السياسية رتحريرها من الرعاية ا،ميركية .

ز أممم من ييررة ما يسمم  ي،ردية الدرلة م التن تمم بق ية الالجئين رحق،م فن رحذرم فن تصري
العردةم ما يعالن التالازل عن ق ية الالجئين رتصفية حقرق،م رحرمان المرايالين الف سيياليين فن ا،را ن 

 من حق،م فن ريال،م رت،ديدهم بالت،جير . 8491المحت ة العام 
فستكمال ييرات المسعم ا،ممن م بعد اليل ف سيين صفة  درلة مراق  م ردعا إلم  الذها  لألمم المتحدة 

م ر عدم االتظار االت،اا السق  الزمالن 2182غير ع رم بالمالظمة الدرليةم فن تشرين الياالن )الرفمبر( 
 المحدد ل مفار ات حتم اليسان )إبريل( القادم .

هدار المزيد من راعتبر أن اتفاق اسيارم الذي يسعم كيري لب رغهم  يفتز المج ال أمام مفار ات فحقةم را 
 الرقت الذي تستفيد ماله س يات افحتالل لتعميق الي ل القائم لمص حت،ا .

11/1/4112الغد، عمان،   
 
 مع م ر حول التهديدات األخيرة تتوا لغازي حمد: حكومة غزة  .1

 رلين المصريين حرل إمكاالية غزةت أعربت الحكرمة الف سييالية عن بالغ ق ق،ا من التصريحات ا،ييرة ل مس
القيام بعمل عسكري  د قياع غزة أر حركة  حمام م م كدة اال،ا تتراصل باستمرار مع الجاال  المصري 

 رت عه فن صررة هذل التصريحاتم رتب غه احتجاج،ا ع ي،ا.
 ركان عدد من المسئرلين العسكريين المصريين قد أكدرا أن مصر بصدد القيام بعمل عسكري  د قياع

 غزة فن حالة لم يتم تس يمه ل س ية الف سييالية رحركة  فتز  ران افييرة تتعارن مع،م ب،ذا الصدد.
رقال الدكترر غازي حمد ركيل رزارة اليارجية فن غزة له  قدم برم ت  الرفض ميل هذل التصريحات رالعتبر 

 في،ا يررت عن الم لر  رتزيد من حالة الترتر رافحتقان .
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ج،تالا التراصل مع الجاال  المصري ردائما القدم احتجاجاتالا ع م ميل هذل التصريحات را ا ت  الحن من 
راليال  برقف،ا رالحارل قدر افمكان ان البقن العالقة مع مصر عالقة مستقرة ف يكرن في،ا أي الرع من 

 الترتر م رأ ا ت  أن رد الجاال  المصري يكرن االالا العالج المر رع. 
ت  تسب  الرع من افحتقان الشديد رتسب  أيً ا ردة فعل غا بة فن ارساي راعتبر حمد ان هذل التصريحا

 المرايالين الف سيياليين .
 11/1/4112قدس برس، 

 
 في محادثات السالم "جدول أعمال"شعث يتهم نتنياهو بفرض  .1

 ات،مت الس ية الف سييالية رئيم الرزراا  اسسرائي ن  باليامين التالياهر بفرض جرل أعمال فنت )ركافت(
مفار ات السالم بإقحام افعترا  بي،ردية الكيانم ررف ت اقتراحه ب م كت ة استيياالية رابعة بال فة فن 
أي اتفاقم فن رقت أب غ التالياهر العاهل ا،ردالن الم   عبدأل تشديدل ع م التدابير ا،مالية رالمصالز 

 ا،ردالية فن أي اتفاق مع الف سيياليين.
أن التالياهر فرض ع م رزير  مفارض المي رم البيل شعام أمم اليميممرأكد المس رل الف سييالن رال

 إسرائيل   كدرلة ل شع  الي،ردي  كبالد فن هاليارجية ا،مريكن جرن كيري إ افة اعترا  الف سيياليين ب
 مفار ات السالم. 

م كيري ي تن رقال  الجحت  إسرائيل  فن إقالاع كيري حقًا فن تغيير جدرل أعمال المحاديات . رأ ا   حالياً 
يابًا لالقال مس لتين فقي لم تكرالا أبدًا ع م جدرل أعمالالات ي،ردية  إسرائيل  رغرر ا،ردن .   ذهابًا را 

راعتبر أاله  من رج،ة الالظر  اسسرائي ية  فإن افعترا  بدرلة  إسرائيل  كدرلة ي،ردية يساري إلغاا حق 
 . رتساالت  هل تعتقدرن أن هالا  أي مس رل 849العردة أر أي حل لمشك ة الالجئين بالاا ع م القرار 

ف سييالن بكامل قرال العق ية يستييع قبرل ذل ؟ أم أن ال،د  هر أن يجعل من المستحيل أن يقرم أي 
 مس رل ف سييالن باتفاق سالم مع  إسرائيل ؟ .

 11/1/4112الخليج، الشارقة، 
 
 هاجمة المخيمات في سوريةومنظمات إسالمية أخرى بم "القاعدة"مجدالني: يتهم  تنظيم  .8

« القاعدة»ات،م ع ر ال جالة التالفيذية لمالظمة التحرير الف سييالية احمد مجدفالنم أممم تالظيم ت )ا    (
 رمالظمات إسالمية أير  تقاتل القرات السررية بتعمد م،اجمة مييمات الالجئين الف سيياليين فن سرريا.

فصائل المعار ة الميت فةم من جب،ة الالصرة رداعل  ن رقال مجدفالنم فن م تمر صحافن فن رام ألم إ
)الدرلة اسسالمية فن العراق رالشام( رغيرهمام بدأت باجتيا  المييمات الف سييالية فن سرريا مالذ ال،اية 

 . 2182العام 
تالظيمات محسربة ع م حركة حمامم أميال أكالا  بيت المقدم رالع،دة العمرية متحصالة  رأ ا  ان 

فن  راحن دمشقم ميالبًا حمام بإصدار بيان تع ن في،ا تبر ها من هذل   ليرمر دايل مييم ا
 التالظيمات.

م مر حا أن  أل  فجئ 861أل  ف سييالن ف يزالرن يقيمرن فن مييم اليرمر  من أصل  21أن  رتابع 
 . دريةما بين يالية إلم يمسة ف سيياليين يمرترن يرميا فن مييم اليرمر م بسب  المجاعة رالقب ا، 
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الم ذل م اعتصم الحر مئتن ف سييالن رسي مديالة الي يل جالر  ال فة الغربية ت امالا مع مييم اليرمر . 
أين  مير  ررفع المعتصمرن أعالما ف سييالية رسررية ررايات التالظيمات الف سييالية رففتات كتبرا ع ي،ا 

 . العالم
11/1/4112السفير، بيروت،   

 
 عيس  الجعبري في مدينة الخليل الحكم المحلي السابق  روزيالجيش اإلسرائيلي يعتقل  .9

فن غزة حكرمة الأسر جيل افحتالل اسسرائي ن أمم رزير الحكم المح ن افسبق فن  ت)ا    ( -الي يل
 عيسم الجعبري فن مديالة الي يل جالر  ال فة الغربية بحس  مصادر أمالية ف سييالية رالجيل اسسرائي ن. 

 11/1/4112الغد، عمان، 
 
 مخيم اليرموك "العمل المالي واالقت ادي بالتشريعي" تدعو لتوحيد الجهود لرفع الح ار عن .11

رام ألت دعت مجمرعة العمل الياصة بالش ن  افقتصادي رالمالن  فن المج م التشريعن الف سييالنم 
ليرمر  فن اممم لترحيد الج،رد ربذل ما أمكن لرفع الحصار المفررض ع م أبالاا شعبالا فن مييم ا

ررج،ت مجمرعة العمل الداا لكافة الج،ات الف سييالية لجمع التبرعات رالجدة  العاصمة السررية دمشق.
 ايراالالا فن المييم الذين بات شبز المرت يت،ددهم جرعا فن ظل الحصار الجائر المفررض ع م المييم.

الف سييالية لالجدة ابالاا شعبالا فن رأشاد الالائ  د.أحمد أبر هرلن رئيم مجمرعة العمل بما تبذله القيادة 
المييمم م كدا أهمية السما  لحمالت اسغاية الف سييالية رالدرلية بديرل المييم رايصال المساعدات 

 افالساالية العاج ة ،ه ه.
كما يال  الالرا  يالل افجتماع كافة الفعاليات افقتصادية فن القياع الياب الف سييالن بدعم حمالت 

 شعبالا رتالظيم،ا أي ا. افغاية فبالاا
 11/1/4112األيام، رام هللا، 

 
 حماس بشأن الم الحة يهدف لخلط األوراق عن انتظار رد   فتحأبو زهري: حديث  .00

رصهههفت حركهههة حمهههام حهههديا حركهههة فهههتز عهههن أال،ههها باالتظهههار جهههرا  مهههن  حمهههام  بشههه ن ت غهههزة )ف سهههيين(
شههغال الههرأي  با،لفههاظا،رراق رالتالعهه  المصههالحةم ب الههه  اسههيراالة مشههررية م قالههت ب ال،هها  تسههت،د  ي ههي  را 

 العام عن جريمة المفار ات .
رأكد الالايق الرسمن باسم حركة  حمام  سامن أبر زهري فن تصريحات ياصة له  قدم برم  أن  حمهام  
معالية بالمصالحة ربتالفيذهام رقالت  الحن فهن حمهام أكهدالا جاهزيتالها المسهتمرة لتالفيهذ اتفهاق المصهالحة حسه  

الترقيههع ع يهههم رالحههديا أن  حمههام  تههدرم داي يهها هههذا المر ههرع يقتصههر ع ههم دراسههة بعههض اآلليههات  مهها تههم
التن تمكهن مهن كسهر الجمهرد فهن حالهة المصهالحةم ربالتهالن تصهريحات  فهتز  ب ال،ها فزالهت تالتظهر جرابها مهن 

  حمام  هن تصريحات لالست،ال  اسعالمن ليم أكير .
 06/0/3102قدس برس، 

 
 بت ريحات مؤسس الحزب االشتراكي الم ريحماس ترحب  .03
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قههال الالههايق باسههم حركههة حمههام د.سههامن أبههر زهههريم إن حركتههه تقههدر تصههريحات م سههم الحههز  افشههتراكن 
المصههري أحمههد ب،ههاا الههدين شههعبان رالتههن جههاا في،هها  بهه ن مصههر لههن تكههرن مي بهههًا لههه)إسرائيل( فههن  ههر  غههزة 

 رحمام .
ن  السية عالهم  إال،ا تصريحات مسئرلة رتعبر عن حم قرمن م رأ ا  أبر زهري فن تصريز رصل ف سيي

آمهههاًل أن يتبالهههم المسهههتر  الرسهههمن فهههن مصهههر ميهههل ههههذل التصهههريحات رالمراقههه م ررقههه  ممارسهههات اسعهههالم 
المصههههري الههههذي يههههزت بحركههههة حمههههام فههههن الشهههه ن المصههههري الههههداي نم ريعمههههل ع ههههم تشههههريه صههههررة المقارمههههة 

 رهن لم رلن تتديل فن الش ن المصري الداي ن.الف سييالية التن تريد كل اليير لمصر 
 06/0/3102، فلسطين أون الين

 
 عين الحلوةب "السلفيين" حولبين األمن اللبناني وف ائل فلسطينية  "رأي اليوم": مباحثات .02

ي هه  مههدير ا،مههن العههام ال بالههاالن ال ههراا عبههام إبههراهيم رهههر شيصههية الافههذة فههن ت يههاب -بيههررت -رأي اليههرم
من حز  أل من عدة أجالحة رفصائل فن لبالهان العمهل بصهررة مرحهدة ع هم محاربهة اسرهها   بيررت رمقر 

 را،جالدات المتشددة التن تحارل الت يير فن مجريات ا،مرر فن مييمات الالجئين الف سيياليين.
فهن  ياصها بقهادة رممي هن فصهائل فهن لبالهان لبحها الر هع المتفجهر رالمالف هت اجتماعهارع م ب ن إبراهيم عقد  

 مييم عين الح رة أ يم مييمات ال جرا.
 درر الفصائل فن التصدي لما يجري فن مييم عين الح رة. افجتماعرتالارل  
تشهكيل لجالهة   افجتمهاعفن ههذا  اقتر رأب غت مصادر ياصة رأي اليرم ب ن مميل حركة حمام ع ن بركة  

الس فية المتشددة فن مييم عين الح رة تحت من الجماعات رالتعبيرات اسسالمية سقامة حرار مع الجماعات 
 عالران تحييد المييم عن ما يجري يارجه.

 ا،الصارأل رعصبة  رأالصارال جالة حس  مميل حركة حمام يفترض أن ت م ممي ين عن حمام رالج،اد 
 رجمال ييا  .

رض  يفهرض رتحفظ مميل حمام ع م مداي ة ل قيادي حسن زيدان ي   في،ا تشكيل تحال  قري ع هم ا، 
الرفهد ا،مالهن ال بالهاالن عهن ا،سهبا  التهن تحهرل درن  استفسهرالفسه ع م الراقع فن مييم عين الح رة رعالدما 

ذل  تحدا زيدان عن  ع  اسمكاالات المالية  لكن مميل حمام أر ز قائال أاله  د حصرل معركة مهع 
 الجماعات الس فية .
فهتز رسهعي،ا ل اله ي بالفسه،ا عهن مجريهات ا،حهداا فهن عن أسبا  إمتالاع حركهة  رآيررنتحدا ال راا عبام 

مييمهات لبالههان رغهم أال،هها ههن المسههت،دفة رهالهها بهرزت مداي ههة ل هراا ال بالههاالن قههال في،هات فههن السهابق  كههان يقههال 
” .. تيهار سهه فن ” مهع بهالل بهدر اشهتب ” مسهئرل الكفها  المسه ز الف سهييالن” به ن ال يالهر  اشهتبا ك مها حصهل 

 ك ،ا مع بدر . اليرم تشتب  حركة فتز

 07/0/3102، رأي اليوم، لندن
 

 الداخلية في فتح" الم الحة"رأي اليوم": قيادات من فتح تجتمع بعم ان لبحث " .02
 است ههاف،امصهالحات فتحاريهة داي يههة شهام ة دايهل حركههة فهتز كهان العالههران ا،بهرز لج سهة صههريحة رياصهة 

 فن ا،ردن الدكترر محمد برغرين.فن العاصمة ا،ردالية عمان م يرا السفير ال يبن ا،سبق 
يارت  ف سيين رال فة الغربية القيهادي البهارز فهن الحركهة  فنالج سة شار  في،ا مميال ل فتحارين المقيمين  

كمهها  .ا،حمههد لح هرر هههذل الج سههة الصههريحةسهمير مشهه،راري رأرفههد الههرئيم محمههرد عبهام مبعريهها هههر عههزام 
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ت حركهههة فهههتز فهههن اليهههارت رتحديهههدا فهههن غهههزة رمصهههر  مهههدير شهههار  فهههن الالقهههال حهههرل م فهههات أع هههاا رقيهههادا
 الميابرات الف سييالن ماجد فرت.

بعههض عالاصههر الحركههة ر ههباي،ا فههن ” إقامههات“الحههديا تيههرق إلههم ميالبههة السهه ية ل قههاهرة برقهه  تمديههد  
لم قرارات الفصل رالتجميد التن   بحق العديد من كرادر الحركة فن ترالم را،ردن رلبالان. اتيذتمصر را 

 07/0/3102، رأي اليوم، لندن

 
 لضرب االستقرار في لبنان المخيمات تخدم ممثل حماس في لبنان يلتقي الحريري: لن ُتس .08

مميههل حركههة  حمههام  فههن لبالههان ع ههن بركههة رمسهه رل الحركههة فههن ماليقههة صههيدا أبههر أحمههد ف ههل ت زار صههيدا
السههاحتين الف سههييالية رال بالااليههة  المسههتجدات ع ههمم رقههد بحهها المجتمههرن فههن مجههدليرن الالائهه  ب،يههة الحريههري

 رالر ع فن المييمات.
رقال بركهةت  زيارتالها لسهعادة الالائه  ب،يهة الحريهري ته تن فهن سهياق التراصهل رالتشهارر المسهتمر مع،ها. ركاالهت 
مالاسههبة قههدمالا الي،هها الت،الئههة بح ههرل ذكههر  المرلههد الالبههري الشههري م رالسهه ل أل سههبحااله رتعههالم أن يعيههدل ع ههم 

 باليير راليمن رالبركة را،من را،مان رافستقرار ان شاا أل . اسسالميةل بالاالن رالف سييالن را،مة الشعبين ا
أ ا ت  استعر الا ا،ر اع العامة فن الب د ريصرصًا فهن المييمهات الف سهييالية فهن لبالهان رتركهز البحها 

لحرار رالتفهههاهمم رالحهههن حهههرل الر هههع فهههن مييمهههات صهههيدا. رأكهههدالا  هههرررة معالجهههة كهههل الق هههايا ب،هههدرا ربههها
فهن ميهيم عهين الح هرةم مهن اجهل تبريهد  راسسهالميةأي عالاها ع م ج،د تبذله حركة حمام مع القر  الريالية 

رمعالجة الق ايا فن المييم لج،ة  بي،ام ران يكرن المييم راحة امان ران ف يستيدم ل ر   إشكاليةاي 
. الحن كف سيياليين حريصرن ع م الس م ا،ه ن فن لبالان افستقرار فن لبالان ار فست،دا  الس م ا،ه ن فيه

رف القبههل ان يسههتيدم الف سههييالن فههن اي صههراع لبالههاالن داي ههن. الحههن لههديالا مشههررع راحههد هههر مشههررع التحريههر 
 رالعردة الم ف سيينم رال كد أالالا لن الكرن اف عامل استقرار فن هذا الب د .

الحة الف سهيياليةم رهالها  تقهار  جديهد بهين فهتز رحمهام مهن رتابعت  أي عالا السيدة الحريري ع م ج،رد المصه
اجل تشكيل حكرمة ترافق ريالن ف سييالنم رالترافق كذل  ع م تحديد مرعد افالتيابهات التشهريعية رالرئاسهية 

من تشكيل حكرمة الترافق الريالنم رفن حال تحققت المصالحة  أش،ررالمج م الريالن الف سييالن بعد ستة 
سههام فههن السههاحة الف سههيياليةم هههذا يعههزز الرحههدة الرياليههة الف سههييالية ريههالعكم ايجابههًا اكبههر راالت،ههت حالههة افالق

ع م المييمات فن اليارتم رال مل فن أن تكرن هالا  حكرمة جديهدة فهن ف سهيين ركهذل  حكرمهة جديهدة فهن 
الترافههق  لبالههان. رسههمعالا مههن السههيدة ب،يههة الحريههري عههن ا،جههراا السياسههية الييبههة فههن لبالههان. هالهها  حالههة مههن

ال بالاالن اآلن لتشكيل حكرمة لبالااليهة جديهدةم رسهمعالا ان ههذل الحكرمهة ستتشهكل قبهل ال،ايهة ههذا الشه،ر يهالل 
ا،يهههام الق ي هههة المقب هههةم رههههذا بالتهههالن سيسهههاعد ع هههم افسهههتقرار فهههن لبالهههان رع هههم تيفيههه  حالهههة افحتقهههان فيهههه. 

ال،ههااربهاليبع عالههدما يحههدا افسهتقرار فههن لبالههان  تقههانم سههتكرن لههه تهداعيات ايجابيههة ع ههم الرجههرد حالهة افح را 
 الف سييالن فن لبالان .

 07/2/3102، المستقبل، بيروت
 

 برس": نرفض العودة إل  غزة عل  ظهر دبابة م رية قدسم در في فتح لـ " .06
كش  مصدر قيادي فن حركة التحرير الريالن الف سييالن  فتز  فن قياع غزةم الالقا  عهن ت غزة )ف سيين(

ين فصائل المقارمة فن قياع غزة جر  م يرا لبحا سبل كسر الحصهار المفهررض ع هم القيهاعم اجتماع ب
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المصهرية غيهر المسهبرقة بالالسهبة ل،هدم ا،الفهاق  اسجهراااتالذي قال ب اله اشتد ريه ة فهن الفتهرة ا،ييهرة بسهب  
 المستمر لمعبر رفز الحدردي. راسغالق

عهدم الشهر اسهمهم أن افجتمهاع شهمل كافهة الفصهائل درن رذكر المصدرم الذي تحدا له  قهدم بهرم  ري ه  
استيالاام رتمكن مهن ر هع ييهة لالالفجهار فهن رجهه الحصهارم قهائال إن  التائج،ها سهتظ،ر قريبها  ف سهيما فهن 

 ظل الحصار الميبق الذي تالفذل الس يات المصرية ع م قياع غزة.
ة لحكههم قيههاع غههزة  عبههر الدبابههة رأكههد المصههدرم أن حركههة  فههتز  فههن قيههاع غههزة أعربههت عههن رف هه،ا ل عههرد

العسكرية المصرية  رأشهار إلهم أن اليهال  الف سهييالن ه الف سهييالن  شه ن داي هن رأن أي هجهرم ع هم قيهاع 
 غزة من أي ير  كان سي ير س با ع م الجميع  كما قال.

 06/0/3102قدس برس، 
 

 حماس إال جهات مشبوهة تتنك ر لقوميتها  إضعافقبها: لن ُيقدم عل   .07
اعتبر القيادي فن حركة حمامم رصفن قب،ام أن أي محارلهة س هعا  حركتهه أر المهم ت م أل )ف سيين(را

ب،ا ب ي شكل من ا،شكالم يعد  بميابة  يدمة مجاالية تُقدم ع م يبق من ذه  لالحهتالل اسسهرائي ن رأعهداا 
 الق ية الف سييالية را،مة العربية م ع م حد تعبيرل.

شرته ركالة  رريترز  لألالباا من تصهريحات السهبت،ا لعهدد مهن كبهار المسه رلين ا،ماليهين رعق   قب،ا ع م ما ال
رالدب رماسههيين فههن القههاهرة حههرل ييههة مصههرية ل ق ههاا ع ههم حركههة حمههام رتحجيم،ههام بههالقرل  إالههه ف يجههر  

تههه ع ههم التفكيههر بههذل  أر محارلههة تالفيههذ هههذل الييههة إف كههل شههيب  يتالههاقض مههع ذاتههه ريتالكههر لديالههه رقرمي
 رمصريتهم ريدرر فن ف   افحتالل رله ارتبايات مشبرهة مع أعداا ا،مة جمعاا م رفق تقديرل.

(م  ا،صههل بكههل مسهه رل مصههري 7|71رأ ههاق قب،هها فههن تصههريز صههحفن ت ق تههه  قههدم بههرم  اليههرم اليمههيم )
سالاد فصائ ه المقارمة بكل  ما يعزز قرت،ا لديه قيم افالتماام أن يالص  حرصه فن دعم الشع  الف سييالن را 

ال،اا افالقسام م كما قال.  ريحفظ رحدت،ا راالسجام،ا رتكام ،ام ريسعم لرأ  الصدع را 
 06/0/3102قدس برس، 

 
 مغب ة االستيالو عل  األراضي المحيطة بالحرم اإلبراهيمي  منحماس تحذ ر االحتالل  .05

ا ع ههم ا،را ههن المحييههة حههذرت حركههة حمههام مههن اعتههزام السهه يات اسسههرائي ية افسههتيالت غههزة )ف سههيين(
بالحرم اسبراهيمن فن مديالة الي يل بال فة المحت ةم راعتبرت ذل   جريمة صه،يرالية دعهت السه ية إلهم الهرد 

 ع ي،ا برق  التفارض . 
( أرسهه ت السههية مالههه لههه  قههدم بههرم م أن إقههدام افحههتالل 7|71رأكههدت  حمههام  فههن بيههان ل،هها اليههرم اليمههيم )

ة بههالحرم اسبراهيمههنم رمراصهه ة حربههه ع ههم المقدسههات رالمعههالم اسسههالمية فههن ع ههم سههرقة ا،را ههن المحييهه
مديالة الي يلم  جريمة جديدة ت ا  إلم س س ة جرائمه المتراصه ة  هد ا،رض الف سهيياليةم رمحارلهة يائسهة 

 لن تف ز فن يمم معالمه اسسالمية رعزله عن محييه الف سييالن .
 06/0/3102قدس برس، 

 
 فاوضات تسع  لتثبيت االحتالل وتعزيز مكانته في الوطن العربي"الشعبية": الم .09
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جهههد دت  الجب،هههة الشهههعبية لتحريهههر ف سهههيين  ميالبت،ههها لقيهههادة السههه ية فهههن ال هههفة الغربيهههة ت رام أل )ف سهههيين(
المحت ههههة برقهههه  المفار ههههات مههههع تههههل أبيهههه  ع ههههم الفههههررم معتبههههرًة أن هههههذل العم يههههة تسههههعم لتيبيههههت افحههههتالل 

 را ن الف سييالية رتعزيز مكاالته فن الرين العربنم رفق تقديرها.اسسرائي ن لأل
(م  إن المفار ات أيبتت أال،ا جاات لتصفية 7|71رقالت الجب،ة فن بيان ت ق ته  قدم برم  اليرم اليميم )

الق هية الرياليهة التحرريههة لشهعبالام رتعزيهز مكاالههة الكيهان الصه،يرالن فههن الهرين العربهن رفههتز ا،بهرا  راسههعة 
 م الالظام الرسمن العربن ل تيبيع معه م رفق قرل،ا.أما

رأ ههافت  إالالهها اليههرم التجشهه  اليمههرات المههرة ،رسهه ر رمهها تبعههه مههن اتفاقههات رمفار ههاتم فيمهها ف تههزال القيههادة 
المتالفذة فهن مالظمهة التحريهر تصهر ع هم الم هن  فهن ييارهها العبيهن المهدمرم رتمعهن فهن إغهالق البها  أمهام 

 ل  غري ا،مريكية رالرجعية العربية م حس  رصف،ا. الييار الشعبن مذعالة
 06/0/3102قدس برس، 

 
 في معتقالت االحتالل 03" يدخل  عامه الـ الشعبيةأمين عام "الجبهة  .31

ذكرت مصادر فن الجب،ة الشعبية لتحرير ف سيين أن أميال،ها العهامم أحمهد سهعداتم ديهل ت رام أل )ف سيين(
 تقالت افحتالل اسسرائي ن.ع م الترالن فن مع 71عامه اله 

(م السههية عهههم إن 71/7رقالههت الجب،ههة فههن بيههان صههدر عههن مكتب،هها السياسههنم ت قتههه  قههدم بههرم م اليمههيم )
أميال،ههها العهههام سهههعدات رعهههددًا آيهههر مهههن رفاقههههم عاههههد أبهههر غ مهههن رمجهههدي الريمهههاري رحمهههدي القرعهههان رباسهههل 

 ات التالسيق ا،مالن مع افحتالل .ا،سمرم كاالرا   حية إذعان )الس ية الف سييالية( لمتي ب
رجاا فن البيان  لقد ارتكبت الس ية هذل الجريمة ليستكم ،ا العدر بايتياف،م مهن سهجن أريحهام مسهتيفًا بكهل 

 افتفاقات ليظ،ر التراي  ا،مريكن البريياالنم رليالكش  عجز الس ية عن حماية مراقع،ا .
يشههك رن  عالههران كفهها  رتمسهه  با،هههدا  رالحقههرق  رشههددت الشههعبية ع ههم أن ا،سههر  فههن سههجرن افحههتالل

 الريالية .. ريسعرن لكن تتجسد راقعًا ع م ا،رض درن مسام أر تفريي أر االتقاب أر مقاي ة .
رجددت الشعبية رف ،ا ل تالسيق ا،مالن بين الس ية الف سييالية فن رام أل ر افحتالل. ميالبة بهه الك  عهن 

 الذي يي ق العالان لجالرن افستييان رعربدة المستريالين . استمرار التع ق ب رهام التفارض
رأشههارت الجب،هههة إلهههم أن التالسهههيق ا،مالههن  لهههم يالهههتج غيهههر تصهههفية أجالحههة المقارمهههة رسهههعار افسهههتييان ربالهههاا 

 الجدار الفاصل .
عهههادة بالههاا مالظمهههة التحريههر الف سهههييالية  ع هههم أسههام إسهههتراتيجية سياسهههية افالقسهههامريالبههت الجب،هههة بإال،ههاا   را 

 ريالية ديمقرايية كفاحية تعيد الرحدة السياسية لشعبالا فن الرين رالشتات رتمكاله  من 
 06/0/3102قدس برس، 

 
 

 انتخاب "أبو أحمد فؤاد" نائبا لالمين العام للجبهة الشعبية .30
احمد ف اد القيادي البارز فن الجب،هة  أبررسميا عن االتيا   ت أع نالجي  فرات -القدم درت كرم-بيت لحم 

شههعبية لتحريههر ف سههيين الائبهها لالمههين العههام ل جب،ههة ي فهها لعبههد الههرحيم م ههر  الههذي قههدم اسههتقالت،ا مههن ال،يئههات ال
 ا،مههينالما ههيةم حيهها جههر  ايتيههار  ا،شهه،رالقياديههة ل جب،ههة يههالل المهه تمر العههام السههابع الههذي عقههد يههالل 

 الدايل رالشتات.ال،يئة القيادية ل جب،ة فن  رأع اااحمد سعدات رالائبه  ا،سيرالعام 



 
 
 

 

 

           08ص                                    2011العدد:            07/0/3102الجمعة  التاريخ:

احمهد فه اد رالهذي تعهرد جهذررل لب هدة سه ران بمديالهة القهدم مهن م سسهن الجب،هة رقهد غهادر المديالهة  أبهرريعتبر 
عامها رسهبق لهه ان تبهرأ  11اير هزيمة الجيرل العربية ريب غ من العمر حاليا الحهر  7411المقدسة فن العام 

 جالا  العسكري ل جب،ة رعدة مالاص  سياسية اير  مال،ا القائد العام ل أبرزهاعدة مالاص  قيادية فن الجب،ة 
ع هن  رأبهرجهررت حهبل  رأسه،مالع رية فن المكت  السياسن ل جب،هة ركهان مهن بهين المقهربين لقيادت،ها رع هم 

 .7411عام  ت سيس،امصيفم رراك  كافة محيات الجب،ة التن مرت ب،ا مالذ 
 07/2/3102، القدس، القدس

 
  للترتيبات األمنية بما في ذلك الم الح األردنية هتماما  تولي ا "إسرائيلنتنياهو: " .44

ت بعهد زيهارة رئهيم الهرزراا اسسهرائي ن باليهامين التاليهاهر إلهم ا،ردن رلقهاال الم ه  عبهد أل كفا  زبرن - رام أل
 إن الههزعيمين بحيهها آيههر التيههررات فههن المحاديههات اسسههرائي ية  تبيههان قههال فيههه ديههران التاليههاهر اليههاالنم أصههدر

. ريبههههدر أن المحاديههههات تيرقههههت إلههههم مسههههتقبل ماليقههههة ا،غههههرار الههههذي يشهههه،د يالفهههها عميقهههها بههههين  الف سههههييالية
الف سههيياليين راسسههرائي يين. ريههرتبي ا،ردن بالمفار ههات الف سههييالية اسسههرائي يةم ريشههتر  فههن الحههل بالالسههبة 

 لم فات م،مة ميل م   ا،غرارم رالقدم رالالجئين.
الههدرر الههذي يقههرم بههه ا،ردن بقيههادة الم هه  عبههد أل فههن الج،ههرد المبذرلههة لتحقيههق السههالم. رالههرل التاليههاهر ب هميههة 

إن إسهههرائيل تهههرلن اهتمامههها ل ترتيبهههات ا،ماليهههة بمههها فهههن ذلههه  المصهههالز ا،رداليهههة فهههن أي اتفهههاق  رقهههال التاليهههاهرت 
 . ميل هذا افتفاق سيراعن معاهدة السالم المبرمة بين الب دين م مر حا أن  مستقب ن

كمها بحهها التاليههاهر رالم هه  عبههد أل اليهاالن التعههارن افقتصههادي فههن عههدة مجهافتم إ ههافة إلههم ق ههايا إق يميههة 
 أير . 

 11/1/4112، الشرق األوسط، لندن
 
 "يهودية إسرائيلـ"نتنياهو: ال سالم مع الفلسطينيين قبل االعتراف ب .43

ع ع ههم اتفههاق سههالم مههع الجاالهه  الف سههييالن أ    ت رهههن رئههيم الههرزراا اسسههرائي ن الترقيهه -القههدم المحت ههة
 ."صعبة رمعقدة"م راصفا المفار اتم التن دي ت ش،رها السادمم ب ال،ا  ي،ردية إسرائيل باعترافه  

فهن تهل أبيه م   مع،هد ا،مهن القهرمن اسسهرائي ن"عامهًا ع هم ت سهيم  01رفن ك مهة لهه ألقاهها فهن حفهل مهررر 
ار هات التهن تهديل شه،رها السهادمم صهعبة رمعقهدةم لكهن اسهرائيل لهن المف"مساا ا،ربعاام قال التاليهاهرم إن 

م حسههبما القههل عالههه المرقههع افلكتررالههن لصههحيفة  تتي ههم عههن هههذل العم يههة بسههب  الصههعربات التههن تعتر هه،ا
 يديعرت احررالرت اسسرائي ية اليميم.

عالصهههرينت  التمسههه  بحهههزم بمصهههالحالام رلكهههن مهههن أجهههل الترصهههل إلهههم اتفهههاق فإالهههه يجههه  أن يتهههرفر رأ ههها  
ال،اا الصراع  . افعترا  بالدرلة الي،رديةم را 

الريهههد الترصهههل إلهههم اتفهههاق سهههالم مسهههتقر مهههع جيراالالهههام رلكالالههها ف الريهههد إعهههادة ر هههع تقهههرم فيهههه القهههرات  رتهههابع 
م  اسسرائي ية بإيالا ماليقة لمجرد ديرل قرات معادية مكاال،هام رتحديهدًا إيهرانم ع هم غهرار مها حهدا فهن غهزة

م رالتن سييرت ع ي،ا فحقها 2110السحا  الجيل  اسسرائي ن من غزة من جاال  راحد عام فن إشارة إلم ا
 حركة حمامم التن تت،م،ا إسرائيل بت قن دعما من إيران.



 
 
 

 

 

           06ص                                    2011العدد:            07/0/3102الجمعة  التاريخ:

التاليههاهر أكههد أي ههًا ع ههم أهميههة  ههمان  م إن  يههاب اسيبههاري اسسههرائي ن   تههايمز ار  إسههرائيل رقههال مرقههع 
اليههة يمكال،هها الههدفاع عههن ا،مههن رالههدفاع عههن إسههرائيل فههن حههال اال،يههار أمههن حههدرد إسههرائيل مههن يههالل قههرات أم

 . عم ية السالم
 11/1/4112، القدس العربي، لندن

 
 وروبي في شأن االستيطاننتنياهو يندد بـ"نفاق" االتحاد األ  .42

االتقههد رئههيم الههرزراا افسههرائي ن باليههامين التاليههاهر افتحههاد افررربههن الههذي اسههتدعت بعههض ت أ     -القههدم 
رحهدة سهكالية فهن مسههتريالات  8111درلهه سهفراا اسهرائيل اليمهيم بعههد اعهالن الدرلهة العبريهة اييهرا عههن بالهاا 

 ال فة الغربية رالقدم الشرقية المحت تين.
رسههه ل التاليهههاهر امهههام مراسههه ين اجاالههه ت  ههههذا الفهههاق. افتحهههاد افررربهههن يسهههتدعن السهههفراا بسهههب  بالهههاا بعهههض 

 ربن سفراا ف سيياليين حرل الدعرات من اجل تدمير اسرائيل؟ .المالازل؟ متم استدعم افتحاد افرر 
 11/1/4112، الحياة، لندن

 
 ننا لسنا سبب مشاكلهمأدركوا بأن أتغير بشكل عميق بعد  "سرائيل"إبيريز: تعامل العرب مع  .45

بعهد  اليمهيم بهان التعامهل العربهن تغيهرا كييهرا مهع درلتههأمهم كد رئيم درلة اسهرائيل شهمعرن بيريهز ت أالقدم
 ان ادركرا بان اسرائيل ليست السب  فن المشاكل العربية.

رقال بيريز إن تعامل العر  مهع إسهرائيل تغيهر بشهكل عميهق فهن السهالرات ا،ييهرةم رذله  يهالل ك مهة لهه فهن 
احتفاليههة بمالاسههبة يربيههل مع،ههد ا،مههن القههرمن افسههرائي نم مشههيرا الههم العالقههة الياصههة رالرييقههة مههع الرفيههات 

ةم فهههن حهههين أعهههاد رئهههيم الهههرزراا باليهههامين التاليهههاهر الت كيهههد ع هههم شهههرري إسهههرائيل فهههن المفار هههات مهههع المتحهههد
 الف سيياليين التن فن ص ب،ا ا،من رافعترا  إسرائيل كدرلة الشع  الي،ردي.

رقههال بيريههز إن تعامههل العههالم العربههن تغيههر حيههال إسههرائيل بشههكل عميههقم ررأ  أن  العههر  بههاترا يههدركرن أن 
،م غيهههر متع قهههة بإسهههرائيلم فمههها يحصهههل فهههن سهههرريا رالعهههراق رالهههيمن رليبيههها لهههيم متع قههها بإسهههرائيل . مع هههالت

ربالالسههبة ل عالقهههة مهههع الف سهههيياليينم أ ههها  بيهههرمت  إذا ترصههه الا لحههل ل،هههذل المشهههك ة سهههالالتقل فهههررا إلهههم عهههالم 
 آير .

ذا فع ههت را هها ت  حيالمهها أقمالهها الدرلههة لههم الكههن المت هه  القههرةم الحههن اليههرم أقريههاا لكالالهها  اليهها  أتيههاذ القههرارم را 
إسرائيل ذل  سترتفع إلم أمهاكن لهم العرف،ها فهن السهابق . رعهن عالقهة إسهرائيل بالرفيهات المتحهدةم قهال بيهرمم 
رفههن الي فيههة اليههال  حههرل تصههريحات رزيههر ا،مههن مرشههن يع ههرن الم،يالههة لههرزير اليارجيههة ا،مريكههن جههرن 

ا رجردهههها. الحهههن فهههن الفهههم الجب،هههةم الحظهههم ع هههم ت ييهههد كيهههريت يجههه  أن الكهههرن ممتالهههين ،مريكهههام مهههن حظالههه
 الحزبينم يدعمرالالا ليم عسكريا فحس  بل سياسيا اي ا .

را ا ت   أرباما يفعل كل ما برسعه لمساعدتالا عسكريا رسياسيا راستيباريام إلم حد فرض فيتر ع م إداالة 
ائيل فهههن المفار هههات مهههع المسهههتريالات رغهههم أالهههه يعتهههرض ع ي،ههها . أمههها التاليهههاهر فقهههد تحهههدا عهههن شهههرري إسهههر 

الف سيياليينم رقالت ف الريد درلة يالائية القرميةم الدير مفار ات معقدة رصهعبةم القه  بحهزم ع هم مصهالحالام 
ريجههه  أن يعتمهههد أي اتفهههاق ع هههم أساسهههينت افعتهههرا  بإسهههرائيل كدرلهههة الشهههع  الي،هههرديم رال،ايهههة الصهههراعم 

 رترتيبات أمالية بمقدررها الدفاع عن إسرائيل.
 11/1/4112، ليوم، عم انالعرب ا
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 يريد االحتفاظ بهااستيطانية لكتل  "بيت إيل" نتنياهو يخطط لضم مستوطنة .41

قالت مصادر إسرائي ية مي عةم إن رئهيم الهرزراا اسسهرائي ن باليهامين التاليهاهرم يييهي ت كفا  زبرن - رام أل
حهتفظ ب،ها فهن إيهار أي اتفهاق سهالم ل م مستريالة إسرائي ية جديدةم إلم يالا كتهل كبيهرة تريهد إسهرائيل أن ت

 فن المائة من ا،را ن التن يمكن أن تديل  من تسرية التبادل. 81مع الف سيياليينم ما يرفع الالسبة إلم 
رذكههرت إذاعههة الجههيل اسسههرائي نم أن التاليههاهر أب ههغ رزيههر اليارجيههة ا،ميركههن جههرن كيههريم بهه ن إسههرائيل تريههد 

غهههرل  عهههة شهههمال القهههدمم رالقريبهههة جهههدا مهههن رام ألم إ هههافة إلهههم كتهههل الراق  بيهههت إيهههل افحتفهههاظ بمسهههتريالة 
فهن الههاب م. رادعهم التاليههاهر فهن محادياتههه مههع   أريئيههل ر قههر  رام أل  معاليههه أدرمهيم فههن الي يهل ر  عتصهيرن

كيريم أن ماليقة بيهت إيهل ررد اسهم،ا فهن التهرراة رأال،ها ذكهرت فهن سهفر التكهرين ع هم أال،ها المكهان الهذي ح هم 
الالبن يعقر  بس م ي دي إلم السماا. رتقرل إسرائيل إال،ها سهتحتفظ بهبعض الكتهل افسهتيياالية الكبيهرة فهن فيه 

ال فة الغربيةم ع م أن يجري تعديل ع هم الحهدردم يهديل ههذل الكتهل  همن إسهرائيل التهن سهتعرض السه ية 
اهر التع يهق ع هم التقريهر. ررفض متحدا باسهم التاليه بدررهام ب راض بدي ةم لكن ف يرجد اتفاق حرل المس لة.

 رتشكل المستريالات أحد الم فات المعقدة فن المفار ات الحالية بين اليرفين برساية أميركية.
 11/1/4112، الشرق األوسط، لندن

 
 قمة للطاقة في أبوظبي إل  رسميا   يرأس وفدا   سرائيلياإلوزير الطاقة  .41

رأم رفههد رسههمن الههن ابههرظبن يههرم الجمعههة فههن أرل  يترجههه رزيههر الياقههة افسههرائي ن ع ههم ترريتههرز –القههدم 
زيارة من الرع،ا الن درلة افمارات العربية مالذ افغتيال افسرائي ن المشتبه به لقيادي بحركة حمام فن دبن 

 .2181فن 
رقال المستشار افعالمن لرزير الياقة سي فان شالرم إن من المقرر ان يح ر الهرزير القمهة العالميهة لياقهة 

 قبل يرافقه ايالان من مستشاريه رمس رلرن من رزارة اليارجية رعدد من ممي ن القياع الياب.المست
 11/1/4112، وكالة رويترز لألنباو

 
 فني ونتنياهويمن ل وتأييدا   مريكيا  أ المثلث تلق  قبوال   ضةيمقاف: فكرة يمعار  .48

مقربهههة رئهههيم الحكرمهههة  رذكهههرت صهههحيفة  معهههاري  م فهههن عهههددها الصهههادر اليهههرم الجمعهههةم القهههاًل عهههن مصهههاد
اسسههرائي ية باليههامين التاليههاهرم أن فكههرة تبههادل ا،را ههن التههن عر هه،ا ليبرمههان مهه يرًام رالتههن تشههمل القههل ب ههدات 
عربية دايل اليي افي ر ل س ية الف سييالية مقابل اسبقاا ع م الكتهل افسهتييااليةم ههذل الفكهرة ت قهم قبهرًف 

 السالم رت ييدا من التالياهر رلفالن. من ممي ن اسدارة ا،مريكية لمفار ات
رأ افت الصحيفة أن فكرة تبادل ا،را ن ف تدرر فن رأم ليبرمان لرحهدلم حيها تحهدا بها،مم مسهئرلرن 
كبهههار فهههن حهههز   ال يكهههرد بيتالههها  عهههن أن التاليهههاهر رليفالهههن ي يهههدان فكهههرة ليبرمهههان رتبالرهههها كجهههزا مهههن المرقههه  

 .اسسرائي ن فن المفار ات مع الف سييالييين
 11/1/4112، 28عرب 

 
 طالق ال واريخ من غزةإبسبب ت اعد  حماستحذر  "سرائيل"إ .49
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قههال مسهه رل عسههكري اسههرائي ن كبيههر ان حركههة حمههام الف سههييالية قههد ف تكههرن ت كريسههبيان بههالمر -القههدم 
مس رلة عن التصاعد ا،يير فن ايهالق الصهراريم مهن قيهاع غهزة الهذي تحكمهه لكال،ها سهتتحمل العراقه  اذا 

 تمر إيالق الصراريم.اس
رقهههال المسههه رل الهههذي ي ههه  عهههدم الشهههر اسهههمه ان حمهههام يجههه  ان تتهههديل لر هههع حهههد ل عالههه  الهههذي ألقهههم 

 بالمس رلية عاله ع م جماعات مس حة اصغر تدعم،ا ايران.
رقال المس رل  حمام تحارل بذل قصار  ج،دها لمالع عم يات افيالق لكن يمكال،ا ان تفعل المزيد ريج  

 ع ي،ا ذل . 
 11/1/4112، كالة رويترز لألنباوو 

 
 رئيس الموساد: النساو عميالت استثنائيات من أجل تحقيق أهدافنا .31

قالت صحيفة تايمز البرييااليةم التن اقتبست،ا مراقع اسالترالت العبري ة فن إسرائيلم ت زهير أالدرارم -الالاصرة 
مههن مههرة لجالههرد إسههرائي يين يحم ههرن جههرازات  لجهه  أكيههر  افسههتيبارات اليارجي ههة إن  ج،ههاز المرسههاد اسسههرائي ن  

سفر بريياالية رفرالسية سغرائ،م بتس يم جرازات سفرهم رتفاصي ،م الشيصية ل ج،از فستيدام،ا فن عم ياته 
 قبل أْن يعيدها ل،م بعد فترة درن أن يع مرا من استيدم،ا ربماذا استيدم،ا؟. 

ا ف يسههتييع الشههبان مقارمههة إغههرائ،ن يي هه  مههال،ن رأ ههافت الصههحيفة أن  المرسههاد ي جهه  لالسههاا مغريههات جههدً 
قامة عالقهات مع،همم رمهن  قالاع،م بالتيرع ل يدمة العسكرية را  الترجه ل جالرد الذين هاجررا حدييًا سسرائيلم را 

 يم الي   مال،م تس يم جرازات سفرهم ا،جالبية ليدمة الدرلة العبري ةم كما قالت الصحيفة. 
رة يمههم سههيدات يعم ههن فههن المرسههاد بف ههز اليههدمات السههرية اسسههرائي يةم التههن ربمههرازاة ذلهه م قامههت ر،رل مهه

 تقرم باستيدام الالساا من أجل الدرلة العبرية.
إعترافهات السهيدات المترريهات فهن أكيهر العم يهات ييهررة رأهميهة دايهل  يهديعرت أحررالهرت رالشهرت صهحيفة

المرسههادم أن ا،مههر مقتصههر فقههي ع ههم  المرسههادم حيهها أر ههحت إيفههراتم رهههن راحههدة مههن أهههم العمههيالت فههن
المغازلهةم رم،مهها كههان ا،مهر فههإن المرسههاد ف يسههمز به كير مههن ذلهه . م كههدة أن حيات،ها سههتالت،ن إذا تههم كشهه  
أمرهام رلكال،ا ف تبالن بذل  من أجل أمن إسرائيلم ع م حد تعبيرها. أما العمي ة أيافم فقالت عن ته يير ههذا 

زرج،هها رأيفال،هها الياليههة الههائمين فههن أسههرت،م مههع دمههرع فههن عيالي،هها رغصههة فههن  ا،مههر ع ههم عائ ت،هها إال،هها تتههر 
 ح ق،ا. 

من الاحيتهه أكهد تهامير بهاردرم قائهد المرسهادم أن الالسهاا عمهيالت اسهتيالائياتم مشهيدًا بقهدرات،ن رقمع،هن ل هذات 
اة المراقهه  مههن أجههل تحقيههق ا،هههدا م مر ههًحا أن قههدرات الالسههاا تع ههر قههدرات الرجههال فههن ف،ههم اسق ههيم رقههرا

 رالرعن المكاالن.
 11/1/4112، القدس العربي، لندن

 
 اليرموك بدمشق يتناولون علف الحيوانات مخيماألونروا: أطفال  .20

م أن  كريم غهراليم ا،الا رلت أر ز المتحدا باسم ركالة غرا الالجئين الف سيياليين )ا،رالررا(م  -لالدن
سرريام ي يررن لتالارل ع   الحيراالاتم بسب  الحصار ا،يفال  فن مييم اليرمر  لالجئين الف سيياليين ب

 الياالق الذي تفر ه قرات الالظام  السرري.
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راستعرض غراليم لألالا رلم معاالاة سهكان الميهيم الراقهع جالهر  العاصهمة السهررية دمشهقم فهن ظهل القهب 
ليهدهنم ا،مهر الهذي التغذيةم رعدم كفاية ج،رد اسغاية  اليبية ل عالاية بالجرحم را،م،ات ال راتن ي عن مرا

 يشكل ييرا ع م حيات،ن فن بعض الحافت.
رذكهههر غهههراليمم أن ا،يفهههال يتالهههارلرن ي هههررات بائتهههةم رالباتهههات رترابهههل تهههذر  فهههن المهههاام مههها يههه دي إلهههم 
إصابت،م بفقر الدمم رأمراض العظامم حيا يعيشرن فن المييمم الذي االقيعت عاله الك،رباام مالذ الحر عهامم 

 لن يشع رن أيايا مالزليا أمام ييمم من أجل التدفئة.ففتا إلم أن ا،ها
رلفههت المتحههدا باسههم الركالههة التابعههة لألمههم المتحههدةم إلههم أن شههبكة الميههال فههن الميههيم تعمههل ياليههة أيههام فههن 
ا،سههبرعم بمعههدل أربههع سههاعات يرميههام مشههيرا إلههم أالههه ُسههمز لههبعض ا،شههياب بمغههادرة الميههيمم لكههن عههددهم 

 مج،رل.
شيصهام فههن ميههيم اليرمهر  الههذي يي ههع ل حصههار  44حههافت الرفيهات بسههب  الجههرع ب غههت  ريهذكر أن عههدد
 مالذ أش،ر عدة.

07/0/3102القدس العربي، لندن،   
 

 اإلبراهيمي في الخليل السيطرة عل  أراض وممتلكات محيطة بالحرماالحتالل يعلن نيته  .23
 هههق السهههية مالهههه ع هههم برابهههات الحهههرم أع هههن الجهههيل اسسهههرائي ن أمهههم فهههن بيهههان عت الي يهههل – القهههدم المحت هههة

اسبراهيمههن الشههري م اليتههه السههييرة ع ههم أراض رممت كههات محييههة بههالحرم فههن مديالههة الي يههل جالههر  ال ههفة 
 الغربية.

رقالت مصادر مح ية إن قرات افحتالل ع قت بياالًا ع م جدران المسجد اسبراهيمن رمداي ه ت م ن الت،ديهد 
ة بههالحرمم مشههيرة إلههم أن السههييرة ع ههم هههذل ا،را ههن تهه تن ،غههراض بافسههتيالا ع ههم أراضب رمبههان محييهه

عسهههكريةم إذ ستصههههبز تابعههههة لجههههيل افحههههتالل رتحههههت سهههييرته الكام ههههة. رقههههال يبيههههر اليههههرائي رافسههههتييان 
عبدال،ادي حالتلت  إن الماليقة المحيية بالحرم مهن أكيهر المراقهع عر هة لالسهت،دا  مهن حكرمهة افحهتالل 

الجديد بتحريل ق   الي يل إلم مديالة  -ن محارلة لتيبيق المييي افستيياالن القديم رجيشه رمسترياليهم ف
 ل مستريالينم رعزل الحرم اسبراهيمن تمامًا عن محييه الف سييالن.

07/0/3102الحياة، لندن،   
 

 األق   باعتالو سطح قبة ال خرة المسجد اقتحامالمستوطنون يتجاوزون  .22
التهههن باتهههت شهههبه يرميهههة  افقتحهههاملمسهههتريالرن اسسهههرائي يرن اليمهههيم عم يهههة رليهههد عهههرضت تجهههارز ا هههه رام أل

عشية االعقاد رذل   لساحات المسجد ا،قصمم ررصل ب،م ا،مر فعتالا سيز مسجد قبة الصيرة المشرفةم
لجالههة القههدم برئاسههة م هه  المغههر  اليههرم الجمعههة بمديالههة مههراكل بح ههرر الههرئيم الف سههييالن محمههرد عبههام 

المسههه رلين العهههر  رأر هههز شههه،رد عيهههان بههه ن المسهههتريالين لهههم يكتفهههرا اليمهههيم باقتحهههام باحهههات رالعديهههد مهههن 
 ا،قصم رالتجرل ب،ا بل قرررا تصعيد اعتدااات،م من يالل صعردهم ع م سيز قبة الصيرة المشرفة.

مص ين حارلرا مالع المسهتريالين مهن تهداليم سهيز قبهة الصهيرة  يمسةع م اعتقال  افحتاللأقدمت شرية ر 
 لمشرفة. ا
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رالدد مدير عام ا،رقا  رش رن المسجد ا،قصم الشيم عزام الييي  إقتحام المتير  ي،ردا غ ب  المسجد 
ا،قصم رالمتيرفين بصررة إستفزازية ريييرةم رالصعردة لسهيز قبهة الصهيرةم إ هافة الهم رفهع صهررة الائه  

 رئيم الكاليست اسسرائي ن المتير   مرشية فيج ن . 
سسههالمية المسههيحية لالصههرة القههدم رالمقدسههات اليمههيم مههن ييههررة قيههام المسههتريالين بقيههادة رحههذرت ال،يئههة ا

سهيز قبهة الصهيرة فهن سهابقة يييهرة تييهر  إلمالمتير  ي،ردا غ ي  أيالاا اقتحام،م ل حرم القدسن بالصعرد 
 مشاعر المس مين.

لمغربية رالذي سيعقد اليهرم الجمعهة حالا عيسم م تمر لجالة القدم فن المم كة ا د.رالاشد ا،مين العام ل ،يئة 
فههن مديالههة مههراكل باتيههاذ ييههرات م مرسههة مههن قبههل المجتمعههين رع ههم رأسهه،م الم هه  محمههد السههادمم لرقهه  
سه يات اسحهتالل عالهد حهدها فهن ههذل الممارسههات اسسهتفزازية راسالت،اكهات الجسهيمة التهن تتعهرض ل،ها مديالههة 

 .ياب القدم بشكل عام رالمسجد ا،قصم المبار  بشكل
07/0/3102القدس العربي، لندن،   

 
 المقبل األحديوم جثمان من الدفعة الثانية أول تسليم  الفلسطينيين": الشهداوجثامين  "حملة .22

أن جيمان الش،يد  أع الت  الحم ة الريالية فسترداد جيامين الش،داا رالكش  عن مصير المفقردين مت رام أل
ب ههدة سههي ة الظ،ههر فههن محافظههة جالههين سههر  يههتم تسهه يمه لعائ تههه  مجههدي عبههد الجههراد عبههد الجبههار يالفههر مههن

 صبا  ا،حد المقبل.
رقالههت الحم ههة إالههه سههيجري اسههترداد بقيههة جيههامين الشهه،داا الههذين تههم فحههب الحمههض الالههرري ل،ههم رلعههائالت،م 

 تباعا فن ا،يام را،سابيع المقب ة بعد الت كد من التائج الفحرب رميابقت،ا.
70/0/3102الخليج، الشارقة،   

 
 إيجابا أوسلبا  إما أوضاعهاعائلة تغيرت  ألف 85توا ل مسح الفقر و  غزة: األونروا .28

المالظمههة الدرليههة  أن  ا،رالههررالركالههة غههرا رتشههغيل الالجئههين الف سههيياليين   اسعالمههنقههال المستشههار  تغههزة
م )إيجابهًا أر سه بًا( مشهيرا فن غزة بتغييهر حالهة الفقهر الياصهة ب،ه الالجئينعائ ة من  187101بدات  بإبالغ 

م يهرن فجهئ  إلهميصهل العهدد  أنفجهئ رمترقهع  أله  800مهن  ،كيهرمسهاعدات  اآلنتقهدم  ا،رالررا أن إلم
 القادمة. ا،ش،ريالل 

عائ هههة بههه ن ر هههع،ا الجديهههد  047118عائ هههة سهههيتم إشهههعار  187101   هههمن ههههذل الهههه أنحسهههاله  أبهههر رأ ههها 
المتبقيههة فسههيتم  147418ة المقدمههة ل،ههم أر إلغائ،هها أمهها العههائالت الههه سههي دي إلههم تق ههيب فههن الحصههة الغذائيهه

 إعالم،م أاله حدا تغيير ايجابن ع م ر ع،م .
عائ ههة جديههدة مههن الفقههراا سههتت قم المعرالههات الغذائيههة ل مههرة ا،رلههم بههدا مههن شهه،ر أبريههل  17480رار ههز  أن  

لهههن يهههتم تغييهههر حالهههة الفقهههر لهههدي،م رأال،هههم عائ هههة ب الهههه بعهههد المسهههزم  417808كمههها رسهههيتم أي هههًا إبهههالغ  1074
 سيستمررن بت قن المعرالات الغذائية .

رار ز ان افرالررا عبر مسهز الفقهر الهذي تالفهذل تحهارل الحفهاظ ع هم الدقهة فهن اسهت،دا  ا،سهر الفقيهرة فيمها 
غههزة يتع ههق بالمعرالههات الغذائيههةم حيهها تقههرم بصههررة مالتظمههة بتقيههيم حههافت الفقههر لألسههر الالجئههة فههن قيههاع 

 بشكل درري )كل سالتين(.
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رتابع  إن هذل العم ية ت،د  إلم  مان العدالة راسالصا  فهن المعرالهات المقدمهة ل مالتفعهين. حيها إن عهدد 
ب ههغ عههدد المسههتفيدين مههن  1004ا،فههراد الههذين يت قههرن المعرالههات مههن ا،رالههررا يههزداد بشههكل سههريعم ففههن عههام 

،جههنا اليههرم ممهها يعالههن أن  8007000قارالههة بهه كير مههن فجههئ ف سههييالن م 1007000المسههاعدات الغذائيههة 
 ا،رالررا تقدم مساعدات غذائية لكل ايالين من بين يالية فجئين ف سيياليين فن غزة .

07/0/3102، ةوكالة سما اإلخباري  
 

 ةدوليال المنظمات نادي األسير: ما يجري بحق أسرى "ريمون" جريمة منظمة أمام  مت .26
أمههههم اليمههههيمم أن مهههها تقههههرم بههههه رحههههدات قمههههع السههههجرن افحتالليههههة  اليمههههاز   اعتبههههر الههههادي ا،سههههير تجالههههين

ر الالحشههرن  مههن هجمههة شرسههة ع ههم ا،سههر  فههن سههجن  ريمههرن م رالتههن تمي ههت بههالق ،م بيريقههة غيههر فئقههةم 
تال  المقتاليات الياصة ب،م را،ج،زة الك،ربائيةم ربترجيه من إدارة السجن؛ ف مبرر ل،ام رت تن فهن إيهار  را 

 ييق رالكبت راسذفل بحق ا،سر .الت 
رفن السياق ذاته ذكر أمين سهر الهادي ا،سهير راغه  أبهر ديها  أن حكرمهة افحهتالل رعبهر أج،زت،ها التالفيذيهة 
رمديريههة السههجرنم كيفههت مههن حم ت،هها فههن اآلرالههة ا،ييههرة بحههق ا،سههر  رياصههة فههن سههجن  ريمههرن  م ب،ههد  

 مرد ررحدة ا،سر .تفكي  ال،يئة التالظيمية ل سجنم رالاليل من ص
راسههت،جن أبههر ديهها  حالههة الصههمت الههدرلن تجههال مهها يجههر  بحههق ا،سههر  مههن االت،اكههاتم رتسههاال عههن كميههة 
عاقههات رحههافت مر ههم مستعصههية إزاا ت هه  الجههرائم؛ كههن تتحههر  الم سسههات  الالتههائج المي ربههة مههن شهه،داا را 

 التن تدعن  اسالساالية م رتقرل ك مت،ا تجال ما يجري بحق ا،سر .
07/0/3102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 

 عدم تجاوب محاكم االحتالل مع قضايا األسرىبأعل  نسبة  شهد 3102: األسرىوزارة  .27
ش،د أع هم السهبة فهن عهدم تجهار   1070صرحت رزارة ش رن ا،سر  رالمحررين ان العام الما ن ت رام أل

مههههة مههههن محههههامن الههههرزارة رالم سسههههات ا،يههههر  محههههاكم افحههههتالل مههههع افلتماسههههات رالشههههكار  القاالراليههههة المقد
 بيصرب ق ايا ا،سر .

رقههال تقريههر الههرزارة ان الالتههائج تههدل أن محههاكم افحههتالل ليسههت أكيههر مههن آلههة مكم ههة لههال،ج مصهه حة السههجرن 
رالسياسات اسسرائي يةم فمص حة السجرن ربدف من أن تيبق رتتعامل مهع افسهر  رفهق القهاالرن الجهدها تقهرم 

ارات السياسههية غيههر المقرالالههة كمهها حههدا عالههدما قههرر رئههيم الحكرمههة اسسههرائي ية التاليههاهر تشههديد بتيبيههق القههر 
 اسجرااات ع م افسر  رحرماال،م من حقرق،م.

07/0/3102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 .. الدراسة في الخارج مقابل العمالةالفلسطينيين. الطالبالشاباك يساوم تقرير:  .25

من الشبان الف سيياليين فن ال فة المحت ة أن  باي الشابا  يتعمهدرن ت،ديهدهم  كش  عددت ياب -المجد
 بمالع،م من إكمال دراست،م فن اليارت إذا لم يتعارالرا مع،م.

رتعمد الميابرات الص،يرالية المتراجدة فن معبر جسر الكرامة الراصل بين ال فة المحت هة رالمم كهة ا،رداليهة 
إلههم احتجههاز اليههال  الف سههيياليين العائههدين مههن البعيههات الدراسههية راليههارجين مال،هها ل دراسههة رعههرض العمالههة 

 ع ي،م مقابل إكمال دراست،م.
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ن رقت سابق أن ج،از ا،من العام  الشابا   قرر مالع عددب من اليال  ركاالت القالاة العبرية الياالية كشفت ف
الف سههيياليين فهههن مديالهههة الي يهههل مهههن اليههررت سكمهههال دراسهههت،م فهههن درلهههة الههيمن بحجهههة أالهههه قهههد رصهههل ل ج،هههاز 

 مع رمات أمالية حرل ييررة يررج،م من الي يل.
  الف سهيياليين مهن ال هفة الغربيهة رالهذين ررفقًا ل قالاة فإن الشابا  مالع يهالل ا،شه،ر ا،ييهرة عشهرات اليهال

يدرسرن فهن الهيمن مهن اليهررت بادعهاا أال،هم يمكهن أن يصهبحرا عمهالا لتالظهيم القاعهدة ا،مهر الهذي سهيجع ،م 
 يعم رن  د المصالز الص،يرالية.

 ري،د  الشابا  من يالل تجاليد يال  الع هم فسهتغالل السهمعة الييبهة التهن يتيمتهع ب،ها اليهال  رالمبتعيهين
دايههههل المجتمههههع الف سههههييالنم باس ههههافة فسههههتغالل محارلههههة اسههههتقيا  الفصههههائل الف سههههييالية ل متع مههههين إلههههم 

 صفرف،ا.
رأشار يبراا أماليهرن لهه المجد ا ،مالهن  إلهم أن الشهابا  عالهدما يريهد أن يجالهد شيصهًا  حسهن السهمعة م يهدرم 

راسغهرااات الماديهةك أر جهراز السهفر شيصيته بشكل متقن ل بحا عن يغرة يمكن الديرل إليهه مال،هاك كالمهال 
 ا،جالبن أر فرصة عمل أر تس،يل مص حة ما.

رعههن سههب  ايتيههار عمههالا الظيفههين أشههار اليبههراا لرجههرد عههدة أسههبا  تجعههل الشههابا  يركههز يههالل هههذل الفتههرة 
ماليهة ع م ايجاد عمالا محترمين رمريرق في،م مجتمعيًام أهم،ها أالهه ييتهارهم سالجها  الم،مهة حسه  الباليهة ا،
 ل ،د ك  كايتراق التالظيمات التن تشتري مراصفات ياصة أهم،ا افلتزام الديالن را،يالقن را،مالن .

02/0/3102المجد األمني،   
 

 استقدام عمال أجانب للعمل في المشروع الروسي عل احتجاج في بيت لحم  .29
تحديهههدا ل عمههل فهههن  مههن صههربيا ا،جاالههه ق هههية ج هه  المئهههات مههن العمههال  ت أيههارتالجيههه  فههرات -بيههت لحههم 

 ا،رسههايالمشههررع الررسههن الههذي تالفههذل الحكرمههة الررسههية فههن مديالههة بيههت لحههم ردرد فعههل غا ههبة مههن قبههل 
 .ا،غراضرالم سسات رالقر  رالفعاليات فن محافظة بيت لحمم رهر عبارة عن مشررع متعدد 
 اسحصههاابحسهه  دائههرة  رقههال صههالز ابههر لههبن القيههادي فههن حههز  فههدا  محافظههة بيههت لحههم تعههاالن مههن البيالههة

المركزيةم رفن ال،اية الميا  عالدما يهتم الشهررع ببالهاا ههذا المشهررع الهذي كالها العتقهد االهه سهيرفر فهرب عمهل 
تقرم الج،ات الررسية المشرفة ع م العمل بج   عمال اجاال  م مشيرا الم  أنعامل التفاج   400من  ،كير

لحهههم الهههرزير عبههد الفتههها  حمايهههل تيالبهههه ب هههرررة  ان لجالههة التالسهههيق الفصهههائ ن قهههد ترج،هههت الههم محهههافظ بيهههت
 التديل من اجل حل هذا افشكال.

 أيالاا قيام،م ب عمال متعددة. أجاال عشرة عمال  لالعاقرتمكالت كاميرا القدم درت كرم من التقاي ع م 
هالها  عهامال ر  710يرمها رعهددهم  10رحس  المع رمات الراردة فان ه فا العمال قد تم استقدام،م قبل الحر 

آيهههرين يهههالل ايهههام معهههدردة فيمههها يعمهههل عشهههرة عمهههال ف سهههيياليين فقهههي فهههن المشهههررع  710ييهههة لج ههه  الحهههر 
 يتقا رن أجررا متداليةم مقارالة مع الظرائ،م افجاال .

06/0/3102القدس، القدس،   
 

 ونروا: طالب بال مدارس ونفايات بالطرق ومرض  بال عالجاأل  عمال إضرابمخيمات الضفة بعد  .21
أحدا إ را  العهام ين فهن  ركالهة ا،مهم المتحهدة لغهرا رتشهغيل الالجئهين  )أرالهررا( ت محمد يرالم –رام أل 

 74يرمًام أزمة حادة فن الحياة التع يمية رالصحية رالالظافة العامهة فهن  41فن ال فة الغربية المتراصل مالذ 
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أله  ت ميهذم  11أبراب،ها أمهام أل  فجئ. رتراكمهت الالفايهات فهن اليهرقم رأغ قهت المهدارم  100مييمًا ت ري 
 رامتالعت العيادات عن استقبال المر م.

رقال ممي ر اتحاد العام ين فن  أرالررا  إن الركالهة تهرفض التحهارر مع،هم فهن شه ن ميهالب،م الالقابيهة. رأر هز 
ع ههر افتحههاد فريههد المسههيمن لههه  الحيههاة  أن افتحههاد الههذي ي ههم يمسههة آف  عامههل رمرظهه م مصههمم ع ههم 

اس ههرا  عههن العمههل حتههم تسههتجي  الركالههة لميههالب،م القا ههية برفههع رراتههب،م لتتالاسهه  مههع جههدرل مراصهه ة 
 غالا المعيشة.

رقهههال ع هههر ال جالهههة الشهههعبية التهههن تهههدير ميهههيم الج هههزرن قهههر  رام أل محمهههرد مبهههار ت  إن اس هههرا  تسهههب  
يرمهًام رههذل كاريهة  41الهذ أل  ت ميهذ مهن درن مهدارم م 11بكرارا إالساالية فن المييمات م مر حًات  هالا  

كبهر  . رأ ها ت  ف يرجهد أي مبهرر يجعههل تالميهذ المهدارم فهن المييمهات فههن الشهرارع بهدًف مهن المههدارم . 
 رقالت  إن الالفايات تتراكم فن شرارع المييمات رتتسب  ب زمة صحية حادة .

07/0/3102الحياة لندن،   

 
 لبناني من آل البقاعي يقيم في  يدا -يني"انتحاري الهرمل" فلسطاألخبار اللبنانية تزُعم:  .20

 حيههها االفجهههرت سهههيارة مفييهههة صهههبا  يهههرم ال بالااليهههةم تفجيهههر جديهههد  هههر  مديالهههة ال،رمهههلت ر هههران مرت هههم
 قر  سرايا المديالة بيالما كان المرايالرن يجررن معامالت،م الرسمية. اليميم

عيهههان سهههبق أن أك هههدرا ذلههه . ربعهههد رلهههم يكهههن اسعهههالن عهههن رجهههرد مالف هههذ االتحهههاري مفاجئهههًام ف سهههيما أن شههه،رد 
المع رمههات التههن تههرددت عههن ظ،ههررل فههن إحههد  كههاميرات المراقبههةم االشههغل الجميههع بتحديههد جالسههية المالف ههذ التههن 

. ع مهًا به ن المصهادر ا،ماليهة  أحد أسرد جب،ة الالصرة فن لبالان لم ز البيان إلم أال ،ا لبالااليةم بإشارته إلم أاله 
 افالتحاري ف سيياليًا ممن غادررا لبالان ل قتال فن سرريا. رج حت أن يكرن مالف ذ ال،جرم

ز ب ن  مالف ذ ال،جرم ف سييالن لبالاالن من آل البقاعن يقيم فهن   ا،يبار رذكرت مصادر أمالية له  مع رمات ترج 
 صيدام رأال ه مرجرد فن سرريا مالذ أش،ر.

07/0/3102األخبار، بيروت،   
 

 3102منذ بداية  لقطاعباإ ابة  08و شهيدان: وزارة ال حة بغزة .23
أع الت رزارة الصحةم أن ش،يدين سقيا فن هجمات افحتالل اسسرائي ن  د الشع  الف سهييالن بقيهاع غهزة 

 مالذ مي ع العام الحالن.
رقال الالايق باسم الرزارة د. اشر  القدرةت  ب غت حصي ة عهدران افحهتالل افسهرائي ن المتكهرر ع هم مالهايق 

الين من الش،داا هما عدالان ابر ياير من شمال قياع غهزة رالشه،يد محمهد العج هة متفرقة من القياع إلم اي
صههابة  مرايالههًا بجههرا  ميت فههة مالههذ مي ههع العههام الجههاري رحتههم السههادم عشههر مههن  71مههن شههرق مديالههة غههزة را 

 ش،ر يالاير الحالن .
ا عالصهريا رتصهفريا ريال  المجتمع الهدرلن باتيهاذ إجهرااات عاج هة رفاع هة ل جهم افحهتالل الهذي يمهارم درر 
  د المداليين العزل من ا،يفال رالالساا رالمسالين رالمزارعين رالصيادين برا ربحرا رجرا.
 ركان الييران الحربن اسسرائي ن قص  عدة أهدا  فن القياع مرقعا يمسة إصابات.

06/0/3102، فلسطين أون الين  
 



 
 
 

 

 

           32ص                                    2011العدد:            07/0/3102الجمعة  التاريخ:

 سكارفي الترشيحات النهائية لجوائز األو  الفلسطينيفيلم "عمر"  .22
ايتير الفي م الف سييالن  عمهر م مهن إيهرات ههاالن أبهر أسهعدم يهرم اليمهيمم  همن قائمهة أف هل فهي م ت رام أل

 أجالبن فن فئحة الترشيحات الال،ائية لجرائز ا،رسكار.
في م  عمر  هر الفي م الررائن اليريل اليامم ل ميرت أبر أسعدم ري تن بعد الجا  في مه السابق  الجالهة اآلن  

حيا حصد الجرائز فن برلين رم،رجاالات عالمية  1001ي قام بعر ه العالمن ا،رل فن م،رجان برلين الذ
أير  رفاز بجائزة  الغرلدن غ ر   عهن أف هل فهي م الهايق بال غهة ا،جالبيهةم رلهه أي هًا أفهالم ريائقيهة رقصهيرة 

 عدة.
الترشيحات الال،ائيهة بعهد في مهه  الجالهة  ريعد في م  عمر  الفي م الياالن لميرجه أبر أسعد الذي يصل إلم مرح ة

م كما حصل في م  عمر  ع م جائزة لجالة التحكيم فن م،رجان )كهان( السهيالمائن فهن دررتهه 1001اآلن  عام 
 .1070السادسة رالستين عام 

07/0/3102القدس، القدس،   

 

 "التمرد عل  ال هيونية في األدب اإلسرائيليكتاب " .22
محمههد عبههرد فههن كتابههه  التمههرد ع ههم الصهه،يرالية فههن ا،د   د.المصههري ير ههز الباحهها ت محمههد سههيد بركههة

دراسهههة باليريهههة ل قصهههب القصهههيرة الفهههائزة بجهههائزة ههههآرتم م أن ا،د  العبهههري الُمجالهههد  اسسهههرائي ن المعاصهههر..
ب الراعه الميت فة قد حظهن بدراسهات أكاديميهة مصهرية رفيهرة مميهزة مالهذ أرايهر سهتياليات القهرن العشهرينم حتهم 

ت معرفهة فبه م ب،ها بهالييري العامهة رالتفصهي ية ل،هذا ا،د م رمحتهرال الفكهري ربالائهه الفالهنم ففهن ظهل تراكم
هههذل الصههراعات الداي يههة راليارجيههة التههن فت،ههدأ أزاحههت القصههة القصههيرة القصههيدة جاالبههام رأصههبحت القصههة 

 القصيرة هن الالرع ا،دبن القادر ع م ت بية احتياجات المبدعين اسسرائي يين.
كمهها يرصههد الكتهها  افتجاهههات الجديههدة فههن هههذا ا،د  رف سههيما أال،هها فههن قيههاع م،ههم مال،هها اتجاهههات متمههردة 
ع م الص،يرالية رترفع لراا الرفض رافحتجهات  هد كهل مها تمي هه الحركهة الصه،يرالية رمها يالبيهق عال،ها. فيبهدأ 

تبريهر احهتالل ف سهيينم ريالي هق  التمرد من مبارزة الالب الديالن الترراتن الذي اعتمهدت ع يهه الصه،يرالية فهن
لممارسهههة الالقهههد الحهههاد رالتمهههرد ع هههم سههه ية الدرلهههة رسههه ية المجتمهههعم سههه ية الدرلهههة عهههن يريهههق ذبهههز البقهههرات 

 الص،يرالية المقدسة كالجيل اسسرائي ن رم سسات اليسار السياسن.
07/0/3102البيان، دبي،   

 
 تحدة األمريكيةالواليات الميهدد غزة ليغازل  السيسيمستشرق إسرائيلي:  .84

صالز الالعامنت رج ز مستشرق  إسرائي ن  أن تكرن الت،ديدات المتكررة التن يي ق،ا قادة افالقال  فن  -غزة 
 مصر  د حركة حمام ت،د  با،سام إلم مغازلة ا،مريكيين.

ن رقال ر فين بيركرمالذي ترلم فن الما ن مالاص  فن شعبة افستيبارات العسكرية أن السيسن يحارل م
يالل هذل الت،ديدات لفت الظر ا،مريكيين إلم أاله يجدر ب،م افستيمار فن دعم حكمه بسب  دررل فن 

 محاربة الحركات  اسرهابية .
رفن مقال الشرته الالسية العبرية لمرقع صحيفة  إسرائيل اليرم  أمم ا،ربعاام أشار بيركر إلم أن هالا   

ت ييق اليالاق ع م حركة حمام ف ن يتم الق اا ع م جماعة أيرافًا دايل س ية افالقال  تر  أاله بدرن 
 اسيران المس مين.
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رلم يستبعد بيركر أن ت،اجم س ية افالقال  قياع غزةم مشيرًا إلم أن الميابرات المصرية ستعمل ع م 
ترظي  الحصار المتراصل ع م القياع إلم جاال  تشجيع افحتجاجات الجماهيرية  د حكم حركة 

 حمام. 
 من الصع  أن يتييل المرا ديرل المصريين قياع غزة بدرن تالسيق مع إسرائيل من أجل  مان  رأ ا 

 إعادة الس ية الف سييالية إلي،ا .
رالرل بيركر إلم أن استعادة الس ية قياع غزة قد تحسن مكاالت،ا القاالرالية عبر ترحيد ال فة الغربية رقياع 

 غزة.
ا  ميل هذا الميييم ف ن ي دي إلم تحسين ا،ر اع ا،مالية فن رالر ل بيركر مستدركًا إلم أاله فن حال الج

إسرائيلم ع م اعتبار أن حركة حمام ستبقم محتفظة بكامل قرت،ام ما يعالن قدرت،ا ع م مراص ة تالفيذ 
 عم يات  د  إسرائيل .

 21/2/1128، 12موقع عربي 
 
 يات األمريكية دعمها لم ر تدخل المنظمات اليهودية لما استأنفت الوال لوالاإلذاعة العبرية:  .81

صالز الالعامنت ذكرت اسذاعة العبرية صبا  اليميم أن أحد أهم ا،سبا  التن دفعت مج م  -غزة 
الشيرخ ا،مريكن  ل مرافقة ع م تقديم مب غ م يار رالص  درفر لمصر؛ هر الحرب ع م مصير اتفاقية 

  كام  ديفيد .
سرائي ن  فن راشالين ررن ديمريل ررئيم مج م ا،من القرمن رالرهت اسذاعة إلم أن كاًل من السفير  اس

 يرسن كرهين لعبا دررًا مركزيًا فن إقالاع قادة الكرالغرم باستئالا  الدعم ا،مريكن لمصر.
راستدركت اسذاعة أاله لرف التديل الكبير رالعميق الذي أبدال قادة المالظمات الي،ردية لما تمكالت إسرائيل من 

 الغرم باستئالا  الدعم لحكرمة افالقال .إقالاع قادة الكر 
رأر حت اسذاعة أن  إسرائيل  استعاالت بالتائج أبحاا أعدها قسم ا،بحاا فن شعبة افستيبارات العسكرية 

  أمان  ردلت ع م المياير الكبيرة الالاجمة عن عردة جماعة اسيران المس مين ل حكم.
الذين تحديرا أمام قادة الكرالغرم قد أكدرا ع م أن مستقبل رذكرت اسذاعة أن جميع المس رلين اسسرائي يين 

 اتفاقية كام  ديفيد سيكرن فن يير شديد فن حال لم ُيدعم حكم العسكر.
 21/2/1128، 12موقع عربي 

 
 هقمة أولوياتببـ"السالم" تقع المتعلقة  العليا بالدهم الح  ويؤكد عل  أن الملك األردني يلتقي نتنياهو .27

عبد أل الياالن مع رئيم الرزراا اسسرائي ن باليامين  ا،ردالن بحا الم   تسامن محاساله –العر  اليرم 
ان يرم اليميم تيررات عم ية السالم فن  را المفار ات الجارية بين الجاالبين الف سييالن التالياهر فن عم  

 راسسرائي ن برعاية أمريكية.
لفرصة المتاحةم من يالل الج،رد المكيفة التن يقرم أهمية استغالل عامل الرقت رالبالاا ع م ا الم  رأكد 

إلم إقامة الدرلة  ب،ا رزير اليارجية ا،مريكن جرن كيريم لتحقيق تقدم م مرم فن مفار ات السالم رصرفً 
م  القدم الشرقية رعاصمت،ا  7411الف سييالية المستق ة رالقاب ة ل حياة ع م ييري الرابع من حزيران عام 

رارات الشرعية الدرلية رحل الدرلتين رمبادرة السالم العربيةم رالتن تعيل ب من رسالم إلم إلم ق استالاداً 
 . إسرائيل جاال  
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ت   المتع قة بق ايا الر ع الال،ائنم  تقع فن قمة  رشدد الم   ع م أن المصالز ا،ردالية الع يام يصرصاً 
السالم العادل رالشامل بترفير ا،جراا المالاسبة  أرلرياتالا . كما أكد أهمية قيام جميع ا،يرا  المعالية بتحقيق

 سالجا  عم ية التفارض.
 07/0/3102، العرب اليوم، عم ان

 
  طينيينردني يؤكد ثبات حق العودة لالجئين الفلسان األ األعيمجلس  .25

 عبد .مج م دالئاسة رئيم فن لقاا تشارري عقدل أمم بر  ا،ردالن الاقل مج م ا،عيان تبترا –عمان 
الر ر  الررابدة ق ية الالجئين الف سيياليين من ميت   جراالب،ا فن ظل التيررات التن تش،دها الماليقة 
حاليًا. رأجمع اع اا المج م ع م يبات حق العردة لالجئين الف سيياليين رفق مبادر الشرعية الدرلية 

افردن دفاعًا عن الحقرق التارييية اليابتة لالجئين رغير  رقرارات،ا ذات الص ةم ميمالين الج،رد التن يبذل،ا
 القاب ة ل القض بمررر الزمن.

 07/0/3102، الدستور، عم ان
  
 الغربيةإدانة أردنية لتخريب مسجد في الضفة  .29

ان ممارسات أداالت ا،ردن قيام مستريالين بتيري  مسجد فن ال فة الغربيةم ررصفت عم   تركافتال
  اسجرامية .هالمسجد ا،قصم رأماكن العبادة رالمساجد فن ال فة الغربية بالمستريالين تجال 

رقال رزير الدرلة ا،ردالن لش رن اسعالم رافتصال محمد المرمالن  إن إقدام المستريالين المتيرفين ع م 
مديل اقتحام باحات المسجد ا،قصم المبار  بحماية قرات رشرية افحتاللم إ افة إلم إشعال،م الاليران ب

مسجد ع ن بن أبن يال  فن محافظة س فيتم ريي شعارات عالصرية ع م جدرااله هن اعتدااات إجرامية 
 مداالة رمستالكرة فن الشرائع السمارية رالقاالرن الدرلن .

 07/0/3102، الخليج، الشارقة
 
ق تسد"رئيس البرلمان العربي يندد بسياسة  .41  84بين فلسطينيي  "فر 

ان العربن أحمد الجرران بشدة مشررع القرار  اسسرائي ن  المقتر  بتف يل استالكر رئيم البرلم ترام
 ع م الظرائ،م من المس مين. 8491الف سيياليين المسيحيين دايل ا،را ن المحت ة 

رقال الجررانت إن مشررع القرار  اسسرائي ن  بمالز المسيحيين العر  دايل ا،را ن المحت ة مميزات 
يان من درن غيرهم من المس مينم يعتبر فصاًل عالصريًا صاريًا رتعديًا سافرًا رصالحيات أكبر دايل الك

 ع م القراالين الدرلية رحقرق اسالسانم كما أال،ا رصمة عار  د حرية افعتقاد رالمساراة بين ا،ديان.
مي قًا رأكد أن محارفت افحتالل  اسسرائي ن  الفصل العالصري بين الف سيياليين ع م أسام ديالن لن تالجز 

فن شق الص  الف سييالنم أر يمم ال،رية العربية ل ف سيياليين المسيحيين ب،د  دمج،م فن المجتمع 
  اسسرائي ن . 

 21/2/1128الخليج، الشارقة، 
 
 بسبب االستيطان "إسرائيل"سفراو  تستدعي أوروبيةدول  أربع .42



 
 
 

 

 

           37ص                                    2011العدد:            07/0/3102الجمعة  التاريخ:

رباريم  تعبيرا عن افحتجات  ع م  استدعن السفراا اسسرائي يرن فن لالدن رررما تالقدم درت كرم - لالدن
المتحدا باسم اليارجية اسسرائي ية يغال  أع نالحكرمة اسسرائي ية من مشاريع استييااليةم رفق ما  أع التهما 

 بالمرر.
يقرم  أنمتحدية باسم اليارجية افسباالية االه تم استدعاا السفير اسسرائي ن فن مدريد ع م  أع التكذل م 

 بذل  الجمعة.
 أييراالس يات اسسرائي ية  أع التهيالايرم داالت اسبااليا  ما  فن العاشر من كاالرن الياالن/ أصدرتهبيان  رفن

عن بالاا مساكن جديدة فن القدم الشرقية رال فة الغربيةم رذكرت بان المستريالات غير قاالرالية استالادا 
 حل الدرلتين .القاالرن الدرلن رتشكل عائقا رئيسيا لب رغ اتفاق سالم ال،ائن حرل  إلم

 اسعالنرزارة اليارجية البريياالية ع م ي فية  إلمراستدعن السفير اسسرائي ن فن لالدنم اليميمم 
 اليارجية البريياالية. أع التالمتع ق ببالاا رحدات سكالية جديدة فن المستريالاتم كما  ا،ييراسسرائي ن 

 81رزارة اليارجيةم فن  إلمل ير ( استدعن  السفير اسسرائي ن )دااليا إنرقال المتحدا باسم الرزارةم 
  .ا،ييريالاير بش ن قرار الحكرمة اسسرائي ية  كاالرن الياالن/

رشدد سايمرن فرايزرم رئيم الدائرة الدب رماسية فن رزارة اليارجية البريياالية  ع م ان المفار ات 
  م كما قال المتحدا.رأييرةرة راحدة )اسسرائي ية الف سييالية( الجارية تشكل فرصة فريدة لر ع حد ل الزاع م

حرل المستريالات ل،ا االعكام س بن ع م  اسعالالاتهذل  إنالمتحدام ان فرايزر  قال بر ر   رأ ا 
 اسعالالات برييااليا ح ت إسرائيل ع م افمتالاع عن ميل هذل  أنجر يحفز ع م مباحيات ميمرة . رتابعم 

 الجديدة .
 أييراالس يات اسسرائي ية  أع التهكاالرن الياالن/يالايرم داالت اسبااليا  ما فن العاشر من  أصدرتهرفن بيان 

عن بالاا مساكن جديدة فن القدم الشرقية رال فة الغربيةم رذكرت بان المستريالات غير قاالرالية استالادا 
 القاالرن الدرلن رتشكل عائقا رئيسيا لب رغ اتفاق سالم ال،ائن حرل حل الدرلتين . إلم

 أع التهعن السفراا اسسرائي يرن فن لالدن رررما رباريم  تعبيرا عن افحتجات  ع م ما راليميمم استد
 المتحدا باسم اليارجية اسسرائي ية يغال بالمرر. أع نالحكرمة اسسرائي ية من مشاريع استييااليةم رفق ما 

ة الدب رماسية فن سايمرن فرايزر رئيم الدائر  أنرصر  متحدا باسم اليارجية البريياالية لفراالم برمم 
 المفار ات الحالية تشكل فرصة فريدة لر ع حد ل الزاع لمرة  أنل سفير اسسرائي ن  أر زاليارجيةم 

 س بن . ت ييرحرل المستريالات له  أع نراحدة م ران  ما 
 21/2/1128القدس، القدس، 

 
 ألردنالدعم االنسحاب من غور  إسرائيليينتلتقي ضباطا   أمريكيةشخ يات : "معاريف" .41

من ياقم المرفد الياب  أمريكيةشيصيات  أنكشفت صحيفة  معاري   ت شحادة آمال -القدم المحت ة 
ل سالم مارتين االدي م التقت  بايا إسرائي يين فن الجيل فن محارلة لتجالدي،م لدعم افالسحا  اسسرائي ن 

 إلمالدفاع مرشيه يعالرنم  هذا ال قاا هر السب  الذي دفع برزير أن. رادعت الصحيفة ا،ردنمن غرر 
 .ا،مريكية راسدارةجرن كيريم  ا،مريكيةحم ة ال،جرم ع م رزير اليارجية 

مجمرعة  إيارتجاليد قائد الماليقة الرسيم سابقا افن مزراحنم فن  ا،مريكيرنربحس  الصحيفةم حارل 
لتييييم التن تعمل بقيادة لمجمرعة ا ا،ماليةيقردها الجالرال احتياي غادي شمالنم الذي يقدم افستشارة 

يقرر ما  أن التالياهرع م  إنجرن الين. رالق ت الصحيفة عن مصدر امالن إسرائي ن قرله  ا،مريكنالجالرال 
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رقالرا  ا،مريكيرنم ف،ر يتحدا يرال الرقت عن ا،من يم جاا افيدرلرجيا أر ا،ماليةبين ايتيار الترتيبات 
فان الرفيات المتحدة تعتقد ب اله يمكن حل  ا،مالنبرأي المصدر كاالت هذل هن المشك ة فسالح ،ا. ر  إذاله 

 المشك ة برسائل تكالرلرجية .
االه  إذبمقاييس،ا الميت فةم  ا،مريكية –تصريحات يعالرن تعكم المراج،ة اسسرائي ية  أنرتر  الصحيفة 
هالا.  إلمفن دمشق  يالتقل ما يحدا أر ا،ردنتحتفظ إسرائيل بسييرت،ا ع م غرر  أن أماقال بكل ر ر  

لشيب من المربع اليميالن فن ال يكردم  إيديرلرجيةالحديا ليم عن الزرة  أنالصحيفةم  أ افتربرأيهم 
الما اسسرائي يينم رع م رأس،م يعالرنم يقرلرن االه ف يمكن ،ية مالظرمة  ا،منعن راقع. فمرق  يبراا  را 

 ا، راراليري ة لغرر ا،ردنم رف يمكن قيام تسيير ع م الحدرد  أنالكتررالية ريائرات من درن ييار 
ما قبل  إلمالتن ستالش  عالدما يشاهد العر  االسحا  إسرائيل من قياع يص  رمزهرم كان  اسستراتيجية

 أرسالة صحراا قاح ةم رلن يتمكن احد عالدها من مالع التس ل الجماعنم كما يحدا بين سيالاا رغزة  94
الصحيفةم فااله فن الرقت الذي تشكل فيه إسرائيل عمرد افستقرار  ربرأي بين سررية رالعراق رلبالان.
م يج  العيرر ع م تفسيرات ميت فة رغريبة ل  غي الذي يمارسه جرن ا،رسيا،ساسن فن مركز الشرق 

فن محل دفاع متراصلم كن  بالتالياهرتتمس  ب،د  احتفاظ،ا  أرباما إدارة أنكيري. رالتفسير بسييم رهر 
الحقيقة تكمن فن تحريل المر رع  أن أ افتالصحيفة اسسرائي ية  .اسيراالن ا،عمالتبعدل عن جدرل 

فن المر رع الالرري  ا،مريكنمر رع مركزيم فيما يعتبر الفشل  إلمالف سييالن الذي يعتبرل هامشيام 
ل غي فن من يالل ا ا،مريكيرن إليهالذي يسعم  اآلير. رال،د  اسعالميةس م التغيية  أدالمفن  اسيراالن

 تغيير دراماتيكن فن افئتال . إجراا أرمس لة السالم هر تفكي  الحكرمة 
 21/2/1128الحياة، لندن، 

 
 اإلسرائيلي حول االستيطان وتكذب ت ريحات وزير البناو تنتقدالقن لية األمريكية  .45

الشر تصريحات ا،يامت فن ييرة غير مسبرقة لج ت القالص ية ا،مريكية العامة فن القدم إلم  -القدم 
مالسربة إلم مس رل أمريكن يرجه في،ا االتقادات حادة إلم رزير البالاا راسسكان اسسرائي ن أرري أرئيل ريالفن 

رحدة  8944بشكل قايع ادعااات تالسيق الرفيات المتحدة مع إسرائيل بش ن الشر مالاقصات أييرة لبالاا 
عادة ما يالشر المرقع الرسمن ل قالص ية ا،مريكية ر  استيياالية فن ال فة الغربية بما في،ا القدم الشرقية.

ع م صفحته ع م )الفيسبر ( التصريحات الرسمية الصادرة عن القالصل ا،مريكن العام أر المس رلين 
ا،مريكيين الرسميينم رلكن بدا ففتًا أن المرقع أشار إلم تصريحات الشرها أحد المراقع رالتن عم يًا كذبت 

 اسسرائي ن.رزير البالاا راسسكان 
 فن حال لم تتمكن من افيالع ع م هذا اليبر يرم اسيالين الما نم اقرأ عن حقيقة ا،مر كما بياله 
المس رل ا،مريكن  هذل هن الفقرة التن استيدمت،ا القالص ية ا،مريكية فن مرقع،ا ل فت افالتبال إلم 

 ن أرئيل.التصريحات الشديدة  د افستييان اسسرائي ن رالرزير اسسرائي 
رتكتفن الرفيات المتحدةم درمًام باعتبار افستييان فن ا،را ن الف سييالن غير شرعن رأاله ف يساعد ع م 
ي ق ا،جراا المي ربة لدفع العم ية السياسيةم غير أن التصريحات التن لفتت إلي،ا القالص ية ا،مريكية 

 تذه  إلم أبعد من ذل  بكيير.
 21/2/1128األيام، رام هللا، 
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 في السفارة الفلسطينية ببراغ أخرىالعثور عل  متفجرات  .48
عير ع م متفجرات أير  فن مقر السفارة الف سييالية ببراغم حيا كان االفجار اعتبر عر يًا من ت )أ    (

 قبل الشريةم أرد  بحياة السفير فن تشيكيا جمال الجمل فن عيد رأم السالة.
التشيكية لركالة فراالم برم  أيالاا عم ية فحب أرلم ل مكان رقال ترمام هرفن المتحدا باسم الشرية 

عيرالا ع م متفجرات جديدة . رأ ا   لقد س مالاها إلم المع،د الريالن ل جريمة ل قيام بعم ية تح يل مفص ة  
ررفض هرفن ت كيد أر الفن مع رمات صحفية ببراغ أشارت إلم أن ا،مر  من درن تقديم تفاصيل إ افية.

ات ميفية فن كتا . رلم ير ز يصرصًا ما إذا كان ا،مر يتع ق بالظام حماية من السرقة يتع ق بمتفجر 
 فن الكتا  أر متفجرات أيفيت فيه. 

 21/2/1128الخليج، الشارقة، 
 
 وتجويع المدنيين جريمة حربمخيم اليرموك  ح ار: الدولية منظمة العفو .44

السررية لبعض المالايق التن تسيير ع ي،ا حصار القرات الالظامية  أناعتبرت مالظمة العفر الدرلية 
 المقبل. ا،سبرع  2-المعار ة  جريمة حر  م ميالبة بف  الحصار تزامالا مع م تمر  جالي 

 الحكرمة السررية تعاق  فن شكل  أنفي ي  لرير  إفريقيارشمال  ا،رسيرقال مدير المالظمة فن الشرق 
ع ي،ا المعار ة. تجريع المداليين كرسي ة حر  هر جريمة ظالم المداليين المقيمين فن المالايق التن تسيير 

 يج  رفع الحصار )عن هذل المالايق( فررام رعدم  أ ا المالظمة.  أصدرتهحر  م رذل  فن بيان 
 سياسية . أركرسي ة لتحقيق مكتسبات عسكرية  اسالسااليةاستيدام المساعدات 

السكان المداليين فن دمشق  إلمت حيرية مساعدا إيصال الحكرمة السررية اعتر ت  أنالبيان  رأر ز
 أجزاارمحيي،ام رمال،م سكان مييم اليرمر  لالجئين الف سيياليين  الذي يسيير مقات رن معار رن ع م 

 .أش،رراسعة ماله مالذ عامم رتفرض قرات الالظام حصارا مشددا ع يه مالذ 
 21/2/1128النهار، بيروت، 

 
 مسجد في الضفة لتخريبإدانة أمريكية  .41

أداالت الرفيات المتحدة قيام مستريالين بتيري  مسجد فن ال فة الغربيةم ردعت راشالين إلم  تتركاف
العمل ع م تيفي  حدة الترترم راعتبرت أن افعتداا ع م دين هر اعتداا ع م كل ا،ديانم رقالت الائبة 

أعمال التيري  التن ارتكبت المتحدية باسم رزارة اليارجية ا،مريكية ماري هار  إن  الرفيات المتحدة تدين 
  د مسجد ف سييالن فن ال فة الغربية .

 21/2/1128الخليج، الشارقة، 
 
 
 " لمساعدة الالجئين الفلسطينييناإلسالمية" و"اإلغاثة أونروامذكرة تعاون بين " .41

رالررا م عن ترقيع،ا ع م مذكرة تعارن مشتر  مع هيئة  اسغاية ا،أع الت  ركالة ت قدم برم -عمان 
 سسالمية العالمية  بالسعرديةم لتقديم مساعدات لالجئين الف سيياليين فن قياع غزة رسررية.ا

(م 81/8رالررا  فن بيان الشر ع م مرقع المالظمة اليميم )ا،ررح  بيتر فررد مميل المفرض العام له 
ين الف سيياليين الذين بمذكرة التعارن قائال  إالالا البا ررحا جديدة فن تعارالالا المشتر  لما فيه مص حة الالجئ
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يعيشرن فن معاالاة مستمرة م ريب مال،م اله  م يرالن فجئ الذين يعيشرن تحت افحتاللم رالص  م يرن 
 فجئ الذين يعاالرن من االدفع الصراع فن سررية .

 21/2/1128قدس برس، 
 

 والسلطةفي  عود حماس في غزة وتململها في الضفة رغم مالحقة "إسرائيل"  غربيةقراوة  هيونية  .85
أفاد البررفيسرر  دااليال بايمان  أستاذ برالامج الدراسات ت ترجمةت مركز دراسات رتح يل المع رمات الصحفية

ا،مالية فن جامعة  جررت تارن  ل يدمة اليارجيةم المقر  من ال ربن الص،يرالن فن راشالينم أاله ع م مد  
كرمة ا،مر الراقع فن غزةم رت،دد تفرق  فتز  الالحقةم ق بت حركة حمام اليارلةم لتصبز ح 11السالرات اله

بصفت،ا الصرت المعب ِّر عن الشع  الف سييالنم بغض الالظر عن بعد الالجا  الذي تالظر إليهم راعترا  
 الدرل العربية راسسالميةم رالعالقات مع  إسرائيل م را،هم مرقع،ا فن مقابل  فتز .

 م الرفيات المتحدةم رالمجتمع الدرلن افعترا  بالحقيقة رتظ،ر حمام بمظ،ر المالتصرم ريالبغن له إسرائيل
  السيئة ت حمام تربزم رقد يكرن الرقت قد فات جدًا لعكم هذا افتجال!

رأ ا ت يكش  صعرد حمام عن مالظمة ديالاميكية استيمرت أيياا حركة  فتز م المالافم الرئيم ل،ام 
المراحلم ظ،رت رهن تعاالن من الدر م لكال،ا بمظ،ر رأيياا  إسرائيل م عدرها القاتلم ففن كل مرح ة من 

المالتصر اليارت من غابة من ال،زائمم أما اآلن ف،ن أقر م ،اله رغم العم يات ا،مالية الص،يرالية التن 
تركت حمام  عيفة تالظيميًام فإن رسالت،ا ب ن المفار ات يدعةم رأن العال  مفتا  التحرير تجد صداها 

 اآلن.
عم يات افعتقال رافغتيال المدمرة لقادت،ام رتشكي  الف سيياليين العاديين المتزايد  رأشار إلم أاله بسب 

بكرن العال  مجديًام قب ت حمام رق  إيالق الالار من جاال  راحدم لكن مصداقيت،ا السياسيةم رحسن 
آلنم ظ ت استقامت،ام رقرت،ا التالظيميةم مكالت،ا من اكتسا  حمام قرة حقيقيةم رغم أن غزة التن تحكم،ا ا

 فن حالة فر مم رمحصررة فن قفب بسب   إسرائيل .
ع م الصعيد اسق يمنم يقرل  بايمان م جاا الربيع العربن ليكرن حجر ا،سام فن الشرق ا،رسيم ري ع 
حمام بشكل مباشر فن صميم الماليقةم بعد أن تي صت من الرئيم السرري بشار ا،سد الم يد القديم ل،ام 

 ن العديدةم رغ   ي،رانم المررد العسكري لحمام رح ي  ا،سد الرييق.رغم سالرات التعار 
رفن كل ا،حرالم يتم تعريض حمام عن يسارت،ا لدعم سرريام بزيادة الدعم من ا،الظمة اسسالمية 
المالاه ة ل،ا المرجردة فن الس يةم فن تركيا رقيرم ،ن لحمامم ررابي أيديرلرجية قريةم رفن بعض 

مع الحركات اسسالمية فن أماكن أير م فسيما من تحمل رج،ة الظر اسيران  الحافت شيصيةم
 المس مين.

أما ع م الصعيد الدرلنم فإن الصررة ليست ك ،ا رردية بالالسبة لحمام بيبيعة الحالم إذ كان هالا  
عزل،ام الكسات يييرة ل مالظمة كما كان هالا  تقدمم فمعظم الدرلم بما فن ذل  الرفيات المتحدةم تراصل 

رقد ارتفعت آمال،ا عالدما فاز اسيران المس مرن بالس ية فن مصرم ركان االقال  تمرز/ يرلير بميابة 
 ربة قريةم رشددت مصر إجرااات،ا ا،مالية ع م يرل حدرد غزةم رقامت بإغالق ا،الفاق رمالع الصيادين 

 من ديرل مياه،ا.
 

 التهديد العسكري
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ب ن ي،ران ألقت بحمام جاالبًام رجميع التك،الات حرل تي ي،ا عال،ا  ريستدر  قائالت من المغافة القرل
يران هن الييار الرحيدم ري،ران ليم لدي،ا  سييفةم ف يم هالا  من سيزرد حمام بالسال  رالتدري م را 
سر  عدد ق يل جدًا من البدائلم فبيالما يال،ار مرقع ا،سدم ف،ن بحاجة لحمام أكير من أي رقت م م 

 الم العربنم رالحفاظ ع م مستر  الت،ديد العسكري له إسرائيل .كجسر لرصرل الع
رهكذام رع م الصعيد الدب رماسنم قد تحصل حمام ع م أف ل ما فن العالمْينت استمرار الدعم العسكري 
من ي،رانم مع شرعية أكبر من ح فاا الرفيات المتحدة ميل قير رتركيام رليالما كاالت العدر ال درد 

لكال،ا استيدمت،ا القي ًا ل،ا لكس  الدعم الدرلنم رتحسين مرقف،ا مقابل مالافسي،ا الف سيياليينم له إسرائيل م 
رحققت تغ غاًلم رقيعت شريًا كبيرًا  د  إسرائيل  الفس،ام بتقب ،ا ع م الحر متزايدم كحقيقة يالبغن استيعاب،ام 

 رالتكي  مع،ا.
سكريم رمع،ا القدرة ع م إجبار حمامم رأحياالا كاالت  إسرائيل  تحتفظ كما هر الحال دائمًا بتفرق،ا الع

ردع،ام رأيبتت فن الحربين ا،ييرتين قرت،ا ال،ائ ةم بتدميرها جميع صراريم حمام اليري ة المد م رعرض 
 الظام دفاع،ا الصاررين مزيدًا من تق يل اليسائر بين القرات الص،يرالية.

ًام رأيبتت صراريي،ا بشكل قايعم أال،ا ظ ت لكن حمام مجددًا كسبت سياسيًام حتم عالدما يسرت عسكري
ف تق،ر حتم عالدما كاالت غزة تقص م رقادرة ع م الحفاظ ع م استمرار عم يات،ا ع م امتداد المراج،ةم ما 
يعالن أن حمام بدأت تصبز أقر م رأعادت  عرض صرر الص،ايالة يائفين ييتبئرن فن المالجئ لتعزيز 

  الف،م ب ال،ا تق  فن رجه  إسرائيل .
رأر ز أن  إسرائيل  اآلن تتقبل حمام كراقع غير سارم رتتفارض مع،ا عن يريق مصرم ما ييبت أن 
صفقة التبادل لم يكن حديًا لم يتكررم فك ما كاالت حمام تيب ِّع مرقف،ا مع  إسرائيل م كان مرق  الس ية 

الغ   الذي أي قه الربيع الف سييالية يتالشمم ريا ل سيريةم تحتات  إسرائيل  حمام كقرة اعتدالم بسب  
العربنت فسيالاام غير المحكرمة جيدًا أبدًام أكير فر رية بكييرم مع تجذر المالظمات الج،ادية ع م شاك ة 

 القاعدةم رالتيييي لشن هجمات ع م  إسرائيل .
 

 العزلة الدولية
دعم القادة ريتم بالقرلت استغ ت حمام  ع  فتزم رالسياسات الص،يراليةم رفشل المجتمع الدرلن ب

الف سيياليين المعتدلينم فن الراقعم رمن رج،ة الظر حمامم التن ييت ييرات،ا ا،كير أهمية دايل  
الساحة الف سيياليةم لتكتس  بذل  المزيد من المصداقية بين الف سيياليين العاديين ع م حسا  عبام رفتزم 

 أما التحدي ا،كبر ف،ن العزلة الدرلية رالحصار الياالق.
م فقد ارتفعت حمام لمستر  التحدي أكيرم بتي،يرها ال،يك ية القديمة التن ت،يمن ع ي،ا فتزم رمع ذل 

راستبدال،ا ب،يك ية أصغر حجما رأكير فعالية بكييرم راستعادت القاالرن رالالظامم ريبتت أمام التحدي المتميل 
 فن تالظيم القياع.

ةم رغم أن مرقع،ا هالا  آيذ فن التحسنم رمن رمع ذل م ف تزال حمام  عيفة تالظيميًا فن ال فة الغربي
الصع  الحكم ع م مد  قرة الدعم الشعبن ل،ا هالا م رف يمكن افعتماد ع م افقتراع فن أالظمة س يريةم 
رغم أن البعض يقرل ب ال،ا ستغ    فتز فن افالتيابات الرئاسيةم إف أن  ال غي من جاال   إسرائيل  

ادر حمام هالا . ربيالما يرجد عدد أكبر من الف سيياليين فن ال فة مما فن رأج،زة ا،من الف سييالية دمر ك
 غزةم تسعم حمام لشق يريق،ا هالا  كييرة تالية.
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 مع،د  هرتسي يا  متعدد المجافت
 08/0/3102، مركز دراسات وتحليل المعلومات ال حفية، 3992الترجمات العبرية 

 
 المطلوب فلسطيني داخلي ودور حماس القتتالو فة م رية  .89

 رأفت مرة
م الق ت الصح  رالمراقع اسيبارية تقريرًا أعدته ركالة 1074كاالرن الياالن/يالاير  71صبا  اليرم اليميم 

ه اهتمام،ا إلم حمام بعد سحق جماعة اسيران المس مين .   رريترز  بعالران  مصدر مصريت مصر ترج 
ية المصرية ل ق اا ع م حمام أر ريالقل التقرير عن مصدر أمالن مصري رجرد يي ة أعدت،ا الس 

 تحجيم،ا.
 

 أهم محاور الخطة
ريستيرد المصدر ا،مالن فن شر  أهم محارر الييةم رالستي ب استالادًا إلم تقرير ركالة  رريترز  رع م 

 لسان المصدر المصدريم المعييات اآلتيةت
 هالا  يية أعدت،ا الس ية المصرية مدعرمة من القرات المس حة. -7
يية  إ عا  حركة حمام فن قياع غزة كجزا من عم ية راسعة ل ق اا ال،ائيًا ع م ت،ديد هد  ال -1

 جماعة اسيران المس مين .
بمساعدة الاشيين ريصرم سياسيين لحمام س عا  مصداقية  -لذل – رجال افستيبارات ييييرن  -0

 الحركة .
إلم اقتتالم يالتج عاله  رررة  إن هذل اليية تقرم ع م إحداا ا يرابات دايل قياع غزةم ت دي -4

 تديل ير  يالا.
 

 التوقيت
قبل الترق  عالد ترقيت الشر هذل الييةم ف بد من اسشارة إلم أن ركالة  رريترز  التن الشرت هذا التقريرم 

 هن ركالة أالباا عالميةم ل،ا مصادر قريةم ما يعين التقرير الرعًا من الجدية را،همية.
 ييةم فالسجل فيه المالحظات التاليةتأما ترقيت الكش  عن هذل ال

ل المفار ات بين الس ية الف سييالية رافحتالل  -7 إن الكش  عن يية مصرية جاا مع اقترا  ترص 
الص،يرالن إلم اتفاق جديد برعاية أمريكيةم يتالازل عن ا،رض رالحقرقم ريفر ي فن القدم رحق العردةم 

جددًا رجرد افحتالل اسسرائي نم رالمي ر  قبيل إالجاز هذا ريقبل بالرجرد افستيياالن الص،يرالنم ريشرع م
ك،ا بيرابت  افتفاق إزالة عقبة أساسية فن يريقهم أر إشغال،ا بالفس،ام رحركة حمام بمشررع،ا المقارم رتمس 
الشع  الف سييالن هن أهم عقبة فن يريق إالجا  التسرية ر مان تمرير أي اتفاق. لذل  ف بد من 

 هاق،ا كن تتفرغ لمعار  داي ية رف ت تفت ل ق ية الجرهرية.استئصال،ا أر إر 
إن اسعالن عن هذا افتفاق جاا بعد إجراا افستفتاا فن مصر ع م الدستررم رهر يعالن لد  الس ية  -1

الحاكمة فن مصر تجارز محية أساسيةم  رشعررها بالرع من افيمئالان يجع ،ا ت تفت لق ايا م،مةم من 
 هدا  التن جاات ،ج ،ا.أجل تحقيق أهم ا،
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إن الت،ديد المصري  د حمام ي تن فن ظل عدة تسريات تجري فن الماليقة حرل م فات حساسةم  -0
رهذا يعالن أن ف سيين حا رة فن عمق هذل التسرياتم ربالتالن ف بد من شي  جزا أساسن من معادلة 

 القرة الف سييالية.
رة قام ب،ا محمد دحالن إلم مصرم رالتقم المس رلين إن الشر هذل اليية جاا بعد أسبرعين من زيا -4

هالا م رالاقل ا،ر اع فن قياع غزة. يم ي تن المصدر المصري لي كد أن الس ية المصرية الاقشت اليية 
 مع ج،ات ف سييالية.

 
 مالحظات عل  الخطة

 عالد قرائتالا لتقرير  رريترز  الذي يالقل عن مصدر مصريم الصل ل مالحظات التاليةت
ما كش  عاله ي تن  من حم ة شام ة مبرمجةم بدأت  د  حركة حمامم مالذ رصرل الس ية  إن -7

المصرية الجديدة إلم الحكمم رهذل الحم ة قامت ع م أسام التحريض ع م حمام رات،ام،ا بالتديل فن 
الش ن الداي ن المصريم راالتق ت إلم فرض حصار شامل ع م غزةم رأيذت هذل الحم ة أبعادًا سياسية 

 أمالية را عالميةم كاالت ك ،ا مفبركة رمن درن أدلة.ر 
إن هذل اليية المتدرجة تف ز الس ية الحاكمة فن مصرم رتكش  الراياها الحقيقيةم رتفسر بالتالن  -1

حجم التحريض السياسن راسعالمن  د  حمامم رالذي هدفه ترفير المالاخ المالاس  لبدا الساعة  صفر  
 ل عدران ع م حمام رقياع غزة.

اليية را حة تمام الر ر  فن مس لة ييرة ل غايةم رهن إيارة اقتتال ف سييالن داي نم إذ يقرل  -0
المصدر ا،مالن  الع م أن حمام قرية رمس حةم لكالالا الع م أي ًا أن هالا  جماعات مس حة أير  فن غزةم 

 ليست ع م عالقة ييبة مع حمام ريمكن استيدام،ا فن مراج،ة حمام .
ي ن المحر ض ع يه سي دي إلم عال  رعال  م ادم يسنا ل ق ية الف سييالية رلصررة فافقتتال الدا

الشع  الف سييالنم ريشر ل سمعة حمام رتاريي،ام ريدفع بالمجتمع الف سييالن إلم تكرار المرذت الصراعات 
 العربية.

 ي،ا المصدر المصري يتحدا عن اتصافت مع مجمرعات ف سييالية دايل قياع غزةم لكاله يتكتم ع -4
 رع م اسم،ا رع م رمرزهام ما يدل ع م أال،ا مجمرعات أمالية ست دي أدرارًا تيريبية.

ف ر كاالت هذل المجمرعات الظيفة رل،ا أهدا  مشررعةم ف ماذا ف تع ن عن الفس،ام رتمارم عم ،ا السياسن 
 بشكل مع ن ميل كل القر  الف سييالية التن تعمل بحرية.

رر الصراع فن قياع غزة رحاجات الالام ع م أال،ا كما يقرل  كل ما إن المصدر ا،مالن المصري يص -1
يريدل الالام هر اليعام رالشرا  م رهذا يف ز أسبا  الحصار المصري ع م قياع غزةم الذي يتزامن مع 
حصار إسرائي نم رهدفه يبعًا الت ييق ع م الالامم كن تالتفض ع م حركة حمامم فتحدا ا يرابات 

 م مغادرة مراقع،ام رتتجاهل اليية أهم حاجة ل شع  الف سييالن رهن التي ب اجتماعية ترغم حمام ع
 من افحتالل.

إن هذل اليية تكش  بر ر  عن حقيقة من يتديل فن ش ن منم فالحن كالا السمع عن تدي ل حمام  -1
دة فن فن الش ن المصري من درن أدالم دليلم لكالالا اليرم السمع رالقرأ رييبت لالا بالدليل أن الس ية الجدي

مصر هن التن تتدي ل فن قياع غزةم رفن المجتمع الف سييالنم رتييي سسقاي حكرمة مالتيبةم رتسعم 
 ل مراج،ة مع تالظيم ف سييالن له تارييه رأالصارل رح ررل فن الرسي الف سييالن رفن ا،م ة.



 
 
 

 

 

           22ص                                    2011العدد:            07/0/3102الجمعة  التاريخ:

مصر يعر   هذل اليية التن كشفت عال،ا ركالة  رريترز  ليست مفاجئةم فكل من يقرأ أسبا  التغير فن
 أهدافه الحقيقيةم ريدر  حقيقة الدرر المي ر  من الس ية الحاكمة أن ت ديه.

رهالا الس ل عن حقيقة ا،هدا  رالمصالز المصرية الع يا من رراا هذل الييةم رمن هن الج،ة التن تستفيد 
 مال،ا.

سقا ي الحكرمة الف سييالية رأمام تعذ ر افحتالل اسسرائي ن عن م،اجمة قياع غزة فجتياحه بالكاملم را 
ر ر  المقارمةم رأمام  ع  س ية محمرد عبام عن القيام ب،ذا الدررم ي تن ير  يالا ليقرم اليابة عن 
اسسرائي يين بإيالق ما يسميه  الشرارة ا،رلم . ري ي   العالم لن يق  ساكالًا ريسمز لحمام بقتل 

 جيل المصري  لقياع غزة.ف سيياليين.. سر  يتديل أحد ما م رهر إشعار بترجيه  ال
ذ ال كد أن هذل اليية هن يية إسرائي ية بالكاملم تالفذ مصالز ص،يرالية ع يام فإالالا الذك ر ب ن حركة  إالالا را 
حمام لم تتديل فن الش ن المصريم رلم تقاتل أي عربنم لكن من حق حمام رالشع  الف سييالن أن 

ع المقارمة الذي دافع عن ا،رض الف سييالية رعن يدافعرا عن أالفس،مم رأن يتصدرا ،ي قرة تست،د  مشرر 
 الف سيياليين رحقرق،مم رتمس   باليرابت الريالية.

إالالا أمام مييي جديد اسمه فتالة ف سييالية ف سيياليةم رفتالة مصرية ف سيياليةم رهر ما يبشرالا به هذا الالظام 
 الجديد فن مصر.

،ي غاز جديد م،ما كان اسمه رصفته  لكن غزة التن تصد ت ل غزاة رأه كت،مم ستعر  كي  تتصد 
 رجالسيته.

إن هذل اليية ف تعب ر عن رر  مصر الحقيقية ررسالة شعب،ام رتيت   عن درر مصر رمرقع،ا الحقيقن 
كسالد تاريين ل شع  الف سييالن رق يته العادلة. رهن تتالاقض مع التزام الشع  المصري بف سيين ررفض 

 عار ته ل تيبيع.افحتالل رعدم افعترا  برجردل رم
ن حمام لن تحيد عن مشررع،ا المقارم  إن ما بين مصر رف سيين رشعبي،ما لن تستييع فئة أن ت غيهم را 

  د  افحتاللم ربالدقيت،ا ستبقم مرج،ة إليه.
ن حركة حمام معالية اليرم أكير من أي رقت م م فن إفشال هذا الميييم ررأدل قبل أن يرلدم من  را 

كما هر من أجل مصر رشعب،ا.. رأي ًا من أجل أف ت،دم مجمرعة جاات فن أجل ف سيين رشعب،ام 
 ظرر  حرجة ما بين الشعبين من أراصر رتاريم مشتر .

 مرة جديدةم ع ي  يا حمام درر استيالائنم أيت،ا الم تمالة ع م اليرابت.
 06/0/3102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 

 ـ الشاهد والشهيد الفلسطينيالمخيم  .61
 د الحميد صيامد. عب

رالحن الكت  هذل الك مات يسقي ش،يد جرع آير هر جميل صالز القربن من مييم اليرمر  ليصل عدد من 
يرما. مرت بينا مرجع يقت الا جميعام  780ق را جرعا أكير من أربعين بعد حصار محكم دام ،كير من 

ل القيادات ركل ا،يرا  ركل يالير فن عظامالا ريكري ق ربالا ريصفعالا جميعا ع م رجرهالا. مرت يدين ك
الفصائل ركل ا،يديرلرجيات ركل الجماعات المس حة رالشبيحة رالداعشيين رأ راب،م. مرت يبصق فن رجه 
كل المماالعين رالمستس مين رالقرمجيين راليائفيين راسسالمريين رال يبراليين. يمرت الالجنا الف سييالن من 
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يه أر شريكا. ع يه أن يدفع يمالا من دمه إن أيذ مرقفا أر لم درن أن يكرن يرفا فن الصراع أر سببا ف
ي يذ.. إن تعاي  أر لم يتعاي .. إن صمت أر صرخ.. إن بقن فن البيت أر حارل ال،ر .. إن تعي ت 
الك،رباا أر الفد اليحين.. ف أحد يريدل مقيما أر فجئا أر عابر سبيل. المييم مي ر  ،اله مييم ر،اله 

ل ذاكرة الجمعية لشع  شرد التيجة م امرة السجت فن غيابه رشار  في،ا فعبرن عر   الحا الة الدافئة
رأجاال . قسمرا رياله ظ ما رق،را ررمرل بالحقيبة ربياقة التمرين رقالرا ايرت من جالت  لتتسع ل م،اجرين 

رج يه ريحل  الجدد القادمين فن معظم،م من البالد العربيةم التن ستمد الكيان الجديد بالبشر كن يق  ع م
مشك ة الديمرغرافيا التن كاالت ت،دد رجردل ك يا لر سمز لذل  الشع  المق،رر أن ي ع  دررا حقيقيا فن 
الال ال بدل ت   الجيرل البدائية ب س حت،ا الصدئة التن كان يديرها ريشر  ع ي،ا ريحرك،ا ريدرب،ا من 

ة جزا من الم امرة التارييية ع م المييم صالعرا الكيان أصال. تمزيق مييم اليرمر  العظيم ب،ذل اليريق
الف سييالن الحا ن ا،رفم ل ذاكرة التاريييةم رالحامل لمشعل حق العردة لشع  عاليدم فن رقت يتم ال غي 

لحاق،م بمن يقت رن جرعا هالا.   فيه ع م قيادة ريرة أصال لتمرير ي،ردية الدرلة ليرد من تبقرا هالا  را 
زعترا ‘يا ع م الم ساة التن لم يكن ل،ا مييل فن التاريم. ظل المييم يالتج ظل المييم الف سييالن شاهدا ح

باالتظار فرصة يقرم في،ا بتصحز التاريم رر ع ال،اية لمس سل ’ رمقات ين رساعدا يشتد فن الالسيان
المر  لشع  دفع يمن هشاشة ا،مة رارتباي معظم قيادات،ا. ك ما فتحت عاصمة عربية له ذراعي،ا ’ التغريبة‘

تعرد رترميه بالحقيبة رتيردلم حتم ظن أن كل عراصم العرربة زبدا. ظل المييم أميالا لرسالتهم ير ع فيه 
ا،يفال مع ح ي  أم،ات،م عشق ا،رض التن رلدت في،م رلم يرلدرا في،ا رالامت فن حدقات عيرال،م فس،ررا 

ن يعرفرن كل شنا عن ريال،م. ع ي،ا رأسقرها رحيق الق   حتم بدأ المييم يفرز يرابير المالا  ين الذي
يعرفرن من فر ي فيه رمن ع م استعداد أن يفريم رمن  حم من أج ه رمن لديه استعداد أن ي حن. 
يعر  ا،يفال فيه أسماا قراهم راحدة راحدةم ريعرفرن أسماا الشعا  رالجبال راليالابيع رالس،رل. ريعرفرن 

ر شرابا أر دراا أر عيرا دايل البيت أر فن الحاكررة أسماا ا،عشا  البرية جميع،ام ما يستعمل يعاما أ
الصغيرة. يعرفرن برتقال يافا رمرز أريحا رعال  الي يل رفرارلة غزة رب ز الالق  رزيترن الاب م رتين رام أل 
ررمان يرلكرم رباذالجان بتير رصبر الع ين حتم لر لم يذرقرا مال،ا شيئا. تمرالرا ع م العالفران رالكبرياا 

رالمسكالة رتقبيل ا،يدي. رعالدما فحت ل،م الفرصة ل تمرن ع م ع الت البالدقية أسرعرا إلم  ررفض الذل
ذل  فيرعرها سرادت،م رامتشقرا ح  الرين رص،يل الييرل رالكالشالكر  راتج،را الحر ريال،م المحاصر 

ر آير يالتظر رالميرق ب سال  شائكة رحقرل ألغام رأسرار. رك ما الجا مقاتل من عدرل ا،ساسن تصيدل عد
عردته ليي ق الالار ع يه أر يقيم أل  حاجز فن يريقه كن يتي م عن الح م الذي تربم ع يه ريقبل 

 سدارت،ا.’ مدرسة الفساد راسفساد‘بمالظمرمة الفساد التن أرك ت مجمرعة متيصصة من يريجن 
فن الغيا  المع مين كان المييم يالمر فن الغيا  ريالشئ جيال ص با متمسكا برياله. كان المييم يالتج 

رالفالاالين رالشعراا رالكتا  ررسامن الكاريكتير رالررائيين رالحدائين رالصحافيين رقيادات العمل الريالن. 
الشاا درل بعد  ترزع الرين كالشيفرة السرية بيال،م رحم رل مع،م إلم حيا ذهبرا سعمار الصحار  العربية را 

ال،ا رتعشق ف سيين رع م استعداد أن تقاتل من أج ،ا. ربعد اكتشا  البئرم فربرا أجياف قرمية تح  أريا
الالكسة غصت قراعد الفدائيين بالمتيرعين من كل أرجاا العرربةم رح م الرين العربن الراحد من المحيي 
ال،ادر إلم الي يج اليائر يجمع،م. كاالرا يسعرن من يالل يريق ف سيين الم أن ي،دمرا الرين الذي فص ه 

مقص تين لبالاا رين جديد معافم يقام بين رردتين. كان ف بد إذن من ق،ر فكرة الرحدة فن  افستعمار بين
يالدق الال ال. فال أعظم من حمل يرلد فن اليالدق فييرت مقات ين عرربيين ي مالرن ب ن السبيل إلم تحرير 
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ة فكان ف بد من زرع ا،مة ك ،ا يمر من ف سيين. هذل الفكرة البسيية تييرت مال،ا القيادات الريرة المسارم
الي م فن المييم مصالع الرجرلة رمالبت المقات ين. كان ف بد من م،اجمة كل مييم لتجتا ماله فكرة 

 التحرير رالرحدة. 
أعيرالن اسم مييم راحد لم يتعرض ل قص  رالحصار من العدر التاريين أر من ركالئه المح يين. كم دفع 

ية ريمسرن مييما يسكال،ا الحر م يرالين. فن زراري  المييمات الفسيياليرن يمن بقائ،م فن المييم. يماال
قامت اليررة رمن أرصفة المييمات االي قت افالتفا ة رمن غر  القصدير يرجت القيادات الص بة رمن 
شظ  الحياة يرت المبدعرن من كتا  رشعراا رممي ين رمغالين رمقات ين رريا يين رمرسيقيين. ظل المييم 

بداع. رظ ن بقن مصدر رجع را  ل العدر الرئيسن يص  قالاب ه الفرسفررية رالعالقردية رالفراغية فرق المييم. را 
شنا بحاجة إلم مجزرة فال را ا،ي ر يعيم ل مي يشيات التن ستالجز الم،مة بالب يات رالسكاكين 

 رصرف إلم سال  الجرع رالمرت البينا.
رمة تارييية ريتي م عن بالدقيته رحق العردة كان ال،د  رما زال أن يديل المييم ييمة الياعة ريقبل مسا

معا مقابل أن يعيل. رعالدما ركبرا السفن من ميالاا بيررت رأداررا ظ،ررهم ل مييم هرع القت ة ليال لي نا 
من سجرن الالظام السرري رالتج  إلم مييم ’ أزعر‘ل،م شاررن اليريق ليتقالرا عم ية اسبادة. رعالدما هر  

افستسالم دايل مييم جالين ’ أبر جالدل‘مييم بالكاملم رعالدما رفض القائد الميداالن ال،ر البارد تم تدمير ال
هدم مرفاز المييم ع م ر رم المجمرعة التن آيرت أن تستش،د ف أن تستس م. حتم العقيد القذافن لم يجد 

ف سيياليةم فتفتق مييما ف سيياليا يعتدي ع يهم عالدما أراد أن ييبت أن اتفاقية أرس ر ف تشكل حال ل ق ية ال
يياله المريض عن يرد آف  الف سيياليين من ليبيا ررمي،م فن الصحراا ع م الحدرد بين ليبيا رمصر لمدة 
تزيد عن السالتينم ف مصر تدي ،م رف ليبيا تعيدهم فرقع المئات مال،م  حايا ل برد رالمرض رالعقار . 

ج،ت تغ ت المي يشيات المس حة ا،ر اع رتر رعالدما احتل برل ردي  شيالن ركرالدرليزا رايم بغدادم اس
رية رالب ديات ررمت ب،م إلم الحدرد التن أرصدت فن ببالادق،ا لصدرر الف سيياليين فن حن الدررة رالح

 رج،رهم لمدة تزيد عن السالتين إلم أن استقب ت،م بالد بعيدة ميل البرازيل رتشي ن رآيس الدا ركالدا.
دايل الالظام العربن رهر أن يرفع المييم الراية البي اا ريتي م عن  ظل ال،د  راحدا لد  الكيان رركالئه

ح م العردة ريي   الحماية من الديكتاترر أر يالصاع لشرري الركالة التن تقدم لهم إن سمز ل،ام ما يقتات 
 به فإن لم يقبل بذل  ال،شم رأسه رالجرعه رالشردل رالقت ه كن يستس م.

 
 ر مت القيادة الفلسطينية غير المبر 

أغر  ما فن جريمة تشريد رحصار يم تجريع مييم اليرمر  هر الصمت المري  الذي فذت به كل القيادات 
الف سييالية المالبيز مال،ا رالمقارم )إن كان هالا  مقارم(م المستس م رالمماالعم بل هالا  من اصي  مع 

شاباع م  18ليقتل مال،م الذين يحاصررن المييم ريقصفراله مالذ غرر ب،م زعيم فصيل رأيذ بشبا  المييم 
( لتبييض صررة الظام 1077أيار/يالاير  71مديل ه بة الجرفن المحت ة فن الذكر  اليالية رالستين ل الكبة )

لم يي ق ي قة راحدة ع م الجرفن المحتل مالذ احتالله. تظاهر أبالاا المييم  د هذا المس رل راتج،را إلم 
فن عم ية ف ت دي إف إلم المرتم فما كان ماله إف أن فتز مكتبه كن يحتجرا ع م زت أرفدهم بدرن سب  

الالار ع م المحتجين من أهالن الذين سقيرا فن الجرفن رأرد  يماالية إ افيين. مالذ ت   ال حظة تم إقحام 
المييم فن حر  ليم يرفا في،ام رهذل هن الالتيجة. ف يرفع هذا الزعيم إشارة االتصارل ع م المييم بعد تشريد 

يمرترن اآلن مرتا  40.000ف سييالن رقتل المئات رحصار الحر  780.000من بيال،م  800.000من أكير 
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بييئا من الجرع. رأرد أن أ كد ل،ذا الزعيم أن الف سيياليين سيدفعرن يمالا غاليا حتم بعد حل ا،زمة السررية 
مع الالظام رقسم آير رسيكرن هالا  من هر غير راض عن مراق  الف سيياليينم رسيت،م بع ،م ب ال،م كاالرا 

 سيت،مرن ب ال،م كاالرا مع المعار ة. 
رلكن لماذ تصمت القيادتان فن رام أل رغزة؟ لماذا ف تالظم المظاهرات ا،لرفية رالحمالت العربية رالدرلية 
 سيرات المييم من المعادلة؟ أين قيادات الف سيياليين فن لبالان رالدرل العربية؟ لماذا يتم التراين فن مس لة
حيرية ك،ذل؟ لماذا تعيم العالقة مع أي الظام أرلرية ع م حسا  الف سيياليين؟ لماذا ف ت يذ أر اع 

 المييم من الالاحية اسالساالية فقي إلم المحافل الدرلية؟ أسئ ة كييرة ترجع الق   رف الجد ل،ا جرابا.
 

 سبل الخروج من المأساة
لسرري رأن حديين عن م ساة مييم اليرمر  ف يعالن أرد أن أ كد أن دم الف سييالن ليم أغ م من الدم ا

كما أالالن ف  –أالالن أتجاهل الجرائم التن ترتك  بحق الشع  السرري العظيمم رقد كتبت فن ذل  الكيير 
أالكر أن الف سيياليين لقرا فن الشع  السرري الح ن الدافئ مالذ الالكبة راعتمد قرار معام ت،م ميل السرريين 

تياعرا أن يشقرا يريق اسبداع رالتعافن. لكال،م مي ،م ميل إيرت،م فن سرريا عاالرا من م رلذل  اس7417عام 
ا ي،اد حكم س يري ف يرحمم فكان الالظام ي ي،د المعارض السرري رالف سييالن رقد يكرن أقسم ع م 
ام السرري. لقد عاالن الف سيياليرن ا،مرين من الالظامم سراا فن مييمات تل الزعتر ر بن فن لبالان ع

التن قادها البيه بريم بل إن أحد جزاري صبرا رشاتيال أعيد  7481م أر فن حر  المييمات عام 7411
ت هي ه رأصبز رزيرا. كما أن حركة التصحيز دايل فتز التن قادها المالا ل أبر مرسم ما لبا الالظام أن 

 فاا حفر الباين هرع جيرها لصالحه رأفرغ،ا من محتراها. رعالدما رأ  أن مص حته فن افصيفا  مع ح
إلم هالا . رأ ي  أي ا أن م ساة اليرمر  يتحمل مس رليت،ا أكير من ير م ياصة أرلئ  الذين اتيذرا 
من المييم مكاالا ي،اجمرن فيه قرات الالظام رهم يعرفرن حجم الرد كي  يكرن. رفن الال،اية ال كد أن حل 

حل لألزمة إف الحل السياسن. رل،ذا كالا رما زلالا  أزمة اليرمر  أصبز مرتبيا بحل ا،زمة السررية ككل. رف
بح رر جميع الدرل الفاع ة رمن بيال،ا إيران رالسعردية كن يصل الم تمر  1-العرل ع م م تمر جالي  

إلم صيغة ت مال،ا الدرل الكبر  رت غي ع م درل الماليقة رأيرا  الصراع ا،ساسية بتالفيذها. هذا ما 
را،لغام المزررعة ع م اليريق. فقدر سرريا أن تتشاب  أبدا مع ق ية  التمالال رغم الميبات رالعراقيل
 ف سيين شعبا رم ساة رحال.

 07/0/3102، القدس العربي، لندن
 

 الحل وجوهر "المفاوضات" .60
 أسعد عبد الرحمن

لدرلة افحتاللم من « الييرات ا،حادية»فن المفار اتم رسياسة « افستفراد ا،ميركن»فن ظل فرض 
أاله بات مي ربًا من الرفيات المتحدة ا،ميركية )التن كاالت تعتقد أال،ا قادرةم بمفردهام ع م حل  الرا ز

الصراع الف سييالن اسسرائي ن درن أي عرن من ا،صدقاا رالح فاا ا،قربين( أن تعدل قالاعت،ا بش ن 
صرار  الكيان الص،يرالن ع م المشاركين فن م   المفار ات. فمع التغير الحاصل فن ا،ر اع الدرليةم را 

الييرات ا،حادية الجاال م حان الرقتم بعد اقتالاع كييرين فن العالم ب ن المساعن ا،ميركية عاجزة عن 
م القرل حان الرقت ل بدا ف سيياليًا «المبادرة العربية»إقالاع اسسرائي يين بتسرية برالامج الحد ا،دالم رفق 
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الساعية لفرض سياسة ا،مر الراقع ع م ا،رض حتم  بييرات أحادية لمراج،ة الييرات اسسرائي ية
 إسرائي يًا ف يمكن التالازل عاله!« شعبياً »أ حت هذل السياسة مي بًا 

القرلت من درن  غريات درلية « التفارض ا،بدي»بات مي ربًا من القيادة الف سييالية الرد درليًا. ر،الصار 
ئيم الرزراا اسسرائي ن )التالياهر( المرارغة دايل ع م إسرائيل لن يحصل تقدم بالمفار اتم رسيراصل ر 

ائتالفه الحكرمن رع م الصعيد الدرلن. رع يهم فمن ا،رلريات الم حةت الترجه إلم ا،مم المتحدة ري   
رعاصمت،ا القدمم ردعرة المجتمع الدرلن  7411افعترا  بدرلة ف سييالية ع م حدرد الرابع من يرالير 

ب،ام رمساعدت،ا ل يالب من افحتالل رافستعمار )افستييان(. رفن حال  را،مم المتحدة لالعترا 
تعييل ميل هذا القرار فن مج م ا،من بالفيترم تترج م عالدئذم المبادرة إلم دعرة ال،يئة العامة لألمم 

امل المتحدة لدررة استيالائية تعتر  بدرلة ف سيينم رفرض العقربات ع م حكرمة إسرائيلم رصرًف ل رق  الك
 لالستييان رسال،اا افحتالل.

رفن السياق ذاتهم لف سيين اليرم حق الديرل رالمشاركة فن يالا رستين م سسة درليةم بما في،ا محكمة 
الجالايات الدرليةم كن تعزز الر ع القاالرالن لدرلة ف سيين الراقعة تحت افحتالل لمص حة المشررع 

ا،ميركنم تمامًا كما « افستفراد»يار الدرلن رتالت،ن حالة الريالنم ربذل  يالقل الم   الف سييالن إلم اس
دعا إليه رئيم دائرة المفار ات فن مالظمة التحرير الف سييالية الدكترر صائ  عريقات. رفن سياق شرحه 

ف سيياليًا  00مالذ استئالا  المفار اتم قت ت إسرائيل »تابع عريقات يقرلت « فشاًل ل مفار ات»لما يرال 
ب رة استيياالية جديدةم  7400ب رة استييااليةم رهن ع م رش  اسعالن عن  1484ت لبالاا ريرحت عيااا

بل إن قرات افحتالل لج ت لسياسة «. مالش ة ربيتًا ف سييالياً  174ريالل ا،ش،ر ا،ربعة الما ية هدمت 
تقال،م مجددًا م ف،ن حين تفرت عن أسر  بعد ج،رد م اليةم تعرد بعد فترة رجيزة رتقرم باع«البا  الدرار»

 فراد م الاهي  عن اعتقال المئات غيرهمم بل هن باتت ت ج  لقتل بع ،م بحجة مقارمت،م لالعتقال.
كما «. 1جالي »رقريبًا سيعقد م تمرًا يااليًا بعالران « 7جالي »لقد عقد العالم م تمرًا درليًا بش ن سرريا هر 

م «جاليف،م»سياقم لماذا ف يكرن ل ف سيياليين ل برالامج الالرري اسيراالن. رفن هذا ال« م تمر جالي »عقد 
يرتكز ع م تعارن راشالين مع مرسكر رافتحاد ا،ررربن رالعر م يكرن أساسه تيبيق قرارات ا،مم المتحدة 
بش ن الق ية الف سيياليةم رليم المقترحات ا،ميركية ا،ييرةم الساعية ل تكي  مع متغيرات افحتالل 

ر السييرة ا،مالية أسام رسم الحدردم رالتن تعالن أي مرافقة ع ي،ا استمرار اليرمية ع م ا،رضم راعتبا
 افحتالل رتمديد رجردل ع م ا،رض الف سييالية.

ف يعالن التي ن عن البرالامج الال الن « جالي  ف سييالن»غير أن الذها  إلم ا،مم المتحدة أر عقد م تمر 
ية فن هذل المرح ة( مع إبقاا المجال أمام ميت   ع م ا،رض من يالل تفعيل المقارمة الشعبية )الس م

أالراع المقارمات فحقًا. فما ف يتحقق بالرسائل الس مية يتحقق بغيرها. فالس ية الف سيياليةم ع م در  
م مدعرة إلم بالاا م سسات قرية فاع ة قادرة ع م تعزيز صمرد «إعالن درلة ا،مر الراقع الف سييالية»

إلم إعادة الرحدة ل رين. فبالاا الدرلة المستق ة عم ية كفاحية متراص ة رليست  الشع  الف سييالنم إ افة
مجرد إعالن أر التيجة فتفاق سياسن يمكن الرصرل إليه. فافالقسام المفجع رتعير ج،رد المصالحة باتا 
ي حان ع م الف سيياليين كن يتجارزرا مرح ة ق بت ا،رلريات رأ رت بالق ية. من هالام ال م صرتالا 

 كييرين رالعزز الميال  المرج،ة ل قيادات الف سييالية ب رررة الجمع بين الال ال الريالن رمقارمة ل
افحتالل ربين البالاا الديمقراين ل مجتمع رالعالقات الريالية الف سيياليةم رتحديد برالامج لحكرمة الرحدة 

 ،ة الراقع المرير.الريالية التن باتت مي بًا ف غالم عاله كن تحفظ ل ف سييالن القدرة ع م مراج
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مع الشع  « حركة الت امن العالمية»رع م صعيد متممم يج  التركيز ع م تعزيز عم ية التفاعل مع 
تيدم الق ية الف سييالية اليرم بشكل سايعم ذل  أن صرت،ا مسمرع لد  « الحركة»الف سييالن. ف،ذل 

كما أن صرت،م الس من المقارم أحدا الكييرينم ياصة أرلئ  الذين يعتمدرن بيبيعة الحال مبدأ الالعال . 
الق ة الرعية بي الت ل عالم حقيقة رقدسية رشرعية المقارمة الف سييالية الحديية كالمرذت جماهيري يشار  فيه 
الجميعم المرذت متالام رم ير. رهم كذل  مساهمرن فن الدعرات المتزايدة لف ز بالية الفصل رالتمييز 

ل  لمقايعة الدرلة الص،يرالية رفرض العقربات ع ي،ام فدعرات،م العالصري )ا،بارتايد( اسسرائي نم ركذ
يشعر ب اله معزرل ر عي م رمن ج،ة ياالية مالحت المراين الف سييالن « اسسرائي ن»ل مقايعة جع ت 

الشعرر بالمساهمة رافالتماا رالمشاركة فن الال الم ياصة رأن ج،رد ه فا الالشياا لالصرة الق ية 
اكات الص،يرالية  د الشع  الف سييالنم تتسع يرميًا معبرًة عن الفس،ا بالتظاهرات الف سييالية رف ز افالت،

 رافحتجاجات دايل الرين الف سييالن ريارجه مع المقايعة.
رفن الرقت الذي ت ر  فيه درلة افحتالل عرض الحائي بالشرعية الدرلية رالقاالرن الدرلن رافتفاقيات 

م رتالت،  بشكل يرمن حقرق اسالسان الف سييالنم رت،دد حياة ا،سر  السابقة المرقعة مع الجاال  الف سييالن
رتترسع فن عم يات،ا افستيياالية حتم ت،رد ا،رض رالحجر رالشجرم فإاله ف مجال لمزيد من التباي  أر 
الميار ... بل المبادرة إلم العمل الجب،ري الريالن التحرري المقارم! فما يحدا يميل درسًا جديدًا يحا 

دة الف سييالية ع م تجارز السياسة اسسرائي ية بفرض افقتصار ع م درر الرفيات المتحدة درن باقن القيا
 عبر ب يغة.« ال جالة الرباعية»درل رم سسات العالم. رلالا فيما يحدا لتغيي  درر هيئة ا،مم المتحدةم ر
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فن ا،سبرع الذي أغرقت فيه في االات  يمة من الكذ  رالتم ق رالالفاقم العقرلم قام شيب راحد تجرأ 
ع م أن يسبز بعكم التيار ريقرل الحقيقة. أغ   ذل  افسرائي يين الذين يصابرن بالذعر فن كل مرة 

 ركيين.يتجرأ في،ا شيب ما ع م االتقاد الرفيات المتحدة ع الًا أكير مما أغ   ا،مي
لر كان الحفاظ ع م عالقات اسرائيل بالرفيات المتحدة فن مقدمة اهتمامات زمالا مرشيه يع رن فن 
الحكرمة راحزا  المعار ة الب، راالية لبادررا كما يقت ن افمر فن ساعة حريق الم ايفاا الالار. بدل ذل  

ر ة ليست لدي،ا مس رليةم رزاد اال م افيغدرر ليبرمان رتسيبن لفالن الم اعالن محرض مالافق رالم معا
 ه فا فن ص  الزيت ع م المرقد مع سائر المرعربين المتظاهرين.

من الم س  أن يع رن هفا بكالم شيصن فظ. لكن كل اسرائي ن يستييع أن ُيفرق بين الغا رالسمين يتبين 
 له أن الجزا المر رعن من االتقاد رزير الدفاع يقرم ع م أسم ص بة.

الم مالين به  ارض اسرائيل الكام ة م ف،ر بعيد عن ذل . رقد كت  فن كتابه  يريق يريل ليم يع رن من 
قصير  بصررة صريحة يقرل إاله أيد عالدما كان ي بم البزة العسكرية اي ام مسيرة ارس رم الم أن عر  

الدفع،ا عرض  حيالما كان رئيم  أمان  من هر ياسر عرفات رما هن اليته الحقيقية رمب غ الك فة الدمرية التن
 رفض القادة افعترا  بالحقيقة.
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رقد الشر أكير من مرة بصررة لم تكن مقصردة فن الحقيقة أن يع رن ي يد التالازل عن ه بة الجرفن عرض 
سالم مع سررية. رهر اآلن برغم أاله ف ي من ب ن الف سيياليين يريدرن السالم حقام ري يد مييي الدرلتين 

 االية. ف،ذا أمر ُمجمع ع يه فن اسرائيل.رالحفاظ ع م الكتل افستيي
اذا كان افمر كذل  ف ماذا قامت الداليا رلم تقعد؟ هل بسب  قرله إن افلكترراليات ف يمكال،ا أن تحل محل 
قرات حقيقية فن غرر افردن؟ أرف يع م اسحق هرتسرغ رعميرام متسالاعم الذي كان فن الما ن قائد ماليقة 

ال  الحكرمنم أف يع مان أاله فن اليرم الذي يالسح  فيه الجيل افسرائي ن من الرسيم رهر اليرم فن افئت
الغرر سيسير آف   الميربين  رالشياا القرات افسالمية المتيرفة الم الاب م ررام أل )ماذا سيرقف،مم 
ف المجسات أم اليائرات الصغيرة بال ييارين( ريسييررن من هالا  ع م مراكز الحياة فن اسرائيل؟ أر 

يدركان أن عزيزهما )يع رنت  أبر مازن يحيا ريرجد ع م سيرفالا. رهر مق ن ع يه فن ال حظة التن التر  
 في،ا ي،ردا رالسامرة ( سي ير الم أن يجد مالذا لالفسه؟.

ف شنا من كل ذل  جديد عالد من ي،اجمرن يع رنم لكاله أصبز قذ  فن عيرال،م بسب  ذل  يصرصا. 
 م الالظر الم الراقع فن صدق رشجاعة. ريييئته أاله يمكن التمس  بآراا سياسية ف،م بيالفه ف يتجرأرن ع

إن هذل  –معتدلة لكن ف يجرز الترري فن أرهام رأن الراج  فن ا،سام قرل الحقيقة رالعمل بحسب،ا 
 اليييئة يييئة ف تغتفر. رلن يغفررا له أاله بيالف،مم رهر جزا أصيل مال،مم  لن يركع رلن يسجد .

ارل افميركيرنم رقد بدأت قيرات المحارلةم أن يبعدرا عن يريق،م هذل الجرزة القاسية كما ي برا قبل سيح
عشر سالرات رأم عامرم ياررن رحص را ع يه. رستستعمل فرقة افالشاد التن تترالم دائما ب حن المصالز 

 افميركيةم كامل ت ييرها )الكبير جدا( كن ت بن ميال  الغري  القاهر.
رفع باليامين التالياهرم المش،رر بيباته أمام ال غري رف سيما ال غري افميركيةم يع رن )رهذا أمر قد رقد ي

يحل له شيئا من مشكالته الحزبية( فرق مذبز المال  افميركن رف يجرز التمكين من ذل  ع م أي حال من 
 افحرال.

 71/7/1074م  هآرتم 
 07/0/3102، األيام، رام هللا
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