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 يرافقها ضغط مصري  على غزة عسكرية جديدة بدء العد التنازلي لشن عمليةية: إسرائيلتقارير  .1
سـرايي شرف الهور: تنذر األوضاع الميدانيـ  علـى الحـدود بـين  غـاع غـزة و أالناصرة ـ غزة ـ زهير أندراوس و   ا 

لحركـ   "رسال  شـديدة"ي سراييلبانفجار  ريب، من شأنه أن ينهي حال  التهدي ، خاص  بعد أن نق  الجيش اإل
، تؤكـــد اســـتعدادي لتشـــديد الـــرد، حـــا  اســـتمرار وغـــ ف القـــذايف الصـــاروخي ، فيمـــا حمـــاس التـــي تـــدير القغـــاع

 .لتنازلي لشن عملي  عسكري  جديدةتحدثت تقارير عن بدء العد ا
أعغى رييس بلدي  عسق ن أوامر بتعغي  الدراسـ  الجمعـ ، فـي المـدارس غيـر المحصـن  ضـد الصـواري  فقد 

اري  التـي أغلقـت مـن القغـاع علـى سـاح  المدينـ . وجـاء القـرار بالمدين ، وذلك عقـب تسـا غ عـدد مـن الصـو 
ونهــا اســتهدفت  وســرايي و الــت  فــي  ــ  تصــاعد وتيــرة ســقوغ الصــواري  علــى المدينــ  والتجمعــات المحيغــ .

 منصات صواري  للمقاوم  ومخازن أسلح  وموا ع لتدريب النشغاء.
ركـ  المقاومـ  اإلسـ مّي  احمـاس  مـن اسـتمرار وغـ ف ووجّهت الدول  العبرّي  الجمع  تحذيًرا شديد اللهجـ  لح

 . "ريشيت بيت"الصواري  على جنوب الب د، كما أفادت اإلذاع  العبرّي  الرسمّي  
ي  العامـ ، سـراييلي، مـوتي ألمـوز، فـي تصـريل نقلتـه اإلذاعـ  اإلسـراييلو ا  الناغف بلسـان جـيش اإلحـت   اإل

المســيغرة علــى  غــاع غــزة، تتحمــ  المســؤولي  عــن أي نشــاغ أو  صــباا الجمعــ ، وّن حمــاس بصــفتها الجهــ 
ة، على حّد تعبيري. وسراييلهجم  تنغلف من القغاع على أهداف  ّّ  ّي

ّي علــى اســتعداد الجــيش لتصــعيد ردي فــي حــا  اســتمرار ســراييلعــ وة علــى ذلــك، شــّدّد النــاغف العســكرّي اإل
ي عـن اعتقـادي سـراييلي . ومـع ذلـك، أعـرب المتحـد  اإلسـراييلوغ ف القذايف الصـاورخي  باتجـاي األراضـي اإل

 بأّن الهدوء النسبي في محيغ  غاع غزة سيستمر في الفترة المقبل . 
العبرّيــ ، عــاموس هارييــ ، الجمعــ  وّن  "هــترتس"فــي الســياف ذاتــه،  ــا  محلــ  الشــؤون العســكرّي  فــي صــحيف  

ول  العبرّيـ  ُتعتبـر كمّيـ  كبيـرة، وم ُيمكـن الت اضـي كميات الصواري  التي ُتغلف من القغاع باتجاي جنوب الد
عن أّن التصعيد على الجبه  الجنوبّي  في أوجه، مفتًـا ولـى أّنـه مـن بدايـ  الشـهر الجـاري كـانون الثاني/ينـاير 

صاروًخا و ذيفً  من  غاع غزة، أْي بمعد  صاروخ كّ  يوم. وأوضل  81 امت المقاوم  الفلسغينّي  بإغ ف 
صاحب البـاع الغويـ  فـي المؤسسـ  األمنّيـ  فـي الدولـ  العبرّيـ ، أوضـل أّن المسـؤولين عـن عمليـات  هاريي ،

وغ ف الصواري  هم تن يمات فلسغينّي  متغّرف ، وخصوًصا حرك  الجهاد اإلس مّي وحتى التن يمات التـي 
 تتبّنى مبادئ وأفكار تن يم القاعدة اإلرهابّي.

 1002رتبــاغ أحــادي الجانــب عــن  غــاع غــزة فــي عب/أغســغس مــن العــام ام وأشــار ولــى أّنــه منــذ تنفيــذ خغــ 
ُأوجدت  اعـدة بـين الغـرفين سـّماها المحلـ  ا اعـدة األصـبع ، والتـي تسـمل مسـبًقا مـن تقـدير المواجهـات بـين 

وحماس بحسب عدد الصواري  التي ُتغلف مـن  غـاع غـزة باتجـاي مسـتوغنات جنـوب الدولـ  العبرّيـ ،  وسرايي 
، فــإّن العــد العكســّي وزاد  ــ ايً  وّنــه فــي الفتــرة التــي وصــ  فيهــا وغــ ف الصــواري  ولــى صــاروخا فــي كــّ  يــوما

للمواجه  العسكرّي  القادم  بين الغرفين  د بدأ، ذلك أّن وغ ف الصواري  بهذي الكثاف  يقض مضـاجع سـكان 
مجـالس هـذي القـرل التعاونّيـ  المستوغنات في ما ُيسمى ب  ف غزة، ويرفع من سقف المغالبات مـن رؤسـاء 

بضــرورة الــرّد بعمليــ  عســكرّي ، وبالتــالي، أضــاف المحلــ ، فــإّن انتهــاس الدولــ  العبرّيــ  سياســ  الــرد علــى كــّ  
وغ ف صاروخ، سـيؤّدي بغبيعـ  الحـا  ولـى مقتـ  مـواغنين فلسـغينيين عـّز ، ومـن هنـا، ُيمكـن التوّصـ  ولـى 

 ، على حّد تعبيري.غزة باتت وشيك  جًدانتيج  بأّن الحمل  العسكرّي  على  غاع 
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ولفت المحل  ولى أّن حرك  حماس ُتعاني األمرين من ض غ الجيش المصرّي عليها بهدف منعهـا مـن القيـام 
، مشــيًرا ولــى أّن الســلغات المصــرّي  صــعّدت فــي األســبوع األخيــر مــن لهجــ  وســرايي بـإغ ف صــواري  باتجــاي 

ً  وّنها لن تتوّرع عن معالج  الحركـ ، كمـا ُتعـالر حركـ  اإلخـوان المسـلمين التهديد الموجه  لحرك  حماس  ايل
في مصر، ولكن على الرغم من ذلك، نق  المحل  عن مصادر أمنّي  وعسكرّي  وصفها بأّنها رفيع  المسـتول 

مـن في ت  أبيب،  ولها وّنه على الرغم من ذلك، فإّن حماس م تبذ  جهوًدا من أجـ  منـع وغـ ف الصـواري  
القغاع، وبالتالي، أضافت المصادر عينها، فإّن األجهزة األمنّي  في الدول  العبرّي  ُت ح  بأّن حمـاس معنيـ  

، على حّد  وله، ذلك أّن هذا التصّرف من  بـ  حركـ  حمـاس فـي عـدم و ـف وسرايي بالمواجه  العسكرّي  مع 
ّي ، علــى حــّد  ــو  وســراييلبعمليــ  عســكرّي  وغــ ف الصــواري  ســيؤدي ولــى و ــف التهديــ  بــين الغــرفين والبــدء 

 المصادر عينها. 
ّي  مررتــا رســاي  حــاّدة اللهجــ  ولــى حمــاس، بأّنهمــا لــن ســراييلوكشــف النقــاب عــن أّن القيــاديتين المصــرّي  واإل

تتحم ن بعد اآلن مواصل  وغ ف الصواري  من القغاع، وخلص ولى القو  أّن وغ ف ست  صـواري  باتجـاي 
 ن الجنوبّيـ  كـان ُيمكـن أْن يسـبب فـي بـدء العمليـ  العسـكرّي ، لـوم نجـاا من ومـ  القّبـ  الحديدّيـ  مدين  عسـق

 في وسقاغ الصواري  ومنع و وع الضحايا، على حّد  وله.

 18/1/3114، القدس العربي، لندن

 
 مفاوضات غطاء لالستيطانالعباس: القدس مفتاح السالم ونرفض أن تكون  .2

محمود عباس ون القدس هي البداي  والنهاي ، ومفتاا الس م، والقلب الفلسغيني  الرييس ا   :مراكش
النابض لدول  فلسغين وعاصمتها التاريخي  األبدي ، وينب ي أن تكون الُعنواَن المركزي واألساس في ع  ات 

 الدو  العربي  واإلس مي  مع مختلف دو  العالم.
العشرين للجن  القدس في مراكش، مساء اليوم الجمع ، من  أمام اجتماع الدورة هوحذر عباس في خغاب

جسام  األخغار التي تتهدد القدس واأل صى هذي األيام، مشددا على حجِم المسؤوليِ  الملقاة على عاتف 
 الجميع للدفاع عن المدين  المقدس .

ُع وبشك  غير مسبوف، في ي ُيَسر  سراييلو ا : لم يكن األ صى في مرمى التهديد كما هو اآلن، فامحت   اإل
زال  الغابع العربي اإلس مي والمسيحي للقدس  تنفيذ ما يعتبرُي المعركَ  األخيرَة في حربه الهادفِ  لمحو وا 

 الشر ي .
وأوضل أن سلغات امحت   تواص  العم  لتحقيف هدفها النهايي المتمث  بتهويد القدس بالعم  على 

ح ِ  مشهدا ُم ايرا يخدم أوهاَم الُخرافاِت  محاول  ت يير معالم وبني  المشهد المقدسي بأدف تفاصيله، وا 
وَغغرسَ  القوة، وتنفيذ مخغغ تغهير عر ي ضد الفلسغينيين لجعلهم أ لي  في مدينتهم، لهم صف  المقيم 

بنيتها فقغ، مقاب  تعزيز الوجود اليهودي ببناء المزيد من المستوغنات، كذلك وفقار المدين  المقدس  وتدمير 
 التحتي  وضرب مواردها ام تصادي .

وأكد أنه في مواجه  ك  ذلك، ينب ي أن نركز على أن تكون القدس الُعنواَن المركزي واألساس في ع  ات 
 دو  العالم. مع مختلفالدو  العربي  واإلس مي  السياسي  وام تصادي  

عبر تبني المشاريع المخصص  لدعم المؤسسات و ا : يجب السعي لتعزيز البني  التحتي  للمجتمع المقدسي 
التعليمي  والصحي  وامجتماعي  والثقافي  ومساعدة مختلف  غاعات ام تصاد في القدس للبقاء والنمو 

 والتغور لدعم صمود المقدسيين .
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وأشار ولى ضرورة تشجيع ك  من يستغيع خاص  وخوتنا من الدو  العربي  واإلس مي  وضاف  ولى وخوتنا 
 لعرب والمسلمين والمسيحيين في أوروبا وأميركا على التوجه لزيارة القدس.ا

وأشاد بدور الم رب بقيادة الملك محمد السادس، رييس لجن  القدس، في الدفاع عن القدس الشريف، 
وبجهود السعودي  بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لدعم صمود أهلنا في فلسغين والقدس، وبدور األردن 

الملك عبد هللا الثاني لرعايته لألو اف اإلس مي  والمسيحي  في القدس، وشكر جميع  ادة الدو   بقيادة
العربي  واإلس مي  على موا فهم في الدفاع عن القدس ودعم شعبنا لني  حريته واستق له، كما نوي بالدور 

 في القدس ودعم صمودهم. الرايد الذي تقوم به وكال  بيت ما  القدس الشريف في تخفيف معاناة أهلنا
وحو  المفاوضات الجاري ، أكد تمسكنا بثوابتنا الوغني ، ورفضنا أن تكون المفاوضات غغاًء مستمرار 

ت ييب أو غمس أو تأجي   ضي  القدس من جدو   وسرايي البناء امستيغاني فوف أرضنا، ومحاومت 
ي على وسراييلنا كذلك أي وجود عسكري 'كدول  يهودي '، ورفض إسرايي األعما ، ومغلب امعتراف ب

أراضينا، وأكدنا أنه م س م وم استقرار وم اتفاف دون أن تكون القدس الشر ي  المحتل  عاصم  لدول  
 فلسغين.

و ا : في الو ت الذي نؤكد تمسكنا بمتغلبات الح  العاد ، تواص  سلغات امحت   ارتكاب الممارسات 
الجهود السلمي  وتعزيز احت   األرض الفلسغيني  األمر الذي ينذر بعوا ب  والموا ف التي تهدف إلفشا 

 وخيم  على فرص الس م وعلى امستقرار في المنغق .
 11/1/2112(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 تبقي المفاوضات ويعلنها في مؤتمر بالعقبة "ورقة صيغ مطاطة"كيري يسعى إلى ": الحياة" .3

بعض تفاصي  امتفاف الذي يعم  وزير  "الحياة"كشفت مصادر فلسغيني  مغلع  لـ : فتحي صّباا - غزة
سرايي الخارجي  األميركي جون كيري على بلورته حاليًا بين الفلسغينيين و  ور   صيغ "، مشيرة الى أنه ُيعد ا 

 ."ن نهاي  الشهر الجاريوأفكار عام  غامض  ومّغاغ  تمث  أ   من اتفاف وغار، وسيغرحها على الغرفي
سيكون بإمكان ك  غرف أن يفسر هذي األفكار والصيغ كما يشاء على  اعدة استمرار "وأوضحت أنه 

سيتم عقد مؤتمر في مدين  العقب  في ضياف  العاه  األردني عبد هللا الثاني "، مفت  الى أنه "المفاوضات
 ."ورعايته

إلدارة األميركي  يتعلف بالحدود، والومي  على األماكن المقّدس  سيكون لألردن دور تقرري ا"ولفتت الى أنه 
 ."والبلدة القديم  في القدس، والمغار وال جيين والتعويضات

الور   األميركي   د تتضمن عبارة مث  تأييد تغلعات "وفي خصوص مدين  القدس،  الت المصادر ون 
دة والسيغرة على الحدود والمصادر الغبيعي  في ستبقى السيا"، فيما "الفلسغينيين في عاصم  في القدس

ل اء حدود عام وسرايي شك  حقيقي في يد  . وأشارت الى أنه "عملياً  7691، وسيتم ضم الكت  امستيغاني  وا 
غير معني  به  إسرايي ف"، أما  غاع غزة "سيكون هناك اتفاف محف على الور   في شأن الضف  ال ربي "

 ."على المدل البعيد
الور   ستتضمن مفهوم التدرس في التغبيف على مراح  استنادًا الى األداء وتنفيذ املتزامات "ضحت أن وأو 

سيتم تدريب  وات األمن الفلسغيني  من جانب الوميات "، كما " performance paseالواردة في الور   ا
 ."المتحدة بشك  مستمر حتى تضمن لنفسها الدور المقرر على الدوام



 
 
 

 

 

           7ص                                    2111العدد:            18/1/3114السبت  التاريخ:

ي  بنيامين نتانياهو سراييلالى أن المفاوضات تجري بين الرييس محمود عباس ورييس الحكوم  اإلوأشارت 
 ."امستفتاء على القضايا الجوهري  سيكون خ   العام الحالي"عبر كيري، مفت  الى أن 

لمت  ما تتضمنه الور   األميركي  يمس بالقضايا الجوهري  في مضمونها، وأن ا"وشددت المصادر على أن 
بعدما  "أصبحت مغلبًا أميركيًا واضحاً  وسرايي النهايي هو تصفي  القضي  الفلسغيني ، خصوصا أن يهودي  

 يًا فقغ.وسراييلكانت مغلبًا 
 11/1/2112الحياة، لندن، 

 
 فتحي قرعاوي: خطة كيري تصفية للقضية.. و"األحمد" شخصية توتيرية .2

لسغيني الشي  فتحي  رعاوي، حوار خاص بـ"فلسغين" ا وصف النايب في المجلس التشريعي الف: غولكرم
اتفاف اإلغار  الذي يسعى وزير الخارجي  األمريكي  جون كيري للتوص  وليه، بأنه تصفي  للقضي  
الفلسغيني ، عبر فرض حلو  ليست وا عي  وليست منغقي  ومرفوض  جمل  وتفصي  من  ب  الشارع 

ب  األم  العربي  واإلس مي ، خاص  فيما يتعلف بما يسمى  ضايا الفلسغيني، فض  عن أنها مرفوض  من  
 الح  النهايي مث   ضي  القدس واألمن والحدود وتباد  األراضي.

: ون اإلدارة األمريكي  تدرك أنها تحاور غرفا فلسغينًيا "فلسغين"و ا  النايب  رعاوي في حوار خاص بــ 
ن أمري شييا فيما يتعلف بهذي القضايا حتى لو تم التو يع عليها"، ضعيًفا م يمث  الك  الفلسغيني وم يملك م

مشيرا ولى أن اإلدارة األمريكي  في سباف مع الزمن وهي تريد أن تخرس بشيء  ب  نهاي  ومي  الرييس باراك 
 أوباما.

ي ييلسراوأضاف  رعاوي، أنه يستد  مما سرب عن مقترحات كيري أن هذي المقترحات تتوافف مع الغرا اإل
ي  وليس للفلسغينيين أي ويجابي  فيها، وأن الغرف الفلسغيني هو الخاسر األكبر وهو سراييلوالمغالب اإل

 من سيدفع الثمن.
وأشار النايب  رعاوي ولى أن مو ف السلغ  الفلسغيني  في رام هللا وزاء خغ  كيري، يتسم بال موض 

 ، وسرايي شلت ويغالب العالم بالتدخ  للض غ على اوالتباين، فبينما يؤكد ياسر عبد ربه أن المفاوضات ف
سيكون عام الس م وهذا يعكس تخبًغا واضًحا،  4172يصرا صايب عريقات والرييس نفسه أن عام 

 ي .سراييلوانجرار السلغ  وتساو ها مع الض وغ اإل
رغم البوادر وبخصوص ملف المصالح ، أشار  رعاوي ولى أن حرك  فتل ما زالت تعغ  عملي  المصالح ، 

التي غرحتها حرك  حماس، لتفعي  هذا الملف، والتي كان عخرها مبادرة رييس الوزراء وسماعي  هني ، والتي 
كنا نتو ع أن تكون هناك لفت  أو بادرة من  ب  سلغ  رام هللا تجاهها، لكن ولألسف  وبلت مبادرة هني  ب  

ك  فتل مبادرة هني  بأنها تعكس حال  أزم  مبامة ووضع شروغ في حين اعتبرت  يادات أخرل في حر 
 تعانيها غزة وحرك  حماس.

ي ، يمنع السلغ  من اإلع ن سراييلوأكد أن امنسياف الكام  للسلغ  مع المغالب األمريكي  والض وغ أإل
ن أرسلت عزام األحمد ولى غزة، خصوصا أن األحمد رغم كونه  عن رغبتها الصاد   في المصالح  حتى وا 

ا في حرك  فتل، وم أن جميع محاومت رأب الصدع التي تزعمها األحمد فشلت كونه شخصي  توتيري   ياديً 
 أكثر منها شخصي  تصالحي .

ي ، يمنع السلغ  من اإلع ن سراييلوأكد أن امنسياف الكام  للسلغ  مع المغالب األمريكي  والض وغ أإل
ن أرسلت عزا م األحمد ولى غزة، خصوصا أن األحمد رغم كونه عن رغبتها الصاد   في المصالح  حتى وا 
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 يادًيا في حرك  فتل، وم أن جميع محاومت رأب الصدع التي تزعمها األحمد فشلت كونه شخصي  توتيري  
 أكثر منها شخصي  تصالحي .

 11/1/2112، فلسطين أون الين
 

 النائب األسير ياسر منصور يعلن إضرابه عن الطعام بسجون االحتالل .5
 ، بدء وضرابه المفتوا 7-71أعلن النايب عن محاف   نابلس األسير ياسر منصور اليوم الجمع  ا: سنابل

 عن الغعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله اإلداري.
عامًا ، في رسال  خاص  سربها من محبسه لوساي  امع م  29وأفاد النايب األسير ياسر داود منصور ا

 م" نسخ  عنها: "أنه أعلن منذ ساعات صباا اليوم بدء وضرابه المفتوا وصلت "المركز الفلسغيني لإلع
 عن الغعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله اإلداري التعسفي، ب  تهم  أو محاكم  عادل ".

 11/1/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وعناوالجن علينا لن يهزموا مشر  اإلنسخر نفس ولو اجتمع آالبردويل: سنقاتل حتى  .6
 ّل  القيادي في حرك  حمـاس د.صـ ا البردويـ  مـن أهميـ  التهديـدات المتزايـدة ضـد  غـاع غـزة، سـواء : غزة

  أو بتشـديد الحصـار افـي وشـارة لمصــر  أو بـإبرام اتفـاف وغـار بــين ســرايي بامجتيـاا العسـكري افـي وشـارة إل
 حركته. السلغ  الفلسغيني  وامحت  ، وأكد أن ك  هذي التهديدات م تخيف

وأوضــل البردويــ  فــي تصــريحات نقلهــا مو ــع تــابع لحركــ  حمــاس مســاء الجمعــ  أن المعركــ  بــين المقاومــ  
وامحت   لم تحسـم بعـد وأنهـا م تـزا  غويلـ ، و ـا : "نحـن نتـابع التهديـدات المتعـددة ضـد "حمـاس" ونأخـذها 

معركــ  غويلــ  ونــرل أن التنــاز  علــى محمــ  الجــد بالتأكيــد، لكننــا نحــن نخــوض معركــ  ضــد امحــت  ، وهــي 
عـن القــدس هـو معركــ  كسـر ع ــم، ولـو اجتمــع اإلنـس والجــن لهزيمـ  مشــروعنا فـي التحريــر لـن يســتغيعوا.. 

 نحن أصحاب األرض وأصحاب الحف ولن نسلم في ذلك"وفف  و  البردوي .
دينا، وم يمكـن ألحـد وحو  التهديدات المتواترة ضد  غـاع غـزة،  ـا  البردويـ : "نحـن سـنقاوم ولـى عخـر روا لـ

أن يكســر ورادتنــا، ونحــن لــدينا ثقــ  بــان أوم ثــم ثقتنــا كبيــرة فــي حقنــا وفــي مقاتلينــا، وبالتــالي تهديــدنا وتخويفنــا 
 بالقوة حينا وبالحدي  عن اتفا يات وغار يتم التناز  فيها عن حقو نا لن نقب  بذلك ولن نسمل بتمريري".

 18/1/3114، وكالة سما اإلخبارية
 

 لرشق استنكر تصريحات المجدالني: حماس تواصل جهودها إلنهاء مأساة اليرموكا .7
أّكد عّزت الرشف؛ عضو المكتب السياسي لحرك  حماس أّن حركته تعم  على مدار الساع  إليجـاد : الدوح 

حــّ  ُينهــي الحصــار المفــروض علــى مخــيم اليرمــوك، رافضــًا بشــّدة التصــريحات التــي وصــفها بالمعيبــ  ألحمــد 
 لمجدمني ممث  من م  التحرير الفلسغيني  المبعو  ولى سوري .ا

  " بـــ  الـــدخو  فـــي 8\81و ـــا  الرشـــف فـــي تصـــريل خـــاص لــــ "المركـــز الفلســـغيني لإلعـــ م" اليـــوم الجمعـــ  ا
التفاصي ؛ فإن ألفا  امستنكار كلها م تكفي للتعليف على نهر أحمد المجدمني المعيب فـي اسـتخدام مأسـاة 

ك والكارثـ  اإلنسـاني  التـي حلّـت عليـه ودمـاء شـعبنا فيـه، والمـوت الـذي يأكـ  الجـوعى واحـدًا تلـو مخيم اليرمـو 
 اآلخر، كماّدة للمناكف  السياسي  مع حرك  حماس".
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وجّدد عضو المكتب السياسي لحرك  حماس التأكيد على أن الحرك  "صّرحت مرارًا وبما م يدع مجام للـبس 
مســّلل لهــا داخــ  األرض الســوري ، وأنهــا ككــ  الفلســغينيين ليســت جــزءا مــن أو الشــك، بعــدم وجــود أي عمــ  

الصـراع الــداير هنــاك"، وأضــاف "حمــاس تعمــ  علــى مــدار الســاع  مــع األغــراف المعنيــ  إليجــاد مخــرسا ُينهــي 
 الحصار ويحف  أرواا من تبقى من أه  المخيم".

للوا ــع، األمــر الــذي مــن شــأنه تعقيــد  ضــي  ووصــف الرشــف روايــ  المجــدمني بأنهــا "مختلقــ  تمامــا، ومخالفــ  
المخــيم أكثــر فــأكثر"، كمــا عّلــف علــى اّتهــام المجــدمني لحمــاس بالمســؤولي  عــن حصــار المخــيم بــالقو  "هــذا 
ك ٌم في الهواء م  يم  له وم يستحّف الرد، ومحاول  لحرف األن ار عن حقيق  ما يجري علـى األرض وعـن 

 ماس إلنهاء األزم ".الجهود الكبيرة التي تبذلها ح
وخــتم القيــادي الفلســغيني تصــريحه باإلشــارة ولــى "مــدل عبثيــ  الــدور الــذي يؤديــه المجــدمني" اســتنادًا ولــى كــم 
"التزييـــف الـــوارد فـــي ك مـــه" علـــى حـــّد  ـــو  الرشـــف، الـــذي ألمـــل ولـــى أن كـــ م مبعـــو  المنّ مـــ  فيـــه شـــحٌن 

 يد الحصار عليهم، بد  المساهم  في ونهاء مأساتهم".وتحريض مبّغن على أبناء المخيم وا عغاء ذرايع لتشد
وكان المجـدمني  ـا  فـي مـؤتمر صـحفي عقـدي  هـر الخمـيس فـي مقـر المكتـب اإلع مـي الحكـومي فـي رام 
هللا ون ثـ   مجموعـات عسـكري  داخــ  مخـيم اليرمـوك محســوب  علـى حركـ  "حمــاس"، مغالبـا حركـ  حمــاس 

 العسكري  م تتبع لها ببيان رسمي على ذلك.بإع ن اذا ما كانت هذي المجموعات 
وتبنـــى المجـــدمني روايـــ  الن ـــام الســـوري كاملـــ  حـــو  مخـــيم اليرمـــوك وحمـــ  مســـؤولي  حصـــاري كاملـــ  علـــى 

 المسلحين الموجودين داخ  المخيم.
 17/1/3114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس توجه رسالة إلى الدورة العشرين للجنة القدس بالمغرب .8

ت حرك  حماس رسال  ولى المجتمعين في الدورة العشرين للجن  القدس بالم رب، أكدت خ لها على أن وجه
 القدس واأل صى في خغر، ويضعان الجميع أمام مسؤولي  تاريخي  لحمايتهما، ودعم صمود المقدسيين.

ارع وغيــر مســبوف فــي و الــت الحركــ  فــي رســالتها "ونا امســتيغان والتهويــد م يــزامن متواصــلين وبشــك  متســ
فـي  ـ  الصـمت والتواغـؤ الـدولي والعجـز  -مدين  القدس المحتل ، وكأنا امحت   الصهيوني يسابف الـزمن 

مـــن أجـــ  غمـــس معـــالم األرض والمقدســـات وتهجيـــر المقدســـيين عبـــر هـــدم  –والتقـــاعس العربـــي واإلســـ مي 
عى وليـــه اإلدارة األمريكيـــ  التـــي ثبـــت منـــازلهم، وفـــرض أمـــر وا ـــع فـــي أّي تفـــاوض أو وغـــار حـــّ  ترعـــاي وتســـ

 انحيازها ألجندات امحت   ومخغغاته".
وأضافت "ونانا وأمام هذي الهجم  الشرس  التي تتعراض لها مدين  القـدس وأهلهـا، والحـرب المسـعورة التـي تشـّن 

ــدفاع عــنهم  ضــد األ صــى والمعــالم اإلســ مي  والمســيحي  فــي المدينــ ، لنشــّدد علــى أنا مســؤولي  حمــايتهم وال
ــــ  العربيــــ  واإلســــ مي  وأحــــرار العــــالم؛ شــــعوبًا وحكومــــات، أفــــرادًا  ــــى األّم ودعــــم صــــمود المقدســــيين تقــــع عل

 ومسؤولين، من مات وجمعيات ومؤسسات".
ســ مي ،  وأكــدت رســال  الحركــ  علــى أن "القــدس ليســت مدينــ  فلســغيني  فحســب، بــ  هــي عاصــم  عربيــ  وا 

بهـا وعزلهــا عــن عمقهــا العربــي واإلسـ مي مــن خــ   مخغغاتــه امســتيغاني   يسـعى امحــت   ولــى امســتفراد
والتهويدي ؛ األمر الذي يستدعي تكاتف الجهود وتوحيدها لت   القدس عربيـ  وسـ مي  وعاصـم  أبديـ  لدولـ  

 فلسغين".



 
 
 

 

 

           11ص                                    2111العدد:            18/1/3114السبت  التاريخ:

ت والتـدنيس و الت ونا "مواجه  مساعي امحت   المحموم  في تهويد المسجد األ صى المبارك عبـر الحفريـا
 ومحاومت التقسيم الزماني والمكاني لم تعد تكفي معها عبارات اإلدان  وامستنكار والشجب".

وأوضحت أن "امحت   م تردعه وّم األفعا  والتحّركات العمليـ  القوّيـ  والرافضـ  ألّي تنـاز  أو تفـريغ بجـزء 
 من األ صى أو المساوم  عليه".
تـي تبـذلها الـدو  العربيـ  واإلسـ مي  فـي الـدفاع عـن القـدس واأل صـى، لكناهـا وأشادت "حماس" بك  الجهود ال

بينت أن تلك الجهود "غير كافي  أمام حجم التهويد وامستيغان الذي يتعّرضان له في    استهتار امحت   
 وعدم انصياعه للقرارات والمواثيف الدولي ".

رورة اتخــاذ خغــوات جرييـ  وعمليــ  تر ـى ولــى تغّلعــات ودعـت "المســؤولين المجتمعـين فــي هــذي الـدورة ولــى ضـ
شــعبنا الفلســغيني وحجــم المعانــاة التــي يعيشــونها يوميــًا، والجــرايم التــي يقــوم بهــا امحــت   ضــدهم فــي مدينــ  

 القدس".
 17/1/3114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 زةفي غ "إسرائيل"حماس تنظم مسيرة دعم لمخيم اليرموك ورفض للمفاوضات مع  .9

ـــ أ ف ب: ن مــت حركــ  حمــاس الجمعــ  مســيرة فــي غــزة ادعمــا لمخــيم اليرمــوك الــذي يتعــرض لحصــار  غــزة
 من عام. أكثرشديد منذ ان سيغر عليه مقاتلو المعارض  السوري   ب  

وانغلف ميات المشـاركين فـي المسـيرة مـن مسـاجد مدينـ  غـزة عقـب صـ ة الجمعـ  وهـم يرفعـون مفتـات كتـب 
اليرمـوك  أه  أخرلجون كيري، وعلى  األمريكيوزير الخارجي   ولى وشارة، في "لخغ  كيري وم وحداهاعلى 

 ."صبرا الرب معكم
 األهــاليمعانــاة  ونهــاء أنزهــري المتحــد  باســم حركــ  حمــاس فــي كلمــ  لــه خــ   المســيرة  أبــوو ــا  ســامي 

 رب مسلمون.المحاصرين في مخيم اليرموك بسوريا مسؤولي  دولي  وعربي  كونهم مجيين وع
وجماعـا وغنيـا فلسـغينيا علـى  هنـاك أنزهـري  أبـووالفلسـغينيين،  ـا   وسـرايي وتعقيبا علـى المفاوضـات بـين 

 رفض المفاوضات جمل  وتفصي  والشعب لن يقبلها ولن يقب  ما سيتمخض عنها.
وميـات المتحـدة والسلغ  الفلسغيني  والتي اسـتؤنفت برعايـ  ال وسرايي وتعارض حماس مفاوضات الس م بين 

 لتسع  شهور بعد تجميدها لث   سنوات. 1081في تموز/يوليو 
انـه فــي  وم، 1081/مـارس عذارجـون كيــري بعشـر زيـارات للمنغقـ  منـذ  األمريكـيورغـم  يـام وزيـر الخارجيـ  

 والفلسغيني بالموافق  على خغته للس م. يسراييلاإلالجانبين  و ناع

 18/1/3114، القدس العربي، لندن
 

 التي تحدثت عن حل قيادتها بغزة األنباءفتح تنفي  .11
أشرف الهور: نفت حرك  فتل في  غاع غزة األنباء التي تحدثت عن صدور  رار مـن الـرييس محمـود "غزة ـ 

 عباس زعيم الحرك  يقضي بإعفاء هييتها القيادي .
نسـخ  منـه ونـه لـم  "لعربـيالقـدس ا"و ا  الدكتور حسن أحمد الناغف باسم الحرك  في تصريل صحافي تلقـت 

 يصدر أي  رار بإعفاء الهيي  القيادي  من مهامها المكلف  بها أو وجراء أي تعدي ت في هذي الهيي . 
مـا نشـر فـي هـذا "وأكد أحمد أن أمر وعفاء الهيي  القيادي  في  غاع غزة من مهامها م علم لهم بـه، وأضـاف 

 املتزامالقايد العام للحرك  أبو مازن، بالتأكيد سوف يتم  الموضوع غير صحيل، وفي حا  تم اتخاذ  رار من
 ."وتنفيذ القرار
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 18/1/3114، القدس العربي، لندن

 
 عدًوا "إسرائيل" تعد  : بعض الدول العربية ال نتنياهو .11

 ي بنيامين نتنياهو، ون الع  ات الدبلوماسي  بين ات  أبيب  وبعض الدو  العربي سراييل ا  رييس الوزراء اإل
 تشهد تقدمًا وتحّسنًا ملحو ًا بفع  الت ّيرات السياسي  واألمني  الجاري  على الساح  اإل ليمي .

ونقلت اإلذاع  العبري  أمس، عن نتنياهو  وله "ون الشرف األوسغ يشهد ت ّيرات جذري  وأن بعض الدو  
ان والجماعات اإلس مي    عدوًا ب  ونها تشعر بالتهديد من جانب وير وسرايي العربي  لم تعد تعتبر ا
 المتغرف "، على حد  وله.

وفي سياف عخر، انتقد نتنياهو بشدة المو ف الفلسغيني الذي يعارض بقاء المستوغنين اليهود داخ  حدود 
الدول  الفلسغيني  المستقبلي ، معتبرًا أن هذا المو ف ينغوي على "سياس  تغهير عر ي ضد اليهود"، حسب 

  تؤيد و ام  الدول  الفلسغيني  المستقل  على أن تكون هذي الدول  منزوع  وسرايي وأضاف "ون ا تعبيري.
 "، مؤكدًا أن حكومته مستعّدة متخاذ  رارات وصفها بـ وسرايي الس ا وتعترف بالغابع اليهودي لدول  ا

نهاء الصراع، حسب زعمه.  "صعب " في سبي  تحقيف التسوي  مع الجانب الفلسغيني وا 
18/1/3114، ن الينفلسطين أو  

 
 شأن تبادل سكان وأراضب نتنياهو وواشنطن يؤيدان خطة ليبرمان: معاريف .13

" بيتنا"  ولهم ون وسرايي " -نقلت صحيف  "معاريف" أمس، عن  ياديين في كتل  "الليكود : ايو .بي .عي 
مان، بشأن تباد  سكان ي" بنيامين نتنياهو يؤيد خغ  وزير الخارجي  أفي دور ليبر سراييلرييس الوزراء "اإل

وأراض في وغار تسوي  الصراع، بحي  يتم نق  منغق  المثل  وسكانها ولى سيادة الدول  الفلسغيني  بعد 
كما نقلت الصحيف  عن مصادر مقرب  من نتنياهو،  ولها ون مندوبين أمريكيين بالمفاوضات عبروا   يامها.

 ".وسرايي   استيغاني   "مؤخًرا عن موافقتهم على خغ  ليبرمان مقاب  ضم كت
 18/1/3114، الخليج، الشارقة

 
 شروط نتنياهو وهجوم يعالون وتشكيل جبهة يمينية تعق د جهود كيري السلميةية: إسرائيل صحف .12

على أن وزير الخارجي  األميركي  وسرايي اتفقت تعليقات صحف نهاي  األسبوع في : أسعد تلحمي –الناصرة 
ي والفلسغيني، سراييللجسر الهوة في موا ف الجانبين اإل "عصا سحري " جون كيري سيحتاس فعً  ولى

ي الحاكم مزيدًا من التشدد انعكَس، ضمن أشياء أخرل، في تهكم سراييلخصوصًا في أعقاب وبداء اليمين اإل
 وزير الدفاع موشيه يعالون من جهود كيري، وفي محاول  جديدة من رييس الحكوم  بنيامين نتانياهو لتوسيع

ي ، وفي جهود بعض أ غاب اليمين المتشدد سراييلر ع  الكت  امستيغاني  التي يريد وبقاءها تحت السيادة اإل
 ترفع علنًا لواء عدم التوص  ولى اتفاف مع الفلسغينيين. "جبه  وغني  يميني "لتشكي  

 
 جبهة يمينية إلجهاض االتفاق

جديدًا تتم و امته في األسابيع األخيرة في الكنيست  أمس أن ثم  تن يماً  "يديعوت أحرونوت"وكشفت صحيف  
البيت "ينضوي تحتها أعضاء حزب المستوغنين  "جبه   ومي  يميني "ي  االبرلمان  يحم  اسم سراييلاإل

منع أي احتما  "من أج   "ليكود بيتنا"بزعام  الوزير نفتالي بينيت، ونواب المعسكر المتشدد في  "اليهودي
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التعاون بين نواب اليمين من األحزاب ". ونقلت عن بينيت  وله ون "مع الفلسغينيين للتوص  ولى اتفاف
، مستبعدًا في الو ت ذاته احتما  "8611المختلف  ضروري إلجهاض أي اتفاف يقوم على أساس حدود عام 

ذا تم التوص  ولى اتفاف كهذا، فسيكون ضعيف المضمون، أو بكلمات أبسغ "التوص  ولى اتفاف،  وا 
 ."خرةمس

، و ا  لإلذاع  العام  أمس متحديًا، "تلّونها الشديد"كذلك هاجم نايب وزير الخارجي  زييف الكين اوروبا على 
أوضحت  ب  استيناف المفاوضات أنها  وسرايي ي  تمليها المصلح  األمني ، وان سراييلون سياس  الحكوم  اإل
ورد  ." البي  اليهودي  في القدس خ   سنوات  ليل ألنه لو  بلنا بتجميدي لخسرنا ال"لن تو ف امستيغان 

المعارض نحمان شاي على التهجم على اوروبا بالقو  ون الحكوم  تبدو كمن أعلن  "العم "النايب من 
الحرب على العالم، وذ بدأت األسبوع بهجوم على الوميات المتحدة، وأنهته بهجوم مماث  على اوروبا. 

نفسها في عزلها دوليًا وتضّحي بمستقبلها من أج  البناء في المستوغنات التي تساهم ب وسرايي "وأضاف أن 
 ."ستنسحب من غالبيتها في المستقب 

 18/1/3114، الحياة، لندن
 

 "أصبح حاجة قومية"االنفصال عن الفلسطينيين : لبيد .14
وزير  "يش عتيد" ا  زعيم الحزب الوسغي الشريك األبرز في اميت ف الحكومي  :أسعد تلحمي –الناصرة 

، وأنه يجب عدم الكف عن الجهود "أصبل حاج   ومي "الما  ييير لبيد ون امنفصا  عن الفلسغينيين 
 للتوص  ولى اتفاف يتيل امنفصا  مع ترتيبات أمني  مناسب .

وأضاف خ   مشاركته في وحدل الت اهرات التي ن مها حزبه في موا ع مختلف  دعمًا لعملي  الس م، أن 
ولن ندع الشارع فقغ لمن يعارض عملي  الس م، ونما علينا "  فرص  حقيقي  للتوص  ولى اتفاف سياسي، ثم

أن نت اهر لنؤكد لرييس الحكوم  أننا ندعمه في العملي  السياسي ، وأن حزبنا لن يسمل بتفويت هذي 
تصريحات يعالون ضد السعي الى تقلي  األضرار الناجم  عن  وسرايي . وتابع أنه يتحتم على "الفرص 
 ."عليها أن تكون حذرة وُمص ي  أكثر في ع  اتها الدولي "كيري، و

 18/1/3114، الحياة، لندن
 

 ليبرمان "يوبخ" سفراء أوروبا لموقفهم الداعم للفلسطينيين .11
دعاء ي  أمس، أن وزيرها أفي دور ليبرمان أمر باستسراييلأعلنت وزارة الخارجي  اإل :برهوم جرايسي -الناصرة 

وامحتجاس على المشاريع  وسرايي سفراء عدة دو  أوروبي ، وتوجيه "توبي " لحكوماتهم، مستدعايها سفراء 
 ي . سراييلامستيغاني  الجديدة التي أ رتها الحكوم  اإل

سبانيا،  د استدعت سفراء  يغاليا وا  لديها،  وسرايي وكانت دو  أوروبي  عديدة من بينها بريغانيا وفرنسا وا 
 أبل تهم احتجاس تلك الدو  على المشاريع امستيغاني  التي أعلنتها حكوم  نتنياهو.و 

 18/1/3114، الغد، عم ان
 

 في وضٍع مشابه لجنوب إفريقيا زمن الفصل العنصري   "إسرائيل": في غضون عامين ستصبح معاريف .16
ت فيه وّن مسؤولين العبري  الجمع  تقريرا  ال "معاريف"نشرت صحيف   زهير أندراوس: -الناصرة 

ودبلوماسيين سابقين وحاليين هددوا أوروبا أّنه في حا  فرضت مقاغع  أوروبي  على الدول  العبرّي ، فإّن 
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األخيرة بإمكانها التخلي عن الع  ات مع امتحاد األوروبي والتوجه بسلعها ولى دو  تحتاجها في الشرف 
 لسوفييتي سابقًا والهند والصين.مث  دو  أوروبا الشر ي  وروسيا ودو  اإلتحاد ا
بالمقاغع  لمنتجاتها من المستوغنات وفي    الجهد  وسرايي وتابعت في و ت تواص  فيه أوروبا تهديد 

األوروبّي الضاغغ على أمريكا وفي حا  فش  المفاوضات التي يمكن أن يؤدي لمقاغع  أوروبي  حقيقي ، 
لخارجي  يدرسون خيارات لتسويف منتجات المستوغنات في أسواف فإّن دبلوماسيين سابقين وحاليين في وزارة ا

 عالمي  أخرل وانهم وجهوا رساي  تحذير للدو  األوروبي  بأن دول  امحت   هي من ستقاغعهم.
ي ، مؤكدين أنهم سراييليين أعّدوا خغ  لبيع هذي المنتجات اإلسراييلفإّن الدبلوماسيين اإل "معاريف"وبحسب 

ن بوجود الكثير من دو  العالم التي تحتاس لهذي البضايع ويمكن أن تشتريها بالفع  ألنها يعتقدون ويعلمو 
تقدر  يم  هذي المنتجات ا تصاديًا. ع وة على ذلك، لفتت الصحيف  ولى أّن صّناع القرار في ت  أبيب 

 ي ستبدأ بالتدهور فورا.ُيدركون تمام اإلدراك أّنه في حا  فش  المفاوضات فإّن الع  ات مع امتحاد األوروب
وتابعت الصحيف  نقً  عن هؤمء المسؤولين  ولهم وّنهم يعلمون أّنه في غضون عامين أو ث ث  فإّن وضع 
الدول  العبرّي  سيكون مشابها لوضع جنوب وفريقيا وّبان الحكم العنصرّي، وبالتالي فإّنها يمكن أن تواجه 

وسد الفراغ الذي يمكن أن  وسرايي ين جدد لشراء منتجات صعوبات مالي ، وم مفر من البح  عن معب
 يحد  نتيج  أي مقاغع  غربي  أو أوروبي .

تُفّض  البقاء في معسكر  وسرايي باإلضاف  ولى ذلك، أشار الدبلوماسيون الكبار في ت  أبيب ولى أّن 
كّنهم استدركوا  ايلين وّنه وذا الديمقراغيات الليبرالي ، وأّنها ستستمر بالمحاول  لتكون في هذا المعسكر، ل

بأّن ذلك سيجعلها تدفع ثمنًا سياسيًا فإّنه م بّد من ويجاد خيارات أخرل لديها لتستغيع  وسرايي شعرت 
 يون بأنها منحازة للفلسغينيين. سراييلمجابه  الض وغ األوروبي  التي وصفها الدبلوماسيون اإل

الصحيف  العبرّي ، أّن من م  األمم المتحّدة يمكن أْن تتخذ  يون، كما  التسراييلويرل الدبلوماسيين اإل
خغوات عقابي  ضد الدول  العبرّي ، وبالتالي فإّن عام  الما  هو عام   وة، وم بّد من البح  عن مصادر 

ذا كانت أوروبا تريد مجابه  سراييلأخرل لتقوي  المو ف اإل في هذا المجا  عليها أن تعلم أّن  "وسرايي ي، وا 
 الدول  العبرّي   ادرة على الخروس من هذي المعادل  األوروبي ، بحسب أ والهم. 

هو باتجاي أوروبا حي  تبلغ  وسرايي وأشارت الصحيف  في ختام تقريرها ولى أن الجزء األكبر من صادرات 
ض ، ومع ذلك في السنوات األخيرة كان هناك اتجاي واضل من انخفا%11نسبته الميوي  من الصادرات 

في عام  %11ولى  وسرايي حص  أوروبا وزيادة كبيرة في الصادرات ولى عسيا حي  وصلت نسب  صادرات 
 يين ولى دراس  معمق  في البح  عن خيارات جديدة.سراييل، وهو األمر الذي شّجع الدبلوماسيين اإل1081

 18/1/3114، القدس العربي، لندن
 
 

 رة رسمية إلى اإلماراتي برئاسة الوزير شالوم في زياإسرائيلوفد  .17
ّي سلفان شالوم، من حزب اليكود  سراييلزهير أندراوس: وص  وزير الغا   والبنى التحتي  اإل -الناصرة 

على رأس وفد دبلوماسّي الجمع  الى دول  اإلمارات العربي   الحاكم بقيادة رييس الوزراء، بنيامين نتنياهو،
 داري  للوكال  الدولي  للغا   المتجددة اويرينا .المتحدة للمشارك  في اجتماعات اللجن  اإل

العبرّي الذي أورد الجمع ، وّن هذي الزيارة هي الزيارة األولى لوفد رسمّي وعلنّي  "مفزاك حداش"ووفقًا لمو ع 
 ي  الحالي  ولى دول  اإلمارات العربي . سراييلمن الحكوم  اإل
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زير شالوم، يضم مستشارين رفيعي المستول من وزارة وذكر المو ع العبري، أّن الوفد الذي يترأسه الو 
ّي سابف شارك في وسراييلّي  وعددا من ممثلي القغاع الخاص في مجا  الغا  . وكان وفد سراييلالخارجي  اإل

والتي تتخذ من العاصم  اإلماراتي  أبو  بي  1006اإلجتماع األو  للوكال  الدولي  للغا   في أواخر عام 
 مقرًا لها.

 18/1/3114، دس العربي، لندنالق
 

 شماالً  التأهبالنار من لبنان ويرفع حال  إطالقي يستعد لكل احتماالت سرائيلالجيش اإل .18
ي حا  التأهب لك  وحداته العسكري  على غو  الحدود سراييلرفع الجيش اإل: شحادة اما -القدس المحتل  

ه  مختلف السيناريوات المتو ع  من تن يمات معادي  الشمالي ، تجاي لبنان، وكثف تدريباته واستعداداته لمواج
 ، وفي مركزها اغ ف النار باتجاي بلدات الشما .سرايي إل

 وغ فبان رد الجيش سيكون  اسيًا وغير مسبوف على أي اعتداء، معتبرًا أي نوع من  أمنيوهدد مسؤو  
 ني  وحكومتها، على حد  وله.عمً  خغيرًا تتحم  مسؤوليته الدول  اللبنا وسرايي النار باتجاي 

تن ر ببالغ الخغورة الى أي  محاول  ومن جانب اي  جه  معادي  لتوجيه  وسرايي واكدت المصادر اممني  ان 
 اعتداء عليها وتهدد امن حدودها ومواغنيها.

كتايب ي خ   منا ش  تقارير نشرت في وساي  اإلع م اللبناني  وذكرت ان "سراييلوجاء حدي  المسؤو  اإل
كيلومترًا. ورجحت التقارير ان يكون هذا التن يم ينوي  40عبد هللا عزام" في لبنان تملك صواري  مداها 

 ولى الرد. وسرايي ، ب ي  تصعيد األوضاع على الحدود وجر وسرايي وغ ف الصواري  باتجاي 
 18/1/3114، الحياة، لندن

 
 ذه اإلنسانية وليذهب هذا العالم للجحيمفلتسقط ه : سكان "اليرموك" يصرخون..العربيالقدس  .19

ـ حمزة تكين: يعـيش سـكان مخـيم اليرمـوك ل جيـين الفلسـغينيين فـي العاصـم  السـوري  دمشـف "كارثـ   بيروت
و ـا  سـامي الحلـو، أحـد سـكان المخـيم الـذي ميـزا  داخلـه، أن األوضـاع التـي يعـاني منهـا السـكان ، ونساني "

 ب المجاع  التي تهدد حياة الكثير من الشيوخ واألغفا  والنساء"."تفوف تصور العقو  البشري  بسب
وأضـــاف الحلـــو فـــي حـــدي  لمراســـ  األناضـــو  عبـــر امنترنـــت أن مـــا تنشـــري وســـاي  اإلعـــ م عـــن األوضـــاع 

تعرض مناغف مختلفـ  مـن المخـيم يـوم  ولىالمأساوي  للمخيم " لي  وضيي " مقارن  مع الوا ع المزري، مشيرا 
 قصف مدفعي "عنيف وهستيري".أمس الخميس ل

 تلى  ضوا تحـت أنقـاض المبـاني التـي سـقغ عليهـا البراميـ  المتفجـرة  80وتحد  الحلو عن سقوغ أكثر من 
 خ   غارات شنها غايرات الن ام السوري على المخيم.

برا أن هذي و ا  "هرعنا الى المباني المستهدف  وبدأنا بانتشا  جث  النساء واألغفا  من تحت األنقاض"، معت
ال ارات "ليست وم عقابا للمخيم وأهله وليس لما يسمى جماعات مسـلح  كمـا يـدعي الن ـام السـوري ومن مـ  

 التحرير الفلسغيني ".
وأضاف أنه بعد امنتهاء من انتشا  الجث ، سار العشرات من المحاصـرين فـي شـوارع المخـيم فـي مسـيرة لـم 

 وحكامها بإجرامهم وحقدهم". وسرايي  لم  الذين فا وا ترفع وم شعارات الصمود بوجه "هؤمء ال
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و ا  الحلو أن "الن ام السوري م يكتفي بالقصف الجوي والمدفعي بـ  ينشـر عـددا مـن القناصـ  عنـد مـداخ  
وختم  اي  "فلتسقغ هذي اإلنساني  كلها وليذهب هذا العالم  المخيم يستهدفون المدنيين واألبرياء بك  دم بارد".

 للجحيم". التافه
18/1/3114القدس العربي، لندن،   

 
 تجاه المخيمبالتقاعس بواجباتها من حصار "اليرموك" وتتهم منظمة التحرير  تحذر" ثابت" .31

حذر سامي حمود، مدير "من م  ثابـت" لحـف العـودة الفلسـغيني ، مـن أن األوضـاع فـي مخـيم اليرمـوك يـزداد 
السوري على كاف  المداخ  والمخارس بحج  وجود مسـلحين سوءا بسبب الحصار الخانف الذي يفرضه الن ام 

 معارضين.
وأوضل حمود، التي تتابع من مته أوضاع أهالي اليرموك من خ   التواص  المستمر مع عدد من النشغاء 

المــوت مــن الجــوع هــو الخغــر األكبــر الــذي … فـي داخلــه، أن الوضــع فــي المخــيم "يــزداد ســوءا يومــا بعــد يــوم
 ألف فلسغيني متواجدين حاليا داخ  المخيم". 10من  يهدد حياة أكثر

شخصا لقـوا حـتفهم فـي المخـيم منـذ شـهر أيلو /سـبتمبر مـن العـام  41وأشار حمود لوكال  األناضو  الى أن 
 شخصا  ضوا خ   شهر كانون الثاني/يناير الجاري. 18، بينهم "الماضي بسبب "موج  الجوع

وا عنـه مـع انعـدام المـواد ال ذاييـ  والغبيـ  األساسـي  ومـواد التدفيـ  من سكان المخـيم نزحـ %10ولفت الى أن 
في    انقغاع الكهرباء بشـك  دايـم. وأكـد حمـود أن المحاصـرين فـي المخـيم يلجـأون حاليـا "ألكـ  الحشـايش 

 بسبب المجاع  المتفا م  واستمرار الحصار. "الضارة"، متو عا مزيدا من "ضحايا الجوع
 1120سيا في ريف دمشف، تعاني أزم  تضاف الى أزم  مخيم اليرموك، حي  توجد ولفت الى أن منغق   د

 عايل  فلسغيني  نازح  تعيش حاليا في " روف صعب  جدا".
وعــن دور المن مــات والحركــات الفلســغيني  فــي هــذي األزمــ ، اتهــم حمــود " يــادة من مــ  التحريــر الفلســغيني  

 ي المحاصرين، وتهربها من مسؤولياتها".بالتقاعس عن القيام بواجباتها تجاي األهال
 تي  فلسغيني جراء الحـرب الدمويـ  المندلعـ   8612وأشار الى أن "من م  ثابت" أحصت حتى اليوم سقوغ 

 في سوريا.
18/1/3114القدس العربي، لندن،   

 
 : األبرياء يموتون جوعا في مخيم اليرموكاإلندبندنت .31

راســلها فــي لبنــان عــن حجــم معانــاة النــازحين الســوريين بعنــوان نشــرت صــحيف  اإلندبنــدنت موضــوعا لم: لنــدن
 وحدل ضحايا الحصار المخزي في سوريا".…"األبرياء يموتون جوعا

ألـف  81ويعرض الكاتب األوضاع المتردي  على الصعيد اإلنساني في سوريا وتأثير ذلك على ما يقرب من 
 ينيين  رب العاصم  السوري  دمشف.شخص يخضعون لحصار شرس في مخيم اليرموك ل جيين الفلسغ

ويؤكـــد الكاتـــب أن جميـــع اإلمـــدادات ال ذاييـــ  والغبيـــ  غيـــر مســـموا بـــدخولها مـــا اضـــغر المحاصـــرين داخـــ  
 المخيم ل  تيات على أوراف األشجار والمياي المالح .

ر األربعـ  خمسين غف  وغفل  عخرين ماتوا داخ  مخيم اليرموك خـ   األشـهال ما يقارب ويوضل الكاتب أن
 الماضي  من الجوع والعغش.
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ويوضــل الكاتــب أيضــا أن أغلــب  ــاغني المخــيم يتعرضــون ألمــراض ناتجــ  عــن ســوء الت ذيــ  ونقــص الغعــام 
مثـــ  فقـــر الـــدم ومـــرض يســـمى "كواشـــيوركور" وهـــو مـــرض ينـــتر عـــن نقـــص البروتينـــات الشـــديد وهـــو مـــرض 

 ود ال هور األن.تخلصت منه سوريا نهاييا  ب  عقد كام  من الزمن لكنه عا
ويعــرس الكاتــب علــى حــامت أخــرل مــن الوفيــات نتيجــ  ســوء الت ذيــ  مثــ  ارتفــاع معــد  وفيــات النســاء داخــ  

 المخيم عند الومدة.
18/1/3114رأي اليوم، لندن،   

 
 "القدس الدولية" تدعو "البرلماني العربي" وملك المغرب إلنقاذ القدس .33

امتحــاد البرلمــاني العربــي والعاهــ  الم ربــي الملــك محمــد نــان، فــي لبدعــت مؤسســ  القــدس الدوليــ  : بيــروت
يجــاد حلــو  عاجلــ  لــدعم المقدســيين وتثبيــتهم فــي  الســادس ولــى العمــ  الجــاد مــن أجــ  ونقــاذ مدينــ  القــدس، وا 

 مدينتهم المقدس .
سـ مّي حـازم يـدعم المو ـف الفلسـغينّي ا ألصـي  وأكدت أن "القدس أحوس ما تكـون اليـوم ولـى مو ـف عربـّي وا 

بالتمسك بالقدس كامل  وموحدة عاصم  لفلسغين كلها، وعاصم  لكرام  األم  وهيبتها، وكلنا أم  بأن تكونوا 
 مّمن يكتب عنهم التاري  مث  هذي الموا ف".

وأثنـت المؤسسـ ، التــي تتخـذ مــن بيـروت مقــًرا رييًسـا لهـا، فــي رسـال  وجهتهــا ل تحـاد البرلمــاني العربـي، الــذي 
العشرين في دول  الكويـت يـوم األحـد المقبـ  والـذي اختـار "القـدس" عنواًنـا لمـؤتمري، علـى موا ـف يعقد مؤتمري 

الكويت الداعم للقضي  الفلسغيني  وعلى رأسها  ضي  القدس "التي تتعـرض لتهويـد ممـنهر ومـدروس للسـيغرة 
فع ال غاء عـن المفاوضـات على المدين  العربي "، مغالب  البرلمانيين العرب الذين سيجتمعون في الكويت "بر 

 الجاري  بين السلغ  الفلسغيني  ودول  امحت   والتي تهدف لهيمن  امحت   على المقدسات في المدين ".
وفـي الســياف ذاتــه؛ وجهــت مؤسســ  القــدس الدوليــ  خغاًبـا مفتوًحــا ولــى العاهــ  الم ربــي الملــك محمــد الســادس 

يجـــاد حلـــو  عاجلـــ  لـــدعم المقدســـيين وتثبيـــتهم فـــي مـــدينتهم تغالبـــه بضـــرورة دعـــم مدينـــ  القـــدس المحتلـــ ، وا  
 المقدس .

18/1/3114، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 : حماية الفلسطينيين في سورية والشتات مسؤولية األمم المتحدةالعودةمركز  .32
الموا ـع  دعا رييس مركز العودة الفلسـغيني فـي بريغانيـا ماجـد الزيـر القيـادات الفلسـغيني  فـي مختلـف: برلين

السياســــي  فــــي الســــلغ  والفصــــاي  والمجتمــــع المــــدني ولــــى العمــــ  ســــويا مــــن أجــــ  معالجــــ  ملــــف ال جيــــين 
نقــاذ مجيــي مخــيم اليرمــوك فــي ســوري  الــذي يتعــرض لحصــار  ــا  بأنــه "لــم يســبف مثيــ  فــي  الفلســغينيين وا 

 التاري  الفلسغيني حتى في أيام النكب  األولى".
  لـ" دس بـرس" أن ملـف ال جيـين الفلسـغينيين عامـ  ومـا يتعـرض لـه مخـيم ورأل الزير في تصريحات خاص

 .اليرموك بشك  خاص لم يح  بالعناي  التي يستحقها
وأعرب الزير عن أسفه للمو ف الذي وصفه بـ "الضعيف" للسلغ  الفلسغيني ، و ا : "مـا يبعـ  علـى األسـف 

أس من مـ  التحريـر الفلسـغيني  تفـت مـن عضـد بالنسب  لقضي  ال جيين هو ما سمعناي من تصريحات مـن ر 
التماسك الفلسـغيني وخصوصـا بالنسـب  لحـف العـودة، عنـدما  ـا  بـأن حـف العـودة حـف شخصـي كـالزواس فـي 



 
 
 

 

 

           17ص                                    2111العدد:            18/1/3114السبت  التاريخ:

معــرض تعليقــه علــى مــا يتعــرض لــه فلســغينيو ســوري ، ومــع ذلــك ســتبقى  ضــي  ال جيــين الفلســغينيين هــي 
 د أن يتعام  مع القضي  الفلسغيني  عليه أن يبدأ بها".عنوان الصراع الفلسغيني ـ الصهيوني، ومن أرا

ورأل الزيــر أن المســؤولي  فــي حمايــ  ال جيـــين الفلســغينيين هــي مســؤولي  دوليـــ ، و ــا : "الــذي صــنع دولـــ  
هي األمم المتحدة والمجموع  الدولي ، وهي بالتالي مـن خلقـت مسـأل  ال جيـين وهـي المسـؤول  عنهـا  وسرايي 

 .بالدرج  األولى
17/1/3114قدس برس،   

 
 جحر الديكببلدة  منازلوالدبابات تستهدف غزة بصيادين التطلق النار على  االحتاللزوارق  .34

ي ، فجــر أمــس الجمعــ ، نيــران أســلحتها الرشاشــ  تجــاي  ــارب صــيد، ســراييلفتحــت الــزوارف الحربيــ  اإل :رام هللا
ليلـ   بـ  الماضـي  عـدة  ـذايف مدفعيـ  تجـاي بلـدة ي السـراييل بال  سواح  غـزة. فيمـا أغلقـت دبابـات الجـيش اإل

 وسغ  غاع غزة. "جحر الديك"
وأفــادت مصــادر فلســغيني ، أن الــزوارف فتحــت النــار بشــك  مكثــف تجــاي  ــارب صــيد صــ ير كــان علــى متنــه 

 صيادان اثنان  بال  سواح  منغق  السوداني ،  ب  أن يتمكنا من العودة ولى الشواغئ بس م. 
أغلقـت ثـ    ـذايف  "جحر الـديك"لسغيني ، ون دبابات جيش امحت   المتمركزة شرف بلدة و الت مصادر ف

 مدفعي  تجاي مناز  الفلسغينيين في البلدة دون و وع وصابات في األرواا. 
18/1/3114االتحاد، أبو ظبي،   

 
 في المسيرات األسبوعية في الضفة وشرق غزة اإلصاباتعشرات  .31

، جــراء  مــع  ــوات امحــت   أمــسأصــيب عشــرات المــواغنين بجــروا وبامختنــاف،  :"وفــا" - منــدوبو "األيــام"
 للمسيرات السلمي  األسبوعي  المناهض  للجدار وامستيغان في عـدد مـن محاف ـات الضـف  وفـي شـر ي غـزة.

 ، كمــا وانــتفض شــبان فــيبلــدة العيزريــ  شــرف القــدسوانغلقــت مســيرات الضــف  فــي: رام هللا، البيــرة، الخليــ ، و 
، والمعصــرة،  ريــ  النبــي صــالل، و  ريــ  بلعــين غربــي رام هللافــي القــدس،   ريــ  أبــو ديــس ــرل أخــرل أبرزهــا: 

 . ري  كفر  دوم بمحاف    لقيلي ولى مشارك  واسع  من بيت لحم، و   باإلضاف
ـــ  مـــواغنين بجـــروا والعشـــرات بحـــامت اختنـــاف جـــراء وغـــ ف  ـــوات  وفـــي  غـــاع غـــزة، أصـــيب، أمـــس، ث ث

  النــار و نابــ  ال ــاز المســي  للــدموع بكثافــ  صــوب المشــاركين فــي مســيرة دعــا وليهــا "ايــت ف شــباب امحــت 
 امنتفاض "  رب خغ التحديد، شرف حي الشجاعي .

18/1/3114األيام، رام هللا،   
 

 االحتالل يستخدم وسائل  تعذيب همجية أثناء التحقيق "فلسطين أسرى مركز" .36
تنتهـك الحقـوف اإلنسـاني   وسـرايي أن  ،فلسغين – للدراسات األسرلأكد مركز : ويعبدالرحيم الريما -رام هللا 

لألسرل الفلسغينيين في سجونها، متجاوزة بذلك القانون الـدولي اإلنسـاني والمواثيـف الدوليـ  الخاصـ  بمعاملـ  
 األسرل.

وأورد المركـز شــهادات أسـرل وأســيرات بيـنهم أغفــا  ومرضـى تــم تعـذيبهم بت غيــ  الـرأس بكــيس ملـو ، ومنــع 
النــوم والعــ س، واســتخدام الجــروا والو ــوف لفتــرات غويلــ ، ورش المــاء البــارد والســاخن علــى الــرأس بغريقــ  

ل لسـاعات غويلـ  وأليـام يصعب معها التنفس، والتعري  والضـرب علـى الـرأس وأمـاكن عـدة فـي الجسـد، والشـب
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على كرسي ص ير. ولى جانب أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي ولى وصـاب  األسـير بالشـل  أو بعاهـ  
 مستديم ، و د يؤدي ولى الوفاة في بعض األحيان، واستخدام لتعذيب بالض غ النفسي.
رت ولــــى أن المعتقلـــــين وأكــــد مركــــز "األســـــرل للدراســــات" أن مع ـــــم الشــــهادات التــــي وصـــــلت المركــــز، أشـــــا

الفلســــغينيين مــــن الفتيــــ  تعرضــــوا للتعــــذيب أثنــــاء التحقيــــف بالضــــ غ النفســــي، والتهديــــد، والشــــبل، والضــــرب 
 الجسدي، والحرمان من النوم، ووساي  عنف مخالف  متفا ي  حقوف الغف .

18/1/3114االتحاد أبو ظبي،   
 

 48أراضي الن االحتالل يصدر أوامر بهدم ثمانية منازل فلسطينية وسط  .37
 ، أوامــر هــدم بحــف ثمانيــ  منــاز  تعــود لمــواغنين 8|81ي ، يــوم الجمعــ  اوســراييلأصــدرت محكمــ  : الناصــرة

 .41فلسغينيين في مدين  كفر  اسم في المثل  الجنوبي وسغ فلسغين المحتل  عام 
الن ــر فــي موافقــ   كــانون ثــاني اينــاير  الجــاري، موعــدًا لجلســ  16وحــّددت المحكمــ  يــوم األربعــاء الموافــف 

م فســيكون  ـــرار المحكمــ  ســاري المفعــو  بتنفيــذ عمليــ  الهـــدم  أصــحاب المنــاز  بقــرارات اإلخــ ء والهــدم، وا 
 خ   ث ث  أشهر من تاريخه.

وحـّذرت المحكمــ  أصـحاب المنــاز  الفلســغينيين مـن تجاهــ   راراتهــا واممتنـاع عــن عمليــ  الهـدم، مشــيرًة ولــى 
 قوم باحتساب تكاليف عملي  الهدم واإلخ ء الباه   عليهم.أنها في هذي الحال  ست

وفـــي بيـــت لحـــم جنـــوب الضـــف  ال ربيـــ  المحتلـــ ، أفـــاد منســـف "اللجنـــ  الشـــعبي  لمقاومـــ  امســـتيغان" فـــي بلـــدة 
دونمـات تقـع  1الخضر، أحمد صـ ا، بـأن مسـتوغنين يهـود اسـتولوا علـى أراضا زراعيـ  فلسـغيني  بمسـاح  

 ا " و"سيدي بو عز" اليهوديتين، باإلضاف  ولى بير للمياي.بين مستوغنتي "داني
 17/1/3114، قدس برس

 
 مسيرة حاشدة في غزة رفًضا للمفاوضات ومطالبة بإنهاء حصار "اليرموك" .38

ن مت حرك  حماس أمس مسيرة في غزة دعما لمخيم اليرموك الذي يتعرض لحصار شديد، منـذ أن  :رام هللا
 السوري   ب  أكثر من عام. سيغر عليه مقاتلو المعارض 

وانغلف ميات المشـاركين فـي المسـيرة مـن مسـاجد مدينـ  غـزة عقـب صـ ة الجمعـ  وهـم يرفعـون مفتـات كتـب 
أهـــ  "، فـــي وشـــارة ولـــى وزيـــر الخارجيـــ  األميركـــي جـــون كيـــري، وعلـــى أخـــرل "م لخغـــ  كيـــري"علـــى وحـــداها 

ونهــاء "باســم حمــاس فــي كلمــ  خــ   المســيرة ون . و ــا  ســامي أبــو زهــري المتحــد  "اليرمــوك صــبرا هللا معكــم
 ."معاناة األهالي المحاصرين في مخيم اليرموك بسوريا مسؤولي  دولي  وعربي  كونهم مجيين وعرب مسلمون

ألــف  810شخصــا علــى األ ــ  بســبب الجــوع فــي المخــيم الــذي كــان يــؤوي حــوالى  82ومنــذ ســبتمبر، تــوفي 
 ن المعارك.نسم ، لكن عشرات اآلمف منهم فروا م

18/1/3114االتحاد، أبو ظبي،   

 

 ؟إلى متى يستمر الصمت.. صبرا وشاتيال مخيميسوق األفالم اإلباحية أمام مقبرة : نت الجئ .39
تحو  شارع مقبرة شهداء مخيمي صبرا وشاتي  في بيروت ولى سـوف تُبـاع فيـه األفـ م : مجىء نت -خاص

رة على مدخ  مقبـرة الشـهداء التـي تقـع فيمـا يعـرف اليـوم باسـم اإلباحي  علنًا، وفي وضل النهار، َبسغات كثي
"سوف الحميدي ".. حيـ  يسـيغر علـى منغقـ  السـوف، التـي تعتبـر خـارس نغـاف المخـيم، عـدٌد مـن العصـابات 
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وتجـــار المخـــدرات، الـــذين يضـــربون بعـــرض الحـــايغ معـــايير األخـــ ف واآلداب فـــي ســـبي  فـــرض  ـــوتهم علـــى 
 المنغق .

بّل ، هو أن الوفود األجنبي  والمؤسسات والشخصـيات التـي تقـوم بزيـارة ضـريل الشـهداء علـى وما يزيد الغين 
النصب التذكاري، م يجدون على مدخ  المقبرة سول بايعي تلك األف م اإلباحي  والذين يعرفون عن محتول 

لــى بســغته فقــغ، بــ  أف مهــم بكلمــات نابيــ  اوعنــاوين األفــ م واضــح ب ، أي أن البــايع م يكتفــى بــالو وف ع
 يرفع أوراف يخغها بيدي ليلفت انتباي المارة.

ومع تنامي هذي ال اهرة الخغيرة وتجاهلها من  ب  وساي  اإلع م، اتصلنا باللجن  الشعبي  في مخيم شاتي ، 
لكونهــا مرجعيــ  فلســغيني  تضــم ممثلــين علــى الفصــاي ، فاســتنكر عضــو اللجنــ  أحمــد أبــو النــور هــذا األمــر 

خغورة  اهرة بيع األف م اإلباحي  في "سوف الحميدي "، وتحديدًا على بوابـ  النصـب التـذكاري لشـهداء  مؤكداً 
مخيمي صبرا وشاتي ، موضحًا أن البسغات تعود لعصابات يتبع أفرادها لتيارات وأحـزاب لبنانيـ ، وم ع  ـ  

 رك لمنع تفشي ال اهرة.للفلسغينيين بها، وما يزيد األمر تعقيدًا أن القول األمني  م تتح
وأكــد ابــو النــور أن اللجــان الشــعبي  والجهــات الرســمي  الفلســغيني ، ناشــدت بلديــ  ال بيــري عــدة مــرات إلنهــاء 

 ال اهرة المنافي  لألخ ف، وم أن البلدي  لم تحرك ساكنًا حتى اآلن.
17/1/3114الجئ نت، بيروت،   

 
 خالل يومي االستفتاء   8.. منهم 3112نفق مع غزة خالل  1111الجيش المصري: تدمير  .21

د ب أ:  ـا  المتحـد  العسـكري للقـوات المسـلح  المصـري  الجمعـ  ون  ـوات حـرس الحـدود تمكنـت  –القاهرة 
كــانون ثاني/ينــاير الجــاري، مــن اكتشــاف  82و 84خــ   امســتفتاء علــى مشــروع الدســتور فــي مصــر يــومي 

 ثماني  أنفاف للتهريب مع  غاع غزة، وتدميرها. 
 8882حتـى اآلن لحــوالي  1081المكتشـف  منــذ األو  مـن كــانون ثـاني/ ينــاير  األنفــافوبـذلك يصــ  وجمـالي 

 نفقا عبر الحدود مع القغاع. 
أن ذلــك " "فيســبوك"وأوضـل المتحــد  العقيـد أحمــد محمــد علـي فــي صــفحته علـى مو ــع التواصــ  امجتمـاعي 

 امتجاهــاتفــي تــأمين حــدود الدولــ  علــى كافــ   عناصــر حــرس الحــدود بــدورها الــوغني"جــاء فــي وغــار  يــام 
 . "اإلستراتيجي 

 1جهــاز اســتقبا  و 18عربــ  و"وأضــاف انــه عثــر علــى مــواد كانــت معــدة للتهريــب ولــى  غــاع غــزة، تشــم  
 . "درجات بخاري  وكميات من  غع ال يار

 18/1/3114، القدس العربي، لندن
 

 يب لحماية القدس الشرقيةية بكل األسالسرائيللالعتداءات اإل نتصدىجودة:  .31
للجن   41ترأس وزير الخارجي  وشؤون الم تربين ناصر جودي وفد امردن مجتماع الدورة  :بترا ا -مراكش

القدس التابع  لمن م  التعاون امس مي التي تعقد برياس  ج ل  الملك محمد السادس ملك المملك  
 بي  والتي بدأت اجتماعاتها أمس.الم ربي / رييس لجن  القدس في مدين  مراكش الم ر 

ي  بك  ما اوتينا سراييلوشدد جودة أن "األردن م يدخر جهدا في التصدي لك  امعتداءات وامجراءات اإل
 من وساي  واساليب، حماي  للقدس الشر ي  واهلها ومقدساتها وعروبتها".
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مؤثرة لو ف هذي امنتهاكات وأضاف "ونقوم بامتصا  المستمر واليومي مع مختلف القول الدولي  ال
ي  المدان ، وننبه العالم الى حقيق  ان المساس بالقدس ومقدساتها، وفض  عن ابعادي وتداعياته سراييلاإل

السياسي  الخغيرة، فأن له ابعاد روحاني  وديني  ووجداني  من شانها ان تستفز وتؤلب ميات الم يين من 
 شتى انحاء العالم". فيدانيات المسلمين والمسيحيين الناس لما للقدس من مكان  في  لوب ووج

ي  وزاء الحرم القدسي سراييلو ا  "بأن امردن ينشغ في العم  على كشف امعتداءات وامنتهاكات اإل
الشريف والبلدة القديم  في القدس في شتى المحاف  الدولي  بما فيها من م  اليونسكو ومن خ   التواص  

 مجلس اممن ومع اممين العام لمن م  اممم المتحدة و ادة العالم". مع الدو  امعضاء في
، على وعا   أعما  الصيان  و 4177ي  تعم  و بشك  خاص منذ عام سراييلونبه جودي أن السلغات اإل

اإلدارة اليومي  لدايرة األو اف اإلس مي  األردني  المسؤول  عن ودارة الحرم القدسي الشريف، كما تعم  على 
 وعا   مشاريع اإلعمار الهاشمي، 

11/1/2112الغد، عمان،   
 

 "إسرائيل"ودية بيهراف االعتن تطالب بفك حصار اليرموك وتحذر م احتجاجية قفاتو  األردن: .32
ودعت الى  وسرايي انغلقت مسيرة في الغفيل  حذرت من امعتراف بيهودي   :ورفاد عياصرة-أمين المعايغ  

 ت ومخغغات خبيث  لتصفي  القضي  الفلسغيني  على حساب امردن. اليق   لما يحاك من مؤامرا
وغالب مشاركون بمسيرة في جرش وو فات احتجاجي  في الكرك بفك الحصار عن مخيم اليرموك في سوريا 

 منتقدين اداء مجلس النواب ومغالبين برحيله. وتخفيض امسعار وتسريع وتيرة امص ا،
في بلدات صرفا  أمس  و فات احتجاجي  ن مت بعد ص ة الجمع  ففي الكرك غالب مشاركون في ث 

وفقوع والمزار الجنوبي برحي  مجلس النواب منتقدين سياسات التعيين في و ايف الدول  العليا وعدم محارب  
 الفساد ومغالبين بتسريع وتيرة اإلص ا الشام .

هوا خ لها نقدا مذعا لمجلس النواب واتهموي ففي بلدة فقوع شما  ن م حراك ابناء البلدة و ف  احتجاجي  وج
 بالتقصير وبالبح  عن مصالل ذاتي .

الحراك بيانا اعتبر ان تصويت النواب لصالل مشروع الموازن  كان مخيبا لآلما ، داعيا العشاير  وأصدر
تخريب نسيجنا  امردني  ولى امحتكام ل لف  والمودة وامحتكام الى منغف العق  والمنغف بعيدا عمن يريدون

 امجتماعي.
وفي بلدة المزار الجنوبي غالب مشاركون بو ف  في ساح  مسجد جعفر بن ابي غالب وسغ البلدة بزيادة 

 رواتب مو في الدول  الذين تتكلت دخولهم.
وفي بلدة صرفا شما  الكرك صدر عن حراك شباب البلدة بيان هاجم مجلس النواب وغالب بو ف تعيينات 

 تعيين البسغاء الذين يبحثون عن ابسغ حقو هم.المحسوبي  و 
الجمع  مسيرة احتجاجي  للمغالب  باإلص حات من أمام مسجد  أمسوفي جرش انغلقت بعد ص ة  هر  

الرحم  في مدين  جرش الى منغق  دوار المنتزي ضمت العشرات من أبناء المحاف   بتن يم من ايت ف 
اركون فيها بفك الحصار عن مخيم اليرموك في سوريا وتخفيض تجمع جرش لإلص ا والت يير غالب المش

 امسعار وأجراء وص حات شامل  وعميق  وجذري  ومنل الحكوم  الومي  العام  وتشكي  حكومات برلماني .
 من جه  اخرل خرجت مسيرة اخرل في مخيم سوف غالبت بفك الحصار عن مخيم اليرموك في سوريا.
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انغلقت من أمام مسجد الغفيل  الكبير وسغ المدين ، غالب  أمسلشعبي مسيرة وفي الغفيل  ن م الحراك ا
وأكدوا على أن  ضي  فلسغين هي  المشاركون فيها بمحارب  الفساد ومحاسب  الفاسدين وعدم رفع األسعار.

  ضي  العرب والمسلمين المركزي  األولى.
يعني التخلي عن مع م فلسغين لصالل   وسراييوأكد بيان تلي في المسيرة على أن امعتراف بيهودي  

اليهود الم تصبين وما يعني أن األردن سيكون هو الوغن البدي ، ليكون ذلك على حساب التخلي عن 
 المقدسات واألوغان وحف ال جيين في العودة ولى وغنهم.

امرات فض المخغغات الصهيوني  وان يبقى يق ا لما يحاك من مؤ ر ودعا البيان المو ف الرسمي الى 
ولفت البيان الى أن أداء مجلس النواب ما يزا  مستمرا في مسرحياته التي أصبحت  ومخغغات خبيث .

وشدد البيان على أهمي  وحدة الصف والصبر وامستمرار بمسيرة الحراك السلمي لحين  مكشوف  وغير مقنع .
 تحقيف مغالب الشارع.

 11/1/2112الدستور، عمان، 
 

 ة القدس من التهويد ودعم المرابطين بها لن يتأتيا بالشعارات الفارغة: حمايالمغربيالعاهل  .22
ـــ: حــاتم البغيــوي - مــراكش  10 ــا  العاهــ  الم ربــي الملــك محمــد الســادس ريــيس لجنــ  القــدس، ون الــدورة ال

للجنـــ  التـــي بـــدأت أعمالهـــا فـــي مـــراكش، أمـــس، تـــأتي فـــي  ـــ  تراجـــع ملحـــو ، فـــي التضـــامن مـــع القضـــي  
اء مــن حيــ  الــدعم السياســي والمــادي، أو علــى المســتول اإلع مــي. بيــد أنــه أشــار ولــى أن الفلســغيني ، ســو 

انعقاد هذي الدورة "يعـّد خيـر دليـ  علـى ورادتنـا المشـترك ، فـي مواصـل  الـدفاع عـن الحقـوف المشـروع  للشـعب 
 الفلسغيني الشقيف، وعن الهوي  العربي  واإلس مي  للقدس الشريف".

بي، في كلمته بالجلس  امفتتاحي  مجتماع اللجن ، أن هذا األخير يشك  أيضا "مناسب  وأضاف العاه  الم ر 
ســــانح  للتشــــاور والتنســــيف، بشــــأن ابتكــــار الوســــاي  الم يمــــ ، لمواجهــــ  السياســــات العدوانيــــ  علــــى الشــــعب 

يف، الفلســــغيني الصــــامد، والمخغغــــات امســــتيغاني ، وامنتهاكــــات التــــي يتعــــرض لهــــا الحــــرم القدســــي الشــــر 
 والمسجد األ صى المبارك".

وزاد ملك الم رب  اي : "ب  وننا نريـدي فرصـ  سـانح  لبلـورة موا ـف موحـدة، مـن شـأنها المسـاهم  بفعاليـ  فـي 
 مسار الس م".

 في مراكش. 1001سن ، وكان عخر اجتماع لها التأم عام  84ولم تعقد لجن  القدس اجتماعها منذ 
قو : "ون حماي  المدين  المقدس  مـن مخغغـات التهويـد، ودعـم المـرابغين وشدد الملك محمد السادس على ال

بها، لن يتأتى بالشعارات الفارغ ، أو باست    هـذي القضـي  النبيلـ  كوسـيل  للمزايـدات العقيمـ ، بـ  ون األمـر 
 ع يم وجسيم، يتغلب الثق  والمصدا ي ، والحضور الوازن في مجا  الدفاع عن المقدسات اإلس مي ".

وأضــاف  ــاي : الحمايــ  القــدس "يقتضــي بلــورة مقترحــات جديــ  وعمليــ ، واإل ــدام علــى مبــادرات وا عيــ ، مــع 
ضــمان وســاي  تنفيــذها، وعليــات تمويلهــا، ذلــك أن القضــي  الفلســغيني ، بمــا فيهــا القــدس الشــريف، هــي  ضــي  

 األم  اإلس مي  جمعاء".
مساعي الدبلوماسي ، على أهميتها، م تكفي وحدها لت يير بيد أن الملك محمد السادس، أوضل أنه "بما أن ال

الوضـع علــى األرض، فقـد حرصــنا علــى تعزيـز عمــ  لجنـ  القــدس، بتكثيــف وكالـ  بيــت مـا  القــدس الشــريف 
 ألعمالها الميداني ، التي لها أثرها المباشر والملموس في تحسين  روف عيش المقدسيين".
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 امـت بهـا وكالـ  بيـت مـا  القـدس، و ـا  ونهـا بلـورت مخغغـا خماسـيا،  وعّدد العاه  الم ربي المنجزات التي
، مشـيرا ولـى أنـه لتـوفير شـروغ النجـاا لهـذا المخغـغ، حرصـت الوكالـ  1081ولـى  1084للفترة الممتـدة مـن 

علــى وعــداد دراســ  د يقــ  لمختلــف المشــاريع التــي تعتــزم ونجازهــا، مــع تحديــد عجــا  تنفيــذها، ووســاي  تمويلهــا، 
ن غموحنا يتجـاوز بكثيـر اإلمكانـات المحـدودة، التـي تتـوفر عليهـا الوكالـ ، بسـبب ضـعف المسـاهمات "غير أ

 المنت رة في ميزانيتها".
مكاناتنا الذاتيـ ، وتسـخيرها للـدفاع عـن المدينـ   وفي غضون ذلك، دعا ملك الم رب "للتعبي  القوي  لوسايلنا وا 

 ء".المقدس ، باعتبارها  ضي  األم  اإلس مي  جمعا
و بيـــ  اجتمـــاع لجنـــ  القـــدس، عقـــدت لجنـــ  الوصـــاي  لوكالـــ  بيـــت مـــا  القـــدس الشـــريف، وتتكـــون مـــن وزراء 
يــران والســن ا  والســعودي ، ووكالــ  بيــت مــا  القــدس الشــريف،  خارجيــ  خمــس دو  هــي الم ــرب وفلســغين وا 

 واألمان  العام  لمن م  التعاون اإلس مي.
 - 1001يشــك  أداة لتقيــيم مخغــغ عمــ  وكالــ  بيــت مــا  القــدس ا وأبــرز مــزوار أن اجتمــاع لجنــ  الوصــاي 

ــــداني وصــــعوباته، وكــــذا ردود فعــــ  المقدســــيين بهــــذا 1081  ، ســــواء مــــن حيــــ  المســــاهمات واإلنجــــاز المي
 الخصوص.

 18/1/3114، الشرق األوسط، لندن
 

 شدد على تمسكها بالسالم العادل والشامل وفق إطار مبادرة السالم العربيةتالرياض  .24
أكـــدت الســـعودي  خــ   الجلســـ  الوزاريـــ  مجتمـــاع لجنــ  القـــدس أمـــس، مو فهــا الـــدايم تجـــاي القضـــي   مــراكش:

ي ولى التهويد وت ييـر معالمهـا العربيـ  سراييلالفلسغيني  وجوهرها  ضي  القدس التي تتعرض من امحت   اإل
 واإلس مي  وامعتداء على  دسيتها.

 18/1/3114، الشرق األوسط، لندن

 
 وقفة في البحرين تضامنا مع مخيم اليرموك .21

نّ مت "جمعي  مناصرة فلسغين" في البحرين و ف  تضامني  مع مخيم اليرموك ل جيين الفلسغينيين : المنام 
الوا ع جنوب العاصم  السوري  دمشف، في الو ت الذي مات فيه أكثر من اثنين وخمسين منهم بسبب الجوع 

 مفروض عليهم.الناجم عن الحصار المشدد ال
وحم  المعتصمون، الذين كان بينهم نواب سابقون، صوًرا لضحايا الحصار المفروض علـى مخـيم اليرمـوك، 
ومفتـات تنــدد بوفـاة األغفــا  وكبـار الســن الفلســغينيين جوًعـا، مشــددين علـى ضــرورة فـك الحصــار المفــروض 

غاث  من بقي فيه بشك  عاج .  على المخيم فوًرا وا 
ال ، عضــو مجلــس النــواب البحرينــي الســابف وريــيس جمعيــ  مناصــرة فلســغين، فــي كلمــ  ووجــه ناصــر الفضــ

ألقاها خ   الو ف  التضامني ، نداء است اث  ولى العالم الحر لنصرة المحاصرين في مخيم اليرموك"، مخاغًبا 
تنهض هذي األم  أهالي المخيم بالقو  "ونا على العهد لن ننساكم ولن ننسى  ضيتكم و ضيتنا األولى وبكم نس

 وندعوها للنفير واإلنفاف من أجلكم".
 17/1/3114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "تطور مثمر" وتُعده بالعاهل األردني نتنياهوبلقاء األميركية ترحب  المتحدةالواليات  .26
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دنـي الملـك عبـد بالعاهـ  األر  نتنيـاهو بنيـاميني سـراييلرحبت وزارة الخارجيـ  األميركيـ  بلقـاء ريـيس الـوزراء اإل
 ."تغور مثمر"هللا الثاني في عمان، واصف  األمر بأنه 

و الــت الناغقــ  باســم وزارة الخارجيــ  األميركيــ  جــين بســاكي ون واشــنغن كانــت علــى علــم بشــأن لقــاء نتنيــاهو 
ذين األردنيـين يــؤدون دورًا مهمــًا ومـؤثرًا، فــي عمليــ  السـ م بصــفتهم أعضــاء نافــ"والملـك عبــد هللا، مضــيف  أن 

 ."في جامع  الدو  العربي 
وأشــارت بســاكي ولــى أن وزيــر الخارجيــ  األميركيــ  جــون كيــري أغلــع العاهــ  األردنــي ووزيــر خارجيتــه ناصــر 

 ."على ما يجري على األرض مرات عدة"جودة 
18/1/3114البيان، دبي،   

 
 طلق السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطينيت المتحدةاألمم  .27

ي" سـراييلاألمين العـام لألمـم المتحـدة بـان كـي مـون المجتمـع الـدولي والجـانبين الفلسـغيني و"اإلدعا : وكامت
حــ   ســ م دايــم، و ــا  لمناســب  انغــ ف الســن  الدوليــ    G_48ولــى العمــ  معــًا مــن أجــ  تحقيــف العدالــ  وا 

ين بإنهــاء امحــت   للتضــامن مــع الشــعب الفلســغيني ون "هــذا العــام ســيكون عامــًا حاســمًا لتحقيــف حــ  الــدولت
وتــأمين  يــام دولــ  فلســغين كدولــ  مســتقل  تتــوفر لهــا مقومــات البقــاء وتتمتــع بالســيادة  8611الــذي بــدأ عــام 

 ".وسرايي وتعيش في س م وأمن مع دول  "
ســ م، وحثــت "األغــراف المعنيــ  علــى املتــزام بالســعي ولــى حــ  عــاد  للمــن جهتهــا، أكــدت بريغانيــا دعمهــا 

مليـــون جنيـــه وســـترليني، لمســـاعدة  82ـمعلنـــ  أنهـــا ســـتقدم "معونـــ  بـــ، ي" الفلســـغينيســـراييل"اإل ودايـــم للصـــراع
 الشركات الفلسغيني  الص يرة والمتوسغ  على دخو  أسواف جديدة".

ي" فـــي بـــاريس "لتـــذكيري بتمســـك فرنســـا" بعمليـــ  ســـراييلوأعلنـــت الخارجيـــ  الفرنســـي  أنهـــا "اســـتقبلت" الســـفير "اإل
استخدام مصغلل "استدعاء" في ما يبدو أنه رغب  في التهدي  وثر امحتجاجات التي أعقبت الس م، من دون 

 تنديد فرنسا بإع ن بناء وحدات استيغاني  جديدة.
18/1/3114الخليج، الشارقة،   

 
 "نفاق مستور بمبادئ"" إسرائيلتعتبر الضغوطات األوروبية على " أستراليا معاريف: .28

يرة خارجي  استراليا جولي بيشوف الض وغات التي تمارسها الدو  األوروبي  على انتقدت وز  :القدس المحتل 
حــــد وصــــف حركــــ  المقاغعــــ  الدوليــــ  ضــــدها  ولــــىبســــبب مواصــــلتها بنــــاء المســــتوغنات، وذهبــــت  وســــرايي 

 بال سامي .
مو ــع األســبوع الماضــي للمشــارك  فــي جنــازة ارييــ  شــارون، فــي مقابلــ  ل وســرايي واتهمــت بيشــوف التــي زارت 

بــالتلون،  ايلــ  انــه "نفــاف مســتور  وســرايي "تــايمز اوف ازراييــ " الــدو  األوروبيــ  التــي تمــارس ضــ وغا علــى 
 بمبادئ".

النبـــأ علـــى مو عهـــا املكترونـــي أمـــس هـــذي التصـــريحات تحـــوم فـــي  أوردتواعتبـــرت صـــحيف  "معـــاريف" التـــي 
 .ت يير السلغ  هناك أعقابمو ف استراليا في 

18/1/3114رام هللا،  الحياة الجديدة،  
 

 منظمة إنسانية تطالب برفع الحصار عن مخيم اليرموك وخمسون األونروا .29
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ونــروا وخمســون من مــ  تعمــ  فــي األ -غالبــت وكالــ  غــو  وتشــ ي  ال جيــين الفلســغينيين  :اوام  -جنيــف 
برفـع القيـود  "1ف جني"المجا  اإلنساني، المشاركين في محادثات الس م حو  سوريا والمعروف  باسم مؤتمر 

 المفروض  على مخيم اليرموك ل جيين الفلسغينيين وجميع مجامت الحاج  اإلنساني  في سوريا.
ون الصـمت لـم يعـد محـتم  بينمـا يمـوت األغفـا  جوعـًا وتمـوت النسـاء  أمـسو الت المن مـات فـي بيـان لهـا 

الفلسغينيين المحاصـر فـي دمشـف والـذي  أثناء الومدة بسبب نقص الرعاي  الغبي  في مخيم اليرموك ل جيين
ــذين يصــ   تــم زجــه فــي اتــون الحــرب المشــتعل  فــي ســوريا وأصــبحت معانــاة المــدنيين المحاصــرين داخلــه وال

 ألف شخص فوف التصور. 81عددهم ولى  راب  
ألفــا مــن ال جيــين الفلســغينيين تــم تــدمير  810وأضــافت أن المخــيم الفلســغيني فــي دمشــف والــذي كــان يضــم 

  مه وفر ال جيون منه وبقى فقغ المحاصرون و مع مهم من النساء واألغفا مع
18/1/3114اإلتحاد، أبو ظبي،   

 
 "إسرائيلالعالقة بين اليهود وأرض "معرضا حول  تلغياليونسكو  .41

معرض للصور حو   ول اء "اليونسكو"المتحدة للتربي  والعلوم والثقاف   األمم ررت من م   :وكامت -باريس 
مــن تن ــيم مركــز فايزلتــ  المحاربــ  النازيــ   وكنــدا، من المعــرض يمــس  "وســرايي ع  ــ  بــين اليهــود وارض ال"

 بعملي  الس م.
مركــز فايزلتــ ، تؤكــد فيــه ان المعــرض  ولــىرســال   أرســلتوكانــت مجيــر عــام اليونســكو، ايرينــه بوكوفــا،  ــد 

موعد لـم  ىغال، سيتم تأجيله "وسرايي ارض عام على الع    بين اليهود و  1200الشعب، الكتاب واألرض، "
نحـــــن ملزمـــــون بعـــــدم المــــــس  ،يينســـــراييلتـــــدعم المفاوضـــــات بـــــين الفلســــــغينيين واإل"يحـــــدد  من اليونســـــكو 

 كتبت بوكوبا. "بالمفاوضات
المعـرض فـي مركـز اليونسـكو فـي بـاريس ألن  و امـ وكانت الدو  العربي  في اليونسكو  د  دمت شكول ضـد 

 بالمفاوضات.من شأنها المس 
ل ايـه يثيـر غضـب الحركـ  الصـهيوني  ومركـز فايزلتـ  أيـاميفتتل المعرض بعـد ث ثـ   أنوكان من المقرر  ، وا 

 جيش امحت  . وذاع الذي سين م حمل  دولي  ضد القرار كما ذكرت 
18/1/3114وكالة سما اإلخبارية،   

 
 مع مسيحيي غزة أنحاء العالم يدعمون السالم في فلسطين ويتضامنون من أساقفة .41

ــ صـدام اليحيـى: أبـدل وفـد مـن المجـالس األسـقفي  مـن مختلـف أنحـاء العـالم، الخمـيس،   األناضـو عمان ـ ا
 دعمه لمسيرة الس م في فلسغين، وتضامنه مع الفقراء واأل ليات المسيحي  في  غاع غزة.

الوفـد المكــون مــن أســا ف  أوروبــا، الكـاثوليكي للدراســات واإلعــ م فــي األردن،  ــا   وفـي بيــان، أصــدري المركــز
وجنوب أفريقيا، وأمريكا الشمالي ، في ختام زيارة  ـام بهـا مـؤخرًا ولـى فلسـغين، وشـملت  غـاع غـزة: جينـا ولـى 

ـــا، األرض المقدســـ  لنصـــلي مـــع الجماعـــ  المســـيحي ، ـــر لهـــا عـــن دعمن ـــدعم مســـيرة الســـ م فـــي  ولنعب كمـــا ل
 المنغق .

مسنا الفقر المـد ع للشـعب، وكـذلك الحضـور الشـجاع للجماعـات المسـيحي  وأضاف الوفد، في بيانه في غزة ل
 الص يرة والمعّرض  لألخغار.
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ــًا للمجتمــع البشــري غالبــا  وتــابع: غــزة هــي كارثــ  مــن صــنع اإلنســان، وفضــيح  صــادم ، و لــم يصــرخ عالي
 الح .

18/3114القدس العربي، لندن،   

 
 في الال معقول السياسي .43

 فهمي هويدي
تصدف:  ا  مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون مصريون ون مصر تخغغ لدعم ثورة شعبي  في صدف أو م 

 غاع غزة للتخلص من حرك  المقاوم  اإلس مي  احماس  بدعول أنها تصدر اإلرهاب ولى شبه جزيرة 
سيناء وبقي  ربوع مصر. وسيتم ذلك بالتعاون مع حرك  فتل ومن خ   دعم النشغاء المناهضين لحماس 

غزة. وثم  اتصامت جاري  في الو ت الراهن مع المسؤولين في حرك  فتل لمنا ش  كيفي  مساعدتهم في في 
تفويض الن ام القايم في القغاع. و د عقد في القاهرة خ   شهر يناير الحالي اجتماع تنسيقي لهذا ال رض 

المسؤولين. ووفقا  التي نشأت بالقغاع حضري ن راء لهم في مصر وبعض "تمرد"مع عناصر من حرك  
لمسؤو  مصري فإن عم ء المخابرات المصري  وبمساعدة نشغاء وخصوم حماس يخغغون إلفشا  
محاولتها تقديم الغعام والشراب، األمر الذي من شأنه أن يؤدي ولى تمرد األهالي وثورتهم. وفي الو ت ذاته 

  حرك  حماس. وبحسب مسؤو  أمني تخغغ القاهرة لدعم م اهرات الجماهير في غزة ماليا ولوجستيا لش
فإن مصر لن تتحرر من ورهاب اإلخوان المسلمين بدون ونهايه في غزة، وحين سي  مصدر مخابراتي لماذا 
م تبدأ مصر اآلن في القضاء على حماس فإنه أجاب  اي : يومهم  ادم. وفي التعليف على ما  اله السيد 

وليس لها دور أو وجود مسلل  وسرايي ك  تركز على مواجه  وسماعي  هني  رييس وزراء القغاع بأن الحر 
في مصر، ذكر مسؤو  أمني مصري أننا م نحدد مو فنا على ضوء ك م  يادات حماس، ولكننا نقدري في 

 ضوء معلوماتنا المخابراتي .
يوم  "فالشرو "هذا الك م المذه  والموجع خ ص  لتقرير بثته وكال  رويترز لألنباء، وأبرزته صحيف  

ــ الذي تصادف اليوم الثاني ل ستفتاء على الدستور الجديد، ونشرته تحت عنوان  82/8األربعاء الماضي 
 على ثماني  أعمدة باللون األحمر يقو : مسؤولون لرويترز: مصر تخغغ إلسقاغ حماس.
ر. ذلك أنه ما خغر رغم علمي بأن الوكال  العريق  تد ف في أخبارها، وم أنني رفضت تصديف محتول التقري

ي  ــ نصا من ذلك القبي ، يتضمن وع نا شبه وسراييلببالي يوما ما أن أ رأ في صحيف  مصري  ــ ليست 
رسمي للحرب ضد حرك  المقاوم  في غزة، وهي التي تدير القغاع منذ أكثر من ست سنوات، تعرضت 

المقاوم  اإلس مي  هي عدوها األو . وفي يين الذين يعتبر  ادتهم أن سراييلخ لها ل ارات واجتياحات اإل
نما لقنت اإل يين درسا نادرا في الثبات والتحدي، يفخر به سراييلتلك المواجهات فإن حماس لم تصمد فقغ وا 

 ك  فلسغيني وعربي حر.
كان التقرير المشؤوم  د صدر يوم الث ثاء، وخ   األيام الث ث  ال حق  صرت أفتش في الصحف المصري  

ثا عن نفي أو حتى تصويب له، فلم أجدي، وما  ننته كابوسا وحاولت أن أ نع نفسي بأنه مؤامرة خبيث ، باح
 تبين أنه حقيق  فاجع .

أدري أن وساي  اإلع م المصري  لم تقصر في تعبي  الناس ضد حماس وتعبيتهم بمشاعر الب ض لها 
قد  للت غو  الو ت احتف  أو أتوهم مساف  وللمقاوم  وللفلسغينيين أجمعين في بعض األحيان. مع ذلك ف

بين المو ف الرسمي وبين األبواف اإلع مي  ودعاياتها التي  د تقف وراءها أغراف مشبوه  تراهن على 
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تلوي  صفح  المقاوم  وتصفي  القضي . لكن التقرير المنشور بدد ذلك الوهم، وأ نعني بأن ثم  ت  يا بين 
 بين الخغابين الرسمي واإلع مي. في المو ف األساسي على األ  

يتضاعف الشعور بالحزن والخزي عندي حين م أجد فار ا جوهريا بين عنوان: مصر تخغغ إلسقاغ 
األسبف، حين  ا  ونه  وسرايي حماس، وبين األمني  التي عبر عنها يوما ما وسحاف رابين رييس وزراء 

من الوجود. وألنه كان يتحد  عن غزة المقاوم   يتمنى أن يستيق  ذات صباحا فيجد أن  غاع غزة اختفى
والصامدة، فإنني وجدت أن ثم  تغابقا بين المو ف الداعي ولى وسقاغ حماس المقاوم  أو اختفاء غزة 

 المقاوم .
تحدثت به التقارير األمني  والحم ت اإلع مي ، ولم  ادعاءون ما يقا  عن تهديد حماس ألمن مصر هو 

محايد. وأعيد التذكير في هذا الصدد بأن تقريري تقصي حقايف فترة الثورة ومرحل  يؤيدي تحقيف نزيه و 
  لم يشيرا من  ريب أو بعيد ولى دور حماس في أحدا  أي 1081و 1088المجلس العسكري اعامي 

منهما، وأن الزس باسم الحرك  في تلك األحدا  أضافته المؤسس  األمني  لكي تبرئ نفسها من امتهامات 
شارات الصريح  ولى دورها في الجرايم التي و عت حينذاك، وم يزا  مغلب التحقيف المحايد فيما جرل واإل

 واردا، وليته يتم تحت وشراف الجامع  العربي  أو أي جه  حقو ي  أخرل ذات صل ، و ليمي  كانت أم دولي .
الجديد نذير شؤم يمث  وساءة ون وع ن الحرب التي تستهدف وسقاغ حماس في يوم امستفتاء على الدستور 

بال   للن ام الجديد تجعلنا م نستبشر خيرا بمو فه وزاء القضي  الفلسغيني . ذلك أنه ما عاد خافيا على أحد 
أن المقاوم  المراد وسقاغها هي األم  الوحيد المعو  عليه في الحفا  على القضي  من التصفي  وامندثار 

يثير السؤا  التالي:  "رويترز"لعربي  من عزة وكبرياء، ناهيك عن أن تقرير ب  والحفا  على ما تبقى لألم  ا
من المقاوم  الفلسغيني ، وه  ستصف  "الثورة"وذا ما تحقف هدف وسقاغ حماس، ماذا سيكون مو ف مصر 

 ؟وسرايي في النهاي  مع معسكر التنسيف األمني مع 
يناير  82ج  في ذكرل مي د جما  عبدالناصر امن سخريات األ دار ومفار اتها أن ينشر اإلع ن المخ

 . وتبلغ السخري  ذروتها حين نجد بعض المهللين يحاولون ويهامنا بأننا بصدد استعادة زمن الرج  8681
ومشروعه. غير مدركين أنهم بذلك أهانوا اسم عبدالناصر الذي  ات  في فلسغين وحم   ضيتها، في حين 

ساعي ولى وسقاغ المقاوم  الفلسغيني ، الذي م يخفى على أحد من أنهم يصفقون للمشروع المضاد ال
 المستفيد األو  منه.

وأنا أكتب هذا الك م  لت ترن في أذني غو  الو ت كلمات الشاعر العرا ي أحمد الصافي النجفي التي 
  ا  فيها:

 ونا لفي زمن لفرغ شذوذي ــ من م يجن به فليس بعا  ب
 18/1/3114، الشروق، مصر

 
 من المسؤول عن مأساة مخيم اليرموك؟ .42

 ياسر الزعاترة
بينما كانت أصوات الندب تتعالى من  ب  أبواف السلغ ، وتتهم فصاي  الثوار بمنع  واف  اإلغاث  من دخو  
مخيم اليرموك، فاجأهم ن ام  دمشف يوم الخميس بدك المخيم بالبرامي  المتفجرة، فقت  تسع  وجرا 

ستفز أهالي المخيم، فكان أن توجهوا نحو أحد حواجز الن ام، فرد عليهم بالرصاص العشرات، األمر الذي ا
 وردهم ولى داخ  المخيم.
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م حاج  إليراد الكثير حو  معاناة المخيم، فالتقارير تتوالى يوميا، ويكفي أن يموت أناس بسبب نقص 
 هله.ال ذاء والدواء حتى يعلم الكون حقيق  المعاناة التي يعيشها المخيم وأ 

على أن السؤا  األهم هو ذلك الذي تغرحه حم ت الندب وياها، والتي تحي  معاناة المخيم ولى فصاي  
الثوار. وهنا يحف لنا أن نسأ  سؤام برييا وبسيغا. نسأله لسادة المقاوم  والممانع ، بمن فيهم فصاي  تعم  

ين باتوا منحازين لممانع  بشاربب مسيما تحت ومرة الن ام، ونسأله لسادة امنبغاا من جماع  السلغ  الذ
بعد أن سّلم س حه الكيماوي ألج  امحتفا  برأسه، تماما كما يحاف ون هْم على أمن امحت   من أج  أن 
يحص  أبناؤهم على فرص امستثمار وبغا ات الفي عي بي، نسأ  هؤمء جميعا السؤا  التالي: لنفترض أن 

ك هم مجاميع من القتل ، ويرفضون الخروس من المخيم ويصرون على فصاي  الثوار في مخيم اليرمو 
 ألف ونسان جوعا ومرضا؟ب 20التمترس فيه؛ ه  يحف لبشار تبعا لذلك أن يرد عليهم بقت  

الدو  المحترم  تفاوض الخاغفين أياما وأسابيع، وتبع  لهم بك  ما يحتاجونه من غعام ألج  الحفا  على 
ين ، ونحن هنا نتحد  عن خاغفين  د يكونون لصوصا أو مرتز  ، وليسوا حياة بضع  أشخاص امخغوف

أصحاب  ضي  عادل ، كما هو حا  ثوار سوريا، فلماذا يكون من حف بشار أن يقت  أهالي المخيم ألن 
 المسلحين فيه يرفضون امستس م؟ب

تبجل بأن المخيم وحياة هذا من حي  المبدأ، لمن كان يؤمن بالمبادئ أص ، وليس من ذلك اللون الذي ي
أبنايه ليست أهم من الحفا  على ن ام المقاوم  والممانع  اأ سم أن أحدهم  ا  مث  ذلك . أما من حي  
نقاش المسأل ، فإن القو  بأن فصاي  الثوار تغلف الرصاص على  واف  اإلغاث ، م يعدو أن يكون ك ما 

من داخ  المخيم ونسفوا هذي الرواي ، ليس فقغ  فارغا م يمر على عق  غف  ص ير، و د تحد  كثيرون
ألنها كذب وتزوير، ب  أيضا ألنها تخالف المنغف، وذ أن المسلحين بحاج  لإلغاث  مث  اآلخرين، األمر 

 الذي ينغبف على ذويهم وأبنايه وعاي تهم، ومن المستحي  أن يتورغوا في حرمانهم من العذاء والدواء.
فهي أيضا تستحف الرد، مع أن وضعها موضع التنفيذ  د يكون ح ، كما دعت أما حكاي  تحييد المخيم، 

حماس، لكن الن ام يرفض ذلك، ألنه يريد السيغرة عليه، واتخاذي مدخ  ألحياء أخرل يسيغر عليها الثوار، 
 والمشكل  أن المخيم لم يعد جزيرة معزول ، ب  يشتبك مع أحياء أخرل في ريف دمشف.

لن يقب  أن يبقى المخيم تحت ومي   وة فلسغيني  مسلح  م تتدخ  في الصراع، ب  يريد نعم، الن ام لم و 
السيغرة عليه، واتخاذي منص  نحو استعادة أحياء أخرل، ولذلك، فمن يغالب بتسليم المخيم للن ام، أو لقول 

الذي لن يكون  فلسغيني  تعم  تحت ومرته، ونما يريد استس ما من الثوار في عدد من المناغف، األمر
 مقبوم.

خ ص  القو  هي أن من يقت  الناس في مخيم اليرموك، ونما هو نفسه الذي يقت  بقي  الشعب السوري 
بالبرامي  المتفجرة، ومن م يرحم شعبه، لن يرحم الشعب الفلسغيني، هو الذي له سيرة غويل  في  ت  هذا 

 قغ ولى السنوات األخيرة من تاري  الن ام.الشعب، األمر الذي ينساي البعض أو يتجاهله مشيرا ف
خ ص  القو  هي أن من يحيلون مسؤولي  ما يجري لمخيم اليرموك وأهله على فصاي  الثوار، ونما يسجلون 
انحيازا للن ام، وأي ك م غير هذا هو ب   يم  له على اإلغ ف. فالعار ك  العار ونما يتلبس الن ام، 

 عن.وداعميه، ومن يبررون له في 
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 غازي العريضي
ي موشي يعالون. والمسأل  كما سراييلانفجرت بين وزير الدبلوماسي  األميركي  جون كيري ووزير اإلرهاب اإل

ان على ذلك، ي يحتم  الدور األميركي. كان يمكن الرهسراييل. لم يعد اإل" لوب مليي "ب   "رمان "يقا  ليست 
والتفاؤ  نسبيًا لو أن األميركي  دم أفكارًا وموا ف وغروحات تساهم في ترسي  األمن وامستقرار والتوص  

يين، لكن المشكل ، أن األميركي يغرا حلوًم توافف بالكام  الجانب سراييلولى تفاهم بين الفلسغينيين واإل
يقب ،ونما يريد المزيد المزيد، وكأن ليس ثم  غرف ي، وتضمن له ك  مغالبه ب  أكثر، وهو م سراييلاإل

ون "عخر في التفاوض وهو الفلسغيني صاحب الحف في األساس. وعلى ك  حا  فإن يعالون نفسه  د  ا  
ون الرييس ". وأضاف: "واألميركيين وسرايي والسلغ  الفلسغيني  ونما بين  وسرايي المفاوضات م تدور بين 
وجود بفض  حرابنا، وفي اللح   التي ن ادر فيها يهودا والسامرة االضف  ال ربي   الفلسغيني أبومازن حي م

 ."فإنه منته. األمر الوحيد الذي يمكن أن ينقذنا هو أن ينا  كيري جايزة نوب  ويدعنا وشأننا
التصريحات هذي أثارت الخارجي  األميركي  والبيت األبيض الذي دعا رييس الحكوم  نتنياهو ولى توضيل 

ون "مو فه ورفض ما أعلنه يعالون ألنه أهان أميركا من خ   الهجم  على كيري. يعالون كان  د  ا  أيضًا:
وأ ف في وجه األميركيين بقوة. وما عرض " "وأنا الجوزة المنيع  على الكسر " "أبومازن ليس شريكًا للتسوي 

أمن وليس فيها س م. فقغ استمرار علينا في خغ  كيري م يساوي الورف الذي كتب عليه.ليس في الخغ  
وجودنا في يهودا والسامرة وعلى نهر األردن سيضمن أم يصبل مغار بن جوريون ونتانيا أهدافًا ومرامي 
لهجمات الصواري  من ك  صوب. ون وزير خارجي  أميركا وص  ولينا مصممًا ويعم  انغ  ًا من الهوس 

 ."يعلمنا شييًا عن المـــواجه  مع الفلسغينيينغير المفهوم وبإحساس مسيحاني م يمكنه أن 
عمـا تتحدثون؟ عرضتم علينا خغ  تقوم على أساس تكنولوجيات متغورة، أ مار ": "يعالون"وتساء  

اصغناعي ، مجسات، غرف حربي  مع شاشات تلفزة من دون وجود على األرض لقواتنا، وأنا أسألكم كيف 
حاولت خلي  من السلفيين أو الجهاد اإلس مي تنفيذ عملي  ورهابي  ستجيب التكنولوجيا على ما سيحص  وذا 

؟ من دون اعتراف بالدول  القومي  اليهودي  م يوجد أي معنى لأل مار امصغناعي  وسرايي ضد أهداف في 
 ب"والمجسات. غف  ابن خمس سنوات مع حزام ناسف سيواص  محاول  المس بنا حين يكبر

ل جدًا، الهدف األساس هو انتزاع اعتراف من الفلسغينيين بالدول  اليهودي  أوًم. ثم واض "يعالون"غبعًا، ك م 
تكُر ِسبحُ  الشروغ األخرل. ماذا عن شروغ الفلسغينيين؟ ب  ماذا عن حقو هم؟ وهي األهم في ك  ما 

غى يجري. ألن السبب هو امحت   والبا ي هو نتاير. وبالتالي مبد من معالج  السبب. ماذا سيع
الفلسغينيون؟ ه  سيعترف بحقو هم وبالمبادئ التي على أساسها انغلقت المفاوضات من األساس 

 وخصوصًا في المرحل  األخيرة بجهود كيري؟
الحرك  التي يقوم بها وزير الخارجي  األميركي  واضح  وملموس . يريد مع رييسه تحقيف خرف وتقدم ما. 

قبي  يأخذ بعين امعتبار مصالل وحقوف الفلسغينيين، لكن ما نحن نأم  في الوصو  ولى شيء من هذا ال
تقدم به األميركيون حتى اآلن م يشير ولى ذلك، وم يزا  ض غهم على الغرف الفلسغيني  ويًا، وليس ثم  
ضمانات له. ومع ذلك و ع الخ ف وانفجرت بين كيري ويعالون. لو أن األميركي كان أكثر موضوعي  

حرصًا على الح ، لكان يمكن الرهان على الخ ف. ومع ذلك أ و  مبد من امستفادة منه وا  دامًا وجدي  و 
بقاء مسار التفاوض  ايمًا سراييللتحمي  اإل ي مجددًا المسؤولي  وتحمي  األميركي مسؤولي  ردعه وتجاوزي وا 

بذلك. ورغم اعتذار على أساس الني  في الوصو  ولى اتفاف يعغي الفلسغينيين حقهمب لكن األمور م توحي 
في أميركا يقوم بدور ضاغغ في اتجاي  سرايي يعالون، والتفاف نتنياهو على الموضوع، فإن اللوبي المؤيد إل
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ي وا عغايه ك  الضمانات ألمنه امستراتيجي، وفي هذا اإلغار، يقو  سراييلاستيعاب ما جرل لمصلح  اإل
األمن يجب أن يبقى بين أيدينا. الذين يقدمون ا تراحات " : الوزير المكلف بالع  ات الدولي "يوفا  شتاينتيز"

 ب"تستند ولى ورسا   وات دولي  وشرغ  فلسغيني  ووساي  تقني  متغورة م يفهمون شييًا في الشرف األوسغ
ب ونها أخغر ن ري  "حي  م يوجد يهود م يوجد أمن"أما يعالون فقد ذهب أبعد من ذلك بكثير ليقو : 

 ت هر علينا هذي األيام. عنصري  حا دة
غبعًا هم يريدون امستفادة مما يجري في العام العربي ومن محاول  حشد تحالفات و ول ضد اإلرهاب 
والتغرف، ليبرروا ك  ما يقومون به ويقولونه، وكأنهم ليسوا ورهابيين أو متغرفين أو محتلين. لكن هذا 

ر اليهود غير مؤتمنين ومتهمين، أو غير  ادرين الك م تجاوز ك  الحدود ألنه يصنف ك  من هم من غي
 على توفير األمنب

في مث  هذي الحال  ومع مث  هذي الموا ف والن ريات والسياسات كيف يمكن الوصو  ولى تسوي  وتفاهمات 
 حو  هذي القضي ؟

ي ك  اتجاي. الذي يريد أك  ك  شيء ف "المنشار"كانت وم تزا  تمارس سياس  امبتزاز و د سميتها  وسرايي 
ي أن ال رف الحالي عربيًا وا  ليميًا  د يتيل له تحقيف مكاسب سراييلهذي سياس  معروف ، يعتقد المفاوض اإل

أكثر ويفرض شروغه على الفلسغينيين، لكن المشكل  األكبر هي في ما عبر عنه أمين سر اللجن  التنفيذي  
ون اتفاف اإلغار المقترا علينا يقوم على: امعتراف "لمن م  التحرير الفلسغيني  ياسر عبد ربه عندما  ا : 

ي  على الحدود والمعابر. وبقاء امستيغان والسيغرة سراييل. وبقاء السيغرة اإلوسرايي الفلسغيني بيهودي  
ي  على األجواء وامتصامت وغيرها. يعني دول  فلسغيني  ب  معابر أو حدود أو عاصم . وهذا سراييلاإل

 ."ي  عن دول  م نعرف حتى حدودهاسراييلؤيتنا التاريخي  وتبني الرؤي  التاريخي  اإليعني ول اء ر 
مقبلون على أشهر ستحم  تغورات خغيرة على المستول الفلسغيني. ولألسف ونحن نسمع مث  هذي 

ل الن ري  امستع يي  من يعالون عن األمن واليهود، ومث  هذي الغروحات والشروغ على الفلسغينيين، نر 
الفلسغينيين مهددين بالموت جوعًا أو تحت واب  البرامي  المتفجرة التي ترمى فوف رؤوسهم من أسلح  و ول 

ي ليفجر سراييلاإل "اإلرهاب"كما يقولونب أم يفيد هذا المشهد مع حف ت  وسرايي أعدت أصً  لمواجه  
 أحقادي ضد الجميع؟

 18/1/3114، االتحاد، أبو ظبي
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واإلدارة األميركي  في أعقاب تهجمات وزير الدفاع موشي يعلون على وزير  وسرايي وذا لم تكن األزم  بين 
وامتحاد األوروبي  وسرايي الخارجي  جون كيري بسبب التسوي  كافي ، فإنها اكتملت بتصعيد التوتر بين 

ي أفي دور ليبرمان باستدعاء سفراء عدد من الدو  سراييلوزير الخارجي  اإل بسبب امستيغان أيضًا. فقد أمر
، كما أعلن رييس الحكوم  بنيامين نتنياهو أن امتحاد "متحيزون"األوروبي  متهامهم في وجوههم بأنهم 

 ."سياس  منافق "األوروبي ينتهر 
ثر استدعاء عدد من الدو  األوروبي  لسفراء  حتجاس على نشر عغاءات البناء لديها ل  وسرايي وا 

يغاليا وأسبانيا  امستيغاني األسبوع الماضي، أمر ليبرمان باستدعاء سفراء ك  من بريغانيا وفرنسا وا 
. وغلب ليبرمان من وزارة الخارجي  وب غ سفراء وسرايي إلب غهم بأن ب دهم تتخذ موا ف متحيزة دايمًا ضد 
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ًم ويثير شعورًا بأنهم فقغ يبحثون عن ذرايع لتوجيه امتهامات هذي الدو  بأن مو ف ب دهم ليس مقبو 
 .سرايي إل

ي  تشير أيضًا ولى أن حكوم  نتنياهو تبذ   صارل جهدها لتسهي  استمرار سراييلومع ذلك فإن الرسال  اإل
ع على التباح  مع الفلسغينيين، وأن الموا ف األوروبي ، عدا كونها منحازة وغير متوازن ، تتجاه  الوا 

 األرض، وتمس جوهريًا بفرص التوص  ولى تسوي  بين الغرفين.
ي . وسراييلويشك  استدعاء ليبرمان سفراء الدو  األوروبي  نوعًا من الرد الذي تتغلبه اعتبارات داخلي  

، التي م تنحني ألحد والتي  ادت ولى تدهور الع  ات بين "القام  المنتصب "فليبرمان من أنصار سياسي  
بأن سلوك يعلون مع كيري انغلف أيضًا من  واعد هذي السياس ،  وسرايي وتركيا. ويؤمن كثيرون في  سرايي و

التي تهدد بتدهور الع  ات مع أميركا. وليس مستبعدًا أن يجر استدعاء السفراء األوروبيين تدهورًا جديدًا في 
 ي .سراييلاإل -الع  ات األوروبي  

. و ا  ون المزاعم بأن "منافق "نتقادات األوروبي  للتوسع امستيغاني بأنها وكان نتنياهو  د وصف ام
 وسرايي . وبحسب ك مه، فإن امتحاد األوروبي استدعى سفراء "مزورة"المستوغنات تشك  عقب  أمام الس م 

اهو مو فه ، ولكنه م يفع  شييًا وزاء التحريض الفلسغيني. وحسم نتني"بضع  بيوت"ل حتجاس أمامهم بسبب 
، وهي تبذ  جهودًا جبارة للمحاف   على الس م وسرايي حان الو ت للكف عن هذا النفاف. ولكن " ايً  

 ."يين وفلسغينيين على حد سواء، تتعرض دايمًا ل نتقاداتوسراييلومحارب  اإلرهاب لمصلح  
األخير رسميًا على العغاءات،  ي  الجديدة على دو  امتحاد األوروبي بعد احتجاسسراييلوجاءت الحمل  اإل

وحدة استيغاني  وراء الخغ األخضر،  8400التي أعلنتها حكوم  نتنياهو األسبوع الماضي وتضمنت ونشاء 
يغاليا وأسبانيا سفراء  داخ  الضف  ال ربي  والقدس المحتلتين. واستدعت خارجي  ك  من بريغانيا وفرنسا وا 

 ات رسمي  على هذي العغاءات.في هذي الدو  لتسليمهم احتجاج وسرايي 
وبحسب مصادر أوروبي ، فإن هذي الخغوة كانت منسق  على األ   بين دو  امتحاد الخمس الكبرل، 

يغاليا وأسبانيا. ولم يتم استدعاء السفير اإل ي في برلين ل حتجاس أمامه سراييلبريغانيا، وفرنسا، وألمانيا، وا 
بهذا امحتجاس أثناء زيارته األخيرة  وسرايي ك وولتر شتاينماير بإب غ بسبب  يام وزير الخارجي  األلماني فران

 .وسرايي ولى 
عمومًا، في امحتجاس األوروبي تم اإلعراب عن القلف العميف من عوا ب نشر عغاءات امستيغان وأثرها 

تضر أوضحنا أن عغاءات كهذي يمكن أن تكون مدمرة و "على العملي  السياسي . و ا  مصدر أوروبي 
. ومن الواضل أن امحتجاس األوروبي هذا يشك  نوعًا من "بمحاومت خلف أجواء ويجابي  للمفاوضات

في تجاه  التحذيرات، التي تزايدت في اآلون  األخيرة، والتي أوضحت أن  وسرايي الضجر من استمرار 
وزير الخارجي  األميركي  استمرار امستيغان يخّرب فرص الس م. وتعا مت هذي التحذيرات مع وجود مبادرة

 جون كيري للتوص  ولى اتفاف وغار أو ح  نهايي.
العصا والجزرة على حد  وسرايي ومعروف أن امتحاد األوروبي يمث  في اللعب  السياسي  األميركي  مع 

، وهي من تقدم ثاني أكبر  در من المساعدات سرايي سواء. فأوروبا هي الشريك التجاري األكبر إل
دي  والعلمي  لها. وامتحاد األوروبي هو الداعم المالي األكبر للسلغ  الفلسغيني  والمستعد لتقديم ام تصا

وذا ما أبرمت اتفا ي  س م. وهي أيضًا القارة التي تحم  على كاهلها عبء  سرايي رزم  حوافز ا تصادي  إل
األميركي. ومؤخرًا حققت أوروبا ، خصوصًا في مسأل  امستيغان تعويضًا عن التخاذ  وسرايي الض غ على 

في اتفا ي  التعاون  "البند اإل ليمي"على  بو   وسرايي بعض اإلنجازات على هذا الصعيد بإجبارها حكوم  
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. ونص هذا البند على منع وصو  المساعدات األوروبي  "1010هورايزن "العلمي األوروبي المعروف  باسم 
 مع جهات تقيم خارس الخغ األخضر.ي  تعم  أو تتعاون وسراييلولى أي جه  

عمومًا ومنتجات المستوغنات في الضف  ال ربي  خصوصًا،  وسرايي وتتصاعد في أوروبا حم ت مقاغع  
يين بأنهم سيتعرضون ل ضب سراييلوضاف  للمقاغعات األكاديمي  والثقافي . وكثيرًا ما هدد جون كيري اإل

عر ل  التوص  ولى تسوي  سياسي  مع الفلسغينيين. وفي ك  أوروبي جارف وذا واصلوا التمسك بموا فهم و 
حو  أثر المقاغع  األوروبي  على الدول  العبري . وفيما تعتقد بعض  وسرايي األحوا  هناك سجا  واسع في 

ولى امنهيار، ُتساج  جهات أخرل بأن لدل  وسرايي الجهات أن بوسع مقاغع  كهذي أن تقود ا تصاد 
 ."هراء"ابح  وأن التهديد بالمقاغع  مجرد أورا ًا ر  وسرايي 
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ردن ومعنابره وتسنليمها للفلسنطينيين ألن ذلنك يضنعف عمنان ال يجوز التخلي عن السيطرة علنى مسنار األ  .46
 للخطر في المستقبل إسرائيلويعرض 

 رؤوبين باركو
وامردن في اغار  وسرايي بي  والمعابر بين ي باستمرار السيغرة على ضف  امردن ال ر سراييلون الغلب اإل

سرايي التسوي  الدايم  مع الفلسغينيين يقوم اآلن في مركز الجد  بين السلغ  الفلسغيني  و  . ون ل ور ا 
في ضوء تجربتها السيي  مع الفلسغينيين، فيما يتعلف  وسرايي امردن معاني عسكري  ع يم  الوزن عند 

 ، ومن تجربتها "ب د المغاردات"القتالي  من حدود امردن في الماضي ابالعمليات وتهريبات الوساي  
على ال ور أفض  من الوجود على خغ  وسرايي الجاري  معهم على حدود غزة. م شك في أن سيغرة 

 حدودي بدي  غرب ال ور.
في  سرايي واذا تجاوزنا  ضي  المستوغنات بدا أن  ضي  األمن هي القضي  المركزي  التي يجب أن توجه 

هذي المباحث . في وا ع الربيع العربي الذي يتدفف فيه مجاهدون من العالم كله على مراكز المواجه  حولنا 
تزداد أهمي  السيغرة على الحدود امردني . فامردن القوي المستقر الذي ي لف حدودي من ك  جه ، مهم  

ؤخذ في الحسبان خغر تسليم المسؤولي  عن الشر ي . ولهذا ينب ي أن ي وسرايي لوجود هدوء على حدود 
حدود امردن ومعابري الى الفلسغينيين، فهذي الخغوة ستعرض امردن الذي أكثر سكانه فلسغينيون لتهديد 

 انق ب فلسغيني في المستقب .
        

 سياح الجهاد
العدوة وزيادة بمن ار انتقاض الجيوش  "الجبه  الشر ي "ون الفحص عن التهديد العسكري اآلتي من 

غير مهم وأنه يمكن التخلي  "العمف"استعما  الصواري  والس ا الماي  المسار  د يفضي الى استنتاس أن 
الذين يتدفقون عمفا على مراكز  "سياا الجهاد"عن ال ور. لكن التحدي الذي تقيمه الوحدات امهابي  لـ 

تاس. ون ن م الحكم الملكي  العربي  في خغر ومنها المواجه  في منغقتنا أخغر كثيرا وُيشكك في هذا امستن
امردن. ولن يكون من الحكم  في هذا الوا ع أن تتخذ خغوة ما  د تفضي الى اضعاف امردن وا غرا ه 

 بمقاتلي القاعدة أو جبه  النصرة أو حماس.
لمين الذين غزوهم. ون سياا الجهاد الذين يعملون في الدو  العربي  المنتقض  م تهمهم عمم السكان المس

فهم ي تصبون ويقتلون السكان أنفسهم وهكذا يصعب ردعهم. ويوجد هذا التهديد في األساس على امرض 
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ويزيد في أهمي  السيغرة على معابر ضروري  ونقاغ ردع وعمف ارضي. على سبي  المثا  سوريا حال  
لمجاهدين الى داخلها. في فترة حكم ك سيكي  لفقدان السيغرة على المعابر الحدودي  وتسل  فيضانات ا

مبارك مّكنت مصر مقاتلي القاعدة والجهاد العالمي من امتصا  بامخوان المسلمين في مصر ورجا  
حماس في القغاع وأن يؤسسوا في سيناء صناع  تهريبات بين سيناء وغزة وجهت الى اعما  ارهاب على 

 .وسرايي 
اي وأثبت نفسه بصفته شريكا يوثف به على حدودنا الشر ي . ينجل امردن الى اآلن في صد هذا امتج

ن لم يعلن ذلك غير متحمس لتسليم الفلسغينيين خغ الحدود والمعابر في امردن، فقد واجه في  وامردن وا 
سبعينيات القرن الماضي محاول  سيغرة فلسغيني  برياس  عرفات اايلو  امسود . وكذلك تواجه الملكي  

ت ا تصادي  وتهديدات مستقرار الن ام في الداخ  والخارس، أما القباي  البدوي  التي كانت امردني  صعوبا
 تؤيد الملك حتى المدة امخيرة فضعفت.

والى ذلك ي رف امردن تيار مجيين ضخم افيهم فلسغينيون كثيرون  من سوريا وهو يصد على حدودي 
اخ  ارضه. فاذا ُسلم ال ور في هذي المرحل  أو غيرها الشر ي  انتقا  متغرفين اس ميين من العراف الى د

الى الفلسغينيين فسيتضرر اممن الداخلي في المملك  ألن ال ور سيصبل منغق  مختر   من جه  أمني  
سواء أغمضت سلغ  أبو مازن عينها عن امرهاب أو انهارت وسيغرت حماس على المناغف. والضرر 

 في هذا السيناريو واضل. إسرايي ب
وامردن غير متحمستين ألن تستبدم باألمن الحالي على حدودهما تسويات  وسرايي تشهد الدمي  جميعا بأن 

مريب  بحسب الصي   التي يقترحها وزير الخارجي  اممريكي، ولهذا يقتضي التباح  في شأن حدود امردن 
وتحم  امضرار المتو ع  من فش   بتًا لسؤا : ه  ُيفض  استمرار السيغرة على مسار نهر امردن ومعابري

امتصامت السلمي  بالفلسغينيين أم تُفض  تسوي  سياسي  تجلب ارهابا معروفا سلفا، ينتهي الى أن يعم  
 : السيغرة على المكان الذي سينفجر أوم؟."أثر البالون"الفلسغينيون بازاء الدولتين بحسب 

أن ُتمّكن من سيغرة فلسغيني  على مسار نهر  رايي سف  يجوز إل "فلسغين"حتى لو تحو  امردن الى 
 .سرايي امردن والمعابر فيه بسبب التهديد المحتم  من امردن الفلسغيني  المسلح  إل

للفلسغينيين في امردن جعلهم يقغعون الصل   "الوغن البدي "ون الخوف امردني من زيادة  وة تصور 
لفلسغيني  ليس على ارض امردن. وثم من يقولون ون المملك  بالضف  ال ربي  ويؤيدون ك  ح  للمشكل  ا

امردني   د تحرك مسيرة مدبرة ُمشرفا عليها للت يير في امتجاي الفلسغيني مع الحفا  على الملكي  الهاشمي  
ي  امردني  حتى ذلك الحين هي في استمرار الوضع الراهن. بدأت سراييل. والمصلح  اإلإسرايي والع    ب

صالل اممني  المشترك  للدولتين بمواجهات عسكري  وعمليات رد وعمليات ارهاب وتهريب س ا على الم
 أيدي فلسغينيين الى الضف  ال ربي  وكماين لمخربين يجتازون النهر على غو  مسار امردن وفي ال ور.

رة، وتميزت الع  ات وامردن صدت هذي ال اه وسرايي ون الص ت اممني  التي نشأت منذ ذلك الحين بين 
التي تشكلت بتعاون استراتيجي سري تعرض لض وغ وتهديدات في الدايرة العربي  وصمد لها. و د أدار  ادة 

 وسرايي الدولتين الصل  وأفضت الى اتفاف س م بينهما. فقد أصبل امردن اآلن في الحقيق  دول  حاجزة بين 
 وكثير من أعدايها وم يجوز اضعافه.

استمرار السيغرة على مسار امردن وغور امردن، يرفض الفلسغينيون ذلك  وسرايي غلب في حين ت
وُيصرون على غلبهم السيادة والسيغرة على هذي المنغق . وبازاء هذين المو فين المتنا ضين يوجد عندنا من 
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يشم  حلفا يقولون ونه يجب خاص  امستجاب  للغلب الفلسغيني بعل  أن تهديد الجبه  الشر ي  الذي 
 عسكريا تقليديا  د زا  وأن احتما  وجود هذا التهديد منخفض جدا.

 درة ردع كافي  تجع  الوجود العسكري في غور امردن ثانويا وم  سرايي يقو  المتمسكون بهذا التوجه ون إل
تبارها حقيق  حاج  اليه. ويقوم هذا التوجه الخغير في الحقيق  على الدول  امردني  في ن امها الحالي باع

غير مشكوك فيها، وم يؤخذ في الحسبان خغر أن يتضرر امردن بتسليم المعابر الى الفلسغينيين وأن يكف 
 عن تقديم الخدم  المتو ع  منه أو أنه  د يحد  فيه تحو  شديد في غير مصلحتنا.

 وسرايي المشترك بين  ونقو  في الخ ص  ون السيغرة الفلسغيني  على مسار امردن ومعابري ستضر باممن
وامردن، وينب ي أن نتذكر أنه يوجد خغر من أنه اذا حدثت ت ييرات حادة في غير مصلحتنا في امردن أو 

من  وسرايي في محيغه العربي وامس مي اايران والعراف وسوريا ولبنان  فانها  د تهدد تهديدا شديدا أمن 
  ور ع يم  األهمي .ي  على السراييلالشرف ولهذا فان السيغرة اإل

 17/1/3114 ،اليوم إسرائيل
 18/1/3114، رأي اليوم، لندن

 
 :كاريكاتير .47

 

 
 18/1/3114 الحياة لندن،


