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 لتشكيل لجنة وطنية لإلشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة ادعو فصائل فلسطينية ت غزة: .0

سنةمنة وشاتننات عامنة  ، أ حسن  ببنر، ع  12/1/2112األيام، رام هللا، ذكرت  قنو  ونيننة واال
 التزام تادق وأمن .دعت إلى تشكنل لبية ونينة علنا لتيفنذ االتفاقات الموقعة ب

وعبر المشاركو  في بنا  تةه القنادي البارز في حركة البهناد اإلسنةمي الشننا يافنذ عنزام فني اتنام 
ابتمنناد دعننت لنن  حركننة حمننا ، أمنن ، عنن  قلقهننم الشنندند منن  الماننانر السناسنننة التنني تتعننر  لهننا 

ر عبنر اعتمناد الشنراكة الونيننة القضنة الونيننة الفلسنننينة مننالبن  بدعنادن اليآنر ب لننات اتاناذ القنرا
 في معالبة الشأ  الونيي العام.

فتننا ل ونينننة علننى رأسننها حركننة فننتح منن  اسننتمرار  6وحننذر المشنناركو  فنني االبتمنناد الننذي قانعتنن  
قننةق المعننابر وتبننانإ عملنننة إعننادن اإلعمننار ودعننوا إلننى إعننادن اليآننر بكافننة ا لنننات التنني  الحتننار واال

 مار وااتة ا لنة التي قدمها ميسق األمم المتحدن روبرت سنري.تعنق التسرنع لعملنة اإلع
وأتدر المشاركو  بنايًا تحافنًا في اتام االبتماد قالوا فن : إيهنم ياقشنوا التنداعنات المإلمنة الياتبنة 
عنن  تعنثننر مسنننرن المتننالحة وتوقننف ولناتهننا اروبننًا عمننا تننم االتفنناق علنهننا، مإكنندن  علننى أ منننة قنننام 

ق الننننونيي بنننندور ا ومسننننإولناتها فنننني متابعننننة مهامهننننا والتحضنننننر لةيتاابننننات العامننننة، حكومننننة التوافنننن
واال تمام بالملفات الااتة في قنناد قنزن فني آنل األوضناد االقتتنادنة واالبتماعننة التنعبة التني 

 التعبة.نعنشها أ ليا في القناد في  ذه الآروف 
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التي نالت بع  المإسسات والمرافق العامة وأدا  المبتمعو  عملنات التفبنر واالعتداءات األانرن 
وحذرت م  مغبة استمرار ا ودعنت فني يفن  الوقنت األبهنزن األميننة فني قنناد قنزن للقننام بندور ا فني 

 الكشف ع  الفاعلن ، وضما  الحفاآ على األم  والسلم األ لي.
بيننة إلننى تشننكنل ل دعننت،فتننا ل فلسننننينة ، أ  11/1/2112، فلســطين أون اليــنوأضنناف موقننع 

 لمتابعة تيفنذ اتفاقنات المتالحة بن  حركتي "فتح"، و"حما ".
كمنننا ننننالبوا فننني اتنننام ابتمننناد عقننندوه فننني مدنينننة قنننزن، مسننناء األحننند، حكومنننة الوفننناق النننونيي، إلنننى 

 "التحضنر لةيتاابات العامة، واال تمام بالملفات الااتة في قناد قزن".
القننادي موسننى أبنو مننرزوق، لمياقشنة "عنندد منن  وُعقند االبتمنناد بندعون منن  حركنة حمننا ، فني مكتننب 

القضننانا والملفننات السناسنننة وفنني مقنندمتها أداء حكومننة الوفنناق"، حسننب بنننا  تنندر عنن  الحركننة فنني 
 وقت سابق.

 وقانعت حركة فتح التي نتزعمها الر ن  الفلسننيي، محمود عبا ، االبتماد.
  باسم المبتمعن  قال فن :" يعبر عن  قلقينا وألقى يافذ عزام، القنادي في حركة البهاد اإلسةمي، بنا

الشنندند منن  الماننانر السناسنننة التنني تتعننر  لهننا القضنننة الونينننة، وينالننب بدعننادن اليآننر فنني ولنننات 
اتانناذ القننرار عبننر اعتمنناد شننراكة ونينننة فنني معالبننة الشننأ  الننونيي العننام، و ننذا نتنلننب سننرعة دعننون 

 قنام بدوره".اإلنار القنادي لميآمة التحرنر لةيعقاد لل
 وأضاف:" يحذر م  استمرار الحتار واالقةق معابر قناد قزن، وتبانإ عملنة إعادن اإلعمار".

واستيكرت الفتا ل عملنات "التفبننر"، التني اسنتهدفت تنرافات ولننة ألحند البينوي المحلننة فني قنناد 
ي قننزن إلننى كشننف قنزن مسنناء البمعننة الماضنني، محننذرن منن  مغبننة اسننتمرار ا، داعنننة األبهننزن األمينننة فنن

 الفاعلن .
وكايت "حما " قد قالت في بنا  يشر تباح النوم، إيهنا وبهنت دعنوات لكافنة الفتنا ل الفلسنننينة، 
لةبتماد مع عضو المكتب السناسي لحركة حما  موسى أبو منرزوق، لمياقشنة أزمنات قنناد قنزن، 

 وما وتفت  الحركة بن"تهمنش حكومة الوفاق" لغزن.
أ  كافنننة القنننو  والفتنننا ل  مننن  بنيهنننا البهننناد اإلسنننةمي، والببهتنننا  الشنننعبنة  وأشنننارت الحركنننة إلنننى

 والدنمقراننة( شاركت، باستنثياء حركة فتح التي رفضت الدعون، وفق بنا  الحركة.
وتقول حركنة حمنا ، إ  ابتماعهنا منع الفتنا ل ننأتي من  بناب "وضنعهم فني دا نرن المعرفنة"، إلنى منا 

 ي آل عدم تسلم حكومة الوفاق لمهامها ومسإولناتها في قناد قزن.وتلت إلن  األمور السناسنة، ف
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الجمهوريـــة" ببـــاريس للتنديـــد باالعتـــداء علـــى صـــحيفة "شـــارلي ابيـــدو"  المســـيرة"يشـــارك فـــي  عبـــاس .2

 الفرنسية
، إلى بايب الر ن  الفريسي فرايسوا  واليد، أم شاري الر ن  محمود عبا ،  :وكاالت –بارن  

لعالم، في "المسنرن البمهورنة" في العاتمة بارن ، للتيدند باالعتداء الدامي على وامسن  م  قادن ا
 تحنفة "شارلي ابندو" الفريسنة، وتضاميا مع ضحانا االعتداءات اإلر ابنة في فريسا.

، إلى العاتمة الفريسنة بارن ، وتوب  إلى قتر اإللنزن ، أم وكا  الر ن  عبا  وتل تباح 
ره الفريسي، قبل االيتقال إلى ساحة الرنبوبلني "البمهورنة"، مكا  اينةق وكا  باستقبال  يآن

 المسنرن.
 12/1/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "اإلرهاب" وقفة في رام هللا تضامنًا مع فرنسا ضد  منظمة التحرير تنظم  .3

الفتا ل والمإسسات، وفا: شاري حشد م  أعضاء اللبية التيفنذنة لميآمة التحرنر، وممنثلو –رام هللا 
وسن مدنية رام هللا، « الميارن»وتحافنو ، أم ، في وقفة تضامينة مع فريسا، يآمت عيد دوار 

تلبنة لدعون م  الميآمة، ويقابة التحافنن ، وعدد م  الهن ات، رفعت اةلها األعةم الفلسننينة 
 والفريسنة، والفتات تيدد بشتى أعمال اإلر اب.

مة ناسر عبد رب ، أ  الفعالنة بمنثابة رسالة تضام  م  الشعب الفلسننيي وذكر أمن  سر الميآ
وقنادت  مع يآنره الفريسي، مشنرًا إلى أ  نثبات الموقف الفلسننيي الراف  لإلر اب بكافة األشكال، 

 وفي مقدمتها ذلي الذي نقوم ب  االحتةل.
المشتركة، قنم الحرنة، والعدالة  لتحافنن : رسالتيا لفريسا  و أييا يدافع معها ع  القنملوقال 

 والمساوان بن  الشعوب، وأييا يإكد أ  اإلر اب سنهزم، والنرنق لذلي  و عبر مزند م  الدنمقراننة.
م  بهت ، ذكر عضو اللبية التيفنذنة للميآمة د.واتل أبو نوسف، أ  الفعالنة باءت تأكندًا على 

ريسا مإارًا، مشندًا بالمواقف الفريسنة الداعمة رف  كافة العملنات اإلر ابنة التي تعرضت لها ف
للشعب الفلسننيي، وأكد أ  الشعب الفلسننيي نرف  اإلر اب أنيما كا ، وضرورن أ  نتيب  العالم 

 لإلر اب الذي نعاين  براء االحتةل وممارسات  الماتلفة.
ونيي للتضام  مع  وكايت ميآمة التحرنر ومإسسات المبتمع المديي وبلدنة رام هللا دعت لتبمع

فريسا، شاري فن  عبد رب ، وأبو نوسف، واليبار، وأمن  عام حزب الشعب بسام التالحي، وأمن  
عام المبادرن الونينة متنفى البرقونثي، وأعضاء اللبية المركزنة لحركة فتح محمود العالول، 
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الببهة العربنة  ومحمد المديي، وعبا  زكي، وأمن  سر المبل  النثوري أمن  مقبول، وأمن  عام
بمنل شحادن، ور ن  دنوا  الموآفن  العام موسى أبو زند، واليانق باسم األبهزن األمينة عديا  

 الضمنري، ومحافآ رام هللا والبنرن لنلى قيام، وعدد م  الموانين  والفريسنن  واألبايب.
 12/1/2112األيام، رام هللا، 

 
لغاء ما ورد بعدم محاكمتهم في اتفاق أوسلو ائيليينبمحاكمة اإلسر  بالسماحقرار قضائي فلسطيني  .4  وا 

قررت محكمة محلنة أ  القضاء الفلسننيي تاحب والنة في محاكمة : الربوب عو -الالنل
سرا نل. لغاء ما ورد بعدم محاكمتهم في اتفاق أوسلو بن  ميآمة التحرنر الفلسننينة واال  اإلسرا نلنن ، واال

كمة تلح بين  أحمد األشقر، ردا على نع  أحد المتهمن  وباء في القرار التادر ع  قاضي مح
م  حَملة البيسنة اإلسرا نلنة بعدم ااتتاص المحاكم الفلسننينة، بوبوب محاكمة حملة البيسنة 

 اإلسرا نلنة الذن  نرتبكو  برا م على أراضي الدولة الفلسننينة.
ت في التعامل مع حَملة البيسنة ونواب  القضاء الفلسننيي والمحامو  والسلنة الفلسننينة عقبا

اإلسرا نلنة على ماتلف المستونات، حنث نيص اتفاق أوسلو على عدم الوالنة الشاتنة للسلنة 
 الفلسننينة على اإلسرا نلنن .

 11/1/2112نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 أي لقاءات مع مشعل حالياً  عباس أجندةأمين مقبول: ال يوجد على  .5

ل مسإول فلسننيي إ  أي لقاء بن  الر ن  الفلسننيي محمود عبا   أبو قا: زبو  كفاح-هللارام 
ماز ( ور ن  المكتب السناسي لحما  االد مشعل لن  على أبيدن الر ن  في  ذا الوقت. وأكد 

ال نوبد على »، أي  «الشرق األوسن»القنادي أمن  مقبول، و و مساعد بارز لعبا ، في حدنث لن
ال نوبد ترتنبات وال اتتاالت لعقد منثل  ذا »، مضنفا: «للقاء مشعلأبيدن الر ن  أي ترتنبات 

 «.الوقت قنر مة م بسبب التتعند الذي تقوم ب  حما  في قزن»وأردف: «. اللقاء
وكا  مقبول نعلق على تسرنبات بشأ  لقاء محتمل بن  عبا  ومشعل في تركنا التي نزور ا أبو 

ر اللقاء على يناق واسع بعدما يشرت  وسا ل إعةم ماز  النوم ونمضي فنها نومن . وتسرب اب
 تابع  لحما .

 12/1/2114الشرق األوسط، لندن، 
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 عن أموالنا سنتخذ اإلجراءات القانونية المناسبة "إسرائيل"المالكي: إذا لم تفرج  .6

ة قال وزنر الااربنة رنا  المالكي، إي  إذا لم تفرج إسرا نل ع  المستحقات الضرنبن :رام هللا
الفلسننينة فا  القنادن الفلسننينة ستتاذ اإلبراءات المياسبة قايويًنا ودولًنا مشنرا الى تحركات 

 واتتاالت مع األنراف الدولنة للضغن على إسرا نل.
أي  تحدث مع االتحاد األوروبي ومع اإلدارن األمنركنة حول  أم وأوضح المالكي في حدنث اذاعي 
  محمود عبا  وقع نوم أم  مرسوًما ر اسنا اعتبر فن  وزارن  ذا الموضود. وأضاف أ  الر ن

الااربنة البهة الوحندن الماولة بمتابعة ايضمام السلنة الونينة الفلسننينة للمعا دات الدولنة 
 ومحكمة البيانات في ال اي.

 .كما أشار إلى عقد لقاء قرنب مع المدعنة العامة للمحكمة البيا نة الدولنة
 12/1/2112ة، رام هللا، الحياة الجديد

 
 سفيان أبو زايدة: دحالن التقى السيسي في القاهرة .7

أكد سفنا  أبو زاندن القنادي المفتول م  حركة "فتح" والمقرب م  محمد دحة ، أ  لقاء : الالنل
 منوال بمع دحة  مع الر ن  المتري عبد الفتاح السنسي في القا رن.

لى تفت  الرسمنة على مواقع التواتل االبتماعي وأكد أبو زاندن في تترنحات يشر ا ع
 "الفانسبوي"، األيباء التي تياقلتها وسا ل إعةم حول لقاء بمع السنسي ودحة .

وأضاف أبو زاندن: "تحدنثت شاتنًا لدحة ، وأكد ابر اللقاء مع السنسي، والذي تنرق إلى قضنة 
 لقاء بالمنثمر، على حد تعبنره.معبر رفح ومعايان الفلسننينن  على المعبر"، واتفًا ال

 11/1/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"منظمة التحرير تواجه محاكمة مدنية أمريكية بسبب هجمات في  .8

الرتاص والتفبنرات  إنةقأكنثر م  عقد على سلسلة م  عملنات  ستمبل: بعد بويانثا -ينونوري
ا األسبود في ينونوري لتحدند ما إ  كايت ميآمة في مينقة القد  م  المقرر أ  تبدأ محاكمة  ذ

 التحرنر الفلسننينة والسلنة الفلسننينة نبب أ  تدفعا ما نتل إلى ملنار دوالر للضحانا.
 12نيانر كايو  النثايي للمحاكمة المدينة التي م  المتوقع أ  تستمر  13ونبدأ ااتنار المحلفن  نوم 

اد النونل في الشرق األوسن والتوتر بن  الفلسننينن  أسبوعا وأ  تضنف بعدا بدندا إلى التر 
 واسرا نل وحلفاء كل م  النرفن .
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وقال برو  زابارن  الشرني في مإسسة برلنير وكوكورا  ورو في واشين  العاتمة المتاتتة 
 في القايو  الدولي "االعتبارات السناسنة بالغة التعقند."

نةقوتتعلق القضنة بسبع عملنات تفبنر  شاتا  33قتلت  2114حتى  2111يار م   واال
 .421وأتابت أكنثر م  

ونزعم الضحانا وعا ةتهم أ  المدعى علنهم ساعدوا في تيفنذ الهبمات وتمونلها وتم ذلي بز نا م  
اةل الدعم لحركة حما  وكتا ب شهداء األقتى اللتن  تعتبر ما الوالنات المتحدن ميآمتن  

 ار ابنتن .
ر والسلنة الفلسننينة المزاعم وميها ايهما ايتهكتا القايو  األمرنكي لمكافحة وتيفي ميآمة التحرن

 .اإلر اب
ورفضت متحدنثة باسم ماري روتشو  الشرني في مإسسة منلر وتشافنلنن  التي تمنثل المدعى علنهم 
التعلنق. ولم نتس  الحتول على تعلنق م  كيت نالوفنتز الشرني في مإسسة اريولد وبورتر التي 

 نثل المدعن .تم
وسنرأ  القاضي البز ي األمرنكي بورج داينلز المحاكمة في مايهات . والتت  ن ة محلفن  

الماضي إلى أ  البيي العربي مسإول بموبب قايو  مكافحة  أنلولاتحادنة في بروكلن  في سبتمبر 
 ع  تقدنم دعم مادي لحما . اإلر اب

 11/1/2112، وكالة رويترز لألنباء
 

 في غزة تطالب الحمد هللا االلتفات إلى ما يجري في القطاع خليةوزارة الدا .9
بددت وزارن الداالنة الفلسننينة في قزن، دعوتها لر ن  حكومة الوفاق ووزنر الداالنة د. رامي : قزن

الحمد هلل بااللتفات إلى ما نبري في قناد قزن، ال سنما في آل المياف  البوي العمنق الذي 
 تتعر  ل  المينقة.

الحمد هللا التواتل مع قنادن الوزارن في قزن وتوفنر  (1|11ونالبت الوزارن في بنا  لها النوم األحد  
المنزاينات التشغنلنة الةزمة الستمرار عمل بهاز الدفاد المديي واألبهزن األمينة في آل األوضاد 

 التعبة التي نعنشها القناد، وترف رواتب موآفنها.
 11/1/2112قدس برس، 

 
 القسام" تطلق مخيمات "طالئع التحرير" بغزة" .01

أعلينت كتا نب الشنهند عنز الندن  القسنام البيناح العسنكري لحركنة حمنا  عن  ايننةق "مانمنات : قزن
 نة ع التحرنر" العسكرنة في بمنع أرباء قناد قزن.
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مرنننة ( وتسننتهدف الف ننة الع1-21وقالننت الكتا ننب فنني بنننا  لهننا إ   المانمننات سننتينلق نننوم النثةنثنناء  
 ( عاًما، التي ستكو  يوان مشرود التحرنر القادم بدذ  هللا تعالى.12-21 

ووفقنننا إلعنننة  المانمنننات، فديهنننا تتضنننم   التننندرنبات والمهنننارات العسنننكرنة والرماننننة بالنننذانرن الحننننة، 
 والدفاد المديي واإلسعافات األولنة.

 11/1/2112، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 
 األقصىالمسجد حر ك عاجل لحماية عزت الرشق يدعو إلى ت .00

حنننذ ر عضنننو المكتنننب السناسننني فننني حركنننة حمنننا  عنننزت الرشنننق، مننن  المانننانر التننني تهننندد : الدوحنننة
المسننبد األقتننى بسننبب ايتهاكننات االحننتةل المتزاننندن والتهدننندات بوضننع أيآمننة بدننندن تتنننح للنهننود 

 التةن في األقتى.
، يشننر ا علننى تننفحت  الشاتنننة علننى موقنننع (1-11ورأ  الرشننق فنني تتننرنحات لنن  النننوم األحننند  

 التواتل االبتماعي "الفنسبوي"، أ  الدعون التهنوينة للسننرن على األقتى بمنثابة إعة  حرب.
وقال: "تترنحات يا نب وزننر األدننا  فني الكننا  التنهنويي "انلني بن  د نا "، بنأ ت مكتبن  ايتهنى من  

فننني المسنننبد األقتنننى، ودعوتننن  لفنننر  السننننادن وضنننع األيآمنننة وا لننننات التننني تتننننح للنهنننود التنننةن 
التهنوينة على المسبد األقتى، بمنثابة إعة  حرٍب علنى األقتنى المبناري والمقدسنات، بندأت مينذ 

 زم ، وتتبد د فتولها النوم".
ننة العربنننة واإلسننةمنة  فننة ضنند األقتننى تضننع األمت وأضنناف: " ننذا التتننرنح ومواقننف تننهنوينة متنر 

ل إلننى تحننر ي عابننل وتفاعننل بننادٍ  حك امننًا وشننعوبًا وميآ مننات أمننام مسننإولنة تارنانننة، نيبغنني أ  تتحننو 
 لحمانة األقتى ودعم تمود الشعب الفلسننيي".

 11/1/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 اعتقال مقدسي متهم بطعن جنديين .02
محمننند  اإلسنننرا نلي أمننن  اعتقنننال الشننناب الفلسنننننيي موسنننى« الشننناباي»أعلننن  بهننناز : القننند  المحتلنننة

عامًا في مدنينة رام هللا قبنل أسنبود، و نو من  سنكا  القند  الشنرقنة ومنتهم بتيفننذ عملننة  21عبلويي 
في بنش االحتةل اإلسرا نلي. وأشارت متادر إلى أي  « حر  الحدود»ما نسمى في نع  بيدنن  

م شرنة االحنتةل بر  تمدند اعتقال العبلويي م  المحكمة اإلسرا نلنة حتى بعد قٍد األربعاء، وستقد
 ال حة اتهام ضده.

 12/1/2112، البيان، دبي
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 : حركة فتح تشطب المقاومة من برنامجها السياسي "قدس برس" .03
أكننندت متنننادر منلعنننة فننني مكتنننب النننر ن  الفلسنننننيي محمنننود عبنننا  أ  اللبينننة : رام هللا  فلسننننن (

 بريامج الحركة. التحضنرنة لعقد المإتمر السابع بحركة "فتح" قررت شنب المقاومة م 
وأوضننحت المتننادر، التنني تحنندنثت لننن "قنند  بننر "، ونلبننت االحتفنناآ باسننمها، أ  اللبيننة التحضنننرنة 

قنننادي فنني الحركننة  14التنني شننكلتها اللبيننة المركزنننة لحركننة "فننتح" بر اسننة محمننود عبننا  وعضننونة 
ة الداالننة لحركنة تشنرن  أول  أكتنوبر( الماضني تعندنل الة حن 11قررت في بلستها الميعقندن بتنارنا 

"فتح" وتعدنل بريامبها بشنب المقاومة المسلحة واستبدالها بالمقاومة الشعبنة السلمنة بمنا نتوافنق منع 
 متنلبات المرحلة.

وأفادت المتادر أ  أعضاء اللبية م  قناد قزن تغنبوا ع   ذا االبتماد و ياي حالة م  الغضنب 
  ذا األمر.في الكوادر التيآنمنة للحركة احتبابًا على 

 11/1/2112قدس برس، 

 
 فرنسا  : نحن مالذ ليهود"شارلي إيبدو"هجوم  يستغلون "إسرائيلقادة " .04

الننندعون لنهنننود فريسنننا للهبنننرن إلنننى  ر نننن  الحكومنننة اإلسنننرا نلنة بيننننامن  يتيننننا وموسنننى: وبننن  حلمننني 
را نل  نني أنضننًا دولننة إسننرا نل لنسننت فقننن المكننا  الننذي تتننلو  إلننن ، بننل إ  دولننة إسنن"إسننرا نل. وقننال 

ميآمنات اإلر ناب لإلسنةم المتننرف ". وعمد يتينا و إلنى تأكنند اإلفنادن ممنا نبنري، معلينًا أ  "ونيكم
تحمل أسماء ماتلفة ومتيوعة، لك  بمنعها تحركها الكرا نة الدموننة ذاتهنا والتزمنت ذاتن . إذا تبا لينا 

غربنة كلها والشنعب النهنودي بعمومن ، حقنقة أ  الحدنث ندور ع  إسةم متنرف، ع  إبادن النثقافة ال
 ."فد  ما يراه في بارن   و مبرد البدانة

الهبمة اإلر ابنة  ي محاولة أار  م  قو  الآةم م  "لنبرما  فقال إ  وزنر الااربنة افنغدور أما 
اإلسنةم المتننرف لفنر  الرعنب واإلر ناب علنى الغنرب، وعلنى األسنرن الدولننة كلهنا أ  تقنف كالسننور 

 ."ع، وبالشكل األكنثر تتمنمًا في موابهة  ذا اإلر ابالمين
دولننة إسننرا نل كلهننا تقننف إلننى بايننب النا فننة "بنيننت علننى أ  وزنننر االقتتنناد يفتننالي منن  بايبنن ، ركننز 

 ."النهودنة في فريسا، ومستعدن للمساعدن بكل وسنلة ممكية
فنني كننل مكننا  نحنناول فننن   إسننرا نل سننتحمي موانينهننا وأبينناء شننعبها"وقالننت اليا بننة تسنننبي لنفينني إ  

 ."اإلر اب الم  بهم، وستضرب  بقبضة م  حدند
أشند علنى أنندنكم لنن  "وتحدث الر ن  اإلسرا نلي رإوفن  رنفلن  أمن  منع زعمناء نهنود فريسنا. وقنال 

كر ن  دولة إسرا نل فقن بل كنر ن  الشنعب النهنودي كلن . كلينا  ينا فني إسنرا نل منذ ولو  ومتنألمو  
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  العننا ةت التنني تضننررت كلهننا، فنني حننز  النا فننة النهودنننة وفنني حننز  الشننعب معكننم، يشننارككم حننز 
 ."الفريسي

 12/1/2112، السفير، بيروت
 
 ويشارك في تأبين ضحاياه  "اإلرهاب"بينيت: أبو مازن يمول  .05

 البننننننت النهنننننودي(، مشننننناركة السنننننلنة  ايتقننننند وزننننننر االقتتننننناد اإلسنننننرا نلي يفتنننننالي بنيننننننت: 44عنننننرب 
 ."تموال  اإلر اب"في مسنرن بارن  بزعم أيهما الفلسننينة وقنر 

وعر  موقع القيان التلفزنوينة شرنن فندنو مسرب لكلمة بنيننت انةل لقا ن  منع أعضناء حركنة شنبنبة 
نهودننننة فننني بنننارن ، أدا  اةلهنننا مشننناركة السنننلنة الفلسنننننينة وقننننر فننني المسننننرن التننني دعنننت إلنهنننا   

وبأيهمنننا " اليفننناق"ر ابننننة، واتهنننم السنننلنة الفلسنننننينة وقننننر بنننن الحكومنننة الفريسننننة للتيدنننند بالعملننننات اإل
 تدعما  وتموال  اإلر اب وتشاركا  في الوقت ذات  في مسنرن مياو ة لإلر اب.

وأضاف بنينت: 'م  نقف الف اإلر اب وم  نمول  وم  نشبع اإلر نابنن  فني إسنرا نل لقتنل النهنود، 
د علنى ضنحانا اإلر ناب يفسن ، أل  اإلر ناب فني بنارن  ال نمكي  أ  نأتي بعد ذلي ونشاري في الحندا
نتمار'.  ال ناتلف ع  اإلر اب في تل أبنب واال

وأضنناف: 'حننن  نقننوم قاتننل إسننةمي بقتننل عا لننة بوقننل فنني إنتمننار، وحنيمننا نمننول أبننو منناز  إر ننابنن  
 نقومو  بعد ذلي بتفبنرات في تل أبنب  ذا ال ناتلف ع  اإلر اب في بارن '.

ال نينذر بسنوء للنهنود فحسننب بنل ألوروبنا وللعنالم الحننر. فريسنا "  اإلر ناب النذي ضننرب وقنال بنيننت إ
. دولة إسرا نل  ي بنت بمنع النهود في العالم، و ذه الرسالة التي يوبهها 1134لنست عام  2112

ذا ما ااترتم البقاء  يا يح  مسإولو  ع  سةمتكم  ."للنهود: يح  بنتكم، واال
 11/1/2112، 48عرب 

 
 معارضة فرنسامن رغم بالبصالفة وشارك في المسيرة  تصرفنتنياهو ناة النثانية: الق .06

كشننفت متننادر إسننرا نلنة أ  فريسننا رفضننت مشنناركة ر ننن  الحكومننة اإلسننرا نلنة بينننامن  : 44عننرب 
والحكومننات، لكينن  يتينننا و فنني المسنننرن التنني يآمننت النننوم فنني بننارن  بمشنناركة عشننرات رإسنناء النندول 

 ار  ضغونا شدندن وأتر على المشاركة.بتةفة وم تترف
أحنداث مربكنة، فقند أبنر  ننوم أمن   فريسنا سنبق النثايننة إ  سنفر يتيننا و إلنى  اإلسرا نلنةوقالت القيان 
مسنننإول فريسننني وأبلغننن  بينتننن  المشننناركة فننني المسننننرن التننني دعنننت إلنهنننا الحكومنننة للتيدنننند  اتتننناال منننع

 و وقال إي  نفضل عدم حضوره.باإلر اب، لك  قتر اإلنلنزن  رف  نلب يتينا 
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قنننند نحنننول مركننننز اال تمنننام منننن  الوحنننندن ه اإللنزننننن  رفضننن  لمشنننناركة يتيننننا و بننننالقول إ  حضنننور بنننرر و 
األوروبننة ضنند اإلر نناب إلننى التننراد العربنني اإلسننرا نلي. وفنني أعقنناب  ننذا االتتننال اسننتباب يتينننا و 

اركت  لكين  قنرر عندم القننام بنذلي در  إمكاينة مشن"للنلب الفريسي، وتدر بنا  ع  مكتب  نعل  أي  
بعد  ذا البنا  اتضح أ  وزنر الااربنة أفنغدور لنبرما ، ووزنر االقتتاد يفتالي بنينت  ."لدواد أمينة

فريسنا  ه إلنىضغونا لترتنب سنفر  بالفريسنن  ومار سنتوبها  لفريسا، فعاود مكتب يتينا و االتتال 
 ومشاركت  في مسنرن االحتباج.

اتتاالت نونلة ومضينة دارت بن  قتر اإللنزن  وبن  يتينا و ومستشار األم  "ر أ  وأضاف التقرن
. لكنن  الفريسننن  عبننروا عنن  "القنومي نوسنني كنو ن ، شنناري فنهنا أنضننا الننر ن  الفريسني فريسننوا  واليند

يتينننا و، حنننث رأوا أ  مشنناركت  تعتبننر بننزءا منن  الحملننة االيتاابنننة لحننزب  شنندندن لحضننورمعارضننة 
وأضاف التقرنر أين  بعند أ  لمن  الفريسننو  إتنرار يتيننا و  نددوه أين  فني حنال أتنر علنى  .اللنكود

 المشاركة فد  فريسا ستبرز حضور ومشاركة الر ن  الفلسننيي محمود عبا .
 11/1/2112، 48عرب 

 
 "إسرائيلـ"مؤلمة مع تطور المقاطعة الدولية ل عزلةباراك: قد نجد أنفسنا في  .07

حننذر ر ننن  الننوزراء اإلسننرا نلي السننابق إنهننود بنناراي منن  أ  إسنننرا نل : الننة سننماوك -القنند  المحتلننة 
المقانعنة وسنحب االسنتنثمارات وفنر  "تارت عرضة للمقانعنة أكنثنر من  ذي قبنل منع تننور حركنة 

 ."بي دي أ  "والمعروفة بن "العقوبات
مقتنفننات  "ورمننندل إنسننت موينتنن"اإلسننرا نلنة يشننر موقننع  " نن رت "بنناء ذلنني فنني مقابلننة مننع تننحنفة 

ميهننا، وذلنني عينندما ُسنن ل بنناراي  ننل نعتقنند أ  حملننة المقانعننة إلسننرا نل تتيننامى علننى قننرار مننا وابهنن  
 يآام الفتل العيتري  وبارتهاند( في بيوب أفرنقنا.

، أقنر "تحنت السننح"من  االحنتةل اإلسنرا نلي والتني تبنري  "ينزد الشنرعنة"وفي معر  وتف  عملنة 
نالما كايت تلي األتوات تنأتي من  إرنترننا أو مورنتايننا، ". وقال: "ة تتنورحركة المقانع"باراي بأ  

وبرننايننننا، فديينننا أمنننام مشنننكلة  اإلسنننكيديافنةفنننة مشنننكلة. لكننن  عيننندما تبننندأ الننندعوات تنننأتي مننن  الننندول 
اننرن. ايآر إلى مكاينة إسنرا نل فني مبتمنع الميآمنات العمالننة حنول العنالم، إيهنا فني وضنع انننر 

 ."ا سنستمر م  اةل بمعنات المستهلكن ، وتيادنق التقاعد، والبامعاتللغانة. و ذ
عامننًا، كايننت البامعننات معاقننل  32قبننل "وعلننق بنناراي علننى الوضننع فنني البامعننات األمنركنننة قننا ًة: 

 ."للتعانف مع إسرا نل، لك  النوم عيدما يزور بامعة، نتم إاباريا مقدمًا بأي  ستكو   ياي تآا رن
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تقاداتننن  ضننند حكومنننة بيننننامن  يتايننننا و، قنننال بننناراي إ  عزلنننة إسنننرا نل تنننارت أكنثنننر وفننني تتنننعند الي
م  نقول إ  العزلة لن  تحندثق قند تحندث فعنًة حتنى لنو لنم يكن  يرقنب فني ذلني. "احتمااًل، موضحًا: 

يحنن  ال يرننند المقانعننة، لكييننا عرضننة للمقانعننة. يحنن  ال يرننند عننزل إسننرا نل، لكنن  إسننرا نل قنند تبنند 
. وأشار إلى الوضع الذي وابهت  بيوب أفرنقننا منع يهاننة يآنام الفتنل "لة مإلمة للغانةيفسها في عز 

 ."الضغون والعقوبات كايت  ي ما أفاقت القنادن العالمنة"العيتري، مإكدًا أ  
 12/1/2112، الحياة، لندن

 
 الضغط على "إسرائيل" وتقف إلى جانب عباس سياسة"الليكود": ليفني تواصل  .08

تسنننبي لنفينني بعنندم تفونننت أي " الحننراي"ر نسننة حننزب  "اللنكننود"نننتهم حننزب  لقنند  العربنني:ا -الياتننرن 
والوقنننوف إلنننى باينننب عبنننا  والسنننلنة الفلسنننننينة. وقنننال  إسنننرا نلفرتنننة لتوبنننن  اتنننبع االتهنننام إلنننى 

كننننني تقنننندم تينننننازالت  إسننننرا نلالحننننزب إ  لنفيننننني تواتننننل سناسنننننة الضننننعف واسنننننتدعاء الضننننغن علنننننى 
 وايسحابات.
إينن  تننم "، قالننت اةلهننا أمنن منن   أول  اللنكننود  ننذا ردا علننى تتننرنحات أدلننت بهننا لنفينني، وبنناء بنننا

تلعنثم ر نن  الحكومنة بيننامن   قزن( بسبب الحرب على  "البرف التامد"تفونت فرتة إليهاء عملنة 
 ."ن، لكي  تم تفونت ذلي بسبب  ذه التأتأإسرا نلكا  نمك  تبيند العالم كل  لدعم ". وأضافت "يتينا و

 12/1/2112، القدس العربي، لندن
 
 : الضفة الغربية "برميل بارود" قد ينفجر في أي لحظةالعسكرية االستخباراتفي شعبة مسؤول  .09

 سننننيارنو اتإ ت  يننناي  "انتننناي بنننرو " قسنننم األبحننناث فننني شنننعبة االسنننتابارات العسنننكرنةقنننال مسنننإول 
مضننننفًا أ ت  لنهننا، أو التيبننإ بموعنند ا،قنننر متوقعننة قنند تقنننع فنني المينقننة ال نمكنن  السنننننرن عتتننعند 

ة، ولنن  من  السنهل اسنتغةل الفنرص شرق أوسن عينف وأقل سنلمن  تشنر إلى األابار السن ة القادمة 
الذي وتف  بأيتن  برمننل بنارود قند نيفبنر فني أي  وضع الضفة الغربنةوأشار برو  إلى  عيدما تحن .

نويي االمتيننناد عننن  ممارسنننة القنننون المفرننننة ضننند لحآنننة، الفتنننًا إلنننى أيتننن  نتوبنننب علنننى البننننش التنننه
  ذلي فتنل الموابهة القادمة. ضد الفتنا ، أل ت  ااتةً السكا ، 

 11/1/2112، 3238التقرير المعلوماتي 
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 ال يختلف عن نضال اليهود 48بحقوق فلسطينيي  للمطالبةهآرتس: نضال زعبي  .21

عربنننة حيننن  زعبنني للمنالبننة بحقوقهننا، دافعننت تننحنفة  نن رت  عنن  يضننال اليا بننة ال: عننو  الربننوب
مضنفة أ  "مواقف ويضاالت حين  الزعبي م  أبل ما تعتبره الحقوق القومنة للمنوانين  لفلسنننينن  

 في إسرا نل ال ناتلف ع  يضال النهود م  أبل حقوقهم القومنة في الشتات".
كمنننا كنننا  باإلمكنننا   وأضنننافت التنننحنفة: نمكننن  النننتحفآ مننن  نرنقنننة وأسنننلوب حينننن  الزعبننني... تمامنننا

التحفآ م  نرق وأسلوب التهانية فني أوروبنا فني يضنالهم ضند من  أسنمو م بالاوينة عيندما ألتنقوا 
 بهم مسمنات مضرن ال تقل ع  تلي التي استادمتها عضو الكينست الزعبي ضد الشرنة.

 11/1/2112، الجزيرة نت، الدوحة
 
 "تحرض" على مالحقة مسلمي أوروبا يةسرائيلاإلصحف ال .20

حآنننت تننداعنات األحننداث الدامنننة فنني بننارن  ضنند تننحنفة شننارلي إنبنندو ومتبننر : عننو  الربننوب
نهودي با تمام التنحف اإلسنرا نلنة التني أسنهبت فني تيناول أبعناد العملنتنن  ومسنتقبل مسنلمي أوروبنا 

 والبالنات النهودنة، مع تحرن  ضميي على مةحقة وتتبع البالنات اإلسةمنة. 
ع  موآف وتفت  بالكبنر في الحكومنة الفريسننة قولن  إ  اإلر ناب فني فريسنا  تحنفة ندنعوت يقلت

باء م  الداال، موضحة أ  الميفذن  " م موانيو  فريسنو ، ولندوا أو تربنوا  ينا، نتكلمنو  الفريسننة 
 اليقنة، و م بزء م  المبتمع الفريسي".

ى العنراق وسنورنا والننم  بنالعودن وتساءلت التحنفة: لماذا تسنمح الحكومنة للمسنلمن  النذن  سنافروا إلن
 فريسي كا  لهم اتتال ما مع ميآمات إسةمنة تتفها باإلر ابنة. 1211إلى فريسا، موضحة أ  

وتحت عيوا  "ارتفاد شعبنة داعش والقاعدن ستإدي إلى المزند م  العملنات في أوروبا" اتهم المراسل 
سننننة بأيهنننا فشنننلت عيننندما لنننم تنننتمك  مننن  العسنننكري لتنننحنفة  ننن رت  عنننامو   ار ننننل المانننابرات الفري

 مةحقة ميفذي العملنات، وفشلت في حمانة المإسسات النهودنة.
وفي مقال منول استعر  فن  حركة الهبنرن ألوروبنا، ربنح وشنر شناتر فني  ن رت  أ  تغننر أوروبنا 

وبنا تعاملها مع المسلمن  في أعقاب عملنتني بنارن ، معتبنرا أ   بنرن شنعوب الشنرق األوسنن إلنى أور 
بسننننبب األزمننننات القا مننننة فنهننننا تشننننكل تهدننننندا لهننننذه النننندول علننننى المسننننتونات السناسنننننة واالقتتننننادنة 

 واالبتماعنة.
 11/1/2112، الجزيرة نت، الدوحة
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 : حرية الصحافة في "إسرائيل" تتعرض لإلساءة وتهديد دون أن يحتج أحدجدعون ليفي .22
ما سماه اإلساءن لحرنة التحافة في  ميتقدافي تحنفة   رت ،  كتب بدعو  لنفي: عو  الربوب

إسرا نل، مضنفا أيها تتعر  لإلساءن م  قبل المتنرفن  أكنثر مما تعر  ل  حرنة التحافة بفريسا، 
 مشنرا إلى رسا ل تهدند موبهة لتحفنن  دو  أ  نحتج أحد أو نتف م  نهددو  بالةسامنة.

مننن  بهنننة تسنننمي يفسنننها "المحكمنننة واسنننتعر  لنفننني رسنننالة وردت لتنننحنفت  وتحمنننل تهدنننندا لحناتننن  
األوروبننننة لبنننرا م الةسنننامنة" بننناء فنهنننا " نننذه المحكمنننة تةحنننق أعنننداء إسنننرا نل أننننا كنننايوا. ونيفنننذ حكنننم 
اإلعنندام بننالمتهمن  منن  قبننل وحنندن التتننفنات الااتننة بالمحكمننة" مضنننفا أ   ننذه الرسننالة لننم نكتبهننا 

ب بعندن حنوادث ذبنح لنم نقنم بهنا مسنلمو ، واستشهد الكات مسلم، وموضوعها  و رسالة تهدند بالموت.
متسنننا ة عننن  عننندد األعمنننال اإلر ابننننة الفآنعنننة بالسنننيوات األاننننرن التننني يفنننذ ا مسننننحنو  بنننن  وتنننم 

 يسنايها ولم تحسب.
 11/1/2112، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل": األغنياء فقط مستفيدون من النمو االقتصادي في لمركز "أدفا" تقرير .23

ورن الوضنع االبتمناعي"، التنادر عن  مركنز "أدفنا"، الننوم األحند، وبنود يمنو اقتتنادي أكد تقرنر "ت
فنني إسننرا نل وتزاننند النثننراء، لكنن  المسننتفندن  الوحننندن  مينن   ننم أتننحاب رأ  المننال والمشننغلن  الننذن  

 نيتمو  إلى اليابة االقتتادنة العلنا.
  أ  نيآروا إلى أيفسهم كبزء م  أوروبا وقال معدو التقرنر إي  على الرقم م  أ  اإلسرا نلنن  نحبو 

الغربننننة، إال أ  معآنننم المإشنننرات االبتماعننننة واالقتتنننادنة تننندل علنننى أيهنننم موبنننودو  "فننني الهنننوامش 
 الشرقنة والبيوبنة" للقارن األوروبنة.

( نتلقننو  أبننرا متنندينا وال نتبنناوز نثلنثنني %22ونبننن  التقرنننر أ  أكنثننر منن  ُامنن  السننكا  فنني إسننرا نل  
، وبننذلي تحتننل إسننرا نل المكننا  النثالننث بننن  دول ميآمننة 2112األبننور، وفننق معننننات العننام متوسننن 

 .24( الOECDالتعاو  االقتتادي والتيمنة  
، إلننى 2112وتتننل يسننبة العنناملن  فنني إسننرا نل الننذن  تلقننوا أبننرا متوسنننا ومننا دو  ذلنني، فنني العننام 

 .%3103م  األبور وما دو  ذلي  ي  ، بنيما يسبة العاملن  الذن  نتقاضو  الحد األديى7107%
وأشننار التقرنننر إلننى أ  الفبننون بننن  أبننور الربننال وأبننور اليسنناء بقنننت علننى حالهننا، وأ  أبننور اليسنناء 

فنني العننام  %6401، وارتفعننت  ننذه اليسننبة إلننى 2113منن  أبننور الربننال فنني العننام  %6202شننكلت 
2113. 
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األشنكياز والنهنود الشنرقنن  والعنرب فني العنام  وندقق التقرنر فني معندل األبنور التني نتقاضنا ا النهنود
مننن  متوسنننن األبنننور، بنيمنننا  %67شننننكة، أي  6176، وتبنننن  أ  معننندل أبنننور العنننرب بلننن  2113

، ومعنندل %32شنننكة، أي أعلننى منن  متوسننن األبننور ب 11417معنندل أبننور النهننود األشننكياز بلنن  
 .%11ب شنكة، أي أعلى م  متوسن األبور 11133أبور النهود الشرقنن  

، لك  التقرننر أكند علنى أ   نذه %206وأشار التقرنر إلى أ  يسبة البنالة في إسرا نل متدينة وبلغت 
اليسبة تعك  حبنم البنالنة فني التبمعنات السنكينة النهودننة فني وسنن النبةد فقنن. ولفنت التقرننر إلنى 

، %3303مدنيننة ر ننن  أينن  لنند  االبتعنناد عنن  وسننن الننبةد فنند  التننورن تتغنننر كلنننا: يسننبة البنالننة فنني
، وفنني كننل منن  نمننرن والمغننار %2404، وفنني سنناين  %2704، وفنني عرابننة %3104وفنني أم الفحننم 

 .%1204وبلدن دنمويا  %1604. كذلي في بلدن ننروحام 2301%
كنا  مرتفعنا أكنثنر مين   2113 – 2114ووفقا للتقرنر فد  اليمنو االقتتنادي فني إسنرا نل فني األعنوام 

وأوروبنا الغربننة، لكن  لنم ُنتنربم  نذا اليمنو إلنى تحسن  مسنتو  الحننان لند  بمننع  في الوالنات المتحدن
العاملن  في البةد أل  إسرا نل ال تستيفذ القدرن الكامية في اليمو لعدن أسباب بنيها عدم وبنود تسنونة 
 سناسنننة مننع الفلسننننينن  وايعكننا  تزاننند الموابهننات العينفننة علننى االقتتنناد. وبحسننب معننننات البينني

، %103المركزي اإلسرا نلي، فد  العدوا  على قزن في التنف الماضي قل ص الياتج المحلني بيسنبة 
لكنن  تننراكم الموابهننات العينفننة نمنن  فنني األمنند النونننل بمبموعننات سننكاينة وميننانق عدننندن فنني الننبةد 

 ونالق أبواء ايعدام االستقرار.
شننننكة،  1212متوسننن األبنننور، وبلنن  وقننار  التقرننننر بننن  مسنننتونات األبننور التننني نحسننب بموببهنننا 

منرن من  الحند األدينى من   77منرن من  متوسنن األبنور وب 36وتبن  أ  أعلى األبنور بلغنت أكنثنر ب
 شنكل. 4311األبور، و و 

وأكننند التقرننننر علنننى أ  معننندل ايعننندام المسننناوان فننني إسنننرا نل  نننو مننن  أعلنننى  نننذه المعننندالت بنننن  دول 
OECD  عامننا درسننوا فنني مإسسننات  21 – 21حة العمرنننة فقننن منن  الشننرن %2404. كمننا تبننن  أ

 .2111التعلنم العالي في العام 

 11/1/2112، 48عرب 
 
 عاصفة نثلجية جديدة وتحذيرات من خطر تشكل الصقيعتنفي وقوع  الفلسطينيةاألرصاد الجوية  .24

نننة يفننت دا ننرن األرتنناد البونننة الفلسننننينة وقننود عاتننفة نثلبنننة بدننندن يها "الالنننج"، وكنناالت:-قننزن 
وحننذرت األرتنناد البونننة الفلسننننينة منن  انننر  األسننبود الحننالي، وحننذرت منن  انننر تشننكل التننقنع.
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تشكل السنول والفنضايات في األودنة والميانق الميافضة، وتديي مند  الرإننا األفقننة يتنبنة لتشنكل 
 الضباب والغنوم المةمسة لسنح األر ، وانر التزحلق على النرقات يتنبة لتساقن البرد.

توقعننت دا ننرن األرتنناد أ  نكننو  البننو تننافنًا بوبنن  عننام النننوم  االنثيننن ( وننننرأ ارتفنناد علننى دربننات و 
الحرارن منع بقناء البنو بناردًا إلنى بنارد يسنبي، والرنناح بيوبننة شنرقنة إلنى شنرقنة معتدلنة السنرعة تيشنن 

 حنايًا والبحر افنف ارتفاد الموج.أ
 12/1/2112 ،الخليج، الشارقة

 
 الالجئين الفلسطينيين والسوريين على الحدود األردنية السورية لدعمحملة ق بيت لحم: إطال  .25

فنننننادي أبنننننو سنننننعد : أنلنننننق يشنننننناء فلسنننننننينو  فننننني مانمننننني الد نشنننننة وعانننننندن لةب نننننن   -رام هللا 
الفلسننينن  فني محافآنة بننت لحنم، حملنة لندعم ومسنايدن الةب نن  الفلسنننينن  والسنورنن  المشنردن  

مأسناونة فاقمهنا المنياف  البنوي األاننر النذي  ننة السنورنة، النذن  نعنشنو  آروفناً على الحدود األردي
 ضرب المينقة.

وبحسنب بنننا  رسننمي تندر عنن  القننا من  علننى المبنادرن، فنند  الحملننة التنني حملنت اسننم "يننب  الحنننان" 
ي، لندعم األ نل فني ماننم النرمنوي العنام الماضن و ي مكملة لحملنة شنرنا  الحننان التني اينلقنت سنابقاً 

 بالشراكة مع مركزي شباب مانمي الد نشة وعاندن، وبشراكة إعةمنة مع شبكة فلسنن  اإلابارنة.
 12/1/2112 ،القدس العربي، لندن

 
 القدسفلسطينيين في  نثمانيةواعتقال  ..األقصى المسجدمستوطنون يقتحمون  .26

حوال البونة التي سادت فادي أبو سعد : بعد توقف دام عدن أنام، وقد نكو  سبب ذلي األ -رام هللا 
اقتحنام المسنبد  إلنىفلسنن  اةل األنام الماضنة، عادت المبموعات النمنينة المتنرفنة من  النهنود، 

األقتننى فنني القنند  المحتلننة، حنننث اقتحمننت مبموعننات تننغنرن ومتتالنننة، منن  النهننود، المسننبد عبننر 
اتننة، لتيفنننذ بننوالت فنني أروقننة بنناب المغاربننة، تحننت حمانننة شننرنة االحننتةل اإلسننرا نلي، وقواتهننا الا

وواتنننلت شنننرنة االحنننتةل اإلسنننرا نلي،  المسنننبد بشنننكل اسنننتفزازي لمشننناعر المسنننلمن  مننن  المتنننلن .
حننن   إلننىعملنننة احتبنناز بناقننات الهونننة الشاتنننة للشننبا  واليسنناء علننى بوابننات المسننبد الااربنننة، 

عنننت موابهنننات داانننل انننروج أتنننحابها مننن  المسنننبد، كننني تنننتمك  مننن  اعتقنننال مننن  ترنننند، فننني حنننال وق
كايت قوات االحتةل، قند شنيت حملنة اعتقناالت واسنعة و  المسبد اةل بوالت المتنرفن  م  النهود.

 ، نالت نثماينة مقدسنن .األقتىفي عدن أحناء م  بلدن سلوا  بيوب المسبد 
  12/1/2112 ،القدس العربي، لندن
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 مستوطن إسرائيلي هدهسمقدسي شاب مقتل  .27

د ننن  مسنننتون  إسنننرا نلي، أمننن ، شنننابًا مقدسننننًا مننن  بننننت حينينننا فننني  ج"، وكننناالت:"الالنننن -رام هللا 
النثةنثننننن  منننن  عمننننره علننننى نرنننننق بيننننوب مدنيننننة تننننل أبنننننب، وبحسننننب متننننادر فلسننننننينة، فقنننند تعمنننند 
المستون  د   الشاب لد  توقف مركبت  على حافة النرنق بعد الل أتاب السنارن، وبعدما تربل 

مننن  سننننارن كاينننت تمنننر علنننى النرننننق، وسنننرعا  منننا أعلينننت ننننواقم مننن  السننننارن تعنننر  لحنننادث د ننن  
 اإلسعاف وفات ، دو  تحدند أسباب ودوافع استهداف .

 12/1/2112 ،الخليج، الشارقة
 
 تحذر من انهيار القدس القديمة المسيحيةالهيئة اإلسالمية  .28

ميزل في سلوا  بينوب اعتبرت الهن ة اإلسةمنة المسنحنة ايهنار سقف  "الالنج"، وكاالت: -رام هللا 
المسنننبد األقتنننى المبننناري، ووانننر فننني بننناب حننننة، بسنننبب تنننراكم النثلنننوج واألمننننار، اليتنبنننة المباشنننرن 
لسناسات االحنتةل اإلسنرا نلي فني المدنينة المقدسنة، والمتمنثلنة بعندم السنماح للمقدسننن  بتنرمنم بننوتهم 

تةحها. وأكد األمن  العام للهن ة الدكتور حيا عنسى أ  " ذ ا االيهنار  و إيذار اننر للمقدسنن  واال
والفلسننينن  أواًل، وكل المسلمن  واألحرار في العالم نثاينًا، حنث إ  البلدن القدنمة م  المدنية المحتلة 
والتي تحوي تراث وتارنا وحضارن كاملنة باتنت مهنددن بااليهننار يتنبنة سناسنة اإل منال وعندم السنماح 

م البلدن القدنمة أولونة على البمنع تبينها والبدء فنهنا فنورًا، محنذرًا من  بالترمنم واإلتةح، معتبرًا ترمن
 ايهنار الميازل فوق أتحابها".

 12/1/2112 ،الخليج، الشارقة
 
 هدافًا سياسية احتالليةأحنا عيسى: "األرنونا" تهجير صامت للمقدسيين وتحمل  .29

رن القد  والمقدسات، د. حيا عنسى م  حذر األمن  العام للهن ة اإلسةمنة المسنحنة ليت :رام هللا
أيها سناسة  إلى في مدنية القد ، مشنراً  اإلسرا نليالسناسة الضرنبنة  األريويا( لكنا  االحتةل 

سناسنة بحتة، تتمنثل بشكل  أ دافتامتة تهبنرنة لسكايها العرب المقدسنن ، ومميهبة لتحقنق 
نملكو  قدرن على تسدند األريويا، وتلبأ سلنات ر ن  لتهوند المدنية. وقال عنسى، "الكنثنرو  ال 

االحتةل إلى التسونف في ببانتها مع قراماتها التراكمنة، حتى تتل إلى مبل  نعادل نثم  العقار 
 تقرنبا، وبالتالي الحبز علن  بهدف دفع تاحب  إلى بنع ".
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ا ب على أ الي م  الضر  "بلدنة االحتةل تفر  عدداً  أ  إلىم ، أوأشار عنسى، في بنا  ل  
القد  في مقدمتها ضرنبة على دال األفراد والشركات، وضرنبة القنمة المضافة التي تحتل بيسبة 

م  قنمة األر ، إضافة  %302م  قنمة المبنعات، أما ضرنبة األمةي فهي تحسب بيسبة  17%
 إلى ضرنبة األريويا التي تببى على أسا  مساحة الشقق والمحةت التبارنة".

 12/1/2112 ،اة الجديدة، رام هللاالحي
 
 شجرة الزيتون جنوب نابلس 170 منمستوطنون يقتلعون أكنثر  .31

قننننال قسننننا  دقلنننن  مسننننإول ملننننف االسننننتننا  فنننني شننننمال الضننننفة إ   "الالنننننج"، وكنننناالت: -رام هللا 
شبرن زنتو  م  يود رومي كبنرن، تقننعًا  171مستونين  م  مستونية "تفوح" قاموا بقنع أكنثر م  

مًة في المينقة الشمالنة من  القرننة، وعلنى بعند عشنرات األمتنار فقنن من  المسنتونية. وأضناف أ  كا
 نننذه األشنننبار مزروعنننة علنننى عشنننرات الننندويمات الزراعننننة، وتعنننود ملكنتهنننا لعننندن عنننا ةت مننن  قرننننة 
ناسننوف، داعنننًا المبتمننع النندولي إلننى تحمننل مسننإولنات  وحمانننة ممتلكننات المننوانين  الفلسننننينن  منن  

 اعتداءات المستونين  المتنرفن .
 12/1/2112 ،الخليج، الشارقة

 
 ولكنن ا ال نريد أن يأتينا أحد لكي يبيع أوقافنا وينسق مع االحتالل اليونان: ال ُنعادي حناالمطران  .30

أبرت اإلذاعة الرسمنة التابعة للكينسنة النويايننة األرنثوذكسننة فني أنثنينا ننوم  ز نر أيدراو : -الياترن 
ر ننن  أسنناقفة سبسننننة  ،وعلننى الهننواء مباشننرن مننع المنننرا  عنننا هللا حيننا إذاعننناً  حنندننثاً  11/1 األحنند

 الذي تحدث ع  عند المنةد واالحتفاالت المتعلقة ب ، والذي تتم ببنت لحم. ،للروم األرنثوذك 
 وقنند تحنندث المنننرا  حيننا عنن  الحننراي الننذي تشننهده الرعنننة األرنثوذكسنننة فنني فلسنننن  واألرد  فنني  ننذه

منن  حرتننيا علننى أ   تننإدي  األنننام، فقننال إيي ننا يحننب كينسننتيا وييتمنني إلننى بنرنركنتيننا العرنقننة واينةقنناً 
الكينسننة دور ننا كمننا نلنننق بمكايتهننا الروحنننة والتارنانننة والونينننة، فدييننا يإكنند أ    نندفيا  ننو اإلتننةح 

نننره منن  الشننعوب، ولكييننا وأضنناف قننا ًة إيي ننا ال يعننادي الشننعب النويننايي وال ق والتغننننر يحننو األفضننل.
من  بهنة سناسنننة أو  من  بهنة دنيننة. وتننابع: يحن  ينرف  االيقسننام  ينرف  التمنننز سنواء كننا  تنادراً 

وااليشنقاق ولن  يسنمح بنأ  نكنو   يالني ايشنقاق أو  ايقسنام فني كينسنتيا، ويحن  متمسنكو  ببنرنركنتيننا 
 التي تحتاج إلى إتةحات بذرنة لكي تتمك  م  تأدنة رسالتها.

فت المنرا  حيا إلى أ   البع  نحرضو  علنيا في النويا  أييا يرند نرد النويا ، و ذا كةم قننر ول
دقنننق وقنننر تننحنح، فننيح  يرحننب بننأي اكلنركنني نأتنيننا منن  النويننا  أو  منن  قنننر النويننا  شننرننة أ   



 
 
 
 

           21ص                                     3422 العدد:    12/1/2112 نثنيناإل  التاريخ:

ة وبنرنقنة نكو   دف  روحي وكيسي، فة يرند أ   نأتي إلنينا أحند لكني نتسنلن علنينا ونعاملينا بعيتنرن
.  استعة نة، وال يرند أ  نأتنيا أحد لكي نبنع أوقافيا ونيسق ونتعاو  مع االحتةل اإلسرا نلي 

المنرا  حيا: ل  يقبل بأ   نبقى الوضع السابق فالبنرنركنة  ي مإسسة كيسنة ولنست مإسسة قال و 
يم ا لكافة المإمين  القان ين  في  نذه الندنار، وأبيناء عقارنة و ي مإسسة روحنة لنست فقن للنويا ، واال

علننى  إنبابنننةالكينسننة األرنثوذكسنننة الفلسننننينن  واألردينننن  ننننالبو  باإلتننةح الننذي سننتكو  يتا بنن  
البمنع. وتابع قنا ًة ولن  يسنمح بنأ   نكنو   يالني تمنننز بحنق االكلننرو  العربني فني كينسنتيا، فنيح  

الننب المنننرا  حيننا الكينسننة النوياينننة وكافننة أتنننلو  فنني ايتماءيننا لهننذا التننراث المسنننحي المشننرقي. ون
الكيا   األرنثوذكسنة في العالم بأ   تتعامل بدنبابنة مع  ذا الحراي القنا م فني فلسننن  واألرد ، ذلني 

أكند المننرا  حينا بأيينا لسنيا  ألي   نهدف إلى اإلتةح وتتونب األاناء واالعوبابات السابقة. كما
سة نمكي  أ   نتحقق بالتواضع والمحبة والمبادرات الننبنة بعننًدا عن  دعان ايشقاق، والسةم داال الكين

 الحقد وااليتقام والعيترنة والممارسات الآالمة. 
 11/1/2112 ،رأي اليوم، لندن

 
 في الضفة الغربية فلسطينياً  عشريناالحتالل يعتقل  .32

الغربننننة بنننزعم أيهنننم فننني أيحننناء الضنننفة  فلسنننننيناً  21اعتقلنننت قنننوات االحنننتةل، فبنننر الننننوم االنثينننن ، 
معتقلننن  فلسننننينن   1وقننال اليننانق باسننم بنننش االحننتةل فنني بنننا ، تننباح النننوم، إ   "منلوبننو ".

 معننتقةً  11مشننتبهن  بالمشنناركة فنني أيشنننة "إر نناب شننعبي" ضنند المسننتونين  وقننوات االحننتةل وأ  
  نيتمو  لحركة حما .

 12/1/2112 ،48عرب 
 
غالق سجن رامون بسبب األمطار الغزيرة.. و دالشدي البردآالف األسرى يعانون  .33  ا 

، أ  إدارن متلحة السبو  11/1 أفاد تقرنر تادر ع   ن ة شإو  األسر  والمحررن  نوم األحد
وذكر تقرنر  أقلقت سب  رنمو  بشكل كامل بعد أ  ابتاحت األمنار الغزنرن كافة األقسام والغرف.

اةل أنام المياف  البوي الذي ضرب المينقة ميذ  الهن ة أ  البرد الشدند قد بمد أنراف األسر 
أسنر وأسنرن فلسننينة م   6211أكنثر م   أنام، في سب  رنمو  وكافة السبو  التي نقبع فنها

 .اً قاتر  نفةً  221بنيهم أكنثر م  
ويو ت، إلى أ  األسر  عايوا م  شدن البرد وتسرب األمنار في العدند م  الغرف بعدن سبو ، 

هم تضاعفت في آل ايعدام أدوات التدف ة وميع إدارن متلحة السبو  ذوي األسر  م  وأ  معايات
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ولفتت الهن ة إلى أ  تعوبة األحوال البونة  إداال األقننة والمةب  الشتونة ألبيا هم المعتقلن .
الحالنة، تحرم األسر  م  اليوم بسبب البرد القارص، وما تسبب  منثل تلي الآروف م  أمرا  

 لم ات المعتقلن .مزمية 
 11/1/2112 ،هيئة شؤون األسرى والمحررينموقع 

 
 %245بنسبة  2014ارتفع في  اإلداريينفروانة: عدد المعتقلين  .34

قال مدنر دا رن اإلحتاء بهن ة شإو  األسر  والمحررن ، وعضو اللبية المكلفة بددارن مكتبها  :قزن
في سبو  ومعتقةت االحتةل،  اإلدارنن لن  المعتق أعدادفي قناد قزن، عبد الياتر فرواية، إ  

 .2114في عام  %242ارتفعت بيسبة 
المتعلقة بتبدند فترن االعتقال  اإلدارنة، وكذلي القرارات اإلدارنن المعتقلن   أعداد أ ضاف فرواية أو 

المفتوح ع   اإلضرابعقب  ،محاكمة، بدأت بااليافا  بشكل ملحوآ أو، دو  تهمة اإلداري
، وما تةه م  انوات فردنة 2111عام  أوااراضر عديا   اإلداريلذي ااض  المعتقل النعام ا

 معتقةً  142 إلى 2113مع يهانة العام  اإلدارنن وبماعنة عدندن، حتى وتل عدد المعتقلن  
عادت وبالغت سلنات االحتةل في استادامها لةعتقال  2114: ومع بدانة العام وأضاف. إدارناً 

 62ع  النعام استمر يحو  بماعناً  إضراباً  24/4/2114 في اإلدارنو   المعتقلو  ، فاااإلداري
 اإلدارنةتتعند قراراتها  إلىنحقق يتا ج مربون، بالمقابل لبأت سلنات االحتةل  أ دو   نوماً 

، ما 12/6/2114والمبالغة في استادامها، ااتة عقب حادنثة المستونين  النثةنثة في الالنل في 
معتقل  211قرابة  إلىبشكل كبنر حتى وتل عدد م  اإلدارنن المعتقلن   أعدادرتفاد لى اإ أد 
 .2114عما كايت علن  بدانة  %242وبيسبة  معتقةً  322، بزنارن 2114مع يهانة العام  إداري

 12/1/2112 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 اعتقال قاصرْين مقدسيين تجم داإلسرائيلية العليا  المحكمة .35

قننررت المحكمننة اإلسننرا نلنة العلنننا أمنن  تبمننند تيفنننذ الحننب  الفعلنني لمنندن نثةنثننة أشننهر : وفننا –هللا  رام
ويتنننف الشنننهر للقاتنننرن  محمنننود منننوي  وحنننةون أبنننو سنننينية مننن  سنننكا  البلننندن القدنمنننة فننني القننند  

نننا وقننال محننامي يننادي األسنننر مفننند الحنناج "إ  قننرار التبمننند بنناء عقننب تقد منن  للمحكننة العل المحتلننة.
باسنننت ياف ضننند القنننرار التنننادر عننن  محكمنننة االحنننتةل المركزننننة، والقاضننني بحنننب  القاتنننرن  لنثةنثنننة 
أشهر ويتف الشهر"، علمًا أ  الحكنم نعتبنر سنابقة قامنت بهنا المحكمنة المركزننة اسنتبابة السنت ياف 
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لنى ينابة االحنتةل ضند قنرار محكمنة تنلح االحنتةل للقاتنرن ، والتني اكتفنت بفنر  قرامنة مالننة ع
 ساعة. 121شنكل و"ادمة البمهور" لن  3611القاترن  بمبل  

نننذكر أ  سننلنات االحننتةل تننتهم القاتننرن  مننوي  وأبننو سننينية بالمشنناركة فنني موابهننات ضنند اقتحننام 
 .2113المستونين  للمسبد األقتى عام 

 12/1/2112 ،الحياة، لندن
 
 شاحنة إلى غزة عبر "أبو سالم" اليوم 470إدخال  .36

بية تيسنق إدانال البضنا ع لقنناد قنزن را ند فتنوح إ  االحنتةل سنندال عبنر معبنر كنرم أبنو قال ر ن  ل
ويقلت مواقع فلسنننينة عن  فتنوح قولن  إ  الشناحيات المقنرر إداالهنا  شاحية. 471سالم، النوم االنثين ، 

شننناحية محملنننة  111سننتكو  محملنننة ببضنننا ع للقنننناعن  التبننناري والزراعننني، كمننا سنننندال مننن  ضنننميها 
وذكنر أ  االحنتةل سنسنمح بضنا كمننات  حتمة الااتنة بالبيننة التحتننة للننرق للمشنارنع القنرننة.بال

 م  السوالر الااص بمحنة تولند الكهرباء والااص أنضًا بالمواتةت والبيزن  وقاز النهي.
 12/1/2112 ،48عرب 

  
 عن فتح معبر رفح البري تتراجعالسلطات المصرية  .37

تنرنة عن  قرار نا بفنتح معبنر رفنح نثةنثنة أننام يهاننة األسنبود البناري وذلني ترابعت السلنات الم :قزن
وقالننت الهن ننة العامننة للمعننابر والحنندود فنني  حنند الضننبان المتننرنن  فنني شننب  بزنننرن سنننياء.أالاتننناف 

بفتح معبر رفح م  نوم  11/1بلغيا البايب المتري مساء أم  األحد أقزن في بنا  لها اي  بعد أ  
؛ عاد بعد سناعتن  لنابرينا بعندم النتمك  من  فتحن ، وذلني بسنبب 12/1حتى الامن   13/1النثةنثاء 

 ااتناف احد ضبان ام  الموايئ المتري.
 12/1/2112قدس برس، 

 
 مع فرنسا في رام هللا وغزة تضامنيتانوقفتان  .38

مينتن  م  وقفتن  تضاأشهدت رام هللا وقزن  :وكاالتال ،يا ل موسى ،الحنان البدندن –قزن  ،رام هللا
 تفذمع فريسا وسن مدنية رام هللا بدعون م  ميآمة التحرنر الفلسننينة بعد الهبمات الدامنة التي يُ 

بايب  إلىورفع المشاركو  في الوقفة برام هللا األعةم الفريسنة  في بارن  األسبود الماضي.
"فلسنن   واإليبلنزنةعربنة الفلسننينة إضافة إلى الفتة كبنرن كتب علنها باللغات النثةث الفريسنة وال

 ".اإلر ابتقف إلى بايب فريسا ضد 
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 أم ومنثقفو  في وقفة تضامينة مساء  واالعةمنو حو ما ة شاص بنيهم حقوقنو  يوفي قزن شاري 
. وأضاء أ لنة ميآماتأمام مقر المركز النثقافي الفريسي في قرب مدنية قزن تلبنة لدعون م  شبكة 

"ال  واإليبلنزنةالمركز ورفعوا الفتات كتب علنها باللغتن  العربنة مقر  أمامالمشاركو  الشمود 
على التضام   ،في قناد قزن األ لنةر ن  شبكة الميآمات  ،رمضا  أبوشدد محس  و  ".لإلر اب

 مع تحنفة "شارل انبدو" والشعب الفريسي.
ه الوقفة التضامينة " ذ إ  ،"اإليسا مدنر مإسسة "الضمنر لحقوق  ،شمالة أبوم  بايب ، قال النل 

يارن  في بارن ". اإلر ابنةالشمود ييآمها للتضام  مع ذوي الضحانا الذن  وقعوا في العملنة  واال
 وحضر الوقفة مبدي شقورن الدبلوماسي الفريسي في المركز.

 12/1/2112 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "هدى" تعصف بالزراعات الفلسطينية القطبيةالعاصفة تقرير:  .39

مننا إ  حنننت العاتننفة القنبنننة " نند " رحالهننا وتوقفننت لسنناعات قلنلننة نننوم : عننانف دقلنن  -  يننابل
األحنند، حتننى سننارد الفلسننننيي مهينند شننعبا  إلننى أرضنن  فنني قرنننة البلمننة بمدنيننة بيننن  شننمال الضننفة 

ووبننند شنننعبا  الننندفن ات  البننننوت البةسنننتكنة( المزروعنننة بالاضنننراوات كالاننننار  الغربننننة لتفقننند زراعتننن .
 مننانم والمقامننة علننى عشننرن دويمننات، أتننابها التلننف بفعننل موبننة التننقنع التنني تبعننت المننياف .والن

  وقال شعبا  إ  التقنع ألحق ب  اسا ر مادنة تباوزت امسن  ألف دوالر، بحسب تقدنرات  األولنة.
والتنني تزننند -منن  زراعننة النندفن ات  %11ونقننول ر ننن  المبلنن  القننروي االنند أبننو فرحننة إ  أكنثننر منن  

 تضررت بالكامل. -حتها ع  امسما ة دويممسا
وسبلت بين  نثايي أكنثر مينقة فلسننينة تضررت فنها الزراعة بشنكل كبننر يتنبنة العاتنفة القنبننة 

 .%21" د "، بعد محافآة نوبا  واألقوار الشمالنة التي تباوزت أضرار ا 
بمبملهنننننا علنننننى وقنننننال مننننندنر اإلرشننننناد الزراعننننني بمدنينننننة بينننننن  مينننننذر تنننننةح إ  األضنننننرار تركنننننزت 

دوينننم مننن   2111ولفنننت إلنننى أ   الاضنننراوات، ال سننننما النمنننانم والاننننار إضنننافة لليباتنننات النبننننة.
دويمنا من   2421األراضي الزراعننة المحمننة داانل الندفن ات تضنررت بفعنل موبنة التنقنع، كمنا أ  

فنننناقم األراضنننني المكشننننوفة أتنننننبت بالضننننرر ذاتنننن ، و ننننو مننننا راكننننم اسننننارن المننننزارعن  بمدنيننننة بيننننن  و 
وأشننار إلننى أيهننم قنندموا انندماتهم للمننزارعن  عبننر بننرامج التوعنننة ونننرق الوقانننة منن  التننقنع  معاينناتهم.

 وقنره، إال أ  ايافا  دربات الحرارن لما دو  التفر أتاب المزارد بضرر مباشر.
م  سكايها  %21م  الاضراوات في السوق الفلسننينة، ونعتمد أكنثر م   %31وتسهم بين  بيحو 

 الزراعة.على 
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ونقول وكنل وزارن الزراعة الفلسننينة عبد هللا لحلوح إ  الميانق الشمالنة في الضفة الغربنة، وبالذات 
مننن   %21وأوضنننح لحلننوح للبزنننرن يننت أ   محافآننة نوبننا ،  نني األكنثنننر تضننررا بننراء المننياف .

من   %61أ   الزراعات المكشوفة موبودن في نوبا  واألقوار الشنمالنة، وأ  معآمهنا تضنرر، كمنا
دويننم منن   1211وقننال المسننإول إ  أكنثننر منن   زراعاتهننا المحمنننة  النندفن ات( تضننررت بيسننب كبنننرن.

وأضناف أ  األضننرار  البناننا أتننابها التلنف فنني نوبنا ، تلتهننا محافآنات بيننن  وقلقنلننة ونننولكرم.
ا حتل العنام تركزت حول زراعات الاضراوات بشكل كبنر بنيما لم تتضرر النثرون الحنواينة اةفا لم

وبن  أ  األسواق الفلسننينة ستشهد اةل الفترن القرنبة يقتا في بع  الميتبات وااتة  الماضي.
وقنننال إ  الكنثننننر منننن   ".الاضنننراوات، وبالتنننالي ارتفاعنننا حنننادا فنننني األسنننعار "لكيننن  لننن  نسننننتمر ننننونةً 
علننى تننوفنر النندعم لهننم المننزارعن  المتضننررن  شننرعوا فنني محاولننة إيقنناذ مننزارعهم، كمننا "سننتعمل الننوزارن 

 بشكل فردي ومباشر".
 11/1/2112 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مليون دوالر خالل األعوام النثالنثة القادمة 30ألكنثر من  بحاجةالقدس: مستشفى المقاصد  .41

رفننق الحسننيي، إين  ورقنم أ   .القد : قال مدنر عام مستشفى المقاتد في القد  المحتلة، أمن ، د
حقنقننًا لعنندد منن  اإلتننةحات اإلدارنننة األساسنننة، لضننما  اسننتمرارنة المستشننفى العننام الماضنني شننهد ت

وتننموده، إال أ  الحابننة ال تننزال ماسننة لنندعم تنننونر المستشننفى منن  بينننة تحتنننة وتحنندنث المعنندات 
النبنة. وأشار إلى أي  ورقم تمك   "المقاتد" م  بمع ما نزند على امسة مةنن  دوالر اةل العنام 

يشننا نة بدننندن، الماضنني، لتننال ملنننو   31أ  حابننة المستشننفى تزننند علننى  إالح مشننارنع تنونرنننة واال
 دوالر اةل األعوام النثةنثة القادمة، لتغننة المشارنع التنونرنة وتسدند الدنو  المتراكمة.

  12/1/2112 ،األيام، رام هللا
 
 ابس غوت تالنت"!برنامج المسابقات "أر  " يخطفون األضواء فيغزةسعيد  إدوارد" معهد أطفال .40

اسننتناد عنندد منن  أنفننال فرقننة التاننت الشننرقي التابعننة لمعهنند إدوارد سننعند الننونيي  نوسننف الشننانب:
 ARABS GOTللموسنننقى فننرد قننزن، ايتننزاد إعبنناب لبيننة تحكنننم بريننامج المسننابقات الشننهنر  

TALENTا  ( على شاشة "إم.بي.سي"، و و ما ايعك  بدانة فني تفاعنل اللبينة، حننث منيحهم الفين
( أو "البناز النذ بي"، منا أ لهنم إلنى THE GOLDEN BUZالكومنندي السنعودي ياتنر القتنبي  

رن، فنمنننا أتنننر يبنننم الكومنننندنا المتنننري أحمننند حلمننني علنننى ارتنننداء الكوفننننة يها ننننات المسنننابقة مباشننن
الفلسنننننينة، مسنننتعنرًا إنا نننا مننن  أحننند أنفنننال الفرقنننة التننني تنننفق لهنننا الحضنننور فننني مسنننرح المسنننابقة 
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ببنروت، وأبكت المةنن  عبر شاشنات التلفناز كمنا أبكنت أعضناء لبينة التحكننم التني، وللمنرن األولنى، 
سنننرح، تحننننة وتقننندنرًا ألنفنننال قنننزن، النننذي قننندموا أقيننننة تنننعبة للعمنننةق ودننننع تانننرج بمنعهنننا إلنننى الم

لى العالم بأسره، بأ  "ارحمويا".  التافي، وقدموا رسا ل عدن إلى الساسة الفلسننينن ، واال
وعرضت الفرقة فندنو سبل فترن العدوا  األانر علنى القنناد، نبنن  الم سني التني نعنشنويها كغننر م، 

التنني كايننت الفنننة لننرحلتهم اننةل سنناعات الهديننة "قنننر ا ميننة" لننتعلم الموسنننقى  ومشننا د قننزن المنندمرن
علننى ننند منندربهم الموسنننقي أينن  اليبننار، حنننث شنندد أحمنند المنند و ، مغينني الفرقننة، علننى أيهننم كننايوا 
نتنننرو  علنننى تعلنننم الموسننننقى حتنننى تحنننت القتنننف، موتنننًة رسنننالة إلنننى العنننالم بأسنننره بنننأ  فننني قنننزن 

 ى فسحة أمل.موا ب دفنية تحتاج إل
وقنندم المنند و ، ورفاقنن : رمننزي الفننار علننى اإلنقنناد، وسننراج سرسنناوي علننى العننود، ورنمننا عاشننور علننى 
الينناي، وعننازف القننايو  محمننود كحنننل، الننذي بكننى وأبكننى، واسننتمر فنني العننزف بننند واحنندن بنيمننا كايننت 

 األار  تمسح الدمود التي سالت كشةل.
 12/1/2112 ،األيام، رام هللا

 
 السلطة الفلسطينية ويطالبه بوقف التصعيد ضد   ييلتقي رئيس المؤتمر اليهودي العالمالسيسي  .42

الفتاح السنسي، بمقر ر اسة البمهورنة، األحد، ر ن  المإتمر النهنودي العنالمي،  استقبل الر ن  عبد
 رويالد الودر، وبرفقت  يا ب ، موشى روين .

أوضننح اننةل  "الودر"اسننة البمهورنننة، بننأ  تننرح السننفنر عننةء نوسننف، المتحنندث الرسننمي باسننم ر و 
اللقنننناء متابعننننة المننننإتمر با تمننننام للانننننوات البننننادن التنننني نتاننننذ ا السنسنننني علننننى المسننننتونن  الننننداالي 
والنندولي، وأشنناد بمننا تضننمي  اننناب الننر ن  األانننر منن  أفكننار تحنن  علننى التسننامح وقبننول ا اننر، 

كنل قنادن المبتمنع الندولي حنذو السنسني وأ  ومحاربنة األفكنار المتنرفنة، مإكنًدا علنى أ مننة أ  نحنذو 
نقبلوا علنى انو  الحنرب ضند اإلر ناب بشنباعة، بندال من  االكتفناء بدتندار بناينات إداينة للعملننات 

 اإلر ابنة.
وأضاف المتحدث أ  الر ن  السنسي أكد على أ  اليقان التي تضميها اناب  األانر بمياسبة ذكر  

د  السنيوات األربنع الماضننة، مشننرا إلنى أين  سنبق أ  حنذر من  المولد اليبوي سبق ل  تياولها علنى من
 انورن الفهم الاانئ لتحنح الدن  اإلسةمي الحينف وقنم اإلسةم ونثوابت .

وأضاف المتحدث الرسمي بأ  الر ن  السنسي أشنار إلنى االتتناالت التني تقنوم بهنا متنر من  أبنل 
ي، معربننننا عننن  تنلننننع متنننر المتينننناد البايننننب احتنننواء التننننوترات بنننن  البننننايبن  الفلسنننننيي واإلسننننرا نل
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اإلسرا نلي ع  اتااذ أي انوات تتعندنة إزاء السلنة الفلسننينة، السنما في آل التنورات الرا ية 
 في أعقاب قبول عضونة فلسنن  بالمحكمة البيا نة الدولنة.

اد المسنإولن  ودعا الر ن  السنسي، ر ن  المإتمر النهودي العالمي إلى بنذل المسناعي من  أبنل إقين
براز التأنثنر اإلنبابي لمياخ السةم على  والرأي العام في إسرا نل بأ منة تحقنق السةم في المينقة، واال
ماتلنف األنننراف، والتأكننند لهننم بنأ  التحنندنات الرا يننة فنني المينقنة ال نمكنن  موابهتهننا بننالقون المسننلحة 

وم علنى حنل الندولتن ، وتلبني تنلعنات وحد ا بل البد من  التوتنل لتسنونة سنلمنة منع الفلسنننينن  تقن
 الشعب الفلسننيي في إقامة دولة تعنش في سةم وأم  مع إسرا نل.

 12/1/2112المصري اليوم، القاهرة، 
 

 "إسرائيل": اتفقت مع فصائل فلسطينية على قتال اإلخوانمرشد  .43
التقنى "بندنع، إين  قال المرشد العام لبماعة اإلاوا  المسلمن  بمتنر، محمند  األياضول: –إسنيبول 

بقنادات فلسنن  والفتا ل الفلسننينة بمكتب اإلرشاد  مقر إدارن البماعة(، واتفق معهم على البهاد 
 ."ضد العدو التهنويي

بنناء ذلنني اننةل كلمتنن  أمننام محكمننة بيانننات القننا رن، بر اسننة القاضنني يننابي شننحاتة، الميعقنندن بمعهنند 
المنتهم فنهنا بندنع  "قرفة عملنات رابعنة"وفة إعةمنا باسم أمياء الشرنة بنرن األحد، في القضنة المعر 

واننرو  منن  قنننادات وأعضنناء البماعننة بنننيهم  نناربو ، حنننث أبلننت المحكمننة البلسننة إلننى األول  21و
 م  شبان/ فبرانر المقبل.

 ننذا ال نعنند اعترافننا "فنني الوقننت الننذي قننال عضننو بهن ننة النندفاد فنني قضننانا اإلاننوا ، إ  حنندنث بنندنع 
 ."بالتاابر

أتشننرف أيينني "وأوضننح بنندنع فنني كلمننة ألقا ننا فنني يهانننة البلسننة، بينناء علننى نلننب منن   ن ننة المحكمننة: 
كيت التقي بقنادات فلسنن  والفتا ل الفلسننينة، بمكتب اإلرشاد  مقر إدارن البماعة(، واتفقينا علنى 

 ."البهاد ضد العدو التهنويي
بماعنة اإلانوا  المسنلمن ، ولكن  اإلسنةم، قضنة بيا نة لي، لنن   41المستهدف م  تلفنق "وتابع: 

رقنم أيينا آلمينا فني كننل العتنور، ولكيينا يانرج أكنثننر "، مضنننفا: "2111نينانر  22وااليتقنام من  نثنورن 
 ."تةبة مما سبق

 12/1/2112القدس العربي، لندن، 
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 غزةعلى الحدود مع المنطقة العازلة  إلقامةدمار برفح المصرية  .44

البزنننرن حبننم النندمار الننذي لحننق بميننازل أ ننالي مينقننة رفننح المتننرنة أآهننرت تننور حتننلت علنهننا 
 بسبب عملنات البنش المتواتلة إلقامة مينقة عازلة على الحدود مع قزن.

وتتننزام  العملنننات مننع عملنننة تمشنننن واسننعة تشنناركت فنهننا وحنندات منن  التنناعقة والعملنننات الااتننة 
 بة يقنب ااتنف  مسلحو  قرب رفح.وبدعم م  نا رات األباتشي، بحنثا ع  ضابن شرنة برت

وتونثق  ذ التور ونثار عملنات الهدم المتواتلة ميذ أكنثر م  شهرن  إلقرار واقع بدند قند ننإول إلنى 
إزالننة مدنيننة رفننح المتننرنة بالكامننل منن  الارننننة، وذلنني وفقننا لتتننرنحات محننافآ شننمال سنننياء عبنند 

 الفتاح حرحور.
ترنة بالدنيامنت ومدفعنة الدبابات، ونأتي ذلي ضم  انة وتتسارد وتنرن يسف ميازل أ الي رفح الم

 البنش المتري إلقامة مينقة عازلة بعمق كنلومتر على نول الحدود مع قناد قزن.
وبننالتوازي مننع ايتشننار النندبابات ومشنناركتها فنني تنندمنر الميننازل ال تكننف المروحنننات عنن  التحلنننق علننى 

اةء السكا .مستونات ميافضة سعنا إلحكام القبضة األمينة أ  نثياء عملنات الهدم واال
 11/1/2112الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيلـ"استنكار زيارة أنثرياء مغاربة ل .45

اسننتيكر الميا ضننو  للتنبنننع فنني المغننرب الننرحةت السننناحنة التنني نقننوم : الحسنن  أبننو نحنننى -الربننان 
 شعبي حول القضنة الفلسننينة.بها موانيو م إلسرا نل، واعتبرو ا نعيا للمقدسنن  وارقا لإلبماد ال

واستهب   إالء ما تحدنثت عي  تقارنر إعةمنة ع  استنثياء إسرا نل بنوازات سنفر المغاربنة من  الانتم 
 عيد معابر ا الحدودنة.

وتشنننر بعنن   ننذه التقننارنر إلننى أ  بهنناز الماننابرات اإلسننرا نلي "الشنناباي" تعه نند بالحفنناآ علننى سننرنة 
 لمغاربة بعدم يشر بناياتهم الشاتنة وعدم اتم بوازات سفر م.ُ ونات األنثرناء م  السناح ا

ونعلق الباحث في علم السناسنة حسن   ننثمني علنى  نذا الموضنود بنالقول "إ  النذن  ننزورو  إسنرا نل 
م  المغاربة وقنر م ال ناتلفو  كنثنرًا عم   نرتكبو  برنمة االحتةل وما نرافقها م  قتل الفلسننينن  

 والتيكنل بهم".
 11/1/2112جزيرة. نت، الدوحة، ال
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 في تركيا في برلين تلبية لدعوة مؤتمر فلسطينيي أوروبا الحاكمنائب رئيس الحزب  .46

( إلى منار العاتمة األلماينة برلن  البروفنسور 11/1قد  بر : وتل مساء السبت   -برلن  
لدعون ر ن  مإتمر ناسن  أقناي يا ب ر ن  حزب العدالة والتيمنة الحاكم في تركنا، تلبنة 

م   27وتيآم البمعنات الفلسننينة العاملة في أوروبا ميذ  .فلسننيني أوروبا الدكتور مابد الزنر
م  كايو  نثايي  نيانر( الباري، مع  14كايو  أول  دنسمبر( الماضي حملة تضامينة تستمر حتى 

 قناد قزن للمنالبة بفي الحتار وتضاميا مع األقتى.
 11/1/2112قدس برس، 

 
 من دون يهود لن تكون فرنسا فرنسارئيس الوزراء الفرنسي:  .47

، بينننامن  يتينننا و، الفريسنننن  النهننود إلننى الهبننرن اإلسننرا نليردًا علننى تتننرنحات دعننون ر ننن  الننوزراء 
، "من  دو  نهنود لن  تكنو  فريسنا"أكند ر نن  النوزراء الفريسني، مايوننل فنال ، أ  فريسنا  إلى إسنرا نل،

ألننف منن  أتننل ملنننو  ويتننف ملنننو   611د فنني فريسننا، الننذن  نتننل عنندد م إلننى معتبننرًا أ  النهننو 
 . "سا موا إلى حد كبنر في البمهورنة"نهودي في أوروبا، 

فنننني السننننناق يفسنننن ، يقننننل الكاتننننب األمنركنننني، بنفننننري قولنننندبر ، عنننن  فننننال  قولنننن ، فنننني حنننندنٍث سننننبق 
 . "و إعة  فشل البمهورنة الفريسنةاروج النهود م  فريسا بأعداد كبنرن،  "االعتداءات األانرن، إ  

ونوم أم ، استقبلت الر اسة الفريسنة، عددًا كبنرًا م  ممنثلي الدناية النهودنة في فريسنا، النذن  ننالبوا 
. وفني اتنام اللقناء، أكند ر نن  المبلن  التمنثنلني للمإسسنات "إبنراءات حماننة النهنود"الحكومة بتعزننز 

أ  الحكومة الفريسنة تعهدت حمانة المندار  النهودننة والُكني   النهودنة في فريسا، روبن  كوكنرما ،
. وردًا علننى دعننون يتينننا و، قننال كوكنرمننا  إينن  نإننند "فنني حننال الضننرورن"فنني الننبةد علننى ننند البنننش 

علنينا أ  يحنارب فني فريسنا كنل أعنداء "احترام قرار النهود النراقبن  فني الرحننل إلنى إسنرا نل، مضننفًا: 
الشنبكات "وكنرما  أي  م  بن  المواضنع التي بنرت مياقشنتها فني اللقناء، مراقبنة . وأوضح ك"النهودنة

، ووبنوب اتاناذ "تبنث عبر نا رسنا ل معادننة للسنامنة"، والقيوات التلفزنوينة الفضنا نة التني "االبتماعنة
ابننراءات بزا نننة ضنند ا، مننا نحنليننا  يننا علننى ازدوابنننة المعنناننر التنني تتعننانى بهننا بننارن  مننع مسننألة 

 ".حرنة التعبنر"
مننن  بهتننن ، قنننال ممنثنننل المبمنننع الكيسننني النهنننودي المركنننزي، بوننننل مربنننوي، إيننن  علنننى نقنننن  مننن  أ  

 ."البالنة النهودنة"الحكومة الفريسنة اتاذت انوات بادن في سبنل حمانة 
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فقننندا  النهنننود فننني فريسنننا الشنننعور "فننني  نننذا الميننناخ أنضنننًا، تحننند نثت تنننحف قربننننة ننننوم أمننن ، عننن  
نهنننود كنثننننرو  نفكنننرو  فننني المغنننادرن علنننى أنثنننر تفننناقم موبنننة العنننداء "كر تقرننننر بعينننوا  . وننننذ"باألمنننا 
نهننودا كنثنننرن  نفكننرو  فنني المغننادرن "البرنناينننة، أ  « إيدبيننديت أو  تننايداي"، فنني تننحنفة "للسننامنة

الفريسننننة نلبنننت مننن  الكننني  إقنننةق ". ونقنننول التقرننننر إ  السنننلنات "إنثنننر تفننناقم موبنننة العنننداء للسنننامنة
قنند أقلننق أبوابنن  للمننرن األولننى ميننذ الحننرب العالمنننة "، واال  أحننَد ا، و ننو كيننن  بننارن  الكبنننر، "اأبوابهنن
 ."النثاينة

 11/1/2112األخبار، بيروت، 
 
 مدير أكبر جمعية ليهود أوروبا ينتقد نتنياهو .48

امن  ايتقد مدنر أكبر بمعنة تمنثل النهود في أوروبا بشدن دعون ر ن  النوزراء اإلسنرا نلي بيننوكاالت: 
يتينننا و لنهننود فريسننا للهبننرن إلننى إسننرا نل، فنني حننن  ردت فريسننا علننى دعننون يتينننا و بالتعهنند بتننوفنر 

 الحمانة الةزمة للمدار  والمعابد النهودنة.
وقال مدنر بمعنة نهود أوروبنا الحاانام منيناحنم منارقولن  إين  من  المإسنف أ  إسنرا نل تتندر يفن  

 وقع  بوم على النهود في أوروبا.اإلعة  باتوص الهبرن إلنها كلما 
واعتبر الحااام أ  منثل  ذه الدعوات "تإذي وتضعف نهود أوروبنا النذن  من  حقهنم أ  نعنشنوا بأمنا  

وأكد أ  قالبنة نهود أوروبا ال ناننو  للهبرن إلى إسرا نل، وأ  م  لهم ارتبان بها ال  أنيما وبدوا".
 مرار إلنها.نحتابو  إلى  ذه الدعون أليهم نهابرو  باست

 11/1/2112الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 "معاريف": عناصر من "الشاباك" و"الموساد" في فرنسا لحماية المؤسسات اإلسرائيلية واليهودية .49

 "الموسناد"والااربننة  "الشناباي"إ  عياتر من  بهنازي الداالننة  "معارنف"قال موقع تحنفة  بارن :
مسنننناعدن فنننني تعزنننننز الحمانننننة علننننى المإسسننننات اإلسننننرا نلنة اإلسننننرا نلنن ، موبننننودن ا   فنننني فريسننننا لل

 والنهودنة  ياي.
 12/1/2112القدس العربي، لندن، 
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 يهودي عندما بدأ نتنياهو خطابه بكنيسهوالند يغادر مراسم  .51

سننرا نل، علننى الفنننة تننلف ر ننن   تكشننفت النننوم، االنثيننن ، تفاتنننل بدننندن حننول التننوتر بننن  فريسننا واال
ينامن  يتينا و، المشناركة فني "المسننرن البمهورننة" الضنامة التني بنرت فني بنارن  حكومة إسرا نل، ب

 أم ، حزيا وتيدندا على ضحانا االعتداءات في المدنية األسبود الماضي.
وأفننادت تننحنفة " نن رت " بننأ  قضننب الننر ن  الفريسنني، فرايسننوا  والينند، علننى يتينننا و تبلننى اننةل 

مشنناركة الم ننات منن  النهننود الفريسنننن ، فنني أعقنناب مقتننل مراسننم بننرت فنني كيننن  فنني بننارن ، أمنن ، ب
 أربعة نهود فريسنن  في المتبر النهودي على أندي اإلر ابي أمندي كولنبالي، نوم البمعة الماضي.

وقالننت التننحنفة اإلسننرا نلنة إ   والينند شنناري فنني معآننم المراسننم فنني الكيننن ، لكنن  عينندما بنناء دور 
 الفريسي وقادر المكا . يتينا و لنلقي انابا، يه  الر ن 

ووفقا للتنحنفة، فند   واليند أراد االمتيناد عن  تكنرار أحنداث إحنناء ذكنر  القتلنى النهنود فني االعتنداء 
، وعيننند ا حضنننر يتيننننا و إلنننى فريسنننا 2112علنننى مدرسنننة فننني تولنننوز فننني تشنننرن  النثنننايي مننن  العنننام 

 للمشاركة في  ذه المراسم وفنما كا  في بدانة حملت  االيتاابنة.
كشفت القيان النثاينة للتلفزنو  اإلسرا نلي، مساء أم ، أ  فريسا رفضت مشاركة يتينا و في المسننرن و 

 ببارن ، لكي  تترف بتةفة ومار  ضغونا شدندن وأتر على المشاركة.
وقالننت القيننان اإلسننرا نلنة النثاينننة إينن  مننع  بننون نننا رن ر ننن  الحكومننة اإلسننرا نلنة فنني بننارن  تكشننفت 

البنايات المتياقضة لمكتب  نوم أم ، حنث أتدر بنايا نوضح فن  أي  لن  نشناري فني  األسباب الف
 المسنرن لدواد أمينة، نثم أتدر بعد ساعات بنايا وار نعل  فن  مشاركت .

 12/1/2112، 48عرب 
 
 "إسرائيل"الفرنسيون اليهود األربعة الذين قتلوا في باريس سيدفنون في  .50

النهنود األربعنة النذن  قتلنوا  أ ي النا فنة النهودننة الفريسننة، أمن ، ب: أعل  مسإول فن ف أ –بارن  
عملننننة احتبننناز ر نننا  ، سننننتم دفنننيهم تنننباح النثةنثننناء فننني  أنثيننناءالبمعنننة فننني متبنننر نهنننودي ببنننارن  

 .إسرا نل
. وسنننتم ذلنني إسننرا نلقننررت دفنن  موتا ننا فنني  األربننع "األسننر أ المتنندر لوكالننة فننراي  بننر   وأوضننح

كند مكتنب أو  بالقند .« بتوقنت بنارن ( فني مقبنرن ببنل الزنتنو  11،11اعة العاشرن  النثةنثاء عيد الس
 بينامن  يتينا و التوقنت في بنا . اإلسرا نلير ن  الوزراء 
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ونلننب منن  كننل المسننإولن   اسننتباب لنلننب عننا ةت الضننحانا،"بينننامن  يتينننا و  أ وبنناء فنني البنننا  
وكلننف يتينننا و وزنننرن النثقافننة لنمننور  .إسننرا نل" إلننىث(  البنثنن إعننادنالحكننومنن  المعينننن  المسنناعدن فنني 

 لنفيات تيسنق االستعدادات.
 12/1/2112األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"إقبال من يهود فرنسا على معرض لتشجيع الهجرة إلى  .52

اإلسننرا نلنة أ  معننر  تشننبنع الهبننرن إلننى إسننرا نل، المقننام فنني  "ننندنعوت أحرويننوت"ذكننرت تننحنفة 
 فريسنة، بارن ، نشهد إقباال م  بايب نهود فريسا.العاتمة ال

العشرات م  نهود فريسا توافندوا، األحند، علنى معنر  تقنمن  "وقالت التحنفة، في تقرنر، األحد، إ  
 ."الوكالة النهودنة ووزارن الهبرن واالستنعاب اإلسرا نلنة في بارن  لتشبنع الهبرن إلى إسرا نل

لتاننننن لنن  قبننل وقننود سلسننلة الهبمننات، التنني شننهدتها بننارن  وأوضننحت التننحنفة أ  المعننر  تننم ا
اننةل الننننومن  الماضننننن ، وأكننندت أ  مقنننر إقامنننة المعنننر  اإلسنننرا نلي نحآنننى بتشننندندات أميننننة مننن  

 بايب أبهزن األم  الفريسنة.
 11/1/2112المصري اليوم، القاهرة، 

 
 السلطة الفلسطينية والمحكمة الدولية يهددوننواب في الكونغرس  .53
القننند  العربننني: لنننم نكتنننف اللنننوبي التنننهنويي فننني الكنننويغر  األمرنكننني بتهدنننند  -رام هللا  -لياتنننرن ا

السلنة الفلسننينة بقنع المعوينات عيهنا، بسنبب نلبهنا االيضنمام إلنى محكمنة البياننات الدولننة، بنل 
 نهدد المحكمة الدولنة ذاتها إلرقامها على رف  النلب الفلسننيي.

اإلسننرا نلنة عنن  متننادر أمرنكنننة قولهننا إ  الانننوات الفلسننننينة فنني " نننوم  نسننرا نل"ويقلننت تننحنفة 
األمم المتحدن، وفي مقدمتها االيضمام إلى محكمة البيانات الدولنة في ال اي، تنثنر قضبا كبنرا في 

مقننر الكننويغر ، مشنننرن إلننى أ  عنندن أعضنناء كننويغر  بمهننورنن  ودنمقننراننن  نهننددو  « الكننابنتول»
 في المساعدات األمرنكنة للسلنة الفلسننينة.بدعادن اليآر 

وقال لنيدزي قرا ام وماري كننري من  الحنزب البمهنوري، وروبنرت ميايندز وتشناي شنومر من  الحنزب 
قنننرار السنننلنة االيضنننمام إلنننى المحكمنننة نسنننتحق الشنننبب ونسنننبب "الننندنمقراني، فننني بننننا  مشنننتري، إ  

 .كي"األمرنالضرر وسنتم الرد علن  بشكل قوي في الكويغر  
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وأشننار اليننواب األمرنكننننو  األربعننة إلننى القنننايو  الننذي سننني  الكننويغر  الننذي نحننندد وقننف المسننناعدات 
، كني أنضناللفلسننينن  في حال توبههم إلى المحكمة الدولننة، وقنالوا إين  سننبحث عن  ننرق أانر ، 

 نوضح للر ن  الفلسننيي محمود عبا  معارضتهم الشدندن اليضمام  إلى المحكمة.
، فننني حنننال أنضننناإلنننى احتمنننال اتاننناذ اننننوات ضننند المحكمنننة الدولننننة فننني ال ننناي،  األربعنننةح كمنننا ألمننن

المتنننادقة علنننى ايضنننمام السنننلنة الفلسنننننينة، وقنننالوا إ  الكنننويغر  سننننبحث عننن  ننننرق للننندفاد عننن  
 إسرا نل أمام التيكنل السناسي م  بايب المحكمة.

 12/1/2112القدس العربي، لندن، 
 
 نهاء معاناة قطاع غزةإل  تدعوتظاهرة في باريس  .54

( 11/1قد  بر : شهدت ساحة الشاتلن  وسن العاتمة الفريسنة بارن  السبت   -بارن  
مآا رن، دعما لقناد قزن ضم  فعالنات أسابنع التضام  األوروبنة التي دعت إلنها الحملة 

ينة، وحشد األوروبنة لرفع الحتار. وشاري في التآا رن ياشنو  فريسنو  داعمو  للقضنة الفلسنن
ودعا المشاركو  إلى رفع الحتار ع  القناد، وفتح معبر رفح،  .م  البالنة العربنة واإلسةمنة

عادن اإلعمار، وفتح ممر ما ي ومنياء في قزن  .واال
م  الشهر الماضي ع  اينةق فعالنات  27وكايت الحملة األوروبنة لرفع الحتار قد أعليت في 

كايو  نثايي  نيانر( الباري بمياسبة مرور الذكر   14نات إلى تضامينة مع قزن، وستستمر الفعال
 .2114السادسة للحرب على القناد أواار عام 

 11/1/2112قدس برس، 
 
 بتوفير وسائل التدفئة لمحتجزين على الحدود المصرية "إسرائيل"منظمات حقوقية تطالب  .55

تنوفنر وسنا ل تدف نة للمحتبنزن  أقامت ميآمات حقوقننة دعنو  قضنا نة تنالنب السنلنات اإلسنرا نلنة ب
 في معسكر نبمع األفارقة، الذن  تم ضبنهم اةل محاولتهم التسلل إلى إسرا نل.

 اموكنند "ميآمنات حقوقننة، من  بنيهنا  3اإلسنرا نلنة، األحند، أ   "ندنعوت أحرويوت"وذكرت تحنفة 
، أقننناموا دعنننو  " أنبننناء مننن  أبنننل حقنننوق اإليسنننا"و "رابننننة حقنننوق المنننوان "و "لةب نننن  والمهنننابرن 

قضا نة، نالبوا فنها السلنات اإلسرا نلنة بتوفنر وسا ل تدف ة كهربا نة بتورن عابلة لغرف ما نقرب 
كنلنومتر من  الحندود المتنرنة  2، الواقنع علنى بعند "حولوت"محتبز في معسكر احتباز  2311م  
 ، والتابع لهن ة السبو  اإلسرا نلنة.اإلسرا نلنة-

 11/1/2112اهرة، المصري اليوم، الق
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 غدروا بي وخانوا القضية الفلسطينية كارلوس: الذين سلموني للسلطات الفرنسية .56

المعروف -اتهم السبن  الفيزونلي في فريسا إنلنتش رامنرنز سايشنز : محمد عبد العزنز -بارن 
نات  بقتل الحكومة السوداينة بانايت  وبنع  مقابل المال، وأكد أي  لم نقم نوال ح -باسم كارلو 

 شاص لتالح أي حكومة، مشنرا إلى أ  ما سما ا "روح  النثورنة" ستبقى "مشتعلة".
ونعد كارلو  واحدا م  أبرز ربال العملنات السناسنة الافنة في العالم في اليتف النثايي م  القر  

 العشرن ، وفي أوج الحرب الباردن بن  الغرب والكتلة الشرقنة.
وبهة يآره ويآر مإندن ، كايت العملنات التي نقوم بها "عملنات نثورنة"،  وااتلفت حول  ا راء، فم 

وزنرا لليفن في ابتماد لميآمة الدول المتدرن للبترول  أوبني( في فننيا  11وم  أشهر ا ااتناف  
، بنيما اعتبره الغرب "إر ابنا مرتزقا نقوم بتيفنذ عملنات قتل وانف بدم بارد م  أبل 1172عام 

 المال".
في حوار عبر الهاتف مع البزنرن يت نيشر بالتزام  مع برندن "السودايي" -وتف كارلو  و 

عملن  القب  علن  وتسلنم  بن"الغدر"، قا ة إي  تم إحضاره للمنار بواسنة فرنق م   -السوداينة
األم  السودايي بر اسة را د نرأ  شعبة األم  الداالي المسمان "التقر األسود"، مشنرا إلى أ  
الحز  كا  آا را على  ذا الضابن الذي اعتذر ل ، قا ة "إيها أوامر علنا"، بنيما كا  أفراد األم  

 نبكو .
 

 خيانة وبيع
وتابع كارلو  "لقد تم بنعي مقابل مةنن  الدوالرات، وال أعتقد أ   ذه األموال ذ بت لتالح الشعب 

يما في بنوب مبموعات فاسدن".  السودايي، واال
زعنم تيآنم القاعدن  -باإلضافة إلن   و-ومة السوداينة "باعت" أربعة أشااص  م وقال إ  الحك

الراحل أسامة ب  الد ، والقا د الفلسننيي أبو يضال، والقا د العسكري بنحزب هللا اللبيايي عماد 
 مغينة، مشنرا إلى أ  األمنركنن  لم نرقبوا في تسلم ، إذ لم نك  منلوبا لدنهم.

أ  نسامح أياسا قاموا بتسلنم  مقابل المال ولن  م  أبل القايو ، "لو كايوا  وقال إي  ال نمك 
سلمويي بشكل قايويي لكا  ذلي أاف ونأن، لقد قدروا بي واايوا القضنة الفلسننينة، لقد قاموا 
باحتبازي وتسلنمي للسلنات الفريسنة بنرنقة قنر شرعنة وال عةقة لها بالقايو ،  إالء باعويي 

 مال ولن  لحسابات أندنولوبنة أو إستراتنبنة".مقابل ال
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مدنر محنة وكالة االستابارات المركزنة األمنركنة "سي وي أي" -وقال كارلو  إ  كوفر بةي 
 و المسإول ع  تفقة بنع ، حنث اتص فرنقا لمراقبت  على الدوام، مشنرا إلى  -بالارنوم ويذاي

أييي ترابعت في وار لحآة بسبب وبودي ضنفا في أي  كاد أ  ننلق اليار علنهم ونقتلهم، "إال 
 السودا  ولم أشأ أ  أسبب حربا".

وتابع "قمت بدبة  السلنات السوداينة، وقلت لهم إ  عمةء "سي وي أي" نقومو  بمتابعتي 
وتتونري، فقالوا لي إ  الوضع تحت السننرن. سافرت لفترن قتنرن اارج السودا  حتى تهدأ 

 واقترحوا السفر إلى كنينا". األوضاد وعدت بعد ا،
وأضاف "لقد كا  اقتراحا قبنا، فقلت ل  لن  إلى كنينا، حاول أ  تبد لي رحلة متبهة إلى تل أبنب 
فسنكو  ذلي أفضل، لقد كا  واضحا لي انايتهم، حتى أيهم قاموا بزرد شرنحة في أقراضي متتلة 

 باألقمار التياعنة لتتبعي".
 أعداء التحرر

ببواز سفر دبلوماسي  1113للسودا ، قال كارلو  إي  وتل  ذا البلد عام  وع  قتة داول 
ألمايي بعد أ  مارست الوالنات المتحدن ضغونا على األرد  لتسلنم . مشنرا إلى أي  حاول قتل 
الملي حسن  ب  نةل نثةث مرات، مرن في بارن ، والنثاينة في اليمسا، واألانرن في قتره الملكي 

 بعم ا .
رلو  قنام  بعملنات اقتنال لتالح الحكومة السوداينة، مإكدا أي  لم نقم نوال حنات  بقتل ويفى كا

شاص لتالح أي حكومة، قا ة "كل م  قتلتهم كايوا مرتزقة، أيا أقتل م   م أعداء التحرر أنيما 
 كايوا".

فنة م  لكي  استدري أ  الحادنثة الوحندن التي قام فنها بتتفنة شاص لتالح حكومة كايت بتت
وتف  بن"أكبر اا   في تارنا المعسكر االشتراكي نسرب معلومات عسكرنة للماابرات األمنركنة"، 

 ويفذ ا لتالح الر ن  الرومايي ينكوالي تشاوسنسكو دو  مقابل.
 

 تطلعات
واتم كارلو  حواره بالتأكند على حب  للسوداينن ، "ولكيي ممتع  لما حدث ألبي يضال وب  

لي ال نقار  بما حدث لمسلمي بيوب السودا  الذن  تعرضوا للاناية بعد بنع الد ، وما حدث 
 بيوب السودا  وفتل ".
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وع  تنلعات  للمستقبل، قال إي  ال نتوقع أ  نعنش أكنثر، "ولك  ستبقى روحي النثورنة مشتعلة. 
بال أرقب في العودن إلى الون ، ووضع ابرتي تحت إمرن حكومتي، وسأكو  مساعدا للر ن  في م

 األم ، وسأعمل على تعزنز التضام  بن  الشعوب المضنهدن".
وارتبن كارلو  بالحركات الشنوعنة، ونعتقد أي  تلقى تدرنبا على حرب العتابات في كوبا، وتدرنبا 

 عالنا على السةح والمتفبرات مع الببهة الشعبنة لتحرنر فلسنن .
لقب  علن  في السودا  في عملنة ا 1114أقسن /وب  14وبعد سين  م  التافي، أعل  في 

 استاباراتنة بالتيسنق مع فريسا التي تسلمت  وأعليت فورا ع  محاكمت .
و و في سبي ، وتزوج محامنة فريسنة في فرنق الدفاد عي   2111اعتيق كارلو  اإلسةم عام 
ع فن  ع  اللبوء كتابا كتب  في زيزايت  بعيوا  "اإلسةم النثوري" داف 2113اسمها إنزابنل، ويشر عام 

 إلى العيف في آروف معنية، وأآهر دعم  لزعنم تيآنم القاعدن حنيها أسامة ب  الد .
 12/1/2112نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "تويتر"الشباب المصري يخاصم الصحف ويشكك في التلفزيون ويلجأ إلى  .57

والحبننم المرعننب منن   نعلننم كننل ذي عقننل وعنيننن  وأذيننن  أ   ننذا الكننم المننذ ل: أمنيننة انننري –القننا رن 
البنننننرامج الحوارننننننة وفقنننننرات الحنننننوارات وسننننناعات البنننننث المتامنننننة بكنننننم قننننننر مسنننننبوق مننننن  التسننننننن  
واالستقناب، ومعها تلني األنينا  من  األوراق التني تز نق علنهنا األحبنار وتهندر فنهنا األفكنار وتنبنع 

الشنننوخ والعننوابنز علنهننا الموضننوعات والمقنناالت والتننور والكارنكنناتورات تتباننر فنني  ننواء الكهننول و 
 والمسين ، وال تتوقف إال يادرًا عيد م   م أتغر سيًا.

فننني بلسنننة شنننتونة داف نننة فننني المقهنننى النننذي نبمنننع مسننناء عنننددًا قننننر قلننننل مننن  تنننحافني البرنننندتن  
إنناي أ  تعتقند أ  من  »النومنتن  المتباورتن ، وقالبنتهم العآمى من  الشنباب، بنر  الحنوار التنالي: 

أتحداي «. »بل نقرأه كنثنرو  والدلنل واضح م  التعلنقات على الموقع«. »ما يكتب   م في عمريا نقرأ
«ال ربمننناال وال ألنننومهمال فأيننا أحناينننًا ال أتننندق منننا يكتنننب«. »32أ  اليسننبة الغالبنننة منننيهم تعننندوا سنن  النننن 

ضحي الحشند التنحافي الشناب وأبند  البمننع موافقتن  وتضنامي ، و نو منا بندا واضنحًا من  التعلنقنات 
مقننال العدالننة » ال نعينني شننن ًا( مننرورًا بننن « ابننر بهننود العدالننة االيتقالنننة كننا  كفتننة»واترن بنندءًا بننن المتنن

تقرنر الشعب الفرحا  بالتنقنع وينزول المننر كنا  »وايتهاء بن « االبتماعنة التي تمأل البلد كا  يفاقاً 
 «.منثنرًا للسارنة

التني نسنار ميهنا التنحافنو  الشنباب  نم من  لك  السارنة الحقنقنة تكم  في أ  األابار والمقاالت 
« بتنرن»كتبو ا وحررو ا. وبحسب إحتا نة تدرت أانرًا ع  المركز المتري لبحوث الرأي العام 
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سنية ال نقنرأو  التنحف  32و 14فني الم نة من  الشنباب المتنرنن  المتراوحنة أعمنار م بنن   62فد  
  ة فقن نقرأويها دا مًا.في الم 7في الم ة نقرأويها أحنايًا، و 24الورقنة، و

سية( نقول إي  أحنايًا نبد يفس  مضنرًا لمنالعة التحف الورقنة، لكيهنا منالعنة  11علي الشياوي  
فنني األنننام التنني أعننود فنهننا إلننى البنننت متننأارًا ننلننب مينني »ال تضنننف لنن  الكنثنننر، بحسننب مننا نقننول. 

«. التي أبد ا أشب  بيشرن أابار مملة والدي شراء التحف التادرن لنًة، فأبد يفسي أنالع العياون 
فنة »وبهة يآر علي  ي أ  األابار المكتوبنة تكنو  إمنا مبالغنة فني مندح اليآنام الحناكم أو ايتقناده، 

 «. ذا نادم الموان  وال ذاي نقدم ل  بدا ل... قلتها أفضل
ات من  نتنبعهم وتغرنند« فانسبوي»لك  علي ال نكتفي بالقلنل، فهو حن  ننالع كتابات أتدقا   على 

نشعر أي  ملم بما نبري م  حول . أمنا التلفزننو  فنة نلبنأ لن  إال فني حنال أراد متابعنة « تونتر»على 
حنندث علننى الهننواء مباشننرن، منثلمننا كننا  نحنندث أنننام النثننورن ومننا بعنند ا منن  أعمننال عيننف لكنن  منن  دو  

ا تعلنقنات المنذنعن  ووراء التنورن ال تكنذب وال تتبمنل، أمن»االستماد لتعلنق المذنع وضنوف . ونقول: 
 «.الضنوف، ففنها الكنثنر م  التسنن  والتوبن  وال أتدق أقلبها

موقف علي مونثق باألرقام واإلحتاءات، فتسعة في الم ة فقن م  الشباب المتري نتدق دا منًا منا 
وزي فنني الم ننة ال نتنندقوي  إنةقننًا. يننور فنن 26فنني الم ننة نتنندقوي  أحنايننًا، و 62نننرد فنني التلفزنننو ، و

سية نالبة إعةم( تحمل مسإولنة فقندا  النثقنة التني نكيهنا الكنثننر من  الشنباب، ال سننما المنتعلم،  21 
ما نبنث  التلفزنو  كل لنلنة عبنارن عن  يمنوذج لمنا »إلى ما نرد في التلفزنو  م  وراء وحوارات. وتقول: 

تحننز، ايعندام موضنوعنة، ال نيبغي أ  نكو  علن  اإلعةم التلفزنويي بحسب ما يندر  فني البامعنة. 
فقنندا  تنندقنة، قننناب شننب  كامننل للمعلومننات، سننب، شننتم، اسننتادام ألفنناآ قنننر ال قننة والقا مننة نونلننة 

 «.بداً 
نول القا مة التي تشنر إلنها يور أتنبح بمنثابنة قنون نناردن للشنباب الباحنث عن  معلومنات أو وراء أو 

ى اانتةف ايتمناءاتهم وأنندنولوبناتهم  نو مواقف ذات تدقنة. ونبدو أ  البدنل الذي نبمنع أول ني علن
تونتر وسنلتي المفضلة لمعرفة ما نبري في متر والعالم، سواء كا  »الشبكة العيكبوتنة. تقول يور: 

ذلنني منن  اننةل أابننار ميسننوبة إلننى مواقننع إعةمنننة وابرنننة عالمنننة أم منن  اننةل أفننراد نغننردو  منن  
راء التنني نعبننر عيهننا الننبع . ونآننل ليننا منلننق مننواقعهم ونتمتعننو  بتنندقنة علننى تننونتر أو حتننى ا 

الحرنننة فنني أ  يتنندق  ننذا أو يننرف  ذاي، عكنن  درو  التلقننن  اللنلنننة التنني تبنثهننا شاشننة التلفزنننو  
 «.التلقن  شو»أو باألحر  « توي شو»عبر الن 

ًا منا نعتمد في إعداده وتحرنره على كوادر شابة بيسنبة ناقننة، وأول ني كنثننر « التلقن  شو»والةفت أ  
نعبنننرو  عننن  ايتقننناد م لمنننا ننننرد فننني بنننرامبهم مننن  محتنننو  إعةمننني أو رسنننا ل ننننراد بهنننا التنننأنثنر علنننى 
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المشننا دن  أو توبننن  دفننة الننرأي العننام إلننى مسننارات بعنيهننا دو  قنر ننا، لكنن  للضننرورن أحكننام. نقننول 
أشنب  باليبنارن أو  سية معد برامج( أي  نعتبر عمل  في إعداد أحد البرامج النومنة اللنلننة 22أحمد م.  

السباكة، فهو نعد مادن تحافنة ومعها قا منة باألسن لة والمحناور اليقاشننة معضندن بمقترحنات ضننوف 
لك  راتبن  فني البرنندن التني نعمنل فنهنا ال نكفني و نو »حتى واال  لم نك  راضنًا أو مقتيعًا بالموضود. 

 «.متزوج حدننثًا ونحتاج إلى دال إضافي
فنني شننكلها الحنننالي لكنثنننرن  منن  الشننباب  نني أ  نثنننورن « تننوي شننو»امج النننن اإلضننافة التنني تضنننفها بننر 

التغننر التي ومينت الغالبننة بهنا وبحتمنتهنا ال نمكن  أ  تقتتنر علنى اليآنام السناسني فقنن، بنل نبنب 
أ  تمتنند إلننى العقننول الرابضننة وراء اإلعننةم. إال أ  األمننر بننال  التعقننند ومفننرن فنني التشننابي. فالشننباب 

منا ُنبنث وُنكتنب، حتنى واال  كنا  ذلني علنى ننبنث  التلفزنو  وتكتب  األقةم مشاري فعال فالمتضرر مما 
 و أشب  »سبنل االضنرار. تعترف يور بهذا التشابي الذي نتل إلى حد التياق  وتقول مستسلمة: 

 بسإال البنضة والدبابة المزم . أنهما يبدأ ب : إتةح ميآومة اإلعةم أم تمكن  األدمغة التي تقف
 «.وراء ميآومة اإلعةمق و ل م  إرادن حقنقنة لمنثل  ذا اإلتةحقال أشي

تشننني ينننور ونشننني كنثننننرو  مننن  أبيننناء وبينننات بنلهنننا فننني مسنننألة اإلرادن، ونكفننني أ  والننند ينننور ووالننندتها 
 «.مدميا  على برامج التوي شو»

 12/1/2112الحياة، لندن، 
 
 في الدماء؟! مساواةتظاهرة بال  .58

 د. نوسف رزقة
األول في وسا ل اإلعةم العربنة والعالمنة ندور حول التآا رن الدولنة ضد اإلر اب التي دعا الابر 

لها الر ن  الفريسي. امسو  م  الزعماء شاركوا في التآا رن في بارن . أبرز المشاركن  الذن  
حب وعبا (. ولست أدري ما الذي بمع بنيهماقال  ل  و  يتينا و  ما ننثنرو  ا تمامي كفلسننيي 

فريسا، واستقناب التوت الفريسيقال أم  و كرا نة القتل، وكرا نة  ونة القاتلن قال أم  و الدفاد ع  
وحرنة التعبنرقال و ذه أس لة تحتاج إلبابة أل  المينق العقلي نفتر  أ  الربلن  م   الرأي،حرنة 

 حقلن  ماتلفن قال
 رن الدولنة الكبنرن، بمشاركة زعماء وقبل أ  يبحث في الحقنقي، والمفتر ، أقول: لقد كشفت التآا

م  امسن  دولة، أ  الدم الفريسي ل  نثم  مرتفع بداقال بنيما ال نثم  للدم الفلسننيي والعربي 
والمسلمقال في الشرق األوسن ال نثم  للدماء التي تسفي بند فريسا وأمنركا و إسرا نل( والتحالف 

 أنضاقال.
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( فلسننيي في حربها 2211، أقول لقد قتلت  إسرا نل(  وبعندا ع  الوضع الملتب  مع تيآنم الدولة
نثلنثهم م  األنفال واليساء، ولم تدد فريسا أو قنر ا م  دول الغرب إلى  التامد(  البرفاألانرن 

تآا رن دولنة ضد إر اب الدولة، والقتل قال والحال في سورنا كالحال في قزن مع ااتةف القاتل، فلم 
 ولنة لوقف سفي الدماء البرن ةقالتحَآ دماء سورنا بتآا رن د

القادن في الغرب ال نساوو  بن  الدماء، وال بن  القتلى قال فعلى الرقم م  اروج البالنة المسلمة في 
فريسا في التآا رن ضد القتل، بدعو  م  قادن المسلمن   ياي، و ذا بند للبالنة، قنر أ  اإلعةم 

فريسنن ، وال نذكر مقتل انثين  م  المسلمن  في الهبوم الدولي ال نتحدث إال ع  القتلى النهود، وال
 يفس قال  ذه المفارقات تغذي عادن التشدد، أل  روح التفرقة العيترنة تسكيها بقون.

يعود إلى يتينا و وعبا . فالنثايي لم نتآا ر  و، ولم ندعو قنره إلى مآا رن دولنة، أو حتى 
م أنفال قزنقال وا    و مشاري ر ن  في فتا لنة، ضد العدوا  األانر على قزن، يترن لد

التآا رن تضاميا مع فريساقال لست ضد تضامي ، ولكيي أشعر أ  أنفال قزن كايوا أحق بالتضام  
 وبمآا رن دولنة ندعو لها في رام هللاقال

أما األول، أقتد يتينا و، فهو نشاري في التآا رن الدولنة ألسباب ميها: أي  نرند أ  نستنثمر الحدث 
منق العداء الغربي ضد اإلسةم والمسلمن ، ال في الشرق األوسن فحسب، بل وفي أوروبا، لذلي لتع

 و نتحدث ع  مفهوم اإلر اب اإلسةمي فقن في الغربقال وال نتحدث إال ع  القتلى النهود فقن، 
 وال نشنر لمقتل بع  المسلمن قال. والنثايي أي  نرند أ  نستنثمر الحدث لبلب أكبر عدد م  نهود

( دولة النهود، وحت  األم  واألما  لهم.  إسرا نلفريسا للهبرن إلى فلسنن  المحتلة، باعتبار أ  
 والنثالث أي  نرند أ  نستنثمر مشاركت  في الدعانة االيتاابنة ل  ولحزب  في ايتاابات مار  القادم.

كرن التضام  مع فريسا م  الموازية بن  مشاركة األول والنثايي، تبد أ  يتينا و نتباوز في مشاركت  ف
إلى ادمة أ داف استراتنبنة لدولت  بعندن المد ، وميها إضافة لما تقدم يزد تهمة إر اب الدولة ع  
حكومت . ولست أدري ما  ي استراتنبنة النثايي قنر فكرن التضام  مع فريسا بزعم أيها تدنقة 

 لفلسنن قال
كة زعامات دول متهمة باإلر اب والقتل، لقد سارت بع  وسا ل اإلعةم الفريسنة يفسها م  مشار 

وكنف تأتي لفريسا للتآا ر ضد القتل، وأحسب أ  مشاركة يتينا و تستحق أكنثر م  سارنةقال 
وسارت أنضا م  دعون الر ن  الفريسي يفس  للمآا رن، أل  ند فريسا ملناة بالدماء في يآر 

المبتمع المديي الفريسي بالدعون  ا ارن ، واعتبرت أ  الر ن  الفريسي سرق ما  و حق م  حقوق
 للتآا ر السترباد شعبنت .
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وفي الاتام فديي أتوقع أ  تكو   ذه التآا رن حبة قدا على األيآمة الغربنة، أكنثر مما تكو  حبة 
لها، وربما تكو  سببا إضافنا لزنادن التشدد، بسبب ما نسكيها م  عيترنة كاونة في باب الدماء، 

 م.واألدنا قال وهللا أعل
12/1/2112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 2014في  ديموغرافياً إسرائيل  .59

 يبنل السهلي
تتدر مإسسات في إسرا نل، بن  فترن وأار ، تقارنر تتف فنها اتبا ات التنور الدنموقرافي 
والعوامل المإنثرن فن ، واتوتًا الهبرن وميابعها. وفي  ذا السناق، أفاد تقرنر مشتري، تدر، 

انرًا، ع  الوكالة النهودنة ووزارن الهبرن اإلسرا نلنة، بأ  عدد المهابرن  النهود القادمن  إلى أ
نهودي، في  26211سبل أعلى مستونات  ميذ عشر سيوات، إذ بل   2114 إسرا نل( اةل عام 
 ألف مهابر في السية الواحدن في السيوات الماضنة. 21حن  لم نك  نتعد  

 
 بية" التسعينيات "الذه

تإكد دراسات وبحوث أ  عقد التسعنينات م  القر  الماضي كا  "العقد الذ بي" بامتناز للهبرن 
النهودنة، فقد شهد كنثافة في  برن نهود العالم باتباه فلسنن  المحتلة، واتوتًا م  دول االتحاد 

لفًا في أ 76إلى يحو  2111إلى 1111السوفننتي السابق، ووتل مبمود المهابرن  النهود م  
مقارية بعقد  2114السية الواحدن، األمر الذي نشي بترابع أرقام الهبرن في العام الميترم 

ألف مهابر نهودي في العام. ونعود ذلي إلى عدم وبود عوامل قونة ناردن  21التسعنينات، بيحو 
البرازنل،  م  الدول التي نتركز فنها قالبنة نهود العالم، واتوتًا في أمنركا وأوروبا وحتى في

يا ني ع  عدم وبود عوامل بذب بندن. ولهذا، تسعى الدوا ر اإلسرا نلنة إلى فتح قيوات دبلوماسنة 
فرنقنا. وكايت توتنات مإتمرات  رتسنلنا  وسناسنة، وتهن ة آروف لبذب مزند م  نهود وسنا واال

 إسرا نل(،  السابقة قد أكدت على ضرورن العمل م  أبل رفع أرقام الهبرن النهودنة باتباه
 وتاتنص مزند م  الموارد المالنة لذلي.

، تبوأت فريسا المرتبة األولى م  2114وبشأ  أتول المهابرن  النهود إلى  إسرا نل( في عام 
حنث المهابرن  النهود ميها، وذكر التقرنر المشار إلن  أ  عدد النهود المهابرن  م  فريسا إلى 

مهابر نهودي، وتوقع  3211يحو  2113دد م في يهانة عام إسرا نل بل  سبعة والف، فنما كا  ع
 .2112التقرنر قدوم عشرن والف مهابر نهودي م  فريسا إلى إسرا نل في العام الباري 
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مهابرًا، وارتفع العدد نثةث مرات في  2441في مقابل ذلي، بل  عدد النهود القادمن  م  أوكراينا 
رات األزمة التي تشهد ا أوكراينا ميذ عامن . ويا ز عدد السيوات األانرن، ونعز  األمر إلى تأنثن

النهود القادمن  م  الوالنات المتحدن نثةنثة والف، وم  دول القوقاز ووسنا الوسنى سبعما ة، وم  
 مهابرًا نهودنًا، وم  أسترالنا وينوزنليدا ما تن  فقن. 232أوروبا الشرقنة 

 
 شيخوخة زاحفة

مع إتدار البهاز اإلحتا ي اإلسرا نلي، قبل أنام، تقرنرًا وار، ترافق تدور التقرنر المذكور 
. وأوضحت 2114نتضم  معننات عامة حول تورن  إسرا نل( الدنموقرافنة في يهانة عام 

يسمة. وبنيت المعننات أ  عدد النهود  4،216،111المعننات أ  مبمود سكا  إسرا نل قد بل  
م  مبمود سكا   إسرا نل(، كما بنيت أ   % 74،1يسمة، ونشكلو   6،214،111وتل إلى 

، تشمل القد  والبوال  المحتلن ، ونشكلو  ما يسبت  1،711،111عدد العرب وتل إلى 
 %3، 2شاتًا على أيهم "وارو "، ونمنثلو   321،111. وتيف التقرنر يحو 21،7%

يسمة، أي  162،111ارتفع عدد السكا  في إسرا نل بن  02114وأوضح التقرنر  أي  اةل العام 
، و ي يسبة ممانثلة للزنادن في العقد األانر .وتبن  أ  الزنادن يبمت ع  والدن %2بيسبة 

نفل، ولم نشر التقرنر إلى عدد الوفنات، وبالتالي إلى الزنادن النبنعنة. وأفاد بأ  عدد  176،611
ل إلى وت 2112يسمة، وفي يهانة العام  4،132،111بل   2113السكا  في يهانة العام 

 6،462،111سيوات بل   11يسمة. وأوضحت معننات التقرنر أ  عدد السكا  قبل  7،141،111
 1،434،111وتلت إلى  2114يسمة، أي أ  الزنادن ميذ ذلي الحن ، وحتى العام الميترم 

 يسمة.
افي وعلى الرقم م  يشر تقارنر ع  التنورات الدنموقرافنة في إسرا نل، فد  المإسسة اإلسرا نلنة ت

مإشرات ومعننات عدندن حول آا رن الشناواة الزاحفة في المبتمع اإلسرا نلي التي باتت تإرق 
م   % 21أتحاب القرار والماننن  االستراتنبنن  في إسرا نل، حنث ال نشكل األنفال سو  

سية وما فوق(  62التبمع االستننايي النهودي في فلسنن . وفي مقابل ذلي، وتلت يسبة الشنوخ  
 ، وبذلي نعتبر التبمع االستننايي  رمًا وفق المعاننر الدنموقرافنة الدولنة. %11إلى 

وبنبنعة الحال، ال نمك  الحد وتباوز تلي الآا رن م  دو  تهن ة الآروف م  أبل بذب عدد 
 كبنر م  نهود إفرنقنا ووسنا، يآرًا إلى ارتفاد يسب الموالند بنيهم. ولن  األمر بهذه السهولة، كما
نإكد ذلي باحنثو  متاتتو  بالدنموقرافنا، يآرًا إلى أ  عوامل دفع  إالء النهود م  بلدايهم 
األتلنة باتباه إسرا نل قنر ياضبة، يا ني ع  أ  اليسبة الكبر  م  نهود العالم نتركزو  في دول 
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ملنو   2،2ذات بذب اقتتادي مرتفع، منثل الوالنات المتحدن، حنث نتل مبمود النهود فنها إلى 
 ملنو  نهودي في العالم. 13نهودي م  أتل 

وحتى لو استناعت إسرا نل دفع والف النهود م  تلي الدول إلنها، فذلي ل  نعزز فكرن اتساد قاعدن 
الهرم السكايي التي تمنثل األنفال، اتوتًا أ  الاتوبة بن  النهود اإلشكياز أساسًا  النهود م  

م  النهود في إسرا نل، ال تزال ميافضة، وال تتعد   %41حو أمنركا وأوروبا(، والذن  نشكلو  ي
 مولودن  للمرأن، نوال حناتها اإليبابنة، مقارية مع أكنثر م  امسة موالند للمرأن العربنة. 

وتبعًا لذلي، تشنر االحتماالت إلى عدم قدرن أتحاب القرار في إسرا نل على الحد م  تفاقم آا رن 
مع اإلسرا نلي، اتوتًا وأ  لها أبعادًا متشعبة، تتعد  القرار السناسي الشناواة التي تةحق المبت

الداعي إلى  برن مزند م  نهود العالم إلى فلسنن  المحتلة، بغنة اإلاةل في التواز  الدنموقرافي 
أواًل، وتواًل إلى قلب المعادلة الدنموقرافنة لتالح التبمع االستننايي النهودي في المد  البعند. 

تساعد عملنة ترسنا فكرن نهودنة "إسرا نل" في ته نة الآروف لبذب مزند م  النهود باتباه وقد 
 األراضي العربنة المحتلة.

 
 يهودية الدولة والهجرة

سلنت قالبنة البحوث والمقاالت ع  فكرن ومتنلح نهودنة الدولة الضوء على تداعنات المتنلح، 
قلنة العربنة في إسرا نل، وعلى الةب ن  الفلسننينن ، فنما لو تم تعمنم  وتنبنق  على مستقبل األ

بشأ  عودن الةب ن  الفلسننينن ، ولم نتم إلقاء الضوء، ال م   114ومستقبل قرار األمم المتحدن 
قرنب وال م  بعند، على أنثر تلي الفكرن على البعد الدنموقرافي، المتمنثل، أساسًا، في مستقبل الهبرن 

المحتلة. وفي  ذا السناق، نستغل قادن إسرا نل المياسبات كافة للتأكند على النهودنة إلى فلسنن  
أ منة بذب المزند م  نهود العالم إلى فلسنن  المحتلة، إذ تعد الهبرن النهودنة م  أ م دعا م 
استمرار إسرا نل، كنايًا استنثيا نًا في المينقة. و ياي أسباب كامية ليضوب الهبرن النهودنة، أو على 

قل ترابعها، في األعوام القلنلة الماضنة، مقارية بالسيوات األولى التي تلت إيشاء "إسرا نل"، األ
وكذلي عقد التسعنينات كما أشريا. وفي مقدمة تلي األسباب، أ  عوامل النرد للنهود م  بةد م 

 األتلنة ترابعت، كما أ  عوامل البذب المحلنة ترابعت أنضًا.
ى أ  الهبرن النهودنة إلى فلسنن  المحتلة تعتبر حبر الزاونة الستمرار وم  األ منة اإلشارن إل

إسرا نل، دولة قنر نبنعنة على حساب الشعب الفلسننيي، حنث للعيتر البشري النهودي دور 
محوري، في بياء بنش قوي وقادر على التوسع والعدوا . وفي  ذا السناق، تفند الدراسات بأ  

، 1144ألف مهابر نهودي حتى مانو/أنار م  عام  621بذب يحو  الحركة التهنوينة استناعت
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وبعد إيشاء إسرا نل في العام المذكور، عملت الحكومات اإلسرا نلنة المتعاقبة على ابتذاب مهابرن  
(، 2114-1144بدد م  نهود العالم، فاستناعت بذب أكنثر م  أربعة مةنن  نهودي في الفترن  

ميهم، يتنبة عدم قدرتهم على التةإم مع آروف  %21محتلة يحو بند أي   ابر م  فلسنن  ال
(، وكذلي 1161-1144ماتلفة ع  بلد الميشأ في أوروبا والوالنات المتحدن وقنر ا. وتعتبر الفترن  

(، م  الفترات الذ بنة لبذب مهابرن  نهود باتباه فلسنن  المحتلة، حنث 2111-1111الفترن  
 م  إبمالي الزنادن النهودنة.  %62ترتن  بيحو سا مت الهبرن في أنثياء الف

 
 ماذا عن المستقبل؟

، فد  الهاب  2113، مقارية بعام 2114على الرقم م  االرتفاد في أرقام الهبرن النهودنة في عام 
الدنموقرافي سنبقى العيوا  األول للماننن  واالستراتنبنن  وابراء الدنموقرافنا وعلم االبتماد، 

سرا نلنة المقبلة، حنث تذكر دراسات أي ، وتبعًا لمعدالت اليمو السكايي السا دن في وللحكومات اإل
بن  الفلسننينن  والنهود، في داال حدود فلسنن  التارنانة، سنتساو  عدد الفلسننينن   2114عام 

مةنن . وستتبح يسبة السكا  النهود  6،3، حنث سنبل  يحو 2112والنهود في يهانة العام الحالي 
. وسنتل 2121م  مبمود السكا  في فلسنن  التارنانة؛ وذلي بحلول عام  %44،7حوالي 

 مةنن  فلسننيي. 7،2مةنن  نهودي في مقابل  6،4عدد م إلى يحو 
نتضح مما تقدم أ   ياي تراعًا مهمًا افنًا نحتل بن  العرب والنهود على أر  فلسنن ، و و 

ا أشريا ولألسباب المذكورن ويفًا. لك ، تبقى اإلشارن إلى لتالح العرب في المد  االستراتنبي، كم
ضرورن دعم العرب الفلسننينن  فوق أرضهم، بغنة تمود م وتنثبنتهم، حتى ال تتحقق أحةم 
المإسسة اإلسرا نلنة في قلب المنزا  الدنموقرافي لتالح التبمع االستننايي في فلسنن ، بعد 

 لسننينة.تحقنق مزند م  السننرن على األر  الف
11/1/2112، العربي الجديد، لندن  

 
 والعدوان على غزة االستيطانقضيتا  .61

 سمنح شبنب
بدأ الزم  نتقلص، نومًا بعد نوم، ميذ أ  تم قبول فلسنن ، كدولة في محكمة ال اي الدولنة، وبعد 

ا أ  ز اء امسن  نومًا، تتبح فلسنن ، دولة كاملة العضونة في تلي المحكمة، وبالتالي نبوز له
تتقدم بدعاو  وقضانا.. تمار  ضغونًا ميذ ا   على فلسنن ، بأال  تتقدم بأنة دعو ، وبالتالي 
نتبح وبود ا في تلي المحكمة م  عدم  واحدًا. بمعيى أدق وأشمل، تتبح فلسنن  في تلي 
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المحكمة، كتورن وشكل بة أنة بدو  وفعالنة. الضغون علينة وواضحة، تأتي م  الوالنات 
حدن، التي تهدد بتقلنص مساعداتها للشعب الفلسننيي، وم  إسرا نل التي تهدد السلنة، بعواقب المت

 اننرن، وعقوبات تتل إلى التفكنر بحلهاالال
تلي التهدندات تتبح في قيان، اإلبقاء على االحتةل اإلسرا نلي لألراضي الفلسننينة، ومحاولة لبم 

 وقواعد القايو  الدولي واإليسايي.الضحنة ع  الدفاد ع  يفسها، وبما نتوافق 
م  الواضح، أ  الموقف الرسمي الفلسننيي، الذي تقدم بكل شباعة وبرأن وقايوينة، لمحكمة ال اي 
الدولنة، نتر  على التقدم لمحكمة ال اي الدولنة، بقضانا مدروسة ومحكمة، في سبنل حرنت  

 ا  المتواتل على قزن.واستقةل ، ولعل أولى القضانا، قضنتا االستننا  والعدو 
قضنة االستننا ،  ي قضنة واضحة تمامًا، و ياي قرارات دولنة عدندن سبق وأ  تدرت بشأيها، 
إضافة لما نيص علن  القايو  الدولي، المتضم  عدم بواز تغننر األراضي المحتلة على التعندن  

 الدنمغرافي والبغرافي.
في تغننر البغرافنا والدنمغرافنا في الضفة الغربنة،  ما قامت ب  إسرا نل،  و االستننا ، واإلمعا 

 وعدم االستبابة للقايو  الدولي، بوقف االستننا ، أو التفاو  بشأ  إيها  . 
االستننا  اإلسرا نلي، نمنثل عدوايًا مستمرًا، على الفلسننينن ، وعلى أماينهم الونينة بدقامة دولتهم 

قامة بدار الفتل العيتري، وتقسنم المستقلة ذات السنادن، فوق أرضهم، بل ا لتمادي في العدوا ، واال
 األر ، و و ما تدني  قواعد القايو  الدولي ن اإليسايي.

ملف االستننا ،  و ملف واضح ال لب  فن  وال إبهام، وسنكو   و الملف األول، الذي تتقدم ب  
تل على القناد، ونتمنثل فلسنن  لمحكمة ال اي الدولنة. الملف النثايي،  و ذلي العدوا  المتوا

بفر  حتار با ر علن ، واستةب انرات  كافة، بما فنها البحر، وممارسة العدوا  العسكري علن  
 وعلى سكاي ، وتدمنر ممتلكات  كافة.

ما بر  في قزن لن  حربًا، بل  و عدوا  مدرو  نتل إلى دربة برا م الحرب. ال نوبد بنش 
حربنة وال قنر ا م  معدات البنوش، ومع ذلي استادمت  ميآم في قزن، ال نا رات وال بوارج

 إسرا نل ناقاتها العسكرنة المتفوقة، دو  حساب وال تقدنر، فدمرت الميازل وقتلت األبرناء.
فلسنن ، ستمار  حقها القايويي والنبنعي في محكمة ال اي الدولنة، رقم التهدندات، ورقم 

الرسمي إلى تلي المحكمة.  ياي م  نشكي في ذلي،  الضغون، تمامًا كما مارست حقها في التقدم
تمامًا كما سبق وأ  شكي في إرادن الفلسننينن ، التوب  إلى تلي المحكمة. لك  تلي الشكوي 

 والتشكنكات ستبقى أتغر وأديى بكنثنر، م  اإلرادن الونينة الفلسننينة.
12/1/2112، األيام، رام هللا  
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 ن الدولي في إسرائيلاالنتخابات وجرائم الحرب والقانو .60

  حلمي موسى
تعنش الحلبة السناسنة والعسكرنة اإلسرا نلنة في ضا قة ميذ تقدنم السلنة الفلسننينة نلب االيضمام 
للمحكمة البيا نة الدولنة. ورقم ايدفاد بع  اإلسرا نلنن ، م  الساسة والعسكرنن  والمعلقن ، إلى 

ادعاء أ  على الفلسننينن  أيفسهم، ال اإلسرا نلنن ، أ  االستهاية بالنلب الفلسننيي وقنام وارن  ب
ناافوا م  المحكمة، إال أ  الموضود نقلق الكنثنرن . فايضمام فلسنن  لمعا دن روما نضع إسرا نل، 

 م  العقاب الذي تعاملت ب  ميذ عقود. اإلفةتربما للمرن األولى، أمام ميآومة دولنة تيهي مبدأ 
يو  الدولي تار ممك  التنبنق بعد ايتهاء ايقسام العالم فعلنا إلى وكما  و معروف، فد  القا

معسكرن  كا  كل ميهما نعمل على حمانة أعضا   م  قون القايو  الدولي. وفي الماضي كايت 
مةحقة الااربن  ع  القايو  الدولي محدودن واقتترت على م  نتبيب حلفاإه الدفاَد عي  إما 

ننر الدولنة أو العتبارات أار . وكا  بلنا أ  إسرا نل حآنت نوال إلفران  في الاروج ع  المعا
وبود ا بغناء حمانة دولي بال  الفعالنة سواء م  حلفاء حقنقنن  لها، كالوالنات المتحدن، أو م  رأي 
عام أوروبي كا  ال نزال نتعامل معها على أيها ضحنة. وقد تغنر الحال في العالم بعد ايتهاء يآام 

 قدت األسرن الدولنة بشكل أساسي تعنش يآام القنب األساسي الواحد.القنبن  و 
وم  الواضح أ  أوروبا الغربنة، أكنثر م  قنر ا وبعد ترسنا توحد ا وضم قسم م  أوروبا الشرقنة 
إلى اتحاد ا، تارت تبد في القايو  الدولي وااللتزام ب  أحد أسلحتها في حمانة وبود ا. وبدأت 

تستيد، مع بع  اإلشكالنات، إلى  ذا المبدأ، ما بعلها أحنايا في حالة  تمار  سناسة ااربنة
ايعدام وفاق مع الوالنات المتحدن التي ال تزال تنمح لتيفنذ القايو  واألعراف الدولنة على البمنع 

 تقرنبا، عدا ا وعدا إسرا نل.
ي ارتكاب برا م حرب وواضح أ   ذا التغنر في الوضع الدولي قاد إسرا نل إلى مزند م  التحفآ ف

لى بذل الكنثنر م  البهد لتغننر المفا نم العامة بشأ  التحوالت في نبنعة الحروب الرا ية.  واال
واتبهت الكنثنر م  مإسسات البحث في الدولة العبرنة إلى ابتداد مفا نم حول الحرب بن  أنراف 

مينق اإلسرا نلي لم نحكم قنر متكاف ة وتبرنر استهداف المدينن  ضم  الضرورات الحربنة. لك  ال
مواقف األقلبنة الساحقة م  دول العالم التي آلت عيد تمننز ا بن  المدينن  والعسكرنن  وعيد 
التزامها بالمعا دات الدولنة واتوتا معا دن بينف الرابعة التي تحدد سبل التعامل مع السكا  

 المدينن .
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ت المحكمة الدولنة، قبل إيشاء المحكمة البيا نة وبات بلنا لإلسرا نلنن  أ  العالم تغنر عيدما أتدر 
الدولنة، رأنا استشارنا بشأ  البدار الفاتل بنيت فن  أ  االستننا  نشكل برنمة حرب. تحنح أ  
 ذا الرأي لم نضعف إرادن إسرا نل في مواتلة االستننا ، لكي  أضعف إرادتها على مواتلة 

وكا  للدور الذي لعبت  ميآمات «. نق متيازد علنهاميا»التعامل مع األراضي المحتلة على أيها 
حقوق اإليسا  الفلسننينة والدولنة أنثر بال  في بعل إسرا نل تبدأ الاشنة م  العقاب عيدما الحقت 
عددا م  كبار المسإولن  اإلسرا نلنن  أمام محاكم في دول تقر بالتةحنة الدولنة كما كا  في 

سباينا. وأربكت  ذه ا إلبراءات القنادات العسكرنة والسناسنة اإلسرا نلنة التي شرعت برنناينا واال
 بالتعاو  مع اإلدارن األمنركنة لتعدنل قواين  تلي البةد بما نحد م  تةحناتها الدولنة.

وباء تقرنر قولدستو  الذي أعقب الحرب اإلسرا نلنة على قناد قزن لنكشف إلسرا نل ببةء أ  
ق أ واء حكومات إسرا نل قد ولى. وشكل تقرنر قولدستو  أحد أ م زم  تفسنر القايو  الدولي وف

لوا ح االتهام الدولنة ضد إسرا نل و و ما قند بدربة ما م  حرنة عمل البنش اإلسرا نلي في حرب 
على قناد قزن. لك  التنورات الةحقة في المينقة ويشوء تحالفات  2112عام « عمود السحاب»

يوعا م  االرتناح « البرف التامد»وأعنت الدولة العبرنة في حرب  بعلت م  إسرا نل نرفا عادت
في ايتهاي القايو  الدولي. لك   ذه الراحة كايت محدودن أل  ونثار ا الةحقة، كما تبن  في رد الفعل 

 اإلسرا نلي على ايضمام السلنة الفلسننينة للمحكمة البيا نة الدولنة، باتت واضحة.
حالنا تباه مسا ل التعامل مع ايتهاكات القايو  الدولي في الحرب ضد والحال أ  إسرا نل تغلي 

نذاء م شكة على الدوام أحد أبرز عوامل تأنند  الفلسننينن . ورقم أ  استهداف الفلسننينن  واال
اإلسرا نلنن  لهذا أو ذاي م  القادن، إال أ  الاوف م  العقاب تار ندفع  إالء القادن للتحفآ في 

أ   ذا قاد المستشار القضا ي للحكومة إلى محاولة ضبن تترنحات وسلوكنات  تترنحاتهم. كما
الوزراء وقادن إسرا نل. كما أ  المدعي العسكري اإلسرا نلي تار نمتلي قون أكنثر م  أي وقت 

م  تقدنم قادن إسرا نل العسكرنن  إلى المحاكمة في « الدرد الواقنة»أي   إلنثباتمضى بعد أ  سعى 
 ال اي.
أ  اعتبارات ايتاابنة تدفع وزراء منثل موشي نعلو  ويفتالي بنيت إلعة  رفضهم إاضاد تحنح 

العسكرنن  للتحقنق، ولك  الاشنة م  النثم  الممك  إلسرا نل دفع   و ما نبعل  ذا االعترا  
اافت التوت. ومع ذلي ال تافي أقلب التعلنقات إدراي أ  وراء ذلي ميافسة بن  نعلو  وبنيت 

وزارن الدفاد في الحكومة اإلسرا نلنة المقبلة. وحسب التحف اإلسرا نلنة فد  المدعي  على ميتب
 العسكري سنقرر اةل األنام القرنبة ما إذا كا  سنفتح تحقنقا أم ال في واحد م  أبرز االيتهاكات 
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 نعقوب عمندرور
في بدانة السية البدندن. وعيدما بدأت  إسرا نلحاولت تلانص الوضع األميي لدولة  أنامقبل بضعة 

  ما في تعداد التهدندات الحآت أ  أي بنش حقنقي ال نآهر في تورن التهدندات ا ينة. مع أي
 ي التي تقف  إسرا نلزالت  ياي دول في المينقة لها بنوش وعلى رأسها متر، ولك  ال نبدو أ  

في سلم ا تمامات البنش المتري. كما أيهم لم نضميوا بعد سننرتهم على متر يفسها ولم نبدوا 
 حلوال لمشاكلها.

لسوري نركز قوت  في وباقي البنوش في المينقة لم تعد ذات بدو  م  يواحي عدندن، فالبنش ا
القتال ضد موانين ، ولك  توبد لدن  وسا ل قتالنة قنر قلنلة مع أ  وحدات  العسكرنة قد تضررت، 
والروح المعيونة لدن  ميافضة بدا والكنثنر م  قادت  قلقو  على حناتهم عيد ايتهاء الحرب لمتلحة 

تغننر  بدمكاي م  والذي كا  النرف ا ار. والبنش العراقي، البنش الذي كا  بنشا عآنما بحب
على بيا    األمرنكنو منزا  القو  في الببهة الشرقنة ضد إسرا نل، كف ع  الوبود، والنوم نعمل 

 م  بدند واستغةل  في الحرب ضد داعش.
، البنش التغنر لك  المهيي، نوب  يآره شرقا وشماال باتباه العراق وسورنا األردييالبنش 

عياتر اإلر اب اإلسةمنة م  اةل الفرا  السلنوي  أوسانهماتا  تيمو في ا اذتا  بالتفكي والل
نوبد احتمال لن  ض نة  أنضا األرد القا م، التي تر  في االرد  الهدف القادم. وفي داال 

 ليهو  اإلسةم الرادنكالي.
ايي كا  وما زال وبنقن  أ  المملكة ال تر  في إسرا نل دولة محسوبة في قا مة أعدا ها. والبنش اللبي

إسةمنة تحاول يقل الحرب م  سورنا إلى لبيا  ن  أوسانبنشا تغنرا نعايي النوم م   بمات 
 ولكيها لم تيبح حتى ا  .

، لكيها ال األمرنكنةالغربنة وااتة  األسلحةتحنح أ  السعودنة ودول الالنج تتسلح بأفضل أيواد 
ي الغنوم التي تتلبد بها سماء الالنج، و ي السبب تيآر إلى إسرا نل كعدو، فدنرا  باليسبة لها  

لسباق التسلح الحنثنث في مينقة الالنج. وم  الواضح أي  عيدما نتوابد السةح  ياي فسنكو  
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كل م  نسننر في  ذه الدول استادام ، ونبب القلق م  ذلي في المستقبل، ولك   ذا  بدمكا 
 ميا لن  قتنرا.حدث ز  إذابحابة إلى تغننر كبنر نتنلب تنبنق  

ال شي أييا ايتقليا إلى عالم وار بعد أ  تعوديا على وبود بنوش يآامنة كبنرن مع دبابات ومدافع 
وم ات النا رات وم ات والف البيود، على الحدود المحننة بيا. والنوم فا  التهدند الحالي القا م 

إسةمنة وأقوا ا  و حزب  وبناإندنولعلى إسرا نل ماتلف، وأساس  ميآمات لنست دول التي تحركها 
هللا الذي بيي على  ن ة دولة و و الذراد النونلة إلنرا  ضد إسرا نل لردعها. و و البهة المعدن 

 في الدولة. األكبرلفر  الشرنعة اإلسةمنة في لبيا  التي توبد فنها نا فة شنعنة  ي 
، حنث إمكاينات ي م  حنث حزب هللا  و ميآمة لنست دولة، و ي تشب  إلى حد كبنر بنش يآام

ألف تاروخ وقذنفة تاروانة وبضعة والف ميها تغني بمنع مساحة دولة  121نوبد بحوزت  
 أوروباإسرا نل، و ذه قون يارنة  ا لة ويادرن في قوتها، و ي أكبر كما نبدو مما نوبد لبمنع دول 

 مبتمعة.
د النا رات، ونا رات بدو  ننار بحر بعندن المد ، وتوارنا ض –وتوبد لحزب هللا توارنا ار  

والسننرن  اإلدارن أيآمةوتوارنا حدننثة ضد الدبابات. و و ميآم بندا لتيآنم عسكري  رمي وبنده 
اليوعنة حنث تم بياإه م  قبل بعنثات إنراينة، ولك  قنادت  كايت دا ما لبياينة مرتبنة بندا بالنا فة 

الشنعة في المباالت المدينة كقاعدن لبياء قوت   ومتالحها. وقد زود  ذا التيآنم بمنع احتنابات
 العسكرنة.

في سورنا، وقد ضحى في  ذه المعركة بالم ات م   األسدالنوم  ذا التيآنم مشغول في دعم يآام 
ربال ، و و نراكم  ياي تبربة قتالنة قنر قلنلة، ولك  باليسبة الن  فا   ذه  ي معركة الوبود. و و 

ن  في سورنا كسلنة دنينة حنونة باليسبة ل . فسورنا  ي الساحة الالفنة نقاتل إلى بايب العلون
سنقو  موقف حزب هللا  األسدلحزب هللا و ي مسقن رأس  وبسرا ل  في العبور إلى إنرا . فاذا بقي 

في لبيا  وسنزند تأنثنره في دمشق. والتيآنم النثايي الذي نبب أاذه في الحسبا  كتهدند متتاعد 
بمساعدن إنراينة  أنضاو حما  التي تسننر على قناد قزن والتي بيت  ياي على إسرا نل  

الذاتي  اإليتاج إمكاينةأ منة ميها  ي  واألكنثرعسكرنة ال بأ  بها،  إمكايناتوبمساعدن حزب هللا 
للتوارنا والقذا ف بعندن المد  وميآومة االيفاق باتباه دولة إسرا نل. وبعد الحملة االانرن بقي 

 تاروخ وقذنفة تاروانة. 3211حوا م  لحما  ي
التي اسرتها. فالسلنة الحالنة في  اإلمكايناتوالسإال الكبنر  و بأي وتنرن ستعند حما  ليفسها 

متر  ي العقبة الكبر  باليسبة لحما . ونوبد لحما  انضا بينة  رمنة عسكرنة ميآمة وتنثبت 
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فشلت اقلبنة  األانرنأيها في الحملة  أنضاالتعلم والتنونر بشكل منثنر، و ي تفهم  إمكاينات
 المفاب ت التي أعدتها، وأيها ال بد م  تحضنر يفسها بشكل افضل في المستقبل.

والى بايب حما  تعمل ميآمة البهاد اإلسةمي التي أقنمت م  قبل إنرا  ونتم تفعنلها إلى حد 
ف التي تملكها أقل م  تلي كبنر على أندي إنرا ،  ي ميآمة تغنرن تعتبر بودن التوارنا والقذا 

 التي لد  حما ، لكيها لنست ميآمة  امشنة عدنمة األ منة.
وفي حدود سنياء و ضبة البوال  على بنش الدفاد اإلسرا نلي أ  نأاذ في الحسبا  تزاند الميآمات 

 المتنرفة التي نرتبن بعضها بداعش وتعمل بمنعها على تحسن  قدراتها وتقونة يفسها.
قل ا منة مع إمكاينة ا  نقوم بعملنة يابحة قد ال تكو  لننفة باليسبة ليا،  منثة عملنة  ذا العدو ا

انف(، ولك  قون  ذه التيآنمات ما زالت تغنرن. وضرر تيآنم كتيآنم داعش سنكو  كبنرا اذا 
يبح في الق حالة م  عدم الهدوء أو اذا أد  إلى ايهنار دولة مباورن. وحتى ا   ال تبدو االمور 

التي نبب ااذ ا بعن   األحداثكذلي وال تبدو احتمالنة حدوث منثل  ذا الشيء عالنة لكيها م  يود 
 االعتبار والتحسب م  حدونثها.

وفي نهودا والسامرن بافترا  ا  نستمر الوضع الحالي ال نبدو أ   ياي تهدندا امينا قا ما، وتد ور 
في المينقة، وبالذات إلى مآا رات وااةل العةقات مع السلنة الفلسننينة قد نإدي إلى توتر 

باليآام العام وربما إلى إر اب شعبي اكنثر، لك  نمك  االفترا  أ   ذا سنكو  تحدنا ُشرننا في 
 نابع  ولن  تهدندا امينا بدنا.

إ  التهدند االكنثر بو رنة على وبود دولة إسرا نل  و إمكاينة ا  تيبح إنرا  في السية القرنبة 
 التوتل إلى اتفاق نسمح لها بالتقدم في مسار الحتول على القدرات اليوونة العسكرنة. القادمة في

و ذه العملنة قد ال تحتل في يهانة  ذه السية، ولك  اتفاق سيء مع الدول العآمى قد نكو  حبر 
 الزاونة في مسنرن كهذه بدأت ميذ زم .

ل حنث سنتعب االتفاق علنها موابهة ونحتمل ا  نكو   ذا التحدي األميي االساسي لدولة إسرا ن
 ذا التحدي. وذلي نعيي اي  على بنش الدفاد اإلسرا نلي ا  نكو  با زا للقتال البري وقتال الشوارد 

 في لبيا  والى حرب استيزاف في قزن والى عملنة في إنرا ، و ذا لن  سهة ولن  رانتا.
9/1/2112إسرائيل اليوم   
12/1/2112القدس العربي،   
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 12/1/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 


