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 أسابيع أربعةمشاكل غزة خالل  بحلأبو مرزوق: "الحمد هللا" تعهد  
تعهّززد رسززيس حكومززة الوفززا، الززوون ر الززدكتور رامزز  الحمززد لر بحززغ كافززة مشززاكغ قوززا  غززز  : غززز 

 خالغ أربعة أسابيعر وزيارتها خالغ األسبو  المقبغ للبدء ف  ذلك.
وكشف الدكتور موسى أبو مرزو،ر عضو المكتب السياس  لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"ر فز  

التواصززغ اتمتمززاع  "فززيس بززوك" أن وزيززري العمززغر واألشزز اغ  تصززريل لززى علززى صزز حتى علززى موقززع
العامة واإلسكان ف  حكومة الوفزا، مزومون أبزو شزهالر وم يزد الحسزاينة نقلزوا اليزى مسزاء اليزوم ال ال زاء 

( رسزالة ايمابيزة مزن رسززيس حكومزة التوافز، رامزز  الحمزد ل م ادمزا تعهززدم بمعالمزة كزغ مشززاكغ 6-1)
 أسابيع. 5غز  خالغ 

مززذم القضززايا مزز  األمززان الززو ي   لمميززع المززو  ين دون أي اسززت ناءر واسززتالم المعززابرر  أنأوضززل و 
ومعالمززة مشززكلة الكهربززاء ووضززع حلززوغ مذريززة لهززار والتواصززغ مززع األمهززز  األمنيززةر وقيززام الحكومززة 

 بوامباتها تمام الوزارات ف  غز  من حيث الموازنات التش يلية والتواصغ.
رى اتصززاغ مززات   أ نزززاء اللقززاء بالحمززد لر تزززم فيززى اتت ززا، علزززى قدومززى الززى غزززز  وأشززار الززى أنززى مززز

 األسبو  القادم للبدء ف  حغ كغ القضايا.
ويعان  قوا  غز  من تهميش كبيزر مزن حكومزة الوفزا، الزوون   حيزث ت اقمزت المشزاكغ منزذ تسزلمها 

 مهامها ف  مولع يونيو الماض .
 6/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   : توجهنا لمجلس األمن كان بسبب اليأس من البحث عن حل  عباس 

 تومهنا لمملس األمن ألننا يسسنا"محمود عباس: اننا السلوة ال لسوينية : قاغ رسيس وفا -بيت لحم 
 ."من أي مسا  يمكن أن توصلنا الى حّغر ولم نلمو للعنف والقتغ ألن مذا ليس سياستنا
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وأضاف خالغ مشاركتى ف  عشاء أعياد الميالد حسب التقويم الشرق ر الذي أقامتى الواس ة 
سياستنا التومى للممتمع الدول  وللممالس األممية "األر وذكسية ف  كنيسة المهدر مساء أمسر 

 6سية لنحصغ على حقنا وح، تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش ألك ر من والدبلوما
 ."عقود تحت اتحتالغ
ت نستويع تصور فلسوين بدون المسيحيينر فمذورمم عميقة ف  مذا البلد منذ "وقاغ الرسيس: اننا 

 ."ان شاء لالعهد  العمريةر ونحن نعيش ف  وسام ت فر، بين مسيح  ومسلم وسنبقى مكذا لألبد 
احت لنا منذ أسبوعين بعيد الميالد المميدر  م رأس السنة الميالديةر  م ذكرى انوالقة ال ور ر "وتابعر 

وأمسر بعيد المولد النبوي الشريفر واليوم نحت غ ف  عيد مولد المسيل عيسى عليى السالمر مذم 
 ."النسيج الواحد الموحد لشعبنااألعياد توت  ف  وقت واحد لتعم، تالحم شعبنا وتماسكىر وتقوي 

لى من التمونا  ذمبنا الى مملس األمن ألننا يسسنا من أي مسا  يمكن أن توصلنا الى حغر وا 
بصراحةر لم نلمو للعنف أو القتغ ألن مذا ليس سياستنار فسياستنا التومى للممتمع الدول  وللممالس 

ر لهذا الشعب الذي عاش ويعيش ألك ر األممية والدبلوماسية لنحصغ على حقنا وح، تقرير المصي
 عقود تحت اتحتالغ. 6من 

لكن مع األسف الشديدر فشغ مملس األمن وليس نحن من فشلنار فشغ ف  احقا، الح، الذي أقرتى 
الممعية العامة لألمم المتحد ر ومناك ض ووات ك ير  ت نريد أن نتحدث عنهار السؤاغ بماذا والبنار 

ر ونولب مد  زمنية 1667وعاصمتها القدس الشرقية الت  احتلت عام نوالب بدولة فلسوينية 
 للم اوضاتر أما الم اوضات الم توحة لألبد فلن نقبلها.

لو عنا وتتركوننار قلنا أوق وا اتستيوان الشرسر مذم أرضنا وأخذنا قرارًا خنريد أن نقوغ لهم لماذا ت ت
ون المستوونات وتوردون السكان األصليين من الممعية العامةر مذم األرض تحت اتحتالغ تبن

ومذا يعن  تمامًا أنكم تمارسون مراسم يعاقب عليها القانون الدول  ومعامد  منيفر لذلك ذمبنا الى 
ر وعندما "داعش"ونحن ضد  "داعش"مملس األمنر لكن مملس األمن فشغر لقد أخذ قرارًا ضد 

ف  ذلكر قررنا أن نشكو ممنا ألكبر محكمة  حصغ مذا قررنا الذماب لمحكمة المنايات أين الخوو
ف  العالم فانولقت الض ووات وما زالت التهديدات لكن نقوغ نحن منا  ابتون ف  أرضنا ف  بلدنا 

 منا ولن نتحرك منها.
ت بد من كلمة لإلرماب الذي نوامهى ونرفضى والماري ف  كغ مكانر نقوغ لكغ من يرتكب مريمة و 

ؤتء الح، أن يقتلوا انسانًا سنيًا أو شيعيًا أو مسيحيًا أو علويًا أو يزيديًار بح، أي انسان من أعوى م
 من أعوامم الح، بقتغ أي انسان أيًا كان.



 
 
 
 

           6ص                                     3421 العدد:    7/1/5112 األربعاء التاريخ:

نقوغ لهؤتء ت عالقة لكم بالدين وت باإلسالمر أنتم خارج مذا الموضو ر ان ل يحاسبكم على مذم 
ومر  مسيح ( لكن الحمد هلل ليس عندنا مذا المراسم الت  ترتكب ضد الناس )مر  سن  ومر  شيع  

 الش ء ألننا واعون تمامًا ونعيش ف  أرض مقدسة تحترم اإلنسان وتقدس حرمة الدم وتح   كرامتى.
 7/1/5112األيام، رام هللا، 

 
 من الضرائب محطة كهرباء غزة  إعفاءتجديد قرر ت التوافقحكومة  

ر ف  رام ل برساسة رام  الحمد أمسد مملس الوزراء خالغ ملستى األسبوعية الت  عقدما أك :رام ل
لر "أن شعبنا الع يم الذي عانى اتقتال  والتشريدر لن يخضع تبتزاز الحكومة اإلسراسيليةر ولن 

عزيمتىر  تناغ العقوبات الت  تلوح بها الحكومة اإلسراسيلية من التنازغ عن كرامتى الوونيةر ومن
صرارم على انتزا  حقوقى المشروعةر أسو  بباق  أحرار العالم". رادتىر وا   وا 

وأدان المملس عدم قيام الحكومة اإلسراسيلية بتحويغ عاسدات الضراسب ال لسوينيةر مؤكدا "أن مذم 
 األمواغ م  أمواغ فلسوينيةر وم  ليست مّنة من اسراسيغر انما تقوم بمبايتها نيابة عن السلوة

 من عواسد الضراسب". %0الوونيةر مقابغ ما نسبتى 
وأوضل "أن سياسة احتماز عاسدات الضراسب ال لسوينية الت  اتبعتها الحكومة اإلسراسيلية مرات 
عديد ر ورفض الحكومة اإلسراسيلية اوال  المانب ال لسوين  على ت اصيغ ما يتم اقتواعى من مذم 

 ة على األمواغ ال لسوينية".العاسداتر ما مو ات قرصنة اسراسيلي
وقرر المملس تمديد اع اء الوقود المزود لمحوة غز  لتوليد الكهرباء )التش يغ المزس ( من الضراسب 

(Blue حتى نهاية يوم )ر وذلك لضمان استمرار تش يغ محوة التوليدر واتلتزام 15/1/5112
 واونين بالتيار الكهرباس .ببرنامج اإلنعاش الوارئ إلعاد  اعمار قوا  غز ر وتزويد الم

 7/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 ليست "ديكورا " يتم استخدامه فقط لإليحاء بوجود إجماع التحريرفصائل منظمة تيسير خالد:  

رام ل: شن تيسير خالد عضو اللمنة التن يذية لمن مة التحرير ال لسوينية وعضو المكتب السياس  
الت   "سياسة اتن راد والت رد وية لتحرير فلسوين" ممومًا حادًا على ما وص ىلز "المبهة الديمقرا

تتمامغ دور فصاسغ من مة التحرير ف  تحديد مصير القرار والتومى ال لسوين  السياس ر وتتمامغ 
قواعد الشراكة السياسية الت  تم التواف، عليها ف  المن مة باعتبارما مبهة وونية متحد  تتخذ 

 فيها بالديمقراوية التوافقية". القرارات
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( على أن "استمرار القياد  1|7وأكد خالد ف  تصريل صح   مكتوب تلقتى "قدس برس" األربعاء )
المتن ذ  ف  مواصلة سياسة الت رد بالقرار ال لسوين  الداخل ر ورفضها لكغ النداءات الصادر  عن 

ى الدول  نحو مملس اتمن الدول  يعرض القوى وال صاسغ التابعة للمن مة ف  معالمة ملف التوم
 المصالل والحقو، الوونية لمخاور ممة".

وبشون التعامغ مع اللمنة التن يذية بل ة استخدامية قاغ خالد:" فصاسغ من مة التحرير ليست "ديكورًا" 
يتم استخدامى فقو لإليحاء بومود امما ر ولتك ال صاسغ تاريخ نضال  وتضحيات كبير  وكلمة قوية 
ومؤ ر  ف  اوساو الرأي العام ال لسوين  ف  موامهة أي قرار يكون خارج اوار التواف، ال لسوين  

 الداخل ".
 7/1/5112قدس برس، 

 
 ألف موظف من رواتبهم بعد حجز مداخيل السلطة الفلسطينية 175تحرم  "إسرائيلتقرير: " 

 لسوينية رواتبهم حتى يوم أمسر ألف مو ف تابعين للسلوة ال 172لم يتل، : زبون ك اح -ل رام 
وذلك بعد أن حمبت اسراسيغ أمواغ ال لسوينيين الت  تممعها من الضراسبر ردا على توقيع و اس، 
اتنضمام الى محكمة المنايات الدوليةر ومو ما ينذر بوزمة مالية حاد  اذا ما تواصغ الحمز لألشهر 

 القليلة القادمة.
ينيين ف  موقف صعبر اذ ت يومد لدى ك ير منهم مواب شاف ووضعت اسراسيغ المسؤولين ال لسو

من مذا الشهرر كما مرت العاد   2حوغ موعد دفع الرواتبر بعدما كان ينت ر أن تكون مدفوعة ف  
سابقا. وف  مذا الصدد أكد الناو، باسم الرساسة ال لسوينيةر أمسر أنى ت يومد موعد محدد لدفع 

 الرواتب.
لخوو  اشتكى ال لسوينيون اسراسيغ لألمم المتحد ر وولبوا دعما عربيار ملمحين وكرد فعغ على مذم ا

الى امكانية عدم قدر  السلوة على الصمود ف   غ مذا الوضع الصعبر اذ بالكاد تستويع الحكومة 
مليون  101ال لسوينية تدبر أمورما مع التزام اسراسيغ بتحويغ عاسدات الضراسب الت  تصغ الى 

 ار ومو ما يشكغ نحو نصف احتيامات السلوة الشهرية.دوتر شهري
لى مبلغ مما غ  171وتحتاج السلوة ال لسوينية الى نحو  مليون دوتر لدفع رواتب المو  ينر وا 

لتسديد الخدمات األخرى. وتؤمن السلوة الرواتب من خالغ المستحقات الت  تحولها اسراسيغر ومن 
نر كما تتلقى مساعدات أخرى أوروبية وأميركية وعربية خالغ ممع ضراسب مباشر  من ال لسوينيي

 لتسيير شؤونها األخرى.
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مليار دوترر فيما بلغ  1965وخالغ السنة المالية الماضيةر بلغ اممال  قيمة فاتور  الرواتب نحو 
ف   25مليار دوترر أي ما نسبتى  097اممال  ن قات الحكومة ال لسوينية خالغ ن س ال تر  نحو 

 من الميزانية. الماسة
 7/1/5112الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"الجنايات يعطيها الحق بمقاضاة  محكمةقبول فلسطين في  عشراوي: 

أكدت الدكتور  حنان عشراوي عضو اللمنة التن يذية لمن مة التحرير ال لسوين ر على أحقية فلسوين 
لى مراسمها مؤكد  ف  تصريحات أمس ف  اتنضمام لمحكمة المنايات الدولية ومقاضا  اسراسيغ ع

صرارما على اتست راد بشعبنا وفرض  أن اسراسيغ بسلوكها اتستعماري وتدميرما لحغ الدولتين وا 
 العقوبات المماعية عليى تبرمن للعالم أنها تستح، المالحقة قضاسيا.

 7/1/5112عكاظ، جدة، 
 

 الملفات.. إنجاز ينتظر إعداد الدوليةفلسطين والجنائية تقرير:  

بعد أن كسبوا معركة اتنضمام للمناسية الدوليةر يتعين على ال لسوينيين : رام ل - عوض الرموب
عداد مل ات قوية مقنعة والتوحد  عدم الرضوخ للض وو السياسيةر وسن حزمة من التشريعاتر وا 

 خل ها ف  المحافغ العالمية لمّر ممرم  الحرب اإلسراسيليين الى تماي.
مام فلسوين فعليا الى مي ا، روما المؤسس للمحكمة المناسية الدوليةر يتولع ك يرون بعد انض

للمرحلة التالية وتحديدا اتلتزامات المترتبة على مذم الخوو ر ومقاضا  المسؤولين وممرم  الحرب 
 اإلسراسيليين.

لتمهيز وا عداد ويقوغ خبراء بالقانون الدول  ان فلسوين بحامة لواقم من القانونيين المختصين 
ومتابعة عشرات المل ات لمراسم حرب ارتكبها اتحتالغ خالغ السنوات الماضيةر ألن المسولة ت 

 تحتمغ ال شغ.
لكن محلال سياسيا يرى أن السلوة ال لسوينية ليست ف  عملة من أمرما ك  تمر مسؤولين 

الح، من مضمونى والتريث ف   اسراسيليين الى القضاء الدول ر وت يستبعد الض و عليها لت ريغ مذا
 التومى الى المحكمة.

ويوضل أستاذ القانون الدول  بمامعة الخليغ الدكتور معتز ق يشة أن اتنضمام للمحكمة المناسية يتم 
بممرد رسالة يبعث بها الرسيس ال لسوين  لألمين العام لألمم المتحد  يبدي فيها الرغبة باتنضمام 

 لتحقي، ف  المراسم الت  ارتكبت ف  فلسوين.لمي ا، روما واتستعداد ل
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فتر  اتختصاص يتم تحديدما ف  الرسالةر  أن-المتحد ومو مو ف ساب، باألمم - وأضاف ق يشة
 من مي ا، روما. 15ر وبقا للماد  5115وقد تكون بو ر رمع  منذ انشاء المحكمة عام 

 

 استقبال الشكاوى
ن العام على ولب اتنضمام يكون بعد أيام من تقديمىر ويضيف أستاذ القانون الدول  أن رد األمي

 وبعد ستين يوما تكون للمحكمة تلقاسيا صالحية استقباغ الشكاوى.
وأوضل أنى بإمكان المهات الرسمية ال لسوينية أو المن مات الحقوقية أو ال صاسغ أو األشخاص 

فيهار والتومى الى الشروة الدولية  التقدم بشكاوى للمدع  العام بالمحكمة الذي يقوم بدورم بالتحقي،
 لملب المتهمين للتحقي، معهمر أو التح   على الشكاوى الوارد .

وأشار ق يشة الى الحامة لسن قوانين تعاقب األشخاص المتهمين بارتكاب مراسم حرب على أرض 
تهم فلسوينر ويدخغ ف  ذلك مولقو الصواريخ على تممعات مدنية اسراسيلية الذين تتومب محاكم

 محليا قبغ التومى للمناسية الدولية.
وأضاف أن بعض التشريعات ال لسوينية تحتاج الى تعديغر م غ قانون العقوباتر حيث يمب أن 
يدرج فيى نص عن عقوبة اإلرمابيين واألشخاص الذين يرتكبون مريمة حرب أو مريمة ضد 

 اإلنسانية.
اص تلك المومود  ليكون بإمكانها الن ر ف  وأشار الى ضرور  تشكيغ محاكم مديد  أو تعديغ اختص

مذم المراسم. وشدد على حامة ال لسوينيين لممموعة خبراء يستويعون متابعة عشرات الشكاوى الت  
 قد تقدم الى المدع  العام للمحكمة المناسية الدولية.

 المناسية.من مهتهار بدأت من مات أملية فلسوينية اعداد مل اتها تمهيدا للتومى الى المحكمة 
ووف، مديرما شعوان مبارينر أعدت مؤسسة "الح،" ف  رام ل مل ين وتتم مرامعتهما بدقة من قبغ 

 خبراء فلسوينيين وأمانب "ألن الموضو  ت يحتمغ ال شغ".
وأعرب مبارين للمزير  نت عن أملى ف  أن يتم تقديم المل ات قريبا للمدعية العامة بالمحكمة المناسية 

 مستبعدا أن تؤ ر الض وو السياسية على تومى مؤسستى.الدوليةر 
 

 تقديم الملفات
ذا لم تتم احالتها بسبب ض وو  وقاغ ان المستوى السياس  مّهد الوري، أمام تقديم المل اتر وا 
سياسية "نستويع نحن كمؤسسات أن نقوم بهذا األمرر والض و على المدعية من خالغ الضحايا 

يدا  المل ات وموالبتها  بالتحرك من تلقاء ن سها بمومب اتختصاص الممنوح لها". وا 
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وأكد ومود مل ات ومعلومات مقنعة وكافية عن مراسم اتحتالغر مقلال ف  الوقت ذاتى من أممية تومى 
من مات اسراسيلية الى المحكمة ضد شخصيات فلسوينية "ألن مل اتها سياسية غير مقنعة وت أساس 

 لها من ناحية قانونية".
ا رسيس برنامج الدراسات الدولية بمامعة بيرزيت أحمد مميغ عزمر فاستبعد تحق، نتاسج فورية أم

تنضمام فلسوين الى المحكمةر مشيرا الى الحامة لسنوات من اإلعداد والمتابعة على األقغ حتى 
 يتم الوصوغ لنتاسج ملموسة.

ت ف  المرحلة القادمة على ومع ذلكر تحدث عن تخوف ف  الشار  ال لسوين  من تباوؤ ومساوما
 غرار مساع  اتنضمام للمحكمة المناسيةر ومو ما قد ي رغ العضوية من معناما.

وأضاف للمزير  نت أن المن مات األملية قادر  على مقاضا  اتحتالغر لكنها تحتاج الى موقف 
مما  وون ر وحينها يمكن خوض معركة موحد  ف  المحافغ الدولية.  سياس  واضل وا 

 6/1/5112نت، الدوحة،  جزيرةال

 
 عوفر تحكم على حسام القواسمي بالسجن ثالثة مؤبدات محكمة  

ر علزززى حسزززام أمزززسحكمزززت محكمزززة "عزززوفر" العسزززكرية  هزززر  :وكزززاتت –الحيزززا  المديزززد   –رام ل 
ألف  521القواسم  الذي اتهمتى بخوف  ال ة مستوونين وقتلهمر بالسمن  ال ة مؤبداتر ودفع مبلغ 

 لعاسلتى كغ واحد من المستوونين ال ال ة.  شيقغ
وأشارت المحكمة ف  قرارما الى أنى كان لعملية الخوف تداعيات أمنية خوير  على مستوى المنوقزةر 
ونسبت النيابة العسكرية للقواسم  تهم الشرو  ف  القتغ والقتغ والتعامغ مع عزدو أمنبز  بقوزا  غزز ر 

 يدمم بالماغ والسالح.باإلضافة لتمنيد من ذي العملية وتزو 
عامززا( التخوززيو للعمليززة والمشززاركة  51وينسززب مهززاز األمززن العززام اإلسززراسيل  "الشززاباك"ر للقواسززم )

فيهززار وقززاغ انززى اعتززرف بمززا نسززب اليززى وبونززى خوززو وأعززد للعمليززة وشززارك فزز  دفززن م ززث المسززتوونين 
 اتخت اء عن األن ار. ال ال ةر وساعد من ذي العملية عمار أبو عيشة ومروان القواسم  ف 

وكانت قوات اتحتالغ اعتقلت القواسم  ف  نهاية تمزوز الماضز  فز  مخزيم شزع او فز  القزدس حيزث 
كززان متواريززا عززن األن ززارر وقالززت انززى كززان يخوززو للهززرب الززى األردن بمززواز سزز ر مزيززف وبمسززاعد  

 ا نين من أقاربى.
، شزقيقى محمزد المقزيم فز  غزز  مزّوغ فيزى وقاغ الشاباك ان القواسم  حصغ علزى مبلزغ مزال  عزن وريز

احتيامات العملية كالسالح والسيار  الت  استخدمت ف  التن يذ وسيار  الهرب. وأضاف أنى بعد عمليزة 
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اتختوزاف وصززغ مززروان الززى مسززكن حسززام وتومهززا سزوية الززى قوعززة أرض أعززدت مسززبقا وقامززا بززدفن 
 م ث المستوونين ال ال ة.

مت قوات اتحتالغ منمر  ف  الخليغ وقتلت مروان القواسم  وعمار أبو وف  شهر أيلوغ الماض  دام
 عيشة اللذين تتهمهما بتن يذ العملية.

 7/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مشعل لدوحة ال أساس لها  مغادرة األنباء عنحماس:  
: بزون رام لك زاح ز ر و الزدمام مزن ميرزا الخويلدير عن 52/1/5112، الشرق األوسط، لندنأكدت 
األنبززاء التززز  تحزززد ت عزززن م ززادر  رسزززيس المكتزززب السياسزز  لحمزززاس خالزززد مشزززعغ  حركزززة حمزززاسن ززت 

« رويتزرز»ر حيزث قزاغ عززت الرشز،ر المسزؤوغ فز  حمزاس لوكالزة األراض  القورية لإلقامة ف  تركيا
د وأكزز«. ت صززحة لمززا نشززرتى بعززض وسززاسغ اإلعززالم عززن رحيززغ األخ خالززد مشززعغ عززن الدوحززة»انززى 

 مصدر آخر ف  حماس أن مشعغ ت يزاغ ف  الدوحة وت خوو لديى لم ادر  قور.
أن كزغ مزا ي زار حزوغ « الشزر، األوسزو»وأكد القيادي ف  الحركة حسام بدرانر المومود ف  الدوحزةر لزز

ت ييززر مشززعغ مكززان اقامتززى غيززر صززحيلر وأنززى محاولززة إل ززار  البلبلززة فقززور نافيززا م ادرتززى الدوحززة ألي 
 «.نحن باقون ف  الدوحةر وت يومد أي ت يير»قاغ بدران بهذا الخصوص: سببر و 

لكن مصادر أخرى مولعة قالت ان بعض قيادات حماس ناقشت م غ مذا األمرر لكن دون اتخاذ أي 
ان الدوحزة لزم تولزب مزن حمزاس الم زادر ر « الشر، األوسو»قرار حتى اآلن. وقالت المصادر ذاتها لز

لزى أن بعزض قادتهزا ناقشزوا لكنها أشارت الى أن ا لحركة لمست بعض الت يير ف  التومى السياس ر وا 
 احتماتت مختل ة.

وبحسب المصادر ذاتهار فقد ولزب مزن حمزاسر علزى األقزغر عزدم القيزام بزوي نشزاوات سياسزية تفتزة 
 -يمكن أن ي هم منها أن قور ما زالت تدعم اإلخوان المسزلمينر خصوصزا بعزد المصزالحة المصزرية 

 قورية.ال
اإلخبارية األميركية نسبت الى ما قالت انها وكالة أنباء تديرما حماس )لم « س .ان.ان»ات أن شبكة 

نهزم  تعو اسمها( القوغر أمسر ان مشعغ وأعضاء مزن مماعزة اإلخزوان المسزلمين وزردوا مزن قوزرر وا 
الشززر، »فزز  وززريقهم الززى تركيززا علززى األرمززل. وكانززت مصززادر فزز  الدوحززة رفضززت فزز  اتصززاغ مززع 

ر أمززسر التعليزز، علززى أنبززاء م ززادر  مشززعغر واكت ززت باإلشززار  الززى ن زز  المسززؤوغ فزز  حمززاس «األوسززو
 صحة مذم األنباء.
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وزززرد مشزززعغ مزززن »وفززز  القزززدس المحتلزززة سزززارعت وزار  الخارميزززة اإلسزززراسيلية الزززى اإلشزززاد  بمزززا أسزززمتى 
ية بقززرار قوززر وززرد خالززد مشززعغ ترحززب وزار  الخارميززة اإلسززراسيل»ر وقالززت الززوزار  فزز  بيززان: «الدوحززة

وزار  الخارميزززة بقيززاد  وزيزززر الخارميزززة »وأضززافت أن «. رسززيس المكتزززب السياسزز  لحمزززاسر الززى تركيزززا
أفيمدور ليبرمان تقدمت بعد  خووات خالغ العزام الماضز  مزن أمزغ الوصزوغ الزى وضزع تتخزذ قوزر 

 «.بمومبى مذم الخوو ر وتوقف مساعد  حماس بصور  مباشر  وغير مباشر 
حركزة حمزاس أكزدت بزون مزن عّمزانر أن  ناديزة سزعد الزدينر عزن 7/1/5112الغد، عم ان، وأضافت 

"رسيس مكتبها السياس  خالزد مشزعغ بزا،ي فز  قوزر ولزن ي ادرمزا الزى أي مكزان آخزرر والمزا ت يشزكغ 
 أي ض و سياس  عليها".

ضززيهار ولززم تمززارس وقززاغ القيززادي فزز  حمززاس أحمززد يوسززف ان "قوززر لززم تولززب مززن مشززعغ م ززادر  أرا
 عليى أي ض و من مذا القبيغر بغ متمسكة بى ف   غ عالقة استراتيمية تممع بين الورفين".

وأضافر لز"ال د" من فلسوين المحتلزةر انزى "ت يومزد أي تقلزيص فز  الزدعم القوزري تمزام "حمزاس" وت 
 لألراض  المحتلة".

قوزر عالقزات اسزتراتيمية حيويزةر حيزث  وأوضل بون "العالقزة التز  تممزع بزين مشزعغ والمسزؤولين فز 
يتم التشاور وتداوغ الرأي ف  القضايا المتصلة بالقضية ال لسوينية واألوضا  ف  األراضز  المحتلزةر 
فيمززا بصززمات قوززر حاضززر  بقززو ر سززواء بمواق هززا السياسززية الداعمززة للقضززية ال لسززوينية أم بمشززاريعها 

   عن الشعب ال لسوين ".الحيوية ف  األراض  المحتلة لتخ يف المعانا
وأوضل بون "مشزعغ سزيتخذ قزرارم عنزد تعرّضزى ألي ضز ووات أو ادراكزى بزون ومزودم فز  قوزر يشزكغ 
عبسززًا أو ضزز وًا سياسززيًا"ر نافيززًا صززحة مززا تناقلتززى األنبززاء مززن قززرب م ادرتززى قوززر نحززو تركيززار حيززث 

 اعتبرما "ل وًا اعالميًا وتسريبات تستهدف البلبلة".
"زيززارات مشززعغ وقززاد  الحركززة الززى تركيززا يززوت  فزز  سززيا، العالقززات اتسززتراتيمية التزز  ول ززت الززى أن 

 تممع أنقر  بحركة حماس".
عزززت الرشزز، ن ززى مززا تناقلتززى وسززاسغ اعززالم ر أن الدوحززةر مززن 7/1/5112الشــرق، الدوحــة، وكتبززت 

 بشون قيام قور بإبعاد خالد مشعغ رسيس المكتب السياس  لحركة حماس من أراضيها.
"ت أسزاس مزن الصزحة حزوغ مزا نشزرتى بعزض وسزاسغ اإلعزالم عزن  وقاغ الرش، ف  تصريل "للشزر،":

 م ادر  خالد مشعغ للدوحة".
 العارية عن الصحة م  مزء من محاولة للتشويش على قور وحماس  األخبار: مذم وأضاف

دوحزززة وحسزززب مصزززادر الشزززر، فزززان رسزززيس المكتزززب السياسززز  لحمزززاس خالزززد مشزززعغ متوامزززد حاليزززا بال
 ت يير.يورأ عليى أي  أنويمارس نشاوى كالمعتاد دون 
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 أحززدكلمززة فزز   وألقززىوكززان مشززعغ قززام مززؤخرا بزيززار  تركيززا بززدعو  مززن حزززب العدالززة والتنميززة الحززاكم 
 .األتراكاحت اتت الحزبر والتقى عدد من المسؤولين 

 
 للتطبيع ألقصى ليس مبررا  لشوقنا : لزيارة القدس "اإلسالميالتعاون "حماس ترفض دعوة  

مزززددت حركزززة حمزززاسر رفضزززها للتوبيزززع مزززع اتحزززتالغ أي كانزززت مبرراتزززىر مؤكزززد  أن المقاومزززة مززز  
 الوري، الوحيد لتحرير القدس.

ام من مزة التعزاون اإلسزالم  ايزاد ماء ذلك ف  بيان للحركة اليوم ال ال زاءر تعقيًبزا علزى دعزو  أمزين عز
-1-2مزززدن  المسزززلمين لزيزززار  القزززدس ومززز  تحزززت  زززغ اتحزززتالغر وذلزززك خزززالغ زيارتزززى لهزززا ات نزززين 

5112. 
وأشارت الى أنها توضل موق ها حوغ تكرار مذم الزيزارات مزؤخرار وذلزك مزن منولز، المسزسولية الدينيزة 

 والوونية وحرصًا منها على وضع النقاو على الحروف.
وقالت الحركزة: "ان شزوقنا لزيزار  المسزمد األقصزى والصزال  فيزى ت يمكزن أن يكزون مبزرًرا للتوبيزع مزع 

 اتحتالغ".
واعتبززرت أن تحريززر القززدس والمسززمد األقصززى مززن دنززس اتحززتالغ مززو وامززب علززى كززغ المسززلمين فزز  

 كغ بقا  األرضر وت يموز التخل  عن مذا الوامب.
دس والمسزززمد األقصزززى لزززيس لزززى ات وريززز، واحزززدر وريززز، المقاومزززة وقالزززت "حمزززاس": "ان تحريزززر القززز

ودعت الدوغ العربيزة واإلسزالمية الزى بزذغ األمزواغ للح زا   والمهاد ألن عدونا ت ي هم اّت مذم الل ة".
لى دعم المقاومة وصمود أمغ القدس.  على األقصى والمقدسات والقدس وا 

 6/1/5112، فلسطين أون الين
 
 الضفة تدعو إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير ب إلسالميةواالقوى الوطنية  

تعزيزز  أمميزةف  الضز ة ال لسزوينية المحتلزة علزى  واإلسالميةأكدت القوى الوونية : رام ل )فلسوين(
رمابزززىوحزززد  الشزززعب ال لسزززوين  وصزززمودم فززز  موامهزززة اتحزززتالغ  ومراسمزززى المتواصزززلة ضزززد الشزززعب  وا 

الزززذي يهزززدد باتخزززاذ قزززرارات مشزززابهة بوقزززف المسزززاعداتر  اإلدار  األمريكيزززةكزززذلك موقزززف ال لسزززوين ر و 
وت بالتهديزززداتر وأن  بزززاألمواغتقزززايض ت  أنحقزززو، الشزززعب ال لسزززوين  و وابتزززى ت يمكزززن  أنوأكزززدوا 

الحريزة واتسزتقالغ وحز،  الزىمعركة الشزعب ال لسزوين  ضزد اتحزتالغ ماضزية حتزى زوالزى والوصزوغ 
قامزززةمسزززين وحززز، تقريزززر المصزززير عزززود  الال الدولزززة ال لسزززوينية المسزززتقلة كاملزززة السزززياد  وعاصزززمتها  وا 
وال،القدس   من زنازين اتحتالغ. األبواغوالمعتقلين  األسرىسراح  وا 
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ترتيزززب الوضزززع ال لسزززوين   أمميزززة(ر علزززى 1|6وأكزززدت القزززوىر فززز  بيزززان مشزززترك لهزززا اليزززوم ال ال زززاء )
التحريززر ال لسززوينية وبمززا يتولبززى انت ززام عقززد اتمتماعززات وخاصززة اتعتبززار لمن مززة  اعززاد وخاصززة 

القيزادي( لالمتمزا   اإلوزارامتماعات اللمنة التن يذية للمن مة ودعو  لمنزة ت عيزغ وتوزوير المن مزة )
مززن امززغ وضززع اسززتراتيمية متكاملززة سززواء باسززتمرار المسززاع  مززع الممتمززع الززدول  بمززا فيززى الموالبززة 

ى قاعد  تن يذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الزدول  وخاصزة القزرارات الصزادر  بعقد مؤتمر دول  عل
المتحززد  واتنتهززاء مززن مرمعيززة  األمززمالمتحززد  تحززت رعايززة  لألمززموالممعيززة العامززة  األمززنعززن مملززس 

 المنحاز  لالحتالغ.  األمريكيةالوتيات المتحد  
معامزد  رومزا المنشزو  للمحكمزة المناسيزة الدوليزة  الزىانضزمام دولزة فلسزوين  أمميزةوأكدت القزوى علزى 

التوقيززع علززى بززاق  المؤسسززات والمن مززات وتشززكيغ لمنززة حقوقيززة وقانونيززة لرفززع قضززايا علززى  وأمميززة
ضزززد الشزززعب ال لسزززوين . ومتابعزززة القزززرارات  اإلنسزززانيةاتحزززتالغ ترتكابزززى مزززراسم حزززرب ومزززراسم ضزززد 
 أواتقتصزادي و  األمنز لوونية ال لسوينية سزواء اتت زا، بالتخلص من اتت اقات المبرمة مع السلوة ا

 حتى اتت اقات السياسية.
ت افر المهود من امغ رفع الحصار عزن الشزعب ال لسزوين  الصزامد فز   أمميةوشددت القوى على  

بشزكغ مسزتدام وبمزا يتولبزى تعزيزز دور حكومزة التوافز،  اإلعمارقوا  غز  وفتل المعابر ودخوغ مواد 
التزز   اإلنسززانيةعلززى القوززا  فز   ززغ الكار زة  اإلشزرافدورمززا فز  متابعززة ذلززك وتمكينهزا مززن الزوون  و 

يعيشها شعبنا ف  القوا  والتزدمير الكبيزر التز  تعرضزت لزى البيزوت والمؤسسزات والبنيزة التحتيزة مزراء 
مومزززة  أمزززامالتززز  شزززنها اتحزززتالغ ضزززد شزززعبنا فززز  القوزززا  وفززز  مزززذا ال زززرف تحديزززدا  اإلبزززاد حزززرب 

 دون مووى. األسرخ ضات الموية وومود المن
 6/1/5112، قدس برس

 
يران   سامي خاطر: حماس متمسكة بالمصالحة ومنفتحة على مصر وا 

أكززد عضززو المكتززب السياسزز  فزز  حركززة حمززاس سززام  خززاورر أن المصززالحة متع ززر  بسززبب : الدوحززة
افز، بشزونى. وأعزرب عزن أملزى عدم ومود اراد  من حركة "فتل" والسلوة ال لسوينية ف  تن يذ مزا تزم التو 

فزز  تحقيزز، اختراقززات مومريززة فزز  عالقززات "حمززاس" بالقززامر  ووهززران بمززا يخززدم القضززية ال لسززوينية 
( 1|6ومدد خاور فز  تصزريحات خاصزة لزز "قزدس بزرس" اليزوم ال ال زاء ) وصمود الشعب ال لسوين .

ف  مسار المصالحةر فنحن تمسك "حماس" بالمصالحة كخيار استراتيم ر وقاغ: "ت مديد حتى اآلن 
من حيث المبدأ والقناعة متمسكون بون المصالحة م  األصزغر ونحزن نسزعى ونبزذغ مهزودا إلنمازمزا 

 امزراءاتعلى األرضر لكن حرص حمزاس مزن وزرف واحزد ت يك ز ر ت بزد أن يبزدي الوزرف اآلخزر 
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لمصززالحة كانززت وخوززوات علززى األرض باتمززام تن يززذ ات ززا، المصززالحة. ومعززروف أن أوغ خوززو  فزز  ا
بتشززكيغ حكومززة التوافزز، الزززوون ر ومززع األسززف فززإن مزززذم الحكومززة لززم تمززارس أعمالهزززا فزز  غززز  كمزززا 
تمارسها ف  الض ةر وم  تتذر  بشبهات غير حقيقية وغير واقعيزةر فزنحن مزامزون لمسزاعد  حكومزة 

 التواف، لممارسة دورما ف  غز ر وتن يذ األمداف الت  من أملها تمت المصالحة".
لى صعيد العالقة بين "حماس" ومصرر أكد خاور أن أمرمزا بيزد القزامر ر وأن قوزا  غزز  والمقاومزة ع

لم تشكغ ف  يوم من األيام خورا على أمزن مصزرر وقزاغ: "نحزن فز  غزز  لسزنا فز  حزرب مزع مصزرر 
 ولزم يكززن لززدينا فزز  يززوم مززن األيززام أي عززداء لمصزرر أمززر العالقززات بيننززا وبززين مصززر يتعلزز، بالقززامر ر

يمززب أن يومززى اليهززا. مصززر بلززد عربزز  وكانززت داسمززا تقززف الززى مانززب الشززعب  األسززاسوالسززؤاغ فزز  
ال لسوين ر اآلن اختارت سياسة أخرى تمام غز  بتبريرات باولة ترددما بعزض وسزاسغ اإلعزالم. نحزن 
لززم نكززن فزز  يززوم مززن األيززام خوززرا علززى مصززرر والسياسززيون المصززريون يعرفززون ذلززك ميززدا. ومززن منززا 

  ربنا ف  حماس الحملة الت  شنتها بعض وساسغ اإلعالم المصرية علينا".است
التز  تتخزذما مصزر  اإلمزراءاتوعما اذا كانت مذم الحملة تزالزت متواصزلة حتزى اآلنر قزاغ خزاور: "

ما يتعل، بمعبر رفل ورفض فتحزى ات فز   باإلمراءاتضد غز  ت يمكن قراءتها ات أنها سلبيةر أعن  
دار وكزذلك المنوقزة العازلزة بزين رفزل المصزرية ورفزل ال لسزوينيةر مزذم كلهزا سياسزات حزاتت ضزيقة مز

غريبة وغير م هومة. والواضزل أنزى حتزى اآلن ت تومزد اراد  مزن قبزغ المصزريين لوز  مزذم الصز حة. 
لكزززن مزززذا ت يعنززز  أن قنزززوات التواصزززغ معدومزززةر فقنزززا  اتتصزززاغ بيننزززا وبزززين المصزززريين المتم لزززة فززز  

 ت العامة تزالت مستمر ".المخابرا
يززران والزيززار  المرتقبززة لززرسيس المكتززب السياسزز  لحركززة "حمززاس" خالززد  وحززوغ العالقززة بززين "حمززاس" وا 
مشزززعغ الزززى ايزززرانر قزززاغ خزززاور: "نقوزززة الخزززالف الرسيسزززية بزززين حمزززاس ووهزززران كانزززت حزززوغ الملزززف 

ار نحزن مزن مهتنزا حريصزون السورير وبسبب مذا الخالف أخذت ايران موق ا منا وبّردت العالقزة معنز
سززززالميةر ومعيارنززززا الوحيززززد مززززو دعمهززززا للقضززززية  علززززى التواصززززغ مززززع ايززززران ومززززع أي دولززززة عربيززززة وا 
ال لسوينية. وف  مذا اإلوار ذمب وفد من الحركة الى وهران والتقى عددا من المسؤولين اإليرانيينر 

. أمزززا زيزززار  رسزززيس المكتزززب واألمزززواء فززز  العمزززوم كانزززت ايمابيزززة ولكزززن ننت زززر ترممتهزززا علزززى األرض
 حتى اآلن"ر على حد تعبيرم. امراءاتهاالسياس  للحركة خالد مشعغ الى وهران فلم يتم ترتيب 

 6/1/5112قدس برس، 
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 حماس: إهانة عناصر فتح غير مقبولة في حال صحت الرواية 

انزة غز : أعلنت حركزة حمزاس أنزى فز  حزاغ صزحت روايزة حركزة فزتل حزوغ تعزرض بعزض قادتهزا لإلم
وقززاغ سزام  أبززو زمززري  لززديها.« غيززر مقبزوغ»مزن قبززغ مهزاز األمززن الززداخل  فز  غززز ر سززيكون األمزر 

تعقيبززًا علززى اتهامززات فززتل حززوغ تعززرض بعززض عناصززرما »النززاو، باسززم حركززة حمززاس فزز  تصززريل 
فززإن الحركززة تستوضززل األمززر وتؤكززد أنززى غيززر مقبززوغ فزز  حززاغ »لإلمانززة لززدى مهززاز األمززن الززداخل ر 

 «.وايةصحت الر 
فهز  تممزارس فز  »ر مضزي ا «أت تكيزغ بمكيزالين»لكن الناو، باسم حماس دعا ف  الوقت ذاتى فتل بز 

الضزز ة عشززرات اتعتقززاتت واتسززتدعاءات اليوميززة وتمززارس أبشززع أشززكاغ التعززذيب فزز  سززمونها ضززد 
 «.كوادر حماس

علززى مززا يبززدو ر ويقصززد «بعززض التصززريحات المنافقززة التزز  صززدرت عززن الززبعض»ورفززض أبززو زمززري 
يك ززز  مزززؤتء عزززارًا أن تعتقزززغ فزززتل نمزززغ الشزززهيد يحيزززى عيزززاش فززز  ذكزززرى »مسزززؤول  ال صزززاسغر وقزززاغ 

 «.استشهادم دون أن يعملوا شيسًا لوقف مذم المريمة وغيرما من عشرات المراسم اليومية
 ودعززا خالززد الززبوش القيززادي فزز  حركززة المهززاد اإلسززالم  الززى وقززف كززغ اإلمززراءات األمنيززة فزز  غززز 

ووالزب بسزرعة توبيز، ات زا، المصزالحة والسزير «. الت  تناغ من الشعب ال لسوين  وقيادتى»والض ة 
تمكين الحكومزة مزن القيزام بمهامهزا فز  غزز  وتشزكيغ لمنزة مزن ال صزاسغ «نحو تعزيز الشراكةر داعيا لز

 «.لمساعدتها لتتحمغ مسؤولياتها
« لقزاء سزريع»عمليزة اتعتقزاغر ووالزب بزز  ورفض رباح مهنا عضو المكتب السياسز  للمبهزة الشزعبية
 مع القياد  السياسية لحركة حماس لورح الموضو  عليهم.

 7/1/5112، القدس العربي، لندن

 
 ونروا: تفاقم باألزمات وتقليص الخدمات األ  أداء وكالة حماس في تقريرها عن 

قريزرم السزنوي عزن أداء أول، مكتب شؤون الالمسين ف  حركزة المقاومزة اإلسزالمية "حمزاس" ت: بيروت
ر بمناسبة ذكرى توسيس الوكالةر 5115وكالة غوث وتش يغ الالمسين ال لسوينيين "األونروا" ف  عام 

وذلك بعد تقريرما األوغ ف  العام الماض  عن مذا األداء ف  قواعات الخزدمات التز  توفرمزا الوكالزة 
 لالمسين.

 
 القطاع الصحي
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لزززذي رأى فيزززى أن المراكزززز الصزززحية للوكالزززة ت تقزززر الزززى المعزززّدات وافتزززتل التقريزززر بالقوزززا  الصزززح ر ا
والتمهيززززات الوبيزززة المناسزززبةر وأن تعامزززغ الوكالزززة فززز  قواعهزززا الصزززح  مزززع المرضزززى ت يرقزززى الزززى 

 مستوى المسؤولية الوارسة الت  تحتامها بعض الحاتت الملّحة.
تتولبى الحاتت الوارسة من سرعة ف  ول ت التقرير الى أن القوا  الصح  ف  األونروا ت يراع  ما 

العزززالجر وعزززدم الت ويزززة الكافيزززة لحامزززات المرضزززىر والمماولزززة فززز  تحزززويالت المستشززز يات الخاصزززة 
والصززعوبات التزز  تعتززرض النسززو  الحوامززغ مززن ذوات الحززاتت الخاصززةر وتحززويلهن الززى مستشزز يات 

عزززن نقززززص األدويزززة واتزدحززززام فزززز   لزززيس لززززديها التمهيززززات أو الك ززززاء  الالزمزززة لحالتهززززا. مزززذا فضززززالً 
 العياداتر واتلتزام الصارم بوقت الدوام مهما كانت الحاتت المرضية لديهم.

 
 قطاع التعليم 

وأشززار التقريززر الززى المشززاكغ التزز  تعززان  منهززا العمليززة التعليميززة فزز  "األونززروا"ر مبيًنززا أن "قضززية ك ززر  
 ر وخصوًصززا بعزد دمزج الوززالب مزن فلسززويني  الوزالب فز  الصزز وف ما لزة أمامنزا مززن العزام الماضز

سورية مع اخوانهم مزن فلسزويني  لبنزان مزذا العزام. ويالقز  المعلمزون والتالميزذ صزعوبات فز  التوزيزع 
 الم راف  والتنقغ اليوم ر من دون أن تستميب ادار  التعليم للشكاوى". 

 
 تأهيل المنازل

التقرير أنى ما تزاغ آليات مّد شبكات الميزام وتزرميم أما بخصوص البنية التحتية وتوميغ المنازغر فوكد 
منزغ بحامة للترميمر لم يحَ  بقزرار  0111البنية التحتية يشوبها عدم الوضوح والش افيةر ومن أصغ 

منزززغ فقززور وقززد شززهد مززذا العززام عززدًدا مززن القضززايا الخويززر  م ززغ  011منهززا أي  %11التززرميم سززوى 
الحلزززو  )انقواعهزززا  زززم اختالوهزززا بميزززام الصزززرف الصزززح (ر  قضزززية ميزززام حززز  الزيزززب فززز  مخزززيم عزززين

 واستمرار تعوغ البسر ال انية ف  مخيم المليغ.
وأضاف ان برنامج اإلغا ة والشؤون اتمتماعية لمو الى تعبسة استمارات العاسالت المحتامةر وخلص 

 رضى.الى نتيمة فيها الك ير من ال لم  حيث است نى عدًدا من األرامغ والعمز  والم
ول ت الى أن اإلرباك قد ساد مذا العزام أيًضزار برنزامج المزنل المامعيزة  حيزث ت يتزوافر لزدى األونزروا 

والب يح، لهم التقدم بولب المنحةر واختالف معايير توزيزع  1511منحةر ف   غ ومود  52سوى 
 المنل على التخصصات مذا العام.

 
 الالجئون 
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ن ال لسزززوينيين القزززادمين مزززن سزززوريةر تفتًزززا الزززى انخ زززاض وخصزززص التقريزززر عنوانزززى السزززادس لالمسزززي
عاسلزة  1111تقديمات الممتمزع المزدن ر وكزذلك تقزديمات األونزروا التز  قوعزت مسزاعداتها فمزو  عزن 

مززنهمر معتمززدً  علززى احصززاسية قززام بهززا ممموعززة مززن المتوززوعين غيززر المتخصصززينر مسززلًوا الضززوء 
 ء مماعية لهمر تاركة األمر على كامغ المؤسسات الخيرية.على تهّرب الوكالة من تومين مراكز ايوا

وانتقززد التقريززر ال ززاء برنززامج التعلززيم المخصززص ل لسززويني  سززورية فزز  لبنززانر ودمززج التالميززذ بززالمنهج 
 المعتمد ف  لبنانر دون اعتبار تختالف ل ة المواد والت اوت ف  المستويات.

المريحزة التز  تنتهمهزا "األونزروا" تمزام تزوفير العزالج لهزم وحّذر التقرير من القزرارات واإلمزراءات غيزر 
 بحمة وقف المساعدات المخصصة لذلك.

 
 معاناة "نهر البارد"

وعزززرض تقريزززر "حمزززاس" الخزززاص بزززوداء "األونزززروا" لألزمزززة المسزززتمر  فززز  مخزززيم نهزززر البزززارد منزززذ سزززبع 
 211لمسززاعد  عزززن سززنواتر وأن بعززض العززاسالت المنكوبزززة فومسززت بقززرار خ ززض المعونزززات ووقززف ا

عاسلة كانت تست يد من برنامج الشؤون اتمتماعيةر فضاًل عن الم امزو  ال انيزة التز  كزادت "األونزروا" 
تن زززذما بإق زززاغ فزززر  معهزززد سزززبلين فززز  المنوقزززة.. وعزززدلت عنزززى بعزززد احتمامزززات األمزززال  علزززى القزززرار 

 وتحركهم ضدم.
 

 إشكالية التوظيف
ى الحغ ف  مشكلة التو يف وآلياتىر ف  كافة قواعات الوكالةر وشرح التقرير اآلليات المستعصية عل

"ر أو فزز  وريقززة وآليززات اتمتحانززات الخويززة Roster -سززواء فزز  تسحززة انت ززار التو يززف "الروسززتر 
والشزز هيةر أو فزز  دعززو  النززامحين الززى مراكززز عمززغ بعيززد  عززن سززكنهمر بشززكغ ملحززو  ومتكززرر معززغ 

خرامهم منها لمصلحة متقدمين  المراقبين يشككون بونها تتم بهذم الوريقة إلحراج المسملين بالالسحة وا 
 آخرين.

المدير ذكرم أن "تقرير مراقبة أداء األونروا" مو تقرير سنوي يصدرم مكتب شؤون الالمسين فز  حركزة 
 حماسر ومذا مو التقرير السنوي ال ان  حتى اآلن.

 6/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم لزيارة غزة هنية يدعو 
دعززا اسززماعيغ منيززةر ناسززب رسززيس المكتززب السياسززز  لحركززة حمززاسر موزيززف بالتززرر رسززيس اتتحزززاد 
الدول  لكر  القدم )ال ي ا(ر الزى زيزار  قوزا  غزز ر للوقزوف علزى "حقيقزة األوضزا  الصزعبة تعزان  منهزا 

 الرياضة" ف  قوا  غز .
يث مع الصح يينر عقب لقاء ممعى مع وفد "ال ي ا"ر المتوامد فز  غزز : " نزدعو وقاغ منيةر خالغ حد

 موزيف بالتر لزيار  غز ر للوقوف على حقيقة المعانا  الرياضية ف  غز ".
وأضزززاف منيزززة: "والبنزززا مزززن الوفزززد العمزززغ علزززى وقزززف معانزززا  الالعبزززين الرياضزززيين سزززواء فززز  الضززز ة 

اإلسززززراسيلية التزززز  تصززززغ للمنززززع مززززن السزززز ر أو اتعتقززززاغ أو  ال ربيززززةر أو القوززززا   بسززززبب الممارسززززات
 اتغتياغ".

وتابع: " أكدنا على ضرور  رفع القيود اإلسراسيلية عن الحركة الرياضيةر ليكزون منزاك تواصزال حقيقيزا 
يممززع غززز  والضزز ة ال ربيززةر وتحززد نا عززن البنيززة التحيززة الرياضززية فزز  القوززا ر ووالبنززا بززدعم "ال ي ززا" 

 لها".
كزززد منيزززة أن الحركزززة الرياضزززية ال لسزززوينيةر بعيزززد  عزززن اتنقسزززام السياسززز  الحاصزززغ داخزززغ أراضززز  وأ

السززلوة ال لسززوينيةر مضززي ا: "رغززم اتنقسززام بززين حركتزز  حمززاس وفززتلر عقززدت العديززد مززن المسززابقات 
 ززر وقززاغ: " نن والبوزوتتر الرسززمية وغيززر الرسززمية وتمززري انتخابززات تتحززاد الكززر  بززين الضزز ة وغززز ".

 الى زيار  وفد التحاد الدول  لكر  القدم بارتياحر وندعو لتكرار مذم الزيارات".
ووصغ وفد من اتتحاد الدول  لكزر  القزدم "في زا"ر يزوم أمزسر الزى قوزا  غزز ر عبزر معبزر بيزت حزانون 

 "ايرز".
 6/1/5112، فلسطين أون الين

 
 وأفعالهان حماس م "براء" اإلسالمالقواسمي:  ةالمتحدث باسم حركة فتح أسام 

اعتقززاغ  ]زعمززى  القواسززم  فزز  تصززريل صززح   عقززب ةقززاغ المتحززدث باسززم حركززة فززتل أسززام: رام ل
انزى   حماس لقيادات حركة فتل ف  قوا  غز  وممارسة أبشع أنوا  التعذيب بحقهم منر وأكد القواسم

 الزىدينزة غزز ر مشزير مت رقزة مزن م أمزاكنفز   األعزينالمعتقلين بعزد منتصزف الليزغ معصزب   القاءتم 
 المشينة. وأفعالهاالحنيف براء من حماس وسلوكها  اإلسالم الدين  أن

 7/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا
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 مواطنين شاركوا في استقبال أسير محرر ستةيعتقل  في الضفة أمن السلطة 

باغ أسزير محزررر فيمزا مزواونين شزاركوا فز  اسزتق 6اعتقلت أمهز  السلوة األمنية ف  الض ة ال ربيةر 
يواصغ عدد من المعتقلين السياسيين اضرابهم الم توح عزن الوعزام داخزغ سزمونهار وفز، بيزان صزادر 

 عن حركة حماس.
شبان من بلد  عوريفر على  6وأوضحت حماس ف  بيانهار ال ال اءر أن مهاز األمن الوقاس  اعتقغ 

 عهم رايات حركة حماس.خل ية استقبالهم أسيرا محررا من سمون اتحتالغر ورف
 6/1/5112، فلسطين أون الين

 

 المشهراوي: عباس لم يمنح هنية صالحياته كرئيس للوزراء ودحالن جاهز للمساءلة 
قزززاغ القيزززادي ال لسزززوين  سزززمير المشزززهراوير أن الزززرسيس عبزززاسر لزززم يمزززنل رسزززيس : تتوكزززا -القزززامر  

الت  تمتع بها عباس كرسيس وزراء ف  عهد  منيةر الصالحيات اسماعيغالوزراء ف  الحكومة العاشر  
الرسيس الشهيد ياسر عرفاتر ولكن مذا لم يعو مبررا لحركة حماس أن تلمو للدم وتسمغ على ن سها 

 س ك الدماء.
وقزززاغ المشزززهراوي فززز  لقزززاء تل زيزززون  مزززع "ال زززد العربززز " فززز  برنزززامج ضزززيف اليزززومر المززززء ال زززان ر أنزززا 

ادات فزز  حركززة حمززاسر مززن خززالغ اعتقالنززا معززًا فزز  السززمون كشززخص تربونزز  عالقززات قويززة مززع قيزز
 .اإلسراسيلية

الروح الك احية لحركة فتلر من بعد سياسات  أعادعين واستشهادم  أبووقاغ القيادي ال تحاوي أن زياد 
حركة فتل القوية والت  توامى اتحتالغ  انى معمارسها الرسيس عباس نزعت مذم الروحر ولو قام وقاغ 

 سغ الك اح لكنا منود من خل ىر ولكنى يوبى ات أن يمارس سياسة "التنسي، المقدس".بكغ وسا
عزاد العديزد مزن القضزايا الداخليزة أممهزا المصزالحات الداخليزةر  الزىكما توزر، المشزهراوي  اتعتبزار  وا 

خراجالقضاء ال لسوين ر  الى مكانيةحركة فتل من أزمتهار  وا   اتنت اضة على الواقع السيئ. وا 
أكزززد المشزززهراوي علزززى أن الناسزززب محمزززد دحزززالن علزززى مامزيزززة الم زززوغ أمزززام مهزززات قضزززاسية نزيهزززة و 

 للمساءلة.
 6/1/5112، وكالة سما اإلخبارية

 
 العمالء خالل الحرب إعداماستدراكات أمنية.. "المجد األمني":  

ة فززز  ال لسزززويني المقاومزززةر 55/0/5115فزز  يزززوم الممعزززة ر أعزززدمت: محمزززد ديزززابر وكزززاتت -الممززد
عميال متهما بالتعاون مع اتحتالغر وأتبعتهم بوربعة آخرينر وقد تقت مذم الخوو  ترحيبا  10 غز ر 
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عامززا مززن الشززار  العززام فزز  غززز ر وخاصززة أن مززذم الخوززو  مززاءت فزز  اليززوم التززال  تغتيززاغ اتحززتالغ 
  ال ة من قاد  القسام ف  رفل.

 7/1/5112األمني، المجد 
 
 زيارة أمين عام "المؤتمر اإلسالمي" للمسجد األقصى "حزب التحرير" يرفض 

زيزار  أمزين عزام "من مزة  ر فز  بيزانرمامم "حززب التحريزر اإلسزالم " فز  فلسزوين: رام ل )فلسوين(
المززؤتمر اإلسززالم " للمسززمد األقصززى ايززاد مززدن  أمززس ات نززين برفقززة السزز ير األردنزز  أمززس ات نززينر 

ألقصززى تحززت حززراب اتحززتالغ وبززإذن منززىر وفزز  الوقززت ن سززى يززدعو معتبززرًا ان مززدن " يحضززر لزيززار  ا
عامة المسلمين لزيار  القدس تحت الحزراب بزدت مزن توميزى رسزالة الزى المسزلمين يزدعومم فيهزا للمهزاد 

 ف  سبيغ ل لتحرير فلسوين".
 6/1/5112، قدس برس

 
 في انتخاباتها البرلمانية بالتدخل عباستل أبيب تتهم  

ف  اسراسيغ اتهامات للرسيس ال لسوين   ومهت مصادر سياسية مسؤولة: ير ممل ن  - تغ أبيب
محمود عباسر بونى يتدخغ ف  اتنتخابات البرلمانية لصالل منافس رسيس الوزراء بنيامين نتنيامو 
يتسحا، ميرتسوغ. وقالت مذم المصادر ف  تقرير تل زيون ر ب تى القنا  األولى للتل زيون اإلسراسيل  

م ر ان عباس يستقبغ ف  مقر الرساسة برام ل ممموعة من أعضاء الكنيست العرب )فلسويني  الرس
(ر ويدعومم الى وحد  الصفر ويح هم على خوض المعركة اتنتخابية القادمة ف  قاسمة مشتركة 50

نى راح يتباحث معهم حوغ السبغ لضمان أكبر عدد من النواب  واحد  تضم كغ األحزاب الوونيةر وا 
 العرب الوونيين ف  الكنيستر ك  يستويعوا التو ير على السياسة الرسمية.

وأضافت تلك المصادرر أن عباس التقى قبغ أيام ولب أبو عرارر عضو الكنيست عن الحركة 
اإلسالمية ف  اسراسيغر وحذر من التردد ف  رسم مسار المستقبغر وقالت انى أخبرم أن المصلحة 

ب اآلن اسقاو حكم نتنيامور ولذلك ت بد من التوصية عند رسيس الدولة الوونية ال لسوينية تتول
 رؤوفين رفلينر بون يكلف ميرتسوغ )رسيس حزب العمغ(ر لتشكيغ الحكومة القادمة.

 7/1/5112، الشرق األوسط، لندن
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 توصي بمحاكمة بن إليعيزر بتهمة تلقي رشوة اإلسرائيلية لشرطةا 

سيلية  هر اليوم ال ال اءر بتقديم عضو الكنيست الساب، بنيامين أوصت الشروة اإلسرا: 50عرب 
 .رشاوي)فؤاد( بن اليعيزر للمحاكمة بتهمة تلق  

وباإلضافة لبن اليعزرر أوصت الشروة كذلك بتقديم تسحت  اتهام ضد رمل  األعماغ أبرامام 
 نانكشي يل  وميك  بن زاكن ف  ن س القضية.

ن 'بن اليعيزر وقاغ محام  بن اليعيزر ان موك لى يرفض كغ توصيات الشروة مملة وت صياًلر وا 
سنة بصد، وأمانةر وسيحارب على حسن سمعتى ووهار  اسمى رغم  61خدم دولة اسراسيغ ويلة 
 وضعى الصح  المعقد'.

 6/1/5112، 48عرب 
 
 ليبرماناإلعالمي لمستشار الالشرطة اإلسرائيلية تحاول حل لغز اختفاء  

ت ف  فضيحة ال ساد الواسعة الت  تحوم حوغ مسؤولين ف  حزب "يسراسيغ بيتينو" ت زالت التحقيقا
تتشعبر ويسعى المحققون الى حغ ل ز اخت اء المستشار اإلعالم  لوزير الخارمية أفي دور 

 ليبرمانر ميخاسيغ بالكوفر المولوب للتحقي،.  
الت  تحق، فيها الشروةر واخت ى  ويعتبر بالكوف محورا مركزيا ف  واحد  من قضايا ال ساد ال ال ة

كرانيا قبغ شهورر وقالت وكالة أنباء روسية ف  شهر أب)أغسوس( و عن األن ار بعد أن سافر أل
 كرانية ع رت على م تى محروقة قرب مدينة فربومياسك.و الماض  أن الشروة األ

 7/1/5112، 48عرب 
 
 ي الشمال والجنوبف خطة طوارئ إسرائيلية إلخالء مستوطنات من مناطق التماس 
ف  اوار استخالص العبر من الحرب العدوانية األخير  على قوا  غز ر والت  أول، : زرب50عزز

عليها "المرف الصامد" )العصف الموكوغ(ر عرض يوم أمسر ات نينر على اللمنة الوزارية خوة 
 غ وف  المنوب.ووارئ إلخالء مستوونين فورا من مستوونات قريبة من السياج الحدودي ف  الشما

وبحسب الخوة الت  أول، عليها "ملونيت" فإنى ف  حاغ تمدد القتاغ ضد اسراسيغر على ووغ 
أل ا من المستوونين على األقغ من مناو، التماس الى الكيبوتسات  51حدودمار سيتم اخالء 

قد تقرر تحديد وف  اوار اتستعداد لتوبي، مراحغ الخوةر ف والمساكن المؤقتة التابعة لوزار  األمن.
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"مستوونة توأم" لكغ مستوونة يتم اخالؤمار كما أمريت تدريبات ف  المناو، المشار اليها على 
 اخالء مستوونين باتمام الومهة الت  تم تحديدما لهم.

وبحسب القنا  التل زيونية ال انيةر فقد أرسلت "سلوة الووارئ الوونية"ر ف  األيام األخير ر رساسغ بهذا 
ى رؤساء السلوات المحلية ف  المستوونات المحيوة بقوا  غز ر تتضمن ت اصيغ خوة الشون ال

 اإلخالء بكغ بنودما.
 6/1/5112، 48عرب 

 
 وجنديا  إسرائيلي يطالبون بوقف التحقيق الجنائي  ضابطا   250يديعوت احرونوت:  

يا يخدمون ف  ضابوا ومند 521أن أك ر من  "يديعوت احرونوت"وديع عواود : ذكرت  -الناصر  
ر حسب تعبيرممر وصد مومة "بوقف المنون"ميش اتحتياور وقعوا على رسالة يوالبون فيها 

المرف "التحقيقات المناسية الت  تمريها الشروة العسكرية ضد القاد  والمنود الذين خدموا ف  عملية 
 71يها نحو واستشهد ف 5115. والحديث يمري عن مذبحة تمت بال ان  من آب/ أغسوس "الصامد

الرسالة أنى يمب التحقي، ف  الحوادث على  الىويعتقد المبادرون  بمراح. 021فلسوينيا وأصيب 
مستوى القياد  العسكرية فقور من قبغ ضباو كبار يعرفون المنوقة ووابع العمغ وليس من قبغ 

 رماغ قانون. 
للواء م عات  ورفضى للتحقي،  ن تال  بينيت دعمى "البيت اليهودي"أبدى وزير اتقتصاد رسيس حزب و 

حتى مع المنود الذين تورووا بمذبحة رفل بعد أسر المندي مدار غولدين. وف  امتما  انتخاب  
لحزبى أمس قاغ بينيت ان التحقي، ينب   أن يكون بهدف تستخالص دروس عسكرية فقور متمامال 

صابة المسات منهم ف  قصف عشواس  ضمن ما  " ن ام منيباعغ"يعرف بزقتغ عشرات المدنيين وا 
 .يستخدم فور وقو  مندي باألسر الذي

 7/1/5112، القدس العربي، لندن
 
 ويقضون نصف أوقاتهم على اإلنترنت "واتس أب"اإلسرائيليون مدمنون على  

ر أن اإلسراسيليين "بيزك" وديع عواود : كش ت شركة اتتصاتت المركزية ف  اسراسيغ -الناصر  
فراغهم اليوم  ف  تص ل مواقع الشبكة  أوقاتويمضون نصف  "واتس أب"من عامزون عن ال وام 

 ويخشون من تمميع غوغغ معلومات حولهم.
يستدغ من تقرير واسع مو األوغ من نوعى ف  البالد حوغ تقاليد سلوك اإلسراسيليين ف  ال تر  

مليون  296د مستخدميى الرقميةر أن عدد اشتراكاتهم ف  اإلنترنت يبلغ نحو مليونينر فيما يبلغ عد
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مي ا. ويتضل أيضا أن العهد الرقم  يؤ ر  51فيبلغ  5115شخصر أما معدغ وتير  التص ل ف  
من  %65ومن اإلسراسيليين أنهم شركاء ف  ممموعات واتس أب أسرية  %71ي يد  اذعلى األسر  

أن تغ أبيب أك ر  لىااألمال  يتعقبون بوتير  عالية سلوك أبناسهم ف  الشبكة. ويشير اتستوال  
 %22من سكانها بشكغ داسم مقابغ  %06المدن ادمانا على الواتس أب حيث يستخدم مذا التوبي، 

 ف  األوراف.
 7/1/5112، القدس العربي، لندن

 
 على حدود غزة لرصد الهاون "راز"منظومة تقرير:  

 0سينصب خالغ ما بين  قالت القنا  العبرية العاشر  ان الميش الصهيون : ترممة خاصة  –الممد 
 أشهر من ومة مديد  لرصد قذاسف الهاون على حدود قوا  غز . 6الى 

وبحسب القنا  فإن المن ومة المديد  الت  يول، عليها "راز" تعد من أك ر المن ومات الصهيونية 
  وان  قبغ سقوو القذي ة. 2المتوور  لرصد قذاسف الهاونر حيث تعو  تنبيى لمد  

 
 المصنع:

سنوات ف  مصنع )أيلتا( التابع للصناعات الموية الصهيونية  5تووير المن ومة الردارية منذ  مرى
 وم  تعمغ على رصد أي مسم سهم  مقذوف.

من ومات من مذا النو  لت وية القوا  الشمال  برمتى وقوا   2-وينوي ميش اتحتالغ التزود ب 
 منحنية عالية المسار.غز  مما يعن  فعال ت وية مميع حدود اوال، األسلحة 

 
 قدراتها:

بدقة بدءا بقذي ة ماون وانتهاًء  اسراسيغمقذوف معاد نحو  أيباستواعتها كشف ورصد اوال، 
 بصاروخ بهدف ت يير سير العمليات الحربية ف  أي حرب مستقبلية.

 المقذوفات بما فيها قذاسف الهاون والقذاسف الصاروخية اوال،باستواعة المن ومة رصد نقاو 
بواريات المدافع مما سيمكنها من  الىوالصواريخ نحو األراض  المحتلة ونقغ المعلومات عنها 

 نقاو الرم  من مسافة قليلة. اصابة
 

 هدف تصنيعها:
 أسر  وأك ر تحديدًا ودقة للمدنيين وللقاد  لتوميى القوات البرية بشكغ أك ر صوابًا. انذارتوفير 
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يبدي امتماما  أيضاسالح المو  أن اتستخدام ف  سالح المدفعية وبرغم من كون المن ومة معد  لال 
 بالتزود بهذم المن ومة.

دولة الكيان القدر  على رصد مميع التهديدات القاسمة تقريبًا ف  غضون فتر  وميز  والتصدي  اكساب
 لها وتدميرما مع المستوونين انذارا مبكرا كافيا.

 6/1/5112األمني، المجد 
 

 "هدى" في غزة الجوي قد يسببها المنخفض إنسانيةثة مخاوف من كار  
أشرف الهور: يضرب ف  مذم األوقات منخ ض موي عميز، المنوقزة وتتزو ر فيزى بشزكغ كبيزر  -غز  

ر اذ مززن شززون مززذا المززنخ ض أن يعززرض المنززاو، ال لسززوينيةر خاصززة قوززا  غززز  الززذي يعززان  ك يززراً 
منزززازلهم فززز  الحزززرب اإلسزززراسيلية األخيزززر  وانعزززدام حيزززا  ال ززززيين للخوزززر الشزززديدر خاصزززة الزززذين دمزززرت 

ويسزززتمر المزززنخ ض المسزززمى "مزززدى" الزززذي بزززدأ مزززع سزززاعات  ر ات البداسيزززة منهزززا.وسزززاسغ التدفسزززة تقريبزززاً 
صززباح أمززس األولززىر عززد  أيززامر وتززنخ ض علززى مززدار أيامززى درمززات الحززرار ر وتشززير توقعززات الراصززد 

يةر سيشهد تساقو  لوجر عالو  على أموار غزير ر ورياح الموي الى أن قوا  غز  ذا الوبيعة الساحل
مليزززون نسزززمةر مزززوزعين علزززى مزززدن  190شزززديد  تهزززدد حيزززا  غالبيزززة سزززكانى الزززذين يزيزززد عزززددمم عزززن 

 ومخيمات وقرىر وال البية الع مى منهم فقراء.
ض أن وزار  الصززحة فزز  قوززا  غززز  أعلنززت عززن اسززتعدادما للتعامززغ مززع آ ززار المززنخ  مززن رغمعلززى الززو 

الموي الذي سيضرب المنوقة اليوم وحتى نهاية األسبو ر ات أن السكان يتخوفون من تعرض حياتهم 
وفزز  السززيا، ذاتززى أعلنززت  خاصززة كبززار وصزز ار السززن للخوززر فزز   ززغ انعززدام وسززاسغ التدفسززة تقريبززا.

 للتعامغ مع آ ار مذا المنخ ض. البلديات ف  غز  ووواقم اإلنقاذ عن تشكيلها فرقاً 
 7/1/5112 ،العربي، لندن القدس

 
 بتجهيزات متواضعة للثلوجتتأهب  الضفة الغربية 

بإمكانيزززات متواضزززعة تتومزززب فلسزززوين تسزززتقباغ عاصززز ة  لميزززة توامههزززا : عزززوض الرمزززوب -رام ل 
منوقززة الشززر، األوسززور تبززدأ مسززاء يززوم ال ال ززاء  ززم تشززر  فزز  اتنحسززار يززوم الممعززة وفزز، مززا أكززدم 

قززززاغ مززززدير داسززززر  األرصززززاد المويززززة ال لسززززوينية يوسززززف أبززززو أسززززعد ان ذرو  و  مسززززؤولون ومختصززززون.
مزن خوزر  ر محزذراً العاص ة ستكون من مساء األربعاء حتى مساء الخمزيسر  زم تخزف حزدتها تزدريمياً 

وحزذر أبزو أسزعد فز  حدي زى للمزيزر  نزت مزن األيزام  بعد العاص ة. تشكغ الصقيع الذي قد يستمر أياماً 
مززن التزحلزز، فزز  سززاعات الليززغ والصززباح وتضززرر المزروعززات  ل لميززةر خصوصززاً التزز  تلزز  العاصزز ة ا

 نتيمة تشكغ الصقيع ف  ك ير من مناو، الض ة ال ربية.
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مزززن مهتزززى أعلزززن المملزززس األعلزززى للزززدفا  المزززدن  رفزززع حالزززة اتسزززتعداد والتومزززب لموامهزززة تزززداعيات 
ا  المدن  لزؤي بنز  عزود  ان المهزاز وقاغ مدير العالقات العامة واإلعالم ف  الدف المنخ ض الموي.

است اد من تقييم األداء ف  المنخ ضات السابقةر حيث تم تحديد نقاو الضعف والقو ر ومزن  زم ادخزاغ 
وقززاغ للمزيززر  نززت ان المهززاز تومززب للعاصزز ة  بعززض اتحتيامززات علززى الززرغم مززن أنهززا غيززر كافيززة.

 علززى الشززاحنات والسززيارات الكبيززر  تمهيززداً  وتززم تركيبهززا ال لميززة بتمهيززز كاسززحات  لززوج صززنعت محليززاً 
ومززع ذلززك أكززد أن اإلمكانززات والمعززدات ليسززت كافيززة  للتززدخغ وفززتل الشززوار  وتلبيززة نززداءات المززواونين.

 "فليس لدينا كاسحات  لوج متوور ر وحسب األن مة العالمية تحتاج فلسوين ألك ر من عشرين مركززاً 
 ر لكن ذلك لن يمنعنا من القيام بوامبنا".مديداً 

 6/1/5112 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 الطوائف المسيحية الشـرقية في فلسطين تحتفل بعيد الميالد 

احت لت الوواسف المسيحية الت  تسير حسب التقويم الشرق  ف   :فادي أبو سعدى - بيت لحم
لسريانر واألقباو واألحباش. وشهدت ساحة وم  وواسف الروم األر وذكسر وا رفلسوين بعيد الميالد

المهد ف  بيت لحم وصوغ مواكب موارنة السريان واألقباو واألحباش على التوال ر وبدء وصوغ 
البواركة من الساعة التاسعة من صباح أمس ال ال اءر لكن ذرو  اتحت اغ كانت بوصوغ موكب 

رسم  حسب اإلمراءات المتبعة  ستقباغاغبوة البوريرك كيوريوس كيوريوس  يوفولوس ال الث وسو 
وقاغ موران واس ة األقباو اتمبا ابرامامر لدى وصولى الى ساحة المهدر ان  ف  مذم المناسبة الدينية.

رسالتى ف  مذا العيد أن يحغ السالم على ربو  فلسوينر وأن يناغ الشعب ال لسوين  حقوقى كاملةر 
تها القدس الشريفر معربا عن أملى ف  أن ترفع الراية ويقيم دولتى ال لسوينية المستقلةر وعاصم

أن صال  العيد ستكون من أمغ أن يعم  ال لسوينية على القدسر واألراض  ال لسوينية كافةر مؤكداً 
 األمن واألمان ف  ربو  وأرماء الوون العرب  كافةر ليوقف نزيف دماء األبرياء.

  7/1/5112 ،القدس العربي، لندن
 
 أراضي البطريركية لليهود البطريرك ثيوفيلوسعلى بيع  احتجاجا   فلسطينيي تظاهرة لمسيح 

ت امر  أكبر من ت امر  العام الماض ر دعا  الميالد الشرق  شهد عيد :فادي أبو سعدى - بيت لحم
ر ورفعوا خاللها تفتات تقوغ ان البوريرك  يوفيلوس وأعوانى غير األر ودوكس ليها الشباب ا

رت مذم الت امر  م  شرار  بدء النهضة العربية الوونيةر ألم الكناسس من أمام مهد مستحقينر واعتب
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المسيلر للقوغ بصوت واحد "ت لالستعمار اليونان  لبوريركيتنا وكناسسنار ولنصرخ بوعلى صوت أن 
  يوفيلوس غير مستح،".

لقريبة من رام لر على وفتا ر من بلد  م نا ا شاباً  51واحتمز األمن الوون  ال لسوين ر أك ر من 
مدخغ قرية العبيديةر شر، بيت لحمر وقاموا بالتدقي، ف  بواقاتهم الشخصيةر بسبب علمهم أنهم أتوا 

ليها مسيحيون من مختلف المدن اللمشاركة ف  الم امر  ضد البوريرك اليونان ر الت  انضم 
سيحيين كافة يوالبون بتحرير ال لسوينيةر ومن مختلف الوواسف وليس األر وذكسية فقور كون الم

 الكنيسة من اتستعمار اليونان .
وكانت صحي ة يونانية قد نشرت بالتزامن مع حلوغ األعياد حسب التقويم الشرق ر تقريرًا يؤكد أن 
البوريرك  يوفيلوس ي تن  ببيع أراض  البوريركية لليهودر وأن المقربين منى عبووا ميوبهم بمبلغ 

وبحسب التقرير فإن مذم األراض  ذات أممية وونية لل لسوينيينر  وتر".مليون د 175وصغ الى 
وفلسوينر فكلما يبيع  يوفيلوس أرضًا لليهودر كلما بنى  "اسراسيغ"وم  عبار  عن حمر ع ر  بين 

وادعت الصحي ة أن البوريرك  اليهود مستوونات واكتسبوا أراض  أك ر على حساب ال لسوينيين.
محاسب أو رقيبر ويقوم بتحويغ األمواغ الى أوروبار وأن مذم ليست المر    يوفيلوس يعمغ بدون

 األولى الت  يتّم فيها تحويغ أمواغ للخارجر حيث أن بيع أراض  البوريركية تدّر أموات ك ير .
 7/1/5112 ،القدس العربي، لندن

 
 في الضفة الغربية فلسطينيا   19القوات اإلسرائيلية تعتقل  

مواونزززًا مزززن  16يزززام"ر "وفزززا": اعتقلزززت قزززوات اتحزززتالغر أمززس والليلزززة قبزززغ الماضزززيةر "األ -محاف ززات 
 القدس والخليغر ومنين وقلقيلية.

 6ف   الخليغر اعتقلت قوات اتحتالغ ف  بلد  بيت أمزر شزماغ الخليزغر فمزر أمزسر خزالغ مزداممات 
 شر، ومنوب المدينة(.آخرين من المدينة وبلدت  بن  نعيم وال امرية ) 6مواونين من البلد  و

وفز   وف  القدسر قاغ نادي األسير ف  بيانر أمسر ان قوات اتحتالغ اعتقلت مواونين مزن القزدس.
وذكزر النزادي أن األشزقر يعزان  مزن ر عامزًا( 51قلقيليةر اعتقغ اتحتالغ عبد الرحيم وزامر األشزقرر )
ت قزوات اتحزتالغر أمزسر شزابًا وفز  منزينر اعتقلز مرض ن س ر وقد نقغ الزى مركزز تحقيز، "قزدوميم".

وأشززار النززادي الززى أن قززوات اتحززتالغ  مززن بلززد  السززيلة الحار يززة غززرب المدينززةر ودممززت عززد  منززازغ.
كمزا اعتقلزت قزوات اتحزتالغر مسزاء أمزسر شزابًا  اعتقلتر أمسر الشزاب محمزد كمزاغ علز  مزن منزين.
 وفتى من قرية الويبة وبلد  يعبدر ف  محاف ة منين.

 7/1/5112 ،رام هللااأليام، 
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 ثالثون انتهاكا  ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين الشهر الماضي 

"مدى"ر اتنتهاكات  اإلعالميةرصد المركز ال لسوين  للتنمية والحريات : فادي أبو سعدى -رام ل 
 اً مديد الت  شهدت ارت اعاً  5115/ ديسمبر األوغضد الحريات اإلعالمية ف  فلسوين خالغ كانون 
ضد الصحافيين والحريات اإلعالمية  انتهاكاً  01مقارنة بالشهر الذي سبقىر فقد سمغ ما ممموعى 

وشهد الشهر األخير من العام الماض  رصد ممموعة من اتنتهاكات الخوير  الت   ف  فلسوين.
يين تشير الى أن مامش حرية التعبير َيضي، وينحسر بصور  مقلقةر ما يزيد المصاعب أمام الصحاف

 أمام الصحافيين وحرية التعبير. مديداً  واإلعالميين ويشكغ تحدياً 
من مانبها صعدت سلوات اتحتالغ من عمليات مالحقة ال لسوينيين على خل ية كتاباتهم على 

الصحافيينر وأك ر  موقع التواصغ اتمتماع  "فيسبوك"ر كما واصلت اعتداءاتها المسدية ضدّ 
تل زيون فلسوين بشار محمود نزاغ من قلقيلية برصاصة من نو   اإلصابات خوور  اصابة مصور

مت مر" اولقها عليى مندي اسراسيل  من سالح مزود بكاتم للصوت أ ناء ت ويتى مسير  ف   –"دمدم 
 بلد  ك ر قدوم األشد خوور .

 7/1/5112 ،القدس العربي، لندن
 
 ستخدامغير صالحة لالفي غزة من المياه الجوفية  %96سلطة المياه:  

ات نزززين أن معززدغ اسززتهالك سززكان قوزززا  غززز  مززن الميزززام  يززوم أعلنززت سززلوة الميزززام ال لسززوينية: غززز 
لتززرًا لل ززرد  61ر وذلززك بمززا يززوازي نحززو 0مليززون م 110905بلززغ  5110المنزليززة وميززام الشززرب للعززام 

  مزن أن مززا الواحزد بزدرمات مززود  وكميزات غيززر مالسمزة ودون المعززدتت الموصزى بهززا عالميزًار محززذر 
 من ميام الخزان غير صالحة لالستخدام. %66يزيد عن 

وقالت سلوة الميام ف  نشر  خاصة صدرت مزؤخرًا حزوغ الوضزع المزاس  فز  قوزا  غزز  خزالغ عزام  
ر ان الوضزززع المزززاس  فززز  قوزززا  فززز  تزززدمور مسزززتمر نتيمزززة القزززدر  المحزززدود  للخززززان 5115و 5110

سنويًار ف  حين أن نسزبة اسزتخراج الميزام مزن الخززان  0ن ممليو  61-22الموف  والت  تقدر بحوال  
وأضزافت أن ذلزك اتسزتخراج المسزتمر الزذي يتمزاوز  مليزون متزر مكعزب سزنويًا. 511تصغ الى نحو 

نسبة الت ذية ب ال ة أو أربعزة أضزعاف أدى الزى زيزاد  نسزبة ملوحزة الميزام الموفيزة نتيمزة لتزداخغ ميزام 
قوا ر ناميك عن تزايد نسب تلوث الخززان المزوف  نتيمزة تسزرب ميزام البحر الى مناو، واسعة من ال

من مصادر الميام ف  القوا  مصدرما الخزان  %60وأشارت سلوة الميام الى أن  الصرف الصح .
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المززوف  السززاحل ر فيمززا يززتم ت ويززة النسززبة المتبقيززة مززن خززالغ شززراء كميززات محززدود  مززن شززركة الميززام 
 اإلسراسيلية )ميكوروت(.

فزززإن اتسزززتهالك الكلززز   %25فززز، التقزززديرات الحاليزززة بشزززون ك زززاء  شزززبكات الميزززام التززز  تصزززغ الزززى وو 
لتزر لل زرد الواحزد يوميزًا. وفز  قوزا  الزراعزةر  61بمزا يعزادغ  0مليون م 26التقديري للميام يصغ الى 

ة ومزا غالبيتها تستخدم ف  الزراعز 0مليون م 62فإن معدغ اتستهالك السنوي يصغ الى ما يزيد عن 
 تستخدم للمواش  والدوامن. 0مليون م 592يزيد عن 

 2/1/5112، سلطة المياه الفلسطينيةموقع 
 
دارة جامعة "بيرزيت" تنفي علما     باالعتصام طالب بالضفة يعتصمون في العراء وا 

والب من مامعة "بيرزيت" ف  مدينة رام ل ليلزتهم الماضزية فز  العزراء رغزم أمزواء  7قضى  :رام ل
لالعتقزززاغ  العاصززز ة ال لميزززة والبزززرد الشزززديدر وذلزززك ضزززمن فعاليزززات اعتصزززامهم داخزززغ المامعزززة رفضزززاً 

السياس  والمالحقة من قبغ أمهز  أمزن السزلوة بالضز ة ال ربيزةر فيمزا دخزغ ولبزة آخزرون مزن مامعزة 
 "القدس" شهرمم ال ان  ف  اتعتصام رفضًا تعتقاغ زمالسهم من قبغ أمن السلوة.

بة ف  ممعة "بيرزيت" مخاوف حوغ اعتصامهم ف  العراء أمام مبنى أحد الكليات فز   زغ وي ير الول
العاصزز ة ال لميززة المرتقبززةر موززالبين ادار  المامعززة بالسززماح لهززم بالمبيززت داخززغ مبنززى احززدى الكليززات 

بزرد تقزيهم ال انهزا تبعد سمحت لهم المامعة بالمبيت فز  غرفزة صز ير  لمزد  عشزرين يومزًا والتز  قزالوا 
 ولن تحميهم من ال لوج.

من مانبى أكد مم غ "الكتلة اإلسالمية" التابعة لحماس فز  مامعزة "القزدس" عزالء ربعز  لزز"قدس بزرس" 
والبًا مزن الكتلزة و"مبهزة العمزغ الوالبز " التابعزة لزز"المبهة الشزعبية" يعتصزمون فز  أحزد  52على أن 

علززى خل يززة العمززغ الوالبزز  فزز  المامعززة مززن  يومززًا للموالبززة بوقززف المالحقززة 05مبزان  المامعززة منززذ 
 قبغ أمهز  امن السلوة وللموالبة باإلفراج عن والبين معتقلين لدى األمهز .

من مانبى ن ى ناسزب رسزيس مامعزة "بيرزيزت" غسزان الخويزب فز  تصزريل لزز"قدس بزرس" علمزى بومزود 
اسية ومالحقات للولبة ومو ما اعتصام للولبة أو مبيتهم داخغ المامعةر لكنى أقر بومود اعتقاتت سي

شزززار أو  قمزززع الحريزززات ضزززد الولبزززة. أشزززكاغترفضزززى المامعزززة وتسزززت غ عالقاتهزززا إلنهاسزززى ووقزززف كزززغ 
الخويبر ومو ناو، رسم  ساب، باسم الحكومة ال لسوينية ف  الض ةر الزى أن المكزان الوحيزد الزذي 

فز  اوزار حرصزها علزى العمزغ تمكنت فيى كتلة حماس ف  اقامة مهرمانها كان فز  مامعزة "بيرزيزت" 
 الوالب  بكامغ حريتهم ورفضها لكغ أشكاغ القمع.

 6/1/5112قدس برس، 
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 على ضرورة تفعيل مقاطعة البضائع اإلسرائيلية يؤكدنناشطات فلسطينيات  

دعت منسقة "اللمنة الوونية للحملة النساسية لمقاوعزة البضزاسع اإلسزراسيلية" مامزد  المصزرير  :رام ل
ونزززات وأوزززر الحركزززة النسزززاسية للمشزززاركة فززز  قيزززاد  الحملزززة النسزززاسية فززز  مختلزززف المنزززاو، مميزززع مك

ال لسوينية "الى استنهاض دورمن ف  ت عيغ حمالت المقاوعزة للبضزاسع والمنتمزات اإلسزراسيلية بشزكغ 
 عامر والت  كانت قد ركزت عليها الحملة النساسية لمقاوعة البضاسع اإلسراسيلية بشكغ خاص".

ر الزى 6/1الحملة النساسية لمقاوعة البضاسع ف  بيان صزح   تلقتزى "قزدس بزرس" يزوم ال ال زاء ودعت 
"اتلتزززام بمقاوعززة البضززاسع اإلسززراسيلية كززرد وونزز  مولززوب مززن أبنززاء الشززعب ال لسززوين  علززى قززرار 

رومزا الحكومة اإلسزراسيلية بحمزز أمزواغ السزلوة التز  تزتحكم بهزا اسزراسيغ ردا علزى التوقيزع علزى ن زام 
 وولب اتنضمام الى عضوية محكمة المنايات الدولية".

 6/1/5112قدس برس، 
 
 مليون دوالر 30وصلت إلى  2014خالل  ة"السياح"خسائر  :الفلسطينيةوزيرة السياحة  

ر أن خساسر ال لسوينية أكدت روت معايعةر وزير  السياحة واآل ار :فادي أبو سعدى - بيت لحم
وصلت الى  ال ين مليون دوتر أمريك ر وماءت ف   (5115) لعام الماض القوا  السياح  خالغ ا

 غ ال اء الحموزات خالغ العدوان اإلسراسيل  على قوا  غز ر ومو ما ألقى ب اللى السلبية على 
قدوم السياحر األمر الذي كبد ال ناد، ومكاتب السياحة والمواعم وكافة المراف، السياحية مذم 

 الخساسر.
 7/1/5112 ،ربي، لندنالقدس الع

 
 النكبة الفلسطينية والوطن المأمول في رسالة دكتوراه بـ"ألسن عين شمس" 

حصززلت الباح ززة نهلزززة صززالحر المززدرس المسزززاعد بقسززم الل زززات السززامية بكليززة األلسزززن بمامعززة عزززين 
فكزر  ر على درمة الدكتورام حوغ رسالتها عن المقارنة بزين النكبزة ال لسزوينية بتوضزيل المصرية شمس

النزوح القسري عن الزوون وشزتات ال لسزوينيين فز  الزبالد المختل زة مزن مهزةر واألحزداث النازيزة التز  
وامهها اليهود وفكر  الهمر  الى "الوون الموموغ"ر من أمغ انهاء حالة "الشتات" اليهودي المزعوم من 

ي والعربزز  الحززديث: ورصززدت "صززالح"ر فزز  رسززالتها: "روايززة األميززاغ فزز  األدبززين العبززر  مهززة أخززرى.
دراسة نقدية مقارنة ف  روايت  كتاب ال را، الكبير لشوش  براينر والونوورية لرضوى عاشور"ر كي ية 
اسزززتقباغ األميزززاغ ال ال زززة بزززالروايتين لم هزززوم  "النكبزززة والنازيزززة"ر بزززدًءا بميزززغ اآلبزززاء الزززذين عاصزززروا 
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ماضز  الصزادم والمسزتقبغ المزوموغر وانتهزاء األحداثر مروًرا باألبناء الذين شكلوا حلقة وسزوى بزين ال
 باألح اد الذين باعدت بينهم وبين األحداث فتر  زمنية وويلة.

 7/1/5112 ،المصري اليوم، القاهرة
 
 من الدوحة إعالم مصري مزيف ال أساس له من الصحة حماسإشاعة خبر طرد : المسفر 

ية الدكتور محمد المس رر األنباء الت  اعتبر أستاذ العلوم السياسية ف  المامعات القور : الدوحة
تحد ت عن أن قور ولبت من رسيس المكتب السياس  لحركة "حماس" خالد مشعغ م ادر  الدوحةر 
أنها مزء من "الحرب الن سية" الت  اتهم أوراف مقربة من مصر والسلوة ال لسوينية بالوقوف 

 وراءما. 
تضافة قور لقياد  حماس مم لة ف  رسيس وأوضل المس ر ف  تصريحات لز "قدس برس"ر أن "اس

مكتبها السياس  خالد مشعغ ومكتبى لم تكن سرية وكانت قياد  حماس وت تزاغ متوامد  ف  الدوحةر 
. قور أكبر من اإلوال،ولم يكن للمصالحة ف  مصر أي عالقة بحماس وتوامدما ف  الدوحة على 

 ق  وقور فو، كغ الشبهات".أن تقوم بإخراج خالد مشعغر فهذا التزام سيادي وأخال
الت  م  مزء من الحرب الن سيةر  اإلشاعة"ت شك عندي أن المهة الت  رومت لهذم  غوأضاف يقو 

مو اعالم مصري مزيف ت أساس لى من الصحة ف  ش ء.. وعموما فالذين يريدون الوقيعة بين 
(  م مصرر كالمما حماس والدوحةر أولهم سلوة عباس )رسيس السلوة ال لسوينية محمود عباس

يريد ذلكر ومناك بعض الدوغ الخليمية الت  تريد أن ت يكون لقور أي كلمة ف  القضية ال لسوينيةر 
 خصوصا ف  قوا  غز "ر على حد تعبيرم. 

6/1/5112، قدس برس  
 

 في الدفاع عن المقدسات في القدس جهدا  جودة: األردن لن يألو  
ناصر مود  خالغ استقبالى األمين العام لمن مة التعاون  أكد وزير الخارمية: حمدان الحاج-عمان

ال ال اء ف  وزار  الخارمية وشؤون الم تربينر أن األردن بقياد   أمسيوم  مدن   هراإلسالم  اياد 
ماللة الملك لن يولو مهدًا ف  الدفا  عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية ف  القدس الشرقية انوالقًا 

 ماللتى.ية الهاشمية التاريخية الت  يتوتما من الوصاية والرعا
7/1/5112، الدستور، عم ان  
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 نوالسوريين والسودانيي نالفلسطينييليبيا تمنع دخول  

أعلنت أمس وزار  الداخلية الليبية عن قرار رسم  م امئر بمنع دخوغ رعايا : خالد محمود -القامر 
قالت وزار  الداخلية الليبية عبر ص حتها الرسمية السودان وفلسوين وسوريا الى األراض  الليبيةر و 

وزير الداخلية عمر السنك  أصدر قرارا بحصر »ان « فيسبوك»على موقع التواصغ اتمتماع  
دخوغ حامل  المنسيات اآلتية: السودانية وال لسوينية والسورية لألراض  الليبية ف  مذم ال تر  وحتى 

وأوضحت الوزار  أن مذا القرار الم امئ «. والبحرية والمويةاشعار آخرر وعبر كغ المنافذ البرية 
بعد توفر معلومات دقيقة بمشاركة بعض الوافدين من حامل  مذم المنسيات ضمن المماعات »يوت  

 «. اإلرمابية ف  بن ازي ومدن غرب ليبيا ضد رماغ الميش والشروة
ن والسودانيين من دخوغ أراض  ليبيار ألن واعتبر وزير الداخلية الليب  أن منع ال لسوينيين والسوريي

بعد تقارير استخباراتية ومعلومات من مهاز الشروة »بلدانهم تقوض األمن ف  البالد. وقاغ: 
واألمهز  األمنية بخصوص بعض الدوغ العربيةر  بت توروها ف  أعماغ تضر الوون وخر، السياد  

 «.ة: السودانر فلسوينر سورياالليبيةر تقرر منع دخوغ المنسيات من البلدان اآلتي
7/1/5112، الشرق األوسط، لندن  

 
الماضـي  /يونيـوفلسطين للجنائية في الجرائم المرتكبة منذ حزيران انضماممنظمة حقوقية: حصر  

 "خطأ" 
كش ت "المن مة العربيزة لحقزو، اإلنسزان" فز  بريوانيزا النقزاب عزن أن اعزالن انضزمام فلسزوين : لندن

مززن حزيززران )يونيززو( الماضزز ر  10لدوليززة ينحصززر فزز  المززراسم التزز  ارتكبززت بعززد للمحكمززة المناسيززة ا
وأشززارت الززى أن الززرسيس عبززاس بهززذم اإلعززالن مكززن عززددا كبيززرا مززن القززاد  اإلسززراسيليين اإلفززالت مززن 

 العقابر ورأت ف  ذلك عب ا من السلوة ال لسوينية بحقو، المواونين. 
( أرسززلت نسززخة منززى لززز "قززدس بززرس"ر أن الشززعب 1|6ال ززاء )وذكززرت المن مززة فزز  بيززان لهززا اليززوم ال 

تت اقيززة رومززا المنشززسة  اتنضززمامال لسززوين  واألسززر  اإلنسززانية انت ززروا وززويال لقبززوغ دولززة فلسززوين 
 ف  األراض  المحتلة.  اتحتالغللمحكمة المناسية الدولية لمالحقة المراسم المختل ة الت  ترتكبها قوات 

أنززى وبعززد فشززغ مسززعى السززلوة ال لسززوينية لززدى مملززس األمززن باستصززدار قززرار مززن وأشززار البيززان الززى 
قام  اتحتالغبدولة فلسوين ووضع اوار زمن  إلنهاء  لالعترافمملس األمن يدعو الدوغ األعضاء 

 للمحكمة المناسية الدولية. اتنضمامالرسيس ال لسوين  بالتوقيع على اعالن 



 
 
 
 

           33ص                                     3421 العدد:    7/1/5112 األربعاء التاريخ:

ن مززاء مشززومار وأرمززع ذلززك الززى أنززى "يحززد مززن اختصززاص المحكمززة ول ززت اتنتبززام الززى أن مززذا اإلعززال
حزيران )يونيو( الماضز ر أمزا المزراسم التز  ارتكبزت  10الزمن  ويحصرم ف  المراسم الت  ارتكبت بعد 

فقززد ع ززا عنهززا الززرسيس محمززود  5115قبززغ ذلززك وحتززى تززاريخ سززريان ات اقيززة رومززا فزز  تمززوز )يوليززو( 
ت خزززالغ الرصزززاص المصزززبوب وعمزززود السزززحاب والك يزززر مزززن المزززراسم عبزززاس م زززغ المزززراسم التززز  حزززد 

 األخرى الت  ارتكبت".
وأدانزززت المن مزززة مزززذا المسزززلك فززز  التعامزززغ مزززع حقزززو، المزززواونين التززز ر قزززاغ البيزززان بونهزززا "تعرضزززت 

وعلزى ومزى الخصزوص فز  قوزا  غزز ر األمزر الزذي يمكزن  اتحتالغتنتهاكات مسيمة من قبغ قوات 
 اإلفالت من العقاب". اتنتهاكاتالقيادات اإلسراسيلية المسؤولة عن مذم عددا كبيرا من 

ودعززت المن مززة حكومززة التوافزز، ورسززيس السززلوة ال لسززوينية محمززود عبززاس الززى اصززالح مززذا الخوززو 
يزدا   الزمنز  للمحكمزة المناسيزة الدوليزة ليشزمغ المزراسم التز   اتختصزاصمديزد يوسزع  اعزالنالمسيم وا 

 ر كما قاغ البيان. 5115سريان ات اقية روما ف  تموز )يوليو( ارتكبت منذ لح ة 
6/1/5112، قدس برس  

 
 نجدة إماراتية لالجئين في دول العاصفة الثلجية 

ومى الشيخ خلي ة بن زايد آغ نهيانر بالبدء ال وري ف  انشاء مسر موي من دولة : وام – أبو  ب 
آتف  لمساعد -مالبس شتوية ومواد غذاسية أغوية و  من-اإلمارات لنقغ مواد اإلغا ة العاملة 

الالمسين ف  األردن ولبنان اضافة الى المتضررين ف  غز  وباق  األراض  ال لسوينية على تماوز 
شتاء قارس مذا العام تصغ فيى الحرار  لدرمات عد  تحت الص ر وتستعد فيى دوغ الشام لموامهة 

غزير  و لوج  بوموار-التوقعات  حسب-مصحوبة خالغ األيام القادمة « مدى»عاص ة  لمية قوية 
 وبرد.

7/1/5112، البيان، دبي  
 
 للسلطة الفلسطينيةتجميد تل أبيب تحويل الرسوم المستحقة يندد باالتحاد األوروبي  

ف  بروكسيغر نددت وزير  خارمية اتتحاد األوروب  بقرار الحكومة اإلسراسيلية. : ب ف أ –بروكسغ 
يتعارض مع التزامات اسراسيغ بمومب بروتوكوغ »رين  ف  بيان ان مذا القرار وقالت فيديريكا موغي

 والذي ين م العالقات اتقتصادية بين اسراسيغ واألراض  ال لسوينية. 1665الموقع عام « باريس
السلوة ال لسوينية ال اعلة والملتزمة بنبذ العنف وبتسوية سلمية للنزا  عنصر »وشددت على أن 
ف  مذا الصدد يقدم اتتحاد األوروب  دعمًا كبيرًا بما ف  ذلك »وأضافت  «.الدولتينرسيس  ف  حغ 
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على شكغ مساعد  مالية إلتاحة بناء المؤسسات والبنى التحتية لدولة فلسوينية مستقبلية. مذم 
اإلنمازات يمب عدم تعريضها للخور من خالغ عدم احترام الوامبات المتعلقة بتحويغ سريع وفاعغ 

 من قبغ اسراسيغ الى السلوة ال لسوينية.« سب والرسوم الممركيةللضرا
7/1/5112، الحياة، لندن  

 
 "إسرائيل"تصعيد المعركة الدبلوماسية مع  منفرنسا تحذر الفلسطينيين  

حذرت فرنسا ال لسوينيين اليوم ال ال اء من تصعيد معركتهم الدبلوماسية مع  :رويترز -باريس
يس ال لسوين  محمود عباس انى سيقدم من مديد مشرو  قرار لمملس األمن اسراسيغ بعد أن قاغ الرس

 الدول  يدعو الى اقامة دولة فلسوينية.
نحن ضد منو، ترك مذم الدوامة )خارج “وقاغ وزير الخارمية ال رنس  لوران فابيوس للصح يين 

م يمب أن يكون مناك بينما نرى أن ال لسوينيين لهم الح، ف  تحريك الوضع القاس“ نوا، السيور (.
سع  للتوصغ الى حغ من خالغ التواف، ف  الوقت ذاتى. اذا سمحت ببدء مذم الدور  فستصغ الى 

 ”نتاسج ت ترغب فيها على نحو أو آخر.
” عملنا على مذا القرار تعتقادنا بون ف  وسعنا تحقي، تواف، لكن ذلك لم يكن ممكنا“وقاغ فابيوس 

مشرو  قرار فلسوين  مديدا بشرو أن يبقى النص بصور  عامة دون  مشيرا الى أن فرنسا قد تؤيد
 ت يير.

لكن فابيوس تساءغ عن الحكمة من تقديم مشرو  القرار ممددا مضي ا أنى سيبحث القضية مع 
القضية الحقيقية م  أن ن هم ما وراء مذا التحرك. مغ “وقاغ  أخرى. اقليميةاألردن ومصر وأوراف 
اعتراض( أمريك  ف   غ تكوين مديد لمملس األمن التابع لألمم المتحد . مو للحصوغ على فيتو )

 ”مغ مو إلعاد  توكيد موقف ازاء الحكومة اإلسراسيلية؟ ت أعرف.
7/1/5112، القدس العربي، لندن  

 
 نائب المفوض العام لألونروا لمنصبتعيين ساندرا ميتشيل  

بان ك  مونر قرارا بتعيين السيد  ساندرا ميتشغر أصدر األمين العام لألمم المتحد  : القدس المحتلة
ف  منصب مساعد األمين العام لتؤدي خدماتها بو ي ة ناسب الم وض العام لوكالة األمم المتحد  

 إلغا ة وتش يغ تمس  فلسوين ف  الشر، األدنى )األونروا( خل ا لمارغوت ايليس.
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سة لل اية حياغ آفا، عودت  للعمغ لدى انن  متحم»وتعقيبا على قرار تعيينهار قالت ميتشيغ: 
األونروا كناسب للم وض العامر وأشعر باتمتنان لمنح  ال رصة للمساممة ف  العمغ الهام والنافع 

 «.الذي تقوم بى الوكالة ف  مذا الوقت
وتحمغ ميتشيغ شهاد  البكالوريوس ف  المحاسبة من مامعة وتية واشنون وشهاد  الدكتورام ف  

 .1665ن كلية الحقو، بمامعة مدينة أوكالمومار وم  متزومةر ومن مواليد عام القانون م
7/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 المحامي اليهودي ستانلي كوهينعلى  بالسجنُحكم : الواليات المتحدة 

شهرا  10قضت مصلحة الضراسب األمريكية بسمن المحام  اليهودي ستانل  كومين بالسمن  :وون
 زعمها تهربى من دفع الضراسب. بسبب

كومين دافع عن العديد من الشخصيات بينهم ابن شقي، أسامة بن تدن وشخصيات رسيسية ف  
 تن يم حماس م غ اسماعيغ منية.

مليون دوتر من دخلىر  0والمريمة الت  حمكم عليى بالسمن بسببها م  التهّرب الضريب  بقيمة نحو 
ولم يبلغ عن  5111- 5112اإليرادات الخاصة بى بين عام  وذلك بعد أن لم يحت   بسمالت 
 مدفوعات نقدية كبير  حصغ عليها.

يقوغ كومين اّن المحاكمة ضّدم مدفوعة ألسباب سياسية وأنها عبار  عن "موارد  الساحرات"ر مضي ا 
ص أدين أّن اتدعاءات الت  ومرحت ف  حالتى نادر  لل اية. "أضع أمامكم تحّديا أن تع روا على شخ

 بم غ ذلك"ر قاغ مقترحا.
سغ لماذا أصبل مدفا أك ر من المحامين اآلخرين الممّ لين لزباسن من مذا النو ر قاغ  وعندما سم
كومين: "كم منهم أنت تعرف أنهم "اتستشاريون الرسيسيون لحماس"؟ كم منهم مّ غ حزب ل؟ كم 

مدفا ف  تحقيقات أعضاء "القاعد " على  منهم مّ غ قباسغ ان صالية من منوب اليمن؟ كم منهم كان
مدى سنوات؟ من اليوم األوغ كان موقف الحكومة مضايقت ر ابواس ر انشاء المشاكغ ل ر تم ي   

 ماليا".
6/1/5112، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن  
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 "إسرائيل"آتون من  محتالونتحذير في فرنسا:  

ر بيانا حذرت فيى من ومود محتالين اسراسيليينر ومم أمسنسية أصدرت وزار  الداخلية ال ر : رام ل
عبار  عن رماغ أعماغ اسراسيليين من أصوغ فرنسية يخترقون حواسيب شركات فرنسية كبرى 

 .مدراءماوينتحلون شخصيات 
" مؤخرا تحقيقا حذرت فيى الشركات Challengesونشرت مملة األعماغ ال رنسية المعتبر  والشهير  "

ية من خور برنامج اخترا، اسراسيل  أولقت عليى اسم "احتياغ المدير العام المزيف"ر وحمغ ال رنس
التحقي، عنوان "الحذر الحذر المدراء العامون المزي ون آتون من اسراسيغ وينشوون خالغ فتر  

 األعياد".
7/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 برفع الحصار عن غزة تطالبتظاهرة في باريس  

(ر تضامنا مع قوا  غز  1|6انولقت ت امر  وسو العاصمة ال رنسية باريس اليوم ال ال اء ): باريس
 لرفع الحصار. األوروبيةضمن األسابيع األوروبية لنصر  غز  الت  دعت لها الحملة 

وشارك ف  الت امر ناشوون فرنسيون داعمون للقضية ال لسوينيةر اضافة الى المالية العربية 
 ر حيث والبوا ب تل معبر رفل الحدودي مع مصر.ميةواإلسال

 رفع الحصار عن القوا ر وا عاد  اإلعمار وفتل ممر ماس  وميناء ف  غز . الىكما دعا المشاركون 
وكانت "الحملة األوروبية لرفع الحصار" قد أعلنت قبغ نحو أسبو  عن انوال، فعاليات تضامنية مع 

 .5110للحرب على القوا  أواخر عام غز ر بمناسبة مرور الذكرى السادسة 
6/1/5112، قدس برس  

 
 …(5)الجدد  الفلسطينيون 

 فوزي قاسم أنيسد. 
( يتحدث عن 01/15/5115)تاريخ « القدس العرب »نشرت مقاًت بالعنوان ن سى ف  مريد   أنسب، 

 ا ت يقولون. هور وبقة مديد  من القيادات ال لسوينية تميد المدامنة واللعب على الكلمات وفعغ م
دليغ مديد على حرفية مذم الوبقة من ال لسوينيين المزدد فز  المدامنزةر أسزو، مزا مزرى مزن  وإلضافة

تعزززديالت قيزززغ ان ال لسزززوينيين المزززدد أدخلومزززا علزززى مشزززرو  القزززرارر الزززذي وزززرح علزززى مملزززس األمزززن 
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ح ززات وردت مززن مززذم التعززديالت كانززت تلبيززة لمال ادخززاغالماضزز ر وقيززغ آنززذاك ان  األسززبو الززدول  
 مختلف ال صاسغ ال لسوينية.

مزززذم المالح زززات أدخلزززت علزززى مشزززرو  القزززرار قبزززغ ورحزززى للتصزززويتر اّت انزززى يمزززب  أنمزززن ال ابزززت 
 مذم التعديالت. أدخلتالتدقي، ف  أين 

المتحززد ر سززواء مشززاريع  األمززمولشززرح األمززرر فانززى مززن المعلززوم والمتبززع فزز  صززياغة مشززاريع قززرارات 
ويسزززمى  األوغالممعيزززة العامزززةر أن يصزززاغ المشزززرو  علزززى قسزززمينر  أوألمزززن الزززدول  قزززرارات مملزززس ا

… منزى ادراكزار األمزنمملزس  أن»وم  عاد  تتم صزياغتها علزى النحزو التزال  )كم زاغ(: « الديبامة«بز
وبعد ان يعدد الحي يات الت  سوف تكون مقدمى للقرارر يدخغ « …وتذكيرًا منى بالقرار… وتوكيدًا منى 

القززرار فزز  القسززم ال ززان  ومززو صززلب القززرارر حيززث يبززدأ فزز  تعززداد ال قززرات التزز  دعزز  المملززس  مشززرو 
… يعيد توكيدم على القزرار رقزم  -5… يقرر انى -1إلقرارما وذلك بقولى على النحو التال  )كم اغ(: 

ا ومكززذا. مززذم ال قززرات مزز  مززا يعتززد بهززا عنززد متابعززة تن يززذ القززرارر أمزز« … األوززرافيولززب مززن  -0
مباشرم  عالقةكانت الحي يات ليست ذات  اذافال قيمة قانونية لهار تسيما « الديبامة»أو « الحي يات»

 بصلب القرار.
مززذا مززا فعلززى ال لسززوينيون المززدد فزز  مشززرو  القززرار الززذي قدمززى األردن الززى مملززس األمززن للتصززويت 

يعيززززد توكيززززد حزززز، الشززززعب »ادخززززغ علززززى ديبامززززة المشززززرو  بقولززززى ان المملززززس  األوغعليززززى. فالتعززززديغ 
ر مزززذم «ال لسزززوين  فززز  تقريزززر مصزززيرم واتسزززتقالغ فززز  دولتزززى ال لسزززوينية والقزززدس الشزززرقية عاصزززمتها

نمزااضافة لم تكن مومود  ف  النص األصل ر  ديبامزة المشزرو ر اّت انزى حزين وصزلنا  الزى أضزي ت وا 
أشارت ف  المعيار الرابع فيهزا ر «المعايير»( الت  تحد ت عن 5ال قر  رقم ) أنصلب القرار نمد  الى
حغ عادغ لوضع القدس كعاصمة للدولتينر الت  تحق، الوموحزززات المشروعة للوزرفين وتحمز  » الى

مزززا ورد فززز  ديبامزززة المشزززرو  مزززن اعتبزززار القزززدس عاصزززمة لدولزززة  أنومكزززذا يتضزززل « حريزززة العبزززاد  
 بما ورد ف  صلب المشرو . ال اؤمفلسوين تم 

ال لسزززوينيون المزززدد فززز  التعميزززة والمدامنزززة واتلت زززاف علزززى الموالزززب الحقيقيزززة  ومزززذم وريقزززة ابتزززدعها
مزن  اإلضزافةما يولبى ال لسزوينيون فز  ديبامزة مشزرو  القزرار ولكزنهم يسزحبون  بإضافةلل لسوينيينر 

 صلب مشرو  القرار.
انزى اسزتعاد  »غ ف  ديبامة القرار نصًا يقزو  أضافوا أنهموكم اغ آخر على مدامنة ال لسوينيين المددر 

بشززون اآل ززار القانونيززة الناشززسة عززن  5115يوليززو  6للززرأي اتستشززاري لمحكمززة العززدغ الدوليززة تززاريخ 
عند ممرد تسمية الرأي اتستشارير  اإلضافةر وتوق ت «ال لسوينية المحتلة األراض تشييد مدار ف  

ومززءًا مزن الضز ة « محتلزة رضزاأ»مذا الرأي اتستشاري اعتبر القدس الشرقية  أن الىتشير  أنبدون 
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 أنعززدم شززرعية المسززتووناتر أو حزز، ال لسززوينيين فزز  تقريززر مصززيرممر أو  الززىال ربيززةر أو اإلشززار  
مذا المدارر أو غير  اقامةالمدار غير قانون  ويمب ازالتى وتعويض ال لسوينيين الذين تضرروا من 

. أمزا فز  صزلب اإلسراسيلية –غ ال لسوينية ذلك من المبادئ القانونيةر الت  حسمت الك ير من المشاك
 القرارر فقد سحب ال لسوينيون المدد أي آ ار قانونية وردت ف  الرأي اتستشاري.

البحث عن ترتيبات أمنية بحضور وزرف »وكم اغ على ذلكر ورد ف  المعيار ال ان  من البند ال ان  
األمنزز  حززين  اسززراسيغري رفززض دفززا  الززرأي اتستشززا«.  الززث لضززمان احتززرام السززياد  لدولززة فلسززوين

ر اإلسزراسيليةر رفضت المحكمة الدولية ذراسع األمزن «دفاعًا عن الن س»تذرعت بمقولة ان المدار أقيم 
وبالتزززال  ت ممزززاغ  إلسزززراسيغالمحتلزززة مززز  تحزززت السزززيور  ال عليزززة  األراضززز حيزززث قالزززت المحكمزززة ان 

 اإلسزراسيليةلمدد فقد استحضروا مقزوتت األمزن للحديث عن ح، الدفا  عن الن س. اما ال لسوينيون ا
 األراضز »الدوليزة. والزرأي اتستشزاري يقزوغ ان  المحكمزةالت  ت تنته  ولزن تنتهز ر وأغ لزوا مزا قالتزى 

ل لسوينر كما رسزمها  الشرقيةوالحدود  1656الواقعة ما بين خو الهدنة عام  األراض م  « المحتلة
سياسززيةر انمززا حززّدد مززا مززو المقصززود  أولززم يرسززم حززدودًا م رافيززة  اتنتززدابر أي أن الززرأي اتستشززاري

 «.باألراض  المحتلة»
ال لسززوينيون المززدد عززن مبادلززة  اليززى( مززن صززلب القززرار مززا أشززار 5ورد فزز  المعيززار األوغ مززن البنززد )

ألمر قالت عنى المحكمة الدولية انى غير شرع  « شرعية»ال لسوينيين سوف يعوون  أنر أي أراض
يحللززوا مززا حّرمززى القززانون؟  وكيززف  أنر قززانون  وباوززغ ابتززداء. فكيززف يتسززنى لل لسززوينيين المززدد وغيزز

 ؟أساسهاعلى  أراضيمرؤ ال لسوينيون المدد على رسم حدود فلسوين لك  يبادلوا 
ال لسزوينيين المزدد يعتزمزون اعزاد  تقزديم مشزرو  القزرار مزر   أن( 0/1/5112وقد سمعنا صباح يزوم )

 والعزم على اعاد  انتاج ال شغ. بالم ابر الدول ر وقد عمرف ال لسوينيون المدد  األمنس  انية لممل
اذا مزززا صزززّحت األخبزززارر فعلزززى قزززاد  ال صزززاسغ أن يق زززوا بحززززم فززز  ومزززى ال لسزززوينيين المزززدد الزززذين لزززم 

« القزززدس العربززز »علزززى اللمنزززة التن يذيزززة )تصزززريل قزززيس عبزززد الكزززريمر  أساسزززايعرضزززوا مشزززرو  القزززرار 
خزززالغ امتمزززا  « شززز وياً »المشزززرو  عزززرض  أن(ر وقبزززغ ذلزززكر قالزززت المبهزززة الشزززعبية 01/15/5115

. ان الوامزب يقتضز  مزنهمر وكزذلك مزن ناشزو  55/15/5115« القزدس العربز »القياد  ال لسزوينية 
العمغ العامر تحذير الزرأي العزام ال لسزوين  مزن مزدامنات ال لسزوينيين المزدد وأتعيزب الصزياغة التز  

الساسزة فز  قزوغ مزا ت ي علزونر وآخزر  أمزرأ األمريكيينر وت داع  للتذكير بون األمريكيينوما من تعلم
يزززدعون العزززالم علنزززًا وصزززراحة لحمايزززة حقزززو، اإلنسزززانر ولكزززنهم يمارسزززون تعزززذيب  انهزززمم زززاغ للن زززا، 

 السمناء السياسيين رسميًا ف  الخ اء 
 7/1/5112، القدس العربي، لندن
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 ذكراها الخمسين في فتحنحن وحركة  

 محمد سيف الدولة
تمربة حركزة فزتل ومن مزة التحريزر ال لسزوينية يكتزب اليزوم مزع وصزوغ  ف ربما يكون ال صغ األخير 

رماناتها على التسوية مع العدو الصهيون  الى وري، مسدود بعد ما يقرب من ربع قرن من انتهامها 
 .1650لها عن فلسوين مذا المسار وتخليها عن خيار المقاومة المسلحة وتناز 

أو ربمززا ي امسنززا ميززغ مديززد مززن كوادرمززا وأنصززارما بحركززة تصززحيل  وريززةر يتوهززر فيهززا مززن األخوززاء 
 التاريخية والوونية الت  انتهمتها القياد  ال لسوينية ف  أوسلو وما تالما.

فزتل للقضزية ر ت يمكن أن نتمامغ الدور الكبير والمحوري الذي قدمتى حركزة األحواغولكن ف  مميع 
ر وت أن نتمامزغ الزدروس التز  1662ال لسوينية منذ انوالقتهزا األولزى فز  م زغ مزذم األيزام مزن عزام 

تعلمنامزا مززن معاركهززا وتضززحياتها فز  النصززف األوغ مززن عمرمززار أو مزن رحلززة الترامعززات والتنززازتت 
 والم اوضات ف  نصف عمرما األخير.

وفز  الزوون العربز ر أن األميزاغ أو الحركزات المديزد  أو وربما يكون من أكبزر خوايانزا فز  فلسزوين 
التيززارات السياسززيةر ت تهززتم بدراسززة تمززارب مززن سززبقوما أو مززن يختل ززون معهززار تسززتخالص الززدروس 
المسززت اد  منهززار مززن انتصززاراتها أو مزاسمهززار مززن صززمودما أو انكسززاراتها. فتركززز فقززو علززى الصززرا  

ديم والمديدر بين المولود وبين الراحغر بين الوريث والمورث. ون غ والمنافسة بين الخصوم أو بين الق
مكززذا حتززى ن امززو بانتكاسززة مديززد  للحركززة المديززد ر وربمززا لززذات األسززباب التزز  كانززت وراء انتكاسززات 

 اآلباء واألمداد.
 فزز  مصززر ابززان  ززور  ينززايرر أن يدرسززوا تمربززة عبززد اإلسززالم ولوالمززا تمنيززت مززن أشززقاسنا فزز  التيززار 

الناصر ف  الخمسينيات والستينياتر للتعرف على أسباب انتصزاراتها ومزاسمهزار ايمابياتهزا وسزلبياتهار 
بعيززدا عززن روح اتسززتقواب والصززرا  السياسزز . خاصززة وأن التحززديات التزز  وامهتهززا مصززر فزز  تلززك 

 المرحلة ت تختلف ف  محاورما الرسيسة عن ذات التحديات الت  نوامهها اليوم. 
تمنيت كذلك مزن المقاومزة اإلسزالمية فز  فلسزوين أن تزدرس تمربزة من مزة التحريزر وأسزباب  كما أن 

تع رمززا وانهزززام مشززروعها وتخليهززا عززن  وابتهززا الوونيززة التزز  صززاغتها فزز  المي ززا، الززوون  األصززل  
. خاصززة وأن الضزز وو التزز  تتعززرض لهززا المقاومززة اآلنر تتشززابى فزز  ك يززر مززن 1660الصززادر فزز  
ر والتز  نمحزت 1660حتى  1671الض وو الت  تعرضت لها فتل ومن مة التحرير منذ األمور مع 

 ف  كسر ارادتها ومزيمة مشروعها.
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ر أو 1605ززز 1672ر أم فزز  لبنززان 1671فلقززد تعرضززت لحصززار األن مززة العربيززةر سززواء فزز  األردن 
 .1660حتى  1605وما بعدمار أو غالبية الدوغ العربية منذ  1670من مصر كامب دي يد 

كمززا أن المن مزززة قزززد تززم تصزززني ها ومقاوعتهزززا دوليززا كمن مزززة ارمابيزززة لسززنوات وويلزززة قبزززغ أن تعتزززرف 
 بإسراسيغر تماما كما يحدث اليوم مع حماس والمهاد وحزب ل.

لقزاء سزالحها وقبزوغ القزرار  والتنزازغ  555واشترووا عليها ف  تلك المرحلة اتعتراف بإسزراسيغ ونزز  وا 
 .1667واتكت اء بالموالبة بدولة ف  حدود  1650عن فلسوين 

ومزز  الشززروو ذاتهززا التزز  يولبهززا كززغ مززن الوتيززات المتحززد  واتتحززاد األوروبزز  والززدوغ العربيززةر مززن 
 فصاسغ المقاومة اليوم.

كما أنى تم استهداف قادتها بالتصز ية واتغتيزاغر وأبزو مهزاد وأبزو ايزاد وأبزو عمزار وغيزرمم أم لزة علزى 
كمززا يمززري اليززوم مززع قيززادات المقاومززة. ومكززذا األمززر فزز  عديززد مززن القضززايا وال زززروف ذلززكر تمامززا 
 والتحديات.

فززإن أردنززا أن نتمنززب ذات المصززير الززذي آلززت اليززى حركززة كانززت وونيززة ومناضززلة ومقاومززة ذات يززومر 
تهززا قبززغ أن تترامززع وتنهزززمر فعلينززا دراسززة تمربتهززا للتعززرف علززى العوامززغ التزز  أدت الززى انكسززار اراد

درمة على مشروعها األصل ر الذي ناضلت من أملى وويال وقدمت ف  سبيلى العديد  101وانقالبها 
 من الشهداء والتضحيات. وأنا على  قة من أننا سنمدما تمربة  رية ف  أحدا ها وتووراتها ودروسها:

ات ومخووزات سنمد فيها دروسا مامة عن العالقات ال لسوينية العربيةر وعن غدر وحيزغ ومزؤامر •  
كرامهزا  األن مة العربيةر لتص ية القصية ال لسوينية وحصار مقاومتها والمشاركة ف  القضزاء عليهزا وا 
علزززى اتستسزززالم. رغزززم كزززغ القزززرارات الرسزززمية التززز  تزززدعى دعزززم فلسزززوين وال لسزززوينيين بزززغ واعتبزززار 

 م.ت.ف  م  المم غ الشرع  الوحيد للشعب ال لسوين .
عديزززد مزززن األن مزززة العربيزززة قضزززية فلسزززوين كورقزززة للت زززاوض مزززع العزززدور  وسزززنتعلم كيزززف تسزززتخدم•  

 لتحقي، مصالل قورية وذاتيةر تنته  ببيع القضية األصلية والعصف بها.
وسنمد دروسا عن كيف يمكن أن تنتقغ قيادات فلسوينية وونية مناضلة مزن مبهزة النضزاغر الزى •  

 يتها ومقاومتها.مبهة العمغ مع العدو والتنسي، معى ضد شعبها وقض
وسززنتعرف علززى الك يززر مززن ال نززون الدوليززة والصززهيونية لكسززر اإلراد  بالحصززار والن زز  واتغتيززاغ •  

والتهمززيش والتمامزززغ وسياسزززات الترميزززب والترغيزززب والعصزززا والمززززر  التززز  يسزززتخدمها األعزززداء لهزيمزززة 
خضاعها أو شراسها واستقوابها.  القيادات وا 
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وم العززدو وحل ززاؤم الززدوليون والعززرب بمنتهززى البسززاوةر بززالتخلص مززن وسززنمد دروسززا عززن كيززف يقزز•  
الزعماء والقاد  المستسلمين بعد أن يستخدمومم ويستنزفومم ويستن دوا أغراضهم منهمر سزواء بالقتزغ أم 

 العزغ أم التهميش واتحتقار.
دخلززى ت يمكنززى وسززنتعلم كيززف أن وريزز، المهادنززة واتستسززالم كززالبسر العميزز، لززيس لززى قززرارر مززن ي•  

 الترامعر ويصبل كالعبد منزو  اإلراد  والحيلة والخيارات أمام العدو.
وسزززنمد دروسزززا عزززن خوزززور  ت زززويض الشزززعوب للزعمزززاء فززز  من مزززات وحركزززات التحزززرر الزززوون  •  

ومعززارك اتسززتقالغر والتوقيززع لهززم علززى بيززاض. وكيززف يمكززن ألي سززوء يصززيب الزززعيمر أن يعصززف 
الحركةر سزواء مزات أو اغتيزغ أو انكسزر أو انحزرف أو خزان. وسزنقف مزذمولين بالقضية والمن مة أو 

أمزام حمزم القبزوغ والمبايعزة داخزغ كزوادر المن مزة وقواعزدما لخزو اتستسزالم إلسزراسيغ واتعتزراف بهززا 
 .1660الذي انتهمتى المن مة منذ 

ينر وكيزف يتحزوغ ال زداسيون وسنتعلم كيف ت سد األمواغ ال ورات وال وار وحركات المقاومة والمقاوم•  
 الى مو  ين ومرتزقة.

 وسنتعرف على المآس  والمذابل الت  تعرض لها شعبنار حين تقرر القياد  القاء وتسليم سالحها.•  
وسنتعلم أن الشعوب تتخلى عمن يخونها ويخون قضايامار وت رز بشكغ تلقاس  حركات بديلة. فال •  

كلى الى زواغ مهما كان لزى مزن شزعبية وقزو  وسزيور  ون زوذ. فصيغ مقدس.  أومن مة  أوتومد حركة 
ومززا تالمززا ات خيززر دليززغ علززى ذلززكر ف زز  ذات العززام الززذي ألمحززت  1607ومززا انت اضززة الحمززار  فزز  

من مة التحريزر فيزى عزن اسزتعدادما للتسزوية والتنزازغ واتعتزرافر فزإذا بزاألرض فز  الزداخغ ت زرخ وتلزد 
رت بالتزامن مع ات اقيات أوسلو الى عديد من حركات وفصاسغ المقاومة مقاومة بديلةر سرعان ما تبلو 

 المسلحة المديد .
سراسيغ مزع األن مزة العربيزة •   وسنتعلم أن من المح ورات الكبرى الت  توافقت عليها القوى الدولية وا 

بززين مززو ح ززر أي توحززد أو تواصززغ او مشززاركة بززين الشززعوب العربيززة بحركاتهززا السياسززية والوونيززة و 
المقاومززة ال لسززوينيةر فيمززب عزززلهم عززن بعضززهم الززبعض بكززغ الوززر، والوسززاسغ. ومزز  تمربززة األردن 

. وتمربتنزا مميعزا كزغ يزوم. ومز  مزن المح زورات التز  1605زز 1671وتمربزة لبنزان  1671ز 1660
 يعتبر تحديها وكسرما أحد أمم شروو النصر ألي حركة مقاومة ف  األرض المحتلة.
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اتعتبزززار ل وابتنزززا الوونيزززة ولخيزززار المقاومزززة والك زززاح المسزززللر وسزززندرك ان التسزززوية ومزززم وسزززنعيد •  
وسززرابر وأن اسززراسيغ تريززد األرض وت تريززد السززالمر وأنززى ت أمززغ فزز  الممتمززع الززدول  واألمززم المتحززد  

الشزعوب ومملس األمنر وت أمغ ف  األن مزة العربيزة والن زام الرسزم  العربز  والمامعزة العربيزةر وأن 
 العربية وليس األن مة م  الداعم الوحيد المضمون ل لسوين وقضيتها ومقاومتها.
 6/1/5112، "51موقع "عربي 

 

 ومجلس األمن الفلسطينيةالسلطة  
 عبد الستار قاسم
مريا على عاد  األن مة العربيزةر تك زر السزلوة ال لسزوينية مزن الهرولزة الزى األمزم المتحزد  علزى أمزغ 

يززؤدي الززى تسززوية القضززية ال لسززوينية. وم ززغ العززربر تخززرج السززلوة ال لسززوينية مززن  أن يتززوفر شززعا 
سعيها بالخذتن واإلحباو امزا ألن األمزم المتحزد  ت تتخزذ القزرار المرمزور أو ألنهزا عزامز  عزن التن يزذ 

 ان م  اتخذت قرارا لصالل ال لسوينيين.
لسززلوة ال لسززوينية أن سززهم موضززو  تنززدر وكمززا مززو متززداوغ فزز  أروقززة األمززم المتحززد ر معززغ العززرب وا

واسززتهزاء أمززام األمززم علززى اعتبززار أن العززرب يعززدون مسززات الماليززين وينتشززرون علززى مسززاحة م رافيززة 
 اسراسيغ ات عبر الشكاوى والبكاء والعويغ. ةلموامهواسعةر وت حيلة لديهم 

األمزززم المتحزززد ر ولزززوت تشززكغ الشزززكاوى العربيزززة وشزززؤون العزززرب عمومزززا نسزززبة عاليززة مزززن حمزززم تشززز يغ 
تذمرمم المستمر لومد العديد من المزو  ين فز  األمزم المتحزد  أن سزهم فز  الشزار  بزدون و زاسف. وقزد 
تمسززدت أخززرى الشززكاوى بوززرح مشززرو  السززلوة ال لسززوينية علززى مملززس األمززن لتحديززد موعززد إلنهززاء 

األصزززوات الالزمزززة  اتحزززتالغ للضززز ة ال ربيزززة وقوزززا  غزززز ر ولكزززن المشزززرو  فشزززغ فززز  الحصزززوغ علزززى
 لورحى على المملس.

 ارتجالية الخطوة الفلسطينية
 كان أمام السلوة ال لسوينية  الث عقبات ت بد من تماوزما لك  تحصغ على مبت امار وم :

تتم غ األولى ف  تماوز حامز األصوات التسعة الضرورية لك  يورح المشرو  ال لسوين  علزى  -1
مززززذم األصززززوات غيززززر مؤكززززد ر خاصززززة أن الوتيززززات المتحززززد  تقززززف  مملززززس األمززززنر وكززززان معروفززززا أن

بالمرصزززادر وتلمزززو الزززى الضززز و علزززى الزززدوغ األعضزززاء فززز  المملزززس ل نيهزززا عزززن التصزززويت لصزززالل 
 المشرو ر وقد نمحت ف  ذلك.

أما العقبزة ال انيزة فتمسزدت فز  الزنقض األميركز  )ال يتزو( فز  حزاغ ح ز  المشزرو  بزالمرور الزى  -5
أبل ززت أميركززا السززلوة ال لسززوينية فزز  أك ززر مززن مناسززبة بونهززا سززتنقض المشززرو . لكززن المملززسر وقززد 

 الوتيات المتحد  تمنبت النقض بالض و على الدوغ المعنية لتحمب أصواتها.
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شكلت اسراسيغ العقبزة ال ال زة ألنزى مزن غيزر المتوقزع أن تلتززم اذا صزدر قزرار لصزالل السزلوةر وت  -0
لية ترغم اسراسيغ على التن يزذر ومزن المحتمزغ أن تقزوم دوغ ع مزى بتحزريض تومد مرمعية تن يذية دو 
 اسراسيغ على عدم التن يذ.

السلوة ال لسوينية كانت على وع  تام بهذم األمزورر لكنهزا لزم ت سزر للشزعب ال لسزوين  لمزاذا ذمبزت 
 الى األمم المتحد  وم  ترى ال شغ أمام عينيها؟

 مجلس األمن غطاء لعورات السلطة
عبزززر عشزززرين عامزززا ونيزززفر أ بتزززت السزززلوة ال لسزززوينية فشزززلها علزززى مختلزززف المسزززتويات اتمتماعيزززة 
والسياسزززية والتعليميزززة واتقتصزززادية واألخالقيزززة واألمنيزززةر وعمززززت تمامزززا عزززن المحاف زززة علزززى وحزززد  
 الشعب ال لسوين ر وخربت النسيمين اتمتماع  واألخالق ر وأبقت لقمة خبز الشعب بويدي األعزداء

 الذين سلبوا شعب فلسوين ارادتى الحر  وحولوم الى ممرد أدوات بويدي اآلخرين.
ويبزدو أن القزاسمين علزى السزلوة ت ي همزون حمزم التخريزب الزذي أحزد وم فز  مسزد الشزعب ال لسزوين  
وفزز  القضززية ال لسززوينيةر وت يززدركون أن علززيهم لززّ  رقبززة الحصززان لي يززر اتمامززى نحززو رؤيززة مديززد  

تنهيارات الداخلية ال لسوينية. وواضل أن من يسمون أن سهم بقيزادات مزذا الشزعب ت تومزد لمعالمة ا
نززز  بزززى شزززعب فلسزززوينر ومزززم ت يسزززتويعون  لزززديهم المعزززارف الضزززرورية إلدراك مزززدى الترامزززع الزززذي مم

 معالمة األمور على الرغم من مكابرتهم أحيانار ورسم صور وردية ألوضا  قبيحة.
سززلوة ال لسززوينية ومن مززة التحريززر ال لسززوينية عززن اتنتقززاغ تصززاعديا بالشززعب وبسززبب عمززز قيززاد  ال

( لتوززرح ممومززا فلسززوينية ت 1667ال لسززوين ر تلمززو السززلوة الززى الهززروب خززارج األرض المحتلززة )
 عالج لها ات ف  الداخغ ال لسوين .

ناسزززبة للهمزززوم السزززلوة تهزززرب الزززى الخزززارج ألنهزززا ليسزززت معنيزززة وغيزززر قزززادر  علزززى وضزززع الحلزززوغ الم
الداخليزةر وتحززاوغ بززذلك أن تقززوغ للشززعب انهزا تمززوب العززالم وتنتقززغ مززن موزار الززى موززار باح ززة عززن 
توييد وعن دوغ تض و على اسراسيغ عسى ذلك يوت  بحغ للقضية. وف  كغ مر  تعزود السزلوة خاليزة 

صوغ على مكانة الوفاض وفاشلة. لقد ألهت الشعب على مدى سنتين بالسع  لدى األمم المتحد  للح
دولة غير عضو وحصلت عليهار لكنها فشلت ف  ترممة القرار ف  واقع الشعب ال لسوين  بحيث لزم 

 يشعر ال لسوين  أن أوضاعى قد ت يرت بسبب مذا القرار.
 المؤسسات الدولية مؤسسات استعمارية

مزززز  التزززز  أقامززززت  -وعلززززى رأسززززها الوتيززززات المتحززززد  وفرنسززززا وبريوانيززززا-الززززدوغ اتسززززتعمارية الكبززززرى 
المؤسسات الدولية وعلى رأسها األمم المتحزد ر ومز  مومزود  لخدمزة مصزالل مزذم الزدوغ. لقزد شزاركت 
دوغ م غ روسيا والصين فز  صزياغة أمزداف وبزرامج مزذم المؤسسزاتر لكنهزا ليسزت مز  المزؤ ر  ك يزرا 
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إنهزا تقصزد ن سزها دون ف  السزاحة الدوليزةر وعنزدما تتحزدث الزدوغ اتسزتعمارية عزن الممتمزع الزدول  ف
 اآلخرينر وتبقى روسيا والصين والهند خارج م هوم الممتمع الدول  الذي تقصدم.

ولهذا علزى العزرب وبزاألخص ال لسزوينيين أن يكونزوا حزذرين فز  التعامزغ مزع مزذم المؤسسزات. ولزيس 
ر وعلينا القصد منا رفض التعامغ مع المؤسسات الدوليةر بغ يمب أن نبقى مناك ف  مذم المؤسسات

كعزززرب أت نتركهزززا مرتعزززا إلسزززراسيغر لكزززن يمزززب أت نعزززوغ عليهزززا ك يزززرار ومززز  بالتوكيزززد لزززن تحزززرر لنزززا 
 فلسوين.

من المعروف أن األمم المتحد  م  سبب كار ة فلسوين ألنها كانت ممزرد أدا  بيزد بريوانيزا وأميركزار 
وتت ممعيتهززا العامززة عززام ومزز  التزز  أقامززت اسززراسيغ وشززردت الشززعب ال لسززوين . األمززم المتحززد  صزز

لصالل عود  الالمسين ال لسوينيينر لكنها لم ت عغ شيسا منذ ذلك الحين إلعزاد  الالمسزين الزى  1650
ووززنهم. ومنززاك قززرارات ك يززر  صززدرت عززن الممعيززة العامززة لألمززم المتحززد  لصززالل ال لسززوينيينر لكززن 

 التن يذ غاسب وت يومد من يدفع باتمامى.
التززز  مزززا زالزززت حتزززى اآلن ذات الن زززوذ -الدوليزززة وليزززد  مهزززود الزززدوغ اتسززتعمارية وبمززا أن المؤسسزززات 

ذا كزززان لهزززذم المؤسسزززات أن تتخزززذ  -األكبزززر علزززى السزززاحة الدوليزززة فإنهزززا تشزززكغ أدوات لالسزززتعمار. وا 
قززرارات ت تصززب فزز  صززالل مززذم الززدوغ فززإن امكانيززة التن يززذ ضززسيلة مززدار وتعمززغ الززدوغ اتسززتعمارية 

حرامزاتر م لمزا غالبا على ال تسويف والمماولزة والضز وو حتزى ت يصزدر قزرار فيسزبب لهزا فضزاسل وا 
 فعلت أميركا بالض و على أعضاء مملس األمن حتى تتمنب استعماغ النقض )ال يتو(.

النشاو ف  المؤسسات الدولية مهمر لكن يمب أت نقتصر عليى. وحتى يتمكن العرب مزن البنزاء علزى 
ملوا على مراكمة القو  لتكون لهم كلمزة علزى السزاحة الدوليزة. السزاحة الدوليزة مذا النشاو عليهم أن يع

زززمل لهزززم بزززذلك. والمشزززكلة أن العزززرب ءملعزززب لألقويزززا ر أمزززا الضزززع اء فزززال حزززوغ لهزززم ات الت زززرج ان سم
مصممون على ضع هم وت يبح زون عزن القزو ر وي ضزلون البقزاء حمزال وديعزا فز  غابزة تسزيور عليهزا 

 الذساب.
 فلسطينية إستراتيجية أخطاء

ذمزززب ال لسزززوينيون الزززى األمزززم المتحزززد  بوخوزززاء اسزززتراتيمية كبيزززر  ت يمكزززن الحصزززوغ معهزززا علزززى مزززا 
 يبت ون. ومنا أشير الى النقاو التالية:

بمزا فيهزا -أسقوت السلوة ال لسوينية ح، العود  على الرغم من أنى من الصعب على أيزة دولزة  -1
غ فززز  مزززذا الحززز،ر ألنهزززا وروزززت ن سزززها بموا يززز، وعهزززود دوليزززة تزززنص أن تمزززاد -الزززدوغ اتسزززتعمارية

صززراحة علززى عززود  الالمززئ الززى وونززى. وقضززية الالمسززين مزز  مززومر القضززية ال لسززوينيةر وليسززت 
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مسززولة اقامززة الدولززة ال لسززوينيةر فإقامززة الدولززة تشززكغ الخوززو  ال انيززة بعززد العززود ر ومزز  مزززء مززن حزز، 
 غ أغلب دوغ العالم.تقرير المصير المعترف بى من قب

أنهمزززا تبح ززان عزززن دولزززة فلسزززوينية بزززدون  -ومزززن قبلهززا من مزززة التحريزززر-مريمززة السزززلوة ال لسزززوينية 
الشعب ال لسوين ر ومذا بحث غير ممدي وت يمكن أن يؤدي الى حغ القضية ال لسوينية. واألولى أن 

د فز  لبنزان وسزوريا واألردنر يومد الشعب الذي يريد اقامة دولةر والشزعب ال لسزوين  فز  أغلبزى مومزو 
نى لمن العقم ال كري والسياس  أن نبحث عن دولة شعبها ليس ضمن حدودما.  وا 

تركت السلوة القضية المومرية الت  يمكن أن تنشو بها على السزاحات الشزعبية الدوليزة لصزالل فكزر  
ضحت من مة التحريزر الدولة ذات المنشو اتستعماري الذي مدف الى تمييع القضية ال لسوينية. لقد 

بزززورقتين فلسزززوينيتين فززز  غايزززة األمميزززةر وممزززا: حززز،  -ومزززن بعزززدما السزززلوة ال لسزززوينية-ال لسزززوينية 
 العود  ورفض اتعتراف بإسراسيغر مقابغ أن يصبل ال لسوينيون خداما ألمن اسراسيغ.

ادر علزززى تخزززرج السزززلوة ال لسزززوينية الزززى العزززالم والشزززعب ال لسزززوين  منقسزززم علزززى ن سزززى وغيزززر قززز -5
تحقيز، وحززد  وونيززةر وتسززود أوسززاوى المنززابزات والمشززاحنات والضزز اسن واألحقززاد. الوضززع ال لسززوين  
الززداخل  ت يعوزز  انوباعززا ميززدا للعززالم الخززارم ر وعنززدما تززدرك الززدوغ مززذا األمززر فإنهززا سززتتردد ك يززرا 

 ف  اتستمابة للموالب ال لسوينية.
ذا أض نا الى مذا األمر أن قيادتْ   السزلوة والمن مزة غيزر شزرعيتين فزإن الشزعب ال لسزوين  يخسزر وا 

ر ومو 5116احترام العالم. رسيس السلوة ال لسوينية غير شرع  ألن مد  انتدابى الشعبية انتهت عام 
ما زاغ يتمسك بموقعى وي رض ن سى فرضا على الشعب ال لسوين . أما قيادات من مة التحرير ف ير 

لمن مة تخالف لواسحها الداخلية. ان فقدان اتحترام ت يملب التعاوف شرعية أيضا ألن كغ ممالس ا
 والتضامنر بغ ينته  الى اتستهزاء بالشعب ال لسوين  وقياداتىر وت يشمع الدوغ على توييد فاشلين.

قياد  السلوة ال لسوينية مستبد  وواغوتيةر وت تزمشِرك ف  اتخاذ القرار ات قلة قليلة من الحاشيةر  -0
أما ال صاسغ ال لسوينية وممهور الناس فال مماغ أمامهم للمشاركةر وعليهم أن ينت روا قرارات رسيس 
السلوة تنزغ صواع، على رؤوسهمر فقرار الذماب الى األمم المتحد  وقزف عليزى أربعزة أشزخاص مزن 

عزامز  عزن حوال  ا نز  عشزر مليزون فلسزوين . القيزاد  المسزتبد  قيزاد  فاشزلة حكمزا وبزالتعريفر ومز  
ذا كانت القياد  فاشلة داخليا فه  بالتوكيد فاشلة خارميا.  حشد واقات الناس وتصر على ت ييبهم. وا 

ذمبززت السززلوة ال لسززوينية الززى األمززم المتحززد  تعانززد وتتحززدى مززن يوعمونهززا ويقززدمون لهززا رغيززف  -5
تصزاد الضز ة ال ربيزة الخبزر فعلزى مزدى أك زر مزن عشزرين عامزا لزم تقزم السزلوة ال لسزوينية بترتيزب اق

من استعباد اسراسيغ وأميركزا ال زذاس ر  -ولو مزسيا-وغز  بوريقة تؤدي الى تحرير الشعب ال لسوين  
 وفضلت أن تبقى عالة على اآلخرين ماد  يدما للتسوغ.
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مدليار كيف يمكن للسلوة أن تزنمل فز  تحزديها ألربزاب نعمتهزا؟ لقزد اختزارت أت تقزوم بعمليزة التنميزة 
ادية وبرممة ال قافة اتستهالكيةر وأبقت ن سها ف  داسر  اتستبداد ال ذاس  ال رب  واإلسراسيل ر اتقتص

 وحاربت الذين ض ووا من أمغ البحث عن سبغ اتعتماد على الذات.
مع مذم األخواء اإلستراتيميةر كيف لم اوض أو دبلوماس  أن ينمل؟ لقد ممعت السلوة ال لسوينية 

بزة عنهزا أسزباب ال شزغر وعملزت باسزتمرار علزى اضزعاف ن سزها أمزام اسزراسيغ وأمزام والم اوضون بالنيا
 العالم ككغ  فهغ ماء مذا بالصدفة أو لسوء األقدار؟ وبعا ت.

السياسززززات الداخليززززة للسززززلوة ال لسززززوينية كانززززت ومززززا زالززززت حريصززززة علززززى اضززززعاف النززززاس وتمزيزززز، 
عليم علزززززى مسزززززتوى المزززززدارس ومسزززززتوى الممتمزززززعر وضزززززرب المن ومزززززة األخالقيزززززةر واتنحوزززززاو بزززززالت

المامعاتر واإلبقاء على ال قر والمهغ. وما دام الحاغ مكذار فزإن أمزام الشزعب ال لسزوين  مسزؤوليات 
 مزدومةر وم  التحرر الداخل  من نير اتستبداد وال لم والقهرر والتحرر من اتحتالغ الصهيون .

 6/1/5112، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إلى المؤسسات الدولية نفلسطيعواقب لجوء  

 دنيس روس
يتمسززك رسززيس السززلوة ال لسززوينيةر محمززود عبززاسر بززاللموء الززى المؤسسززات الدوليززة كوسززيلة للضزز و 
على اسراسيغ. ولم يترامع عن السياسة مزذم علزى رغزم أن سزعيى أخ ز، فز  مملزس األمزن حزين والزب 

ية. وأعلن عباس أنى سيلمو الى محكمة بقرار يلزم اسراسيغ اتنسحاب من الض ة ال ربية والقدس الشرق
المنايززات الدوليزززة. والخوززو  مزززذم سززتنته  الزززى تقززديم شزززكاوى ضززد اسزززراسيغ ورد مززذم بشزززكاوى أخزززرى. 
ولكنها لن ت ير واقع األحواغ. وصادفت أخيرًا مسؤوًت أوروبيًا أبدى تعاو ى مع سع  ال لسوينيين الى 

ن يؤيزد دولزة فلسزوينية ويرغزب فز  أن تبصزر النزورر اصدار قزرار فز  مملزس األمزن. ودعوتمزىر اذا كزا
الى الكزف عزن التسزامغ مزع ال لسزوينيين. فالحامزة تمزس الزى حملهزم علزى ادراك عواقزب السزع  وراء 

 خووات رمزية وليس وراء اإلنمازات الملموسة.
 –ر انتهزززت  ال زززة مسزززارات مزززن الم اوضزززات الزززى اقتراحزززات لحزززغ النززززا  اإلسزززراسيل  5111ومنزززذ عزززام 

ر عززرض رسزززيس الززوزراء اإلسزززراسيل  السززاب،ر ايهزززود 5111ال لسززوين : مبززادر  بيزززغ كلينتززون فززز  عززام 
ومساع  وزير الخارمية األميرك ر مون كيري ف  العزام المنصزرم. وفز  كزغ مزر ر  5110ألمرت ف  

 اقتمرحزززت علزززى القزززاد  ال لسزززوينيين اقتراحزززات تتنزززاوغ المسزززاسغ البزززارز . لكزززن مزززوابهم كزززان الزززرفض أو
الصمت. فهم رأوا أن كل ة بام ة تترتزب علزى قبزوغ اتقتراحزات أو مبزادرتهم الزى اقتزراح عزرض بزديغ 

 يتولب منهم تنازتت.
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ومزززذور ال قافزززة ال لسزززوينية السياسزززية ضزززاربة فززز  سزززردية  لزززم وضزززيم. وتميزززغ الزززى خوزززاب منزززامض 
غ غيززر مشززرو . والمسززاومة لالسززتعمار. والشززعور بالالعدالززة يحملهززا علززى اعتبززار التنززازغ أمززام اسززراسي

تصزور علززى أنهززا خيانززةر والم اوضزات تقتضزز  أن يتحززدى أي قاسززد فلسزوين  شززعبى مززن وريزز، اتخززاذ 
قززرارات سياسززية بام ززة الزز من. واللمززوء الززى األمززم المتحززد  يسززامم فزز  الضزز و علززى اسززراسيغر ويع زز  

ون دولزة فلسزوينية مزدعوون الزى ال لسوينيين من أي تنازغ أو مساومة. والقاد  األوروبيون الذين يؤيد
تع يم عواقب رفض ال لسوينيين مبادرات السالم أو عزدم تمزاوبهم معهزا. ومزع األسزفر يسزلو مع زم 
األوروبيززين الضززوء علززى أفعززاغ اسززراسيغ أك ززر ممززا يسززلوونها علززى موقززف ال لسززوينيينر ويرغبززون فزز  

اللمزوء الزى األمزم المتحزد  أو محكمزة تعديغ سياسة اتستيوان اإلسزراسيلية. ولكزن ممزا ت شزك فيزى أن 
المنايزززات الدوليزززة فززز  مرحلزززة انتخابزززات اسزززراسيليةر ت ترتمزززى منزززى فاسزززد . ف ززز  اسزززراسيغ سزززين ر الزززى 
المسززاع  ال لسززوينية علززى أنهززا أحاديززة. ومززذم الرؤيززة تسززامم فزز  تززرميل ك ززة السياسززيين المتمسززكين 

نها تحتاج الى قاد  حازمين ف   بالتوازنات الحالية الذين سيقولون ان اسراسيغ بين المورقة والسندان وا 
 موامهة الض وو الماسر .

ولكززنر مززا الززداع  الززى العملززة؟ فززإ ر اتنتخابززاتر تشززكغ حكومززة اسززراسيلية مديززد  قززد تكززون مسززتعد  
تلتزام مبادر  سالمر وقصر بناء المسزتوونات علزى أرض تلحز، بإسزراسيغ ولزيس ب لسزوين. وفز  م زغ 

ذا لم تبزرز م زغ مزذم الحكومزةر وقزرر األوروبيزون السزع  الزى قزرار مذم الحاغ ت  داع  لقرار أمم . وا 
فزززز  مملززززس األمززززنر فحززززري بهززززم أن يقترحززززوا صززززي ة قززززرار متززززوازن. وت يسززززعهم احتسززززاب الحامززززات 

وتبززادغ أراض وعاصززمة فلسززوينية عاصززمتها شززر،  1667ال لسززوينية فحسززب فزز  العززود  الززى حززدود 
ضمانات أمنية إلسراسيغ تمكنها مزن الزدفا  عزن ن سزهار وتوزيزع اتنسزحاب الزى  القدس من غير تقديم

مراحززززغ و يقززززة الصززززلة بززززوداء السززززلوة ال لسززززوينية فزززز  ح زززز  األمززززن واإلدار  وحززززغ مشززززكلة الالمسززززين 
ال لسزززوينيين حزززاًل يحزززاف  علزززى وزززابع اسزززراسيغ اليهزززودي. ويزززرمل أن يزززرفض ال لسزززوينيون م زززغ مزززذم 

. وقززد ت توافزز، الحكومززة اإلسززراسيلية 5115و 5110و 5111لززوا فزز  أعززوام الحلززوغ علززى نحززو مززا فع
المقبلزززة علزززى م زززغ مزززذا الحزززغ. لكزززن اإلسزززراسيليين ليسزززوا مزززن يوالزززب بتزززدخغ األمزززم المتحزززد . وحززززري 
بال لسزززوينيين اذا تبزززين أن مقزززاربتهم ت ترمززز  الزززى حزززغ الزززدولتين وت الزززى السزززالمر أن يتكبزززدوا نتاسمهزززا 

 المكل ة.
 7/1/5112، لندن، الحياة
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 فشل استراتيجيعملية الجرف الصامد على غزة  
 اليكس فيشمان

اسززراسيغ الززى غززز ر وبحمززم كبيززر. فزز  األيززام القريبززة القادمززةر حززين « المززرف الصززامد»أعززادت حملززة 
سززيممغ المززيش دروس الحملززةر فإنززى لززن يززتمكن مززن تمامززغ مززذا اإلنمززاز اتسززتراتيم  البززارزر الززذي 

. فالمصزريون 5112مزواون  الدولزة مزع حلزوغ العزام  الىاإلسراسيل  والقياد  السياسية  تقدم بى الميش
يبتعدون عن غز ر بينما تعزود اسزراسيغ وتزرتبو بهزا بعنزا، سزرعان مزا سزيؤدي بنزا الزى أيزام مزا قبزغ فزك 

ر ولكنهزا تمزد ن سزها اليزوم «حمزاس»الحملزة خووزت اسزراسيغ إلضزعاف  الزىاترتباو. عشزية الخزروج 
نسزانيًار ولزيس فقزو تعيلهزا تعيل كزغ صزاروخ يولقزى  أوبزغ تبزرر أيضزا كزغ نزار قنزاص  –ها اقتصاديًا وا 

 أحد ما من مناك.
منذ الحملة فعلزت مصزر كزغ مزا يمكنهزا كز  ت زك ارتباوهزار ماديزا عزن غزز . فقزد خلقزت قاوعزا فاصزال 

 الززىاضزافة  وأغلقزت مع ززم األن زا،. –سيصزبل فزز  المسزتقبغ مزن كيلززو متزر  –مزن نصزف كيلززو متزر 
الوصزوغ بشزكغ غيزر قزانون ر عبزر البحزر  الزىمصزر ويسزعون  الزىذلكر فإن ال زيين الذين يخرمزون 

الديار. معبر رفل ي تل  الىالى أوروبار يوامهون معاملة متشدد  من األسووغ المصري الذي يعيدمم 
ال ززيين. لقزد  يومًا أو يومين ف  الشهرر لعد  ساعاتر والحلزف المصزري مزع قوزر سزي اقم فقزو وضزع

أغل، المصريون المعبر وكغ ش ء ينصب ضدنا: من الض و الدول  وحتى احباو آخر السزكان فز  
 غز .
السزلوة ال لسزوينيةر بالمقابززغر فتزد، العصز  فزز  عمزالت اعمزار غزز  )...( مززن مهتهزار علزى مززا  أمزا

ن القوزا  وتخليزد حكزم يبدور فليتخل وا. فمن مم األغبياء الذين على أكتافهم بقز  وامزب مسزاعد  سزكا
ونحزن نعزالج البنزى التحتيزة  –األمم المتحزد ر تتومزى الزى تمزاي  الى؟ نحن. السلوة تتومى «حماس»

 المهدمة ف  غز .
الن ر  –بما ف  ذلك وزار  الخارمية األميركية  –مؤخرار فقو ولبت من اسراسيغ محافغ دولية مختل ة 

لتوفير حغ مستقر لضاسقة الواقة. أنابيب الميام ف  غز  باإليماب الى تمرير أنبوب غاز الى القوا  
يومزد منزاك بضزع  –تضخ مياما مالحة. وبيع ميام الشرب من سيارات النقغ مو عمغ مربل فز  غزز  

مانززب  ززالث منشززآت حكوميززة صزز ير . ولكززن ميززام الشززرب  الززىعشززرات مززن منشززآت التحليززة البيتيززةر 
 أنمكعزززب مززن الميزززام فززز  السززنةر ومزززن المتوقزززع للكميزززة ماليزززين متزززر  2توفرمززا اسزززراسيغر التززز  تضززخ 

الواقزززة  الزززىتتضزززاعف. الحزززغ مزززو منشزززو  تحليزززة كبيزززر ر سزززب، أن خوزززو لهزززار غيزززر أن مزززذم سزززتحتاج 
 مذا أيضا على مدوغ األعماغ. –بكميات ماسلةر اسراسيغ وحدما يمكنها أن تقدمها. وستت امؤون 
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بمزا فز  ذلزك زمزن الحزرب.  -مي زاواو  105 –قوزا  ال الزىمنذ اليوم تعو  اسزراسيغ مع زم الكهربزاء 
مي ززاواو عبزر خزو متهالزكر مززن محوزة توليزد واقزة تعمززغ مزر  وت تعمزغ أخززرى.  05أمزا مصزر فتزورد 

أي  –واآلن يتحد ون عن اقامة محوة توليد واقة مدية ف  القوا ر تكون اسراسيغ مورد  الواقزة لهزا 
 ف  الومود.اسراسيغ تورد الواقة لمهة ت تعترف بحقها 

فزز  المسززة فزز   01ر خلقززت ارت اعززا بمعززدغ «المززرف الصززامد»الضززاسقةر مززراء الخززراب الززذي خل تززى  ان
 الزىالمسيرات المماميرية نحو المدار والق ز من فو، المدار للباح ين عن عمغ ف  اسراسيغ. اضافة 

القوزا  والضز ة: ف مزة  ذلكر فإن اسراسيغ تسقو بكلتزا يزديها سياسزة العززغ التز  أملتهزا مز  ن سزها بزين
نسزانيةر مزيزد مزن  الزىمزيد من التصدير الزراع  من غزز   الضز ةر مزيزد مزن الحركزة ألسزباب دينيزة وا 

 فر، الرياضة الت  تسافر للمباريات ف  الض ة وغيرما. يحاولون تحرير الض و.
عتززززرف فإسززززراسيغ ت ت –مقابززززغ زيززززاد  تعلقهززززا بإسززززراسيغ غيززززر ممكنززززة « حمززززاس»ان مبايززززة  مززززن مززززن 

اسزززراسيغ غيزززر قزززادر  علزززى أن تتزززرمم تعميززز، دورمزززا فززز  غزززز ر الزززذي انمزززرت اليزززى خالفزززا «. حمزززاس«بزززز
انمزززاز أمنززز  أو سياسززز ر م زززغ وقزززف انتزززاج السزززالح فززز  غزززز ر أو التززززام بعيزززد المزززدى  الزززىلسياسزززتهار 

تعزا م. بالح ا  على الهدوء. بغ العكس. الموالبات من اسراسيغ فز  السزاحة الدوليزة آخزذ  فقزو فز  ال
 م  قصة نماح استراتيمية؟« المرف الصامد»حملة  أناذًار من مو الذي ت يزاغ يدع  

6/1/5112، «يديعوت»  
7/1/5112، األيام، رام هللا  
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