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*** 
 
 اإلعالن رسميًا عن تشكيل قائمة عربية واحدة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة 

، عقد يوم الجمعة في فندق "جاردينياا" بمديناة الناصارل الما  مر 44/1/4112، 48عرب نشر موقع 
اق الااويني وقياادات ااحاالار العربيااة فااي "إسارا يس" لًعاا ن رسااميا  عاان  شااكيس الصاحافي لججنااة الوفاا

 القا مة العربية المش ركة.
وقاس عضو لجنة الوفاق الويني، محمد عجي يه: "صار الحجم حقيقة، نلف لجماهيرنا العربياة ولجمياع 

ر العنصاارية فااي الااب د القااوا الديمقراييااة بشاارا القا مااة المشاا ركة، وهااي جوابنااا السياسااي عجاا  الم اااه
وليبرماان وبينيات". وأضااف أن "هالق القا ماة هاي أفضاس قا ماة ان  ابياة فاي الاب د ببرنامج اا ومرشاحي ا 
و شااامس جمياااع ااحااالار الفاعجاااة العربياااة فاااي الاااب د.  شااامس مرشاااحين ي اااودا  وعرباااا  مااان الججياااس والنقااار 

يااع المرشااحين يحمجااون شاا ادات أكاديميااة. والمثجااو وامرأ ااان فااي ااماااكن ااولاا  وهاالا أماار  اااري ي، جم
هااالق القا ماااة برنامج اااا ويناااي، سياساااي، اج مااااعي و قااادمي. هااالق أوس مااارل فاااي العاااالم العرباااي والشااارق 
ااوسي   شكس في ا قا مة  جمع الشيوعي واإلس مي والقومي وجميع ال ياارات السياساية والفكرياة ل كاون 

المنااايق الفجساايينية المح جااة. قا مااة ساا منع عااودل اليمااين  نمولجااا  لجوحاادل لشااعبنا الفجسااييني أيضااا  فااي
 ون نياهو إل  الحكم و  سس لمرحجة وحدوية جديدل لجن وض بمج معنا العربي في هلق الب د".

و ابع: "ا فقت ااحلار عج   شكيس القا مة عج  النحو ال االي: أيمان عاودل، مساعود مناايم، جمااس لحالقاة، 
بااد الحكاايم حااا، يحياا ، حنااين لعبااي، دوف حنااين، يجاار أبااو عاارار، يوسااف أحمااد ييبااي، عاياادل  ومااا، ع

 جبارين، باسس مياس، )ممثس العربية لج غيير(، عبد هللا أبو معروف، جمعة اللبارقة وسعيد ال رومي". 
و حدو ر يس الياقم المفاوض عن الجب ة، م. رامل جرايساي، وشاكر الناوار الالين أن اوا دور  ام فاي 

سااويد، إمباريااة وصرصااور. وقاااس إن " شااكيجة القا مااة  شاامس قااوا ي وديااة ديمقراييااة الكنيساات، بركااة، 
وهلا أمر م م وكان عجيه إجماعا  ولم نكن بحاجة إلقناع أحد بالعمس المش رك ضمن واقعنا وموقعناا، 
وإلعياا  أماس بدحااداو  غييار فااي المج ماع، وكااس مان يحااوس ال حااريض عجيناا نقااوس لاه نحاان مان نريااد 

لمسااااوال وق نقباااس بالعنصاااارية". وأضااااف: "إن إقاماااة هااالق القا مااااة جاااا ت مااان  ااا س ر ي نااااا الندياااة وا
 -لم غيرات المرحجة عج  المس وا المحجي والفجسييني واإلقجيمي ورفع نسبة الحسم ومحاولة إقصاا نا 

كااان محفاالا إلقامااة القا مااة، لكاان نقااوس مساااحة العمااس المشاا رك أوسااع بكثياار ماان  - رانساافير سياسااي 
ساحة اق   فات وال  فات بيننا. نقايم شاراكة ان  ابياة وكاس حالر يحااف  عجا  مواقفاه اقج ماعياة م

و صوصااي ه الفكريااة والسياسااية". و ااابع: "ناادا ي إلاا  الجم ااور العربااي والقااوا الديمقراييااة أن ادعمااوا 
سات، وهالا أمار فاي هلق القا مة بكس قاول، ف نااك فرصاة ان  كاون هالق القا ماة الك جاة الثالثاة فاي الكني
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ماياااة ااهمياااة، وأن  نشااا  إمكانياااة أن نااا ثر عجااا  أماااور سياساااية   عجاااق بناااا وبقضاااايا إقجيمياااة و شاااكيس 
لكي يكون الصوت العربي نوعي ولنليد  %12و 11الحكومة المقبجة. يجر أن نليد نسبة ال صويت با

يدفعوننا إل  جي او ا  ياار  مقاعد وهلا أمر واقعي. عجينا مواج ة دعال المقايعة ب ن م  2إل   3من 
 ونريد أن يكون لنا في ويننا ال  ثير عج  واقعنا".

و حاادو النا اار عاان الحركااة اإلساا مية، مسااعود منااايم، وشااكر لجنااة الوفاااق وكااس ااحاالار وكااس ماان 
 ساهم بد را، هلا المولود إل  النور، حسر  عبيرق.

لقة، كجمة قاس في ا: "نحن في يوم  ااري ي وألق  النا ر عن ال جمع الويني الديمقرايي د. جماس لحا
ونصنع ال اريخ وقد نكون مير مادركين لاللك بعاد. عجيناا أن نعاي للاك". و اابع: "نرياد ل الق الوحادل أن 
  وسع ب ن  شمس أحلابا  مير ممثجة في البرلمان مثس الحركة اإلس مية الشامالية وأبناا  البجاد فاي بناا  

 قق  ع والعنصرية وال مييل ولنبني م سس ا نا الوينية الوحدوية".لجنة الم ابعة لنواجه محاوقت ا
وقاااس النا اار أحمااد ييبااي: "هاالق الك جااة ساا كون الك جااة الثالثااة فااي الكنيساات. هناااك ماان أراد رفااع نساابة 
الحسام لعادم ر ياة العاارر فاي البرلماان، لكاان لسا رية القادر ليبرمااان الال  رفاع نساابة الحسام ي منا  لااو 

ا كانت عجيه. ك ج نا س كون أكبر من "إسرا يس بي نا" بالعدد واا  ق، ان ب لق القا مة  عود النسبة لم
 ق يوجد أ  سارق وق فاسد. هلق رسالة وحدل،. هجموا وا رجوا إل  الصناديق".

و حدو النا ر عن الجب ة دوف حنين، قا   : "هلق ان  اباات مصايرية ان اليماين أ يار مماا سابق، 
يااار عجااا  موايناااة العااارر ويجااار ماااس  هااالق الموايناااة بمضاااامين المسااااوال لمواج اااة وهنااااك هجاااوم  ي

اليمين". وأضاف: "هلق م مة كس أصحار الضما ر في الب د وليس لجعرر فقي. يريق اقحا  س ق 
 مس قبس وق حاضر له، ف ي   د  إل  الحرر فقي. يجر إن ا  اقح  س...".

مقرايي، حنين لعبي: "نحن نيجر من إسرا يس أن   عامس معنا وقالت النا بة عن ال جمع الويني الدي
كشااعر، ولكننااا اين أيضااا  نحاان ن عامااس مااع أنفساانا كشااعر ماان  اا س هاالق الوحاادل". وأضااافت: "هاالق 
ليست وحدل  قنية وق  عكس إجماعا  سياسيا  فقي، بس  ن ج منا ا  سياسيا  لمناقشة   فا نا وا   فا نا. 

عاادل ثقاة النااس فاي ح   من يقايع الكني ست عجيه أن يبارك هلق الوحدل ان ا  عكس وحدل ميدانية وا 
السياسة ومحاربة اإلحباي وال مباقل وال وف وعدم القناعة بجدوا السياسة والنضاس". و  مت لعبي 
بالقوس: "نحن الك جة الوحيدل المبنية عج  كرامة قومية وحقنا في النضااس فاي ويناا، لاللك نحان ناد س 

 حجة جديدل ونبني قواعد لعبة سياسية جديدل".مر 
وقالت المرشحة عايدل  وما: "هلا يوم يجر فيه  سجيس إنجال هام لشعبنا ولجقاوا الديمقرايياة... نرياد 
أن نكون مساهمين أساسيين بال  ص من اقحا  س وبناا  الدولاة الفجسايينية، ولنبناي مج معاا جديادا 

 حة العربية".ونفرض واقعا سياسيا جديدا في السا
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وقااااس النا ااار عااان الحركاااة اإلسااا مية يجااار أباااو عااارار: "حققناااا ماااا يالماااا ان  ااارق الجم اااور العرباااي ونقاااوس 
نمااا هااو عنصااري كم وقاا جكم لنااا وهاادم بيو نااا  إلساارا يس باا ن هاالق الوحاادل لاام يكاان ساابب ا رفااع نساابة الحساام، وا 

 وال عامس معنا ك عدا  وليس كمواينين".ومصادرل أراضينا وال عامس معنا بعقجية اقس   ار واقس  فاف، 
وقاس المرشح أيمان عاودل إن "ل الا ال حاالف هادفان، ااوس: اليماين يسام  المعساكر القاومي وهر ساو  
وليفني المعسكر الصا يوني، نحان نسام  المعساكر الاديمقرايي. ق نقباس معادلاة كاس العارر ضاد  كاس 

ييين لمحاربة أيديولوجية الحكومة العنصرية. هدفنا أق الي ود. أقمنا قا مة لكس العرر والي ود الديمقرا
 عود الحكومة الحالية إل  الحكم. ثانيا :   سيس مرحجة جديدل في مج معنا كما قاس د. جمااس لحالقاة، 
وهااي بنااا  الم سسااات الوينيااة ومحاربااة ايفااات اقج ماعيااة ال يياارل. هاالق الوحاادل لاان يغجب ااا ماا ر، 

 لندا ".شعبنا نادا ونحن لبينا ا
، نقاا   عاان مراسااج ا فااي حيفااا المح جااة، جماااس سااواعد، أن 44/1/4112األخبــار، بيــروت، وأضااافت 

ر يس القا مة العربية الموحدل أيمان عاودل، قااس لاا"اا بار"، إن "واجبناا الاويني أن نمناع عاودل اليماين 
 إل  سدل الحكم"، مضيفا : "نحن بحاجة إل  مرحجة جديدل   يجر هلق الوحدل".

 
 عباس يصل الرياض لتقديم واجب العزاء بوفاة الملك عبد هللا بن عبد العزيز 

وصس ر يس دولة فجسيين محمود عباس والوفد المرافق له، إل  العاصمة السعودية الرياض، رام هللا: 
 مسا  يوم الجمعة، ل قديم واجر العلا  بوفال  ادم الحرمين الشريفين المجك عبد هللا بن عبد العليل آس
سعود، ل ادم الحرمين الشريفين المجك سجمان بن عبد العليل آس سعود، ولولي الع د، نا ر ر يس مججس 
الولرا  اامير مقرن بن عبد العليل آس سعود، ولولي ولي الع د، النا ر الثاني لر يس مججس الولرا ، ولير 

 لكة، ولجشعر السعود .الدا جية اامير محمد بن نايف بن عبد العليل آس سعود، ولألسرل الما
وكان قد أبرق عباس، يوم الجمعة، معليا  ولي ع د السعودية اامير مقرن بن عبد العليل، بوفال 
 ادم الحرمين الشريفين المجك عبد هللا بن عبد العليل. وقاس الر يس في البرقية: بقجور مفعمة باالم 

المجك عبد هللا بن عبد العليل، الل  ان قس إل   وااس  البالغ،  جقينا نب  رحيس  ادم الحرمين الشريفين
جوار الرفيق ااعج ، بعد حيال حافجة بالعمس والعيا  الم جص والم فاني في  دمة وينه وشعبه 
السعود ، وأم ه العربية واإلس مية، فكان في سير ه ومسير ه نعم السياسي ورجس الدولة الشجاع 

 س  س ااجياس العربية واإلس مية  لكرها له.والحكيم، وصاحر المكارم الكبيرل ال ي 
وأضاف الر يس: ونحن ق ننس  أبدا مواقفه النبيجة، ال ي دأر عج  وقوف ا إل  جانر فجسيين 
والقدس، أرضا وشعبا وقضية. و ابع: ونحن إل ن قدم لسموكم ب عالينا القجبية الحارل، ومن   لكم 

الشقيق، لنس س هللا العجي القدير أن ي قبجه قبوق حسنا في لألسرل المجكية السامية، والشعر السعود  
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عجيين مع النبيين والصديقين والش دا ، وأن يج مكم من بعدق الصبر والسجوان، وأن يحف كم وشعبكم 
وبجدكم العليل من كس مكروق، ويديم عج  الممجكة الشقيقة نعمة اامن واامان والر ا  واقلدهار، 

د الكبير هو أن  ادم الحرمين الشريفين سجمان بن عبد العليل وان م يا ولي الع د، وعلا نا برحيس الفقي
قد  سجم م الراية من بعدق، وس قومون بحمس اامانة عج  أكمس وجه كما هو ع دكم دا ما، لجمضي 

نا إليه راجعون".  بالممجكة وشعب ا، نحو آفاق جديدل من اقلدهار وال قدم. و"إنا هلل وا 
 43/1/4112باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األن

 
 عباس: هناك تطابق بيننا وبين تونس حول مختلف القضايا السياسية 

وفا: عقد الر يس محمود عباس، ون يرق ال ونسي الباجي قا د السبسي، امس، ججسة  - ونس 
فجسيينية والعربية محادثات ميولة،  ناولت آ ر ال يورات السياسية الراهنة عج  م  جف ااصعدل ال

والدولية والع قات الثنا ية بين البجدين. وقاس الر يس عباس في  صريح له عقر المحادثات: لقد 
"أن يت قبس قجيس محادثا ي مع ف امة الر يس السبسي، حيو  ناولنا م  جف القضايا و اصة فيما 

 المفاوضات". ي عجق بالمسيرل السياسية وال  أين وصجت، مس عرضين كافة مسار عمجية
وأضاف: إننا "قدمنا يجبا لجمحكمة الجنا ية وهلا اليجر سوف يكون مفع  في أوس نيسان المقبس، 
وبعد للك سنحدد  يوا نا القادمة"، مشيرا إل  أن "أهم القضايا ال ي س قدم لجمحكمة هي اقس ييان 

 ونس قاس سياد ه "نحن  واقع دا ات ضد شعبنا". وحوس الع قات العربية العربية والع قة مع
 و ونس م يابقون في الموقف السياسي وفي الع قات العربية العربية.

 44/1/4112األيام، رام هللا، 
 
 نائب عن كتلة فتح: سيتم رفع دعاوى قضائية على السلطة بسبب قطع رواتب المئات من فتح  

لبرلمانية، نعيمة الشيخ نبيس سنونو: قالت عضو المججس ال شريعي عن ك جة حركة ف ح ا -ملل 
 جيس، إنه سي م رفع دعاوا قضا ية دا س المحاكم الفجسيينية، عج   جفية إقدام السجية في رام هللا، 
عج  "قيع روا ر الم ات من أبنا  وكوادر حركة ف ح في قياع ملل". وأضافت الشيخ  جيس 

هناك ميالر محقة ابنا نا في لا"فجسيين": "نحن جل  أصيس من حركة ف ح ولن ن ر، من ا"، مردفة:"
 قياع ملل، عج  السجية الفجسيينية أن   عاي  مع ا، وأن  نفل ميالر أهس القياع".

و ابعت: "سنرفع دعاوا قضا ية دا س محاكم السجية الوينية، وسن وجه لكس م سسات حقوق 
س ممولي السجية"، اإلنسان المحجية والدولية، ونحن في اإلجرا ات، وسن وجه ل  حاد ااوروبي، وك
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مشيرل إل  أن "الدعاوا سي م رفع ا باسم الججنة الميجبية )المكونة من قيادات وكوادر ف حاوية  يالر 
 ب حسين ااوضاع في ملل(، وس كون دعاوا فردية، وس  بناها م سسات حقوق اإلنسان".
 43/1/4112فلسطين أون الين، 

 
 جل زيارته للكويتالحمد هللا ينعى خادم الحرمين الشريفين ويؤ  

رام هللا: نع  ر يس الولرا  د. رامي الحمد هللا  ادم الحرمين الشريفين المجك عبد هللا بن عبد العليل 
آس سعود الل  واف ه المنية أمس. وقاس الحمد هللا: "ببالغ من الحلن وااس   جقينا  بر وفال فقيد 

جك عبد هللا بن عبد العليل آس سعود، ون قدم اامة العربية واإلس مية  ادم الحرمين الشريفين الم
ب صدق ال عال  لجعاهس السعود  و ادم الحرمين الشريفين ج لة المجك سجمان بن عبد العليل آس 
سعود، وولي الع د سمو اامير مقرن بن عبد العليل آس سعود والقيادل والشعر السعود  الشقيق 

 بوفال فقيد اامة العربية واإلس مية".
 44/1/4112ياة الجديدة، رام هللا، الح

 
 حماس تنعى العاهل السعودي وتشيد بدعمه للفلسطينيين 

ملل: نعت حركة حماس إل  اامة العربية واإلس مية العاهس السعودية المجك عبد هللا بن عبد 
 م.العليل، وأشادت بمناقبه في دعم القضية الفجسيينية والوقوف إل  جانر الفجسيينيين في كس محن 

وقاس الم حدو باسم الحركة سامي أبو لهر ، في  صريحات صحفية: "حركة حماس   قدم بوافر 
العلا  إل  الممجكة العربية السعودية مجكا وحكومة وشعبا بوفال المرحوم المغفور له المجك عبد هللا بن 

ان بال وفيق عبد العليل، و دعو هللا له أن يجاليه عن المسجمين  ير الجلا ، و دعو لجمجك سجم
 والسداد لما فيه رفعة الممجكة العربية السعودية و ير العرر والمسجمين".

وأكد أبو لهر  أن الفجسيينيين لن ينسوا المواقف المضي ة لجعاهس السعود  الراحس المجك عبد هللا بن 
ال ي عبد العليل في دعم القضية الفجسيينية والوقوف إل  جانر الشعر الفجسييني في كس المحن 

 عرض ل ا. وأضاف: "نحن نراهن دوما عج  الممجكة العربية السعودية مجكا وحكومة وشعبا في دعم 
 الشعر الفجسييني ح   يحرر أرضه، ف ي عمق لفجسيين ولألمة العربية واإلس مية".
 43/1/4112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 ة الفلسطينية "فتح" تنعى العاهل السعودي وتشيد بمواقفه تجاه القضي 
نعت حركة ف ح إل  جماهير الشعر الفجسييني وجماهير اامة العربية وُكس الم منين بالحق  رام هللا:

والعدس في العالم، العاهس السعود  المجك عبد هللا بن عبد العليل. وقاس بيان لحركة "ف ح" صدر يوم 
مواقف اا وية والمبد ية الثاب ة : "إن حركة ف ح والشعر الفجسييني سيلكر دا ما ال43/1الجمعة 

والشجاعة ا جاق القضية الفجسيينية ودعمه الم واصس لجشعر الفجسييني في ُكس الُمنعيفات اا يرل، 
 وس لكر أم نا العربية حرص المجك عبدهللا عج  أمن ا واس قرارها و ضاُمن ا والدهارها".

عبدهللا عندما يرح ُمبادر ه السجمية، ُمبادرل  وأشار بيان حركة "ف ح"، إل  شجاعة وجرأل الفقيد المجك
الس م العربية، وال ي قاس البيان ب ن ا "دليٌس عج  ر ي ه الثاقبة وحرصه الُمس مر عج  الحق والعدس 

 وعدم ال فريي بالحقوق الوينية الفجسيينية والقومية العربية".
ك سجمان بن عبد العليل وولي ع دق وأكدت حركة ف ح أن ا عج  ثقة أن العاهس السعود  الجديد المج

 اامير مقرم عبد العليل والقيادل السعودية س واصس الن ج نفسه والمواقف القومية لا  ا.
 44/1/4112، قدس برس

 
 سامي خاطر: حماس موحدة خلف المقاومة وعالقتها بإيران وحزب هللا لم تنقطع 

، أن اللين ي حدثون عن انقسام في الدوحة: أكد عضو المك ر السياسي لحركة حماس سامي  اير
حركة حماس بين الدا س وال ار، أو بين الجناح العسكر  والقيادل السياسية، إما أن م شام ون أو 

 ي منون للك أو أن م ق يمجكون المعجومة الكافية.
وأوضح  اير في  صريحات  اصة لا "قدس برس"، أن مقولة اقنقسام بين مكونات وقيادات حماس 

، وقاس: "الحديو عن انقسام في حركة المقاومة اإلس مية 1996قديمة   رت منل العام  مقولة
نما بدأ الحديو حوله منل العام  ، وفي كس ف رل ي  ر نوع من 1996حماس ليس وليد اليوم، وا 

اقنقسام، فمرل بين الدا س وال ار،، وأ را بين ال ار، وال ار، ثم بين الجنح العسكر  والقيادل 
اسية، وهكلا دواليك، والحقيقة أن هلا اقنقسام الل  ي حدثون عنه هو مجرد أماني لكنه في السي

الواقع مير موجود عج  اإلي ق. ما هو موجود هو  باين في ايرا  إلا  ال يورات السياسية، وهلا 
أمر يبيعي. والمعروف حماس حركة م سسية وبال الي أ  مس جد إما أن يكون  اضعا لسياسات 

وضوعة لجحركة أو أن م سسات الحركة  بحو الموضوع وعندما ي م ا  ال القرار يكون قرارا م
م سسيا". وأضاف: "الرهان عج  وجود انقسام دا س حماس ق يرددق اق الشام ون أو من ي منون 

 حدوو اقنقسام أو اللين ق يمجكون المعجومة".
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راي في سياسة المحاور وااح ف عج  صعيد آ ر أكد  اير أن سياسة حماس  رفض اقن 
وااجنحة، وقاس: "حماس كما هو معروف عن ا في سياس  ا الثاب ة أن ا  ح ا، لج ود كس أبنا  
اامة العربية واإلس مية، وكان واضحا منل اني ق  ا أن ا  رفض ال د س في الش ون الدا جية 

اور م نافسة. وقد كان هناك   قي لجدوس، وليس من سياسة حماس إي قا الد وس في أح ف أو مح
بين حماس وبين حلر هللا الل  كان ي بن  المقاومة في جنور لبنان، وبيننا وبين إيران كدولة 
س مية أ را. وما جرا أن أحداو الربيع العربي  إس مية  دعم المقاومة، كما  فعس دوس عربية وا 

سية لحماس، دفعت بالقيادل ال ي قدرت أن عندما وصجت إل  سورية ال ي كانت  ح ضن القيادل السيا
اس مرار وجودها في دمشق مير مناسر، انه لم  عد القوا السياسية  د س و غادر سورية، وُيجبت 

 من حماس مواقف  ضيرها لج رو، عن سياس  ا، ولللك آثرت ال رو، إل  أماكن أ را".
كن للك  روجا من محور إل  وأضاف: "هلق هي حقيقة موقف حماس دون أ   عدد لجوجوق. ولم ي

آ ر وق من  راجعا عن المقاومة. ثم إن  سمية محور الممانعة هو عبارل عن وصف إع مي لم 
 ي  رعه المعنيون باامر مباشرل".

ونف   اير أن  كون حماس قد ميرت موقف ا من إيران، وقاس: "بالنسبة لع ق نا بديران، نحن لم 
نما إ يران هي ال ي ميرت موقف ا، بسبر ال  ف حوس الموقف من المجف نغير شي ا من سياس نا، وا 

السور ، ومع للك لم  نقيع الع قات بيننا، وقبس عدل أسابيع كان وفد قياد  من حماس قد لار 
ي ران، والحركة حريصة عج  اقبقا  عج  ع قات فاعجة مع إيران جميع الدوس الداعمة لجقضية 

 الفجسيينية".
جود أ  قجق حوس ع قات حماس بقير، وقاس: "نحن هنا في الدوحة نعيش في كما نف   اير و 

كنف اقح رام الكامس، ولم نشعر يوما عج  اإلي ق بوجود أ  قجق قير  من  واجد قيادل حماس 
في ا، وقد أعجنت ال ارجية القيرية للك عندما أشاعت بعض ااوساي نب  كالبا بيجر قير من قيادل 

حة. ونحن لم نشعر في يوم من اايام ب   ألمة مكان ل واجدنا عج  اإلي ق، حماس مغادرل الدو 
 ف دفنا واضح ومعجن لججميع دون لف وق دوران وهو مقاومة اقح  س ويردق من أرضنا". 

 44/1/4112، قدس برس
 
 حماس تحم ل حكومة الحمد هللا المسؤولية عن ظاهرة االختطاف بالضفة 

في حركة حماس حسام بدران، السجية الفجسيينية وحكومة الحمد هللا وقيادل رام هللا: حّمس القياد  
حركة ف ح، المس ولية عن ميار اامن و كرار حاقت ا  ياف قيادات وكوادر من حركة حماس 

 عجي يد "مج ولين" مسجحين بالجباس المدني.
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نا جٌة عن  صرف أج لل وقاس بدران في  صريح له، إن  كرار حاقت اق  ياف  جك " اهرٌل  ييرٌل 
 أمن السجية بالضفة بعيد ا عن أ  مسو  قانوني، مما ي يح المجاس لجعابثين كي ي حركوا بحرية".

ويالر بدران حكومة الحمد هللا، بالكشف الفور  عمن يقف  جف حادثة ا  ياف ااسير المحرر 
ي  قف ورا ها، مضيف ا "ح   ناجح عاصي برام هللا، ال ي ق  لاس م بسا  ا مامضة، ومن الج ة ال 

لو كانت قوات  اصة  ابعة ل ح  س هي من ا  يفت عاصي، فدن الحكومة المس ولة عن ااج لل 
 اامنية ميالبة بوقف  عليلها ل اهرل اق  ياف و را ي ا مع حالة الفج ان اامني".

 43/1/4112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 ة كي تتحمل مسؤولياتها وسننظر في البدائل: أعطينا حكومة الوفاق فرصالزهار 

ملل: أكد د. محمود اللهار، القياد  البارل في حركة حماس، أنه  م إعيا  حكومة الوفاق فرصة 
كي   حمس مس وليا  ا، و قوم بدنصاف ملل، مشددا  في نفس الوقت عج  أن الحركة س ن ر في 

  س كجم ه في م رجان   بيني ن م ه حركة  البدا س، ولن  بق  أسيرل ضعف الحكومة. وقاس اللهار
حماس لش دا  معركة العصف الم كوس في منيقة جنور ملل، مسا  الجمعة: "حماس س عيي 
حكومة الوفاق فرصة، وس ن ر في البدا س، ولن نبق  أسرا ل لا الضعف وهلا ال نوع من هلق 

مة والشعر في ملل يد واحدل، كما الحكومة". ووجه اللهار رسالة إل  العدو الص يوني، ب ن المقاو 
وجه رسالة لجدوس العربية ب ن حماس لم  عبو ب من أحد منكم، فس ح المقاومة أي ر س ح، وق 

 يوجه إق ل ح  س. 
و اير اللهار الفصا س الفجسيينية قا   : إن "أيدينا ممدودل عج  شريعة هللا فيما يرضيه لنحرر 

حاولون أن يوقفوا هلق المسيرل، سيش دوا منا كس مج ة، ولن أرض فجسيين ب  شروي، واللين ي
يفعجوا بنا ما فعجوق سابقا ؛ فم م نا أن نحمي هلا الوين وندافع عنه". وأشار إل  وقا ع الحرر 
اا يرل، قف ا  إل  أن "ااعدا   نوا أننا ضعفنا، وأن أموالنا ان  ت، وأن س حنا نفد، فكانت المعركة 

 ان صرت في ا ملل، ل  ير  نون كس اللين وهموا أن حماس والقسام ضعف".البيولية ال ي 
وقاس: "كنا ل م في كس مكان، في بيت حانون، وفي  لاعة، ان صرنا عجي م في كس لقاق من ألقة 
حدود ملل". وشدد عج  أن ملل "س بق  مس عصية عج  الي ود، ولن يد ج ا أ  ي ود  م ما كجفنا 

شعارات كما قاس البعض. ولن ن حدو عن أ  صفقات لألسرا في الوقت  للك"، وقاس: "هلق ليست
 الحالي".
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وفي ن اية الم رجان، نفل مجاهدو ك ا ر القسام عرضا عسكريا مع رثا  لش دا  العصف الم كوس 
في جنور ملل. وشارك في الحفس أعداد مفيرل من أسر وأهالي الش دا ، وعدد من قيادات حركة 

 حماس.
 43/1/4112طيني لإلعالم، المركز الفلس

 
 مشير المصري يدعو األمتين العربية واإلسالمية إلعالن غضبهم العظيم بعد اإلساءة للنبي 

يحي  اليعقوبي: دعا القياد  في اإلس مية حماس مشير المصر ، اام ين العربية واإلس مية  -ملل
ات اامة، م كدا  أنه "آن ااوان إلع ن مضب م الع يم بعد اإلسا ل لجنبي ومحاولة النيس من مقدس

 لج عبير عن الغضر واقس نفار في كس مكان نصرل لجنبي محمد )عجيه الص ل والس م(".
وقاس المصر    س مسيرل ن م  ا حركة حماس، شمالي القياع، بمشاركة جموع مفيرل من 

فاع عن حاضرهم الجماهير نصرل لجنبي محمد، اليوم، "آن ااوان أيضا قس يقا  اامة والد
ومس قبج م وش ص النبي محمد"، مضيفا  "ن ر، اليوم  عبدا  و قربا  هلل بنصرل نبيه". وأضاف المصر  
في المسيرل ال ي حمجت عنوان "كجنا فداك يا رسوس هللا": "نقف في ملل المحاصرل الم آمر عج  

 د بيو  ا المدمرل".شعب ا وال ي  ب ل في س ح مقاوم  ا ويريدون من ا أن   ضع اجس  شيي
 43/1/4112فلسطين أون الين، 

 
 الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة تطالب عباس بالتراجع عن قطع رواتب جماعة دحالن 

أشرف ال و: يجبت قيادل حركة ف ح في قياع ملل من الر يس محمود عباس، بصف ه ر يسا -ملل
مو فا من الحركة، محسوبين عج  النا ر  421نحو  لجحركة ور يسا لجدولة، بدلغا  قرار قيع روا ر

« القدس العربي»محمد دح ن المفصوس من الحركة. وأكدت ال ي ة القيادية العجيا في بيان ل ا  جقت 
في  س ال روف الم ساوية ال ي يمر ب ا المواينون في قياع ملل،  اصة بعد »نس ة منه أنه 

اق صاد  ومعيشي  انق يكاد المواين فيه أن ق يجد العدوان اإلسرا يجي اا ير، وفي  س وضع 
 لقمة العيش ال ي يسد ب ا رمق أوقدق وأسر ه، 

ق يجول  حت أ   رف من ال روف أن يمس را ر المو ف الل  هو »وأضافت ال ي ة القيادية 
 حق ومجك بااساس اسر ه إق ضمن القانون الل  يحكم الو يفة العمومية، ونع بر را ر المو ف
 يا  أحمر ق يجول المساس به ا  سبر و اصة في  س ال روف القاهرل ال ي يعيش ا المواينون 

 «.في قياع ملل
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كان ااجدر قبس ا  ال هلا القرار ال الم أن ي  ل رأ  »وأكدت أن من قيعت روا ب م هم أبنا  ف ح، 
ن  فاج  ال ي ة القيادية ب لا ال ي ة القيادية لجحركة بصف  ا مرجعية الحركة العجيا في القياع ق أ

 «. القرار و كون آ ر من يعجم به
 44/1/4112القدس العربي، لندن،  

 
 "الحياة": القوى اإلسالمية تتحرك إلخراج المولوي من مخيم عين الحلوة  

بيروت: عجمت "الحيال" ب ن القوا اإلس مية: "عصبة اانصار" وحركة "حماس" و "الحركة 
ل" بر اسة الشيخ جماس  يار،  ع دت ال واصس مع أمير "الشبار المسجم" أسامة اإلس مية المجاهد

الش ابي إل را، الميجور الفار شاد  المولو  وآ رين من عين الحجول،  صوصا  أنه يعرف المكان 
 الل  لج وا إليه إن لم يكن هو ش صيا  ورا   وفير الحماية ل م.

ة س  واصس أيضا  مع  وفيق يه الميجور لجقضا  وأكدت مصادر فجسيينية أن القوا اإلس مي
الجبناني ب  مة اقن ما  إل  "ف ح اإلس م"، وقالت إن ال دف من ال واصس، اإلسراع في إ را، المولو  

 ومن معه من عين الحجول م ما كجف اامر.
ليوم. وكشفت المصادر نفس ا أن الوسيا  المكجفين إ را، المولو  وآ رين يجبوا إم ال م إل  ا

 وقالت انه سي م الججو  إل  الحراك الشعبي لجضغي من أجس إ راج م في حاس لم  نجح الوسايات.
 44/1/4112الحياة، لندن، 

 
 عزام األحمد: حل قضية المطلوبين في مخيم عين الحلوة يجب ان يكون سياسيًا وليس أمنياً  

بناني في السجية الفجسيينية علام رأا عضو الججنة المركلية لحركة "ف ح" والمشرف عج  المجف الج
ااحمد "أن حس قضية الميجوبين في م يم عين الحجول يجر ان يكون سياسيا وليس أمنيا، ح   
نجنر الشعر الجبناني وال ج ين الفجسيينيين في م يما  م وق سيما من ا عين الحجول، جّر الم يم 

 ال  م سال جديدل".
لسيد ااحمد يرافقه السفير الفجسييني أشرف دبور، وأكد "أن من اس قبس الر يس ميشاس سجيمان أمس ا

واجر الفصا س الفجسيينية ااساسية، مساعدل الدولة الجبنانية والجيش الجبناني، وال عاون ل سجيم أ  
ميجور لجعدالة في حاس   كد وجودق في أحد الم يمات، وهلا ما يع بر جل ا أساسيا من ال ية 

 يق ا".اامنية ومس   ل يب
وقاس اقحمد: "كانت وج ات ن رنا م فقة  ماما في سبس معالجة اقشكالية اق يرل ال ي ن مس في ان 
 حصس ب دو  بعيدا من ااضوا ، بما يضمن ان يبق  الم يم كما كان   س السنوات اق يرل عامس 
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لن نسمح ان يكون مكان اس قرار. الم يم لن يكون مجج  لج ارجين عن القانون في الدولة الجبنانية، و 
لجو  لجفارين من وجه العدالة الجبنانية، وبالحكمة ال ي اع دنا ان نسمع ا سابقا وسمعناها اليوم من 

 ف ام ه سنعالج هلق اقشكالية".
وعرض ااحمد أوضاع الم يمات مع ولير الدا جية والبجديات ن اد المشنوق، يرافقه وفد من الفصا س 

الجقا  ردا  عج  س اس: "نحن مج لمون امن لبنان. عندما يقاس لنا أن ف نا  فار، الفجسيينية. وأكد بعد 
سن عاون ح   ي ر، هلا من الم يم ويكون في يد السجية الجبنانية. وانا ا وقع ا بارا حوس هلا 

 الموضوع في الساعات المقبجة".
لل، وبحثا معه في أوضاع ولار المس وس الفجسييني ودبور قا د الجيش العماد جان ق وجي في الير 

 ال ج ين الفجسيينيين.
وك ر مراسس "الن ار" في صيدا أن ااحمد ال ق  في مجدليون النا بة ب ية الحرير  يرافقه دبور وقا د 
"اامن الويني الفجسييني" صبحي ابو عرر، في حضور عدد من مس ولي " يار المس قبس"، وصرح 

بنان ما يجر  الحديو عنه حوس م يم عين الحجول وبعض عج  ااثر: "هناك موضوع الساعة في ل
ال صريحات ال و يرية ال ي سببت حضور  العاجس ال  لبنان. ناقشنا هلا الموضوع، وانا اقوس بمس  
فمي اننا كنا م يابقين في  حجيجنا لجوضع القا م ور ي نا كيف يعالج بعيدا من ال و ير وال جويح )...( 

 يا وق بضربة موضعية او مير موضعية  حت ا  لريعة".ان الموضوع لن يحس امن
وس س هس  سجم ق حة ب سما  ميجوبين في عين الحجول، ف جار: "ليست ق حة بس اسما  محدودل 

 محددل لم نسمع ب ا اق اوس من امس من المس ولين الجبنانيين".
 يس بجدية صيدا السابق عبد كللك ال ق  اامين العام لا"ال ن يم الشعبي الناصر " اسامة سعد، ور 

 الرحمن البلر .
 44/1/4112النهار، بيروت، 

 
 بركة: حماس حريصة على وحدة لبنان واستقراره وترفض استخدام المخيمات ملجأ للمطلوبين   

عّمار نعمة: شدد مس وس حماس في لبنان عجي بركة، عج  ان الحركة حريصة عج  وحدل لبنان 
اس  دام الم يمات مجج   لجميجوبين لضرر لبنان. ولكنه يجفت الن ر وأمنه واس قرارق، وهي  رفض 

ال  أن د وس الميجوبين ال  الم يمات ق   حمس الفصا س مس ولي ه كون ا ليست مولجة أمن مدا س 
 الم يمات ال ي   وقها ااج لل اامنية الجبنانية.

ع م، للك ان الفصا س ليست قادرل ويق رح بركة  فعيس ال نسيق الفجسييني الجبناني بعيدا عن اإل
وحدها عج  مجاب ة  اهرل الميجوبين وهي ق  ود الد وس في اق  اس فجسييني دا جي أو ال سبر في 
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مواج ة فجسيينية لبنانية، مشيرا ال  ان أ  مواج ة قد   د  ال  هجرل كبيرل من الم يم ال  الجوار، 
جا ت ن يجة عوامس عشا رية أو فردية منعت مشددا عج  ان حماية بعض ال واهر في الم يمات 

 المساس ب جك ال واهر.
وبينما ُيلكر أن ق سابقة  سجس بالقبض عج  ميجوبين عبر عمجية عسكرية، يشدد عج  رفض 
الحركة  حويس الم يمات ال  ساحة لجم شددين أو صندوق بريد إل  أ  كان، "بس س بق  الم يمات 

فجسيين". ويجفت بركة الن ر إل  ان ثمة اج ماعات قا مة عج  ساحة نضاس عج  يريق العودل إل  
مس وا القيادات في عين الحجول لمحاصرل الحاقت القجيجة ال ي   مثس في هاربين من السجيات 

ق فدن آ ر الدوا  الكي". م ال ا مدل ح    رك الم يم "وا   الجبنانية وا 
 44/1/4112السفير، بيروت، 

 
 ستهدافًا للمخيمات الفلسطينية من قبل أكثر من طرفأبو عماد الرفاعي: ثمة ا 

عّمار نعمة: أكد ممثس حركة "الج اد" اإلس مي في لبنان، أبو عماد الرفاعي، أن ثمة اس  دافا  
لجم يمات من قبس أكثر من يرف، مشيرا ال  ا جاهين ل لا اقس  داف. فمن ناحية هناك محاولة 

 ن ا  مثس ب رل لًرهار، وح   دفع بعض الميجوبين لعلس الم يمات عن محيي ا و صويرها ب
يجاد ف نة في الم يم. ومن  لد وس الم يم، إضافة ال  محاولة لشق الصف الدا جي الفجسييني وا 
ج ة ثانية، ثمة اس  داف من نوع آ ر، ي مثس في حالة الب س ال ي  عيش ا الم يمات والحرمان 

ر قوانين مناسبة  منع  فريخ شبار ي  ثرون ببعض اافكار المدقع في ا وال ي يجر معالجة أسباب ا عب
الشالل. ويجفت الن ر ال  ان هلا العامس، إضافة ال  عدم اإلسراع ببت بعض المجفات في القضا  
الجبناني، عجما ان هناك مجفات بسيية قابجة لجحس، ي ديان ال  حالة من الي س واإلحباي لدا شبار 

 في الم يم.
ة مبالغة في  صوير الم يم مو   لًرهابيين، ويشدد عج  ان مع م من  يالر ويشير ال  ان ثم

ب م السجيات الجبنانية مير موجودين في عين الحجول، باس ثنا  ربما شاد  المولو  الل   بلس 
 الج ود لجعثور عجيه " اصة الا كان قام ب عماس مشبوهة".
الم يمات و م  شكيس قول أمنية عجيا وقيادل  وشدد الرفاعي عج  ان الفصا س قامت بج د كبير لضبي

مش ركة بين الفصا س في عين الحجول لمحاصرل اية  واهر شالل "وهي  يول كبيرل جدا في ال رف 
 الحالي بش ادل الجبنانيين الرسميين".
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من هنا، فدن الفصا س، حسر الرفاعي، حاف ت عج  أمن الم يم و  د  دورا في  جنير لبنان أية 
بية، ال ان الم يمات لن  شكس م وا لًرهار بس هي س ساهم في اس قرار البجد، لكنه  ضات مله

 ييالر بدبعاد الم يمات عن حم ت ال  ويس اقع مي والسياسي.
 44/1/4112السفير، بيروت، 

 
 "الجبهة الشعبية" تعزي نصرهللا بشهداء القنيطرة 

ر هللا" السيد حسن نصرهللا برقية  علية و بريك الوكالة الوينية لًع م:  جق  اامين العام لا "حل 
بش دا  المقاومة من "الجب ة الشعبية ل حرير فجسيين"، جا  في نص ا: " حية فجسيين، باسم الجب ة 
الشعبية ل حرير فجسيين، باسم جميع قواعدها وكوادرها ومع قجي ا ومقا جي ا عج  أرض فجسيين، وفي 

جن  ا المركلية ومك ب ا السياسي وأمين ا العام المناضس أحمد كس مواقع الججو  والش ات، باسم ل
سعدات، نبارك لكم ولكس أبنا  المقاومة ولكس ااحرار والشرفا  في العالم، اس ش اد كوكبة من كوادر 

 وقادل حلر هللا المقاوم وهم ي دون واجر الكفاح في مواج ة العدو الص يوني الغاشم".
 44/1/4112السفير، بيروت، 

 
 ليبرمان: القائمة العربية المشتركة لها هدف واحد هو تدمير "الدولة اليهودية" 

وكااقت: فاي أوس  عجياق عجا   شاكيس القا ماة العربياة المشا ركة ل اوض ان  اباات  -القدس، الناصارل 
الكنيساات اإلساارا يجي، قاااس ولياار ال ارجيااة اإلساارا يجي أفيجاادور ليبرمااان إن "ااحاالار العربيااة الم حاادل 

شف عجنا  ما كانوا يحاولون إ فا ق في السابق. انكشف عجنا اليوم بانه ق ي م اإن كنات شايوعيا  أو  ك
إساا ميا  أو ج اديااا ، ففااي ن ايااة المياااف ل اام هاادف واحااد هااو إن ااا  و اادمير الدولااة الي وديااة وهاالا مااا 

 يوحدهم".
ا  نادماا  اناه وحاد العارر ونشارت الصاحف العربياة فاي إسارا يس أماس صاورا  لجيبرماان ي  ار في اا حلينا

 في قا مة واحدل بدق  من إ راج م من الكنيست.
  44/1/4112األيام، رام هللا، 

 
 من اإلسرائيليين ال يريدون نتنياهو رئيسًا للوزراء %55استطالع:  

مااان إسااارا يجيين اسااا يجعت آرا هااام إن ااام ق يريااادون بقاااا  ر ااايس الاااولرا   %22وكالاااة ااناضاااوس: قااااس 
آلار/ ماااارس  17ي بنياااامين ن نيااااهو فاااي منصااابه بعاااد اقن  اباااات اإلسااارا يجية القادماااة فاااي اإلسااارا يج

بقااا ق. وأشااار اساا ي ع لجاارأس نشاار ه صااحيفة "معاااريف " اإلساارا يجية، يااوم  % 33المقبااس، فيمااا أيااد 
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مقعادا  فاي الكنيسات لاو جارت  44الجمعة، أن حلر "الجيكود" اليميناي بر اساة ن نيااهو سيحصاس عجا  
 الحركة" بر اسة ي سحاق هر سو  و سيبي ليفني. -مقعدا  ل ك س "العمس  42ن  ابات اليوم بمقابس اق

وبحسااار ن اااا ج اقسااا ي ع، الااال  لااام  شااار الصاااحيفة إلااا  عااادد المشااااركين فياااه، فااادن حااالر "البيااات 
مقعاادا ، وحاالر "هناااك مساا قبس" الوساايي  12الي ااود " اليمينااي بر اسااة ولياار اقق صاااد يحصااس عجاا  

مقعدا  وحلر "كجنا" الوسيي بر اسة موشيه كااحجون  11 اسة ولير المالية المقاس يا ير قبيد، عج  بر 
 مقاعد. 7مقاعد أما حلر "ي ودوت ه وراق" اليميني فيحصس عج   3عج  

و حصااس أحاالار "إساارا يس بي نااا" اليمينااي بر اسااة ولياار ال ارجيااة أفيجاادور ليبرمااان، و"شاااس" اليمينااي، 
مقاعااد لكااس من ااا فيمااا يحصااس حاالر "الشااعر معنااا" اليمينااي بر اسااة ايجااي  6سااار  عجاا  و"مياار س" الي
 مقاعد. 2ايشا  عج  

مقعادا  عجماا  أن اقسا ي ع جارا قباس اإلعا ن  11ويبقا  ل س ي ع ف حصس ااحلار العربياة عجا  
 عن قا مة عربية موحدل.

  43/1/4112فلسطين أون الين، 
 
 ك عبد هللاريفلين وبيريز ينعيان المل 

حجماااي موسااا : فاااي باااادرل هاااي ااولااا  مااان نوع اااا، نعااا  الااار يس اإلسااارا يجي ر وفاااين ريفجاااين المجاااك 
 السعود  الراحس عبد هللا ووصفه ب نه "مثاس لجلعامة الم لنة".

كما اس غس الر يس اإلسرا يجي السابق شمعون بيريل مشارك ه في "من دا دافوس" ليعجن من هنااك أن 
 ن "لعيما  مجّربا  وحكيما ، صمد بشجاعة وعرض مشروعا  لجس م في الشرق ااوسي".المجك الراحس كا

وعج  الرمم من أن "إسارا يس" الرسامية لام  صادر ح ا  اين أ  موقاف عجناي، إق أن وساا س اإلعا م 
  حدثت عن مداوقت عج  أعج  المس ويات  بحو في إرساس برقية  علية رسمية إل  السعودية.

ب ما ، في بادرل اسا ثنا ية، ي ساف فياه عجا  المجاك الساعود . وقااس "سامعت ب ساف عان  ونشر ريفجين
وفال المجك السعود  عبد هللا. لقد شكس الرجس مثاق  لجلعامة ااصيجة، الم لناة والمسا ولة لات ال قالياد 

ة القادس، الدينية العميقة. وك ادم لًسا م عماس المجاك عباد هللا كعاماس اع اداس يح ارم حساساية وقداسا
وسااع  ل حقيااق ر يااا إقجيميااة ملدهاارل. إن سياساا ه الم بّصاارل أساا مت كثياارا  فااي  ااوالن واساا قرار الشاارق 

 ااوسي".
وقد أشار بيريل، الل  يشارك في الم  مر اقق صاد  العالمي في دافوس إل  جانر قادل عرر بين م 

اني، إلاا  وفااال المجااك صااباح أمااس. الاار يس المصاار  عبااد الف اااح السيسااي والمجااك ااردنااي عبااد هللا الثاا
وقاااس إن "مباااادرل الساا م الساااعودية ال اااي عرضاا ا المجاااك كاناات ااشاااد أهمياااة، ولااو لااام  قبااس بعاااد بكاااس 
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أبعادها، ان ا مبادرل شجاعة  شكس أساسا  مس قبجيا  لجس م في الشرق ااوسي. وقد أثرت مواقفه عج  
ابنا  عا جة المجك ولجشعر السعود ، وآمس أن يبقا  الكثيرين في المنيقة، وأنا أرسس من هنا  عالّ  

 إرثه في المس قبس أيضا ، وأن يس م في اس مرار الس م في الشرق ااوسي".
وأشااارت ج ااات سياسااية إساارا يجية، وفااق "معاااريف ااساابوع"، إلاا  أن ااا  قاادر إساا ام المجااك السااعود  

ال او ر فاي المديناة المقدساة قاد بجاغ لرو اه الراحس في   د ة ال واير في القدس المح جة، بعد أن كاان 
 في ااش ر اا يرل.

 44/1/4112السفير، بيروت، 
 
ر بيروت ودمشق وغزة: "إسرائيل" لن تتحمل استفزازات من أحد   يعلون يحذ ِّ

أرساااس وليااار اامااان اإلسااارا يجي، موشااايه يعجاااون، ياااوم الجمعاااة،   ديااادا  إلااا  إياااران وحااالر هللا وفصاااا س 
ماالل، فااي أعقااار ال ااو ر اامنااي فااي مر فعااات الجااوقن المح جااة وعنااد الحاادود مااع المقاومااة فااي قياااع 

 لبنان بعد الغارل في القنييرل، واع بر أن "إسرا يس" لن   حمس اس فلالات من أحد.
ونقجت وسا س إع م إسرا يجية عن يعجاون قولاه  ا س ماداوقت فاي مقار قياادل الجب اة الشامالية لججايش 

ة أهميااة ان نحاااف  عجاا  باارودل أعصااار وصاابر، وأن نعاارف كيااف ناارد بالشااكس اإلساارا يجي، إنااه "ثماا
 المناسر وبحيو يوضح لكس من يحاوس المس بنا أنه لن ن حمس اس فلالات في أية جب ة كانت".

وأضاااف أن "إساارا يس ساا را بالحكومااات واان مااة والمن مااات الموجااودل  جااف الحاادود الشاامالية )أ  
ة عما يحدو في أراضي ا، وس عرف كيف س م ص الثمن في أية حالاة يا م لبنان وسورية( إن ا مس ول

في ااا المااس بساايادل إساارا يس وموايني ااا وجنودهااا". و ااابع يعجااون أنااه "لاان ن حمااس محاااوقت لجمااس بنااا 
وساانرد بشاادل ضااد أيااة محاولااة ك االق"، داعيااا السااكان والم ناالهين فااي شااماس الااب د إلاا  الحفااا  عجاا  

 ولكن عجي م اقنصياع ل عجيمات الجيش في حاس اق ضت الحاجة لللك. مجرا الحيال اليبيعية
واس عرض ر يس شعبة اقس  بارات العسكرية اإلسرا يجية، يو اف هار إيفان، وضاباي كباار فاي قياادل 

 الجب ة الشمالية  قارير أمنية   س المداوقت ال ي حضرها يعجون.
  44/1/4112، 48عرب 

 
 عمل عسكري ضد  سورية أو لبنان غانتس: مستعدون لتنفيذ أي 

قاااس ر ااايس أركاااان الجااايش اإلساارا يجي، بيناااي ماااان س، إن الجااايش اإلساارا يجي مسااا عد ل نفيااال أ  عماااس 
 عسكر  ضد سورية أو لبنان، في أعقار  صاعد ال و ر بعد الغارل اإلسرا يجية العدوانية في القنييرل.
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ارل لمقاار قيااادل الجب ااة الشاامالية لججاايش فااي ونقجاات وسااا س إعاا م إساارا يجية عاان مااان س قولااه لاادا لياا
 مدينة صفد يوم الجمعة، "نحن جاهلون جدا  وم  هبون جدا  ومس عدون ل نفيل أ  عمس ميجور".

ولعم مان س أن الحيال  سير عج  يبيع ه في شماس الب د، فيما  حدثت  قارير إسرا يجية عن   اوف 
الج ات السيحية من  راجاع الحركاة الساياحية، فاي  اس  اإلسرا يجيين من ال نلق في هلق المنيقة و لمر

 حشد القوات في مر فعات الجوقن المح جة وعند الحدود مع لبنان.
بالرمم من للك ادع  مان س أن "الشماس هادئ، قو  وصاجر. والجايش اإلسارا يجي مسا عد ل نفيال أياة 

 لج ة اا را". م مة، وسيعمس من   س  رجيح الرأ  من ج ة، وبالحلم الميجور من ا
  44/1/4112، 48عرب 

 
يران عبر روسيا   وسائل إعالم إسرائيلية: تل أبيب تبعث رسالة تهدئة لحزب هللا وا 

محمد بدير: لكرت وسا س اإلع م العبرية، أماس، أن "إسارا يس"  وسايت لادا الجانار الروساي لجادفع 
ياران. ونقاس أكثار مان مصا در إع ماي عان مصاادر سياساية في ا جاق ال  د ة مع حلر هللا وساورية وا 

في  س أبير، أمس، أن "إسارا يس" أكادت لروسايا أن اا ميار معنياة ب ارد  الوضاع اامناي وصاوق ، إلا  
 صعيد شامس، وأن ا  ريد أن   دئ ااجوا  لجح وس دون   لم الوضاع. وأشاارت القناال العاشارل إلا  أن 

لجانااار الروساااي ماااع الج اااات الاااث و فاااي ا  ياااار موساااكو وساااييا  ماااردق الع قاااة الييباااة ال اااي  جماااع ا
 الجانر الثاني من الحدود.

إلااا  للاااك، أشاااارت القناااال الثانياااة العبرياااة أماااس، فاااي نشااار  ا المساااا ية الر يساااية، نقااا   عااان مصاااادر 
عسااكرية، أن "إسااارا يس"  ااادرك جيااادا  بااا ن حااالر هللا سااايرد ق محالاااة عجااا  اع ااادا  القنييااارل. وقالااات إن 

ن كاان رسالة "إسرا يس" إل  حل  ر هللا، أنه إلا كان الرد ح ميا ، فدن ا معنية ب ق يكون ال دف مادنيا . وا 
كللك فدن ا لن  س ييع إق الرد بشكس قاس. أما في حاس كان اامر م الفاا  لاللك، كا ن يكاون ال ادف 

نمااا ساا ع بر للااك نوعااا  ماان اقل االام ال م بااادس جنااودا  إساارا يجيين، ف االا ق يعنااي أن "إساارا يس" لاان  اارد وا 
 بقواعد الصراع القا م بين الجانبين.

 44/1/4112األخبار، بيروت، 
 
 مناورة عسكرية إسرائيلية في إطار استنفار الجيش 

أجاارا الجاايش اإلساارا يجية بعااد   اار يااوم الجمعاااة، مناااورل عسااكرية كبياارل فااي شااماس الااب د بمشااااركة 
ر فعاات الجاوقن المح جاة وعناد الحادود يا رات حربية، وللك في إيار رفع حالة اس نفار القاوات فاي م

مع لبنان عج   جفية ال جوم العدواني اإلسرا يجي في القنييرل وأسفر عن مق س س ة مقا جين من حلر 
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هللا وجنراس إيران. ونقجت وسا س إع م إسرا يجية عن مصاادر فاي الجايش قول اا إن المنااورل  جار  فاي 
ل. ولااوح   اا س ساااعات بعااد   اار اليااوم حركااة يق ااة أعقااار  قياايم لجوضااع أجاار  فااي اايااام اا ياار 

 يليات عسكرية في شوارع منيقة الشماس. ومن المقرر أن ين  ي ال قرير مسا  يوم الجمعة. 
 43/1/4112، 48عرب 

 
 نتنياهو يزج  واشنطن في معركته االنتخابية ويؤجل خطابه أمام "الكونجرس" 

اااا اإلساارا يجية  عقياادا ، بعااد   كيااد ر اايس مججااس النااوار حجمااي موساا : الدادت صااورل الع قااة اامريكيااة 
اامريكااي جااون بااوينر أن ر اايس الحكومااة اإلساارا يجية بنيااامين ن نياااهو يجاار منااه   جيااس موعااد كجم ااه 

 أمام مججَسي الكونجرس، ل ق رر أكثر من موعد اقن  ابات اإلسرا يجية.
ّي باا ن  حقااق ليار ااه إلاا  أمريكااا هاادَفي إلقااا  وأشااارت وسااا س اإلعاا م اإلساارا يجية إلاا  أن ن نياااهو معناا

كجم اااه أماااام الكاااونجرس وحضاااور المااا  مر السااانو  لجاااوبي الصااا يوني )إيبااااك( فاااي واشااانين. واع بااار 
معجقون أن  ر ير هلق الليارل يعني عمجيا   د    أمريكيا  في الش ون اإلسرا يجية لمصجحة حلر ي د س 

ريه الجم ااوريين. وأكااد ديااوان ر اسااة الحكومااة اإلساارا يجية أيضااا  فااي الشاا ون اامريكيااة لمصااجحة مناصاا
أمس المعجومات، ال ي نشرها بوينر عج  حسابه عج  " وي ر"، من أن ن نياهو يجر منه   جيس موعد 
ال ياااار أساااابيع عااادل ليغااادو فاااي الثالاااو مااان آلار المقباااس، أ  قباااس أسااابوعين مااان موعاااد اقن  اباااات 

 أن يحضر م  مر "إيباك" السنو . اإلسرا يجية، حيو من المقرر أص   
وحاااوس ديااوان ن نياااهو  قجاايص أثاار اقن قااادات الرساامية اامريكيااة لجليااارل، عباار اإلعاا ن أن ال يااار 
أمام الكونجرس ي  ي بدعول مان قياادل الحالبين الجم اور  والاديموقرايي، وأناه يناو  اسا غ س الفرصاة 

 لشعر اامريكي، عج  دعم م لا"إسرا يس".لجثنا  عج  الر يس باراك أوباما، والكونجرس وا
وماان جانبااه أعجاان ن نياااهو أن دعو ااه لجكااونجرس " عباار عاان الصااداقة ال اصااة بااين إساارا يس والوقيااات 

 الم حدل، وأيضا  عن دعم الحلبين القو  إلسرا يس في أرجا  أمريكا".
فاااي الكاااونجرس لااام  وأعجااان لعااايم الاااديموقراييين فاااي مججاااس الشااايو  هاااار  رياااد أن قاااادل الجم اااوريين

يس شيروق بش ن دعول ن نياهو إللقا  كجمة أمام ججسة مش ركة لمججسي الكونجرس. وقاس "لم ُأس شار"، 
مضاايفا  " ربينااي ع قااة جياادل بن نياااهو. ا صااس بااي بشاا ن إصاااب ي فااي عينااي وهااو مااا أقااّدرق. لكاانكم 

 س. سننصت لما سيقوله". عرفون أّنه لعيم دولة.. سي  ي إللقا  كجمة في ججسة مش ركة لجكونجر 
وأوضاااح معجقاااون إسااارا يجيون أناااه ق ريااار فاااي أن دعاااول ن نيااااهو إللقاااا   ياااار فاااي الكاااونجرس  بااادو 
محاولة لج د س لمصجحة ن نياهو في المعركة اقن  ابياة اإلسارا يجية. كماا أشااروا إلا  أن الادعول  مثاس 
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 جفياة المواج اة الشاديدل حاوس للاك باين  حاديا  اوباماا،  صوصاا  فاي المسا لة النووياة اإليرانياة، عجا  
 البيت اابيض ومعارضي المفاوضات مع ي ران في الكونجرس، ومالبي  م من الحلر الجم ور .

وكشفت "هآر س" عن أن َمن قاد اق صاقت ماع باوينر ولعايم الغالبياة الجم ورياة فاي مججاس الشايو  
ماار، الاال   اادم فااي الماضااي لساانوات مياا ش ماكونيااس كااان الساافير اإلساارا يجي فااي واشاانين رون دري

  يويجة ك حد أقرر المس شارين لن نياهو.
وأشار المعجاق السياساي لصاحيفة "معااريف ااسابوع" بان كسابيت إلا  أن دعاول ن نيااهو إللقاا   ياار 

هانة لألمريكيين.  في الكونجرس  شكس نجاحا  له وا 
 44/1/4112السفير، بيروت، 

 
 يبمقتل إسرائيلي بتفجير وسط تل أب 

)"صفا"، "معا "(: ق س إسرا يجي وأصيبت ابن ه، مسا  يوم الجمعة، ب فجير سيارل في مدينة "هشارون" 
قرر  س أبير. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إل  أن إسرا يجيا  واحدا  عج  ااقس ُق س، فيما 

دو جنا ية. أصيبت ابن ه بال فجير الل  اس  دف سيار  ما، فيما قالت الشرية إن  جفية الح
 وأضافت الصحيفة نقُ  عن الشرية أن المق وس معروف لدا الشرية وله سج ت جنا ية م عددل.

عاما  كان معروف لدا الشرية  21من ج   ا، لكرت مصادر إسرا يجية أن الرجس البالغ من العمر 
 عاما . 17مر وأن الُشب ات  دس عج  وجود دوافع جنا ية  جف ال جوم، كما أن ابن ه  بجغ من الع

 44/1/4112السفير، بيروت، 
 
 من غزة 200ألف يؤدون صالة الجمعة بالمسجد األقصى بينهم  100أكثر من  

ألف مصسٍّّ ص ل الجمعة في المسجد ااقص  المبارك، بين م  111جماس ميو: أدا قرابة الا -ملل 
البجدل القديمة من  مواين من قياع ملل، في وقت كثفت سجيات اقح  س من ان شارها في 411

 القدس المح جة. 
و وافد المصجون إل  المسجد ااقص  منل ساعات الصباح الباكر، ادا  ص ل الجمعة، وفق عضو 
المك ر السياسي لش ون القدس والمسجد ااقص  في الحركة اإلس مية،  الد لبارقة، الل  أكد أن 

  أبوار المسجد ف حت جميع ا أمام المصجين.
  أن شرية اقح  س حررت م الفات لمركبات المصجين أثنا   وقف ا في شوارع القدس، وأشار إل

  شيكس. 211 اصة القريبة من بوابات المسجد المبارك، قف  ا إل  أن كس م الفة  قدر بقرابة 
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عام ا( من أدا  ص ل الجمعة في  61مواين من قياع ملل، ممن  ليد أعمارهم عن ) 411و مكن 
 قص  المبارك، بعد اج يالهم معبر بيت حانون "إيرل" صباح اليوم، وفق لبارقة.المسجد اا

 43/1/4112فلسطين أون الين، 
 
 عشرات اإلصابات في قمع االحتالل مسيرات الضفة وهدم قرية الشهيد أبو عين الثانية  

وات اقح  س "مندوبو "اايام"، "وفا": أصير أمس، عشرات المواينين بجروح وباق  ناق جرا  قمع ق
 لجمسيرات ااسبوعية السجمية ال ي ن مت في عدل منايق بالضفة.

فقد هدمت قوات اقح  س قرية الش يد لياد أبو عين الثانية، ال ي أقام ا نشيا  لجان المقاومة 
الشعبية في جنور الضفة الغربية، بمناسبة اللكرا ااربعين قس ش ادق، وردا  عج  قرار حكومة 

آقف دونم من أراضي بجدات قرا بيت لحم وال جيس، وا ع ن ا  وسيع مس وينة  2مصادرل اقح  س 
  شقة سكنية. 4211"افرات" ببنا  ما يليد عج  

وكان نشيا  المقاومة الشعبية في محاف  ي بيت لحم وال جيس أقاموا قرية الش يد أبو عين الثانية، 
 ن بيت لحم.قبالة مد س مس وينة "موش ع صيون" إل  الجنور م

 44/1/4112األيام، رام هللا، 
 
 البحرية المصرية تصيب صيادًا فلسطينيًا وتعتقل آخر 

ملل: أصير صياد فجسييني برصاص جنود البحرين المصرية   س عمجه في البحر، بينما اع قس 
  آ ر، بدعوا ا  راق م بمركب م المياق اإلقجيمية المصرية، و جاول حدود قياع ملل.

دون فجسيينيون أن أحد الصيادين  عرض لًصابة بعيار نار ، جرا  اس  دافه   س وقاس صيا
  العمس من اللوارق الحربية المصرية ال ي  رابي عج  الحدود الما ية الفاصجة بين ملل ومصر.

وهاجمت اللوارق الحربية اإلسرا يجية أمس صياد  ملل، ما أجبرهم عج   رك البحر والعودل لجشايئ 
  حيا  م، وللك بال لامن مع إي ق القوات البرية الم واجدل عج  الحدود الشرقية لشماس  شية عج

 قياع ملل النار صور  جك المنيقة الحدودية.
 44/1/4112القدس العربي، لندن، 
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 مستوطن يدهس طفاًل فلسطينيًا في الخامسة من عمره في طولكرم 
نة يولكرم شماس الضفة الغربية، قبس أن يغادر دهس مس وين إسرا يجي يف   فجسيينيا  في مدي

المنيقة مسرعا  بعد  نفيل عمجي ه، وقالت مصادر يبية فجسيينية إن اليفس اسمه ي من محمود، ويبجغ 
  من العمر  مس سنوات، ويقين في قرية شوفة إل  الجنور من مدينة يولكرم.

يولكرم، وأن وضعه الصحي  وأكدت المصادر لا  ا أنه جرا نقس اليفس إل  أحد مس شفيات
 مس قر، لكنه يح ا، البقا  في المس شف  ل جقي الع ، ال لم.

 44/1/4112القدس العربي، لندن، 
 
 االحتالل يحاكم طالبة باإلعدادية بتهمة إلقاء الحجارة وحيازة أسلحة 

ن في هدا بارود: كانت الدموع  سبح في عيني ا السوداوين وهي مصفدل اليدين والقدمي -ملل 
المحكمة ال ي  ضج بالجغة العبرية، فيما ير كل ن رها عج  والدي ا الجلين يفصج ما عن ا الشباك، 

 دون حوس وق قول من الوالدين الجلين ين ران بقجق لا"آ ر العنقود".
واع قجت قوات اقح  س اليالبة ال يير، وهي مر دية لي ا المدرسي في الحاد  والث ثين من الش ر 

م من أمام مدرسة بجد  ا بي ين، وصدر بحق ا حكم بالسجن الفعجي لمدل ش رين ومرامة مالية المنصر 
شيقس. ويقوس والدها إن "يفج ه اع قجت في يريق عود  ا من المدرسة ب  مة رشق  6111بقيمة 

 الحجارل وحيالل أسجحة". وأضاف ال يير لا"فجسيين": "ا صجوا بنا ي بروننا أن م ك قيد اقع قاس،
وأنه مير مسموح لنا ر ي  ا، وحكم عجي ا بالحبس ش رين في سجن هشارون ومرامة باه ة بالكاد 

 سن مكن من  وفيرها".
بدورق، أكد الناشي في قضايا ااسرا عبد العاس العناني، أن م ك اع قجت وهي في يريق عود  ا 

يبع اقح  س  جفيق ال  م  من المدرسة، وا  مت برشق الحجارل وحيالل سكين، مشير ا إل  "أنه من
 لأليفاس وأ ل اع رافا  م بالقول بعَد ال حقيق الم ين مع م".

 43/1/4112فلسطين أون الين، 
 
 2014"شؤون األسرى": اعتقال واحتجاز أربعين صحافيًا خالل  

وفا: قاس مدير دا رل اإلحصا  ب ي ة ش ون ااسرا، وعضو الججنة المكجفة إدارل مك ب ا في  -ملل 
قياع ملل، عبد الناصر فروانة، أمس، إنه ُسجس   س العام الماضي اع قاس سجيات اقح  س 

 إع ميا وصحافيا فجسيينيا. 21واح جال واس دعا  نحو 
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وأضاف في بيان صحافي: ق  لاس سجيات اقح  س  ع قس في سجون ا مجموعة من الصحافيين 
إلع م، وأشار إل  أن اع قاس اقح  س لًع ميين واإلع ميين الفجسيينيين والعامجين في مجاس ا

والصحافيين الفجسيينيين، ي دف إل  حجر الحقيقة وال ضييق عجي م، وبو الرعر وال وف في 
نفوس م لعدم نقس كس ما  ج قيه كاميرا  م من مشاهد م لمة وجرا م إنسانية، أو لعدم نشر ما يمكن 

بار م ساوية وان  اكات جسيمة اق رف  ا وق  لاس قوات أن   يه أق م م من صور قجمية لقصص وأ 
 اقح  س بحق الفجسيينيين الُعلس.

 44/1/4112األيام، رام هللا، 
 
 غزة: اآلالف يشاركون في مسيرة نصرة النبي  

، في مسيرل جماهيرية حاشدل شماس 43/1شارك آقف المواينين الفجسيينيين، يوم الجمعة ملل: 
اإلسا ل لجرسوس محمد. وانيجقت المسيرل ال ي دعت إلي ا حركة المقاومة اإلس مية قياع ملل  نديدا  ب

"حماس" بعد ص ل الجمعة من مسجد ال جفا  الراشدين في م يم جباليا شماس قياع ملل، وللك 
 بمشاركة آقف المواينين الفجسيينيين  قّدم م نوار وقادل حركة "حماس".

 43/1/4112قدس برس، 
 
 يقل صون ساعات الدوام احتجاجًا على حكومة التوافقموظفو غزة  

أشرف ال ور: قررت الججنة النقابية لجدفاع عن حقوق المو فين في قياع ملل، ضمن  -ملل 
 يوا  ا اقح جاجية ضد حكومة ال وافق ال ي بدأ  ا منل ف رل،  صعيد إجرا ا  ا مرل أ را، من 

 جيص ساعات الدوام في ولارات ملل كافة.  س سجسجة جديدل من اقح جاجات، أبرلها  ق
وس س مر حسر ما أعجنت هلق الججنة عمجية  قجيص ساعات الدوام في كس المراكل والولارات 

 والم سسات الحكومية يواس ااسبوع الجار .
ما لالت حكومة )رامي( الحمد هللا  ثبت يوما بعد وقالت الججنة في بيان ل ا من قدل حكومة ال وافق "

يوم عدم جدي  ا في ال عامس مع مو في ملل وق لالت   س ر  حت حجج واهية ل   ير اس يعاب م 
وصرف مس حقا  م وعج  رأس ا الروا ر رمم كس الج ود النقابية ال ي بللت و بلس من النقابات 

 الفجسيينية".
 44/1/4112القدس العربي، لندن، 
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 إصابات بـين المواطنين أيتنفي  والصحةطيرًا مصابًا بـ"أنفلونزا الطيور" بجنين  17500إعدام  
(، عن 1|43جنين: أعجنت مديرية الصحة في جنين في شماس الضفة الغربية المح جة يوم الجمعة )

دا س ملرعة من الييور المصابة بفيروس "أنفجونلا الييور"  17211اقن  ا  من عمجية دفن وا عدام 
لجحبش في قرية سيريس قضا  جنين. وأكد بيان صادر عن المديرية عدم وجود إصابات بين 
المواينين ب لا الفيروس، وأنه  م إعيا  كافة المواينين اللين شاركوا بعمجية دفن الييور المصابة به 

 ع جا وقا يا وأن الوضع  حت السييرل وق داعي ا    وف.
امن الويني في جنين إن ا شاركت في عمجية دفن اليوير النافقة بفيروس بدورها قالت قوات ا

عدام الييور اا را في لات الملرعة في حفرل يليد عمق ا عج  ث ثة أم ار.  أنفجونلا الييور وا 
وأضافت أنه  م ا  ال اإلجرا ات ال لمة إلحراق القييع المصار في الملرعة لا  ا حسر اان مة 

 عامس مع هكلا حالة.الم بعة في ال 
 43/1/4112قدس برس، 

 
 معاناة نكبة الفلسطينيين الثانية في معرض للفنان مأمون الشايب في السويد 

السويد: القدس العربي شا ت ال روف أن    ل الفنان ال شكيجي الفجسييني م مون الشاير إل  
بر ااحواس ال ي  عصف السويد، في رحجة لجو  ثانية، عان  من ا فجسيينيو م يم اليرموك، بس

بسوريا منل أربعة أعوام.. وكان الشاير قد فقد مع م لوحا ه في سوريا، في  سارل م لمة، مع أناس 
فقدوا كس عالم م، بيد أن هلا الوضع لم يجعجه يس سجم لجي س، إل أن نلعة ال حد  ولوثة الفن وال وق 

ماس شعبه.. وقد  و، للك بدقامة معرض فني، إل  الحرية واإلبداع أ ل ه مجددا ليرسم بريش ه آقم وآ
 12عرض فيه لوحا ه، في مك بة بجدية مدينة قندسكرونا، جنور السويد، الل  يس مر في الف رل بين 

 من الش ر الحالي. 47ا 
وعن معرضه يقوس الشاير، إن الجانر ااهم فيه ي جج  في الجوحات ال ي  ناولت االمة اإلنسانية 

م اليرموك المحاصر، الل  سقي فيه العديد من الش دا  جوعا جرا  الكارثة ال ي يعيش ا م ي
 اإلنسانية ال ي يعيش ا منل أكثر من سن ين.

 44/1/4112القدس العربي، لندن، 
 
 السلطات المصرية تغلق معبر رفح بعد فتحه جزئيًا لثالثة أيام  

(، بعد ف حه 44/1ال ميس )قدس برس: أمجقت السجيات المصرية معبر رفح البر  مسا   -ملل 
اس ثنا يا  مدل ث ثة أيام ل مكين الحاقت اإلنسانية من السفر. وقالت "هي ة المعابر والحدود" بولارل 
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مواينين من المرض   1217الدا جية الفجسيينية في  صريح صحفي صدر عن ا اليوم، إن 
ادرل قياع ملل   س عمس المعبر في والي ر وحمجة اإلقامات والجوالات ااجنبية، قد  مّكنوا من مغ

اايام الث ثة الماضية. وأضافت أن معدس سفر الحاف ت   س اايام الث ثة  وّسي ما بين  مس 
إل  ست حاف ت في كس يوم، كما لم ي م سفر كافة ااسما  الواردل في الكشوفات ال ي كانت ُمعدل 

 مسبقا  من قبس ال ي ة.
 43/1/4112قدس برس، 

 
 حرية المصرية تصيب وتعتقل صيادين فلسطينيينالب 

(، بنيران البحرية المصرية ال ي اع قجت 43/1قدس برس: أصير صياد فجسييني، الجمعة ) -ملل 
صيادا  آ را  قبالة شوايئ مدينة رفح جنور قياع ملل. وقالت مصادر فجسيينية، إن لوارق حربية 

فجسييني، ف سّبر بدصابة صياد عج  م نه  مصرية ف حت نيران أسجح  ا اليوم صور قارر صيد
واع قج ه برفقة صياد آ ر. وادعت مصادر عسكرية في شماس سينا ، أن قوات البحرية المصرية 
رصدت فجر اليوم مركبا  فجسيينيا  ا  رق المياق اإلقجيمية المصرية بعد أن أبحر من قياع ملل 

 حد ادعا  ا. با جاق ساحس البحر المقابس لمدينة الشيخ لويد، عج 
وأضافت المصادر ب ن البحرية المصرية يالبت المركر الفجسييني بال وقف إق أن المركر حاوس 
الفرار، مّما اضيرها إلي ق النار عجيه حيو أصير شار فجسييني يدع  إي ار لهير العامود  

ب ما. وأكدت عاما ( بيجق نار  بالبين، كما  م اع قاله برفقة صياد آ ر وال حف  عج  مرك 32)
المصادر، أنه  م إحالة الم سجس الثاني إل   حقيقات الجيش المصر  بالعريش و م نقس الفجسييني 

 المصار إل  المس شف  العسكر  بالعريش  حت حراسة الجيش.
 43/1/4112قدس برس، 

 
 حزب هللا يتلقى برقيات تعزية من فاروق القدومي  

حسن نصرهللا المليد من برقيات ال علية بش دا  الغارل  جق  اامين العام لا"حلر هللا" السيد 
اإلسرا يجية في القنييرل، من قبس ش صيات وقيادات سياسية من لبنان وال ار،، أبرلهم، ر يس الدا رل 

 "الجب ة الشعبية ل حرير فجسيين".والسياسية في "من مة ال حرير الفجسيينية" فاروق القدومي، 
 44/1/4112السفير، بيروت، 
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 البيت األبيض: "لو علمنا مسبقًا بزيارة نتنياهو لعملنا على منعها" 
: أعرر النايق باسم البيت اابيض، جون إيرنيست، مجددا  عن ام عاض إدارل الر يس 23عرر 

لقا ه  باراك أوباما من ليارل ر يس الحكومة اإلسرا يجي، بنيامين ن نياهو، المر قبة لجوقيات الم حدل وا 
 م الكونجرس ااميركي، أسبوعين قبس ان  ابات الكنيست اإلسرا يجي. ياب ا أما

وقاس إيرنيست: "كس  بير بالعمجيات السياسية يس ييع ال  كيد أن ليارل ن نياهو لجوقيات الم حدل 
لقا ه  ياب ا في الكونغرس سي ثر عج  سير العمجية اقن  ابية في إسرا يس وهلا ما نحاوس منعه،  وا 

لن يج قي به الر يس أوباما". وأكد في حديثه أنه لو عجم البيت اابيض بليار ه قبس ول لا السبر 
اإلع ن الرسمي، لعمس عج  منع ا.وأضاف إيرنيست: "السياسة الم بعة في هلق الحاقت أن أ  
ر يس دولة أجنبية يرمر ب ر ير ليارل لجوقيات الم حدل ينسق مع ر يس ا، لكن الدعول من قبس قا د 

م وريين، جون باينر، وقبول ا من قبس ن نياهو أمر مناِف لجبرو وكوس والدبجوماسية. في الن اية، الج
ر يس مججس الشيو  هو من ي  ل القرار اا ير بالنسبة لبرنامج ليارات الكونجرس، وبال  كيد لو 

 أ يحت لنا فرصة ال د س ببرنامج الكونجرس، لغيرنا الكثير من اامور". 
ست أن أوباما لن يج قي ن نياهو ب   حاس، ح   ق ي ثر ولو بنسبة ض يجة عج  آرا  وأّكد إيرني

 النا بين وسير العمجية اقن  ابية، وأن   يس الكونجرس هو من أعي  لن نياهو هلق المنصة.
ولم ي ف النايق بجسان البيت اابيض  باين المواقف بين أوباما ون نياهو حوس المفاوضات مع 

: 'ن نياهو يع قد أن الج ود الديبجوماسية مع إيران ب  فا دل ولن    ي أ  ثمار، ونحن ق إيران، وقاس
نوافق الب ة عج  هلا اقدعا ، حيو وّضح الر يس ااميركي الموقف  مام ا وقاس إن الحس 
ل الديبجوماسي أفضس لججميع، ولن يسمح الر يس ل باين المواقف هلا ب ن يضر ال لام الوقيات الم حد

 اامني ا جاق إسرا يس".
 44/1/4112، 48عرب 

 
 االقتصاد السعودي حقق نموًا كبيرًا في عهد الملك عبد هللا بن عبد العزيز 

الرياض: ش دت السعودية   س ع د  ادم الحرمين الشريفين الراحس المجك عبدهللا بن عبدالعليل 
جالات المس مرل في المجاقت  يورا  مجحو ا  عج  ااصعدل كافة،  جسد في العديد من اإلن

اقق صادية والصحية وال عجيمية واقج ماعية والثقافية، قادها بر ية مس نيرل وفق  يي مدروسة. 
و شمس اإلنجالات ال وسع المجحو  وال نوع في اقق صاد السعود ، وال حكم في ال ض م المالي، 

 و حسين مركل الب د في ال بادس ال جار  مع دوس العالم.
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بفضس السياسات اقق صادية اقس باقية ال ي نفل  ا حكومة المجك عبد هللا، ُ   ُر البيانات الحديثة و 
بجيون  1431أن اقق صاد السعود   وسع في شكس مضيرد، إل ار فع النا ج المحجي اإلجمالي من 

 1619، ثم ان فض إل  4113بجيون لاير عام  1929إل   4112بجيون دوقر( عام  34722لاير )
، ن يجة لأللمة المالية واقق صادية العالمية، قبس أن يش د ان عاشا  سريعا ، فبجغ 4119بجيون لاير عام 

. وش د نصير الفرد من النا ج المحجي اإلجمالي أدا   مماث  ، إل ار فع 4113بجيون لاير عام  4792
 .4113ألف لاير عام  93، إل  4112ألف لاير في  23من 

، بعدما كان في 4113عج  المس وا العالمي عام  19د السعود  في المر بة الا وحس اقق صا
. أما بالنسبة إل  نصير الفرد من النا ج المحجي اإلجمالي، فاح جت 4112عام  44المر بة الا 
. و ميلت ب ن ا البجد العربي 4112عام  39، بعدما كانت في المر بة الا 4113عام  31المر بة الا 
 ال ي  مثس أكبر اق صادات العالم. 41ضو "أوبك" الوحيد الل  ين مي إل  مجموعة الا الوحيد وع

، إل سجس النا ج المحجي اإلجمالي 4113-4112وبالنسبة إل  النمو اقق صاد ، فش د أدا   مميلا  في 
لمي ، وكان هلا اادا  أعج  بكثير من أدا  اقق صاد العا%621في ااسعار الحقيقية نموا  بمعدس 

(، ومجموعة السبع أ  اقق صادات الم قدمة الكبرا %322) 41( ودوس مجموعة الا 327%)
(، كان اقق صاد %126، عندما  قجص النا ج المحجي اإلجمالي العالمي بنسبة )4119(. وفي 124%)

 (.%123، ال ي حققت نموا  إيجابيا  )41السعود  من ضمن عدد قجيس من اق صادات دوس مجموعة الا 
حقق  4114وفي السنوات ال الية، كان من بين اقق صادات ااكثر نموا  في المجموعة لا  ا. وفي 

 (.%723( بعد الصين )%623اقق صاد السعود  ثاني أكبر معدس نمو في المجموعة )
، ار فعت نسبة 4113و 4117. وبين 4117و 4112بين  %4وبجغ معدس ال ض م المالي أقس من 

بير في كس أنحا  العالم ن را  إل  الليادات مير المسبوقة في أسعار المواد ال ض م في شكس ك
ل  4117عام  %2الغلا ية والياقة، فار فع معدس ال ض م في الممجكة في شكس حاد إل   ، وا 

، ون يجة  لجسياسات 4119. ومع ان فاض أسعار كس من الياقة والغلا  في 4113عام  621%
ة ل  فيف آثار االمة عج  اقق صاد السعود ،  راجع معدس ال ض م اقق صادية الحكيمة الم بع
 .4113عام  %322السنو  إل  أن وصس إل  

، لكن هلا اقر فاع كان أقس 4113و 4112وش د مس وا ااسعار ار فاعا  في الممجكة بين عامي 
ي دوس مججس بكثير من الم وسي بالنسبة إل  الدوس النامية وأقس من الم وسي العالمي، وم وس

ال عاون لدوس ال جيج العربية. ومن للك ي ضح ججيا  أن اليفرل ال ي يعيش ا اقق صاد السعود  لم 
يوالها ار فاع مماثس في مس وا ااسعار، ما يدس عج  نجاح السياسات الم بعة، ال ي حدت من 

 مس ويات ال ض م الم وقعة عادل  في مثس هلق الحاقت.
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في اقق صاد السعود  في ع د المجك عبد هللا، إل إن مساهمة القياع وكان هناك  نوع مس مر 
ال اص في النا ج المحجي اإلجمالي   حسن، وقيمة الصادرات مير الب رولية  ش د ار فاعا . أما 
بالنسبة إل  مساهمة القياع ال اص في النا ج المحجي اإلجمالي، فش دت  حسنا  إل ار فعت من 

. ويعد هلا اقر فاع إنجالا  مميلا  ن را  إل  ال وسع 4113عام  %2327إل   4112عام  2322%
 المضيرد الل  ش دق اقق صاد السعود    س هلا الع د.

وفيما ي ص أدا  الممجكة في مجاس الصادرات مير الب رولية وال جارل ال ارجية في شكس عام، أ  رت 
 677 فعت قيمة الصادرات السجعية لجممجكة من البيانات  يورا  مجحو ا  في هلا المجاس الحيو ، إل ار 

، أ  أن ا  لايدت ب كثر من الضعف. وش دت 4113بجيون لاير عام  1212إل   4112بجيون لاير عام 
إل   4112بجيون لاير عام  71قيمة الصادرات مير الب رولية  يورا  مميلا  هي اا را، إل ار فعت من 

أن ا  ضاعفت أكثر من مرل ونصف مرل. ومن أهم الم شرات ، ما يعني 4113ب يين لاير عام  412
في هلا المجاس نسبة الصادرات مير الب رولية إل  الواردات، ال ي ش دت  حسنا ، فار فعت من أقس من 

، عج  رمم أن الممجكة  عيش ن ضة عمرانية 4113عام  %33إل  أكثر من  4112عام  34%
 ن المواد وال ج يلات ااساسية.ومشاريع ض مة  س دعي اس يراد كم كبير م

و حقق لجممجكة في ع د المجك عبد هللا بن عبد العليل العديد من اإلنجالات الم مة، من ا ليادل عدد 
جامعة، واف  اح الكجيات والمعاهد ال قنية  41جامعات إل  أكثر من  3جامعات الممجكة من 

نشا  جامعة المجك عبد هللا لجعجوم وال قنية. وأنشئ العديد من المدن والصحية وكجيات  عجيم البنات، وا 
اقق صادية، ومن ا مدينة المجك عبد هللا اقق صادية في رابغ، ومدينة اامير عبد العليل بن مساعد 
اقق صادية في حا س، ومدينة جالان اقق صادية، ومدينة المعرفة اقق صادية في المدينة المنورل، إل  

 المالي في مدينة الرياض. جانر مركل المجك عبد هللا
وأثمرت  وجي ات المجك عبدهللا بن عبدالعليل نحو اإلص ح اقق صاد  الشامس، و كثيف الج ود 
ي ق برنامج شامس لحس الصعوبات ال ي  واجه  من أجس  حسين بي ة ااعماس في الب د، وا 

الحكومية لات الع قة عن اقس ثمارات المحجية والمش ركة وااجنبية بال عاون بين جميع الج ات 
حصوس السعودية عج  جا لل  قديرية من البنك الدولي  قديرا  لج يوات الم سارعة في مجاس اإلص ح 

دوس أجرت إص حات اق صادية انعكست  11اقق صاد ، ود وس الممجكة ضمن قا مة أفضس 
لدولي، وصنفت الممجكة بصورل إيجابية عج   صنيف ا في  قرير أدا  ااعماس الل  يصدرق البنك ا
 دولة. 173من أصس  43أفضس بي ة اس ثمارية في العالم العربي والشرق ااوسي باح  ل ا المركل 

وكان من أوس اه مامات المجك عبد هللا بن عبد العليل  جمس حاجات المواينين ودرس أحوال م عن 
ق صاد الويني. أمر بليادل كثر، ورمبة في  حسين المس وا المعيشي لجمواينين ودعم مسيرل اق
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روا ر جميع ف ات العامجين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكللك الم قاعدين بنسبة 
وصرف را ر ش ر أساسي لشامجي المر بة ال امسة فما دون وكللك سجم روا ر اافراد من  12%

المواينين كالضمان  ر يس رقبا  فما دون، كما ليدت في ع دق م صصات القياعات ال ي   دم
اقج ماعي والمياق والك ربا ، وصندوق ال نمية العقار ، وبنك ال سجيف السعود ، وصندوق ال نمية 

 الصناعي، و فضت أسعار البنلين والديلس.
ب يين لاير من فا ض إيرادات الموالنة  3وأصدر المجك عبدهللا بن عبدالعليل أمرا  ب  صيص 

الممجكة، وجرت برمجة  نفيل هلا المشروع عج  مدا  مس سنوات لًسكان الشعبي في منايق 
ب يين لاير، كما صدرت ال وجي ات المجكية بعد للك  11ليصبح إجمالي الم صص ل لا الغرض 

بجيون لاير، وللك بليادل رأسماس كس من صندوق  42بليادل رأسماس بعض صناديق ال نمية بمبجغ 
بجيون لاير، ورأسماس بنك  94ب يين مجيون لاير، ليصبح حوال   9 ال نمية العقارية بمبجغ إضافي قدرق

ب يين لاير لدعم لو  الد س المحدود  6ب يين لاير، ليصبح  3ال سجيف السعود  بمبجغ إضافي قدرق 
المواينين وأصحار الم ن والمنشآت الم وسية والصغيرل، وليادل رأسماس صندوق ال نمية  من

 بجيون لاير. 41ون لاير، ليصبح بجي 13الصناعية بمبجغ 
 44/1/4112الحياة، لندن، 

 
 الفلسطينيون وتدهور مكانة "إسرائيل" الدولية 

 د. عصام نعمان
ليس قجق "إسرا يس" الدبجوماسي أقس من قجق ا اامني. صحيح أن ا قجقة و ا فة من ال داعيات اامنية 

ر مكان  ا في الساحة الدولية، وقسيما بعد إع ن لعمجية القنييرل العدوانية، لكن ا قجقة أيضا  من  دهو 
المدعية العامة لدا المحكمة الجنا ية الدولية فا و بنسودل، بد  ال حقيق ااولي في اح ماس ار كار 

 "إسرا يس" جرا م حرر لم يمّر عجي ا اللمن في فجسيين بعد انضمام ا لمعاهدل روما.
يجر دولة فجسيين اقنضمام إل  معاهدل روما. سارع  بنيامين ن نياهو كان أصير بصدمة بعد قبوس

إل  يجر النجدل من باراك أوباما الل   جاور معه بسرعة قياسية بدع نه أن السجية الفجسيينية 
 ليست دولة لات سيادل، وبال الي ف ي مير م هجة ل نضمام إل  المحكمة الجنا ية الدولية.

ا بدقرار ص حي  ا لجن ر في يجبات لج حقيق  قّدمت ب ا المحكمة  جاولت رفض ن نياهو وأوباما ل 
فجسيين. للك أن فجسيين أضحت دولة بقرار الجمعية العمومية لألمم الم حدل بقبول ا دولة ل ا صفة 
المراقر لدي ا. اإلقرار بص حية المحكمة يولي ا الحق ببد   حقيق قضا ي دولي يضع قيادات 

يس أقج ا ار كاب ا جرا م حرر في اقع دا ات عج  ملل، كما ب نفيلها "إسرا يجية" عّدل أمام ا ب  م ل
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أعماس اس ييان في الضفة الغربية المح جة، و علير المع قجين، و قييد الحريات. إل  للك، لن يمضي 
وقت يويس قبس أن   قدم دولة فجسيين بيجر ال حقيق أيضا  بقيام مس ولين "إسرا يجيين" باقم ناع 

سجية الفجسيينية حص  ا من الضرا ر ال ي  جبي ا حكومة "إسرا يس" لمصجحة السجية عن  سجيم ال
الفجسيينية في ااراضي المح جة. ثمة موقفان في "إسرا يس" إلا  إقرار المحكمة الجنا ية الدولية 
 بص حي  ا حياس يجبات  حقيق وادعا ات يجر   قديم ا ضد المس ولين "اإلسرا يجيين". ااوس، يقودق
ن نياهو وأركان الشبكة الحاكمة، وي ع د بمنع المحكمة من ال حقيق مع ضباي وجنود "إسرا يجيين" أو 
إي ق أحكام بحق م. الثاني، يدعو إل  ال عقس والقبوس بص حية المحكمة، وبال الي اقس عداد 

م ا بحق مس ولين قضا يا  لمواج ة  حقيقا  ا وا  اما  ا، ومن ثم إعداد مجفات الشكاوا الممكن  قدي
 فجسيينيين عن م الفات ار كبوها بحق "مدنيين إسرا يجيين".

ال فت، أن ولارل ال ارجية في  س أبير اس شعرت م  را   دهور مكانة "إسرا يس" في الساحة الدولية، 
(، وثيقة سرية   ضمن  وقعات ب ن 4112-1-13فعممت، بحسر صحيفة "يديعوت أحرونوت" )

ا يس" إل  مليد من ال دهور عالميا ، في حاس اس مرار الجمود السياسي إلا    عرض مكانة "إسر 
الفجسيينيين وحقوق م. كما  شير الوثيقة إل  اح ماس  شديد المقايعة ااوروبية لجمن جات من 
المس وينات في الضفة الغربية والجوقن المح س، واح ماس  قّجص صادرات ااسجحة "اإلسرا يجية"، 

 ثمارات ااجنبية، وا ساع رقعة المقايعة ااكاديمية س "إسرا يس". أكثر من للك،  شير و راجع اقس
الوثيقة إل  أنه ليس واضحا  ما إلا كانت الوقيات الم حدل س واصس اس  دام الفي و في مججس اامن 

   ييدا  س"إسرا يس" بعد اقن  ابات العامة لجكنيست في ش ر مارس/ آلار المقبس.
الوثيقة كانت أحد دوافع أس ال القانون في جامعة  س أبير إياس مروس، إل  نشر مقالة في لعس هلق 

( يدعو في ا "إسرا يس" إل  اس يعار حقيقة واضحة، هي أن قواعد 4112-1-13صحيفة "هآر س" )
الجعبة قد  غّيرت. يقوس مروس: "يجر أن يعرف قادل "إسرا يس" أن ص حيات المحكمة  نبع من أحد 

ثة: اقنضمام إل  المحكمة )معاهدل روما(، أو قبوس أحكام ا، أو ال وجه إلي ا من جانر مججس ث 
اامن الدولي )...(. فجسيين انضمت إل  معاهدل روما و س ييع يجر البحو فيما يجر  عج  
أرض ا )...(. إلا كان ولير ال ارجية "اإلسرا يجي" م فاج ا  من للك، فألنه لم يس وعر بعد أن 

لموقف القضا ي "اإلسرا يجي" بش ن عدل مسا س، اب دا  من سياسة الجيش "اإلسرا يجي" في ملل ا
 وصوق  إل  اقس ييان، بعيدل ب بعاد كثيرل ُبعد الشرق عن الغرر بصدد الموقف المقبوس عالميا ".

وأحكاما  قد  حسنا ، قد يس وعر القادل الص اينة أن قواعد الجعبة قد  غّيرت، وأن  حقيقات قد ُ جرا
 صدر عن المحكمة الجنا ية الدولية بحق مس ولين "إسرا يجيين"، ولكن هس اس وعر المس ولون 

 الفجسيينيون الحقا ق الجديدل؟



 
 
 
 

 

           34ص                                     3467 العدد:    44/1/4112 السبت التاريخ:

لقد صدر في الماضي رأ  اس شار  عن محكمة العدس الدولية في قها  بش ن ق شرعية جدار 
ي الضفة الغربية، ف س عرف القادل الفصس الل  أقام ه "إسرا يس" ضمن ااراضي المح جة ف

الفجسيينيون كيف يس فيدون منه؟ كللك صدر  قرير لجنة مولدس ون اق  امي بحق "إسرا يس" ن يجة 
حرب ا العدوانية ااول  ضد قياع ملل، ف س  مّكنت السجية الفجسيينية من  و يفه في مصجحة 

إلنسان ال ابع لألمم الم حدل في قضية فجسيين؟ ألم  يجر حلفه من جدوس أعماس مججس حقوق ا
 جنيف؟

هْر أن أحكاما  ب جريم المس ولين "اإلسرا يجيين" صدرت عن المحكمة الجنا ية الدولية، ف س بدمكان 
 دولة فجسيين اقس فادل من ا في مواج ة الكيان الص يوني؟

ل بشكس فاعس من ليس ما يشير إل  أن القيادات الفجسيينية في وضع ا الراهن قادرل عج  اقس فاد
 دهور مكانة "إسرا يس" الدولية، أو من ااحكام ال ي يمكن أن  صدر عن المحاكم الدولية. السبر؟ 
ان فجسيين، في  س قيادا  ا الحالية، عجلت عن  حقيق الوحدل الوينية، أو إعادل  ن يم و فعيس 

الفصا س والجماعات  من مة ال حرير، أو ال فاهم عج    ليف حكومة وينية جامعة  مثس جميع
الفجسيينية الفاعجة، أو ال وافق عج  اس را يجية م كامجة  كون المقاومة المدنية، كما المقاومة الميدانية 
جل ا  من نضاس موصوس ل حرير فجسيين من البحر إل  الن ر، وبنا  دولة مدنية ديمقرايية لكس 

 الشعر الفجسييني في وينه وش ا ه. 
يين، ح   اين، قول والنة، شعبية وسياسية،  فرض نفس ا عج  المج مع الدولي بكجمة، لم  شّكس فجس

والرأ  العام العالمي و حمس القوا الحية فيه، كما الحكومات ااكثر  حسسا  بعدالة قضية الشعر 
الفجسييني، عج  ا  ال المليد من مواقف الدعم وال  ييد من ج ة، و دابير المقايعة السياسية 

 ة وااكاديمية س "إسرا يس" من ج ة أ را.واقق صادي
 الكرل اين، كما دا ما ، في مجعر الفجسيينيين والعرر.

 44/1/4112الخليج، الشارقة، 
 
 إيران وغزة.. توظيف بال مقابل 

 د. صالح النعامي
يبدو أن ملل هي آ ر المس فيدين من الم  مر "الدولي" الل  اح ضن ه العاصمة اإليرانية ي ران هلا 

اسبوع لا"نصرل" ملل، والل  جا   حت عنوان "ملل رمل المقاومة"، و م برعاية ر يس البرلمان عجي ا
 قريجاني.
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جا  بشكس أساسي  -الل  يعد ال امس من نوعه لي ران في أقس من سبع سنوات-إن هلا الم  مر 
كس من سوريا لمحاولة  جميس صورل إيران لدا الشارع العربي، في أعقار  د    ا الدموية في 

والعراق واليمن، ووقوف ا إل  جانر أن مة ومجيشيات يا فية، في مسع  لمواصجة اقح فا  بمكاسب ا 
الجيوس را يجية كما يحدو في سوريا، ولمحاولة إضافة مكاسر أ را كما يحدو في اليمن، مس غجة 

 في كس ااحواس البعد الملهبي.
 -ق سيما السنة-اامجبية الساحقة من العرر  عي إيران حجم الغضر الل  يع مس في نفوس 

 جاه ا بسبر وقوف ا الف  والسافر ضد أشواق م لج حرر من نير اقس بداد، عبر مساند  ا أن مة 
اس بدادية أقيمت عج  أسس يا فية وملهبية، وهلا ما يدفع ا إل  محاولة  حسين صور  ا من   س 

 مواج ة الحصار وآثار الحرر اإلسرا يجية اا يرل عجي ا.إبدا  م اهر الدعم لغلل "السنية" في محنة 
ويعي اإليرانيون أيضا أن اس نفاد الياقة الكامنة في  و يف ورقة ملل ي يجر بااساس  حسين 
الع قات مع الفصيس الفجسييني المقاوم صاحر الحضور القو  في ا: حركة حماس. فاس عادل 

الل   قودق إيران، والل   راهن عج   ماسكه في  حقيق  الع قة مع حماس س علل المحور اإلقجيمي
 مصالح ا اقس را يجية.

بسبر ال  ف مع ي ران -صحيح أن المحور اإلقجيمي اإليراني قد  عا م منل أن  رك ه حماس 
حيو أضيف إليه العراق، لكن اإليرانيين معنيون كثيرا  باس عادل  -بش ن الموقف من الثورل السورية

ني" الل   مثجه حماس لكسر اليابع الملهبي ل لا المحور، وإلضفا  شرعية عج  وجودق "الضجع الس
 وفاعجي ه.

إل  جانر للك، فقد ثبت أن إيران قد حاولت  و يف ورقة حماس ل عليل مكان  ا الدولية، من   س 
الحركة   قديم نفس ا لجغرر كيرف صاحر   ثير عج  الحركة، وأنه باإلمكان اقع ماد عجي ا في دفع

 نحو مواقف محددل.
 استغالل ضائقة حماس

يدرك اإليرانيون حجم الضا قة ال ي  عيش ا حركة حماس في أعقار  سار  ا مويئ قدم ا في كس 
من مصر وسوريا، وان يار رهانا  ا عج  عوا د ا فاق المصالحة مع "حركة ف ح" في ال  جص من 

الكارثية لجحرر اإلسرا يجية اا يرل عج  قياع ملل، أعبا  حكم القياع، ناهيك عن مواج   ا ال بعات 
وحاج  ا الماسة إل  ف ح آفاق جديدل يمكن أن  س م في بجورل  رف إقجيمي أو دولي يسمح بالبد  

 في  نفيل مشاريع إعادل اإلعمار.
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 و عجم ي ران أن ثمة قرارا قد ا ِ ل لدا قيادل حركة حماس بمحاولة  حسين الع قات مع ا عج  أمس
أن  س  نف ي ران  قديم دعم ا الماد ، ق سيما في  س عجل حكومة ملل عن دفع روا ر 

 مو في ا، و وفير الموالنات ال شغيجية لجولارات.
ويدركون في حماس أن كس الشواهد  دس عج  أن "حكومة الوفاق الويني" بر اسة رامي الحمد هلل 

 ت ح   اين.مير معنية بالقيام بواجبا  ا  جاق القياع، كما ثب
ومما ق شك فيه أن اإليرانيين يبدون درجة كبيرل من البرامما ية والمرونة في ال عايي مع حركة 

عج  الرمم من اس مرار  وري م -حماس، حيو إن م يعون أن سعي حماس ل حسين الع قات مع م 
 قيمة. يجعس ال  فات بين اليرفين بش ن الموقف من الثورل السورية مير لات -في سوريا

و عي ي ران أيضا  أن قدرل حماس عج  ال  ثير عج  اايراف السنية الر يسية في سوريا محدودل 
 لجغاية، وهو ما يقجص قيمة و  ثير موقف الحركة مما يجر  هناك.

 الرهان على السراب
يبدو أن رهان حماس عج  عوا د  حسين الع قة مع ي ران مبالغ فيه إل  حد كبير. ففي الوقت 

ل   واجه فيه إيران مشاكس في  مويس حجفا  ا اليبيعيين )في سوريا وحلر هللا واليمن وميرها( ال
بسبر الضا قة المالية الناجمة ليس فقي عن العقوبات الدولية الياحنة، بس أيضا  عن  راجع عوا د 

ملل ماليا  في النفي والغال إثر ان يار سوق الياقة؛ فدنه ق يمكن اف راض أن إيران س  ّر لمساعدل 
 هلق ال روف.

ومن ناحية ثانية، فدن ا ساع  ريية المصالح اإليرانية يقجص قدرل ي ران عج  دعم حماس سياسيا . 
فعج  سبيس المثاس، هناك  قارر واضح بين إيران ون ام السيسي لوجود مصجحة مش ركة بين ما في 

 ال صد  لًس م السياسي "السني".
ق يمّكن إيران من اإلس ام في إقناع المصريين برفع الحصار عن قياع  ومع للك فدن هلا ال قارر

ملل، حيو إن   ثير اايراف اإلقجيمية المعنية باس مرار الحصار عج  القياع عج  دوا ر صنع 
القرار في القاهرل أكبر بكثير من   ثير إيران. مع العجم ب نه ق  وجد شواهد عج  أن إيران  حركت 

 وماسيا  لدا مصر إلقناع ا برفع الحصار.سياسيا  أو دبج
وفي المقابس، هناك مصجحة إيرانية واضحة في  عليل القول العسكرية لحماس، حيو إن إيران معنية 
بوجود عدد أكبر من اايراف ال ي    م بمشامجة إسرا يس عسكريا ، عج  اع بار أن للك يقجص قدرل 

   اإليراني. س أبير عج  ال فر  لمواج ة البرنامج النوو 
ولكن ح   عندما كانت الع قات بين اليرفين في أوج ا، فدن الدعم العسكر  اإليراني لحماس كان 

 محدودا ، حيو إن إيران لم  لود الحركة بالصواريخ الميورل ال ي لودت ب ا حلر هللا.
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س ويكفي أن نعجم أن مع م الصواريخ ال ي اس  دم  ا حماس في قصف العمق اإلسرا يجي   
الحرر اا يرل كانت محجية الصنع. وح   إلا أرادت إيران  لويد حماس بالس ح حاليا ، فدن ضراول 

  حّد من قدر  ا عج  القيام بللك. -الل   فرضه إسرا يس ون ام السيسي عج  قياع ملل-الحصار 
إليما  لجقوا قد  كون قيادل حماس  رمي من   س السعي ل حسين الع قة مع إيران إل  المناورل وا

أن نافلل الفرصة ما لالت مف وحة  -ال ي  ناصب ا العدا  و ُاحكم الحصار عجي ا-اإلقجيمية العربية 
 أمام ا، وأنه يجدر ب لق القوا أن  عيد حسابا  ا من جديد.

ورمم أن الواقع ح   اين يدس عج  أن مثس هلا الرهان في مير محجه، فدن هلا ال وجه قد ُيحر، 
نية ال ي  ناصر حماس في العالمين العربي واإلس مي، حيو سيكون من الصعر عج  القوا الس

حماس  فسير  حوس موقف ا من إيران، في  س إصرارها عج  مواصجة دعم ا ن ام ااسد الدمو  
 وال غوس عج  السنة في العراق وميرق.

ركة ال ي سي فاقم وفي الوقت لا ه، فدن ال قارر مع حماس ي  ي ضد رمبة و وج ات قواعد الح
 إحباي ا من هلا ال وجه، و حديدا  عندما ي بين أن الرهانات عج  الع قة مع إيران في مير محج ا.

 خالصة
يحق لحركة حماس أن  بني ع قا  ا ال ارجية مع اايراف الم  جفة بنا   عج  مصالح ا وما 

عجي ا الم ايرل باإلقدام عج  يضمن  م ين قدر  ا عج  الصمود ومواصجة المقاومة، لكن  اُاح ر 
  يول قد ي بين ل ا سريعا  أن ضررها أكبر بكثير من نفع ا.

 43/1/4112الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 الفلسطينيون يدفعون الثمن دائماً  

 د. محمد السعيد إدريس
إلا كانت الجريمة ال ي  عرضت ل ا صحيفة "شارلي إيبدو" جريمة إرهابية ق  غ فر، فدن الس رية 
واقس  لا  الم عمد من اإلس م وبني اإلس م هي اا را جريمة ق  برر، ورمم للك فدن هلق 
الصحيفة عاودت اإلسا ل مجددا  وبشكس مضاعف يكشف أن هناك عدا  م  ص   ضد اإلس م 
 والمسجمين، بدليس كس  جك ااعماس العدا ية ال ي ار كبت ضد مسجمين في أنحا  م فرقة من أوروبا.

 حدٍّ مير مبرر أصرت إدارل  جك الصحيفة ااسبوعية عج  إصدار عدد جديد يوم ااربعا   ففي
 ضمن رسما  مسي ا  لرسولنا الكريم صج  هللا عجيه وآله وسجم، ولادت من ااعداد  12/1/4112

الميبوعة من هلا العدد إل   مسة م يين نس ة نفدت جميع ا، ما يعني أن الرأ  العام الفرنسي 
هو اي ر مفعما  بالعدوانية ضد اإلس م والمسجمين، وليس ضد اإلرهار وحدق رمم كس اإلدانات بات 
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س مي عج  الجريمة ال ي ار كبت  واقع لارات ال ي صدرت من دوس ومن مات ومن إع م عربي وا 
 ضد  جك الصحيفة ااسبوعية.

باع بارها  د    في مجاس "حرية ال فت هنا أن  جك الرسوم المسي ة لرسوس اقس م يجر   صنيف ا 
ال عبير" حدو هلا عندما جرا إن ا، أف م   ضمن رسوما  كاريكا ورية ضد رسولنا الكريم في أكثر 
من دولة أوروبية، و كرر اامر نفسه مرات عديدل بنشر رسوم مسي ة في صحف ومج ت، وال برير 

واجية اا  قية" لجغرر حيو ي م  جريم أ  دا ما  هو "حرية ال عبير"، وهنا بال حديد  فضح "اقلد
أفكار لما يسمونه ر"جريمة ال ولوكوست"، فكس من ينكر "ال ولوكوست" ي م  جريمه، وكس من ينيق 
بقوس وكس من يك ر أو ينشر أو ير كر أ  فعس يوصف بالعدا  لجسامية يجّرم هو اي ر، وق يجر  

اجية اق  قية هي جوهر الصراع الل   شنه الحضارل  صنيفه ضمن دا رل "حرية ال عبير" هلق اقلدو 
اإلس مية، باع بارها "الحضارل  -الغربية بكس م سسا  ا الثقافية والفكرية ضد الحضارل العربية

العدو"، ما يعني ان دعول أو ن رية "صراع الحضارات" ال ي سبق أن أيجق ا عالم السياسة اامريكي 
من فرا ، بس هي مع قد أصيس في مكون الحضارل الغربية، ال ي  الش ير صمو يس هن نغ ون لم   ت

 ق   عامس مع أ  حضارل أ را بمثس هلق العدوانية المدبرل.
رمم للك فدن كس ما حدو من ردود فعس أوروبية عصبية ردا  عج  الجريمة ال ي ار كب ا إرهابيون 

د فعس الحكومة "اإلسرا يجية" وباللات ين مون إل   ن يم "القاعدل" اإلرهابي ق يمكن أن  قارن بردو 
 ر يس هلق الحكومة بنيامين ن نياهو، وولير  ارجي ه أفيجدور ليبرمان.

فقد حرص ن نياهو وحكوم ه عج  اس غ س الحدو اإلرهابي ل دمة ث و مصالح "إسرا يجية"، 
دف إل  الربي بين ما المصجحة ااول    ص اقن  ابات البرلمانية المقبجة في "إسرا يس"، والثانية   

ي عرض له الغرر اين، وما يمكن أن ي عرض له قحقا  من إرهار، وما   عرض له "إسرا يس" من 
"إرهار" فجسييني، في محاولة لوصف المقاومة الفجسيينية باإلرهار، و برير كس الجرا م 

بيون مس ولية ما "اإلسرا يجية"، ضد الشعر الفجسييني ب ن ا "حرر ضد اإلرهار"، و حميس ااورو 
 يحدو دا س "إسرا يس".

أما المصجحة الثالثة ف  عجق باس غ س الحدو ل حفيل ي ود فرنسا وميرهم من ي ود أوروبا بال جرل إل  
"إسرا يس" باع بارها "وين م القومي ايمن" ومغادرل أوروبا ال ي با ت مك  ة باإلس م والمسجمين ولم 

  عد  صجح وينا  لجي ود.
غ  وصيف عج  اادا  ال للي الل  قام به ن نياهو في مش د ال  اهرل المجيونية الباريسية، كان أبج

بعض الصحافة "اإلسرا يجية" المنافسة ا  م ه با"الرقص عج  دما  اابريا  في فرنسا". كان كس ما 
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بيديه يشغجه هو النا ر "اإلسرا يجي" إل حشد نفسه في الصف ااوس لجقادل واللعما ، وأ ل يجوح 
 لجواقفين عج  الشرفات.

هلق المشاهد فسرها "إسرا يجيون" ب ن ا مشاهد ان  ابية، وجا  إصرار ن نياهو عج  نقس جثامين الق ج  
الي ود في للك الحدو لي م دفن ا في جبس اللي ون بالقدس المح جة ليدعم هلا الرأ  الل  ار بي 

الفجسييني الثمن، وان سياسا ه العدوانية مباشرل بحرص ن نياهو وحكوم ه عج  أن يدفع الشعر 
الرافضة لجس م من من ور أن هلا الرفض يد س ضمن دا رل محاربة اإلرهار، وهو رفض لم يف مه 
ااوروبيون اللين انساقوا ورا  دعاوا الس م الفجسيينية مير مدركين أن م يدعمون اإلرهار ليس 

 فقي في فجسيين بس وفي أوروبا.
"اإلسرا يجية" الم يدل لجحكومة عج  نشر مقاقت و حجي ت ع ار لألوروبيين،  فقد حرصت الصحف

ففي صحيفة "إسرا يس اليوم" الموالية لن نياهو ك ر: نسيم دانا: محرضا  الغرر عج  مسجمي أوروبا، 
 ومحلرا  من أن أعداد المسجمين آ لل في ال لايد في أوروبا، ولاعما  أن المسجمين يربون أبنا هم عج 
العدا  لجمسيحية، وه ق  سوف يصبحون قول حاسمة في اقن  ابات البرلمانية والر اسية وسيكون ل م 
مس قبس من ي حدو بجسان م دا س م سسات الحكم والثقافة في أوروبا بكس ما يعنيه للك من   ديد 

ا يجي" اقسبق لجحضارل والثقافة ااوروبية. لكن ما ورد عج  لسان موشيه أرينل ولير الحرر "اإلسر 
ي جاول  جك ال حليرات، فقد ك ر في صحيفة "هآر س" من قدا  ال ف م الل  يوليه الغرر لما لعم 

 لألنشية اإلرهابية اإلس مية ضد "إسرا يس" أو الي ود".
هدف  سريع ال جرل الي ودية من فرنسا وميرها من الدوس ااوروبية بعد  راجع هجرل الي ود الروس 

بات في صميم اس را يجية اامن القومي "اإلسرا يجية"، فعيون "إسرا يس"   ركل عج   إل  "إسرا يس"
ي ود فرنسا البالغ عددهم نحو نصف مجيون ي ود ، و شير معجومات ولارل اس يعار الم اجرين 

ش د  صاعدا  كبيرا  بعدد الم اجرين الي ود من فرنسا إل  الكيان  4112"اإلسرا يجية"، إل  أن عام 
وقبيس أحداو باريس اا يرل  4113م اجر عام، 3211ل  بجغ نحو سبعة آقف م اجر مقابس وال

قدرت الولارل أن يصس إل  "إسرا يس" هلا العام نحو عشرل آقف ي ود  فرنسي، وبعد  جك ااحداو 
وصجت ال قديرات ب ن يصس عدد الي ود الفرنسيين اللين سي اجرون إل  نحو عشرين ألفا ، ما يعني 

ل  أن ي س الشعر الفجسييني يدفع الثمن.أ  ن م في "إسرا يس" ي ييون دا ما  إل  جني الثمار، وا 
 43/1/4112الخليج، الشارقة، 
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 استعداد وتوتر في الجبهة الشمالية وشعور بوجود قنبلة موقوتة 
 أليكس فيشمان

يرانيون أن يروا ما ي بدا في إسرا يس هو صورل لعمجية قاسية بشكس  اص. يريد حلر هللا واإل
الدما ، الكثير من ا، وال قدير هو أن م سيوج ون العمجية با جاق العسكريين وللك كي يحصجوا من 

أكبر قدر من الق ج  والجرح ، وللك من اجس المعاقبة واقن قام و عجيم م  –إسرا يس عج  ثمن م لم 
ل ج اد مغنية وبدشراف الجنراس درسا وردع م.  صفية الن بة من حلر هللا في شماس الجوقن بقياد

اإليراني محمد هللا داد ، وضعت حلر هللا في موقف ق  يار فيه. حلر هللا والسوريون ين رون 
با جاق السيد اإليراني ويريدون ر ية مالا يمكنه أن يعمس عندما  قوم إسرا يس بدهان ه هو ايضا بصورل 

 عجنية.
موقع، معسكر عسكر  وقافجة. هلا يمكن أن يحدو  اقف راض هو أن م يبحثون عن  جمع الجنود:

عج  يوس الحدود، ويمكن أن يحدو ايضا في دا س إسرا يس. إن  جربة الماضي ُ عجم ب نه يوجد 
لا أراد  نفيل عمجية ضد الجنود دا س الب د يمكنه  لحلر هللا   يا نا مة دا س ال ي اا ضر، وا 

القبض عج  إيرانيين وصجوا ل نفيل م ام في إسرا يس، ايقا   جك ال  يا. في الماضي  م القا  
كغم من المواد الم فجرل البالس ية  21كسياح. قبس سن ين  م اك شاف م لن في الناصرل يحو  

الم يورل بشكس  اص، ال ي  م   ريب ا من حلر هللا إل  دا س إسرا يس. ح   اليوم ليس من 
قف راض أن م الن ا را لوسا س ق الية من هلا الواضح لمن كانت هلق الشحنة موج ة، ويمكن ا

النوع  ن  ر في اماكن م  جفة من الب د. ل لا فان ال و ر ليس فقي عج  يوس الحدود بس ايضا في 
 المعسكرات الدا مة.

عج   جفية اقف راض ب ن ال دف الحالي ل ن قام سيكون عسكريا وليس مدنيا، فقد  م اصدار 
يران ال وجي ات لجسكان في إس را يس باقس مرار بحيا  م اقع يادية. ولكن عندما يكون حلر هللا وا 

يريدان  نفيل عمجية   اهرية كبيرل  صير إسرا يس بالصدمة، ف  شي  يكون آمنا. وهكلا فان 
موايني إسرا يس ليسوا معفيين من هلا ال  ديد. هناك اح ماس قا م، كما هو مف وم، ب ن يحاولوا ا فا  

 ن يريق عمجية ضد أهداف ي ودية أو إسرا يجية  ار، الب د كما في اقرجن ين.بصما  م ع
ليس صدفة أن م يحرصون في ج ال اامن عج  ال فريق بين عمجية ان قامية ضد قول عسكرية وبين 
أن ي م  نفيل هلق العمجية ضد ن نياهو ان هلا ما سيصنع الفرق بين حادثة محجية وبين ال صعيد 

الل  من ش نه أن ي دهور إل  حرر شامجة في الشماس. إن ضرر المدنيين يجلم إسرا يس عج  الحدود 
القيام بعمجية عسكرية  شمس  نفيل البرامج الواسعة ال ي أعد  ا قيادل الجب ة الشمالية ضد حلر هللا 

 – وينات في لبنان. الا نفل حلر هللا مث  اي ق نار با جاق مواقع اس را يجية بالقرر أو دا س المس
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مينا  حيفا، مصافي ال كرير وميرها، أو حاوس السييرل عج  مس وينة عج  الحدود ونفل ملبحة في ا، 
ليس بقول النيران وق بيوس الجب ة. من أجس ال غيية  –فان إسرا يس لن  را نفس ا مجلمة برد محدود 

ة:  عليل القوات، اضافة عج  هلا القرار فقد مير الجيش اإلسرا يجي ان شارق في الجب ة الشمالي
وحدات إي ق نار بعيدل المدا من أنواع م  جفة، س ح الجو ُوضع في حالة   هر، نصر "قبة 
حديدية" لجدفاع عن مواقع اس را يجية ومدن كبيرل من الجوقن وح   الشايئ. ومن اجس  جسيد 

 ن ويف موا.ال  ديد اإلسرا يجي  م  صوير حركة القوات و وثيق ا لكي يرا الجبنانيو 
اين ين  رون في إسرا يس أن يروا كيف سي يور برنامج اقن قام اإليراني. في قيادل الجب ة الشمالية، 
وفي هي ة اقركان العامة ولدا ولير اامن يقومون ب حجيس المعجومات ال ي   دفق إل  الج ال، 

قو ة ق يعرفون م   وأين يرسمون سيناريوهات م  جفة ويس عدون ل ا. هناك شعور بوجود قنبجة مو 
 س نفجر. وح   للك الحين سيس مر اقس عداد وال و ر في الجب ة الشمالية.

 بين القنيطرة ومغنية
الا كانت إسرا يس حقا ُمشاركة في ال صفية، فانه  وجد أمامنا مشكجة بدأت في الحقيقة قبس سنة. فقد 

 حسر حاجا  م حيو أن كس محاولة ش ص اإليرانيون ضعفا كبيرا في قدر  م عج   فعيس حلر هللا
لج حرش بدسرا يس من الحدود الجبنانية كانت  وري المن مة مع الحكومة الجبنانية. ل لا فقد بحثوا عن 

 يريقة ل جق الردع ضد إسرا يس.
وهكلا فان م في إسرا يس ش صوا حين ل وجود قرار اس را يجي ا  لق حلر هللا، بال عاون مع 

ة بنية  ح ية عمجيا ية في شماس هضبة الجوقن، وهي منيقة ما لالت  حت سييرل اإليرانيين، إلقام
اقسد. هلق البنية ال ح ية لم   يئ لج عامس مع الم مردين في الجوقن أو أن ُ س  دم كقاعدل اني ق 
ضد الم مردين دا س سوريا. لقد ُأقيمت من اجس هدف واحد: ف ح جب ة ثانية ضد إسرا يس اس مرارا 

 جب ة الجبنانية إل  دا س الجوقن.لج
من ناحية حلر هللا فان السييرل عج  القياع الشمالي ل ضبة الجوقن س  جق موقعا م قدما من 
ش نه منع امكانية قيام إسرا يس باقل فاف والد وس إل  دا س لبنان، أو أن  شكس حاجلا في وجه 

عن يريق جبس دوف. كان من الم م  سجس عناصر ج ادية معادية لحلر هللا إل  دا س لبنان 
لنصر هللا أن ُي  ر أن البنية الجديدل في شماس الجوقن ليس ل ا ع قة مباشرل بحلر هللا، وهكلا 
ففي كس مرل  نيجق من ا عمجيات ضد إسرا يس يس ييع حلر هللا أن ينفي المس ولية عن ا واقدعا  

عن  ن يم جديد في سوريا   م ادار ه من  ب ن ال عجيمات لم  صس من بيروت، وك ن الحديو يدور
 دمشق.
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عمجيا هلا صحيح. ف لق البنية ال ي كانت   كون من رجاس حلر هللا  مت ادار  ا من قبس قيادل 
"قول القدس" في سوريا. وقد  م  عيين ج اد مغنية الشار عج  رأس هلق البنية،  –الحرس الثور  

ريب م عج  اقعماس ال  ريبية والقنص وعمجيات الكوماندو ولكن انشا   جك البنية و جنيد رجال ا و د
ي ق الصواريخ،  م القا  مس ولي  ا عج  عا ق الجنراس اإليراني هللا داد . رجاس هلق القول لم  وا 
يس قروا بشكس دا م في هضبة الجوقن بس  موقعوا في منيقة دمشق، وقد لودهم اإليرانيون 

جات الجوجس ية، وانيجقوا ل نفيل العمجيات عج  يوس الحدود حسر بالمعجومات اقس  بارية واقح يا
 الم يي.

لم يكن للك هو ال ن يم اقوس الل  أقامه اإليرانيون في منيقة الجوقن من اجس ف ح جب ة ا را 
ضد إسرا يس. عج  رأس ال ن يم السابق وقف القا س سمير قنيار، ابن اليا فة الدرلية، الل  ُأيجق 

. وقد  مكنوا من  نفيل عدد من العمجيات مثس كمين لدورية 4113سجن اإلسرا يجي في سراحه من ال
، إي ق قلا ف ووضع عبوات عج  الجدار، ولكن المجموعة ال ي ن م ا 414من ك يبة الم جيين 

 م  جميدها بسجسجة  –ال ي  شمس مجندين من القرا الدرلية في شماس الجوقن السور   –قنيار 
لًيرانيين ب ن هلق الشبكة مكشوفة "لجعدو الص يوني"، فقد  م  صفية نا ر قنيار  عمجيات أ  رت

 قبس سنة في سيار ه ال ي كانت م ج ة إل  دمشق.
وفي مكان  ن يم قنيار حس ال ن يم الجديد بقيادل ج اد مغنية. الل  رمم عمرق الصغير، كان الرجس 

هللا. النشاي البارل اقوس ل ن يمه كان إي ق  الموثوق من قبس الن ام اإليراني وسكر ير عام حلر
أربع قلا ف با جاق الجانر اإلسرا يجي من جبس الشيخ   س عمجية "الجرف الصامد". ولكن محاولة 
ف ح جب ة ثانية، وال  فيف في نفس الوقت من ضا قة سكان ملل، لم  نجح. ومنل للك الحين لم ي م 

يم، اللين عدد من م لبنانيين وفي ااساس من رجاس حلر  سجيس عمجيات مميلل اعضا  هلا ال ن 
هللا، وعدد آ ر سوريين. وقد كان نضج ال ن يم هو مس لة وقت بحيو يصبح قادر عج   نفيل 

 عمجيات ضد إسرا يس من موقعه في سوريا، الموجود قبالة القرا الدرلية في الجوقن اإلسرا يجي.
 السباعية غير السرية

اضي، في الجانر السور  من الجوقن، مرت قافجة من سيار ين: سيارل  ندر في يوم اقحد الم
وجير. يمكن اع بار هلا السفر لجسيار ين كدورية لجقادل  م يدا لعمجية. كان هناك ج اد مغنية ونا به 

المعروف لمن  دم في القيادل الشمالية كقا د لقياع  –واثنان من الرجاس ال نفيليين، أبو عيس  
الجنراس هللا داد   –ال ابع لحلر هللا، واليوم هو قا د قول حلر هللا في جنور الجوقن ال يام 

رج  كما قيس. الا كانت إسرا يس هي ال ي هاجمت القافجة  14ومساعدق الجبناني. سبعة رجاس وليس 
 بما في م الجنراس اإليراني. –فمسموح لنا اقف راض أن هوية السبعة كانت معروفة لجم اجمين 
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بالمناسبة، يحاولون في إسرا يس ال قجيس من مس وا ر بة اإليراني وعرضه كضابي بدرجة م وسية 
وليس كجنراس. ولكن في  را بية "قول القدس" اإليرانية كان يقس بدرج ين عن قا د القول الجنراس 

في أعين سجيماني. في الواقع، ق ي م فعجيا ما  ع قدق إسرا يس عن مكان الرجس في ال را بية. ف
 اإليرانيين يع بر جنراق م ما.

قامت القافجة بال جوس في شماس هضبة الجوقن السور ، ووصجت إل  منيقة ملرعة اامس، ال ي 
أصيبت بصواريخ ُأيجقت من الجو،  11:21كم عن حدود إسرا يس، وعندها في الساعة  2 بعد 

بو اقمم الم حدل، رجاس اقوندوف، أرسجوا النيران اندلعت بالسيار ين و م ق س ركاب ما السبعة. مراق
 م  ش يص يا ر ين بدون ييار ا  رق ا  11:32إل  مججس اامن  قريرا جا  فيه أنه في الساعة 

الحدود إل  دا س الجوقن السور . وحسر ادعا  المراقبين فقد  م إي ق الصواريخ من ها ين 
س قد نفلت ال جوم و حاوس ال شويش عج  اليا ر ين ال ي أصابت السيار ين. الا كانت إسرا ي

 مشارك  ا، فقد جا  أندوروف و"وش " ب ا.
 نقاشات في دائرة العمليات البرية والجوية

ال ي الفاصس بين الم ايرل المحسوبة وبين ال فكير ال ير دقيق جدا، ورأ  م  ل  القرارات في 
د فعس ضعيف، فان م  ل  مثس هلق الحاقت ي ضع لفحص من ااعج . إلا ان    الحادو بر 

 يكون للك من مس ولي  م الكامجة. –القرارات يسججون انفس م نجاحا، ولكن إلا  عقد الحادو 
عندما يدور الحديو عن عمجيات  اصة  جف حدود الدولة، ُيقدم الجيش الم يي لولير الدفاع في 

أو رفضه. وأحيانا ُييجر من  إيار المن دا ال نفيل  لجعمجيات، ويقوم ولير الدفاع بالمصادقة عجيه
الجيش عرض الموضوع ايضا عج  ر يس الحكومة من اجس اقناعه. هلق اقجرا ات هي جل  من 
مصفال ل ا عدل يبقات هدف ا في ن اية اقمر أن  عرض أمام المس وا السياسي فكرل عمجية مصفال 

ويات الدنيا في القيادل، الك ا ر  مت مناقش  ا وموالن  ا من كس الجوانر. هلق المصفال  بدأ في المس 
والوحدات ال اصة. هناك  ولد بصورل عامة اقفكار العمجيا ية، ويشجع الجيش عج  هلق اقبداعية. 
ولكن الر ية العمجية ليست دا ما هي ااساس في ا  ال قرار ال نفيل أو عدمه. الفكرل ال ي  ولد في 

 د المنيقة الل  يحاوس اقناع ر يس اقركان. في الميدان  مر عن يريق قا د الجوا  ومنه إل  قا
مس وا قا د المنيقة ور يس اقس  بارات العسكرية، ر يس قسم العمجيات ور يس اقركان، فان الر ية 
 كون أوسع. عشية النقاش لدا الولير ي م اجرا  نقاش في قسم العمجيات، وثانية ي م نقس المواد. بعد 

راجعة الم ييات قبس عرض ا عج  ولير اامن. العمجيات ق  برل النقاش يقوم ر يس اقركان بم
فج ل، إن ا  مر بدجرا ات بيروقرايية عسكرية من مة، ح   ق ي م  نفيل عمجيات مير ناضجة أو 

 نصف ناضجة.
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الحاجل اق ير هو لدا ولير اامن، وهو حاجل حاسم. هنا ي  ي ال عبير عن  برل الرجس الل  
ن. ر يس حكومة وولير أمن لدي ما ماض عسكر ، و دما كقادل كبار، يف مان يججس في هلا المكا

جيدا الجغة العسكرية، م   يمكن وم   ق يمكن ال نفيل، ويس ييعان أن يشك  حاجلا فعاق أمام 
الحماسة اللا دل. ح   اري يس شارون واهود باراك، المعروفان بحماس ما لجعمجيات العسكرية، أرس  

كثر من مرل إلعداد واجبا ه المدرسية، لمعرف  ما الدقيقة لجقياع الل    م العمجيات فيه، الجيش في أ
 والمعرفة الجيدل لقدرات الجيش.

هكلا ي م رفض العمجيات، وهلا يحدو ايضا عندما  وجد فرصة عمجية فريدل يصعر  كرارها. مث  
ولم  شعر بالحاجة لجقيام ب نفيل  دولة إسرا يس عاشت لسنوات مع اقنفاق ال ي حفرت من قياع ملل

عمجية عسكرية من اجس القضا  عج  هلا ال  ديد. إن الل  يحسم هو اقنجال الميجور مقابس الثمن 
الميجور دفعه. إلا كان الثمن الل  عجيك دفعه عاليا مقارنة مع اقنجال الممكن، فعجيك أن  كون 

 مجربا من اجس ال نالس ح   عن الفرصة العمجية.
 اس اقوس الل  يجر أن نس له لمن ا  ل قرار ال صفية هو ما ال دف الل  كان ميجوبا  حقيقه، الس

وما هو الثمن الل  عج  الدولة ال ي سُينسر ل ا قرار ال صفية، أن  دفعه عج  هلق العمجية. الا 
كانت ال صفية ب دف منع اي ق صارو  عج  يبرية مدا صباحا، فيجر أن نرفع القبعة أمام 

قش اص اللين ا  لوا قرار ال صفية. ولكن إلا كان هناك من  ن أنه ب صفية اقش اص السبعة ا
ي م  صفية البرنامج اإليراني إلقامة شبكة إرهار في هضبة الجوقن، عندها  كون لدينا مشكجة في 

 القرار.
 ح جب ة معقوس جدا اقف راض أن ق س سبعة اش اص ق يغير قرار الحكومة في ي ران اقامة وف

ثانية في الجوقن. إن موت الجنراس اإليراني ق يشكس المة قيادية في إيران، ف م سيقومون 
باس   ص الدروس اقس  بارية، وش ص آ ر سيحس محجه. يمكن أن ش صا ما لم يس يع 

حبي مقاومة اقمرا  العمجيا ي وأصدر أوامرق ب نفيل ال صفية عج  أمس أنه ب لا يمنع اقامة البنية وي
  نفيل العمجيات في المس قبس.

لا قمنا ب صفي  م فجمالا ي م  هس اليريقة الوحيدل لجقضا  عج  هلق البنية كانت ب صفية السبعة، وا 
 ال وقيع عج  العمجية من مس ويات أعج .

لسبر ما يسود في القمة اامنية في إسرا يس نوع من الشعور ب ن لدينا بوليصة   مين أمام اقش عاس 
وعج   جفية المحادثات النووية في  –لحدود الشمالية. نوع من المف وم الل  يقوس ب ن اإليرانيين في ا

ليس ل م أ  مصجحة في  –فيينا ومحاول  م الوصوس إل  انجالات أمام الوقيات الم حدل والغرر 
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جية  منعه المواج ة مع إسرا يس. يحبون عندنا القوس إنه ايضا حلر هللا يقع اليوم أمام ضغوي دا 
 من ف ح جب ة ضد إسرا يس و وريي دولة لبنان ال ي من ا يس مد شرعية عمجه.

يوما. ي ضح أن قدر نا عج  قرا ل سجوك  21لكن م في إسرا يس ايضا لم يقدروا أن حماس س قا س 
المن مات اإلرهابية بشكس  اص، والعالم العربي بشكس عام، ليست جيدل. ربما أن م  ل  القرارات 

مدوا عج  أن اإليرانيين سيبجعون ما حدو ل م، ويمضي حلر هللا في أعقاب م ويك في بعمجية اع 
 رملية. اقيام القادمة س  برنا.

اين الجميع يججس م و را، وح   الفا دل من ال صفية الناجحة في هضبة الجوقن ليست واضحة 
صعيد وال  درجة مواج ة شامجة،  ماما. في المقابس، فان الم ايرل ب ن   دهور المنيقة إل  ال 

 كبيرل.
كانون اقوس  7في الف رل اق يرل يوجد لدا إسرا يس ميس ان  كون أكثر حلرا من السابق. في 

هوجمت م الن س ح لحلر هللا في منيقة ميار دمشق، وُنسبت العمجية لس ح الجو اإلسرا يجي. 
يس المس ولية عن ا، فقد  م  نفيل هلق العمجية   فا لعمجيات مشاب ة في الماضي ال ي لم  عجن إسرا 

في وضح الن ار حيو أن كس عابر سبيس كان يمكنه  صوير اليا رات الم اجمة. إن ال برير لج غيير 
في نمي هلق العمجية هو "فرصة عمجية"، وكانت الرسالة هي: نحن ق نع قد أن لديكم القدرل عج  

ماضي. لسنا مجلمين بالحفا  عج  النشاي السر  من  حت الرد، ل لا فدننا ن اير أكثر مما في ال
الرادار، ان قول ردعنا قوية بما يكفي. يوجد هنا لعر بالنار يشير إل  ثقة لا دل بالنفس يمكن أن 

 يكون له ثمنا عاليا.
كس هلق  –ال و ر في الشماس، حركة الدبابات، ام ق يريق الشماس القديم، ال  ديدات الم بادلة 

ة في جو عنيف يغجي في قياعات ا را. وهلق   ثر عج   جك. ال و ر مقابس ملل يلداد م شابك
ويق رر من نقية الغجيان. ليس فقي سكان حدود ملل ميجور من م اقب عاد عن الجدار من اجس أق 
يشكجون هدفا، بس ايضا الملارعون في م ف ملل. اقلمة مع البدو في رهي ليست مر بية  اهرا 

عج  الحدود، ولكنه ن يجة  صرف اشكالي من قبس سجيات الحكم، لكن كمية الغضر بال و ر 
والعنف ال ي انفجرت هناك ُ شير إل  احباي كبير في اوساي أبنا  اققجيات ي د  ب م إل  ال يرف 

 والس رية من السجية والقانون، الجلين يلدادان ضعفا أمام م منل سنوات.
 صب زيت االنتخابات على النار

 نه ق يكفي كس هلا.    ي ال صريحات النارية لجحمجة اقن  ابية في إسرا يس ل صر الليت عج  ك
النار. ي ضح أن الفجسيينيين ي  لون اقواس السياسيين بجدية أكثر من الجم ور في إسرا يس. عندما 
لة يسمعون أكثر من الماضي  صريحات للعما  إسرا يجيين ب ن م ق يع رفون بحق الوجود لدو 
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فجسيين أو بال سوية مع الفجسيينيين ق يبق  ل م الكثير من اقمس. ايضا رفع نسبة الحسم الل  جا  
إل را، عدد من الحركات العربية القومية في إسرا يس إل   ار، الكنيست يليد اضيرار المج مع 

 العربي اإلسرا يجي.
سنة، من سكان يولكرم وبدون  43عمجية اليعن في  س ابير. حملل م روك،  –عج  هلق ال جفية 

ماض جنا ي قرر شرا  سكين والد وس إل  إسرا يس ل نفيل عمجية يعن. إنه يقوم بللك بس ولة وك نه 
ليس هناك حدود مع الفجسيينيين. ق ي اف أن ي م القا  القبض عجيه، انه يعرف أنه   س ف رل 

الم سججين مير القانونيين في  قصيرل سي م يردق إل  بي ه. كما هو معروف هناك ايقف من
إسرا يس. إن قضية ه ق  الم سججين هي قضية اق صادية، ويالما أن الموضوع اق صاديا لجمشغس 
ولجعامس الفجسييني ليس باإلمكان وقف هلق ال اهرل. في حال ه ان    للك بعمجية يعن مع عشرل 

 جرح ، ومن سي  ي بعدق سي  ي بقنبجة.
أنه ليس باإلمكان منع د وس الماكثين مير القانونيين، وليس باإلمكان منع يشرحون لنا صباح مسا  

العمجيات الفردية. إلا مالا  عرف شرية إسرا يس وقوات اامن اق را أن  عمس؟ عندما اج احت 
موجة من العمجيات الواسعة القدس حوس احداو المسجد اققص  كان الحس هو مس  المنيقة 

يي. هس شرية إسرا يس مس عدل لنشر قوات ب لا الحجم كس يوم ايضا في  س بالقوات وبال واجد الشر 
 ابير؟.

إن اعماس العنف في منايق م  جفة هي جل  من الجو العام الل     ر فيه إسرا يس كدولة ليست 
ليس في كامس  –سوا   جاق ال ار، أو الدا س  –جدية بما يكفي. إن ردع اج لل اامن اإلسرا يجية 

ا فان  اهرل د وس الماكثين مير القانونيين إل  إسرا يس، و نفيل عمجيات ليس ل ا ع قة قو ه. ل ل
بال ن يمات س  لايد. في القدس يحدو للك في ف رات م قاربة.  قريبا  عودنا. في  س ابير ح   اين 
ي فاج ون كس مرل من جديد. منل وقت حدو للك مع شار صغير في محية القيار، وأمس في 

قجر المدينة. م   س قرر إسرا يس أن الحديو يدور عن   ديد يس وجر بنا  وسا س ا را  باص في
من اجس ال عامس معه، هس سي م للك عندما يحدو للك مرل كس اسبوع، مر ين؟ كس يوم؟ ربما 

 ين  رون أن ي م اقع ن هنا رسميا عن ان فاضة ثالثة.
 43/1/4112يديعوت، 
 44/1/4112القدس العربي، لندن، 
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 سياسيًا! نتنياهوهيا نعزل  
 عكيفا الدار
ااحلار ال ي  دعي أن ا احلار اليسار والوسي  رفض ال وجه إل  حمجة ان  ابية  عكس نواياها في 

 إحداو  قدم سياسي نحو الس م مع الفجسيينيين
عربية هيا نف رض ان ولير ال ارجية، افيغور ليبرمان، بجور "إيار ق فاق اقجيمي" مع ش صيات 

م مة. هيا نقبس ال قدير بان هلق هي الفرصة الوحيدل ل حقيق الس م في المس قبس المن ور، وان 
ليبرمان ينو  يرح اق فاق إل  اقس ف ا  الشعبي، كما  نب  اياس مجيد في مقاله "ال سارل كج ا 

 (.9/1 سار نا" )هآر س، 
ا يس، ام الفحم لفجسيين" ولنصفح عنه لننس  شعار اقن  ابات العنصر  ال اص به "ار يس إلسر 

ق  امه عضو الكنيست احمد الييبي وحنين اللعبي بيعن المسافرين في الحافجة في  س ابير 
باامس. وباإلمكان ايضا   جاهس كس ال حقيقات والقضايا في إسرا يس بي نا. وعج  الرمم من كس هلق 

و بمجيم ر واحد فس لحس جميع مقاق ي النقدية اقمور ا ع د بللك، انه الا دفع ليبرمان الس م ول
 ال ي ك ب  ا ضدق )و وجد عشرات ك لق(.

ولكن قبس ان احضر السجسة، عج  ليبرمان ان يقوم ب يول سياسية صغيرل، وال ي هي  يول كبيرق 
نحو الس م: ال وقيع عج   ع د لججم ور انه م ما يكن من امر، لن يججس مع حلر بنيامين ن نياهو 

ا  ا   ف حكومي ومثس هلا ال ع د ميجور ايضا ان يوقع عجيه اسحق هر سو  و سيبي لفني في 
 13جميع القادل السياسيين اللين اك شفوا فج ل مبادرل الس م العربية ال ي بجغ عمرها  –وي ير لبيد 

قد  سنة. ف س هلا صعر؟ منل ف رل قريبة صرح ليبرمان ان ن رية الوضع الراهن ال اصة بن نياهو
ليبرمان  أمضيفشجت. وان إسرا يس ق  سمح لنفس ا  بني سياسات الا "صفر مبادرات سياسية". لقد 

سنين بالقرر من ن نياهو الم  كفه هلق السنين ليف م ان ن نياهو والمبادرات السياسية ق يسيران في 
 يريق واحد؟

إلشعاس النار، مراوح لجمكان،   عرض كس اقحلار الص يونية ال ي عج  يسار الجيكود ن نياهو كمحر
أ رق )هر سو (، أو كجبان، م ووس وكلار، يوري إسرا يس في المشاكس )ليفني(. ويصفه لبيد كا 
"لعيم عديم المس ولية ومنقيع" وكمن "ق يفعس شي ا". موشيه كحجون هو اق ر يدعي بان ن نياهو 

  دعه )"أجرا لي جولة(.
و يوآف مالنت ف لمح بان ن نياهو أمر بال جوم في الجوقن أما المكسر الجديد الل  اش راق وه

قع بارات سياسية. وبعد كس هلا، فان م جميع م يرفضون أن يصفوا الدوا  ال لم ل ش يصا  م 
 الحادل هلق عن مساهمة ن نياهو في عللة إسرا يس الدولية: أ  العلس السياسي لن نياهو.
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اليسار بال ك س ضد ن نياهو من   س مقاله في  –الوسي هس اور  افنير  الل  وجه دعوا احلار 
( مس عد لجرهان عج  بياق ه في صندوق اقق راع في أن 121"هآر س"  –" 44= 4+4)هآر س" 

هر سو  سيرفض عرضا قن يكون ولير  ارجية في حكومة ن نياهو وأن لفني س رفض العودل إل  
 بدن ا   أق يعود ي ير لبيد ليشرح لنا أنه مجلم ولارل العدس في حكومة ن نياهو؟ هس يضمن افنير 

اقص حات ال ي  جف ا في المالية وأن كحجون الل  عاد من الكافور، سيوافق عج  ان يجف في 
 المعارضة؟.

جميعنا نعرف الوعود المليفة ال ي  دعي أن الدولة   قدم عج  اقحلار والمصالح الش صية، وأن 
نيت ومير  ريغف الجلين لهبا إل  حيو أراد ن نياهو، ربما يقوم ن نياهو عجينا أن نضع حدا لنف الي بي

ب عيين بينيت وليرا لج ارجية ومير  ريغف وليرل لجثقافة وأور  اري يس لولارل العدس كي ُي جي ولارل 
درعي  واجه قرار  –بينيت  –البنا  واقسكان اوريت س روك، وسنرا كيف أن حكومة ن نياهو 

وس اقع راف بدولة فجسيين بدون ان يار قبة مسيرل الس م عج  رأس هلق الحكومة. مججس اامن ح
فجيبنوا المليد من المس وينات وليرووا قصصا لنا بي م وليدعوا أن العقوبات ال ي فرض ا اق حاد 

 اقوروبي عج  إسرا يس هي ن يجة ال سامية.
لل  يقف عج  يسار الجيكود، والل  ق وفي هلا الوقت فان مير س هي الحلر الص يوني الوحيد ا

 وف من أن يلهر لجججوس في حكومة اليمين. إن رفض ر سا  اقحلار ال ي   فا ر بجقر 
"الوسي"، اللهار في أعقار لهافا مج ون يثير الشكوك حوس اس عدادهم ل بني سياسات سجمية 

 –ابات أن الصوت صحيحة وشجاعة. ومن يمنح م صو ه لن ُيفاج  عندما يك شف بعد اقن  
صوت اسحق هر سو ، لفني، لبيد، كحجون وليبرمان. ولكن اايد  بقيت هي نفس اايد  اليمينية 

 لن نياهو.
 43/1/4112 –هآرتس 

 44/1/4112القدس العربي، لندن، 
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