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 التفاوض مع كافة الدول العربيةو  عباسمن  تخلصال "إسرائيل" ىعل ليبرمان: 

مددا "قددا  وريددر اليارجيددا السددرائيوي أييردددور ليبرمدداال مسدداإ يددو  الجم ددال  ندد   :األناضددو  –القدددس 
لكا ما المه  عوى  سدرائي   5112الممكا التوص  لح  سومي لوصراع يي المنطقا حتى نهايا عا  

 ."كايا الدو  ال ربياالتيوص ما الرئيس أبو مارا والتفاوض مع 
ويي مقابوا بثتهدا القنداا السدرائيويا الثانيدال أشدار ليبرمداا يدي نقد  لقدو  عدال  الفيريداإ ألبدرت  ينشدتايا 

ل يددي  شددارا "الربداإ أا ت يددد نفددس التجربدا كدد  مددرال وتنتخددر نتدائت ميالفددا لمددا توصددوت  ليد  سددابقا" ا 
 لوتفاوض مع السوطا الفوسطينيا.

المكانيدا متدويرا لوتوصد  لحد  سدومي يمكدا  سدرائي  مدا المحايخدا عودى أمنهدال "ا وأوضح ليبرمداا أ
لكددا عوينددا اتيدداخ عدددا يطددوات منهددا الددتيوص مددا الددرئيس  الفوسددطينيل محمددود  عبدداسل لكددا لدديس 

 ."باغتيال ل  نما عا طريق مفاوضا السوطا الفوسطينيا والدو  ال ربيا يي التوص  لسال  شام 
قابودت ال ديدد مدا "مع القيادي المفصو  محمد دحالا يي بداريسل قدا  ليبرمداا:  وعا  جراإ مقابالت

 ."الشيصيات ال ربيا هناكل لكا لا أخكر أسماإ
 17/1/1015، القدس العربي، لندن

 
 الدولية  المحكمة الجنائية إجراءاتوقف  يستطيع أحدرياض المالكي: ال  

ــدس العربــي، لنــدن، خكددرت  وريددر اليارجيددا  ل أارا  هللامددا  أ ف بل عددا وكالددا 17/1/1015الق
التدي بددأت  الجدراإاتيسدتطيع وقدف  أحدد"ال  أاالجم دا  ]أمدس  الفوسطينيا رياض المالكي قا  اليو 

 طبي يا". أمرا  يي محكما الجنايات الدوليال م تبرا خلك "
ال وال يسدتطيع الحقيقيدا بددأت يدي المحكمدا الجنائيدا الدوليد الجراإات" أالوكالا يرانس برس  وأضاف

 هخا التحرك".  يقافدولا  أي أو أحد
رئددديس السدددوطا محمدددود عبددداس "وقدددع عودددى وثيقتددديا ييمدددا ييدددص المحكمدددا الجنائيدددا  أاوتدددابع المدددالكي 

مددا نيسدداا/ابري   األو م اهدددا رومددا حددو  انضددمامنا الددخي ستناقشدد  المحكمددا يددي  أوالهمدداالدوليددال 
 المقب ".

ييو  المحكما "البحث يي جرائ " ارتكبت يدي الثالدث   عالاالكيل يهي الوثيقا الثانيال بحسب الم أما
 عشر ما حريراا/يونيو الماضي.

يددي الجددرائ  حسددب الوثيقددا الثانيددا ال يحتدداى االنتخددار حتددى نيسدداا/ابري ل  األولددي"البحددث  أا وأضدداف
 وغير مرتبط ب ".
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دولددا قددادرا عوددى  أيوال  أحدددا ال هددو تيكيددد بددا األولدديقددرار المحكمددا "بدددإ التحقيددق   اوقددا  المددالكي 
 هخا التحرك".  يقاف

سفير يوسطيا يي  ل أام اووكالا الهايل ما  أ ف ب ل عا17/1/1015الحياة، لندن، وأضايت 
عداد الموفات والوثائق لوتقد  بطوبات رسدميا : موسكو يائد مصطفى قا  " ا السوطا بدأت بتحضير وا 

عوددددى ارتكددداب جددددرائ  حددددرب بحددددق الشدددد ب الفوسددددطيني". تتضدددما توجيدددد  اتهامددددات لمحاكمددددا  سددددرائي  
وأضاف أا األو  ما نيساا  أبري   هدو موعدد انضدما  يوسدطيا  لدى المحكمدا الجنائيدا الدوليدا التدي 

 ال دالا  لى أبناإ ش بنا.  يصا تمث  الطار القانوني الخي تس ى دولا يوسطيا  لى تف يو  ما اج  
 

 "إسرائيل"عود إلى مجلس األمن لمحاسبة ست السلطة الفلسطينية رياض منصور: 
أكددد السددفير الفوسددطيني يددي األمدد  المتحدددا ريدداض منصددور أا القيددادا الفوسددطينيا "ستواصدد  : نيويددورك

ال ودا  لى مجوس األما رغ  يشو  يي تبني مشروع القرار الفوسطيني الخي نص عوى  نهاإ االحتال  
 السرائيوي ضما  طار رمني".

  الوضع يي الشدرق األوسدط  ا الجاندب الفوسدطيني "سديركر عودى تطبيدق القدانوا وقا  يي جوسا حو 
رهدداب المسددتوطنيا وجددرائ  الحددرب التددي  جددراإ المحاسددبا عوددى جددرائ  االحددتال  السددرائيوي وا  الدددولي وا 

 ترتكب بحق الش ب الفوسطيني دوا محاسبا بهدف  نهاإ الجرائ ".
لجنائيا الدوليدا "يجدب أا يقابد  بالترحيدب مدا المجتمدع وأشار  لى أا انضما  يوسطيا  لى المحكما ا

الدولي ال أا يكوا سببا  لم اقبدا الفوسدطينييا". وقدا  "ال يمكدا أا ننتخدر أكثدر لتحصدي  حقوقندا ولدا 
 نقب  أا يقا  لنا بيا ننتخر لمحاسبا  سرائي  عوى انتهاكاتها بحق ش بنا".

وف جدا  عوى  سرائي ل وال م  عوى  نهاإ ميسداا الندراع وأكد "الترا   جراإ المحاسبا لج   االحتال  مك
وتحقيق ال دالا والسال ". وقا  سنواص  ريض "المواقف غير ال قالنيا ضد مس انا السومي السياسدي 

 الديبووماسي والقانوني".
 17/1/1015الحياة، لندن، 

 
 األراضي االستيطان وضمسياسة  عملية التسوية السفير الفلسطيني بالرباط: سبب فشل 

الجم دا يدال  حفد  تديبيا ريداد أبدو عديال  أمسسفير دولا يوسطيا يي الرباط أميا أبو حصيرال قا  
بال اصما المرربيا الرباطل الخي نخمت  مجموعا ال م  الوطنيا ما أج  يوسطيال  ا "هنداك م دايير 

 مردوجا  راإ القرارات األمميا ضد يوسطيا التي تتصرف وكينها يارى القانوا".
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ووصدددف وضددد يا المفاوضدددات مدددع  سدددرائي  ب"المددديرق"ل وقدددا   ا "المددديرق الدددخي وصدددوت  ليددد  عمويدددا 
السال  مع  سرائي  سدبب  اسدتمرار األييدرا يدي سياسدتها االسدتيطانيا وضد  األراضدي"ل مضديفا "سدنريع 

رائ  قضدديتنا ال ادلددا  لددى محكمددا ال ددد  الدوليددا التددي طوبنددا االنضددما   ليهددا لمحاسددبا  سددرائي  عوددى جدد
 التي ارتكبتها بحق الش ب الفوسطيني". النسانياالحرب والجرائ  ضد 

نهدددداإ حالددددا االنقسددددا  وال دددددو  عددددا الشدددد ارات  واعتبددددر أا "األواا قددددد  ا لنجددددار مصددددالحا وطنيددددا وا 
 الش بويال وتوحيد المؤسسات المدنيا واألمنيا تحت سوطا شرعيا واحدا".

 17/1/1015، فلسطين أون الين

 
 الداعمة للشعب الفلسطيني األردنيثمن مواقف بغزة و المستشفى األردني يزور شغال وزير األ 

ثمددا وريددر األشددرا  ال امددا والسددكاا الفوسددطيني الدددكتور مفيددد الحسدداينا مواقددف وجهددود :  بتددرا -غددرا
الثاني الداعما لوش ب الفوسطيني والتدي تسداه  يدي التيفيدف مدا م اناتد  ياصدا  عبد هللا موك األردا

 قطاع غرا. يي
المستشدددفى الميدددداني األردندددي يدددي غدددرا حيدددث كددداا يدددي   لدددىجددداإ خلدددك يدددال  ريدددارا الددددكتور الحسددداينا 

 ومدير المستشفى وعدد ما طواق  المستشفى. 33استقبال  قائد المستشفى غرا 
المكدددار  الهاشدددميا المتواصدددوا والتدددي كددداا  يرهدددا وصدددو  أرب ددديا مندددرال   لدددىوأشدددار الددددكتور الحسددداينا 

قطاع غرا يو  أو  ما أمدس والتدي سديرتها الهيئدا الييريدا األردنيدا الهاشدميا بالت داوا مدع   لىال متنق
 الجيش ال ربي. -مركر  دارا األرمات يي القيادا ال اما لوقوات المسوحا 

وأوضح أن  سيت  توريع هخه البيوت المتنقوا بالت داوا مدع وكالدا غدوث وتشدري  الالجئديا الفوسدطينييا 
 ا" عوى األسر المتضررا والتي يقدت منارلها جراإ ال دواا السرائيوي."األونرو 

 17/1/1015الغد، عّمان، 
 

 لماذا ال يعتبر من حرية التعبير الحديث عن الهلوكوست: أبو مرزوق يتهم الغرب بالكيل بمكيالين 
بالكي   حماس الدكتور موسى أبو مرروق الرربا اته  عضو المكتب السياسي لحرك:  يوسطيا  غرا

بمكيدداليا يددي موضددوع حريددا الددرأي والت بيددرل وت دداونه  مددع مددا اسددماه  الدددكتاتوريات الحربيددا لكبددت 
 الحريات.

وقا  أبو مرروق يي تدوينا ل  عودى صدحفت  الشيصديا عودى موقدع التواصد  االجتمداعي "يايسدبوك": 
ت رضددوا لورسددو  الكددري  "لدديس مددا حريددا الددرأيل وال البددداع هددخا المسددتور الهددابط مددا الددرأيل حينمددا ي
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وأكدد أا كد   صوى هللا عوي  وسو  بالسداإال أو الت درض لمقدسداتنا بالهاندا أو الرسدو  غيدر الالئقدا".
 خلك يؤدي  لى تصريات وردود أي ا ل وهي ما أه  دواي ها.

وقا  أبو مرروق: "لماخا ال ي تبر ما حريا الت بير الحديث عا الهووكوستل أو أي شيإ يقترب ما 
  ائر اليهود."؟ش

وأضاف: "ل  يقف الررب المندايق أمدا   جدرا   سدرائي  ضدد أبنداإ الشد ب الفوسدطينيل وسياسدا ال قداب 
 الجماعيل وهد  البيوتل واالستهداف يارى القانوا الخي أيخ  جارا ول  ي د ب د".

دوا مراعدداا واتهدد  الرددرب بالت دداوا مددع مددا اسددماه  مددع بددد "الدددكتاتوريات ال ربيددا"ل وكبددت الحريدداتل 
 .حقوق النساا يي المنطقا ال ربيا

 10/1/1015قدس برس، 
 

 حمدان: سنعطي الفرصة لحكومة الوفاق الوطني للنجاحأسامة  
قا  أساما حمداال مسؤو  ال القات اليارجيا يي حركا حمداسل  ا حركتد  سدت طي لحكومدا الويداق 

 الوطني الفوسطيني يرصتها لونجاح مهما كانت االيتاليات.
أضاف حمداا يو  الجم ا يال  حف  تيبيا رياد أبو عيال بال اصما المرربيا الرباطل الخي نخمتد  و 

مجموعا ال م  الوطنيا ما أج  يوسدطيال " نندا نسد ى لعدادا بنداإ منخمدا التحريدر الفوسدطينيل كمدا 
ا  ب دد سن طي حكوما الويداق الدوطني الفوسدطيني يرصدتها لونجداح مهمدا كاندت االيتاليداتل يدال انقسد

 اليو   ا شاإ هللا".
وقددا  حمددداا  ا "مسددار أوسددوو كدداا كارثددا عوددى المسددتور الددوطني الفوسددطيني وال القددات الفوسددطينيا 
ا استشددددهاد الددددورير ريدددداد أبددددو عدددديا يفضددددح طبي ددددا الكيدددداا  ومشددددروع التحددددرر الددددوطني الفوسددددطينيل وا 

 الصهيوني الخي ال يمير بيا يوسطيني و ير".
ا المقاومدا سدتخ   وأضاف أا "هخا المسار ل  يفض  ال  لى مريد ما ال خابات لوش ب الفوسطينيل وا 

هدي السدبي  الوحيددد الدخي ال طريدق سددواهل أمدا الطددرق األيدرر يهدي سددب  قدد نضديع ييهددا ب دض الوقددت 
 حتى نهتدي ونرجع  لى الطرق".

يفا محمددود عبدداس يددي مسدديرا بدداريس ب ددد حددادث الهجددو  عوددى صددح يالفوسددطينوعددا مشدداركا الددرئيس 
شدارلي  بدددول قددا  حمددداا "كدد  كنددت أرجددو أا ينسدحب أبددو مددارا مددا مسدديرا بدداريس ب ددد مشدداركا رأس 

 الرهاب بنياميا نتنياهو ييها".
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وعداب عودى يرنسدا سدماحها بمشداركا نتنيداهو يدي مسديرا بداريسل وقدا  "هد  يقددت بداريس بصدرها ولدد  
 تبددرا أا هددخا األمددر "ي كددس النفدداق ت ددد تددرر الفددرق حتددى يشددارك نتنيدداهو يددي مسدديرا ضددد الرهدداب "م

 ويت  بالقو   ا "المقاوما يي غرا يدها عوى الرناد وستستمر حتى النصر والتحرير". الدولي".
 17/1/1015، فلسطين أون الين

 
 ": تصريحات ليبرمان لن تثني الفلسطينيين عن طموحاتهم44المدني لـ"عرب محمد  

كددا يددتحل محمددد المدددنيل أا تصددريحات وريددر اليارجيددا أكددد عضددو الوجنددا المركريددا لحر : جميدد  حامددد
السرائيويل أييردور ليبرماال وغيره مدا المتطدرييا السدرائيوييا ليسدت بجديددال وأا هدخه التصدريحات 
لا تثني الفوسطينييا عا طموحاته  ولا تؤثر عوى المسار الفوسطينيل بالتوجد   لدى الهيئدات الدوليدا 

 .السرائيويداي ا ألهونا يي الداي  لالصطفاف ضد التطرف ل ضويتهال وستمث   واالنضما 
ب الفوسدطينيا برحيد  ائ"  ا دعوا ليبرماا لحكومتد  بدرها تحويد  أمدوا  الضدر 44وقا  المدني لد"عرب 

الددرئيس الفوسددطينيل محمددود عبددداسل وايتفائدد  مددا المشددهد السياسدددي الفوسددطيني هددي "اسددتمرار لدددنهت 
 "ولا ننجر وراإ هخه الترهات".عنصري داعشي" لحكوما  سرائي ل 

وشدددد المسددؤو  الفوسددطيني عوددى أا "الموقددف الفوسددطيني ثابددت والمطالددب الفوسددطينيا واضددحال وهددخا 
 الفوسدطيني ولدايتجوى ما يال  وقوف ال ال  م نال وبالتالي يإا هخه المواقف لا تؤثر عوى المسار 

 ". لي تؤثر عوى ما نطمح 
ا ال رب يي الداي  وبيهونا الخيا يس وا لتشكي  قائما موحدا وباليهود وأعرب المدني عا ثقت  "بالقاد

الددددخيا يرغبددددوا يددددي السددددال  وبحدددد  الدددددولتيا وبكدددد  الددددخيا ي موددددوا لومصددددوحا ال ويددددا ضددددد التطددددرف 
 ".السرائيوي

لكند  أصدر  السرائيوياوريض المدني االدعاإات التي تته  القيادا الفوسطينيا بالتدي  يي االنتيابات 
نتددائت هددخه االنتيابددات ت نددي الفوسددطينييا متسددائال يددي الوقددت نفسدد  " كيددف  أاالوقددت نفسدد  عوددى يددي 

الفح  ليست لنال وكيف نرد عوى نتنيداهو الدخي يدريض قيدا  دولدا   ا أ يمكا أا نرد عوى واحد يقو  
 يوسطينيا؟".

م ركدددا يدددي وقدددا   ا "المصدددوحا الخاتيدددا تفتدددرض أا تكدددوا هنددداك قائمدددا مشدددتركا حتدددى تكدددوا هنددداك 
الكنيستل وهخا ينطبدق عودى كد  السدرائيوييا الدخيا يدروا أا التطدرف بريدر صدالحه ل وأند  يجدب أا 
تكوا هدخه السياسدا حدايرا لترييدر ي ودي يدي  سدرائي ل ياصدا وأا هدخه السياسدا تهددد أصدحاب األرض 

ك يددداا يدددي وجدددوده ل وتهددددد مدددا هدددو مطدددروح دوليدددا كمدددا يهددددد حددد  الددددولتيا وقضددديا الالجئددديا. ولدددخل
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الرد عوى ليبرماا ونتنيداهو يديتي  هنا يإاالمسؤوليا الكبرر تقع اآلا عوى عاتق المواطا نفس . وما 
 بتوحيد الجهود والقفر عا الياليات ما أج  المصوحا ال ويا لومواطا".

وأضاف المدني "أننا ال نفضد  حربدا عربيدا عودى غيدرهل ونحدا نددع  قائمدا عربيدا موحددا ونفضد  كد  
 السال ل وما ي نينا يي  سرائي  هو الموقف السياسي الخي ستفرره االنتيابات السرائيويا".ما يدع  

 15/1/1015، 44عرب 
 

 قيادي في فتح لـ"قدس برس": دحالن يبحث مع قيادي في حماس سبل رفع المعاناة عن غزة 
محمدد  كشف مصددر قيدادي يدي حركدا يدتح مقدرب مدا النائدب يدي المجودس التشدري ي: غرا  يوسطيا 

دحالال النقاب عا اتصا  هاتفي جرر مؤيرا بيا دحالا وقيادي يي "حماس" يي قطاع غرال بحث 
يجدددداد برنددددامت وطنددددي مشددددترك لمواجهددددا  سددددب  الت دددداوا لريددددع م اندددداا غددددرا وطددددي ياليددددات الماضددددي وا 

 االحتال .
وأوضددددح المصدددددرل الددددخي تحدددددث لددددد "قدددددس بددددرس" وطوددددب االحتفدددداخ باسددددم ل أا دحددددالا أكددددد يددددال  

تصددا ل الددخي جددرر ب ددد لقائدد  بددالرئيس المصددري عبددد الفتدداح السيسددي يددي القدداهرال أندد  تحدددث مددع اال
السيسي حو  يتح م بر ريح وريع الضرط عا غرال وأشار  لى أا السيسي اسدتجاب لد ل وأند  موقفد  

 ما حماس كاا لينال وأن  يمير بينها وبيا الرهاب.
كالمال أا دحالا تحددث لوقيدادي يدي حمداس أند  التقدى كما خكر المصدرل الخي كاا حاضرا أثناإ الم

مع الميابرات المصدريا ال امدال وأا هدخه األييدرا كاندت عاتبدا عودى حمداسل وأا دحدالا أكدد لهد  أا 
"حمداس" ليسدت متورطدا يدي سديناإل وأند  يريدد مسداعدا قطداع غدرال كمدا أكدد لهد  أيضدا أا المصددالحا 

 مع عباس باتت مستحيوا.
ل يدددإا دحدددالا أعدددرب لوقيدددادي يدددي "حمددداس" عدددا رغبتددد  يدددي أا تؤيدددد "حمددداس" وحسدددب خات المصددددر

المبدادرا ال ربيدا كحد  وسدط. كمددا أكدد دحدالا يدال  االتصدا  أا  سددرائي  غيدر م نيدا بالتصد يد ضددد 
 قطاع غرا عوى عكس محمود عباس.

حا وأشددار المصدددر  لددى أا "حمدداس" أبدددت اسددت دادها لوت دداطي مددع دحددالال وأنهددا مسددت دا لطددي صددف
يجدداد برنددامت وطندددي  الماضددي واسددتقبا  دحددالا يددي غدددرا والت دداوا م دد  لريددع الم اندداا عدددا القطدداع وا 

 مشتركل عوى حد ت بير المصدر.
 10/1/1015قدس برس، 
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 البردويل لـ "قدس برس": عّباس فوت فرصة تاريخية لكي يتحول إلى بطل في فلسطين 

ور صددالح البردويدد  أا الددرئيس محمددود عبدداس رأر القيددادي يددي حركددا حمدداس الدددكت: غددرا  يوسددطيا 
يوت عوى نفس  يرصا وصفتها بد "التاريييا" لكي يتحو   لى بط  يوسطينيل وخلدك مدا يدال  تهربد  

نهاإ االنقسا .  ما تنفيخ بنود المصالحا وا 
وأوضح البردوي  يي تصريحات ياصا لد "قددس بدرس" أا ريدض عبداس لومصدالحا أيقدده ثقدا الشد ب 

وقددا : "لقددد يددّوت محمددود عبدداس عوددى نفسدد  يرصددا كبيددرا النجددار المصددالحال وهددو اليددو  الفوسددطينيل 
ي دديش بدديا بدديا مطرقددا االحددتال  ونوايدداه اليطيددرال وبدديا الضددرط الشدد بي الفوسددطيني الددخي ال يقبدد  

 يطوات عباس وعوى رأس هروب  ما المصالحا".
ريدددع الحصدددار عدددا غدددرا  وأضددداف: "كاندددت المصدددالحا مدددع حمددداس ومسددداعدا الشددد ب الفوسدددطيني يدددي

سددتج   عبدداس بطددال يددي يوسددطيا ييدديوي  لددى ركددا شددديدل يقددد يددّوت هددخه الفرصددا وهددو بالمقابدد  غيددر 
مرضي عن  لدر االحتال  واألمريكييا وال حتى لدر الدو  ال ربيا التدي كاندت تؤيدده بسدبب انشدرالها 

 س السياسي".بقضاياها االقتصاديا واألمنيا والسياسيا ألنها ما مّوت ما يطاب عبا
 10/1/1015قدس برس، 

 
 حماس: أمن السلطة يقمع فعالية لذوي المعتقلين السياسيين برام هللا  

 ا األجهدرا األمنيدا التاب دا لوسدوطا الفوسدطينيا يدي يدي بيداال قالت حركدا حمداسل : را  هللا  يوسطيا 
اسددييا" يددي الضددفا الرربيددا مدينددا را  هللا قم ددت وقفددا احتجاجيددا نخمتهددا "لجنددا أهددالي الم تقودديا السي

 المحتوال ريضا  لنهت االعتقاالت السياسيا ولمواصوا أما السوطا مالحقا طوبا الجام ات.
 10/1/1015قدس برس، 

 
 شــادي قــد يطــال بمخــيم عــين الحلــوة بعمــل أمنــي الفلســطينية قيــام الفصــائلب توقعــات :"الســفير" 

 المولوي 
ال اصددفا مددا بدداب االتهددا  المباشددر بضددووع الهدداربيا  عدداد ميددّي  عدديا الحوددوا  لددى عدديا: محمددد صددالح

 ليددد  بيعمدددا  التفيدددير والتفجيدددر والرهددداب. ولكدددا الجديدددد هدددخه المدددّرا هدددو توجيددد  االتهامدددات  ليددد  مدددا 
السوطات الرسميا الوبنانيا بين  صار منطوقا  لو مويدات الرهابيدا ومكاندا   مندا  لبرهدابييال مدع تيكيددات 

 «.يي  لا يبقى  لى األبد مكانا   منا  لومطووبيا الخيا يستهديوا الوبنانيياالم»لبنانيا أمنيا أا 
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مدددا يرسددد  لوميدددّي  مدددا مشددداريعل مكوفدددا جمي هدددال وهنددداك يشددديا مدددا أا المشدددروع »وتؤّكددد مصدددادر أا 
األمنددي الم ددّد قددد يكددوا قددد وضددع عوددى سددّكا البحددث والدددرس لالنطددالق نحددو الهدددف المحدددد مددا قبدد  

الرسدددميا الوبنانيدددا الستئصدددا  الرهدددابييا مدددا عددديا الحودددوال ويدددي طوي دددته  شدددادي األمنيدددا  تالسدددوطا
المولوي الخي أدي  الميي  يي متاهات أمنيا ال قدرا لسكان  وال يصائو  عوى تحموهال وخلك ب د ربط 

لتقداه يدي عديا الحودوال بالضدايا  اس  أحد منّفخي التفجير الرهابي بجب  محسا باس  المولدوي وبيند  
ى رصددد الجهددات األمنّيددا الم نّيدددا مكالمددات هاتفيددا مددا الميددي  بددديا المولددوي وأحددد انتحدداريي جبددد   لدد

 «.محسا
ما المصير الخي قد يواجه  الميي  يي حدا  صدحا التوّق دات بديا قدرارا  »وُت رب المصادر عا قوقها 

ل مشدديرا   لددى أّا «ندداادوليددا  وعربيددا  ولبنانيددا  قددد اتيددخ عوددى أعوددى المسددتويات الستئصددا  الرهدداب يددي لب
ال ّد ال كسي قد بدأ ما سجا روميال عوى أا ُيستكم  يي تنفيخ اليطا األمنيا يي البقاع الشماليل »

 «.وما ب دهما احتما  أا تكوا الوجها عيا الحووا
محدتمال ل مسدتندا  بدخلك  لدى كدال  وريدر الدايوّيدا « سديناريو»تتحّدث المصادر عا هخا األمدر باعتبداره 

قددددارير األمنيددددا االسددددتيباريا المركريددددا عددددا وجددددود غريددددا عمويددددات دايدددد  الميددددّي  تدددددير ال مويددددات والت
شراي .  االنتحاريا ضد الوبنانييا برعايا شادي المولوي وا 

وتشددّدد المصددادر عوددى ضددرورا قيددا  الفصددائ  الفوسددطينيا الوطنيددا والسددالميا والسددوفيا مجتم ددا ل بمددا 
وَمددا يدددور يددي يوكدد  مددا « تجّمددع الشددباب المسددو »  يطدداب و والشددير جمددا« عصددبا األنصددار»ييهددا 
لسالمييا متشدديال بدور ياع . وخلك لتيويص الميّي  ما هخه الورطا التي وجدد نفسد  ييهدا  أسماإ

ما حيث ال يدري ب د ديو  المولوي  لي ل وقبو  ما تردد عا مجموعات تاب ا ألحمد األسير وغيره  
 وج  ال دالا يي لبناا بته  تنفيخ أعما   رهابيا ضد الوبنانييا.ما المطووبيا والفاّريا ما 

قيدددا  الفصدددائ  الفوسدددطينيا ب مددد  أمندددي مدددال قدددد يطدددا  المولدددوي ومّتهمددديا بيعمدددا  »وتتوقّدددع المصدددادر 
 رهابّيال باعتبار هخا الحّ  أهوا الشرورل ألا ما قد يقد  عوي  الجيش ما ييارات سيكوا مكوفا  جددا  

 «.تائج  عوى الميي  وأهو  قد ال تحتم ل وأشب  بنهر بارد جديدعوى الجميع ون
ومدع ارتفداع الهدواجس مددا اليطدر اآلتديل يددإا االجتماعدات والوقداإات تتواصدد ل يصوصدا  يدي مكتددب 

 رئيس يرع ميابرات الجيش يي الجنوب ال ميد عوي شحرور مع القيادات الفوسطينيا المسؤولا.
يتحدي أبدو « الوجندا المركريدا -يدتح »مسؤو  السداحا يدي حركدا  والتقى شحرورل عوى حدال كال  ما:

الحركدا  -يدتح »عرب وقيادا األما الوطني الفوسطينيا والوجنا األمنيدا الفوسدطينيا ال ويدال ثد  مسدؤو  
ووض هما تحدت مسدؤولياته  تجداه الميدي  وقدد  لهد  « الوينو»محمود عبد الحميد عيسى « الصالحيا

 عيا الحووا ما استهدايات. شرحا  واييا  عما ينتخر
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ودعددا شددحرور  لددى عمدد  مشددترك لنقدداخ عدديا الحوددوا قبدد  يددوات األواال وخلددك عوددى ضددوإ التطددورات 
المتسددارعا التددي تجوددت ب ددد عمويددا جبدد  محسددا وسددجا روميددا والدددور الددخي رصددد لومطوددوب شددادي 

 المولوي بشيا ما حص .
اإ شدارك ييد  قائددها ال ميدد يالدد الشدايب مدع ويدد يي عيا الحووا لقد« القوا األمنيا»كما عقد يي مقّر 

بحضور نائب قائدد األمدا الدوطني الفوسدطيني يدي « الحراك الش بي يي عيا الحووا«و« المبادرا»ما 
 «.الوجنا األمنيا الفوسطينيا»لبناا الوواإ منير المقدحل وأعضاإ 

ألحددداث المتسددارعا يددي ضددرورا حفددخ أمددا الميددي  والجددوار وتحصددين ل يددي خدد  ا»وأّكددد المجتم ددوا 
دور القدددوا األمنيدددا يدددي الميدددي  والجهدددود التدددي تقدددو  بهدددا مدددا اجددد  اسدددتتباب »ل مشددديريا  لدددى «المنطدددق

 «.األمال لما يي  مصوحا ش بنا يي الميي  والجوار الوبناني الشقيق
 17/1/1015السفير، بيروت، 

 
 اة جيش التحرير القادم .. إقبال شبابي نحو نو بغزة "طالئع الفتوة"كتائب القسام: مخيمات  

عا يتح باب التسجي  لمييمات طالئع الفتدوا  بمجرد أا أعونت "كتائب الشهيد عر الديا القسا : غرا
والتحريرل حتى لقيت اليطوا تجاوبا  كبيرا  ما قب  الفتياا والشباا ضما الفئات ال مريا المسموح لهدا 

 بالتسجي .
لتسددجي  لومييمددات مددا أشددبا  ويتيدداا وشددباا لدد  يتجدداور  قبددا ك كبيددر وعريمددا جبددارا يددي أحددد نقدداط ا

عاما ل ليوض التجربا واالست داد لحم  السالح عوى أم  أا يكوندوا ضدما طالئدع جديش  51أكبره  
 التحرير الفوسطيني الفاتح لوقدس.

وكاندددت كتائدددب القسدددا  أعوندددت عبدددر  عالندددات يدددي المسددداجد واألمددداكا ال امدددال وكدددخلك عبدددر موق هدددا 
تح باب التسجي  لومييمات التدي سدتنطوق الثالثداإ القداد ل وتسدتمر لمددا أسدبوعل وتسدتهدف الرسميل ي

 عاما ل وعدت أنها تمث  نواا جيش التحرير القاد . 51-12الفئا ال مريا ما بيا 
 15/1/1015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اء تحقيق من هذا النوعإجر  الجنائية السلطة الفلسطينية ليست دولة وال يحق للمحكمةنتنياهو:  

يتحدت المحكمدا الجنائيدا الدوليدا البدابل أمدا   مكانيدا مالحقدا المسدؤوليا : رويترر – ا ب - ا ف ب
السددرائيوييا ومحددداكمته ل حيددث أعوندددتل يدددي أو  يطددوا رسدددميال يددتح تحقيدددق أولدددي يددي جدددرائ  حدددرب 

 محتموا وق ت عوى األراضي الفوسطينيا.
 وي بنياميا نتنياهو  لى مهاجما المحكما.وسارع رئيس الورراإ السرائي
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تريض  سرائي  تمامدا  عدالا االدعداإ بالمحكمدا الجنائيدا الدوليدا يدتح تحقيدق "وقا  نتنياهول يي بياال 
السددوطا الفوسددطينيا ليسددت ". وأضدداف "أولددي اسددتنادا  لددى طوددب مثيددر لورضددب مددا السددوطا الفوسددطينيا

 ."لقواعدها أيضا  جراإ تحقيق ما هخا النوع دولال وبالتالي يإن  ال يحق لومحكما ويقا
عبثدددديل الا السددددوطا الفوسددددطينيا تت دددداوا مددددع حمدددداسل المجموعددددا "واعتبددددر أا هددددخا التحقيددددق األولددددي 

الرهابيدددا التدددي ترتكدددب جدددرائ  حدددرب بينمدددا تقاتددد   سدددرائي  الرهددداب ويقدددا لوقدددانوا الددددولي ولدددديها نخدددا  
 ."قضائي مستق 

ل مؤكددددا أا التحقيدددق " سدددرائي  لدددا تت ددداوا يدددي التحقيقدددات"ليبرمددداا أا  وأكدددد وريدددر اليارجيدددا اييرددددور
 ."مير هدي  الوحيد تقويض حق  سرائي  يي الدياع عا نفسها ضد الرهاب"األولي قرار 
المحكمددا نفسددها التددي لدد  تددر اندد  مددا األجدددر االهتمددا  بمددا يجددري يددي سددوريا حيددث قتدد  "وأضدداف اا 

ي أي مكاا  يدرل تدرر أند  يجددر التحقيدق حدو  الجديش األكثدر ألف شيصل وال يي ليبيا وال ي 511
 ."أيالقيا يي ال ال  ألسباب سياسيا بحتا ومناهضا لسرائي 

 17/1/1015، السفير، بيروت
 
 تمسك بالالءات الثالث رغم تخلي معظم الدول العربية عنهام الفلسطينية رون بروسور: السلطة 

روا بروسدور يدي جوسدا حدو  الوضدع يدي بداألم  المتحددا ئيوي اتهد  السدفير السدرا: الحياا –نيويورك 
بالتمسك بالالإات الثالث التي تريض الصوح والتفاوض رغ  تيوي "الشرق األوسط القيادا الفوسطينيا 

 نمددا ". وقددا   ا الدددو  التددي صددوتت لمصددوحا مشددروع القددرار الفوسددطيني "م خدد  الدددو  ال ربيددا عنهددا
تجاهدد  المفاوضددات ال سدديما أا انضددمامه   لددى المحكمددا الجنائيددا  تشددجع الفوسددطينييا عوددى مواصددوا

 ."الدوليا  عالا منه  بريضه  جهود التسويا
 17/1/1015، الحياة، لندن

 
 الجعار بدم باردسامي تطالب بتحقيق محايد في قتل  الفلسطينيقيادة الداخل "إسرائيل":  

يويا الويودددا قبددد  الماضددديا الشددداب سدددامي القددددس ال ربدددي: قتودددت وحددددا مدددا الشدددرطا السدددرائ -الناصدددرا 
الج ارل ابدا مديندا راهدط بدد  بداردل يدال  مداهمدا الشدرطا االسدتفراريا ل ددد مدا المندار  يدي المديندال 

 التي أدت لوقوع مواجهات عنيفا بينها وبيا المواطنيا ال ر .
ر تجداه ال درب يدي ويؤكد التجمع الوطني الديمقراطي أا ت امد  الشدرطا ال نصدري والمسدتهتر والمسدتف

تصاعد وتنامي يي السدنوات األييدرال ويتجودى يدي سياسدا الضدرط عودى الرنداد اليفيفدا والسدري ا ضدد 
المواطا ال ربي. وأضاف التجمع أا الجريما البشد ا التدي ارتكبتهدا الشدرطا السدرائيويا بقتوهدا الشدهيد 
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كفدر كندال يدي الوقدت الدخي مدا سامي الج ارل ب د أق  ما شهريا ما  عدا  الشهيد يير حمداال مدا 
را  المجتمع ال ربي يبكي الشهيد ويومو  الجراحل هي دلي  عودى شراسدا وعنجهيدا الشدرطا السدرائيويا 

 مع ك  ما هو عربي.
 ا  طددالق النددار عوددى « »القدددس ال ربددي»وقددا  رئدديس التجمددع الددوطني الددديمقراطي جمددا  رحالقددا لددد 

شدك  يتندايى مدع اي قدانوا  نسداني ودولديل وحتدى القدانوا الشهيديا سامي الج ار وييدر حمدداا تد  ب
وطالب التجمع بتشدكي  لجندا تحقيدق مسدتقوا «. السرائيوي عندما يت وق األمر يي الت ام  مع يهودي

لوتحقيددق بالجريمددال تشددم  ممثودديا عددا لجنددا المتاب ددا ال ويددا ولجنددا تحقيددق أيددرر لبحددث عمدد  وحدددا 
 «.ماحاش»التحقيق مع الشرطا 

الطيبددي رئدديس الحركددا ال ربيددا لوترييددرل المفددتش ال ددا  لوشددرطا الجنددرا  يوحندداا دانينددو أحمددد  وطالددب
بإجراإ تحقيق حو  استشهاد الشاب الج ار. وأوضح الطيبي برسالت  لدانينو بيا تكرار هدخه الحدوادث 

واا المدددواطنيا  مسدددؤو ل نمدددا يؤكدددد اا ت امددد  الشدددرطا مدددع الجمهدددور ال ربدددي ت امددد  عنصدددري وغيدددر 
 ال رب أعداإ وليسوا مواطنيا متساوي الحقوق.

 17/1/1015، القدس العربي، لندن
 
فــي  "اإلرهــاب اإلســالميّ "مكافحــة والعربيــة فــي  ةســرائيلياإل المخــابراتتعــاون "إســرائيل ديفــنس":  

 أوروبا 
كشددددفت مصددددادر أمنّيددددا  سددددرائيوّيا ُوصددددفت بيّنهددددا ريي ددددا المسددددتورل يددددو   رهيددددر أندددددراوس: - الناصددددرا 

جم ال النقاب عا وجود ت اوا وثيق جد ا يي مكايحا ما أسدمت  بالرهداب السدالمّي المتطدّرف بديا ال
األجهددرا األمنيددا السددرائيوّيا وبدديا ال ديددد مددا أجهددرا الميددابرات ال ربّيددال التددي امتن ددت المصددادر عددا 

ببددورتل رئدديس الكشددف عددا أسددمائها نخددر ا لحساسدديا الموضددوع. وقددا  ُمحودد  الشددؤوا األمنّيددال عميددر را
 ل الُميدتص يدي الشدؤوا ال سدكرّيا واألمنّيدال قدا ل نقدال  عدا ISRAEL DEFENSEتحرير موقدع  

المصادر عينهال  ّا ال القا بيا الميابرات السرائيوّيا وال ربّيا توثقت جد ا ب د الهجو  الخي ُنفدّخ ضدّد 
 عشرا أيا . المجوا الفرنسّيا السايرا  تشارلي أيبدو  يي ال اصما باريسل قب 

كما أّكد راببورت عوى أّا الميابرات السرائيوّيا باتت جرإ  ما بنيا استيباراتيا دولّيال ت م  بالتنسيق 
وبالت دداوا لمكايحددا الرهدداب السددالمّي المتشددّدد يددي القددارا ال جددورل عوددى حددّد ت بيددرهل بالضددايا  لددى 

 ت اوا ل  ُيفصح عن  يي الحفاخ عوى المصالح المشتركا.
 10/1/1015، أي اليوم، لندنر 
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 والشاباك كثّفا تواجدهما في فرنسا خشية عمليات جديدة الموساد"إسرائيل ديفنس": جهازي  

الشددددؤوا األمنّيدددال عميددددر راببددددورتل رئدددديس تحريددددر موقددددع محودددد   كشددددف رهيددددر أندددددراوس: - الناصدددرا 
 ISRAEL DEFENSE  ك  جهددار األمددا جهددار الموسدداد  االسددتيبارات اليارجّيددا  والشددابال أا

ب ددد الهجددو  الددخي ُنفددّخ ضددّد المجوددا الفرنسددّيا السددايرا  ال ددا  ل كثّفددا تواجدددهما عوددى األراضددي الفرنسددّيا
 تشارلي أيبدو  بالتنسيق مع الميدابرات المحوّيدال اليت دا  لدى أّا الموسداد يقدو  بتف يد  وحددا ياّصدا  بد  

ل ويي جميدع أنحداإ اسمها  بيتسور  هديها حمايا الجاليات اليهودّيا يي  الدو  األوروبّيا بشك   ياص 
ل ُمشددّدد ا عوددى أّندد  بف دد  الرقابددا ال سددكرّيا السددرائيوّيا ال ُيمكددا اليصدداح أكثددر عددا  ال ددال ل بشددك   عددا  
هددخه الوحدددا. مددع خلددك أشددار  لددى أّا عناصددر الوحدددال يقومددوا بتدددريب أعضدداإ الجاليددات اليهودّيددا يددي 

ا أّا هددخه التدددريبات الدددو  األوروبّيددا وغيرهددا ع وددى كيفيددا حمايددا أنفسدده  مددا هجمددات  رهابّيددال موضددح 
 تجري بالت اوا وبالتنسيق مع الميابرات األجنبّيال التي تجري التدريبات عوى أرضها. 

بمواراا خلكل أضايت المصادر السرائيوّيال يإّا جهار الشاباك هو اآليرل كّثف ما تواجده يي يرنسدا 
ال وخلك ألّا ما ضما مهام  حمايا المؤسسات السرائيوّيا الرسمّيا المتواجددا يدارى يي األّيا  األيير 

ددددا وأّا عناصددددره قدددداموا ب مويددددا حراسددددا وحمايددددا رئدددديس الددددورراإ السددددرائيوّي بنيدددداميا   سددددرائي ل يصوص 
 نتنياهول عندما قا  األيير بالمشاركا يي المخاهرا المويونّيا يي باريس ضّد الرهاب. 

 10/1/1015، ، لندنرأي اليوم
 
 ونتنياهو "ليكودحزب "الُيقلق الرأي في استطالعات  الوسطتقدم معسكر "إسرائيل":  

ــدنخكددرت  ــاة، لن لومددرا األولددى منددخ بدددإ اسددتطالعات ل أندد  و أسدد د توحمدديل عددا 17/1/1015، الحي
مدا  خار الرأي يي  سرائي  حو  توجهات النايب يي االنتيابات ال اما التي تجري يي السابع عشدر 

برعامدددا اسدددحاق هرتسدددو   "ال مدد " مددارس  المقبددد ل ُتجمدددع النتددائت عودددى تقدددد  التحددالف الوسدددطي بددديا 
اليمينددي برعامدددا رئددديس  "ليكدددود"عوددى  "الم سدددكر الصدددهيوني"بقيدددادا تسدديبي ليفندددي المسددمى  "الحركددا"و

  منددخ سددت الحدداك "ليكددود"مقاعدددل مددا يب ددث عوددى قوددق جدددي دايدد   4-5الحكومددا بنيدداميا نتنيدداهو بددد 
مق ددا   50-54  "الم سدكر الصدهيوني"مع خلكل يإا المقاعد التي منحتها االستطالعات لدد و سنوات. 

 ."ليكود"مق دا  لويكود  ال تؤهو  لتشكي  الحكوما المقبوال واألمر خات  بالنسبا  لى  54-55يي مقاب  
 ويمكا تقسي  اليريطا الحربيا الحاليا  لى أرب ا تكتالت:

« البيدت اليهدودي»وحدرب المسدتوطنيا المتطدرف « ليكدود»  اليميندي المتطدرف الدخي يضد  التكت - 1
 مق دا . 41-34برعاما نفتالي بينيت. وتمنح االستطالعات الحربيا م ا  
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مق دددددددددا ل ويددددددددق  50-54«  الم سددددددددكر الصددددددددهيوني»ل ويضدددددددد  «التكتدددددددد  الم ددددددددادي لنتانيدددددددداهو» - 5
-4الوسددطي اليمينددي  « يددش عتيددد»عددد ل وحددرب مقا 0اليسدداري  « ميددرتس»االسددتطالعات  وحددرب 

مق ددا . وتدددع  هددخا التكتد  األحددراب ال ربيددا  45- 41 . وتحصد  األحددراب الثالثدا مجتم ددا  عوددى 11
 مق دا . 11الثالثا التي يتوقع أا تيوض االنتيابات يي قائما واحدا تحص  عوى 

برعامددا الددورير السددابق المنشددق عددا « كوُّنددا»ل المتمثدد  بددالحرب الجديددد «اليمدديا الم تددد »تكتدد   - 3
برعاما ورير «  سرائي  بيتنا»مقاعدل وحرب  11-4موشي  كحووا المتوقع أا يحص  عوى « ليكود»

اليارجيدددا أييرددددور ليبرمددداا المتراج دددا شددد بيت  يدددي أعقددداب تدددورط مسدددؤوليا ييددد  يدددي الفسددداد. وتتوقدددع 
ق دددا  . ويحصدد  الحربدداا م ددا  عوددى م 13مقاعددد يقددط  يتمثدد  اليددو  بددد  0االسددتطالعات حصددول  عوددى 

 مق دا . 14-10
الشرقي  سدفارادي   « شاس«األشكناري و« يهدوت هتوراه»تكت  المتدينيا المترمتيا  الحريدي  :  - 4

 مق دا . 14المتوقع أا يحصال م ا  عوى 
سدددددكر الم »ل أو «البيدددددت اليهدددددودي -ليكدددددود »وت ندددددي األرقدددددا  الدددددواردا أا أيدددددا  مدددددا التكتوددددديا األكبدددددرل 

 01لا يحص  عوى الرالبيا المطووبا لتشكي  حكوما  « ال رب -ميرتس  -يش عتيد  -الصهيوني 
تكتد  اليمديا » لدى نتنيداهول مدا ي ندي أا « تكت  المتدينيا» ل حتى  ا انض  151مق دا  ما مجموع 

 وسيبت يي هويا رئيس الحكوما المقبوا.« بيضا القباا»سيكوا بمثابا « الم تد 
اسدتطالع ل أا نتدائت الرار بيرمدااعدا ل 10/1/105تـايمز أوف إسـرائيل"، ع صدحيفا "وأضاف موقد

سدديكوا و  .55مقارنددا بددد 52أعطددى الميددي  الصددهيوني ثالثددا مقاعددد أكثددر مددا الويكددودل م دداريف هددي: 
ل كوالندو 11ل األحدراب ال ربيدا 11مق ددال ويويد  يدش عتيدد  17البيت اليهودي يي المكاا الثالدث مدع 

 .0ل وميريتس 0ل يسرائي  بيتينو 0ل شاس 7اليهوديا الموحدا  ل التوراا9
؛ 10؛ البيددددت اليهددددودي 51؛ الويكددددود 54نتددددائت اسددددتطالع القندددداا ال اشددددرا هددددي: الميددددي  الصددددهيوني و 

؛ التدوراا اليهوديدا 11؛ كوالندو 11؛ يدش عتيدد 15األحراب ال ربيا  التجمع/ال ربيدا الموحددا والجبهدا  
 .4؛ هاعا  ايتانو 2؛ يسرائي  بيتينو 0تس ؛ ميري0؛ شاس 7الموحدا 

؛ يددش 10؛ البيددت اليهددودي 53؛ الويكددود 52نتددائت اسددتطالع القندداا الثانيددا هددي: الميددي  الصددهيوني و 
؛ التجمع/ال ربيا الموحدا 7؛ شاس 7؛ التوراا اليهوديا الموحدا 7؛ يسرائي  بيتينو 4؛ كوالنو 11عتيد 

 .2؛ الجبها 2ميريتس  0
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 عبية في الضفة لمقاومة الجدار ورفضًا لإلرهاب واإلساءة للنبي محمد عليه السالممسيرات ش 

يصصدت لجداا المقاومدا الشد بيا الفوسدطينيا ل أا را  هللال مدا 10/1/1015، الحيـاة، لنـدنخكرت 
مسيراتها األسبوعيا أمس الجم ا لمناهضا الرهاب واستنكار الساإا لونبيل  خ ريدع المشداركوا ييهدا 

 ال  الفرنسيال  لى جانب األعال  الفوسطينيال والش ارات التي استنكرت رس  النبي.األع
الهددف مدا «: »الحيداا»وقا  عبد هللا أبو رحما منسق الوجندا الشد بيا لمقاومدا االسدتيطاا والجددار لدد 

رهاب حم  األعال  الفرنسيا  لى جانب الفوسطينيال هو القو  لو ال   ا الفوسطينييا أيضا  ضحايا لب
االحددتال  هددو الت بيددر األدق عددا الرهددابل »وأضدداف: «. مثومددا هدد  الضددحايا الددخيا سددقطوا يددي يرنسددا

ونحددا الفوسددطينييا يددي مقدمددا ضددحايا الرهدداب المتمثدد  يددي القتدد  واالسددتيطاا وسددوب األرض وطددرد 
حال  المستوطنيا مكانه   «.السكاا وا 

والسدرائيوييا يدي المسديرا األسدبوعيا يدي قريدا  وشارك ال شدرات مدا المدواطنيا والمتضدامنيا األجاندب
بو يا قرب را  هللا يي الضفا الرربيا. وأصيبت متضامنا  سرائيويا ومتضاما أسترالي بيعيرا م دنيا. 

 واعتق  الجيش السرائيوي متضامنا   سبانيا  ث  عاد وأطوق سراح .
لمتضدامنيا األجاندب بااليتنداق ب دد ويي قريا النبي صالح قرب را  هللال أصيب عشرات المدواطنيا وا

 ت رضه  لورار المسي  لودموع يي المسيرا األسبوعيا المناهضا لالستيطاا يي القريا.
وقا  الناطق باس  الوجنا الشد بيا لمقاومدا االسدتيطاا يدي القريدال  ا المسديرا يصصدت هدخا األسدبوع 

 وي أحد أبرر أشكا  الرهاب يي ال ال .نصرا لونبي محمد ونبخا  لبرهاب. وقا   ا االحتال  السرائي
مدديوها الدخي أغوقد  الجديش السدرائيوي بالبوابدات   لدىوانطوقت المسيرا ما وسط شوارع القريا وصدوال  

 الحديديا. وريع المشاركوا ش ارات رايضا لورسو  المسيئا لورسو  محمد صوى هللا عوي  وسو .
ا القنابددد  الراريدددا مدددا أدر  لدددى  صدددابا ال شدددرات وواجددد  الجندددود المسددديرا بدددإطالق الرصددداص ووابددد  مددد

 بااليتناق. وأصيبت  حدر المشاركات ب يار م دني يي الساق.
ويددي قريددا الم صددرا قددرب بيددت لحدد  جنددوب الضددفا الرربيددال شدداركت ال شددرات يددي المسدديرا األسددبوعيا 

  باسدد  الددديا. التددي ري ددت شدد ارات مناهضددا لكدد  أشددكا  الرهدداب بمددا ييهددا االحددتال  والرهدداب والقتدد
نطالدب ال دال  »وقا  المنسق ال دا  لوجداا المقاومدا الشد بيا يدي جندوب الضدفا الرربيدا حسدا بريجيدا: 

 «.بيا يقف أما   رهاب االحتال  كما يقف أما  الرهاب باس  الديا
 وشارك يي المسيرا ويد ما اليوناا و ير يمث  كنائس ال ال . ومنع الجنود المشاركيا يي المسيرا ما

 الوصو   لى المناطق المصادرا.
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ودانت حركا المقاوما الشد بيا الفوسدطينيا يدي بيداا لهدا كد  دعداور الكراهيدال ومدا ضدمنها مدا نشدرت  
الصددحف الفرنسدديا مددا رسددو  كاريكاتوريددا مسدديئا لورسددو  محمددد عويدد  السددال . ودانددت شدد ارات   حدددر

 قدس.ضد ال رب والمسوميا يطها أمس متطريوا يهود عوى جدراا ال
مددا جهددا ثانيددال أيوددت الشددرطا السددرائيويا أمددس الفتددى صددبيح أبددو صددبيح مددا القدددس ب ددد احتجددار 
لساعاتل وأبورت عائوت  بقرارها حبس  يي منرل  ليمسا أيا  ومن   ما ديدو  المسدجد األقصدى لمددا 

يدي دوالر  بتهمدا رشدق الحجدارا  5211شهر وديدع غرامدا ماليدا قددرها عشدرا  الف شديك   أكثدر مدا 
 مواجهات وق ت يي باحات المسجد األقصى قب  أيا .

ـــام، رام هللاوأضدددايت  أمدددسل مسددديرتي  قم دددتل قدددوات االحدددتال  ل مدددا را  هللال أا17/1/1015، األي
قريتددي بو دديا والنبددي صددالح األسددبوعيتيال بمحايخددا را  هللا والبيددرال المنددددتيا باالسددتيطاا ومصددادرا 

ا ومتضامنيا أجنبييا بجروح وال شرات بحاالت ايتنداق متفاوتدا األراضي؛ ما أدر  لى  صابا مواطن
 يي الوقت الخي اعتقوت يي  قوات االحتال  متضامنا  ثالثا .

وأشددارت الوجنددا الشدد بيا يددي بو دديا  لددى أا قددوات االحددتال  قم ددت مسدديرا القريددا التددي ريددع المشدداركوا 
ددا بددداالحتال  مطوقدددا الرصددداص الم دددددني ييهدددا األعدددال  الفوسدددطينيا والفرنسددديا ورددوا الهتايددددات المنددد

المرودددف بالمطددداط وقنابددد  الرددددار المسدددي  لوددددموع بكثايدددا؛ مددددا أدر  لدددى  صدددابا متضدددامنيال أحدددددهما 
مكسيكي واأليرر  سدرائيويا بجدروحل واعتقدا  متضداما  سدبانيل يدي الوقدت الدخي أصديب ييد  عشدرات 

 المواطنيا بحاالت ايتناق متفاوتا.
 ل أمددددسل مسدددديرا كفددددر قدددددو  األسددددبوعيال بمحايخددددا قوقيويددددال المناهضددددا قم ددددت قددددوات االحددددتالكمددددا 

لالسدددتيطاا والمطالبدددا بفدددتح شدددارع القريدددا الدددرئيس المرودددق مندددخ مدددا يريدددد عودددى عشدددر سدددنوات لصدددالح 
مسدددتوطني مسدددتوطنا  قددددومي   المقامدددا عودددى أراضدددي القريدددال مدددا أدر  لدددى  صدددابا مصدددور صدددحايي 

صابا ال شرات بحاالت ايتنا  ق ورضوضل واعتقا  مواطا.  بجروح وا 
ولفتت المصادر  لى أا قدوات االحدتال  ت مددت  طدالق قنبودا غدار بشدك  مباشدر عودى مصدور وكالدا 

أيما النوباني أثناإ ترطيت  المسيرال ما أدر  لى  صابت  بجدروح يدي ركبتد ل « ويا»األنباإ الفوسطينيا 
 األمر الخي استدعى نقو   لى المستشفى لتوقي ال الى.

 
 الشهر الماضي 14التربية: استشهاد طالب واعتقال زارة و  

ال امددا لومتاب ددا الميدانيددال  الدارااأليددا : أصدددرت ورارا التربيددا والت وددي  ال دداليل مددا يددال   - را  هللا 
أمددسل تقريددرا  شددامال  حددو  انتهاكددات االحددتال  بحددق القطدداع الت ويمدديل عوددى مدددار شددهر كددانوا األو  

 الماضي.
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قريددر  لددى استشددهاد الطالددب  مددا  جميدد  دويكددات مددا مدرسددا خكددور بيتددا الثانويددا برصدداص وأشددار الت
ولفددت التقريددر  لددى أا االحددتال  اعتقدد  عددددا  مددا  طالبددا . 14االحددتال ل وأا قددوات االحددتال  اعتقوددت 

ا يي تقريرهدا أا عدددا  مدا الم ومديا والطوبدا ت رضدوا  لدى الصداب« التربيا»وأكدت  الم وميا واألخنا.
بالرصددداص المرودددف بالمطددداط وااليتنددداق جدددراإ استنشددداق الردددار والددددهس مدددا المسدددتوطنيال والترويدددع 

 والترهيب نتيجا ممارسات جنود االحتال .
مددا  11وبينددت اندد  تدد  احتجددار عدددد مددا الطوبددا والم ومدديا والمددديريا وعرقوددا وصددو  مددا يريددد عوددى 

 لفص  ال نصري.الطوبا  لى مدارسه  أثناإ مروره  عبر بوابات جدار ا
وقا  التقرير  ا االحتال  ومستوطني  استهديوا عددا  ما مدارس محايخات الضفا عبر  طالق قنابد  
الردددار والصدددوتيا واألعيدددرا المطاطيدددال مدددا تسدددبب بت طيددد  الددددوا  المدرسدددي ويودددق حالدددا مدددا اليدددوف 

 والرباك لدر الطوبا.
 10/1/1015، األيام، رام هللا

 
 حذر من خطر الغبار الذري المنبعث من "ديمونا" على األسرىي مركز األسرى للدراسات 

حخر مركدر األسدرر لودراسداتل مدا اليطدر البيئدي والبيولدوجي لوربدار الدخري المنب دث مدا مفاعد  قنا: 
أسيرا  يوسطينيا  يي ك  ما م تق  "النقب" الخي يض   5091"ديمونا" النووي "السرائيوي" والخي يطا  

أسددديرا ل وسدددجا  021أسددديرا ل وسدددجا "ريمدددوا" وييددد   221نفحدددا" الدددخي يضددد  أسددديرل وسدددجا " 1511
 أسيرا . 591"ايش " الخي يض  

 17/1/1015، الخليج، الشارقة
 
 بفتحهمصر ن يؤدون صالة الجمعة أمام بوابة معبر رفح مطالبين وفلسطيني 

م بدر ريدح البدري  أدت حشود غفيرا ما الفوسدطينييا صدالا الجم دا أمدسل أمدا  بوابدا "اليويت":-غرا 
 القطاع.مع مصرل لومطالبا بفتح  وكسر الحصار اليانق المضروب عوى 

وقددا  مصددووا  ا اسددتمرار  غددالق الم بددرل وهددو المنفددخ الوحيددد لسددكاا القطدداع عوددى ال ددال  اليددارجيل 
وحثدددوا  أعدددوا .ي دددرر الحصدددار الدددخي تفرضددد  " سدددرائي " عودددى القطددداع السددداحوي الصدددرير مندددخ ثمانيدددا 

ألدف نسدما يدي القطداعل ويدتح  411المصريا عودى مراعداا خدروف الحيداا الصد با لمويدوا والسوطات 
الم برل وتمكينه  ما حريا السفر والتنق ل يصوصا  الحاالت النسانيا كالمرضى والطوبدا وأصدحاب 

 األجنبيا.الجوارات والقامات 

 17/1/1015، الخليج، الشارقة
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 "داعش"ن شمال وجنوب الضفة مشتبه في انتمائهم لـاإلذاعة اإلسرائيلية: اعتقال فلسطينيي 

األناضدو : قالدت الخاعدا السدرائيويا ال امدا  ا قدوات مدا الجديش السدرائيوي نفدخت  -القدس المحتوا 
يال  ساعات الويوا قب  الماضيال حموا اعتقاالت يي صفوف يوسطينييا يشتب  بانتمائه   لدى تنخدي  

 يي الضفا الرربيا. "داعش"
الخاعا عا مصادر يي الجيش  ل  تسمها ل قولهال  ا هخه االعتقاالت جرت يي ميدي  جنديا  ونقوت

 وبودا طوباس  شمالي الضفا الرربيا ل ويي مدينا اليوي   جنوب ل دوا أا تحدد عدد الم تقويا.
 17/1/1015، القدس العربي، لندن

 
 وحماس فتححركتي  كفاتأزمة كهرباء غزة نتيجة منا :المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 

أعرب مركر حقوقي يوسطيني ينشط يي قطاع غدرال عدا قوقد  جدراإ يشد  األطدراف  رائد اليي: -غرا 
المسددؤولا عددا  دارا قطدداع الكهربدداإ يددي التيفيددف مددا أرمددا انقطدداع الكهربدداإ التددي تفاقمددت منددخ بدايددا 

 ال ا  الجاري يي القطاع المحاصر.
ل باسدتمرار رى مدواطني قطداع غدرا يدي أتدوا أمدسلنساا" يي بياال وندد "المركر الفوسطيني لحقوق ا

الصدراع السياسدديل والددخيا بدداتوا يدددي وا المريددد مددا الضدحايا بسددبب البحددث عددا بدددائ  تقدديه  الخددروف 
ودعددا المركددر الحقددوقي حكومددا التوايددق  لددى تحمدد  مسددؤولياتها  الجويددا القاسدديا التددي ضددربت المنطقددا.

 ألف يوسطيني ما أبناإ القطاع. 411اه نحو مويوا والقانونيا واأليالقيا تج
 17/1/1015، الخليج، الشارقة

 

 فلسطيني برصاص الشرطة اإلسرائيلية على جريمة قتل رهط: اآلالف يتظاهرون احتجاجاً مدينة  
انطوقددت يددي مدينددا رهددط ب ددد صددالا الجم ددا مخدداهرات حاشدددا مددا جميددع مسدداجد المدينددا : 44عددرب 

 55ي  ال ويا ل رب النقب احتجاجا عوى جريما قت  الشاب سدامي يالدد الج دار  دعت لها لجنا التوج
ويشدارك يدي المخداهرا اآلالف مدا رهدط والنقدب وميتودف أنحداإ  عاما   برصداص الشدرطا السدرائيويا.

الداي  الفوسطيني ما جميع األطر واألطياف الوطنيا والسالميال وسيتوج  المتخاهروا  لى المتندره 
 المدينا حيث ي قد مهرجاا يطابي هناك. البودي يي

 10/1/1015، 44عرب 
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 المسيئة للنبي محمد عليه السالم مسيرة في باحة األقصى تنّدد برسوم "شارلي إيبدو" 

تجّمع مصّووال يي باحا المسجد األقصى يي القدس الشرقيا المحتوا لوتنديدد بنشدر رسدو  :  أ ف ب 
 ارلي  يبدو" الفرنسيا السايرال أمس األو .جديدا لونبي محمد يي أسبوعّيا "ش

وريددع المصددووا اليتددات كتددب عويهددا "قائدددنا لمبددد سدديدنا محمددد"ل كمددا ري ددت عدددد مددا رايددات "حمدداس" 
 32ما جهت ل قا  رئيس دائدرا أوقداف القددس الشدير عدرا  اليطيدب  ّا "حدوالي  و"الجهاد السالمي".

 دا  أّا التجّمع "انتهى بسال ".ألف شيص أدوا الصالا اليو  يي األقصى"ل مؤك
وداا المفتي ال ا  لوقدس والديار الفوسطينيا محمد حسيال يي وقدت سدابقل الرسد  الجديدد الدخي يمثد  

 النبي محمد.
 17/1/1015، السفير، بيروت

 
 نبي محمد عليه السالمفي مخيمي عين الحلوة والمية ومية استنكارا للرسوم المسيئة لل اعتصام 

اعتصا  اليو  أما  مددي  مسدجد يالدد بدا الوليدد يدي ميدي  عديا الحودوال اسدتنكارا  لورسدو   نفخ: السفير
 السدالمياالمسيئا  لى النبدي محمدد والتدي نشدرتها صدحيفا "شدارلي ايبددو" الفرنسديال بددعوا مدا القدور 

 وحشد ما أبناإ عيا الحووا. والسالمياداي  الميي  ومشاركا ك  القور الوطنيا 
 السدددالميصدددموا اليتدددات نصدددرا لونبدددي محمدددد مندددددا بدددد"االساإا التدددي تمدددس رمريدددا الدددديا وريدددع الم ت

 كما أقا  المشاركوا "حموا األلف توقيع" نصرا لونبي محمد. وتسيإ  لى جميع المسوميا يي ال ال ".
"ل السدال كخلك انطوقدت يدي ميدي  الميدا وميدا مسديرا ب دد صدالا الجم دا "نصدرا لورسدو  محمدد وديدا 

 يت كومات نددت برسو  الصحيفا وطالبت بد"وضع حد لها".وألق
 17/1/1015، السفير، بيروت

 
 لمجلس األمن إلنهاء االحتالل السلطةيؤيدون توجه من الفلسطينيين  %66: لـ"أوراد" استطالع 

أخهددرت نتددائت أحدددث اسددتطالع لوددرأي ال ددا  الفوسددطيني نفددخه م هددد ال ددال  : الحيدداا الجديدددا -را  هللا 
  توجددد  القيدددادا الفوسدددطينيا والمجموعدددا %00ل تيييدددد غالبيدددا قوامهدددا  "أوراد"ربدددي لوبحدددوث والتنميدددا ال 

ال ربيا  لى مجوس األما الستصدار قرار يضع  طارا  رمنيا  لنهاإ االحتال  السرائيوي عا األراضي 
 .%55الفوسطينيا المحتوال بينما عارض خلك 
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الفوسدطيني أب دد اآلا عدا تحقيدق حود  الدولدا الفوسدطينيا    بيا الشد ب%24وصرحت غالبيا قدرها  
صرحوا بيا الش ب الفوسطيني أقدرب اآلا  %33المستقوا بالمقارنا مع قب  عقديا ما الرمال مقاب  

  لى خلك. 
وأخهرت النتائت استقرارا  يي التقيي  اليجابي ألداإ الرئيس محمدود عبداسل كمدا شدهد التقيدي  اليجدابي 

 ألداإ يالد مش   استقرارا مماثال.
المسددتطو وا يددروا بددالرئيس محمددود عبدداس الييددار األو  لقائددد يوسددطيني قددادر عوددى »وقددا  الم هددد: 

قاما حو  الدولا الفوسطينيا وعاصمتها  «.القدس تحقيق وا 
كدانوا الثداني  1ولرايدا  5114كدانوا األو   31وجاإت هدخه النتدائت ضدما اسدتطالع أجدري بتدارير 

ترامنا  مع الفترا التي كاا ينخر ييها  لى الطوب المقد  ما قب  القيادا الفوسدطينيا والمجموعدا  5112
حدتال  السدرائيوي ال ربيا لمجوس األما بهدف استصددار قدرار يقضدي بوضدع جددو  رمندي لنهداإ اال

عددا األراضددي الفوسددطينيال وأيضددا يقددد جدداإ االسددتطالع ب ددد مضددي حددوالي ثالثددا شددهور عوددى توقددف 
يومددددا   نددددخاك ميوفددددا  وراإه  الف الشددددهداإ  21ال دددددواا السددددرائيوي عوددددى قطدددداع غددددرال والددددخي اسددددتمر 

 والجرحى والمنكوبيا الخيا تتولى صيحاته  وعخاباته  يوما  توو اآلير.
مددا البددالريا  1511االسددتطالع ضددما عينددا عشددوائيا تدد  ايتيارهددا بشددك  عومددي ومكونددا مددا وأجددري 

 .%3الفوسطينييا ما كال الجنسيا يي الضفا الرربيا وقطاع غرال وضما نسبا يطي +
 وأجري االستطالع تحت  شراف الدكتور نادر س يد يقهاإل مدير عا  أوراد. 

بحكوما رامي الحمد هللا مقارندا مدع حكومدا يترأسدها  سدماعي  وتخهر النتائت ارتفاعا  يي مستور الثقا 
ل وقددا  الم هددد: %31مددا المسددتطو يال والثانيددا عوددى  %41هنيددال حيددث حصددوت األولددى عوددى ثقددا 

عندددما سدديلنا المسددتطو يا عدددا أي الحكددومتيا ييتدداروا لدارا المنطقددا التدددي ي يشددوا ييهددال ايتدددار »
 «.ال ييتاروا أيا  ما الحكومتيا %54حكوما هنيا و %59حكوما الحمد هللال بينما ايتار  43%

تخهر النتائت وجود يجوا بيا سكاا غرا حو  مسدتويات ثقدته  بحكدومتي الحمدد هللا وهنيدا »وأضافل 
حيث  ا الثقا األكبر بحكوما الحمد هللال يدي حديا أا هدخه الفجدوا أيدخت بالدخوباا بديا سدكاا الضدفا 

 «.لصالح حكوما هنياعوى الرغ  ما أا الثقا األكبر 
بديا حكومدا التوايدق  %52وارتباطا  بموضوع العمدار يدي قطداع غدرا ودور الحكومدال ي تقدد »وتابعل 

بيا الحكوما قادرا عوى خلك   لى حد ما ل  %34الوطني قادرا عوى  عادا  عمار قطاع غرال وي تقد 
 «.بينها غير قادرا عوى خلك %35بينما ي تقد 
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يدي االسدتطالع  %35ع أا حركا يتح ارتف ت ش بيتها عوى نحو طفيدف مدا وتخهر نتائت االستطال
يدددددي  %52مدددددا « حمددددداس»يدددددي االسدددددتطالع الحددددداليل بينمدددددا انيفضدددددت شددددد بيا  %34السدددددابق  لدددددى 

 يي االستطالع الحالي. %51االستطالع الماضي  لى 
المي بحصدولها ل وتتب هدا الجهداد السد%3أما بالنسبا لبقيا األحدرابل يتحصد  الجبهدا الشد بيا عودى 

. أمددددا %1ل يددددي حدددديا تحصدددد  بقيددددا الفصددددائ  عوددددى أقدددد  مددددا %1والمبددددادرا الفوسددددطينيا  %5عوددددى 
المجموعا األكثر تيثيرا  يي االنتيابات المقبوا يه  غيدر المقدرريا أو الدخيا لدا يصدوتوا حيدث وصدوت 

   وهؤالإ سيحددوا مالمح أي انتيابات مقبوا.%31يي هخا االستطالع  لى  

 15/1/1015، (أورادلم العربي للبحوث والتنمية )مركز العا
 
 إسرائيليين دخلوا أراضيه بطريقة غير رسمية 8يعيد  األردنإذاعة الجيش اإلسرائيلي:  

 سرائيوييا  لى الحكوما السرائيويا ديووا األراضي األردنيا عا  4األناضو : أعاد األردا  –القدس 
 طريق تجاوره  لوحدود بشك  غير رسمي.

 سرائيوييا ديووا الحدود  4أعاد األردا اليو   الجم ا  “لت  خاعا الجيش السرائيويل يو  الجم ا وقا
”. عوى الحدود بيا األراضي الفوسطينيا واألردا بطريقا غير شرعيا” حصبا“األردنيا ما منطقا 

 ”. سرائي  تسومت السرائيوييا الثمانيا سالميا“وأشارت الخاعا  لى أا 
 لحصو  عوى ت قيب ما الجانب األردني حو  ما خكرت   خاعا الجيش السرائيوي.ول  يتسا ا

17/1/1015القدس العربي، لندن،   
 
 بـ"إسرائيل" البحرينجنبالط يرفض تشبيه  

مواقف سياسيا »النائب وليد جنبالط  لى « الوقاإ الديموقراطي»"الحياا": لفت رئيس  –بيروت 
قو  ب   سرائي  والصهيونيا التي هي ال دو التارييي لو رب منخ صدرت تشّب  البحريا ودورها بما ت

ال بد لنا ما االعتراض عوى توك المواقف ألا ما غير المقبو  »وقا  يي تصريح أمس: «. عقود
وال يجور  طالق هخا التشبي  مهما بوغ عمق االيتالف السياسي. ما هنال ندعو  لى ال ودا  لى 

ي  الصحيح لح  األرما القائما يي البحريا التي لا تح   ال بالحوار وثيقا بسيوني التي تشك  المد
 «.والتفاه  والتوايق الدايوي والمصالحا الوطنيا

بصرف النخر عا  راإ القور السياسيا الوبنانيا يي تطورات الواقع البحريال »وأشار جنبالط  لى أن  
الوبنانييا يقيموا يي دو  اليويت  ال أا ما الضروري األيخ يي االعتبار أا مئات اآلالف ما 

ويساهموا مساهما ياعوا يي مجتم ات  ويستفيدوا ما ييرات  وحتى أا التحويالت الماليا الكبيرا 
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لهؤالإ الوبنانييا  لى خويه  يي لبناا تو ب دورا  مهما  يي الصمود االقتصادي الوبناني. وما غير 
 «.المرحوا الحساسا ال تراعي هخا األمر المفيد عوى الطالق  صدار مواقف سياسيا يي هخه

17/1/1015الحياة، لندن،   
 
 قطر تجدد دعوتها لمجلس األمن بإلزام "إسرائيل" إنهاء احتالل فلسطين 

قنا: جددت دولا قطر دعوتها لمجوس األما أا يضع قرارات  السابقا والجماع الدولي  -نيويورك
ئي  بإنهاإ احتال  األراضي الفوسطينيا وال ربيا موضع التنفيخ ما يال  اعتماد قرار يور   سرا

المحتوا ووقف االستيطاا وكايا الممارسات التي تشك  يرقا لوقانوا الدوليل واتياخ الجراإات 
لوتحرك ويق يطا سياسيا واضحا ومحددا رمنيا  نحو تحقيق ح  الدولتيا بناإ  عوى األسس 

 الم رويا بما ييها مبادرا السال  ال ربيا.
إ خلك يي بياا دولا قطر الخي ألقت  السفيرا الشييا عوياإ أحمد با سيف    ثاني المندوب الدائ  جا

لدولا قطر لدر األم  المتحدا أما  جوسا المناقشا المفتوحا لمجوس األما حو  بند " الحالا يي 
 الشرق األوسط بما ييها قضيا يوسطيا".

عدا أشهر عوى ان قاد مؤتمر المانحيا الدولي  ونبهت السفيرا الشييا عوياإ  لى أن  ب د مضي
لعادا  عمار قطاع غرا يي القاهرال ما را  قطاع غرا بانتخار تحقيق جهود بناإ العمار التي ت د 
عوى قدر كبير ما األهميال بالنخر  لى الدمار الشام  يي البنيا التحتيا والمساكا والمرايق ال اما 

وي األيير عوى القطاع .. مشيرا يي هخا المجا   لى أا دولا قطر الخي تسبب ب  ال دواا السرائي
قد استجابت لالحتياجات النسانيا الكبيرا يي القطاع بإعالنها يال  المؤتمر عا تقدي  مبوغ مويار 

 دوالرل وال م  جار  حاليا  لتف ي   ليات تقدي  هخه المنحا.
17/1/1015الشرق، الدوحة،   

 
عمـل عربيـة لضـمان مـرور مشـروع الدولـة الفلسـطينية فـي مجلـس  خطـةالكويت: ضـرورة وضـع  

 األمن
كونا: أكد النائب األو  لرئيس الورراإ ورير اليارجيا الشير صباح اليالد الويوا قب   –القاهرا 

الماضيا ضرورا وضع يطا عم  لحشد الجهود الدوليا لضماا مرور قرار ما مجوس األما يحدد 
قاما الدولا الفوسطينيا.سقفا رمنيا لنهاإ االحتال    السرائيوي وا 



 
 
 
 

           15ص                                     3400 العدد:    17/1/1015 السبت التاريخ:

جاإ خلك يي تصريح لوشير صباح اليالد لوكالا األنباإ الكويتيا  كونا  قبي  مرادرت  القاهرا يي 
يتا  االجتماع الطارئ لمجوس جام ا الدو  ال ربيا عوى مستور ورراإ اليارجيا واالجتماع الوراري 

 الطارئ لوجنا مبادرا السال  ال ربيا.
17/1/1015لسياسة، الكويت، ا  

 
 تذكي التشدد في العالم اإلسالمي اإلسرائيليةداود أوغلو: "االستفزازات"  

 سطنبو : اته  رئيس الورراإ التركي احمد داود أوغووا نخيره السرائيوي بنياميا نتنياهو يو  الجم ا 
كاإ التشدد يي ال ال  بالرهاب وقا   ا "االستفرارات" السرائيويا مث  قصف غرا تسه  يي  خ

 السالمي.
وقا  داود أوغوو يي مقابوا مع رويترر  ا  رساإ السال  يي الشرق األوسط والقضاإ عوى الجماعات 

 الرهابيا سيكوا مستحيال ي ويا بدوا قيا  دولا يوسطينيا.
ر عوى سفينا تركيا حاولت كسر حصا 5111وقا  داود أوغوو يي  شارا لهجو   سرائيوي يي عا  

 اسرائي  لقطاع غرا "هو نفس   نتنياهو  قت . 
جيش  قت  األطفا  يي يناإ المدرسا. قتووا مواطنينا ومواطنا أمريكيا يي المياه الدوليا. هخا  رهاب. 

 ال يمكا أا يجاد  أحد بشيا ال دواا السرائيوي يي القدس والمسجد األقصى."
بالحباط يي ال ال  السالمي وأصبحت ما  وتابع داود أوغوو "هخه االستفرارات تيوق  حساسا  

 األسباب يي خهور هخه االتجاهات المتشددا." 
وقا  " خا كنا نريد  حال  السال  والنخا  يي الشرق األوسط والقضاإ عوى ك  قور التطرف يت يا 

 عوينا ح  القضيا الفوسطينيا."
10/1/1015وكالة رويترز لألنباء،   

 
 تفتح تحقيقا أوليا حول جرائم حرب في فلسطين المحكمة الجنائية الدولية 

أمستردا ل ناديا التركي: قا  مكتب االدعاإ يي المحكما الجنائيا الدوليال أمسل  ن  يتح  -لندا
تحقيقا أوليا يي جرائ  حرب محتموا وق ت عوى األراضي الفوسطينيال وخلك يي أو  يطوا رسميا قد 

ل أو يي  سرائي ل وهو ما يوف ارتياحا لدر القادا تؤدي  لى توجي  اتهامات لمسؤوليا هناك
المكتب سيجري تحويو  »الفوسطينييا الخيا باركوا هخه اليطوا. وأوضح مكتب االدعاإ يي بياا أا 

ل مضيفا أا ما سياسات  الم مو  بها أا يفتح تحقيقا أوليا ب د أا يتوقى مث  «باستقال  تا  وحياديا
 هخه الحالا.



 
 
 
 

           10ص                                     3400 العدد:    17/1/1015 السبت التاريخ:

القضيا اآلا يي يدي »ي  أبو ريدل رئيس الويد الفوسطيني يي الهايل  ا ما جهت ل قا  نب
ول  يتسا عوى الفور الحصو  «. المحكما. وهي مسيلا قانونيا اآلال ونحا نثق بنخا  المحكما

 عوى ت ويق ما مسؤو  بالسفارا السرائيويا يي الهاي مقر المحكما. 
لبرويسور شريف بسيوني عوى أا أهميا يتح التحقيق ما جانب ل شدد يبير القانوا الجنائي الدولي ا

األولي يي جرائ  الحرب يي يوسطيال تكما يي أن  سيكوا ي ال رادعا لوقف االنتهاكات التي يقو  
بها السرائيويوا يي غرال كما أن  سيثير مسيلا قانونيا مهما أيرر وهي مسؤوليا القادال وأوضح 

ال عند صدور أمر بإطالق النار عوى منر ل ويتضح أا ما يمث»قائال: « أبو القانوا الجنائي»
خا اتضح أا  أصدر األمر هو رئيس األركاا يبالتالي هنا يصبح طريا يي المسؤوليا الجنائيال وا 

ل «رئيس األركاا طوب التيييد ما رئيس الورراإ وحص  عوي  يصبح رئيس الورراإ أيضا مسؤوال
نقطا البدايا تكوا ما الضابط الخي »أمس « وسطالشرق األ»وأضاف يي كالم  الخي يص ب  

 «.أطوق النارل لكا هخا سيؤدي  لى سوسوال توص   لى مسؤوليا القادا
وبيا بسيوني ما مقره يي شيكاغول أا مسار التحقيق يي مكتب االدعاإ بمحكما الجنايات يبدأ مع 

يس ما حق النائب ال ا  وصو  الشكور المقدما ما جانب الدولا الطرف يي النراعل مؤكدا أن  ل
ريض أي شكور مقدما ما دولا طرف وتستطيع الدولا الطرف أا تقد  شكور أمام  والتحقيق يي 
موضوع عا  عا انتهاكات عاما يي هخه الدولال أو لها  مكانيا تيصيص الشكور يي انتهاكات 

 م ينا يي يترا رمنيا ما.
وب الخي ي تبر شكور تستوجب البدإ يي التحقيقل يبالتالي ويي الحالا الفوسطينيا الدولا تقدمت بط

ب دها يحو  الموضوع لومدعي ال ا  الخي تكوا ل  السوطا التقديريا. وحيا يقرر المدعي ال ا  
 3توجي  االتها  ويصرح بخلك عوي  وقتها تحوي  القرار  لى غريا يي محكما الجنايات مكونا ما 

 قضاال الخيا ينخروا يي القرار ويؤيدون .
ويي حا  تيييد القرار يصدر قرار اتها  يحو  أيضا لرريا القضاا الخيا يتولوا القرار بالقبض عوى 

 المتهميا يي  يي هخه المرحوا.
أا قرارات االتها  توج  « الشرق األوسط»وأوضح بسيوني يي االتصا  الهاتفي الخي أجرت  م   
تررقها مث  هخا التحقيق أجاب أا األمر لميراد وليس لودو ل وعند سؤال  عا المدا التي قد يس

متوقف عوى الوقت الخي سيستررق  تجميع األدلال ث  ب د خلك رد الطرف الثاني عويها   سرائي  يي 
 هخه الحالا .
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وحسب ب ض المحوويا السياسييا يإا التحقيق األولي يمكا أا يستررق سنوات طويوال ويشم  قيا  
مال وما  خا كانت لومحكما واليا عوى القضيال وكيف يمكنها أا المدعيا بتقدير قوا األدلا المقد

 تحقق ال دالا ييها. 
وقف الجراإات « ال أحد يستطيع»ما جانب ل قا  ورير اليارجيا الفوسطينيا رياض المالكي  ن  

الجراإات »التي بدأت يي محكما الجنايات الدوليال م تبرا خلك أمرا طبي يا. وأضاف موضحا أا 
 «. قيا بدأت يي محكما الجنايات الدوليال وال يستطيع أحدل أو أي دولا  يقاف هخا التحركالحقي

وقع عوى وثيقتيا ييما ييص المحكما الجنائيا »وتابع المالكي أا رئيس السوطا محمود عباس 
الدوليال أوالهما م اهدا روما حو  انضمامنا الخي ستناقش  المحكما يي األو  ما أبري   نيساا  

 «. لمقب ا
 13ارتكبت يي « البحث يي جرائ »أما الوثيقا الثانيال بحسب المالكيل يهي  عالا ييو  لومحكما 

 ما يونيو  حريراا  الماضي. 
م اهدا روما ال تفرض أي مهوا لصدار قرار يت وق »وأوضح مكتب المدعيا ياتو با سودا أا 

يا يي أيرانستاا وكولومبيال وجورجيال وقد يتحت يي الوقت الحاضر تحقيقات أول«. بتحقيق أولي
 وغينيال والهندوراسل وال راقل ونيجيريال وأوكرانيا.

وعوى الجانب السرائيوي احتجت ت  أبيب بقوا عوى القرارل  خ قا  ورير يارجيا  سرائي  اييردور 
ارتكبت  ليبرماال أمسل  ا قرار المحكما الجنائيا الدوليا يتح تحقيق أولي يي جرائ  حرب مفترضا

وأوضح ليبرماا أا  سرائي  لا تت اوا يي التحقيقاتل «. ميريا»يي يوسطيا منخ الصيف ي تبر أمرا 
مير هدي  الوحيد تقويض حق  سرائي  يي الدياع عا نفسها ضد »مؤكدا أا التحقيق األولي قرار 

 ل بحسب مكتب .«الرهاب
17/1/1015الشرق األوسط، لندن،   

 
 "إسرائيل" تخطت كل الحدود في ردها على اعتراف ستوكهولم بفلسطينوزيرة خارجية السويد:  

قالت وريرا يارجيا السويد مارجوت يالسترو  يو  الجم ا  ا  سرائي  أرعجت حوفاإ مقربيا لها 
ا تصريحات  سرائي  يي هخا الصدد  بالمبالرا يي رد ي وها عوى اعتراف ستوكهول  بدولا يوسطيا وا 

 "تيطت ك  الحدود".
ايت الوريرا يي مقابوا مع صحيفا داجنس نيهتر "الطريقا التي يتحدثوا بها عنا وعا اآليريا وأض

 غير مقبولا.. ل  ترعت األمريكييا يحسب ب  ك  ما ل  عالقا به  اآلا."
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وقالت يالسترو  يي المقابوا  ا السويد تدع   سرائي  ويوسطيا والسال  لكنها وجهت انتقادات الخعا 
 رائيويا وأضايت " سرائي  عدوانيا لورايا."لوسياسات الس

وتاب ت " نه  ماضوا يي سياسات االستيطاا وماضوا يي الهد  وماضوا يي سياسات االحتال  
 التي تنطوي عوى  خال  لوفوسطينييا مما يج   عمويا  السال   ص با."

10/1/1015وكالة رويترز لألنباء،   
 
 ضد "إسرائيل" في المحكمة الدولية قرار يتخذ أيواشنطن تعلن عزمها معارضة  

األناضو : قا  بياا صادر عا مدير ال القات الصحفيا لورارا اليارجيا األمريكيا جيف  –واشنطا 
ل مبررا  ”نحا نيتوف بشدا مع قرار المدعي ال ا  لومحكما الجنائيا الدوليا“راثكي يو  السبت 

يإننا ال ن تقد أنها مؤهوا لالنضما   لى نحا ال ن ترف بفوسطيا كدولال ولخا “اليالف بالقو  
ستواص  م ارضتها ألي تصرف “وشدد راثكي يي بيان  عوى أا بالده ”. المحكما الجنائيا الدوليا

 ”.ضد  سرائي  داي  المحكما الجنائيا الدوليا لكون  يت ارض مع قضيا السال 
الف الصوارير الرهابيا المطوقا المفارقا الميساويا أا  سرائي  التي صمدت أما   “وأشار  لى أا 

مكاا ح  “ل مؤكدا  عوى أا ”باتجاه مدنييها وأحيائها يت  تدقيقها ما قب  المحكما الجنائيا الدوليا
الياليات بيا الطرييا  السرائيوييا والفوسطينييا  هو المفاوضات المباشرا وليس اليطوات األحاديا 

 ”.ما قب  أي ما الجانبيا
17/1/1015ندن، القدس العربي، ل  

 
 مليار دوالر 3مّدعو قضية منظمة التحرير أمام محكمة في نيويورك يرفعون التعويضات المطلوبة إلى  

رائد صالحا: قا  قاضي المحكما الجرائيا األمريكيا جورى دانيالر  ا المحاكما يي الدعور -نيويورك
قدر بمويار دوالرل ألسر القتوى المريوعا ضد منخما التحرير الفوسطينيا التي تطالب بت ويضات ت

 األمريكييا يال  هجمات قرب القدس قد تستمر  لى ثمانيا أسابيع عوى األق .
ما أسر القتوى بما يي خلك المدعى الرئيسي مارك سكولول وهو  11ويس ى المحاموا الخيا يمثووا 

مويارات استنادا  لى  3 لى مضاعفا الت ويضات ما مويار دوالر  لى « لونغ ايالند»محا  ما منطقا 
تيكيدات مرعوما بيا الجماعات الفوسطينيا انتهكت قانوا الواليات المتحدا لمكايحا الرهاب ما 
يال  دع  حركا حماس وكتائب شهداإ األقصى التي وض تها حكوما الواليات المتحدا يي قائما 

 المنخمات الرهابيا.
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ركا يي الدياع يي الدعور المريوعا ضد ويض  أعضاإ ويد يوسطيني جاإ  لى نيويورك لومشا
منخما التحرير عد  التحدث عا القضيا ولكا قادا منخما التحرير أعونوا صراحا أا هخه الدعاور 

 هي سياسيا وليست جنائيا. 
وقا  أحمد مجدالني عضو الوجنا التنفيخيا لمنخما التحرير المنخما يي أحاديث  عالميا  ا الدعور 

ا أنها جرإ ما ال قوبات المفروضا عوى الش ب الفوسطيني وقيادات  التي تحاو  سياسا ابترارل مضيف
الحصو  عوى عضويا كاموا يي المحكما الجنائيا الدوليا. ويض  الويد الفوسطيني الرسمي وريري 
الماليا والشؤوا االجتماعيا شكري بشارا وشوقي ال يسا  لى جانب طاق  ما المحاميا لودياع عا 

وقا  المحامي مارك روتشا الخي يدايع عا الطرف الفوسطيني لومحوفيا  ن  ال  سطيني.الموقف الفو
يمكا أا تتحم  حكوما توخف أكثر ما مائا ألف شيص مسؤوليا هجمات نفخها ب ض األشياص 

 ما توقاإ أنفسه  أو بطوب ما يصائ  ت تبرها الحكوما األمريكيا منخمات  رهابيا.
ولكننا هنا ال ندايع عا هخه »وهي أعما  مروعا مدانا وياطئا وأضاف أا هخه األي ا  حدثت 

الفوسطينيا »األعما  كمقاوما احتال  أو صراع والقضيا ليست حو  االحتال  ولكا عا الحكوما 
وعقدت المحكما األمريكيا جوستها األولى  «.التي امثوها والقو   نها مسؤولا عا أشياإ ل  تف وها»

رع  المحامي كينيث يولوتر الخي يرايع أما  محوفيا يي المحكما الجرائيا و  يو  الثالثاإ الماضي. 
يي منهاتا بنيويوركل أا منخما التحرير قدمت السالح والما  والدع  الووجستي لومسوحيا الخيا 

 قاموا بالهجمات وأشادت به  كاألبطا .
17/1/1015القدس العربي، لندن،   

 
 ة أممية من زيارة األراضي المحتلةاألمم المتحدة: "إسرائيل" تمنع خبير  

السبي : أعونت مقررا األم  المتحدا الم نيا بال نف ضد المرأا رشيدا مانجو اليو  الجم ا  لراإ ريارا 
 مقررا لها لمراضي الفوسطينيا ل د  ت اوا " سرائي " م ها.

ارا التي كانت وقا  بياا صدر عا مكتب حقوق النساا يي جنيف ونيويورك ان  " ت   لراإ الري
ميصصا لجمع الم وومات الرسميا  لى األراضي الفوسطينيا المحتوا ما قب  يبير األم  المتحدا 

 لحقوق النساا حتى  ش ار  ير ل د  ت اوا حكوما  سرائي ".
الشهر  59و 19وكاا ما المقرر أا تقو  رشيدا مانجو بريارا  لى األراضي الفوسطينيا المحتوا بيا 

عوى دعوا ما السوطا الفوسطينيا كي تتفه  مباشرا القضايا المت وقا بال نف ضد  الحالي بناإ
 النساإ.

17/1/1015السبيل، عّمان،   
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 بريطانيا مستعدة لتبّني قرار في مجلس األمن يحدد معايير حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية 

فوسطينييا والسرائيوييا  لى مراد مراد: شددت بريطانيا عوى أا الوقت قد حاا ل ودا ال-لندا
مفاوضات جديا توص   لى ح  الدولتيال مبديا است دادها لتبني قرار يي مجوس األما يحدد 

 م ايير لهخا الح  ترضي الطرييا.
الموقف البريطاني جاإ عوى لساا سفير المموكا المتحدا لدر مجوس األمال مارك ليا  غرنتل 

ها أو  ما أمس موفا عمويا السال  واألرما السوريال حيث لفت يال  الجوسا المفتوحا التي نوقش يي
 «.المجوس كاا منقسما بشيا مسودا م ايير حو  عمويا السال  يي الشرق األوسط» لى أا هخا 
عوى الرغ  ما هخه االنقساماتل يإا هخا المجوس يشترك بنفس االلترامات األساسيا »وأضاف ان  

اوضات تفضي  لى أا ت يش  سرائي  بسال  وأما  لى جانب بشيا التوص   لى تسويا عبر المف
مع االتفاق عوى  1907دولا يوسطينيا خات سيادا وياعوا وقادرا عوى البقاإل بناإ عوى حدود عا  

تباد  األراضيل وأا تكوا القدس عاصما مشتركا لكوتا الدولتيال وتسويا عادلا ومتفق عويها بشيا 
بد  أا تحقق تقدما.  5114تراج ت يرص ح  الدولتيا يي عا   لكا لمسف»وتابع: «. الالجئيا

 «.ون تقد بيا عوى مجوس األما أا يو ب دورا جادا لوحث عوى ح  الدولتيا عبر التفاوض
المموكا المتحدا عوى أهبا االست داد لدع  جهود الشركاإ الدولييال بما ييه  الواليات »وأكد أا 

جميع األطراف  لى »ل داعيا  «لمنطقال لتشجيع ومساعدا الطريياالمتحدا واالتحاد األوروبي ودو  ا
 «.تجنب اتياخ يطوات ما شينها ريادا الضرار بفرص استئناف المحادثات الجادا

نرحب باليطوات اليجابيا التي اتيخها منسق األم  »وحض عوى عد  نسياا قطاع غرال وقا : 
وسطل روبرت ِسريل لتسهي  استيراد واستيدا  المتحدا الياص بشيا عمويا السال  يي الشرق األ

ال يرا  هناك المريد مما يجب ي و  لم الجا الوضع »وشدد عوى أن  «. مواد البناإ لعادا  عمار غرا
 «.النساني يي غرا

ويت  مؤكدا  است داد بالده ما أج  ال م  عوى  صدار أو  قرار ما مجوس األما بشيا م ايير ح  
هخا ممكال طالما أتيح »طوب دع  مجوس األما بكامو ل م ربا  عا اعتقاده بيا الدولتيال والخي يت

 «.الوقت الكايي لجراإ مفاوضات مناسبا حول 
17/1/1015المستقبل، بيروت،   
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 اليهودية من احتمال تعرضها العتداءات  الجاليةبلجيكا: مخاوف في أوساط  

 طي  الدراسا والدوا  يي الم اهد الت ويميا الياصا بروكسي : قّررت الجاليا اليهوديا يي بوجيكال ت
  ل يشيا ت رضها العتداإات " رهابيا".1|10بها يي مدينتي بروكس  وانتويربل اليو  الجم ا  

وأيادت مصادر  عالميا عبريال أا مياوف جادا تسود يي أوساط أبناإ الجاليا اليهوديا ببوجيكا ما 
حالا االستنفار األمني يي البالد التي أعونت سوطاتها أنها احتما  ت ّرضه  العتداإاتل يي خ  

 "تشّا حموا مضاّدا لحباط عمويات  رهابيا وشيكا".
10/1/1015قدس برس،   

 
 نيويورك: ناشطون يطلقون حملة إلكترونية ضد "إرهاب الدولة اليهودية" 

األولى ما نوعها ضد نيويورك: أطوق نشطاإ عوى مواقع التواص  االجتماعيل حموا  لكترونيا هي 
 لى "يضح الممارسات ال دوانيا  -بحسب القائميا عويها-وتهدف الحموا  " رهاب الدولا اليهوديا".

واالنتهاكات الرهابيا اليوميا المديوعا بالتطرفل التي يقتريها االحتال  ومستوطني  المتشّدديا ضد 
بحق الحقو  الرراعيا وأشجار الريتوا  الفوسطينييا والمساجد والكنائس واألديرا والمقابرل وكخلك

وتسّوط الحموال التركير عوى االنتهاكات السرائيويا الجسيما بحق الفوسطينييا  والبيوت السكنيا".
وأراضيه  ومقدساته ل وعوى ال نف االستيطاني المسّوح وكخلك عوى ممارسات جنود الجيش 

 واألطفا  وترويع أمنه . السرائيوي والمستوطنيا اليهود ضد األسر الفوسطينيا
ل JS_Terrorوأطوق القائموا عوى الحموا اآليخا باالنتشار بالورا النجويريال وس   هاشتا   

 ايتصارا  ل بارا " رهاب الدولا اليهوديا".
10/1/1015قدس برس،   

 
 باالنضمام للجنايات الدولية يستوجب الدعم الفلسطينيين"هيومن رايتس": قرار  

قا  المدير التنفيخي لهيوما رايتس ووتش كينيث روث أمس:  ا قرار الفوسطينييا  ويا: –واشنطا 
باالنضما   لى محكما الجنايات الدوليا يستوجب الدع . وخكر روث أن  ال يؤيد الدعوات الرايضا 

 النضما  الفوسطينييا لهخه المحكمال م تبرا هخه اليطوا بينها مشج ا.
ت الدوليا يارى الصورا قد يكوا جيدا لوقادا السرائيوييا الخيا وأضاف:  ا  بقاإ محكما الجنايا

ييشوا المالحقا القضائيا لكن  ال يكاد أا يكوا جيدا لبسرائيوييا والفوسطينييا والسال  يي المنطقا 
  أو ال دالا ال الميا.
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هي أمر ميتوفل  وتابع: "ل  يفت األواا ب د لوحكومات الرربيا بيا ترير مسارها. الدانات اللراميا
لكا  سرائي  تس ى  لى م اقبا السوطا الفوسطينيال يهي تهدد بحجر عائدات الضرائب التي تجم ها 
يي الضفا الرربيا نيابا عا الفوسطينييا. لخا يتوجب أا تمتنع الحكومات الرربيا عا المضي قدما 

ي مواجها التهديدات يي ال قوبات التي تفرضها ويجب أا ت رر قرار الفوسطينييا التارييي ي
المضووا واالنضما  لمحكما الجنايات الدوليا عوضا عا تقويضها". ودعا  لى ضرورا الترا  جميع 

 األطراف الم نيا بالصراع بتطبيق مبادئ حقوق النساا.
17/1/1015الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 وطنية؟ مصلحةحل السلطة: هل من  

 د. ناجي صادق شراب
ث عا ت دد وتنوع الييارات التي يي يد السوطا الفوسطينيال وليس ص با  التوويح ما السه  الحدي

مكانات متاحا  بيحدها أو كوهال يالييار ليس مجرد قو  أو تصورل هو يي البدايا والنهايا قدرات وا 
وممكن  قادرا عوى تحويو   لى نتائت موموسا عوى األرضل واألمر اآلير المرتبط بيي ييار هو بيئا 

ا الييار ومحددات  الدايويا والقويميا والدوليال واألمر الثالث ارتباط الييار بالمصوحا الوطنيا هخ
والهدف من . يي ضوإ خلك ييتي الحديث عا ييار ح  السوطا  لى جانب الييارات األيرر التي 

بي ينادي بها المفاوض الفوسطيني كرد ي   عوى يش  مجوس األما يي تبني مشروع القرار ال ر 
الفوسطيني الخي يدعو مجوس األما لنهاإ االحتال  "السرائيوي" بسبب "الفيتو" األمريكي الخي 
مورس بالضرط عوى الدو  األيرر لريض المشروعل والخي سيبقى حائال  دوا تحقيق هخا الهدف 
عبر مجوس األمال وهو ما ي ني أا هخا الييار وعوى أهميت  لكن  غير مجد بسبب هيكويا 

 ويت يي دايو ل وهو ما يديع السوطا لوتفكير يي الييارات األيرر.التص
قب  الحديث عا  مكانات ييار ح  السوطا ال بد ما الشارا  لى أكثر ما مالحخا أو يرضيال 
األولى  ا الييارات الفوسطينيا لا تكوا ييارات يوسطينيا محضال بم نى كوا القضيا الفوسطينيا 

ييها األب اد القويميا والدوليا  ضايا  لى المحدد "السرائيوي"ل وثانيا ل قضيا كويا ومركبا وتتحك  
كوا القضيا الفوسطينيا قضيا كويا ومركبا يص ب الحديث عا ييار واحد يي لحخا محددال 
وننتخر نتائج  ث  نخهب لوييارات األيررل وثالثا   ا ييار مجوس األما هو ييار طوي ل ويحتاى 

ل والبدي  يكوا ما يال  تف ي  "قانوا االتحاد ما أج  السال " والخي بموجب   لى أكثر ما محاولا
يت  تقدي  المشروع  لى الجم يا ال امال ويي حا  حصول  عوى ثوثي األصوات نتروب بخلك عوى 
"الفيتو" األمريكيل عوى ال كس ييار ح  السوطا الخي يقود  لى الييارات األيرر مث  ال ودا  لى 
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ما . وهنا ستثار قضيا أي مقاوما نريدل وسيقود  لى ييار  مكانيا عودا االحتال  أو ييار المقاو 
عد   مكانيا خلك عوى اعتبار أا " سرائي " يمكا أا تكرر نموخى االنسحاب األحادي يي الضفا 
الرربيال وت وا عد  مسؤوليتها المباشرا عنهال وسيقود أيضا   لى ت طي  ييار المسؤوليا الدوليا 

ر مجوس األما يي دع  قيا  الدولا الفوسطينيال بسبب  مكانيا ممارسا الواليات المتحدا لحق ودو 
 النقض ضد أي  جراإ أحادي ما الجانب الفوسطيني.

لى جانب هخه الفرضيات يمكا أا نضيف المالحخات التاليال األولى: أا مفهو  السوطا يرتبط  وا 
ا قيا  مؤسسات السوطا بييار قيا  الدولال حيث  ا السوطا ت تبر رك نا  أساسيا  ما أركاا الدولال وا 

ييتي يي سياق النضا  الفوسطيني الطوي  ما أج  بناإ كينونا سياسيا تمث   طارا  ماديا  وقانونيا  
وسياسيا  لتنخي  ال م  الفوسطيني وتيكيد الهويا الفوسطينيا. والثانيال هناك ما يقو   ا البدي  

 ودا  لى مؤسسات المنخمال والسؤا  أيا هي مؤسسات المنخما التي لمؤسسات السوطا هو بال
تراج ت لحساب السوطال رد عوى خلك حاجا المنخما  لى  عادا هيكوا وتطوير وتف ي  دورهال وهو 
أمر مستب د يي خ  استمرار االنقسا  السياسي الفوسطيني. والثالثال أا ض ف الييارات الفوسطينيا 

ضات ي رر  لى التصوب "السرائيوي" والتحير األمريكيل وض ف البيئا بما ييها ييار المفاو 
 السياسيا الفوسطينيا بسبب االنقسا  وعد  التوايق حو  أي ييار نريد؟

وباستقراإ بيئا الييارات الفوسطينيا يي الوقت الراها عوى كايا مستوياتها نجد أا بيئا هخه الييارات 
سطينيا بشك  مطوق  ال مع تريير محدداتهال وتف ي  عواموها ال ت م  لصالح أي ما الييارات الفو

بما ي م  لوصالح الفوسطيني. يالبيئا ال ربيا منشروا بقضاياها اليارجيا وتراجع واضح لدور ومكانا 
القضيا الفوسطينيا يي سياساتهال ودوليا  تسود أولويات وموفات تطرى عوى القضيا الفوسطينيا 

لنووي اليراني والموف األوكرانيل و" سرائيويا " تسيطر بيئا االنتيابات ويصوصا  موف الرهابل وا
ومحاولا اليميا المتشدد برئاسا نتنياهو ال ودا لوحك  ما جديد ولو عوى حساب أي ييار يوسطينيل 
ويوسطينيا  ما را  االنقسا  هو الخي يتحك  يي الييارات الفوسطينيا. يي هخا السياق ييتي الحديث 

ح  السوطا وهو ليس الييار األمث ل ب  األمر قد يحتاى  لى تف ي  هخه السوطال  عا ييار
وتقنينهال وا عادا تحديد أهدايها. قب  القدا  عوى حوها حيث باتت قناا التواص  القويمي والدوليل 

 وأصبح لها وجود دولي يي طريق  عالا الدولا واكتمالها.
وغير متفقا يي رؤيتها الوطنيال يهناك ما يريد ح  السوطال البيئا الفوسطينيال منقسما عوى خاتهال 

وقد يرر ييها مصوحا ل  كحركا حماس التي ت ني عودا لييار المقاوما الخي تمثو ل ويي هخا 
الطار الجد  واضح واالنقسا  أكثر وضوحا  حو  أهميا هخا الييار ما عدم ل يالمؤيدوا لح  

فوسطينيا الخي جاإ نتيجا اتفاقات أوسوو هو يي مصوحا ييار السوطا يروا أا قيا  السوطا ال
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" سرائي "ل وأنها شرعنت  لى حد كبير االحتال ل وصورت  وكين  صراع ومجرد يالف بيا سوطتيا 
ا ح  السوطا سيضع " سرائي " أما  مسؤولياتها كسوطا احتال ل وسيحموها عبئا  ماليا   أو دولتيال وا 

ا ما شيا ح  السوطا  أا ي ري وجهها االحتاللي والالديمقراطي وال نصريل وما شيا ك  كبيرا ل وا 
 خلك اا ي رض " سرائي " لضروط دوليا كبيرا .

وبالمقاب  هناك ما يرر أا ما المصوحا بقاإ السوطا والبحث عا ييارات أيررل يويس ما السه  
ا يي المجا  م إ الفرا  الخي قد ينج  عا ح  السوطا يي ك  المجاالت التي تقو  بها وياص

ا ح  السوطا مصوحا  األمنيل وسيقود ح  السوطا  لى يقداا ك  الدع  المالي واالقتصاديل وا 
ض ايها دائما  ومحاولا تفكيكهال  " سرائيويا" ويؤكدوا حجته  بقيا  " سرائي " بضرب بنيا السوطا وا 

وقها ما المحاوالت وممارسا ضروط اقتصاديا عويها بحرمانها ما مواردها الماليا كورقا ضرطل وق
التي تقو  بها السوطا اآلا لعادا بناإ مؤسساتها عوى أسس وم ايير ما الشفاييا والنراها واألداإ 
والتي استحوخت عوى االعتراف الدولي بها . أضف  لى خلك أا المحايخا عوى السوطا وتيكيد 

 يياراتها الديمقراطيا أحد أه  المداي  لقيا  الدولا الفوسطينيا.
دال  ما التفكير يي ييار ح  السوطال يجدر التفكير يي كيفيا تحسيا أدائهال وقدراتهال والتيكيد وب

عوى وحدانيتها ما يال   نهاإ االنقسا  السياسيل وال م  عوى است ادا هيبتها ما يال  تجديد 
لها تقو  شرعيا السوطا الفوسطينيال والمحايخا عوى  نجاراتهال والبحث عا مرج يا سياسيا جديدا 

عوى الرادا الش بيال وعوى االنتيابات. يمحاولا  لراإ السوطا هي  لراإ لك  النجارات التي تمت 
 يي السنوات األييرا. 

وما هنا يإا االلتفاف حو  السوطا الفوسطينيا مصوحا وطنيا ويصوصا  يي أوقات األرمات واتياخ 
طينيا التيكيد عوى وحدانيا السوطا السياسيال اليياراتل وعوي  يإا أحد أه  الميارى لمرما الفوس

ووحدانيا مؤسساتها ويصوصا  المؤسسا األمنيال والتيكيد عوى أنها سوطا ال تيضع لسوطا 
 االحتال ل وتوسيع نطاق صالحيتها وانتراعها ولو بالقوا.

17/1/1015الخليج، الشارقة،   
 
 المبادرة بيد شعب فلسطين 

 الياس سّحاب
ل ياا يوما واحدا ال يمر مخاك ما دوا أا «أوسوو»يكاد يمر عوى توقيع اتفاقيا برغ  أا ربع قرا 

تثبت يي  دولا  سرائي  والحكومات السرائيويا المت اقبا والحركا الصهيونيال  ا هخه االتفاقيا 
وتطبيقاتها ال مويا قد تحولت ما مدي  تمهيدي لووصو  تدرجا  لى ح  نهائي وعاد  وشام  
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ل كما كاا يبشر الطرف الفوسطينيل  لى أسووب دائ  لتصفيا متدرجا لقضيا لقضيا يوسطيا
ل أو التي احتوت يي ال ا  1944يوسطيال وخلك يشم  يوسطيا بيسرهال سواإ التي احتوت يي ال ا  

1907. 
 لى درجا ايتتامها السنا « أوسوو»وقد وصوت الحركا الصهيونيال يي هخا المسار ال موي التفاقيا 

ا باغتيالها وريرا  سابقا ل كاا يشر  ب د استقالت  رئاسا الحراك الش بي الفوسطيني لمقاوما المنصرم
 االستيطاا والتهويدل يي الضفا الرربيا بما ييها القدس.

وكاا الشيإ الوحيد المنطقي والمتوقع يي رد ي   السوطا الفوسطينيا عوى هخه الحادثا شديد الرمريا 
ل ويك التنسيق األمني مع  سرائي ل يصوصا  اا «أوسوو»ا اتفاقيات والداللال هو أا ت وا ويا

تصفيا الورير السابق رياد أبو عيا جاإت تتويجا لسنوات طويوا ما المفاوضات ال قيمال التي 
كانت السوطا الفوسطينيا تيوضها ما دوا امتالك أي ما أوراق القوا الرسميا أو الش بيال والتي 

 ق تصفيا قضيا يوسطيال ال حوها.كانت تسير عونا عوى طري
لكا السوطا ييبت اآلما ل كالم تادل وأنهت يترا قصيرا ما التهديد بف   ما كاا يجب ي و ل 
يتجاورت الحادثال وخهبت يي اتجاه مجوس األما والمحكما الجنائيا الدوليال وهي التدابير التي كاا 

ار المحكما الدوليا بال شري ا جدار عويها أا تبادر  ليها قب  سنواتل يصوصا  ب د صدور قر 
 الفص  ال نصري.

ما دوا التمسك بيي ما أوراق القوا الرسميا أو « م اركها»وبما أا السوطال كالم تادل تيوض ك  
 الش بيال يقد يشوت محاولا الوجوإ  لى مجوس األمال كما ديوت اليطوات األيرر يي المجهو .

ير يي القيادا الفوسطينيال يو  ترير حادثا تصفيا الورير ل الجناح اآل«حماس»أما بالنسبا لحركا 
السابق رياد أبو عيا أي شيإ ما تصرياتها السياسيال التي توقفت هي األيررل عند حدود الرضوخ 
ل د  تنفيخ أي ما بنود اتفاق وقف  طالق النار يي غرال ما يتح لوم ابر وا عادا لبعمار ويك 

وا ي ا  مع سوطا را  هللال يي  طار تطبيق حقيقي لووحدا الوطنيا لوحصارل يو  تباشر بإطالق ت ا
 عوى مستور القيادا.

هكخال توقفت يي غرا عمويا تحوي  االنتصار النسبي لوقور الش بيا التي صمدت أما  ال دواا 
الوحشيل الى انتصار عمويل ياستبدلت بتنفيخ بنود اتفاق وقف  طالق النارل واالكتفاإ بحالا الهدوإ 

 المتباد ل التي ال تقد  أو تؤير يي سياق اجتراح ح  تارييي لقضيا يوسطيا.
عوى هخا المشهد انتهى ال ا  المنصر  ودي  ال ا  الجديدل وهو ال يحم  أي ام  بتحرك جاد يي 
مسار قضيا يوسطيال يقضي عوى تدهور ربع قرا  سوفل سور ب ودا القور الش بيا الفوسطينيا يي 

ريييا كوهال  لى  طالق انتفاضا ثالثال ال تتجاور االنتفاضتيا السابقتيا يحسبل ارض يوسطيا التا
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ب  ت م  عوى  طالق مرحوا جديدا يي مواجها االحتال  السرائيويل عا طريق تحريك كام  قواها 
الخاتيا الكامنا. هخا هو السيناريو الوحيد الخي تيشاه  سرائي  وت تبره تهديدا وجوديا لهال وليس 

 تاللها يقط.الح
17/1/1015السفير، بيروت،   

 
 الفرنسيين اليهودهجرة  

 نقوال ناصر
ما را  العال  ال ربي منشرال بالجد  حو  نتائت الجريما المدانا التي أودت بحياا بض ا عشر 
مواطنا يرنسيا يي عمويتيا  رهابيتيا يي باريس مؤيرال وغارقا يي تفاصي  البحث عا صحا الروايا 

لفرنسيا لما حدث ي الل ومنتقدا أو مداي ا عا مشاركا قادا عرب يي مسيرا مويونيا يي الرسميا ا
دانا الرهابل ومنتشيا وشامتا بالوضع المهيا الخي وجد  ال اصما الفرنسيا لمناصرا حريا الرأي وا 
رئيس ورراإ دولا االحتال  السرائيوي بنياميا نتنياهو نفس  يي  وهو يراح  لووصو   لى الصف 

 األو  بيا القادا الخيا تصدروها.
لكا هخا العال  ما را  يتجاه  يطورا تحريض نتنياهو وغيره ما أركاا حكومت  لويهود الفرنسييا 
عوى الهجرا  لى يوسطيا المحتوال ما قوب ال اصما الفرنسيال وما را  يتجاه  رد الف   الرسمي 

الخي يمس سيادا يرنسا وكرامتها الوطنيال اليجو  والض يف لوحكوما الفرنسيا عوى هخا التحريض 
يهخا التحريض هو "تصويت ب د  الثقا يي قدرا يرنسا عوى حمايا مواطنيها" كما كتب شموئي  

 رورنر يي النيويورك تايمر اليميس الماضي.
و وتثبت التجربا التاريييا أا الحركا الصهيونيا والوكالا اليهوديا ودولا االحتال  يفت ووا األرمات أ

يستروونها يي بوداا ال ال  التي يوجد يهود ييها لدي ه   لى الهجرا منها  ليهال وتجربا اليهود ال راقييا 
 م رويا لورأي ال ا  ال ربيل وأوكرانيا هي المثا  األحدث.

واليو  يصور العال  الصهيوني الوضع يي يرنسا بين  "حالا حرب ... ونحا اليهود قد وض نا يي 
ميا لهخه الحرب" كما قا  رئيس المؤتمر اليهودي األوروبي موشى كانتور األسبوع اليطوط األما

 الماضيل ضما حموا ترويع متصاعدا ليهود يرنسا ما أج  دي ه  لوهجرا  لى دولا االحتال .
يإا يرنسا تصدرت  5114وحسب بياا مشترك لحكوما االحتال  والوكالا اليهوديا يي نهايا سنا 

طالق" قائما الدو  التي هاجر يهودها لدولا االحتال  ال ا  الماضيل وحوت "ألو  مرا عوى ال
 أوكرانيا يي المرتبا الثانيا.
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يي الثاني عشر ما هخا الشهر نقوت "رويترر" عا رئيس الوكالا اليهوديا ناتاا شارانسكي قول   ن  
كاا شارانسكي قب  . و 5112   الف يهودي يرنسي  لى دولا االحتال  يال  عا  11يتوقع هجرا  

أسبوع قد أبوغ "الجرورال  بوست" ال بريا أا حوالي يمسيا ألف يهودي يرنسي قد طوبوا م وومات 
 ما الوكالا اليهوديا عا الهجرا  ليها.

ويي ال اشر ما الشهر نقوت "رويترر" عا نتنياهو قول   ا لجنا حكوميا "سوف تجتمع األسبوع 
ليهوديا ما يرنسا". وعشيا مرادرت   لى باريس وأثناإ وجوده ييها المقب  ليجاد طرق ت رر الهجرا ا

 ياطب نتنياهو "ك  يهود يرنسا" قائال له   ا " سرائي  هي موطنك ".
وبوغ عد  احترا  ورير يارجيت  أييردور ليبرماا لسيادا يرنسا وهيبا دولتها وقدرتها عوى حمايا 

اضيل مياطبا يهودها: " خا كنت  تبحثوا عا األما مواطنيها حد أا يقو  ما باريس أيضا األحد الم
 ومستقب   ما ألطفالك  يإن  ال يوجد أي بدي   ير" غير دولا االحتال .

ويستهجا المراقب صمت الحكوما الفرنسيا عوى هخا التحريض الساير لتهجير مواطنيها  لى بود 
ا" ليهود يرنسا أو ت رف تماما بين  كاا وسوف يخ  وطا وموطا عرب يوسطيا وليس "موطن

 غيرهال يي وقت ترداد يي  حاجتها  لى المريد ما القوا البشريا ال اموا.
رد الرئيس الفرنسي يرانسوا أوالند باا "موطا يهود يرنسا هو يرنسا" ورد رئيس وررائ  مانوي  يالس 

ا االحتال  الخيا يمثووا ثالث أكبر تجمع لويهود يي ال ال  ب د دول -بيا يرنسا ما دوا يهودها 
 .1749ال ت ود يرنسا "الديموقراطيا" لثورا عا   -والواليات المتحدا 

لكا سماح الحكوما الفرنسيا بنق  جثاميا أرب ا ما اليهود الفرنسييا ما ضحايا  حدر ال مويتيا 
 لى دولا االحتال  لتشيي ه  ييها يو  الثالثاإ الماضيل بحجا أا هخه كانت "رغبا عائالته "ل ث  

سا  الوريرا سيروليا رويا ل الثالثا يي الترتيب الحكوميل لومشاركا يي خاك التشييعل يمث  تنارال  ر 
مشينا ما الحكوما الفرنسيا عا واجبها يي تكري  ضحايا الرهاب ما مواطنيها وتناقضا مع دعوتها 

 لقادا ال ال  لتكريمه  يي عاصمتها.
بالمتاجرا السياسيا الرييصا بدماإ مواطنيا يرنسييال   ا الحكوما الفرنسيا بخلك قد سمحت لنتنياهو

ليدما حموت  االنتيابيا يي  خار المقب ل وسمحت ل  بتحوي  ما كاا ينبري أا يكوا يوما وطنيا 
يرنسيا  لى جنارا وطنيا احتفاليا لدولا االحتال  تشجع يهود يرنسا عوى الهجرا  ليها.  ا سماحها ل  

يا عوى تحريض  يهود يرنسا عوى الهجرال يدينه  يي دولا االحتال  ليس بخلك يرقى  لى موايقا ضمن
ل  سور م نى واحد وهو أا اليهود الفرنسييا ليسوا  منيا عوى أنفسه  يي وطنه  الفرنسي ال أحياإ 

 وال أمواتا .
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صحيح  ا ك  خلك يندرى يي  طار ال القات الثنائيا بيا دولا االحتال  وبيا يرنسال وما تقرره 
رنسا يي هخا الشيا هو أمر سيادي ييصها وحدهال لكا االرتباط الوثيق بيا هجرا يهود ال ال   لى ي

يوسطيا المحتوا وبيا است مارها االستيطاني يج   أي تهاوا يرنسي يي الرد عوى تحريض يهود 
طيني يرنسا عوى الهجرا  ليها شينا عربيا ويوسطينيا جوهريا وموضوعا يندرى يي صوب األما الفوس

 وال ربي.
عوى سبي  المثا ل ب ث ورير السكاا يي دولا االحتال  أوري  ريي  الثالثاإ الماضي رسالا  لى 
مجوس بوديات المست مرات االستيطانيا يي الضفا الرربيا المحتوا حثه  ييها عوى "االست داد لتوسيع 

د يرنسا يش روا بارتباط عميق المستوطنات ما أج  استي اب المهاجريا اليهود الفرنسييا" ألا "يهو 
 مع حركا االستيطاا يي الضفا الرربيا".

كاا المفترض بالحكوما الفرنسيا أا تصدر تحخيرا لمواطنيها اليهود ينبهه   لى يطورا هجرته   لى 
يوسطيا المحتوال لتكرر له  ما قال  اليهودي اليراني "السرائيوي" أورلي نوي يي مقا  ل  األحد 

ا رعي  بود يي حالا حرب دائمال يخهب لوحرب عمويا ك  بضع سنواتل يدعو اآلا الماضي: " 
يهود يرنسا  لى مرادرا بوده  ... وال تساور الشكوك أحد بيا المهاجريا اليهود الفرنسييا بال يش يي 
 سرائي  سوف يكونوا يي يطر أكبر كثيرا"ل ويخكره  بيا دولا االحتال  قد أصبحت طاردا أكثر 

  021جاخبا لويهودل يقد غادرها حوالي المويوا منه  يال  ال شريا سنا المنصرما منه    مما هي
 حسب دائرا الحصاإ المركريا يي دولا االحتال . 5112ألفا منخ عا  

لقد كانت هجرا اليهود  لى يوسطيا مسؤولا عا التطهير ال رقي ل رب يوسطيا ما وطنه  التارييي 
ال  التي ت د أكبر مست مرا استيطانيا عوى الطالق أقامها المهاجروا تمهيدا لقاما دولا االحت

اليهود بالقوا القاهرا. يالتحريض الصهيوني عوى هجرا اليهود  لى يوسطيا أقد  ما دولا االحتال  
 التي ما كاا لها أا تقو  ما دونها وما خاهرا ما يسمي  الررب "الرهاب السالمي".

يياتيل قا  رئيس ورراإ االحتال   نخاك اسحق شامير يي الرابع عشر ما ب د انهيار االتحاد السو 
يي يطاب عوني ل   ا "استي اب" ما وصف  ب"هجرا كبيرا" لويهود  1991مث  هخا الشهر عا  

السوييات "يتطوب أا تكوا  سرائي  كبيرا كخلك"ل وهو ما يقتضي االحتفاخ باألراضي الفوسطينيا 
ارها. وما رالت هخه هي السياسا الرسميا لوحكومات المت اقبا يي دولا واست م 1907المحتوا عا  

 االحتال .
10/1/1015فلسطين أون الين،   
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 ".. يتيمًا!الصامد"الجرف  

 يوسي سريد
منخ البدايا كاا واضحا  أا األمور ستنتهي عوى هخا الشك . يحرب أيرر كهخهل التي يتنص  

عوى است داد لوتماث  م هال ب د ستا أشهر ما مقولا  الكثيروا ما دوره  بهال ول  ي د أحد
ال نجد طوبا  عوى خلك االنتصار. حتى مجرد خكر الحرب يي الحموا االنتيابيا غير « انتصرنا»

يتيما . يما يطالب باألبوا لقوت . يقط بيبي وبوغي وحده  يداعبون  يي « الجرف»موجود. بقي 
 إ.أحضانه ل عندما يبدأ هخا اليتي  بالبكا

ما يخكر توك االستوديوهات الموتهبا يي الصيف الماضي؟ كيف اردحموا هناك ما الحائط  لى 
الحائطل وك  منه  يحاو  صب الريت عوى نار القبيوا. لكنه  اليو  مرضى المايكرويونات ومدمنو 

ويي الكاميراتل لماخا ال يسم ونه  يي الفترا األييرال ألست  قوقوا عوى المصابيا يي أجساده  
 نفسياته ل وال تستجيبوا الحتياجاته ؟

اآلا ييرجوا تباعا  ما أوكاره  ويسجووا تحفخاته ل طب ا  ب د حدوث الحدثل وب د الفش . ودائما  
بالمكاا االعتماد عوى الخاكرا القصيرا لوجمهور يي غياب الحصانا ما وباإ النسياا. ولكننا 

يرمرونك  بما كانوا يفكروا ب  حينخاك. يإلى متى تصروا نخكره  واحدا  واحدا . اآلا بشك  متييرل س
 لحكماإ الوي ل  لى أا تروقوا الشاشات والى األبد.

ل وتحو  «صيرا وجودنا»الخي كاا ي تبر قب  يترا « الجرف الصامد»ما ل  يتمكا ما الهرب ما 
واألكثر مثارا  مرا واحدا  لى صيرا اليالف. باألمس يقط كانت حرب غرا الحرب أكثر حرب مبررا 

 لالتفاق واألكثر أيالقيا. حتى اسحق هرتسو  ما الم ارضا دعمها. واعتبر بوغي وطنيا  نموخجيا .
ل  ي تخر حتى اآلا عوى سرقا  -رئيس األركاا ألسبوعيا والمحو  لشهريا  –وها هو يو ف غالنت 

ماخا يرى مهروما . يئير األيكار. وهخا األسبوع كسياسي جديد قوب جودهل وغير رأي ل وراح يشرح ل
يص  بشك  واسع ب ض األعطاب اليطيرا  –نائب رئيس األركاا الى ما قب  يترا وجيرا  –نايي  

التي حصوت ما جانب األوساط السياسيا وال سكريال وكيف اا االستيبارات رأت أشجارا  ول  تر 
رد باألمس ما اعوى السماإل الخي سكت لمدا سنتيا يجيا غ -الييار السابق  -الرابا. وايهود براك 

ماخا حص  له ل ماخا حص  لهؤالإ الجنراالت القدماإ الخيا ال يتالشوا أبدا  ودائما  ي ودوا 
 بالقصص والتحسينات.

وايضا  تسيبي ليفني ويائير لبيد الوخاا كاا كالهما يي الحكوما األمنيا المصررا واسهموا يي ادارا 
ويكشفوا لنا أسرارا  « البئر»ييرجوا اآلا ما  -د ول  يتكوموا يوما الى جانب المقو  21 -الم ركال
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الصرار »وي رضوا لنا القيادا ال سكريا عاريا. أل  يض وا عوى رأس نتنياهو وعوى رؤوسه  تيجاا 
واآلا نتخكر مالحخات وانتقادات نفتالي بينيت واييردور ليبرماا الخيا تبولوا داي  « والمسؤوليا

 ت صوارير القسا  وشوت أيكاره .عندما أرعد« البئر»
بيا كراسيه : ألن  ليس ما المنطق  بقاإ روني  – خا ما بقي لتحم  مسؤوليا توك الحرب الساقطا 

دانيي  جريحا  يي اليالإ كما لو أن  الوحيد الخي ال را  يؤما. لما كانت توك الحرب؟  ا ل  تكا 
سكاا حدود قطاع غرال الخيا توقوا الضربات لتوك الضحايا الخيا خهبوا  لى الجحي ل  ا ل  تكا ل

كحماه ث  تركوا لمصيره ل ل  ل  تكا لوقائد ال سكري الخي عوق بجميع الرسي  الوسرل ال يدري كيف 
ل أ  تكا لوحاصويا عوى األوسمال الخي غطوا بيجساده  عوى الرعماإ «يو  الجم ا األسود»يبيض 

 ياقدي النصح واالنضباط.
ي طريق طويوا منخ أا عاشت مرحوا الجماع الوطني والتضاما لقد مضت  سرائي  ي

  – لى أا وصوت  لى أيا  الجد  والتراشق: طريق قصيرا جدا . لربما يي المرا القادما « الالمناص«و
 لتفهموا واا ال تشتروا روايات الحروب ما نفس المصادر وما نفس األيواه.

 هآرتس
17/1/1015األيام، رام هللا،   

 
 وانفصلوا عن قطاع غزة إلى األبد السيسيمن  تعلموا 

 يوسي أحمئير
األمطار والبرد التي حوت عوينا مؤيرا ل  تتجاور قطاع غرا. قادا حماس بالتيكيد موجوديا يي بيوت 
مدييا ومحميا يي حيا أا عشرات اآلالف ما المسؤوليا عنه  ي انوا جدا.  ا الصور ما هناك 

حيث ال  –نوايخها مرطاا بالبطانيات والشراشف تجنبا لوبرد واألمطار ُتخهر بيوتا مدمرا جرئيا حيث 
يوجد له  مالخا  ير. ليس يي قوبي شفقا عويه ل ياخا كانوا يتحمووا هخا الحك  الرهابي المستبد 

 والقات  يانه  يستطي وا أا يتحمووا بهدوإ ضربات جنرا  الشتاإ.
ا تقريبا. المبالغ الباهخا التي ُوعد بها كال ادا ما أعما  العمار منخ عمويا الجرف الصامد متوقف

بطيئا يي المجيإ.  –ما رالت يي حك  ضريبا الكال   –جميع أنواع المصادر ال ربيا واألوروبيا 
يمكا االيتراض أا الموارد المحدودا الموجودا لدر حماس يت  استثمارها تحت األرض وليس يوقها. 

هي. الرغبا يي تجديد عمويات  طالق النار والصوارير والتسو  ما  ا الكراهيا لسرائي  بقيت كما 
 األنفاقل غير يفيا.
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يحد قطاع غرا كما هو م روف دولتاال الحدود األكثر طوالل ما الررب والشما ل هي مع  سرائي ل 
الكبيرا. وما الرريب: يي حيا أا ” األيت“المكروها ما قبوه . والحدود الجنوبيا هي مع مصرل 

ئي  تسمح بإديا  البضائعل الرخاإ ومواد البناإل بصورا مراقبال يإنها متهما حتى اآلا بفرض  سرا
الحصارل ياا مصر ُتسرع يي هخه األيا  الفص  التا  بينها وبيا القطاع بنشاطات محموما تجري 

يي  بدوا أا يكوا –عوى الحدودل بالقرب ما ريح.  سرائي  تنق  كميات كبيرا ما السمنت لوقطاع 
يدها  مكانيا المراقبا الف ويا ألا تخهب هخه المادا الحيويا لعمار المنار  يقط وليس لبناإ األنفاق 
القديما والجديدا. األنفاق ال نراها ولكا األحياإ المدمرا نراها ونراها. الصورا التي تخهر قبيحال ال 

يي األرضل وأا تجديد الهجو  يوجد  عمار وال بطير. قادا حماس يتفايروا بينه  يجددوا الحفر 
 عوى  سرائي  هو مسيلا وقت.

وماخا عا مصر؟  نها اآلا مشرولا بصورا محموما يي مشروعيا ضيميال تقريبا يرعونييال األو  
توسيع قناا السويس ما اج  تمكيا عبور سفا ضيما وبخلك يت  تحسيا الميراا النقدي لودولا. 

 غرا.الثاني  قاما قطاع ياص  بيا سيناإ و 
يي البدايا ت  الحديث عا عرض نصف كيوومتر. اآلا وص  المصريوا  لى االستنتاى بين  مطووب 
له  ياصال يبوغ الكيوومترل والجرايات المصريا تدمر مئات البيوت داي  هخا المجا .  ضايا  لى 

 خلك يت  حفر قناا عميقال لمنع  مكانيا حفر الينادق  لى سيناإ.
لحصار عوى قطاع غرا؟ ال وألف ال. ه  مصر متهما بإجالإ ت سفي ه  مصر متهما بفرض ا

لمئات ال ائالت المحويا ما أماكا سكنه  وبالتنكي  وبفرض الحصار اليانق عوى الفوسطينييا 
المساكيا؟ ال وال. ال يوج  أحد االتها  لمصرل ال قادا حماس وال أبو مارا وال باقي ال ربل حتى ل  

ا ضده . أمامنا هنا تجسيدا واضحا لوكي  بمكياليا ييما يت وق بإسرائي ل ُيسمع أي صوت ما أوروب
 مقاب  الت ام  مع دولا عربيا ت م  ما اج  تحقيق مصالحها.

لنا نحا السرائيوييا ال يوجدل كما هو م روفل أي ادعاإات بهخا الشيا عوى مصرل بال كسل 
سواإ كانت يي غرا أو يي سيناإ. اليو   منخمات الرهاب السالميال –يويضربوا عدونا المشترك 

يوجد الكثير ما األمور المشتركا بيا القدس ونخا  السيسيل لكني لست عوى يقيا ما أن  ال يوجد 
لدر المصرييا ادعاإات ضدنال بيننا ل  نتيخ  جراإات يي حدودنا مع القطاع مث  توك التي اتيخوها 

 يي مصر.
حريض الفوسطيني الضي  ضدنال التحريض المتطرف لهنيا نحا نقو  بصبر بابتالع استمرار الت

ورياق ل االنتقادات واالحتجاجات عوى الحصار الخي هو ليس حصارا بتاتا. نحا نديا رأسنا يي 
بواسطا األموا  ما قطر والسمنت  –الرم ل يي الوقت الخي يستمر يي  التسوح والحفر يي غرا 
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الحرب الراب ال ولكا متى سنستيقخ أييرا ون و  ما مصر  القاد  ما  سرائي . وهكخا يإننا نستجوب
 السيسي كيف نحارب ال دو وكيف نقضي عوى الرهاب.

10/1/1015معاريف     
10/1/1015رأي اليوم، لندن،   

  
 :ةر صو  

 

 
  " سرائي "اقا لو ام  الفوسطيني يي رحوا ش
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