
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الشوبكي: عباس سيشارك في أعمال مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة
 نتنياهو: تدشين النفق هنا في جبال القدس يعّد اختراقًا بكل معنى الكلمة

 س ويرحب باجتماع حكومة الوفاق في غزةهنية يلتقي ممثل عبا
  المجلس التشريعي يطالب القادة العرب والمسلمين بالوقوف إلى جانب غزة ودعمها

 مسؤول فلسطيني ينفي سماح "إسرائيل" بدخول مواد البناء لقطاع غزة

بوقف "االنتفاضة  وعزنتنياهو ي
 الصامتة" في القدس الشرقية
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 بوقف "االنتفاضة الصامتة" في القدس الشرقية وعزنتنياهو ي .0

"األيددددام": أردددددر ررددددي  الددددونراء ا سددددراريلي بايددددامين اتايددددا و تعليماتدددد   لدددد  أج ددددن  األمددددن  -القددددد  
الفلسطيايين والقوات ا سدراريلية فدي  ا سراريلية بتعنين تواجد ا في المااطق التي تش د مواج ات بين

 أحياء مدياة القد  الشرقية واستخدام الحنم والقو  ضد م معتبرا أن الوضع القارم بأا ا "غير مقبول".
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وقال بيان رادر عن مكتب رري  الونراء ا سراريلي "فدي ختدام اتجتمدام أمدر رردي  الدونراء بتعنيدن 
تادددلع في ددا المواج ددات وبالعمددل بشددكل رددارم وحددانم ضددد  قددوات الشددرطة الماتشددر  فددي المادداطق التددي

 المشاغبين وأكد عل  أا  لن ُيسمح بتحويل الوضع الرا ن  ل  أمر مقبول".
وجاء اتجتمام بعد أن اشتك  رري  بلدية القد  الغربية اير بركات من تراعد ما اسماه اتاتفاضة 

شدتباكات شدب  يوميدة بدين الشدبان الفلسدطيايين الرامتة في القد  الشرقية حيث تش د أحياء المديادة ا
وقدددوات اتحدددت ل رغدددم ترددداعد عمليدددات اتعتقدددال فدددي أوسددداط الفلسدددطيايين فدددي المديادددة بشدددكل غيدددر 

 مسبوق.
كمددا تشددتكي الدددوارر الرسددمية ا سددراريلية مددن المقاطعددة المتردداعد  فددي المدياددة ل سددواق فددي القددد  

 لفلسطياية في القد  الشرقية ومقاطعة الماتجات ا سراريلية.الغربية وتاامي ظا ر  اقتااء الماتجات ا
وبحسب مكتب رري  الونراء ا سراريلي فقد عقد اتايا و اجتماعا عل  خلفية اتضطرابات المتوارلة 
في القد  الشرقية وشارك في  كل من ونير األمن الداخلي يتسحاق أ رواوفيتش ورردي  بلديدة القدد  

مفددتش العددام للشددرطة الفريددق يوحاددان دااياددو وقارددد محافظددة القددد  فددي الشددرطة الغربيددة ايددر بركددات وال
اللدددواء يوسدددي بدددارياتي ورردددي  الشددداباك يدددورام كدددو ين والمستشدددار القدددااواي للحكومدددة المحدددامي ي دددودا 

 فاياشتيان ومحامي الدولة شاي ايتسان.
ثا شدددملت رشدددق الحجدددار  وقدددال البيدددان "قدددال رردددي  الدددونراء فدددي مسدددت ل اتجتمدددام: شددد داا مددد خرا أحددددا

واتضددطرابات والعاددف. أعتقددد أادد  يجددب علياددا أن اتعامددل مددع  ددعه األحددداث لددي  فقددط عشددية األعيدداد 
الي ودية بل بشكل جعري. وال دف من  عا اتجتمام  و القيام بعلك بشدكل جدعريي يجدب أن ادر  مدا 

يجدب أن اتخدع ا مدن أجدل  و حجم القوات وما  ي القدرات التي يجب أن استعمل ا والخطدوات التدي 
 ضمان الس مة العامة في القد ".

 8/01/4102، األيام، رام هللا
 
  قطاع غزةالشوبكي: عباس سيشارك في أعمال مؤتمر إعادة اعمار  .2

سفير دولة فلسطين لد  مرري ومادوب ا الدارم لد  جامعة الدول العربية  أعلن-القا ر  –رام هللا 
لرري  سيرل  ل  القا ر  بعد ظ ر السبت المقبلي في نيار  رسمية جمال الشوبكيي مساء أم  أن ا

 لجم ورية مرر العربية تستمر لمد  يومين.
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وقال الشوبكي في ترريحي لد "وفا":  ن الرري  سيشارك رباح األحد المقبل في أعمال م تمر اعاد  
 عبد الفتاحلمرري اعمار قطام غن  العي سيعقد تحت رعايت ي مضيفا ان الرري  سيلتقي اظيره ا

 السيسي خ ل النيار .
وأوضح الشوبكي ان وفدا فلسطيايا كبيرا سيشارك في اعمال الم تمر برراسة رري  الونراء د. رامي 
الحمد هللاي لتقديم خطة عمل  عاد  اعمار قطام غن  امام المشاركين في الم تمري م كدا ان تكلفة 

 القطام. ي با ضافة ال  اتحتياجات العاجلة أل لاا في مليارات دوتر لبااء قطام غن  4الخطة  ي 
 8/01/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 : مواقف السويد وفرنسا بشأن الدولة الفلسطينية تعزز السالمأبو ردينة .3

أبو سعد : رحبت السلطة الفلسطياية بقرار السويد والترريحات الفراسية. وقال ابيل  فادي-هللارام 
الااطق الرسمي باسم الرراسةي  ن المواقف السويدية المعلاة عل  لسان رري  ونرار اي  أبو ردياة

وكعلك الموقف الفراسي المعلن عل  لسان المتحدث باسم خارجيت اي خطوات مشجعة وفي اتتجاه 
 الرحيحي وتخدم وتعنن مستقبل مسير  الس م في فلسطين والماطقة.

أن التركين األوروبي والعالمي عل  ضرور  اتعتراف بدولة  ورأ  أبو ردياةي في ترريح رسمي ل 
تشرين الثااي/  12فلسطين والماسجم مع الشرعية الدوليةي وقرار الجمعية العامة الرادر في 

ي ي قي كل الترحيب والتقدير من قبل الرري  محمود عبا  والقياد  الفلسطيايةي ألن 1101اوفمبر
ة وعارمت ا القد  الشرقيةي  و الطريق الرحيح ل من واتستقرار اتعتراف بدولة فلسطياية مستقل

 في الماطقة بأسر ا.
عن استغراباا »معربا  وحث أبو ردياة دول العالم أجمعي عل  تباي مثل  عه المواقف الشجاعةي

للدول التي ما نالت تسير عك  ماطق التاريخي وضد عملية س م ااجحة ودارمةي تم د لعود  األمن 
 «.ستقرار ل عه الماطقةي المضطربة والمتفجر وات

 0/01/4102القدس العربي، لندن، 
 
  يطالب القادة العرب والمسلمين بالوقوف إلى جانب غزة ودعمها التشريعيالمجلس  .4

ااشد المجل  التشريعي الفلسطياي النعماء والقاد  العرب والمسلمين بالوقوف  ل   مكة المكرمة:
 عد الحربي وتفتقر  ل  العديد من المقومات األساسية للحيا .جااب غن  التي تعااي ب
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جاء علك في كلمة للدكتور أحمد بحر رري  المجل  التشريعي با اابة في لقاء ضم جميع ر ساء 
بعثات الدول ا س مية في المملكة العربية السعودية بمقر مكتب شرون حجاج تركياي وعلك بدعو  

 محمد كونمار.من رري  البعثة التركية د. 
وتحدث بحر في كلمت  أمام ر ساء البعثات ا س مية حول آخر المستجدات عل  الساحة 
الفلسطيايةي واتارج الحرب األخير  التي شا ا اتحت ل ا سراريلي عل  قطام غن ي والتي أوقعت 

 آتف الش داء والجرح ي ودمرت آتف البيوت والمرااع والماشآت.
 7/01/4102قدس برس، 

 
 الحمد هللارئيس حكومة التوافق رامي في غزة لتأمين زيارة  الفلسطينية حرس الرئاسة .5

ورلت عاارر من قوات حر  الرراسة الفلسطيايةي أم ي  ل  قطام غن  لتأمين  رارد تفي: -غن  
ع نيار  رري  حكومة التوافق الفلسطياية رامي الحمد هللا المقرر  غدًا )الخمي (ي و ي األول  ل  ما

 أش ر.تشكيل الحكومة بموجب اتفاق المرالحة بين حركتي "فتح" و"حما " قبل احو ث ثة 
وقالت مرادر فلسطياية مطلعة  ن قو  من حر  الرراسةي لم يحدد عدد عاارر اي ورلت  ل  
قطام غن  قادمة من الضفة الغربيةي لتأمين نيار  الحمد هللاي وأعضاء حكومت ي وعكرت أن حر  

 غن .يعمل عل  تأمين النيار  بالتعاون مع أج ن  األمن العاملة في الرراسة س
 8/01/4102الخليج، الشارقة، 

 
 السلطة: فنزويال لم تعرض تبني أطفال من غزة .6

افت ونار  الخارجية الفلسطياية ما تااقلت  وسارل  ع م بشأن استعداد فانوي  لتباي  :باا -رام هللا 
 اسة في أراضي ا.ألف طفل فلسطياي من غن  للدر 
بااء عل  معلومات م كد  من سفار  دولة فلسطين في كركا ي فإن »وأوضحت من رام هللا أم  أا  

 «.فانوي  أبدت استعداد ا تستقبال جرح  فلسطيايين لع ج مي ومن ثم  عادت م  ل  أرض الوطن
طالبًا  41توج  حوالي  أما بالاسبة لطلبة الماحة الفانويلية لدراسة الطبي فمن المنمع»وتابعت 

 «.وطالبة  ل   ااك خ ل األسبوعين المقبلين
 8/01/4102االتحاد، أبو ظبي، 
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 الرئيس اليمني ويشيد باتفاق الشراكة يهاتفمشعل  .7

ثّمن رري  المكتدب السياسدي لحركدة حمدا  خالدد مشدعل اتفداق السدلم والشدراكة الوطايدة الدعي : الدوحة
 في اليمن.وقعت  مختلف القو  السياسية 

وأعرب مشعل عن تطلع  لتافيع كامل باود اتتفاق باعتباره خارطة طريدق لتحقيدق السدلم والشدراكة فدي 
 الب د.

( بدالرري  اليمادي عبدد ربد  ماردور 01-6وأشاد مشعل في اترال  اتفي أجراه مساء أم  اتثادين )
ن مواقدف الديمن قيداد  وشدعبًا تمثددل  داديي بمواقدف الديمن الثابتدة والداعمدة للقضدية الفلسدطيايةي مبيادًا أ

 سادًا قويًا  ل  جااب الحق الفلسطياي.
من جااب ي جدد رري  الجم ورية اليماية موقف اليمن الثابت الداعم للقضية الفلسطيايةي وحق الشعب 
قامة الدولة الفلسطياية عل  تراب  الوطاي وعارمت ا القد  الشريف.  الفلسطياي في تقرير مريره وا 

 8/01/4102، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 يلتقي ممثل عباس ويرحب باجتماع حكومة الوفاق في غزة هنية .8

التقدد   سددماعيل  ايددةي اارددب ررددي  المكتددب السياسددي لحركددة حمددا ي ررددي  الددونراء الفلسددطياي : غددن 
مدة ( ممثل رري  السلطة الفلسطياية كمال الشرافيي وونراء حكو 01-7األسبقي مساء أم  الث ثاء )

 الوفاق الوطاي في غن .
وبحث  اية مع الشرافي استكمال بقية ملفات المرالحة من خ ل حكومة الوفاق الوطايي مرحبا في 

 الوقت عات  باجتماع ا في غن  المنمع عقده الخمي  القادم.
وشدد  ايدة علد  ضدرور   اجداح مد تمر ا عمدار المنمدع عقدده بعدد أيدام فدي مردري اداق  تحياتد   لد  

   حكومة الوفاق الوطاي رامي الحمد هللا.رري
 8/01/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أحمد يوسف: يطالب الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة للخروج الستقبال حكومة الحمد هللا .9

طالب أحمد يوسفي القيادي في حما ي الجما ير الفلسطياية في قطدام غدن ي : كفاح نبون - رام هللا
تشدكل ماعطفدا  يجابيدا  امدا فدي »وج تستقبال الحمد هللا وونراء حكومتد ي وعدد أن النيدار  أم ي بالخر 

طريدددق الوحدددد  ولدددّم الشدددمل وتوحيدددد الردددف بدددين ا خدددو  وأباددداء الشدددعب الواحدددد لتفويدددت الفرردددة علددد  
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كمدا ورددف «. اتحدت ل ومخططاتد  فدي التفدرد وابددت م الضدفةي وا بقداء علد  قطدام غددن  جرحدا اانفدا
ي متمايددا أن تكددون مقدمددة عمليددة «خطددو  علدد  طريددق تعنيددن قدددرات مشددروعاا الددوطاي»ار  بأا ددا النيدد

  عاد  ا عمار وكل ما دمره العدوان.
 8/01/4102، الشرق األوسط، لندن

 
 الوادية يدعو لتشكيل لجان متعددة لدعم حكومة الشعب الفلسطيني الواحد ياسر .01

ةي عضدددو ا طدددار القيدددادي لماظمدددة التحريدددري لتشدددكيل لجدددان دعدددا ياسدددر الواديددد: كفددداح نبدددون - رام هللا
متعدددد  لدددعم حكومددة الشددعب الفلسددطياي الواحدددي وتوحيددد المسدديرات تسددتقبال اي مددن أجددل العمددل علدد  
ت يرة األجواء ال نمة لتس يل اجتمام الحكومةي وتوحيد المرلحة الوطاية ورفع العلم الفلسطياي فوق 

 كل الشعارات الحنبية.
 8/01/4102، األوسط، لندن الشرق

 
 فتح: هناك دول أوروبية ستأخذ مواقف مماثلة لموقف السويد من الدولة الفلسطينية   

 حكومدددة السدددويديةتوجددد  الي  ن يقدددال الاددداطق باسدددم فدددتح أسدددامة القواسدددم: رام هللا د فدددادي أبدددو سدددعد 
الدددعي يتطلدددع للعددديش بحريدددة دعمدددًا مباشدددرًا و امدددًا لحقدددوق شدددعبااي »يعتبدددر  ل عتدددراف بدولدددة فلسدددطيني 

ا ددداء اتحدددت ل ا سدددراريلي عدددن أرضددد  وشدددعب ي المخدددالف للقدددااون الددددولي وقدددرارات األمدددم  واسدددتق ل وا 
وأضاف أن توج  السويد يعتبدر خطدو  باتتجداه الردحيح مدن قبدل «. المتحد  وكافة الماظمات الدولية

معربددًا عددن ثقددة حركددة فددتح أن دوت دولددة كبيددر  ومدد ثر  وعات ثقددل سياسددي  ددام علدد  المسددتو  الدددوليي 
أخر  في أوروبا والعالم ستأخع مواقف مماثلة وتاحان تمامدا للعدالدة الدوليدةي والقديم ا اسدااية الرافضدة 
تستمرار احت ل أرض الدولة الفلسطيايةي واستعباد شعباا واسدتمرار اظدام األبارت ايدد العاردري بحقد  

 .من قبل  سراريل
 8/01/4102 ،القدس العربي، لندن

 
 اختراقًا بكل معنى الكلمة دّ النفق هنا في جبال القدس يع تدشيننتنياهو:  .00

اتايددا و أمدد  فددي حفددل تدشددين ررددي  الددونراء ا سددراريلي بايددامين شددارك : الوكدداتت –القددد  المحتلددة 
 والقد . "تل أبيب"الافق األخير العي حفر في  طار خط القطار السريع العي يربط بين 
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 ن تدشدين الافدق  ادا فدي جبدال " ردراره علد  سياسدة ت ويديدة طويلدة المدد  للقدد ي قدال:  وفي سدياق
القدددد ي يعتبدددر اختراقدددًا بكدددل معاددد  الكلمدددةي و دددعا يعبدددر عدددن القددددر  علددد  اتلتدددنام بر يدددة طويلدددة األمدددد 

رددرار. ور  أعتقددد أن  ددعا الافددق يضدديف ركاددًا  امددًا وأساسدديًا  لدد  ثدد وتحقيق ددا بكامل ددا برددبر ومثددابر  وا 
الموار ت العم قة التي تحدث خ ل الساوات األخير ي بمبادر  الحكومة في كل أاحاء الدولة. و دعا 
الخددط للقطددار السددريع سددوف يدددفع القددد  قدددمًاي وسيسدد ل علدد  الورددول  لي دداي وسدديقرب المدياددة مددن 

 .الوسطي كما سيس م في تس يل السفر والتشغيل عل  طول الطريق من القد   ل  تل أبيب
 ن حلم بااء الب د واند ار ا ت ينال قارمًا. جرادا  لد   دعه الدب د "وأضاف باف  استيطااي متعجرف: 

لاباي دداي ولكددي اباددي أافسدداا واحدددن اباي ددا حقددًا. واحددن احمددي  دددعه الددب دي كمددا شدد داا أثادداء الرددديف 
حياتادا. احدن اضدع األخيري واحن اطّور ا دون  واد  ما بين الحروب وأثااء اي ألن  عه  دي معركدة 

السددكك الحديديددة علدد  طددول الددب دي كمددا اشددق الطددرق واباددي المفترقددات والجسددور واحفددر األافدداق. ت 
 ."احفر أافاقا  ر ابية كما يفعل أعدا ااي بل احفر أافاقًا تمّكن الحيا  والامو والتقدم

لة  سراريل عددًا أكبر من لقد فقداا في حوادث السير ماع  قامة دو "وأردف رري  الحكومة ا سراريلي: 
الاددا  الددعين فقددداا م فددي جميددع الحددروب التددي خضدداا ا. والحددنن واأللددم علدد  كددل مددن فقددد حياتدد   ددو 
افدد  األلددم.  ددعا  ددو افدد  الفقدددان. واشدد د فددي السدداوات األخيددر  ااخفاضددًا حددادًا فددي عدددد المرددابين 

لملمددددو  الددددعي حدددددث فددددي والضددددحايا فددددي حددددوادث السدددديري والسددددبب األ ددددم وراء علددددك  ددددو التحسددددين ا
 الطرقاتي التي أربحت أوسع وأسرم.

و دعا بدالرغم مددن تنايدد عدددد السدكان والمركبددات. وفدي أي فحددج  حرداري تددم  جدرا ه لددوحظ أاد  حدددث 
وأشددار «.  ادداك ااخفدداض حدداد فددي عدددد المرددابين والضددحاياي وأاددا أرحددب بددعلك وبموارددلة  ددعا الددامط

ن السددفر بشددكل سددريع وآمددن مددن كريددات شددمواا شددماًت حتدد   دددفاا الا دداري  ددو تمكددي"اتايددا و  لدد  أن 
 ." ي ت جاوباً 

ل  جاادب تعنيدن قوتادا علد  الردعيدين العسدكري واألماديي  اادا مردممون علد  دفدع مجداتت كثيدر   وا 
أخددر  قدددمًاي مددا سدديعنن للغايددة متااتاددا القوميددةي وأعتقددد أادد  فددي يددوم مددن األيددام  ددعه السددكك الحديديددة 

 لماطقة المحيطة باا.سترتبط أيضًا با

 8/01/4102، البيان، دبي
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 نتنياهو يعين مسؤواًل جديًدا لملف المفقودين واألسرى وأنباء عن صفقة تبادل قريبة .02
فدددي خطدددو  مفاجردددةي قدددام رردددي  الدددونراء ا سدددراريلي بايدددامين اتايدددا وي بتعيدددين ليردددور لدددوتن : 48عدددرب 

ابدداء والتحلددي ت حددول  عا مددا كااددت  ادداك بمارددب ماسددق شدد ون األسددر  والمفقددوديني وتضدداربت األ
 رفقة جديد  مع حما  مقابل الجاديين ا سراريليين.

بعد  ع ن حما  م خًرا أا ا عل  وشك عقد رفقة مع  سراريلي تتخلل تحرير أسر  مقابل الجاديين 
 ددا  ددادار غولدددين وأورون شددا ولي لددم تعقددب السددلطات ا سددراريلية علدد  الموضددومي وقددال بعددض محللي

 أا ا مجرد محاولة من حما  لت درة الشارم بعد الحرب.
لكددن مددع تعيددين اتايددا و للددوتن فددي  ددعا المارددبي أعدداد المحللددون ا سددراريليون الاظددر فددي الموضددومي 

 ويقول معظم م اليوم أن  عا التعيين  و  شار  أخر  لرفقة تبادل تلوح في األفق.
ة  سراريل ملتنمة بإعاد  أسرا ا للبيتي اوجد  جنيدل شدكراا وفي خطاب  أثااء التعيين قال اتايا و: "دول

لدافيددد ميدددن علدد  السدداوات التددي شددغل مارددب ا ب ددا بأمااددة وم ايددة تامددةي وابددارك لليرددور لددوتن علدد  
 تطوع  لشغل  عا المارب".

 8/01/4102، 28عرب 
 
 بالرد اإلسرائيلي يقصف محيط شبعا جنوب لبنان بعد استهداف آلية عسكرية ويهدد الجيش .03

ا سدراريلي باسدم الجديش  اً متحددثي أن سدعد اليدا ي عدن 8/01/4102، القدس العربـي، لنـدنعكدرت 
قبالة رويسات العلدم   سراريليةاافجار عبو  ااسفة بآلية عسكرية جراء  بجروح أريبوا جاود 3أن  أعلن

 .مع لباان الحدودية
طداررات اسدتط م  الوسدطااي وحلقدتوتلة  ماطقة تلة السدااة ا سراريليةقرفت المدفعية  األثروعل  

. وسددجل اسددتافار للجدديش وقددوات اليوايفيددل فددي وكفددر شددوباومروحيددات معاديددة بكثافددة فددي أجددواء شددبعا 
اافجددار عبددو  ااسددفة أخددر  فددي   لدد عرددرًا  "يددديعوت احرواددوت"محدديط مددنارم شددبعاي وأشددارت رددحيفة 

 الموقع افس  من دون  رابات.
ن تفجيدددر العبدددو  الااسدددفة فدددي مدددنارم شدددبعا عمدددل خطيدددر وحّمدددل الحكومدددة أ ا سدددراريليأعلدددن الجددديش و 

 ا سدراريليالجديش "بايدامين اتايدا و أن  ا سدراريلياللباااية وحنب هللا مس وليت . وأعلن رري  الدونراء 
  ."احبط عملية تخريبية في منارم شبعاي وسارد بشد  عل  كل محاولة للم  باا

قدال  ا سدراريليالجديش ي أن سديف الددين حمدداني عن 7/01/4102، وكالة رويترز لألنباءواشرت 
فددي ال جددوم. وقددال الجدديش  ن تقددارير أوليددة أوضددحت  ا مددا اسددت دفا عددن  أردديبافددي بيددان  ن جاددديين 
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قعيفددة  31وابددل مددن قددعارف ا وقددال شدد ود لبادداايون  ن احددو  بددإط ق ا سددراريليةوردت المدفعيددة  قرددد.
  جوم.سقطت في الماطقة المحيطة بال

بايامين اتايا و مجل  الونراء  ن الجاود ماعوا  جوما ات اا  لم يعكر  ا سراريليوابلغ رري  الونراء 
 أي تفاريل.

الضرر باا سواء كاات في الجادوب أو الشدمال   لحاقارد بالقو  عل  أي محاولة  أاااوقال "أوضحاا 
 أو من أي قطام آخر."

أفيخدداي أدرعدديي المتحدددث ي أن بددوت أسددطيحي عددن 8/01/4102، الشــرق األوســط، لنــدنوأضددافت 
اتيجددددة اافجددددار عبددددو  ااسددددفة "الرسددددمي باسددددم الجدددديش ا سددددراريلي قددددالي  ن جاددددديين  سددددراريليين أردددديبا 

ي تفتددا  لدد  أادد  "اسددت دفت قددو  عسددكرية فددي ماطقددة جبددل دب فددي مددنارم شددبعا علدد  الحدددود مددع لباددان
أن الجاددديين المرددابين تلقيددا  "تددويتر"ريدددات لدد  عبددر يجددري التدددقيق بالحددادث. وأوضددح أدرعددي فددي تغ

. وأشدددار  لدددد  أن جددديش الدددددفام "طفيفددددة"ا سدددعاف األولددددي فدددي مكددددان الحدددادث باعتبددددار أن جراح مدددا 
ا سدددراريلي قردددف بالمدفعيدددة مدددوقعين تدددابعين لحدددنب هللاي واردددفا حدددادث تفجيدددر العبدددو  الااسدددفة علددد  

حكومدة لبادان وحدنب هللا ". وحّمدل أدرعدي "ياد  ا سدراريليةالعمدل الخطيدر والخدرق الفدادح للسد"الحدود بدد
ي مشدددا "مس ولية التفجير ومس ولية أي محاولة للم  بمواطاي دولدة  سدراريل أو بجادود جديش الددفام

جدديش الدددفام ا سددراريلي يحددتفظ بحقدد  للددرد فددي أي توقيددت وأي طريقددة يرا ددا مااسددبة لحمايددة "علدد  أن 
 ل"مواطاي  سراري

 
 بقنابل دخانية أسلحةقائد فصيل ترك الخدمة للسباحة وجنود ألزموا بحراسة مخزن ": "إسرائيل .04

أشدددرف ال دددور: كشدددفت مردددادر عسدددكرية  سدددراريلية عدددن قيدددام قيددداد  الجددديش قبدددل أيدددام بتسدددريح  -غدددن  
مدن الخدمدة العسدكرية. ولدم يكدن التسدريح الدعي كشدف عاد ي بسدبب اخفداق  "لدواء المظليدين"ضابط في 
ري في أرض المعركةي بل كان  خ ر  اقطة مراقبة مع جاوده خ ل الحرب علد  قطدام القارد العسك

غن  وقضار  وقت خدمت  في السباحة في  حد  البرك المارية الموجود  في  حد  البلدات ا سراريلية 
 القريبة.

ول من آب/ المعلومات التي أوردت ا مرادر  سراريل عكرت أا  وأثااء ال داة التي كاات مقرر  في األ
أغسط  الماضيي واا ارت عل  الفور بفقدان الجديش ألحدد ضدباط  و دو  ددار غولددن ومقتدل اثادين 
آخرين شرق رفحي طلب من القو  تأمين الحددود لديً  وا داراي  ت أن الضدابط الدعي يخددم كقاردد فرديل 
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ام فدي بركدة فدي قرر وعل  عاتق  الشخردي تدرك الموقدع مدع جادوده ا دارا والدع اب للسدباحة واتسدتجم
 احد  البلدات القريةي ليعود لي  للخدمة بحراسة الحدود.

الضابط العي كرر الحادثة أكثر من مر ي كان ت ير  جدو  في الخدمة الا ارية في أعمال الحراسةي 
لكدددن قيددداد  الجددديش التدددي شدددكلت لجادددة تحقيدددق معددد  رأت فدددي تردددرف  ااعدددداما ل اضدددباط وتخليدددا عدددن 

 الواجب العسكري.
في فضيحة أخدر  لجديش اتحدت لي كشدفت ا عاعدة ا سدراريلية عدن تدرك جادديين  سدراريليين حراسدة و 

 مخنن للعخير  قرب الحدود مع قطام غن  لكن دون أن يكون لدي ما أي قطعة س ح.
وأشارت المعلومات  ل  أن الجاديين كااا يحم ن فقط قاابل دخااية مسديلة للددمومي فدي تدأمين مخدنن 

وخ ل التحقيق في الحادثة تبين أن أحد الجاود كان معف  من الحراسة بسبب  ردابت ي  عا.الس ح  
فيما اآلخر يعااي من حالة رعب وردمة ولي  بإمكاا  الحراسة لوحدهي وكااا يقومدان بتدأمين حراسدة 

ي مخنن عخير  موجود خارج سياج  حد  القواعد العسكرية التي تبعد عن حدود غن  احو كيلومتري وف
 مكان ت تعمل في  أج ن  اتترال العسكرية اتيجة عطل ما.

 8/01/4102، القدس العربي، لندن
 
 انخفاض في صادرات األسلحة اإلسرائيليةهآرتس:  .05

تبين من معطيات ونار  األمن ا سراريليةي أن مبيعات  سراريل ل سلحة  ل  دول أفريقية تضاعف في 
يًا مقاراددة بالسدداوات األربددع التددي سددبقت ي فيمددا تراجددع حجددم الماضدديي وسددجل رقمددًا قياسدد 1103العددام 

 مبيعات ا ل سلحة  ل  باقي دول العالم قياسًا بالعام العي سبق .
ويشددار  لدد  أن الرددادرات األمايددة ومبيعددات األسددلحة تعتبددر أحددد أ ددم الفددروم التددي تدددر علدد   سددراريل 

د طرأ ارتفام علد  مبيعدات األسدلحة ا سدراريلية دخً ي و و أحد الرافعات اتقترادية بالاسبة  لي ا. وق
 .1112ماع العام 

ا سددراريلية أمدد ي اسددتاادًا  لدد  معطيددات دارددر  المسدداعدات األمايددة فددي  " ددآرت "وأفدداد موقددع رددحيفة 
 6.2علدد  عقددود لبيددع أسددلحة وعتدداد أماددي بقيمددة  1103ونار  األمددني بددأن  سددراريل وقعددت فددي العددام 

ي 1101مبلغ أقل بمليار دوتر عن قيمة العقود التدي وقعت دا  سدراريل فدي العدام مليارات دوتري و عا ال
 مليارات دوتر. 7.4عادما بلغ حجم العقود 

وبحسب ونار  األمن ا سراريليةي فإن معظم الرادرات األماية في العام الماضي تركنت عل  تحسين 
 طاررات مقاتلة وبيع عخير  وطاررات من دون طيار ورادارات.
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وحرددلت الرددحيفة علدد  المعطيددات بادداء علدد  طلددب خدداج قدمتدد ي وبعدددما اسددتعرض ونيددر الدددفام 
 موشي يعلوني  عه المعطيات أمام  يرة الرااعات األماية.

وقالددت الرددحيفة  ن المسدد ولين فددي الرددااعات األمايددة ا سددراريلية تخوفددوا مددن تراجددع مكااددة  سددراريل 
اري وعلدك علد  أثددر تفضديل طداررات ك دعه مدن ردداع كدولدة عظمد  فدي مجدال الطدداررات مدن دون طيد

 أميركي عل  الطاررات من راع  سراريلي من خ ل رفقات أبرمت في العام الماضي.
اما تكتفي بتقسيم جغرافي  ويشار  ل  أن  سراريل ت تردر تقارير حول الدول التي تبيع ا األسلحةي وا 

ر  الدددفامي التددي تحدداول تشددجيع الدددول علدد  بموجددب مجدداتت اشدداط دارددر  المسدداعدات األمايددة فددي ونا
 شراء األسلحة والعتاد ا لكترواي المراوم في  سراريل.

 67مدددن  سدددراريل  1103بدددرغم علدددكي أعلمدددت كوريدددا الجاوبيدددة األمدددم المتحدددد  بأا دددا اشدددترت فدددي العدددام 
 وأربع مارات  ط ق رواريخ.« سبايك»راروخًا من طران 

دفام ا سراريلية أن حجم الرادرات األماية  لد  دول أفريقيدة ارتفدع ويتبين من تحليل معطيات ونار  ال
. وقدددد بلغدددت قيمدددة العقدددود التدددي وقعدددت مدددع دول أفريقيدددة لبيع دددا أسدددلحة 1103بشدددكل كبيدددر فدددي العدددام 
مليدددون دوتري و دددعا ضدددعف حجدددم العقدددود مدددع الددددول األفريقيدددة فدددي العدددام  113وتكاولوجيدددا  سدددراريلية 

1101. 
ض حجدم العقدود التدي وقعت دا  سدراريل مدع دول أوروبيدة لبيدع أسدلحةي والتدي بلدغ من ج ة أخدر ي ااخفد

 .1101مليار دوتر في العام  0.6ي بياما كان حجم ا 1103م يين دوتر في العام  712حجم ا 
وقالدددت  دددآرت   ن السدددبب الرريسدددي تاخفددداض حجدددم  دددعه الردددفقات مدددرتبط بدددالتوقيع علددد  الردددفقة 

التددي أ لددت  سددراريل مددن خ ل ددا طيددارين لقيدداد  طدداررات مقاتلددة مددن طددران  1101ا يطاليددة فددي العددام 
 في مقابل بيع قمر ارطااعي وطاررات تجس   يطاليا. "تفي"

وت تددنال دول آسدديا والمحدديط ال ددادهي المسددت لكة المركنيددة ل سددلحة ا سددراريليةي وبلددغ حجددم الرددادرات 
المتحدددد  وكاددددا عقدددودًا لشدددراء أسدددلحة  سدددراريلية بحجدددم مليدددارات دوتر. كمدددا وقعدددت الوتيدددات  3.2 لي دددا 

 642مليددار دوتر تقريبددًاي بيامددا بلددغ حجددم العقددود التددي وقعت ددا  سددراريل مددع دول فددي أميركددا ال تيايددة 
 مليون دوتر.

وبلددغ معدددل حجددم مبيعددات  سددراريل للسدد ح والتكاولوجيددا العسددددكرية والخبددرات األمايددة لدددول فددي أاحدداء 
 من ستة مليارات دوتر ساويًا عل  مدددار الساوات العشر الماضية. العالم أكثر



 
 
 

 

 
           02ص                                     3360 العدد:    8/01/4102األربعاء  التاريخ:

 

وقالت مرادر في ونار  الدفام ا سراريلية  ن أحد أسباب تراجع مبيعات األسلحة العام الماضي ااجم 
عن تقليج دول لميناايات ا األماية وبسبب سحب جيوش أجابية مدن العدراق وأفغااسدتاني األمدر الدعي 

 الطلب عل  الماظومات الدفاعية ا سراريلية. أد   ل  تراجع
 برغم علكي فإن  سراريل ما نالت واحد  من بين أكبر عشر دول مردر  ل سلحة في العالم.

 8/01/4102، السفير، بيروت
 
 اختفاء سياح إسرائيليين في بيروموقع "والال":  .06

جموعدددة مدددن السدددياح ا سدددراريليين ا خبددداري العبدددري أمددد   ن م "والددد "قدددال موقدددع : اتتحددداد –رام هللا 
 اختفوا جراء ااق ب قارب م في ا ر بورميك في دولة بيرو.

وأفاد الموقع العبريي أا  بعد البحث والمتابعة من قبل ونار  الخارجية ا سراريلية وسدفار  تدل أبيدب فدي 
ة فددي المادداطق البيددروي تبددين أن السددياح اختفددوا بعددد ااقدد ب قددارب مددن قددوارب سددباحة السددباقات الا ريدد

يعكر أن الخارجيدة ا سدراريلية و يردة مكافحدة ا ر دابي حدعرتا ا سدراريليين مدن السدفر  لد   الرخرية.
 عدد من دول أميركا ال تياية التي تتعاطف مع الفلسطيايين خ ل العدوان األخير عل  قطام غن .

 8/01/4102، االتحاد، أبو ظبي
 
 تجاًجا على غالء األسعارإسرائيليون يدعون للهجرة لبرلين اح .07

موجددة احتجاجددات عارمددة تجتدداح الشددارم ا سددراريلي فددي األيددام األخيددر ي فددي ظددل غدد ء : رامددي حيدددر
األسددعار فددي كددل مجدداتت الحيددا  مقاراددة بمددددن مركنيددة فددي أوروبدداي وخارددة أسددعار البيددوت والمدددواد 

اتجتماعيدددددة تحدددددث  فقبدددددل أيدددددامي أاشدددددأ مجموعدددددة محتجدددددين ردددددفحة علددددد  مواقدددددع التواردددددل الغعاريدددددة.
ا سددراريليين وخارددة الشددباب مددا مي لل جددر  لبددرلين كخطددو  احتجاجيددة علدد  غدد ء األسددعاري ويعللددون 
  عه الخطو  بأا ا ستسا م في الضغط عل  الحكومة لتخفيض أسعار الشقق السكاية والمواد الغعارية.

ألددف  سددراريلي  011لددة  جددر ويقددول المحتجددون  ن الحكومددة ت تعيددر م أي ا تمددام حالًيدداي لكددن فددي حا
فإا ددا سترضددخ لمطددالب م وتضددطر لتخفدديض جميددع مجدداتت الحيددا . وتعمددل المجموعددة بالتاسدديق مددع 

 م سسات لتس يل  جراءات ال جر  خارة لحملة الش ادات األكاديمية.
 8/01/4102، 28عرب 
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 لقطاع غزة بدخول مواد البناء"إسرائيل" مسؤول فلسطيني ينفي سماح  .08

أشرف ال ور: اجا ريادون فلسطيايون من  جوم برشاشات ثقيلة شات  قطعة في البحرية  -غن  
ا سراريليةي خ ل عمل م في مساحة الريد المسموح ب اي و و اعتداء يخالف اتفاق الت درة األخير 

وخ فا لما أشاعت   سراريل عن سماح ا بإدخال مواد  العي أبرم قبل أكثر من ش ر برعاية مررية.
اء لرالح شركات خارة في قطام غن ي اف  مس ول فلسطياي مطلع رحة ما روجت   سراريلي با

مشيرا  ل  أن عمليات  دخال  عه المواد  عاد   عمار ما دمره اتحت ل في القطام خ ل الحربي 
 وتحسين العمل عل  المعابر لم تبدأ بعد.

و سالم و و المعبر التجاري الوحيد لسكان وفتحت سلطات اتحت ل ا سراريلي يوم أم  معبر كرم أب
شاحاة مساعدات غعارية وكميات من البضارع  111غن  المحارريني جاوبي القطام  دخال 

ومع  ع ن  سراريل عن سماح ا ألول مر  ماع اات اء الحرب األخير  عل  غن  قبل أكثر من  والوقود.
 غن ي اف  مس ول فلسطياي رحة الخبر. ش ر لشركة فلسطياية خارة  دخال مواد بااء  ل  قطام

وقال رارد فتوح رري  لجاة تاسيق  دخال البضارع في ترريحات رحافية  ا م تلقوا سابقا وعودا باية 
 اتحت ل السماح بإدخال مواد البااءي  ت أا  لم يجر حت  اللحظة ورول أي شاحاة تقل  عه المواد.

ياتظرون أن تبدأ  سراريل بإجراء تحسياات عل  عمل  واشار المس ول الفلسطيايي أيضا  ل  أا م
 المعابر بعد أيامي كما وعدت في وقت سابق.

 8/01/4102، القدس العربي، لندن
 
 األقصىالمسجد "اتحاد منظمات الهيكل" يطالبون بحظر دخول الفلسطينيين إلى  .09

حت ل "ا سراريلي" وارلت أكدت دارر  األوقاف ا س مية الفلسطيايةي أن قوات ات غن  رارد تفي:
لليوم الثالث عل  التواليي عرقلة دخول الفلسطيايين القادمين من قطام غن   ل  المسجد األقر  
المباركي بياما طالب "اتحاد ماظمات ال يكل" المنعومي قاد  اتحت لي بتوفير قوات من الجيش 

ظلة" التلمودي العي يبدأ مساء اليومي لتأمين اتقتحامات للمسجد األقر  خ ل فتر  عيد العرش "الم
 من الش ر الجاري. 06ويستمر حت  ال
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ودعا اتتحاد  ل  ماع جميع المسلمين من دخول األقر  خ ل األوقات المحدد  للي ودي طوال أيام 
دخال ثمار العرش "سعف الاخيل"  ل  األقر ي ومضاعفة أعداد الشرطةي  "العيد"ي وتأمين الشعارر وا 

 داد كبير  من قوات األمن داخل األقر ي وعاد األبواب.وتوفير أع
من ج ت اي أشارت دارر  األوقاف  ل  أن قوات اتحت ل وضعت متاري  حديدية بالقرب من باب 
األسباط و و أحد بوابات القد  القديمةي والمسجد األقر ي وأخضعت أبااء غن   ل  التفتيش 

ل م بالدخولي كما ماعت م قوات اتحت ل من  دخال والتدقيق ببطاقات م الشخرية قبل السماح 
 الطعام والشراب مع م  ل  المسجد .

واادلعت اشتباكات عاد باب حطة أحد أبواب المسجد األقر  المباركي بعد ماع شرطة اتحت ل 
عامًا من الدخول  لي ي عشية ما يسم  "عيد العرش . .  21الرجال العين تقل أعمار م عن 

ي وديي وأفاد حرا  المسجد األقر  أن شرطة اتحت ل قامت وبرور  مفاجرة بإغ ق السوكوت" ال
باب األسباطي واربت السواتر الحديدية عل  األبواب المفتوحة وماعت الرجال العين تقل أعمار م 

عامًا من دخول المسجد. وأوضح ش ود عيان أن شرطة اتحت ل ماعت دخول جاان   ل   21عن ال
قر ي وبعد احتجان المشيعين وحرول مشادات ك مية سمحت بدخول الاعش بمرافقة المسجد األ

 مشيعين فقط. 01
 8/01/4102، الخليج، الشارقة

 
 شواطئ ليبياعلى جثث لمهاجرين فلسطينيين مرصد األورومتوسطي:  .21

قال مررد حقوقي  ن السلطات الليبية عثرت عل  عشرات الجثث لم اجرين غير : األااضول
ي يعتقد أا م فلسطيايون وسوريوني غرقوا قبالة شواطر ا مطلع الش ر الجاريي بسبب عطل شرعيين

 فاي أراب القارب العي كان يّقل م.
وقال رامي عبدهي رري  المررد األورومتوسطي لحقوق ا اسان  ن "السلطات الليبية عثرتي اليوم 

ن كااوا عل  متن قارب غرق في الث ثاءي عل  عشرات الجثث من الم اجرين غير الشرعيين العي
 بداية أكتوبر/ تشرين أول الجاري".

وأضاف عبده في ترريحات لوكالة األااضول أن "القارب العي يرجح أا  كان يحمل عل  متا  احو 
 م اجري غرق بسبب عطل فاي أراب  بعد يومين من  بحاره". 111

ارب  م سوريون وفلسطيايون من تجري وتابع: "المعلومات األولية لدياا تفيد بأن معظم ركاب الق
 أفراد  م فلسطيايون من سكان قطام غن ي وعدد من األفارقة". 01سورياي  ضافة  ل  أقل من 
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آخريني عقب غرق القارب قبل احو  81جثث وأاقعت احو  01وكاات السلطات الليبيةي قد ااتشلت 
عبدهي العي قال  ن "البحر ألق  بتلك  أسبومي قبالة شواطئ مدياة قرابولي القريبة من طرابل ي وفق

أميال من شاطئ قرابوليي  3الجثث ألن القارب لم يغادر المياه ا قليمية الليبيةي حيث كان عل  بعد 
 كيلو متر شرًقا". 61التي ااطلقوا من مرفأ ا العي يبعد عن طرابل  احو 

 7/01/4102، الجزيرة نت، الدوحة
 
 يل المتفجرة مخيم خان الشيخ لالجئين الفلسطينيينسالح الجو السوري يقصف بالبرام .20

جددت طاررات اظام األسد أم  قرف ا العايف بالبراميل المتفجر  عل  أحياء المدايين في مخيم 
خان الشيخ ل جرين الفلسطيايين في ريف دمشق. وأكد بيان للجان المداية واأل لية الفلسطياية في 

قية من المخيم. واقل بيان المجموعة من مخيم خان الشيخي بيروت أن القرف است دف الحار  الشر 
أن اافجارات ضخمة  نت أرجاء المخيم في ساعات تبين بأا  اتيجة قرف المخيم بالبراميل 

 المتفجر  وسقوط ا داخل األحياء السكاية ما أسفر عن وقوم عدد من ا رابات بين المدايين. 

 8/01/4102، عكاظ، جدة
 
 فلسطينيا في الضفة خالل الليل 00يعتقل  الجيش اإلسرائيلي .22

فلسطيايا في الضفة  00األااضول: اعتقل الجيش ا سراريلي الليلة قبل الماضية  -القد  المحتلة 
وقال الجيش ا سراريلي في تغريد  عل  حساب  الرسمي  الغربية خ ل ساعات الليلة قبل الماضية.

مطلوبا خ ل  00سراريلية في الضفة الغربية اعتقلتالقوات ا "ي رباح أم ي ن "تويتر"في موقع 
«. ساعات الليل بشب ة المشاركة في اضطرابات واشاطات  ر ابية ضد المدايين وقوات األمن

ولم يحدد الجيش ا سراريلي المااطق التي تم  ."تم تحويل م للتحقيق من قبل قوات األمن»وأضاف: 
 سراريلي بحم ت اعتقال شب  يومية في الضفة الغربية.في ا اعتقال الفلسطيايين. ويقوم الجيش ا 

 8/01/4102، القدس العربي، لندن
 
 مواطنين بهدم منازلهم جنوب بيت لحم تسعةاالحتالل يخطر  .23

بيت لحم د "وفا": أخطرت سلطات اتحت ل مساء ام ي تسعة مواطاين من قرية 'وادي الايج' 
 رخيج.جاوب بيت لحمي ب دم ماانل م بحجة عدم الت

 8/01/4102، األيام، رام هللا
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 لطالب الفلسطينيينمنح  ماليين دوالر 8تلقيها هبة بقيمة  عن علنبلبنان تالجامعة األميركية  .24

تلّقت الجامعة األميركية في بيروت أكبر  بة موقوفة للماح الدراسية في تاريخ ا من خ ل تولي ا 
م يين دوتري وسيغّعي الماح  8غ قيمت  أكثر من ي وتبل"رادوق كامل عبد الرحمن للماح الدراسية"

 .الدراسية للط ب الفلسطيايين من مخيمات ال جرين
وكان أاشأ كامل عبدالرحمني من مواليد حيفا في فلسطيني والعي تخرج من الجامعة اتميركية في 

سطيايين ي رادوق كامل عبد الرحمن لدعم التعليم الجامعي للط ب الفل0230بيروت في العام 
ال جرين والمحتاجيني وكّلف الموظفين في الشركة خّريَجْي األميركية عرام الاوبااي ومحمد حسن 

 السعدي بإدار  الرادوق ايابة عا .
أن الجامعة األميركية في بيروت ستكون أفضل من يتول  »وقد أكد الاوبااي والسعدي  عا العامي 

التنام ا المستمر بمساعد  الط ب العين يعااون من ضارقة  دار   عا الرادوق بشكل دارمي اظرّا  ل  
 «.ماليةي واظرًا  ل  استمرار تمّين ا في التعليم العالي

وأثا  رري  الجامعة األميركية في بيروت بيتر دورمان عل  الخطو . ورأ  وكيل الش ون األكاديمية 
 ر ت م ومجتمعات م.في الجامعة أحمد دتل أا ا سُتغاي حيا  العديد من الط ب وعا

 8/01/4102، المستقبل، بيروت
 
 في "شبعا"   إسرائيليةدورية تفجير عبوة ناسفة بحزب هللا يتبنى  .25

أد  اافجار عبو  ااسفة بدورية اسراريلية في ماطقة منارم شبعا : وكاتت – المستقبل –العرقوب 
« حنب هللا»ريلي. وقد تبا  الحدودية المحتلة ام ي ال  ارابة جادييني بحسب مردر عسكري اسرا

عملية التفجير التي أعقبت ا عمليات قرف افعت ا قوات اتحت لي واست دفت أطراف بلدتي كفرشوبا 
 وشبعا. وقد أعلن جيش اتحت ل اا  قرف موقعين لحنب هللا في

من بعد دقيقة  11عاد الساعة الثااية و"في حنب هللا البيان التالي:  ا ع ميةردر عن الع قات و 
ي قامت مجموعة الش يد علي حسن حيدر في 7/01/1104ظ ر اليوم )ام ( الث ثاء الموافق 

المقاومة ا س ميةي بتفجير عبو  ااسفة عاد مرتفعات شبعا في دورية  سراريلية م للةي ما أد   ل  
 ."وقوم عدد من ا رابات في رفوف جاود اتحت ل

  8/01/4102ت، المستقبل، بيرو 
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 ت عملية "شبعا"دالال .26
في  "متعّدد  األبعاد"تحولت األاظاري أم ي احو الحدود الجاوبية مع تافيع المقاومة عملية اوعيةي 

مرتفعات منارم شبعا المحتلةي است دفت دورية  سراريلية م للةي ما أسفر عن  رابة عدد من جاود 
لمحيطة بقر  شبعا د كفرشوبا د اتحت ل ا سراريلي العي رّدت مدفعيت  بقرف الت ل واألودية ا

 ال بارية د جبل الوسطااي.
عامًا ث ثة جاود 04والمفارقةي أن  جوم البارحة حرل في اليوم عات  العي أسرت في  المقاومة قبل 

(ي األمر العي ياطوي عل  تنامن رمني في التوقيتي ت 1111-01-7 سراريليين داخل المنارم )
 يخلو من الدتلة.

ا سراريلية التي تاتشر في « شبكات األمان»أ مية العملية أا ا اجحت في اختراق كل  وما ناد من
ماطقة نرم العبو ي والمرافة بأا ا ماطقة استراتيجية يتونم في ا عدد من المواقع المحمية برادارات 

من تافيع م مت اي  "الش يد حسن علي حيدر"وأج ن  ررد حراريي لم تافع كل ا في ماع مجموعة 
 قواعد ا سالمة.  ل والعود  

ي "اتحتفاظ بحق الرد"التي فوجرت بالعمليةي اقتبست  عه المر  مقولة   سراريلوكان تفتًا ل اتباه أن 
في تعبير عن حعر ا في التعاطي مع التطور المستجّدي وتحاشي ا اتانتق  ل  ترعيد واسع ضد 

 ."حنب هللا"لباان و
سارل متعدد  موج ة للعدو ا سراريليي بعدما تماد  م خرًا في عل  ر « المنارم"وتاطوي عملية 

 اات اك الخطين األنرق واألحمر. ويمكن تعداد أ م  عه الرسارل كاآلتي:
ان يعبث ب ا ويغير ا من خ ل نرع  ج ان  ا سراريليأوًت:  عاد  تثبيت قواعد اتشتباك التي حاول 

القتل المتعّمد ألحد أعضاء   ل ني ثم عبر لجور  التارت في عمق األراضي اللباااية في عدلو 
الحنب عادما بدأ بتفكيك ج ان التجس ي علمًا أا  كان بمقدور العدو أن يكتفي بتفجيره فور 

مردر مقرب من « السفير»اكتشاف ي لكا  تعّمد األع ي ما ضاعف من وطأ  الخرقي كما أكد لد
 الحنب.

التي تونعت بين  ط ق الاار عل  موقع  ا سراريليةتداءات ثاايًا: ت حقت في الفتر  األخير  اتع
في محيط اي ما  أوللجيش اللباااي في جبل سدااة وبين است داف رعا  ماشية في منارم شبعا 

 استوجب لجم  عه اتات اكات اآلخع  في التمادي.
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ثالثًا: سبق للحنب أن أكد مرارًا أن حساب  مع ا سراريلي مفرول عن أي حساب آخر مفتوح في 
مكان آخري وأا  حريج عل  ان تبق  المبادر  في يده فيقرر وفق توقيت  أين ومت  وكيف ولماعا 

 «.المنارم»ي اجم  دفًا  سراريليًاي و عا ما ثّبتت  عبو  
أخر  أا  لم ولن يضّيع البورلة وأن الوج ة األرلية لس ح  كاات  رابعًا: أعاد الحنب التأكيد مر 

ي وحت  رراع  مع القو  التكفيرية ياظر الي  باعتباره الوج  اآلخر للمعركة  سراريلوت تنال روب 
واتحت ل في الجوتني « الارر »ضد العدو ا سراريليي تسيما بعدما ثبت التوارل والتاسيق بين 

التكفيرية  المسلحةارم شبعاي حيث رردت المقاومة م خرًا تواجدًا لبعض المجموعات من   ل وروًت 
حد تقديم الوجبات الساخاة للمسلحيني وفق   ل التي حظيت بضيافة ممين  من العدو ورلت 

 ."حنب هللا"معلومات 
ية وبين ويعتقد الحنب أن  ااك خيطًا يربط بين المواج ة التي حرلت قبل أيام عل  الحدود الشرق

 عملية أم  عل  الحدود الجاوبيةي معتبرًا أا  أمام وج ين لعدو واحد.
خامسًا: أراد الحنب أن يبلغ قياد  اتحت ل أا ا يجب أت تظن أن ااشغال  في  عا الظرف بمعركة 
شرسة مع التكفيريين يمكن أن يل ي  عن أولوية الترّدي للخطر اآلتي من فلسطين المحتلةي أو 

محشور   أويشكل فررة لتعديل قواعد اتشتباكي ااط قًا من و م ان المقاومة باتت عاجن  يمكن أن 
جرود   ل ماخفضة الج ونيةي بفعل ااخراط ا في المواج ة ضد المجموعات المسلحة من سوريا  أو

 السلسلة الشرقية.
لةي يابغي تحرير ا سادسًا: أعاد الحنب تعكير من يعاي  األمر ان منارم شبعا  ي ارض لباااية محت

 بكل الوسارل المشروعة.
منارم شبعا محتلة ومن حق المقاومة »ي الشيخ اعيم قاسم أن «حنب هللا»وقال اارب األمين العام لد

العملية التي افع ا حنب هللا ل ا »ي تفتًا اتاتباه  ل  أن «اللباااية أن تقوم بعمليات لتحرير ا
 «.ا سمت ا عملية الش يد حسن علي حيدرخروريت ا وعبرت عا ا المقاومة عادم
من حقاا ان اقوم بالعمليات التي ارا ا »عل  أن « أو تي في»وشدد في مقابلة ليل أم  مع محطة 

مااسبةي وبرغم ااشغالاا في سوريا فإن أعيااا مفتوحةي وقد افعاا  عه العملية كي اقول لإلسراريلي  ااا 
 «.أن اقبل بأي خرق من دون القيام برّد الفعل المااسب جا نون للرّد عل  أي اعتداءي وت يمكن

 8/01/4102، السفير، بيروت
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 المتحدة: متحدون في دعم التوجه الفلسطيني إلنهاء االحتالل باألممالجامعة العربية  سفير .27
معة السفير أحمد فتح هللاي المراقب الدارم للجامعة العربيةي سفير الجا : قالعبد الحميد ريام -ايورك

ما تم تااول  حت  اآلن  و الشطر رفيع المستو  من الاقاش العام. فتقييمي  المتحد  باألممالعربية 
مباي عل   عا الجنء من أعمال الجمعية العامة فقط. الجديد  و ما جاء في كلمة الرري  الفلسطياي 

علك  ل  مجل  محمود عبا  ودعوت   ا اء اتحت ل ضمن فتر  نماية محدد  والع اب من أجل 
األمن. و عا شيء ضروري وم م وقد تم دعم  عا التوج  من قبل جميع المس ولين العرب العين 
حضروا الدور  عل  مستو  الر ساء أو الونراء. وقد تبات  عه الدعو  لجاة المتابعة العربية برراسة 

وج . ت بد  عن من الكويت وقد كان  ااك  جمام في لقاء اللجاة مع الرري  عبا  لدعم  عا الت
التوج  لمعالجة  عه المسألة الحيوية. لقد طال اتحت ل كثيرا وت يوجد باد عل  جدول أعمال األمم 

كل  عا الوقت. ت بد من تحديد موعد  ا اء اتحت ل. من غير الماطق وت  استغرقالمتحد  
ي عل  المنيد من األرض وت ود المعقول وت المقبول أن تبق  األمور كما  ي بياما  سراريل تستول

 القد  وتستمر في بااء المستوطاات.
بالاسبة للقضايا األخر  فقد كاات قضية ا ر اب  ي الموضوم الطاغي في بيااات الوفود في 
الاقاش العام وشكل  عا مدخ  لتااول األنمات في العراق وسوريا وليبيا واليمن. وقد وضح من 

عالمي وعل  سلم أولويات الجمعية العامة في  ا تمامر اب أربح موضع التوج  العام أن محاربة ا 
دورت ا الحاليةي باعتبار اا  ت ي دد دولة أو مجموعة دول بعيا ا ولكا  يشكل آفة تضر بكل الدول 

 وكل الشعوب. 
 8/01/4102القدس العربي، لندن، 

 
 "الهالل"د من أضاحي عائلة فلسطينية تستفي 711 :مكتب تمثيل دولة اإلمارات العربية .28

مكتب تمثيل دولة ا مارات العربية المتحد  لد  السلطة الوطاية الفلسطياية  : أشرفوام(-)رام هللا
عل  تافيع مشروم تونيع األضاحي العي قدمت   يرة ال  ل األحمر ا ماراتية في األراضي 

 الفلسطياية خ ل أيام عيد األضح  المبارك.
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  قام بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمراكن واللجان المعاية بتونيع مرات وأوضح تقرير المكتب أا
األضاحي عل  األسر المتعففة في العديد من المخيمات والمدن والقر  في مختلف المااطق 

 أسر . 711الفلسطياية حيث بلغ  جمالي األسر المستفيد  من البراامج ما يقارب 
 8/01/4102االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "هنود حمر في فكر نتنياهو االستعماري ونالفلسطيني": مارات العربية المتحدةاإل .29

أكد ونير الدولة للش ون الخارجية ونير الدولة لش ون : الوكاتت –القد  المحتلة -أبو ظبي 
من أغرب وأغب  ما "ي أاور قرقاش أن في دولة ا مارات العربية المتحد  المجل  الوطاي اتتحادي

م ترريح رري  الونراء ا سراريلي بايامين اتاايا و أن ااتقاد اتستيطان مااقض للقيم قرأت اليو 
 «. الفلسطيايين  اود حمر في فكر اتاايا و اتستعماري»ي وأضاف قرقاش أن "األميركية

 8/01/4102البيان، دبي، 
 
 لبناء مستوطنة قي القدس الشرقية "إسرائيل"البيت األبيض يواصل انتقاد  .31

لبادددداء مسدددتوطاة فددددي القددددد    سدددراريلواردددل البيددددت األبددديض ااتقدددداده : أ ف بي رويتددددرن -ن واشددداط
الشددرقية المحتلددةي ورفددض اتاتقددادات التددي وج  ددا ررددي  الددونراء ا سددراريلي بايددامين اتايددا و للوتيددات 

 المتحد  بسبب ااتقاد ا بااء مستوطاة ي ودية جديد  في القد  الشرقيةي.
حدث باسم البيت األبيض في ترريح اتثاين "بدا غريبًا أن يحاول )اتايا و( وقال جوش  يراست المت

 أنالدددفام عددن أفعددال حكومتدد  بددالقول  ن رداددا ت يجسددد القدديم األميركيددة". وأضدداف ان "الحقيقددة  ددي 
جم وريدة".  أوعدد ي سدواء كاادت ديموقراطيدة   داراتظلت واضدحة ت تتغيدر خد ل  األمريكيةالسياسة 

مافددرد  تحدداول المسددا  بقضددايا الوضددع الا دداري بمددا فددي علددك وضددع  أعمددالاعددارض أي  وتددابع "احددن
القددد . ت يمكددن  ددعه األمددور ان تتحدددد برددور  مشددروعة  ت مددن خدد ل المفاوضددات المباشددر  وعبددر 

 التي سع   عا الرري  جا دًا لتس يل ا )المفاوضات(". األطراف
ياسددة الوتيددات المتحددد  تجدداه  سددراريل وركددن علدد  وتضددمن بيددان البيددت األبدديض دفاعددًا مطددوًت عددن س

موضوم "القيم األميركية" العي أثاره اتايدا و. وأضداف المتحددث "فدي الحقيقدةي عادد الحدديث عدن القديم 
األميركيةي فالقيم األميركيدة  دي التدي تقددم دعمدًا ت ياقطدع  سدراريل.  ن القديم األميركيدة أدت بادا  لد  

 ل يعنن أمن  سراريل بوسارل ملموسة".الاضال من أجل تأمين تموي
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وقال  يراست  ن التمويل األميركدي لماظومدة "القبدة الحديدد" ا سدراريلية  دو الدعي مادع ردواريخ حركدة 
 حما  من ضرب أ داف ا.

وأضددداف: " ن القددديم األميركيدددة جعلاتدددا امدددول وابادددي ماظومدددة القبدددة الحديدددد التدددي حمدددت أرواح عددددد ت 
 راريليين األبرياء".يحر  من المواطاين ا س

 8/01/4102، الحياة، لندن
 
 لمؤتمر إعمار غزة في القاهرة "إسرائيل"مساع أوروبية لضم : "والالموقع " .30

كدددل الددددول التدددي يفتدددرض   لددد الددددعوات  أرسدددلوادددد وديدددع عدددواود : موقدددع "والددد " ان المردددريين  الااردددر 
دعددو  ك ددعه. واقددل عددن دبلوماسددديين  مشدداركت ا فددي  عمددار غددن  فدددي القددا ر ي ولكددن  سددراريل لددم تتسدددلم

للمشدداركة فدددي   سددراريلكددان يمكددن دعدددو    عااادد  تجددري وراء الكدددوالي  اتردداتت لر يددة مدددا  أوروبيددين
فدددي   سدددراريليللقدددا ر  بأا دددا ترغدددب فدددي ر يدددة ماددددوب  أوضدددحت األوروبيدددةمددد تمر القدددا ر ي وان الددددول 

 اجاحًا. أكثرالم تمري ألن مشاركت  ستجعل الم تمر 
 8/01/4102، س العربي، لندنالقد

 
 وزير بريطاني يزور غزة ويجدد دعوة بالده لحل الدولتين   .32

قام ونير ش ون الشرق األوسط في الخارجية البريطاايةي توبايا   لوودي بنيار  : غن  )فلسطين( د لادن
دار  لدد  قطددام غددن ي فددي سددابقة  ددي األولدد  مددن اوع ددا لددونير بريطددااي يددنور غددن  ماددع الرددرام الددعي 

 خ ل الريف الماضي.
( حددي الشددجاعية والمقبددر  التددي تضددم قبددور الكوماولددث ماددع 01|6وقددد نار الددونير  لددوود أمدد  اتثاددين )

الحربي وشا د الدمار العي تسبب ب  الررام. كما التق  بعدد من رجال أعمال وأكاديميين من أ الي 
ع ونير العمل فدي السدلطة الفلسدطيايةي غن  ل ستمام ما م ألثر الررام عل  أ الي القطام. وبحث م

مدددأمون أبدددو شددد  ي التحدددديات الكبيدددر  التدددي أمدددام م  عددداد   عمدددار غدددن  واسدددتعاد  السدددلطة الفلسدددطياية 
 سيطرت ا عل  القطام.

واقل القسم ا ع مي للخارجية البريطااية في لادن عدن الدونير توبايدا   لدوود قولد : "شدا دت بافسدي 
تسبب ب ا الررام في غن  خ ل الريف. وقد ردماي وأحنااي جدا اتسدتمام  العواقب الكارثية التي

للمعااددا  التددي مددر ب ددا أ ددالي غددن .  ن المملكددة المتحددد  تقدددم بالفعددل الدددعم ا اسددااي للمتضددررين. وقددد 
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مليددون جايدد  اسددترلياي مددن المسدداعدات ا اسدداايةي  لدد  جااددب مسدداعدات طبيددة يقدددم ا  02.0رردددت 
 ريطاايوني وتوفير المأو  والمواد الغعارية والماء الاظيف واألدوية".خبراء طبيون ب

وأضددداف: " ن داردددر  العادددف التدددي شددد داا ا فدددي غدددن  ت يمكدددن ان تسدددتمر. والمسددداعدات ا اسدددااية ت 
تكفي. بل علياا أيضا معالجة مسببات  عا الررام المتكرر: ألجل المدواطاين الفلسدطيايين فدي أاحداء 

ا سددراريليين أيضدا. و اداك ضددرور  تتخداع  جدراء عاجددل. والمفاوضدات الجاريدة فددي قطدام غدن  وألجدل 
القددا ر  تمثددل فررددة حقيقيددة  ا دداء العاددف وتددوفير السدد م واألمددن للفلسددطيايين وا سددراريلييني ولرفددع 
القيدود المفروضدة علد  الحركدة والعبدور. ومدن الضدروري أن تعدود السدلطة الفلسدطياية  لد  غدن  لتقدديم 

دمات وتوفير األمن لكافة أ دالي القطدام. والددمار الدعي شدا دت  فدي غدن  ي كدد ضدرور  عمدل كافدة الخ
األطدددراف عددداج  للتوردددل لحدددل الددددولتين بالتفددداوضي وقيدددام دولدددة فلسدددطياية يشدددكل قطدددام غدددن  جدددنءا 

 أساسيا ما اي وأن تكون القد  عارمة مشتركة مع  سراريل"ي عل  حد تعبيره.
 7/01/4102قدس برس، 

 
 ال شريك مستدامًا في غزة إال السلطة قدم مليوني يورو لـ"االونروا":ي ألمانيا خارجيةوزير  .33

القد : قال ونيدر الخارجيدة األلمدااي فراادك شدتاياماير "مدن رأ  الردور األخيدر  مدن غدن  يعدرف جيدًدا 
تدي ُتشدعل حجم احتياج األشخاج  ااك  ل  المساعد  برور  ُملحة. يمكن لليأ  أن يكدون الشدرار  ال

اناًعدددا يظدددن الدددبعض أاددد  قدددد  دددده. لدددعلك يجدددب أن يردددبح اآلن فدددي مقدمدددة أ ددددافاا تخفيدددف معاادددا  
المتضررين وتحسين ظروف الحيا  في غن  برور  مستدامة. و دعا  دو تحديدًدا موضدوم مد تمر  عداد  

  عمار غن  العي سُيعقد يوم األحد في القا ر ".
ووردلت اسدخة ماد  لدد "األيدام" " ت أن الددعم المدادي الدعي  يدةاأللماافي بيدان ونعتد  الممثليدة  وأضاف

يقدم  المجتمع الدولي ت يكفي وحدهي فللقيام بإعاد  البااء الااجحة وتحقيدق حدل مسدتدام للادنام احتداج 
  ل  شريك فلسطياي اثق ب  في غن ي و عا الشريك ت يمكن أن يكون سو  السلطة الفلسطياية".

اسدددتقبل قبدددل يدددومين المفدددوض العدددام لماظمدددة األمدددم المتحدددد  لغدددوث وتشدددغيل  األلمددداايوكدددان الدددونير 
ال جرين الفلسطيايين في الشرق األوسط )أواروا( بيير كريابول في  طار تواجد األخير في برلين فدي 

 نيار  تستغرق عد  أيام.
ًردا فدي أثاداء وقدم شتاياماير الشدكر لبييدر كريابدول علد  ا سد ام الكبيدر الدعي تقدمد  األوادروا وخرو 

انام غن  األخيري كما أعلن شتاياماير دعم ب ده ل اروا بمبلغ مليواي يدورو  ضدافية لتددابير ا غاثدة. 
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مليدون يدورو لددعم  4ي11وبعلك يرل  جمالي ما قدمت  ونار  الخارجية األلماايدة مادع بدايدة العدام  لد  
 واروا.العمل الم م العي تقوم ب  األ

 8/01/4102، األيام، رام هللا
 
 وحدة استيطانية 4611اليابانية تستنكر موافقة إسرائيل على بناء  الحكومة .34

قالددت ونار  الخارجيددة الياباايددة فددي بيددان اشددرت  اليددوم الث ثدداءي أا ددا تعددرب عددن بددالغ أسددف ا مددن موافقددة 
وحددد  اسددتيطااية شددرقي القددد ي فددي األراضددي الواقعددة ضددمن  1611الحكومددة ا سددراريلية علدد  بادداء 

 افوع السلطة الفلسطياية.
وقدددال البيدددان الدددعي أرددددره السدددكرتير ا ع مدددي لدددونار  الخارجيدددة الياباايدددة  ن  دددعا القدددرار ا سدددراريلي 
مرددادر   سددراريل للمنيددد مددن األراضددي فددي الضددفة الغربيددةي يشددكل عارقًددا واضددًحا أمددام عمليددة السدد مي 

فاق وقف  طد ق ادار داردم فدي غدن  والوردول ويعرقل الج ود التي يبعل ا المجتمع الدولي للتورل تت
 لحل الدولتين.

وأضدداف البيددان: "تدددعو الحكومددة الياباايددة  سددراريل مددراًرا لوقددف اتسددتيطان بشددكل كامددلي ف ددعا اات دداك 
للقددااون الدددوليي كمددا تدددعو الحكومددة الياباايددة  سددراريل باتمتاددام عددن أي عمددل قددد يغيددر الوضددع فددي 

غربيددةي واتمتاددام عددن بادداء الوحدددات اتسددتيطااية التددي قددد تعرقددل عمليددة القددد  الشددرقية أو الضددفة ال
 الس م".

واختتم البيان بحث اليابان ك  الجاابين للعمل عل  تعنين الثقة بيا ماي وموارلة بعل للج دود لعمليدة 
 الس م والورول لحل الدولتين.

 8/01/4102، 28عرب 

 

 ي بفرنسايقتحمون مهرجانا للفيلم اإلسرائيل محتجون .35
اقتحم ااشطون م يدون للقضية الفلسطياية مساء أمد  اتثادين م رجاادا للفديلم ا سدراريلي فدي كدارباترا 
بجاددوب فراسدداي تاديددددا بالعدددوان ا سدددراريلي األخيددر علدد  قطدددام غددن ي وبحضدددور القارددل ا سدددراريلي 

 لفعاليات الم رجان.
فوكلددون باليسددتين" الم يددد  للفلسددطيايين وتظددا ر مددا بددين سددبعين وثمددااين شخرددا مددن اشددطاء جمعيددة "

عل  مد  أكثدر مدن سداعة قدرب قاعدة سدياما كاادت تعدرض فديلم "دااسدياغ  ن يافدا" )الدرقج فدي يافدا( 
 للمخرجة ا سراريلية  ي  ميدالياي بحضور القارل العام ا سراريلي في فراسا بارايا حسيد.
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الي عشدددرين ااشدددطا مدددن الجمعيدددة الم يددددد  وأغلقدددت الشدددرطة الطريدددق الم ديدددة  لددد  السدددياماي لكددددن حدددو 
 للفلسطيايين تمكاوا من دخول رالة العرض.

وقالدت ااشدطة فدي الجمعيدة  اد  "لدد  اات دداء تقدديم قاردل  سدراريل والمخرجدةي تددخلاا للتاديدد بحضددور 
مداي"ي في  شار   ل  العدوان ا سدراريلي  1211يوما  20القارل "ألا  ممثل دولة مجرمة قتلت في 

 ير عل  قطام غن .األخ
وبواسدددطة مكبدددر للردددوتي قدددال المتحددددث باسدددم الجمعيدددة عبدددد النا دددري "اريدددد أن اسدددأل القاردددل لمددداعا 

 تستعمرون فلسطين؟ لماعا تقتلون الاا ؟ ولكا م ت يريدون الاقاش".
 7/01/4102ة، الجزيرة نت، الدوح

 
 تغييب قضية الالجئين عن الخطاب الفلسطيني .36

 عبد الستار قاسم
  األخبدددددار حدددددول تطدددددورات القضدددددية الفلسدددددطياية علددددد  مختلدددددف وسدددددارل ا عددددد مي وت تتوقدددددف تتدددددوال

الترددريحات حول ددا وت الخطابددات السياسدديةي لكددن بالكدداد اسددمع عددن لددب وجددو ر القضددية الفلسددطياية 
 و و قضية ال جرين الفلسطيايين. 

دولددة فلسددطياية أو  يتمحددور أغلددب الاشدداط الخدداج بالبحددث عددن حددل للقضددية الفلسددطياية حددول  قامددة
حددول مددا يسددم  بحددل الدددولتيني وقضددية ال جرددين تبقدد  غاربددة عددن  ددعا الاشدداطي أو مانويددة فددي ظددل 

 تلميحات خجولة من قبل سياسيين فلسطيايين.
فدددي األمدددم المتحدددد ي  اددداك مدددن الفلسدددطيايين والعدددرب مدددن يدددعكر معاادددا  ال جردددين الفلسدددطيايين بجملدددة 

قة في قواميس مي وعل  الجب ة الداخلية الفلسطيايةي  ااك تغييب واضح متوارية  ثار  شفقة من ت شف
لقضددية ال جرددين فددي مختلددف المرافددق التعليميدددة والتثقيفيددة وا ع ميددةي ويادددر أن اجددد المسددألة مثدددارا 
للجدددل والاقدداش الخدداج والعددام. أمددا علدد  السدداحة الدوليددة فالعددالم أخددر  تمامددا حددول  ددعه المسددألة وت 

 أو جمعيات حقوقية أو  اسااية تطرح القضية عل  بساط البحث. اسمع دوت
تمنقددت القضددية الفلسددطياية بعددد أن كااددت كدد  متكددام  تعبددر عددن حقددوق شددعب متكامددلي لترددبح تددار  
قضددية دويلددة مسددتقلةي أو دولددة غيددر عضددو فددي األمددم المتحددد ي أو مسددتوطااتي أو خطدداب أبددي مددانن 

لضرارب التي تجبي ا  سدراريلي أو الحدرب علد  غدن ي أو المردالحة في  يرة األممي أو رواتب وأموال ا
 بين فتح وحما ي  لخ.
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قضية فلسطين  ي قضية ال جرين أوتي  ي قضية شعب طرد من وطا ي و ي في لب ا قضية أاا  
يعيشددون فددي مخيمددات تحددت ظددروف اقترددادية واجتماعيددة ومعيشددية رددعبة للغايددةي و ددي ليسددت أي 

 ية أخر . قضية فرعية أو ثااو 
رددحيح أن القضدددايا الفرعيدددة م مدددة لكا دددا ليسدددت عات مرتبدددة أولددد ي ويجدددب أت اترك دددا تطددداول قضدددية 

 ال جرين الفلسطيايين أو تتعد  عل  مرتبت ا العليا في ات تمامات العربية والفلسطياية.
عا كان  ااك حل للقضية الفلسطياية فإا  ت يمكن أن يتحقق  ت  عا اشتمل أوت عل  براامج عملدي  وا 

ي ول دعا مدن المطلدوب 0248لعود  ال جرين الفلسطيايين  ل  بيوت م وممتلكدات م فدي األرض المحتلدة/
أن تكدددون قضدددية ال جردددين الشدددغل الشددداغل لكدددل الم تمدددين بالبحدددث عدددن السدددلم فدددي الماطقدددة العربيدددة 

 جرين الفلسدطيايين ا س مية وعل  المستو  العالمي. وكل من يحاول ال روب من ا قرار بحقوق ال
 امددددا ي ددددرب مددددن البحددددث الجدددددي عددددن حددددل للقضددددية الفلسددددطيايةي ويحدددداول أن يبقددددي الماطقددددة العربيددددة 

 ا س مية في حالة حروب دارمةي ويعمل عل  ت ديد السلم العالمي.
 

 حق العودة
ث تتحدددث الدددول والمواثيددق الدوليددة وجمعيددات حقددوق ا اسددان دارمددا عددن حقددوق ا اسدداني ولكددن الحدددي

يتوقددف عاددد حقددوق ال جرددين الفلسددطيايين. تقددر المواثيددق الدوليددة والتعدداليم الديايددة والدددرو  التاريخيددة 
بعددددود   -والعظمددد  ما دددا تحديددددا-بحدددق ال جدددئ فدددي العدددود   لددد  وطاددد ي ودارمددددا تطالدددب دول كثيدددر  

جرين الفلسطياييني ال جرين والاانحين  ل  بيوت م وممتلكات مي لكن  عه الدول خرساء فيما يتعلق بال 
بالددعو   141وحت  األمم المتحد  لم تكن عل  قدر مس وليت ا عاددما اكتفدت فدي قدرار مجلد  األمدن 

 ل  حل قضية ال جرين حد  عدادت دون أن تدعكر مدن  دم ال جردون الدعين تعادي مي ودون أن تتطدرق 
رقددم  0248عيدة العامدة لعدام  لد  المواثيدق الدوليدة الخاردة بدال جريني ودون أن ت كدد علد  قدرار الجم

 الخاج بعود  ال جرين الفلسطيايين. 024
جددددرت األعددددراف الدوليددددة أن المتاددددانعين يبحثددددون أوت كيفيددددة مواج ددددة المشدددداكل ا اسددددااية قبددددل البدددددء 
بمفاوضات حول حل قضايا سياسية واقترادية وأمايةي  لخ. القضايا ا اسااية ل ا األولويدة علد  كدل 

يعي ول دددعا تتحدددث الدددول المتحاربددة أوت عدددن قضدديتين حيددويتين و مددا ال جردددون مددا عدددا ا مددن مواضدد
 واألسر .

يددتم اتتفدداق أوت علدد  عددود  ال جرددين أو الم جددرين أو الاددانحين بسددبب ظددروف الحددربي ومددن ثددم يددتم 
قي اتتفاق عل  تبادل األسر ي  اتان قضيتان لم تحظيا باألولوية فيما يتعلق بالقضية الفلسطيايةي وب
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أمن  سراريل  و القضية األول  والرريسية التي خيمدت علد  أجدواء المفاوضدات بدين  سدراريل وماظمدة 
 التحرير واألاظمة العربية.

عل  مد  الساوات الطويلة بقيت طاولة المفاوضات مطية ل من ا سراريلي وكدان علد  الفلسدطيايين 
 المشردين أن يقفوا حراسا عل  بوابات مملكة  سراريل.

بدددددل البحدددددث فددددي ترتيبدددددات عدددددود  ال جرددددين الفلسدددددطياييني تركددددن البحدددددث علددددد  كيددددف يجدددددب علددددد  و 
الفلسدطيايين تقددديم الخدددمات األمايدة والعسددكرية  سددراريلي وكددان علد  الفلسددطيايين أن يرتكبددوا الجددرارم 

ت األخ قيددة بحددق أافسدد م فيقومددون بالدددفام عددن األمددن ا سددراريلي فددي الوقددت الددعي تقددوم فيدد  الطدداررا
 ا سراريلية بقتل األطفال و دم البيوت ومرادر  األراضي وبااء المستوطاات.

سدراريل بحيدث أردبحت تعادي الددفام  ااقلبت موانين العدالة فدي المفاوضدات التدي جدرت بدين العدرب وا 
عن المستوطاين وعدن حدق  سدراريل فدي اسدتاناف الفلسدطيايين والتضدييق علدي م وقدتل م و ددم بيدوت م. 

يعادددي حمايددة  سددراريل والددددفام عددن أما دددا ومرددالح اي وكددعلك تغييدددب قضددية ال جردددين  أرددبح العدددل
 الفلسطيايين.

 ن أعظم ضربة أخ قية تلقا ا الفلسدطيايون تبعدا ل دعا اتاقد ب تتمثدل فدي فلسدطيايين تجردين عاشدوا 
يون تجردون وترعرعوا في مخيمات اللجوء ويقومون اآلن بالدفام عن األمن ا سراريلي.  ااك فلسطيا

يعملددون قدداد  فددي األج ددن  األمايددة الفلسددطياية وياسددقون أمايددا مددع  سددراريل ضددد أافسدد م وضددد شددعب م 
 وأمت م.

 
 البحث عن دولة

لددم تكدددن مسدددألة  قامدددة دولدددة فلسدددطياية مطروحدددة كثابدددت فلسدددطياي يجدددب القتدددال مدددن أجلددد ي ااحردددرت 
 رير المرير. الثوابت الفلسطياية في ثابتين فقط و ما حق العود  وحق تق

مدن قبدل ألدون  0268 ت عام  67لم ُتطرح فكر   قامة سلطة فلسطياية أو عربية في األرض المحتلة/
الردددد يواي الددددعي قدددددم اقتراحددددا فددددي حيادددد  لحددددل القضددددية الفلسددددطياية بالتعدددداون مددددع األردن. وكددددررت 

كدان أكثدر وضدوحا  ي لكن رري  الونراء ا سراريلي األسبق ماداحيم بديغن0273جولدامرير الفكر  عام 
فكددر   قامدة سدلطة فلسدطياية فددي الضدفة الغربيدة وغدن  تكددون مديادة بيدت لحددم  0278عاددما طدرح عدام 

عارمت اي ويتم تشكيل قو  شرطية ل ا تتمتدع بتسدليح مدن  سدراريل لفدرض الاظدام الدداخليي أمدا أريريدل 
وعة روابط القر  التدي تدم شارون فتبا  الفكر  عمليا وسع   ل   قامة سلطة فلسطياية من خ ل مجم

  اشا  ا ل عا الغرض.



 
 
 

 

 
           41ص                                     3360 العدد:    8/01/4102األربعاء  التاريخ:

 

رفضت ماظمة التحرير الفلسطياية الفكر  في كل مراحل ا واعتبرت القبول بقيام سلطة فلسطياية وحكم 
عاتي عم  من أعمال الخيااة العظم  وعقوبت ا ا عدامي وترجمة ل عا الموقف قامت ماظمة التحريدر 

 رري  روابط القر  في ماطقة رام هللا.الفلسطياية باغتيال يوسف الخطيب 
امددا  لدد   لكددن الددنمن بددين لاددا أن موقددف ماظمددة التحريددر الفلسددطياية لددم يكددن مسددتادا  لدد  قدديم وطايددة وا 
ر يت ا فيمن يجدب أن يقدود الخياادة الوطايدةي ول دعا قبلدت الماظمدة بسد ولة التوقيدع علد  اتفداق أوسدلو 

  قامة حكم عاتي فلسطياي. العي يشكل اسخة سيرة عن مشروم مااحيم بيغن
أا دا تتددحرج احدو القبدول بدالحكم  0274وقد كان واضحا في براامج ماظمة التحرير الفلسطياية لعام 

قامة سلطة فلسطياية. تطور الموقف الفلسطياي الرسمي بعد علك ليربح بحثا عن دولدة فدي  العاتي وا 
طياية فكر   قامة  عه الدولدة لتكدون ثابتدا ظل اتحت ل الر يوايي ومن ثم تبات وسارل ا ع م الفلس

مددن الثوابددت الفلسددطيايةي فددي حددين أا ددا أقددرب  لدد  الثوابددت ا سددراريلية بسددبب سددبق  سددراريل فددي طددرح 
 الفكر .

 
 الدولة على حساب العودة

ل داء الشدعب الفلسدطياي ب دا علد   كان من الم دم بالاسدبة للقيداد  الفلسدطياية تبادي فكدر   قامدة الدولدة وا 
اب حدق العدود . كددان واضدحا مدن تحركددات القيداد  الفلسدطياية علدد  السداحتين الداخليدة والخارجيددة حسد

أا ا تخلت عدن حدق العدود ي وأا دا تقددم خدمدة  ع ميدة ل دعا الحدق فقدط لدعر الرمداد فدي عيدون الشدعب 
 الفلسطياي.

حددق العددود ي وأن وقددد اجددم  ددعا عددن قااعددة تبلددورت لددد   ددعه القيدداد  أن  سددراريل لددن توافددق أبدددا علدد  
ا ررار علي  سيج ض تماما ج ود البحث عن حل سلمي للقضديةي وأاد   عا أراد الشدعب الفلسدطياي 

  قامة س م مع  سراريل فإن علي  أن يتخل  عن حق العود  أوتي وكعلك عن حق تقرير المرير.
مايددة الفلسددطياية قددد وقددد بددات الفلسددطياي ي حددظ بعددد اتفاقيددة أوسددلو أن العديددد مددن ضددباط األج ددن  األ

أخعوا يبوحون بأن المطالبة بحق العدود  سدتعرقل عمليدة السد م مدع  سدراريلي وقدد سدمعت بدأعاي مدرارا 
 من يقول  ن من يريد حق العود  ت يريد  قامة الس م في الماطقة.

طياية أما فيما يتعلق بحق تقرير المرير فواضح أن ماظمدة التحريدر الفلسدطياية وقيداد  السدلطة الفلسد
ت يأتيان عل  عكرهي عل  الرغم من أن الجمعية العامة ل مم المتحد  قد اعترفت بحق تقرير المرير 

 .0274للشعب الفلسطياي عام 
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تج د السلطة الفلسطياية ومن مع ا بالتعكير بقرار الجمعيدة العامدة ل مدم المتحدد  الخداج بداتعتراف 
كا ا ت تكلف افس ا عااء التعكير بحق تقرير المرير بفلسطين دولة غير عضو في األمم المتحد ي ل

 والعي يعتبر أ م بكثير من قرار اتعتراف بدولةي ألن  قامة دولة مشمولة أساسا بحق تقرير المرير.
القيدداد  الفلسددطياية ت ددرب مددن حددق ال جرددين فددي العددود  وكددعلك األاظمددة العربيددةي والباددد الموجددود فددي 

 ل جرين يدلل عل  ميوعة الموقف الفلسطياي والعربي حيال  عه المسألة.المبادر  العربية الخاج با
( 141اج  عا الباد عل  ضرور  البحث عن حدل عدادل لقضدية ال جردين )وفدق قدرار مجلد  األمدن 

 .024في ضوء قرار الجمعية العامة الخاج بعود  ال جرين رقم 
ي أو فدددي أحسدددن األحدددوال طرح دددا بردددور  والواقدددع أن  دددعا القدددرار يشدددكل التفافدددا علددد  قضدددية ال جردددين

خجولةي والمفروض أن يكون الموقف واضحا ت لب  في ي وأن ياج رراحة عل  حق ال جرين فدي 
ي وأت يترك الاج مجات ليف م بدأن حدق العدود  48العود   ل  بيوت م وممتلكات م في األرض المحتلة 

 .0267يجب أن يكون  ل  األرض المحتلة 
 

 لفصائلميوعة مواقف ا
لم تكن الفرارل الفلسطياية جاد  تماما في مواقف ا تجاه اتفاقية أوسلو وما ترتب علي ا من تراجع فدي 
المواقف الفلسطيايةي وتراجع لمكااة القضية الفلسطياية عل  الساحة ا قليمية والعالمية. اتفاقية أوسلو 

وضدات الخاردة بالوضدع الا داري.  دعا لم تلغ حق ال جرين في العود ي لكا ا أجلت البحث في ا للمفا
التأجيدددل بحدددد عاتددد  جريمدددة وطايدددةي لكدددن اتعتدددراف بإسدددراريل ياطدددوي بالتأكيدددد علددد  افدددي حدددق عدددود  

 ال جرين.
كدان مددن المتوقدع أن يخضددع أ دل أوسددلو للمعيدار الددوطاي المتبدع ماددع ع دد اتاتددداب البريطدااي والددعي 

 عدوي ويست ترون بالحقوق الفلسطياية.يقول  ا  يجب مقاطعة كل العين يتعاواون مع ال
الفردددارل الماضدددوية تحدددت ماظمدددة التحريدددر الفلسدددطياية أقامدددت ع قدددات وديدددة فدددورا مدددع أ دددل أوسدددلوي 
وطلبت من السلطة وظارف لعاارر اي وأخعت قيادات ا تجتمع مع القيادات المتعاواة أمايا ومدايا مع 

 اب ضد أوسلو. سراريلي لكا ا استمرت بإردار بيااات الشتم والسب
أمددا فرددارل العمددل ا سدد مي فلددم تقدداطع المتعدداواين مددع اتحددت لي ومددن قيادات ددا مددن طلددب وظددارف 

تسدددتظل بمظلدددة أ دددل  1104ألباارددد ي وتددددحرجت األمدددور  لددد  أن أردددبحت  دددعه الفردددارل بعدددد حدددرب 
 أوسلو.
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قيددادات المقاومددة  أ ددل أوسددلو قددادوا المفاوضددات بالايابددة عددن المقاومددة الفلسددطيايةي ولددم يددأت أحددد مددن
خ ل الحرب أو خ ل المفاوضات عل  عكر حق العود  و اا أردبحت كدل الفردارل الفلسدطياية فدي 
افدد  الخادددقي األمددر الددعي يتطلددب مددن الشددعب الفلسددطياي ج ددودا مضدداعفة للمحافظددة علدد  حقوقدد  

 الوطاية الثابتة.
 7/01/4102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دالالت في أزمات "الليكود" .37

 ي بدوانعل
يواج  حنب الليكود العي يقود اترت ف الحكومي في الدولة العبريةي حالة من التململ والتدعمر داخدل 
رفوف ي وحت  داخل اترت ف الحاكم بشكٍل عام في مسار رراعات  مدع الكتدل الم تلفدة معد ي وما دا 

ف الحداكم يواجد  اآلن مرحلدة حنب أفيغدور ليبرمان ) سراريل بيتاا(ي فحدنب الليكدود الدعي يقدود اتردت 
رددعبة بعددد  ددنات ارتجاجيددة طاولددت أوضدداع  الداخليددة فددي العددامين األخيددرين وتوارددلت بعددد العمليددة 
العسكرية األخير  ضد قطام غن ي وقد خسر خ ل ا حنب الليكود كتلة  امة من قاعدت  فدي المجتمدع 

ااوا علددد  الددددوام القاعدددد  اتاتخابيدددة ا سدددراريليي خروردددًا مدددن الي دددود الشدددرقيين )السدددفارديم( الدددعين كددد
العريضدة لحددنب الليكددود فددي مواج ددة الي ددود الغددربيين الددعين كددااوا ُيمثلددون القاعددد  العريضددة اتاتخابيددة 

 لحنب العمل وأحناب ما ُيسم  باليسار.
لقددد بددات الليكددود يخسددر مددع مددرور الوقددت مكااتدد  بشددكٍل متنايدددي وفددوق علددك خسددارت  عددددًا مددن أبددرن 

ت  السياسية خ ل العقد األخير من النمني من العين أربحوا خارج  طار الحنبي وما م من شخريا
كان يطلق علي م لقب "أمراء الليكود"ي وعل  رأس م دان ميريدور وباي بيغن وغير ما من س لة أباداء 

سين ل عا الحنب ورجاتت مي والعين جدا وا مدن رحدم الحدنب األم  لحدنب الليكدود القاد  التاريخيين الم سِّّ
)حددددنب حيددددروت(ي اآلتددددي أرددددً  مددددن ياددددابيع المدرسددددة األيديولوجيددددة للمتطددددرف الردددد يواي ف ديميددددر 

 جابوتاسكي )جونف ترامبلدور(.
لكن ما ت يقل أ مية عن علك  و تعبيرات استقالة ونير الداخلية من الليكدود جددعون سداعر فدي  دعه 

تقددددير للموقدددف عادددد اتاايدددا و ومجلددد  ونرارددد   الفتدددر  بالدددعاتي والتدددي ت شدددر الددد  وجدددود قردددور وسدددوء
المرددغر قبددل العمليددة العسددكرية األخيددر  علدد  القطددام أوًتي ولوجددود أنمددة سياسددية كبيددر  داخددل الحددنب 
الحدداكم فددي  سددراريل ثاايددًاي ولوجددود مشددكلة بايويددة تاظيميددة داخددل الليكددود وداخددل  يراتدد  ثالثددًا. ولوجددود 
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اكم رابعًاي حيث المااكفات اليومية بين اتاايا و والشريك اترت في ُماغرات كبير  داخل اترت ف الح
 الرريسي أفيغدور ليبرمان.

وفدددي واقدددع األمدددري فدددإن لبدددرون ظدددا ر  التيدددارات والمادددابر داخدددل عمدددوم األحدددناب ا سدددراريلية وتفاقم دددا 
خليةي أول ا السدبب والتقديرات التي تشير  ل   مكان اتساع ا تحقًاي جملة من األسباب الخارجية والدا

السياسي الُمتعلق بقرور األحناب وعمدوم ا اتلجاسديا ا سدراريلية عدن تقدديم ا جابدات المتعلقدة بشدأن 
 األسرلة المطروحة عل  المجتمع ا سراريلي والدولة العبرية بشكل عام.

ي كُمسدتقبل وثااي اي وجود جدٍل عام حول القضايا التي ُتعتبر أساسية من وج ة اظدر الوسدط الي دودي
الدولة العبرية والمفاوضات مع الفلسدطيايين ومردير العمليدة السياسدية المتوقفدة مع دمي والع قدات مدع 
الدول العربيةي وموضوم الملف الاووي ا يراايي و و الجددل الدعي مدانال ُمسدتعرًا مدن دون حسدم ومدن 

ي وحت  داخل الحنب الواحدي دون التورل ال  اقاط تقاطع بين مكواات الخريطة الحنبية في  سراريل
 و و ما ساعد ويساعد عل  اشوء ظا ر  تعدد الماابر واتاقسامات.

وثالث اي األسباب المتعلقة بالعوامل الداخلية ا سراريليةي حيث تامو ظدا ر  العدود   لد  الجدعور ا ثايدة 
ين خددد ل العقدددد والقوميدددةي خاردددة عادددد الي دددود الجددددد الدددعين قددددموا ل سدددتيطان واتسدددتعمار فدددي فلسدددط

األخير من القرن الماضي من جم وريات اتتحاد السدوفياتي السدابقي وعددد م يفدوق المليدون واردف 
 المليون اسمةي ف م ُيمثلون ال جر  اتستيطااية األكبر في تاريخ الحركة الر يواية والدولة العبرية.

ن الفقدراء واألغايداءي وبدين القاعددد  ورابع داي اتسدام ال دو  الطبقيدة بدين قطاعدات الي ددود فدي  سدراريلي بدي
العريضددة الي وديددة السددفاردية الشددرقية التددي ُتشددكل قاعددد  األحددناب وبايددة الجدديش البشددرية التحتيددة )أدا  
 سراريل المقاتلة( وبين الفرات الي ودية األشدكاانية الغربيدة التدي ُيمثّدل أفراد دا أباداء السدت مقابدل أباداء 

فأغلبية الفقراء  م مدن السدفارديمي فيمدا األشدكاان يمثلدون أغلبيدة ثريدة.  ن الجارية من ي ود السفارديم. 
تلك ال و  تنداد بدين الشدرقيين والغدربييني بدين الفقدراء واألغايداءي و دي تددفع بددور ا باتجداه خلدق الكتدل 
والمحاور والماابر والرراعات داخل عموم األحناب في  سراريلي وت شر ال  وجدود أنمدات كامادة فدي 

ق المجتمدددع ا سددراريلي ُتمثدددل فدددي جو ر ددا "أنمدددة  ويدددة" خارددة ب ددداي  ضدددافة الدد  أنمت دددا الطبقيدددة عمدد
 اتقترادية المتاامية.

 8/01/4102الحياة، لندن، 
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 عنجهية نتنياهو: إسرائيل في مواجهة العالم .38
 أشرف العجرمي

ة القددو  عددن ر يددة أ ددم يبدددو أن اليمددين المتطددرف فددي  سددراريل ت يعددرف التدداريخ أو ربمددا أعمتدد  عاج يدد
حدث في تاريخ دولة  سراريلي و و أا ا اشأت بقرار دولي جاء اتيجة لحسابات مرالح الدول الغربية 
الكبددر  التددي كااددت تسدديطر علدد  الماطقددة وتقاسددمت ا فيمددا بيا دداي ولددوت وجددود  راد  دوليددة بدددأت بوعددد 

لفلسددطين. ولددو تابعاددا الترددريحات  بلفددور لمددا قامددت  سددراريل ولمددا اسددتمرت واجحددت ال جددر  الي وديددة
الرادر  عن ونراء الحكومة الحالية من ونير الخارجية أفيغدور ليبرمان وونير اتقتراد افتالي بيادت 
وونير ا سكان أوري اريريل وآخرين ااضدم  لدي م رردي  الحكومدة بايدامين اتايدا و فإاادا ساسدتاتج أا دم 

و دي التدي تقدرر مدن  دو علد  حدق ومدن  دو المعتدديي يتررفون كمدا لدو كاادت  سدراريل تحكدم العدالم 
 ومن  و األخ قي ومن  و العي يتارل من القيم.

العاج يدددة ا سدددراريلية وردددلت باتايدددا و  لددد  مسدددتو  ات دددام  دار  الدددرري  بددداراك أوبامدددا بمخالفدددة القددديم 
إاشدددداء حددددي األميركيددددة بااتقاد ددددا لسياسددددة حكومتدددد  اتسددددتيطااية ولجور ددددا  لدددد  توبيخ ددددا بعددددد القددددرار ب

اسدددتيطااي فدددي القدددد  الشدددرقية المحتلدددة. األمدددر الدددعي دعدددا الاددداطق باسدددم الخارجيدددة األميركيدددة جدددوش 
 راست  ل  الرد عل  اتايا و باستغراب محاولدة اتايدا و الحفداظ علد  قدرار حكومتد  بشدأن الباداء وراء 

تعدارض مدع القديم الخط األخضر وخارة فدي القدد  مدن خد ل القدول أن رد  فعدل ا دار  األميركيدة ت
األميركيددة... وأضدداف أن القدديم األميركيددة  ددي التددي أدت  لدد  أن تمددول ا دار  األميركيددة اظددام القبددة 
الحديدية ا سراريلية التي أاقعت حيا  الكثير من ا سراريليين في الريف الماررمي عادما اجحت في 

  حباط مرات الرواريخ التي أطلقت من قطام غن  احو  سراريل.
ي الواقع تتردرف  سدراريل حتد  تجداه حليفت دا األكبدر بوقاحدة تكداد تخلدط بدين مدن يقددم الددعم ومدن وف

يتلق   عا الدعمي وربما كدان الاداطق باسدم الخارجيدة األميركيدة متواضدعًا فدي ردوده بسدبب اتعتبدارات 
 سدددراريل  اتاتخابيدددة فدددي الوتيدددات المتحدددد ي ولدددي  بسدددبب عددددم معرفدددة دور أميركدددا تجددداه حمايدددة وجدددود

وتقديم كل أشكال العون ل ا بما في علك التغطيدة علد  جرارم دا. وفدي المرحلدة الرا ادة لدم تعدد حكومدة 
 سددراريل تخجددل مددن الددت جم علدد  الحلفدداء الددداعمين الددعين يشددكلون رددمام أمددان بقار دداي فمددا بالاددا تجدداه 

 اآلخرين وخرورًا خروم ا وأعدار ا!
الددددول الغربيدددة التدددي تحدددرج بدددين فتدددر  وأخدددر  علددد  معارضدددة   سدددراريل بسياسدددت ا اتسدددتيطااية تحدددرج

اتسدددتيطان وتغييدددر الحقدددارق علددد  األرض فدددي الماددداطق التدددي تعتبدددر محتلدددة حسدددب القدددرارات الدوليدددة. 
فاتتحددداد األوروبدددي كمدددا الوتيدددات المتحدددد  أدان قدددرار  سدددراريل  اشددداء الحدددي اتسدددتيطااي فدددي القدددد  
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ن ويثيدر الشدك الجددي بدالتنام  سدراريل بالتوردل  لد  اتفداق سد م مدع الشرقية واعتبره "ي دد حل الددولتي
الفلسطيايين". وطالب  سدراريل بإلغداء مخططدات الباداء وراء الخدط األخضدر. وجددد اتتحداد األوروبدي 

 0267التأكيد عل  سياست  القاضية بعدم اتعتراف بأي تغيير يدتم فدي الماداطق الواقعدة خلدف حددود 
سدراريل يتعلدق وبشكل خاج القد . و  حعر  سراريل من أن مستقبل الع قات بين اتتحاد األوروبدي وا 

بالتنام ا باتفاق الس م وحل الدولتين. و عا الموقف األوروبي لي  جديدًا في الواقع ولكن الابر  جديد  
 وتعبر عن ضيق بسياسات  سراريل واحتمال اللجوء  ل  س ح العقوبات.

ن  ضم فكر  أن يفرض العدالم عقوبدات علد  دولدت م باعتبار دا دولدة مارقدة لي  س ً  عل  ا سراريليي
وخارجة عن القااون الددوليي فدرد  الفعدل علد  تردايف بضدارع المسدتوطاات فدي أوروبدا ت تعبدر عدن 
استيعاب لما يمكن أن يواج   سراريل عل  الحلبة الدولية جدراء سياسدة اسدتمرار اتحدت ل واتسدتيطان 

مددا يبدددو يرجددع علددك  لدد  اتعتمدداد علدد  دعددم واشدداطن التددي تقدددم ضددمااات  سددراريل  والت ويددد. وعلدد 
بعدم السماح برددور قدرارات ومواقدف دوليدة ضدد ا وخاردة فدي مجلد  األمدن. فدالرري  أوبامدا تع دد 
بإحبددداط أي محاولدددة لطدددرح قضدددية الدولدددة الفلسدددطياية علددد  مجلددد  األمدددن الددددولي خددد ل العدددام القدددادم 

ي  سراريل  عا وافق اتايدا و علد  تجميدد اتسدتيطان لمدد  شد رين. وبطبيعدة الحدال وتقديم دعم عسكر 
 سراريل لن توقف اتستيطان وأميركا ستماع أي قرار باتعتراف بدولة فلسطين. لكن الددعم األميركدي 
العي جعل واشاطن شريكًا في سياسدات اتحدت ل ومشدجعًا  سدراريل ل سدتمرار ب دا فدي  طدار تجميدل 

وخددددام ألردددحاب الحدددق لدددن يمادددع دول اتتحددداد األوروبدددي مدددن تطدددوير مواقف دددا تجددداه ممارسدددة  شدددكلي
ضغوط مباشر  وغير مباشر  عل   سراريل التي تتجا ل تمامًا الموقف الدولي وتاكدر حقيقدة أا دا دولدة 

 احت ل.
أخدر  فدي  اتستعداد العي عبرت عا  كل من السويد وفراسا ل عتراف بدولدة فلسدطين ربمدا يقدود دوتً 

أوروبا لتحعو حعو ما وتسدير علد  درب مدا  عا مدا افدعتا وعود مدا بداعتراف حقيقديي ومثدل  دعا التطدور 
سددي دي  لدد  تفاعددل دولددي أكثددر قددو  وعمقددًا مددع ملددف الرددرام ليتحددول الموقددف الدددولي مددن أقددوال  لدد  

فددي مواج ددة مددع أفعددال كمددا يجددري مددع الحددرب علدد  "داعددش". فإسددراريل عدداجً  أم آجددً  سددتجد افسدد ا 
بقرار دولي ستقوم فلسطين باف  الطريقة ومسدألة  ا داء الردرام  ل سراريالمجتمع الدولي. وكما قامت 

راد  دولييني ف ل احو قريبون من تحقيق مثدل  دعه  خرجت من اطاق المفاوضات المباشر   ل  قرار وا 
 لشعب الفلسطياي؟!!ا راد  أم أن علياا أن ااتظر حت  تحدث كارثة فيتعكر العالم وجود ا

مدددن دون شدددك عليادددا واجدددب حدددث المجتمدددع الددددولي وتدددعكيره بدددآخر احدددت ل علددد  وجددد  األرضي و دددعا 
التدددعكير ت بدددد أن يكدددون مدددن خددد ل خطدددوات متاوعدددة مدددا بدددين الفعدددل الكفددداحي الميددددااي وبدددين العمدددل 
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ر مددن قضددية السياسددي والدبلوماسدديي فدد  يابغددي أن ااتظددر رددحو  العددالم الددعي بددات ماشددغً  فددي أكثدد
 ومشكلة.

 8/01/4102األيام، رام هللا، 
 
 السويد: األفعال أفضل من األقوال .39

 يوسي بيلين
شددعر ررددي  ونراء السددويد الجديددد سددتيفان لددوف اون باادد  يلنمدد  حددل المشددكلة الفلسددطياية. و ددو يدد من 

لية ويشارك  ايضا بان الحل بااشاء دولة فلسطياية تحيا ال  جااب اسراريل بس مي  و مرلحة اسراري
 في علك اكثر اتسراريلييني ورري  الونراء بايامين اتايا و ايضا.

و و يريد أن يبين أا  يغير الا ج السابق مع تولي  عمل  ل عا اعلن في خطبة تأديت  اليمين الدستورية 
 لرراسة الونراء ان السويد ستعترف بالدولة الفلسطيايةي وت بأ  في علك البتة من ج تي.

ساة من التوقيع عل  اتفاق اوسلو ان اتوارل ال  تسوية دارمةي ومن غيدر  10اا بعد أكثر من ما نل
 –باسدم ا  –الجدي شيرا مدا ان اعتقدد أاد  يمكدن ان اجدر  دعه التسدوية الوسدط  الد  اتبدد وان امتادع 

علد   عن اجراءات من  عا الاوم. فقد اردبحت اكثدر دول العدالم تعتدرف بالدولدة الفلسدطيايةي وبر ادت
 علك ترويت ا في الجمعية العمومية.

  عابدولدددة فلسدددطياية ولدددم تردددب السدددويد أي كارثدددة  أيضدددا األوروبددديويعتدددرف عددددد مدددن دول اتتحددداد 
الحلددولي  أسدد للكددن مددا الددعي سيسددتفيده الفلسددطيايون مددن علددك بالضددبط. الحددديث عددن   لي دداااضددمت 

 بقدر كبير.
اتاج  عا اتعترافي  و ادوم مدن ضدريبة شدفوية. ممدن  أيضافاتعتراف بدولة غير موجود  ولن تاشأ 

 يقولون في القياد  الفلسطياية اا م ي يدون المطامح الفلسطياية ويكون علك ايضا عل  احو عام.
المتحدد   األمدمالد   ا تيدان عا بالضبط  و السبب العي جعل الفلسدطيايين يمتاعدون سداين كثيدر  عدن 

الكبير  المضمواة ل ا في كل وقت: فقد خشوا أن يكتفدي  األكثريةبطلب اتعتراف بدولة لم تاشأ برغم 
العالم ببادر  عطف وان يشعر باا  فعدل مدا يجدب عليد  وان يتجد  الد  امدور اخدر  عدن شدعور منيدف 

 بان المشكلة قد حلت.
 دو اتيجدة يدأ  ارداب الدرري  محمدود عبدا  ونمد ءه.  األخيدرتينوان الفعل العي كان فدي السداتين 

جددة أمددل كبيددر. ويحظدد  الدددعم السددويدي بالفعددل الفلسددطياي اليددار  بمباركددة فلسددطياية وفددي ولددي  اتي
 ااتقاد حكومة اسراريلي لكا  غير قادر عل  أن يغير الواقع.
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اعا ارادت حكومددة السددويد ان تسدداعد الطددرفين اللددعين لددم ياجحددا فددي الخددروج مددن مسددتاقع الرددرام ماددع 
للجميع ان لحكومة عبا  وتسراريل مردالح مشدتركة واعدداء ساوات كثير  جدا )برغم ان من الواضح 

 مشتركيني فعلي ا أن تدرك اا  يجب علي ا أن تفعل فع  ايضا.
ي ساعدت السويد القاا  التدي رداغت تول مدر  مسدود  اتفداق داردم بدين 0222 – 0223في الساوات 

 مساعد  فاعلة.الطرفيني وكاات اساسا لمخطط كلياتون بعد علك بخم  ساواتي ساعدت ا 
أيمكدن الوضددع السياسدي الحددالي كمدا يبدددو مددن التوردل الدد  التسدوية الدارمددة المطلوبدةي ول ددعا سددتكون 

تسددوية تدريجيددة تم يدددا   لدد التورددل   مكددانعمددل اشدديط للرباعيددة للفحددج عددن  ألجددلمبددادر  سددويدية 
ن ااجع كثيرا مدن بدادر  من الفور دولة فلسطياية في حدود م قتة ستكو   طار التسوية دارمةي تاشأ في 

مددن تعتدددرف  أولسددتكون   سددراريلعطددف لمددر  واحددد   ددي اعتددراف بدولددة افتراضددية. ومددن الم كددد ان 
 بالدولة الجديد  وتستطيع السويد ان تاضم الي ا.

 7/01/1104 ي سراريل اليوم
 8/01/4102 ،القدس العربي، لندن

 
 الحسناء بال الوحش .41

 جلعاد شارون
مادددع اآلني علددد  ماددداطق أ وبعدددض ماددداطق ب حاليدددًاي دون حددددود مرريدددةي مدددع اقتدددرح دولدددة فلسدددطياية 

مددن خدد ل الطددرقي الجسددور واألافدداق. واكددون احددن أول المعتددرفين ب ددا. اعا كددان  أجنار دداتوارددل بددين 
  سدراريلالتطلع الحقيقيي حلم الفلسطياييني  و دولدة خاردة ب دمي فعلدي م أن يقفدنوا تلتقداط اتقتدراح. 

ي وحتددد  األردايدددونلدددم يعطدددو مي وت البريطددداايون وت  األتدددراك –ي تقتدددرح علدددي م دولدددة التددد األولددد  دددي 
 .0267الفلسطيايون أافس م لم يطلبوا علك حت  عام 

 –ي عود  ال جرين 67حدود  –ت يتعين عل  الفلسطيايين أن يتخلوا في  عه اللحظة عن أي مطلب 
ي أن اوافددق.  ددعا سدديطرح علدد  البحددث فددي مسددموح ل ددم أن يطلبددوا كددل شدديءي واحددن غيددر ملتددنمين فدد

  يالمسددتقبلي عادددما ابحددث فددي الحدددود الدارمددة و ددعا سيحرددل عادددما يتبددين أادد  ت يخددرج مددن  ادداك 
 أفضدلوحين تاشأ ثقة وع قات جير  طيبدة. حتد  علدك الحدين  دعا مدا يمكاادا أن اعطيد ي و دعا   ر اب

اتقتراح وتكون ل دم دولدة.ي الثاايدةي يرفضدوا   ي الفلسطيايون يقبلوناألول من ت شيء. اتحتماتت: 
 يتونم بين الطرفين. األقلفيقع العاب علي م أو عل  
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 أحددداث ثدة خاددانير ت ي مدون  با جمددالالسديااريو المعقدول: مثلمددا أن سد لة الخاددانير دون الدعرب  دم 
ا يددرام وت تثيددر فتددا  أخددر  تبدددو علدد  مدد با جمددالويبدددون حظيددر  مدداي مثددل الحسددااء دون الددوحش  ددي 

سددتكون دولددة عربيددة اخددر    سددراريلالدولددة الفلسددطياية دون الاددنال مددع  أيضددا كددعا  –ا تمامددا خارددا 
 فاسد  لن ت م احدا وسيتعين عل  قادت ا ان ياشغلوا في الضرارب والمسقفات ومعالجة المواطاين.

عدالم وتلقدي ات تمدام علد  وعلي ي يبدو أا م سيرفضدون اتقتدراح. ف دم يفضدلون مواردلة التجدول فدي ال
رفضواي سيمنق القاام عن وجو  م والعدالم سدير    عاظ راا وجمع الكثير من المال بادعاء المسكاة. 

 بل  ا م يسعون  ل  ما يضراا.  لي أن ليست الدولة  ي ما يسعون 
 7/01/1104حرواوت أيديعوت 

 8/01/4102 ،القدس العربي، لندن
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