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 51 :صورة

*** 
 
 داًل من قتل أبنائهاأبو مرزوق لـ"مصر": افتحوا المعابر مع غزة ب .0

رفح: طالب الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة  حمةاس، مصةر بفةتح الحةدود 
 والمعابر مع غزة المحاصرة بدال من قتل أبنائها.

وأعةةرب أبةةو مةةرزوق اةةهل زيارتةةء لبيةة  عةةزاه الفتةةى زكةةي الهةةوبي الةةسي قت ةةء ال ةةي  المصةةري مسةةاه 
مصةةري  الف سةةطيني   عةةن أسةةفء يطةةهق ال ةةي  المصةةري النةةار ع ةةى ( ع ةةى الحةةدود ال1|5ال معةة   

 الفتى الهوبي، عادًّا أن هسه ليس  ال غ  بين الف سطينيين والمصريين.
وقال في ك مة  لةء اةهل تمديمةء وا ةب العةزاه: نرسةائ نا مةع ا مةماه مةع مصةر ليسة  مةن هةسا النةو ، 

التواصل كإاوة، يكون بهسا المكل، به مك أمةر بدل من أن ترفع الحدود، وتفتح المعابر، وأن يكون 
 ال يكون بين ا مماه ع ى ايطهق، ونحن نأسف لهسا الحادث كثيًران.
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وأضاف: نال ي ب أن تكون هسه ال غ   إطهق الرصاص( بين ا مةماه، ثةإ إن هةسا الحةادث بةه مةك 
حةةق، وكةةان ي ةةب أال  مؤسةةف ل غايةة ، وكةةل ا حاديةةث ال تأغنةةي عةةن أن هنةةاك دمةةاه سةةفك  بغيةةر و ةةء

  تسفكن.
وتةةابع: نلةةإ نتعةةود إطهقًةةا ع ةةى هكةةسا أحةةداث، المنطمةة  التةةي يط ةةق فيهةةا النةةار كانةة  منطمةة  تواصةةل، 
وكثيًرا ما اطونا ت اه مصر اطوا ، كما اطى أهل سيناه كثيًرا نحو غزة من هسه المنطم ، بالةسا  

 التي أط ق منها الرصاص ع ى الفتى الهوبين.
 4/1/5115طيني لإلعالم، المركز الفلس

 
 عباس يبحث تقديم مشروع قرار الدولة الفلسطينية إلى مجلس األمن مجددا .2

حسن عمار: قال الرئيس الف سطيني محمود عباس يوإ ا حد إنء سيبحث مع ا ردن اططا -راإ هللا 
ما فمل في لمعاودة تمديإ ممرو  قرار إلى م  س ا من الدولي يدعو الى إقام  دول  ف سطيني  بعد

 ديسمبر كانون ا ول. 81الحصول ع ى أصوا  كافي  يوإ 
وأدلى عباس بتصريحاتء في افتتاح معرض المدس في الساكرة في مدين  راإ هللا بالضف  الغربي  ممر 

 الس ط  الف سطيني . وقال نمن فمل هو م  س االمن وليس نحن.ن
مع وزارة الثماف  الف سطيني  نسنسهب مرة  وأضاف في المعرض السي تنظمء منظم  التعاون ايسهمي

أارى إلى م  س االمن ربما بعد أسبو  نحن االن ندرس وسندرس هسا الموضو  وااص  مع اممائنا 
في االردن  نهإ أوال أكثر التصاقا بنا وهإ أعضاه في م  س االمن سنتماور معهإ لنعيد الكرة مرة 

 ترف م  س االمن بنا.نأارى وثالث  ورابع  لن نكل ولن نمل حتى يع
 وقال عباس نهناك عموبا ..  يد هناك تصعيد..  يد ولكننا مصممون ع ى المضي قدما.ن

وفي سياق أار، رحب عباس بدعوة إياد مدني أمين عاإ منظم  المؤتمر ايسهمي، المس مين الى 
عدإ ايصغاه زيارة االقصى.وقال عباس نع ى ال ميع أن يستمع إلى دعوة معالي ا مين العاإ و 

 ل دعوا  المض    التي يط مها البعض  بتحريإ زيارة المدس وهي تح  االحتهل(.
وأضاف عباس أن الحج ارتبط بزيارة المدس والصهة في المس د االقصىن ي ب ان يعود هسا 

 الموروث من مك  والمدين  ليكم وا الحج بزيارة المدس المريف.
 راإ هللا المادإ إليها برا من ا ردن  كثر من ساع . وتأار وصول االمين العاإ الى مدين 

واعتسر عباس لألمين العاإ لمنظم  التعاون االسهمي  راه إعاقتء لبعض الوق  اهل داولء 
االراضي الف سطيني  عبر معبر الكرام  ع ى الحدود االردني  الف سطيني  السي تسيطر ع يء قوا  

 االمن االسرائي ي .
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ان هسه االعاق   زه من العموبا  التي بدأ  اسرائيل بفرضها ع ى الف سطينيين  وقال عباس يبدو
بعد سهابهإ الى م  س االمن وتوقيع ط با  االنضماإ الى المنظما  الدولي  بما فيها محكم  

 ال نايا  الدولي .
من  ويمتمل المعرض السي تإ افتتاحء يوإ االحد ع ى صور نادرة لمدين  المدس والمس د االقصى

 االرميف التركي.
 4/1/5115وكالة رويترز لألنباء، 

 
 السلطة الفلسطينية تتلقى إشعارا إسرائيليا بتجميد تحويل عائدات الضرائب .3

( إمعارا رسميا من 1|8وزارة المالي  الف سطيني ، أنها ت م  مساه أمس السب    راإ هللا: أكد 
لضرائب التي كان من المفترض تحوي ها إلى س طا  االحتهل ايسرائي ي ، بوقف تحويل عائدا  ا

 حساب الس ط  الف سطيني  بممتضى االتفاقا  المبرم  بين ال انبين.
وقال مسؤولون ف سطينيون في وزارة المالي : نإن هسا المرار ايسرائي ي سيعيق دفع رواتب أكثر من 

 ألف موظف ف سطينين. 161
 4/1/5115، قدس برس

 
 ي يرفض سياسة العقاب الجماعي اإلسرائيليةالمجلس الوطني الفلسطين .4

رفض الم  س الوطني الف سطيني سياس  العماب ال ماعي، بما فيها  ريم  سرق   :بترا –عواصإ 
ا موال الف سطيني ، التي تمارسها س طا  االحتهل ايسرائي ي ضد المعب الف سطيني في أعماب 

تفاقيا  الدولي  وع ى رأسها محكم  ال نايا  انضماإ دول  ف سطين إلى المعاهدا  والهيئا  واال
ومدد الم  س في تصريح لرئيسء س يإ الزعنون من ممر الم  س في عمان أمس االحد  الدولي .

ع ى أن المعب الف سطيني وقيادتء لن يكسر إرادتهما ما تموإ بء دول  االحتهل االسرائي ي ومن 
 ينال منء أحد. يساندها وان قرار المعب الف سطيني المستمل لن

 5/1/5115الرأي، عمان، 
 
 رياض المالكي: قطر لم تبخل بأي شيء على الشعب الفلسطيني .5

الدوح : أماد رياض المالكي وزير الاار ي  الف سطيني في تصريحا  ااص  لوكال  ا نباه المطري  
 ى مواقف قطر  قنا(، بالدعإ الكبير السي تمدمء دول  قطر ل مضي  والمعب الف سطيني، مأمددًا ع

 الراسا  في الدفا  عن حق المعب الف سطيني في إقام  دولتء المستم  .
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نكل ما كنا في مأزق سياسي يحتاج ل معال   كان  قطر هي المكان والزمان حاضرة ل اروج من 
 هسا المأزقن. 

 5/1/5115الشرق، الدوحة، 
 
 المطالبة بإنهاء االحتاللشحادة: التهديدات اإلسرائيلية لن تثني السلطة عن المضي في  .6

نادي  سعدالدين: قال عضو ال  ن  التنفيسي  لمنظم  التحرير  ميل محادة إن نالتهديدا  -عمان
 ايسرائي ي  غير مرعي ، وماالف  لكل االتفاقيا  المبرم  معءن.

قدمًا وأضاف، لةنالغدن من ف سطين المحت  ، أن نالتهديدا  لن تثني الميادة الف سطيني  عن المضي 
، وفق 1661في المطالب  بإنهاه االحتهل وت سيد إقام  الدول  الف سطيني  المستم   ع ى حدود العاإ 

 قرارا  المرعي  الدولي ن.
وأوضح أن نالواليا  المتحدة مسؤول  عن التصرفا  ايسرائي ي  كونها تدعإ االحتهل بما يتناقض 

   الف سطيني  وفق نحل الدولتينن.مع الموقف ا ميركي نفسء الداعإ يقام  الدول
وأكد أن نالمعب الف سطيني لن يمبل باستمرار الواقع الراهن وسيعمل بكل الوسائل الممكن  ينهاه 

 االحتهل وتحميق ا من واالستمرارن.
وبين أن نالس ط  ستتاس اطوا  حاسم  في الوق  المناسب، ومنها تحميل االحتهل مسؤولياتء، 

تزاما  المبرم  معء، بما فيها التنسيق ا مني واالتفاق االقتصادي والم اال  والتح ل من االل
الادمي ن. ونفى نو ود تو ء لدى الميادة الف سطيني  بحل الس ط ، باعتبارها إن ازًا وطنيًا تاريايًا، 

 غير أنء سيتإ اتااس اطوا  معين  حتى ال تبمى الس ط  بدون س ط ن.
 5/1/5115الغد، عمان، 

 
 ضري: تجميد االحتالل عائدات الضرائب إرهاب منظمالخ .7

اعتبر نائب ف سطيني ت ميد دول  االحتهل تحويل عائدا  الضرائب التي ت يبيها لصالح الس ط  
 الف سطيني  نإرهاب منظإن، مطالبا الم تمع الدولي التدال لوقف هسا ا مر.

  الحصار قرار حكوم  االحتهل واستنكر النائب  مال الاضري، رئيس ال  ن  المعبي  لموا ه
وقال الاضري في  ايسرائي ي ت ميد مب غ نصف م يار ميكل من عائدا  الضرائب الف سطيني .

تصريح صحفي مكتوب اليوإ ا حد، إن نهسا المرار وممارسا  إسرائيل العدواني  المستمرة عم ي  
 والمدس والداالن.إرهاب منظإ بحق المعب الف سطيني في قطا  غزة والضف  الغربي  

 4/1/5115فلسطين أون الين، 
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 دحالن ينفي األنباء التي تحدثت عن اجتماعه مع ليبرمان في باريس .8

محمد دحهن بمدة االنباه التي تحدث  عن ا تماعء « فتح»نفى النائب والميادي السابق في حرك  
 .ووزير الاار ي  االسرائي ي ليبرمان، كما اورد موقع ااباري اسرائي ي

وقال دحهن ان نمر ت ك المع وما  المغ وط  لء عهق  باالنتاابا  والت اسبا  االسرائي ي ، معتبرًا 
 معاودة نمر ت ك االنباه الكاسب  ال قيم  لها ع ى ايطهقن.»ان 

ايسرائي ي أورد أمس نمًه عن مصادر اسرائي ي  رفيع ، وكسلك ف سطيني ، أن « وااله»وكان موقع 
ى أكثر من مرة، وزيرًا إسرائي يًا كبيرًا في عواصإ أوروبي ، في حين نفى دحهن ل موقع دحهن التم
 هسه ا نباه.

االسرائي ي نمل رسال  من رئيس الوزراه بنيامين نتنياهو « الماباك»وأمار الموقع إلى أن رئيس  هاز 
بر عن موقف وسياس  إلى الس ط  الف سطيني  والرئيس محمود عباس، تؤكد أن هسه ال ماها  ال تع

 الحكوم  االسرائي ي ، بل تعبر عن موقف هسا الوزير.
و اه  هسه الرسال  عمب تو ء قيادا  في الس ط  الف سطيني  لبعض المسؤولين في حكوم  نتنياهو 

 لمعرف  ما إسا كان  هسه ال ماها  مع دحهن تمثل تو ء حكوم  نتنياهو.
 5/1/5115المستقبل، بيروت، 

 
 رغوثي يطالب السلطة بوقف التنسيق األمني ردا على تجمد أموال الضرائبمصطفى الب .9

ت ميد حكوم  االحتهل  أمين عاإ نالمبادرة الوطني  الف سطيني ن مصطفى البرغوثي، وصف راإ هللا:
 ايسرائي ي تحويل أموال الضرائب ل س ط  الف سطيني  بالضف  الغربي  نقرصن  مالي  ولصوصي ن.

( أرس   نسا  منء لة نقدس برسن، بوقف 1|4اليوإ ا حد   ي، في بيان صحفي لءوطالب البرغوث
التنسيق ا مني مع قوا  االحتهل كرد فوري ع ى احت از االحتهل لما يمارب النصف م يار ميكل 

ومدد البرغوثي ع ى أن الطريم  المث ى لرد  االحتهل هي نفرض عموبا  ع يها  من أموال الس ط .
 ووقف التنسيق ا مني معهان. ومماطعتها

 4/1/5115، قدس برس
 
 الضميري ينفي أي وجود لتنظيم الدولة اإلسالمية على األراضي الفلسطينية .01

عوض الر وب: زعم   ها  أمني  إسرائي ي  أنها اعتم   ف سطينيين متعاطفين مع تنظيإ -الا يل
  الدول  ايسهمي ، لكن مصادر أمني  ف سطيني  نف  سلك.
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رها نف  الس ط  الوطني  الف سطيني  أي و ود لتنظيإ الدول  ع ى ا راضي الف سطيني . وقال بدو 
الناطق باسإ ا  هزة ا مني  عدنان الضميري إنء ال ع إ لت ك ا  هزة بو ود عناصر ل تنظيإ في 

 محافظ  الا يل. 
ويف العالإ وأن وأضاف في بيان صحفي أن س طا  االحتهل تسعى من اهل نمر الابر إلى تا

تمول لء إن الدول  الف سطيني  المادم  ستكون مرتعا ل تطرف، ممددا ع ى أن الاطر الحميمي السي 
يتهدد المنطم  نهو اطر حكوم  االحتهل المتطرف  التي تدعإ تطرف المستوطنين اليهود بانتهاكاتهإ 

 اليومي  ضد الف سطينيينن.
 4/1/5115الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 لطاقة تطالب حكومة الوفاق بضمان تدفق وقود محطة التوليد لغزةسلطة ا .00

طالب  س ط  الطاق  والموارد الطبيعي  حكوم  الوفاق الوطني بضمان تدفق وقود محط  توليد  غزة:
غزة بدون أي ضرائب ع ى سعره ا ص ي وبمكٍل دائإ، وسلك لضمان استمرار عمل محط  التوليد 

 ساعا  وصل( بمكٍل متواصل. 3امج  دون توقف حتى يتإ تطبيق برن
( أرس   نسا  منء لة نقدس برسن، ع ى صعوب  تطبيق 1|4ومدد  الس ط  في بيان لها ا حد  

 ساعا  وصل، بكميا  الوقود المحدودة المتوفرة حاليًا. 3برنامج 
 4/1/5115، قدس برس

 
 ة أمر معيبعباس زكي: التلويح األمريكي بوقف المساعدات المالية المقدمة للسلط .02

نادي  سعدالدين: نةدد الف سةطينيون بمةا عةد"وه ن ريمة  حةربن ونقرصةن ن إسةرائي ي ، عنةد ح ةز  -عمان 
أموال مستحم  ل معب الف سطيني، بينما اعتبروا الموقف ا ميركي نمعيبًان، مؤكدين أنهإ نس موا رسميًا 

 ال نائي  الدولي ن. إلى مكتب ا مين العاإ لألمإ المتحدة ط ب االنضماإ إلى المحكم 
وتوعةةةدوا، فةةةي حةةةال اسةةةتمرار الموقةةةف ايسةةةرائي ي، نبالتح ةةةل مةةةن االلتزامةةةا  المبرمةةة  مةةةع االحةةةتهل، 
كالتنسيق ا مني واالتفاق االقتصادي، وتحمي ء مسةؤولياتء نكدولة ن احةتهلن، بةدون ايقةداإ ع ةى نحةل 

 الس ط ن، وفق عضو ال  ن  المركزي  لحرك  نفتحن عباس زكي.
كةةد زكةةي لةةةنالغدن مةةن ف سةةطين المحت ةة ، نالمضةةي الف سةةطيني فةةي اطواتةةء الممةةررة وعةةدإ الترا ةةع عةةن وأ

مواقفء الثابت ن. وحسر من ناطورة التهديدا  ايسةرائي ي ، إزاه عةدإ اسةتبعاد إقةداإ االحةتهل ع ةى فعةل 
  ايسةرائي ي ، أرعن، وسط تصاعد عةدوان المسةتوطنين، وارتفةا  وتيةرة المزايةدا  فةي موسةإ االنتاابةا
 التي تر ح كف  ا غ بي  صوب ا كثر إيغااًل بالدإ والعنف ضد المعب الف سطينين.



 
 
 
 

           11ص                                     3444 العدد:    5/1/5115 االثنين التاريخ:

وأضةةةاف ننحةةةن فةةةي مرح ةةة  اطيةةةرة، ااصةةة  إسا أعطةةة  الواليةةةا  المتحةةةدة الضةةةوه ا اضةةةر لسةةة طا  
 االحتهل من باب ما تعتمده مسعى ف سطينيًا أمميًا مغ وطًان.

م يةةون  411وقةةف المسةةاعدا  الماليةة  الممدمةة  ل سةة ط ، والممةةدرة بنحةةو واعتبةر أن نالت ةةويح ا ميركةةي ب
 دوالر سنويًا، عند المضي في مسار المحكم  ال نائي  الدولي ، أمر معيبن.

دولة  بدولة  ف سةطينن، إال أنةء أوضةح  183ورأى أن نوامنطن ال تمرأ المعادل   يدًا، في ظل اعتةراف 
 م  وليس من مص حتها دفع الس ط  نحو حاف  االنهيارن.أن نل واليا  المتحدة مصالح في المنط

وبين أنء نال يو د أي تفكير بحل السة ط  أو العةودة بالمةعب الف سةطيني إلةى مربةع الصةفرن، غيةر أن 
مضةةي االحةةتهل فةةي تهديداتةةء سةةيدفع ت ةةاه نتحمي ةةء مسةةؤولياتء نكدولةة ن احةةتهلن، مؤكةةدًا أحميةة  الةةدفا  

 ف حول قيادتء برؤي  استراتي ي  ثاقب ن.الف سطيني عن نفسء وااللتفا
 5/1/5115الغد، عّمان، 

 
 حماس: حكومة الوفاق تتهرب من مسؤولياتها تجاه غزة .03

غزة: اتهم  حرك  حماس، اليوإ االثنين، رئيس حكوم  الوفاق الدكتور رامي الحمد هللا، بالتهرب مةن 
 مسؤولياتء ت اه قطا  غزة.

 سةطيني لععةهإن، قةال النةاطق باسةإ الحركة  الةدكتور سةامي وفي تصريح صحفي، وصةل نالمركةز الف
أبةو زهةةري، إن ندعةةوة رامةي الحمةةد هللا  رئةةيس حكومةة  الوفةاق( لتسةة يإ المعةةابر هةي سريعةة  ل تهةةرب مةةن 

 مسؤولياتء،  نء ال يو د أصًه موظفين ل حكوم  السابم  ع ى المعابر مع االحتهلن.
عةن سياسة  التمييةز وايهمةال التةي يتعةرض لهةا قطةا  غةزة، وأال وطالب  الحرك  الحمةد هللا بةةنالتوقف 

 يصبح أداة لتنفيس سياس  الانق التي يمارسها محمود عباس ضد قطا  غزةن.
 4/1/5115المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حماس تدعو لمؤتمر وطني لوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع االحتالل .04

 لوضع إستراتي ي  وطني  موحدة ل تعامل مع االحتهل. دع  حرك  حماس، إلى عمد مؤتمر وطني
وقال فوزي برهوإ، الناطق باسإ الحرك  في تصريح مكتةوب اليةوإ ا حةد نرًدا ع ةى اسةتمرار انتهاكةا  
العةةدو ايسةةرائي ي بحةةق مةةعبنا وسةةرقتء  موالةةء وممدراتةةء ي ةةب أال يعطةةي العةةدو ايسةةرائي ي أي فرصةة  

 اللتماط أنفاسءن.
، مةةا اعتبةةره اي ةةراها  التةةي ي ةةب ع ةةى المةةعب الف سةةطيني اتااسهةةا لموا هةة  االحةةتهل وعةةدد برهةةوإ

ومنها: محاصرة االحتهل ف سطينًيا بإن از كل م فا  المصالح  وتوحيد الصف الداا ي الف سةطيني، 
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وايسرا  في انعمةاد مةؤتمر وطنةي لوضةع إسةتراتي ي  وطنية  موحةدة فةي التعامةل مةع العةدو ايسةرائي ي 
مةةي الثوابةة  وترتكةةز ع ةةى كةةل الايةةارا  المتاحةة  وع ةةى رأسةةها ايةةار المماومةة  المسةة ح  والمماومةة  تح

بكافةةة  أمةةةكالها، واتاةةةاس قةةةرار  ةةةريه بةةةايعهن رسةةةميا عةةةن إنهةةةاه المفاوضةةةا  والتنسةةةيق ا منةةةي بةةةين 
ى العةةالإ السةة ط  واالحةةتهل ايسةةرائي ي، واسةةتمرار المهحمةة  المانونيةة  لهحةةتهل ايسةةرائي ي ع ةةى مسةةتو 

طةةهق سةةراح كةةل المعتم ةةين السياسةةيين،  وفةةي المحافةةل الدوليةة  ورفةةع دعةةاوى قضةةائي  ضةةد قياداتةةء، واع
فسةةةةاح الم ةةةةال ل مماومةةةة  فةةةةي الضةةةةف  كةةةةي تمةةةةارس دورهةةةةا فةةةةي التعامةةةةل مةةةةع االحةةةةتهل ايسةةةةرائي ي  واع

 والمستوطنين.
 4/1/5115فلسطين أون الين، 

 
 لسلطة األمنية البردويل: اعتقال "عياش" ينسجم مع وظيفة ا .05

هيةثإ غةراب: عةد" الميةادي فةي حركة  حمةاس صةهح البردويةل اعتمةال  هةاز الوقةائي فةي نةاب س  –غزة 
ل ماب براه عيا  ن ل المهندس المسامي الكبير يحيى عيا  يةأتي منسة مًا تمامةًا مةع وظيفة  أ هةزة 

 الس ط  في الضف ، والتي تعد" وظيف  تكمي ي  لعمل أ هزة أمن االحتهل.
(، نإن 1-4قةةال البردويةةل فةةي تصةةريحا  ااصةة  لةةةنالمركز الف سةةطيني لععةةهإن مسةةاه اليةةوإ ا حةةد  و 

أ هةةزة السةة ط  لةةو كانةة  تتمتةةع بةةسرة مةةن االنتمةةاه لحنةةوا رؤوسةةهإ قبةةل االقتةةراب مةةن ن ةةل المائةةد الكبيةةر 
 ، وتحكمهةا ويةرى البردويةل أن الوظيفة  ا منية    هةزة السة ط  ثابتة المهندس المةهيد يحيةى عيةا ن. 

العميةةدة ا منيةة  التةةي صةةمم  ودربةة  ع يهةةا، والتةةي ترتكةةز فةةي أساسةةها ع ةةى معةةاداة المماومةة  وكةةل مةةا 
يةرتبط بهةا، وليسةة  مرتبطة  بعم يةة  تفاوضةي  أو  هةةود تبةسل ل توصةل إلةةى تسةوي  مةةع االحةتهل، وفةةق 

وحتةةةى لةةةو داس وبةةةين أن أ هةةةزة السةةة ط  مسةةةتمرة فةةةي أداه وظيفتهةةةا مهمةةةا كانةةة  الظةةةروف، ن تعبيةةةره.
ونفى البردويل صف  الوطنية  واالنتمةاه لف سةطين  االحتهل ع ى رؤوس الس ط  وأ هزتهان، وفق قولء.

عةةن كةةل مةةن ال يعةةرف يحيةةى عيةةا ، عةةادًّا أن نالمهنةةدسن سةةيبمى رمةةزًا ل بطولةة  والمماومةة  الف سةةطيني  
 تد"عي أنها ف سطيني ن. واينسان الف سطيني، وقال: نعيا  أكبر من أن تمسء هسه الحثاال  التي

 4/1/5115المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 لبنان: فتح تواصل إحياء الذكرى الخمسين النطالقتها  .06

تواصةةل حركةة  فةةتح احتفاالتهةةا فةةي الةةسكرى الامسةةين النطهقتهةةا، فمةةد أقامةة  مهر انةةا  فةةي بيةةرو  
، بالةةةةسكرى، بمهر ةةةةان «فةةةةتح»حركةةةة  »و« منظمةةةة  التحريةةةةر الف سةةةةطيني »وصةةةةيدا والرمةةةةيدي . احتف ةةةة  

 مركزي، أقامتء في قاع  رساال  في الغبيري.
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، أقام  فتح مهر انةًا سياسةيًا فةي ب دية  صةيدا مةارك فيةء حمةد سياسةي وحزبةي «المستمبل»في صيدا 
وفصائ ي ومعبي لبناني وف سطيني. ك م  فةتح ألماهةا أمةين سةر إق ةيإ لبنةان رفعة  مةناع  فمةدد ع ةى 

كمةةا كانةة  ك مةة  لمسةةؤول إعةةهإ فةةتح فةةي «.  ميةةع مةةن ا ةةل إنهةةاه االنمسةةاإضةةرورة العمةةل سةةويًا مةةع ال
 منطم  صيدا إبراهيإ المايب.

بمهر ةان إقامتةء فةي قاعة   51وفي الرميدي  أحي  حرك  فتح في منطم  ال نوب سكرى انطهقتها الةة 
ركة  المهيد فيصل الحسيني في الماةيإ حضةره أمةين سةر الحركة  فةي لبنةان رفعة  مةناع  ومسةؤول ح

ال هةةةاد ايسةةةهمي أبةةةو سةةةامر موسةةةى وممث ةةةون عةةةن فصةةةائل منظمةةة  التحريةةةر الف سةةةطيني  وا حةةةزاب 
 ال بناني  وأمل وحزب هللا وحمد من أبناه المايما .

وألمةةى مةةناع  ك مةة  بالمناسةةب  أكةةد فيهةةا أن المةةعب الف سةةطيني لةةن يسةةتكين حتةةى قيةةاإ دولتةةء المسةةتم   
االحتفةةةال كةةةل مةةةن تةةةامر عزيةةةز باسةةةإ منظمةةة  التحريةةةر  وعاصةةةمتها المةةةدس المةةةريف. وتحةةةدث اةةةهل

 الف سطيني  وصدر داوود باسإ حرك  أمل وعطاهللا حمود باسإ حزب هللا.
ع ةةى صةةعيد كاةةر كر"مةة   بهةة  التحريةةر الف سةةطيني  واحةةدًا مةةن الرعيةةل ا ول فةةي حركةة  فةةتح محمةةود 

 «.أبو رياض»برك  
 5/1/5115المستقبل، بيروت، 

 
 جرؤ على االستمرار في وقف تحويل أموال السلطةفتح: االحتالل لن ي .07

الا يل  ف سطين(: اعتبر عضو ال  ن  المركزي  لحرك  فتح  مال محيسن، قةرار الحكومة  ايسةرائي ي  
وقف تحويل أموال الضرائب ل س ط  الف سطيني ،  ريم  حرب وعمابةا  ماعيةا يفرضةء االحةتهل ع ةى 

(، إن نأمةةةوال 1|4اصةةة  لةةةةنقدس بةةةرسن اليةةةوإ ا حةةةد  وقةةةال محيسةةةن فةةةي تصةةةريحا  ا الف سةةةطينيين.
الضةةرائب هةةي ف سةةطيني  ومةةا ي ةةري سةةرق ن، متوقعةةًا أن ال ت ةةرؤ تةةل أبيةةب ع ةةى االسةةتمرار فةةي وقةةف 
تحويةةل هةةسه ا مةةةوال ل سةة ط   نهةةةا تامةةى تةةةدهور ا وضةةا  ا منيةة  فةةةي الضةةف  وثةةةورة المةةعب ضةةةد 

وصفء بة ن ريم ن وقف تحويل هةسه ا مةوال وسةرقتها وأكد أن الس ط  الف سطيني  ستدرج ما  االحتهل.
 ضمن ال رائإ التي سترفع لمحكم  ال نايا  الدولي .

 4/1/5115قدس برس، 
 
 "الشعبية" تحذر من استخدام السلطة الفلسطينية لالنضمام للمؤسسات الدولية كتكتيك سياسي .08

ل مةل بةأن نمةل م ةف السة ط  غزة  ف سطين(: أوضةح عضةو ال  نة  المركزية  ل  بهة  المةعبي  حسةين ا
برمتةةء إلةةى ا مةةإ المتحةةدة ومؤسسةةاتها الدوليةة  والتوقيةةع ع ةةى ميثةةاق رومةةا، واالنضةةماإ إلةةى المحكمةةة  
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ال نائيةةة  الدوليةةة  هةةةي اطةةةوة باالت ةةةاه الصةةةحيح، وأكةةةد ع ةةةى ضةةةرورة عةةةدإ تسةةةويف السةةة ط  الوطنيةةة  
   العبثي .ومماط تها لها، أو استادامها كأمر تكتيكي ل عودة لمربع المفاوضا

 4/1/5115قدس برس، 
 
 "الشعبية" تدعو إلى فّك الحصار عن غزة والبدء بخطوات جدية إلنهاء االنقسام .09

غزة  ف سطين(: أكد  ال به  المعبي  لتحرير ف سطين أن استمرار الحصار واالنمساإ معًا ا ق واقعةًا 
بفةك الحصةار تمامةًا عةن المطةا ،  مأساويًا وكارثيًا ع ى الف سطينيين في قطا  غزة، ال يمكةن ح ةء إال

ووقةةف المناكفةةا  السياسةةي  والبةةده باطةةوا   ديةة  وحميميةة  ينهةةاه االنمسةةاإ وتنفيةةس اتفةةاق المصةةالح ، 
 والبده بمعال   أوضا  الناس قبل كل ميه.

( وص   نقدس بةرسن نسةا  منةء، أن أزمة  الكهربةاه هةي 1|4ورأ  ال به  في بيان لها اليوإ ا حد  
  وهةةةي  ةةةزه مةةةن المناكفةةةا  الحاصةةة   بةةةين طرفةةةي االنمسةةةاإ، والتةةةي يةةةدفع ثمنهةةةا المةةةعب أزمةةة  مفتع ةةة

الف سةةطيني، وأمةةار  إلةةى أن حةةل هةةسه الممةةك   يكمةةن بةةالتمرد ع ةةى الواقةةع، وبضةةغط  مةةاهيري ع ةةى 
 طرفي االنمساإ.

لةةى ودعةة  ال بهةة  ال هةةا  المسةةؤول  عةةن الكهربةةاه  سةة ط  الطاقةة ، مةةرك  الكهربةةاه، الب ةةديا ..إل ( إ
معال ةةة  ا زمةةة  مةةةن اةةةهل تةةةوفير كميةةةا  السةةةوالر المسةةةتادم  فةةةي محطةةة  توليةةةد الكهربةةةاه بعيةةةدًا عةةةن 

 الت اسبا .
 4/1/5115قدس برس، 

 
 نبيل عمرو: مؤتمر حركة فتح ضرورة ملحة لتجديد الشرعيات .21

راإ هللا  ف سةةةطين(: أكةةةد عضةةةو الم  ةةةس الثةةةوري فةةةي حركةةة  التحريةةةر الةةةوطني الف سةةةطيني نفةةةتحن نبيةةةل 
عمرو أن مؤتمر الحرك  أصبح ضرورة م ح  نظرا ل وضع، السي وصفء بةة نالصةعبن، الةسي تمةر بهةا 

 الحرك .
وأمار عمرو في تصريحا  لة نقدس برسن إلى أن قرار عمد مةؤتمر نفةتحن بيةد الةرئيس محمةود عبةاس 

ي ال تحديةةدا، وقةةال: نأعتمةةد أن الظةةروف مهيةةأة لعمةةد مةةؤتمر لحركةة  فةةتح اصوصةةا وأنةةء مةةؤتمر داا ةة
 يحتاج إلى ترتيبا  معمدة، وأعتمد أن هسا المؤتمر ي ب أن يأعمد في موعده.

ال مةةك أنةةء يو ةةد دااةةل فةةتح مةةن يسةةعى يعاقةة  عمةةد هةةسا المةةؤتمر، وهةةسه مسةةأل  بيةةد الةةرئيس محمةةود 
 عباس إسا أراد لهسا المؤتمر أن ينعمد فسيأمر بسلكن.
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فةةةتح، كةةةأن تمنةةةع حركةةة  حمةةةاس بعةةةض وأضةةةاف: نهنةةةاك بعةةةض الممةةةاكل قةةةد تعتةةةرض انعمةةةاد مةةةؤتمر 
أعضاه فتح في غزة من الممارك ، لكن هسه ممدور ع يها، وأرى أن مؤتمر فتح أصبح ضةرورة م حة  
نظةةرا ل وضةةع العةةاإ ل حركةة ، فةةإسا لةةإ تتةةدارك الحركةة  أمرهةةا برتيبةةا  تنظيميةة  لت ديةةد المةةرعيا  فإنهةةا 

 معرض  لكثير من المااطرن.
 4/1/5115قدس برس، 

 
 لـ "قدس برس": عباس يشترط نزع سالح المقاومة لتسلم شؤون غزة البردويل .20

عةةن أسةةفها  ن زيةةارة الوفةةد الحكةةومي إلةةى قطةةا  غةةزة ا سةةبو  حمةةاس غةةزة  ف سةةطين(: أعربةة  حركةة  
الماضي، لإ يتبعها إال المزيد من تمديد الحصار ع ى المطا ، وأمار  إلى أن سلك يؤكد أن المغزى 

تةةوفير الغطةةاه السياسةةي لتمةةديد الضةةغط ع ةةى غةةزة فةةي محاولةة  ياضةةاعها  الحميمةةي لهةةسه الزيةةارة هةةو
ورأى الميةةادي فةةةي حركةة  نحمةةةاسن الةةدكتور صةةةهح البردويةةل فةةةي  لمةةروط االحةةةتهل ال أكثةةر وال أقةةةل.

تصريحا  ااص  لةة نقةدس بةرسن، أن الهةدف ا ساسةي مةن زيةارة الوفةد الحكةومي لةيس إي ةاد الح ةول 
ن الحصار نسةوى أنةء يريةد أن يسة ل موقفةا ع ةى حمةاس، حتةى يبةرر مةا يعادة ايعمار والتافيف م

سيأتي من تمديد ل حصار بعد زيارة هسا الوفد .. وقد   س الوفد عندنا قراب  أسبو  كامةل ولةإ يحةدث 
وأضةةاف:  أي ااتةةراق فةةي م ةةال التافيةةف مةةن الحصةةار، بةةل بةةالعكس تةةإ تمةةديد الحصةةار لتركيعنةةان.

نوعةةا مةةن أنةةوا  التكتيكةةا  التةةي يمةةوإ بهةةا محمةةود عبةةاس ل تغطيةة  ع ةةى  نزيةةارة الوفةةد الحكةةومي تعكةةس
 ريم  تمديد الحصار ع ى قطا  غزة وعدإ إعمارهةا وت ويةع أطفالهةا، ويحةاول عبةاس مةن اةهل مةا 
يمةةةبء ا فعةةةال الوطنيةةة  كالةةةسهاب إلةةةى م  ةةةس ا مةةةن والتوقيةةةع ع ةةةى االتفاقيةةةا  الدوليةةة ، التأكيةةةد ع ةةةى 

غزة وهو ت ريد المماومة  مةن سةهحها وأن تكةون بةه أنيةاب، ولةسلك لةإ يأفعةل مرطء ا ساسي الستهإ 
 منظم  التحرير وال الم  س التمريعي ولإ يأفعل حكوم  التوافقن وفق قولء.

 4/1/5115قدس برس، 
 
 حماس تّتهم السلطة باعتقال خمسة من أنصارها بالضفة .22

الف سةطيني  فةي الضةةف  الغربية  المحت ةة  الا يةل  ف سةطين(: اتهمةة  حركة  حمةاس، أ هةةزة أمةن السةة ط  
مةنهإ  5بتصعيد نهج المهحما  ا مني  ضد أبناه الحرك  في الضف  الغربية  المحت ة ، حيةث اعتم ة  

 4واستدع  كار، في حين ارتفع عةدد المعتم ةين السياسةيين المضةربين عةن الطعةاإ فةي سة ونها إلةى 
 ف سطينيين.

 4/1/5115قدس برس، 
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 بجر جنودنا وضباطنا إلى الجنايات الدولية  نتنياهو: لن نسمح .23

وكاال : أكد  إسرائيل، أمس، أنها لن تسمح بمهحم   نودها أماإ المحكم   -نا ياإن  -المدس 
ال نائي  الدولي  بعد تمديإ ف سطين ط ب االنضماإ إليها، وهدد  بفرض عموبا   ديدة ع يهإ غداة 

 الس ط  الوطني . ت ميد تحويل أكثر من مئ  م يون يورو إلى
وقال رئيس الوزراه ايسرائي ي بنيامين نتنياهو في مستهل اال تما  ا سبوعي لحكومتء: نلن نسمح 
ب ر  نود وضباط  ي  الدفا  إلى المحكم  ال نائي  الدولي  في الهاين بعد يومين من تمديإ 

 الف سطينيين ط ب االنضماإ إلى المحكم .
الف سطيني  أماإ محكم  ال نايا  الدولي  بعد توقيع اتفاق مصالح  وأكد انء ي ب محاكم  الس ط  

 مع حرك  حماس أدى إلى تمكيل حكوم  وفاق وطني. 5114في العاإ 
وأضاف، نمن ي ب ع يهإ المثول أماإ العدال  هإ قادة الس ط  الف سطيني  السين وقعوا اتفاقًا مع 

بن مطري  المسؤول الرفيع في وزارة م رمي الحرب من حرك  حماسن. من  هتء، أكد نيسيإ 
الاار ي  أن نتنياهو يحضر هسه المرة لرد إسرائي ي نأكثر قسوة وممولي ن من ت ميد تحويل أموال 

 الضرائب لكنء ال يتضمن البناه في المستوطنا .
وقال بن مطري  في لماه مع سفراه إسرائيل في أوروبا عمد في المدس: إن نإسرائيل ع ى ومك 

 ل من الدفا  إلى اله وإن ولإ يدل بمزيد من التفاصيل.االنتما
وقال نتنياهو محسرًا: إن نالس ط  الف سطيني  ااتار  مسار الموا ه  مع إسرائيل ونحن لن ن  س 
مكتوفي ا يدين، وتعهد بالدفا  عن ضباط ال ي  السين قد يوا هون مهحما  قضائي  من 

فا  عن إسرائيل بإصرار وقوة، وكما يدافعون عنا المحكم . وأضاف، نسيواصل  نود ال ي  الد
 سندافع عنهإ بنفس ايصرار والموةن.

وقال يوفال متاينيتز وزير االستابارا  الممرب من نتنياهو: نفي حال عدإ ترا ع الف سطينيين، فإننا 
 سنتاس تدابير أكثر مدة وصواًل إلى حل الس ط  الف سطيني  بمكل تدري ين.

رائي ي من حزب نال يكودن سي فان مالوإ إلى ما هو أبعد من احت از ا موال وسهب الوزير ايس
الف سطيني ، داعيًا إلى إ راها  ع ى ا رض. وقال مالوإ: ني ب ع ى إسرائيل دراس  احتمال اتااس 
إ راها  أحادي  في المناطق ردًا ع ى تو ء الف سطينيين إلى م  س ا من وقرارهإ االنضماإ إلى 

  نايا  الدولي  ومؤسسا  دولي  أارىن.محكم  ال
وأضاف، نإن الف سطينيين ارقوا االتفاق مع إسرائيل السي يحظر ع ى ال انبْين المياإ بإ راها  
أحادي  فيما أنهإ يطالبون إسرائيل بممتضى نفس االتفاق تحويل مستحماتهإ الضريبي ن، داعيًا إلى 
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لهائ   المترتب  ع ى الس ط  الف سطيني  لمرك  ناستاداإ هسه المستحما  لتسديد بعض الديون ا
 الكهرباه ايسرائي ي ن.

 5/1/5115األيام، رام هللا، 
 

 ليبرمان: اتفاقية "أوسلو" انهارت .24
كامل إبراهيإ: أع ن وزير اار ي  إسرائيل أفيغدور ليبرمان أمس ا حد إن اتفاقيا  -المدس المحت   

 ينا المياإ بء في اليوإ التالي؟، معتبرا أن تو ء الميادة أوس و قد انهار ، والسؤال المهإ ماسا ع
 الف سطيني  إلى م  س ا من وما تبعها من اطوا  يؤكد انهيار أوس و.

 اه  أقول ليبرمان أماإ سفراه إسرائيل في الدول ا وروبي ، وفما لما نمره موقع المناة السابع  
ا بأن التحدي الكبير وا ساسي أماإ إسرائيل اليوإ ل ت فزيون ايسرائي ي الااص  بالمستوطنين، مؤكد

بعد انهيار اتفاقيا  أوس و هو دول االتحاد ا وروبي وليس الف سطينيين والدول العربي ، وطرح مثاال 
ل تدليل ع ى سلك ما  رى من تصوي  في م  س ا من، حيث هناك عضوي  لثهث دول في 

  المرار الف سطيني وامتنع  بريطانيا عن الم  س، صوت  فرنسا ولكسمبورغ لصالح ممرو 
 التصوي .

ومدد ليبرمان ع ى ضرورة بسل مزيد من العمل من قبل سفراه إسرائيل في دول االتحاد ا وروبي، 
ليس فمط لتغيير مواقف بعض الدول ات اه إسرائيل وليس كونها مص ح  سياسي  إسرائي ي ، ولكن 

، فالسوق الغربي  وكسلك االتحاد ا وروبي يعتبر السوق لكونها مص ح  اقتصادي  إسرائي ي  كبرى
ا كبر ل صادرا  ايسرائي ي ، وع ينا الحفاظ ع يء والتعامل مع الدول الغربي  وكسلك االتحاد ا وروبي 

 بما يضمن سلك.
 5/1/5115الرأي، عمان، 

 
 معاريف: ليبرمان يلتقي سرًا بمسؤول عربي كبير في باريس .25

ي: كمف موقع صحيف  نمعاريفن ايسرائي ي ، ا حد، النماب عن أن وزير صالح النعام -غزة 
الاار ي  ايسرائي ي أفيغدور ليبرمان عمد اهل احتفال عيد الميهد ا اير في باريس لماًه مع 

 مسؤول عربي من أع ى المستويا   وصف يط ق عندما يدور الحديث عن رئيس أو م ك(.
انفرد بنمر الابر، إلى أن  هاز الموساد هو السي قاإ بتنظيإ ونوه الصحفي بن كاسبي ، السي 

ال ماه بين ليبرمان والمسؤول العربي نالكبير  دان، ع ى حد تعبير كاسبي ، السي أمار إلى أن ال ماه 
 عمد في فندق نريفالن الراقي.
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لعمده، منوها  وأوضح كاسبي  أن الحكوم  ايسرائي ي  كان  ع ى ع إ بهسا ال ماه وأنها منح  ايسن
إلى أنء نظرا  همي  ال ماه، فمد أ بر نتنياهو كل الوزراه والمسؤولين السين كانوا ع ى ع إ بال ماه، 

 ع ى التوقيع ع ى تعهد ل حفاظ ع ى سري  المع وما  بمأنء.
ايسرائي ي باالستناد إلى دور  -يسكر أن ليبرمان كمف مؤارا عن اط  لحل الصرا  الف سطيني

 العربي .ل  امع  
 5/1/5115"، 51موقع "عربي 

 
 مكتب ليبرمان ينفي تقارير عن عقد لقاء مع دحالن .26

 د ب أ(: نفي مكتب وزير الاار ي  ايسرائي ي افيغدور ليبرمان ا حد تمرير عن قياإ  -تل ابيب
 ا اير ب ماه الميادي الف سطيني محمد دحهن.
ريف ليفين لعساع  ايسرائي ي  انء إسا تأكد ما كمف وقال رئيس ل ن  الاار ي  وا من البرلماني  يا

عنء موقع  واال( اياباري من أن ليبرمان قد التمى في باريس مؤارا مع دحهن فانء يمكن اعتبار 
 سلك مبء فوضى.

 5/1/5115القدس العربي، لندن، 
 
 مليون شيكل لتعزيز مستوطنة "بيت إيل" 70اتفاق بين نتنياهو ويعلون على تحويل  .27

: كمف  المناة ايسرائي ي  العامرة مساه أمس أن رئيس الحكوم  ايسرائي ي  بنيامين نتنياهو، 43عرب
م يون ميكل من ميزاني  ا من من أ ل إاهه  11ووزير ا من مومي يع ون، اتفما ع ى تحويل 

 ادع ( وحدة سكني  استيطاني  مكانها وسلك في إطار صفم   811قاعدة مرط  حرس الحدود وبناه 
 إاهه حي 'هألوبانا'.

 5/1/5115، 44عرب 
 
 أهرونوفيتش: الحرب المقبلة مع حماس أصبحت قريبة جداً  .28

الحرب الممب   مع حماس أصبح  قريب  »رأى وزير ا من الداا ي، يتسحاق أهرونوفيت ، أن" 
الحرب »  إن مؤكدًا أن" ال ول  الممب   تمترب لضرب الحرك  مر"ة أارى. وأضاف أهرونوفيت«.  داً 

عاد  لزيادة إنتاج الصواري  »، وااص"  أن"ها «ا ايرة لإ ت ِد نفعًا مع حماس بالمكل المناسب
 «.لديها، بايضاف  إلى بناه ا نفاق اله ومي  تح  ا رض
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السي يترأسء افيغدور ليبرمان، وكان « إسرائيل بيتنا»يأمار إلى أن" اهارونوفيت ، ينتمي إلى حزب 
الايارا  التي انته ها بنيامين نتنياهو اهل الحرب، ونتائ ها. وهو ياوض اآلن تنافسًا  دومًا ينتمد

مديدًا مع اصومء في اليمين، وع ى رأسهإ نتنياهو، وااص"  بعد الفضيح  التي تعر"ض لها الحزب، 
 وق َّص  معبيتء، كما عكس  استطهعا  الرأي حتى اآلن.

 5/1/5115األخبار، بيروت، 
 
 أمني -مال رئيس مخابرات االحتالل: نحن على مفترق طرق سياسيقائم بأع .29

انتمد المائإ بأعمال رئيس ماابرا  االحتهل ايسرائي ي، كريء ف مان، عدإ و ود فكر أمني مامل في 
الكيان. ووصف الساس  ايسرائي يين بأن"هإ ال يتع مون من أاطاه الماضي، ويتصرفون مثل نالغبي 

 ا ارى في سا  الحفرة ويتهإ الحفرةن.السي يمع المرة ت و 
أمني،  -وقال ف مان، في ممال لء بصحيف  نمعاريفن ا حد، إن" إسرائيل تمر في مفترق طرق سياسي

وكان المفترض أن يأعرض في االنتاابا  المريب  المادم  أماإ النااب ايسرائي ي فكران متناقضان، 
طريق، واالنتاابا  المريب  المادم  تتركز في الم ال كي ياتار أحدهما، ولكن ميئا ما تمو  ع ى ال

 السياسي  انبا، ع ى حد تعبيره. -اال تماعي، بينما يندحر الم ال ا مني -االقتصادي
السياسي السي  -عن تغير الواقع ال غرافي وحسر من اريط  التهديدا  ال ديدة ع ى إسرائيل النات  

 لإ يعد ممكنا التعرف ع يء.
تهديدا  بالمول إن"ها معروف : نايرهاب الداا ي، تهديد حماس، حزب هللا من الممال ووصف هسه ال

 والتحول النووي اييراني، وانضإ في السنتين ا ايرتين العب  ديد: ايسهإ المتطرفن.
ومدد ف مان ع ى أن النهج المائإ في إسرائيل اليوإ يؤدي إلى نتي   واحدة واضح ، تتمثل في ما 

سن  حين قال: نكل ه وإ ال يؤدي بمكل مبامر إلى  511رال البروسي كهوزفيتس قبل صاغء ال ن
وقال، إنء حين ال يكون لدينا فكر أمني قومي، فإنء يستبدل  السهإ، يتو ب أن ينتهي بالدفا ن.

بمعارا  ع ي  ، مثل: نعن هسا لن نتنازلن ونفي هسا لن ن ينن ونحيال هسا سنمف منتصبي المام ن 
وا ص إلى المول، إن ال ديرين بميادة إسرائيل اليوإ هإ أولئك الم عان  زإ حماسن، وما مابء.ونسنه

بما يكفي ي راه نإعادة النظر والتفكير في المسار من  ديدن.. هإ أولئك المادرون ع ى موا ه  
ي  مبادرة سياسي  إق يمي  تتمرر فيها حدود إسرائيل، التي تضمن أمن سكانها مع أغ بي  يهود

متماسك . ورأى أن اتااس مثل هسه المبادرة سيعزز الم تمع ايسرائي ي من الداال ويحمق ثورة في 
 الم ال السياسي، وبالتالي في الم ال االقتصادي اال تماعي أيضا.

 4/1/5115فلسطين أون الين، 
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 رئيسة "ميرتس" طالبت المستشار القضائي بالتحقيق في تلك االجتماعات  .31

وفا: كمف موقع 'واله' اياباري ايسرائي ي صباح أمس، عن ا تما   –الحياة ال ديدة  –راإ هللا 
وزير إسرائي ي في اآلون  ا ايرة مع العضو المفصول من حرك  فتح محمد دحهن، في عدة عواصإ 
أوروبي . ا مر السي دفع برئيس  حزب نميرتسن اليساري زهافا غ ؤون، إلى مطالب  المستمار 

لحكوم  إسرائيل، يهودا فاينمتاين، بالتحميق في ت ك ال ماها  وطبيع  العهق  بين دحهن  المضائي
 وليبرمان.

 5/1/5114الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 قائد فرقة غزة في الجيش اإلسرائيلي: ليس هناك إمكانية لردع فصائل المقاومة في قطاع غزة .30

العميد ايتاي فيروف، بأن"ء ليس هناك إمكاني  لرد  في ال ي  ايسرائي ي، « غزة»أقر" قائد فرق  
فصائل المماوم  في قطا  غزة. قائًه إن" بإمكان أي ماص في حي الم اعي  التعبير عن تب "حء 

، الفتًا إلى أنهإ  السكان( يفتمرون «المأسوي»وغروره. رغإ سلك، وصف فيروف الوضع في المطا  بة
 «.هسه الحرب ليس  حربًا رادع »لك لس«. وليس لديهإ ميه»إلى الموارد، 

أكثر من كونها حربًا ردعي ، فهي »ورأى فيروف أن هسه الحرب حمم  بعض النتائج، معتبرًا أن"ها 
كان  حربًا إحباطي ... أعتمد أن هسه المعرك  كان  مهم ، وقد أحبط  نوايا ابيث ، ودفعناهإ اطوة 

 «.إلى الوراه
، ودل"ل «من ا فضل لنا عدإ حسإ المعرك  مع حرك  حماس»أن في الممابل، رأى المائد العسكري 

، «حماس»ع ى سلك بالحديث عم"ا ي ري في سيناه. مؤكدًا أن"هإ أرادوا، في نهاي  ا مر، أن تبمى 
تحطيإ المطا  يمكن أن يدفعنا إلى أماكن أكثر »في المكان نفسء. ولف  في الوق  نفسء إلى أن" 

 وما وصفها الس ط  العسكري  في غزة ستكون أكثر سوهًا.« حماس» ط  ، وأن" البدائل عن س«سوهاً 
نتي   سلك، مميرًا إلى أننا « غهف غزة»أيضًا، تناول تهديد ا نفاق، والاوف السائد وسط سكان 

 «.لإ نكن مستعدين لهسه ا نفاق، وكان تحديًا نوعيًا وصعبًا  دًا، لكن تم"  إزالتء اآلن»
عادة ايعمار والترميإ. لكن في « حماس»فيروف قد"ر أن"  السياسي"  تهتإ" ل سكان، وتريد الهدوه، واع

ال ناح العسكري، هناك من يريد العودة فورًا بعد الحرب إلى داال ا نفاق، وتنفيس عمرا  الت ارب، 
وعم يا  ايطهق، إضاف  إلى التدر"ب ل معارك الممب  . كسلك رأى أن" الغ ب  غير واضح  لمن 

 ، ممد"دًا ع ى ضرورة االستعداد ل معرك  الممب  .«لحماس السياسي ، أإ حماس العسكري » ستكون،
 5/1/5115األخبار، بيروت، 
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 الرئيس األسبق للحركة الصهيونية أبراهام بورغ ينضم إلى حزب عربي .32

ِدم  ا حزاب السياسي  في إسرائيل من تصرف أحد المادة الكبار ل حرك -تل أبيب  نظير م  ي: صأ
الصهيوني  والكنيس ، أبراهاإ بورغ، السي حضر إلى مدين  الناصرة العربي  ل ممارك  في مؤتمر 

 ال به  الديممراطي  ل سهإ والمساواة(، ويع ن تأييده ويط ب  43 كبر ا حزاب الوطني  لف سطينيي 
 االنتساب إلى عضويتء.

من قوى اليسار، باعتبار أن ال به   وقد أثار  هسه الاطوة انتمادا  واسع  من قوى اليمين وحتى
 المسكورة ترفع ع إ العداه ل صهيوني  وتموإ با ساس ع ى أركان الحزب الميوعي  راكح(.

وكما قال أول من أمس، فهسه كان  أول مرة في حياتء يحضر نماطا سياسيا في يوإ السب ، 
ود اطر ع ى الحياة. وفي فاليهود عادة يحافظون ع ى قدسي  السب  كيوإ راح ، إال في حال و 

ك متء في الناصرة قال بورغ إنء يرى في ا وضا  الحالي  التي تعيمها إسرائيل مسأل  حياة أو مو ، 
 لسلك قرر أن يارق عادتء وحرم  السب .

وأع ن بورغ في الناصرة أنء قرر ه ر أحزاب المومي  اليهودي ، التي تدير سياس  استعهه قومي ع ى 
نيين، واالنضماإ إلى حزب يهودي عربي مثل ال به ،  ن هناك مص ح  في إحداث العرب والف سطي

هزة ل م تمع ايسرائي ي والحرك  السياسي  فيها. وقال إنء يا ل من قيادة الدول  في السنوا  
ا ايرة، واصوصا في ظل حكإ بنيامين نتنياهو، التي تؤدي إلى تدهور مصالح إسرائيل بمكل فظ، 

فادح  بحياة المواطنين ومستوى معيمتهإ، وتهدد بكارث  ل معب الف سطيني. وأضاف:  وت حق أضرارا
هناك تطرف أعمى لدى قيادتنا يتناقض مع الميإ اليهودي  التي تربي  ع يها، وأنا أرد بهسه الاطوة »

 «.ع ى ت ك السياس  الم نون 
، كما ورد في «ري  والمبادئكار محط  في ايان  التا»وانتمد المتطرفون هسه الاطوة واعتبروها 

موقع إاباري ل مستوطنين في الضف  الغربي . وحتى زميل بورغ في حرك  السهإ، يوسي بي ين، 
 اعتبرها اطأ.

  5/1/5115الشرق األوسط، لندن،
 
 مقعدًا باالنتخابات اإلسرائيلية 13"القائمة العربية الموحدة" ستحصل على  .33

م  س ال به  الديممراطي  ل سهإ والمساواة في اتاإ ا تماعء كامل إبراهيإ: قرر -المدس المحت   
بالناصرة ممال ف سطين أمس مواص   التفاوض مع باقي ال ها  السياسي  لتمكيل قائم  عربي  

 ممترك  لاوض انتاابا  البرلمان ايسرائي ي ن الكنيس ن.
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 اق لتماسإ فائض ا صوا .ولإ يستبعد مصدر في ال به  اوض االنتاابا  بمائمتين مربوطتين باتف
هسا وتظهر مرا ع  حسابي  آلار سبع  استطهعا  ل رأي العاإ أن المائم  العربي  الممترك  

ممعدًا لو أ ري  االنتاابا  هسه ا ياإ، وسلك حتى قبل انطهق الحم   االنتاابي   18ستحصل ع ى 
 ل مائم .

 5/1/5115الرأي، عّمان، 
 
  2014زيادة في طلبات التنازل عن الجنسية اإلسرائيلية خالل  %65ة: وزارة الداخلية اإلسرائيلي .34

 61عن مواطنتهإ بة 5114المدس العربي: ارتفع  نسب  ايسرائي يين السين تنازلوا اهل  -الناصرة  
ومعظمهإ يميمون في الوليا  المتحدة وألمانيا وبريطانيا وهولندا وأستراليا.  5118ممارن  مع  %

إسرائي يا تنازلوا عن مواطنتهإ وس موا  135وزارة الداا ي  في إسرائيل وسفاراتها أن  وتفيد معطيا 
. وتوضح أن عدة أسباب 5118في  413 وازا  سفرهإ في العاإ المنمضي، بينما ب غ عدد هؤاله 

ا ف تنازل هؤاله عن مواطنتهإ منها الرغب  بحيازة مواطن  أ نبي  أو تط ع يمغال وظيف  حساس  
البهد. ويوضح أمثال هؤاله أن المانون ا مريكي مثه يحظر إمغال وظائف حساس  في  اارج

 الواليا  المتحدة كالعمل في وزارة الدفا  نالبنتاغونن لمن بحوزتهإ  نسي  أارى.
ويمول كثير من هؤاله ايسرائي يين في ط با  التنازل عن مواطنتهإ إنهإ غير معنيين بحيازة 

نهإ م زمون بالتنازل عن ايسرائي ي  ل فوز بمواطن  دول  أ نبي . كما قال كارون مواطنتين معا أو إ
 إن مركز ثمل حياتهإ با  اارج البهد وال يرون أنفسهإ يعودون لها.

 5/1/5115القدس العربي، لندن، 
 
 مسؤوالن إسرائيليان سابقان: تسوية الدولتين هي اإلمكانية الوحيدة لنجاة الصهيونية .35

وديع عواودة: يؤكد مسؤوالن إسرائي يان سابمان أن مص ح  إسرائيل الع يا تمتضي تمكيل  -الناصرة 
دول  ف سطيني  م اورة منزوع  السهح، داعين الواليا  المتحدة لطرح س إ ينزل الطرفين 
المتااصمين عن الم رة. وفي ممال ممترك قال عامي أي ون رئيس أسبق ل ماابرا  العام  

اد مير رئيس ديوان رئيس الحكوم  ا سبق إيهود باراك ورئيس سابق لطاقإ وغ ع« نالماباك
المفاوضا ، إن تفوي  فرص  الدولتين يعني الفرص  الوحيدة لن اة الصهيوني . وبسلك يتطابمان مع 
مثمفين وأدباه صهاين  وعدد من رؤساه سابمين لةنالماباكن أكدوا سلك في في إ نحراس العتب ن بث 

 ي حسروا فيء من أن عدإ تسوي  الصرا  يعني تحول إسرائيل لدول  ثنائي  المومي .العاإ الماض
 5/1/5115القدس العربي، لندن، 
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 مليون شيكل في قضية الفساد لحزب "يسرائيل بيتينو" 30هآرتس: مصادرة حوالي  .36

: كمف  مصادر عبري  أن وحدة مكافح  الغ  واالحتيال التي تحمق في قضي  الفساد 43عرب 
م يون ميكل من الممتبهين، وال زال   81الكبيرة في حزب يسرائيل بيتينو صادر  حتى اآلن حوالي 

 التحميما  متواص   وتزداد تمعبا.
ونم   صحيف  'هآرتس' عن مسؤول مط ع ع ى تفاصيل التحميق أن المرط  صادر  مبالغ مالي  

لمبالغ هي مؤمر ع ى ح إ قضي  م يون ميكل من الممتبهين، وقال إن هسه ا 81-55تتراوح بين 
الفساد. وأوضح أن معظإ المبالغ التي ضبط  عثر ع يها في منازل الممتبهين وحساباتهإ المصرفي  
وصناديق التوفير، وأمار إلى أن المرط  بدأ  في التحميق با مهك المس    ع يهإ كالعمارا  

م يون ميكل في حساب  18رط  ضبط  والسيارا  والممت كا . وقال  ايساع  ايسرائي ي  إن الم
م يون ميكل  5يسرائيل يهومو ، وهو أحد الممتبهين بمض  الفساد وممربا من ليبرمان. كما ضبط  

 في حسابين تابعين لنائب  وزير الداا ي  فاينا كرمنباوإ وزو ها. 
 5/1/5114، 44عرب 

 
 في حزب "البيت اليهودي" القناة الثانية: وحدة مكافحة الفساد بالشرطة تحقق مع مسؤولون .37

: كمف  المناة ايسرائي ي  الثاني  أن التحميما  في قضايا الفساد أمتد  لتطال مسؤولين في 43عرب 
حزب 'البي  اليهودي' وأن وحدة مكافح  الفساد في المرط  مرع  في التحميق في مبها  لفساد 

قال التمرير إن المرط  أبرم  اتفاقا مالي في الحزب السي يمثل التيار المومي الديني المتطر"ف. و 
مع أحد الضالعين في قضي  الفساد وزودها بمع وما  حول قضايا فساد مالي في الحزب أثار  
المبها  بأن مسؤولين في حزب البي  اليهودي قاموا بتحويل أموال بمكل غير قانوني ممابل ت مي 

 رموة.
 5/1/5114، 44عرب 

 
 قف المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينيةالسالح الثاني لـ"إسرائيل": و  .38

: بعد أن  مد  تحويل عائدا  الضرائب التي ت بيها لصالح الس ط  الف سطيني  عمابا لها 43عرب 
ع ى تو هها لمحكم  ال نايا  الدولي ، أوضح مسؤول إسرائي ي أن إسرائيل ستمر  في اتصاال  مع 

 قتصادي  ا مريكي  ل س ط  الف سطيني .مسؤولي الكونغرس ا مريكي لوقف المعونا  اال
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ونم   صحيف  'هآرتس' عن مسؤول إسرائي ي قولء إن إسرائيل ستبدأ بإ راه اتصاال  مع  ها  
مناصرة يسرائيل في الكونغرس ا مريكي لحثهإ ع ى تطبيق المانون السي اتاس في الكونغرس والسي 

 انضم  لمحكم  ال نايا  الدولي . يمضي بمطع المعونا  عن الس ط  الف سطيني  إسا ما
والمانون السي اتاس في الكونغرس السي تسيطر ع يء أغ بي   مهوري  مناصرة يسرائيل ال يتيح 
الم ال لعدارة ا مريكي  استاداإ حق النمض ع يء، لكن إدارة أوباما ق م  من إمكاني  وقو  الس ط  

   عمرا  كالف الموظفين.الف سطيني  بأزم  اقتصادي  بمنعها من دفع مرتبا
 5/1/5115، 44عرب 

 
 هآرتس: المحكمة المركزية اإلسرائيلية ترفض كشف توّرط "إسرائيل" في جرائم اإلبادة في رواندا .39

المستمبل: رفض  المحكم  المركزي  في تل أبيب الكمف عن تور"ط إسرائيل في  -المدس المحت    
من المرن الماضي، با س ح  اهل ايبادة ال ماعي"   تزويد ا س ح  ل ماع  الهوتو في التسعينيا 

التي زعزع  دول  رواندا. و اه في قرار المحكم ، وفق ما سكرتء صحيف  نهآرتسن، أن" السماح 
ا سافًرا با من  بالكمف عن تصدير ا س ح  ايسرائي ي"  إلى هسه الدول  ايفريمي" ، نسيسمى مسًّ

ن.   المومي" ايسرائي ي"
لصحيف  إلى أن" االستئناف السي قد"مء البروفيسور يائير أورون وكارون بواسط  المحامي ولفت  ا

إيتاي ماك، اعتمد ع ى قانون حري"  المع وما ، حيث طالب الم تمسون من المحكم  السماح لهإ 
ار أس ح  إسرائي يين، بموافم  وزارة ا من بتزويد ا س ح  ل  ماع  بنمر الوثائق الرسمي"  عن قياإ ت "

 الهوتو.
 5/1/5115المستقبل، بيروت، 

 
 الشرطة اإلسرائيلية ترفع شكوى لرئيس الكنيست ضد الطيبي لرفعه علم فلسطين في "األقصى" .41

الحياة ال ديدة: أصدر  الناطم  ب سان مرط  إسرائيل بيانًا ضد عضو الكنيس   -المدس المحت   
ماب مماركتء في المسيرة الكمفي  الف سطيني  أحمد الطيبي رئيس الحرك  العربي  ل تغيير، في أع

االحتفالي  لمناسب  المولد النبوي المريف التي  اب  موار  مدين  المدس وصواًل إلى الب دة المديم  
 وداواًل إلى المس د ا قصى المبارك.

رفع  و اه في بيان المرط : ان احمد الطيبي لإ يب غ مأسبمًا بتو هء إلى المس د ا قصى، كما انء
الع إ الف سطيني، والمرط  تعارض هسا اي راه، ولسلك تتو ء إلى رئيس الكنيس  يولي ادلمتاين 
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مطالب  بتنسيق داول أي عضو كنيس  إلى منطم  الحرإ المدسي المريف، وتمديإ ط ب مسبق لكي 
 ترا ع المرط  الموضو  وتبحثء وتستعد لء.

 إ ف سطين في ف سطين، ولس  بحا   لموافم  أحد وعمب الطيبي ع ى مكوى المرط  قائًه: رفع  ع
ق وصولي لألقصى مع أغراب.   ع ى داولي مسا دنا وااص  المس د ا قصى، ولن أنس"

 5/1/5115الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "إسرائيل" تدعي إحباط عمليات إرهابية لـ "داعش" في الخليل .40

اإ في إسرائيل نماباكن، أنء اعتمل ا ي  تابع  كمال محادة: ادعى  هاز ا من الع -المدس المحت   
لتنظيإ نالدول  ايسهمي ن  داع ( في مدين  الا يل، اطط عناصرها لتنفيس عم يا  ضد إسرائيل. 
وسمح ال هاز اليوإ  ا حد( لوسائل ايعهإ بالكمف عن هوي  عناصر الا ي  السين اعتم وا قبل 

ألموا قنب   ع ى دوري  عسكري  إسرائي ي ، لكن المصادف  أكثر من مهر، مميرًا في بيان إلى أنهإ 
 حال  دون وقو  إصابا  بين أفرادها. 

 51عامًا( ومحمد فياض عبد المادر الزرو   55وقال نماباكن إن المعتم ين هإ أحمد وضاح محادة  
ه التحميق عامًا(. وسكر المحممون أن أحمد محادة اعترف أثنا 58عامًا( وقصي إبراهيإ ديب مسودة  

 معء بأنء ناطط لتمكيل ا ي  تابع  لداع  بمساعدة رفيميء بهدف من عم يا  إرهابي ن. 
وأقر أيضًا بأنء صنع مع قصي مسودة عددًا من العبوا  الناسف ، ألمى هو إحداها ع ى دوري  
ي إسرائي ي . كسلك اعترف بأنهإ اططوا لمتل  ندي إسرائي ي والستاداإ سهحء وزيء العسكري ف

 عم ي  أارى. 
وفي االعترافا  التي نمرها نماباكن، فإن المعتمل مسودة اطط لمتل مستوطن في منطم  عين 

 إبراهيإ في الا يل بهدف االستيهه ع ى سهحء. 
وقدإ نماباكن الئح  ضد محمد الزرو يتهمء فيها باالنضماإ إلى نتنظيإ غير ممرو ن. وسيو ء 

 ومسودة هسا ا سبو . اتهاما  مماث   إلى كل من محادة
 5/1/5115الحياة، لندن، 

 
 الطواقم الطبية بمستشفيات غزة ُتعلن عن وقف إجراء العمليات الجراحية واإلضراب عن العمل .42

فةةةايز أبةةةو عةةةون: أع نةةة  الطةةةواقإ الطبيةةة  العام ةةة  فةةةي كافةةة  مستمةةةفيا  قطةةةا  غةةةزة، أمةةةس، ايضةةةراب 
 راحية ، وسلةك احت ا ةًا ع ةى عةدإ صةرف رواتةبهإ المامل عن العمل، ووقةف إ ةراه كافة  العم يةا  ال
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أمهر. وقال الناطق باسإ وزارة الصةح  بغةزة د. أمةرف المةدرة نإن مة ًه كةامًه تمةهده  1منس أكثر من 
 كاف  المستمفيا  في الادما  الطبي ، نتي   إضراب الطواقإ الطبي  من أطباه وممرضينن.

اب هةةةو نمةةةابي ولةةةيس وزاريةةةًا، وأكةةةد أن ايضةةةراب وأمةةةار المةةةدرة فةةةي تصةةةريح صةةةحافي، إلةةةى أن ايضةةةر 
سةيكون لةء تةداعيا  اطيةرة ع ةى صةح  ا طفةال فةي العيةادا  التةي تمةدإ الاةدما  لهةإ، وع ةى أقسةاإ 
الوالدة، وأقساإ الطوارئ، وغيرها من ا قساإ التي لن تمدإ الادم  اليوإ ل مواطنين. وأضةاف المةدرة إن 

عم ي   راحية  م دولة  تأ ةرى  511المرضى، ااص  وأن  ايضراب سيمكل أيضًا اطرًا ع ى صح 
 في كاف  مستمفيا  المطا ، ستتوقف اليوإ نأمسن، بسبب ايضراب، إضاف  إلى عم يا  الطوارئ.

من  هتء أكد د. االد أبو حصيرة نائب رئيس الت مع الطبي المستمل أن ما قاإ بء ا طباه أمس، ما 
   وصةة   إلةةى سروتهةةا، وأنةةء ي ةةب أن يكةةون هنةةاك حةةل  ةةسري هةةو إال يمةةعار المسةةؤولين بةةأن الممةةك

لممةك   رواتةب المةوظفين الةسي يعم ةون مةن منط ةق إنسةاني بحة  ع ةى ادمة  أبنةاه مةعبهإ سةواه فةي 
الحةةرب أو فةةي الظةةروف العصةةيب . وقةةال أبةةو حصةةيرة، فةةي تصةةريح صةةحافي إساعةةي، إن اعتصةةامهإ 

فةي أقسةاإ الطةوارئ  %51عةن العمةل بمةا نسةبتء أمس، في ساح  م مع المفاه الطبي بغزة، وتوقفهإ 
في باقي ا قساإ ا ارى التي ال تأمكل اطرًا كبيةرًا  %111والعناي  المركزة والحضانا ، وبما نسبتء 

ع ةةى حيةةاة المرضةةى، مةةا هةةي إال يمةةعار المسةةؤولين بح ةةإ المسةةؤولي  الم مةةاة ع ةةى عةةاتمهإ، وممدمةة  
 يع ا قساإ. في  م %111يضراب مامل تصل نسبتء إلى 

 5/1/5115األيام، رام هللا، 
 
 األب "مسّلم": اتهامي بأني حماس وسام فخر وأفتخر بجندي يقاتل االحتالل من مسافة "صفر" .43

هيثإ غراب: عب"ر ا ب مانويل مس إ، الراعي السابق ل طائف  المسيحي  في قطا  غزة، عن  –غزة 
 ى أرضء وبين معبء وليس ممردًا في المحيط فاره بال ندي الف سطيني، السي يماتل االحتهل ع

 العربي، وبينء وبين عدوه نمساف  صفرن.
وقال مس إ، في تصريحا  ااص  نل مركز الف سطيني لععهإن، إنء مما يبعث ع ى الفار أن ترى 
مابًا ف سطينيًا يحمل السهح بهسا العنفوان، ممددًا ع ى أن معرك  نالعصف المأكولن كان  مرح   

 ي  في واقع الحال  الف سطيني .مفص 
براق كل معاني االحتراإ إلى المائد السي ربى هسا ال ندي لي ع ء يماتل  وأكد ع ى ضرورة ايمادة واع
بهسه الطريم ، والمائد السي اطط، والمائد السي درب ال ندي والمائد، ومن س "إ هؤاله البندقي  

 والسهح، حسب تعبيره.
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حمي انتزا  حموقي، ويمكنني الوقوف أماإ عدوي وأنتز  منء حريتي و ميع نما دم  أمت ك الموة فمن 
حموقي، وما داإ العدو اعترف بو ود المماتل الف سطيني، فهو م بر ع ى االعتراف بكل ما 

 ل ف سطينيين من حموق ع ى هسه ا رضن، يمول الكاهن المسيحي.
االحتهل الصهيوني ع ى قطا  غزة، ورفض مس إ الفصل بين الحروب ا ايرة الثهث التي منها 

 وبين االعتداها  اليومي  ع ى الف سطينيين، وأياإ التصعيد التي تستمر يومًا أو يومين وتنمضي.
وأكد مس إ أن المسيحيين في ف سطين هإ  زه ال يت زأ من المعب الف سطيني، وقال: نالمس مون لهإ 

طني، ال أق ي  وال أكثري ، ونحن ننتمي إلى معب ما لنا وع ينا ما ع يهإ، ونحن  زه من النسيج الو 
 عظيإن.

وعن طبيع  الحياة المسيحي  في غزة أثناه حكإ حرك  حماس ل مطا ، قال:ن أاتصر كل الكهإ 
بالمول إنني متهإ في الوطن وفي أوروبا بأني من حماسن، معبرًا عن فاره باالنتماه لمعبء 

سه االتهاما  هي تاج ع ى رأسء ووساإ فار يعتز بء. الف سطيني واحتضان معبء لء، مبينًا أن ه
وأكد ع ى العهق  الكبيرة المتطورة التي كان  ت مع بين المسيحيين في غزة مع المس مين فيها، 

 موضحًا أن هسه العهق  برز  وتطور  في عهد حرك  حماس.
وقال: ننحن لإ نتألإ من حماس لكننا تألمنا معهإ، وحماس في وق  المدة حم  المسيحيين من 
متطرفين كانوا من الممكن أن يؤسوا الكنيس ، ااص  أثناه أزم  الكاريكاتيرا  المسيئ  والاطابا  

 المزع   التي ألماها بابا الفاتيكانن.
ء بعدد كبير من قيادة حرك  حماس من وكمف ا ب مس إ عن عهق  أاوي  وصداق  قوي  ت مع

بينهإ الدكتور محمود الزهار ونائب رئيس المكتب السياسي لحرك  حماس ورئيس الوزراه السابق 
إسماعيل هني ، وقال: نق بي كان يتسع لكل الف سطينيين في غزة، وال يمكن حصر عهقاتي بهسين 

 المائدين فمطن.
ا رض ال يحميها إال ر الها، وال يمكن أن يحميها  ومدد في رسال  ل معب الف سطيني ع ى أن

الغرب أو الفاتيكان، وقال: نالعالإ والمسيحي"ون في الغرب تغاضوا عن إهان  وتدنيس ممدساتهإ 
 المسيحي ن، داعيًا إلى تا يص هسه الممدسا  من ال برو  الصهيوني.   

4/1/5115المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 
 ن المحكمة العليا اإلسرائيلية بإلغاء بناء جدار الضم في أراضيهابتير تحصل على قرار م .44

كتب حسن عبد ال واد: حصل م  س قروي ومواطنو بتيةر ع ةى قةرار مةن المحكمة  الع يةا ايسةرائي ي  
يمضي بإلغاه قرار بناه  دار الضةإ والتوسةع، فةي قرية  بتيةر، فةي الريةف الغربةي لمحافظة  بية  لحةإ. 
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ح ةي ل مريةة  إ. أكةةرإ بةدر: إن المحكمةة  ايسةةرائي ي  الع يةا، وقعةة  قةةرارًا نهائيةةًا، وقةال رئةةيس الم  ةةس الم
 برفض ط ب ال ي  ايسرائي ي يقام   دار الضإ في المري ، ا مر السي أمعرنا بالفرح والسعادة.

وقال عضو الم  س الب دي محمود أبو عرب لة نا ياإن: إن ال دار كان من الممكن أن ي حق أضرارًا 
دونإ من ا راضي الزراعي ، وتدمير المصةاطب الزراعية  التةي  ةرى اعتمادهةا  8511سيم  بحوالي  

 في اليونيسكو ك زه من التراث العالمي. 
 5/1/5115األيام، رام هللا، 

  
 محطة غزة لتوليد الكهرباء تستأنف عملية التشغيل بقدرة مولد واحد .45

هربةةاه، أمةةس، بعةةد توقفهةةا التةةاإ منةةس مط ةةع ا سةةبو  حامةةد  ةةاد: اسةةتؤنف تمةةغيل محطةة  غةةزة لتوليةةد الك
الماضي إثر نفاد الوقود المتوفر لديها في حينء حيث عاد  المحط  ل تمغيل م ددًا بمدرة مولد واحةد 
من مولداتها نظرًا لمحدودي  كمي  الوقود المتوفرة لديها. وأكد د. رفيق م يح  مدير ممرو  محط  غزة 

لةةة نا يةةاإن أنةةء تةةةإ تمةةغيل مولةةد واحةةد فمةةةط نظةةرًا لمحدوديةة  كميةة  السةةةوالر لتوليةةد الكهربةةاه فةةي حةةةديث 
 المتوفرة مبينًا أن عم ي  تمغيل مولدين مرتبط  بتزويد المحط  بكمي  مهئم  تفي بتمغيل مولدين.

 5/1/5115األيام، رام هللا، 
  
 أسرى "عوفر" يشتكون من أجهزة تشويش تؤثر على صحتهم .46

 سير الف سطيني، أن ا سرى في س ن نعوفرن المريب من مدين  راإ هللا، يعةانون راإ هللا: أكد نادي ا
من ظروف معيمي  تتفاقإ باستمرار وتؤثر ع ى الحياة اليومي  لهإ، منهةا تركيةب أ هةزة تمةوي  تةؤثر 

تهإ.   ع ى صح"
 سةير أكةرإ  اه هسا التأكيد إثر زيارة محامي النادي لألسرى في نعوفرن، إس نمل عن ممثل ا سةرى ا

ةةة ن، تةةةؤدي إلةةةى إصةةةاب  ا سةةةةرى  ةةة ن مةةةرع  بتركيةةةب أ هةةةزة ل تمةةةوي  فةةةي الس" حامةةةد، أن إدارة الس"
بةةأعراض صةةحي  سةة بي ، منهةةا الصةةدا  المةةديد. وأضةةاف ا سةةير حامةةد أن ا سةةرى ياططةةون لتنفيةةس 

عةن  اطوا  احت ا ي  متصاعدة ضد تركيب هسا النو  من ا  هزة، منها استنكاف الهيئ  التنظيمية 
ر ا  بعض الو با ، ورفع االلتماسا .  العمل، واع

عهوة ع ى سلك، امتكى ا سةرى مةن الةنمص فةي الحةاد" فةي ا غطية  والمهبةس المةتوي ، إضةاف  إلةى 
 التنمه  المستمر"ة لهإ بين الس ون.

 5/1/5115القدس العربي، لندن، 
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 مطالبات بتحسين أوضاع األسرى الفلسطينيين لدى االحتالل .47
 يةةل: حةةسر مركةةز نا سةةرىن ل دراسةةا  مةةن كثةةار وانعكاسةةا  ا حةةوال ال ويةة  البةةاردة التةةي تمةةهدها الا

ا راضي الف سطيني  المحت   هسه ا ياإ، ع ى صح  ا سرى فةي المعةتمه  ايسةرائي ي ، ال سةيما فةي 
 ظةةةل رفةةةض سةةة طا  االحةةةتهل تزويةةةدهإ بمةةةا ي ةةةزمهإ مةةةن االحتيا ةةةا  المةةةتوي  كا غطيةةة  والمهبةةةس

 الثمي  . 
، ال  نةة  الدوليةة  لمنظمةة  4/1وطالةةب المركةةز، فةةي بيةةان ت "مةة  نقةةدس بةةرسن نسةةا  عنةةء، يةةوإ ا حةةد 

نالصةة يب ا حمةةرن إلةةى  انةةب مات ةةف الهيئةةا  الحموقيةة  واينسةةاني ، بالمةةرو  فةةورًا فةةي تةةوفير مةةا ي ةةزإ 
المةةنافض ال ةةوي لألسةةرى الف سةةطينيين مةةن مسةةت زما  مةةتوي ، ومةةواد غسائيةة  تسةةاعدهإ فةةي موا هةة  

 المادإ، والضغط ع ى س طا  االحتهل ايسرائي ي  لضمان تزويد ا سرى بهسه ا غراض.
 4/1/5115قدس برس، 

 
 وقتًا الشهر الماضي 52االحتالل منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي  .48

  الا يل  نوب الا يل: منع  س طا  االحتهل ايسرائي ي  رفع ا سان في المس د ايبراهيمي بمدين
وقتًا اهل مهر كانون ا ول/ ديسمبر من العاإ الماضي.  55الضف  الغربي  المحت  ،  كثر من 

، أن هسه السياس  4/1وأكد  وزارة ا وقاف الف سطيني  في بيان ت متء نقدس برسن يوإ ا حد 
ه ص واتهإ تنته ها س طا  االحتهل بمكل متواصل، ل تضييق ع ى المس مين ومنعهإ من أدا

بالمس د ايبراهيمي المريف، إلى  انب اي راها  العسكري  الممددة ع ى المداال والطرق الرئيس  
 المؤدي  إليء، ومواص تها تدنيس باحاتء وأركانء.

 4/1/5115قدس برس، 
 
 2014انتهاكات بحق الصحفيين في  308"منتدى فلسطين لإلعالم":  .49

واالتصالن تمريرًا إحصائيًا يتضمن حصي   االنتهاكا  التي  أصدر نمنتدى ف سطين الدولي لععهإ
انتهاكًا. ووثق  813، وكمف التمرير وقو  5114تعرض لها الصحفيون في ف سطين اهل عاإ 

صحفيًا استمهدوا في غزة اهل العدوان ا اير، وهإ  11، أسماه 4/1التمرير السي نمر يوإ ا حد 
يطالي واحد ك هإ  16  53سمطوا بنيران االحتهل ايسرائي ي، كما أوضح التمرير أن" ف سطينيًا واع

  ريحًا أصيبوا أثناه تغطيتهإ لألحداث ع ى أرض ف سطين.
حال  اعتمال لصحفيين، كما س ل  55وحول االعتمال ع ى ا في  العمل الصحفي أكد التمرير وقو  

ى ا في  النماط ايعهمي، حال  احت از أثناه ممارس  العمل الصحفي أو استدعاه ع  58أيضًا 



 
 
 
 

           59ص                                     3444 العدد:    5/1/5115 االثنين التاريخ:

حاال  منع  4حاال  تهديد و 6حال  منع من التغطي . وتعرض الصحفيون إلى  45كما تإ رصد 
 حال  مصادرة حريا  بأساليب مات ف . 11حال  ضرب و 58من السفر و

منزاًل لصحفيين اهل العدوان  85ولإ تس إ منازل الصحفيين من العدوان حيث س ل التمرير تدمير 
ى غزة بعضها دمر بمكل ك ي واآلار بمكل  زئي، بحسب ما أورده التمرير. وتعرض  ع 

مؤسس  بمكل ك ي أو  زئي اهل  51المؤسسا  ايعهمي  أيضًا لعدة انتهاكا  حيث دأمر  
 مؤسس  لهقتحاإ أو التموي  المتعمد. 18العدوان، وتعرض  

 %88االنتهاكا  بالضف  الغربي  ومن ت ك  %54وحول مكان االنتهاكا  س ل التمرير وقو  
بمدين  المدس. وحول ال ها  التي قام  باالنتهاكا  أكد التمرير قياإ االحتهل  %18بمطا  غزة و

من ت ك االنتهاكا ، فيما ارتكب  الس ط  الف سطيني  في الضف  الغربي   %11ايسرائي ي بارتكاب 
من االنتهاكا ، وحمل التمرير  %5رتكب  من ت ك االنتهاكا ، أما الحكوم  في غزة فمد ا 11%

من االنتهاكا . وأوضح التمرير أن أكثر أصحاب  %4 ها  أارى، لإ يسمها، المسؤولي  عن 
من االنتهاكا  ي يهإ  %45المهن الصحفي  عرض  لهنتهاكا  كانوا المصورين السين حصل بحمهإ 

ر في عدد االنتهاكا  بحق المدونين من االنتهاكا ، ولوحظ تطو  %86المراس ون والصحفيون بواقع 
 .%1من االنتهاكا  وبمي  المهن ايعهمي  م تمع   %6التي ارتفع  لتمكل نسب  

وحسر هماإ قاسإ ا مين العاإ لةنمنتدى ف سطين الدولي لععهإ واالتصالن من تنامي االنتهاكا  في 
ق اينسان وحري  الصحاف  إلى ضوه هسه ا رقاإ، ودعا مؤسسا  الم تمع المدني التي تعنى بحمو 

التضامن مع الصحفي الف سطيني في و ء ت ك االنتهاكا . كما و ء قاسإ برقي  تمدير إلى 
الصحفيين العام ين ع ى أرض ف سطين مثمنًا ال هد السي يبسلونء نفي سبيل نمل الحميم  ل رأي العاإ 

 العربي والعالمين.
 3/1/5115موقع منتدى فلسطين لإلعالم، 

 
 شاهد": نرفض خفض خدمات "األونروا" للبارد" .51

زار وفةةةد مةةةن المؤسسةةة  الف سةةةطيني  لحمةةةوق اينسةةةان نمةةةاهدن منطمةةة  مةةةمال لبنةةةان، ضةةةإ الوفةةةد مةةةدير 
المؤسسةةةة  محمةةةةود الحنفةةةةي ومنسةةةةق العهقةةةةا  العامةةةة  وايعةةةةهإ محمةةةةد المةةةةولي، والتمةةةةى مةةةةدير وكالةةةة  

 لوكال  افض ادماتها لمايإ نهر البارد.نا ونروان في الممال أسام  برك ، ل وقوف ع ى قرار ا
وأكةد الحنفةةي قةرار نا ونةةروان البةده بافةةض الاةدما  الممدمةة ، ناصوصةًا فةةي م ةال الصةةح  وايغاثةة  
ي ارا  السكن مط ع هسه السن  ال ديدة، بسبب ق   المةوارد المالية  وعةدإ حصةولها ع ةى تمويةل مةن  واع

الادما  بالمستوى نفسةء، فضةًه عةن اعتبةار نا ونةروان  الدول المانح  تمك"نها من االستمرار في تمديإ
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أن الوضع في المايإ عةاد تمريبةًا إلةى وضةعء الطبيعةين. وأكةد الوفةد أن نالماةيإ مةا زال ياضةع لحةال 
الطةةوارئ وأن نصةةةف سةةةكانء تمريبةةةًا مةةةا زالةةةوا بةةةه منةةةازل ويعيمةةةون فةةةي منةةةازل  ةةةاهزة ومرائةةةب سةةةيارا  

فضةًه عةن فمةدان اآلالف مةنهإ مصةادر رزقهةإ، وهةسا الوضةع ال ومنازل مستأ رة فةي ظةروف بائسة ، 
 يعفي نا ونروان من مسؤولياتها وسعيها الدائإ إلى   ب التمويل وتمديإ الادما ن.

وزار الوفةةد ممةةرو  إعةةادة ايعمةةار والتمةةى رئيسةة  وحةةدة التصةةميإ فةةي الممةةرو  نةةادين المةةاروق، التةةي 
ن مسةاكن الماةيإ وتةإ تسة يإ معظمهةا لألهةالي..ن. وعةن مة %45أكد  أنء نتإ حتى اآلن إن از نحو 
م يون دوالر أمريكي، أكد  الماروق أن نهسه التمدم  لإ تس "إ  15التمدم  ا ايرة من السعودي  بميم  

بعد بمكل مبامر إلى نا ونروان، وأن نا ونروان م تزم  بإعادة ايعمار بمكل نهائي وتس يإ كل ال ئ 
كمةا التمةى وفةد نمةاهدن وفةدًا مةن ال  نة  المةعبي  ول ةان ا حيةاه فةي  دة الزمنية ن.منزلء مهما طال  الم

المايإ ال ديد، السين أكدوا رفضهإ قرارا  نا ونروان،  نهإ ما زالوا يعيمون في حال  طوارئ ونصفهإ 
ه مةن إعةادة لإ يعد إلى منزلء.. وأكد الوفد نضرورة استمرار نا ونروان بتمديإ ادماتها إلى حين االنتهةا

زالةة  حةةال الطةةوارئ، التةةزاإ ا ونةةروا المةةانوني واينسةةاني ت ةةاه أهةةالي الماةةيإ، وبةةسل ال هةةود  ايعمةةار واع
ةةل مسةؤولياتها ت ةةاه إعةادة إعمةةار  لتةأمين التمويةل الكةةافي وترمةيد اينفةةاق، مطالبة  الدولةة  ال بنانية  بتحم"

حال  الطوارئ وضرورة قياإ الدول  ال بناني   المايإ، وااللتزاإ بوعدها بإعادة ايعمار بمكل سريع ورفع
 ونا ونروان بمطالب  الدول المانح  اييفاه بما التزمتءن. 

 5/1/5115المستقبل، بيروت، 
 
 وفد من "الفيفا" يزور غزة االثنين لتعشيب عشرة مالعب .50

ان إلى قطا  غزة ، وفد من االتحاد الدولي لكرة المدإ نالفيف5/1غزة: من الممرر أن يصل يوإ االثنين 
ل ممارك  في تعميب عمرة مهعب تبرع  نالفيفان في تموي ها. وقال  مصادر ف سطيني  أن وفد 
نالفيفان سيصل غزة عبر معبر بي  حانون نايرزن في الصباح الباكر من يوإ غد االثنين حيث سيعمد 

  مع مسؤولين من مؤتمرًا صحفيًا في م عب بي  الهيا ممال المطا  ثإ سيعمد س س   ا تماعا
االتحاد الف سطيني لكرة المدإ. وأضاف  أن الوفد سيموإ بزيارة لمع ب اليرموك في غزة ومن ثإ 
سيحضر مباراة لكرة المدإ في اان يونس  نوب قطا  غزة في الدوري الف سطيني الممتاز قبل 

 مغادرتء ل مطا .
 ي قطا  غزة.م عبا ف 51وكان  نالفيفان تبرع  بم غ م يون دوالر لتعميب 

 4/1/5115قدس برس، 
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 وزير الخارجية المصري يبحث تطورت القضية الفلسطينية مع عباس وعريقات .52
واإ: بحث وزير الاار ي  المصري سامح مكري أمةس اةهل اتصةالين هةاتفيين مةع الةرئيس  -الماهرة 

  الف سةةةةةطيني محمةةةةةود عبةةةةةاس وكبيةةةةةر المفاوضةةةةةين الف سةةةةةطينيين صةةةةةائب عريمةةةةةا ، تطةةةةةورا  المضةةةةةي
الف سطيني  في ضوه نتائج التصوي  السي  رى مؤارا ع ى ممرو  المرار العربي في م  ةس ا مةن، 

 . 5111بمأن إنهاه االحتهل ايسرائي ي بح ول عاإ 
ونم   وكال  أنباه المرق ا وسط عن المتحدث الرسمي باسإ وزارة الاار ي  السفير بدر عبد العاطي 

صةةالين مسةةت دا  المةةأن الف سةةطيني وتبةةادل ا فكةةار والةةرؤى حةةول قولةةء نإن مةةكري تنةةاول اةةهل االت
طبيع  التحرك المستمب ي ع ى المستويين ايق يمي والدولي، بما يضمن الحموق الثابتة  والمعتةرف بهةا 
دوليا ل معب الف سطيني، وأكد دعإ بهده ل ميادة والمعب الف سةطيني واياراتهمةا، بمةا يحمةق التط عةا  

 وعاصمتها المدس المرقي ن. 1661المستم   ع ى حدود الرابع من يونيو عاإ  في إقام  الدول 
 5/1/5115االتحاد، أبو ظبي، 

 
 البرادعي: "إسرائيل" تستمر في العقاب الجماعي للفلسطينيين .53

قةةةال د. محمةةةد البرادعةةةي، رئةةةيس حةةةزب الدسةةةتور السةةةابق، إن إسةةةرائيل تسةةةتمر فةةةي العمةةةاب ال مةةةاعي 
ها تحويةةل عوائةةد الضةةرائب إلةةى السةة ط  الف سةةطيني  عمةةب محاولةة  االنضةةماإ ل ف سةةطينيين عمةةب ت ميةةد

 إلى المحكم  ال نائي  الدولي 
وقةةةةةال البرادعةةةةةي فةةةةةي حسةةةةةابء ع ةةةةةى نتةةةةةويترن، ا حةةةةةد: نإن إسةةةةةرائيل تسةةةةةتمر فةةةةةي العمةةةةةاب ال مةةةةةاعي 

عربةي  ل ف سطينيين، وتح ب مستحماتهإ المالية  لط ةبهإ االنضةماإ ل  نائية  الدولية ، هةل هنةاك موقةف
دان ؟ن.   اد أإ م ب واع

 5/1/5115المصري اليوم، القاهرة، 
 
 لديهم 3توفيق عكاشة: اإلسرائيليون يطالبون بترجمة برنامجي ألني الشخصية رقم  .54

مةةةةةن ضةةةةةمن قائمةةةةة   8قةةةةةال ايعهمةةةةةي توفيةةةةةق عكامةةةةة  إن إسةةةةةرائيل قالةةةةة  عن"ةةةةةء إنةةةةةء الماصةةةةةي  رقةةةةةإ 
ن ايسرائي يين يطالبون بتر مة  برنام ةء الماصيا  التي حاز  ع ى اهتماإ ومتابع  ايسرائ ي يين، واع

بال غ  العبري  ع ى مواقع اينترن  ايسةرائي ي ، وأنهةإ بالفعةل قةاموا بعمةل وحةدة لتر مة  برنام ةء ع ةى 
 اينترن ، لكي يعرف معب إسرائيل ما يمولء في البرنامج.

ا ولةى منةس إنمةاه إسةرائيل التةي ع ى قنةاة نالفةراعينن، نهةسه المةرة « مصر اليوإ»وأضاف في برنام ء 
يطالةةةب فيهةةةا المةةةعب ايسةةةرائي ي بمعرفةةة  مةةةا يمولةةةء إعهمةةةي عربةةةي مصةةةري، والسةةةبب الرئيسةةةي لهةةةسه 
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المطالب  هو أنهإ معب مثمف يتابع كل ميه، وهإ يع مون أن الناب  ايعهمي  هي التي تتحكإ في 
ودون الرأي العاإ في مصر من اهل قناة الفمراه والمهممين، ولكن فو ئوا اآلن بأن الفمراه هإ من يم

 عامان. 31الفراعين المصري  التي ضرب  قواعد إسرائيل التي وضعتها منس 
 5/1/5115المصري اليوم، القاهرة، 

 
 األردن يواصل التفاوض الستيراد الغاز من "إسرائيل" .55

هرباه الوطني  ا ناضول: أكد مسؤول بارز في الحكوم  ا ردني  ا حد، أن مرك  الك –عمان 
ا مريكي ، ” نوبل إنير ي“المم وك  بالكامل لحكوم  بهده، ت ري حاليًا مفاوضا  فني  مع مرك  

 صاحب  االمتياز في حمل لوثيان ل غاز الطبيعي بإسرائيل الواقع ع ى البحر المتوسط.
انتا قد وقعتا وقال المسؤول بالحكوم  ا ردني  السي ط ب عدإ الكمف عنء هويتء: نإن المركتين ك

رسال  نوايا العاإ الماضي، تستورد بمو بء مرك  الكهرباه ا ردني  الغاز من حص  مرك  نوبل 
م يار دوالرن، مميرًا إلى أن نرسال  النوايا  15عامًا، بميم  إ مالي  تصل إلى  15ا مريكي ، ولمدة 

 التفاقي ن.أو مسكرة التفاهإ تبعها مفاوضا  بين ال انبين ستفضي إلى توقيع ا
واستبعد المسؤول ا ردني أن يؤثر الاهف المائإ حاليًا بين الحكوم  ايسرائي ي  ومرك  نوبل إنير ي 

 من حمل لوثيان ع ى عزإ ا ردن استيراد الغاز من إسرائيل.  %86ا مريكي ، التي تم ك 
ن تغير المطور ل حمل  ويمصد مرك  نوبل(، فإن المرك   ا ردني  ستتفاوض وقال المسؤول: نحتى واع

 مع المطور ال ديد لحمل لوثيانن.
وأوضح المسؤول بالحكوم  ا ردني  أن نبهده ماضي  في استيراد الغاز من إسرائيل بعد االنتهاه من 

وكان رئيس الوزراه ا ردني عبد هللا النسور قد قال اهل لمائء ا حد برؤساه تحرير  المفاوضا ن.
نإن الحكوم  تسعى لتنويع مصادر الطاق  لضمان ا من المط ق ل تزود الصحف اليومي  المح ي : 

بالطاق ، حيث ناقم  إمكاني  استيراد الغاز الف سطيني من مواطئ غزة، واستيراد الغاز من قبرص، 
فضًه عن ال هد المبسول في م ال التنميب عن الغاز، وبناه رصيفين في العمب  لمراه الغاز، 

 العاإ الحالين، دون أن يتطرق إلى مراه الغاز من إسرائيل. سيكتمل بناؤهما اهل
5/1/5115"، 51موقع "عربي   

 
 النسور يلتقي الحمد هللا لبحث تطورات القضية الفلسطينية بعد فشل مشروع القرار العربي .56

كونا: بحث رئيسا وزراه ا ردن عبد هللا النسور وف سطين رامي الحمد هللا أمس، تطورا  -عمان
الف سطيني  بعد فمل ممرو  المرار العربي، بمأن إنهاه االحتهل ايسرائي ي في م  س  المضي 
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ا من. كما بحث ال انبان قرار إسرائيل ت ميد تحويل العائدا  المهري   موال الضرائب ل س ط  
 الف سطيني  ردا ع ى قرارها االنضماإ إلى المحكم  ال نائي  الدولي  إضاف  إلى عهقا  التعاون

 الثنائي وا وضا  في غزة وسبل تمديإ المساعدة لسكانء.
واكد رئيس الوزراه الف سطيني أن أي مفاوضا  أو اطوا  الحم  من قبل ال انب الف سطيني ستتإ 

 بالتماور والتنسيق مع ا ردن.
5/1/5115االتحاد، أبو ظبي،   

 
 البس الخيري"المهندسين الزراعيين" تقدم تبرعات نقدية لغزة وعينية لبنك الم .57

بترا: تس م  الهيئ  الايري  ا ردني  الهاممي  أمس ا حد تبرعا ماديا وعينيا من نماب   –عمان 
قطع  مهبس  411بطاني  و 411ألف دينار لصالح قطا  غزة و 15المهندسين الزراعيين بميم  
 لصالح بنك المهبس الايري.

ن المهندس محمود أبو غنيم  إن التبر  النمدي وقال رئيس م  س النمباه نميب المهندسين الزراعيي
 اه ضمن حم   م مع النمابا  لدعإ غزة ومراه كرفانا  ل محتا ين في المطا ، وبااص  في ظل 
الظروف المنااي  الباردة، بايضاف  إلى قياإ النماب  بتمديإ تبرعا  عيني  لصالح بنك المهبس السي 

 ردني واحد الممروعا  الايري  الرائدة والمهم  التي يعتبر عهم  فارق  في العمل الايري ا
استطاع  الهيئ  الايري  أن تن زها بالفترة الماضي  والسي من اهلء استطاع  الوصول ل عائه  

 المحتا   والمستورة.
5/1/5115الرأي، عّمان،   

 
 "حزب هللا": المقاومة تستعد للحرب المقبلة مع "إسرائيل" .58

س التنفيسي في نحزب هللان المي  نبيل قاووق أن نرد حزب هللا ع ى رهان أكد نائب رئيس الم  
الميعي  هو أن المماوم  تستعد ل حرب الممب   مع إسرائيل وفي -إسرائيل ع ى ممرو  الفتن  السني  

 صفوفها كالف المماومين من السن  في لبنانن.
المولد النبوي المريف وتكريمًا لرئيس وقال قاووق في حفل أقامء نحزب هللان في صيدا بمناسب  سكرى 

اتحاد ع ماه المماوم  المي  ماهر حمود: نبعد أربع سنوا  من الرهان ايسرائي ي ع ى الممرو  
ضعافها، اليوإ المماوم  هي أقوى من أي وق   التكفيري بحصار المماوم  في لبنان واستنزافها واع

 مضىن.
5/1/5115المستقبل، بيروت،   
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 ا تسريبات توثق وقوف "إسرائيل" وراء االنقالب في مصرأردوغان: لدين .59

تداول نمطاه مواقع التواصل اال تماعي، فيديو ل رئيس التركي ر ب طيب أردوغان، الةسي يؤكةد فيةء 
ضةة و  دولةة  االحةةتهل ايسةةرائي ي  فةةي االنمةةهب فةةي مصةةر، ويوضةةح أن الديموقراطيةة  فةةي مصةةر ال 

 تعني ديموقراطي  الصناديق.
 5111ئيس التركةةةي أن االحةةةتهل ايسةةةرائي ي وراه انمةةةهب مصةةةر، قةةةائه: ن قبةةةل انتاابةةةا  وأكةةةد الةةةر 

استادإ أحد الوزراه ايسرائي يين والمفكرين عبارا  في ا تما  في تل أبيةب أكةدوا اهلةء أن اياةوان 
 المس مين لو فازوا بالحكإ لن يكون معهإ أي س طا ن.

لدسةةتور والمةةوانين، ويتعةةام ون مةةع ال هةةا  الغامضةة ، والتةةي وأضةةاف: نفةةي االنمهبةةا  يع ةةق العمةةال با
ليس لها ص   بالديموقراطي  وحموق اينسان، متابًعا ناآلن فهمنا مفهوإ الغرب من الديموقراطي ، أنهةا 

 ليس  عباره عن صناديق االقترا ن.
 5/1/5115الشعب، مصر، 

 
 ارة القدسأمين عام "منظمة التعاون اإلسالمي" يدعو المسلمين إلى زي .61

رويترز: دعا أمين عاإ نمنظم  المؤتمر ايسهمين إياد مدني اليوإ  ا حد(، المس مين إلى  –راإ هللا 
زيارة مدينة  المةدس و عةل ااتيةار المةدس عاصةم  ل سةياح  ايسةهمي  نحميمة  واقعة ن. وقةال مةدني فةي 

الغربيةة : نال بةةد أن نسةةعى أن  ك مةة  فةةي افتتةةاح معةةرض نالمةةدس فةةي الةةساكرةن فةةي مدينةة  راإ هللا بالضةةف 
يأتي المس مون بعمرا  ا لوفن. وأضاف: ننريد إي اد صيغ  لوكاال  السياح  الف سةطيني  وا ردنية  
لنهيئ الفرص  ل مس مين الراغبين بزيارة المدس وف سطين كما هي الصيغ  في السعودي  يقامة  العمةرة 

 والحجن. 
ألةف  11مين السين يزورن المدس اهل المرح   ا ولى وأوضح مدني انء يطمح أن يصل عدد المس 

مهيةين مسة إ يةؤدون العمةرة فةي مكة  المكرمة  ع ةى مةدار العةاإ. وقةال:  6مس إ، مميرا إلةى أن هنةاك 
ننمول ل سين يامون السهاب إلى المةدس وا قصةى بح ة  أنهةا تحة  االحةتهل ايسةرائي ي إن الم ةيه 

مةةةدس وا قصةةةى. ومهمةةةا كانةةة  العمبةةةا  إلةةةى هنةةةا وزيةةةارة المةةةدس إلةةةى هنةةةا يؤكةةةد أحميتنةةةا  ميعةةةا فةةةي ال
والصهة في ا قصى تعبير بأحميتنا في هةسا المكةان، ولةن نرضةى أن ينازعنةا أحةد فةي هةسا الحةق وان 

 يح ب أحد عنا هسا الحقن. 
 5/1/5115الحياة، لندن، 

 



 
 
 
 

           35ص                                     3444 العدد:    5/1/5115 االثنين التاريخ:

 المحتلة مسؤول عسكري إيراني: ال حاجة لتواجد قواتنا العسكرية على حدود فلسطين .60
محمةةةةد المةةةةسح ي: أكةةةةد مسةةةةاعد ا ركةةةةان العامةةةة  ل مةةةةوا  المسةةةة ح  اييرانيةةةة ، العميةةةةد مسةةةةعود  -لنةةةةدن 

 زائري، أنء ال حا   لتوا د الموا  العسكري  اييراني  في حدود ف سطين المحت  ، وأن المماوم  قادرة 
 ع ى الرد ع ى الصهاين  فيما لو ارتكبوا أي اطأ.

يةةةةوز الممربةةةة  مةةةةن الحةةةةرس الثةةةةوري، قةةةةال العميةةةةد مسةةةةعود  زائةةةةري فةةةةي تصةةةةريح ووفمةةةةًا لوكالةةةة  فةةةةارس ن
ل صحافيين أمس، في الةرد ع ةى سةؤال حةول نمةر قةوا  عسةكري  إيرانية  فةي حةدود ف سةطين المحت ة ، 
نال حا ةةة  لتوا ةةةد قواتنةةةةا العسةةةكري  فةةةي حةةةةدود ف سةةةطين المحت ةةة  لموا هةةةة  الكيةةةان الصةةةهيوني، فمةةةةوى 

 ها من الرد ع ى الصهاين  فيما لو ارتكبوا أي اطأن.المماوم  تمت ك قدرا  تمكن
وكان  صحيف  نيديعو  احرونو ن ايسرائي ي  قد سكر  ا حد الماضي، أن  نودًا من قوا  الحةرس 
الثوري اييراني نمروا صورا لهإ ع ى موقةع نتةويترن منسةوب ل حةرس الثةوري، يبةين أنهةإ ع ةى الحةدود 

 المحت  . ال بناني  مع ا راضي الف سطيني 
 5/1/5115القدس العربي، لندن، 

 
 رئيس جريدة الشرق القطرية: المصالحة القطرية المصرية ليست على حساب حماس .62

محمةةةود هنيةةة : أكةةةد"  ةةةابر الحرمةةةي رئةةةيس  ريةةةدة المةةةرق المطريةةة  والممةةةرب مةةةن أروقةةة   -الرسةةةال  نةةة  
حمةاس وليسة  ع ةى حسةابها، صنا  المرار بمطر، أن" المصالح  المطري  المصري  لةإ تتطةرق لحركة  

 وال دال ل حرك  بكل ما ي ري في هسا المأن.
وقةةةال الحرمةةةي فةةةي تصةةةريح اةةةاص الرسةةةال ، إن حمةةةاس لةةةإ تكةةةن ضةةةمن ا زمةةة  المطريةةة  المصةةةري  أو 
ا زمةة  مةةع الةةدول الا ي يةة  ع ةةى ايطةةهق، ولةةإ يطةةرأ أي  ديةةد ع ةةى العهقةة  المطريةة  مةةع حمةةاسن. 

 س لإ تكن عهق  طارئ  بل هي ممتدة.وأضاف: نالعهق  بين قطر وحما
وبمأن نمل المكتب السياسي لحماس، سكر بأنء لإ يتإ التحدث من أي طرف سةواه بمةأن عم ية  نم ةء 

 وال يو د أي ميه بهسا المبيل.
يران. وقال: نإن التمارب مع  ميع ا طراف التي يمكن   ورحب الحرمي بالتمارب بين حرك  حماس واع

ن  ةةرى ااةةتهف هةةو ا زمةة  السةةوري ، غيةةر أن أن تةةدعإ المضةةي  الف  سةةطيني  هةةو أمةةر طبيعةةي  ةةًدا واع
 سلك ال يمنع التعامل مع إيران مع قضايا أارى.

وأضةةاف: نقطةةةر ال تتةةةدال فةةةي قةةةرارا  حمةةةاس وتحتةةرإ رؤيتهةةةا السياسةةةي  والعهقةةة  مةةةع إيةةةران ال تمثةةةل 
 ها ًسا لديها.
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وا طةةةراف المعنيةةة  مةةةن أ ةةةل تنفيةةةس  وفةةةي سةةةياق متصةةةل، أكةةةد" أن قطةةةر ستتواصةةةل مةةةع كةةةل ال هةةةا 
 ممروعا  ايعمار في قطا  غزة بالتنسيق مع ال انب المصري واالحتهل.

م يةون دوالر لةةدفع الكهربةاه ورواتةةب المةوظفين، وهةةي حريصة  ع ةةى  55وأمةار إلةةى أن قطةر أرسةة    
 متابع  الممروعا  التي يتط بها المطا .

ر ومصةر وأثرهةا ع ةى قطةا  غةزة ممةيرا إلةى أن بةهده وتطرق الحرمي إلى طبيعة  المصةالح  بةين قطة
كان  حريص  ع ى دعةإ العمةل العربةي الممةترك بصةورة فع يةء فأرسة   موفةدها الاةاص إلةى المةاهرة. 
بةةداه حسةةن النيةة  بةةين الطةةرفين ل رغبةة   وأوضةةح أن ال مةةاه ا ول كةةان لتصةةفي  ا  ةةواه بةةين الطةةرفين واع

 بالسعي والمضي في المصالح .
مواعيد محددة ل ماه قد ي مع ا مير المطري تميإ بةن حمةد كل ثةاني مةع الةرئيس المصةري  ونفى و ود

عبد الفتاح السيسي. أم"ا بمأن أثرها ع ى المطا  المحاصر، فمال إن قطةر حريصة  باسةتثمار كةل مةا 
من مأنء أن يدعإ غزة ويرفع الحصار عنها، معرًبا عن أم ء أن يبادر النظاإ المصري برفع الحصار 

 بمكل كامل عن المطا .
 4/1/5115الرسالة، فلسطين، 

 
 ألف حقيبة مدرسية ألطفال غزة 50حملة إماراتية لتوفير  .63

االتحةةاد: أع نةة  دبةةي العطةةاه أمةةس عةةةن حم ةة  م تمعيةة  تهةةدف إلةةى تةةوفير ال ةةوازإ التع يميةةة   –دبةةي 
ن، وسلك تح  عنوان  طفال غزة، ليتمكنوا من متابع  تع يمهإ عمب أعمال العنف ا ايرة في ف سطي

نأعد بناه ف سطين، ابدأ بالتع يإن. وتدعو دبي العطاه المةواطنين والمميمةين فةي دولة  ايمةارا  العربية  
ينةاير  11إلةى  3ألف حميب  مدرسي  في فعالي  تنظمها المؤسسة  مةن  51المتحدة ل مساعدة في حزإ 

 ال اري.
 5/1/5115االتحاد، أبو ظبي، 

 
 شرطة لندن توقيف قادة الجيش اإلسرائيلي بريطانيون يطلبون من .64

ا ناضةةول: طالةةب مواطنةةون بريطةةانيون سةةبق أن تعرضةةوا لعصةةاب  واالعتمةةال،  ةةراه اله ةةوإ  -لنةةدن 
السي نفستء قوا  البحري  ايسرائي ي  ع ى سةفين  نمرمةرة الزرقةاهن، مةن قسةإ التحميةق فةي  ةرائإ الحةرب 

وكةان الفريةق المةانوني المك ةف بمتابعة  قضةي  المةواطنين  التابع لمرط  لندن فةتح تحميةق فةي الحادثة .
البريطةانيين ضةحايا اله ةوإ، تو ةء برفةع دعةوى قضةةائي  فةي المحةاكإ الدولية ، التةي تنظةر فةي اله ةةوإ 

 ايسرائي ي ع ى سفين  مرمرة الزرقاه.
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ع العةةةاإ وتمةةدإ الفريةةةق بط ةةب إلةةةى وحةةدة التحميةةةق فةةي  ةةةرائإ الحةةرب التابعةةة  ل مةةرط  البريطانيةةة ، مط ةة
ال ديد، طالب فيء بتوقيف قادة ال ي  ايسرائي ي المسؤولين عن اله وإ، في حال زيارتهإ لبريطانيا، 

 والتحميق معهإ، كما قدإ الفريق إلى مرط  لندن، أدل  تدين قادة ال ي  ايسرائي ي.
 84وأوضةةةح المحةةةامي ااقةةةان  ةةةاموس عضةةةو الفريةةةق المةةةانوني أن السةةةفين  كانةةة  تمةةةل ع ةةةى متنهةةةا 

بريطانيا، مبينا أن بينهإ من أصيب بالرصاص، بعضهإ إصابتء حر  ، ومنهإ من تعرض يصابا  
نتي ةة  تعرضةةء ل ضةةرب، الفتةةا إلةةى أن  مةةيعهإ تعةةرض لهعتمةةال واالحت ةةاز فةةي السةة ون ايسةةرائي ي  

 وكمف  اموس أنهإ تمدموا بط ب إلى وحةدة التحميةق فةي  ةرائإ الحةرب التابعة  لمةرط  أياإ. 8طي   
مواطنةةا بريطانيةةا، لةدى ال هةةا  الرسةةمي  البريطانيةة ، مبينةةا  18لنةدن، مةةن أ ةةل تحميةةق العدالة  لصةةالح 

 أنهإ ينتظرون من مرط  لندن أن تبدأ فتح تحميق بمأن ال رائإ التي ارتكب  بحق هؤاله المواطنين.
زيةةةارتهإ وقةةةال المحةةةامي  ةةةاموس، إنهةةةإ طةةةالبوا المةةةرط  بتوقيةةةف قةةةادة ال ةةةي  ايسةةةرائي ي فةةةي حةةةال 

حالتهإ ل تحميق، موضحا أن سلك يعتبر بداي  الاوض في العم ي  المضائي .  لبريطانيا، واع
 5/1/5115القدس العربي، لندن، 

 
 السلطة الفلسطينية وأحالمها السياسية .65

 محمد صالح المسفر
، بكل ثم ء، بعد يوإ أاير من العاإ السي مضى، مهد إافاقًا عربيًا 5115دال ع ينا عاإ 

سطينيًا، في م  س ا من الدولي، في تمرير ممرو  قرار يطالب االمإ المتحدة بتحديد تاري  وف 
. بعد سلك، تحمس  1661معي"ن ينهاه االحتهل ايسرائي ي ا راضي الف سطيني  التي احت   عاإ 

الس ط  الف سطيني ، وتمدم  بط ب االنضماإ إلى منظما  دولي ، ع ى رأسها محكم  ال نايا  
لدولي ، فثار  ثائرة إسرائيل وايدارة ا ميركي  وهددوا الس ط  نالغ بان ن، وتوعدوها بالويل والثبور، إن ا

 استمر  في ط ب العضوي  لت ك المنظما  الدولي . 
، كتب  ممااًل بعنوان نم  س ا من والمضي  الف سطيني ن، إثر تهديد محمود 11/11/5114في 

ن ماكيًا إسرائيل ع ى ممارساتها في الضف  الغربي  والمدس، ومنع عباس بال  وه إلى م  س ا م
المص ين من داول المس د ا قصى وانتهاكا  المستوطنين ا ماكن ايسهمي  الممدس ، تح  
حراسء ا من وال ي  ايسرائي ي، وق   في الممال إن السهاب إلى م  س ا من أمر غير م د، ولن 

 وبداًل من سلك، ال بد من رد  إسرائيل ع ى ا رض بكل الوسائل.يكون لء أثر ع ى إسرائيل، 
سرائيل تزداد مراس  ضد المعب الف سطيني، ع ى الرغإ من كل 1668منس توقيع اتفاقي  أوس و  ، واع

التنازال  التي قدمتها الس ط  الف سطيني  يسرائيل، بما في سلك حماي  المدن والمستوطنا  
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سرائيل، من أي عمل يموإ بء مواطن ايسرائي ي ، بمو ب اتفاق  التنسيق ا مني بين الس ط  واع
ألف  131ف سطيني، دفاعًا عن أرضء أو بيتء أو مزرعتء. ولدى الس ط  الف سطيني  ما يزيد عن 

عنصر أمن وموظف، ك هإ  ندوا لحماي  إسرائيل من أي مماوم  ف سطيني . في الضف  الغربي ، قتل 
 61، واستمهد أكثر من 5114ديسمبر/ كانون ا ول  11بو عين، في الوزير الف سطيني، زياد أ

مواطنًا. وفي مط ع هسا العاإ، دهس  مستوطن  إسرائي ي  بسيارتها طفًه ف سطينيًا في الضف  الغربي ، 
ديسمبر، اعتدى مستوطنون إسرائي يون ع ى  81واعتم   قوى ا من ايسرائي ي  ط ب  مدارس. وفي 

ضف  الغربي . والاميس الماضي في ممال راإ هللا، اعتدى مستوطنون ع ى حمول ف سطينيين في ال
 811زراعي  و ر"فوها واقت عوا ما يزيد عن امس  كالف م رة زيتون، ودمروا حمواًل زراعي  مساحتها 

 متر مربع(.    1111دونإ  الدونإ 
ي  والمدس، ناهيك عن قطا  كل هسه ا عمال الوحمي  ضد الف سطينيين وممت كاتهإ في الضف  الغرب

ألف عنصر، ساكنًا ت اه إسرائيل  131غزة، ولإ تحرك الس ط  الف سطيني ، وكوادرها البالغ تعدادهإ 
 غير االحت ا ا  الكهمي . 

هسا الصم  الرهيب من س ط  محمود عباس ت اه الممارسا  ايسرائي ي   عل الحكوما  ايسرائي ي  
صول إلى اتفاق نهائي مع الف سطينيين، طالما أن سكان المدن المتتابع  ال ترى ضرورة ل و 

 ايسرائي ي  والمستوطنا  يتمتعون با من واالستمرار. وفي ال انب الدولي، هإ محميون
بالنفوس ا ميركي، سواه في م  س ا من أو المنظما  الدولي . وفي هسه الظروف، تفيد المع وما  

ن اليهود زادوا عددًا في العاإ الماضي، نتي   استمرار ا من في الصادرة من إسرائيل بأن المها ري
ال انب ايسرائي ي، نتي   التنسيق ا مني مع الس ط  الف سطيني ، ع مًا أن هناك ه رة معاكس  

 متزايدة، كما تمول المصادر ايسرائي ي .
تحميق الوحدة الوطني  تمودني هسه المع وما  إلى المول إن ع ى الس ط  الف سطيني  أن تعمل ع ى 

بين الضف  الغربي  وقطا  غزة في أسر  وق ، وال ت تف  إلى التهديدا  ايسرائي ي  وا ميركي  بمأن 
حرك  حماس. وقد صرح عباس أماإ زعيإ دول  عربي ، في أغسطس/ كب الماضي، نإن المفاوضا  

ن   اطوة واحدةن.  لإ تتمدإ 61سن  من المفاوضا  ع ى حدود  51مع إسرائيل فم  ، واع
يعي  محمود عباس في بحر من المكوك وا وهاإ نتي   مع وما  إسرائي ي  وف سطيني  كاسب ، يمول 

عنصرًا من حرك  حماس، أعدوا  68إن لديء مع وما  من ال ها  ايسرائي ي  تفيد بأنهإ قبضوا ع ى 
نهإ،  النمهب ع ى الس ط  في الضف  الغربي . إنء يصر أن حماس ومحمد دحهن يتآمرون ع يء، واع

أي حماس، يت مون دعمًا ماليًا من دحهن ين از مماريع في غزة. والسؤال، كما يمول عباس، لماسا 
التعاون مع محمد دحهن؟ في اعتماد الكاتب أن حماس ليس  ع ى وفاق مع دحهن في أي مأن 
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ك يموإ بء ا اير، من مؤون ف سطين، لكن اهف عباس مع دحهن ي ع ء مكاكًا ت اه أي تحر 
 حتى ولو كان عمًه ايريًا.

كار المول: إسا أراد عباس أن يحمق انتصارًا حميميًا ل معب الف سطيني، ع يء أن ينهي اتفاق التنسيق 
ا مني مع إسرائيل، ا مر الثاني أن ي عل الحرب التي ااضتها حماس، في العاإ الماضي مع 

إلى  انبء حرك  فتح ومنظم  التحرير الف سطيني ، وأن تعمل إسرائيل، عمًه وطنيًا ي ب أن تصطف" 
ع ى إنهاه الحصار عن قطا  غزة، باالتفاق مع الحكوم  المصري ، وأن يبتعد محمود عباس عن 
مدرس  المك والممككين في حركتي حماس وال هاد،  نهما ااضتا معرك  كان  من أمرس المعارك 

وال بديل ل سيد محمود عباس عن إنهاه الاهفا  مع غزة،  التي ااضها المعب الف سطيني في غزة.
 ليتمكن من  ر" الم تمع الدولي إلى تحم"ل مسؤولياتء ت اه حموق المعب الف سطيني الممروع .

5/1/5115العربي الجديد، لندن،   
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 عوني صادق
 ن نايسرائي ين، بين يدي قيادة ال ي  تمديراتء في نهاي  كل عاإ، يضع ن هاز االستابارا  العسكري

ل مااطر والتهديدا  ا مني  التي توا ء نإسرائيلن، التااس المرارا  ورسإ السياسا  الكفي   بموا ه  
ت ك المااطر والتهديدا  حفاظًا ع ى نأمن إسرائيل وأمن مواطنيهان. هسا ما تمولء ال ها  الرسمي  

يفترض أنء وا ب كل من يمغل مواقع المسؤولي  في أي  دول . لكن الوضع  نايسرائي ي ن، وهو ما قد
مات ف إلى حد كبير عندما يكون الحديث عن ندول  إسرائيلن! فألن هسه نالدول ن ال تزيد ع ى كونها 
نكيان عدواني ومعاد لكل دول المنطم  تمريبًان، فإن ما تط ق ع يء نمااطر وتهديدا ن، هو اسإ كار 

 ح لما تاطط وتحضر لء من اعتداها  أو عدوانا  ع ى ا طراف أو ال ها  التي تزعإ ع ى ا ر 
أن المااطر والتهديدا  المزعوم  تأتي منها. هسا أواًل، وهي ثانيًا، بما تسميء نتمديرا ن تضع في 
 أيدي صنا  المرار ما يمبء نحيثيا ن ونمبررا ن اارط  العدوان التي تحضر لها، لسلك، من ا فضل
لمن ينظر إلى ت ك نالتمديرا  االستاباري ن، أن يراها بوصفها نمااطر وتهديدا  إسرائي ي ن توا ء كل 
من يرد اسمء فيها. ومن المنط ق السابق، نحاول أن نمرأ بعض ما  اه في نوثيم  االستابارا  

تها إلى نايسرائي ي ن، من اهل بعض ما نمرتء الصحف نايسرائي ي ن حولها، وفيما ياص نظر 
 الوضع الف سطيني واحتماالتء في السن  ال ديدة.

(، كتب المراسل العسكري ل صحيف ، أليكس 5114-15-56في صحيف   يديعو  أحرونو  
فيممان، يمول: إن  هاز االستابارا  العسكري ، يزعإ أنء نمن غير الممكنن، في الظروف العربي  



 
 
 
 

           41ص                                     3444 العدد:    5/1/5115 االثنين التاريخ:

كن نالوثيم ن، كما فهإ فيممان، ترى أنء نفي المرق وايق يمي  الراهن ، وضع تمدير سنوي كامل. ل
ا وسط ال يو د را  دولي، طرف يموإ بترتيب التوازنا  ويا ق التعاون الدولي وي عل في ايمكان 
توفير الهدوه في المنطم ن، والوثيم  تمير بسلك إلى ضعف وترا ع نفوس ودور الواليا  المتحدة 

مميرة إلى االضطرابا  وال بها  المفتوح  والحروب في سوريا  ا مريكي  وتحالفاتها في المنطم ،
والعراق، وعدإ الوضوح في الموقف من إيران ولبنان وحزب هللا. لكن نالنمط  المضيئ ن التي تراها 
وثيم  االستابارا  العسكري  نايسرائي ي ن في نظهإ المنطم ن فهي، كما يمول فيممان، نانهيار الدول 

انمسإ إلى  5114 ن! وهي ترى ليبيا ممسم  إلى ثهث دول، والسودان منس يوليو/ تموز العربي  المومي
دولتين. أما سوريا والعراق واليمن فهي دول مفكك . بمعنى كار، االستابارا  العسكري  نايسرائي ي ن 

الهف  أن  ترى ا  واه مثالي  ل ه وإ، إس لإ يعد بين الدول العربي  الرئيسي  ما يايفها أو يم مها.
الوثيم  نايسرائي ي ن لإ تأ  ع ى سكر مصر، العنصر الوحيد السي يم مها هو و ود نداع ن في 

 المنطم  واوفها أن يستمر الوضع لها فتو ء نماطها إلى نإسرائيلن.
في الوضع الف سطيني، ترى نالوثيم ن أنهإ نفي إسرائيل، يتابعون تحركا  أبو مازن، وممروعء في 

تحدة ينهاه االحتهلن. وترى أنء إسا أقر هسا الممرو  في م  س ا من، فإنء نسيؤدي إلى ا مإ الم
تدهور أمنين، ربما كان هسا تحسيرًا ل واليا  المتحدة لمنع إقرار الممرو . لكنء وبما أن م  س ا من 

الوثيم ن قد رفض الممرو ، فهل يصبح سلك التدهور ا مني مستبعدًا؟ ال يبدو سلك،  ن واضعي ن
يتابعون تمديرهإ ويمولون: نالتدهور ا مني بين نإسرائيلن والس ط  الف سطيني ، وبين نإسرائيلن وحرك  

ن، ت ك هي بمارة االستابارا  العسكري  5115 حماس( في غزة، هو ايار واقعي في العاإ 
ل ا حوال، فالمزايدا  نايسرائي ي ن ل ف سطينيين في الضف  وغزة في العاإ ال ديد. وسلك حميمي في ك

االنتاابي  التي ستستمر ل ربيع تحمل معها تصعيدًا في كل السياسا  االستيطاني  والعنصري  
 والعمابي ، وك ها تؤهل الوضع لهنف ار سواه في الضف  الغربي  أو في قطا  غزة.

توقف عند هسا وكان المراسل العسكري لصحيف   معاريف(، عمير ربابور ، قد سبق زمي ء في ال
تمديرا  مصادره، قبل صدور نوثيم ن االستابارا ، وقال: نعم يا  إطهق النار في الضف  والمدس 
المرقي  ستتواصلن، لكنء استبعد ناندال  انتفاض  ثالث ، طالما أن المسعى ا ساسي ل س ط  

دو ممترك الف سطيني  هو في ساح  السياس  الدولي ، وطالما أن اهيا  حماس( في الضف  هو ع
 ل س ط  وال ي  نايسرائي ين والماباكن.

وبالنسب  إلى قطا  غزة، ترى مصادر ربابور ، أن  حماس( دفع  ثمنًا باهظًا في حرب  ال رف 
الصامد(، وأنها لن تفكر في الاروج إلى حرب  ديدة قبل أن ترمإ أوضاعها. لكنء استدرك قائًه: 

هنيًا، فمد أثبت  سلك في عم ي  ال رف الصامدن، وقدر نليس بالضرورة أن يكون تفكير  حماس( عم
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انزالقها إلى نموا ه  واسع  بين منافض ومتوسطن، هسا الهراه يفترض أن ال ي  نايسرائي ين لن 
يبادر إلى عم ي  عسكري  في غزة، وأنء لو حدث سلك فالمسؤولي  م ماة س فًا ع ى حرك   حماس(، ما 

دة ال ي  لعقداإ ع ى ما تراه مناسبًا، مع التأكيد ع ى براهتها من يترك الباب مفتوحًا أماإ قيا
كسلك نظر ربابور  إلى مسأل  ناطف ال نود نايسرائي يينن، وركها في مستوى نمتوسطن،  المسؤولي .

 ن الف سطينيين يرون في عم يا  ا سر  الاطف( وسي   نا ع  لتحرير مزيد من ا سرى 
ايسرائي ي ن. وبطبيع  الحال، كإ من عم ي   اطف( أد  إلى انزالق إلى الف سطينيين في الس ون ن

نموا ه  واسع ن، مرة أارى ت مى المسؤولي  ع ى الطرف الف سطيني، من دون سكر لألسباب التي 
 تتع ق بأوضا  ا سرى التي يمكن أن تدفع ع ى هكسا عم يا .

السياسا  نايسرائي ي ن، وفي الوق  نفسء  وثيم  االستابارا  نايسرائي ي ن، تحاول أن تغطي ع ى
ترفع المسؤولي  عن أي تدهور لألوضا ، وتؤكد ضمنًا أن ت ك السياسا  لن تتغير بل ستتصاعد في 

 ظل الحمه  االنتاابي  المحتدم  والمسعورة.
5/1/5115الخليج، الشارقة،   
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 د. أسعد عبد الرحمن
هل يمكن تحول الحم   لنيل االعتراف بدول  ف سطيني  إلى واقع فع ي يكتسب زاما سياسيا يك ل 
ن اح المد ال ماهيري والدب وماسي الدولي السي يتكاثر مع المضي  الف سطيني  مع تزايد االعتراف 

ادرة واالعتراف بالدول  الف سطيني  من برلمانا  دول أوروبي ؟ وما السي دفع برلمانا  هسه الدول ل مب
 بالدول  الف سطيني ؟ وهل هو م رد اعتراف رمزي؟

لها أهمي  استثنائي  كونها تأتي في سياق تحول  ماهيري سياسي دولي، مع » االعترافا »هسه 
اقتنا  الميادة الف سطيني  أن العمل السياسي والدب وماسي  هو المتاح حاليا، في ظل انعداإ الايارا  

ي  ا ارى لحل المضي  الف سطيني ، ومراوغا  االحتهل ل تهرب من استحماقا  الف سطيني  والعرب
وتهويد ا رض، وأن ايار » االستيطان»المتفق ع يها دوليا، مع استمرار االستعمار/ » السهإ»

الحرب لإ يعد ايارًا واقعيًا ل دول العربي ، بعد أن تفكك  مؤارا  يومهإ، ودا   بعض الدول عتب  
 فام  .الدول ال

ورغإ رمزي  هسه االعترافا ، فإنها مهم  ع ى المدى المنظور. فنحن نتحدث عن برلمانا  في أعرق 
الدول الديممراطي  ا وروبي   بريطانيا، فرنسا، السويد، إسبانيا، إيرلندا، والبرتغال(، وهي ليس  في 

أن االعتراف هو من  واد، فيما حكوماتها في واد كار، كما هو حال دول العالإ الثالث. وبما
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برلمانا  أوروبي  منتاب  مبامرة من المعب، فهي تعبر عن إرادة المعوب وليس الحكوما ، بما 
يؤكد و ود تحوال  كبيرة لدى المعوب ا وروبي  التي لإ تعد تمبل مواقف حكوماتها من دعإ 

هي » االعترافا »سه االحتهل ايسرائي ي و رائمء التي ترتكب ع ى ا رض الف سطيني . كما أن ه
مؤمر ع ى إقتنا  أوروبي قيادي متزايد بالحل ع ى أساس الدولتين، ااص  وأن المع وما  تؤكد 
تنسيق الدول ا وروبي  فيما بينها ل تدرج في سياس  الضغط ع ى إسرائيل ل مبول، عم يا، بحل 

والعمل ع ى » عم ي  السهإ» الدولتين. كسلك، توالي االعترافا  بالدول  الف سطيني  يساعد في تحريك
 إنماس حل الدولتين السي با  يمثل إ ماعا دوليا.

هسه االعترافا ، التي تتإ بأغ بي  عددي  واضح ، مع تزايد ان هه صورة إسرائيل كدول  استعماري / 
استيطاني / عنصري ، تثب  التحوال  بالغ  ا همي  في ات اها  الرأي العاإ ا وروبي السي ضاق 

ًا بالعن هي  ايسرائي ي . وهي ترس  اطل الرواي  ايسرائي ي  المم و   حتى أوروبيا، من أنها سرع
الديممراطي  الوحيدة في صحراه عربي  متا ف . بل إن هسه » الواح »الضحي  ا بدي ، و

ستسمح ل ف سطينيين برفع دعاوى قضائي  في المحاكإ ا وروبي  ضد المستعمرين/ » االعترافا »
 ».المستوطنا »السين يرتكبون  رائإ في » مستوطنينال»

اطوة رمزي ،  1661نعإ، اعتراف البرلمانا  ا وروبي  المتنامي بدول  ف سطيني  ع ى حدود عاإ 
لكنها ت مي الضوه ع ى المأساة الف سطيني ، وتساهإ في ب ورة أوسع لرأي عاإ أوروبي مساند ل حموق 

إلى دعإ ف سطيني عربي إسهمي ودولي ع ى كاف  » االعترافا »الف سطيني . ومع سلك، تحتاج هسه 
المستويا ، بل هي بحا   إلى استراتي ي  موحدة من هؤاله لهستفادة من تزايد ضغط ا سرة الدولي  
ع ى االحتهل ايسرائي ي السي يتعرض لحم   دولي  وف سطيني   ماهيري  لمماطعتء بسبب سياسا  

حصار والت ويع ومصادرة ا راضي بحيث يتر إ هسا االعتراف إلى واقع ت تزإ إسرائيل المائم  ع ى ال
ماصي   311بء الدول بحموق المعب الف سطيني. وفي سياق مساعد،  اه  دعوة مهم  من 

إسرائي ي ، بينهإ سياسيون ومؤلفون وكتاب بارزون، في رسال  ممترك ، لعدد من البرلمانا  ا وروبي  
وقد عبر  الرسال  عن معور الموقعين ».   ف سطيني  إلى  انب دول  إسرائيلاالعتراف بدول»إلى 

، » مود عم ي  السهإ واستمرار االحتهل وعم يا  البناه في المستوطنا »ع يها بالايب  بسبب 
مؤكدة أن المبادرا  البرلماني  ا وروبي  لهعتراف بالدول  الف سطيني  ستم ع ال انبين ايسرائي ي 

ين از اتفاق لحل الصرا . بل إن الكاتب  -ع ى عكس ما تمولء الحكوم  ايسرائي ي   -طيني والف س
اعتراف برلمانا  الدول ا وروبي  بالدول  الف سطيني  »ايسرائي ي  يهودا بن مئير( كتب يمول: 

 ».تسونامي سياسي توا هء إسرائيل
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ى لهعتراف بف سطين، تضاف إلى مواقف تتط ب هسه االعترافا  إكمال المموار بدفع برلمانا  أار 
سابم  لدول أمريكا الهتيني  الداعم  ل مضي  الف سطيني . وحسنا تفعل البرلمانا  العربي  إن هي 
عزز  صهتها وتفاعهتها مع البرلمانا  ا وروبي ، التي اعترف  أو لإ تعترف بعد، بهدف نمل 

ونا ال ننسى أن الحصار ايسرائي ي لمطا  غزة الفعل من مستوى ممث ي المعب إلى الحكوما . ودع
لها االتحاد ا وروبي،  ومنعها من إداال المساعدا  ل مطا ، واستهدافها في حربها ا ايرة منمآ  موَّ
ساهإ في مسأل  ن اح هسه االعترافا  الرمزي ، بل تعدى ا مر إلى تصريحا  عدد من السياسيين 

ئي ي ، وهسه ك ها تستمطب المزيد من الدول ا وروبي ، كما تؤثر في ا وروبيين الناقدة ل سياس  ايسرا
تمميا مع » االستيطان»مستمبل العهقا  بإسرائيل، ااص  أن معظإ الدول ا وروبي  تدين سياس  

التزاإ االتحاد ا وروبي بالمانون الدولي. واتاما، لربما مك   هسه االعترافا  وما سيتبعها تحفيزا 
  أوروبي   سياسي  واقتصادي  وعسكري  وفني ( ضد السياس  ايسرائي ي  االحتهلي / لاطوا  عمابي

 التوسعي / العنصري .
5/1/5115المستقبل، بيروت،   
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 عريب الرنتاوي
وتفككها، ال حبًا بها وال  ال مص ح  يسرائيل، واستتباعًا ل واليا  المتحدة، بانهيار الس ط  الف سطيني 

، تح  إبط ”المناطق المأدارة“ولهًا برئيسها، بل امي  من انتمال الفوضى التي تعإ ايق يإ إلى 
 إسرائيل وفي كنفها.

قد يمول قائل: إن صعود اليمين المومي والديني في الم تمع ايسرائي ي، يأبطل مفعول هسه النظري ، 
ا محتمل... وليس من السياس  في ميه، إسماط سيناريو إقداإ ، هس”نظري  متمادم “وي عل منها 
ع ى أيدي الف سطينيين أنفسهإ، ولكن دعونا ” ح ها“الس ط ، وعدإ انتظار ” تفكيك“إسرائيل ع ى 

 نتأمل في مات ف االحتماال  والسيناريوها .
م  ع ى ليس ل ف سطينيين مص ح  في حل الس ط  من  انب واحد، سيما وأنها  الس ط ( ممسو 

اثنين: س ط  في الضف  بميادة فتح وزعام  عباس، وأارى في غزة، بميادة حماس وزعام  قياداتها 
الكثر الموزعين ع ى العواصإ وا  نح  والتيارا  ... حل الس ط  في الضف ، ال يستتبع أبدًا، 

ناصر قوتها وبالضرورة، ح ها في قطا  غزة، ما يعني أن قرارًا من هسا النو ، سي رد فتح من ع
ونفوسها ع ى مطر من ا راضي المحت   ويبمي لحماس عناصر نفوسها وسطوتها ع ى المطر 

 اآلار.
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بمائها في راإ هللا، ستبرره حماس  وربما كارون( بالمول إن المطا  با   حل الس ط  في الضف  واع
ن كان يرزح تح  نير االحتهل، وسبق لحماس وكارون، أن نظروا لمرا” محرراً “ ر مارون واع

وليس إ راًه أحادي ال انب، مثل هسا ال دل ” عم ي  تحرير“االنسحاب من المطا ، بوصفء 
 البيزنطي سيستأنف من  ديد، ومن دون أي  نتي   تسكر.

في الممابل، ست ادل فتح وكارون، بأن ثمرة حل الس ط  في الضف ، ستكون إقام  كيان منفصل 
الممبرة لح إ الف سطينيين في العودة والدول  وتمرير المصير،  إمارة، دوي  ( في غزة، تكون بمثاب  

ت سيدًا لممرو  إسرائي ي يريد ااتصار الدول  بالمطا ، ممفوع  بحكإ ساتي ل سكان الف سطينيين 
ع ى ما تبمى من مناطق الضف  الغربي  غير ال ديرة بالضإ والتهويد واالستيطان، ما يضفي تعميدًا 

 ف سطيني بمأن مستمبل الس ط  الوطني .إضافيًا ع ى أي قرار 
ه رة “قرار حل الس ط  سيرسإ عهم  سؤال كبيرة حول مستمبل الميادة الف سطيني ، فمد انتهى زمن 

، وال أحسب أن دول  عربي  واحدة، يمكن أن ترحب أو هي ع ى استعداد ”الميادة اارج الوطن
 1611الواقع، كما حصل في ا ردن قبل العاإ الستمبال الميادة الف سطيني ، راغب  أو بحكإ ا مر 

... في ظني أن 1664، وفي تونس حتى قياإ الس ط  الوطني  عاإ 1635وفي لبنان حتى العاإ 
 هسه واحدة من الممكه  الكبرى التي ستعترض المرار الف سطيني بحل الس ط  في أي ظرف وزمان.

عدين، بات  ترتبط وظيفيًا ومعيميًا بالس ط ، أضف إلى كل ما سكر، أن  يومًا من العام ين والمتما
وترتبط بهسه المريح ، فئ  واسع  من السكان، التي ستتضرر مصالحها ولمم  عيمها، إن فمد  
الس ط   دارة الحياة واستحماق المساعدا  المالي  واالقتصادي  التي تتحول إلى رواتب ومكافآ ، 

مهر ... ا مر السي يعني أن استمرار الس ط   تترصد في حسابا  الموظفين والعام ين كار كل
 ع ى ع رها وب رها، هو ايار مدعوإ من قاعدة معبي  واسع  نسبيًا، إن لإ نمل أكثري .

بوصفء أحد أهإ ” التنسيق ا مني“من بين  ميع المزايا التي يوفرها و ود الس ط  يسرائيل، يبرز 
وفاه بها بمو ب اتفاقا  أوس و وما بعدها، فإن الوظائف وااللتزاما  التي يتعين ع ى الس ط  ال

سيمفز إلى صدارة ا ولويا  ايسرائي ي ، وعندها لن ” تفكيكها“أح م  عن أداه دورها، فإن احتمال 
تمبل تل أبيب بم رد وقف تحويل أموال الضرائب الف سطيني ، بل ستاطو اطوا  إضافي  ع ى 

 طريق االنمضاض ع ى الس ط  ومؤسساتها.
وقف “ط  تسعى في تحامي هسا الايار ما أمكن إليها سبيه، وبرغإ كل ما قيل ويمال عن الس 

، إال أن إ راًه  ديًا في هسا الم ال، لإ يأتاس بعد ... في الممابل، ستسهب تل أبيب ”التنسيق ا مني
اًه نهائيًا ، ع ى أن إ ر ”ورق  المساعدا  وأموال الضرائب“ومن ا فها وامنطن، بعيدًا في الت ويح بة 
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بهسا الصدد لإ يتاس بعد، ومن المستبعد أن يتاس، طالما أن بماه الس ط ، وليس انهيارها، هو الايار 
 ا فضل ل ح يفتين االستراتي يتين.

الوا ب تحوي ها ل س ط  إلى حين، وقد تؤار وامنطن إمداد ” المستحما “قد توقف إسرائيل بعض 
مسار التعاون في ” إبطاه”و” التنسيق ا مني“بتافيف وتيرة  الس ط  بالمساعدا ، وقد ترد الس ط 

هسا الم ال، فيما يمبء عم ي  عض ا صابع بين الطرفين، لكن من غير المر ح أن يتاطى أي 
، طالما أنهما لإ ينتمه بعد إلى مستوى استراتي ي  ديد، في النظر إلى ”الاط ا حمر“منهما 

 مسارا  الحل ومصائر الس ط .
5/1/5115ور، عّمان، الدست  

 
 افتحوا ملف "الجرف الصامد" .69

عاموس هرئيل   
المرار بالتحميق حول ما  رى في المتال في غزة أثار غضبا في أوساط هيئ  ا ركان والمستوى 
السياسي. إال إسا كان فحص  وهري من مأنء أن يمنع اتااس اطوا  قضائي  ضد ضباط في اارج 

 مر الكراإ ع ى قتل المدنيين.البهد ويثب  أن ال ي  ال يمر 
أا   عاصف   فعاتي، التي أمغ    ي  الدفا  في ا سبوعين السابمين ع ى ا في  االدعاها  
حول التحر  ال نسي وماالفا  إضافي  في صفوف ال ي ، مكانها هسا ا سبو  لاهفا  أارى، 

مرط  العسكري  في أنحاه تبدو أكثر أساسي . وك ما كبر  قائم  الضباط المدعوين إلى قواعد ال
البهد، من ا ل تحميما   ديدة تتع ق بأحداث حرب غزة في الصيف الماضي، فإن النما  ع ى 

التي قام  بها تحميما   18سلك يزداد اطورة داال صفوف ال ي . ف مد أغضب  التحميما  الة 
ركان العام ، وقادة المرط  العسكري  حول الحرب، بتو يء من النياب  العسكري ، أغضب  هيئ  ا 

الرصاص »من أياإ االنتفاض  ا ولى ولغاي  عم ي   –الميدان. فمد أظهر  محاوال  سابم  
انء في حاال  محددة تإ قبول المرار بتمديإ ضباط ل مضاه، سواه بتهإ  نائي  او سا   –« المصبوب

 تأثير، وال يو د أي ماص يرغب في أن يكون ماسا عن الماعدة.
لماص الواقع في ق ب الاهف، وهو النائب العسكري الرئيسي ال واه داني عفروني، ق ق وال يبدو ا

بمكل ااص من الغضب ت اهء. ففي بداي  ا سبو  قال النائب العسكري الرئيسي كما ورد ع ى 
، انء لن يدير التحميما  بطريم  مات ف  عندما يكون الممتبء بهإ «هآرتس»لسان  ي ي كوهين في 

 ندي التحق »باط الكبار. وأوضح عفروني أن من وا بء التعاطي بمكل متساوي مع هإ من الض
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وأضاف، أن س ط  المانون في «. بال ي  لتوه وبين ضباط كبار حاص ين ع ى ا وسم  والنيامين
  ي  الدفا  ليس معارا فارغا.

ه الثاني من تمرير كما يمف وراه استمرار التحميما  اعتبارا  سياسي ، السي ت مى استنتا ا  ال ز 
. من حيث أن إسرائيل 5111 –ل ن  تركل التي حمم  بمضي  أسطول الحري  التركي في العاإ 

تفترض، انء ع ى ا في  أحداث الرصاص المصبوب وتمرير غولدمتاين، فإن التحميق الداا ي من 
ي  مأنء أن يافف من الضغط ع يها في الساح  الدولي  وتحبط اطوا  قضائي  ضد ضباط  

 الدفا  في الاارج، حيث أن لها مص ح   وهري  في استمرار التحميما  العسكري .
في أعماب تمرير تيركل تإ إقام   هاز تحميق عسكري  ديد يمف ع ى رأسء ال واه نوعإ تيبون، السي 
مارك في تحميما  ميداني   بمكل أساسي التحميما  التي قتل فيها مدنيون ف سطينيون كثر( ويمارك 

نائب العسكري الرئيسي في معطياتء. إال أن قادة ا لوي  وقادة الكتائب ال يحبون سلك، إال أن ال
عفروني ممتنع انء بسلك يبعدهإ عن الوقوف أماإ المحكم  الدولي  في الهاي. فمد تحول اطر 
الهاي، السي بمي لغاي  اليوإ موضو  نظري، إلى اطر حميمي هسا ا سبو  ع ى ا في  ط ب 

   الف سطيني  لهنضماإ إلى المحكم .الس ط
، والسي ورد فيء تس يه  من ر ل االتصال في  ي  ynetان ما نمر هسا ا سبو  ع ى موقع 

يوإ ال مع  »الدفا  أثناه المتال في رفح في ا ول من كب العاإ الماضي  والسي عرف الحما بة 
إ ع ى ا في  الصرا  المزدوج ، ي ب رؤيتء في هسا السياق. فتسريب التس يه  ت«(االسود

 –ا هداف: المحاول  لتمييد حري  العمل ل نائب العسكري الرئيسي في التحميق بأاطاه عم ياتي  
وال هد المتواصل ينماس قائد كتيب   فعاتي، العميد عوفر فينتر. فاالاير يمف في و ء العاصف  منس 

ف ر  بعد الحرب وليس  مرتبط  بها نموب الحرب في تموز الماضي. وفي قضب  تصبار، التي ت
بمكل مبامر، فإن عفروني سيغ ق التحميق ضد قائد الكتيب . ولكن في رفح، إسا قرر النائب 
العسكري فتح التحميق، فإن أوامر وممارسا  فينتر في إطار المحاول  يحباط عم ي  ااتطاف 

 المهزإ أول هدار  ولدين سوف تكون في صدارة الموضو .
االنطبا  السي قد يتولد نتي    زه من هسه التمارير، فإن عفروني لن يدحرج ايطار مرة  وع ى عكس

أارى وراه ال رف الصامد. في نهاي  الرصاص المصبوب فتح  ي  الدفا ، ولكن بمكل متأار، 
تحميما  حول ممتل مدنيين. النائب العسكري كنساك، ال واه افيااي مندلب يط، امر بالتحميق تح  

ير مع قائد لواه  فعاتي في ت ك الفترة، العميد إيهن مالكا. وتإ إغهق التحميق ال نائي مع التحس
مالكا، إال أن ترقيتء قد تإ تأ ي ها، وتإ تس يل لف  نظر لء في حادث  أارى، كما ت مى قائد لواه غزة 

   نظر في هسه المضي .العميد ايال كيزنبيرغ والسي يمغل اليوإ قائد قيادة ال به  الداا ي ، أيضًا لف
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ثم  كام   بمائد لواه  فعاتي، وقادة « لمد اوضح رئيس هيئ  االركان بيني غانتس يوإ أمس أن لء
الضباط وال نود، يت مون غطاه »وقال إن «. الكتائب، وقادة السرايا في  فعاتي وفي ا لوي  ا ارى

سا ما مس أحد وقاإ بأعمال اطيرة وممنوع ، سوف نع الج سلك. نحمق، ن د اي راها  كامه.. واع
وفي اطوة غير مألوف  من «. الميادي  ومتى سيكون هناك ضرورة الستكمال التحميق سنستكمل سلك

قب ء، امر غانتس بإ راه المرط  العسكري  تحميما  إضافي ، وهسه المرة يي اد مصدر التسريب 
 والتس يه .

ك. ومن سيكون ا ول هسه المرة ليس نفتالي كما هو متوقع فإن السياسيين سوف يمفزون فوق سل
بين ، بل موميء كح ون، السي سار  في أعماب نمر التس يه  لنمر تع يما لء ع ى الفيسبوك. 
طهق النار بات اه المدنيين  حيث وظف كح ون التحميما  ال نائي ، وفما لو ه  نظره. االستهداف واع

دنيين أثناه العم يا  العسكري  ي ب عدإ التحميق ي ب التحميق بء، ولكن المتل غير الممصود ل م
 بء.
 

 ادعاء كحلون ذو إشكالية، من ثالث جهات
أوقفوا إطهق النار، إنكإ تط مون  »إطهق النار بمكل مكثف في محيط المدنيين األولى: 
، هكسا سمع قائد كتيب  مماه يصرخ في ممات يء ع ى  هاز االتصال( يعكس ممك   «(كمتا فين!

  . والتحميما  العم يات ، أثبت ، أنها لن تحمق النتي   الكام  .مهني
من و ه  نظر قيمي : إسا كان هسا هو ال ي  ا كثر أاهقا في العالإ، كما يسمعوننا سلك  الثانية:

صباح مساه، فإنء ال يمكنء إغفال قتل عمرا  المدنيين من  دول أعمالء، حتى ولو كان ا مر تإ 
 وبالتأكيد ليس بمكل ممصود. عن طريق ايهمال 

إن المضاه الدولي م بر ع ى فحص هسا، وان إسرائيل ت عب في هسا الم عب، ع ى الرغإ  والثالثة:
من فزعها. ع ى أي  حال فإن البكاه والنحيب ع ى إهان  الضباط في التحميما  هو امر مبالغ فيء. 

ء ل حرب، بم اع ، وتح  نيران العدو، فبالتأكيد فإسا كان قائد ال واه أو قائد الكتيب  مؤهل لميادة قوات
 فإنء سيكون مؤهل لموا ه  عدة أسئ   مزع   من قبل عميد في المرط  العسكري .

أع ن  ي  الدفا  في بداي  ا سبو ، عن االنتهاه من التحميما  العم ياتي  حول الحرب في غزة. إسا 
بعث  معورا واضحا من ايب  ا مل في  5116إ كان  التحميما  بالحرب ال بناني  الثاني  في العا

صفوف ال ي ، ف يس روح   د السا ، هي الروح التي ادم  تحميما  غزة هسه المرة. ف مد ارج 
 ي  الدفا  من غزة بمرار مصمإ ع ى إقنا  المعب انء انتصر في الحرب، اآلن فإنء حتى ل ن  



 
 
 
 

           44ص                                     3444 العدد:    5/1/5115 االثنين التاريخ:

ل  ن  ال ديد ياريف ليفين  ال يكود(، قال هسا الاار ي  وا من التابع  ل كنيس  لن تزع ء. رئيس ا
 ا سبو  بمكل رسمي ما كان من الممكن تمديره فعه قبل مهر، مع ايعهن عن االنتاابا . 

من كسار.  11نمر تمرير ال  ن  حول ال رف الصامد سوف يتإ تأ ي ء ع ى ا قل، إلى ما بعد الة 
ارسا  الم  س الوزاري المصغر اهل الحرب، حول حول مم –استنتا ا  ال  ان الفرعي  المات ف  

استعدادا  االستابارا ، حول طبيع  الرد ل ي  الدفا  لهنسحاب من الحرب التي إدارتها حماس 
 ميع سلك سينتظر نتائج االنتاابا . وع ى الرغإ من ليفين لإ يمل سلك صراح ، من  –في غزة 

 حاليا.الممكن تامين أن هسه التمارير لن ترى النور 
دراما »ك م ، لما وصف كة  11111هسا ا سبو  تمريرا مكون من « اتهنتيك»لمد اصص  م    

، تناول  تح يه معمما وقاته لفمل الحرب التي إدارتها الواليا  المتحدة في «ال ي  ا مريكي
التبسير  ، كتب المحرر،  يمس ف وس، مع زمي ء«في أميركا»أفغانستان، العراق ومؤارا في سوريا. 

 «.في ق   الحسر، والغباه االستراتي ي من ا ل أن تتورط في حرب ال نهائي  لن ين ح بها أبداً 
تحميما بطول مماثل تناول امس كتب « لندن ريفيو أوف بوكس»في المهر الماضي نمر  الة 

حد نمر  مؤارا تو ء نمدا به رحم  حول التدال العسكري البريطاني في أفغانستان. ويمتبس أ
لمد تإ في أفغانستان تحرير ميكا  »الكتب قول أحد الضباط التابع ل موا  الااص  ل واليا  المتحدة 

 «.غير قاب   ل صرف
 

 «أسوأ من الهزيمة ـ االحتقار في أفغانستان»عنوان التحقيق؟ 
من الصعب ممارن  غزة بأفغانستان والعراق. حتى لو تم  رؤيتها، كما ي ب أن ترى، ال رف 

مد كفمرة إضافي  في معرك  مستمرة بدأ  ع ى ما يبدو باالنسحاب ايسرائي ي من المطا  في الصا
، فالحرب في غزة ال تمبء في مماييسها، وبطولها وبالثمن المرتبط بها بمعارك عسكري  5115العاإ 

ة في ا ايرة. فالعم ي  ا اير  18واسع  ااضتها الدول الكبرى الغربي  في كسيا في السنوا  الة 
الصيف ليس بالضرورة أن تحسب فمه، الن  ي  الدفا  س ل فيها عدة إن ازا  حميمي . فيما عدا 
أن ا مهر ا ربع  ا ايرة التي أعمب  الحرب ما تزال غامض . فال مهور عاد منس زمن، الهتماماتء 

ع ى توزيع  اليومي ، وال ي  ممتنع انء انتصر، ومعظإ اهتماما  وسائل ايعهإ بالحرب يتركز
ا وسم  المتوقع وبالدفا  عن الضباط في و ء مهحماتهإ من قبل المدعين العسكريين، وان أعضاه 
الكنيس  مهتمون هسه ا ياإ بمؤون االنتاابا  أكثر من تو ههإ الستاهص العبر من نتائج 

باصوص و ها  التحميما . بمي فمط مراقب الدول ، ولكن إلى أن ينتهي ر الء من كتاب  تماريرهإ 
 النظر المات ف  حول الحرب سوف تمر مهور كثيرة، إسا لإ تكن ربما سن .
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كان  عنوان ع ى ال دار في كل ما يتع ق بطبيع  العدو السي ستضطر إسرائيل  5114غزة العاإ 
 لموا هتء في الحروب المادم ، في حال نموبها، في لبنان، في غزة، أو في الضف  الغربي .

ان  ي  الدفا  ما زال يبحث عن طريمء فيما يتع ق بطبيع  الحل المط وب لسلك. ع ى ما يبدو 
فالمهقل من متاسي المرارا   اهزون لهعتراف بهسه الوقائع، أو  حداث التغييرا  المط وب  من 

 ا ل موا هتها.
لمد دار ع ى هام  الحرب في الصيف نما  حول ثمنها، السي دفعتء المطاعا  والم موعا  

مات ف  في إسرائيل. فبمكل غير مبامر، استا ص  من سلك تبعا  سياسي . هل التضحي  بالزي ال
العسكري تمهد ع ى مساهما  هسا المعسكر أو ساك؟ فحزب البي  اليهودي، بمكل ااص، من 
المفضل أن يتر إ هيمنتء الصهيوني  الديني  في صفوف كتيب  المماة والوحدا  الماتارة ل معبي  في 

ال مهور. ولكن االنطبا  السي تب ور هسه المرة هو أن تمسيإ الساقطين  المت ى( متوازن أكثر  أوساط
المتدينيين إلى أ ناب الكيبوتسيين، ما كان يسمى سا  مرة ارض إسرائيل المديم  إلى  انب  –

 الضواحي وغير سلك.
توح ، التوزيع السكاني فحص  البروفيسورة ي يل ليفي، الباحث  العسكري  والعضوة في المدس المف

لمت ى  ي  الدفا  منس فترة طوي  . بعد االنتفاض  الثاني  وحرب لبنان الثاني ، تمرر أن تح يل 
 المعطيا  يمهد ع ى تغيير فع ي.

عندما يتإ ع ى سبيل المثال ممارن  قت ى ا سبو  ا ول في الحرب ال بناني  ا ولى بمت ى الحرب 
« الطبم  الوسطى الع ماني »، يتبين أن نسب  المت ى من بين ما يعرف بة ال بناني  الثاني  بأكم ها

بالمئ . وتدعي أن التوزيع، بمي في الحرب ا ايرة أيضًا ع ى ما  54بالمئ  إلى  63انافض من 
هو، ربما ع ى عكس االنطبا  السائد بين ال مهور. فأيضًا في غزة فإن نسب  المت ى من الطبم  

بالمئ   بالم مل فإنهإ يمم ون أيضًا أبناه الحرك  االستيطاني  العام    54كان الوسطى الع ماني  
بالمئ ( الضواحي  مها رين، سكان مدن  51المديم (. باقي المت ى موزعين بين ال نود المتدينين  

بالمئ (. ووفما لرأي البروفيسورة ليفي، فإن بيانا  المت ى في ال رف  56 –التطوير، ا ق يا  
مد تعزز االت اه السي ساد في العمد السابق. في التركيب  اال تماعي  ل ي  الدفا ، كما  ميع الصا

 قتهه، تت مى الضواحي وزنا أكبر وهو باق ع ى ما هو ع يء.
4/1/5115هآرتس   
5/1/5115القدس العربي، لندن،   
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