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 11 :كاريكاتير

*** 
 
 ة: المنطقة "ستنفجر" إذا تأخرت عملية إعمار غزةالحيخليل  .0

حّذر القيادي في حركة حماس الدكتور خليل الحية، من ساعة االنفجار في غزة، بسبب : الرسالة نت
 تأخر إعمار ما خلفه العدوان "اإلسرائيلي" على القطاع من دمار.

اء خههانيونس فههي معركههة ووّجههه الحيههة كلمتههه خههنل ممرجههان نحمتههه حركههة حمههاس لتكههري  أ ههالي شههمد
العصهها المههأكول، وّجههه كلمتههه للسههلطة و"اإلسههرائيليين" والعههال  بأسههرر اههائنش " ال تختبههروا صههبر شههعبنا 
 مجددشا، فن نقبل المساومة، وال ترا نوا على إطالة زمن اإلعمار، فيجب أن يعّمر ما دمرر االحتنل".

لسهههطيني فهههي ملحمهههة اإلغا هههة ومعركهههة وأضهههاا أن ايهههادة حركهههة حمهههاس سهههتبقى وفيهههة مههه  الشهههعب الف
لححهة، وال ترا نهوا علهى طهول صهبر الشهعب الفلسهطيني  اإلعماراإلعمار، مشددشا في اوله "ال تؤخروا 
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لححههة، فشههعبنا فههي  اإلعمههارحتههى ال تنفجههر المنطقههة مههن جديههد، وحتههى ال ينههد  النههادمون، ال تههؤخروا 
 ار ال يقبلون التأخير".العراء، وعائنتنا في المدارس والطراات، وأ لنا أحر 

وشههدد الحيههة، علههى أّن جميهه  ذرائهه  تههأخير اإلعمههار مسههحوبة، مشههيرشا إلههى أّن أالعيههب التههأخير باتههت 
 باإلعمار. اإلسراعمكشوفة، مؤكدشا على وجوب 

وتاب  " نحن على موعد م  النصر، فالنصر  و حصاد تربيتك ، وما احتضنتمور مهن أبنهائك ، واليهو  
 دتنا إصرارشا في المضي ادمشا نحو النصر والتحرير.دماء الشمداء زا

ونهههّور القيهههادي فهههي حمهههاس أن المصهههالحة الفلسهههطينية ضهههرورة، "لكهههن  هههذا ال يعنهههي ذلههه  الصهههمت عهههن 
 السياسة الفلسطينية التي تعمل ضد المقاومة".

ها عهن وتساءل "ما  و مبرر األجمزة األمنية الفلسطينية بالضفة أن تقم  المتحا رين المنتفضين د فاعش
دانتهاألاصى". معبرشا عن رفضه   للتنسيق األمني بالضفة. وا 

وبار  الحية كل الجمود التي تسعى النتزاع حقوق الشعب الفلسطيني من االحتنل، اائنش " نبار  كل 
 جمد ينال من سياسة العدو التي تطال األاصى".

: "ال تههههههدخروا جمههههههدشا بالمقاومههههههة المسههههههلحة أو العمليههههههات  ووّجههههههه كلمتههههههه للجمهههههها ير الفلسههههههطينية، اههههههائنش
االستشههههمادية، أو كههههل أنههههواع المقاومههههة التههههي تر ههههب العههههدو مههههن أجههههل التراجهههه  عههههن خطواتههههه بالمسههههجد 

 األاصى".
وجدد الحية تأكيدر على أّن األاصى بخطر، مشددشا على أّنه خهط أحمهر ال يمكهن تجهاوزر، داعيشها لرفه  

 ساكتة عن المساس باألاصى". وفق اولهالصوت "ابل أن يلعن التاريخ جمي  األصوات ال
  43/01/4104، الرسالة، فلسطين

 
 تتحمل مسؤولية التوتر في فلسطين والمنطقة "إسرائيل"على تصريحات نتنياهو:  أبو ردينة تعقيبا   .2

اال الناطق الرسمي باس  الرئاسة نبيل ابو ردينه تعقيبا على اتمامات نتنيا و للرئيس عباس  :را  هللا
ته عن التوتر، ان التصعيد والتحريض اإلسرائيلي واستمرار االحتنل لألراضي الفلسطينية بمسؤولي

  و السبب الحقيقي لكل ما يجري من عنا سواء في فلسطين او في المنطقة.
وأضاا ابو ردينه في تصريح صحفي اليو  الخميس، أن االحتنل اإلسرائيلي أصبح مرفوضا 

عتراا بدولة فلسطين، لذل  فان استمرار االحتنل وتمويد القدس لن العال  تتداعيعالميا، ودول 
واالعتداء على المقدسات اإلسنمية والمسيحية، الى جانب استمرار   في التحريض على القيادة 
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الفلسطينية، وخاصة على الرئيس محمود عباس،  و الذي يخلق مناخا متفجرا على الساحة 
 الفلسطينية والمنطقة بأسر ا.

، نحن نطالب الحكومة اإلسرائيلية بل ونحذر ا من االستمرار في  ذر السياسة الخطيرة والتي واال
ستؤدي الى مزيد من التوتر والتصعيد، لذل  البد من انماء االحتنل، وواا  ذر االعتداءات، 

 والشعب الفلسطيني لديه خيارات ك يرة ولن نبقى ساكتين على ما يجري في مدينة القدس.
خنل استمرار ا  السياسية، منمن المسيرة  األعذار للتمربإسرائيل تبحث عن  ردينه، انو وأكد اب

المسيرة السلمية عبر مواصلة  السلبي أما في حصار اطاع غزة، او من خنلما خلق المناخ 
محاولة للتمرب من استحقااات الشرعية الدولية، واالعترافات  اإلسرائيلي  ووالتحريض  االستيطان،

إسرائيل أعصابما، وبالتالي نحن نواجه سياسة إسرائيلية تحاول  أفقدولية بالدولة الفلسطينية  و ما الد
 الب الحقائق وااللتفاا على الوض  القائ .

 43/01/4104، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اسة لصالحناالمالكي: تصويت برلمانات أوروبية لالعتراف بفلسطين مؤشر على متغيرات سي .3
اال وزير الخارجية رياض المالكي، اليو  الخميس، إن تصويت برلمانات ومجالس الشيوخ  :را  هللا

في دول أوروبية لصالح االعتراا بدولة فلسطين، تعد رسائل واضحة لحكوماتما تح م  على التحر  
 الفوري لنعتراا بما.

باإلجماع لصالح  اإليرلنديشيوخ وأضاا المالكي في تصريحات صحفية، أن تصويت مجلس ال
تعطش سياسي كبير، و ي رسائل واضحة إلى حكومته "عن  االعتراا بدولة فلسطين، تعبير

وصانعي القرار، بضرورة التغيير من سياستما بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وح ما على التحر  
 ."الفوري لنعتراا بدولة فلسطين

ل الرئيس محمود عباس مسؤولية د س بضعة مستوطنين من وحول تصريحات نتنيا و التي تحم  
تصريحاته تدل على ارتبا  كبير لدى " ابل الشاب عبد الرحمن الشلودي في القدس، رد المالكي: 

 ."الساسة االسرائيليين، فم  يلقون اللو  على الرئيس رغ  أنم  ل  يحققوا بمجريات الحادث حتى اآلن
 43/01/4104، لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف
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 الضميري: ستتم مالحقة مسربي األراضي واألمالك لالحتالل .4

اال الناطق باس  األجمزة األمنية عدنان الضميري، إن األجمزة األمنية ستنحق مسربي  :هللارا  
العقارات واألراضي لنحتنل اإلسرائيلي، ممما كان مواعم  ووحيفتم ، ولن تقا اضية حملم  
 لبطااة الموية "الزرااء" عائقا أما  ذل ، موضحا أن معحمم  عمنء لنحتنل ويعيشون في إسرائيل.
وأشار الضميري خنل مؤتمر صحافي في مركز اإلعن  الحكومي في را  هللا، أمس، إلى أن 
الرئيس محمود عباس أمر بتشديد العقوبة على مسربي األراضي بحيث أصبحت أشغاال شااة مؤبدة 

نما وطنية ب دال من مؤاته، لتكون رادعا لم  ولغير  ، مشددا على أن القضية ليست اانونية فقط وا 
 أيضا.

وأكد أن اضية تسريب العقارات واألراضي وبيعما لنحتنل ليس بالجديد، والعديد من المسربين ت  
ال يجوز الصنة  ، م منا مواا مفتي القدس الذي اعتبر أنه0331إعدامم  بقرارات  ورية منذ  ورة 

 على المسربين، وأن ال يدفنوا في مقابر المسلمين.
 44/01/4104األيام، رام هللا، 

 
 مجلس اإلفتاء الفلسطيني يؤكد تحريم بيع األرض وتسريب العقارات لألعداء .5

أكد مجلس اإلفتاء األعلى خنل جلسة برئاسة المفتي العا  للقدس والديار  :القدس المحتلة
رئيس المجلس الشيخ محمد حسين، تحري  بي  األرض وتسريب العقارات بالبي  وغيرر الفلسطينية، 

لألعداء. واعتبر المجلس أن من يقو  ببي  العقارات الفلسطينية للعدو، خائنا هلل ورسوله ودينه 
ووطنه، ويجب على المسلمين مقاطعته، فن يعاملونه وال يزوجونه، وال يتوددون إليه، وال يحضرون 

  ته، وال يصلون عليه، وال يدفنونه في مقابر المسلمين.جناز 
 44/01/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 طواقم فلسطينية تستعد للمشاركة في إدارة معابر غزة :حسين الشيخ .6

اال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، إن طواا  فلسطينية تستعد في الوات الحالي، 
 المعابر م  اطاع غزة، خنل الفترة المقبلة. للمشاركة في إدارة
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وأضاا الشيخ في تصريحات إلذاعة محلية فلسطينية، اليو  الخميس، أن حكومة التوافق الوطني 
الفلسطينية تعكا في الوات الحالي، على تدريب وتجميز طواا  فلسطينية للمشاركة في السيطرة 

 إسرائيل، واألم  المتحدة. على المعابر خنل األيا  المقبلة، بالتعاون م 
واال الشيخ إن المعابر التي سيسمح بتواجد الفلسطينيين عليما، إلى جانب اإلسرائيليين واألم  
المتحدة،  ما معبري كر  أبو سال  )المعبر التجاري الوحيد لغزة(، ومعبر بيت حانون "إيريز" )خاص 

 لتنقل األفراد(.
 43/01/4104، فلسطين أون الين

 

 : "إسرائيل" تريد "إعمارا  شكليا " في غزةالخضري .7
أكدت اللجنة الشعبية لمواجمة الحصار، أمس، أن "إسرائيل" تريد لقطاع غزة "إعماراش  رائد الفي:-غزة 

طناش  121إعنمياش شكلياش"، وما سمحت بإدخاله من مواد بناء منذ انتماء العدوان األخير على القطاع 
احدة من بين عشرات آالا الوحدات السكنية التي دمرتما خنل فقط، ال تكفي إلعمار بناية و 

 الحرب.
واال رئيس "اللجنة الشعبية لمواجمة الحصار" النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري في 
مؤتمر صحفي عقدر في غزة، إنه منذ انتماء العدوان ل  تبن غرفة واحدة من البيوت التي ت  تدمير ا 

ألا وحدة سكنية دمرت بشكل كلي أو جزئي، واال ان "إسرائيل" تريد  11من والبالغ عدد ا أك ر 
 "إعماراش شكلياش" في غزة

 44/01/4104الخليج، الشارقة، 
 

 وقتلنا جنوده من مسافة صفر ..: كسرنا رغبة جيش االحتالل بالقتال وسحقنا إرادته"القسام" .8
لعسكري لحركة "حماس" أنمها كسهرت رغبهة أكدت كتائب الشميد عز الدين القسا ، الجناح ا: خانيونس

جيش االحتنل الصميوني بالقتال، وسحقت إرادتهه، ونسهفت أسهطورة جيشهه، مؤكهدة أن لغهة القهوة  هي 
 اللغة الوحيدة التي تجدي م  االحتنل.

واال متحدث باس  القسا  فهي كلمهة خهنل ممرجهان نحمتهه حمهاس فهي خهان يهونس جنهوب اطهاع غهزة 
شههميد ارتقههوا خههنل العههدوان الصههميوني  111نصههرر" لتكههري  أ ههالي أك ههر مههن تحهت اسهه  "شههعب يصههن  

األخيههر علههى القطههاع، إنههه "سههبق وأعلههن القسهها  مطلهه  معركههة العصهها المههأكول أنههه سههيخوض حربهها 
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يكسهههر فيمهههها رغبههههة العههههدو بالقتههههال، والشههههمداء سههها موا فههههي سههههحق إرادة العههههدو ونسهههها أسههههطورة جيشههههه 
 الممزو ".

ور من بطوالت وانتصارات في أرض المعركة لكتائبك  وكل الشرفاء من الفصهائل وأضاا إن "ما رأيتم
 كان بتوفيق هللا    باإلعداد، ألننا نعل  جيدشا أن العدو الغاصب ال تجدي معه إال لغة القوة".

وأشههار المتحههدث إلههى أن االحههتنل اتههل األطفههال والنسههاء والشههيوخ ودّمههر الحجههر والشههجر "لكنههه فههوج  
صرارك  على حمايهة المقاومهة وتضهحيتك  فهي سهبيل هللا، فأطهال زمهن الحهرب بحج  صبر  ك  و باتك  وا 

 حنًّا منه أنك  ستنمارون فل  يجد إال تسابقشا في العطاء والتضحية".
ولفههت إلههى أن المقههاومين مههن كتائههب القسهها  "اههاتلوا جههيش االحههتنل مههن مسههافة صههفر، وداسههوا علههى 

در ليحمههل عبههوة المههوت ويحطهه  أسههطورة المركافههاة التههي أصههبحت رؤوس جنههودر، ومههنم  مههن تقههد  بجسهه
 ألعوبة نخبة القسا ".

وتعمد المتحدث باسه  القسها  أن تبقهى الكتائهب وفيهة لهدينما وأمتمها ومقدسهاتما، "فقهد عرفنها طريهق ذات 
الشهههوكة ولهههن نحيهههد عنهههه، وموعهههدنا نصهههر يعهههز هللا بهههه المهههؤمنين ويعيهههد مقدسهههاتنا، وشهههعارنا: إن عهههدت  

 نا".عد
 43/01/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالقدس ينتمي للحركة "دهس إسرائيليين"حماس: منفذ عملية  .9

عامهاش( منفهذ عمليهة د هس  43زفت حركة "حماس" ابنما الشميد البطل عبهد الهرحمن إدريهس الشهلودي )
صهابة المستوطنين في حي الشيخ جهراح بمدينهة القهدس المحتلهة، والتهي أدت إلهى مقتهل مسهتو   8طنة وا 

 آخرين.
واعتبهههرت حمهههاس فهههي تصهههريح لمههها اليهههو  الخمهههيس عمليهههة القهههدس الجريئهههة "ردشا طبيعيشههها ومتواعشههها علهههى 
االنتماكههههات والعههههدوان اإلسههههرائيلي المتصههههاعد بحههههق المههههواطنين والمقدسههههات فههههي مختلهههها المحافحههههات 

 الفلسطينية".
ر ، داعيهههة كافهههة شهههرائح الشهههعب كمههها  منهههت صهههمود المهههرابطين داخهههل باحهههات المسهههجد األاصهههى المبههها

 الفلسطيني إلى االلتفاا حول مدينة القدس وف  الحصار اإلسرائيلي عنما.
وأكههدت علههى ضههرورة توحيههد الجمههود والطااههات وتوجيممهها لحمايههة المدينههة المقدسههة والههدفاع عههن  وابههت 

ممارسههات  شهعبنا، مشههيدةش بههدور عائلههة الشهلودي وجماد هها ومهها ادمتههه مههن تضهحيات فههي صههمود ا أمهها 
 االحتنل وعدوانه على شعبنا ومقدساته.
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ودعت حماس الجما ير الفلسطينية إلى تصهعيد المواجمهات مه  االحهتنل فهي مختلها موااه  تواجهدر، 
 مؤكدة تمسكما بخيار المقاومة بكافة الوسائل واألدوات حتى تحرير األرض واإلنسان من االحتنل.

 43/01/4104، فلسطين أون الين
 
 : ملفا المطار والميناء يبحثان في مفاوضات القاهرة االثنين"الجهاد" .01

، عضههو "اإلسهنميالجمههاد "القيهادي فههي حركهة  ، أنغههزة، مهن 44/01/4104، الحيــاة، لنــدنذكهرت 
فهي شهأن التمدئهة خالهد  إسهرائيلالمفاوضهات غيهر المباشهرة مه   إلهىالوفد الفلسطيني المفهاوض الموحهد 

ميناء سيكونان على جدول األعمال عند استئناا المفاوضات اال نين اال إن ملفي المطار وال البطش
عهزا  األحمهد  "فهتح"المقبل. وأضاا فهي تصهريح أمهس أن رئهيس الوفهد عضهو اللجنهة المركزيهة لحركهة 

األطههراا كافههة لعقههد جولههة جديههدة مههن المفاوضههات غيههر المباشههرة  إلههىأبلغنها أن مصههر اههدمت دعههوات "
 ."اال نين المقبل
جهههدول األعمهههال سهههيبقى كمههها  هههو لجمهههة المطالهههب الفلسهههطينية التهههي لههه  تتحقهههق بعهههد، وفهههي  وأوضههح أن

فهي الضهفة المحتلهة فهي حهق الشهعب الفلسهطيني فهي  إسهرائيلالتهي نفهذتما  اإلجهراءاتمقدمما إلغاء كل 
حزيهران )يونيهو( الماضهي، وتوسهي   04أعقاب خطها  ن هة مسهتوطنين فهي مدينهة الخليهل واهتلم  فهي 

 د في بحر غزة.منطقة الصي
اإلعمار، طرح موضوعي الميناء البحري والمطار، و و منجهز  إعادة إطارفي "وشدد على أنه سيت ، 

 ."ومكتسب فلسطيني تمت سراته وتدميرر
آب  41برعايههة مصههرية فههي  إليهههالتفههاق واهها النههار الههذي تهه  التوصههل  اإلسههرائيليةوعههن االنتماكههات 

فهوراش، وسهيكون  هذا  اإلسهرائيليةتصهدى المقاومهة للخهروق )أغسطس( الماضي، شهدد الهبطش علهى أن ت
دمههرت مطهار غهزة الههدولي  إسهرائيلعلهى جهدول األعمههال حتهى واها  ههذر الممارسهات. يهذكر أن  األمهر

 بعد شمور اليلة على اندالع انتفاضة األاصى. 4111في مدينة رفح أاصى جنوب القطاع عا  
أن أكهههد خالهههد الهههبطش ، أن خهههانيونس، مهههن 43/01/4104المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالم، وأضهههافت 

المقاومههة الفلسههطينية جهها زة لمعركههة جديههدة مهه  االحههتنل فههي حههال لهه  يلتههز  االحههتنل بفههتح المعههابر 
 وعملية إعمار غزة.

واههال الههبطش فههي كلمتههه بالنيابههة عههن الفصههائل والقههوى الوطنيههة خههنل ممرجههان "شههعب يصههن  نصههرر" 
إن "فتح المعابر وعملية  سبخان يون الي شمداء العصا المأكول الذي تنحمه حركة حماس لتكري  أ 
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ن له  يلتهز   اإلعمار  ي من شروط االتفهاق الهذي ته  توايعهه فهي القها رة، وال نقبهل أن يسهاومنا أحهد، وا 
 االحتنل فنحن جا زون لمعركة جديدة".

ذا لههز  األمههر معركههة وأضههاا "نؤكههد أنههه رغهه  الجههراح مهها زلنهها فههي حمههراء األسههدإ إن شههئت  الههت  نعهه  وا  
أخرى إذا نكصت  عن إعادة اإلعمار فنحن جا زون، ولن نقبل أن يسهاومنا أحهد علهى حقنها فهي إعهادة 

 اإلعمار".
وأوضهههههح الهههههبطش أن االنتماكهههههات الصهههههميونية يجهههههب أن تواجهههههه فهههههي الميهههههدان، وأال تنتحهههههر الفصهههههائل 

 الخرواات، مضيفاش "وعلى المقاومة أن تتصدى للخرواات فوراش".
 
 الشعبية" ترحب بقرار إيرلندا االعتراف بـ"فلسطين"" .00

رحبت الجبمة الشعبية لتحريهر فلسهطين بتصهويت مجلهس الشهيوخ اإليرلنهدي باإلجمهاع لصهالح : را  هللا
االعتههراا بدولههة فلسههطين، عههاّدةش  ههذا القههرار "نتهها  صههمود ومقاومههة شههعبنا، ورداش علههى جههرائ  االحههتنل 

 انه األخير على اطاع غزة".خاصة تل  التي ارتكبما في عدو 
( أن " ذر الخطهوة علهى رمزيتمها تشهّكل فهي  هذر 01-43وعّدت "الشعبية" في بيان أصدرته الخميس )

سناداش لطلب فلسطين في مجلس األمن الدولي، و زيمة لجمود العهدو الصهميوني علهى  اللححة دعماش وا 
 له لفلسطين".الصعيدين الدبلوماسي والخارجي لتبرير جرائمه واستمرار احتن

يرلندا "والتي تعزز ا الموااا الشعبية والرسمية  وأشادت "الشعبية" بالعناات التي تجم  بين فلسطين وا 
 والمؤسساتية المؤيدة للقضية الفلسطينية".

 43/01/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 من غزة تجاه البحر تجريبيا   صاروخا  القسام" أطلقت ": "إسرائيل" .02

عناصهههر مهههن كتائهههب القسههها  الجنهههاح  أنشهههرا المهههور: ذكهههرت تقهههارير إخباريهههة إسهههرائيلية أمهههس هههه أ غهههزة
المسههلح لحركههة حمههاس اههاموا أمهههس بههإجراء تجربههة صههاروخية تجههار البحهههر،  ههي السادسههة منههذ انتمهههاء 

 الحرب األخيرة على غزة التي أطلقت فيما المقاومة الفلسطينية آالا الصواريخ على مدن إسرائيل.
، فهإن الجهيش يتهاب  التقهارير التهي تتحهدث عهن إسهرائيلينقلت التقارير عن مصدر عسكري  وحسب ما

 ايا  حركة حماس بإطنق صواريخ تجريبية من اطاع غزة باتجار البحر.
وذكههر أن  ههذر  ههي المههرة السادسههة التههي يجههري فيمهها رصههد م ههل  ههذر التجههارب منههذ انتمههاء الحههرب علههى 

 غزة ابل نحو الشمرين.
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ائيل أن األامههار الصههناعية واألجمههزة التجسسههية المختلفههة للجههيش، رصههدت عمليههة إطههنق وذكههرت إسههر 
 الصاروخ تجار البحر ما أدى لتفعيل نحا  اإلنذار المبكر في أك ر من مرة خنل األيا  الماضية.

 واعتبر المسؤول العسكري اإلسرائيلي ما اامت به حماس خراها التفهاق التمدئهة القائمهة، الهذي زعه  أنهه
يمنهه  حمههاس مههن تطههوير اههدراتما أو تمريههب األسههلحة، مشههيرا إلههى أن إسههرائيل ستشههدد فههي ذلهه  خههنل 

 المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفما اإلغا ية المصرية القا رة يو  اال نين الماضي.
 43/01/4104القدس العربي، لندن، 

 
 المقاومة الطريق الوحيد لتحرير فلسطين حماس: .03

، إن المقاومههة المسههلحة  ههي الطريههق الوحيههد لتحريههر فلسههطين، واألّمههة بأكملمهها مههن االههت حركههة حمههاس
 كابوس الحك  الجبري الذي دا  ارنشا على صدور العرب.

وأكد الدكتور يونس األسهطل القيهادي فهي حمهاس بمحافحهة خهانيونس، أن المقاومهة أ بتهت بالفعهل أّنمها 
 10و "اإلسههرائيلي" خههنل العههدوان الههذي اسههتمر لههه)اههادرة علههى نسهها النحريههة األمنيههة والعسههكرية للعههد

 يومشا( على غزة.
وأضههاا األسههطل خههنل ممرجههان نحمتههه حمههاس لتكههري  أ ههالي شههمداء خههانيونس فههي معركههة العصهها 
المهههأكول، أن حركتهههه تفتخهههر أّن محافحتهههه أك هههر المنهههاطق التهههي ضهههّحت ألجهههل فلسهههطين مهههن أبنائمههها 

 الشمداء.
ر األسهههطل مهههن محهههاوالت ا بتهههزاز الشهههعب الفلسهههطيني اهههائنش " يحنهههون أّنمههه  بالحصهههار واإلعمهههار وَسهههخ 

يمكنم  ابتزازنا بما يتعلق بالمقاومة وسنحما"، مؤكدشا أّن  ذر األفكار بم ابة "أحهن  العصهافير وأو ها  
 للشياطين"، مشددشا أن " ذا سنحنا وروحنا وحياتنا الجماد في سبيل هللا" وفق اوله.
 43/01/4104، الرسالة، فلسطين

 

 بدران: فلسطينيو الضفة يمارسون حقهم في مقاومة االحتاللحسام  .04
اههال القيههادي فههي حركههة حمههاس حسهها  بههدران، إن عمليههة القههدس، والتههي نفههذ ا أمههس األربعههاء : را  هللا

( الشميد عبد الرحمن الشلودي عن طريق د س عدد من المستوطنين اليمود، "حقٌّ طبيعهيٌّ 44-01)
 به". وم اٌل يحتذى
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(، أن عمليههة الههد س 01-43وأضههاا بههدران، فههي تصههريح صههحفي مكتههوب أصههدرر اليههو  الخمههيس )
تههأتي "فههي إطههار رد الشههعب الفلسههطيني علههى عمليههة د ههس الطفلههة إينههاس دار خليههل بههرا  هللا ابههل عههدة 

 أيا ".
اههد تركههوا  ووصهها بههدران العمليههة بههه "البطوليههة"، مسههتطرداش: "وا ههٌ  مههن يحههن أن أ ههالي الضههفة الغربيههة

 مشروع المقاومة، واألجيال الفلسطينية الصاعدة ما تزال تسير على نمج من سبقما".
وأشهار القيههادي فهي حمههاس إلهى أن الشههميد الشههلودي "لحهق بخالههه الشهميد القائههد محهي الههدين الشههريا". 

ل عمليهات داعياش أبناء الشعب في الضفة إلهى "االبتكهار واإلبهداع فهي مقاومهة االحهتنل، سهواٌء مهن خهن
 منحمة أو بمبادرة فردية".

وحذر القيادي في حماس حسا  بدران، من "االلتفات إلى أصوات اليهأس والتخهذيل واإلفهنس بالسهاحة 
 الفلسطينية".

وفههي سههياق متصههلإ عههّد بههدران أن اسههتمرار االحههتنل فههي التحههريض علههى القيههادي فههي حركههة حمههاس، 
منما إبعهاد األنحهار عهن الوااه  المأسهاوي للفلسهطينيين فهي الشيخ صالح العاروري، "خطوة خطيرة يراد 

 الضفة الذين يعانون من ممارسات االحتنل ومستوطنيه يومياش".
واسهتدر  بههدران: "أ ههل الضههفة الغربيههة لههديم  كههل مبههررات المقاومههة، و هه  يمارسههون حقمهه  الطبيعههي فههي 

 مواجمة المحتل".
 43/01/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس يبحث مع بهية الحريري مستجدات األوضاع في مخيمات لبنان وفد .05

بميههة  النائهب برئاسههة مم هل الحركهة فهي لبنههان علهي بركهة "حمهاس"وفههد مهن حركهة : التقهى محمهد صهالح
. وجههرى خههنل اللقههاء عههرض لمسههتجدات األوضههاع فههي المخيمههات فههي صههيدا الحريههري فههي مجههدليون

 واإلسنميةورة العمل من ابل كافة القوى الفلسطينية الوطنية الفلسطينية وكان تأكيد مشتر  على ضر 
أننهها اسههتطعنا أن "لتعزيههز دور وفعاليههة القههوة األمنيههة الفلسههطينية المشههتركة فههي المخيمههات. وأكههد بركههة 

نتجاوز ك يرا من القطوع واألحداث األمنية التي حصهلت ونحهن سنواصهل جمودنها مهن اجهل المحافحهة 
 ."على استقرار المخيمات

 44/01/4104السفير، بيروت، 
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 من أجل تعميم القوة األمنية في عين الحلوة على باقي المخيمات لبنانننسق مع فتح:  .06
اههال أمههين السههر لحركههة فههتح وفصههائل منحمههة التحريههر الفلسههطينية فههي لبنههان فتحههي أبههو : محمههد صههالح

نيهههة فهههي عهههين الحلهههوة علهههى بهههااي ننسهههق مههه  الدولهههة اللبنانيهههة مهههن أجهههل تعمهههي  القهههوة األم إننههها"العهههردات 
 ."المخيمات

في السابق كان يقال عهن الوجهود الفلسهطيني انهه عهبء وجهزء مهن الفوضهى، أمها اآلن "الى انه  وأشار
فالدولة اللبنانية تعترا بأن الوجود الفلسطيني صار عامل استقرار في البلهد و هذا أمهر نعتهز بهه، لكهن 

الت لزعزعهههة االسهههتقرار الفلسهههطيني واسهههتدراجه مهههن بعهههض  هههذا ال يعنهههي انهههه ال يوجهههد الهههق ألن المحهههاو 
الجمات ستسهتمر، لكننها نتابعمها وال نهدعما تتهراك ، وحتهى فهي شهاتين  نها  مشهاكل يوميهة ألن المخهي  

 ."من سكانه    فلسطينيون، والبااي من جنسيات أخرى وصار مجتمعا غير متجانس %01فقط 
يهب أن تصهمت األصهوات العربيهة خهنل معركهة غهزة، فهي من المع"العردات:  أبووردا على سؤال اال 

حين صدح صوت القائد اإليراني العحي  القائد ااس  سليماني، ليشد من أزر أحبابهه المقهاومين، فجهاد 
 ."بكن  ال يمكن له أن يصدر إال ممن عشق فلسطين بجوارحه وأحاسيسه كلما

  44/01/4104، السفير، بيروت

 
 أنحاء القدس دة اإلسرائيلية على كل  نتنياهو يأمر بفرض السيا .07

أمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا و، اليو  الخميس،  :عبد الرؤوا أرناؤوط -القدس 
 ."فرض السيادة اإلسرائيلية على كل أنحاء مدينة القدس من خنل تعزيز اوات األمن المنتشرة فيما"به

اورات أمنية أجرا ا، حمر اليو  الخميس، على جاء ذل  في بيان صادر عن مكتبه في أعقاب مش
خلفية مواجمات تشمد ا أنحاء متفراة من القدس بين شبان فلسطينيين، واوات إسرائيلية، إ ر وفاة 

، في القدس، اإلسرائيليينشاب فلسطيني برصاص الشرطة اإلسرائيلية التي تتممه بد س عدد من 
صابة  مانية آخ أمس  رين.ما أسفر عن مقتل طفلة وا 

القدس الموّحدة كانت وستبقى "وأضاا نتنيا و في البيان، الذي وصل وكالة األناضول نسخة منه، 
عاصمة إسرائيل إلى األبد. أي محاولة لنعتداء على سكانما سيواجه أشد الردود، سنعيد المدوء 

 ."واألمان إلى القدس
بما فيما سرايا إضافية من حرس الحدود  لذا اد أمرُت بتعزيز اوات األمن العاملة في المدينة"وتاب : 

التي ستنتشر ميدانيا اليو  و ي مزودة بوسائل مراابة واستطنع وبأدوات فرض أحكا  القانون. كل 
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اادرة على استعادة  – ذر الوسائل التي ستصطحب باستخدا  وسائل أخرى ال أتطرق إليما  نا 
 ."المدوء إلى القدس

في مقر القيادة العامة للشرطة اإلسرائيلية بالقدس، شار  فيما كل وأجرى نتنيا و مشاورات أمنية 
من: وزير األمن الداخلي يتسحاق أ رونوفيتش، والمفتش العا  للشرطة يوحنان دانينو، ورئيس جماز 
األمن العا  )الشابا ( يورا  كو ين، ورئيس بلدية القدس الغربية نير بركات، واائد لواء الشرطة في 

 إيدري.القدس موشيه 
نحن نقو  بتعزيز الشرطة اإلسرائيلية وسنقد  لما جمي  التعزيزات "واال نتنيا و، وفق البيان السابق، 

والقدرات المطلوبة من أجل تحقيق  ذر المممة واد أ بتنا بأننا اادرين على تحقيق  ذر األ داا بكل 
 ، حسب البيان."إصرار وم ابرة في جمي  أنحاء دولة إسرائيل

القدس ليست الوحيدة التي تتعرض لمجمة إر ابية بل  نا  عواص  أخرى ومدن أخرى في "وأضاا: 
 ."كل أنحاء العال  تتعرض لمذر المجمة

لكن المجمة على القدس تدع  من ابل رئيس السلطة الفلسطينية )محمود عباس( أبو مازن "وتاب : 
زاء  ذا التصرا الذي يشيد بالقتلة ويحتضن حركة حماس اإلر ابية التي ينتمي إ ليما اإلر ابيون. وا 

من ابل رئيس السلطة الفلسطينية نشا د ضعفا دوليا حيث  ذا التصرا يمر مرور الكرا  وال ينتقد 
ولو بكلمة واحدة. نحن ال ننتمج  ذا الضعا فسنصّر على حقوانا وواجبنا الذي يقتضي بالدفاع عن 

 ."عاصمتنا. سنقو  بذل  بكل اوة وسننتصر

 44/01/4104، عربي، لندنالقدس ال
 
 تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تردي األوضاع األمنية في القدسالحكومة اإلسرائيلية  .08

رئيس الحكومة اإلسرائيلية ، أن ودي  عواودة، عن 43/01/4104، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
   الفوضى في القدس.بنيامين نتنيا و  اج  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واتممه بدع

وخنل حفل أاي  اليو  إلحياء الذكرى السنوية لقتل الوزير رحافعا  زئيفي في االنتفاضة ال انية، اعتبر 
. واال إن  ذر الحرب ستستمر سنوات 28نتنيا و حاد ة الد س أمس دلين على استمرار حرب 

 طويلة ووعد بتوفير األمن في القدس.
يتسحاق أ رونوفيتش عن تعزيز اوات الشرطة وحرس الحدود في القدس وأعلن وزير األمن الداخلي 

 ابتداء من اليو  إضافة لتك يا عمل الشابا  في القدس المحتلة.



 
 

 

 

 
           06ص                                     3377 العدد:    44/01/4104 الجمعة التاريخ:

 

ودعا وزير االاتصاد نفتالي بينت الشرطة للتعامل م  كل رشق للحجارة في القدس المحتلة كعمل 
 إر ابي.

ن أحداث القدس وما جرى في العاصمة الكندية في وذ ب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان للربط بي
 سياق مساعيه لربط حركة المقاومة اإلسنمية )حماس( بتنحي  الدولة اإلسنمية.

اادة العال  العربي  -في حديث لإلذاعة العبرية العامة-واتم  الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريبلين 
لكار ة في نسيج الحياة فيما وجرنا جميعا بالتحريض على العنا في القدس "و و ما يمكن أن يؤدي 

 لدوامة الخراب واألل ".
ت انضماإلسرائيلية سدنة الحكومة ، أن أسعد تلحمي، عن 44/01/4104الحياة، لندن، وأوردت 

إلى رئيسما في تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تردي األوضاع األمنية في القدس، واال 
نتيجة الت قيا الفلسطيني على "لذي يزور واشنطن، إن حادث الد س  و وزير الدفاع موشيه يعلون ا

أبو مازن بدأ حملة التحريض ". وأضاا أن "كرا ية اليمود والجماد ضد   وترحيلم  من وطنم 
باألكاذيب في خطابه في األم  المتحدة،    بمواصلة جمودر لنزع الشرعية عن إسرائيل، انتماءش 

 ."از التعلي بالتحريض المتواصل في جم
. "اإلر اب أصبح وباء عالمياش يجب محاربته بن  وادة"واعتبر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن 

واال إن واوع عمليتين إر ابيتين في آن في القدس وأوتوا )كندا( يؤكد أن المشكلة ليست في البناء 
صدد صدا  اَي ، وعلينا أن إنما في إسن  متطرا يستمدا الغرب كله... نحن ب"في المستوطنات، 

نكون أاوياء في الدفاع عن مصالحنا ومصالح أصداائنا، م ل كندا التي أ بتت صدااتما الحقيقية 
 ."وتقا إلى جانبنا ومستعدة لمحاربة اإلر اب

إنما فوضى "ورأى وزير الدفاع السابق النائب شاؤول موفاز أن ما يحصل في القدس ليس انتفاضة 
. ودعا أيضاش إلى التعاطي بيد من حديد "السيادة اإلسرائيلية في عاصمة إسرائيل عارمة نتيجة غياب

 ."م  م يري الشغب"
 أنعتبر، ا  وزير يعلون، أن فادي أبو سعدى، عن 43/01/4104، القدس العربي، لندنونشرت 

صابة إسرائيليةلمقتل  أدىحادث د س المستوطنين في القدس الذي   باإلضافة آخرين مانية  وا 
 الستشماد سائق المركبة، جاء نتيجة ل قافة التحريض والجماد لدى السلطة الفلسطينية ضد اليمود.

وانض  يعلون إلى رئيسه نتنيا و في المجو  على السلطة الفلسطينية واتممما بتعلي  جيل الشباب 
نشر بيانات ال تمل  السلطة  قافة السن ، بل ت" قافة كرا ية اليمود وطرد   من وطنم ، كما اال 

كاذبة وتواصل  جومما عبر األم  المتحدة وغير ا لنزع الشرعية عن إسرائيل، وعلى النحا  الدولي، 
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بدال من توجيه الوعح لنا أن يواا التحريض في التعلي  الفلسطيني، لذل  نكرر أن مصدر الصراع 
عتراا بحقنا في الوجود ليس ما يجري إاليميا ولكن الحقيقة أن الفلسطينيين ليسوا على استعداد لن

 ."كدولة يمودية في أي من الحدود
 
 اإلسالميونهو  والسعودية واإلمارات واحد "إسرائيل": عدو يعلون .09

اال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلون، إن عدو إسرائيل والسعودية واإلمارات : وطن الدبور
سرائيل ومصر واحد و و اإلسنميين حسب اوله.  وا 

إن "إسرائيل والجبمة التي تض  مصر  األمريكيةفي تصريحات لقناة "بلومبر "  وأضاا يعلون
والسعودية واإلمارات لديم  نفس األعداء م ل القاعدة وجماعة اإلخوان، و ذر الجماعة ل  تتلق أي 

 دع  من  ذر الدول و ذا أمر مم ".
اند حماس الصيا "أما رجب طيب أردوغان فمو من أنصار اإلخوان المسلمين، ومن س: واال

الماضي  ما اطر وتركيا علما أن  ذر األخيرة  ي عضو في الناتو، والمنحح أن الخريطة 
الجيوسياسية للمنطقة تتغير بسرعة، لذل  فإن إسرائيل تتعامل م  األوضاع والمتغيرات وفق 

بأنه من من جمة  انية أكد يعلون إن "الوض  الحالي للتحالا الدولي ضد داعش يوحي  مصالحما".
الصعب القضاء على التنحي ، لذا ينبغي االستعانة بقوات البيشمركة والجنود العراايين ودعمم  

 باألسلحة وتشجيعم  على القتال م  التفا   م  ايادات العشائر في العراق لمواجمة داعش".
ا من نفس وأضاا يعلون أن "حماس وداعش وكما اال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا و  م

الشجرة السامة، وما نتحدث عنه في الشرق الوسط  و وجود حركة إسنمية متطرفة تريد السيطرة 
نشاء خنفة، وداعش واإلخوان يريدان فرض فم  معين لإلسن  في كل العال  انطناا من  والميمنة وا 

و و أن اإلسن  الشرق األوسط"، مضيفا أن " ذين الفريقين يمكن أن يتصادما لكن شعار ما واحد 
 و الحل، ولكن أحن أن  ذا ال يعدو أن يكون مجرد حلقة مفرغة وليس  نا  أي ححوح لصعود 
م ل  ذر النماذ  من اإلسن ، فجماعة اإلخوان تحاول نشر أيديولوجيتما الخاصة في المنطقة و   

 يتلقون الدع  من اطر وتركيا".

 43/01/4104، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن
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 "إرهاب بشع عشوائي"جريمة القتل التي طالت طفلة رضيعة وقعت ضحية : الرئيس اإلسرائيلي .21
إن جريمة القتل المريعة التي طالت "اال الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين: : كفاح زبون - را  هللا

ض طفلة رضيعة واعت ضحية إر اب بش  عشوائي تبعث القلق في الب كل إنسان. ذل  التحري
المتزايد في الشارع العربي وفي شوارع القدس، الذي يححى لألسا الشديد بالدع  من اادة العال  
العربي، من شأنه أن يؤدي إلى كار ة تمس نسيج الحياة المش في مدينة القدس، وأن يجرنا جميعشا 

 ."إلى دوامة من الخراب واألل 
 44/01/4104، الشرق األوسط، لندن

 
 عياد اليهوديةاألبالتزامن مع  ططت لهجوم كبير عبر األنفاقحماس خ"الشاباك":  .20

االت مصادر عسكرية إسرائيلية مؤخرشا إن حركة المقاومة اإلسنمية : ترجمة صفا - القدس المحتلة
)حماس( خططت لتنفيذ عمليات استراتيجية ضخمة في جنوب فلسطين المحتلة بالتزامن م  أعياد 

 رأس السنة اليمودية الماضية.
وذكرت مصادر رسمية في الشابا  لمجلة "فانيتي فير" األمريكية أمس األول ال ن اء، وصول 
معلومات لألمن اإلسرائيلي خنل شمر أبريل المنصر  تفيد بنية حماس تنفيذ  جمات ضخمة 
ومتزامنة عبر األنفاق باتجار بلدات "غنا غزة"، وكان لدى األمن اناعة بأن الحركة تخطط لشيء 

 كبير.
ونقلت المجلة عن الكولونيل "بيتر الرنر" و و المسئول عن ملا اإلعن  األجنبي لدى الناطق 
بلسان جيش االحتنل اوله إنه كانت لدى حماس خطة تشمل القيا  بمجمات مفاجئة داخل مناطق 

 به"إسرائيل".
، واد كان مسلح بشتى أنواع األسلحة للمجو  على السكان المدنيين 411وأضاا "خططوا إلرسال 

نفق  جومي  02من المتوا  أن تكون  ذر المجمات متزامنة، في حين سيستخد  خنل المجمات 
مسلحين على األال والقيا  بعمليات اتل  01تصل إلى مناطق إسرائيل، على أن يخر  من كل نفق 

 جماعية" على حد زعمه.
 44/01/4104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 وحدة سكنية استيطانية بالقدس 0611تعتزم دفع مخطط بناء  يةسرائيلاإلمة حكو هآرتس: ال .22

لصحيفة " آرتس"، أن لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس  اإللكترونيذكر الموا  : 28عرب 
وحدة سكنية جديدة في مستوطنة  0111ستبحث دف  مخطط بناء التباعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية 

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات اإلسرائيلية ل  تصدر  شمال القدس المحتلة."رمات شلومو" في 
تصاريح بناء لمذا المخطط حتى اليو ، وستطلب شركة "موريا" التي تملكما بلدية االحتنل في القدس 

 أن تصدر اللجنة تصاريح بناء خنل اجتماعما يو  ال ن اء المقبل.
يو  اال نين المقبل، اجتماعا لوداع وزير الداخلية غدعون ساعر، وستعقد لجنة الداخلية في الكنيست، 

خنل واليتما الحالية موضوع األمن في  01ال الذي استقال من منصبه، وستبحث اللجنة للمرة 
وسيشار  في اجتماع اللجنة وزير األمن الداخلي، يتسحاق أ رونوفيتش، ورئيس بلدية  الحر  القدسي.

 بركات.  االحتنل في القدس، نير

 43/01/4104، 48عرب 
 
 بالقدس "إسرائيل": تنسيق أمني بين السلطة وأحرونوت يديعوت .23

 يمنت األحداث المتواصلة في مدينة القدس، وآخر ا حاد ة د س عدد : عوض الرجوب -الخليل 
من اإلسرائيليين أمس، على الصحا اإلسرائيلية الصادرة اليو  الخميس، وكشفت يديعوت عن تنسيق 

ضافة للتناول اإلخباري، أسمبت صحا اليو  في  ني م  السلطة للسيطرة في محيط القدس.أم وا 
الحديث عن األسباب والعن  ضمن رؤى متنااضة بين فريق يدعو لحل سياسي وآخر يدعو لقتل 

ففي افتتاحية صحيفة يديعوت، كشا المراسل العسكري أليكس فيشمان عن تنسيق  راشقي الحجارة.
من السلطة وجماز األمن اإلسرائيلي، والسماح للسلطة بالعمل في القرى في عدد من بين أجمزة أ

وم   بلدات غنا القدس بمدا الحفاح على النحا  العا  والقيا  بما ال تنجح فيه شرطة إسرائيل.
ذل ، اال كاتب االفتتاحية إنه ال السلطة الفلسطينية وال إسرائيل تنجحان في السيطرة على 

نه دون مسيرة سلمية "فإن الشارع سيلقي بأبو مازن إلى سلة مممنت التاريخ، االضطرابا ت، وا 
وتاب  فيشمان أنه رغ  السيطرة "الجيدة نسبيا" استخباريا وعملياتيا  والعنا سيشعل كل الضفة".

بالضفة، فإن اآلالا ممن سما   شباب فتح المسلحين والعصابات المسلحة في مخيمات النجئين 
  امنة  ائلة لعنا ال يمكن التحك  به.   اوة ك
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فإن عدد منفذي  -بحسب تعبيرر-وخلص إلى أنه في حال عد  توفر السبيل للسيطرة على الفوضى 
 العمليات العفوية وغير العفوية سيزداد.

 43/01/4104، الجزيرة نت، الدوحة
 
 مركزها القدس "انتفاضة ثالثة"قلقة من " إسرائيلالصحافة اإلسرائيلية: " .24

طغت على  "انتفاضة  ال ة"كلمتا ، أن أسعد تلحمي، عن 44/01/4104، الحياة، لندنذكرت 
عناوين وسائل اإلعن  العبرية وتحلينت معلقيما تعقيباش على حادث الد س في القدس المحتلة مساء 

ا على أول من أمس ومقتل طفلة إسرائيلية، و ار جدل في ما إذا كانت االنتفاضة انطلقت حقاش أ  أنم
 . اابل لننفجار في القدس والضفة الغربية كلما "برميل بارود"األبواب. ووصا معلقون الوض  به

التي تستخدمما شرطة االحتنل في إخماد  "الوسائل القمعية"وشك  معلقون بارزون في أن تنجح 
ر وحراه النار الملتمبة في القدس المحتلة منذ أشمر، وتحديداش منذ خطا الشاب محمد أبو خضي

حياش. وأشاروا إلى حقيقة أن غالبية المشاركين الفلسطينيين في األعمال االحتجاجية ورشق الحجارة 
   من الفتيان، وأن اعتقال المئات منم  ل  يردع بااي الفتية عن مواصلة األعمال االحتجاجية. 

 وحذروا أن عد  احتواء األوضاع بسرعة سيشعل الضفة كلما.
لقون من أن استمرار استفزازات اليمود المتطرفين في المسجد األاصى وتك يا إلى ذل ، نّبه مع

 االستيطان في الب األحياء الفلسطينية سيشعنن القدس كلما ويعلنان رسمياش اندالع االنتفاضة.
انتفاضة "عاموس  ارئيل األوضاع في القدس بأنما  " آرتس"ووصا المحلل العسكري في صحيفة 

 "يديعوت أحرونوت"  راعتما إلى أنحاء الضفة. كما سخر المعلق السياسي في تنذر بتوس "محلية
شمعون شيفر من تحميل إسرائيل المسؤولية للرئيس عباس عن حادث الد س في القدس، وكتب أن 
كل المسؤولية تق  على الحكومة ألنما مسؤولة دون سوا ا عما يحصل داخل حدود ا. وأضاا أن 

، وأنه ينبغي عليه أن "الملا الفلسطيني"على حساب  "الملا اإليراني"رئيس الحكومة منشغل في 
ليست لدى إسرائيل نية إلبقائم  من دون مجال جغرافي للحياة "يقن  الفلسطينيين في القدس بأنه 

 ."فيه
في معرض حدي ه عن ، أن عوض الرجوب عن، 43/01/4104، الجزيرة نت، الدوحةونشرت 

، يرى عاموس  رئيل في  آرتس أنه رغ  استخدا  الشرطة اليد الحديدية عوامل تزايد التوتر بالقدس
تجار الفلسطينيين "الُمخلين بالنحا "، فإنما ال تمل  حرية التصرا الموجودة لدى الجيش في مواجمة 

 العنا في الضفة الغربية، وأشار إلى ايود يفرضما القانون.



 
 

 

 

 
           40ص                                     3377 العدد:    44/01/4104 الجمعة التاريخ:

 

سطينيين من اإلجراءات التي يقود ا أعضاء وذكر الكاتب من عوامل التصعيد ما يرار خوا الفل
 كنيست من اليمين ومنحمات إلحداث تغيير الوض  القائ  في األاصى، وحديث عباس عن محاوالت
السيطرة عليه. وخلص إلى عد  استبعاد أن يؤدي استمرار العنا في القدس إلى تصعيد في الضفة 

بر نداا شرغاي في صحيفة إسرائيل اليو  ما وتحت عنوان "افتحوا أعينك : انتفاضة"، اعت الغربية.
يحدث في القدس انتفاضة آخذة في التحول التدريجي من انتفاضة شعبية بالسنح الخفيا إلى 

وفي الصحيفة ذاتما، دعا دان مرغليت إلى عد  السكوت على الوض   انتفاضة بالسنح الحي.
ن استدعى األم  ر اتل من يحاول إلقاء الحجارة.األمني في القدس وفرض األمن بالقوة حتى وا 

إلى الشروع في  -إضافة إلى الردع-أما للخرو  من الوض  الرا ن، فدعا شمعون شيفر في يديعوت 
مفاوضات على تسوية مكانة األماكن المقدسة لليمود والمسلمين والمسيحيين في الحر  وفي شراي 

تنيا و في المدينة لن يساعد في وأضاا أن الوض  الرا ن الذي يقدسه ن القدس، بحسب تعبيرر.
 تمدئة الخواطر، مطالبا بالكا عن السماح باجتياح األحياء في شراي القدس.

 
 جدعون ليفي: القدس عاصمة التمييز العنصري .25

الكاتب والنااد النذع للحكومة الصحفي جدعون ليفي تحت عنوان  : االعوض الرجوب -الخليل 
ال   آرتس على أن عملية الد س أمس في القدس يجب أن"عاصمة التمييز العنصري" في صحيفة 

تفاج  أحدا، واصفا القدس بأنما "مدينة للفصل العنصري"، وبدال من أن تتحول إلى مدينة نموذجية 
وأضاا أن إسرائيل ستجبر على دف   من  فإنما األك ر تفجرا وعنصرية من بين جمي  مدن العال .

نتشار المستوطنين في األحياء العربية بغطاء من الدولة موجة االعتقاالت في القدس وزيادة ا
 واإل مال.

 43/01/4104، الجزيرة نت، الدوحة
 
 اليمين الفاشي يتظاهر في القدس ويطالب وزير األمن الداخلي باالستقالة .26

تحا ر نفر من نشطاء اليمين المتطرا الفاشي اإلسرائيلي، مساء اليو  الخميس، في : 28عرب 
 لد س التي واعت أمس، وأطلقوا  تافات منفلتة وعنصرية.موا  عملية ا

وشار  في التحا رة عناصر من حركتي "ليمافا" و"كاخ" الفاشيتين، وطالبوا وزير األمن الداخلي 
 اإلسرائيلي، يتسحاق أ رونوفيتش، باالستقالة ألنه ال يحقق األمن في القدس.

 43/01/4104، 48عرب 



 
 

 

 

 
           44ص                                     3377 العدد:    44/01/4104 الجمعة التاريخ:

 

 
 الضفة يحصنون مركباتهم من الحجارة ومستوطناإلذاعة اإلسرائيلية:  .27

كشفت اإلذاعة العبرية العامة مساء الخمٍيس، النقاب عن ارتفاع : ترجمة صفا –القدس المحتلة 
ملموس في طلبات تصفيح وتحصين مركبات المستوطنين في الضفة الغربية مؤخراش وذل  حتى تقاو  

 عمليات إلقاء الحجارة.
لمناطق الفلسطينية المحتلة "افرات فايس" أن  ذا االرتفاع طرأ خنل وذكرت مراسلة اإلذاعة لشئون ا

األشمر األخيرة بحيث اشتكى اادة المستوطنين من ارتفاع في نسبة عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات 
 الحاراة على طرق الضفة باإلضافة لمحاوالت التسلل للمستوطنات.

خشيتم  من انتقال التد ور األمني الحاصل في  ونقلت المراسلة عن اادة المستوطنين في الضفة
القدس إلى الضفة الغربية وذل  في إشارة إلى ازدياد عمليات إلقاء الحجارة والحاراات وحرق 

 مؤخراش.ممتلكات المستوطنين في القدس 
 44/01/4104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 الثمانية األقصىاإلفراج عن أسيرات  .28

قال النساء باألمر الجديد في حاضر المسجد األاصى المحتل، وال اعتداء عناصر ل  يعد أمر اعت
شرطة االحتنل عليمن بقوة السنح. كما ل  يعد  بات النساء وصمود ن باألمر الفريد في  ذا الواا  

عند مداخل المسجد األاصى،  و عدد النساء يو  األربعاء نساء الرغ  شدتهإ لكن الجديد في اعتقال 
 .يو  الخميسمعتقنت، ومبيتمن في مراكز االعتقال حتى حميرة ال

 مان نساء من القدس والداخل الفلسطيني عند  األربعاءوكانت شرطة االحتنل اد اعتقلت يو  
فيه. وأمرت بتمديد أمر ” التكبير“خروجمن من المسجد األاصى، بحجة إ ارة الشغب من خنل 

الذي اضطر  –يو  على ااضي محكمة الصلح في القدس االعتقال بحقمن حتى عرضمن حميرة ال
 أصله.اإلفرا  عنمن دون ايد أو شرط، بعد انعدا  األدلة الن  ذا االعتقال باطل من  إلى

وكان العشرات من الفلسطينيين من القدس والداخل تجممروا في أرواة محكمة الصلح منذ صباح 
الواحدة حمرا. واد سادت أجواء من التراب والقلق اليو ، في انتحار المحاكمة التي انعقدت الساعة 

 فيما علت أصوات التكبير بعد صدور الحك  باإلفرا  عنمن. المحكمة،بعد دخول النساء ااعة 
 44/01/4104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، فلسطين، 
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 اصلة بالقدسالشلودي لعائلته والمواجهات متو جثمان عبد الرحمن االحتالل يشترط تسليم  .29

وض  الشابا  اإلسرائيلي شروطا على عائلة الشميد عبد الرحمن الشلودي لتسليمما : 28عرب 
ج مانه، فيما تتواصل مساء اليو  الخميس المواجمات بين الشبان الفلسطينيين واوات االحتنل في 

 مناطق متفراة في القدس الشراية.
الضمير محمد محمود، اوله إن المخابرات ونقلت وسائل إعن  فلسطينية عن محامي مؤسسة 

فرضت على والد الشميد خنل التحقيق معه في المسكوبية بحضور المحامي، أن يكون  اإلسرائيلية
شخصا من أفراد عائلته فقط، دون إبنغ  41تسلي  الج مان في ساعات متأخرة من الليل، بمشاركة 

 العائلة عن موعد التسلي .
د اعتراضا لمحكمة الصلح على شروط المخابرات، مطالبا بتسلي  الج مان وأضاا أنه سيقد  يو  غ

 بعد انتماء التشريح دون أي شروط وايود إسرائيلية.
وفي وات سابق صادات محكمة الصلح في القدس على طلب شرطة االحتنل بتشريح ج مان 

 التشريح سيكون يو  الجمعة بحضور طبيب فلسطيني. أنالشميد الشلودي علما 
وفي غضون ذل  أصيب العشرات من الفلسطينيين في القدس المحتلة، التي ما زالت مستمرة منذ 
صباح اليو ، بحاالت اختناق شديدة، في مواجمات شمدتما ارى وأحياء المدينة ردا على استشماد 

 الشاب عبد الرحمن الشلودي واتله بد  بارد.
كبر والطور وراس العامود وسلوان، إلى ساحة وتحولت القرى المحيطة بالقدس، العيسوية وجبل الم

مواجمة متواصلة م  اوات االحتنل التي تطلق انابل الغاز المسيل للدموع وتستخد  وسائل تفريق 
 المتحا رين.

 43/01/4104، فلسطين، 48عرب 
 
 عكرمة صبري لموقع مدينة القدس: االحتالل فشل في فرض واقع جديد على األقصى .31

ة اإلسنمية العليا وخطيب المسجد األاصى المبار  الشيخ عكرمة صبري أن اعتبر رئيس الميئ
 االحتنل فشل في فرض واا  جديد بالمسجد األاصى المبار .

ورداش على تمديدات االحتنل باستخدا  القوة لقم  احتجاجات المقدسيين المتواصلة ضد ااتحامات 
ن نتراج  عن مواعنا في الدفاع عن حقنا ل“األاصى، اال صبري، في حديث لموا  مدينة القدس، 

 ”.نجمية وغطرسة االحتنلمالشرعي، والمرابطون سيتمرون في الدفاع عن األاصى رغ  
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وحذر صبري من خطورة طرح تقسي  األاصى على التصويت في الكنيست معتبراش أن المسجد 
ال يمل  صنحية األاصى أسمى من أن يخض  لقرارات باطلة من ابل االحتنل، وأن الكنيست 

تقسيمه، كما أوضح أن االحتنل يسعى من إ ارة موضوع التقسي  إعنميشا إلى اختبار الرد العربي 
 واإلسنمي على الموضوع.

 43/01/4104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، فلسطين، 

 

 

 األسير أمير عـوض ياة الفتىل االحتالل مسؤولية ححم  ينادي األسير  .30
"األيا ": حمل مدير نادي األسير في الخليل أمجد النجار حكومة االحتنل المسؤولية  –الخليل 

 ( عاماش.01الكاملة عن حياة األسير الفتى أمير محمد يوسا عبد الفتاح عوض البالغ من العمر )
تواجدر م  عائلته في  أ ناءأن الفتى عوض اعتقله االحتنل  أمسوأوضح النادي في بيان صحافي 

المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت امر، بعد أن أطلق جنود  م أرض
االحتنل الكنب باتجا ه والتي  اجمته بطريقة وحشية وتعرض جسدر للنمش، ما تسبب بإصابته 

 بنزيا نقل على إ ر ا إلى مستشفى " داسا" بعد احتجازر لساعات في معتقل "عتصيون". 
كافة منحمات حقوق اإلنسان والمنحمات الحقواية التي تداف  عن حقوق  إلىنجار نداء الوالد ووجه 

األطفال أن تأتي لتسجل المشا د الحقيقية والجرائ  التي تنفذ بحق األطفال. يذكر أن اليو  سيت  
 عرض الطفل أمير عوض على محكمة االحتنل عوفر.

 44/01/4104األيام، رام هللا، 
 

 عائلة شهيد 611ُيكرم خالله  بخان يونسهرجان "شعب يصنع نصره" مشاركة حاشدة بم .32
مساء الخميس في خان يونس جنوب  ،أاامت حركة المقاومة اإلسنمية حماس: صفا –خان يونس 

شميد ارتقوا خنل العدوان اإلسرائيلي األخير  111ممرجانشا تكريميا أل الي أك ر من  غزة،اطاع 
 الماضيين.على القطاع في يوليو وأغسطس 

وتدفق اآلالا من كافة أرجاء خان يونس عبر حافنت وسيارات خاصة ودراجات نارية لمكان 
الممرجان الذي حمل اس  "شعب يصن  نصرر"، بحضور نائبي رئيس المكتب السياسي إسماعيل 
 نية وموسى أبو مرزوق، وعضوي المكتب السياسي محمود الز ار، وخليل الحية، والقيادي بحركة 

 جماد اإلسنمي خالد البطش.ال
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من اطاع  إنشاديهوشمد الممرجان تفاعنش كبيرشا من الجما ير م  األناشيد الوطنية التي ادمتما فرق 
غزة، وجذب انتبا م  شاشة العرض الكبيرة التي وضعما القائمون على الممرجان لعرض عمليات 

 كليب خاص بشمداء خان يونس. كتائب القسا  البطولية في خان يونس خنل العدوان، وفيديو
 44/01/4104وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، غزة، 

 

 نادي األسير: االحتالل يوعز لوحدات القمع باستخدام السالح عند اقتحام الغرف  .33
": اعتبر رئيس نادي األسير ادورة فارس أن إعطاء األسرى اراراش مكتوباش من مصلحة األيا ” -را  هللا 

ل يوعز لوحدات القم  باستخدا  السنح عند ااتحا  الغرا أو التفتيشات التي تجري سجون االحتن
في السجونإ إنما  و "لعب بالنار"، وأضاا بأن إعنن  ذا "القرار المريب"  و تمميد لتنفيذ نوايا 

 خفية لدى مصلحة سجون االحتنل لقتل األسرى بقرار سياسي.
عقيباش على ارار تسّلمه أسرى سجن "نفحه" من مصلحة ت أمسجاء حديث فارس في بيان صحافي، 

سجون االحتنل بأنه سيت  استخدا  األسلحة خنل عمليات االاتحامات والتفتيشات، وذل  عقب 
 اعتراض األسرى على دخول اوة "متسادا" لسجن "نفحه" مدججة بالسنح الناري يو  أمس.

لت في األعوا  األخيرة عدة حاالت الاتحا  وأوضح فارس بأن  ذر الحاد ة ليست األولىإ بل ُسج
وحدات القم  السجون مدّججة بالسنح، وفي  ذا اإلطار دعا فارس الجمات األمنية الفلسطينية إلى 
التدخل وبذل جمد حقيقي لواا تل  السياسة التي تلجأ إليما سلطات االحتنل لخدمة برنامج ما لقتل 

 األسرى.
 44/01/4104األيام، رام هللا، 

 
 والمعيشية لألسرىنادي األسير: تحذير من األوضاع الصحية  .34

": اشتكى األسرى في سجن "مجدو" من استمرار العقوبات المفروضة عليم ، ومنما األيا ” -را  هللا 
تقليص "الكنتينة" وارتفاع أسعار ا، وحرمان بعضم  من الزيارة، إضافة إلى رفض إدخال المنبس 

( غطاء شتوي فقط، في حين أن عدد 011األسرى بأن اإلدارة وّفرت ) الشتوية واألغطية، وأوضح
 ( أسير.0411األسرى في السجن يبلغ )

نقل ذل  محامي نادي األسير إ ر زيارته لم ، وأشار إلى أن األسرى اشتكوا أيضاش من الحروا 
ة إلى النقص الحاد إذ ال يتوفر فيما الطعا  بشكل كاٍا، باإلضاف "،المعابرالمعيشية السيئة في اس  "

 في األغطية. 
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نادي األسير شيرين ناصر، عقب زيارتما عدداش من األسرى المرضى في عيادة سجن  وأكدت محامية

أن األوضاع الصحية لألسرى المرضى القابعين فيما بتراج  مستمر، ونقلت عنم  أن منم   "الرملة"
 من ينتحر إجراء عمليات جراحية منذ أشمر أو حتى سنوات.

 44/01/4104األيام، رام هللا، 
 
 من الصالة في "األقصى" اليوم 41االحتالل يمنع من هم دون الـ .35

": اررت شرطة االحتنل فرض ايود على دخول المصلين إلى المسجد األاصى، بمن  وفا” -القدس 
 الرجال دون األربعين عاماش من أداء صنة الجمعة في رحاب المسجد تحت ذرائ  أمنية وا ية.

وذكرت الشرطة، في بيان لما، أنما لن تفرض ايوداش على دخول الفئات العمرية للنساء، فيما ستنشر 
 اواتما المعززة في محيط البلدة القديمة والحر  القدسي الشريا.

يذكر أن شرطة االحتنل كررت  ذا اإلجراء لعدة ُجم  لذات الذريعة "عد  اإلخنل بالنحا " ما 
قدسيين إلى أداء الصنة على اإلسفلت عند أارب نقطة من الحر  القدسي يضطر اآلالا من الم

 المبار .
 44/01/4104األيام، رام هللا، 

 
 خطة جديدة لشرطة االحتالل في القدس: إمعان في القمع .36

وضعت شرطة االحتنل اإلسرائيلي خطة جديدة للتعامل م  المواجمات الحالية في : 28عرب 
ر مسؤولون إسرائيليون من أن األوضاع في المدينة تنذر بتفجير يؤدي إلى القدس الشراية، فيما حذ

 اندالع انتفاضة تع  كافة أنحاء األراضي المحتلة.
واررت تسري   الجديدة،وذكرت تقارير إعنمية إسرائيلية، أن شرطة االحتنل صادات على خطتما 

 القدس المحتلة.العمل بموجبما في أعقاب عملية الد س واندالع المواجمات في 
وتقضي الخطة الجديدة باإلمعان في ام  الفلسطينيين من خنل زيادة آالا أفراد الشرطة في 
اامة مقر ايادة من أجل التعامل م  المواجمات، واستخدا  وسائل  القدس، إضافة للقوات الموجودة، وا 

اامة  يئة ادعاء عا  وتحقيقات من أجل تنفيذ عمليات  اعتقال سريعة بحق تكنولوجية حدي ة وا 
 المتحا رين الفلسطينيين.
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ووفقا للخطة فإنه سيت  نقل ألا شرطي جديد سيتواجدون بصورة دائمة إلى القدس، بادعاء أنم  
"سيجت ون العنا في شراي المدينة"، وسيت  تعزيز اوات الشرطة في المدينة بنقل سريتين من وحدة 

إلى القدس الشراية. كذل  سيضاا إلى  ذر فردا، من الضفة الغربية  011حرس الحدود، أي 
شرطي تحري ورجال مباحث، وبضمن ذل  وحدات مستعربين من حرس الحدود الذين  811القوات، 

 سيتغلغلون بين المتحا رين الفلسطينيين خنل المواجمات.
ومن بين األجمزة التكنولوجية التي ستستخدمما شرطة االحتنل، طائرات صغيرة بدون طيار 

ونات تحمل كاميرات، بادعاء أن  ذر الوسائل ستسمح بالسيطرة على المواجمات، وذل  إضافة وبال
 إلى زيادة وتيرة العمل اليومي للوحدة الجوية التابعة للشرطة.

وكانت صحيفة " آرتس" اد أشارت اليو  إلى أن حكومة إسرائيل وأجمزتما األمنية ال تعتز  تغيير 
م ل من  ااتحامات المتطرفين اليمود للحر  القدسي وواا االستيطان  سياستما تجار القدس المحتلة،

نما تعتبر السلطات أن "ما ال ينجح بالقوة، سينجح بقوة أكبر".  في الب األحياء الفلسطينية، وا 

 43/01/4104، فلسطين، 48عرب 

 

 تصاعد التعذيب واالعتقال السياسي بالضفة :مواقع إعالمية وحقوقية فلسطينية .37
مواا  إعنمية وحقواية فلسطينية بأن أجمزة السلطة أعادت مؤخرا حمنت االعتقاالت  وأفادت

واالستدعاءات بحق عناصر حركة المقاومة اإلسنمية )حماس( في مختلا محافحات الضفة 
 الغربية.

وبحسب المنحمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، فإن السلطة اعتقلت واستدعت منذ بداية 
لجاري أك ر من  ن ين مواطنا، كما اعتدت بالضرب على المتحا رين والصحفيين. واالت الشمر ا

المنحمة إن عباس وحكومة رامي الحمد هللا يتحمنن المسؤولية الكاملة عن "الجرائ  التي ترتكبما 
 أجمزة أمن السلطة بحق المواطنين".

 43/01/4104الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 48نمو المسلمين الفلسطينيين بأراضي  %3.4اإلسرائيلية: دائرة اإلحصاء المركزية  .38
أوضحت أراا  حدي ة لدائرة اإلحصاء المركزية بإسرائيل أن النمو : أ  الفح -محمد محسن وتد

، و و ما يم ل انخفاضا كبيرا %3.2يبلغ نحو  28الديمغرافي بين المسلمين الفلسطينيين في أراضي 
 .%1.7رن الماضي حيث كان في حدود بالمقارنة بنماية  مانينيات الق
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وم  ذل  يبقى معدل النمو السكاني لدى المسلمين  و األعلى في إسرائيل مقارنة باليمود الذين تبلغ 
 .%0.7النسبة لديم  

لكن معدالت اإلنجاب لدى اليمود الحريدي  توازي المعدالت لدى المسلمين، بينما معدل اإلنجاب لدى 
 .%0.1لدروز استقرت نسبة النمو عند نسبة ، ولدى ا%0.1المسيحيين 

في حل تراج   %01كذل  توضح األراا  ارتفاع نسبة البطالة في صفوا المسلمين لتصل حوالي 
 مشاركتم  في سوق العمل اإلسرائيلية.

 
 مشاركة المرأة

من الرجال في سوق العمل ال تتجاوز مشاركة المرأة  %11وبينما توضح اإلحصاءات انخراط 
وتحدث مدير مركز الدراسات المعاصرة الدكتور صالح لطفي عن تشكيل لجنة إسرائيلية  .31%

 .28خاصة لوض  سياسات للحد من اإلنجاب والتضييق على فلسطينيي 
ويعتقد لطفي أن انخراط المرأة العربية في التعلي  الجامعي واألكاديمي، وخروجما لسوق العمل، ل  

ت اإلفقار. وتحدث عن تعميق الفوارق والتمييز العنصري في سوق يسا   في التقليل من آ ار سياسا
 العمل.

وبين أن المؤسسة اإلسرائيلية تعيش  واجس التكا ر الطبيعي للعرب في فلسطين التاريخية إذ يفوق 
، ولتحقيق  ذا المدا %71حاليا تعداد السكان اليمود، لذا تعمل على أن تكون نسبة اإلسرائيليين 

 ستقدا  اليمود من الممجر.تواصل حمنت ا
وبسبب السياسات االاتصادية التي تنتمجما إسرائيل تعيش نصا العائنت الفلسطينية والمسلمة على 

 من األطفال تحت خط الفقر. %11وجه الخصوص في فقر مدا ، في حين يوجد 
 24ليونا ويبلغ م "إسرائيل“ب وبحسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية، فإن مجمل عدد المسلمين 

ألا نسمة، وتليما القدس  311ألفا. ويعيش أكبر تجم  منم  في الجليل وحيفا، ويبلغ تعداد   
 ألفا. 431الشراية حيث يقطنما 

ارية ومدينة متاخمة لحدود الراب  من  07ألا بمنطقة الم لث التي تض   411ويعيش ارابة 
 21داد المسلمين في يافا واللد والرملة ارابة ألفا. ويبلغ تع 011يونيو/حزيران. وفي النقب يقطن نحو 

يتميزون بأن معحمم  من جيل  28ومن اإلحصائيات ذاتما يتضح أن المسلمين من فلسطينيي  ألفا.
 الشباب.

 44/01/4104الجزيرة نت، الدوحة، 
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 "عالقات إسرائيل الدولية.. االختراقات واإلخفاقات"كتاب:  .39

السيااات واألدوات، االخترااات واإلخفااات"  الدولية.ات إسرائيل ُيقد  كتاب "عنا: محمود الفطافطة
تحلين موسعا للك ير من عناات إسرائيل م  دول ومناطق ل  يتعرض لما البحث العربي، ويندر 

 حتى في اللغات األجنبية وجود مراج  حولما.
الدولة اإلسرائيلية من ويستند الكتاب إلى رؤية أ مية م ل  ذر العناات في فم  طبيعة السياسة و 

خنل التركيز على جانب ل  ُيؤخذ ك يرا في الحسبان عند دراسة نشوء الدولة وتطور ا، والمتعلق 
 بإسرائيل من الخار .

ينقس  الكتاب إلى ستة وعشرين فصن موزعة على ستة أبواب، ومنما المقدمة التي جاءت كتلخيص 
 فصول تغطي عناات إسرائيل م  األميركتين. لمضمون فصول الكتاب. يض  الباب األول  ن ة

 44/01/4104الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 

 للفن البصري المعاصر في رام هللا "قلنديا الدولي"نطالق مهرجان ا .41
للفنون البصرية المعاصرة،  "النديا الدولي"أطلقت اللجنة التنحيمية لممرجان  :را  هللا-ايس أبو سمرة

مركز بلدنا "، في "األرشيا حياة ومشاركة"مساء األربعاء، النسخة ال انية من الممرجان، تحت عنوان 
 التاب  لبلدية البيرة، ارب را  هللا. "ال قافي

فنان فلسطيني وعالمي، حسب  011مؤسسة  قافية فلسطينية، و 03ويشار  في الممرجان، 
كيان، مدير المتحا الفلسطيني، وأحد القائمين على الممرجان، الذي سيتواصل الفلسطيني جا  برس

حتى الخامس عشر من نوفمبر/تشرين ال اني المقبل. وأوضح برسكيان، على  امش حفل االفتتاح، 
أن الممرجان يركز على موضوع األرشيفات )كل ما يخص الميراث الفلسطيني منذ عقود من صور 

مؤسسات فلسطينية لحفحما من السلب(، وأ مية إعادة صياغتما وطرحما في وو ائق ت  جمعما عبر 
 سياق جديد يتيح للجممور التفاعل معما واالستفادة منما من أجل صياغة المستقبل.

وأشار إلى أن المؤسسات المشاركة في الممرجان تشمل مؤسسات من مدن الضفة الغربية، واطاع 
)إسرائيل(، ومؤسسات من الشتات الفلسطيني )مقر ا  0328غزة، والقدس، وفلسطين المحتلة عا  

 خار  البند(.
 44/01/4104القدس العربي، لندن، 
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 بين الجيش اإلسرائيلي  والمصري  وصل إلى أعلى مراحله األمني  تل أبيب: التنسيق  .40

المستوى، االت مصادر سياسّية وأمنّية إسرائيلّية، ُوصفت بأّنما رفيعة  ز ير أندراوس: –الناصرة 
اليو  الخميس، إّن التنسيق األمنّي بين الجيش اإلسرائيلّي وبين الجيش المصرّي وصل إلى أعلى 

 مراحله.
ونقل مراسل الشؤون العسكرّية في القناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلّي، أور يلر، عن المصادر عينما 

يُمّر في شمر عسٍل ل  تشمدر العناات  اولما إّن التعاون والتنسيق األمنّي بين القا رة وتل أبيب
. وأوضح 0371ال نائّية منذ التواي  على اتفاق السن  بين الدولتين )اتفاق كامب ديفيد( في العا  

الُمراسل  يلر، نقنش عن المصادر ذاتما، أّن مّرد تحّسن العناات المصرّية اإلسرائيلّية في المجال 
صدر ا شخصيشا الرئيس المصرّي الُمشير عبد الفتاح السيسي، الذي األمنّي، يعود إلى األوامر الذي يُ 

كان يشغل في السابق وزير الدفاع في مصر، الفتشا إلى أّنه منذ ذل  الحين، والتنسيق األمنّي بين 
ا في محاربة الجماعات اإلر ابّية، التي تتخذ من شبه جزيرة  الطرفين يتو ق بشكٍل كبيٍر، خصوصش

 سيناء مقرشا لما.
وجاءت  ذر األاوال بعد إصابة جنديين ومجندة من الجيش اإلسرائيلي بجروح، بعد أن تعرضت 
دوريتم  إلطنق صاروخ مضاد للدبابات والنار من األسلحة الخفيفة في منطقة جبل خريا على 

وا مخربين لق 2الحدود اإلسرائيلية المصرية، بعد حمر أمس األربعاء. وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن 
مصرعم  بنيران الجيش اإلسرائيلي، الفتةش إلى أّن مروحية وسيارات إسعاا إسرائيلية اامت بنقل 
المصابين إلى المستشفيات. وتعرّضت اوة تابعة للجيش اإلسرائيلّي إلطنق نار من جانب الحدود 

 المصرية، بحسب تقارير ُنشرت في وسائل اإلعن  اإلسرائيلّية.
( االلكتروني، رون بن يشاي، احرونوتعسكرّية في موا  صحيفة )يديعوت أّما ُمحلل الشؤون ال

ا أّن في  ذا العال  صديق عدونا  و عدونا اللدود، لمذا يححر المس في  فقال: ينبغي أْن نذكر أيضش
مصدااية القادة الجدد بمصر، عن طريق إاامة عناات و يقة وحا رة أك ر مما ينبغي م  الحك  

على رأسه. ومضى اائنش يجب أن نتّذكر أّن حكا  القا رة الجدد ينبغي أْن الذي يقا السيسي 
يحتفحوا بمكانتم  كوسطاء نزيمين في مسألة غزة وكمحاربين للجماديين في سيناء في إطار 

 التفا مات السرية بينم  وبين تل أبيب، على حّد اوله.
 44/01/4104رأي اليوم، لندن، 
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 ت أبراج مراقبة محصنة من الصواريخ على الحدود اإلسرائيلية": مصر أنشأأحرونوتيديعوت " .42
" اإلسرائيلية أن السلطات المصرية اامت مؤخراش احرونوتذكرت صحيفة "يديعوت :  اش  الفخرانى

من أجل  األمنيببناء مجموعة من أبرا  المراابة على الحدود اإلسرائيلية، من أجل تك يا وجودر 
حباط  سرائيل ل  عمليات تمريب أيمن  وا  ، موضحة أنه منذ التواي  على اتفااية السن  بين مصر وا 

يطلق عليما اس   التيتقو  مصر ببناء م ل  ذر األبرا . وأضافت الصحيفة أن  ذر األبرا  
"فيلبوكس" تحمل عددا محدودا من الجنود ومحمية من صواريخ مضادة للدبابات، وتستخدمما 

 شبه جزيرة سيناء.  فيتنشط  التيات اإلر ابية السلطات المصرية لمراابة التنحيم
وأوضحت الصحيفة أنه ت  بناء أبرا  مؤخرا من عند جبال إينت جنوبا وحتى األجزاء الشمالية 

وا  فيما أمس حادث إطنق النار على إسرائيل بالقرب من مستوطنة "عيزوز"،  التيبمحاذاة الحدود 
رت الصحيفة إلى أنه ت  بناء أبرا  مراابة "فيلبوكس" أصيبت فيه ضابطة برتبة نقيب. وأشا والذي

 المصريعند معبر طابا حيث يكشا المساحات واسعة وتشمل فندق  يلتون طابا من الجانب 
عملما دوريات القوات على الحدود  فيوكذل  فندق األميرة. وتابعت الصحيفة أن  ذر األبرا  أشبه 

 وتحتا  عمن أك ر داة من عمل حرس الحدود.
 44/01/4104اليوم السابع، مصر، 

 
 قطاع غزة" الى 34غزة "ردني المستشفى األ  تزويدوصول قافلة  .43

 34وصلت امس الخميس الى اطاع غزة اافلة تزويد المستشفى الميداني االردني غزة  :بترا –عمان 
العقيد  34واال اائد المستشفى الميداني االردني غزة  من خنل معبر بيت حانون شمال اطاع غزة.

الركن خالد خليفة الزيود ان اافلة التزويد تضمنت عنجات ومستملكات طبية ومواد الزمة إلدامة 
العمل في المستشفى، وكذل  مساعدات انسانية مقدمة لأل ل في اطاع غزة، ت  تسلي  جزء منما 

 لجمعية المنل االحمر الفلسطيني وتوزي  القس  االخر على الجمعيات في اطاع غزة.
44/01/4104لرأي، عمان، ا  

 
 ألف دينار 361بمبلغ  االردنيين تقدم دعما  لغزة نقابة المهندسين .44

للميئة الخيرية االردنية  أمسألا دينار  311تبرعت نقابة الممندسين االردنيين بمبلغ : بترا –عمان 
 الماشمية، دعما لنشقاء في اطاع غزة.

44/01/4104الرأي، عمان،   
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 ويستهدف أحراج مزارع شبعا قذيفة باتجاه بلدة ميس الجبلسرائيلي ُيطلق لبنان: الجيش اإل .45

أطلقت دبابة اسرائيلية نوع "ميركافا" ابل حمر أمس، اذيفة مباشرة باتجار الطرا : طارق ابو حمدان
الشراي لبلدة ميس الجبل، حيث كان راعي الماشية سعيد حسين حمادة يرعى اطيعه في محلة "كرو  

 قطت القذيفة داخل الخط األزرق وااتصرت أضرار ا على الماديات.الشرااي"، وس
على األ ر، توجه إلى مكان الحادث فريق مشتر  من "اليونيفيل" والجيش اللبناني وكشا على 

 المنطقة تمميداش إلعداد تقرير عن الحاد ة لرفعه الى ايادة "اليونيفيل" في النااورة.
مل ،  041مل  و 011ية من مرابضما في زعورة عدة انابل عيار إلى ذل ، أطلقت المدفعية اإلسرائيل

استمدفت األحرا  واألودية في الطرا الشمالي الشراي لمزارع شبعا المحتلة، ليتبين أنما ناتجة عن 
 أعمال تدريب لجيش االحتنل.

44/01/4104السفير، بيروت،   
 
 لية بحق الفلسطينيينتونس: تشكيل لجنة من الخبراء لمتابعة االنتهاكات اإلسرائي .46

: بدأ مركز الدراسات االستراتيجية حول المغرب العربي في تونس خطوات ادس برس -تونس 
تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في القانون الدولي لمتابعة المعالجة القانونية لننتماكات 

اليميا ودوليا، و ي إح دى خطوة من إحدى مقررات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين أما  القضاء محليا وا 
مؤتمر "المسارات القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية"، الذي احتضنته تونس ورعار الرئيس 

 من أيلول )سبتمبر( الماضي. 31المنصا المرزواي يو  
وذكر المنسق العا  للمؤتمر أنور الغربي في تصريحات خاصة له "ادس برس"، أن اللجنة تض  في 

دولة أمريكية وغربية وآسيوية وعربية، وأن  41من الخبراء ينحدرون من أك ر من صفوفما عددا 
مممتما ستكون متابعة تنفيذ توصيات اللجنة القانونية في مؤتمر المسارات القانونية والسياسية للقضية 

نية الفلسطينية، كما اال. وكان المؤتمر الدولي حول المسارات القانونية والسياسية للقضية الفلسطي
دولة، اد أوصى  21خبير وحقواي ورجل اانون جاءوا من حوالي  211والذي شار  فيه نحو 

بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في القانون الدولي تض  خبراء عرب واخرين من الواليات 
 المتحدة األمريكية وكندا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والنرويج وسويسرا وفرنسا والدنمار  والنمسا

ندونيسيا وبنغنديش.  والبوسنة وتركيا وماليزيا وا 
 43/01/4104قدس برس، 
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 ": أمن السلطة في الضفة الغربية يصعد حمالت االعتقالاإلنسان"العربية لحقوق  .47

: كشفت المنحمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا النقاب عن أنه وم  تصاعد ادس برس - لندن
ضد االعتداءات اإلسرائيلية و جمات المستوطنين على المسجد  االحتجاجات في الضفة الغربية

األاصى تقو  أجمزة أمن السلطة الفلسطينية بقم  المحا رات واعتقال واستدعاء الناشطين، وأشارت 
إلى أنه سجل  ذا الشمر منذ بدايته تصاعدا في حملة االعتقاالت، حيث اعتقلت أجمزة أمن السلطة 

مواطنا كما اعتدت بالضرب على المتحا رين نساء ورجاال واعتدت على واستدعت أك ر من  ن ين 
 الصحفيين كما حدث في مدينة الخليل مؤخرا.

( أرسلت نسخة منه له "ادس برس"، أنه وعلى الرغ  43/01وأكدت المنحمة في بيان لما الخميس )
الحة المجتمعية إال أن من تواي  اتفاق المصالحة بين الفرااء السياسيين والتفا   على إرساء المص

أجمزة أمن السلطة الفلسطينية ال تك رث لما ت  التوافق عليه، وأنما تعطي األولية للتفا مات األمنية 
المواعة م  الجانب اإلسرائيلي التي تسببت في انتماكات جسيمة بحق المواطن الفلسطيني على مدار 

 سنوات.
 43/01/4104قدس برس، 

 
 غير ملزم لالعتراف بدولة فلسطين يقر اقتراحا  الشيوخ األيرلندي مجلس  .48

األناضول: أار مجلس الشيوخ األيرلندي، مساء أمس، ااتراحا غير ملز ، يدعو حكومة دبلن  -دبلن 
إلى االعتراا بدولة فلسطينية، مما يجعلما الدولة األوروبية ال ال ة في أال من شمر ترمي  قلما وراء 

 جانب واحد في را  هللا. محاولة ااامة دولة فلسطينية من
وأار االاتراح، الذي ادمه أفريل باور عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمموري األيرلندي، حزب 

 المعارضة الرئيسي في البند، دون تصويت، لحصوله على دع  غالبية النواب ابل المنااشة.
ويدعو  عضوا. 11ندي ويض  ويعتبر مجلس األعيان األيرلندي  و الغرفة األعلى في البرلمان األيرل

الحكومة لنعتراا رسميا بدولة فلسطين وبذل كل ما في وسعما على المستوى الدولي  مشروع القرار
 ."للمساعدة في تأمين حل الدولتين اابلة للحياة إلى الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع

 أيا  01طاني مما ل ابل وتعد  ذر الخطوة األيرلندية  ي ال انية من نوعما أوروبيا بعد تحر  بري
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وأعلنت الحكومة السويدية الجديدة انما ستعترا بدولة فلسطينية في وات سابق من  ذا الشمر. وفي 
األسبوع الماضي، اد  الحزب االشتراكي العمالي اإلسباني مشروع ارار إلى الكونغرس اإلسباني 

 ويت.يدعو إلى االعتراا بفلسطين، ولكن ل  يت  بعد تحديد موعد التص
 44/01/4104القدس العربي، لندن، 

 
 مليون دوالر 9.3الفلسطينية بـالسلطة اليابان تدعم موازنة  .49

مليون  3.3اّررت حكومة اليابان تقدي  منحة مالية مقدار ا مليار ين ياباني )حوالي  :وفا –را  هللا 
 دوالر أميركي(، لدع  الموازنة الفلسطينية.

حة في وزارة المالية برا  هللا اليو  الخميس، بين وزير المالية والتخطيط وت  تواي  وتبادل مذكرات المن
 شكري بشارة، وسفير الشؤون الفلسطينية ومم ل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسوورا.

مليون دوالر كنوع من دع  الميزانية، مشيراش  3اال ماتسورا إن الحكومة اليابانية اررت منح حوالي و 
مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين  411ليابان أعلنت خنل  ذا العا  عن تعمد جديد بمبلغ إلى أن ا

 واجتماع الدول المانحة في القا رة. CEAPADخنل اجتماع 
وأشار ماتسورا إلى أن اسما كبيرا من  ذر المساعدات سيستخد  إلعادة إعمار غزة، كإزالة ركا   

 تضررين ومشاري  التنمية االجتماعية واالاتصادية.المد ، وتوفير الغذاء لألشخاص الم
وأكد التزا  حكومة اليابان بالعمل م  الفلسطينيين من أجل إاامة دولة فلسطين، والتعاون على  

 الصعيد السياسي واالاتصادي والتنموي أيضاش.
 43/01/4104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 تشتمل على مئات الصواريخ القتالية "إسرائيل"حة مع الهند تصادق على صفقة أسل .51

من المقرر أن تتسل  المند، بعد سنة من اليو ، مئات الصواريخ اإلسرائيلية من طراز : 28عرب 
"برا " للسفن القتالية الخاصة بما، وذل  في إطار صفقة أسلحة بين الطرفين كانت اد تأجلت لعدة 

 دوالر.مليون  022سنوات، تقدر ايمتما به 
وكتبت صحيفة "تايمز أوا إنديا" أن المصاداة األخيرة على صفقة األسلحة اد تمت من ابل لجنة 

 وزارية لشؤون األمن في المند، برئاسة رئيس الحكومة ناريندرا مودي.
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" على مدى خمس سنوات، بدءا من 0صاروخ "برا   414وبموجب الصفقة فسوا تتسل  المند 
سفينة اتالية، وذل  في أعقاب تراج  عدد  02، وسيت  تركيبما على 4101كانون األول )ديسمبر( 

 الصواريخ لدى سنح البحرية المندية بشكل ملموس.
 44/01/4104، 48عرب 

 
 الرضيع الذي قتله سائق فلسطيني في القدس كان أمريكيا   :الخارجية األمريكية .50

جية االمريكية يو  الخميس إن االت وزارة الخار  :سيا الدين حمدان -رفقي فخري  - واشنطن
الرضي  البالغ من العمر  ن ة أشمر والذي اتل في القدس عندما صد  سائق فلسطيني بسيارته 

 مشاة كان أمريكيا.
 بإشارةواال مسؤولون ان  مانية أشخاص آخرين أصيبوا يو  االربعاء عندما صد  السائق السيارة 

النار عليه. وتوفى  إطنقبل ان تتمكن الشرطة من مرور ضوئية للسك  الحديدية    فر  اربا ا
 متأ را بجروحه.

واالت جين ساكي المتحد ة باس  الخارجية االمريكية للصحفيين في إفادة صحفية يو  الخميس 
"الرضي  كان مواطنا أمريكيا". ول  تذكر تفاصيل اخرى بشأن الطفل أو االسرة مشيرة الى اسباب 

 ن مسؤولين أمريكيين في القدس يساعدون االسرة.تتعلق بالخصوصية. وأضافت ا
عاما( و و فلسطيني  40وحددت الشرطة االسرائيلية  وية السائق على أنه عبد الرحمن الشلودي )

 من القدس الشراية ووصفت الحادث بأنه " جو  إر ابي".
 .وكان  ذا الحادث من أسوأ حوادث العنا في أسابي  في الصراع االسرائيلي الفلسطيني
 43/01/4104وكالة رويترز لألنباء، 

 
 تريليونات دوالر 8استثمارات االقتصاد اإلسالمي  .52

أكد المدير العا  لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعمي ، أن االاتصاد : دالل أبو غزالة -دبي 
إذ  تريليونات دوالر، 8است ماراته بنحو "، وادر "أسرع االاتصادات نمواش حول العال "اإلسنمي من 

في المئة بين عامي  01سجلت األصول المصرفية اإلسنمية العالمية نمواش تراكمياش سنوياش نسبته 
 ."4104و 4118

في  "المنتدى االاتصادي اإلسنمي العالمي"ابيل بدء أعمال  "الحياة"واعتبر بوعمي  في حوار م  
بجدارة، إذ أدى تركيزر على اطاع آمن "دبي مطل  األسبوع المقبل، أن اطاع االاتصاد اإلسنمي 
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بدائل متدنية األخطار إلى بقائه في منأى عن األزمات المالية، والدليل على ذل  استقرارر وات 
 ."األزمة االاتصادية العالمية، وأسفرت عن تحديات كبيرة واجمما معح  الدول

ق الخدمات وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية اإلسنمية من رف  نسبة نمو حصتما في سو 
في المئة، مقارنة بنمو القطاع المصرفي التقليدي في  11المالية في شكل متسارع، وبنسبة تزيد على 

يصل معدل النمو السنوي المركب لألصول المصرفية اإلسنمية في ". وتوا  أن "بعض األسواق
 ."4108و 4103في المئة بين عامي  07اإلمارات إلى نحو 
اطاعات واعدة في االاتصاد اإلسنمي، أ مما على سبيل الم ال المصارا وجود "ولفت بوعمي  إلى 

اإلسنمية، إذ كشا تحليل ااتصادي للغرفة أن  ل ي زبائن المصارا اإلسنمية حول العال  والمقّدر 
ندونيسيامليوناش، يتواجد في ست دول،  ي اطر  38بنحو   ."والسعودية وماليزيا واإلمارات وتركيا وا 

ُتعّد من بين  ذر األسواق الست الواعدة و ي السوق األكبر بالنسبة إلى حج  "لسعودية ورأى أن ا
بليوناش عا   421، مقارنة به 4103بليون دوالر عا   481أصول المصارا اإلسنمية، بقيمة 

في المئة من األصول المصرفية اإلسنمية  23تستحوذ على نحو ". وأشار إلى أن المملكة "4104
في المئة من األصول المصرفية المحلية في المملكة  13الست المذكورة، والتي تشكل في الدول 

 ."العربية السعودية
يشمد اطاع الصناعات الدوائية العالمي تحوالش كبيراش خنل "وتحدث بوعمي  عن تقرير للغرفة يتوا  أن 

تما التقليدية في السنوات األرب  المرحلة المقبلة، م  تزايد وتيرة نمو سوق األدوية الحنل مقارنة بنحير 
، ل  يستبعد أن 4103بليون دوالر عا   73.3به . وفي وات ادر حج  سوق األدوية الحنل "المقبلة
. فيما 4108بليون دوالر عا   37في المئة، ليصل إلى  1.13نمور السنوي المركب إلى "يزيد 

 ."مئة فقط خنل الفترة ذاتمافي ال 2.11ستنمو سوق األدوية التقليدية العالمية بنسبة 
تعتبر أكبر مستورد للمنتجات الصيدالنية في منحمة التعاون اإلسنمي، إذ سجل "واعتبر أن المملكة 

بليون دوالر عا   4.3الطلب على الواردات نمواش سريعاش في السنوات الخمس الماضية، وافز من 
 ."4103بليون في  2.3إلى  4113

ينمو في عدد من األسواق، أ مما "ل، الحح المدير العا  لغرفة دبي أنه وعن اطاع األغذية الحن
أكبر سوق لألغذية الحنل، وبلغت ايمتما في " إندونيسيا، وتعد "المنطقة العربية وجنوب شراي آسيا

 ."بليون دوالر 011، تلتما تركيا في المرتبة ال انية بقيمة 4104بليون دوالر عا   037السوق 
في المئة من سوق  04.1ينمو في شكل متزايد، مشكنش "ياحة العائلية، أعلن أنه وفي اطاع الس

 ."تريليون دوالر 0.17السياحة العالمية، وبلغت ايمته 
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في المئة من حج  اإلنفاق اإلجمالي  30ويسا   السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 
نية المنخفضة في المنطقة، والتي تشكل فقط على النشاطات السياحية، على رغ  نسبة الك افة السكا

في المئة من المسلمين في العال . وُتعد السعودية أيضاش واحدة من أ   مصادر السياحة العائلية،  3
بليون دوالر  01.0. في حين أنفقت اإلمارات 4104بليون من حج  اإلنفاق عا   07.0التي م لت 
 لكويت.بليون دوالر للمسافرين من ا 7.2في مقابل 

 01سيشمد مرحلة جديدة م  أك ر من "ورصد توسعاش في رأس المال اإلسنمي في اإلمارة، الذي 
 ."بليون دوالر من الصكو  المتوا  إصدار ا م  نماية السنة

 44/01/4104الحياة، لندن، 
 

 هو انتصار خالل العدوان اإلسرائيلي الصمود الذي أظهرته غزةمشعل لمجلة "فانيتي فير":  .53
مراسهل مجلهة "فهانيتي فهي حهوار مه   رئهيس المكتهب السياسهي لحركهة حمهاس: تحدث خالهد مشهعل دنلن

، عن الحرب اإلسرائيلية األخيرة على اطاع غزة، وعن اسهتعدادات المقاومهة، وعهن فير" آد  كيرالسكي
 األنفاق، والصالحة الوطنية، وفي ما يلي نص الحوار: 

 
 الحملة على "داعش"
التـي تقودهـا الواليـات المتحـدة ضـد تنظـيم الدولـة، الحملـة التـي توسـعت ا ن،  * ما رأيك بالحملـة

 وشملت سوريا التي كانت في فترة مقر إقامة لحماس وقادتها؟
اضههيت فيمهها بعضهها مههن أ هه  السههنوات فههي حيههاتي، واههد تشههكل جههزء كبيههر مههن مسههار حمههاس  نهها ،  -

ث ال يخههد  مصههالح دول المنطقههة وشههعوبما. وأشههعر بههاألل  لمهها تمههر بههه  ههذر األيهها ، والك يههر ممهها يحههد
 بالتأكيد نحن ضد التطرا وضد أي شكل من أشكال العدوان أو اتل األبرياء أيا كان دينم  وعرام .

نؤمن بحق المقاومة ضهد االحهتنل، و هو حهق شهرعي للنهاس كافهة، كمها  هو حهق الشهعب الفلسهطيني، 
مة، ولكن القتل العشوائي على كل الجبمهات وأي شعب يتعرض لنحتنل األجنبي له الحق في المقاو 

والتطههرا أمههر نحههن ضههدر.  ههذا الوضهه  ال يههت  حلههه بتشههكيل تحالفههات، م ههل التههي نرا هها اليههو ، والتههي 
تقود ا الواليات المتحدة. فالسياسة الخارجية األميركية المتحيهزة لصهالح إسهرائيل والسياسهات األميركيهة 

ل مههن أشهههكال التطههرا. ويجهههب شههجب التطهههرا أيهها كهههان فههي المنطقههة فهههي السههنوات األخيهههرة  ههي شهههك
 فاعله.
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ــدها الشــعب  ــي تكب ــرى فيهــا انتصــارا رغــم الخســائر الفادحــة الت ــي غــزة، هــل ت ــرة ف * الحــرب األخي
 الفلسطيني؟

ارر نتنيا و بسبب مشاكل حكومته الداخلية، وبسبب غضب الرأي العا  منه، تصعيد الوض  في   -
منافسههيه السياسهيين، وتحقيههق نصهر أمها  الشههعب اإلسهرائيلي ولمههذا غهزة، وحهاول تسههجيل انتصهار ضهد 

 اا  بعدوانه.
صههحيح سههقط ضههحايا، ولكننهها لهه  نقهه  بشههن الحههرب بنههاء علههى بعههض الحسههابات، واكتشههفنا أننهها تكبههدنا 

التهي  لهألرواحخسائر، الحرب فرضت علينا وما امنا به ببساطة  و الدفاع عن أنفسنا.. نشعر بهاألل  
من يتحمل المسؤولية؟ إنمه  اإلسهرائيليون: اهادة سياسهيون وعسهكريون وأمنيهون. أمها نحهن فقدت، ولكن 

 فقد صمدنا في  ذر الحرب وأحبطنا مؤامرة نتنيا و.
الصهههمود الهههذي أحمرتهههه غهههزة  هههو انتصهههار، فقهههد أرسهههل رسهههالة للعهههال  أن  نههها  شهههيئا اسهههمه "القضهههية 

 االستيطاني ورف  الحصار عن غزة.الفلسطينية"، وأنه يجب إنماء االحتنل وواا التوس  
 

 األنفاق
* هناك أمر يقال إنه لعب دورا في هذه الحرب وهو األنفاق، التي حفرت على حدود غـزة ووصـلت 

 إسرائيل، ما هو الهدف منها؟
في ضوء ميزان القوة الذي يميل لصهالح إسهرائيل، كهان علينها أن نبهدع طراها جديهدة، واألنفهاق  هي   -

ة عحيمهههة، ويملههه  طهههائرات يهههات، فهههالجيش اإلسهههرائيلي أاهههوى منههها، ويملههه  اهههوة تدمير واحهههدة مهههن اإلبهههداع
ودبابات ولديه أاوى ترسهانة أسهلحة فهي المنطقهة. وعليهه فمها تقهو  بهه حركهة حمهاس وفصهائل المقاومهة 
في غزة وبدع  من الشعب  و التأكد من وجهود الوسهائل الضهرورية لحمايهة شهعبنا. واألنفهاق تهأتي فهي 

 ، و و وض  عقبات في طريق المجمات اإلسرائيلية ومساعدة المقاومة للدفاع عن نفسما. ذا السياق
 

* وعن ماهية ما يطلق عن هجمات األنفاق وأنفاق هجومية والتـي تنتهـي إلـى منـاطق مدنيـة فـي 
ــام  ــت وحــدة النخبــة فــي حمــاس الــدخول إلــى إســرائيل والقي إســرائيل، فكيــف تكــون دفاعيــة، وحاول

 تفسر هذا؟ بعمليات، فكيف 
علي  المنححة من فضل  كيا نستخد   ذر األنفهاق، نحهن نسهتخدمما عنهدما تشهن إسهرائيل حربها  -

علينههها، واهههد يطلهههق عليمههها حا ريههها أنفهههاق  جوميهههة، ولكنمههها فهههي الحقيقهههة دفاعيهههة. ولهههو كانهههت  جوميهههة 
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منا األنفهاق الستخدمتما حماس ابل الحرب. ولكن عنهدما شهنت إسهرائيل حربمها العدوانيهة ضهدنا اسهتخد
 الختراق الخطوط الخلفية للجيش اإلسرائيلي، الذي كان يشن حربا على غزة،  ذر النقطة األولى.

أما النقطة ال انية، نع ، صحيح  نا  بلدات إسرائيلية محاذية لغهزة، فمهل ته  اسهتخدا  أي مهن األنفهاق 
مهههاس إمههها لتوجيهههه ضهههربات لقتهههل مهههدنيين أو مهههواطنين فهههي  هههذر البلهههدات؟ ال، أبهههدا، فقهههد اسهههتخدمتما ح

للخطههوط الخلفيهههة للجههيش اإلسهههرائيلي أو مدا مههة بعهههض الموااهه  العسهههكرية م ههل ناحهههال عههوز. واامهههت 
حمهههاس بتصهههوير العمليهههة علهههى الفيهههديو، و هههذا ي بهههت أن حمهههاس تقهههو  فقهههط بالهههدفاع عهههن نفسهههما و هههي 

 منخرطة في حرب للدفاع عن النفس.
دة تقول إن حماس خططـت السـتخدام األنفـاق للقيـام * ويرد آدم كيرالسكي: إن هناك مصادر متعد

رسال مقاتليها عبرها إلى إسرائيل، وهذا واحد مـن مبـررات الحـرب، فهـل خططـت  بعمليات واسعة، وا 
 حماس فعال الستهداف مجتمعات مدنية بالتوازي مع العمليات العسكرية؟

الحرب على غزة ل  يعلنهوا أن األنفهاق  القيادة اإلسرائيلية تكذب، والدليل على  ذا أنم  عندما أعلنوا -
 ههي جههزء مههن األ ههداا العسههكرية، لكههن عنههدما اكتشههفوا األنفههاق، بههدأوا يتحههد ون عههن الموضههوع، و ههذا 

 ي بت أنم  أعلنوا الحرب    أخذوا يفتشون عن التبريرات،  ذر النقطة األولى. 
أن حماس  ي التي حفرت األنفاق أما النقطة ال انية  ي إذا ما كان يزعمه اإلسرائيليون صحيح، أي 

 للمجو  على إسرائيل، فلماذا تستخدمما حماس أ ناء الحرب؟.
 

 مروان وعامر
* ما هي ردة فعلكم على مقتل كل من مروان قواسمة وعامر أبو عيشة في الخليل على يد القوات 

لمســتوطنين اإلســرائيلية فــي نهايــة أيلــول/ ســبتمبر، واللــذين تتهمهمــا إســرائيل باختطــاف وقتــل ا
 الثالثة؟

طبعههها  هههذر أخبهههار محزنهههة، واتصهههلت مههه  والهههد الشهههميد مهههروان، وأ  الشهههميد عمهههار وأفهههراد العهههائلتين،  -
 وادمت لم  التعازي، والحمد هلل معنوياتم  عالية. 

 تتم  إسرائيل  ذين البطلين بقتل المستوطنين منذ شمور، ولكنما تقتل أبناءنا في كل وات.
 

 ين عن االختطاف "لم أقل هذا ولم أنفه كل ما قلته هو إن إسرائيل تتهمهما".* وهل كانا المسؤول
 ولو تبين أنهما الفاعالن؟
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حتههى لههو اامهها بالعمههل فهههي النمايههة، أاههول إن الفلسههطينيين يهههدافعون عههن أنفسههم ، وأاههول إن أبطهههال  -
ة غيهر شهرعية المقاومة منخرطون في مقاومة ضد جيش االحتنل والمستوطنين الذين يعيشهون بطريقه

في الضفة الغربية.  ذر أرض محتلة بناء على القانون الهدولي، وحتهى القهانون األميركهي. وبنهاء عليهه 
مسههتوطن  111.111فوجههود الجههيش اإلسههرائيلي والمسههتوطنين علههى  ههذر األرض غيههر شههرعي.  نهها  

ي الهدفاع عهن في القدس والضفة الغربية، معحمم  مسلحون ولمذا السبب فللشعب الفلسطيني الحهق فه
 نفسه ومقاومة االحتنل، سواء أكان  ذا جيشا أ  مستوطنين.

 
* وصــفت كــال مــن القواســمة وأبــو عيشــة بالشــهيدين، ممــا يعطــي فكــرة، كمــا فهمــت، أنــك لــم تكــن 

 تعرف عن خطة اختطاف هؤالء المستوطنين، فهل توافق على اختطافهم؟
/ يونيهو الماضهي الهت فهي تعليقهات لإلعهن  الجواب واضح، عنهدما حهد ت  هذر العمليهة فهي حزيهران -

في حينهه إننها ال نمله  معلومهات، وله  أوكهد أو أنفهي، وبعهد ذله  وكمها أحمهرت التحقيقهات اإلسهرائيلية، 
فقد اامت مجموعة ميدانيهة تابعهة لحمهاس باختطهاا ال ن هة واهتلم . وبالتهالي فقهد كانهت عمليهة نفهذتما 

مؤكدة. والسؤال اآلن:  ل كانت العملية شرعية أ  ال؟ لقد مجموعة من حماس. ولدينا اآلن معلومات 
كانت عملية شرعية. لماذا؟ ألنما من حق من  األراضي في الضفة الغربية، سواء كانوا مهن حمهاس 
أو مههههن جماعههههة أخههههرى، القيهههها  بعمليههههات مقاومههههة ضههههد االحههههتنل سههههواء كههههانوا الجههههيش اإلسههههرائيلي أ  

 المستوطنين،  ذا  و األمر ببساطة.
 تتم  إسرائيل  ذين البطلين بقتل المستوطنين منذ شمور، ولكنما تقتل أبناءنا في كل وات.

 
 * وهل كانا المسؤولين عن االختطاف "لم أقل هذا ولم أنفه كل ما قلته هو إن إسرائيل تتهمهما".

 ولو تبين أنهما الفاعالن؟
عون عههن أنفسههم ، وأاههول إن أبطهههال حتههى لههو اامهها بالعمههل فهههي النمايههة، أاههول إن الفلسههطينيين يهههداف -

المقاومة منخرطون في مقاومة ضد جيش االحتنل والمستوطنين الذين يعيشهون بطريقهة غيهر شهرعية 
في الضفة الغربية.  ذر أرض محتلة بناء على القانون الهدولي، وحتهى القهانون األميركهي. وبنهاء عليهه 

مسههتوطن  111.111يههر شههرعي.  نهها  فوجههود الجههيش اإلسههرائيلي والمسههتوطنين علههى  ههذر األرض غ
في القدس والضفة الغربية، معحمم  مسلحون ولمذا السبب فللشعب الفلسطيني الحهق فهي الهدفاع عهن 

 نفسه ومقاومة االحتنل، سواء أكان  ذا جيشا أ  مستوطنين.
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* وصــفت كــال مــن القواســمة وأبــو عيشــة بالشــهيدين، ممــا يعطــي فكــرة، كمــا فهمــت، أنــك لــم تكــن 
 عن خطة اختطاف هؤالء المستوطنين، فهل توافق على اختطافهم؟تعرف 

الجواب واضح، عنهدما حهد ت  هذر العمليهة فهي حزيهران/ يونيهو الماضهي الهت فهي تعليقهات لإلعهن   -
في حينهه إننها ال نمله  معلومهات، وله  أوكهد أو أنفهي، وبعهد ذله  وكمها أحمهرت التحقيقهات اإلسهرائيلية، 

تابعهة لحمهاس باختطهاا ال ن هة واهتلم . وبالتهالي فقهد كانهت عمليهة نفهذتما فقد اامت مجموعة ميدانيهة 
مجموعة من حماس. ولدينا اآلن معلومات مؤكدة. والسؤال اآلن:  ل كانت العملية شرعية أ  ال؟ لقد 
كانت عملية شرعية. لماذا؟ ألنما من حق من  األراضي في الضفة الغربية، سواء كانوا مهن حمهاس 

أخههههرى، القيهههها  بعمليههههات مقاومههههة ضههههد االحههههتنل سههههواء كههههانوا الجههههيش اإلسههههرائيلي أ  أو مههههن جماعههههة 
 المستوطنين،  ذا  و األمر ببساطة.

 
 * هل باركت العملية مقدما أم ال؟

نعمل بناء على آلية معينة، ومن الضروري فم   ذر اآللية. في ايادة حماس نحن ال نقو  بإصدار  -
فمههههها. نقههههد  سياسههههات عامههههة، و هههههي أن  نهههها  احههههتنال، وجههههزء مهههههن أوامههههر لتنفيههههذ  ههههذر العمليههههة أو وا

اسهههتراتيجيتنا  هههي مقاومتهههه. واهههد يقهههول الهههبعض "لكنههه  ال تسهههيطر علهههى مهههن  ههه  فهههي الميهههدان" طبعههها، 
نسههيطر. فعنههدما نتفههق علههى اتفههاق واهها إطههنق نههار فمههذا القههرار يههأتي مههن ايههادة الحركههة ومههن  هه  فههي 

 نفيذ العملية أو تأمر بالقيا  بعملية ما أو عد  تنفيذ ا.الميدان، ولكن القيادة ال تتدخل في ت
 

 الصواريخ
* مــاذا تعنــي باألهــداف المدنيــة غيــر الشــرعية، والمســتوطنين كهــدف شــرعي، فــ ن كــان هــذا هــو 

 صاروخ ضربت معظم أنحاء إسرائيل؟ 4.111الواقع، فلماذا أطلقت حماس 
ا ا عندما بدأت إسرائيل عهدوانما وحربمها علهى سؤال جيد، سؤال جيد، متى أطلقنا الصواريخ؟ أطلقن -

غههزة، و ههذا يعنههي أننهها امنهها بممارسههة حقنهها فههي الههدفاع عههن أنفسههنا، ونقطههة أخيههرة، عنههدما تملهه  حمههاس 
 صواريخا ذكية ودايقة جدا فعند ا سترى أن حماس ستضرب أ دافا عسكرية.

 
مــن إنفــاق األمــوال علــى * مــا الســبب الــذي منــع الحركــة مــن بنــاء المالجــال والمستشــفيات بــدال 

 صواريخ غير دقيقة أو أنفاق؟
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عنههدما أطلقههت الصههواريخ مههن غههزة، فقههد أطلقههت علههى أ ههداا عسههكرية، ولكههن داههة  ههذر الصههواريخ  -
محههدودة، ولمههذا فمههي تحيههد عههن المههدا أحيانهها، ولمههذا السههبب عنههدما نملهه  الصههواريخ الدايقههة والذكيههة 

 ة.فسيكون استمداا األ داا العسكرية أك ر دا
 انيا، نخصص جزءا من ميزانيتنها للخهدمات، والعهال  كلهه يشهمد، حتهى ابهل أن تصهل حمهاس للسهلطة، 
كانت متفواة علهى بقيهة الحركهات فهي مجهال الخهدمات االجتماعيهة للشهعب، بنهت مستشهفيات ومهدارس 
وجامعههات وريههاض أطفههال، وأاامههت أيضهها ورش عمههل للعههائنت المحتاجههة،  ههذا  ههو إرث حمههاس فههي 

 دمة الشعب، جزء مم  من البرنامج والمصادر تذ ب إلى  ذر الخدمات.مجال خ
ولكههن  نهها  جانبهها آخههر لبرنههامج حمههاس، ففههي الك يههر مههن الههدول جههزء مههن الميزانيههة يخصههص للههدفاع، 
لتقويههة الجههيش، وشههراء السههنح، و ههذا األمههر يصههدق علههى حمههاس، فمنهها  جههزء بسههيط مههن المصههادر 

  نزال تحت االحتنل،  ذا أمر طبيعي، حماس تنفق  نا و نا .يخصص للدفاع عن أنفسناإ ألننا ال
أما عن االتمامات، التهي وجمهت لنها مهن أن المتحهد ين باسهمنا اختبهأوا فهي المستشهفيات خلها النهاس، 
فمههذا أمههر غيههر صههحيح، فههدور المقاومههة  ههي حمايههة النههاس ولههيس االختبههاء وراء هه  واسههتخدامم  كههدرع 

تقو  المقاومة بالموافقة على عدد من اتفاايات واا إطهنق النهار لصهالح بشري،  ذر كذبة إسرائيلية، 
 الناس، وليس العكس.

 
 المبادرة المصرية

* ماذا عن تهمة رفض حمـاس للمبـادرة المصـرية، وكـان ب مكانهـا إنقـاذ حيـاة الكثيـرين لـو وافقـت 
 عليها مبكرا؟

عهرض المبهادرة المصهرية، اها  وزيهر دعني أاد  له  أوال بعهض الحقهائق، أوال وابهل كهل شهيء، ابهل  -
الخارجية األميركي جون كيري ببعض الجمود م  وزيري خارجية كل من اطهر وتركيها، وطلهب منممها 
بنهاء اتصهاالت مه  ايهادة حمهاس فههي محاولهة للتفهاوض حهول واها النههار. واهد تعاونها مه   هذر الجمههود 

شرنا أحهد حهول المبهادرة المصهرية، وحصلت مفاوضات. والحقا جاءت المبادرة المصرية، ولكن ل  يست
ول  يت  التفاوض معنا حول شروطما،  ذا أوال، أما األمر اآلخر، اامهت المبهادرة علهى مبهدأ واها كهل 
األعمال العدوانيهة أوال ومهن  ه  يهت  التفهاوض مهن أجهل تحديهد الشهروط التهي سهيت  عليمها واها إطهنق 

معههابر والسههماح للنههاس بالحيههاة حيههاة عاديههة. النههار.  ههذر الشههروط اائمههة علههى رفهه  الحصههار، وفههتح ال
سههرائيل لعقههد محاد ههات فههي القهها رة، وعنههدما عقههدت  رفضههت إسههرائيل  ههذا أوال. ومههن  هه  وافقههت مصههر وا 
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المحاد هههات اتفقنههها علهههى شهههروط محهههددة لواههها إطهههنق النهههار،  هههذا بالضهههبط مههها حهههدث، ومهههن يتحمهههل 
 إلسرائيليون.مسؤولية اتل األطفال والنساء الفلسطينيات    القادة ا

 
 رؤية حماس للحل

* ما هـي رؤيـة حمـاس للقضـية الفلسـطينية، مـاذا سـيكون موقفـك لـو كـان بيـدك األمـر، ومـا هـي 
 صورة الحل؟ مفاوضات للتوصل لحل، حل دولتين؟ دولة واحدة؟.. إلخ.

مواهههها حمههههاس ومبادئمهههها واضههههحة، ال نريههههد اتههههل اليمههههود أو أي أتبههههاع ديههههن أو عههههرق آخههههر. نحههههن  -
فههي مقاومههة ضههد مههن يحتلههون أرضههنا بعيههدا عههن انتمههاءاتم  الدينيههة والعرايههة. ال نريههد اتههل  منخرطههون

اإلسهرائيليين ألنمه  يمهود، نقهتلم  ألنمه  محتلهون، لقهد احتلههوا أرضهنا واعتهدوا علينها، كهل  هذا يقه  ضههمن 
دوليهة، حق الدفاع عن النفس والدفاع عن أرضنا. و ذا  و حق مشروع تعترا به األديان والقوانين ال

  ذر نقطة أولى.
 انيا، حماس تحصر مقاومتما في داخل فلسطين فقط، فل  نقتل أميركيين أو أوروبيين، ول  نقتل أحدا 
فههي الشههرق أو الغههرب، معركتنهها  ههي علههى األرض الفلسههطينية ألن االحههتنل واالسههتيطان موجههود  نهها، 

ون النازيهة، ولمهاذا كهافح الجنهوب إفريقيهون لماذا بدأ األميركيون  ورتم  ابل ارون؟ ولماذا ااتل الفرنسهي
 وحصلوا على حريتم ،  ذر  ي حقوق الشعوب.

 ال ا، أعلنت حمهاس ابهل سهنوات أنمها وافقهت مه  بقيهة القهوى الفلسهطينية علهى تسهوية تقهو  علهى حهدود 
وعاصمتما القدس م   0317، ووافقنا على إاامة دولة فلسطينية بناء على حدود حزيران 0317عا  
العودة،  ذا برنامج مشتر  بين حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية، مهاذا يريهد العهال  منها أن حق 

 نفعل أك ر؟
باختصار فنحن ال نعول علهى أي طهرا فهي العهال ، إن له  يسهاعدنا المجتمه  الهدولي لتحقيهق حريتنها، 

المقاومهة المسهلحة، عبهر فسنحققما بأنفسهنا وبكهل الوسهائل، مهن خهنل المقاومهة بكهل أشهكالما بمها فيمها 
السياسههة والدبلوماسههية والحشههد الشههعبي وعبههر الطههرق علههى كههل األبههواب.  ههذر مسههؤوليتنا، لههن يتخلههى 

 الفلسطينيون عن كفاحم  حتى يتخلصوا من االحتنل،  ذر  ي الحقيقة.
 

نـه * تقول إن حماس لم تقتل أميركيين، ما تعليقك على قـرار إدانـة البنـك العربـي فـي نيويـورك  أل 
ل أمواال لقتل أشخاص معظمهم يهود أميركيون وليسوا مواطنين إسرائيليين؟  حو 
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انحر، القضية ضد البن  العربي غير عادلة، عندما تقو  بعض المنحمهات الخيريهة بتحويهل أمهوال  -
لعههائنت فلسههطينية حتههى لههو كانههت عههائنت الشههمداء أو السههجناء فههي السههجون اإلسههرائيلية، فمههذا لههيس 

 ههذر  ههي عههائنت، بشههر، ولمهها الحههق فههي العههيش. والههزع  بههأن حمههاس اتلههت أميههركيين كههذب جريمههة، 
 -صههارخ. لههو كانههت اإلدارة األميركيههة تعتقههد أن حمههاس اتلههت أميههركيين لكههان لمهها مواهها مختلهها. فمهه 

 يعرفون أن حماس تقاتل االحتنل. -األميركيون
 

 * قائد كتائب القسام محمد ضيف، هل هو حي أم ميت؟
د ضهههيا حهههي يهههرزق، فشهههلت إسهههرائيل فهههي اتلهههه، ولكنمههها نجحهههت بقتهههل زوجتهههه وطفليهههه، محمهههد محمههه -

 ضيا ال يزال حيا ويواصل اتال العدوان اإلسرائيلي واالحتنل، إن شاء هللا.
 

 * لكنه لم يظهر في أي مكان، وعليه ليس لدى أحد دليل على كونه حيا؟ 
ضهههيا لهههيس سياسهههيا كهههي يحمهههر،  هههو رجهههل  لهههدينا دليهههل، ولهههيس مممههها أن يعرفهههه اآلخهههرون، محمهههد -

 عسكري وال يحمر عادة علنا حتى ابل الحرب.
 

 * سؤال أخير، هل لديك رسالة لعدوك اللدود نتنياهو، هل لديك ما تقوله له في أعقاب الحرب؟
لههههيس لههههدي رسههههالة لنتنيهههها و، ألنههههه مجههههر ، فمههههو مسههههؤول عههههن الحههههرب فههههي غههههزة، وارتكبههههت القيههههادة  -

حههرب ضههد شههعبنا فههي غههزة. لكههن لههدي رسههالتان للعههال  بشههكل عهها ، خاصههة الواليههات اإلسههرائيلية جههرائ  
المتحدة، و ي أن السيادة الدولية تض  مسؤوليات سياسية وأخناية على كا لمها، واحهدة مهن أ ه   هذر 
المسههؤوليات  ههي الحاجههة إلنمههاء أطههول احههتنل، لنقههل آخههر احههتنل فههي العههال ، االحههتنل اإلسههرائيلي، 

 ية أخناية. ذر مسؤول
الرسالة ال انيهة للشهعب اإلسهرائيلي،  هي أن ايهادتك  تكهذب علهيك  وتقهودك  لمغهامرة فاشهلة، لقهد ارتكبهت 
جرائ  ضد الشعب الفلسطيني باسمك . ولهن يقهد  لكه   هذا أمنها وال سهنما وال اسهتقرارا، ولهن يهؤمن لكه  

 أي مستقبل.
 44/01/4104، "40موقع "عربي 
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 السالم" الصهيوني عسكرمعباس في مواجهة " .54

 صالح النعامي
في وات يز د رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في عقد لقاءات م  مم لي القوى والحركات 
السياسية الفلسطينية، وتحديداش التي تعارض، أو تتحفح، على برنامجه السياسي، فإنه يك ا لقاءاته 

ر السن  اإلسرائيلي"، بمدا التشاور. لكن،  نا  م  اادة اليسار الصميوني، أو ما يعرا به "معسك
ما يدلل على أن عباس الذي يستم  لقادة اليسار الصميوني يعمل تحديداش وفق رغبات اادة اليمين 
المتطرا في تل أبيب. فقادة اليسار الصميوني باتوا يجمرون بأن سلو  الحكومة الصميونية يضفي 

ات عباس وبرنامجه السياسي، بل منم  من بات يتفم  شرعيةش على رفض الشعب الفلسطيني توجم
العمليات التي تنفذ ا المقاومة الفلسطينية ضد االحتنل، و ي المقاومة التي يصر عباس على 
وصفما به"العب ية". ونحراش ألن ز افا غلؤون، رئيسة حركة "ميريتس"، تعد من الضيوا الدائمين في 

ا، في  ذا الشأن، داللة خاصة. فقد كتبت غالؤون أخيراش: مقر رئاسة السلطة، فإن لما يصدر عنم
"نتنيا و يريد أن يقول، من خنل سياساته في الضفة الغربية، إن التحقير فقط ينتحر المعتدلين من 

 (.01-04الفلسطينيين. لذا، ال يتردد في أن يبصق على عباس في كل فرصة ممكنة )موا  ولن،
القائد األسبق لقوات جيش االحتنل في اطاع غزة، وأحد منحري ويضيق الجنرال شاؤول أرئيلي،  

"معسكر السن " اإلسرائيلي، الخناق على عباس، عندما يدلل على أن إصرارر على التعاون األمني 
م  إسرائيل ل  يسفر إال عن مصادرة مزيد من األراضي الفلسطينية وتمويد ا. فقد كتب أرئيلي )من 

عة في را  هللا(: "نتنيا و جعل من عباس أضحوكة في نحر أبناء شعبه، فبدالش الزوار الدائمين للمقاط
من أن يكافئه على ضبط األوضاع األمنية في الضفة، في ذروة الحرب على غزة، وفي حل تواصل 

 (.3-08االستيطان، فإنه يعاابه بمصادرة أراضي الضفة ) آرتس،
"معاريا"، مزاع  عباس بأن التعاون األمني  وينسا يوسي ميلمان، معلق الشؤون االستخبارية في

م  إسرائيل في مواجمة المقاومة يخد  المصالح "الوطنية" للشعب الفلسطيني. فقد كتب ميلمان: 
"إسرائيل معنية بضرب حماس، لكنما، في الوات نفسه، معنية بتكريس مكانة السلطة كلب حراسة 

(. ويؤكد حنان 3-7ن تقدي  أية تنازالت" )معاريا،يلتز  بتعليمات إسرائيل التي تجد نفسما في حل م
كريستال، معلق الشؤون السياسية في سلطة البث اإلسرائيلية، وذو التوجمات اليسارية، أن محصلة 
التعاون األمني الذي يعكا عليه عباس م  إسرائيل ستكون دوماش صفراش بالنسبة للفلسطينيين. ويكرر 

  عباس رؤوس اادة حماس على طبق من ذ ب لنتنيا و، لن يواا كريستال، أخيراش، عبارته: "لو اد
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االستيطان، ولن يسمح بإاامة دولة فلسطينية". ويبدي الكاتب رويت  يخت خيبة أمل من حرص 
عباس الشديد على تقدي  بوادر حسن النية إلسرائيل، على اعتبار أنما تفضي إلى نتائج عكسية. فقد 

الصميوني: "حرص عباس على التقرب من نتنيا و ال يدف   كتب  يخت، و و من منحري اليسار
األخير إال إلى توجيه مزيد من اإل انات له، عباس يبدي مينش واضحاش للتصالح، ونتنيا و يصر على 

 (.1-40الرفض" ) ارتس،
لكن، مما ال ش  فيه أن أك ر ما صدر عن نخب اليسار الصميوني، ويم ل إحراجاش كبيراش لخطاب 

ي ما فت  يماج  المقاومة "العب ية" يتم ل في مقاالت كتبما، أخيراش، رئيس الكنيست األسبق عباس الذ
أبرا ا  بورغ، والذي كان أحد اادة حزب العمل، ويعد حالياش من رواد مدرسة "ما بعد الصميونية". فقد 

طا كتب: "االحتنل  و المسؤول عن دف  الفلسطينيين لعمليات االختطاا، إن كنا نغضب لخ
جنودنا ومستوطنينا، فإننا نختطا المجتم  الفلسطيني بأسرر منذ عشرات السنين، وال يمكن مطالبة 

(. وال داعي،  نا، 1-08الفلسطينيين بواا سلوكم   ذا ابل تخليصم  من االحتنل" ) آرتس،
الجيش  للتذكير بالتصريح الشمير الذي أطلقه رئيس الوزراء األسبق، إيمود بارا ، عندما تسرح من

، اال: "لو ولدت فلسطينياش لكان من الطبيعي أن انض  إلحدى المنحمات اإلر ابية 0330عا  
الفلسطينية". وكان يتوجب على عباس االستماع لشمادة حايي  غوري، أشمر شعراء إسرائيل، الذي 

ئيساش كتب، ابل أعوا ، مقاالش في "يديعوت أحرنوت"، كشا فيه أن ديفيد بن غوريون الذي كان ر 
للوكالة اليمودية، في  ن ينيات القرن الماضي، اعتبر في خطاب أما  مؤتمر نشطاء حزب "مباي" 

( أن استشماد الشيخ عز الدين القسا ، الذي سقط في أحراش يعبد مقاوماش 0331)أواخر عا  
 .لننتداب والوجود الصميوني، يعد "أكبر حدث أخناي، يسفر عنه السلو  العربي حتى اآلن"

ويستحث ر ان عباس على اإلدارة األميركية ودور ا في العملية التفاوضية انتقادات إسرائيلية لعباس. 
فجدعون ليفي، أبرز منحري اليسار غير الصميوني في إسرائيل، يتميز غضباش من ر ان عباس على 

دة تتدخل فقط الدور األميركي في التسوية، ويلفت نحر اادة السلطة إلى حقيقة أن الواليات المتح
لتكريس االحتنل، وإلبقاء الفلسطينيين تحت نير العبودية. وفي مقال نشرته " آرتس"، األحد 
الماضي، لفت ليفي األنحار إلى أن الواليات المتحدة ل  تكن، في أي يو ، وسيطاش نزيماش لحل 

تمت  أنجزتية التي الصراع، وليس في وسعما أن تقو  بمذا الدور. ونور إلى أن جمي  اتفااات التسو 
من خلا حمر الواليات المتحدة. ويدعو ليفي الفلسطينيين إلى عد  االنفعال من انتقاداٍت يوجمما 
البيت األبيض للمشاري  االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، حيث يرى أن  ذر االنتقادات 
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أنما فارغة من أي مضمون، وال تعد "بشعة بحد ذاتما"، حيث تشرع فقط المستوطنات، عنوة على 
 تأ ير لما. 

إن كان عباس ال يريد االستماع للدعوات التي تنطلق حتى داخل حركة "فتح" إلعادة تقيي  برنامجه 
 السياسي، فليفكر بما يقوله جلساؤر من الصماينة.

44/01/4104، العربي الجديد، لندن  
 
 لدحالن حماسمغازلة  .55

زايدة أبود. سفيان   
 إجراءابل ايادات حمساويه حول ضرورة  واآلخر منلتصريحات التي تطلق بين الحين ت ير بعض ا

ت ير الك ير من  دحنن،المجلس التشريعي عن حركة فتح محمد  والنائب فيمصالحه م  القيادي 
 والفتحاوية الداخلية الحمساوية األوساط أوالشارع الفلسطيني بشكل عا   أوساطالجدل سواء كان في 

 ص.بشكل خا
النائب في  وأكد عليماحركة حماس صنح البردويل  باس التصريحات ما ادلى بما الناطق   ذرآخر 

 إجراءعلى ضرورة  أكدكن ما  العبادسة(.موسى ) حماس يحيالمجلس التشريعي عن حركة 
احمد يوسا ابل  كتبه الدكتورمصالحه بين حماس ودحنن في المرحلة المقبلة.  ذا ينسج  م  ما 

 إضافة وتأ ير ميدانيمصالحه م  دحنن لما يمتل  من اوة  إجراءلي  ن ة شمور حيث توا  حوا
 عن المشمد التنحيمي والوطني. إزالتهفشلت محاوالت  وبعد أنالبارز  اإلاليمي حضورر إلى

منه مواا  أك راد يكون ما ايل وما يكتب وما ينسب لقيادات حمساويه يعكس مواا شخصي 
س حول كيفية التعامل م  الدحنن، واد يكون  نا  تشكي  في  ذر التصريحات رسمي لحركة حما

الضغط التي تستخدمما حماس ضد  أوراقمن  واعتبارر جزءمن حيث التوايت  األمر ذا  وا  ارة
جزء من تميئة اواعد حركة حماس لما ستحمله المرحلة المقبلة من تغيرات  واد يكونالرئيس عباس، 

 في ذل  ما يتعلق بالعناة م  دحنن. واإلاليمية بمامحلية في عناات حماس ال
المستويات في  وعلى اعلى نا  نقاشا داخليا يدور  أن أكيد و  ولكن مااد يكون كل  ذا صحيح، 

الماضي  وطي صفحةجديدة  وفتح صفحهمصالحه م  دحنن  إجراء إمكانيةحماس حول  أوساط
لكن  مواا. إلىل  يتحول بعد  أومرحلة النضج  بعد إلى الجدل اد ل  يصل أوالمؤل .  ذا النقاش 

اساوة التي يعيشما اطاع غزة المنكوب اد  والحروا األك رالتي تمر بما حماس  القاسيةالحروا 
 النقاش.تسرع من  ذا 
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حيث  األخيرين،خواني على مدار العقدين الحمساوي واإل اإلعن وبعيدا عن شيطنة دحنن في 
دحنن كان جزء  أن إدراكم على الرغ  من  الرجل،شخص  وحصرر فيلصراع بذكاء ت  شخصنة ا

وان الخنا  شخصية،له يوما مشكله  ول  يكنبمممة رسمية  وكان مكلامن السلطة الوطنية 
بين برنامج منحمة  وبرنامج حماس،بين برنامج فتح  وحماس أوفتح  ومازال بينالحقيقي كان 

 .واإليديولوجيرنامج حماس السياسي ب والوطني وبينالتحرير السياسي 
العصيبة ل  تنقط  العناة بين  األيا حتى في  أيضا، الشيطنة وبعيدا عنعلى الرغ  من ذل  

حيث معح  ايادات حماس كانت على تواصل م  دحنن  ال انية،الطرفين، خاصة خنل االنتفاضة 
مرورا  وصنح شحادة وأبو شنب يسيوالشمداء الرنت، بدء من الشيخ احمد ياسين رحمه هللا ورفااه

 بعد. أوانهالضيا. على  ذا الصعيد  نا  كن  يقال وكن  ل  يحن ومحمد بأبو العبد  نيه 
حماس راابت با تما  انقنب الرئيس عباس على دحنن ابل حوالي  نث سنوات، حيث استخد  كل 

مكانياتما لديه من صنحيات  السياسي والوطني والتنحيمي.  دحنن نمائيا عن المشمد إلزالة وا 
استخد  كل موااعه لنستقواء على حليفه السابق وعدور اللدود الحالي، كرئيس للسلطة وكرئيس 

للمجلس  وكرئيس فعليللقوات  وكقائد عا للمنحمة وكرئيس لحركة فتح وكرئيس لدولة فلسطين 
  تجاوز كل الخطوط التشريعي في حل تعطيل عمله. استخد  في  ذر الحرب كل المحرمات وت

وفصل ايادات.  أرزاقبما في ذل  ترويض القضاء واط   األنحمةالحمراء وتكسير كل اللوائح و 
والتعدي  بالخيانةاالفتراءات التي وجمت لدحنن من اتمامات  أوراابت حماس با تما  االتمامات 

السلطة والرئيس عباس، انقنب على  والتخطيط إلى أسلحةعلى المال العا  واالتما  بالقتل وسفن 
حك  مشكو   إصدارر صغير على شكل أوبعد كل ذل  يتمخض عن  ذا الجبل الكبير من التم  ف

 متواصلةالجمود ما زالت  أن.  ذا على الرغ  األمنية األجمزةفي نزا ته بالسجن لعامين بتممة تحقير 
 .األمرلز   إذا أخرىتم   إللصاق
كرر،  أوذل  الرئيس عباس  أحبالمشمد الفلسطيني سواء  من أساسي، بقي دحنن جزء وم  ذل 
 أنو ي  ومن يكر هكر ت، و نا  حقيقة يعرفما من يحب دحنن  أوحماس ذل   أحبتسواء 

 أنحضورر على الساحة الفلسطينية ال يمكن تجا له وفقط صندوق االاتراع  و الذي من المفترض 
 يكون الحك  بين الجمي ،

النعبين البارزين  أحدجعل منه  إاليميلدحنن حضور  أن أيضامي  يدر  الج إنذل   واال   من
 والمتغيرات التييتعزز م  مرور الوات في حل التطورات  أنفي المنطقة،  ذا الحضور من المتوا  

 تحدث في المنطقة.
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موضوع العناة م   إ ارةمن خنل  تحقيقه إلىعما تسعى حماس  وبغض النحرحال،  أيةعلى 
المراجعات الداخلية التي تجريما  أوالداخلي  وجدية النقاشعن مدى عمق  وبغض النحر، دحنن

نفم  ما الذي  أننا وعلى افتراضفي ذل  العناة م  دحنن،  واإلاليمية بماحماس لسياستما الداخلية 
ما الذي  أوالعناة،   ذرتريدر حماس من عنااتما م  دحنن، السؤال ما  و مواا دحنن من 

 من عناته م  حماس؟ تحقيقهيريد دحنن 
و ي بنار ا  وانه اكتوااائد فلسطيني آخر  أيمن  أك ردحنن يعرا حماس  أنليس  نا  من ش  

حد ت،  أنالتي تقو  عليما  ذر العناة  األسستكون  أن، وم  ذل  من المفترض أيضابنارر  اكتوت
 تالي:ذل ، على النحو ال إلى أسعى، بل أتمنى وأنا شخصيا

من المشمد السياسي الفلسطيني ومن غير  يتجزأحماس  ي جزء ال  أن: االنطنق من منطلق أوال
عدو.  ي  ولكنما ليستمن صعيد  أك ر. ال نتفق م  سياستما، نختلا معما على إزالتهالممكن 

. نبحث عن وال تفرقنجد السبيل للبحث عن القواس  المشتركة التي تجم   أنخص  سياسي يجب 
 والكفاحي لتحقيقمن االتفاق فيما بيننا بما يساعدنا على مواصلة مشوارنا النضالي  األدنىلحد ا

 حلمنا الوطني.
في الوطن بشكل عا   أ لنا وما يعانيهله اضيتنا من مخاطر،  وما تتعرض انيا: مصلحة شعبنا 

صدرر  ويتس ، الخاصةبشكل خاص، يستوجب على الجمي  ان يترف  عن مشاعرر  واطاع غزة
 أوطانال تعيد  األحقاد. ومستقبل أبناءنااضيتنا  مستقبليطوي صفحة الماضي من اجل  أن، و ألخيه

على صنحيات. القوة  وممما استحوذمجد الحد ممما تمت  من اوة  وال تصن نحا  سياسي  وال تبني
 يقود. أناجل. القائد الحقيقي ال يتصرا بحقد، الن الحقود ال يمكن  والصنحيات لمازائلة 

وليس الفلسطينية،  الساحةفي  األزماتتكون جزء من تفكي   أن ال ا: العناة م  حماس يجب 
تأتي في سياق الجمد لتوحيد الساحة  أنالمفترض  وحماس منالعناة بين دحنن  أن أي لتعميقما.

النحا   عادة توحيدوا  اللحمة الحقيقية بين شطري الوطن  إعادة وعلى رأسماالفلسطينية بكافة مكوناتما، 
جراءواالتفاق على برنامج وطني  المختلفة وتفعيل مؤسساتهالسياسي الفلسطيني  انتخابات رئاسية  وا 

 .وتشريعية ومجلس وطني
بما من دمار،  وما لحق األخيرالتي تعيشما غزة، خاصة بعد العدوان  القاسيةرابعا: نحرا للحروا 

اف  الرئيسية لمذر العناة  و العمل على التخفيا من الدو  أو األ داا أحديكون  أنمن المفترض 
ان  واألاطاب والتنحيمات والقيادات يجب األطراا. التنافس بين وتعزيز صمود  معاناة الناس 

. االختباء معاناتهيخفا من  أن ومن يستطي ، أك رشعبه  أبناءيخد   أنيكون على من يستطي  
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شعبم  المنكوب  أبناءالقيا  بواجباتم  تجار  ومنعم  من تخويا الناس وتعبيرات  دفما وراء كلمات
 في غزة لن تفيد في شيء.

43/01/4104، رأي اليوم، لندن  
 
 .. هل من مجيب؟!"مؤسسة الدراسات الفلسطينية .56

 د. أسعد عبد الرحمن
بأخذ أي مادة جامعية )كورس( معه أيا  الدراسة في الجامعة األميركية في  "أسعد"رغ  أنني ل  

أستاذي الذي تعلمت وأتعل  منه الك ير. أاصد األستاذ وليد سامح  –وال يزال–وت، فإنه كان بير 
الخالدي، العنمة الذي ال يشق له غبار، سواء على صعيد التفكير االستراتيجي وسياسات الدول 

على الكبرى بعامة، أو اضية الصراع العربي اإلسرائيلي الفلسطيني بخاصة. ورغ  إنجازاته الكبيرة 
أك ر من صعيد، فإن دورر البارز في تأسيس أول مؤسسة بح ية مستقلة تعنى بالشأن الفلسطيني، 

، يعتبر عمنش متميزاش يحسب له أك ر من 0313في بيروت عا   "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" ي 
جميعاش بفخر غيرر. و ذا العمل المبادر، كان وال يزال يتفوق على نفسه ريادياش، األمر الذي يملؤنا 

عحي . وم  ذل ، فإن آخر زيارة لي للمؤسسة ابل شمرين، وبعد االطنع على إنجازاتما في المحاور 
تألق "الخمسين، ورغ  محافحتما على  "عيد ميند ا"المختلفة، أصابتني حقيقة كبرى بأل  عحي . ففي 

ما، وبالتالي في ديمومتما، ، فيما أنجزت وفيما تحل  بإنجازر، باتت مؤسسة ممددة في حيات"الشباب
وكلمة السر  ي: العجز المالي! وما يزيد األل  كون المبلغ المطلوب لإلنقاذ يصرفه  ري فلسطيني 
على شراء فين في أي مكان من العال ! و نا، نتحدث عن أفراد ونقصد حكومات! ولوال أن سيدة 

مشكورة بمبلغ مليون دوالر دفعتما نبيلة  ي سمى شومان، أرملة رجل نبيل  و خالد شومان، تبرعت 
! كذل ، ما أنقذ المواا، إسما  مما ل )سيتجاوز المليون "خبر كان"مرة واحدة، لكانت المؤسسة في 

 –مشكورة-. و نا ال نغفل تبرعات أخرى "رياض الصادق"دوالر( يدف  تباعاش من رجل صادق  و 
لمؤسسة، لكنما كلما ال تضمن ديمومتما ا "بل ريق"لكنما متواضعة ادمما إخوة آخرون فأسممت في 

 نا يك  عن تطوير ا المنشود.
الذي عشنار في ستينيات القرن  "الزمن الجميل"ورغ  تعرض القضية الفلسطينية للتصفية، فسنستذكر 

، المؤسسة العربية المستقلة التي استمدفت التو يق "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"المضي، ونستذكر 
سرائيل والصميونية والصراع العربي والبحث العلمي  حول مختلا جوانب القضية الفلسطينية وا 

، أول الستينيات، في رؤوس أستاذة  ن ة "المؤسسة"اإلسرائيلي. وفي البداية المبكرة، اشتعلت فكرة 
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في الجامعة األميركية ببيروت   : اسطنطين زريق، ووليد الخالدي، وبر ان الدجاني، انض  لم  
يد األساتذة. وكان ذل  بعد أن أدر  القوميون العرب أن إاامة إسرائيل الصميونية في الب الحقاش عد

الوطن العربي تشكل خطراش اومياش وحضارياش و قافياش ابل أن تكون خطراش عسكرياش دا ماش، وأن الغزو 
ذا الخطر الصميوني بدأ بفلسطين، لكنه يستمدا المنطقة العربية والمستقبل العربي، وأن مواجمة  

 ي أيضاش مواجمة فكرية وحضارية تكشا زيا االدعاءات الصميونية. واستقر رأي  ذر النخبة من 
المفكرين الفلسطينيين واللبنانيين على إنشاء مؤسسة أبحاث، حنوا أنما ستكون نواة مراكز البحث 

جمة غزو تتطلب العربية، ول  يدركوا إال متأخرين أن مؤسستم  غير الربحية ستبقى وحيدة في موا
 مواجمته عشرات المراكز البح ية.

اليو ، صرح علمي كبير مقرر بيروت، وله فروع في واشنطن وباريس ورا  هللا، لكنه صرح  "المؤسسة"
ممدد. فالموازنة السنوية التي ال تتجاوز أربعة منيين دوالر، تعتمد على التبرعات غير المشروطة 

ع العربية واالنشغال بقضايا أخرى، م لما تعتمد على ري  اآلخذة بالتراج ، م  تردي األوضا
منشورات المؤسسة، وري  وافية ز يدة تتنااص سنوياش لسد عجز الموازنة، والوفاء بالمشاري  البح ية 

دون النموض بما. إذن، القلق اليو  على مصير المؤسسة  "المؤسسة"وال قافية التي ال مبرر لبقاء 
اإلداريين فيما )وعلى رأسم  عمود ا الفقري محمود سويد( يقضون معح   بات كبيراش، بل إن كبار

 أوااتم  في البحث عن مصادر التمويل غير المشروط.
الرائدة والناجحة، والتي تحصر نشاطما منذ  "المؤسسة"إنه لمن المؤسا أن يكون الم  األساسي لمذر 

وبيلما الذ بي مشغولة بتأمين نفقات خمسين عاماش بالبحث في القضية الفلسطينية، أن تكون في ي
إنتاجما سنة فسنة! فمي تمتل  اليو  واحدة من أ   المكتبات المتخصصة في العال ، إذ تحتوي على 

ألا مجلد باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية والعبرية واأللمانية واإلسبانية وغير ا.  71أك ر من 
ربية واإلنجليزية والفرنسية في مختلا نواحي القضية كتاب بالع 711كما أنما أصدرت أزيد من 

الفلسطينية والصميونية وسياسات إسرائيل والدول الكبرى تجار فلسطين، ومجلة فصلية باإلنجليزية 
تصدر في واشنطن باالشترا  م  جامعة بركلي في كاليفورنيا، مختراة جدران كبرى الجامعات 

ة الدراسات الفلسطينية( في بيروت ورا  هللا، ومجلة فصلية األميركية، ومجلة فصلية بالعربية )مجل
باإلنجليزية فريدة في تخصصما بشؤون القدس وشجونما تصدر في را  هللا، ونشرة يومية إلكترونية 
عن أخطر ما تنشرر صحا إسرائيل بالعبرية، وأرشيا يض  نفائس ترا ية )صور ومخطوطات 

فلسطينية.. عنوة على تدريب مئات الشباب الفلسطينيين ومطبوعات نادرة( تحافح على الذاكرة ال
 والعرب على النمج العلمي في دراسة التاريخ الفلسطيني، وغير ذل  من إنجازات.
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اليو ، وفي حل التحديات المتعاحمة واالنصراا العربي )والفلسطيني الرسمي( عن التركيز بح ياش 
كما  ي على األال، إْن ل  يكن توسي   "ؤسسةالم"على الخطر الصميوني، ندعو إلى الحفاح على 

تساوي استمراريتما،  "استقنلية مؤسسة الدراسات الفلسطينية"نشاطاتما. ورغ  الحاجة المادية، فإن 
إلى من يحميما كي تستمر في أداء دور ا ورسالتما التي تنفرد بما في العال   "المؤسسة"بمعنى حاجة 

 العربي. فمل من مجيب؟
44/01/4104، بو ظبياالتحاد، أ  

 
 واقع إسرائيل الصعب كشفت"الجرف الصامد"  .57

 آري شبيط
" صغيرة معزولة وفقيرة  اجمت اوة تكنولوجية كبيرة إر ابيةكانت  نا  حرب في الصيا، منحمة "

بشكل ل  يسبق له م يل. وتحرشت بجيش كبير، وأطلقت القذائا على المدن خمسين يوما. وتسللت 
استخدا  العنا بطريقة  إلىالذكية، واد اضطرت  ذر الدولة  األنفاقن طريق الدولة ع أراضي إلى

 فحة.
، ول  تستط  اآلن وعلى مدى أيا احتنل سيناء في خمسة  0311تل  الدولة استطاعت في العا  

، 0317شمرين عمل أي شيء في غزة. تل  الدولة دمرت سنح الجو العربي خنل ساعات، العا  
سكات الصواريخ والقذائا التي أطلقت على الجنوب والوسط على مدى سبعة ول  تستط  اآلن إ

. يجب أال تكون عبقريا في االستراتيجية كي تفم  أن "الجرا الصامد" كشا وااعا استراتيجيا أسابي 
صعبا. فما نحن نسم  نداءش آخر للنموض.  ا نحن نشعل ضوء التحذير. األجراس التي ارعت بعد 

 والتي ارعت بعد حرب لبنان ال انية  ا  ي تقرع للمرة ال ال ة. األولىحرب لبنان 
بعد لجنة أغرينات، لجنة كو ين، لجنة أور ولجنة فينوغراد يرتدعون في البند من لجان التحقيق. 

، أولمرت إيمودشارون،  أرئيلبعد اط  الرؤوس من ابل غولدا مئير، موشيه ديان، ديفيد اليعازر، 
. وبسبب ذل  أخرى نا  في البند تحفح كبير على اط  رؤوس  –تس عمير بيرتس ودان حلو 

خاصة على القيادة القومية والعسكرية واجب اول الحقيقة للجممور. وبسبب ذل  خاصة على رئيس 
عملية استيضاح وتتب  عميقة. وبعد أن تعلمنا  إلىالمبادرة  األركانالحكومة ووزير الدفاع ورئيس 

 باإلمكانتنا أما  غزة، ماذا سيكون حال الحرب الصعبة في الشمال؟  ل القيود المفروضة على او 
 العودة الى الحياة الطبيعية؟. باإلمكانالنو  في الليل؟  ل 
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بالدفاع: تكنولوجيا "القبة الحديدية"، األخوة والصمود في  إسرائيلفي عملية "الجرا الصامد" تميزت 
فشال مفاجآت "حماس" المجتم ، الكبح الذاتي المسؤول الذي مارسه  نتنيا و، يعلون، وغانتس، وا 

 الجريئة. 
 واإلبداعخنل "الجرا الصامد" كانت مترددة ومقيدة ول  تحمر ادرة على التصمي   إسرائيلولكن 

والتركيز، ول  تنجح في تدمير القيادة العسكرية للعدو دون أن تصيب الك ير من المدنيين األبرياء. ل  
، ول  نر لمعانا استراتيجيا، واذا كانت النخبة في الجيش تستصعب األرضى نَر بوادر عبقرية عل

الملعب وتواجه فراا  إلىاالنتصار على المستوى األدنى في "حماس" فماذا ستفعل عندما تنزل 
 أاوى؟.

لكن المشكلة ليست عسكرية فقط، فالحروب تكشا مصادر القوة ومصادر الضعا للفترة التي 
 المتجندة في الخمسينيات.  إسرائيلكديش" عكس الجيش صورة تسبقما. في عملية "

االشتراكية الديمقراطية في الستينيات، في  إسرائيلوفي حرب "األيا  الستة" عكس الجيش صورة 
 األلفيةالتي ضلت طريقما في  إسرائيلحد كبير صورة  إلى اإلسرائيليالوات الحالي يعكس الجيش 
تكنولوجيا متقدمة، أحلى  اي تي ، ولدينا مصادر ااتصادية نمول بما ال انية. صحيح أنه توجد لدينا 

واالنضباط القومي اللذين تميزنا بمما في  اإلبداعجيشا كبيرا، منمكا ومشتتا، لكن ال توجد فينا اوة 
 السابق. ال توجد لدينا الوااحة التي ميزت جوليات وداود.

دولة الخصخصة، مجتم  تسودر الفوارق االجتماعية  .األخيرةال مينة فقدنار في السنوات  األمورأحد 
 . إنتاجماالفتية  إسرائيلالقوة التي استطاعت  إنتا وجيش الدفاع عن "يمودا" و"السامرة"، ال تستطي  

. أيضاالقومية وسياسات الصغائر والرأسمالية القاتلة تأخذ منا  منا في ساحة الحرب  اإليديولوجية
ل  ُنحدث تغييرا سريعا وأساسيا وشامن  إذاتقرع بقوة:  4102ا األجراس التي تقرع في خري

 فسنعرض للخطر ادرتنا على أن نكون مجتمعا مقاتن وصاداا ويستطي  الدفاع عن وجودر.
43/01/4104، "هآرتس"  
44/01/4104، األيام، رام هللا  
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 اليكس فيشمان
راشق الحجارة من سلوان، الذي أصبح ااتن بعد تنفيذ العملية، فرد ال تقا عرفنا  ل  إذاال يم  حقا 

 منحمة أ  عمل بإلما  من منحمة.  ال خلفه
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 كما ان تعريا عملية الد س، أول من أمس، كعملية انتحارية  ي موضوع لباح ي المخابرات.
ا الفتى محمد أبو ، منذ اتل شبان يمود وأحراو األخيرة األشمرما يم  حقا  و اصة القدس في 

يذكر كيا بدأ  ذا، ولكن منذ القتل مناطق غنا القدس والحر  على شفا  أحدخضير. ل  يعد 
 تنجحان في السيطرة عليما. إسرائيلالفوضى. ال السلطة وال 

في المخابرات وفي ايادة المنطقة الوسطى القون أال من الشبكات العسكرية التابعة له "حماس" في 
تخض  لتحك  استخباري جيد. كما انه في كل ما يتعلق  ألنماغير خطيرةإ بل  نماألالضفة. ليس 

، وتوجد  نا  اإلسرائيليبمكافحة "حماس" تعمل أجمزة امن السلطة بالتنسيق م  جماز األمن 
الفلسطينية بالعمل في القرى الوااعة في غنا  األمنسمحت ألجمزة  إسرائيل. حتى أن إنجازات

تنجح في الحفاح على النحا  العا . غير  أنبدو، العيزرية، وأبو ديس على امل  القدس م ل الرا ،
 أيضاعلى العمل جزئية جدا، وذل  الن الفوضى المتطورة تسا   فيما  األجمزةأو ادرة  ذر  إرادةأن 

بدور ا في االشتعال. فاليمود يدخلون للسكن في سلوان، ويححر دخول  اإلسرائيليةالمؤسسة 
دراماتيكية،  أحداثاليمودية، وغير ذل . حا را ال يدور الحديث عن  األعيادالحر  في  لىإالمسلمين 
 القائمة كل حدث كمذا يشعل المنطقة أك ر فأك ر.  األجواءولكن في 
والجمود  األرضأن يؤدي استمرار الفوضى على  إمكانيةالقون جدا من  إسرائيلفي  األمنفي جماز 
 نسيق م  أجمزة أمن السلطة حتى القطيعة الكاملة.المبوط في الت إلىالسياسي 

إذا كانت "حماس" العسكرية في الضفة تحت سيطرة استخبارية وعملياتية جيدة نسبيا، فان رجال 
   اوة كامنة  –الا شباب "فتح" المسلحين و"العصابات" المسلحة في مخيمات النجئين آالتنحي ، 

لنا القدرة على  وال توجدسلطة مصلحة في مواجمتم ،  ائلة لعنا ال يمكن التحك  به. فليس لل
الا ك يرة من السجناء السابقين، المشاغبين الصغار في آ أيضامتابعتم . في داخلم  يوجد 

في القدس االرتفاع درجة. فالقاتل من  األجواءاضطرابات الشارع، ممن ارروا على خلفية سخونة 
 واتله بجرافة. إسرائيلياا  نموذ  مشابه بد س  سلوان  و واحد فقط. في زمن "الجرا الصامد"

 ي  –"القتلة"  أولئ والتي منما يخر   –اضطرابات الشارع في غنا القدس وال سيما في الحر   إن
تعبر عن فقدان سيطرة  فإنماالمفجرات التي ستشعل من جديد الضفة. وأك ر من أي شيء آخر، 

ازن ان يعلن بان ليس في نيته الخرو  الى مواجمة م ألبوالسلطة على الشارع الفلسطيني. يمكن 
 سياسية.  إنجازات أيال يجد  ألنه، ولكن الشارع كا عن التعاطي م  ذل ، إسرائيلعنيفة م  

 بين "فتح" و"حماس".  أكبر نا  تقارب  ولن يكونحكومة الوحدة الفلسطينية فقد استنفدت ذاتما.  أما
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وزارات  إلى، سيدخل بضعة موحفين األحوال أفضل. وفي غزة إلىمازن ال ينجح في الدخول  أبو
تفم  لتواجد رمزي لرجال السلطة في  أيضاحكومة "حماس"، وربما سيكون في نماية المطاا 

 أيلن توا  على  إسرائيل أنمحاد ات القا رة، يعرفون  إلىالمعابر. ومم لو السلطة، الذين يسافرون 
ما استمر  ذا  إذاالمسيرة السياسية فن مجال للحديث.  عن أماتعمد بتسوية دائمة في القطاع. 

سلة مممنت التاريخ، وستنتقل الفوضى في غنا  إلى كذا، فان الشارع الفلسطيني سيلقي بالسلطة 
 داخل الضفة. إلىالقدس 

ل  يتوفر السبيل للسيطرة على الفوضى، فان عدد منفذي العمليات العفوية وغير العفوية سيزداد،  إذا
 لعمليات ستصبح فتاكة أك ر فأك ر. وا
تصريحات المفتش العا  للشرطة، أول من أمس، عن تركيز الجمد في العاصمة فقد جاءت  أما

 .أشمرمتأخرة  ن ة 
عادية بالنحا  ستختفي من  إخنل أعمالوكأن الحديث يدور عن  اآلنحتى  إسرائيللقد تصرفت 

ذاتسمينت في الحركة تلقاء ذاتما. بعض التسمينت االاتصادية وال بمذر الموجة تنطف . يروون  وا 
انتفاضة في الميدان. تماما م لما رووا لنا ابل "الجرا الصامد" بان  إلىلنا بأنه ال توجد مؤشرات 

االنفجار التالي في  إلى أيضا.  كذا سنصل األوانيليس له "حماس" في غزة مصلحة في تحطي  
 سلطة فلسطينية إللقاء الذنب عليما.بن  أيضاالضفة: بن مؤشرات، ولكن 

43/01/4104، "يديعوت"  
44/01/4104، األيام، رام هللا  
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