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 السوريةالقنيطرة " في حزب هللا"العدو اإلسرائيلي يغتال مجموعة من  .0

في تصعند مفاجئ، استهدف العدو اإلسرائنلي و أيه، 19/1/5112، السفير، بيروت ذكرت
األمل في رنف القينطرة داخل الميطقة المحّررة م  الجوال  السورّي، مجموعة لـ "حزب هللا" في مزارع 

ما أدى إلى سقوط ستة شهداء، بحسب بنا  لـ"حزب هللا"، صدر مساء أمس، يعى فنه الشهداء وجاء 
شعبها الوفي وأمتها  إلىفنه: "بإنما  واحتساب وفخر واعتزاز تزف المقاومة اإلسالمنة في لبيا  

عنسى(،  جهاد عماد  أبوالقائد محمد احمد عنسى )) :أسماؤهمشهداء األبرار التالنة األبنة كاًل م  ال
الحس  )كاظم(، غازي  أبوحجازي )السند عباس(، محمد علي حس   إبراهنممغينة )جواد(، عباس 

 .(علي ضاوي )داينال(، علي حس  إبراهنم )إنهاب(
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ة إسرائنلنة أطلقت صاروخن  باتجاه وبعد فترة م  إعال  خبر االستهداف الذي حصل عبر مروحن
لـ"الميار"، أصدر "حزب هللا" بنايًا أعل  فنه أّ  "المجموعة  ةالمجموعة، بحسب مصادر سورن

تعرضت للقصف الصهنويي أنثياء قنامها بتفقد مندايي لبلدة مزرعة األمل في ميطقة القينطرة"، في 
ة كا  مسؤول القوة الهجومنة في "حزب هللا" حن  زعمت "القياة اإلسرائنلنة العاشرة" أ  هدف الغار 

القنادي "أبو علي طبطبائي"، معتبرًة أّ  "طبطبائي كا  نفترض أ  نكو  قائد الحرب المقبلة على 
 إسرائنل".

ولناًل، رفع جنش االحتالل اإلسرائنلي م  استيفار قواته داخل مزارع شبعا والجوال  المحتلن  في ظّل 
 ستطالعي.تحلنق مكنثف للطنرا  اال

وفق تقدنرات أوساط قرنبة م  حزب هللا، فإ  الرد "حتمي" على االعتداء اإلسرائنلي، "لك  الحزب و 
رباك وهو سنأخذ الوقت الذي نراه مياسبًا لتحدند الخطوة اآلتنة بهدوء وحزم،  ل  نتصرف بايفعال وا 

اء، تاركًا باب التأونل وهذا ما عكسه البنا  الصادر لنل أمس ع  الحزب والذي اكتفى بيعي الشهد
أيه "إذا كايت المقاومة قد ردت على استشهاد أحد مقاومنها في  إلىوأشارت األوساط  مفتوحًا".

عدلو  بعمنلة يوعنة في شبعا، فإ  استهداف ستة م  كوادرها وعياصرها في القينطرة سنلقى ردًا 
طًا تحت سقف عدم االيدفاع موجعًا وغنر يمطي بحجم االستهداف، لكيه على األرجح سنكو  مضبو 

حرب شاملة، مع االستعداد ألسوأ السنيارنوهات في حال تهورت إسرائنل وقررت خوض مغامرة  إلى
 غنر محسوبة.. ما بعد حافة الهاونة".

الحكومة ، أ  يظنر مجلي ع  تل أبنب، م  19/1/5112، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
بأ، وقال الياطق بلسا  الجنش اإلسرائنلي إيه "ال نعلق على الرد على الي وارفض والجنشاإلسرائنلنة 

تقارنر لوسائل إعالم أجيبنة"، وأعل  لسكا  مستوطيات الجوال  أيه لم نطرأ أي تغننر على التعلنمات 
األمينة. ولك  أوساطا عسكرنة غنر رسمنة قالت إ  الجنش أعل  ع  حالة استيفار لقواته في 

هللا. كما يقل موقع "واي يت ينوز" اإلسرائنلي ع  مصدر عسكري الشمال، تحسبا م  رد حزب 
إسرائنلي قوله إ  الهجوم استهدف "إرهابنن  كايوا نخططو  لمهاجمة إسرائنل". وقالت القياة العاشرة 
التلفزنوينة اإلسرائنلنة في وقت الحق إ  مصدرا رسمنا أكد أ  إسرائنل شيت هجوما داخل سورنا. 

طة مروحنة قرب مدنية القينطرة على مقربة م  خط الفصل بن  القسم السوري م  ويفذت الغارة بواس
 هضبة الجوال  والقسم الذي تحتله إسرائنل، حسبما أوضح المصدر يفسه.

وعلق وزنر الدفاع، موشنه نعلو ، خالل مقابلة إذاعنة: "أيا ال أرد على أيباء م  هذا اليوع. ولك  
د كوكبة م  قادته العسكرنن  وقادتهم اإلنراينن ، فلنقل أنضا ماذا طالما أ  حزب هللا نعل  أيه فق

 كايوا نفعلو  في هضبة الجوال ؟".
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 غزة فيإنشاء دولة فلسطينية  علىتفاهما  "إسرائيل"حماس وعباس:  .2

أول حوار له عقب رفض طلب المجموعة العربنة إعال  الدولة الفلسطنينة م   علي: فيعبد الرحنم 
الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، أ  الضغوط األمرنكنة كايت مرعبة وأ  حكومته  طرف واحد، أكد

صوًتا، لك  ضغوط واشيط  خفضتها إلى تسعة أصوات،  14دخلت إلى مجلس األم  وبحوزتها 
وفى الربع ساعة األخنرة قبل التصونت ايسحبت ينجنرنا بضغوط قونة م  الوالنات، ففشليا في 

 الحصول على الموافقة.
شدد أبو ماز  في حواره مع "البوابة"، على أ  هذا ما دفع القنادة الفلسطنينة لتبيى عدد م  و 

اإلجراءات، في مقدمتها االيضمام إلى الميظمات الدولنة، وبخاصة محكمة الجيانات الدولنة، األمر 
 الذي ردت علنه إسرائنل بحجب أموال الجمارك، لتعجنزيا ع  دفع مرتبات السلطة.

سرائنل حول مشروع "إنجور أناليد" وفجر أب و ماز  مفاجأة، معلًيا أ  تفاهًما جرى بن  حماس وا 
 والذي نقضى بإيشاء دولة فلسطنينة على أراضي غزة مضاًفا إلنها قطع أراضي م  مصر.

وشدد أبو ماز  في حواره الذي استمر أكنثر م  ساعة بقصر األيدلس، مقر إقامته في مصر، على 
السنسي كا  مشرًفا حنيما علم بهذه المؤامرة، وأكد أ  مصر ل  تقبل أ  تميح، ال أ  موقف الرئنس 

 إسرائنل وال حماس، سيتنمترا واحدا م  أراضنها، على حساب القضنة الفلسطنينة.
سيوقف التيسنق األميي تماًما في حال وضعوا العراقنل أماميا مرة أخرى بمجلس األم ، وسيحمل و 

ئولنتها على رام هللا بالكامل باعتبارها سلطة احتالل، وهو ما ل  تطنقه ال السلطة اإلسرائنلنة مس
 إسرائنل وال أمرنكا.

لقد قاموا بالفعل بالجلوس مع حماس واالتفاق مع قنادات حماس على مشروع "إنجور أناليد" و 
القدس الشهنر، الذي نقضى بقنام دولة فلسطنينة في غزة مضاًفا إلنها أراضي مصرنة، والتخلي ع  

يهاء القضنة الفلسطنينة تماًما، ومعلوماتي أ  حماس وقعت بالفعل مع إسرائنل على  وحق العودة، وا 
الموافقة على المشروع، ولم تبق إال عقبة وحندة تقف أمامه، وهى موافقة مصر على هذا اإلطار 

 والقنام بميح أراضي بدنلة.
ك  لدنه مايع في تحقنق هذا الطلب إلسرائنل معلوماتي إ  الرئنس المعزول محمد مرسي العناط لم ن

وحماس، بل وافق بالفعل وكا  نيتظر الوقت المياسب للتيفنذ، فماذا ع  الرئنس السنسي، وهل 
 ياقشتم ذلك األمر معه؟

سرائنل اتفقتا  لقد أبلغت الرئنس السنسي بالفعل، أنثياء مقابلتي معه باألمر، وقلت له أ  حماس وا 
لرئنس رائعا ووطينا وواضحا، حنث قال لي بالحرف "ال نوجد مصري واحد، بالفعل، وكا  موقف ا
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فضاًل ع  رئنس الجمهورنة، نقبل بميح سيتنمنتر واحد لحماس أو إلسرائنل"، ورددت علنه بأييا يح  
أنًضا في فلسطن ، "ل  نقبل قنادي واحد، ال أبو ماز  وال غنره بأ  نقنموا دولة فلسطنينة على 

 م  أراضي دولة عربنة أخرى".سيتنمتر واحد 
عيدما تقوم حماس بتيفنذ اتفاق القاهرة والموافقة على إجراء االيتخابات التشرنعنة والرئاسنة والتمكن  و 

الكامل لحكومة الوفاق الوطيي، وتسلنم المعابر للسلطة الفلسطنينة لتشجنع الدول المايحة على 
 ارتي األولى إلى القطاع.إدخال األموال كي يبدأ في إعمار غزة، ستكو  زن

فما زالت حماس تحلم بدولة مستقلة، )إمارة إسالمنة( في غزة، وهذا مسار خطر نغري كنثنرا م  
 الدول التي ال ترند الخنر، ال لفلسطن  وال للميطقة ككل.

 16/1/5112موقع البوابة، مصر، 

 
 عاما   12بالسجن  "إسرائيل"متخابر مع على  تحكم في غزة محكمة عسكرية .3

أعل  مصدر أميي أمس أ  محكمة عسكرنة في قطاع غزة، الذي تسنطر علنه : ف ب أ-غزة 
عامًا. وقال المصدر إ   15حماس، حكمت بالسج  الفعلي على متخابر مع إسرائنل بالسج  

المحكمة العسكرنة العلنا في القضاء العسكري بغزة، حكمت في جلستها النوم األحد )أمس( على »
« االحتاللعامًا مع األشغال الشاقة الموقتة بتهمة التخابر مع  15بالسج  المتهم )س ع( 

اإلسرائنلي. وكا  تم خالل الحرب األخنرة على غزة تيفنذ أحكام باإلعدام في قطاع غزة بحق 
 ومداين  بجرائم قتل. االحتاللمتخابرن  مع 

 19/1/5112الحياة، لندن، 
 
 باإلفراج عن عائدات الضرائب "إسرائيل"تدخل إللزام بال الواليات المتحدةالحمد هللا يطالب  .4

رام هللا: التقى رئنس الوزراء د. رامي الحمد هللا، في مكتبه برام هللا، أمس، وفدا م  مجلس الشنوخ 
على تطورات العملنة السناسنة في  أطلعهماألمنركي برئاسة السنياتور األمنركي جو  ماكن ، حنث 

 فلسطن .
على ضرورة تدخل اإلدارة االمنركنة بشكل عاجل لوقف االيتهاكات اإلسرائنلنة  وشدد رئنس الوزراء

لزام  ع  أموال  باإلفراج إسرائنلالمتكررة بحق الشعب الفلسطنيي، وبشكل خاص وقف االستنطا  وا 
 الضرائب التي تحتجزها كيوع م  العقاب الجماعي بحق الفلسطنينن .

كومة الوفاق الوطيي في اعادة االعمار، وبشكل خاص ووضع الحمد هللا الوفد في صورة جهود ح
قطاعي االسكا  والبينة التحتنة، وأطلعهم على زناراته للدول العربنة والجهود التي تبذلها الحكومة 
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للتواصل مع الدول العربنة واالسالمنة والدول الصدنقة للدفع بعملنة اعادة االعمار، وبشكل خاص 
 ة م  ظروف صعبة.في ظل ما نعاينه شعبيا في غز 

وأكد رئنس الوزراء على ا  االستنطا  نقوض عملنة السالم في الميطقة بأكملها، ونقوض حل 
وعاصمتها  66دولتهم المستقلة على حدود عام  إقامة  في يننالدولتن  داعنا أمنركا إلى دعم الفلسطن

سطنينة، للمساهمة في القدس الشرقنة، مشددا على ضرورة استمرار الدعم األمنركي للحكومة الفل
 تلبنة احتناجات المواطين  في كل المحافظات.

 19/1/5112األيام، رام هللا، 
 
 ألموالها "إسرائيل"من رواتب موظفيها بعد احتجاز  تدفع جزءا   حكومة التوافق .5

قالت الحكومة الفلسطنينة نوم األحد إيها يجحت في توفنر جزء م  رواتب موظفنها ستدفعه  :رام هللا
 م خالل االسبوع الحالي بعد أكنثر م  اسبوعن  م  التأخنر.له

في المئة م  الراتب خالل االسبوع الحالي وذلك  61وأضافت الحكومة في بنا  إيها "ستقوم بصرف 
بعد جهود م  الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربنة الشقنقة لتجينب الموظفن  أي أنثما  

م  اجراءات العقاب الجماعي الذي تيتهجه ضد  كإجراءل فرضها سناسنة تحاول حكومة االحتال
 أبياء شعبيا."

وأوضحت الحكومة في بنايها أ  "تأمن  جزء م  الراتب جاء م  خالل قروض ومساعدات عربنة 
 وموارد ذاتنه مشددة على ا  الجهود متواصلة م  أجل تأمن  كامل الراتب خالل الفترة القادمة."

االسرائنلنة ضد القنادة الفلسطنينة وعلى رأسها الرئنس  االبتزازبنايها "إ  حملة  وقالت الحكومة في
محمود عباس ل  تيال م  الجهود المبذولة على الصعند الدولي إليهاء االحتالل وصوال الى الدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس ومحاسبة جنش االحتالل والمستوطين  على الجرائم التي ترتكب بحق 

 شعبيا العزل." أبياء
 18/1/5112، وكالة رويترز لألنباء

 
 في رام هللا المالكي رشق موكب وزير الخارجية الكندي بالبيض في رام عقب لقائه .6

رشق شبا  فلسطنينو  غاضبو  أمس، موكب وزنر الخارجنة الكيدي جوب بنرد بالبنض : )وكاالت(
 الغربنة.رام هللا في الضفة واألحذنة عقب لقائه يظنره الفلسطنيي رناض المالكي في 

وردد  االجتماع.واعتصم عشرات الفلسطنينن  قبالة مقر وزارة الخارجنة في رام هللا أنثياء عقد 
المعتصمو  هتافات مياهضة للوزنر الكيدي ومواقف بالده قبل أ  نقوموا بإلقاء البنض واألحذنة 
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م فلسطنينة أمس ع  توتر جدند وتحدنثت وسائل إعال الحكومي.على موكبه فور خروجه م  المقر 
  عرنقات.بن  بنرد وكبنر المفاوضن  الفلسطنينن  صائب 

 19/1/5112الخليج، الشارقة، 
 
 ووضع تصور للمرحلة "التنسيق األمني"بوقف  عباس: طاقم فلسطيني يبحث طلب "القدس العربي" .7

ادي فلسطنيي، نضم الهور: طلب الرئنس الفلسطنيي محمود عباس رسمنا م  طاقم قن أشرف -غزة 
مسؤولن  سناسنن  وأمينن ، البحث جدنا بوقف كل أشكال التيسنق األميي مع إسرائنل في المرحلة 

، على أ  تبقى جهة االتصال الوحندة لدى هنئة «األمور الحناتنة»المقبلة، واقتصارها فقط على 
م  استعداداته لتقدنم الشؤو  المدينة، كرد على عقاب إسرائنل بوقف تحونل عوائد الضرائب، وض

 طلب جدند لمجلس األم  إليهاء االحتالل.
فإ  هياك تقننما نجرنه مسؤولو  « القدس العربي»وحسب ما قاله مصدر فلسطنيي مطلع لـ 

فلسطنينو  بنيهم مستشارو  للرئنس وأعضاء في اللجية التيفنذنة ومسؤولو  أمينو ، ندور حول وقف 
هنئة الشؤو  »جال األم ، واإلبقاء على قياة اتصال وحندة هي التيسنق مع إسرائنل، خاصة في م

 «.المدينة
ا  ما تمخض ع  التقننمات األولنة للجية، نفند بأ  السلطة بإمكايها « القدس العربي»وعلمت 

دو  أ  نكو  لذلك ضرر علنها. وقال المصدر إ  اتخاذ هذه « التيسنق األميي»التوقف ع  
، وا   الجمنع نيتظر في هذا الشأ  قرارا سناسنا نصدره الرئنس «أديى قاب قوسن  أو»الخطوة بات 

 عباس، وتلتزم به كل المؤسسات الفلسطنينة الرسمنة.
 19/1/5112القدس العربي، لندن، 

 
 مقابل وقف االستيطان التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لعدمالسلطة على استعداد  :" العبريال"وال .8

لسلطة الفلسطنينة على استعداد لتجمند رفع دعاوى قضائنة ضد إسرائنل قال مسؤول فلسطنيي إ  ا
تجمند البياء االستنطايي، وهدد بوقف التيسنق األميي بشكل  الدولنة مقابلفي محكمة الجيانات 

 تدرنجي إذا اسمرت إسرائنل في احتجاز أموال الضرائب التي تجبنها لصالح السلطة الفلسطنينة.
عبري ع  المسؤول الذي وصفه بأيه مقرب م  الرئنس الفلسطنيي، محمود ويقل موقع "واال" ال

عباس، أ  قضّنة البياء في المستوطيات هي القضّنة األولى التي سنتّم طرحها على محكمة 
الجيانات الدولّنة في الهاي. وقال المسؤول إ  "االستنطا  وسلب األراضي في المياطق الُمحتّلة 

االستنطاينة، يو  الدولي".  واضاف أيه في حال أوقفت إسرائنل خططها نعتبرا  خرقا واضحا للقا
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الجيانات الدولنة في الهاي. موضحا أ  رسالة بهذا الشأ   لمحكمةالفلسطنينن  ل  نتوّجهوا  فإ 
 رسمنا إلسرائنل ع  طرنق األرد  ومصر. يقلت

حتجاز أموال الضرائب ولوح المسؤول بوقف تدرنجي للتيسنق األميي في حال واصلت إسرائنل ا 
التي تجبنها للسلطة الفلسطنينة، وقال: "في المرحلة األولى، سيوقف االعتقاالت التي تقوم بها 

 األجهزة األمينة الفلسطنينة، ويعتقل فقط م  نعتبر باليسبة ليا مشتبها به".
للمعلومات التي  بهم وفًقا مشتبهولفت الموقع إلى أ  "السلطة الفلسطنينة تقوم باعتقال فلسطنينن  

سرائنل".  تحصل علنها م  اسرائنل، وذلك تيفنًذا التفاق التيسنق األميي بن  السلطة وا 
وذكر المسؤول أ  السلطة الفلسطنيّنة شكلت لجية قايويّنة خاّصة م  أجل بحث امكاينة التوجه إلى 

 استعدادا اليضمامك محكمة الجيانات الدولّنة في الهاي واإلسقاطات القايويّنة المترتبة على ذل
 .5112السلطة بشكل رسمي للمحكمة الجيائنة مطلع يسنا  )أبرنل( 

وأضاف المسؤول أ  السلطة الفلسطنيّنة طلبت م  المحكمة الدولّنة أ  نكو  لتواصل بنيها وبن  
 رسمنة بالتوجهغنر  ميع أطرافالمحكمة فقط م  خالل ممنثل فلسطن  في الهاي، وذلك م  أجل 

 لدولّنة.للمحكمة ا
 18/1/5112، 48عرب 

 
 في غزة تحذر المواطنين من التعاطي مع رسائل المخابرات اإلسرائيلية وزارة الداخلية .9

حذرت وزارة الداخلنة الفلسطنينة في قطاع غزة، المواطين  الفلسطنينن  م  التعاطي مع رسائل تقوم 
لة، وتحنّثهم م  خاللها على التخابر أجهزة المخابرات اإلسرائنلنة بإرسالها لهم على هواتفهم اليقا

 معها.
وقالت الوزارة في تيونه هام يشرته على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي "فنسبوك"، النوم 
األحد، "نقوم جهاز المخابرات اإلسرائنلي )الشاباك( بإرسال رسائل يصنة على جواالت عدد كبنر م  

 فنها للعمل معه مقابل أجر مادي". المواطين  الفلسطنينن  في قطاع غزة ندعوهم
وأهابت الوزارة، بجمنع المواطين  الفلسطنينن  في القطاع تجاهل هذه الرسائل وتهمنشها وعدم 

 التعاطي معها بتاتًا.
 18/1/5112، لسطين أون الينف
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 عين الحلوةمخيم داعش في  لتنظيمال وجود  :منير المقدح .01

ائد األم  الوطيي الفلسطنيي في لبيا  اللواء مينر المقدح أكد يائب ق: محمود عنتايي -)بنروت(
أ  ال وجود لتيظنم داعش في مخنم عن  الحلوة أو في أي م  المخنمات الفلسطنينة، إال « عكاظ»لـ

 أيه أفاد بأ  هياك قلة ربما تؤند التيظنم اإلرهابي، لكيها غنر ميظمة وغنر مؤنثرة.
يتعاو  مع »المولوي إلى السلطات اللبياينة، قال المقدح وحول المطالبة بتسلنم اإلرهابي شادي 

، «طلبات األجهزة األمينة اللبياينة، وخصوصا تسلنم المطلوبن ، ويبحث ذلك بعندا ع  اإلعالم
فلسطنيي في عن  الحلوة للخطر م  أجل  الجئال يقبل أ  يعرض حناة مئة ألف »وأضاف: 

 «.مع الجنش والحكومة اللبياينةشخص، لك  كل هذه األمور نتم التيسنق فنها 
وأفاد المقدح بأ  مخنم عن  الحلوة تنثار حوله الكنثنر م  الروانات، وميها الترونج لعمل عسكري ضد 

 المخنم، مؤكدا أيه ال خطر يستشعره على المخنم طالما هياك تيسنق كامل مع الجنش اللبيايي.
 19/1/5112عكاظ، بيروت، 

 
 في أجهزة األمن الفلسطينية االحتاللمتعاون سابق مع  700أكثر من  "مجلد"سري  "رأي اليوم": اتفاق .00

 في كتلتها اجتماع في ″حماس“حركة المقاومة الفلسطنينة  مهمة ياقشتهاطالبت ورقة بحنثنة : عما 
 أ  معتبرة ،”برّمته لها الحاض  اليهج”و األميي التيسنق ظاهرة باجتنثاث ،مؤخرا التشرنعي المجلس
ل خال م  ”ورموزها السلطة إسقاط“ باتجاه تدفع جماهنرنة دعوة يحو فعال متجها بات النوم الشارع

 في الظل وتحت االرض م  جدند. الشعبنةبعث ايتفاضة نثالنثة، والعودة لتشكنل لجا  المقاومة 
حقائق  اسمه،الورقة التي أعدها باحث وخبنر فلسطنيي معروف تحجم رأي النوم ع  ذكر  واستيدت

وعواقبه وتبعاته على الفلسطنينن  وقضنتهم ميذ بدأت كبريامج ” التيسنق األميي“كرة عمنقة ع  ف
 .1991التابعة لوزارة الحرب في الجنش االسرائنلي في آذار  "االدارة المدينة"لـ

على يسخة ميها ع  كو  المهمة المياطة باإلدارة المذكورة  "رأي النوم"وتحدنثت الورقة التي حصلت 
، األمر الذي كنثّفته قبنل ”جيند أكبر عدد م  العمالء المتفرغن  مدفوعي األجرت“تمحورت حول 

 ، بصورة مميهجة وبكنثافة يوعنة.”تراجندنة أوسلو الكارنثنة“التوقنع على ما أسمته الورقة 
وأكدت الورقة أ  اإلدارة المذكورة، شّكلت العمالء ضم  اجهزتها بصورة ممأسسة تحت إشراف 

لنتم دمجهم مستقبال في أطر أجهزة السلطة الفلسطنينة ” شبكة أما ” سمى بـالجهاز األميي الم
وغنر ” غنر المعل  عيه“المستقبلنة في إطار اتفاق سري مبرم بن  الطرفن  نقضي بالتيسنق االميي 

 القابل للفسخ م  جايب واحد.
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ئل ميظمة ألف ميتسبا لمعظم فصا 41، وعودة قرابة 1993في أعقاب توقنع أوسلو في أنلول 
سبل “، وفق الورقة التي حملت عيوا  1994التحرنر الفلسطنينة إلى غزة وأرنحا بدانة تموز 

مئات “، تخّوف ”المواجهة القايوينة والنثورنة للتيسنق األميي بن  السلطة الفلسطنينة والكنا  الصهنويي
باك إلى تجمنعهم في التابع لجهاز الشا” فرع االما “م  المساءلة والعقاب، ما اضطر ” العمالء

 معسكرات الجنش لتحصنيهم إلى حن  هنكلتهم ومأسستهم ضم  األطر األمينة.
اتضح أ  عدد العمالء تجاوز  يقاشها،في ذلك الوقت، وفقا للورقة التي القت صدى واسعا أنثياء 

نمك  رصده ، كا  ميوط بهم توفنر المعلومات والتقارنر االمينة المتعلقة بكل ما ”مخبرا منداينا 661"
 اي فعل مقاوم. إلجهاض

الورقة ذاتها تطرقت إلى كو  موضوع العمالء أخذ بتصّدر جداول اعمال اللجا  النثيائنة االمينة 
 1994والعسكرنة المشتركة بن  الفلسطنينن  واالسرائنلنن  والتي كا  اخرها المفاوضات في روما 

في غزة محمد دحال  ويظنره في الضفة الغربنة  والتي تم االتفاق فنها بن  رئنس جهاز االم  الوقائي
نعقوب بنري، ويائب رئنس ” شن  بنت“جبرنل الرجوب م  جهة ورئنس جهاز المخابرات االسرائنلي 

حرنة ” اسرائنل“هنئة أركا  الجنش االسرائنلي اميو  شاحاك م  جهة نثاينة، والتي أعطت فنها 
جهاز االم  الوقائي مقابل ا  نقوم الجهاز المذكور الحركة والعمل في مختلف المياطق الفلسطنينة ل

بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطنينة آيذاك وخاصة حركة حماس، ونزودها بتقارنر امينة مفصلة 
 حول ذلك.

المفاوضات المذكورة والتي بات نتصدرها في ذلك الوقت أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر 
اتفاقنة "تّوجت بالتوقنع على اتفاقنة االيسحاب الجزئي، أو ما عرف بـ الفلسطنينة محمود عباس، 

 ."5 -اوسلو -اعادة االيتشار
االتفاقنة المذكورة، وفق الورقة التي وصفت بالخطنرة في االجتماع، جاء في ملحقها االميي السرّي 

دماجهم في االجهزة  يّص نلتزم فنه الجايب الفلسطنيي المفاوض بسالمة العمالء المذكورن  وا 
يواة للتعاو  “ هؤالءاعتبار “الشرطنة واالمينة التابعة للسلطة الفلسطنينة، كما يص الملحق على 

 ”.والتيسنق االميي
كايت بن  الراحل ناسر عرفات ومحمود عباس عقب اصرار األول ” حربا باردة“ووفق الورقة فإ  

الخالف بن  الرجلن ، والذي كا  األخنر  على عرقلة ادماج العمالء والحد م  حركتهم، وهو ما فّجر
التخلي ع  السالح واسقاط يظرنة عسكرة االيتفاضة والتصدي للمقاومة والعملنات “نهدف فنها إلى 

 ، وفق ما ورد بالورقة ذاتها.”االستشهادنة وكسر قاعدة الكفاح المسلح



 
 

 
 

 

           13ص                                     3465 العدد:    19/1/5112 اإلثنين التاريخ:

وضوع على رأس أولوناته التيسنق االميي، إذ كا  الم” عّراب“وتحدنثت الورقة ع  عباس باعتباره 
 االجهزة قوائم على قنودهم وتقين  عمنال ″661“حن  تسلم رئاسة السلطة، بما فنه اعادة االعتبار للـ 

 .االمينة
المال والسلطة والتيسنق “التي نقف علنها يهج عباس كايت ” القوائم االربعة“واعتبرت الورقة ا  

ه السناسي رابطة ذلك بسلسلة مهامه التي توالها في ، ميذ بدانة عمل”االميي ولجم ارادة المقاومة
 ميظمة التحرنر والسلطة معا، بصورة توّسعت فنها بالحدنث ع  التفاصنل.

عبور لمفهوم ” محطات“، أوردت الورقة ما عّدته ”جذور وميعطفات التيسنق االميي“وتحت عيوا  
تعهد “تفاق اوسلو، والتي ورد فنها التيسنق االميي بدءا م  رسالة عرفات إلى رابن  قبنل توقنع ا

، مرورا ”اسرائنل“وكل اعمال العيف ضد ” االرهاب واالرهابنن “ميظمة التحرنر الفلسطنينة بمالحقة 
اسرائنل هي المسؤولة ع  االم  االجمالي في االرض “باتفاق اوسلو ذاته الذي يّص على كو  

 ”.تشاءوحق العمل االميي فنها في اي وقت  1966المحتلة عام 
ولم تيتهي ظاهرة التيسنق وفق الورقة بالوصول لتعدد االجهزة االمينة الفلسطنينة كاألم  الرئاسي 

 واالم  الوطيي واالم  الوقائي والمخابرات وغنرها.
، فقد ورد تحتها كعيوا ، الحّث على تحرك ”سبل المواجهة القايوينة والنثورنة للظاهرة الكارنثنة“أما 

إفراز قادة “ة المقاومة، والتحرك النثوري وتيفنذ كل سبل المقاومة حتى نتم تعبوي باتجاه نثقاف
 ”.منداينن 

وختمت الورقة توصناتها بالتأكند على أهمنة اجتنثاث ظاهرة التيسنق االميي وكل ادواته، معتبرة 
 االداء والعب االكبرن  نقعا  على عواتق المقاومة الفعلنة على االرض الفلسطنينة.

 17/1/5112لندن،  رأي اليوم،
 
 للغطرسة لـ"الجنائية الدولية" مثاال   "إسرائيل"حماس: تهديدات  .02

قالـــت حركـــة حمـــاس، مســـاء نـــوم األحـــد، إ  التهدنـــدات اإلســـرائنلنة للمحكمـــة الجيائنـــة الدولنـــة "منثـــااًل 
وأضـافت حركـة حمـاس  للغطرسة التي دفع الشعب الفلسطنيي نثميها م  دمـاء أبيائـه لسـيوات طونلـة".

تصـرنح صــحفي نـوم األحــد، إ  قـرار المــدعي العـام للمحكمـة الجيائنــة الدولنـة فــاتو بيسـودا خطــوة  فـي
 على طرنق مالحقة مجرمي االحتالل وجلبهم للمحاكمة".
 وكا  بيسودا قد أمر بفتح دراسة أولنة للحالة في فلسطن .
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نلنة، معتبـرة يجـاح التحقنـق ودعت إلى اسـتمرار إجـراءات المدعنـة الدولنـة للتحقنـق فـي الجـرائم اإلسـرائ
كمــا دعــت حمــاس إلــى اســتكمال جهــود المصــالحة  أيــه نمنثــل ردعــًا لالحــتالل وضــماية لوقــف جرائمــه.

 لتوفنر مياخات الوحدة الفلسطنينة التي تضم  يجاح الجهود القايوينة الدولنة.
 18/1/5112ن، فلسطين أون الي

 
غالق معبر رفحإعمار غإعادة يتحمل مسؤولية تأخير  الزهار: عباس .03  زة وا 

محمود الزهـار إ  "رئـنس السـلطة محمـود عبـاس هـو المسـؤول  .قال القنادي في حركة حماس د: غزة
األول ع  تأخنر إعادة إعمار غزة، وع  استمرار إغـالق معبـر رفـح البـري كمـا تؤكـد مصـادر متعـددة 

لمركز الفلسـطنيي وفي تصرنح صحفي وزعه المكتب اإلعالمي لحركة حماس، وحصل علنه "ا ذلك".
لإلعالم" نـوم األحـد، حمـل الزهـار "عبـاس المسـؤولنة األولـى عـ  إغـالق معبـر رفـح وبصـورة متعمـدة، 

 والضغط على جهات مصرنة و"إسرائنلنة" لعدم فتح المعابر".
وقــال الزهــار: إ  "حركــة حمــاس ســتعطي حكومــة الوفــاق فرصــتها فــي العمــل"، مشــنرًا إلــى أ  حكومــة 

شــهور مــ  عملهــا، واســتغلوا  6هــا وقــت محــدد، والمفــروض إجــراء ايتخابــات خــالل الوفــاق لــم نكــ  ل
الحرب األخنرة كمبـرر لعـدم إجـراء االيتخابـات، وعيـدما تجتمـع الفصـائل سـتحكم علـى عملهـا باليجـاح 

وأضاف الزهار: "لنس المطلوب م  حركة حماس بعدما سلمت الحكومـة دفـع رواتـب، ومـا  أو الفشل.
زة الشـــرعنن  الوحنـــدن  فـــي قطـــاع غـــزة والـــذن  حملـــوا األمـــ  وحمانـــة الشـــعب تـــم صـــرفه لمـــوظفي غـــ

واستمرار كافة الخدمات الصحنة والتعلنمنة وغنرها م  الخدمات، وكايوا فـي مواجهـة أربعـة اعتـداءات 
 (، وكايوا جزءا م  االيتصار".5114، 5115، 5119، 5116كبرى )

عـ  هـؤالء المـوظفن  مـ  خـالل مسـاعدات تقـدمها، وتابع بالقول: "ال نمكـ  لحركـة حمـاس أ  تتخلـى 
لمــ  ال نتقاضــى  %11تــأتي فــي إطــار بريــامج التكافــل االجتمــاعي الــذي نعطــي فنــه مــ  نأخــذ راتــب 

 راتب، وم  ال نرند عباس أ  نعطنهم حقهم ومستحقاتهم الشرعنة".
خـالل اسـتغالل وتابع: إ  "حركـة حمـاس لـنس لهـا عالقـة بقضـنة الكهربـاء، وهـذه القضـنة بـدأت، مـ  

مقدرات الشعب الفلسطنيي، لتحونل الكهرباء والمناه، م  سـلطة البلـدنات، إلـى شـركات خاصـة تمتلـك 
، لـــذلك نســتغل الـــرئنس عبـــاس ســلطته المطلقـــة فـــي الكهربــاء للضـــغط علـــى غـــزة %21الســلطة ميهـــا 

 للتيازل ع  مشروع المقاومة".
ة، ونرنــد الــتمك  مــ  غــزة أمينــا واقتصــادنا وأوضــح الزهــار أ  عبــاس ال نرنــد تطبنــق شــروط المصــالح

لنستأيف تعاويه األميي مع دولة االحتالل في قطاع غزة كما نمارسه في الضفة الغربنة، ونستمر في 
 مشروعه المتمنثل في يهب مقدرات قطاع غزة، كما يهب مقدرات الضفة الغربنة.
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سـلطة أو فـي التشـرنعي أو داخـل كما أشار إلى أ  عباس ل  نـذهب إلـى إجـراء ايتخابـات سـواء فـي ال
حركـة فـتح، أو فـي البلــدنات أو المجلـس الـوطيي، وذلــك أليـه سنفشـل فــي هـذه االيتخابـات، وهــو اآل  

 نعنش في مأزق، والجمنع نهرب م  حوله.
 18/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أبو مرزوق يشكر مصر على فتح معبر رفح أمام الحاالت اإلنسانية .04

معبـر هـا المكتـب السناسـي لحركـة حمـاس، مصـر علـى فتح عضـو ،موسى أبـو مـرزوق .دغزة: شكر 
عـ  أملـه فـي أ  نسـتمر  رفح أمام سفر الحاالت اإليساينة والمرضى والطالب لمدة نثالنثـة أنـام، معربـاً 
 فتح المعبر بشكل طبنعي للمساهمة في تخفنف معاياة الشعب الفلسطنيي.

 19/1/5112القدس العربي، لندن، 
 
 ماس تدين عملية اغتيال قادة حزب هللا بالجوالنح .05

دايت حركة حماس عملنة االغتنال التـي يفـذتها طـائرات االحـتالل اإلسـرائنلي مسـاء األحـد بحـق عـدد 
 م  قنادات حزب هللا اللبيايي في الجوال  السوري.

م  صـور وقال الياطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصرنح صحفي: "إ  هذه الغارة هي صورة 
العبــث اإلســرائنلي بــأم  الميطقــة وتعونضــًا لهزنمــة االحــتالل فــي غــزة وتوظنفــًا لهــذه الجرنمــة البشــعة 

 لخدمة الدعانة االيتخابنة اإلسرائنلنة".
بــدوره، اعتبــر القنــادي فــي حركــة "حمــاس" صــالح البردونــل بــأ  عملنــة االغتنــال "محاولــة صــهنوينة 

 أشــكالوأضــاف "هــي شــكل مــ   ربات المقاومــة فــي غــزة.ضــ أمــاملتــرمنم صــورة جنشــه التــي تهشــمت 
واألخالقــي السناســي  اإلفــالساللعــب بالــدماء فــي يــادي قمــار االيتخابــات الصــهنوينة وســط حالــة مــ  

وحرمــا  وخــتم قــائاًل: "المطلــوب االيتصــار للــدم  التحالفــات الجبايــة فــي الميطقــة". إالال تســتره  الــذي
 م  حساباتهم". المقامرن 

ــد األزبــط، فــي وفــي ذات ا لســناق، يعــى اليــاطق اإلعالمــي لحركــة المقاومــة الشــعبنة فــي فلســطن  خال
تصرنح مقتضب شهداء حزب هللا، مؤكدًا أ  "االسـتهداف الصـهنويي جرنمـة نجـب أ  نحاسـب علنهـا 

 ويدعو المقاومة اللبياينة لردع العدو على جرائمه والنثأر لدماء المجاهدن ".
 19/1/5112، فلسطين أون الين
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 "أبو علي مصطفى" تنعي شهداء المقاومة اللبنانية الذين اغتالتهم "إسرائيل" بالجوالن .06

يعــت كتائــب الشــهند أبــو علــي مصــطفى، الجيــاح العســكري للجبهــة الشــعبنة لتحرنــر فلســطن ، "شــهداء 
رووا  الـــذن  ]بعـــد اســتهدافهم بواســـطة ســـالح الجــو اإلســـرائنلي فــي القينطـــرة  المقاومــة اللبياينـــة العظــام

أرض سورنا العروبة بدمائهم الطاهرة فـي عملنـة اغتنـال صـهنوينة جبايـة يالـت مـ  أجسـادهم ولـم تيـل 
 م  أرواح وعزائم المقاومن  على امتداد األرض العربنة".

 19/1/5112، فلسطين أون الين
 
 القنيطرة تؤكد وحدة المقاومة ب دماء الشهداءكتائب الناصر صالح الدين:  .07

اصر صالح الدن  في غزة )الذراع العسكرنة للجـا  الشـعبنة( أ  العـدو ال نفهـم إال لغـة كتائب الي رأت
أ  دماء الشـهداء فـي القينطـرة تؤكـد وحـدة  إلىالقوة ونجب على المقاومة أ  ترد على الرسالة، مشنرة 

 المقاومة م  فلسطن  مرورًا بلبيا  وصواًل إلى إنرا .
 19/1/5112السفير، بيروت، 

 

 أنصار دحالن يلغون نتائج االنتخابات الداخلية لـ"فتح" بالشجاعية: قطاع غزة .08
ياشـدت حركــة "فــتح" فــي ميطقــة الشــجاعنة شــرق مدنيـة غــزة، رئنســها محمــود عبــاس بالتــدخل العتمــاد 
يتـــائج االيتخابـــات الداخلنـــة للحركـــة التـــي أجرنـــت فـــي تلـــك الميطقـــة وتـــم إلغائهـــا بفعـــل تـــدّخل أيصـــار 

 فتح" محمد دحال .القنادي المفصول م  "
واسـتيكر أعضـاء المـؤتمر التأسنســي لحركـة "فـتح" فــي حـي الشـجاعنة بـإقلنم شــرق غـزة، موقـف الهنئــة 

 .5112-1-16القنادنة العلنا للحركة في القطاع إزاء االيتخابات التي عقدت نوم الجمعة الماضي 
دّخل لدى الهنئة القنادنة وطالب أعضاء المؤتمر في رسالة وجهوها لرئنس الحركة محمود عباس، بالت

العلنـــا للحركـــة فـــي قطـــاع غـــزة فـــي مســـعى العتمـــاد يتـــائج االيتخابـــات التـــي قـــالوا إيهـــا تمـــت بصـــورة 
 "دنمقراطنة وشفافة".

وشرحت الرسالة، مجرنات عملنة االيتخابات بعـد اسـتبعاد مـ  أسـموهم "المتجيحـن " )أيصـار دحـال ( 
ة العلنا لحركة "فتح" فـي قطـاع غـزة بحرمـايهم مـ  عضـونة والذن  صدر بحقهم قرار م  الهنئة القنادن

 مؤتمرات المياطق، بعد التحقنق معهم حسب األصول التيظنمنة، وفق الرسالة.
وقــال أعضــاء المــؤتمر "لقــد قــام هــؤالء المتجيحــو  بــاالعتراض علــى ايتخابــات ميطقــة الشــهند صــبحي 

رنـــا اآلغـــا رئـــنس الهنئـــة القنادنـــة العلنـــا كـــرش )الشـــجاعنة(، وذهبـــوا إلـــى ميـــزل األخ المياضـــل زك أبـــو
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للحركـــة وقـــاموا بتســـلنمه رســـالة اعتـــراض علـــى مـــؤتمرات ميـــاطق الشـــجاعنة، ولقـــد فوجئيـــا بـــأ  اللجيـــة 
القنادنة تجاوبت مع المعتصمن  واتخـذت بحقهـم قـرارات اسـتبعاد مـ  المـؤتمرات، وهـو مـا نعيـي دعـوة 

 ة الشجاعنة"، وفق ما جاء في الرسالة.الهنئة القنادنة لتأجنل عقد المؤتمرات في ميطق
وطالبــت الرســالة، عبــاس بالتــدخل ســرنعًا العتمــاد يتــائج ايتخابــات ميطقــة الشــجاعنة، واتخــاذ قــرارات 
صـــارمة بحـــق "المتجيحـــن "، والضـــرب بنـــد مـــ  حدنـــد علـــى كـــل مـــ  نحـــاول تعطنـــل وعرقلـــة المســـنرة 

 تعبنرها. الدنمقراطنة في الحركة مهما كا  موقعة بالحركة، على حد
  18/1/5112، فلسطين أون الين            

 
 حماس: اتهام عباس لنا باالتفاق مع االحتالل حول دولة في غزة "سخيف" .09

وصــفت حركــة حمــاس تصــرنحات رئــنس الســلطة الفلســطنينة محمــود عبــاس والتــي ادعــى فنهــا : غــزة
نة في غـزة وأراض  مـ  سـنياء وجود اتفاق بن  حركة حماس واالحتالل الصهنويي إلقامة دولة فلسطني

وأضـــاف المتحـــدث باســـم الحركـــة ســـامي أبـــو زهـــري فـــي بنـــا  وصـــل "المركـــز الفلســـطنيي  بالســـخنفة.
أ  هذه التصرنحات تأتي في سناق مسلسل تحـرنض عبـاس علـى المقاومـة  األحد لإلعالم" مساء نوم

قطــاع اســتبدال أي  وأكــد أ  حمــاس "تــرفض بشــكل والتغطنــة علــى خنبتــه وفشــله فــي مشــروع التســونة.
 شبر م  فلسطن  بأي شبر م  قطعة أرض أخرى"، ووجه حدنث لعباس قائال: "كفى كذبا وتخرنفا".

 18/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 حماس تجمع كل تفصيالت ووثائق حوارات القاهرة والمصالحة"رأي اليوم":  .21

فـي  أوسـاطبـدأت ” التيسنق األميي“ة بعيوا  بعد إيجاز ورقة بحنثنة سناسنة خاص: رام أهلل -رأي النوم
حركـــة حمـــاس وتحدنـــدا فـــي كتلتهـــا التشـــرنعنة تعمـــل علـــى إعـــداد ملـــف بحنثـــي جدنـــد  نـــؤرخ ونكشـــف 

 تفاصنل ومالبسات كل ملفات حوارات القاهرة والمصالحة بن  حركتي فتح وحماس.
ومشـاورات مـع  صـاالتاتحركة حماس مهتمة هذه األنام ألسباب لم تتضح بعد بالعمـل علـى تيسـنق  

لجيـة  طنف واسع مـ  قنـادات حركـة فـتح المعتدلـة بموقفهـا مـ  المقاومـة والمعارضـة للتيسـنق األميـي.
مــ  حكومــة الحركــة فــي قطــاع غــزة تعمــل حالنــا علــى دراســة كــل تفصــنالت حــوارات القــاهرة وونثــائق 

بـــالر الـــرأي العـــام المصـــالحة علـــى أمـــل جمـــع التفصـــنالت المتعلقـــة بحـــل األجهـــزة األمينـــة تحدنـــدا إل
 الفلسطنيي والعربي بمبررات وأسرار عدم يجاح المصالحة.

 18/1/5112رأي اليوم، لندن، 
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 تبحث ملف شادي مولوي وتداعياته عين الحلوة الفصائل والقوى الفلسطينية في مخيم  .20
ة" فــــي مخــــنم عــــن  الحلــــوة "كــــر  واإلســــالمنةتلقفــــت القــــوى الفلســــطنينة الوطينــــة : رأفــــت يعــــنم -صــــندا 

المعلومات األمينة اإلعالمنة ع  ارتباط تفجنـري جبـل محسـ  بمطلـوبن  متـوارن  داخلـه، وعـ  وجـود 
كــل مــ  المطلــوبن  شــادي المولــوي وأســامة ميصــور فــي المخــنم، بكنثنــر مــ  الهــدوء والترنــث المقــرو  

د، بشـــيء مـــ  الترقـــب لمـــا نمكـــ  أ  تحملـــه األنـــام واألســـابنع المقبلـــة مـــ  تطـــورات علـــى هـــذا الصـــعن
تركــت أ   إذاكــرة يارنــة ملتهبــة مــ  شــأيها  إلــىنثبتــت صــحتها  إذاولتجيــب أ  تتحــول تلــك المعلومــات 

تحرق المخنم والجوار، فقررت هذه القوى التحرك باتجاهن : داخل المخنم وخارجه، للتحقق م  صحة 
 ص.بهذا الخصو  إلنهموقف المخنم الجامع في ضوء ما ستتوصل  وا عال ما ننثار أو عدم صحته 

 
 لجنة لتقصي الحقائق

أما التحرك داخل المخنم، فستتواله لجية تقصي حقائق م  القوى والفصائل الممنثلة في اللجية األمينـة 
الجهات الرئنسنة التي  إلىالفلسطنينة العلنا المشرفة على المخنمات، والتي ستذهب وألول مرة مباشرة 

 اإلسـالمنةحمانتهم، أال وهي بعـض المجموعـات  م  قبل البعض عادة بإنواء مطلوبن  أو إلنهانشار 
 ما نسمى "الشباب المسلم" في المخنم. إطارالميضونة في 

وعلمت "المستقبل" في هذا السناق أ  هذه اللجية وهي سداسنة وشكلت م  ممنثلن  انثين  ع  كل م  
لي مكويـــات ســـتلتقي عـــددًا مـــ  مســـؤو  اإلســـالمنةميظمـــة التحرنـــر وتحـــالف القـــوى الفلســـطنينة والقـــوى 

"الشباب المسلم" كل علـى حـدة وأبـرزهم الشـنخ أسـامة الشـهابي وبـالل بـدر وهنـنثم الشـعبي وتوفنـق طـه 
 وغنرهم.

وبحســــب مصــــادر فلســــطنينة مطلعــــة فــــإ  مهمــــة هــــذه اللجيــــة المصــــغرة التحقــــق مــــ  مســــؤولي هــــذه 
رج المخــنم، لمطلــوبن  مـرتبطن  بأحــداث خــا إنــوائهمالمجموعـات عمــا ننثــار مـ  أخبــار ومعلومــات عـ  

بالغهم أي مطلـوب،  إنواءبطبنعة الحال موقف المخنم بكل أطنافه وقواه وأهله الرافض الستقبال أو  وا 
اللبياينـة. وسـنكو   -العالقـات الفلسـطنينة  إلـىأمـ  المخـنم والجـوار أو  إلـىتصـرنحات تسـيء  أنة أو

عــدم  إنثبــاتمصــادر يفســها مهمــة أمــام هــذه اللجيــة المصــغرة ومــ  ورائهــا اللجيــة العلنــا ودائمــًا وفــق ال
وجود أي مطلوب داخل المخنم أو العكس لنبيـى علـى الشـيء مقتضـاه فـي أي موقـف سـتتخذه اللجيـة 

 بهذا الخصوص الحقًا.
ـــ "المســتقبل" أ  اتصــاالت بــدأت تجــري أنضــًا مــ  أجــل تــأمن  لقــاء بــن   وكشــفت أوســاط فلســطنينة ل

اد المشـيوق لالطـالع ميـه علـى حقنقـة مـا أعليـه مـؤخرًا مـ  اللجية الفلسطنينة العلنا ووزنـر الداخلنـة يهـ
معلومـــات أمينـــة مرتبطـــة بمخـــنم عـــن  الحلـــوة. ولـــم تســـتبعد األوســـاط يفســـها أ  نقـــوم وفـــد مـــ  اللجيـــة 
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الفلسطنينة العلنا بالتحرك باتجاه فاعلنات صندا والمسؤولن  األمينن  والعسكرنن  لشرح موقف المخنم 
 التطورات األخنرة. إزاء
ي المقابــل، وفنمــا لــم تســجل منــداينًا أنــة تطــورات متصــلة بالوضــع فــي عــن  الحلــوة، كشــفت مصــادر فــ

مطلعة لـ"المستقبل" أ  الوضع في عن  الحلوة نحظى ميذ أنام باهتمام أميي لبيايي غنر مسبوق بعندًا 
تــرازي، المنداينــة علــى مــداخل المخــنم والتــي حافظــت علــى طابعهــا االح اإلجــراءاتعــ  اإلعــالم وعــ  

وأ  هذا االهتمام نشمل رصد وجمع كل المعطنات المتوافرة ع  واقع المخنم السناسي واألميي وحتى 
 االجتماعي بكل ما نضم م  ملفات.

وكايت اللجية األمينة الفلسطنينة العلنا أكدت انثر اجتماع طارئ لها في مقر القـوة األمينـة فـي المخـنم 
لبياينة أنة معلومات تفنـد أ  للمخـنم عالقـة بمـا حـدث مـ  تفجنـرات أيها لم تتلق م  األجهزة األمينة ال

 في جبل محس  أو أ  نكو  أحد مم  قام بهذه األعمال المداية له صلة بالمخنم.
 مواقف

انثــر االجتمــاع، تحــدث اليــاطق الرســمي باســم "عصــبة األيصــار" الشــنخ أبــو الشــرنف فقــال: "أكــديا فــي 
ص على أفضل العالقـات مـع أشـقائيا اللبيـاينن ، وأ  كـل الجهـد هذا االجتماع أييا حرنصو  كل الحر 

نتخــذ مــ  أجــل قضــنتيا المركزنــة وهــي قضــنة فلســطن . واســتغربيا تــداول منثــل هــذه األحــداث األمينــة 
فـي الوقـت الـذي تـم االتفـاق مـع كـل المرجعنـات السناسـنة واألمينـة علـى  اإلعالمالخطنرة عبر وسائل 

مــ  أجـــل متابعــة منثـــل هــذه الملفـــات. يحــ  يؤكـــد أيــه لـــ  نــأتي للبيـــا  التواصــل مـــع الجهــات المعينـــة 
واللبياينن  مـ  هـذا المخـنم مـا نسـوؤهم. يحـ  يـرفض بكـل اللغـات أ  نخـرج مـ  هـذا المخـنم أي عمـل 

واألمينة التي نتعرض لها مخـنم عـن   اإلعالمنةأميي نضر بالجوار اللبيايي، كما أييا يرفض الهجمة 
 يا وواجبيا م  أجل حفظ األم  في عن  الحلوة والجوار".الحلوة. وسيقوم بمهام

م  جهته، أوضح عضو اللجية المركزنة لـ "الجبهة الدنموقراطنة لتحرنـر فلسـطن " عـديا  أبـو اليـانف 
"أييــا تدارســيا المعلومــات الــواردة حــول اتهامــات معنيــة للمخــنم، وشــكليا لجيــة للتحقــق ميهــا وصــحتها، 

 ا تجاه شعبيا وحس  العالقة مع الجوار اللبيايي".وعلنيا القنام بمسؤولناتي
عضـــو المكتـــب السناســـي لــــ "جبهـــة التحرنـــر الفلســـطنينة" صـــالح النوســـف فقـــال: "يحـــ  كفصـــائل  أمـــا

فلسطنينة موحدة يعمل جاهدن  لتحصن  أم  المخنمات والجـوار ولعـدم االيجـرار وراء أي فتيـة تحـاك 
 م  أي طرف كا ".

ر عـ  اللجيـة، أكـد المجتمعـو  أيهـم لـم نتلقـوا مـ  األجهـزة األمينـة اللبياينـة وفي البنا  الرسـمي الصـاد
أنة معلومات تفند بأ  للمخنم عالقة بما حدث م  تفجنرات جبـل محسـ ، أو أ  نكـو  أحـد ممـ  قـام 
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بهــذه األعمــال المدايــة لــه صــلة بمخــنم عــن  الحلــوة. واســتغربت اللجيــة أ  تكــو  هــذه االتهامــات عبــر 
 بدل أ  نكو  التواصل عبر القيوات الرسمنة. ماإلعالوسائل 

وشدد المجتمعو  على "مواصلة الجهود لضما  وتعزنـز األمـ  واالسـتقرار فـي المخـنم، وعلـى أيـه لـ  
بــأم  الجــوار، وعلــى التيســنق والتعــاو  مــع المرجعنــات األمينــة  إخــاللنكــو  تحــت أي ظــرف عامــل 

أ  تتعـاطى مـع المخـنم مــ   إلـىنة السناســنة واألمينـة والسناسـنة الرسـمنة". ودعـوا "كـل الجهـات الرسـم
أل  ذلـك مـ  شـأيه أ  نـؤجج  اإلعـالمخالل التواصل مع المرجعنات الفلسطنينة المعينـة، ولـنس عبـر 

الوضع ونؤنثر سلبًا على العالقة اللبياينة الفلسـطنينة". وطالـب المجتمعـو  بــ "تحسـن  أوضـاع سـجياء 
"العمـــل علـــى التواصـــل مـــع المعينـــن   إلـــىح بزنـــارتهم"، مشـــنرن  رومنـــة وتطمـــن  أهـــالنهم عبـــر الســـما

طالق اإليساينةلمعالجة أوضاعهم   األبرناء ميهم". وا 
  19/1/5112المستقبل، بيروت، 

 
 عين الحلوة بين "أبو محجن" والشهابي"األخبار": مخيم  .22

تح اإلسـالم" خطبـة أمنـر "فـ إلـىجمع غفنر في حي الصفصاف، في عن  الحلوة، استمع : آمال خلنل
أسامة الشهابي بعد صالة الجمعة الفائـت. تحـت رانـة "ال إلـه إال هللا" الخضـراء، ايـتفض الشـهابي مـ  
أجل موقوفي سج  رومنة بعد العملنـة األمينـة التـي أخـرجتهم قبـل أسـبوع مـ  معقلهـم فـي المبيـى "ب" 

لنــة العــرب جمنعــًا، وأخــّص وقطعــت التواصــل معــه ومــع أمــراء آخــرن ، وقــال: "أال قاتــل هللا وزراء داخ
بالــــذكر وزنــــر داخلنــــة لبيــــا  )...( الــــذي هــــاجم إخواييــــا العــــّزل بالطــــائرات والــــدبابات والمــــالالت أل  

 جرنمتهم أيهم نقولو  ال إله إال هللا، وال نرندو  أ  نعملوا ال مع السعودنة وال مع إنرا ".
مــؤزر"، متسـائاًل: "هــل قاتلــت النهــود واسـتهزأ مــ  وصــف الـوزنر يهــاد المشــيوق عملنــة رومنـة بـــ"يصر 

وأقفلــــت مخــــابراتهم أم أقفلــــت ســــفارات فريســــا وأمنركــــا أو هــــل قاتلــــت اليظــــام الســــوري وأعوايــــه لتعتبــــره 
يصـــرًا؟". ووعـــد الشــــهابي الموقـــوفن  خنــــرًا، و"يبشـــرهم أ  هللا ســـنجعل لكــــم مخرجـــًا قرنبــــًا ويقـــول لهــــم 

و" الفريسـنة، ورفـع ندنـه إلـى السـماء داعنـًا: "بـارك هللا اصبروا". كذلك حّنا استهداف مجلة "شارلي إنبـد
 قاعدة الجهاد وكل المجاهدن ".

الشهابي نهاجم المشيوق ونبّشر الموقوفن  بـ"مخرج قرنب" فخالل معركة عرسال، نثم معركـة طـرابلس، 
تيادى إسالمنو  متشـددو  فـي عـن  الحلـوة لبحـث سـبل مسـايدة "إخـوايهم". وتشـنر مصـادر أمينـة مـ  

عــزام توفنــق طــه التقــى حنيهــا الشــهابي واإلســالمي  عبــد هللاأ  القنــادي فــي كتائــب  إلــىداخــل المخــنم 
بالل البدر وقنـادات مـ  "فـتح اإلسـالم" و"جيـد الشـام" لمياقشـة احتمـاالت المسـايدة، وجـرى البحـث فـي 

 إلــىلمخــنم توجنـه ضــربة لمراكـز الجــنش المحنطـة بــالمخنم، أو اسـتدراج قــوى إسـالمنة ووطينــة داخـل ا
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اشتباك عسكري، أو اإلعداد لتيفنذ عملنات أمينة خارج المخنم. وعّزز وصول كل م  شادي المولوي 
نثم أسامة ميصور ومحمد العارفي ومحمد الدوخي )خـردق( و"أبـو محمـد الشنشـايي" وغنـرهم إلـى عـن  

يـًا منثمـرًا فـي يطـاق الحلوة، االقتراح األخنـر. وبحسـب المصـادر، فـإ  "تالقـي طـه والمولـوي "نيـتج تعاو 
التجينــد داخــل المخــنم وخارجــه والتخطــنط والتيســنق لتيفنــذ عملنــات أمينــة خارجــًا". ونقــنم المولــوي فــي 
التعمنر مع رامي ورد وفضل شاكر ومحمد العوجي )كادر عسـكري لـدى األسـنر(، فنمـا تتيقـل زوجتـه 

د اليور ميذ سـيوات، فنمـا نيـزل بن  حي وآخر إلبعاد الشبهة. أما طه فنستقر في الميشنة بجوار مسج
 ميصور في ضنافة البدر في حطن .

في وقـت سـابق، اعتمـدت الدولـة علـى القائـد السـابق للكفـاح المسـلح الفلسـطنيي العمنـد محمـود عنسـى 
)اللنيــو( لضــرب المتشــددن . لكــ  األخنــر، النــوم، مفصــول مــ  فــتح التــي تعصــف بهــا الخالفــات، مــا 

يصـــار" اإلســـالمنة. فـــي آب الماضـــي، يشـــرت "األخبـــار" تقرنـــرًا عـــ  نســـّلط األيظـــار علـــى "عصـــبة األ
اســتعدادات زعــنم العصــبة "أبــو محجــ "، المتــواري عــ  األيظــار، لتســلم مقالنــد جماعتــه فــي مواجهــة 
"الــدواعش"، واســتخدام "مويتــه" علــى المتشــددن  إلقيــاعهم بتحننــد المخــنم عــ  الشــؤو  اللبياينــة. رفــض 

الفلسطنيي دفعه إلـى تأجنـل خطوتـه. لكيـه بـدأ بتيفنـذ مهمتـه داخـل المخـنم الـذي المزاج العام اللبيايي و 
لم نغادره نومًا. فتصـدى بدانـة لمحـاوالت اسـتدراج العصـبة إلـى االشـتباك مـع بقانـا "جيـد الشـام" و"فـتح 
اإلســالم"، ال ســنما بعــد اإلشــكاالت التــي افتعلهــا هــؤالء مــع أيصــار العصــبة، وبعــد ســنطرة البــدر علــى 

حطن  الذي كا  معقاًل للعصبة. وفـي األشـهر الماضـنة، عقـد "أبـو محجـ " لقـاءات مـع العشـائر حي 
التــي نيتمــي إلنهــا األمــراء الجــدد، وحــّذر وشــقنقه "أبــو طــارق الســعدي" مــ  الســماح للعياصــر الغرنبــة 

وتـؤدي بفرض قرارها في المخنم خوفًا م  تكرار تجربة يهر البارد، أل  "أي معركـة مـع الدولـة خاسـرة 
إلى تهجنريا وتشتنتيا". وتؤكد مصادر مواكبة أ  حراك أبو محج  أفلح في مواقف عدة، ال سـنما مـع 
الشهابي والبدر والدوخي وغنرهم م  أبيـاء عـن  الحلـوة. أمـا باليسـبة إلـى "الضـنوف"، فـاألمر نختلـف. 

يــة" لــه علــى وتوضــح المصــادر أ  "أبــو محجــ " نمــو  علــى فضــل شــاكر وأحمــد األســنر، لكــ  ال "مو 
"الضــنوف الجــدد" الــذن  نحّرضــو  علــى "العصــبة" الــى حــّد تكفنرهــا بســبب عالقتهــا مــع أجهــزة الدولــة 
واســتخبارات الجــنش التــي تــؤم  لكــل مــ  "أبــو طــارق" و"أبــو شــرنف عقــل" خروجــًا مــ  المخــنم متــى 

أ   إلــى نشــاءا  بــرغم أيهمــا مطلوبــا ، فضــاًل عــ  تواصــلهما مــع حــزب هللا. أوســاط العصــبة تطمــئ 
الوضع في المخنم نبقى تحت السنطرة. أما باليسبة إلى العملنات األمينة التـي نخطـط لهـا داخلـه "فـال 

 أحد نمكيه أ  نسنطر علنها".
فـــي عـــن  الحلــــوة.  األمينـــةالفلســـطنينة العلنـــا اجتمعـــت أمـــس فـــي مقـــر القـــوة  األمينـــةوكايـــت اللجيـــة 

، خصوصــًا فــي مــا نتعلــق بــالمخنم، وأكــدوا األمينــةا للقضــان اإلعالمنــةواســتغرب المجتمعــو  المعالجــة 
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اللبياينة أي معلومات تفند بأ  للمخنم عالقة بما حدث م  تفجنرات  األمينة األجهزةأيهم لم نتلقوا م  
المداية له صلة بعـن  الحلـوة. وأكـد المجتمعـو   األعمالجبل محس ، أو أ  نكو  أحد مم  قام بهذه 

ظــرف عامــل إخـالل بــأم  بــالجوار"، كـذلك اســتغربوا تصــرنحات وزنــر  "أ  المخـنم لــ  نكــو  تحـت أي
التعـاطي مـع هـذا  إلـى واألمينـةالداخلنة تجاه مخنم عن  الحلوة، ودعوا كل الجهات الرسمنة السناسـنة 

مــ  خــالل التواصــل مــع المرجعنــات الفلســطنينة المعينــة. وطالــب المجتمعــو  بتحســن  أوضــاع  األمــر
 لنهم.سجياء رومنة وتطمن  أها

 19/1/5112األخبار، بيروت، 

 
 نتنياهو: لن نسمح بأي حال بتقديم إسرائيليين للقانون الدولي .23

بينامن  يتيناهو، في مستهل جلسة الحكومة اإلسرائنلي ش  رئنس الوزراء : يظنر مجلي - تل أبنب
نل ل  تسمح األسبوعنة، أمس، هجوما عينفا على المحكمة الدولنة واتهمها باليفاق. وأكد أ  إسرائ

بمنثول جيودها أمام المحكمة. وقال يتيناهو إ  "قرار المدعنة للمحكمة الدولنة بدء التحقنق ضد 
 إسرائنل نعد ذروة اليفاق وقلبا للعدالة رأسا على عقب"، على حد تعبنره.

دة لقد واجهت منثل هذه الظواهر، ال سنما حنيما كيت سفنرا إلسرائنل لدى األمم المتح"وأضاف قائال: 
 ."وأنضا وأيا رئنس للحكومة، ولك  القرار الذي اتخذته المدعنة نشكل منثاال غنر مسبوق م  اليفاق

. "هذا القرار نميح الشرعنة لإلرهاب الدولي الذي نحظى اآل  برعانة دولنة"وزعم يتيناهو أ  
وها هي  سيحارب هذا القرار بكل الوسائل وسيجّيد أطرافا أخرى لتكافح هذه السخافة،"وأضاف: 

سيدافع ع  حق إسرائنل بالدفاع ع  يفسها. ول  يسمح ". ومضى قائال: "تتجّيد لمكافحة هذه الظاهرة
بمنثول جيود الجنش أمام المحكمة الدولنة. وهذه الخطوات ل  تردعيا ع  اتخاذ كل ما نطلب م  

ة هذه الخطوات إحدى السبل لمواجه". وقال يتيناهو إ  "أجل الدفاع ع  دولة إسرائنل ومواطينها
 ."السافرة تعزنز إسرائنل وتعزنز الهجرة إلنها، وتعزنز االقتصاد اإلسرائنلي

 19/1/5112، الشرق األوسط، لندن
 

 المحكمة الجنائية عبر تجفيف تمويلها "خنق"تسعى إلى  "إسرائيل" .24
إسرائنل حّملت بعيف على المحكمة ، أ  أسعد تلحمي ع ، 19/1/5112، الحياة، لندنذكرت 

إجراء "الجيائنة الدولنة وعلى الفلسطنينن  في أعقاب قرار المدعنة العامة في المحكمة، باتو بيسودا، 
أيها ستدعو الدول المشاركة  ت، وأعلي"فحص أولي حول شبهات بإرتكاب جرائم حرب في فلسطن 
 في دعم موازية المحكمة إلى حجب التمونل عيها وشل عملها.
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يتيناهو نواصل اتصاالته مع زعماء عدد نس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  رئوأكدت تقارنر صحافنة أ  
م  دول العالم لتألنبهم على المحكمة الدولنة وحجب أموال الدعم لها. وأضافت أ  يتيناهو بعث 

 أسترالنابرسائل لعدد م  زعماء العالم بنيهم الرئنس األمنركي والمستشارة األلماينة ورئنس حكومة 
اتهام ضد  إصبعبعد سبعة عقود م  المحرقة اليازنة نوجه الفلسطنينو  وبكل صفاقة "ه جاء فنها أي

إذا وقعت إسرائنل ضحنة للمحاولة ". وأضاف محذرًا أيه "إسرائنل، وهي أكنثر دولة مهدَّدة في العالم
 ."مانثالً الهزلنة الستغالل المحكمة الدولنة، فإ  كل األيظمة الدنموقراطنة في العالم ستواجه خطرًا م

 واقالإسرائنلنو   مسؤولو ، أ  مينر البونطي ع ، 18/1/5112، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
نوم األحد إ  إسرائنل تضغط على الدول األعضاء في المحكمة الجيائنة الدولنة لقطع التمونل ع  

 لفلسطنينة.المحكمة ردا على فتح تحقنق بشأ  جرائم حرب نحتمل أ  تكو  ارتكبت في األراضي ا
ال تتمتع هي والوالنات المتحدة  التي-وقال وزنر الخارجنة اإلسرائنلي أفنجدور لنبرما  إ  إسرائنل 

دولة عضوا بما نتماشى مع  155في تقلنص التمونل للمحكمة المؤلفة م   تأمل-بعضونة المحكمة 
 حجم اقتصادات هذه الدول.

 يدا وأسترالنا وألماينا أ  نتوقفوا ببساطة ع  تمونلها."وقال لرادنو إسرائنل "سيطلب م  أصدقائيا في ك
الكنثنر م   وتلقنت-وأضاف "هذا الكنا  ال نمنثل أحدا. إيه كنا  سناسي. هياك عدد قلنل م  الدول 

 التي تعتقد أنضا أيه ال نوجد مبرر لوجود هذا الكنا ." -المكالمات في هذ الشأ  
با ممانثال أرسل إلى ألماينا وهي واحدة م  أشد الدول وقال مسؤول إسرائنلي آخر لرونترز إ  طل

تأنندا للمحكمة وا   طلبا آخر سنقدم إلى رئنس الوزراء النابايي شنيزو آبي الذي سنزور القدس. 
 والنابا  م  أكبر المساهمن  في تمونل المحكمة الجيائنة الدولنة.

 
 حملة إعالمية "لنزع شرعية" محكمة الهاي نتنياهو يقرر شن   .25

قرر رئنس حكومة إسرائنل بينامن  يتيناهو، ش  حملة إعالمنة ترمي إلى "يزع شرعنة" : 49عرب 
المحكمة الجيائنة الدولنة في الهاي، في أعقاب إعال  المدعنة في المحكمة، فاتو بيسودا، بشأ  

 إجراء دراسة أولنة حول الوضع في فلسطن  في ظل اتهامات إلسرائنل بارتكاب جرائم حرب.
رت صحنفة "هآرتس"، النوم االنثين ، أ  يتيناهو قرر، خالل مداوالت عقدها أمس، ش  حملة وذك

إعالمنة علينة وهجومنة بهدف محاولة يزع شرعنة المحكمة الجيائنة الدولنة في الهاي والمدعنة 
 بيسودا.
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نلنة بعدم وقالت الصحنفة إ  قرار يتيناهو هذا نأتي على الرغم م  توصنة وزارة الخارجنة اإلسرائ
التعامل مع المحكمة والمدعنة كعدو وعدم مهاجمتهما بصورة مباشرة، لك  يتيناهو رفض هذه 

 التوصنة.
ونعتبر يتيناهو أ  إعال  بيسودا ندل على أيها معادنة إلسرائنل، فنما قال موظف في مكتب رئنس 

رائنل الحق في الدفاع حكومة إسرائنل، في ختام المداوالت، إ  "هدف هذه الخطوة كلها هو سلب إس
 ع  اليفس، وتقنند ندنها في الحرب ضد اإلرهاب".  

وشارك في المداوالت التي عقدها يتيناهو أمس، وزنر األم  موشنه نعلو ، وعدد م  المسؤولن  في 
 جهاز األم  ووزارة الخارجنة ووزارة القضاء.

روف، والمستشار القضائي وقالت الصحنفة إ  يائب مدنر عام وزارة الخارجنة، جنرمي نسسخا
للوزارة، انهود كنيا ، حاوال خالل المداوالت تهدئة األجواء وجعل رد الفعل اإلسرائنلي معتدال. 
وأوضحا أيه رغم عدم رضا إسرائنل م  قرار المدعنة إال أيه نحظر التعامل مع المدعنة والمحكمة 

 لفلسطنينة في محكمة الهاي.كأعداء، أل  تعامال كهذا ل  نساعد في محاولة كبح الخطوة ا
ونعتقد المسؤولو  في الخارجنة اإلسرائنلنة أ  مهاجمة المحكمة والمدعنة م  شأيه إلحاق أضرار 
بمصلحة إسرائنل ونجعل المدعنة بيسودا تصر على مواقفها، وأوصوا بالعمل بطرق دبلوماسنة هادئة 

 د تحقنق محتمل ضد إسرائنل.م  أجل إقياع دول بارزة في العالم بإصدار مواقف معارضة ض

 19/1/5112، 48عرب 

 
 "اكتشاف أول خلية محلية لتنظيم "داعش ية:سرائيلوزارة العدل اإل .26

قالت إسرائنل نوم األحد إيها كشفت أول خلنة لتيظنم الدولة اإلسالمنة على : مينر البونطي -القدس 
تخطنط لش  هجمات داخل أراضنها مؤلفة م  سبعة مواطين  عرب سنمنثلو  للمحاكمة بتهم ال

 إسرائنل والتواصل مع التيظنم في سورنا.
وقال متحدث باسم وزارة العدل بعد تخفنف قرار بحظر اليشر في القضنة إ  المتهمن  وبنيهم محام 
سنمنثل يفسه أمام المحكمة يفوا تهمة االيتماء لجماعة غنر مشروعة ودعم اإلرهاب والتواصل مع 

)شن  بنت( في الرابع م  نيانر كايو   اإلسرائنليالمخابرات الداخلي وقال جهاز  عمالء أجايب.
 .اإلسالمنةالنثايي إيه اعتقل أعضاء خلنة في الضفة الغربنة المحتلة على صلة بتيظنم الدولة 

عاما وجمنعهم م   41و 55وذكر الشن  بنت في بنا  أ  المشتبه بهم السبعة تتراوح أعمارهم بن  
نة اعتقلوا في يوفمبر تشرن  النثايي ودنسمبر كايو  األول وأبلغوا المحققن  أيهم ميطقة الجلنل الشمال
 متشددة وندبرو  أسلحة وتمونال لتيفنذ هجمات. إسالمنةكايوا نجرو  دراسات 
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في نولنو تموز متوجها إلى سورنا لك   إسرائنلوأضاف البنا  أ  أحد المتهمن  حاول مغادرة 
 جورنو  بتل أبنب. السلطات اعتقلته في مطار ب 

في ميطقة اليقب  إسرائنلوذكر الشن  بنت نوم األحد إيه ألقى القبض على مواط  نثام  م  عرب 
 خالل إجرائه دراسات طبنة في األرد . اإلسالمنةالجيوبنة لالشتباه في ايضمامه للدولة 

 18/1/5112، وكالة رويترز لألنباء
 
 اإلسرائيليةيطرة في الجوالن مرتبط باالنتخابات القنعلى غالنت يلمح إلى أن توقيت الهجوم  .27

ألمح جيرال االحتناط، نوآف غاليت، إلى أ  توقنت الهجوم الذي شيته إسرائنل النوم في : 49عرب 
ميطقة القينطرة في الجوال  السوري وأسفر ع  استشهاد القنادي في حزب هللا جهاد مغينة، اب  

 زب، مرتبط بااليتخابات اإلسرائنلنة.الشهند عماد مغينة، وعدد م  عياصر الح
غاليت الذي ايضم مؤخرا إلى حزب 'كواليو' الجدند بقنادة موشي كحلو ، قال في حدنث للقياة 
اإلسرائنلنة النثاينة إيه باليظر إلى أحداث وقعت في الماضي هياك توقنت أحنايا ال نمك  يفي صلته 

 بااليتخابات.
، وقال إ  'موعد 5115تائب القسام أحمد الجعبري عام واستذكر غاليت عملنة اغتنال قائد ك

سيوات قبل ذلك وتوفرت العدند م   2االغتنال كا  نمك  أ  نكو  قبل ذلك، كيت قائدا للميطقة 
 الفرص لتيفنذ االغتنال، يصحت حنيها مرارا بالتيفنذ، لك  لسبب ما لم تيفذ العملنة في تلك المواعند'.

 18/1/5112، 48عرب 

 
 القنيطرة  هللا في اإلسرائيلية في حالة استنفار بعد استهداف حزب القوات .28

رفع الجنش اإلسرائنلي حالة االستيفار في صفوف قواته في مرتفعات الجوال  المحتل : 49عرب 
وعيد الحدود مع لبيا  تحسبا م  رد فعل حزب هللا على مقتل ستة م  مقاتلنه في غارة إسرائنلنة 

 ينطرة في األراضي السورنة.على موقع في ميطقة الق
وذكرت وسائل إعالم إسرائنلنة، صباح النوم االنثين ، أيه تسود توقعات بأ  رد حزب هللا على الغارة 
قد نتراوح ما بن  زرع ألغام الستهداف دورنات للجنش اإلسرائنلي عيد الحدود وتيفنذ عملنات ضد 

 مال إسرائنل.أهداف إسرائنلنة في العالم أو إطالق صوارنخ باتجاه ش
 19/1/5112، 48عرب 
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ــي الربــع %0.2 "إســرائيل"نمــو اقتصــاد اإلحصــاء اإلســرائيلي:  .29 الثالــث وأضــرار حــرب غــزة دون  ف
 المتوقع
قال المكتب المركزي لإلحصاءات في إسرائنل نوم األحد إ  االقتصاد يما : يادنة الجونلي -القدس 
السابقة  التقدنراتلعام لنسجل مستوى أعلى م  بالمئة على أساس سيوي في الربع النثالث م  ا 1.5

  التي كايت تشنر إلى ايكماش محدود بسبب حرب غزة.
كا  المكتب أعل  في تقدنره النثايي أواخر دنسمبر كايو  األول أ  الياتج المحلي اإلجمالي تراجع 

راءة أولنة بالمئة على أساس سيوي في الفترة م  نولنو تموز إلى سبتمبر أنلول وذلك بعد ق 1.1
 بالمئة. 1.4بايخفاض يسبته 

بالمئة واالستهالك الخاص  4.6وفي المراجعة األحدث أبقى المكتب على تقدنره ليمو الصادرات عيد 
بالمئة بدال  6.2بالمئة. لكيه عدل تقدنره لالستنثمار في األصول النثابتة إلى تراجع بيسبة  3.4عيد 

 م  تراجع بيسبة عشرة بالمئة.
بالمئة وهو ما سنكو  أبطأ معدل في  5.6بأكمله نتوقع المكتب يمو االقتصاد  5114عام وباليسبة ل

 نوما خالل نولنو تموز وأغسطس آب. 21خمس سيوات وذلك بسبب الحرب التي استمرت 
 .5112بالمئة في  3.5ونتوقع بيك إسرائنل المركزي يمو االقتصاد 

 بالمئة. 1.2اص يما ياتج القطاع الخ 5114وفي الربع النثالث م  
 18/1/5112، وكالة رويترز لألنباء

 
 األقصى المسجد إحباط محاولتين إلطالق طائرة صغيرة فوق .31

، االقتحامات لساحات الحرم القدسي 19/1 في الوقت الذي جددت الميظمات النهودنة، نوم األحد
اولتن  لمستوطين  دائرة األوقاف مح أحبطتالشرنف عبر جسر باب المغاربة برفقة قوات االحتالل، 

إلطالق طائرة صغنرة في سماء المسجد األقصى، حنث حاولوا إطالق الطائرة األولى م  ميطقة 
 القصور األمونة والنثاينة كايت موجهة م  بؤرة استنطاينة متواجدة على جبل الطور.

  إلحباطهم حس  الصنفي ببسالة المواطين  المقدسنن .أشاد وكنل وزارة األوقاف والشئو  الدنينة دو 
ولفت إلى  محاولتن  جدندتن  إلطالق طائرة صغنرة موجهة ع  بعد باتجاه المسجد األقصى المبارك.

أ  المحاولة األولى كايت م  ياحنة القصور األمونة جيوب األقصى باتجاه المصلى المروايي، 
لقدس القدنمة والنثاينة كايت موجهة م  بنت للمستوطين  على جبل الزنتو / الطور الُمطل على ا

  واألقصى.
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عيصرًا م  مخابرات االحتالل، ومجموعات م  المستوطين  النهود،  32دا  الصنفي اقتحام يحو أو 
 ."وم  "جماعة طالب م  أجل الهنكل للمسجد األقصى م  باب المغاربة

 18/1/5112 ،48عرب 
 
 شهيد ثان في النقب خالل يوم إضراب شامل .30

شاب سامي الزنادية، في وقت متأخر م  نوم أمس، يتنجة اختياقه استشهد ال: األخبار، األياضول
بالغاز المسنل للدموع الذي أطلقته شرطة االحتالل على المشاركن  في تشننع الشهند الشاب سامي 

واستشهد الزنادية خالل مواجهات ايدلعت قرب مقبرة  الجعار في مدنية رهط في اليقب المحتل.
نلنة، ومشنعي الشهند الجعار، الذي قتل هو اآلخر برصاص الشرطة نوم المدنية بن  الشرطة اإلسرائ

 مشنعًا. 12األربعاء الماضي، ما أسفر ع  إصابة 
 19/1/5112 ،األخبار، بيروت

 
 بقتل الشهيدين الزيادنة والجع ار تنديدا  سلسلة مظاهرات  .32

ندًا بقتل الشاب سامي أعليت الحركات الشبابنة في البالد ع  سلسلة تظاهرات النوم االنثين  تيد
(، يتنجة اعتداء قوات الشرطة على تشننع الشهند سامي الجعار في رهط في عاماً  46الزنادية )

ضراب  اليقب. ودعت بلدنة رهط ولجية توجنه بدو اليقب، إلضراب عام في اليقب النوم االنثين ، وا 
ين  في تمام الساعة النثالنثة ظهرًا عام في البالد نوم النثالنثاء باإلضافة إلى مظاهرة حاشدة النوم االنث

 في مدنية رهط.
المكر ع  مظاهرة االنثين  تمام الساعة السابعة مساء، على  -وأعل  الحراك الشبابي في الجدندة 

دوار العن  في مدخل البلدة، باإلضافة إلى مظاهرة أعليت عيها الحركة الطالبنة في جامعة بئر 
مدخل الجامعة. وأعليت الحركة الطالبنة في جامعة حنفا، ع  السبع تمام الساعة النثاينة عشر على 

إضراب ع  التعلنم النوم االنثين  م  الساعة النثاينة عشر حتى الساعة النثاينة ظهرًا، باإلضافة 
نعل  ع  مكايها حتى اللحظة. ودعت الحركة  لمظاهرة بعد غد النثالنثاء تمام الساعة النثاينة عشر لم

 الوطينة في مدنية شفاعمرو، النوم االنثين  لمظاهرة أمام دار البلدنة تمام الساعة السادسة مساء.
، على مدخل 11:42ودعت الحركة الطالبنة في جامعة تل أبنب، لمظاهرة نوم النثالنثاء تمام الساعة 

ة النوم تمام الساعة السادسة مساء، على مفرق البنج في وأعل  حراك الياصرة، ع  مظاهر  الجامعة.
 مدنية الياصرة. 
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ودعا حراك حنفا، لمظاهرة االنثين  تمام الساعة السابعة على دّوار إمنل حبنبي في حي وادي 
 ع  المزند م  المظاهرات في عدة بلدات أخرى. اإلعال  اليسياس، وم  المتوقع أ  نتمّ 

 19/1/5112 ،48عرب 
 
 يعانون من تفاقم أوضاعهم الصحية "عسقالن"في  المرضىاألسرى  :األسيرنادي  .33

فادي أبو سعدى: أفاد يادي األسنر الفلسطنيي أ  األسرى المرضى في سج  عسقال   -هللا  رام
نعايو  م  تفاقم أوضاعهم الصحنة، بسبب موجة البرد القارس، وارتفاع الرطوبة العالنة داخل 

نعايي  إذادي إلى أ  األسنر حمادة ابراش، نعتبر م  أصعب الحاالت، غرفهم، وأشار محامي الي
 م  بتر في رجله النسرى، وهو بحاجة لتركنب طرف اصطياعي، إضافة إلى مشاكل في اليظر.

 19/1/5112 ،القدس العربي، لندن
 
 يةسرائيلاإلسجون الفي  33ه الـ معا يدخلفلسطيني  أسير .34

سية( دخل عامه النثالث  26) يي أمس إ  المعتقل ماهر نويسقال يادي األسنر الفلسطن :رونترز
 19والنثالنثن  في السجو  اإلسرائنلنة. وأضاف اليادي في بنا  له أ  "األسنر نويس معتقل ميذ 

، وهو أحد أسرى الدفعة الرابعة م  األسرى القدامي )المعتقلن  قبل اتفاق 1993نيانر  /كايو  النثايي
 مارس العام الماضي". /االحتالل باتفاق اإلفراج عيهم في يهانة آذار أوسلو( والذن  يكنثت سلطات

 19/1/5112 ،الحياة، لندن 
 
 غزة: لجنة األسرى تطالب مؤسسات دولية بالتحرك إلنقاذ األسرى المرضى .35

طالبت لجية األسرى للقوى الوطينة واإلسالمنة المؤسسات الحقوقنة والقايوينة بضرورة  حس  جبر:
ل م  أجل إيقاذ األسرى المرضى م  خطر داهم نتربصهم بسبب البرد وعدم توفر التحرك العاج

 أغطنة ومالبس مياسبة تقنهم م  األجواء العاصفة خالل فصل الشتاء.
ودعت لجية األسرى المؤسسات الحقوقنة والقايوينة الدولنة إلى العمل الجاد إلدخال مالبس وأغطنة 

رات خطرة على صحتهم خاصة مع استمرار رفض قوات مياسبة لكافة األسرى لتالفي أي تأنثن
 ع  طرنق الزنارات العائلنة.  األغطنة إدخالاالحتالل 

)األحد(، لعدند م  مدراء  أمسجاء ذلك خالل رسائل ومذكرات قايوينة سلمها أعضاء لجية األسرى 
 المؤسسات الدولنة والقايوينة التي تعمل في قطاع غزة.

 19/1/5112 ،األيام، رام هللا
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 في سجون االحتاللفلسطينيا  طفال   185جمعية األسرى والمحررين:  .36

طفاًل فلسطنينًا قاصرًا  192قالت جمعنة األسرى والمحررن  "حسام": إ  ما نقرب م   حس  جبر:
في سجو  االحتالل اإلسرائنلي ونعنشو  ظروفًا اعتقالنة غانة في  عامًا( نقبعو  حالناً  19)أقل م  

وبنيت الجمعنة في تقرنر يشرته،  ز اعتقالهم في سجو  "الشارو " و"عوفر" و"مجدو".السوء ونترك
عامًا وأ   14-15طفاًل أعمارهم تتراوح ما بن   51 حويأمس، أ  م  بن  هؤالء األطفال األسرى 

 جمنعهم م  سكا  الضفة الغربنة والقدس وال نوجد م  بنيهم أي معتقل م  قطاع غزة.
طفاًل م   16سلطات االحتالل اإلسرائنلي اعتقلت ميذ بدانة العام الحالي  وقالت الجمعنة: إ 

 مختلف مد  الضفة الغربنة والقدس المحتلة. 
 19/1/5112 ،األيام، رام هللا

 
 فلسطينيا   54محاكم االحتالل العسكرية تمدد اعتقال  .37

لمحــاكم العســكرنة التابعــة فــي بنــا  تلقتــه "قــدس بــرس"، بــأ  ا ،أفــاد يــادي األســنر الفلســطنيي :رام هللا
أسنرًا فلسطنينًا في سجو  االحتالل، مشنرًا  24، اعتقال 19/1لالحتالل اإلسرائنلي مّددت نوم األحد 

 إلى أ  جلسات محاكمات أخرى ستعقد لألسرى خالل األنام القلنلة القادمة.
 18/1/5112قدس برس، 

 
 2014فلسطينيا  في  5824منظمة دولية: االحتالل اعتقل  .38

أصدرت ميظمة "أصدقاء اإليسا " الدولنة، أمس، تقرنرًا ع  واقع  وكاالت:، الرائد الفي -غزة 
 في سجو  االحتالل اإلسرائنلي، بعيوا  "ستائر الظلم". 5114األسرى الفلسطنينن ، خالل عام 

حالة اعتقال بحق مواطين   2954وأكدت الميظمة، في تقرنرها، أ  العام الماضي شهد حدوث 
مواطيًا في محافظتي القدس والخلنل،  3136طنينن  م  قبل قوات االحتالل، حنث جرى اعتقال فلس
 مواطيًا في باقي المياطق الفلسطنينة. 5699و

شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد األسرى المرضى، لنتجاوز عدد الذن   5114وقال التقرنر إ  عام 
أسنرًا بشكل دائم في  16. هذا إضافة إلى وجود حالة مرضنة 921 ـنتياولو  دواًء بشكل دوري ال

 مستشفى سج  الرملة، نعايو  م  أمراض عدندة وبحاجة ماسة لتدخالت طبنة.
 19/1/5112 ،الخليج، الشارقة
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 في غزة يصع دون االحتجاجات ويضربون ثالثة أيام نموظفوال .39
ت على حكومة التوافق آخر ع  العمل، وذلك في إطار االحتجاجا غزة: يفذ موظفو غزة إضراباً 
وطال اإلضراب ع  العمل الذي جاء تلبنة لدعوة م  يقابة الموظفن   الفلسطنينة، لعدم دفع رواتبهم.

في غزة، أربع وزارات هي األشغال العامة والعمل والعدل وشؤو  المرأة ونستمر حتى النوم، على أ  
 طوات احتجاجنة جدندة أقرتها اليقابة.نتبعه إضراب شامل في الوزارات كافة غدًا، في إطار سلسلة خ

وفي إضراب بوم النثالنثاء، سنيضم موظفو وزارة الصحة، في المشافي والمراكز الطبنة كافة باستنثياء 
 أقسام الطوارئ والحضاية والعملنات والوالدات العاجلة وغسنل الكلى والعيانة المركزة وبيك الدم.

 19/1/5112 ،القدس العربي، لندن
 
 "االحتالل"بداية لنزع الشرعية عن  ئيةلمحكمة الجنالدنية ترى قرار انضمام فلسطين منظمات م .41

 ايضماماعتبر حقوقنو  وا عالمنو  وممنثلو قوى سناسنة وميظمات أهلنة قرار : فتحي صّباح -غزة 
فلسطن  إلى المننثاق المؤسس لمحكمة الجيانات الدولنة "عيوايًا وبدانة ليزع الشرعنة ع  االحتالل 

إلسرائنلي". ورحبوا بقرار محكمة الجيانات الدولنة فتح تحقنق أولي حول جرائم الحرب المرتكبة في ا
 فلسطن  العام الماضي.

ووصف مدنر المركز الفلسطنيي لحقوق اإليسا  المحامي البارز راجي الصورايي، في كلمته خالل 
مننثاق روما  ىفلسطن  إل مامايضلقاء يظمته شبكة الميظمات األهلنة الفلسطنينة حول تداعنات 
وقال الصورايي إيه "جاء النوم كي  المؤسس للمحكمة، هذه اللحظة التارنخنة بأيها "لحظة الحقنقة".

نستنقظ الضمنر األممي"، معتبرًا أ  االيضمام إلى المحكمة نمنثل "الخطوة األولى المطلوبة كي تتم 
وحذر الصورايي م  الضغوط  ب الفلسطنيي".محاسبة إسرائنل على جرائمها التي ارتكبتها ضد الشع

 ."إسرائنل"السناسنة والدولنة، تحدندًا م  قبل الوالنات المتحدة وأوروبا و
م  جهته، وصف مدنر مركز المنزا  لحقوق اإليسا ، الحقوقي البارز عصام نويس، الواقع الذي 

بأيها "ارتكبت في  "إسرائنل"يس نأتي قرار االيضمام للمحكمة في ظله بأيه "شدند الخطورة". واتهم نو 
شكل ميظم جرائم حرب وجرائم ضد اإليساينة، وغنرت، في سباق محموم مع الزم ، معالم الجغرافنا 
والدنمغرافنا في فلسطن  لطمس هونتها العربنة اإلسالمنة والمسنحنة، باالستنطا  وتهوند المدنية 

قامة جدار الفصل العيصري". قرار االيضمام للمحكمة، بما نحمل م  وشدد على أ  " المقدسة وا 
فرص نجب أ  نشكل خطوة أخرى مهمة ليزع الشرعنة ع  االحتالل، وتقربيا أكنثر يحو العدالة. 

 فالعدالة في سناق الصراع المفتوح مع االحتالل ل  تتحقق بالضربة القاضنة بل بمجموع اليقاط". 
 19/1/5112 ،الحياة، لندن
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 ى آلية سيري إلعمار غزةتجار مواد بناء يحتجون عل .40

أعرب تجار مواد بياء في قطاع غزة ع  رفضهم آللنة إدخال مواد البياء وتوزنعها  رائد الفي: -غزة 
ما دمره  إلعمارعلى التجار التي اقترحها مبعوث عملنة التسونة في الشرق األوسط روبرت سنري 

أمام معبر كرم أبو سالم التجاري وقال تجار في اعتصام  العدوا  الصهنويي األخنر على القطاع.
، أمس، احتجاجًا على اآللنة المتبعة في إدخال مواد البياء، "يح  أصحاب مصايع غزةالوحند جيوب 

الطوب المتضررن  جراء الحصار على القطاع يطالب بمضاعفة كمنة مواد البياء لتطال مصايعيا، 
 نة توزنع مواد البياء، لتشغنل معامليا".والتوزنع بشكل عادل لهذه المواد، كما يطالب بتعدنل آل

 19/1/5112 ،الخليج، الشارقة
 
 تفتح معبر كرم أبو سالم "إسرائيل" .42

فتحت سلطات االحتالل اإلسرائنلي، نوم األحد، معبر كرم أبو سالم التجاري جيوب شرق : قيا –غزة 
، بأّ  لهفتوح، في بنا  وأفاد رئنس لجية تيسنق إدخال البضائع رائد  مدنية رفح، جيوب قطاع غزة.
شاحية محملة ببضائع للقطاعن  التجاري والزراعي، مضنفًا،  311االحتالل قرر السماح بإدخال 

 شاحية محملة بالحصمة الخاصة بالبينة التحتنة للطرق للمشارنع القطرنة". 121"سنتم إدخال أنضًا 
سوالر الخاص بالمواصالت وأشار فتوح في بنايه إلى أّ  االحتالل سنسمح بضخ كمنات م  ال

 والبيزن  وغاز الطهي، إلى جايب ضخ كمنات م  السوالر الصياعي الخاص بمحطة تولند الكهرباء.
 19/1/5112 ،الشرق، الدوحة

 
 "شبكة الشباب الفلسطيني"... مكافحة الفساد أوال   .43

ًا" تظهر في اآلوية بدأت "شبكة الشباب الفلسطنيي الفاعل مجتمعنًا وسناسن: بدنعة زندا  –رام هللا 
األخنرة بفعالنة كبنرة في المشهد الفلسطنيي العام، وهي الشبكة التي جاءت يتاج تجمعات شبابنة 
على مدار السيوات النثالث الماضنة، ضم  بريامج تقونة القنادات الشابة، الذي تشرف علنه مؤسسة 

 نة(.مفتاح )المبادرة الفلسطنينة لتعمنق الحوار العالمي والدنموقراط
وتمنثل هذه التجمعات مختلف الجامعات والكلنات والمعاهد الفلسطنينة في مد  الضفة الغربنة، 
خصوصًا بعد تجربة الـ"فالش موب" في جامعة بنرزنت، وايهماكها في عدة قضانا أبرزها مكافحة 

 الفساد، والتخفنف م  حدة التعصب الحزبي.
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تاح، فإ  لهذه الشبكة أهدافًا على المستونات ووفق شادي زندات، ميسق المشارنع في مؤسسة مف
كافة، وما نمنزها ع  غنرها أيها ال تقتصر على لو  سناسي محدد، أعضاؤها نمنثلو  كافة األحزاب 

أشخاص  إلىالسناسنة الفلسطنينة م  أقصى النمن  إلى أقصى النسار، مرورًا بالمستقلن ، باإلضافة 
نة. ونرى زندات أ  ذلك م  شأيه أ  "نعزز قنمة الشبكة م  مختلف الخلفنات النثقافنة والمجتمع

كحالة فرندة م  يوعها في المجتمع الفلسطنيي، بحنث تضم مختلف التياقضات واالختالفات، والتي 
ايعكست سلبًا على مجتمعيا"، ولذلك أهم أهداف الشبكة كما قال زندات: العمل على التخلص 

اسنة، وتحونلها إلى إشارات إنجابنة عبر فعالنات عدة تعكس تدرنجنًا م  آنثار هذه االختالفات السن
 رؤنة الشباب أيفسهم ولنس أحزابهم.

وبالعودة إلى الـ"فالش موب"، الذي كا  في جامعة بنرزنت، واستخدم في الشبكة كأداة لتطونر آلنات 
المتحدة  العمل لدى أعضائها، أشار زندات إلى أيها جاءت في إطار مسابقة يظمها بريامج األمم

( في عشرن  دولة، وشاركت الشبكة فنها ممنثلًة لفلسطن ، وحصلت على المرتبة UNDPاإليمائي )
األولى، وهي ميحة إلتمام فكرة الـ"فالش موب" برؤنة الشبكة الفلسطنينة، معتمدن  أغينة "الهوارة"، 

قضانا التي تعمل وتعتبر قضنة مكافحة الفساد م  أبرز ال ورافعن  شعار "القضاء على الفساد".
 علنها الشبكة الشبابنة.

  19/1/5112 ،الحياة، لندن
 
 "إسرائيل"يرون أن المسجد األقصى في خطر شديد من نوايا  %87استطالع:  .44

بعـــد مـــرور أربعـــة أشـــهر علـــى حـــرب غـــزة نتراجـــع التفـــاؤل بيجـــاح المصـــالحة، وتبقـــى شـــعبنة حمـــاس 
سماعنل . جاء ذلـك في الحرم الشرنف "إسرائنل"شدند م  يوانا هينة هي األعلى، فنما نتزاند القلق ال وا 

لمركــز الفلســطنيي للبحـوث السناســنة والمســحنة فــي الضــفة الغربنــة وقطــاع بإجرائــه ااســتطالع قــام فـي 
 ،6/15/5114-3 خالل الفترة بدعم م  مؤسسة كويراد أدنياور في رام هللا، غزة

( أ  المسجد األقصى المبارك في خطر %96رأت الغالبنة العظمى م  الجمهور الفلسطنيي )حنث 
تخطط لتدمنر المسجد األقصى  "إسرائنل"إ   %26: حنث قالت يسبة م  "إسرائنل"شدند م  يوانا 

إيها تخطط القتسام المسجد مع  %51بما فنه قبة الصخرة وبياء كينس نهودي مكايه، فنما قال 
إ   %9د األقصى، في وقت قال فنه المسلمن  بحنث نكو  للنهود كينس للصالة إلى جايب المسج

 ترند تغننر الوضع الراه  بالسماح للنهود في الصالة في المسجد. "إسرائنل"
 %61وأشارت اليتائج إلى ايه "لو جرت ايتخابات برلماينة جدندة بمشاركة كافة القوى السناسنة فإ  

(، %36ى اليسبة األكبر )سنشاركو  فنها وتحصل قائمة التغننر واإلصالح التابعة لحركة حماس عل
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إيها لم  %51، وتقول يسبة م  %11، وتحصل كافة القوائم األخرى مجتمعة على %34وفتح على 
لو جرت ايتخابات رئاسنة جدندة النوم وترشح فنها انثيا  فقط هما محمود و  تقرر بعد لم  ستصوت".

سماعنلعباس  طاع غزه . في ق%45ونحصل عباس على  ،%23هينة، نحصل هينة على  وا 
فقط وهينة  %41أما في الضفة فنحصل عباس على  ،%24وهينة على  %44نحصل عباس على 

لو كايت الميافسة بن  مروا  و  .%32. يسبة الرضا ع  أداء الرئنس عباس تهبط إلى %23على 
سماعنلالبرغونثي  لو كايت الميافسة بن  و . %43وهينة على  %25هينة نحصل البرغونثي على  وا 
 .%41وهينة على  %33والبرغونثي على  %54رغونثي وهينة، فإ  عباس نحصل على عباس والب

ويسبة التقننم اإلنجابي  %11م  جهة أخرى، فقد بلغت يسبة التقننم اإلنجابي ألوضاع القطاع 
، لك  يسبة اإلحساس باألم  والسالمة الشخصنة ترتفع في قطاع غزة %53ألوضاع الضفة الغربنة 

 %64في هذا االستطالع بعد أ  كايت هذه اليسبة قد بلغت  %46شهر إلى قبل نثالنثة أ %31م  
قبل نثالنثة أشهر  %46قبل الحرب على غزة. وهبطت يسبة اإلحساس باألم  في الضفة الغربنة م  

ارتفاع يسبة اإلحساس باألم  في قطاع غزة فإ  يسبة الرغبة في الهجرة  م  رغموبال .%39إلى 
 .%53وبن  سكا  الضفة  %43بن  سكا  القطاع تبلغ 

في  %19قبل نثالنثة أشهر إلى  %54وهبطت يسبة مشاهدة قياة األقصى التابعة لحركة حماس م  
إلى  %51، وقياة فلسطن  م  %56إلى  %54هذا االستطالع. وارتفعت يسبة مشاهدة الجزنرة م  

 فترة.خالل يفس ال %9إلى  %6والعربنة م   %13إلى  %15مكس م  -، وقياة معاً 55%
قبل نثالنثة  %69مقارية بـ  %91وبلغت يسبة االعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطنينة 

ويسبة االعتقاد بوجود  %51أشهر. كذلك، فإ  يسبة االعتقاد بوجود حرنة صحافة في الضفة تبلغ 
لقطاع م  كافة فلسطنيني الضفة وا %31. وتعتقد يسبة م  %51حرنة صحافة في قطاع غزه تبلغ 

بأ  الياس نستطنعو  النوم ايتقاد السلطة في الضفة الغربنة بدو  خوف فنما تقول يسبة أكبر 
 ( أ  الياس في قطاع غزة نستطنعو  ايتقاد السلطة بدو  خوف.34%)

في  %41قبل نثالنثة أشهر إلى  %23وتظهر اليتائج هبوطًا في يسبة التفاؤل بيجاح المصالحة م  
 خالل يفس الفترة.  %29إلى  %43التشاؤم بيجاح المصالحة ترتفع م   هذا االستطالع. ويسبة

، %36في قطاع غزة( سنطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و %61) %49وترند يسبة م  
ونيطبق هذا األمر أنضًا على المعابر مع  في قطاع غزة( نرندو  بقاءها بند حماس. %56و)
قطاع غزة( وضعها تحت سنطرة حكومة الوفاق،  في %29) %21حنث ترند يسبة م   "إسرائنل"

ترند أ  تكو  المسؤولنة ع  إعادة إعمار قطاع غزة بند حكومة الوفاق مقابل  %46ويسبة م  
 نرندويها تحت سنطرة حماس. 32%
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في هذا  %36قبل نثالنثة أشهر إلى  %49وتراجعت يسبة الرضا ع  تيفنذ اتفاق المصالحة م  
إ  حماس قد أقامت حكومة ظل في قطاع غزة ويسبة م   %44  وتقول يسبة م االستطالع.

ترفض ذلك. لك  يسبة االعتقاد بأ  حماس هي المسؤولة ع  سوء أداء حكومة المصالحة ال  41%
إ  السلطة الفلسطنينة هي المسؤولة ع  ذلك وتقول يسبة  %35فنما تقول يسبة م   %51نتجاوز 

 سؤول ع  سوء أدائها.إ  رئنس حكومة المصالحة هو الم %12م  
بأ  هذه السلطة عبء  %22وفي ظل عدم الرضى ع  أداء السلطة الفلسطنينة، تعتقد يسبة م  

 فقط إيها إيجاز له. %41على الشعب الفلسطنيي وتقول يسبة م  
( مجموعات متطرفة لنست م  فتح أو حماس المسؤولنة ع  التفجنرات %41وتحّمل اليسبة األكبر )

قطاع غزة الشهر الماضي واستهدفت ميازل وسنارات ألعضاء م  فتح. لك  يسبة التي وقعت في 
أو أطراف م  داخلها هي المسؤولة ع  التفجنرات وتقول يسبة مشابهة  إ  فتحتقول  %19م  

أطراف أخرى  %11( إ  حماس أو أطراف م  داخلها هي المسؤولة فنما تلوم يسبة م  16%)
 على رأسها إسرائنل.

قبل نثالنثة  %69ة االعتقاد بأ  حماس قد ايتصرت في الحرب على قطاع غزة م  وهبطت يسب
 تقول إ  الطرفن  خرجا خاسرن .  %55في هذا االستطالع، ويسبة م   %66أشهر إلى 

، وفي هذا %36تؤند يقل يهج حماس م  القطاع للضفة وتعارض ذلك  %65كذلك فإ  يسبة م  
مج كتائب القسام التابعة لحماس في قوات األم  الوطيي فقط تؤند د %59السناق، فإ  يسبة م  

في السلطة الفلسطنينة كوسنلة لالستجابة لطلب يزع سالح حماس في قطاع غزة ونعارض ذلك 
م  الجمهور  %46. ونالقي اقتراح حل التيظنمات المسلحة الموجودة في قطاع غزه قبواًل م  69%

إيها تؤند ذلك بعد الوصول التفاق سالم  %19ولك  تحت شروط معنية، حنث تقول يسبة م  
إيها تؤنده بعد  %6إيها تؤنده بعد رفع الحصار ع  غزة وتقول يسبة م   %12وتقول يسبة م  

إيها تؤنده اآل  وبدو  شروط. يسبة معارضة حل التيظنمات  %9إجراء االيتخابات وتقول يسبة م  
 .%42غزة تهبط هذه اليسبة إلى  . في قطاع%49المسلحة الموجودة في قطاع غزه تبلغ 

نعتقدو  بأ  هذا الحل لم نعد  %29تعارضه، لك   %21حل الدولتن  ويسبة %49وتؤند يسبة م  
بأ  فرص قنام  %61بأيه ال نزال عملنًا. ونعتقد  %39عملنًا بسبب االستنطا  فنما تعتقد يسبة م  

 %61دمة. مع ذلك، فإ  يسبة م  دولة فلسطنينة خالل السيوات الخمس المقبلة ضئنلة أو ميع
 نؤندويه.  %59تعارض حل الدولة الواحدة التي نتمتع فنها العرب والنهود بالمساواة و
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: "دولة إسرائنل"وتتفاوت آراء الجمهور حول الطرنق األكنثر يجاعة لقنام دولة فلسطنينة إلى جايب 
 %59ؤميو  بالمفاوضات، ن %56نعتقدو  بأ  العمل المسلح هو الطرنق األكنثر يجاعة،  45%

 نؤميو  بالعمل الشعبي السلمي. 
 12/1/5112، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيةموقع 

 
 مليون دوالر 34.2مبان جديدة بقيمة  4رئيس جامعة األزهر في مدينة غزة: إنشاء  .45

يشاء عدد م  تستعد جامعة األزهر في مدنية غزة خالل المرحلة المقبلة، الفتتا :وفا –غزة  ح وا 
 الكلنات والمبايي الجدندة وسط قطاع غزة، بتمونل عربي.

الدكتور عبد الخالق الفرا في حدنث لـ "وفا": "تجري  األستاذوحول هذا الموضوع قال رئنس الجامعة 
يشاءاالستعداد على قدم وساق الفتتاح  أربعة أبينة في ميطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وفقا  وا 

 امنم العمراينة والتقينات والمعاننر والمواصفات العالمنة الخاصة بالجامعات."ألحدث التص
وكشف الفرا، أ  تكالنف هذه المبايي الممولة م  قبل المملكة العربنة السعودنة والمملكة المغربنة 

 ملنو  دوالر أمنركي. 34.5وسلطية عما  
يجازاتهاوتحدث الفرا ع  يشاطات الجامعة  كلنة  11قال: "جامعة األزهر تضم حالنا ميذ يشأتها و  وا 

وهي كلنات: كلنة الطب البشري، كلنة طب األسيا ، كلنة الصندلنة، كلنة الهيدسة وتكيولوجنا 
المعلومات، كلنة العلوم الطبنة التطبنقنة، كلنة العلوم، كلنة الزراعة والبنئة، كلنة الحقوق، كلنة 

 وكلنة الشرنعة.التربنة، كلنة اآلداب والعلوم اإليساينة، 
العمل جار العتماد كلنة الطب البنطري م  قبل هنئة االعتماد والجودة اليوعنة في وزارة  أ وأضاف 

 لدى الجامعة العدند م  الكلنات تيفرد بها قاطبة دو  غنرها م   أ  إلىالتربنة والتعلنم العالي، ميوها 
الجامعة موزعن  على كلنات الجامعة  ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 12أ   إلىوأشار 

شخص بنيهم يخبة م   611وجود يخبة ممنزة م  العاملن  في الجامعة قوامها  إلىالمختلفة، الفتا 
 حملة الرتب العلمنة العلنا.

وع  أهم المعنقات التي تواجه جامعة األزهر، يبه الفرا أ  هياك صعوبات جمة وكبنرة تواجه 
 العجز المالي التراكمي والذي نلقي بظالله على عمل ومسنرة الجامعة. الجامعة وفي مقدمتها شبح

رسوم الطلبة الذن  يسبة كبنرة ميهم غنر قادرن  على دفع  إالوأضاف، ال مورد مالي للجامعة 
رسومهم الدراسنة بسبب الظروف االقتصادنة الصعبة التي نمر بها سكا  قطاع غزة جّراء الحصار 

أ  تقوم بالتخفنف ع  الطلبة المحتاجن  وتوفنر مصادر  إلىميوها  المتواصل، اإلسرائنلي
 ومساعدات مالنة لهم.
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دولة قطر الشقنقة والبحث مع العدند م  الجهات  إلىقنام وفد م  الجامعة مؤخرا، بزنارة  إلىوأشار 
 الرسمنة والمؤسسات سبل تقدنم الدعم للطلبة غنر القادرن  على دفع الرسوم الجامعنة.

ملنو   5.6خسائر الجامعة جّراء العدوا  األخنر على قطاع غزة، أعل  الفرا أ  الخسائر بلغت وع  
 دوالر بعد قصف قوات االحتالل لمبايي الجامعة المختلفة.

17/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 رمليون دوال  15السلطة الفلسطينية تق در الخسائر الناجمة عن األحوال الجوية بأكثر من  .46

ـــة فـــي وزارة الزراعـــة التابعـــة للســـلطة الفلســـطنينة، إ   اإلرشـــادأفـــاد مـــدنر عـــام  :رام هللا ـــة الرنفن والتيمن
، تقــدر بمــا الخســائر الزراعنــة الياجمــة عــ  العاصــفة النثلجنــة والصــقنع التــي تعرضــت لهــا الــبالد مــؤخراً 

 راوات المكشوفة.ملنو  دوالر( تركزت في محاصنل الخض 12ملنو  شنكل )أكنثر م   61نزند ع  
هـــي  أ  أكنثــر الميـــاطق تضــرراً  19/1وأوضــح إبـــراهنم قطنشــات فـــي تصــرنحات صـــحفنة نــوم األحـــد 

مالنــن   3حــو يوأشــار قطنشــات إلــى أ  خســائر النثــروة الحنواينــة تقــدر ب طوبــاس واألغــوار الشــمالنة.
 ألف. 13حو يشنكل، وخسائر النثروة السمكنة 

 18/1/5112قدس برس، 
 

شــرف  واإلخــوان قــاموا بالتــآمر والتخــابر مــع حركــة حمــاس الجمهوريــةرئــيس مرســي: قضــية أن  .47
 عظيم
دافع الرئنس المصري المعزول محمد مرسي ع  سناسته وجماعة "اإلخوا  المسلمن "، : القاهرة

آخرن  م  قنادات  32خالل حدننثه أمس أمام محكمة جيانات القاهرة التي تباشر محاكمته و
تخابر". وروى مرسي تفاصنل ع  كوالنس عزله، خالل حدننثه الذي وأعضاء اإلخوا ، بتهم "ال

 استغرق أكنثر م  ساعتن ، بياء على طلبه.
واستهل مرسي حدننثه بالتأكند أ  "المحكمة غنر مختصة" بمحاكمته، بدعوى أيه ال نزال رئنسًا 

"إنثر ايقالب للجمهورنة، وأيه ُأجبر على التخلي ع  ميصبه بالمخالفة ألحكام القايو  والدستور 
عسكري". وقال: "القضنة أ  رئنس الجمهورنة وجماعة اإلخوا  المسلمن  قاموا بالتآمر والتخابر مع 
حركة حماس. هذا شرف عظنم". واستوقفت المحكمة مرسي، مؤكدة أ  حدننثه نمنثل خوضًا في 

ينة التي تترتب موضوع القضنة، وأ  واجبها أ  تيبهه كمتهم حتى نكو  على درانة بالمسؤولنة القايو 
على خوضه في موضوع القضنة "إذا ما أراد ذلك". وتحولت مرافعة مرسي في معرض الدفاع ع  
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يفسه، إلى دفاع ع  جماعة "اإلخوا " وتارنخها ميذ يشأتها ومدنحًا فنها. وقال إ  مرافعته ع  يفسه 
سالمنة، قايوينة ودستورنة، وأخالقن 3تيحصر في   ة".ضوابط هي "ضوابط شرعنة وا 

19/1/5112، الحياة، لندن  
 
 استثنائيا أيام 3فتح معبر رفح استثنائيا  تقرر السلطات المصرية  .48

قررت السلطات المصرنة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، استنثيائنا، في كال االتجاهن ،  القاهرة:
ينة، بما في ذلك إدخال أنام، اعتبارًا م  نوم غد )النثالنثاء(، لعبور العالقن  والحاالت اإليسا 3لمدة 

 المساعدات اإليساينة المقدمة م  مصر والدول العربنة واألجيبنة إلى قطاع غزة .
وأعل  مصدر أميي مسؤول أيه تم إخطار إدارة معبر رفح البري بالقرار، للتنسنر على األشقاء 

ة، وكذلك التنسنر الفلسطنينن  والعالقن  في الجايبن  والحاالت اإليساينة والمرضنة، وخاصة الحرج
وكايت السلطات المصرنة قد قررت افتتاح المعبر األسبوع الماضي، إال أ  اختطاف  الطالب.على 

 بالمعبر.اليقنب أنم  الدسوقي وقتله، أجل التيفنذ، خاصة أ  الضابط الشهند كا  نعمل 
19/1/5112، الخليج، الشارقة  

 
 نتنياهو كبير اإلرهابيين وتعد  عنصرية الغرب  تدينهيئة كبار علماء األزهر  .49

دايت هنئة كبار العلماء باألزهر العيصرنة الغربنة ضد اإلسالم والمسلمن ، ووصفت رئنس  القاهرة:
الوزراء "اإلسرائنلي" ب"كبنر اإلرهابنن "، مؤكدة أ  تصدره مشهد إداية اإلرهاب في مظاهرة بارنس 

 لعرب والمسلمن  .صدم مشاعر المسلمن  لما نمارسه م  إرهاب عليي على ا
النهود على حساب  ومماألةوسخرت كبار العلماء م  مجلة "شارلي إنبدو" واتهمتها بالعيصرنة 

 الدولنن .اإلسالم، موضحة أ  استمرارها في يشر الرسوم المسنئة م  شأيه أ  نهدد األم  والسلم 
َل وسجلت كبار العلماء إدايتها لتصدر يتيناهو مظاهرة دولنة ميددة باإلره اب وقالت "نهمُّيا أ  ُيسجِّّ

أ َّ صفوف المتظاهرن  في بارنس كا  نتصدَُّرها بعض كبار اإلرهابنن  كبينامن  يتيناهو، وجيدي 
في زي المحاربن  الصلنبنن ، وهو ما َنزِّند اليار اشتعااًل م  خالل المزند م  اإلساءة واالستفزاز 

لة  ال تخلو م  اإلساءةِّ وُتخالف ما نعتيُقه الغرب لمشاعر المسلمن ، بما نيَطوِّي علنه ذلك م  دال
 ".ذاُته م  احترام قنم اإلخاء والمساواة والسالم

19/1/5112، الخليج، الشارقة  
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 خطوة مهمة "الجنائية الدولية"لـ فلسطينلمسلماني: انضمام االنائب  .51

نة خطوة مهمة في تارنخ الجيائنة الدول إلىايضمام فلسطن   إ المسلمايي  أمجدقال اليائب  :عما 
اليضال الفلسطنيي وا  قرار االيضمام جاء في وقت نعلم العالم كله ما تعرض وما زال نتعرض له 

 الشعب الفلسطنيي م  قهر وظلم وقتل ووحشنة على ند اآللة العسكرنة الصهنوينة.
19/1/5112، الرأي، عم ان  

 
 اإلسرائيلي قنابل دخانية عليهم إصابة جنود لبنانيين بحاالت اختناق إثر إطالق الجيش .50

، بحاالت األحدبنروت: قال مصدر أميي لبيايي إ  عددا م  عياصر الجنش اللبيايي أصنبوا، أمس 
 اختياق إنثر إلقاء الجنش اإلسرائنلي قيابل دخاينة قرب إحدى اليقاط العسكرنة في جيوب لبيا .

ودا لبياينن  أصنبوا بحاالت اختياق وذكر المصدر، الذي فضل عدم كشف هونته، لألياضول أ  "جي
 بعد رمي الجنش اإلسرائنلي قيابل دخاينة قرب يقطة عسكرنة في بلدة عنتا الشعب في جيوب البالد".

 ولم نتس  الحصول على تعقنب فوري رسمي م  السلطات اللبياينة.
على  للبياينن اوم  جايبه أعل  الجنش اإلسرائنلي شروعه في التحقنق حول إصابة عدد م  الجيود 

 الحدود بن  إسرائنل ولبيا  جراء إطالق قوات تابعة له قيابل مسنلة للدموع.
ويقلت اإلذاعة اإلسرائنلنة ع  قياة الميار التابعة لحزب هللا اللبيايي قولها إ  "الجنش اللبيايي سنقدم 

 د رسمي له.شكوى على خلفنة هذا الحادث لألمم المتحدة"، وهو ما لم نتس  الحصول على تأكن
وأشار تقرنر استخباري إسرائنلي يقلته صحنفة "معارنف" األسبوع الماضي إلى أ  حزب هللا بات 

 نتحرك في جيوب لبيا  بشكل واضح، كما أ  بينته العسكرنة باتت في تعاظم كبنر.
ا لم وأشار التقرنر إلى أ  الجنشن  اللبيايي واإلنرايي لهما مساهمة واضحة في هذا الجايب، وهو م

 تعلق علنه الدولتا  رسمنا.
19/1/5112، القدس العربي، لندن  

 
 تبحث تحركها الدولي لطرح مشروع قرار جديد إلنهاء االحتالل الدول العربية جامعة .52

كويا: بحث ميدوب الكونت الدائم لدى جامعة الدول العربنة السفنر عزنز الدنحايي مع  –القاهرة 
عددا م  الملفات التي تهم الشأ  العربي وميها  أمسب  حلي  يائب األمن  العام للجامعة أحمد

 مستجدات تيفنذ قرارات القمة العربنة وخطة تحرك اللجية الوزارنة المعينة بالقضنة الفلسطنينة.
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)كويا( عقب االجتماع ايه استعرض مع ب  حلي مستجدات تيفنذ ـوقال السفنر الدنحايي في تصرنح ل
وأضاف أيه تم أنضا بحث خطة  الكونت هي الرئنس الحالي للقمة. أ تبار قرارات القمة العربنة باع

تحرك اللجية الوزارنة التي ترأسها الكونت فنما نتعلق بمتابعة القضنة الفلسطنينة على الساحة الدولنة 
 اإلسرائنلياالحتالل  إليهاءوحشد الدعم الدولي لطرح مشروع قرار عربي جدند أمام مجلس األم  

وع  اللجية الوزارنة الخاصة بفلسطن  مع توجه األمن  العام للجامعة يبنل العربي  لسطن .ألراضي ف
لرئنس  األولاللجية عقدت أول اجتماع لها برئاسة اليائب  إ قال الدنحايي  أمسبروكسل  إلى

مجلس الوزراء وزنر الخارجنة الشنخ صباح الخالد عقب تشكنلها مباشرة الخمنس الماضي بمشاركة 
 اء خارجنة الدول األعضاء فنها.وزر 

19/1/5112، السياسة، الكويت  
 
 "صمت الحكومة"عائلة يهودي تونسي قتل في أحداث باريس تندد بـ .53

االياضول: يظمت عائلة نوهاف الحّطاب التويسي، ذو األصول ، وكالة عائد عمنرة - تويس
تجاجنة ضد ما اعتبروه "صمت النهودنة الذي لقي حتفه خالل األحداث التي شهدتها فريسا وقفة اح

 الحكومة" التويسنة إزاء مقتل ابيها.
غرب "صمت الحكومة" وعدم توقالت نمنية نثابت، رئنسة جمعنة األقلنات بتويس )مستقلة(، إيها تس

تعزنة رئنسها مهدي جمعة رغم مشاركته في مسنرة بارنس، وال أي حزب وال شخصنة سناسنة، لعائلة 
واستيكرت خالل مشاركتها  ليهضة التي أصدرت تعازي رسمنة لعائلة القتنل.نوهاف، باستنثياء حركة ا

في الوقفة "تقدنم بعض السناسنن  وعلى رأسهم رئنس الدولة الباجي قائد السبسي التعازي في سفارة 
فريسا بتويس والحال أ  أهل نوهاف الحطاب أحق بالتعزنة". وأضافت أ  "اإلرهاب ال نقبل أي يوع 

 تعاطف وال نمك  التبرنر له مهما كا  واإلرهاب نمك  أ  نمس الجمنع دو  استنثياء".م  أيواع ال
وع  دف  نوهاف الحطاب في مدنية القدس المحتلة، قالت نثابت "إ  هذا موقف دنيي ونجب أ  

 هو إيسايي". يحترم عائلته في هذا وأ  يبتعد ع  التأونالت السناسنة وأ  يركز على ما
19/1/5112، القدس العربي، لندن  

 
 البرلمانات اإلسالمية تعتمد مقترحا  إماراتيا  لالعتراف بدولة فلسطين .54

اعتمدت لجية فلسطن  التابعة التحاد مجالس الدول األعضاء في ميظمة : نعقوب علي -إسطيبول 
ة مقترحًا إماراتنًا بقضي باالعتراف بالدولة الفلسطنينة، واعتمدت تشكنل لجية خاص اإلسالميالتعاو  

للقنام بزنارة كل م  البرلما  األوروبي، وبرلما  أمنركا الالتنينة،  اإلسالمنةم  عدد م  البرلمايات 
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والبرلما  اإلفرنقي، لحنثها على دفع دولها لالعتراف بالدولة الفلسطنينة، كما شمل المقترح توجنه 
المي وباسم جمنع رسالة عاجلة م  رئنس اتحاد مجالس الدول األعضاء في ميظمة التعاو  اإلس

دولة مشاركة في اجتماع اللجية الميعقد في  16أعضائه إلى تلك البرلمايات للغرض ذاته. واعتمدت 
على هامش ايعقاد الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في ميظمة التعاو   إسطيبول
ولة اإلمارات الداعمة للقضنة المقترح اإلماراتي وسط تقدنر وتنثمن  لجهود د إسطيبولفي  اإلسالمي

 الفلسطنينة.
وأكد سلطا  الشامسي عضو المجلس الوطيي المشارك في اجتماعات اللجية أيه تمت الموافقة على 

بتشكنل لجية وذلك لتفعنل دور  وذلكبالدولة الفلسطنينة " االعترافمقترح الشعبة اإلماراتنة حول "
لبرلمايي الدولي بدولة فلسطن ، وذلك م  خالل تفعنل البرلماينن  اإلسالمنن  في دعم االعتراف ا

التحرك على مختلف األصعدة األوروبنة واألفرنقنة واآلسنونة وأمنركا الالتنينة، كما تم التقدم بمقترح 
 الفلسطنينة ".  القضنةإعداد االتحاد لفنلم ونثائقي حول "

19/1/5112، االتحاد، أبو ظبي  
 
 تستدعي الضحايا لألردن "إسرائيل"م اللجنة األممية للتحقيق بجرائ .55

بدأت لجية األمم المتحدة المستقلة، للتحقنق بشأ  "اليزاع في غزة العام  :تغرند الرشق -عما  
"، زنارة إلى عما ، اعتبارا م  أول م  أمس السبت، وتستمر لغانة األربعاء المقبل، بحسب 5114

 يسا .بنا  صادر ع  مكتب مفوضنة األمم المتحدة لحقوق اإل
نثالنثة مفوضن  سنلتقو  في األرد  "بعدد م  المجموعات  إ ، أمسوقال البنا ، الذي تلقته "الغد" 

واألفراد المختلفن ، بم  فنهم ضحانا االيتهاكات، المشتبه بها، والشهود علنها، وأنضًا أفراد آخرن ، 
 قد تكو  لدنهم معلومات متصلة بالحقائق قند التحقنق".

هذه اللجية، في تموز )نولنو( م   أيشأ  أ  مجلس األمم المتحدة لحقوق اإليسا  كما أوضح البنا
العام الماضي، وأ  هؤالء المفوضن  المتواجدن  في األرد  حالنا، سنرفعو  تقرنرهم إلى مجلس 
األمم المتحدة لحقوق اإليسا  في آذار )مارس( المقبل، وأ  أعضاءها هم كل م  ونلنام شاباس 

 وماري ماكجاوا  دنفنس.ودودو دنن  
وفي تصرنحات خاصة بـ"الغد"، أواخر تشرن  النثايي )يوفمبر( الماضي، ولم تيشر سابقا، رفض 
مصدر م  األمم المتحدة الكشف ع  معلومات بخصوص كنفنة الوصول إلى "الضحانا والشهود"، 

 الذن  التقتهم اللجية في عما ، وكنفنة إحضارهم إلى األرد .
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ة تولي عيانة خاصة لضما  سالمة وأم  جمنع "م  نتحدنثو  مع اللجية لغانات وقال إ  اللجي
إال أيه  التحقنق وذلك للحفاظ على سالمة عمل اللجية، كما أ  هذه المقابالت سرنة في طبنعتها".

نحدد المواقع، التي ستعمل بها، عيد عودتها  أ أكد حنيها "ينة اللجية العودة إلى الميطقة"، دو  
 ".أراضنهال التحقنقات، أو أ  كايت "ستعاود الطلب م  إسرائنل دخول الستكما

وخلص المصدر إلى أ  "اللجية مكلفة بتقدنم تقرنر إلى مجلس حقوق اإليسا ، في أذار )مارس("، 
وأ  اللجية ستحقق في "جمنع االيتهاكات المزعومة للقايو  الدولي اإليسايي وحقوق اإليسا "، وأيها 

جمنع األطراف إلى تحقنق شامل"، وختم بقوله "ستقوم اللجية تيفنذ مهامها بطرنقة "بالتالي تخضع 
 عادلة ومتوازية ومحاندة".

19/1/5112، الغد، عم ان  
 
 "إسرائيل"بحق  أوليوزير خارجية كندا يندد بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق  .56

د األحد في إسرائنل بقرار المحكمة الجيائنة يدد وزنر الخارجنة الكيدي جو  بنر : الجزنرة + وكاالت
الدولنة فتح تحقنق أولي حول ارتكاب إسرائنل جرائم حرب خالل عدوايها األخنر على غزة، في حن  

 تواصل تل أبنب الحشد ضد القرار والعمل على تجفنف مصادر تمونل المحكمة.
رار المحكمة الجيائنة "مؤسف جدا" وفي بنا  مقتضب أمام الصحفنن  بالقدس المحتلة، قال بنرد إ  ق
 وسنكو  على جدول أعمال محادنثاته مع المسؤولن  اإلسرائنلنن .

وتعرض بنرد في وقت سابق األحد أنثياء زنارته رام هللا إلى رشق باألحذنة والبنض م  قبل 
دة فلسطنينن  احتجاجا على سناسة كيدا المياهضة للحقوق الفلسطنينة في األمم المتحدة، والمؤن

 للعدوا  اإلسرائنلي على قطاع غزة.
وحذر إنثر محادنثات أجراها في رام هللا بالضفة الغربنة مع يظنره الفلسطنيي رناض المالكي م  
االستمرار في بريامج دبلوماسي نمك  أ  نسيء إلى يتنجة أي محادنثات مقبلة مع إسرائنل، حسب 

 قوله.
دايت صدور قرار الجيائنة الدولنة فور صدوره، بنيما قد أ -إلى جايب الوالنات المتحدة-وكايت كيدا 

اعتبر كبنر المفاوضن  الفلسطنينن  صائب عرنقات أ  دعم كيدا الصرنح لسناسات إسرائنل وضعها 
في موقف حرج داخل األمم المتحدة، "وغّنر جذرنا م  مكايتها وصورتها في العالمن  العربي 

 واإلسالمي".
19/1/1125، الجزيرة نت، الدوحة  
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 السلطة الفلسطينية تصعيد معالرئيس وزراء اليابان يحث نتنياهو االمتناع عن  .57
بدأ رئنس الوزراء النابايي شنيزو آبي، مساء أمس األحد زنارة تستغرق نثالنثة : / أ ف ب 49عرب 

 أنام إلى إسرائنل واألراضي الفلسطنينة في إطار جولته الشرق أوسطنة.
  األرد  لنبدأ المحطة األخنرة م  جولة في الشرق األوسط لستة وقد وصل إلى تل أبنب قادما م

 أنام تهدف إلى تشجنع االستقرار اإلقلنمي والسالم وكذلك تعزنز العالقات االقتصادنة.
لقائهما في القدس أ  هذه الزنارة  إنثروقال رئنس حكومة إسرائنل، بينامن  يتيناهو ليظنره النابايي 

 يجمع معا القدرات العظنمة لشعب النابا  وشعب إسرائنل'. 'تعطنيا فرصة تارنخنة لكي
ونرافق رئنس الوزراء النابايي وفد نضم مئة شخص م  مسؤولن  حكومنن  وكبار رجال األعمال م  

 شركات ناباينة.
وهي الزنارة األولى لرئنس وزراء نابايي إلى إسرائنل ميذ تسع سيوات، وقد أبلغ يتيناهو حكومته بأيها 

 رصة لمواصلة الجهود االقتصادنة لدخول أسواق منثل الصن  والهيد.تشكل ف
وسنلتقي آبي الرئنس اإلسرائنلي رؤوفن  رنفلن  النوم االنثين  قبل أ  نتوجه إلى الضفة الغربنة للقاء 

ونتوقع أ  ندعو آبي إسرائنل والفلسطنينن  إلى إنجاد  الرئنس الفلسطنيي محمود عباس غدا النثالنثاء.
 تئياف محادنثات السالم التي ايهارت قبل تسعة أشهر، كما أعليت السفارة الناباينة.وسنلة الس

وأضافت أيه سنحث أنضا إسرائنل على االمتياع ع  أي أعمال م  شأيها تصعند المواجهة مع 
 الفلسطنينن .

وقال موقع صحنفة معارنف االلكترويي إ  'يتيناهو سنطلب م  آبي وبنرد اتخاذ كل إجراء ممك  
إلنصال رسالة إلى المحكمة الجيائنة الدولنة مفادها ايه م  غنر المقبول أ  تواصل استهداف 

 إسرائنل'.
19/1/5112، 48عرب   

 
 "إسرائيل"بعد انتقاده " سي إن إن" بقناةاستقالة مذيع  .58

استقال مذنع قياة "سي إ " األمرنكنة، "جنم كاليسي"، بعد : األياضول ،سلجوق آجار - ينونورك
هه ايتقادات إلسرائنل على حسابه على تونتر، على خلفنة الهجوم على مجلة "شارلي إنبدو" توجن

 الفريسنة الساخرة.
عاًما، قد كتب في حسابه على تونتر عقب  34وكا  "كاليسي"، الذي عمل مع "سي إ  إ " لمدة 

يما سخرت م  الذن  نحاولو   الهجوم مباشرة، "الرسوم الكارنكاتورنة لم تسخر م  اليبي محمد، وا 
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تشونه كالمه، ايتبهوا"، وفي تغرندة الحقة له، قال "كاليسي" إ  الدعانة اإلسرائنلنة تتحمل جزًء م  
 مسؤولنة الهجوم.

وأغلق "كاليسي" حسابه على تونتر بعد ذلك، ولم نذكر "كاليسي" لدى إعاليه استقالته إ  كا  األمر 
 نتعلق بتغرنداته على موقع تونتر أم ال.

18/1/5112، ي اليوم، لندنرأ  
 
 األدنى منذ ربع قرن 2014النمو الصيني في  .59

اليمو االقتصادي في الصن  تباطأ بقوة في  أ رأت مجموعة م  المحللن  : ب، رونترز ف أ –بكن  
االقتصاد النثايي في العالم ل  نتجاوز  أ عامًا، واعتبرت  54مستوى له ميذ  أديىمسجاًل  5114

 بنيما تواصل بكن  بذل جهودها "إلعادة التواز ". 5112الصعوبات في 
وكالة "فرايس برس" بأ  الوضع ال  أسئلةخبنرًا اقتصادنًا ردًا على  12وأفادت توقعات مجموعة م  

نسجل  أ الياتج المحلي اإلجمالي الصنيي كا  نفترض  أ  إذدرجة االيهنار لكيه ضربة  إلىنصل 
 .5113في المئة في  6.6المئة مقارية بـ في  6.3العام الماضي تحسيًا بيسبة 

للدولة  أداء أضعفسنسجل بالتالي  النثالنثاءالرقم الرسمي الذي سنيشر غدًا  أ ورأى الخبراء 
قمع حركة االحتجاج في ساحة تنايايمن .  أعقبوهو العام الذي  1991اآلسنونة العمالقة ميذ 
 في المئة. 6يموًا م   أل  مجموعة الخبراء تتوقع 5112وسنتواصل التباطؤ في 

محركن  للياتج نواصال   أ  إذوالظروف السنئة التي ألقت بظاللها على العام الماضي ال تزال قائمة 
المراوحة وهما سوق العقارات الغارقة في فائض م  العرض، والصادرات التي تسجل تباطؤًا كبنرًا في 

 مواجهة ظروف اقتصادنة دولنة قاتمة.
لي قلناًل كما تدل حالة شبه الركود في مجال الواردات في كايو  األول ونبقى الطلب الداخ

)دنسمبر(، في حن  تزداد المخاوف حدة بسبب مستوى الدنو  العامة والخاصة الذي نتغذى بواسطة 
في المئة  6.2هدف يمو عيد  5114"تمونل خفي" غنر ميظم وحنوي. وحددت بكن  ليفسها في 

 المال اآلسنونة. أزمةعام ايدالع  1999رة األولى ميذ لكيها ستفشل في تحقنقه للم
ولفت الخبنر في "بيك منزوهو" ش  جنايغايغ الى ا  "المسؤولن  نسمحو  أليفسهم بهامش تباطؤ". 

كايت يوعنته تتحس "، اي  إذاوأوضح لوكالة "فرايس برس" ا  "هذا اليمو الضعنف ال نطرح مشكلة 
 لتفاوت بن  شرائح المجتمع.اذا تلته فرص عمل جدندة وتقلنص ا
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في المئة ال نمنثل خطرًا كبنرًا على استقرار سوق  6يموًا م   أ رئنس الوزراء لي كنكنايغ نرى  أ  إال
 6العمل الذي نشكل اولونته. ونعتبر كنثنرو  ا  بكن  قد تكو  حددت ليفسها هدف تحقنق يمو نبلغ 

 .5112في المئة فقط في 
هنكلنة  إجراءات"الصن  قد تدرج هذه السية  إ   زد" لنو لنغايغ وقال الخبنر في مصرف "اي ا

ضرب اليمو، خصوصًا اإلجراءات حول المجموعات الحكومنة" او تلك التي  إلىمتيامنة ما نؤدي 
هذه اإلصالحات  أ تطاول تحرنر اليظام المالي. وأضاف الخبنر في مؤسسة "يومورا" ويدي ش  

دنمومة وسالمة في المدى الطونل"، لكيها "ستؤدي الى  أكنثر اليمو أشكالشكل م   إلى"ستؤدي 
 االقتصاد في المدى القصنر". إغراق

محدودة لحفز  إجراءاتتباطؤ اليشاط. فبعد  أمامولهذا، فإ  السلطات ال تبقى مكتوفة األندي 
وقع البيك المركزي الصنيي في تشرن  النثايي )يوفمبر( خفضًا غنر مت أعل االيتعاش في الربنع، 

ضخ سنولة كنثنفة في السوق. وساهم هذا األمر في  إلىعلى فوائده الرئنسة، وعمد في الوقت يفسه 
 أيفي المئة، كما اعتبر المحللو ،  6.5تسجنل يجاح محدود فارتفع الياتج في الفصل الرابع بيسبة 

 في المئة في الفصل الذي سبق. 6.3ما دو  يسبة 
ت مساعداتها المحددة األهداف. وأعل  البيك المركزي الصنيي ووفق الرأي العام، ستواصل السلطا

الجمعة زنادة في الحصص المخصصة للمصارف م  اجل إقراض األوساط الزراعنة والشركات 
تخفنضات في معدالت الفوائد على احتناط السيدات  5112الصغنرة. ونتوقع عدد م  المحللن  لعام 

 ة إلى خفض جدند واحد على األقل لمعدالت الفوائد.المفروضة على المؤسسات المصرفنة، إضاف
اال ا  الخبنر في مؤسسة "آي اتش اس انكويومنكس" برانا  جاكسو  حذر قائاًل "في غضو  عام، 

في المئة م  الياتج  521تفاقمت بعض التحدنات" مع مستوى عام م  المدنوينة "بلغ على األرجح 
ال ". وأضاف: "سنتعن  على الص5114في يهانة  ن  بالتالي ا  تعمل لتقلنص تضخم الدنو  هذا" وا 

ذا واصلت بكن  تلنن  سناستها اليقدنة والضرنبنة، فل  تفتح الباب واسعًا  ستواجه "عواقب كارنثنة". وا 
امام ضخ السنولة، مع حرصها على استنعاب أخطار التسلنف وعدم اإلضرار باإلصالحات 

 5112فضلو  اإلصالحات على خطط اإليعاش في الهنكلنة. ورأى جاكسو  ا  "المسؤولن  سن
 حتى ولو ا  ذلك نعيي الفشل مجددًا في تحقنق هدفهم المحدد لليمو".

أسعار الميازل الجدندة في الصن  تراجعت في شكل  أ وأمس أعل  مكتب اإلحصاءات الوطيي 
نعات في يهانة ملحوظ الشهر الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي حتى مع ارتفاع أحجام المب

العام. وم  المتوقع أ  نؤدي ايخفاض أسعار العقارات لمواصلة الضغط على صياع القرار م  أجل 
 تفادي تباطؤ أشد حدة العام الحالي.
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في المئة في كايو  األول مقارية  4.3وأظهرت بنايات المكتب أ  أسعار الميازل الجدندة ايخفضت 
دنية كبرى نرصد المكتب بناياتها. وفي مؤشر إلى قدر م  م 61م  بن   69بها قبل عام وذلك في 

اليجاح لسناسة بكن  ارتفع حجم مبنعات العقارات في كايو  األول في المد  السبعن  لنسجل أعلى 
 . وزادت مبنعات العقارات يحو تسعة في المئة ع  تشرن  النثايي.5114مستوى في 

19/1/5112، الحياة، لندن  
 
 قد تحمل مفاجآت انتخابية إسرائيلتغييرات في  .61

 حلمي موسى
زعـــنم اللنكـــود،  أ قبـــل أســـابنع كـــا  مـــ  الســـهل علـــى كـــل متـــابع للشـــأ  اإلســـرائنلي أ  نقـــول جازمـــا، 

بينــامن  يتينــاهو، كــزعنم لمعســكر النمــن ، نتجــه بشــكل وانثــق لتشــكنل الحكومــة المقبلــة. وكايــت هيــاك 
يمـــا بحجـــم دالئــل كنثنـــرة علــى أ  اليتنجـــة لـــ  تتقــرر بالضـــبط بمــا ســـ نياله حـــزب اللنكــود مـــ  مقاعــد وا 

المعسكر النمنيي الذي نقوده وهو معسكر بـره  علـى قوتـه. وعيـدما كـا  الحـدنث نـدور عـ  مفاجـآت 
محتملــة كــا  التركنــز نتجــه أساســا إلــى معســكر النمــن  واحتمــاالت تغنــر وجــوه أو تبــادل زعامــات بــن  

سرائنل بنتيا.  البنت النهودي، منثال، وا 
ي األسابنع القلنلة األخنـرة وقعـت أمـور صـارت تشـكك بصـوابنة هـذا التقـدنر وا   لـم تيقضـه غنر أيه ف

تماما. وبن  أبرز التطورات الداخلنة ذلك االستقطاب الحاد داخل اللنكود ومعسـكر النمـن  بحنـث وقـع 
المتطرف  ما نشبه ايتقال األصوات م  اللنكود في اتجاهن  نمنيا ونسارا. فايدفاع يتيناهو يحو النمن 

زاد مخـــاوف النمـــن  المعتـــدل فـــي اللنكـــود ودفعـــه للبحـــث عـــ  مـــالذات خارجـــه. ووجـــد بعـــض هـــؤالء، 
بزعامـة موشـي كحلـو  مـالذا محـتمال. كمـا أ  الـبعض رأى « كليـا»وخاصة مـ  الشـرقنن ، فـي حـزب 

فرصــة نمكــ  « إســرائنل بنتيــا»فــي محــاوالت التظــاهر باالعتــدال مــ  جايــب أفنغــدور لنبرمــا  وحــزب 
 التعامل معها.

وبالمقابــل فــإ  المعركــة االيتخابنــة داخــل اللنكــود والتــي قــادت إلــى إخــراج المتطــرف النمنيــي، موشــي 
فــانغلن ، ورفاقــه مــ  قائمــة اللنكــود دفعــت بجمهــور األخنــر إلــى االيــزالق يحــو البنــت النهــودي. لكــ  

ن ، إحـداهما فـي إحـدى وزارات التحقنقات بالفساد التي تجرنها الشرطة اإلسرائنلنة فـي قضـنتن  مركـزنت
، قـــادت إلـــى تحطـــنم صـــورة حـــزب «إدارة أراضـــي إســـرائنل»بقنـــادة حـــزب إســـرائنل بنتيـــا، والنثاينـــة فـــي 

أفنغـــدور لنبرمـــا . وبـــدال مـــ  تطلعـــه لزعامـــة إســـرائنل ومحاولتـــه عـــرض بريـــامج سناســـي باحـــث عـــ  
ولـة السـتعادة يـاخبن  فـروا مـ  تسونة، خالفا للنكود، عـاد لنبرمـا  إلـى الـدعوة لترحنـل العـرب فـي محا

 فساد رجاله.
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وال تقــف األمــور عيــد هــذا الحــد فــي معســكر النمــن . إذ ا  الصــراع داخــل حركــة شــاس وايشــقاق زعــنم 
الحركـــة الســـابق، إنلـــي نشـــاي عـــ  الحركـــة حالنـــا بزعامـــة أرننـــه درعـــي قـــادا إلـــى ايفضـــاض قســـم مـــ  

ذا تم ربط ما نجري في شاس بما ن والصراعات داخل « إسرائنل بنتيا»جري في الياخبن  ع  شاس. وا 
اللنكـود والتـي وصــلت إلـى المحـاكم بعــد اتهامـات بـالتزونر فــإ  يـاخبي النمـن  نقفــو  أمـام سـؤال كبنــر 

 نجعلهم نترددو  في وضع أصواتهم في صيادنق االقتراع.
ومـ  الجـائز أ   وهذا لم نك  أبدا حال ياخبي النمن  الذن  كايوا نتمتعـو  علـى الـدوام بحماسـة كبنـرة.

ما نزند الحنرة لدنهم هو اجتماع نثالنثة عياصر لم تجتمع في الماضي بهذه الدرجة: تدهور اإلحسـاس 
بــاألم ، وتراجــع المســتوى المعنشــي والخــوف علــى مكايــة إســرائنل فــي العــالم. وتــدفع هــذه المعطنــات 

تـونج يتينــاهو رئنســا جمنعهـا إلــى التسـاؤل عــ  جــدوى مواصـلة التصــونت لصــالح النمـن  مــ  ياحنــة وت
 للحكومة دو  ميازع م  ياحنة أخرى.

وهيــا جــاءت صــدمة إنجابنـــة تمنثلــت فــي اتحــاد حـــزب العمــل وحركــة تســنبي لنفيـــي فــي قائمــة موحـــدة 
تعــرض علــى اإلســرائنلنن  بــدنال أكنثــر عقالينــة. ومــ  الجلــي أ  تــوفر هــذا البــدنل خلــق آلنــة يهــوض 

التـي تضـمحل أمـام « إسـرائنل القدنمـة»ام علـى اعتبـار أيهـا للقوى التـي كايـت فـي طرنقهـا لاليهنـار التـ
وم  الجائز أ  هـذا االتحـاد أعـاد إلـى األذهـا  ماضـنا يسـنه الـبعض وأرادوا عبـر «. إسرائنل الجدندة»

إحنائه العودة إلى ميطق إسرائنلي أكنثـر تواضـعا مـ  الميطـق الـذي نعتمـده يتينـاهو والـذي نتبـاهى فنـه 
 باستعداء العالم.

المعســـكر »المؤكـــد حتـــى اآل  أ  اليمـــو الـــذي نشـــهده تعـــاطف الجمهـــور اإلســـرائنلي مـــع قائمـــة ومـــ  
لنفيــي لــم نــرق بعــد إلــى مســتوى حســم المعركــة. لكــ ، صــار مــ  شــبه  -بقنــادة هرتســور « الصــهنويي

المؤكــد أ  اليتــائج لــم تعــد محســومة بالدرجــة التــي كايــت علنــه الحــال قبــل أســابنع. وربمــا فــإ  هــذا مــا 
يتيناهو ع  طوره ودفعه إلـى البـدء باسـتخدام الـذخائر الدعائنـة النثقنلـة ميـذ البدانـة. حنـث نعتبـر أخرج 

غنر صهنويي ونرى أ  النمن  الميافس له صـار موضـع شـك خصوصـا بعـد « المعسكر الصهنويي»
 تقلبات الرأي عيد أفنغدور لنبرما .

النمـن  تعـود جزئنـا إلـى خشـنته مـ  أ  ونعتقد بعـض المـراقبن  أ  جايبـا مـ  حملـة يتينـاهو علـى قـادة 
ونحولـو  دو  تولنــه رئاســة الحكومـة الحقــا. وقـد ســبق ألفنغــدور « المعسـكر الصــهنويي»نتحـالفوا مــع 

لنبرما  أ  أعل  عدم اعتراضه على التعاو  مـع المعسـكر الصـهنويي بعـد االيتخابـات. كمـا أ  زعـنم 
مــع حــزب العمــل فــي الحكومــة المقبلــة. وهيــاك شــاس أرننــه درعــي أعلــ  أيــه ال نــرى مــا نميــع التعــاو  

أصوات تراه  على أ  بالوسع ميع يتيناهو م  تولي رئاسة الحكومة ع  طرنق محاولة تعزنز فرص 
 يفتالي بنيت، الميافس له م  جهة النمن ، في ينل هذا الميصب.
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نلنن  ال نرنـدو  فـي المئـة مـ  اإلسـرائ 29وأنا نك  الحال، تشـهد اسـتطالعات الـرأي األخنـرة علـى أ  
يتينـاهو رئنسـا للحكومــة المقبلـة. وتـدل االســتطالعات علـى أ  المعسـكر الصــهنويي بـات نتقـدم بفــارق 

مقاعد على اللنكود. وم  الجلي أ  هذه االستطالعات متكررة ولدى أكنثر م  جهـة وتؤكـد هـذا  3-4
ولكــ  مــ  الخطنــر المنــل. لكــ ، كمــا اعتــاد شــمعو  بنرنــز القــول: االســتطالعات عطــر نحســ  شــمه 

ابتالعه. ولذلك فإ  االستطالعات ال نمك  التعامل معهـا علـى أيهـا أكنثـر مـ  إشـارات علـى الطرنـق. 
ومــ  الجــائز أ  بوســع أي تطــور سناســي أو أميــي أ  نغنــر الصــورة فــي االيتخابــات اإلســرائنلنة مــ  

مهـور اإلسـرائنلي للنمـن  اليقنض إلى اليقنض رغم أ  الدالئل ال تجزم بتغنر بينة التصـونت ومنـل الج
 حتى اآل .

 19/1/5112السفير، بيروت، 
 
 النضال القانوني .60

 أ.د. نوسف رزقة
بــوادر قلـــق تحملهـــا التصــرنحات القلقـــة الصـــادرة عــ  قنـــادات سناســـنة وعســكرنة صـــهنوينة مـــ  توجـــه 

حــرب، محكمــة الجيانــات الدولنــة يحــو دراســة مبدئنــة للملــف اإلســرائنلي للتحقــق مــ  مبــدأ وجــود جــرائم 
وجرائم ضد اإليساينة ، وقد أفادت بعض المصادر أ  يتيناهو نحاول االسـتعاية بجـو  كنـري واإلدارة 

 األمنركنة لميع توجه المحكمة م  مواصلة بحنثها في هذا الملف. 
والالفت لليظر أ  تصرنح يتيناهو اتهم عمل الجيانات الدولنة بأيه نقوض دولة إسرائنل؟! إ  تصرنح 

لقلـــق العـــام فـــي مختلـــف التصـــرنحات، نيبـــع مـــ  كـــو  أ  الحكومـــة الصـــهنوينة هـــي أعلـــم يتينـــاهو، وا
أعضاء الكرة األرضنة بوجود هذه الجرائم المداية بقايو  المحكمة، وهي األعلـم فـي العـالم بأيهـا مهمـا 

إخفـاء الحقنقـة، أو ميـع اإلدايـة. وهـي إ  تحققـت ذات  عتستطناختلقت م  األعذار وم  المبررات ال 
داعنات مؤلمــة علــى القنــادات الصــهنوينة السناســنة والعســكرنة علــى المســتوى الشخصــي باعتبــار أ  تــ

 المحكمة تالحق األفراد بغض اليظر ع  موقعهم في الدولة.
الجهة الوحندة التـي نمكـ  أ  تحـبط األمـل الفلسـطنيي بإدايـة دولـة االحـتالل، هـي الطـرف الفلسـطنيي 

لعربنة، قبل الخضـوع للضـغوط األمنركنـة، أل  نثمـة أيظمـة عربنـة يفسه، الذي ربما نخضع للضغوط ا
 ال تشجع الطرف الفلسطنيي على المضي في خطوته، وم  نثم إداية إسرائنل. 

دولــة االحــتالل لــدنها خشــنة حقنقنــة مــ  اإلدايــة، وهــي ال تســتطنع مطالبــة محكمــة الجيانــات بمحاكمــة 
االيضمام إلـى المحكمـة، وأ  ايضـمامها نقـوي  السلطة أو حماس لسبب إجرائي بسنط هو أيها ترفض
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الخطــوة الفلســطنينة، ونجعلهــا ملزمــة بقبــول يتــائج التقاضــي فــي المحكمــة، وهــي يتــائج لــ  تكــو  فــي 
 صالح دولة االحتالل ، حتى ولو ايحرفت المحكمة في إجراءاتها العدلنة بسبب الضغوط السناسنة. 

، وعلـــى أحكامهـــا، أل  تيفنـــذ األحكـــام بعـــد اإلدايـــة يحـــ  فـــي فلســـطن  ال يعـــّول كنثنـــرًا علـــى المحكمـــة
سرائنل تتمتع بدالل واسع بن  دول العالم بقنادة  المحتملة، ترتبط بشكل مباشر بمواقف الدول ذاتها، وا 
واشــيط ، وهــذا إ  لــم نميــع مــ  صــدور أحكــام باإلدايــة، فإيــه مــ  المــرجح أ  نميــع التيفنــذ. ومــع ذلــك 

غــي أ  نتعامــل مــع القضــنة خطــوة خطــوة، بمعيــى أ  يحصــل أواًل علــى فتقــدنر الموقــف الفلســطنيي نيب
اإلداية التي تميع إسرائنل م  الهروب م  العدالة، نثم يبحث بعد ذلك في مبدأ ومتطلبات التيفنذ، أل  
التفكنر المسبق في كنفنة تيفنذ األحكام ربما نولد حالـة مـ  اإلحبـاط التـي تميـع مـ  المضـي قـدمًا فـي 

 اكمة، وتجعل القنادة السناسنة الفلسطنينة قابلة للضغوط، وقابلة للعودة والتراجع.إجراءات المح
محكمة الجيانات مهمة في مشروع اليضال القايويي، ويح  في حاجـة ماسـة لهـذا اليـوع مـ  اليضـال، 
الــذي تــأخر كنثنــرًا بســبب العبــث التفاوضــي، ويحــ  فــي حاجــة المــتالك حكــم بإدايــة حكومــة االحــتالل، 

فــذ اليظــام الــدولي الحكــم، أو توقــف عــ  تيفنـذه. لهــذا كايــت تصــرنحات قــادة االحــتالل مســكوية سـواء ي
 بالقلق الحقنقي، مع البحث ع  آلنات وقف اإلجراءات.

 18/1/5112، فلسطين أون الين
 
 في المنطقة؟ ولماذا اآلن؟ األوراقبات واردا لخلط  جنوب لبنانجبهة  إشعالهل  .62

 عبد الباري عطوا 
ث ســيوات كيــت ازور العاصــمة اللبياينــة بنــروت للمشــاركة فــي فعالنــة سناســنة، اقتربــت ميــي قبــل نثــال

فاطمــة ابيــة الشــهند عمــاد مغينــة، وهــذا شــقنقي جهــاد  إييــيشــابة مهذبــة محجبــة وشــقنقها، وقالــت لــي 
وكـــا  شـــابا يحـــنال متواضـــعا نحمـــل قســـمات والـــده، وعيفوايـــه، وكيـــت ســـعند جـــدا بهـــذا اللقـــاء الصـــدفة 

مـــ  اجـــل القضــــنة  أرواحهـــمعنيـــاي فرحـــة، فالشـــهند مغينـــة وآالف الشـــهداء اآلخـــرن  قـــدموا ودمعـــت 
 ويصرتها. األمةالفلسطنينة وعزة 

بـأ  الشـهند مغينـة ” اإلسـالميالجهـاد “تذكرت ما قاله لي الـدكتور رمضـا  عبـد هللا شـلح زعـنم تيظـنم 
كبنـرا سـنقع، وال بـد ا  نكــو   حـدنثا أ ابلغـه  أ لبيــا  بعـد  إلـىصـلى معـه الفجـر، وتوجـه علـى عجـل 
النثالنثـــة الـــذي  اإلســـرائنلنن هـــذا الحـــدث هـــو خطـــف الجيـــود  أ هيـــاك وســـط رجالـــه، وتبـــن  بعـــد ذلـــك 

وهـــو الغـــزو الـــذي ايتهـــى بهزنمـــة  5116اســتخدمته حكومـــة انهـــود اولمـــرت كذرنعـــة لغـــزو لبيـــا  عـــام 
 ي فنها بالء حسيا.الحاج رضوا  نقود هذه المعركة، ونبل أوكبرى، وكا  الشهند مغينة، 

*** 
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على سنارتن  قرب مدنية القينطرة على الحدود مع الجوال  المحتل،  اإلسرائنلنةالطائرات  أغارتالنوم 
، وكـا  مـ  بـن  الشـهداء جهـاد مغينـة إنـراينن ضـباط  وأربعـةواغتالت قائـدن  عسـكرنن  مـ  حـزب هللا 

 عقندته. وأبياءى والده قوافل الشهداء على خط إلىاب  الشهند عماد مغينة لنيضم 
القنــادة العلنــا لحــزب هللا عقــدت اجتماعــا طارئــا وســط دعــوات تطالــب بضــرورة الــرد علــى هــذا العــدوا  

 اإلسـرائنلنةتجد هذه الدعوات صدى، فم  تـابع التقـارنر العسـكرنة  أ ، وم  غنر المستبعد اإلسرائنلي
حــزب هللا، ومــ  شــاهد مقابلــة الســند  التــي تعبــر بقــوة عــ  احتمــاالت حــرب علــى الجبهــة الشــمالنة مــع

قبــل نـومن ، نصــل ” المنـادن “بهــا للزمنـل غســا  بـ  جـدو مــدنر عـام قيــاة  أدلـىحسـ  يصـر هللا التــي 
، وربمـا عملنـة اإلطـالقغنـر مسـتبعد علـى  أمـرقياعة راسخة بأ  تسخن  جبهـة الجيـوب اللبيـايي  إلى

 تيفذ هي المقدمة. أ الجوال  التي لم نكتب لها 
فـــاتح “مـــ  طـــراز  إنراينـــةنملـــك صـــوارنخ ” حـــزب هللا“ أ فـــي المقابلـــة المـــذكورة  أعلـــ يصـــر هللا  الســـند
الجيـوب  أقصـى إلـىالشـمال  أقصـىهـدف فـي فلسـطن  المحتلـة مـ   أيتطـال  أ ? التي نمكـ  111

علـى جبهـة ” جهوزنة تامة“في  اإلسالمنةالمقاومة  أ  وأكدكنلومتر،  511م   أكنثرحنث نبلغ مداها 
م  المقاومـة متفـرر بشـكل تـام  أساسناجزءا  أ “ إلىاحتمال الفتا  أيوب، وهي مستعدة لمواجهة الجي

 ”.هي مواجهة المشروع الصهنويي األولونةلهذه الجبهة ال  
مـ  محطـات  اإلسـرائنلنةالمدينـة  األهـداف، وبكـل صـراحة ووضـوح، بـا  أنضـاالسند يصر هللا تحدث 

وغنرها ستكو  هـدفا للصـوارنخ،  وموايئنة وتكيولوجنة ومطارات مناه وكهرباء وميشأت يوونة وصياع
اوهـ  مـ  بنـت  إسـرائنلبـا  “ 5111الفلسـطنينن  عـام  إلـىتكرار جملة قالها في خطاب وجهـه  وأعاد

ولك  بنت العيكبوت هذا محمي بباطو  مسلح تصـيعه الحكومـات العربنـة والـدول الداعمـة ” العيكبوت
 .إلسرائنل
يمـاب القادمة لـ  تكـو  حـرب صـوارنخ، الحر  أ  إلىولمح   أكـدفـي الجلنـل، وقـد  أنضـاحـرب توغـل  وا 

العـــرب ســـمنر قيطـــار الـــذي نعتبـــر احـــد ابـــرز قـــادة الجيـــاح  األســـرىلـــي شخصـــنا هـــذه المســـألة عمنـــد 
 العسكري لحزب هللا في غداء جمعيا سونا قبل بضعة سيوات، وفوجئت بمنثل هذا الطرح.

التـي لـم تكتمـل فـي هضـبة الجـوال  الشـرارة التـي ستشـعل الحـرب فـي  هل ستكو  هـذه العملنـة الفدائنـة
علـــى الجبهتـــن  الســـورنة والعراقنـــة، بـــل ربمـــا الميطقـــة  األوراقهـــذه المـــرة وتخلـــط كـــل  إســـرائنلاتجـــاه 
 بأسرها؟
الســند يصـر هللا قـال فــي  أ يقولـه  أ الحاسـمة فــي هـذا الصـدد، ولكـ  كــل مـا نمكـ   اإلجابـةال يملـك 

لسـورنة، وضـرب بعـض شـحيات الصـوارنخ التـي قنــل  اإلســرائنليالـرد علـى القصـف  أ مـ  مـرة  أكنثـر
 مكا . أيوقت وفي  أيحزب هللا سنكو  في  إلىكايت في طرنقها  أيها
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صــاروخ مــ  مختلــف  ألــفمــ  مئــة  أكنثــرحــزب هللا نملــك  أ شــبه الرســمنة تقــول  اإلســرائنلنةالتقــارنر 
جبهـة لبيــا   إشــعالقـررت  اإلنراينـةتكــو  القنـادة العســكرنة  أ ، ومــ  غنـر المسـتبعد واألحجـام األبعـاد

والــدول  أمرنكــامــ  اجــل التهــرب مــ  اســتحقاقات االتفــاق اليــووي الميتظــر مــع  إســرائنلوســورنة ضــد 
 العظمى الست.

*** 
 اإلنرايـيعلـي فـدوي قائـد سـالح البحـري فـي الحـرس النثـوري  األدمنرالنعل   أ لنس م  قبنل الصدفة 

مـ  خـالل الـزوارق االيتحارنـة  األمرنكنـةحـامالت الطـائرات  إغـراقبأ  قواته قـادرة علـى  داألح)النوم( 
والمختارة كلماته بعيانة خالل لقائه وفدا عسكرنا عماينا برئاسة  المفاجئالسرنعة، وجاء هذا التصرنح 

ؤول المســـ وأضـــافاللـــواء الـــرك  ســـالم بـــ  مســـلم بـــ  علـــي قطـــ  آمـــر كلنـــة الـــدفاع الـــوطيي العماينـــة، 
ملنار دوالر لصيع حاملة طائرات ويح  قادرو  على  13نيفقو   إيهمنقولو   األمرنكنن  أ  اإلنرايي

 هذه المياسبة وهذا التوقنت؟ اإلنرايي األدمنرالتدمنرها بزورق ايتحاري صغنر، فلماذا اختار 
 إســرائنلبــأ   أنــامل فرايســوا هواليــد رئــنس فريســا قبــ أمــامتفــاخر  إســرائنلبينــامن  يتينــاهو رئــنس وزراء 

 األمورما سارت  إذاالمقبلة قد تنثبت،  األنام، ولك  إلنهام  بالده ودعا نهود فريسا بالهجرة  أميا أكنثر
في الجيوب الغـزي تجـرب صـوارنخ  "حماس"مباهاته هذه في غنر محلها، فحركة  أ في هذا السناق، 

   ونشحذ صوارنخه في الجيوب.هضبة الجوال إلىجدندة، وحزب هللا في الشمال نرسل مقاتلنه 
رخــاء اقتصــادي  إلــىواالســتقرار طــوال الســيوات الماضــنة، وترجمــت ذلــك  بــاألم اســتمتعت  إســرائنل

الــذي كــا   وأميهــابســبب تــدفق الســناح واالســتنثمارات والمهــاجرن ، بفضــل الســلطة الوطينــة الفلســطنينة 
 مسلحة. أومقاومة فلسطنينة سلمنة  أيومستوطينها، وميع  اإلسرائنلنةللمستوطيات  أمنياحارسا 
وحلفائها العرب، وييصح  إسرائنلالمقبلة قد تكو  حبلى بالمفاجآت ربما تكو  لنست في صالح  األنام

نترننثــوا قلــنال، وا   أ مســتوطيات الضــفة الغربنــة  إلــىالنهــود الفريســنن  الــذن  نســتعدو  لشــد الرحــال 
 شيء مستبعد، وكل االحتماالت واردة.نستعدوا الستقبال م  سبقوهم في الهجرة، فال 

 19/1/5112القدس العربي، لندن، 
 
 مهما اختلفت رؤاهم فإنهم مجمعون على نفتالي.. الفائز هو بينيت .63

 افنشاي عبري
مـع ايتهــاء االيتخابــات التمهندنــة فـي البنــت النهــودي تــم تحدنــد، إلـى هــذا الحــد أو ذاك، القــوائم النثالنثــة 

، اللنكود، المعسكر الصهنويي )اسم مؤقت؟( والبنت النهودي. لقد إسرائنلي النثالنثة الكبرى ف لألحزاب
قائمـــة حـــذرة ومحافظـــة مكويـــة فـــي األســـاس مـــ  ممنثلـــنهم فـــي  أحـــزابأقـــام يـــاخبو انثيـــن  مـــ  النثالنثـــة 
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الكينســت الســابقة. الحــزب النســاري، قــام بخطــوة جرنئــة يســبنا علــى الوجــوه الجدنــدة للحــزب، وقــدمهم 
النمن   –حزبا النمن  )حزب الوسط  –لنس م  الصعب أ  يجد تفسنرا لهذا الفرق  .األساسنةللمواقع 

وحــــزب النمــــن ( كايــــا راضــــنن  جــــدا عــــ  وضــــعهما ومــــ  ممنثلنهمــــا، ولكــــ  فــــي حــــزب النســــار شــــعر 
الميتخبــو  أيــه حــا  الوقــت للتغننــر. مــ  المفهــوم أ  هــذا لــنس مفاجئــا. لــم نكــ  صــدفة لــو وجــديا أ  

تيـادي بـالتغننر بكـل نثمـ  )ليتـذكر،  أصـواتنة كايـت كـذلك. مـ  النسـار هيـاك خطوط الحملة االيتخاب
ياخبو العمل وافقوا على قبول تسنبي لفيي المكروهة داخل صفوف حزبهم، وحتـى تغننـر الحـزب، كـل 

الوضــع الــراه  مــ  خــالل  إلبقــاءذلــك مــ  اجــل احتمــال العــودة إلــى الحكــم(. مــ  النمــن ، هيــاك تأننــد 
طالقاكرة الجماعنة التي تربط بن  حكم النسار مع سيوات الخوف األميي للطع  االعتماد على الذ  وا 

 اليار والحافالت المتفجرة.
فــي التعبنــر عــ  امتعاضــهم مــ   األحــزابصــوتا مــ  كــل يــاخبي  األعلــىيــاخبو البنــت النهــودي كــايوا 

ا ولـــنس لــه عالقـــة القائمــة التــي تـــم ايتخابهــا لحـــزبهم. فــي العمـــل كــا  االحتجـــاج )بالتأكنــد لـــنس محقــ
بــالواقع(. فــي اللنكــود كــا  االحتجــاج التقلنــدي، الــذي نضــم اتهامــات بــالتزونر ودعــاوى مــ  كــل يــوع. 
ولك  في البنت النهودي ظهر هيـاك تسـاؤل كبنـر. لمـاذا؟ نبـدو أ  االسـتطالعات االنجابنـة والشـعبنة 

(، خلقــت توقعــا بــأ  شــنئا مقاعــد حقنقنــة 9 – 2مرشــح تيافســوا علــى  41العظنمــة للقائمــة )أكنثــر مــ  
المضــموية الكنثنــرة )لليهضــة، لليســاء،  األمــاك جدنــدا قــد بــدأ. القائمــة كمــا تبلــورت فــي اليهانــة وبعــد 

 للوسط ولمرشحي رئنس الحزب(، عرضت وجوها معروفة جدا وقطاعنة جدا.
خارجــا. الجذابــة، رويــن  شــوفال ودايــي دنــا ، بقــوا  اإلعالمنــةالممــنثال  الالمعــا ، أصــحاب الصــورة 

المرشـــحة العربنـــة آيـــت حســـقنا، التـــي كايـــت تســـتطنع أ  تعمـــل ســـابقة تارنخنـــة )أليهـــا غنـــر النهودنـــة 
بصـورة واضـحة فـي  األولـىالمسـلمة الصـهنوينة  أنضـافنه ونمكـ   األولىفي الحزب والمسلمة  األولى

 6عطاهـا حـوالي ، في الوقـت الـذي أ أنضا(، بقنت خارج القائمة األخنرن الكينست، بنقن  في العقدن  
منثـل آفـي « القطاعـات». وفي المقابل نبرز حضور ممنثلـي أصواتهمألف ياخب  41آالف م  بن  الـ 

كينســت مجهــولن  يســبنا لــدى الجمهــور  أعضــاءفرتســما ، مــوتي نوغــف، وينســا  سلوميســكي، وهــم 
نة، وقدرتهم على الواسع، ولكيهم معروفو  لجمهور المتدنين  القومنن  يظرا لعالقتهم بمؤسساته التقلند

نعرفــو  كنــف  أشــخاصالحصــول علــى المنزاينــات. فــي الحقنقــة ســأقول ذلــك بصــورة صــرنحة، إيهــم 
 المتدنية. األحزابنحلو  المشاكل في الشؤو  العامة على المستوى الوطيي، حسب تقالند 

وفـي  بهبـوط الحـزب فـي االسـتطالعات أو فـي اليتـائج اليهائنـة. نيبـئمع ذلك، لنس م  شأ  ذلـك أ  
العلمايي، التل  –يهانة المطاف، فا  ياخبي البنت النهودي الجدد، الجمهور الذي ندور الحدنث عيه 

هـؤالء يـاخبو  لرجـل واحـد اسـمه يفتـالي بنينـت. القـايو  الـذي قـام  –، الشاب جنل الفنسبوك الخ أبنب
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ندنـه قـوة كبنـرة يسـبنا كقائـد كبنرة في مركز الحزب قبنل االيتخابات التمهندنة أبقى في  بأغلبنةبتمرنره 
لحــزب دنمقراطــي. أكبــر فــائزن  فــي االيتخابــات التمهندنــة اننلــت شــكند وانلــي بــ  دهــا  همــا، رجالــه، 

سالسـة ميهـا فـي الـدورة  أكنثـرالذي سـنؤم  لـه الهـدوء فـي الهنئـة القنادنـة العلنـا، وحنـاة برلماينـة  األمر
نتيــافس علــى قنــادة الدولــة، لكيــه بنقــن  فــي الطرنــق الســابقة. البنــت النهــودي مــا زال حزبــا قطاعنــا ولــم 

 .إلنها
 19/1/5112معارنف 
 19/1/5112، القدس العربي، لندن
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 انتا  هابر
ـــــرة أفكـــــارا واحتجاجـــــات ومالحظـــــات  ـــــام األخن ـــــدأت فـــــي األن ـــــي ب ـــــات الت ـــــي معركـــــة االيتخاب ـــــارت ب أنث

 وتوضنحات:
بدرجة كبنرة أبو ماز  في رام هللا وخالد مشعل في قطر أو اليتائج: سوف نقرر يتائج االيتخابات  -1

ذا أحدنثا، على ايفراد، عملنة دمونة قبل أسبوع م  نوم االيتخابـات  فـإ  كـل مـا قنـل وكتـب  –تركنا. وا 
حتــى ذلــك النــوم نتبخــر. فاليقــاش السناســي ســنكو  علــى الوجــود ولــنس علــى جــودة الحنــاة، والســؤال 

يمــا مــ  بــن  قــوائم حنيهــا لــ  نكــو  وكنــف تصــرخ )ب حــق( ســتاف شــافنر علــى ينســا  سلومنايســكي، وا 
الزعماء الحالنة نمكيه إخراجيا مـ  الوحـل السناسـي واألميـي: يتينـاهو السـاعي لـدفع يفسـه فـي الصـف 
األول للصـــور أل  لـــنس هيـــاك زعـــنم معيـــي بصـــورة مشـــتركة معـــه؟ أم بنيـــت المقـــنم فـــي علنـــاء قبتـــه 

ــدفاع إنهــود الحدندنــة؟ أم بروشــي الــذي تيســم  هــواء القمــم عيــدما جلــس فــي الغــرف المجــاورة لــوزنر ال
باراك؟ ولكل م  نتساءل كنف ولماذا أقوم بإدخـال أفكـار ألدمغـة أبـو مـاز  ومشـعل، لكـم أ  ترتـاحو: 

 إيهم نعرفو  ذلك وحدهم.
 اليتـائج: الــرد علــى السـؤال مــ  ســنكو  رئـنس الحكومــة المقبــل سـنتوفر بعــد دقنقــة مـ  يشــر يتــائج -5

عنيات التصونت مساء نوم االيتخابات. ولك  لعلم م  ال نعلـم: الجـواب علـى السـؤال سـنتقرر بدرجـة 
كبنرة في االستعدادات التي نجرنها قادة األحزاب في أنام مـا قبـل االيتخابـات، فـي الصـفقات التـي نـتم 

 كذا؟إبرامها بنيهم. كنثنرو  جدا سنضربو  على صدورهم: كنف لم يعلم أ  األمر سنغدو ه
ميظمتـه نمكيهـا إطـالق ألـف صـاروخ نومنـا  إ تحذنرات: قال زعنم حزب هللا في األسـبوع الفائـت  -3

رجـال حـزب هللا تــدربوا علـى احـتالل مسـتوطيات إسـرائنلنة فـي الشــمال.  أ يحـو إسـرائنل، وقنـل أنضـا 
ي مضــحك ذلــك الرجــل مــع وعــاء علــى رأســه. هــو؟ هــم؟ ألــف صــاروخ نومنــا؟ احــتالل مســتوطيات؟ أ
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يكتة! هذا نذكريي بشيء صغنر: ماذا قال مرة الرئنس المصري أيور السادات، ع  أ  بالده مستعدة 
للتضـــحنة بحنـــاة ملنـــو  جيـــدي مصـــري مـــ  أجـــل تحرنـــر شـــبه جزنـــرة ســـنياء. كنـــف ضـــحكيا، وكنـــف 

 سخريا؟ ملنو  جيدي؟ هل حقا. لك  في آالف البنوت في إسرائنل ال نضحكو  ميذ سيوات.
كايت غولدا مئنر كرئنسة للحكومة محاطة بأفضل وأهم وأشهر الشخصـنات األمينـة فـي الخبراء:  -4

تارنخ الدولة. وكا  موشي دنا  رب األرباب. وهالة اإلعجاب كايت تحنط بدافند الغازار. إنلـي وعنـرا 
 كا  كلي القدرة. إسرائنل طال كا  أكبر الجمنع. غوردنش كا  أسطورة تمشي. فأن  وصليا معهم؟

دافند ب  غورنو  سـئل ذات مـرة عـ  خبرتـه. كـا  جوابـه: أيـا خبنـر فـي الخبـراء. فـي حالـة  أ و  نقول
غولــدا، الخبــراء خنبــوا اآلمــال بشــدة. هــذا ننثبــت أ  الخبــرة السناســنة واألمينــة ربمــا تكــو  هامــة، ولكــ  

 األهم ميها لحناتيا هو ما نتم طبخه في أدمغة قادة م  أجل إيهاء يزاع وميع حروب.
ميتخبو  الجدد سنتم اختبارهم، بن  أمور عـدة، بمـواقفهم السناسـنة وينـاتهم تجـاه السـالم. وهـم النـوم وال

خبراء صغار في هذا الشأ ، لك  سبق ورأنيا الخبراء الكبار. وبحسب ما نبـدو حالنـا لـنس ألي حـزب 
ذا كايــت اليهانـــة ستصــل ذات نــوم، فـــي مســألة الســـ الم، ســحر فــي هـــذا الموضــوع. طرنــق مســـدود. وا 

سنكو  على ما نبدو حال مفروضا على اإلسرائنلنن  والفلسطنينن  والباقن  جمنعا. في حالة كهذه م  
األفضل ليا جمنعا أ  تكو  إلى جايبيا محبـة العـالم. وكلمـا كايـت أكبـر كـا  أفضـل. لـذلك مـ  المهـم 

فلـــة الزعمـــاء فـــي جـــدا ليـــا أ  نخلـــي زعمـــاء العـــالم طرنقـــا لـــرئنس حكومـــة إســـرائنل عيـــد دخولـــه إلـــى حا
بارنس، وأ  نرغبـوا فـي القـرب ميـه، وأ  نـدعموا مواقفـه السناسـنة، وأ  نكويـوا اشـبنيات السـالم. ولكـ  

وهــو ال ســامي ومعــاد للنهــود، نفقــد عيــد المســاء صــوته، « العــالم كلــه ضــديا»مــ  نصــرخ طــوال النــوم 
 ويأمل أال نخسر كل شيء.

 نه االستعداد لذلك، وبدنهي أنضا، الراغب في الحرب.تقرنبا كديا ييسى: والراغب في السالم عل -2
 5112-1-19، «ندنعوت»

 19/1/5112، السفير، بيروت
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