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 قاسيًا قريبًا جداً" "تلقين حماس درساً بـنتنياهو يهدد  .1
بنيامين نتنياهو الثالثاء بتلقين حركة حماس التي تسيطر  اإلسرائيليأشرف الهور: هدد رئيس الوزراء  -غزة 

 .إسرائيلوذلك بعد تزايد اطالق الصواريخ على " قريبا جدا"على قطاع غزة درسا قاسيا 
نحبط اعتداءات ارهابية وهي في "اربر وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكندي ستيفن ه

هذا  األخرى اإلرهابيةاذا نسيت حماس والمنظمات " وأضاف."مرحلة التخطيط ونرد على من يهاجمنا
 ."الدرس، فإنها ستتعلمه من جديد بشكل قاس وقريبا جدا

 77/1/7010، القدس العربي، لندن
 

 غير مطروحمع "إسرائيل" عباس: تمديد المفاوضات  .2
رئيس محمود عباس، إن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، محددة بمدة زمنية هي تسعة القال   :رام هللا

نما التركيز خالل الفترة المقبلة المتبقية من عمر  شهور، وأنه ال يوجد حديث عن تمديد فترة المفاوضات وا 
 المفاوضات، سينصب على تحقيق تقدم.

الروماني ترايان باسيسكو، في مقر الرئاسة برام هللا، اليوم وأضاف، خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره 
قامة الدولة الفلسطينية  الثالثاء، أن الجانب الفلسطيني مصر على مواصلة الجهود حتى تحقيق السالم، وا 

 وعاصمتها القدس الشرقية.
أشهر وقمنا  6وأوضح أن الجانب الفلسطيني 'اتفق على مفاوضات تستمر لتسعة اشهر، ولدينا من الوقت 

بعدد كبير من جوالت المفاوضات، بشكل ثالثي أو بشكل مباشر مع الجانب األميركي، وناقشنا القضايا 
األساسية، وال يوجد حديث عن التمديد، هناك حديث عن التركيز خالل المدة الباقية، علينا التركيز في 

 عنا التمديد'.الوقت الباقي وليس علينا التفكير بالتمديد، علما أنه لم يبحث م
وأكد الرئيس أن القيادة الفلسطينية ستواصل الجهود للتوصل لحل سلمي وسياسي يحقق السالم واالستقرار 

، وصوال لقيام دولة فلسطين المستقلة ذات 7661في المنطقة وينهي االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام 
 في أمن وحسن جوار. السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب اسرائيل تعيشان

وثمن سيادته الجهود التي تقوم بها الواليات المتحدة األميركية؛ من خالل الرئيس باراك أوباما ووزير 
الخارجية جون كيري للدفع بالعملية السياسية للوصول لغاياتها المنشودة خالل التسعة شهور المحددة لذلك، 

جراءاته التي وال ننسى الدور الذي تضطلع به الرباعية الدولي ة، ونخص بالذكر االتحاد االوروبي وبياناته وا 
 تؤكد دوما على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وأن االستيطان غير شرعي.
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وفي رده على سؤال حول العالقة مع حركة حماس، أشار الرئيس لبعض 'المبادئ منذ االنقالب في غزة 
بعة المصالحة ولآلن تعتبر الدولة المكلفة بالمصالحة، وعرض األمر على الجامعة العربية كلفت مصر بمتا

ما يجري بين مصر وحماس ال نريد أن تطرق له اآلن، ونقول التركيز يجب أن يكون على المصالحة 
ونعتبر حماس جزء ال يتجزأ من الشعب وعليهم االلتزام باالتفاقات وهي نقطتان، تشكيل حكومة تكنوقراط 

ية والتشريعية وهي جاءت للسلطة من خالل االنتخابات وعليها أن تثبت وجودها والذهاب لالنتخابات الرئاس
 أو تنفيه من خالل المفاوضات، ولكن نحن على اتصال دائم مع مصر ومع حركة حماس'.
 21/1/2112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ليرزقة: التهديدات المصرية لغزة زادت وتيرة التصعيد اإلسرائي .3

يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية: إن  قال د.: عبد هللا التركماني -غزة
الخالفات الداخلية في مصر والدعوات لمعاقبة قطاع غزة من خالل عمل عسكري، "أدت إلى تجرؤ 

 االحتالل اإلسرائيلي على غزة وتصعيد عدوانه ضد الفلسطينيين".
"، أن هذه الحالة المصرية، تشكل ظرفًا مناسبًا وبيئة جيدة ألن تقوم )إسرائيل( بعدوان وأكد رزقة لـ"فلسطين

على قطاع غزة، هي ذات الحالة التي جعلت )إسرائيل( تطلق تهديدات جادة لحركة "حماس" وتتحدث عن 
تية معركة جديدة ضد الفلسطينيين، وهذا يدلل على أنها تتحضر لمعركة جديدة خاصة وأن الظروف موا

 بالنسبة لها.
ولفت رزقة النظر إلى أن الوضع المصري يقف على رأس الحالة الممزقة لألمة العربية، ألن مصر اليوم 
مشغولة في صراعات وخالفات داخلية، وتأثيرها على المستوى اإلقليمي لم يعد كما السابق، حتى بات غير 

ية فلسطينية بينما هناك أصوات إعالمية تدعو موجود حاليًا، فكيف لمن يعاني صراعًا أن يكون سندًا لقض
إلى معاقبة غزة عسكريًا"، مشيرًا إلى أن هذه الحالة "غير مفهومة إطالقًا في الساحة المصرية فيما يتعلق 

 بالعالقة مع غزة".
وبّين أن من بين األسباب التي جعلت )إسرائيل( تمعن في تصعيدها ضد القطاع، الموقف السلبي للسلطة 

طينية وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة في قطاع غزة الفلس
والضفة الغربية، مضيفًا: "المفاوض الفلسطيني يكتفي بالشجب واالستنكار ويمارس أعمال التفاوض وكأن 

 شيئًا لم يكن".
وشيكة ضد القطاع، ولكنه يرى أن هناك مؤشرات ورغم كل ما سبق، إال أن رزقة ال يعتقد أن هناك حربًا 

 مقلقة تدلل على وجود توجه إسرائيلي سياسي يمهد لعمل عسكري ميداني ضد القطاع.
 21/1/2112فلسطين أون الين، 

 
 في واشنطن ولن نقبل بتمديد المفاوضات ولو ليوم واحد "إسرائيل"عريقات: ال مفاوضات سرية مع  .2

دكتور صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أنه ال يقوم بإجراء أشرف الهور: أعلن ال -غزة 
مع الجانب اإلسرائيلي، وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تمدد المفاوضات ليوم واحد بعد ’ مفاوضات سرية‘أي 

 انتهاء مدة التسع شهور التي أقرتها اإلدارة األمريكية.
المحلية أن السلطة لن تقبل تمديد المفاوضات ليوم واحد ’ معا‘وقال عريقات في تصريحات نقلتها وكالة 

 ’.لم يطرح ولم يطلب‘عقب انتهاء مدة التسعة أشهر، مشيرا إلى أن موضوع تمديد المفاوضات 
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نحن لن نقبل التمديد ليوم واحد ولن نقبل الحلول المرحلية ولن ‘وأضاف مؤكدا على الموقف الفلسطيني 
 ’.نقبل الحدود المؤقتة

أشار إلى أن القيادة الفلسطينية قبلت الدخول في المفاوضات لمدة تسعة أشهر، بمرجعيات محددة حول و 
 كافة قضايا الحل النهائي.
في واشنطن مع الجانب اإلسرائيلي، وقال إن الوفد الفلسطيني ’ مفاوضات سرية‘هذا ونفى عريقات وجود 

ت خالل تصريحاته الصحفية إن اللقاءات مع الوزير قال عريقاو  المفاوض قد يلتقي كيري األسبوع المقبل.
 ."نحن نلتقيه بشكل ثنائي دون حضور الطرف اإلسرائيلي" ، مضيفا’تجري ثنائية‘كيري 

 22/1/2112القدس العربي، لندن، 
 

 التهدئة""قوات األمن الوطني تنتشر لحماية التوافق واإلجماع الوطني باستمرار  إسالم شهوان: .5
"قوات األمن الوطني تنتشر )قرب  أنسالم شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة ا : قال)وكاالت(

نوفمبر/تشرين  17الحدود( لحماية التوافق واإلجماع الوطني باستمرار التهدئة" والتي دخلت حيز التنفيذ في 
مة الفلسطينية ندعم المقاو  في غزة برعاية مصرية . وأضاف "نحن في الحكومة الفلسطينية 1171الثاني 

بكل قراراتها سواء بالتهدئة أو الحرب وفصائل المقاومة توافقت على استمرار التهدئة"، مؤكدا أن "مهمتنا في 
 وزارة الداخلية حماية هذا التوافق والحفاظ عليه".

وردا على سؤال حول الهجمات الصاروخية انطالقا من قطاع غزة على أهداف "اسرائيلية" قال شهوان "ما 
 حدث من أحداث )هجمات( هي أحداث فردية".ي

وفيما يتعلق باالتصاالت الحتواء التصعيد األخير على حدود غزة، أكد شهوان أن "هناك اتصاالت مكثفة 
تجري مع األشقاء في مصر من قبل الحكومة والفصائل ومصر أكدت أنها مستمرة في رعاية اتفاق التهدئة 

 ألطراف" في إشارة إلى جهود مصرية لتثبيت التهدئة.وتعمل على تهدئة األوضاع من كافة ا
22/1/2112الخليج، الشارقة،   

 
 الدفاع عن شعبها الحكومة في غزة: من حق فصائل المقاومة الفلسطينية .6

صابة المدنيين غزة:  حّملت الحكومة الفلسطينية في غزة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قتل وا 
ن الفلسطينيين، مشددة على حق فصائل المقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في واألطفال والمواطني
 مواجهة االحتالل.

( بغزة االحتالل بتنفيذ 7|17وطالبت في بيان لها صدر في ختام اجتماعها االسبوعي مساء الثالثاء )
 استحقاقات التهدئة، والتوقف عن التوغالت الحدودية واالغتياالت فورا.

رفضها لضغوط وزير الخارجية األمريكي جون كيري، ورفضها لما يعرضه  أخرى؛ أكدت الحكومةمن جهة 
من اتفاق مبادئ كونه ينتقص الحقوق الفلسطينية، ويبرر االحتالل واالستيطان، مطالبة السلطة في رام هللا 

 بمكاشفة الشعب واالنسحاب من المفاوضات.
الثالثاء، بقرارات لجنة القدس "التي تدعم صمود أهلنا في  ءورحبت الحكومة في اجتماعها األسبوعي، مسا

القدس وتراها غير كافية، ومع ذلك تدعو إلى تحويل القرارات إلى أعمال وأفعال حقيقية ألن القدس في 
 خطر".
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دعوتها المستمرة لتحييد مخيم  وحول قضية الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك؛ جددت الحكومة
تون الصراع الدائر في سوريا، وفك الحصار الخانق المفروض على المخيم منذ حوالي ثمانية اليرموك من أ

 أشهر.
كما دعت إلى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته واالستمرار في إدخال المساعدات اإلنسانية وحليب األطفال 

من الجئى مخيم  طفاًل وشيخاً  71حتى يتم وضع حد لجريمة الموت جوعًا والتي راح ضحيتها أكثر من 
 اليرموك.

 21/1/2112قدس برس، 
 

 أبو ردينة: ال سالم بدون القدس واالستيطان فيها أو في غيرها إلى زوال .7
أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الثالثاء، مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على  :رام هللا

 ي القدس الشرقية.وحدة استيطانية جديدة ف 187خطة جديدة لبناء 
ن أي استيطان في القدس أو في غيرها إلى زوال'.  وقال أبو ردينة: 'ال سالم بدون القدس، وا 

واعتبر أن هذا القرار يدلل على استمرار التعنت اإلسرائيلي في تعطيل الجهود األميركية الهادفة الى عمل 
 مسار يؤدي إلى إقامة سالم مبني على أساس حل الدولتين.

 21/1/2112، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
 

 الدعم المالي لسلطة عباس والدفعة األولى لم تصل بعد رغم إيفاد عريقات "تقسيط"قطر و": رأي اليوم" .8
تأخرت دفعات مالية كانت دولة قطر قد تعهدت بها لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية : رأي اليوم -عمان

 إنطالق المفاوضات مجددا بإشراف وزير الخارجية األمريكي جون كيري. والرئيس محمود عباس مع
وأبلغت الدوحة مسئولين فلسطينيين زاروها مؤخرا وأوفدهم الرئيس عباس بأنها ستقسم مبلغ متفق عليه إلى 
ثالث دفعات وهو أمر تم تفسيره على أنه محاولة للمشاركة في الحصار المالي على السلطة بغطاء 

 أمريكي.
شتكى قياديون فلسطينيون من بينهم صائب عريقات ومحمد إشتية المسئولين عن المفاوضات العلنية من و  ا 

أن قطر تؤخر قصدا دفعات المساعدة المالية رغم الحاجة الملحة للمال للمشاركة في الضغط السياسي من 
 اجل تنازالت قاسية ومؤلمة.

ة من بينها قطر جزء أساسي ورئيسي من الحصار وأكد مصدر فلسطيني مطلع لرأي اليوم أن دوال عربي
المالي المفروض على السلطة الفلسطينية بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية إلجبارها على تقديم تنازالت 

 تمس بالثوابت الوطنية .
المتحدة  وأكد المصدر أنه ومع عودة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية فان دواًل غربية وعلى رأسها الواليات

 الفلسطينية.قد مارست ضغطها على عدد من الدول العربية من أجل اإليفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة 
ومتابعًة لذلك وحسب المصادر قامت القيادة الفلسطينية بإيفاد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدهلل أواخر 

مائة وخمسون مليون دوالر فورًا  لسلطة الفلسطينية بـم موازنة اللقاء أمير قطر الذي وعد بدع 1171نوفمبر/
 ودون تأخير .

 22/1/2112رأي اليوم، لندن، 
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 تنهب أموال المقدسيين الفلسطينية شبانة: أطراف في السلطة .9
أن المدينة لم يكن لها ميزانية  -محافظ مدينة القدس السابق–كشف المحامي فهمي شبانة : أحمد أبو قمر
 .1111حتى عام  في وزارة المالية

وقال شبانة في حديث خاص بـ"الرسالة نت": "تفاجأت لحظة تعييني محافًظا للقدس بأن المدينة خارج قوائم 
 سلطة "أوسلو" وال يوجد ملف في وزارة المالية يضم ميزانية القدس خالل األعوام السابقة".

نية يدلل على حجم السرقة والنهب الذي وأكد شبانة أن بقاء العاصمة الفلسطينية طوال هذه المدة دون ميزا
 كان ُيمارسه أشخاًصا داخل السلطة.

م ولغاية يومنا هذا لم يصل للمقدسيين أي دعم للقدس إال ما ندر وأموال 7661وشّدد على أنه منذ عام 
 قليلة جًدا.

حّذًرا من واتهم شبانة شخصيات قيادية في السلطة بتحويل األموال الداعمة للقدس لحسابها الشخصي، م
 صعوبة الوضع المادي للمقدسيين الذي ُيساعد على تهويد العاصمة الفلسطينية.

 22/1/2112الرسالة، فلسطين، 
 

 منظمة التحرير في لبنان تدين التفجير اإلرهابي في ضاحية بيروت الجنوبية .11
ة حريك في ضاحية أدانت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، 'التفجير اإلرهابي الذي طال حار  :بيروت

بيروت الجنوبية، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى في صفوف األبرياء المدنيين، وأوقع 
 .    "أضرارا جسيمة في الممتلكات

 21/1/2112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مصر  تركيا وقطر وبريطانيا ضد   مخابراتحماس تنفي التعاون مع  .11
التــي تتعــرض لهــا حركــة حمــاس مــن قبــل وســائل إعــالم مصــرية  االتهامــاتـ أشــرف الهــور: فــي إطــار غــزة 

التـي وجهـت لهـا حـول تخزينهـا للمتفجـرات لصـالح  االتهامـاتوشخصيات محسوبة على النظام، نفت الحركة 
 جماعة اإلخوان المسلمين في أحد محاجر غزة.

علــى القيــادي الســابق فــي جماعــة الجهــاد المصــرية نبيــل ورد النــاطق باســم حمــاس الــدكتور ســامي أبــو زهــري 
تعكــس جهلــه ‘نعــيم، الــذي اتهــم حمــاس بإخفــاء متفجــرات لجخــوان فــي محــاجر بــالقول إن هــذه التصــريحات 

 ’.)نعيم( بطبيعة غزة وجغرافيتها، وتعكس حالة التواطؤ الكبير في الحملة ضد المقاومة الفلسطينية
بــأن أرض غــزة تعــد أرضــا منبســطة صــغيرة وال يوجــد فيهــا ال جبــال وال  اماالتهــوأشــار أبــو زهــري وهــو يفنــد 

مثــل هــذه التصــريحات تعكــس حالــة التواطــؤ الكبيــر فــي الحملــة ضــد المقاومــة الفلســطينية، ‘محــاجر، مضــيفا 
 ’.اإلسرائيلي وليس ضد الشعب الفلسطيني االحتاللونتمنى أن نستمع لتصريحات ضد 

 77/1/7010، القدس العربي، لندن
 

 7002في فتح إلى غزة غادروها  قياديينعودة ثالثة  .17
عــاد ثالثــة مــن قيــاديي حركــة فــتح إلــى قطــاع غــزة أمــس عبــر معبــر بيــت حــانون شــمال : )ا ف ب(-غــزة  

الداميـــة بـــين الحـــركتين  األحـــداثفـــتح الـــذين غادروهـــا عقـــب  ألعضـــاءالقطـــاع، بعـــد ســـماح حكومـــة حمـــاس 
 بالعودة إلى القطاع. 2002منتصف 
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ماجد ابو شـمالة وعـالء يـاغي النائبـان فـي المجلـس التشـريعي عـن حركـة فـتح الـى جانـب سـفيان ابـو  ووصل
 زايدة عضو المجلس الثوري للحركة الى القطاع ظهر الثالثاء عبر معبر بيت حانون )ايريز( شمال القطاع.

ائالتهم الـى الضـفة الغربيـة وكان القادة الثالثة الى جانب عدد كبير مـن قـادة وافـراد حركـة فـتح، انتقلـوا مـع عـ
 .2002بعيد اندالع النزاع بين حماس وفتح العام 

وتجمــع المئــات مــن عناصــر فــتح يتقــدمهم عــدد مــن قيــاديي الحركــة فــي غــزة الســتقبال القيــاديين الثالثــة علــى 
يي حاجز معبر ايريز، حيث حمل المشاركون في االسـتقبال الرايـات الصـفراء لحـركتهم كمـا رفعـوا صـورا لقيـاد

 الحركة.
وقال النائب ابو شمالة في مؤتمر صحفي عقده فـور وصـوله الـى المعبـر "ألن األوان الن نضـع أيـدينا بأيـدي 

 بعضنا وننطلق لخدمة شعبنا الذي يعاني مرارة االنقسام، لم يكن هناك مستفيد من االنقسام اال االحتالل".
 ع كي يستطيعوا رفع المعاناة عن شعبنا في غزة".وتابع "نعتقد انه ألن األوان لعودة جميع من خرج من القطا

وردا على سؤال أحد الصحفيين أكـد ابـو شـمالة انـه "سيسـتقر فـي غـزة، هـذه ليسـت زيـارة بـل عـودة دائمـة إلـى 
 غزة".
الغصين المتحدث باسم حكومة حماس في تصريح نقلته وكالة الرأي التابعـة لحكومتـه "نحـن فـي  إيهابوقال 

كل من عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زايدة، والنـائبين ماجـد أبـو شـمالة  الحكومة نرحب بعودة
 وعالء ياغي".

وأضاف" غزة وطنهم وارضهم فاهال بهم بين أبناء شـعبهم"، مؤكـدا ان حكومتـه "ماضـية فـي إطـالق عـدد مـن 
 المبادرات المحركة لعجلة المصالحة الوطنية الفلسطينية".

هللا بالبـــدء فـــي خطـــوات المصـــالحة، أهمهـــا اإلفـــراج عـــن المعتقلـــين السياســـيين فـــي وطالـــب ايضـــا "ســـلطة رام 
 الضفة الغربية، وتلقف هذه المبادرات والتعامل معها بإيجابية". 

  77/1/7010الغد، عم ان، 
 

 رئيس وزراء كندا عنصرية تصريحاتحماس:  .15
س الـــوزراء الكنـــدي ســـتيفن اســـتنكرت حركـــة حمـــاس، وحكومتهـــا فـــي غـــزة، أمـــس، تصـــريحات رئـــي: )وكـــاالت(

هاربر، حول يهودية "إسرائيل" . ووصـف النـاطق باسـم حمـاس، سـامي أبـو زهـري، مـا قالـه هـاربر إن يهوديـة 
"إســـرائيل" "أمـــر غيـــر قابـــل للتفـــاوض" بأنهـــا "تصـــريحات عنصـــرية تـــدلل علـــى أن قضـــية الالجئـــين تتعـــرض 

د عباس بـأن كنـدا سـيكون لهـا دور فـي ملـف لتصفية حقيقية" . ورأى أن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمو 
الالجئين يؤكد "التسريبات اإلعالمية التي أشارت إلى أن كندا ستكون إحدى الدول الرئيسة التي سيتم تهجير 
الفلســطينيين إليهــا حســب المفاوضــات الجاريــة" . واعتبــر أن "كـــل هــذه الخطــوات هــي محاولــة لتصــفية حـــق 

 العودة" . 
 77/1/7010، الخليج، الشارقة

 
 : خطاب رئيس الوزراء الكندي بالكنيست تحريضي ضد شعبنافتح .10

قـــال، عضـــو المجلـــس الثـــوري لحركـــة فـــتح واألمـــين العـــام للتجمـــع الـــوطني المســـيحي فـــي : القـــدس المحتلـــة
األراضي المقدسة ديمتري دلياني، أن خطاب رئيس الـوزراء الكنـدي، سـتيفن هـاربر، فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي 

 يعتبر تحريضيا ضد شعبنا وحقوقه، ويحمل ألثارا سلبية على العملية السياسية.امس االول، 
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وأوضح دليـاني أن خطـاب رئـيس الـوزراء الكنـدي جـاء مباشـرًة مـن كتـب الدعايـة اإلسـرائيلية الكاذبـة، واحتـوى 
علـى  على إطراء غير مبرر لدولة تحتل شعب رغمًا عنه، وتمارس بحقه أبشـع الجـرائم ضـد اإلنسـانية، وتنفـذ

أرضــه سياســات توســعية مخالفــة تمامــًا للقــوانين والمواثيــق الدوليــة، وتحــرم غالبيــة أبنائــه مــن العــودة لــديارهم، 
 وتحتجز خمسة ألالف أسير دون وجه حق في ظروف مأساوية.

وشدد دلياني، على أن رئيس الوزراء الكندي، بخطابه في الكنيست، اثبت ان ال عالقة له بالواقع فـي منطقـة 
ق األوسط، وانه يشاطر اليمين اإلسرائيلي المتطـرف فـي وجـه نظـره المتعاليـة العنصـرية، ممـا يـدعو إلـى الشر 

تحرك عربي لتحجيم الدور الكنـدي فـي أي مجهـود سياسـي مسـتقبلي فـي المنطقـة وعـزل كنـدا عـن مسـؤوليتها 
 في ملف الالجئين.

يحتـو علـى انتقـاد واحـد لممارسـات دولـة  ولفـت دليـاني الـى ان خطـاب رئـيس الـوزراء الكنـدي فـي الكنيسـت لـم
االحــتالل وجرائمهــا بحــق شــعبنا، ولــم يحتــو ســوى علــى تــرويت ألكاذيــب دعائيــة التــي تحــاول وزارة الخارجيــة 

 اإلسرائيلية بقيادة المتطرف ليبرمان تسويقها.
خطابـه، مؤكـدًا  وأدان دلياني اتهام رئيس وزراء كندا للسلطة الوطنية الفلسطينية بتبني سياسة تحريض خـالل

ان هاربر ال يستطيع التمييز مـا بـين إظهـار الحقيقـة والتحـريض، وحقيقـة األمـر ان خطابـه فـي الكنيسـت هـو 
بحـــد ذاتـــه تحـــريض ضـــد شـــعبنا كونـــه يمثـــل تشـــجيعًا لحكومـــة االحـــتالل االبارتهاديـــة لتصـــعيد جرائمهـــا بحـــق 

 شعبنا.
كنــدا، وهــو وزيــر االمــن الــداخلي الكنــدي الســابق،  وأكــد دليــاني أن احــد اعضــاء الوفــد المرافــق لــرئيس وزراء

شــارك المســتوطنين امــس االول فـــي اقتحــام المســجد االقصـــى، األمــر الــذي يؤكـــد أن رئــيس الــوزراء الكنـــدي 
 .يعيش اجواء الفكر االسرائيلي المتطرف الرافض للسالم والذي يسعى الى تدمير اية فرصة النجازه

 77/1/7010، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 اعتداء ضد قادة الحركة وأنصارها 1115نفذ  السلطةحماس: أمن  .13
، حيث طالت 2015اعتداء خالل عام  1115قالت حركة "حماس": إن أجهزة أمن السلطة في رام هللا نفذت 

 االعتداءات التي توزعت بين االعتقاالت واالستدعاءات وتمديد االعتقال وضرب قادة الحركة وعناصرها.
ر لحركة "حماس" رصدت فيه االعتداءات خالل العام الماضي، وتلقت "فلسطين" نسخة عنه، أن وأظهر تقري

مـــن مجمـــل  %4883حالـــة اختطـــاف مـــا نســـبته 282االعتـــداء باالختطـــاف تصـــدر جملـــة االعتـــداءات بواقـــع 
 االعتداءات التي استهدفت أئمة المساجد واألسرى المحررين، والطلبة الجامعيين واإلعالميين.

 204التقرير أن شهر أيلـول/ سـبتمبر، مثـل أكثـر الشـهور ارتفاًعـا فـي عـدد حـاالت الخطـف التـي بلغـت  ونوه
 .%1281حاالت بنسبة

وأوضح التقرير أن حاالت االستدعاء بلغت النسبة الثانية في جدول االعتداءات والتي وصلت الحاالت فيهـا 
والتـي وصـلت  2012الستدعاءات مقارنة مع عـام حالة، كما أظهر الجدول ارتفاًعا ملحوًظا في تلك ا 352لـ

 حالة.421فيه حاالت االستدعاء لـ 
 حالة. 101وبينت المعطيات أن عدد حاالت تمديد االعتقال خالل العام الماضي بلغت

حالة، وهي تتنوع ما بين اقتحام للبيوت وتعذيب وضرب  188وسجل التقرير حاالت اعتداءات متفرقة بلغت 
 حالة.88لكات خاصة، وهي نسبة عالية مقارنة مع العام الماضي الذي سجلت فيه واعتداء على ممت



 
 
 

 

 

           11ص                                    5103العدد:            77/1/7010األربعاء  التاريخ:

حاالت، وهي نسبة شهدت تراجًعـا عـن العـام  3أما عدد حاالت المحاكمات خالل العام الماضي فقد وصلت 
 حالة تمديد. 11الماضي 

األجهزة األمنية، حيـث بلـغ وأشار التقرير إلى أن محافظة الخليل هي أكثر المحافظات تضرًرا من اعتداءات 
اعتــداًء  554، وتليهــا محافظــة نــابلس بـــ %2482اعتــداًء، بنســبة بلغــت  588إجمــالي االعتــداءات ضــد أبنائهــا

 .%2082وهي تعادل نسبة
 71/1/7010، فلسطين أون الين

 
 الضاحية الجنوبية في بيروت تفجيراتحماس تدين  .11

( واسـتهدف منطقـة حـارة حريـك 1-21اليـوم الثالثـاء ) أدانت حركة حماس التفجير الذي وقع صـباحت: بيرو 
 في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الحركة في بيان لها إن هذا االنفجار يؤدي إلى مزيد من التوتر واالحتقان، ويضرب السلم األهلي في 
 لبنان ويهّدد المجتمع اللبناني.

لتصــعيد، والتحلــي بالحكمــة والــوعي فــي هــذه ودعــت الحركــة إلــى االبتعــاد عــن العنــف بكــل أشــكاله، ووقــف ا
 الظــروف الصــعبة، مــن أجــل حمايــة لبنــان ووحــدة األّمــة، وتفويــت الفرصــة علــى كــل مــن يحــاول زرع الفتنــة.

 وتقدمت الحركة بخالص العزاء لذوي الشهداء، معربة عن أمنيتها  بالشفاء العاجل للجرحى.
 71/1/7010، فلسطين أون الين

 
 في غارة اسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة المقاومةشهيدان من  .12

استشهد مقاومان فلسطينيان اثر استهداف لنقطة رباطهم في شارع السكة في بلدة بيت حانون شمال  :غزة
وافاد شهود عيان ان طائرة اسرائيلية اطلقت صاروخ على سيارة كان يستقلها المواطنين احمد  قطاع غزة.

وزعم االحتالل  عاما( مما ادى الى استشهادهما. 25ومحمود يوسف الزعانين ) عاما( 21محمد الزعانين )
أن الشهيد أحمد الزعانين مسؤول عن اطالق عدة صواريخ وقذائف هاون تجاه مزرعة شارون اثناء دفنه 

 األسبوع الماضي.
ين ويعتبر احد وقال افيخاي أدرعي المتحدث بلسان جيش االحتالل "ان الجيش استهدف الناشط احمد الزعان

كوادر الجبهة الشعبية والذي كان مشغواًل هذه األيام في اطالق القذائف الصاروخية ضد اسرائيل من قطاع 
 غزة".

وزعم ان زعانين كان عضًوا في الجبهة الشعبية وكادًرا سابًقا في حركة الجهاد االسالمي وكان ضالًعا 
على حد  ٩٠٠٢يات اطالق صواريخ منذ العام أساسًيا في عدة هجمات ضد اسرائيل وعلى رأسها عمل

 زعمه.
 77/1/7010، وكالة سما اإلخبارية

 
 وسيط غير نزيه في المفاوضات الواليات المتحدةفتح:  .18

أقّر النائب عبد هللا عبد هللا القيادي بفتح، أن أمريكا ليس بوسيط نزيه، قائاًل : محمود هنية -الرسالة نت
 ط على الواليات المتحدة مثل روسيا واالتحاد األوروبي"."المنظمة تبحث عن وسيط ألخر يضغ
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وبحسب عبد هللا في حديث له خالل برنامت  "بيني وبينك" على "إذاعة الرسالة"، أن السلطة طلبت من 
 الفصائل خارج المنظمة االطالع على مجريات المفاوضات، غير أن األخيرة رفضت ذلك، وفق تعبيره.

 دي يملك كل فرد أن يبحث أللية لكيفية تطبيق هذا الحق".ورأى أن "العودة هو حق فر 
وأضاف "لقيادة المنظمة الحق بالتفاوض على الحق الجمعي للعودة"، رافًضا االتهامات الموجهة لها بالتنازل 

 عن الثوابت الفلسطينية، فيما رفض اعتبار السلطة هي من تفاوض بل المنظمة على حد وصفه.
اّل فال تعد قيادة!".وعن اعتراض الفصائل لمسي  رة المفاوضات، رد بالقول" السلطة هي من تقرر وا 

 71/1/7010، الرسالة، فلسطين

 
 نتنياهو يهدد "بوقف البرنامج النووي العسكري" اإليراني .19

هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"وقف البرنامت النووي العسكري" : أ ف ب -القدس المحتلة 
وقال  بعد يوم من دخول اتفاق يتم بموجبه تخفيف العقوبات المفروضة على طهران حيز التنفيذ. اإليراني،

نتنياهو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكندي ستيفن هاربر في القدس، إنه "يجب وقف البرنامت 
 النووي العسكري اإليراني وسيتم إيقافه". 

 77/1/7010، الحياة، لندن
 

 طلق موجة استيطانية جديدة إلقامة حي ووحدات سكنية ومركز سياحي بالقدست نتنياهوحكومة  .70
ساعة الماضية سلسلة مشاريع استيطانية  24"األيام"، وكاالت: أعلنت الحكومة اإلسرائيلية خالل الـ -القدس 

 وحدة سكنية جديدة في 1200فقد أعلنت بلدية القدس الغربية عن خطة لبناء  جديدة في القدس والضفة.
 منطقة سوف يتم ضمها للمدينة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني، امس، إن لجنة التخطيط والبناء 
المحلية التابعة لبلدية القدس سوف تناقش اليوم الخطط الخاصة بإقامة الحي الجديد الذي سوف يطلق عليه 

آلن" اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان، امس، ان الحكومة وأعلنت حركة "السالم ا "مورادوت ارنونا".
 ."جيفعات زئيف"وحدة سكنية في مستوطنة  581اإلسرائيلية وافقت على خطة جديدة لبناء 

وقال ليئور اميحاي المتحدث باسم حركة السالم اآلن لوكالة فرانس برس، "نشرت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية 
 "."جيفعات زئيف"وحدة استيطانية جديدة في  581ططا لبناء تحت إشراف وزارة الدفاع خ

وقالت "السالم اآلن" في بيان لها وصل "األيام"، هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها اإلدارة المدنية 
اإلسرائيلية بنشر مخططات لبناء وحدات استيطانية منذ مطلع الشهر الجاري، إذ تأتي بعد أسبوع من إعالن 

 وحدة استيطانية". 1855بناء واإلسكان اإلسرائيلية عن نشر مناقصات لبناء وزارة ال
إضافة الى ذلك، أعلنت "السالم اآلن" في بيان، امس، ان بلدية القدس قدمت خطة لبناء مركز الستقبال 

 السياح في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
حاولة جديدة لتسييس موقع اثري في منطقة متنازع عليها في وأشار البيان الى ان "هذا المشروع يشكل م

 القدس الشرقية".
 77/1/7010، األيام، رام هللا

 
 سيفشل المفاوضات "بيهودية إسرائيل": طلب نتنياهو االعتراف زبيري .71
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 أفادت صحيفة 'يسرائيل هيوم' المقربة من رئيس حكومة االحتالل، بأن الرئيس اإلسرائيلي: القدس المحتلة
شمعون بيرس 'يعارض طلب نتنياهو من الفلسطينيين االعتراف بيهودية إسرائيل، وأن عناد األخير )نتنياهو( 

 قد يفشل المفاوضات بين الطرفين'.
سرائيلية، بأن طلب نتنياهو ال حاجة  وأضافت الصحيفة 'صرح بيرس في اآلونة األخيرة لشخصيات أجنبية وا 

 السلمية'. له، ألنه سيؤدي إلى إفشال العملية
يذكر أن وزير المالية أيضا يائير لبيد يعارض طلب نتنياهو، الذي يدعي 'أن لب الصراع ومصدر الكراهية 

نما الرفض الفلسطيني باالعتراف بيهودية إسرائيل'. 12ليس بإخالء المستوطنات أو حدود   ، وا 
 77/1/7010، وكالة سما اإلخبارية

 
 ت وقواعد إسرائيليةمساحة فلسطين معسكرا من %00هآرتس:  .77

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية نشرته أمس استحواذ الجيش اإلسرائيلي على نحو  : الغد -الناصرة
 من مساحة فلسطين التاريخية سواء لقواعده العسكرية أو لمناطق التدريب. % 40

يقل بدل استئجار مكاتب مليون ش 100وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الجيش اإلسرائيلية تدفع سنويا قرابة 
 وشقق وبيوت خاصة ومحال.

مليون شيقل بدل نفقات وأجرة  8283808503مبلغ  2015كشف التقرير أن وزارة الجيش دفعت في العام 
لمباني خاصة تستخدمها ألغراض مختلفة، األمر الذي يثير االستغراب بحسب الصحيفة، وذلك بعد أن 

ماليين دونم بمعنى نحو  8-2إلى  2010ش اإلسرائيلي في العام وصلت المساحة التي يسيطر عليها الجي
 من مساحة فلسطين المحتلة. 58%

وبين التقرير أن غالبية القواعد العسكرية متواجدة اليوم في جنوب فلسطين المحتلة، إال أن عشرات القواعد 
مناطق القدس والوسط،  ألف دونم، وغالبيتها في 34األخرى متواجدة في أواسط البالد على مساحة تبلغ 

 بينما تتواجد بعض الوحدات العسكرية في مباني مستأجرة غالبيتها في منطقة "غوش دان".
وأشار التقرير إلى أن جزءًا من المباني المدنية المستأجرة ال يوجد لها بديل ألخر، فعلى سبيل المثال تستأجر 

ألف  122مليون شيقل سنويا، وتدفع أيضًا  883وزارة الجيش جزءًا من ميناء حيفا وتدفع مقابل ذلك مبلغ 
شيقل سنويا بدل استئجار جزء من ميناء هرتسليا، حيث يرسو هناك أسطول بحري يتبع سالح البحرية 

 اإلسرائيلي.
شقة لصالح الجيش والوزارة وبخاصة لصالح شعبة االستخبارات،  52وعدا المكاتب، فوزارة الجيش تستأجر 

مليون شيقل سنويًا، وال يعلم أحد ما الذي يجري داخل تلك الشقق، ولكن في  188وتدفع مقابل ذلك مبلغ 
قسم منها تجري الوحدات السرية في الجيش تدريباتها، وأفاد عدد من المرشحين للمناصب األمنية في 
 .الجيش أنهم أجروا مقابالتهم في شقق مستأجرة، وتبين أنها تحوي كراس وطاوالت فقط. كما تقول الصحيفة

وأظهر التقرير أن الكثير من المباني المستأجرة لصالح وحدات الجيش تقع في منطقة مقر وزارة الجيش 
مليون شيقل بدل استئجار، وتتواجد ثماني وحدات  24وهيئة األركان في "تل أبيب"، وتدفع الوزارة مبلغ 

المنطقة يقع مبنى الناطق عسكرية وأمنية في الشارع القريب من المقر ويدعى شارع "كابلن"، وفي نفس 
ألف شيقل، وينوي الجيش نقل المقر ومقرات أخرى إلى  200بلسان الجيش وهو مستأجر ويكلف سنويًا 

 قاعدة عسكرية في اللد.

 77/1/7010، الغد، عم ان
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 مناورة عسكرية للجيش اإلسرائيلي في إيالتيديعوت أحرونوت:  .75

مدار اليوم األربعاء، مناورة عسكرية، تحاكي هجومًا يجري الجيش اإلسرائيلي، على : عالء الريماوي
 بالصواريخ على مدينة إيالت، جنوبي إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة إسرائيلية.

الجيش اإلسرائيلي والشرطة يجريان "في عددها الصادر اليوم األربعاء، إن  وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت
 ".ل مناورة عسكرية موسعة، تحاكي هجومًا على مدينة إيالتمنذ الساعة السابعة بالتوقيت المحلي إلسرائي

وذكرت الصحيفة، أن المدينة ستشهد حركة عسكرية مكثفة، كما سيتم نشر ألاليات عسكرية في الطرقات 
 خالل ساعات النهار، دون أن تحدد موعد انتهاء المناورة.

، أول أمس اإلثنين، إلطالق صواريخ وتأتي هذه المناورة في ظل استنفار أمني على خلفية تعرض المدينة
 من شبه جزيرة سيناء، شمال شرق مصر، بحسب الصحيفة نفسها.
مدينة إيالت ما زالت تحت تهديد الجمعات "وكانت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، قالت، يوم أمس الثالثاء، إن 

 . "الجهادية في سيناء
 77/1/7010، رأي اليوم، لندن

 
 قذائف صاروخية على تجمع "أشكول" اإلسرائيلي ثالث سقوطموقع "والال":  .70

الثلثاء، على تجمع "أشكول"  –قذائف صاروخية بعد منتصف ليل اإلثنين  5سقطت : يو بي أي -القدس 
قذائف صاروخية سقطت، في  5وأفاد موقع "والال" اإلسرائيلي بأن  اإلسرائيلي المحاذي لجنوب قطاع غزة.

 ول" في النقب جنوب إسرائيل.محيط المجلس اإلقليمي لتجمع "أشك
 واضاف أن القذائف سقطت في منطقة مفتوحة من دون اإلبالغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

 77/1/7010، الحياة، لندن
 

 "بطاريات القبة الحديدية" نشرانكشاف لعبة  .73
لكثير من على خلفية التصعيد األمني األخير على حدود قطاع غزة، تذمر ا: ترجمة صفا – القدس المحتلة 

من كثرة سحب بطارية القبة الحديدية المنصوبة  48سكان مدينة أسدود جنوب األراضي المحتلة عام 
 جنوبي المدينة إلى مناطق أخرى، مطالبين بإبقاء القبة بشكل دائم هناك ألنها تشكل ارتياحا نفسيًا لهم.

بلدات ومدن الجنوب، األمر الذي  ويتضح من هذه المطالبات بأنه ال يوجد ما يكفي من البطاريات لجميع
 يضطر الجيش لنقلها من مكان آلخر وحسب الضرورات األمنية.

وأعاد جيش االحتالل اليوم نصب بطارية لمنظومة القبة الحديدية في أسدود، وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية 
 عمله غدًا.العامة إنه سُتعقد ظهر اليوم جلسة لتقدير موقف الجهاز التعليمي واحتمال انتظام 

فكثيرًا ما نسمع عن نشر البطارية قرب أسدود وبعد عدة أيام نشرها قرب نتيفوت وبعدها إعالن ألخر عن 
نشر بطارية قرب أسدود، حيث تبين أن الحديث يدور عن بطارية واحدة متنقلة في تلك المنطقة، باإلضافة 

 لبطارية جنوبي عسقالن .
 70/1/7010، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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ُيعتبر البروفسور أرنون سوفير، أستاذ قسم الجغرافيا في جامعة حيفا، وسيرجيو ديلال فرغوال رئيس  :الناصرة
فعل المحاربين على الجانب قسم الجغرافيا واإلحصاء لليهود في الجامعة العبرية في القدس من أوائل وأ

الديمغرافي ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وسوفير هو الذي زرع في أذهان: الوزير السابق دان ميريدور 
ومن بعده رئيس الوزراء اإلسرائيلّي األسبق أرئيل شارون، وبنيامين بن أليعيزر وزير حربه، زرع ضرورة 

لسطينّية حيث كشف اإلعالم العبرّي النقاب عن أّن هذا األخير التصّدي العاجل لخطر القنبلة الديمغرافية الف
كان يحتفظ بدراسة سوفير في مكتبه في الوزارة ويقوم بتطبيقها بناًء على أوامر من رئيسه شارون الذي 
سرعان ما اّتخذ مبادرة بناء الجدار العازل غير مكترث بأحٍد في هذا العالم، والسيما بقرار المحكمة الدولية 

 الهاي والذي جاء معلًنا بطالن شرعية هذا الجدار. في
وهناك إجماع صهيونّي على أّن المشكلة الديمغرافية هي الخطر األعظم الذي يتهدد أسس الدول العبرية، 

 "للفلسطينيين"وبشيء من مفارقات السخرية والتهّكم يقول أرنون سوفير إّنه ال بأس من أن ُنبقي حاجتنا منهم 
م في جمع القمامة والعمل في البنية التحتية الرثة، وكذلك في توفير الخضار والفواكه لنا لجهة استخدامه

 وكذلك الخدمة في المقاهي والمطاعم.
عالوة على ذلك، يقترح سوفير على عجل، إلنقاذ التدهور السكاني اليهودي في إسرائيل العمل على 

سوفير يتطّلب وعلى جناح السرعة اتخاذ قرارات واألمر برأي  ألف يهودي كل سنة. 200استيعاب أكثر من 
سياسّية، صعبة وال رجعة عنها، بدءًا مثاًل من الطرد الجماعي وكل ما خال ذلك ال يفيد اإلسرائيليين ال اليوم 

حالل  وال غًدا، على حّد تعبيره. ذا كانت إسرائيل قد قامت إيديولوجيتها على مبدأ طرد السكان العرب وا  وا 
فإّن مخازنها اليهودية في الخارج بدأت بالنضوب لجهة إمدادها بالصهاينة الراغبين في العودة  يهود مكانهم،

إلى ما ُيطلقون عليها أرض الميعاد، األمر الذي جعل سوفير وأصدقاءه يعلنون تعويم الترانسفير الجديد 
دن والعراق وتوطين ومعهم فلسطينيو غزة والضفة الغربية أيًضا إلى األر  1848وطرد كل من فلسطينيي 

 الفلسطينيين حيث هم في الدول العربية ودول العالم كافة.
 13كتب أرنون سوفير يقول: إّن إسرائيل سُتواجه خالل الـ  "دولة تل أبيب تهديد إلسرائيل"وتحت عنوان 

لعربية مجتمعًة، عاًما المقبلة مخاطر انهيار داخلي مريع يتهددها أكثر من القنبلة النووية اإليرانية والجيوش ا
يتمظهر ذلك في فقدان السيطرة على أطرافها وفي إطار اختزال تمركز ذاتها في دولة تل أبيب، على حّد 

 وصفه.
 77/1/7010، القدس العربي، لندن

 
 القدسبوحدة استيطانية  581الحكومة اإلسرائيلية على بناء  بمصادقة تندد هيئة مقدسية .72

وحــدة  581يــة مقدســية، بمصــادقة الحكومــة اإلســرائيلية علــى مشــروع بنــاء نــّددت هيئــة حقوق: القــدس المحتلــة
 سكنية جديدة في مستوطنة "جفعات زئيف" اليهودية المقامة على أراضي مدينة القدس المحتلة.
ــــاء ) ــــوم الثالث ــــرس" الي ــــدس ب ــــه "ق ــــان صــــحفي تلقت ــــي بي ــــة اإلســــالمية المســــيحية" ف ــــت "الهيئ (، "إن 1|21وقال

ن أنشــطة االســتيطان تخــالف التزامــات إســرائيل بموجــب المســتوطنات غيــر شــرعي ة بموجــب القــانون الــدولي وا 
خارطة الطريق وتنسف أي تحركات نحو عملية سالم قابلة لالسـتمرار، كمـا أن المسـتوطنات تقـوض الجهـود 

بـين المبذولة حاليًا إلعادة المفاوضات إلى مسـارها وتشـكل عقبـة أمـام تحقيـق السـالم وتجعـل مسـألة التعـايش 
 الدولتين أمرًا مستحياًل"، وفق البيان.

77/1/7010، قدس برس  
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 بإخالء كهف لجأ إليه عقب هدم منزله بالقدس فلسطينياً االحتالل يأمر  .78

إلـى كهـف للعـيش  لجئـوااإلسـرائيلي علـى مطـاردة المقدسـيين حتـى لـو  االحتاللوليد عوض: يصر  - رام هللا
 تسعى إسرائيل لتفريغها من أهلها بشتى الوسائل.فيه حفاظا على تواجدهم في القدس التي 

اإلسـرائيلي المـواطن خالـد الزيـر الـذي بـات يعـرف بــ"رجل الكهـف"  االحـتاللمنعـت سـلطات  االتجاهوفي ذلك 
منزلـه بحجـة  االحـتاللمن تعمير كهفه الذي لجأ إليه بحي سلوان بالقدس للعيش فيه بعد أن هـدمت جرافـات 

 البناء غير المرخص. 
ضــح "مركــز معلومــات وادي حلــوة" المتخصــص بمراقبــة اإلنتهاكــات اإلســرائيلية بالقــدس بــأن مــا ُتعــرف بـــ وأو 

"سلطة اآلثار" اإلسرائيلية تقـّدمت مـؤخرًا بشـكوى ضـد الزيـر تتهمـه فيهـا بتغييـر معـالم كهـف أثـري موجـود فـي 
 ودة فيها، على حد زعمها.منطقة سلوان، وتطالب بإخراجه من األرض حفاظًا على المعالم األثرية الموج

ومن جهته كذب الزير رواية سلطة اآلثار اإلسرائيلية، وقال "إن األرض والمغارة المقامة عليها تعـود لعائلتـه، 
 .حيث ولد جده فيها، ويعيشون فيها منذ مئات السنين"

77/1/7010القدس العربي، لندن،   
 

 " في مدخل مخيم شعفاط"مكب نفايات إلقامةمخطط إسرائيلي  القدس: مظاهرة ضد   .79
مكــب للنفايــات الصــلبة فــي  بإقامــةتظــاهر العشــرات مــن أهــالي مخــيم "شــعفاط" فــي القــدس، ضــد قــرار البلديــة 

مــدخل المخــيم وبجــوار مدرســة المخــّيم، ممــا ســيمّهد لمصــادرة األراضــي، وانتهــاك صــارخ لحقهــم األساســي فــي 
 للتعليم. إنسانيةبيئة نظيفة وأجواء 
ائــب د.جمــال زحالقــة، رئــيس كتلــة "التجمــع" البرلمانّيــة فــي التظــاهرة حيــث أكــد أن "تحويــل هــذا وقــد شــارك الن

مــدخل مخــيم شــعفاط إلــى مكــب للنفايــات الصــلبة للمســتوطنات ومخلفــات البنــاء والصــناعة اإلســرائيلية اعتــداء 
ه خطـوة اسـتيالء والى جانب الضرر البيئي الدائم، فهذ على حقوق سكان المخيم البيئية والصحية والمعيشية.

 .على األرض
71/1/7010، 08عرب   

 
 أحمد طه وراء تفجيري حارة حريك والهرمل الفلسطيني مجموعة: تزعم"األخبار" اللبنانية  .50

فـي  نفسه فـي الشـارع العـريض فـي قلـب حـارة حريـك فـي الضـاحية الجنوبيـة، "انتحاري"، فجر أمسقبل ظهر 
 ير الذي استهدف الشارع نفسه في الثاني من الشهر الجاري.قليلة من مكان التفج أمتارعلى بعد  بيروت،

السـيارة  أرسـلتالمجموعـة التـي  أن، كشفت اإلرهابالمعنية بالمالحقة المستمرة لمجموعات  األمنيةالمصادر 
المطلوب احمد طه، الفلسطيني من مخـيم بـرج البراجنـة، والـذي  إليها، هي نفسها المجموعة التي ينتمي أمس

صــواريخ علــى الضــاحية الجنوبيــة العــام  إطــالق، وفــّر بعــد ثبــوت تورطــه فــي "حمــاس"فــي حركــة كــان عضــوًا 
 الماضي.

وهـــذه المجموعـــة، كمـــا تؤكـــد المعلومـــات، هـــي نفســـها التـــي ينتمـــي اليهـــا انتحـــاري حـــارة حريـــك األول قتيبـــة 
 .أيامالصاطم، وكذلك االنتحاري الذي فّجر نفسه في الهرمل قبل 

77/1/7010األخبار، بيروت،   
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 " تختطف نجل قيادي في حماسالمستعربينجنين: قوة من " .51
قال شهود عيان لمراسل "قدس برس" إن قوة إسرائيلية خاصة أقدمت على اختطاف عماد أبو الهيجاء : جنين

الشــيخ األســير جمــال أبــو الهيجــاء مــن مكــان عملــه فــي مدينــة جنــين بشــمال  حمــاس نجــل القيــادي فــي حركــة
 ر يوم الثالثاء.الضفة الغربية، ظه

وأفاد الشهود أن ما يقارب عشرة أشخاص من قوات "المستعربين" حضروا بلباس مدني إلى محـل تجـاري فـي 
شــارع حيفــا بمدينــة جنــين، وقــد حضــروا فــي حافلـــة صــغيرة تحمــل لوحــة تــرخيص فلســطينية، وانقضــوا علـــى 

ى جهـــة مجهولـــة بعـــد مصـــادرة الحواســـيب وأشـــرطة "عمـــاد" وضـــربوه، وخـــالل أقـــل مـــن ربـــع ســـاعة اقتـــادوه إلـــ
 التصوير في المحل التجاري.

71/1/7010، قدس برس  
 

 قطربقدموا طلبات للتوظيف من الضفة وغزة  آالف فلسطينيمن خمسة  أقل :وزارة العمل .57
دد كشــف مــدير عــام التشــغيل فــي وزارة العمــل ســامر ســالمة اليــوم األربعــاء، أن عــ :محمــد عبــد هللا -رام هللا 

 طلب حتى مساء أمس الثالثاء. 3000الفلسطينيين المقدمين لطلبات التوظيف في دولة قطر، بلغ أقل من 
وقــال ســالمة خــالل اتصــال هــاتفي مــع راديــو رايــه، أن عــدد طلبــات التوظيــف المقدمــة مــن الضــفة الغربيــة ال 

 لبًا من فلسطينيي الشتات.ط 23طلبًا من قطاع غزة، وأقل من  2120طلبًا، مقارنة مع نحو  2820تتجاوز 
وكانــت أصــوات خرجــت أمــس لتؤكــد أن عــدد الطلبــات المدخلــة فــي النظــام االلكترونــي التــابع لــوزارة العمــل، 

 ألف طلب، إال أن سالمة نفى أن يكون الرقم قد وصل إلى هذا الحد. 500تجاوزت 
77/1/7010القدس، القدس،    

 
 حواسيب لدى الجانب المصريتوقف العمل في معبر رفح بدعوى تعطل شبكة ال .55

أعلن الجانب المصـري فـي معبـر رفـح البـري عـن تعطـل شـبكة الحواسـيب لديـه، وذلـك بعـد فتحـه بوقـف : رفح
 قصر وسفر عدد قليل من الفلسطينيين، مما تسبب في توقف العمل في المعبر المغلق منذ أسبوعين.

في غزة في تصـريح لـه إن الجانـب المصـري فـي العامة للمعابر والحدود  اإلدارةصبحة مدير  أبووقال ماهر 
( تعطل شبكة الحواسـيب لـديهم، وذلـك بعـد تمكـن حافلـة مسـافرين 1|21معبر رفح أبلغهم قبل ظهر الثالثاء )

 القاعة المصرية. إلىمن الوصول  إسعافواحدة وثالث سيارات 
ه فتح معبر رفح البـري مـن الثالثـاء وكان الجانب المصري قد أبلغ االدارة العامة للمعابر والحدود في غزة نيت

 (.1|25( وحتى الخميس )1|21)
71/1/7010، قدس برس  

 
 بسبب الفقر في طولكرم دار أيتامإلى  من أطفالها خمسة تسلمأم فلسطينية  .50

دفـــع ضـــيق ذات يـــد عائلـــة فلســـطينية فـــي منطقـــة طـــولكرم، الوالـــدين إلـــى التخلـــي عـــن خمســـة مـــن : طـــولكرم
 أطفالهما العشرة.

األطفال الخمسة إلى دار األيتام عالر طولكرم، بسبب عدم قدرة األبوين على تـوفير لقمـة العـيش لهـم، وسلم 
 فيما أجبرت األوضاع األطفال الخمسة اآلخرين على العمل في ورشة لتصليح السيارات.
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ن يلومهـا األم أعربت عن أملها في أن يكون مستقبل أطفالهـا أفضـل مـن حياتهـا هـي، مقـرة بأنهـا لـن تتفاجـأ أ
 أبناؤها عندما يكبرون على معاناتهم، وذلك حسبما نشرت قناة "الحرة".

77/1/7010الشرق، الدوحة،   

 
 بالمنتدى العالمي للتعليم لندنفلسطين تشارك في  .53

، فـــي المنتـــدى العـــالمي للتعلـــيم، الـــذي يعقـــد فـــي لنـــدن بمشـــاركة أمـــس"األيـــام": شـــاركت فلســـطين،  -رام هللا 
العاملـــة فــــي مجـــال التعلــــيم، بهـــدف مناقشــــة  واإلقليميــــةرات رؤســـاء المؤسســــات الدوليـــة خمســـين وزيـــرًا وعشــــ

التوجهــــات العالميــــة واالطــــالع علــــى التجــــارب الرائــــدة فــــي مجــــال تطــــوير التعلــــيم، خاصــــة دور التكنولوجيــــا 
 .إلى المشاركة بالمعرض الدولي لتكنولوجيا التعليم باإلضافةوالمعلمين وربط التعليم بسوق العمل، 

وترأس الوفد الفلسطيني في المنتدى الذي ينظمه المجلـس الثقـافي البريطـاني ووزارة التنميـة الدوليـة البريطانيـة 
وزير التربية والتعليم العالي د. علي أبو زهري، بمشاركة كل من الوكيل المسـاعد لشـؤون التخطـيط والتطـوير 

 د. بصري صالح، ومستشارة الوزير د. سكينة عليان.
77/1/7010رام هللا،  األيام،  

 
 غزة ومنع أي عدوان إسرائيلي عليهابعمل على تثبيت التهدئة ت مصر: صادر مصرية لـ"األيام"م .41

عبد الرؤوف أرناؤوط: أعلنت مصادر مصرية لـ"األيام" أن "مصر تقوم باتصاالت تهدف إلى  -القدس 
الفلسطيني في غزة ولضمان  تثبيت التهدئة في قطاع غزة وذلك من منطلق حرصها على حماية الشعب

 االستقرار في غزة ومنع أي عدوان إسرائيلي شامل عليها".
وأشارت المصادر إلى أن "مصر ال تريد أن تخرج األمور عن نطاق السيطرة"، وقالت، "االتصاالت التي 

من دورها  تجري اآلن هي االتصاالت المعتادة التي تتم عندما تتوتر األمور"، وقالت، "تتدخل مصر انطالقا
 في التهدئة وذلك لضمان تثبيت التهدئة وضمان امن واستقرار وسالمة الشعب الفلسطيني في غزة".

وكانت الفترة منذ بداية الشهر الجاري شهدت توترا متزايدا حيث تقوم فصائل فلسطينية بإطالق الصواريخ 
إلسرائيلي بقصف مواقع في غزة على أهداف إسرائيلية في محيط قطاع غزة في حين تقوم قوات االحتالل ا

وهو ما بات ينذر بتدهور األمور السيما في ضوء ظهور أصوات في الحكومة اإلسرائيلية تطالب بتنفيذ 
 عملية عسكرية ضد غزة.

من جهة ثانية، أكدت المصادر المصرية أن االتصاالت الهادفة لتثبيت التهدئة في غزة ال تعني تغيرا في 
من حركة حماس وقالت، "االتصاالت تتم في إطار القناة األمنية المعتادة وال موقف السلطات المصرية 

تخرج عن نطاق بحث موضوع التهدئة"، وأضافت، "منطلقنا، وبغض النظر عن أي عالقة مع حركة 
 حماس، هو حماية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".

 22/6/2163األيام، رام هللا، 
 
 برفح أنفاق تسعةر : تدميالمصري العسكري المتحدث .43

قوات حرس الحدود الحدود  أنتغريد سيد: أكد العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري للقوات المسلحة 
بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من توجيه ضربة جديدة للمهربين على اإلتجاه اإلستراتيجى 

 إلنترا". –ط بأحدهما سيارة مالكى ماركة "هيونداى أنفاق بمدينة رفح ضب 9حيث تم تدمير  الشرقيالشمالى 
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اإلجراءات القانونية الالزمة  التخاذوقال المتحدث العسكري أنه تم عرض كافة الوقائع على النيابة المختصة 
 االتجاهاتتبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة  التيجاء ذلك في إطار الجهود المكثفة 

تهدف إلى تقويض  التية كأحد أهم مهامها الرئيسية إلجهاض جميع المخططات والمحاوالت اإلستراتيجي
 .المصري القوميأمن المجتمع واإلضرار باألمن  استقرار

 22/6/2163الوفد، الجيزة، 
 
 فبراير في قضية التخابر 61إخوانيًا أمام الجنايات  43بديع ومحمد مرسي و الرئيس  .43

فبراير المقبل  61مة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صيام جلسة حددت محك الخير: عاطف أبو
لنظر قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور محمد بديع. مرشد عام اإلخوان 

 برئاسة المستشار شعبان الشامي. 61ألخرون من قادة الجماعة اإلرهابية. وذلك أمام الدائرة رقم  43و
لمستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة االستئناف بأن تحقيقات نيابة أمن الدولة كشفت صرح ا

سنة" والحارس الشخصي  62سنة" ونجل خيرت الشاطر " 61تورط سيدة تدعي سندس عاصم سيد شلبي "
 لخيرت الشاطر خليل أسامة محمد العقيد. وشقيقه محمد.

 22/6/2163الجمهورية، مصر، 
 

 ونرفض وجود جنودنا بالضفة الغربية "إسرائيل"من صفقة لحماية حدود  لسنا جزءاً  النسور: .39
محمود  األردني عبد هللا النسور ردًا على مداخلة للنائب األردني قال رئيس الوزراء :جهاد المنسي -ان عمّ 

جادة "كية ن اإلدارة األمريإمهيدات، حول خطة كيري في المنطقة والمخاطر التي تشكلها على األردن، 
 "عدم بناء استنتاجات واضحة"في الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، لكنه دعا النواب إلى  "وحاسمة

ن، و "لم يتم الوصول الى حلول"حول مهمة كيري. وقال  ما تم توصل إليه كيري هو فحص وجهات النظر " ا 
 ."، لمزيد من المفاوضاتبر إطاراً بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، ومحاولة بلورة موقف أولي، يعت

ن أعلى مداخلة للنائب خميس عطية، حول ما أثير حول وضع نهر األردن في الحل النهائي، و  ورداً 
جاءت على وضع ترتيبات أمنية خاصة بنهر "المحادثات األمريكية مع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي 

ضفتها على نهر األردن، ال تسمح بالتواجد على ترابها  المملكة في حدودها وعلى"، قال النسور إن "األردن
 ."من صفقة لحماية حدود اسرائيل، ذلك ليس جزءا من عملنا وعلى أرضها، ولسنا جزءاً 
وجود جنود أردنيين على الضفة الغربية من النهر، حيث ال يمكن أن يقف جندي "وأكد النسور رفض األردن 

احترام األردن ألي ترتيبات أمنية، يرتضيها الجانب "أكد على ، غير أنه "أردني في مواجهة فلسطيني
 ."الفلسطيني غرب النهر

 22/1/2112، الغد، عم ان
 

 اإلسرائيلي االحتاللانتقادات نيابية لموقف مجلس األعيان من مقاومة عم ان:  .21
المعاد من  1171إحالة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة  األردني قرر مجلس النواب

مجلس األعيان الى لجنته القانونية. ورفض مجلس األعيان تعديالت مجلس النواب على القانون باستثناء 
 اإلسرائيلي من جرائم اإلرهاب. االحتاللمقاومة 
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ن مقاومة المحتل الصهيوني أمر مشروع إ" " قائال 1وقرر مجلس األعيان شطب بالفقرة "ج" من المادة "
قامة الدولة الفلسطينية ولكن النص عليه ها هنا  االحتاللجل الخالص من ألسطيني من وهو حق لكل ف وا 

 ليس له عالقة بمشروع القانون ألنف الذكر".
وكان النائب خميس عطيه قد استهل مناقشة القانون الوارد من مجلس األعيان في قراءته األولى دعا الى 

اإلسرائيلي لفلسطيني فرض عين على كل  االحتاللمة ن مقاو أالتمسك بموقف مجلس النواب مؤكدا على 
مسلم، فيما رفض النائب طارق خوري قرار مجلس األعيان قائال ان الرسول صلى هللا عليه وسلم قال "لن 

 ل المسلمون يهود" ولم يقل "الفلسطينيون".تتقوم الساعة حتى يقا
 لذي دعا فيه نواب لمناقشته في قراءته األولى.وقرر المجلس إحالة القانون الى لجنته القانونية في الوقت ا

 22/1/2112، العرب اليوم، عم ان
 

  سرائيليةاألردنيين تطالب بوقف استيراد البطاطا اإل الزراعييننقابة  .21
غنيمة بوقف استيراد أبو محمود  .م األردنيين طالب نقيب المهندسين الزراعيين :محمود كريشان -عمان 

سعارها في السوق والتي تخالف نشراتها االرشادية. واعتبر في أيوني، ومراقبة البطاطا من الكيان الصه
 كبيرة بالمزارع األردني. ضراراً أتصريح صحفي ان استمرار استيراد البطاطا االسرائيلية يلحق 

 061وقدر مزارعو بطاطا في منطقة االغوار حجم البطاطا االسرائيلية التي دخلت السوق األردني بنحو 
 منذ بداية العام الحالي. طناً 

 22/1/2112، الدستور، عم ان
 
 مشاركة وزير إسرائيلي في مداوالت الوكالة الدولية للطاقة "ايرينا"اإلماراتي يبرر  الدولةوزير  .32

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن أعداء اإلمارات يؤرقهم : البيان –دبي 
قليمي والدولي الرائد وريادة تجربتها العربية التنموية المباركة، وأما الحاقد فسيبقى يرمي نجاحها ودورها اإل

 حجره من دون أن يطال اإلمارات ونجاحها.
جاء ذلك في تدوين على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" ردًا على الحملة ضد اإلمارات حول مشاركة 

 ة للطاقة المتجددة "ايرينا".وزير إسرائيلي في مداوالت الوكالة الدولي
وقال: "تبدأ حملة جديدة ضد وطني اإلمارات حول مشاركة وزير إسرائيلي في مداوالت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة )ايرينا(، حملة تنتهي وأخرى تبدأ ويحمل لواءها من يحمل الضغينة والعداء لجمارات ويؤرقه 

 ئد وريادة تجربتها العربية التنموية المباركة".نجاحها ودورها اإلقليمي والدولي الرا
وأضاف في تفنيده ألسباب حمالت الحاقدين ضد اإلمارات أن هدفهم ودافعهم لم يكن يومًا حول مشاركة 
إسرائيل من عدمها بل إن دافعهم ليس سوى الحقد على اإلمارات وقال: "معظم المتحاملين ال يهمهم 

ن استبدلوا عنوان هجومهم بعنوان موضوع مشاركة إسرائيل في مداوال ت "أيرينا" بل هدف حقدهم اإلمارات وا 
 ألخر كلما جد جديد".

وأشار إلى الحنكة السياسية التي تتعامل من خاللها اإلمارات والتوازن الدقيق الذي تتعامل من خالله مع 
كثير من العرب ونجحت فيه دول العالم، ال سيما مع إسرائيل مشيرًا إلى أن هذا التوازن الدقيق عجز عنه ال

اإلمارات، فال تطبيع ثنائيا منفصال ومنعزال عن مسيرة السالم ونجاحها من خالل حل الدولتين وقال: 
"استطاعت اإلمارات وعبر توازن دقيق أن تميز بين عضوية إسرائيل في )أيرينا( وبين التطبيع الثنائي الذي 
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زن الدقيق عجز عنه الكثير من العرب ونجحت فيه اإلمارات، تسعى إليه إسرائيل ولم تتمكن منه، هذا التوا
فال تطبيع ثنائيا منفصال ومنعزال عن مسيرة السالم ونجاحها من خالل حل الدولتين، هذه هي الحقيقة وهذا 
هو منهت اإلمارات وهو خط السير الذي يعرفه المحب والمنصف وأما الحاقد فسيبقى يرمي حجره من دون 

 ات ونجاحها".أن يطال اإلمار 
وختم تغريداته بالقول: "فاالمارات نجحت دوليا في استضافتها أليرينا وميزت بعقل ونضت بين مصلحتها 

 الوطنية من جهة وبين أن تنجرف نحو التطبيع المجاني كما انجرف غيرها".
 22/6/2163البيان، دبي، 

 
 رائيليإس - ثالث طائرات بدون طيار متقدمة من صنع فرنسي يقتنيالمغرب  .34

في إطار تحديث سالحه الجوي، وقع المغرب على صفقة عسكرية مع  بن عبد السالم الودراسي: -الرباط
، ولم يتم الكشف عن ةاإلسرائيليفرنسا القتناء ثالثة طائرات بدون طيار متطورة للغاية، وهي تستعمل التقنية 

تي وقعت منذ شهور وجرى الكشف عنها وتحدثت الصحافة المغربية اليوم عن هذه الصفقة ال قيمة الصفقة.
أمس االثنين في الصحافة اإلسرائيلية والفرنسية. ويتعلق األمر، وفق الصحافة المغربية، بطائرات هارفانغ 

 التي تقوم بتصنيعها فرنسا اعتمادا على تقنية وتعاون مع إسرائيل.
رصد البعيد المدى وتغطي أحيانا وهذه الطائرات بدون طيار متطورة للغاية ألنها متخصصة في عمليات ال

دائرة قطرية تقارب ألف كلم. واعتمد المغرب النسخة الفرنسية ألنه سيراقب حدودا طويلة سواء مع الجزائر أو 
 في منطقة الصحراء خوفا من تسلسل أفراد منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي.

 26/6/2163رأي اليوم، لندن، 
 
 المستمرة على المسجد األقصىاالعتداءات  تستنكرالسعودية  .33

استنكرت المملكة العربية السعودية بشدة، بوصفها راعية للمقدسات اإلسالمية، : الحياة –نيويورك 
االعتداءات المستمرة واألعمال التحريضية في القدس الشريف والمسجد األقصى، ودانت كل ما من شأنه أن 

 ي لألماكن المقدسة في فلسطين المحتلة.يغير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانون
وطالبت سلطات االحتالل بالوقف الفوري لكل األعمال التي تؤدي إلى التغيير الديموغرافي بما في ذلك 
حملة المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية ونزع حقوق إقامة المواطنين الفلسطينيين، وطـردهم في شكل 

 لدولي.إجباري ومخالف للقانون اإلنساني ا
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى األمم المتحدة السفير عبدهللا بن يحيى 

 .المعلمي أمام مجلس األمن، الليلة الماضية، في المناقشة المفتوحة في شأن الحالة في الشرق األوسط
 22/6/2163الحياة، لندن، 

 
 حل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية إلىضرورة التوصل  يؤكد األمنمجلس  .34

الدولي الليلة قبل الماضية مناقشته الوضع في  األمنواصل مجلس : وكاالت – إبراهيمكامل  -رام هللا 
المتحدة سمو األمير زيد  األممالشرق األوسط بما في ذلك قضية فلسطين برئاسة مندوب األردن الدائم لدى 

حل نهائي وشامل للقضية  إلىلماتهم على ضرورة التوصل في ك األمنمجلس  أعضاءبن رعد. وعبر 
 الفلسطينية.
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 .األوسطحل للصراع في الشرق  إيجادوقال نائب وزير الخارجية الكوري تشو تي يول انه من الضروري  
وأكدت مندوبة ليتوانيا في مجلس األمن ريموندا مورموكيتي، على أهمية مبادرة السالم العربية في تحقيق  

بذل كل جهد ممكن للتأكد من نجاح  إلىفي الشرق األوسط داعية جميع األطراف المعنية  السالم
 المفاوضات الجارية.

أن  إال أوسلوسنة على اتفاق  62مندوب دولة تشيلي، اوكتافيو أرازوريس، فقد اعتبر انه بعد مضي  أما 
حسب المبادئ المنصوص عليها في الوضع الراهن ما زال قائما، ولم يتم لغاية اآلن تطبيق حل الدولتين 

 قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، التي تدعو إلقامة دولة فلسطينية مستقلة.
 اإلعالن أدانتفرنسا، كما الحال بالنسبة لالتحاد األوروبي،  إنوقال المندوب الفرنسي، جيرارد ارود،  

ربية والقدس مطالبا األطراف بعدم القيام في الضفة الغ اإلسرائيليةاألخير عن بناء المزيد من المستوطنات 
بأي عمل من شأنه التأثير على سير العملية السلمية الجارية. ورحب مندوب نيجيريا الدائم، باالجتماع الذي 

بنيامين  اإلسرائيليعقد في عمان يوم الخميس الماضي، بين جاللة الملك عبد هللا الثاني ورئيس الوزراء 
 حريك عملية السالم إلى األمام.نتنياهو للبحث في سبل ت

الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين وانسحاب  إيجادبضرورة  األخرىكما طالبت الوفود 
 بما في ذلك الجوالن. األخرىالعربية  األراضيمن  إسرائيل

 22/6/2163الرأي، عمان، 
 
 
 شان جنبا إلى جنب بأمن وسالم: نسعى لحل وسط من خالل دولتين تعيالرومانيالرئيس  .31

مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني ترايان باسيسكو، في  : عقد الرئيس محمود عباسوفا -رام هللا 
ال باسيسكو، إن هذه الزيارة فرصة جيدة وشرف كبير لي، وكالعادة في كل و  مقر الرئاسة برام هللا، الثالثاء،

لق بالعالقات الثنائية، أهدافنا هي أن نرفع مستوى العالقات والتعاون لقاء أجرينا مباحثات معمقة، وفيما يتع
الرومانية، في شهر فبراير في تدعيم هذه -بين شعبينا، ونأمل أن تؤدي أعمال اللجنة المشتركة الفلسطينية

لسطيني العالقات، وسنساهم في بناء المؤسسات الفلسطينية وبناء الكوادر، وتأمين المنح الدراسية للشباب الف
 لزيادة القدرات اإلدارية.

وأضاف بحثنا أيضا مفاوضات السالم، وأكدنا للرئيس أننا ندعم مبادرة كيري للسالم، وأننا نعرف الصعوبات 
االعتراف المتبادل، والقدس، كلها أمور  أوالتي تواجهها المفاوضات سواء األراضي، والحدود، والالجئين، 

 في غاية الدقة والحساسية.
جنب، فمن السهل  إلىوجهة نظرنا هي أن يكون هناك حال وسطا، دولتان تعيشان بأمن وسالم جنبا  وتابع
تبقى في الكتب،  أنحل، فالحقائق التاريخية يجب  إلىعدم الوصول  أرادت إذاتبقى متمسكا بالتاريخ  أن

من السالم، هو كل تاريخها حروب، ولكن الحل الذي ض أوروباالسالم، فمثال  إلىنسعى  أنولكن يجب 
الذي  األوروبي، وهذا ما انتت االتحاد وألمانياالحل الوسط والتفاوض على المستقبل، كما حدث مع فرنسا 

 ضمن السالم بعد تنازل كل دولة عن جزء من سيادتها.
وبالنسبة  األمنبضمان أمن الدولتين، فإسرائيل تريد  إالوقال بالتأكيد ال يمكن الوصول إلى حل وسط 

 الراهنة في المنطقة يجب استثمارها. األوضاعجوهري، وهذه الفرصة في ظل  األمن أيضاين لفلسط
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وفي رده على سؤال، عن الموقف الروماني من استمرار االستيطان، الذي يشكل الخطر الحقيقي للسالم؟، 
، ولن قال باسيسكو: طالما هناك مفاوضات جارية، فإن رومانيا ال تعبر عن موقف علني عن أي مشاكل

يجب التوصل إلى حل وسط، وال ندعم أي حل راديكالي  األرضأعطي جوابا حاسما، لكن في كل مشاكل 
 يعيق السالم ولكن ندعم الحلول الحكيمة.

 26/6/2163وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
  "ُمقزز"بالعنصرية  "إسرائيل": اتهام كندارئيس وزراء  .33

أبلغ رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر البرلمان اإلسرائيلي يوم : وجدي األلفي -ي محمد اليمان -القدس 
أن أي مقارنة بين إسرائيل وجنوب افريقيا إبان التفرقة العنصرية "مقززة" ليلقى حفاوة بالغة لكن اثنين  االثنين

 من المشرعين العرب انسحبا تعبيرا عن الغضب.
بالحكومة مخاوف من مقاطعة البضائع اإلسرائيلية إذا لم تحرز  أعضاءيه ف أثاروتأتي زيارة هاربر في وقت 

المحادثات مع الفلسطينيين تقدما. وقال هاربر إن بعض منتقدي إسرائيل ينغمسون في "معاداة جديدة 
 للسامية".

وقال هاربر للكنسيت في القدس بعدما اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية 
 ألكثر خزيا أن ينعت البعض إسرائيل علنا بدولة الفصل العنصري.""ا

هو وجه معاداة وقال هاربر "فكر في المنطق الملتوي والحقد الصريح... انه شيء مقزز فعال لكن هذا 
وصفق الحاضرون في القاعة لكن مشرعين اثنين من عرب إسرائيل انسحبا تعبيرا عن  السامية الجديدة."

 الغضب.
موقف بعض الدول الغربية من  أنالماضي  األسبوعربر في خطابه تصريحات قادة إسرائيليين قالوا وردد ها

 الصراع "ريائي" وغير متوازن.
 26/6/2163وكالة رويترز لألنباء، 

 
 على التعاون االستراتيجي إسرائيلي- كنديتوقيع اتفاق  .33

هم لتوثيق العالقات الثنائّية بينهما في مجاالت على بروتوكول تفا اإلسرائيليةوّقعت كندا والحكومة : الناصرة
 األمن والشراكة االستراتيجّية والطاقة والتكنولوجيا والتجارة.

بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة الكندية  اإلسرائيليفي أعقاب اجتماع عقده رئيس الوزراء  اإلعالنوجاء 
ولة مفاوضات جديدة لتحديث اتفاق التبادل ستيفن هاربر في القدس المحتلة، وأعلنا خالله عن إطالق ج

زالة العوائق التقنّية القائمة في وجه المستثمرين وأصحاب األعمال من الطرفين.  الحر الثنائي وتطويره، وا 
بـ"الصداقة  اإلسرائيليمن جانبه، وصف رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر العالقة القائمة مع الجانب 

مة على "الحرّية والعدالة والديمقراطّية ودولة القانون وعلى العالقات الوثيقة بين الخاّصة"، وقال أنها قائ
 شعبيهما" على حد تعبيره.

 26/6/2163قدس برس، 
 
 مليون دوالر كندي لدعم التنمية في فلسطين أربعون .34
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مليون  32أعلن وزير التنمية الدولية الكندي كريستان باراديس، عن تخصيص بالده  :وكاالت -رام هللا 
 دوالر كندي، لدعم التنمية االقتصادية في فلسطين، ومشاريع القطاع الخاص خالل الفترة القادمة.

 22/6/2163الغد، عمان، 
 

 على دعم االنقالب في مصر وعدم السماح بعودة اإلخوان للحكم وعسكرية سياسية صهيوني ةتأكيدات  .30

نائب رئيس هيئة األركان السابق في الجيش  شّدد: ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفّية
الصهيوني، موشيه كبلينسكي، على أّن مصلحة "إسرائيل" اإلستراتيجية تقتضي بتعزيز قدرات الجيش 
المصري على استعادة االستقرار والهدوء فيها، مؤكدًا على أّن الجيش المصري مهتم بعدم تحول سيناء 

يل"، عالوة على إدراك قيادته العسكرية أهمية الحفاظ على اتفاقية لنقطة انطالق لتنفيذ عمليات ضد "إسرائ
"كامب ديفيد". وقلل "كبلينسكي" من انتقادات أطراف أمريكية وأوروبية لالنقالب الذي أطاح بمرسي، ألّن 
األمريكيين واألوروبيين يدفعون ضريبة كالمية، لكن مصالحهم تقتضي مواصلة العمل مع قيادة الجيش 

 المصري.
فيما رأى محلل الشؤون العسكرّية، رون بن يشاي، وجوب عمل المستحيل إلنجاح السيسي، ألّنه يقود 
فشاله يعني حرمان الغرب من تمتع طيرانه  المعركة ضد من يحاولون إعادة اإلسالم لصدارة العالم، وا 

لدى اإلبحار في قناة باستخدام األجواء المصرية، والتوقف عن منح حامالت الطائرات األمريكية األفضلية 
السويس. ودعا "يشاي" لضخ مليارات الدوالرات لمنع حدوث انهيار اقتصادي يؤجت بدوره ثورة ضد العسكر، 
وتركيز االستثمار على دعم الجيش واألجهزة األمنية التي تتولى مهمة قمع المتطرفين، الفتًا إلى أّن 

العالمي، التي تهدد مصالح "إسرائيل" والغرب. واعتبر  "السيسي" يتولى قيادة مواجهة مفتوحة مع قوى الجهاد
"يشاي" أّن دعم االنقالب في مصر سيوفر موارد مالية لتمويل األنشطة العسكرية المتعلقة بمواجهة العمليات 
التي يمكن أن تنطلق من سيناء، ألّن تحديات أمنية ستنجم عن تقلص مظاهر التنسيق األمني بين "إسرائيل" 

عًا بأن تتحول صحراء سيناء مصدر تهديد كبير، مما يعني زيادة معدالت تهريب السالح لغزة، ومصر، متوق
 وتعاظم نسبة المتسللين من العمال األجانب عبر الحدود، التي باتت تمثل قنبلة ديمغرافية. 

من ُفرص  في ذات السياق، أّكد المعلق العسكري، ألون بن ديفيد، على أّن "إسرائيل" وّفرت عشرات اآلالف
مليار  50العمل بفضل االنقالب في مصر، وتراجعت عن قرارها الذي اتخذته بعد فوز "مرسي" باستثمار 

دوالر إلعادة بناء القيادة الجنوبية، مما سمح لها بتوظيف هذا المبلغ الضخم لتوفير فرص عمل للصهاينة، 
لخدمات التي تقدمها الحكومة. ولفت والتراجع عن سياسة اقتصادية تقشفية كانت ستؤدي لتقليص مستوى ا

ساعة على إعالن فوز "مرسي"، وقبل توليه مقاليد الحكم، طالبت هيئة  24"ديفيد" إلى أّنه وبعد أقل من 
مليار دوالر بشكل عاجل لموازنة األمن لتمويل متطلبات  483أركان الجيش الصهيوني وزارة المالية بتحويل 

ة في الجيش، والُمكلفة بمواجهة التحديات الناجمة عن التحوالت الُمتوقعة في إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبي
 السلوك المصري تجاه "إسرائيل" في المرحلة المقبلة.

 
 القوة العسكرية• 

مليار دوالر على األقل، قّدمه  5وكشف "ديفيد" عن تصور إلعادة بناء القوة العسكرية، ُيكّلف خزنة الكيان 
يوني، أفيغدور ليبرمان، عقب فوز "مرسي"، بجانب نائب رئيس هيئة األركان وقائد وزير الخارجية الصه
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المنطقة الجنوبية السابق، دان هارئيل، وقائد سالح الجو األسبق، إيتان بن إلياهو، الفتًا إلى أّن هذا 
 التصور تضّمن القيام بالخطوات التالية:

 المشاة بشكل كبير.تشكيل فرق عسكرية جديدة، وزيادة عدد عناصر ألوية  -1
تعاظم االستثمار في مجال التدريبات والمناورات التي ُتحاكي حروب كبيرة في المستقبل، وتراجع  -2

 االهتمام بالتدريب على العمليات الخاصة والنخبوية.
تكثيف جمع المعلومات االستخبارية، حول أوضاع مصر، بواسطة االستخبارات العسكرية أو  -5

 "الموساد".
قيادة المنطقة الجنوبية بشكل يتناسب مع التحديات التي قد ُتسفر عنها التحوالت في  إعادة تشكيل -4

 مصر، ُمرجحة أن ُتصبح هذه القيادة أهم مكون في الهيئات القيادية داخل الجيش.
 توسيع سالح الجو، وتعزيزه بالمزيد من أسراب الطائرات من مختلف األنواع. -3
 ديدة، توسيع القواعد القائمة، السيما في النقب.الحاجة لبناء مطارات وقواعد جوية ج -1

ونّوه "ديفيد" بالدور المركزي للسفير الصهيوني في واشنطن، رون ديمريل، ورئيس مجلس األمن القومي، 
يوسي كوهين، إلقناع قادة الكونغرس باستئناف دعم العسكر في مصر، الفتًا إلى أّن أحد أهم األسباب التي 

مريكي للموافقة على تقديم مبلغ مليار ونصف دوالر لمصر، هو الحرص على دفعت مجلس الشيوخ األ
مصير اتفاقية "كامب ديفيد". كما وأّكد على الدور الكبير الذي أبداه قادة المنظمات اليهودّية في ُمساعدة 

شعبة "ديمريل" و"كوهين" للتمكن من هذه الخطوة، ألّنهما استعانا بنتائت أبحاث أعدها قسم األبحاث في 
االستخبارات العسكرية "أمان"، ودّلت على المخاطر الكبيرة الناجمة عن عودة "جماعة اإلخوان المسلمين" 
للحكم، كما تحدث جميع المسؤولين الصهاينة أمام قادة الكونغرس، وأّكدوا أن مستقبل "كامب ديفيد" في 

 خطر شديد إن لم ُيدعم حكم العسكر. 
ي في الشؤون العربية، د.تسفي بارئيل، أّن دعم "تل أبيب" لسلوك "السيسي"، من جهته، رأى الخبير الصهيون

الذي يبدو أّنه الرئيس القادم لمصر،  في حربه ضد "اإلخوان" وحماس، ألّنه يفعل اآلن ما لم يفعله مبارك 
 ومرسي، في تركيزه على الهدف لصالح "إسرائيل" وبصورة كبيرة. 

 معهد أبحاث األمن القومي
 71/1/7010، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 7992ات العبرية الترجم

  
 األوسط يقرره الالجئون الفلسطينيون الشرقمستقبل  .31

 عصام عدوان د.
خطة وزير الخارجية األمريكية جون كيري ترمي إلى تصفية حق العودة، وتوطين الالجئين الفلسطينيين في 

، كيري على علم باألفكار والمشاريع التي طرحتها أطراف دولية وعربية األردن ودول الخليت وأستراليا وكندا
و"فلسطينية" في السابق تحمل الهدف نفسه، لكنها لم تنجح بسبب ظروف موضوعية حالت دونها، يعتقد 

 كيري أن الظروف اليوم أكثر مناسبة لتصفية القضية الفلسطينية، وخصوًصا حق العودة.
يري وكل الخطط السابقة أنها جميعها لم تحسب حساًبا لالجئين أنفسهم، القاسم المشترك بين خطة ك

والالجئون اليوم يعيشون ظروًفا غاية في الصعوبة، وتصنع األزمات لهم في كل أماكن لجوئهم؛ من أجل 
 إلهائهم، ودفعهم إلى قبول أية حلول مهما ساءت؛ فهل ينجحون؟
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لشرق األوسط؛ فهو قام على أنقاض شعب عربي فلسطيني يمثل وجود الكيان العبري في المنطقة مشكلة ا
أصبح جله الجًئا في أجزاء من فلسطين ومحيطها العربي، وظل الالجئون متمسكين بحقهم في العودة، وفي 
محطات عدة حملوا السالح من أجل استرداد حقهم وتحرير أرضهم وتحقيق عودتهم، وظهر شعار: "التحرير 

جئون مشاريع توطين عدة، وعلى رأسها مشروع شمال غرب سيناء لتوطين طريق العودة"، فأسقط الال
م، وهو مشروع تورطت فيه )أونروا( مع الحكومة المصرية، 1835الالجئين الموجودين في قطاع غزة عام 

لكنه سقط برفض الالجئين له وتظاهرهم ضده، وعلى هذا، لن ُتَحل مشكلة الشرق األوسط إال بتحرير 
 لالجئين.فلسطين وعودة ا

أكد المجتمع والقانون الدوليان حق الالجئين في العودة، األمر الذي ساهم عن غير قصد في تشبث 
الالجئين بالعودة، واعتقادهم بإمكانيتها، وقد رحبت دول المنطقة التي ضيفت الالجئين على أراضيها بهذه 

م إلحقاق العودة حتى بالكفاح القرارات، وأكدت تمسكها بها، وساندت هذه الدول الالجئين في جهوده
المسلح، كما في أواخر الستينيات حتى بداية الثمانينيات،إذ اعتقدت هذه الدول أن توقف الكفاح المسلح 

م سيكون مدخاًلإلنهاء القضية بشكل ما، فُطرح 1882بخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 
م، 2002إلى ما ُسمي المبادرة العربية في قمتي بيروت  مشروع قمة فاس في العام نفسه، وتطور المشروع

م، وتزامن ذلك ومشاريع تصفوية قادها فلسطينيون، مثل: اتفاق )أوسلو(، واتفاق "عباس 2002والرياض في 
 م التي هي أصل مشروع كيري.2005م، ووثيقة )جنيف( في عام 1883بيلين" في عام 

 13كل مشاريع التوطين، وتصفية حق العودة على مدار  لم يسأل أحد من التصفويين: لماذا لم تنجح
 عاًما؟، هناك جملة أسباب لذلك:

استمرار الوجود البشري لالجئين داخل فلسطين وفي محيطها، األمر الذي أبقى ذاكرتهم وأجيالهم  -1
 حاضرة باستمرار ومتمسكة بحق العودة.

لهذه الماليين من الالجئين المنتشرين في  عدم قدرة أي زعيم عربي أو فلسطيني على الجهر بتحديه -2
الساحات العربية والدولية، فهم يعتقدون في داخلهم بقدرة هؤالء الالجئين على زعزعة االستقرار في المنطقة 

 والعالم.
أسقط الالجئون كل مشاريع التصفية والتوطين السابقة، وهذا األمر منحهم تجربة سابقة يستمدون منها  -5

 ستمرار في إسقاط أية مشاريع تستهدف حقوقهم.العزم على اال
بعد استسالم منظمة التحرير الفلسطينية وقبولها مشاريع التصفية، ظهرتبقوة فصائل جديدة في الساحات  -4

الفلسطينية، أعادت أمجاد التشبث بالثوابت الوطنية، وأعلت من شأن المقاومة المسلحة، وتخشى دول 
 لى ثوار يحملون السالح إذا ُمست حقوقهم.المنطقة أن ينقلب الالجئون إ

يدرك الكيان العبري، ويدرك العالم معه أنه ما لم يوافق الالجئون على المشاريع المطروحة ال أحد يملك  -3
 الحق وال القدرة على إسقاط حقوقهم، أو منح الكيان األمن واالستقرار الدائم في المنطقة.

ية للنهوض بها، فكيف الحال وأكثر من ثمانية ماليين الجئ إن أي قضية عادلة بحاجة إلى قوى بشر 
 فلسطيني يؤكدون باستمرار تمسكهم بحقهم في العودة؟!، فهل يجرؤ أحد على المساس بحقهم؟!

 71/1/7010، فلسطين أون الين
 

 الحاسم في دعم االقتصاد الصهيوني السيسي انقالبإسهام  .37
 صالح النعامي د.
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االنقالب في مصر قد خدم الكيان الصهيوني من ناحية إستراتيجية وأمنية إن كان في حكم المؤكد إن 
سياسية، فإن إسهامه في تعزيز االقتصاد الصهيوني ال يقل أهمية، بل قد يكون أكثر خطورة. ففي الوقت 
الذي تغرق فيه مصر في أتون أزمة اقتصادية مهلكة تسبب بها االنقالب، فإن ذات االنقالب يعتبر مسؤواًل 

ن تعزيز نمو االقتصاد الصهيوني، ومنح الحكومة " اإلسرائيلية " المزيد من األدوات للتعاطي مع ع
التحديات االقتصادية التي تواجهها. قد يستغرب البعض هذا الحكم، لكن األرقام تتحدث عن نفسها، وتظهر 

 بشكل ال يقبل التأويل دور االنقالب في رفد االقتصاد الصهيوني بشكل كبير.
 
 وفير عشرات الملياراتت

إن أوضح مثال للمقارنة بين تأثير حكم مرسي وحكم االنقالبيين على االقتصاد الصهيوني يتمثل في حجم 
الفاتورة االقتصادية التي رأت إسرائيل إنه يتوجب عليها دفعها من أجل مواجهة حكم مرسي، مقابل التراجع 

حكم. لقد كان واضحًا بالنسبة لدوائر صنع القرار في الكيان عن دفع هذه الفاتورة لمجرد وصول االنقالبيين لل
الصهيوني إن " إسرائيل " ستدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا بعد فوز مرسي، بسبب المتطلبات الباهظة إلعادة 

ساعة على إعالن فوز مرسي، وحتى قبل  24بناء قوتها العسكرية في أعقاب فوز مرسي. فبعد أقل من 
مليار دوالر  483حكم طالبت هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي وزارة المالية بتحويل ما قيمته توليه مقاليد ال

بشكل عاجل لموازنة األمن وذلك لتمويل متطلبات إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش والمكلفة 
في المرحلة المقبلة. بمواجهات التحديات الناجمة عن التحوالت المتوقعة في السلوك المصري تجاه إسرائيل 

مع العلم أن هذه القيادة كانت تحظى باإلهتمام األقل من بين قيادات الجيش اإلسرائيلي األخرى ) صحيفة 
 (.  2012-1-28معاريف، 

وقدم وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان تصورًا إلعادة بناء القوة العسكرية اإلسرائيلية في أعقاب فوز 
مليارات دوالر. في حين إن كل من دان هارئيل، الذي شغل في الماضي منصب نائب مرسي يكلف عشرة 

رئيس هيئة األركان وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش والجنرال إيتان بن إلياهو، الذي شغل منصب قائد 
خزانة سالح الجو اإلسرائيلي، قدما تصورًا حول ما يتوجب على إسرائيل القيام في أعقاب فوز مرسي يكلف 

مليار دوالر على األقل، ويتضمن التصور القيام بالخطوات التالية: ) يديعوت  50الكيان الصهيوني 
 (2012-2-23أحرنوت، 

 تشكيل فرق عسكرية جديدة، وزيادة عدد عناصر ألوية المشاة بشكل كبير. -1
المستقبل وتراجع تعاظم االستثمار في مجال التدريبات والمناورات التي تحاكي حروب كبيرة في  -2

 االهتمام بالتدريب على العمليات الخاصة والنخبوية.
تكثيف جمع المعلومات االستخبارية، سيما حول كل ما يتعلق باألوضاع في مصر، سواء بواسطة  -5

 شعبة االستخبارات العسكرية أو الموساد.
قد تسفر عنها التحوالت في إعادة تشكيل قيادة المنطقة الجنوبية بشكل يتناسب مع التحديات التي  -4

 مصر، مع التأكيد على إنه من المرجح أن تصبح هذه القيادة أهم مكون في الهيئات القيادية داخل الجيش.
 توسيع سالح الجو اإلسرائيلي وتعزيزه بالمزيد من أسراب الطائرات من مختلف األنواع. -3
 واعد القائمة، سيما في النقب.الحاجة إلى بناء مطارات وقواعد جوية جديدة، توسيع الق -1
توظيف موارد مالية لتمويل األنشطة العسكرية المتعلقة بمواجهة العمليات التي يمكن أن تنطلق من  -2

لياهو فإن تحديات أمنية ستنجم عن تقلص مظاهر التنسيق األمني بين  سيناء. فحسب كل من هارئيل وا 
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صحراء سيناء إلى مصدر تهديد كبير إلسرائيل، مما إسرائيل ومصر في عهد مرسي، حيث توقعا إن تتحول 
يعني زيادة معدالت تهريب السالح إلى غزة وتعاظم نسبة المتسللين من العمال األجانب عبر الحدود 
المصرية إلى " إسرائيل "، مع العلم إن ظاهرة العمال األجانب باتت تمثل قنبلة ديمغرافية في إسرائيل. ورأى 

ديات تفرض إضافة موارد مالية لمواجهتها. وبالفعل فقد استجابت الحكومة اإلسرائيلية اإلثنان إن هذه التح
لهذه التوصيات وبدأت في تطبيقها، وعلى رأس ذلك تدشين جدار أسمنتي على الحدود بين مصر و" 

مليون دوالر( لمواجهة عمليات التهريب يشكل مثااًل على كلفة  433إسرائيل " بكلفة ملياري شيكل )
 تحديات المستجدة بعد الثورات العربية.ال

ومن الواضح إن االنقالب وعزل مرسي قد وفر على إسرائيل كل هذه التكلفة المالية الباهظة، وبالفعل 
تراجعت إسرائيل عن القيام بهذه المشاريع، مما أتاح لها استثمار المال الذي يفترض أن ينفق في تدشينها 

 ي.في تعزيز بنية االقتصاد الصهيون
 

 العوائد المالية لحفاظ االنقالبيين على اتفاقية " كامب ديفد "
انطلقت إسرائيل من افتراض مفاده إن تواصل حكم مرسي واإلسالميين بشكل عام سيؤدي حتمًا إلى الغاء 
اتفاقية كامب ديفيد، مما يعني قلب البيئة اإلستراتيجية إلسرائيل رأسًا على عقب. فحسب دراسة إسرائيلية 

رت عن " مركز بيغن السادات للدراسات اإلستراتيجية "، التابع لجامعة " بار إيالن "، ثاني أكبر صد
الجامعات اإلسرائيلية، فإن الرئيس مرسي كان يعد العدة بصمت إللغاء " كامب ديفيد. وحسب الدراسة التي 

شامل ومتكامل يقوم  أعدها  المستشرق ليعاد بورات، وصدرت بعد االنقالب، فإن مرسي عمل وفق مخطط
ن كانت اتفاقية " كامب ديفيد " تمثل حجز الزاوية  على اقتناص الفرص لتوفير األرضية إللغاء االتفاقية. وا 
في نظرية " األمن القومي " الصهيوني، بسبب دورها في تعزيز البيئة اإلستراتيجية، فإنها لعبت دورًا حاسمًا 

القول إنها التطور األكبر الذي أسهم في تنامي االقتصاد  في تعزيز االقتصاد اإلسرائيلي، بل يمكن
الصهيوني على مدى العقود األربعة الماضية. ومن الواضح إن عزل مرسي وقدوم االنقالبيين، الذين ال 
يساور أحد شك في مدى التزامهم بهذه االتفاقية، يعني ضمان تعزيز االقتصاد الصهيوني. ومن األهمية 

الكيفية التي أسهمت فيها " كامب ديفيد " في تعزيز االقتصاد الصهيوني. فحتى يتضح بمكان أن نركز على 
حجم تأثير السالم مع مصر في تحسين األوضاع االقتصادية في إسرائيل، فإنه من األهمية اإلشارة إلى 

في ، ولمنع المزيد من اإلخفاقات العسكرية 1825حقيقة أن أحد االستخالصات الصهيونية من حرب عام 
من  %42، مضاعفة حجم موازنة األمن تقريبًا لتبلغ 1824المستقبل، كان قرار حكومة غولدا مائير عام 

من إجمالي الناتت المحلي، وهي خطوة غير مسبوقة، وذلك لتغطية حجم  %52الموازنة العامة للدولة و
ه، سيما في الجبهة الجنوبية في النفقات التي تطلبتها عملية إعادة بناء الجيش " اإلسرائيلي " وفرقه وألويت

أعقاب الحرب. وللتدليل على حجم التحول الذي طرأ على مبنى موازنة األمن في أعقاب هذه الخطوة، فإننا 
مليار دوالر (، وتعتبر  18مليار شيكل )حوالي  33تبلغ حوالي  2015نشير إلى إن موازنة األمن للعام 

من الموازنة العامة  %1381يل، لكنها في نفس الوقت تمثل فقط  أكبر موازنة على اإلطالق في تاريخ إسرائ
مليار دوالر(، وهذه  201مليار شيكل ) حوالي  814من إجمال الناتت المحلي، الذي يبلغ  %1للدولة، و

 أدنى نسبة تقتطعها موازنة األمن من الناتت المحلي في تاريخ " إسرائيل " على اإلطالق.
، فقد أطلق خبراء االقتصاد 1825تصادية التي حلت بإسرائيل في أعقاب حرب ونظرًا لحجم الكارثة االق

على العقد الذي تال الحرب مصطلح " العقد المفقود "، حيث أن قيمة ما دفعته " إسرائيل " خالل هذا العقد 



 
 
 

 

 

           79ص                                    5103العدد:            77/1/7010األربعاء  التاريخ:

من مستحقات على فوائد ديونها الخارجية فاق حجم ما خصصته من موارد لموازنات: التعليم والصحة 
لرفاه االجتماعي واإلسكان مجتمعة. أي أن تعاظم القوة العسكرية إلسرائيل في أعقاب الحرب جاء على وا

حساب النمو االقتصادي، حيث إن الكيان الصهيوني كاد أن يعلن إفالسه لوال الخطة االقتصادية الشاملة 
في أعقاب توقيع معاهدة "  . ولقد مكن تقليص موازنة األمن1883التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية عام 

كامب ديفيد " إسرائيل من توجيه الموارد الذاتية والخارجية لسداد فوائد الديون، باإلضافة إلى إن جزًء من 
التقليص في موازنة الدولة تم توجيهه لقطاعات الصحة والتعليم واإلسكان، أي أن " السالم " مع مصر وما 

تدريجي في تمكين صناع القرار في تل أبيب من إعادة بلورة جدول نجم عنه من حالة استقرار أسهما بشكل 
األولويات اإلسرائيلي بشكل مكن من تجاوز األزمة االقتصادية من جانب، ومن جانب ألخر ساعد الكيان 
على اإلنطالق لتنفيذ مشاريع ضخمة أسهمت في تعزيز النمو وتقليص مظاهر الركود والتضخم وخفض 

ملحوظ. ولقد كان أحد أهم مظاهر استفادة إسرائيل من الواقع الجديد نجاحها من معدالت البطالة بشكل 
استيعاب موجات الهجرة اليهودية الضخمة من الدول التي كانت تشكل اإلتحاد السوفياتي أواخر الثمانينيات 

يهودية ومطلع التسعينيات من القرن الماضي. ويرى الخبير االقتصادي شلومو ماعوز أن موجات الهجرة ال
هذه قد عززت االقتصاد اإلسرائيلي بجلب الكثير من أصحاب المؤهالت و الفنيين والخبراء في مجال 
التقنيات المتقدمة، وهو ما أدى إلى تعاظم التصدير والنمو االقتصادي بشكل كبير، حيث قفزت نسبة 

ره في إحداث طفرة في ، وهذا كان له دو  %20إلى  %10أصحاب الكفاءات العلمية من إجمال السكان من 
مليار، بعد هذه الموجات  80مليار دوالر سنويًا، قبل موجات الهجرة، إلى  30عوائد التصدير للخارج من  

 . (.2010-3-12) موقع واي نت، 
 

 الخوف من تقليص معدالت النمو
زيادة نفقات  وقد حذر المحللون االقتصاديون في " إسرائيل " من إن إسقاطات فوز مرسي ال تتمثل فقط في

األمن بشكل كبير، بل أن هناك مخاوف أن يسهم هذا التحول، وما يتبعه من تحديات اقتصادية في تقليص 
معدالت النمو وبروز مظاهر الركود االقتصادي، مما سيجد ترجمته في تراجع إجمال الناتت المحلي 

األمن من كل من الموازنة العامة اإلسرائيلي بشكل كبير. وهذا يعني مضاعفة الحيز الذي تشغله موزانة 
لنفس الظروف  -مهددة بالعودة -وفق هذه التوقعات  –للدولة ومن إجمالي الناتت المحلي، أي إن إسرائيل 

، مع كل ما يعنيه هذا من استحالة النمو إلى ركود، واستفحال 1825التي مرت فيها بعد حرب عام 
عاظم مستويات اإلنفاق األمني المتوقع ستدفع إسرائيل التضخم. وهناك من رأى في أعقاب فوز مرسي إن ت

النتهاج سياسة تقشف اقتصادية، ستجبر مخططي السياسة االقتصادية اإلسرائيلية على التراجع عن 
توجهاتهم السابقة لتقليص الضرائب، على اعتبار أـن المبدأ السائد في إسرائيل يقول إنه عند المفاضلة بين 

ناعة االجتماعية يتوجب تفضل الخيار األول بدون تردد. وضمن مظاهر السياسة المناعة األمنية والم
التقشفية التي نصح بها هؤالء المحللين في أعقاب فوز مرسي: التراجع عن التوجه الذي كان سائدًا والمتمثل 

ي إلى في تقليص الضرائب، بل إنه بات يتوقع حاليًا أن هناك من حذر من أن يؤدي تعاظم االنفاق األمن
تراجع في حجم فائض الداخل القومي السنوي بشكل كبير، مع العلم إن هذا الفائض يستخدم عادة في 

 تمويل مخصصات الضمان االجتماعي للجمهور، سيما للطبقات الضعيفة في المجتمع الصهيوني.
 

 زيادة االرتباط بالواليات المتحدة
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النفقات األمنية المتوقعة في أعقاب فوز مرسي سيفضي وهناك من المحللين اإلسرائيليين من حذر إن زيادة 
إلى تعميق ارتباط إسرائيل بالواليات المتحدة، مما يقلص من استقاللية القرار السياسي اإلسرائيلي. ويرى 
الباحث في الشؤون االستراتيجية عومر جندلر إن إسرائيل ال يمكنها أن تزيد موازنة األمن بشكل كبير بدون 

ية، سيما في ظل األزمة الكبيرة التي يمر بها االقتصاد العالمي، حيث إن قدرة إسرائيل على مساعدة خارج
تجنيد ضمانات مالية محدودة جدًا، وهو ما يعني إن الخيار الوحيد المتاح أمام إسرائيل سيكون التوجه 

طلب مساعدات أمريكية  للواليات المتحدة لمطالبتها بزيادة المساعدات األمنية بشكل كبير. ويرى جيندلر إن
يعني زيادة ارتباط إسرائيل بالواليات المتحدة بشكل يقلص من هامش المناورة السياسية لدى النخب الحاكمة 

 في تل أبيب، وهو ما جعل إسرائيل تسعى في األعوام الماضية لتقليصه إلى حد كبير.
 

 خالصة
وضاع االقتصادية للصهاينة من خالل حرصهم يتضح مما سبق، الدور الذي لعبه االنقالبيون في تأمين األ
 على درء التحديات التي حسب لها الصهاينة ألف حساب.

وهل بعد هذا كله، يشك أحد إن ما حدث في مصر من انقالب على الشرعية ال يصب في المصلحة 
 الصهيونية.

 19/1/7010، مجلة البيان، الرياض
 

 السيسي.. أمير مصر .35
 افيدار يليإ

الفوضى السلطوية، السياسية واالقتصادية مرت على مصر منذ االطاحة بحسني مبارك.  ثالث سنوات من
وعلى مدى هذه الفترة لم ينجح أحد في تثبيت مكانته كزعيم الدولة االكبر واالهم في العالم العربي. فقد هرع 

هيرية والدولية واختفوا. احد منهم لم يتمتع بالشرعية الجما –زعماء ومدعون بالتاج الى مركز المنصة 
الحقيقية. وفي االشهر االخيرة تصعد وتنمو صورة الزعيم االول لمصر بعد الثورة. فالجنرال السيسي ثبت 
الحكم، والثقة التي يحظى بها تغطي الطبقات والقطاعات. وباستثناء جيوب من المقاومة في اوساط االخوان 

ال يبدو أن احدا ما يمكنه أو هو معني بتحدي  –الذين ال يزالون يعيشون الصدمة المطلقة  –المسلمين 
 حكمه.

في وسائل االعالم وفي اوساط الجمهور المصري تتعاظم تعابير التقدير للسيسي. النساء يشتريَن منامات 
تعلوها صوره، الشكوالته مع صورته تباع في الشوارع، ومقاالت في الصحف تمجد قدرته القيادية. هذا 

ق فقط بتأثير الجيش والحكم على هيئات الصحافة المصرية. فوسائل االعالم االجماع ال يمكن أن يعل
المصرية تفهم ما يدركه كل مواطن في الشارع المصري بشكل غريزي: الزعيم الذي تاقت له الجماهير منذ 

 يقف ضد الشعب. –عزل مبارك موجود. من يقف ضده 
كت ألثارها عليه. فمطلب الحرية الديمقراطية حل الجمهور المصري تعب وقلق. السنوات الثالثة االخيرة تر 

محله التطلع االكثر اتساعا المتعلق بالعيش اليومي. الشعب معني بزعيم قادر على أن يعيد المجتمع 
 المصري الى الحياة، لتستقر الساحة السياسية الهشة ويعود االقتصاد الى الحركة من جديد.

في  8881الجيش والتأييد الشعبي.  –م من جديد على ساقيه لقد نجح السيسي في أن يقيم استقرار الحك
المئة من المقترعين صادقوا على الدستور الجديد في االستفتاء الشعبي االخير. واثبتوا بانه لم يتبَق شيء 
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من المعارض للسيسي. ال يهم اذا كان قرر التنافس على الرئاسة ام ال؛ فكل مرشح ألخر ينتخب سيكون 
 ا.متعلقا به تمام

على االدارة االمريكية أن تستوعب درس االشهر االخيرة. ال يمكن مواصلة تفسير مطالب الشعب المصري 
بمفاهيم غربية. جماهير المصريين الذين خرجوا للتظاهر غضبا على مبارك وحكمه المطلق هم نفسهم الذين 

ن الشعارات الرومانسية عن يهتفون للسيسي اليوم. فاالستقرار واالمن الشخصي اهم لهم بقدر ال يقل ع
 الحرية والديمقراطية. فكلما سارع االمريكيون الى قبول الحكم الجدد والتعاطي معه باحترام، يكون افضل.
في  اسرائيل هي االخرى عليها أن تواصل نهت االحترام والحذر. على الحكومة أن تلطف الدعوات الحماسية

 ضوء الشرخ بين السيسي وحماس.
 سياسة مصالح وحساب منفعي وبارد. السيسي يقود

وكلما تحمست اسرائيل اكثر من المواجهة بينه وبين حماس، فانها تقرب موعد ترتيب العالقات بينهما. فبعد 
أن تتعلم حماس مكانها وتحترم الحكم الجديد، يمكن للسيسي أيضا ان يتساوم معها. ومثلما في كل خطوة 

 ن استراتيجية، وليس عن ايديولوجيا.المصري الجديد، يدور الحديث ع لألمير
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