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س مرسرري "مسرررحية سررخيفة محاكمررة الرررئيالحركررة خررالل ادعرراء النيابررة المصرررية علررى عناصررر  :حمرراس .1
 سة بامتياز"واتهامات مسي  

حركرر  حمرران، واررات ادعرراء مررن السرردن، أن  يررو برري أ ، عررن وكالرر  92/1/9014، الحيرراة، لنرردنذكرررت 
خرر م محاكمرر  الرررمين الماررر  المعررزوم محمررد مرسرري، ب نهررا  إليهرراالنيابرر  الماررري  عنررر عنااررر  ن مرري 

 "مسرحي  سخيا  وا هامات مسيس  بام ياز".
وقررام النررااس باسررم "حمرران" ورروز  برهرروم ورري  اررريب  نسررت "يوناي ررد برررن ان رناشررونام" نسررخ  منرر ، "إدعرراء 
النيابرر  العامرر  الماررري  خرر م المحكمرر  اليرروم بحررس عنااررر مررن حمرران مسرررحي  سررخيا  وا هامررات مسيسرر  

 بام ياز،  س هدف الحرك  و اريخها وجماهيرها".
حض أكاذيب واو راءات ال أسران لهرا مرن الارح "، ماالبراق "بوقرف كرم وشدد عنر أن "كم هذه اإلدعاءات م

هرررذا ال حرررريض عنرررر حمررران والمساومررر  الانسرررايني  وعنرررر الشرررعب الانسرررايني والكرررف عرررن  اررردير األزمررر  
الداخنيرر  الماررري   جرراه لررزن وونسرراين، والررذ  ال يخرردم سررول ماررنح  االحرر  م الاررهيوني العرردو الرررمين 

 لمار وونساين".
النيابرر  الماررري  وجهررت اليرروم ا هامررات لعنااررر مررن حمرران ورري االشرر را  ورري عمنيرر  اإلورررا  عررن وكانررت 

مرسرري وقيررادات إخوانيرر  أخرررل مررن سررجن واد  النارررون، ويمررا  سرروم "حمرران" إن بعررض هرر الء مع سنررون ورري 
 السجون اإلسراميني  أو ق نوا وي هجمات إسراميني .

مساء اليوم الث ثاء، إدعاءات  اع برت،حرك  حمان ، أن ، من لزن92/1/9014، القدس، القدسوأضاوت 
النياب  العامر  المارري  خر م المحاكمر  ال ري عسردت بحرس الررمين المارر  المعرزوم محمرد مرسري وقيرادات 

عنارررا مررن حمررران  11اإلخرروان المسررنمين ويمررا يعررررف بسضرري  الهررروب مرررن سررجن واد  النارررون، وا هرررام 
 سخيا  وا هامات مسيس  بام ياز  س هدف الحرك  و اريخها وجماهيرها".بالمشارك  ويها ب ن  "مسرحي  
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وقالررت الحركرر  ورري بيرران لهررا، إن اإلدعرراءات محررض أكاذيررب واو ررراءات ال أسرران لهررا مررن الاررح ، ماالبرر  
بوقررف كررم ال حررريض عنيهررا والشررعب الانسررايني والكررف عررن  ارردير األزمرر  الداخنيرر  الماررري   جرراه لررزن مررا 

 اإلسراميني كعدو رمين لمار وونساين. يخدم االح  م
الم حررد ب باسررم حركرر  حمرران سررامي أبررو زهررر  قررام إن  ، أن 92/1/9014، الجزيرررة نررت، الدوحررةونشرررت 

السناات الماري   حاوم  ادير أزم ها الداخني  إلر لزن، ودعاها إلر الكرف  عرن  نايرس اال  هامرات لنحركر  
ور ا ونسرراينيين مررن حمرران كمررا جرراء ورري قرررار ا  هررام الرررمين ومحاولرر   شرروي  اررور ها، وناررر أبررو زهررر   رر

 المعزوم محم د مرسي.
وأك د السياد  وي حرك  حمان أن بعض األسماء المذكورن وي قضي  هروب الرمين المار  المعزوم محمد 

را لمع سنرين وري السرجون اإلسرراميني  أو لمرن اس شرهدوا قبرم ثرورن   92مرسي مرن سرجن واد  الناررون، هري إم 
 بسنوات. 9011يناير/كانون الثاني 

مررن جه هررا، اسرر نكرت عامنرر  الشررهيد حسررام الارران  وعامنرر  األسررير حسررن عبررد الرررحمن سرر م  إدرا  اسررمي 
 ابنيهما وي محاكم  محمد مرسي وآخرين وي قضي  الهروب من سجن واد  النارون.

اميني  عنر لرزن، بينمرا قالرت عامنر  وي الحرب اإلسر  9002وقالت عامن  الاان  إن ابنها حسام اس شهد عام 
 .1221س م  إن ابنها حسن مع سم وي سجون االح  م منذ عام 

وقد أجنت محكم  جنايات الساهرن الث ثاء محاكم  الرمين المار  المعزوم محمد مرسري وري قضري  اق حرام 
وبراير/شرباا  99إلرر  يناير والمعروور  إع ميرا بسضري  اق حرام سرجن واد  الناررون، 92السجون خ م ثورن 

 السادم.
 

 غزة طالب مصر بوقف "التحريض المقصود" ضد  ت غزة في الحكومة .0
اع برت الحكوم  الانسايني  برماس  إسماعيم هني ، ا هامات السناات الماري  لغزن ب نها   دخم وي الش ن 

 المار  الداخني "باان  وعاري  عن الاح ".
نس ها األسبوعي ، إنها " راقب ببالغ السنس واالس غراب  ن  اال هامات وقالت الحكوم  وي البيان الخ امي لج

ال ي  نسيها جزاواق بعض وسامم اإلع م الماري  وبعض األاراف الماري  لحرك  حمان ولسااع لزن ب نها 
   دخم وي الش ن المار  الداخني".

ن الاح ، وأنها  س هدف هدم وأكدت الحكوم  وي بيانها، "يسينا ب ن هذه اال هامات باان  وعاري  ع
 الحاضن  الشعبي  الماري  ال ي  ح ضن حرك  حمان و  يد مسيرن المساوم  الانسايني  بشكم عام".

واالبت السناات الماري  بر"وقف هذه اال هامات وال حريض المساود الذ  لن يحسس سول أهداف  خدم 
 ماالب االح  م".

ون رمين السنا  محمود عبان، رمين وزراء االح  م من جانب آخر، اس نكرت الحكوم  بشدن دع
 اإلسراميني بنيامين ن نياهو، إللساء كنم  أمام المجنن ال شريعي.

واع برت الحكوم  أن مثم هذه الدعون "باان  وال  خدم السضي  الانسايني "، ويما دعت عبان لسحب هذه 
 ض  حداق ل نسسام المس مر منذ سنوات.الدعون وال وج  إل مام ماالح   اريخي  لنشعب الانسايني  

 02/1/0210، فلسطين أون الين
 

 ؟"العودة سيتقرر هل تتصورون أن حق  "يبحث عن تفسير لسؤال عباس:  : لبنانالعربيالقدس  .3
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بسام البدارين: عندما زار السياد  الا حاو  عزام األحمد لبنان م خرا وقابم مدير األمن العام النواء  -عمان 
اهيم مس  ذنا وي أن ين سي الااامم لن حدب عن مشروع كير  ارحت شخاي  لبناني  حضرت عبان إبر 

جهزوا أناسكم "النساء االس اسار ال الي: ما الذ  قاده السيد الرمين محمود عبان عندما قام لنا وي لبنان 
 ؟."لن واين

سي  من الوزن الثسيم وي من أ  نوع من األحمد لكن شخاي  لبناني  سيا إجاب بابيع  الحام لم  ادر 
 يار المس سبم س لت وي السياس ناس  السياد  الا حاو  عبان زكي عن نان العبارن واألسمن  ناسها ارحت 

 عنر شخايات "خنيجي " حنيا  لعبان ومسرب  من .
 بعد ال دقيس والم ابع   بين أن الس ام عن خنايات ما قال  عبان لسياسيين لبنانيين من مخ نف األاياف
 مس سر وي ذهن الاعاليات األمني  والسياسي  وي الب د، وعبان ووي زيار   األخيرن إلر لبنان أادر موقاين.

 وي الموقف األوم س م عننا النبنانيين: هم  ع سدون أن "حس العودن" سيابب واقعا يوما ما وع ؟
أناسهم الس يعاب  و جهيزواقعي  وي الموقف الثاني انب الرمين الانسايني من الذين  حدب معهم ال عامم ب

 ال جمين الانساينيين واالس عداد لماالبات دولي  بهذا المعنر.
مشروع الوزير األمريكي جون كير  "الغامض" ح ر األن عنر حد  عبير السياسي األردني البارز ااهر 

 المار  يثير وي كم العواام العربي  س ام ال جمين.
م  المار  كغيره من السياسيين الكبار ل سريبات دبنوماسي  من هنا م  عدم وضوح أجندن محددن يس 

 وهنا   دوع  لن حذير من السيناريو الذ  "ينمو" وي ع م  خا  كير .
ال ااايم هنا لها ع ق  بنبنان وسوريا أيضا، وال جمون الانساينيون وي األردن وهم األكثر واأللنبي  ويبنغ 

دماجهم والدو  باس سرارهم بكم معاني االس سرار وي األردن يمكن هض الجئعددهم نحو منيوني  مهم وا 
 " كامني الدسم عنر حد  عبير الخبير السانوني الدك ور أنين الساسم. كمواانين

وذل  يمكن أن يحام بااس   عويض مالي  من أ  نوع م  ال ساا اإلشارن ال ي ألمب لها رمين وزراء 
عن عدم وجود حسوس عودن لمن اس سر وحمم جنسي  بند ثالب وهو األردن عبدهللا النسور عندما  حدب 

 وض  ينابس عنر النسخ  األردني  من ال جمين.
آخر وي الضا  الغربي  ولزن س سوم إسراميم وقد ي يدها األمريكيون حسب  الجئبالنسب  لنحو منيوني 

يني  وسيبسون ويها مسابم أا  موجودون عنر أرض ونسا ألنهمالمار  أنهم ليسوا الجمين وي الواق  
 حزم   حسين وي شروا حيا هم االق اادي  واألمني .

من ال جمين وي العالم عوجنت عبر راوع ين األولر هي  م عهم  %08يعني ذل  أن مشكن  أكثر من 
 بجنسي  ثالث  ويشمم ذل  الدوم العربي  واألجنبي  وكم دوم العالم، والثاني  االس سرار وي ونساين ناسها.

ال جمون وي سوريا لم يعودوا كذل  النهم ي حركون ديمغراويا ألسباب أمني  إلر لبنان واألردن وباورن أقم 
 ركيا وحسب هم  ابب بحسب  منف النجوء السور  ناس  وهو وض  ساهمت وي  ويما يبدو م سس  النظام 

بدون  -ايني وهو ما حذر من السور  ال ي ا خذت إجراءات  غير الواق  الديمغراوي لنحو ناف منيون ونس
 السياد  الا حاو  عبان زكي عندما قابم الرمين بشار األسد. -وامدن

 بسر الحا  النبناني  من ال جمين و ن  ال ي س نابس عنيها ث ث  معايير: ال  هيم وي لبنان والسار لدوم 
ونساين الجديدن وي الضا  الغربي .  مس سرن وال م   بمواان ها وكذل  العودن النسبي  وب عداد قنين  إلر دول 

هذا السيناريو "خاير ومرعب" برأ  المار  ومثساين كثر وي الخارا  الانسايني  واألردني  ويمكن عنر 
 ال ي برزت هنا وهنا . االج هاداتأساس   اسير 
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س اال  حسب  سديرات أوساا سياسي  ونسايني  عنر األرجب  ساد عبان اإلشارن لهذا ال ر يب عندما ارح
 أثار حيرن النبنانيين بعنوان: هم  ع سدون حسا ان حس العودن سي كرن؟

 02/1/0210القدس العربي، لندن، 
 

 كعاصمة هي بلدة أبو ديس السلطة بهاالتي تطالب  أن يكون المقصود بالقدس الشرقية نخشىخريشة:  .0
خريش ، عن خشي   من أن يكون  رام هللا: أعرب النامب الثاني لرمين المجنن ال شريعي الانسايني، حسن

المساود بالسدن الشرقي ، ال ي  االب ويها السنا  كعاام  لندول  الانسايني ، هي بندن أبو دين وقرل 
 قريب  من السدن.

وقام خريش ، وي  اريحات خاا  لر "قدن برن" أن الشعب الانسايني أجم  ب ن  يريد دول  ونسايني  
السدن الشرقي  "بشكم محدد" وعودن ال جمين "بدون  نازم عن أ  من وعاام ها  7691عنر حدود العام 

الثوابت الانسايني  المعروو "، مع برقا أن "أ   نازم عن أ  ثابت من الثوابت دس مسمار وي نعش السضي  
 الانسايني  بشكم كامم وي ظم الظروف الداخني  الاعب  واإلقنيمي  المه رم ".

شرقي " واخ يارها كعاام  لندول  الانسايني ؛ أشار خريش  إلر أن األمر يح مم وحوم ما ي عنس بر "السدن ال
خاورن كبيرن، معن ق ذل  ب ن "األمريكان ارحوا عاام  السدن، وعندما ن حدب عن ذل  يجب أن نعنم أن 

 كينو م ر مرب ". 781السدن الكبرل أوانها االح  م لنبحر الميت بمساح  
ن يكون المساود بالسدن الشرقي ، حسب المااوضات، أبو دين أو العيزري  أو وأبدل خريش   خوو  من أ

، هي ال ي 7691بندن الرام أو ح ر مدين  رام هللا"، مس دركاق: "نحن نسوم إن السدن عندما اح نت عام 
 ن حدب عنها عاام  لنشعب الانسايني".

مين وي الضا  الغربي  وقااع لزن ولات خريش  النظر إلر أن عودن ال جمين المساود ب  "كم ال ج
 ".7690ومنااس المثنب واألراضي الانسايني  المح ن  عام 

ورأل أن ما يدور اآلن وي المااوضات والك م عن حس العودن هو " نايذ ما سمي حينها بوثيس  جنيف، 
مواوس   ااهمات بينين وياسر عبد رب  وليره، وال ي وض  ويها أربع  حنوم ل جمين ووضعوا شرا  

االح  م عنر ذل  وي نهاي  المااف"، محذ را من "محاوالت لشاب قضي  ال جمين، عنر اع بار أن حس 
 العودن هو جوهر السضي  الانسايني ، كما قام. 

وويما ي عنس بال نسيس األمني وما قال  رمين السنا  محمود عبان لوسامم اإلع م العبري  أمن االثنين، 
ل  عبان "هو الواق  لمن ال يدر "، مضيااق: "لكن يجب العنم أن اإلسرامينيين أوالق ال بين خريش  أن ما قا

يثسوا باألمن الانسايني، ودليم ذل  االق حامات الم كررن واليومي  الم واان  لمراكز المدن والمخيمات 
 واع سام من يشا وا".

 02/1/0210قدس برس، 
 
 

  ها وموكبه هو بسبب رفضه إجراء تنسيق أمني معالحمد هللا ""اسرائيلاحتجاز  :العربيالقدس  .5
اإلسراميني وشرا   وي اآلون  األخيرن من عمنيات اح جاز  االح  موليد عوض: اعد جيش  -رام هللا 

رمين الوزراء الانسايني وموكب  عنر الارس بالضا  الغربي  ، حيب كانت آخر عمني  اح جاز ل  أمن 
 شمام رام هللا بالضا  الغربي . االح  مساع  عنر أحد حواجز جيش الث ثاء حيب اح جز ألكثر من 
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وعنمت "السدن العربي" من ماادر ونسايني  مانع  أن السبب الحسيسي وراء اح جاز الحمد هللا وموكب  بين 
 الحين واآلخر هو بسبب روض  إجراء  نسيس أمني م  إسراميم بش ن  نس    ما بين مدن الضا  الغربي .

ت الماادر أن الحمد هللا ما زام مارا عنر روض إجراء  نسيس أمني م  إسراميم بش ن  نس    وي وأشار 
األراضي الانسايني ، وأن  يروض أ  حراس  إسراميني  ل  خ م  نسن  بين منااس الضا  الغربي  ومروره 

سناات اإلح  م  بالمنااس المانا  "سي" الخاضع  لنسيارن األمني  اإلسراميني ، األمر الذ  يزعج
 اإلسراميني ال ي  سوم بين الحين واآلخر باح جاز موكب .

ال ي ي عرض لها الحمد هللا هي من أجم الضغا عني  إلجراء  االح جازوألمحت الماادر أن عمنيات 
اإلسراميني  االح  مال نسيس م  إسراميم خاا  بش ن مرور موكب  وي المنااس الخاضع  لسيارن جيش 

غربي  والمعروو  بمنااس "سي" ووسا ل انياات ا ااس أوسنو الشهير، وال ي عاد ا  كون  ن  بالضا  ال
 المنااس  واقع  ما بين المدن الرميس  بالضا  الغربي .

 02/1/0210القدس العربي، لندن، 
 

 تثبت انحراف بوصلة األجهزة األمنية في الضفة عن العمل الوطني الغصين: تصريحات عباس .6
قام إيهاب الغاين النااس باسم الحكوم  وي  اريب احاوي وي رده عنر ال نسيس : الهور أشرف -لزن 

األمني بين أجهزن األمن الانسايني  واإلسراميني  " اريحات عبان  ثبت انحراف بوان  األجهزن األمني  وي 
 الضا  عن العمم الواني".

راوض لن نسيس األمني، واإلسراع ب حسيس ودعا الغاين أبو مازن إلر "العودن إلر الشعب الانسايني ال
 الماالح  الواني "، مشددا عنر أن "االح  م يروض كم الحنوم وال يريد إال ال نازالت".

 وأكد روض حكوم   أل  ا ااقات ي م ويها ال نازم عن الحسوس والثوابت الواني .
 02/1/0210القدس العربي، لندن، 

 
 ضات واتخذت منها "غطاء  لمشاريع االستيطان والتهويد"استغلت المفاو  "إسرائيل: "البرغوثي .7

رام هللا ر "السدن العربي" ر من وليد عوض: شدد النامب مااار البرلوثي أمن الث ثاء عنر أن إسراميم 
  س غم المااوضات كغااء لمواان  جراممها ضد أبناء الشعب الانسايني، و هويد مدين  السدن. 

 78مواانا بدم بارد وشرعت ببناء  71منزال وي السدن وق نت  976هدمت  وأكد البرلوثي ب ن إسراميم
وال هويد، موضحا أن  االس ياانآالف وحدن اس يااني  منذ بدء المااوضات ال ي اس غن ها لااء لمشاري  

عما كانت عني  قبم البدء بالمااوضات "مما يدلم عنر أن حكوم   %797زادت بنسب   االس ياانو يرن 
الر  91نين  سابس الزمن لارض الوقام  عنر األرض و حويم وكرن الدول  كامن  السيادن عنر حدود المس وا

 كان ونات ومعازم". 
اس غنت المااوضات الدامرن م  السنا  الانسايني  وا خذت منها "لااءق  االح  موشدد البرلوثي أن حكوم  

 وال هويد".  االس ياانلمشاري  
 02/1/0210القدس العربي، لندن، 

 
 لتحرك الفلسطيني عقب فشل المفاوضاتلخطة : العربيالقدس  .2
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وليد عوض: ويما يسود اع ساد عام عنر مس ول الحنب  السياسي  برام هللا بان وزير الخارجي   - رام هللا
االمريكي جون كير  لن يس اي  بنورن ا ااس ااار ك سان ل مديد محادثات الس م،  عكف السيادن 

عنر ال حضير الر ما بعد ان هاء و رن المااوضات بنهاي  شهر نيسان/ابريم السادم، و درن الانسايني  
الخيارات ال ي يمكن ان يسنكها الجانب الانسايني اذا ما انسضت  ن  الا رن دون احداب اخ راس وي العمني  

 السياسي .
ام وشم المااوضات م  وحسب ما يجرل خنف الكوالين الانسايني  وإن خا  ال حر  الانسايني وي ح

اسراميم لن  س ار عنر ال وج  ل مم الم حدن واالنضمام لمنظما ها والسعي لنحاوم عنر اع راف بدول  
ونساين وي المنظم  الدولي  كدول  كامن  العضوي ، وذل  الر جانب  سديم مشروع قرار عربي اس مي 

 أحد، بم ان 7691لانسايني  عنر حدود عام الدان  اس مرار االس ياان االسراميني وي اراضي الدول  ا
 الخيارات الانسايني  الجار   عزيز العمم بها هو  كثيف الحوار م  المج م  المدني االسراميني.

امن الث ثاء أن خا  ال حر  الانسايني بعد وشم  "السدن العربي"واوضحت ماادر ونسايني  مانع  لر
و لنواوم لنس م س ر كز عنر ث ث  محاور، وهي، الذهاب محادثات الس م م  حكوم  بنيامين ن نياه

الم حدن ونظما ها، وانهاء االنسسام الداخني و حسيس الماالح  الواني ، و عزيز الحوار م  شرامب  لألمم
 المج م  المدني االسراميني بهدف اقناع  بضرورن الس م بالمناس  لنشعبين الانسايني واالسراميني.

لر ان االنا اح الانسايني الرسمي والشعبي نحو المج م  االسراميني وال  ثير ب  نحو واشارت الماادر ا
ركامز خا  ال حر  الانسايني ردا عنر وشم المااوضات، منوها الر ان  أحد حسيس الس م بالمناس  يع بر 

 السراميني .و ب قنوات ا اام م  المج م  المدني االسراميني حسست بعض ال  ثير وي االوساا المدين  ا
واشارت الماادر الر ان هذه االيام  شهد حال  من  كثيف النساءات الانسايني  االسراميني  سواء عنر 

 المس ول الشعبي او الرسمي.
ووي هذا اال جاه من المسرر ان يعسد اليوم االربعاء لساء بين مس ولين ونساينيين وحاخامات يهود وي مدين  

محمد المدني عضو  أكداوضات اإلسراميني  الانسايني  الم عثرن، وذل  ويما رام هللا لبحب سبم دو  الما
 788النجن  المركزي  لحرك  "و ب" ورمين لجن  ال واام م  المج م  اإلسراميني أن لساء اخر سيعسد بين 
سايني  االب من السيادات الحركي  الا بي  اإلسراميني  والرمين الانسايني محمود عبان بمسر الرماس  الان

 نهاي  االسبوع.
المدني ان لساءات لجن  ال واام الانسايني  أكدووي ظم ال وج  ل عزيز ال واام م  المج م  االسراميني 

م  المج م  اإلسراميني  هدف لإلقناع والحوار والنساش م  االسرامينيين لدو   عزيز وكرن الس م و سوي  دورهم 
 9الر ان عددا من الشخايات الانسايني  س ن سي كذل  يوم وي وج  المعادين لاكرن الس م، مشيرا 

 شباا/وبراير السادم، بحاخامات إسرامينيين من الذين لم يشاركوا وي االن خابات االسراميني  األخيرن.
ووي ظم الاشم المر سب لمحادثات الس م ال ي جرل اس مناوها نهاي   موز/يوليو الماضي و س مر لنهاي  

المدني بان السيادن الانسايني   سعر من خ م لجن  ال واام، ال ي  أكدالسادم برعاي  امريكي  نيسان / ابريم 
، إلر ال واام م  المج م  اإلسراميني، 9879 شكنت بسرار من منظم  ال حرير والرماس  الانسايني  عام 

 نسايني واالسراميني.لن  ثير عنر قيادا   من أجم ال وج  نحو الس م كون  مانح  مش رك  لنشعبين الا
 إلقناعهمويدور خنف الكوالين الانسايني  بان لدل رام هللا  وجها بان  ناذ "هجم  حوار" عنر االسرامينيين 

بضرورن الضغا عنر المس ول السياسي االسراميني ل حسيس الس م عنر اسان حم الدول ين عنر حدود عام 
7691. 
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السراميني الر جانب ال وج  ل مم الم حدن واالنضمام لمنظما ها وبال واز  م   عزيز الحوار م  المج م  ا
والشروع بم حس  اسراميم قضاميا امام المحاوم الدولي  واس ادار قرار من مجنن االمن الدولي بإدان  

بما ويها السدن الشرقي  وعدم  7691اس مرار االس ياان عنر ارضي الدول  الانسايني  عنر حدود عام 
م خا  ال حر  الانسايني كذل  عنر محور ثالب م مثم وي انهاء االنسسام الداخني واس عادن شرعي  ،  سو 

الوحدن الواني  ما بين الضا  الغربي  وقااع لزن، و نظيم ان خابات رماسي  و شريعي  لنسنا  الانسايني  
 خ م العام الجار .

ا بين حرك ي و ب وحمان  سير نحو االمام وحسب ما يدور وي اروق  ان  السرار برام هللا وان الماالح  م
وان هنا  م شرات قوي  عنر  نايذ خاوات عمني  ل حسيسها عنر االرض الواق  بعدما  ن هي المدن الممنوح  

 إا سو ن هي بنهاي  نيسان السادم، ويكون  م خ م الا رن الم بسي   أشهرلمحادثات الس م والبالغ   سع  
االسرل الانساينيين المع سنين منذ ما قبم اوسنو والذين معظمهم من ابناء السدن سراح الدوع  الرابع  من 
 .7690واالراضي المح ن  عام 

ووي ذل  اال جاه اس بعد حنا عميرن عضو النجن  المركزي  لحرك  و ب الث ثاء بان يسدم كير  خ م االسابي  
ان المواقف ما بين الاروين الانسايني  السادم  خا  امريكي  لي م الواوم لنس م عنر اساسها بحج 

 واالسراميني ما زالت م باعدن.
ووي ظم امكاني  وشم كير  وي ارح ا ااس ااار مسبوم ونساينيا واسرامينيا لنواوم لنس م بالمناس  
وضعت ماادر امني  اسراميني  خا  لارض حم عنر الانساينيين ووس الر ي  االسراميني  لمبدأ حم 

 الدول ين.
 02/1/0210قدس العربي، لندن، ال

 
 أنباء عن إقالة الطيب عبد الرحيم من منصبه"الرسالة":  .2

كشف مادر ونسايني وي رام هللا لر"الرسال  نت" الث ثاء، عن أنباء شب  رسمي  : الرسال  نت )خاص( -لزن
 بإقال  الرمين محمود عبان، األمين العام لم سس  الرماس  الايب عبدالرحيم.

ادر: "م سس  الرماس    ناقم بجدي  خبر إقال  عبد الرحيم من مناب ، لكن ال يوجد ح ر النحظ  وقام الم
أشاروا إلر مغادر   رام هللا إلر الساهرن بعد إقال  ، ويما  عبد الرحيموذكر أن مسربين من  أ    كيد رسمي".

ن السياد  المااوم من أرجعت أوساا أخرل أسباب اإلقال  إلر خ وات داخني  عنر قضي  محمد دح 
 حرك  و ب، ومنف الماالح .

وجهات رسمي  لن  كد من اح  الخبر، لكنها لم   نس  عبد الرحيموحاولت "الرسال  نت" اال اام بالايب 
 ردودا.

 02/1/0210الرسالة، فلسطين، 
 

 كيري يلتقي عريقات في واشنطن إلنقاذ مسار المفاوضاتواصل أبو يوسف:  .12
قام عضو النجن  ال نايذي  لمنظم  ال حرير واام أبو يوسف إن كير  يحاوم، : الديننادي  سعد  –عمان 

عبر االج ماع )برميس  الوود المااوض اإلسراميني  سيبي( لياني )وعضو الوود ي سحاس( مولخو، األسبوع 
 جسير  الماضي، ومن ثم لساء عريسات ورمين جهاز المخابرات العام  الانسايني  النواء ماجد ور ، إلر

الاجوات العميس  السامم  بين الاروين. وأضاف، لر"الغد" من ونساين المح ن ، إن ا ااس اإلاار الذ  يارح  
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كير  يهدف إلر  مديد المااوضات، رلم أن العشرين جنس   ااوضي  ال ي عسدت بين الاروين منذ اس مناف 
  .ن" موز )يوليو( الماضي، لم  كن سول حوار ارشا 78المااوضات وي 

وأوضب أن جنسات ال ااوض ال ي عسدت ح ر اآلن لم  سار عن أ  ن امج  سمب ب سدم وي العمني  السنمي ، 
 ويما من المس بعد نجاح أ   حر  وي ظم المسار الحالي.

ولات إلر أن األوكار ال ي يارحها كير    بنر الر ي  اإلسراميني  ال ي  من  بالثوابت الواني  الانسايني  وال 
 س العدال  لنشعب الانسايني وال ح ر الحد  األدنر من حسوق  الواني . حس

وأكد الروض الانسايني لارح كير ، الم عنس ببساء المس وانات اإلسراميني  وي الضا  الغربي  المح ن  وبساء 
سساا حس عودن ال جمين الانساينيين و سويض حس إقام  الدول   سيارن االح  م وي مناس  األلوار وا 

 وعاام ها السدن المح ن . 7691الانسايني  عنر حدود العام 
02/1/0210الغد، عمان،   

 
 سميرة حاليقة: عباس رد  على التهديدات اإلسرائيلية بالتأكيد على محاربة المقاومة .11

الخنيم: اع برت سميرن ح يس ، عضو المجنن ال شريعي الانسايني عن حرك  "حمان"، أن  اريحات 
مود عبان حوم ال نسيس األمني وم حس  المساوم  " عبير عن حال  الرضوخ لير المبرر رمين السنا  مح

وأشارت  ل هديدات االح  م، رلم أنها اس مرار لموقف السنا  المناهض لنمساوم  منذ  وقي  ا ااقي  أوسنو".
اوم  ح يس  وي  اريحات خاا  لر "قدن برن" أن خرو  الرمين عبان مرن أخرل لن نام من المس

وال  كيد عنر ال نسيس األمني رسال  لنجانب اإلسراميني  عبر عن حال  رضوخ ل هديدات الوزيرن  سيبي لياني، 
وبدال من موقف قو  يروض هذه ال هديدات يجدد الرمين عبان موقا  بنبذ المساوم  ومواان  ال نسيس 

 األمني".
 02/1/0210قدس برس، 

 
 ن المقاومة والسياسةنجحت في المزاوجة بي حماسالزهار:  .19

"حمرران نجحررت ورري  جربرر  الحكررم األولررر، ال رري حاز هررا ن يجرر  منحهررا الثسرر  مررن قبررم : أحمررد النبابيررد  -لررزن
الشعب الانسايني وأثب ت أن  يمكن المزاوج  بين ما كان يعده البعض نسيضين "المساوم  والسياس "، وبرهنت 

لررررر جانررررب اآلخررررر، وحاوظررررت عنررررر ثوابررررت السضرررري  لكررررم المشررررككين أنهمررررا خارررران م وازيرررران يسررررير الواحررررد إ
الانسررايني  بررالرلم ممررا  عرضررت لرر  مررن مرر امرات كرران مررن أبرزهررا الحاررار وحربررا الارقرران و السررجيم " بهررذه 
الكنمررات او رر ب عضررو السيررادن السياسرري  لحركرر  "حمرران" د. محمررود الزهررار حررواره مرر  "ونسرراين" ورري الررذكرل 

 ال شريعي . الثامن  لاوز حرك   وي االن خابات
وقام الزهار إنر  منرذ  رولي "حمران" الحكرم ال زمرت بالخاراب السياسري "المسراوم" كمرا كران معهروداق عنيهرا قبرم 
الحكرررم، ونرررم يخرررمم الخاررراب مرررن ال  كيرررد عنرررر الثوابرررت وال مسررر  بحسررروس الشرررعب الانسرررايني، مشررريرقا إلرررر أنررر  

ديني ل ، وشن االح  م لحربين م  الي ين  وبالرلم من  عرض حكوم   إلر حاار ظالم ال مبرر أخ قي وال
 عنر قااع لزن، لم يانب االح  م وي  ركي  "حمان" ودوعها لن غيير وي خاابها "المساوم".

 حماي  المساوم 
ورأل الزهار أن الم اب  لعمنيات المساوم  وي قااع لزن  حديدقا يرل أنها أخذت وري ال ارور سرواء مرن خر م 

م ال رري اسرر خدم ها ورري مسارعرر  االحرر  م منررذ  ررولي "حمرران" قيررادن المشررهد السياسرري نوعي هررا أو ح ررر الوسررام
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الانسررايني، وعمنيرر  أسررر الجنررد  جنعرراد شرراليا ال رري ناررذ ها ك امررب السسررام جنرراح "حمرران" المسررنب وواررامم 
 مساوم   عد الشاهد األبرز عنر ادس ما  م ذكره سابسقا.

حرك    مسكت برروض السررارات الدولير  ال ري  انرب مرن الشرعب وعنر الاعيد الدولي، وسد أوضب الزهار أن 
الانسايني الدني  ورو  الراي  البيضاء ل حر  م وال سرنيم براألمر الواقر  الرذ  ورضر  العرالم الظرالم، مبينقرا أنهرا 

 عمنت بكم ما  من  من مسومات إع مي  وسياسي  من  وضيب أسباب روضها لكم ذ  ش ن.
لسضري  الانسرايني  لجرذورها العربير  واإلسر مي ، أوضرب الزهرار، أن "حمران" عمنرت وأما عنرر ارعيد إعرادن ا

عنررر إعررادن السضرري  الانسررايني  لحضررنها وام رردادها العربرري واإلسرر مي بعررد حارررها ورري الشررعب الانسررايني 
وحرررده، وك نهرررا ال ع قررر  لهرررا ال برررالعرب وال ح رررر المسرررنمين، مشررريرقا إلرررر أن حكوم ررر  نجحرررت وررري ذلررر  بعرررد 

اولها لاناع السرار العربي ومحاونهم السياسي  مثم الجامع  العربير  ومنظمر  ال عراون اإلسر مي، مرا أعراد و 
"ونساين" إلر واجه  المشهد السياسي العربري مرن جديرد، بعرد أن كرادت  خ اري منر  ن يجر  لنسياسر  الخاامر  

 .24ال ي مارس ها سنا  أوسنو منذ   سيسها عام 
الرررداخني الانسررايني، أوضرررب الزهرررار أن الحكومررر  الانسررايني   سرررنمت واقعقرررا ونسررراينيقا  وبالنسررب  إلدارن الشررر ن

مهنهررر ق سرررواء عنرررر الارررعيد السياسررري أو االق اررراد  وح رررر األمنررري، مشررريرقا إلرررر أن الحكومررر  عمنرررت عنرررر 
عادن األمور إلر ناابها الحسيسي.  إا ح ما  س اي  وبكم ما  م نك  من إمكانيات، وا 

السياسي، أشار الزهار إلر أن "حمان" نجحت وري ممارسر  دبنوماسري  المساومر  مرن خر م مرا وعنر الاعيد 
 م اس عراض  مسربسقا وري الركرامز األربعر  الماضري ، مشرددقا عنرر أن الخاراب السياسري أاربب يمثرم  انعرات 

 الشعب الانسايني وآمال .
منيرررار دوالر،  1.2ن قاربرررت عنرررر أمرررا عنرررر ارررعيد االق اررراد، برررين أنررر  حكوم ررر   سرررنمت سرررنا  مثسنررر  برررديو 

اسر ااعت ال خايررف مرن أعبامهررا مرن خرر م قيامهرا ب ررووير دعررم مرالي ليررر مسرين لنحكومرر  وري ظررم انسارراع 
الرردعم المررالي لنسررنا   ماشرريقا مرر  الحاررار الماررروض عنيهررا ورري الوقررت الررذ  كانررت حرك رر   سررود الحكومرر  

 اراد الرواني بشركم كبيرر ومنحروظ مرن خر م خارا العاشرن، منوهقا إلر أن حكوم ر  عمنرت عنرر إنمراء االق
 اق اادي  واني  واعن .

وأشار إلر أن حرك    عامنت مر  األزمرات االق ارادي  والحارار اإلسرراميني بمسرمولي  عالير  وحرارت عنرر 
  ووير كم م انبات الشعب اليومي ، مبينقا أن الحرك  والحكوم   ساسم ا م  الشعب الانسايني المعانان.

ب  لنمنف األمني، أوضب أن حرك   أجهرزت عنرر الان ران األمنري وبسرات األمرن واألمران بعرد إعاد هرا وبالنس
ارريال  األجهررزن األمنيرر ، منوهقررا إلررر أن األجهررزن األمنيرر  أارربحت حاميقرر  لظهررر المساومرر  واليررد الحانيرر  عنررر 

 الانساينيين.
ك ر  ومنرذ النحظر  األولرر ل كنياهرا ب شركيم وعنر اعيد  ر يرب البيرت الانسرايني الرداخني، برين الزهرار أن حر 

الحكوم  العاشرن حرات عنر إشررا  جمير  الاارامم الانسرايني  بمرا ويهرا "ور ب"، مرن خر م عرضرها عنريهم 
جميعا المشارك  وي حكوم  ام  ف الواني ال ي لم  َر النور لرروض  نر  الاارامم المشرارك ، منوهقرا إلرر أن 

 اررررد الحزبررري برررالسرار الانسرررايني والرررذ   ميرررزت بررر  "وررر ب" اينررر  سرررنوات حرك ررر  كانرررت حرياررر  عنرررر إنهررراء ال
 اس ي مها عنر السنا .

وأشررار إلررر أنرر  بررالرلم مررن  عرررض حرك رر  ومرروااني السارراع لنس ررم العشرروامي ورري الشرروارع عنررر النحيرر  وعنررر 
ال رد  بشرركم الهوير ، حاولرت بكرم الوسرامم منرر   ارور األمرور إلرر مررا هرو أكثرر مرن ذلر ، لكررن األمرر أخرذ بر

أكبررر مررا اضررار حرك رر  لنرردواع عررن ناسررها، منوهقررا إلررر أن االنسسررام الانسررايني بررالرلم مررن أسررباب  كرران أمرررقا 
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اضاراريقا خاا  بعد اس نااد حرك   لكاو  الجهود ال ي ممكن أن  حوم دون وقوع  وال ي كران آخرهرا ا اراس 
 مك .

سسام االبت "و ب" با ب ااح  جديدن وي الع قر  الوانير  ونوه الزهار إلر أن حرك   منذ النحظ  األولر ل ن
بينهما من خ م إجراء ماالح  واني  حسيسي  لكن هذا ما لم ي م  حسيسر  ل عنرت "ور ب" ح رر النحظر ، م كردقا 

 أن حرك   ااحب  مشروع الماالح  ومازالت مس عدن ل ابيس  بشكم وور .
 98/1/9014، فلسطين أون الين

 
 على مقترح المصالحة األخيرة العليا لفتح: حماس لم ترد   القياديةالهيئة  .13

أكررد حسررن أحمررد النررااس باسررم الهيمرر  السياديرر  العنيررا ورري حركرر  ورر ب، أن حركرر  حمرران لررم  رررد عنررر  : لررزن
 المس رح األخير حوم الماالح .

نرر  بمواوسرر  حركرر  وقررام النررااس باسررم الهيمرر  السياديرر  لارر ب ورري حررديب لررر " معررا " أن زيررارن األحمررد لغررزن مرهو 
حمان عنر إجراء االن خابات و شكيم حكوم  ال واوس الواني، لكن حرك  حمان لم  رد ح رر النحظر  عنرر 

 المس رح الذ  جرل بين األحمد وهني  وي اال اام األخير.
م واع بر حسن أحمد النااس باسم الهيم  السيادي  العنيا لحرك  و ب  اريحات رمين الحكومر  المسالر  إسرماعي

 عنارا من حرك  و ب بالخار  بانها خاون ايجابي . 190هني  حوم السماح لعودن 
وقام النااس باسرم الهيمر  السيادير  لار ب " ال يوجرد إحارامي  دقيسر  حروم كروادر حركر  ور ب الرذين خرجروا إبران 

م هو  نايرذ ، مضياا أن  اريحات هني  ايجابي  ولكن الاريس األقار إلنهاء االنسسا9001أحداب االنسسام 
 ما  م اال ااس عني .

 92/1/9014، وكالة معا  اإلخبارية
 

 نسمح لالحتالل فرض معادالت جديد لنحماس:  .14
 شددت حرك  حمان عنر أنها لن  سمب ل ح  م "اإلسراميني" ورض معادالت جديدن عنر السااع.: لزن

 ارعيد االسرراميني عنرر لرزن، لرن نسرمب وقالت الحرك  وي بيران لرر"الرسال  نرت" الث ثراء، "وري ظرم اسر مرار ال
 ل ح  م بارض أ  معادالت جديدن أو كسر أ  معادل  ورضناها بالدماء".

ويشهد قااع لرزن منراورات لنارامرات "اإلسرراميني " و هديردات قرادن االحر  م بشرن عردوان جديرد عنرر الساراع، 
 كري .كما  شهد المنااس الشرقي  لجنوب السااع حرك  نشا  لآلليات العس

 92/1/9014، الرسالة، فلسطين
 

 حماس هدية لر"إسرائيل""النظام المصري" ل: شيطنة البردويل .12
الرردك ور ارر ح البردويررم السيرراد  ، أن الرررحمن الخالررد  عبررد، عررن 98/1/9014، الرسررالة، فلسررطينذكرررت 

لعبررر   المارررر ،كرررد وررري حركررر  حمررران أن ز  بعرررض ر ون النظرررام المارررر  وا ع مررر  الحركررر  وررري الشررر ن أ
 سياسي  خايرن ولها أثمان سياسي .

وقام البردويم وي لساء عبر وضامي  السدن مساء الث ثاء: "ال ع ق  لنا بما يجر  وي مار ون حردل إيجراد 
 دليم واحد يمديننا من قريب أو بعيد، وسيبسر الشعبان المار  والانسايني م حابين مهما حام".
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ي برردأ النظررام الماررر  شررن هجمررات م  اليرر  وليررر مسرربوق  عنررر وأضرراف: "منررذ االنسرر ب عنررر الرررمين مرسرر
 حرك  حمان وقااع لزن، سعيا من  ل شوي  المساوم  وال حريض عنر قااع لزن".

رون ال ي نشرها السضاء المار  اليوم وضمت رموز من حمان, اوحوم قامم  الهاربين من سجن واد  الن
كاذبر  هردوها "شريان  حمران و سرديم رأسرها كعربرون ارداق   وإن البردويم أوضب أنهرا مهزلر  كبيررن وادعراءات

 إلسراميم".
وجررد د البردويررم الحررديب عررن أدلرر  ووثررامس  منكهررا حمرران قررام : "ورري حررام اسرر مر النظررام الماررر  بسياسرر   

  جاهنا وندينا وثامس  مثبت اس غباء النظام لنشعب المار  والعالم أجم ".
سراميم"، قام : "معرك نا األبدي  م  االح  م، وال وقت لردينا لنردخوم وشدد أن بوان  حمان س بسر ا جاه "إ

 وي عمني  الردح ال ي  مارسها بعض وسامم اإلع م المار  ور ون من النظام".
واسررر هجن البردويرررم وررري ذات السرررياس، ال همررر  الموجهررر  لنررررمين مرسررري برررر"ال خابر" مررر  حمررران، قرررام : "مرررن 

إلر من ي عامم م  العدو، ولرين مر  مرن هرو ارديس لنشرعب المارر  وجرزء  األجدر أن  وج   هم  ال خابر
 من هذه األم ".

واس ارد: "النظام الحالي يضح ي بالع ق  م  الشعب الانسايني وحرك  حمان ومساوم ها، كما يمنكر السواسم 
 ال اريخي  والروابا االس مي  بين الشعبين، ل حسيس أهداف سياسي ".

البردويرم قرام إن "ا هامرات ، عن وكال  األناضروم مرن لرزن، أن 92/1/9014، ي، لندنالقدس العربونشرت 
لير واقعي  وليرر مناسر   9011يناير  92السضاء المار  لحرك  حمان بسضي  اق حام السجون إبان ثورن 

 ”.الهدف منها ضرب المساوم  الانسايني  و شوي  اور ها ومحاول  اس رضاء العدو الاهيوني
ردويم وي  اريب لمراسم )األناضوم( الث ثاء، أن "ما يحدب من محاول  ربا بين حرك  حمان وأضاف الب

وبين ما يجر  وي مار هي نوع من المها رات السياسي  ال ي لن  ثنينا ولن  حرف بوان نا وال بندقي نا عن 
 ”.هدوها األايم وهو مواجه  العدو الاهيوني و حرير األرض والمسدسات

روجررر  اإلعررر م المارررر  ضرررد "حمررران" واال هامرررات لنحركررر  بسضررري  اق حرررام السرررجون "محرررض وأكرررد أن مرررا ي
 أكاذيب واو راءات واس ه ار بعسوم النان".

وأوضررب أنرر  "لررين مررن المناسرري أن يسرر اي  عنااررر مسررنح  مررن حمرران اخ ررراس الحرردود الماررري  والرردخوم 
 ”.ير السجناءبسيارات دو  رباعي إلر الساهرن الق حام السجون الماري  و حر 

وأعرررب عررن اسرر غراب  مررن ا هررام أشررخاص كحسررن سرر م  المع سررم ورري السررجون اإلسررراميني  المشررددن منررذ عررام 
، بسضررري  اق حرررام السرررجون. وقرررام "ال نررردر  بررر   وجررر  مرررن الممكرررن أن يسررروخ السضررراء المارررر  هرررذه 1221
 ”.الكذب 

ب أل  كران أن ياررض مرا يريرده عنرر وأشار إلر أن حرك  حمان "ال   دخم وي الش ون الماري ، ولن  سم
 ”.المساوم  الانسايني 

 
 خلية بالقدس بتهمة تعزيز قوة حماس يعتقلالشاباك  .16

كشررف جهرراز الشررابا  مسرراء اليرروم الث ثرراء، بال عرراون مرر  مررا يمسررر لررواء شرررا  االحرر  م : السرردن المح نرر 
ونسرايني ، ب همر   11ير  مكونر  مرن خن األخيررن األسرابي الشمام، النسراب عرن اع سرام خر م  بالسدن ومناس 

 نظيم و مويم أنشا  من وي السدن والمسجد االقار أجم  عزيز قون حرك  حمان وي أواسا سركان شررقي 
 السدن.
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وادعر الشابا  أن أورراد الخنير  قراموا ب نايرذ مرا وارا  برام)جرامم األمنير (، مشريراق الرر أن مرن برين المع سنرين 
من خ م مشارك هم وي مشروع لدعم شعبي   42لنحرك  االس مي  وي أراضيعناار ين مون لنارع الشمالي 

 .-حسبما أورد موق  وال  العبر  اليوم الث ثاء–حرك  حمان وي المسجد االقار 

 98/1/9014، وكالة سما اإلخبارية
 

 مقاضاة االحتالل البردويل: عباس ال يملك التنازل عن حق   .13
الرسرررمي باسرررم حركررر  حمررران د. اررر ح البردويرررم أن  ارررريحات رمرررين أكرررد النرررااس : النبابيرررد  أحمرررد-لرررزن

السنا  محمود عبان ال ي أكد ويها روض  مساضان االح  م أمام المحاكم الدولي ،  عبر عن حال  "الخضوع 
واالر هرران" ال رري واررم إليهررا عبرران لاررالب االحرر  م ن يجرر   مسررك  بخيررار المااوضررات واسرر بعاده لنخيررارات 

ا إلر أن عبان بسرراره يروور لاراءق لجررامم االحر  م بحرس الشرعب الانسرايني، برالرلم مرن عردم األخرل، مشيرق 
 ام  ك  الحس بال نازم عن مساضان االح  م أمام المحاكم الدولي .

وكان عبان قد قام خ م مسابن  احاي  م  "يديعوت أحرنوت" العبرير ، إن هنرا  ا ااقراق مر  حركر  "حمران" 
، كما جدد  عهده بعدم مساضان االح  م أمام المحراكم الدولير ، مشريرقا إلرر 11ول  وي حدود  واوس وي  عنر د

 أن أجهز   األمني   عمم بال نسيس م  األجهزن األمني  ال ابع  ل ح  م وأمريكا.
ن وقرام البردويررم لررر "ونسرراين"  عسيبرراق عنررر  اررريحات عبرران: " إن هررذا الموقررف السررديم الجديررد ال يعبررر إال عرر

ومرر  قياديرر  مح كرررن لنسررنا  ول مثيررم الشررعب.. وال يمثررم الانسرراينيين برر   حررام مررن األحرروام"، مشرريرقا إلررر أن 
موقررف عبرران وسررنا   ي نرراقض مرر  الر يرر  الشررعبي  والر يرر  الااررامني  الغالبرر  عنررر الشررعب الانسررايني ال رري 

نايرات الدولير  لمساضران االحر  م  االب السنا  باالنضرمام إلرر كاور  المنظمرات الدولير  وخاار  محكمر  الج
 ومسمولي .

وويما ي عنس ب  كيده أن عمم أجهز   األمني  ي م بال نسيس م  األجهزن األمني  األمريكي  واإلسرراميني  بم حسر  
"الس ح" ليرر سر ح السرنا  وري الضرا  الغربير ، رأل البردويرم أن حرديب عبران يوارف المشرهد السرامم وري 

يجعنر  ال يح را  إلرر  وضريحات، مشريرقا إلرر أن أجهرزن أمرن السرنا  وظيا هرا م حسر  الضا  بشكم دقيس مرا 
المساومرر  وسرر حها واع سررام كررم مررن ياكررر بمعارضرر  مررا  ن هجرر  السررنا  مررن خيررارات معظمهررا ال ياررب ورري 

 االب الانساينيين.
  رام هللا وال رري  ر كررز وبررين أن أجهررزن السررنا  عسيررد ها األمنيرر  مجبولرر  عنررر العسيرردن السياسرري  لمسررمولي سررنا

عنررر خيررار ال سرروي  والمااوضررات، لررذل  وهرري   حررس كررم مررن ياكررر بمعارضرر  السررنا  ح ررر عنررر المسرر ول 
السياسي، عادقا أن مرا  ع نسر  أجهرزن السرنا  مرن عسيردن ليرر وانير ، كران مرن أهرم أسرباب االنسسرام السياسري 

 بين الضا  ولزن.
 

 ال تفويض لعباس
ن  كون حرك   قد ووضت عبان إلنجراز أ  ا اراس سياسري مر  االحر  م اإلسرراميني ال وجدد البردويم ناي  أ

، عرررادأا أن  ارررريحات عبررران  ررر  ي وررري سرررياس سياسررر  وثواب ررر  المعرووررر ي ضرررمن حسررروس الشرررعب الانسرررايني 
 "دلدل  العوااف" ال ي ين هجها عبان م  االح  م االسراميني.
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ااوضررات، كرران ورري إاررار مررا  ررم ارحرر  خرر م وثيسرر  األسرررل وقررام إن مررا جرررل اال ارراس عنيرر  بخارروص الم
وال رري عروررت ويمررا بعررد بررروثيس  "الوورراس الررواني"، مشرريرقا إلررر أن "حمرران" والااررامم أ احررت لعبرران ال ارراوض 

 ووس شروا معين   م اال ااس عنيها م  جمي  الااامم.
بشررا عرودن كاور   11دود عرام وأوضب أن حرك   والااامم واوست بشكم مرحني عنر دول  ونسرايني  وري حر

ال جمين إلر ديارهم و رسيم السدن عاام  لها، منوهقا إلر أن هذه الشروا كانت قاسرمقا مشر ركقا برين جمير  
وأشررار إلررر أن حرك رر  ووضررت عبرران بال ارراوض مرر  االحرر  م ورري  الااررامم بمررا ويهررا حرك ررا "حمرران" وورر ب.

أ  ا ااس سياسي قد ير م إنجرازه، عنرر اسر ا اء شرعبي أو ضوء المحددات السابس  الذكر، عنر أن ي م عرض 
ال ي خار  منظمر  ال حريرر إلرر  وضم الاااممعنر المجنن الواني وي حام  م ان خاب أعضام  من جديد 

 عضوي ها، مشددقا عنر أن هذه الشروا ال يمكن اج زا ها ب   حام من األحوام.
 98/1/9014، فلسطين أون الين

 
 اس حول التنسيق األمني "ضمانة لتثبيت أركان االحتالل"بدران: تصريحات عب .18

أكد النااس باسم حرك  حمان حسام بردران أن  ارريحات رمرين السرنا  الانسرايني  محمرود عبران : الدوح 
حرروم ال نسرريس األمنرري ودور أجهررزن السررنا  ورري جمرر  سرر ح المساومرر  بال عرراون مرر  أجهررزن األمررن اإلسررراميني  

اررروابي  وجهررر  النظرررر ال ررري  سررروم إن األجهرررزن األمنيررر  أنشررر ت مرررن أجرررم حمايررر  أمرررن  واألمريكيررر  "يررردلم عنرررر
 االح  م و ثبيت أركان  عنر األرض."

وأشار بدران، وي  اريب ارحاي  نسرت "قردن بررن" نسرخ  عنر ، إلرر أن "الجهرات ال ري  مروم هرذه األجهرزن 
 لم حدن األمريكي ."هي جهات معادي  لاموحات الشعب الانسايني ووي مسدم ها الواليات ا

واع بر أقوام الرمين عبان حروم دور األجهرزن وري م حسر  المساومر  وري الضرا  ب نهرا " عاري لاراء سياسريقا 
 لكم االن هاكات ال ي  سوم بها األجهزن األمني  وي الضا ، وال ي ار اعت و ير ها وحد ها وري اآلونر  األخيررن."

الداعمرر  ل جرراوزات األجهررزن األمنيرر  سرروف  رر د  الررر مزيررد وأضرراف الم حرردب باسررم حمرران أن "هررذه المواقررف 
من االنسسام السياسي واالج ماعي وهي ضرب  أخرل  وجهها قيادن السنا  لنجهرود المبذولر  مرن اجرم  حسيرس 
الماالح  الانسايني ، وهي رد سنبي عنر الخاوات والسرارات اإليجابي  ال ي قامت بها حمان مر خرا ل هيمر  

 يس  ابيس الماالح ."األجواء عنر ار 
وأوضب بدران إلر أن ال اريحات الم كررن من عبان بنان المضمون " ضررب وري عمرس المنظومر  السيمير  
لنانسررايني الساممرر  عنررر مساومرر  االحرر  م ومواجهرر  إجراءا رر  اإلجراميرر  كمررا ان هررذه السرريم  مجررد المسرراومين 

 لخدمات"، عنر حد  عبيره.وحمن  البنادس و نار ممن ي عاون م  العدو ويسدم ل  ا
  98/1/9014قدس برس، 

 
 : حماس ستفوز على فتح بأي انتخابات قادمةمحلل سياسي إسرائيلي .12

رأل الكا ررب والمحنررم اإلسررراميني ورري اررحيا  يررديعوت أحرنرروت العبريرر  "رون بررن يشررا " أن : السرردن المح نرر 
 شعبي  رمين السنا  محمود عبان ليست وي أحسن أحوالها.

يشررا  عررن مسررمولين إسرررامينيين مضررانعين  سررديرا هم أنرر  إذا مررا أجريررت اليرروم ان خابررات ورري أراض  ونسررم بررن 
السنا  الانسرايني  ور  يوجرد ضرمان  لاروز عبران وحركر  ور ب، برم هنرا  اح مالير  أن  حارم حركر  حمران 

األسرباب السوير   وبين الكا ب والمحنم اإلسراميني أن ذل  السربب مرن عنر ألنبي  أاوات الشارع الانسايني.
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ال ري  جعرم عبران ال يسررع باالسرر جاب  لغرزم المارالح  مرن قبرم حركرر  حمران، وكرذل  ال ي سررع برراإلع ن 
 (.اإلسرامينيرأ  المحنم السياسي  جديدن. )ان هرعن ان خابات 

ورلررم ذلررر  ال زالررت حركررر  حمررران  الث ثررراء،مسرراء  حمررران، إعرر مرو  هررذا الخبرررر بشرركم واسررر  ورري وسرررامم 
عنررر مس رحررات الرررمين محمررود عبرران والررذ  قبررم ويهررا انررب حمرران ب مديررد عمررر حكومرر   باإلجابرر  سرروف 

مسرموم منرف المارالح   األحمردس   أشهر بدالق من ث ث  أشهر ، ورلم اسر عداد عرزام  إلرالوحدن الواني  ، 
الررذ   مررراألهنيرر   ابيررس بنررود الماررالح  ،  إسررماعيمقارراع لررزن لن وقيرر  مرر   إلرررورري حركرر  ورر ب الوارروم 

انبت حمان ال شاور وي  م  مك بها السياسي ولم  عا ردها ل شكيم حكومر  الوحردن الوانير  و حديرد  رواري  
 االن خابات الرماسي  وال شريعي .

 92/1/9014، وكالة سما اإلخبارية
 

 حماس تبارك للتونسيين التوافق على الدستور والحكومة .90
رر: بيررروت ا وحكومرر  وشررعبا ال واوررس السياسرري عنررر الدسرر ور والحكومرر ، باركررت حركرر  حمرران لن ونسرريين رميسق

 وأعربت عن أمنها لهذه الحكوم  بالنجاح وال وويس.
(: "نبرار  لنجمهورير  ال ونسري  الشرسيس  رميسرَا وحكومر  وشرعباق 1|92وقام بيان لحرك  "حمان" اليوم الث ثراء )

د لنرب د و شركيم حكومر  جديردن، م منرين ل رونن اإلنجاز الواني الكبير الذ   كن م بال واوس عنر دسر ور جدير
دوام األمررن واالسرر سرار، ولنحكومرر  الجديرردن ال وويررس والنجرراح ورري مهامهررا، و حسيررس  انعررات الشررعب ال ونسرري 
الشرررسيس وررري الحريررر  والكرامررر  والعدالررر  االج ماعيررر ، آمنرررين أن  ظرررم  رررونن رامررردن وررري الحريررر ، ودعرررم السضررري  

 انسايني"، عنر حد  عبير البيان.الانسايني  وامود الشعب ال
 98/1/9014قدس برس، 

 
 ما يطرحه األمريكيون غير ملزمة بقبول كل   "إسرائيل": نتنياهو .01

يع رزم وزيرر  الوثيس  ال يألمب رمين الوزراء اإلسراميني بنيامين ن نياهو إلر أن إسراميم س  عامم بان سامي  م  
ميم ليررر منزمرر  بسبرروم كررم مررا يارحرر  األمريكيررون ورري وثيسرر  إن "إسرررا أسررابي ، وقررامالخارجيرر  ارحهررا خرر م 

 اإلاار".
ووررري رده عنرررر  ارررريحات رمرررين البيرررت اليهرررود  نا رررالي بينيرررت الراوضررر  لاكررررن إقامررر  دولررر  ونسرررايني ، قرررام 

الجمهرور اإلسرراميني يرروض دولر  ثنامير   السرومي، إنكنم  ألساها وي م  مر معهد دراسرات األمرن  ن نياهو وي
وعرررن مسررر سبم المااوضرررات قرررام: "قريبرررا سرررنعرف إذا مرررا كررران هنرررا  مجرررام لررردو  المااوضرررات مررر   .السوميررر 

يجررررب أن يكررررون دول ررررين قررررومي ين واع ررررراف م بررررادم بينهمررررا"، ورررري إشررررارن إلررررر المانررررب  الانسرررراينيين، والحررررم
لانسرايني   كرون وقام ن نياهو إنر  وري إارار الحرم الردامم عنرر الدولر  ا اإلسراميني ل ع راف بيهودي  إسراميم.

 بعض رموز السياد ويها محدودن". لهذا س كون"منزوع  الس ح، 
 02/1/0210، 02عرب 

 
 أسابيع فقط ستةالنووي  إيراننتنياهو: االتفاق المؤقت يعطل برنامج  .00
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 قام رمرين الروزراء اإلسرراميني بنيرامين ن نيراهو يروم الث ثراء إن اال اراس الردولي الرذ : دان وليامز - م ابيب 
ابرم مر  إيرران ل سييرد انشرا ها النووير  عارم وسرا برنامجهرا النروو  حروالي سر   أسرابي  وا هرم إيرران باسر غ م 

 هذه االناراج  لاسم ال سنيات الم عنس  بامكانيات ان  قنبن  نووي .
عرن  وري  رم أبيرب "وري  سرديرنا ان اال اراس يبعرد إيرران سر   أسرابي  ولرين أكثرر أمنرروقام ن نياهو وي م  مر 

إذا -وأضرراف قررام  "لررذا وررإن االخ بررار يظررم ورري ال واررم إلررر ا ارراس دامررم  الموقرر  الررذ  كانررت ويرر  قبررم ذلرر ."
 لمن  إيران من الحاوم عنر قدرات نووي   ماما." - حسس

 02/1/0210، وكالة رويترز لألنباء
 

 مدويا  حكمهم كان فشال  و بعد سقوط اإلخوان في مصر دا  ارتاح ج يعلون: العالم العربي .03
هررو حالرر  عرردم اسرر سرار مزمنرر ، و سسرريم الدولرر  إلررر ث ثرر  دويرر ت، وأن  الحرررب  رردور عنررر أبررواب العااررم  قام وزير األمن اإلسراميني  موشري  يعنرون، أمرن الث ثراء إن  مرا يجرر  وري سروري   : زهير أندراون -الناارن 

إن  سياس   م أبيب هي عردم ال رد خم،  دمشس، وأضاف يعنون، كما أواد موق  احيا  هآر ن عنر اإلن رنت
ولكرن عنررر الجمير  أنل يعنمرروا أنن را نمحرراوظ عنرر ماررالحنا، وال رري   مثرم ورري ثر ب نسرراا جوهري ر : عرردم  زويررد 
حررزب هللا ب سررنح  م اررور ن، عرردم نسررم أسررنح  م سد مرر ، بمررا ورري ذلرر  الكيميامي رر  إلررر جهررات وارراها بالمعاديرر ، 

 العبري   وي هضب  الجوالن.وعدم ال عر ض لسيادن الدول  
وأك د الوزير أن  ب ده  مسد م المساعدات الابي   واإلنساني   و زويد الاعام وم بن الشر اء لنسررل المحااررن مرن 

لررم  رر مك ن أنل  بسررر عنررر الحيرراد، وعنيرر  قمنررا بارر ب مس شررار  "إسررراميم"الجهرر  الثانيرر  مررن الجرروالن، زاعمررا أن  
ألف مسا م،  78ت. باإلضاو  إلر ذل ، قام إن   وي سوري ا ي واجد اليوم أكثر من خاص وقد منا لهم المساعدا

را بالنسرب  "الساعدن"ينضوون  حت  نظيم  ، ولكن هم ح ر اآلن يبذلون جم  جهودهم وري محاربر  نظرام األسرد، أم 
نظريم ناسر ، وزاد أن  حرزب لنبنان وسام إن  حزب هللا ين زم ال هدم  بسبب اع بارات إس را يجي   إيراني   وأيضرا لن 

هللا يمن  اليوم أكثر من مم  ألف قذيا  واواري ، ولكن لم يمسج م أ   حرادب أانرس وير  الحرزب النرار با جراه 
 إسراميم.

عرر ون عنررر ذلرر ، قررام الرروزير، خرر م محاضرررن ورري مركررز أبحرراب األمررن السررومي  ب ررم أبيررب، إن رر  مررن الناحيرر  
الانسايني   كجاٍر يممكن االع ماد عني ، مشريرقا إلرر أن  أجهرزن السرنا  اع سنرت  األمني   ال يممكن اع بار السنا 

أكثر من ألف عنار مرن حمران، ولكن هرا لرم  محراكمهم، وأضراف: االمرا يمواارنون  ربير  أوالدهرم عنرر حمرم 
سررراميم ال  ظهررر عنررر خررراماهم، ورر  يوجررد أ   أمررم ورري  حسيررس السرر  م، العبرروات الناسررا  ورري االح ارراالت، وا 

ا أن  الانسررراينيين يروضرررون االع رررراف بإسرررراميم كدولررر  يهودي ررر ، ويروضرررون االع رررراف بان هررراء النرررزاع  موضرررحق
 وان هاء ماالبهم من الدول  العبري  .

ووي رأ  يعنون، كما قام موق  هآر ن وإن   ال  وجد أ   ع ق  بين النزاع الانسايني  اإلسراميني  وبين المن رف 
، وكشف النساب عن أن   وي الغرف المغنس ، ووي لساءات مر  قرادن عررب، ال يماررح الموضروع النوو   اإليراني  

 السااع.  من أن  حمان س مسيار عاج ق أمل آج ق عنر الضا  الغربي  ، كما وعنت ويالانسايني  بالمر ن، مشد دقا عنر أن  النوو   اإليراني  يمخيرف العررب، بردون أ   ارن  لنسضري  الانسرايني  ، وحرذ ر 
م  إيران، قام ق إن هم برذل   "خمس +واحد"ووج   يعنون ان سادات الذع  جدقا ل  ااس المرحني  الذ  وقع   دوم 

أهرردروا ورارر   اريخي رر ، وقررام: النظررام اإليرانرري جرراء عنررر أربعرر  و حررد ب مرر  الشررياان األكبررر، أمريكررا، ولكررن  
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ا إلررر أن  الجمهوري رر  اإلسرر مي   هرري العبقررا مركزيقررا ورري حررم  اهررران اليرروم  حررررت مررن العزلرر  السياسرري  ، الو قرر
ا.  األزم  السوري  ، وهي  دعم نظام الرمين األسد، وباألعمام ال ي ير كبها، و دعم حزب هللا أيضق

أعوام، الو اق إلرر أن   7وبحسب ، وإن  ال سديرات اإلسراميني    مشير إلر أن  إيران س ابب دول  شب  نووي  خ م 
ررا مظن رر  نووي رر ، الو رراق إلررر أن  اإليرررانيين يسرر هزمون وح اإليرانيين اإلس را يجي  لم ي غي ر:  اردير الثرورن اإلسر مي   والسريارن عنرر المناسر ، وال ري  ع مرد عنرر ام سياسرر  مخاررا لهررا،  شررمم اإلرهرراب، وورري المسرر سبم أيضق

، بهدف مواان  برنرامجهم. ووارف يعنرون النظرام  ، أ ل انر  بالمج م  الدولي   باريس  أول ب خرل وقا  عند حد ه، قام يعنون.نظام الهر   السرادم، وهرو يمشرك م ال هديرد الرميسري  عنرر اسر سرار المناسر  وعنرر العرالم بر م ر ، وبال رالي، يجرب اإليرانري  ب ن ر  مسريحاني  وقيرامي 
م المناس  إلر مناسر  عردم اسر سرار وعب ر يعنون عن  شا م  بالنسب  لنمس سبم قام ق إن   من الم وق   أنل    حو 

 العربي  ار اح جدقا بعد سسوا اإلخوان وي مار، مشيراق إلر أن  حكمهم لمار كان وش ق مدوياق.نحررن نخشررر مررن الخارر  الغربرري  الجديررد: الديمسرااي رر  عررن اريررس اررناديس االق ررراع. وقررام إن  العررالم ’ممرزمن، و
ررا يجررر  ورري الرروان العربرري  وسررام ررا عم  ، الررذ   سرروده  أم  ، الرذ  يررل وري اإلخروان إن رر  نشرر  واقرر  جيوسياسرري جديررد، هررو المحررور الشرريعي   ن المسنمين  هديداق، ويشمم مارر، األردن، السرعودي ، والبحررين، ولكن ر  ال يشرمم قارر و ركي را، الن ران  مشركإيران، والذ  ي نس ر الدعم من روسيا، وهرذا محرور قرو   جرداق وقبال ر ، المحرور السرني 

 محوراق ثالثقا ولكن   اغير، والذ  يدعم اإلخوان وحمان.
، ويررر با بع قرر  مرر  أمريكررا، وورري ’الساعرردن‘وزاد أن  لنمحررور السررني  هنررا  أعررداء مشرر ركين: إيررران، اإلخرروان، 

 هذا السياس، أضاف، نحن ن ساوس معهم وي هذه الماالب، عنر حد  قول .
را إن  أمريكرا ال  ريرد بعرد ال يروم أنل  نعرب دور الشرراي  وري المناسر ، ولكن هرا مرا زالرت السرون العظمرر وقام أيضق

 اإليراني ر ، ولارتالوحيدن، ولكن ها قررت االب عاد عن المناس ، انسحبت من العراس، ال ي وقعت  حت السيارن 
 حد   عبيره.  إلر أن  عدم  د خم أمريكا وي سوري   وسب المجام أمام روسيا لن د خم وبسوٍن وي ب د الشام، عنر

 02/1/0210، القدس العربي، لندن
 

 عاشوا تحت سيادتهم إذابينت: الفلسطينيون سيقتلون اليهود  .00
عرراد وزيررر االق ارراد اإلسررراميني ورمررين حررزب البيررت اليهررود  المسرر وان نا ررالي بينررت يرروم  :السرردن المح نرر 

لعمنيررر  السياسررري  رلررم مرررا قيرررم عرررن الث ثرراء ل ارررريحا   الناريررر  ضررد الانسررراينيين وال حرررريض عنررريهم وعنررر ا
 اس دعام  من قبم ن نياهو ل وبيخ  عنر ال اريحات المضرن بالمانح  اإلسراميني  ال ي يانسها.

و ارررس "بينررت" لن سررارير ال رري أوررادت بمواوسرر  إسررراميم عنررر عرريش مسرر وانين داخررم الدولرر  الانسررايني ، وقررام 
ا ال يمكرن لنيهرود ان يعيشروا  حرت سريادن ونسرايني ؟ الن "مثم هذا األمر لن يحام ولن يكون أ عرورون لمراذ

واسر عرض "بينرت" عردد مرن أسرماء اليهرود الرذين  الانساينيين سيس نونهم ومثم هذا األمر حام وري الخنيرم".
واضرراف "بينررت" الررذ  كرران  ق نرروا خرر م الثررورات الانسررايني  قبررم قيررام إسررراميم لن رردليم عنررر اررواب موقارر .

م مر  مر معهرد أبحرراب األمرن السرومي بررر"م يين الانسراينيين سريعودون مجررددا وري الضررا  ي حردب الث ثراء أمررا
"يسيم وي الدوم المجراورن لنرا مرا  الغربي  وي حام أقيمت ويها دول  ونسايني  ما يعني وا  أخر من الاراع.

ولررر  وررران الررردوم م يرررين ونسررراينيين الكثيرررر مرررنهم ال يحمنرررون أيررر  جنسررري  و خينررروا إذا أقمنرررا هنرررا د 6-9برررين 
المجاورن س ركم ه الء الانساينيين با جاهنا نحرو يهرودا والسرامرن مرن يع سرد بران عالمنرا سياربب أكثرر هردوءا 
ورري حررام واوسنررا عنررر  سايرر  يهررودا والسررامرن وهررو مخاررئ الن مثررم هررذه الخاررون سرر ا ب شررهي هم وسررا وسررنجد 
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نم واننا ال يمكن  ان  جر  مااوضات وري حرين أناسنا وي اراع مرير هنا لن يغار أحاادنا لنزعيم الذ  يس
ذا وسررردت السررريادن وررر  وجرررود   رررركض وررري أرجررراء العرررالم مرررذعورا إن جررروهر الارررهيوني  يسررروم عنرررر السررريادن وا 

 لناهيوني  الزمن الديمولراوي يعمم لاالب إسراميم و  سبب لنخوف" قام بينت.
 02/1/0210، وكالة سما اإلخبارية

 
 "إسرائيل"التوصل التفاق يخدم مصالح : هدف المفاوضات ليفني .05

أشرررف الهررور: أعننررت الرروزيرن اإلسررراميني   سرريبي ليانرري المسرر ول  عررن منررف المااوضررات ورري الجانررب  -لررزن 
اإلسراميني، أن هدف العمني  السنمي  ال ي دخن ها ب دها م  الجانب الانسايني برعاي  أمريكير  هرو ال وارم 

 ."إلسراميني يخدم الماالب ا"إلر ا ااس س م 
الرروزيرن اإلسررراميني  ال رري أثررارت ب اررريحات أدلررت بهررا أوم أمررن الجانررب الانسررايني حررين قالررت إن الرررمين 
الانسرررايني محمرررود عبررران إذا مرررا واارررم ال مسررر  بروضررر  اإلع رررراف بيهوديررر  الدولررر  ومواقاررر  ليرررر المسبولررر  

وي  ارريحها الجديرد عنرر مرا قالر  ماردر وري ديروان رمرين  ، كان  رد"سيدو  ثمن ذل "إسرامينياق ودولياق وإن  
 ."كشررف السنرراع الحسيسرري عررن وجههررم"الرروزراء بنيررامين ن نيرراهو، حررين أشررار إلررر أن المااوضررات  هرردف إلررر 

إن إسررررراميم ال  خرررروض العمنيرررر  السياسرررري  اسرررر جاب  لرلبرررر  الرررررمين األمريكرررري وال لخدمرررر  "وقالررررت ورررري ردهررررا 
نما سريكون عنينرا ". وأضراوت "من أجم ال وارم إلرر ا اراس يخردم المارالب اإلسرراميني  الماالب الانسايني  وا 

. و واجرر  "ال نررازم عررن بعررض أجررزاء هررذه األرض مررن أجررم الحارراظ عنررر الارراب  اليهررود  والررديمسرااي لندولرر 
م الارروين العمني  السياسي  بين الانساينيين واإلسرامينيين جمودا كبيرا قد يام بها إلر اإلنهيار، لعدم  وا

م  قرب ان هاء مدن المااوضات الموضوع  وهي  س  شهور أل  ا ااس حوم قضايا الحرم النهرامي، وال  رزام 
الهون بينهما كبيرن، وربما ال يس اي  وزير الخارجي  األمريكي جون كير  الذ  يشرف عنر المنف من  دار  

نير  السر م عامرا آخررا، و ضر  أسسرا لنمنارات  مهرد السر مرار عم "ا اراس إارار"األمر والنجاح وي  سديم خا  
 الخ وي .

 02/1/0210، القدس العربي، لندن
 

 الحكومة اإلسرائيلية تعقد جلسة خاصة لبحث المقاطعة": هآرتس" .06
بمسااعررر  إلسرررراميم واسررر را يجي  مواجه هرررا،  لبحررب ال هديررردات عسررد الحكومررر  اإلسرررراميني  اليررروم جنسررر  خااررر  

لر أن المسااع  با ت  سض مضاج  حكوم  ن نياهو ال سيما وأن ال سديرات  شير وأشارت احيا  "هآر ن" إ
 إلر وشم مسار ال سوي  األمر الذ  ي ر ب عني   نامي المسااع  وا ساعها.

مك ررب رمررين الحكومرر  إن قرررار ن نيرراهو بعسررد هررذه الجنسرر  ورري أعسرراب قرررار  مسرر وم ورريو نسررم الاررحيا  عررن 
دوس  ساعررد ورري هولنرردا مررن خرر م سررحب اسرر ثمارا   مررن البنررو  اإلسررراميني  اررن ا خررذه أكبرررالمسااعرر  الررذ  

قيررام  شرررك  الميرراه الهولنديرر  بإلغرراء عسررد مرر  شرررك   اسرر يااني ، وسرربس بسرربب ضررنوعها ورري  مويررم نشررااات 
 "مكوروت" اإلسراميني .

 02/1/0210، 02عرب 
 

 لسطينية في المستقبلشيلي يحيموفيتش: عباس وافق على بقاء مستوطنين يهود في دولة ف .07
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روي رز: زعمت زعيم  حزب العمم اإلسراميني المعارض السابس  شيني يحيمووي ش أمن الث ثاء  -  م ابيب
انها ناقشت اح مام ان يبسر المس وانون اليهود الذين اليرلبرون وري مغرادرن مسر وانا هم وري الضرا  الغربير  

 وي دول  ونسايني  كمواانين. 
الث ثررراء ان رمرررين السرررنا   "جيرررروزاليم بوسرررت"ل ذاعررر  االسرررراميني  ونشرررر ها ارررحيا  وقالرررت وررري  ارررريحات 

 . 9877الانسايني  محمود عبان قبم االق راح وي اج ماع عسد   مع  وي شهر ايار/مايو عام 
جرراءت  اررريحات يحيمررووي ش ردا عنررر معارضرر  قويرر  مررن جانررب االحررزاب اليمينيرر  ورري الحكومرر  وعنااررر 

سار ل اريحات ادلر بها مس وم وي مك ب رمين الوزراء االسراميني بنيامين ن نياهو بان رمين معين  وي الي
 الوزراء يع سد ان  ي عين السماح لسكان المس وانات وي الضا  الغربي  بالبساء وي دول  ونسايني . 

انر  يجرب بشركم لير ان يحيمووي ش قالت ان  وي المااوضات م  الانساينيين ال يجرب اسر بعاده أ  خيرار و 
جاد مناقش  اح مام بساء المسر وانين اليهرود وري دولر  ونسرايني  كمرواانين. وقالرت يحيمرووي ش وهري عضرو 
وي الكنيست االسراميني عن حزب العمم ان ن نياهو لم يكن جادا بشر ن اق راحر  ويمرا ي عنرس بالمسر وانين او 

 عمني  الس م. 
 02/1/0210، القدس العربي، لندن

 
 فلسطينيةالموافقة الدون  "حل الدولتين"ناك خطة تضمن حال  للقضية الفلسطينية وتحقيق ه: يدلين .02

كشرررف ال سريررر السرررنو  لمعهرررد أبحرراب األمرررن السرررومي االسررراميني امرررن الث ثررراء عرررن  وليررد عررروض: -رام هللا 
 وض  خا  احادي  الجانب  ضمن ح  اسرامينيا لنسضي  الانسايني  وي حام وشنت المااوضات.

قام رمين مركز ابحاب االمن السومي االسراميني عامون يدلين ان هنا  خا   ضرمن حر ق ممكنراق لنسضري  و 
 الانسايني  و حسيس وكرن حم الدول ين، ح ر من دون الحاوم عنر مواوس  ونسايني .

لمانيرررا ورال يررردلين إنررر  باإلمكررران دوررر  الواليرررات الم حررردن وبعرررض الررردوم االوروبيررر  خااررر  برياانيرررا وورنسرررا وا
ان ال سرررردم ورررري الموضرررروع الانسررررايني سيسرررراهم ورررري الضررررغا ورررري الموضرررروع " لنمواوسررر  عنررررر الخارررر ، مضررررياا

 ."االيراني
واضرراف ووسررا لن سريررر االسرر را يجي السررنو  ان دورر  العمنيرر  السياسرري  سيمحسررن مررن ال عرراون األمنرري المشرر ر  

، المااوضرات عنرر اال اراس أبرزهراوسرامم  إلسراميم وي المناس  وب ن  يمكن  رسي  هذه الخارون بواسرا  عردن
 الدامم و ر يبات ان سالي  أو خاوات مس سبني  وي سبيم  ووير واق  الدول ين.

مرن أراضري الضرا  الغربير ، ال ري  سريار عنيهرا حاليراق،  %01 حرواليويواي ال سرير بانسحاب اسراميم من 
قد يسر خدمها الانسراينيون لمهاجمر  الارامرات  م  االح ااظ بباقي األراضي، وخاا  الك م االس يااني  ال ي

 المدني  ال ي  سن  من ماار بن لوريون الدولي.
ورلم   كيد يدلين لألبعاد السنبي  لاكرن خاون أحادي  الجانب، خاا  بعد االنسحاب مرن لبنران ولرزن، إال أنر  

ن أو لرزن. مضرياا ان الحاراظ عنرر ال يريرد اليروم العرودن إلرر لبنرا إن أحرداق ي مس   بالدواع عرن وكر ر ، برالسوم 
األمرن يجرب أن يبسرر وري أيرد  الجريش االسرراميني كمرا يجرب أن يبسرر لرور األردن  حرت السريارن العسرركري  
االسررراميني  ويكررون الخررا الررذ  س رسررم  اسررراميم لنحرردود هررو خررا الجرردار الاااررم والحرردود مرر  األردن، ويمررا 

والجبهررر   9ود  الغربررري والحاررراظ عنرررر األمرررن عنرررر شرررارع الجانرررب األكثرررر حساسررري  بالنسرررب  لررري الخرررا الحرررد
 الداخني  وي إسراميم.

 02/1/0210، القدس العربي، لندن
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 اإلسرائيلي ينشر وحدة جديدة في الجوالن الجيش .02

وذكررر الجرريش  أعنررن الجرريش اإلسررراميني، أمررن، نشررر وحرردن جديرردن ورري الجرروالن السررور  المح ررم.: )ا ف ب(
عنر الحدود م  سروريا  "باشان )االسم ال ورا ي لنجوالن("   م نشر وحدن جديدن باسم اإلسراميني، وي بيان، أن

 ، موضحا أن الوحردن سر عزز قردرات ال ردخم السرري  لسروات االحر  م وري المناسر ." هديد أمني"لنرد عنر أ  
واق ارررت عنررر و شررهد مناسرر  الجرروالن  ررو را منررذ برردء النررزاع ورري سرروريا، إال أن الحرروادب ويهررا بسيررت اايارر ، 

 إا س نار باألسنح  الخايا  أو الهاون عنر أهداف لنجيش اإلسراميني الذ  رد وي معظم األحيان. 
 02/1/0210، السفير، بيروت

 
 : وسائل اإلعالم األمريكية سوف تؤكد مسؤولية سالح الجو اإلسرائيلي عن عملية الالذقيةفيشمان .32

عم شب  رسمي عنر ما  داول   وسامم اع م اسراميني ، نس ق عن وي أوم رد  و: أمام شحادن -السدن المح ن  
اإلثنررين الماضررري، قاعررردن عسررركري   -وسررامم إعررر م أجنبيررر ، أن سرر ح الجرررو اإلسرررراميني قاررف، ليرررم األحرررد 

برر  لهررا لن نمرريب ب نهررا نا ررذت هجومرراق عنررر مواقرر   سرروري  ورري مناسرر  مينرراء ال ذقيرر ، حر كررت اسررراميم جهررات مسر 
سرروري ، ضررمن موقاهررا الحاسررم برران االسررنح  السرروري   هرردد م يررين االسرررامينيين ونسنهررا الررر لبنرران أسررنح  ورري 

وعن رس الخبيرر العسركر ، الريكن ويشرمان، حروم الموضروع برالسوم:  يشكم خااق احمر، لن  سرمب بر  اسرراميم.
 نرراء ال ذقيرر "."ال حاجرر  إلررر ان ظررار معرورر  إن كرران سرر ح الجررو االسررراميني قاررف مخررازن األسررنح  ورري مي

وأضرراف: "خرر م يرروم أو يررومين، سررن نسر  سررارير عررن ذلرر  مررن إحرردل وسررامم االعرر م المركزيرر  ورري الواليررات 
الم حدن. والحكاي   كرر ذا ها، وي كم مر ن يبدأ األمر بنشرر أخبرار عرن قيرام سر ح الجرو بانعرات مكثار  وري 

سرروري ، وين هرري األمررر ب سررريب مباشررر مررن  األجررواء النبنانيرر ، ثررم  نيرر  أخبررار حرروم قاررف منشررآت عسرركري 
ب  ماماق َمن الذ  نا ذ الهجوم ولماذا قاف، وكم وكيف".  البن الون يوض 

وأوضب ويشمان، ال نسيس االسراميني االميركي وي مثم هذه الضربات، وك ب م هكماق: "اسراميم  بن غ الواليات 
وي المنخص اليومي لعمم البن الون، ثم يجر   حوين  الم حدن بال زامن م   نايذ الهجوم، وهذا ال بنيغ يظهر 

 الر جهات العمم وي شكم واس ، وعندها نن ظر ال سريب الم عم د لن سرير إلر وسامم االع م االميركي ".
 02/1/0210، الحياة، لندن

 
 مشروع استيطاني تهويدي جديد في يافاهآرتس:  .31

 مدينرر  ياوررا يخاررصورري  ال خارريا لمشررروع بنرراءأت كشرات اررحيا  هررآر ن اليرروم أن مجموعرر  اسرر يااني  بررد
 وي إاار مساعيها ل هويد المدين . وسا ويندر لنيهود 

عنرر  وي كرد السريموحدن سكني  وي شارع "ييات" وي ياوا السديم   خاص لنيهرود،  79و ع زم المجموع  بناء 
بب ياورا يهودير ، مع بررا  ار يسرعر ألن " ب نر المشروع، المساوم يعكوف هايمن، وري حرديب لارحيا  "هرآر ن
 أن كم يهود  يسوم بشراء منزم وي ياوا يسهم وي عمني  ال هويد.

ال هويرررد "درن ياورررا"، وأعننرررت مررر خرا عنررر  وررري أوسررراا اليهرررود الم ررردينين و عرررد  عنرررر مخارررا انرررس المجموعررر  
 المعنيين بالحاوم عنر أسعار مخاض . 

 02/1/0210، 02عرب 
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 يرانإبمحاولة التجسس لصالح دانة يهودي متدين إ: "سرائيلإ" .30
ااردرت محكمر  اسررراميني  حكمراق بالسرجن لمرردن اربر  سرنوات وناررف عنرر يهرود  م رردين : أ ف ب -السردن 

ومعررراد  لنارررهيوني  الق راحررر  عنرررر السررراارن االيرانيررر  وررري بررررلين ال جسرررن عنرررر اسرررراميم، بحسرررب مرررا اوردت 
رلررم، العضررو وررري حركرر  نرررااور  كار ررا اليهوديررر  واشرررار قرررار المحكمررر  الررر ان ي سرررحاس بي االذاعرر  العامرر .

ليس رررح عنرريهم نسررم  9877المعاديرر  السررراميم السررباب دينيرر ، ا اررم بممثنرري السرراارن االيرانيرر  ورري برررلين عررام 
 " و"مساعدن العدو".أجنبيواوضحت االذاع  أن المحكم  وجدت بيرلم مذنباق "باال اام بعميم  معنومات.

 02/1/0210، الحياة، لندن
 

 توجه اتهامات لفلسطيني في مؤامرة تفجير السفارة األمريكية "إسرائيل" .33
وج  ا هام إلر ونسايني يوم الث ثاء لان   بما  سوم إسراميم إنها م امرن لشرن هجروم  :م   واروس -السدن

ان حررار  عنررر السرراارن األمريكيرر  ورري  ررم أبيررب جرررل مناقشرر ها ورري ا ارراالت مرر  رجررم مررن لررزن ال رري  سرريار 
ولررم  شررر المحرر  اال هررام ال رري قرردمت لمحكمرر  مناسرر  السرردن إلررر أ  خارروات عمنيرر   يهررا حركرر  حمرران.عن

باال اررام مرر  عميررم أجنبرري  7668ووجرر  اال هررام أليرراد أبررو سررارن المولررود ورري عررام  ا خررذت ل نايررذ الهجرروم.
المسرجد األقارر وال آمر الر كاب جريم  وبدعم حمان ل نويح  بعنم الحرك  وي مظاهرن اح جا  عند ساح  

 العام الماضي.
 02/1/0210، وكالة رويترز لألنباء

 
 "دمغة الثمن"تخر ج عصابات  "يتسهار" مستوطنة تمول جمعية في "أورط" مدارس شبكةموقع " والال":  .30

ورري مسرر وان   جمعيرر   عمررم"أورا" م ورارر  ورري  مويررم  شرربك  مرردارن" العبررر  أن  كشررف  سريررر لموقرر  "والرر
 عروت بنشاا ا بها وي عاابات "دمغ  الثمن". ديني  م ارو رس  "يسهار"  دير مد

مرررن شررربك  "أورا" رلرررم  9877م عرررام كوأوضرررب ال سريرررر إن وثرررامس الجمعيررر   ثبرررت  نسيهرررا ممرررات آالف الشررروا
اررردور  واررريات مرررن جهررراز األمرررن العرررام "الشرررابا " لمسررر ولي جهررراز ال عنررريم بوقرررف  مويرررم الجمعيررر  بسررربب 

 مغ  الثمن".ضنوعها وي اع داءات "د
 02/1/0210، 02عرب 

 الوكالة اليهودية للهجرة: ثلث اليهود في أوروبا يخشون وضع "القلنسوة"  .35
قالت الوكال  اليهودي  لنهجرن واالسر يعاب إن  ثنرب اليهرود وري الردوم األوروبير  يخشرون وضر  "السننسرون" عنرر 

   لنسامي . ر وسهم، خوواق من االع داء عنيهم وي ظم زيادن الحوادب المعادي
 02/1/0210، 3220التقرير المعلوماتي 

 
 الجوز" يملف "وادالشيخ رائد صالح ب تطلب السجن الفعلي بحق اإلسرائيليةالنيابة العامة  .36

اررباح اليرروم الث ثرراء مررن قاضرري محكمرر  "الاررنب" لربرري السرردن، السررجن  اإلسررراميني انبررت النيابرر  العامرر  
أعرروام  2الررداخم الانسررايني الشرري  رامررد ارر ح لمرردن مررا بررين عررام إلررر الاعنرري لرررمين الحركرر  االسرر مي  ورري 
 بخاوص منف واد الجوز بالسدن.
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النررااس الرسررمي بنسرران الحركرر   –وقررد راوررس الشرري  رامررد ارر ح ورري محكمرر  الاررنب المحررامي زاهرري نجيرردات 
الحكريم مايرد، وأ. وأعضراء المك رب السياسري أ.  وويرس محمرد، وأ. عبرد  ،والشي  عني أبرو شريخ  – اإلس مي 

 وران عمر .
وبعررد ان هرراء جنسرر  المحكمرر  بالاررنب أكررد المحررامي أويغرردور وينرردمان ورري لسرراء معرر  أن مررا االبررت ويرر  النيابرر  

أعروام ي نراور مر   هرم مماثنر ، ألن هنرا   2العام  االسراميني  بالحبن الاعني بحس الشي  رامرد لمردن عرام إلرر 
ي  أقرم بكثيرر مرن السرجن الاعنري، إمرا دور  لرامر  مالير  أو أشرهر مناات أارعب مرن ذلر  كانرت  ارم ال سرو 

 خدم  لمانح  الجمهور أو حبن م  وقف ال نايذ.
من جانب  أكد رمين م سس  ميزان لحسوس اإلنسان بالداخم المحامي مااار سهيم أن انب النياب  العام  

 نياب .بسجن الشي  رامد ا ح من سن  إلر ث ث  سنوات، يدم عنر عناري  ال
98/1/9014مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 المسجد إلى إسرائيليةدخال أعالم إل ومحاولة يقتحمون "األقصى" مستوطنون .33

إن مسر وانين حراولوا إدخرام  92/1/9014قالت م سس  االقارر لنوقرف وال رراب وري بيران لهرا يروم الث ثراء 
لير أن حران المسجد وشرا  االح  م منعوهم من ذل ، ير  ي  اليوم، األقارالمسجد  إلرأع م إسراميني  

مس وانا ي سدمهم الحاخام يهودا جني  المسجد االقارر مرن جهر  براب المغاربر   90ذل  وي وقت اق حم وي  
بحراس  مشددن من شرا  االح  م والسوات الخاا ، وكان المس حمون ينوون السيام بجول  وي أرجاء المسجد 

ين واررر ب واالبرررات العنرررم الرررذين  جم عررروا داخرررم رواس المسرررجد السبنررري المسرررسوف ) بسررربب ليرررر أن المارررن
 .لألقارالظروف المناخي (  ادوا لهم بال كبيرات والشعارات المناارن 

 اإلسراميني وي الم سس   واإلسكانبشدن  اريحات وزير البناء  األقارووي سياس م ام اس نكرت م سس  
ي دعررا ويهررا إلررر بنرراء مررا سررماه "الهيكررم الثالررب" المزعرروم مكرران المسررجد األقاررر ارميررم وال رر أور الم ارررف 
 مدين  السدن المح ن . ويالمبار  

98/1/9014مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 

 فلسطينيا منذ بدء المفاوضات 33قتلت و منزال في القدس  912هدمت  "إسرائيل" :البرغوثي .38
مواانررررا منررررذ اسرررر مناف  21منررررزال ونسرررراينيا وق نررررت  912 االحرررر  مت جراوررررات ررررر وليررررد عرررروض: هرررردم رام هللا

 اإلسراميني  بنهاي   موز الماضي برعاي  وزير الخارجي  األمريكي جون كير . –المااوضات الانسايني  
وشدد النامب مااار البرلوثي أمن الث ثاء عنر أن إسراميم  س غم المااوضات كغااء لمواان  جراممهرا 

 بناء الشعب الانسايني، و هويد مدين  السدن. ضد أ
آالف  10مواانا بدم بارد وشرعت ببناء  21منزال وي السدن وق نت  912وأكد البرلوثي ب ن إسراميم هدمت 

وحردن اسرر يااني  منرذ برردء المااوضررات ال ري اسرر غن ها لاراء لمشرراري  اإلسرر ياان وال هويرد، موضررحا أن و يرررن 
عمررررا كانررررت عنيرررر  قبررررم البرررردء بالمااوضررررات "ممررررا يرررردلم عنررررر أن حكومرررر   %142اإلسرررر ياان زادت بنسررررب  

الرر  11المس وانين  سابس الزمن لارض الوقام  عنر األرض و حويم وكرن الدول  كامن  السيادن عنر حدود 
 كان ونات ومعازم". 

92/1/9014القدس العربي، لندن،   
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 بالوقائعالدقس: "مجموعة العمل" جهة مستقلة.. وأخبارها مؤكدة  .32
شدد عضو مجموع  العمم مرن أجرم ونسراينيي سروري  أيمرن الردقن، عنرر اسر س لي  : أحمد المار  - لزن

المجموع  وعدم  بعي ها أل  وايم سياسي ونسايني، و عمم ووس هدف ساٍم ي عنس بخدم  ال جمين وي كم 
 أماكن  واجدهم والدواع عن حسوقهم.

ر دقرر  واررح  األخبررار ال رري  نشرررها المجموعرر  عررن األحررداب ال رري وأكررد الرردقن ورري  اررريب لررر"ونساين"، عنرر
  جر  وي كم المخيمات بسوري ، والسيما مخيم اليرمو  الذ  ي عرض السكان بداخن  لنحاار المشدد.

وقام: إن أ  ا هام لنمجموع  يشير إلر  بعي ها لاايم سياسي، و نشر أخبارا كاذب ، ا هام ال يس حس النظر 
لرررر أن األخبرررار المنشرررورن نسررر  عرررن المجموعررر   ثب هرررا الوقرررام  عنرررر األرض وشرررهادن ال جمرررين إليررر ، مشررريرا إ

 أناسهم.
السيررادن العامرر ، ا هررم المجموعرر  وال رري مسرهررا لنرردن، ب نهررا   برر  –وكرران مارردر سياسرري مررن الجبهرر  الشررعبي  

 " عررن ونسرراينيي سرروريا لحركرر  "حمرران" و ع بررر ذراعهررا اإلع مرري الخرراص بنسررم "األخبررار المناسرر  وال ضررنيني
 وال جمين، وخاواا مخيم اليرمو .

98/1/9014فلسطين أون الين،   
 

  الشهر الماضي ا  إسرائيلي ا  انتهاك 0202في عم ان: أكثر من  الشؤون الفلسطينية .02
ادرت دامرن الش ون الانسايني   سريرها الشهر  الذ  يراد أبرز  اورات السضي  أ :جعار الدقن -عمان 
ني  خ م الشهر الماضي. و ناوم ال سرير اس مرار االن هاكات االسراميني  لحسوس االنسان وي الانساي

مجموع  الرقاب  ر"، وال ي ناهزت، بحسب  سرير ل7691األراضي الانسايني  ال ي  ح نها منذ العام 
ونساينيين  1ا وي قااع لزن(، بما وي  سسو  997بالضا  الغربي  و 7111ان هاكاق ) 9898لر ا "الانسايني 

قام   91موااناق )من بينهم  777شهداء، من بينهم اان ، واع سام  حواجز عسكري  ممااجم ؛  189اا ق(؛ وا 
 وممواان  حاار قااع لزن. 

 02/1/0210، الدستور، عم ان
 

 عاما  في "مقابر األرقام" 19ُيفرج عن رفات شهيد فلسطيني بعد  االحتالل .41
  م، مسراء أمرن، رورات الشرهيد عبرد الكرريم عيسرر خنيرم احاينر  مرن بنردن سرنمت قروات االحر -ووا -جنين 

وانانس موكب الشهيد احاين ، الذ   سنم   عامن   وجم  لايرر مرن المرواانين  السين  الحارثي  لرب جنين.
عنر حاجز الايب ، إلر مس شار الشهيد خنيم سنيمان الحكومي وي مدين  جنين، عنر أن ي م  شرييع  اليروم 

 ربعاء بعد ا ن الظهر إلر مسسا رأس .األ
 .9009آذار  2يذكر أن احاين  اس شهد ب اري  

92/1/9014الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 في الضفة فلسطينيا 92عتقل ي االحتالل .49
 مواانا من الضا ، معظمهم من السدن. 92، أمناع سنت قوات االح  م : ووا –محاوظات 
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لشررعبي  ورري أبررو ديررن هرراني حنبيرر  ان قرروات االحرر  م داهمررت بنررد ي ابررو ديررن وقررام النررااس باسررم المساومرر  ا
والعيزريرر  شرررس السرردن وجرررا، بروسرر  حرراو ت كبيرررن ودوريررات عسرركري  ان شرررت ورري أرجرراء المناسرر ، واق حمررت 

 شابا. 12منازم ذو  المع سنين وو ش ها، واع سنت 
مررت منررازم سرركني ، ودمرررت مح ويا هررا، وقامررت وقررام "مركررز معنومررات واد  حنررون" إن قرروات االحرر  م اق ح

 .ب ا يش منازم المع سنين و خريبها، إضاو  إلر  ا يش عدن مركبات
92/1/9014الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 في بيت لحم وينصب خيما عسكرية في يعبد أراضاالحتالل يجرف : الضفة .43

وقررام  ي قرير  كيسران شررس بيرت لحرم.ور أراضريجررف مسر وانون بحماير  جنرود االحر  م : وورا –محاوظرات 
رمررين مجنررن قرررو  كيسرران حسررين عنرري لررزام ان الجراوررات بحمايرر  الجرريش جروررت أراضرري المررواانين مررن 

 السري ، ويما شرع المس وانون بناب بيوت م نسن  "كراوانات" وي  ن  المناس .
أراض مزروعر  ب شرجار وذكرت ماادر أمني  ومحني , أن قوات االح  م نابت ث ب خيم عسركري  داخرم 

، وأعنن هرررا -شررارع جنررينل اررولكرم -الزي ررون بمحرراذان الشررارع الرميسرري الررررابا بررين خربرر  امريحرر  وبنرردن يعبرررد
 مناس  عسكري  مغنس ، ومنعت المزارعين وأاحاب األراضي من الدخوم اليها وأحضرت مولدات كهرباء.

92/1/9014الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

دخال "كرم أبمعبر فتح  .44  شاحنة 960و سالم" وا 
شررراحن  محمنررر  ببضرررام   910قرررررت سرررناات االحررر  م وررر ب معبرررر كررررم أبرررو سرررالم األربعررراء، إلدخرررام : لرررزن

 لنسااعين ال جار  والزراعي والسااع المواا ت والمساعدات.
م وقررام رامررد و رروح رمررين لجنرر   نسرريس إدخررام البضررام  لغررزن، ورري  اررريب واررم "الرسررال  نررت"، إن االحرر  

شراحن  محمنرر  بالحارم  لمشراري  وكالرر  الغروب، وضرر  كميرات مرن السرروالر الارناعي الخرراص  21سريدخم 
 بمحا   وليد الكهرباء، باإلضاو  لض  كميات من البنزين وسوالر المواا ت ولاز الاهي.

 لنساررراعين ال جرررار  والزراعررري وقاررراع محمنررر  ببضرررام شررراحن   992وسررمب االحررر  م أمرررن الث ثررراء بإدخرررام 
 المواا ت والمساعدات، وض  كميات من السوالر الاناعي الخاص بمحا   وليد الكهرباء.
92/1/9014الرسالة، فلسطين،   

 
 عريس وعروس 440بزفاف تحتفل بأكبر عرس جماعي أريحا  مدينة .42

 عرين وعرون. 440اح انت ونساين وي مدين  أريحا مساء يوم، بزواف  :مهند العدم - أريحا
رون من الضا ، يح انون وي لين  العمر بعد اوم ان ظرار، كمرا يسروم عمراد ابرو سرنبم أحرد عريسا وع 440

منسررسي العرررن الجمرراعي ورري حررديب مرر  السرردن دوت كرروم. مضررياا "أن الحاررم انانررس ورري السرراع  الخامسرر  
 مساء من وندس االن ركون نن ام وي مدين  اريحا، بحضور الرمين الانسايني محمود عبان وي اريحا.

 .دمت الرماس  الانسايني  مبنغ أربع  آالف دوالر لكم زوجين، وار دن العرامن الز  الانسايني الشعبيوق
وقررام الرررمين محمررود عبرران: "إنرر  عرررن وانرري بكررم المسررايين، ورحرر  وانيرر  بكررم المسررايين، قررد ال  كررون 

و إليهررا ون مناهررا، وهرري الارحرر  الكبرررل ال رري نريرردها لكنهررا ورحرر  عنررر اريررس الارحرر  الكبرررل ال رري نرنررو وناررب
 إقام  الدول  الانسايني  المس سن  وعاام ها السدن الشريف".
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98/1/9014القدس، القدس،   

 
 تستخدم اسم "فلسطين" في ترشيحات األفالم ألول مرة "األوسكار" .46

مانحرر  ررر أسررام  ارراار: اسرر خدمت األكاديميرر  األمريكيرر  لعنرروم وونررون السررينما )الجهرر  ال ررر )األناضرروم( السرراهرن
، لردل 21لجامزن األوسكار( اسرم "ونسراين" ألوم مررن، بردالق مرن "السرنا  الانسرايني " وري  رشريحات الردورن الرر 

اخ يارهرررا الارررينم الانسرررايني "عمرررر" ضرررمن قاممررر  أوضرررم ورررينم أجنبررري وررري المحررر  ال رشررريحات النهاميررر  لجررروامز 
 م.األوسكار ال ي س منب وي هوليود وي الثاني من مارن/آذار المسب

 عنر اا  دول  مراقب لير عضو وي األمم الم حدن. 9019وحانت ونساين وي  شرين الثاني/ نوومبر 
92/1/9014القدس العربي، لندن،   

 
واإلخرروان إلحررداث اتفرراق بررين حمرراس وحررزب هللا ي وتررزعم وجررود مرسررتؤجررل محاكمررة  المصررريةالنيابررة  .74

 الفوضى
آخرين من  131ام  أمر إحال  الرمين السابس محمد مرسر، والعربي:    ممثم النياب  الع السدن-الساهرن 

 النارون. واد عناار حرك  حمان وحزب هللا، وي قضي  الهروب من سجن 
، ار كب الم همون 0211وبراير  ح ر أوامم شباا/ 0212وجاء وي قرار اإلحال  أن  خ م الا رن من عام 

 022حرك  حمان وحزب هللا يزيد عددهم عن من األوم ح ر السادن والسبعين وآخرون مجهولون من 
وبعض الجهاديين ال كايريين من بدو سيناء، بمحاوظات شمام سيناء والساهرن والسنيوبي  والمنووي ،  ،شخص

 كانون الثاني/ 02عمدا أوعاال   د  لنمسان باس س م الب د وس م  أراضيها  زامنا م  اندالع  ظاهرات 
وأعيرن ناري  كثيا  وي جمي  المنااس الحدودي  من الجه   "آر بر جر"امف ، ب ن أانسوا قذ0211يناير 

الشرقي  م  قااع لزن ووجروا األكمن  الحدودي ، وأحد خاوا الغاز و سنم حينذا  عبر األنااس لير 
وآخرون مجهولون إلر داخم األراضي الماري  عنر هيم   11الشرعي  الم همون من األوم ح ر الم هم 

لرينوف، بنادس آلي ،  "آر بر جر"س سنين سيارات دو  رباعي مدجج  ب سنح  ناري  ثسين  مجموعات م
من ضباا الشرا  وأحد أمنامها  3كينوم را.. وخااوا  02و مكنوا من السيارن عنر الشريا الحدود  باوم 
 ودمروا المنشآت الحكومي  واألمني  وواانوا زحاهم.

زعبم وواد  النارون  ت منهم  وجهت اوب سجون المر  وأبومجموعا 3وأشار قرار اإلحال  إلر أن 
ل هريب العناار الموالي  لهم، واق حموا العنابر والزنازين وق نوا عمدا بعض األشخاص وشرعوا وي ق م 
آخرين ومكنوا المسجونين من حرك  حمان وحزب هللا النبناني وجهاديين وجماع  اإلخوان وجناميين آخرين 

ألف سجين من الهرب، وبعد أن  حسس مسادهم نهبوا ما بمخازنها من أسنح  وذخيرن  02يزيد عددهم عنر 
وأضاف السرار أن الم همين ق نوا عمدا  وثرون حيواني  وداجن  وأثاب ومن جات لذامي  وسيارات شرا .

 .عني  رضا عاشور محمد إبراهيم م  سبس اإلارار المجني
والسبعين..  سننوا وآخرون مجهولون إلر داخم  الحاد ألوم إلر كما  ضمن قرار اإلحال  أن الم همين من ا

 الب د عبر الحدود الشرقي  لها باريس لير مشروع ب ن  سننوا عبر األنااس المجهزن لذل .
.. اش ركوا باريسي اال ااس والمساعدن م  الم همين 101إلر  11وجاء وي قرار اإلحال  أن الم همين من 

السبعين ب ن ا اسوا م  هيم  المك ب السياسي لحرك  حمان وقيادات ال نظيم من األوم ح ر السادن و 
عنر إحداب ووضر إلسساا الدول  الماري  وم سسا ها  نايذا لمخااهم  النبنانيالدولي لإلخوان وحزب هللا 
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اإليراني الر كاب أعمام عدامي  وعسكري  بداخم الب د،  الثور و دريب عناار مسنح  من قبم الحرن 
وضرب واق حام مباني النيمانات والسجون و هريب المسجونين الموالين لهم األجانب والماريين، وكذا 
المسجونين الجناميين وساعدوهم ب ن أمدوهم بالدعم والمعنومات واألموام وبااقات هوي  مزورن الس خدامها 

عنر هذا اال ااس و ن  المساعدن وي الدخوم إلر الب د و ووير السيارات والدراجات الناري  وقد  م بناءق 
 الجرامم سالا  البيان عنر النحو المبين بال حسيسات.

 92/1/9117القدس العربي، لندن، 
 

 ي المصرياألشعل: السلطات المصرية لم تقدم أدلة تؤكد تورط حماس في الشأن الداخلعبد هللا  .74
  الدك ور عبد هللا األشعم عن خشي   أعرب أس اذ السانون الدولي بالجامع  الماري: قدن برن -الساهرن 

من أن  كون اال هامات ال ي وجهها السضاء المار  إلر كم من حرك  حمان و"حزب هللا" وي محاكم  
الرمين المعزوم محمد مرسي جزء من خا  الس هداف المساوم  وال شني  عنيها بدون دليم ماد  منمون 

 مار  الداخني.يثبت  ورا أ  من عناار ال نظيمين وي الش ن ال
(، ال وقيت ال ي ظهرت ويها  ن  اال هامات، 00/1واس غرب األشعم وي  اريحات لر"قدن برن" الث ثاء )

وأشار إلر أن سبس اإلع م لنسضاء وي  وجي  هذه اال هامات يشير إلر ابيع ها السياسي ، وقام: "إذا كانت 
وي الش ن الداخني المار  وعنيهم أن  لدل السضاء المار  أدل  احيح  عن  ورا حمان وحزب هللا

يسدموها لنرأ  العام المار  والدولي، لكن من الواضب أن  ال  وجد أدل  عن هذه اال هامات، وهذا ي زامن 
م   نامي ا جاه لضرب المساوم  وال حالف م  إسراميم وي ذل ، ومن هنا ح ر ال يمكن السوم ب ن األمر 

 بد من أدل   ثبت هذه اال هامات".ي عنس بخدم  أهداف إسراميني  ال 
 94/1/9117قدس برس، 

 
 األردنية: االعتداءات اإلسررائيلية المتكررة على مقدسات القدس تقو ض عملية السالم الحكومة .02

محمد  .د األردني  أكد وزير الدول  لش ون اإلع م النااس الرسمي باسم الحكوم  :عمر محارم  -عمان 
لمس مرن ألحوام المسدسات االس مي  والمسيحي  وي مدين  السدن وم ابع ها المومني م ابع  الحكوم  ا

دان ها الدامم    خروقات   عنس بها. ألي المس مرن لنمس جدات الم عنس  بهذه المسدسات وا 
و عسيبا عنر بيان الهيم  اإلس مي  المسيحي  لنارن السدن والمسدسات الانسايني  الذ  قالت وي  ان قوات 

لهدم المسجد األقار، االب المومني الحكوم  اإلسراميني  ب نايذ السرارات الدولي   م  رو  اع مياق االح  
الم عنس  بالسدن وآخرها السرارات ال ي  بناها المجنن ال نايذ  لنيونسكو ال ي  دين ان هاكات االح  م 

 ر هوي ها.اإلسراميني وي مدين  السدن و االب بحماي  االماكن المسدس  والحااظ عن
 حذير األردن من أن االع داءات الم كررن عنر المسدسات اإلس مي   "الدس ور"وجدد المومني وي  اريب لر

والمسيحي  وي السدن واإلجراءات اإلسراميني  األحادي  الجانب وسياسا ها االس يااني   هدد ب سويض العمني  
مسدس  مرووض  ومدان  و خالف المواثيس والمعاهدات  جاه األماكن ال "إسراميم"السنمي . وأكد أن ممارسات 

 الدولي ، وقام أن عنر إسراميم ال وقف عن ان هاكا ها المس مرن لنمدين  المسدس .
 02/1/0210، الدستور، عم ان

  
 األقصىالمسجد يدين دخول جنود إسرائيليين إلى باحة  األردن .52
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لشرا  االسراميني  الم واجدن وي المسجد االقار ردن بشدن ما قامت ب  ادان األ :خالد الخواجا -عمان 
لر باح  المسجد االقار وهم إحد الماضي من اوراد الجيش االسراميني يوم األ 78وال ي سمحت بإدخام 

 مدججين بس حهم.
 هذه بادرن خايرن جداق "ن إالر وزارن الخارجي   سوم وي   وقاف والمسدسات االس مي  ك اباق ووجهت وزارن األ

 ، ماالب  بوقف  كرار هذه ال اروات وعدم ادخام الس ح الر المسجد االقار المبار ."مسبوق  ولير
هذه سابس  خايرن و س از مشاعر المسنمين و هدد االمن والس م بنشوب حرب "ت الوزارن عنر أن شددو 

 ."ديني  وي المناس 
 02/1/0210، الرأي، عم ان

  
 المصري وحجب القطري انقطاعل اليتيم أمام األردن بعد الغاز اإلسرائيلي البدي ":رأي اليوم" .51

الغاز اإلسراميني هو البديم األوور حظا الذ  س ع مد عني  م سسات وشركات  عدين وااق  أردني   :عمان
 كبيرن وي المرحن  ال حس  .

ت الشركات هلل النسور قد أعنن ب ن شرك  البو ان وهي واحدن من كبريا عبداألردني كان رمين الوزراء و 
أللراض  شغيم ماانعها العم ق .  "إسراميم"الغاز من  الس يراداألردني  حانت عنر المواوس  ال زم  

لألردن  عنمت ب ن كمي  الغاز اإلسراميني ال ي س ورد الحساق  "رأ  اليوم"الشرك  لم  عنن ال ااايم بعد لكن 
حيب لم ي م ض  الغاز المار  منذ  ماماق واردا     انساعتيا رض أن  حم مكان الغاز المار  الذ  

الشرك  األردني  هذا السرار بسبب  ووير ناسات النسم ووي ظم إارار قار  ا خذتوكذل   خمس  أشهر.
 سياسياق    ااس  لن عاون م  األردن وي مجام الغاز، األمر الذ  يع بره بعض المسمولين قراراق أعنر روض 

 وي د  إلر إجبار األردن عنر ال عامم م  الغاز اإلسراميني. من الدوح  ي  ثر بالع قات السنبي 
بالنسب  لشرك  البو ان يا رض أن  حام عنر الغاز اإلسراميني بسعر ال يزيد عن س   دوالرات وناف 

 الدوالر م  نسب  زيادن مر با  بالعرض والانب وي األسواس.
 02/1/0210، رأي اليوم، لندن

  
 

 بجانبها ستقف دائما   الواليات المتحدةهودية تعرف أن دولة ي "إسرائيل" :أوباما .29
قام الرمين األمريكي بارا  أوباما، وي الساعات األولر من : األناضوم - مااار حبوش –مسعد خير  

وأضاف أوباما،  ."إسراميم دول  يهودي   عرف أن أمريكا س سف داممقا بجانبها"اباح اليوم األربعاء، إن 
نحن ندعم الانساينيين "ن حال  اال حاد األمريكي بالكونغرن وي واشنان، خ م خااب  السنو  ع

 ."واإلسرامينيين من أجم س م دامم
 92/1/9117رأي اليوم، لندن، 

 
 بيرنز: نأخذ باالعتبار مخاوف األردن في قضية الالجئين والمسائل األخرى .25

ي ان  بشوس  أوباماالرمين بارا   إن وليام بيرنز، األميركيقام نامب وزير الخارجي  : الدس ور -عمان 
النساء يوور ورا  ل سنيا الضوء عنر األهمي  ال ي  وليها  أنهللا الثاني، مع برا  لنساء ج ل  المن  عبد

 ."الواليات الم حدن لشراك ها ومشاورا ها م  األردن حوم السضي  الانسايني  وسوري  وقضايا أخرل كثيرن
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من أمن، أن وزير  أوماء  حرير الاحف اليومي  ومدير عام وكال  )ب را(، بيرنز خ م لسام  ر س وأضاف
، لين نحو اإلاار وسا اإلسراميني خارجي  ب ده جون كير  يسعر ل حسيس  سدم وي المااوضات الانسايني  

نما نحو حم الوض  الدامم وال وام إلر حم عادم وم اس عني  حوم قضي  ال جمين الانساينيين  ، مشيرا"وا 
 كير  ال يع بر ذل   حديا سه  ولكن  يع بر حاسما لن وام إلر هذا النوع من الحنوم. أن إلر
ب ده   خذ بعين االع بار مخاوف وماالب األردن وي ما ي عنس بسضي  ال جمين والمسامم األخرل،  أن وأكد

شيء  أ لكننا سناعم " ينيينواإلسرامواشنان ال  س اي  ا خاذ قرارات بالنياب  عن الانساينيين  أنمع برا 
 ."حم دامم إلرعمم ولكن الواوم  إاار إلرممكن إلحراز  سدم، ولين وسا الواوم 

 92/1/9117الدستور، عمان، 
 
 : الدعم المالي للفلسطينيين ذو أبعاد سياسية لتحقيق نتائج عمليةاألوروبياالتحاد  .27

 حاد األوروبي وي ونساين جون جات رو  ، إن قام ساير اال :محمد عبد هللا -السدن دوت كوم  -رام هللا 
 المنب والمساعدات المالي  ال ي  سدمها دوم اال حاد األوروبي لنانساينيين،  حمم بعداق سياسياق ولين إنسانياق.

وأضاف رو   خ م لساء م  الاحايين عسد اليوم وي مسر وزارن اإلع م برام هللا، إن حجم المساعدات ال ي 
اد األوروبي إلر الجانب الانسايني، يجب أن يحسس ن امج منموس  عنر األرض، "نحن نسدم يسدمها اال ح

الدعم المالي لنم سسات لنرل ن يج  عنر األرض، ألن دعمنا ذو أبعاد سياسي ، ولين إنساني  كما هو 
 الدعم المسدم لسوريا".

سراميم،  وإن  وبحسب الساير األوروبي، ووي حام وشنت المااوضات الجاري  بين السنا  الانسايني  وا 
س سوم دوم اال حاد بإعادن  سييم المراحم السابس ، وبناءق عنيها ي م  حديد حجم المنب المالي  ال ي  سدمها إلر 

 الانساينيين بشكم سنو .
 92/1/9117القدس، القدس، 

 
 في تنظيم معرض يهودي متنازع حوله اليونسكو تمضي قدما   .55

الم حدن عن اليهود  لألممن معرضا أأكد منظمون االثنين  األلاي:  وجد - اشرف اديس -بارين 
 األوساالمسدس  كان   جم بعدما حذرت بندان عربي  من ان  قد يضر بجهود الس م وي الشرس  واألرض
 وي يونيو حزيران. إقام  سيجر  

ي  والعنم والثساو  الم حدن لن رب األممالماضي بمسر منظم   األسبوعوكان من المسرر او  اح المعرض 
دول  عربي  عضو بالمنظم  إن  قد يكون ل    ثير سنبي عنر  00)يونسكو( لكن جرل   جين  بعدما قالت 

 محادثات الس م.
سن  لنشعب اليهود  م   3222.. ع ق  واألرضوقوبم إرجاء  نظيم المعرض وعنوان  "الشعب والك اب 

 العالم. أنحاءوالواليات الم حدن وكندا ومنظمات يهودي  وي  إسراميمالمسدس " بان سادات من جانب  األرض
 يكون الموعد هو الحاد  عشر من يونيو حزيران." أنوقالت م حدث  باسم اليونسكو دون ال وضيب " سرر 

وقام مركز سيمون ويزن ام ومسره لون  وي رعاي  المعرض. األسودوكندا وجمهوري  الجبم  إسراميمو شار  
لوزير الخارجي   األخيرنمنظم المشار  لنمعرض وي بيان إن  ال ع ق  لنمعرض بالجهود انجنين وهو ال

 .األوساعمني  الس م وي الشرس  إلحياءجون كير   األمريكي
 92/1/9117وكالة رويترز لألنباء، 
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  بث إعالن لشركة إسرائيلية تدير مصنعا في مستوطنة بالضفة ترفض قناة "فوكس نيوز .25

 دير مانعا وي مس وان   إسراميني لشرك   إع نووكن نيوز بب "د االح : روضت قنان رام -نيويور  
السوبر "أثناء عرض مباران  األمريكي بالضا  الغربي  المح ن  وي ذرون ساعات المشاهدن بالواليات الم حدن 

 اإلنسانحسوس  المعروو  سكارليت جوهانسون لهجوم الذع من نشااء األمريكي ، ويما  عرضت الممثن  "بوم
 "أوكساام"لمنظم   إنساني وال رويج لنشرك ، رلم عمنها كسايرن  اإلع نوالسانون الدولي لظهورها وي 

 المعروو  ب سديم المساعدات لنعالم العربي والمخيمات الانسايني .
 إسراميني رك  وعرب الممثن  المعروو  سكارليت جوهانسون لسبولها ب ن  كون سايرن لش أمريكيونان سد نشااء و 

 ."اودا س ريم" جاري   رو  لر إع نات دير مانعا وي الضا  الغربي  المح ن  وظهورها وي 
، إنساني باام الممثن  من عمنها كسايرن  اإلنساني الدولي  لنمساعدات  "أوكساام"واالب النشااء منظم  

 "معالي  ادوميم"ي المنزم بمس وان  ، ال ي  ن ج آالت ان  المشروبات واإلسراميني الشرك   أعننت أنبعد 
 ااس  ال عاون م  الممثن  هذا الشهر.

 92/1/9117القدس العربي، لندن، 

 
 االستخبارات األميركية قادرة على اختراق أجهزة كمبيوتر غير موصلة باالنترنت :نيويورك تايمز .24

ر مواول  باالن رنت باضم االس خبارات األميركي  قادرن عنر اخ راس أجهزن كمبيو ر لي: خاص –المجد 
الموجات ال سنكي . واي سابس  خايرن من نوعها ذكرت احيا  نيويور   ايمز أن وكال  األمن السومي 
قادرن عنر اخ راس أجهزن كمبيو ر لير مواول  باالن رنت باضم موجات نظام ال سنكي، وبحسب الاحيا  

ت داخم أالف األجهزن المن شرن حوم العالم  سمب لها و ن وكال  األمن السومي األمريكي  قامت بزرع برمجيا
با ب ممرات رقمي  لشن هجمات قران  وسرق  معنومات و جسن عنر األجهزن ح ر وي ظم قا  اال اام 

 باالن رنت.
وأضاوت الاحيا  أن "وكال  األمن السومي لالبا ما  نج  أكثر وأكثر إلر  كنولوجيا سري   سمب لها باخ راس 

و ر و خريب المعنومات المخزن  ويها ح ر وان لم  كن مواول  باالن رنت"، هذه ال كنولوجيا أجهزن كمبي
عنر األقم"   عمم باضم موجات نظام ال سنكي ال ي يمكن نسنها من  0220 س خدمها الوكال  "منذ العام 

 من بااقات ذاكرن  وض  سرا وي أجهزن الكمبيو ر". أودوامر الك روني  
"أنشا  الوكال   س خدم خاواا ل اام أهداف  إن  باسم الوكال  "واني واينز" لارانن برن وقالت الم حدث

االس خبارات األجنبي  وسا ال لير، وان اس خدام األدوات ال ي هي وي  ارف الوكال  ي م وي ظم مراقب  
 السانون والمعايير السياسي  والسيود ال كنولوجي  واألخ قي ".

حوم إا ح النظام األميركي لمراقب  اال ااالت وذل  بعد أشهر  ألوباماقبم خااب و   ي هذه المعنومات 
 من النساشات اثر الاضيح  ال ي وجرها ادوارد سنودن المس شار السابس وي الوكال  بوجود برنامج ال جسن.

 94/1/9117موقع المجد األمني، 
 

ع يرصد ظاهرة التنظيمات الجهادي ة في ا تقدير .28  لمنطقة، ونتائجها على أمن "إسرائيل"صهيوني ُموس 
قام رمين جهاز الموساد األسبس، أورايم هالياي، إن  :  رجم  مركز دراسات و حنيم المعنومات الاحاي 

مجموعات السنايين ال ابع  ل نظيم الساعدن با ت أحد أخار ال هديدات المركزي  الماثن  أمام "إسراميم" اآلن، 
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ي ، الو اق إلر أن   بإمكان هذه المجموعات بواسا  اواري  ك ف وسا أن خاوااق وي المنااس الانساين
 معا م الحرك  وي ماار "بن لوريون" الدولي والدول  كنها، وال يمكن أل   قون س م أو أمن دولي  أو عربي  

لعربي" هو أو ونسايني  أن  كبب ه الء "الذين ال ينا  ويهم ردع عاد ". وذكر أن    بين اآلن أن  "الربي  ا
ربي  سناي، وأن   وي المنااس الانسايني  أخذت  نش  قون جديدن هي الحرك  السناي ، ممشيراق إلر أن   اش ر  
اآلالف م خراق وي  ظاهر ي عرض قون قامت بهما وي مدن مركزي  بالضا  الغربي ، واآلالف يروعون أع م 

الانسايني  أكثر من "إسراميم"، ويكرهون حمان وي  الساعدن السوداء، الو اق إلر أن  ه الء يكرهون السنا 
الوقت ذا  ، ولير مس عدين لدول  ونسايني ، وال يع روون ب    حدود أو مااوضات، واموحهم المعنن إقام  

 خ و  إس مي  وي الشرس األوسا، ويم ي دون السنايين وي سوريا ولبنان وسامر الدوم العربي .
شرس األوسا وي جامع  حياا، البروويسور ايام زيسر، إن   نظيم "الساعدن" من جه  ، قام رمين دامرن ال

موجود عنر جانب الحدود م  سوريا، وهي جماعات معروو  ونشا ، مثم "داعش" و"جبه  النارن"، 
راق من أن    كما المنشغن ان بالس ام عننيقا ضد  النظام، ويممكن بالعين المجردن مراقب ها من هضب  الجوالن، ممحذ  

يمان س بعض مسا ني "الساعدن" وي لبنان الاواري  نحو "إسراميم"، ومن المممكن أنل يحام هذا ممس سب ق من 
الجوالن، كما يممكنهم أن يسوموا مس سب ق بعمنيات ضد دوريات الجيش. وأشار "زيسر" إلر أن  أروق  المحاور 

الحدود، ممع براق أن  الخار الذ   شكن  هذه السياسي  وي الدول   عي خاورن  زايد قول "الساعدن" عنر 
 ال نظيمات  ك يكي  ولين إس را يجيقا، وأن  هنا  ممبالغ  وي  اوير خارها عنر "إسراميم".

وي سياس م ام،  سود أوساا المعنسين العسكريين الاهاين  قناعات ب ن  الجهاديين من مدرس  "الساعدن" 
كم المواض ، وإضاو  لسااع لزن، هنا  العمنيات ال ي يشنها وي با وا عنر السيا  الحدود   سريباق وي 

أوقات م ارق  جهاديون وي سيناء، خاوااق ضد إي ت، وهو ما  كرر ااروخياق وي األعوام السنين  
الماضي ، م   نامي ال نظيمات الجهادي  وي سوريا عموماق، خ م الحرب األهني  الدامرن حالياق، وعنر مسرب  

 خاوااق. من الجوالن
 
 االنتشار الواسع •

و س شعر "إسراميم" قنسا م زايداق من اح مام ان شار منظمات قاعدي  وي األردن، وض ق عما يجر  وي 
الساح  النبناني ، وأحياناق عنر مسرب  من الحدود معها، وينب  السنس الاهيوني من هذه المنظمات أساساق 

 ان  ل حسيس ان شار واس ، ألن   يعرضها لم حسات وضربات، ل اروها ولابيع ها أيضاق، وهي اغيرن ال  
رلم أن ها ليست عاي   عنر االنكشاف، لكن بالنسب  لر"إسراميم"، وإن ها  س سهم الوقوف عنر نيات وخاا 
م سسات وجهات كبيرن، وي حين  رل اعوب  م حس   نظيمات عنسودي    نش  كالاار، و ناذ عمنيات 

 بس.مااجم  دون إشعار مس
من جه  ، لات الخبير العسكر  الاهيوني، يوآف ليمور، إلر أن   ح ر وقت قريب كانت  نظيمات الجهاد 
العالمي السريب  من "الساعدن"  مع بر وي "إسراميم" إزعاجاق ال أكثر، بسبب  عدد وجهات الس ام لديها، و نوع 

 9014"أمان" ضمت وي  سديرها السنو  لعام  أعدامها وكثر هم، ممشيراق إلر أن  شعب  االس خبارات العسكري 
منظمات الجهاد العالمي لنمخاار المركزي  الخمس  ال ي  واجهها، الو اق إلر أن  هذا ال سدير ينب  من حجم 
ال نظيمات، وكمي  نشاامها، و وور األسنح  والحواوز لديها، مم وق  عاق أن  ح م قريباق جزء أساسي من االه مام 

األعوام السريب ، بسبب ما يجر  وي سوريا، لبنان، سيناء ولزن. وذكر "ليمور" أن  الخار وي  االس خبار  وي
نظر "إسراميم" ال يكمن ب ساليب هذه المنظمات، بم وي الاكرن والهدف، ألن ها  سعر إلقام  الخ و  
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قد  جد العزاء وي  ارف  اإلس مي ، بما يعني الحرب الشامن  والمس مرن ضد كم لربي، ممع براق أن  "إسراميم"
 ن  المنظمات، ال ي  مركز عنر محارب  الشيع  والمع دلين من السن ، قبم أن  محارب اليهود والناارل، وقد 
شك نت "إسراميم" ح ر زمن قريب هدواق هامشياق لدل الجماعات، لكن ثم  من يم حظ  غييراق ما وي هذا 

 ال وج .
م" من يع سد أن  هذه الحركات   عزز بمسدار ما ياشم "الربي  العربي" وأوضب "ليمور" أن  هنا  وي "إسرامي

وي  حسيس األهداف الممعنن  لنشعوب، واه زاز األنظم  وو ر ورا  لهم، وال راج  األميركي وي العراس 
وأوغانس ان أسهم ب عميس هذا الميم، ووجد شباب م اروون ألناسهم مرا   وي دوم كمار وسوريا و ركيا 

ب العربي. وبا ت ال نظيمات  مسيار عنر منااس شاسع  وموارد نااي ، ولهذا وإن "إسراميم" ال  رل والمغر 
 بهذه ال نظيمات وسا شارن  حذير من مس سبم قادم، بسدر ما  رل واقعاق جديداق ي بنور أمام ناظريها.

ه المنظمات ي راوح بين وأورد "ليمور" أرقاماق من الم سس  األمني  الاهيوني    حدب أن  عدد أعضاء هذ
ألف م واجدون وي سوريا، لكن عمني   جنيدهم   م  20ألف ين شرون وي الشرس األوسا، بينهم  20-10

بو يرن م سارع  جداق، و اف هذه العمني  بوباء سري  االن شار، ممشيراق إلر أن  هذه السمات لهذه ال نظيمات 
جديد وممعسد يمهدد باب  ع جزء كبير من الجهد االس خبار    ض  أمام األجهزن االس خباري  والعسكري   حد ٍ 

الاهيوني، وي ظم المخاوف من موج  هجمات  س هدف "إسراميم"  ناذها هذه المنظمات انا قاق من 
 سوريا ولبنان وشب  جزيرن سيناء.

 
 
 الخبرات العملياتية •

حها ب ااي   نظيم "الساعدن"، وسد نجب هذا واع برت أوساا عسكري  اهيوني  ،أن   ورلم الحرب العالمي  ونجا
ال نظيم ب عزيز قو   ونشر أوكاره، وأثمر بإنشاء عشرات ال نظيمات اإلضاوي  ال ي  ضم عشرات اآلالف من 
ن ما بشمام أوريسيا والاومام وشب  جزيرن سيناء،  األعضاء، يم نكون قواعد لهم لين وي الشرس األوسا، وا 

ذه المنظمات ل هديد منمون لر"إسراميم" هو الخنيا بين السرب الجغراوي، وكمي  مشيرن إلر أن  سبب  حوم ه
الس ح الكبيرن الم وورن لديها، والخبرات العمنيا ي  ال ي راكم ها وي الساحات ال ي قا نت ويها، خاوااق 

 سوريا والعراس، واأليديولوجيا ال ي  ع نسها.
 
 خارطة التنظيمات الجهادي ة •

 رير اس خبار   اهيوني  عما أسماها "خارا  ال نظيمات الجهادي " عنر النحو ال الي:ويما  حدب  س
 أوال : تنظيمات القاعدة في سوريا: وتتكون من:

جبه  النارن: ال نظيم األبرز وي سوريا، ولالبي  أعضام  سوريون، ويم د نشاا  عنر كامنها، يسوده "أبو  .1
اسع  وجزء كبير من المنااس المحيا  بالجوالن، وعدد أعضامها محمد الجوالني"، و مسيار عنر منااس و 

ي جاوز الممات، ويبذلون لالبي  جهودهم اآلن وي محارب  الجيش النظامي، لكن االس خبارات الاهيوني  
 اك شات نواياهم ل وجي  نشااهم ضد الجيش الاهيوني بالجوالن.

نظمات ال ي  عمم وي سوريا، و عود أاول  لنعراس، الدول  اإلس مي  وي العراس والشام: من أبرز الم .9
وي زعم  "أبو بكر البغداد " الذ  ي ادر قامم  المانوبين لنواليات الم حدن بعد زعيم الساعدن "أيمن 
الظواهر "، وقد سيار رجال  عنر محاوظ  األنبار والانوج ، ويام  ل وسي  ناوذه إلقام  الخ و  
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  اآلالف، ويم نكون وسامم ق الي ، وهم م خااين ب نايذ الهجمات اإلس مي ، وي جاوز عدد رجال
 االن حاري ، وعمنيات الخاف الجماعي واالل ياالت.

 نظيم أحرار الشام: وهو ممسرب جداق من "الساعدن"، لكن   ي حاظ بعسيدن مس سن ، ويحرض عنر اس س لي    .2
  نظيمات سوري . 1مي  مكون  من ويسوده "عبد هللا الحمو "، الذ  يحاوم بناء جبه  إس 

 
 ثانيا : التنظيمات الجهادية في لبنان:

 مشير ال سديرات االس خباري  الاهيوني   أن  لالبي  المنظمات الجهادي  العامن  بسوريا  من  أذرع داخم لبنان، 
مواجه  مباشرن م   وجاء انضمام "حزب هللا" لنس ام لجانب النظام العنو   نايذاق ل عنيمات اهران ل دخن  وي

الجهاد العالمي ال ي با ت  س هدو  وي عسر داره بالضاحي  الجنوبي  عبر السيارات الماخخ . ولذل  وإن 
بناء قواعد و عاظم هذه المنظمات وي لبنان ال يبشر "إسراميم" بالخير، لين بسبب اح مام شن الهجمات 

نما بسبب المااعب ال ي  واجهها ويما ي عنس بردع هذه المنظمات، و نايذ  عنيها وي الوقت الراهن وسا، وا 
حباا لنهجمات.  عمنيات ال يام وا 

و مشخ ص األوساا الاعوب  ال ي  وجهها "إسراميم" وي ال عااي م  هذه المنظمات بالسوم: بخ ف 
الحكومات ال ي  م ن  م سسات مثم "حزب هللا" وحمان، وإن منظمات الجهاد العالمي ال  م ن  م سسات 

شر من عمني  اس هداوها، وبإمكان الجيش الاهيوني اس هداوها بال دمير من أجم ممارس  الردع أو  خ
معاقب ها. كما أن  اخ راس المنظمات أكثر اعوب  من الجيوش النظامي ، ومنظمات ذات أذرع سياسي  

، وجزء من واج ماعي  ومالي ، مما يارض عنر االس خبارات اع ماد وسامم جديدن وارس  اكير مب كرن
النشاا ضدها ي م وي الاضاء االو راضي، ألن ها  نسم  عنيما ها باس خدام االن رنت، و س خدم  بجم  األموام 

 و جنيد األعضاء.
لكن أبرز هذه ال نظيمات وي لبنان هي "ك امب عبد هللا عزام"، وهي  نظيم محني يم ن  ا ت بالجهاد 

" عنر "إسراميم"، قم م زعيم  م خرا "ماجد الماجد" وي ظروف العالمي، أانس عدن مرات اوراي  "كا يوشا
 لامض ، وثم   نظيم أاغر يعمم وي لبنان مكون من ونساينيين ولبنانين ي زعم  "أسام  أمين الشهابي".

ثالثا: ال نظيمات الجهادي  وي مار، ومن أخارها "أناار بيت المسدن": أكبر ال نظيمات الجهادي  ال ي 
زيرن سيناء، ي ساسم المس ولي  م  لجان المساوم  الشعبي  عن الهجوم وي إي ت، والذ   عمم وي شب  ج
ا س  2أسار عن مس م  اهاين ، وهو المس وم عن لالبي  الهجمات ال ي ناذت ضد أنبوب الغاز، وا 

برل اواري  "الكا يوشا". ويضم وي عضوي   الممات من الشبان العرب والبدو المحنيين، ويبذم جمهوداق ك
أاناف من الهجمات ضد "إسراميم": اس هداف دوريات الجيش ال ي  حرن الجدار الحدود ،  2ل نايذ 

 هجمات داخم إي ت، اس هداف الاامرات ال ي  حا وي ماارها.
رابعاق: المنظمات الجهادي  وي لزن، ومن أهمها منظم  "مجنن شورل المجاهدين": ال ي أمقيمت وي شهر 

منظمات اغيرن، و مع بر أخار المنظمات وي لزن، وناذت هجوماق عام  2ا حاد  من 9011سب مبر عام 
أودل بحيان موظف اهيوني، والسامد األوم لهذا ال نظيم هو "هشام السعيدني"، وال ال   "إسراميم"،  9019

 وورث  وي قيادن ال نظيم "عبد هللا األشسر".
يرات االس خبارات الاهيوني  أن  األعوام األخيرن شهدت خامساق: الجهاد العالمي داخم "إسراميم":  مشير  سد

نشاااق منموساق لجهات جهادي  داخم الخا األخضر وي ااوف الانساينيين الذين يحمنون الجنسي  
الاهيوني ، وبعضهم ال حس لنس ام بجانب "جبه  النارن" وي سوريا، وقد  م  اع سام بعضهم ب هم  ال رويج 
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، ما دو  عدداق من الشبان عنر ق م أحد الاهاين ، وحاولوا  اني  عبوات ناسا  لشن ألوكار  نظيم "الساعدن"
 هجمات ضد أهداف اهيوني  قبم أن ي م اع سالهم.

 معهد هر سينيا م عدد المجاالت
98/1/9014، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3009الترجمات العبرية   

 
 يصل إلى كارثة التسويةقطار  .22

 مدهونراسم ال
مهما قيم وي أسباب عودن المااوضات بين الاروين الانسايني واإلسراميني من  بريرات وأهمها عدم الرلب  

األميركي، يظم أنها مااوضات  س  خار  سياقها. وي السياس ،  ذهب األاراف « الراعي»وي إلضاب 
مها، ويما ال  بدو هذه الم نازع  نحو الحنوم وال سويات  حت ضغا المشكن ، ورلب  وي  ااد   ااق

المااوضات الجديدن وي سياس كهذا. بك م أوضب، ال يبدو الارف اإلسراميني بحاج  الر ال سوي  كي يكون 
، الذ  «الم لم»مس عداق ل سديم  نازالت لنواوم إليها، وكيف إذا كانت ال نازالت المانوب  من ذل  النوع 

 ينيون نوعاق من الثوابت ال ي ال يجوز االق راب منها.ين مي الر ما بات يع بره السياسيون اإلسرام
اإلسراميني أنها ي وجب أن  سوم عنر اق سام ما ال يمكن  سسيم ، إذ  –م زس أي   سوي  لناراع الانسايني 

الاروين الم اارعين منذ قرن ونيف، وهي حسيس   جعم األمر مس حي ق إال وي حام « ثوابت»هو من 
يوم وي أوس الاراع، ونعني اخ  م موازين السول لمانح  الارف الانسايني إلر حد وحيدن ال  بدو لنا ال
من الارف اإلسراميني نوعاق من مغامرن اامش  وعبثي . هي حام وحيدن « الثوابت»يجعم ال مس  ب ن  

 اضي الر ال سوي ، أما دون ذل  والحكومات اإلسراميني  لن  رل ناسها مضارن لنواوم الر  سوي  م  
الجانب الانسايني ما دامت قادرن وي شكم أو آخر عنر ال عايش م  أي  اعوبات  ن ج من الاراع 

 اإلسراميني ألنها ببساا  ليست اعوبات اس را يجي  مايري . –الانسايني 
المااوضات األميركي  سدم بمس رحات  سوم « راعي»اليوم يبدو األمر كن  عنر نحو أشد خاورن، إذ إن 

 سا ين عنر جانب كبير من الخاورن، أوالهما ال سوي  المرحني ، والثاني   ثبيت يهودي  الدول .أساساق عنر ن
ال يس اي  المااوض الانسايني إزاء مس رحات كهذه أن ي حايم عنر وكرن الروض الكامم لعرض كهذا، وهو 

بالاب (، وهي مرون  لنارف األميركي )وضمناق لنارف اإلسراميني « مرون »ماالب وي الوقت ذا   ب سديم 
 س  وي قنب أهداو  اإلس را يجي  و ضرب وي عمس ثواب  ، أ  أنها بك م أوضب لن  كون إذا حدثت سول 
اس س م كامم لن ياضي إال إلر  ااي  قضي  ونساين وي مسابم حم موقت ال يمن جوهر الاراع الذ  

 ام د عنر قراب  سبع  عسود اوين .
باق ومعروواق. والمااوضات م  الجانب اار من باب ال كرار الممم  ال شديد عنر ما بات منذ زمن اويم مجر 

اإلسراميني وي ظم موازين السول الراهن ، بم أيضاق وي ظم الظروف الدولي  الراهن  لين سول نوع من 
العبب، لكن  هذه المرن أابب عبثاق ضاراق، بم وادح الضرر وي ظم سعي اإلدارن األميركي  الجد  الر 

ن لم يكن سول بي  الوهم  –وي موضوع الاراع الانسايني « نار»حسيس أ    اإلسراميني ح ر وا 
لنانساينيين وسوقهم لنوقوع وي و  الحنوم الجزمي  والموق   من دون مسان جد  بالسياسات اإلسراميني  

وواامم  وأهمها االس ياان. وي حام كهذه، يابب من األهمي  بمكان أن ي وقف الانساينيون، قيادن
وم سسات مج م  مدني، بجدي  أمام مس وليات  اريخي  ال  سبم ال  جيم وي وقف المااوضات والعودن من 
جديد الر األهم وهو أمن واليوم ولداق  ر يب البيت الانسايني واس نهاض أدوات المواجه  م  االح  م بما 
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ونساين وحيوي  وكرن مساوم  االح  م  يكام  ووير الحد األدنر من السدرن عنر الحااظ عنر حيوي  قضي 
 من أجم دحره أو باألقم العمم عنر مراكم  وسامم وأدوات دحره عن األرض الانسايني .

واضب أل  مراقب أن دحر االح  م مهم  ال  س  وي قاعات ال ااوض المحكوم  بشروا بالغ  السسون، إذ 
 هذا لين سول الوهم ذا  .هي بالغ  االخ  م لمانح  إسراميم، وأ  قوم آخر لير 

92/1/9014، الحياة، لندن  
 

 المحتم: الخيارات الفلسطينية كيريفشل  .60
 أشرف العجرمي
من يسرأ ما ينشر عن السجام الداخني اإلسراميني حوم المااوضات والموقف من العمني  السياسي  يام إلر 

حب عن اريس  إلوشام المااوضات و حميم اس ن ا  سري  ب ن الحكوم  اإلسراميني  برماس  بنيامين ن نياهو  ب
الارف الانسايني المس ولي  عن الاشم. هذا يمكن قراء   بوضوح وي  اريحات ن نياهو ال ي   حدب عن 
عدم رلب   وي إخ ء أ  مس وان  إسراميني  وحديث  من جانب آخر عن اح مام المواوس  عنر بساء بعض 

 نسايني .المس وانات اإلسراميني   حت السيارن الا
واكرن عدم إخ ء أ  مس وان  ال يمكن معها الحديب عن قيام دول  ونسايني  مس سن  وذات سيادن 
وم واان  إقنيمياق، وح ر ال راشس الذ  حام بين مك ب ن نياهو وبعض الوزراء وي حكوم   مثم نا الي 

لانسايني  ب ن  "وسد اواب  بينت الذ  قام عن ن نياهو بعد  اريح  بش ن بساء مس وانات  حت السيارن ا
 األخ قي".

يبدو أن  كما قام مك ب ن نياهو عن  ي  ي وي إاار "محاوالت رمين الحكوم  الرامي  إلر إثبات أن الراوض 
الحسيسي لنس م هو السنا  الانسايني "، وال ي يع سدون أن بينت أضر بها. ويمكن اع بار ما قال  أحد وزراء 

مجنن الوزار  الماغر لنش ون األمني  والسياسي  لنكا ب الاحاوي وي جريدن الحكوم  الكبار وعضو ال
وعنر االقم  9014"معاريف" شالوم يروشالمي أن "هدونا هو اوراغ المااوضات من مضمونها اوام العام 

 ح ر موعد االن خابات النااي  لنكونغرن األميركي وي بداي  العام المسبم".
ال  ح ا  لجهد كبير الك شاف كم  اااينها، ويبدو أن مناورن ن نياهو يراد منها الاورن با ت واضح   ماماق و 

 جر الارف الانسايني لردود وعم م ارو  ح ر يسهم ا هام  بالمس ولي  عن وشم المااوضات.
ويبدو أن هنا  بعض السيادات الانسايني  ال ي  نجر بسهول  إلر المرب  الذ   ريده إسراميم ك ن يدعو 

ع ن المساوم  بكم أشكالها ويروض آخرون وكرن بساء مس وانات  حت السيادن الانسايني . البعض إل
والمانوب وي مثم هذا الوض  هو  كرار الموقف الانسايني الواضب  جاه عمني  الس م كما كانت   كد 

 حت السيادن  عني  السيادن وي كم مناسب  وعدم االنجرار خنف ما يريد ن نياهو ح ر موضوع بساء مس وانات
الانسايني  ال ينبغي روض  بشكم مانس بم الرد ب ن هذا الموضوع س  م دراس   عندما يعرض عنينا بشكم 
رسمي، وذل  وي إاار عدم روض بساء يهود وي دول  ونساين كمواانين م ساوين وي الحسوس ولين 

 كإسرامينيين أو وي إاار مس وانات أو لي وات.
أن وزير الخارجي  األميركي جون كير  سيام إلر الاشم الذري  والح مي وي لسد أضحر من شب  الم كد 

ظم المواقف ال ي ي بناها وال ي ال يمكن معها  حسيس اخ راس، خاا  وهو ي بنر مانب إسراميم بضرورن 
االع راف بها دول  يهودي ، وأيضاق بعد  اريح  األخير ب ن انسحاب الجيش اإلسراميني من أراضي الدول  

لانسايني  مشروا باق ناع إسراميم أن الضا  الغربي  لن   حوم إلر لزن ثاني ، وأن السدن س جسد  انعات ا
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اإلسرامينيين والانساينيين، وهنا هو ي بنر أيضاق موقف إسراميم من جعم االنسحاب لير محدد با رن زمني  
 ا ارح ب  الرمين أبو مازن.قايرن وواضح  يمكن قبولها ونساينياق ال   جاوز الث ب سنوات حسب م

واش راا االنسحاب بسناع  إسراميم معناه إعااء إسراميم حس الر "وي و" وي  سرير موعد االنسحاب ومد  ، 
وحسب خبر نا لن  كون إسراميم معني  باإلقرار ب ن الضا  لن   حوم إلر لزن جديدن، خاوااق وأن إسراميم 

الي  لزن، ويعنمون وي إسراميم والعالم أن  ال يمكن أن   حوم كانت المساهم الرمين وي الوض  الذ  آلت 
الضا  إلر ما أشب  وض  لزن وي حام ال وام إلر ا ااس س م، و   ا ااس سيسود ح ما الن اار الخا 

 الواقعي المناقض لنخا الم ارف.
دول  الانسايني  والحديب عن ال انعات الانسايني  وي السدن هو هروب من ذكر السدن الشرقي  كعاام  لن

 وهو م انب رميسي لنمواوس  عنر ا  ا ااس ح ر لو كان ا ااس إاار.
الوقت ينسضي بسرع  دون  حسيس االخ راس المانوب وسيكون إع ن وشم جهود كير  وي نهاي  شهر 

سراميم وي  مديد مدن المااوضات  بحج  نيسان )إبريم( السادم مس ل  أكيدن ح ر لو رلبت الواليات الم حدن وا 
 إعااء ورا  أكبر لن ااوض واال ااس.

ومن المهم وي هذا السياس بعد وشم كير  ال خني  ماماق عن وكرن ال ااوض  حت رعاي  أميركي  ووي نان 
اإلاار الذ  وشم مراراق و كراراق، والمانوب ونساينياق هو الخرو  عن قاعدن العمم ال سنيد  وي العمني  

بدامم عنر األقم  حمي الحسوس الانسايني ، من قبيم الم  مر الدولي لنس م،  السياسي  الم عثرن والبحب عن
أو إاار خمس  زامد واحد الايغ  ال ي عمم بها وي معالج  المنف النوو  اإليراني، أو البحب عن ايغ  
لن حكيم الدولي عنر قاعدن قرارات مجنن األمن والمبادرن العربي  لنس م، بحيب  عسد مااوضات  حت 
إشراف مجنن األمن مث ق لا رن محدودن ال   جاوز س   شهور، ووي حام الاشم ي م انعساد هيم  محكمين 

 دوليين ي اس عنيهم لن سرير بش ن السضايا المخ نف عنيها.
وح ر  بدو خيارات السيادن وي هذا المجام واضح  ومحددن، ال بد من بحب كم البدامم باورن معمس  

   قد  بدأ باس كمام عمني  االنضمام لنمنظمات الدولي  ال خااي .وال وام إلر خا  واضح
ولكن أهم شيء عنر اإلا س وي معرك نا السادم  عدم النجوء إلر العنف الذ   سعر إسراميم بكم قو ها 
ألخذنا إلر مربع  ألن  يريحها  ماماق ويمن بنضالنا ويبرر  منص إسراميم من اس حساقات العمني  السياسي ، 

ضاق ألن هذه الجبه  ال ي  س اي  ويها إسراميم ال اوس عنينا وا عاد نا سنوات وعسودا إلر الخنف ول كن وأي
  جرب  االن ااض  الثاني  ماثن  أمام الذين يدعون لمساوم  عنيا  أو مسنح .

92/1/9014، وكالة سما اإلخبارية  
 

 بال خصوم رئيسا"السيسي"  .61
 بوعز بسموت

الجيش المار  الاريس أوم عبد الا اح السيسي أمن ر ب  مشير وهي اعنر ر ب  منحت السيادن العنيا وي 
وي الجيش المار . وهذه هدي   سريب من الخدم  العسكري  جنين  جدا لمن حرر مار من حكم االخوان. 

 ولين لنمشير ما يخشاه وي الحيان المدني  حيب  ن ظره ايضا اعنر الر ب وهي ر ب  الرمين.
واانو مار وي من اف الشهر الر اناديس االق راع ليواوسوا عنر الدس ور الجديد باكثري  قبم ان يعود م

بالمم ، بايام قنين  اعنن السيسي ان  "اذا انب الشعب مني وساناون وي رماس  مار".  21.1ساحس ، 
ان  نسر وذكرت اورن ك م السيسي بجمام عبد الناار. وذكرت ن امج اس ا اء الشعب بمبار . واالن بعد 
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ن ، واس سام من عمن  وي الحكوم  الماري  )نامب رمين الوزراء  السيسي الر ب ، خاا لناس  دس ورا م  الحم
ووزير الدواع( وحام عنر مواوس  جمي  اعضاء المجنن العسكر  االعنر وبسيت رماس   مس ل  رسمي  

 وسا.
ويهم عمرو موسر يخنون الميدان لنمشير. ان كم اولم  الذين كانوا يرون اناسهم مرشحين لنمناب  سريبا و 

وبعد ان اخر  السيسي االخوان المسنمين خار  السانون لم يعد يوجد لنجنراالت وي مار اليوم خاوم وي 
واق  االمر. واعاد السيسي مار الر االيام ال ي سبست ثورن ال حرير. ووي ميدان ال حرير اابب يبرز اليوم 

 الر المس سبم أو الر المس سبم رجوعا الر الخنف اذا شمنا الدق .السيسي وعبد الناار. وي عودن 
من المدهش ان نرل مسار اليسظ  الذ  مر ب  الشارع المار  وال يار النيبرالي. وسد اابب عمرو موسر 
وزير الخارجي  المار  السابس واالمين العام لنجامع  العربي ، اابب وج ن واحدا من كبار المداوعين عن 

وبين الولم  الذين يريدون ال ذكير ب ن السيسي اس عمم قون مارا  عنر الم ظاهرين ان "السيسي  السيسي.
 لين دك ا ورا بم هو واني من  حربا اهني ".

لم يخايء السيسي الر االن أ  خا ، وسد اس خدم عمم وزير الدواع اس خداما ماهرا وهو المناب الذ  
كي يابب هو ناس  الرمين السادم عنر حساب مرسي ذل   9019منح  إياه الرمين مرسي وي حزيران 

حينما عين السيسي قامدا ل س خبارات  9010الذ  ان سم من قار الرماس  الر قاص وي المحكم . وي 
الماري  واابب بذل  او ر ضابا وي هيم  السيادن العام ، قدم الر قامده المشير الانااو   سريرا حذر وي  

اسبوعا وسا وي  نبم  المدهش. وهو ايضا الذ   12. وسد اخا  بر 9011وي ايار من ثورن شارع وي مار 
 قدر بعد ذل  امام المجنن العسكر  االعنر ان محمد مرسي سياوز وي االن خابات.

ان هذه ال نب ات يا رض ان  ساعده وي اثناء حكم  وان  ساعده عنر ان يسرر بعد نهاي  والي ين كما يوجب 
 م يس مر أم يخني مكان .الدس ور الجديد ه

ولما كنا قد عدنا الر االيام ال ي سبست ثورن ال حرير أو  نت ثورن الضباا االحرار، وينبغي أن نارض ان 
االمر سيكون م عنسا ب  اكثر من  عنس  بالدس ور الن مهرجان الديمسرااي  حم محن  اليوم السيسيمانيا ويا 

 لنموضات كيف   بدم.
92/1/9014اليوم  إسراميم  

92/1/9014، القدس العربي، لندن  
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98/1/9014العرب اليوم، عمان،   

 


