
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 أمين عام "منظمة التعاون اإلسالمي" يدخل األقصى: من حقي كمسلم أن أكون هنا وأصلي وقتما شئت
 حماس: عودة السلطة الفلسطينية لمجلس األمن "عبث سياسي"

 مـعـظـمـهـم فـي غـزة 2014سـرائيليين فـي جنود إ 105الجيش اإلسرائيلي: مقتل 
 األمريكية تعارض تجميد "إسرائيل" أموال الضرائب الفلسطينية الواليات المتحدة

 على لبنان 1996فتالي بينيت هو المسئول األول عن ارتكاب مجزرة قانا خالل عدوان يديعوت: ن

حماس: السلطة تتالعب بأموال 
 اإلعمار وتتاجر بمعاناة غزة
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  السلطة:
 4  "الجنايات الدولية" في آذار/ مارس المقبل بمحكمةعريقات: سنصبح عضًوا   
 6 الرحال للقدس وزير األوقاف ادعيبس يدعو العرب والمسلمين لشد    
 6 وال يتـم جبـايـة ضـرائـب %47على القطاع ال يـقـل عـن  وزارة المالية: حجم إنفاق السلطة  
 8 الحمد هللا يبحث مع ولي العهد السعودي سبل دعم غزة  
 8  يران/ يونيوحز  13من  السلطة تعترف باختصاص "الجنائية الدولية" في الجرائم التي ارتكبت اعتباراً   
 4 نائب فلسطيني: أموال إعمار غزة عرضة للسرقة لعدم وجود رقابة على صرفها  
 4 استقبال في الذكرى الخمسين النطالقة الثورة الفلسطينيةمنظمة التحرير تقيم حفل   

 
  المقاومة:

 11 س األمن "عبث سياسي"حماس: عودة السلطة الفلسطينية لمجل  
 11 هنية يبحث مع قيادة الجهاد اإلسالمي سبل التعاون المشترك  
 11 فتح تتهم أمن حماس باعتقال عدد من قادتها وتعريضهم للتعذيب  
 11 عياشيحيى نجل الشهيد راء" "بحماس تطالب السلطة باإلفراج عن   
 11 الزهار: اعتقال براء عياش انتقام تاريخي من والده الشهيد  
 15 منافية للحقيقة واإليراداتالقواسمي: تصريحات حماس المتعلقة بالكهرباء أسامة   
 13 تشكيل حكومة فلسطينية جديدةب" و"الديمقراطية" تطالبان "الشعبية  
 13 أنباء عن نية مشعل االستقرار في أنقرة"الحياة":   
 14 يعاود استهداف رجال وحدة األنفاق القسامية؟ "الشاباك"  
 14 حاوالت تقزيم فتح سقطت"اللينو": م  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 12 اإلسرائيليينألمن  ضامن وحيدكنتنياهو يطلق حملته االنتخابية ويطرح نفسه   
 16 وهو معزول عن الواقع حماسحركة  أمامنتنياهو ضعيف : هرتسوغ  
 16 فيغلين يستقيل من "الليكود" وينوي تشكيل حزب جديد  
 16 للسلطة الفلسطينيةيعارض تجميد تحويل عائدات الضرائب  اإلسرائيليالرئيس   
 11 على لبنان 1996 فتالي بينيت هو المسئول األول عن ارتكاب مجزرة قانا خالل عدوانيديعوت: ن  
 11 2014 سنةصادرات األلماس في مليار دوالر قيمة  6.3وزارة االقتصاد اإلسرائيلية:   
 18 األردنية : استمرار غياب السفير األردني يمس العالقة مع المملكة"إسرائيل"  
 18 مـعـظـمـهـم فـي غـزة 2014جنود إسـرائيليين فـي  105مقتل الجيش اإلسرائيلي:   
 14 مسؤولين فلسطينيين 3 سرائيلية تقدم شكاوى إلى الجنايات الدولية ضد  اإل "شورات هدين" منظمة  
 14 إلى الجنائية الدولية ةالفلسطينيانضمام السلطة  تترقب بقلق حقيقي "إسرائيلتقرير: "  

 
  :األرض، الشعب

 51 قوات االحتالل تنفذ حمالت هدم تشمل منزاًل ومتاجر ومنشآت في محافظتي الخليل وبيت لحم  
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 51 م الفلسطينيةنشطاء يقتحمون مستوطنة إفرات ويرفعون األعال  
 51 احتفلوا بخمسينية فتح عقوبات بحق خمسين أسيراً   
 51 أي دولة همقبلستلم تو من البقاء في مصر  نعوو منم سوريون محتجزون..و فلسطينيون   
 55 والقدس "األقصى"لزيارة أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي  بدعوة يشيدمفتي القدس   
 55 محاولة إسرائيلية الغتيال األسير بشير الحروب  
 55 في معتقالت االحتالل 33 أقدم أسير فلسطيني يدخل عامه الـ  
 53 36 " تواصل اعتصامها أمام بواباته لليوم الـقصىمعلمة مبعدة عن "األ  
 53 2014األقصى خالل والتهويد أسفل ومحيط المسجد  تقرير لـ"مؤسسة األقصى" يكشف الحفريات   
 53 وصعبًا على األسرى واألسيراتقاسيًا كان عامًا  2014: هيئة شؤون األسرى  
 54 جراء أزمة "الكهرباء" بغزة حرقاً  قضوا فلسطينياً  26مركز الميزان:   
 54 وهدم منازل ومنشآت واقتحامات لألقصى اً أسير  2250: عشرة شهداء و2014القدس في   
 56 الفلسطينيين في األغوار الشمالية معطيات: االحتالل يزيد من سياسة التهجير واإلبعاد ضد    
 51 2014قضية خالل  6545العشائر واإلصالح تنجز غزة:   
 51 مع القدس وغزة في لندن مهرجان حاشد تضامناً   
 58 "القدس في الذاكرة".. معرض يضم صورًا نادرة للمدينة المقد سة  
 54 شاب في غزة 411 جماعي لـال للعرس هاليمو على ت "مؤسسة خليفةتشكر " جليلة دحالن  

 
  مصر: 
 54 يرفضان زيارة القدس المصرية .. األزهر والكنيسة"اون اإلسالميالتع"بعد دعوة أمين   
 54 القضية الفلسطينية لكنها لم تنجح لغياب مصر : قطر أنفقت الماليين لحل  "المصري اليوم"  

 
  األردن: 

 31 إلى رام هللا والقدس "تعاون اإلسالميال"تستنكر زيارة أمين عام  "اإلخوان المسلمين"  
 31 " يقدم مساعدات طبية33مستشفى "غزة   
 31 نقل األسير األردني حماد إلى سجن نفحة  
 31 على األردن "المفخخ"أسرار التجسس اإلسرائيلي ": القدس العربي"  

 
  عربي، إسالمي:

 35 بغزة خالل الفترة المقبلة بتقديم الدعم لمشاريع إعادة اإلعمارولي العهد السعودي: سنقوم   
 33 يدخل األقصى: من حقي كمسلم أن أكون هنا وأصلي وقتما شئت "منظمة التعاون اإلسالميعام "أمين   
 33 الفلسطينية العربي يحث وزراء الخارجية على توفير شبكة األمان المالية للسلطةنبيل   
 34 يتبرع بمليون دوالر إلى جامعة القدس الكويتأمير   

 
  دولي:
 34 أموال الضرائب الفلسطينية ل"ئيإسرا"كية تعارض تجميد ياألمر  الواليات المتحدة  
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 32 تلقيها الطلب الفلسطيني تعلن رسمياً  "الجنايات الدولية"  
 36 لطلبهم التوقيع على اتفاقية دولية "إسرائيل"ن يعاقبون من قبل الواليات المتحدة ووروبرت فيسك: الفلسطيني  

 
  :تقارير
 31 تحديات "إسرائيل" األمنية والعسكرية للعام الجديد وخارطة التهديداتتقرير صهيوني:   

 
  حوارات ومقاالت:

 41 عدنان أبو عامر... حماس حذرة إزاء التقارب مع دحالن  
 44 هاني المصري... رؤيةخطوة مهم ة تحتاج إلى   
 41 ماجد كيالي... التمرد على أوسلو من ياسر عرفات إلى محمود عباس  
 21 تسفي برئيل... تجميد أموال الفلسطينيين  

 
 25 :كاريكاتير

*** 
 

 اإلعمار وتتاجر بمعاناة غزة حماس: السلطة تتالعب بأموال 
رأت حركززح حمزاي تززي تصزريحات باززح وةراء حكومززح التواتز  حززول بريمزح التصززر  بززا موال : غزة 

 المبريح المخصصح لإلعمار، دلياًل على تالعب السلبح بهذه ا موال والمتاجر  بماانا  غة .
(، 1-2يزوم اثثنزين  وقال الناب  باسم حركح حماي سامي أبزو ةهزري، تزي تصزريف صزحفي مسزاء ال

إن اعتززرا  باززح وةراء حكومززح التواتزز  بززان ا مززوال المبريززح المخصصززح لإلعمززار تززم تخصيصزززها 
لرواتب موظفي السزلبح المزدامى دليزل علزى أن السزبب الحميمزي لتابيزل اوعمزار هزو تالعزب السزلبح 

 باموال اوعمار ومتاجرتها بماانا  أهل غة .
 2/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الجنايات الدولية" في آذار/ مارس المقبل بمحكمةعريقات: سنصبح عضًوا  

، أن الياموبي هللا نماًل عن مراسلها يحيى رامو  من غة ، 2/1/5112، فلسطين أون الين ذكرت
قال "إن السلبح الفلسبينيح استكملت  ،صائب عريمات عضو اللجنح التنفيذيح لمنظمح التحرير د.

يوًما حتى تحصل تلسبين على  61ثنضمام لمحكمح الجنايات الدوليح، وبمي جميع خبوات ا
 الاضويح الكاملح بالمحكمح تي آذار/ ماري الممبل.
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وأوضف عريمات تي تصريف خاص بز"تلسبين"، أن سفير تلسبين تي هولندا سيمدم اليوم، ورقح 
د وتحضر لتمديم ملفاتها إلى التاهد لالنضمام إلى المحكمح بشكل رسمي، مبيًنا أن السلبح تستا

المحكمح وتحديًدا ما يتال  بالادوان ا خير على غة  بكل جوانبه، إضاتح إلى ملفات اثستيبان منذ 
 ".1361عام 

ماليين  4.2ووص  عريمات قرار اثحتالل، بانه "قرصنح وجريمح حرب وعماب جماعي ضد 
لمداري والمؤسسات المختلفح بما تيها تلسبيني، بهد  شل واجبات السلبح الفلسبينيح وا غال  ا
 مؤسسات المجتمع المدني، تي محاولح لتدمير هذه السلبح".

من قيمح ا موال التي تجبيها كضرائب على السلع  %9وبين "أن  اسرائيل( تتماضى ما نسبته 
 من ميةانيح السلبح". %11مليون دوثر شهرًيا، ما يمثل  191والبضائع بمادل 
ترغم كل التهديدات إث أن الحريح  واثستمالل،لفلسبيني يساى إلى الحريح وقال: "الشاب ا

واثستمالل هما ا كسجين لهذا الشاب الاظيم"، وتابع: "إذا دمرت  إسرائيل( السلبح سنجتمع وندعو 
 اثحتالل لتحمل مسؤولياته كاتح، تال يمكن أن نبمى سلبح دون سلبح على أرح الواقع".

التنفيذيح لمنظمح التحرير: "إذا كانت  إسرائيل( تخشى محكمح الجنايات وأضا  عضو اللجنح 
الدوليح، عليها الك  عن جرائمها تي ا راضي الفلسبينيح والتي تّوجتها بالحرب ا خير  على غة  

 أل  منةل"، متاهًدا بان ث يمر ذلك دون عماب. 01بتدمير نحو 
ح استراتيجيح تلسبينيح عرضت على كاتح الموى واعتبر عريمات قرار السلبح باثنضمام للمحكم

والفصائل بما تيها حركح "حماي"، الصي  الماضي، تي الدوحح، مبينا أن هذه اثستراتيجيح تشمل 
اثنضمام إلى مجلي ا من وميثا  روما وتمديم بلب للسكرتير الاام ونشاء حمايح خاصح 

 للفلسبينيين، واثنضمام أيضا للمااهدات الدوليح.
صائب عريمات قال انه ث تر  بين أن  ،أريحا من 6/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا،  وأضاتت

وبين ارهاب اسرائيل، والمضاء على اثرهاب « أبو بكر البغدادي»اثرهاب الذي تمارسه جماعح 
 يتبلب تجفي  اثستيبان.

الذي أحيته محاتظح أريحا وأضا  عريمات خالل مشاركته تي احياء ذكرى المولد النبوي الشري ، 
اثثنين، ان دين اثسالم هو دين التسامف والمحبح، وشابنا متمسك وصامد  أميوا غوار، مساء 

 بارضه.
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 ادعيبس يدعو العرب والمسلمين لشد الرحال للقدس األوقافوزير  

شد الرحال  دعا وةير ا وقا  الفلسبيني يوس  ادعيبي الارب والمسلمين إلى ا ناضول:-رام هللا 
 إلى المسجد ا قصى المبارك وتلسبين دعما  هالي المدي تي مواجهح اثحتالل.

جاء ذلك خالل حفل إحياء ذكرى المولد النبوي الشري  بممر رام هللا الثماتي، بحضور الرئيي 
 الفلسبيني محمود عباي ووةراء ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وعشرات الحضور.

الارب والمسلمين شد الرحال إلى ا قصى المبارك وأن يتذكروا أن ارتباب  نناشد“وقال ادعيبي 
المدي بمكح المكرمح ارتبابا عمائديا، لذا يجب أن نشد الرحال إلى المدي وتلسبين تي مواجهح 

 .”اثحتالل
وعبر وةير ا وقا  عن أمله بان يحتفل المسلمون السنح المادمح بميالد نبي الهدى تي رحاب 

 ا قصى محررا من دني اثحتالل.المسجد 
وأكد داعيبي على ضرور  الوحد  الفلسبينيح لدعم الخبوات التي يموم بها الرئيي الفلسبيني، من 

 أجل تحمي  الدولح الفلسبينيح.
 6/1/5112القدس العربي، لندن، 

 
 رائـبوال يتـم جبـايـة ضـ %47وزارة المالية: حجم إنفاق السلطة على القطاع ال يـقـل عـن  

"وتا": أصدرت وةار  الماليح، مساء أمي، بيانًا صحاتيًا توضيحيًا ردت من خالله على  -رام هللا 
 تصريحات نسبت لنائب رئيي المكتب السياسي لحماي إسماعيل هنيح، وتيما يلي نص البيان:

تي  باوشار  إلى تصريحات نائب رئيي المكتب السياسي لحركح حماي اسماعيل هنيح والتي وردت
من خةينح  %22يصرتونه ياادل نسبح  إن ماباح وسائل اوعالم قائاًل: "إنه ليي صحيحًا ما ُيمال 

السلبح على غة "، تإننا تي وةار  الماليح نرى ضرور  التوضيف باننا تي الواقع نصر  ما ث يمل عن 
 من مواةنتنا لصالف إخوتنا تي المحاتظات الجنوبيح. 41%

أل  موظ ،  69رواتب الموظفين المدنيين والاسكريين والذين يفو  عددهم وتشمل هذه المصاري  
وكذلك رواتب ا سرى والمحررين وأسر الشهداء والجرحى، وتيما يخص إعانات وةار  الشؤون 

تمب  %91للمستفيدين تي المحاتظات الجنوبيح ممابل  %11اثجتماعيح تإنها تصر  بنسبح 
 يح.للمستفيدين تي المحاتظات الشمال

وبالنسبح للمشاريع التبويريح التي تركة تي هذه المرحلح على البنيح التحتيح بما تيها قباع المياه 
لصالف  %21والصر  الصحي، تإن نسبح المصاري  التبويريح لهذا المباع تفو  حاليًا ما نسبته 

 المحاتظات الجنوبيح  قباع غة (.
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فح الكهرباء كاملح بما تيها ما تحّمله إسرائيل للخةينح وتيما يتال  ببند الكهرباء تالخةينح تغبي تكل
مليون شيكل شهريًا، اضاتح الى الدعم والمصاري  الشهريح الخاصح بمحبح توليد الباقح  22بمبلغ 

مليون دوثر، لذلك تإن تكلفح  911مبلغ  5111تي المحاتظات الجنوبيح والتي تجاوةت منذ عام 
بيح مغبا  بالكامل من قبل الخةينح دون اي ممابل أو أي إيراد الباقح المورد  للمحاتظات الجنو 

 باكي الواقع تي المحاتظات الشماليح.
الجنوبيح خارج مستشفيات وةار  الصحح  الاالج للمحاتظاتكما علينا أن نضي  لذلك مصاري  

تحملها من تكالي  الاالج التي ت %21والتي تغبى بالكامل من قبل الخةينح وهي تتجاوة ما نسبته 
 الخةينح.

وعليه وبشكل موضوعي إذا ما اعتبرنا ان عدد الموابنين تي المحاتظات الجنوبيح والبالغ عددهم 
مليون نسمح تيجب ان  5.0مليون نسمح ممارنح مع المحاتظات الشماليح والبالغ عدد موابنيها  1.0

لكننا تي الواقع  %93 تكون النسبح والتناسب تي المصاري  المخصصح لصالف المحاتظات الجنوبيح
 من هذه المصاري  للمحاتظات الجنوبيح. %41نموم بصر  ما نسبته 

مليون دوثر شهريًا ضرائب  11وأخيرا بخصوص ما ورد ذكره أن الحكومح تستوتي أكثر من 
وعائدات تهذا بباًا أمر بايد عن الدقح، حيث أنه ث ياتي لنا أي دخل من الضرائب من المحاتظات 

والذي ُيافى  5111وذلك وتمًا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيي محمود عباي تي عام  الجنوبيح
 بموجبه سكان المحاتظات الجنوبيح من أي ضرائب أو رسوم.

 1إن كل ما ياتي من دخل من المحاتظات الجنوبيح حاليًا هو من دخل الماابر وهو ث يتجاوة 
مليون دوثر  11ماما مما ذكره هنيح انه يصل إلى شهريًا تمب، وهذا على الاكي ت شيكلمليون 
 شهريًا.

إن وةار  الماليح ملتةمح بتنفيذ تاليمات الرئيي الواضحح وغير المابلح للتاويل تجاه إخوتنا تي 
 المحاتظات الجنوبيح بادم المساي بالمخصصات الماتمد  للمحاتظات الجنوبيح.

تيها مضبرين أن ندير اقتصادنا تي ظل  أنفسناجد ونرى أن المهم تي هذه ا وقات الحرجح التي ن
احتالل عسكري وضغوبات ماليح متادد  ومتصاعد ، ضرور  أن يكون النماش دوما بّناء وموضوعيًا 

 وأن نبتاد عن أي أقوال قد تكون غير مفيد .
 6/1/5112األيام، رام هللا، 
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 الحمد هللا يبحث مع ولي العهد السعودي سبل دعم غزة 

وتا: عّبر رئيي الوةراء رامي الحمد هللا عن امتنانه لدور الساوديح المستمر تي دعم -ح الريا
تلسبين ماليا وسياسيا تي مختل  المحاتل الدوليح، مؤكدا أهميح هذا الدعم تي تاةية صمود 

 الفلسبينيين وثباتهم على أرضهم، وبشكل خاص تي قباع غة .
الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد الاةية آل ساود، وتمنى الحمد هللا الشفاء الااجل لخادم 

وأن يديم هللا عليه الصحح والااتيح، مؤكدا دوره الدائم تي دعم تلسبين قياد  وشابا، ناقال تحيات 
الرئيي عباي للساوديح قياد  وشابا، وتمنياته بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين، وبان يحفظه هللا من 

 كل مكروه.
لك خالل لماء الحمد هللا أمي، تي الااصمح الساوديح الرياح، ولي الاهد الساودي ا مير جاء ذ

 .سلمان بن عبد الاةية آل ساود
 6/1/5112األيام، رام هللا، 

 
 يران/يونيو حز  13من  السلطة تعترف باختصاص "الجنائية الدولية" في الجرائم التي ارتكبت اعتباراً  

ان السلبح الوبنيح الفلسبينيح تاتر   أميح الجنائيح الدوليح المحكم اعلنت-أ. .ب –ثهاي
حةيران اي عندما شنت اسرائيل حملح  19باختصاصها النظر تي الجرائم التي ارتكبت اعتبارا من 

 اعتماثت واساح اعمبتها بالحرب على غة .
لمى تي أول واوضحت المحكمح تي بيان ان "كاتب المحكمح الجنائيح الدوليح هرمان تون هيبل ت

( من اتفاقيح روما، من الحكومح الفلسبينيح 9  15بيانا ممدما، بموجب البند  5112كانون الثاني 
 ".5114حةيران  19يالن قبولها باختصاص المحكمح اعتبارا من 

واشارت الى ان قبول اثختصاص "ث ياني انضماما الى اتفاقيح روما، المااهد  المؤسسح للمحكمح" 
 كانون الثاني والذي يتاين ان تبت تيه اثمم المتحد . 5لذي تمدمت به السلبح تي وهو البلب ا

واثنضمام، اذا تمت المواتمح عليه، ث يسمف للمحكمح الجنائيح الدوليح بالتحمي  اث تي الجرائم التي 
ا ( من اتفاقيح روما تانه يمكن، اذ9  15قد ترتكب مستمبال. أما قبول اثختصاص بموجب البند 

 اعتبر صالحا، ان يتيف اختصاصا بمفاول رجاي.
وتي بيان سلم للمحكمح الجنائيح الدوليح، اوضحت السلبح الفلسبينيح ان اعالن قبول اثختصاص 

 "ث يحول دون اي اعالن آخر يمكن ان تمرر الدولح الفلسبينيح تمديمه مستمبال".
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حاكمح المتهمين بجرائم اباد  وجرائم ضد والمحكمح الجنائيح الدوليح، وممرها تي ثهاي، مختصح بم
دولح، ليي بينها  155. وحتى اآلن انضمت 5115اثنسانيح وجرائم حرب ارتكبت منذ اول تموة 

 اسرائيل، الى اتفاقيح روما.
 6/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 نائب فلسطيني: أموال إعمار غزة عرضة للسرقة لعدم وجود رقابة على صرفها 

حذر رئيي اللجنح اثقتصاديح تي المجلي التشرياي الفلسبيني، الدكتور : عبد الغني الشامي-غة 
هدار أموال اعمار غة  من قبل السلبح الفلسبينيح تي ظل عدم وجود  عاب  عدوان، من سرقح وا 
رقابح على إدار  هذه ا موال من قبل جهات اثختصاص الرسميح أو الغير رسميح، ماتبًرا تابيل 

 جلي التشرياي جةء من هذا ا مر الذي وصفه بز "المؤامر ".الم
م ث أحد 1334وأوضف عدوان تي حديث لز "قدي بري" أن السلبح الفلسبينيح ومنذ تاسيسها عام 

يار  ماذا يصل لها من أموال سواء من الدول الاربيح أو ا جنبيح وهذا شيء غير موجود وث يتم 
 سواء من قبل وةار  الماليح او الرئاسح الفلسبينيح.الامل به من قبل قياد  السلبح 

وقال: "ا رقام والتصريحات التي تاتي من هنا وهناك سواء من وةراء حكومح الوتا  أو المنظمات 
التي تانى بالشفاتيح والنةاهح تبمى ترقاات تي الهواء ث قيمح لها إذا لم توضع مبادئ الشفاتيح موضع 

 ا موال التي تم جماها وعاد  اعمار غة ". التببي  وبالذات تي موضوع
وأضا : "عندما يتحدث وةراء تي حكومح الوتا  بان جةء من ا موال التي وصلت لصالف اثعمار 
سيتم اثستاانح بها لدتع رواتب موظفي السلبح هذا غير مبمئن ومةعج ويابي مؤشًرا أن هناك 

ح وعدم وجود الشفاتيح التي يجب أن تكون موجود  تخبب وعدم إدراك تي إدار  الشؤون الماليح للسلب
 تيما يتال  تي حركح ا موال".

 2/1/5112قدس برس،  
 

 استقبال في الذكرى الخمسين النطالقة الثورة الفلسطينيةمنظمة التحرير تقيم حفل  

تي اليوبيل الذهبي  "تتف" أقامت منظمح التحرير الفلسبينيح وحركح التحرير الوبني الفلسبيني
ثنبالقح الثور  الفلسبينيح، حفل استمبال تي قاعح الشهيد ياسر عرتات تي سفار  دولح تلسبين تي 

استمبل الوتود والشخصيات كل من السفير أشر  دبور وامين سر حركح تتف تي لبنان  لبنان.
ح وعضوا المجلي الثوري آمنح جبريل وجمال قشمر وقياد  منظمح التحرير وقيادات تتحاويح تنظيمي
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وحضر مهنئًا وةراء ونواب وشخصيات دبلوماسيح وسياسيح وقاد  أحةاب لبنانيح  وعسكريح وسياسيح.
 .وممثلون عن قوى أمنيح لبنانيح، وممثلو تصائل الثور  والموى اثسالميح الفلسبينيح

 6/1/5114المستقبل، بيروت، 
 
 "عبث سياسي" األمنلمجلس  الفلسطينية حماس: عودة السلطة 

عزززود  السزززلبح الفلسزززبينيح « رتضزززها المزززابع» أمزززيأكزززدت حركزززح حمزززاي تزززي بيزززان :   بأ  -غزززة  
، ماتبزر  أعزوام 9تي غضون  اوسرائيليلتمديم مشروع قرار ونهاء اثحتالل  ا منمجلي  إلىمجددًا 

 «.عبثيح»هذه الخبو  تي حال حصولها ستكون  أن
رتضزها المززابع أي عززود  للسززلبح إلززى  تؤكززد»حركتززه  أنةهززري  أبززووقزال النززاب  باسززم الحركززح سزامي 

علززى  أنوشززدد علززى «. مجلززي ا مززن، وتاتبززر هززذه الخبززو  عبثززًا سياسززيًا وتالعبززًا بالمصززير الززوبني
 «.محمود عباي والسلبح التوق  بشكل قباي عن الابث السياسي»الرئيي 

  6/1/5112الحياة، لندن، 
 

 مشتركيبحث مع قيادة الجهاد اإلسالمي سبل التعاون ال هنية 
( وتززدًا 1-2التمزى إسززماعيل هنيزح نائززب رئزيي المكتززب السياسزي لحركززح "حمزاي" اليززوم اثثنزين  : غزة 

 قياديًا من حركح الجهاد اوسالمي، وبحث ماه التااون المشترك وأةمات غة .
وقال مكتب هنيح تي بيزان ممتضزب تلمزى "المركزة الفلسزبيني لإلعزالم" نسزخًح منزه، إن الجزانبين بحثزا 

اقززع السياسززي وآليززات التاززاون المشززترك وكززذلك باززح ا ةمززات الحياتيززح تززي المبززاع وسززبل الخززروج الو 
 منها.

 2/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أمن حماس باعتقال عدد من قادتها وتعريضهم للتعذيب تتهمفتح  

المبزاع عزددا غة  ز أشزر  الهزور: نزددت حركزح تزتف حركزح تزي قبزاع غزة ، باعتمزال أجهزة  ا مزن تزي 
 «.تصايد جديد من قبل حركح حماي»من قيادييها الميدانيين، ووصفت الخبو  بز 

وقالززت الحركززح تززي تصززريف صززحاتي إن أجهززة  ا مززن تززي غززة  التززي تسززيبر عليهززا حمززاي، اسززتدعت 
أمين سر حركح تتف تي إقلزيم شزر  غزة  نهزرو الحزداد، وأمزين سزر غزرب غزة  ةيزاد مبزر، إضزاتح إلزى 

 ؤوليها تي المناب .عدد من مس
 «.وحشيح أعمال»ووصفت تتف التي استنكرت عمليات اثستدعاء، ما قام به أمن حركح حماي بانه 



 
 
 
 

           11ص                                     3444 العدد:    6/1/5112 الثالثاء التاريخ:

عادت حماي إلزى التصزاد ضزد أبنزاء حركزح تزتف بتوجيزه اثسزتدعاءات إلزيهم »وجاء تي بيان الحركح 
وشزززبحهم بزززالاراء تازززذيبهم »، ثتتزززح إلزززى أن أجهزززة  ا مزززن عملزززت خزززالل اسزززتجوابهم علزززى «وخبفهزززم

 «.والتنكيل بهم
تزؤدي »، مؤكزد  أن مثزل هزذه ا عمزال «الكز  عزن مالحمزح أبنزاء حركزح تزتف»وبالبت تزتف حمزاي بزز 

 «.إلى توتير ا جواء وتكريي عدم الثمح مما يضر بالمصلحح الوبنيح وبنا جميااً 
مازان  واثبتاززاد عززن تتبلززب اثرتمزاء للسززلوك الززوبني بكزل مززا يحمزل مززن »وأكزدت أن الوحززد  الوبنيزح 

 «.وأبناء شابنا عامح« تتف»كل ما يمي كرامح أبناء حركح 
، مشززير  «اثعتززداء الوحشززي الززذي تاززرح لززه أبنززاء تززتف ث يمبلززه أي إنسززان وبنززي»وشززددت علززى أن 
، مؤكزد  سزايها «خروجا عن عاداتنا وتماليدنا ويكري اثنمسزام الزذي ث تريزده تزتف»إلى أن ذلك يمثل 

لكززن تصززرتات أمزن حمززاي مززن شززانها أن تثيززر »حززد  الصزز  تززي مواجهزح اثحززتالل، مضززيفح الزدائم لو 
 «.الفتن بين أبناء شابنا

 6/1/5112، القدس العربي، لندن

 

 نجل الشهيد يحيى عياش "براء" حماس تطالب السلطة باإلفراج عن 
سززبينيح لززز بززراء نززددت حركززح حمززاي باعتمززال ا جهززة  ا منيززح للسززلبح الفل: عززوح الرجززوب -الخليززل 

 عياش، نجل الميادي تي كتائب عة الدين المسام الشهيد يحيى عياش، مبالبح بإبال  سراحه تورا.
ووصفت الحركح تي بيان لها اعتمال براء بانه "جريمح وبنيح وتجاوة خبير واستهدا  مباشر لاوائل 

ي، وضزززمن سياسزززح التازززاون وأبنزززاء رمزززوة وعنزززاوين المماومزززح الفلسزززبينيح، وخدمزززح لالحزززتالل اوسزززرائيل
وحملزززت حمزززاي علزززى لسزززان النزززاب  باسزززمها تزززوةي برهزززوم الزززرئيي  ا منزززي بزززين السزززلبح واثحزززتالل".

الفلسززبيني محمززود عبززاي ووةيززر داخليتززه رامززي الحمززد هللا "المسززؤوليح الكاملززح عمززا ُيرتكززب مززن جززرائم 
وبالبززت الحركززح "كززل  لغربيززح".وانتهاكززات تمارسززها أجهززةتهم ا منيززح بحزز  شززبابنا وأهلنززا تززي الضززفح ا

الشززباب وأهلنززا تززي الضززفح باززدم تسززليم أنفسززهم مبلمززا لهززذه ا جهززة  المجرمززح والمززاجور ، والامززل علززى 
مواجهززح كززل هززذه اثنتهاكززات وحززاثت اثعتمززال السياسززي التززي تمززاري ضززدهم ومززن أي بززر  كززان، 

 والدتاع عن حريتهم وكرامتهم مهما كان الثمن".
 2/1/5112، دوحةالجزيرة نت، ال

 
 الزهار: اعتقال براء عياش انتقام تاريخي من والده الشهيد 

دان عضززو المكتززب السياسززي لحركززح حمززاي محمززود الةهززار، اعتمززال أجهززة  ا مززن تززي الضززفح : غززة 
 الغربيح، براء عياش نجل المجاهد ا سبور  يحيى عياش.
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يسزبوك"، اعتمزال بزراء "انتمامزًا تاريخيزًا وعد الةهار تي تصريف  ممتضب على صفحته الرسميح على "الف
 من الشهيد"، محماًل "رئيي السلبح محمود عباي وأجهةته ا منيح المسؤوليح".

وتواصززل أجهززة  أمززن الضززفح اعتمززال بززراء عيززاش لليززوم الثالززث علززى التززوالي، ضززمن حملززح اعتمزززاثت 
 واستدعاءات واساح ضد أبناء الحركح اوسالميح تي الضفح المحتلح.

 2/1/5112، لمركز الفلسطيني لإلعالما
 

 منافية للحقيقة واإليراداتالقواسمي: تصريحات حماس المتعلقة بالكهرباء أسامة  
اثتهامزززات التزززي سزززاقها قزززاد  حمزززاي  أنالمواسزززمي  أسزززامحاعتبزززر المتحزززدث باسزززم حركزززح تزززتف  :رام هللا

التززي يززتم جماهززا مززن قبززاع غززة   واويززراداتللززرئيي والحكومززح وتززتف حززول انمبززاع التيززار الكهربززائي 
من دم البفلين عمزرو  أنفسهمتصريحات مناتيح للحميمح تماما، ومحاولح بائسح من قاد  حماي لتبرئح 
 وخالد الهبيل، اللذين استشهدا حرقا وخنما نتيجح انمباع التيار الكهربائي.

باززام، حيززث  5111مشززكلح الكهربززاء تززي قبززاع غززة  بززدأت باززد اثنمززالب عززام  أنالمواسززمي  وأوضززف
علزززى محبزززح توليزززد الكهربزززاء وعلزززى شزززبكح الخبزززوب المادمزززح مزززن جمهوريزززح مصزززر او  ا حمزززالةادت 

تبززوير للشززبكح بيلززح  أيوالتززي تخززدم باززح المنززاب  تززي شززمال المبززاع وجنوبززه دون وجززود  إسززرائيل
بب تضززرر جززةء مززن محبززح التوليززد بسزز إلززى إضززاتحالثمززاني سززنوات التززي تحكززم تيهززا حمززاي المبززاع، 

تاميززدا عنززدما قززررت حمززاي عززدم دتززع عائززدات جبايززح  ا مززر، وةاد %52بنسززبح  اوسززرائيليالاززدوان 
جبايززح لكاتززح  بايززحلخةينتهززا، ولززم تمززم  ا مززوالتلززك  باخززذخةينززح السززلبح، وقامززت  إلززىالكهربززاء  أمززوال

 ا مززوالمززن  مززن عناصززرها وقياداتهززا، ولززم تمززم بتبززوير الشززبكح  ي أومنشززهتها ومؤسسززاتها المختلفززح 
التي يتم جبيها من الموابن المثمل، علما بزان اسزتراتيجيح حمزاي بيلزح الفتزر  الماضزيح كانزت تمتصزر 

 هائلح من وراء ذلك. أرباحعلى بيع المولدات وبيع الوقود المهرب من مصر لتجني 
 6/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ة فلسطينية جديدةتشكيل حكومبتطالبان  "الديمقراطية"و "الشعبية" 

بالبززت الجبهتززان الشززابيح والديممرابيززح لتحريززر تلسززبين : (ا ناضززولغززة  ز مززن مصززبفى حبززوش ز  
بإعاد  تشكيل حكومح توات  وبني جديزد  تزتمكن مزن أداء وظائفهزا ولمواجهزح الاوائز  وا ةمزات التزي 

 يااني منها الشاب الفلسبيني تي قباع غة .
"لمواجهح الاوائز   اثثنين:في عمب اجتماع لهما تي مدينح غة ، اليوم وقالت الجبهتان، تي بيان صح

عززاد  تنظززيم الماززابر وحززل قضززايا المززوظفين نبالززب بإعززاد   التززي تابززل عمززل الحكومززح الفلسززبينيح وا 
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عزززاد  الحيزززا  الببيايزززح  تشزززكيل حكومزززح تواتززز  وبنزززي جديزززد  بمزززا يمكنهزززا مزززن أداء مهامهزززا ووظائفهزززا وا 
 ".لشابنا تي قباع غة 

وشزدد البيزان علززى ضزرور  إعزاد  تفايززل عمزل الوتزد الفلسززبيني الموحزد للمفاوضزات غيززر المباشزر  مززع 
 الجانب اوسرائيلي تي الماهر  ثستكمال بحث الملفات الاالمح.

وبالب بماالجح أةمح الكهرباء نظرا لتاثيراتهزا البالغزح الضزرر علزى حيزا  الفلسزبينيين تزي غزة ، داعيزح 
وسزززلبح الباقزززح وشزززركح توليزززد الكهربزززاء إلزززى الامزززل بشزززكل عاجزززل علزززى ماالجزززح هزززذه حكومزززح التواتززز  

 ا ةمح.
ودعا البيان إلى تتف حوار تلسبيني مصري لوضع ا سي الضروريح لضمان مصالف البرتين مازًا، 

عاد  تتف مابر رتف بشكل دائم، وتبوير وظيفته.  وا 
عمليززات مشززتركح ومرجايززح سياسززيح موحززد   وبالززب بالشززروع ببنززاء جبهززح مماومززح وبنيززح متحززد  بغرتززح

 بيدها قرار الحرب وقرار السلم.
وتززي سززيا  آخززر، رحززب البيززان بتوقيززع رئززيي السززلبح الفلسززبينيح محمززود عبززاي علززى اتفاقيززح رومززا 
المؤسسززح لمحكمززح الجنايززات الدوليززح، داعيززا إلززى البززدء بشززكل تززوري بززإجراءات محاكمززح قززاد  اثحززتالل 

 شاب الفلسبيني.على جرائمهم بح  ال
 6/1/5112، القدس العربي، لندن

 
 أنباء عن نية مشعل االستقرار في أنقرة"الحياة":  

تناقلززت وسززائل اوعززالم التركيززح نبززا احتمززال اسززتمرار رئززيي المكتززب السياسززي تززي حركززح : سززما –أنمززر  
ح تزي أعمزاب المصزري -الخليجيزح والمبريزح  -خالد مشال تي تركيا باد المصالحح المبريح « حماي»

 التوتر الذي شهدته هذه الاالقات بسبب مل  ا ةمح المصريح.
التركيح الماارضح أن ةيار  مشال ا خيزر  لتركيزا ولمائزه المبزول مزع رئزيي « أيدنلك»وذكرت صحيفح 

ساعات، قد يكونزان أديزا إلزى هزذا التفزاهم  4من  أكثرالوةراء التركي احمد داوود أوغلو الذي استغر  
بزززول مشزززال الزززذي سزززيغادر الدوحزززح، علمزززًا أن تزززوني كانزززت بزززين ا مزززاكن المبروحزززح، لكزززن باتجزززاه ق

 التبورات السياسيح ا خير  هناك حولت ا نظار نحو أنمر .
  6/1/5112الحياة، لندن، 
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 يعاود استهداف رجال وحدة األنفاق القسامية؟ "الشاباك" 
بات التززي وجهتهززا المماومززح الفلسززبينيح باززد الحززرب ا خيززر  علززى قبززاع غززة  والضززر : خززاص -المجززد

للاززدو الصززهيوني علززى حززدود المبززاع عبززر ا نفززا ، ياززاود جهززاة ا مززن الاززام الصززهيوني "الشززاباك" 
 محاوثته تي الوصول لرجال المماومح الااملين تي وحدات ا نفا .

تهدا  رجال وبحسب تصريف مصدر أمني لموقع "المجد ا مني" تإن الهد  من ساي "الشاباك" ثس
المماومززح الاززاملين تززي وحززدات حفززر ا نفززا  هززو إتشززال الخبززب التززي يززتم إعززدادها، موضززحا أن هنززاك 

 تخوتا متواصال لدى اثحتالل من تنامي وتمدد أنفا  المماومح خارج حدود قباع غة .
صزيبًا وكان موقع المجد ا مني قد حذر تي وقت ساب  من أن أجهة  اثستخبارات الصهيونيح أولت ن

كبيززرًا مززن اثسززتهدا  والمراقبززح ومحززاوثت التجنيززد أو التهديززد أو اثختبززا  لرجززال المماومززح الاززاملين 
 تي ا نفا .

وتزززي ذلزززك اثتجزززاه يكلززز  جهزززاة "الشزززاباك" عمزززالءه بمراقبزززح الازززاملين تزززي حفزززر ا نفزززا ، بغيزززح مارتزززح 
 تحركاتهم وا ماكن التي ياملون تيها كي يستهدتها.

حززتالل الصززهيوني "لززدي" الامززالء تززي صززفو  رجززال المماومززح الاززاملين تززي حفززر ا نفززا  ويسززاي اث
للبحززث عززن أي مالومززح تفيززدهم سززواء ببززول ا نفززا ، أو اتجاههززا، أو عممهززا، أو أي مالومززات عززن 

 التمدم تي بنائها.
 2/1/5112األمني، المجد 

 
 "اللينو": محاوالت تقزيم فتح سقطت 

ب  لز"الكفاح المسلف الفلسبيني" محمود عبد الحميد عيسزى الملمزب "اللينزو"، شدد المسؤول السا: صيدا
 إلزىالشزاب الفلسزبيني تزي المخيمزات"، ثتتزًا  أبنزاءحيزال  وا خالقيحعلى "تحمل المسؤوليات الكاملح 

اتجاهززات  إلززىالززذين حززاولوا خبزز  حركززح تززتف وتمةيمهززا وأخززذها  إلززى أوالصززغار  إلززى"أننززا لززن نلتفززت 
 ل الباد من مبادئها".بايد  ك

وقال "اللينو" الذي تصزل مزن حركزح "تزتف" لاالقتزه باضزو اللجنزح المركةيزح السزاب  محمزد دحزالن، تزي 
المشزاركح الكثيفزح مززن  إناسزتمبال تزي مخزيم عزين الحلززو ، لمناسزبح اليوبيزل الزذهبي ثنبالقززح الحركزح: "

لتفززا  حززول تكززر  حركززح تززتف ومبادئهززا الفصززائل والجمايززات واللجززان الشززابيح تززي هززذا الحفززل، تؤكززد اث
علزى ضزاللح، وأن محزاوثت تمزةيم هزذه  إجمزاعيكزون هنزاك  أنيمكزن  ، ومن هذا المنبل  ثا ساسيح

الحركح سمبت  ن تتف الثور  والفكر  انبلمت من جديد انبالقزح قويزح تزي اتجزاه تلسزبين، ولزن يكزون 
 لنا تي الحركح سوى وجهح واحد  هي تلسبين".
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نززززه "ث يمكززززن أن يززززنجف مززززؤتمر سززززابع للحركززززح ث يلبززززي بموحززززات الشززززاب الفلسززززبيني وأبنززززاء ورأى أ
الحركزح"، داعيززًا جميززع الحرصزاء علززى الحركززح إلززى "اوعزداد الجيززد لمززؤتمر سزابع يليزز  با هززدا  التززي 

 تتف". أساسهاانبلمت على 
 6/1/5112، النهار، بيروت

 
 اإلسرائيليينضامن وحيد ألمن كنتنياهو يطلق حملته االنتخابية ويطرح نفسه  

الحملح  أميبنيامين نتنياهو  اوسرائيليحرئيي الحكومح  أبل  :الحيا  الجديد  –المدي المحتلح 
وقال نتنياهو . اوسرائيلييناثنتخابيح لحةبه الليكود، مدعيا انه الوحيد المادر تاال على ضمان أمن 

 إسرائيلحةبه "تي اثنتخابات الممبلح ث تارضوا امن  أنصارأمام  أبيبتي خباب الماه تي تل 
قدم المرشحين على ثئحته لالنتخابات  أن". وباد أمنكمللخبر، وحده الليكود قادر على ضمان 

 إسرائيليارح امن  أناةل جغراتي يمكن تن أيانه لن يمدم " أكدالتشريايح الممرر  تي آذار الممبل 
النةاع والمبول  أنهاءاليسار ليي مستادا باد  ن يفرح على الفلسبينيين  إنللخبر". وتابع نتنياهو "

 الليكود متمسك بكل قوته بهذه الشروب". أنبالدولح اليهوديح، تي حين  أخيرا
للسلبح تي  أتضلبي لتامين استمرار من جهح ثانيح وعد نتنياهو الناخبين بتاديل النظام اثنتخا

تاهد نتنياهو  1340منذ الاام  إسرائيلحكومح تااقبت حتى اآلن على  99البالد. وباد ان ذكر ان 
 الحكومح. إسماببإقرار قانون يحول دون تمكن تنظيمات سياسيح صغير  من 

نتمادات لز"اليسار" وقال نتنياهو الليكود انتخب قائمح مرشحين "جديح ومسؤولح ومجربح". ووجه ا
اوسرائيلي، وقال إنه لن يصمد أمام الضغوب الدوليح، ولن يصمد يتسحاك هرتسوغ وتسيبي ليفني 
نما هم  لحظح واحد  أمام حماي وحةب هللا وأمام إيران"، وبحسبه تإنهم "ليسوا ضافاء تحسب، وا 

 يره.عاما"، على حد تاب 51يريدون الخضوع والتناةل، تهذه بري  اليسار منذ 
الكاتب اوسرائيلي عاموي عوة، الذي وصفه بز"منظر اليسار":  5111واقتبي نتنياهو ما كتبه عام 

"تي اللحظح التي نغادر تيها جنوب لبنان نستبيع أن نمحو حةب هللا من قاموسنا، تاداؤه لن يكون 
 ذا صلح مع اثنسحاب".

داعش"  دمج بين حا وسب بانه " وتي حديثه عن "الشر  ا وسب الجديد"، وص  نتنياهو الشر 
كلمح جديد وهي "حداش" بالابريح وبين تنظيم "داعش"(. وقال إن "اليسار ث يدرك إنه إذا انسحبنا 
حتى السنتمتر ا خير تهناك من يريد المضاء على إسرائيل، وينفي حمنا تي الوجود، وهذا هو جوهر 

 الصراع".



 
 
 
 

           16ص                                     3444 العدد:    6/1/5112 الثالثاء التاريخ:

د لالعترا  بإسرائيل. وهذا مبلبنا ونحن نصر عليه وأضا  أن "الفلسبينيين ليسوا على استادا
وبح ". وقال إن اثنتخابات المادمح هي خيار بين الليكود أو "اليسار". وبحسبه تإن "اليسار منفصل 

 عن الواقع، والليكود مرتبب بالواقع كما هو".
" باعتبار أنها وأشار نتنياهو إلى ا حةاب "شينوي" و"همركاة" و"كاديما" و"غمالئيم" و"يش عتيد

 "أحةاب أجواء" وكلها انهارت.
وتحدث نتنياهو عن نيته تغيير نظام الحكم، بحيث يكون رئيي أكبر حةب هو رئيي الحكومح 
مباشر ، وث يمكن إقالته أثناء وثيته، كما أنه سيشترب من الشركاء اثئتالتيين المحتملين دعم اقتراح 

 سنوات بحيث ث يمكن إسمابها أثناء وثيتها. 4مد  قانون يضمن استمرار الحكومح ورئيسها ل
ونمل عن ممربين من نتنياهو قوله إنه سيارح اقتراح المانون خالل مائح يوم من تشيكل الحكومح 

 الجديد .
 6/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وهو معزول عن الواقع حماسحركة  أمامنتنياهو ضعيف : هرتسوغ 

على أقوال نتنياهو ردًا رئيي حةب "الامل" يتسحاك هرتسوغ  : قالا  الجديد الحي –المدي المحتلح 
حماي.. نتنياهو ماةول عن الواقع.. تجاهل حركح إن "هذه أقوال رئيي حكومح ضاي  ممابل 

قضايا الببمح الوسبى والفمراء، وتجاهل غالء المايشح والسكن.. أنوي اثنتصار تي هذه اثنتخابات 
 ه يوجد بديل لنتنياهو الذي يسو  ا وهام ذاتها ويةرع الخو  تي وسب اوسرائيليين".والتاكيد على أن

 6/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 فيغلين يستقيل من "الليكود" وينوي تشكيل حزب جديد 

 11أعلن عضو الكنيست موشي تيغلين استمالته من الليكود باد : الحيا  الجديد  –المدي المحتلح 
، أعلن تيغلين استمالته، أميمن الاضويح تي الحةب. وتي اجتماع عمده تي المدي، مساء عاما 

 ونيته إقامح حةب جديد.

 6/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 للسلطة الفلسطينيةيعارض تجميد تحويل عائدات الضرائب  اإلسرائيلي الرئيس 

روتين ريفلين امي انه ياارح  اوسرائيليي أكد الرئي : أ. .ب -الحيا  الجديد   - المدي المحتلح
 تجميد تحويل عائدات الضرائب التي جمات لحساب الدولح الفلسبينيح.
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يكون مفيدا  أن"تجميد الضرائب ث يمكن  إن إسرائيلوقال ريفلين تي لماء مع سفراء ماتمدين تي 
 أنالفلسبينيح يجب  "الاموبات التي تفرح على السلبح أن وأضا وث للفلسبينيين".  وسرائيل

 وتجميد الضرائب هذا ليي كذلك". اوسرائيليحتكون متفمح مع المصالف 
ل( كماليين يورو  نص  مليار شي 116جمدت منذ السبت تحويل ضرائب بميمح  إسرائيلوكانت 

 المحكمح الجنائيح الدوليح. إلىجمات لحساب السلبح، وذلك ردا على البلب الفلسبيني اثنضمام 

 6/1/5112، الجديدة، رام هللا الحياة
 
  على لبنان 1996نفتالي بينيت هو المسئول األول عن ارتكاب مجزرة قانا خالل عدوان يديعوت:  

 كشفت صحيفح "يدياوت أحرنوت" عن وجود عالقح مباشر  لرئيي حةب البيت اليهودي: 40عرب
 ن المسمى "عناقيد الغضب" على لبنا 1336بينيت الذي كان قائد كتيبح شاركت تي عدوان  نفتالي

التي أسفرت عن استشهاد أكثر من مئح لبناني لجاوا إلى ممر تابع لموات  بمجةر  "قانا" تي لبنان
  .اليونيفيل

قو  تي  أيام قاد 0وحسب التمرير كان بينيت حينها قائد كتيبح تي قوات النخبح 'ماجالن' وعلى مدى 
ات إبال  قذائ  الكاتيوشا، لكن إحدى المجموعات الام  اللبناني عملت على تحديد مواقع منص

 ليونيفيلالتاباح للمو  كشفت من قبل عناصر حةب هللا تي منبمح قريبح من مركة قياد  تيجي التابع 
تي قريح قانا جنوب لبنان، وتارضت للهجوم، تنفذت عمليح إنماذ بغباء مدتاي تسبب سموب قذيفتين 

وأضا  التمرير أن قائد الكتيبح بينيت، أبلغ المسؤولين عنه  وعح.بالمجةر  المر  اليونيفيلداخل ممر 
بتورب المو  تمررت قياد  منبمح الشمال تخصيص بباريتي مدتايح للمساعد  تي عمليات اونماذ، 

لبناني كانوا قد لجاوا إلى المكان  111واستشهد أكثر من  ممر اليونيفيلتسمبت عد  قذائ  تي 
أمي من خالل حسابه  الموضوع يوموسرائيلي" راتي  دروكر أعاد إثار  الصحاتي "ا بفال الحرب. 

تي شبكح التواصل اثجتماعي "تويتير"، ونمل عن ضابب رتيع المستوى تي الجيش اوسرائيلي قوله 
بالمياد  يبلغ عن تورب المو  أسهم تي التوتر الذي قاد إلى المجةر . وقال الضابب:  اتصال بينيتإن 

 ابب عبر شبكح اثتصال هستيريا، مما تسبب بضغب ساهم تي الخلل المروع'.'كان صوت الض
 6/1/5112، 48عرب 

 

 2014صادرات األلماس في عام مليار دوالر قيمة  6.3اإلسرائيلية:  االقتصادوزارة  
رغم الصاوبات تي  5114تي عام  اوسرائيليحارتفات صادرات ا لماي المصمول  :ماا -بيت لحم

 .5112ميح وتتوقع مصادر تي الصناعح مةيدا من النمو تي السو  الاال
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 إلىتي المئح  1.6وقالت وةار  اثقتصاد اوسرائيليح إن الصادرات من ا حجار المصمولح ارتفات 
مليار  3.9مليار دوثر الاام الماضي بينما بلغت الصادرات من ا لماي المصمول والخام ماا  6.9

 .5119دوثر تي  مليار 3.5دوثر ارتفاعا من 
 6/1/5112، وكالة معًا اإلخبارية

 
 األردنية : استمرار غياب السفير األردني يمس العالقة مع المملكة"إسرائيل" 

أكدت إسرائيل اليوم اثثنين، إن استمرار غياب السفير ا ردني عن التواجد تي مكان  :الغد -عمان
 عمله يمي الاالقح بين عمان وتل أبيب.

عح الابريح عن مصار سياسيح وصفتها بز"الكبير " قولها إنها "تامل تي تغيير الوضع عما ونملت اوذا 
ورأت المصادر أن "هناك مصلحح مشتركح اقتصاديح تي مجال الباقح بين إسرائيل وا ردن  قريب".

ماربح عن أملها تي تجاوة الاراقيل التي تاتري إبرام الصفمح لتةويد ا ردن بالغاة الببياي 
 سرائيلي".او

 6/1/5112، الغد، عم ان
 
 مـعـظـمـهـم فـي غـزة 2014جنود إسـرائيليين فـي  105مقتل الجيش اإلسرائيلي:  

جنود  112والتي بلغت  5114أعلن الجيش اوسرائيلي عن إحصائيح لادد قتاله تي الاام المنصرم 
 جلهم قتلوا تي الماارك التي دارت الصي  الماضي تي قباع غة .

جنديا قتلوا تي  69تي إحصائيح رسميح نشرتها شابح الموى البشريح تي الجيش اوسرائيلي أن وجاء 
 تي حوادث سير. 19الماارك التي دارت بغة  إبان الادوان اوسرائيلي ا خير تيما قتل 

جنود نتيجح عارح صحي، تيما ارتفع عدد قتلى الجيش جراء اثنتحار إلى  1وبينت أيًضا ممتل 
 من بينهم ثالثح لممتلهم عالقح باشتراكهم تي الماارك بجنوبي المباع خالل الحرب. جنديا 12

نتيجح عمليات اثنتحار ما يبرح عالمات استفهام حول  5119جنود تمب عام  1بالممابل قتل 
تاثيرات الادوان على المباع ومشاهد المتل والدمار التي تارح لها الجنود هناك على تصرتاتهم 

 إقدامهم على اثنتحار نتيجح الصدمح النفسيح.ومن بينها 

 6/1/5112، الدستور، عم ان
 
 
 



 
 
 
 

           14ص                                     3444 العدد:    6/1/5112 الثالثاء التاريخ:

 مسؤولين فلسطينيين 3سرائيلية تقدم شكاوى إلى الجنايات الدولية ضد اإل "شورات هدين" منظمة 
المتبرتح قدمت  اوسرائيليح "شورات هدين"منظمح  إن اوسرائيليح اوذاعحا يام: قالت  -المدي 

محكمح الجنايات الدوليح تي ثهاي ضد ثالثح مسؤولين كبار تي السلبح الفلسبينيح هم: شكاوى إلى 
رئيي الوةراء د. رامي الحمد هللا ورئيي المخابرات الاامح اللواء ماجد ترج وعضو اللجنح المركةيح 

 لحركح  تتف( جبريل الرجوب.
 أهدا الصواريخ على  إبال عن  ان الشكاوى تتهم المسؤولين الفلسبينيين بالمسؤوليح إلى وأشارت
 على غة . ا خير  اوسرائيليحخالل الحرب  إسرائيليحمدنيح 

المسؤولين الفلسبينيين الثالثح بالمسؤوليح عن  إدانحكما تبلب المنظمح تي الشكاوى " :وأضاتت
 ."تاذيب موابنين تلسبينيين

 6/1/5112، األيام، رام هللا
 
 إلى الجنائية الدولية ةالفلسطيني يقي انضمام السلطةتترقب بقلق حق "إسرائيلتقرير: " 

تترقب إسرائيل، حكومًح وجيشًا، بمل  حميمي تبورات انضمام الفلسبينيين : تلحمي اساد - الناصر 
إلى المحكمح الجنائيح الدوليح ودراكها المخابر الكامنح لمسؤوليها السياسيين والاسكريين والضباب 

مساءلح المانونيح. ويبدو أن هذه المسالح تؤر  سدنح الدولح الابريح أكثر الميدانيين تي تمديمهم لل
 9بكثير من احتمال توجه الفلسبينيين مجددًا إلى مجلي ا من ثتخاذ قرار بإنهاء اثحتالل خالل 

أعوام ودراكهم أن الوثيات المتحد  ستجهح المشروع، أو تي أسوأ ا حوال يتخذ المجلي قرارًا ث 
 إسرائيل كما تالت مع قرارات سابمح. تحترمه

وكان رئيي الحكومح بنيامين نتانياهو سارع إلى عمد جلسح مشاورات مع ممثلي الوةارات المختلفح 
وقاد  أذرع المؤسسح ا منيح للبحث تي سبل عرقلح التوجه الفلسبيني للمحكمح الجنائيح، واتخذ قرارًا 

الفلسبينيح من مستحمات ضريبيح لها تجبيها إسرائيل،  مليون دوثر للسلبح 191بتالي  تحويل نحو 
 وتوعد باموبات أخرى تصايديح لحمل الفلسبينيين على سحب بلبهم.

وكانت إسرائيل أعلنت، استباقًا ثحتمال تارح جنودها وضبابها الميدانيين لشكاوى بارتكاب جرائم 
ي التحمي  تي شبهات بارتكاب  النيابح الاسكريح( شرعت ت "وحد  التحمي  تي الجيش"حرب، أن 

 521جنود جرائم خالل الادوان ا خير على قباع غة   الجر  الصامد(، ما أثار غضب نحو 
ضاببًا وجنديًا تي اثحتياب من الوحدات المتاليح المختلفح رتاوا أمي رسالح احتجاجيح إلى قياد  

شانه أن يؤثر على مانويات بداعي أن من  "جنون التحمي  مع الجنود"الجيش ضد ما وصفوه بز 
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وليي "الجنود تي الحروب الممبلح ويردعهم. كما بالبوا بان يموم ضباب كبار بالتحمي  مع الجنود 
 ".أشخاص ث يفمهون شيئًا تي سير الماارك وبابع الحرب

تي اتتتاحيتها إلى أهميح إجراء تحمي  جدي تي انتهاك المانون الدولي  "ههرتي"وأشارت صحيفح 
من أجل تخفي  الضغوب الدوليح، وتاةية مناعح الجيش "الحرب ا خير  على غة  خالل 

. وأشارت إلى أنه عاجاًل أم آجاًل سيتم التحمي  تي حادثتين على ا قل، ا ولى قتل تيها "اوسرائيلي
شخصًا من عائلح أبو جماح تي خانيوني، جمياهم مدنيون، خالل قص  البيران الحربي  51

 تي ا ول من آب  أغسبي( "يوم الجماح ا سود"تموة  يوليو( الماضي، وحادثح  51منةلهم تي 
مدنيًا تلسبينيًا تي عمليح  مجةر ( لمنع خب   121-191تي رتف حين قتل الجيش اوسرائيلي 

الجندي هدار غولدن. ونددت بمحاولح الجيش، بالتااون مع المستوى السياسي، إظهار عمليح الجر  
الفلسبينيين. وناشدت قياد   "عمالنيًا جبى ثمنًا اضبراريًا وماموًث من الضحايا نجاحاً "الصامد 

ظهار الحميمح للرأي الاام. وكانت الصحيفح  الجيش عدم التشويش على إجراء تحمي  جدي وا 
حادثح،  05قبل عامين تي  "عمود السحاب"باد عمليح « حم  مع نفسه»استذكرت حميمح أن الجيش 

 إجراء انضبابي أو جنائي ضد أي من الضالاين تيها. لكنه لم يتخذ أي
لتفادي جر مسؤولين  "تحميمًا مع نفسه"ويؤيد أساتذ  المانون الدولي اوسرائيليون أن يجري الجيش 

تي المانون الدولي على أث تتدخل  "مبدأ التكامل"إسرائيليين إلى المحكمح الجنائيح الدوليح، إذ ينص 
أجنبيح تي التحمي  تي شبهات ارتكاب دولح جرائم حرب تي حال أبدت هيئات قضائيح دوليح أو 

الدولح ذات الصلح المباشر  با حداث قدر  ورغبح وقامت بالتحمي  الجدي تي الشبهات، أي أن الهيئح 
المضائيح الدوليح تحل محل هيئح قضائيح محليح تمب كمخرج أخير، وتي حال عدم قدر  الدولح على 

 غبتها تي تنفيذ واجبها بتحمي  يضمن تمديم مرتكبي الجرائم للادالح.التحمي  أو عدم ر 
 عمليح الرصاص  5110التي حممت تي الحرب على غة  أواخر عام  "لجنح غولدستون"وسب  لز 

المسبوك( أن اعتبرت التحميمات التي قام بها الجيش اوسرائيلي تي شبهات ارتكاب جرائم حرب 
ت اللجنح الجديد  التي عينتها ا مم المتحد  للتحمي  تي الحرب . وتي حال توصل"ثغيح ملغيح"

ا خير  على المباع إلى استنتاج مماثل، تستكون بري  مسؤولين وضباب إسرائيليين إلى المحكمح 
التي أنشات المحكمح،  "مااهد  روما"الدوليح أقرب، خصوصًا تي حال تم قبول تلسبين عضوًا تي 

 ائيل.وهو ما يباث على قل  إسر 

 6/1/5112، الحياة، لندن
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 قوات االحتالل تنفذ حمالت هدم تشمل منزاًل ومتاجر ومنشآت في محافظتي الخليل وبيت لحم 
وغزرتتين  اونشزاءأقدمت قوات اثحتالل اوسرائيلي، أمي، علزى هزدم منزةل قيزد  كتب مندوبو "ا يام":

لك بحجح إقامتها دون الحصول على تزرخيص ةراعيتين و"بركي" و "كرتان" تي الخليل وبلد  إذنا، وذ
 موابنين على ا قل. 9مسب  من "اودار  المدنيح" اوسرائيليح، تيما اعتملت خالل مداهمات بالمدينح 

من جانب آخر هدمت قوات اثحتالل، أمي، عد  محالت تجاريح تي بلد  حوسان تي الري  الغربي 
 لمحاتظح بيت لحم.

 6/1/5112 ،األيام، رام هللا
 
 نشطاء يقتحمون مستوطنة إفرات ويرفعون األعالم الفلسطينية 

بيت لحم: تمكنت مجموعح من نشباء اللجان الشابيح من اقتحام مستوبنح اترات من الجهح الشماليح 
المززةارعين مززن  أراضززيالشزرقيح، حيززث اسززتباعوا الوصزول إلززى باززح بيزوت المسززتوبنح الممامززح علزى 

الفلسززبينيح، وهتفززوا  ا عززالمتززع النشززباء خززالل اقتحززامهم للمسززتوبنح ور  بلززد  الخضززر وقريززح اربززاي.
وقامت شربح وقوات جزيش اثحزتالل بمبزارد  نشزباء المماومزح  ضد المستوبنين، وبرحيل اثحتالل.

 الشابيح ومالحمتهم، تي التالل المحيبح بالمستوبنح.
 6/1/5112 ،األيام، رام هللا

 
 بخمسينية فتحاحتفلوا  عقوبات بحق خمسين أسيراً  

مزن  تلسزبينياً  ترضت إدار  سجن النمب الاسكري جنزوب المزدي المحتلزح عموبزات بحز  خمسزين أسزيراً 
وأوضزف نزادي ا سزير الفلسزبيني أن هزذه الاموبزات جزاءت  خالل منع الةيار  عنهم لمزد  شزهر كامزل.

وأضززا   تف.بسززبب احتفززال أقامززه ا سززرى داخززل السززجن وحيززاء الززذكرى الخمسززين ثنبززال  حركززح تزز
النادي تي بيانه أن الاموبات بالت قسمين تي السجن باد اقتحامهما الليلح الماضيح وجراء تفتيشات 

 ووت  وص  البيان، وقع إخراج ا سرى إلى الساحات الخارجيح تي البرد الماري. استفةاةيح.
 2/1/5112 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 أي دولة همقبلستلم تو بقاء في مصر من ال نعوو منم سوريون محتجزون..و فلسطينيون  

موقوتون باحد أقسزام الشزربح بمصزر، حصزلوا  وتلسبينياً  سباون سورياً : دعاء عبد اللبي  -الماهر  
على البراء  من تهمح الهجزر  غيزر الشزرعيح التزي وجهزت لهزم، لكزن عزدم قبزول أي دولزح اسزتمبالهم بمزا 

 ، والخيار ا خير يرتضونه.حوريتيهم مصر يارضهم للبماء بالسجن أو الاود  إلى س
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يحظزر بمزاء السزوريين مزن أصزل تلسزبيني  ،تلسزبينياً  22ث يحملزون جزواةات سزفر، و سورياً  12وهم 
 مناوا من البماء تي مصر كالجئين، كما لم تمبل أي دولح استمبالهم. ،تي تركيا، حسب المحتجةين

جززال وواحززد  للنسززاء، ومززن المحتجززةين والمحتجززةون السززباون موةعززون علززى ثززالث ةنززاةين: اثنتززان للر 
 .رضياان وبفل لم يتجاوة الاام ونص  الاام، وبينهم عجوة تجاوة الستين عاماً 

 2/1/5112 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 والقدس "األقصى"أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي لزيارة  بدعوة يشيدمفتي القدس  

، مفتززي المززدي والززديار الفلسززبينيح، بمواقزز  أشززاد الشززيخ محمززد حسززين كتززب عبززد الززرؤو  أرنززاؤوب:
ا مززين الاززام لمنظمززح التاززاون اوسززالمي إيززاد مززدني التززي دعززا مززن خاللهززا المسززلمين لةيززار  المسززجد 

وقال الشيخ حسين: "إن تصزدر هزذه الزدعو  عزن علزم مزن  ا قصى والمدي ماتبرا إياها دعو  متمدمح.
 نثمنه عاليا وهي دعو  جريئح".أعالم الاالم اوسالمي هو أمر نحن نمدره و 

بززدوره تمززد حيززا الشززيخ عبززد الاظززيم سززلهب، رئززيي المجلززي ا علززى ل وقززا  تززي المززدي، مززدني علززى 
 إصراره على المدوم إلى المسجد ا قصى رغم الامبات اوسرائيليح.

 6/1/5112 ،األيام، رام هللا
  
 محاولة إسرائيلية الغتيال األسير بشير الحروب 

رامزززي الالمزززي عزززن محاولزززح اغتيزززال ل سزززير بشزززير أحمزززد عزززود   ا سزززرىهيئزززح شزززؤون كشززز  محزززامي 
 سكان دير سامت تي الخليل، المتواجد تي سجن نفحح حاليا.من الحروب 

، والمتيزل مزن أريحزاتزي منبمزح  11/11/5119وا سير الحروب متهم بمتل كولونيزل إسزرائيلي بتزاريخ 
 نتنياهو.ممربي رئيي الحكومح اوسرائيلي بنيامين 

 2/1/5112 ،الين أونفلسطين 
 
 في معتقالت االحتالل 33 أقدم أسير فلسطيني يدخل عامه الـ 

، عامه 1340دخل ا سير الفلسبيني كريم يوس  يوني من قريح عار  شمال ا راضي المحتلح عام 
 على التوالي تي ماتمالت اثحتالل اوسرائيلي. 99الز 

 2/1/5112 ،الين أونفلسطين 
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 36 " تواصل اعتصامها أمام بواباته لليوم الـقصىعلمة مبعدة عن "األم 

قززررت محكمززح لالحززتالل تززي المززدي المحتلززح إباززاد الموابنززح الممدسززيح خديجززح  :وتززا –المززدي المحتلززح 
يومزا،، وبكفالزح  51خويص، الُمالمزح بمجزالي الالزم تزي المسزجد ا قصزى، عزن المسزجد المبزارك لمزد  

 آث  شيمل كشرب  لإلتراج عنها.ماليح بميمح خمسح 
سززاعح لارضززها  54اعتمززال السززيد  خززويص لمززد   ا ولوكانززت محكمززح اثحززتالل مززددت مسززاء أمززي 

 من باب حبح. ا قصى، باد اعتمالها خالل خروجها من المسجد أميعلى المحكمح 
عتصزامها أمزام وتي هذا السيا  تواصل المالمح بمجالي الالم تي المسجد ا قصى هنادي الحلزواني ا 

 على التوالي، عمب قرار اثحتالل إباادها عن المسجد لمد  ثالثح أشهر. 96 بواباته لليوم الز
 6/1/5112 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 2014األقصى خالل الحفريات والتهويد أسفل ومحيط المسجد يكشف  "مؤسسة األقصى"تقرير لـ 

مفصززاًل حززول الحفريززات ومشززاريع  توثيميززاً  رًا إحصززائياً أصززدرت "مؤسسززح ا قصززى للوقزز  والتززراث" تمريزز
، وتزي بيزان  5114اوسرائيلي لتهويد أسفل ومحيب المسجد ا قصزى المبزارك، خزالل الازام  اثحتالل

ذكززرت المؤسسززح أن اثحززتالل تززابع حفرياتززه  2/1/5114ملخززص لتفصززيالت التمريززر عممتززه اوثنززين 
عمزز  أساسززات المسزززجد ا قصززى تزززي  إلزززىالحفريززات أسززفل وتززي محزززيب المسززجد ا قصززى، ووصزززلت 

باززح المواقززع، تيمززا واصززل اثحززتالل تنفيززذ المشززاريع التهويديززح أسززفل وتززي محززيب ا قصززى، وصززاد  
، ورجحت المؤسسزح بنزاًء علزى التمريزر 5112على مشاريع أخرى يبدو أنه سيبدأ بتنفيذها خالل الاام 

 يديح تي محيب المسجد ا قصى.بان اثحتالل سيةيد من وتير  مشارياه التهو 
 2/1/5112 ،مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم

 
 قاسيًا وصعبًا على األسرى واألسيراتكان عامًا  2014: هيئة شؤون األسرى 

 قاسزززياً  كزززان عامزززاً  5114عزززام  أنوالمحزززررين  ا سزززرىتزززاد تمريزززر صزززادر عزززن هيئزززح شزززؤون أ :رام هللا
عمليزح اعتزداء واقتحزام لغزر   102تي سجون اثحزتالل، حيزث شزهد  وا سيرات ا سرىعلى  وصاباً 
الممززززع  أسززززلححالسززززجون، مدججززززح بكززززل  ودار الماتملززززين، نفززززذتها قززززوات قمايززززح خاصززززح تاباززززح  وأقسززززام

 غلبها كان يتم باد منتص  الليل وبشكل مفاجئ.أ والببش، وان هذه اثقتحامات 
 6/1/5112 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 جراء أزمة "الكهرباء" بغزة حرقاً  قضوا فلسطينياً  26لميزان: مركز ا 
تتفززاقم ماانززا  المززوابنين تززي قبززاع غززة  بسززبب اسززتمرار وتصززاعد أةمززح انمبززاع التيززار الكهربززائي التززي 

سززززاعح قبززززع مززززا يضززززاع  مززززن ماانززززا   15تصززززل تيهززززا سززززاعات التةويززززد  ربززززع سززززاعات تمززززب تليهززززا 
حيث يتاذر على كبزار السزن والمرضزى الوصزول إلزى شزممهم  الموابنين وخصوصًا تي تصل الشتاء،

تي البنايات الااليح، ويحرم السكان من التةود بالمياه، كما يحرمهم من وسائل التدتئح الوحيد  المتاحح 
الغززاة المنةلززي المسززتمر ، هززذا باوضززاتح للماانززا  النفسززيح والماديززح التززي  إمززداداتتززي ظززل أةمززح نمززص 
يما ا بفززال والنسززاء بسززبب انمبززاع التيززار المسززتمر ماظززم سززاعات الليززل والنهززار تاانيهززا ا سززر وثسزز

والكلفززح اثقتصززاديح والبشززريح الااليززح جززراء البحززث عززن بززدائل للتيززار الكهربززائي. هززذا وتشززير حصززيلح 
شخصًا قتلوا حرقًا أو  56أعمال الرصد والتوثي  التي يموم بها مركة الميةان لحمو  اونسان، إلى أن 

 .5111بفاًل منذ عام  51اختناقًا جراء أةمح نمص إمدادات الكهرباء، من بينهم 
 4/1/5112اإلنسان، مركز الميزان لحقوق 

 
 وهدم منازل ومنشآت واقتحامات لألقصى اً أسير  2250: عشرة شهداء و2014القدس في  

خالله ، والذي رصد 5114سلوان تمريره السنوي لاام  –أصدر مركة مالومات وادي حلو  
مدينح المدي شهدت عد   إنوقال المركة تي تمريره السنوي  اثنتهاكات اوسرائيليح تي مدينح المدي.

منها لم تشهدها من قبل، وتوالى التصايد تي عد  مجاثت  "تي النص  الثاني" أحداث كبير  خاصح
مال الكبير  وهدم منها المسجد ا قصى والامليات النوعيح ضد إسرائيليين، عدى عن عمليات اثعت

المناةل والتوسع اثستيباني، وردا على التصايد اوسرائيلي الغير مسبو  تي المدينح وعلى 
 / يوليواعتداءات المستوبنين تمد شهدت كاتح قرى وبلدات وأحياء مدينح المدي منذ شهر تموة

 وحتى نهايح الاام مواجهات شبه يوميح.
ير مركة المالومات هي اثنتهاكات بح  المسجد ا قصى اثنتهاكات التي ركة عليها تمر  وأبرة

المبارك، الشهداء تي مدينح المدي، اثعتماثت، اعتداءات المستوبنين، اثستيبان، عمليات الهدم، 
باادات عن المدي، وانتهاك ح  التاليم، وقمع الفااليات المختلفح تي ، او"الاماب الجماعي"وحملح 
البفل محمد أبو  "اختبا  وقتل وحر "الل الاام الماضي جريمح ونفذ المستوبنون خ المدي.

المدي غربي ، وقتلوا الموابن يوس  الرموني شنما أثناء عمله ب5114 / يوليوخضير تي شهر تموة
 .اوسرائيليح، وهم ضمن عشر  شهداء سمبوا بنيران الموات / نوتمبرثانيالتي شهر تشرين 

، ومنات تيه صال  إسرائيلياً  متبرتاً  15035أكثر من  5114واقتحم المسجد ا قصى خالل عام 
" مر ، تيما اعتملت قوات 11مر " كما اقتحمته قوات اثحتالل المدججح بالسالح " 11الجماح "
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منشا  وشردت  111تلسبيني من المدي، كما هدمت سلبات اثحتالل  5511اثحتالل أكثر من 
 موابنا من منةله. 521

، حيث تم 91/11/5114لتي مرت على المسجد ا قصى المبارك هو تاريخ ولال أخبر ا يام ا
وأغلمت  إغالقه بصور  شبه تامح، ومنات سلبات اثحتالل دخول المصلين  داء الصلوات الخمي.

مر   ث تشمل أيام الجمع(، حيث  41السلبات اوسرائيليح المسجد ا قصى خالل الاام المنصرم 
ا صال   الجماح والفجر( تمد مناتها السلبات اوسرائيليح خالل عام أم منات تيه باح الفروح.

 .مر ( 11  5114
ارتفاعا ملحوظا بامليات اثعتمال الاشوائيح التي بالت مئات الممدسيين، ورصد  5114سجل عام و 

منهم لم تتجاوة  11قاصر   111ممدسيًا، بينهم  5521مركة مالومات وادي حلو  اعتمال حوالي 
-42موابنا تتراوح أعمارهم بين  12بالبات مداري، و 9سيد ، بينهم  63عامًا(، و 19الز  أعمارهم

 .عاماً  15
منةث بجراتات بلديح اثحتالل،  10بنايات سكنيح، و 6ورصد المركة خالل الاام الماضي هدم 

ليدوي"، هدم بشكل ذاتي "الهدم ا منةثً  15أحدهم ياود للشهيد عبد الرحمن الشلودي تم تفجيره، و
غر  لالستخدامات التجاريح  2أسوار، و 2بركسات لتربيح المواشي، و 2بركسات سكنيح، و 19و

محالت تجاريح، وورشح ألمنيوم، وكونتينر،  2والمنةليح، و"مصلى الرحمح"، ومركة صحي، و 
 521مخةنا، وأدت عمليح الهدم الى تشريد حوالي  52وشاحنح تستخدم لتصلف السيارات، ومصنع و

قبرا من ممبر  الشهداء تي باب ا سباب، بدعوى أن  51مدسيا، كما هدمت بواقم سلبح الببياح م
 ا رح مصادر  لسلبح الببياح.

ورصد مركة المالومات اعتداءات المستوبنين على الممدسيين وممتلكاتهم، مشيرًا انه بسبب عدم 
تةايد تنفيذ اثعتداءات على  وجود أي رادع من قبل السلبات اوسرائيليح لمباان المستوبنين

مستوبنين جريمح بشاح لن تنسى بح  البفل  9الفلسبينيين خالل ا عوام ا خير ، حيث نفذ 
 95، وقتل السائ  يوس  الرموني 5/1/5114 تيعاما"  11الممدسي "محمد حسين أبو خضير 

 أثناء عمله تي "حاتالت ايجد". تي شنماً  عاماً 
اعتداء على موابنين تلسبينيين نفذها المستوبنون  01لو  أكثر من ورصد مركة مالومات وادي ح

 تي المدي بشميها الشرقي والغربي.
وواصلت السلبات اوسرائيليح خالل الاام الماضي قمع حريح الرأي والتابير تي المدي، بمنع كاتح 

تي الشوارع،  الفااليات والنشابات  ثماتيح، رياضيح، وبنيح( التي كانت تنظم تي مكان مغل  أو
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بدعوى تنظيمها من قبل "السلبح الفلسبينيح" مستند  تي ذلك إلى قانون لتببي  اثتفا  الوسب بشان 
 .1334الضفح الغربيح وقباع غة   تحديد نشابات( لاام 
مؤسسات تي مدينح المدي، وهي  9 بإغال  5114ورصد المركة قيام السلبات اوسرائيليح عام 

ح الةكا  والصدقات تي قريح صورباهر، ومؤسسح المدي يبيت صفاتا، وجما جمايح "نماء" تي قريح
 تي شارع صالح الدين، بدعوى الميام بنشابات تاباح "لحركح حماي".

وحد   211وحدات استيبانيح تي "جفاات هماتوي" و 5611وواتمت السلبات اوسرائيليح على بناء 
وحد   5593خالل الاام الماضي لبناء كما برحت مناقصات  استيبانيح تي "رامات شلومو".

تي "راموت"،  534وحد  تي "راموت شلومو"،  1111استيبانيح تي مدينح المدي على النحو التالي: 
 وحد  تي جيلو. 110وحد  تي النبي ياموب،  26وحد  تي بسغات ةئي ،  105

ي أحياء المدي ارتفع عدد المستوبنين الذين يايشون بالبؤر اثستيبانيح ت 5114وخالل عام 
 سلوان الصوانح والشيخ جراح رأي الاامود والبور( وحسب تمارير إسرائيليح تإن عدد المستوبنين 

مستوبنا، وذلك باد اثنتهاء من مشاريع البناء المستوبنات  5121 إلىمستوبنا  5211ارتفع من 
على  5114الل عام واستولت جمايح الااد اثستيبانيح وعبيرت كوهانيم خ والسيبر  على مناةل.

شم  سكنيح تي بلد  سلوان  حي وادي حلو  وحار  بيضون والحار   11شمح سكنيح، منها  96
 الوسبى(، ببر  ملتويح أو عن بري  سماسر .

وضمن سياسح الاماب بح  الممدسيين قامت السلبات اوسرائيليح وبمرار من ما يسمى "قائد الجبهح 
شبان عن مدينح المدي، بحجح  6اباد  1342تاع" ساعح البوارئ الداخليح"، واستنادا لمانون "الد

 خبور  بمائهم تي المدينح.
 2/1/5112، القدس –سلوان  –مركز معلومات وادي حلوة 

 
 الفلسطينيين في األغوار الشمالية معطيات: االحتالل يزيد من سياسة التهجير واإلبعاد ضد   

  ا حزززداث والممارسزززات اثحتالليزززح تزززي منزززاب  المنصزززرم ةيزززاد  تزززي حززد 5114شزززهد الازززام  :بوبززاي
ا غززززوار الشززززماليح، والتززززي تضززززم عززززد  تجماززززات سززززكانيح وبدويززززح مختلفززززح، أبرةهززززا مصززززادر  اآلليززززات 
والماززدات، وآث  الززدونمات الةراعيززح، التززي تمززت مصززادرتها لصززالف اثسززتيبان، ومئززات اوخبززارات 

 اسكريح ووق  البناء.باوخالء والترحيل والهدم تحت بنود التدريبات ال
بمصزززادر  عشزززرات اآلليزززات  5114تمزززد قزززام جزززيش اثحزززتالل ومزززا يسزززمى شزززربح التنظزززيم خزززالل عزززام 

 ةراعيزززاً  جزززراراً  19الشزززماليح وقراهزززا، حيزززث تمزززت مصزززادر   ا غزززواروالمازززدات مزززن منزززاب  مختلفزززح تزززي 
جيش اثحتالل وأصدر  لمةارعين وتالحين من قرى ومضارب المنبمح، إضاتح آلليتي حفر وتجري .
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أوامززر وقززرارات عسززكريح وغززال  آث  الززدونمات الةراعيززح تززي وجهززح أصززحابها ومناززتهم مززن اثقتززراب 
 منها واستصالحها، تي الوقت الذي سمحت تيه للمستوبنين بحراثتها وةراعتها وبحمايح أتراد الجيش.

 ا غززواركوت تزي ألزز  دونزم تزي منبمززح السزا 91وكزان جزيش اثحزتالل قززد وضزع يزده علززى أكثزر مزن 
الشزماليح، ومنزع الفلسزبينيين مزن الوصزول  راضززيهم، تزي الوقزت الزذي قزام المسزتوبنين بحراثززح آث  

تززي أكثززر مززن موقززع  حعائلزز 141أخبززر اثحززتالل أكثززر مززن  5114وخززالل عززام  الززدونمات وةراعتهززا.
تزدريبات عسزكريه بزين سكناهم لمدد متفاوتزح وتزي تزواريخ مختلفزح وجزراء  وأماكنوقريه وخالء خيمهم 
ات سزعائلزه تحزت بنزد وقز  البنزاء لخزيم وبرك 121وقد أخبر اثحتالل أكثزر مزن  خيمهم ومضاربهم.

ملكيتهززززا، حيززززث تامززززد  أورا  أصززززحابهاماظمهززززا يحمززززل  أراضززززيممامززززح منززززذ عشززززرات السززززنوات علززززى 
 .اوخبارأكثر من عائله بنفي  إخباراثحتالل 

شخصززا نتيجززح مخلفززات التززدريبات الاسززكريح بإصززابات  12مززن  أكثززرإصززابح  5114هززذا وشززهد عززام 
 مختلفح، واستشهد ثالثح آخرين تي مناب  متفرقح من ا غوار وباضها قريب من السكن.
 2/1/5112قدس برس، 

 
 2014قضية خالل  6545العشائر واإلصالح تنجز غزة:  

قضيح خزالل  6242 الفلسبينيح ليحون الاشائر واوصالح بوةار  الداخؤ أنجةت اودار  الاامح لش :غة 
أنهززا أنجززةت مززا  5114وأوضززحت شززؤون الاشززائر تززي تمريرهززا السززنوي لاززام  .5114الاززام المنصززرم 

 61من مجمل المضايا الماروضح على لجانها المنتشر  تزي محاتظزات المبزاع وعزددها  %02نسبته 
 لجنح.

 2/1/5112 ،وكالة معًا اإلخبارية
 
 القدس وغزة في لندنمع  مهرجان حاشد تضامناً  

تزي الااصزمح  حاشزداً  شابياً  مهرجاناً  4/1ا حد  يومأقام المنتدى الفلسبيني تي بريبانيا مساء  :لندن
وأكزد رئزيي  لندن نصر  للمدي وقباع غة ، ضمن تااليات الحملح ا وروبيح لرتزع الحصزار عزن غزة .

مسززتهل المهرجززان، علززى ضززرور  رتززع المنتززدى الفلسززبيني تززي بريبانيززا ةيززاد الاززالول تززي كلمززح لززه تززي 
سزالميالحصار عن المباع، ونهاء ماانا  الشاب الفلسبيني هناك ودعا إلى تحزرك عربزي  لوقز   وا 

 التي تهد  للسيبر  على المدي. اوسرائيليحالمشاريع 
وشزززارك تزززي المهرجزززان المنشزززدان عبزززد الفتزززاح عوينزززات وكفزززاح الةريمزززي، باغزززان وبنيزززح تؤكزززد عروبزززح 

سالميح  المباع تي وجه الحصار. أهاليمدينح المدي، وصمود  وا 
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وقد تضمن المهرجان جمع تبرعات ماليح وعينيح لصالف دعم الممدسيين، حيث تم اوعالن عن جمزع 
للبيت الواحد، كما تم اوعالن عن تزامين  إسترلينيآث  جنيه  2، بممدار بيتاً  51مبالغ ماليح لترميم 

 تي الشهر لكل يتيم. إسترلينياً جنيها  52يتيما بميمح  51تكالي  تربيح 
 2/1/5112قدس برس، 

 
 "القدس في الذاكرة".. معرض يضم صورًا نادرة للمدينة المقد سة 

قزززدم مازززرح "المزززدي تزززي الزززذاكر " مجموعزززح نزززادر  مزززن الصزززور الفوتوغراتيزززح للمدينزززح : رويتزززرةوكالزززح 
 المحتلح، ياود تاريخ عدد منها إلى ما قبل مئح عام.

المازززرح الزززذي اتتتحزززه الزززرئيي الفلسزززبيني محمزززود عبزززاي وا مزززين الازززام لزززز"منظمح التازززاون ويضزززم 
 صور  للاديد من ماالم المدينح وببياح الحيا  تيها. 41اوسالمي" إياد مدني تي رام هللا، 

ظمزح وقال المدير الاام لز"مركة ا بحاث للتاريخ والفنزون الثماتيزح اوسزالميح"  إرسزكيا( المنبثز  عزن "من
وأضزا   صور  تاريخيزح للمزدي". 411التااون اوسالمي": "أعددنا مؤخرًا ألبومًا توتوغراتيًا  كثر من 

"تاكززي تلزززك الصزززور تزززاريخ المدينزززح وباباهزززا اثجتمزززاعي والحضزززري تزززي أواخزززر المزززرن التاسزززع عشزززر 
وأوضززف أن  تي".وبدايززح المززرن الاشززرين، وهززي كلهززا تززاريخ وتززراث ياكززي التاززدد الارقززي والززديني والثمززا

الصور الماروضزح "نمزاذج مختزار  مزن ألبومزات السزلبان عبزد الحميزد الثزاني الماروتزح باسزم ألبومزات 
 يلدية ومن أرشي  إرسيكا الفوتوغراتي".

ووضات على مدخل المارح صزور  لمدينزح المزدي كتزب أسزفلها أنهزا مزن أوائزل الصزور الفوتوغراتيزح 
وينتمززل الةائززر للماززرح بززين مجموعززح مززن الصززور للمسززجد  .1311التززي التمبززت للمدينززح تززي الاززام 

ويشزاهد ةوار  الالزى. السزماواتا قصى، وقبزح الصزخر ، والصزخر  التزي صزاد منهزا النبزي محمزد إلزى 
المارح صورًا لببياح الحيا  اثجتماعيح تي المدينح تتظهر إحدى الصور  مجموعح من الناي حول 

 تصوير تي وسب شوارع المدينح الممدسح. واستديوهات نبع ماء، باوضاتح إلى صور ل سوا 
ويايززد الماززرح إلززى الززذاكر  الوجززود الاثمززاني الاسززكري تززي المززدي، تتظهززر صززور لجنززود عثمززانيين 

"، وصزززور  أخزززرى لجنزززود عثمزززانيين وترقزززح 1311-1314وكتزززب أسزززفلها "ماركزززح الزززدتاع عزززن المدينزززح 
 موسيميح تي ساحح تدريب.
وقززال وةيززر الثماتززح الفلسززبيني ةيززاد أبززو عمززرو إن  ااشززر مززن كززانون الثززاني.ويسززتمر الماززرح حتززى ال

 المارح سينتمل إلى عدد من المدن الفلسبينيح والاواصم الاربيح.
 6/1/5112 ،السفير، بيروت
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 شاب في غزة 411 جماعي لـال للعرس هاليمو على ت "مؤسسة خليفةتشكر " جليلة دحالن 
مركزة الفلسزبيني للتواصزل اونسزاني  تتزا( بجهزود مؤسسزح خليفزح بزن أشزاد ال :عالء المشهراوي -غة  

تمويزززل  إلزززيةايزززد آل نهيزززان ل عمزززال اونسزززانيح الكبيزززر  وتمويزززل مشزززاريع خيريزززح تزززي تلسزززبين، مشزززيرًا 
مشروع الامزم  إلىشاب وشابح تي قباع غة ، باوضاتح  411المؤسسح الاري الجماعي الفلسبيني لز

 ايا الادوان من ا بفال.ومشروع الدعم النفسي لضح
المركززة، تززي تصززريف خززاص لززز اثتحاد(، انتهززاء عمززل  إدار رئيسززح مجلززي  ،وأكززدت د. جليلززح دحززالن

اللجززان التحضززيريح والتجهيززةات للاززري الجمززاعي الفلسززبيني. ويهززد  المشززروع إلززى مسززاعد  الشززباب 
هم مززن الززةواج، وتاةيززة تززي قبززاع غززة  تززي التغلززب علززى ا وضززاع اثقتصززاديح التززي تحززول دون تمكززن

تمزززدموا  1011مززن بززين  411وأوضزززحت أن عمليززح اختيززار الارسززان الزززز  اسززتمرار ا سززر الفلسززبينيح.
 للمشروع تمت عبر تحضيرات شفاتح وحياديح ومهنيح.

 6/1/5112 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 يرفضان زيارة القدس المصرية .. األزهر والكنيسة"التعاون اإلسالمي"أمين  دعوةبعد  
جززّدد ا ةهززر والكنيسززح المصززريح، رتضززهما ةيززار  المززدي المحتلززح، باززد الززدعو  التززي وجههززا : ا ناضززول

 ا مين الاام لز"منظمح التااون اوسالمي" إياد مدني لةيار  المدينح.
وقال وكيل ا ةهر عبزاي شزومان إن "مزوقفهم واضزف، وهزو وجزوب ممابازح اثحزتالل، وعزدم التببيزع 

 لتالي رتح ةيار  المدي وا قصى".مع إسرائيل، وبا
وأضا  أّن "موق  ا ةهر بوجوب عدم ةيار  المدي وا قصى لغير الفلسبينيين حتزى مزن منبز  أّث 

 تكون تلك الةيار  على حساب المضيح الفلسبينيح".
من جهته، قال المتحزدث باسزم الكنيسزح المصزريح بزولي حلزيم: "موقفنزا واضزف مزن ةيزار  المزدي، بازدم 

اح ل قباب بةيارتهزا، وعزدم دخولهزا إث مزع إخواننزا المسزلمين، وهزذا مزن الثوابزت الوبنيزح الراسزخح السم
 للكنيسح المببيح".

 6/1/5112بيروت،  السفير،
 

 القضية الفلسطينية لكنها لم تنجح لغياب مصر : قطر أنفقت الماليين لحل  "المصري اليوم" 
إذا كنززا "تاليمززا علززى المصززالحح المصززريح المبريززح،  ،"المصززري اليززوم"قززال علززى السززيد، رئززيي تحريززر 

نتحدث عزن توحيزد الصز  الاربزي تالبزد أن نتحزدث عزن قبزر، وقبزر ليسزت تمزب قنزا  الجةيزر ، تمنزا  
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يونيزو، وأصزبف لزيي لهزا أي تزاثير علزى أي مصزري سزوى مزن  91الجةير  تمدت مصداقيتها منذ ثور  
 ."يتاامل ماها

، "صززدى البلززد"، علززى قنززا  "علززى مسززؤوليتي"مززد موسززى، تززي برنززامج تززي لمززاء مززع أح "السززيد"وأضززا  
قبزززر تلازززب دورا خبيزززرا تزززي المنبمزززح، تهزززي لابزززت دورا مزززع جبهزززح النصزززر  وداعزززش "مسزززاء اثثنزززين، 

والجماعات اورهابيح تي مصر، كمزا كزان لهزا تواصزل مزع اورهزابيين تزي ليبيزا ومزع حمزاي تزي غزة ، 
ذا حزدثت مفاوضزات ر كن لدينا مشكلح مزع تمويزل قبزر لإلونحن لسنا لدينا مشكلح مع قبر ول هزاب، وا 

 ."أعتمد أنه من الممكن أن تخجل قبر من مواقفها
 دبلوماسيح الكزززاش( لمحاولزززح حزززل زالنظزززام المبزززري أنفززز  ماليزززين الزززدوثرات علزززى مزززا يسزززمى بززز"وتزززابع: 

اضززر  تززي هزززذه المضززيح الفلسززبينيح والصززلف بززين تززتف وحمززاي إث أنهزززا تشززلت  ن مصززر لززم تكززن ح
اثتفاقززات، تززال يوجززد أي حززل تززي الملفززات الاربيززح دون وجززود مصززر، والسززاوديح والكويززت واومززارات 

 ."يناير 52والبحرين أدركوا ذلك باد 
 6/1/5112المصري اليوم، القاهرة، 

 
 إلى رام هللا والقدس "التعاون اإلسالمي"تستنكر زيارة أمين عام  "اإلخوان المسلمين" 

نكرت جماعح اوخوان المسلمين ةيار  ا مين الاام لمنظمح التااون اوسالمي إياد مدني است: عمان
 المبارك. ا قصىإلى مدينح رام هللا وةيارته المسجد 

هذه الةيار   أن إلىعلى نسخح منه « الدستور»وحصلت  أمي أصدرتهالجماعح تي بيان لها  وأشارت
حتالل ولفائد  اثحتالل وبشروب اثحتالل والمفة على تهد  إلى تحليل ةيار  المدي تحت رايح اث

نسانها وهويتها.  امتهانها وهوان أهلها واستهدا  بماتها وا 
وقالت الجماعح: كنا نامل أنه لو ةار مدني ا نفا  التي تتلوى أسفل ا قصى المال  تو  شبكح 

لها اثحتالل إلى ممرات سياحيح يهوديح ومةارات دينيح مةو  ر  ولم يشاهد ا مين الاام أنفا  حوَّ
اثستهدا  واثستيبان والحفريات وعشرات الوسائل الجهنميح التي تامل على تحويل المدي إلى 

 عاصمح يهوديح صرتح لدولح يهوديح خالصح
6/1/5112، الدستور، عم ان  

 
 " يقدم مساعدات طبية33مستشفى "غزة  

أمي كميات من ا دويح والمستهلكات الببيح  "99قدم المستشفى الميداني ا ردني "غة   :بترا-غة 
 لجمايح الوتاء الخيريح للتاهيل بغة .
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جاء ذلك خالل ةيار  لمائد المستشفى الاميد الركن غاةي السرحان ومديرها الاميد الببيب خبار 
حدادين لممر جمايح الوتاء الخيريح بغة ، حيث قال السرحان إن هذه الةيار  تاتي تي إبار تواصل 

ستشفى الميداني ا ردني مع المؤسسات الصحيح تي غة  بما ياةة التنسي  ويناكي إيجابا على الم
 الخدمح الببيح الممدمح لمحتاجيها.

6/1/5112، الغد، عم ان  
 
 نقل األسير األردني حماد إلى سجن نفحة 

يونيح أكدت ةوجح ا سير ا ردني عالء حماد أن إدار  مصلحح السجون الصه: حمدان الحاج-عمان
بنمل ةوجها من سجن ريمون إلى سجن نفحح  سباب مجهولح. وقالت  ا حد أمي أولقامت مساء 

ةوجح حماد، إن مصلحح السجون تموم بنمل ةوجها من سجن آلخر كل تتر  بسبب تهديده لهم 
 مفتوح عن الباام وتخوتهم من ذلك. إضراببخوح 

عاما بتهمح  15م عليه بالسجن مد  وحك 54/6/5111يذكر أن ا سير حماد اعتمل بتاريخ 
 .«حماي»التخبيب  سر جندي صهيوني واثنتماء لحركح المماومح اوسالميح 

6/1/5112، الدستور، عم ان  
 
 على األردن "المفخخ"أسرار التجسس اإلسرائيلي ": القدس العربي" 

ى حيثيات عل« المدي الاربي» ابلات اثبالعالبدارين: حسب مصادر مغرقح تي  بسام-عمان
عاما ببريمح مجهولح كانت  42مالوماتيح تظهر بان مادات التجسي اوسرائيليح التي ةرعت قبل 

وأن المؤسسح الاسكريح تصرتت بسرعح وبموجب  اثنفجارمربوبح بكميح كبير  من عبوات شديد  
لهذه  عندما كانت ا ولويح لمنع أي آثار محتملح اثحتراتيبروتوكول عسكري مارو  با سلوب 

 المتفجرات ولحمايح أرواح الموابنين تي قرى ومحيب مدينح عجلون.
ساعح وحرست وكانت سريح قبل الكش  رسميا  54الامليح باباا عسكريا وعةلت ل  اتخذتلذلك 

تم إجبار  تجسسيح التمابعنها وبسبب ببياح المتفجرات وأخبارها المحتملح المحيبح بمادات 
 المنبمح. "تامين"  يتباهم لتفكيك هذه المتفجرات ونملها واوسرائيليين على إحضار تري

« أجانبثالثح »وتظهر البيانات التي تمدم بها عضو البرلمان مصبفى الاماوي حول مشاهد  ورصد 
هم تي « المدي الاربي»حسبما علمت « كبار السن»أثناء عمليح الحفر أن ا جانب وجمياهم من 

 الفري  الذي توترت لديه الخبر  أصال تي هذه الةراعح التجسسيح الواقع تاباون وسرائيل ويشكلون 
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 الخبير ، ا مر الذي يفسر كبر سن باح الخبراء تي الامليح.
6/1/5112القدس العربي، لندن،   

 
 بغزة خالل الفترة المقبلة بتقديم الدعم لمشاريع إعادة اإلعمارولي العهد السعودي: سنقوم  

الززوةراء رامززي الحمززد هللا عززن امتنانززه لززدور السززاوديح المسززتمر تززي دعززم وتززا: عّبززر رئززيي  -الريززاح 
تلسزززبين ماليزززا وسياسزززيا تزززي مختلززز  المحاتزززل الدوليزززح، مؤكزززدا أهميزززح هزززذا الزززدعم تزززي تاةيزززة صزززمود 

 الفلسبينيين وثباتهم على أرضهم، وبشكل خاص تي قباع غة .
لريزاح، ولزي الاهززد السزاودي ا ميززر جزاء ذلزك خززالل لمزاء الحمزد هللا أمززي، تزي الااصزمح السززاوديح ا

سززلمان بززن عبززد الاةيززة آل سززاود، وولززي ولززي الاهززد ا ميززر ممززرن بززن عبززد الاةيززة آل سززاود، ووةيززر 
الخارجيززح ا ميززر سززاود بززن تيصززل، ووةيززر الداخليززح ا ميززر محمززد بززن نززاي ، ووةيززر الماليززح إبززراهيم 

بزن سزلمان، ووةيزر الحزري الزوبني متازب الاسا ، ووةير الدولح ومستشار ولزي الاهزد ا ميزر محمزد 
بزن عبززد هللا، بحضزور سززفير دولزح تلسززبين لززدى المملكزح السززاوديح باسزم اثغززا، ونائزب رئززيي الززوةراء 

جواد الناجي،  واوسالميحووةير اثقتصاد محمد مصبفى، ومستشار رئيي الوةراء للصنادي  الاربيح 
اديح، وسبل توتير الزدعم لصزالف مشزاريع عمليزح حيث بحث البرتان آخر التبورات السياسيح واثقتص

 .اوعمار إعاد 
بدوره، أكد ولي الاهد الساودي دعم الحكومح الفلسبينيح، مشزددا علزى اسزتمرار دعزم المملكزح لصزمود 

المملكززح سززتموم خززالل الفتززر  الممبلززح بتمززديم الززدعم  أنالفلسززبينيين علززى أرضززهم، ودعززم المززدي، وعلززى 
ر، بمززززا يامززززل علززززى تسززززريع عمليززززح اوعمززززار، ويلبززززي احتياجززززات المززززوابنين لمشززززاريع إعززززاد  اوعمززززا

 الفلسبينيين.
تززي الريززاح، قبيززل لمائززه ولززي الاهززد السززاودي، مززدير عززام  إقامتززهذلززك، اجتمززع الحمززد هللا، بممززر  إلززى

 الصندو  الساودي للتنميح المهندي يوس  إبراهيم البسام.
انززه سززيتم  إلززىعززد  مشززاريع تنمويززح تززي تلسززبين، وأشززار بززدوره، أكززد البسززام اسززتاداد الصززندو  لززدعم 

 اوسزالميالتواصل مع محمد مصبفى وجواد الناجي لدراسح المشاريع والتنسي  مع الصزندو  والبنزك 
والجهززات الحكوميززح المائمززح علززى المشززاريع، لضززمان تااليززح المسززاعدات الممدمززح مززن قبززل الصززندو ، 

 ولتحمي  ا هدا  المرجو  منها.
 6/1/5112م، رام هللا، األيا
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يدخل األقصى: من حقي كمسلم أن أكون هنـا وأصـلي وقتمـا  "منظمة التعاون اإلسالميعام "أمين  
 شئت

قززال الززدكتور إيززاد مززدني ا مززين الاززام لمنظمززح التاززاون اوسززالمي تززي المسززجد  عبززد الززرؤو  أرنززاؤوب:
ن أصزلي هنزا وقزت مزا شزئت وكلمزا ا قصى أمي: أنا هنا  ؤكد أن من حمي كمسزلم أن أكزون هنزا وأ

 شئت، وأن يكون لكل تلسبيني، لكل عربي ولكل مسلم أن يصلي هنا.
وأضا  تي كلمح بازد اسزتمباله تزي المسزجد مزن قبزل مسزؤولين وتااليزات تلسزبينيح ممدسزيح: هزذا حز  

الاثزرات تنتةعزه منزا أيزح سزلبح احزتالل، أيزا كانزت الامبزات وأيزا كانزت اثنتهاكزات وأيزا كانزت  أثيجب 
وأيا كانت الصاوبات التي تضاها أمامنا، هو حز  يجزب أن نؤكزده والتاكيزد عليزه هزو بممارسزته، هزو 

 بالمدوم هنا لةيار  المسجد ا قصى وللصال  تيه.
محييزا الفلسزبينيين تزي مدينزح المزدي علززى  "أصزحاب الفمزه والفتزوى أن يمزدروا هززذا ا مزر"ودعزا مزدني 

 سرائيليح الهادتح للمي بالمسجد.وقوتهم تي وجه المخببات او
 «.هي لحظح حرمنا منها بويال»وأشار إلى أن ةيارته للمسجد ا قصى والمدي 

وكانززت سززلبات اثحززتالل اوسزززرائيلي مناززت بدايززح مزززدني مززن الززدخول إلززى مدينزززح المززدي مززن خزززالل 
 حاجة حةما الاسكري غير أنه تمكن من الدخول إلى المدينح ثحما.

جد ا قصى من خالل باب ا سباب حيث كانت تي استمباله شخصيات على رأسها ودخل مدني المس
الشزززيخ عزززةام الخبيزززب، مزززدير عزززام ا وقزززا  اوسزززالميح تزززي المزززدي، والشزززيخ عمزززر الكسزززواني، مزززدير 

 المسجد ا قصى.
 6/1/5112األيام، رام هللا، 

  
 الفلسطينية لسلطةالعربي يحث وزراء الخارجية على توفير شبكة األمان المالية لنبيل  

أعلن نائب ا مين الاام للجاماح الاربيح أحمزد بزن حلزي أن مجلزي الجامازح : الحيا  الجديد  –الماهر  
الاربيززح قززرر مواصززلح المشززاورات لامززد اجتمززاع بززارئ علززى مسززتوى وةراء الخارجيززح الاززرب تززي أقززرب 

، إضززززاتح إلززززى ا وضززززاع وقززززت ممكززززن لبحززززث التحركززززات الممبلززززح إةاء مسززززتجدات المضززززيح الفلسززززبينيح
 الخبير  تي ليبيا. 

وقززال بززن حلززي تززي مززؤتمر صززحفي مشززترك لززه مززع منززدوب موريتانيززا الززدائم لززدى الجاماززح ودادي ولززد 
سزززيدي هيبزززح تزززي ختزززام اجتمزززاع مجلزززي الجامازززح علزززى مسزززتوى المنزززدوبين الزززدائمين الزززذي عمزززد امزززي 

لتشززاوري للمنززدوبين الززدائمين الززذي عمززد لمناقشززح تبززورات ا وضززاع الخبيززر  تززي ليبيززا، إن اثجتمززاع ا
بنزززاء علزززى بلزززب دولزززح تلسزززبين والزززذي سزززب  اثجتمزززاع البزززارئ الخزززاص بليبيزززا والزززذي عمزززد تزززي ممزززر 
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الجاماح الاربيح، توصل إلى أن ا مين الاام للجاماح الاربيح الدكتور نبيل الاربي وجه رسائل عاجلح 
 111لماليزح الاربيزح التزي أقرتهزا قمزح الكويزت بمبلزغ وةراء الخارجيزح الازرب لتزوتير شزبكح ا مزان ا إلزى

مليون دوثر شهريًا؛ لمساعد  خةينح دولح تلسبين تي مواجهزح الضزغوبات والتهديزدات التزي تتازرح 
لها حاليا، بازد توجزه الميزاد  الفلسزبينيح للتوقيزع علزى عزدد مزن اثتفاقيزات الدوليزح، مضزيفًا أن التحزرك 

اسزززيح لزززن يتوقززز  بازززد إخفزززا  مجلزززي ا مزززن تزززي تمريزززر مشزززروع المزززرار الاربزززي لزززدعم المضزززيح الدبلوم
 الاربي.

ونززوه إلززى أن المنززدوبين بلبززوا مززن ا مززين الاززام إجززراء مشززاورات عاجلززح لامززد اجتمززاع عاجززل لززوةراء 
 الخارجيح الارب لبحث مستجدات المضيح الفلسبينيح.

 6/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ليون دوالر إلى جامعة القدسيتبرع بم الكويتأمير  
أبو رئيي جاماح المدي د. عماد  أميد. حمد الدعيج  ا ردنكونا: سلم سفير الكويت لدى  –عمان 

كشززك تبرعززا للجاماززح التززي تامززل تززي مدينززح المززدي بميمززح مليززون دوثر ممززدما مززن سززمو أميززر الززبالد 
 .ا حمدالشيخ صباح 

التبزرع يتزرجم حزرص سزمو ا ميزر علزى دعزم الشزاب " أن "كونزا" إلزىوقال السفير الدعيج تزي تصزريف 
قامحالفلسبيني وتاةية صموده على أرضه حتى التحرير   ."دولته المستملح على ترابه الوبني وا 

الكويت وبتوجيهات من قيادتها السياسيح كانت وث تزةال دائمزح الابزاء للشزاب الفلسزبيني  أنوأضا  
تي الدتاع عن المدي والممدسات والحفاظ علزى مكانتهزا  اوسالميو بدورها الاربي  إيمانهاانبالقا من 

 .اونسانيوبادها  واوسالميحالاربيح 
 6/1/5112السياسة، الكويت، 

  
 أموال الضرائب الفلسطينية ل"إسرائي"كية تعارض تجميد ياألمر  الواليات المتحدة 

ئيليح، بنيززامين نتانيززاهو، تجميززد أعربززت الوثيززات المتحززد  عززن ماارضززتها لمززرار رئززيي الحكومززح اوسززرا
عادات الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل للسلبح الفلسبينيح، تي أعماب التوجه الفلسبيني إلى 

، تيمزا عبزر الزرئيي «يةيزد مزن حزد  التزوتر»هزذا المزرار  واعتبزرتالمحكمح الجنائيح الدوليح تي ثهاي، 
 اوسرائيلي ريئوتين ريفلين عن موق  مشابه.

وقالت النابمح باسم الخارجيزح ا ميركيزح، جينيفزر بسزاكي، يزوم أمزي اثثنزين، إن الوثيزات المتحزد  إن 
الوثيات المتحد  أوضحت وسرائيل أن تجميد أموال الضرائب 'خبو  تةيد من حزد  التزوتر'. وأضزاتت 
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جنزب الميزام بمثزل أن الوثيات المتحد  تاارح الخبوات التزي تةيزد مزن التزوتر، وتزدعو البزرتين إلزى ت
 هذه الخبوات.

وقالت أيضا إن وةر الخارجيح، جون كيري، تحدث مزع نتانيزاهو، تزي نهايزح ا سزبوع الماضزي، بشزان 
المساى الفلسبيني تي المحكمح الجنائيح الدوليح. وأشارت إلى أن الوثيات المتحد  على اتصزال بهزذا 

 الشان مع قياد  السلبح الفلسبينيح.
اودار  ا ميركيح مانيزح تزي محاولزح ومنزع الفلسزبينيين مزن مواصزلح نشزابهم تزي  وبحسب بساكي تإن

 المحكمح الجنائيح الدوليح.
وقالت إنه من الممكن أن يكزون للمسزاى الفلسزبيني تزي اثنضزمام إلزى المحكمزح الجنائيزح الزدولي تزي 

 ثهاي أبااد على المساعدات ا ميركيح.
لوةير الخارجيح يوجد صالحيات تي هذه  وأيضاع بهذا الشان، وأضاتت أنه يوجد للكونغري نفوذ واس

المضززيح. وبحسززبها تززإن اودار  ا ميركيززح تاتمززد أنززه يوجززد دور إيجززابي للمسززاعدات ا ميركيززح للسززلبح 
 الفلسبينيح حيث أنها تساعد تي الحفاظ على اثستمرار تي المنبمح.

 6/1/5112، 48عرب 
 

 تلقيها الطلب الفلسطيني تعلن رسمياً  "الجنايات الدولية" 
ينززاير / أعلنزت محكمزح الجنايزات الدوليززح التابازح ل مزم المتحززد  أنهزا تلمزت تزي ا ول مززن كزانون الثزاني

يونيزو / حةيزران 19الجاري، إعالنًا أودعتزه الحكومزح الفلسزبينيح بمبزول اختصزاص المحكمزح بزدءا مزن 
5114. 

بززدء الامليززات الاسززكريح تززي الضززفح الغربيززح تززي  يونيززو هززو موعززد حةيززران/ 19 والتززاريخ المشززار إليززه
 أعماب عمليح اختبا  المستوبنين تي الخليل، والتي أعمبها الادوان على قباع غة .

قبززول "وقالززت المحكمززح، التززي تتخززذ مززن ثهززاي ممززرا لهززا، تززي بيززان صززحفي، يززوم أمززي اثثنززين، إن 
 ."ي، اثتفاقيح المنشئح لهااختصاص المحكمح يختل  عن اثنضمام إلى نظام روما ا ساس

يناير الجاري، سلمت تلسبين إلى ا مم المتحزد  وثزائ  تتالز  بانضزمامها إلزى / كانون الثاني 5وتي 
 نظام روما ا ساسي وباتفاقيات أخرى.

هيئززح قضززائيح دائمززح ومسززتملح تحززاكم ا شززخاص المتهمززين بارتكززاب "وتاتبزر المحكمززح الجنائيززح الدوليززح 
 لتزززي تثيزززر قلززز  المجتمزززع الزززدولي باسزززره، وهزززي جزززرائم اوبزززاد  الجماعيزززح والجزززرائم ضزززدّ أخبزززر الجزززرائم ا

 ."اونسانيح وجرائم الحرب



 
 
 
 

           36ص                                     3444 العدد:    6/1/5112 الثالثاء التاريخ:

يشار إلى أنه، وبحسب نظام روما ا ساسي المنظم لامل المحكمح ومجاثت اختصاصها، تإن قبزول 
مزح للمحكمزح أن تمزرر اختصاص المحكمح ث يؤدي تلمائيًا إلزى تزتف تحميز ، إذ يازود إلزى المدعيزح الاا

تززواتر الشززروب التززي قررهززا نظززام رومززا ا ساسززي للشززروع تززي التحميزز  وأن تبلززب، حيززث يكززون ذلززك 
 ضروريًا، إذن قضا  المحكمح الجنائيح الدوليح لذلك.

 6/1/5112، 48عرب 
 

تفاقيـة لطلـبهم التوقيـع علـى ا "إسـرائيل"ن يعاقبون من قبل الواليات المتحدة ووروبرت فيسك: الفلسطيني 
 دولية

نشززززرت صززززحيفح اثندبنززززدنت ممززززاث للكاتززززب الصززززحفي، روبززززرت تيسززززك، تاليمززززا علززززى بلززززب الززززرئيي 
 الفلسبيني، محمود عباي، عضويح تلسبين تي المحكمح الجنائيح الدوليح.

ويمزززول روبزززرت تيسزززك إن محاولزززح عبزززاي اثنضزززمام إلزززى المحكمزززح الجنائيزززح الدوليزززح تهزززد  ربمزززا إلزززى 
ى جززرائم الحززرب تززي غززة ، ولكنهززا "سززالح ذو حززدين"،  نهززا تسززمف أيضززا باتهززام مماضززا  إسززرائيل علزز

 حركح حماي.
ويضي  أن الفلسبينيين يبالبون بالادالح منذ أعوام. وتوجهوا إلى محكمزح الازدل الدوليزح تزي ثهزاي، 
 وةالح جدار "الفصل الانصري"، وصدر حكم تي ثهاي لمصلحتهم، ولكن إسرائيل لم تابا بكل ذلك.
ويززرى تيسززك أن أي تلسززبيني عاقززل ثبززد أنززه يززئي منززذ أعززوام مززن هززذه الحلززول السززلميح، ولكززن هززؤثء 

 الحاذقين متمسكون بإهانح أنفسهم باللجوء إلى المانون الدولي لحل نةاعهم مع إسرائيل.
 ويتساءل: أث يتالم هؤثء الارب؟

اثنضزززمام إلزززى محكمزززح الجنايزززات ويشزززير تيسزززك إلزززى ماارضزززح الوثيزززات المتحزززد  لبلزززب الفلسزززبينيين 
 الدوليح، وتوقيفها المساعدات الماليح التي كانت تمدمها للسلبح الفلسبينيح.

 مليون دوثر من الضرائب إلى الفلسبينيين. 01كما أوقفت إسرائيل تحويل 
ويززذكر الكاتززب أن الوثيززات المتحززد  عارضززت بلززب السززلبح الفلسززبينيح، كمززا سززب  لهززا أن اسززتخدمت 

لمنززع الفلسززبينيين مززن حمهززم تززي تمريززر  1312مززر  منززذ  41ا مززن الززدولي  لززنمح تززي مجلززيحزز  ا
 المصير.

سززرائيل  ويضززي  أن مززا حززدث سززابمح تاريخيززح،  ن الفلسززبينيين ياززاقبون مززن قبززل الوثيززات المتحززد  وا 
 لبلبهم التوقيع على اتفاقيح دوليح.
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حزد  أرادتزا مزن الفلسزبينيين التوقيزع علزى اتفاقيزح ثم يزدعو المزارئ للتخيزل لزو أن إسزرائيل والوثيزات المت
المحكمح، واثلتةام بالمانون الدولي ليصزبحوا أعضزاء تزي المحكمزح الجنائيزح الدوليزح، كشزرب لحصزولهم 
 على صفح الدولح، حينها لو رتح عباي التوقيع تإن موقفه كان سياد دليال على نواياه "اورهابيح".

 ثلتةام بالمانون الدولي تمرر مااقبتهم.ولكنه لما أراد الفلسبينيون ا
 2/1/5112هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 "إسرائيل" األمنية والعسكرية للعام الجديد وخارطة التهديدات تحدياتتقرير صهيوني:  

قال "يوسي ميلمان" كبير المحللين ا منيين : ترجمح مركة دراسات وتحليل المالومات الصحفيح
، حسب ماظم تمويمات الوضع، 5114ح إّنه عند تحص وضع "إسرائيل" الاسكري تي الاام الصهاين

، وتفوقها النوعي على ا خير مواةين وتحليالت الخبراء، يجد أن وضاها الاسكري تحسن تي السنح 
أعدائها وخصومها اةداد. و نه من الناحيح الامليح، تبدو "إسرائيل" اليوم المو  الاظمى الاسكريح 

، بل وتي كل المجال من المحيب الهندي وحتى البحر ا وسب، ليي تمب تي الشر  ا قوى
لحا المتوسب، وث توجد اليوم دولح واحد  أو تحال  دول لديها قدر  عسكريح لتهديد مجرد وجودها،   وا 

ري الهةيمح بها تي ميدان الماركح. وأضا : الجبهح الشرقيح، بجيشيها الكبيرين تي الماضي، السو 
 والاراقي، تلك التي ذات مر  اعتبرت تي "إسرائيل" تهديدًا حميميًا، تبددت تمامًا:

كيانات، ورغم عشرات المليارات التي  4-9 إلىتالارا  اليوم دولح توجد تي سياقات التفكك -1
استثمرتها الوثيات المتحد  تي جيش بغداد، تانه انهار كبرج من الور  تي ماارك نص  السنح 

 داعش.– اوسالميحالتي قاتل تيها ضد مماتلي الدولح  ر ا خي
سنوات مضرجح بالدماء دون  4ستنهي  5112، وتي آذار ا هليحتي سوريا تستمر الحرب  -5

يسيبر على نحو  ا سد، سوريا هي دولح متفككح بكل مانى الكلمح، نظام بشار ا ت نهايح تلوح تي 
  وخلفيتها، على قابع الشابئ، وبضاح مدن وعلى الدولح، وثسيما على دمش أراضيمن  52%

لخسائر جسيمح تي ماارك مع منظمات الثوار  ا سدالبر  التي تربب بينها، وتارح جيش 
 من جنوده، بمن تيهم ضباب برتب قياديح عليا. اآلث المختلفح، تمثل بفرار الجنود عشرات 

جردت جيش النظام السوري من سالحه  الدوليح بمياد  ا مريكيين ا سر وأوضف "ميلمان" أّن 
"، وحتى لو بمي إسرائيلوعباء جواب استراتيجي للمدر  النوويح لدى " وأنتجالكيميائي، الذي بور 

تي يد النظام السوري قدر  هامشيح من غاة السارين، كما تمدر أسر  اثستخبارات الصهيونيح، تليي 
كمامات الغاة وتوةياها على  إنتاجوق  جهاة ا من تي هذا تهديدًا حميميًا عليها، وكدليل، تمد أ

 الجمهور.
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 الذراع العسكري

، وهي غارقح ا خير تي الجبهح الشماليح: ضافت منظمح "حةب هللا" بشكل واضف تي السنح  -9
تي سوريا، وتامل تيها كذراع عسكري، رأي حربح ويران، تي  ا هليححتى الرقبح وناةتح تي الحرب 

، وأقل إيرانياتاكثر ترعا  أكثرنظام تي دمش ، لكن الثمن الذي يدتاه الحةب عل كونه دتاعها عن ال
 تاقل منظمح شيايح لبنانيح ثمن باهظ بالنسبح له. 

من  1111من  أكثروأشار إلى أن الحةب تمد، تي الماركح تي سوريا مئات عديد ، وعلى ما يبدو 
برى، يدتنون تي ظلمح الليل كي يخفى عن جمهور مماتليه، بينهم قاد  كبار وقدامى لديهم تجربح ك

مؤيدي المنظمح الكارثح البشريح، ومانويات رجال المنظمح مترديح، والكثيرين تي لبنان، وث سيما تي 
يضحوا بحياتهم من  أنالبائفح الشيايح، سند المنظمح يتساءلون لماذا يتاين على الشباب اللبناني 

 سوريا هي تيتنام حةب هللا. اجل نظام أجنبي؟ من ناحيح ماينح
لبنان نفسه، تداعش والمنظمات السنيح  إلىبالتواةي، تان الحرب تي سوريا تنتمل بالتدريج  -4

اللبنانيح: تفجر سيارات  ا راضي إلىالمتبرتح كجبهح النصر ، الفرع السوري للماعد  تنمل الحرب 
كة قياد  حةب هللا تي بيروت، تاد مفخخح تي قلب التجماات الشيايح، بما تي ذلك الضاحيح، مر 

 كمائن لمماتلي المنظمح الشيايح، وتجبر الحةب على الدتاع عن نفسه وبيته.
، قام 5114لالهتمام تي الاام  إثار  وا كثر ا همتي الجبهح الجنوبيح، ولال هذا هو التبور  -2

الذرو  تي الاالقات السريح وتنفيذي لم يشهد له مثيل، وث تي تتر   أمنيتااون عسكري، استخباري، 
بين "إسرائيل" ومصر، حين كان مبارك تي الحكم ووةير مخابراته عمر سليمان ابن بيت تي ممر 

 "الموساد"، "إسرائيل" ومصر بمياد  السيسي، تريان بانسجام كل ما يتال  بغة ، حماي.
منظمح كادو ينبغي ويرى النظام تي الماهر  تي حماي ترعا لإلخوان المسلمين، ويتاابى مع ال

بيت  أنصار، قماه وعةله، وتتهم مصر حماي بمساعد  الان  المتااظم تي سيناء، ويموم به إذثله
تي مصر،  ا منالممدي، الفرع المحلي للماعد ، وأعبى وثءه مؤخرا لداعش، ويدير الجيش وقوات 

ها ضد المنظمات تي سيناء، ث هواد  تي إباد بإسناد قوي من "إسرائيل"، قليل منه تمب ينشر، حرب 
هامح، لكنهم عانوا أيضًا من خسائر تادحح، الماركح تي سيناء  إنجاةاتكانت لهم  ا خير وتي السنح 

 أيضًا. 5112ستستمر تي 
وأكد "ميلمان" تي استاراضه السنوي أن التااون والتفاهم بين "إسرائيل" ومصر وجد تابيره تي 

الجيش ضربح أليمح بحماي، مما ساهم  أوقعي غة ، تمد تي الحرب ضد حماي ت ا خيرالصي  
، مثلما تسميها الحكومح أخرىليست منظمح  5112تي تحسين حصانتها الاسكريح، وحماي بدايح 
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، وينظم قوته بشكل جيش شبه نظامي، شيء ما بين إقليميحوالجيش، بل نظام يسيبر على ارح 
 منظمح الاصابات والجيش الحميمي.

 
 لمعركةاستراتيجية ا

، وتكاد كل أنفاقه أبل ث  صاروخ دمر أو آ 6لكن هذا جيش ضاي ، تمد ثلثي قدرته الصاروخيح 
الهجوميح التي حفرت نحو "إسرائيل"، وكان يفترح أن يستخدمها كادا  استراتيجيح تي الماركح، 

ا بناء قوته إعاد باوغرا  بالمجاري. وتحاول حماي  أوانكشفت ودمرت من الجو، بالمص  
الاسكريح والخالص من الحصار المفروح عليها انبالقا من اثستاداد لبلع كرامتها، والةح  مر  

تبنيها تي حضنها، وتايش حماي تي عةلح دوليح، تي  إلىالتي ث تسارع  إيراننحو أذرع  أخرى
سندها حصار بري وبحري من "إسرائيل" ومصر، اللتين تخنمانها بانا  شديد، وتفمد أيضًا بالتدريج 

 قبر التي تحاول مؤخرا المصالحح مع الحكم تي مصر. – ا ساي
من ناحيح المدر  الكامنح، من خالل  ا قلمن ناحيح عسكريح، تتارح "إسرائيل" للتحدي، على -6

يرانالراديكالي، حةب هللا،  اوسالمثالث جهات:  ، وتوجد مجموعات إسالميح متبرتح على ممربح وا 
 لى النحو التالي:من حدود "إسرائيل"، ع

 
 ا ردنعلى كل قابع الحدود من نهر  اآلنجبهح النصر ، الفرع السوري للماعد ، تسيبر منذ  -أ

وحتى جبل الشيخ تي هضبح الجوثن، ويامل تنظيم انصار بيت الممدي تي سيناء على مساتح غير 
، كل هذه تهديدات ا ردن إلىبايد  من الحدود مع "إسرائيل"، ويحاول داعش حاليا بال نجاح التسلل 

كامنح، ولكن حاليا ث توجد مؤشرات على أن هذه المنظمات تبدي اهتماما بز"إسرائيل"، واهتمامها 
 مركة على الامل ضد أنظمح الدول التي تامل تيها: سوريا ومصر.

رغم ضا  حةب هللا بسبب تدخله تي سوريا، تال يةال ياتبر قو  عسكريح جديح، لديه عشرات  -ب
  الصواريخ التي تغبي كل نمبح تي "إسرائيل"، بما تي ذلك المبارات، المفاعل النووي تي اث

ديمونا، ومحبات توليد الباقح، ويكتسب مماتلوه خبر  عسكريح تي ميادين المتال تي سوريا، مما 
سيمنحهم قدر  عسكريح محسنح تي حالح المواجهح مع "إسرائيل"، ورغم ذلك تان الردع الصهيوني 

 لمائم منذ حرب لبنان الثانيح ث يةال ساري المفاول، تالحةب ث يسارع للحرب مع "إسرائيل".ا
، يمكنها أن تصيب كل هد  تي "إسرائيل"، وهي 9إيران، التي لديها مئات صواريخ شهاب  -ت

يموم ةعماء حماي بمياد  خالد مشال ببذل الجهود للمصالحح  ا خير  ا شهرسيد  حةب هللا، تي 
عاد بهران،  مع ينبوي على المي  ا مرتلمي المساعدات الماليح والسالح، حتى لو كان  وا 
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بمكانتهم، لكن ليي لديهم بديل، ومع ذلك، تان ايران تجد صاوبح تي مغفر  حماي على موقفها من 
 تي سوريا، تلم تستجب للبلب باد. ا هليحاندثع الحرب 

 
 االنتفاضة الشعبية
حتى وقت  ا قلسات على  أو، التي تساى للحصول على سالح نووي، رانإيوقال "ميلمان" أن 

 ا منأخير مضى، هي تهديد وجودي على "إسرائيل"، لكن هناك خبراء ومسؤولين كبار تي جهاة 
هي منذ  تإيرانياتمدون بان الحديث عنها بهذا المستوى الوجودي هو ثعتبارات سياسيح داخليح، 

. ولو كانت ا ولىحتى سنح عن المدر  لتركيب قنبلتها  أشهرى مساتح دولح حاتح نوويح، عل اآلن
ترغب تي ذلك لكان بوساها أن تفال ذلك، ولكن حاليا، تهي غير مانيح بتركيب سالح نووي، 

الاموبات التي  أعماببينها الضائمح اثقتصاديح التي علمت تيها تي  ا ساسي سباب عديد ، 
 النفب. أسااروالدول الغربيح، وانهيار المتحد   ا ممتفرضها عليها 

كان المل  الفلسبيني وث يةال المشكلح رقم واحد لز"إسرائيل"، وسيكون التحدي الهام، ربما  -ث
، ودون اخترا  لتسويح سياسيح، قد ينشا واحد من سيناريوهين، وربما 5112الوجودي لها تي الاام 

 أوتي السنح الماضيح،  اآلن، بوادرها رأيناها من كالهما ماا: انتفاضح تلسبينيح شابيح تي الضفح
تامي   ا مر، ومانى أتريميانحو وضع يذكر بنظام اثبرتهايد تي جنوب  إسرائيلاستمرار تدهور 

الاةلح الدوليح لز"إسرائيل"، ربما لدرجح ترح الاموبات عليها، دون أن تهرع الوثيات المتحد  لنجدتها 
 واستخدام الفيتو.

ث األمن القوميمعهد أبحا  
2/1/5116، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3534الترجمات العبرية   

 
 حماس حذرة إزاء التقارب مع دحالن 

 عدنان أبو عامر
تةداد خيارات حماي تي غة  ضيمًا يومًا باد يوم، مع تةايد ماانا  الفلسبينيين باد الحرب، وتيما 

للخروج من أةمتها المتفاقمح، يظهر تماربها ا خير بصور   تحاول حماي بحث خياراتها المحدود 
ملحوظح مع محمد دحالن، الميادي الفتحاوي المفصول من الحركح، والخصم اللدود للرئيي محمود 

 عباي.
 
 



 
 
 
 

           41ص                                     3444 العدد:    6/1/5112 الثالثاء التاريخ:

 أجندات إقليمية•
آخر ما صرحته حماي بخصوص دحالن، جاء بإعالن إسماعيل هنيح ةعيمها تي غة ، مساء 

الاالقح مع دحالن تموم على أساي أننا أبناء شاب واحد، مرحبًا بالمساعدات  ، بتاكيده أن53/15
التي يمدمها دحالن تي غة  تي اآلونح ا خير ، بالما أنها غير مشروبح، أو مرتببح باي أجند  

 إقليميح أو محليح.
ي صرتت ولذلك جاءت مشاركح حماي تي اللجنح الوبنيح اوسالميح للتكاتل اثجتماعي تي غة ، الت

 آث  جريف من الحرب ا خير ، بتمويل من دولح اومارات الاربيح. 11أمواًث لز 51/15يوم 
وقد علم "المونتيور" من جمايات خيريح ممربح من حماي أن "الحركح بالبت عناصرها الجرحى 
 بالمسارعح لتسجيل أسمائهم للحصول على التاويضات الماليح من المساعدات المادمح عبر مكتب

 دحالن".
للمئات من أنصار دحالن بتنظيم تظاهرات بغة ، حضرها  10/15وكانت حماي سمحت يوم 

"المونيتور"، ورتاوا خاللها ثتتات كبير  تهاجم عباي، لصمته على ماانا  غة ، واتهامه بارقلح إعاد  
 اوعمار، وبالبوه بالرحيل، والك  عن الفساد والخيانح.

ح  نصار دحالن تحوًث مفصليًا تي الاالقح مع حماي،  نها المر  شكلت هذه المظاهرات التابا
ا ولى التي يلتمي تيها المئات من الفتحاويين المناصرين لادو حماي التاريخي تي مكان واحد، منذ 

، وهو ما اعتبر بادر  حسن نيح واضحح من حماي تجاه 5111أن سيبرت حماي على غة  أواسب 
 دحالن.

اح بهذه المظاهرات لم يحظى بإجماع حماي من الداخل، تمد علم "المونيتور" أن مع الالم أن السم
تحذيرات أمنيح تي حماي أوصت بادم تكرار هذه التجماات التاباح لدحالن،  ن من شانها إعاد  
صفو  تياره التنظيمي تي غة ، ويبدأ بإحداث قالقل أمنيح، رغم سيبر  الجهاة ا مني المحكم 

 باع. لحماي على الم
يحيى موسى، رئيي لجنح الرقابح تي المجلي التشرياي، والميادي تي حماي، كان ا كثر دعو  
للتمارب مع دحالن، وأعلن تي لماء مع "المونيتور" أنه "ث يح  لاباي تالي  عضويح دحالن تي 

كح التشرياي، وأن حركته تتاامل مع كل أبيا  الشاب الفلسبيني، لكن عباي هو أكبر عدو للحر 
 الوبنيح الفلسبينيح وتتف".

لكن مسئوث تتحاويا كبيرا تي غة  موالي لاباي، أبلغ "المونيتور" بالبًا إخفاء هويته، أن "حماي 
تلاب بالنار تي مغاةلتها لدحالن،  نها تاادي قياد  تتف التاريخيح التي تصلته من الحركح، وتالم 

سرائيليح، تكي    تراهن على هذا الحصان الخاسر؟"أنه مرتبب باجهة  أمن عربيح وا 



 
 
 
 

           45ص                                     3444 العدد:    6/1/5112 الثالثاء التاريخ:

تيما قال صالح البردويل الميادي تي حماي، "للمونيتور" إن "حماي غير مانيح تي الصراع بين 
 عباي ودحالن،  نه شان تتحاوي داخلي".

أن حماي تدري تفايل المجلي التشرياي بالنواب المؤيدين لدحالن،  55/15وألمف البردويل يوم 
 على المجلي.لوضع حد لتغول عباي 

هذه الدعوات الصادر  من داخل حماي بالتمارب، وربما التحال  مع دحالن، لم تجد تسويمًا لها كبيرًا 
تي حماي، تي ضوء التابئح المااديح التي تلماها أتراد الحركح ضد الرجل بوال السنوات الماضيح، 

دار  ظهر عباي للمباع، دات اًا عند حماي لتجاوة هذه ومع ذلك تمد يكون سوء الحال تي غة ، وا 
 الاداو  مؤقتًا لتلبيح مصالحها المتابلح تي هذه المرحلح. 

إنه ث توجد اتفاقيح بين  59/15ماجد أبو شمالح الميادي الفتحاوي الممرب من دحالن، أعلن يوم 
مليون نسمح  1.0حماي ودحالن، لكن التمارب بينهما نابع من المسؤوليح اثجتماعيح عن ماانا  

 يشون تي غة ، ونحن نضع اثختالتات تي البرامج السياسيح بيننا جانبًا.يا
وكلما تةايد الابء المايشي والماانا  اثقتصاديح للفلسبينيين تي غة ، تةايدت ترص تمارب حماي 
مع دحالن، تحماي تريد رتع الكارثح المايشيح الحاصلح تي المباع، ولو عبر بوابح دحالن، التي 

 اريخيًا ماه، ودحالن يرغب بالاود  إلى غة  عبر ناتذ  الدعم المالي.تمتلك ثارًا ت
 
 المقاول األمني•

"المونيتور" ابلع على تمدير موق  داخلي تي حماي صدر أوائل ديسمبر الماضي جاء تيه أن 
"خيار تحال  حماي مع دحالن يشبه تجرعها السم، لكنه يمتلك عاملين يفتمد لهما عباي، وهما: 

لجماهيري تي أوساب تتف داخل غة ، وشبكح الاالقات اوقليميح الواساح، ثسيما مع مصر النفوذ ا
 التي تناصب حماي الاداء".

حماي بانها تحاول الضغب  52/15ولذلك اتهم أمين ممبول أمين سر المجلي الثوري لفتف يوم 
سابما بالخيانح، على عباي بالتااون مع دحالن، وعود  الاالقات ماه، رغم أنها اتهمت دحالن 

 مستبادًا عودته لغة .
"المونيتور" اتصل هاتفيًا باحد ممربي دحالن المميم تي الماهر ، ورتح إعالن اسمه، وأبلغه "أن 
دحالن يدرك أن حماي تلاب على متناقضات تتف الداخليح، ونحن متنبهون لذلك، لكننا مضبرون 

ثم يمكن لدحالن وحماي أن يتناتسا على ثمح للتااون مع حماي مرحليًا وةاحح عباي من المشهد، 
 الشارع الفلسبيني تي غة ".
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لكن ث يبدو أن حماي متفمح بالكامل على الذهاب نحو التمارب مع دحالن، تمد أعلن محمود الةهار 
أن دحالن نسخح من عباي، وبينهما صراع على السلبح تمب، وث  59/15الميادي البارة تيها يوم 

ات مع دحالن الذي تااون أمنيًا مع إسرائيل ضدها، وسجن جميع قياداتها يوجد لحماي عالق
السياسيح والاسكريح، واآلن يلاب مشروعًا ضد اوسالم السياسي تي المنبمح كلها، وليي على 

 مستوى تلسبين. 
كما شهدت شبكات التواصل اثجتماعي نماشات ساخنح بين أنصار حماي الذين انمسموا بين مؤيد 

 حول التحال  مع دحالن، نظرًا للثارات المديمح بينه وبين حماي.وماارح 
باح مما استمع إليه "المونيتور" من آراء داخل حماي تشير إلى أن "كوادر حماي يالمون حجم 
الاداو  التي تجماهم مع دحالن، ويحذرون قاد  الحركح أن تمع تي تخ كبير منصوب لها من قبل 

 ن تي مصر والخليج.دحالن، عبر حلفائه اوقليميي
قيادي كبير تي حماي تي الخارج، أخفى هويته، قال "للمونيتور": "صحيف أن ا ةمح تي غة  
ن بدا أنه أحد حلول ا ةمح من جهح،  تاص  بالوضع هناك، وخيارات حماي تضي ، لكن دحالن وا 

يميح تناصب حماي تمد ياتبر تاميمًا لها من جهح أخرى،  نه مماول أمني لدى إسرائيل وأنظمح إقل
 الاداء، وقد تحصل المصالحح بينه وبين عباي تي أي وقت".

وهو ما دتع ذات الميادي الفتحاوي الممرب من دحالن للتاكيد "للمونيتور" أن "السيسي يجري 
نهاء صراعهما، ويمدم مصالحتهما على تحمي   وسابات بين عباي ودحالن لحل خالتاتهما، وا 

 مصالحح تتف وحماي".
تدرك حماي جيدًا أن دحالن ليي ساذجًا إلى الحد الذي قد يمنحها بو  النجا  من مشاكل  ًا..أخير 

غة  المتالحمح، تهو ث يدير جمايح خيريح، وقد يمدم مساعدات ماديح  هل غة  باليمين، لكنه 
بالتاكيد سيحصل على ممابلها بالشمال، تتمثل بوضع موبئ قدم له تي غة ، باد غيابه المسري 

الماضيح، تمهيدًا وةالح آخر بماح يسيبر عليها اوسالميون تي المنبمح  1نها بوال السنوات الزع
 وهي غة ، باد إةاحتهم عن مصر وتوني واليمن.

حماي من جهتها ما ةالت تدري خياراتها الصابح والمكلفح، وتالم أن اقترابها من دحالن لحاجات 
يد الفكري والمبدئي، ولذلك تهي تتروى كثيرًا تي خبواتها مصلحيح آنيح، قد يكلفها كثيرًا على الصا

المتبابئح تجاهه، لكن تاةم الوضع المايشي تي غة ، وآخرها عدم صر  رواتب الموظفين، وتفاقم 
مشاكل الكهرباء والماابر واوعمار، قد يدتاها وقناع أنصارها بان تضع يدها مع دحالن ضد 

 عباي، خصمهما المشترك.
2/1/5112 المونيتور،  
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 تحتاج إلى رؤية مهم ةخطوة  

 هاني المصري
التوقيع على "ميثا  روما" وبلب اثنضمام إلى محكمح الجنايات الدولّيح، واثستاداد لتمديم إعالن 
يحدد الفتر  التي سيتم تيها رتع الدعاوى على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بدًءا من الثالث عشر من 

يشمل الادوان اوسرائيلي ا خير، إضاتح إلى إدراج مسالح مالحمح اثحتالل حةيران الماضي، بما 
على اثستيبان الذي ياتبر جريمح مستمر  يمكن محاسبح إسرائيل عليها باثر رجاي  نها ث تسمب 

 بالتمادم؛ خبو  نوعّيح وشجاعح وتستح  التمدير، مع أنه ث شكر على واجب.
لم يكن يوحي بالثمح بتنفيذ هذه الخبو ،  ن الرئيي ومااونيه لم  ا داء الفلسبيني قبل اثنضمام

يابوا ا ولوّيح للوحد ، وقدموا مشروع قرار انفرادي سمفه منخفح، ومن دون توات  وبني، مّي 
حتى بصيغته ا خير  بالحمو  الوبنّيح تي قضايا أساسّيح، أهمها المدي والحدود والالجئين، ومن 

 تصار تيها عليه اثستاداد لها، وترتيب البيت الفلسبيني أول شروب اثنتصار.يريد المجابهح واثن
يبدو أن الرهان الفلسبيني كان على أّن الهبوب بمشروع المرار سيؤدي إلى تاييد أوروبا، وخصوًصا  

لى عدم استخدام الفيتو إذا حصل المرار على  لى تاييد أو امتناع أميركا عن التصويت، وا  ترنسا، وا 
صوات التساح المبلوبح. ما حدث أن هذا التناةل أدى إلى تصويت ترنسا إلى جانب مشروع ا 

المرار، بالرغم من أن المندوب الفرنسي تي مجلي ا من قال إن بالده صوتت إلى جانب المرار لكي 
 تمنع انضمام تلسبين إلى محكمح الجنايات الدولّيح، أي اعترتت بح  على حساب ح  آخر.

أميركا حميمح موقفها بوصفها إسرائيلّيح أكثر من الكثير من اوسرائيليين، عبر بذل جهود  لمد أظهرت
كبير  لثني الدول عن التصويت لصالف المرار، مثلما حدث مع نيجيريا، وتحذيرها باستخدام الفيتو 

كل مهما كانت صيغح المرار، إضاتح إلى اعتبارها بلب اثنضمام إلى محكمح الجنايات تجاوًةا ل
الخبوب الحمر. تواشنبن تريد أن ياود المفاوح الفلسبيني إلى المفاوضات الاميمح من دون 
ضمانات وث تاهدات، ما يابي وسرائيل الحرّيح الكاملح ثستكمال تببي  مخبباتها الادوانّيح 

 واثستيبانّيح والانصرّيح.
عرح مشروع المرار إلى ما باد  أمام المبالبح ا ميركّيح ا وروبّيح و"أبرا  عربّيح" بتاجيل

اثنتخابات اوسرائيلّيح؛ برحت المياد  الفلسبينّيح إمكانّيح التجاوب مع ذلك إذا تاّهدت عواصم أوروبا 
الكبرى باثعترا  بالدولح الفلسبينّيح، تي حال لم يمر المرار ولم يؤد إلى استئنا  المفاوضات على 

 لتاهد بذلك.أساي مرجاّيح جديد ، إث أنه لم يتم ا
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تالمبلوب من الفلسبينيين إذا لّبوا دعو  التاجيل إعباء ترصح جديد  لمفاوضات عميمح تستغل 
لتامي  اثحتالل وتوسيع اثستيبان من دون ضمانات وث تاهدات، وهذا إن حدث سيمضي على ما 

وياًل وراء عملّيح تبمى من المصداقّيح للمياد  الفلسبينّيح التي تمدت ثمح الشاب بها جراء السير ب
خادعح اسمها "عملّيح السالم"، ولم تحصل على شيء رغم تاجيل تمديم صيغح المرار، والهبوب به 
وعدم عرضه على اللجنح التنفيذّيح للمنظمح واللجنح المركةّيح لحركح تتف وبمّيح الموى لتنال الرضى 

السياسّيح المختلفح، بل لمد ا ميركي، ولم تحصد سوى الريف وخيبات أمل من شابها ومن الموى 
وصل التانت ا ميركي إلى حد تهديد جون كيري باستخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار يحدد مهلح 

 ةمنّيح ونهاء اثحتالل مهما كانت صياغته.
اآلن، بتنا تي وضع جديد أرادت المياد  الفلسبينّيح ذلك أم لم ترد، ومن المفترح أن تتصر  باده 

ا كانت قبله،  ن تمديم بلب اثنضمام إلى محكمح الجنايات سيمبل تلمائًيا باد بشكل مختل  عمّ 
انتهاء المد  الةمنّيح  ستون يوًما(، وهذا يغّير الموق  جوهرًيا، تالمياد  ث تستبيع التراجع وث التوق  

اه المختلفح  نها لو تالت ستخسر كلًيا، تا مر سُيصِبف باد اثنضمام للمحكمح تي أيدي الشاب وقو 
عموًما، وأتراده ومنظماته الحموقّيح على وجه الخصوص.  تمحكمح الجنايات هي محكمح أتراد، 
ومحكمح من ث محكمح له؛ لذلك لن تتحكم المياد  تي ا مر وحدها، بل كل تلسبيني يستبيع اآلن 

ارتكبتها إسرائيل، تمديم دعوى، ويبلب محاكمح الميادات وا تراد اوسرائيليين على الجرائم التي 
، ويشمل 5115ويمكن أن يكون ذلك باثر رجاي منذ تاسيي المحكمح تي ا ول من تموة 

 اثستيبان الذي ياتبر جريمح مستمر  غير محدد  بةمن وتًما لمانون المحكمح.
كما أن بلب اثنضمام سيشكل رادًعا للجرائم التي يمكن أن ترتكبها إسرائيل ثحًما، وودراك حجم 

تغيير يجب الوقو  أمام دثثت رتع مئات الجنود اوسرائيليين عريضح للحكومح اوسرائيلّيح تارب ال
عن مخاوتهم من التارح للمحاكمح جراء الجرائم التي ارتكبوها تي الادوان الوحشي ا خير على 

 قباع غة .
بالرغم من ادعائهم عن ما سب  يفّسر سبب الغضب والتهديدات واوجراءات ا ميركّيح واوسرائيلّيح 

قدرتهم على رتع دعاوى ضد الميادات الفلسبينّيح،  ن إسرائيل ليست عضًوا تي محكمح الجنايات، 
 كما أنها ترتكب كل أنواع الجرائم، ولن تفلت من الاماب الذي أصبف بمتناول يد كل تلسبيني.

قفص "أوسلو"، مع أنها جاءت تكمن أهمّيح الخبو  إذا كانت بدايح خروج المياد  الفلسبينّيح من 
متاخر  ومتردد ، وكرد  تال. وستابي أكلها إذا اقترنت برؤيح شاملح وكاملح عنوانها مراجاح التجربح 
وتغيير المواعد التي حكمت الصراع الفلسبيني اوسرائيلي، على ا قل منذ توقيع اتفا  أوسلو وحتى 

 اآلن.
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ح من خالل الحصول على المرار ا ممي واثعتراتات تالى أهمّيح ما حدث من الساي لتدويل المضيّ 
بالدولح من دول منفرد  واثستاداد لالعترا  بها من برلمانات دول عد ، بما تيها البرلمان ا وروبي، 
وتمديم قرار إلى مجلي ا من وتوقيع اتفاقيات واثنضمام إلى مؤسسات دولّيح؛ إث أن التدويل وحده 

مح الجنايات وغيرها من المؤسسات الدولّيح ث يادو أن يكون مجرد خبو  وبلب اثنضمام إلى محك
نوعّيح لكنها ث تكفي على أهميتها ما لم تمترن بخبوات أخرى، تبدأ بإعباء ا ولوّيح ونهاء اثنمسام 
واستااد  الوحد ، وتفايل اوبار الميادّي والمجلي التشرياّي ومختل  المؤسسات، والتحضير 

على كل المستويات، وبلور  برنامج قواسم مشتركح، وتشكيل حكومح وحد  وبنّيح حميمّيح ثنتخابات 
على أساي أنها حكومح دولح، وا عاد  النظر تي اثلتةامات المترتبح على "اتفا  أوسلو"  السياسّيح 

 لتةاماتها.وا منّيح واثقتصادّيح(، خصوًصا باد تشل التسويح كليًّا وتجاوة الحكومات اوسرائيلّيح ث
تاةية الصمود والتواجد البشري على أرح تلسبين، وتنظيم مماومح  اثستراتيجياتكما تشمل 

ومماباح شاملح متادد  ا شكال، وتفايل المرارات الدولّيح، خصوًصا الرأي اثستشاري لمحكمح ثهاي 
حررّيح واونسانّيح للمضّيح و"تمرير غولدستون"، وث تنتهي باستااد  ا بااد الاربّيح واوسالمّيح والت

لى تواجد نص  الشاب الفلسبيني على أرح  الفلسبينّيح المستند  إلى عدالتها وتفوقها ا خالقي، وا 
 وبنه، وتصميمه على الكفاح من أجل تجسيد حموقه الوبنّيح مهما غلت التضحيات وبال الةمن. 

ومح وحدها نضال من أجل النضال، الديبلوماسّيح وحدها قفة  تي الهواء، والمما اثستراتيجيح
 تالمبلوب مماومح تةرع وسياسح تحصد ومن ث يةرع ث يحصد.

إن المخاو  تبمى قائمح  ن المياد  تبدو متردد  وانتظارّيح، ولديها نّيح وعاد  عرح مشروع المرار 
ئ للغايح، على مجلي ا من بصيغته السابمح كما صرح وةير الخارجّيح رياح المالكي، وهذا أمر سي

 نه رغم تاديله ث يةال ينتمص بشد  من الحمو  الوبنّيح، واعتمد بشكل انفرادي من دون مصادقح 
المؤسسات الشرعّيح وث الفصائل على مختل  أنواعها، بما تيها حركح تتف، إضاتح إلى أن اوصرار 

سرائيل على برح المشروع المختل يةيد الخالتات ويبث الفتنح واثنمسام ويشجع او دار  ا ميركّيح وا 
وغيرهما على تشديد الضغوب، وربما يشجع على برح مبادر  تي مجلي ا من تنةع ما تبمى من 
دسم تي مشروع المرار الذي اسمه "عربي"، وهو تي الحميمح "ترنسي"،  نه تضمن الكثير مما كان 

 تي مشروع المرار الفرنسي الذي تحّول بمدر  قادر إلى مشروع عربي.
ث مفّر من تغيير قواعد اللابح جذرًيا، ث سّيما عدم الاود  إلى المفاوضات الثنائّيح برعايح أميركّيح، 
حتى لو تم ذلك بغباء دولي ةائ ، والبري  مارو  يبدأ بتحمي  الوحد  على أسي وبنّيح 

تي إبار  وديممرابّيح وشراكح حميمّيح، والكفاح من أجل تغيير مواةين الموى؛ وينتهي بمفاوضات
مؤتمر دولي كامل الصالحيات ومستمر، يستند إلى المانون الدولي وقرارات ا مم المتحد ، بحيث 
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تشارك تيه كل ا برا  اوقليمّيح والدولّيح المانّيح، ويكون التفاوح عندها لتببي  قرارات الشرعّيح 
 الدولّيح وليي التفاوح حولها.

6/1/5112، األيام، رام هللا  
 
 أوسلو من ياسر عرفات إلى محمود عباس لىعالتمرد  

 ماجد كيالي
(، 1339عندما وجد الةعيم الفلسبيني الراحل ياسر عرتات أن عمليح التسويح، وت  اتفا  أوسلو  

تراغ قضيتهم من أباادها الوبنيح  كانت بالنسبح إلى إسرائيل مجّرد وسيلح لخن  كفاح الفلسبينيين، وا 
ح الثانيح، واحتضان المماومح المسلحح، سايًا منه للمةاوجح بين والتحرريح، ذهب نحو اثنتفاض

المماومح والتسويح، وبين اثنتفاضح والمفاوضح. وكان أبو عمار تي ذلك مهجوسًا بمانى تلسبين 
، «تتف»على الصايدين الاربي واوسالمي، ومسكونًا بمكانته الرمةيح والتاريخيح إةاء شابه، وبموقع 

ح عن قياد  الشاب الفلسبيني وعن خياراته الوبنيح، من إبال  الكفاح المسلف باعتبارها المسؤول
قامح السلبح.1362   ( إلى عمد اتفا  أوسلو وا 

الواقع أن هذا التحّول، بصر  النظر عن تمويمنا له، وعن إمكاناته وجدواه وتداعياته، والذي تحدثنا 
الامل المسلف غلبت عليه ظاهر   عنه تي مماثت كثير ، انبوى على مشكالت عّد  منها أن

الامليات التفجيريح، وعسكر  اثنتفاضح، على حساب بادها الشابي. والمشكلح أن ذلك تةامن مع 
توقيت سياسي بالغ الخبور ، تمثل بالامليات اورهابيح التي ضربت تي نيويورك وواشنبن تي أيلول 

الفلسبينيين باورهاب. وياتي ضمن  ، ا مر الذي خدم إسرائيل تي وصم مماومح5111 سبتمبر( 
هذه المشكالت عناد عرتات، واعتداده البالغ بذاته، وبريمته الخاصح تي الامل، مع تاّنت إسرائيل، 

تي المماومح المسلحح، وكلها أوضاع أدت إلى تمدان « حماي»وسلبيح إدار  بوش، وصاود دور 
 مصح ماروتح.عرتات السيبر ، وأضافت قدرته على المناور ، وبميح ال

اآلن، يموم أبو ماةن الذي خل  أبو عمار تي قياد  الكيانات الرئيسيح الثالثح للفلسبينيين  المنظمح 
، بالدور ذاته، أي التمّرد على اوبار المرسوم للسلبح، بشّن ما تمكن تسميته «(تتف»والسلبح و 

الدولي، تي صراعه السياسي ضد ، باستخدام المؤسسات ا مميح، والمانون «المماومح الديبلوماسيح»
 إسرائيل، تاويضًا للفلسبينيين عن الخلل تي مواةين الموى، وهو ما بات ياتمده منذ ثالثح أعوام.

بباًا، ث أحد يبلب من أبو ماةن أن يموم بما قام به ياسر عرتات، تال تاريخه وث ببياته يسمحان 
ديح، ونجاحه اثنتخابي، على صراحته تي التخلي له بالميام بذلك، إضاتح إلى أنه بنى مكانته الميا

 عن نهج الكفاح المسلف، وهذا كان موقفه قبل أوسلو وباده.
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وعدا عن الفار  تي شخصيح الرجلين وتجربتيهما، واتتراقهما تي تايين الخيارات الوبنيح، تمد أكدت 
كير، مع التذكير بان هذين التجربح أن ثمح قواسم مشتركح أساسيح بينهما، تي بريمح الامل ونمب التف

الرجلين هما المسؤوثن ا ساسيان عن اتفا  أوسلو، بالمضامين التي وردت تيه، وبالمراهنات التي 
تاّسست عليه، علمًا أنه من دون الشابيح التي كان يتمّتع بها عرتات ما كان يمكن تمرير مثل هذا 

 اثتفا  على اوبال .
مياد  الفلسبينيح، من أبو عمار إلى أبو ماةن، بنت منذ البدايح المصد من ذلك التنويه إلى أن ال

انخرابها تي عمليح التسويح على مراهنات خابئح، إلى حد استهانتهما بالنصوص المجحفح التي 
وردت تي اتفا  أوسلو، الذي لم ياّر  إسرائيل كدولح محتلح، وث الضفح الغربيح وقباع غة  كاراح 

لح اثستيبان، ولم يستند إلى مرجايح المرارات الدوليح، واقترب كثيرًا من تلسبينيح، ولم يبت بمسا
 .1361الرؤيح اوسرائيليح للصراع باختةال قضيح تلسبين بمضيح ا راضي المحتلح عام 

وكان منبل  المياد  الفلسبينيح وقتذاك هو التكّي  مع المناخات الدوليح واوقليميح، الناجمح عن 
سوتياتي وحرب الخليج الثانيح وسياد  الوثيات المتحد  كمبب وحيد تي الاالم  مبلع انهيار اثتحاد ال

التساينيات(. لكن هذا التكّي  كان ةائدًا عن الحد، كما بّينا، ونجم عنه اختصار شاب تلسبين 
نشاء عالقات تنسي  أمني  بفلسبينيي الضفح والمباع، وتحول حركح التحرر الوبني إلى سلبح، وا 

حتلين، وكلها أمور تالت تالها تي ترهل بنى الحركح الوبنيح الفلسبينيح، وخبو روحها مع الم
ثار  الشكوك بين الفلسبينيين حول مانى وجودهم كشاب.  الكفاحيح، وا 

يستنتج من ذلك أنه ما كان يفترح بناء التسويح على تناةثت مجانيح، ومن دون ممابل، وبهذا 
مامد ، وكان ا ولى حينذاك تغيير البري ، وابتداع بر  الحجم، مهما كانت الظرو  صابح و 

جديد  للكفاح، ث سيما أن ث شيء كان يوحي بان إسرائيل يمكن أن تتناةل للفلسبينيين، تي ظرو  
 دوليح وعربيح مواتيح لها.

وبكالم آخر، تربما كان من المتاذر على المياد  الفلسبينيح، تي ظرو  مبلع التساينات، ماارضح 
رياح الدوليح المتالمح بالتسويح، لكن كان بإمكانها مساير  هذه الرياح ببر  أخرى، غير التي قامت ال

على اثرتهان للخارج، واثنشغال بالسلبح وبالمفاوضات وبالباد الدولي، على حساب بناء البيت 
 الفلسبيني.

وتد تلسبينيي الداخل، ولم وقد كان ا جدى حينذاك، مثاًل، لو أن المنظمح تركت اوبار التفاوضي ل
تذهب إلى أوسلو، مع اوجحاتات التي اضبرت للسكوت عنها لتاويم وضاها. وكان باومكان عدم 

، وهو الوضع الذي لم يفد السلبح وهّمش المنظمح، «تتف»الجمع بين قياد  المنظمح والسلبح و 
ببرح خيار الدولح وبروحها. وتو  ذلك تمد كان ا جدى تحدي التسويح « تتف»وذهب بريف 



 
 
 
 

           44ص                                     3444 العدد:    6/1/5112 الثالثاء التاريخ:

الديموقرابيح الالمانيح الواحد ، كخيار يؤكد وحد  شاب تلسبين وأرح تلسبين وقضيح تلسبين، أو 
تحميل المسؤوليح ل مم المتحد ، ولمراراتها، بالما أن ا مر على مستوى إنهاء اثحتالل الذي بدأ 

الك، كما أن هذا الكالم ليي ، وهذه كلها خيارات كفاحيح، وليست للتفاوح، أو اثسته1361عام 
نما هذا ما كنا نموله بوال عمدين.  وليد اللحظح وا 

وتي كل ا حوال، تمد كان يجدر بالمياد  الفلسبينيح اودراك مبّكرًا أن عمليح التسويح، تي هذه 
الظرو  والمابيات، ووت  اتفا  أوسلو، لن توصل إلى شيء، حتى على مستوى دولح تي الضفح 

ما أنها مّرت، بوال الامدين الماضيين، باختبارات عد  كان يفترح بكل واحد منها أن وغة ، ث سي
ينبه السلبح إلى عدم جدوى هذا الخيار. حدث ذلك تي المر  ا ولى مع انتهاء المرحلح اثنتماليح 

(، 5111(، وتي الثانيح مع إخفا  مفاوضات كامب ديفيد، الخاصح بمضايا الحل النهائي  1333 
 5115، تي شان إقامح دولح تلسبينيح  «خريبح البري »الثالثح مع تمّلص إسرائيل من خبح وتي 

( تي شان إقامح دولح تلسبينيح أواخر 5111(، وتي الراباح مع تاثر مسار أنابوليي  5112 -
عهد الرئيي ا ميركي الساب  جورج بوش. وتي الخامسح مع انتهاء مفاوضات التساح أشهر 

 5119 - 5114). 
مالوم أن المياد  الفلسبينيح لم تشتغل على أساي هذا اودراك، بل ظّلت تراهن على المفاوضات، 
وعلى موق  الوثيات المتحد ، وهي رهانات ثبت أكثر من مر  أنها تي غير محلها. ا هم أن هذه 

اناتها المياد  لم تشتغل على خيارات سياسيح أخرى، بديلح أو مواةيح، ولم تامل على تاهيل كي
السياسيح الجمايح  المنظمح والسلبح والفصائل والمنظمات الشابيح( التي باتت مستهلكح ومتهكلح، 
ومن دون أي تاعليح. تو  ذلك، تإن مسااها لكسب ثمح إسرائيل والوثيات المتحد  اقترن بكبف كل 

تي الشكل المناسب أشكال المماومح، ومن ضمنها المماومح الشابيح والسلميح، وحتى إنها لم تتااب 
 مع المسار الدولي المتال  بمماباح إسرائيل ونةع الشرعيح عنها.

هكذا، تإن تحول أبو ماةن نحو التمرد على مسار أوسلو، وانتهاج المماومح الديبلوماسيح، ياتوره 
الكثير من السلبيات، تهو ث يتاسي على رؤيح سياسيح قوامها المبع مع الماادثت التي قام عليها 
اتفا  أوسلو، وث يستند إلى حالح من المماومح الشابيح، أو حتى إلى حاضنح شابيح، تهو يبدو بمثابح 
لى هذا وذاك، تإن هذا الخيار وحده، على أهميته، ث يمكن أن يفضي إلى  انتفاضح من تو  تمب. وا 

من، وث المؤسسات نتائج ملموسح،  ن إسرائيل أساسًا ث تهمها قرارات ا مم المتحد ، وث مجلي ا 
 والهيئات المتفرعح منها، كونها تتمتع بتغبيح الوثيات المتحد  وحمايتها.

لذا، وباد كل هذه التجارب، آن للفلسبينيين أن يحسموا خياراتهم، تال أقل من وق  المسير  
عاد  المل  إلى المنظمح الدوليح، والوكاثت التاباح لها، تليي لدى الفلسبين يين ما التفاوضيح وا 
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، تي هذه الظرو ، 1361يمولونه، بالما أن ا مر على مستوى الصراع على ا رح المحتلح عام 
حيث المبلوب تببي  المرارات ا مميح، وهي كاتيح. أيضًا ث أقل من وق  التنسي  ا مني تليست 

لادالح قضيح مهمح الفلسبينيين حمايح اثحتالل واثستيبان، تهذا مجح ، تضاًل عن كونه مهينًا، 
تلسبين. وث أقل من وضع حد للفساد الذي أكل من بنيح الحركح الوبنيح الفلسبينيح، وأودى بها إلى 
هذه المهالك السياسيح وأتمد كياناتها الفاعليح. وأخيرًا، ث أقل من الاود  إلى بناء البيت الفلسبيني 

 على أسي وبنيح وتمثيليح وديموقرابيح ومؤسساتيح.
نما تي كيفيح إدارتهم أحوالهم، على الدوام ، لم تكن المشكلح عند الفلسبينيين تي خياراتهم تحسب، وا 

وضمن ذلك تاخر وعيهم  هميح بناء البيت الداخلي. هذا حصل تي ةمن أبو عمار وتي ةمن أبو 
 ماةن.

6/1/5112، الحياة، لندن  
 
 أموال الفلسطينيين تجميد 

 تسفي برئيل
تم تجميد نملها إلى السلبح الفلسبينيح هي أقل من المبلغ الذي تدتاه إن النص  مليار شيكل التي 

السلبح الفلسبينيح كرواتب شهريح للااملين بها. ومن هنا أيضًا تاتي الخشيح من أن تضبر السلبح 
حل آخر لهذه المشكلح. ومن ناتل المول أن أحد  إيجادالفلسبينيح إلى تاجيل دتع الرواتب حتى 

التي ةادت شهو  انفااثت حماي « الجر  الصامد»لالحتجاج تي غة  قبل عمليح  المركةيح ا سباب
الرواتب من السلبح  أموالتي مهاجمح إسرائيل، حيث سب  ذلك منع ترضته إسرائيل على تحويل 

 وقبر إلى حكومح حماي تي غة .
 وبذلك تان كل عموبح تُفرح على السلبح الفلسبينيح ستتحول إلى حربح ضد إسرائيل.

ولكن من المشكوك تيه ما اذا كانت السلبح الفلسبينيح التي توقات أن تمي إسرائيل مداخيلها تي 
أعماب انضمامها إلى المحكمح الدوليح، تليي من المستباد أن تموم برد تال عني  تي أعماب هذا 
. الاماب. وتي الممابل يوجد للسلبح الفلسبينيح، على ا قل على الور ، مصادر دعم بديلح

مليون دوثر تي الشهر كمساعد  لتغبيح الاجة  51تالساوديح مثال تبرعت تي السنح الماضيح بمبلغ 
 الشامل للسلبح الفلسبينيح.

مليون دوثر، وتي خلفيح هذه  91.6مبلغ  ا ولوحول صندو  النمد الدولي تي نهايح شهر كانون 
مليون دوثر للسلبح  111ويل نحوا من توجد لدى السلبح تاهدات من الجاماح الاربيح لتح ا حداث

 تي حالح وجود حصار اقتصادي إسرائيلي.
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مليون  411إلى السلبح الفلسبينيح مبلغ  ا مريكيح اودار والسؤال ا كثر أهميح هو هل ستحول 
دوثر والتي هي مشروبح بامتناع السلبح الفلسبينيح عن التوجه إلى محكمح الجنايات الدوليح. وهذه 

مليار  4.5، 5114ذات قيمح بالنسبح للسلبح الفلسبينيح التي بلغت ميةانيتها السنويح تي عام مبالغ 
 مليار منها كمساعدات خارجيح. 1.5دوثر. والتي كان 

والكويت قد حولت تي السنح الماضيح مبلغ  اوماراتومن الجانب اآلخر تان الساوديح ودولح اتحاد 
الدعم  أضاا ضافين ونص  ميةانيح السلبح وسباح  مليار دوثر لمصر وهي عبار  عن 11

ذالمصر.  ا مريكيالسنوي  قرروا تي دول الخليج بان النضال السياسي الفلسبيني جدير بالدعم  وا 
تلن تكون لديهم مشكلح تي تغبيح الاجة المالي للسلبح الفلسبينيح بما تي ذلك المبلغ المجمد. 

مثل النرويج والدانمارك والسويد الذين اعترتوا  ا وروبيح ويمكن التمدير أيضًا أن جةًء من الدول
تبين أن إسرائيل مستمر  تي خر  اتفاقات باريي من عام  إذابالدولح الفلسبينيح سيهبوا لدعم السلبح 

ن دعم عربي ودولي كهذا سُيفرغ الاموبات اوسرائيليح من 1334 ، وأنها ث تحول أموال الضرائب. وا 
 ر  اتفا  كهذا سيكون سببا للمبالبح.مضمونها. كما أن خ

اقتالع الاموبات اوسرائيليح تستجد إسرائيل نفسها  وأوروباقررت الدول الاربيح  إذاإلى ذلك،  إضاتح
، التي تاتبر مااديح بسبب دعمها واعتراتها بالدولح ا وروبيحتي مسار تصادمي آخر مع الدول 

تتواصل التجار  بين إسرائيل  ا موالسرائيل تحويل الفلسبينيح. والمفارقح هي أنه عندما تجمد إ
بالمئح من سلاها  15والضفح الغربيح بالامل كالماتاد. تالضفح الغربيح تستورد من إسرائيل 

مليار دوثر تي السنح من إسرائيل وتصدر اليها حوالي  5.12اثستهالكيح، أي أنها تشتري حوالي 
 مليون دوثر. 121

وممدمي الخدمات اوسرائيليين يستمتاون بالسو  الفلسبينيح بحجم كبير كهذا، وبذلك تان المنتجين 
أي حوالي ثالثح أضاا  مما يستمتع به الفلسبينيون من السو  اوسرائيليح. وبذلك تانه ث ةالت بيد 
السلبح الفلسبينيح رواتع ليست قليلح لتضغب بها على الصناعيين اوسرائيليين، بل ولتفرح عليهم 

 ات ردا على الاموبات التي ترضتها إسرائيل على السلبح.عموب
ولكن ةياد  على اثعتبارات التجاريح تالاجب هو أنه ماذا ستحم  إسرائيل من خبوات غير قانونيح 

عندما توجهت السلبح  5115كهذه؟ ث سيما أن مثل هذه الخبوات قد جربت تي الماضي، مر  تي 
كاماب على  5111تي  أخرىترا  كدولح غير عضو، ومر  إلى الجمايح الاموميح وحظيت باثع

اتفا  المصالحح مع حماي. وتي الحالتين لم تتسبب هذه الاموبات تي تغيير سياسات السلبح 
 الفلسبينيح.
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واآلن سيكون ذلك خبا كبيرا توقع تراجع السلبح الفلسبينيح التي تبنت استراتيجيح النضال  
 الدبلوماسي بدل الكفاح المسلف.

2/1/5112هآرتس   
6/1/5112القدس العربي، لندن،   
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