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يــؤج ج الخالفــات داخــل فــي رصــد حمــاس بغــزة تــراكم فشــل االســتخبارات اإلســرائيلية : "إســرائيل ديفيــنس" .0
 األجهزة األمني ة

قالت مصادر أمنّية إسرائيلّية، إّن الفشل الُمتكرر للمخابرات : حسن مواسي -القدس المحتلة 
ة اإلسرائيلّية، اإلسرائيلّية في رصد وتعّقب حركة حماس أّدى إلى تأجج الخالفات داخل األجهزة األمنيّ 

وشعبة االستخبارات  "الشاباك"فبعد أْن كان الخالف العميق والشديد يقتصر على جهاز األمن العام 
إلى الحرب الخفّية الدائرة بين  "الموساد"، انضّم جهاز االستخبارات الخارجّية "أمان"العسكرّية 

رائيلية عمير راببورت رئيس تحرير األجهزة، وفق ما ذكر الخبير في الشؤون العسكرية واألمنية اإلس
 ."يسرائيل ديفينس"موقع 

يعود لتحويل مسؤولية مراقبة تهريب  "الموساد"و "الشاباك"وأوضح راببورت أّن تفاقم الخالفات بين 
، ما أثار حفيظة رئيس "الموساد"إلى  "الشاباك"األسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غّزة من 

 يورام كوهين. "الشاباك"
وبين اّن الخالف بدأ عملًيا بين األجهزة بعد قيام إسرائيل بتنفيذ خطة االنفصال أحادي الجانب عن 

، حيث لم تُقرر الحكومة اعتبار غّزة بأّنها منطقة خارج حدود السيادة 5112قطاع غّزة في آب 
فيما مسؤولية  هو المسؤول عن معالجة المشاكل خارج إسرائيل، "الموساد"اإلسرائيلّية، علًما بأّن 

حباط العمليات على شقي الخط  "الشاباك" وأضاف راببورت:  .األخضرتقتصر على مراقبة الوضع وا 
عندما تقرر أْن يكون الشاباك هو المسؤول األعلى عن المخابرات في قطاع غّزة بدأت الخالفات "

ع وتيرة الفشل في رصد بينه وبين االستخبارات العسكرّية، وأّدت الخالفات بين الجهازين إلى ارتفا
 ."تحركات الفصائل الفلسطينّية في قطاع غّزة

، والتي زوقائد أركان الجيش اإلسرائيلي بيني غانت "الشاباك"وأشار إلى أن الخالفات بين رئيس 
 "الشاباك"ضّد قطاع غزة، كان جزًءا من المعركة الدائرة بين  "الجرف الصامد"تفجرّت بعد عملية 

خفاقات االستخبارية اإلسرائيلّية بدأت بعد قيام حركة حماس بأسر الجندّي . وأّن اإل"أمان"و
اإلسرائيلّي، غلعاد شاليط، وبعد ذلك، أخفقت األجهزة األمنّية اإلسرائيلّية في توّقع قيام حماس 
باالنقالب العسكرّي والسيطرة على القطاع. وأضاف أّن اإلخفاق األّهم تجلى واضًحا في عدم معرفة 

زة األمنّية شيًئا عن األنفاق الهجومّية التي قامت حركة حماس بحفرها. كما أّن التحذير من األجه
خطر نشوب حرب بين إسرائيل وحماس في الصيف الماضي، كان عاماًل محفزًا لتأجج الصراع بين 

عسكرّية أّنه حّذر من هذه اإلمكانية، ولكن شعبة االستخبارات ال "الشاباك"األجهزة األمنّية، إذ زعم 
 نفت ذلك جملة وتفصياًل، وأّكدت على أّنها لم تتلَق أّي تحذير في هذه القضية.
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على الخط لمنع عمليات التهريب، التي تعتبرها إسرائيل خطًرا  "الموساد"وأضاف أن دخول 
ّتم إستراتيجًيا، زاد من حّدة الخالف بين األجهزة األمنّية، خصوًصا وأّن إسرائيل تفترض أّن األسلحة ي

تهريبها إلى القطاع عن طريق الجمهورية اإلسالمّية اإليرانّية، التي ُتحاول تهريبها عن طريق 
السودان، حتى وصولها إلى األنفاق التي تجمع بين رفح المصرّية وبين رفح الفلسطينّية، ومن ثّم 

 توزيعها بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي.
الجهود الُمكثّفة التي قام بها رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين  ولفت راببورت إلى أّنه على الرغم من

نتنياهو، فإّن ما أجمع عليه اإلعالم اإلسرائيلّي بتسميتها الحرب العالمّية اإلعالمّية بين الجيش 
اإلسرائيلي وجهاز األمن العام )الشاباك( حول العدوان على قطاع غزة واالستعداد لها، ما زالت 

 وكشفت عمق الخالف بين المؤسستين. ُمستعّرة، 

 9/1/5112، المستقبل، بيروت
 
 كتلة التغيير واإلصالح: بيان حكومة الوفاق انقالب على المصالحة الفلسطينية .2

هاجمت كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" بشدة حكومة الوفاق الوطني  غزة:
ل أداة بيد رئيس السلطة محمود عباس وحركة "فتح"، مؤكدة أن واتهمتها بأنها حكومة انقسام وتشك

 الشعب الفلسطيني يستحق حكومة أفضل منها.
وقالتتتت الكتلتتتة فتتتي بيتتتان لهتتتا تعقيًبتتتا علتتتى بيتتتان الحكومتتتة األخيتتتر حتتتول المتتتوظفين واالعمتتتار: ل ستتتف 

وهتذه  الحكومة خيبت اآلمتال وباتتت هتي أقترب لحكومتة انقستام متن وفتاق، وحكومتة حتزب متن شتعب،
بالتأكيد ما أفقد الحكومة حيادتها وما أذهب عنها صفة الوفاق الوطني وهو متا يستتدعي إعتادة النظتر 
في تركيبة هذه الحكومة وقراءة مستقبل المصالحة الفلسطينية بعد تنكر الحكومة التفاقيات المصالحة 

 مة".واالنقالب عليها، إن شعبنا الفلسطيني المجاهد يستحق أفضل من هذه الحكو 
 8/1/5112قدس برس، 

 
 دون استشارة الحكومة بشأن غزةأصدر بيانًا مجلس الوزراء : أمين عام "برسقدس " .3

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب في غزة النقاب عن أن الناطق باسم حكومة  غزة:-رام هللا
دي في حركة ( بالقيا1|7الوفاق الوطني في رام هللا إيهاب بسيسو اتصل مساء أمس االربعاء )

حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، وأخبره أن البيان الصادر عن الحكومة بشأن موقفها من غزة، 
صدر عن أمين عام مجلس الوزراء المقرب من الرئاسة ولم يتم التشاور فيه مع الحكومة وال مع 

 مكتبها اإلعالمي حتى.
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فاظ باسمها، أن إيهاب بسيسو، أبلغ وذكرت هذه المصادر، التي تحدثت لت "قدس برس" وطلبت االحت
أبو مرزوق أن أمين عام مجلس الوزراء أصدر البيان دون علم رئيس الحكومة رامي الحمد هللا أو 

 علم حتى المكتب اإلعالمي للحكومة.
وأكدت المصادر أن بسيسو اعتذر عما جاء في البيان وأنهم ماضون في تنفيذ كل ما تم التوافق 

 مد هللا سيأتي قريبا إلى غزة لحل كل المشاكل العالقة، على حد تعبيرها.عليه، وأن رامي الح
وحسب ذات المصادر، فإن حركة "حماس" تشعر بغضب شديد وتشعر بأن هناك خداعا كبيرا وأنها 
لن تصبر كثيرا على ذلك، وأن هناك خطوات ستتخذها إذا ما اكتشفت أن عباس يعرقل حكومة 

 هماتها.الوفاق الوطني عن القيام بم
 8/1/5112قدس برس، 

 

 المواطنين إلى اتخاذ احتياطات السالمة العامة والتعاون مع طواقم الدفاع المدني يدعوالحمد هللا  .4
رام هللا: قام رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، أمس، بجولة تفقدية في رام هللا والبيرة، ترافقه محافظ رام 

مقر مديرية الدفاع المدني، والتقى مديره العام اللواء محمود هللا والبيرة، ليلى غنام، تفقد خاللها 
 عيسى، وضباطه وأفراده، واّطلع على جاهزية وآلية عمل غرفة العمليات.

وثمن الحمد هللا جهود المجلس وطواقم ومتطوعي الدفاع المدني، وضباط ومنتسبي المؤسسة األمنية، 
ة، مؤكدا أن سالمة المواطنين هي األولوية وكل الشركاء، وسرعة تعاملهم مع الحاالت الطارئ

 القصوى، وأن الحكومة على تواصل مع جميع الجهات ذات العالقة لضمان ذلك.
ودعا المواطنين إلى اتخاذ احتياطات السالمة العامة، والتعاون مع طواقم الدفاع المدني والجهات 

 المختصة، لتجنب آثار المنخفض، وحرصا على السالمة العامة. 
 9/1/5114يام، رام هللا، األ

 
 تغلق معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة "إسرائيل" .5

قال نظمي مهنا مدير عام اإلدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية إن : )االناضول(
السلطات اإلسرائيلية أغلقت، اليوم الخميس "وحتى إشعار آخر"، معبر بيت حانون )إيريز( شمالي 

 .قطاع غزة
وأوضح مهنا في تصريح لت"األناضول" أن إسرائيل أبلغت إدارته أن إغالق معبر بيت حانون )إيريز( 
كان بسبب قيام عناصر أمن المعبر التابعين لحكومة "حماس" السابقة، بوضع غرفة متنقلة "كرفان" 

 داخل المعبر.
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حكومة السابقة بقطاع غزة، وأعرب عن استنكاره للخطوة التي أقدم عليها عناصر األمن التابعين لل
محذر من التداعيات الخطيرة إلغالق المعبر على سكان القطاع خاصة المرضى الذين يتنقلون 

 للعالج بالخارج.
غير أن مدير هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة قال في تصريح وصل مراسل 

حانون التابعين إلدارة الشؤون المدنية  "األناضول" نسخة منه، مساء اليوم: إن "موظفي معبر بيت
بالضفة الغربية هم من بادروا بإغالق المعبر وتركوا المواطنين من المرضى والحاالت اإلنسانية 

 عالقين عليه".
وأضاف أبو صبحة أن "موظفي المعبر التابعين للضفة الغربية رفضوا السماح لعنصرين من الشرطة 

ى مقر االرتباط داخل المعبر لالحتماء من المطر، فقمنا بوضع خالل تأديتهما عملهما الدخول إل
صندوق حديدي ليحتمي به رجال الشرطة من المطر، فتذرع االرتباط الفلسطيني أن إسرائيل رفضت 

 هذا اإلجراء، األمر الذي تبيَّن عدم صحته فيما بعد".
 8/1/5112السبيل، عمان، 

 
 ول بيان حكومة الوفاق أن يكون قد أدلى بأي تصريحات ح ينفيهنية  .6

نفى مكتب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياستي لحركتة حمتاس، أن يكتون هنيتة قتد أدلتى بتأي 
 تصريحات عن تطورات مفاجئة ستحدث بخصوص الحكومة الفلسطينية.

وأكد بيان مقتضتب صتادر عتن المكتتب "أنته ال صتحة أبتدًا لمتا نستب لهنيتة متن تصتريحات حتول هتذا 
نتتتت مواقتتتع صتتتحفية نقلتتت عتتتن مصتتتادر مقربتتتة متتتن هنيتتة قولتتته "إن قيتتتادة "حمتتتاس" تجتتتري األمتتر"، وكا

نقاشات معمقة حول المنعطف الخطتر التذي تمتر بته الحكومتة الفلستطينية وخاصتة بعتد بيانهتا األخيتر 
 الذي يمثل انقالبًا على كل شيء".

إلتى نتيجتة واحتدة وهتي ويأتي ذلك بعد نشر بيان منسوب للحكومة الفلسطينية تؤكد فيه "أنها خلصتت 
أنتته فتتتي حتتتال تمكتتين الحكومتتتة متتتن القيتتام بتتتدورها ومهامهتتتا ومستتؤولياتها فتتتي غتتتزة فإنهتتا ستتتتعمل علتتتى 

مكاناتها".  معالجة كافة المشاكل الناجمة عن االنقسام وفقا لخطط الحكومة وا 
لمصالحة وردت حركة "حماس" على هذا البيان بقولها "إنه يتضمن شروطًا جديدة تتناقض مع اتفاق ا

وتمثل انقالبًا عليه"، وأضافت "لقد صبرنا كثيرًا على هذه الحكومة لكنهتا متا زالتت تتلتذذ علتى عتذابات 
 غزة، وعليها أال تختبر صبرنا طوياًل".

 9/1/5112، الخليج، الشارقة
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 البردويل لـ "قدس برس": عب اس يختطف "فتح" ويستقوي باالحتالل .7
ركة المقاومة اإلسالمية "حمتاس" التدكتور صتالح البردويتل قيتادات اتهم القيادي في ح: غزة )فلسطين(

حركتتة "فتتتح" بتلويتتث الستتاحة السياستتية الفلستتطينية واإلستتاءة لهتتا متتن ختتالل إشتتاعة خطتتاب وصتتفه بتتت 
 "المتردي والمجافي للحقيقة" خدمة ألجندات االحتالل وأعوانه.

عتض قيتادات "فتتح" عتن متابعتات وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لت "قدس بترس"، أن حتديث ب
أمنيتتة وتعتتذيب لتتبعض كتتوادرهم فتتي غتتزة إلجبتتارهم علتتى كراهيتتة عبتتاس والتتوالء لتتدحالن، هتتي جتتزء متتن 

"فتح" منذ سنوات طويلتة، وقتال: "لتيس صتحيحا أن حمتاس تعتقتل أو  تعيشهاالصراعات الداخلية التي 
خالقنتتا فتتي حمتتاس وال متتن قيتتادات وكتتوادر فتتتح فتتي غتتزة، لتتيس متتن أ األشتتكالتعتتذب بتتأي شتتكل متتن 

عاداتنا أن نشتم أو نعذب، وال توجد حادثة واحتدة تتدل علتى ذلتك .. وال مصتلحة لتدينا عنتد عبتاس أو 
عند دحالن، فكالهما حارب حماس. ولذلك فالحديث عن تعذيب حماس لبعض كتوادر فتتح ودعتوتهم 

ربطه بحماس، وهذه أوهام إلعالن الوالء لدحالن وكراهية عباس، هي محاوالت لمهاجمة دحالن عبر 
 تصيب قيادات فتح بسبب خالفاتهم الداخلية".

ورأى البردويل أن هذا هو نموذج للخطاب السياسي الذي آلتت إليته "فتتح" بعتد فشتلها بستبب متا أستماه 
"اختطاف" عباس لحركة "فتح" والسلطة لصالح أجندته، وقال: "فتح لم يعد لها أي مشروع أخالقي وال 

لمشتتروع، وال توجتد لتتديها مالمتتح مشتروع سياستتي تتبنتتاه، وهتي اآلن عبتتارة عتتن قيتتادات وطنتي بمفهتتوم ا
مبعثتترة وعتتاجزة وفاشتتلة، وعبتتاس هتتو نمتتوذج فشتتلها األول. لقتتد تتتم اختطتتاف فتتتح لصتتالح الستتلطة وهتتذه 

 األخيرة مختطفة لصالح عباس".
تقنتتع اآلختترين بمتتا  وأضتتاف: "أعتقتتد أنتته متتا لتتم تعتتد فتتتح النظتتر فتتي واقعهتتا وخطابهتتا السياستتي بحيتتث

تمارسه، فإنها ستندثر وما يسهم في بقائها اآلن هو ارتباطها بمشروع أوسلو واستقوائها بالمنح الغربية 
ال فهي على األرض لم تعد صاحبة مشروع واضح المعتالم. ومتازال  ودعم بعض الدول العربية لها، وا 

لتتذلك هتتم يغضتتبون عنتتدما يستتمعون لتتدى قتتادة فتتتح وهتتم بتتأنهم يستتيطرون علتتى القضتتية الفلستتطينية، و 
 الحديث على الشراكة السياسية أو تفعيل منظمة التحرير.

 8/1/5112قدس برس، 
 
 "معركة األمعاء الخاوية"األسير عدنان خضر يطلق مجددًا  .8

قالت عائلة القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر عدنان إّن ابنها شرع في إضتراب  عتن : رام هللا
الثتتاء الماضتي احتجاجتتًا علتى تمديتتد اعتقالته إداريتتًا للمترة الثانيتتة علتى التتتوالي لمتدة ستتتة الطعتام منتذ الث

 «.األمعاء الخاوية»أشهر جديدة. وكان خضر أول من أطلق معركة 
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، األربعتاء، «هتداريم»، إّن رسالة وصلتها من أسرى سجن أمسوقالت عائلة األسير عدنان، في بيان 
فتتوَر تلقيتته قتترار تمديتتد « أستتبوع واحتتد»ل فتتي إضتتراب  عتتن الطعتتام لمتتدة تفيتتد بتتأّن الشتتين عتتدنان قتتد دختت

قامت بنقله مباشترة إلتى زنتازين المعتقلتين ومنعتته متن لقتاء « هداريم»اعتقاله اإلداري، وأن إدارة سجن 
 المحامي الخاص به كإجراء عقابي ضده.

هم متن داختل المعتقتل، يتأتي وأضافت عائلة الشين عدنان أّن إضرابه، الُمحّدد بأسبوع واحد كمتا وصتل
بدايًة كخطوة تحذيريتة ضتمن خطتة نضتالية جديتدة فتي ستياق معتارك الصتمود التتي يخوضتها األسترى 

 بشكل يومي ضد االعتقال. 
مستتتوطنين فتتي الخليتتل فتتي تمتتوز  2واعتقلتتت إستترائيل عتتدنان، ختتالل حملتتة اعتقتتاالت أعقبتتت اختفتتاء 

أشتهر، وبتتارين  6، وحولتته لالعتقتال اإلداري لمتدة يومتا 17الماضي، عثر على جثتامينهم قتلتى بعتد 
طتتالق ستتراحه فتتورًا، لكتتن « ستتالم»كتتانون األول الماضتتي أصتتدرت محكمتتة  11 قتترارًا بإنهتتاء اعتقالتته وا 

 النيابة اعترضت على القرار بحجة عدم استكماله لمدة االعتقال اإلداري.
 9/1/5112، المستقبل، بيروت

 
 إقامته بمصر بشكل نهائي ويفتتح مكتبا في غزة أبو مرزوق يترك "رأي اليوم":  .9

بشتكل نهتتائي نقتتل التتدكتور موستتى أبتتو متترزوق نائتتب رئتتيس المكتتتب السياستتي لحركتتة حمتتاس،  رام هللا:
مكان إقامته من العاصمة المصرية القاهرة إلى قطاع غزة، حيث النفوذ والقوة التي تتمتع بها الحركة، 

دارة الحوار مع حكومة الوفاق.وبات اآلن يشرف على ملف العالقات م  ع الفصائل الفلسطينية، وا 
أستتترة أبتتتو متتترزوق التتتتي كانتتتت تقتتتيم برفقتتتته فتتتي  أنإلتتتى  "رأي اليتتتوم“تشتتتير المعلومتتتات التتتتي وصتتتلت و 

القاهرة وصلت متؤخرا إلتى غتزة، وأنهتا علتى متا يبتدوا دخلتت القطتاع ختالل عمليتات فتتح مصتر لمعبتر 
 رات بعودة الفلسطينيين العالقين في القاهرة.رفح بشكل مقنن، حيث سمح في أحد الم

مصادر قياديتة فتي الحركتة أكتدت أن الرجتل بتذلك غتادر القتاهرة نهائيتا، وتتم افتتتاح مكتتب رستمي لته، 
وتعيين طاقم حراسة دائم وعدد من المساعدين من قيادات الحركة، للعمل تحت إشرافه في إدارة ملتف 

 وار تحديدا مع حركة فتح وحكومة الوفاق.العالقات مع الفصائل الفلسطينية، والح
وأبو مرزوق في زيارتته التتي ستبقت الحترب إلتى غتزة، كتان يريتد البقتاء فتي غتزة بشتكل دائتم، غيتر أنته 

 غادر القطاع بشكل مفاجئ قبل اندالع الحرب بأيام فقط.
 8/1/5112، رأي اليوم، لندن
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 استقرار لبنان وتوافقه الداخليوفد حماس يلتقي نائب بالبرلمان اللبناني: حريصين على  .01
حستتتام بتتدران مترئستتتًا وفتتتدًا ضتتتم مستتتؤول الحركتتتة فتتتي « حمتتتاس»عضتتو المكتتتتب السياستتتي لحركتتتة زار 

 .النائب سمير الجسر في منزله بطرابلس، ربيع الشهابي وآخرين أبوالشمال 
نعتتتز »، وقتتال: «حتترص حركتتة حمتتاس علتتى استتتقرار لبنتتان وتوافقتته التتداخلي» علتتى بتتدران بتتدوره وأكتتد

أضتتاف: ». أعناقنتتافتتي  أمانتتةوهتتذه  أبتتداً عامتتًا، وهتتذا متتا لتتن ننستتاه  61بلبنتتان وبتحملتته لنتتا علتتى متتدى 
التوطين فكرة غير موجودة في عقل الفلسطيني، وموقف الفلسطيني في لبنان ثابتت بتأن الوجتود فيته »

ن للجستتر كتابتته وفتتي الختتتام قتتدم بتتدرا ».وان طتتال، هتتو مؤقتتت الن البوصتتلة تبقتتى دائمتتا نحتتو فلستتطين
 «.الفتات على طريق المقاومة»

 9/1/5112، المستقبل، بيروت

 
 معها "اإلستراتيجية"ويؤكد على العالقة  للمرة الثانية خالل شهر وفد حماس يصل طهران .00

ــوم، ذكتترت  متتن حركتتة حمتتاس برئاستتة ًا وفتتد، أن طهتتران متتن عمتتر هتتواش، عتتن 8/1/5112رأي الي
وهي الزيتارة الثانيتة لوفتد  طهران،وصل إلى العاصمة اإليرانية  ،جمال عيسى عضو المكتب السياسي

 من الحركة خالل شهر.
والتقى الوفد الخميس نائب وزير الخارجية اإليرانية للشؤون العربية حسين أمير عبد اللهيان حيث أكد 

 مع طهران. "الممتازة"و” االستراتيجية“على العالقة 
دور إيتتتران فتتتي “واصتتتفًا ” حركتتتة حمتتتاس وطهتتتران ممتتتتازةأن العالقتتتة بتتتين “أكتتتد جمتتتال عيستتتى علتتتى و 

أن مؤكتتدًا علتتى ” هتتام“و ” منقطتتع النظيتتر“بأنتته ” تطتتورات المنطقتتة ودعتتم تطلعتتات الشتتعب الفلستتطيني
 ”.معها اإلستراتيجيةالفصائل الفلسطينية تفتخر بعالقاتها “

، موضتحًا ”عب الفلستطينيللمقاومة الفلسطينية يشكل حافزًا لتدى الشت إيراندعم “وأشار عيسى إلى أن 
الحركة تأمتل فتي استتمرار “مؤكدًا على أن ” حماس تمكنت من الصمود رغم الضغوط والمؤامرات“أن 

 ”.الدعم اإليراني لها إلى جانب دعم بقية الدول حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه
حمتاس، جمتال  رئتيس وفتد حركتة، من طهران، أن 8/1/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 
استعرض أوضاع القدس الشريف وقطتاع غتزة والضتفة الغربيتة، وتصتاعد ، الذي يزور طهران، عيسى

مجمتتع التقريتتب بتتين المتتذاهب اإلستتالمية فتتي  ، ختتالل لقائتته رئتتيسسياستتة تهويتتد المقدستتات اإلستتالمية
 "في أعمال "مؤتمر الوحدة اإلسالمية ةالمشاركي خالل إيران الشين محسن األراك

إن العتتدو الصتتهيوني صتتعد ختتالل الفتتترة الماضتتية متتن سياستتاته العدوانيتتة ضتتد الشتتعب  ل عيستتىوقتتا
 اإلقليمية المتأزمة التي تمر بها المنطقة. ذلك األوضاعالفلسطيني، مستغال في 
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وأكتتد عيستتى علتتى ضتترورة أن يضتتع جميتتع مكونتتات األمتتة اإلستتالمية خالفتتاتهم جانبتتا، ويتوحتتدوا ضتتد 
 ل وقفة إسالمية حقيقية لنصرة فلسطين ومقدساتها.عدوهم المشترك من خال

 
 إصابة مستوطن بالقدس في حادث طعن .02

أصتتيب مستتتوطن إستترائيلي، مستتاء اليتتوم الخمتتيس، بجتتروح جتتراء طعنتته ب لتتة حتتادة فتتي البلتتدة القديمتتة 
 بمدينة القدس.

مستتتتوطنا ونقلتتتت القنتتتاة الستتتابعة بتتتالتلفزيون اإلستتترائيلي، عتتتن مصتتتدر فتتتي شتتترطة االحتتتتالل، قولتتته إن 
 أصيب بجروح متوسطة جراء طعنه ب لة حادة في الظهر.

وأشتتار المصتتدر، إلتتى أن قتتوة متتن الشتترطة تقتتوم فتتي هتتذه اللحظتتات بالبحتتث عتتن المهتتاجم، مرجحتتا أن 
 يكون فلسطيني.

وشتتهدت األراضتتي الفلستتطينية عتتدة عمليتتات طعتتن ختتالل الشتتهور األخيتترة استتتهدفت مستتتوطنين فتتي 
ي ظل تصاعد ألجواء التوتر بتين الفلستطينيين واإلسترائيليين، جتراء عمليتات الضفة الغربية والقدس، ف

 هجومية متبادلة، تترافق مع اقتحامات إسرائيلية متكررة للمسجد األقصى.
 8/1/5112، فلسطين أون الين

 
 إمكانية الدولة الفلسطينية غير قائمة حالياً : نتنياهو .03

ين نتنياهو، إن الخطوات الفلسطينية لالنضمام للمحكمة قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام: الناصرة
الجنائية الدولية، ومحاولة الحصول على االعتراف بشكل أحادي بواسطة األمم المتحدة "تلغي 

 إمكانية السالم، ما يجعل إمكانية الدولة الفلسطينية غير قائمة في الوقت الحالي".
(، أنه لن يخلي 1|7العبرية مساء أمس األربعاء ) وأكد نتنياهو متحدثا مع أخبار القناة الثانية

المستوطنات في الضفة الغربية في حال انتخابه من جديد، قائال إن "الفلسطينيين جعلوا اتفاقية 
وتابع "ال أرى أن إخالء المستوطنين أمرا واقعيا في الوقت الحالي، ألن أي  السالم أمرا مستحيال"،

 ال اعتقد أن هذا سيحدث".… عليها منطقة نخليها سوف يتم االستيالء
إن حل الدولتين غير واقعي  إلى أنه يريد الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين مبدئيا، "ولكن وأشار

 الفلسطينيين". الستراتيجيةفي الوقت الحالي، نظرا 
علن عنه الفلسطينية "فّرغت استعداده للعمل على حل الدولتين الذي أ  االستراتيجيةواعتبر نتنياهو أن 

أريد دولة ثنائية  من كل مضمون" وأضاف "ال 5119في خطابه في جامعة بار ايالن عام 
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إنهم يتوجهون ل مم  وال يتوجهون للمفاوضات .. ولكن الفلسطينيون اختاروا المواجهة ..… القومية
 "المتحدة، للمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة الجنود والضباط اإلسرائيليين كمجرمي حرب
 8/1/5112قدس برس، 

 
 " برفحمجزرة الشجاعية": لن يتم تحقيق جنائي في يعلون .04

الذين  "غفعاتي"طمأن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون جنود وحدة : أسعد تلحمي -الناصرة 
في األول من آب )أغسطس( الماضي خالل الحرب على قطاع غزة  "يوم الجمعة األسود"نفذوا 

مدنيًا فلسطينيًا، أن وحدة التحقيقات في  121في مدينة رفح قتلوا فيها أكثر من  "مجزرة الشجاعية"
 ."العملية"الجيش اإلسرائيلي لن تقوم بتحقيق جنائي مع أفراد الوحدة حول حيثيات 

وكان الجيش نفذ في التارين المذكور أعنف وأبشع هجوم له خالل الحرب لمنع وقوع الجندي هدار 
إجراء حنيباعل "، حين أعطى قائد الوحدة لجنوده أمرًا بتنفيذ ما يعرف بت "حماس"غولدن أسيرًا بيد 

لمنع وقوع أسرى، فتّم خالل ساعات ثالث قصف كثيف بالقذائف والراجمات على  ")هنيبعل(
المنطقة بالكامل وتدمير حي كامل في المدينة على ساكنيه بأكثر من ألف قذيفة  "تمشيط"الخاطفين و

 مدنيًا. 121زاة قصف عنيف للطيران الحربي، أسفرا عن استشهاد أكثر من مدفعية في موا
إشاعات وأقوااًل كثيرة تُبث في الفترة األخيرة حول الحادثة في رفح التي شارك "وقال يعلون أمس إن 

فيها أفراد وحدة غفعاتي في ذلك اليوم، لكنني أعلن هنا أن هذه الحادثة ليست بين الحوادث التي 
. "ا قسم التحقيق في الجيش. وكلي أمل بأن ال يقرر أحد أن يقحم تلك الحادثة في التحقيقيحقق فيه

اُتخذت خاللها قرارات، وعليه ال يمكن إخضاعها "ضمن عمليات الجيش  "عادية"واعتبر الحادثة 
أردف . و "للتحقيق الجنائي، إنما تتم معالجتها باألدوات القيادية من أجل التحسين في المرات المقبلة

ان ثمة فرقًا شاسعًا بين تحقيق جنائي يتم فيه البحث عن متهمين بارتكاب جنايات وخرق القواعد 
 المتبعة، وبين حوادث تستوجب فحصًا، وحادثة رفح ال تعاَلج بالتحقيق الجنائي.

 9/1/5112، الحياة، لندن
 
 التوجه إلى المحكمة الجنائية غير مقلق ب: المسعى الفلسطيني زغانت .05

لقائه مع رئيس األركان المشتركة للجيوش األميركية، الجنرال مارتن ديمبسي، قال رئيس األركان في 
، إنه ليس قلقا من المسعى الفلسطيني في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية زنتغااإلسرائيلي بني 

ئيل تجري في الهاي، معتبرا أن المسعى 'خطوة من جانب واحد ال داعي لها'، بذريعة أن إسرا
 التحقيقات بنفسها في القضايا التي يجدر إجراء تحقيق فيها.
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قد التقى ديبمسي في البنتاغون، في لقاء دام أكثر من ساعة، ثم تحدثا مع المراسلين  زنتاوكان غ
 حول الوضع اإلقليمي في الشرق األوسط.

سل لمهمات من قبل دولة أن 'قوات الجيش اإلسرائيلي، مثل قوات الجيش األمريكي، تر  زنتاوادعى غ
ديمقراطية وتحافظ على القانون وملتزمة بالقانون الدولي'. كما زعم أن قوات الجيش اإلسرائيلي تبذل 

 جهدا كبيرا لتجنب المس بالمدنيين.
 وأضاف أنه يوجد إلسرائيل تقاليد وأدوات للتحقيق في كل ما يجب التحقيق به، وأنه بالتالي ليس قلقا.

في الشرق األوسط،  االستراتيجيوديمبسي الوضع  زنتااإلسرائيلي فقد ناقش غ وبحسب التقارير
 والتحدي الذي يضعه تنظيم 'الدولة اإلسالمية' أمام المنطقة.

أمام المراسلين إن هناك هزة في الشرق األوسط الذي يشكل مصدرا لإلرهاب الذي قد  زنتاوقال غ
 ة الواليات المتحدة يجب أن يواصل محاربة التنظيم.يصل إلى كل مكان، وأنه يعتقد أن العالم بقياد

 9/1/5112، 48عرب 
 
 سوف يضغط على "إسرائيل" بسبب استمرار االحتالل العالمباراك:  .06

كشف وزير األمن اإلسرائيلي السابق ورئيس الحكومة األسبق ايهود باراك في مقابلة ستنشرها 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجمعة، عن مداوالت أجراها مع يوم صحيفة 'ه رتس' 

الخارجية أفيغدور ليبرمان، خالل والية الحكومة السابقة، وتبين منها أن نتنياهو رفض التقدم في 
 المفاوضات حول سالم مع الفلسطينيين من دون موافقة ليبرمان، لكن ربما كانت هذه مجرد ذريعة.

يل بسبب استمرار االحتالل، وأن هذه الضغوط وتوقع باراك أن يمارس العالم ضغوطا على إسرائ
ستكون شبيهة بتلك التي مورست على جنوب أفريقيا إبان نظام األبرتهايد. وأقر بأنه 'تجري عمليات 

للمقاطعة أو سحب استثمارات  BDSبطيئة لنزع الشرعية عن إسرائيل تحت سطح األرض. حركة 
مها مستعار من الحركة التي أدت إلى انهيار وفرض عقوبات على إسرائيل، كلها أخذت تتطور. واس

جنوب أفريقيا التي كانت اقتصاديا وعسكريا أقوى من كل أفريقيا الواقعة تحت الصحراء الكبرى، 
 ولكنها لم تصمد، ألنها لم تتمكن من الصمود في العزلة الدولية'.

يل، واعتبر أن األمر واعترض باراك على طلب نتنياهو من الفلسطينيين باالعتراف بيهودية إسرائ
 الحاسم لدى نتنياهو هو بقاؤه السياسي.

وانتقد باراك نتنياهو بسبب أدائه خالل العدوان على غزة في الصيف الماضي، ألنه لم تكن خالل 
هذه الحرب 'صورة انتصار' إلسرائيل وألنه ليس واضحا سبب استمرارها لمدة طويلة 'وربما هذا عزز 

أن الدمار الخطير أحدث شرخا بين حماس والسكان، ألنه ربما لم  حماس'. وأضاف 'ليس مؤكدا
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عندما نفعل ذلك فإننا سنقضي ’يشعر السكان بأن ثمة خيار... وبيبي قال خالل الجرف الصامد إنه 
ورأى باراك أنه يتزايد عدد اإلسرائيليين الذين 'يدركون أنه ال يوجد حل باستثناء  .’على حكم حماس

مطروحا على الطاولة في كامب ديفيد، أو مسار كلينتون أو أنابوليس، كلها  ذاك الحل الذي كان
 ذات الشيء' في إشارة إلى حل الدولتين.   

 9/1/5112، 48عرب 
 
 "اإلرهاب اإلسالمي"لترسيخ فكرة  "شارلي ايبدواالعتداء على صحيفة "تستثمر  أبيبتل  .07

ن نتنياهو، فرصة العملية التي استهدفت لم يكن متوقعًا أن يضيع رئيس حكومة االحتالل، بنيامي
القائمة على « اإلرهاب المتطّرف»، من أجل الترويج لنظرته إلى «شارلي ايبدو»الجريدة الفرنسية 

توحيد الموقف من فصائل المقاومة والتنظيمات التكفيرّية. وفي بيان، صادر عن مكتبه، رأى نتنياهو 
ال يعرف الحدود، لذا ينبغي أن يكون التصدي له عابرًا  اإلرهاب الذي يمارسه اإلسالم المتطرف"أن 

 ."للحدود
على أن يقدم الحادثة في باريس كأنها تعبير عن صدق تنبؤاته، الفتًا إلى أنه سبق  نتنياهووحرص 

لم ُيوقف اإلرهاب المتطّرف الذي يمارسه كل من حماس وحزب هللا وداعش "وحّذر من أنه إذا 
إذا لم ". وواصل بيانه بالتنبؤ مّرة أخرى: "سيصل إلى أّي مكان في العالموالقاعدة، فإّن اإلرهاب 

نحاربه على نحو يتحّلى بالمثابرة واإلصرار ووحدة الصّف، فإّن األعمال الفظيعة التي شهدناها اليوم 
 ."في باريس لن تكون األخيرة، واألعمال المقبلة التي سترتكب ستكون أيضًا مروعة وقاسية

علينا أن "و بيانه بالفقرة التي يصح وصفها بأنها جوهر ما يصبو إليه، عندما رأى أن وختم نتنياه
، في موقف يرمي إلى دفع الدول الغربية "ندعم بعضنا بعضًا من خالل خلق جبهة موّحدة وحازمة

 لدعم إسرائيل في مواجهة فصائل المقاومة في المنطقة انطالقًا من أنهم جزء من اإلرهاب المتطرف.
جهة أخرى، وّجه وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، رسالة مواساة إلى الشعب الفرنسي والحكومة،  من

من المحظور ترك اإلرهاب واإلرهابيين "تشعر بألمهم. ورأى ليبرمان أنه « دولة إسرائيل»موضحًا أّن 
 ."جه هذا الخطرالغرب ملزم أن يقف موحدًا ومصّممًا في و "، قائال إّن "يفرضون رعبهم على العالم

ال "تسيبي ليفني، فرأت في كلمة في كلية اإلدارة في ريشون لتسيون، أنه  "الحركة"أّما رئيسة حزب 
اإلرهاب يقاتل بحرب إبادة بال هوادة، هنا، في "، مشيرًة إلى أّن "حديث وال مصالحة مع اإلرهاب
تطّرف في فرنسا هو عملّية مضاّدة اإلسالم الم". وأضافت ليفني أّن "فرنسا أو في أي مكان في العالم

نفتالي بينيت، استغّل الحادثة في  "البيت اليهودي"، لكن رئيس "لكّل دول العالم الحر، بما فيه إسرائيل
عجبت لماذا ال تصعدين إلى الطائرة وتتوجهين "سياق التنافس االنتخابي، وتوّجه إلى ليفني بالقول: 
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لعلك تجرين مفاوضات، وتعرضين "بلهجة استهزاء أضاف: . و "إلى باريس كي تحّلي لهم المشكالت
عليهم أفقًا سياسيًا، ألن هذا هو الحل. وتعرضين عليهم وقف االحتالل من أجل السالم، وأن يعتذروا 

الذي ". وامتدادًا للرؤية والخطة اإلسرائيلية، التي عّبر عنها نتنياهو، رأى بينيت أن "عن الكاريكاتير
 ."س والمخّرب في باريس، هو المخرب نفسه، وهو اإلسالم األصولي نفسهيدهس رضيعة في القد

 9/1/5112، األخبار، بيروت
 
 فاشلة "إسرائيلـ"مركز البحوث والمعلومات في الكنيست: المقاطعة الدولية ل .08

القدس العربي: يستدل من بحث أجراه مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، أن كل  -الناصرة 
المقاطعة على إسرائيل لم تمس باقتصادها على المستوى الكلي. كما يتضح أن محاوالت فرض 

المقاطعة يمكنها ان تمس في األساس بعالمات تجارية في إسرائيل تعتبر منتوجا نهائيا، ولكن نسبة 
 كبيرة من صادراتها هي منتجات مرحلية والمس بها ليس كبيرا.

، وخلص لالستنتاج انه رغم 5112و 5111سنوات  وناقش البحث ابعاد المقاطعة االقتصادية بين
محاوالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية إال أن الناتج المحلي ارتفع خالل هذه الفترة بنسبة تراكمية 

. كما يدعي البحث %99إلى نسبة  أوروبا، ووصلت في %01، وقفزت الصادرات بنسبة %25تبلغ 
، فشلت األخضرة المنتوجات المصنعة وراء الخط ، بشكل خاص، لمقاطعاألوروبيةان المحاوالت 

إلى أي ضرر ال بل ارتفعت، ما يظهر أن  5115حتى نهاية  أوروباولم تتعرض الصادرات إلى 
، وفرض الجمارك على منتجات المستوطنات في الضفة األوروبيالمقاطعة التي فرضها االتحاد 

 والجوالن غير ملموسة.
المباشر في إسرائيل، بشكل ملموس، خالل العقد  األجنبير وحسب البحث فقد ارتفع االستثما

األخير، ويعتبر وزنه في الناتج اإلسرائيلي القومي عاليا اذا ما قورن بغالبية الدول المتطورة. 
والمعطيات مفاجئة أيضا بكشفها عن ارتفاع حجم الصادرات بالذات من مستوطنات الضفة وهضبة 

 %1.2جم هذه الصادرات في مجمل الصادرات اإلسرائيلية، من الجوالن المحتلتين، حيث ارتفع ح
 .األوروبيمنها صادرات إلى االتحاد  %5.2، وكان %2.1إلى 

وكانت للمقاطعة كما يزعم التقرير، أبعاد إيجابية، ألن إسرائيل اضطرت إلى تنويع مصادر التصدير 
 واختراق أسواق جديدة خاصة في آسيا وأمريكا الجنوبية.

ق متصل يتضح أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وبين الصين في ازدياد، الفتا إلى أن وفي سيا
من مجمل صادراتها  %11إلى  %2إسرائيل تتوقع أن ترتفع نسبة واردات الصين من إسرائيل من 

 .5122في 
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. نيةاإللكترو األجهزة و يشار إلى أن أكبر كمية من صادرات إسرائيل للصين هي في مجال األسمدة 
وفي حفل وداع للسفيرة الصينية في تل أبيب كشف وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان أن حجم 

مليارات  11إلى  5112مليارات دوالر في  9التبادل التجاري بين إسرائيل وبين الصين قد ارتفع من 
 دوالر في العام المنصرم.

 9/1/5112، القدس العربي، لندن
 
 شهد زيادة بالعمليات االنتحارية 2014ألمن القومي اإلسرائيلي: معهد دراسات الدراسة  .09

كشفت دراسة إسرائيلية، حول مستوى العمليات االنتحارية في العالم، حدوث زيادة : 51عربي -لندن 
 الماضي.  5115نسبية شهدها عام 

باحثين وجدوا وتقول الدراسة إن معظم العمليات االنتحارية نفذت في منطقة الشرق األوسط، ولكن ال
وتعزو الدراسة الزيادة إلى  زيادة نسبية لها في مناطق أخرى من العالم اإلسالمي، بينها نيجيريا.

األعمال التي تقوم بها المنظمات غير الدولية، خاصة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا، 
 الجارية اآلن.باإلضافة إلى ضعف الحكومات المركزية، والبعد الديني في الصراعات 

ونقلت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" عن الدراسة أن مجموع الهجمات االنتحارية التي شنت 
 .5112عن عام  %95هجوما، أي بزيادة  295العام الماضي 

وبحسب الدراسة، التي أعدها معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي، فقد أدت الهجمات االنتحارية 
 .5112شخص قتلوا في عام  2511ص مقارنة بت شخ 5511إلى مقتل 

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة، وهي أن "غزو الدولة اإلسالمية لكل من العراق وسوريا، الذي تبعه في 
إعالن أبو بكر البغدادي عن الخالفة، أدى إلى تصاعد كبير في العنف بسبب  5115منتصف عام 

 ية".اعتماد التنظيم الواسع على العمليات االنتحار 
وتقول الصحيفة إنه بالتأكيد، فقد مثلت العمليات االنتحارية في العراق نسبة ثالثة أرباع الهجمات في 

أسوأ عام شهده العراق من ناحية العمليات االنتحارية منذ عام  5115الشرق األوسط كله. ويعد عام 
 ؤوليتها عن ربعها. عملية انتحارية، وأعلنت الدولة اإلسالمية مس 51. ونفذت في سوريا 5110

ويبين التقرير أنه في ظل انتقال عدوى الحرب األهلية في سوريا إلى لبنان، فقد أدى هذا لتضاعف 
 عملية انتحارية. 11عملية.  وفي ليبيا نفذت  12العمليات االنتحارية، ليصل العدد إلى 

ارية أسلوبا في الحرب، وتشير الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي استخدم فيه أسلوب الهجمات االنتح
واستخدمه نمور التاميل في سريالنكا، حيث استخدموا األحزمة الناسفة واالنتحاريات، إال أن الجماعة 
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. وأصبح األسلوب مرتبطا بالجماعات المقاتلة في الشرق األوسط، 5119السريالنكية هزمت عام 
 والدول غير العربية مثل أفغانستان ونيجيريا.

عملية انتحارية.  25تضاعف العمليات في أفغانستان ونيجيريا، اللتين نفذ فيهما  وتالحظ الدراسة
 وتضاعف عدد العمليات التي نفذتها نساء إلى ثالثة أضعاف، ونفذت كلها في أفريقيا.

ويلفت التقرير إلى أن غزة لم تشهد أي هجمات انتحارية في العام الماضي، مع أن دراسة مسحية قام 
لالستطالعات وجد أن أهل غزة يدعمون الهجمات االنتحارية أكثر من دول عدة.  بها معهد "بيو"

 ورأى المشاركون في الدراسة أن الهجمات مبررة في حالة الدفاع عن النفس ضد أعداء اإلسالم.
وتجد الدراسة اإلسرائيلية أن الهجمات التي ينفذها انتحاريون لم تنجح في ضرب أهداف أجنبية إال 

 مع أن منفذيها ينظر إليهم شهداء وأبطاال.، %2بنسبة 
وتذكر الصحيفة أن بعض األكاديميين، ومنهم الباحث في العلوم السياسية في جامعة شيكاغو 
روبرت بيب، يرون أن أسلوب الهجمات االنتحارية أصبح معروفا ومستخدما بشكل واسع من 

 ة.المنظمات المسلحة؛ ألنه يعد وسيلة فاعلة ضد الجيوش األجنبي
هجوما انتحاريا حللها بيب،  100وتختم "كريستيان ساينس مونيتور" تقريرها باإلشارة إلى أن من بين 

وجد أن كلها، إال تسع عمليات، نفذت في سياق تحقيق  5111- 1901ونفذت في الفترة ما بين 
نان في أهداف سياسية وتحرير الوطن. ويربط هذه العمليات باالنسحاب الفرنسي واألمريكي من لب

الثمانينيات من القرن الماضي. وكذلك انسحاب إسرائيل من لبنان وغزة وأجزاء من الضفة الغربية، 
طالق سراح زعيم كردي في تركيا.  وا 

 8/1/5112، "51موقع "عربي 
 
 تباشر خطوات انتقام من السلطة الفلسطينية على وقع تنافس انتخابي "إسرائيلتقرير: " .21

الهجمة التي بدأتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود : ادةامال شح -القدس المحتلة 
عباس، ال تنحصر بالمعاني والتصريحات التي تطلقها القيادة اإلسرائيلية، علنًا، سواء أمام 
اإلسرائيليين أو أمام الواليات المتحدة والمجتمع الدولي. إنها هجمة تحمل في طياتها أهدافًا عدة يقف 

في شكل أساس، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الذي يخوض معركة انتخابية ليست سهلة، خلفها، 
وربما واحدة من أكثر المعارك االنتخابية التي تهدد مكانته. فنتنياهو اليوم أمام مأزق داخل حزبه 

سًا وفي اليمين وفي إسرائيل، عمومًا. فهو كان أقدم على خطوة تبكير موعد االنتخابات ليعطي در 
في االئتالف، لكنه وجد نفسه اليوم مهددًا بخسارة الحكم. فخصومه يبذلون كل جهد في  لحلفائه
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التحالفات واالتفاقات ليتكتلوا ويشكلوا أكثرية تكون قادرة على إسقاطه في الحكومة. واستطالعات 
 الرأي تعطيهم أماًل حقيقيًا بالفوز.

ألزمة ليصدرها إلى الخارج وما شهدته الحلبة الدولية ونتنياهو كأي رئيس حكومة سبقه، يستغل هذه ا
من مناكفات وتطورات في ملف القضية الفلسطينية، والخطوات التي تكثفها السلطة الفلسطينية في 
مواجهة إسرائيل، كانت فرصة كبيرة يسعى نتانياهو الستغاللها بكل قوة ويتعامل معها كفرصة ذهبية 

فهم يحاولون تركيز المعركة االنتخابية على القضايا االجتماعية لمواجهة خصومه في االنتخابات. 
واالقتصادية مستغلين إخفاقاته، وهو يحاول التركيز على القضايا السياسية واألمنية، باعتبارها ملعبه 

 المفضل.
وتمكنه من إفشال المشروع الفلسطيني في مجلس األمن رفع أسهمه وجعله يتنفس الصعداء ويدخل 

لمعركة الجديدة مع السلطة بعد أن توجهت إلى محكمة الهاي بطلب الدخول إليها. فالطلب بقوة في ا
الفلسطيني أشعل الحلبة السياسية والحزبية اإلسرائيلية من جديد، حيث يستغله كل طرف لمصلحته 
االنتخابية واستغالل نتنياهو لهذا الطلب وصل ذروته عندما استهل جلسة حكومته بإعالن أن 

ة اإلسرائيلية ستقف كحد السيف إلى جانب الجيش وقادته أمام تهديد السلطة الفلسطينية في الحكوم
محاكمتهم كمجرمي حرب، ومهددًا في الوقت نفسه أن هذا الجيش لن يهدأ وسيواصل الدفاع عن 
إسرائيل وأمنها بكل إصرار وقوة وفي مقدار هذا اإلصرار ستدافع الحكومة، بكل هيئاتها ومؤسساتها 

 ن الجنود والضباط.ع
وفي ظل التطورات األخيرة على الساحة الدولية والخطوات التي اتخذتها وتهدد باتخاذها السلطة 
الفلسطينية عاد الموضوعان األمني والسياسي يتربعان على رأس القضايا التي تحتل أجندة 

و حتى اللحظة اإلسرائيليين من سياسيين وعسكريين وحتى من مواطنين، وفي هذا يسجل نتانياه
 نقطة في صالحه.

 
 تنسيق مع واشنطن

القرار الفوري الذي اتخذه نتنياهو في منع تحويل نحو مئة مليون يورو من أموال الضرائب التي 
تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، لم يواجه بمعارضة شديدة من قبل اإلسرائيليين. وقبل 

والمعارضة أو االنتقاد خرج نتانياهو في قرار آخر أعلن فيه أن  أن يتخذ هذا القرار وقتًا من النقاش
مكتبه أعد وثيقة تتضمن سلسلة نشاطات في مواجهة خطوات السلطة الفلسطينية وأبرزها إعداد لوائح 
اتهام ضد قياديين في السلطة الفلسطينية وفي مقدمهم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 

، أن أول من يجب معاقبته ومحاكمته على "الهاي"الدخول إلى محكمة معلنًا في رده على طلب 



 
 
 
 

           19ص                                     3425 العدد:    9/1/5112 الجمعة التاريخ:

جرائم حرب هي السلطة الفلسطينية التي تحالفت مع حركة حماس، واصفًا الحركة في تصريحاته 
 باإلرهابية.

وفي إسرائيل كلمة إرهابيين باتت عنوانًا بارزًا لحمالت التخويف والترهيب، وهي حمالت تحولت إلى 
ه القيادتان السياسية والعسكرية في معاركهما. فإسرائيل، تحدثت في شكل واضح إنها نهج تمارس

ستكون قادرة في غضون أيام على إعداد ملفات مدعومة بأدلة ووثائق تدين القيادة الفلسطينية في 
الواليات المتحدة ودول أوروبية بارتكاب جرائم حرب. وهناك طواقم تعمل في المكاتب الحكومية 

لفة، منذ شهور لهذه القضية. وستعقد اجتماعات خالل األسبوع الجاري، يليها انعقاد جلسة المخت
األمني، التخاذ قرار تفصيلي في شأن الرد األوسع على الخطوة  –للمجلس الوزاري السياسي 

وادعت إسرائيل أن نشاطها هذا يتم بالتنسيق مع شخصيات في اإلدارة األميركية وبأنها  الفلسطينية.
قناعها بضرورة تهديد السلطة الفلسطينية ت عد لحملة موازية في مضمونها مطالبة الواليات المتحدة وا 

بوقف المساعدات األميركية إذا واصلت إجراءاتها ضد إسرائيل في المحكمة الدولية. وذكر مسؤول 
لدولية فقط ال تنوي الدفاع عن نفسها على الحلبة ا"امني، عبر مختلف وسائل اإلعالم أن إسرائيل 

نما ستهاجم ولديها ما يكفي من الذخيرة في كل ما يتعلق بجرائم الحرب، فان الزبدة ". وأضاف: "وا 
، بهذه الكلمات وبهذه الثقة "مدهونة على رأس أبو مازن ورفاقه، وهم من قرر الخروج إلى الشمس

ب االنضمام إلى الكبيرة بنجاح خطواتها انطلقت إسرائيل نحو معركتها الجديدة في مواجهة طل
المحكمة الدولية. وتعاملت إسرائيل بالمباالة وعدم اهتمام مع التهديدات التي أطلقها مسؤول 
المفاوضات صائب عريقات، في لقاءات مع صحف إسرائيلية وقال فيها إن السلطة تنوي التوجه إلى 

لى أمين الجامعة العربية كي تقدم طلب دعم اقتصادي للسلط ة طالما تواصل قرار الدول العربية وا 
التجميد اإلسرائيلي. وبان السلطة ستطالب بتطبيق فوري لقرار القمة العربية األخير في الدوحة، في 

مليون دوالر شهريًا، في حال فرض عقوبات  111شأن منح شبكة أمان اقتصادي للسلطة بقيمة 
اض في برنامجه لنيل االعتراف عليها من جانب إسرائيل والواليات المتحدة. فيما أكد أبو مازن أنه م

 والعضوية الفلسطينية في مختلف المؤسسات الدولية.
وقد جاء الرد مباشرة من بنيامين نتانياهو بتجنيد حكومته وكل الهيئات القانونية اإلسرائيلية للتصدي 

شد لهذه الشكاوى ورفع دعاوى أخرى فيما هدد وزير الشؤون االستراتيجية يوفال شطاينتس، بخطوات أ
ونقل عن مسؤول «. الهاي»شراسة وقوة ضد الفلسطينيين في حال نفذوا تهديداتهم برفع الدعاوى إلى 

إسرائيلي أن وقف تحويل أموال الضرائب يشكل الخطوة األولى فقط ردًا على الخطوة الفلسطينية، 
 ."الخطوة الملموسة والواسعة ستأتي الحقاً "وبحسب قوله فإن 
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لى هذه الحملة الشرسة ضد السلطة الفلسطينية جاء متواضعًا جدًا. فرئيس االعتراض اإلسرائيلي ع
حزب العمل المعارض والمنافس األول لنتانياهو في االنتخابات القريبة، اسحق هرتسوغ، اعتبر أن 

الضعيف أمام "خطوة تجميد حوالي مئة مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية في غير مكانها قائاًل: 
الحلبة الدولية، يتخذ إجراءات ال تساعد وحدها حقًا، جنود الجيش في الهاي، ولن  أبو مازن على

. وبمثل هذا الرد سعى هرتسوغ، هو اآلخر الستغالل الموضوع "توقف تحرك الفلسطينيين في العالم
في معركته االنتخابية ولكن بصوت خافت. أما الرئيس السابق، شمعون بيريز، فجاء رده أكثر خجاًل 

أن لدى أبو مازن مشاكله "في تل أبيب  "سبت الثقافة"ال خالل مشاركته في ما يسمى منتدى إذ ق
 ."الخاصة، لديه ماليين الالجئين وحماس وهجمات من كل جانب، ولكنه يصمد أمام ذلك وأنا أقدره

وهرتسوغ، الذي اكتفى بهذا التصريح، سيجد بتصريحات القائد في فتح، جبريل الرجوب، لموقع 
اإلخباري منفذًا آخر يستفيد منه ليواجه سياسة نتانياهو في كل ما يتعلق بالمسار السلمي تجاه  "الوال"

إن أحزاب اليمين "الفلسطينيين وعدم اتخاذه خطوات لتحريك العملية السلمية. فقد قال رجوب 
 اإلسرائيلي هي التي دفعت الفلسطينيين للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، بحيث رفضت
المفاوضات ورفضت تجميد المستوطنات أو التعامل مع الفلسطينيين كجيران أو شركاء. بل إنها ال 

نحن نفضل الحوار والمفاوضات، لكنه لم يكن أمامنا هذه المرة : ". وأضاف"تعترف بحقيقة وجودنا
ال . وفي رده على سؤال حول التوقيت وما إذا كانوا يقدمون بذلك هدية لنتنياهو، ق"أي خيار
االنتخابات التمهيدية في الليكود ال تهمنا. في كل مرة جاؤوا وقالوا لنا هناك انتخابات في "الرجوب: 

، وانتخابات داخلية في الليكود. كفى، السالم هو مصلحة "مجلس الشيوخ وانتخابات في إسرائيل
 ."فلسطينية إسرائيلية وعليكم أن تفهموا بأننا جميعًا نأكل من الصحن ذاته

ديث عن معسكر السالم في إسرائيل سيكون أيضًا مادة يستغلها اسحق هرتسوغ وغيره من قيادات الح
نريد العمل مع معسكر السالم في »األحزاب لدعم مواقفهم في حمالتهم االنتخابية فقد قال الرجوب: 

ا خريطة طريق . لدين67إسرائيل، كي يتظاهر معنا في الشوارع من أجل إنهاء االحتالل داخل حدود 
انهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية. آن األوان كي  –ونحن نمضي في اتجاه واضح ومباشر 

يقوم المعسكر المتعقل في اسرائيل ويقول كفى، ويطالب باالنفصال عن سرطان االحتالل. علينا بناء 
هي استراتيجية القيادة  مستقبل من السالم والتعايش ألوالدنا، على أساس الدولتين للشعبين. هذه

الفلسطينية. نحن لسنا معنيين بأي شكل من األشكال بالعنف. توجهنا إلى األمم المتحدة والمجتمع 
الدولي، في رسالة واضحة إلسرائيل كي تفهم بأن العنف وسفك الدماء ليس جزءًا من سياستنا، على 

ت الحكومة اإلسرائيلية غدًا وقالت إن رغم أن سياسة االحتالل هي التي تدير اإلرهاب ضدنا. إذا قام
 «.الزمن أصبح ناضجًا إلنهاء االحتالل، فسيرد الشريك الفلسطيني باإليجاب
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لم تكتف بانتقاد قرار تجميد األموال والتهديدات بسلسلة خطوات جديدة بل تحدثت « هارتس»صحيفة 
يسجل انتصارًا لنتانياهو  في شكل واضح عن خطورة إفشال إسرائيل لمشروع قانون الدولة رافضة أن

وقالت في افتتاحية لها إن فشل المشروع يعيد الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني إلى المربع  وحكومته.
األول ويدفع الفلسطينيين للتوجه إلى محكمة العدل الدولية وكال النتيجتين سيئتان إلسرائيل. وعلينا 

ة الواليات المتحدة في األمم المتحدة، سمنتا أن ال نتحمس للمساندة األميركية، خصوصًا أن مندوب
باور قالت في كلمتها انه يجب أن ال ُيرى فشل المشروع الفلسطيني كانتصار لسياسة األمر الواقع. 

 فهذا الواقع ال يمكن أن يستمر.
ما الغضاضة في أن يقرر مجلس األمن الدولي جدواًل »وتنتقد الصحيفة الموقف األميركي متسائلة: 

للمفاوضات وموعدًا محددًا إلنهاء االحتالل؟ هل تملكون خططًا سياسية أخرى لم تطرح بعد؟  زمنياً 
أم أنكم تنطلقون من حسابات حزبية، حيث أنكم تخشون أن يربح اليمين اإلسرائيلي االنتخابات فيما 

أن االعتراض على المشروع في »؟ وتضيف الصحيفة «لو صدر قرار إيجابي في مجلس األمن
األمن لم يكن نابعًا من ذكر قضية الالجئين وال قضية القدس، بل إن الغضب اإلسرائيلي  مجلس

ثارة االستفزاز. فتحويله إلى صراع  ناجم عن الجرأة الفلسطينية في اتخاذ خطوات أحادية الجانب وا 
قرار دولي يشكل تهديدًا حقيقيًا للسياسة اإلسرائيلية التي تريد أن تبقي بأيديها احتكار إدارة  الصراع وا 

إن هذا التصويت في مجلس األمن يجب أن يكون « »وتنهي الصحيفة«. كل ما يتعلق بالمفاوضات
جرس إنذار يوقظ اإلسرائيليين على مصلحتهم الحقيقية ليقرروا أية قيادة لهم يريدون، هل تلك التي 

 «.د؟تعطيهم األمل في التغيير أو تلك التي تبقيهم جالسين على برميل من البارو 
والحديث عن برميل من بارود يأتي للرد على السؤال الذي يطرح مع تصعيد حملة نتانياهو ضد 
ذا كان بخطواته هذه يريد إسقاط رئيس السلطة الفلسطينية؟ فان فعل ذلك هل  محمود عباس، وا 

فع سيضمن شريكًا فلسطينيًا تكون إسرائيل قادرة على ضمان أمنها واستقرارها أو التفاوض معه لد
 عملية السالم؟

أسئلة كثيرة الرد عليها سيكون متعلقًا أيضًا بالتطورات على الساحتين السياسية والحزبية اإلسرائيلية 
 والمعركة االنتخابية، التي من المتوقع أن تحتدم مع مطلع الشهر المقبل.

 9/1/5112، الحياة، لندن
 
  على حكومة التوافق احتجاجاً  غزة يضربون مجدداً  موظفو .20

أشرف الهور: نفذ موظفو غزة إضرابا شامال، في خطوة احتجاجية جديدة ضد حكومة التوافق -غزة
الوطني، التي يتهمونها برفض إلحاقهم بكادر الوظيفة العمومية، وجاءت الخطوة االحتجاجية ردا 
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ي على رفض حكومة التوافق تثبيت وتعيين هؤالء الموظفين في كادر الحكومة الرسمي، كباقي موظف
السلطة، واشتراطها عودة من جلسوا في بيوتهم قبل االنقسام أوال، ثم إضافة الشواغر في الوزارات من 

 الموظفين الحاليين لحل األزمة.
انقالبا »وكانت الحكومة قد وضعت هذا الشرط الذي رفضته حماس وموظفوها في غزة واعتبرته 

 «.على اتفاق المصالحة
9/1/5112، القدس العربي، لندن  

 
 بيتا   98المقابر في محافظة غزة تضم  أكثر من  .22

يقول محمد سالم، مدير أوقاف محافظة غزة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون  نور أبو عيشة:-غزة
بيتَا، منها بيوت تؤوي  90المقابر في محافظة غزة تضّم أكثر من »الدينية، لوكالة األناضول، إن 

عائالت التي تعيش في مقابر غزة تتركز في مقبرتي الشين أكثر ال»ويوضح أن «. عائلتين وأكثر
 «.شعبان والتوينسي شرق غزة، وال توجد أرقام لعدد أفراد تلك العائالت

اتخاذ عشرات الغزيين للمقابر بيوتًا لهم يمثل تعديا على أراضي الوقف، ولن تتمكن »ويعتبر سالم أن 
من السكان األحياء؛ نظرًا لسوء األوضاع االقتصادية وزارة األوقاف من إصدار قرارات بإفراغ المقابر 

 «في غزة.
ارتفاع نسبتي البطالة والفقر في القطاع من أكثر العوامل التي دفعت غزيين إلى »وأشار إلى أن 

 «.اتخاذ المقابر مساكن لهم
 أعوام، يعيش قطاع غزة حصارا خانقا، ورفعت الحرب اإلسرائيلية األخيرة على 7ومنذ أكثر من 

)غير « اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة»القطاع من معدالت الفقر والبطالة، وفق تأكيد 
 .%91، والفقر %61حكومية(، حيث تبلغ نسبة البطالة 
المقابر الواقعة جنوبي قطاع غزة، خاصة مقبرة دير البلح، تضم »ويلفت المسؤول الفلسطيني إلى أن 

 «.أيضا بيوتًا لبعض المواطنين
أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء  فيما

 .ولم تسلم مقابر غزة من القصف اإلسرائيلي خالل الحرب األخيرة .50266هذه الحرب بلغ 
9/1/5112، القدس العربي، لندن  
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 يسبح في الثلج تضامنا مع غزة وسوريامن الخليل فلسطيني  .23
ليل ت األناضول: عبر فلسطيني، عن تضامنه مع المشردين في قطاع غزة وسوريا والمخيمات الخ

 بالسباحة في بركة ثلج وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
ما »عاما(، لوسائل اإلعالم بينما كان يسبح في بركة تكسوها الثلوج  61وقال إسحاق أبو ميالة )

اناة ألبناء شعبنا في قطاع غزة والمشردين في سوريا جراء شاهدته على شاشات التلفاز من مع
العاصفة الثلجية، دفعني ألقف هذه الوقفة التضامنية مع شعبنا في غزة والشام اإلخوة وفي 

 «.أين العالم من معاناة الشعب الفلسطيني والسوري، المشردين من بيوتهم»وأضاف «. المخيمات
9/1/5112، القدس العربي، لندن  

 
 إسرائيليهنية لدخولهما غزة من دون تصريح  إسماعيلوغرامة لشقيقتي سجن  .24

رئيس الوزراء الفلسطيني « حماس»حكم على شقيقتي القيادي في حركة : ف ب أ-القدس المحتلة 
أشهر  0، بالسجن إسرائيلوتعيشان في  اإلسرائيليةهنية، اللتين تحمالن الجنسية  إسماعيلالسابق 

 .إسرائيلألنهما دخلتا قطاع غزة من دون تصريح من  مع وقف التنفيذ وغرامة
السجن غرامة  إلى إضافةسنة(  62رقيق ) أبوسنة( وليلى  50وتضمن الحكم بحق صباح هنية )

غزة من  إلى 5112دوالر( لكل منهما النهما دخلتا بداية  2111 حواليشيكل ) ألف 51بقيمة 
 .ئيليةاإلسرامصر من دون الحصول على تصريح من السلطات 

، إسرائيللزواجهما من عربيين في  اإلسرائيليةرقيق على الجنسية  أبووحصلت صباح هنية وليلى 
بعد عدة سنوات  أقاربهمامتوفيين اآلن، وتسكنان في بئر السبع. واكد محاميهما انهما زارتا غزة للقاء 

 من الفراق.
لسبع لم يتمكّن من دخول قطاع غزة لهنية ثالث شقيقات يعشن في بئر ا أنالعائلة  أفراد أحدوقال 

 العام الفائت لحضور جنازة والديهن.
المدافعة عن حق الفلسطينيين في  اإلسرائيلية)جيشا( « مسلك»وقالت ساري باشي مؤسسة منظمة 

 أوهذه السياسة ال تحترم حق لّم الشمل العائلي. هناك فلسطينيون لم يروا آباءهم » إنالتنقل والحركة 
 «.عشرين سنة منذ أمهاتهم

9/1/5112، الحياة، لندن  
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 سوء األحوال الجوية يرغم عائالت فلسطينية على المبيت في الكهوف .25
رام هللا: قللت التجهيزات الكبيرة التي اقتناها الفلسطينيون مسبقا من آثار المنخفض الجوي الذي 

ى إخالء الخيام التي يضرب المنطقة، لكن شرائح محددة في الضفة الغربية وقطاع غزة اضطرت إل
يسكنونها تجنبا للبرد القارس، واألمطار والثلوج التي زادت من حدة معاناتهم، فيما أرغمت أسر أخرى 

 في جنوب الضفة على المبيت في الكهوف أو عند أقاربهم.
ولم تسجل في األراضي الفلسطينية أي حوادث مأساوية، باستثناء حادثة وفاة واحدة لطفل من شمال 

ة بسبب اإلهمال، فيما نجحت طواقم الدفاع المدني والشرطة في التعامل مع جميع الحاالت الضف
 األخرى.

وكانت األجهزة الفلسطينية المختصة قد أعدت غرف طوارئ قبل وصول المنخفض الجوي في كل 
مليات مدينة ومخيم وقرية، فيما تم استدعاء الجرافات الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي للمشاركة في ع

تسهيل فتح الطرق ونقل المواطنين. وبهذا الخصوص قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن أطره 
نقاذ في الضفة الغربية، وسجلت إصابة  1601تعاملت مع ما مجموعه   26حادث إطفاء وا 

مواطنا من أماكن تواجدهم إلى  125فلسطينيا، معظمهم أصيبوا جراء حوادث سير، وقامت بإخالء 
 كن آمنة.أما

وفي القدس وجنوب الضفة وفي قطاع غزة دفع مواطنون الثمن األكبر، بعدما انهارت أجزاء من 
طابق إحدى العمارات السكنية في حي )باب حطة( بالقدس القديمة، نتيجة تساقط األمطار وتراكم 

ائيل أيا منهم الثلوج في المدينة. وقد أرجع عدد من الفلسطينيين وجود مشاكل في القدس إلى منع إسر 
 من القيام بإجراء إصالحات في بيوتهم.

أما العائالت القليلة التي تسكن خياما في مناطق جنوب الضفة الغربية، بسبب هدم إسرائيل لمنازلهم 
، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، فقد اضطروا إلى المبيت عند أقارب «ج»الواقعة في مناطق 

 ريبة في الجبال.لهم، أو غادروا إلى كهوف ق
9/1/5112، الشرق األوسط، لندن  

 
 الجوي حالة تقديم مساعدة في المنخفض 1783"الدفاع المدني" تتعامل مع  .26

نقاذ منذ دخول  1702تعاملت طواقم الدفاع المدني مع «: األيام» -رام هللا  حادث إطفاء وا 
صابة المنخفض، صباح الثالثاء، نتج عنها وفاة طفل بحريق منزل في مخيم  مواطنًا  26طولكرم، وا 

 معظمهم بحوادث سير.
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وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلعالم في مديرية الدفاع المدني، أمس، أن معظم الحوادث 
زالة  التي تعاملت معها الطواقم بالتزامن مع المنخفض الجوي العميق، كانت سحب مركبات عالقة وا 

وتصريف مياه من منازل ومنش ت، وفتح عبارات مغلقة، أشجار ولوحات إعالنية آيلة للسقوط، 
 مواطنًا من أماكن تواجدهم إلى أماكن آمنة. 159وتقديم المساعدة بإخالء 

محافظة رام هللا والبيرة شهدت النصيب األوفر من حاالت تقديم المساعدة،  أنوأشار التقرير إلى 
مساعدة بسحب مركبات عالقة، حاالت تقديم ال 912حاالت، كان منها  1112حيث صلت إلى 

 115حالة إخالء لمواطنين، ومن ثم ومحافظة جنين  91حاالت، منها  119 أريحايليها محافظة 
، والقدس 92، والخليل 66، وقلقيلية 22، وطولكرم 27، وطوباس 111حاالت، ومحافظة سلفيت 

 حالة في محافظة بيت لحم. 59، و25، ونابلس 51
9/1/1125، األيام، رام هللا  

 
 القدس: متطوعون يقومون بدور البلديات خالل العاصفة .27

عاما فراغا كبيرا، ابتكر المقدسيون حاًل  50أوجد استمرار احتالل مدينة القدس منذ «: وفا» -القدس 
له بتجنيد فرق المتطوعين الفلسطينيين وتجهيز غرف للعمليات والطوارئ للعمل خالل المنخفض 

 منطقة.الجوي الذي ضرب فلسطين وال
، ‹لم ننم منذ يومين في سبيل تدريب وتحضير المتطوعين لخدمة المواطنين خالل المنخفض الجوي›

متطوع جاهزون لالنتشار في  211قال المتطوع في الدفاع المدني جاد الغول، الذي أفاد بأن حوالي 
، والعيسوية، الميدان وخدمة المواطنين في الجزء الشرقي من القدس كبلدات: سلوان، وواد الجوز

والبلدة القديمة والطور والصوانة، ومخيم شعفاط، وبيت حنينا وشعفاط، والعيزرية وابو ديس، وجبل 
 المكبر، وصور باهر، وعرب الجهالين، وغيرها.

غرفة طوارئ وعمليات جاهزة لخدمة  15من جانبه، قال مسؤول الشبيبة الفتحاوية احمد الغول إن 
خالء المنازل أو  األحياءالمساعدة بفتح الطرق الفرعية بين المواطنين في المدينة عبر  الفلسطينية، وا 

 المركبات العالقة والغارقة بمياه األمطار، وتوزيع الملح وأدوات فتح الشوارع، ولتلبية أي نداء استغاثة.
 اإلسعافمن جهته، أفاد محمد الغرابلي من اتحاد المسعفين العرب بأنه تم نشر عشرات ضباط 

نداء إغاثة مثل الحرائق التي قد تنجم خالل المنخفض وغيرها،  أيفي أحياء المدينة لتلبية  طباءواأل
مشيرًا إلى أنه تم العمل على حشد الجهود وتدريب المسعفين على العالج ميدانيًا للخروج من 

 المنخفض بأقل الخسائر.
9/1/5112، األيام، رام هللا  
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 يار القطاع الصحي في فلسطينمنظمة طبية إسرائيلية تحذر من انه .28

، من انهيار القطاع الصحي في «أطباء لحقوق اإلنسان»تل أبيب: حذرت المنظمة اإلسرائيلية 
المناطق الفلسطينية، وقالت في تلخيص لدراسة أعدتها حول هذا الموضوع إن إسرائيل ال تستطيع أن 

نه تقع عليها مسؤولية   أساسية في إنقاذ الوضع المتردي.تتهرب من مسؤوليتها في هذه القضية، وا 
ومن أبرز ما جاء في هذه الدراسة أن قطاع الصحة الفلسطيني يعاني منذ سنوات من نقص دائم في 
المعدات الطبية واألدوية، وفي األطباء المختصين، وقالت إنه في فترات معينة تعمل األطر الطبية 

، وكثيرا ما يجد األطباء أنفسهم من دون أيام في األسبوع فقط 2وفق نظام اإلضراب الدائم، أي 
معدات أساسية، كالحقن والكفوف الواقية. ومن الدالئل البارزة على عجز الجهاز الطبي الفلسطيني، 
حسب الدراسة ذاتها، إرسال المرضى للعالج خارج مناطق السلطة، كإسرائيل ومصر واألردن، في 

 ختلفة للفلسطينيين.وقت تتقلص فيه العالجات واإلجراءات الطبية الم
وشددت الدراسة على وجود فجوات عميقة بين الجهازين الطبيين الفلسطيني واإلسرائيلي، حيث يصل 

 5156دوالرا للفرد الواحد في مناطق السلطة الفلسطينية، مقابل  550معدل اإلنفاق الصحي إلى 
للرجال والنساء، عن معدل الحياة  دوالرا للفرد في إسرائيل. كما يزيد معدل الحياة في إسرائيل بالنسبة

 71سنة لدى الرجال اإلسرائيليين، مقابل  79.9في مناطق السلطة الفلسطينية بعشر سنوات تقريبا )
لدى النساء الفلسطينيات(. أما في  72.9لدى اإلسرائيليات، مقابل  02.6سنة لدى الفلسطينيين، و

حالة وفاة لكل ألف  10.0الفلسطينية إلى مجال وفيات األطفال ألقل من سنة، فتصل في السلطة 
 حاالت مقابل كل ألف مولود في إسرائيل. 2.7مولود، مقابل 

طبيب لكل  2.22وفي مجال القوى البشرية ُيستدل من الدراسة على أنه يوجد في إسرائيل ما نسبته 
عندما يتعلق  لكل ألف مواطن فلسطيني. وتتعاظم الفجوة 1.6ألف مواطن، بينما ال تزيد النسبة عن 

طبيب لكل ألف نسمة في السلطة الفلسطينية،  1.55األمر باألطباء الخصوصيين، حيث يوجد 
طبيب مختص لكل ألف نسمة في إسرائيل. وهناك أيضا فجوة عميقة في مجال  1.76مقابل 

ممرضة لكل ألف نسمة في  5.0ممرضة لكل ألف نسمة في السلطة، مقابل  1.9الممرضات )
 1.2بالنسبة لعدد األسّرة في المستشفيات يتبين أن المستشفيات الفلسطينية تضم فقط إسرائيل(. و 

 لكل ألف نسمة في إسرائيل. 2.57سرير لكل ألف نسمة، مقابل 
كما تشير الدراسة إلى أنه رغم تحرير إسرائيل من المسؤولية الطبية عن الفلسطينيين، وفق اتفاقيات 

ي الفلسطيني، إال أن القطاع الطبي الفلسطيني ازداد تعلقا خالل أوسلو، وتحويلها إلى الجهاز الطب
العقدين الماضيين بأجهزة السيطرة اإلسرائيلية، سواء بشكل مباشر، وذلك حينما يجري الحديث عن 
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تحويل أموال الضرائب مثال، والسيطرة على الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية، أو بشكل غير 
 تعلق بالجهاز الصحي.مباشر في مجاالت عدة ت

ومن بين األمور التي تبرز هذا التعلق، هناك القيود التي تفرضها إسرائيل على انتقال المرضى بين 
ألف  511الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وحتى داخل الضفة، إذ يضطر قرابة 

اض طبية. وهذا اإلجراء فلسطيني سنويا إلى طلب تأشيرات من إسرائيل لكي تسمح لهم بالتنقل ألغر 
في المائة من الطلبات. ويزداد تفاقما عندما يتعلق  51المعقد ينتهي سنويا برفض ما ال يقل عن 

األمر بالطلبات التي يقدمها سكان قطاع غزة، خاصة أنه يتم استدعاء مقدمي الطلبات للتحقيق 
 هم.، مما يضطر الكثيرين منهم إلى التخلي عن طلبات«الشاباك»معهم في 

كما تؤثر آليات السيطرة اإلسرائيلية على القوى البشرية الطبية، بدءا من مراحل التدريب، ومرورا 
باالستكمال المهني، وحتى تسلم العمل. وكمثال على ذلك فإن إسرائيل تحدد عدد أفراد الطواقم 

 6لمستشفيات التالطبية الفلسطينية الذين ُيسمح لهم بالعمل في القدس الشرقية، التي توجد فيها ا
الرئيسية للفلسطينيين. كما يتم فرض قيود على شراء األدوية والمعدات الطبية، وذلك بسبب 
خضوعها لالتفاقيات االقتصادية مع إسرائيل. وال ُيسمح باستيراد أي دواء إلى السلطة ما لم يكن 

ق الدول العربية، التي مصادقا عليه في إسرائيل، األمر الذي يمنع عمليا استيراد األدوية من أسوا
 يمكنها تزويد األدوية للسلطة بأسعار مخفضة.

9/1/5112، الشرق األوسط، لندن  
 
 إلزالتها نهائياً  المصرية رفح مدينة في منزالً  1120المصرية تشرع بهدم  السلطات .29

قالتتت الستتلطات المحليتتة فتتي ستتيناء، إنهتتا شتترعت صتتباح اليتتوم الخمتتيس، بالمرحلتتة الثانيتتة متتن خطتتة 
متتر متن المنطقتة الحدوديتة فتي  211جير المئات من العائالت المصرية الواقعة منازلها في نطتاق ته

 مدينة رفح، وذلك تمهيدًا إلقامة المنطقة العازلة مع قطاع غزة.
فيما صّرح محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحتور، بتأن "الحكومتة المصترية قتررت إزالتة مدينتة 

 اع غزة بالكامل".رفح على الحدود مع قط
وأوضتتتحت مصتتتادر مصتتترية، بتتتأن المرحلتتتة الثانيتتتة متتتن خطتتتة إنشتتتاء منطقتتتة عازلتتتة متتتع قطتتتاع غتتتزة، 

متتر وتمتتد علتى طتول  211منزل في مدينة رفح تقع في نطتاق مستاحة  1551تتضّمن إخالء وهدم 
ئلة فتي عا 1126منزاًل تقطنها  027أسرة، وذلك بعد أن تم إخالء  5155كيلومترًا تضم نحو  12.7

 المرحلة األولى التي انتهت في كانون أول )ديسمبر( الماضي.
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وأوضتحت مصتتادر بمحافظتة ستتيناء، أن المنتازل المهتتّددة بتالتفجير والهتتدم بعتد إختتالء ستكانها تقتتع فتتي 
أحيتتاء )البراهمتتة، النتتور، الصرصتتورية(، وأنتته قتتد تتتتم إبتتالغ أصتتحابها بتتأن تفجيتتر المنتتازل ستتيبدأ يتتتوم 

 وعليهم البدء بإخالئها من اآلن.األربعاء المقبل 
 8/1/5112فلسطين أون الين، 

 
 إعمار غزة نظيره النرويجي مصر يبحث معوزير خارجية  .31

بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بورج برانداه، سبل تطوير : سوسن أبو حسين - القاهرة
البلدين، خاصة فتي المجتاالت  العالقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت، بما يحقق مصالح

 االقتصادية واالستثمارية، وسبل االستفادة من الفرص المتاحة لالستثمار في مصر.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أن الوزير شتكري تنتاول بشتكل 

متها تطتتتورات القضتتتية مفصتتتل ختتتالل لقائتتته نظيتتتره النرويجتتتي عتتتددا متتتن القضتتتايا اإلقليميتتتة، وفتتتي مقتتتد
الفلسطينية في ضوء التصويت األخير في مجلس األمن على مشروع القترار العربتي، وستبل استتئناف 

اإلسرائيلية، وفقا ألسس ومرجعيات عملية السالم. كما تنتاوال األوضتاع فتي  –المفاوضات الفلسطينية 
فتي متؤتمر القتاهرة الختاص بإعتادة قطاع غتزة، وأهميتة تنفيتذ التعهتدات الدوليتة التتي تتم اإلعتالن عنهتا 

 .5115إعمار قطاع غزة، والذي استضافته القاهرة في أكتوبر )تشرين األول( 
 9/1/5112الشرق األوسط، لندن، 

 
 لم تلتزم بميثاق األمم المتحدة "إسرائيل" يقول إن المحافظينحزب عضو بمصر:  .30

إن إستترائيل لتتم "نتتة اإلعتتالم بتتالحزب، قالتتت نانيتتت نتتوار، عضتتو الهيئتتة العليتتا لحتتزب المحتتافظين، وأمي
 ."دولة فقط دونها 195تلتزم بميثاق األمم المتحدة، وكأن الميثاق مخصص لت

عامتتا علتتى تأستتيس األمتتم المتحتتدة،  71، فتتي تصتتريحات صتتحفية، بمناستتبة متترور «نتتوار»وأضتتافت 
مترة، مؤكتدا أنته  51 إسرائيللصالح « الفيتو»الخميس، أن الواليات المتحدة األمريكية استخدمت حق 

 لم تستخدمه مرة واحدة لمصالحها الدولية.
، مشتتيرا إلتتى أن تلتتتك 1952بإصتتالح منظومتتتة األمتتم المتحتتدة، التتتتي لتتم تعتتدل منتتتذ « نتتوار»وطالبتتت 

 المنظومة اتاحت الفرصة لبعض القوى بالتوغل داخلها.
 9/1/5112المصري اليوم، القاهرة، 
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 ألف مراجع 27تعامل مع المستشفى الميداني األردني في غزة ي .32
من جهودها في تقديم خدماتها الطبية  22طواقم المستشفى الميداني االردني غزة  : كثفت)بترا(-غزة

 لالهل في قطاع غزة وبخاصة في ظروف المنخفض الجوي الذي يمر به القطاع.
صصات وتستقبل طواقم المستشفى ومنذ ساعات الصباح الباكر مئات المراجعين ومن مختلف التخ

 .وآالمهموتقوم بتقديم الكشف الطبي والعالج لهم بما يخفف من معاناتهم 
العقيد الركن غازي السرحان في تصريح لمراسل  22وقال قائد المستشفى الميداني االردني غزة 

وكالة االنباء االردنية )بترا( في غزة ان طواقم المستشفى تعمل على مدار الساعة وكخلية نحل لتقديم 
 يلزم للمراجعين والتعامل معهم بكل كفاء وتميز. كل ما

مراجع من  ألف 57تعاملت مع أكثر من  22واشار الى ان طواقم المستشفى الميداني األردني غزة 
مختلف الحاالت الموزعة على جميع التخصصات الطبية خالل سبعة اسابيع من بدء عملها في 

 قطاع غزة. 
 9/1/5112الغد، عمان، 

 
 مان اللبناني يلتقي بوفد من حركة حماس برئاسة حسام بدراننائب بالبرل .33

حسام « حماس»التقى النائب سمير الجسر في منزله بطرابلس، عضو المكتب السياسي لحركة 
 بدران مترئسًا وفدًا ضم مسؤول الحركة في الشمال ابو ربيع الشهابي وآخرين.

لمحتلة هم الخط االمامي لقضية العرب وكل الفلسطينيين في االراضي ا"واكد الجسر بعد اللقاء، ان 
، مبديًا أسفه »المسلمين، وان الصراع مع العدو االسرائيلي هو صراع وجودي وليس صراعًا حدودياً 

 ."إسرائيلالقضية الفلسطينية في مكان والعالم في مكان آخر ينحاز فيه بشكل تام الى »ان 
أساء لنا ولكم وللقضية، ويجب تجاوزه  الفلسطيني-االنقسام الفلسطيني »وتوجه الى بدران بالقول: 

 .والمسلمين"واالسراع في اتمام المصالحة لما في ذلك من مصلحة مشتركة لكم وللعرب 
كان لدينا قضية تجمع العرب اسمها فلسطين، لكن بعد اتفاقية كامب ديفيد وفقدان دور »أضاف: 

في لبنان ضيوف واهل،  "أنتم. وتابع: "ممصر المحوري، تخلينا عنها فحل بنا ما نحن عليه اليو 
ونحن مقصرون تجاهكم في بعض القضايا، لكننا ضد التوطين الفلسطيني في لبنان الن ما نريده 

 ."هو العودة
 9/1/5112المستقبل، بيروت، 
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 " لمواجهة "اإلسالم السياسي"إسرائيلي- سفير إسرائيلي سابق: حلف "عربي .34

ائيليون": إن "إستتترائيل" شتتتريك رئتتتيس فتتتي الحتتترب التتتتي تشتتتنها التتتدول قتتتال دبلوماستتتيون وبتتتاحثون "إستتتر 
 العربية "المعتدلة" على "اإلسالم السني".

وقال تسفي متزال، الستفير "اإلسترائيلي" األستبق فتي القتاهرة: إن "إسترائيل" أصتبحت جتزًءا ال يتجتزأ متن 
جماعتتة اإلختتوان المستتلمين الجبهتتة اإلقليميتتة التتتي تتصتتدى للحركتتات اإلستتالمية الستتنية، وعلتتى رأستتها 

 والجماعات الجهادية، وفق ما نشرته "وكالة وطن ل نباء".
وأضاف مزال، الذي يعمل حالًيا كباحث رئيس فتي "مركتز يروشتاليم لدراستة المجتمتع والدولتة" أن كتال  
من "إسرائيل" ومصر ودول الخليج ترى فتي "اإلستالم الستني" خطتًرا يهتدد مصتالحها، ممتا جعتل هنتاك 

 وًغا للتنسيق والتعاون فيما بينها في حرب ال هوادة فيها.مس
وفي ورقة نشرها أمس موقع "مركز يروشتاليم"، التذي يتديره دوري غولتد، كبيتر المستشتارين السياستيين 
لرئيس الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أوضح مزال أن "إسرائيل" تحرص أال يظهتر للعلتن دورهتا 

ربيتتتة فتتتي مواجهتتتة "التنظيمتتتات الستتتنية"، مستتتتدرًكا أن الجميتتتع يقتتتر بفعاليتتتة هتتتذا فتتتي مستتتاعدة التتتدول الع
 الدور.

ونتتتوه متتتزال إلتتتى أن العتتتداء لتركيتتتا يمثتتتل أيًضتتتا أحتتتد القواستتتم المشتتتتركة بتتتين "إستتترائيل" والتتتدول العربيتتتة 
 المعتدلة.

تتي يعتبتر وزعم أن مصر تطالب دول الخليج بالضغط على دولة قطر لتقليص عالقاتها مع تركيتا، ال
زعيمهتتتا طيتتتب رجتتتب أردوغتتتان، مستتتانًدا للحركتتتات اإلستتتالمية الستتتنية، متتتدلاًل علتتتى ذلتتتك بالتتتدعم "غيتتتر 

 المحدود لحركة حماس".
وشدد مزال على أن تصريح رئيس الوزراء التركي داود أوغلو األسبوع الماضي، الذي اشترط استعادة 

ياستية مؤشتًرا علتى التوجهتات العدائيتة العالقات مع مصتر بتاإلفراج عتن مرستي ووقتف االعتقتاالت الس
 لحكم أردوغان.

 8/1/5112، 51موقع عربي 
 
 ة على نصرة القدسمسؤول إيراني: حماس تستطيع توحيد األم   .35

رئتتيس مجمتتع التقريتتب بتتين المتتذاهب متتن طهتتران أن  8/1/5112المركــز الفلســطيني لإلعــالم، نشتتر 
لمقاومتة الفلستطينية وحركتة حمتاس وحتزب هللا، اإلسالمية في إيتران، الشتين محستن األراكتي، قتال إن ا

 بإمكانهم توحيد األمة اإلسالمية على نصرة القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك.
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جمتتال عيستتى برئاستتة  وأفتتاد مراستتل "المركتتز الفلستتطيني لإلعتتالم" فتتي طهتتران، أن وفتتد حركتتة حمتتاس
المية، التحتتديات والحلتتول" التقتتى ، المشتتارك فتتي أعمتتال "متتؤتمر الوحتتدة اإلستتعضتتو المكتتتب السياستتي

ظهر اليوم الخميس بالشين محسن األراكي األمين العتام لمجمتع التقريتب بتبن المتذاهب اإلستالمية فتي 
 إيران.

وأوضتتح مراستتلنا، أن الطرفتتان ناقشتتا ستتبل وآليتتات تفعيتتل دور علمتتاء ونختتب ومفكتتري األمتتة اإلستتالمية 
 لفلسطينية، وقبلة المسلمين األولى.للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه القضية ا

وشدد الشين األراكي في اللقاء، على ضرورة وقتوف جميتع أبنتاء اإلستالم ستنة وشتيعة، علمتاء وأحزابتا 
 إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتقديم الدعم له.

التقتى متن طهتران نقتال عتن عمتر هتواش أن وفتد حمتاس  8/1/5112رأي اليـوم، لنـدن، وذكر موقتع 
الخمتتتيس نائتتتب وزيتتتر الخارجيتتتة اإليرانيتتتة للشتتتؤون العربيتتتة حستتتين أميتتتر عبتتتد اللهيتتتان حيتتتث أكتتتد علتتتى 

 مع طهران. "الممتازة"و” االستراتيجية“العالقة 
مؤكتدًا أن ” دعتم إيتران للمقاومتة الفلستطينية مبنتي علتى مبتادئ الثتورة اإلستالمية"وقال عبتد اللهيتان إن 

القضتتتية الفلستتتطينية “، مشتتتيرًا إلتتتى أن "عتتتن دعتتتم المقاومتتتة فتتتي فلستتتطينطهتتتران لتتتم ولتتتن تتخلتتتى أبتتتدًا “
 ”.والقدس تقعان على رأس أولويات إيران

 
 : هذا ما يمثله لنا ملك "حليفتنا" السعودية القادمدبلوماسي إسرائيلي .36

أجتتترت القنتتتاة الستتتابعة اإلستتترائيلية "عتتتاروتس شتتتيفع" حتتتوارا متتتع البروفيستتتور "ألتتتيكس بليتتتغ" رئتتتيس قستتتم 
ائيل وسياسات الشرق األوسط والمستشار السابق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي للشؤون العربية لمعرفة إسر 

توقعاته بشأن تتأثير وفتاة العاهتل الستعودي والشخصتية التتي ستتخلفه علتى عترش المملكتة وتتأثير ذلتك 
إسترائيل، وأشار "بليغ" إلى أن كل األحداث التي تجري في الشرق األوستط تتؤثر علتى  على تل أبيب.

مضيفا أن حالة عدم االستقرار التتي تلتوح فتي األفتق بالمملكتة العربيتة الستعودي متن المترجح أن تتؤثر 
سترائيل أصتبحا حليفتين مهمتين فتي حربهمتا لوقتف تطتوير  على تل أبيب. وتحتدث عتن أن الستعودية وا 

ضتتتتتوء البرنتتتتتامج النتتتتتووي اإليرانتتتتتي، مضتتتتتيفا أن عالقتهمتتتتتا نمتتتتتت بشتتتتتكل متزايتتتتتد ومحكتتتتتم خاصتتتتتة فتتتتتي 
 معارضتهما لالتفاق بين إيران والقوى الغربية.

وتوقع "بليغ" أال يمكث العاهل السعودي الملك عبد هللا طتويال فتي الوقتت التذي يعتاني فيته ولتي العهتد 
األميتتر ستتلمان متتن المراحتتل األولتتى متتن متترض الزهتتايمر، ممتتا يعنتتي أن عتترش المملكتتة قتتد ينتقتتل إلتتى 

 وأصغر أبناء الملك الراحل عبد العزيز. األمير مقرن وهو ابن جارية يمنية
 8/1/5112موقع وطن يغرد خارج السرب، 
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ــر  كــي مــون: مــن حــق   .37 الفلســطينيين االنضــمام للمحكمــة الجنائيــة بعــد أن اكتســبوا وضــعية الدولــة غي

 العضو 
دافع األمين العام ل مم المتحدة، بان كي مون، الخميس، عن : األناضول -محمد طارق  -نيويورك 

 ق دولة فلسطين في االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.ح
األمين العام، الذي كان يتحدث للصحفيين عقب اجتماع غير رسمي للجمعيتة العامتة ل متم المتحتدة، 

الفلسطينيين لديهم حق في االنضمام إلى المحكمة الجنائية “عصر الخميس بتوقيت نيويورك، قال إن 
 ."وضعية الدولة غير العضو في األمم المتحدة، بقرار من الجمعية العامة الدولية، بعد أن اكتسبوا

وضتعية الفلستطينيين فتتي "وتتابع بتان كتي متون قتائال للصتحفيين، وبيتنهم مراستل وكالتة األناضتول، إن 
األمم المتحدة تسمح لهم باالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا حق لهم، وستوف يبتدأ ستريان 

 ."ي المحكمة اعتبارا من األول من أبريل / نيسان المقبلعضويتهم ف
لكن خطوة االنضمام هذه، هي خطوة منفصلة عن خطوة عملية السالم. نحن نتحدث “ومضي قائال: 

ننتتتي أدعتتتو الجتتتانبين الفلستتتطيني واإلستتترائيلي إلتتتى التعتتتاون والجلتتتوس معتتتا  عتتتن عمليتتتة ستتتالم شتتتامل، وا 
 ومناقشة األسباب الجذرية للصراع.

ما هتو  علىبين الجانبين في حالة استمرار الوضع الحالي  "حوادث مأساوية"ذر من إمكانية وقوع وح
 عليه حاليا.

أعتقتتد أنتته لتتو استتتمر الوضتتع الحتتالي هكتتذا؛ فستتوف نشتتهد حتتوادث مأستتاوية مثتتل تلتتك "واستتتطرد قتتائال: 
ب التتتي شتتنتها ، وذلتتك فتتي إشتتارة إلتتى الحتتر ”الحتتوادث التتتي وقعتتت بتتين الجتتانبين فتتي الصتتيف الماضتتي

تمتتوز وأغستتطس/ آب الماضتتيين، وراح ضتتحيتها أكثتتر  قطتتاع غتتزة ختتالل شتتهري يوليتتو/ ىعلتت إستترائيل
 طفل على األقل. 211من الفلسطينيين، منهم  5211من 

 8/1/5112رأي اليوم، لندن، 
 
 من فرنسا لتصويتها لصالح موقع أمريكي: الموساد هو المسؤول عن اقتحام "شارلي إبدو" انتقاماً  .38

 فلسطين
أعلن موقتع "انترناشتونال بيتزنس تتايمز" األمريكتي، أن الموستاد اإلسترائيلي هتو المستؤول : وطن الدبور

 .كاريكاتيررسامين  5شخًصا بالمجلة من بينهم  15عن اقتحام مقر مجلة "شارلي إبدوا" وقتل 
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لصتتتالح فلستتتطين، وذكتتتر الموقتتتع األمريكتتتي، أن الموستتتاد أراد االنتقتتتام متتتن تصتتتويت البرلمتتتان الفرنستتتي 
باإلضتتافة إلتتى تصتتويتها لصتتالح المشتتروع الفلستتطيني فتتي األمتتم المتحتتدة، فقتتام الموستتاد بتتالهجوم علتتى 

 مقر المجلة إللصاق التهمة بالمسلمين.
وأوضتتتح الموقتتتع األمريكتتتي، أن هجتتتوم المجلتتتة علتتتى "أبتتتو بكتتتر البغتتتدادي"، زعتتتيم تنظتتتيم داعتتتش، دفتتتع 

د الموقتتع أن الموستتاد استتتأجر مستتلمين متتن أصتتول عربيتتة وأكتت الموستتاد أيضتتا للتتتخلص متتن منتقديتته.
 لتنفيذ الهجوم، لزيادة العداء ضد المسلمين في العالم.

 8/1/5112موقع وطن يغرد خارج السرب، 
 
 هل بقي ما يتنازل الفلسطينيون عنه .39

 جهاد الخازن
ْين، ويحّرض لتحقيق مشروع دولتْين لشعبَ « تنازالت»دنيس روس يريد من الفلسطينيين أن يقدموا 

 األوروبيين عليهم.
دنيس روس يهودي أميركي كان من فريق السالم األميركي، وهو مثتّل إسرائيل فيه ال أي مصلحة 

كرر نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق « نيويورك تايمز»أميركية، وقرأت له قبل يومين مقااًل في 
 والذي رأسه روس يومًا. األدنى الذي أسسه حليفه في الفريق األميركي مارتن أنديك

هو يريد من الزعماء األوروبيين الذين يزعم أنهم يؤيدون بحماسة الدولة الفلسطينية أن يحاسبوا 
الفلسطينيين إذا قالوا ال أو لم يقولوا شيئًا على مائدة المفاوضات. هو يقول إن الوقت حان ليقدم 

قرارات تتعامل مع حاجات إسرائيل من أمن الفلسطينيون ما يوازي المطلوب من إسرائيل، وأن يقبلوا 
 وغيره.

في  55في المئة من أرضهم، والدولة المستقلة التي قِبلنا بها معهم تقوم على  70الفلسطينيون قدموا 
المئة فقط من أرض فلسطين التاريخية. مرة أخرى أعتذر من القراء ألنني أكرر القول إن ال آثار في 

وكها وأنبيائها. كان روس يكتب أو يحتال على التارين، فيما كانت هناك بالدنا إطالقًا إلسرائيل ومل
أخبار عن اكتشاف آثار قصر ربما كان حيث حاكم الرومان السيد المسيح. لماذا ال نرى آثار قصر 
لداود أو سليمان، أو آثار معبد أو أي شيء له عالقة باليهود في الحرم الشريف الذي يزعمون أنه 

 جبل الهيكل؟
 سطين من البحر إلى النهر والليكودي المقنتَّع دنيس روس يريد من الفلسطينيين أن يتنازلوا.فل

 ، يتنازلون إلسرائيل؟ لن أعود إلى دير ياسين أو مدرسة بحر البقر، ففي األشهر األخيرة دليل كاف 
 217بينهم ثالثة آالف فلسطيني معظمهم من المدنيين، و  حواليوقد قتل اإلسرائيليون في قطاع غزة 
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طفاًل، ثم أوقف مجرم الحرب بنيامين نتانياهو دفع حصة السلطة الوطنية من الضرائب عقابًا لها بعد 
 ذهابها إلى مجلس األمن وانضمامها إلى محكمة جرائم الحرب الدولية.

أن لو لم تكن حكومة إسرائيل إرهابية تقتل األبرياء لما كان عندها ما تخشاه من محكمة دولية. وأقرأ 
هل «. اإلرهاب»جماعة في إسرائيل تريد أن تُقاضي الفلسطينيين أمام المحكمة نفسها الرتكابهم 

في المئة من بالده، وأن ُيمنع من الدفاع عن ما بقي منها أمام  70يفترض في الفلسطيني أن يسلم 
 جيش احتالل وحكومة نازية جديدة فاشستية تمارس ابارتهيد ضد أصحاب األرض؟

مجرمة حتى بالمقاييس اإلسرائيلية، وهناك تحقيق يقوم به االدعاء العام اإلسرائيلي  هي حكومة
شخصًا من حزب، أو عصابة، أفيغدور ليبرمان بتهمة الفساد. ليبرمان نفسه كان متهمًا  21ويشمل 

على مدى سنوات قبل أن يبرأ، واآلن حزبه على كف عفريت وأقرأ أن األعضاء قد يصوتون مع 
تفيد نتانياهو. هذا ما جعل ليبرمان يتهم االدعاء بأن القضية سياسية عشية االنتخابات ليكود فيس

 العامة.
ليبرمان كان حارس مواخير قبل أن يصبح وزير خارجية إسرائيل، أي بقي في العمل نفسه. وفي 

 حكومة نتانياهو وزير آخر وفضيحة أخرى.
ته أن وزير االقتصاد نفتالي بنيت، وهو إبن الصحافي اإلسرائيلي ايغال سارنا كتب تحقيقًا خالص

مهاجرين يهود أميركيين إلى إسرائيل من الواليات المتحدة، قاد قوة من الجنود اإلسرائيليين خالل 
دخلت قانا وارتكبت مجزرة راح ضحيتها أكثر من مئة مدني، معظمهم من  5116حرب صيف 

 النساء واألطفال.
، ووزير دفاعه موشيه 1960المدنية في مطار بيروت سنة  نتانياهو شارك في تدمير الطائرات

يعالون مجرم حرب بحكم المنصب، وهناك البلطجي أفيغدور ليبرمان، والمتهم بمجزرة قانا نفتالي 
بنيت. ثم يطلب دنيس روس من محمود عباس أن يتنازل. لم يبَق عند أبو مازن سوى سرواله 

 اب بزكام.ليتنازل عنه، وأنصحه أال يفعل حتى ال يص
8/1/5112الحياة، لندن،   

 
 محكمة الجنايات الدولية.. حدود القدرة .41

 نبيل عمرو
الطريقة االحتفالية التي تحدث بها الفلسطينيون عن محكمة الجنايات الدولية، فيها قدر كبير من 

كمة التسييس، وقدر ضئيل من المعالجة القانونية والقضائية، فمنذ أن بدأ التلويح بالذهاب إلى مح
الجنايات، تحدث عدد غير قليل من الناطقين، عن جرجرة القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل 
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إلى المحكمة، وحتى إن بعض الناطقين قال عّما قريب سوف نقتادهم جميعا إلى المحكمة ليواجهوا 
 تهمة جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.

سطينيين والعرب ما هو أفدح من الجرائم العادية، حيث أوقفت ومع أن إسرائيل ارتكبت بحق الفل
نموهم عقودا من الزمن، ودمرت حروبها معهم واحتالالتها ألرضهم، كل مقومات الحياة في الكثير 
من المجتمعات العربية، إال أن حكاية محكمة الجنايات ينبغي أن ينظر إليها بصورة مختلفة عن 

ة في قدرة المحكمة على االقتصاص من المجرمين، حتى لو كانت األدلة التبسيط االحتفالي، والمبالغ
 على جرائمهم أكثر من دامغة.

ولقد بالغ اإلسرائيليون عن عمد وسبق إصرار في إظهار المخاوف والقلق من التوجه الفلسطيني إلى 
نما إليجاد المبررات القوية للتنكيل بالفلسطينيين لقاء  محكمة الجنايات، ليس ألنهم خائفون بالفعل، وا 

هذه الخطوة، خصوصا حين تزامن االلتحاق الفلسطيني بالمحكمة، مع الحملة االنتخابية الشرسة التي 
تجري في إسرائيل، والتي يعول نتنياهو الذي يخوض معركة مصيرية فيها، على أن كل تصعيد من 

ة لمدة جديدة. وفي سعيه جانبه ضد الفلسطينيين يوفر له مزيدا من األصوات، أي بقاء في السلط
إللحاق المزيد من األذى بالفلسطينيين وقياداتهم، فقد أوعز للكثير من الجهات اإلسرائيلية للقيام 
بهجوم معاكس ورفع قضايا، حيث استطاعوا، ضد أشخاص ومؤسسات فلسطينية، وآخر ما حرر؛ 

 قضية البنك العربي. اإلعداد لرفع قضايا عديدة في الواليات المتحدة األميركية على غرار
ومع أن القانون الدولي وقوانين األمم المتحدة تمنح الفلسطينيين حق االنتساب إلى محكمة الجنايات، 
ورفع قضايا تبدو محقة من كل الجوانب ضد إسرائيل، إال أن ما يقلق في األمر، تلك القاعدة التي 

مام القوة، وأن العدالة المفترضة تتالشى تحكم الوضع الدولي منذ عقود، وهي أن الحق يتراجع دائما أ
أمام جدار المصالح األصم وأهواء الدول المقررة في هذا العصر، وفي زمننا هذا فإن العدالة التي 
نتمسك بها، كفلسطينيين وعرب، من خالل مجلس األمن أو محكمة الجنايات أو حتى الجمعية 

ذا لم تتفق العامة ومجلس حقوق اإلنسان، ال وجود لها في الحسا بات السياسية وتجسيد المواقف، وا 
مسارات وقرارات ما نعتبره مرجعيات دولية مع مصالح وسياسات الواليات المتحدة، فال أمل بتحقيق 
العدالة، وال فائدة من الجري وراءها، ولدينا من القرائن ما يكفي حول هذه المسألة بدءا من 

د األمة رفيق الحريري، والمطلوب دون جدوى الرئيس مييسوفياتش، مع الفرق في التشبيه، مع شهي
 البشير.

إن الفلسطينيين الذين دفع بهم اليأس واإلحباط والدوران الدائم في الحلقات المفرغة، إلى طرق باب 
مجلس األمن المستحيل، واالنتساب إلى محكمة الجنايات الدولية ضعيفة القدرة على تحقيق العدالة، 

دوافع، ومفهوم أكثر إذا ما أريد منه الضغط من أجل تعديل مسار المفاوضات أمر مفهوم من حيث ال
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وتفعيلها من أجل البلوغ إلى حل على المدى المنظور، تحت هذا السقف وضمن هذا المسار، 
فاألجدى أن يلّوح بهذا السالح دون التعجل في استخدامه، فمعظم األسلحة تحقق مفعولها بالتهديد 

ستخدام، وحين تكون موازين القوى غير مواتية، أو أن معادلة الفلسطينيين فيها وينتهي مفعولها باال
، فإن الذكاء والدهاء في استخدام األوراق يجب أن يكون هو «الحق البّين أمام الظلم المعزز بالقوة»

األساس، ذلك يشبه من في مخزن بندقيته طلقات قليلة، وعليه أن يحرص على عدم إفراغ المخزن 
 ذخيرة.من ال

إن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب أكبر بكثير من الوقوف أمام محكمة؛ لذا فإن توجيه 
 الجهد نحو معركة سياسية كونية هو األجدى واألكثر فاعلية.

8/1/5112، الشرق األوسط، لندن  
 
 اإلخفاق اإلسرائيلي في التعامل مع أنفاق غزة: أسئلة بحاجة إلى إجابات .40

 يوفال ديسكن
طالما لم تُقدم أجوبة للجمهور على بضعة أسئلة صعبة ومبدئية حول حملة "الجرف الصامد"، فإن 

 لسكان غالف غزة سببًا وجيهًا لعدم الثقة بتفكر الجيش والحكومة.
في الصيف الماضي، قبل نحو خمسة أشهر باإلجمال، وقعت هنا حقا حرب "الجرف الصامد". 

يها، وأهدافها تقررت أغلب الظن على عجل، في اللحظة األخيرة حرب لم نخطط لها، حرب ُجررنا إل
شهيدا، أغلبيتهم الساحقة جنود، من أفضل أبنائنا، ممن قاتلوا ببسالة،  75تماما. حرب سقط فيها 

بتفان  شديد، وبتصميم مثير جدا لالنطباع، ولكن أغلب الظن ليس مع أفضل الوسائل، من اجل 
 .إسرائيلأراضي  إلىالهجومية التي حفرت من قطاع غزة تدمير منظومة عشرات األنفاق 

من الواضح أنه لم تكن ثمة مفاجأة استخبارية في مسألة أنفاق الهجوم. فأنا يمكنني أن أقرر بيقين 
، موعد اعتزالي المخابرات، كانت في المخابرات، في 5111لدوري الشخصي العميق: حتى أيار 
ن لم تكن كاملة( قيادة المنطقة الجنوبية وفي شعبة ا الستخبارات، معلومات كثيرة ونوعية )حتى وا 

الهجوم، وحظي الموضوع بسبب خطورته الشديدة  أنفاقُجمعت على مدى سنوات طويلة عن 
 بمعالجة خاصة وأولوية عليا.

 إلىالسنوات الثماني األخيرة  أثناءبحث قصير في "غوغل" سيغرقنا بروابط عديدة لتقارير ُرفعت 
رجية واألمن، في استعراضات الصحافيين، وبالطبع في جلسات الحكومة، عن األنفاق التي لجنة الخا

أراضي إسرائيل لغرض تنفيذ العمليات. ومجموعات عمل استخبارية  إلىُحفرت من قطاع غزة 
وعملياتية عنيت في المخابرات، في قيادة المنطقة الجنوبية وفي شعبة االستخبارات بجمع 
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لها وبتقديرها، عقب الفهم العميق الذي ساد في المنظومة عن التهديد الخطير المعلومات، بتحلي
 المحدق من االنفاق الهجومية.

والتي أدت  5110ولمن ال يتذكر، فإن أحد األسباب األساسية للتدهور بعد فترة "التهدئة" في العام 
بية على معالجة نفق المخابرات وقيادة المنطقة الجنو  إصرارحملة "الرصاص المصبوب" كان  إلى

 إلىليه( إهجومي كهذا ُحفر باتجاه كيبوتس ناحل عوز، قبل نحو شهر ونصف من الخروج )المبادر 
في تلك الحملة، قامت قوة من الجيش اإلسرائيلي بتفجير  –حملة "الرصاص المصبوب". وبالمناسبة 

 المنزل المفخن الذي ُحفر منه النفق، ولحظنا لم تقع إصابات.
، بل األنفاق( استمر جمع المعلومات عن 5119)كانون الثاني  أيضالرصاص المصبوب" وبعد "ا

وبقوة أكبر. كان واضحا أن "حماس" تركز جهودا استثنائية في هذا المجال، وبهذا فقط تلقى 
الموضوع أولوية عالية جدًا، سواء في المخابرات أم في قيادة المنطقة الجنوبية وفي شعبة 

 االستخبارات.
 
 ألسئلة المبدئية التي لم نتلق أجوبة عليها بعد:ا
 إسرائيل، قبل نحو سنة ونصف من حملة "الجرف الصامد"، انطلقت دولة 5115في نهاية العام  -1

حملة "عمود السحاب" ولهذا الغرض تم تجنيد كبير لالحتياط. ال شك أن الصورة االستخبارية  إلى
ت واضحة تماما للجميع. فهل يحتمل أن يكون مفهوم لتهديد األنفاق الهجومية، بخطورتها، كان

"الصوارين ستصدأ" الذي يعزى لموشيه يعلون كرئيس ل ركان في مواجهة "حزب هللا"، ضرب جذوره 
؟ لماذا أيضاالهجومية من القطاع  األنفاقفي عهد نتنياهو، باراك، ويعلون، في سياق  أخرىمرة 

االستعدادات لت "عمود  أثناءمعالجته في  إلىوعن الحاجة  قاألنفابالتالي لم يجر الحديث عن تهديد 
، رغم أنه ُجند احتياط األنفاقالقطاع منذئذ لغرض معالجة  إلىالسحاب"؟ لماذا لم ينفذ دخول بري 

 بحجم واسع جدا؟.
ال شك أن هذه المعلومات االستخبارية عرضت على نتنياهو وعلى وزير دفاعه باراك في فترة  -5

. بل إن نتنياهو ادعى بأنه عين األخيرة، ويعلون في فترة الحكومة 5119اهو في العام حكومة نتني
. األنفاقالقومي في حينه، اللواء احتياط يعقوب عميدرور، لتنسيق معالجة موضوع  األمنمستشار 

وأكد عميدرور نفسه ذلك، بل قال بصدق إنه لم يجر عمل الكثير في هذا الشأن. فهل يدور الحديث 
)الجيش والمخابرات(  األمنيةاخفاق القيادة السياسية التي لم تعط لذلك أولوية؟ أم ربما أن القيادة عن 

لم تطرح المعاني االستخبارية التي في حوزتها في هذا الموضوع كما ينبغي على رئيس الوزراء، 
 ووزير الدفاع والمجلس الوزاري؟.
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 األمنريب للغاية لتقليص مالكات مسؤولي قبل شهر ونصف من "الجرف الصامد" اتخذ قرار غ -2
الهجومية  األنفاقكان تهديد  إذاالجاري في بلدات الغالف. فكيف بالتالي اتخذ مثل هذا القرار، 

واضحا للجميع؟ من تجربتي، فان هذا القرار الهامشي ظاهرا بالذات، يمكنه أن يشهد باحتمالية عالية 
اس العام الذي ساد في "جهاز األمن" في ذاك الوقت خطير في تقويم الوضع وباإلحس إخفاقعلى 

 .األنفاقفي موضوع 
، ورئيس شعبة األركان)وال سيما رئيس  واألمنهل يحتمل أن يكون قادة منظومة االستخبارات  -5

االستخبارات، ورئيس المخابرات( لم يطرقوا عشية "عمود السحاب" وال عشية "الجرف الصامد" أبواب 
 فاع ورئيس الوزراء في هذا الشأن؟.وطاوالت وزير الد

كيف كان نتنياهو ويعلون مستعدين لوقف النار قبل أن تبدأ الحملة البرية، رغم المعلومات  -2
أراضينا، بل وكان ثمة تحذير واضح )وعلى فهمي ال  إلىالهجومية التي حفرت  األنفاقالكثيرة عن 

االستراتيجية من خالل النفق في منطقة كرم جدال بين المخابرات وشعبة االستخبارات( من العملية 
من طبيعة الحروب والحمالت أن تكشف نقاط الخلل، ولكن أخطر من ذلك هو عدم استنفاد  سالم؟.

التحقيقات وتطبيق الدروس الالزمة. أنا على قناعة بأن الجيش والمخابرات أجريا تحقيقات عديدة، 
للجمهور على سلوكها، قيادتها، وقراراتها  –ساب لنا ملزمة بتقديم الح أيضاولكن القيادة السياسية 

مثلما لكثيرين آخرين، لدّي ما هو  "الجرف الصامد"، والتي يوجد حولها عالمات استفهام عديدة. أثناء
بأن القيادة السياسية تحاول تكنيس األجوبة على األسئلة المتعلقة بت  اإلحساسأكبر بكثير من 

إمكانية مواضع خلل خطيرة وتفكر  إلىبعض هذه األسئلة تشير "الجرف الصامد" تحت البساط. 
في غياب األجوبة على هذه األسئلة المهمة، فان لسكان غالف غزة  في اتخاذ القرارات. إشكالي
شرعية جدا لعدم تصديق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومواصلة كفاحهم العادل ضد قرار  أسبابا
ي تقع فوق كيلومتر عن الجدار وعلى أال ُيشطب موضوعهم عن جدول الجنود من البلدات الت إخراج

الذين  أولئكاليوم بالذات، في فترة االنتخابات، علينا أن نطالب منتخبينا وال سيما  اليوم. األعمال
 يتباكون بأنهم "أمنيون" وذوو "قبضة حديدية" بالحساب في هذا الشأن.

؟ هل نفتالي بينيت واوري اريئيل كانا سيقبالن بصمت كهذا ماذا لدى نتنياهو "األمني" ليقوله في ذلك
تقليص الحماية للمستوطنين في القدس أو في "يهودا" و"السامرة"؟ وما هو موقف افيغدور ليبرمان أم 

بيتنا"؟ كما أني اسأل أولئك الذين  إسرائيلأنه يعنى جدا بالنار التي تضرمها قضية التحقيقات في "
 أين أنتم في هذا الشأن؟. – أيضاوتسيبي ويائير وشاؤول وزهافا وكحلون  بوجي –خارج الحكومة 

8/1/5112، "يديعوت"  
9/1/5112، األيام، رام هللا  
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 "الجرف الصامد"طرد مشعل.. اإلنجاز السياسي الوحيد لـ  .42

 يوسي ملمان
ر ذات على فرض أن وزارة الخارجية لم تكن مهملة في نشر بيان رسمي استنادًا إلى معلومات غي

مصداقية، وأن نفي "حماس" كان متوقعًا، فإن طرد زعيم "حماس" من قطر هو اإلنجاز السياسي 
كان خالد مشعل تلقى بالفعل من حكام قطر  إذااألول لحرب غزة الثالثة. ولكن، مع كل االحترام، 

، فهذا نأردوغاقصر "السلطان" التركي  إلى"عرضًا ال يمكن رفضه" وسينتقل من فيلته في الدوحة 
ليس إنجازًا إسرائيليًا، بل أواًل وقبل كل شيء نتيجة لخطوات مصرية وأميركية. وذلك رغم أنه في 

القول إن الوزير افيغدور ليبرمان ورجال وزارته "عملوا  إلىبيان وزارة الخارجية في القدس سارعوا 
 لهذا الغرض عبر قنوات علنية وسرية".
في األشهر الماضية منذ "الجرف الصامد" ضغطا شديدا على  لقد مارست مصر والواليات المتحدة

مع بعض معاونيه، منذ بداية الحرب األهلية في  اإلمارةقطر كي تطرد مشعل، الذي يتواجد في 
االستخباري جدا مع مصر في  –، التي توثق تعاونها األمني إسرائيلسنوات.  أربعسورية قبل نحو 

تفيد اآلن من  –القاهرة بقدر ال يقل عنها كذلك في القدس  "حماس" تعتبر عدو – األخيرةالسنة 
 ثماره.

تجري في األسابيع األخيرة مساع  من قطر للمصالحة مع مصر. فقد زار رئيس مخابراتها القاهرة 
والتقى بنظرائه. وفي المحادثات طلب المصريون من الدوحة، كشرط لكل مصالحة، أن تطرد من 

سلمين". وبالفعل، ُطرد سبعة منهم. كما طالب المصريون قطر الحرص أراضيها نشطاء "اإلخوان الم
على أن تكون المساعدات المالية المقدمة لت "حماس" قيد المراقبة، بحيث ال تستغل ألهداف 

للسكان الذين يتفاقم وضعهم من يوم الى يوم. كما أن  اإلنسانية"اإلرهاب" بل حصريا للمساعدات 
 المهمة التي طرحها المصريون على قطر.طرد مشعل كان أحد الشروط 

إن طرد "حماس" ورجال "اإلخوان المسلمين" هو أيضا نتيجة الرغبة القطرية للترقق قبيل استضافة 
 المونديال وغيره من األحداث الرياضية.

سورية، التي  إلىوانتقل  األردنمشعل هو الرحال الفلسطيني الجديد. في العقد األخير ُطرد من 
، وهو اآلن سيرحل على ما يبدو الى تركيا، التي ستستقبله األهليةقطر على خلفية الحرب  ىإلتركها 

بال شك بأذرع مفتوحة. وفي تركيا توجد منذ اآلن قيادة عسكرية مهمة لت "حماس" برئاسة صالح 
، بما في ذلك قتل تالميذ إسرائيلالعاروري، التي صدرت منها التعليمات للعمليات في الضفة وفي 

المدرسة الدينية الثالثة في غوش عصيون وتنظيم الخاليا في الضفة التي كانت غايتها االستعداد 
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إلسقاط حكم السلطة الفلسطينية أو استبداله. وكان جهاز المخابرات اإلسرائيلي هو الذي أحبط هذه 
 المساعي.

قبل غير البعيد. حتى لو لم يكن مشعل ُطرد منذ اآلن من قطر، فال شك أن هذا سيحصل في المست
فقد فهمت قطر منذ اآلن بأنه ال يمكنه أن يكون ربيبًا لديها. ونتائج مثل هذه الخطوة بعيدة األثر. 
فأهمية قيادة "حماس" في غزة، وال سيما الذراع العسكرية، التي ليست راضية منذ اآلن عن قيادة 

مع إيران، رغم رواسب  مشعل السياسية، ستزداد. كما أن "حماس" ستعمق مساعيها للمصالحة
 الماضي.

رغم أن إسرائيل هي المستفيدة األساس من الخطوة القطرية والضغط المصري، خيرًا كانت ستفعل 
الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لو أنها حاولت، رغم كل شيء، استخدام إنجاز الحرب في غزة 

كوك فيه أن يحصل هذا، وال لخطوات سياسية ذات مغزى مع السلطة الفلسطينية. ولكن من المش
 سيما في فترة حملة االنتخابات.

 "معاريف"
9/1/5112، األيام، رام هللا  
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