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 22 :كاريكاتير

*** 
 
 األحمد يلتقي المسؤولين اللبنانيين: لن نسمح بتحول مخيم "عين الحلوة" ملجأ للفاّرين عزام .0

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف العام على الملف الفلسطيني في لبنان عزام األحمد  
ة إلييى التنسيييا المشييتر  مييا ال يييادان اللبنانييية للتصييد  للفييتن وعييدم السييمال بتحييو  مخيييم عييين الحلييو 

ملجييل للفييارين والمطلييوعين للعداليية  مشيييراة إلييى ضييرورة اسييتمرار منييا أ  محاوليية ميين أ  ج يية كانيين 
السييتل   وضييا المخيمييان الفلسييطينية للييز  ب ييا لضييرس االسييت رار والسييلم األ لييي فييي لبنييان. وشييدد 

لية اللبنانيية وتحين على أن المخيمان الفلسطينية والوجود الفلسطيني في لبنان لن يكونيا إال بيرمرة الدو 
سلطة ال انون اللبناني  معتبراة أن محاولة إثارة الفتن وضرس االست رار في لبنان  ي امتداد لمحاوالن 

 ضرس االست رار في المنط ة العرعية.
زار األحمد على رأس وفيد موحيد مين الفصيالف الفلسيطينية فيي لبنيان والسيفير الفلسيطيني أشيرف دبيور 

بيير  فييي م يير الرلاسيية الثانييية فييي عييين التينيية أمييس  فييي حضييور عضييو   رليييس مجلييس النييواس نبييي 
 المكتس السياسي في حركة "أمف" ب   شرارة ومحمد جباو .

بعيييد الل يييا   قيييا  األحميييد: "نحييين حريصيييون عليييى أن نلت يييي ميييا دولييية اليييرليس بييير  باسيييتمرار ك يييو  
الييدالم مييا ال يييادة اللبنانييية وفييي فلسييطينية أو ك يييادة فلسييطينية للتواصييف والتشيياور فييي إطييار التنسيييا 
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م دم ا دولة اليرليس بير   الين  نفتخير باليدور االيجيابي البيارز الين  ي يوم بي  أوالة فيي تينليف الع بيان 
أمام الوضا الفلسطيني في لبنان والدور المميز الن  قام ب  في إطار مجلس النواس من أجف تحسين 

 ييا. كيينل  نحيين باسييتمرار علييى تواصييف مييا دولتيي   وقييد أوضيياع المخيمييان الفلسييطينية وتلبييية احتياجات
ن لين ليي  تحيييان اليرليس أبييو مييازن وال يييادة الفلسيطينية  وأطلعتيي  علييى التحير  السياسييي األخييير اليين  
ت يييوم بييي  ال ييييادة مييين أجيييف التوصيييف إليييى قيييرار مييين قبيييف المجتميييا اليييدولي لتحدييييد تييياري  محيييدد  ن يييا  

قامييييية الدولييييية  الفلسيييييطينية المسيييييت لة وعاصيييييمت ا ال يييييدس  والتصيييييد  للعرعيييييدة االحيييييت   ا سيييييراليلي وال
ا سراليلية من جانيس حكومية اليميين المتطيرف بحيا ال يدس والمسيجد األقصيى واألراضيي الفلسيطينية 
وال رصنة التي ت وم ب ا الحكومة ا سراليلية والتيي كيان رخر يا حجيز األميوا  الفلسيطينية ميا اسيتمرار 

 سياسة التوسا االستيطاني".
أضاف: "تناولنيا أيضياة بحضيور جمييا الفصيالف الفلسيطينية محاولية تيوتير الوضيا فيي لبنيان مين قبيف 
أعدال  النين  م أعدا  فلسطين وأمتنيا العرعيية. إن محاولية إثيارة الفيتن وضيرس االسيت رار اليداخلي فيي 

والن ال ديميية لبنييان  ييي امتييداد لمحيياوالن ضييرس االسييت رار فييي المنط يية العرعييية". وأشييار إلييى "المحييا
الجديييدة لييزل  المخيمييان الفلسييطينية وخصوصيياة مخيييم عييين الحلييوة والتخييانخ فطييا  أو االحتمييا  خلفيي  
لضرس االسيت رار والسيلم األ ليي فيي لبنيان  و ينا ميا نرفضي  تمامياة ك ييادة فلسيطينية ونحين حريصيون 

والن الخبيثية"  مشيدداة عليى على استمرار التنسيا المشتر  ما ال ييادان اللبنانيية للتصيد  ل ينخ المحيا
أن "أميين المخيمييان الفلسييطينية واسييت رار ا  مييا جييز  ميين األميين اللبنيياني وفييي إطييار مسيي ولية الدوليية 

 اللبنانية ومس وليتنا كفلسطينيين بلن ننسا بالكامف كف خطواتنا في  نا االتجاخ".
ضيحيت ا سيتة شي دا  مين كيوادر ورأ  أن "العملية ا جرامية التيي نفينت ا إسيراليف فيي ال نيطيرة ون يس 

حييزس ت تييد  علييى أن إسييراليف تحيياو  خلييد األوراي مجييدداة  و ييي أيضيياة ت ييدف إلييى تييوتير األجييوا  
داخف لبنيان"  معرعياة عين اعت يادخ أن "حكمية ال ييادان اللبنانيية قيادرة عليى مجاب ية مثيف  ينخ األالعييس 

ن بمن في م حزس ت  ون يو  ان شي دا  حيزس والمحاوالن  ونحن لسنا فرعا  عن المناضلين اللبنانيي
ت  م ش دا  من أجف الدفاع عن ال ضايا العرعية بكامل يا بميا في يا ال ضيية الفلسيطينية". وأعلين "أننيا 
مسييتمرون باتصيياالتنا مييا ال يييادان اللبنانييية فييي االتجيياخ نفسيي  اليين  سييمعناخ ميين دوليية الييرليس بيير   

م بلة حتى نكون موحدين بر يتنا وفي التصد  لكف المخاطر التي واتف نا على تنسيا كف الخطوان ال
تحيييييدي بلبنيييييان وبالمخيميييييان الفلسيييييطينية وبلمننيييييا العرعيييييي والمحاف ييييية عليييييى أمتنيييييا العرعيييييية وم يييييدرات ا 

 ومصالح ا".
وعن تسليم المطلوعين في عين الحلوة  قا : "تحدثنا عن  نا الموضوع  وكما أعلين قاليد قيوان األمين 

لسطيني اللوا  أبو عرس قبف يومين نحن لم نبللي  رسيمياة بوجيود أسيما  محيددة إال بياألمس  الوطني الف
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وننسيا مييا األج ييزة اللبنانييية المعنييية ب يينا الموضيوع وملتزمييون بالتنسيييا الكامييف مييا ال يييادة اللبنانييية". 
تيال""  مشيدداة وأمف من ا ع م "أال يكون مثف  نا الموضوع مادة إع مية ب در كيفية الوصيو  إليى ن

على "أننا في ال يادة الفلسطينية لن نسمح بلن تكون المخيمان الفلسطينية ومخيم عيين الحليوة تحدييداة 
 ملجل أل  فار من وج  العدالة اللبنانية".

والت ى األحمد والوفد المرافا رليس مجلس الوزرا  تمام سي م فيي السيرايا الحكوميية  وقيا  بعيد الل يا : 
الفلسطيني محمود عباس أن أن ف إلى الرليس س م واألش ا  في لبنان تحيات  وتحيان  "كلفني الرليس

 -ال يادة الفلسطينية  وتلكيد الموقف الفلسطيني الثابن الن  ال يتزحزل بالنسبة إلى الع قة الفلسطينية
فية  سيوا  كانين الفلسيطيني فيي ال ضيايا المشيتركة كا -اللبنانيية  واسيتمرار التشياور والتنسييا اللبنياني 

قضيييايا سياسيييية تتعليييا بيييالتحر  المشيييتر  عليييى صيييعيد ال ضيييية الفلسيييطينية والوضيييا العرعيييي برمتييي  
وتنسيييا التحيير  العرعييي  أو مييا يتعلييا بالشييا الفلسييطيني داخييف لبنييان ووضييا المخيمييان الفلسييطينية  

األحيييداي فيييي وخصوصييياة الوضيييا المعيشيييي واألمنيييي فيييي  ييينخ المرحلييية الدقي ييية والمضيييطرعة والمليلييية ب
اللبناني  ال سييما أن  نيا   -المنط ة العرعية  والتي تنعكس بشكف أو بآخر على الوضا الفلسطيني 

قييو  مترعصيية ال تريييد الخييير ال للبنييان وال لفلسييطين وال ألمتنييا العرعييية. ومييا يعنينييا بشييكف أساسييي  ييو 
كانيين السييتل   وضييا  الوضييا الفلسييطيني اللبنيياني وضييرورة اسييتمرار منييا أ  محاوليية ميين أ  ج يية
 المخيمان الفلسطينية للز  ب ا لضرس االست رار والسلم األ لي في لبنان".

وأكد أن "المخيمان الفلسطينية والوجود الفلسطيني في لبنان لن يكونا إال بيرمرة الدولية اللبنانيية وتحين 
السيييادية كافيية سياسييية  سييلطة ال ييانون اللبنيياني  ولييين نكييون إال منسيي ين ميييا الدوليية اللبنانييية وأج زت يييا

وأمنيييية ل طيييا الطرييييا عليييى أ  محاولييية السيييتل   المخييييم الفلسيييطيني م ميييا كيييان"  مطملنييياة "األخيييوة 
اللبنيييانيين  بلننيييا سييينكون ييييداة واحيييدة بتنسييييا كاميييف ميييا الدولييية اللبنانيييية وأج زت يييا  السيييتمرار وضيييا 

وتجنيييس لبنييان كييف سييو  يسييعى االسييت رار واألميين والمحاف يية علييى السييلم األ لييي فييي لبنييان وتجنييس 
 األعدا  إلي ".

كمييا الت ييى األحمييد المييدير العييام لاميين العييام اللييوا  عبيياس إبييرا يم فييي منزليي   بحضييور السييفير دبييور  
اللبنانيية  -وأكد خ   الل ا  وفا بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في بيرون  "الع قة الفلسطينية 

م عليييى التعييياون فيييي المجييياالن كافييية فيييي  يييف السياسييية الفلسيييطينية وصييي بت ا والتنسييييا الكاميييف ال يييال
الواضحة والصريحة والعمف الوحيدو  الفلسيطيني بيااللتزام بياألمن واالسيت رار فيي لبنيان وقطيا الطرييا 
على أ  محاوالن  قحام المخيمان الفلسطينية في ما يجر  من أحداي م سفة في المنط ة العرعيية  

ا نجازان التي تح  ن خي   الفتيرة الماضيية  مين العميف المشيتر   وا شيادة  وأ مية استمرار وترسي 
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اللبنانييية بيياألدا  الفلسييطيني المميييز فييي الحفيياا علييى األميين واالسييت رار فييي المخيمييان  و ييي مصييلحة 
 لبنانية مشتركة". -وطنية فلسطينية 

 22/1/2112المستقبل، بيروت، 
 
 وليتها تجاه غزةالحمد هللا: الحكومة لن تتخلى عن مسؤ  .2

رام ت: أكد رليس الوزرا  في حكومة التوافا رامي الحمد ت أن الحكومة لن تتخلى مس وليت ا 
الوطنية تجاخ قطاع فزة  وستبن  أقصى ما يمكن للتخفيف من معاناة أ ل   ودفا ج ود إعادة 

ص ل وتل يف قطاع الطاقة لتمكين  من االستجابة   الحتياجان المواطنين.ا عمار إلى األمام  وال
جا  نل  خ   كلمت  في حفف افتتال مشروع او  محطة لتحويف الك رعا  في الجلمة بجنين  اليوم 

 األرععا   بحضور عدد من المسلولين والوزرا .
 21/1/2112وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 لجنايات الدولية""منظمة التحرير" تقرر تشكيل لجنة عليا لإلشراف على التوجه إلى "ا .3

قررن اللجنة التنفينية لمن مة التحرير الفلسطينية تشكيف لجنة وطنية عليا «: وفا» -رام ت 
لإلشراف على متابعة ال ضايا نان األولوية ما المحكمة الجنالية الدولية ما التركيز على موضوعي 

الفلسطيني خ   الش ر  االستيطان والحرس على فزة  كما دعن إلى ع د جلسة للمجلس المركز  
 ال ادم.

وكانن اللجنة ع دن  برلاسة الرليس محمود عباس  اجتماعا في مدينة رام ت  أمس  وبحثن عدداة 
 من األمور األساسية المطروحة على جدو  أعمال ا  وتوصلن إلى ما يلي:

ا األسس التي أوال: التلكيد على أن أ  توج  جديد نحو مجلس األمن الدولي ينبلي أن يكون وف
بما في ا ال دس الشرقية عاصمة  1661تضمن إن ا  االحت   عن جميا األراضي المحتلة العام 

دولة فلسطين وفا جدو  زمني محدد  وحف جميا قضايا الحف الن الي وفا قراران الشرعية الدولية 
الستيطان بشكف ومبادرة الس م العرعية  وتحن إطار دولي فاعف يشرف على تنفين ال رار ووقف ا

 كامف.
وت كد اللجنة التنفينية أ مية التعاون ما اللجنة العرعية المنبث ة عن اجتماع الجامعة العرعية األخير 

 وتنسيا الخطوان ل نا اللرض.
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ثانيا: تشكيف لجنة وطنية عليا تضم م سسان المن مة والسلطة و يلان المجتما المدني نان 
ايا نان األولوية ما محكمة الجنايان الدولية  والعطا  موضوعي الصلة  لإلشراف على متابعة ال ض

 االستيطان والعدوان على قطاع فزة بمختلف جوانب  وأشكال   أ مية خاصة في  نا المجا .
وتدعو اللجنة التنفينية إلى البحي الجاد في موضوع استمرار التنسيا األمني  على ضو  سياسة 

إسراليف  بما في ا أعما  ال رصنة الممثلة في حجز أموا  الضرالس الع وبان الجماعية التي تنت ج ا 
 الفلسطينية وسوا ا من الخطوان نان الطابا العنصر .

ثالثا: أكدن اللجنة التنفينية ضرورة تفعيف الحوار الوطني ب دف وضا قضية إعمار قطاع فزة في 
زالة أ  الم ام األو  وتنفين االتفاقيان الساب ة وتمكين حكومة الوفاي  الوطني من ال يام بمس وليات ا وال

 ع بان تعترض نل   والتم يد  جرا  االنتخابان العامة والرلاسية ولعضوية المجلس الوطني.
رابعا: تدعو اللجنة التنفينية إلى ع د المجلس المركز  الفلسطيني خ   الش ر ال ادم  ونل  لبحي 

ة السياسة ا سراليلية  سوا  في ال دس وعلى صعيد جميا التطوران والتحديان الرا نة وسبف مواج 
االستيطان  أو ا معان في ن " العنصرية وا ر اس. وكنل  التحر  السياسي ال ادم والت دم في 

 تفعيف دور المحكمة الدولية  وسوا ا من ال ضايا.
 22/1/2112األيام، رام هللا، 

 
 الشعب الفلسطينيأحمد بحر: عملية تل أبيب تأتي في إطار الدفاع عن  .4

بار  المجلس التشريعي الفلسطيني العملية الفدالية التي وقعن في مدينة تف أبيس المحتلة  فزة:
م  واعتبر ا بلن ا تلتي في إطار الدفاع عن الشعس 1641داخف األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 الفلسطيني.
( 1|21   تف دخ صبال اليوم األرععا  )وأكد الدكتور احمد بحر  رليس المجلس التشريعي با نابة خ

لمخيمان ط لا التحرير التي ت يم ا "كتالس ال سام"  النراع العسكر  لحركة "حماس" بلزة على 
العمليان الفدالية في كف مناطا فلسطين المحتلة تلتي في إطار دفاع الشعس الفلسطيني عن  أن

 نفس   وكفلت ا جميا ال وانين الدولية.
المعركة الم بلة ما االحت   ا سراليلي ستكون معركة التحرير لمدننا وقرانا التي  جرنا وقا : "إن 

واعتبر بحر أن طريا المفاوضان التي تنت ج  السلطة  و مضيعة للوقن وفرصة ل حت    من ا".
ي لت ويد ما تبا من ال دس وعنا  الجدار وتمديد المستوطنان  داعيةا السلطة لوقف المفاوضان الت

 اسما ا بي "العبثية" والرجوع لخيار الشعس الفلسطيني و و خيار الم اومة.
 22/1/2112قدس برس، 
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 ألف عامل في قطر 20"إسرائيل" تعطل سفر وزير العمل الفلسطيني إلى الدوحة لتشغيل  .5

 محمد جما : حالن ا جرا ان ا سراليلية دون تمكن وزير العمف الفلسطيني ملمون -ال دس المحتلة 
أبو ش   من زيارة دولة قطر  لوضا اللمسان األخيرة لتنفين المبادرة األميرية ال اضية بتشليف 

 عشرين ألف عامف فلسطيني في سوي العمف ال طر .
وقا  وكيف وزارة العمف الفلسطينية ناصر قطامي ان ا سراليليين رفضوا السمال للوزير أبو ش   

 و و ما دفا الوزارة إلى تلجيف السفر. ”ايرز“بر بين حانون بالخرو  من قطاع فزة والسفر عبر مع
وأكد أن الوزارة أتمن االستعدادان ال زمة لتنفين المبادرة ال طرية التي مضى على ا ع ن عن ا من 

 قبف الشي  تميم بن حمد ر  ثاني أكثر من عام.
 22/1/2112الشرق، الدوحة، 

 
 عدات عن السلطة سيضر فقط األمن القومي األمريكيالسفير الفلسطيني في واشنطن: قطع المسا .6

رالد صالحة: حنر السفير الفلسطيني ممثف من مة التحرير الفلسطينية في واشنطن معن   –واشنطن
عري ان أعضا  الكونلرس األمريكي من ان قطا المساعدان عن السلطة الوطنية الفلسطينية 

 سيضر االمن ال ومي األمريكي.
ث ا إلى أعضا  الكونلرس الموالين  سراليف في لجنتي الش ون الخارجية وقا  في رسالة بع

والمخصصان إن التصريحان األخيرة من قبف بعض أعضا  الكونلرس والت ديد ب طا المساعدان 
عن الشعس الفلسطيني با ضافة إلى تدابير ع ابية أخر   أمر لن يخدم مصالح الواليان المتحدة او 

زاع ". وأضاف عري ان في الرسالة التي وصلن لي "ال دس العرعي" ان  على أ  طرف من أطراف الن
العكس من نل  فرن الع وبان ستضر ف د بمصالح األمن ال ومي األمريكي  وقا : "وع وة على 
نل   فرن  نا سي د  إلى تآكف أ  دور في المست بف للواليان المتحدة لمساعدة الطرفين في وضا 

 حد للنزاع".
 22/1/2112لعربي، لندن، القدس ا

 
 مخابرات نابلس تستدعي نجل القيادي الشهيد جمال منصور :منى منصور .7

نابلس: استدعى ج از المخابران في مدينة نابلس مسا  اليوم  بكر نجف الش يد ال ياد  في حماس 
 الشي  جما  منصور للحضور إلى م ر الج از يوم فد الخميس الساعة التاسعة صباحاة.
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لمراسف "المركز الفلسطيني لإلع م": إن "عدة أفراد من  -والدة بكر-لنالس منى منصور وقالن ا
عاماة(  ولما سللت م عن  22ج از المخابران جا وا للبين يسللون ولد  بكر جما  منصور )

 ويت م  وأخبرت م بعدم وجودخ في البين  عرفوا عن أنفس م أن م من المخابران  وطالبوا بضرورة 
 ر إلى م ر م الرليس صبال فد الخميس الساعة التاسعة صباحاة".حضور بك

 21/1/2112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 نقابة الموظفين في حكومة غزة السابقة تقاضي حكومة "التوافق الوطني" .8

الساب ة في قطاع فزة بم اضاة حكومة التوافا « حماس»فزة:  ددن ن ابة المو فين في حكومة 
ألف مو ف عينت م الحركة في أع اس  41يني  رفام ا على االعتراف بشرعية نحو الوطني الفلسط

 .2111سيطرت ا على ال طاع عام 
الن ابة ستتوج  إلى ال ضا  كي »وقا  المتحدي باسم الن ابة خليف الزيان في تصريح صحافي أن 

 «.ُيلزم الحكومة االعتراف بشرعية المو فين
طوان وفاعليان تنفن ا الن ابة  رفام الحكومة على االعتراف وتلتي  نخ الخطوة ضمن سلسلة خ
 بح وي المو فين وصرف رواتب م.

 22/1/2112الحياة، لندن، 
 
 أبو مرزوق: عملية الطعن تمثل ردًا طبيعيًا لشعب يرزح تحت جور االحتالل .9

الطعين فزة )فلسطين(: أكد عضو المكتس السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوي عمليية 
التي است دفن مستوطنين كانوا يسيت لون حافلية عنيد جسير معياريف وسيد مدينية تيف أبييس )تيف الرعييا 

 الفلسطينية(  تمثف ردا طبيعيا لشعس يرزل تحن جور االحت  .
( نشيير ا عليييى صييفحت  الشخصييية عليييى 1|21وشييدد أس مييرزوي فيييي تصييريحان ليي  الييييوم األرععييا  )

سييبو "  أنيي  "ال يوجييد إر يياس أكبيير ميين احييت   شييعس وسييرقة أرضيي  موقييا التواصييف االجتميياعي "الفاي
 وسلس حريت  وكرامت ".

وأضييياف: "شيييعبنا يواجييي  كيييف  ييينا ال ليييم "االحيييت  " وييييرفض الم انييية ويسيييعى لنييييف حريتييي  واسيييترداد 
كرامتييي   وليييين يوقييييف م اومتيييي  اتفاقيييييان منلييية  وال تنسيييييا أمنييييي  وال تطبيييييا ع قييييان وال ل ييييا ان وال 

 ان"  على حد تعبيرخ.استجدا 
 21/1/2112قدس برس، 
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 "الشاباك": منفذ عملية تل أبيب تأثر بحرب غزة واألحداث بالمسجد األقصى .01
عاميياة  مح  ييي  ا سييراليليين أنيي  نفيين عملييية الطعيين   23أبليي  الشيياس الفلسييطيني محمييد حسيين متييرو   

حيرس ا سيراليلية األخييرة عليى فيزة  صبال اليوم األرععا   بمدينة "تيف أبييس"  بعيد أن تيلثر بمشيا د ال
 واالقتحامان للمسجد األقصى المبار .

وقا  ج از األمن العام ا سراليلي )شابا ( في تصريح صحفي  إن "حمزة محمد حسين متيرو   مين 
  وميين سييكان مخيييم طييولكرم )شييمالي الضييفة اللرعييية(   ييو منفيين عملييية الطعيين فييي تييف 1662مواليييد 
 أبيس".

"لم ُيعت ف من قبف"  الفتاة إلى أني  "اعتيرف أثنيا  التح ييا األوليي الين  أجير  معي   وأضاف أن مترو 
في ج از األمن العيام  بلني  فيادر طيولكرم  ينا الصيبال متج ياة إليى )إسيراليف( بيدون تصيريح دخيو   

 وارتكس العملية ا ر ابية بسكين اشترا ا قبف نل  من المخيم )طولكرم(".
رو ( قييا  أثنييا  التح يييا إنيي  قييرر تنفييين العملييية علييى خلفييية أحييداي عملييية وتييابا فييي البيييان أن ")متيي

"الجرف الصامد" )الحرس على فزة فيي شي ر  يوليو/تميوز وأفسيطس/رس الماضييين(  واألحيداي فيي 
"جبف ال يكف" )المسجد األقصى(  ومشا دة برام" إس مية متطرفة أشادن باالرت ا  إلى الجنة"  وفا 

 تعبيرخ.
الصيييدد  قيييا  شيييابا : "تيييم ن يييف الشييياس متيييرو  إليييى المستشيييفى لت يييديم العييي   الطبيييي لييي  وفيييي  ييينا 

 ولمواصلة التح يا مع ".
 21/1/2112فلسطين أون الين، 

 
 فصائل اليسار الفلسطيني: عملية "تل أبيب" تعبير عن "إرادة الشعب" بمقاومة االحتالل .00

التيييي نفييين ا شييياس فلسيييطيني صيييبال الييييوم فيييزة: باركييين فصيييالف اليسيييار الفلسيييطيني العمليييية الفداليييية 
صيي يونياة جييرال بعضيي م فييي  16األرععييا  فييي مدينيية "تييف أبيييس" وأسييفرن عيين إصييابة مييا ال ي ييف عيين 

حالة الخطر  معتبرة أن ا تمثف "خييار" الشيعس الفلسيطيني "وتعبيير" عين إرادتي  فيي مواج ية اعتيدا ان 
 االحت   بح  .

حريير فلسيطين ال ييادة العامية  أن الشيعس الفلسيطيني ي كيد ب يينخ وفيي بييان ل يا رأن الجب ية الشيعبية لت
العملية "أن الم اومية المسيلحة  يي الللية الواقعيية األسياس التيي يجيس أن تب يى من جياة اسيتراتيجياة لليرد 
على مجازر العدو وم اومت  على طريا الحرية والتحرير و يو ي ياوم بكيف الوسيالف ا بداعيية لمواج ية 

عبير اسيتخدام األدوان الحيادة او عملييان د يس المسيتوطنين  وفيي  ينا السيياي تيلتي االحت   سيوا  
 عملية تف الرعيا "تف أبيس" البطولية".
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  كمييا دعيين 41ودعيين الجب يية إلييى  بيية جما يرييية ألبنييا  الشييعس الفلسييطيني فييي الضييفة ومنيياطا الييي 
بكافييية الوسيييالف ليييدعم انتفاضييية أبنيييا  األمييية العرعيييية وا سييي مية إليييى إيصيييا  السييي ل للضيييفة اللرعيييية 

 الشعس في وج  المحتف اللاصس.
وأضاف البيان: "بان من الضرور  مواج ة مجازر العيدو وعملييان االنت يام بشيكف مين م ورادع ل ينا 

 الكيان عبر االصطفاف الوطني والجما ير  ورا  فو ة البندقية"  على حد تعبير البيان.
لي "الجب ة الديم راطية لتحرير فلسطين"  زيياد جرفيون  بيلن من جانب   صرلل عضو المكتس السياسي 

  تيلتي فيي 1641عملية الطعن التي ش دت ا مدينة تف الرعيا "نف أبيس" وسد األراضي المحتلية عيام 
 سياي "الرد الطبيعي على جرالم االحت   وا ر اس الص يوني بحا الشعس الفلسطيني".

تييف أبيييس" ت كييد أن شييعبنا ليين ي ييف مكتييوف األيييد  أمييام وقييا  جرفييون فييي بيييان صييحفي "إن عملييية "
جييرالم االحييت  "  م كييداة علييى حييا الفلسييطينيين المشييروع بالم اوميية ضييد االحييت   الصيي يوني بكافيية 

 األشكا  واألدوان المتاحة  وفي كف ب عة أرض من فلسطين المحتلة  وفا البيان.
جتما الدولي أن يدر  بلن الشيعس الفلسيطيني لين وأضاف ال ياد  في "الجب ة الديم راطية"  "على الم

يسييكن علييى ال لييم وا جحيياف اليين  يتعييرض ليي  ميين االحييت   الصيي يوني أمييام مسييما ومييرأ  العييالم 
 دون أن يحر  ساكناة"  حسس تصريح .

 21/1/2112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 أبو مرزوق يغادر غزة إلى القاهرة .02

  مين فيزة  أن موسيى أبيو ميرزوي عضيو المكتيس 21/1/2112، المركز الفلسطيني لإلعـالمنكرن 
ا إليى ال يا رة. وتوجي  أبيو ميرزوي إليى  السياسي لحركة حماس فادر اليوم األرععا  قطاع فزة  متوج ة
م يير إقامتيي  بال ييا رة ليشييار  فييي جييوالن سياسييية ول ييا ان مييا األميين ال ييومي المصيير  خيي   المرحليية 

 ال ادمة.
مصيادر فلسيطينية مطلعية قالين ليي "قيدس بيرس"   مين فيزة  أن 21/1/2112قـدس بـرس، وأضافن 

 أن أبو مرزوي اجتاز مسا  اليوم األرععا  معبر رفح البر  ما مصر في طري   إلى ال ا رة.
وأضييافن أن زيييارة أبييو مييرزوي لمصيير  ييي شخصييية وليييس ل ييا ع قيية بييل  ل ييا ان رسييمية سيييع د ا 

 الرجف في مصر.
أبييو مييرزوي  ييي ال ييا رة  وانيي  متواجييد فييي قطيياع فييزة منيين عييدة أشيي ر بعييد  ويشييار إلييى أن م يير إقاميية

 انت ا  الحرس علي ا.
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 حماس تشيد بعملية تل أبيب وتدعو لتصعيد المقاومة .03

-21الضفة اللرعية: أشادن حركة حماس بعملية الطعن التي نفن ا فلسطيني صبال اليوم األرععا  )
 المحتلة "تف أبيس"  ووصفت ا بالعملية البطولية.( في حافلة للركاس بمدينة تف الرعيا 1

(  1-21ودعييا ال ييياد  فييي الحركيية والنيياطا باسييم ا حسييام بييدران فييي بيييان صييحفي  اليييوم األرععييا  )
ا عليى  وصف "المركز الفلسطيني لإلع م"  إلى تصعيد أعما  الم اومة بش ي ا المين م والفيرد   م كيدة

 ثني  عن مخططات  ضد شعبنا.جدوا ا في إرعا  حسابان االحت   و 
وقا  بدران إن منفن  نخ العملية وبلض الن ر عن انتمال  السياسي قد أشفى صدور أم يان الشي دا  
وثييلر للييدما  النازفيية فييي فلسييطين ميين رأس النيياقورة إلييى ر ييد  م كييدا علييى ضييرورة احتضييان الشييعس 

 الفلسطيني لبيلة العمليان الج ادية.
أن تصاعد العملييان الفرديية يبعيي برسيالة  امية لجمييا األطيراف الفاعلية  وأوضح ال ياد  الفلسطيني

في الملف الفلسطيني  مفاد يا أن شيعبنا قيادر عليى "اجتيرال المعجيزان وتحيد  الواقيا الصيعس ليثبين 
 أن  ال ي بف الركوع وال وان".

 21/1/2112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 عتراف بفلسطين قبل التصويتنبيل شعث يطالب البرلمان اإليطالي باال .04

رام ت: خاطس نبيف شعي  عضو اللجنة المركزيية لحركية فيتح  ومفيوض الع قيان الدوليية  البرلميان 
االيطالي  مطالبياة إيياخ بياالعتراف بدولية فلسيطين  فيي إطيار المسياعي المتواصيلة التيي تبينل ا ال ييادة  

 الدولية. لحشد الدعم السياسي لل ضية الفلسطينية في المحافف
جيييا ن  ييينخ اليييدعوة قبيييف ييييومين ف يييد مييين تصيييوين البرلميييان ا يطيييالي عليييى قيييرار االعتيييراف بدولييية 

 فلسطين  فداة الجمعة  بعد جلسان ن اش يجري ا ب نا الخصوص.
وتجيير  اجتماعييان البرلمييان االيطييالي بحضييور عضييو المجلييس التشييريعي عبييد ت عبييد ت  وأعضييا  

شخصيييية إسيييراليلية كانييين بعثييين خييي   كيييانون  111لية  وممثليييين عييين مييين حركييية "مييييرتس" ا سيييرالي
 األو / ديسمبر الماضي رسالة إلى البرلمانان األوروعية تدعو م إلى االعتراف بدولة فلسطين.

وأكد شعي في تصريح صحافي  على ضرورة اعتراف الحكومة ا يطالية بدولة فلسطين وال ييام بيدور 
 س م في الشري األوسد.أكثر فاعلية من أجف إح   ال

 22/1/2112القدس العربي، لندن، 
 



 
 
 
 

 

           14ص                                     3462 العدد:    22/1/2112 الخميس التاريخ:

 علي بركة ضمن وفد التقى مسؤولين لبنانيين: اتفاق لتجنب الحل العسكري بمخيم عين الحلوة .05
عزالدين أحمد: قام وفد فلسطيني موحد بجولة الت ى في ا عددا من المس ولين اللبنيانيين فيي  –بيرون 

م  ورليس مجلس النواس نبي  بير   فيي إطيار المسياعي التيي تبينل ا م دمت م رليس الحكومة تمام س 
 ال و  الفلسطينية في لبنان  لتحييد المخيمان وال جلين عن الشلن الداخلي اللبناني وملفات  األمنية.

وجا ن زيارة الوفد بعد التصريحان التي أدلى ب ا وزير الداخلية اللبناني ن اد المشنوي  عن مس ولية 
ن للدولة عن تفجير جبف محسن بطرابلس بداية الش ر الجار   وجل  خ ل ا المشنوي ات امان مطلوعي

 للمخيم بريوال ما للمطلوعين.
وقيييا  ممثيييف حركييية حمييياس فيييي لبنيييان عليييي بركييية  إن الوفيييد الموحيييد ضيييم فيييي عضيييويت  ممثليييين عييين 

فن ل ييا ان الوفييد مييا الفصييالف الفلسييطينية فييي لبنييان  وممثلييين عيين فصييالف من ميية التحرييير  واسييت د
 المسلولين اللبنانيين التلكيد على عدم تدخف المخيمان الفلسطينية في الشلن الداخلي للبنان.

" أن الل ييا ان جييا ن تحيين عنييوان "المحاف يية علييى المخيمييان 21وأضيياف بركيية فييي حييديي لييي"عرعي
الفلسييطينية  والتلكيييد اللبنانييية"  وبحييي خ ل ييا األوضيياع فييي المخيمييان -وتمتييين الع قيية الفلسييطينية

 على "ضرورة تجنيب ا أ  حف عسكر  وأن ا لن تكون ب را لإلر اس".
وأكييد أن الل ييا ان "شيي دن تشخصييا للوضييا فييي مخيييم عييين الحلييوة  حيييي تييم االتفيياي مييا المسييلولين 
 اللبنانيين عليى معالجية كافية ال ضيايا المتعل ية ب ينا المليف بعييدا عين الحليو  العسيكرية واألمنيية وعين

 وسالف ا ع م".
ولفيين بركيية إلييى أنيي  جيير  خيي   الل ييا ان "التلكيييد علييى المخيمييان الفلسييطينية وعييدم اسييتخدام ا بييل  
حييا  ميين األحييوا  لضييرس االسييت رار فييي لبنييان"  مبييديا اسييتعداد الفصييالف للتعيياون الكامييف مييا األج ييزة 

مسيلولين اللبنيانيين عليى أمين األمنية اللبنانيية فيي  ينا الخصيوص  الفتيا إليى أني  "لميس حرصيا مين ال
المخيمان  ورفض لفكرة تكرار ما جر  في مخيم ن ير البيارد فيي طيرابلس"  كاشيفا عين اتفياي لتشيكيف 

 لجنة مشتركة لمعالجة كف ال ضايا بتوجي  من المسلولين اللبنانيين وممثلي الفصالف الفلسطينية.
 21/1/2112"، 21موقع "عربي 

 
 وي بالخروج من مخيم عين الحلوة والعودة من حيث أتى"عصبة األنصار" تطالب المول .06

أقرل الناطا باسم العصبة األنصار فيي مخييم عيين الحليوة أبيو شيريف بيلنل شياد  الموليو  موجيود فيي 
عين الحلوة. وكما تمنى ساب اة على فضف شاكر الكف عين إصيدار المواقيف التحريضيية ضيد الجييش 

 رو  والعودة من حيي أتى.وشخصيان صيداوية  تمنى على المولو  الخ
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اآلميا  المعل ية عليى العصيبة بتخفيييف ت دييد المتشيددين تتضياعف. لكين  ييف تسيتطيا تحميف كيف  يينا 
الضلد  في  ف حم ن التحريض الن  تتعيرض ل يا منين أشي ر  التيي وصيلن حيدل تكفير يا مين قبيف 

 بعض "أمرا " ا س ميين داخف المخيم؟.
اري السيعد  وع يف خروج ميا إليى خيار  المخييم بيرنن مين أج يزة إن يلخن  ي ال  عليى مسي ول ا أبيو طي

الدوليية ول ا  مييا ر سييا  األج ييزة والمسيي ولين وتواصييل ما مييا حييزس ت. وأمييس  انتشيير بيييان ي اجم ييا 
بسبس تعزيت ا بش دا  حزس ت في ال نيطيرة. وتعلي ياة عليى "تعزيية قياتلي أ يف السينلة فيي سيوريا"  جيا  

نسيييتلرس أعميييا  العصيييبة التيييي أصيييبحن حركييية وطنيييية فلسيييطينية تليييبس لبييياس  فيييي البييييان: "إننيييا ال
الحركييان الج ادييية زوراة وع تانيياة. وكيييف ال تعييز  بم تييف جنييود وقييادة حييزس إيييران وتصييف م بالشيي دا  
و ي ت بض ش رياة األموا . و ي منن أن عيزلن بباسيف األسيد ثيم بياسير عرفيان  قيد علمنيا أن يا ماتين 

 ". البيان التحريضي والتخويني الطويف  طالس "شباس العصبة قبف فوان األوان" وباعن دما  الش دا
بلن "يلتح وا بسفينة النجاة". أبو شريف ع ف الن  طاول  البيان بالشتم علا بال و : "ألم تعزل العصبة 
حميياس والج يياد وأنصييار ت وفييتح؟ ولمييانا ال جييوم علييى العصييبة بمييا أن صيياحس البيييان م تنييا بلن ييا 

 باعن دين ا ودما  ش دال ا؟".
 22/1/2112األخبار، بيروت، 

 
 "الحياة": الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة مطالبة بتسليم مئة متهم باإلرهاب إلى الدولة .07

بييرون: علميين "الحييياة" ميين مصييادر أمنييية رسيمية بييلن االتصيياالن الجارييية بييين الفصييالف الفلسييطينية 
األخير  التابعية لل يو  ا سي مية  مين خي   اللجنية األمنيية المشيتركة  المنتمية إليى من مية التحريير و 

وعييين قيييادة الجيييش اللبنيياني فييي صيييدا ممثليية بمسيي و  المخييابران فييي الجنييوس العميييد علييي شييحرور 
تتمحيور حييو  دور  يينخ الفصييالف فييي "تن يييف" المخييم ميين المجموعييان ا ر ابييية بعييدما تحوليين عبليياة 

 ألف نسمة. 11ل  عدد م حوالي ث ي ة على سكان  البا
وأكدن المصادر أن األج زة األمنية اللبنانية المس ولة عن أمن صيدا  تصر عليى الطليس مين جمييا 

مطليييوس مييين جنسييييان فلسيييطينية  111الفصيييالف وال يييو  الفلسيييطينية ال ييييام بيييدور ضيييافد لمحاصيييرة 
لى المجموعان ا ر ابية الضيالعة فيي وسورية ولبنانية وتسليم م إلى ال ضا  اللبناني بت مة االنتما  إ

إعييداد العبييوان الناسييفة وتفجير ييا أو تسييليم ا لمجموعييان أخيير  منتشييرة فييي عييدد ميين المنيياطا الواقعيية 
 خار  عين الحلوة.
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ولفتن  نخ المصادر إلى أن المس ولية ت ا على عياتا الفصيالف وال يو  الفلسيطينية فيي الحفياا عليى 
حمايية ع قية الجيوار بيين سييكان  والمنياطا اللبنانيية  وقالين إن ميين  االسيت رار فيي داخيف المخييم وفييي

 فير الجالز ل نخ الفصالف أن تضحي بلمن سكان المخيم من أجف عشران المطلوعين.
ن اسيتبعدن المصييادر نيية الدوليية اللبنانيية ال يييام بعملييية أمنيية تسييت دف المخييم  رأن فييي الم ابييف أن  وال

ب رة تحتضن المجموعان ا ر ابية وت و  الفارين إلى المخيم  وجميع م حيي التعمير والطوارئ تحوال 
مطلوعون لل ضا  وتجير  م ح يت م ورخير م أسيامة منصيور وشياد  المييولو  اللينان تمكنيا مين دخيو  
المخيم بعد فرار ما من باس التبانة في طيرابلس فيور سييطرة وحيدان الجييش عليي  بلطيا  سياسيي مين 

 ا السياسية.فاعليان طرابلس وقوا 
واعتبرن المصادر أن االستعدادان التي تبدي ا الفصالف ال تصيرف فيي أ  مكيان ميا ليم تكين م رونية 
بخطيييوان تسيييرلع فيييي تسيييليم المطليييوعين إليييى ال ضيييا  اللبنييياني مييين المنتميييين إليييى "داعيييش" و "النصيييرة" 

 و"ال اعدة".
فيي ميا يسيملى "تن ييم الشيباس  وكشفن أن المجموعان المسلحة خطن أخيراة في اتجاخ توحيد صيفوف ا

المسييلم" اليين  يتزعميي  أحييد أبييرز المطلييوعين الفلسييطيني أسييامة الشيي ابي ومعيي   يييثم الشييعبي ومحمييد 
الشعبي وزياد أبو النعا  وبي   بيدر وصيالح وعيسيى أبيو السيعيد وتوفييا ع يف. وجمييع م فلسيطينيون 

ضيافة إليى اللبنيانيين منصيور والموليو . كانوا يتوزعون فيي والل يم عليى "جنيد الشيام" و"فيتح ا سي م" إ
فيمييا ال يييزا  الشييي  أحمييد األسييير إمييام مسييجد بيي   بيين رعييال فييي عبييرا وبعييض أنصييارخ متييوارين عيين 
األن ار باستثنا  الفنان المعتز  فضف شاكر الن  يرا ن على نجيال عيدد مين المشياي  فيي وسياطت م 

 ل ضا .لتسوية أوضاع  ال انونية باعتبارخ أحد المطلوعين ل
وأكيييدن أن ال وجيييود فييياع ة لتن ييييم "أنصيييار ت" فيييي عيييين الحليييوة  وقالييين انييي  موجيييود برلاسييية جميييا  

 سليمان المنشا عن حركة "فتح" في مخيم المية ومية في صيدا.
وسللن المصادر عن مد  جدية الفصالف وال و  الفلسطينية في التعاون ما األج زة األمنية اللبنانيية 

لشان في عين الحلوة  وأكدن أن الفصالف وال و  الفلسيطينية تشياطر ال ييادان األمنيية  ن ا  الوضا ا
رأي يييا ال اليييف بوجيييوس إن يييا  "أسيييطورة" ا ر ييياس فيييي عيييين الحليييوة  لكن يييا ميييا زالييين تتيييردد فيييي إشيييعار 
ا ر ابيين بجديت ا في التعاطي مع م لوقف مسلسيف تصيدير التفجييران إليى الخيار  أو إصيدار أوامير 

لييان لمجموعيان إر ابيية أخيير  تعتبير مين "الخ يييا النالمية" التيي تعميف علييى ت دييد السيلم األ لييي العم
 من خ   تنفين ا عمليان تفجيرية أو انتحارية.

ورأن أن االرتيال إليى موقيف "فيتح" كبير  الفصيالف فيي عيين الحليوة و "عصيبة األنصيار" التيي تتمتيا 
خطيييوان عمليييية تييي د  إليييى شيييف قيييدرة المجموعيييان بحضيييور فاعيييف فيييي المخييييم يجيييس أن يتيييرجم إليييى 
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ا ر ابية على التحر  من خ   تواصل ا ما مجموعان أخر  في خار  عين الحلوة. وقالن إن عدم 
إقحيام المخييم فيي العملييان التيي ييراد من يا ضيرس االسيت رار وا خي   بياألمن يسيتدعي من يا تضيييا 

 الفلسطينية". -ا سا ة إلى الع قان اللبنانية  الخناي على "المتطرفين" ومنع م من التماد  في
لنل   فرن زيارة عزام األحميد الين  يتيولى ا شيراف عليى المليف الفلسيطيني فيي لبنيان يجيس أال تكيون 
كساب ات ا من الزياران ويفترض أن تشكف ن طة تحو  لوقف التواصيف بيين المجموعيان ا ر ابيية فيي 

 من المناطا اللبنانية. عين الحلوة واألخر  المنشرة في عدد
 22/1/2112الحياة، لندن، 

 
 سمير المشهراوي: شبكة أمان مالية للمقطوعة رواتبهم من عباس .08

قييييا  ال ييييياد  المفصييييو  ميييين حركيييية "فييييتح" سييييمير المشيييي راو  األرععييييا  إنيييي  تييييم المباشييييرة بييييا جرا ان 
الفلسيطينية قطعين رواتيب م واالستعدادان ال زمة لتوفير شبكة أمان مالية لتعيويض ميو فين بالسيلطة 

 الش ر الماضي  بسبس تلييد م لل ياد  المفصو  محمد دح ن.
وكتييس المشيي راو  علييى صييفحت  علييى "فيسييبو " صييبال اليييوم: "ل ييد باشييرنا بييا جرا ان واالسييتعدادان 
ال زميية لنييوفر لكييم شييبكة أمييان مالييية لعييال تكم تعوضيي م عيين الراتييس  وتسييمح لكييم بخييوض معييركتكم 

 ة السترداد ح وقكم المسلوبة ومعكم كف الشرفا  واألحرار  وسيتم التنفين خ   أيام قليلة".العادل
وأضاف "كما سن ف معكم وندعمكم في ا جرا ان ال انونية الواجبة  وأ  خطوان ت ررون ا في سبيف 

 انتزاع ح وقكم المشروعة  وح وي كف من تم االعتدا  على ح   ب دف تركيع  وكسر إرادت ".
 221وأوضح المش راو  أن "رليس السلطة المرتب  محمود عباس أقدم على قطا أرزاي ما يزيد عن 

مناضييف مييين العسيييكريين إضيييافة لعيييدد رخييير عليييى الكيييادر الميييدني"  الفتةيييا إليييى أن نلييي  "تعيييد  واضيييح 
لل ييانون  وتجيياوز فاضييح ل يييم الرجوليية واألخيي ي  واعتييدا  صييارض علييى ح ييوي المناضييلين وتيياريخ م 

لحيييياق م بركييييس اليييين  والخنييييوع المحيييييد الييييو  طني المشييييرف  وع ييييدف كسيييير إرادة األحييييرار وتييييركيع م  وال
 بالسلطان".

 21/1/2112فلسطين أون الين، 
 
 "لجان المقاومة" تبارك عملية الطعن في تل أبيب .09

رام ت )فلسييطين(: باركيين لجييان الم اوميية فييي فلسييطين عملييية الطعيين "البطولييية" التييي وقعيين صييبال 
( فيييي مدينييية "تيييف أبييييس" تيييف الرعييييا المحتلييية وأسيييفرن عييين إصيييابة سيييتة عشييير 1|21األرععيييا  ) الييييوم

 مستوطنا بين م حاالن خطرة.
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واعتبيييرن لجيييان الم اومييية  فيييي بييييان ل يييا  أن عمليييية الطعييين البطوليييية رد طبيعيييي عليييى جيييرالم العيييدو 
د المواطنين الفلسيطينيين الص يوني المتواصلة ضد شعبنا وأرضنا وم دساتنا والتي كان أخر ا استش ا

 سامي الجعلار وسامي زيادنة في مدينة ر د المحتف بالن س الثالر.
 21/1/2112قدس برس، 

 
 أمين مقبول: االحتالل يتحّمل مسؤولية العمليات الفلسطينية االنتقامية  .21

ييف أمييين سيير المجلييس الثييور  لحركيية فييتح  أمييين م بييو   االحييت   ا سيير  اليلي رام ت )فلسييطين(: حمل
(  فيي 1|21المس ولية الكاملة عين عمليية الطعين التيي نفينل ا شياس فلسيطيني صيبال الييوم األرععيا  )

ي ودييياة علييى األقييف. وقييا  م بييو  فييي تصييريحان خاصيية لييي "قييدس  16تييف أبيييس وأسييفرن عيين إصييابة 
مليية تيف (  "االحيت    يو مين يتحميف المسي ولية الكاملية عين ع1|21برس" أدليى ب يا الييوم األرععيا  )

أبيييس ميين خيي   ممارسييات  وجرالميي  التييي تييدفا بالشييباس الفلسييطيني نحييو  يينخ العمليييان االنت امييية". 
وأشار إلى أن  نا النوع من العمليان يلتي كردة فعف فلسطينية عليى انت اكيان االحيت   فيي المسيجد 

 األقصى وممارسان مستوطني  في مدن الضفة.
 21/1/2112قدس برس، 

 
 إلرهاب" نفسه يحاول أن يلحق الضرر بنا في فرنسا وفي بروكسل وفي كل مكاننتنياهو: "ا .20

الشري األوسد: قا  رليس الوزرا  ا سراليلي بنيامين نتنيا و في أو  تعليا ل  على -تف أبيس 
ال جوم في تف أبيس: إن "العملية نتيجة مباشرة للتحريض السام الن  تنشرخ السلطة الفلسطينية ضد 

لت م". وأضاف نتنيا و موضحا أن "نفس ا ر اس يحاو  أن يلحا الضرر بنا في فرنسا الي ود ودو 
وفي بروكسف وفي كف مكان  والنين سارعوا في الترحيس ب نا العمف  م حركة حماس  شركا  أبو 
مازن في حكومة التوافا. واآلن تريد حماس أن ت ح نا قضاليا في المحكمة الدولية في ال ا ". 

يا و "أبو مازن  و المس و  عن التحريض وعن الخطوة الخطرة في المحكمة الدولية في وتابا نتن
 ال ا ".

 22/1/2112الشرق األوسط، لندن، 
 
 ليبرمان: عباس وهنية وصالح والطيبي وزعبي يعملون على تدمير الدولة اليهودية .22

ر ليبرمان في بيان  ان أ ف س: قا  وزير الخارجية ا سراليلي أفيلدو  -الحياة  –ال دس المحتلة 
"من ي ف خلف العملية التخريبية  م من ي فون خلف المواج ان في ر د ووقفوا خلف العمليان 
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التخريبية في ال دس: أبو مازن  إسماعيف  نية  رالد ص ل )رليس الشا الشمالي للحركة 
النالس عن ال المة ا س مية  حنين زعبي النالبة عن التجما الوطني الديم راطي  وأحمد الطيبي 

العرعية الموحدة وشركا  م"  زاعما أن   ال  ال ادة الفلسطينيين على طرفي الخد األخضر ي فون ضد 
شرعية إسراليف بالوجود كدولة ي ودية وليس م ما بالنسبة ل م سوا  كان نل  في فزة أم الضفة أو 

برمان استثمار الخوف الناجم عن الن س والجليف أو تف أبيس وال دس. وعلى فرار نتنيا و حاو  لي
العملية في الشارع ا سراليلي ف ا  إن  نخ ال يادان تنتمي لنان النراع ال ادفة لتصفية الدولة 
الي ودية. ويستنت" من العملية ضرورة التحر  ب وة ضد كف من يشار  تحن مسميان ومستويان 

 مختلفة لتح يا نفس ال دف: "قتف الي ود وتصفية إسراليف".
 22/1/2112الحياة، لندن، 

 
 بينيت: عباس عراب حملة السكاكين والمخربون هم فقط رسله .23

ال دس العرعي: قا  رليس حزس "البين الي ود " وزير االقتصاد نفتالي بينين إن  -الناصرة 
المس و  عن عملية تف أبيس  و من رافا قادة العالم و م يسيرون في شوارع باريس قبف أسبوع. 

رليس محمود عباس يحرض ليف ن ار على الي ود ويخلا أسما  ش دا  على شوارع رام وزعم أن ال
ت ويمنح جوالز ل تلة الي ود  ف و يتحو  بنفس  لعراس حملة السكاكين والمخرعون  م ف د رسل . 
ودعا بينن مجددا إلى وقف تحويف المستح ان المالية لي "ا ر ابي" أبو مازن طالما أن  يكفف عال ن 

 المخرعين  فالكلمان وحد ا فير كافية".
 22/1/2112القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل" تشدد الحراسة على آبار الغاز خوفًا من انتقام حزب هللا .24

ن ير مجلي: عزز س ل البحرية ا سراليلية من الحراسة على ربار اللاز التي تبني ا  -تف أبيس 
وسد  في إشارة إلى توقا انت ام من حزس ت من عملية إسراليف في عما مياخ البحر األبيض المت

يران. 12ال نيطرة  التي قتف في ا   مس وال في حزس ت وال
ن  لن يتردد في ضرع ا  وقالن مصادر أمنية إن ربار اللاز تعتبر  دفا استراتيجيا لحزس ت  وال

 رع ا إلى لبنان خ   بواسطة صواري  "ياخون" الروسية  التي حصف علي ا من الجيش السور  و 
الحرس األ لية في ب د الشام. وأكدن المصادر نات ا أن حزس ت سيستصعس الرد على عملية 
ال نيطرة برط ي الصواري  على إسراليف من لبنان ألن  "يعرف أن  نا يعني انفجارا حرعيا شام  

يرد حزس ت على العملية  يستدعي تدميرا  ال  في لبنان"  وأضافن أن االحتما  األكبر  و أن



 
 
 
 

 

           21ص                                     3462 العدد:    22/1/2112 الخميس التاريخ:

ب صف صاروخي من الجوالن السور   أو من خ   عمليان تفجير على الحدود  ولكن ضرس 
 اآلبار سيكون الخيار األس ف.

 22/1/2112الشرق األوسط، لندن، 
 
 جهاز الموساد يحذر الواليات المتحدة من فرض عقوبات على إيران .25

بارية إن مس ولين في الموساد بعثوا برسالة إلى المشرعين يرس: قالن وكالة "بلومبيرغ" ا خ41عيي
األميركيين وج ان أميركية رسمية ي كدون في ا أن فرض ع وبان على إيران سيمس بالمفاوضان 

 بشلن البرنام" النوو  ا يراني  ونل  خ فا لموقف رليس الحكومة ا سراليلية بنيامين نتنيا و.
ارية إسراليلية رسمية عبرن  أمام مس ولين في ا دارة األميركية وبحسس الت رير فرن عناصر استخب

وأعضا  في مجلس السينان  عن مخاوف ا من اقترال قانون طرل في الواليان المتحدة  بموجب  
 يعرض للتصوين في مجلس السينان كف اتفاي يتم التوصف إلي  في مفاوضان جنيف.

في الواليان المتحدة قول م إن الموساد أشر  ا دارة ون لن وكالة "بلومبيرغ" عن مس ولين كبيرين 
 األميركية بمخاوف   والتي تضمنن أن فرض ع وبان على إيران سي د  إلى فشف المفاوضان مع ا.

 22/1/2112، 48عرب 
 

 "أطباء من أجل حقوق اإلنسان" يستند لبيانات من جانب واحد  تقرير الجيش اإلسرائيلي: .26
أن ت رير من مة "أطبا  من أجف ح وي  قا  الجيش ا سراليلي في بيانالشري األوسد:  -ال دس 

ا نسان"  "يستند إلى بيانان من جانس واحد وفير صحيحة من مصادر منحازة". وجا  في البيان 
أن "الجيش  طب ا لل انون الدولي  بن  ج ودا كبيرة وفير مسبوقة لت ليف الخسالر الجانبية المدنية". 

 ير من ممارسان الجيش تجاوزن بكثير التزامات  بموجس ال انون الدولي".وأضاف أن "الكث
 22/1/2112الشرق األوسط، لندن، 

 
 إطالق سراح عنصري أمن إسرائيليين أطلقا النار على فلسطينيين بعد يوم من اعتقالهما .27

شمالي األناضو : أطل ن محكمة الصلح في بيتح تكفا سرال عنصر  أمن تابعين لمستوطنة إيتمار  
الضفة اللرعية  بعد يوم من اعت ال ما  ل شتباخ في إط ق ما النار على فلسطينيين اثنين مطلا 
الش ر الجار . وقالن إناعة الجيش ا سراليلي  إن المحكمة قررن ا فرا  عن العنصرين  بحجة 

 أن "عملية إط ي النار تمن في ال وا  ولم تكن ب صد إصابة الفلسطينيين".
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الشرطة ا سراليلية  اعت لن يوم الث ثا   عنصر  أمن تابعين لمستوطنة إيتمار  شمالي وكانن 
الضفة اللرعية  ل شتباخ في ما برط ي النار على فلسطينيين اثنين مطلا الش ر الجار   مما أد  

 إلى إصابت ما بجرول. 
 22/1/2112القدس العربي، لندن، 

 
 رتفاع منذ تولي أريئيل حقيبة اإلسكانهآرتس: دعم البناء االستيطاني في ا .28

ال دس العرعي: أجرن صحيفة " آرتس" فحص على صعيد االستيطان في الضفة اللرعية   -رام ت 
من الوحدان ا سكانية التي دعمت ا دالرة البنا  ال رو  في وزارة ا سكان  %21فتبين ان نسبة 

نن دخو  اور  اريليف إلى الوزارة  وصلن نسبة ا سراليلية  كانن في مستوطنان الضفة اللرعية  وم
  إن ت وم وزارة ا سكان بصرف م يين الشوكف %32المباني التي تم دعم ا في المستوطنان إلى 

على إنشا  وتطوير البنى التحتية في مناطا األولوية  بنا  على خطة حكومية صودي علي ا في 
رة ا يجابية إلى  نخ البلدان وتدعيم ا   ب دف "تشجيا ال ج2112كانون الثاني/ ديسمبر 

 اقتصاديا".
مستوطنة   61بلدة تخضا لمس ولية دالرة البنا  ال رو   من بين ا  621وتشمف الخطة حوالي 

ألف شيكف لكف وحدة  ويتضح من تحليف الصحيفة  121و 21ويتراول التمويف الحكومي بين 
  % 21لدعم للبنا  في المستوطنان تساو  للمعطيان التي حصلن علي ا من الوزارة  أن نسبة ا

 من المجموع الكلي. %11بينما ال يتجاوز عدد المستوطنان التي تشمل ا الخطة نسبة 
 22/1/2112القدس العربي، لندن، 

 
 هآرتس: "إسرائيل" كانت تعلم بوجود الجنرال اإليراني .29

  من الجالز االفتراض بلن يرس: كتس المحلف العسكر  لصحيفة " آرتس"  اليوم الخميس  أن41عيي
من اتخن ال رار بافتيا  ال ياد  في حزس ت  ج اد ملنية  في الجانس السور  من الجوالن  األحد 

 الماضي  كان يعلم  أثنا  اتخان ال رار  بوجود الجنرا  ا يراني في أحد المركبتين المست دفتين.
األو   ن   عن مصدر أمني إسراليف يدعي واعتبر عاموس  رليف أن ما نشرت  "رويترز"  يوم أمس 

في  أن إسراليف لم تعلم بوجود الجنرا  ا يراني  على أن  يبدو فير موثوي  حيي أن  بعد وقن 
 قصير من النشر صدر بيان رسمي من األج زة األمنية مفادخ أن ما نشر فير موثوي.

 22/1/2112، 48عرب 
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 ثة نماذج تكنولوجّية مصممة لمواجهة أنفاق حماس الجيش اإلسرائيلي يجري اختبارًا على ثال  .31
مصدر عسكر  ص يوني أنل الجيش الص يوني يجر  اختباراة على ث ثة نمان  تكنولوجيلة كشف 

مصممة لمواج ة خطر األنفاي التي استخدمت ا حركة حماس خ   الحرس األخيرة على قطاع فزة  
رامية إلى إيجاد حف لمشكلة اكتشاف األنفاي التي زاعماة أنل  نا  ت دماة ملموساة في المساعي ال

تستخدم لشن  جمان على المستوطنان  وفي تحديد مسار ا وسبف تدمير ا. وأوضح المصدر أنل 
قيادة الجيش قررن تعزيز وحدة ال ندسة الخاصة بالتعامف ما األنفاي في إطار استخ ص العبر من 

بتدريس ألويت  الن اميلة على التعامف ما ت ديد األنفاي   الحرس على فزة  ُمشيراة إلى أنل الجيش ي وم
 التي ُتعتبر من األسلحة "الخطرة  والتي تسببن بررعا  "ا سراليليين".

 21/1/2112، 3246التقرير المعلوماتي 
 
 االحتالل يهدم مزيدًا من البيوت في القدس .30

ليان ال دم في ال دس المحتلة  واصلن سلطان االحت   ا سراليلي  أمس  عم«: األيام» -ال دس 
ش ا في بلدة شعفاط ومنز  في حي  4ف د أقدمن بلدية ال دس اللرعية  أمس  على  دم بناية من 

 جبف المكبر في ال دس الشرقية المحتلة بداعي البنا  فير المرخص.
االحت   وتمن عملية ال دم  من خ   جرافان تابعة للبلدية ا سراليلية  وسد تواجد مكثف ل وان 

 ا سراليلي لتفاد  صدامان ما المواطنين.
ش ا سكنية مملوكة لعال ن مخيمر والمشني وبشارة التي قامن   4وتضم البناية في بلدة شعفاط 

بلمر من محكمة البلدية ا سراليلية  قبف عام ونصف العام برخ    نخ الش ا على أمف استصدار 
 رخص بنا .

سراليلية صادقن األسبوع الماضي على  دم  نخ الش ا ألسباس وكانن المحكمة المركزية ا 
وصفت ا باألمنية دون إعطا  مزيد من التفاصيف. وقد كانن العال ن دفعن مخالفان ورسوما با  ة 

 على أمف استصدار رخصة بنا  قبف أن ت رر البلدية ا سراليلية  دم منازل ا.
ا سراليلية منزال مملوكا للمواطن عليان رعايعة في  وعلى الصعيد نات   ف د  دمن جرافان البلدية

 حي جبف المكبر في المدينة بداعي البنا  فير المرخص.
 أيام أمر  دم إداريا ل . 11فرف إال أن البلدية ا سراليلية أصدرن قبف  3ويتكون المنز  من 

22/1/2112األيام، رام هللا،   
 
 



 
 
 
 

 

           23ص                                     3462 العدد:    22/1/2112 الخميس التاريخ:

 قوات االحتالل في الخليل ونابلس مواطنًا بحملة دهم واسعة شنتها 20اعتقال  .32
مواطناة خ   عمليان د م في  21"األيام"  "وفا": اعت لن قوان االحت    أمس   -الخليف  نابلس 

 محاف تي الخليف ونابلس.
ففي محاف ة الخليف  اعت لن قوان االحت    أمس  ثمانية مواطنين من بلدتي دورا وعين أمر 

 ي الخليف  ونل  بعد د م مناز  عال ت م ل نا اللرض.ومخيم العروس شما  وجنوس فرع
مواطناة خ   عملية عسكرية في مخيمي ب طة  12وفي محاف ة نابلس  اعت لن قوان االحت   

 وعسكر.
وأفادن مصادر أمنية بلن قوان االحت   نفنن حملة د م واسعة لعدة مناز  داخف المخيمين  حيي 

والعبي بمحتويات   والن  يعود لاسير المحرر بشير موسى  قامن بتفجير أبواس أحد المناز 
 حشاش  واقتحمن مناز  تعود لضباط وأفراد في األج زة األمنية في المنط ة.

22/1/2112األيام، رام هللا،   
 
 صحفيًا فلسطينيًا في سجون االحتالل مركز أسرى فلسطين للدراسات: عشرون  .33

لسطينيين المعت لين في سجون االحت   "ا سراليلي" إلى فزة رالد الفي: ارتفا عدد الصحفيين الف
صحفيا  بعد اعت ا  الصحفيين مجا د بني مفلح وع   الطيطي في اقتحام منزلي ما بالضفة  21

اللرعية. وقا  "مركز أسر  فلسطين للدراسان" في بيان  إن سلطان االحت   تتعمد تلييس الح ي ة 
الفلسطينيين النين ين لون جرالم االحت   بحا الشعس  من خ   قتف أو اعت ا  الصحفيين

 الفلسطيني للعالم الخارجي.
22/1/2112الخليج، الشارقة،   

 
 حكم إسرائيلي بحبس طفلة فلسطينية شهرين وغرامة مالية .34

قيس أبو سمرة: أصدرن محكمة إسراليلية  اليوم األرععا   حكما بالحبس لمدة ش رين على -رام ت
 ية  بحسس بيان ناد  األسير الفلسطيني.طفلة فلسطين

أصدرن “وقا  الناد   في بيان إن المحكمة العسكرية ا سراليلية في سجن عوفر  فرعي رام ت  
عاما( بالسجن الفعلي  لمدة ش رين إضافة إلى فرامة مالية  14حكما على الطفلة م   الخطيس )

 ”.دوالر( 1211شيكف ) 6111ب يمة 
إن “دير الوحدة ال انونية في ناد  األسير المحامي جواد بولس  في نان البيان  من جانب  قا  م

سياسة االحت   باعت ا  ال اصرين تتعارض ما كافة المواثيا الدولية الخاصة بح وي ال اصرين  
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ونل  يبدأ عمليا منن لح ة االعت ا  التي ال تراعي كون المعت ف طف ة والتي تتم بوسالف  مجية  
 ”.ب روف االعت ا  واحتجاز م حتى إصدار قراران ُحكم جالرة بح  م مروراة 

 ولم يتسن الحصو  على تع يس فور  من السلطان ا سراليلية حو  ما جا  في البيان.
وكانن سلطان االحت   اعت لن الطفلة م    من بلدة بتين قرس رام ت وسد الضفة اللرعية  في 

 بنريعة إل ال ا للحجارة على إسراليليين  وحوزت ا لسكين.ديسمبر/كانون أو  الماضي   31
22/1/2112القدس العربي، لندن،   

 
 رئيس سابق لبلدية سخنين: اتهام أبنائنا باالنضمام لداعش مضخم .35

توفيا عبد الفتال: قا  المحامي محمد بشير  رليس بلدية سخنين ساب ا ووالد المت م بااللتحاي 
إن 'االعت االن األخيرة وت ديم لوالح االت ام ضد المعت لين تلتي في  ف  بتن يم 'داعش'  فاد  بشير 

األجوا  المتوترة والمسمومة التي تش د ا الب د والساحتين ا قليمية والعالمية  ول ا صلة لما يجر  
في فرنسا والعراي وسوريا  وتلتي كنل  عشية انتخابان الكنيسن في إسراليف  حيي يتم تضخيم 

 ألمور  وش دنا مثف  نا في حم ن اعت ا  ساب ة ومماثلة'.وت ويف ا
وأضاف بشير: 'إن االت ام يتمحور حو  قضية تعبير عن رأ  واعت اد لم ينفن على أرض الواقا  
والحديي يدور عن مجموعة شباس أقارس ومن م أبنا  عمومة  فخمسة من بين السبعة مت مين 

خلية إر ابية كما يصفون ا؟!.  نا ت ويف وتضخيم ليس ترعط م صلة قرعى  ف ف يعني  نا أن  نخ 
إال  وأ كد أن الحديي يدور عن قضية ع الدية لم تتجاوز التعبير عن الرأ   و نا ال يشكف أ  
خطورة على أمن الدولة  وسبا أن طرحن ن اشان بشلن 'دولة الخ فة' ولم يحاسس أ  أحد على 

تتضمن  جا ن قبف ا ع ن عن تن يم 'داعش' من مة  نا الطرل. كنل  فرن اللحة االت ام وما 
يديولوجيا دون تنفين ا  كما نكرن'.  فير قانونية في إسراليف وتتضمن بنودا حو  أفكار وال

وتابا: ' نا  ي ود ي ولون نريد إقامة إسراليف من النيف إلى الفران و دم األقصى وعنا  ال يكف 
 لى أفكار م ومعت دات م أوال'.وفير ا  ولم يحاسبو م. فليحاسبوا   ال  ع

21/1/2112، 48عرب   
 
 ألف شيكل "ارنونا" 88بلدية مستوطنة "كريات أربع" تطالب مواطنًا من الخليل بدفع  .36

عن ساب ة ضد مواطن في الخليف من قبف « شباس ضد االستيطان»كشف تجما «: معا» -الخليف 
اطن عبد الكريم الجعبر  دفا مبل  المو « كريان ارعا»االحت    حيي طالبن بلدية مستوطنة 
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عن أراضي  ومنزل  الن  ي طن في  قرس المستوطنة شري « ارنونا»شيكف ونل  كضريبة  11211
 مدينة الخليف عن السنوان الماضية.

وقا  المواطن عبد الكريم الجعبر   ان  تفاجل ب نخ الب فان التي وصلت  من بلدية المستوطنة  
 باألراضي التي امتلك ا!.« كريان ارعا»لدية متسال   ما  ي ع قة ب

واكد الجعبر  أن  نخ الخطوة فير المسبوقة على مستو  االستيطان في الضفة اللرعية ت دف إلى 
طردخ من أرض   و وعاللت  لكن  ي كد ثبات  في منزل  وأراضي  التي يحتف المستوطنون أجزا  من ا 

 ويبنون علي ا خياما.
 نخ الخطوة  وقا   إن  نخ « تجما شباس ضد االستيطان»سى عمرو منسا من جانب   استنكر عي

الخطوة األولى التي ت وم ب ا مستوطنان الضفة اللرعية و نا األمر ي رع ناقوس الخطر لوضا 
 االستيطان في الضفة اللرعية.

22/1/2112األيام، رام هللا،   
 
 تواصل فتح معبر رفح لليوم الثاني وسط ازدحام شديد .37

محمد الجمف: واصلن السلطان المصرية فتح معبر العودة الحدود  برفح  لليوم الثاني على  -رفح 
 التوالي  وسمحن للملان من العال ين في ك  االتجا ين بعبورخ.

وقالن مصادر مطلعة  إن الجانس المصر  فتح بوابة المعبر عند التاسعة والنصف صباحاة  حيي 
 العبور في االتجا ين.بدأن حاف ن مكت ة بالمسافرين ب

وش دن ساحان المعبر ازدحاما شديدا  بعد تدفا رالف المسافرين من كافة أرجا  قطاع فزة 
للمعبر  أم  بالسفر. وعدن معاناة المسافرين المتكدسين خار  بوابان المعبر كبيرة  بعد عجز 

 مع م م عن حجز م عد في الحاف ن المصطفة داخف المعبر  وقرس إف ق .
اشد عال ون السلطان المصرية بتسريا وتيرة السفر في المعبر  وتمديد العمف في  أياما إضافية  ون

 ليتمكن أكبر عدد ممكن من م من الملادرة.
22/1/2112األيام، رام هللا،   

 
 أصحاب منازل مدمرة يقيمون حيًا من الخيام شرق خان يونس .38

العدوان األخير  مخيماة من الخيام في منط ة  محمد الجمف: أقام العشران ممن ف دوا منازل م خ  
الفراحين شري مدينة خان يونس  بعد عجز م عن إيجاد ش ا لإليجار  ويلس م من قرس بد  عملية 

 إعادة ا عمار.
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وقا  فاد  أبو دقة  أحد المتضررين الم يمين في المخيم  إن إقامة األخير تم بصورة عشوالية ومن 
رت  التي ف دن منزلين  وأضحى أفراد ا دون ملو  بعد تعنر العثور دون تن يم  حيي بادرن أس

على منز  مناسس  برقامة خيمتين كبيرتين قبف المنخفض األخير  ما شجا جيران وأقرعا  على جلس 
 خيام ووضع ا إلى جوار م. 

 22وأوضح أن مزيداة من الخيام أقيمن في المنط ة  حتى أضحن أشب  بالمخيم الن  يضم نحو 
 يمة  متراصة إلى جانس بعض ا البعض.خ

ولفن أبو دقة إلى أن ث ة المتضررين بلن إقامت م في الخيام رعما تطو   دفعت م لتحسين سبف الحياة 
في ا  بتوصيف الخدمان المختلفة ل ا  مثف الما  والك رعا   وفرش ا وتلطيت ا بالنايلون  لحماية 

معاناة متضرر  العدوان األخير  بللن نروت ا  ما أبنال م من البرد. وأشار أبو دقة  إلى أن 
استمرار تلخير عملية ا عمار  وتعنر توفير مساكن بديلة  ما يضطر م للبحي عن حلو   رعما 

 تكون مع م ا بدالية مثف الخيام.
وتعتبر مدينة خان يونس جنوس قطاع فزة  من أكثر المناطا تضرراة جرا  العدوان األخير  خاصة 

عة  حيي دمرن طالران ودبابان االحت   ملان المناز  في المنط ة المنكورة  و جرن منط ة خزا 
عددا كبيرا من األسر. وأقامن ج ان مانحة حياة سكنياة في منط ة خزاعة شري المحاف ة  يضم 

   يوا  أسر  دمن منازل ا بشكف م قن  لحين إنشا  مساكن «كرفانان»عشران المساكن الم قتة 
 بديلة.

22/1/2112يام، رام هللا، األ  
 
 إطالق موقع "قدسكم" الّصحافي الشبابي المقدسي .39

سة الرل يا الفلسطينيلة موقعاة صحافيلاة ُيعنى بمدينة ال دس وموجل اة «: األيام» -رام ت  أطل ن م سل
االجتماعية أل ف المدينة وزولار ا والم تملين بمعرفة واقا وث افة المدينة  ليتناو  العديد من المواضيا 

ياسية واالقتصادية واألخبار الخفيفة النافعة وال ادفة بما يخدم إبراز رأ  أ الي المدينة من  والسل
 مواضيا وقضايا ت مل م. جا  نل  في حفف ن مت  في فندي الليجاسي بال دس  أمس.

تعليم وحضر حفف ا ط ي كف من وكيف وزارة ش ون ال دس سلو   ديس ومدير مديرية الترعية وال
 في ال دس سمير جبريف والعديد من الم سسان واأل الي.    

بكة العنكبوتيلة في الرلابد ا لكتروني  وافتتح المشاركون الحفف بتعريف عن الموقا الن  يندر  في الشل
«qudscom.ps »  ومن ثمل استعراض التلدريبان التي تل لا ا المشاركون منن بداية المشروع حو

حافة ا لكترونية  والتلعلم على برام" المونتا  كيفية عمف م ارع الم دسي  والكتابة للصل  اب ن ما الشل
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الصوتي والتلفزيوني  وكيفية تشكيف ال صص من خ   الصور والم ثران الصوتية  وصناعة 
 فيديو ان صحافية قصيرة ترو  حياة الم دسيين في المدينة وأزقة البلدة ال ديمة.

22/1/2112، األيام، رام هللا  
 
 "غوغل غزة" تحّلق في العالم االفتراضي رغم الحصار .41

رويترز: قد ال تنافس شركت  فوفف أو صانا البرمجيان األلماني ساس لكن رجف األعما  -فزة
 الم يم في فزة سعد  ل ن يخطد لتليير نل .

وع من مشر « يونن ون »ففي فضون تسا سنوان حو  ل ن وشريك  أحمد أبو شعبان شركت ما 
صلير يشلف فرفة واحدة في قطاع فزة المحاصر إلى شركة ناجحة ل ا عم   في أوروبا والواليان 

 المتحدة والعالم العرعي.
ورفم عدم قدرت ما على ملادرة فزة بس ولة إال أن باستطاعت ما تطوير برمجيان لإلنترنن واألج زة 

  والتنافس ما الشركان في ال ند وفي المحمولة وت ديم خدمان إدارة البيانان للعم   في الخار 
 أماكن أخر .
متحدثا عن الشركة التي « استطعنا أن نحدي ثلرة في جدار الحصار»عاما(  33وقا  ل ن )

ننجز »حاليا مع م م نسا . وأضاف  13مو فا بدال من  61ستتوسا قريبا لتضم أكثر من 
 «المطلوس في الوقن المناسس وكما يرفس العميف بالضبد.

ا  ل ن إن حرس فزة تسببن في معضلة كبيرة ب طاع يتوقف النجال في  على سرعة ا نجاز. وق
نحاو  أن نستعيد الث ة.. نحاو  أن ن و  للجميا ان فزة يمكن ا أن ت وم بالعمف بالرفم من »وقا  

 «كف الع بان.
22/1/2112األيام، رام هللا،   

 
 لدى السلطة الفلسطينية تقرير: تأخر صرف الرواتب "هاجس" يقلق العاملين .40

أ ف س: يعاني العاملون في م سسان السلطة الفلسطينية من تلخر صرف رواتب م عن  -رام ت 
كانون األو  )ديسمبر( الماضي  بعدما أوقفن إسراليف تحويف مستح ان السلطة من الضرالس 

تدفع ا السلطة لمو في ا  في الملة من ال يمة ا جمالية لفاتورة الرواتس التي 12والم درة بحوالي 
 مليون دوالر. 211ش رياة  والباللة قيمت ا حوالى 

ألفاة( األكثر تضرراة من تلخير الرواتس   42ويعتبر قطاع العاملين في الترعية والتعليم ال طاع )
ألفاة(.  111بخاصة أن م يشكلون حوالي ثلي العدد ا جمالي للعاملين في الو يفة العمومية حوالي )
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جا  خ   قروض ومساعدان عرعية »لن الحكومة الفلسطينية في بيان إن تلمين جز  من الراتس وقا
 ضد ال يادة الفلسطينية.« االبتزاز»ووصفن ا جرا  ا سراليلي بلن  نوع من « وموارد ناتية

 وتزامن وقف دفا الرواتس ما عاصفة ثلجية قوية ضرعن المنط ة وألزمن العديد من المو فين الب ا 
ر مسللة تعليا إسراليف دفا ما  في بيوت م  األمر الن  زاد من األعبا  االقتصادية لاسرة. وتتكرل

أل  «  اجساة م ل اة »تجبي  لمصلحة السلطة الفلسطينية وفي شكف ير  في  اقتصاديون بلن  يشكف 
 وزير مالية أو أ  حكومة فلسطينية. 

األو  الماضي  رداة على توقيا السلطة الفلسطينية وأعلنن إسراليف تعليا تحويف الدفعة عن كانون 
طلس االنضمام إلى المحكمة الجنالية الدولية ومحاولة الحصو  على قرار من مجلس األمن  ن ا  
االحت   الش ر الماضي. وبسبس  نا ا جرا  لم يتلا الرواتس العاملين لد  السلطة رواتب م للاية 

 اآلن.
سراليف وتبل  قيمة ما تجبي  إسرال يف من الضريبة عن الحركان التجارية بين األراضي الفلسطينية وال

 مليون دوالر ش رياة. 141حوالي 
فير أن الخبير االقتصاد  والمحاضر الجامعي نصر عبد الكريم ي و  إن مشكلة الضريبة التي 

ف د  تشكف  اجساة أل  حكومة فلسطينية  وليس»تجبي ا إسراليف لمصلحة السلطة الفلسطينية 
حجس  نا المبل  من قبف إسراليف مشكلة جو رية وال تب ي للسلطة »وي و  «. الحكومة الحالية

 «.الفلسطينية إال جز اة يسيراة من موارد ا للتصرف ب ا
السلطة « حماس»ألف مو ف فيما تطالس  111وي دلر عدد العاملين في السلطة الفلسطينية بحوالي 

ف مو ف تم تو يف م ع س سيطرة الحركة على قطاع فزة في أل 41الفلسطينية برضافة حوالي 
 .2111أواسد العام 

إضافة إلى نل   فرن تطبيا السلطة الفلسطينية الشا ا دار  من قانون الخدمة »وي و  عبد الكريم 
بليون دوالر   1.2المدنية في العام جعف خزينة السلطة الفلسطينية تعاني سنوياة من عجز بحوالي 

ف الب ية إلى السنة التاليةيتم تسدي  «.د بعض  من قبف المانحين وترحل
22/1/2112الحياة، لندن،   

 
 وزير الخارجة المصري يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية  .42

الخلي": أجر  سامح شكر   وزير الخارجية المصر   اتصاالة  اتفياة ما محمود عباس  -ال ا رة 
ي باسم الخارجية إن شكر  ناقش ما عباس التطوران الفلسطينية الرليس الفلسطيني  وقا  المتحد

في ضو  نتال" اجتماع مجلس الجامعة األخير على المستو  الوزار   وكنا اجتماع لجنة مبادرة 
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الس م العرعية بال ا رة منتصف يناير/ كانون الثاني الجار   ومستجدان عدم تبني مجلس األمن 
بتحديد س ف زمني  ن ا  االحت   "ا سراليلي" لاراضي الفلسطينية  لمشروع ال رار العرعي الخاص 

 والن  تم ت ديم  في ن اية ديسمبر/ كانون األو  الماضي.
ونكر المتحدي أن شكر  أكد خ   االتصا  موقف مصر الثابن الداعم لل ضية الفلسطينية  

ن السيادة على حدود الرابا من ولخياران الشعس الفلسطيني  حتى قيام دولة فلسطين المست لة نا
 وعاصمت ا ال دس الشرقية. 1661يونيو/حزيران 

 22/1/2112الخليج، الشارقة، 
 
 اسحق الفرحان: حملة بعض وسائل اإلعالم اللبنانية ضّد حماس ومشعل "استعمارية" .43

بشيدة  عملان: انت يد األميين العيام السيابا لحيزس جب ية العميف ا سي مي فيي األردن د. اسيحا الفرحيان
الحملييية ا ع ميييية التيييي تنفييين ا بعيييض وسيييالف ا عييي م اللبنانيييية ضيييدل حركييية حمييياس ورلييييس مكتب يييا 
السياسي خالد مشعف على خلفية األنبا  التي تحدثن عن قرس زيارت  إلى ط ران  واعتبر أن ا "حملة 

 استعمارية" قا  بلن ا ال تخدم إال أعدا  األمة وفلسطين.
ن خاصة لي"قدس برس" أن حماس لم تتخن أ  موقف مين شيلن  أن يفيرض ورأ  الفرحان في تصريحا

على قيادات ا االعتنار من أية ج ة كانن". وقا  الفرحان: "ال أبرر أ  حملية ضيد حمياس مين حيزس 
ت أو من إيران أو من فير ا   نخ الحم ن نان طبيعة استعمارية". وأضاف: "مشعف وقادة حمياس 

روا من أحد  بف االعتنار مطلوس من العرس والمسلمين عين ت صيير م فيي ليس مطلوبا من م أن يعتن
 دعم حماس التي تواج  رلة االحت   وتدافا عن قيم األمة"  على حد تعبيرخ.

 21/1/2112قدس برس، 
 
 بري: "إسرائيل" ارتكبت خطًأ استراتيجيًا وتلعب بالنار .44

ية فييي ال نيطييرة تنطييو  علييى أبعيياد خطيييرة"  أكيد رليييس مجلييس النييواس نبييي  بيير  أن "الجريميية ا سييراليل
معتبيييراة أن يييا "تنيييدر  فيييي إطيييار السياسيييية العدوانيييية ا سيييراليلية وحسيييابان رلييييس الحكومييية الصييي يوني 
بنييييامين نتنييييا و االنتخابيييية". ون يييف النيييواس عييين بييير  قولييي   فيييي "ل يييا  األرععيييا  النييييابي"  أميييس  أن 

للعييس بالنييار ال يعنييي أن النييار لعبيية  وع يينخ الجريميية تكييون "إسييراليف ارتكبيين خطييل اسييتراتيجياة  وأن ا
 إسراليف وضعن إيران على حدود ا وعلى تماس مباشر مع ا".
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كما أبري بر  إلى مرشد الثورة ا س مية ا يرانيية عليي خيامنلي معزيياة "باستشي اد العمييد محميد عليي 
خوتيي  المجا ييدين" فييي الجييوالن. كمييا بعييي ببرقيييان  مماثليية إلييى كييف ميين: الييرليس ا يرانييي ت داد  وال
 الشي  حسن روحاني ورليس مجلس الشور  علي الريجاني. 

 22/1/2112السفير، بيروت، 
 
 آذار" تستنكر غارة القنيطرة: "حزب هللا" يناقض اإلجماع 14" .45

دليية" رنار"  بعد اجتماع ا األسبوعي  "االعتيدا  ا سيراليلي بصيورة مب 14استنكرن األمانة العامة لي "
في إشارة إلى اللارة ا سراليلية على مجموعة لي"حزس ت" في ال نيطرة  لكن يا رأن أن "حيزس ت ي يدم 
البر يان تليو اآلخير عليى أن تورطيي  فيي ال تيا  اليدالر فيي سييورية ينياقض ا جمياع اللبنياني العييريض". 

 1111التمسيي  بييال رار وحيينرن "ميين إمكييان اسييتخدام لبنييان للييرد علييى إسييراليف  وتشييدد علييى ضييرورة 
  وأفسيح فيي المجيا  أميام أ لنيا فيي الجنيوس 2116الن  أثبن فاعليت  منن تسيا سينوان  أ  منين رس 

 للعيش بحالة من االست رار الفعلي وا نما  في ال ر  والمدن واالستثماران على كف أنواع ا".
 22/1/2112السفير، بيروت، 

 
 رائيل" واإلرهابمفتي لبنان: علينا أن نتوحد في وجه "إس .46

الوكاليية الوطنييية لإلعيي م: قييا  مفتييي الجم ورييية اللبنانييية الشييي  عبييد اللطيييف دريييان  يييوم األرععييا   
خ   ل ال  الجالية اللبنانية في الدوحة: "لن نسمح أل  كان بالت عس بالوحدة ا س مية التي ستب ى 

ن قييوة اللبني -مصيانة  كمييا الوحييدة ا سيي مية  انيين  ييي فييي وحييدت م الوطنييية  وعلينييا أن المسيييحية  وال
 ن ف في وج  عدوين أساسيين  ما العدو ا سراليلي وا ر اس ال ادم إلينا باسم الدين".
 22/1/2112السفير، بيروت، 

 
يران .47  جنبالط: الغارة اإلسرائيلية على القنيطرة هي نوع من ترسيم خط تماس متقدم بين "إسرائيل" وا 

وليد جنب ط لي"السفير" إنل اللارة ا سراليلية على ال نيطرة  ي نوع من ترسييم خيد قا  النالس اللبناني 
يران  وفي  شي  من الحسيابان االنتخابيية ليرليس وزرا  إسيراليف بنييامين  تماس مت دم بين "إسراليف" وال

ومنييا ا يرانييية  -نتنيييا و  وقييد يكييون أيضيياة محاوليية إسييراليلية للتشييويش علييى المفاوضييان األميركييية 
 التوصف إلى تفا م نوو . 
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وأكد الحا فيي تحريير ميزارع شيبعا وتي   كفرشيوبا  مشيدداة فيي الوقين ناتي  عليى ضيرورة عيدم تحمييف 
لبنيان تييداعيان ملييامرة جديييدة  ومعرعيا عيين اعت ييادخ بييلن "حييزس ت" سييراعي  يينا االعتبييار عنييد تحديييد 

 زمان الرد ومكان . 
 22/1/2112السفير، بيروت، 

 
 لبناني إلنقاذ عين الحلوة-د شحرور يدعو إلى عمل مشترك فلسطيني العمي .48

فلسطينية في مكتيس رلييس فيرع مخيابران الجييش  -سعد إلياس: انع دن اجتماعان لبنانية  -بيرون 
اللبناني فيي الجنيوس العمييد عليي شيحرور الين  الت يى أيضياة عليى حيدة كي ة مين: مسي و  السياحة فيي 

يييية فتحيييي أبيييو عيييرس  وقييييادة األمييين اليييوطني الفلسيييطينية واللجنييية األمنيييية اللجنييية المركز  –حركييية فيييتح 
الحركة ا ص حية محمود عبد الحميد عيسى "اللينو" ووضيع ما  –الفلسطينية العليا  ثم مس و  فتح 

عنييد مسيي وليات م تجيياخ المخيييم وقييدم ل ييم شييرحاة وافييياة عمييا ينت يير عييين الحلييوة ميين اسييت دافان. ودعييا 
مشتر   ن ان عين الحلوة قبف فوان األوان  ونل  على ضو  التطيوران المتسيارعة  شحرور إلى عمف

التي تجلن بعد عملية جبف محسن وسيجن روميية واليدور الين  رصيد للمطليوس شياد  الموليو  بشيلن 
 ما حصف. 

 22/1/2112القدس العربي، لندن، 
  
 انبشارة مرهج: ليس مطلوبًا من حماس االعتذار من الشام أو من طهر  .49

بييرون: اسيتبعد وزيير الداخليية اللبنيياني األسيبا بشيارة مير " أن تكييون إييران أو سيورية فيي وارد طلييس 
االعتنار من حركة حماس  وأشار إلى أن الم االن التي نشرت ا بعض الصحف اللبنانية ضد حماس 

ط ييران  ورليييس مكتب ييا السياسييي خالييد مشييعف علييى خلفييية األنبييا  التييي تحييدثن عيين قييرس زيارتيي  إلييى 
وأشار إلى أن  نخ الحملة تعبر عن وج ة ن ر أصحاب ا أكثر عميا تعبير عين توجي  عيام فيي ط يران 

 أو الشام. 
وأكيد مير " فييي تصيريحان خاصية لييي"قدس بيرس" أن ميا أسييماخ بيي"االبتزاز وا نال " ال يصينا الحلفييا   

لل ضيييييية  وأضيييياف: "حميييياس كانيييين مصيييييلحت ا فييييي أن يكييييون  نيييييا  ولييييام عرعييييي يتحيييييو  إلييييى سييييند
 الفلسطينية  و ي لم تتخن موقفا ل نا الطرف أو نا ".

 21/1/2112قدس برس، 
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 وزير الدفاع اإليراني: سنسخر جميع الطاقات "لتسليح الضفة" .51
سناد ال وان المسلحة ا يرانية العميد حسين د  ان  أمس   –ط ران  إننا »د س ا: قا  وزير الدفاع وال

 «.لتسليح الضفة اللرعية سنستخدم جميا الطاقان المتاحة
في ال نيطرة في سورية  « حزس ت»وقا  العميد د  ان في كلمة أل ا ا في حفف تلبين م تف عناصر 

موقفنا ب نا الخصوص لم يتلير. السياسة الثابتة والعامة للجم ورية ا س مية قالمة على تسليح »
 «. ة الكيان الص يوني اللاصس والمحتفالضفة اللرعية وتعزيز تيار الم اومة و)حزس ت( لمواج

األعما  ا ر ابية للكيان »ج اد عماد ملنية وقا   ان « استش اد»وأشار العميد د  ان إلى 
بحسس وكالة »الص يوني في قتف قوان الم اومة و)حزس ت(  مسبوقة وحصلن في الماضي أيضا 

 األنبا  ا يرانية )إرنا(.
دالما محاوالن لل ضا  على تيار الم اومة و)حزس ت( لكن جميا  الكيان الص يوني يبن »وقا   

 «.مخططان وم امران  نا الكيان با ن بالفشف الي اآلن
موقف الجم ورية ا س مية ا يرانية من الكيان الص يوني ثابن وال يتلير وبما ان تيار »وأكد 

موعان ا ر ابية التكفيرية فرننا سنبن  الم اومة ي ف بالنيابة عن مسلمي العالم بوج  الص اينة والمج
 قصار  ج دنا لدعم وتعزيز

قال   ان الم م  و ال رف « إجرا  الكيان الص يوني في قتف ج اد عماد ملنية لن يمر»وأوضح أن 
 الزماني والمكاني الن  يتيح إمكانية الرد على نل .

االستراتيجية وا شراف ال ياد  اللوا   و دد مساعد األركان العامة لل وان المسلحة ا يرانية للش ون 
 «.ا سراليليين سيتل ون رد فعف شديدا إزا  عمليت م ا جرامية في ال نيطرة»مصطفى ايزد  بلن 

 22/1/2112الخليج، الشارقة، 
 
 جامعة الدول العربية: "إسرائيل" تستهين بالمحكمة الدولية .50

عا   أن ردود األفعا  ا سراليلية المختلفة حو  مراد فتحي: أكدن الجامعة العرعية األرع -ال ا رة 
انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنايان الدولية  ومواف ة المدلعية العامة للمحكمة ببد  فتح 
التح يا  والتي صدرن عن الحكومة ا سراليلية   ي ردود فعف عصبية ومنفعلة  واتسمن بالعنف 

لوليان ال يادة السياسية ا سراليلية  خاصةة فيما يتعلا والُبعد عن المسلولية  وتجاوزن حدود مس
 بالحديي عن "نزع شرعية المحكمة".
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كما أشارن الجامعة إلى أن  نا يمثف استمراراة لتعامف إسراليف  ال وة ال المة باالحت    على أن ا 
ر بالمحكمة الدولية دولة فوي ال انون وفوي المحاسبة والمساللة  الفتة إلى أن  يمثف است انة واست تا

 دولة الموقلعة على ن ام روما األساسي لمحكمة الجنايان الدولية. 123وبالي
وأضاف بيان أصدرخ اليوم  قطاع فلسطين واألراضي العرعية المحتلة بالجامعة العرعية  أن الحملة 

عية العامة ال مبرر ل ا  حيي أن ال  ضايا المطروحة ا سراليلية التي بدأن توجل  ضد المحكمة والمدل
علي ا يتم ت ييم ا والتح يا في ا بشفافية واست  لية  وتتم من خ   محامين وقضاة وخبرا  في 
 ال انون الدولي  وقد وضا أفلبية األعضا  في المجتما الدولي ث ت م في المحكمة وال المين علي ا.

 22/1/2112الشرق، الدوحة، 
 
سالمياً مجلس الشورى القطري: القضية الفلسطيني .52  ة ُتعّد قضية األمة عربيًا وا 

قنا: أكد سعادة السيد محمد بن مبار  الخليفي رليس مجلس الشور  على أن ال ضية  -اسطنبو  
س مياة  الفتا إلى أن  ومنن احت   إسراليف اللاشم لاراضي  الفلسطينية تعتبر قضية األمة عرعياة وال

الجريمة النكرا  ويدفا الشعس الفلسطيني الصامد الثمن الفلسطينية واألمة ا س مية تعاني من  نخ 
 كف يوم.

وأشاد رلس مجلس الشور  في الكلمة التي أل ا ا أمام أعما  الدورة العاشرة لم تمر اتحاد مجالس 
الدو  األعضا  بمن مة التعاون ا س مي التي بدأن اليوم في مدينة اسطنبو  التركية وتستمر 

السمو الشي  تميم بن حمد ر  ثاني أمير الب د المفد  "حف   ت  يومين بمواقف حضرة صاحس
ورعاخ" في مناصرت  للشعس الفلسطيني الش يا ومواصلة ت ديم الدعم ل  والدفاع عن قضيت  العادلة 

قامة دولت  المست لة على تراب  الوطني وعاصمت ا ال دس الشريف.  وصوال لتح يا الس م العاد  وال
ن ب  الجمعيان الخيرية ال طرية من مبادران لمد يد العون لسكان قطاع فزخ كما نوخ بما قام

المتضررين من جرا  العدوان ا سراليلي. مما ي كد على أن دولة قطر ال تزا  على الجانبين الرسمي 
والشعبي مستمرة في ت ديم المساعدان واالحتياجان الضرورية لإلخوة في فلسطين عامة وقطاع فزة 

 خاصة.
لس سعادة رليس مجلس الشور  البرلمانيين بالعمف على ضمان استمرار الدعم للشعس وطا

الفلسطيني ومطالبة المجتما الدولي بتحمف مس وليات  للضلد على إسراليف لتنفين قراران الشرعية 
 الدولية نان الصلة.

 22/1/2112الشرق، الدوحة، 
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 ألوباماالكونجرس األمريكي يوجه دعوة لنتنياهو دون الرجوع  .53
سيف الدين حمدان: وج  رليس مجلس النواس األمريكي  -حسن عمار  -روعرتا رامبتون  -واشنطن 

جون بينر الدعوة لرليس الوزرا  ا سراليلي بنيامين نتنيا و يوم األرععا   ل ا  كلمة أمام الكونجرس 
عما إنا كان االجرا   دون أن يتشاور ما الرليس بارا  أوباما. وتسا   متحدي باسم البين األبيض

 يمثف خرقا للوالح.
وقا  مس و  إسراليلي إن نتنيا و الن  كثيرا ما توترن ع قت  ما أوباما يبحي إمكانية االجتماع ما 

 فبراير شباط. 11الرليس األمريكي عندما يصف إلى واشنطن للتحدي أمام الكونجرس بمجلسي  في 
سن "البروتوكو   و أن يتصف زعيم بلد بزعيم بلد وقا  المتحدي باسم البين األبيض جوش ايرن

 رخر حينما يسافر إلى  نا .  نخ الواقعة على وج  الخصوص تبدو انحرافا عن نل  البروتوكو ."
وأعلن بينر عن الدعوة بعد ساعان من تع د أوباما في خطاب  عن حالة االتحاد باستخدام حا 

تشديد الع وبان على إيران في الوقن الن  تتفاوض الن ض )الفيتو( ضد أ  تشريا ي رخ الكونجرس ل
 في  واشنطن وقو  أخر  ما ط ران بشلن برنامج ا النوو .

وسل  صحفي بينر إن كان توجي  الدعوة لنتنيا و دون الرجوع إلى البين األبيض  و انت اص من 
 ا  نفس ..ال اعت د قدر أوباما. فلجاس بينر و و جم ور  "الكونجرس يستطيا اتخان  نا ال رار من تل

 انني انت ص من قدر أحد."
وقا  إيرنسن للصحفيين المراف ين ألوباما على متن طالرة الرلاسة إن البين األبيض سيتحفظ في 

 إبدا  الرأ  في الزيارة إلى أن تتال ل  فرصة التحدي ما المس ولين ا سراليليين.
ينو  قول  في تصريحات  للكونجرس وأضاف إيرنسن "سنحتا  أن نسما من م بشلن خطط م وما 

 قبف أن نتخن قرارا بخصوص أ  اجتماع."
وفي بيان االع ن عن الدعوة قا  بينر "في  نا الوقن الن  نش د في  تحديان أطلس من رليس 
يران ألمننا  الوزرا  التحدي أمام الكونجرس بشلن الت ديدان الخطيرة التي يمثل ا ا س م الراديكالي وال

 "وحياتنا.
 22/1/2112وكالة رويترز لألنباء، 

 
 مسؤولة يابانية لـ"األيـام": على "إسرائيل" استئناف تحويل األموال للسلطة الفلسطينية .54

عبد الر وف أرنا وط: دعن اليابان الحكومة ا سراليلية إلى استلناف تحويف المستح ان المالية 
  يساعد على بنا  الث ة.للسلطة الفلسطينية معتبرا احتجاز  نخ األموا  إجرا  ال
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احتجاز «: األيام«وقالن كوني ساتو  المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية  في حديي خاص لي
األموا  الفلسطينية  و واحد من ا جرا ان التي ال تساعد في بنا  الث ة  نلمف أن تتم إعادة الن ر 

طينيين ولنا فرن ا يجس أن تن س إلى حيي في  نا ا جرا . وأضافن: األموا  تجما نيابة عن الفلس
اليابان تعتبر أن المستوطنان فير مس ولة يابانية شرعية »تنتمي. وأشارن المتحدثة اليابانية إلى أن 

 «.و ي من ا جرا ان التي يتوجس االمتناع عن ا
المباشرة بين اليابان قل ة بشلن التطوران وقالن: نلمف االستلناف ال ريس للمفاوضان »ولفتن إلى أن 

الطرفين من اجف التوصف إلى اتفاي حو  حف الدولتين ومن  نا المنطلا فرننا نود ر ية الطرفين ال 
يتخنان خطوان من شلن ا أن تعرقف حف الدولتين  قد يتطلس األمر المزيد من الج ود من اجف 

إنا ما امتنا الطرفان عن  العودة إلى المسار الصحيح بعد التطوران األخيرة ولكننا ما زلنا نعت د أن 
 «. نخ ا جرا ان التي ال تخدم حف الدولتين فعند ا سيكون برمكاننا ر ية الحف في المست بف ال ريس

في  نخ العملية  الث ة م مة لللاية وبسبس وجود  نا ا يمان فرن اليابان بمشاريا »وأضافن ساتو  
وع من الج ود من شلن  أن يخلا فرص عمف مثف مشروع ممر الس م واالزد ار في أريحا   نا الن

جديدة ستفيد الناس نان الع قة  و نا  مثا  رخر  و الدعوان التي توج  ا اليابان إلى الشبان من 
ك  الطرفين حيي يلت ون أثنا  وجود م في اليابان ويبحثون ال ضايا و نخ طري ة جيدة لخلا الث ة 

 «.  الث ةوالصداقة والشراكة و ي مشاريا م مة لبنا
وتابعن: ما نود ر يت   و حف الدولتين و نا يعني أن يعيش الطرفان بسعادة جنبا إلى جنس وان 

 يرحس ب ما المجتما الدولي ككف ولكن الوضا الحالي ال يفضي إلى  نا ال دف المنشود.
 22/1/2112األيام، رام هللا، 

 
 التعليم والصحة في فلسطيناتفاقية بين األمم المتحدة والوكالة الكورية لالرتقاء ب .55

األييام: وقا مدير مكتس األمم المتحدة لخدمان المشاريا ني  أوريلان  والممثف الم يم  -رام ت 
للوكالة الكورية للتعاون الدولي يون  وو كيم  اتفاقية شراكة تعاونية لتحسين ال دران في مجاالن 

 التعليم والصحة في فلسطين.
ي م ر الوكالة الكورية برام ت  مبنية على شرا  المعدان الصحية والتعليمية واالتفاقية التي وقعن ف

 ألرععة مشاريا تابعة للوكالة الكورية في فلسطين.
ونكر بيان لمكتس األمم المتحدة لخدمان المشاريا  أمس  أن  ن راة لرسالة الوكالة الكورية التي 

مية المستدامة  فرن مكتس الوكالة في فلسطين ت دف لنشر مستويان المعيشة العالية وتح يا التن
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يجر  ت ييمان عند انت ا  كف مشروع  لتحديد أ  مطالس جديدة من المستفيدين  وت ديم المزيد من 
 الدعم.

 ي: مع د النجال للتميز في تكنولوجيا المعلومان   2112و 2114وعين أن مشاريا الوكالة لعامي 
مة الصناعية الثانوية  وعيادة جنين الرليسية للعناية الصحية  ومركز شباس الخليف  ومدرسة كفر نع

حيي سيشتر  مكتس األمم المتحدة لخدمان المشاريا  كون  شريكا تطويريا للوكالة الكورية للتعاون 
 الدولي  المعدان الصحية والتعليمية المستدامة ال زمة ل نخ المشاريا.

 22/1/2112األيام، رام هللا، 
 
 طي" يطالب "إسرائيل" بوقف سياسة اعتقال األطفال"األورومتوس .56

أدان المرصد األورومتوسطي لح وي ا نسان إقدام سلطان االحت   ا سراليلي على استدعا  أرععة 
أطفا  فلسطينيين من الضفة اللرعية  دونما مبرر  وت ديد م بال تف  ما استمرار اعت ا  طفلة أخر  

 الي في  روف سيلة  ومنا أ ل ا من زيارت ا.لليوم الثاني والعشرين على التو 
كانون الثاني  21وقا  المرصد الح وقي الدولي  وم رخ الرليس جنيف  في بيان صادر عن  اليوم 
عام(  بشار 13)يناير(  إن سلطان االحت   ا سراليلي استدعن األطفا  األرععة ز ير عيسى )

عام(  وجميع م من قرية قريون قضا   14)عام(  حنيفة حسن  14عام(  أحمد معمر )11عيسى )
ساعان. فيما  4  واحتجزت م لمدة 11/1/2112نابلس  في ساعان متلخرة من يوم األحد الماضي 

عام( من قرية بيتين 14ال تزا  سلطان االحت   ا سراليلي تعت ف الطفلة م   علي الخطيس )
 بال رس من رام ت لليوم الثاني والعشرين.

رصد األورومتوسطي إلى أن اعت ا  األطفا  الفلسطينيين دونما سند من ال انون يخالف وأشار الم
/س(  والتي جا  في ا "ال ُيحرم أ  طفف من حريت  بصورة 31اتفاقية ح وي الطفف في مادت ا رقم )

صر فترة فير قانونية أو تعسفية )..( وال ُيلجل إلى اعت ال  أو سجن  وف ةا لل انون إال كملجل أخير وألق
 زمنية".

ودعا المرصد األورومتوسطي في ن اية بيان  سلطان االحت   ا سراليلي  إلى الكف عن سياسة 
اعت ا  األطفا   والتي تعتبر انت اكاة واضحاة للمواثيا واألعراف الدولية  مطالباة الدو  األعضا  في 

راليف لحث ا على وقف ( إلى الضلد على إس1646( واتفاقيان جنيف )1616اتفاقية الطفف )
 انت اكات ا بحا الطفف في األراضي الفلسطينية.

 21/1/2112المرصد المتوسطي لحقوق اإلنسان، جنيف، 
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 مليار دوالر 300خسائر صادرات النفط خليجيًا قد تبلغ  .57
رويترز: أفاد امس صندوي الن د الدولي أن الخسالر الناجمة عن انخفاض صادران النفد قد 

 مليار دوالر من اقتصادان دو  الخلي"  نخ السنة. 311ف إلى تستنزف ما يص
وقا  الصندوي في تحديي لتوقعات  لمنط تي الشري األوسد ورسيا الوسطى أن االقتصادان التي 
تعتمد اعتمادا كبيرا على صادران النفد ومن ا قطر والعراي وليبيا والسعودية ستكون األكثر تضررا 

 في الملة. 21من من  بوط أسعار الخام أكثر 
وت ترس أسعار النفد حاليا من أدنى مستويات ا في سن سنوان وسد توقعان لتخمة في المعروض 

 مرتبطة باالرتفاع الكبير فير المتوقا في إنتا  النفد الصخر  األميركي.
فير أن صندوي الن د أوضح أن  بوط أسعار الخام لن يتمخض فورا عن مكاسس كبيرة لمستورد  

ي الشري األوسد ورسيا الوسطى النين تضرروا من توقعان تباط  نمو اقتصادان الشركا  النفد ف
 التجاريين الرليسيين في منط ة االورو وروسيا.

وتوقا أن تسجف جميا الدو  المصدرة ت ريبا في الشري األوسد ورسيا الوسطى عجزا في الموازنة 
دوي إلى خفض توقعات  لنمو المنط ة بواقا  ناخ السنة بسبس انخفاض أسعار النفد الن  دفا الصن
. ومن المرجح أن 2112في الملة في  3,4ن طة ملوية م ارنة بتوقعات  في تشرين األو  لتصف إلى 

ن طة ملوية من النات" المحلي ا جمالي في دو  مجلس التعاون الخليجي أو  21تصف الخسالر إلى 
 مليار دوالر. 311ما ي رس من 

 22/1/2112النهار، بيروت، 
 
 قراءة في المسارات المستقبلية للتغيرات في العالم العربي .58

 د. محسن صالح
بعد أرعا سنوان من اندالع الثوران في المنط ة العرعية  ال يزا  المش د ضبابيا ويعكس حالة من 
ال  است رار  وعدم قدرة األطراف المتصارعة على الحسم لصالح أ  من ا. وما زا   نا  صراع 

دان تتنازع في  ال و  الثورية والشعبية ما األن مة السياسية التي تسعى لإلب ا  على نفس ا بكافة إرا
الطري  بينما تسعى ال و  الخارجية إلى تو يف حالة ال  است رار والصراع وضعف مفاصف الدولة 

 بما يخدم مصالح ا.
س في سوريا معركة الب ا  س طن أرععة أن مة في تونس ومصر وليبيا واليمن  ويخوض ن ام خام

ما قو  ثالرة تسيطر على مساحان ال يست ان ب ا من األرض. وفي الم ابف  ح َّ ن الموجة 
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المضادة للثوران والتليير أبرز نجاحات ا في االن  س العسكر  بمصر  و ي ما زالن تحاو  أن 
 تحسم المعركة لصالح ا في األماكن األخر .

 
-2ارات )سيناريوهات( مستقبلية محتملة على المدى القريب والوسيط )تظهر هذه األيام أربعة مس

 سنوات تقريبًا(، وهي تتلخص فيما يلي: 7
المسار األو : نجال الموجة المضادة  والعادة تثبين األن مة الفاسدة والمستبدة بديكوران ومسحان 

 تجميلية جديدة.
ا ما السياسة األميركية/اللرعية في بالتواف-و نا يعني أن يستمر ما يسمى "محور االعتدا " 

في دعم الموجة المضادة للثوران وحركان التليير  -المنط ة  وفي الت اطا ما المصالح ا سراليلية
في العالم العرعي؛ وبشكف يدعم االن  س العسكر  في مصر  ويضمن إس اط الثورة في ليبيا  وأن 

ضافة إلى االستمرار في عز  وت ميش تصس اتجا ان التليير في سوريا في مصلحت ا  با 
 ا س ميين وكف مكونان الثورة في تونس واليمن.

 
 غير أن هذا المسار من الصعب أن يكتب له النجاح إال إذا تّم:

. االعتراف  يران بدور أساسي إقليمي  ونل  بلية حفل ا شكاالن وترتيس األوضاع في سوريا 1
تح ى إيران بنصيس من "الكعكة" في أ  ترتيبان مست بلية والعراي واليمن وكنل  لبنان  بحيي 

 خصوصاة في  نخ البلدان  والتي يمكن أن تضاف إلي ا البحرين بدرجة أو بلخر .
في إف ي الملف الفلسطيني  باعتبارخ عنصر تفجير كبيرا في  -أو تح يا إنجاز كبير-. النجال 2

 اومة. و و ما يعني محاولة تح يا اختراي في المنط ة  وبسبس تصدُّر قو  ا س م السياسي للم
وتطويا قطاع فزة وفا معايير  -وعلى رأس ا حماس-مسار التسوية السلمية  وضرس قو  الم اومة 

 السلطة الو يفية في رام ت.
و نا المسار  إن تح ا فرن الخاسر األساسي في  سيكون التياران ا س مية السنية الحركية 

 را ن على التليير السلمي وعلى برام" ا ص ل االجتماعي.المعتدلة  التي ت
المسار الثاني: ال  است رار والتفتين: ولعف  نا المسار يستجيس لرفبة أطراف إسراليلية/أميركية في 
ن اك ا وضرس م ومات ا  إعادة تشكيف المنط ة بكيانان طالفية وعرقية  وفي استنزاف المنط ة وال

 وتمزيا نسيج ا االجتماعي  ورفا جدران الدم والكرا ية بين أ ل ا.السياسية واالقتصادية  
 نخ الكيانان الطالفية والعرقية ستيُي  ر الكيان ا سراليلي الص يوني وكلن  كيان طبيعي في المنط ة 
العرعية المسلمة  حيي سيكون كياناة ي ودياة إلى جانس كيانان أخر  علوية ودرزية وشيعية وسنية 



 
 
 
 

 

           39ص                                     3462 العدد:    22/1/2112 الخميس التاريخ:

الب ا  لي"إسراليف"  -بحسس أحد أكبر المستشرقين اللرعيين )برنارد لويس(-و نا سيضمن  وكردية...؛
 خمسين سنة أخر .

  الن  أج" المشاعر 2113يمكن إرجاع  نا المسار عملياة إلى االحت   األميركي للعراي سنة 
 الطالفية الشيعية والسنية والعرقية الكردية...

 
 ر الصراعات والنزاعات بما يؤدي إلى:وهذا السيناريو يقتضي أن تستم

 . أن ت تنا الطوالف واألقليان بلن ا لن تشعر باألمان إال ضمن كيانان مست لة.1
 
على مصالح  -باعتبار ا مصلحة استراتيجية عليا-. نكران الجميف  وت ديم أولويان التفتين 2

تنت ف عدو  الصراع والتفتين  أصدقا  وحلفا  األمس  في األردن والجزيرة العرعية ومصر...؛ بحيي
 إلى بلدان م. وقد ُكتس في نل  مشاريا كنَّا قد أشرنا إلي ا في م االن ساب ة.

. أن تستشعر الكيانان والدوي ن الصليرة الناشلة الخطر الدالم على مست بل ا نتيجة النزاعان 3
ا في األميركان؛ بينما ي وم المستمرة  ف  تجد لنفس ا أماناة إال في الحماية الخارجية التي تجد 

 الطرف ا سراليلي بدور السيلِّد والشرطي في المنط ة.
.  نا السيناريو ال يمانا في وجود كيان سنلِّي أو أكثر  شرط أن يمثف حالة مشو ة ومنفرة لإلس م  4

 وأن ُيحرم من فرصة تشكيف وعا  حضار  وحدو  جاما أل ف المنط ة.
عبية ثورية جديدة: و و مسار ين ي الموجة المضادة ويستفيد من المسار الثالي: صعود موجة ش

خبرة الثوران في التليير  وفي بنا  التحالفان  وفي إن ا  من ومان "الدولة العمي ة"  وفي بنا  
 أن مة سياسية جديدة قادرة على التعامف ما مختلف التحديان.
مف بنور فشل ا في نات ا. ومن أبرز و و مسار يفترض أن الموجة المضادة واألن مة الفاسدة تح

معالم  نا السيناريو إن ا  االن  س العسكر  في مصر  واستعادة الثوران عافيت ا في المناطا التي 
 شمل ا ما يعرف بي"الرعيا العرعي". فير أن مثف  نا المسار ي تضي:

أن ي وم بعمف حيويت   و  -وخصوصاة التيار ا س مي المعتد -. أن يستعيد تيار التليير 1
المراجعان ال زمة التي تمكن  من ع   بناخ ال يادية والتن يمية وتحالفات  السياسية  ومن ت ديم ر ية 

 تلييرية عملية وح ي ية.
. أن ت دم تياران التليير ر يت ا في ضو  مشروع وحدو  عرعي إس مي تحرر   وأن تخر  عن 2

 ن ا.انل ق ا ال ُيْطر   وتنسا ج ود ا فيما بي
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. أن يتمكن تيار التليير من ت ديم رموز قيادية تمل  ال درة على حشد الجما ير  وعلى أخن 3
 ال راران الحاسمة ودفا أثمان ا.

وفي  نا ا طار  فرن ال و  ا س مية المحسوبة على تياران "السلفية الج ادية" والتشدد والتطرف  
قامة إماران أو كيانان في المناطا "الرخوة". وقد تزداد فرص ا  قد تح ى بفرص إحداي تلييران وال

ما إصرار األن مة على فساد ا واستبداد ا  وعلى سد األبواس أمام أ  فرص للتليير أمام التياران 
 ا س مية المعتدلة.

فير أن بعض ال و  ا قليمية والدولية قد ال تمانا من بروز  نخ التياران باعتبار أن ا قد تت اطا ما 
ا في ان يار أن مة المنط ة وتفتيت ا  وباعتبار أن ا في الوقن نفس  ال تمل  م ومان مصالح 

الحاضنة الشعبية  وال الكفا ان ال ادرة على بنا  مشروع ن ضو  ح ي ي  وال ال درة والخبرة على 
 التعامف ما ال روف ا قليمية والدولية المع دة  با ضافة إلى استعداد بعض فصالل ا للدخو  في

 معار  دموية ضارية ما التياران ا س مية األخر   تستنزف الجميا وتضعف م.
المسار الرابا: التسويان السياسية والمجتمعية: و و مسار يعتمد على فكرة وصو  الجميا )ال و  
  المحلية وامتدادات ا وتحالفات ا ا قليمية والدولية( إلى أن أياة من األطراف لن يحسم المعركة لصالح 
وأن  ال بدل من ت اسم الكعكة برفسال المجا  لشراكة ح ي ية. ولعف النمون  التونسي ي دم حالة مل ِّمة 

 ل نا المسار لد  عديدين.
 فير أن  نا المسار ي تضي:

( إلى لعبة Lose-Lose Game. تليير طري ة "اللعس" لد  األطراف من لعبة "الكف يخسر" )1
 استعداد كف طرف للتناز  عن جز  من أح م .(  و Win-Win Game"الكف يرعح" )

 . التوافا على قطا الطريا أمام التدخف الخارجي  وخصوصاة األميركي/ا سراليلي.2
لة 3 . توفير شبكة أمان وطنية جامعة ت من مرحلة انت الية سلسة  وت طا الطريا على ال و  المعطلِّ

 وعنا ا "العمي ة".
 

 الترجيح بين المسارات:
ا المساران الث ي األولى أقو  من المسار الرابا في المد  ال ريس على األقف  نل  أن تبدو ح و 

حسس الخبرة التاريخية  وحسس -األطراف المختلفة )خصوصاة في مصر والمشري العرعي( ستميف 
مكانان لتح يا أ داف ا  قبف  -تجرعة السنوان األرعا الماضية إلى استنفاد كافة ما لدي ا من ُسبف وال

 أن يحسم الجميا أمر م باتجاخ التسويان والمصالحان  و و ما قد يستلري وقتاة.
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وتبدو فرص نجال مسار الموجة المضادة مع ولة حالياة  في ضو  وجود أجوا  إقليمية ودولية داعمة  
وفي ضو  قوة دور م سسان "الدولة العمي ة" في البلدان التي ش دن عملية التليير  وفي ضو  

خاوف أن مة الخلي" من انت ا  "العدو " إلي ا  وبالتالي استمرار دعم ا ل نا المسار  وفي استمرار م
مكانية حفل  -وخصوصاة التيار ا س مي المعتد -ضو  الضرعان ال اسية التي تل ت ا قو  الثورة  وال

 مشكلة الملف النوو  ا يراني.
د من االست رار و"الشرعية" الدولية  ومن م شران نجال  نا المسار تح يا االن  س في مصر لمزي

ورضا أو سكون ال و  ا قليمية والدولية عن االنتشار الحوثي الواسا والمسيطر في اليمن  على 
 حساس العملية االنت الية وقو  التليير وخصوصاة التجما اليمني لإلص ل.

بيا  واالحتماالن ال وية فير أن  نا المسار يت ددخ وجود فرص ح ي ية لنجال ال و  الثورية في لي
لفشف مشروع التسوية السلمية وتفجر الم اومة الفلسطينية من جديد  وتصاعد خسالر دو  الخلي" 

 نتيجة انخفاض أسعار النفد وتراجا قدرت ا على دعم الموجة المضادة.
طرافاة كما يت ددخ عدم نجال التسويان المرتبطة بالدور ا يراني في المنط ة  با ضافة إلى أن أ

إقليمية ودولية قد تفضف استمرار استنزاف إيران وقدرات ا االقتصادية والعسكرية في المناطا 
 (.Overstretchedالمشتعلة  بعد أن تكون قدرة إيران قد وصلن إلى مدا ا في االنتشار واالتساع )
 سيناريو األو .أما بالنسبة لمسار ال  است رار والتفتين ف و يحمف فرص نجال ولكن ا أقف من ال
ما تصاعد االحتكا  -ويبدو أن الحالة التي أخنن ُبعداة طالفياة وعرقياة ح ي ياة في العراي وسوريا 

 -الطالفي في اليمن والبحرين ولبنان ومصر  ووجود نزعان انفصالية في اليمن وليبيا والسودان
تي تعاني من ا أسر حاكمة تشكلف عناصر مشجعة لل و  التي تسعى للتفتين  وكنل  ا شكاليان ال

في الخلي"  ما وجود أقليان طالفية داخل ا قد تلن  نزعة التفتين لد  بعض ال و  التي ال تجد 
 نفس ا شريكاة ح ي ياة في إدارة الدولة والمجتما.

ومن ج ة أخر   فرن التاري  ي و  إن مع م مشاريا الوحدة والن ضة سب ت ا مشاريا تفتين وت سيم  
إن تجاوعن ما -األمة بعد ا من استعادة عافيت ا وقوت ا. كما أن األقليان والطوالف  وقد تمكنن

ستعاني بشكف  الف من صراعان دامية فيما بين ا  أو في مواج ة اللالبية  -مشاريا التفتين
 السنية/العرعية التي ستسعى الستعادة زمام المبادرة.
ة ستفسح المجا  ل و  الم اومة ضد المشروع كما أن حالة ال  است رار التي ستش د ا المنط 

الص يوني ل ستفادة من الفرص التي يتيح ا ان يار الدو  ال ُيْطرية  و و ما قد ُيدخف الجانس 
ا سراليلي في مخاطر واسعة يواج  ا على كافة حدودخ الخارجية. كما سيفسح نل  المجا  ل و  

 ب بو  شعبي واسا.التليير األساسية لتبني مشروعان وحدوية تح ى 
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أما بالنسبة للمسار الثالي المرتبد بصعود موجة شعبية ثورية جديدة  فتكمن فرص  في افتراض أن 
ا نسان في المنط ة خر  عن الطوي  وأن المارد لن يعود إلى ال م م  وأن تياران التليير تعلمن 

ريطة األصدقا  واألعدا  ون اط وتتعلم من موجت ا الثورية األولى  وأن الموجة المضادة كشفن ل ا خ
الضعف وال وة  وأن الشعوس في المنط ة ستفرض إرادت ا في الن اية  وأن أن مة الفساد واالستبداد ال 

 مست بف ل ا  وأن المشروع الص يوني إلى زوا .
ومن البوادر المشجعة ل نا المسار صمود الم اومة وأدا  ا المتميلز في فلسطين  وصمود ال و  

ية في ليبيا  وب ا  المنط ة في حالة من التلشكف والعادة التلشكف  وعدم قدرة أ  من األطراف الثور 
 ا قليمية والدولية على فرض أجندت   فض ة عن استنزاف  في مستن عان المنط ة.

فير أن  من المرجح أن  نا المسار ال يمل  فرصاة قوية في المد  ال ريس  إن يبدو أن تياران 
لثورة فير جا زة حتى اآلن ألخن زمام المبادرة  ال على مستو  الر ية أو ال يادة أو من جية التليير وا

االنت ا  من المجتما إلى الدولة. كما أن الموجة المضادة لم تلخن بعُد مدا ا  ولم تنكشف سو ات ا 
 وتتفجر أزمات ا بشكف جلي.

و معاديتين ل نا المسار. وستتحسن فرص  نا ثم إن البيلتين ا قليمية والدولية ما زالتا مخاصمتين أ
المسار ما الوقن  ب در ما تمل  قو  التليير ال درة على إعادة ترتيس صفوف ا  وت ديم نمونج ا بما 

 يستح   من أثمان.
 

*** 
وأخيراة  فرن قناعة كاتس  نخ السطور  و أن التليير قادم برنن ت  رعما على المد  الوسيد  وأن 

ن ضو  الوحدو  سيعود للصعود  وأن البيلة االستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة المشروع ال
 سوف تتلير  بما يخدم مشروع التحرير في مواج ة الكيان الص يوني.

21/1/2112الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 غّزة في الطريق إلى "الفوضى المنّظمة" .59

 عدنان أبو عامر
  ش د قطاع فزلة عدداة من الحوادي األمنيلة المت ح ة  2112كانون الثاني/يناير 6في يوم واحد في 

ة بلحد  تمثللن في تفجير صرلاف رليل لبن  فلسطين في مدينة فزلة  وتحطيم كاميران المراقبة الخاصل
فروع  في مدينة دير البلح وسد ال طاع  وتفجير موللد الك رعا  لمنز  الناطا باسم الحكومة إي اس 

 ممتلكان شركة االتلصاالن وسد ال طاع.بسيسو  والسطو على 
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 11وقد تبعن  نخ التفجيران  رسالف ت ديدان وصلن إلى  واتف وزرا  الحكومة في فزلة  في 
كانون الثاني/يناير  جا  في ا: "وحدكم تتحمللون مس وليلة م زلة عصابة عبلاس  وقبف أن تحرقوا 

 ألف مو لف  سنحري قلوبكم". 21قلوس 
 

 لةاّتهامات متباد
  2111 نخ الحوادي في تن يم ا  فير مسبوقة في فزلة منن أن سيطرن حماس علي ا أواسد عام 

حيي فرضن قبضة أمنيلة محكمة  وب ين حماس تبا ي بلنل رأسمال ا في فزلة   و االنضباط 
.  األمنيل

فاي ويعلم الفلسطينيلون في فزلة جيلداة أنل  على الرفم من تخللي حماس عن الحكومة ع س اتل 
المصالحة  لكنل األج زة األمنيلة ال المة في ال طاع ما زالن تفرض سيطرت ا األمنيلة  و و ما دفا 

 إلى طرل أسللة حو  مد  مس وليلة حماس عن حصو  خلخلة في  نخ ال بضة األمنيلة؟
في ا  كانون الثاني/يناير الحوادي األمنيلة  ورأ  6وقد أدان الناطا باسم حماس سامي أبو ز ر  في 

سان الفلسطينيلة وباألمن  وطالس أج زة األمن بالكشف عن الفاعلين   نوعاة من العبي بالم سل
 وت ديم م إلى العدالة.

أملا نالس رليس المكتس السياسيل لحماس موسى أبو مرزوي فعلا لي"المونيتور" على  نخ األحداي 
يعلم أنل نا  الزمن مضى  ولن يعود  و نخ  ب ول : "البعض يريد للفلتان األمنيل أن يعود إلى فزلة  وال

ال وا ر األمنيلة التي أطللن برأس ا  ال مكان ل ا بيننا  سوا  كانن ت ديدان ال قيمة ل ا  أم تفجيران 
 مدانة  أم تكسير وسرقة".

تب ى فتح فير م تنعة بردانة حماس ل نخ الحوادي في فزلة  بف حمللن حماس المس وليلة الكاملة 
 ن ا المس و  الوحيد عن األمن في ال طاع.عن ا  كو 

كانون الثاني/يناير  بتنفين الخروي  11لكنل المتحدلي باسم فتح أسامة ال واسمي اتل م حماس في 
ة". سان الخاصل  األمنيلة  "ألنل ا تحكم فزلة بتخويف المواطنين والم سل
لثاني/يناير أنل ما جر  كانون ا 11واعتبر عضو المكتس السياسيل لحزس الشعس وليد العوض في 

 من تفجيران في فزلة يندر  في إطار حالة من الفوضى لتحويف ال طاع إلى كتلة من النار.
واستبعد الناطا باسم حماس مشير المصر  في حديي إلى "المونيتور" "تراخي قبضة حماس األمنيلة 

األمنيل من قبف السلطة الفلسطينيلة في فزلة  ألنل الفلسطينيلين دفعوا ثمناة با  اة بسبس حالة االنف ن 
 ".2111وأج زت ا األمنيلة قبف سيطرة الحركة على ال طاع أواسد عام 
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وأضاف: "اليوم في فزلة   نا  أج زة أمنيلة وطنيلة ت وم بواجبات ا لصالح الشعس الفلسطينيل  لكنل 
فا التي لم توفلر لاج زة حالة التراجا النسبيلة في الوضا األمنيل تتحملف مسلوليلت  حكومة التوا

 األمنيلة الدعم اللوجستيل والمصاريف التشليليلة التي تمنع ا عن واجبات ا لضبد األمن في ال طاع".
كانون  11لكنل الناطا باسم الحكومة إي اس بسيسو ردل على  نا االتل ام من حماس بمطالبت  في 

ضدل الحكومة  ألنل نل  من مسبلبان عدم الثاني/يناير بالتوقلف عن عمليلان التحريض المستمرلة 
االست رار  مطالباة بوقف التوتير ا ع ميل  ألنل الحكومة مستمرلة في تحملف مس وليلات ا المل اة على 

 عات  ا تجاخ قطاع فزلة.
وطالس نالس األمين العام للجب ة الديم راطيلة لتحرير فلسطين  وعضو اللجنة التنفينيلة لمن لمة 

كانون الثاني/يناير بكشف منفلن  الحوادي األمنيلة  وتحملف  11يس عبد الكريم  حماس في التحرير ق
مس وليلات ا  والتعاطي بشكف جدل  للكشف عملن تسبلس ب نخ التفجيران وساب ات ا  وت ديم الجناة إلى 

 العدالة.
 

 التحقيقات األمنّية
د  نخ المطالبان بكشف منفلن   نخ الحوادي أنل حماس ن است الن حكومت ا أوالف ت كل   وال

  لكنل ا ما زالن صاحبة ال رار األمنيل والميدانيل األول  في فزلة  على الرفم من 2114حزيران/يونيو 
أنل رامي الحمد ت  و رليس الوزرا   ووزير الداخليلة واألمن الوطنيل في الوقن نات   لكنل الكادر 

 األمنيل في الوزارة في فزلة من حماس.
و ما يعني أنل عدم قدرة األج زة األمنيلة في فزلة  التابعة لحماس بصورة أو بلخر   على وضا و 

حدل لبوادر  نخ الفوضى  قد يحمف تفسيراة بلنل قدرة حماس تراجعن عن الضبد األمنيل كما كان 
ر إلى تكرار مثف  نخ الحوادي مست ب ة  من خ    ساب اة  وبالتالي تراخن قبضت ا  مملا قد ي شل

 دخو  مجموعان ميدانيلة نجحن في اختراي الساحة األمنيلة في فزلة.
و نا  احتما  ثاٍن أنل حماس تلضل الطرف عن الحوادي األمنيلة في فزلة  وال تبن  ج وداة ح ي يلة 
لتع لس منفلني ا  وتتل م الحكومة بالت صير عن أدا  واجبات ا تجاخ األج زة األمنيلة التابعة ل ا في 

الل قد يكون البديف دخو  فزلة في دولامة الفوضى األمنيلة.ال   طاع  وال
وأكلد مشير المصر  في حديث  إلى "المونيتور" أنل "كفل احتماالن تفسير الحوادي األمنيلة قالمة  
ر للمصالحة  و روس الحكومة من مسلوليلات ا تجاخ فزلة  مملا  بسبس استمرار فتح في حالة التنكل

ن سلبيلة على الوضا األمنيل في ال طاع  الن  لم يش د مثف  نخ الحالة المتراجعة ستكون ل  تبعا
 سنوان". 1منن فترة حكم حماس خ   
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وأضاف: "استمرار اشتداد الحصار على فزلة من قبف العدول الص يونيل  وبعض األطراف ا قليميلة  
من الفوضى األمنيلة  ويجع ن كفل  وعدم الشروع في إعادة ا عمار  قد يدفعان ساحة فزلة إلى مزيد

 األطراف المجاورة للزلة تدفا ثمن  نخ الفوضى  وليس ال طاع وحدخ ف د".
الملفن في  نخ الحوادي األمنيلة أنل أيلاة من المجموعان أو التن يمان لم يعلن مسلوليلت  عن ا  و و 

 أمر فريس فع ة.
عبلاس طلس إخفا   ويلت   لي"المونيتور":  وقا  مس و  فلسطينيل كبير في مكتس الرليس محمود

"معرفة منفلن   نخ الحوادي ليسن في حاجة إلى تح ي ان أمنيلة كبيرة  فالكفل في فزلة يعلم أنل 
حماس تعلم تفاصيف التفاصيف في ال طاع  وترصد الواقا الميدانيل في صورة دقي ة  ولنل  ف ي 

 ناصر ا بتنفين ا للضلد على الحكومة".ليسن بعيدة عن  نخ الحوادي  من خ   تكليف ع
أخيراة... من الواضح أنل  في  فل تلزلم الموقف السياسيل بين حماس وفتح  واتل ام حماس الحكومة 
ان فزلة  عادة ا عمار  وتوفير الرواتس  وفتح المعابر  فستتحول  فزلة  بمواصلة إ ما  مطالس سكل

ن لمة تحن السيطرة"   رسا  رسالف تحنيريلة إلى الج لان رويداة رويداة ساحة لما يشب  "الفوضى الم
التي تحاصر حماس  وتضلد علي ا  بلنل الحركة تمل  أوراقاة ميدانيلة قد ت ن  تل  األطراف  وال 

 تب ي األضرار في ساحة حماس ف د.
21/1/2112المونيتور،   

 
 نهاية إسرائيل تقترب .61

 عبد الستار قاسم
رس إن ن اية إسراليف ت ترس ألن م اختزنوا في م خرة ر وس م ما ليس من الس ف أن ت و  للع

 يعتبرون  ح ي ة  و و أن إسراليف ال ت زم.
قادة العرس ال يرون أن  من الممكن أن تيُ زم إسراليف  ول نا اعترفوا ب ا وعبروا عن اعتراف م بوضول 

رعية. ولكي ت كد إسراليف أن   وأصدروا منلة أسمو ا المبادرة الع2112وصراحة في قمة بيرون عام 
  ال  ال ادة قد سلموا أمر م  وأن ال طاقة ل م بتحد  إسراليف  نحلن مبادرت م جانبا ولم ت م 

لار ال تصدر عن م أفكار الكبار.  بمناقشت ا  ورعما كان لسان حال ا ي و : إن الصلِّ
ينيون  فلمسوا م تنعين ب وة وقد انسحس األمر على أعداد ففيرة من المواطنين العرس بمن في م فلسط

 إسراليف وعدم قدرة العرس على إلحاي ال زيمة ب ا.
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ل د صنعن إسراليف لنفس ا عبر الزمن صورة العم ي الن  يفرش نراعي  على المدينة فيسح  ا 
بضرعة واحدة. و نخ الصورة  ي التي حالن بين قادة العرس وجم ور عرعي ففير والتصديا بلن 

 .2111/2116و 2116نية والم اومة الفلسطينية لم ت زما في حرعْي الم اومة اللبنا
ونل  أن لسان حال م ما زا  ي و : كيف لعدة رالف من الم اتلين العرس أن يصمدوا أمام اآللة 
العسكرية ا سراليلية والع ف ا سراليلي الفن  وأن ُيفشلوا أ داف الجيش ا سراليلي و م ال يملكون 

 الكافية لدحر الجيش ا سراليلي؟ المعدان ال تالية
 

 تآكل هيبة الجيش اإلسرائيلي
بدأن  يبة الجيش ا سراليلي تت لص منن أن شا د العالم على الشاشان جنود  نا الجيش يفرون 

. ان لس مننلن المش د التلفاز  فلصبح ا سراليلي  و 2111جنوبا خوفا من م اتلي حزس ت عام 
 ليس العرعي.الن  يرخي ساقي  لل رس و 

وقد كان لنل  ال رس وقع  الصارض على نفسيان ا سراليليين بكافة أطياف م  وأخنن صورة الجند  
 الن  ال ُي  ر ت تز لدي م  وعدأن مع ا صورة إسراليف اآلمنة المطملنة ت تز.

عندما  2116تعززن شكو  ا سراليليين حو  مست بل م األمني  وشكو  الجيش حو   يبت  عام 
ف ا سراليليون في تح يا أ  من أ داف م في لبنان  وخر  حزس ت قويا معافى قادرا على فش

 االستمرار في المواج ة.
ورعما تلكد للجيش ا سراليلي ولإلسراليليين على حد سوا  أن تل  الحروس التي كانن نيُز ان لم تعد 

في تح يا أ داف   واضطر  على فزة. ف د فشف الجيش ا سراليلي 2111/2116قالمة بعد حرس 
 إلى أن يوقف الحرس دون تح يا أ  إنجاز سو  قتف المدنيين و دم بيوت م.

إلى أن  يبة الجيش ا سراليلي ليسن إال  -سوا  في لبنان أو فلسطين-توصلن الم اومة العرعية 
نما  ي  صبر مجرد وْ م تلللف في نفوس العرس بوسالف وسبف شتى  وأن  زيمت  ليسن معجزة وال

 ساعة.
نما  ي  -بجيش م وأناس م-وتوصف ا سراليليون  إلى أن الم اومة العرعية ليسن مجرد قشة  شة  وال

الم اتف العرعي الجديد المدرس والواعي والملتزم والمسلح جيدا  وصاحس األخ ي الرفيعة وا رادة 
 ال تالية الصلبة التي تتل ى الرصاص بالصدور وليس بال  ور.

حين والحكومة ا سراليلية تركز على استعادة  يبة الجيش ا سراليلي ووقع ا النفسي ومنن نل  ال
 على الجند  العرعي  لكن ا تف د ا بالمزيد كلما خاضن حرعا جديدة.
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أن  -كما روجن إسراليف الح ا-ل د قامن إسراليف على فكرة األمن للي ود  وروجن الص يونية بداية 
في وطن  ال ومي الن   و األرض الم دسة )فلسطين(  واستطاعن  الي ود  لن يشعر باألمن إال

 الدعاية الم ترنة بانتصاران إسراليف على العرس أن تست طس الي ود إلى فلسطين.
وكما اقتنعن األن مة العرعية بجيش إسراليف الن  ال ي  ر  اقتنا الي ود أنفس م بنل  فلداروا   ور م 

لسطينيين على األقف بعض ح وق م. ل د أخنت م العزة با ثم و نوا لكف طروحان إقامة س م يعيد للف
 أن األرض العرعية ستب ى أبدا مسرحا للدبابان ا سراليلية.

اآلن أفاي الي ود على ح ي ة جديدة و ي أن جيش م لم يعد قادرا على حسم المعار   بف  و يتورط 
جارًّا أنيا  الخيبة ليصبح موضوعا  في كف مرة يشن في ا حرعا على الم اومة العرعية  ويعود

 ألحاديي ال زيمة على المستو  الدولي.
وما  نخ الح ي ة  بدأ ا سراليليون يعون أن إسراليف  ي رخر مكان يمكن أن يتوفر في  األمن ل م  
وأن أمن م يمكن أن يتح ا في أ  مكان في العالم عدا إسراليف. وباتوا على ي ين بلن الجند  العرعي 

 يعد نل  ا نسان المبرَم" على ال رس ما أو  رصاصة تطلا في بداية المعركة.لم 
 

 العدة والعدد مقابل النفير واإليمان
أن تحشد عددا وعدة تفوي ث ي مران ما استطاعت  إسراليف   1661استطاعن الدو  العرعية عام 
 لكن الجيوش العرعية  يُزمن.

يش ا سراليلي كان أكثر نفيرا  بمعنى أن الجند  كان كانن الجيوش العرعية أكثر عددا لكن الج
واعيا بالحرس مدرعا ومن ما ومنضبطا  ويعي دورخ على أرض المعركة  فخاض حرعا في فاية الدقة 
واألدا  الم ني الممتاز  أما الجند  العرعي فكان فوضويا وفير مدرس جيدا وفاقدا للبوصلة والع يدة 

 م ابف أن يفر بجلدخ. ال تالية  ف انن علي  الب د
خاض الجند  ا سراليلي حرعا و و يعرف أن خلف  دولة ترعى ش ون بيت  إن قيُتف  أما الجند  
العرعي فكان على وعي بلن عاللت  ست قي المتاعس واالعتدا ان إن  و لم يعد إلى بيت  بعد 

 المعركة.
جيش إسراليف اختلف عما كان علي  في اآلن  اختلفن الم اومة العرعية عن األن مة العرعية  كما أن 

بداية تلسيس الدولة. الجند  العرعي الم اوم يتمتا اآلن بوعي عميا بل داف  وب ضاياخ  ويتل ى تدريبا 
نما للصمود والنيف ب وة  م نيا متطورا  ويمل  س حا ي  ل  لخوض حرس ال يخر  من ا م زوما  وال

 من العدو.
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مل  ع يدة قتالية ترتكز أساسا على الع يدة ا س مية وا يمان بلن كما أن الجند  العرعي الم اوم ي
 الحياة والمون بيد ت سبحان  وتعالى  و و يتسلح بتصميم متين على ال تا  حتى الرما األخير.

ول نا لم يعد جنودنا ي تلون بضرس   ور م  ف م يتل ون الرصاص بصدور م ور وس م  و م يعون 
  اومة تخلف م جيدا في أ لي م إن  م س طوا ش دا .تماما أن م سسان الم

إسراليف تمل  الس ل المتطور و ي قادرة على إحداي تدمير  الف في ال ر  والمدن العرعية  وقادرة 
على قتف الناس جماعان  لكن ا لم تعد قادرة على التحر  برا في مواج ة الم اومة. ل د جرعن دخو  

جيش ا لم يصمد نصف يوم واضطر لل رس من أرض المعركة   لكن 2114فزة أثنا  حرس عام 
 لشدة ما واج  من م اومة.

أما الجند  ا سراليلي فتحو  ما األيام إلى "كين كان"  أ  إلى جند  البسكوين والشوكوالتة الن  
يبحي عن أم  للجلوس في حضن ا. ل د أد  حرص ا سراليليين المبال  في  على الحياة إلى تد ور 

لى ا تمام  بصدي ت  وأعما  الترفي  على حساس متطلبان الميدان. الرول  ال تالية لد  الجند   وال
الجند  ا سراليلي اآلن فير منضبد ومتر ف وسريا البكا  والعويف واالن ياران النفسية.  نا ال 

وين يعني أن  فير مدرس وفير من م  ولكن يعني أن تل  الرول ال تالية التي كانن ما بدايان تك
إسراليف تليس عن المش د تدريجيا  وأصبح الجند  العرعي الم اوم متفوقا علي  في كف معايير 

 الجندية المصممة على ال تا  وكسس الحرس.
و نا يدفا إسراليف إلى استل   قدرات ا التدميرية لكسر إرادة الجند  العرعي الم اوم. ال يستطيا 

ي الم اوم  فتعمف إسراليف على استعما  الجو  ن ان جيش ا الجند  ا سراليف مواج ة الجند  العرع
 من االندحار المشين.

لكن  ف ستب ى إسراليف سيدة الجو؟ طبعا ال  ألن الم اومة العرعية في فزة وفي لبنان حريصة على 
امت   مضادان الطيران  ورعما استطاع حزس ت أن يمتل  من ومة صواري  مضادة للطيران منن 

 ن الزمن  وسنش د في المرحلة ال ادمة تحريم األجوا  اللبنانية على الطيران ا سراليلي.فترة م
 

 التقنية العربية والتكتيك العسكري 
نما تصنع  أيضاة  وت نيت ا العسكرية تتطور بشكف سريا.  الم اومة العرعية ال ت رلس الس ل ف د وال

أو حكرا على دو   واستطاعن الم اومة  صناعة الصواري  وال نابف بكافة أشكال ا لم تعد سرا
الفلسطينية أن تطور صواري  يبل  مدا ا أكثر من مالة كيلومتر بعد أن كان صاروخ ا يوصف 

 بمواسير التن .
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وأقام حزس ت مصانا تحن األرض لتكون الرصيد االستراتيجي لب ا  عجلة إنتا  الصواري  
أخنن تصنا الطالران ا ليكترونية  وستكون قادرة  مستمرة. ووصف الحد إلى أن الم اومة العرعية

قريبا على التشويش على الطالران الحرعية ا سراليلية لترعك ا في تحديد أ داف ا وأماكن ال صف 
المحددة ل ا  وسيوج  التطور الت ني الم اوم مست ب  الطالران ا سراليلية ل صف أ داف إسراليلية 

 وليسن عرعية.
فوي إسراليف ت نيا وعلميا على الم اومة العرعية فرن الم اومة متفوقة على إسراليف وعلى الرفم من ت

 في التكتي  العسكر   حتى باتن إسراليف تخوض حروبا عميا  إلى حد كبير.
ل د طورن الم اومة العرعية أساليب ا العسكرية في مواج ة إسراليف  وحصنن نفس ا أمنيا ضد وسالف 

إلى -. وأضحن إسراليف ُتفاجل ب دران الم اومة وبلساليب ا ال تالية التي حيدن المخابران ا سراليلية
 تلثير الطيران على الم اتلين  وأوقفن الزحف البر  ا سراليلي ودحرت . -حد كبير

لم تعد إسراليف بمنل  عن الفساد  بف دخلت  من أوسا أبواب  ليشمف رلاسة الدولة ووزرا  ا والجيش 
ة. الرشوة والوساطان والمحسوعية والصف ان المشبو ة تنتشر في إسراليف لتصف إلى واألج زة األمني
 كف ركن وزاوية.

وحسس ما يتردد  فمن الصعس أن تجد في إسراليف من ليس فاسدا  وكف فرد يحدي نفس  بلن عفاف  
نا لم يكن فاسدا ويحصف على نصيس من الكعكة  فرن فيرخ سيحصف على  لن يفيدخ بشي   وال

   ويبدو أن أفلس الناس العاديين قد اقتنعوا بلن التعالي على الفساد يلحا الضرر الكبير حصت
 بالشخص  وأن مصلحة الفرد ال تست يم إال بفسادخ.

أثيلير  نا الحجم ال الف من الفساد على الع قان االجتماعية والسياسية فاستمر التمزي االجتماعي 
ن. وضعف التركيبة االجتماعية و بوط المستو  األخ قي في التوسا والمش د السياسي في التفت

ي ديان إلى إضعاف الدولة وشف قدرات ا على مواج ة التحديان  وي ثران سلبا على ميزانية الدولة 
 بسبس الت رس الضريبي واالخت سان والصف ان المالية فير المشروعة.

في الرول المعنوية للناس  ويضعف  وأ م من نل   ي د  ال بوط االجتماعي واألخ قي إلى  بوط
ث ت م بالدولة ورفبت م في التعاون ما الحكومة والحرص على  يبة الدولة والجيش واألج زة األمنية. 

 إسراليف تضعف من الداخف بصورة متسارعة مما يرفا فرص  جرة ا سراليليين إلى الخار .
 

 الضعف العربي
لك  إسراليف. إسراليف دولة قليلة السكان وصليرة الضعف العرعي  و أكبر رصيد استراتيجي تم

المساحة  وم ما ع من فرن ا ال تستطيا أن تواج  تحديان المست بف المفروضة من العرس 
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نا كانن قد أحرزن انتصاران كبيرة في الماضي فنل  بسبس األن مة العرعية التي  والمسلمين  وال
 عة إسراليف بصورة جادة.أصرن على ضعف ا  وعلى محارعة كف عرعي يريد محار 

خاضن إسراليف حروع ا و ي تعي مسب ا أن قادة العرس فير جادين ولم يتركوا فرصة للجند  
العرعي لكي يدافا عن أمت  بلمانة وشرف. ل د  لموخ وأ انوخ وجوعوخ وحرموخ إلى درجة كفر مع ا 

 د محند رأس  أجوف.بلمة العرس وقضايا ا  ففضف الب ا   ارعا على المون من أجف حاكم فاس
الم اومة العرعية تجاوزن الضعف العرعي ألن ا تجاوزن األن مة  ولم تعد تر  في األن مة إال 
ع بان في طري  ا نحو تحرير ا نسان واألوطان. وقد وجدن  نخ الم اومة في إيران حاضنة ت من 

رضية ع  نية ور ية بال وة وضرورة العمف على مواج ة التحد  بالتحد  العلمي المستند إلى أ
 واضحة واعية.

الم اومة اآلن في فزة وجنوس لبنان متمكنة جيدا وقوية بما يكفي لجعف إسراليف تت لس مضطرعة في 
نوم ا؛ وما ارتفاع أس م الم اومة وتدني أس م إسراليف فرن الم اومة ستنا  من إسراليف وجيش ا  

 األمر الن  ي نن ب     نا الكيان المس .
21/1/2112ة نت، الدوحة، الجزير   

 
 الخلل المزدوج .60

 ناحوم برنياع
 و اختبار النتيجة. فعندما نضا الحدي في الجوالن السور   –وأ م ا  –أكثر االختباران وحشية 

يوم األحد في اختبار النتيجة ال مفر من ال و  ان  وقا خلف. وللدقة خل ن. االعتنار بنصف الفم 
 م يلدِّ على الخلف األو . بف العكس  فاقم .من محفف إسراليلي ملفف أمس ل

في ال جوم الجو  على قافلة حزس ت قتف الجنرا  ا يراني محمد علي ال داد   مس و  حزس ت 
ومحمد عيسى  قالد جب ة الجوالن في الحزس وج اد ملنية وث ثة رخرون من م اتلي المن مة. أما 

 أحدا في العالم لم يش  في مصدر النيران.إسراليف الرسمية فلم ت كد ولم تنف  ولكن 
ودر ا للش   فرن مون الجنرا  ا يراني وخمسة رجا  من حزس ت لن يجعف مس و  المحفف ينرف 
دمعة واحدة من عيني . فريران  ي عدو وحزس ت  و عدو  وك  ما يتطلعان إلى إبادة إسراليف 

 ويفع ن اقصى ما يمكن ما لتح يا  نا ال دف.
الحرس مثلما في الحرس: في السنوان األخيرة اتخنن أعما  سرية كثيرة ضد المشروع النوو   في

ا يراني وضد تسلح المن مة اللبنانية. كما كانن أيضاة إحباطان مركزة في إيران  في سورية وفي 
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لبنان نسبن  سراليف. وقد تمن  نخ األعما  في زمن والية حكومان ساب ة وحكومة إسراليف 
 حالية. وبشكف عام انت ن دون أن تتر  رثارا. أما الحدي يوم األحد فرن  مختلف تماما.ال

 اجمن مروحية للجيش ا سراليلي سيارة  1662شباط  16لنعد لح ة إلى دروس الماضي: في 
عباس موسو   األمين العام لحزس ت. وفي ال جوم قتف موسو  وكنا زوجت  وابن  وأرععة رخرون 

وأقسم الن ام ا يراني اليمين على االنت ام  وخر  االنت ام عن كف توازن. بعد ش ر من من رجال . 
شخصا  من إسراليليين وأرجنتينيين  26ال جوم فجر مبنى السفارة ا سراليلية في بوينس ريرس. وقتف 

 في االنفجار: عملية خطيرة.
شخصا.  12في بوينس ريرس  وقتف   نا لم يكفِّ ا يرانيين. والح ا  وجم المركز الث افي الي ود 

ولم يعترف ا يرانيون أبدا بمس وليت م عن العمليتين.  نا األسبوع  حين أوش  المدعي العام الن  
ح ا في ال ضية على ت ديم تفاصيف عن األدلة عن دور إيران في العملية وفي أعما  التشويش التي 

 رس.تمن بعد ا  أطل ن النار علي  في ش ت  في بوينس ري
ل د كان  نا  و طريا ا يرانيين لإليضال  سراليف شارة الثمن التي يتبنون ا: عندما نصفي أحدا ما 
عزيزا علي م  فرن م سينطل ون في حملة إر اس جماعية  لن تميز بين مشار  وفير مشار   بين 

ت  الن  يبنى إسراليلي وي ود . و م لن يترددوا في استخدام سفارات م في العالم وبالطبا  حزس 
رجال  لم ام من  نا النوع. في ن رة إلى الورا  فرن ال جوم كان خطل. فالثمن في األروال كان 
با  ا  وموسو  المتواضا نسبيا حف محل  نصر ت الكاريزماتي. حزس ت لم يضعف  ورون أراد 

 لم ُيعد.
في ارض سورية  على مسافة  عندما  اجمن طالران قافلة حزس ت يوم األحد كانن  نخ تسير

متر من حدود إسراليف. ولم ينطبا على المسافرين في ال افلة حكم ال نبلة المتكتكة. ف د كانوا  211
 يتجولون في المنط ة  ولم يكونوا يستعدون للمعركة.

ف ف ينطبا علي م الحكم الن  انطبا على عماد ملنية  رليس أركان حزس ت  وعلى كبار رخرين 
حتف م في  روف مشاب ة؟ مشكو  جدا. بدال من الجنرا  ا يراني الن  صفي سيلتي جنرا   القوا

سيلتي رجف حزس ت رخر   22رخر: ال ين ص جنراالن في إيران. وعدال من ج اد ملنية ابن الي
سيكون  على نحو شب  م كد اكثر تجرعة وأكثر خطرا من   مثلما   ر نصرت اكثر خطرا من 

 را  جلبن إسراليف لنفس ا كف العمليان التالية  في الجوالن او في قلس إسراليف او في موسو .  ا
 المراكز الي ودية في العالم  دون أن تكسس شيلا.



 
 
 
 

 

           22ص                                     3462 العدد:    22/1/2112 الخميس التاريخ:

بكلمة واحدة: خلف. ح ي ة أن محف  إسراليليا يعترف اآلن بلن الجنرا  ا يراني صفي بالخطل تد  
دون كنل  بف ومحافف في ج از األمن في إسراليف على أن ليس الصحفيون الشكاكون وحد م يعت 

 أيضاة.
يحتمف أن يكون  نا خلف عملياتي: فمثف حاالن الخلف  نخ يمكن ان ت ا. ف ي جز  من الثمن الن  

 ندفع  على أننا دولة معتد  علي ا  دولة في حرس.
أن تل ى األنن من إو أن  كان  نا  خلف في عملية اتخان ال راران. فمثف  نخ النار ال تطلا قبف 

المستو  السياسي  لرليس الوزرا  ووزير الدفاع. الجيش ي ترل: ال يادة السياسية تن ر في األمر  
 أحيانا تصادي وأحيانا ترفض. في كف األحوا  ال يادة السياسية  ي المس ولة.

علون إنا كانن إسراليف  ي التي  اجمن بالفعف  فكيف حصف أن أشخاصا حنرين مثف نتنيا و وي
أعطوا مصادقت م على مثف  نخ العملية؟ ال يوجد حاليا جواس على  نا الس ا . ومن تل ا  نفس  
يطرل س ا  التوقين: االنتخابان على األبواس  وكف قرار لرليس الوزرا   وال سيما ال رار الن  

اخبين. يتعارض في طبيعت  ما قرارات  في الماضي  ُيدرس أيضاة حسس تلثيرخ المحتمف على الن
عشية االنتخابان  يسعى رليس الوزرا  إلى أن يعزو لنفس  األمن والرشد. ليس م كدا أن سكان 

 الجليف  النين رأوا ب لا الطري تللا وقوان الجيش ترابد في المنط ة  قد اقتنعوا بلن  محا.
 يديعوت أحرونوت، 

22/1/2112الغد، عمان،   
  
 :كاريكاتير .62

 

 
 22/1/2112، الحياة الجديدة، رام هللا


	BK03
	mb01
	mb02
	mb07
	mb03
	mb04
	mb05
	mb06
	BK11
	BK01
	BK02
	BK04
	BK05
	BK06
	BK07
	BK08
	BK09
	BK10
	BK12
	BK13
	sh01
	sh02
	sh03
	sh04
	sh05
	sh06
	sh07
	sh08
	sh09
	sh10
	w15
	w16
	w17
	w18
	w19
	w20
	w21
	w22
	w23
	w24
	w25
	S01
	RSssm01
	RSssm02
	RSssm03
	RSssm04
	RSssm05
	RSssm06
	RSssm07
	S02
	S03
	S04
	S05
	S06
	S07
	S08
	S09
	w01
	w02
	w03
	w04
	W50

