
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

نجاز المصالحةبعد إطالق الكيان سراحه حسن يوسف  : أدعو السلطة لمراجعة المفاوضات وا 
 االنقسامهي لو وافقت حماس على االنتخابات سينتو .. بفلسطينما ُيسمى بالربيع العربي أضّر  عباس:
 %05: فرصة التوصل إلى تسوية تقل عن أوباما

 أبو مرزوق يدعو مصر للتحقيق باالتهامات الموجهة لحماس
 خالل زيارته للمنطقة ينالفلسطيني رئيس الوزراء الكندي يناقش فكرة توطين الالجئين"القدس العربي": 

: علاااااى حماااااااس نيااااااعو ويعلااااااوننت
خ.. وأخاااا  التحاااارق لوقااااف الصااااواري
 تهديداتنا على محّمل الجدّ 
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 داتنا على محّمل الجدّ .. وأخ  تهدي: على حماس التحرق لوقف الصواريخنتنياعو ويعلون .9
إسرائنل صعدت م  تهدنداتها بتيفنذ عملنة عسكرنة في قطاع ، أ  10/1/1014، األيام، رام هللاذكرت 

 غزة، إذا لم تقم حركة حماس بتكنثنف عملها لوقف إطالق الصوارنخ.
الجيوب. ويقوم وقال رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو: إييا مصّرو  على الحفاظ على الهدوء في 

بذلك م  خالل سناسة عبارة ع  اإلحباط المسبق للعملنات اإلرهابنة، والقنام برد فعل قوي ضد م  نحاول 
 أ  نعتدي علنيا. أيصح حماس أ  تأخذ سناستيا هذه بعن  االعتبار.

اختبار  م  جهته قال وزنر الدفاع اإلسرائنلي موشنه نعالو ، إيه نيصح الفلسطنينن  في قطاع غزة بعدم
 صبر دولة إسرائنل.

وأكد الوزنر نعالو  "إسرائنل ال تستطنع التسلنم باالعتداءات الصاروخنة على أراضنها، وسيعمل م  أجل 
 استهداف كل م  نهدد مواطينيا"، حسبما ذكرت اإلذاعة اإلسرائنلنة.

م تتمك  حماس م  وحمل الوزنر نعالو  حركة حماس المسؤولنة ع  األوضاع في قطاع غزة، وقال إذا ل
 فرض سنطرتها على الوضع منداينًا، فإ  إسرائنل ستواصل استهداف مصالحها.

لحركة حماس  "اليصح"وجه  يتيناهو، أ  كفاح زبو ، ع  10/1/1014، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
على محمل  الفلسطنينة في قطاع غزة بالتفكنر بقوة الجنش اإلسرائنلي وأخذ تهدنداته بمواصلة ضرب القطاع

لقد ضربيا النوم هدفا خطنرا في ميظمة الجهاد "الجد. وأضاف يتيناهو في مستهل جلسة الحكومة أمس: 
اإلسالمي اإلرهابنة، وسوف يواصل الحفاظ على أم  الجيوب في وجه الجهات المتطرفة بقوة أكبر كلما 

 ."عتبرا، ألييا جادو أيصح حماس والجهاد اإلسالمي بأ  تفكرا وت". وتابع: "تطلب األمر ذلك
أود التأكند أ  المدعو أحمد سعد الياشط في حركة "وقال الياطق باسم الجنش اإلسرائنلي، أفنخاي أدرعي: 

الجهاد اإلسالمي المستهدف في الغارة الجونة كا  المسؤول المباشر ع  إطالق الصوارنخ على مدنية 
 ."الخمنس الماضي "بئر السبع"أشكلو  

 
 االنقسام  لو وافقت حماس على االنتخابات سينتهي .. بفلسطينأضّر  العربيى بالربيع ما ُيسم عباس: .0

، 4172نيانر  71و 71على هامش الدورة العشرن  للجية القدس الميعقدة في مراكش نومي : رام هللا
ضنف خاص، والذي نعرض على القياة النثاينة في التلفزنو  المغربي  جاستضافت سياء رحنمي في بريام

 ع  مستجدات القضنة الفلسطنينة. للحدنثلرئنس الفلسطنيي محمود عباس ا
التي اجرتها قياة  71/7/4172وكا  قد بث تلفزنو  فلسطن  مقابلة السند الرئنس محمود عباس نوم السبت 

 نلي... المغربنة النثاينة وجاء فنها ما
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وا  لجية القدس ولجية القدس التي يحضر االجتماع هذا بتطلعات والملفات التي حملياها تأتي م  عي  -
 نثر الحرنق التي وقع في المسجد االقصى.إوالتي ايشأها الملك حس  النثايي  761أيشئت في المغرب سيه 

لجية القدس كما هو معروف برئاسة المغرب وايشئ ما نسمى بنت مال القدس لصالح القدس وخدمتها   -
 بنت مال القدس بإيجازات هامة جدا على مستوى القدس. ولعمل المشارنع التي تحتاجها القدس، ولقد قام

يأمل ا  تستمر لجية القدس في هذا الجهد ولك  ا  نستمر بدعم ومساعده ومعاويه م  جمنع الدول   -
كما يعرف ا  القدس هي مدنية اسالمنة وعربنة ومسنحنة وبالتالي على الجمنع ا   أليياالعربنة واالسالمنة 

 نشارك فنها.
قام به صيدوق بنت مال القدس يح  راضو  عيه تماما لك  يتميى ا  نتابع بشكل اوسع م  خالل ما   -

 دعم اوسع عربي واسالمي.
لهذا اللقاء م  قبل صاحب الجاللة الملك محمد السادس لها صداها ولها اهمنتها  الدعوةشك ا   ال  -

على ا  هذه الدعوة أدت يتائجها م   وايعكست على الدول الخمس عشر االعضاء في لجية القدس هذا ندل
حنث المبدأ ال  هياك اهتمام كبنر م  الشرق االوسط لما نجري هياك م  مفاوضات وغنرها واعتقد ا  هذا 

 هو الجوهر الحقنقي الذي جعل منثل هذه الدول والجهات الدولنة تتوجه الى هذا االجتماع.
 مرة اخرى الى الشرق االوسط وبالذات الى القدس.هذا االجتماع يقلة يوعنة هامة في لفت االيظار   -
وكالة بنت مال القدس هي الجهة الممنزة او األكنثر تمنزا في دعم القدس ولك  هذا غنر كافي بمعيى ا    -

 .أكنثرجهد المغرب بهذا الشكل الذي بذله ظهرت بصماته بكل مياحي الحناة بالقدس ولك  يحتاج الى 
سالمنة ا  تلتفت أكنثر الى مدنية القدس ا  تعتيي أكنثر بمدنية القدس وا  تزور يطالب الدول العربنة واال· 

القدس يح  دعويا النوم الى زنارة القدس ولماذا ال تزور االمة العربنة القدس او ابياء االمة العربنة كلها 
سجن  ولنس واالسالمنة القدس، قد نقول قائل هذا تطبنع مع اإلسرائنلنن  هذا غنر صحنح فنها زنارة ل

 لسجا .
المطلوب لدعم وكالة بن  مال القدس المساهمة أكنثر م  كل الدول العربنة واالسالمنة والمساهمة المادنة ·

 بأعمالفي بنت مال القدس بدال م  ا  نكو  مبلغ معن  ا  نكو  مبالغ في تصرف هذه الوكالة لكي تقوم 
 كنثنرة للمواطين  المقدسنن  لكي يميع تهوند القدس.

ما جاء به ما نسمى بالربنع العربي هو عدم االستقرار لعدند كبنر م  الدول العربنة وعدد اخر نيتظر  -
عدم االستقرار هذا وبالتالي هذه الفوضى التي حصلت في البالد العربنة ستصرف اليظر ع  القضنة 

 لتأخنرفعيا مما دفعيا الفلسطنينة ولذلك ييظر الى مجمل ما نسمى بالربنع العربي ايه اضريا أكنثر مما ي
 الحوار بالمفاوضات حتى عاميا هذا.

عالقاتيا بالدول العربنة التي شهدت ما نسمى بالربنع العربي وااليظمة الجدندة فنها عالقة جندة لم تتغنر  -
 مظاهر ما نسمى بالربنع العربي لم يتدخل ولم يبدي موقفا مع او ضد. بدأتيح  في االساس ميذ  ألييا
ندو  ويعتبر ا  ما نجري هو شأ  داخلي لكل دولة وما نجري في سورنا يح  ال يتدخل به ولسيا يح  بع -

 طرفا فنه وا  كا  البعض ا  نقحم بعض المخنمات الفلسطنينة فنه.
المغرب نتطلع الى القضنة الفلسطنينة وندعمها ويشعر ا  الخطوط الحمراء المغربنة انثيا  او نثالث   -

الفلسطنينة وال يرند ا  ييسى لجية دعم الجزائر التي كايت تدعم النثورة الجزائرنة هي  خطوط واولها القضنة
 يفسها التي تدعم القضنة الفلسطنينة الى اال .



 
 
 

 

 

           7ص                                    3103العدد:            02/1/1014 اإلنثين  التاريخ:

جاللة الملك المغفور له الملك الحس  النثايي او جاللة الملك محمد السادس موقفهم ويظرتهم م   · -
 عكس يشعر مشاعرهم وما يرند معيا.القضنة الفلسطنينة لم تتغنر اطالقا بل بال

اكتفنيا م  الشعارات ويرند عمال لدعم القدس وما يراه م  المغرب هو عمل وال يسمع شعارات ميها وال   -
 مزاودات ويرى ا  المغرب نعمل بشكل صامت لدعم القضنة الفلسطنينة.

خنرة حاولوا م  قبل جورج منتشل ا  فنما نتعلق بعملنة السالم؛ االمرنكا  قاموا بوساطة قبل الوساطة اال  -
توقفوا ع  االستنطا   إذاونحاول ا  نقرب وجهات اليظر وحاول مع اإلسرائنلنن  ا  نبدأ المفاوضات  نأتي

ولكيه لم نتمك  ففشل وبعد ذلك يح  ذهبيا الى االمم المتحدة وحصليا على دولة مراقب في االمم المتحدة 
االمرنكا  وقالوا يرند ا  يستأيف المفاوضات وهذا كا  في الشهر النثالث وبعدها جرت اتصاالت بنييا وبن  

 م  العام الماضي ورحبيا بهم ولقد استأيفياها بعد زنارة اوباما مع وزنر خارجنته جو  كنري.
اقول ا  االمرنكا  وجو  كنري مخلصو  وجادو  في الوصول الى تسونة ولك  مشكلتهم مع الطرف ·  -

 يح  يطالب بما ميحتيا اناها الشرعنة الدولنة. ألييامعيا  اإلسرائنلي ولنس
التي  61وا  يحصل على حدود  61اساس المفاوضات والتي اتفقيا علنه مع جو  كنري هو حدود   -

احتلت وا  يبيي دولتيا علنها وهياك قضانا اخري ميها قضنة القدس هي جزء م  االرض التي احتلت عام 
   ا  يتفق علنها دو  ا  نتياقض ونتضارب مع سنادتيا.والقضانا االمينة نمك 61
يح  ال يقول اييا حققيا تقدما في المفاوضات فال زال كنري نعمل ونعمل بجهد كبنر ولك  لم يحصل  -

 علي شيء.
الطرف اإلسرائنلي نطرح شيء جدند وهي نهودنة الدولة فنرندو  ميا االعتراف بنهودنة الدولة فيح    -

 إسرائنل وال نمك  ا  يقبل أكنثر م  ذلك. معترفو  بدولة
لم يسمع بما نكتب في الصحف االمرنكنة ع  مقترح تقدم به كنري النيا دولة فلسطنينة حدودها تحت   -

حمانة امرنكنة ولك  اذا كا  هياك مطالب امينة إسرائنلنة على الحدود الشرقنة نمك  ا  نكو  هياك طرف 
 رنكا  او الينتو موجود على الحدود.  وهو االمننثالث غنر اإلسرائنلن

المقال الذي يشر مؤخرا على صفحات الشرق االوسط وقعه عبد الرحم  الراشدي نتحدث فنها ع  فكره    -
واالقتراح غنر مقبول اطالقا ال  العرب الموجودن  في  الفكرةجدندة وهي تبادل االراضي والسكا  معا وهذه 

سيه ووضعهم مختلف اما المستوطين  هم  7011م إسرائنل بـ إسرائنل موجودن  في ارضهم قبل قنا
 فلنس لهم حق شرعي بذلك. لألرضمغتصبو  

نلي ا  االراضي التي احتلت  حصليا على ما 4174يوفمبر  41في  ةعيدما توجهيا الى االمم المتحد  -
محتل مهما هي اراضي فلسطنينة وعاصمتها القدس واصبحت فلسطن  دولة تحت االحتالل فال 61عام 

 لألهلعمل مهما بيا مهما استغل واستنثمر هو غنر شرعي وعلنه ا  نخرج مستوطينه وا  ندفع تعونضات 
 رض.األ
 .61ومتبادلة بالقنمة والمنثل على حدود  ةيح  لنس لدنيا مايع م  ا  تجري تعدنالت طفنف -
األمرنكنو  قالوا يح  يرند  صادقو  او غنر صادقو  ما دام اإلسرائنلنن يح  ال يرند ا  يقول ا    -

 التفاوض فيح  اال  يتفاوض مع االمرنكا .
عيدما افرجت إسرائنل ع  االسرى لنست م  حس  اخالق ولنست ميحه وايما اجبروا على ذلك م  خالل ·

شهور وذلك م  اجل االفراج ع   1مطالباتيا م  كنري اييا ال يرند الذهاب الى المؤسسات الدولنة لمده 
 االسرى.
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وعيدما  ذرنعةقبل ا  نحصل االيقسام لم تحصل مفاوضات او حصلت ولم ييجح واحنايا إسرائنل تأخذه  -
 يسمعه. يقول يرند المصالحة نقولو  ال نجوز ا  تتصالحوا مع هؤالء المخربن  وهذا كالم ال

مرنكا  اقول م  هيا حماس توافق على االيتخابات غدا ستكو  المصالحة غدا وال يلتفت الى اال -
سرائنلي اقول لهم  تأخذحماس  ولألسف ولإلسرائنلنن  حجة ا  الرئنس عباس نخضع للضغط االمرنكي وا 

 جربويي وعيدها تكلم بذلك.
على موضوع المفاوضات وايا امنثل الشعب الفلسطنيي انيما نتواجد كل  أنثرااليقسام الفلسطنيي لنس له  -

 فلسطنيي.
ويظام ولك  في غزة حماس تحكم وربما تحكم بالبطش والقوه بمعيى في الضفة الغربنة قايو  وسلطه   -

 لنس كنثنرا م  الياس راضو  عيها واالهم هو اييا جمنعا تحت االحتالل.
فنما نتعلق بوفاة ابو عمار لدنيا شكوك كبنرة بأسباب استشهاد الرئنس ناسر عرفات وهذه الشكوك دعتيا   -

النيا وعيدما طلبوا ميا فتح القبر طلبيا فتح  نأتواريسا وسونسرا ا  ا  يطلب م  جهات دولنة نثالث روسنا وف
 يرند ا  يبحث ع  الحقنقة. أليياالقبر 

ستمرار اجرى اختالف بن  الدول النثالنثة ع  سبب الوفاة ولك  يح  لدنيا نثالث لجا  فلسطنينة تتابع ب  -
 مع الجهات النثالنثة الدولنة. تاتصاالهذا الموضوع وهي لجية امينة وطبنة وقايوينة وكلها تجري 

ا  لم تيجح الدول النثالث في التحقنق يح  سيطلب لجية تحقنق دولنة لما حصل وما نحصل اال  ويح   -
 يشكك في ما نجري اال  وال يعرف كنف مات ناسر عرفات.

 91/9/0292دنيا الوطن، 
 

 ة رئيس الوزراء الكندي للمنطقةالفلسطينيين تناقش خالل زيار  فكرة توطين الالجئين"القدس العربي":  .0
أشرف الهور: سنياقش رئنس الوزراء الكيدي ستنف  هاربر باستفاضة البيود الخاصة بملف الالجئن   -غزة 

الذي سنعرضه رسمنا وزنر الخارجنة األمرنكي جو  كنري، خالل الفترة ’ اتفاق اإلطار‘الفلسطنينن  ضم  
جئن  الفلسطنينن  للعنش في كيدا، بدال م  حق العودة للدنار المقبلة، والذي نشمل يقل م  نرغب م  الال

 .7121التي هجر ميها في العام 
وسنلتقي هاربر وهو أحد الحلفاء المهمن  إلسرائنل خالل زنارته الرئنس محمود عباس، ويظنره اإلسرائنلي 

 األوسط وعملنة السالم. بينامن  يتيناهو، وملك األرد  عبد هللا النثايي لبحث تطورات األوضاع في الشرق
وسنمكث هاربر معظم أنام زنارته للميطقة في إسرائنل، وسنيتقل الخمنس المقبل إلى مدنية رام هللا للقاء 

 الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، وم  نثم نطنر إلى العاصمة األردينة عما  للقاء الملك عبد هللا النثايي.
عاما، وتظهر مدى تساوق كيدا  72وزراء كيدي ميذ أكنثر م   وزنارة هاربر هذه للميطقة هي األولى لرئنس

سرائنل، لتسونق أفكار الوزنر كنري بخصوص ملف الالجئن ،  الحلنف القوي للوالنات المتحدة األمرنكنة وا 
خاصة وأ  المقترحات األمرنكنة تشمل تهجنرهم للعنش في كيدا وتعونضهم بالمال، والحصول هياك على 

 حق العودة.الجيسنة، بدال م  
وسبق وأ  كشف ع  طرح كنري على القنادة الفلسطنينة أربعة خنارات لحل قضنة الالجئن  الفلسطنينن ، 
لك  لنس م  بنيها حق العودة لدنارهم التي هجروا ميها، حنث تتمنثل في تخننرهم بن  الهجرة إلى كيدا أو 

لعنش في الدولة المستقبلنة في مياطق التوطن  حنث هم وخاصة الغالبنة التي تتواجد في األرد ، أو ا
 بطلبات وموافقة إسرائنلنة وألعداد محدودة. 21الضفة الغربنة وقطاع غزة، وأخنرا عودة محدودة إلى أراضي 
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وحسب معلومات م  مصادر فلسطنينة مسؤولة، فإيه وخالل زنارة المسؤول الكيدي الحالنة للمياطق 
سرائنلي واألرد ، سنتم إ بالغ المسؤول الكيدي كما جرى إبالغ كنري باعتراض القنادة الفلسطنينة وا 

 الفلسطنينة على األفكار المقدمة لحل ملف الالجئن .
أ  لدى القنادة توقعات قونة بأ  رئنس الوزراء الكيدي، ’ القدس العربي‘وأكدت المصادر الفلسطنينة لـ 

الجئن  المقنمن  في دول كاألرد  وسورنا سنقدم تعهدا رسمنا م  قبل بالده باستضافة أعداد كبنرة م  ال
ولبيا  على أراضي بالده ضم  مشروع السالم الشامل، كبدنل ع  حق العودة للمد  والبلدات التي هجروا 

 على أندي العصابات اإلسرائنلنة. 7121ميها في العام 
جئن  الفلسطنينن  الذن  وال تزال إسرائنل ترفض االعتراف بأي مسؤولنة تارنخنة أو سناسنة تجاه قضنة الال

 شردوا قسرا ع  أراضنهم.
هذا وأشارت المصادر الفلسطنينة أ  الوزنر كنري أكد في آخر لقاءاته مع القنادة، وكذلك خالل لقائه 

وزراء خارجنة عرب مهمن ، أيه لم نحصل بعد على  71األسبوع الماضي في العاصمة الفريسنة بارنس مع 
روج الالجئن  الفلسطنينن  إلى كيدا مع سلطات هذا البلد، لكيه أشار إلى أيه موافقات يهائنة على موضوع خ

أجرى مشاورات معهم، وأيه أي كنري أبلغ الجايبن  الفلسطنيي واإلسرائنلي بينة مسؤولن  كبار م  كيدا 
 لزنارة الميطقة وبحث الملف بكافة تفاصنله.

شخصنة، بنيهم ستة  411في إسرائنل لوحدها  وضم وفد رئنس الوزراء الكيدي الذي سنمضي أربعة أنام
، وم  4111وزراء وبرلماينو  ورجال أعمال، وهي الزنارة األولى لرئنس وزراء م  كيدا للميطقة ميذ العام 

 المقرر حسب البريامج أ  نلقي كلمة له أمام الكينست اإلسرائنلي.
 02/9/0292القدس العربي، لندن، 

 
 باالعتقال إسرائيليا   لسطيني يتلقى تهديدا  رئيس عيئة مكافحة الفساد الف .2

حد ا  رئنس الهنئة رفنق اليتشة تلقى تهدندا ذكرت هنئة مكافحة الفساد الفلسطنينة األ: أ ف ب -رام هللا 
م  إسرائنل باالعتقال اذا لم نطلق سراح فلسطنيي نحمل الهونة المقدسنة ومعتقل لدى السلطة الفلسطنينة 

 على خلفنة قضنة فساد.
وقالت الهنئة في بنا  تلقت وكالة فرايس برس يسخة ميه ا  "رفنق اليتشة تلقى تهدندا باالعتقال م  قبل 
 إسرائنل في حال لم نطلق سراح احد الموقوفن  ... متهم بتزونر اختام ومستيدات تتعلق بجمارك السنارات".

 غض اليظر ع  الهونة التي نحملويها".وقالت الهنئة في البنا  ايها "ستواصل التحقنق مع كافة المتهمن  ب
 02/9/0292الحياة، لندن، 

 
 "على مفترق طرق"المالكي: الجهود األمريكية للسالم  .5

رأى وزنر الخارجنة الفلسطنيي رناض المالكي، أمس، أ  الجهود األمرنكنة  وكاالت:ال -فلسطن  المحتلة 
في حدنث لإلذاعة الفلسطنينة م  فرص  لتحقنق السالم في المفاوضات "باتت على مفترق طرق"، وقلل

 عمنقة.التوصل التفاق إطار، عازنًا ذلك إلى قضانا خالفنة 
وأوضح المالكي أ  مطالب "إسرائنل" باالعتراف بها ك"دولة نهودنة" تقف على رأس القضانا محل الخالف، 

حق عودة الالجئن "، "أليه م  غنر الممك  فلسطنينًا االستجابة لهذا الطلب الذي سنؤدي إلى تقونض 
واستبعد أي حدنث ع  ترتنب عقد قمة نثالنثنة تجمع وزنر الخارجنة األمرنكي جو  كنري والرئنس 
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الفلسطنيي محمود عباس ورئنس الوزراء "اإلسرائنلي" بينامن  يتيناهو، وقال "ال بد م  تخطي المعنقات التي 
الت عالقة يح  ال نمك  القبول بها خاصة تحول دو  التوصل إلى صنغة اتفاق إطار، وهياك قضانا ما ز 

 نهودنة الدولة والقدس والالجئن  والقضانا األمينة".
وشدد على الرفض الفلسطنيي ألي اتفاقات عامة أو فضفاضة م  شأيها أ  تستنثيي التأكند على جمنع 

 كعاصمة.الحقوق الفلسطنينة خاصة القدس الشرقنة 
 02/9/0292الخليج، الشارقة، 

 
 على قطاع غزة من استمرار عدوانه الحتاللافي غزة تح ر  الحكومة .6

حذرت الحكومة الفلسطنينة في غزة االحتالل اإلسرائنلي م  استمرار عدوايه على قطاع غزة، وطالبته بوقفه 
جاء ذلك على لسا  طاهر اليويو المستشار االعالمي لرئاسة الوزراء وذلك خالل بريامج لقاء مع  فوًرا.

ظمه المكتب االعالمي الحكومي النوم األحد، في مقره بغزة، حنث تحدث خالله ع  خطة مسؤول الذي ي
 وزنر الخارجنة االمرنكي جو  كنري للتسونة، وكذلك التصعند اإلسرائنلي ضد قطاع غزة.

وقال اليويو: "على االحتالل وقف العدوا  على قطاع غزة، وأي تصعند لألوضاع سنكو  محفوف 
 المخاطر".
"ال نمك  لالحتالل تحقنق أي يصر على الشعب الفلسطنيي، وعلنه ا  ال نحاول مجدًدا الدخول وأضاف: 

 م.4174في تجارب خاسرة"، في اشارة ميه الى العدوا  االخنر على قطاع في تشرن  نثايي )يوفمبر( 
ا ايهم وشدد اليويو على أ  خطوة المفاوضات مرفوضة اصال ويتائجها ال تمنثل الشعب الفلسطنيي، مؤكدً 
 غنر موافقن  علنها. وحذر مما اسماه "اوسلو جدند" تحمل تيازالت جدندة، قائال ا  "ما هو قادم اسوأ"

وأضاف المسئول الفلسطنيي : "االقرار بمبدأ تبادل االراضي مرفوض أليه تشرنع لوجود المستوطيات على 
 االرض الفلسطنينة"، على حد تعبنره.

 91/9/0292، فلسطين أون الين
 

صرارا   تلمسرام هللا القدس العربي:  .7  للوصول التفاق إطار لعملية السالم أمريكيا   جدية وا 
ولند عوض: نعكف المبعوث األمرنكي مارت  إيدنك مساعد وزنر الخارجنة األمرنكي جو  كنري  - رام هللا

سرائنلنة، كال اإل –لمفاوضات الشرق األوسط، على عقد لقاءات مكنثفة مع طاقمي المفاوضات الفلسطنينة 
على حدة، بهدف بلورة اتفاق إطار أمرنكي تسعى واشيط  لطرحه على الجايبن  الفلسطنيي واإلسرائنلي 

 خالل األسابنع القادمة.
األحد بأ  ’ القدس العربي’وأوضح مسؤول فلسطنيي رفنع المستوى ومطلع على ملف محادنثات السالم لـ

ضات المتواجدن  بالميطقة وعلى رأسهم إيدنك، أجروا ونجرو ، العدند م  الخبراء األمرنكنن  في المفاو 
لقاءات مكنثفة مع طاقمي المفاوضات برئاسة الدكتور صائب عرنقات ووزنرة العدل اإلسرائنلنة تسنبي لنفيي 
بهدف جسر الفجوة ما بن  الطرفن  بشأ  قضانا الوضع اليهائي التي تشمل الحدود واألم  والقدس 

طيات والمناه، وذلك الى جايب اتصاالت نجرنها كنري مع الطرفن  على مستوى الرئنس والالجئن  والمستو 
 الفلسطنيي محمود عباس ورئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه بأ  طاقما م  الخبراء األمرنكنن  برئاسة إيدنك نواصل لقاءاته 
  واإلسرائنلنن  للوصول التفاق إطار نعتبر كمرجعنة الستمرار المفاوضات مع المسؤولن  الفلسطنينن



 
 
 

 

 

           11ص                                    3103العدد:            02/1/1014 اإلنثين  التاريخ:

للوصول التفاق سالم في غضو  األشهر القادمة على حد قوله، معبرا ع  اعتقاده بإمكاينة أ  نحدث 
اختراق على صعند محادنثات السالم خالل الفترة القادمة وضم  التمسك الفلسطنيي الرسمي بالنثوابت 

 فلسطنينة على حد قوله.الوطينة ال
الموقف الفلسطنيي الرسمي بشأ  رفض التواجد اإلسرائنلي على الحدود الشرقنة لدولة ‘وتابع المسؤول قائال 

، وميوها الى ا  طاقم المفاوضات الفلسطنيي برئاسة عرنقات في لقاءاته مع ’فلسطن  ما زال على حاله
ل  نكو  هياك سالم بدو  القدس الشرقنة ‘وأبلغه  إيدنك رفض طلبا أمرنكنا تأجنل طرح قضنة القدس،

، ملمحا الى الصعوبة التي تمر بها المحادنثات األمرنكنة الفلسطنينة، واألمرنكنة ’عاصمة لدولة فلسطن 
اإلسرائنلنة بشأ  الصنغ المطلوبة للوصول لقواسم مشتركة بشأ  قضانا الوضع اليهائي، إال أيه أضاف 

 ’.ك إصرارا أمرنكنا على إحداث اختراق على صعند الصراع بالميطقةولك  نبدو أ  هيا’ قائال
صرارا امرنكنا لم تشهده م  قبل للوصول التفاق  وأشار المسؤول الى أ  القنادة الفلسطنينة تلمس جدنة وا 
إطار لعملنة السالم، ميوها إلى أ  واشيط  تصر بشكل كبنر على الوصول التفاق سالم في الميطقة 

يجحت الوساطة الُعماينة في الوصول التفاق ما بن  إنرا  ودولة اإلمارات العربنة المتحدة  خاصة بعد أ 
نقضي بايسحاب إنرايي م  جزنرتي طيب الكبرى والصغرى على أ  نتبعه ايسحاب الحق م  جزنرة أبو 

 لى حد قوله.موسى، تلك الجزر التي كايت منثار صراع وتأزم بالعالقة ما بن  إنرا  ودول الخلنج العربي ع
وأشار المسؤول الفلسطنيي الى أ  مرد اإلصرار األمرنكي على ضرورة إيهاء الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي 
في المرحلة المقبلة هو في ظل توجه دولي إلعادة ترتنب أوضاع الميطقة خاصة في ظل توصل دولة 

نرا  إلى اتفاق نيهي ملف الجزر اإلماراتنة النثالنثة قر  ب مضنق هرمز وهي طيب الكبرى اإلمارات وا 
 والصغرى وأبو موسى.

ت ااألمرنكنة يقلت مؤخرا ع  مصدر كبنر في دولة اإلمار  "دنفيس ينوز‘كايت مجلة  االتجاهوفي ذلك 
العربنة المتحدة قوله إ  االتفاق قد تم التوصل إلنه بوساطة م  سلطية ُعما  بعد محادنثات سرنة على مدى 

تم التوصل إلى اتفاق، ووضعت له اللمسات األخنرة بشأ  طيب الكبرى ‘نث األشهر الستة الماضنة، ح
والصغرى. وفي الوقت الراه ، سنتم إعادة انثيتن  م  الجزر إلى اإلمارات العربنة المتحدة بنيما سنتم فنما 

 ’.موسى بعد تسونة االتفاق اليهائي بخصوص أبو
اع البحر حول الجزر النثالث، في حن  أ  دولة إنرا  ستحتفظ بحقوق ق‘وحسب المسؤول اإلماراتي فإ  

اإلمارات تمتلك عقد السنادة على األراضي، وستميح ُعما  موقعًا استراتنجنًا إلنرا  على رأس مسيدم 
الجبلنة، وهي يقطة إستراتنجنة تطل على كامل ميطقة الخلنج. وفي المقابل فإ  ُعما  سوف تتلقى بدو  

، مؤكدا أ  دور ُعما  ’ ور إيجاز خط أيابنب في غضو  العامن  المقبلن رسوم الغاز واليفط م  إنرا  ف
لقد حصلت سلطية عما  على الضوء األخضر م  ‘سنكو  مهمًا في الفصل التالي م  االتفاق، وقال 

إنرا  والوالنات المتحدة للوصول إلى صفقات م  شأيها أ  تقلل م  مستونات التهدند في الميطقة وتعوض 
 ’.عودي في المستقبل بأي وسنلةاليفوذ الس

وفي ظل إعطاء واشيط  الضوء األخضر للوصول لالتفاق بشأ  جزر اإلمارات مع إنرا  ويجاح سلطية 
دنسمبر الماضي أنثياء زنارة الشنخ  42ُعما  في بلورة ذلك االتفاق، ووضع اللمسات األخنرة علنه نوم 

لقائد األعلى للقوات المسلحة إلى مسقط حنث التقى محمد ب  زاند آل يهنا  ، ولي عهد أبوظبي و يائب ا
على إيجاز ’ مصرة‘السلطا  قابوس ب  سعند، نسود اعتقاد لدى القنادة الفلسطنينة برام هللا بأ  واشيط  

اتفاق ما بن  إسرائنل والفلسطنينن  نفضي إليهاء الصراع وحصول الفلسطنينن  على دولة على أساس حدود 
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إلسرائنل مقابل حصول الفلسطنينن   االستنطاينةلألراضي نضم  ضم التجمعات  ، مع تبادل 7161عام 
 على أرض مقابل تلك التي ستضم إلسرائنل.

وفي حن  تشهد غرف المفاوضات لقاءات مكنثفة ما بن  مساعدي كنري برئاسة إيدنك، وعرنقات ولنفيي كل 
العقبات التي تعترض مساعدنه في مع عباس ويتيناهو للتغلب على  اتصاالتهعلى حدة، نواصل كنري 

 لقاءاتهم المرنثوينة مع المسؤولن  الفلسطنينن  واإلسرائنلنن .
م   47وم  المفترض أ  نلتقي كنري مع يتيناهو على هامش مؤتمر دافوس الذي نيعقد في جينف في 

منس القادم الشهر الجاري، وذلك في ظل عدم حضور عباس لذلك المؤتمر، فنما نستعد األخنر للتوجه الخ
 أنام نلتقي بها الرئنس الروسي فالدنمنر بوتن . 3لموسكو في زنارة تستغرق 

وفي حن  نواصل إيدنك لقاءاته مع عرنقات ولنفيي لجسر الفجوة في مواقف الطرفن  لبلورة اتفاق إطار م  
 خالل مقترحات أمرنكنة بشأ  قضانا الوضع اليهائي،

 02/9/0292القدس العربي، لندن، 
 

 ألف فلسطيني 02احم فلسطيني على التقدم للعمل في قطر وسط ارتياح من قرار استيعاب تز  .8
ولند عوض: أكدت مصادر فلسطنينة رسمنة أمس األحد أ  هياك تزاحما على التسجنل في  -رام هللا

صفوف الفلسطنينن  الراغبن  بالعمل في دولة قطر، ضم  مكرمة األمنر تمنم ب  حمد باستنعاب عشرن  
ف فلسطنيي للعمل فنها، وذلك في إطار السعي القطري للحد م  البطالة في األراضي الفلسطنينة أل

 التي نعنشها الشعب الفلسطنيي. االقتصادنةوالتخفنف م  الضائقة 
وفتحت وزارة العمل الفلسطنينة التسجنل للعمل في قطر أمام كافة الباحنثن  ع  العمل والراغبن  بالتقدم 

قطر، مطالبتهم بالتوجه إلى أقرب مكتب تشغنل في محافظتهم للتسجنل في يظام  لوظائف في دولة
 معلومات سوق العمل الفلسطنيي.

وقال مدنر عام اإلدارة العامة للتشغنل في وزارة العمل، سامر سالمة األحد بأ  باب التسجنل مفتوح لجمنع 
، وبإمكايهم -الشتات -أو الخارج -نةالضفة الغربنة وغزة والقدس الشرق-الفلسطنينن  سواء في الداخل

(. وبن  lmis.pna.psالتسجنل عبر موقع اليظام اإللكترويي على اإليتريت بالدخول إلى العيوا  التالي )
سامر أيه يظرا للضغط الكبنر على موقع اليظام على اإليتريت، فإ  اليظام أصبح بطنئا جدا، وفي بعض 

مل. موضحا أيه لتسهنل وتنسنر الدخول إلى اليظام سنتم توزنع األحنا  والمياطق متوقف تماما ع  الع
بريامج الدخول إلى اليظام على أنام األسبوع وفقا للبريامج التالي، أنام الخمنس والجمعة والسبت م  كل 
أسبوع ستخصص ألهالي قطاع غزة والشتات، وأنام األحد واإلنثين  والنثالنثاء واألربعاء م  كل أسبوع 

 التشغنل ألهالي القدس الشرقنة والضفة الغربنة. ستخصص لمكاتب
وأكد أ  عملنة التسجنل األولنة في يظام معلومات سوق العمل ال تعيي التقدم للوظائف في دولة قطر 
الشقنقة، إيما هي بوابة للحصول على معلومات عما نتوفر في سوق العمل الفلسطنيي لمواءمة ما هو 

لعمل القطري، وسنعل  ع  الوظائف الشاغرة وشروط كل شاغر وطرق متوفر فلسطنينا واحتناجات سوق ا
التقدم للوظائف في حنيه بحسب طلب الجايب القطري، مبنيا أ  المرجعنة الوحندة في وزارة العمل للتواصل 

 حول هذا الموضوع هي اإلدارة العامة للتشغنل.
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عشرن  ألف فلسطنيي في سوق العمل هذا ونسود األوساط الشعبنة ارتناح م  القرار القطري باستنعاب 
القطري بياء على مكرمة م  األمنر القطري، معتبرة أ  ذلك القرار نساهم في تخفنف يسبة البطالة المرتفعة 

 في صفوف الشباب الفلسطنيي وخاصة خرنجي الجامعات وحملة الشهادات إضافة للحرفنن .
لة الخلنج العربي حذو قطر بفتح سوق العمل وطالبت جهات رسمنة وشعبنة فلسطنينة بأ  تحذو باقي دو 

 اقتصادنةفنها أمام الفلسطنينن  في إطار مساعدتهم، خاصة وأ  الشعب الفلسطنيي نعايي م  أوضاع 
اإلسرائنلي الذي نعتبر معرقال للتيمنة باألراضي الفلسطنينة، ونحول دو   االحتاللصعبة جراء تواصل 

 استقطاب رؤوس األموال لداخل فلسطن .
 02/9/0292القدس العربي، لندن، 

 
 إال بها ال بديل عن القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية وال حلّ  رامي طهبوب: .1

اعتبر سفنر دولة فلسطن  في الكونت رامي طهبوب المؤتمر العشرن  لالتحاد البرلمايي  خالد الحطاب:
ع  القدس كعاصمة للدولة الفلسطنينة  العربي رسالة شعبنة عربنة الى إسرائنل واالمم المتحدة با  ال بدنل

 وا  ال حل اال بها.
وامل طهبوب في تصرنح الى "السناسة" تيفنذ القرارات الصادرة ع  المؤتمر على ارض الواقع خالل الفترة 
المقبلة, مؤكدا ا  المساعدات التي ستقدم الى الشعب الفلسطنيي ل  تقتصر على فئة دو  اخرى ايما كل 

 نينة بما فنها مخنمات اللجوء خصوصا مخنم النرموك الذي نعايي المرارة والونل والجوع.المياطق الفلسط
وحول االيقسام الفلسطنيي وتأنثنره على تقدنم المساعدات لقطاع غزة قال: إ  السلطة الفلسطنينة ال تغض 

لسطنينن  م  الطرف ع  قطاع غزة, مؤكدا ا  المساعدات التي ستميح للقضنة الفلسطنينة ستكو  لكل الف
في المئة م  مال السلطة الوطينة الفلسطنينة نذهب رعنه الى قطاع غزة,  06دو  استنثياء , واشار الى ا  

 مؤكدا جهود السلطة في تقدنم المساعدات العاجلة والرئنسنة الى قطاع غزة.
 02/9/0292السياسة، الكويت، 

 
 تضيه المصلحة اإلسرائيليةنائب فلسطيني: خطة كيري تهدف إلدارة الصراع وفق ما تق .92

رام هللا: رأى اليائب في المجلس التشرنعي الفلسطنيي، إبراهنم دحبور، أ  مساعي وزنر الخارجنة األمرنكي 
جو  كنري وجوالته المكوكنة ل  تفضي إلى تحقنق السالم، بل "إيها تهدف إلى إدارة الصراع ايطالقًا م  

 المصلحة اإلسرائنلنة"، وفق تقدنره.
، إ  خطة كنري وم  قبله م  71/7دحبور في تصرنحات خاصة لـ "قدس برس" أدلى بها نوم األحد  وقال

المسؤولن  األمرنكنن  الذن  طرحوا مبادرات للتوصل إلى تسونة سناسنة بن  االحتالل والفلسطنينن ، جمنعها 
ا قال إ  سقف الحل مع "تيطلق م  يفس اليظرنة وذات التفسنر اإلسرائنلي الذي لّخصه إسحق رابن  عيدم

الفلسطنينن  نكو  م  خالل إقامة كنا  فلسطنيي أقل م  دولة وأكبر م  حكم ذاتي، وال عودة لحدود عام 
وال لالجئن ، والقدس هي العاصمة األبدنة الموحدة لدولة إسرائنل التي تتمنثل حدودها الشرقنة بغور  61

 األرد ".
 91/9/0292قدس برس، 

 
 ضات "جدية" ع ه المرة ومتفائل بإحراز تقّدمنبيل عمرو: المفاو  .99
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أعرب عضو المجلس النثوري لحركة "فتح" يبنل عمرو ع  تفاؤله بإمكاينة إحراز تقدم في عملنة رام هللا: 
 المفاوضات بما نمك  م  التوقنع على اتفاق إطار، نكو  له ما بعده فلسطنيًنا وعربًنا ودولًنا.

سرائنل وأكد عمرو في تصرنحات خاصة لـ "ق دس برس" أ  يجاح أي اتفاق إطار مرتقب بن  السلطة وا 
نتوقف على الصناغات التي سنيتهي لها الوسنط األمرنكي وشركاؤه، وقال: "اآل  أصبحت كل االحتماالت 
واردة بشأ  االتفاق الفلسطنيي ـ اإلسرائنلي أكنثر م  الفترة السابقة، وهذا أمر نتوقف على الصناغات التي 

طأة الشروط، وال بد أ  وزنر الخارجنة األمرنكي جو  كنري وفرنقه قد اشتغلوا للحصول على تخفف م  و 
 صنغ دنبلوماسنة تجعل م  الصعب على أي طرف أ  نرفض هذه االتفاقنة".

وجوابا على سؤال وجهته له "قدس برس" عما إذا كا  م  السهل على السلطة إقياع فصائل المقاومة 
سنجري إقياع هذه الفصائل بالقبول باالتفاق، وال أعتقد أ  بإمكايها أ  تدمر الجهود باالتفاق، قال عمرو: "

الجارنة، وم  حق أي طرف أ  نقبل أو نسجل اعتراضه، وسنتم ذلك عبر استفتاء شعبي ولنس عبر 
 حوارات سناسنة بن  قوى سناسنة وفصائل"، على حد تعبنره.

 91/9/0292قدس برس، 
 

 باالتهامات الموجهة لحماس لتحقيقلأبو مرزوق يدعو مصر  .11
دعــا عضـــو المكتـــب السناســي لحركـــة حمـــاس د.موســـى أبــو مـــرزوق، الســـلطات المصــرنة إلـــى تشـــكنل لجيـــة 

 تحقنق حنادنة تيظر في كل التهم الموجهة لها وكشف الحقنقة كاملة.
م الحــاكم فــي وكــا  أبــو مــرزوق نعلــق علــى تقرنــر يشــرته وكالــة "رونتــرز" األســبوع الماضــي حــول بــدء اليظــا

 مصر بالعمل على تقونض حكم حماس في قطاع غزة.
"مـا زالـت  :11/1األحـد  وكتـب أبـو مـرزوق علـى صـفحته علـى موقـع التواصـل االجتمـاعي "فـنس بـوك"، نـوم

غـراءات للـبعض لفعـل أشـناء  محاوالت إقحام حماس فـي كـل حادنثـة فـي مصـر وهـي برنئـة وهيـاك محـاوالت وا 
ي عــدة مــرات. وهيــا تســاؤل لمــاذا ال تشــكل لجيــة تحقنــق حنادنــة تيظــر فــي كــل باســم حمــاس ولكــ  هللا ســلم فــ
وأضاف: "بالتأكند هذه األقوال لنست سهلة على حماس أليها أصـبحت محاصـرة  شيء لتبن  الحقنقة كاملة".

 م  كل الجهات إال بوابة السماء".
لينرا  فستعتبرها ينرايا صدنقة، وجدد أبو مرزوق التأكند على أ  حماس ل  تعادي مصر ولو أطلقت علنها ا

 وقال: "ولك  الصداقة تحتاج لتوقنع كل أطرافها والعداوة نقررها طرف وقد نفرضها على الطرف اآلخر".
وعــدد القنــادي فــي حمــاس جملــة مــ  الــتهم التــي رددهــا اإلعــالم المصــري الرســمي خــالل الســيوات الماضــنة 

 كنثنر م  األحنا .والتي لم نتم إنثبات مصداقنتها ونثبت عكسها في 
 19/1/1014، فلسطين أون الين

 
 من تحرق عاجل  لعملية تهويد خطيرة وال بدّ  تتعرضالبردويل لا"قدس برس": القدس  .13

دعت حركة حماس قادة العالم العربـي واإلسـالمي إلـى التحـرك العاجـل مـ  أجـل الـدفاع عـ  : غزة )فلسطن (
تهوند"، التي قالت بأيها ال تزال مستمرة، وأكدت أ  القدس القدس واألقصى في مواجهة ما أسمته بـ "هجمة ال

 تمنثل قلب األمة ويبضها، وأ  ضناعها نعيي ضناع األمة.
وحــذر القنــادي فــي حمــاس صــالح البردونــل فــي تصــرنحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس" مــ  أ  اســتهداف القــدس 

خطنــرة ومســتمرة، وهــو أمــر ال واألقصــى هــو اســتهداف لألمــة بكاملهــا، وقــال: "القــدس تتعــرض لعملنــة تهونــد 
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نخــص الفلســطنينن  وحــدهم بــل نخــص العــرب والمســلمن  أنضــا، ولــذلك أي تبرنــر أو تهــاو  أو تخفنــف مــ  
خطــورة هــذا التهدنــد ســنغري العــدو بمزنــد مــ  اســتهداف األمــة. ومــ  الواضــح أ  الوالنــات المتحــدة األمرنكنــة 

هــــا ال تســــتطنع أ  تــــتحكم فــــي أطمــــاع القنــــادة تحــــاول حــــرف األيظــــار عــــ  الحقنقــــة المــــرة علــــى األرض ألي
سـالمنة فعلنـة تـدعو كـل مـ  لـه حـس أ  نـدفع  الصهنوينة، ولذلك القدس في خطر، والمطلوب وقفة عربنـة وا 

 به م  أجل عزل الكنا  الصهنويي وحمانة القدس".
اليقـــاش  وأضـــاف: "القـــدس هـــي قلـــب القضـــنة الفلســـطنينة وروحهـــا، وهـــي عيـــوا  كرامـــة األمـــة التـــي ال نمكـــ 

ذا ماتت الـروح فـال معيـى للجسـد مـ  دو  روح، وهـذه القدسـنة هـي يفسـها التـي يولنهـا لحـق العـودة  بشأيها، وا 
 ولكل ذرة تراب م  أرض فلسطن ".

ودعا البردونل القادة والمسـؤولن  العـرب إلـى عـدم الخلـط بـن  "اإلرهـاب والعيـف" والمقاومـة، وقـال: "علـى كـل 
نحـــاولو  مجاملـــة الغـــرب مـــ  خــالل الحـــدنث عـــ  "اإلرهـــاب" بشـــكل عـــام، وكـــأ   المســؤولن  والزعمـــاء الـــذن 

المقاومـة شـأيها شـأ  اإلرهـاب، فهـذا غنـر صـحنح، إذ أ  المقاومـة هـي الخـط األول للـدفاع عـ  شـرف األمـة 
وكرامتهــــا وهــــي لنســــت إرهابــــا بكــــل المقــــاننس. والمطلــــوب مــــ  الزعمــــاء العــــرب أ  نكفــــوا عــــ  الخلــــط بــــن  

 أ  نحافظوا على الشباب المقاوم الذن  ندافعو  ع  شرف األمة".المفهومن ، و 
سـرائنل نيـتقص مـ   وقلل البردونل م  أهمنـة الرهـا  علـى التغنـرات اإلقلنمنـة لتمرنـر أي اتفـاق بـن  السـلطة وا 
الحقــوق الفلســطنينة، وقــال: "المقاومــة ال نمكـــ  أ  تقبــل بتبرنــر أي مشــروع نيـــتقص مــ  حقوقيــا فــي القـــدس 

والعــودة، فهــذه مقدســات وكــل ذرة مــ  تــراب فلســطن  مقدســة عيــديا، والــذن  نتحــدنثو  عــ  ضــعف  واألقصــى
األمة وامكاينـة تمرنـر أي اتفـاق نيـتقص مـ  حقوقهـا واهمـو ، فاألمـة عيـدما تقـدم دمهـا مقابـل معـايي إيسـاينة 

رواحهـا فـي سـبنل ولنس لمعايي مادنة، هـذه األمـة ميتصـرة، ومـ  ال نـرى ذلـك فهـو أعمـى، األمـة التـي تقـدم أ
الحرنـة هــي أمـة ميتصــرة، ويزنـف الــدم ال نعيـي أيهــا هزمــت، ولـذلك الــذن  راهيـوا وال زالــوا علـى ضــعف األمــة 

 لتمرنر أي اتفاق مخل بحقوقيا هم واهمو "، على حد تعبنره.  
 19/1/1014قدس برس، 

 
 شاملة ا  غزة.. وتستبعد حرب ضدّ  االحتاللر من تصعيد عدوان تح ّ  حماس .14

قال المتحدث باسم حركة حماس األسنر المحرر حسام بـدرا  إ  : برهوم جرانسي، يادنة سعد الدن  – عما 
 "التصعند اإلسرائنلي ضد قطاع غزة نستهدف القضاء على المقاومة، ولنس مقدمة لحرب شاملة".

ل الـذي نعمـل علـى وأضاف، لـ"الغد" م  فلسطن  المحتلة، إ  "قطاع غزة نمنثل تحدنًا حقنقنـًا باليسـبة لالحـتال
تغننر آلنات إدارة الصراع معه، غداة ما تكبده م  خسـائر علـى نـد المقاومـة خـالل عدوايـه فـي تشـرن  النثـايي 

 ".0221/ 0222، وخروجه بال مكاسب في 0210)يوفمبر( 
 وأوضح بأ  "عدوا  االحتالل المستمر ضد القطاع نهدف إلى إيهاء حكم حماس والينل م  المقاومة، تزامياً 
 –مـــع الخطـــة التـــي نـــروج لهـــا وزنـــر الخارجنـــة األمنركـــي جـــو  كنـــري تحـــت مســـمى اتفـــاق إطـــار فلســـطنيي 

 إسرائنلي م  أجل تصفنة القضنة الفلسطنينة".
وتوقـــف عيـــد ارتفـــاع ميســـوب تهدنـــد القنـــادات األمينـــة والعســـكرنة والسناســـنة اإلســـرائنلنة مـــؤخرًا بشـــ  ضـــربة 

، بيظــره، "يزعــة الحقــد الدفنيــة لغــزة، ولكيهــا لنســت بدانــة لعــدوا  عســكرنة موســعة ضــد القطــاع، والتــي تعكــس
 شامل، نحتسب االحتالل له".
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ومــع ذلــك، وبحســب بــدرا ، فــإ  "فصــائل المقاومــة فــي القطــاع جــاهزة وتتحســب ألي عــدوا ، لــ  نكــو  قرنبــًا 
غربنـة المحتلـة ضـد على األقل، رغم المتغنرات الجارنـة فـي الميطقـة، وتحـرك المقاومـة وتطورهـا فـي الضـفة ال

 االحتالل".
 10/1/1014، الغد، عّمان

 
نجاز المصالحةسراحه الكيانبعد إطالق  حسن يوسف .15  : أدعو السلطة لمراجعة المفاوضات وا 

ســلطات االحــتالل اإلســرائنلي أفرجــت ، أ  )أ .ف .ب(عــ  وكالــة ، 10/1/1014، الخلاايج، الشااارقة ذكــرت
بعـد اعتقـال اسـتمر أكنثـر مـ  عـامن . واعتقـل نوسـف وهـو  أمس، ع  القنادي في حركة حماس حس  نوسف
بعــدما تعــرض قبلهــا لالعتقــال أكنثــر مــ  مــرة، بتهمــة  ،0211يائــب عــ  الحركــة، فــي يوفمبر/تشــرن  النثــايي 
عقــب اإلفــراج عيــه للصــحفنن ، إيــه ســنعمل مــع قنــادات حركــة  االيتمــاء ل"تيظــنم غنــر مشــروع"، وقــال نوســف

 خرى م  أجل تحقنق المصالحة.فتح والفصائل الفلسطنينة األ
في ايتظار نوسف الذي أطلق سراحه م  معتقل "عـوفر" الواقـع إلـى  وكا  العشرات م  مؤندي حركة حماس

 الجيوب م  مدنية رام هللا في الضفة الغربنة، ونعتبر نوسف م  أبرز قنادات حماس في الضفة. 
المجلـس التشـرنعي الفلسـطنيي، المحـرر عضـو ، عـ  رام هللا، أ  19/1/1014وكالة قدس بارس، وأضـافت 

حســ  نوســف، أكــد عزمــه اإللتقــاء بقنــادات مــ  مختلــف الفصــائل الفلســطنينة فــي الضــفة الغربنــة للعمــل علــى 
الـــداخلي علـــى الســـاحة  االيقســـامالـــدفع بعجلـــة المصـــالحة لألمـــام وتحقنـــق الوحـــدة الوطينـــة، بعـــد ســـيوات مـــ  

 الفلسطنينة.
ر واإلصــالح" التابعـــة لحركــة حمــاس، حســ  نوســـف، فــي تصــرنحات خاصـــة وقــال اليائــب عــ  كتلـــة "التغننــ

، أ  األسـرى والقنـادات الفلسـطنينة داخـل سـجو  االحـتالل 11/1لمراسل "قدس برس" في رام هللا، نوم األحـد 
 حّملوه "رسالة الوحدة الوطينة"، وشددوا على ضرورة إيجاز المصالحة.

لســلطة الفلســطنينة بالعمــل الــدؤوب لإلفــراج عــ  األســرى فــي وشــدد نوســف علــى ضــرورة أ  تقــوم الفصــائل وا
ســـجو  االحـــتالل اإلســـرائنلي، وتحدنـــدًا المرضـــى مـــيهم، مضـــنفًا: "ال نجـــوز تـــرك األســـرى فرنســـة لالحـــتالل 

 اإلسرائنلي".
شهرًا( بشكل متواصل،  02وأبدى نوسف فرحته بالخروج والتحرر م  سجو  االحتالل بعد اعتقال استمر لـ )

 ًا القول: "ما م  شك لشعوري بالفرحة لتحرري م  سجو  االحتالل، ولكيها فرحة ميقوصة".مستدرك
وأضاف نوسف: "خرجت وبقي خلفي ما نقـارب خمسـة آالف أسـنر، كلهـم تواقـو  لـذوق طعـم الحرنـة، وكلهـم 

 نياشدو  أبياء شعبيا الفلسطنيي م  أجل تأمن  الحرنة لهم م  االعتقال والسجو  اإلسرائنلنة".
وطالب نوسف "الجموع الفلسطنينة والعربنة واإلسالمنة"، بـ"تيظنم حمالت تضـام  مـع األسـرى داخـل سـجو  

 االحتالل اإلسرائنلي، والوقوف بجايبهم بكل قوة وعيفوا  حتى نيالوا الحرنة".
  وفــي رســالة للفصــائل والســلطة الفلســطنينة، قــال نوســف: "مطلــوب مــ  الجمنــع مراجعــة الــذات، وتحدنــدًا مــ

السلطة علنها مراجعة المفاوضات وعملنـة التسـونة السناسـنة مـع االحـتالل، وعلـى الجمنـع أ  نراجـع المرحلـة 
 السابقة ونقنمها، والبحث ع  خنارات أخرى م  أجل تأمن  الحرنة لشعبيا الفلسطنيي كاملة غنر ميقوصة".

عامـًا  11االحـتالل أكنثـر مـ  بدورها، بنيت زوجة اليائب المحرر حس  نوسف أ  زوجها أمضى في سجو  
متفرقة، "م  بنيها ست سيوات ويصف ميذ ايتخابه عضوًا ع  حركة حماس في التشرنعي الفلسطنيي بمدنية 

 رام هللا، وسط الضفة الغربنة".
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  عناصرعاا"الرد" على استهداف أحد تهدد ب "الجهادغارات إسرائيلية على غزة: " .13

سلســــلة غــــارات إســــرائنلنة  ، أ رونتــــرزو أ ف ب، وكــــالتي  ، وعــــ 10/1/1014، الساااافير، بيااااروتذكــــرت 
اســتهدفت قطــاع غــزة أمــس، كــا  الهــدف مــ  إحــداها اغتنــال أحــد قنــادني حركــة "الجهــاد اإلســالمي"، إال أيــه 
سقط جرنحًا لندخل في حالة صـحنة "حرجـة". كمـا أصـنب طفـل فـي النثاينـة عشـرة مـ  العمـر فـي الغـارة التـي 

مدنيــة غــزة. ويقــل موقــع "ســرانا القــدس" الجيــاح العســكري للجهــاد اإلســالمي، أ  اســتهدفت القنــادي فــي شــمال 
"مجاهــدًا أصــنب فــي غــارة صــهنوينة اســتهدفته أنثيــاء قنادتــه لدراجــة يارنــة فــي ميطقــة الصــفطاوي فــي شــمال 

 قطاع غزة"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطنرة يقل على إنثرها إلى المستشفى.
بنا  أ  سالح الطنرا  ش  "بيجاح" غارة استهدفت احمد سـعد، الـذي وصـفه أما جنش االحتالل فأوضح في 

"بمســؤول كبنــر" فــي حركــة الجهــاد االســالمي. وجــاء فــي البنــا  أ  "احمــد ســعد مســؤول شخصــنًا عــ  اطــالق 
كــايو  االول الماضــي، والتــي قــام يظــام القبــة الحدندنــة باعتراضــها".  11خمســة صــوارنخ علــى عســقال  فــي 

 ا  "الجنش االسرائنلي تحرك للقضاء على تهدند وشنك لحناة المدينن  االسرائنلنن ". واكد البنا 
المحتلــة، وردت اســرائنل بشــ   42مــ  قطــاع غــزة جيــوب أراضــي الـــ أطلــقوفــي وقــت ســابق اصــاب صــارو  

غارتن  على موقعن  في القطاع. وأفادت حركة حماس بأ  معسكرّي تدرنب اصنبا فـي الهجـومن ، مـ  دو  
 نسفرا ع  وقوع إصابات.أ  

وأفادت مصادر محلنة لوكالة "وفـا"، أ  طـائرات االحـتالل أطلقـت صـاروخن  علـى موقـع لــ"كتائب عـز الـدن  
القسام" الجياح العسكري لحركة حماس في بيي سهنال في شرق خا  نويس جيـوب القطـاع، ونثالنثـة صـوارنخ 

 على موقع آخر في مخنم اليصنرات وسط القطاع.
القنادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر ، أ  نو بي أي، ع  وكالة 10/1/1014، حياة، لندنالوأضافت 

 هدد بأ  الحركة سترد على جرنمة استهداف أحد يشطائها في الوقت والزما  المياسبن . حبنب
حـد وقال حبنب" ال يتوقع م  العدو الصهنويي إال كل شر، ويحمله المسؤولنة الكاملة ع  جرنمة استهداف أ

مجاهــدنيا فــي غــزة، والعقــاب آت فــدماؤيا لنســت رخنصــة، ويحــ  يحــدد الزمــا  والمكــا  الــذي نكــو  فنــه الــرد 
 على على هذه الجرنمة الصهنوينة".

وأكد أ  إسرائنل أطلقت "رصاصة الرحمة" على التهدئة عيدما كررت إختراقها ألكنثر م  مرة، مضنفًا ايه "لـم 
ل يحــ  يــدنر المعركــة مــع بــاقي الفصــائل الفلســطنينة التــي لــ  تتــرك هــذه نعــد هيالــك اتفــاق بنييــا وبنــيهم، بــ

 الجرنمة دو  عقاب".
 

 لحماس خالل شهر.. والجيش اإلسرائيلي يبرر الثانيتويتر يغلق الحساب موقع  .17
علــى اإليتريــت، بعــد أ  قــام  قــام موقــع تــونتر بــإغالق الحســاب الرســمي النثــايي التــابع لحركــة حمــاس: بنــروت

 نيانر/ كايو  النثايي م  العام الجاري. 1الق الحساب األول في الموقع بإغ
وقد أعليت "كتائب القسام"، التي كايت تدنر الحسابن ، أ  إغالق الحساب جـاء بشـكل مفـاجئ ومـ  دو  أي 

 إيذار أو تحذنر أو إبالغ م  قبل الموقع.
نـــة الموقـــع والقـــواين  التـــي وشـــددت القســـام، عبـــر موقعهـــا علـــى اإليتريـــت، أ  هـــذا األمـــر نفضـــح غنـــاب مهي

 اإلسرائنلي واإلرهاب الحقنقي في العالم. لالحتاللتوضع، كما اإليحناز التام 
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بهـذا العمــل، الفتـًا مـ  خـالل تغرنــدة لـه علـى "تــونتر" إلـى أ  الموقـع قــام  حالجـنش اإلسـرائنلي مـ  جهتــه تـبج
مـ  أجـل تهدنـد  االجتمـاعيالتواصـل  بإغالق حساب تابع لحماس، "المجموعة اإلرهابنـة التـي تسـتخدم مواقـع

 ”.إسرائنل
اما على موقع الجنش اإلسرائنلي، فتم تفينذ هذا العمل على الشكل التالي: "أل  حماس تعتبر جمعنة ارهابنة 
أجيبنــة، وبيــاء علــى القــواين  األمنركنــة، نميــع علــى تلــك المجموعــة اإلســتفادة مــ  الخــدمات التــي تقــدم. ومــ  

 ”.شركة موجودة على األراضي األمنركنة، حماس تكو  بالتالي تخرق قواين  الشركة تونتر، استعمالخالل 
 10/1/1014، الحياة، لندن

 
 مكتب فتح بالقاعرة يطلق حملة لجمع تبرعات لمخيم اليرموق بسورية .18

أطلق مكتب حركة فتح بالقـاهرة، حملـة لجمـع تبرعـات للالجئـن  الفلسـطنينن  فـي مخـنم : نو بي أي -القاهرة 
 "النرموك" بسورنة تبدأ اعتبارًا م  نوم غد االنثين .

وقــال مكتــب 'فــتح'' بمصــر، فــي بنــا  ، ''نتعــرض أهليــا فــي مخــنم النرمــوك ليكبــة جدنــدة، ونســقط الشــهند تلــو 
 الشهند م  الجوع والمرض، فأن  يح  أبياء العروبة وأبياء فلسطن  م  أهليا هياك''.

ي واإليســايي، ســنتم فــتح بــاب التبــرع نــوم غــد ولمــدة نثالنثــة أنــام، مــ  وأضــاف ايــه ''ايطالقــا مــ  واجبيــا الــوطي
 الساعة الحادنة عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساًء، بمقر المكتب بوسط القاهرة.

  10/1/1014الحياة، لندن، 
 

 : "الشعبية" ترفض المفاوضات العبثية مع االحتاللصيدافي   كرى الحرب على غزة .19
دة اليضـــال اللبيـــايي الفلســـطنيي" وفـــي ذكـــرى الحـــرب علـــى غـــزة، ُأقـــنم فـــي "مركـــز "تأكنـــدًا لوحـــ: محمـــد صـــالح

معــروف ســعد النثقــافي" فــي صــندا مهرجــا  سناســي فيــي تضــاميي، بــدعوة مــ  "اتحــاد الشــباب الــدنموقراطي 
 اللبيــايي" و"ميظمــة الشــبنبة الفلســطنينة"، وباالشــتراك مــع "اتحــاد الشــبنبة الشــنوعنة اإلســباينة". حضــره ممنثلــو 
عــ  القــوى واألحــزاب اللبياينــة والفصــائل الفلســطنينة واللجــا  الشــعبنة والميظمــات الشــبابنة وحشــد مــ  أبيــاء 

 صندا والمخنمات.
ـــر فلســـطن " وممنثلهـــا فـــي "اتحـــاد الشـــباب  ــــ"الجبهة الشـــعبنة لتحرن ـــة ل ـــة المركزن افتـــتح المهرجـــا  عضـــو اللجي

المفاوضــات العبنثنــة مــع الكنــا  الصــهنويي "أليهــا  الــدنموقراطي العــالمي" هنــنثم عبــدو. فأكــد فــي كلمتــه رفــض
وهم، وتؤدي إلى تبدند تضحنات الشعب الفلسطنيي وعلى حساب حقوقه المشروعة وعلنيا أ  يكو  بمسـتوى 

 التحدنات المقبلة".
حد وأكدت األمنية العامة لـ"اتحاد الشباب الدنموقراطي اللبيايي" هبة األعور أ  خنار المقاومة هو الخنار األو 

ت وتحرنر األرض والدفاع عيها الليضال بوجه العدو الصهنويي، وهو الخنار الوحند الكفنل بتحقنق االيتصار 
وع  شعبه. وقالت: يجتمع في ذكرى أحد ايتصارات المقاومة وهزنمة العدو، ولعل في إحنـاء ذكـرى ايتصـار 

لتأكند أ  هذا العدو الواضح أبدًا لم ول  حجارة السجنل تصونبًا للبوصلة تجاه العدو الذي طال قتاليا معه، ول
نتوقف ولو للحظة ع  محاولة اسـتغالل أي فرصـة تسـيح لـه لمحاربتيـا عبرهـا. وأ  خنـار المقاومـة هـو الـذي 
أنثبت فعالنته في كل التجارب. أضافت: ايطالقا م  قياعتيا بأ  ال سالم وال استقرار وال عادلة في بالديـا إال 

 ودوره، يعل  تمسكيا بالقضنة الفلسطنينة قضنة تحررنة مركزنة في يضاليا. بزوال الكنا  الصهنويي
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كمــا ألقــت الشــاعرة الفلســطنينة ايتصــار الــديا  مجموعــة مــ  قصــائدها الوطينــة، التــي تفاعــل الجمهــور معهــا. 
 وألقى الشاعر أحمد الشنخ قصندتن  وطينتن .

 10/1/1014، السفير، بيروت
 

 مع مخيم اليرموق تتضامنالفصائل الفلسطينية لبنان:  .10
-تواصــلت التحركــات المســـتيكرة لمــا نتعـــرض لــه مخـــنم النرمــوك مــ  حصـــار وتجونــع، ففـــي اقلــنم الخـــروب 

"المســــتقبل"، يظمــــت الفصــــائل الفلســــطنينة فــــي ميطقــــة وادي الزنيــــة وقفــــة تضــــامينة مــــع المخــــنم والمخنمــــات 
 ممنثلن  ع  القوى والفصائل الفلسطنينة.الفلسطنينة األخرى في سورنة، أمام عنادة االويروا، بمشاركة 

وتم خالل الوقفة رفع األعالم الفلسطنينة والرانات والالفتات التي عبرت ع  الغضب واالحتجاج علـى مأسـاة 
 اختطاف وقتل األهالي في النرموك وما نتعرضو  له م  اضطهاد وتجونع وقهر نومي.

مـدنين  هـذه  ه مخـنم النرمـوك مـ  حصـاروتجونع،وهتف المشاركو  في الوقفة واالعتصام ضـد مـا نتعـرض لـ
 المأساة وهذا الموت المجايي.

وأكد أمن  سر فصائل ميظمة التحرنر فـي إقلـنم الخـروب عصـام كـروم "أ  هـذه الوقفـة النـوم هـي اقـل واجـب 
إزاء معايـــــاة أهـــــل النرمـــــوك الـــــذي بـــــات رمـــــزا للـــــدمار والخـــــراب، داعنـــــا المجموعـــــات المســـــلحة كافـــــة والـــــدول 

 جعنات التي تدعمها وتمولها لرفع أندنها ع  كل المخنمات الفلسطنينة األخرى".والمر 
 10/1/1014، المستقبل، بيروت

 
 شمال الخليل انتخاب لجنة قيادية جديدة لحركة فتح في صوريف .11

الخلنل: ايتخبـت حركـة فـتح فـي بلـدة صـورنف، شـمال غربـي الخلنـل، خـالل النـومن  الماضـنن ، لجيـة قنادنـة 
وذلك خالل مـؤتمر حضـره عضـو اللجيـة المركزنـة بالحركـة عبـاس زكـي وأمـن  سـر الحركـة فـي إقلـنم جدندة، 

شــــمال الخلنــــل محمــــد الحــــروب ورئــــنس بلدنــــة صــــورنف محمــــد الفــــي واألســــرى المحــــررو  زنــــاد ومصــــطفى 
 غينمات.

كـاًل مـ : شـادي وقال "إقلنم شمال الخلنل"، أمـس، إ  اللجيـة القنادنـة الجدنـدة التـي ايتخبـت بالتزكنـة، ضـمت 
غينمــات أمنيــا للســر وصــالح أبــو فــارة ومحمــد علــي الهــور وعطنــة علــي غينمــات واحمــد الحــنح وباســم عابــد 

 وبراءة أبو فارة وهياء خلنل غينمات ورائد موسى أبو فارة.
 10/1/1014، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"غور األردن حيوي ألمن : يعلون يرفض خطة كيري .11

قالت صحنفة "معارنف" اإلسرائنلنة، إ  وزنر الحرب اإلسرائنلي موشنه نعلو  : رانسيبرهوم ج -الياصرة 
تجيب في خطابه في "كلنة السناسة" اإلسرائنلنة في القدس المحتلة، توجنه ايتقاد مباشر للوزنر كنري، إال 

بدنال ع  التواجد أيه قال إ  "األجهزة اإللكتروينة والطائرات الصغنرة م  دو  طنار، ال نمكيها أ  تشكل 
 الجسدي لجيود الجنش اإلسرائنلي.

وقال" غور األرد  حنوي ألم  إسرائنل وال نمكييا أ  يوافق على أ  نكو  طرف نثالث هياك بدال ميا. األم  
 في غور األرد  نجب أ  نبقى في اندنيا طوال الوقت".
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لجنش في الغور". واتهم نعلو  وأضاف "يؤند وضع أجهزة تكيولوجنة متطورة، وهي لنست بدنال لبقاء ا
 الفلسطنينن ، بايهم حجر عنثرة في طرنق السالم ، وذلك لعدم اعترافهم بنهودنة إسرائنل.

وتطرق لما أسمه "التحرنض ضد إسرائنل" في وسائل اإلعالم الفلسطنينة وفي جهاز التعلنم في السلطة 
مغلوطة وايهما ال تفهما  الشرق االوسط الفلسطنينة، وادعى با  "للوالنات المتحدة وألوروبا مفاهنم 

والسناقات الجارنة فنه"، وزعم نعلو ، "أ  لب المشكلة في الشرق االوسط هي تحلل االطر الوطينة التي 
وقال  فرضت بعد الحرب العالمنة االولى. وذلك خالفا للفهم االمنركي الذي نرى في الدنمقراطنة كل شيء".

 على المسألة الفلسطنينة رغم أ  المسائل االساس في الميطقة مختلفة تماما".نعلو  "إ  العالم الغربي نركز 
 10/1/1014، الغد، عّمان

 
 "حادثة الناقورة"عن  مسؤوليعلون: تنظيم سّني  .13

رأى وزنر الدفاع اإلسرائنلي موشنه نعلو ، أ  حادنثة إطالق اليار التي قتل فنها جيدي إسرائنلي في الياقورة 
. "تيظنم سيي صغنر"ها التوتر السيي ـــ الشنعي، مشنرًا إلى أ  المسؤول ع  الحادنثة قبل يحو شهر ميشأ

ع  نعالو  قوله في كلمة ألقاها مساء الخمنس الماضي في معهد السناسة في  "معارنف"ويقلت صحنفة 
دنثة وتبادر إلى ميفذي العملنة كايوا نأملو  أ  تتهم إسرائنل حزب هللا بالمسؤولنة ع  الحا"القدس المحتلة إ  

 . "عملنة عسكرنة ضده

 10/1/1014، األخبار، بيروت
 

 والجليلالنقب في الحكومة اإلسرائيلية تقّدم مغريات مادية لليهود من أجل العيش  .14
أعليت وزارة ما نسمى بتطونر اليقب والجلنل في حكومة بينامن  يتيناهو، تقدنمها : قيا –القدس المحتلة 

لكل إسرائنلي نشتري مأوى جدندا أو بنتا في اليقب والجلنل، جيوب وشمال  إعفاءات ومساعدات مالنة
 .42فلسطن  

ويقلت اإلذاعة اإلسرائنلنة ع  الوزارة قولها، في البنا  الذي أصدرته النوم األحد، إ  "المبادرة تهدف إلى 
إلى ميع الهجرة تشجنع واستنعاب النهود م  مركز إسرائنل إلى االستنطا  في اليقب والجلنل، إضافة 

وأشار البنا  إلى أيه ستتم بلورة وتطبنق المبادرة وتقدنم طلب  المحلنة م  اليقب والجلنل إلى مركز إسرائنل".
 المعويات واإلعفاءات المالنة اعتبارا م  النوم.

 10/1/1014، الشرق، الدوحة
 

 1013سنة مليار شيكل  33المالي بلغ  عجزالوزارة المالية اإلسرائيلية:  .15
كشفت أرقام وبنايات صادر ع  وزارة المالنة في الحكومة اإلسرائنلنة مؤخرًا، أ   :محمد عبد هللا -القدس 

ملنار شنكل  33العجز المالي في الموازية اإلسرائنلنة خالل العام الفائت جاء دو  التوقعات، لنستقر عيد 
 ملنار دوالر أمرنكي(. 1.4)

عات الحكومة اإلسرائنلنة ممنثلة برئنس الوزراء بينامن  يتيناهو، ووزنر وقالت الوزارة في بنا  لها، إ  توق
 13ملنار شنكل )يحو  1..4مالنته نائنر البند، كايت أقل مما جاءت علنه، حنث كايت الحكومة تتيبأ بـ 

، فنما كايت التوقعات %.3.1وتشكل يسبة العجز الحاصلة م  الياتج المحلي قرابة  ملنار دوالر أمرنكي(.
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، إال أ  بعض المتغنرات واإلنرادات المرتفعة قلصت م  حجم العجز %4.1يهانة العام الماضي تشنر إلى 
 ، وفقًا لبنا  وزارة المالنة.0213في موازية العام 

 10/1/1014، القدس، القدس
 

 سينسف المفاوضات "إسرائيل"سيلفان شالوم: أي ضغط أمريكي على  .13
ا  شالوم في حدنث لإلذاعة اإلسرئنلنة "رنشنت بنت: " إذا حاول الجايب قال وزنر الطاقة اإلسرائنلي سنلف

االمرنكي إلزام اسرائنل بقبول الونثنقة االمرنكنة الخاصة بموقف واشيط  م  عملنة التفاوض مع الفلسطنينن  
 فا  منثل هذه الخطوة ستؤدي الى يسف المفاوضات".
فاوض بعام واحد غنر ايها لنست مستعدة لتقدنم تيازالت واضاف شالوم إ  "اسرائنل معينة بتمدند عملنة الت

 في مواضنع تتعلق بالتسونة الدائمة م  اجل ضما  موافقة الجايب الفلسطنيي على تمدند المفاوضات."
 19/1/1014، 48عرب 

  
 األميركية للمفاوضات لمناقشة وثيقة المبادئ واشنطنغادر إلى ت ليفني .17

ذكرت مصادر اسرائنلنة ا  طاقم المفاوضات اإلسرائنلي، ممنثال  :ةترجمة خاص -القدس دوت كوم -غزة
بوزنرة القضاء تسنبي لنفيي، واسحق مولخو، المستشار الخاص لرئنس وزراء الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  

 ووفقا يتيناهو، سنغادر هذه اللنلة إلى الوالنات المتحدة لبحث ومياقشة ونثنقة المبادئ األمنركنة للمفاوضات.
إلذاعة رنشت بنت العبرنة، فإ  الوفد اإلسرائنلي سنلتقي وزنر الخارجنة األمنركي جو  كنري وكبار 
المسؤولن  في اإلدارة األمنركنة، لمياقشة ونثنقة المبادئ التي طرحت م  قبل الوالنات المتحدة بهدف 

 المضي قدما في المفاوضات.

 10/1/1014، القدس، القدس
 

 مع غزة بلديات الجنوب باالستعداد الحتمال التصعيد بالجيش اإلسرائيلي يطالب قائد المنطقة الجنوبية .18
وكاالت: كشفت القياة العاشرة اإلسرائنلنة، أمس، ع  لقاء عقد بن  قائد الميطقة الجيوبنة في ال -القدس 

لنة قوات الجنش "سامي ترجما "، مع رؤساء بلدنات جيوب إسرائنل القرنبة م  قطاع غزة تياول احتما
 التصعند.

وأفادت القياة أ  ترجما  أوعز لرؤساء البلدنات "التحضنر إلمكاينة يشوب تصعند كبنر مع قطاع غزة 
 خالل وقت قصنر، مشنرة إلى أيه ال توجد تعلنمات واضحة على األرض حالنًا.

م  قطاع  كما أوعز ترجما  إلى تعزنز االستعدادات األمينة للطالب في المدارس غنر المحصية القرنبة
غزة، خصوًصا في المجلس اإلقلنمي "أشكول"، إضافة إلى أخذ االستعدادات الالزمة في أسدود باليسبة 

 للميشآت الحكومنة والمدارس غنر المحصية ضد الصوارنخ.
 10/1/1014، األيام، رام هللا

 
 لم تقاطع كلمة شالوم في مؤتمر الطاقة باإلمارات العربيةاإل اعة العبرية: الدول  .19
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أبو ظبي: تمّك  وزنر الطاقة والبيى التحتنة في الحكومة اإلسرائنلنة سنلفا  شالوم، م  إلقاء كلمة أمام 
مؤتمر الوكالة الدولنة للطاقة المتجددة الميعقد حالنًا في العاصمة اإلماراتنة أبو ظبي، دو  مقاطعة كبنرة 

 .م  الوفود العربنة لمشاركة الجايب اإلسرائنلي، كما المعتاد
(، إلى الحدنث ع  مستوى التقدم التكيولوجي الذي حّققته الدولة 1|11وتطّرق شالوم في كلمته النوم األحد )

العبرنة في مجاالت الطاقة المتجددة. ويّوهت وسائل إعالم عبرنة يقلت كلمة شالوم، إلى أ  أنًا م  الوفود 
اإلسرائنلي لكلمته، ما عدا وفد دولة الكونت  العربنة المشاركة لم تغادر قاعة المؤتمر خالل إلقاء الوزنر
 الذي ايسحب م  المؤتمر بسبب مشاركة الوفد اإلسرائنلي فنه.

 19/1/1014قدس برس، 
 

 مكتب نتنياعو: توقف توزيع أقنعة الغاز بسبب تراجع التهديدات بإطالق أسلحة كيماوية .30
ة غاز على العامة وهي سناسة مستمرة قررت اسرائنل نوم األحد وقف توزنع أقيع: محمد محمدن  -القدس 

 ميذ عقود في مؤشر على ما نبدو على النثقة في يزع أسلحة سورنا الكنماونة.
وقال مكتب رئنس الوزراء االسرائنلي بينامن  يتيناهو في بنا  إ  قرار وقف توزنع األقيعة على جمنع 

ا كبنرا في التهدند باطالق اسلحة كنماونة االسرائنلنن  جاء بياء على "تقدنر مؤسسة دفاعنة بأ  هياك تراجع
وقال البنا  إ  توزنع األقيعة سنتوقف بحلول فبرانر شباط وسنتم ايتاجها بعد ذلك بكمنات  على اسرائنل."

 أصغر كنثنرا لصالح وكاالت اإليقاذ فقط.
 19/1/1014، وكالة رويترز لألنباء

 
 %3215بة الحسم إلى تبحث رفع نس للكنيست التابعةوالدستور  لجنة القانون .31

 %.3.0إلى  %0تبحث لجية القايو  والدستور التابعة للكينست النوم مشروع قايو  لرفع يسبة الحسم م  
بموجب االتفاق الذي تم بن  رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو، ووزنر الخارجنة أفنغدور لنبرما ، وم  شأ  

وأوضحت  راسها األحزاب العربنة م  فرصة تمنثنلها.قرار م  هذا اليوع أ  نحرم األحزاب الصغنرة، وعلى 
صحنفة "هآرتس" أ  تسنبي لنفيي رئنسة حزب "الحركة الممنثل بعضون ، تسعى لحشد معارضة للقايو ، 

، وتقاطع مصلحتها مع حزب %3وتجري اتصاالت مع مع اللنكود للتوصل إلى اتفاق لرفع يسبة الحسم إلى 
الذي نخشى عدم عبور حزبه يسبة الحسم في حال قرر خوض  البنت النهودي برئاسة أوري ارئنل

 االيتخابات ميفردا دو  ائتالف مع أحزاب النمن .
وحذر رئنس المعارضة نتسحاك هرتسوغ، م  إقرار رفع يسبة الحسم، وقال إ  هذه الخطوة لنست عبنثنة 

 وهي مخططة وتهدد التعددنة والدنمقراطنة. 

 10/1/1014، 48عرب 
 

 الصواريخ قصيرة المدى ومدافع الهاون لمواجهة" الحديدي الشعاع"طور منظومة ت "سرائيل"إ .31
كشفت سلطة تطونر الوسائل القتالنة االسرائنلنة "رفائنل"، ع  تطونر : آمال شحادة -القدس المحتلة 

 ميظومة جدندة العتراض الصوارنخ قصنرة المدى ومدافع الهاو ، التي تتوقع اسرائنل التعرض لها م  حزب
 هللا وسورنة شمااًل، وم  حماس، جيوبًا.
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وأطلق على الميظومة اسم "الشعاع الحدندي"، وسنتم عرضها في الصالو  الجوي المقرر ا  نعقد في 
ووفق المسؤولن  في رفائنل تتمنز هذه الميظومة ع  "القبة الحدندنة" و"العصا  سيغافورة بعد نثالنثة اسابنع.

 ة الصوارنخ على اشعة اللنزر.السحرنة"، بأيها تعتمد في مواجه
وتقرر تطونرها لعدم قدرة "القبة الحدندنة" على اعتراض الصوارنخ التي تطلق لمسافات قصنرة جدًا، كما ا  
الميظومة تعمل وقف يظام نستخدم طاقة عالنة للنزر وقد صمم العتراض الصوارنخ ومدافع الهاو  

 والطائرات.
 10/1/1014، الحياة، لندن

 
 نتقالي في مصر لدعم الحكم اال  مارشالتنفي  خطة  بن يشاي: .33

 زهنر أيدراوس: رأى رو  ب  نشاي محلل الشؤو  العسكرّنة في موقع صحنفة ندنعوت أحرويوت -الياصرة 

أّيه نتوجب عمل المستحنل م  أجل إيجاح السنسي وذلك لألسباب التالنة: السنسي نقود المعركة ضد كل 
م لصدارة العالم، إفشال حكم السنسي نعيي حرما  الغرب م  تمتع الطنرا  الذن  نحاولو  إعادة اإلسال

الحربي الغربي م  الحق في استخدام األجواء المصرنة، والتوقف ع  ميح حامالت الطائرات األمرنكنة 
 األفضلنة لدى اإلبحار في قياة السونس.

عالمي، التي تهدد مصالح إسرائنل كما قال إّ  السنسي نتولى قنادة مواجهة مفتوحة مع قوى الجهاد ال
والغرب. م  هيا ندعو ب  نشاي الغرب إلى ضخ ملنارات الدوالرات م  أجل ميع حدوث ايهنار اقتصادي 
نؤجج بدوره نثورة ضد حكم العسكر، ونشدد على ضرورة تركنز اإلستنثمار في البدانة على دعم الجنش 

 أسماهم بالمتطرفن . واألجهزة األمينة المصرنة التي تتولى مهمة قمع م 
وشدد ب  نشاي على أّيه نتوجب على إسرائنل أال تخجل م  دورها في دعم حكم السنسي، مستذكرًا بأيها 
تقوم بذات الدور الذي تقوم به دول الخلنج واألرد ، ودعا ب  نشاي الغرب إلى تيفنذ )خطة مارشال( لدعم 

 السنسي ُمحّذًرا م  عواقب فشل اإليقالب.
 10/1/1014، ربي، لندنالقدس الع

 
 

 "إسرائيل"يشكلون التهديد األكبر على  المسلميناإلخوان السادات": -"بيغن .34
مركز بنغ  السادات للدراسات "زهنر أيدراوس: قالت دراسة إسرائنلنة حدننثة صدرت ع   -الياصرة 

اإلخوا  المسلمن  نشكلو   ، نثايي أكبر الجامعات اإلسرائنلنة، إ ّ "بار إنال "، التابع لجامعة "اإلستراتنجنة
التهدند األكبر على إسرائنل م  بن  كل الجماعات السناسنة واألندنولوجنة في العالمن  العربي واإلسالمي. 

اإلخوا  المسلمو  والتحدنات التي تواجه السالم بن  مصر "وحسب يتائج الدراسة التي جاءت تحت عيوا  
سرائنل ورات، فإ  اإلخوا  المسلمن  مسؤولو  ع : مقاومة السناسات ، والتي أعدها المستشرق لنعاد ب"وا 

األمرنكنة واإلسرائنلنة. تأنند الصراع المسلح ضد إسرائنل والوقوف إلى جايب المقاومة الفلسطنينة، مع تركنز 
، الذي منثل في يظر الدراسة، يقطة تحول إستراتنجنة "عامود السحاب"على دور الرئنس مرسي خالل حرب 

 قة مع مصر.في العال
رث الماضي في تبرنر  توفنر الغطاء السناسي لحركات المقاومة، وتحدندًا حركة حماس. تجيند تراث وا 
وتسونغ التحرنض على ش  حروب على إسرائنل، والدفاع ع  خطف الجيود ودورهم في دفع قضنة القدس 
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اسنة للصراع. مقاومة والمسجد األقصى والتشدند على مركزنتهما، مما نعقد فرص التوصل لتسونة سن
 . "كامب دنفند"التطبنع ضد إسرائنل، والحرص على توفنر الظروف التي تسمح مستقباًل بإلغاء اتفاقنة 

 10/1/1014، القدس العربي، لندن
 

  "إسرائيلا"الجنرال موشيه كبلينسكي: الجيش المصري حليف مهم ل .35
ائب رئنس هئنة األركا  العاّمة في جنش الجيرال موشنه كبلنيسكي، يقال زهنر أيدراوس:  -الياصرة 
إّ  الجنش المصري حلنف مهم إلسرائنل ومصلحتها اإلستراتنجنة تقتضي تعزنز قدرته على ، اإلحتالل

 استعادة اإلستقرار والهدوء في مصر.
أ  وخالل مشاركته في بريامج )األسبوع( الذي بنثته قياة التلفزة اإلسرائنلنة العاشرة، شدد كبلنيسكي، على 

الجنش المصري بصفته حلنفًا إلسرائنل مهتم بعدم تحول سنياء إلى يقطة ايطالق لتيفنذ عملنات ضد 
إسرائنل ايطالقًا م  سنياء، عالوة على إدراك قنادة الجنش المصري أهمنة الحفاظ على اتفاقنة )كامب 

أمرنكنة وأوروبنة لإليقالب دنفند( مع إسرائنل. وقلل كبلنيسكي م  أهمنة اإليتقادات التي توجهها أطراف 
العسكري الذي أطاح بحكم الرئنس محمد مرسي، معتبرًا أ  األمرنكنن  واألوروبنن  ندفعو  ضرنبة كالمنة، 
في هذا الشأ ، ميوهًا إلى أ  المصالح األمرنكنة واألوروبنة تقتضي مواصلة العمل مع قنادة الجنش 

 المصري.

 10/1/1014، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيلا"يح رون من المقاطعة االقتصادية ل إسرائيليون أعمالرجال وت أحرونوت: يديع .33
حذر مئة رجل أعمال إسرائنلي، رئنس حكومة االحتالل بينامن  يتيناهو م   :القدس دوت كوم -تل ابنب

 مغبة مقاطعة إسرائنل اقتصادنا، اذا لم نتم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطنينن .
دنعوت احرويوت" العبرنة في عددها الصادر النوم االنثين ، بأ  رجال األعمال هم م  وأفادت صحنفة "ن

أصحاب الشركات االقتصادنة الكبرى في إسرائنل، وسنشاركو  في مؤتمر "دافوس" االقتصادي الشهر 
د بمقاطعة وأعربوا في بنا  لهم ع  قلقهم م  جمود عملنة السالم، بقولهم: "العالم نفقد صبره والتهدن الجاري.

 إسرائنل وفرض عقوبات علنها سنمس باالقتصاد والتيمنة، لذلك نجب التوصل إلى اتفاق مع الفلسطنينن ".
 10/1/1014، القدس، القدس

 
 تركية لبيع الغاز لشركات  ا  عروضصحيفة "غلوبس": شركات إسرائيلية تقدم  .37

س ايطالق عملنة استدراج العروض كشفت صحنفة "غلوبس" االقتصادنة اإلسرائنلنة نوم أم: حلمي موسى
لبنع الغاز لزبائ  تجارنن  في تركنا. وأشارت الصحنفة إلى أ  شركات "دنلك"، وهي أكبر شرنك إسرائنلي 
في حقل "لفنتا "، و"يوبل إيرجي" األمنركنة، و"رتسنو" اإلسرائنلنة، يشرت في األنام األخنرة دعوة الستدراج 

تركنا عبر أيبوب بحجم سيوي نتراوح بن  سبعة وعشرة ملنارات متر  عروض لشراء الغاز الذي سنصل إلى
وقد جرى توجنه الدعوة لمجموعات تجارنة تركنة ودولنة معينة بشراء الغاز اإلسرائنلي. وفي مطلع  مكعب.
يشرت وسائل اإلعالم التركنة أ  عدة مجموعات تركنة معينة بشراء الغاز م  حقل "لفنتا "،  0213العام 
شركة "زورلو"، الياشطة حتى في قطاع محطات الكهرباء الخاصة في إسرائنل، وشركات منثل  وبنيها

"Turcas،CaliK ،Ege gas "و "Genel Enerji وأوضحت "غلوبس" أيه م  صنغة الدعوة نتضح أ  شراكة ."
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ل إيشاء "لفنتا " لم تبلور بعد بشكل يهائي خصائص الصفقة األساسنة وبنيها مدة االتفاق، ملكنة وتمون
االيبوب البحري. وعلى هذه الخلفنة تعتقد الصحنفة أ  الدعوة في الجوهر هي محاولة جس يبض أولنة م  

 جايب الشركاء لتقدنر وضع األسواق.
 10/1/1014، السفير، بيروت

 
 على البؤر العشوائية دوالرمليون  14" أنفق االستيطانياإلقليمي  مجلسال"عآرتس:  .38

 "ماطي بينامن "كشفت صحنفة هآرتس أمس أ  المجلس اإلقلنمي االستنطايي : يأسعد تلحم – الياصرة 
ألف مستوط  نرتعو  في مستوطيات على أراضي رام هللا في الضفة الغربنة المحتلة،  2.الذي ندنر شؤو  

ف ملنو  دوالر م  المبالغ التي نتلقاها م  الوزارات المختلفة لتصرن 14صرف في السيوات الخمس األخنرة 
أقنمت في ميطقة يفوذه في شكل مياٍف  "بؤر استنطاينة"شؤو  المستوطيات الواقعة تحت يفوذه، على 

للقايو ، إذ إ  هذه البؤر تعتبر غنر قايوينة حتى بالميظور اإلسرائنلي، إذ نقنمها مستوطيو  على أراٍض 
 "البؤر"األموال لتطونر فلسطنينة خاصة م  دو  استئذا  الحكومة أو جنش االحتالل. وتم تحونل هذه 

 وتوسنعها.
 10/1/1014، الحياة، لندن

 
 رقام السريةللسلطة من مقابر األ  فلسطينيا   شهيدا   33تبدأ إعادة رفات  "سرائيل"إ .39

اكدت مصادر اسرائنلنة امس ا  سلطات االحتالل االسرائنلي بدأت اعادة : العرب النوم -القدس المحتلة 
زة بمقابر االرقام السرنة التابعة لجنش االحتالل. وذكرت االذاعة االسرائنلنة شهندا فلسطنينا محتج 31رفات 

 امس ا  قرار اعادة رفات الشهداء جاء كـ "بادرة حس  ينة لتشجنع العملنة التفاوضنة" الجارنة بن  الجايبن .
ووي لذوي وقالت االذاعة ايه تم خالل االسابنع االخنرة تشخنص الجنثث بعد مطابقة عنيات الحمض الي

 الشهداء.
 10/1/1014، العرب اليوم، عّمان

 
 "إسرائيل"في طريقها إلى وعو ألردن لوصل  القاعدةتنظيم سرائيلية: إمصادر  .40

واصلت مصادر اسرائنلنة امس التحذنر م  االخطار التي تهدد اسرائنل، وذلك بعد ا  : القدس المحتلة
للوصول للدولة العبرنة، التي علنها ا  تحص   ادعت با  تيظنم القاعدة وصل لالرد  وهو في طرنقه

الحدود الشرقنة مع االرد  في اطار التصدي لذلك التيظنم االرهابي على حد زعمها، وذلك في اشارة 
لالغوار الفلسطنينة المحاذنة للحدود مع االرد  التي تصر تل ابنب على االحتفاظ بها في اي اتفاق سالم 

 مرتقب مع الفلسطنينن .
طار التهونل االسرائنلي م  االخطار المحدقة باسرائنل لتبرر احتفاظها باالغوار الفلسطنينة التي وفي ا

ترفض االيسحاب ميها، يقلت صحنفة معارنف االسرائنلنة ع  مصادر غربنة السبت تخوفاتها م  تحول 
رجاء الشرق ميطقة األغوار في حال ايسحبت إسرائنل ميها إلى ميطقة جذب للقاعدة والمسلحن  م  أ

األوسط كافة الذن  سنتقاطرو  لنتجمعوا في الميطقة الواقعة ما بن  محافظة االيبار العراقنة والصحاري 
السورنة واألردينة لنصبح تأنثنرهم قونا في ميطقة فلسطن  لنغنروا فنما بعد طبنعة وشكل الصراع الفلسطنيي 
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ايا صادما ننثنر مخاوف اإلسرائنلنن  وغنر اإلسرائنلي حسب توصنف الموقع الذي اختار لتقرنره عيو –
 اإلسرائنلنن  نقول "القاعدة وصلت األرد  في طرنقها إلى إسرائنل".

 10/1/1014، العرب اليوم، عّمان
 

 " للضابط اإلسرائيلي المتقاعد يوسف أرغماناستخبارية قصة 30سرّي جد ا أشهر كتاب " .41
م  أشهر المؤرخن  اإلسرائنلنن  في  د نوسف أرغما زهنر أيدراوس: ُنعتبر الضابط المتقاع -الياصرة 

، نثّم ايضم إلى "غواليي"مجال األم  والجنش، ذلك ألّيه خدم على مدى سيوات طونلة في وحدة اليخبة 
وبسبب تارنخه الحافل، حصل على ونثائق  وبقي في الخدمة حتى خرج للتقاعد. "الشاباك"جهاز األم  العام 

وفي كتابة:  إلحتالل، األمر الذي أضفى على كتبه الكنثنرة مصداقنة كبنرة.مهمة جًدا م  أرشنف جنش ا
، نروي المؤلف قصًصا لم نُك  ُنسمح بيشرها م  قبل الرقابة "قصة استخبارنة 32سرّي جًدا أشهر "

 العسكرّنة في الدولة العبرّنة.
لقب شاروُ   وأطلق علنه الذي أذاق المر لشارو ، مصطفى حافظ الكتاب قصة ع  القائد المصريّ ونشمل 

، لقد كا  مصطفى حافظ، الضابط المصرّي، الذي كّلفه الرئنس جمال عبد الياصر بقنادة الكفاح "الشبح"
 .الفدائي ضد إسرائنل في أواسط خمسنينات القر  الماضي، فقام بعملنات فدائنة جرنئه في عمق فلسطن 

 10/1/1014، القدس العربي، لندن
 

 يران لاحزب هللا حالت حتى اآلن دون اندالع حرب لبنان الثالثةإأوامر تقرير في تل أبيب:  .41
زهنر أيدراوس: التدخل اإلنرايي م  خالل أوامر قادة طهرا  لحزب هللا وزعنمه حس  يصر هللا  -الياصرة 

جة هو الذي حال حتى اآل  دو  ايدالع تلك الحرب بما نخدم األهداف اإلنراينة في المقام األول، وهي اليتن
التي ُتستيتج م  التقرنر الذي أعده الخبنر العسكري رو  ب  نشاي، والذي أكد فنه على أّ  الهدوء األميي 
الذي تيعم به إسرائنل على حدودها مع لبيا  تدن  به في المقام األول إلنرا  التي تحرص على كبح جماح 

ة تعرض م  خاللها ميظومة الصوارنخ حزب هللا لكي ال نتهور بالدخول في حرب جدندة مع الدولة العبرنّ 
اإلستراتنجنة التي أقامتها في لبيا  بمساعدة الرئنس السوري بشار األسد لخطر التدمنر على ند الطائرات 

 القتالنة اإلسرائنلنة.
وبحسب الخبنر فإّ  ميظومة الصوارنخ تلك وضعتها إنرا  في لبيا  لتكو  بمنثابة قوة ردع ضد الوالنات 

سرائنل لميعهما م  ش  هجوم عسكري ضد ميشآتها اليوونة، وفي الوقت يفسه لحمانة المتحدة األ مرنكنة وا 
اليظام السوري الحالي م  قنام إسرائنل بش  هجوم عسكري ضده في حالة تدهور األوضاع في سورنا على 

 ضوء األزمة التي تعصف ببالد الشام ميذ حوالي نثالث سيوات.
نيارنوهات متوقعة لموعد ايدالع حرب لبيا  النثالنثة، مؤكًدا على أ  إنرا  ووضع الخبنر العسكري نثالنثة س

ستكو  صاحبة القرار األول فنها: السنيارنو األول: في إطاره تيدلع تلك الحرب عيدما تقرر القنادة اإلنراينة 
لقضاء علنه، وبشكل يهائي إيتاج السالح اليووي وتشغنله، حنيها م  المتوقع أ  تقوم إسرائنل بمهاجمتها ل

عيدئذ وإلجهاض تلك المحاولة سنقوم حزب هللا، وبأمر مباشر م  طهرا  بإطالق ميظومة الصوارنخ لدنه 
في لبيا  يحو العمق اإلسرائنلّي، إلشغالها ع  مهاجمة إنرا . السنيارنو النثايي: نقوم الجنش اإلسرائنلّي بش  

استهداف المصالح اإلسرائنلّنة في عدد م  دول هجوم عسكري موسع ضد لبيا ، على ضوء قنام حزب هللا ب
العالم ايتقاًما الغتنالها لعماد مغينة القائد العسكري السابق بحزب هللا. السنيارنو النثالث: الذي في إطاره 
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تيدلع حرب لبيا  النثالنثة عيدما نشعر اليظام السوري المتريح برئاسة بشار األسد بقرب ايهناره يتنجة لتعاظم 
لشعب السوري ضده، حنيها نقوم بتوجنه أوامره لحزب هللا بش  هجوم على إسرائنل لتخفنف حدة مظاهرات ا

يهاء حربه مع إسرائنل. وتابع  الضغوط الشعبنة ضده، ولكي نلجأ إلنه الغرب لكبح جماح حزب هللا، وا 
صر على الساحة الخبنر اإلسرائنلّي في سناق تقرنره بأّ  الحرب القادمة بن  إسرائنل وحزب هللا ل  تقت

 اللبياينة فقط، داعًنا قادة جنش اإلحتالل إلى التأهب للدخول في حرب على أكنثر م  جبهة.
ُنشار إلى أّ  الجدند هذه المرة في سنيارنوهات الحرب اإلسرائنلّنة على أكنثر م  جبهة هو أ  الخبنر 

لمصري في الوقت الذي نخوض العسكري اإلسرائنلّي لم نستبعد دخول جنش اإلحتالل في حرب مع الجنش ا
سقاط يظام الرئنس المصري المخلوع  .0فنه حرًبا ضد حزب هللا، مشنًرا إلى أ  نثورة  كايو  النثايى / نيانر وا 

 جعلت إسرائنل تشعر بالقلق أكنثر حنال حدودها الجيوبنة بعد أ  ظلت هادئة طوال فترة حكم مبارك.
ض الخبنر ب  نشاي العقبات والعراقنل التي قد تواجه جنش وفي سناق تقرنره ع  حرب لبيا  النثالنثة استعر 

اإلحتالل في تلك الحرب، أولها هو غناب التيسنق المتكامل في اتخاذ القرارات بن  المستوى السناسي 
والعسكري في إسرائنل خالل سنر أحداث الحرب، خاصة بعد بروز الخالفات الشدندة بن  المستونن  خالل 

 ."الرصاص المسكوب"طاع غزة المعروفة بعملنة الحرب األخنرة على ق
أّما العقبة النثاينة التي تواجه الدولة العبرّنة في حربها القادمة مع لبيا  هو الرأي العام اإلسرائنلّي يفسه 
ومدى تحمله للخسائر التي قد نتكبدها جنش اإلحتالل واألضرار التي قد تلحق بالعمق اإلسرائنلّي يتنجة 

 قد نطلقها حزب هللا.للصوارنخ التي 
وأيهى ب  نشاي مجمل العقبات التي تواجه إسرائنل خالل حرب لبيا  النثالنثة باإلشارة إلى اإلعالم والرأي 
العام الدولي، الذي ظل الضاغط األقوى على قادة دولة اإلحتالل في حروبه األخنرة ضد العرب. وفي ختام 

ورة ميع تزود حزب هللا بمزند م  الصوارنخ خاصة بعد تقرنره دعا ب  نشاي قادة دولة اإلحتالل إلى ضر 
فتح يظام الرئنس السوري أبواب مخازيه العسكرنة على مصراعنها أمام حزب هللا لتدعنم قوته العسكرنة، 
لحمانة يظامه م  جهة، وم  جهة أخرى لش  حرب جدندة ضد إسرائنل وقتما نقرر بشار األسد بما فنه 

 مصلحة ليظامه.
ب  نشاي أ  نقوم الجنش اإلسرائنلي بش  هجوم جوي ضد مخاز  األسلحة العسكرنة السورنة  ولم نستبعد

لميع وصولها إلى حزب هللا، مشنًرا إلى ضرورة أ  تكو  اليتائج اإلستراتنجنة لحرب لبيا  النثالنثة حاسمة، 
أّ  أي اتفاق لوقف إطالق وتدعم م  قوة الردع اإلسرائنلنة لفترة طونلة، على األقل أمام حزب هللا وسورنا، و 

اليار نتم التوقنع علنه نجب أ  نشتمل على شروط تتنح إلسرائنل بشكل قاطع استخدام القوة لميع إعادة 
 تسلح حزب هللا.

إجماال نمك  اإلستخالص م  بن  سطور التقرنر المذكور أ  الحرب القادمة ستكو  ضحنتها لبيا  كما 
 لحرب جدندة باسم إنرا  وسورنا ضد الدولة العبرّنة، سواء ، وأ  إشعال حزب هللا0221كايت في حرب 

طبًقا للسنيارنوهات سالفة الذكر أو بياء على سنيارنوهات أخرى، ننثبت مجدًدا، بموجب الرؤنة اإلسرائنلّنة، 
الخطر الذي نمنثله تواجد حزب هللا على األم  القومي العربي، ونمنط اللنثام ع  مخططات إيشائه التي 

ي المقام األول لتحقنق المصالح اإلنراينة على حساب المصالح العربنة عموًما، ولبيا  على وجه تهدف ف
 الخصوص.

 10/1/1014، القدس العربي، لندن
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 "إسرائيل" يهددفساد الحاخامات  .43
ادنة والنثقافنة لقضانا الفساد حذرت يخب إسرائنلنة م  خطورة التداعنات السناسنة واالقتص: صالح اليعامي

التي تورط فنها عدد م  كبار الحاخامات والمرجعنات الدنينة في إسرائنل، بعد الكشف ع  حصول جيراالت 
في الشرطة على رشاوى م  الحاخام إسحاق بيتو، أحد كبار المرجعنات الدنينة، للتغطنة على قضانا فساد 

 مالي تورط فنها.
تو بعد أ  تم توقنف "الحاخام األكبر" السابق نويا منستغر التهامه بـ"تبننض وتفجرت قضنة الحاخام بي 

األموال" وتقدنم الرشاوى، وصدور حكم بالسج  على الحاخام موتي ألو ، أحد أهم المرجعنات الدنينة 
 النهودنة، بعد إدايته باالعتداء جيسنًا على عدد م  طالبه.

سي بنلن  م  أ  كبار الحاخامات نعملو  على إفساد الساسة وحذر وزنر القضاء اإلسرائنلي األسبق نو 
وكبار موظفي الدولة ورجال األعمال الذن  نتوجهو  إلنهم للحصول على "تبرنكاتهم"، مشنرًا إلى أ  األمر 
وصل إلى حد أ  كنثنرا م  رجال األعمال ال نقدمو  على عقد صفقات تجارنة إال بعد التشاور مع 

 الحاخامات.
اركته في بريامج "نوما "، الذي بنثته القياة العاشرة بالتلفزنو  اإلسرائنلي مساء الجمعة الماضي، وخالل مش

قال الصحفي شالوم نروشالمي "إ  اإلنما  بفاعلنة الشعوذة التي نعكف علنها الحاخامات جعلت كبار قادة 
 ل أدعنة وابتهاالت".في المؤسسة األمينة نحجو  إلى الحاخامات لطلب مساعدتهم في ترقنتهم م  خال

وأضاف نروشالمي أيه كا  شاهد عنا  عيدما "استعطف" ضابط كبنر في الشرطة الحاخام بيتو أ  نضم  
له ترقنة إلى رتبة لواء، محذرًا م  أ  كبار الحاخامات نستغلو  "حج" كبار رجال الدولة إلنهم في بياء 

 نتورط فنها هؤالء الحاخامات. عالقاتهم معهم م  أجل التغطنة على قضانا الفساد التي
وعرضت القياة فنلمًا ونثائقنًا ظهر فنه كبار الوزراء وجيراالت في الجنش والشرطة والمخابرات ورجال 

م  جهته دعا المفتش العام األسبق  األعمال وهم نتدافعو  يحو الحاخام بيتو للحصول على "تبرنكات".
د على العالقة بن  الجيراالت وكبار الحاخامات. وقال في للشرطة الجيرال شلومو أهارويشكي إلى فرض قنو 

مقابلة أجرتها معه صحنفة "إسرائنل النوم" إيه نتوجب عدم التسلنم بقنام الجيراالت بـ"الحج للحاخامات وتقبنل 
 لحاهم".

 19/1/1014، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في القدسبانفجار داخل مستوطنة "جيلو"  مستوطنينمصادر عبرية: مقتل ثالثة  .44
قتل نثالنثة مستوطين  نهود وأصنب أحد عشر آخرن  في ايفجار داخل مبيى مكو  م  أربع طوابق الياصرة: 

 في مستوطية "جنلو" المقامة على األراضي الفلسطنينة جيوب مدنية القدس المحتلة.
طابق النثالث وقالت مصادر عبرنة إ  ايفجاًرا في اسطواية غاز حصل بإحدى الشقق السكينة الكائية بال

صابة أحد عشر آخرن ، ميهم انثيا   3والياتج ع  تسرب الغاز، أسفر ع  مقتل زوجن  وابيهما ) سيوات( وا 
 بجراح خطنرة.

 10/1/1014قدس برس، 
 

 لا"القبة الحديدية" في خليج حيفا بطاريةالجيش اإلسرائيلي ينشر  .45
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، ع  قنامه بيصب بطارنة جدندة لميظومته (1|11الياصرة: أعل  جنش االحتالل اإلسرائنلي، النوم األحد )
الحربنة "القبة الحدندنة" العتراض الصوارنخ متوسط المدى، في خلنج حنفا شمال فلسطن  المحتلة عام 

1142. 
وقالت القياة النثاينة في التلفزنو  العبري، إ  الجنش اإلسرائنلي قام خالل الساعات القلنلة الماضنة بيصب 

نة" في خلنج حنفا، وذلك بعد نثالنثة أسابنع م  تعّرض المستوطيات النهودنة شمال بطارنة "القبة الحدند
 لعملنة رشق بصوارنخ "كاتنوشا" م  داخل األراضي اللبياينة. 42أراضي الـ 

 19/1/1014قدس برس، 
 

 القضاء على حكم حماس في غزة وتسليمها لمحمد دحالن بهدف"إسرائيل" ُتنسق مع اإلمارات  .43
تأتي في إطار  ،إلى أبوظبي ،سلفا  شالومالصهنويي، زنارة وزنر الطاقة  النثاينة أ ّ  العبرّنة القياة كشفت

، مؤكدة أّيه وخالل لقاء بن  "شالوم" وولي عهد أبو ظبي محمد ب  التمهند لعملنة عسكرنة ضد قطاع غزة
ونل أي عملنة عسكرنة اإلمارات استعدادها لتمزاند، وبحضور مستشاره للشؤو  األمينة محمد دحال ، أبدت 

 .ؤدي إلى القضاء على حركة حماس يهائناً شرط أ  تُ  ةجدندة ضد قطاع غز  "إسرائنلنة"

 18/1/1014، 1995التقرير المعلوماتي 
 

 وليس الدستور  "السيسي"ة كان على شخصيّ  مصراستفتاء  إسرائيلي: تقدير .47
تور الجدند في مصر كايت "محسومة" قبل ستفتاء على الدسة أ  يتائج اإلة صهنوينّ أوساط سناسنّ  اعتبرت

للفوز  "السنسيالمصري "عبدالفتاح فرص وزنر الدفاع الفتًة إلى أّ  قتراع، ذهاب الياخبن  لصيادنق اإل
. وقّدرة ولنس على الدستور الجدند ،ستفتاء كا  على شعبنتهأل  اإل ،ة باتت كبنرة جداً يتخابات الرئاسنّ باإل

وأيها لم  ، خاصةً "مبارك"دة للنثورة المضادة، أل  الجنش نرند أ  نعود بمصر لعهد ستفتاء عو األوساط أّ  اإل
، مشنرًة تك  عملنة اقتراع حرة أو يزنهة، فالمعارضة لم تحصل على أي حرنة، والصيادنق لم تخضع لرقابتها
ظر لحظة إلى أّ  هياك اعتراف مصري بإحجام مشاركة الشباب المصري في اإلستفتاء، ما نعيي أّيه نيت

ايفجار جدندة، وأّيه بعد رفض "السنسي" إدارة المشهد م  الخلفّنة ومع خروجه للصدارة، فسنتحمل جزء كبنر 
السناسي في مصر، وما قد نترتب علنه م  اضطرابات، نضع م  المسؤولّنة. وأضافت أّ  فشل التحول 

 معقول لألزمة.ة على الدول اإلقلنمنة التي تعنق التوصل لحل ولنّ ؤ م  المس مزنداً 

 18/1/1014، 1995التقرير المعلوماتي 
 

 خالص للمسلمين األقصى حقّ  المسجداألقصى" تؤكد أن مؤسسة " .28
ع  األقصى: أكدت في "إسرائنل" بعد تسرنب موقع أجيبي لتقرنر خطنر لمراقب الدولة  :محمود ابو عطا

مسجد األقصى حق خالص أ  ال 71/7/4172حد مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بنا  لها األ
دويما فوق األرض وتحتها،  722للمسلمن ، وال حق ألحد سواهم بذرة تراب واحدة ميه، بكامل مساحته الـ 

وكررت المؤسسة رفضها الكامل لتدخل االحتالل بشؤو  المسجد األقصى أو بأعمال وصالحنات دائرة 
سعي االحتالل الى فرض سنطرته الكاملة األوقاف االسالمنة في القدس، فنما حّذرت مؤسسة االقصى م  

 على المسجد األقصى.
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ؤسسة األقصى وبنايها بياء على أخبار وتقارنر إسرائنلنة تحدنثت ع  قنام موقع إخباري أجيبي موجاء تأكند 
بتسرنب تقرنر أعده مراقب الدولة في المؤسسة االسرائنلنة قبل يحو نثالث سيوات، وميع يشره بدواع أمينة 

اكتفي حنيها بيشر جزء م  التلخنصات لم تتعد الصفحتن ، ورد فنها اتهام مراقب الدولة االسرائنلي حنيها، و 
بالقنام بأعمال حفر بدو  تصارنح ، واستخدام أدوات نثقنلة مما أضر "دائرة األوقاف االسالمنة في القدس 

 ."بمواقع أنثرنة في القدس
نة يبأ تسرنب التقرنر، حنث أفادت هذه التقرنر بأيه وبتارنخ وخالل الفترة األخنرة يشرت وسائل إعالم إسرائنل

بتسرنب التقرنر واالستيتاجات الواردة فنه، فنما تم إرفاق  jewishvoiceny.comقام موقع  43/74/4173
 ترجمة للتقرنر الى اللغة االيجلنزنة.

 91/9/0292، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم
 

 األقصىالمسجد فتح "باب القطانين" أمام المستوطنين القتحام  خطورةالمفتي العام يح ر من  .21
حّذر الشنخ محمد أحمد حسن ، المفتي العام للقدس والدنار الفلسطنينة، م  عزم سلطات  :القدس المحتلة

االحتالل السماح للمستوطين  والسناح األجايب باقتحام المسجد األقصى المبارك م  "باب القطاين "، أحد 
 اب المسجد المبارك.أبو 

وقال حسن  في تصرنح تلقته "قدس برس" إ  سلطات االحتالل اإلسرائنلي تبحث تسهنل عملنات االقتحام 
وزنادتها، عبر توسنع المعابر أو المداخل الموصلة إلى المسجد م  جهة ميطقة البراق، وذلك في سناق 

ب األقصى جمنعها أمامها، حنث نخطط االحتالل االستجابة لمطالب الجهات اإلسرائنلنة المتطرفة بفتح أبوا
إلى إضافة مدخلن  في ميطقة البراق، خالل األربعة أشهر القادمة، باإلضافة إلى المدخل الرئنس 
المخصص القتحامات المسجد األقصى المبارك، مما نزند م  وتنرة اقتحامات المستوطين  والجماعات 

 ته.النهودنة لألقصى، وتكرار تدينسه واستباح
 91/9/0292قدس برس، 

 
 وزع أوامر عدٍم جديدة في سلوان بالقدستبلدية االحتالل  .52

وّزعت طواقم تابعة لبلدنة االحتالل في القدس المحتلة برفقة حراسة ُمعّززة م  قوات االحتالل، األحد، أوامر 
تضميت أوامر الهدم هدٍم إدارنة جدندة في بلدة سلوا  جيوب المسجد األقصى بذرنعة البياء دو  ترخنص. و 

 نثالنثة محال تجارنة، وملعبا رناضنا في حي وادي حلوة، وأربعة ميازل سكينة.
وتركزت أوامر الهدم في أحناء: وادي حلوة، وعن  اللوزة، وبئر أنوب، وواد ناصول، فضاًل ع  إزالة عدادات 

طواقم البلدنة االحتاللنة وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أ   مناه لعدد م  الميازل في حي واد ناصول.
ألصقت أمر هدم وتجرنف على ملعب وادي حلوة ومساحته يحو تسعمائة متٍر مربع، علمًا أ  البلدنة كايت 

 هددت بمصادرة أرض الملعب لصالح المستوطين .
 02/9/0292، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم

 
 ددا  .. ومنع وصول المساعدات مجسوريةشهيدان في مخيمات  .59

استشهد فلسطنينا ، أمس األحد، جراء استمرار الهجمات والقصف على مخنمات الالجئن   :غزة
الفلسطنينن  في سورنة وأفادت مجموعة العمل م  أجل فلسطنيني سورنة، باستشهاد الشاب عبد هللا غباري 
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، فنما استشهد م  مرتبات جنش التحرنر الفلسطنيي، جراء اشتباكات وقعت في مدنية درعا برنف دمشق
 محمد اليبها  جراء اشتباكات وقعت في مدنية حلب.

ووفقا للمجموعة، فإيه لم تصل أي مساعدات جدندة لمخنم النرموك، بعد أ  ميع حاجز مشترك لألم  
 القنادة العامة إدخال المساعدات مجددا لسكا  المخنم. - السوري والجبهة الشعبنة

 02/9/0292، القدس، القدس
  
 .. بينهم نائبمن الضفة فلسطينيا 91ل يعتقل االحتال  .50

ذكرت مصادر عبرنة، صباح النوم االنثين ، أ  الجنش اإلسرائنلي ش  حملة  :ترجمة خاصة -غزة 
 مواطيًا م  أيحاء الضفة. 71اعتقاالت واسعة طالت 

ر محلنة وزعم جنش االحتالل أيه عنثر على عبوات وأسلحة بدائنة خالل حملة االعتقاالت. وذكرت مصاد
فلسطنينة أ  قوات االحتالل اعتقلت اليائب في المجلس التشرنعي خالد سعند نحنى، والواعظة ورود عادل 

 بشياق، بعد مداهمة ميزلنهما في حي أبو ظهنر والبساتن  في جين .
 02/9/0292، القدس، القدس

 
 نادي األسير يدعو إلى التضامن مع األسرى اإلداريين في إضرابهم المفتوح .50

جين : دعا يادي األسنر، أمس، المواطين  إلى أوسع تضام  مع األسرى اإلدارنن  في سج  "عوفر"، في 
 إضرابهم المفتوح ع  الطعام، والذي شرعوا به في التاسع م  الشهر الجاري، وسنستمر حتى اإلفراج عيهم.

إدارة السج  بحق األسرى  اإلجراءات التعسفنة التي اتخذتها واستيكر أمن  سر اليادي، راغب أبو دناك،
المضربن  ع  الطعام، والمتمنثلة بعزلهم ايفرادنا ع  بقنة األسرى، دو  السماح لهم بيقل مالبسهم 
واحتناجاتهم الشخصنة معهم، باستنثياء ما نرتدويه، وميعهم م  الخروج إلى الفورة، واإلقدام على تفتنش 

 الزيازن  التي نحتجزو  فنها بن  الحن  واآلخر.
 02/9/0292، يام، رام هللااأل

 
 مع مخيم اليرموق المحاصر تضامن اغزة: وقفة جماعيرية  .52

، في وقفة جماهنرنة أمام مقر األمم المتحدة 71/7شارك المئات م  الفلسطنينن ، صباح األحد  :غزة
القوى  وتقدم الوقفة عدد م  قادة بمدنية غزة، تضاميًا مع أهالي في مخنم النرموك الحاصرن  في سورنة.

والفصائل الفلسطنينة، والشخصنات الوطينة، وقطاعات يسونة وشبابنة، ولجا  شعبنة، وشخصنات اعتبارنة، 
 ومخاتنر ورجال إصالح.

 91/9/0292قدس برس، 
 

 " يعتصموناليرموق" الجئو بيروت: .55
د مستدنرة شاتنال امام مقبرة الشهداء عي المخنم اعتصاماً الجئو استيكارا لما نتعرض له مخنم النرموك، يفذ 

شارك فنه ممنثلو فصائل ميظمة التحرنر الفلسطنينة. ورفع المعتصمو  شعارات ميددة بما نجري في 
 النرموك م  قتل وتدمنر وتجونع للفلسطنينن .

 02/9/0292، المستقبل، بيروت
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 عشرات الحاالت اإلنسانية من مخيم اليرموق المحاصر خروجمسؤول فلسطيني:  .56

تمك  العشرات مم  نمنثلو  "حاالت ايساينة حرجة" م  الخروج أمس م  مخنم : (.ب.ف.)ا -دمشق 
فاد مدنر الدائرة السناسنة في ميظمة أالنرموك لالجئن  الفلسطنينن  المحاصر في دمشق، بحسب ما 

 يور عبد الهادي.أالتحرنر الفلسطنينة السفنر 
الى ا  "العدد  حرجة م  مخنم النرموك"، مشنراً وقال عبد الهادي "بدأ اخراج عدد م  الحاالت االيساينة ال

حالة اخرى". واضاف "سنتم العمل  711وصل الى قرابة خمسن  حالة حتى اآل  وم  الميتظر اخراج يحو 
حالة" نعايي اصحابها م  اوضاع  611على اخراج اعداد اضافنة نومنا حتى نصار الى اخراج يحو 

وقال عبد الهادي ا  قافلة جدندة م   وامل واطفال.الى ح باإلضافةصحنة حرجة وامراض مزمية 
طرد سنتم ادخالها النوم عيد استكمال  211المساعدات تيتظر عيد مدخل المخنم الشمالي "مكوية م  

 عملنة اخراج هذه الحاالت".
 02/9/0292، الغد، عّمان

 
 باحث فلسطيني: النظام السوري لم يعد يقبل بوجود "اليرموق" .57

إ  "اليظام السوري لم  :سمنر أبو مدللة .ود قال الباحث الفلسطنيي في شئو  الالجئن  دبار  :هدى – غزة
نعد نقبل بوجود المخنم جغرافنًا ودنموغرافنًا على الخاصرة الجيوبنة للعاصمة دمشق"، مشنرًا إلى أ  مسلحي 

 ي العاصمة دمشق.اليظام لم نتركوا المخنم أليهم نرو  فنه يقطة ضعف لليظام الذي تتمركز إدارته ف
وأكَد د. أبو مدللة لـ"فلسطن "، أ  "اليظام السوري الذي حاصر المخنم والجماعات المسلحة الموجودة فنه 
نتحمال  المسئولنة األكبر عما نجري فنه، خاصة أ  الفلسطنينن  أصبحوا مختطفن  كرهائ  ونستخدمو  

 كدروع بشرنة، وهي تعد جرنمة حرب وجرنمة ضد اإليساينة".
ويبه أبو مدللة إلى أيه "على مدى العقود السبعة الماضنة تعرض الالجئو  الفلسطنينو  في الدول العربنة 

 إلى شتى صيوف العذاب والتعذنب اليفسي والمعيوي الذي ارتبط بالحكم في تلك الدول".
 91/9/0292، فلسطين أون الين

 
 همه بخدمة االحتاللفي منظمة التحرير وتت مسؤوال  لجان شعبية بالضفة تهاجم  .58

هاجمت اللجا  الشعبنة لمقاومة الجدار واالستنطا  في جيوب الضفة الغربنة عضو اللجية التيفنذنة  :الخلنل
لميظمة التحرنر محمد زهدي اليشاشنبي واتهمته بـ"التساوق مع االحتالل وخدمه أهدافه"، بسبب مقال يشره 

 نهاجم خالله اللجا  وأعضاءها وطرنقة عملهم.
أوضح بنا  صادر ع  لجية الجيوب لمقاومه الجدار واالستنطا  تلقته "قدس برس" أ  االتهامات التي و 

الجمعة "فارغة  نوموجهها عضو اللجية التيفنذنة في ميظمة التحرنر محمد اليشاشنبي في مقال كتبه 
  وصفهم البنا  "، م  خالل التعرض لمألهدافهالمضمو  وتساوق واضح مع االحتالل اإلسرائنلي وخدمة 

بـ "العاملن  في المندا  وم  نواجهو  االحتالل نومنا وايتقاد فارغ لطرنقة عملهم في اللجا  رغم ايها 
واعتبر البنا  موقف القنادي اليشاشنبي أيه "نهدف إلعاقة العمل ووضع األسافن  لنثيي  تطوعنة"، وفقا للبنا 

 حتاللي".المقاومة الشعبنة ع  مسارها وهدفها وهذا مطلب ا
 98/9/0292قدس برس، 
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 مرات أربعفي الضفة تضاعفت  المستوطنيناعتداءات  .51

بن  احصاء جدند لمكتب األمم المتحدة للشؤو  االيساينة )اوتشا(  :محمد نويس -قصرة )الضفة الغربنة( 
 . وقال ا  عدد4116في القدس ا  اعتداءات المستوطين  تضاعفت اربع مرات ميذ افتتح المكتب عام 

اعتداء، وأسفرت ع   4711اعتداءات المستوطين  على الفلسطنينن  في الضفة خالل هذه الفترة بلغت 
صابة   آخرن . 7111مقتل عشرة فلسطنينن  وا 

 02/9/0292، الحياة، لندن
 

 ألف دوالر 02تزعج مستوطنا  إسرائيليا .. وقد تكلف صاحبتها الفلسطينية  "الطابون"رائحة  .62
بعد حملة المستوطين  والنمن  اإلسرائنلي إلسكات صوت األذا  في البلدات  :ال شحادةآم -القدس المحتلة 

الفلسطنينة، القرنبة م  المستوطيات والبلدات النهودنة، خرج مستوطيو  بحملة مضانقات جدندة، إذ اشتكى 
مدعن  بأ   ألف دوالر 31بعضهم م  رائحة خبز الطابو ، وطالبوا عائلة فلسطنينة بدفع تعونضات بقنمة 

 رائحة الخبز ألحقت أضرارًا بهم.
وكا  المستوط  نعقوب غولدشتان ، م  مستوطية "كرمل"، رفع دعوى قضائنة للمحكمة نطالب فنها بدفع 

، على حد |أراضي إسرائنل"التعونضات وهدم مخبز الطابو ، مدعنًا أ  العائلة الفلسطنينة سنطرت على 
قده نومنًا، ما نسبب روائح كرنهة تصل إلى بنته وبنوت المستوطين  تعبنره، وقامت ببياء الطابو ، وتو 

 أمرًا بهدم الطابو ، لك  المحكمة العلنا علقت األمر. 4171وتزعجهم. وكايت اإلدارة المدينة أصدرت عام 
 02/9/0292، الحياة، لندن

 
 اميوم ا وخمسة آالف سجلوا للسفر خالل ثالثة أي 99من   رفحاستمرار إغالق معبر  .69

أغلقت اإلدارة العامة للمعابر بوزارة الداخلنة بغزة باب التسجنل للسفر عبر معبر رفح البري، المغلق  :غزة
م  قبل السلطات المصرنة ميذ أحد عشر نوًما على التوالي، وذلك بعدما وصل عدد المسجلن  خمسة آالف 

 مسجل خالل نثالنثة أنام فقط.
هر أبو صبحة في تصرنح مكتوب، تلقت "قدس برس" يسخة عيه، أ  وقال مدنر االدارة العامة للمعابر ما

إدارته اضطرت إلغالق مكاتب التسجنل للسفر عبر معبر رفح البري بعد تسجنل خمسة آالف مسافر خالل 
 7141وبّن  أ  المعبر تم فتحه أمس السبت إلدخال قرابة  نثالنثة أنام، وذلك لحن  سفر األعداد الُمسجلة.

ة التأشنرات م  قبل الجايب المصري وا عادتها إلى الجايب الفلسطنيي للتسجنل، وم  نثم جواز سفر إلضاف
 إعادتها إلى الجايب المصري حتى تكو  األسماء لدنهم.

 91/9/0292قدس برس، 
 

 طالب فلسطيني يخترع سيارة تعمل بالماء بدال  من الوقود .60
، هو االختراع الذي حصل بموجبه الشاب "وقودسنارة تعمل بالماء بداًل م  ال" :بدنعة زندا  –رام هللا 

عامًا(، وهو طالب في جامعة القدس، ندرس االقتصاد وعلم  41الرحم  شكوكايي ) الفلسطنيي عاطف عبد
 الحاسوب، على براءة اختراع م  وزارة االقتصاد الوطيي الفلسطنيي في رام هللا.
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بسبب عدم حصوله على المعدل المطلوب في  وشكوكايي الذي كا  نحلم بدراسة الهيدسة، لم نحقق حلمه
، والتي "السنارة الحلم"امتحا  النثايونة العامة )التوجنهي( لقبوله في هذا التخصص، لكيه أصر على إيجاز 

استنثمار الماء بشكل أساسي إليتاج الطاقة الالزمة لتشغنل السنارة، م  دو  الحاجة إلى "تقوم على فكرة 
لك، كما هي الحال اآل  في غالبنة المركبات التي تسنر في شوارع العالم، مشتقات البترول للقنام بذ

والمركبات الفلسطنينة، حنث لم تتعامل فلسطن  بعد مع الشركات المزودة للسنارات العاملة بالطاقة 
 ."الكهربائنة

تمك  برفقة وبدأ شكوكايي، حن  كا  طالبًا في المرحلة النثايونة، بالعمل على سلسلة اختراعات، إلى أ  
زمالء له م  إيجاز سنارة صغنرة على الطاقة الشمسنة، تلتها سنارة أكبر على الطاقة الشمسنة أنضًا، وهذه 

 ."السنارة المائنة"استغرقت ميه وقتًا طوناًل، لكيه استفاد ميها كنثنرًا إلعداد 
 02/9/0292، الحياة، لندن

 
 اتحراسالين باعتداءات المستوطن ونويواجه "قصرةتقرير: أعالي " .60

أخذ المزارع عبدالحكنم عودة نحصي غراس الزنتو  التي تعرضت  :محمد نويس -قصرة )الضفة الغربنة( 
الى الكسر في حقله في اراضي بلدة قصرة جيوب شرقي يابلس في الضفة الغربنة، وعيدما ايتهى قال 

ويمات هي آخر ضحانا وغراس الزنتو  في هذا الحقل البالغة مساحته عشرة د ."غرسة 61"بأسى: 
 المستوطين  في هذه القرنة التي نتعرض اهلها وحقولها الى هجماتهم الدائمة.

، نثم تبعتها نثالث "مجدالنم"، وتدعى مستوطية 7111وُأقنمت المستوطية األولى على اراضي قصرة عام 
نة اكنثر م  يصف . كما صادرت السلطات اإلسرائنل"أحنا"، و"كندا"، و"انش كودنش"مستوطيات اخرى هي: 

اراضي البلدة لمصلحة هذه المستوطيات االربع، لك  نبدو ا  ذلك لنس كافنًا للمستوطين  الذن  نشّيو  
هجمات ميظمة على أهالي هذه البلدة في حقولهم بهدف دفعهم الى تركها لنقوموا بمصادرتها واالستنطا  

 فنها.
ألف دويم م   72ا  السلطات اإلسرائنلنة صادرت العظنم وادي  وقال رئنس المجلس البلدي في قصرة عبد

 ألف دويم. 41اراضي القرنة البالغة مساحتها 
جانثمة على أيفاس أهالي قصرة، فهي تعتلي تلة مشرفة على مدخل البلدة، وال  "مجدالنم"وتبدو مستوطية 

المختلفة، وال تبعد تبعد م  بنوتها سوى عشرات األمتار. اما المستوطيات االخرى، فتحنط بها م  الجهات 
 كنلومتر. 4-7م   أكنثرم  بنوتها 

وقال أهالي البلدة ا  المستوطين  نشّيو  هجمات ميظمة علنهم، ونقومو  بإتالف أشجارهم ومزارعهم م  
 دو  ا  نحرك ساكيًا الجنش اإلسرائنلي الذي نقنم يقاطًا عسكرنة حول هذه المستوطيات.

مونثق العتداءات المستوطين  نحوي أرقامًا وصورًا لكل واحد م  هذه ونحتفظ رئنس المجلس البلدي بأرشنف 
، اقتلع المستوطيو  يحو نثالنثة آالف شجرة زنتو ، وقتلوا شابًا وأصابوا 4171ميذ عام "االعتداءات. وقال: 

. وأضاف ا  الجنش اإلسرائنلي نراقب "رأس ماشنة وحرقوا المسجد وست سنارات 71مواطيًا، وقتلوا  61
العتداءات وال نتدخل سوى في حال واحدة وهي قنام المواطين  بالرد على المستوطين ، اذ نسارع هذه ا

جبارهم على العودة الى البلدة،  إطالقالجيود الى  اليار واألعنرة المطاط والقيابل المسنلة للدموع لتفرنقهم وا 
 فنما نترك المستوطين  طلنقن .
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الى الشرطة اإلسرائنلنة في هذه االعتداءات، لكيها لم تتخذ اي  وقدم أهالي قصرة مئات الشكاوى الرسمنة
شكوى في اعتداءات المستوطين  علنهم وعلى  41اجراءات لنثينهم عيها. وقال عودة ا  أهالي البلدة قدموا 

السلطات اإلسرائنلنة هي التي "ارضهم، لك  السلطات اإلسرائنلنة لم تتخذ اي اجراءات لوقفهم. وأضاف: 
مستوطين  بكل شيء: السالح واالم  والطرق والمال واالراضي إلقامة البنوت، وشبكات الهاتف تزود ال

المستوطيات النثالث، انش كودنش وكندا وأحنا، اقنمت م  دو  ترخنص، لك  ". وتابع: "والكهرباء والمناه
 ."السلطات زودتها بكل مقومات الحناة والعمل والخدمات

قامة البؤر  ئنل""إسراونؤم  الفلسطنينو  بأ   تستخدم المستوطين  الذن  نبادرو  الى احتالل االراضي وا 
االستنطاينة علنها، م  اجل فرض حقائق استنطاينة على االرض. وتطلق هذه المجموعات م  المستوطين  

. وُتظهر مالمحهم ايهم نيحدرو  م  هوامش المجتمع اإلسرائنلي، ونصفهم "فتنة التالل"على يفسها اسم 
المجتمع اإلسرائنلي. وتقول ميظمات حقوق االيسا  في  "حنثالة"وسائل اإلعالم اإلسرائنلنة بأيهم  بعض

 إسرائنل ا  السلطات اإلسرائنلنة ال تظهر اي جدنة في مالحقة اعتداءات المستوطين .
 اعتداء وايتهاكًا قام بها المستوطيو  في الضفة، وأ  131ايها حققت في  "ننش دن "قالت مؤسسة و 

السلطات اإلسرائنلنة كايت تّدعي في معظم الحاالت ايها لم تتمك  م  تحدند اماك  اقامة هؤالء 
وأضافت المؤسسة في تقرنر حدنث  المستوطين ، او ا  االدلة التي جمعتها ع  االعتداءات لم تك  كافنة.

وأ  السلطات  شكوى قدمها أهالي قصرة ع  اعتداءات المستوطين ، 47لها ايها اجرت تحقنقًا في 
اإلسرائنلنة لم تقدم اي اتهامات ألي م  المستوطين  في هذه االعتداءات. وتابعت ا  السلطات أغلقت 
صابته بجروح بالغة الخطورة استدعت  نثمايي شكاوى، م  بنيها اطالق اليار على شاب م  أهالي البلدة وا 

 ي.يقله الى مستشفى إسرائنلي للعالج بعد يقله الى مستشفى فلسطني
انثياء  "انش كادنش"مستوطيًا م  مستوطية  71وكا  أهالي قرنة قصرة يجحوا االسبوع الماضي في احتجاز 

وقال رئنس المجلس البلدي ا  أهالي البلدة احتجزوا المستوطين  ساعتن  ولم  اعتداء علنهم في الحقول.
 نطلقوا سراحهم سوى بعد حضور ضباط االرتباط الفلسطنيي واإلسرائنلي.

واجه أهالي قصرة اعتداءات المستوطين  بتيظنم حراسة لنلنة ويهارنة لحقولهم، وبزراعتها على يحو ون
 نتجيبو  فنه افدح الخسائر.

 02/9/0292، الحياة، لندن
 

 "لألبد"مواطنون  األردن في نالفلسطينيوالنسور:  .32
الحقوق المدينة ألبياء   اليسور ع  استغرابه م  الربطهللا عبد األرديي د.عبر رئنس الوزراء : خاص

قال على هامش اللقاء الذي جمعه السبت مع و  بن  مشروع وزنر الخارجنة األمرنكي جو  كنري.و األردينات 
رؤساء تحرنر الصحف النومنة وبعض الكتاب وبلغة بسنطة وعامنة: نعيي بعضهم نرند إقياعيا با  كنري 

نذهب للمدرسة أو نتعالج  أ ب  لمواطية أردينة نرند نيام ونحلم بأبياء األردينات.. شو دخل كنري بطفل ا
 عيدما تعود فلسطن  سنترك هذا الطفل مدرسته األردينة ونذهب إلى حنفا. إخوا في مركز صحي.. نا 

كنري وفقا لليسور "مش داري" ع  هالموضوع وال نطالب به أصال ومعالجة هذه المسألة المطلبنة ال تؤسس 
 تعفي إسرائنل م  مسؤولناتها.مخاطر على األرد  وال  أي

ال تجينس إطالقا وال للتجينس وال أعتقد أ   واكتبوا على لسايي: -أضاف اليسور -إخوا هذا كالم فارغ نا 
دخول طفل في مدرسة أردينة سنؤنثر في قضنة فلسطن  وكل القضنة مجرد خدمات اقترحها بعض اإلخوة 
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معقول أ  اب  األردينة نرغب بقنادة سنارة في عما  منثال وأ   اليواب ألبياء األردينات ال أكنثر وال أقل وغنر
 كنري مهتم بالقصة.

الحقا استفسر أحد الزمالء ع  دخول األرد  في جدل "تمنثنل" الالجئن  الفلسطنينن  فحسم اليسور الجدل 
في  بقاعدة" سيتفاوض م  اجل تحقنق حقوق مواطينيا " األردينن " م  أصل فلسطنيي في التعونض ولنس

لك  فنما نتعلق بالتعونض  %011العودة فاألخنرة قرار نخص الالجئ يفسه فقط" والالجئو  أردينو  
أضاف: سيعمل على تحصنل حقوق أوالديا المواطين  األردينن  المالنة  والعودة هم فلسطنينو  أنضا.

 بالتعونض وأضاف مازحا: لييتظر الدفع أوال نثم يتفاهم.
ق األمر بالتعونض كحق متالزم للعودة م  هو الكنا  الذي سنطالب وندنر سأل اليسور: عيدما نتعل

عملنا ميظمة التحرنر تمنثل "جماعتها" وأيا أطالب لـ"ربعي" وللتوضنح أقول: ال يرند  المطالبة بالخصوص؟
ل م  أبيائيا الفلسطنينن  في األرد  شنئا والمعادلة أييا معينو  بالمحافظة على حقوق األردينن  م  أص

فلسطنيي باعتبارهم "أردينو  لألبد".. هذه المسألة تحدندا لنست موقعا للتفاوض وتخصيا فقط وحتى أمرنكا 
وميظمة التحرنر ال عالقة لهما بها ول  يسمح بالتدخل بها ونمتازو  ع  غنرهم م  األردينن  با  لهم 

 حصرنا حق "العودة".
 45/0/4502العرب اليوم، عمان، 

 
 األردنيشمل الالجئين المتواجدين في  أنيجب  العودة: حق ةالحكومة األردني .30

أكدت الحكومة دعمها لمؤسسات الشرعنة الفلسطنينة خالل عملنة التفاوض مع  :عمر محارمة - عما 
المؤسسات الوطينة الفلسطنينة هي المعينة بالتفاوض على حقوق الشعب  أ ، معتبرًة اإلسرائنليالجايب 

حقه النثابت في العودة والتعونض. وأعل  الياطق الرسمي باسم الحكومة وزنر الدولة الفلسطنيي وعلى رأسها 
األرد  نهتم بشكل أساسي في أ  تكو   أ  "الدستور"لشؤو  اإلعالم الدكتور محمد الموميي في تصرنح لـ

 حقوق جمنع الالجئن  الفلسطنينن  بالعودة والتعونض مصاية وا  نكو  هياك إطار عادل نصو  حقوق
الشعب الفلسطنيي. وشدد على أ  اإلطار العادل والميصف لحقوق الالجئن  الفلسطنينن  التارنخنة نتوجب 

 ا  نشمل الالجئن  في األرد .
آخر ميذ عام  أووبحسب الموميي فا  قضنة اللجوء الفلسطنيي معروفة للعالم أجمع وهي ممتدة على يحو 

غي التوقف عيدها في هذا الخصوص ونرافقها العدند م  ، حنث نوجد العدند م  المحطات التي نيب0491
 األبعاد القايوينة الدولنة الهامة.
موقف األرد  م  اعتبار كامل أراضي الضفة وغزة تحت السنادة  أ  إلىم  جهة أخرى لفت الموميي 

تياقلته  ما أهمنةالفلسطنينن  هم م  نقررو  شأيها، مقلال م   أ  إلىالفلسطنينة معروف وواضح، الفتا 
 مغانر لذلك. أردييع  موقف  اإلعالمبعض وسائل 

 45/0/4502الدستور، عمان، 
 
 األردن: مشروع كيري تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد ألمن وسيادة اإلخوان المسلمون في األردن .33

روع مش إ  اإلسالميالمسلمن  وحزب جبهة العمل  اإلخوا ممنثلة بجماعة  اإلسالمنةقالت الحركة : عما 
 .األرد جو  كنري تصفنة للقضنة الفلسطنينة وتهدند ألم  وسنادة  األمرنكيوزنر الخارجنة 
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بااليطالق م  مبادئ الشعب األرديي ومصالحه العلنا في مواقفها،  أمس أصدرتهوطالبت الحكومة في بنا  
 تقالله وسنادته.الخارجنة أو محاوالت االستدراج على حساب أم  األرد  واس لإلمالءاتوعدم الخضوع 

وشددت على رفضها التيازل ع  أي جزء م  فلسطن  باعتبارها أرضًا مقدسة مباركة، ووقفًا ال نجوز ألي 
 كا  التفرنط بشبر ميها، وأ  السبنل الوحند الستردادها هو الجهاد الصادق.

فشالها، مطال إلىالشعب الفلسطنيي  اإلسالمنةودعت الحركة  بة الشعوب العربنة التصدي لهذه المؤامرة وا 
واإلسالمنة بادراك مسؤولنتها الشرعنة والوطينة والقومنة إزاء القضنة الفلسطنينة المقدسة، باعتبارها قضنة 

يساينة. سالمنة وا  وطالبت الحركة األحزاب السناسنة، واليقابات المهينة، والفصائل  فلسطنينة عربنة وا 
إعال  موقفها بوضوح إزاء هذا المخطط الصهنويي  إلىالفلسطنينة، والمؤتمرات العربنة واإلسالمنة، 

وقالت  األمرنكي الكارنثي ومطالبتها بتأجنل تياقضاتها، وااللتقاء على كلمة سواء للتصدي لهذه المؤامرة.
جايب مكة والمدنية فهي وفقًا لترتنبات كنري  إلىالقدس أقدس مقدسات المسلمن   إ الحركة في بنايها، 
لكنا  الصهنويي وال حظ فنها للفلسطنينن  والعرب والمسلمن  إال زنارة المقدسات وفق العاصمة الموحدة ل

ذا ما أراد  ترتنبات معنية، بنيما نتم ربط القطاع والضفة بسكة حدند للقطار السرنع تصل بن  غزة والخلنل، وا 
 الفلسطنينو  إيشاء مطار فمكايه شرقي يهر األرد  على األرض األردينة.

 45/0/4502مان، الدستور، ع
 

 الخرابشة: تبني مشروعي قرار لدعم فلسطين وحماية المقدساتالنائب  .36
 أمسبرئاسة رئنس مجلس اليواب المهيدس عاطف الطراوية افتتحت  أردييبمشاركة وفد برلمايي  :الكونت
ة الكونت دول أمنرفي دولة الكونت اجتماعات المؤتمر العشرن  لالتحاد البرلمايي العربي، برعانة  األحد

 الجابر الصباح. األحمدسمو الشنخ صباح 
وكايت اللجية التيفنذنة لالتحاد البرلمايي العربي وافقت على تبيي مشروعي قرار قدمهما مجلس اليواب 

تشكنل  إلى: دعوة البرلمايات العربنة األولم  خالل عضو اللجية اليائب محمود الخرابشة وهما  األرديي
، األردييفي برلماياتها على غرار لجية فلسطن  المشكلة في البرلما   "فلسطن لجية "لجية خاصة باسم 

حمانة المقدسات  إلىوالفلسطنينة التي تهدف  األردينةوالنثايي: دعم االتفاقنة الموقعة مؤخرا بن  القنادتن  
 والمسنحنة في مدنية القدس. اإلسالمنة

 45/0/4502الرأي، عمان، 
 
 يبية لكوادر فنية زراعية فلسطينيةافتتاح ورشة تدر األردن:  .36

قال مدنر عام المركز الوطيي للبحث واإلرشاد الزراعي الدكتور فوزي الشناب إ  : رامي عصفور -السلط 
قلنمنة، وا  بعض هذه المشارنع  94المركز نقوم بتيفنذ  مشروعا في المجال الزراعي مدعومة بميح دولنة وا 

 49واإلقلنمنة، م  ضميها السلطة الفلسطنينة وذلك م  مجموع مشتركة مع العدند م  الدول العربنة 
مشروعا زراعنا بحنثنا تطبنقنا نيفذها المركز ونقوم م  خاللها بالعمل على يقل التكيولوجنا الزراعنة الحدننثة 

 إلى القطاع الزراعي المحلي. 
هدف تدرنب كوادر فينة جاء ذلك خالل افتتاحه ورشة تدرنبنة متخصصة في مجال السناسات الزراعنة تست

زراعنة فلسطنينة نمنثلو  مختلف محافظات السلطة الفلسطنينة وتأتي هذه الدورة ضم  بريامج تدرنب الدولة 
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النثالنثة الذي تيفذه الوكالة الناباينة للتعاو  الدولي )جانكا( بالتعاو  مع المركز الوطيي للبحث واإلرشاد 
 الزراعي.

 45/0/4502الدستور، عمان، 
 
 األمريكيةيؤكد رفضه لنهج المفاوضات الثنائية والمرجعية  األردني وحدةال حزب .36

رفض يهج المفاوضات النثيائنة والمرجعنة " وحدة"أكد حزب الوحدة الشعبنة الدنمقراطي األرديي : عما 
األمرنكنة التي تسعى جاهدة لتصفنة القضنة الفلسطنينة م  خالل جوالت جو  كنري، والمطالبة بيقل ملف 
القضنة الفلسطنينة إلى األمم المتحدة، والعمل على ايهاء حالة االيقسام واستعادة الوحدة الوطينة الفلسطنينة، 

 م  على قاعدة بريامج وطيي نتمنثل في المواجهة والمقاومة.
خالء المخنم م   ورأى أ  حل أزمة مخنم النرموك بالدعوة اليسحاب كافة المسلحن  م  مخنم النرموك وا 

لى جمنع المخنمات األخرى بأسرع وقت ممك ،  السالح والمسلحن ، والدعوة لعودة أبياء المخنم للعودة إلنه وا 
وفتح طرنق آم  نمك  وكالة )األويروا( م  إدخال المواد الغذائنة والطبنة إلى المخنم، ومواصلة الجهود 

نة موقفهم ودورهم إزاء األزمة لرفع المعاياة ع  أبياء الشعب العربي الفلسطنيي، وضما  استمرارنة حناد
 الداخلنة في سورنا.

 45/0/4502الدستور، عمان، 
 
 مخيم اليرموقالحوت: نعمل لفق الحصار عن النائب عماد  .65

استقبل اليائب عماد الحوت وفدًا م  "اللقاء الشبابي اللبيايي الفلسطنيي" برئاسة أحمد الشاونش، وعضونة 
األحمد، عرض معه مأساة مخنم النرموك لالجئن  الفلسطنينن  في مسؤول اإلعالم سامر زعبالوي وصدقي 

سورنا. ودا  الشاونش الحصار الميظم على المخنم، داعنًا الفاعلنات اللبياينة، وخصوصًا الجماعة 
اإلسالمنة، الى إقامة حراك شعبي كبنر دعمًا لفك الحصار ع  المخنم. ودا  الحوت م  جهته، "الحصار 

النرموك"، مؤكدًا "أييا كيا وما زليا مع قضنة فلسطن  المحقة والعادلة"، واعدًا "ببذل  اإلرهابي في مخنم
 ما لدنيا لدعم وفك الحصار ع  المخنم". أقصى

 45/0/4502المستقبل، بيروت، 
 
 " وليس قرارات مجرد حبر على ورقإسرائيل"قرارات تردع لنتطلع وزير الخارجية اللبناني:  .60

ا  ميصور أ  "التيدند واإلداية والشجب واالستيكار أصبحت م  الماضي"، مشنرا أكد وزنر الخارجنة عدي
وأسف ميصور في كلمة ألقاها،  إلى أ  "القدس تحتاج إلى اإلرادة، والقرارات، واإلجراءات الرادعة إلسرائنل".

، أ  "القرارات خالل مشاركته في الدورة العشرن  لـ"لجية القدس"، التي ايعقدت في مدنية مراكش في المغرب
العربنة لم تميع إسرائنل م  تحدنها لكل العرب والمسلمن  والمسنحنن  على السواء، وكا  آخر هذه 

 التحدنات قرار بياء ألف وحدة سكينة في القدس الشرقنة، ونثمايمائة وحدة في الضفة الغربنة".
ال إلى قرارات تستخف بها، وترى وأشار إلى أ  "ما يتطلع إلنه هو قرارات صارمة تطبق، وتردع إسرائنل، 

 فنها حبرا على ورق".
وعلى هامش اجتماعات اللجية، التقى ميصور الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، وجرى عرض لألجواء 

 السائدة في "لجية القدس"، وما تقوم به إسرائنل في المدنية المقدسة.
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 45/0/4502السفير، بيروت، 
 
 اني من إزالة جهازي تجسسقوة إسرائيلية تمنع الجيش اللبن .64

ميعت قوة م  الجنش اإلسرائنلنة، مساء نوم األحد، قوة م  الجنش اللبيايي وقوة إسباينة م  قوات : بنروت
األمم المتحدة "النوينفنل" في جيوب لبيا  م  إزالة جهازي كومبنوتر إسرائنلنن  كا  قد عنثرا علنهما، أمس 

 السبت، ونعتقد أيهما جهازي تجسس.
 45/0/4502ق، الدوحة، الشر

 
 االتحاد البرلماني العربي يدعو إلى توحد األمة حول القضية الفلسطينية .66

طالب االتحاد البرلمايي العربي في ختام جلسته المسائنة، أمس، في الكونت، الدول العربنة  :وفا - الكونت
، 9119قرارات قمة بنروت لعام اإلنفاء بما تعهدت به م  التزامات مالنة لدعم الموازية الفلسطنينة، وفق 

 .9109والوفاء بشبكة األما  المالنة المقرة في قمة بغداد لعام 
ودعا االتحاد في مجمل قراراته حول القدس، القائمن  على الصيادنق التي أيشئت م  أجل القدس تفعنل 

لعربنة واإلسالمنة عمل تلك الصيادنق، دعما لصمود أهل القدس وتنثبنتهم في مدنيتهم، مياشدا األمتن  ا
شعوبا وحكومات المزند م  التضام  لمواجهة الصلف اإلسرائنلي وما تبدنه حكومة االحتالل م  استخفاف 

 بالحقوق التارنخنة والنثقافنة والدنينة للشعب الفلسطنيي.
وأكد ضرورة إجراء عملنات توأمة بن  القدس عاصمة دولة فلسطن  وعواصم ومد  الدول العربنة لدعم 

ود األهل في القدس الشرنف في جمنع المجاالت، منثميا العمل الذي قامت وتقوم به لجية القدس صم
الميبنثقة ع  ميظمة التعاو  اإلسالمي برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، داعنا إلى دعم كل 

زالة االحتالل عيها.  الجهات واللجا  التي تعمل على تنثبنت عروبة القدس وا 
رارات المتعلق بالعمل الدبلوماسي البرلمايي بتكلنف رئنس االتحاد البرلمايي العربي مرزوق الغايم، وتمنثل الق

تشكنل وفد برلمايي عربي برئاسته لزنارة كل م  الدول دائمة العضونة في مجلس األم  واالتحاد األوروبي 
مقدسات اإلسالمنة والمسنحنة في والبرلما  األوروبي والفاتنكا ، لطرح موضوع االيتهاكات اإلسرائنلنة لل

 مدنية القدس والدفاع ع  حرمة وحرنة األدنا  وقدسنتها.
وأكد المؤتمر في قراراته أ  القضنة الفلسطنينة عامة والقدس عاصمة دولة فلسطن  خاصة، تمنثل القضنة 

دل وشامل للقضنة المركزنة لألمة العربنة، وأيه ال سالم وال استقرار في ميطقة الشرق األوسط بدو  حل عا
يهاء االحتالل اإلسرائنلي وحفظ حق الشعب الفلسطنيي  الفلسطنينة على أساس قرارات الشرعنة الدولنة، وا 

قامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.  في العودة وا 
ورفض االتحاد بصورة قطعنة كل الطروحات اإلسرائنلنة القائلة بالقدس الكبرى، وأنة طروحات أخرى بحل 

ة القدس على أساس وضعها تحت وصانة دولنة، مؤكدا أ  القدس الشرقنة، عاصمة دولة فلسطن ، قضن
، كما 0411بحدودها المعترف بها والتي كايت قائمة قبل االحتالل اإلسرائنلي في الخامس م  حزنرا  

ًا م  األراضي اللذا  اعتبرا القدس الشرقنة المحتلة جزء 334و 999يّص على ذلك القرارا  األممنا  رقم 
 الفلسطنينة المحتلة األخرى.

وأكد زنف وبطال  االدعاءات اإلسرائنلنة بحقوق لها في الحرم القدسي الشرنف وما نقوم علنه، وبأ  تلك 
االدعاءات ال تقوم على أساس، كويها تتعارض مع قرارات الشرعنة الدولنة ذات الصلة، وأحكام القايو  
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لى استخدامها لقدراتها وأدواتها في إذكاء يار الدولي، ميبها إلى استغالل إ سرائنل للوضع العربي الراه ، وا 
الفت  م  طائفنة وعرقنة وأمينة، إلشغال الدول العربنة وشعوبها عما تمارسه م  ايتهاكات خطنرة بحقوق 

 الشعب الفلسطنيي، خاصة ما نتعلق ميها بالقدس.
باسم "لجية فلسطن " في برلماياتها على غرار لجية  ودعا البرلمايات العربنة إلى تشكنل لجية خاصة

فلسطن ، المشكلة في البرلما  األرديي ولجية مياصرة فلسطن  في مجلس اليواب في مملكة البحرن ، ودعوة 
اللجية القايوينة في االتحاد البرلمايي العربي وأنة لجا  قايوينة أو لجا  المرأة المشكلة في المجالس الشورنة 

ينة العربنة وأنة جمعنات قايوينة عربنة إلى المساهمة اإلنجابنة والفاعلة في التصدي لما تصدره والبرلما
حكومة االحتالل م  قرارات باطلة بسحب هونات المقدسنن  عامة، والمرأة المقدسنة، على شكل 

 الخصوص، وأنة إجراءات باطلة أخرى تهدف إلفراغ القدس العربنة م  أبيائها.
 45/0/4502دة، رام هللا، الحياة الجدي

 
 مواجهة مخطط تهويد القدس وتقسيم "األقصى" إلى"التعاون اإلسالمي" تدعو  .62

دعا األمن  العام لميظمة التعاو  اإلسالمي، إناد أمن  مديي، إلى مواجهة ما تيفذه إسرائنل م  : مراكش
 باتخاذسجد األقصى، وذلك "مخططات لتهوند مدنية القدس، مكايا وسكايا ونثقافة ومجتمعا، ولتقسنم الم

التدابنر القايوينة المياسبة ضد إسرائنل لدي الهنئات القايوينة الدولنة بما فنها محكمة العدل الدولنة والمحكمة 
 الجيائنة الدولنة".

وحث مديي أنثياء مشاركته في فعالنات الدورة العشرن  للجية القدس، التي أيهت أعمالها مساء السبت 
ة مراكش المغربنة برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس رئنس اللجية، على المزند ( في مدني04/0)

م  التيسنق والجهود المشتركة بن  األماية العامة للميظمة وجامعة الدول العربنة والبيك اإلسالمي للتيمنة 
للدول األعضاء لتعظنم  ووكالة بنت مال القدس ووكاالت التيمنة ووكالة بنت مال القدس والصيادنق الوطينة

 الفائدة م  اإلمكايات المتاحة، وتطونر وسائل العمل. 
وتهوند القدس  الستنطا كما يبه إلى أ  "إسرائنل نيتظر أ  تيفق يحو خمسة عشر ملنار دوالر في خطتها 

 ".9191حتى عام 
 06/0/4502قدس برس، 

 
 حداث"اإليسيسكو": اجتماع مراكش أعاد وضع القدس إلى صدارة األ .60

أشاد المدنر العام للميظمة اإلسالمنة للتربنة والعلوم والنثقافة "انسنسكو" الدكتور عبد العزنز ب  : الرباط
عنثما  التونجري، بالقرارات والتوصنات التي اتخذتها لجية القدس في اجتماعها العشرن  برئاسة العاهل 

 ي )نيانر( الحالي.كايو  نثاي 04و 01المغربي الملك محمد السادس في مراكش نومي 
(، أذاعها القسم اإلعالمي لإلنسنسكو، "أ  اجتماع لجية 01/0وأكد التونجري في تصرنحات له األحد )

القدس في هذه الظروف اإلقلنمنة والدولنة الخطنرة نعند قضنة الشعب الفلسطنيي العادلة ووضع القدس 
ميظمة التعاو  اإلسالمي على المطالبة الشرنف إلى صدارة األحداث، ونؤكد إصرار الدول األعضاء في 

بإيهاء االحتالل اإلسرائنلي لألراضي الفلسطنينة، ودعم حق الشعب الفلسطنيي في إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرنف، كما نؤكد موقف هذه الدول الرافض لسناسة األمر الواقع والتهوند واالستنطا  

 سرائنلي المخالفة للقايو  الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة".التي تمارسها سلطات االحتالل اإل
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وأضاف التونجري: "إ  القدس مدرجة في قائمة العواصم النثقافنة التي ترعاها اإلنسنسكو وتشرف على 
تيفنذها، ولذلك فإ  اإلشارة إلى إعال  القدس عاصمة للنثقافة اإلسالمنة في البنا  الختامي للجية نعزز 

ار الذي اتخذه وزراء النثقافة في الدول األعضاء بشا  القدس في مؤتمرهم السادس الذي عقدته القر 
 في باكو بجمهورنة أذربنجا ". 9114اإلنسنسكو عام 

وأوضح التونجري أ  "اإلنسنسكو" تتعاو  مع وكالة بنت مال القدس وتحرص على توسنع مجاالت العمل 
ندا باإليجازات المتمنزة التي حققتها الوكالة خالل األعوام القلنلة المشترك معها في إطار اختصاصاتها، مش

 الماضنة لدعم القدس والعيانة بشؤويها رغم العوائق الكنثنرة والتحدنات المتيامنة، كما قال.
 06/0/4502قدس برس، 

 
 : مواقف قطر تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ومعروفةالقطري مجلس الشورىرئيس  .63

أكد السند محمد ب  مبارك الخلنفي، رئنس مجلس الشورى أ  مواقف دولة قطر بقنادة حضرة  :قيا –الكونت 
صاحب السمو الشنخ تمنم ب  حمد آل نثايي أمنر البالد المفدى نثابتة ومعروفة باليسبة للقضنة الفلسطنينة 

 العادلة.
ة ألعمال المؤتمر العشرن  وأشار سعادة رئنس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها في الجلسة االفتتاحن

لالتحاد البرلمايي العربي بالكونت النوم، إلى ما قدمته وتقدمه دولة قطر للقضنة الفلسطنينة م  دعم 
ومسايدة على المستونن  الداخلي والخارجي، الفتا إلى أيه على المستوى الداخلي كا  م  بن  ما قدمته 

رسال مواد اإلغانثة العاجلة لتخفنف آنثار العاصفة العاتنة قطر لهذه القضنة تبرعها إلعادة إعمار غزة، وا  
 التي اجتاحت القطاع مؤخرًا.

أما على المستوى الخارجي، فأشار سعادة السند الخلنفي في كلمته إلى مؤازرة دولة قطر للقضنة الفلسطنينة 
 والدفاع عيها في جمنع المحافل والميابر الدولنة.

الخلنفي رئنس مجلس الشورى في كلمته على أ  القضنة الفلسطنينة هي  وشدد سعادة السند محمد ب  مبارك
قضنة العرب والمسلمن  األولى.. ميبها في هذا السناق، إلى أ  الشعب الفلسطنيي األعزل الذي نئ  تحت 
وطأة جور االحتالل الظالم، نتعرض ألبشع أشكال القتل والتيكنل، في وقت ال تزال فنه الممارسات 

ة الوحشنة متواصلة بال هوادة، فضاًل عما تمارسه إسرائنل م  أشد أيواع التمننز واإلقصاء اإلسرائنلن
والتهجنر ضد أبياء مدنية القدس في إطار سناستها المقنتة الرامنة لتهوندها؛هادفة إلى طرد سكايها 

م الكرنم، وسحب المقدسنن  ميها م  خالل تشدند الخياق علنهم، والحد م  توفنر الخدمات الضرورنة لعنشه
 هوناتهم، وهذا نعتبر م  صلب تهوند مدنية القدس.

زالة كل  كما لفت في هذا الصدد إلى حفر إسرائنل لأليفاق تحت المسجد األقصى أولى القبلتن  لهدمه وا 
معالم اإلسالم فنه، باإلضافة إلى التوسع المستمر في بياء المستوطيات وابتالع المزند م  األراضي 

 إلقامة مستوطيات جدندة علنها، مما نشكل خرقًا صارخًا لألعراف والموانثنق الدولنة. الفلسطنينة
 45/0/4502الشرق، الدوحة، 

 
 %05إلى تسوية تقل عن  التوصل: فرصة أوباما .66

أبدى الرئنس األمرنكي باراك أوباما تشاؤما حنال فرص يجاح خطة وزنر خارجنته جو  كنري للتوصل إلى 
لكيه لم نخض في األسباب، معتبرا أ  نثمة  %01والفلسطنينن ، وقال إيها تقل ع  تسونة بن  إسرائنل 
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ترابط بن  ملف التسونة وبن  الملف السوري والملف اليووي اإلنرايي. ونرى أوباما أ  نثمة تطابق بن  
ات بن  إقامة تحالف أماممصالح إسرائنل والدول العربنة "السينة" معتبرا أ  الموضوع الفلسطنيي هو عائق 

 إسرائنل والدول العربنة.
لك   %01أوباما في مقابلة موسعة مع "ينونوركر" إ  فرص التوصل إلى حل يهائي تقل ع   وأضاف

نمك  إحراز تقدم جزئي في الملفات النثالنثة، " نمك  الدفع بالصخرة إلى جزء م  الطرنق إلى أعلى الجبل، 
 وربما تنثبنتها هياك كي ال تتدحرج علنيا".

: "مصالح إسرائنل متشابهة مع مصالح الدول السينة في الميطقة. لك  ما نميع العرب م  عقد وقال
تحالفات مع الدول العربنة لنس المصالح، بل الموضوع الفلسطنيي، فنثمة تارنخ طونل م  الالسامنة التي 

لحافالت تشكلت خالل عشرات السين ، في مقابل مشاعر مياهضة للعرب تفاقمت داخل إسرائنل بسب ا
 التي تفجرت".

 45/0/4502، 26عرب 
 
 
 مليار دوالر 6.3: 4502في  "إسرائيلا"كية ليالمساعدات األمر  .66

أ  حجم المساعدات األمنركنة  االقتصادنةاإلسرائنلي المتخصص في الشؤو   "ذكر موقع غلوبس :األخبار
مبلغ مكو  م  مساعدات عسكرنة وفقًا ملنار دوالر. ووفقًا للموقع، فإ  هذا ال 3.1إلسرائنل هذا العام تبلغ 

ملنو  دوالر  914.1ملنار دوالر، ومساهمة قنمتها  3.0لمذكرة التفاهم بن  واشيط  وتل أبنب قنمتها 
يتاج ميظومات  ملنو  دوالر  930.3الصاروخي، ومساعدة ميفصلة بقنمة  االعتراضمخصصة لتطونر وا 
لصالح الجنش اإلسرائنلي. وهذه األرقام مدرجة بحسب  "ذنةالقبة الفوال"لشراء بطارنات إضافنة م  ميظومة 

 التي أقرها الكويغرس األسبوع الماضي. 9109الموقع في الموازية الفدرالنة األمنركنة لعام 
 45/0/4502األخبار، بيروت، 

 
 يدعو إليصال المساعدات للمحاصرين في مخيم اليرموق االتحاد البرلماني الدولي .66

ايي الدولي إلى مواصلة الضغط المستدام على جمنع األطراف في الصراع السوري للسماح دعا االتحاد البرلم
بالوصول فورًا، وم  دو  عوائق، إلى المدينن  والالجئن  في مخنم النرموك في سورنا، وأصدر االتحاد بنايًا 

وك" هم آخر الضحانا ذكر فنه أ  "الالجئن  الفلسطنينن  الجوعى الذن  لقوا مصرعهم مؤخرًا في مخنم النرم
المدينن  لصراع ترك مجتمعات بأسرها محاصرة ومعزولة ع  أنة مساعدات. وقال رئنس االتحاد عبد الواحد 
الراضي إيه نتعن  أ  تصبح قضنة الوصول الفوري لإلغانثة اإليساينة، أولونة في محادنثات السالم في 

 تم التخلي عيهم وأصبحوا سونسرا، وأشار إلى أ  مئات اآلالف م  الياس داخل سورنا
 45/0/4502الخليج، الشارقة، 

 
 بالكيان اإلسرائيلي االتصالعولندا تضغط على المغرب للتخلي عن قوانين تجرم  .65

مصعب السوسي: دعا فرايس تنمرمايز، وزنر الخارجنة الهوليدي، العاهل المغربي محمد السادس  -الرباط 
لى البرلما  المغربي بتجرنم االتصاالت مع الكنا  اإلسرائنلي، إلى التخلي ع  مشارنع القواين  المقدمة إ

 والتي تقدمت بها في وقت سابق مجموعة م  األحزاب السناسنة المغربنة.
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الهوليدنة أ  تنمرمايز أدلى في بنا  له الخمنس الماضي بمجلس اليواب  "يوفوم"وأوردت وكالة أيباء 
على الملك "، مضنفا أ  "شارنع القواين  هاته نيذر بالخطرالعيوا  الرئنسي للغانة م  م"الهوليدي أ  

، مبدنا قلقه م  مقترحات أحزاب سناسنة برعانة مشتركة "والحكومة أ  نعملوا على ميعهم م  إقرار القايو 
الصنف الماضي تجعل م  التجارة مع الجهات اإلسرائنلنة غنر قايوينة، وصوال إلى ميع اإلسرائنلنن  م  

 .دخول المغرب
العائلة المالكة في المغرب رفضت بشكل روتنيي عروضا لخفض العالقات "وأشار الوزنر الهوليدي إلى أ  

بحسب تنمرمايز. والذي رد على سؤال ليائب هوليدي حول  0449مع إسرائنل، والتي أيشئت في عام 
 ."مسألةأيا أعتمد على حكمة المغرب، ولك  سوف يظل متنقظن  بشأ  هذه ال"الموضوع قائال: 

 45/0/4502القدس العربي، لندن، 
 
 للفلسطينيين مسؤول فرنسي يستبعد وقف المساعدات األوروبية .60

أعل  السفنر الفريسي للتيمنة والتطونر االقتصادي، بننر دوكن ، في حدنث لـ"األنـام"،  عبد الرؤوف أرياؤوط:
وقال: "توجد رغبة في القنادة  أ  فريسا وفلسطن  تبحنثا  فرص عقد مؤتمر نثاٍ  للمايحن  في بارنس،

الفلسطنينة بايعقاد مؤتمر نثا  للمايحن ، ولك  بالتأكند لنس في ظل فراغ سناسي"، الفتًا إلى أ  التوصل إلى 
إطار بشأ  المفاوضات "سنساعد على اتخاذ القرار"، مضنفًا إيه "لنس لدنيا أي إشارة م  أي يوع بأ  

 ".الوالنات المتحدة ستعارض عماًل كهذا
واستبعد المسؤول الفريسي أ  توقف أوروبا مساعداتها للفلسطنينن ، وقال: "ال أتخنل أ  االتحاد األوروبي أو 
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي سنوقفو  مساعداتهم لفلسطن ، مع ذلك فإ  هياك أمرن  نجب أ  

سسنة وتيمنة حقنقنة، ونثاينًا: أ  نكويا واضحن ، األول: إيك بحاجة أل  تتأكد م  أيك تساعد عملنة مؤ 
تكو  المساعدات تؤدي الهدف المرجو ميها. وفي حقنقة األمر، فإ  المساعدات األوروبنة لم تختف، وفي 

فإ  أوروبا كايت موجودة في الوقت الذي تغنب فنه العرب والوالنات المتحدة  9109وفي  9100فترة 
 األمنركنة".

طقة بنت لحم الصياعنة نسنر بشكل جند، وقال: "إيها تسنر بشكل جند، وأشار دوكن  إلى أ  العمل في مي
شركات أخرى، ال نوجد يقاش كبنر مع  0وهياك اآل  شركتا  تعمال  في الميطقة، وتجرى مفاوضات مع 

اإلسرائنلنن ، يحتاج للتوصل إلى اتفاق حول مرور البضائع التي ستخرج م  الضفة الغربنة. نمك  القول إ  
، وبذلك فقد استغرقت وقتًا، ولك  حتى في فريسا 9114، وبدأت في العام 9114أطلقت في العام  الميطقة

سيوات أمر لنس سنئًا، وبالتالي هي تتقدم وتعتبر م  قبل اآلخرن   0 - 9فإ  إقامة ميطقة كهذه خالل 
 يموذجًا للمياطق الصياعنة األخرى المحتملة، وال توجد مشاكل خاصة".

 45/0/4502، األيام، رام هللا
 
 والدور "القاعدة"إيران و .64

م  سورنة، فإيها تحتاج إلى  "اليصرة"و "داعش"إذا أرادت أمنركا أ  تتولى بيفسها إخراج : غسا  شربل
حرب. تحتاج على األقل إلى غارات متواصلة عبر طائرات بال طنار. التجارب تفند بأ  هذا األسلوب ال 

رات نمك  أ  نتسبب بسقوط ضحانا في صفوف المدينن . ستحتاج نكفي إلخراج المتشددن . بعض الغا
أمنركا إذًا إلى إيزال قوات برنة. هذه الخطوة نمك  أ  تتحول إلى تدخل طونل األمد مكلف بشرنًا ومالنًا، 
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تعاطفًا محلنًا. أمنركا لنست جاهزة لخطوة م  هذا اليوع، ولنست راغبة فنها. ال مصلحة  "القاعدة"وقد تعطي 
تتجذر على األرض السورنة. وال مصلحة إلسرائنل أنضًا. إسرائنل أنضًا ال " القاعدة"منركا في ترك أل

على األرض السورنة نشكل تهدندًا للبيا   "القاعدة"تستطنع القنام بهذه المهمة وال هي راغبة في ذلك. تجذر 
وأخواتها لنست أنضًا في وارد  "عدةالقا"واألرد  والعراق وتركنا وللميطقة برمتها. روسنا التي ترند سحق 

 إرسال قوات والتحول طرفًا مباشرًا في حرب م  هذا اليوع.
نثمة دولة تستطنع القنام بمهمة م  هذا اليوع. إيها إنرا . واألسباب كنثنرة. ال تستطنع إنرا  خسارة استنثمارها 

اللبيايي العبًا محلنًا. تستطنع  "حزب هللا"الطونل في سورنة. م  دو  سورنة نتراجع نثقلها اإلقلنمي ونرجع 
التي تمتلكها في لبيا   "وحدات التدخل السرنع"إنرا  القنام بهذه المهمة عبر الجنش السوري وكذلك عبر 

شهدت تظاهرات احتجاج بعد وصول جنثامن  مقاتلن  سقطوا على  "حزب هللا"والعراق. لم يسمع أ  معاقل 
. تمتد األذرع اإلنراينة م  أفغايستا  إلى لبيا . تستطنع إنرا  منثاًل األرض السورنة. األمر يفسه في العراق

 بعد االيسحاب األمنركي. "طالبا "المساهمة في عرقلة عودة 
أو رقصت معها في السيوات الماضنة. وربما فعلت سورنة األمر يفسه.  "القاعدة"قد تكو  إنرا  تعانشت مع 

ى العملنة االيتحارنة التي استهدفت السفارة اإلنراينة في بنروت. األزمة السورنة غّنرت الحسابات. أيظر إل
اإلنرايي في صيعاء. حن  تقدم إنرا  الحرب على اإلرهاب على كل ما عداها. وحن   الدبلوماسيوالى مقتل 

الشنطا  "األولونة للحرب على التكفنرنن . هذا نعيي أ  األولونة اآل  لنست للتحرش بـ "حزب هللا"نعطي 
 . وربما نمك  استيتاج أ  الحروب مع إسرائنل لنست مطروحة في المدى الميظور."كبراأل

أعرب السناسي ع  اعتقاده بأ  ورقة االستعداد لتوّلي الحرب على اإلرهاب ستكو  الورقة األبرز حن  
عيد  اإلنرايي إلى دور طهرا  في اإلقلنم. سنتوقف المفاوض األمنركي طونالً  -نتطرق الحوار األمنركي 

عرض م  هذا اليوع إذا ُأرفق بضمايات بأ  الدور اإلنرايي في الميطقة ل  نهدد أم  اليفط وال أم  
إسرائنل. إييا يتحدث هيا ع  توجه ال ع  صفقة ُأبرمت. ستكو  هياك معارضة داخل دوائر القرار في 

جعل مواجهة اإلرهاب البيد إنرا  واألمر يفسه في أمنركا. ال بد م  مالحظة أ  إنرا  وروسنا تحاوال  
. ال بد م  االيتظار لمعرفة اتجاه الرناح. األمر نتعلق بمستقبل األدوار "9جينف "األول على جدول أعمال 

 في هذه الميطقة الحساسة. لك  المسألة تستحق المراقبة.
شد اإلنرايي اتخذ استمعت باهتمام إلى ما قاله السناسي الذي نعرف إنرا  جندًا. استوقفيي تأكنده أ  المر 

قرار فتح باب التفاوض مع األمنركنن  بعد تلقنه سلسلة م  التقارنر أكدت أ  االقتصاد اإلنرايي نتجه يحو 
االيهنار تحت وطأة العقوبات الغربنة. قبل قرار التفاوض، كايت إنرا  اتخذت قرارًا آخر نتعلق بوجودها في 

الرئنس بشار األسد وأوكلت إلى حلفائها في لبيا  والعراق  اإلقلنم ودورها فنه وهو قرار ميع إسقاط يظام
 شنعي على مستوى اإلقلنم. -االيخراط منداينًا في الساحة السورنة على رغم المجازفة بإشعال يزاع سّيي 

ماذا ترند إنرا  مقابل اضطالعها بهذه المهمة الجدندة؟ ماذا ترند في العراق وسورنة ولبيا ؟ هل تستطنع 
لى أي حد؟ وماذا ع  الالعبن   أوباماضطالع بهذا الدور؟ وهل تستطنع إدارة فعاًل اال مكافأتها سلفًا وا 

 مستشار. أفضلاآلخرن  في اإلقلنم؟ ال نملك احد ما نكفي م  المعلومات لإلجابة. لهذا نبدو االيتظار 
 45/0/4502الحياة، لندن، 

  
 بة عسكرّية ضد قطاع غزة قد بدأ متزايدة بأن العّد التنازلي لضر  إسرائيليةتقديرات  .83
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اعتبر مسؤول عسكري صهنويي كبنر أ  حركة حماس قد ال تكو  مسؤولة ع  التصاعد األخنر في إطالق 
الصــوارنخ مــ  قطــاع غــزة الــذي تحكمــه، لكيهــا ســتتحمل العواقــب إذا اســتمر إطالقهــا، أليهــا نجــب أ  تتــدخل 

إنـرا ، رغـم أّ  الحركـة تحـاول بـذل قصـارى جهـدها لوضع حد لما تقـوم بـه جماعـات مسـلحة أصـغر تـدعمها 
 لميع عملنات اإلطالق، لك  نمكيها أ  تفعل المزند، ونجب علنها ذلك.

فــي ســناٍق متصــل، زعــم اليــاطق العســكري بلســا  الجــنش "مــوتي ألمــوز" أّ  حمــاس بصــفتها الجهــة المســنطرة 
ّ  الجـنش الصـهنويي مسـتعد لتصـعند رده على القطاع تتحمل المسؤولنة عـ  أي يشـاط نيطلـق ميـه، مؤّكـدًا أ

فــي حــال اســتمرار إطــالق القــذائف الصــاروخّنة. وأعــرب "ألمــوز" عــ  اعتقــاده بــأّ  الهــدوء اليســبي فــي محــنط 
، حنث 0210قطاع غزة سنستمر في الفترة المقبلة، لكييا على كل األحوال ل  يعود لألنام التي سبقت حرب 

أســـبوعناي فـــي بلـــدات الجيـــوب. وأضـــاف أّ  حمـــاس واصـــلت محاولتهـــا مـــرات  4-3تـــوالي اإليـــذارات الحمـــراء 
للحفـــاظ علـــى اليظـــام رغـــم أيهـــا مهمـــة صـــعبة، أل  بعـــض المســـلحن  نطلقـــو  الصـــوارنخ مـــ  مواقـــع بجـــوار 
ميازلهم، مما نجعل م  الصعب ميعهم، زاعمًا أ  الجماعات األصغر تتلقى آالف الدوالرات م  إنرا  مقابـل 

 رو .كل إطالق ياجح لصا
مــ  جهتــه، قــال المتحــدث العســكري الصــهنويي لإلعــالم العربــي "أفنخــاي أدرعــي"، إ  إطــالق الصــوارنخ مــ  
غزة ُنعد اعتداًء خطنرًا، مؤّكدًا عـدم السـماح بتهدنـد أمـ  المـواطين  نومنـًا، مهـددًا بتصـعند عسـكري علـى غـزة 

ألســابنع األخنــرة، محمــاًل حمــاس مســئولّنة ردًا علــى الصــوارنخ. وأوضــح "أدرعــي" أّ  وتنــرة إطالقهــا ارتفعــت ا
 تعرنض سكا  "إسرائنل" للخطر.

م  ياحنتها، زعمت محافل أميّنة صهنويّنة أّ  "العد التيازلي" بدأ لتيفنذ حملة عسكرّنة على غزة، وأّ  حماس 
يــوب صــاروخًا علــى ج 11فقــدت الســنطرة علــى القطــاع، الفتــًة إلــى أّيــه ميــذ مطلــع الشــهر الحــالي فقــط أطلــق 

"إسرائنل". وأشارت المحافل إلى أّ  هياك تخوف صهنويي متزاند م  تآكل اتفاق وقف إطالق اليار الـذي تـم 
برعانــة مصــرّنة وأمرنكّنــة فــي أعقــاب حــرب "عــامود الســحاب" التــي شــيتها علــى غــزة، زاعمــةً أّ  هيــاك تراجــع 

الواقــع، وأّ  هيــاك ضــعف فــي كبنــر لــدى حمــاس فــي تطبنــق التفاهمــات التــي تــم التوصــل إلنهــا علــى أرض 
 التأنثنر المصري على حماس، مقاريًة بأنام حكم "مرسي".

 تطونر السالح 
" بعنـدة المـدى، وقامـت بزنـادة M75وأوضحت أّ  حماس تواصل تجاربها على صـوارنخها الذاتنـة مـ  طـراز "

  ميـع المظـاهرات التـي وتنرة التجارب مؤخرًا، وبخالف التفاهمات التي أعقبـت الحـرب، فهـي تمتيـع مـؤخرًا عـ
تحدث كل جمعة قرب السناج األميي المحنط بالقطـاع، مشـنرًة إلـى أّ  "إسـرائنل" أرسـلت رسـائل للحركـة عبـر 
الوســنط المصــري، لكيــه لــم نعــد نمتلــك ذلــك التــأنثنر علــى ضــوء العالقــة المتردنــة بــن  الجــايبن ، حنــث نــرفض 

ضـــغط علـــى حمـــاس للســـنطرة علـــى التيظنمـــات الصـــغنرة، اليظـــام القـــائم هيـــاك حالنـــًا المطالـــب الصـــهنوينة بال
والعودة للتفاهمات السابقة، أل  ذلك نخالف حملتهم األميّنة والسناسّنة ضـد حمـاس، وسنضـطرو  فـي حنيهـا 

 إلنقاف حربهم على األيفاق، والحرب التي ال هوادة فنها ضد اإلخوا  المسلمن  وحماس مؤخرًا.
صهنويّنة بأّ  تفاهمات الهدية التي تم التوصل لها إنثر الحرب األخنرة علـى م  ياحنتها، قّدرت أوساط أميّنة 

قطاع غزة "عامود السحاب" في طرنقها لإليهنار، رغم عدم رغبة حماس بتفجنـر األوضـاع، والمحافظـة علـى 
الهــدوء، وتفاهمــات وقـــف إطــالق اليـــار، فــي ظـــل التغننــر الحاصـــل فــي مصـــر، ونــيعكس بشـــكل كبنــر علـــى 

طــاع غــزة. وأشــارت األوســاط إلــى أّ  اليظــام المصــري الحــالي ال نوجــد لدنــه تــأنثنر علــى حمــاس الوضــع فــي ق
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كمــا كــا  للــرئنس "مرســي"، موضــحًة أّيــه فــي ظــل تصــاعد عملنــات إطــالق الصــوارنخ مــ  غــزة خــالل الفتــرة 
 الماضنة، فإ  تفاهمات الهدية تتجه يحو الذوبا  تدرنجّنًا.

الجيوبنـة فـي الجـنش الصـهنويي عـ  قلقهـا جـراء محاولـة اسـتخدام فصـائل وم  جهتها، عّبرت قنـادة الميطقـة 
-جو ضد طائرات سالح الجو، بعد محاولة أخنـرة إلطـالق صـارو  أرض-فلسطنينة في غزة صوارنخ أرض

جـــو بإتجـــاه طـــائرة صـــهنوينة األســـبوع الماضـــي، لكـــ  المحاولـــة بـــاءت بالفشـــل، مشـــنرًة إلـــى أّ  هيـــاك شـــعور 
ؤسستن  األميّنة والعسكرّنة م  استمرار تهرنب السالح لقطاع غزة عبر الحدود المصرّنة، باإليزعاج نسود الم

يفقًا نعمل اآل  في التهرنب، تسـتخدم جرافـات صـغنرة ليقـل السـالح عبـر األيفـاق. وأوضـحت  112مع وجود 
ــة امــتالك حمــاس لصــوارنخ مضــادة للطــائ رات، أليهــا القنــادة أّ  الجــنش الصــهنويي بــات متوجســًا مــ  إمكايّن

تلقت األشهر األخنرة وما بعد الحرب كمّنات كبنرة م  الصوارنخ بعندة المدى، ومضادة للدروع متطورة قادرة 
 على إحداث تدمنر في الدبابات الصهنويّنة.

 مجلة "بمحاينه" العسكرّنة + صحنفة دينا الوط 
 18/1/1014، 1995العدد  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،

 
 ل بدأ العد التنازلي لا"حرب غزة الثالثة"؟ع .48

 د. عديا  أبو عامر
)إسرائنل( تشرع بتشنند سكة حدند مع األرد  تفعنل صيدوق إقـراض الطالـب بالجامعـات الفلسـطنينة الهـالل  

 اإلماراتي نستقبل دفعة م  أطباء االمتناز
في فتح جبهـة الجيـوب، إال إذا  حتى عهد قرنب كا  واضحًا أ  حركة حماس و)إسرائنل( لنس لهما مصلحة

خلص أحدهما إلى استيتاج بأ  إطالق اليار في الجيوب فرصة ذهبنة لتأجنل رحالت "جو  كنـري" للميطقـة 
ألجـل غنـر مسـمى، بعـد أ  هاجـت حـدود غـزة يسـبنًا األنـام األخنـرة، ووجـدت محـاوالت لـدف  شـحيات ياسـفة، 

طــالق يــار مــ  الجــنش علــى واضــعي الشــحيات، ومتظــا هرن  اقتربــوا مــ  الجــدار، وصــوارنخ ُأطلقــت علــى وا 
 المستوطيات.

ومع ذلك، فإ  القياعة السائدة في )إسرائنل( أ  حماس لم تتخلَّ حتى اآل  ع  الجهد للحفـاظ علـى التهدئـة، 
ففي كل مرة تظهر فنها فصائل مسلحة صغنرة عالمات استقالل عيها تحاول حماس أ  توقفها، وتقبل علـى 

اعــد التــي تملنهــا الحركــة، وتطلــق قــذائف رجــم حنيمــا تــدخل قــوات الجــنش ميطقــة الفصــل فــي يحــو عــام القو 
 الجايب الشرقي م  جدار غزة.

وفـي حـن  أ  حمــاس تمـر بضــائقة اقتصـادنة بعـد إغــالق األيفـاق علــى الحـدود المصـرّنة، لكيهــا تـرى أ  هــذا 
دها العلنـا بعـد اسـتكمال تعبئـة مخزويهـا التوقنت لنس فـي صـالحها، ألّيهـا ترغـب بـدخول المعركـة القادمـة، ونـ

بالصوارنخ بعندة المدى، فنما )إسرائنل( تعايي م  تجدد العملّنات في الضفة الغربّنة، وتعنثر المفاوضات مع 
 السلطة الفلسطنينة، واستيفار قواتها على الجبهة الشمالّنة مع لبيا  وسورنا.

فــي أّ  حمــاس تســتغل الهــدوء لتعجنــل اســتعدادها للجولــة وبالتــالي تكمــ  الصــعوبة الحقنقنــة أمــام )إســرائنل( 
التالنة، فهي تحفر أيفاق هجوم، وتصيع وسائل طنرا  غنر مشغلة بشرّنًا، وُتطنـل مـدى قـذائفها الصـاروخنة، 
وكــل تحــرش عســكري ميهــا نمــيح الجــنش فرصــة للمــس بهــذه القــدرات، ولــذلك لــنس مــ  مصــلحتها أ  تميحــه 

ة العسـكرّنة التـي تبينهـا، وكـل ذلـك قـد نفضـي أل  تخـف جولـة إطـالق اليـار الحالّنـة فرصة لهدم البيّنة التحتّنـ
 روندًا روندًا.
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وقد تصـاعدت التهدنـدات اإلسـرائنلنة فـي األنـام األخنـرة ضـد قطـاع غـزة، وتزانـدت المخـاوف بصـورة متالحقـة 
احــتالل غــزة، وقــد بعــد إعــال  )إســرائنل( عــ  تــدرنبات عســكرنة غنــر مســبوقة فــي مدنيــة عســقال ، تحــاكي 

 تكنثفت التهدندات اإلعالمنة والتحركات العسكرنة بعد الكشف ع  اليفق الذي أعدته حماس قبل عدة أشهر.
حماس هذه المرة تأخذ تهدندات )إسرائنل( على محمل الجد، السنما وأ  التصرنحات اإلعالمنة الصادرة مـ  

ود مع غزة، أو في المياورات الداخلنة للجنش، تل أبنب، تزاميت مع حراك عسكري متالحق، سواء على الحد
وهــو مــا تــرجم فــي تحــذنرات لقــادة كبــار فــي الحركــة مــ  مغبــة قنــام )إســرائنل( بـــ"مغامرة" مختلفــة عــ  ســابقاتها 

، قد تصل حد القضـاء علـى حكمهـا فـي غـزة، مرتبطـًا بـدعم إقلنمـي ودولـي، تزاميـًا مـع 0210، 0222عامي 
 في مصر.اإلطاحة باإلخوا  المسلمن  

ولذلك فإ  التقـدنر السـائد أ  الحـرب اإلسـرائنلنة القادمـة، ستسـعى لتحقنـق عـدد مـ  األهـداف أهمهـا: القضـاء 
على قنادة حماس السناسنة والعسكرنة، وتدمنر قواعد إطالق الصوارنخ، ومخـاز  السـالح والـذخنرة، والقضـاء 

لميـاطق الخالنـة مـ  السـكا  خـارج مـد  قطـاع على ما نمك  مـ  البينـة العسـكرنة للحركـة، وصـواًل الحـتالل ا
 غزة، لتدمنر مراكز المقاومة، والضغط عسكرنًا على هذه التجمعات السكاينة، مع التهدند بدخولها.

علمــًا بــأ  الخطــورة فــي التصــرنحات اإلســرائنلنة والســلوك العســكري ضــد حمــاس فــي غــزة، مــا تعتبــره التحــدي 
كنفنة تغننر أسلوب التفكنر والعمل، فالقوات العسكرنة موجهـة لليظـر الحالي الذي نواجهه الجنش الكام  في 

دائمــًا لألمــام، وأيفــاق حمــاس تفــاجئهم مــ  خلفهــم، ممــا تســتوجب كســر العــادة بعــدم القنــام بيشــاطات اعتنادنــة 
ــ  الطــرف اآلخــر مــ  رســم خططــه علــى هــذا األســاس، وهــذا األســلوب أنثبــت يجاعتــه أنثيــاء  طــوال الوقــت ُتمكّل

 ألخنرة.الحرب ا
وبالتالي فإ  الهدوء الحالي فـي غـزة مـ  شـأيه أ  نيتهـي فـي أي لحظـة، ألّ  المعركـة األخنـرة علمـت حمـاس 
ذا كايـت )إسـرائنل( تعتقـد أ  حمـاس فـي  و)إسرائنل( أيهما ال تعلما  متى ستضطرا  للدخول في المعركة، وا 

بر والدروس م  الحرب األخنرة، كي تفهـم مـا الـ ذي أضـر بخططهـا فـي المـرة الماضـنة، ومـا غزة ُميشغلة بالعل
الــذي بإمكــايهم فعلــه لتجيــب ذلــك فــي المــرة القادمــة، فإّيهــا تجــري تــدرنباتها، وُتطــور وســائلها، وتســتعد لســاعة 
الصفر، ألّ  هذه لعبة عقول، وفنها نتعلم كل طرف ما الذي ندور في عقل الطرف اآلخر، بما في ذلـك مـ  

 ية األخنرة بأّيها ستفاجئ العدو في المرة القادمة..أخطاء، في ضوء تعهدها في اآلو 
أخنـرًا...إ  سـأل القـارئ فـي يهانـة المقـال عـ  توقعـات كاتـب السـطور المسـتقبلنة للتطـورات علـى جبهـة غــزة، 

 فإ  الجواب ببساطة: "هيا غزة..حنث الرمال المتحركة"!
 19/1/1014، فلسطين أون الين
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 حلمي موسى
أزاحــت تصــرنحات وزنــر الــدفاع اإلســرائنلي موشــي نعلــو  حــول جهــود وزنــر الخارجنــة األمنركــي جــو  كنــري 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق ســـالم أو علـــى األقـــل إلـــى اتفاقنـــة إطـــار بـــن  إســـرائنل والفلســـطنينن  الســـتار عـــ  حقنقـــة 

ة يتينـاهو كمـا أيـه لـنس عضـوا فـي أحـد الموقف اإلسرائنلي ممـا نجـري. فنعلـو ، لـنس مجـرد وزنـر فـي حكومـ
األحــزاب الهامشــنة المتممــة لالئــتالف الحكــومي، إيــه وزنــر الــدفاع وأحــد كبــار ممنثلــي حــزب اللنكــود فــي هــذه 
يمــا قــال كالمــا ردده  الحكومــة. وهــو فضــال عــ  كــل ذلــك لــم نيطلــق فــي كالمــه مــ  وقــوع فــي دائــرة الصــدفة وا 

 ا قبل أ  تيشره "ندنعوت أحريوت" باسمه ورسمه.مرارا وتكرارا حتى إذا لم نيسب له شخصن
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وم  المؤكد أ  لنعلو  أغراضا شخصـنة فـي تصـرنحاته تيبـع أساسـا مـ  دوافعـه لـدخول الحنـاة السناسـنة بعـد 
مهايته جراء عدم التمدند له كرئنس لألركا  في عهد شارو . حنيها عبر ع  اإلهاية بقوله في حفل وداعه: 

اء عالنا في ساحة هنئة االركا ؟ اليه نوجد هياك عقارب وأفاع خطنرة". وكا  الرد "أتعرفو  لماذا احتذي حذ
علنــه ســاحقا مــ  جايــب رجــال شــارو  الــذن  اعتبــروه مغــرورا وفارغــا: "إيــه مــ  يــوع اليــاس الــذن  لنســوا فقــط 

 اغبناءبل ونبدو  أغبناء". ولهذا السبب نسعى بكل قوته المتالك قلوب أهل النمن  اإلسرائنلي.
والواقع أ  كالم نعلو  أقرب إلى بياء م  طبقتن : األولى كالم سناسي نعبر ع  صـمنم الموقـف اإلسـرائنلي 
مـــ  العملنـــة السناســـنة، والنثاينـــة كـــالم شخصـــي نعبـــر عـــ  موقـــف الكنثنـــرن  مـــ  القـــادة اإلســـرائنلنن  إزاء مـــ  

ــم نخــتط طرنقــا جدنــدا فــي نخــالفويهم الــرأي حتــى لــو كــايوا مــ  قــادة أمنركــا. ومــ  الجــائز القــول ا  نع لــو  ل
مهاجمـة القـادة األمنـركنن ، إذ سـبقه، علـى األقـل فـي األعـوام األخنـرة، رئـنس الحكومـة بينـامن  يتينـاهو يفسـه 
في حملته على الرئنس بـاراك أوبامـا. ولـنس مسـتبعدا، علـى هـذا الصـعند، أ  الصـمت األمنركـي إزاء مواقـف 

 ق في حملته ضد جو  كنري.يتيناهو الشخصنة شجع نعلو  على االيطال
ولكـ  كنـري لــنس مجـرد وزنـر للخارجنــة األمنركنـة. فهـو سناســي أمنركـي محيـك نحظــى بـاحترام داخلـي واســع 
وكنثنرا ما ترأس أهم لجـا  الكـويغرس األمنركـي فضـال عـ  ترشـحه للرئاسـة. لكيـه إضـافة إلـى ذلـك نعتبـر مـ  

وننثنرويه. وهو على وشك إيهاء حناته السناسنة ولنس  أبطال الحرب األمنركنن  الذن  نتسمو  باحترام الذات
مبتدئا مما نجعلـه أقـل عرضـة لالبتـزاز والتهدنـد. ولـذلك ايبـرى الكنثنـرو  فـي أمنركـا للـدفاع عيـه محـاولن  فـي 

 الوقت يفسه إنقاف قادة إسرائل عيد حدودهم عبر ترسنخ صورتهم كـ"ياكرن  للجمنل".
  أي شيء آخر على نعلو ، وزنر الدفاع، األعرف بما تقدمه أمنركـا وبدنهي أ  هذه الصورة تيطبق أكنثر م

م  خدمات جوهرنة واسـتراتنجنة لبقـاء إسـرائنل وازدهارهـا. ولـذلك، ربمـا، كايـت الصـدمة الشخصـنة مضـاعفة 
فــي اإلدارة األمنركنــة، التــي الحظــت أ  هكــذا ســلوك مــ  جايــب قــادة إســرائنلنن  إيمــا نعبــر عــ  جيــو  نجــب 

  هيـا كايـت ردة الفعــل الشـدندة يسـبنا والتـي أربكــت حكومـة يتينـاهو علـى األقــل فـي كـل مـا نتعلــق إنقافـه. ومـ
 بالجايب الشخصي في التصرنحات.

ولكــ  علــى صــعند طبقــة البيــاء األولــى واألساســنة فــي تصــرنحات نعلــو ، لــنس هيــاك أي تراجــع أو اعتــذار. 
ة لتحقنــق تســونة مــع الســلطة الفلســطنينة التــي ال فنعلــو  أكــد رؤنــة النمــن  الجــارف فــي إســرائنل بــأ  ال فرصــ

نعتبــر رئنســها، محمــود عبــاس، شــرنكا والتــي ال تمتلــك، مــ  دو  القــوة اإلســرائنلنة ســيدا. وبالتــالي ال أســاس 
لتقـــدنم أي تيـــازل لهـــا خصوصـــا أ  هكـــذا تيـــازل "نعـــرض أمـــ  إســـرائنل للخطـــر" حنيـــا أو نحرمهـــا مـــ  "أرض 

 اآلباء" وترانثهم حنيا آخر.
ي هــذا ال نختلــف نعلــو  مــع أغلــب أعضــاء حزبــه وحكومتــه، بمــ  فــنهم يتينــاهو، وربمــا أنضــا مــع أغلبنــة وفــ

الجمهور اإلسرائنلي. ولنس صدفة أيه رغم اعتذاره الشخصي لكنري أصر علـى تـرداد الموقـف السناسـي ذاتـه 
لجيــرال أال  مشــددا فــي خطــاب عــام. فقــد أعــاد تأكنــد رفضــه للخطــة األمينــة األمنركنــة التــي عرضــها كنــري وا

حنـوي  األرد . غور اإلسرائنليعلى أ  األجهزة االلكتروينة "لنست بدنال ع  التواجد الجسدي لجيود الجنش 
نجـب  األرد فـي غـور  األمـ وال نمكييـا أ  يوافـق علـى أ  نكـو  طـرف نثالـث هيـاك بـدال ميـا.  إسرائنل ألم 

األمنركي معتبـرا أ  القضـنة الفلسـطنينة لنسـت لـب  أ  نبقى في اندنيا طوال الوقت". وعارض أساس الموقف
يما تحلل األطر الوطينة التي فرضت بعد الحرب العالمنة األولى.  الصراع في الشرق األوسط وا 

وفي كل حال فـإ  قسـما كبنـرا مـ  وزراء حكومـة يتينـاهو وأعضـاء الكينسـت مـ  اللنكـود نشـاركو  كنـري رأنـه 
ة. ولك  األهم أ  هؤالء وأولهم رئنس الحكومة ال نقلو  استعدادا لوضع الشخصي في كنري والقنادة األمنركن
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العراقنل أمام التسونة مع الفلسطنينن  ع  نعلو  بـل ونيافسـويه فـي ذلـك. ومـؤخرا أضـاف يتينـاهو إلـى الكتـل 
ة االستنطاينة النثالث المعروفة التي تطالـب إسـرائنل بضـمها إلنهـا فـي أي حـل سناسـي مـع السـلطة الفلسـطنين

ذا لم نك  لذلك معيى فإيه إعادة فتح لألوراق م  جدند تضاف إلى المحاولة المدونة  كتلة استنطاينة رابعة. وا 
التــي أقــدم علنهــا وزنــر الخارجنــة أفنغــدور لنبرمــا  عيــدما هــدد بعــدم الموافقــة علــى أي حــل ال نتضــم  يقــل 

 السكا  في المنثلث ووادي عارة إلى السلطة الفلسطنينة.
همنة ع  ذلك أ  في إسرائنل مدرسة باتت تياهض السناسة األمنركنة في الميطقة وترى فنها عيوايا وال نقل أ 

للتخـاذل والتراجــع ممــا نتــرك أنثــرا مــدمرا. تكفــي فقــط قــراءة مقــال زلمــا  شــوفال، وهــو مستشــار ليتينــاهو وســفنر 
لح اإلنراينة في الميطقة حتـى إذا لـم سابق في أمنركا، في "إسرائنل النوم" نعتبر فنها إدارة أوباما راعنة للمصا

 تك  تقصد ذلك.
 10/1/1014، السفير، بيروت
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 بلقزنز اإللهعبد 
تجري المفاوضات الفلسطنينة "اإلسرائنلنة" في أسوأ الشروط التي نمك  أ  تتم فنها مـ  وجهـة يظـر مصـلحة 

 روط التي تطلبها الدولة الصهنوينة ومفاوضوها.المفاوض الفلسطنيي، وفي أفضل الش
فـــالراعي الـــدولي الـــذي نـــدنر التفـــاوض )اإلدارة األمرنكنـــة( ميحـــاز إلـــى فرنـــق بعنيـــه "إســـرائنل"، وال نُلحـــظ فـــي 
التفاوض سوى مصالح هذا الفرنق الذي نجاهر بأ  أميه نقع في صلب االستراتنجنات العلنا للدولة الفندرالنة 

لــى ذلــك فــإ  هــذا "الراعــي" بــاق األمرنكنــة، وسنا ميــذ رحنــل االتحــاد  -ســاتها فــي ميطقــة الشــرق األوســط . وا 
نستحوذ علـى ملـف الصـراع العربـي الصـهنويي، ونحتكـر إدارتـه ورسـم صـنغ التفـاوض وقواعـده،  -السوفننتي 

 ونهمش أي دور عالمي آخر ممك  م  قبنل دور األمم المتحدة ومجلس األم .
ذا أخذيا في الحسب ـل حكومـة وا  ا  ضعف إدارة باراك أوباما أمام الغطرسة الصهنوينة، وعجزها حتـى عـ  َحم 

بينــامن  يتينــاهو علــى وقــف االســتنطا ، أو تعلنقــه حتــى، لتســهنل التفــاوض وتمكــن  "الراعــي" األمرنكــي مــ  
فــي مصــلحة  حــد تصــب "الرعانــة" األمرنكنــة ســلطة رام هللا بــالعودة إلــى "عملنــة الســالم"، تبنيــا إلــى أي إقيــاع

 المفاوض الصهنويي، النوم، منثلما صبت في مصلحته أمس: ميذ "مؤتمر مدرند".
والشــقنق العربــي اله النــوم، بــل ميــذ زمــ ، عــ  قضــنة فلســطن  وشــعبها، تاركــًا إناهــا لمصــنرها بــن  األشــداق 

طــه القــومي الصــهنوينة األمرنكنــة، التهــى عيهــا، أمــس، بقطرناتــه الضــنقة التــي ايغمــس فنهــا ذاهــاًل عــ  محن
األوســع، وهــو النــوم نمعــ  فــي اليــأي بيفســه عيهــا فــي لجــة حروبــه األهلنــة الداخلنــة التــي نتفــرغ فنهــا بعضــه 
لبعضه، والتي زادتها أحداث "الربنع العربي" اشتعااًل أما "جامعته" "العربنـة" فلـم تعـد تشـغلها فلسـطن  وقضـانا 

كامـــل االقتصـــادي واالعتمـــاد المتبـــادل، بـــل وجـــدت الصـــراع العربـــي الصـــهنويي، ومســـائل األمـــ  القـــومي، والت
 ليفسها "أجيدات" أخرى ال نعرف لها أحد م  العرب وجه شرعنة أو مبررًا.

والوضــع الفلســطنيي الــداخلي بلــغ مــ  الســوء والتآكــل واالهتــراء حــدًا ال نســعف مفاوضــه بــأي مــورد مــ  مــوارد 
فــاوض الفلســطنيي نعلــ  رفضــه الجهنــر لخنــار القــوة فــي مفاوضــة عــدو نفــرض بــاالحتالل قوتــه، فــإلى أ  الم

ذا فشــل التفــاوض فــال  المقاومــة )عســكرة االيتفاضــة كمــا نســمنها(، وال نملــك مــ  بــدنل لهــا غنــر التفــاوض )وا 
لـى أ  هـذا المفـاوض ال نـتعظ، كنثنـرًا أو قلـناًل، بـدروس الماضـي  بدنل له عيـده غنـر التفـاوض كمـا نقـول(، وا 

فاوضات، فإ  االيقسام الفلسطنيي أخذ مداه في المجتمـع الـوطيي، ومـزق يسـنجه بما فنها المآالت الفاشلة للم
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نلقـــي بمفاعنلـــه الســـلبنة علـــى مجمـــل  -النـــوم -االجتمـــاعي بعـــد تمزنقـــه جغرافنـــًا وسناســـنًا ومؤسســـاتنًا، وهـــو 
لتمنثنلنــة، الوضــع السناســي الــداخلي، ونفقــر القنــادة الفلســطنينة مــ  أوراقهــا كافــة )الشــرعنة النثورنــة، الشــرعنة ا

التأنند الشعبي، الخنارات البدنلـة فـي حـال فشـل التفـاوض( . نثـم إ  المسـنطرن  علـى غـزة ايضـموا إلـى جبهـة 
المهادين  ل"إسرائنل"، ميصرفن  إلى التورط في األزمات الداخلنة للجوار العربي، متبرعن  لألم  الصـهنويي 

 تمكيه م  التفرغ للمزند م  االستنطا . براحة مدندة تمكيه م  استيزاف المفاوض في رام هللا، بل
ما الذي نمك  أ  تسعى إلنه "إسرائنل" أفضل م  هذا الوضع الذي تجد فنـه يفسـها طلنقـة النـد فـي فلسـطن ، 
وفي مصنرها، م  غنر رادع أو رقنـب؟ ولقـد نخطـئ مـ  نعتقـد أيهـا أجبـرت علـى التفـاوض بضـغط أمرنكـي، 

نرنحهـــا أكنثـــر مـــ  ذي قبـــل، لـــنس أليهـــا تســـتدر فنـــه تيـــازالت  -يبالشـــروط التـــي بهـــا نجـــر  -فالتفـــاوض هـــذا 
(، 0222المفاوض الفلسطنيي، أكنثر مما فعلت في سيوات التسعنيات وصواًل إلى كامب دنفنـد النثاينـة )نولنـو 

 بأيها ميخرطة في "عملنة سالم". -م  خالله  -ولك  أليها توحي إلى العالم 
الفلسـطنينة فـي رام هللا ال تجهـل هـذه الحقـائق، ال تجهـل أيهـا تفـاوض المشكلة في الموضـوع كلـه أ  "القنـادة" 

ــــد  ــــة . وأ  "إســــرائنل" ترن ــــة والدولن ــــة والعربن ــــع مــــوارد القــــوة الوطين ــــذة، مجــــردة فنهــــا مــــ  جمن فــــي شــــروط ياب
 المفاوضات جزءًا م  العالقات العامة وتحسنيًا لصورتها في العالم، م  دو  أ  تقدم أي نثم  لقاء ذلك.

ذا اإلدراك لهذه الحقائق تصّر "القنادة" على االيغماس في هذا الخنار العبنثي غنر عابئـة بتبعاتـه علـى ومع ه
 قضنة شعبها.

 10/1/1014، الخليج، الشارقة
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 عمر كالب

س محمــود عبــاس فــي لقائهمــا الميفــرد والقصــنر، اعــادت جملــة مقتضــبة قالهــا الفرنــق عبــدالفتاح السنســي للــرئن
لخبطة األوراق الفلسطنينة بشكل سرنالي ويقلت قطـاع غـزة الـى محـور االحـداث الفلسـطنينة بعـد ا  تجـاوزت 

فقد يقلت مصادر متطابقة يقال ع  الفرنق السنسي قوله للرئنس عباس  واألمةخطة كنري قطاع غزة بسكايه 
 الحة الفلسطنينة بل تمم المصالحة الفتحاونة اوال".ال تتحدث معي في المص»

الجملــة كايــت رســـالة مزدوجــة لحركــة حمـــاس وللســلطة فـــي آ  واحــد مفادهــا او شـــنفرتها القنــادي الفلســـطنيي 
وعضـو المجلـس التشــرنعي محمـد دحــال  الـذي يجـح فــي تقـدنم يفســه كحالـة ايقـاذ للقطــاع وكبـدنل موضــوعي 

غـزة، وكايـت تلـك الجملـة انضـا نثمـرة لقـاءات اربعـة عقـدها السنسـي مـع دحـال  للسلطة المتراخنة في استعادة 
الــذي تربطــه بــالفرنق عالقــة قدنمــة تعمقــت مــع دور دحــال  فــي دعــم االطاحــة بــالرئنس محمــد مرســي، فجــاء 
اللقـــاء االخنـــر مطلـــع االســـبوع الماضـــي بـــن  الــــرجلن  بمنثابـــة اليهانـــة لمرحلـــة اســـتنثياء دحـــال  مـــ  المشــــهد 

ي عموما والمشهد الغّزي على وجه الخصوص، حنث تؤكد المصادر القرنبة م  الطرفن  ا  الفرنـق الفلسطني
السنســـي ابلـــغ دحـــال  موافقتـــه علـــى فـــتح المعبـــر والســـماح بمـــرور المـــواد الغذائنـــة والمســـاعدات الـــى القطـــاع 

حســوبة علــى شــرنطة تشــكنل لجيــة وطينــة الدارة القطــاع مــ  كــل الفصــائل تكــو  برئاســة شخصــنة فتحاونــة م
 دحال  شخصنا وعضونة باقي الفصائل.

حمــاس التــي تيتظــر اي اشــارة مــ  الفرنــق السنســي ســارعت الــى االســتجابة كمــا تقــول الوقــائع علــى االرض 
وقبلـت بـاليص الـذي اتفـق علنـه السنسـي ودحـال ، بـدلنل تأكنــد وصـول ماجـد ابـو شـمالة الـى قطـاع غـزة نــوم 

ندة وعالء ناغي والموافقة انضا على ا  نكو  ابو شمالة رئنسا للجية وهو النثالنثاء المقبل ومعه سفنا  ابو زا
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مــ  الشخصــنات المحســوبة علــى دحــال  وكــذلك رفنقنــه فــي الحركــة بــل وضــاعفت حمــاس مــ  ســخائها مــع 
 دحال  بأ  افرجت ع  المحسوبن  علنه في معتقالتها.

نثمة دعابة اطلقها الفرنق السنسي خـالل لقائـه  غزة على موعد مع االيفراج في المعابر والمواد الغذائنة بل ا 
مــع دحــال  بأيــه ســنفرج عــ  شــحيات اغانثــة ارســلتها قطــر وتركنــا للقطــاع لتمــر عبــر بوابــة دحــال  كمــا قــال 

 السنسي في رسالة ال تخلو م  يكانة الى تركنا وقطر اللتن  تقفا  على خصومة مع الفرنق السنسي.
ولكـــ  مـــاذا عــ  االيقســـام العـــامودي واالفقـــي داخـــل تكونيـــات فلســـطن   التســونة الفصـــائلنة فـــي طرنقهـــا لليفـــاذ

السناسنة؟ فميذ وعد بلفور والقضنة الفلسطنينة خاضعة ليظرنة الَبسط والمقام في سناسة الرناضنات الدولنة، 
فالتقسـنم عيـوا  دولـي عـرنض نأخـذ بالعـادة اشـكاال واسـماء تكُبـر وتتضـاءل وفقـا لمـزاج التكونيـات واالحــالف 

اكبر م  الَمقام االسرائنلي وايتهى مع تراجع االمة العربنة  1141الدولنة، فقد بدأ الَبسط الفلسطنيي في العام 
 الى كسور عشرنة على المقام االسرائنلي الذي قضم كل ما تنسر م  بقعة خضراء او قاحلة.

نثورنن  العرب والفلسطنينن  بات التقسنم الدولي الذي كا  عيوايا مرفوضا عربنا وفلسطنينا والهب خنال كل ال
النــوم مشــروعا فلســطنينا داخلنــا بعــد االيقســام الفصــائلي ميــذ معاهــدة الســالم وتــم تأصــنله واقعــا بعــد االيقــالب 
العســكري فــي غــزة، فقــد خلــت مبــادرة كنــري مــ  اي ذكــر لقطــاع غــزة بوصــف القطــاع ميطقــة محــررة حســب 

ها ابياء القطاع بيسنا  القطاع واخراجه م  عقلها الوطيي بعـد تبرنرات السلطة الوطينة الفلسطنينة التي نتهم
ا  جــرى القفــز عــ  تمنثنــل الغــزنن  فــي مياصــب الســلطة الوزارنــة بحجــة ايعــدام ســنادة الدولــة الفلســطنية علــى 
القطاع وهو االمر الذي دفع بياشط فلسطنيي م  القطاع الى االصطدام مع الـرئنس محمـود عبـاس باالشـارة 

 رأس عباس تحت االحتالل الصهنويي؟. الى ا  مسقط
غــــزة وميــــذ الرصــــاص المصــــهور وهــــي تعــــايي مــــ  ازمــــة ايفصــــال وايفصــــام الــــى ا  باتــــت عيوايــــا لاليقســــام 
الفلسـطنيي وســابقة علـى اســتباحة الــدم الفلسـطنيي بأنــٍد فلسـطنينة. وطفــا علــى السـطح كــل مـا يجحــت ميظمــة 

لم تيطفئ جذوته والشق  1111ي االراضي المحتلة عام التحرنر م  اخفائه طوال عقود.. فالصراع بن  شطر 
بن  الضفة وغزة ايتقل م  االجتماعي الى السناسي الـى ا  وصـل الـى صـنغة الـدولتن  علـى االرض فهيـاك 

 سلطة عباس في الضفة وسلطة حماس في غزة وما بنيهما اكنثر م  خالف فصائلي.
لنســت قلنلــة لخــالف الســلطة مــع حركــة حمــاس او فــتح  االيقســام او القســمة او التقســنم، ظلــت تشــنر الــى فتــرة

وحماس وكايت القاهرة العبا رئنسا في محاوالت رأب الصدع، وفشلت رئاستا  في رأب الصدع تارة اليحناز 
يظـام مبـارك الــى فـتح  حســاب حمـاس وتــارة اليحنـاز يظـام مرســي للحركـة علــى حسـاب فــتح، واغفـل كنثنــرو  

بعد سقوط غزة واحساس الغزنن  م  ابياء حركة فتح مجددا باللجوء داخل  الصدع الُمتيامي داخل حركة فتح
ــم نصــل الــى االيشــقاق  الضــفة وتوالــت الهــزات االرتدادنــة مــ  زلــزال ســقوط غــزة وايتجــت شــرخا داخــل فــتح ل
المعل  ولكيه حمل كل جنياته وباتت الفرقة بن  اصدقاء االمس وحلفـاء اسـقاط مرحلـة عرفـات خصـومة تبـرد 

سخ  تارات وايتهـت برحنـل محمـد دحـال  احـد ابـرز قنـادات حركـة فـتح فـي غـزة الـى االمـارات العربنـة تارة وت
ُمالحقا بكل بعشرات القضانا والتهم مـ  حلنفـه عبـاس ورحـل معـه كنثنـرو  منثـل خالـد سـالم وسـمنر الشـهراوي 

فــي إمالــة رأس  وخالــد غــزال والحقــت الســلطة اتبــاع دحــال  بالفصــل واالحــاالت علــى التقاعــد ويجــح دحــال 
كنثنــرن  مــ  رجــاالت عبــاس لطرفــه وبــالطبع فشــلت كــل محــاوالت االصــالح بــن  الــرجلن  فكالهمــا نســتيد الــى 
اوراق اقلنمنـــة داعمـــة وتعيـــت حمســـاوي رأى فـــي الربنـــع العربـــي فرصـــة كوينـــة بـــدأت بتـــويس ووصـــلت مصـــر 

اصم االخـرى بشـراكة حنونـة وغازلت حدود دمشق التي اوقفت الربنع العربي ويجحت في تخونف شعوب العو 
 مع لنبنا في هذا الشأ .
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دحال  يجح في تشكنل حلف فلسطنيي بدعم اماراتي غنر مسـبوق وحمـاس يجحـت فـي تـوفنر دعـم لوجسـتي 
عبر رئاسة مرسي لمصر ووجود الغيوشي واردوغا  وقبلهمـا عاشـت طـونال فـي مواجهـة عبـاس بـدعم سـوري 

نــة فــي االقلــنم العربــي ودعــم غربــي لــم نكــ  دحــال  بمعــزل عيــه او انرايــي , وبقــي عبــاس علــى احالفــه التقلند
بعندا ع  دهالنزه فالرجل يسج خالل قنادته لجهـاز االمـ  الوقـائي فـي غـزة ومـ  نثـم تسـلمه لحقنبـة االمـ  فـي 
حكومــة عبــاس الكنثنــر مــ  العالقــات االقلنمنــة والدولنــة وتلــك التــي مكيتــه مــ  اســتنثمار افــول يجــم االســالمنن  

لربنــع العربــي، فهــل نســتجنب عبــاس كمــا فعلــت حمــاس ام ايــه مشــغول بخارطــة كنــري التــي ســتزند مــ  ُبعنــد ا
شــقاقه مــع غــزة وســتنثمر حكمــا عــ  تحــالف بــن  حمــاس ودحــال  علــى حســاب الســلطة فــي الضــفة ولــو علــى 

 ارضنة غزاونة؟
السـرائنلنة وفــتح المعبــر االيقسـام الفلســطنيي ورقـة اســرائنل الرابحـة والتقســنم الفلسـطنيي ضــاعف مـ  االربــاح ا

مع مصر ودخول المواد الغذائنة شكل ايسايي مهم ولكيه ال نسهم فـي توحنـد الدولـة وتكونيهـا الكلـي الميشـود 
 بل سنجعل م  السلطة في الضفة ودولة في غزة لتكو  يهانة فلسطن  قد ُكتبت بأندي ابيائها.

 10/1/1014، الدستور، عّمان
 

 ن البديل"األردن: عن القلق من "الوط .88
 تسفي برئنل
قبل بضعة أنام، حل رئـنس الـوزراء األرديـي األسـبق، زنـد الرفـاعي، ضـنفا علـى ميـزل ابيـه )هـو أنضـا رئـنس 
وزراء ســابق( ســمنر الرفــاعي، مــع مجموعــة مــ  كبــار السناســنن . "المحادنثــات بــن  إســرائنل والفلســطنينن  لــ  

ع أقوالـه بخنبـة أمـل، بـل اسـتقبلت حتـى بالرضـا. فميـذ تعطي نثمارا"، بشر الرفاعي األب الحاضرن . ولم ُتسـم
يحــو أســبوعن  وكبــار المســؤولن  األردينــن ، بمــ  فــنهم رئــنس الــوزراء األســبق والســفنر فــي إســرائنل األســبق، 
معروف البخنت، رئنس مجلس األعنا ، عبد الـرؤوف الروابـدة وشخصـنات أخـرى مـ  القنـادة السناسـنة ممـ  

لهـــــم، ضـــــغطوا التخــــاذ سناســـــة فاعلــــة فـــــي المحادنثـــــات الجارنــــة بـــــن  إســـــرائنل  تيصــــت أذ  الملـــــك عبــــد هللا
 والفلسطنينن .

وتخــوف تلــك الشخصــنات، والــذي اشــركوا فنــه الملــك، هــو أال نصــمد الفلســطنينو  أمــام الضــغط األمنركــي، 
  فنقــدموا تيــازالت تــأتي علــى حســاب األرد . "مــرة أخــرى بــدؤوا نتحــدنثو  فــي األرد  عــ  الخــوف مــ  "الــوط

 البدنل" وم  أ  نصبح األرد  الدولة الفلسطنينة"، قال لـ "هآرتس" مصدر ارديي مقرب م  أولئك السناسنن .
نكمـ  مصـدر القلـق األرديـي فـي مسـألة الالجئــن ، أو األدق، فـي مكايـة يحـو ملنـويي الجـئ فلسـطنيي نحمــل 

ولكيهم لنسوا مواطين ، والجئن  م  معظمهم هونة أردينة، آالف الالجئن  الذن  نحملو  جوازات سفر أردينة 
ــدنيا، تقتــرح الوالنــات المتحــدة تعــونض األرد  عــ  "فتــرة  غــزة ال نحملــو  هونــات. "حســب المعلومــات التــي ل

شــرنطة أ  نبقــى هــؤالء الالجئــو  فــي األرد   1142االستضــافة" التــي مكــث فنهــا الالجئــو  فــي األرد  ميــذ 
ذا مـا ُأخـذ بـه، فمعيـاه هـزة عمنقـة وأال نطالبوا بالتعونض"، قال المصدر. إذ ا كا  نثمـة بالفعـل اقتـراح كهـذا، وا 

للمنـزا  الـدنمغرافي فـي األرد ، وعملنـا، فقـدا  هونتيـا األردينـة"، علـى حـد تعبنـره. علـى خلفنـة هـذه المخـاوف 
أقنم في األرد  مجلس خاص نضم إلـى جايـب السناسـنن  الكبـار رئـنس المخـابرات، فنصـل الشـوبكي، رئـنس 

الملـــك عمـــاد الفــاخوري، رئـــنس البرلمـــا  ورئــنس مجلـــس األعنـــا . ونفتــرض بهـــذا المجلـــس أ  نصـــنغ  مكتــب
 موقف األرد  ومطالبه ونعرضها على وزنر الخارجنة األمنركي جو  كنري.
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القلـق األرديــي الـذي ترافــق وتلمنحــات علينـة فــي أ  محمـود عبــاس نــدنر قيـاة محادنثــات سـرنة مــع األمنــركنن  
رد ، دفعـت عبـاس أل  نبعــث بعبـاس زكــي، المسـؤول عـ  الملــف العربـي فــي )م.ت.ف( مـ  خلـف ظهــر األ

إلـى لقـاءات تهدئـة مــع الروابـدة وبخنـت، للتأكنــد لهمـا أ  لـنس هيــاك أي قيـاة سـرنة وأ  كــل اتفـاق نتحقـق لــ  
ح نكو  على حساب األرد . كما أ  هذا كا  هـدف لقـاء يتينـاهو مـع الملـك عبـد هللا، ولكـ  مشـكوك أ  تـيج

هــذه المحادنثــات فــي تهدئــة قنــادة الحكــم فــي األرد . "للمفاوضــات منثلمــا للحــرب نجــب أ  نــأتي المــرء جــاهزا. 
أليها جاءت في توقنت غنر  1142محظور الدخول إلنهما دو  ذخنرة ودو  خطة. ومنثلما خسريا في حرب 

ا األســبوع معــروف مياســب، هكــذا قــد يخســر المعركــة السناســنة إذا جــاءت فــي وقــت غنــر مياســب"، حــذر هــذ
البخنــت فــي محاضــرة ألقاهــا فــي جامعــة عمــا . وعلــى حــد قولــه فــا  المفاوضــات الحالنــة تــأتي بنيمــا الجبهــة 
العربنــة غنــر موحــدة، وكــل دولــة تعيــى بشــؤويها الداخلنــة، وال نمكــ  عــرض موقــف عربــي نســيد الفلســطنينن ، 

سنما في مسألة الالجئـن . ولكـ  أكنثـر  وم  هيا التخوف م  أ  نضطر الفلسطنينو  للخضوع للضغوط، وال
مــ  القلــق مــ  يجــاح الفلســطنينن  فــي االتصــاالت، فــإ  خــوف األرد  مــ  الفــاتورة السناســنة التــي ســتعرض 

 علنه. فمع أ  األرد  نؤند حل الدولتن ، ولكيه ل  نؤند بأي حال أ  نكو  هو واحدة ميهما.
ة أو أمنركنــة بغــور األرد ، ولكيــه قلــق أنضــا مــ  أ  نــرفض األرد  أنضــا إمكاينــة أ  تحــتفظ قــوات إســرائنلن

تحـــتفظ قـــوات فلســـطنينة وحـــدها بالحـــدود. وقـــد اقتـــرح األرد  فـــي حنيـــه شـــراكة قـــوات فلســـطنينة وأردينـــة تقـــوم 
بأعمــال الدورنــة علــى جــايبي الحــدود وتســتعن  بتكيولوجنــا أمنركنــة، ولكــ  االقتــراح غنــر مقبــول مــ  إســرائنل، 

ليفسها بالغور بل وربما ضمه. ولك  على حد مصادر في األرد ، فإ  مسألة الغور  التي تطالب بأ  تحتفظ
هي "فينة في جوهرها، وم  السابق ألوايه البحث فنها، وال سنما على خلفنة مشروع القايو  اإلسـرائنلي لضـم 

 الغور، المشروع الذي إذا ما ُأقر فايه بكل األحوال سنقوض المفاوضات".
 ع  "هآرتس"
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