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 21 :ةر صو 

*** 
 
 الرئيس عباس ضد   "إسرائيل"فتح: دحالن من أدوات  .0

القواسمي، في تصريح صحفي، إن محمد دحالن  أسامهقال المتحدث باسم حركة فتح  :وفا -ام هللا ر 
 األكبوور'هوو أحوود األدوات ااسوورا يلية لللوواط علووم الوور يس محموود عبوواس فووي سوول المعركووة السياسووية 

 التي يقودها والتي كان آخر خطواتها التوجه لمحكمة الجنايات الدولية'.
ن ذات الوودور قووام بووه دحووالن لوود الراحوول الشووهيد ياسوور عرفووات قبيوول استشووهاد  'أ يوألوواا القواسووم

معاديووة للمشووروو الوووطني  إعالميووةوحينمووا كووان محاصوورا فووي المقاطعووة، فخوورو دحووالن وعبوور وسووا ل 
الفلسطيني ليهاجم ياسور عرفوات المحاصور بودبابات الحوتالل ااسورا يلي والممتشوق للبندقيوة والوراف  

 بالتصفية والقتل'. واألمريكية ااسرا يليةلوعودات لكل التهديدات وا
للهجوووووم علووووم الوووور يس الفلسووووطيني، سوووووا  موووون خووووالل  أدواتهوووواكافووووة  اآلنتسووووتخدم  إسوووورا يلوقووووال إن '

من خالل سرقة أموال الشعب الفلسطيني للتلييق ماليا علم القيادة  أواللاوطات الخارجية الجمة، 
ة التي تسوتخدمها لممارسوة مزيود مون اللواوطات علوم صواحب والشعب، أو من خالل أدواتها الداخلي

المتحوودة  لألموومالقوورار الفلسووطيني محمووود عبوواس الووذا أخووذ قوورارات اسووتراتيجية متعووددة منهووا النلوومام 
والحصول علم صفة الدولة، والنلمام لحوالي ثالثين معاهدة ومنسمة دولية منها محكموة الجنايوات 

 '.عةاألربالدولية واتفاقيات جنيا 
علوووم أعلوووم  المحتدموووةوتسوووا ل القواسووومي: هووول مووون قبيووول الصووودفة انوووه وفوووي سووول المعركوووة السياسوووية 

وعلوم لسوان قياداتهوا المختلفوة  إسورا يلالمستويات،  وبعود النلومام لمحكموة الجنايوات الدوليوة، وقيوام 
ات التهامووووات، وتصوووواعد األصووووو  إشووووكالبتهديوووود الوووور يس محمووووود عبوووواس بالتصووووفية، واتهامووووه بشووووتم 

، أن يسوووارو دحوووالن وحمووواس آخووورالوووتخلن مووون الووور يس والبحوووث عووون بوووديل  إلووومااسووورا يلية الراميوووة 
؟ هووول ااسووورا يليةبوووالتوافق والتفووواق علوووم الهجووووم علوووم الووور يس وأن يصووودر عووونهم ذات التصوووريحات 

تسوومح حموواس لبلوو  م ووات موون تووابعي دحووالن بووالخروو لشوووارو ئووزة للهجوووم علووم الوور يس  أنصوودفة 
ر دحووالن وتمزيووق صووور الوور يس؟ هوول صوودفة أن يووتم لووم المووال المشووبو  موون دحووالن فووي ورفوو  صووو 

محاولة لشرا  الذمم وبموافقة حماس ودعمهوا كموا توم التفواق فوي محاولوة للورب الور يس وخلوق حالوة 
 األكبورليس المستفيد من ذلو  كلوه هوو المخطوط لوه والمايسوترو  أوفي الساحة الفلسطينية؟  البلبلةمن 
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كنت تريد أن تعرا مون المجورم  إذاة الحتالل ااسرا يلي؟ مذكرا الجمي  بالقاعدة المعروفة: وهي دول
 .أولفابحث عن المستفيد 

، والتوي تقوا اليووم الكبيورةفي حركة فتح ننتمي للحركة لمباد هوا وقيمهوا وانجازاتهوا  إنناوقال القواسمي '
رادةبصالبة  مفاصولة توقيو  الور يس  آخورمستقل، والذا كان وتعبر عن القرار الوطني الفلسطيني ال وا 

ومووون لوووا لفووويفهم،  أمريكووويووعيووود  إسووورا يليعلووم النلووومام لمحكموووة الجنايوووات الدوليوووة، تحوووت تهديووود 
مخاطبوا بعو  لوعاا النفووس اللوذين أئورتهم الوودولرات بوالقول ' تمووت الحورة ول ت'كول بثودييها'، ولووو 

ر عقوود فوي وجوه سياسوات التهديود والتفتيوت والحتووا  كانت هجرتنا للموال لموا اسوتطعنا أن نصومد عبو
التفكيوور مليووا ورويووه وأن يبحثوووا عوون فرصووة لشوورا  ذاتهووم بوودل بيعهووا قبوول  إلووم إيوواهموالوصوواية'، داعيووا 

 .األوانفوات 
وشدد القواسمي علم أن 'كل ما يصنعونه من مؤامرات لن يجدا نفعا، ول يوؤثر علوم قورارات الور يس 

نية، ولون يموس مون علود ووحودة حركوة فوتح، ول فوي توجهاتنوا الوطنيوة مهموا مورسوت والقيادة الفلسطي
نذرنا أنفسنا للوطن ولخدموة أبنوا  شوعبنا وللتصودا  إذمن لاوطات وتهديدات، ونحن في حركة فتح 

للمشروو ااسرا يلي، وقدمنا من أجل ذل  عشرات اآللا من خيرة قياداتنا وكوادرنا، فإننوا علوم يقوين 
ن وعووي شووعبنا الفلسووطيني قووادر علووم التمييووز بووين المواقووا الصوولبة الصووادقة التووي يعبوور عنهووا تووام بوو'

الر يس محمود عباس بدعم مطلق من حركوة فوتح وقووا  الوطنيوة، وبوين مواقوا روابوط القورال الوذين ل 
ة إلوم مراجعو إيواهمومواصلة محاولتهم للورب السواحة الفلسوطينية'، داعيوا  األموالجم   إلشال لهم 

 أينهم جماعة سعد حداد؟  أينهم جماعة روابط القرال اليوم؟  أين: أنفسهمبسيطة للتاريم وأن يس'لوا 
 الوصاية والحتوا  تحت عبا ة نسام هنا وهنا ؟. ألنفسهمهم من ارتلوا 

 22/1/2112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 أخرىوجه لمجلس األمن مرة لن تثنينا عن الت والتهديدات: العقوبات عباس .2

أكد الر يس محمود عباس من تونس العقوبات والتهديدات لن تثنينا عن التوجه لمجلس  :وفا -تونس
األمن مرة اخرال، وشدد علم تصميم شعبنا علم علوية المحكمة الجنا ية لوقا الستيطان ئير 

والبحث في الحروب التي شنتها  الشرعي في األر  الفلسطينية المحتلة، كي تدرسه الجنا ية الدولية
 اسرا يل لد ئزة.

وبدأ الر يس مسا  أمس زيارة رسمية لتونس الشقيقة، تستمر ثالثة أيام. وكان في استقبال الر يس 
علم أر  مطار تونس قرطاو الدولي، الر يس التونسي الباجي قا د السبسي، ور يس البرلمان 

جريدا، ووزير العدل حافس بن صالح، وكاتب الدولة الشعبي محمد الناصر، ووزير الدفاو ئازا ال
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التونسي للشؤون الخارجية فيصل قويعة، ومدير الديوان الر اسي رلا بلحاو، وعدد من مستشارا 
 الر يس التونسي.

كما كان في استقبال الر يس علو اللجنة التنفيذية لمنسمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، 
ان الفلسطينية اللوا  أحمد عفانة "أبو المعتصم"، وسفير فلسطين لدال تونس ونا ب ر يس هي ة األرك

 .سلمان الهرفي
وصرح السفير الهرفي ان الر يس سيبحث خالل الزيارة العالقات الثنا ية الطيبة والمتينة في كافة 

ن وألاا: "ت'تي هذ  الزيارة ونحن علم أبواب قمة عربية، وأخرال افريقية ول بد م المجالت.
 التشاور والتحلير م  األشقا  حول الموالي  المهمة الر يسة، ل سيما العودة إلم مجلس األمن".

وتحدث الهرفي عن األهمية الكبيرة لزيارة الر يس عباس لتونس بعد نجاح تجربتها الديمقراطية قا ال: 
ي الكبير الذا "تحسم تونس بمكانة عالية لدال المجتم  الدولي، خاصة بعد هذا العرس الديمقراط

عاشته البالد في مرحلتها النتقالية وأثبتت للعالم جدارة العرب بالديمقراطية، وبقدرتهم علم ممارستها 
 ب'رقم أشكالها".

وألاا الهرفي في تصريح اذاعة موطني: "إن ادعا  حكومة الحتالل ااسرا يلي ب'نها وحدها 
قراطية الحقيقة في تونس، وها هو العالم العربي يثبت الدولة الديمقراطية بالشرق األوسط هرا ، فالديم

 جدارته بحكم نفسه بكل شفافية.
وأكد الر يس عمق العالقات الفلسطينية التونسية علم كافة الصعد. وقال الر يس في حديث لوسا ل 
اعالم تونسية، بمقر اقامته في العاصمة التونسية مسا  أمس: "إن هذ  العالقات ممتدة منذ سنوات 
طويلة ول تشوبها أية شا بة، فهذ  هي تونس التي احتلنت الثورة الفلسطينية بعد حصار بيروت 

 ".1892سنة 
وتناول الر يس في حوار  مختلا التطورات السياسية الراهنة التي تشهدها القلية الفلسطينية سوا  

را يلي أو علم صعيد علم صعيد التقدم الم مجلس األمن بمشروو قرار من أجل انها  الحتالل الس
 التقدم بمطلب علوية المحكمة الجنا ية الدولية.

وعلم صعيد الولاو الداخلية أشار الر يس الم ت'خر اعادة اعمار ئزة بسبب عدم تمكن حكومة 
 الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها في القطاو أو الشراا علم المعابر الحدودية.

مليون دولر، وكذل   131رارها حجب أموال اللرا ب والبالاة وقال: "إن الحكومة السرا يلية بق
التهديدات األميركية بحجب المساعدات، لن تثني شعبنا عن التقدم الم مجلس األمن مرة ثانية ولن 

 نتراج  عن قرارنا بالعلوية في المحكمة الجنا ية الدولية".
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وية المحكمة الجنا ية لوقا وشدد في معر  رد  علم بع  األس لة علم تصميم شعبنا علم عل
الستيطان ئير الشرعي في الر  الفلسطينية المحتلة، كي تدرسه الجنا ية الدولية وكذل  البحث 
في الحروب التي شنتها اسرا يل لد ئزة وأدت الم استشهاد وجرو اآللا وتدمير عشرات آلا 

دة، مشيرا بهذا الصدد الم أن المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة وحتم التابعة لألمم المتح
شعبنا ينتسر اخوانه العرب لتنفيذ شبكة األمان المالية العربية التي أقرت في العديد من الجتماعات 

 الوزارية العربية وفي لجنة المتابعة العربية التي ننسق معها كل خطواتنا السياسية.
ا منتجات المستوطنات السرا يلية وأعرب عن ارتياحه لموقا التحاد الوروبي الذا يقاط  حالي

 باالافة الم العترافات المتوالية من البرلمانات الوروبية التي تعترا بحق شعبنا في دولة مستقلة.
وختم الر يس حديثه لوسا ل العالم ب'نه ما لم تحل القلية الفلسطينية فإن المنطقة لن تنعم باألمن 

 لة.والسالم ألننا شعب له حق في دولة مستق
من جانب آخر وفي إطار الوفا  والتقدير للقادة المؤسسين للثورة الفلسطينية، قلد الر يس عباس أمس 
علو اللجنة التنفيذية لمنسمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، وسام نجمة الشرا من الدرجة 

ينا لجهود  ولعطا ه العليا، وذل  تقديرا لدور  الوطني في مجال العمل السياسي والدبلوماسي، وتثم
المتميز واخالصه لوطنه وشعبه، وصول لتجسيد تطلعات شعبنا اقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

 القدس الشريا.
 23/1/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الحمد هللا يزور الكويت لبحث االزمة المالية للسلطة .3

يني، رامي الحمد هللا ئدًا السبت األرالي فادا أبو سعدال: ياادر ر يس الوزرا  الفلسط -رام هللا
الفلسطينية، متوجها إلم الكويت لبحث عدد من القلايا المهمة، أبرزها سبل دف  عملية إعادة إعمار 
قطاو ئزة ودعم القدس، والتطورات القتصادية، سيما األزمة المالية التي تمر بها الحكومة، إثر قيام 

لسطينية، بسبب طلب النلمام لمحكمة الجنايات الدولية، إسرا يل بحجز عا دات اللرا ب الف
 كعقاب لهم.

كال من أمير الكويت الشيم صباح األحمد الجابر الصباح، وولي  الحمد هللاومن المقرر أن يلتقي 
العهد الشيم نواا األحمد الجابر الصباح، ور يس الوزرا  الكويتي الشيم جابر مبار  الحمد 

ندوق القومي الكويتي للتنمية القتصادية العربية عبد الوهاب البدر، وعددا الصباح، ومدير عام الص
 من السفرا  العرب والمسؤولين الكويتيين.

 23/1/2114القدس العربي، لندن، 
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 أي شرعية للتشريعي ورفض عرض الحكومة لنيل الثقة الزهار: عباس ضد   .4

محمود الزهار أن السيد محمود عباس لد  أكد ر يس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي، النا ب د.
 أا شرعية للمجلس التشريعي ول يريد لهذ  الشرعية أم تمارس دورها.

وقووال الزهووار فووي مقابلووة صووحفية موو  جريوودة "البرلمووان" الصووادرة عوون المجلووس التشووريعي، إنووه كووان موون 
كيلها بشوهر واحود، األمور المفتر  دعوة التشريعي لالنعقاد ليمارس دور  ويمنح الثقة للحكومة بعد تش

الووذا لووم يووتم حتووم اللحسووة، مولووحا أن أبووو مووازن ل يريوود أن يعطووي التشووريعي أا دور ول يريوود لووه 
 الشرعية وأصر علم ت'جيل انعقاد .

وألاا: "نحن ل نستطي  أن نتماشم م  سياسة أبو مازن خاصة بعد أن اتلح أن الحكومة لم تقم 
 م التوافق عليها".بتنفيذ أا بند من البنود التي ت

بمووا فيهووا كتوول وجهووات وشخصوويات موون فووتح ل توورال فووي الوور يس قيووادة ول  اآلنكوول الفصووا ل وقووال: "
سنوات فقط وبعدها يصبح فاقد  4شرعية، وبموجب القانون األساسي الر يس مدة وليته القانونية هي 

انتخوواب ر وويس جديوود، أمووا للشوورعية، وتنتقوول صووالحيات الر اسووة لر اسووة المجلووس التشووريعي، حتووم يووتم 
مكورر مون القوانون،  44التشريعي يبق مستمرا إلم أن ي'تي مجلس تشريعي جديد، وذل  بنن المادة 

 ."وهذا ما حدث م  المجلس السابق
أما بالنسبة لستمرار عمل الحكومة وعدم حجب الثقة عنها فهذا مرتبط بالتوافق الوطني، فلو جا ت "

ألطراا وخصوصوًا حمواس، أن الحكوموة لوم تلتوزم بموا توم التفواق عليوه، لحسة معينة يقول فيها أحد ا
 .  "فمن الممكن حينها أن يتم بلورة رأا وطني معين تجا  الحكومة

شووهور هووذا ئيوور صووحيح، والحقيقووة هووي أنووه موون  6مولوووو عموور الحكومووة وتحديوود  بووو وألوواا: إن "
ون الشهور الثالثة األولي منهوا لولو  أشهر، تك 6المفتر  أن تقوم الحكومة بعمل انتخابات خالل 

الترتيبات واألمور اادارية، والثالثة الباقية اجرا  النتخابات الر اسية، والتشريعية، والمجلس الووطني 
 . "بشكل متزامن في نفس الوقت، ئير أن الحكومة لم تفعل من ذل  شي 

كنوووه لوووم يناصوووبها العووودا  مبوووار  كوووان لووود حركوووة حمووواس لوحوووول العالقوووة مووو  مصووور، قوووال الزهوووار: "
المباشوور، وكووان يلووايق علينووا، وذات موورة أئلووق المعبوور لموودة عووام ومنوو  الحوو ، وكووان ينتسوور القلووا  

م، وبعوود صوومود حموواس بوودأت مرحلووة الحتوووا  السياسووي ودعونووا 2119علووم حموواس فووي عوودوان عووام 
 ."ثم تحسنت العالقات نسبيا  2111لمفاولات نت  عنها اتفاق عام 

ي عهوود الوور يس مرسووي كانووت العالقووة أفلوول وفتحووت المعووابر، وزارنووا ر وويس وزرا  مصوور فوووألوواا: "
، أموا فوي عهود الور يس الحوالي فونحن نعويم حالوة مون اائوالق شوبه 2112هشام قنوديل أثنوا  عودوان 
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م، لكننا نتواصل معهم فقط في قلايا 2114-8-22التام، باستثنا  لقا  رسمي فقط واحد حدث يوم 
ًا. أمووا بالنسووبة لمعبوور رفووح نحوون نقووول وبكوول ولوووح أن المسوو ول عوون إئالقووه هووو أبووو إنسووانية أحيانوو

 . "مازن
المصووالحة المجتمعيووة مهمووة وهووي وعوون العالقووة موو  القيووادا المفصووول موون فووتح محموود دحووالن قووال: "

ليست بين حماس وفتح، بقدر ما هي بين عا الت من حماس وأخرال من فتح، وللعلم فإن معسم من 
تل في أحداث النقسام كانوا من أتباو دحوالن، بالتوالي المصوالحة يجوب أن تجورا بوين تلو  قاتل أو ق

، وهووو مووا نسوعم إليووه فهوول يجوووز لنووا أن نطلووق علووم هووذا 2111العوا الت، وذلوو  بموجووب بنووود اتفوواق 
 ".األمر تحالا بين حماس ودحالن؟

، ونحون يجوب أن لألسورالن والحقيقة أن دحالن سعم م  بع  الجهات لنجاز مشروو إسكاوتاب : "
نعطووي الفرصووة للجميوو  طالمووا أن هنووا  مصووالحة مجتمعيووة فهوول هووذا يعتبوور تحووالا موو  دحووالن؟ أو 

 ."اتفاق سياسي؟
 22/1/2112، المجلس التشريعي الفلسطينيموقع 

 
 تطالب بتوفير الحماية لطالبها من االحتالل وزارة التعلم الفلسطينية .5

والتعليم العالي الفلسطينية ما أقدمت عليه محكمة الحتالل السرا يلي استنكرت وزارة التربية  الخليل:
بالحكم الجا ر بحق الطفلة مال  الخطيب، الطالبة في الصا الثامن من مدرسة بنات بيتين الثانوية 

 شيكل. 6111بمديرية تربية رام هللا والبيرة، بالسجن الفعلي لمدة شهرين وئرامة مالية بقيمة 
ة بهذا الحكم، الذا وصفته ب'نه "جريمة بشعة تقترفها سلطات الحتالل بحق األطفال ونددت الوزار 

 األبريا ".
ودعت الوزارة كافة المنسمات الحقوقية واانسانية إلم اللاط علم سلطات الحتالل من أجل 
اافراو عن الطالبة الخطيب وكافة المعتقلين القاصرين، كما طالبت بلرورة حماية األطفال 

 فلسطينيين وتفعيل قلايا اعتقالهم واحتجازهم عبر وسا ل ااعالم المحلية والدولية.ال
 22/1/2112، قدس برس

 
 ومخاتير قطاع غزة وجهاء رواتبالسلطة الفلسطينية تقطع  .6

أقدمت السلطة الفلسطينية علم قط  رواتب وجها  ومخاتير قطاو ئزة، دن إبدا  أا أسباب.  ئزة:
مطلعة لو "قدس برس" أن وجها  ومخاتير قطاو ئزة والذين يبلغ عددهم  وقالت مصادر فلسطينية
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مختاًرا فوجئ حينما ذهبوا لستالم راتبهم عن شهر كانون أول )ديسمبر( المالي بعد نزوله  131
 في حسابهم.

ا وألافت أن الوجها  والمخاتير تواصلوا م  وزارة الحكم المحلي في رام هللا، التي يتبعون لها، ليعرفو 
 سبب عدم دف  الراتب دون أن يجدوا أا رد منها علم ذل .

ويشار إلم أن الوجها  والمخاتير في قطاو ئزة يتبعون لدا رة ش ون العشا ر التابعة لوزارة الحكم 
دولر( نسير تسهيل  221شيكل ) 1111المحلي، ويتقالم كل واحد منهم مبلًاا مقطوًعا قدر  

 م والجهات الرسمية.معامالت المواطنين أمام المحاك
 22/1/2112، قدس برس

 
 "حزب هللا": فلتتوجه كل البنادق إلى العدو وهنية يبعثان رسالتي تعزية لـ الضيف .7

قالوووت قنووواة "المنوووار" اللبنانيوووة، التابعوووة لحوووزب هللا، إن القا ووود العوووام لكتا وووب الشوووهيد عوووز الووودين : بيوووروت
إلووم حسوون نصوور هللا، أمووين عووام حوووزب هللا، القسووام، الجنوواح العسووكرا لحركووة حموواس، بعووث برسووالة 

 يعزيه فيها بقيادات الحزب الذين ائتالتهم طا رات الحتالل الصهيوني مطل  هذا األسبوو.
وبثّووت المنووار صووورا للرسووالة حملووت توقيوو  اللوويا، طالووب فيهووا "قوووال المقاومووة بالتحوواد فووي مشووروو 

، مشووددا علووم أن "إسوورا يل" العوودو الحقيقووي واحوود مقابوول مشووروو الستسووالم للعوودو الصووهيوني وأعوانووه"
 لألمة.

ودعووا القا وود العووام لكتا ووب القسووام، إلووم "أن توجووه كوول البنووادق إلووم هووذا العوودو، ويكفووي األمووة اسووتنزافا 
 لطاقاتها ورهنا ارادتها".

جرامه "ما بوات لزاموا علوم كول قووال المقاوموة فوي األموة أن  وقال، إن الحتالل مستمر في ئطرسته وا 
 ر معركتها المقبلة يدًا واحدة، وأْن تتقاط  نيرانها فوق أرلنا المحتلة".تدي

وأوردت المنار أيلا أن نا ب ر يس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وّجه رسوالة ثانيوة إلوم 
 نصر هللا، تقّدم فيها من قيادة الحزب وعوا ل الشهدا  "ب'حّر التعازا".

و أنوه بائتيوال القووادة يكسور إرادة األموة ومقاومتهووا المتصواعدة، هووذ  وقوال هنيوة فووي رسوالته: "سون العوود
 التمس  بحقوق األمة وثوابتها. ugnسياسة فاشلة"، مؤكدا 

 22/1/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عين الحلوة مخيم إلى اللبنانية األحمد لـ "السفير": ال مانع من دخول الدولةعزام  .8
ادة الفلسوطينية انزعاجهوا مون تركيوز ااعوالم اللبنواني علوم مخوّيم عوين الحلووة تبودا القيو: مارلين خليفة

 كملج' ارهابَيين ر يسَيين مطلوَبين من األجهزة األمنية هما شادا المولوا وأسامة منصور.
وفوج ت القيادة الفلسطينية بإعالن وزير الداخليوة اللبنواني نهواد المشونوق عون وجوود هوذين الشخصوين 

عين الحلوة" قبل تبليغ السلطة الفلسطينية التي علمت بواألمر مون وسوا ل ااعوالم، قبول أن في مخّيم "
يبلاووه رسووميًا أحوود المسووؤولين اللبنووانيين، أمووس األول، لعلووو اللجنووة المركزيووة لحركووة "فووتح" والمشوورا 
 العووام علووم السوواحة فووي لبنووان عووّزام األحموود الووذا قصوود بيووروت خصوصووًا للوقوووا علووم حقيقووة األموور

 بتكليا من الر يس الفلسطيني محمود عّباس.
اليوم سينعقد لقوا  مصوارحة بوين األحمود ووزيور الداخليوة نهواد المشونوق بمشواركة الفصوا ل الفلسوطينية 
كاّفة، بما فيها حركة "حماس"، في رسالة سياسية فلسطينية ذات ماوزال تفيود أن الفلسوطينيين موّحودين 

 ن التنسيق م  الدولة اللبنانية.حول مخّيمهم وفي مواقفهم المعلنة م
وفوي حووار موو  "السوفير" فوي مقووّر السوفارة الفلسوطينية، أمووس، قوال األحمود إّن وجووود منصوور والمولوووا 

 داخل مخّيم عين الحلوة "أمر ئير مؤكد لااية اليوم".
فًا: المخوويم بشووكل شوورعّي إل عبوور الّدولووة اللبنانيووة". ملووي إلوومولفووت إلووم أن "ل أحوود يمكنووه الوودخول 

"حتووم أنووا شخصوويًا كمسووؤول فلسووطيني لسووت موون سووكان المخوويم، ل يمكننووي الوودخول إل بالتنسوويق موو  
الّدولة اللبنانية، أموا التسوّلل فمولووو آخور، ونحون مسوتعّدون للتعواون مو  الدولوة اللبنانيوة ونحون لاايوة 

لمخوووّيم، ول يمكووون اآلن ئيووور مت'كووودين بووو'ّن هوووذين الشخصوووين المطلووووبين قووود تسووولال فعليوووًا الوووم داخووول ا
 ااعالن عن ذل  قبل إبالئنا، وفي حال تسّللهما فنحن ل نتحّمل المسؤولّية".

وعون أفكووار متداولووة حوول إمكانيووة تكوورار تجربوة سووجن روميووة فوي مخوويم عووين الحلووة موون حيووث دخووول 
م، لكنني أقول القوال األمنية اللبنانية لجلب المطلوبين اارهابيين قال األحمد: "لم أسم  مثل هذا الكال

بولوووح: نحوون موو  بسووط سوولطة الدولووة علووم األرالووي اللبنانيووة كافّووة بمووا فيهووا المخيمووات الفلسووطينية، 
وأتمنم أن تستطي  الدولة ممارسة مهامهوا فوي كول زوايوا مخوّيم عوين الحلووة وأن تقووم بو'ا أمور تريود ، 

 فهذا المخيم ل يق  في كوكب الّزهرة بل في أر  لبنان".
مود أنوه خوا  والسوفير الفلسوطيني فوي بيوروت أشورا دّبوور حووارًا صوريحًا مو  المسوؤولين وكشا األح

اللبنووانيين مشوويرًا إلووم أنهووم "كووانوا متفهمووين جووّدًا للموقووا الفلسووطيني". ووصووا األحموود ر وويس مجلووس 
النووواب نبيووه بووّرا ب'نووه "الفلسووطيني األّول، وهووو متعوواون الووم أقصووم الحوودود". أمووا اللقووا  الووذا جموو  

"فقود دام  إبوراهيمألحمد ودبور منفردين مون دون الفصوا ل مو  المودير العوام لألمون العوام اللووا  عبواس ا
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لسووواعات طويلوووة، تخللهوووا التفووواق علوووم كوووّل شوووي ، وللعالقوووة مووو  اللووووا  خصوصوووّية ممّيوووزة، لكووون ل 
 تفاصيل تعطم عن ملمون اللقا ".

يهووّددون الّسوولم األهلووي، ونحوون كفلسووطينيين  وقووال األحموود لووو "السووفير": "ثمووة مطلوبووون كثوور فووي لبنووان
ملتزمووون بوو'من لبنووان ومسووتعّدون للتعوواون معووه وبتسووليم أا شووخن خووارو عوون القووانون، سوووا  أكوووان 
متهمًا بقلايا جنا ية أو أعموال تخريبيوة". وألواا: "ل سومح هللا أن يكوون المخوّيم ملجو' لمثول هوؤل ، 

ية لم تعلمنا بوجود أا مطلوب في مخيم عوين الحلووة، وسومعنا فنحن ملتزمون باتفاقاتنا، والدولة اللبنان
بووواألمر مووون خوووالل تصوووريحات األخ وزيووور الداخليوووة اللبنووواني نهووواد المشووونوق، فوووي حوووين أن ل علوووم لنوووا 

 إطالقا بهذا األمر".
ن  وقووال األحموود: "المخوويم هووو جووز  موون األرالووي اللبنانيووة والسوويادة اللبنانيووة وتحووت سوولطة القووانون، وا 

أحد المطلوبين إليه فهنا  مطلوبون آخرون في مناطق لبنانيوة عوّدة ل تعورا بهوم الدولوة، سووا  دخل 
 في بيروت أو طرابلس أو سواهما من المناطق".

وأولح األحمد أنه وجد تفّهمًا لبنانيًا لوجهة النسر الفلسطينية "ألن المسؤولين اللبنانيين يدركون مدال 
أقصم الحدود، باية تجنيب المخوّيم ألن يكوون ملّجوا ألا خوارو عون  إلمعمق التعاون المشتر  بيننا 

 القانون".
أهمية وجود القوة األمنية المشتركة "التي سيتّم تفعيل عملها وتعزيزها لتكون أكثر قدرة علم  إلمولفت 

 القيام بواجباتها، وهذا ما اتفقنا عليه م  المسؤولين اللبنانيين المعنيين".
األمنيوووة فوووي سوووّل النقسوووام الفتحووواوا وعوووودة القا ووود السوووابق لوووو "الكفووواح المسوووّلح  وعووون توحيووود المرجعيوووة

المخوويم قووال األحموود: "ل يوجوود انقسووام  إلوومالفلسووطيني" محمووود عبوود الحميوود عيسووم الملقّووب بووو "اللينووو" 
فتحاوا، ثمة لابط خرو عن القانون وصدر قرار بفصله منذ أكثر من سنة وانتهم المولوو". وعن 

"اللينووو" لحتفووال مووواز ملووي ًا الشووعلة فوووي المخوويم فووي الووذكرال الخمسووين لت'سوويس "فووتح"، قوووال تنسوويم 
األحموود: "ليسوو'ل عوون المولوووو ألنووه ل يعنينووا. إمووا أن يكووون الشووخن ملتزمووًا بالقيووادة الممثلووة بحركووة 

لمحتلة بين أن الخالفات الفتحاوية في فلسطين ا إلمفتح في لبنان أو ل عالقة لنا به". ولفت األحمد 
القيووادا الفلسووطيني محموود دحووالن والوور يس محمووود عبوواس ل عالقووة لهووا بمخيمووات لبنووان ولوويس لهووا 
تووداعيات أمنيووة فيهووا، قووا ال: "حتووم العالقووة موو  حموواس فووي لبنووان تتسووم بالتفوواق، ول مكووان للخالفووات 

 ".الفلسطينية المعروفة للجمي  ألننا مصّرون علم إبعاد الساحة اللبنانية عنها

 23/1/2112السفير، بيروت، 
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 وقف التحريض اإلعالمي ضد  مخيم عين الحلوة رأفت مرة: ضرورة .9

قال المسؤول ااعالمي لو "حركة حمواس" فوي لبنوان رأفوت مورة انوه "كلموا تووترت األولواو األمنيوة فوي 
ًا وا عالميوًا، لبنان والمنطقة، تبرز قلوية مخويم عوين الحلووة إلوم الواجهوة، ويجورا التركيوز عليوه سياسوي

وُتطلوووق بحقوووه اتهاموووات أمنيوووة لووويس لهوووا حووودود". وانتقووود تحميووول المخووويم وسووواكنيه مسوووؤولية الكثيووور مووون 
يوا  المطلوبين.  التفجيرات والئتيالت وا 

ألوا لجووئ فلسوطيني، ويبلوغ عوودد الفلسوطينيين فيووه وفوي مدينووة  41وألواا "يعويم فووي المخويم قرابووة 
، تُور  مخويم 1898ئ"، مشيرا الوم انوه "بعود اتفواق الطوا ا عوام ألا لج 121صيدا وجوارها حوالي 

عوين الحلووة ليبقوم، كموا هووو والوح، مكانوًا لللواوط السياسوية والتوووترات األمنيوة وتبوادل الرسوا ل بووين 
القوال المؤثرة في المنطقة، بالرئم من ااجرا ات األمنية فوق العادة التوي اتخوذها الجويم اللبنواني فوي 

 ".1886م محيطه منذ العا
ولفوووت الوووم ان "الجهوووات الموووؤثرة فوووي المنطقوووة أرادت التعامووول مووو  المخووويم كسووواحة خلفيوووة تموووارس فيهوووا 
مخططاتها وأهودافها"، مولوحًا أنوه "فوي األشوهر المالوية ُبوذلت جهوود فلسوطينية مكثفوة لتثبيوت األمون 

مخيمات األخرال". والستقرار في مخيم عين الحلوة، ولمن  انطالق أا عمل عنفي من المخيم ومن ال
"هووذا يسووتوجب موون بعوو  اللبنووانيين أيلووًا التوقووا عوون محوواولت اسووتخدام موون هووم فووي  أن إلووموأشووار 

المخووويم، فوووي مشووواري  خاصوووة، أو فوووي أعموووال أمنيوووة، والتوقوووا عووون اعتبوووار المخووويم ملجووو' للهووواربين أو 
 لة وأفرادًا".الخارجين عن سلطة الدولة اللبنانية وقوانينها، أو العابثين ب'من لبنان، دو 

ذ  "القوال الفلسطينية حسمت قرارها برف  إيوا  أو استقبال الهاربين أو المخّلين بواألمن،  أنمرة  أكدوا 
وبالتوووالي فوووإن مخووويم عوووين الحلووووة أو أا مخووويم آخووور لووون يتحوووّول إلوووم موووالذ آمووون لمووون يريووود العنوووا أو 

لبنوان عون الصوراعات المحليوة  "نتعواون مون أجول تحييود الوجوود الفلسوطيني فوي أن إلمالتخريب"، دعا 
 وااقليمية، ولنتجّنب النخراط في دوامة من العنا، ومن كان مطلوبًا فليرحل أو لُيرّحل".

كمووا شوودد موورة علووم لوورورة التركيووز علووم: وقووا التحووري  ااعالمووي لووّد مخوويم عووين الحلوووة، ولوود 
رات أمنيوووة، ودخووول المخووويم الالج وووين الفلسوووطينيين فوووي لبنوووان، إخوووراو مووون ارتوووبط اسووومه موووؤخرًا بتفجيووو

 لالختبا ، تعزيز التواصل اللبناني الفلسطيني، إيجاد أجوا  إيجابية بين المخيم والجوار.
  23/1/2112، السفير، بيروت

 
 
 



 
 
 
 

 

           14ص                                     3466 العدد:    23/1/2112 الجمعة التاريخ:

مطلـوبي عـين  بـإخراجلبنـاني علـى اسـتبعاد العمـل األمنـي والضـغط -توافق فلسـطيني"المستقبل":  .01
 الحلوة
مصوادر فلسوطينية مواكبوة ، أن صويدامون  رأفوت نعويم ، عون23/1/2112المستقبل، بيروت، ذكرت 

كشوووفت للقوووا ات علوووو اللجنوووة المركزيوووة لحركوووة "فوووتح" ومسوووؤول ملوووا السووواحة اللبنانيوووة فوووي السووولطة 
الفلسطينية عزام األحمود مو  عودد مون المسوؤولين اللبنوانيين والتوي تركوزت بشوكل أساسوي علوم الولو  

لبنوواني مبوود ي علووم أن معالجووة المشووكلة القا مووة فووي  - فووي مخوويم عووين الحلوووة، عوون توافووق فلسووطيني
هووي معالجووة سياسووية  -وأبوورزهم شووادا المولوووا  إليووهالمخوويم والمتمثلووة بووو"تسلل" عوودد موون المطلوووبين 

 وليست أمنية، أا استبعاد فكرة العمل األمني لتوقيا هؤل  المطلوبين وتسليمهم.
لذا كان تسلم من المسؤولين اللبنوانيين قبول يوومين وأولحت هذ  المصادر لو "المستقبل" أن األحمد ا

وبشكل رسمي أسما  بع  هؤل  المطلوبين، سم  من عدد من المسؤولين كالمًا يعكس درجة عالية 
موو  مووا لمسووه ونقلووه موون  أيلوواموون الحوورن علووم أموون المخوويم والجوووار واسووتقرارهما، وهووو مووا تالقووم 

 سطينيين في المخيم لجهة التزام أمن لبنان واستقرار .حرن ومسؤولية عالية لدال مختلا الفرقا  الفل
وبحسب هذ  المصادر فإن القاسم المشتر  بوين جميو  لقوا ات األحمود مو  المسوؤولين اللبنوانيين حتوم 
اآلن كووان ت'كيوود الجميوو  لوورورة تجنيووب المخوويم وصوويدا ومحيطهووا أا تووداعيات أمنيووة كبيوورة لمولوووو 

بالتووالي معالجووة هووذا األموور بهوودو  وبالتواصوول والتنسوويق بووين القوووال المطلوووبين المتوووارين فووي المخوويم، و 
داخووول المخووويم لتشوووكيل موووا يشوووبه حووورا  داخلوووي وقووووة لووواط سياسوووية  وااسوووالميةالفلسوووطينية الوطنيوووة 

 وشعبية، علم قاعدة إحراجهم اخراجهم...
تووورح مخرجوووًا لهوووذ  أن مسوووؤوًل كبيووورًا التقوووا  األحمووود، اق إلوووموأشوووارت المصوووادر نفسوووها فوووي هوووذا السوووياق 

بو'ن يوتم خوروو هوؤل  المطلووبين  -المخيم والجوار ولبنوان ككول  إلمالمشكلة هو األقل لررًا بالنسبة 
بالطريقة التي دخلوا فيها، وأن تتر  معالجة هذ  القلية لتقدير القوال الفلسطينية نفسها بالشكل الوذا 

 ترا  مناسبًا ويحفس سالمة المخيم وأهله وجوار .
عووزام األحموود الموجووود فووي لبنووان  ، موون بيووروت، أن23/1/2112، القــدس العربــي، لنــدنوألووافت 

ل حووة بعوودد موون المطلوووبين للعدالووة اللبنانيووة موجووودين فووي مخوويم عووين الحلوووة، موون بيوونهم شووادا  تسوولم
المولوووا وفلوول شوواكر وأسووامة الشووهابي وهيووثم الشووعبي ومحموود الشووعبي وبووالل بوودر وئيوورهم. وأفووادت 

المولوووا موجووود فووي حووي الطوووارع فووي مخوويم عووين الحلوووة ويحسووم بحمايووة جنوود الشووام  معلومووات أن
والمسوؤول عنهووا هيوثم الشووعبي. وعلوم أن األحموود أوعوز إلووم الفصوا ل الفلسووطينية رفو  مسووتوال التنسوويق 

ُيعّمووم نموووذو القوووة األمنيووة  أنموو  الجوويم اللبنوواني لصووون األموون والسووتقرار فووي عووين الحلوووة، علووم 
ية علووم بوواقي المخيمووات وأولهوا مخوويم بوورو البراجنووة، وخصوصوًا بعوود ت'كيوود الموفوود الفلسووطيني الفلسوطين
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خووالل لقا اتووه المسووؤولين اللبنووانيين بووذل كوول الجهووود لمنوو  تحويوول المخيمووات بووؤرًا أمنيووًا والعموول لتسووليم 
 كل المطلوبين إلم العدالة.  

 
 في مخيم عين الحلوة ح اإلسالم"موقوفا  من "فت اللبناني فتح تسلم الجيش"المستقبل":  .00

علمت "المستقبل" أن مخابرات الجيم اللبنواني فوي صويدا تسولمت مون حركوة "فوتح" الفلسوطيني : صيدا
"، بعووودما أوقفتوووه قووووة تابعوووة ااسوووالمعاموووًا( وهوووو أحووود عناصووور تنسووويم "فوووتح  22أحمووود محمووود الحايووو  )

 الحلوة ولبطت بحوزته مسدسًا حربيًا.للحركة أثنا  محاولته ائتيال أحد عناصرها داخل مخيم عين 
 23/1/2112، المستقبل، بيروت

 
 ": عالقتنا بمصر في أسوأ حاالتها 21البردويل لـ"عربي .02

أكوود القيووادا فووي حركووة حموواس، والنا ووب فووي المجلووس التشووريعي الوودكتور صووالح : أحموود صووقر –ئووزة 
أن "محووواولت خطوووا جنوووود البردويووول أن حمووواس تلووو  ملوووا األسووورال "علوووم رأس أولوياتهوووا"، معتبووورا 

إسرا يليين"، هي جز  من محاولت اافراو عن األسرال، و"صفقة وفا  عنوان الفعول"، وشودد علوم أن 
 حركته لن تاادر "مرب  المصالحة حتم تصل "فتح" وقيادتها لقناعة أن الوطن والقرار شراكة".

محاولوة لوو "ابتوزاز "حمواس"  واتهم الر يس محمود عباس بوقوا إعوادة ااعموار واسوتمرار الحصوار، فوي
 كي ترف  الراية البيلا  وتسلم سالحها".

"، إن "فشول" حكوموة الوفواق الووطني فوي أدا  مهامهوا 21وقال "البردويل" فوي حووار خوان مو  "عربوي
ألنها "تعيم حالة من الهيمنة السياسية من قبل "فتح" والور يس عبواس"، مؤكودا أن "فوتح تمزقوت تحوت 

 عباس".هيمنة وديكتاتورية 
وأولح القيادا فوي "حمواس"، أن "فوتح" "تموارس حالوة مون السوتعال  واألنانيوة والهيمنوة علوم السواحة 
الفلسطينية"، مؤكدا أن حماس "اتخذت قرارا استراتيجيا ب'نه ل مجال لستمرار المواجهة م  )فتح( ول 

 بد من إيجاد صياة للمصالحة علم قاعدة شركا  في المصير والقرار".
اا أن: "ااشكالية ل زالت قا مة، و"فتح" ور يسها لم يصوال بعود لقناعوة بو'ن الووطن ل يمكون أن وأل

 يكون حكرا علم طرا دون طرا"، مؤكدا أن "فتح" لم تعد أئلبية في الشعب الفلسطيني".
وفيمووا يخوون العالقووة موو  القيووادا الفتحوواوا محموود دحووالن أكوود "البردويوول" أنووه جوورال لقووا  بووين "حموواس 

الن فووي اامووارات" منووذ أكثوور موون عووامين، مولووحا أن هووذا التواصوول يوو'تي موون بوواب المصووالحة ودحوو
 المجتمعية التي "ل يمكن للمصالحة السياسية أن تنجح دونها".
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وشدد علم أن "حماس"، ل "تتدخل في الخالفات بين عباس ودحالن"، وألاا: "نحن نريد أن نوحود 
مولووحا أن قطوواو ئووزة "بووات يعوويم م'سوواة الحصووار العربووي  الشووعب الفلسووطيني ول نريوود أن نفككووه"،

 والسلطة والحصار ااسرا يلي واألمريكي".
يران هو "لعب بمشاعر الجمهور  وقال "البردويل" إن قيام الحتالل بعملية ائتيال قادة من حزب هللا وا 

عربونا وقربانا بين  الصهيوني المتعطم للدما  العربية وااسالمية، حيث يقدم الدم العربي وااسالمي
 واعتبر أن هذ  الجريمة بمثابة "اختبار كبير جدا للمقاومة اللبنانية". يدا أا انتخابات إسرا يلية".

وقال: "نحن نبنوي عالقاتنوا مو  كول الودول بنوا  علوم مودال قربهوا ودعمهوا للقلوية الفلسوطينية وتحديودا 
  الوودول المختلوة، وشوودد البردويول علووم وألواا هووذ  سياسوة "حموواس"، فوي بنووا  عالقتهوا مو للمقاوموة".

 أنه "ل ينجح نسام يدير سهر  للمقاومة ول يسقط نسام يدعم المقاومة".
 حد العودة إلم المالي". ولم تصلوأولح أن العالقة م  إيران في "بداياتها 

وبووين أن عالقووة "حموواس" بالنسووام المصوورا الحووالي هووي موون "أسوووأ العالقووات التووي موورت بهووا القلووية 
الفلسطينية"، مؤكدا أن "مصر الحالية لديها قناعة أن "حماس" مسؤولة عموا يحودث فوي سوينا ، ولويس 

 لديها دليل واحد".
واتهووم "البردويوول" ر وويس السوولطة الفلسووطينية ب'نووه يقوووم "بوودور كبيوور جوودا فووي تحووري  النسووام المصوورا 

لفلسوووطينية أمينوووة علوووم أمووون علوووم "حمووواس"، وذلووو  "لحسوووابات حزبيوووة فتحاويوووة"، مؤكووودا أن "المقاوموووة ا
 مصر ولم ولن تتدخل، وهي دا ما حريصة علم الوحدة العربية، ولن تكون جز ا من الفرقة العربية".

 22/1/2112، "21موقع "عربي 
 
 اختطاف أحد قيادييها في الضفة ةحماس تستنكر محاول .03

طة والتوي جورت استنكرت حركة حماس في طوباس محاولة اختطاا القيادا في صفوفها نادر صوواف
 مسا  أمس األربعا .

وحملت حركة "حماس" األجهزة األمنية التابعة للسلطة المسؤولية الكاملة عن محاولة الختطاا، فوي 
بيان صادر عن الحركة في طوباس، الذا أشار إلم أن هذا الختطاا "ل يختلا عون الختطافوات 

ونية وهي أبعد ما تكوون عون القوانون" كموا جوا  السابقة في سجونها، إل بقشرة بسيطة ساهرها أنها قان
 في البيان.

وألاا البيان يقول إن "األجهزة األمنية بتصرفاتها كعصوابات منسموة، كرسوت بالختطواا السياسوي 
التعسوووفي ومالحقووووة المجاهووودين والمنالوووولين، والتنسوووويق األمنوووي )موووو  الحووووتالل( حالوووة موووون الفولووووم 

 لمخابرات والوقا ي".واارهاب المنسم والذا تديرها ئرا ا
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وأشارت حماس إلم أن هذا العتودا  "لويس األول علوم قيادتهوا وقيوادات الشوعب الفلسوطيني المنالول 
وقياداتها فوي اللوفة الاربيوة، وكلهوا وصولت فوي التحقيوق  أبنا هاالحر، حيث م ات العتدا ات بحق 

 إلم المجهول وقيدت تحت هذا السم".
ا الكووم موون الجوورا م والعتوودا ات ونسووب للمجهووول، فهووذا يوودل علووم ان وأردفووت قا لووة "عنوودما يسووجل هووذ

 المعتدا ومن يحقق في العتدا  هم واحد ب'قل تقدير".
 22/1/2112، فلسطين أون الين

 
 تشرح فيه مبررات انفتاحها على دحالن ألعضائها داخليا   "القدس": حماس تصدر تعميما   .04

ن حركوة حمواس وزعوت موؤخرا أر لو القدس دوت كوم، مصاد كوم: تقولبوالقدس دوت -خان-رام هللا
تعميمووا داخليووا موون قبوول القيووادة العليووا للحركووة حاولووت فيووه امتصووان حالووة الاليووان التووي ترافقووت موو  
الحووديث ااعالمووي عوون تحسوون العالقووات موو  القيووادا المفصووول موون حركووة فووتح محموود دحووالن ووجووود 

 اتصالت.
د عالقووة رسوومية موو  دحووالن وأن كوول مووا يوودور فووي ااعووالم يووتم وجووا  فووي التعموويم الووداخلي أنووه ل يوجوو

تلخيمه، مولحًة أن ما جرال فقط تسهيل بع  األعمال الخيرية لمساعدة المواطنين فوي ئوزة وأنوه 
لم يقدم أا دعم مباشر أو ئيور مباشور للحركوة. حسوب التعمويم الوذا وزو علوم عناصور حمواس باوزة 

الوداخلي أنهوا لون تسومح فوي الوقوت الحوالي بعوودة دحوالن إلوم ولفتت الحركوة فوي تعميمهوا  منذ يومين.
حين إنها  بع  الخالفات المتعلقة بقلايا كثيورة ارتبطوت بوجوود  فوي ئوزة سوابقا. دون أن  إلمئزة، 

 تولح تل  الخالفات.
لوو القودس دوت كووم، لوم  -كما يقول أحد الوجو  الشابة البارزة في حمواس -التعميم الذا صدر أنبيد 

السوووماح لجماعوووة دحوووالن فوووي ئوووزة بممارسوووة نشووواطات سياسوووية إن كوووان الهووودا منهوووا  أسوووبابيولوووح 
تسهيل أعمال خيريوة فقوط كموا ورد فوي التعمويم. مبينوا أن التعمويم لوم يقنو  الكثيور مون عناصور الحركوة 

 الذين يرون أن قيادة كتا ب القسام سيكون لها القرار األول واألخير في هذا المولوو.
 17/1/2112 ،القدس، القدس

 
 على مساعدة الالجئين الفلسطينيين من سورية حماس تشكر وزير الصحة اللبناني .05

شوووكرت حركوووة حمووواس فوووي لبنوووان، وزيووور الصوووحة وا ووول أبوووو فووواعور لمبادراتوووه اانسوووانية تجوووا  : بيوووروت
 الالج ين الفلسطينيين.
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كوووز الفلسوووطيني (، وصووول "المر 1-22وطالوووب مكتوووب الالج وووين بالحركوووة، فوووي بيوووان، اليووووم الخمووويس )
لإلعووووالم" نسووووخة عنووووه، الحكومووووة اللبنانيووووة والوووووزرا  المعنيووووين، أن يسووووّهلوا مسوووواعدة الالج ووووين ويزيلوووووا 

 العراقيل من حياتهم في لبنان، وخصوصًا من جهة الولعين القانوني واانساني لهم.
مون سوورية إلوم لبنوان، كما حث المكتُب وكالوَة "األونوروا"، بالقيوام بواجبهوا تجوا  الفلسوطينيين الالج وين 

( عا لوة مون أصول 1111وشدد علم لرورة إلاا  القرار السالم الذا ألات بموجبه المساعدات عن )
 ( ألا عا لة فلسطينية لج ة من سورية إلم لبنان.12)

وكووان عوووار  صوووحي دهوووم سووويدة فلسوووطينية لج وووة مووون سوووورية إلوووم لبنوووان، لوووم تسوووتط  إعالوووة طفليهوووا 
همووا أمووام أحوود المنووازل فووي منطقووة راشوويا، وقووام الصووليب األحموور اللبنوواني الرلوويعين، والووطرت لترك

بنقلهما إلم إحدال المستشفيات، بعد إيعاز من وزيور الصوحة وا ول أبوو فواعور بعالجهموا علوم حسواب 
 الوزارة.

 22/1/2112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 أيام على ذمة التحقيق خمسةحبس منفذ عملية الطعن  .06

قررت محكمة صهيونية، األربعا ، حبس الشاب الفلسطيني، منفذ عملية الطعن التوي : ةالقدس المحتل
 أيام علم ذمة التحقيق، حسب القناة الثانية "ااسرا يلية". 2جرت اليوم، وسط "تل أبيب"، 

ونقلوت القنوواة عون مصووادر فوي النيابووة العاموة قولهووا: "قاموت محكمووة الصولح فووي تول أبيووب بحوبس منفووذ 
 أيام علم ذمة التحقيق، تنتهي األحد المقبل". 2ن وسط تل أبيب، حمزة محمد مترو ، عملية الطع

وأشووارت القنوواة إلووم أن "متوورو  ل يووزال تحووت العنايوووة الطبيووة فووي إحوودال المستشووفيات وسووط إسووورا يل 
 )األرالي المحتلة( بسبب إصابته بعيار نارا، كما تفر  عليه حراسة مشددة".

 21/1/2112، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 
 عربية موحدة لخوض انتخابات الكنيست قائمةاالتفاق على تشكيل  .07

في ساعة مت'خرة من مسا  أمس تم التفاق ، أن 23/1/2112الحياة الجديدة، رام هللا، ذكرت 
 علم تشكيل قا مة عربية موحدة لخو  النتخابات للكنيست ااسرا يلية.

فاق، فقد تم التفاق علم ان تخو  أحزاب: الجبهة وحسب التفاق الذا أعلنت عنه لجنة الو 
الديمقراطية للسالم والمساواة، والتجم  الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتايير، النتخابات معا 

وسيعقد اليوم الجمعة مؤتمر صحفي في الناصرة لإلعالن عن  .%3222 إلمبعد رف  نسبة الحسم 
 تركيبة القا مة.
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لجنة الوفاق اقترحت علم األحزاب التناوب علم  ، أن22/1/2112، 48 موقع عرب ألااو 
مرشح العربية للتايير  12، بحيث يشال في نصا المدة األولم المقعد الو12حتم  12المقاعد من 

مرشح الجبهة )من الطا فة المعروفية(، وفي النصا الثاني يتناوب مرشح  13)امرأة( والمقعد الو
، فيما يتناوب مرشح التجم  12قب( م  مرشح العربية للتايير علم المقعد الحركة ااسالمية )الن

 .13)النقب( م  مرشح الجبهة علم المقعد 
 ترتيب القا مة حتم المقعد الخامس عشر هي علم النحو التالي: أنالموق   وألاا

 -4جم . د. جمال زحالقة، الت -3مسعود ئنايم، الحركة ااسالمية.  -2أيمن عودة، الجبهة.  -1
عبد الحكيم حاو يحيم، الحركة  -6عايدة توما، الجبهة.  -2أحمد الطيبي، العربية للتايير. 

طلب أبو عرار، الحركة  -8دوا حنين، الجبهة.  -9حنين زعبي، التجم .  -4ااسالمية. 
العربية  -12د. باسل ئطاس، التجم .  -11د. يوسا جبارين، الجبهة.  -11ااسالمية. 

، د. عبد هللا أبو معروا، الجبهة |)تناوب م  جمعة 13ناوب م  الحركة ااسالمية(. للتايير)ت
جمعة الزبارقة، التجم  )تناوب م  د. عبد هللا أبو معروا، الجبهة(.  - 14الزبارقة، التجم (. 

 الحركة ااسالمية )تناوب م  العربية للتايير(.  -12

 
 ف غزة مليون شيكل لتوسيع مستوطنات غال 134أرئيل:  .08

يل تسوية أولاو المستوطنات المحيطة باالا  قرر وزير ااسكان "ااسرا يلي" أورا أر : )وكالت(
مليون شيكل. وذكرت القناة السابعة  134ئزة من خالل توسعة رقعتها الجارافية، بمخطط بتكلفة 

مل علم استيعاب أسر "ااسرا يلية" أنه سيتم بنا  مشاري  كبيرة وأخرال سكنية للمستوطنين الجدد والع
أخرال من المستوطنين. ونقلت القناة عن أرييل قوله "إن الخطة تعتمد علم تنمية مستوطنات الجنوب 

 من خالل المساعدة علم زيادة الستيطان". 
 23/1/2112، الخليج، الشارقة

 
 ال في الشم من تدهور أمني مشاركته في ملتقى الناتو خوفا   يلغيرئيس األركان اإلسرائيلي  .09

ر يس األركان،  زقررت إسرا يل إلاا  جمي  رحالت الجنرال بيني ئانت: نسير مجلي - تل أبيب
واللوا  أمير إيشل قا د سالح الجو، المقررة إلم الخارو، وذل  بسبب أخطار التدهور األمني في 

لافة إلم الشمال، نتيجة عملية القنيطرة، التي نفذت األحد المالي وقتل فيها جنرال إيراني، باا
مشاركته في مؤتمر قادة جيوم  زمسؤولين آخرين. وبنا  علم ذل  ألام ئانت 11جهاد مانية و
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حلا شمال األطلسي، بينما ألام الجنرال إيشيل في وقت سابق من هذا األسبوو رحلة عمل أخرال 
 في الخارو، رف  اافصاح عن تفاصيلها.

ي المنطقة، والتوق  بتدهور أمني جديد، خاصة أن ويؤكد هذا القرار مدال الشعور بالتوتر الشديد ف
ااسرا يليين يتوقعون ردا حتميا من حزب هللا والحرس الثورا اايراني علم عملية القنيطرة. ومن 

)درجة « حالة ت'هب قصوال»عالمات هذا التوتر ما حدث مسا  أول من أمس، عندما أعلن الجيم 
خس راميم، الواقعة علم الحدود اللبنانية، وذل  بعد واحدة أقل من حالة ت'هب حربي( في بلدة ري

مشاهدة عدة أشخان ورا  السياو، فاعتقدت القوات ااسرا يلية أنهم مجموعة من جند حزب هللا 
تنوا التسلل إلم إسرا يل، وكنتيجة لذل  تم استدعا  قوات الت'هب في البلدات الحدودية، وا ئالق 

المرور، وطولب السكان بالبقا  داخل بيوتهم. لكن بعد نحو  ئالبية الطرق في المنطقة أمام حركة
 ساعة تبين أن األشخان اختفوا ول يوجد أا خطر علم البلدات، ف'مر الجيم بالعودة إلم الروتين.

مكانية حدوث  زوفي هذا ااطار وصل ئانت إلم مقر قيادة الشمال لسماو تقييم حول األولاو، وا 
زب هللا علم عملية الئتيال، خاصة بعد أن نشرت الوليات تصعيد في المنطقة، وسبل رد ح

 كلم من الحدود اللبنانية والسورية. 222المتحدة تحذيرا لرعاياها في إسرا يل من الوصول إلم مسافة 
 23/1/2112، الشرق األوسط، لندن

 
 الموساد اإلسرائيلي ينفي معارضته فرض عقوبات إضافية على إيران .21

م جهاز المخابرات ااسرا يلي الخميس معارلته فر  عقوبات أمريكية جديدة د ب ا: نف -تل أبيب
 المثير للجدل. ااسالميةللجمهورية  النوواعلم إيران بسبب البرنام  

، التقم تامير باردو ر يس جهاز الموساد 2112يناير  18في "وقال الموساد ااسرا يلي في بيان له: 
 ."مريكيين بنا  علم طلبهم وبموافقة ر يس الوزرا ااسرا يلي م  وفد من المشرعين األ

علم النقي  مما تردد، لم يقل ر يس جهاز الموساد انه يعار  فر  عقوبات "البيان:  وأولح
 ."إلافية علم إيران

السنوات األخيرة  فيان الفعالية الستثنا ية للعقوبات المفرولة علم إيران "وأكد باردو في البيان: 
 ."الجلوس علم طاولة المحادثات إلم اهي التي دفعته

 23/1/2112، القدس العربي، لندن
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 الجيش اإلسرائيلي يعزز قواته على الحدود البرية والبحرية مع لبنان  .20
عّزز الجيم ااسرا يلي في األيام المالية قواته بشكل تساهرا علم الحدود م  : حلمي موسم 

 مزدوجة إلم كل من الداخل والخارو. لبنان، في محاولة لتوجيه رسالة استعداد 
وفي بالغ رسمي قصد منه تخفيا حالة الذعر التي أصابت المستوطنين في المستوطنات الحدودية 

ن تواجد الجيم  ااسرا يليالشمالية م  لبنان، قال الجيم  إن تعزيزات كبيرة أرسلت إلم الحدود وا 
 ."سوا يتكثا"داخل المستوطنات 

الجيم ااسرا يلي قواته، ف'رسل في البداية بطاريات الدفاو لد الصواريم من ترافق ذل  م  تعزيز 
، ثم أتبعها بإرسال قوات مؤللة ومدرعة ووحدات خاصة. كما تقرر تعزيز "القبة الحديدية"طراز 

الجبهة بالمدفعية وبقوات المشاة، فلال عن رف  مستوال الت'هب في سالح الجو وتقصير أزمنة رد 
 لجو.طا رات سالح ا

نما أيلا في البحر، حيث كثا الجيم  والواق  أن تعزيز القوات لم يتم فقط قبالة الحدود م  لبنان، وا 
ااسرا يلي منسومات الدفاو عن منصات استخراو الااز في الحقول البحرية. وكانت أجهزة 

نب استخبارات ئربية قد قدرت أن لرب منصات استخراو الااز قد يكون خيارًا مفلاًل من جا
يران، وأن صواريم  "حزب هللا" لها قادرة علم  "حزب هللا"الروسية التي يعتقد بامتال  « ياخونت"وا 

 تحقيق إصابات مباشرة بدقة.
 23/1/2112، السفير، بيروت

 
 وحدة صهيونية متخصصة للعمل تحت األرضتقرير:  .22

استكمل خالل  قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية إن الجيم الصهيوني: ترجمات - المجد
األيام المالية التطوير علم وحدة الهندسة الخاصة "يهلوم" وزاد عدد المنتسبين لها أللعاا عما 

 كانت عليه سابقًا.
وأشارت الصحيفة إلم أن هذ  الوحدة التي يقودها اللابط "يارون بيت أون" باتت متخصن للعمل 

ذل  لمن العبر المستفادة من الحرب فوق وتحت األر  وعليه سعت لزيادة عدد العاملين فيها و 
 األخيرة علم ئزة.

ولفتت إلم أن الوحدة سيلاا لها كتيبة جنود متخصصين ليعملوا تحت األر  أا في أنفاق 
المقاومة، فيما تتركز الوحدات األخرال ما بين المسح والتشخين والتدمير، باالافة لكتيبة تقنية 

  .مساندة تسعم لمواجهة التحديات تحت األر 
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وقال لابط كبير في الوحدة :" لم نستكمل بعد تطوير جهاز تكنولوجي عملي موثوق به للكشا عن 
 األنفاق لكن هنا  تقدم ملموس في هذا التجا ".

ويجرا الجيم الصهيوني خالل األشهر التي تلت الحرب عدة تجارب عبر وسا ل مختلفة بهدا 
 أن هذ  الستعدادات والتجارب ل تعطي ردًا تحقيق نجاحات كبيرة لمن مشروو خان بالجيم، إل

 كاماًل علم التحديات التي تواجه دولة الكيان، علم حد قول لابط كبير في الوحدة.
وزعم اللابط أن المشروو يهدا للكشا عن األنفاق وتدميرها عبر كشفها وتدميرها بكميات كبيرة 

ولة الكيان وصلت لحلول تمن  الحفر وادعت الصحيفة أن د من المواد المتفجرة داخل األنفاق.
باتجاهها لكنها ل تتيح الكشا عن األنفاق إل أن هذ  التقنية مكلفة جدًا ألنها تحتاو لمليارات من 

 الشواكل.
 22/1/2112األمني، المجد 

 

   1701لقرارل "خرق لبنان"تشكو  "إسرائيل" .23
بنان تلمنت ل حة بما قالت إنها مجلس األمن لد ل إلمقدمت إسرا يل شكوال : الحياة –نيويور  

 في األشهر الستة األخيرة. "ولسيادة إسرا يل 1411انتهاكات قام بها لبنان للقرار "
لم تلحس "وانتقدت الشكوال ااسرا يلية ما أعلنته القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان )يونيفيل( ب'نها 

تتم فيه الخروقات "في وقت  "نطقة عملهام إلمأدلة علم وجود األسلحة ئير الشرعية التي تنقل 
مجلس األمن،  إلمإدراو هذ  النتهاكات في التقارير الدورية  إلم. ودعت "بشكل متكرر ومر ي

علم "وألافت أن  ."يعمل بشكل جماعي لمن  التصعيد الخطير"معتبرة أن علم المجتم  الدولي أن 
ن تتقيد بالتزاماتها الدولية وتطبق بالكامل القرار حزب هللا أن ينزو أسلحته وعلم الحكومة اللبنانية أ

 حادثة قالت إنها انتهاكات من لبنان للقرار الدولي. 211. وتلمنت الال حة ااسرا يلية "1411
 23/1/2112، الحياة، لندن

 
 المصلين قبيل وخالل اقتحام األقصى يستفزون المستوطنون اليهود .24

المستوطنون  ، أنفادا أبو سعدال ، عنرام هللا من، 23/1/2112القدس العربي، لندن،  ذكرت
اقتحاماتهم للمسجد األقصم في القدس المحتلة، تحت حراسة الشرطة ووحداتها وا اليهود واصل

الخاصة، لكن الجديد في األمر هذ  المرة، هي الستفزازات الجديدة التي رافقت هذ  القتحامات 
 الدخول له.خاصة علم البوابات الخارجية للمسجد، قبيل 
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 األقصمفقد صور عدد من المستوطنين النسا  المرابطات، والمعتصمات بالقرب من بوابات 
الخارجية في محاولة لصد القتحامات، واستفزازهن من خالل اللح  الساخر، والكلمات 

 الستفزازية، قبيل اقتحامهم.
بهتافات التكبير، ومالحقة  أما المصلون، خاصة النسا  المرابطات، فواصلوا التصدا لالقتحامات

مجموعات المستوطنين لمنعهم من أدا  أا شعا ر تلمودية في المسجد، فيما تكفلت عناصر شرطة 
الحتالل كيل التهديد لهم بالعتقال حال خروجهم من المسجد األقصم، كونها تحتجز بطاقات 

 هوياتهم الشخصية قبيل دخولهم للسبب ذاته.
دد كبير من المواطنين من القدس المحتلة ومن الداخل المحتل عام ولوحس في المسجد، وجود ع

 جنب م  حراس المسجد في كافة أركانه ومرافقه. إلم، منتشرين علم طول الطريق جنبًا 49
وت'تي هذ  الستفزازات الجديدة، علم وق  تحذير مجلس اافتا  األعلم، من اندلو حرب دينية في 

األعمال المشينة التي يمارسها المتطرفون والسالمون، التي تطال المنطقة والعالم أجم ، بسبب 
 المقدسات ورموزها، ودما  األبريا  وحقوقهم المشروعة.

وصدر هذا التحذير خالل جلسة مجلس اافتا  األعلم، بر اسة المفتي العام للقدس والديار 
العديد من المولوعات الفلسطينية الشيم محمد حسين، وبحلور المفتين وأعلا  المجلس، لبحث 

 الفقهية واألس لة التي وردت للمجلس.
، أن عاطا أبو الرب، من اللفة الاربية، عن 23/1/2112، الحياة الجديدة، رام هللاوألافت 

القدس، عن المسجد  أهاليمسا  أمس إبعاد ثالث سيدات وطفلة، من قررت  ،سلطات الحتالل
ل القرار كل من المرابطات في األقصم المبار : األقصم المبار  لمدة خمسة عشر يوما. وشم

عاما(، في حين ل تزال  14أماني الطويل، ونور أبو سنينة، وبرا  النتشة، والطفلة حور عابدين )
 المواطنة المقدسية عبير عودة رهن التحقيق.

وكانت قوات الحتالل اعتقلت أمس المرابطات المقدسيات علم أبواب المسجد األقصم، بسبب 
 لمشاركة في هتافات التكبير لد اقتحامات المستوطنين للمسجد المبار .ا
 
 بالمغير ومنشآت في كرزلية أغنامهدم خيام ومساكن في بيت إكسا وحظيرة الضفة:  .25

اعتقلت قوات الحتالل مسا  أمس ثالثة شبان خالل  :وكالت -عاطا أبو الرب -محافسات 
 لم المدخل الر يسي الشمالي لبلدة الرام.مواجهات بين المواطنين وقوات الحتالل ع

، بحالت اختناق خالل مواجهات اندلعت م  قوات الحتالل في أمسوأصيب عدد من المواطنين 
 بلدة بيت أمر شمال الخليل. 
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مساكن وخياما وبركسات تعود لبدو عا لة الدواهي  القاطنين في قرية  أمسوهدمت جرافات الحتالل 
لقدس المحتلة، وحسيرة ائنام وبيتا من الشعر تعود ملكيتهما للمزارو عبد هللا بيت إكسا شمال ئرب ا

ابراهيم ابو عليا من قرية الماير بمحافسة رام هللا بحجة ان المنطقة عسكرية ويمن  تواجد المزارعين 
 فيها.

منش'ة في خربة كرزلية في األئوار الوسطم المسكونة من  12 أمسكما هدمت قوات الحتالل 
  لة بني منية، وذل  بحجة البنا  ئير المرخن.عا

23/1/2112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 بدأت "إسرائيل"القانونية مع  الحرب: "البيان"حنا عيسى لـ .26

أكد األمين العام للهي ة ااسالمية المسيحية الخبير في القانون الدولي د. حنا : عبدهللا ريان -هللا رام 
حرب القانونية م  إسرا يل بدأت في سل التنكر للحقوق الفلسطينية وا ئالق أن ال« البيان»عيسم لو

 األفق أمام أا حل حتم تم التوجه للمنسمات الدولية والنلمام إليها والم التفاقيات والمعاهدات.
 28دولة في  139جهودنا الدولية تكللت بالنجاح حينما صوت لصالحنا «: »البيان»وقال عيسم لو

في األمم المتحدة، انتسرنا قلياًل إل أن الجانب ااسرا يلي لم يستجب، بل علم  2112نوفمبر 
العكس من ذل  تمادال في اعتدا اته وتنكر ، لذل  توجه الشعب الفلسطيني للحرب الدولية علم 

 «.جمي  المستويات
وزرا  ر يس ال»وأشار المسؤول الفلسطيني إلم أن الول  ااسرا يلي عكس ما يسهرونه قا اًل: 

ااسرا يلي بنيامين نتانياهو يقول انه جند ااعالم والدبلوماسية من اجل إسقاط مشروو محكمة روما 
فيما يتعلق بالفلسطينيين ويشاطر  هذ  التخوفات كل أركان الحكومة ااسرا يلية نتيجة معرفتهم 

 «.بارتكابهم لجرا م حرب
المحاكم الدولية، قال عيسم  أمامح بمثولهم وبش'ن تصريحات نتانياهو ب'نه سيحمي جنود  ولن يسم

نتنياهو يعلم جيدًا ما هو القانون، هذ  محكمة إطار دولي هي التي تسمح ول تسمح وليس »
نتانياهو، ونحن نعلم اللاط السياسي الذا تقوم به واشنطن والحركات الماسونية والصهيونية وكل 

 .«تتحققاية المطاا هنا  عدالة دولية ويجب أن حلفا  إسرا يل لمن  محاكمة إسرا يل، ولكن في نه
وأكد عيسم علم أن الملفان األساسيان اللذان يحملهما الفلسطينيون إلم الجنا ية هما ملا 

ونحن اآلن في انتسار »الستيطان كجريمة حرب مستمرة والحرب علم قطاو ئزة األخيرة، مليفًا 
العامة في المحكمة الجنا ية الدولية بجم   ما ستسفر عنه التحقيقات التي تقوم بها المدعية

ذا توصلت المدعية العامة إلم «المعلومات، وما ستتوصل له ، وأكد أن جم  المعلومات قد بدأ، وا 
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نتيجة ب'ن هنا  ما يرتقي إلم جرا م حرب تذهب بطلب خطي إلم قلاة محكمة الجنايات الدولية 
 «.للسماح لها بمباشرة التحقيق

23/1/2112البيان، دبي،   
 
 دونم في الضفة 1700وحدة استيطانية جديدة بعد مصادرة  2500االحتالل يقيم  .27

وحدة استيطانية جديدة  2211قررت سلطات الحتالل ااسرا يلي إقامة  :نادية سعدالدين -عمان 
دونم من األرالي الفلسطينية المحتلة بزعم أنها "أرالي  1411في اللفة الاربية بعد مصادرة 

 دولة".
وقال مدير دا رة الخرا ط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي إن "سلطات 
الحتالل ولعت مخطط تنفيذ أكثر المشاري  الستيطانية خطورة، نسير استهدافه فصل شمال 

 اللفة الاربية عن جنوبها ولرب أا إمكانية لحل الدولتين".
إن "هذا المشروو الستيطاني يق  جنوب شرق بيت لحم، علم وألاا، لو"الاد" من فلسطين المحتلة، 

دونم تشكل أرالي قريتي "خلة اللوز" و"خلة النحلة" وأرالي أبو نجيم الفلسطينية  1411مساحة 
 التي تمت مصادرتها تحت مزاعم "أرالي دولة".

حكمة وأولح أن "أصحاب األرالي المصادرة من الفلسطينيين رفعوا دعاوال قلا ية أمام الم
ااسرا يلية العليا، إل أنه لم يتم البت بالقلية المنسورة حتم اآلن". وبين أن "الحكومة ااسرا يلية 
قررت عدم اللتفات إلم ذل  أو انتسار قرار المحكمة عبر تجاوز  صوب إقرار المخطط وولعه 

 محل التنفيذ".
أفرات" باتجا  الشمال الشرقي علم وأفاد أن "المخطط الستيطاني الجديد يستهدا توسي  مستوطنة "

وحدة استيطانية تحت اسم مستوطنة "جفعتات إيتام"، من أجل  2211دونم اقامة  1411مساحة 
 إحاطة بيت لحم من الناحية الجنوبية الشرقية".

ويعني ذل ، بحسب التفكجي، أن "أفرات"، التي تعّد أكبر مستعمرة في كتلة "ئوم عتصيون" 
س  حتم الشارو الر يسي الممتد بين القدس ومستعمرة "تكواو"، أو ما يسمم شارو الستيطانية، ستتو 

 "ليبرمان"، نسبة إلم وزير الخارجية ااسرا يلي أفيادور ليبرمان الذا يستوطن هنا .
وبين أن "المشروو الستيطاني يستهدا توسي  مستوطنة "أفرات" باتجا  الشمال الشرقي، وقط  

بيت لحم، مقابل الوصل بين كتلة "ئوم عتصيون" م  الشارو الر يسي الممتد التواصل بين الخليل و 
 بين القدس وحتم مستعمرة "تكواو".
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ولفت إلم أن "ااعالن عن القرار الستيطاني الجديد ي'تي في سل الستعداد لالنتخابات ااسرا يلية 
ا يشكل المستوطنون من الكلمة القادمة، بما يجعل الستيطان في صلب المزايدات النتخابية، إزا  م

 العليا في حيثيات المعركة النتخابية ونتا جها".
23/1/2112الغد، عمان،   

 
 وصديق منفذ عملية الطعن في تل أبيب شقيققوات االحتالل تعتقل  .28

اعتقلت قوات الحتالل الليلة المالية يونس حسن مترو  شقيق منفذ عملية الطعن في تل أبيب، 
 مخيم نور شمس في طولكرم. يثم فيهحمزة، وصديقه 

منهم  9شخصا، ل زال  13وشن حمزة يوم أمس هجوما علم إسرا يليين بتل أبيب وأصاب 
منهم بحالة حرجة. وأصيب حمزة برصاصة في قدمه وتر   3يخلعون للعالو في المستشفيات، 

 ينزا هو مكبل لوقت طويل.
ية الطعن التي وقعت صباح اليوم في تل أبيب من مصابي عمل 9أن  إسرا يلية اليوموأكدت تقارير 

ل زالوا يتلقون العالو في المستشفيات. وأشارت إلم أن سا ق الحافلة الذا كانت توصا إصابته 
 بالخطيرة جدا بات ولعه مستقرا.

22/1/2112، 48عرب   
 
 البروفيسور عماد البرغوثي األسيراالحتالل يفرج عن  .29

أفرجت سلطات الحتالل ااسرا يلي مسا  أمس عن األسير البروفيسور عماد  :وفا -رام هللا
البرئوثي. وأولح مدير الوحدة القانونية في نادا األسير جواد بولس، أن قرار اافراو جا  في 
ساعة مت'خرة من يوم أمس، وذل  عقب إصدار قالي الحتالل قرار  بقبول الست ناا الذا تقدم 

 قال اادارا لألسير البرئوثي.به بولس لد العت
عاما(، من بلدة بيت ريما، ويعمل عميدا لكلية الفيزيا  في جامعة  22يذكر أن األسير البرئوثي )

 القدس، واعتقلته سلطات الحتالل إداريا في بداية شهر كانون األول المنصرم.
23/1/2112، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 شاحنة لـ"غزة" 500ال االحتالل اإلسرائيلي يسمح بإدخ .31

قررت سلطات الحتالل ااسرا يلي، اليوم الخميس، فتح معبر كرم أبو سالم، جنوب : قنا –ئزة 
والمساعدات. شاحنة محملة ببلا   للقطاعين التجارا والزراعي  211شرق قطاو ئزة، ادخال 
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 121من الشاحنات، وصرح المهندس را د فتوح ر يس اللجنة الر اسية لتنسيق البلا  ، ب'ن من ل
شاحنة محملة بالحصة الخاصة بالبنية التحتية للطرق، ولم كميات من السولر الخان بمحطة 

 بالمواصالت.توليد الكهربا  والخان 
23/1/2112الشرق، الدوحة،   

 
 الطيور إنفلونزاتحسبا  من  الدواجنغزة توقف استيراد  .30

في ئزة، أمس، وقا جلب الدواجن والطيور قررت وزارة الزراعة الفلسطينية  "الخلي ": -ئزة 
الطيور )اتم  إنفلونزاومنتجاتها من دولة الحتالل "ااسرا يلي" واللفة الاربية تفاديًا لنتشار فيروس 

  المحاصر.( في قطاو ئزة 1ان  2
وقال وكيل مساعد الوزارة إبراهيم القدرة في تصريحات صحفية، إن القرار جا  في لو  سهور 

واللفة الاربية. وذكر القدرة، أن  1849الطيور في كل من "فلسطين المحتلة عام  فلونزاإنفيروس 
إجرا  وقا جلب الدواجن والطيور ومنتجاتها ي'تي احترازيًا لتفادا وصول الفيروس إلم قطاو ئزة 

 الطيور. إنفلونزاعلم أن يتم النسر فيه لحقا في لو  تطورات انتشار فيروس 
23/1/2112الخليج، الشارقة،   

 
 مساعدتهملغزة يناشدون االتحاد األوروبي  فيموظفون قطعت رواتبهم  .32

ناشد موسفون قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم عن الشهر المالي، التحاد  را د لفي: -ئزة 
األوروبي باللاط علم حكومة التوافق الوطني اعادة رواتبهم . وأكد الموسفون في مؤتمر صحفي 

تحت اسم "الحرا  التنسيمي . . ئزة إلم أين"، أمس، أنهم لم يخلعوا للجان تحقيق،  عقدو  في ئزة
 قلا ية.ولم يدانوا ب'ا أحكام 

موسا ينتمون لحركة  211وتشير معلومات متداولة أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب أكثر من 
  زة.ئ"فتح"، علم خلفية مشاركتهم في فعاليات مناهلة للر يس محمود عباس في 

واستنكر الناطق باسم الحرا  جون مصلح سياسة قط  الرواتب، ووصفها ب "العقيمة والالمسؤولة 
ودعا منسمات حقوق اانسان للوقوا، والتدخل الفورا لول  حد لهذ   ".التي تستهدا قوت أبنا نا

ادة رواتب وشدد علم لرورة إع ".السياسة "التي تستهدا تكميم األفوا  ولرب الديمقراطية في مقتل
المقطوعة رواتبهم "بتقارير كيدية" خالل فترة سنوات النقسام، مؤكًدا أن القانون األساسي للسلطة 

 رأيه.الفلسطينية يتيح للمواطن الفلسطيني الحق في حرية التعبير عن 
23/1/2112الخليج، الشارقة،   
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 "غينيس"في موسوعة  قياسيا   رقماإذاعة فلسطينية تسجل  .33

« ئينيس»الفلسطينية في رام هللا رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة « راية»جلت إذاعة س: رام هللا
 ساعة متواصلة. 21ب'طول بث مباشر لبرنام  حوارا علم مدال 

الذا قدم البرنام  « راية إا إم»الرقم القياسي العالمي الجديد حققه طلعت علوا المذي  في 
فلسطينيين وفتح من خالله الباب لمداخالت المستمعين واستلاا فيه مجموعة من المسؤولين ال

 من الشهر. 26من نوفمبر )تشرين الثاني( إلم الو 24مولوعا مختلفا ابتدا  من الو 12لمناقشة 
وذكر علوا، أن الرقم القياسي السابق مسجل باسم المذيعة اللبنانية ريما نجيم ببث مباشر لبرنام  

 ساعة متواصلة. 46حوار مدته 
ااعالمية بتسجيل الرقم القياسي العالمي الجديد، وذكر أنه « راية»اد بسام الولويل، مال  شبكة وأش

 يثبت حلور ااعالم الفلسطيني في الساحة لعالمية.
في ديسمبر )كانون األول( نجاح « رويترز»العالمية لو« ئينيس لألرقام القياسية»وأكدت موسوعة 

اسي الجديد وأرسلت الموسوعة صورة شهادة التسجيل إلم الوكالة في تسجيل الرقم القي« راية إا إم»
 يوم األربعا  المالي.

23/1/2112، الشرق األوسط، لندن  
 
 سيكون بالشكل الذي نراه اليوم "إسرائيل"لم يكن أحد يتصور أن السالم بين مصر و: السيسي .34

يسي في خطابه أثنا  : قال الر يس المصرا عبد الفتاح السمينا العريبي - دافوس )سويسرا(
 -ستسل مصر ساعية انها  النزاو الفلسطيني الجتماو السنوا للمنتدال القتصادا العالمي أمس "

وعاصمتها القدس الشرقية،  1864ااسرا يلي بنا  علم حل الدولتين، ودولة فلسطينية بحدود 
 . "باعتبار ذل  السبيل الوحيد لتنعم كل شعوب المنطقة باألمن

مصر كان لها دور محورا دا ما، وهي الدولة األولم التي خطت نحو السالم م  " وأولح أن
لم يكن أحد يتصور قبل تحقيق ". وألاا "إسرا يل. دا ما هنا  تصور وواق  ينتج  عن هذا التصور

سرا يل سيكون بالشكل الذا نرا  اليوم. الرسالة التي أريد أن أرسلها  السالم أن السالم بين مصر وا 
م كله: إذا حدث بسرعة أن حققنا السالم بين الفلسطينيين وااسرا يليين وشجعنا عليه كلنا سيكون للعال

هنا  واق  جديد في المنطقة. تصوروا لم يكن ألحد القدرة علم أن يسافر في عقل ووجدان الر يس 
وتاب  . ")الراحل أنور( السادات عندما طرح السالم. السنوات أكدت صواب عقليته وصواب فكرته

. وأكد "دور مصر ل نختزله فقط في أننا بذلنا جهودا لوقا إطالق النار بين إسرا يل وقطاو ئزة"
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قامة دولة فلسطين علم حدود " من هنا مصر ستستمر في القيام بدورها وتشج  علم إقرار سالم وا 
صر ستعمل م". وألاا "وعاصمتها القدس، ونحن علم استعداد للنسر في كل المقترحات 1864

علم واق  جديد ل تتصورونه في الشرق األوسط، وستقط  الكثير من الفكر المتطرا واارهاب في 
 ."المنطقة

 23/1/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 العدوان اإلسرائيلي على القنيطرة يدين اللبناني مجلس الوزراء .35

" في القنيطرة السورية بهدو  مّر العتدا  ااسرا يلي علم موكب مقاومي "حزب هللا: ئاصب المختار
كما كان متوقعًا، في جلسة مجلس الوزرا  أموس، ولكّنوه كوان مولو  إجمواو فوي اادانوة مون قبول كول 

 المكونات السياسية للحكومة وفي القرارات الرسمية.
وبالرئم من أّن المولوو أثير من زاوية انعكاساته السلبية علم لبنوان، خصوصوًا إذا قورر "حوزب هللا" 
الووورّد عليوووه مووون لبنوووان، إّل أّن مجلوووس الووووزرا  اعتبووور فوووي مداولتوووه أن كووول مووون يسوووقط بنيوووران العووودو 

 ااسرا يلي هو شهيد الوطن، لذل  كان التفاق علم الخروو بموقا موّحد بإدانة العدوان.
ا ووصفت مناقشات المجلس في هذا المجال ب'نها "مولوعية ورصينة وكان سقفها مقبوًل، ومن أثارهو

مداخلوة الور يس سوالم فوي بدايوة  أنآذار" كان يعرا مسبقًا حدود السقا المتاح، كموا  14من وزرا  "
 الجلسة رسمت حدودًا للتعاطي م  المولوو.

وبعوووود الجلسووووة تووووال وزيوووور ااعووووالم رمووووزا جووووري  المقووووّررات الرسوووومّية، فوووودان مجلووووس الوووووزرا  العتوووودا  
 شهاد عدد من اللبنانيين.است إلمفي القنيطرة، الذا أدال  ااسرا يلي

 23/11/2112 ،السفير، بيروت
 
 "إسرائيلـ "إعطاء مبرر ل عدميشدد على  السنيورة .36

لالعتدا  ااسورا يلي الوذا اسوتهدا موكبوًا لوم مسوؤولين مون  األفعال وردود تواصلت مواقا :بيروت
رأال ر يس كتلة حيث  ؛في القنيطرة في منطقة الجولن السوريةهللا الحرس الثورا اايراني ومن حزب 

الوور يس فووؤاد السوونيورة أن "ل حاجووة اثبووات أن العوودو ااسوورا يلي ل يوووفر  اللبنانيووة "المسووتقبل" النيابيووة
فرصووة لالعتوودا  علووم لبنووان بمواصوولة احتاللووه ألرا  عربيووة وائتصووابه لحقوووق الشووعب الفلسووطيني، 

ويوود األرالووي العربيووة وقوود يكووون عبوور ممارسووة سياسووة الفصوول العنصوورا والقموو  اليووومي ومحاولووة ته
 العدوان األخير علم القنيطرة وما أسفر عنه استكماًل لسيرة عدو ئادر ومتربن".
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وشدد في تصريح علم "لرورة التنبه إلم أن عدونا ل تنقصه المبررات من أجل تنفيوذ العودوان علوم 
 إلوم السوودان، إذا سونحت لبنان أو أا أر  عربية من الجنوب اللبنواني إلوم الجوولن المحتول وصوولً 

وشوودد السوونيورة علووم أنووه "لووم يعوود مقبوووًل الماووامرة بحيوواة شووعب لبنووان موون أجوول أجنوودات  لووه الفرصووة".
إقليميوووة جامحوووة ل تخووون اللبنوووانيين وطموحووواتهم. إن اللتوووزام والحفووواس علوووم اتفووواق الطوووا ا والقووورار 

عصوويبة موون أجوول أن يبقووم لبنووان ألهلووه هووو عووين الحكمووة فووي هووذ  األيووام اللبنانيووة والعربيووة ال 1411
 ولشعبه بلدًا عزيزًا موفور الكرامة".

 23/11/2112 ،الحياة، لندن
 
 هل يوجد اختراق أمني جديد لصفوف حزب هللا؟ ":المجد األمني" .37

األمني في الفترة األخيورة،  لالختراقالصا القيادا العسكرا لحزب هللا كان عرلة : خان –المجد 
ن حووووزب هللا اللبنوووواني عوووون كشووووفها فووووي صووووفوفه، أدال بعلووووها افشووووال عمليووووات حووووالت متعووووددة أعلوووو

 الصهيوني. الحتاللومخططات عسكرية كان ينوا تنفيذها لد 
علووم لوورب أهووداا محووددة لحووزب هللا فووي األرالووي السووورية يعنووي أن الحصووول علووم  الحووتاللقوودرة 

طيووين هووامين أحوودهما سووطوة معلومووات أمنيووة تخوون الحووزب أصووبحت سووهلة صووهيونيا، وأننووا أمووام مع
لصفوا حزب هللا علم مستوال يمكن من خالله معرفة  واختراقأمنية صهيونية في األرالي السورية 

 تحركاته الخاصة في سورية.
قبل أسابي  أعلن حزب هللا عن لبطه لعميل يعمل لحساب الصهاينة في صوفوفه، وتحودثت مصوادر 

ي منوو  عمليووات كبيوورة لحوزب هللا موون خووالل معلومووات عبريوة عوون أن هووذا العميول كووان لووه دور كبيوور فو
، إلافة لمعلومات خطيرة لم تحصل لالحتاللعن تحركات عسكرية خارجية وداخلية أوصلها العميل 

 .2114عليها دولة الحتالل منذ عام 
وصووول الحوووتالل لمعلوموووات تخوون تحركوووات أشوووخان بصووفات قياديوووة عسوووكرية يراهووا محلووول المجووود 

جديد لصفوا حزب هللا، يتلقم من خاللوه  اختراقكبيرة لوجود  احتماليةل يلعنا أمام األمني أنها دلي
معلوموووات دقيقوووة عووون قيوووادات بحجوووم مووون كوووانوا فوووي المكوووان الوووذا اسوووتهدفه الحوووتالل فوووي األرالوووي 

 السورية.
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المعلومووات التووي حصوولت عليهووا أجهووزة األموون الصووهيوني أعطووتهم أفلوولية فووي تحديوود المكووان األنسووب 
، بحيووث يلوو  المكووان التووي تووم تنفيووذ العمليووة بووه حووزب هللا فووي حوورو كبيوور أمووام الئتيووالنفيووذ عمليووة لت

الجمهور اللبناني يمنعه من الرد علم العملية، فكيا يمكنهم القبول بإدخوال لبنوان بكاملهوا أموام حورب 
 مفتوحة نتيجة ألجندة خاصة بالحزب جعلته يتدخل في سورية. 
  22/11/2112 األمني،المجد موقع  

 
 تتأهب كأن الحرب واقعة اليوم "إسرائيلو"سياسة الصمت  يواصل"حزب هللا" لبنان:  .38

عووّزز الجوويم ااسوورا يلي فووي األيووام المالووية قواتووه بشووكل "تسوواهرا" علووم الحوودود موو  : حلمووي موسووم
سووه، لبنووان، فووي محاولووة لتوجيووه رسووالة اسووتعداد مزدوجووة إلووم كوول موون الووداخل والخووارو. وفووي الوقووت نف

تواصوولت النتقووادات ألدا  هووذا الجوويم والقيووادة السياسووية ااسوورا يلية بشوو'ن قوورار الاووارة علووم "مزرعووة 
 األمل" قرب القنيطرة، والتي زادت التوقعات باحتمال تدهور الول  األمني وربما النزلق إلم حرب.

توطنات الحدوديوة وفي بالغ رسمي قصد منه تخفيا حالة الذعر التي أصابت المستوطنين فوي المسو
ن تواجوود الجوويم  ااسوورا يليالشوومالية موو  لبنووان، قووال الجوويم  إن تعزيووزات كبيوورة أرسوولت إلووم الحوودود وا 

 داخل المستوطنات "سوا يتكثا".
ترافق ذل  م  تعزيز الجيم ااسرا يلي قواته، ف'رسل فوي البدايوة بطاريوات الودفاو لود الصوواريم مون 

ا بإرسوووال قووووات مؤللوووة ومدرعوووة ووحووودات خاصوووة. كموووا تقووورر تعزيوووز طوووراز "القبوووة الحديديوووة"، ثوووم أتبعهووو
الجبهة بالمدفعية وبقووات المشواة، فلوال عون رفو  مسوتوال الت'هوب فوي سوالح الجوو وتقصوير أزمنوة رد 

 طا رات سالح الجو.
وانتقووودت افتتاحيوووة "هوووسرتس"، أموووس، بشووودة أدا  الرقابوووة العسوووكرية بشووو'ن التطوووورات واعتبرتهوووا "خدموووة 

قتلووت  إسوورا يلبوان  أعلنووايوران ا  سور عوون العودو: حووزب هللا و  أاوقالووت إن الاموو  "ل يخفووي لليكوود". 
 رجالهما وهددا بالرد".

وكتب المعلق العسكرا في "هسرتس" عاموس هار يل أن قادة الجويم ااسورا يلي كوانوا يعلموون بوجوود 
لطوا رات ااسورا يلية يووم األحود الجنرال اايرانوي )محمود عبودهللا دادا( فوي القافلوة التوي أئوارت عليهوا ا

 المالي.
مون جهوة ثانيوة، يواصول "حوزب هللا" سياسوة الصومت، حتوم أن الكلموات التوي سويلقيها قوادة مون "حووزب 
هللا" ئوودا واألحوود، فووي ذكوورال أسووبوو الشووهدا  فووي عوودد موون البلوودات الجنوبيووة، لوون تتلوومن "الموقووا و 

في احتفال مركزا يقوام  نصر هللاب هللا" السيد حسن الموقا" الذا تقرر أن يعلنه األمين العام لو "حز 
 في مجم  "سيد الشهدا " في اللاحية الجنوبية، يوم الجمعة المقبل.
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ذلوو ، تلقووم السوويد نصوورهللا، أمووس، رسووالة موون محموود اللوويا القا وود العووام لووو "كتا ووب القسووام"، قووال  إلوم
د مقابوول مشووروو الستسووالم للعوودو تتحوود معووا فووي مشووروو واحوو أن"واجووب كوول قوووال المقاومووة..  إنفيهووا 

توجوه كول  أنالحقيقي هو العدو الصهيوني ونحو  يجوب  األمة"عدو  إن وألاا"، وأعوانهالصهيوني 
 مواق  "حماس".  أوردتالبنادق". بحسب ما 

23/11/2112 ،السفير، بيروت  
 
 على غارة القنيطرة "رد مدمر"الحرس الثوري اإليراني يتوعد بـ .39

العام للحرس الثورا اايراني العميد حسين سالمي الكيان "ااسرا يلي" برد مدمر  توعد نا ب القا د
من كوادر تنسيم حزب  6علم عملية الئتيال األخيرة التي نفذها بحق العميد محمد علي هللا دادا و

هللا اللبناني األحد المالي في القنيطرة جنوب ئربي سوريا وشدد علم أن "جمي  األهداا 
ية في مرمم صواريخنا"، في وقت ذكر فيه إعالم الحتالل أن قواته زادت من جهودها ااسرا يل

 المخّصصة لمواجهة خطر حفر أنفاق هجومية من لبنان.
وقال العميد سالمي في تصريح علم هامم تشيي  العميد دادا في إيران أمس الخميس إن "علم 

ه سيرال الصواعق المدمرة فعاًل"، في ت'كيد الكيان الصهيوني أن ينتسر الرد المدمر من إيران، وأن
علم تصريح قا د الحرس أمس األول ب'ن علم "إسرا يل" أن تنتسر صاعقة مدمرة". وأشار إلم 
لرورة استهداا أمن الكيان "ااسرا يلي" وأكد ان صواريم "شهاب" يمكن إطالقها من هنا )نحو 

 ا حزب هللا والمقاومة الفلسطينية أن تفعل ما الكيان ااسرا يلي( ومن جوار حدود الكيان يمكن لقذا
 يفعله صاروخ "شهاب".

 23/1/2112الخليج، الشارقة، 
 
 لم تخطئ بحق سورية لكي تعتذر لها  حماسسياسي سوداني:  .41

قدس برس: استارب ر يس حزب "منبر السالم العادل" في السودان الوزير السابق  - الخرطوم
إعالم لبنانية علم حركة "حماس" ور يس مكتبها السياسي  الدكتور الطيب مصطفم، حملة وسا ل

خالد مشعل، بعد شيوو أنبا  عن قرب زيارة هذا األخير إلم طهران، واعتبر أن هذ  الحملة سالمة 
 قال ب'ن هدفها الدفاو عن صورة إيران وحزب هللا في العالم العربي التي وصفها ب'نها "سي ة وسلبية".

خاصة لو "قدس برس"، إلم أنه "علم الرئم من أن السياسة ل أخالق  وأشار مصطفم في تصريحات
فيها، إل أن هنا  ثوابت أخالقية ل يمكن تجاوزها، فالساسة الاربيون مثال ل يقودون حروبا لد 
شعوبهم كما هو الحال عندنا، وم  أن حماس وهي حركة مقاومة لد الحتالل ومحاصرة من كل 
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ز للملطر، إل أن ذل  ل يدفعها لالعتذار ل لسورية ول لحزب هللا ول األطراا يجوز لها ما يجو 
 ايران، ألنها لم ترتكب خط' علم ااطالق".

يران، وقال:  ورأال مصطفم أن األولم بالعتذار من "حماس" هو النسام السورا و"حزب هللا" وا 
والتحالا الدولي لد علم الرئم من تتالي الحروب والحصار  األقوال"حركة حماس ل تزال هي 

المقاومة، والمطالب بالعتذار هو إيران التي تعيم لعفا ئير مسبوق، وهي في حاجة إلم حماس 
لتساعدها في مواجهة سو  السمعة الذا لحقها نتيجة مواقفها السي ة في العراق وسورية واليمن، 

يران وحزب هللا والنسام وسهورها بوجهها الفارسي علم حساب ااسالم الذا تتسمم به، لذل  فإن إ
 السورا هم من ينباي أن يعتذر لألمة ولحماس وليس العكس".

 22/1/2112قدس برس، 
 
 "األخبار" اللبنانية: ضابط في الجيش الحر  مستعٌد للتعاون مع "إسرائيل" ضد  حزب هللا .40

ت من أكد لابط ميداني في "الجيم الحر"، في حديث إلم موق  "تايمز أوا إسرا يل"، أنه با
اللرورا أن تتعاون إسرا يل م  الجهات المعتدلة في المعارلة السورية، من أجل مواجهة التهديد 

 المشتر  المتمثل في حزب هللا في الجولن.
أن "الجيم السورا  إلم، عمان، األردنيةوأشار اللابط الذا التقم مراسل الموق  في العاصمة 

ناصر من حزب هللا وأيلًا عناصر روسية، تنشط بالقرب من الحر يراقب منذ فترة جنودًا إيرانيين وع
الحدود م  إسرا يل، وذل  في موازاة العمل الذا يعّد  الجيم الحر لمحاصرة مدينة القنيطرة التي 

 يسيطر عليها النسام السورا".
اللابط الذا اشترط عدم ذكر اسمه، لكنه عرا عن نفسه ب'نه قا د إحدال الكتا ب المنلوية في 

أن "القتلم" في الاارة التي  إلم، مشيرًا األردنلحر"، أكد أنه يقلي فترة استراحة واستجمام في "ا
المالي بالقرب من القنيطرة "كانوا في مهمة لرف  معنويات المقاتلين من حزب هللا  األحداستهدفتهم 

يكونون موجودين  ". وألاا "قداألسدجانب نسام )الر يس السورا بشار(  إلموالجنود الذين يقاتلون 
 هنا  للتخطيط ألمر ئير معروا، وقد يكونون حصلوا علم أسلحة جديدة".

 23/1/2112األخبار، بيروت، 
 
 مارسآذار/ زيارته لواشنطن في  أثناءأوباما لن يلتقي بنتنياهو  .42

أعلن البيت األبي  صباح أمس أن الر يس األميركي بارا  أوباما لن : هبة القدسي - واشنطن
م  ر يس الوزرا  ااسرا يلي بنيامين نتنياهو عندما يقوم األخير بزيارة إلم الوليات المتحدة يجتم  
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في بداية مارس )آذار( المقبل للحديث أمام الكونارس، وهو قرار يمكن أن يزيد من تصاعد وحدة 
ميركي جون التوتر بين الزعيمين. كما قالت متحدثة باسم الخارجية األميركية إن وزير الخارجية األ

 كيرا لن يقابل أيلا نتنياهو أثنا  زيارته لواشنطن.
إسرا يلي راج  إلم قرب موعد  -وأولح البيت األبي  أن السبب ورا  عدم ترتيب لقا  أميركي 

النتخابات ااسرا يلية، ورئبة البيت األبي  في المتناو عن الت'ثير علم تل  النتخابات، بينما 
األبي  إلم أن ر يس مجلس النواب جون بوينر قام بدعوة نتنياهو أشارت مصادر في البيت 

للحديث أمام الكونارس، دون تنسيق م  البيت األبي ، وذل  في خروو والح عن البروتوكول 
 المتعارا عليه.

إن دعوة الكونارس لنتنياهو تعد »وقال جوم إرنست، المتحدث باسم البيت األبي ، للصحافيين 
، مشيرا إلم وجود مشاورات بين البيت األبي  وااسرا يليين لمعرفة ما «لدبلوماسيخرقا للبروتوكول ا

 الذا يخطط نتنياهو لقوله أمام الكونارس.
وقد أثارت هذ  الزيارة المرتقبة ردود فعل متباينة سوا  في واشنطن أو تل أبيب ألنه عادة ما يتم 

ركية، عند توجيه الدعوة لزعيم أو ر يس دولة التشاور بين الكونارس والبيت األبي  والخارجية األمي
أجنبية لتوجيه خطاب داخل الكونارس، لكنه ليس فرلا أو شرطا أساسيا. وفي هذا الش'ن قالت 

هنا  مبدأ عام نعمل به وهو عدم مقابلة »برناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس األمن القومي: 
، وألافت «لنتخابات التي تجرال في بالدهمرؤسا  دول أو رؤسا  حكومات، أو مرشحين في وقت ا

الر يس كان والحا في معارلته للكونارس حول إصدار تشريعات جديدة لفر  »مولحة أن 
عقوبات علم إيران يمكن أن تقو  مفاولاتنا، وتؤدا إلم تقسيم المجتم  الدولي، وقد عقد الر يس 

كما أكدت ميهان «. بش'ن هذ  المس'لة أوباما الكثير من المحادثات م  ر يس الوزرا  ااسرا يلي
 استمرار المناقشات بين واشنطن وتل أبيب حول هذ  القلية النووية اايرانية.

الكونارس يمكنه »وداف  بوينر عن توجيه الدعوة إلم نتنياهو دون استشارة البيت األبي  بقوله إن 
ن يكون هنا  حديث أكثر يجب أ»، وألاا مولحا «اتخاذ قرار من هذا القبيل من تلقا  نفسه

 «.جدية حول خطورة التهديدات القادمة من المتطرفين الراديكاليين، والتهديدات التي تشكلها إيران
وصفت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، دعوة نتنياهو للحلور إلم واشنطن و 

 . «ليست مناسبة أو مفيدة»ب'نها 
 23/1/2112الشرق األوسط، لندن، 
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 إيران عن الدفع بقوانين ضد   بالتوقفنياهو أوباما يطالب نت .43

طالب الر يس األميركي، بارا  أوباما، ر يس الحكومة ااسرا يلية، بنيامين نتانياهو، : 49عرب 
بالتوقا عن محاولته تشجي  أعلا  الكونارس والسيناتورات األميركيين علم الدف  باقتراحات قوانين 

. وبحسب مسؤول أميركي كبير فإن أوباما طلب ذل  من نتانياهو خالل مكالمة جديدة لد إيران
 هاتفية جرت بينهما الثنين المالي.

وألاا المسؤول نفسه أن أوباما شدد علم أن الوليات المتحدة معنية بالتوصل إلم اتفاق نووا 
البرنام  النووا اايراني يمن  إيران من حيازة قنبلة نووية، ويلمن للمجتم  الدولي بشكل والح أن 

 ألئرا  سلمية فقط.
وقال أوباما أيلا إن اقتراحات قوانين فر  عقوبات جديدة قد تعرقل المفاولات الدبلوماسية التي 
تجريها الوليات المتحدة وباقي الدول العسمم م  إيران. كما أولح أنه في حال جرال تمرير القوانين 

 م حق النق .هذ  في الكونارس فإنه ينوا استخدا
وقال المسؤول األميركي إن أوباما حذر نتانياهو من إثارة كل ما يتصل بالتشري  لد إيران في 
الكونارس، وذل  قبل أكثر من أسبوو من نشر الدعوة التي أرسلها ر يس مجلس النواب، جون باينر. 

اللاوط الدولية علم  علما أن خطاب نتانياهو سيتركز حول البرنام  النووا اايراني ولرورة زيادة
طهران، وي'تي في أوو صراو أوباما م  الاالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب علم 

 قانون العقوبات لد إيران.
 23/1/2112، 48عرب 

 
 غزة فقط من احتياجات إعمار %5األمم المتحدة: وصلنا  .44

 %2ي قطاو ئزة، باسل ناصر، إن قال ر يس برنام  األمم المتحدة اانما ي ف: ووكالت 49عرب 
مليون دولر وصلت إلم البرنام  في إطار 'إعمار ما خّلفته الحرب ااسرا يلية  211من أصل 
وألاا في تصريحات للصحفيين، أن برنام  األمم المتحدة اانما ي ُكّلا بحصر ألرار  األخيرة'.

عملية حصر األلرار لمساكن  مساكن أهالي قطاو ئزة من ئير الالج ين، لفتا إلم أن حصيلة
ألا منزل )ما  31المتلررين من العدوان ااسرا يلي األخير علم القطاو من ئير الالج ين هي 

وتاب : 'ما يحتاجه إعادة إعمار القطاو إسكانًيا وفي قطاو ئير الالج ين هو  بين كلي وجز ي(.
 ات المانحة'.( من التمويل من الجه%2مليون دولر، ولم يصلنا منه سوال ) 211

 22/1/2112، 48عرب 
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 إطالق حملة دولية لقطع العالقة االقتصادية مع المستوطنات .45

أعلن التحاد الدولي لحقوق اانسان، أمس، أنه سيطلق حملة األسبوو المقبل لحث التحاد : وكالت
وقال التحاد األوروبي علم قط  عالقاته القتصادية م  المستوطنات "ااسرا يلية" ئير القانونية. 

عليها اسم )صن  في عدم الشرعية( تهدا لللاط علم  أطلقومقر  باريس في بيان إن الحملة التي 
الحكومات لوقا استيراد السل  من المستوطنات ئير القانونية في األرالي الفلسطينية المحتلة 

إلم أن  ووقا التعامالت التجارية م  الشركات في المستوطنات أو المرتبطة بها. وأشار
"المستوطنات "ااسرا يلية" تنتشر وتستولي علم المزيد من األرالي الفلسطينية المحتلة"، محذرًا من 
ان الحكومات في أوروبا "تشار  في دعم سياسات الستيطان وتساهم في ازدهارها وتوسعها" من 

ان  إلم" مشيرا خالل السماح بالتعامالت التجارية م  المستوطنات وعدم ول  قوانين تمن  ذل .
خبرا  في القانون الدولي أكدوا "عدم انسجام وتماس  السياسة الفرنسية فيما يتعلق بالمستوطنات 

 ."ااسرا يلية"
 23/1/2112الخليج، الشارقة، 

 
  لدعم الخدمات واإلصالحات الصحية مليون دوالر 8.5البنك الدولي يمنح السلطة الفلسطينية  .46

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البن  الدولي أمس علم منح  :الحياة الجديدة -رام هللا 
مليون دولر لمساندة مشروو تعزيز صمود القطاو الصحي في األرالي  922السلطة الوطنية 

آب  -الفلسطينية بعد ارتفاو اانفاق عليه ارتفاعا حادا بسبب الصراو الذا شهد  قطاو ئزة )تموز
 احالة الطبية إلم الخارو.( وازدياد عمليات ا2114

وقالت سميرة حلس، خبيرة أولم للعمليات بالبن  الدولي ور يسة فريق العمل: "األمر أصبح اآلن أكثر 
الحاحا وأهمية من أا وقت ملم لمساندة السلطة الفلسطينية في بنا  مؤسسات وأنسمة قادرة علم 

ئزة كانوا فقرا  بالفعل أو من الصمود، ف'كثر من ثلث الفلسطينيين ممن يعيشون في قطاو 
المحرومين حين نشب الصراو. ونت  عن الحرب لرر بالغ من حيث أرواح البشر التي أزهقت 

 حالة". 1111الطويلة التي يزيد عددها عن  ااعاقاتومرافق البنية التحتية التي دمرت وكذل  
ئزة في البن  الدولي: "تراج   وقال ستين لو يورجنسن، المدير القطرا لمكتب اللفة الاربية وقطاو

في السنوات األخيرة الحيز المالي المتاح لتقديم الخدمات العامة األساسية في األرالي الفلسطينية 
ألسباب تعود في المقام األول إلم بط  النمو القتصادا وانخفا  المعونات من المانحين، وبدأت 
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لتكاليا المتنامية وئير المستدامة ماليا للتعامل م  ا إصالحية إجرا اتوزارة الصحة بالفعل 
 أكثر شمول". إصالحاتلإلحالت ونتطل  إلم مساندة 

 23/1/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 تشكيل مجموعة من البرلمانيين السنغاليين لدعم فلسطين .47

 اباألحز اطل  سفير دولة فلسطين لدال السناال عبد الرحيم الفرا ممثلي مجموعة  :وفا –دكار 
 في فلسطين. األولاواليسارية في السناال، علم مجمل 

جا  ذل  خالل زيارة هؤل  السياسيين لمقر سفارة دولة فلسطين في دكار، من بينهم الوزير السابق 
عام حزب الستقالل  وأمين( مامادو ندوا، والوزير السابق LDعام حزب الرابطة الديمقراطية ) وأمين

( معمر RTA-S) السناال-األفارقةعام حزب تجم  العمال  وأمين، ( مائات تيامPITوالعمل )
( باب ديمبا، UDF-Mbolomiسامب، وامين عام حزب التحاد من اجل الديمقراطية والفيدرالية )

طريق »( ديالو ديوب، والناطق الرسمي لحزب RNDعام حزب التجم  الوطني الديمقراطي ) وأمين
 دو.ماديي مبو  Yonou Askan Wi« الشعب

السفير رسالة دعم وتلامن م  الشعب الفلسطيني، معبرين عن وقوا جمي   األشخانوسلم هؤل  
جانب النلال العادل الذا يخوله الشعب الفلسطيني من اجل  إلماليسارية في السناال  األحزاب
قامةحريته   دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريا. وا 

 23/1/2112، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 غارة إسرائيل على حزب هللا بالجوالن.. األهداف والتداعيات .48
 حمزة إسماعيل أبو شنب
الاارة ااسرا يلية علم القنيطرة السورية ليست األولم ولن تكون األخيرة في سل الواق  السورا، 

زب هللا. صحيح وعنصر المفاج'ة فيها كان الجرأة ااسرا يلية في سرعة تبني الهجوم علم عناصر ح
أنه لم يتم تبني العملية رسيمًا، إل أن العرا الدارو لدال الحتالل في العمليات الخارجية المحدودة 

 هو تسريب كم كبير من المعلومات بش'نها لوسا ل ااعالم المحلية والاربية.
حسن نصر هللا،  قد يلعب التوقيت دورًا لصالح نتنياهو ومحرجًا لحزب هللا بعد تصريحات أمينه العام

إل أن الاارة تحمل في طياتها ُبعًدا إستراتيجًيا أعمق من الدعاية النتخابية وتحسين صورة الجيم 
 ااسرا يلي.   
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 أسباب الغارة وتوقيتها
تعيم إسرا يل حالة من الفراغ السياسي إثر حل الحكومة والدعوة لنتخابات في مارس/آذار القادم، 

تنقالت لقيادات الجيم، إل أن هذا الفراغ ل يكبل إسرا يل في ااقدام علم  والفراغ العسكرا بسبب
ائتيال كوادر حزب هللا، فهي تعتبر أنها تجاوزت الخطوط الحمر التي ولعتها، فإسرا يل رسمت 

 لنفسها خطوطا إستراتيجية ل تسمح بتجاوزها.
لمواجهة بين إسرا يل وحزب هللا ومن هذ  الخطوط نقل السالح ااستراتيجي الكاسر للتوازن في ا

كالصواريم الطويلة المدال أو ملادات الطيران، أو التحلير ألنشطة وأعمال من قبل حزب هللا أو 
إيران قد تاير الول  القا م في الجولن، حتم ل تصبح المنطقة مصدر قلق وتهديد أمني اسرا يل 

 كالجبهة الشمالية.
نما تتخذ إسرا يل قرارًا فوريًا بالتصدا لهما. وهذا ما وهاتان الحالتان ل تخلعان لحسابا ت معقدة وا 

 جرال في معسم الاارات السابقة من قصا لمنسومات الصواريم وقوافل نقل السالح.
ل تخلو األهداا ااسرا يلية من الستفادة من العملية، فثمة ما تستثمر  إسرا يل سوا  علم الصعيد 

جيم، فبنيامين نتنياهو يهدا إلم جّب صفة التردد واللعا الحزبي أو علم صعيد مؤسسات ال
التي لحقت بشخصيته بعد عملية الجرا الصامد في قطاو ئزة، والتروي  لنفسه بالشجاعة والعزم 

 والقوة في مواجهة التحديات األمنية.
كما يخدم التوقيُت دعايَته النتخابية إثر تصاعد المنافسة م  خصومه، وتصّدر "المعسكر 

مقعًدا في  24لصهيوني" )تحالا العمل/الحركة بزعامة ليفني( لستطالعات الرأا، التي أعطته ا
 لليكود بزعامة نتنياهو. 21الكنيست المقبل مقابل 

كما ترمم الاارة ااسرا يلية صورة األجهزة األمنية وخاصة األجهزة الستخباراتية للجيم، وتعطيها 
د أن تلعلعت واهتزت مكانتها عقب عملية "الجرا الصامد"، لعدم نوعًا من إعادة الثقة بقدراتها بع

 امتالكها المعلومة وتقديرها الخاطئ للموقا من حركة حماس.
 

 القراءة اإلسرائيلية لموقف حزب هللا
التي توعد فيها إسرا يل بالرد علم أا اعتدا  علم لبنان أو -لم تاير تصريحات حسن نصر هللا 

القرا ة ااسرا يلية لمواقا الحزب من  -حصل اعتدا  علم محور المقاومة سوريا، واعتبر فيها ما
خو  مواجهة شاملة معه، إذ تعتبر إسرا يل أن حزب هللا ئير جاهز من الناحية السياسية 

 والعسكرية.
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فعلم الصعيد الداخلي يعاني الحزب من أزمة سياسية ترج  إلم موقفه من سوريا وخسارته العديد من 
أية مواجهة ستفقد  حليفه العوني )ميشيل عون( م  تزايد انعكاسات األزمة السورية علم حلفا ه، و 

 الساحة اللبنانية.
أما علم الصعيد العسكرا فقوة الحزب مشتتة ومرهقة بانشاالها في الساحات الخارجية والساحة 

من كوادر   ألا مقاتل في المعار  وفقدانه العشرات 12السورية بشكل خان، ومشاركة أكثر من 
 وقياداته المؤثرة، تجعله ئير قادر علم التفكير في مواجهة شاملة م  إسرا يل.

وتت'ثر إيران بهبوط أسعار النفط، فهي ل تمتل  القدرة علم تمويل مواجهة طويلة بين الحزب 
سرا يل، وهنا  إشارات إسرا يلية تفيد ب'ن رواتب عناصر حزب هللا تم تخفيلها للنصا منذ  وا 

ين، وم  ذل  فإسرا يل مدركة أنها ولعت حزب هللا وزعميه في زاوية ليقة، تحتم عليه رًدا شهر 
 محدوًدا بحيث ل يصل إلم مرحلة المواجهة.

 
 حزب هللا ومحدودية القدرة على الرد

ُيستنزا حزب هللا في تنفيذ السياسة اايرانية بالمنطقة، وهو لم يعد قادرًا علم تحمل مزيد من 
للحزب، فالخبرات الميدانية  الستراتيجيي سل اشتداد جبهات عدة وانشاال إيران الحليا األعبا  ف

 والطاقات التدريبية تتوزو علم العراق وسوريا واليمن.
كما أن سهر حزب هللا مكشوا في الساحة اللبنانية حيث تشتت قوته، إلم جانب حالة العدا  السنية 

رة وتنسيم الدولة ااسالمية والذا يحّد من قدرته علم خو  تجاهه، والصراو المفتوح م  جبهة النص
 مواجهة، م  أن إسرا يل لن تسمح له باتخاذ قرار الحرب وسيكون ردها عنيفًا.

يلاا إلم ذل  أن خط اامداد السورا اايراني )عبر القلمون( لم يعد آمنًا بسبب المواجهات م  
ب لمحاولة السيطرة عليه، كما ستت'ثر القطاعات النصرة، والخسا ر البشرية التي يتكبدها الحز 

السياحية والقتصادية م  تنامي النقمة الكبيرة في الداخل اللبناني لد الحزب، وئياب الملج' اآلمن 
للبنانيين إذا ما حصلت مواجهة شاملة. ولذا فلن يخرو تقدير الموقا لدال حزب هللا عن واقعه 

 السياسي الم'زوم.
ويشال تفكير المستويات العليا في الحزب، أل وهو التساؤل: ما حجم الختراق  وثمة أمر آخر يؤرق

األمني ااسرا يلي للحزب؟ فعملية الستهداا هي عملية أمنية ولم تكن مح  صدفة، ويبدو أن 
الستخبارات العسكرية ااسرا يلية كانت تمتل  معلومات دقيقة عن الهدا، وهذا نجاح جديد 

 ة اختراقات عدة استهدفت حزب هللا.اسرا يل في سلسل
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 السيناريوهات المحتملة
إن الواق  الحالي أكثر صعوبة فيما يتعلق بقرارات المواجهة والسيناريوهات القادمة، فالسروا 
ااقليمية والمنطقة العربية تجعل من الُمعقد حسم السيناريو األكثر ترجيحًا؛ فإسرا يل لم تعد تجدا 

لمدة عام المتعلقة بالخطر المحدق بها، بل أوصت بتقديرها كل ثالثة  ستراتيجيةاللديها التقديرات 
أشهر لسرعة المتايرات، وهذا ينعكس علم الواق  ااقليمي الخان بالعالقة بين إسرا يل وحزب هللا، 

 والسيناريوهات القادمة:
أن هذا السيناريو بل أشد لراوة وفتكًا، إل  2116مواجهة واسعة علم ئرار  السيناريو األول:

مستبعد خالل المرحلة القادمة، فإسرا يل وحزب هللا يدركان أنهما ئير جاهزْين لها، فعلم الصعيد 
ااسرا يلي ما زالت القيادات األمنية للجيم تلملم أوراقها وتعيد ترتيب أولوياتها لستخالن الدروس 

 ردو إذا ُفرلت عليها المواجهة.والعبر، لكن هذا ل يعني أنها ستكون مكبلة أو عاجزة عن ال
أما علم صعيد حزب هللا فقد أسلفنا ذكر ولعه الم'زوم، كما أنه ل يمتل  وحد  قرار الحرب والسلم، 

 فهنا  حليفه العلوا إيران وواقعه الصعب في لبنان.
 محدودية الرد من قبل حزب هللا وحصر نطاقه في مزارو شبعا، وهو السيناريو السيناريو الثاني:

األقرب للواقعية واألكثر توقعًا، وستكون المعركة بينهما علم استاالل الفرن والصيد الثمين في 
 حدود ل تسمح بمواجهة شاملة.

وفي هذ  الحالة يحافس الحزب علم نوو من المصداقية أمام جماهير ، ويوصل رسالة لإلسرا يليين 
ر/تشرين األول المالي من استهداا جيب ب'نه سيرد علم الخروقات ااسرا يلية كما جرال في أكتوب

 إسرا يلي في مزارو شعبا.
الرد من جبهة الجولن: يعتبر الول  األمني لجبهة الجولن هو الورقة السياسية  السيناريو الثالث:

من الممكن  -ومن خلفه روسيا-الرابحة في يد نسام بشار األسد، ولذا ل أعتقد أن النسام السورا 
و إسرا يل عبر بوابة الجولن، خاصة في سل تسويقه المتكرر للخطر األمني علم أن يفكر في إزعا

 إسرا يل في حال انهار النسام أمام المعارلة، كما أنه كذل  لم ولن يفكر في خسارتها.
ومن الممكن أن يلج' الحزب إلم هذا األسلوب إل أنه يعي أن األمر يحتاو إلم قرار سورا، إل في 

إيراني، ألن إيران هي التي تدير المعركة الميدانية علم الجبهات المشتعلة، فال  حال وجود إيعاز
 النسام السورا ول حزب هللا يمتل  القرار النها ي، ولذا فإن هذا السيناريو من المستبعد حدوثه.

 ورئم التلميحات السابقة من الحزب بتنفيذ بع  العمليات، فإن اللربة الستباقية ااسرا يلية لد
 الحزب ستجعله يعيد حساباته من جديد.
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الرد في الخارو: نجح حزب هللا سابقا في تنفيذ بع  العمليات ب'ميركا الالتينية  السيناريو الرابع:
وأوروبا وفشل في أخرال، ففي الساحة األوروبية لم ُيصنا حزب هللا بعُد في العديد من الدول كتنسيم 

لًيا للحزب، وما ُنفِّّذ من عمليات كانت إيرانية التخطيط بمشاركة إرهابي، كما ُتعتبر أوروبا رافًدا ما
ذن، فمن المستبعد أن  بع  عناصر الحزب لالنتقام من عمليات الئتيال ااسرا يلية في إيران. وا 

 ُيطرح مثل هذا الحتمال علم طاولة اتخاذ القرار.
نتقا ية للمان استمرار حالة إن من أبرز التداعيات أن إسرا يل نجحت في استخدام اللربات ال
الذا من الممكن  الستراتيجيالردو أمام الحزب، حتم ل يتجرأ ويقدم علم عمليات كبيرة من النوو 

 أن يوصل إلم مواجهة كبرال.
وهي رسالة لحزب هللا ب'ن عليه عدم تجاوز الحدود الفاصلة في الجولن، كما أنها رسالة مبطنة 

أبعد في توجيه لربة للمفاعل النووا اايراني م  تزايد الالب ايران ب'ن إسرا يل قد تذهب 
ن كانت الرئبة 1+2ااسرا يلي تجاهه، وعليها أن تقدم تنازلت في مفاولاتها م  مجموعة " "، وا 

 ااسرا يلية تفلل الفشل وعدم التواصل إلم أا اتفاق.
اسية وتكون كلفة ردها عالية سوا  إن أسوأ األحوال التي يمر بها حزب هللا هو أن يتلقم اللربات الق

أكان سكوتًا أم عماًل ميدانيًا، فالسكوت سيلرب مصداقية الحزب وأمينه العام وهيبته في مواجهة 
إسرا يل، وُيسهر أن مقاومته لد إسرا يل قد أصابها اللعا والوهن، وأصبحت مستنزفة في 

لالحتالل، ويطفو علم السطح الصراعات لد إرادة الشعوب وفقدت جدوال حلورها كفصيل مقاوم 
 مرة أخرال النقام حول سالحه في الحور اللبناني.

وم  ترجيح السيناريو الثاني بمحدودة الرد، فإن األول رئم استبعاد  ما زال مطروحًا، لكن القرار في 
 طهران. فهل تمتل  إيران الجرأة علم قبول التحدا ااسرا يلي أم أنها مكبلة؟

تفقد األطراا السيطرة وتنجر إلم مواجهة شاملة، ألن التطورات الميدانية في حالت الحروب قد 
 ونتا جها هي التي لها الكلمة الفصل.

22/1/2112، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 من حماس إلى حزب هللا! .49

 عادل األسطل
من حماس إلم حزب هللا! عالقة وطيدة ربطت بين حركة حماس الفلسطينية وتنسيم حزب هللا 

، منذ نش'تهما خالل الثمانينات المالية، كونهما تعتبران من الحركات المعارلة لتواجد اللبناني
 الدولة ااسرا يلّية، وتواصالن مقاومتها من منسور إسالمي.
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لكن هذ  العالقة كانت تت'ّثر بين العلو والنخفا ، تبعًا للسياسة اايرانية، باعتبارها الحالن 
إلم أدنم مستوال بعد التباين الذا تمّكن بينهما في أعقاب ثورات ما األساس لها، وكانت قد تدهورت 

يعرا بالربي  العربي، وخاصة بش'ن األزمة السورية، حيث عار  التنسيم تل  الثورة، قبل مساهمته 
عسكريًا في مواجهتها، نسرًا لموقا الجمهورية اايرانية الداعم باتجا  الدولة السورية، في مقابل ت'ييد 

لثورة أو التعاطا معها علم األقل، حيث كان لهذا التباين، الت'ثير األبرز في المحالل حماس ل
عالقتها م  الحزب، وبالتالي انحدارها إلم األسفل م  إيران، برئم أنها كانت ُتعد من أكبر الداعمين 

 لها.
المصرية، التي  -انحدار العالقة، لم يصل إلم حد القطيعة، بسبب أنها محكومة للعالقة اايرانية 

كانت تعّول عليها إيران بخاّصة، لبنا  عالقات استراتيجية م  مصر الواقعة في قبلة ااخوان 
المسلمين حديثًا، وصوًل إلم ت'ليا جبهة أو تحالا إقليمي في مواجهة الصهيونية والهيمنة األمريكية 

بين الر يسين المصرا "محمد في المنطقة، والتي كانت شهدت تحسنًا متصاعدًا، بعد لقا ين هامين 
، وأوا ل فبراير/ 2112مرسي" واايراني "أحمدا نجاد" في القاهرة وطهران أواخر أئسطس/ آب 

علم التوالي، لكن سقوط ااخوان قّلن تل  العالقة، والتي استمّرت في النخفا ،  2113شباط 
السورية، نسرًا لُمعرقالت  علم الرئم من تقارب الموقا المصرا من الموقا اايراني من األزمة

أخرال، كما أنه وعلم الرئم من إبدا هما من أنهما ل تزالن علم خالفهما بش'ن  واستراتيجيةسياسية 
 األزمة السورية.

لكنهما كانتا تحرصان علم إنتاو عالقة إيجابية لتحقيق مصالحها المصيرية، فالحرن اايراني ينب  
م  حماس، باعتبارها جهة قوّية يمكن الركون إليها في  من لرورة المحافسة علم عالقة جيدة

المنطقة، تعزيزًا لرئباتها ومصالحها المستقبلية، ولحيازة المزيد من المكاسب السياسية واألمنية باتجا  
الوليات المتحدة وحلفا ها، في سل البي ة ااقليمية السي ة، التي لم تشهد استقرارًا منذ بداية العقد 

النسبة لحماس وهي أكثر حرصًا، فإن العدوان ااسرا يلي والتهديدات المتالحقة لدها، الحالي، وب
وانعدام عالقتها الخارجية وخاصًة بالجانب المصرا من جهة، والستعدادات اايرانية بتمويلها ماليًا 

 وعسكريًا، من جهٍة أخرال، ساهمت بشكٍل جيد في النجذاب نحوها والتعاون معها.
م مدعو لسلو  نفس السياسة التعاونية باتجا  حماس، حيث أبدال اهتمامًا متزايدًا باتجا  كان التنسي

تنمية عالقات أقوال معها، من خالل عقد  لقا ات في أوقات زمنية متقاربة، م  أشخان بارزين 
ذات الهتمام المشتر . ومن الجدير ذكر  في هذا  الستراتيجيةفيها، تهدا إلم بحث العالقات 

اق، ذل  الدور الكبير الذا لعبه األمين العام للحزب "حسن نصر هللا" خالل الفترة القريبة السي
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السابقة لدال إيران، من أجل تعسيم عالقتها بمستوياتها كافة باتجا  حماس، بما فيها قيامه بتسهيل 
 .زيارة "مشعل" إلم طهران، لكن بروز ُمعرقالت داخلية في صفوا الحركة أّدت إلم ت'جيلها

حدوث العدوان ااسرا يلي )الجرا الصامد( لد حماس، في أوا ل يوليو/تموز المالي، كان دافعًا 
مهّمًا، أمام الحزب، لإلعراب عن وقوفه إلم جانبها، خاصُة وأنها تخو  حربًا قاسية لد الجيم 

هدها من ااسرا يلي، حيث شهدت األيام األولم للعدوان تكثيا آخر لتصالته معها وبصورة لم تش
قبل، والتي توِّّجها اتصال "نصر هللا" بر يس مكتبها السياسي "خالد مشعل" أّكد خالله وقوفه بجانب 
المقاومة الفلسطينية ودعم شروطها لوقا القتال، وهو التصال الرسمي الذا جا  كنتيجة طبيعية 

لريجاني" وقادة  لتلل  التصالت، التي جرت بين "مشعل" ور يس مجلس الشورال  اايراني "علي
عسكريين إيرانيين آخرين، والتي أسفرت عن تكثيا التعاون علم الصعيد العسكرا، لمواجهة أّية 
تطورات محتملة، وسوا  كان في قطاو ئزة أو في جنوب لبنان، والتي اعتُبرت من المؤشرات الهاّمة 

عادة تعزيز دور ال  مقاومة.علم عودة برام  التعاونات المالية والتسليحّية وا 
بالمقابل فإن الاارة ااسرا يلية األخيرة علم األرالي السورية، والتي استهدفت قياديين إيرانيين ومن 
حزب هللا، كانت أوجبت دافعًا آخر أمام حماس، في ش'ن تعميق عالقتها بالحزب، حيث أدانت الاارة 

لرد والنتقام، وكان األمر األكثر ااسرا يلية واعتبرتها تعديًا سافرًا، يستهدا المقاومة، ويستوجب ا
أهمّية، باعتبار أن له مدلولت عسكرية، هو تلقي حزب هللا برقية تعزية حملت توقي  قا د كتا ب عز 
الدين القسام "محمد ليا" والتي نّصت علم وجوب توجيه جمي  البنادق نحو إسرا يل، بما يعني 

شراكة، لخو  حرٍب، قد تنشب مستقباًل، وهي تطور العالقة عسكريًا، والتي ربما تصل إلم حد ال
 الشراكة التي ليس من السهل علم إسرا يل أن تتحّملها.

22/1/2112، "21موقع "عربي   
 
 يهود أوروبا.. وأمان إسرائيل! .51

 د. أسعد عبد الرحمن
أن اليهود يعلمون من عمق »زعم نتنياهو خالل مراسم تشيي  اليهود األربعة الذين قتلوا في باريس 

قلوبهم أنه توجد لهم دولة واحدة وأر  واحدة وهي إسرا يل، مولدهم وتاريخهم، التي تحتلنهم دا مًا 
اليوم أدر  أكثر من أا وقت ملم أن إسرا يل هي »وألاا: «. في أيٍد مفتوحة ك'بنا  محبوبين

في « نرؤوفين ريفلي»وفي سياق مختلا، شدد ر يس الدولة الصهيونية «. البيت الحقيقي لنا كلنا
قدوم اليهود إلم إسرا يل يجب أل يكون نتيجة »رسالة إلم زعما  أوروبا خالل المراسم علم أن 

نما من اختيار حر، خاٍل من الذعر علو « يوسم بيلين»أما «. خوا وخلوو لإلرهاب، وا 
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يجب تقديم تسهيالت للمهاجرين.. وليس »الكنيست والوزير األسبق، فقد تسا ل في مقال بعنوان 
هل من الصا ب اآلن دعوة يهود فرنسا إلم الهجرة اسرا يل؟ وهل هذ  الدعوة «: »ناعهم بالرحيلإق

إنقاذ من القتل! كما قال ر يس إدارة الوكالة اليهودية ناتان شارنسكي؟ وهل من الممكن أن يتحول 
 ؟«الحدث اارهابي البش  إلم فرصة

هم في محاولة استاالل أا حدث خارجي في هذ  تصريحات مستفزة أطلقها قادة إسرا يليون كعادت
مصلحة الدولة الصهيونية، لإليهام ب'ن اليهود في العالم ل يزالون هم الملطهدون في األر ! وفي 

تحديدًا لد الدعوة التي « مانويل فالس»رد فعل علم ذل ، ثار ئلب ر يس الوزرا  الفرنسي 
وطن اليهود، وأنها من دون اليهود الفرنسيين لن فرنسا هي »أطلقها نتنياهو ليهود فرنسا، وأعلن أن 

كبير الحاخامين في فرنسا قال في عسة ألقاها في المعبد « حاييم كورسيا»بل إن «. تكون فرنسا
 «.فرنسا هي بلدنا ولاتنا وأحالمنا وأملنا في المستقبل»اليهودا الكبير في باريس: 

، أصبحت فرنسا أكبر 2114ألفًا(. وفي عام  221ويهود فرنسا هم أكبر جالية يهودية في أوروبا )
يهودا أا أكثر من مثلي  4111الهجرة إلم إسرا يل حيث هاجر إليها « تصدير»دول العالم في 

سيبلغ  2112أن العدد ااجمالي في « الوكالة اليهودية». وقدرت 2113عدد المهاجرين منها في 
ألفًا نتيجة  12ن إن العدد قد يصل إلم عشرة آلا، لكن المسؤولين ااسرا يليين يقولون اآل

، فإن ما نسبته «الوكالة اليهودية»للهجمات. ولكن الوجه اآلخر من العملة، أنه، أيلًا، وبحسب 
من المهاجرين الفرنسيين يعودون في ئلون خمس سنوات. بل، ويختار بع  رجال  21%»

ت نفسه الحتفاس بوسا فهم في فرنسا األعمال من ميسورا الحال نقل عا التهم إلم إسرا يل وفي الوق
عن أس لة « هسرتس»ومن جانبها، أجابت صحيفة «. والسفر لزيارة العا الت في العطالت األسبوعية

كثيرة عبر رسم كاريكاتيرا اختصر الموقا، حيث سهرت في الرسم مجموعة من يهود فرنسا وقد 
علم بوابة كبيرة تشبه بوابة المعتقالت أو  استجابت لدعوات قادة إسرا يل وهاجرت من بلدها ليستقبلها

الذا يحمل بندقية رشاشة ونتنياهو الذا يشبه مدير أحد السجون أثنا  « نفتالي بينيت»المعسكرات 
استيعاب دفعة جديدة من المعتقلين. وأطلت من بوابة السجن الذا يمثل إسرا يل فوهتان لمدفعين 

تريد أن تقول « هسرتس»ون وصواريم ونقاط رقابة. وك'ن فيما أحاطها جدار مرتف  اعتال  جنود مسلح
ليهود أوروبا، وليس يهود فرنسا فحسب، أهاًل وسهاًل بكم داخل السجن ااسرا يلي المحوط بجدران 
ااسمنت المرتفعة وجدار الخوا الدا م. وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول األول عن يهود ألمانيا 

روبيين لن يكونوا أكثر أمنًا في إسرا يل منهم في أوروبا في حال اليهود األو »أن « جوزا شوستر»
إن الناس في إسرا يل مهددون بهجمات "إرهابية". أنا ل أعتبر أن العيم في »وألاا: «. هجرتهم

 «.إسرا يل أكثر أمنًا منه في أوروبا خصوصًا في ألمانيا
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سرا يل اليوم دولة تسيطر عليها زعامات متطرفة دينيًا، و  متعصبة، وقصيرة النسر بالنسبة وا 
للمستقبل، حتم بات كثير من ااسرا يليين وبصورة متزايدة يفكرون في الهروب منها. وهذا ما تؤكد  

إسرا يل منذ « ميزت»التي « الديمقراطية»استطالعات متكررة للرأا العام ااسرا يلي. كما أن الصورة 
وهي اليوم دولة تواجه العزلة علم الساحة الدولية في أذهان العالم الاربي بالطب ، اختفت،  1849

أكثر من أا وقت ملم، وأصدقاؤها وحلفاؤها يتلا لون وسط جهود متسارعة لنزو الشرعية عنها 
م  تصاعد العدا  للسامية في جمي  أنحا  العالم. وكل ذل  استثار الستيا  في أوساط جماهيرية 

لجاليات اليهودية علم امتداد العالم وبخاصة في الوليات عالمية واسعة شملت أعدادًا متزايدة في ا
المتحدة األميركية. كما أن إسرا يل أيلًا ليست أكثر أمانًا من فرنسا، ولن تكون كذل ، في سل 
استمرار جنون هذ  الحكومة ااسرا يلية اليمينية المتطرفة التي ل تزال تصر علم عدم رؤية قبح 

راها تتوئل بعيدًا في العقلية التوسعية العدوانية العنصرية ذاتها، وتترجم ممارساتها وسياساتها حيث ن
ذل  علم األر  بارتكاب مجازر دموية لد اانسان واألر  في فلسطين التاريخية. وكل ذل  

 ؟!«إسرا يل»ينت  حروبًا، ف'ين األمان إذن في 
23/1/2112، االتحاد، أبو ظبي  

 
 لحياة الكريمة: مواطنة تفتقد ا48فلسطينيو الـ  .50

 حسن مواسي
، 49لم تكن حالة ئريبة أو ئير متوقعة في العالقة بين األجهزة األمنية في إسرا يل وفلسطينيي الو

حيث إن فكرة نقا  الدولة اليهودية وتشديد ر يس الوزرا  ااسرا يلي بنيامين نتنياهو في الفترة األخيرة 
مات هذ  الدولة والتي تسعم دا ما إلم ادلجتها علم العتراا بها، نب  من شعور داخلي لدال مقو 

 دينيًا، بحيث تستبعد أا عرق ئير يهودا من مكونات هذ  الدولة.
وعالقة إسرا يل م  المواطنين العرب في داخلها، والعتراا بهم ك'قلية قومية عربية، أو تسميتهم 

زعزو ثقة سكان األر  ، جعل قلية إقصا هم عن الدولة أمرًا محتمًا بشكل «الوسط العربي«بو
، وبالتالي خلخل مفهوم النتما  إلم هذ  الدولة، علم الرئم «الفلسطينيون في إسرا يل»األصليين 

 من تعايشهم م  واقعهم في داخلها.
وفكرة الخلخلة هذ ، نبعت بداية من رئبة إسرا يل في تخلين العرب المتواجدين في أحيا  إما 

، «المستوطنات»أو « الموشافيم»أو « الكيبوتسات»يا  يهودية، مثل مختلطة أو انفرادية تجاورها أح
التي بنيت علم األرالي الفلسطينية، باية مصادرة الهوية الفلسطينية، بمعنم النتما  والتعريا 

 الكياني لهذ  الهوية.
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، بحيث تصبح هذ  »األسرلة»و» الفلسطنة»وفي ذل  محاولة خلق حالة متزعزعة بين مصطلحي 
ية، بحسب تعريا إسرا يل لها، خالية من بعد النتما  العربي الثقافي والوجودا، وعليه كرست األقل

جل جهدها لمحو فكرة النتما  العروبي للمحيط ااقليمي المتمثل بالعالم العربي والوطني، وعززت 
» سفارديم«ن( و)اليهود الاربيي» اشكينازيم»، كما لو أنهم «عرب إسرا يل«وتعريفهم بو» أسرلتهم»فكرة 

 )اليهود الشرقيين( والروس واألثيوبيين، الذين بمجملهم، يشكلون الدولة.
إلم مسلمين،  49إل أن الواق  المرئوب به والمتخلخل والمتزعزو أحيانا بين تجز ه فلسطينيي الو

، يرافقها إقصا  »السرلة»ومسيحيين، ودروز، وبدو، وشركس، والماني التي عولجت بفكرة 
يم وفروق طبقية بين العرب واليهود في الدولة، ما خلق حالة متعثرة أحيانًا، وئير والحة وتهم

المعالم أحيانا أخرال، بحيث يرافق هذ  المواطنة عنا من طرا الدولة التي تحتلن هذا المواطن، 
والتي من المفتر  أن تكون حارسه الشخصي لحياة كريمة متوازنة بعيدة عن التفرقة والعنصرية 

 ا سبب كان.أل
وفكرة ااقصا  والتهميم والعنصرية التي لم تستط  إسرا يل التخلي عنها، جعلت العالقة بين العربي 
الفلسطيني في داخلها، عالقة مهزوزة قابلة لالشتعال في أا لحسة، ولم تكن أحداث النقب األخيرة 

، حين 2111ا عنا في العام من قيام الشرطة ااسرا يلية بقتل شابين من البدو، جديدة، فقد سبقه
عن ئلبهم من قيام  49قتلت الشرطة ااسرا يلية في انتفالة األقصم، والتي عبر فلسطينيي 
مواطنًا عربيًا يحملون  13إسرا يل بقتل إخوانهم في اللفة الاربية وئزة، من الرد العنيا بقتل 

لكون كل الحقوق، ومنها حق التعبير الجنسية ااسرا يلية، ويعدون بالقانون مواطنين إسرا يليين، يمت
والتساهر، بحسب ما يكفله القانون. إل إن هذ  السياسة المتبعة لدهم، تنب  من فكرة أن إسرا يل 
وحتم هذ  اللحسة، لم تستوعب فكرة العرق المختلا وباألخن العربي في مكونات هذ  الدولة، 

 ب، يعودون إلم امتدادهم العربي.ومازالت تعتبر أن سلوكهم ينب  من تعريفهم لذاتهم كعر 
وهذ  السياسة العنصرية التي تحاول إسرا يل من خاللها اللاط وااقصا  والتهميم وتقليل فرن 
الحرا  السياسي والقتصادا والجتماعي للعرب في إسرا يل، خلق حالة من العدا  بين الدولة 

يل العرب، كقنبلة موقوتة سيق  ومواطنيها العرب، بحيث يصبح وكما يعرا المحللون في إسرا 
صداها كارثيًا علم دولة إسرا يل، وسيكون أكثر قسوة من فكرة القبول بدولة فلسطينية مجاورة علم 

 .1864حدود عام 
والول  الذا آلت إليه العالقة بين دولة إسرا يل والفلسطينيين العرب الذين ُيصنفون اليوم ب'نهم 

رهم داخل الدولة، ويبنم عليه العنا الملاد من قبل الدولة معهم مواطنون إسرا يليون، يهدد استقرا
وبالعكس، وهذا متوق  نتيجة الممارسات التي تتبعها الدولة في التلييق علم فرصهم في الحياة 
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الكريمة المستقرة والمتوازنة، والتي يحصدها ااسرا يليون اليهود بشكل والح، بحيث تلمس العنصرية 
 ت متفاوتة بين الدين والعرق والنتما .تجا  كل عربي بدرجا

23/1/2112االتحاد، أبو ظبي،   
 
 محكمة الجنايات: أسباب للقلق اإلسرائيلي بال ذعر .52

 بنينا شربيت باروخ
أعلنت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، السيدة باتو  2112كانون الثاني  16في 

ل  في "فلسطين". هذا استمرارا لنلمام فلسطين بنسودا، عن قرارها بفتح تحقيق أولي عن الو 
فلسطين عن قبولها لصالحيات  وا عالنالمحكمة ولعملها(،  اقامةلميثاق روما )الميثاق الذا مهد 

المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس" “في المحكمة عن الجرا م التي ُنفذت كما يبدو 
 .2114حزيران  13منذ 

وم  انتها  عملية "الرصان المصبوب"، توجهت السلطة الفلسطينية بطلب  2118في العام 
 . 2112للتحقيق في جرا م الحرب في أرالي "فلسطين" التي ارتكبت ابتداً  من تموز 

، بحجة أن "فلسطين" ليست 2112هذا الطلب ُرف  من قبل النا ب العام السابق للمحكمة في العام 
 ة بحث أحداث وقعت علم أراليها. دولة، لهذا ليس للمحكمة صالحي

ذات  األوساطوحسب أقواله، فان صالحية تحديد تعريا "الدولة" من اجل ميثاق روما، مخولة بها "
العالقة" في األمم المتحدة، أو الجمعية العمومية للدول األعلا  الموقعة علم الميثاق. وم  ذل ، 

تشرين الثاني  28المتحدة في  لألمملعمومية قررت المدعية العامة أنه في أعقاب قرار الجمعية ا
اعتبار  باامكان"دولة مراقبة ليست علو"، أنه  إلملرف  مستوال فلسطين في األمم المتحدة  2112

 الميثاق ومن اجل الموافقة الفورية علم الحتكام.  إلم"فلسطين" دولة من اجل النلمام 
 . أراليهاا م التي حدثت في وبناً  علم ذل  توجد للمحكمة الصالحية علم الجر 

المدعية العامة ل تقدم تحليال عميقا لهذ  النقطة، رئم أن ول  القرار بش'ن هل الكيان هو دولة من 
المتحدة ل يعتريه الش  من الناحية  لألمماجل الميثاق في أيدا جهة سياسية مثل الجمعية العمومية 

 القانونية.
دولة تعطي المحكمة صالحية التحقيق في  إعالنتم قبول  إذاحسب السياسات المتبعة في المحكمة، 

كان  إذافحن أولي، إل  إجرا جرا م الحرب، التي تثير لديها شكا أوليا لحدوث جرا م كهذ ، يتم 
الحديث يدور عن حالة والحة ليست من صالحية المحكمة. وبناً  علم ذل  فان البد  بالفحن 
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اعتبار أن المدعية العامة تعتقد ب'نه فعليا تم تنفيذ جرا م  إلمه األولي بحد ذاته ل يشير بحد ذات
 حرب.

 11 إجرا يتم  2114وحسب تقرير رسمي من مكتب المدعية العامة فانه حتم نهاية العام 
والقوات  أفاانستانفحوصات أولية تشمل القوات البريطانية في العراق وقوات الوليات المتحدة في 

وكذل   أوكرانيافي الحرب بينهما، وعمليات تتعلق بالمواجهة الدا رة حول  الروسية وقوات جورجيا
 الول  في نيجيريا وئينيا والهندوراس وكولومبيا. 

، 2111ئزة في  إلممولوو القافلة البحرية  أولي فيفحن  إجرا  أيلاتم  2114خالل العام 
تبحر تحت علمها. وفي نهاية  وذل  في أعقاب طلب دولة جزر القمر، حيث أن سفينة "مرمرة" كانت

 التحقيق، علم لو  ئياب الخطورة الكافية للحادث. إلمالفحن تقرر أل يتم نقل الحادثة 
حول صالحيات القلا  واألهلية  أس لةعملية الفحن األولي يفحن الدعا  العام في  إطارفي 

 ومصالح العدالة. 
، علم لو  اعتبار األحداثصالحية علم  في مولوعنا يبدو أن موقا المدعية العامة هو أن لها

تشكل  األعمالفحن األهلية ُيفحن هل  إطاردولة علو، "فلسطين". في  أراليأنها وقعت علم 
خطرا تبرر التحقيق. في الحالة التي أمامنا يمكن الفترا  أن هذا المطلب سيتحقق، وخصوصا 

أن هذا  إلم ااشارةلة البحرية، حيث تمت المالحسات التي ُذكرت في القرار المذكور بش'ن القاف إزا 
التي وقعت في المواجهة بين إسرا يل  األحداثالمطلب كان يكون متوفرا لو أمكن فحن مجمل 

 والفلسطينيين. 
للتحقيق  األفلليةمبدأ الكمال، الذا علم أساسه يجب أن ُتعطم  أيلاإن فحن األهلية يناقم 

بشرط أن يكون الحديث يدور عن تحقيق جدا. فيما يتعلق  من قبل سلطات الدولة، إجراؤ الذا يتم 
بمصالح العدالة يتم فحن هل يوجد اعتبارات هامة التي علم أساسها فان التحقيق ل يساعد في 

 لول  اللحايا.  سيسيئكان التحقيق بذاته  إذاتحقيق مصالح العدالة. مثال، 
ل عنصرا يعيق تقدم عملية سالم يمكنها العتبار الذا علم أساسه من ش'ن التحقيق أن يشك أيلا

 أن تلعب دورا معينا.
ل يشمل التحقيق المستقل لمكتب المدعية العامة، ولكنه قا م علم جم  المعلومات  األوليالفحن 

 من مصادر مختلفة، تشمل مصادر رسمية، منسمات ئير حكومية وأا شخن آخر. 
ي أحداث الحرب في قطاو ئزة، التي تم تعيينها يمكن الفترا  ب'ن تقرير لجنة "شباس" للتحقيق ف

التابعة لألمم المتحدة، ستحسم باهتمام خان خالل عملية الفحن  اانسانمن قبل لجنة حقوق 
 هذ .
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 تحقيقها األولي.  إنها ليس هنا  اطار زمني يكون لزاما علم اللجنة خالله 
بين مكتب المدعية العامة وبين  يمكن أن تستمر عملية الفحن لفترة طويلة، يدور خاللها حوار

 ، وهكذا. األمرالجهات ذات الصلة، بما فيها سلطات الدول التي يمسها 
التي وقعت  األحداثعلم سبيل المثال، لدال فحن ما يتعلق بالول  في جورجيا، فانه تعامل م  

 ومن لمنها تم فحن عمليات التحقيق الجارية في الدول ذات الصلة، وصورة 2119في سنة 
 تقدمها. 

كان هنا  "أساس معقول" ب'نه تم ارتكاب جرا م  إذافي نهاية الفحن فان علم المدعية أن تقرر ما 
مكتملة، وطبقا لذل  تقرر هل سيتم فتح تحقيق، ويواكب التحقيق محاكمة أولية  األخرالوأن الشروط 

 تسبق المثول أمام المحكمة.
أوامر اعتقال واستدعا ،  بإصداربقة للمحاكمة مخولة في مرحلة التحقيق فان المحاكمة األولية السا

وكل دولة علو في ميثاق روما ملزمة باحترام هذ  األوامر، واعتقال وتسليم المتهمين الموجودين 
 لمن حدودها. 

 أميركاودول  األوروبيةألفنا لها فلسطين(، ومن بينها كل الدول  إذادولة علو ) 123هنا  
 الالتينية وئيرها. 

، ليست األوسطوالوليات المتحدة وكذل  روسيا، الصين، تركيا، الهند ومعسم دول الشرق   يلإسرا
 في هذ  المحكمة.  أعلا 

حوادث: اوئندا، الكوناو، السودان،  9 إطارحالة في  21ُتجرال تحقيقات بش'ن  األيامفي هذ  
قادات علم كون كل التحقيقات الوسطم، كينيا، ليبيا، ساحل العاو ومالي. )هنا  انت أفريقياجمهورية 

 (.اافريقيةالجارية هي لد دول من القارة 
 

 الدالئل والتوصيات:
يجب التعامل م  قرار فتح تحقيق باحترام، وم  ذل  ليس هنا  مجال لللاط الزا د. الطريق ما  -1

 . يليينإسرا زالت طويلة إلم أن يتم فتح تحقيق، وليس من المؤكد أن يتم تقديم لوا ح اتهام لد 
المحكمة هي جسم مهني مثل كل جسم في الساحة الدولية، يوجد له ارتباطات سياسية، وهو  -2

بالت'كيد يت'ثر جدا من مواقا مؤسسات األمم المتحدة، ولكن ليس صحيحا أن يتم التعامل معه 
 كجسم سياسي صرا. 

ذل ، لهذا فان يدور الحديث هنا عن مؤسسة تلم رجال قلا  مهنيين، ويتم النسر اليها ك
التهجمات الالذعة، والدعوال قصيرة النسر لحلها، ليس فيها ما يفيد، هي فقط ُتسهر إسرا يل كدولة 
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من ذل ، أنها تعتقد أنها ارتكبت جرا م وتخشم من أن  واألقسم، األحوالئير جدية في أحسن 
 ُتلبط بجريمتها. كما يقول المثل "من علم رأسه بطحة فلُيحسس عليها".

يجب أن تستمر إسرا يل في الدعا  ب'نه يجب عدم اعتبار فلسطين دولة بخصون ميثاق   -3
 روما. وهنا  اسرا يل حج  جيدة في هذا المولوو. 

م  ذل ، يجب العتراا ب'ن احتمالت قبول هذ  الحجة ليست كبيرة، ازا  موقا القسم القانوني 
 موقا حاسم في هذا المولوو. لألمم المتحدة وحقيقة أن المدعية العامة عبرت عن 

في موازاة ذل ، يجب الستعداد ألن يستمر الفحن. إن التحقيقات الجدية من قبل إسرا يل حول  -4
من قبلها تشكل حاجزا فعال ومهما لفتح تحقيق لد  إجراؤهاالدعا ات بش'ن جرا م الحرب التي تم 

 هذ  الفعال. 
، تشمل مكانة المناطق كمناطق األساسيةموالي  يجب تحلير حج  قانونية حول عدد من ال -2

محتلة، وخصوصا فيما يتعلق بمنطقة قطاو ئزة، وكذل  مولوو الطار القانوني ذا العالقة، الذا 
يسرا علم المواجهة م  حماس )هل هي مواجهة دولية أو ئير دولية(، التي تؤثر في سريان جز  

 من بنود المخالفة. 
ن جيدا التعاون م  عملية الفحن األولي. وذل  من اجل زيادة احتمال ألن نفح إمكانيةهنا   -6

اقتناو المحكمة ب'ن إسرا يل تفحن نفسها، ومن اجل كسب الوقت. هكذا تتصرا باقي الدول، بما 
رئم أنها ليست علوة في المحكمة. إن التعاون ل يعني باللرورة  –فيها علم سبيل المثال روسيا 
المحكمة، لكنه ُيمكن أيلا من أن نعر  بصورة رسمية  امال ات قبول صالحية أو خلوعا

 ومنسمة كل "جرا م الفلسطينيين"، وخصوصا تل  التي تم تنفيذها علم أيدا حماس.
الوليات المتحدة، بريطانيا،  –يجب تنسيق المواقا م  دول اخرال لها قوات مشاركة في الحرب  -4

 (. خرالأكندا ودول الناتو )بصورة سرية م  دول 
بالنسبة للعمليات العسكرية للجيم سيؤثر علم هذ  المواقا، لهذا فان لديها  ااشكاليإن الدوام 

مصلحة مباشرة لمن  وصول التحقيق الم هذ  العمليات، طالما وجدت هنا  مصلحة مشتركة لمن  
 تقديم لوا ح اتهام في حالت كهذ . 

تحقيق أولي. وم  ذل  ل يدور الحديث عن يجب عدم الستخفاا ب'همية قرار المدعية بفتح 
 كان والحا جدا ب'نه سيتم فتح تحقيق كهذا.  األحداثتحقيق بش'ن  إجرا مفاج'ة. علم لو  طلبها 
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العمل الصحيح من اجل تقلين  أسلوبيجب علم إسرا يل أن ترد بهدو  وأن تفحن بصورة متوازنة 
 فتح تحقيق جدا. خسا ر فحن كهذا، ومن اجل زيادة احتمالت من  

 إن الردود الاالبة التي نعزوها لفترة النتخابات الحالية، ليست هي الطريق الصحيحة للعمل.
 "نسرة عليا"

 23/1/2112، األيام، رام هللا
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