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 الفلسطيني اإلسرائيلي إقليمي للصراع رة" يتفقان على حليبرمان وشخصية عربية "كبيل :هآرتس 

كشزززد أديزززئ ليزززراريا  مشزززنور النقزززائ عزززن أن وزيزززر ال ار يززز  ا يزززراريا  : النعزززام  صزززال -غزززز  
للزززس ميزززود  الش زززا" يللايمززز ي لحزززع أفيغزززدور ليبرمزززانو لزززد شوصزززع مزززك يش صزززي  عربيززز  كبيزززر ي بال عزززع 

 الصراع ال ايطين  ا يراريا .
وف  مقاع نشره ال مع و مولك صحي   يهآرشسيو كشئ األديئ لياع م يدو ذو الشو نات اليياري ي أن 
ميود  االش ا" الش  شم الشوصع للينا شحظس بدعم كع من مصزر واليزعودي  ودوع ال ازيبو با ةزاف  

  ي ف  العالم العرب .للس كع القوى يالمعشدل
ونقزع م يززد عززن ليبرمززان لولززج لنزج يشو ززئ الشوصززع الش ززا" يشززبج اش زا" يلنززدني الززذي شوصززع لليززج مازز  

و والززذي 1891األردن الراحززع الحيززين بززن طززيع مززك وزيززر ال ار يزز  األيززب" شززمعون بيززريسو عززام 
 يني. يعشبره ليبرمان يأفةع اش ا" شم الشوصع لليج بشأن الصراع مك ال ايطيني

وحيئ م يدو فإن ليبرمان يرى أن رريس الوزراء ا يراريا  ف  ذل  الولت ليحا" شامير لد ارشكزئ 
  طأ  ييما عندما أحبط فرص شطبي" اش ا" يلندني.

وعاززززس الززززرغم مززززن أن م يززززد رفززززت الكشززززد عززززن ش اصززززيع االش ززززا" الززززذي شوصززززع لليززززج ليبرمززززان مززززك 
لززس أن هززذا االش ززا" ييززشند للززس يمبززادر  اليززيم اليززعودي يو يالش صززي  العربيزز  الكبيززر يو لال أنززج أشززار ل

 االن صاع عن ليراريع. 49عيو  عاس أنج يعرت عاس فايطيني  
و ييما أولرز  الزذين 49ويذكر أن مصطا  ياالن صاعي الذي يشير لليج ليبرمان يعن  طرد فايطيني  

ص مدين  يأم ال حميو الش  شعشبزر يقطنون ف  المدن الم شاط  والمثاث ال نوب و الذي يةم بشكع  ا
 معقع الحرك  ا ييمي  الرريس.

وأوةزززز  م يززززد أن ليبرمززززان شوصززززع للززززس لناعزززز  م ادهززززا أنززززج ال يمكززززن الشوصززززع الش ززززا" ثنززززار  مززززك 
 ال ايطينيينو ف  ظع موال نم الحالي و وأن أي اش ا" معنم يي ة  للس المزيد من األزمات والشعقيد.

لج لنج يزيكون بويزعج ل مزاع الش اصزيع حزوع هزذه الميزود  فز  ننايز  عزام وينقع م يد عن ليبرمان لو 
مززن ال منززور ا يززراريا  يززيايد هززذه الميززود  فزز  حززاع شززم طرحنززا عاززس ايززش شاء  %91و وأن 5112
 عام.

يذكر أن ويارع ا عيم ا يرارياي  كش ت ما را عن أن ليبرمان عقد ما را لقاًء مك ش صي  عربي  
عيو  عاس عقده لقاءات مك القيادي ال شحاوي محمد دحزين فز  عزدد مزن العواصزم كبير  ف  باريسو 

حكزم حركز   ليزقاطونوهت صحي   يميكور ريشوني للزس أن ليبرمزان ودحزين بحثزا لمكانيز   األوروبي .
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حماس ف  لطاع غز و بحيث يقوم دحين بدور رريس ف  لدار  شاون القطاع بعد الزش اص مزن حكزم 
 الحرك .
" مشصعو أكدت ويارع ا عيم ا يزرارياي  أن ليبرمزان يحزرص عازس شيزريئ أ بزار لقاءاشزج وف  ييا

 مك المياولين األ انئو ف  ميعس منج لشحيين صورشج وصور  حزبج عشي  االنش ابات الششريعي . 
 11/1/5112، "51موقع "عربي 

 
 هوالند: شعبنـا معكم ونحن لجانبكم في مواجهة اإلرهابالفرنسي  الرئيسيهاتف  عباس 

رني  فرانيوا : أكد الرريس محمود عباسو أمسو ف  اشصاع هاش   مك الرريس ال يوفاي–رام هللا 
ف  موا ن  هذا ا رهائ الذي »هوالندو ولود القياد  والشعئ ال ايطين  للس  انئ فرنيا الصديق و 

 «.ال دين لج
بالغ الحزن واأليس واأللم لما شعرةت لج فرنيا الصديق و باد »وعبر الرريس ف  بداي  االشصاع عن 

 «.ةحيشنا مواطنون فرنييون أبرياءليم الحريات والشعايشو من أعماع ل رامي  لرهابي  ذهئ 
ولاع: لن لاوبنا وعقولنا معكم ونحن للس  انبكم ف  موا ن  هذا ا رهائ الذي ال دين لجو والشعئ 

 ال ايطين  بأيره يشألم لما حدثو ولديج ا حياس بأن  يارشكم  يار  لج.
ف  فايطين مكري  لما وأةاد: ا ييم براء من هذه األعماع ا  رامي و ولد كانت  طب  ال مع  

شندشج بيدكمو حيث شم الشعبير عن ا دان  المطاق  لمن لاموا بنذه األعماع ا  رامي  ولكع من 
و ننم وشعاون معنمو ونحن نعشقد أن موا ن  العند والعنصري  والكراهي  بحا   للس أويك شعاون 

 بين الثقافات.ممكنو وأن ششمع م االت مشنوع  بيننا شعمي" حوار بين األديانو و 
عمع لرهاب  يمس مواطنين أبرياءو يواء كانوا مييحيين أو ينود أو »وأعرئ الرريس عن لدانشج لكع 

ميامين أو من ديانات أ رىو فحيا  ا نيانو أي لنيان لنا لدييشنا وهللا هو الذي ينئ الحيا  وهو 
 «. القنا  ميعاً 

و معربًا عن شكره «يعدنا أن أيمعج وييمعج غيريهذا كيم منم  دًا ي»بدورهو لاع الرريس هوالند: 
 لارريس عباس عاس هذا الشةامن.

من المنم لاشعئ ال رني  ف  هذه الاحظات الصعب  أن شصع لليج مشاعركم ومشاعر »ولاع: لنج 
الشعئ ال ايطين و فنذه محن  كبير  ولكننا لن شاثر عاس ليم الحري  والعدال  والديمقراطي  والمياوا  

 «.يحمانا هذا البادالش  
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كنت أشمنس أن أكون ش صيًا للس  انبكم لوال الظرود الصعب و ومننا »ولاع الرريس عباس: 
ظرود الطقسو ولكننا لابًا ولالبًا وبو داننا وةماررنا معكم ومك عاريت الةحايا ومك الشعئ 

لس الاقاءنش نم ذل و ونش نم ظروفكم »و ف  حين أ ائ الرريس هوالند: «ال رني  الصدي"  «.وا 
11/1/5112، األيام، رام هللا  

 
 حكومة إيهاب بسيسو ألي اعتداءالغزة تنفي تعرض منزل الناطق باسم في داخلية وزارة ال 

( أن يكون منزع الناط" بايم 1-11ن ت وزار  الدا اي  واألمن الوطن  ف  غز  اليوم اليبت ): غز 
 ش  ير.حكوم  الوفا" لينائ بيييو ف  غز  لد شعرت ألي 

وكان بيييو ذكر ف  شصري  لج أن منزلج شعرت الن  ار ف  غز و وأنج وعدد من وزراء غز  شاقوا 
 شنديدات عبر هواش نم النقال .

وأكد لياد البزم الناط" بايم وزار  الدا اي  ف  شصري  مكشوئو عدم صح  ما شم شداولج من معاومات 
وة  أن ما  رى هو ان  ار لمولد كنربار  لرئ حوع ان  ار ايشندد منزع عارا  بيييو بغز و وأ

 منزع العارا .
11/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 النائب العام في غزة لـ"فلسطين": البحث جاٍر لكشف مرتكبي التفجيرات بغزة 

ليماعيع  برو أن ال نات األمني  والمباحث العام و  أكد النارئ العام ف  غز و د.: ينونو نبيع-غز 
قوم بدورها ف  البحث عن مرشكب  الش  يرات الش  شندها القطاع ما ًراو يوف  حاع كشد أمرهم ش

 ييشم شقديمنم لامحاكم  حيئ األصوعي.
وكان م نولونو لد فّ روا أمسو صرافين آليين شابعين لبن  فايطينو أمام مقره الرريس ف  شارع 

قاوم  ا ييمي  يحماسيو ماكد  أن فيج يلوًنا عمر الم شار ويط مدين  غز و وهو ما أدانشج حرك  الم
 من ألوان العبث بالماييات ال ايطيني  وباألمني.

وأةاد  بر ف  شصريحات لزيفايطينيو اليومو يحشس اآلن لم يشّم الكشد عن ال اعاينو وف  حاع 
 لقانوني ي.كشد ال اعاين ييشم لبيغنا بذل  )من ِلبع األ نز  األمني ( ومن ثم اش اذ ا  راءات ا

وأعرئ عن اعشقادهو بأن الش  يرات الش  ايشندفت منازع وييارات عدد من ليادات حرك  فش  ف  
نوفمبر/ ششرين ثاٍن الماة و شأش  يف  لطار مشاكع فصاراي و كما هو معرود ف   7القطاع ف  

مع بحد ذاشج بعت ال صارع هنا  بعت االنشقالات وبعت النزاعات الدا اي و وهذه ال ُشعزى أننا ع
  نار و بقدر أنج يياي  محتي.
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يناير كانون الثان  ال اريو عاس لشع ُمحاةر ف   امع   1وُيشار للس أن م نولين ألدمواو ف  
األلصس بغز و بعد الشحام منزلج ف  دير البا  ويط القطاعو وهو ما اعشبره النارئ العام يعمي  ناريا 

 ل اعايني.بحشا والبحث  ار عاس لدم ويا" لكشد ا
وشابك: يهنا  بعت ال رارم ال يشّم الكشد عننا لال بعد مة  مد  من الزمن وهذا طبيع  )حيئ 
طبيع  ال ريم (يو مشيًرا ف  ن س الولت للس أن يال رارم ال ناري  ششّم معظمنا بايعو وال ششم ف  وة  

 النناري.
ن كشد ال اعاينو يوف  حاع الوصوع وأعرئ النارئ العام عن أماجو ف  أن ششمكن األ نز  األمني  م

 للينم ييشم اش اذ ا  راءات القانوني ي.
من  نشجو لاع المشحدث بايم الشرط  ف  القطاعو أيمن البطني  : لنج يلم يحصع  ديد حشس اآلني 
 فيما ي ص الش  يرات الش  شندشنا غز و ما ًراو لكنج أكد أن يالشرط  شبحث وششابك الموةوعي.

   لزيفايطينيو أنج رغم عدم شواصع حكوم  الشواف" الوطن  منذ ششكيانا مك األ نز  وأةاد البطني
 األمني  ف  القطاعو فإن األ ير  ال شزاع ُشمارس عمانا.

لكنج أوة  أن يبن  فايطين رفت شيايم الصور )ال اص  بكاميرات المرالب ( لأل نز  األمني و لذ 
 لر وع للس )لدارشج( ف  رام هللاي.لن البن  يدع  أنج ال ُيمكنج ذل  لال با

وف  ن س الولتو أكد البطني   أن األ نز  األمني  يُشعان  معانا  شديد ي من عدم و ود ميزاني  
ششغياي  وال رواشئ لموظ يناو ف  ِظع عدم شواصع رريس حكوم  الشواف"و وزير الدا اي  د. رام  

 الحمد هللا مك وزار  الدا اي  ف  القطاع.
11/1/5112، أون الينفلسطين   

 
 ساعة من تفجيرات غزة 54: تلقينـا رسائـل تهديـد قبل إيهاب بسيسو الحكومةالناطق باسم  

: لاع الناط" الريم  بايم الحكوم  لينائ بيييوو لن االن  ار الذي ولك بالمولد يوفاي–رام هللا 
يدات شاقاها وعددًا من وزراء ياع  من شند 54الكنربار  دا ع منزلج ف  مدين  عز و  اء بعد حوال  

 حكوم  الشواف"و عاس هواش نم المحمول  بايشندافنم.
أن منزلج الذي ولك بج االن  ار لم يكن بج أحدو وأن المولد « وفا»وأوة  باشصاع هاش   مك 

الكنربار  الذي ان  ر لم يكن يعمعو الفشًا للس أن أةرارًا بييط  لحقت بالمنزع وباألش ار المحيط  
 نشي   االن  ار.بج 
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ش  ير صّرافين آليين لبن   مك-دلار"  11 ش صانما-وأشار للس أن االن  ار ف  منزلج شزامن شقريبًا 
فايطين ف  شارع عمر الم شار ف  غز و ماكدًا أن ريارع شنديد أ رى كانت وصات للس مدراء 

 البنو و وعدد من العاماين فينا بايشنداد هذه البنو .
 شم شو يج ريارع الشنديد  ميعنا ل ميك ال نات المعين و لعمع اليزم. وأوة  بيييو أنج

ولاع بيييو: نحن اآلن بانشظار شقرير الدفاع المدن  لمعرف  حيثيات االن  ار الذي ولك بالمولد 
دا ع منزل و مطالبًا بالشحقي" ف   ميك الش  يرات األ ير  الش  ولعت ف  غز  بشكع  ديو  اص  

 شد عن مرشكب  أي من هذه الش  يرات.أنج لم يشم الك
ورأى أن عمايات الشحريت الميشمر  ةد حكوم  الشواف" الوطن و من الميببات الرريي  لييشقرارو 
وأنج ال مبرر لاشوشير ا عيم و مذّكرًا بالشحريت عاس وزير الصح  الدكشور  واد عود لبان العدوان 

   لطار اشنامات ييايي .عاس لطاع غز و ومةي ًا: ال نريد أن نن ّر ف
ولاع: مولد الحكوم  أنج رغم كع ما حصع فإننا ميشمر  ف  شحمع مياولياشنا الماقا  عاس عاشقنا 
يواء ش اه لطاع غز  أو الة  و م ددا الدعو  لكع القوى واألطراد بةرور  شوفير األ واء المنايب  

 والشعامع بمياولي  لما فيج مصاح  لاقةي  ال ايطيني .
11/1/5112، يام، رام هللااأل  

 
 ترتيبات إلعداد ملفات حول جرائم االحتالل في حربه األخيرة على غزة واالستيطانالسلطة:  

رحئ ال ايطينيون بقبوع األمم المشحد  ريميًاو طائ دول  فايطين  :نادي  يعد الدين -عمان
ع  رارم االحشيع ا يراريا  ف  االنةمام للس المحكم  ال ناري  الدولي و بما يشي  لنم رفك لةايا حو 
 األراة  المحشا و شحت بندي ي رارم حرئي و رارم ةد ا نياني .

لن بان ك  مون األمين العام لامنظم  الدولي  أكد أن  المشحد وولاع المكشئ الصح   لألمم 
لبريع نييان/ال ايطينيين ييحصاون ريميا عاس عةوي  المحكم  ال ناري  الدولي  اعشبارا من أوع 

 المقبع.
وشش ذ القياد  ال ايطيني و وف" مياولينو الشرشيبات اليزم   عداد ما ات حوع  رارم لاد  االحشيع 
ةد ال ايطينيينو وف  مقدمشنا العدوان ا يراريا  األ ير عاس لطاع غز و وااليشيطانو واالنشناكات 

  .المرشكب  ةد المقديات ا ييمي  والمييحي  ف  القدس المحشا
ولاع عةو الا ن  الشن يذي  لمنظم  الشحرير  ميع شحاد  لن القبوع األمم  لطائ فايطين ييعد حقًا 

 من حقو" الشعئ ال ايطين و بأن شكون دول  فايطين عةوًا ف  المحكم  ال ناري  الدولي ي.
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رس دوره وأةادو لزيالغدي من فايطين المحشا و لن ياألمين العام لألمم المشحد  بان ك  مون يما
ويطب" القانون الدول و دون الرةوخ لاةغوط الش  شمارس عايج من لبع ال انبين األميرك  

وأوة  بأن هذا القبوع الريم  يييكون لج الدور المنم ف  محايب  وميحق  ليراريع  وا يراريا ي.
 ايطين ي.عاس كاف  الم ال ات واالنشناكات وال رارم الش  ارشكبشناو وما شزاعو ةد الشعئ ال 

ول ت للس أنج يييشم لعداد ما ات حوع العدوان ا يراريا  األ ير ةد لطاع غز و والمماريات 
ا يرارياي  العدواني  ف  الة   الغربي و وب اص  االيشيطانو واالعشداءات ا يرارياي  المشواشر  عاس 

 المقديات ا ييمي  والمييحي  ف  القدس المحشا ي.
رريس الم اس الششريع  ال ايطين  حين  ريش  بالقبوع الريم  األمم   من  انبجو رحئ نارئ

لطائ فايطين ف  المحكم  ال ناري  الدولي و لكنج اعشبر أن يالمح  األياي  يقك عند المة  
 ال ايطين  ف  هذا المياري.

نما ولاعو لزيالغدي من فايطين المحشا و لن يمن الةروري عدم االكش اء باالنةمام للس العةوي   وا 
العمع ال اد ف  الذهائ لدمًا ةمن ميار محاكم  لاد  االحشيع والميشوطنين ا يراريايين عاس 

وأكد يأهمي  ششكيع فري" من ال براء القانونيين لشحري    رارمنم المرشكب  بح" الشعئ ال ايطين ي.
ع  يع عدوانج ةد لةايا حقيقي  ةد االحشيعو وف  مقدمشنا  رارم الحرئ الش  ارشكبنا االحشي

 يومًاو وأي ر عن آالد الشنداء وال رحسي. 21لطاع غز و والذي ايشمر زهاء 
ول ت للس ةرور  يرفك لةي  ةد  ريم  اغشياع الشنيد زياد أبو عين بدم ليراريا  باردو فةًي عن 

  رارمج المرشكب  ف  األراة  المحشا ي.
 ايطيني  مصط س البرغوث  أنج بنذا القبوع الريم  من  انبجو اعشبر أمين عام المبادر  الوطني  ال

ييزاع عن ليراريع ألوع مر  منذ ليامنا حا ز الحماي  والحصان  أمام القانون الدول و من  يع 
 شقديم لةايا ةد  رارمنا المرشكب  ف  األراة  المحشا ي.

االحشيع ف  عدوانج ولاعو لزيالغدي من فايطين المحشا و لن يمن الةروري رفك لةايا ةد  رارم 
 األ ير عاس غز و لةاف  للس شقديم دعاوى ةد  ريم  االيشيطاني.

وأوة  بأنج ييي ش  البائ أمام كاف  منظمات حقو" ا نيان وال ايطينيين لاشقدم بقةايا دونما 
ايشثناءو أي أن الم اع م شوح أيةًا أمام األفراد والماييات والمنظمات والنيرات لرفك دعاوى 

 ي  ةد االحشيعي.لةار
وأكد أهمي  يش ميك الطالات ال ايطيني  وشوحيد الصد الوطن و ودعو  ا طار القيادي المالت 

 لمنظم  الشحرير لي شماع من أ ع ششكيع  بن  وطني  موحد  ةد عدوان االحشيعي.
11/1/5112، الغد، عّمان  
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 في مهب الريحالوفاق  حكومةأبو زهري: مصير  

المشحدث بايم حرك  المقاوم  ا ييمي   و أنغز  من، 11/1/5112، الرسالة، فلسطين ذكرت
:ي ي ئ عاس حكوم  الوفا" القا" عاس مصيرها لن ايشمرت ف  شنكرها لاع يحماسي يام  أبو زهري

 لقطاع غز .
  و صباح اليوم اليبتو أن مصير حكوم  الشواف" أصب  فيالريال ي وأكد أبو زهري ف  شصري  لز

وأةاد يالقوع لموظ   غز   منئ الري و مةيً ا يليس عاس موظ   غز  القا" فحقولنم مح وظ ي.
 شكًرا مك الييم ؛ ييدفعنا لاقوع بالمثع للس حكوم  الوفا"ي.

أيام من  3وأوة  أن البيان الريم  الذي صدر من حكوم  الوفا" ما ًرا لم ُينَد رغم مرور 
 ولي  عن شداعياشج.صدوره والحكوم  ششحمع كع الميا 

: يلن موظ   غز و آ ر من عاينم لاع أبو زهري، 11/1/5112، فلسطين أون الين وأةافت
بع حكوم  الوفا" ه  من عاينا القا"يو مشدًدا ف  الولت ذاشج عاس أن  الوظي  والقا" بشأن أماننم 

 فروي .حكوم  الشواف" مازم  بشن يذ اش اليات المصالح  ال أن شش ذ لرارات حزبي  و 
وأةاد أبو زهري ف  شصري  مشا زو اليوم: يالحكوم  'نعاج' أمام االحشيع وأيود أمام شعبنايو 

ألن  غز ومعشبرًا أن هذه الحكوم  ش دم  زءا من ال غرافيا وشعالئ ال زء اآل رو وطمأن موظ   
 نحن أعطينا وال زلنا نعط  ال رص  لحكوم  الوفا"ي. ش ذلنمويحماس وعدت ولن 

أن لصرار حكوم  الوفا" عاس القوع لموظ   غز  شكرا مك الييم  ييدفك يحماسي لاقوع لنا  وأكد
ألن اش ا" المصالح  هو ديشور هذه الحكوم و الفشا للس أن الحكوم  لم ش عع شيرا ألهال   بالمثعو

 غز   يع المن  ت الحال .
مديويا يأش  ف  محاول  ولاع: يحديث وزير العمع مأمون أبو شني عن كون بيان الحكوم  

 والحقيق  الثابش  أن هنا  بيانا لم ييحئ ولم يعشذر عنج بشكع ريم ي. ال ععوالمشصاص رد  
لم ُينَد رغم  ما راوول ت أبو زهري النظر للس أن البيان الريم  الذي صدر عن حكوم  الوفا" 

 والحكوم  ششحمع كع المياولي  عن شداعياشج. صدورهوأيام عاس  3مرور 
وشياءع: يأي حكوم  ف  العالم ششعامع مك شعبنا باششراطات لشن ذ وا باشنا؟!يو ف  لشار  لشروط 
حكوم  الشواف" لإلعمار وشقديم ال دمات لاشعئ ال ايطين . وشدد عاس أن الحكوم  شحاوع االنقيئ 

 بشكع حقيق  بإبعاد يحماسي وكاف  أفراد الحكوم  اليابق  عن المشند شماما.
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ماس وافقت عاس مصالح  بدون شمييزو ل دم  الشعئ ال ايطين و ماكدًا أن حركشج شريد وبين أن ح
لامصالح  الحقيقي  أن شمة . وأشار أبو زهري للس أن حماس شقيم المولد بايشمرارو وأننا يشش ذ 

 الموالد المنايب  ف  ظع الشطورات.
ال ايطيني و منوها للس أن  ول ت المشحدث بايم حماسو للس و ود اشصاالت ميشمر  مك ال صارع
 حركشج يشدعوها ال شماع لبحث آ ر شطورات المصالح  وأداء الحكوم .

 
 النقد حول استئناف عمل الجهاز المصرفي في غزة والضفة سلطةبقرار ترحب حماس  

رحبت حرك  المقاوم  ا ييمي  يحماسيو مياء اليبتو بقرار ياط  النقد حوع ايشرناد عمع : غز 
 لمصرف  ف  غز  والة  .ال ناز ا

وأكد الناط" بايم الحرك  يام  أبو زهريو ف  شصري  مقشةئو عاس أهمي  شحييد البنو  من أي 
شداعياتو داعيًا يحكوم  عباس للس ولد  ريم  الشمييز الش  يشعرت لنا المواطنون والموظ ون ف  

 غز ي.
11/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 باإلرهاب في العالم "ستبوء بالفشل" هامحاوالت نتنياهو ربطوتؤكد أن نسا حماس تندد بهجمات فر  

ايشنكرت حرك  المقاوم  ا ييمي  يحماسيو ما أيمشنا يالمحاوالت الباري  لرريس : حماس: غز 
يراريا  ينشنياهوي لاربط بين الحرك  ومقاوم  شعبنا من  ن  وا رهائ عبر العالم من  ن  الوزراء ا 

 أ رىو  اص  ف  لقارج األ ير مك الي ير ال رني  لدى االحشيعي.
وأكدت الحرك  ف  شصري  لنا مياء اليبت عاس يمول نا المحدد من األحداث األ ير  ف  باريس 

لم  لعاماء الميامينو والذي ايشنكر وأدان ما حدث من اعشداء عاس والمني م مك بيان االشحاد العا
 الصحي   يشارل  ليبدويو وأن أي  يد ف  الرأي وال كر ليس مبررًا لقشع األبرياءي.

وشددت يحماسي أن يمحاوالت نشنياهو يشبوء بال شع ولن شنقذه وكيانج من الميحق  كم رم  حرئيو 
الولود للس  انئ شعبنا وحمايشج من لرهائ الدول  الذي شماريج وطالبت يالعالم بنذه المنايب  

يليراريعي وأن شعالب أحد أهم أيبائ ا رهائ عبر العالم والمشمثع ف  ايشمرار االحشيع وانشنا  
 المقدياتي.

وكان نشنياهوو ربط بين من ذي حادث يشارل  ليبدويو وبين حماس وشنظيم يداعشي والقاعد  وحزئ 
 أن يا ييم المشطرد يشحدى العالم أ مكيو وف" شعبيره. هللاو ماكداً 

11/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 لقاء بين مشعل وعباس بتركيا "غير صحيحة" حولأبو زهري: األنباء  

ن ت حرك  المقاوم  ا ييمي  يحماسيو و ود لقاء بين رريس المكشئ اليياي  لاحرك   الد : غز 
   ال ايطيني  محمود عباس ف  شركيا.مشععو ورريس الياط

ولاع الناط" بايم الحرك  يام  أبو زهريو ف  شصري  مقشةئو مياء اليبت لن ياألنباء حوع لقاء 
 بين األيشاذ  الد مشعع ومحمود عباس ف  شركيا ال أياس لنا من الصح ي.

11/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 قاومة بالضفة األسبوع الماضينقطة مواجهة حصاد الم 21عمليتان و 

شندت محافظات الة   الغربي  المحشا   يع األيبوع المنصرمو شن يذ المقاوم  : الة   الغربي 
لعمايشين بطوليشين لحداهما بإطي" النار واأل رى بالطعنو أصيئ عاس لثرهما ميشوطن ب راح 

 مشويط .
 و لال أن ذل  لم يمنك شباننا من ال روج ورغم لياو  المن  ت ال وي الذي شمر بج الة   الغربي

واالششبا  مك  نود االحشيع بالح ار  وبز ا ات المولوشود والز ا ات ال ارغ و حيث شندت 
نقط  شماسو عاس الرغم من الشيالط الكثيد لاثاوج واالن  ات  21المحافظات اندالع موا نات ف  

 الكبير ف  در ات الحرار .
11/1/5112، مالمركز الفلسطيني لإلعال  

 
 في القطاع أهلناعساف: حماس ال ترى سوى مصالحها الضيقة وال تكترث لمعاناة  

لاع المشحدث بايم حرك  فش  احمد عيادو لن الن وم والشنم الباطا  والشنديدات الش   :وفا-رام هللا
  بقطاع هذه العصاب  المشحكم أن لةاف حكوم  الوفا" الوطن و هو دليع  للسيكيانا لاد  حماس 

 للسال شرى يوى مصالحنا الذاشي  الةيق  وان ما ينمنا من هذا الوطن يوى شأمين رواشئ غز  
 ميايشياشنا المياح  والموظ ين المحيوبين عاينا.

و دد عياد ف  شصريحات صح ي  اليوم اليبتو الشأكيد عاس أن شمكين حكوم  الوفا" وشيايمنا 
غز  هو المد ع العما  والحقيق  لحع مشاكع القطاع صيحيشنا ومياولياشنا كاما  ف  لطاع 

 .5117ف  عام  األيودالمشراكم  عبر ينوات ييطر  حماس بعد انقيبنا 
صراد آل و  للس األ ير ششحوع هذه  أنولاع عياد أن كع ما شريده حماس من الحكوم و هو 

ي هع شيشطيك واأل ير  ف  لطاع غز  هو صرد رواشئ موظ   حماسو مشيار األولسمنمشنا 
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والمدني  الكاما  لحماس عاس لقطاع وعاس معابره وحدوده؟  األمني الحكوم  العمع ف  ظع الييطر  
 أعمالناوبطشنا ةد مواطن  القطاع ومكافأ  عاس  عاس شعي ناوهع شريد ميايشيات حماس مكافأ  

اس ش  ير منازع ؟ أو عاأل رىالوحشي  ةد ليادات وكوادر ومناةا  حرك  فش  والقوى الوطني  
 ليادات حرك  فش  ومنص  احش اع الذكرى العاشر  اليششناد القارد الرمز ياير عرفات؟

وردا عاس اشنامات حماس لاحكوم و باننا حكوم  لصوصو لاع عياد 'لن الاصوص هم من 
ي رةون عاينم الةرارئ غير الشرعي  لمصاح   أوف  لطاع غز  رهارن لنم  أهانا لبقاءيمعنون ف  

من المحاور  األمواعو ن   األن ا"يوئ لاد  حماسو الذين لم يشعودوا احشماع شولد ش ار   
ف  القطاعو وعاس حيائ  أهاناعاس حيائ عذائ ومعانا   أومقابع بندليشنم المأ ور   ا لايمي 

 الشعئ ال ايطين  ولةي  الوطني  العادل .
لألزمات المشراكم  الش   ا شنا حماس  اش ا" المصالح  ال يشةمن حاوع مباشره يحري  أنوأكد 

والشزاع ش ا نا ف  القطاع  صوصا ف  هذا الولت الذي يشعرت فيج الشعئ ال ايطين  وليادشج 
الةغوط ف  محاولج لثنينا عن معركشنا الييايي   نناء االحشيع  ]أشكاع[ أشغاعالوطني  لكع 

 .ا يراريا 
فإن الياط  الوطني   ا مكانياتد القايي  ولا  انج وبالرغم من هذه الظرو  للسوأشار عياد 

 ألد 71وحكوم  الوفا" الوطن  شن " نصد ميزانيشنا عاس لطاع غز  فن  شدفك رواشئ لحوال  
الشحشي  وفواشير المياه والكنرباءو وف  المقابع حماس ش ن  الةرارئ  البني موظد وششابك مشاريك 

 ف  القطاع لصال   يوئ لياداشنا. أهانامن 
عندما  ا يراريا ليادي ف  حماس يرد وينا م حكوم  االحشيع  أيوشياءع عياد لماذا لم نيمك 

عندما كان يندد لاد  االحشيع  أوالشعئ ال ايطين  من الةرارئ وال مار و  أمواعلررت ح ز 
ن الةغط عاس القياد  ال ايطيني  والرريس محمود عباسو ف  حين نراهم يشيابقو  أنواعويمارس كع 

هذه العصاب  المشحكم   أنويشبارون ف  منا م  حكوم  الوفا" الوطن  واشنامنا بأبشك الشنمو ماكدا 
لياد  حماس غير معني   أن للسف  لطاع غز  شصر عاس وةك ن ينا  ارج الصد الوطن و مشيرا 

مقاوع من بعيد بإنناء االنقيام وشحقي" الوحد  الوطني  فن  شصر عاس دورهاو ك من لريئ وال ال
شعبنا يوى  للسمأ ور مرشز"و لشنظيم ا  وان الدول  والمحاور ا لايمي  وهو الدور الذي لم ي ائ 

 الدمار والمعانا .
11/1/5112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  
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 فتح بسبب الخالفاتحركة ل سابع: تأجيل المؤتمر الـ"صفا" 

  فش  اليبت أن ي يفات حاد  شعصد بالحرك  وشنديدات أفادت مصادر عايم  ف  حرك: رام هللا
 باالنشقا" دا ع الا ن  المركزي  والم اس الثوريي.

وذكرت المصادر لوكال  يص اي أن ال يفات شأش  ياحش اً ا عاس يياي  الش رد الش  ينشن نا القارد 
لحرك  وعزلنا وطنيًا العام لاحرك  محمود عباس ولراراشج المشع ا  الش  أدت للس ششويج يمع  ا

 وفشانا ف  مياري الحع اليياي  والمصالح  الوطني ي.
من أياوئ شطئ أيماء لاد   امشعاًةا-المصادربحيئ -وأبدى عدد من أعةاء الا ن  المركزي 

من فش  ومنعنم من حقنم ف  حةور الماشمر اليابك بشكع انشقار  وفًقا لاوالءات دا ع الحرك  
 اس مايدي عباس.لشرشيئ النشارب عاس مق

ول شت للس أن يمشاد  كيمي  ولعت بين أعةاء الا ن  الشحةيري  لاماشمر اليابك وصات للس للقاء 
)مشكات( الي ارر عاس بعةنم البعت والشناوش باأليدي مما أدى للس اش اذ لرار بشأ يع عقد 

 من يناير حشس لشعار آ ري. 52الماشمر اليابك الذي كان مقرًرا عقده ف  الز
وأشارت المصادر ذاشنا للس أن عدًدا من لاد  فش  لالوا لن االنقيام الحاد بات يشكع  طًرا بنيوًيا 

 عاس الحرك  وبقارنا.
11/1/5112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  

 
 الفصائل تندد بالتفجيرات في غزة 

ات االعشباري و أمسو ياأليامي نددت العديد من ال صارع وماييات الم شمك المدن  والش صي -غز  
بالش  يرات ا رهابي  ف  لطاع غز  الش  طالت منزع الناط" الريم  بايم الحكوم  لينائ بيييو 
والصرافات اآللي  ف  بن  فايطين ب رعيج ف  غز  ودير البا  بعد يوم واحد من يرل  مقر شرك  

 االشصاالت ف  المحافظ  الويطس.
رشجو لننا شرى ف  اعشماد وييا  العند والشنديد والوعيد أياوبًا ولالت ال بن  الشعبي و ف  بيان أصد

وأكدت يالشعبي ي أننا شرى ف   عقيمًا و طيرًا ف  اليع  لشحقي" الغايات والحقو" لمن يقد وراءها.
هذا الياو  المدان طريقًا يقود للس شعقيد وشعطيع ال نود المبذول  وطنيًا من أ ع حع كاف  القةايا 

 الموظ ين وفقًا ليش اليات المولع  بين الطرفين. ومننا رواشئ
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من  نشناو أدانت ال بن  الديمقراطي  لشحرير فايطينو بشد و االعشداءات ا  رامي و الش  ايشندفت 
صرافين آليين لبن  فايطينو ومولد الكنرباء لمنزع الناط" بايم حكوم  الشواف" الوطن  لينائ 

 بيييو ويط مدين  غز و مياء أمس.
وأكدت ال بن  ف  بياننا أن ال ن  الش  لامت بشا  األعماع ا  رامي و ال شريد لشمام المصالح  بع 

 شعطيانا وشاح" األذى بأمن المواطنين ومصالحنم وبالقطاع المصرف  وشزيد من معانا  المواطنين.
الكشد عن ودعت ال بن  الديمقراطي  األ نز  األمني  للس شحمع مياولياشنا والشعاط  ال دي ب

ميبب  هذه الش  يرات ويابقاشناو والعمع عاس يرع  الكشد عن ال نا  وشقديمنم لاعدال  ومحايبشنم 
 عاس أفعالنم المشين .

من  نشجو دان حزئ الشعئ ش  يرات البنو  ومنزع بيييو واليطو عاس ممشاكات شرك  
 ار  األمر.االشصاالت ال ايطيني  ف  المنطق  الويطس داعيا للس شحر  عا ع لشد

ولاع حزئ الشعئ ف  بيان صحاف  وزعجو لن ايشمرار هذه األعماع والش  يرات دون الكشد عن 
حال  من ال وةس الش  ال يمكن الييطر  عاينا  للسمن ذينا بع وشقديم المبررات لنا ييقود لطاع غز  

شاكع والقةايا العالق  أن ايشمرار هذه األياليئ لن يياعد عاس حع الم للسالشحكم بمداهاو مشيرا  أو
ودعا الحزئ القوى الوطني  وا ييمي  للس عقد ا شماع عا ع لمنالش  ما ي ري  بع يزيدها شعقيدا.

 من م اطر ووةك حد لنا فورا.
حذرت  بن  النةاع الشعب  من ال اشان األمن  وحال  ال وةس الش  شةرئ لطاع غز  ويشم و 

ل ار   عن عادات وشقاليد شعبنا من ش  ير الصرافات ا األعماعشي يانا ةد م نولينو ميشنكر  
اآللي  لابنو و وشحطيم كاميرات المرالب  ال اص  ألكثر من فرع لبن  فايطين وش  ير مولد الكنرباء 

 لمنزع الناط" بايم الحكوم  أينائ بيييو.
صد ولالت ال بن  ف  بيان لنا: يهذه الش  يرات ه  عمايات  بان  ومشبوه  شيشندد ش" ال

فشاعال ايطين و وش ريئ  نود الوحد  الوطني و  حكوم  الشواف" الوطن و وشعزيز وشكريس  وا 
االنقيامو  دم  لمصال  وحيابات حزبي  وفروي  ةيق و و دم  أل ندات  ار ي  ال شمت لشعبنا 

ودعت ال بن و حرك  حماس لشحمع المياوليات بالكشد عن ال نا و عاس اعشبار  ولةيشج الوطني ي.
 كوم  الشواف" لم ششيام منامنا و اص  ف  وزار  الدا اي  حشس الاحظ ح

وش بت ياط  النقد بشد  االعشداءات المشكرر  عاس الصرافات اآللي  ل روع المصارد العاما  ف  
 لطاع غز و والش  رافقشنا ريارع شنديد من  نات غير مياول  و نت للس مدراء هذه ال روع.

وم األحد هو يوم عمع طبيع  لا ناز المصرف  ف   ميك محافظات الوطن الي أنوأعان ياط  النقد 
 بما فينا محافظات لطاع غز . 
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كما ايشنكر النارئ ليس عبد الكريم يأبو لياسي نارئ األمين العام لا بن  الديمقراطي  لشحرير فايطين 
مع بأيرع ولت ممكن األعماع الش ريبي  والش  يرات الش  ولت ف  لطاع غز و داعيا للس ةرور  الع

 لاكشد عن ال اعاين وشقديمنم لاعدال .
للس ذل و لاع طيع أبو ظري   عةو المكشئ اليياي  لا بن  الديمقراطي  أن ال صارع يشعقد 

وأكد  و بدعوى من ال بن  الديمقراطي  لاولود أمام ما ي ري من أحداث.األحدا شماعا ف  غز  اليوم 
ي أن ا شماع ال صارع ييعمع عاس شطوي" األحداث المشيارع  ف  غز  أبو ظري   ف  حديث لز ياأليام

  اص  البيان األ ير لاحكوم  والش  يرات ف  غز .
11/1/5112، األيام، رام هللا  

 
 يطور نفسه بشكل مثير "القسام"مستشار األمن القومي اإلسرائيلي:  

ريا  أن كشارئ القيام ال ناح زعم يعقوئ عميدرور ميششار األمن القوم  ا يرا: القدس المحشا 
العيكري لحرك  حماس شعمع بعد الحرئ األ ير  عاس لطاع غز  عاس شطوير بنيشنا النرمي  

 والشنظيمي  بشكع مثير  دًا.
صاروخ بعد  3211لن حماس شمشا   5112ولاع عميدرور ف  حديثج عن شحديات ليراريع لاعام 

  لشطويرها منظوم  األن ا" الن ومي  ش اه يليراريعي عدوان يال رد الصامدي ف  لطاع غز و با ةاف
 بشكع كبير.

ول ت للس أن حماس يشعشمد عاس شطوير لدراشنا الصارو ي  بشكع ذاش  و اص  فيما يشعا" بالشزود 
 بالصواريخ وذل  بعد الششديد المصري عاس لطاع غز .

ششطور لشمشا  م ا رات  ديد  وشدد عاس أن حرك  حماس شطور من بنيشنا العيكري  ما ياكد أننا ي
م شا   عن الحرئ األ ير و مشولعًا أن ش ا ئ حماس ليراريع بعمايات نوعي  لم شيشطك شن يذها 

  يع الحرئ األ ير .
يالقياد  العيكري  لحماس الش  يقودها مروان عييس ومياعده أيمن نوفع شعمع عاس ش ديد وأةاد: 

نوئ القطاع بعد اغشياع رارد العطار ومياعديج  يع الحرئ البني  النرمي  العيكري  لاقياد  ف   
 األ ير ي.

لس حرئ  ودعا عميدرور ال يش ا يراريا  ألن يكون  اهزًا لاقشاع البري ولشاع الشوارع ف  لبنان وا 
لس عماي  ف    و مشيرًا للس أن ذل  ليس ينًي أو ر يصًا.ليرانايشنزاد ف  غز  وا 

11/1/5112، عالموكالة الرأي الفلسطينية لإل  
 



 
 
 
 

           17ص                                     3424 العدد:    11/1/5112 حداأل التاريخ:

 للحكومة "هيئة بديلة"تفجر الخالفات مع فتح وحماس تلّوح بـ ": الحياة" 
و وشرافقت هذه المر  «فش «و« حماس»ش  رت ال يفات م ددًا بين حركش  : محمد يونس -رام هللا 

ومنزع الناط" بايم « بن  فايطين»عند شمثات ف  ش  يرات ايشندفت صرافات آلي  لز  أحداثمك 
والموظ ين الشابعين « حماس»لحكوم و وا غي" معبر بيت حانون ف  غز  اثر  يد بين أمن ا

 يار بديع عن الحكوم   دار  لطاع غز  ف   للسبالا وء « حماس»لاياط  ف  رام هللا. ولّوحت 
 الشراح ي ري شداولج ف  الحرك  ومحيطنا يقوم عاس الدعو  للسحاع ايشمرار األزم  الراهن و مشير  

 دار  القطاع ششألد من ش صيات وطني  والشصادي  شش " عاينا ال صارع « هير  محاي »ششكيع  للس
 وال نات ال اعا  ف  القطاع.

الحرك  يشقشرح عاس ال صارع والش صيات البارز   لن« الحيا »لز « حماس»ولاع مياوع رفيك ف  
شمرار الحكوم  ف  نن نا الحال  اي»محاي  لاقطاع ف  حاع ما يماه  لدار ف  لطاع غز  ششكيع 

حركشج ش ري اشصاالت مك عدد من الش صيات وال صارع ف  القطاع  أنوأةاد «. ش اه القطاع
 لدرس الوالك الراهن ف  ةوء عدم حع الحكوم  مشاكع الموظ ين وا عاد  ا عمار وفش  المعابر.

ذا واصات نن نا الحال  ف»وأوة :  ششكيع  يم  للسينيعس لن نصبر عاس الحكوم  طويًيو وا 
وطن  بديع  دار  القطاع والشصدي لمشاكاجو  صوصًا فش  المعابر وا عاد  ا عمار وشوفير رواشئ 

نحن وافقنا عاس ششكيع الحكوم  من ا ع حع مشاكع القطاعو لكن »وأةاد: «. لموظ   الحكوم 
 «.الحكوم  الحالي  لم شحع ايًا من هذه المشاكعو و ابت مشاكع  ديد 

ف  غز  معارة  « فشحاوي »يشعرت المبادر  عاس ش صيات  لننا« حماس»الت مصادر ف  ول
النارئ محمد دحين المقيم ف  ا مارات العربي  المشحد .  للسلارريس محمود عباسو مشير  ف  ذل  

يكون لج دور  أندحين يقود ال زء األكبر من حرك  فش  ف  لطاع غز و وبالشال  ي ئ »وأةافت: 
 أن للسلكن مرالبين ف  القطاع شولعوا عدم ن اح هذه ال طو و مشيرين «. مشاكع القطاع ف  حع

لايمي و ف  مقدمنا مصرو لن شقبع بنا.   نات عد  محاي  وا 
 

 تبادل اتهامات
االشنامات ف  شأن األزم  األ ير و وصات  أمسوشبادع مياولون وناطقون ريميون ف  الحركشين 

والد  حكوم  الشواف"  للس أدىلحكوم  عبر االنيحائ من االش ا" الذي بإيقاط ا« حماس»حد شنديد 
لن مصير حكوم  الشواف" أصب  ف  منئ »الوطن . ولاع الناط" بايم الحرك  يام  أبو زهري: 

 «.عاس الحكوم  الشعور بالقا" عاس مصيرها لن ايشمرت بشنكرها لقطاع غز »و مةي ًا: «الري 
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لذا لم شقم بمياولياشنا ش اه »أحمد بحر الحكوم  بالرحيع « حماس»  ويبقت ذل  مطالب  القيادي ف
لن لرارات »ولاع: «. شصم آذاننا عن معانا  مواطن  لطاع غز  وموظ يج»بأننا  لياهاو مشنمًا «غز 

وأةاد أن لرارات «. الحكوم  األ ير  أظنرت و ننا الحقيق  لزاء موظ   غز و وأننا لاة   فقط
العمع وااليشعان  بعدد من الموظ ين الحاليين الذين  للساد  الموظ ين اليابقين الحكوم  ف  شأن لع

ال ليمج لنا عاس ا طي"و ولن ش د طريقنا عاس أرت الوالك »اليابق  « حماس»عينشنم حكوم  
لذا لم شقم هذه الحكوم  بمياولياشنا ش اه غز و في ئ عاينا »وشابك: «. بأي شكع من األشكاع

 «.الرحيع
عصاب  ششحكم »بأننا « حماس»أحمد عياد عاس ذل  مشنمًا »رام هللاو رد الناط" بايم فش   ومن

حكوم   للسلن الن وم والشنم الباطا  والشنديدات الش  يكيانا لاد  حماس »ولاع: «. بقطاع غز 
هذه العصاب  المشحكم  بقطاع غز  ال شرى يوى  أنعاس  لةاف الوفا" الوطن و ه  دليع 

لذاشي  الةيق و وأن ما ينمنا من هذا الوطن هو شأمين رواشئ ميايشياشنا المياح  مصالحنا ا
 «.والموظ ين المحيوبين عاينا

11/1/5112، الحياة، لندن  
 
 نتنياهو: اإلرهاب اإلسالمي يهدد البشرية كلها 

بنيامين نشنياهوو الحزن العالم  ف  أعقائ االعشداءات الش   كوم  ليراريعايشغع رريس ح: 49عرئ 
شندشنا العاصم  ال رنيي  باريسو واعشبر أن 'ا رهائ ا ييم  يندد البشري  كانزا' فز  الولزت الزذي 
ي اط فيج بين ا رهابيين الذي ن ذوا هذه االعشداءات والمقاوم  ال ايطيني و وف" شصريحاشج من األيام 

ونقات ويارع لعيم ليرارياي  عن نشنياهو لولج لدى شو نج للس باريس صباح اليومو األحدو  الماةي .
لامشززارك  فزز  'ميززير  ال منوريزز 'و 'لننزز  أغززادر للززس بززاريس لامشززارك  فزز  الشظززاهر  يززوي  مززك زعمززاء 

دعوت لليج منذ  العالم ف  النةاع المش دد ةد ا رهائ ا ييم  الذي يندد البشري  كاناو وهو أمر
 ينوات عديد '.

فرانيزززوا هوالنزززدو    شظزززاهر   اصززز  مزززك الزززرريس ال رنيززز وشزززابك نشنيزززاهو أنزززج 'يأشزززار  فززز  الميزززاء فززز
وال اليز  الينوديز  فزز  فرنيزا. ويزألوع هنززا  لن أي ينزودي يرغززئ بزالن ر  للزس ليززراريع يييزشقبع هنززا 

 بأذرع م شوح '.
' الشززز  يشولزززك أن شكزززون حاشزززد  وذلززز  حزززدادا وايزززشنكارا ويزززش ري اليزززوم فززز  بزززاريس 'ميزززير  ال منوريززز 

فرنيياو لةاف  للس ثيث  من من ذينا  17ليعشداءات الش  ولعت ف  األيام الماةي  وأدت للس مقشع 
وكانزت ليزراريع أعانزت أن نشنيزاهو لزن يشزار  فز  الميزير  فز   الذين يحماون ال نيي  ال رنيي  أيةا.
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د ولرر المشزارك  فز  أعقزائ لعزين وزيزر ال ار يز و أفيغزدور ليبرمزانو باريس أليبائ أمني و لكنج عا
 ووزير االلشصادو ن شال  بينيتو المشارك  فيناو ف  شزاحم عاس  ا ي  االنش ابات ا يرارياي .

 11/1/5112، 48عرب 
 
 "إسرائيلـ"نتنياهو: طاقم وزاري الستقطاب مزيد من اليهود ل 

اء ا يززراريا  بنيززامين نشنيززاهو ميززاء اليززبت عززن نيزز  حكومشززج كشززد ررززيس الززوزر : وكالزز  األناةززوع
ايززشقطائ مزيزززد مزززن الينزززود للززس دولززز  ليزززراريع مزززن فرنيزززا ودوع أوروبززا عمومزززًا يالشززز  شوا زززج مظزززاهر 

وأعان نشنياهو أن طالما وزاريا ليراريايا  اصا يياشرم هذا األيبوع يمن أ ع  فظيع  لامعادا  لايامي ي.
نززدد للززس زيززاد  الن ززر   يززراريع مززن فرنيززا ومززن يززارر الززدوع األوروبيزز  الشزز  دفززك ال طززوات الشزز  ش

 شوا ج المظاهر ال ظيع  لامعادا  لايامي ي.
ولاع ف  بيان يألوع ل ميك الينود ف  أوروبا دول  ليراريع لييت اش اه لبازشكم فحيزئو بزع هز  بيزشكم 

 أيةاي.
وشابك يأي ينودي يريد الن ر  للس ليراريع يييشقبع هنا بقائ دافئ وبأذرع م شوح و وينياعدكم عاس 

 االيشيعائ هنا ف  دولشنا الش  ه  دولشكم أيةاي.
دييزززززمبر/كانون األوع  53وكانزززززت معطيزززززات ريزززززمي  نشزززززرها مكشزززززئ ررزززززيس الزززززوزراء ا يزززززراريا  فززززز  

و ممزززا مثّزززع 5114 روا للزززس ليزززراريع  زززيع عزززام ألزززد لزززادم  ديزززد هزززا 53الماةززز و أشزززارت للزززس أن 
 .5113مقارن  مك عام  %31ارش اعًا بنيب  

 11/1/5112، الجزيرة نت، الدوحة
 
 يطمح إلى تقاسم رئاسة الحكومة القادمة مع نتنياهو "اليهودي"البيت رئيس حزب  

البيزت يوطنين أعانت مصادر مقرب  من ن شزال  بنيزتو ررزيس حززئ الميزش: الشر" األويط - شع أبيئ
و أنج ي طط لشحقي" لن از كبير ف  االنش ابات القادم و بحيث يصب  ذا مكانز  كبيزر  شاهازج يالينودي

 لشقايم منصئ رراي  الحكوم  مك زعيم الايكود بنيامين نشنياهو.
ويبن  بنيت  طشج هذه عاس زياد  الشأييد الشعب  المشواصع لجو حيث ةاعد لو  حزبجو وفزاز بزاثن  

 17 – 11قعززدا فزز  االنش ابززات الماةززي و ولززد أعطشززج ايززشطيعات الززرأي األ يززر  مززا نيززبشج عشززر م
مقعدا حشس اآلن. وهو يعشقد بأن لوشج يشزداد صعودا مك الشقدم ف  المعرك  االنش ابي و  صوصا أنج 
يحصزززد شأييزززد مشزايزززدا بزززين الشزززبائ بشزززكع كبيزززرو فةزززي عزززن ولزززود غالبيززز  الميزززشوطنين فززز  القزززدس 

مقعداو ليقشرئ من حصيا  مقاعد  51ي  والة   الغربي  المحشاين وراءه. وهو يندد للس ش اوز الشرل
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مقعززداو ليشززشرط بززذل  شقايززم ررايزز   54 – 53الايكززودو الززذي يحظززس حاليززا فزز  ايززشطيعات الززرأي بززز
 الحكوم  مك نشنياهو.

  الحكومزز  مززك زعززيم وحيززئ هززذه المصززادر فززإن نشنيززاهو يززي د ن يززج أمززام  يززارين: أن يشقايززم ررايزز
حزئ العمع يشيزحا" هيرشيزو و الزذي وافز" عازس شقايزم ررايز  الحكومز  مزك حاي شزج شيزيب  لي نز و أو 
ذا كان م اصا لمعيكر اليمين فإنج يي شار الشراك  مزك بنيزت وال ييزام مقزود الحكزم للزس  مك بنيتو وا 

ا م أي مننمزا اآل زر فز  هزذه ولد كشد النقائ عزن اش زا" بينزج وبزين نشنيزاهو عازس أن ال ينز الييار.
 المعرك  االنش ابي و ويحرص كع مننما عاس ا ي اء بنذا االلشزامو حيئ عدد من المرالبين.

 11/1/5112، الشرق األوسط، لندن
 
 : سيتعزز التعاون بين أجهزة االستخبارات العالميةاإلسرائيليوزير االستخبارات  

االيزززش بارات ا يزززراريا  يوفزززاع شزززشاينشس أن ييزززشم ر ززز  وزيزززر شزززاون : األناةزززوع –القزززدس المحشاززز  
شكثيد الشعاون بين م شاد وكزاالت االيزش بارات فز  الزدوع الغربيز  فز  أعقزائ األحزداث األ يزر  فز  

ولم يحزدد شزشاينشس فز  ألوالزج الشز  أدلزس بنزا اليزوم اليزبت فز  نزدو  نقاشنزا ا ذاعز  ا يزرارياي   فرنياي.
 الشعاون. العام و مولك ليراريع من هذا

 11/1/5112، "51موقع "عربي 
 
 ضد "اإلسالم المتشدد" دوليليفني: سينشأ تحالف  

لالزززت شيزززيب  لي نززز  وزيزززر  العزززدع ا يزززرارياي  اليزززابق  وزعيمززز  حززززئ : األناةزززوع –القزززدس المحشاززز  
يالحركزز ي لنززج يفززز  أعقززائ الن مزززات القاشازز  فززز  فرنيززا األيززبوع الماةززز و يينشززأ شحزززالد دولزز  ةزززد 

 يم المششدد ف  العالمي.ا ي
ونقززع مولززك يشززايمز أود ليززراريعي ا  بززاري ا يززراريا  عززن لي نزز  هززذه األلززواع دون أن يحززدد المكززان 

 الذي أدلت بنا فيج.
 11/1/5112، "51موقع "عربي 

 
 : الحرب على غزة لم تحقق أيا من أهدافهاتغالنيواف  
و تس الشبك و لاع ال نراع يوآد غالنف  حديثج مك مولك صحي   'يديعوت أحرونوت' عا: زرئ49عزز

 انت طويا  ومكا  .لن الحرئ العدواني  األ ير  عاس لطاع غز  لم شحق" أيا أهدافناو وأننا ك
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و ف  أعقائ انةمامج للس حزئ موش  كحاون ال ديدو وردا توف  لقاء أ رشج الصحي   مك غالن
عاس يااع حوع لدار  الحرئ الش  أطا" عاينا 'ال رد الصامد' )العصد المأكوع(و لاع لن هنا  

 ثيث  معايير يمكن الحكم بمو بنا عاس الحرئ.
ع ف  'أال شكون الحرئ مكا  و وأال شكون طويا و وأن شكون نوعي و ف  أن هذه المعايير ششمث وأةاد

 حين أننا كانت مكا   وطويا  وغير نوعي '.
أن الحرئ لم شحق" أيا من أهدافناو وأن ليراريع فوشت فرص  بينما شمشا  أفةع ال نود  توشابك غالن
 مك حيز غير محدود لامناور . الميشوياتف  كع 

مكان شحقي" نشارب أفةع لكون ليراريع ألوى من حرك  حماس بألد مر و ولكن ما ولاع لنج كان با 
حصع ف  الحرئ كانت نشي   'عدم القدر  عاس اش اذ لرارو وعدم و ود لياد و وعدم و ود لبداع.. 

 وبالنشي   انشنت الحرئ بدون حيم ودفعت ليراريع ثمنا باهظا'.
 11/1/5112، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي يجري تدريبات في الضفة تحسبا ألي تدهور أمني 

 يززراريا  ل ززراء شززدريبات مكث زز  فزز  منززاط" بالةزز   الغربيزز و بززدأ ال ززيش ا: الشززر" األويززط - رام هللا
شحيزبا لشصزعيد محشمزع فز  األوةزاع األمنيز   زيع األشزنر القاياز  القادمز و  صوصزا فز  ظزع شزايززد 

 انيداد األف" اليياي .
وشززأش  هززذه الشززدريبات بنززاء عاززس شوصززي  ميززشع ا  مززن األ نززز  االيززش باري  ا يززرارياي  شنصزز  لززوات 

بااليشعداد لشصعيد محشمزعو بيزبئ شزدهور األوةزاع األمنيز  فز  الةز    زيع ال شزر  المقباز . ال يش 
 وششركز الشدريبات ا يرارياي و الش  لم يعان عن شاريخ انشنارناو ف  مناط" شماع الة   و نوبنا.

هزو  النزدد الزرريس مزن هزذه الشزدريباتيوف  هذا الصدد لاع مياوع كبير ف  ال يش ا يزراريا و لن 
عداد القوات العيكري  لحاالت الطوارئ  .يرفك ميشوى الك اء  ف  موا ن  الحاالت القصوىو وا 

 11/1/5112، الشرق األوسط، لندن
 
 مسؤولون إسرائيليون بالزي النازي 

 و صورا لغالبي  المياولين ا يراريايين بالزي النازي.أمسنشر م نولون صباح : القدس المحشا 
ويظنر ف  الصور الش  نشرت عاس موالك الشواصع اال شماع  يفييبو يو وزير المالي  الياب" يارير 

ا يراريا  راوبين ري اينو والرريس الياب" لبيدو ورريس المحكم  العايا آشر غرونيسو والرريس 
 شمعون بيرس.
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ظنر ف  الصور وزير ال ار ي  أفيغدور ليبرمانو ووزير ال يش موش  يعاونو ولاد  يالمعيكر كما ي
الصنيون يو القارم  المششرك  لحزب  يالعمعي وهشنوعايو ايح" هرشيو  وشييب  لي ن . ويظنر أيةا 

 الم شش العام لاشرط  يوحنان دانينوو والميششار القةار  لاحكوم  ينودا فاينشطاين.
لد ظنرت صور لوزراء يابقين وكشئ شحشنا يهاالء هم اليياميون الذين يعارةون الدول  وكانت 

 الينودي  عاس أرت ليراريعيو ف  لشار  للس الشراح لانون أياس يينودي  الدول ي.
 11/1/5112، ياة الجديدة، رام هللاالح

 
 بباريس سيدفنون في القدس المحتلة اليهوديقتلى المتجر يديعوت أحرونوت:  

فزز  االعشززداء عاززس  لززررت حكومزز  ليززراريع وعززاريت الةززحايا الينززود األربعزز  الززذين لشاززوا: 49عززرئ 
المش ر الينودي ف  باريسو أوع من أمس ال مع و دفن القشاس األربع  فز  ليزراريع فز   نزاز  ريزمي  

 يش ري ف  مقبر  ف   بع الزيشون ف  القدس الشرلي  المحشا .
وذكززرت صززحي   ييززديعوت أحرونززوتيو اليززوم األحززدو أن  ثززامين القشاززس األربعزز  يشصززع للززس ليززراريع 

وربما ييشار   الثنين ويشدفن بعد غد الثيثاءو ف   ناز  ريمي  بمشارك  وزراء ليراريايينمياء غد ا
 راوفين ري اين. فينا رريس الحكوم  بنيامين نشنياهوو ورريس الدول 

 11/1/5112، 48عرب 
 
 "إسرائيلـ"آالف يهودي فرنسي ل 10توقعات بهجرة أكثر من هآرتس:  

للزس أن أكثززر مزن عشززر  آالد ينزودي فرنيزز  يزينا رون للززس  ششزير شولعززات فز  ليززراريع: 49عزرئ 
الحززال و لكززن هززاالء لززن ينززا روا للززس ليززراريع بيززبئ االعشززداءات الشزز   5112ليززراريعو  ززيع العززام 

 شندشنا العاصم  ال رنيي  ف  األيام األ ير و االعشداء عاس صحي   يشارل  ايبدوي والمش ر الينودي.
م األحدو أن معطيات وزار  ايشيعائ الن ر  ا يزرارياي  أشزارت للزس أن وذكرت صحي   يهآرشسيو اليو 

الينزززود ال رنيزززيين الزززذين يعشزمزززون الن زززر  للزززس ليزززراريا  لييزززوا بحا ززز  للزززس ششززز يك مزززن أ زززع مغزززادر  
 5114ودلززت معطيززات الززوزار  أن عززدد المنززا رين الينززود ال رنيززيين للززس ليززراريع فزز  العززام  دولززشنم.

منززا راو  1811ع مزر  عزدد الينزود المنزا رين  يزراريع مزن أوكرانيزا ورويزياو وبازغ ال ارزت ش زاوز ألو 
 3531و وبازززغ حيننزززا 5113وهزززو ةزززعد عزززدد الينزززود ال رنيزززيين الزززذين هزززا روا  يزززراريع فززز  العزززام 

ووفقززا لاصززحي   فززإن أحززد أيززبائ الن ززر  مززن فرنيززا للززس ليززراريع الشزز  ذكرهززا المنززا رون هززو  منززا را.
 ن والش ود من العداء لايامي  من  انئ ال رنييين.الشعور باألم
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وأةافت الصحي   أن وزار  ايشيعائ الن زر  وحكومز  ليزراريع صزادلت مزا را عازس م ططزات لن زر  
 الينود ال رنييين.

 11/1/5112، 48عرب 
 
 2014حتى نهاية  ةالجئا فلسطينيا قضوا بسوري 2596: "سوريةطينيي سالعمل من أجل فل" 

ال رزا فايزطينيا فز  م يمزاشنم باألراةز  اليزوري و  5281وثز" ناشزطون حقوليزونو ايششزناد : دمش"
 .5111منذ بدء األزم  فينا ف  شباط )فبراير( عام 

ولالزززززت يم موعززززز  العمزززززع مزززززن أ زززززع فايزززززطيني  يزززززوري ي فززززز  بيزززززان صزززززح  و اليزززززبتو لن الشزززززنداء 
ال ايززززطينيين لةززززوا أليززززبائ مباشززززر  كالقصززززد واالشززززشباكات والشعززززذيئ فزززز  المعززززشقيت والش  يززززرات 
والحصارو وأيبائ غير مباشر  كالغر" أثناء محاوالت الوصوع للس أوروبا وذل  عبر ما بات يعزرد 

 وارئ الموتي.بز يل
وأشار البيانو للس أن الةحايا شوزعزوا عازس  ميزك الم يمزات ال ايزطيني  فز  يزورياو مزن درعزا  نوبزًا 

واليزبين  والحيزيني  والعارزدين بحمزص  واليرمو  و رمانامرورًا ب ان دنون و ان الشي  والييد  زينئ 
  للززس الةززحايا الززذين لةززوا  ززارج م يمززاشنم فزز  وحمززا  والرمززع للززس حنززدرات والنيززرئ شززمااًلو لةززاف

 م شاد المدن اليوري و والذين لةوا  ار نا. 

 11/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 في غزة أطفال جراء المنخفض الجوي ثالثةبينهم  فلسطينيين أربعةالصحة: وفاة وزارة  

األويززطو منززذ الثيثززاء الماةزز و فزز  شيززببت العاصزز   الثا يزز  الشزز  شةززرئ عززد  دوع بمنطقزز  الشززر" 
 أط اع. 3فايطينيين ف  لطاع غز  بيننم  4مصرع 

ولالت وزار  الصح  ال ايطيني  فز  لطزاع غزز و فز  بيزان لنزا اليزبتو لن البزرد القزارس الزذي ششعزرت 
فايزززطينيين فززز  اليزززومين الماةزززيين )أمزززس ال معززز  واليزززوم  4لزززج األراةززز  ال ايزززطيني و شيزززبئ بمقشزززع 

 كانوا يعيشون ف  بيوت غير ميرم و وشعرةت لندم ب عع الحرئ الصنيوني  األ ير .اليبت( 
شززنور(و والرةززيك عززادع  4ووفزز" وزار  الصززح ؛ فززإن الط ازز  رهززد أبززو عاصزز  البالغزز  مززن العمززر )

شززنور( والشززائ أحمززد  3مززاهر الاحززام البززالغ مززن العمززر شززنرا واحززدا فقززطو والط ازز  يززامس المصززري )
 عاما(  نوب  لطاع غز و لقوا مصرعنم نشي   البرد الشديد. 55ي يان الاحام )

 11/1/5112، فلسطين أون الين
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  لموظفي الصحة الذين ال يتقاضون رواتبهم حافالت: توفير وزارة الصحة 
أعانززت النقابززات الصززحي  فزز  غززز  أنززج شززم االش ززا" مززك وزار  الصززح  عاززس شززوفير حززافيت لنقززع  غززز :

 الموظ ين الذين ال يشقاةون رواشبنم لاوصوع للس عمانم بينول  ويير.
 ززاء ذلزز  فزز  أعقززائ ا شمززاع النقابززات الصززحي  ممثازز  بنقيززئ األطبززاء د. فةززع نعززيم مززك د. مززاهر  

 حوع كثير من القةايا واألمور. مباحثاتالصح و حيث  رى بيننم شامي  مدير عام ديوان وزير 
الصح  منذ أكثر من ثماني  شرًحا عن معانا  الموظ ين الذين لم يشقاةوا رواشبنم ف  وزار  ولدم نعيم 
 شدارس الطرفان لمكاني  الش  يد عن الموظ ين.أشنر و 

ظ ين الزذين ال الش  يد عاس المو  كما شم االش ا" عاس  دول  العمع ف  ماييات الصح  بما يةمن
ةززمان الحززد األدنززس مززن ال دمزز  الصززحي  بحيززث ال يشززكع ذلزز   طززرا عاززس حيززا  يشقاةززون رواشززبنم و 

وطالبززززت النقابززززات الصززززحي  م اطبزززز  وزار  الماليزززز  لشززززوفير يززززا ج عا ازززز  لشعزيززززز صززززمود  المززززواطن.
 الموظ ين.

 11/1/5112قدس برس، 
 
 بالضفة حالة مساعدة منذ بداية المنخفض 2332مل مع تعاي "الفلسطيني الدفاع المدني" 

 حال  مياعد  منذ د وع المن  ت. 5335ياأليامي: شعامات طوالم الدفاع المدن  مك  -رام هللا 
وذكر شقرير  دار  العيلات العام  وا عيم ف  الدفاع المزدن  أن أبزرز حزوادث الميزاعد  شمثازت فز  

 حال  شصريد مياه من منازع ومنشآت. 193فيما شعامات مك مركب  عالق و  1128شحرير 
حالز  فزش   183حال  لنقاذ محاصرين من أماكن مغاق و و 197وأشارت للس أن طوالمنا شعامات مك 

حالززز  لزالززز  أشززز ار عزززن  137و و  أ يزززام مشيزززالط  وأعمززد  كنرباريززز حالززز  لزالززز 144طززر" مغاقززز و و
 حادث يير. 49حال  فش  عبارات مياهو و 24و وحال  نقع مرةس لاميشش يات 151الطر"و و

اننيزارًا  35حال  لنقاذ من مصزاعد عالقز و و 53حال  حري"و و 25ول ت للس أن طوالمج شعامات مك 
 شرابيًا وص ريًا.

فزز  الحززوادث الشزز  شعاماززت  واةزاد الشقريززر ان محافظزز  رام هللا والبيززر  كانززت صززاحب  الحصزز  االكبززر
حالزز   141فزز  محافظزز   نززينو و 141حالزز (و و 539حالزز (و شاشنززا محافظزز  ال ايززع ) 1513معنززا )

حالزز  فزز   73حالزز  فزز  محافظزز  طززولكرمو و 91فزز  محافظزز  أريحززاو و 152فزز  محافظزز  يززا يتو و
حافظزز  فزز  م 15فزز  محافظزز  بيززت لحززمو و 13حالزز  فزز  محافظزز  القززدسو و 81محافظزز  لاقيايزز و و

 حال  ف  محافظ  ناباس. 49طوباسو و
 11/1/5112، األيام، رام هللا



 
 
 
 

           52ص                                     3424 العدد:    11/1/5112 حداأل التاريخ:

 
 يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة والمستوطنونالجيش اإلسرائيلي  

أصززززيئ ثيثزززز  فايززززطينيين ب ززززروح مشويززززط  برصززززاص  نززززود االحززززشيع  منشصززززر حمززززدان: -رام هللا 
موعزات ايزشيطاني  مشطرفز  منا مز  أراةز  المززارعين يا يراريا ي وميشوطنيجو ف  حزين واصزات م 

 .ون ف  ال ايع  نوئ الة   الغربي والشاعوا مرات أش ار الزيش
وفززش  ميززشوطن مشطززرد النززار باش ززاه لبززراهيم عييززس يززايمان الطوبايزز  بززالقرئ مززن ميززشوطن  يبيززت 

عيزار نزاري فز  ف زذه ح ايي المحاذي  لمنطق  الريحي   نزوئ ال ايزع مزا أدى للزس لصزاب  الطوبايز  ب
اليمنززس حيززث وصزز ت  روحززج بالمشويززط و فزز  حززين أصززيئ شززابان آ ززران فزز  موا نززات دارت بززين 

وعززززات مززززن أهززززال  لريزززز  بززززورين  نززززوئ مدينزززز  نززززاباس و نززززود االحززززشيع الززززذين وصززززاوا لحمايزززز  م م
 .الميشوطنين ها مت القري 

القززدس المحشازز و أدت للززس اعشقززاع مززن ناحيزز  أ ززرىو شززنت لززوات االحززشيع حمازز  اعشقززاالت فزز  مدينزز  
فشيززين مززن حزز  يرأس العززامودي بباززد  يززاوان  نززوب  األلصززس المبززار و حيززث اعشززدى  نززود االحززشيع 

 .نما بالةرئ المبرح لبع اعشقالنماعاي
فزز  حززين اعشقززع  نززود االحززشيع شززابا فايززطينيا لززرئ الحززرم ا براهيمزز  بال ايززعو لززم شكشززد يززاطات 

ادعززت يززاطات االحززشيع العثززور مززك الشززائ عاززس يززكين ويززشرات واليزز   االحززشيع عززن هويشززج حيززث
عيكري  وألنع  و ج وةعنا ف  حقيب و واكش ت بالقوع: يلن الشائ فز  العشزرينات مزن عمزره ويقطزن 

 .وياج لاشحقي" من لبع أ نز  األمنف  ال ايع ولد شم شح
معبززر الكرامزز  الززرابط بززين فايززطينيًا مززن اليزز ر عبززر  71مززن  انززئ آ ززرو منعززت يززاطات االحززشيع 

 .األمني الة   الغربي  المحشا  واألردن  يع األيبوع الماة و بح   األيبائ 
ولام ميشوطن يليراريا ي بإطي" النار باش اه ش ار يزو" يالبزازاري بالقزدس القديمز و فيمزا لامزت لزوات 

أن ميزشوطنًا يهزو مززن  االحزشيع باعشقزاع أحزد الشزبان واالعشزداء عايزج بالةزرئو وأوةز  شزنود عيزان
يكان أحد البار االيشيطاني  بالقدس القديم ي لام بالش وع ف  يزو" يالبزازاري بالقزدس القديمز و بصزور  
ايش زازي  مو نًا كامات نابي  لاش ار ومحاواًل االعشداء عاس بعةنمو وشن زم كزذل  عازس الشزائ أنزور 

 .و يع ذل  حصع شدافك بين الطرفينعامًاو  54منس 
 11/1/5112، يج، الشارقةالخل

 

 تعلن عن سلسلة من الخطوات االحتجاجية حقوق موظفي غزة  عناللجنة النقابية للدفاع  
أعانززت الا نزز  النقابيزز  لاززدفاع عززن حقززو" مززوظ   غززز  عززن  وكززاالت: - يال اززيبي -فايززطين المحشازز  

 .ي   عدم حع مشكاشنم وصرد رواشبنميايا  من ال طوات االحش ا ي  نش
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الا نزز  فزز  بيززان صززح   يلن حقززو" المززوظ ين  ززط أحمززر غيززر لابززع لاميززاوم  أو النقززاش أو  ولالززت
 .بنذه الحقو"ي االلشطاع أو الش زر  وال يمكن أن نقبع بأي لرار أو اش ا" أو شامي  يمس

واعشبرت الا ن  البيان الصادر عن حكوم  الوفا" يطعن  ف  ظنر الموظد ال ايطين  وشنكر لحقولج 
يذاناً  بإفشاع المصالح  ال ايطيني  كاما يو لذل  أكدت الا ن  يأننزا لزن شقبزع بنزذه الموالزد ويزشعمع  وا 

لايميزززًا وعالميززًا ويششواصززع مزززك كافزز  منظمززات حقزززو"  عاززس شعريشنززا وكشززد الحقيقززز  لا ميززك محايززًا وا 
 .ي  لكشد هذه ال رارم بح" الموظديا نيان المحاي  والعالم

المشزروع  الشز  ال شقبزع الميزاوم و وبزدم نا عازس يزام لداري ومزال   وطالبت الا ن  بحقو" الموظد
موحد مك موظ   الياط  وصرد رواشبنم والح اظ عاس مركزها ا داري والمال  الحال و ورفةت أن 

 .لبعت ألي اش اليات ييايي  مرفوة ي ةعنا ا
 11/1/5112، الخليج، الشارقة

 

 عن طريق الخطأ والجيش يفشل في العثور عليهإطالق أسير القناة الثانية اإلسرائيلية:  
كشززز ت القنزززا  الثانيززز  مزززن الشا زيزززون ا يزززراريا  أن  نزززديًا أفزززرج عزززن أيزززير : يزززما –القزززدس المحشاززز  

ولم ين   ال يش فز   يومًا. 14فايطين  عن طري" ال طأو ولةت محكم  عيكري  بحبس ال ندي 
حيث اكششد ال نود أننم أفر وا عنج  يعشصيوني لعاد  اعشقاع األيير الذي شم ا فراج عنج من ي ن

 بال طأ بعد مغادرشج الي ن بنصد ياع و فنرع ال نود  عاد  اعشقالجو لكننم لم يعثروا عايج.

 11/1/5112، الحياة، لندن
 
 جراء موجة الصقيع والجهات المختصة تباشر حصر األضرار بالضفةتضرر محاصيل زراعية  

: شيببت مو   الصقيك الش  صاحبت المن  ت ال وي العمي" فز  شةزرر محاصزيع األيام -رام هللا 
 زراعي  ف  عدد من المحافظات ف  الولت الذي باشرت فيج ال نات الم شص  حصر األةرار. 

بت محاصزززيانم الزراعيززز  وأفزززاد عزززدد مزززن مزارعززز  األغزززوارو صزززباح أمزززسو بزززأن مو ززز  الصزززقيك ةزززر 
ن مززن منطقزز  ال  شازز  بززاألغوار: لن يقززارئ نصززد محصززولج مززن ولززاع المزززارع نمززر شززعباالمكشززوف . 

 .األغوارالكوياو شةرر  راء مو   الصقيكو الش  ةربت غالبي  المناط" ف  
دونم مزروع  بالكوياو شعرةت لمو   الصقيكو وانج لغايز   111شعبان انج يما  ما يقارئ  وأةاد

 ف  المنطق . األةرارالاحظ  يشم حصر 
المززززارع عبزززد المعطززز  زبيزززداتو ان غالبيززز  المحاصزززيع فززز  لريززز  الزبيزززدات بزززاألغوارو  أكزززدذلززز و  للزززس

 شةررت ب عع مو   الصقيك.
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دونم مزروع  بالبندور  شا تو  1511فيما أفاد أصحائ دفيرات زراعي  شر"  نينو بأن ما يزيد عاس 
 يطين والمنطق .نشي   حال  الصقيك والش مد الش  صاحبت المن  ت ال وي العمي" الذي ةرئ فا

لن المحافظ  ومن  يع ال نات الم شص  يشقوم بحصر يولاع محافظ  نين الاواء ابراهيم رمةان: 
هززذه ال يززارر ورفعنززا للززس م اززس الززوزراء لشقززديم الززدعم لنززم ةززمن ا مكانيززات المشاحزز و مشززيرا للززس 

 . ي يارر مادي  كبير  شكبدها المزارعون نشي   حال  الصقيك واالن ماد
 نشززج أفززاد مززدير زراعزز   نززين المننززدس و ززدي بشززاراتو بززأن طززوالم الزراعزز  منششززر  منززذ يززاعات  مززن

ويود يزشم ا عزين عننزا بعزد حصزرها  يوه  كبير يالصباح لدراي  وحصر األةرار الش  لحقت بنم 
 بالكامع.

 11/1/5112، األيام، رام هللا
 

 ضامنية مع الشعب الفرنسي اليومللمشاركة بالوقفة الت تدعورام هللا: نقابة الصحفيين  
يي  الياع  شةامني  مك نقابات الصح يين ال رنول    للسدعت نقاب  الصح يين ال ايطينيين : رام هللا

و لإلعزززرائ عزززن ولزززود كافززز  عازززس دوار المنزززار  ويزززط مدينززز  رام هللا األحزززداليزززوم الززززثاني  عشزززر  ظنزززر 
شارل   يعاس م ا   ا رهاب الن وم  لعقائ انئ زميرنم ال رنييين ف   للسال ايطينيين  الصح يين

 .األلعصح يين عاس  2فرنييا من بيننم  15لمقشع  أدىالذي  يأبيدو
 11/1/5112، األيام، رام هللا

 
 اإلنسان وشبكة المنظمات األهلية تستنكران حوادث التفجير في غزة  لحقوقالمركز الفلسطيني  

اليبت حوادث الش  ير الش  شعزرت لنزا  أمسفايطيني   وأهاي ايشنكرت ماييات حقولي   :ابشر -غز  
 صرافين آليين لبن  فايطين ف  غز  ودير البا  ويط لطاع غز . أمسمياء 

بأشد العبارات عماي  الش  ير الش  ايشندفت صرافًا آليًا لبن   نيانا وادان المركز ال ايطين  لحقو" 
بززززالشحقي" فزززز  هززززذه  األمنيزززز  واأل نززززز فايزززطين فزززز  مدينزززز  غززززز  ميززززاء أمززززسو مطالبززززا النيابززز  العامزززز  

وحزززذر المركزززز مزززن م زززاطر عزززود  مظزززاهر ال اشزززان حقززز  مقشرفينزززا وشقزززديمنم لاعدالززز . االعشززداءات ومي
شكع صا ئ  يع األشنر األ ير و مزن بيننزا منزازع لقيزادات وكزوادر فز  األمن  والش  بدأت نذرها ب

 حرك  فش  والمركز الثقاف  ال رني  ف  غز .
هزذه الش  يزرات الشز   أنال ايزطيني  الش  يزرين محزذر  مزن  األهايز شزبك  المنظمزات  أدانتومن  نشنا 

لحصززار وشززداعيات العززدوان لززام بنززا م نولززون يززشعم" مززن كززوارث لطززاع غززز  النا مزز  عززن ايززشمرار ا
 .األمن مربك ال اشان  للسالعود   للسو ومن شأننا دفك لطاع غز  ا يراريا 
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بزززالشحقي" ال زززاد فززز  هزززذه الش  يزززرات وا يزززراع فززز  كشزززد ال زززاعاين  األمنيززز  األ نزززز وطالبزززت الشزززبك  
   ف  لطاع غز .وشقديمنم لاعدال و كما طالبت الشبك  حكوم  الشواف" الوطن  بمباشر  منامنا كاما

 11/1/5112، الرأي، عّمان
 
 الالجئين بلبنان نتيجة العواصف والسيول بمخيماتأوضاع مأساوية  

 ّا ززت العواصزززد واليزززيوع وميزززاه األمطزززار الشززز  رافقزززت المزززن  ت ال زززوي األ يزززر أوةزززاًعا مأيزززاوي  
المنازع الباري  فز  م زيم وا شاحت الييوع وأمواج البحر  دا ع م يمات شعبنا ال ايطين  ف  لبنان.

 ع البحر لرئ مدين  صور  نوئ لبنانو وشردت بعةنمو و ا ت أةزراًرا كبيزر  فز  الم زيمو طالزئ 
 يلنا الي رون من أبناء شعبنا الم شمك الدول  و'األونروا' بشد ع عا ع لشأمين المأوى والمياعدات 

يم  زع البحزر بالمأيزاويو واأليزوأ مزا ووص ت شقارير المنظمات الحقولي  الوةزك دا زع م ز ا غاثي .
 بين الم يمات أو الش معات ال ايطيني  ف  لبنان.

وأعانززت يحمازز  الوفززاء األوروبيزز ي أننززا يشةززاعد  نودهززا ا غاثيزز  العا ازز  لميززاند  المشةززررين مززن 
المزززن  ت ال زززوي الزززذي يةزززرئ لبنزززان وشزززر" المشويزززطو وحزززذرت مزززن  طزززور  شأثيراشزززج عازززس يزززيم  

 ل ايطينيين بشكع عام والذين نزحوا من الم يمات ال ايطيني  ف  يوريا بشكع  اص.الي رين ا
ولالت الحما  فز  بيزان: يلننزا ششزابك األوةزاع ا نيزاني  النا مز  عزن المزن  ت ال زوي ومزا يصزاحبج 
من ثاوج وعواصد وهبوط لياي  ف  در ات الحرار و وهو ما ي الم من الحال  الصعب  القارم  أيايزًا 

 ش معات الي رين النازحين من يورياي.ف  
 11/1/5112، فلسطين أون الين

 
 قاط اتفاقية الغاز ينطلق من النقابات : يوم غضب إلسالبستانيالمنسق العام هشام  

الحماز  الوطنيز   يزقاط اش اليز  الغزاز/ العزارو لعزاد   –لزررت ل نز  المشابعز  : محمد محيين -اليبيع 
اش اليزز  الغاز/العززاريو فيمززا شززم شيززمي  الززدكشور هشززام  يززقاط شيززمي  الحمازز  لشصززب  يالحمازز  الوطنيزز  

 البيشان  منيقًا عاما لنا.
ولززاع منيزز" الحمازز  الززدكشور هشززام البيززشان  لزززياليبيعي انززج شززم شحديززد منمزز  الا نزز  األيايزز  باليززع  
 ن اح ييوم الغةئ الشزعب   يزقاط صز ق  الغزاز مزك الكيزان الصزنيون يو والزذي شقزرر الشأكيزد عازس 

مزن م مزك  الشزنر الحزال ؛ انطيلزاً  53موعده ومكانج المقررين من لبع الماشقس المويزك يزوم ال معز  
 النقابات باش اه رراي  الوزراءو وذل  عقئ صي  ال مع  الش  ييشم شأديشنا ف  الم مك.



 
 
 
 

           51ص                                     3424 العدد:    11/1/5112 حداأل التاريخ:

وأةززاد البيززشان  لن الحمازز  لززن ششولززد عنززد نشززاط يززوم ال معزز  بززع يششةززمن المزيززد مززن األنشززط  
 حينج.وال عاليات الم شا  ؛ لموا ن  ص ق  الغاز مك العدو الصنيون  لذ ييشم االش ا" عاينا ف  

 11/1/5112السبيل، عّمان، 
 

 العمل اللبنانية حول قضايا الالجئين الفلسطينيين مجموعةبيروت: انطالق أعمال  
انطاقت ف  بيروت اليومو أعماع يم موع  العمع الابناني  حوع لةايا الي رزين ال ايزطينييني نالشزت 

 ال ايطين  ف  لبنان ف  ظع شصاعد وايشمرار العواصد الثا ي  واألمطار. يلنا أوةاع شعبنا 
ونالشت الم موع و الش  شةم أحزابا لبناني و المحاور الدباومايي  والييايي و من أ زع بازور  المولزد 
ن الابنان  لزاء الشطورات ا لايمي  والدولي  فيما يشعا" بالقةزي  ال ايزطيني و والقةزايا المعيشزي  لي رزي

ال ايزززطينيينو  اصززز  فيمزززا يشصزززع بزززالحقو" االلشصزززادي  واال شماعيززز  بمزززا ال يشعزززارت مزززك اليزززياد  
 والمصال  الابناني .

كمززا نالشززت األحزززائ الممثازز  بالم موعزز  )يحزززئ هللاي ويالقززوات الابنانيزز ي ويالكشارززئي ويالشيززار الززوطن  
  أمزززعي(و المحزززور األمنززز  بالم يمزززات الحزززري ويالميزززشقبعي ويالشقزززدم االشزززشراك ي با ةزززاف  للزززس يحركززز

ال ايززطيني  والززذي يشعازز" بكي يزز  شطبيزز" يززياد  الدولزز  والقززانون عاززس كامززع األراةزز  الابنانيزز  وشن يززذ 
 مقررات هير  الحوار الوطن  الابناني  ال ايطيني .

س مززن  نززز  ثانيززز و دعزززا ررززيس الحكومززز  الابنانيززز و شمزززام يزززيمو  ززيع انطزززي" أشزززغاع الم موعززز و للززز
شحاش  شة يم نقاط اال شيد بين ال ايطينيين والابنانيينو الشز  شحزوع دون الوصزوع للزس ش اهمزات 
شاما  عاس الحاوع النا ع  لنذا المادو بعيدا عن األفكار الش  كانزت أيزاس ال شنز  ووراء الكثيزر مزن 

 األحداث الدموي و والش  لم ش اد يوى الدماء والدمار.
دثت مززن لبززع يل نزز  الحززوار الابنززان  ال ايززطين يو بزززندد الشززداوع والحززوار يشززار للززس أن الم موعزز  أحزز

حزوع لةززايا الي رزين ال ايززطينيين فزز  لبنزان مززن أ ززع الوصزوع للززس ش اهمززات لبنانيز  وشحديززد واةزز  
 لشو نات اليياي  الابناني .

 11/1/5112، فلسطين أون الين
 
 توّفر معدات للدفاع المدني بغزة لمواجهة تحديات الشتاء "قطر الخيرية" 

ولس ف  بادر  ه  األولس من نوعنا لّدمت لطر ال يري  لادفاع المدن  بقطاع غز  الدفع  األ: الدوح 
من المعدات والش نيزات الةروري  لمزاول  عمع طوالمجو والش  شمّكنج من موا ن  شحديات فصع 

 الششاء.
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عاد  ا عمار الش  شقوم بنا لطر ال يري   وشأش  هذه المعدات والش نيزات ايشمرارًا ل نود ا غاث  وا 
 ناز الدفاع المدن  العامع ف  لطاع غز و والش  الش شت للينا من أ ع شوفير االحشيا ات العا ا  ل

بقطاع غز و حيث شم شوريد الدفع  األولس من المعدات والش نيزات الةروري  اليزم  لةمان عمع 
طوالم الدفاع المدن  ف  لطاع غز و  اص   يع فصع الششاءو وذل  ةمن مشروع يششااهم 

 اع غز .ششااناي المموع من برنامب دوع م اس الشعاون ال اي    عاد  لعمار لط
ولد أوة  نارئ مدير مكشئ لطر ال يري  بقطاع غز  الييد محمد أبو حاوئ أن المن  ت ال وي 

كان لج األثر  5114الذي شعرةت لج األراة  ال ايطيني  ف  الششاء الماة   يع بداي  عام 
دا ع الكبير عاس م شاد نواح  الحيا  ف  لطاع غز  وأثر شأثيرًا مباشرًا عاس الوةك ا نيان  

 القطاع.
وأةاد أبو حاوئ أن لطر ال يري  كانت لد باشرت  يع أيام المن  ت المشار لليج شوزيك األثاث 

لاير  111و211والمياعدات ا نياني  العا ا  عاس األير الش  شعرةت لغر" بيوشنا بشكا   باغت 
اء  عاس حيائ لطريو كما أكد زينع أن لطر ال يري  لم شكشد بذل و لكننا بحثت عن حاوع بن

الحاوع ا يعافي و فقد شم شوليك اش الي  مشروع يششااهم ششااناي ا غاث  العا ا  لقطاع غز  بقيم  
لششمع عناصره  5114لاير لطري مك البن  ا ييم  لاشنمي  ف  أبريع  111و121و3ل مالي  باغت 

اط" الش  شعرةت شأهيع وصيان  مة ات مياه األمطارو ومياه الصرد الصح ؛  اص  ف  المن
لا يةاناتو لةاف  للس شوفير الش نيزات والمعدات اليزم  ل ناز الدفاع المدن ؛ ليكون عاس أهب  

 االيشعداد ف  موا ن  آثار ال يةانات المشولع   يع فصع الششاء الحال .
لشعئ ش در ا شار  للس أن لطر ال يري  أطاقت حما  ينبن  فايطيني من أ ع المياهم  ف  شنمي  ا

ال ايطين  دا ع فايطين و ار ناو شحت شعار ييدا بيد نبن  فايطينيو وششةمن هذه الحما  شمويع 
لايرو وينشظر أن ييش يد من هذه  111و159و187وشن يذ مشاريك شنموي  ة م و شباغ ليمشنا 

 ش ص. 111و147و1المشاريك 
11/1/5112، الشرق، الدوحة  

 
 القطاع عن حصار"العالمية لدعم غزة" تطالب برفع ال 

دعت النير  الشعبي  العالمي  لدعم غز  للس ايشمرار شنظيم ال عاليات الشةامني و ف  كاف  : لندن
الدوع األ نبي  والعربي و لامطالب  برفك الحصار ا يراريا  المشواصع عن لطاع غز و وا يراع ف  

 لعمار القطاع المنكوئ الذي دّمره العدوان ا يراريا  األ ير.
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لالت النير  ف  بيان صادر عننا لن هذه الدعو  شأش  بالشزامن مك ايشمرار الحصار الظالم عاس و 
 غز و ويوء األحواع ال وي  الش  يعان  مننا أهع القطاع.

ودعت النير  كع مناصري الشعئ ال ايطين  للس شكثيد مطالبنم لحكوماشنم وبرلماناشنمو لاةغط 
نناء احشيلنا لألراة  ال ايطيني  اني اما مك عاس ليراريعو  نناء الحصار عاس  غز و وا 

 االعشرافات المششالي  لابرلمانات األوروبي  بدول  فايطين.
وأعان رريس النير  عصام يويد أن هذه ال عاليات شأش  ف  ييا" ايشمرار الدعو   عين اليوم 

شنشنا ليراريع ةد لطاع غز  الوطن   نناء الحصارو والشذكير بالحروئ ا يرارياي  الشري  الش  
 و الش  ما شزاع شداعياشنا من دمار و رائ وحصار لارم .5114و 5115و 5119عام 

وأشار يويد للس أن آالد النازحين والمشردينو ممن فقدوا منازلنم  راء العدوان ا يراريا  األ ير 
ظرود الصعب  الش  وكاف  الحروئ اليابق و ينشظرون الولود للس  انبنم ومياندشنم ف  ظع ال

 يحيوها.
وو ج يويد الشحي  لاشعئ ال ايطين  الصامد ف  لطاع غز و وحث ال نات المانح  الم شا   
بةرور  ايشمرار دعمنم ومياندشنمو كما و ج الشحي  لكاف  أبناء الشعئ الصامد ف  الة   الغربي  

 والقدس المحشا  والدا ع ف  و ج ييايات ليراريع الشعي ي .
يويد حميت الشةامن الدولي  كاف  بشنظيم فعاليات م شا   من مييرات واعشصامات وطالئ 

وشظاهرات وريارع شةامن مك غز  المحاصر و مطالبًا بةغط دول  فاعع  نناء الحصار ا يراريا  
 الذي يعد عقوب   ماعي  يعالئ عاينا القانون الدول .

11/1/5112، "51موقع "عربي   
 
 يدعو إلى إغاثة الالجئين السوريين والفلسطينيينبي رئيس البرلمان العر  

يس البرلمان العرب  أحمد بن محمد ال روان الشعئ دعا رر يال ايبيو وكاالت: -فايطين المحشا  
العرب  واأليادي ال ير  ف  الوطن العرب  والعالمو للس لغاث  ل واننم اليوريين وال ايطينيين الي رين 

 لثر العاص   الثا ي  ومو   البرد القارص الش  شمر بنا منطق  بيد الشام حاليًا . 
دم ما بايشطاعشنا  غاث  وعون ل واننا ف  هذه الظرود ولاع ال روان لن عاينا  ميعًا أن نق

الصعب و وأةاد أدعو الشعئ العرب  والم شمك الدول  للس الشواصع والشبرع للس الحميت 
والماييات ال يري  وال نات الم شص  الش  شعمع من أ ع معون  المشةررين من العواصد الثا ي  

رو وو ج الشكر للس  ميك من شقدم بالعون وا غاث  والبرد القارصو أو عن طري" الشبرع المباش
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يارًي هللا عز و ع أن ي عاج ف  ميزان حيناشنمو وأن يرحم ويق  ل واننا ف  بيد الشام شر 
 والكوارث.العواصد 

11/1/5112، الخليج، الشارقة  
 
 توني بلير في القاهرة لبحث عملية السالم والتطورات في المنطقة 

وصع للس القاهر و ف ر اليوم )األحد(و مبعوث الا ن  الرباعي  الدولي  لاييم : ألناةوعا –القاهر  
 ف  الشر" األويطو شون  بايرو ف  زيار  يريع  لمصرو شيشغر" يومًا واحدًا.

وبينما لم ُيعان ميبقًا عن الزيار و الش  شيشمر حشس مياء اليوم )األحد(و وأ ندشناو لالت ويارع 
صري  لن باير يياشق   يع شوا ده ف  القاهر  عددًا من المياولين المصريينو لبحث لعيم محاي  م

 عماي  الييم ف  منطق  الشر" األويطو واألوةاع ف  يوريا والعرا".
من الشنر الماة و والشقس رريس الوزراء المصري  14وكان باير زار العاصم  المصري  ف  الز 

  شكريو حيث بحث معنما شطورات القةي  ال ايطيني و فةًي لبراهيم محائو ووزير ال ار ي  يام
 لطاع غز . ف عن األوةاع االلشصادي  وا نياني  

11/1/5112، الحياة، لندن  
 
 البرلمان اإليطالي يقر مناقشة مشروع االعتراف بدولة فلسطين 
  فايطين عاس ألر م اس النوائ ا يطال  يمونشيششيشوريوي منالش  مشروع االعشراد بدولي: وفاي

 الحال .يناير/كانون الثان   11 دوع أعماع م اس النوائ يوم 
و اء اعشماد شاريخ منالش  مشروع االعشراد بدول  فايطين بطائ من حزئ يييار بير  وحري ي 
ا يطال و حيث لرر راياء الم موعات النيابي  لألحزائ ا يطالي  منالش  المشروع والشراح 

ينو ووةعج عاس  دوع أعماع م اس النوائ ف  اليادس عشر من الشنر االعشراد بدول  فايط
 ال اري.

وأعانت أحزائ يميني  ليطالي و  اص  يلو  ليطاليايو ويليطاليا ال ديد يو موال نا المعارة   دراج 
مشروع االعشراد بدول  فايطين ف  ظع الظرود الحالي و مطالب  بحةور رريس الوزراء ا يطال  

ي ومنالش  يياي  ليطاليا ال ار ي  بشعم" ف  ظع األوةاع الراهن و ويذكر أنج شم شقديم ماشيو رينز 
ثيث  مشاريك أو مقشرحات ليعشراد بدول  فايطين لم اي  النوائ والشيوخ ا يطاليين من أحزائ 

 .يياري 
11/1/5112، الخليج، الشارقة  
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 يهود فرنسا يستغلون الظروف للهجرة إلى فلسطين 

ال الي  الينودي  ف  فرنيا حوادث فردي  ةدهم لان ر  للس فايطينو وها ر  يع الينوات ايشغات 
األ ير  اآلالد من ينود فرنيا للس يليراريعي وذل  عاس  ا ي  حوادث زعمت لنا  االحشيع الثاني  

دا ع  صاحب  الشقرير المنشور عاس مولعنا ا لكشرون  ذات  ا ي  ال يامي  وصواًل للس حادث  ولعت
مش ر لبيك المأكوالت الينودي  يكشيري الذي وص شج مصادر رفيع  بال الي  الينودي  ال رنيي  بالقش  

  الش  لصمت ظنر البعير.
وششولك شقديرات ال الي  الينودي  أن شادي األحداث األ ير  للس رفك وشير  الن ر  للس الكيان  يع 

ع األيام الماةي  المرات من الينود لمنظمات ينودي  ال شر  القريب  القادم و حيث شو ج فعًي  ي
 مش صص  بطائ العمع عاس لنناء معاميت ه رشنم للس يليراريعي والشيريك بنا.

11/1/5112، الخليج، الشارقة  
 
 ألمانيا: التجمع الفلسطيني يطالب حكومة برلين بدور فاعل في كسر حصار غزة 

او حكوم  برلين للس االةطيع بدورها ف  ميعس ل   دعا الش مك ال ايطين  ف  ألماني: برلين
 الحصار ا يراريا  الم روت عاس لطاع غز  منذ ثمان  ينوات عاس الشوال .

(و ريال  احش اج عا ا  لوزار  ال ار ي  األلماني و طالئ فينا 1|8ويّام الش مك أمس ال مع  )
لك ا نيان  الصعئ الذي يعيشج لطاع الحكوم  وياي  البيد بالولود أمام مياولياشنم ش اه الوا

 غز و وةرور  الشحر  العا ع لرفك الحصار ال ان" عن القطاع.
ولاع رريس الش مك ال ايطين  ف  ألمانياو ينيع أبو شمال و يلن ريال  االحش اج شّددت عاس 

لطاع ةرور  مماري  الحكوم  األلماني  ةغوطنا عاس االحشيع ا يراريا و من أ ع لعاد  لعمار 
غز و ومن  يكان القطاع حقنم ف  ميناء بحريو وفش  معبر رف  أمام حرك  األفراد والبةارك ود وع 

 المياعدات ا نياني ي.
وناشد الش ّمك ف  ريالشجو الحكوم  األلماني  اليع  لشطبي" شوصي  أصدرها البرلمان األلمان  عام 

يرارياي  اليشمرارها ف  فرت الحصارو برفك الحصار عن لطاع غز و ومحايب  الحكوم  ا  5111
مطالبًا بإيقاد كاف  صادرات األياح  لمنطق  الشر" األويطو وشعاي" اش اليات الشراك  األوروبي  مك 

 شع أبيئ حشس شوليك اش ا" ييم بين ال انبين ال ايطين  وا يراريا .
عاون مك شع أبيئ ةمن برامب كما طالئ الش ّمك ال ايطين و الحكوم  األلماني  بإنناء مشاريك الش

 البحوث العامي  األوروبي  الش  شيش يد مننا شركات األياح  والشصنيك العيكري ا يرارياي .
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وطالئ الش مك ف  ريالشج لوزار  ال ار ي  األلماني  بةرور  شبنينا مول ًا واةحًا و ريء يدعم الح" 
مياند  حقو" ا نيان والقانون الدول  ال ايطين  لشحقي" األمن والعدع ف  المنطق و للس  انئ 

 ا نيان  الذي شنشنكج الياطات ا يرارياي  بشكع يوم  ف  األراة  ال ايطيني و وف" الش ّمك.
11/1/5112، قدس برس  

 
 توسيع مصر للمنطقة العازلة يوّسع التوّتر مع "حماس" 

 عدنان أبو عامر
ف  ولت شأّمات فيج يحماسي  يرًا بإمكان شحّين العيلات مك القاهر و شندت المنطق  الحدودّي  بين 

 رّي.رف  وييناء شحّركات ميدانّي  مشيحق  من ال يش المص
و بدء شوييك المنطق  العازل  عند 31/15/5114لقد أعان محافظ ييناء عبد ال شّاح حرحور ف  

 2الشريط الحدودّي مك غّز و ف  مدين  رف و لشصع للس كياومشرو لشقام المنطق  عاس طوع 
لنقع كياومشراتو مّما ييشي  مرالب  أفةع لامنطق  الحدودّي  مك القطاعو وييمنك ايش دام األن ا" 

 األياح  أو شيّاع ميّاحين.
 
 تفجير العالقة· 

عند رف   نوبًاو ورأى أعمااًل  ال ايطينّي -لقد لام يالمونيشوري ب ول  ميدانّي  عاس الحدود المصرّي  
حثيث  يقوم بنا ال يش المصرّي عبر مركباشج العيكرّي  لندم المزيد من المنازع وا  راء ح رّيات كبير  

 عند الحدود.
مياوع مصرّي لزيالمونيشوريو رافةًا كشد هوّيشج: يلّن شوييك المنطق  العازل   اء مك  طور   ولاع

األن ا" عند حدود غّز و وشطّور أياليئ الميّاحين ف  ح رها وبنارنا عاس الشريط الحدودّي ف  رف و 
عم الاو ييش  وباشت األن ا" أحد المصادر الررييّي  لد وع العناصر الميّاح  ييناءو وشقديم الدّ 

مدادها باألياح  والذ ارري.  لليناو وا 
ويبدو واةحًا أّن شوييك المنطق  العازل  ييصيئ غّز  ويّكاننا بمعانا  لنياني   ديد و عبر لطك 
ا مدادات الغذارّي  اّلش  شعرد طريقنا للس القطاع عبر ما شبّقس من األن ا"و ويشقّيد عمع المنّظمات 

ولد شةع ناو ويشكون لنا انعكايات يابّي  عاس زياد  ال يد بين يحماسي ال ايطينّي  الميّاح  
 ومصر.

ورغم ذل و كان الفشًا أّن حماس لم شعّا" عاس القرار المصرّي بشوييك المنطق  العازل و رغب  مننا ف  
معاوي  عدم صّئ مزيد من الزيت عاس نار الشوّشر القارم أصًي بين غّز  والقاهر و وربما  بقاء شعر  
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لارم  بيننماو مك عام يحماسي األكيد أّن هذا القرار المصرّي ال يصئ ف  صال  شحيين العيل و 
 بع يعمع عاس ش  يرها.

كما أّن صمت يحماسي عن لرار شوييك المنطق  العازل  يأش  ف  ةوء  وةنا معرك  دا اّي  مك 
طا مننا ف  حّع مشاكع غّز و وال شريد الياط  ال ايطينّي  وحكوم  الّشواف" بيبئ ما شقوع لّنج شبا
 الحرك  أّن ش ش  عاس ن ينا أكثر من معرك  ف  آٍن واحد.

و مّما 5/1ال ديد افشش  بمقشع فشس فايطين  برصاص مصرّي عند الحدود ف   5112عامًا أّن عام 
ب ش   3/1دعا نارئ رريس المكشئ الييايّ  لزيحماسي مويس أبو مرزو" للس مطالب  مصر ف  

 الحدود مك غّز .
واّشصع يالمونيشوري بعدد من ليادات يحماسي لاّشعاي" عاس لرار مصر شوييك المنطق  العازل و 
فرفةت الحديثو من دون لبداء األيبائو لاّل أّن القيادّي ف  الحرك  ورريس ل ن  الّرلاب  ف  

ق  العازل  يشعارت مك الم اس الششريعّ  يحيس مويس لاع لزيالمونيشوري: يلّن لرار شوييك المنط
العيل  بين غّز  ومصر القارم  عاس الّشواصع والش اععو ويأش  ف  لطار  دم  ييايات للايمّي  
وعالمّي  ةّد شعبنا ال ايطينّ و وييعمع عاس م الم  المعانا  ف  القطاعو وه   دمات م انّي  

حيائ مصال  شعبنا وايشقراره ف  شقّدمنا القاهر  من أ ع مصال  للايمّي  وح ظ أمن ليراريعو عاس 
 غّز ي.

وأشار أحمد يويدو وهو الميششار الييايّ  الّياب"  يماعيع هنّي  رريس حكوم  يحماسي ف  غّز  
الميشقيا و ف  حديث لزيالمونيشوري للس أّن يمصر حّر  ف  شطبي" اليياي  الش  شراها منايب  دا ع 

واةح  من القاهر  للس غّز  م ادها ايشمرار القطيع  مك حدودهاو لكن شوييك المنطق  العازل  ريال  
حماسو وأّن الشوّشر عاس حالج مك الحرك و وليس هنا  من شوّ ج مصرّي لشحيين العيل  مك حماس 

 ف  القريئي.
 
 تهريب السالح·

وهذا الشّباين ف  ردود فعع ليادات يحماسي يعكس و ود و نات نظر م شا   ف  الّشعامع مك مصر 
ييّمينا ال ايطينّيون يالشقيق  الكبرىيو وهم يروننا ش اوزت مرحا  االنقيئو وبات الّشعامع  الش 

ا لايمّ  والدولّ  معنا عاس أّننا حاع طبيعّي و والييي  بات ررييًا معشرفًا بجو ال يّيما بعد 
األمر الوالك  المصالح  األ ير  مك لطرو ولرأشج أوياط ف  يحماسي عاس أّنج دعو  للس الّشعامع مك

 ف  مصرو وش اوز شعاط نا مك ا  وان الميامين.
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ورأى آ رون ف  يحماسي أّن القرار المصرّي ال اص بشوييك المنطق  العازل  يأش  امشدادًا لاياو  
ا يرارياّ  بمحاصر  غّز  بعد الحرئ األ ير و وحرماننا من شعويت النقص الذي عانشج الحرك  من 

لذ اررو وال بّد من موا ن  القرار المصرّيو عاس األلّع من الناحي  ا عيمّي  األياح  والقذارد وا
 وعدم اليكوت عنج.

ولاع لزيالمونيشوري أحد شّ ار الييح ف  غّز و طالبًا ل  اء ش صّيشج: يلّن شوييك المنطق  العازل  
  األمنّي  المكثّ   يياق  بظيع يابّي  عاس د وع األياح  للس غّز  عبر األن ا"و بيبئ الميحق

لألمن المصرّي لشّ ار الييح ف  ييناءو وانقطاع الّشواصع بين شبكات الّشنريئ ف   انب  رف : 
المصرّي  وال ايطينّي و مّما أي ر عن عقبات مشيحق  بإيصاع الكمّيات والنوعّيات المطاوب  من 

ر لامنطق  العازل  يي عانا أمام شحدٍّ الييح للس غّز و فشار  نن   وطورًا ن  "و لكن الّشوييك األ ي
 أمنّ  غير ميبو"و ال نعرد كيد نشعامع مك شوابعج ونشار جي.

من  نشجو لّاع مويس ف  حواره مك يالمونيشوري من شأثير شوييك المنطق  العازل  عاس القدرات 
عان  بقدرات لو يشّي  العيكرّي  لزيحماسيو لذ لاع: يلدى المقاوم  أياح  ذاشّي  نوعّي  شغنينا عن االيش

من ال ارجو رغم أّن الّشةيي" عاس لدراشنا العيكرّي  يأش  مكافأ   يراريعو وما ف  أيدينا حالّيًا يمّكننا 
 من صّد أّي عدوان ليرارياّ  عاس غّز ي.

ويأش  حديث يحماسي هذا لرفك معنوّيات مقاشا  الحرك  اّلذين يعانون من شرا ك شدّف" األياح و 
ئ األن ا" وهدمنا عند الحدود المصرّي و حيث شرعت كشارئ القّيام بحما  شصنيك ذاشّ  ب عع ةر 

لألياح  ف  الورش الشصنيعّي  ف  ال شر  الماةي و لكّن ذل  ال يعّوت الّنقص اّلذي يشعانيج الحرك  
 من األياح  النوعّي  اّلش  ال يمكن شصنيعنا دا ع القطاعو مثع مةاّدات األفراد والدروع.

وهو ما حدا بأحمد يويد لإلشار  لزيالمونيشوري للس أّن يشوييك مصر لامنطق  العازل  ييمنك وصوع 
شقنّيات عيكرّي  مشقّدم  للس كشارئ القّيامو مّما ييدفعنا بالشأكيد للس البحث عن بدارع محاّي  شوا ج 

ألن ا" لاشزّود باألياح  ما يماكج ال يش ا يرارياّ و وه  ف  طريقنا ألن شو د لمكانات بديا  عن ا
 الّيزم و من دون ا شار  للس مكاننا أو طبيعشناي.

ومن الماّكد أّن لرار مصر شوييك المنطق  العازل  كان ولعج عاس يحماسي يابّيًا ولاييًاو ألّنج شزامن 
 و وهو مك الشوّشر الحاصع ف  غّز  مك ال يش ا يرارياّ و والمشاكع المشيحق  مك الياط  ال ايطينيّ 

ما يشعر الحرك  بأّننا محاصر  من ال نات األربكو ويةك أمامنا شحّديات حقيقّي  ف  مدى لدرشنا 
 عاس ش اوز نشارب ما شراه  نقًا مشعّمدًا لاقطاع.

ن  اء من  يع  وأ يرًاو شعام يحماسي أّن لرار مصر شوييك المنطق  العازل  ييايّ  بامشيازو وا 
ّن الم شاح اليحرّي لولد ا  راءات المصرّي  عند حدود غّز  ييايّ  لعينات أمنّي  عيكرّي . و  ا 
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أيةًا بش اهم الحرك  مك الّنظام المصرّيو لكن ال يبدو أّن ال انبين  اهزان حشس اآلن لاشوّصع للس 
لس حين ششحّق" هذه الشّ اهماتو يشبقس حدود غّز   هذه الشّ اهمات الش  ششطّائ دفك أثمان مششرك و وا 

 مد ًي لاشوّشر بيننما!ومصر 
1/11/5112المونيتور،   

 
 َمْن َخدَع الفلسطينيين؟ 

عبد العزيزهاشم   
ف  رد  فعع عاس عدم حصوع مشروع القرار العرب   نناء االحشيع يا يراريا ي من األراة  
ال ايطيني  ف  منا  زمني  محدد  عاس األصوات الكافي   لراره ف  م اس األمن بعد أن شبددت 
 ارط  الشصويت ف  مثاث ثمان  دوع مايد  أبرزها روييا والصين وفرنيا من األعةاء الدارمين 

دوع مننا بريطانيا أعادت  2وعارةشج بقو  الواليات المشحد  ومعنا أيشراليا وامشنعت عن الشصويت 
كم  العدع لياد  الياط  ال ايطيني  لةي  االنةمام للس الماييات الشابع  لألمم المشحد  ومننا مح

الدولي  لموا ن  االحشيع ب رارمج ةد الشعئ ال ايطين  وه  ف  األغائ  رارم ةد ا نياني و 
وأعان الرريس ال ايطين  محمود عباس ف  ذات الولت بأنج يينالش مك األردن الذي لدم مشروع 

ألمن بع م اس القرار العرب   ططًا  عاد  المشروع للس م اس األمن لارًي: يلم ن شع ف  م اس ا
 األمن هو من فشعي .

لد يبدو المشند هكذا عن مثابر  ييايي  ودباومايي  فايطيني  ف  هذه ال بن  شعّبر عاس األلع عن 
أن ال ايطينيين  ر وا من دوام  الةغوط األمريكي  واالبشزاز الصنيون  الش  دارت عاس لةيشنم 

 العبثي .ووصات حد وةعنم شحت مظا  الم اوةات 
أن هذه النظر  العام  شبدو ف  صور  منزوز  لذا ما أ ذنا ال طائ بشأننا الذي ما زاع يدور غير 

حوع يشنديدي بالذهائ للس م اس األمن  نناء االحشيع أو االنةمام للس المنظمات الدولي  ألن 
  العام  األوع بعد النشي   اليابي  يقشة  الشقييم والثان  كان الم شرت أن يشم فور شصويت ال معي

 م.1817لألمم المشحد  االعشراد بالدول  ال ايطيني  بحدود 
لم ي شاوا ف  م اس األمن ف  انشزاع لرار شزمين لنناء  لن ال ايطينيينلد يكون منايبًا القوع 

االحشيع ولكننم لم يوفقوا والقوع هكذا يعود للس أن ال ايطينيين ي وةون هذه المعرك  ألوع مر  
العربد  الصنيوني  ةد الشعئ ال ايطين  الشرنت لعقود من الزمن ال بالعمس وموت وهم يدركون أن 

الةمير الدول  فقط بع وغيائ المياولي  من لبع األمم المشحد  وم اس أمننا غير األمين عاس 
 الشعوئ.حقو" 
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  بيد أن هذا ال يعن  الشغافع عن الحقار" وه  ف  ا  ماع شمثع يايا  فايطيني  وعربي   ادع
 ال ايطيني .يشبقس م نة  ألي مشروع ومعاق  ألي  نود ف  اش اه االنشصار لاقةي  

فايطينيًا ايشعاد االنقيام اليياي  بين يفش ي ويحماسي اليالط عاس األرت بين الة   وبين لطاع 
غز  شداعياشج الةار  بالعمع الوطن  ال ايطين و و اء هذا من  يع المولد المثير من لبع 

الرافت لاشحر  ال ايطين  ف  اش اه حمع األمم المشحد  ممثا  بم اس األمن مياولي  يحماسي 
شزمين لنناء االحشيع واليفت أن هذا المولد عيحماسي بدا وكما لو أنج ال يرى المولد 

األمريك  الذي اعشبر الشحر  ال ايطين  بنذا االش اه أحادي ال انئو ورفةج يعن   -يا يراريا ي 
زم  ف  دوام  الم اوةات العبثي  الش  وفرت ليحشيع الغطاء لشن يذ ييايشج الرافة  لحقو" لبقاء األ

الشعئ ال ايطين  والمناهة  لاييم بمشطاباشجو ومنحشج الولت شن يذ مشروعات االيشيطان ف  
فن  األراة  ال ايطيني  . وما زاد من هذه الصور  الرمادي  عيحماسي أننا فيرت رفةنا بازدوا ي  

شعشبر الشحر  بنذا االش اه ومن لبع الرريس ال ايطين  مناور  ليس لال ف  يبا" الاعب  الش اوةي  
لكننا بعد هذا الش يير شذهئ للس اشنام عباس باش اذ لرارات فردي  وهو مولد مةطرئ و اء 

رر ا راد   يد ما يشبج ا  ماع ال ايطين  ف  شأن هذا الشحر  والشو ج الذي لام بدايً  عاس شح
ال ايطيني و ولم يغ ع هذا ا  ماع م ريات األمور وهذا ما بدا واةحًا من  يع ردود األفعاع من 
لبع فصارع فايطيني  عد  ف  شأن الشعدييت الش   رت عاس مشروع القرار الذي بدأ فايطينيًا ومن 

 رنيي  .ثم عربيًا لييشقر عند شقديمج لم اس األمن بعد مقارب  من المبادر  ال 
نعم لقد كان ا  ماع والشراك  ف  هذا االش اه أولوي و لكن ما شرشئ عن ايشمرار االنقيام اليياي  
وبات ألرئ للس وةك م شوح ليس عاس  داع ال ايطينيين ألن ينم فقط بع ويرشبط بأطراد مشيعب  

يكي  ف  ييايشنا بنذا الوةك الذي ال ي دم ف  األ ير يوى االحشيع الصنيون  وا دار  األمر 
النادف  للس شص ي  القةي  ال ايطيني  وهنا دور أردوغان شركيا الحريص عاس بقاء وايشمرار 

 االنقيام.
عربيًا كان هنا  مولد لي اب  شبنس االش اه ال ايطين  حمع م اس األمن ايشصدار لرار شزمين 

الشحر  ال اعع ف  هذا الشأن لنناء االحشيع الصنيون  من األراة  ال ايطيني و لكن ما غائ هو 
ش اه الدوع األعةاء ف  الم اسو وبعبار  أ رى بدا المولد العرب  ف  ليصاع مشروع القرار 

 والمياولي .لم اس األمن كما لو أنج أداء كامع الوا ئ 
لم يكن مطاوبًا من الدوع العربي  الد وع ف   يفات مك أي دول  بع كان منمًا ايش دام لدر من 

" العربي  أكانت االلشصادي  أو ييايي و واألهم ليس لاصرًا عاس دفك شو ج ال ايطينيين األورا
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وحيئو بع ا يناد وهذا ما يطرحج رد ال عع الصنيون  ش اه الياط  ال ايطيني  ف  اليطو عاس 
 المالي .حقولنا 

و كما لاع عباسو هنا يمكن القوع لبع معاود  الشحر  باش اه م اس األمن مر  ثاني  وثالث  ورابع 
 مطاوئ مرا ع  فايطيني  وعربي .

11/1/5112، الخليج، الشارقة  
 
 األميركية –العرب والمواجهة الفلسطينية  

نقوال ناصر   
)لقد نزع الرريس ال ايطين  من لطار الشيوي  الييايي  األميرك  منذ لرر الشو ج للس األمم المشحد  

محطشج ” العرب “شقوده الواليات المشحد و وهذا القطار ” ياعرب“و لكنج ما زاع ييشقع لطارا 5111عام 
 النناري  ف  واشنطن(

الدول  ” شو ننا للس م اس األمن” “أي مياع يمكن أن شوصانا للس حع“من ” ألننا يرينا“
هكذا فير الرريس ال ايطين  محمود عباس يوم األربعاء ”. الم الس األممي ”و” الم شمك الدول ”و

 المنظماتللس األمم المشحد  ووكاالشنا وغيرها من ” دول  فايطين“الدباوماي  لةم الماة  حراكج 
 الدولي .

 عام منذ المشحد  الواليات عاس حكرا كانت مننا ″يرس“الش  ” المياع “لم يذكر الرريس عباس أن 
 .شماما واةحا كان مقصده لكن و1899

أو من يدور ف  فاكنا من الدوع العربي  الش  ولم يذكر كذل  أن حا اء أو أصدلاء الواليات المشحد  
باشت ششحكم ف  ال امع  العربي  اآلن لد حاصروا القرار ال ايطين  وفرةوا عايج الرهان عاينا لشقرير 

 مصير الشعئ ال ايطين  ولةيشجو وما زالوا.
  الذي يعقده وزراء  ار ي  هاالء ف” الطارئ“ومن المقرر أن يحةر الرريس عباس اال شماع 

القاهر  ف  ال امس عشر من الشنر ال اري لبحث ميش دات وشطورات القةي  ال ايطيني  بعد 
ف  الثيثين من ” ل  ا" م اس األمن )الدول ( ف  شمرير مشروع القرار العرب  ال اص ب ايطين“

 عام  امع  الدوع العربي  أحمد بن حا . أمينالشنر المنصرمو كما لاع نارئ 
حشس اآلن يشير للس أن وزراء ال ار ي  العرئ يود ينةمون للس عباس ف  وال يو د أي دليع 

و مش اهاين أننا ه  ”ايشعدارنا“بعدم ” ينصحونج“من الواليات المشحد و واألر   أننم يود ” يأيج“
المبادر  لعدارج وششن اليوم حربا دباومايي  وييايي  شيشندد ل نات كع مياعيج لابحث ف  

لحري  شعبج وشحرره وايشقيلج وشقرير مصيره بعد أن أفشات ” يام “عم الم شمك الدول  عن د
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اليابق  وفشات ف  أن شكون بديي لام شمك الدول  ف  ” اليامي “الواليات المشحد  كع مياعيج 
 الشوصع للس حع عادع لقةي  شعبج.

 و وحرك  الوحد  فالدوع العربي  الش  شحال ت مك الواليات المشحد  ةد حرك  الشحرر الوطن  العربي
العربي و والمقاوم  العربي  لدول  االحشيع ا يراريا  واالحشيع األميرك  لاعرا"و وحاربت معنا ةد 
االشحاد اليوفياش  الياب" ف  أفغانيشان وغيرهاو وش وت اليوم الحرئ الييايي  وااللشصادي  

عاس القرار الدول  ف  أميركا  األميركي  ةد الشو ج العالم  لاشحرر من هيمن  الواليات المشحد 
يرانو وششحالد معنا ب الشمويع والشياي  والمشارك  العيكري  وااليش باري  اليشيني  وروييا والصين وا 

العربي  وا ييمي  بأنظم  ييايي  م ند  ف   دم  االيشراشي ي  األميركي  ” شغيير األنظم ”ع
يرانو  هذه الدوع العربي  ال يصدر عننا أي … ا لايمي  ف  يوريا ولبنان والعرا" وليبيا واليمن وا 

حشماع أن شنحاز للس فايطين ومقاومشنا الوطني  ف  موا ن  دليع حشس اآلن يشير حشس للس ا
لاعداء األميرك  لكع ” عربيا“يود شظع غطاء  أنناالواليات المشحد و وششوفر كع الدالرع عاس 

طموحات العرئ المشروع  ف  الشحرر والوحد  والشكامع مك محيطنم ا ييم  وليس لعرئ فايطين 
 فقط.

طد للس  انئ الواليات المشحد  ف  حربنا عاس عرئ العرا" لمنعنم فنذه الدوع العربي  الش  شص
و ”الدول  ا ييمي “من شص ي  بادهم من كع م ا ات االحشيع العيكري األميرك  بايم محارب  

ف  يوريا شحت ذات اليافط و وشمنك ايشقرار الوةك الابنان  ” شغيير النظام”وشعمع بالوكال  عننا ع
ند ف   دم  االيشراشي ي  األميركي و وشني" معنا ك  شظع ليبيا حاةن  حشس يشم ت عن حكم م 

لا وةس المياح  ومصدر  لإلرهائ من أ ع شنديد وابشزاز  يراننا ف  مصر وال زارر وشونسو 
العربي  لانظام  –األميركي  ” الوص  “وشغذي االنقيام القبا  والطار   ف  اليمن ك  ال ي رج عاس 

الدوع ال يمكننا أن شصطد للس  انئ الرريس ال ايطين  ف  اي موا ن  لج هذه … الحاكم فيجو 
 مك الواليات المشحد و حشس لو كانت موا ن  م روة  عايج وليس با شياره كما هو والك الحاع.

وهذه الدوع ال يمكننا أن شوا ج الحصار الذي ش رةج دول  االحشيع وراعينا األميرك  عاس المقاوم  
لطاع غز و وال موا ن  الدعم األميرك  لامحافظ  عاس وةك ف  الة   ال ايطيني   ال ايطيني  ف 

المحشا  يمنك ويطارد مقاوم  االحشيعو وال يمكننا كذل  أن شصطد للس  انئ عباس ف  اششباكج 
اليياي  والدباوماي  الراهن مك الواليات المشحد و وه  عاس األر   يود ش ّوت وزراء  ار يشنا 

األميركي  لجو ف  ” و ن  النظر“شمعون ف  العاصم  المصري  منشصد هذا الشنر بشرح عندما ي 
” حع يام “األميركي  لبحثج عن ” الرعاي “محاول  لن شكون غير مكشوف  لاةغط عايج لاعود  للس 

 لقةي  شعبج.
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معنا ف   بن   فالدوع العربي  الش  ش د لوايم مششرك  بيننا وبين دول  االحشيع ا يراريا  لين راط
واحد  غير معان  لكننا مكشوف  شماما شقودها الواليات المشحد  مر  ةد ليران ويوريا ومر  ا رى ةد 

دول  االحشيع وراعينا األميرك  لش وت كع الحروئ ” شيالم“ال يمكننا لال أن ” الدول  ا ييمي “
موا ن  فايطيني  مك الواليات  األميركي  ا لايمي  وف  العالمو وه  لذل  لييت ماها  لدعم أي

المشحد  بع لننا ماها  فقط لاةغط عاس أي مياوع فايطين  ييعس م شارا أو م برا ألي موا ن  
 كنذه.

لقد نزع الرريس عباس من لطار الشيوي  الييايي  األميرك  منذ لرر الشو ج للس األمم المشحد  عام 
محطشج ” العرب “لواليات المشحد و وهذا القطار شقوده ا” عربيا“و لكنج ما زاع ييشقع لطارا 5111

النناري  ف  واشنطنو وال محط  لج ف  نيويور  حيث األمم المشحد و وحيث يو د لج وكيء ي ر لنقع 
 الركائ للس واشنطن فقط.

وعندما يقرر عباس النزوع من هذا القطار العرب  يكشيئ صدلي  ف  انج لد ن ت يديج شماما من 
اليات المشحد  ومن االرشنان النش اباشنا وانش ابات دول  االحشيعو ولد حان الولت الرهان عاس الو 

أيةا من المياع  العربي  ال اشا  الي اد حع عادع لقةي  شعبجو فقد كان ” يأيج“ك  يعان 
ا ذعان والشواطا العرب  مك ا ميءات األميركي  من األيبائ الررييي  لبقاء الشعئ ال ايطين  

 .1849حشيع منذ النكب  عام شحت اال
وربما يكون الولت لد حان أيةا ك  شعود القةي  ال ايطيني  للس الحةن العرب  وا ييم  
الشعب  الذي رعاها ورعس الثور  ال ايطيني  المعاصر  حشس أعادت فايطين للس ال ريط  العالمي و 

الثور  المبارك  يكاد يرد  الريم  العرب  الذي أ نت شا ” النظام“أي حةن ال ماهيرو فحةن 
 لةي  فايطين وشعبنا ف  رماع الوعود األميركي  المشحرك .
األميركي  لجو يواء لاده عباس ” الرعاي “لن العداء األميرك  ألي شو ج فايطين  أمم  مشحرر من 

ي  العرب  الذي يوفر لج غطاء زار ا من الشرع” اليند“أم غيرهو ما كان ليكون بنذه الشراي  لوال 
 العربي .

وبما أن الواليات المشحد  لييت ف  وارد لعاد  النظر ف  انحيازها االيشراشي   المطا" لدول  
يعيد النظر ف   أناالحشيع ف  أي مدى منظورو والنظامو أو الينظامو الريم  العرب  ليس مشولعا 

من الواليات المشحد  ومن شبعيشج لييشراشي ي  األميركي و فإن لعاد  النظر ف  المولد ال ايطين  
 معيكرها العرب  يصب  ايشحقالا وطنيا لم يعد لابي لاشأ يع.

غير أن هذا االيشحقا" لن يشحق" طالما ايشمر االنقيام الوطن  والش رد ف  صنك القرار ال ايطين . 
  فالموا ن  الش  ش رةنا الواليات المشحد  عاس عباس اليوم شقشة  الميارع  للس شعزيز الوحد
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الوطني  كشرط ال بد منج لان اح ف  الشصدي لناو  صوصا عندما ييشحيع الرهان عاس أي يند 
 عرب  ف  هذه الموا ن .

11/1/5112، رأي اليوم، لندن  
 
 !صخرة الوجود اإلسرائيلي 

 أوري أفنيري
 لبع كع ش ء أوّد أن أشكركم عاس دعوش   لقاء محاةر  ف  هذا الماشمر المنّمو ليت بروفييورا

 وال دكشوراو أعاس لقئ أكاديمّ  حزت عايج ف  حياش  هو لنناء الصد اليابك.
 ولكنو مثع كثيرين من أبناء  يا و منذ ف ر شباب  كان ل  اهشمام كبير ف  عام اآلثار.

 يأحاوع أن أشرح لماذا.
 عندما شيألون أن يكم ما ه  عيلش  بعام اآلثارو فالقاياون منكم يي كرون بموشيج ديان.

كان ديان معبود البيدو وف  الوالك معبود العالم. لقد ُعرد أيًةا بعيلشج  1817عد حرئ ب
ف  نشاطج ف  هذا الم اعو « هعوالم هزيج»المنووي  بعام اآلثارو حّققت صحي ش  األيبوعي و 

 واكشش ت بأّنج األكثر شدميرا. 
دد الرريس لعام اآلثار ليس هو لقد بدأ بالح ر بن يج و مك األشياء من  ميك أنحاء البيدو الن

نما شأري ناو من أ ع ششكيع صور  مشواصا  لشاريخ المولك.   اكششاد القطك ال  اري  وا 
دّمرت ح ريات ديان الناوي  الموالكو وزادت حقيق  ايش دامج موارد ال يش ا يراريا  الحشيا اشج 

 الةرر فقط.
شياء الش  اكشش نا ووةعنا ف  منزلج فرًحا )رغم اكشش نا بعد ذل  أّن ديان لم ينشحع فقط لن يج األ

نما أصب  أيًةا شا ر شحد دولياو لقد أصب   أن شا  األشياء كانت شعود بمو ئ القانون لادول (و وا 
 «.من الم موع  ال اص  بموشيج ديان»ثرّيا من بيك القطك األثري  

ل  للس حصول  عاس شكريم فريد كش ت عن شا  الش اصيع كشابيًّا وشحّدثت عننا ف  الكنييتو أدى ذ
من نوعجو كان معند ايشطيعات الرأي ينشر ف  ذل  الولت كّع عام من هو أكثر ش ص مكروه 

 ف  ليراريعو فزت ف  ذل  العام بنذا الاقئ.
نما بميأل  أكثر  ولكن اليااع المنم ف  الحقيق  ال يشعا" بالمشاكع األ يلي  لدى موشيج ديانو وا 

اذا أصي اهشّم ديان والكثيرون مّنا بعام اآلثارو وهو عام ُينظر لليج ف  أعين الكثيرين أهمي  بكثير: لم
 باعشباره عمي ممًي  ّدا؟

 لقد فشننا عام اآلثار حّقاو وكان لذل  يبئ.
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كان أبناء ذل  ال يع الصنيون  أوع من ُولد ف  البيد )رغم أنن  ن ي   رت للس البيد وأنا ط ع(و 
ف  نظر آبارنم وطنا م ّرداو البيد الش  حاموا فينا ف  الُكُنس ف  بولندا وأوكرانياو وف  كانت البيد 

 نظر أبنارنم وبناشنمو من مواليد البيدو كانت ببياط  وطنا.
لقد اششالوا ل ذورهمو لقد  رفوا البيد طوال وعرةاو لةوا ليال  حوع النار المششعا و عرفوا كّع  بع 

 وكع واٍد.
حافظ عاس الينود ف  « الشامود»ويارر النصوص الديني  بالماعو صحي  أّن « الشامود»أشعرهم 

 الششات لعّد  لرونو ولكنج عندنا ف  البيد لم ُيثر االهشمام لطيلا. 
من  ن  أ رى عان" ال يع ال ديد الكشائ المقّدس بحماي  غير مقّيد و ليس ككشائ دين  ) ميعنا 

ّنما كعمع أدب  ال ُيعاس عايجو وألّننم كانوا أيًةا ال يع األوع الذي كانت  شقريبا كّنا ماحدين( وا 
العبري  لغشج األمو أحّبوا لغ  الكشائ المقّدس الحّي  والم عم  بالحيوي و صّدْشنم لغ  الشامودو الش  

 كانت أكثر شعقيدا وش ريدا.
هاو  رت معار  الكشائ وعيو  عاس ذل : فقد ولعت أحداث الكشائ المقّدس ف  البيد الش  عرفو 

 المقدس ف  الوديان الش  ش ّولوا فيناو ُشّوج الماو  وُدفنوا ف  الموالك الش  عرفوها عن لرئ.
رالئ ا يراريايون الشبائ ف  الايال  ن وم م دوو وهو المكان الذي  رت فيج أوع معرك  مذكور  

المعرك  األ ير و الش  ُيّميت عاس  و«العند ال ديد»ف  الشاريخ )والش  ينبغ  أيًةا أن شحدثو وف" 
 «(. هارم دون»ايم المكان 

لقد ول وا عاس لّم   بع الكرمعو حيث ُلشع النب  ليايا كنن  البععو زاروا ال ايعو حيث ُدفن أبونا 
يحا".  لبراهيمو أبو العرئ والعبريينو من لبع ن ايجو ليماعيع وا 

أي دور « أرت ليراريع»األحواع بدهّياو لم شاعئ لم يكن االلشصا" المشحّمس بالبيد بأي حاع من 
 ف  والد  ال كر  الصنيوني  ال ديد .

عندما وةك ال كر  الش  « أرت ليراريع»كما أشرت ف  الماة و لم ي ّكر بنيامين زريد هرشيع بز 
أصبحت الصنيوني و لقد كره البيد وطقيناو وبشكع  اص كره القدسو الش  كانت ف  نظره مدين  

   ولذر .فايد
ف  الميود  األولس لرايا الدول  الينودي و والش  شّمت صياغشنا كمذكر  لعارا  روششيادو كانت 
باشاغونيا ه  األرت الش  َحُام بنا.  رت ف  شا  المنطق  من األر نشين لبع ولت لصير من ذل  

 لباد   ماعي و وكانت البيد شبج فارغ .
وبا الشرلي  هرشيع عاس شغيير و نشج والشحّوع باش اه أ برت ال ماهير الينودي  ف  شر" أور 

 فايطين. 
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و يحشوي ال صع الذي يشعا" بالموةوع عاس ألع من ص ح و «الدول  الينودي »ف  كشابج األياي و 
 و لم ُيذكر اليكان العرئ ف  الكشائ لطيلا.«فايطين أم األر نشين»كان عنواننا 

 و أصب  الشاريخ القديم لابيد موةوعا يا نا.«رت ليراريعأ»عندما شوّ نت الحرك  الصنيوني  للس 
كّاج للس لصص الكشائ المقّدس:  روج من « أرت ليراريع»ايشند االدعاء الصنيون  بماكي  

مصرو احشيع كنعانو مماك  شااوعو داود ويايمانو ويارر أحداث شا  ال شر و وألّن  ميك اآلباء 
أّن هللا وعد ذري  لبراهيم « حقيق »ييشطيعوا االيشناد للس الماييين شقريبا كانوا ماحدينو لم 

 بالبيد.« ش صيًّا»
ومن ثمو فمك م  ء الصناين  لابيد فوراو بدأت البحث المحمومو شم مي  البيد من أ ع اكششاد 
نما شاريخ حقيق و  لثبات عام  حايم يحدد أن لصص الكشائ المقّدس لييت م ّرد أياطيرو وا 

 يحيون يبقوا الصناين  الينود ف  هذا البحث.الصناين  المي
لقد الشحموا الموالك األثري و شمت لزال  الطبقات العايا من ال شرات العثماني  والمماوكي و الصايبي و 
العربي و البيزنطي و الروماني و اليوناني  وال اريي  لاكشد عن طبق  بن  ليراريعو كدليع عاس أّن 

 الكشائ المقدس صحي .
لقيام ب ند هارعو لام دافيد بن غوريونو الذي عّين ن يج  بيرا بالكشائ المقّدسو بشنظيم هذا شّم ا

النشاطو رريس األركانو يغراع يادينو ن ع عالم آثار وهو بن يج عالم آثار معرودو بحث ف  
 الموالك القديم  من أ ع لثبات أنج بال عع كان هنا  فش  لكنعانو لكن لم ي د شيرا.

عظام مقاشا  بار كو با شم دفننا بأوامر بن غوريون ف  « صحراء ينوذا»ُششد ف  كنود عندما اك
  ناز  عيكري  مثير  لإلع ائ.

بأّن بار كو با  ائ المحرل  الكبرى ف  شاريخ الشعئ  -الش  ال  داع عاينا  -لم ُشذكر الحقيق  
 الينودي حشس الحرئ العالمي  الثاني .

 ث المحموم؟وماذا كانت نشارب هذا البح
كان شيرا ال ُيصّد"و أربع  أ ياع من عاماء اآلثار المش ّصصينو من ذوي ا يمان المشحّمس 

 والموارد النارا و اكشش وا:
 ال ش ء. ال ش ء.

لكون لصص الكشائ  -واحد!  -منذ بداي  ال نود وحشس اليومو لم يشم العثور عاس أي دليع واحد 
 عاس أي  لشار  للس ال روج من مصرو ص ر  الشاريخ الينودي .  المقّدس حدثت فعيو لم يشم العثور

لم يشم العثور عاس أي  لشار  عن األربعين عاما من الشيج ف  الصحراءو وال أي دليع عاس احشيع 
كنعانو الذي يوصد بشكع مطّوع  ّدا ف  ي ر يشوعو وال أي  لشار  واحد  عن و ود الما  داودو 
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م  كما ُي شرت من شبج  زير  ييناء حشس حما  ف  شماع يوري . )شم الذي امشّدت مماكشج الة 
 الكشد ما را عن عنوان ُذكر فيج ايم داودو ولكن لييت هنا  أي  لشار  للس أنج الما  داود(.

ظنرت ليراريع ف  الشاريخ المكشوئ لامر  األولس بكشابات آشوري و والش  شوصد فينا عاس أننا 
حاولت ليقاد غزو اآلشوريينو ومن بين آ رين ُيذكر هنا  الما   شحالد ممال  محاي  صغير 

 آ ائو الذي كان لديج  يش كبير نيبيًّا. 
لبع المييدو ويقوع الكشائ المقّدس عنج لّنج فعع  925وحشس  971من « اليامر »كان أ ائ ماكا لز 

ي" ليراريع ف  الشاريخ الشّر ف  عين  هللاو عاس الرغم من أنج يص ج كبطعو كانت شا  ه  بداي  طر 
 المكشوئ.

 ميك شا  األدل  حوع عدم صح  لصص الشورا  القديم  ه  ف  طري" الن  و ببياط  لم يشم العثور 
 عاس أي  أدل  أّن األشياء لد حدثت فعيو هع يدّع ذل  عاس أّن شا  القصص كاذب ؟

 ال يمكن الش  فيج.ليس بالةرور و ولكّن هنا  أيةا دليي آ ر لعدم صح  القصصو دليي 
أرت »كان عام المصرياتو وهو نظري  الشاريخ لمصر القديم و عاما من صي عن عام آثار 

و ولكنج يثبت بشكع مطا" أّن شاريخ الكشائ المقّدسو حشس فشر  الما  أ ائو كان  ياليا «ليراريع
 فعي.

 مع ميشمّرا بكامع القو . شم حشس اآلن فّ  رموز الكثير  دا من الوثار" المصري و وال يزاع الع
لبع المييد للس مصر عن  1731اشة  أنج ومنذ غزو النكيوس )لبارع يامي  شوّغات ف  العام 

طري" أرت كنعان وشم طردها بصعوب  فشر  من الزمن( حرص ال راعن  عاس أن يرصدوا عن كثئ 
 بي  بشكع ميشمر ما يحدث ف  أرت كنعان ويوري و لام كع من ال واييسو الش ارو وال نود با

وم ّصع حوع ما يحدث ف  كع مدين  من مدن كنعانو ف  كع كوم  شا  الشقارير لم ُيعثر وال عاس 
أي شقرير مماثع ولو عن بعد لاقص  الشوراشي . )شم العثور عاس ذكر واحد اليم ليراريع ف  لحدى 

 الكشاباتو ولكن يبدو أّن القصد كان أرةا صغير  ف   نوئ كنعان(.
  من يرغئ باالعشقاد أّنج عاس الرغم من أّن الكشائ المقّدس لد بالغ لايي ف  وصد األحداث هنا

الش  كانتو ولكن كان هنا  ما ُييشند لليجو وهذا أيًةا  طأو الحقيق  ه  أنج لم يشم العثور عاس أي 
 ذكر صغير لا روج من مصرو احشيع كنعانو أو الما  داود.

 بياط . كع ذل  لم يكن مو ودا بكع
 هع هذا منّم؟ نعم وال.

الكشائ المقّدس ليس شاري ا حقيقياو هو لبداع دين  وأدب  كبيرو من  ا لنام لمييين البشر عاس 
 مدى األ ياع وشّكع وع  مرات المييين من الينودو المييحيين والميامين.
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ثار هو  ناز الشاريخو أدا  ال ولكن الشاريخ كان شيرا واحداو يقوع لنا الشاريخ ماذا حدث فعيو عام اآل
 مثيع لنا ل نم ما حدث.

ا يمان والشاريخ هما مياران م شا ان شماماو ف  نظر المشدّينينو فالكشائ المقّدس هو ميأل  ليماني و 
ولمن ال يامنو فالكشائ المقّدس هو لبداع فّن  عظيمو وربما األعظم من ال ميكو عام اآلثار هو أمر 

 "  اف و محيوي و والعي .م شاد شماما؛ حقار
ف  المدارس ا يرارياي و يدّريون الكشائ المقّدس كشاريخ حقيق و وهذا يعن  أن طيئ ليراريع 

 يشعّامون فشراشج فقطو الصحيح  وال يالي . 
عندما اششكيت عاس ذل  ف  الكنييت وطالبت بأن يدّرس النظام الشعايم  الشاريخ الكامع لابيدو بما 

فشرات الصايبيين والممالي و بدأ وزير الشعايم حينذا و زلمان أرانو بمناداش  ف  ذل  أيةا 
 «.المماوك »

أعشقد أّنج عاس  ميك األط اع ف  البيدو ليراريايين وفايطينيينو أن يشعّاموا شاري نم المشواصعو من 
الرشباط ف  البيد األيام األولس وحشس اليومو ب ميك طبقاشجو ييعّم" ذل   ذورهم ف  البيدو ويعزز ا

 ويمنك الن ر .
 وهذا أيةا هو أياس الييمو ص ر  و ودنا الحقيقي .

 11/1/5112، األيام، رام هللا
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