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يقال ع  مراسلها م  بنت لحم، محمد نويس أيه وفي نثايي أنام  26/1/2154الحياة، لندن، ذكرت 
طعام فريسنس األول  بابا الفاتنكا جولته في الميطقة، وبعد القداس في ساحة كينسة المهد، تياول 

جراءاته. احدى هذه العائالت تعايي م  جدار الغداء مع خمس عائالت مسنحنة مزقها ا الحتالل وا 
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الفصل حنث األب واألوالد في مدنية بنت لحم واألم م  القدس، فنما ترفض سلطات االحتالل 
اإلسرائنلي جمع شمل العائلة مع األم في مدنيتها القدس. وميها عائلة تقط  في قطاع غزة وال 

دة في القدس وبنت لحم، وعائلة اخرى م  بنت لحم ُأبعد تستطنع التحرك والوصول الى اماك  العبا
ابيها األسنر الى قطاع غزة، وعائلة فصل الجدار بنتها ع  ارضها، وعائلة خامسة م  قرنة إقرت 
في الجلنل طردت م  بنتها وأرضها ولم تستطع العودة النهما حتى بعد صدور قرار م  المحكمة 

 العلنا اإلسرائنلنة نأذ  لها بذلك.
وبعد الظهر، زار البابا مركزًا اجتماعنًا في مخنم الدهنشة حنث التقى مئة طفل، غالبنتهم م  ابياء 

 المخنمات النثالنثة المقامة في بنت لحم، وهي الدهنشة والعزة وعاندة.
وفي رمزنة قونة، أقنمت جدارنة تصور السند المسنح مرتدنًا الكوفنة الفلسطنينة في بنت لحم. وعلقت 

بآالم السند المسنح. وتأكد المسؤولو   الفلسطنينن الفلسطنينة صورًا في المدنية تشّبه معاياة  السلطات
سرائنل أنثياء  في المدنية م  أ  البابا سنرى الجدار العازل اإلسرائنلي الذي نفصل بن  بنت لحم وا 

 زنارته مخنم الدهنشة القرنب لالجئن .
م  سنارته البابونة أنثياء مرورها أمام الجدار العازل الذي  ففي توقف غنر مرتب له مسبقًا، يزل البابا

أقامته إسرائنل قبل عشر سيوات ونفصل بنت لحم ع  القدس، ومشى دقائق عدة لالقتراب م  
إ  البابا قضى دقائق أسفل برج مراقبة إسرائنلي وأدى « رونترز»الجدار. وقال شاهد م  وكالة 

 بت بالرذاذ على الجدار في الميطقة التي توقف عيدها البابا.كت« فلسطن  حرة»الصالة، وأ  عبارة 
كما التقى بطرنرك القسطيطنينة االرنثوذكسي برنثلماوس األول في كينسة القنامة في القدس مساء 
أمس حنث وقعا بنايًا مشتركًا دعا الى المضي في التقارب بن  الكينستن  بعد يحو عشرة قرو  على 

. وكا  الرئنس محمود عباس في استقبال البابا لدى وصوله إلى بنت 2054االيشقاق الكبنر عام 
 لحم صباحًا. 

يّص كلمة الباب في المؤتمر الصحفي مع الرئنس  26/1/2154الحياة الجديدة، رام هللا، ويشرت 
عباس، وقد جاء فنه: أنها األصدقاء األعزاء: "أتوجه بالشكر الى الرئنس محمود عباس، على كلمته 

ة وأوجه تحنة ودنة الى الممنثلن  ع  الحكومة، والى الشعب الفلسطنيي بأسره، إيي ممت  الترحنبن
للرب على كويي بنيكم النوم، في المكا  الذي ولد فنه نسوع أمنر السالم، وأشكركم على استضافتكم 

 الحارة.
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صعب نعنش الشرق األوسط ميذ عقود اليتائج المأساونة، الستمرار صراع سّبب جراحا كنثنرة ن
تضمندها، وعيفا مستشرنا، وايعدام التفاهم بن  األطراف، وحالة م  ايعدام األم  ويكرا  الحقوق 

 والعزلة، ويزوح جماعات برمتها، وايقسامات واحتناجات، وآالما على اختالف أيواعها.
إذ أعرب ع  قربي مم  نتألمو  أكنثر م  غنرهم بسبب يتائج هذا الصراع، أود أ  أقول م  صمنم 
القلب ايه آ  األوا  إليهاء هذا الوضع، الذي لم نعد مقبوال وهذا م  أجل خنر الجمنع، لتضاعف 
الجهود والمبادرات الهادفة لخلق الشروط الالزمة لسالم مستقر، نرتكز على العدالة واالعتراف بحقوق 

خاء واالبتكار كل شخص، والى األم  المتبادل لقد آ  األوا  باليسبة للجمنع كي نضعوا شجاعة الس
في تصرف الخنر، شجاعة السالم التي ترتكز على اقرار الجمنع بحق الدولتن  في الوجود، وفي 

 التيعم بالسالم واألم ، ضم  حدود معترف بها دولنًا.
ولهذا السبب أتميى أ  تتفادى جمنع األطراف، اللجوء الى مبادرات وأعمال تتعارض مع الرغبة 

تفاق حقنقي، وأال نتعب الجمنع م  البحث ع  السالم بعزم وصدق، المعلية في التوصل إلى ا
سنحمل معه السالم ميافع كنثنرة لشعوب هذه الميطقة وللعالم كله، وال بّد بالتالي م  السنر بحزم يحو 

 السالم، مع تخلي كل طرف ع  شيء ما.
لسالم حاملن  ما تتطلبه أتميى للشعبن  الفلسطنيي واالسرائنلي وللسلطات م  الجايبن ، السنر يحو ا

هذه المسنرة م  شجاعة وحزم، سنصنر السالم في األم  والنثقة المتبادلة اطارا مرجعنا نثابتا، م  
أجل مواجهة وحل المشاكل األخرى، وتقدنم فرصة م  اليمو المتز ، بشكل نصبح يموذجا باليسبة 

 لمياطق أخرى تشهد أزمات.
طة التي تقدم اسهامها القّنم للخنر المشترك، ضم  المجتمع بودي أ  أشنر للجماعة المسنحنة الياش

والتي تشارك في أفراح وأتراح الشعب كله، المسنحنو  نرغبو  في متابعه دورهم هذا كمواطين  
 نتمتعو  بكامل الحقوق بالتعاو  مع المواطين  االخرن  الذي نعتبرويهم اخوة لهم.

م إلى مطار ب  غورنو  في تل أبنب، حنث استقبله بالطائرة المروحنة م  بنت لحالبابا توجه و 
الرئنس شمعو  بنرنز ورئنس الحكومة بينامن  يتايناهو، وميه توجه بمروحنة إسرائنلنة الى القدس، 
بداًل م  قطع المسافة القصنرة بن  بنت لحم الى القدس بالسنارة. واستقبله في القدس رئنس البلدنة 

طفاًل نهودنًا ومسنحنًا ومسلمًا، وتوجه له قائاًل: "أرند ا   50وبرفقته  االسرائنلنة للمدنية ينر بركات
 بكم مع رسالة للعالم بأ  هذه المدنية مفتوحة للياس م  جمنع األدنا ". أرحب

م  تل أبنب، أ  بابا الفاتنكا  قال خالل تواجده في تل  21/1/2154القدس، القدس، وأوردت 
جود، غنر أيه أشار إلى أ  الفلسطنينن  أنضا لهم الحق في وط  أبنب إ  إسرائنل لها الحق في الو 
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ذي سنادة. وأضاف: "أياشد م  هم في مواقع المسؤولنة أال ندخروا جهدا"، داعنا القادة على جايبي 
 الفلسطنيي إلى محاولة التوصل مجددا إلى اتفاقنة سالم.-الصراع اإلسرائنلي

اول مسار الحوار والمصالحة والسالم م  جدند وبشكل وقال البابا لدى وصوله تل أبنب: "نجب تي
 دائم بشجاعة وال كلل. لنس هياك ببساطة أي طرنق آخر".

وتابع: "نجب أ  نتم االعتراف بحق إسرائنل في العنش واالزدهار في سالم وأم  داخل حدود 
ذي سنادة  معترف بها دولنا. وفي يفس الوقت، البد م  االعتراف بحق الشعب الفلسطنيي في وط 

 للعنش بكرامة )بما نضم ( حرنة الحركة".
كما عبر البابا فريسنس ع  "حزيه العمنق" غداة هجوم استهدف متحفا نهودنا في العاصمة البلجنكنة 

 ع  سقوط نثالنثة قتلى بنيهم زوجا  اسرائنلنا ، اضافة الى جرنح في حالة خطرة. وأسفر
محطة م  زنارته لألراضي المقدسة التي تستغرق  وقال البابا عقب وصوله الى اسرائنل في اخر

نثالنثة انام "اشعر بحز  عمنق. واتوجه بأفكاري الى اولئك الذن  فقدوا حناتهم في الهجوم في بروكسل 
 واستودع هللا ارواحهم".

 ودعا البابا انضا الى تربنة ال مكا  فنها لمعاداة السامنة او التعصب. وقال البابا "ليعزز تربنة )...(
ال نكو  فنها مكا  لمعاداة السامنة باي شكل وال نكو  فنها مكا  ألي تعبنر ع  العداء والتمننز او 

 ايعدام التسامح بإزاء االشخاص والشعوب".
 
 مبادرة جديدة للسالمنرحب بأّي : عباس .2

قال الرئنس محمود عباس قبل وقت قصنر م  وصول البابا  :وكاالت –الحناة الجدندة  –بنت لحم 
لى الجدار، "لقد شاهدتم قداستكم هذا الجدار البغنض الذي تقنمه اسرائنل القوة الغاشمة لالحتالل ا

على اراضنيا". واضاف الرئنس في مؤتمر صحفي مع البابا "إييا يعول في فلسطن  على جهودكم 
لجعل ومساعنكم الخنرة إلحقاق حقوق شعبيا ويرحب بأي مبادرة قد تتخذويها أو تصدر ع  قداستكم 

السالم حقنقة في االرض المقدسة". واضاف "وقد أحطيا قداسته علما بمآالت العملنة التفاوضنة 
والعنثرات التي تعترض سبنلها وعلى رأسها االستنطا  واالعتداء على دور العبادة م  كيائس ومساجد 

 وبشكل نومي".
  في سجو  إسرائنل الذن  وتابع الرئنس "وكذلك االستمرار في احتجاز آالف األسرى الفلسطنينن

نتوقو  الى الحرنة ونخوض في هذه االنام عدد كبنر ميهم إضرابا ع  الطعام ميذ أكنثر م  نثالنثن  
 نوما بسبب سوء المعاملة واالعتقال دو  اصدار أحكام تحت مسمى االعتقال االداري".
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السرائنلنة. وقال "أطلعيا واستعرض الرئنس أمام البابا ما تتعرض له مدنية القدس بسبب االجراءات ا
قداسته انضا على الوضع المأساوي الذي تعنشه مدنية القدس الشرقنة عاصمة دولتيا المحتلة ميذ 

م  عمل إسرائنلي مميهج لتغننر طابعها والتضننق على أهلها م  الفلسطنينن   2961العام 
   الصالة في معابدها".المسنحنن  والمسلمن  بهدف تهجرنهم ميها وميع المؤمين  م  خارجها م

ودعا الرئنس عباس "الحكومة االسرائنلنة الى التوقف التام ع  هذه االعمال التي تخالف القايو  
الدولي". وقال "م  جايبيا قدميا رؤنتيا لعاصمتيا القدس الشرقنة أ  تبقى مفتوحة ألتباع الدنايات 

 السماونة النثالنثة دو  تمننز".
26/1/2154، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 هنية يدعو الستراتيجية إعالمية تتبنى قضية األسرى .3

إعالمنة لتبيي  استراتنجنةدعا رئنس الوزراء الفلسطنيي إسماعنل هينة إلى وضع : الرأي –غزة 
 قضنة األسرى الفلسطنينن  في سجو  االحتالل.

، األحد، إيه ال منة بطهرا اإلسالوقال هينة خالل مشاركته في مهرجا  اتحاد االذاعات والتلفزنويات 
إعالمنة، ومراجعة المصطلحات في وجه حمالت التشونه التي تتعرض له  استراتنجنةبد م  إنجاد 

 القضنة الفلسطنينة.
وطالب هينة، في كلمته عبر الفندنو كويفريس م  غزة، بالتركنز على حقوق ونثوابت الشعب 

لى ضرورة ترسنم قضنة فلسطن  في الوعي الفلسطنيي في القدس وحق العودة واألسرى، مشنرا إ
 العربي واإلسالمي كقضنة تحرر وطيي.

كما شدد على أهمنة تركنز اإلعالم على حمانة القدس وتارنخها م  االحتالل الذي نحاول تهوندها 
  لنل يهار.

 ولفت هينة إلى قضنة فلسطن  تتعرض لمحاوالت التصفنة في القدس واالستنطا  والجدار الذي نلتهم
وأضاف:" ل  يفرط بأرضيا وال  أراضي الضفة واألسرى وحصار غزة ومحاولة شطب حق العودة.

 حقوقيا ول  يتيازل ع  قدسيا ول  يفرط بالبيدقنة والمقاومة تحت أي ظرف".
وفي سناق آخر أكد رئنس الوزراء أ  الحكومة وحركة حماس توجهتا للمصالحة الوطينة، أل  الوحدة 

وتابع:" يفتح بابا  يؤم  أ  الوحدة سر القوة والسالح األمضى في وجه االحتالل".سر القوة، مضنفا:" 
 واسعا الستعادة الوحدة لنك  ليا قنادة موحدة وبريامج وطيي واحد م  أجل استعادة فلسطن ".
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كما دعا اإلعالم للتركنز على المشتركات بن  األمة وتحنند الصراعات وعدم تأجنجها، موضحا أ  
"يح  م  دعاة توحند األمة حول قضاناها وقضنة فلسطن  وأكمل:  جة الستعادة وحدتها،األمة بحا
يح  بحاجة الستعادة وحدة األمة والتحرك إعالمنا في المربعات المشتركة والبقاء ببوصلة  خصوصا،

وعبر رئنس الوزراء ع  شكره وتقدنره وشكري لكل المشاركن  في المهرجا   إعالمنة موحدة.
 .واإلسالمياإلعالمنة، التي ستتياول استراتنجنات اإلعالم الفلسطنيي والعربي  والتظاهرة

21/1/2154، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 عباس قّلد الراعي وسام نجمة القدس .4

في خطوة الفتة قلد الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، الكاردنيال مار : محمد هواش –بنت لحم 
ك أيطاكنة وسائر المشرق وسام يجمة القدس وذلك خالل استقباله في بشارة بطرس الراعي بطرنر 

 قصر الضنافة في مدنية بنت لحم.
وميح عباس البطرنرك، وسام يجمة القدس" تقدنرا لمواقفه القومنة ومكايته الدنينة ومساهماته على 

شعب الفلسطنيي المستوى اإلقلنمي والعالمي، وعرفايا لدوره ودور لبيا  الشقنق وشعبه في يصرة ال
وقضنته العادلة، وتنثمنيا لشجاعته وزنارته للقدس وكسر الحصار ودعم صمود أهلها، وامتيايا ميا 

 لصلواته ودعواته لتحقنق السالم واالستقرار في األرض المقدسة فلسطن ، أرض المحبة والسالم".
اشار عباس الى "أيه أصدر  الغداء التي اقامها عباس على شرف البطاركة المرافقن  للبابا مأدبةوفي 

وأضاف" يح  على وشك التوقنع مع  قرارا نقضي بإعفاء الكيائس ومؤسساتها كافة م  الضرائب".
دولة الفاتنكا  والكرسي الرسولي على اتفاقنة تمت بلورتها وصناغتها بصورة مشتركة، تؤكد حقوق 

والصحنة واالجتماعنة في أراضي دولة وامتنازات الكينسة الكانثولنكنة ومؤسساتها الدنينة والتعلنمنة 
"ا  كل فلسطنيي نتطلع بأ  تكو  زنارتكم برفقة قداسة  وقال الرئنس مخاطبا البطاركة فلسطن ".

االحتالل والمعاياة، وتحقنق السالم القائم على العدل الذي نضم   إليهاءالبابا فريسنس، فاتحة أمل 
وعاصمتها القدس  2961ضنه التي احتلت عام لشعبيا حقه في اقامة دولته المستقلة على ارا

وعّبر الرئنس الفلسطنيي ع  بالغ القلق لما "نجري م  أحداث مؤلمة في دول مجاورة  الشرقنة".
شقنقة، متمينا عودة األم  واالستقرار، وأ  نتغلب ميطق الحوار بن  أبيائها كافة، آمال أ  نكو  لقاء 

لومنوس في القدس غدا بشرى ورسالة سالم لشعوب  -ارنثوالبابا فريسنس مع البطرنرك المسكويي ب
 هذه الميطقة".

26/1/2154ت، النهار، بيرو   
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 عباس وافق على دعوة البابا لزيارة الفاتيكانعريقات:  .5

أكد كبنر المفاوضن  الفلسطنينن  صائب عرنقات أمس أ  الرئنس محمود : كفاح زبو  -بنت لحم
الفاتنكا  والمشاركة في صالة م  أجل السالم. وأضاف عرنقات  عباس، وافق على دعوة البابا لزنارة

 نوينو )حزنرا ( المقبل. 6لوكالة الصحافة الفريسنة أ  الزنارة ستجري في 
26/1/2154، الشرق األوسط، لندن  

 
 : لجنة أمنية عربية ستدرس رتب عناصر الضفة وغزة" بغزةالداخلية"المتحدث باسم  .6

داخلنة إناد البزم، إ  "رتب عياصر األجهزة األمينة في الضفة وغزة ستبقى قال المتحدث باسم وزارة ال
كما هي دو  تغننر؛ أل  الموظفن  يالوا الرتب وهم على رأس عملهم"، مشنًرا إلى أ  هذا الملف 

 سندرس الحًقا ع  طرنق لجية أمينة مشكلة م  عدة دول عربنة.
الف عيصر م  موظفي سلطة رام هللا ضم  آ 3وأضاف البزم خالل بريامج إذاعي، "سنتم دمج 

الشرطة والدفاع المديي واألم  الوطيي، في المقابل سنتولى جهاز حرس الرئاسة ملف المعابر حال 
وأوضح أ  الحالة األمينة بقطاع غزة مستقرة، وستبقى على هذه  تشكنل حكومة التوافق الوطيي".

 نة وعودة الفلتا  األميي إلى قطاع غزة".الحالة، "ول  تسمح الداخلنة بزعزعة الحالة األمي
وأشار إلى أ  مراكز إصالح الداخلنة "ال تحتوي على أي معتقل سناسي يهائنًا وكل ما هو موجود 
هم معتقلو  أمينو  على قضانا إخالل باألم  العام، وقد تم محاكمتهم م  قبل المحاكم الفلسطنينة 

، الفتًا في الوقت يفسه، إلى أ  قضنة اإلفراج ع  ,والمؤسسات الحقوقنة مطلعة على هذا األمر"
 بعض المعتقلن  األمينن  كايت تقدنرًا م  الداخلنة لتهنئة أجواء إنجابنة للمصالحة.

نوًما  24نوًما وفتح  225وفنما نتعلق بمعبر رفح البري، ذكر الياطق باسم الداخلنة أ  المعبر أغلق 
 ياة كبنرة ألبياء الشعب الفلسطنيي باعتباره الميفذ الوحند لهم.ميذ بدانة العام الحالي ما ساهم في معا

21/1/2154، فلسطين أون الين  
 
 المصري: دماء المتضامنين األتراك أمانة في أعناق المقاومةمشير  .7

أكد المتحدث باسم كتلة التغننر واإلصالح البرلماينة اليائب مشنر المصري، أ  دماء الشهند 
   أوغور سونلماز "ل  تذهب هدرًا وستبقى أماية في أعياق المقاومة".المتضام  التركي سلنما
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وأوضح المصري خالل تقدنم وفد م  يواب كتلة التغننر واإلصالح برئاسة اليائب محمد فرج الغول 
التركنة بغزة، أ   IHHرئنس الكتلة واجب العزاء للشهند سونلماز في بنت العزاء الذي أقامته مؤسسة 

تأتي كواجب شرعي وقومي ووطيي تجاه الشعب التركي العظنم الذي قدم الشهداء في هذه الزنارة "
 أسطول الحرنة يصرًة لغزة".

21/1/2154، فلسطين أون الين  
 
 لى دولةإالسفير الفلسطيني لدى الفاتيكان: زيــارة البابا مـن دولة  .8

حاضرة الفاتنكا ، ايه  قال عنسى قسنسنة، السفنر الفلسطنيي لدى :عبد الرؤوف أرياؤوط -القدس
"سيستقبل البابا استقباال حافال بما نتياسب ومقامه العالي وهي زنارة دولة إلى دولة، حنث سنصل 

 قداسته على مت  طائرة عمودنة مباشرة م  المملكة األردينة الهاشمنة".
ة ودعم حاضرة وذكر السفنر الفلسطنيي أ  الجايب الفلسطنيي سنشكر قداسة البابا على مواقفه اليبنل

 الفاتنكا  للفلسطنينن  في كل المواقف.
واعتبر أ  "أهمنة الزنارة هي أيها تجسند للسنادة الفلسطنينة على الحدود المعترف بها دولنا وهي 

ودعم وتأنند ومباركة المواقف الفلسطنينة، وهي رسالة أمل للشعب الفلسطنيي خاصة  2961حدود 
 .د ايتخابه لهذا الميصب"أيها الزنارة األولى لقداسته بع

وذكر قسنسنة أ  لقاء البابا مع مفتي القدس والدنار الفلسطنينة الشنخ محمد حسن  وشخصنات 
فلسطنينة في المسجد األقصى مهم للغانة، وقال "هذا ندلل أنضا على أ  الفاتنكا  مع الدولة 

 وعاصمتها القدس الشرقنة". 2961الفلسطنينة على حدود 
26/1/2154، األيام، رام هللا  

 
 سرى المضربين عن الطعاماأل تصعيد إسرائيلي واسع ضدّ : قراقع .9

قال الوزنر الفلسطنيي لشؤو  األسرى والمحررن  عنسى قراقع  :برهوم جرانسي -القدس المحتلة 
أمس، إ  حالة تصعند غنر مسبوقة وخطنرة نواجهها األسرى االدارنو  المضربو  ع  الطعام ميذ 

ل حكومة االحتالل وسلطة السجو  التابعة بها، في حن  يقلت وسائل إعالم نوما م  قب 32
فلسطنينة ع  أسنر فلسطنيي، قوله، إيه تلقى بالغا م  المخابرات اإلسرائنلنة، بأيها معينة بموت 

 أحد األسرى.
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وقال قراقع، إ  اجراءات االحتالل تضميت توزنع ميشور م  قبل ادارة السجو  على كافة األسرى 
، والذي ابرم تحت رعانة مصرنة عشنة 2022عل  فنه تيصلها م  اتفاق شهر أنار )مانو( العام ت

اضراب األسرى في ذلك العام، والذي يص على إيهاء العزل االيفرادي ووقف االعتقال االداري 
وتجدنده، والسماح ألسرى غزة بالزنارات وتحسن  شروط الحناة المعنشنة لألسرى. وقال قراقع إ  

يصل إسرائنل م  هذا االتفاق نأتي كرد على استمرار إضراب األسرى االدارنن  واصراراهم على ت
 إيهاء سناسة االعتقال االداري بحقهم.

وكشف قراقع أ  ادارة سجو  االحتالل قامت بإعادة سناسة العزل االيفرادي، وعزلت مجددا األسنر 
آخرن  كا   21  المتوقع إ  تعند عزل عاما في العزل، وم 22م   أكنثرحس  سالمة الذي قضى 
وعلى رأسهم ابراهنم حامد وعباس السند واحمد المغربي وغنرهم م   2022قد تم إيهاء عزلهم عام 

 قنادات األسرى.
وكشفت محامنة الوزارة حيا  الخطنب التي زارت عددا م  المضربن  في سج  أنالو  أ  األسرى 

اسي متحركة واصنبوا بهزال شدند ودوخة وفقدا  للوز  جمنعا ال نستطنعو  التحرك اال على كر 
 الدم.  ونتقنؤو 

26/1/2154الغد، عمان،   
 

 مصر تؤيد المصالحة والعالقة معها ستشهد تحسنا   :مرزوقأبو  .01
أكدددت حركددة حمدداس أ  القنددادة المصددرنة تؤنددد المصددالحة الفلسددطنينة، وأ  العالقددة مددع مصددر ستشددهد 

حركددة حمدداس عددزام األحمددد  فدديمشددنرة إلددى أ  مسددؤول ملددف المصددالحة  تحسددًيا خددالل األنددام المقبلددة،
 الددذيسنصددل غددزة السددتئياف تشددكنل الحكومددة فددور ايتهدداء اسددتقباله بابددا الفاتنكددا  )فرايسددنس األول( 

محمدود عبداس  الفلسدطنيينزور مدنية بنت لحدم، فنمدا أشدادت جامعدة الددول العربندة باسدتقبال الدرئنس 
، عضدددو قأبدددو مدددرزو كدددا ، معتبدددرة أ  لددده داللدددة سناسدددنة مهمدددة. وقدددال موسدددى بابدددا الفاتن«  أبدددو مددداز »

، وا   اجتماع اإلطدار «المصالحة الفلسطنينة»، إ  القنادة المصرنة تؤند «حماس»لد السناسيالمكتب 
محمدود عبداس، وقدد  الفلسدطنييالمؤقت لميظمة التحرنر الفلسدطنينة نيتظدر دعدوة مد  الدرئنس  القنادي

 الدوطييالحكومة القادمة. وأوضح أبومرزوق أ  اإلعال  ع  موعد حكومة التوافق نتزام  مع إعال  
 .الجاريسنكو  خالل األسبوع 

 26/1/2154، المصري اليوم، القاهرة
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 ال أساس لها ةخالل لقائه مساعد الخارجية اإليراني سب من مواقف على لسان مشعلما ن  حماس:  .00
وسددائل اإلعددالم مدد  تحرنددف بعددض مددا تددم  فددي لقدداء يفددت حركددة حمدداس مددا ذهبددت إلندده بعددض : بنددروت

رئددنس المكتددب السناسددي للحركددة خالددد مشددعل مددع مسدداعد وزنددر الخارجنددة اإلنرايددي حسددن  أمنددر عبددد 
 ( في الدوحة.5-22اللهنا  مساء األربعاء الماضي )

وأكدددت الحركددة، فددي بنددا  صددحفي تلقددى "المركددز الفلسددطنيي لأعددالم" يسددخة عيدده، أ  "مددا يسددب مدد  
قحام وفبركة عبارات على لسايه لم ترد في اللقاء وال أساس لها".  مواقف على لسا  مشعل وا 

وأوضدحت حمدداس علدى لسددا  مصدددر مسدؤول فنهددا أ  "اللقدداء جدرى فددي أجددواء إنجابندة، وتددم  التباحددث 
فنددده حدددول آخدددر تطدددّورات القضدددنة الفلسدددطنينة، وعلدددى رأسدددها المصدددالحة الوطيندددة الفلسدددطنينة وأهمنتهدددا 

 رورة إيجاحها واستمرارها، وحشد طاقات األّمة لمواجهة العدو الصهنويي".وض
وجددد د مشددعل، خددالل اللقدداء بحسددب البنددا ، "التأكنددد علددى رؤنددة الحركددة وموقفهددا تجدداه األوضدداع فددي 
الميطقدددة، وأّيهددددا تيدددأى بيفسددددها عدددد  لعبدددة المحدددداور، مشددددّددًا علدددى حددددرص الحركددددة علدددى وحدددددة األّمددددة 

تجّيب االستقطابات العرقنة والطائفنة والمذهبنة، وفدي يفدس الوقدت ضدرورة وأهمندة وتكاملها، وضرورة 
معالجددة األزمددات الجارنددة بددبعض البلدددا  العربنددة بحلددول سناسددنة تتراضدداها الشددعوب وتحقّددق تطّلعاتهددا 

 في الحرنة والعدالة والدنمقراطنة والحناة الكرنمة".
خصوصنات الدول وال تتدخل فدي شدؤويها الداخلندة، وذكر البنا  أ  مشعل "أوضح أ  الحركة تحترم 

وهي إذ تشكر كّل م  دعم المقاومة وسايدها، فإيها تتمّيى الخنر لشعوب األم ة التّواقدة للحرندة؛ والتدي 
سدددتتوّحد كالجسدددد الواحدددد لمواجهدددة التحددددنات". وشددددد مشدددعل علدددى أ  "المقاومدددة لددددى حمددداس وشدددعبيا 

تارنخهدا اليضدالي الطوندل، وهدي مسدتمرة ولد  تتوقدف إاّل بتحرندر الفلسطنيي أصنلة بأصالة فلسدطن  و 
 فلسطن ".

وأكدددت "حمدداس" علددى أ  "مددا تددم  إقحامدده أو فبركتدده علددى لسددا  خالددد مشددعل وتياقلتدده بعددض الوسددائل 
 اإلعالمنة ال أساس له م  الصحة، ول  نشوش على حركة حماس ومواقفها األصنلة المعروفة".

 21/1/2154، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 
 زالت مستمرة حماس في مصر ما البردويل لـ"قدس برس": الحملة اإلعالمية ضدّ  .02

أكددد القنددادي فددي حركددة حمدداس صددالح البردونددل أ  مددا أسددماه بددد "الحملددة اإلعالمنددة" : غددزة )فلسددطن (
التددي قددال بددأ  بعددض وسددائل اإلعددالم المصددرنة تشدديها ضددد "حمدداس" ميددذ تمددوز )نولنددو( الماضددي "لددم 

 توقف".ت
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وقال البردونل أ  هذه الحملة مازالت مسدتمرة فدي يشدر مدا أسدماه بدد "األكاذندب" تحدت شدعار اليندل مد  
"حماس" والدفاع ع  األم  القومي المصري في حن  أ  "هدفها الحقنقي ضدرب المقاومدة الفلسدطنينة 

 واألم  القومي المصري معا".
  أسدفه السدتمرار الحملدة ضدد "حمداس" فدي وأعرب البردونل فدي تصدرنحات خاصدة لدد "قددس بدرس" عد

بعض وسائل اإلعدالم المصدرنة، وقدال: "لألسدف الشددند حتدى ات  لدم تتوقدف الحملدة اإلعالمندة التدي 
تشدديها بعددض وسددائل اإلعددالم المصددرنة ضددد حركددة "حمدداس" تحددت شددعار الدددفاع عدد  األمدد  القددومي 

نددام جددزءا مدد  المشددهد السناسددي وال المصددري، وهددو ادعدداء زائددف أل  "حمدداس" لددم تكدد  فددي نددوم مدد  األ
األميدددي المصدددري، ولدددم تتددددخل نومدددا فدددي أي مددد  الشدددؤو  الداخلندددة ال لمصدددر وال لغنرهدددا مددد  الددددول 
العربنة، ولك  لألسف الشدند تتم إشاعة أكاذنب وأباطنل بحقها هدفها الحقنقي هدو اليندل مد  القضدنة 

ضددددعاف األمدددد  القددددومي المصدددد ضددددعاف المقاومددددة وا  ري فددددي وقددددت واحددددد لصددددالح العدددددو الفلسددددطنينة وا 
 الصهنويي"، على حد تعبنره.

 21/1/2154قدس برس، 
 
عالن الحكومة الخميسأمين مقبول .03  : تأجيل زيارة األحمد لغزة إلى االنثنين وا 

قدال قندادي فدي حركدة فدتح إ  زندارة مسدؤول ملدف المصدالحة فدي : األياضدول، مصطفى حبوش -غزة
م تأجنلهددا إلددى نددوم غددد االنثيددن ، بسددبب ايشددغاله باسددتقبال بابددا الحركددة عددزام األحمددد إلددى قطدداع غددزة تدد

 الفاتنكا  فرايسنس األول الذي زار مدنية بنت لحم، جيوبي الضفة الغربنة.
األحمدد “وأضاف أمن  سر المجلس النثوري لحركة فتح أمن  مقبول في تصرنح لوكالة األياضول، أ  

لوضدع اللمسدات األخندرة علدى حكومدة التوافدق سنصل غدا إلى غزة وسنجتمع مع قندادة حركدة حمداس 
 ”.الوطيي

 وأوضح مقبول أ  اإلعال  الرسمي ع  تشكنلة حكومة التوافق الوطيي سنكو  نوم الخمنس المقبل.
وكدددا  موسدددى أبدددو مدددرزوق، عضدددو المكتدددب السناسدددي لحركدددة حمددداس، قدددد قدددال فدددي تصدددرنح لمراسدددل 

طدداع مسدداء النددوم السددتئياف مشدداورات تشددكنل النددوم األحددد، إ  عددزام األحمددد سنصددل الق” األياضددول“
 حكومة التوافق.

أ  اإلعال  ع  موعد حكومة التوافق الوطيي سنكو  خالل األسدبوع الجداري، ” وأضاف أبو مرزوق:
 ”.على أبعد تقدنر بعد ايتهاء اللقاءات التشاورنة
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رد ، فددي زندددارة ووصددل بابددا الفاتنكدددا  إلددى مدنيددة بندددت لحددم النددوم األحدددد، علددى مددت  مروحندددة مدد  األ
 رسمنة، اختتمها قبل أ  نتوجه إلى إسرائنل.

أبرنددل/ ينسددا  الماضدددي، وقّددع وفددد فصدددائلي مدد  ميظمددة التحرندددر الفلسددطنينة، بتكلنددف مددد   23وفددي 
الددرئنس الفلسددطنيي محمددود عبدداس، اتفاقددًا فددي غددزة مددع حركددة حمدداس، التددي تحكددم القطدداع ميددذ عددام 

أسددابنع، نتبعهددا  5يي، وتشددكنل حكومددة توافقنددة فددي غضددو  ، نقضددي بإيهدداء االيقسددام الفلسددطن2001
 إجراء ايتخابات تشرنعنة ورئاسنة ومجلس وطيي بشكل متزام .

ويص االتفاق كذلك على تفعنل عمل ميظمة التحرنر الفلسطنينة، عبر إيشداء قندادة مؤقتدة لهدا، تضدم 
 نذنة الحالنة لها.رؤساء األحزاب والفصائل الفلسطنينة، باإلضافة ألعضاء اللجية التيف

 21/1/2154، رأي اليوم، لندن
 
 الفلسطينية حمدان: اجتماع المنظمة سيتبع إعالن الحكومةأسامة  .04

أكّد أسامة حمدا  رئنس العالقات الخارجنة في حركة حمداس، أ  الددعوة : محمود هينة -الرسالة يت
الفلسددطنينة الجدندددة المتوقددع الجتمدداع اإلطددار القنددادي لميظمددة التحرنددر سددنتزام  مددع إعددال  الحكومددة 

 خالل أنام.
وقال حمدا  في تصرنح لد"الرسالة يت"، إ  "اإلعال  ع  الحكومة قاب قوسن  أو أديدى"، مشدنًرا إلدى 
أيه جرى التفاهم بن  رئنس السلطة محمود عباس وخالد مشعل رئنس المكتب السناسي لحمداس علدى 

 خالل زنارة أبو ماز  لقطر. تطبنق ما تم التفاهم علنه بشأ  االطار القنادي
وبشدأ  معبدر رفدح، أوضددح أ  اتفداق القداهرة يددص علدى أ  تكدو  إدارة المعبددر بدن  الطدرفن  المصددري 

 لم نعد صالًحا إلدارة المعبر. 2005والفلسطنيي، مضنًفا أ  الجمنع ندرك أ  اتفاق 
ضدوء محاوالتده الدائمدة  ورفض حمدا  أ  ُنعطى االحدتالل أي امتندازات بدالعودة للدتحكم بدالمعبر، فدي

 إلفشال المصالحة الفلسطنينة.
مشنًرا إلدى أ  أزمدة قدوائم الميدع مد  السدفر عبدر معبدر رفدح فدي الجايدب المصدري سدنعمل الجمندع مد  

 أجل حلها بعد حكومة التوافق.
فددي تيفنددذ مددا تددم االتفدداق علندده مددع  ستمضدديورًدا علددى كتابددة دسددتور فلسددطنيي جدنددد، أكددّد أ  الحركددة 

ميوًهدددا إلدددى أ  أي اجتهدددادات لدددم ندددتم االتفددداق علنهدددا فدددإ  مددد  شدددأيها أ  تصدددرف األيظدددار عددد   فدددتح،
 المصالحة.
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 أ  المقاومددةأكددّد أ  المقاومددة هددي السددبنل الحقنقددي إليهدداء معايدداة األسددرى مشددددا  آخددر،وعلددى صددعند 
 استجابة طبنعنة لحالة التصعند "االسرائنلنة" ضد الشعب الفلسطنيي.

 24/1/2154، نالرسالة، فلسطي
 
 وزيرا   51أبو شهال: "حكومة الوفاق" خالل أيام وتضم  .05

قددال القنددادي فددي حركددة فددتح، فنصددل أبددو شددهال، إ  اإلعددال  عدد  حكومددة  :القدددس دوت كددوم -غددزة
الوفاق سنكو  خالل األنام المقبلة، مبنيا أ  عضو اللجية المركزنة عزام األحمد سنصدل غدزة فدي أي 

 على األسماء التي رفعت عقب اجتماعات غزة للرئنس محمود عباس. لحظة ليقل الرد اليهائي
وأوضددددح فددددي تصددددرنحات إلذاعددددة الكتدددداب الفضددددائنة، صددددباح النددددوم األحددددد، أ  موعددددد إعددددال  تشددددكنل 

 الحكومة لنس مرتبطا بموعد االيتخابات المصرنة وأ  إعاليها سنجري في رام هللا.
رة عددد  مرحلدددة عمدددل لتحظدددى الحكومدددة بدددالقبول ورأى أ  خمسدددة أسدددابنع لتشدددكنل الحكومدددة كايدددت عبدددا

الددولي، وهدو مددا يجحدت بدده جهدود الرئاسددة الفلسدطنينة التددي تحركدت تجدداه كافدة السدداحات وغندرت مدد  
 مواقف االتحاد األوروبي وحتى الموقف األمنركي.

وأكد على وجود دعم عربي كامل إلتمام المصالحة الفلسطنينة، مشددا علدى ضدرورة أ  نتواصدل هدذا 
 دعم على كافة األصعدة السناسنة والمالنة وغنرها.ال

وأشار إلى أ  "الحكومة ستلتزم بتعلنمات وبريامج الرئنس عبداس، وأ  لددنها مهدام متفدق علنهدا تتمنثدل 
يهددداء حصدددار غدددزة وفدددتح معبدددر رفدددح  فدددي إيهددداء االيقسدددام، واإلشدددراف علدددى المصدددالحة المجتمعندددة، وا 

مالئمة لاليتخابدات، وأ  لدنس لهدا أي مهدام سناسدنة خارجندة بالتيسنق مع مصر ودورها في األجواء ال
 مباشرة وستلتزم بيهج الرئنس عباس".

وزندرا محدددة المهدام، مشدنرا إلدى أ  المعداننر  25وأكد أ  الحكومة ستكو  "حكومة إيقاذ مؤقتة" تضم 
والخبرة وامتالك التي اتخذت لترشنح الحقائب الوزارنة خالل اللقاءات التي جرت بغزة هي االستقاللنة 

 القدرة على التيقل بن  غزة والضفة.
وحددول رئاسددة الحكومددة، قددال أبددو شددهال، إيدده وفقددا التفدداق الدوحددة واتفدداق حركتددا فددتح وحمدداس فددي غددزة 
سددنتولى الددرئنس محمددود عبدداس رئاسددة الحكومددة، مبنيددا فددي الوقددت ذاتدده أيدده نمكدد  لدده أ  نسدديد مهددام 

 اته.رئاسة الوزراء إلى غنره وفقا لتقدنر 
وفي رده على سؤال حول إمكاينة تولي الحكومة م  قبل الدكتور رامي الحمد هللا، أوضدح أبدو شدهال، 

 أ  حركتا فتح وحماس متوافقتا  على شخصنة الحمد هللا.
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وحدول اتهامدات بعدض قدوى النسدار بدأ  فدتح وحمداس تعتمددا  المحاصصدة فنمدا بنيهمدا بشدأ  تشدكنل 
  الحكومددددة سددددتكو  مدددد  المسددددتقلن  تمامددددا، "ولددددذلك ال نوجددددد أي الحكومددددة، أكددددد القنددددادي فددددي فددددتح أ

 محاصصة في منثل شكل هذه الحكومة".
 21/1/2154، القدس، القدس

 
 أبو عين: مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية سلسة وال وجود لضغوط إسرائيلية .06

نددق أمددام إيهدداء أكددد عضددو المجلددس النثددوري فددي حركددة فددتح زندداد أبددو عددن  أ  الطر : رام هللا )فلسددطن (
االيقسدددام وايجددداز المصدددالحة واإلعدددال  عددد  حكومدددة التكيدددوقراط التوافقندددة أصدددبحت سدددالكة، وأ  يهاندددة 

 األسبوع الجاري ستشهد منالد الحكومة الفلسطنينة الجدندة برئاسة رامي الحمد هللا.
 ويفدى أبدو عدن  فددي تصدرنحات خاصدة لدد "قدددس بدرس" وجدود أندة صددعوبات تعتدرض مشداورات تشددكنل

لددى الشدعب  الوطينة الجمعندةالحكومة، أو وجود أي فنتو إسرائنلي أو أمرنكي بشأيها، وقال: "اإلرادة 
الفلسددطنيي وقنادتدده السناسددنة مجمعددة علددى ضددرورة إيهدداء هددذا االيقسددام الخطنددر، والضددام  والحددامي 

تشكنل الحكومة  لهذه اإلرادة هو الشعب الفلسطنيي الذي تضرر كنثنرا م  االيقسام. والمشاورات بشأ 
ال تزال جارنة وهي تجري بسالسة، وسدنتم اإلعدال  عد  الحكومدة بعدد زندارة البابدا وايتهداء االيتخابدات 

 المصرنة، أي في يهانة االسبوع الجاري ستكو  الحكومة مشكلة".
وأضددداف: "أمدددا فنمدددا نتصدددل بدددالفنتو اإلسدددرائنلي واألمرنكدددي، فهدددذه أمدددور ال وجدددود لهدددا، هيددداك اتفددداق 

يي على أ  تكو  الحكومدة المقبلدة حكومدة مد  التكيدوقراط المسدتقلن  وغندر الميتمدن  للفصدائل، فلسطن
هذا الموقف متفق علنه، وأ  تكو  هذه الحكومة ملتزمة بسناسة الرئنس محمود عباس الخارجنة، أي 

 بنره.اتفاقات السالم وشروط الرباعنة وغنرها م  االتفاقات، هذه حكومة تتبع الرئنس"، على حد تع
 21/1/2154قدس برس، 

 

 : ال أمن للمخيمات دون أمن لبنانأبو عماد الرفاعي .07
دعدا ممنثدل حركدة الجهداد اإلسددالمي فدي لبيدا  أبدو عمداد الرفدداعي، إلدى ضدرورة تعزندز العالقدة النثيائنددة 
بن  المخنمات الفلسطنينة والدول المستضدنفة لهدا؛ "أل  أمد  لبيدا  مد  أمد  المخنمدات، وأليده ال أمد  

لمخنمات دو  أم  لبيا "، الفتًا إلى ضدرورة تدوفنر كافدة الظدروف المالئمدة مد  أجدل إيجداح المبدادرة ل
 الفلسطنينة لدعم الحملة األمينة في المخنمات.



 
 
 

 

 
           58ص                                     3229 العدد:     26/1/2154 نثنيناإل  التاريخ:

 

أقوال الرفاعي جاءت خالل حفل توقنع كتاب هننثم زعنتر بعيوا  "زلزال الموساد.. العمالء في قبضدة 
ضدور قدادة األجهدزة األميندة اللبيايندة، ومفتدي صدندا والجيدوب سدلنم العدالة"، في قاعة بلدندة صدندا، بح

 سوسا ، وممنثلن  ع  األحزاب اللبياينة والفصائل والقوى الفلسطنينة اإلسالمنة والوطينة.
يجاحهدا مسدؤولنة الجمندع، "أل   وأكد الرفاعي أ  يجداح المبدادرة مصدلحة فلسدطنينة لبيايندة مشدتركة، وا 

هددو محدداوالت اإلنقدداع بنيهددا وبددن  محنطهددا، سددنما زجهددا فددي صددراع مددع أخطددر مددا نخطددط للمخنمددات 
 جمهور المقاومة، بهدف تدمنر المخنمات وتشونه صورة المقاومة".

وطالب بضرورة تيفنذ حكم اإلعدام بالعمالء الذن  نثبت تورطهم في قضدنة اغتندال األخدون  الشدهندن  
الددذن  وقفددوا سددّدًا مينعددًا فددي وجدده محدداوالت العدددو المجددذوب، شدداكرًا القضدداء والقددوى األمينددة اللبياينددة، 

اختراق المجتمع اللبيايي، ومارسوا مقاومة حقنقنة، وأخذوا على عاتقهم حمانة المقاومة، بدل والمجتمدع 
 بأسره، م  العمالة والعمالء.

 21/1/2154، فلسطين أون الين

 

 عن الطعام السيد بسبب إضرابه عباس االحتالل يعزل األسير .08
أفدداد أ  إدارة سددجو   محددامي يددادي األسددنر ، أ رام هللا، مدد  21/1/2154، لقــدس، القــدساذكددرت 

حركة حماس األسنر عباس السند م  سج  "هددارنم" لعدزل  ألسرىاالحتالل يقلت رئنس الهنئة العلنا 
 أنام. 5سج  "رنموينم" ميذ 

يادا لرفاقه األسرى اإلدارنن  وأضاف اليادي في بنا  له أ  السند أعل  إضرابه المفتوح ع  الطعام اس
مددرة اضددافة  36ونقضددي األسددنر السددند حكمددا بالسددج  المؤبددد  نومددا. 32المضددربن  عدد  الطعددام ميددذ 

 عام. 200لد

 دعدداعبدداس السددند،  ، مدد  يددابلس، أ 26/1/2154، وكالــة الصــحافة الفلســطينية  صــفا وأضددافت 
معركة إضرابهم ع  الطعام. راجًنا أ   األسرى اإلدارنن  إلى الصمود والنثبات حتى تحقنق اليصر في

 ال نقع شهداء بن  صفوف األسرى المضربن .
جاء ذلك خالل رسالة خطّنة وصلت لمركدز "أحدرار" كتبهدا السدند مد  داخدل عزلده فدي سدج  رنمدوينم، 
مخاطًبددا فنهددا األسددرى اإلدارنددن  المضددربن  عدد  الطعددام، وأهددالي األسددرى وذونهددم، والقددادة والفصدددائل 

 لشعب الفلسطنيي.وعموم ا
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 قراطية تطبق التعايش بسالمو دولة يهودية ديم "إسرائيل: "ونتنياهوبيريز  .09
تعهد لدى استقباله هو  زالرئنس االسرائنلي شنمو  بنرن، أ  21/1/2154القدس،  القدس،ذكرت 

 جل السالم.ورئنس الوزراء االسرائنلي بينامن  يتيناهو بابا الفاتنكا  في اسرائنل بمواصلة العمل م  ا
وقال "اذا كا  السالم نتطلب تقدنم تضحنات فا  التضحنات م  اجل السالم مفضلة على التهدند 
بالحرب .. انادنيا ممدودة بالسالم وسوف تظل ممتدة بالسالم وسوف يسعى للسنر في الطرنق 

ا موقعه علىالصحنح لتحقنقه"، وذلك حسب ما يقلت صحنفة )ندنعوت احرويوت( االسرائنلنة 
 االلكترويي.

م  جايبه، رحب رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو ببابا الفاتنكا  فريسنس األول قائال إيه 
"نأتي بروح م  المصالحة واالنما  والسالم التي نحملها العدند م  المسنحنن  في ايحاء العالم 

عالمة هامة في تارنخ العالقات واضاف يتيناهو ا  زنارة البابا فريسنس إلسرائنل "تشكل  وغنرهم".
 بن  المسنحنن  والنهود"، حسب ما ذكرته اإلذاعة اإلسرائنلنة النوم األحد.

وقال يتيناهو ا  معاداة السامنة "جرنمة ضد الرب وضد االيساينة"، مشنرا بهذا الخصوص الى 
 في المتحف النهودي ببروكسل. أمسحادث االعتداء الذي وقع 

يتيناهو اعتبر أ  زنارة بابا الفاتنكا  إلى إسرائنل هي ، أ  21/1/2154ن، عّما السبيل،وأضافت 
 بمنثابة" فصل هام في تارنخ العالقات بن  النهود واليصارى التي استمرت ألفي عام".

وقال في كلمة له بمراسم استقبال البابا في مطار ب  غورنو  الدولي: " قداستك أيت ات  في قلب 
سرائن ل تحافظ على المسنحنن  وتسمح ألبياء الدنايات األخرى بالوصول إلى المواقع الشرق األوسط وا 

 وجدد يتيناهو اعتبار القدس "عاصمتيا األبدنة وقلب امتيا". المقدسة".
وبدوره قال الرئنس اإلسرائنلي شنمو  بنرنز، في كلمة بمراسم استقبال البابا: "لقد جئت النوم قداستك 

دة بن  الشعوب.. يرند أ  يشكرك على زنارتك وعلى تصمنمك على م  اجل أ  تحافظ على الوح
وأشار إلى أ  "إسرائنل دولة نهودنة دنمقراطنة تطبق التعانش بسالم وهي دولة  محاربة الالسامنة".

 تطمح للسالم مع كل جنرايها"، مضنفا: "يأمل أ  نتحقق السالم في ربوع بالديا".
 
 "دفع النثمن" االرهابيةمنظمة وجود  ة عنمسؤولية الواسعة : التغطية الصحفية واإلعالمليبرمان .21

أعتبر وزنر خارجنة اسرائنل أفنغدور لنبرما  بأ  موقف بعض  :الحناة الجدندة –القدس المحتلة 
الصحفنن  والتغطنة االعالمنة الواسعة لما بات نعرف في اسرائنل بد"دفع النثم "، هي التي ساهمت 

 في وجود هذه الظاهرة.
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، ا  الفجوة بن  التغطنة أمسموقع القياة السابعة للتلفزنو  االسرائنلي ع  لنبرما  قوله ويقل 
االعالمنة لما حدث في قرنة طوبا زيغرنا الجمعة الماضي )محاولة االعتداء على نثالنثة م  النهود(، 

 .وأحداث "دفع النثم " تعطي دفعة قونة لظاهرة "دفع النثم "
دفع النثم " ضد الفلسطنينن  داخل الخط األخضر وكذلك في الضفة وقال ايه سبق وأدا  عملنات "

، إلسرائنلالغربنة واالعتداءات ضد الجنش االسرائنلي أكنثر م  مرة، والتي سببت وتسبب ضررا كبنرا 
واضاف "لك  نجب القول بأ  التغطنة االعالمنة م  قبل بعض الصحفنن  وكذلك تجمعات م  

 داية النمن ، هي التي تسببت في وجود ظاهرة دفع النثم  وتعززها.النسار والتي تبحث دائما ع  ا
 26/1/2154هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 ال يجدر ارتجال تصريحات لدوافع سياسية محليةردا  على نتنياهو:  ونوابوزراء  .20

خطوات فكرة ال"ال تزال تصرنحات رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو ع  : الحناة –الياصرة 
، تحدث جداًل واسعًا في الساحة الحزبنة "األحادنة الجايب التي تحظى بالتأنند داخل إسرائنل

 اإلسرائنلنة، خصوصًا أيها القت تفسنرات متياقضة.
أقواله التي "ولم نتردد وزنر السناحة عوزي ليداو )لنكود بنتيا( م  توجنه ايتقاد لرئنس حكومته على 

، مضنفًا أ  منثل هذه التصرنحات قد تستدعي ضغوطًا دولنة على إسرائنل "ال لزوم لها، بل المضرة
م  الوالنات المتحدة ودول أوروبنة، وتشجع السلطة على التحرنض على إسرائنل. وزاد أ  العالم قد 

بعد ا  قدمت إسرائنل خالل "نفسر هذه التصرنحات استعدادًا إسرائنلنًا لتقدنم تيازالت أحادنة الجايب، 
 ."ات األخنرة منثل هذه التيازالت م  دو  مقابلالسيو 

ابو ماز  فّجر المفاوضات، لك  هذا ال نعيي ا  يدخل في عاصفة "وقال الوزنر نوفال شتانيتس، إ  
ال نجدر ارتجال ". وأضاف أيه "... لييتظر أشهرًا ويدرس ويواكب األمور ويقرر ما نيبغي علنيا فعله

 ."ما نجب وضع بريامج واضح نضم  االستقرار لسيوات كنثنرةتصرنحات لدوافع سناسنة محلنة، إي
لحرف األيظار ع   "فذلكة إعالمنة"وكايت اليائب النسارنة زهافه غالؤو  اعتبرت تصرنحات يتيناهو 

 مسؤولنته في فشل المفاوضات. 
 26/1/2154لندن،  الحياة،
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 كـ "منظمة إرهابية" 48": نتنياهو يريد معاملة الحركة اإلسالمية في أراضي هآرتس" .22
قال رئنس الحكومة االسرائنلنة بينامن  يتيناهو، خالل جلسة الحكومة النوم األحد، ايه : درب44عدد

نجب اخراج الحركة االسالمنة الجياح الشمالي، بقنادة الشنخ رائد صالح، خارج القايو ، منثلما تم 
 ة االسرائنلنة كحركة ارهابنة.اخراج حركة كاخ النمنينة المتطرفة، التي اعليت عيها الحكوم

صحنفة "هارتس" التي أوردت اليبأ في موقعها على الشبكة، أفادت أ  أقوال يتيناهو وردت خالل 
 بحث اقامة لجية وزارنة خاصة بالوسط العربي.

 21/1/2154، 48 عرب
 
 اإلسرائيلية رفضت طلبا  لدعم وزارة الجيش اإلسرائيلي الماليةوزارة  .23

أعرب كرت القياة العاشرة اإلسرائنلنة أ  يائب وزنر المالنة اإلسرائنلي "منكي لنفي" ذ : عكا أو  الن
ع  ايتقاده الشدند للطلب الذي تقدمت به وزارة الجنش اإلسرائنلي في وقت سابق بشأ   النوم

 الحصول على مزند م  التمونل داعنًا إناها إلى تحدند أولوناتها بشكل مباشر.
ي رد بشكل سلبي على طلب وزنر الجنش اإلسرائنلي موشنه نعالو  بتحونل وأضافت القياة أ  لنف

 مزند م  التمونل للوزارة التي نتولى مهامها، بزعم أيها تواجه أزمة مالنة غنر مسبوقة.
وصرح يائب وزنر المالنة بقوله "م  غنر المعقول أ  نطالبوا بمزند م  التمونل ات ، فهم ال نعرفو  

ينتهم، ونحتاجو  للجلوس لتحدند أولوناتهم بشكل مباشر، فمنزاينة الجنش لنست أهم كنفنة إدارة منزا
 م  منزاينة وزارة الصحة".

 21/1/2154الين،  اون عكا
 
 الوطن العربيّ بغراء بمهاجمتنا يتعاظم : لبنان دولة مستحيلة واإلهابر .24

ت أحرويوت( م  أكنثر ُنعتبر المحلل إنتا  هابر م  صحنفة )ندنعو  زهنر أيدراوس: - الياصرة
على دوائر صيع القرار، فهذا المحلل و على صيع الرأي في اسرائنل تأنثنرا المحللن  اإلسرائنلنن  

 . نتسحاق رابن  المخضرم، كا  رئنس دنوا  رئنس الوزراء اإلسرائنلّي األسبق
يا  دولة لسحق جنش االحتالل وكيسه م  الجيوب اللبيايّي قال هابر إّ  لب 24الد وفي الذكرى 

مستحنلة، دولة ال تسري علنها كل القواين  المعروفة في العالم، الفًتا إلى أّيه م  تجربة حرب 
ُنمك  القول إّيها دولة ال نعتبر الجيو  فنها مرضًا، على حّد وصفه. وتابع: إّ  كل م  جّرب  2942
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رأسه، ولم نلحظ قدمنه  لبيا  مّرة ما، على امتداد األجنال الماضنة، وتأنثر م  سقوط األرز فوق
 الغارزتن  إلى أعماق الوحل، فلنقرأ مذكرات كويستيتن  نزنلي حول لبيا  في القر  التاسع عشر.

وأشار إلى أّيه لهذا السبب لنس إلسرائنل ما تيتظره وراء األسالك في لبيا ، وكل نوم م  الهدوء 
ايّي أ  فترة الهدوء ل  تطول كنثنًرا. عبارة ع  مكسب صافي، غنر أّ  العقل نقول حسب التقلند اللبي

كما رأى أّ  األغراء بمهاجمتيا نتعاظم في المعسكر العربّي، في ضوء الضعف والتآكل في قدرة 
االستنعاب لدى الشعب اإلسرائنلّي، وهذه حقنقة مؤلمة وحزنية، وصفها يائب وزنر األم  األسبق 

رتيا على الصمود، وايخفاض قدرتيا على االستنعاب، افرانم سينه وصًفا دقنًقا عيدما قال: إّ  تآكل قد
 هو الذي أخرجيا م  لبيا ، على حّد تعبنره.

وخلص إلى القول: خسارة إسرائنل ألصدقائها في الميطقة، خسارة ألّهم قنمة كايت تملكها، أال وهي 
تي كايت قائمة، قوة الردع في مجاالت متعدّدة ولنست العسكرنة فحسب، الفًتا إلى ايقالب المعادلة ال

 حنث أصبحت إسرائنل هي المرتدعة في مختلف هذه المجاالت، سناسًنا وقضائًنا وعسكرًنا. 
 21/1/2154لندن،  اليوم، رأي

 
  سنويا   ألف جندي عدد المتهربين من الخدمة والجنود غير المنضبطين 22: هآرتس .25

وجود يسبة تهرب عالنة جًدا كشفت صحنفة "هآرتس" العبرنة أمس ع  : )وكاالت(-القدس المحتلة 
م  الخدمة اإللزامنة في الجنش اإلسرائنلي حنث بلغ عدد المتهربن  م  الخدمة والجيود غنر 

 ألف جيدي سيوًنا.  22الميضبطن  
 26/1/2154عّمان،  الغد،

 
 متطرفا بينهم جنود في القدس تظاهروا ضد زيارة البابا  يهوديا   26اعتقال  .26

شخصا م  يشطاء  26اعتقال  أمساعليت الشرطة االسرائنلنة : ة الجدندةالحنا –القدس المحتلة 
 النمن  المتطرف النهود في القدس، شاركوا في تظاهرة ضد زنارة البابا فريسنس.

وقال المتحدث باسم الشرطة منكي روزيفنلد ايه م  بن  المعتقلن  "جيدي قام بتهدند شرطي بسالحه 
متطرفا نهودنا  250وذكرت االذاعة االسرائنلنة العامة ا  يحو .  بنيما كا  نتم اعتقال أحد رفاقه

 تجمعوا لنل السبت االحد للتيدند بزنارة البابا والتيدند بما سموه "الحمالت الصلنبنة ومحاكم التفتنش".
 21/1/2154هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 اإلسرائيلي لجيشا يد على لفلسطينيين قتل قضية 58 بين من واحدة إدانة: "بتسيلم" .27
ودنع عواودة: نستدل م  معطنات رسمنة أ  الينابة العامة التابعة لجنش االحتالل قد  - الياصرة

عملنة وفاة لفلسطنينن  داخل الضفة الغربنة  24أصدرت تعلنماتها للشرطة العسكرنة للتحقنق بد 
ات ميظمة بتسنلم وتفند معطن .خالل العامن  األخنرن  لك  التحقنق تم في نثالث ميها فقط

داية جيدي بقتل فلسطنيي.   اإلسرائنلنة أيه في حالة واحدة فقط تم تقدنم الئحة اتهام وا 
 26/1/2154لندن،  العربي، القدس

 
 العربيّ  الـربيع بدء منذ بكنثير أقل دوليا   اهتماما   يتلقى أصبح الفلسطينيّ  الموضوع :إسرائيلّيةدراسة  .28

ة صادرة ع  مركز بنغ  السادات إّ  سنياء لم تك  التحدي الوحند قالت دراس: سما–القدس المحتلة 
الذي واجهته إسرائنل، فقد خلقت زعزعة االستقرار في األرد ، والتي جرى تجاهلها طوناًل، قلًقا 
متيامًنا في تل أبنب، وتابعت أّيه في األنثياء، بدأ القتال في سورّنة في جذب ايتباه تيظنمات جهادنة 

ي تمكيت م  تنثبنت مواطئ أقدامها هياك بنيما نهوي البلد في أتو  الفوضى العارمة، عالمنة، والت
وأوضحت أّ  دولة االحتالل راقبت هذه التطورات بقلق، ووجدت القنادة اإلسرائنلّنة يفسها في ورطة 
ل تتعمق باطراد أمام السؤال: مع صعود هذا العدد الكبنر م  المجموعات المسلحة، هل ما تزال الدو 

 تشكل العبن  مهمن  وذوي صلة؟.
بالمقابل، قالت إّ  هياك أسباًبا لدى القنادة في إسرائنل للشعور باالرتناح، أحدها هو أّ  الموضوع 

. ولفتت الدراسة إلى أّيه م  "الدربنع العربيّ "الفلسطنيّي أصبح نتلقى اهتماًما دولنًّا أقل بكنثنر ميذ بدء 
لمصالح اإلسرائنلنة عبر زعزعة استقرار المحور اإلنرايّي الشنعّي. شأ  سقوط يظام األسد أ  نخدم ا

وم  جهة أخرى، وعلى ضوء ضعف المعارضة السورنة العلماينة، فإّ  م  الممك  أْ  نجلب يصر 
المتمردن  يظاًما إسالمًنا معادًنا إلسرائنل ونضعهم في حدنقتها الخلقنة الخاصة، موضحًة أّ  األسد 

ة، إّيه عدو معل  رسمًنا، نحكم م  قصر، والذي نمك  االتصال به، لك  نشكل يوعنة معروف
التيظنمات المتمردة متعددة جًدا إلى درجة نستحنل معها قتالها أو التفاوض معها كما نتم في العادة 

 مع الدول.
دنكالّنة، ولفتت إلى أّيه مع تحّول جيوبي الجوال  لنكو  مالًذا استراتنجًنا للتيظنمات اإلسالمّنة الرا

تتعّرض إسرائنل راهًيا لضغط متزاند لالختنار بن  محاولة إعادة قولبة الميطقة والتأنثنر فنها بشكل 
كبنر، أْو االيتظار ورؤنة ما نحمله المستقبل. ونظهر تحلنل التصّرفات اإلسرائنلّنة حتى ات  أّيه لم 

 نتم التوصل إلى استيتاج بهذا الخصوص.
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 تساعد النثوار في داخل سورنة أو خارجها، ما نشي بأيها تفضل استمرار والمعروف أ  إسرائنل ال
بقاء يظام األسد، مختارة العدو الذي تعرفه. ومع ذلك، فإّ  رغبة إسرائنل في تأمل فكرة التدخل 
الدولي وتوسنع عملنتها اإليساينة، قد تشنر إلى تغننر نلوح في األفق. لقد حاولت إسرائنل جهدها 

قاء يفسها بعندة ع  الشرق األوسط، وع  الصراع السوري على وجه التحدند، ولك ، في حتى ات  إب
األنثياء، تبقى إسرائنل أسنرة دفاعها الخاص، ورؤنتها المستيدة إلى األم ، ولم تبدع في االيخراط 

ائنلّي الدبلوماسي أبًدا، خاصة في الشهور القلنلة الماضنة، بنيما كا  كامل الجسم الدبلوماسّي اإلسر 
 نيفذ إضرابًا.

ومع ذلك، نبقى م  الممك  أْ  تسمح المبادرات الدبلوماسنة واإليساينة إلسرائنل بلعب دور بّياء 
جرنح سوري الذن  عولجوا في إسرائنل  400الد وكسب حلفاء جدد للمستقبل. وم  الممك  أ  ننثبت 

نًضا على رسم خطوطها الحمراء أقدمت إسرائنل أ أّيهم أفضل سفراء. وخُلصت الدراسة إلى القول،
الخاصة م  خالل تيفنذ الضربات الجونة ضد األهداف العسكرنة السورنة، لميع يقل األسلحة 

)خاصة م  سورنة إلى حزب هللا( والتصدي للتهدند المانثل في تدفق الصراع السوري  االستراتنجنة
 ا.إلى الجوال ، أو إلى داخل األراضي اإلسرائنلّنة، على حّد قوله

 26/1/2154اإلخبارية،  سما وكالة
 
 ر سنويا  السي حوادث عن الناجمة اإلسرائيلي االقتصاد خسائر دوالر مليار 5.1: "بنك إسرائيل" .29

 سيوناً  اإلسرائنلي االقتصاد نتكّبدها التي المادنة الخسائر حجم بأ  رسمنة، معطنات الياصرة: أفادت
 (.أمرنكي دوالر ويصف ملنار حوالي) لشنك ملنارات خمسة تبلغ السنر حوادث جّراء
 العبرنة الدولة في سيوناً  المسّجلة السنر حوادث فإ  ،"إسرائنل بيك" ع  الصادرة للمعطنات ووفقاً 
 .اإلسرائنلنة الموازية على كبنراً  مادناً  عبئاً  تشّكل باتت

 21/1/2154قدس برس، 
 
 واحتفاالت تهويدية النثالنثاء واألربعاءبرنامج احتاللي الستباحة القدس بمسيرات األقصى:  مؤسسة .31

إ  االحتالل االسرائنلي  25/5/2024في بنا  لها االحد  ”مؤسسة األقصى للوقف والتراث“قالت  
بالذكرى الد  ”احتفاالته“وأذرعه التيفنذنة وضعت بريامجًا مكنثفًا ومتيوعًا نستبنح القدس المحتلة، ضم  

ذكرى  -نوم نروشاالنم“قصى، أو ما نطلق علنه االحتالل إلستكمال احتالل القدس والمسجد األ 41
 م.24/5/2024، والذي نوافق نوم األربعاء ”توحند شطري القدس
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تيطلق م  أماك   24/5/2024وم  أبرز هذه الفعالنات مسنرة ضخمة تيظم عصر نوم األربعاء 
قدنمة بالقدس المحتلة، قرنبة م  خط التماس بن  غربي القدس وشرقي القدس، وتخترق أزقة البلدة ال

، وكذلك ”ساحة المبكى”أو ما نسمنه االحتالل باطال بد –وتختتم بمهرجا  راقص في ساحة البراق 
ميذ عصر نوم األربعاء وحتى  -في البلدة القدنمة–تقوم بإغالق كامل شارع الواد وخا  الزنت 

 ساعات المساء المتأخرة .
ات أخرى أعليت ع  بريامج احتفالي نومي النثالنثاء وأضافت المؤسسة أ  بلدنة االحتالل وميظم

محوره فعالنات غيائنة راقصة وصاخبة تمتد الى عمق اللنل،  24/5/2024واالربعاء  21/5/2024
فنما تيظم ميظمات أخرة مسنرات وجوالت صباحنة ومسائنة للطالب وغنرهم في أيحاء مدنية القدس، 

 ل القدس القدنمة.وبالذات في ميطقة األسوار التارنخنة وداخ
21/1/2154مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم افحم،   

 
 المضربين: الشاباك أبلغنا أنه معني بموت أحد األسرى األسرىممنثل  .30

قال ممنثل األسرى المضربن  ع  الطعام في مختلف السجو ، محمود شباية،  :علي سمودي –جين  
 نوما. 30رى اإلدارنن  المضربن  ميذ أكنثر م  إ  جهاز الشاباك أبلغهم أيه معيّي بموت أحد األس

لدالقدس دوت كوم، ا  قنام ممنثلي جهاز وتعلنقًا على هذا الكالم قال وزنر األسرى عنسى قراقع 
ممنثل األسرى المضربن  ع  الطعام في مختلف السجو ، "با  المخابرات معينة  بإبالغالشاباك 
" هو تصرنح عليي بالقتل، مطالبا االمم المتحدة االسرى المضربن  وتأدنبهم واركاعهم أحدبموت 

 المضربن .حناة  إليقاذبالتحرك الفوري 
21/1/2154القدس، القدس،   

 
 "اإلداريين" مع تضامنا   مفتوح إضراب عام خوض تدرس االحتالل معتقالت في األسيرة الحركة .32

 في األسنرة ركةالح قنادات بن  مشاورات ع  اليقاب فلسطنيي، حقوقي مركز هللا: كشف رام
 لمطالب االحتالل سلطات تجاهل على رداً  مفتوح جماعي إضراب في للدخول اإلسرائنلنة المعتقالت
 .اإلدارنن  األسرى
 ،(5|25) األحد نوم عيه يسخة" برس قدس" تلقت صحفي بنا  في للدراسات" األسرى" مركز وأوضح

 نطال وشامل عام إضراب في الخوض ارقر  دراسة على تعكف الفلسطنينة األسنرة الحركة قنادة أ 
 اإلدارنن  األسرى لمطالب االستجابة عدم حال في االحتالل، سجو  في الفلسطنينة التيظنمات كافة
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 بموجب التعسفي اعتقالهم على احتجاجاً  المفتوح إضرابهم في التوالي على 32 الد نومهم دخلوا الذن 
 ".السرنة الملفات"

21/1/2154برس،  قدس  
 
 المستشفيات إلىمن المضربين عن الطعام  أسيرا   53نقل  :"والال" موقع .33

اسنرا م  المضربن  ع  الطعام يقلوا، نوم األحد، الى  23قالت مصادر اسرائنلنة ا  : درب44عدد
 المستشفى لتلقي العالج بعد تدهور وضعهم الصحي وتم توزنعم على نثالث مستشفنات.

ماينة أسرى يقلوا الى مستشفى انخنلوف في تل أبنب وخمسة الى وأفاد موقع "والال" االسرائنلي ا  نث
 مستشفى سوروكا في بئر السبع والشارو  في بنتح تكفا.

وكايت ميظمات حقوقنة قد حذرت م  دخول َاراب األسرى االدارنن  ميذ شهر مرحلة الخطر 
 واحتمال سقوط شهداء ميهم اذا ما تواصل االضراب.

21/1/2154، 48عرب   
 
 في مطار بيروت ةسوريمن الجئين فلسطينيين  نثمانيةتوقيف العمل":  عةمجمو " .34

قالت مجموعة "العمل م  أجل فلسطنيني سورنة" إ  األم  العام اللبيايي أوقف نثماينة : دمشق
 في مطار بنروت الدولي. سورنن الجئن  فلسطنينن  

بياء على إشارة م  المدعي ويقلت المجموعة ع  مصادر فلسطنينة مطلعة تأكندها بأ  توقنفهم تم 
 العام بتهمة التعامل بتأشنرات مزورة للسفر إلى إحدى الدول العربنة في شمال أفرنقنا.

 قرارًا نقضي بترحلنهم إلى سورنة. أصدروأشارت إلى أ  األم  العام اللبيايي 
نث نرصد وم  جايب آخر أصدرت المجموعة تقرنرًا بعيوا  "بالد العرب تلفظ فلسطنيني سورنة"، ح

التقرنر عددًا م  الحاالت التي تعرض فنها الفلسطنينو  السورنو  اليتهاكات حقوقنة م  قبل 
 السلطات اللبياينة.

كما نسلط التقرنر الضوء على معاياة الالجئن  م  ياحنة العمل والتعلنم وحرنة الحركة، إضافة إلى 
به تلك الضغوط م  ظهور دعوات م  تقنند دخول الالجئن  الفلسطنينن  إلى لبيا ، وما تتسبب 

 بعض الشباب للهجرة إلى البلدا  الغربنة.
21/1/2154وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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 القدس يعيشون تحت خط الفقر سكان شرقيمن  %71: المواطن حقوق جمعية .35
قدس الشرقنة ، وهو ذكرى احتاللها لل”نوم القدس “تحتفل السلطات اإلسرائنلنة هذا االسبوع بما نسمى 

، وم  نثم ضّمها وفرض القايو  اإلسرائنلي علنها. بنيما تزعم هذه السلطات أ  مدنية 2961عام 
القدس مّوحدة تحت سنادتها، إال أ  الفجوات واسعة في تطبنق القايو  بن  القدس الشرقنة والقدس 

عام، معطنات  الغربنة واضحة للعنا . في هذا السناق، أصدرت جمعنة حقوق المواط ، كما كل
وحقائق تبرز هذه الفجوات وتدلل على الوضع االجتماعي واالقتصادي والسناسي الصعب في مدنية 

 القدس. كما وتسلط الضوء على اإلهمال الشدند لألحناء المقدسنة خلف جدار الفصل.
 

 2154القدس الشرقية باألرقام 
 ديموجرافيا

دنية بقلنل. وفًقا لمعطنات دائرة اإلحصاء نزند عدد سكا  القدس الشرقنة ع  نثلث سكا  الم
 24،100( و%35يسمة هم م  المسلمن  ) 404،400يسمة م  مجمل  242،000المركزّنة، فإّ  

 (.%2يسمة م  المسنحنن  )يحو 
 

 الفقر والرفاه
 م  األطفال، نعنشو  تحت خّط الفقر. %42,2م  سكا  القدس الشرقّنة، و 15,3%

م  مجمل األطفال  %53عّرفو  كأطفال نتهّددهم الخطر، وهم نشّكلو  طفاًل فلسطنيًنا مُ  1،523
 الذن  نتلقو  عيانة خدمات الشؤو  االجتماعنة البلدنة.

 
 تربية وتعليم

؛ ونسود في %53المدارس البلدّنة الرسمّنة يسبة بال نتعّدى عدد الطالب الفلسطنيّنن  الذن  ندرسو  
 سية دراسّنة. 22م  الطالب ال نيهو   %36 .تدرنسيّ صف  2،000الجهاز البلدّي يقص قوامه 

 
 الصّحة
عنادة لصّحة األم والطفل في غربّي المدنية، وأربع عنادات كهذه فقط في شرقها؛ االلتزام  25توجد 

م   %45-%40بتأسنس عنادة أخرى، لتكو  الخامسة، نواجه مماطالت ميذ عّدة سيوات؛ يحو 
 بحاجة إلى عيانة يفسايّنة ال نتلّقويها.م  القاصرن   %90البالغن  ويحو 
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 تطوير وبناء وهدم بيوت

فقط م  مساحة القدس الشرقّنة ُمخّطط لغرض البياء الفلسطنيّي السكيّي. وتصل يسب البياء  24%
-%15، فنما تراوح في األحناء النهودّنة بن  %50-%25القصوى في األحناء الفلسطنيّنة إلى 

 بنتًا ومبًيى على األقّل.  21ُهدم  2024؛ وميذ مطلع عام 225%
، ُصودر نثلث أراضي الفلسطنينن  في القدس، وُشّندت علنها عشرات آالف الشقق 2961ميذ عام 

م  األراضي المخّططة في األحناء الفلسطنيّنة ُمعّرفة كميطقة طبنعنة  %35لصالح السكا  النهود؛ 
 مفتوحة ُنحظر البياء علنها.

 
 المياه والمجاري

وبداًل م  ذلك نجري  ،كنلومتًرا 50جد في القدس الشرقّنة يقص بخطوط المجاري على امتداد يحو ُنو 
استخدام خّزايات الصرف الصّحّي؛ وتؤّدي الفنضايات المتكّررة إلى المكاره الصحّنة؛ وتوجد أنًضا 

 صعوبة مستمّرة في االرتباط بشبكة المناه.
 

 البريد
فرًعا في المدنية الغربّنة؛ وفي أحناء  42تسعة فروع للبرند، مقابل ال نوجد في القدس الشرقّنة إال 

فنثماينة ُسعاة برند ونثالنثة مقاولي توزنع فقط  -كنثنرة نجري توزنع البرند بشكل غنر ميتظم ومستقرّ 
 ساعي برند نعملو  في المدنية الغربّنة.  233نوّزعو  البرند لكّل أحناء القدس الشرقّنة، مقاريًة بد 

 
 ار واألحياء التي خلفهالجد

وا غالق المعابر، واتّباع سناسة تصارنح الدخول، إلى  كنلومتًرا م  جدار الفصل، 242أّدى بياء 
عزل القدس الشرقّنة ع  الضفة الغربّنة، وأّدت إلى إضعاف السكا  اقتصادًنا واجتماعًنا. وخالل عام 

 ، تواصل بياء جدار الفصل في ميطقتيِّّ الولجة والسواحرة.2024
السالم ومخّنم شعفاط  م  أحناء رأس خمنس ورأس شحادة وضاحنة شخص 200،000أكنثر م  

لالجئن  وكفر عقب وسمنرامنس، معزولو  ع  المدنية بواسطة الجدار، وهم نعايو  م  وقتها 
 اإلهماَل الشدنَد.
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 المكانة
فلسطنينن  م  القدس الشرقّنة؛ في عام  24،309ألغت إسرائنل إقامة  2023-2961بن  األعوام 

قاصًرا. وفي  24امرأة و 50ن  م  القدس، م  بنيهم فلسطنين 206ألغت وزارة الداخلنة إقامة  2023
شخًصا م  سكا  القدس؛ ورفضت المحكمة العلنا المطالب  35العام يفسه أعادت إسرائنل اإلقامة لد 

 بوقف سناسة إلغاء اإلقامة.
، عشنة نوم القدس، بلغ عدد 2023أنار  6وفًقا لمعطنات دائرة االحصاء المركزنة التي ُيشرت نوم 

(، %62م  النهود ) 499،400يسمة، م  بنيهم  404،400، 2022  في القدس عام السكا
غنر  9،000(، و%2م  المسنحنن  )يحو  24،100(، و%35م  المسلمن  ) 242،200و

 شخص م  أبياء الطائفة الدرزنة. 200(، ويحو %2مصّيفن  وفق الدناية في وزارة الداخلنة )
21/1/2154جمعية حقوق المواطن في إسرائيل،    

 
 االحتالل يد على فلسطينيين قتل قضية 58 بين من واحدة إدانة: هآرتس .36

 فلسطنينن  مدينن  قتل قضانا في تحقنق ملف 24 بن  م  ايه ع  اليقاب معطنات الياصرة: كشفت
 واحد أفضى فقط االحتالل، سلطات قبل م  األخنرتن  السيتن  في فتحت االحتالل جيود ند على
 بحناة االحتالل استهتار ونظهر للسخرنة منثنر الجيدي على فرض الذي الحكم لك  إداية إلى

 .الفلسطنينن 
 24 فتح األخنرتن  السيتن  في إيه ،(25/5) األحد نوم الصادر عددها هآرتس في صحنفة وذكرت
 .مخففا حكما علنه وفرض جيدي إلداية أفضى فقط واحدا ملفا لك  فلسطنينن ، بمقتل تحقنق ملف

 جيوب الخلنل ميطقة م  درونش عدي الشاب مقتل ع  ندور الحدنث أ  الصحنفة، وأوضحت
 وحكم. عمل تصرنح دو  إسرائنل في للعمل الدخول محاولته خالل بارد بدم المحتلة، الغربنة الضفة
 .شهور 1 بالسج  الجيدي على

21/1/2154برس،  قدس  
 
 في غزة سعودي للمهدمة منازلهمالمشروع ال ضمن بناية سكنية 762بتسليم ونروا تشرع األ  .37

شرعت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغنل الالجئن  "أويروا"، بتسلنم المرحلة  :يادر القصنر – رفح
بيانة سكينة للمهدمة ميازلهم، لتيهي بذلك معاياتهم  162النثاينة م  المشروع السعودي، المكو  م  
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رفح، وذلك بتكلفة مالنة وصلت لخمسن  سيوات في محافظة  20مع التشرد المستمرة ميذ يحو 
 ملنو  دوالر بتمونل م  المملكة العربنة السعودنة.

وأكد مدنر مكتب "أويروا" في رفح نوسف موسى أ  الوكالة شرعت بتسلنم الوحدات السكينة في 
المرحلة النثاينة م  المشروع السعودي للمستفندن  م  أصحاب البنوت المهدمة بمحافظة رفح، 

  الوكالة ارتأت أ  تقوم بتسلنم المجموعات السكينة على خمس دفعات، وذلك لعدة أسباب موضحا أ
أهمها أ  تقوم بتسلنم الوحدات التي أيهت الرقابة الهيدسنة عملها فنها، والبقنة تخضع تحت رقابة 
الطواقم الهيدسنة لمتابعة التشطنبات اليهائنة. وأضاف أ  هذه الوحدات بينت على أحدث طراز 

على ند الجنش اإلسرائنلي موضحا أ   2004و 2003للعائالت التي هدمت بنوتها في رفح عامي 
 مدارس وروضة أطفال ومركز مجتمعي ومسجد كبنر. 6المشروع السعودي نحتوي على 

26/1/2154الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 يةرفض كل أنواع الخدمة العسكر ل تدعو الفلسطينيين 48"حملة أرفض" في الـ  .38

الشباب الفلسطنيي داخل  دعوتها« حملة أرفض، شعبك بحمنك»عليت : أ اسعد تلحمي  –الياصرة 
أو « الوطينة»إسرائنل إلى رفض كل أيواع الخدمة العسكرنة اإللزامنة أو الطوعنة او الخدمة 

لتجيند أ  لدنها حالنًا ستة شباب م  العرب الدروز نرفضو  االمتنثال ألوامر اكما وأكدت ، «المدينة»
 اإللزامي، وأيها ستعل  اسمن  ميهم قرنبًا.

وقود هذه الحملة حراك شبابي بدأ يشاطه العليي قبل أشهر قلنلة لنحارب ظاهرة التجيد في مواجهة 
إحدى الياشطات البارزات « الحناة»المشروع الحكومي الجدند لتجيند الشباب المسنحنن . وتقول لد 

التي « لجية المبادرة الدرزنة»المجموعة ال نأتي بدناًل ليشاط منسا  مسعود حمدا  إ  يشاط هذه 
لكييا حراك »تياهض ميذ سبعنيات القر  الماضي قايو  إلزام الشباب الدروز بالخدمة العسكرنة، 

شبابي ال حزبي وال طائفي ... يح  يتحرك ضد أشكال التجيند كافة ولنس في أوساط العرب الدروز 
المياطق الفلسطنينة والطوائف المختلفة، وخطابيا واحد لجمنع أبياء  فقط، ومجموعتيا تتشكل م 

 «. الطوائف
وأضافت أ  المجموعة ترّكز اهتمامها األول ضد التجيند اإلجباري المفروض على الشباب الدروز 

ألييا يؤم  أ  التجيند اإلجباري المفروض علنهم هو جزء م  قضنتيا الفلسطنينة، وعلنه فإ  قضنة »
 «.ند قضنة الشعب كله وال تقتصر على طائفةالتجي

26/1/2154الحياة، لندن،   
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 سراء والمعراج في المسجد األقصىبة مصاطب العلم يحتفلون بذكرى اإلطل .39

االحتفال بذكرى اإلسراء  2024\5\25اختتم في المسجد األقصى المبارك بعد ظهر نوم األحد 
وبإشراف دائرة األوقاف اإلسالمنة في  ”قدساتعمارة األقصى والم“والمعراج الذي يظمته مؤسسة 

شارك فنه المئات م  طالب مصاطب العلم واألهل م  القدس والداخل الفلسطنيي الذن   القدس،
 رفدوا المسجد ميذ الصباح.

عطرة م  الذكر  تالوةوتخلل االحتفال أياشند دنينة وكلمات خطابنة افتتحها األخ عنسى خروب 
والشنخ عمر  ”عمارة األقصى والمقدسات“خ عبد الرحم  بكنرات ع  مؤسسة الحكنم تلته كلمة الشن

فنما ألقى الشنخ الدكتور رائد فتحي  اإلسالمنة،الكنسوايي مدنر المسجد األقصى ع  دائرة األوقاف 
واختتم الحفل السند جمال رشند رئنس مؤسسة  الحضور،موعظة اإلسراء والمعراج ألهبت شعور 

 .”قدساتعمارة األقصى والم“
21/1/2154مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 الدولية": المشاريع االستنثمارية الوقفية لخدمة القدس في تصاعد مستمر القدس" .41

بنروت: أكدت "مؤسسة القدس الدولنة" أ  إطالق مشارنع استنثمارنة حكومنة وشعبنة في عدد م  
مة القدس والمسجد األقصى المبارك، تشهد تصاعًدا "ما الدول العربنة واإلسالمنة، وجعلها وقًفا لخد

نشكل دلناًل على اهتمام الشعوب اإلسالمنة بالقدس على الرغم م  ايشغالهم بأوضاعهم الداخلنة"، 
 مشنًرا إلى "وقف األمة لخدمة القدس والمسجد األقصى المبارك".
لتي تتخذ م  بنروت مقًرا رئنًسا لها، وقال أنم  مسعود، يائب المدنر العام لمؤسسة القدس الدولنة، ا

في تصرنحات خاصة لد "قدس برس" إ  االهتمام بالمشارنع االستنثمارنة الوقفنة التي نتم إطالقها، 
تمنّثل ضماية الستمرار دعم القدس والمسجد األقصى خصوًصا إ  كايت حالة شعبنة مدينة مستقلة، 

خصوًصا في ظل ما تتعرض له مدنية القدس م   بعنًدا ع  أي إشكاالت تقع في هذا البلد أو ذاك،
 هجمة محمومة وغنر مسبوقة لتهوند المدنية".

21/1/2154قدس برس،   
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 لالهتمام بقضيتهمفرنسيس يدعون البابا  بالضفة الفلسطينيون الالجئون .40
دعا المتحدث باسم الالجئن  في الضفة عماد أبو سمبل، قداسة البابا فريسنس أ  تكو   :أرنحا
نة الالجئن  الفلسطنينن  ضم  مساعنه الخنرة إلحالل السالم في الشرق األوسط، وأ  تكلل هذه قض

المساعي بإيهاء معاياة مالنن  الالجئن  الفلسطنينن  الذن  تجرعوا الونالت جراء تهجنرهم قسرا م  
 .2944بنوتهم م  قبل العصابات الصهنوينة عام 

: ال نخفى على الحبر األعظم معاياة الالجئن  أمسوقال أبو سمبل في بنا  صحفي صدر عيه 
الفلسطنينن ، خاصة وأيه سنزور مخنم الدهنشة لالجئن  وسنرى بأم عنينه المعاياة الحناتنة لالجئن  

 داخل أزقة هذا المخنم.
26/1/2154الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 نديةيال الك في مونتر 66الـ إلحياء ذكرى النكبة  فلسطينيأطول علم  .42

يظمت مجموعة م  المتطوعن  م  أبياء الجالنة الفلسطنينة في مدنية مويتلاير الكيدنة، : رام هللا
، تسامح، شفافنة (، اجتماعتيوع،  DSTTوالعدند م  المتضامين  الكيدنن ، بالتعاو  مع ميظمة ) 

دة شارك فنها مهرجا  فلسطن  األول إلحناء الذكرى السادسة والستن  لليكبة، تخلله مسنرة حاش
اتالف م  الجالنة الفلسطنينة والمتضامين  الكيدنن ، حملوا خاللها أطول علم فلسطنيي تم تصمنمه 

 مترا في إشارة لعدد سيوات اليكبة الفلسطنينة. 66بجهود ذاتنة م  المتطوعن ، حنث بلغ طوله 
واء حماسنة تخللها هتافات نال الكيدنة، وهي تحمل العلم، في أج وطافت المسنرة شوارع مدنية مويتر

وأغايي وطينة فلسطنينة، والعدند م  الكلمات م  ميظمي المسنرة باللغات العربنة واإليجلنزنة 
واإلسباينة والفريسنة، سلطوا م  خاللها الضوء على المعاياة التي نعنشها الالجئو  الفلسطنينو  ميذ 

 .2944العام 
26/1/2154الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 بريلأنيسان/ مصانع خالل  عشرةشركة جديدة وترخص  562تسجل  برام هللا االقتصادزارة و  .43

شركة جدندة في محافظات الضفة  262"األنام": قالت وزارة االقتصاد الوطيي ايها سجلت  -رام هللا 
مملوكة  %94,2ملنو  دوالر، ميها  34الغربنة، الشهر الماضي، برأسمال إجمالي نصل إلى 

ملنو  دوالر، بنيما شكلت الشركات المملوكة ألجايب ما يسبته  30,2المحلي برأسمال نبلغ للقطاع 
 ملنو  دوالر. 1,4برأسمال نصل إلى  2,9%
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، ا  عدد أمسوأوضحت الوزارة في تقرنر صادر ع  اإلدارة العامة للسناسات والتحلنل واإلحصاء، 
مقارية بالشهر السابق  %24,2عا بيسبة شهد ارتفا 2024الشركات الجدندة المسجلة لشهر ينسا  

، بنيما سجل رأس المال 2023بالمقارية مع الشهر المياظر م  العام  %35وارتفاعا بيسبة 
مقارية مع الشهر السابق،  %231,5)المصرح به عيد التسجنل( لهذه الشركات ارتفاعا بيسبة 

 ضي.بالمقارية مع يفس الفترة م  العام الما %4,4وارتفاعا بيسبة 
مصايع جدندة موزعة على محافظات: طولكرم، ويابلس،  20كما صادقت الوزارة على ترخنص 

والقدس، وبنت لحم، والخلنل، بنيما لم تشهد بقنة محافظات الضفة الغربنة ترخنص أي مصيع جدند، 
 ملنو  دوالر، توزعت على عدة مجاالت 6,4وقد بلغت قنمة االستنثمارات في هذه المصايع الجدندة 

م  الصياعات التحونلنة حنث استحوذت صياعة ميتجات المعاد  الالفلزنة األخرى على الحصة 
م   %22,2، تلتها صياعة الميتجات الغذائنة والمشروبات بيسبة %64,6األكبر بيسبة وصلت إلى 

 مجمل رأس المال المستنثمر في الصياعة التحونلنة.
26/1/2154األيام، رام هللا،   

 
 دوالر معدل دخل الفرد اليومي بالقطاع 2ة لرفع الحصار عن غزة: اللجنة الشعبي .44

أعليت اللجية الشعبنة لرفع الحصار ع  قطاع غزة )غنر : األياضول ،مصطفى حبوش -غزة 
 دوالر فقط. 2حكومنة( أ  دخل الفرد النومي في القطاع نبلغ 

أكنثر م  ملنو   : إ وقال رئنس اللجية، جمال الخضري، في تصرنح صحفي، مساء النوم األحد
فلسطنيي نعتمدو  على المساعدات اإلغانثنة، ويسب الفقر والبطالة ارتفعت بصورة كبنرة جدا فاقت 

 دوالر. 2، فنما بلغ معدل دخل الفرد النومي في غزة %50الد
مصيع وورشة بسبب ميع إسرائنل تورند المواد الخام  2500وتحدث الخضري ع  توقف أكنثر م  

 ملنو  فلسطنيي(. 2,4إلى القطاع )الذي نقطيه أكنثر م  ومواد البياء 
21/1/2154رأي اليوم، لندن،   

 
 الدوري اللبنانيبالعب فلسطيني  أفضلوسيم عبد الهادي  :رياضةلل الفلسطينيةالمؤسسة  .45

ضم  فعالنات الحملة الدولنة للحفاظ على الهونة الفلسطنينة اقامت المؤسسة الفلسطنينة للشباب 
 2024 – 2023العب كرة قدم فلسطنيي في الدوري اللبيايي لموسم  أفضلهرجا  والرناضة م

 في قاعة بلدنة صندا بحضور حشد كبنر. 2024انار  23الجمعة  أمس)جائزة الحذاء الذهبي( نوم 
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وقد فاز بجائزة الحذاء واإلعالمنة، وحضر المهرجا  عدد كبنر م  الشخصنات الرناضنة والسناسنة 
العب فرنق  ،2024 – 2023عب كرة قدم فلسطنيي في الدوري اللبيايي لموسم ال وأفضلالذهبي 

شباب الساحل وسنم عبد الهادي، وبجائزة الحذاء الفضي العب فرنق العهد محمد ابو عتنق، وجائزة 
 الحذاء البرويزي العب فرنق الراسنيغ هننثم خدوج.

24/1/2154المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، لبنان،   
 
 لمصريين: ال تنتخبوا رجال  يفرح بمجيئه الصهاينة ل القرضاوي .46

ياشد رئنس االتحاد العالمي لعلماء المسلمن  العالمة الدكتور نوسف القرضاوي، الياخبن  المصرنن  
األحد، عدم ايتخاب "رجل نفرح بمجنئه الصهانية" في إشارة ميه إلى قائد االيقالب العسكري عبد 

ف في بنا  له: "ال نجوز لكم أ  تيتخبوا م  عصى هللا، وخا  األماية، واجبكم وأضا، الفتاح السنسي
أ  تقولوا له ال، وأ  ترفضوا ايتخابه"، ال تشارك في جرنمة ايتخاب رجل نفرح بمجنئه الصهانية، ال 

 لرجل تلوث م  مفرق رأسه إلى أخمص قدمنه بدماء األبرناء م  المصرنن .
 21/1/2154الشعب، مصر، 

 
 فة عبرية لـ"المصريين": من فضلكم توجهوا للتصويت صحي .47

ياشدت صحنفة ذا تانم أوف إسرائنل العبرنة، المصرنن  بضرورة اليزول إلى االيتخابات والتصونت 
 والمشاركة، الفتة إلى أ  ذلك حق لهم وعلنهم.

ايتخابات مصر ، بيسختها الصادرة باللغة اإليجلنزنة، إ  5/25وقالت الصحنفة في تقرنر لها األحد 
على وشك أ  تبدأ، مشنرة إلى أ  مصر حالنا تعنش فترة ما قبل االيتخابات وهي الصمت 

 االيتخابي، لتبدأ عملنة االقتراع.
وأكدت على أ  الشعب المصري قادر على مواجهة الصعاب وتحدي الظروف، مضنفة: "م  

لمصرنن  نكتبو  فصال جدندا م  حناة المتوقع أ  نكو  اإلقبال على الرئاسنة كبنر جدا"، مبنية أ  ا
 بالدهم وم  مستقبلهم.

ووجهت "ذا تانم أوف إسرائنل": فضال يداء لجموع المواطين ، وقوات األم  بضرورة الحفاظ على 
العملنة االيتخابنة ومسنرتها، أل  م  خاللها ستستطنع مصر إنثبات أيها تبحث ع  الحرنة 

 والدنمقراطنة التي طالما بحنثت عيها.
21/1/2154الشعب، مصر،   



 
 
 

 

 
           31ص                                     3229 العدد:     26/1/2154 نثنيناإل  التاريخ:

 

 
 عالقة األردن بحماسفي انفراج قريب  رشيد:أبني  .48

رشند يائب المراقب العام لجماعة اإلخوا  المسلمن  في أأكّد زكي بيي : محمود هينة -الرسالة يت
األرد ، أ  العالقة الرسمنة بن  حكومة األرد  وحركة حماس، ستشهد ايفراًجا كبنًرا وتأخذ أبعاًدا 

 ت إنجابنة في المرحلة المقبلة.وتطورا
ووصف بيي أرشند في تصرنح خاص بد"الرسالة يت"، األحد، طبنعة العالقة الراهية بن  الطرفن  
بد"الكامية" وأ  الملف ما زال معلقا بفعل ترقب الحكومة األردينة لألوضاع الراهية بالميطقة، فضاًل 

 .العالقة، طبًقا لتعبنره ع  وجود أدوار ألطراف فلسطنينة وعربنة بغرض توتنر
وكا  رئنس الوزراء األرديي عو  الخصاوية قد وصف إبعاد قادة حركة المقاومة اإلسالمنة )حماس( 
 ع  األرد  بأيه "خطأ سناسي ودستوري"، داعًنا إلى ضرورة استدراكه وفتح عالقات مع الحركة.

القرار األرديي، وباتت أكنثر قياعة وقال بيي إرشند إ  رأي الخصاوية بدأت تتبياه مراكز النثقل في 
يهاء حالة الخصومة معها. وأشار إلى أ  يجاح  في ضرورة فتح العالقة مع حركة حماس وا 

المصالحة الفلسطنينة م  شأيه أ  نقرب المسافات أكنثر بن  الطرفن ، وستشجع تعامل األرد  مع 
 كل األطراف الفلسطنينة.

ت الخارجنة بها أسامة حمدا ، أيها حرنصة على حركة حماس أكدت على لسا  رئنس العالقا
 العالقة مع األرد ، وا عادة إحناءها.

ولك  بيي أرشند، قال إ  الرسائل التي قدمتها األرد  أخنًرا عبر السماح لقنادة الحركة بزنارة البالد، 
 داللة على أ  العالقة في طرنقها للتحس .

21/1/2154، الرسالة، فلسطين  
 
 إسرائيليين وبريطاني بعد انتهاء التحقيق معهم باالحتيالإبعاد : األردن .49

أ  السلطات األردينة ” فرايس برس“صرح مصدر أميي أرديي أمس، لوكالة : ا ف ب–عما  
، بعد أربعة أنام على توقنفهم، بشبهة احتنال في قضنة مرتبطة ”أبعدت إسرائنلنن  انثين  وبرنطاينا“

 بالعمالت.
الجهات األمينة أبعدت النوم )أمس األحد( “الكشف ع  هونته، إ  وقال المصدر، طالبا عدم 

إسرائنلنن  انثين ، وبرنطاينا، الى بلدنهم، بعد توقنفهم نوم األربعاء على خلفنة شبهة احتنال في قضنة 
 ”.مرتبطة بالعمالت
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 الجمعة أ  السلطات األردينة أوقفت هذن  اإلسرائنلنن ” فرايس برس”وكا  مصدر أميي أكد لد
اإلقامة “، في قضنة مرتبطة بالعمالت، ووضعتهم قند ”شبهة فساد”والبرنطايي األربعاء الماضي بد

 بأحد الفيادق، وفتحت تحقنقا بالحادنثة، بدو  ذكر أي تفاصنل.” الجبرنة
26/1/2154الغد، عمان،   

 
 الراعي: من ال يريد السالم لفلسطين ال يريده للشرق األوسط الكاردينال .51

قلد الرئنس محمود عباس، الكاردنيال مار بشارة بطرس الراعي بطرنرك أيطاكنة  :اوف–بنت لحم 
جاء ذلك خالل استقباله البطرنرك الراعي، في قصر الرئاسة في  وسائر المشرق وسام يجمة القدس.

 مدنية بنت لحم.
را له وللبيا  بدوره شكر الكاردنيال الراعي الرئنس عباس، مؤكدا أ  ميحه هذا الوسام نعتبر شرفا كبن

باسم جمنع المطارية والشعب اللبيايي أعبر ع  شكري وتقدنري لميحكم وسام يجمة القدس »قائال: 
وهو نمنثل شرفا للكينسة وللشعب اللبيايي، وهو كيز ينثميه، كما أيه عالمة للصداقة والمحبة التي 

با فريسنس األول فالسالم جئيا ليصلي م  أجل السالم مع قداسة البا»وقال:  «.تجمعيا وهو تاج فرح
عطنة كبنرة وهذه األرض أعل  بها السالم الى العالم، فالسالم في الشرق األوسط نبدأ بالقضنة 
الفلسطنينة، فا  حل السالم في فلسطن  نيعم العالم كله به، والذي ال نرند سالما للقضنة الفلسطنينة 

األرض أرضيا وتارنخيا وهونتيا ورسالتيا  جئيا ليقول هذه»وأضاف:  «.ال نرند سالما للشرق األوسط
 «.وسيحمل السالم لكل العالم يح  معكم يحمل قضنتكم ويدافع عيها

يح  يدعم النثوابت ومطلبكم بالدولة الفلسطنينة وعاصمتها القدس الشرقنة والحدود فيح  »وأردف 
بداد والظلم، سيصمد متنثبتو  بهذه القضنة، وهذه األرض عطنة م  هللا ول  يفرط بها رغم كل االست

 «.ويوحد صفوفيا وسيعمل معا لتوحند الصوت العربي وسيواصل طرنقيا باألمل والقوة
 «.السالم نبدأ في فلسطن  والعالم كله تتجه أيظاره النوم لهذه االرض المقدسة»وختم بالقول: 

26/1/2154، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 يدا جنوبي لبنان بعيد المقاومة والتحريرفي شوارع ص "4ميركافا "حرق مجسم لدبابة  .50

اليسحاب إسرائنل م  جيوبي لبيا ،  24الد م  حمزة تكن : عشنة الذكرى  :)األياضول(– صندا
اختار أهالي مدنية صندا )جيوب(، االحتفال بهذه الذكرى بطرنقة جدندة، حنث أحرقوا، مساء أمس 
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جولة هزنمة لالحتالل اإلسرائنلنة »قدمها حمار في ، نت«4منركافا »األول، مجسم للدبابة اإلسرائنلنة 
 «.وآلته العسكرنة
جال في طرقات مدنية صندا بمواكبة أمينة مشددة، على مدى أكنثر م  « 4منركافا »مجسم دبابة 

 «.إذالل فخر الصياعة العسكرنة اإلسرائنلنة»ساعتن ، نجره حمار م  أجل 
أشهر م  قبل  3م  الجنل الرابع، على مدى « افاالمنرك»وتم تصينع المجسم، الذي نمنثل دبابة 

عضوا في الحزب الدنمقراطي الشعبي، م  عمال وحدادن  ويجارن ، وفق ما قال عاطف  25حوالي 
 اإلبرنق، أحد أعضاء الحزب.

مانو/ أنار بعند المقاومة والتحرنر، الذي نجسد ذكرى تحرنر الجيوب  25وسيونا، نحتفل لبيا  في 
 . 2000سرائنلي عام م  االحتالل اإل

26/1/2154القدس العربي، لندن،   
 
 مستشار الرئيس التونسي: التونسيون لن يتوانوا عن دعم القدس والالجئين .52

قدس برس: أكد مستشار الرئنس التويسي للشؤو  الدولنة أيور الغربي أ  التويسنن  ل   -تويس 
افعي ع  الحقوق المشروعة في التحرنر ول  نخذلوا فلسطن  وشعبها، وأيهم كايوا ومازالوا وسنبقو  مد

 نتوايوا في دعم القدس واألسرى والالجئن .
( أوردها على صفحته الرسمنة على موقع التواصل 25/5وأكد الغربي، في تصرنحات له األحد )

االجتماعي "فنسبوك"، أيه لنس هياك خالف بأ  تويس وقفت دائما الى جايب فلسطن  وحقوق 
المشروعة وأ  الشعب التويسي سايد اليضال الوطيي الفلسطنيي وشارك فنه  الشعب الفلسطنيي
وأضاف: "أما على المستوى السناسي فقد استقبلت تويس أغلب القنادات وم  كل  بأشكال مختلفة.

التوجهات السناسنة وحنثت الجمنع على المصالحة وتأكند دعم تويس وتم تأجنل زنارة الرئنس 
للمساهمة في مسار المصالحة وتقونة الصف الفلسطنيي الداخلي  2023 المرزوقي الى غزة بدانة

ونثميت بالديا اتفاق المصالحة الذي ايجز أخنرا. وطالبت تويس وفي العدند م  المياسبات برفع 
 حصار غزة وبالحرنة لألسرى ووقف االستنطا ".

المديي واألحزاب  هذا وعلمت "قدس برس" م  مصادر مونثوقة، بأ  مجموعات وأفراد م  المجتمع
التويسنة توافدت أمس والنوم على المبنت بشكل متفرق لزنارة الفلسطنينن  واالطمئيا  على أحوالهم، 

 مؤكدة أ  جوازات سفرهم لم نتم اعادتها إلنهم ميذ خروجهم م  المطار.
 21/1/2154قدس برس، 
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 هم الصحيةإدانة عربية لـ"إسرائيل" لحرمانها الفلسطينيين والسوريين من حقوق .53

"الخلنج": يجحت المجموعة العربنة في ميظمة الصحة العالمنة في حشد التأنند الالزم  -القاهرة 
 لقرار ندن  الوضع الصحي للفلسطنينن  والسورنن  في الجوال  تحت االحتالل "اإلسرائنلي".

تم التصونت علنه وقالت وزارة الخارجنة المصرنة في بنا ، إ  مشروع القرار كا  مقترحًا مصرنًا، و 
 دول ع  التصونت. 6دول، وامتياع  5دول، مقابل معارضة  205باألسماء. ووافقت علنه 

وأضافت الخارجنة المصرنة أ  القرار تضم  إداية الحواجز التي تعترض ايتقال المرضى م  الضفة 
اف وموظفي الغربنة وقطاع غزة إلى مستشفنات القدس الرئنسنة، أليها تعترض وصول سنارات اإلسع

 المستشفنات، وطلبة الطب م  الضفة الغربنة.
 26/1/2154الخليج، الشارقة، 

 
 أسرار جديدة حول الهجوم الدموي على سفينة "مرمرة" .54

المركز الفلسطنيي لأعالم: قال السفنر التركي السابق في "إسرائنل" أحمد تشنلكول، إيه م   -أيقرة 
)يظام مبارك( هو م  زود "اإلسرائنلنن " بمعلومات  المحتمل أ  نكو  اليظام المصري السابق

مضللة ع  وجود أسلحة على مت  السفنية التركنة م  أجل خلق خالفات بن  "إسرائنل" وتركنا، على 
 حد وصفه.

"أ  أحد الذن  شاركوا  -الذي بقي سفنرا لتركنا في الكنا  لحن  حادنثة مرمرة–وأضاف السفنر التركي 
به أ  نكو  رجل مخابرات مصري، وم  المحتمل أ  نكو  هو م  أبلغ الجايب في رحلة السفنية نشت

 الصهنويي ع  وجود أسلحة على ظهر سفنية مرمرة".
وكتب السفنر السابق في كتابه الذي أصدره مؤخرًا "نجب اإلشارة إلى حادنثة حصلت قبل أي جهود 

ًا "إيه تلقى تعلنمات م  العاصمة لأخالء" مشنرًا إلى أيه ال نستطنع تفسنرها حتى اللحظة، مضنف
 أيقرة إلرسال كل المواطين  على مت  السفنية إلى تركنا".

 21/1/2154المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 القدس العربي: قطر تشتكي من اتخاذ اإلمارات "مستشارين غير خليجيين" في إشارة لدحالن .55

ا  االجتماع الذي عقده وزراء خارجنة وكاالت: أكد مسؤولو  خلنجنو   -القدس العربي  –الرناض 
دول مجلس التعاو  الخلنجي نوم السبت في الرناض لبحث موضوع المصالحة الخلنجنة كا  
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"انجابنا وبياء، وايه فتح االبواب امام تحقنق المصالحة بن  قطر م  ياحنة والسعودنة واالمارات م  
 ياحنة نثاينة". 

ري اشتكى م  اتخاذ دولة االمارات سناسات وقنام بعض وعلمت "القدس العربي" ا  الجايب القط
المستشارن  "االمينن  غنر الخلنجنن " في ابو ظبي بيشاطات معادنة لقطر، وذلك في اشارة للمسؤول 
االميي الفلسطنيي السابق محمد دحال  الذي لجأ الى ابو ظبي بعد طرده م  حركة فتح ونعمل 

 ولن  السابقن  العرب الذن  تستضنفهم دولة االمارات.مستشارا امينا هو وعدد اخر م  المسؤ 
وخالل اللقاء الوزاري الخلنجي الذي عقد في الرناض بعندا ع  اعن  الصحافة واالعالم واستغرق 
يحو ساعتن  )وهو النثايي م  يوعه خالل اسبوعن ( اتفق على الخطوات المطلوبة لكي توقف كل 

فقط السناسات، "ال  لكل دولة حقها في اتخاذ مواقفها اليشاطات المعادنة م  طرف تخر، ولنس 
 وسناستها م  اي دول أخرى".

 26/1/2154القدس العربي، لندن، 
 
 : تركي الفيصل يشارك في ندوة لمركز أبحاث أمريكي إلى جانب عاموس يدلين48عرب .56

كي الفنصل : في سابقة هي األولى م  يوعها، نشارك رئنس المخابرات السعودنة السابق تر 44عرب 
الى جايب رئنس االستخبارات االسرائنلي "أما " السابق ورئنس معهد أبحاث األم  القومي 
اإلسرائنلي عاموس ندلن  في يدوة مشتركة نيظمها معهد السناسات التابع لصيدوق مارشال األلمايي 

 .G M Fفي الوالنات المتحدة، 
م  الراهية في الشرق األوسط والتي تيدرج في المياظرة التي تتياول قضانا العالقات الخارجنة واأل

يطاقها عملنة السالم والتهدند اليووي االنرايي، ندنرها مراسل صحنفة واشيط  بوست دنفند اجينش 
 ستجري في العاصمة البلجنكنة بروكسل وسنتم يقلها ببث حي غدا الساعة النثاينة بعد الظهر.

 21/1/2154، 48عرب
 
 يون حققوا معي في أحد السجون العراقيةسجين سابق: ضباط إسرائيل .57

محمد عانش: روى مواط  لنبي أمضى في السجو  العراقنة نثمايي سيوات قصصًا وتفاصنل  –ليد  
مرعبة عما شاهده في السجو ، وقال إ  "منلنشنات تابعة ليوري المالكي هي التي تدنرها"، وأضاف 

ابرات األجيبنة بما فنها الموساد االسرائنلي، مؤكدًا لدد "القدس العربي" إيها أصبحت مرتعًا ألجهزة المخ
 أ  "ضباط اسرائنلنن  حققوا معه في أحد السجو  العراقنة".
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أسس اللنبي فرج القبائلي ميظمة أهلنة  2022وميذ إطالق سراحه م  السجو  العراقنة في العام 
شطن  المدافعن  ع  حقوق دولنة أطلق علنها اسم )سجياء بال حدود(، لنصبح واحدًا م  أبرز اليا

السجياء في العالم العربي، وخاصة السجياء العرب في السجو  العراقنة التي نقول إيها "جحنم ال 
 نمك  لعقل أ  نتخنله".

ونؤكد القبائلي أ  المخابرات االسرائنلنة )الموساد(، وكذلك أجهزة استخبارات غربنة تتياوب على 
اولة الحصول على أنة معلومات ميهم، كما تحاول تجيندهم م  المعتقلن  العرب للتحقنق معهم ومح

 أجل التجسس على بلدايهم لدى عودتهم النها.
 26/1/2154القدس العربي، لندن، 

 
 الكويت: محافظ األحمدي يستقبل السفير الفلسطيني .58

استقبل محافظ األحمدي الشنخ فواز الخالد أمس سفنر فلسطن  لدى الكونت رامي طهبوب، حنث 
 دم السفنر التهيئة للمحافظ الخالد بينله نثقة القنادة السناسنة بتولنه ومباشرته مهامه.ق

كما تطرق اللقاء الى تياول ُسبل توطند العالقات الكونتنة الفلسطنينة التارنخنة والونثنقة وآفاق تعزنزها 
فنما نخص  على المستونات كافة، عالوة على بحث فرص تطونر التعاو  المشترك وتبادل الخبرات

 األيظمة اإلدارنة المحلنة بوجه عام وشؤو  المحافظات على وجه الخصوص بن  البلدن  الشقنقن .
 26/1/2154السياسة، الكويت، 

 
 بلجيكا: البحث عن مسّلح قتل نثالنثة بينهم إسرائيليْين في متحف يهودي .59

لتوقنف مشتبه بتيفنذه أ ب، رونترز، أ ف ب: أطلقت بلجنكا أمس، حملة واسعة  –بروكسنل، بارنس 
صابة  هجوم على المتحف النهودي في العاصمة السبت، ما أسفر ع  مقتل إسرائنلن ن  وفريسنة وا 

 بلجنكي بجروح خطرة.
ورّجحت ايي فا  فنمرش، يائب المدعي العام في بروكسنل، أ  نكو  ميفذ الهجوم رجاًل "تصّرف 

فت إ  "كل الفرضنات تبقى مفتوحة"، مستدركة أ  بمفرده وكا  مسلحًا وأعّد له في شكل جند". وأضا
القضاء ال نمكيه تأكند هل كا  "عماًل إرهابنًا أو معادنًا للسامنة". وأشارت إلى أ  الشرطة ستيشر 
صورًا التقطتها كامنرات مراقبة، مضنفة: "الصور ُحّللت، ويدعو المواطين  إلى التعاو  لتحدند هونة 

 ايي أطلق الرصاص على وجه ضحاناه وأعياقهم.المهاجم". ولفتت إلى أ  الج



 
 
 

 

 
           45ص                                     3229 العدد:     26/1/2154 نثنيناإل  التاريخ:

 

وزنرة الداخلنة البلجنكنة جونل منلكنت التي تفّقدت مكا  الهجوم في حي سابلو  السناحي المعروف 
بمحال بنع القطع األنثرنة والشوكوال، رأت أ  استهداف المتحف النهودي نوحي بد"دوافع قونة 

أعليت تعزنز التدابنر األمينة في محنط األماك  التي الفتراض" أ  االعتداء هجوم معاد للسامنة. و 
ألف نهودي في بلجنكا، نعنش يصفهم في بروكسنل. ولم ُنسجل أي  40نرتادها نهود، علمًا أ  نثمة 

 .2940هجوم على النهود في بلجنكا ميذ عام 
 26/1/2154الحياة، لندن، 

 
 اكمتهم وفق القانون"العفو الدولية": إما اإلفراج عن األسرى اإلداريين أو مح .61

القدس دوت كوم: قالت ميظمة العفو الدولنة النوم األحد، إيه نيبغي على السلطات  -رام هللا 
اإلسرائنلنة اإلفراج ع  جمنع المعتقلن  اإلدارنن ، ما لم توجه إلنهم على وجه السرعة تهما جيائنة 

 ة العادلة."معترفا بها دولنًا، ونحاكموا طبقًا للمعاننر الدولنة للمحاكم
معتقل إداري فلسطنيي إضرابًا مفتوح ع  الطعام  200وأضافت في بنا  صحفي، "بدأ ما نربو على 

، احتجاجا على احتجازهم دو  تهمة أو محاكمة لمدة غنر محددة م  الزم ، 2024أبرنل  24ميذ 
 مطالبن  السلطات اإلسرائنلنة بوقف ممارسة سناسة االعتقال اإلداري".

، نقبع 2024قا للمعلومات التي يشرتها إدارة السجو  اإلسرائنلنة في يهانة شهر أبرنل عام وتابع، وف
فلسطنينا ره  االعتقال اإلداري، الذي هو شكل م  أشكال االعتقال التعسفي الذي فشل في  292

ة التي تلبنة المعاننر الدولنة للمحاكمة العادلة. بل هو شكل م  أشكال المعاملة الالإيساينة المهني
 تستخدمها إسرائنل الستهداف اليشطاء السناسنن  الفلسطنينن ، والبرلماينن ، واألكادنمنن  وغنرهم.

وأشار البنا  إلى أ  المعتقلن  اإلدارنن  نحتجزو  دو  تهمة أو محاكمة بأمر م  القائد العسكري، 
غنر مسمى، وتصدر أوامره وعادة ما نصل أمر االعتقال اإلداري إلى ستة أشهر قابلة للتجدند ألجل 

أخضعت  2961وتجدد استيادًا إلى معلومات سرنة ُتحجب ع  المعتقل وع  محامنه، وميذ عام 
 إسرائنل لهذا اإلجراء آالف الفلسطنينن  م  األراضي الفلسطنينة المحتلة.

 21/1/2154القدس، القدس، 
 
 نية بسورية خالل أسبوعآالف طرد غذائي للمخيمات الفلسطي 51"الوفاء األوروبية" وزعت  .60

قدس برس: أعليت "حملة الوفاء األوروبنة لعو  ميكوبي سورنة" أيها يجحت، وألول مرة،  -بنروت 
اإليساينة والغذائنة إلى الالجئن  الفلسطنينن  في مخنمات درعا والالذقنة، في إنصال المساعدات 
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موك في العاصمة دمشق، مشنرة إلى الطرود الغذائنة إلى مخنم النر إضافة إلى إدخال المزند م  
 إدخال عشر حاونات محملة بالمساعدات الغذائنة والصحنة وسنارات اإلسعاف.

اختتمت وقال أمن  أبو راشد، رئنس الحملة الذي رافق القافلة التاسعة لحملة "الوفاء"، إ  الحملة 
أسبوًعا كاماًل، حنث  ( زنارتها لداخل األراضي السورنة، والتي استمرت23/5الجمعة الماضنة )

الرنف الشمالي لمدنية الالذقنة ومخنم الالجئن  في درعا وكذلك مخنم النرموك تمكيت م  زنارة قرى 
 في دمشق.

وأضاف أبو راشد في تصرنحات لد"قدس برس" أ  الوفد قام كذلك بزنارة منداينة للقرى المحاذنة 
ألهالي واستمع ميهم ألهم احتناجاتهم، والتي التماس، واطلع على حجم المعاياة، والتقى بالخطوط 

 ممك . م  أجل تلبنتها في أسرع وقت ستعمل الحملة 
وأشار إلى أ  مجمل ما قّدمته القافلة التاسعة في حملة الوفاء األوروبنة للمخنمات الفلسطنينة 

رة آالف طرد ومراكز اإلنواء التي زارتها هذه المرة، إ  كا  في دمشق أو درعا أو الالذقنة، عش
 غذائي وصحي، إضافة إلى تقدنم ست سنارات إسعاف.

 21/1/2154قدس برس، 
 
 تقرير دولي يرصد انتهاكات إسـرائيلية مروعة بحّق المقدسات اإلسالمية والمسيحية .62

رصدت ميظمة أصدقاء اإليسا  الدولنة ومقّرها فننيا، و"مركز الدراسات السناسنة والتيمونة" ومقّره 
ايتهاكًا  525سة الفلسطنينة لحقوق اإليسا  "شاهد" ومقّرها بنروت في تقرنر مشترك غزة، والمؤس

سيوات بحق المقدسات اإلسالمنة والمسنحنة في االراضي  5شّيه االحتالل ومستوطيوه في 
 الفلسطنينة.

 واظهر التقرنر الذي نحمل عيوا : "عيف المستوطين  وايتهاكاتهم للمقدسات اإلسالمنة والمسنحنة 
"، ضلوع سلطات االحتالل اإلسرائنلي في هذه 2023-2009في األراضي الفلسطنينة المحتلة 

التعدنات؛ فقد تياول التقرنر أنضًا دور المستوطين  في االيتهاكات ضد المقدسات اإلسالمنة 
والمسنحنة في الضفة الغربنة وقطاع غزة، وسّلط الضوء على أكنثر الميظمات الصهنوينة تطّرفًا، 

ائلها وأدواتها، والجهات الداعمة لها، واتنثار المترتبة على ذلك، ومدى التزام سلطات االحتالل ووس
 اإلسرائنلي بمسؤولناتها كقوة احتالل ملزمة بالدفاع ع  السكا  الفلسطنينن  وحمانتهم.

ادة، وُنظهر التقرنر أّ  تلك االيتهاكات وقعت بشكل شبه نومي، وتراوحت ما بن  إغالق أماك  العب
والحرق المتعمد للمساجد والكيائس، وحرما  الفلسطنينن  م  الحق في الوصول إلى أماك  عبادتهم، 
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طالق اليار، وتخرنب الممتلكات وتدمنرها، واالعتداء الجسدي واللفظي، والتهدند، وكتابة الشعارات  وا 
هوند األماك  العيصرنة، ومحاوالت ميع أو تخفنض صوت األذا ، واالعتداء على المقابر، وت

المقدسة، والحفرنات األنثرنة، ومحاوالت اقتحام المسجد األقصى، وحتى محاوالت يسفه، وغنر ذلك 
 م  االيتهاكات واالعتداءات.

 26/1/2154الدستور، عمان، 
 
 "المسيرة العالمية إلى القدس" تدعو البابا فرانسيس األول للعمل على وقف تهويد القدس .63

لياطق باسم المسنرة العالمنة إلى القدس زاهر بنراوي ع  االستناء م  قدس برس: أعرب ا -ليد  
عزم بابا الفاتنكا  زنارة ما نسمنه االحتالل اإلسرائنلي بد "حائط المبكى" )البراق( خالل زنارته للقدس، 
ورأى أ  هذه الخطوة ترسل رسالة خاطئة للمسلمن  في أيحاء العالم الذن  نؤميو  بأيه جزء ال نتجزأ 

 م  المسجد األقصى الذي نعتبر حق خالص للمسلمن  وهو جزء م  عقندتهم اإلسالمنة.
( أرسل يسخة ميه لد"قدس برس"، خطة 5|25واستيكر البنراوي في تصرنح صحفي مكتوب له األحد )

البابا الرامنة لزنارة قبر مؤسس الصهنوينة نثنودور هنرتزل الذي ساهم بتهجنر الفلسطنينن ، "وأتميى 
البابا أ  نيأى بيفسه ع  منثل هذه المزالق التي تشوه الصورة الدنينة للزنارة، وتعتبر، في حال على 

 تمت، كصك غفرا  لجرائم الصهنوينة بحق الشعب الفلسطنيي".
م  جهتها؛ أعربت اللجية الدولنة للمسنرة العالمنة إلى القدس ع  إدايتها للهجمات المتصاعدة ضد 

ي القدس، التي شهدت تصعندا كبنرا في الفترة التي تسبق الزنارة التي نقوم المسنحنن  الفلسطنينن  ف
 أنار/ مانو الجاري. 25بها البابا فرايسنس للقدس النوم األحد 

 21/1/2154قدس برس، 
 
 نثالنثة سيناريوهات تنتظر الفلسطينيين .64

 عرنب الريتاوي
ستوطين  في الضفة الغربنة والقدس خالل السيوات الخمس المقبلة، م  المفترض أ  ترتفع أعداد الم 

إلى قرابة الملنو  مستوط  ... الدولة الفلسطنينة المستقلة التي تبدو متعذرة الندوم، ستصدبح مسدتحنلة 
زالة البؤر االستنطاينة، التي تبددو متعدذرة الندوم، سدتبدو  في يهانة هذه الفترة ... إخالء المستوطيات وا 

« حبده للسدالم»أو فدي « نسدارنته»حكومي، مهما أوغدل فدي  مهمة عصنة على أنة حكومة أو ائتالف
... االسددتنطا  الزاحددف الددذي أتددى علددى فرصددة قنددام دولددة قابلددة للحندداة، سددنجهز علددى فددرص الحندداة 
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باليسددبة لنثالنثددة مالنددن  فلسددطنيي، هددم إجمددالي سددكا  هددذه الميطقددة مدد  فلسددطن ، بعددد سدديوات خمددس 
 عجاف.

لمتوسددط والبعنددد، أمددام نثالنثددة سددنيارنوهات: أولهددا: قنددام إسددرائنل تتركيددا هددذه التطددورات علددى المدددنن  ا
، سددواء تحددت التهدنددد األميددي أو «فددائض السددكا  األصددلنن »بعملنددات تهجنددر ميظمددة، للددتخلص مدد  

بفعل الحصار والتجونع االقتصادنن ، وهيا نتعن   على األرد ، أ  نشعر بالقلق، فهدو المكدا  األول، 
« فددددائض الدددددنموغرافنا«التوسددددع االسددددتنطايي و« مخرجددددات»شددددح السددددتقبال إ  لددددم يقددددل الوحنددددد، المر 

 الفلسطنينة.
السدددنيارنو النثدددايي: إقددددام إسدددرائنل فدددي السددديوات القلنلدددة القادمدددة، علدددى اتخددداذ خطدددوة /خطدددوات أحادندددة 
الجايددب، تيسددحب بيتنجتهددا مدد  ميدداطق الكنثافددة السددكاينة، تاركددة للفلسددطنينن  أمددر إدارة هددذه الميدداطق 

هم، مددع حملددة ضددغط دولددي تسددتهدف دفددع األرد ، للقبددول بإيشدداء عالقددة مدد  يددوع مددا، مددع هددذا بأيفسدد
الكنددا  المسددخ، بهدددف مددّده بددبعضل مدد  يسددغ الحندداة، ودائمددًا العتبددارات األمدد  اإلسددرائنلي فددي المقددام 

 األول واألخنر ... وهذا سنيارنو ال نقل خطورة ع  السنيارنو األول.
الدولدددة »إلدددى شدددعار « الدولدددة المسدددتقلة»و تحدددول الفلسدددطنينن  مددد  شدددعار أمدددا السدددنيارنو النثالدددث، فهددد

، هو أمر دويه خرط القتداد إسدرائنلنًا، فدالنمن  والنمدن  المتطدرف فدي إسدرائنل، «الواحدة، نثيائنة القومنة
نمك  أ  نقبدل تحدت الضدغط بدولدة فلسدطنينة علدى جدزء مد  الضدفة، لكد  قبولده بدولدة نثيائندة القومندة 

، نيددرج فدي عدداد المسدتحنالت ... نسدتوي فدي ذلدك أهدل النمدن  «واحد للياخب الواحدد صوت»ويظام 
 مع أهل النسار في دولة االحتالل واالستنطا .

مدد  ميظددور األرجحنددة، نبدددو السددنيارنو النثددايي، مطعمددًا بددبعض عياصددر السددنيارنو األول، هددو األكنثددر 
زند م  أراضدي الفلسدطنينن  وضدمها، بأقدل ترجنحًا ... إسرائنل ستبذل أقصى ما بوسعها الستنعاب م

أعددداد مدد  السددكا  ... إسددرائنل سددتعتمد كددل وسددنلة مدد  أجددل إفددراغ األراضددي الفلسددطنينة المحتلددة مدد  
تحددت مسددمى االيسددحاب مدد  جايددب « الفصددل العيصددري»سددكايه ... وهددي بمددوازاة ذلددك، سددتعمل علددى 

 احدة.في ظل الدولة الو « الفصل العيصري»واحد، أليها ال تحتمل 
أخطددر مددا نمكدد  أ  نحدددث فددي سددناق سددعي إسددرائنل لتيفنددذ السددنيارنو النثددايي، هددو أ  تجددد مدد  بددن  

، نقبل بالتعامل مع مخرجات األحادنة اإلسرائنلنة ... والقبول هيا، «ذي صدقنة»الفلسطنينن ، شرنكًا 
الواقعنة »بذرنعة  ال نعيي بالضرورة العمالة لالحتالل، فقد يجد م  صفوف الحركة الوطينة م  ندعو

للتعامددل مددع األمددر الواقددع الجدنددد، وقددد نجددري تموندده هددذا التخدداذل، بالحدددنث عدد  اليضددال « السناسددنة
السددتكمال تحرنددر بقنددة الميدداطق المحتلددة .... وقددد يجددد مدد  بددن  الحركددة اإلسددالمنة فددي فلسددطن ، مدد  
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للتعامدددل الدددواقعي مدددع هدددذا  ، مدددا ندفعددده«األولوندددة لأيسدددا  وأسدددلمته وأسدددلمة المجتمدددع»نددددعو بذرنعدددة 
السنيارنو، نساعده على ذلك، أ  إسرائنل لد  تيتظدر ميهدا تفاوضدًا أو صدلحًا أو اعترافدًا بهدا ... حندث 

، مدد  دو  أ  نقدددم أي تيددازل تددارنخي «محدررة»سدنكو  بمقدددور هددذا الفرنددق، الدزعم بأيدده ندددنر ميدداطق 
األحدددادي، خاصدددة بعدددد ايتخابدددات  ممدددا حصدددل فدددي غدددزة، بعدددد االيسدددحاب اإلسدددرائنلي« شددديء مدددا... »
 .2001في « االيقالب«/ »الحسم»، وقرار 2006

الفلسطنيي مع يتائج ومخرجات األحادنة اإلسرائنلنة، وتحت أي حجة « التجاوب»إ  حصل منثل هذا 
علدى الفلسدطنينن  .... ونكدو  « دولدة الحددود المؤقتدة»أو ذرنعة، تكو  إسرائنل قد يجحت في تمرندر 

« ... الحل االيتقدالي بعندد األمدد»، أو «الهدية طونلة األمد»عاد لشارو  صاحب يظرنة االعتبار قد 
 وسيكو  قد تلقفيا الكرة في قلب ملعبيا، بعد أ  كايت في الملعب اإلسرائنلي.

مشدروع »وبذرنعة االستجابة لالحتناجات اإليسداينة للفلسدطنينن  تحدت االحدتالل، قدد نجدري الترتندب لدد 
فددي « الفناضددنة»وفددق معدداننر طددويي بلنددر، وسددالم يتيندداهو االقتصددادي، والمدرسددة صددغنر، « مارشددال

التفكنددددر السناسددددي الفلسددددطنيي ... حنيهددددا سددددتكو  اليتنجددددة الوحندددددة الميتظددددرة، هددددي تمرنددددر المشددددروع 
االيسددا  »اإلسددرائنلي، بأقددل قدددر مدد  المقاومددة والتكددالنف ... ألددنس هددذا هددو الهدددف مدد  وراء مشددروع 

عيوا  مرحلة « الفناضنة»، الذي اخترعه بلنر / دانتو ، وبغطاء فلسطنيي، كايت «دندالفلسطنيي الج
 كاملة م  مراحله؟

مواجهة هذه السدنيارنوهات، ُنملدي علدى الفلسدطنينن  التفكندر مد  خدارج الصديدوق، والبحدث ربمدا ألول 
وطيندددة للشدددعب مدددرة، عددد  اسدددتراتنجنة بدنلدددة بعنددددة المددددى، فددداألرض الفلسدددطنينة، كمدددا بقندددة حقدددوق ال

الفلسطنيي، لم تعد نثابتة، بل باتت قابلة للتصرف، وهي ُتصّرف ات ، باتجاهات شتى لنس م  بنيها 
 «.حق العودة والدولة والعاصمة»

 23/1/2154الدستور، عّمان، 
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 حسام شاكر
بفلسدطن  وشدعبها. فميدذ لعّل أسوأ ما في اليكبة سعنها للهنميدة علدى الدوعي وتزنندف الحقدائق المتعلقدة 

قرابددددة سددددبعة عقددددود تواصددددل الدعانددددة اإلسددددرائنلنة يشدددداطها فددددي اجتددددرار المددددزاعم ذاتهددددا بشددددأ  الشددددعب 
 الفلسطنيي ويكبته، دو  أ  نحّدها ضابط في تسونغ ايفالتها م  الميطق.
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عليدت قنل في المزاعم إ  الفلسطنينن  باعوا أرضهم، وغادروا البالد طوعا، وا   سدبعة جندوش عربندة أ 
 حربا على الدولة النهودنة الياشئة وخسرتها، ولنس اللجوء الفلسطنيي سوى يتنجة ميطقنة لذلك.

وقنددل أنضددا إ  كددا  للعددرب إحدددى وعشددرن  دولددة واسددعة المسدداحة فبوسددعهم العددنش فنهددا، فددإ  للنهددود 
رض المنعدداد، دولدة وحنددة فدي رقعددة ضدنقة، فدإلى أند  نددذهبو ؟". نثدّم إيده "الحدّق التددارنخي للنهدود فدي أ

 الذي نميحهم امتناز العودة إلنها.
تهاوت االدعاءات ولم تصمد في مواجهة التمحدنص العلمدي والبحدث التدارنخي، لكد  دعاندة االحدتالل 
تعنددد إيتدداج مقوالتهددا بصددنغ شددتى فددي زمدد  الفضدداءات المفتوحددة والشددبكات االجتماعنددة، مسددتيدة إلددى 

 تح العنو  وتشغنل العقول.مزاعم وحجج مخصصة للمتيازلن  ع  امتناز ف
 

 فرية بيع األرض
ايشددغلت جمهددرة البدداحنثن  بحشددد الددردود العلمنددة المونثقددة التددي تدددحض فرنددة بنددع الفلسددطنينن  أراضددنهم 
للصهانية، وتعاقبت الدراسدات التدي ترصدد اليسدبة الضدئنلة التدي منثلتهدا األراضدي المبنعدة مد  إجمدالي 

 م  األسر اإلقطاعنة وكنثنر ميها لم تك  فلسطنينة.مساحة فلسطن ، واقفة على هونة الباعة 
لكدد  االيشددغال بددالرد العلمددي علددى فرنددة دعائنددة كهددذه حصددر مواجهددة هددذه المقولددة فددي خايددة التوضددنح 
والدفاع تقرنبا. فسبنل المبادرة إلى اقتالع الذرنعة م  جذورها هو الميطق ال اإلحصداءات، فهدل نحدق 

 على رقعة نشترنها على مرمى حجر م  هنئة األمم منثال؟!للفلسطنيي أ  نعل  دولة مستقّلة 
واضددح أ  ميطددق الدعانددة الصددهنوينة بخصددوص فرنددة بنددع األرض، ُنطلِّددق العيددا  للخندداالت الخصددبة 
كددي تتخّنددل جددزرا نوياينددة معروضددة للبنددع وقددد اسددتحالت أرخبنددَل الحددالمن  بأوطددا ل قومّنددة ودولل ذات 

 أكنثر.سنادة، ومننثاقها أرصدٌة سخّنة ال 
ولعدّل التيدداقض الجددذري فددي االدعدداء الصددهنويي ببنددع األرض، أيدده نفددتح المجددال لفلسددطنيني األراضددي 

، إلعددال  أقددالنم مسددتقّلة ذات سددنادة علددى مددا تبقددى بحددوزتهم مدد  أراضل نملكويهددا 2944المحتلددة سددية 
 مباشرة في العمق الفلسطنيي المحتّل.

وَمدد  لددم نفعدل، بددل بأسداس أّ  مدد  نبندع أرضددا ال نمدديح فجدوهر األمددر ال نتعلدق فددي الحقنقدة بمدد  بداع 
المشتري السنادة السناسدنة علنهدا. بهدذا تكدو  قّصدة بندع األرض قدد تهداوت بضدربة واحددة، حتدى دو  

 استحضار الكشوف المونثقة والبنايات العددنة المخّصصة للمجتمع العلمي، على أهمنتها.
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 المغادرة الطوعية
توقِّدددع علددى الفلسددطنيي اسدددتنثياءات ال تسددري علددى أحدددد سددواه، ومدد  ذلدددك  نطنددب لدعانددة االحددتالل أ 

 اعتبار فرار السكا  في زم  الحرب إلى ملجأ مؤقت، إعاليا بالتخلي المزعوم ع  أراضنهم ودنارهم.
ال مجدددال فدددي هدددذا المقدددام لسدددرد مالبسدددات اللجدددوء الفلسدددطنيي إبدددا  اليكبدددة، والحدددرب اليفسدددنة الُمعدددززة 

ت الترهنب الميهجنة التي اتبعتها القنادة اإلسرائنلنة آيذاك لدفع سكا  المد  والقرى بالمجازر وممارسا
العّزل إلى الفرار. لكّ  المؤكد أّ  جموع الالجئن  لم تذهب بعندا، فهي لم تغادر فلسطن  أو الميداطق 

 المحاذنة لها مباشرة.
  ميداطقهم األصدلنة، وكدا  خروجدا فقد ترّكز معظم الالجئن  فدي بقدع ال تتعدّدى سداعة ايتقدال برندة عد

 مؤقتا إلى أقرب يقطة آمية أقنمت فنها مخنمات المتطلعن  إلى عودة وشنكة.
لقددد حسددبت األسددر المهجددرة، بيسددائها وأطفالهددا وشددنوخها ومعنلنهددا العددزل، أ  بوسددعها العددودة بعددد أمددد 

 وجنز، ولم نك  الخروج بقصد ترك البالد وتسلنم مفاتنحها للمحتل.
سلوك البشري االعتنادي في زم  المعركدة، الدذي تيدادي بضدمايه وحمانتده الموانثندق الدولندة ذات إيه ال

الصلة، وهو سلوك لم نعد الشعب الفلسطنيي مستعدا لأقدام علنه مجددا مهما بلغ العدوا  مداه، أل  
 عظة اليكبة المرنرة تيتصب في وعنه الجمعي.

الجئن  الفلسطنينن  في العودة، فإيهدا تسدرف فدي اسدتدعاء لك  دعانة االحتالل إذ تبطل مقولة حق ال
فكدددرة هدددذا الحدددق مدددع نهدددود العدددالم حصدددرا، الدددذن  تددددعي أ  فصدددول الماضدددي الغدددابر قدددد شدددردتهم عددد  
فلسددطن  أنضددا. بنددد أ  اجتددزاء فكددرة الحددق، وتيزنددل االسددتنثياء علددى فرنددق دو  آخددر، نددبطال  القاعدددة 

 مه.التي تستيد إلنها حجج االحتالل ومزاع
ال نتوقددف األمددر عيددد هددذا الحددد، فددإ  تددم التسددلنم جدددال بالفرنددة، والقددول إ  الفلسددطنينن  غددادروا الددبالد 
طْوعددا، فددإ  علددى االحددتالل يفسدده أ  نقبددل بعددودتهم إلددى بالدهددم طْوعددا أنضددا. فددال نسددتوي االحتجدداج 

 بالفعل الطْوعي المزعوم في حال المغادرة، وتجاهله في حال العودة.
الدعاندددة اإلسدددرائنلنة بعنددددا فدددي مزاعمهدددا، لكيهدددا تعجدددز عددد  تورندددة الحقنقدددة المانثلدددة للعندددا   لقدددد ذهبدددت

والمونثّقددة بالّسددْبر العلمددي التددارنخي، بددأ  الشددعب الفلسددطنيي واجدده محاولددة اقددتالع ميهجنددة رهنبددة، وا   
عددودة أكبددر برهددا  متجسددد علددى هددذا االقددتالع هددو مواصددلة حرمددا  جمددوع الالجئددن  الفلسددطنينن  مدد  ال

 إلى أرضهم ودنارهم التي نقع بعضها على مرمى أبصارهم.
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 حق العودة اليهودي
تتأسس ذرائع االحتالل على القول بالحق التارنخي للنهود في هذه األرض، فدي تزنندف صدارخ لتدارنخ 
فلسطن . وال تكم  المعضلة هيا في هشاشة هذا الدزعم، بدل وفدي تيزندل االسدتنثياء علدى فلسدطن  دو  

 ، وعلى النهود دو  غنرهم في تارنخ هذه البالد.غنرها
وا   راقدددت مقولدددة الحدددق التدددارنخي لبعضدددهم فدددي الوالندددات المتحددددة مدددنثال، فدددإ  علدددنهم أال ندددذهبوا بعنددددا 

واقعهم، ومدديح والندداتهم أو بعضددها لسددادة الددبالد قبددل عهددد كولومبددوس. أمددا اسددتنثياء بددولنباشددروا تيزنلهددا 
التدارنخي لد  نبقدي  نخده فدال نسدتقنم بحدال، ولعدل تفعندل مقدوالت الحدقفلسطن  مد  جغرافندا العدالم وتار 

 اليظام الدولي، فمؤكد أيها وصفة للدمار الشامل كايت فلسطن  مختبرا عملنا له.بحجرا على حجر 
أمددا اختصدداص جماعددة بشددرنة بعنيهددا بفكددرة الحددق وتسددخنر تددارنخ فلسددطن  الموغددل فددي القدددم لصددالح 

و  م  أرجاء العالم أيهم نتصلو  به، فإيه مدروق مد  اإليصداف والميطدق مقطع تارنخي نّدعي القادم
 قبل أي شيء.

لم تتوقف ذرنعة الحق التارنخي عيد حدود الدعانة الصدهنوينة، بدل كرسدته دولدة االحدتالل فدي "قدايو  
الدددذي نحندددل فلسدددطن  وطيدددا للمسدددتجَلبن  مددد  أيحددداء العدددالم فدددي دقدددائق  2950العدددودة النهدددودي" لسدددية 

 ة.معدود
وغانة األمر هو طمس حق الفلسطنيي في العودة إلى أرضه ودناره، وجعله امتنازا حصرنا لمد  نرفدع 
الفتة االيتماء النهودي، ولدو حامدت الشدكوك حدول نهودنتده أحنايدا. وأل  المجتمدع الددولي نقدف شداهدا 

لفلسدطنيي ال على هذه المعادلة المفروضة على فلسطن  وشعبها، فمعيى ذلدك أ  تفعندل حدق العدودة ا
 نتنحه ميطق اإلجحاف، عبر القايو  الدولي أو شعارات حقوق اإليسا  وأحقنة الشعوب بأوطايها.

وقد نستيتج بعضهم أ  مفتاح العودة الفلسطنيي بالميظور السدائد دولندا هدو "تهوندد الفلسدطنينن "، وقدد 
تددرفض مدد  نشددكلو  خطددرا تحسددب المشددرعو  اإلسددرائنلنو  لددذلك عيدددما ضددميوا "قددايو  العددودة" بيددودا 

 على دولتهم.
والواقددع أ  بدعددة التهددود إناهددا سددبق إلنهددا حددالمو  بددالهجرة مدد  الدددول االشددتراكنة السددابقة، فوجدددوا أ  
أقصر السبل هو االتصال بمكتب "الوكالة النهودنة" واإلفصاح ع  "اكتشداف" جدذورهم، وبهدذه الحنلدة 

  اللدب  والعسدل فدي مطدارات فلسدطن ، التدي نتيدانثر اصطّفت طوابنر متعددة اللغات تضم البداحنثن  عد
 شعبها في المخنمات والميافي.
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 إحدى وعشرون دولة
لدو تددم التسددلنم جدددال بالذرنعددة القائلددة إّ  للعددرب إحدددى وعشددرن  دولددة نمكدديهم العددنش فنهددا، فددإ  دعانددة 

ل إ  الفلسدطنيي االحتالل تكذب بحدننثها ع  دولدة واحددة مفتوحدة لجمهورهدا النهدودي. غيدي عد  القدو 
سية مد  اليكبدة فدي العنثدور علدى مدأوى نلدوذ بده  66ال نملك دولة بحنالها، وها هو نقاسي الهوا  بعد 

 في يزوحه المتجدد م  سورنا منثال.
المسكوت عيه في هذه الروانة أ  اإلسرائنلي تسيده دول عظمى، ونجوز االفتراض بأ  خمسن  والنة 

 سع م  العالم العربي بأسره.أمنركنة تفتح له أبوابها، وهي أو 
ولو سلميا بالمعنار العددي لصح القول إ  الوالنات المتحدة هدي "دولدة النهدود" التدي حلدم بهدا هرتدزل، 
إذ تستوعب ميهم النوم أكنثر مم  تم توطنيهم في فلسطن  المحتلة بفعل حمالت االجتذاب المحمومدة 

و نثلنثهم نعنشو  خارج فلسطن ، ونحرصو  على عبر قر  وينف م  الزما . نثم إ  ربع اإلسرائنلنن  أ
 حمل جيسنات مزدوجة ارتباطا بأوطا  متفرِّقة.

أمددا التالعبددات اللفظنددة بالحدددنث عدد  "العددرب"، فددتمعِّ  فددي طمددس شددعب فلسددطن ، ويددزع خصوصددنة 
يكددار وجددوده وتزننددف  ايتمائدده إلددى أرضدده ودندداره ونثقافتدده المحلنددة، تكرنسددا لميطددق إلغدداء الفلسددطنيي وا 

 ة وطيه.هون
والنثابددت أ  خطدداب االحددتالل ال نجددرؤ حتددى النددوم علددى اسددتدعاء مفددردة "الشددعب الفلسددطنيي"، بددل إ  
مرحلة أوسلو لم تجاوِّز كلمة "الفلسطنينن " في أفضل حاالتها، حتى عيدما كايت الرسمنة الفلسدطنينة 

 تتودد إلى جمهور االحتالل بصفة "الشعب اإلسرائنلي".
 

 قصة الجيوش السبعة
، وقدد اسدتقرت فدي الدوعي الجمعدي دو  أ  2944بقى أسطورة "الجنوش السبعة" التي خسرت حدرب ت

 نيالها التفكنك الذي تستحق.
والواقع أ  ما تّم تصونرها جنوشا جرارة لم تك  عربنة صرفة، بل خرجت مد  رحدم العهدد االسدتعماري 

لعبنثنة للحدرب مد  الجايدب "العربدي" ولم تك  قنادة بعضها م  العرب أساسا. ولعل ذلك نفسر اإلدارة ا
 والوقائع المرنبة في المندا .

وال نيفي ذلك إرادة القتال لدى الجيود العرب وتفاينهم، أل  المعضلة كايت مع القنادة والسدنطرة، ومد  
 ورائها القرار السناسي غنر الجاد في عواصم اإلقلنم.
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ّلة م  جنوش. فقد دفعدت جندوش عربندة حدننثدة ما نجدر التيبه إلنه أيها لم تك  جنوشا، بل قوات مست
التشكل في معظمها، بطوابنر محددة ميها إلى فلسطن ، فمضت مسلحة بالشعارات وكأيهدا فدي يزهدة، 

 وأزاحت المقاومن  م  المشهد.
ورغدم هالدة التضدخنم اإلعالمدي التددي أحدنط بهدذا هدذا اإلسدياد المفتددرض، ظدل مجمدوع الميخدرطن  فددي 

جمنعا أديى م  القوات الصدهنوينة عدددا وعددة. وقدد رسدم ذلدك لوحدة لقدوات عربندة  هذه القوات العربنة
مبعنثرة تفتقر إلى األهداف والخطط المشتركة الفعالة، تقف بارتباك شددند إزاء جدنش إسدرائنلي عدرنض 

 وموحد نمتلئ تصمنما.
إمكايددات هائلددة نثددّم إ  تصددونر القددوات الصددهنوينة ابتددداء بالضددعف والهشاشددة، نخفددي حقنقددة تعزنزهددا ب

وامتنازات وفنرة يسبنا. وال شك أ  االمتناز األكبر الدذي حازتده أ  العهدد البرنطدايي أتداح لهدا اليضدوج 
وتواطددؤا مددع تشددكنلها وتطونرهددا وتسددلنحها، وخلددف لهدددا مدد  القدددرات مددا أهلهددا السددتالم مفدداتنح الدددبالد 

نطدايي توقِّدع فنده علدى الفلسدطنيي وتشرند الشعب دو  عياء نذكر، في زم  كايت سلطة االيتداب البر 
 العقوبات المغلظة لمجرد حنازته قطعة سالح صدئة.

ورغم الخطاب الذي نمجد بطوالت النثوار الفلسطنينن  والمتطوعن  العرب إبا  اليكبة، فإيهم ظلوا وقد 
يفددددت ذخدددائرهم معدددزولن  عددد  اإلسدددياد، ومقطدددوعن  عددد  أي دعدددم نكدددافئ قددددرات الجدددنش اإلسدددرائنلي 

ندة، فكا  سقوط فلسطن  مسألة وقت لم نشفع له استبسال بال مقومدات. أي أ  شدروط المعادلدة المتزا
أفضدددت إلدددى ايتصدددار عسدددكري للقدددوات الصدددهنوينة التدددي خضدددعت لقندددادة مركزندددة. ومدددا رسدددخ معادلدددة 
التمكن  العسكري لالحدتالل أ  اإلسدياد الغربدي مضدى فدي تحوندل فلسدطن  المحتلدة إلدى قاعددة حربندة 

 مصاف أبرز القوى العسكرنة عالمنا. تأتي في
لقددد جدداءت حكانددة "الجنددوش السددبعة" ضددم  مددا حشدددته الدعانددة الصددهنوينة مدد  ذرائددع، بدددأت بأكذوبددة 
"الحدددّق التدددارنخي"، وتواصدددلت مدددع مقدددوالت منثدددل "أرض بدددال شدددعب لشدددعب بدددال أرض"، وتجسددددت مدددع 

ينددة االجتماعنددة، عددالوة علددى حكانددة "تزهنددر الصددحاري وتجفنددف المسددتيقعات" التددي تستحضددر الدارون
 مزاعم "طهارة السالح الصهنويي".

وفددي غمددرة هددذه الددذرائع وغنرهددا ال تغنددب الحقددوق والشددرائع وحسددب، بددل نتددوارى العقددل خجددال ونتهدداوى 
الميطدق أنضددا. بنددد أ  هددذا الخطدداب الدددعائي المتهافددت نكفنده مفتدداح تحملدده نددد فلسددطنينة صددغنرة فددي 

س للعودة في حتمنتها التارنخنة. عقد اليكبة السابع، لنقتلع  روانة االحتالل م  جذورها، ونؤسِّّ
 24/1/2154الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 عبد الياصر اليجار
فلسددطن  مددا بعددد اليكبددة وحتددى حددرب الخلددنج األولددى لنسددت فلسددطن  بعددد اتفدداق أوسددلو ومددا تدداله مدد  

 ، فاالختالف أصبح واضحًا وربما خطنرًا.ترتنبات دولنة للميطقة
ربما تغنر كل شيء م  الجغرافندا إلدى الددنمغرافنا إلدى السناسدة وأبعدد مد  ذلدك، فلسدطن  كايدت تعتبدر 

 رافعة البعد القومي وضمنر الشعوب العربنة والحاضرة في وجدا  كل مواط  عربي.
لحقنقنة لكل ما ندور في الميطقة، وبقددر أجنال عربنة ترّبت على أ  القضنة الفلسطنينة هي الرافعة ا

مدا هدي قضدنة قومندة شدداملة، فإيهدا أنضدًا قضدنة كدل عربددي علدى المسدتوى الشخصدي، بحندث وصددلت 
في بعض األحنا  إلى حد التقدنس شعبنًا، وايسناق األيظمة مع رغبدات الجمداهنر ومعتقدداتها .. وقدد 

األيظمة العربنة في الدولدة الوطيندة قائمدة  وصلت حالة الحشد العربنة إلى درجة أصبحت فنها شرعنة
فددي إحدددى ركائزهددا األساسددنة علددى القضددنة الفلسددطنينة، وال شددرعنة ليظددام نخددرق هددذه القاعدددة، وخنددر 

وما تالها م  مواقف عربنة رسمنة ميحازة ولو ع  غنر قياعة « كامب دنفند»دلنل على ذلك اتفاقنة 
قندددة خنايدددة لألمدددة، مدددا أجبدددر هدددذه األيظمدددة علدددى قطدددع لمطالدددب الجمددداهنر فدددي حنيددده، باعتبدددار االتفا

 عالقاتها مع مصر، واتخاذ موقف واضح م  التطورات المستجدة على الميطقة..؟!
كايدت تسدتمد قوتهدا مد  مددى ارتباطهدا أو ارتكازهدا « نثورندة»األيظمة العربنة التي كايدت تعتبدر يفسدها 

في كل خطاب زعنم عربدي وفدي كدل مدؤتمر  إلى القضنة الفلسطنينة. هذه القضنة التي كايت حاضرة
صددحافي، وفددي كددل لقدداء محلددي أو دولددي.. بددل إ  فلسددطن  لددم تكدد  فقددط ضددم  دائددرة البعددد السناسددي 

 الداخلي والخارجي لهذه الدول بل في البعد االقتصادي والنثقافي واالجتماعي.
سناسدددنة المختلفدددة، فدددإ  وبعنددددًا أنضدددًا عددد  كنفندددة اليظدددر إلدددى الشدددعب الفلسدددطنيي أو فئاتددده وحركاتددده ال

فلسطن  كبعد تارنخي وجغرافي ودنيي كايت تصل إلى حد التقددنس، الدذي ال نجدوز حتدى يقدده، فهدي 
 فوق الشبهات واليقد.

دو  مقدددمات، تغنددرت الميطقددة وايعكددس هددذا التغنددر بشددكل سددلبي متواصددل علددى القضددنة الفلسددطنينة 
 وعلى الشعب الفلسطنيي أنضًا.« وقدسنتها»

ا التغننددر جدداءت بعددد الخددروج مدد  بنددروت، واخددتالف توجهددات النثددورة، وتبعنتهددا أكنثددر لليظددام بددوادر هددذ
السناسي العربي، وبعدها بمسدافة عد  القدوى النثورندة العربندة، وبداألخص أجندال جدنددة تمنثدل قطاعدات 
ل الشباب الركنزة األساسنة لها، إضافة إلى التحوالت التكيولوجنة السرنعة وخاصدة علدى مسدتوى وسدائ

اإلعددالم واالتصددال والتددي لددم ييظددر إلنهددا كفلسددطنينن  أو كقنددادة فلسددطنينة بجدنددة، تأخريددا عيهددا كنثنددرًا 
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السدابقة وبدن  رؤندة األجندال الجدنددة « قدسدنة فلسدطن »فتجاوزتيا األحدداث، وخلقدت فجدوة واسدعة بدن  
 لهذه القضنة.

نقندة زجدت فنهدا القضدنة الفلسدطنينة هذا التغنر الجدند جاء مع ايهندارات وأزمدات عربندة وايتكاسدات حق
غصدددبًا، األمدددر الدددذي ايعكدددس علنهدددا بشدددكل تراجنددددي، وبددددأ هيددداك ايهندددار واضدددح فدددي مفهدددوم القدسدددنة 
والتعبئة الجماهنرنة. أبدرز هدذه األحدداث ايهندار االتحداد السدوفننتي، نثدم مأسداة احدتالل العدراق للكوندت 

شدعال  التي اكتوى بيارها مئات آالف الفلسطنينن ، نثم حرب الخلدنج النثايندة واحدتالل العدراق وتفتنتده، وا 
يار المذهبنة والطائفنة، تلت ذلدك سلسدلة ايهندارات عربندة هيدا وهيداك، توجدت هدذه األحدداث بااليقسدام 

القضدنة الفلسدطنينة. وبددا المجتمدع العربدي « قدسدنة»الفلسطنيي الذي قضى بشكل يهائي على مفهوم 
نيي تدؤنثر بشدكل كبندر علدى هدذا الوضدع... وأصدبح كنثندر مد  العدرب مستقطبًا، وبدأت آلة اإلعالم الد

نيظرو  إلى الشعب الفلسطنيي كفئتن  متحاربتن  متيازعتن  حتى وصل األمر إلى أ  نتجدرأ الدبعض 
لنصددف المشددهد الفلسددطنيي بالمشددهد الصددومالي. وبقدددر مددا فددي هددذه المقاريددة مدد  ظلددم حقنقددي، فإيهددا 

 هوم القدسنة بل أكنثر م  ذلك بكنثنر..تعبنر حقنقي ع  ايهنار لنس مف
وجاء الربنع العربي لنعطي دفعة بأ  القضنة الفلسطنينة ستكو  حاضرة م  جدند، ولك  لألسف فدي 
هددذه اللحظدددات فدددإ  كدددل المعطندددات تشدددنر إلدددى عكددس ذلدددك.. وأ  الشدددعوب العربندددة أصدددبح لددددنها مددد  

نددر بالقضددنة الفلسددطنينة ولددنس اعتبارهددا المشدداكل الداخلنددة مددا نغينهددا فددي كنثنددر مدد  األحنددا  عدد  التفك
 قضنتها األولى والمركزنة.

فلسطن  النوم على المستوى العربي، مغنبة إعالمنًا، مغنبة نثقافنًا، موصومة بأيها مجموعدات متيداحرة 
متقاتلة، فاسدة، مرتبطة بمصالح وجهات إقلنمنة، حتى المساعدات التي تقدم م  باب االمتيدا  منثلهدا 

 إلى شعوب متياحرة أو جائعة في هذا العالم. منثل المقدمة
أما على المستوى الشبابي فكنف يلوم العرب فنما كنثنر ميا أصبح على بعدد كبندر عد  تدارنخ القضدنة 

 ومفهوم الصراع المتواصل مع االحتالل.
يح  بحاجة إلى وقفة جادة إلعدادة تغنندر األدوات المسدتخدمة وبحاجدة حقنقندة إلدى زّج جدنش الشدباب 

 هذه المعركة قبل أ  يخسرها لألبد!!. في

 26/1/2154، الدستور، عمان
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 سمدار بنري
سدددتُفتح صددديادنق االقتدددراع فدددي صدددباح غدددد ) أمدددس( فدددي أيحددداء مصدددر كلهدددا. وسدددنأتي عشدددرات آالف 

ممنثلدو الجامعدة العربندة القضاة، وممنثلي ميظمات مدينة، ودبلوماسنن  اجايب، بل سدنأتي  –المراقبن  
للتحقق م  أال أحد نحاول االحتنال بأوراق االقتراع. أحقا؟ ال نحتاج االمر الى ذلك أليده اذا لدم توجدد 

المشدنر السنسدي هدو الدرئنس. فجمندع اسدتطالعات الدرأي « رجل مصر القدوي»مفاجآت حادة فسنكو  
رض خدماتددده، لنأخدددذوه فقدددط، تمدديح المرشدددح اتخدددر حمددددن  صدددباحي يجاحدددا رمزندددا. وهدددو يفسددده قدددد عددد

 لميصب رئنس الوزراء أو يائب الرئنس.
وفددددي االسددددبوع التددددالي سددددتحن  يوبددددة الفددددوز الكاسددددح فددددي سددددورنا. فبعددددد أ  يظددددم بشددددار االسددددد ليفسدددده 

مجهددولن  وأخددذ بددالقوة حددق التصددونت مدد  سددتة مالنددن  الجدديء الددذن  هربددوا ميدده، سددنكو  « ميافسددن »
، ولد  نسدتطنع أحدد «ذلدك مدا نرندده الشدعب»مسدوغا ذلدك بدالطبع إ  للمرة النثالنثدة. وسدنقول « الرئنس»

أ  نلزمه بالوفداء بدالوعود أو إحدداث اصدالحات. والسدبب بسدنط جددا وهدو أيده لدم نجدد يفسده الدى ات  
في عرض بريامج سناسي أو خطة اقتصادنة، فهو ال نحتاج الدى ذلدك. فمد  المؤكدد أ  بشدار سدنفوز 

 فا  )إلهه( كبنر. وبعد االيتخابات كما نقولو ،
نقتصدر  –صرت أسمع أكنثر في االنام االخنرة شكاوى م  محادنثي في العالم العربي مد  أ  اسدرائنل 

ال ترند سوى الطغاة في حننيا. ما الذي نهميا يح  الدنمقراطنن  م  الربنع  –اليقد دائما على يتيناهو 
والعملندات. ونسدتل مد  نتحددنثو  إلدي أدلدة العربي والمظاهرات واالزمة االقتصادنة الفظنعة والالجئدن  

قاطعة في زعمهم تُبن  كنف نيظم مبعونثو  اسرائنلنو  حتى هذه اللحظة حقا جماعة ضغط قونة م  
اجل الرئنس الميتظر السنسي عيد القنادة العلنا في االدارة في واشيط . ونقولو  فدي اطدالق يدار مد  

 ى بشار فهو ال نرند سواه في القصر.الخاصرة إ  يتيناهو ُنصر على عدم التشونش عل
وأقددول وندددي علددى قلبددي إيهددم صددادقو . أل  وجددود الحكددام المسددتبدن  خنددرا ليددا. وا   يظددرة الددى دول 

تميحيدددا شدددعورا بدددأ  وجدددود رئدددنس ذي قبضدددة حدندندددة نمسدددك بددداالجهزة االميندددة  22العدددالم العربدددي الدددد 
 نر وحقوق االيسا  ستفضي الى مشكالت.وبالجنش أجدى علنيا. وكل مغامرة اخرى باسم حرنة التعب

وقددد ألقدددى السنسدددي بمالحظددة سددداحقة الدددى كدددل مدد  نطدددورو  توقعدددات تُبدددن  أ  لددنس هدددذا وقدددت الحلدددم 
 بالدنمقراطنة.
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فهددو سددنبيي الدولددة واالقتصدداد واالسددتنثمارات والسددناحة ونصددفي الحسدداب مددع االسددالمنن  قبددل ذلددك.  
يظريددا أيدده وعددد بددأال تكددو  سددنياء مركددز ارهدداب موجدده فهينئددا مرنئددا. أل  الشدديء األساسددي مدد  وجهددة 

 على انالت، أما ما بقي وهو مشكلة تسعن  ملنو  في مصر فلنس مشكلتيا.
 –وفي دول الغالف النثايي انضا  –مصر وسورنا ولبيا  واالرد   –إ  نثلنثي مواطيي الدول المجاورة 

. وعدددد مدديهم خرنجددو جامعددات، هددم شددباب حتددى سدد  النثالنثددن  –السددعودنة والمغددرب وتددويس والعددراق 
والجددزء االكبددر مدديهم عدداطلو  عدد  العمددل وخددائبو اتمددال، وال تحسددب السددلطة لهددم حسددابا إال حنيمددا 

 نخرجو  للتظاهر علنها. 
فمدوياتهم جذابة جدا، صدقويي.  –وال صلة ليا بهم. فلنستمروا على التغرند في الشبكات االجتماعنة 

 و تحتها، بالمستبدن  فقط.لكييا يرند صلة، فوق الطاولة أ
وفي الختام أقول إ  هذا لنس زما  أهل اليوانا الحسية. فيح  باسدم المصدلحة األيايندة يصدوت لبشدار 
ويؤنددد السنسدددي ويحددد  مسددتعدو  لبدددذل جهدددد لتبقددى األسدددرة المالكدددة االردينددة، وال نهدددم ات  أ  نشدددوش 

س وزراء العدراق المدراوغ يدوري المدالكي يصر هللا على ايتخاب رئنس جدندد فدي لبيدا  أو أ  نتلقدى رئدن
 أوامر عمل م  طهرا  فقط.

لددد  يعدددوق المسدددتبدن  عددد  إطعدددام الجمددداهنر وتجيندددد المسدددتنثمرن  وايشددداء المصدددايع وأ  نطرحدددوا فدددي 
السجو  كدل مد  أرادوا. وتحطدم االدارة فدي واشديط  رأسدها بالدنمقراطندة وحرندة التعبندر. أمدا يحد  فدال 

 خنر ليا. يغامر. فبقاء المستبدن 
 25/5/2024النوم  إسرائنل
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 تسفنكا فوغل
نتصددرف موظفددو المالنددة، فددي عدددم مسددؤولنة وعدددم يزاهددة حنيمددا نلصددقو  مسدسددا بصدددغ وزنددر الدددفاع 

قالدة آالف ورئنس هنئة االركدا . فهدم فقدط نعلمدو    مبلدغ سدهولة الجلدوس أمدام حاسدوب التقلنصدات، وا 
العاملن  في الخدمة الدائمدة، وفقددا  عشدرات آالف سديوات التجربدة ويقدل ملندارات مد  مدادة الدى مدادة 
موا التهدند الوجودي المباشر أو البعند المدى السرائنل، وال  في قائمة المنزاينة. وال نجب علنهم أ  نقوِّّ

نترجمددوا المعلومددات االسددتخبارنة التددي جمعتهددا جهددات اسددتخبارنة كنثنددرة العددداد قددوات  نجددب علددنهم أ 
 وشراء وسائل قتالنة والدفاع ع  حدود الدولة.
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حنيمددا ُنسددتل سددنف التقلددنص علددى عياصددر االمدد ، نضددطر قددادة جهدداز االمدد  الددى اتخدداذ قددرارات فددي 
اء وسددائل قتالنددة ُتمكدد  مدد  حمانددة ظددروف عدددم نقددن  مددا كددا  أحددد ميددا نرنددد مواجهتهددا. فهددل ُنمددس شددر 

الدولدددة فدددي كدددل لحظدددة كميظومدددات حماندددة مددد  الصدددوارنخ والقدددذائف الصددداروخنة التدددي تهددددد الجبهدددة 
الداخلنة، أو تُقلدص القددرة علدى جمدع معلومدات اسدتخبارنة ُتمكييدا مد  وقدف سدف  تحمدل آالت الددمار 

قدددرار تقلدددنص تددددرنبات اليظدددام  بعنددددا عددد  حددددوديا، وتعلدددم متدددى نتشدددوش رأي قائدددد مسدددلم متطدددرف؟ إ 
االحتناطي قرار سيء، لك  في الظروف القائمة وحنيما ال نوجد مصددر صدحنح آخدر للتقلدنص ميده، 

 نكو  األقل سوًء وله سعر باهظ جدا.
إ  العددبء الددذي سددنلقى علددى جيددود الخدمددة اليظامنددة سددنظهر بايجددازات عملناتنددة محدددودة. نجددب أ  

اليظامنددة التدي نفتددرض أ  تحمدي الحدددود وتميددع تسدلل المخددربن  الددى  يقدول الحقنقددة وهدي أ  الوحدددات
جبهتيا الداخلنة، وأ  تتدرب على حرب أو عملنة وتيتصر فنها في ساعة الطواريء انضدا، لد  تديجح 

 بيفس الكنفنة التي اعتديا علنها.في فعل ذلك 
فددي االسدداس بالوحدددة ولدد  نظهددر المددس بالوحدددات االحتناطنددة فددي اسددتعدادها للقتددال فقددط بددل سنضددر 

 االجتماعنة التي هي العمود الفقري للقلنلن  الذن  ما زالوا نخدمو  الخدمة االحتناطنة.
إ  المهرجدددا  حدددول سدددالح الجدددو فدددي يطددداق االحتفدددال بندددوم االسدددتقالل شدددوش تمامدددا كمدددا نبددددو رأي 

لي الشدجعا  مستخدمي طابعة التقلنصات. أليه ربما فهم شخص ما هياك أ  طناري الجدنش االسدرائن
سنقضدو  علدى كدل عددو ونبعددو  كدل تهدندد. وربمددا ظد  شدخص مدا هيداك أ  القبدة الحدندندة سددتميع 
كل اصابة للجبهة الداخلنة. وربما نرى شخص ما هياك في خناله قائدد سدالح الجدو نوقدع علدى اتفداق 

مد  نبحنثدو   سالم مع سورنا ولبيا  وحدزب هللا وحمداس. وأيدا لدم أر قدط طندارا نحتدل ارضدا نوجدد فنهدا
عدد  قتليددا أو طنددارا نوقددف مخربددا ميتحددرا فددي طرنقدده الددى تيفنددذ عملنددة تفجنرنددة. ولددم أر قيبلددة تعددرف 

 ، أو صاروخا نعرف أخذ األسرى.«غنر المشاركن  في القتال»التفرقة بن  المخربن  و 
ن  مد  الجدنش م  المؤكد أيه نوجد بنييا اولئك الذن  ما زالوا نتطلعو  الى جنوب المتقاعدن  المسدرح

االسرائنلي. ونا له م  يفاق! إ  اتالف مم  عملوا في الخدمة الدائمة مم  قضوا اللنالي واالندام فدي 
، نجب علنهم النوم أ  نسدوغوا اسدهامهم للدولدة. وقدد نسدتنقظ مد   دورنات وكمائ  وعملنات وأم  جارل

أل  نقتلوا على مذبح تيفنذ مهمات  عملوا في الخدمة الدائمة الذن  خدموا نثالنثن  سية وكايوا مستعدن 
 دفاع وأم ، قد نستنقظو  في الصباح غنر قادرن  على العنش بكرامة. 

وفددي عددالم مخينثددن  نشددتهو  التقلنصددات، مدد  سنسددتعمل أبيدداء الخمسددن  فصدداعدا مدد  خبددراء التطونددق 
أسفا شدندا أيه لم  ع  النمن  وازالة االلغام، واطالق اليار م  دبابة متحركة أو اعداد مدافع؟ نؤسفيي
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ُنسمع الى ات  في ميطقتيا حفنف أجيحة حمام السالم وما زال اعدداؤيا نرنددو  طرديدا مد  هيدا ليعدود 
الى البلدا  التي جئيا ميها مد  الشدتات. ولهدذا فدا  الكدالم علدى تقلدنص منزايندة االمد  نقدوي االرهداب 

 ونحفز المتطرفن  م  أعدائيا.
 و !.لقد تم تحذنركم أنها الموظف
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