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 غزة قطاع تطالب بإنهاء معاناة موظفي فلسطينيةفصائل  
 ززززا  شززززددت ل ززززانل للسززززطي يل ط قززززابيطن للسززززطي يطنا علزززز   ززززرطر  إ  ززززا  م ا: جمززززال غيزززز  -غزززز  

عزززاد  عشزززييل اللج زززل القا ط يزززل طاإلداريزززل  االمزززطن ين لزززي زطزززا  غززز   طاإلسزززرا  لزززي  زززر، رطاعزززب شا طاا
عاد  إعمار ما دمره االحعالل.  الخا ل بعرعيب أط ا  المطن ينا طاا

طأيدت ال  انل خالل مؤعمر  قزابي ب  زطان: ودطر ال  زانل ال لسزطي يل لزي م الجزل أ مزل المزطن ينو  
 قابيززل للززدلا  عززن حقززطي المززطن ين بمدي ززل غزز   اليززطشا أ  ززا لززن ععخلزز  عززن المززطن ين  نمعززا اللج ززل ال

 طسع مل عل  إ  ا  م ا اع ش ط ر، رطاعب ش.
 

 تمييز عنصري
طزززال ال ززاطي باسززش حريززل حمززاأ د. سززامي أبززط   ززري: وإن حيطمززل الحمززد ا  ززي أدا  لعحقيززي أ ززطا  

يار حيطمل العطالي  اخعيرت علز  أ  زا حيطمزل الشز ب الرنيأ محمطد عباأوا م يً ا: وع دما عش اخع
 ال لسطي يو.

طأشار أبط   زري لزي يلمزل لزاا إلز  أن حيطمعزا ع املزت مزا ال ز ل ال ربيزل علز  حسزاب زطزا  غز  ا 
داعًيا رنيأ الحيطمل رامي الحمد ا وألن ييطن  ادزًا أماش   سا طش با طيقطل الحقيقل طي مزل علز  

 أط أن يعرك الحيطمل طي طد لجام عاو. اطا إ  ا  يالل مشايل الق
طعزابا: والحمزد ا خزان األما زل العزي م حع زا لزا ال  زانل ال لسزطي يل طلزش يحعزرش الحقزل العزي م حزت لزا 
حين يع امل ما المطن ين طيجطع شوا مؤيًدا أن ال  انل مجم ل عل  دعش مطالب المطن ينا داعًيزا 

 أيحر زط  لم الجل أ مل المطن ين.إل  عرجمل مطاز، ال  انل إل  أل ال 
طأيززد أن حريعززا ععطا ززل مززا جميززا ال  ززانل طعقززز، إلزز  جا ززب المززطن ين للح ززطل علزز  حقزززطز شا 
مشزيًرا إلز  أن حريعزا لزن ععخلزز  عزن مسزؤطلياع ا وبالقزدر الز،ي ععحملززاوا اللعًزا إلز  أن حريعزا لر ززت 

  ي، أ مل المقططعل رطاعب ش.( للمسا مل لي عخ%11عل  مطن ي ا خ ًما من رطاعب ش بقيمل )
( مطنز، مزن السززلطل  الز،ين زطزا عبزاأ رطاعزب شا مشزدًدا علزز  211ط،يزر أن حريعزا عع زامن مزا )

 أن حريعا  د سياسل االبع ا  طزطا األر اي.
طأشززار إلزز  أن حمززاأ لززن ععخلززز  عززن المززطن ين طعقزز، إلزز  جزززا ب ش لحززين إ  ززا  م ا ززاع ش ط زززر، 

طمززل ال لسززطي يل عمززارأ سياسززل العق ززير بحززي مززطن ي القطززا ا مع ًمززا رطاعززب شا مشززيرًا إلزز  أن الحي
( 41الحيطمل ال لسطي يل بممارسل سياسل العميي  بين مطن ي غ   طال  ل؛ أل  ا ععسبب لي عجطيا )

 أل، أسر  لي غ  .
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طدعززا أبززط   زززريا حيطمززل العطالززي لعحمزززل مسززؤطلياع ا عجزززاه المززطن ين طاا  ززا  م ا زززا  سززيان القطزززا ا 
اناًل: ولما،ا يعش حرمان المزطن ين لزي غز   خا خا زل أ  زش حملزطا  زش  البلزد م ز، سزب ل أعزطاش  طب زد معس

 اسع يا، مطن ي السلطل خا  ل ج اؤ ش الم ازبل طحرما  ش من حقطز ش خو.
 

 مطالب عادلة
ن مزن ج عززاا أيززد القيزادي لززي الج ززاد اإلسززالمي خالزد الززبطا  أن الحززل  إل  زا  م ا ززا  المززطن ين ييمزز

لي إعاد  عشييل اللج ل القا ط يل طاإلداريل طلزي اع زاي القزا ر  طبزالعطالي الزطط يا مشزدًدا علز   زرطر  
  ر، ج   من الراعب للمطن ينا حش سل ل م عنملا لحين ا ع ا  اللج ل من أعمال ا.

إلز  طزال البطا: وإن اسعمرار  ،ه األ مزل لزن يسزا ش لزي عحقيزي أط عطبيزي اع زاي الم زالحلوا طدعزا 
 رطر  إ  ا  علك المشيلل وأل  ا شطيل لي حلي الم الحلوا مؤيًدا لي الطزت ،اعا أن يالل ال  انل 

 الطط يل طاإلسالميل معمسيل بحقطي المطن ينا طلن ععخل  ع  ش.
طأ ززا،: وعيمززن م مززات حيطمززل العطالززي لززي إعززاد  عطحيززد المؤسسززات طالززط ارات طال ينززات ال لسززطي يل 

عزاد  اإلعمزار من خزالل عشزييل لج داريزل بزالعطالي الزطط ي إل جزا  الم زالحل الطط يزلا طاا  زل زا ط يزل طاا
 لما دمره االحعاللا طالع ينل طاالسع داد ال عخابات عامل لي البلدو.

طأيمل: والحيطمل غرزت لي إعاد  دمج طعطحيد المؤسسزات طالزدطانر الحيطميزلا طلزش ع عقزل ب زد إلعزاد  
لع ينل طاالسع داد ال عخابات عامل لي البلزدوا مشزدًدا علز   زرطر   زمان إعمار ما دمره االحعاللا طا
 األمن الطني ي للمطن ين.

ن لززش عسززد  طشززدد الززبطا علزز  أن حززي المززطن ين وال يسززقط بالعقززادش  ط ززط دويززن لززي رزبززل الحيطمززلا طاا
 الحيطمل الدَّين ل ل  الحيطمل القادمل سدادهو.
 ززا  المززطن ين ط ززر، رطاعززب شا ولالمشززيلل عيمززن لززي أدا  طأيززد علزز  طجززطد إجمززا  طط ززي إل  ززا  م ا

الحيطملوا مشيًرا لي الطزت ،اعا إل  أن االع االت طاللقا ات مزا رنزيأ الزط را  طط را  الحيطمزل  لزش 
 ع قطا من أجل إ  ا  م ا ا  المطن ين.

  ، أش رو.طالعي عسعمر م اطأعرب عن رلض حريعا وم طي االبع ا  أط المعاجر  بم ا ا  المطن ين
 

 اتفاق المصالحة
بدطرها أيد القيادي لي الجب ل الش بيل لعحرير للسطين بير الجملا أ ا مزن حزي المزطاط ين الح زطل 

 عل  دخل ي من ل ش ال يا لي حيا  يريمل.
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طأرجززا الجمززلا أسززباب المشززيالت العززي يع ززرض ل ززا شزز ب ا ال لسززطي ي إلزز  االحززعالل اإلسززرانيلي  طمززا 
أطسلط طملحي باريأ االزع ادي ال،ي عزدخل لزي يالزل زطاعزات الحيزا ا مشزدًدا علز   عج عن اع ازيل 

 رطر  إ  ا  م ا ا  مطن ي زطا  غ   عل  أسأ علميل طم  يل ع من إيجاد م اخات ع  زي م ا زا  
 المطاط ين.

ا ط يزل طدعا السعي اب مطن ي غ   المد يين طاألم يين طلًقا للقا طن ال لسطي يا طعشييل لج زل إداريزل ز
طط يل طلي اع اي القا ر   ع مل عل  ط ا آليات إعاد   ييليات المؤسسزات طلقزًا للقزا طن ط  ط زا 

لززز  أن يززززعش ،لزززك يجززززري البحززز  لززززي  اط زززمان إ جزززا  عمل ززززا لزززي مززززد  ال ععجزززاط  الحالحززززل شززز طرا طاا
لألجزطر الم الجات السزابقل طيزعش  زمان راعزب لمزطن ي حيطمزل غز   السزابقل ال يقزل  عزن الحزد األد ز  

 ( شييل.3111طال ي يد عل  ) ا( شييالً 1451)
 24/1/2115، فلسطين أون الين

 
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: استئناف المفاوضات بشروط  

زززال ع ززط اللج ززل الع  ي،يززل لم نمززل العحريززر ال لسززطي يل جميززل شززحاد  إن :  اديززل سزز د الززدين -عمززان
طزز، االسزعيطان طاالععزرا، اإلسزرانيلي بالدطلزل ال لسزطي يل المسزعقلل وال طد  إل  الم اط ات مرعبطل ب

 طبر امج محدد إل  ا  االحعاللو. 1661عل  حدطد ال اش 
طأ ا،ا لزوال دو من للسطين المحعللا إن و  اك أسسًا طا حل السعن ا، الم اط ات مجددًاا طبزدطن 

 ، ال لسطي ي حابت ب ،ا الخ طصو.عطلر ا لال عطد  إل  طاطلل الع اطضوا م عبرًا أن والمطز
طأط زززأ ب  ززززا وال عطجززززد إميا يززززل خزززالل ال عززززر  الحاليززززل السززززعن ا، الم اط زززات لززززي نززززل زززززرب إجززززرا  

 اال عخابات اإلسرانيليلا حي  يسعحيل ما علك األجطا  ال طد  إل  الم اط اتو.
را  اال عخابززززات طل ززززت إلزززز  أن واإلدار  األميرييززززل سززززعيح، ج طد ززززا السززززعن ا، الم اط ززززات ب ززززد إجزززز

 اإلسرانيليلا ط ي مسعمر  لي علك المساعيا غير أن المطز، ال لسطي ي طا أ لي  ،ا الش نو.
طأشار إل  أن ومس لل إعاد  ال نر لي طنان، السلطل ال لسطي يل مطرطحل عل  جدطل أعمال القيزاد  

 ال لسطي يلا حي  سععخ، عطزيعا لي الطزت الم اسبو.
تا م ، لشل مشرط  القرار ال لسطي ي ال ربي لي مجلزأ األمزن الزدطليا خطزل طبين أن والقياد  ط  

لعحري ززا المقبززلا طالزز،ي عمحززل ابعززداً  لززي العطزيززا علزز  زززرار اال  ززماش إلزز  المحيمززل الج انيززل الدطليززلا 
 عدا بقيل الم نمات طالمؤسسات الدطليلو.

لزي الطززت الم اسزبوا م ط زًا إلز  أ زا  طألاد ب ن و  اك عطج ًا لل، اب مجددًا إل  مجلأ األمن سزيحدد
 ولي  ط  علك العططرات طما يعرعب علي ا من  عانج سيعش عحديد خططات المرحلل المقبللو.
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طززال إن واللج زل السياسزيلا الم بحقزل عزن اللج زل الع  ي،يزل للم نمزلا عبحز  حاليزًا لزي مخعلز، الجطا زب 
مشرط  جديد ي خ، بالمطالب ال لسطي يل المشرطعل المع لقل بمس لل العطجا مجددًا إل  مجلأ األمنا ب
ل اش االحعالل بع  ي، او.  طزرارات الشرعيل الدطليل طاا

طيان الرنيأ محمطد عباأ زد  دد مؤخرًا بطز، الع سيي األم ي ما االحعالل لي حال عرزلل العطجا 
حقل للجا زززب ال لسزززطي ي الجديزززد إلززز  مجلزززأ األمزززنا لزززي نزززل اسزززعمراره حجززز  أمزززطال ال زززرانب المسزززع

 ال لسطي ي طشن حملل م اد  للعطجا ال لسطي ي إل  المحيمل الج انيل الدطليل.
طيان ط ير الخارجيل األميريي جطن ييري زالا لزي ع زريحات أطلق زا أمزأ خزالل مشزاريعا ب عمزال 
الم عزززدال االزع زززادي لزززي دالزززطأا إ زززا ويسزززعب د اسزززعن ا، عمليزززل الع زززاطض بزززين الجزززا بين ال لسزززطي ي 

 سرانيلي زبل اال عخابات االسرانيليل رغش اسعمرار المساعي األميرييل لم اطدع او.طاإل
 25/1/2115الغد، عّمان، 

 
 عريقات: الموقف السعودي ثابت تجاه القضية الفلسطينية 

ززززال ع زززط اللج زززل الع  ي،يزززل لم نمزززل العحريزززر  زززانب عريقزززاتا إن مطزززز، ال ا زززل  :طلزززا -الريزززاض
بن عبزد ال  يز ا طخزادش الحزرمين الشزري ين الملزك سزلمان بزن عبزد ال  يز  آل  الس طدي الراحل عبد ا

 س طدا حابت عجاه الق يل ال لسطي يلا مشيًرا إل  مطز، الس طديل الداعش للق يل ال لسطي يل.
و أمأا أن الملك عبد ال  ي  يان أطل CBC Extraطأ ا، عريقاتا خالل مداخلل  اع يل عل  ز ا  و

يأ األميريي رط للت لعططين الي طد ب لسطينا مشيرا إل  أ ا أرسل رسالل خطيل من رلض طلب الرن
 زز حات لززي لن عززن مطز ززا  ززط طالززططن ال ربززي الززرالض لعززططين الي ززطد  11إلزز  رط للززت مززن حززطالي 

 ب لسطين.
العززي زط ززت ليززا البعززرطل طالزز  ط عززن الزززدطل  1613طعطززري عريقززات إلزز  دطر السزز طديل لززي حززرب 

مل إلسرانيلا مط حا مبادر  السالش ال ربيل العي دعا إلي ا الملك عبد ا لي زمل بيرطت ال ربيل الداع
ا العزززي طالزززب لي زززا ”1648أ زززش مبزززادر  إسزززعراعيجيل عربيزززل م ززز، عزززاش ”ا طا ززز ا إيا زززا بزززز 2112عزززاش 

 .1661با سحاب إسرانيل لحدطد 
قزدأ طز ززايا اوا طأسزأ ليززر  طززال إن الملزك سززلمان بزن عبززد ال  يز  آل سزز طد ومسزيطن ب لسززطين طال

 المسا د  الش بيل ل لسطين.
 25/1/2115، الحياة الجديدة، رام هللا
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  موظفي غزة المسؤولية عن تجاهلتحّمل عباس  "اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين" 
علز   أيد ال اطي باسش اللج ل ال قابيل للزدلا  عزن حقزطي المزطن ين إيزاد أبزط  زينا: جمال غي  -غ  

شزززرعيل طزا ط يزززل يالزززل المزززطن ين لزززي زطزززا  غززز  ا طأن ع ييززز  ش عزززش  طلقًزززا لأل زززطل اإلداريزززل طالقا ط يزززل 
 المعب ل  طال يجط  الط ن لي م دازيع ا.

ززززل ودطر ال  ززززانل ال لسززززطي يل لززززي م الجززززل أ مززززل خززززالل مززززؤعمر  قززززابي ب  ززززطان: أبززززط  ززززين جززززا   طحم 
الزززرنيأ عبزززاأ  عزززن حقزززطي المزززطن ين بمدي زززل غززز   اليزززطشاالمزززطن ينو   نمعزززا اللج زززل ال قابيزززل للزززدلا  

طحيطمعا  المسؤطليل الياملل عن عجا ل  ؤال  المطن ينا طعدش االععرا، بحقطز شا م يً ا: وال يطجد 
أيزززل إشزززياليل إداريزززل أط ل يزززل عع لزززي بزززدمج  زززؤال  المزززطن ين  زززمن ال ييليزززات اإلداريزززل الم عمزززد   طأن 

 ي بحتو.الع ير لحقطز ش  ط مطز، سياس
طأ ا،: وإن االسعمرار لي ع ديد المطن ين طابع ا  ش طزطا رطاعب ش  ي سياسل عميي  ع  ري يجب 
طز  ا لطًرا؛ أل  ا ع دد ال سيج االجعماعي طالسلش األ ليا طال  قبل من أحد أن يسزع ل أمزطال طمقزدرات 

 .الش ب ال لسطي ي ألج دعا الخا ل طع  يل خاللاعا السياسيل ما اآلخرينو
طدعزززا أبزززط  زززين المشزززاريين لزززي المزززؤعمر طززززاد  ال  زززانل ال لسزززطي يل لبيزززان مزززطز  ش مزززن  ززز،ه الق زززيل 
ال ادلززززل طالخززززرطم بمطززززز، مززززؤحر طل ززززال لحززززل   زززز،ه األ مززززل العززززي عيززززاد ع  زززز، بيالززززل أب ززززا  الشزززز ب 

 ال لسطي يا مطالًبا الجميا ب ن يعحملطا مسنطلياع ش عجاه المطن ين.
 24/1/2115، فلسطين أون الين

 

 غزة: تقليص العمل في الوزارات احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفيها  
أعل زت واللج ززل ال قابيزل للززدلا  عزن حقززطي المزطن ين ال لسززطي يينوا عزن عقلززيص عززدد : غز   )للسززطين(

ساعات الدطاش لي الط ارات طالمؤسسزات الحيطميزل بقطزا  غز  ا طاالسزعمرار لزي احعجاجزاع ش إلز  حزين 
 ا، بحقطز ش من زبل حيطمل الطلاي الطط ي.يعش االععر 

طأيدت اللج ل لي بيزان ل زاا علز  عقلزيص الزدطاش لزي يالزل الزط ارات ال لسزطي يل لي ع زي بحلزطل السزاعل 
الطاحززد  ن ززرًاا طلززي ط ار  ال ززحل بحلززطل م ع زز، اليززطشا ط،لززك طيلززل أيززاش األسززبط  الجززاريا علزز  أن 

؛ االسعقبال طالططارئا ب ك الدشا الزطالدات طال مليزات ال اجلزلا ُعسعح   األزساش العاليل من ط ار  ال حل
 غسيل اليل ا الح ا لا ال  ايل المري   طعياد  األطراش طالدش.

طزالززت اللج ززل وال  الززت حيطمززل الحمززد ا عحبززت يطمززا ب ززد يززطش عززدش جززديع ا لززي الع امززل مززا مززطن ي 
ش ط ززر، مسززعحقاع ش طعلزز  رأسزز ا الرطاعززب غزز  ا طال  الززت ععسززعر عحززت حجززج طا يززل لعزز خير اسززعي اب 

)...(ا رغش يل الج طد ال قابيل العي ب،لت طعب،ل من ال قابات ال لسطي يل طيان آخر ا اإل راب ال زاش 
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الزز،ي   زز، احعجاجززا علزز  سياسززل الحيطمززل طيزز،لك االعع ززاش الحاشززد طال ا ززب لززي السززاحل الخارجيززل 
 لمقر مجلأ الط را و.

 ا طل الياع ا حع   يل يامل حقطي المزطن ين الز،ين عزرلض حيطمزل الطلزاي طأيدت أ  ا سعطا ل حراي
الززطط ي م زز، عسززلم ا الحيززش مطلززا ح يززران )يط يززط( الما ززيا  ززر، رطاعززب ش ط ززش علزز  راأ عمل ززشا 
طلزي المقابززل عقززطش ب ززر، رطاعززب المززطن ين السزابقين لززي حيطمززل راش ا المسززع ي ين عززن ال مززل م زز، 

 سبا س طات.
يزززانا إلززز  اسززعمرار الحملزززل اإلعالميزززل العززي أطلقع زززا ال قابزززات األسززبط ا مط زززحًا أن الحملزززل طأشززار الب

سعشززمل ال ديززد مززن اللقززا ات طالمززؤعمرات مززا ال  ززانل ال لسززطي يل ططبقززات المجعمززا يالززل طمؤسسززات 
 حقطي اإل سان طالمجعما الدطلي إلن ار حجش الم ا ا  اإل سا يل العي أطجدع ا  ،ه األ مل. 

 24/1/2115لة قدس برس، وكا

 

 ل لتعويض المزارعين المتضررينكمليون شي 16وزير الزراعة: جمعنا  
حجزش  إنزال ط ير ال راعل شطزي ال يسزل لزز و الحيزا  الجديزد و : مراد ياسين -الحيا  الجديد  -ططليرش 

 ( مليطن شييل.5 5خسانر محالنل ططليرش جرا  ال ا  ل طال قيا )
( مليزززطن شزززييل لع زززطيض 16  ال راعزززل اسزززعطاعت خزززالل ال عزززر  األخيزززر  جمزززا )ط ار  أنطأيزززد ال يسزززل 

 الم ارعين المع ررين لي مخعل، م اطي ال  ل طزطا  غ   .
المز ارعين  إلرشزادطاالحعياطزات الال مزل  اإلجزرا اتالط ار  باشرت زبزل ال ا ز ل باعخزا،  أن إل  طأشار

سززا مل لززي طزايززل ال باعززات طالعقليززل مززا أميززن مززن عبززر يالززل الطسززانل اإلعالميززل ططسززانل االع ززال للم
 خطر ا.

عم يززي عززدد يبيززر مززن البيززطت البالسززعيييلا عب ع ززا  إلزز طأ ززا،: وبززدأت ال ا زز ل بريززاأ شززديد  أدت 
غري ب ض خاليا  إل حدط  لي ا ات أحرت عل  المحا يل ال راعيل طأدت  إل األمطار العي أدت 

سززقطط أسززق، الززدلينات طحنززانر ب ززض  إلزز لززي الحززرار  أدال  ال حززلا عال ززا عسززازط الحلززطم ط بززطط حززاد
 أيبر األ رار طالخسانرو. إحدا عسبب لي مما الحيطا ات لي ب ض الم اطيا 

 25/1/2115، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فتح تدعو للخروج الشعبي على االحتالل ومقاطعته 

طج زززات القيزززاد  ال لسزززطي يل إل  زززا  ردًا علززز  إجزززرا ات االحزززعالل ال قابيزززل طلزززي إطزززار دعزززش ع: )م زززا(
االحززعالل طالعطجززا لمجلززأ األمززن الززدطليا طع زز يد المقاطمززل الشزز بيل لززي ال زز ل ال لسززطي يلا دعززت 
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أزززاليش حريززل ولززعأو لززي ال زز ل ال ربيززل المحعلززل لمسززا د   زز،ا العطجززا مززن خززالل المشززاريل اليبيززر  لززي 
 رانيليلو .ل اليات المقاطمل الش بيلا طمقاط ل الم عجات واإلس

يمززا أ ابززت أزززاليش ولززعأو بال لسززطي يين للمشززاريل لزززي أطسززا مشززاريل شزز بيل لززي ال  اليززات يالززل  زززد 
االحعالل طحج ه طسرزعا ألمطال ال رانب ال لسطي يل طمسا د  القياد  ال لسطي يل لزي حراي زا السياسزي 

 12ات ال لسززطي يل السززاعل إل  ززا  االحززعاللا ط،لززك يززطش غززدًا )االح ززين( طالعجمززا لززي مرايزز  المحالنزز
 ن رًا. 

 25/1/2115، الخليج، الشارقة
 

 المسلمين هنية يعزي مصر بوفاة نائب مرشد اإلخوان 
عقدش إسزماعيل   يزلا  انزب رنزيأ الميعزب السياسزي لحريزل حمزاأا بالع  يزل الحزار  إلز  الشز ب : غ  

 د جم ل أمين.الم ري طجماعل اإلخطان المسلمين طالمرشد ال اش بطلا   انبا المرش
طاسززع،ير   يززل لززي رسززالل عمم ززا ميعبززا علزز  طسززانل اإلعززالشا طط ززل والمريزز  ال لسززطي ي ل عززالشو 

( ال يززار  العززي زززاش ب ززا  انززب المرشززد إلزز  غزز   ع ززام ًا م  ززا لززي 1-24 سززخل ع  ززاا اليززطش السززبت )
 ا طمطاز ا اليريمل عجاه للسطين.2112أعقاب عدطان 

طشا بمقزززر إزامعزززا لزززي ل زززدنا الززز،ي سزززالر لزززا زبزززل اال قزززالب ال سزززيري طعزززطلي جم زززل أمزززين  زززباأ اليززز
بمحالنزل ب زي سزطي،ا ط زط حا زل علز  بيزالطريأ  1634يز،ير أن جم زل أمزينا طلزد عزاش  بم ر.

 أطالد. 3خدمل اجعماعيلا طمع طم طلا 
 24/1/2115، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للتنديد بفرنسا يحشد اآلالف من أنصاره في رام هللا" حزب التحرير" 

عنا ر اآلال، من أ  ار حز ب العحريزر يزطش السزبت لزي مدي زل  -راش ا )ال  ل ال ربيل( )رطيعر ( 
 راش ا احعجاجا عل  الرسطش المسينل لل بي محمد العي  شرع ا  حي ل شارلي إبدط ال ر سيل مؤخرا.

طسزط  إلز جد )البيزر  اليبيزر( الح ب ب د خرطج ش لي مسير  ا طلقت من مسز أ  ارطردد اآلال، من 
 اإلر زززابطززززال المشزززاريطن إن ولر سزززا أش  مدي زززل راش ا الشززز ارات الم زززدد  ب ر سزززا طالطاليزززات المعحزززد .

 .واإلر ابطأمرييا أش 
 24/1/2115، وكالة رويترز لألنباء
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 "ثوري فتح" يندد باالعتداء على القيادي أبو جودة النحال 

ان المجلززأ الحززطري لحريززل لززعأا اليززطش السززبتا االععززدا  الزز،ي ع ززرض لززا د :القزدأ دطت يززطش-راش ا
 ع ط المجلأ محمد جطد  ال حال وأبط جطد و أح ا  ا  قاد المؤعمر الحريي لألطبا  لي غ  .

طح،ر المجلأ لي بيان من العداعيات ال اجمل عن االععدا ات عل  زياد  طيطادر الحريل طمؤسساع ا 
 لي زطا  غ  .

ن االععدا  طالعخريب ال،ي عش لي مؤسسل رعايل الش دا  جرال عحت أعزين ع ا زر حمزاأ طأط أ وأ
 المسلحلا طح،ر المعطرطين لي  ،ا االععدا  طغيره ب   ش لن ي لعطا من الق اصو.

ط اشززد المجلززأ الحززطريو أب ززا  لززعأ ال ززادزين طالمخل ززين إلزز  العيززاع، طالع ززامن لمطاج ززل ال مجيززل 
سرانيل طأعطا  ا  د حريل لعأ طزيادع ا لي  ،ه النرط، العي يق، لي زا شز ب ا الشرسل العي عقطد ا إ

طزيادعا لي م ريل مطاج ل طعحدي لالحزعاللا مؤيزدا  زرطر  م الجزل الق زايا الداخليزل بزالحطار داخزل 
 األطر الحرييلو.

 24/1/2115، القدس، القدس
 
  2114خالل  دات الفصائلفي الضفة بحق أبناء وقيا اعتداء ألجهزة السلطة 2113حماس:  

أ زززدر الميعزززب اإلعالمزززي لحريزززل حمزززاأ عقريزززرا يطحزززي أبزززر  اععزززدا ات أج ززز   أمزززن : ال ززز ل ال ربيزززل
السزززلطل لزززي ال ززز ل ال ربيزززل بحزززي أب زززا  طزيزززادات الحريزززل طل زززانل المقاطمزززل ال لسزززطي يلا خزززالل عزززاش 

2114. 
لسزطي ي ل عزالشو  سزخل م زاا إ زا ( طعلقز  والمريز  ال 1-24طزال عقرير الحريل  در اليطش السزبت )

ولي الطزت ال،ي ي عنر الش ب ال لسطي ي ب ارغ ال زبر  عزانج الم زالحل الطط يزلا طلزي الطززت الز،ي 
يشعد القما ال  يط ي علز  شز ب ا طمقاطمع زا عشزعد زب زل أمزن السزلطل لزي ال ز ل ال ربيزل علز    زأ 

لزطا إلزز  سزلطل زام ززل ع يز  لسززادًا الشز ب الز،ي  ززح  ط زبر مززن أجزل  حقززا طحزي أطالده الزز،ين عحط 
 طنلمًا حمايل لالحعالل طع  ريعاو.

اععززززدا  مززززن زبززززل أج زززز   السززززلطل لززززي مخعلزززز،  2113طأيززززد العقريززززر أن إجمززززالي االععززززدا ات بل ززززت 
 .2114المحالنات خالل 

 1164طع در االععقزال السياسزي المرعبزل األطلز  لزي اععزدا ات األج ز   األم يزل ب زدد حزاالت بل زت 
 من مجمل االععدا ات. % 4 51ب سبل  حالل
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طجززززا ت محالنززززل الخليززززل يزززز يحر المحالنززززات ع ززززررا  مززززن  زززز،ه االععززززدا ات؛ حيزززز  بلزززز  إجمززززالي 
اععزدا  ب سزبل  341ا علي زا محالنزل راش ا طالبيزر  بزز%6 26اععدا   ب سزبل بل زت   541االععدا ات 

 .%1 21بل ت 
ارع اعا  ل دد االععدا ات الطاز ل خالل ال اش  بزطاي طشيل ش ر ديسمبر يا طن األطل  الش ر األيحر 

 .% 1 21حالل طب سبل  446
حالزل خزالل ال زاش بارع زا   636طحل االسعدعا  السياسي يمرعبزل حا يزل لزي االععزدا ات؛ حيز  بل زت 

 حالل. 531طال،ي بل ت االسعدعا ات خاللا  2113عن ال اش الما ي 
العقريززر يجسززد الم ارزززل الر يبززل العززي ععجلزز  مززن خززالل اليززش طزززال المريزز  اإلعالمززي لحمززاأ إن  زز،ا و

ال انززل مززن االععززدا ات علزز  حريززل الشزز ب طمقاطمعززاا مززن اععقززال طع زز،يبا طم ززادر  أمززطال طزمزززا 
حريززاتا  زز،ه االععززدا ات العززي اشززعدت لززي شزز طر الم ززالحلا األمززر الزز،ي ي بزز  بزز ن طرا  ،لززك زززرارًا 

 ُيمين أن ُيب   من خير ططحد  لي الططنو. سياسيًا خطيرًا يس   لعدمير يل ما
 24/1/2115، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فتح يعلنون تشكيل مجموعة لمالحقة "مخبري السلطة" حركة نشطاء من "قدس برس":  

أعلزززن  اشزززططن لزززي حريزززل ولزززعأو عززن عشزززييل مجمطعزززل أطلقزززطا علي زززا اسزززش والسزززطاعد : غزز   )للسزززطين(
د زززا ب سزززما   ال زززاربلو لمالحقزززل وم زززدطبي السزززلطل ال لسزززطي يل طمخبري زززا مزززن يعبزززل العقزززارير العزززي ع ط 
 الم ار ين من أب ا  الحريلو.

(ا وإ ززا لززي نززل 1|24طزززال  شززطا  والحززراك ال عحززاطيو لززي بيززان  ززح ي  ززدر عزز  ش اليززطش السززبت )
لخطززطط اسززعمرار اال حززدار األخالزززي للطاغيززل محمززطد عبززاأ ط مرعززا المعززامر ا طعجززاط  يززل الحززدطد طا

الحمززرا  يززان البززد ل ززا مززن مطززز، طرد ي يززد  زز،ه ال مززر  ال اسززد  إلزز   ززطاب اا طأن  عحمززل مسززنطلياع ا 
 ياملل لي اال ع ار ألب ا  ش ب ا المنلطمين طالمق طرينوا عل  حد ع بير البيان.

زطزا طأ ا، ولقد عش عشييل مجمطعل السطاعد ال اربلا ردًا عل  جرانش زطا األر اي )العزي أدت إلز  
مطنزز، للسززطي ي مززن أع ززا  لززعأ المحسززطبين علزز  عيززار القيززادي الم  ززطل  221رطاعززب أيحززر مززن 

م  ا محمد دحالن(ا طرل ًا لحالل النلش طالدييعاعطريزلا طس  زرب بيزد مزن حديزد ال ع زر، الشز قل طال 
جززا  لززي  الرحمزل يززل رؤطأ  ززؤال  الخط ززل يعبزل العقززارير المرع زززل طزززادع ش الخط ززل ال اسزدينوا طلززي مززا

البيان. ططالب ال شطا ا زياد  حريع ش لي زطا  غ   ب ينع ا القياديل طأزاليم ا طم اطق ا طيالل أطر ا 
طيعلع ززا البرلما يززل إلزز  اعخززا، زززرار طا ززأ طراد  لمززا ط زز  ا بززز والجريمززلو العززي ارعيب ززا محمززطد عبززاأ 

  ال شا حسب البيان. د يطادر الحريل لي غ   من زطا رطاعب ش طابع ا  ش بلقمل عيا أط
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ال لزال علطمط  زا علز  مزا سزعؤطل إليزا األمزطروا  طزال ال شطا  وإ  ا  م ل أبط مزا ن لر زل حالحزل أيزاش طاا
زززا ط ززز طه بزززز وعجزززاط ات  محملززين اللج زززل المري يزززل لحريزززل ولززعأو طمجلسززز ا الحزززطري يامزززل المسززؤطليل عم 

 مطروا عل  حد ط   ش.الطاغيل عباأ طبطا ل السط  من حطلاا طعم ا سعؤطل إليا األ
طأي ززد البيززانا أن الززر د علزز  مخبززري السززلطل طيعبززل العقززارير سززييطن و ززاعقًا طم لزز اًلوا م ززي ًا و طيززات 
 ؤال  المخبرين م لطمل لدي ا بد ًا من زادع ش رؤطأ ال سزاد إلز  م زاديي ش ال ز ار الخط زلا  طسز قطا 

 .ع  قطن مما ي عنريش أي ا الخط ل ال اسدطنويل يد عمعد لقطت أب ا  ال عأا طزريبًا سعرطن الرد طس
 24/1/2115قدس برس، 

 
 فلسطينيين من الضفة  أربعةحماس تّتهم أمن السلطة باعتقال  

إن األج ز   األم يزل العاب زل للسزلطل ال لسزطي يل لزي  لزي بيزانا زالت حريزل حمزاأا: الخليل )للسطين(
مطاط ين  4ع ا عل  خل يل سياسيلا حي  اععقلت ال  ل ال ربيل المحعلل عطا ل اععقاالع ا طاسعدعا ا

 للسطي يينا بي ما اسعدعت  ح يًا لي راش ا.
 24/1/2115قدس برس، 

 
  غزة: أنصار دحالن يهاجمون مؤتمر ومؤسسة لحركة فتح 

اطي الم  زطل  زاجش عزدد مزن المزطن ين المقططعزل طراعزب ش مزن أ  زار القيزادي ال عحز: غ   )للسطين(
(ا احزد المززؤعمرات لحريزل ولززعأوا طيز،لك إحززدال المؤسسزات العاب ززل 1|24محمزد دحززالن اليزطش السززبت )

 لم نمل العحرير ال لسطي يل مطز ين إ ابات طخسانر.
طزالزززت م زززادر للسزززطي يل أن عزززدًدا مزززن المقططعزززل طراعزززب ش مزززن أ  زززار دحزززالن  زززاجمطا ن زززر اليزززطش 

حي  يزان مزن المقزرر عقزد المزؤعمر الحريزي لألطبزا  العزابا لحريزل  السبت ل دي ادش غرب مدي ل غ  
طأ زالت أن مشزادات باأليزدي عطزطرت إلز   زرب بال  زي ممزا أسز ر  ولعأو طأطز طا أعمزال المزؤعمر.

عززن إ ززابل عززدد مززن يززطادر حريززل ولززعأوا عززر، مزز  ش محمززد جززطد  ال حززال ع ززط المجلززأ الحززطري 
قطط  رطاعب ش من أ  ار دحزالن بعحطزيش يزل مزا لزي داخزل طلي حاد  آخر زاش عدد من الم للحريل.

القيزادي لزي ولزعأو محمزد جزطد   يرأسز امؤسسل اسر الش دا  العاب ل لم نمل العحرير بمدي ل غز ه العزي 
 ال حال.

 24/1/2115قدس برس، 
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 وفد من حماس في لبنان يعزي بوفاة العاهل السعودي    
(ا بعقديش طاجب ال ز ا  بطلزا  ال ا زل 1|24اليطش السبت ) زاش طلد من حريل حماأ لي لب انا: بيرطت

طززد ش الطلزد الز،ي عرأسزا ممحزل الحريزل لزي لب زان علزي بريزلا  الس طدي الملك عبد ا بن عبزد ال  يز .
الع ا ي للسز ير السز طدي علزي عزطاض ال سزيري طأريزان السز ار  لزي بيزرطتا بطلزا  زانزد بالد زش الز،ي 

طززال بريزل خزالل لقانزا السز ير ال سزيريا وإ  زا  عامزًا. 61مزر ي زا   ز   لجزر أمزأ الجم زل عزن ع
 قد ش ال ز ا  لألسزر  طليزل الشز ب السز طديوا م زي ًا أن حريزل وحمزاأو ععم ز  ال جزاأ لل ا زل الجديزد 

ط زش الطلزد مجمطعزل مزن  الملك سلمان بن عبد ال  ي ا بما يخدش م الأ األمل ططحزدع اا طلزي زطلزا.
 و لي لب انا من بي  ا رألت مر  طأبط ال بد مش طر طأبط خليل زاسش.زيادات حريل وحماأ

 24/1/2115قدس برس، 
 
 نتنياهو يسعى لالعتذار للبيت األبيض عن تصرفاته مع الرئيس أوباما 

لزززي  زززط  اال عقزززادات الشزززديد  الال،عزززل العزززي يع زززرض ل زززا رنزززيأ الزززط را  :  نيزززر مجلزززي - عزززل أبيزززب
مزن ال زحاللا طالقزطال السياسزيل لزي الحيطمزل طالم ار زلا ،يزرت م زادر اإلسرانيلي ب يامين  ع يا ط 

مقربل م ا أ ا يس   إل  الع الأ ما البيزت األبزيضا طاالععز،ار عزن الع زرلات ال نزل العزي ززاش ب زا 
دارعا.  ما الرنيأ باراك أطباما طاا

ميرييينا ال يقبلطن طزالت  ،ه الم ادر إن  ع يا طا طم ا لريي يبير من المسؤطلين اإلسرانيليين طاأل
يززززل »بززز ن ييزززطن   ززززاك أي مسزززاأ بال الززززات الطديززززل الحميمزززل بززززين القزززدأ ططاشززز طن. طلزززز،لك لززز ن 

المحع لين بالخاللات القانمل اليطش سي ابطن بخيبزل أمزل ع زدما يزرطن ييز، عزعش عسزطيل األمزطر بسزالش 
 ا حسب ع بير  ؤال  المسؤطلين.«ط دازل

 25/1/2115، الشرق األوسط، لندن
 
 الواليات المتحدةمع  "إسرائيل"يدمر عالقات  نتنياهو: ولبيد ليفني 

ب يامين  ع يا ط لسيل من اال عقادات  اإلسرانيليع رض رنيأ الط را  : الحيا  الجديد  -القدأ المحعلل
 .طال جمات من زبل عسيبي لي  ي من والم سير ال  يط يو طمن يانير لبيد رنيأ ح ب وييا ععيدو

مززن اال عخابززات  أسززبطعينر لبيززدا  ع يززا ط الزز،ي يخطززط إللقززا  خطززاب لززي اليززط  رأ زبززل طا عقززد يززاني
 مقابل خطاب ا عخابيو. أميرياما  إسرانيلا طزال و ع يا ط يدمر عالزات اإلسرانيليل

أمزاش اليزط  رأ زانلزل وا زا  إلقزا هططج ت لي  ي ا عقادا ال،عا ل ع يا ط عل  خل يل الخطاب ال،ي ي زطي 
 ب من ع يا ط يلحي ال رر بال الزات ما الطاليات المعحد  طيمأ  أنالمسؤطليلو. طرأت  شخص عديش
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ال الزززات مززا طاشزز طن  أ ميززل إلزز طل عززت  سياسززيل.دطلززل إسززرانيل طج ززطد الجززيا ب يززل عحقيززي مياسززب 
 إسرانيل. ألمنبال سبل 

 إلز ج زطد مزن الجزيا طخ ت لي  ي بالز،ير عقزدير ا للطاليزات المعحزد  وبالع زدي لمحزاطالت اسزعدعا  
محيمل الج ايات الدطليزل لزي ال زاي لمقا زاع ش علز  جزرانش حزرب لزش يعريبط زاوا حسزب ادعان زا. يمزا 

الدطلي من خالل اسعخداش حي ال قض ال يعط  زد جميزا  األمنمطز، طاش طن لي مجلأ  إل  ط ت 
 إلسرانيل.القرارات الم اديل 

 األميريزيا  الح ان عل  عالزل عمل سطيل مزا الزرنيأ ا ا يان أطل  برنيأ الط ر  إل لي  ي  طأشارت
 من باب المسؤطليل طالحرص عل  مطاط ي الدطلل طم لحل إسرانيل االسعراعيجيل.

 25/1/2115، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 : خطوة ليبرمان ديماغوغية وردنا عليه سيكون يوم االنتخاباتالمشتركةالقائمة العربية  

أدا ت القانمل ال ربيل المشعريل إعالن ح ب ويسزرانيل بيعي زاو برناسزل  :يا  الجديد الح - القدأ المحعلل
ألي ززدطر ليبرمززان أ ززا ي عزز ش عقززديش طلززب لشززطب القانمززلا طزالززت وإن خططعززا ديماغطغيززل طرد ززا علي ززا 

 سييطن يطش اال عخاباتو.
يزل مزا  زط عربزيا  طردا عل   ،ا العطجزا االسزع  ا ي مزن شخ زيل عرلزت بم اداع زا طعحري ز ا علز 
العمزاأ الشزطب  زط  أنطعل  القيادات السياسيل الطط يلا زالزت القانمزل المشزعريل: ومزن الطا زأ جزدًا 

خطط  ديماغطغيل لل   زري ليبرمزان طح بزا ال اسزد إسزرانيل بيع زاا ال سزيما طأ زا طلزي الع ليمزات يميزن 
 و.28/1/15عقديش طلب شطب لقط ب د عاريخ 

ن: ومززن الطا زأ أن سززبب  ز،ه الخطززط   زط الخززط، الز،ي ي عززاب ليبرمزان مززن طأ زالت القانمزل لززي بيزا
ع زززاعد ززززط  القانمزززل المشزززعريلا مقابزززل ا  يزززار ح بزززا يمزززا عشزززير اسزززعطالعات الزززرأيو. طاخعزززعش البيزززان 
بززالقطل: ورد ززا علزز  ال   ززريل طاليمززين المعطززر، سززييطن يززطش اال عخابززات ع ززدما عح ززل القانمززل علزز  

 الي يستو. مق دا لي 15من  أيحر
 25/1/2115، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الذين يقودوننا للحرب ضد العالمالحاخامات  ودمية في يد ألعوبة نتنياهوالبروفيسور عوز:  

لزي مدي زل  وبزن جطريزطنو اجش الياعب طالرطانزي البرطليسزطر لزي دانزر  اآلداب لزي جام زل : بساش شر،
اليززطش السززبت لززي الزز،يرال السزز طيل لطلززا  ع ززط الي يسززت  لززي يلمززل ألقا ززا وعززامطأ عززط وبنززر السززبا 
باألل طبزززل لزززي يزززد الحاخامزززات  إيزززاهرنزززيأ الزززط را  ب يزززامين  ع يزززا ط طا ززز ا  وشزززلطميت الزززط يواليسزززاريل 
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األرض عحريت عحت أزداش  ع يزا ط  حزط اليمزين ل زط عبزار  عزن أل طبزل طدميزل لزي والمعطرلين. طزال: 
إن بقزا  إسزرانيل و. طأ زا،: وال،ين يقطدط  ا للحرب  زد ال زالش أجمزايد حاخامات العالل المعطرلينا 

لي ال  ل يشيل خطزرًا علي زا ي زطي خطزر عري زا  ز،ه الم زاطي طعزدش عحقيزي السزالش ألن  ز،ه الحزرب 
،ا لززش يعحقززي حززل الززدطلعين  لززن عمززأ ب ززا لقززط بززل سعشززيل خطززرًا طجطديززًا ي ززدد طجززطد دطلززل إسززرانيلا طاا

 . وسعطلد الدطلل الطاحد 

 25/1/2115، االتحاد، أبو ظبي
 
 اإلسرائيليون قلقون بعد عملية القنيطرة: نتنياهو مستعد ألي شيء حماية لموقعه 

اسعطالعات الرأي اإلسرانيليل العي أجريت لي اليزطش الرابزا مزن عمليزل : شحاد  أمال -القدأ المحعلل 
طاحعمزال ع طززا « لييطد»ا ط طح با الز الق يطر ا طدلت عل  ارع ا  ش بيل رنيأ الحيطمل ب يامين  عا ي

علزز  الم سززير ال زز يط ي بمق ززدينا خاللززًا لمززا يززان عليززا الط ززا زبززل ال مليززلا عطززرأ عسززاؤالت عززد  
بين اإلسرانيليين. لم ، أعلن  ع يا ط عزن عبييزر مطعزد اال عخابزاتا أي زبزل أيحزر مزن شز را لزش عرع زا 

ال قزاا حزطل  ز،ه ال مليزلا يشز، ال قزاب عزن عالعزب  أس ما إال ب د عمليل الق يطر . طزبل أن ي ع زي
زاش بزا  ع يزا ط مزن طرا  الزرنيأ األميريزي بزاراك أطبامزا طالبيزت األبزيضا ليلقزي خطابزًا لزي اليزط  رأ 
)مجلسززززي ال زززززطاب طالشزززززيطا م ززززًا(ا زبيزززززل اال عخابزززززات. لمسعشزززززارط  ع يززززا ط يريزززززدطن اسزززززع الل زدراعزززززا 

. طحع  لط دخزل لزي  زداش مزا اإلدار  األميرييزلا لمزا ي مزا  زط الخطابيلا خ ط ًا بالل ل اإل يلي يل
 (ا ال،ي يحير إعجاب إسرانيليين با.show« )شط»الز 

الخال ل أن  ع يا ط مسع د ل مل أي شي  لي سزبيل الح زان علز  يرسزيا لزي رناسزل الحيطمزل. أحزد 
 .وأعطزا أن ي عحر إ،ا   ش لي الم ريل اال عخابيلواليعاب زال ساخرًا: 

لدخطل إل  م طقل الشمال عش رك بالخطض لي أرض م ريل. اآلليزات ال سزيريل المدججزل طالزدبابات ا
العي عحمل مخعلز، الم زدات العزيا طلزي اإلسزرانيليينا أعزدت لععماشز  مزا خطزط الزرد ال سزيريل العزي 
أعزززد ا الجزززيا لزززي حزززال ع ر زززت إسزززرانيل لق ززز،  زززارطخيا إلززز  جا زززب اال عشزززار الميحززز، لقزززطات 

الشرطل طالطحدات ال سيريلا يج ل الم طقل يمزن يجلزأ علز  برميزل مزن البزارطد اشزع الا ال الجيا ط 
يحعززام إلزز  اليحيززر مززن الطزززت. طمالمززأ اإلسززرانيليين الزز،ين ي بززرطن عززن ط زز  ش لززي مقززابالع ش مززا 
طسززانل اإلعززالش االسزززرانيليلا طردطد أل ززال ش علزز  أي عحزززرك  زز ير علزز  الحزززدطدا عي ززي ألن ع طزززي 

زلق ش. ل  اك ز اعل ب ن الرد آٍت ال محاللا لين القياد  غير زادر  عل  حسش  طعيل طميان   طر  عن
طعطزيت  ،ه ال ربل طحساباع ا العي عبدأ باحعمال اسع دا، م شات اسعراعيجيل يابار ال ا  طالم ا ا 

د طاسزع دا، عبر الحدط « ح ب ا»الييماطيل )خيميياليش لي حي ا( مرطرًا باحعمال عسلل ع ا ر من 
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عجم ات يبير  للجيا أط الط طل إل  بلدات طع  ي، عمليات  د مجمطعات يبير ا طيل زا سزي اريطات 
 ع   ا القياد  اإلسرانيليل عل  طاطلل أبحاح ا.

رنزززيأ بلديزززل يريزززات شزززمط لا يزززان أ زززدي مزززن عبزززر عزززن  ززز،ا القلزززي ع زززدما ززززال للق زززطات العل  يط يزززل 
لزززي الشزززمال يقزززض م زززاج ا طلزززش ي زززد ززززادرًا علززز  الخلزززطد إلززز  ال زززطش اإلسزززرانيليل بززز ن العزززطعر األم زززي 

با عنار ميالمل  اع يل ع مره بالط طل ال زطري إلز  غرلزل الطزطارئ إيز،ا ًا بالعزد طر األم زي. ط زط يقزطل 
أن يزززل المحزززاطالت لع دنزززل السزززيان ططمززز  ع ش ال عم زززا اليحيزززرين مزززن اإلعزززالن أمزززاش يزززاميرات الق زززطات 

ا  يزز،ا أعل ززت إحززدال «ألن   ززرا ع ززدما يقززطل ي  زز،»ر  طبززطل الحززرب لززن يطززطل اإلسززرانيليل بزز ن ززز
المطاط ات لي الشمال للق ا  العل  يط يل ال اشر . طمحل ا يحٌر مزن الز،ين يخشزطن مزن ع زازش الط زا إلز  

 حد اال  الت طال ط   بين السيان.
ن أن الخطززر األيبززرا مززن طي عززاب  زز،ا الشزز طر أيحززر مززن مسززؤطل لززي بلززديات لززي الشززمال ممززن ي ل ززط 

ييززاد ي ج  ززا طزززد ط ززل « حزز ب ا»طج ززل  نززر شا سززي عي مززن األ  ززاي العززي بززاعطا علزز  ز اعززل بزز ن 
ال مل لي ا إل  البلدات اإلسرانيليل. طبات  ،ا المط زط  أيحزر مزا يشز ل سزيان الشزمال طيقلق زش. لقبزل 

ن المسززؤطلين رل ززطا طزززالطا أن مززا غززار  الق يطززر  حززاطلطا إز ززا  الجززيا بح ززر أ  ززاي عحززت األرضا ليزز
يسما ما  ط إال أ طات ع در من عدريبات طمسارات لألح  ل طالخيطل لي الم طقل. لين  ز،ا الزرد 
لش يق ا اإلسرانيليينا بل  اد من زلق ش طاسعدعطا ال حالل لعقديش األدلل من داخل البيزطت لر زدطا مزن 

ال قززززاا لززززي المط ززززط  طيحزززز، السززززيان  الززززداخل أ ززززطات آليززززات ع مززززل.  زززز،ه األ ززززطات رل ززززت حززززد 
طالمسزززؤطلطن ج زززطد ش لزززدال القيزززاد  إلز اع زززا ب زززرطر  الح زززر ليشززز، األ  زززايا خشزززيل عيزززرار إخ اززززات 

األ  زززاي إلززز  ميزززامن لزززي مطاج زززل الجزززيا « حمزززاأ»الجزززيا لزززي حزززرب غززز   األخيزززر  ع زززدما حطلزززت 
أخزز،  مززاش األمززطر ب يززدي ش اإلسززرانيلي. ليززن شززينًا لززش ي يززر مززن مطززز، الجززياا إلزز  أن زززرر السززيان 

 طاسعدعطا شريل خا ل لع  ي، عمليات الح ر طالبح  عن األ  اي.
 زز،ا الط ززا السززاند لززي م طقززل الشززمال جززا  لززي مززطا ا  األ ززطات اليحيززر  العززي ارع  ززت لع عقززد ال مليززل 
ط طعززع ش الحيطمززل طرنيسزز ا بالم ززامر  الخطيززر  طيعسززا لطن عززن الميسززب اإلسززرانيلي مززن اغعيززال  ززاب

العزززي ع عبزززر أطل مزززن شزززيك لزززي جزززدطال  ززز،ه «  زززارعأ» زززحي ل «.حززز ب ا»إيرا زززي يبيزززر طاسزززع  ا  
رنزززيأ الحيطمزززل  عا يزززا ط طط يزززر الزززدلا  مطشزززيا »ال مليزززلا يعبزززت مقزززااًل الععاحيزززاوًء ال،عزززًاا جزززا  ليزززا: 

ي ززززالطنا يرطجززززان ل  سززززي ما يمحززززاربين مجززززربين  ززززد اإلر ززززاب. طالع ززززادل المخيززززب الزززز،ي حققززززاه مززززا 
يل  مززا خسززار  الززدعش طالم ززطعين لم ززلحل رنززيأ البيززت الي ززطديا « الجززر، ال ززامد»لززي « حمززاأ»

  عالي بي ت. لقد عر  ما بي ت يخرزعين  اعمعينا ط طر   سزا يمرشزأ ططيزد طززطي لقيزاد  الج زا  
األم ززي. طلززش يعقبززل الجم ززطر ع ززريحات  عا يززا ط طي ززالطن ب   مززا مط ط ززان طمسززؤطالن طيحزز،ران مززن 
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خسزار  مقاعزد لزي االسزعطالعات. ل زل يا زت ال زانقل « لييزطد»، زرارات معسرعلا طيل، ،لك الزز اعخا
« حزز ب ا»السياسززيل  ززي العززي دل ع مززا إلزز  م ززامر  خطيززر  زززادت إسززرانيل إلزز  حالززل مطاج ززل مززا 

يران   طاا
ط  زززاك مزززن يطزززرأ العسزززاؤالت مزززن بزززاب آخزززر  زززط: إلززز  أي حزززد ع عبزززر إسزززرانيل جزززا    لعلقزززي  جزززطش 

 ا عقامي.
ن  لقبل أسابيا عد  لقط  شر أن إسرانيل لن عيطن زادر  عل  مطاج ل إطالي  طاريخ ميح لا حع  طاا
زامت ب شر م نطمات زبزل حديزد لمطاج زل  ز،ه ال زطاريخا لزي أيحزر مزن م طقزل لزي الشزمال. طعقزارير 

المالجززز   أخزززرال يشززز ت اإل مزززال اليبيزززر لزززي الجب زززل الداخليزززل مزززن حيززز  حمايزززل السزززيان ب زززدش عزززطلير
 الياليل طعدش عحسين المطجطد  م  اا طبم نم ا غير  الحل لالسعخداش.

طلززش يخزز، اإلسززرانيليطن زلق ززش مززن العقززارير الجديززد ا العززي عززدعي إسززرانيل ح ززطل ا علزز  ع ا ززيل اا 
طععحد  عن   اعل إيران  طاريخ ب يد  المدال ززادر  علز  إطزالي رأأ حربزي ي زل مزداه إلز  أب زد 

عش ط  ا عل  م  ل مخ  ل ل،لك بالقرب من إيرانا ططلي العقرير اإلسزرانيلي حزطل من أطرطباا ط 
 ززز،ه ال زززطاريخ ل زززي ززززادر  علززز  حمزززل رؤطأ حربيزززل. طلزززي سزززياي العطزززري إلززز   ززز،ا العقريزززر عع ايزززد 
العسزززاؤالت حززززطل مززززدال م رلززززل إسزززرانيل بطجززززطد  ززززابط إيرا ززززي لزززي المريبززززل العززززي اسززززع دل ا الق زززز، 

ال،ي جا  عل  لسان مسؤطل إسرانيلي ب ن إسرانيل لش عين عل  م رلل بطجطد  ،ا اإلسرانيلي طالعبرير 
ال زززابطا طبززز ن عقزززديراع ا يا زززت بطجزززطد  شزززطا  مزززن مسزززعطيات م خ  زززلا ط زززا إسزززرانيل لزززي خا زززل 
اإلحزززرام طاالع امزززات. طيمزززا يزززرال الخبيزززر ال سزززيري يزززطا، ليمزززطرا لززز ن مقعزززل ج زززرال الحزززرأ الحزززطري 

لزش »الع ش يل األطرايا طيحعش علز  إسزرانيل إعزاد  الع ييزر بمسزار جديزد طيقزطل: اإليرا ي لي الم طقلا 
 «.اال عقاشا طاا ما بم ريل م قد  أماش عدط زطي طأشد خططر  –ي د األمر يع لي بسلطك االغعيال 

«. حز ب ا»ل ،اا ل ن عمليل  ع يا ط ززد ع قلزب علز  رأسزاا لزي حزال  زدي الع بزؤات بزرد جزدي مزن 
من يقطل بال م اأ أن أل ل  ربل يمين عطجي  ا إل  إسرانيل  ي لي عدش الرد طج ل  طلينا   اك

  عا يا ط يحقي اال ع ار لي اال عخابات. لطجطد  ،ا الرجل عل  رأأ إسرانيل  ط أيبر ل  ل ل ا.
 25/1/2115، الحياة، لندن

 

 المعركة المقبلة مع حزب هللا سيناريوهات"معاريف" تسرد  
ل ززحي ل وم ززاري،وا اليززطش السززبتا عقريززرا  اإلليعرط ززي شززر المطزززا  :لقززدأ دطت يززطشعرجمززل ا -القززدأ

 مططال للمحل ال سيري وعمير رابابطرتو حطل سي اريط ات الم ريل المقبلل ما ح ب ا.
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ن لززش عيززن يطمززا مززا  طجززا  لززي العقريززر ان الحززرب علزز  الحززدطد الشززماليل سززع دلا عززاجال أط آجززالا طاا
ن يا ززت الحز ب الشزي ي اللب  ززا ي لسزعيطن مززا ج زات سزز يل مطجزطد  بززالجطالن أبر  زا م نمززل داعزا طاا

 سع عي مع خر .
طرأال رابززابطرت أن مززا جززري م زز، اغعيززال زيززاد  الحزز ب طال  ال يجززري حعزز  اآلن زززرب الحززدطد م ريززل 
أع ززاب بززين إسززرانيل طحزز ب اا بززل ط زز  ا ب   ززا ول بززل شززطر ج م قززد  ع طززطي علزز  حالحززل العبززين 

سززيين  ززش ال نززاش السززطري ال زز ي، طزززطات الم ار ززل طم  ززا داعززا طالقاعززد ا طالعززب أزززطال  ززي رني
 إيرانو.

طل ززت إلزز  أن إيززران سززعحدد ميززان ططزززت الززرد علزز  ال جززطش األخيززرا مشززيرا إلزز  أن إسززرانيل لززش عؤيززد 
طيززان مسززؤطليع ا عززن ال جززطش طليززن طلقززا لم لطمززات لزز ن ال جززطش   زز، مززن زبززل سززالأ الجززط اإلسززرانيلي 

مخططا لا بدزل طب ا  عل  م لطمات اسعخباريل يبير  طأ ا ال  زحل لأل بزا  العزي عحزدحت أن إسزرانيل 
ال ع ر، بطجطد ج رال إيرا ي بالمطيب المسع د،ا بل ع ر، شخ زيعا طمريز ه الحسزاأ لزي الحزرأ 

 الحطري اإليرا ي طالم اش العي يقطش ب ا.
علزز  ع سززيأ طحززد  خا ززل لززي الجززطالن لع  يزز،  2114طأشززار إلزز  حزز ب ا عمززد مززؤخرا خززالل عززاش 

 جمززززات  ززززد الجززززيا اإلسززززرانيلي ل ززززمان عززززدش العحززززرك مززززن األرا ززززي اللب ا يززززل مباشززززر ا مبي ززززا أن 
ال مليززات الع جيريززل العززي اسززع دلت عززد  آليززات إسززرانيليل علزز  الحززدطد يا ززت مززن زبززل علززك المجمطعززل 

طش األخيزر إلز  جا زب أحزد يبزار علزك الطحزد  سزمير العي يعرأس ا ج اد عماد م  يل ال،ي زعل لي ال ج
 الق طار ال،ي ألرم ع ا م ، س طات من االععقال لي إسرانيل.

طأيد عل  أ ا عاجال أط آجال سط، ي  جر برميزل البزارطد علز  الحزدطد الشزماليلا سزطا  مزا حز ب ا 
يعخز،طن أسزلطبا عيعيييزا  أط داعا طع نيش الج اد ال المي ال،ي يرغزب أي زا بم اجمزل إسزرانيل طليز  ش

 أيبر لي السيطر  بشيل أيبر عل  الم اطي السطريل طي بطن عريي  ش عل  ،اك ال د،.
طأشار إل  امعالك ح ب ا عرسا ل زطيل من األسلحل طال طاريخ المخعل ل العزي يميزن أن ع زرب أي 

 د  الح ب.م طقل داخل إسرانيلا مسع ر ا السي اريط ات المحعملل للرد عل  اغعيال زا
طزال أن السي اريط األطل أن يبادر حز ب ا أط م نمزات مقربزل م زا بزال جطش مزن أراٍض سزطريلا ليمزا 
يعمحززل السززي اريط الحززا ي بم اجمززل الجززيا اإلسززرانيلي زاللززل أط مخزز ن أسززلحل اسززعراعيجيل لززي لب ززان أط 

ح ب ا أ دالا ي طديل طم الأ سطريا طيرد الح با مبي ا أن السي اريط األيحر احعماال  ط أن ي اجش 
إسرانيليل لي الخارم يما ل ل ،لك لزي عزد  محزاطالت لزش عز جأ لزي أيحزر مزن دطلزل طلي  زا  جحزت لزي 

 سياأ إسرانيليين لي ع جير حاللل. 5بل اريا حين زعل 
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طخلزززص رابزززابطرت إلززز  أن جميزززا الحسزززابات طالخيزززارات سزززعبق   ززز بل طالطاززززا طحزززده سزززيحيش  زززطر  
طالعي ا دل ت بسط  عقدير مزن حز ب اا  2116 ريل المقبللا يما جرال عماما زبيل حرب ططاج ل الم

 أن جميا األطرا، ال عرغب بحرب حقيقيل حاليا. إل اللعا 
أ ززا لزي حززال ا ززدل ت الحززرب لز ن إسززرانيل سعسزز   ألن عيزطن ال مليززل ز ززير  ط،ات يحالززل  إلزز طأشزار 

ل علزز  األرض حعزز  لمنززات األمعززار القليلززل داخززل األرا ززي  اريززل يبيززر  طالح ززان علزز  السززيطر  األم يزز
اللب ا يل المجاطر  للحدطدا مبي ا أن إسرانيل عدرأ يل الخيارات العي يميزن لحز ب ا أن يقزطش ب زا طال 
سيما إميا يل ع  ي،  جمات من الجطالن السطري طي،لك الخرطم ب مليات ش بيل يالط ن لي عزل أبيزب 

 يين غا بين من ال  ل ال ربيل.طغير ا من زبل للسطي 

 24/1/2115، القدس، القدس
 
 وجهت رسائل لحزب هللا بأنها ال ترغب بالتصعيد "إسرائيل"عاشرة اإلسرائيلية: قناة الال 

،يرت الق زا  ال بريزل ال اشزر ا لزي عقريزر بحعزا مسزا  أمزأ الجم زلا بز ن  :القدأ دطت يطش -عل أبيب 
يززرانا م اد ززا ب   ززا ال عرغززب بالع ززز يد مسززؤطلين إسززرانيليين طج ززطا رسززانل  إلزز  حززز ب ا اللب ززا ي طاا

ال سززيري علزز  الجب ززل الشززماليلا ط،لززك لززي أعقززاب  جززطش الق يطززر  الزز،ي طزززا األسززبط  الما ززي الزز،ي 
طحسزب الق زا ا لز ن الرسزانل أط زل ا المسزؤطلطن  زعل ليزا زيزادات مزن حز ب ا ط زابط إيرا زي يبيزر.

 بين عبر رطسيا.اإلسرانيليطن إل  الجا 
 24/1/2115، القدس، القدس

 
منــزل خــالل ثالثــة أيــام  77"إســرائيل" هــدمت  :لألمــم المتحــدة اإلنســانيةمكتــب تنســيق الشــؤون  

 بالضفة
للسطي يًاا     ش من  11 دمت إسرانيل خالل حالحل أياش م ا ل : ا ، ب -القدأ المحعلل 

لعينا طلي األمش المعحد  العي أيدت عسجيل عدد األط الا لي القدأ الشرزيل طال  ل ال ربيل المحع
 بسبب أعمال ال دش. 2114زياسي من ال ا حين ال لسطي يين خالل 

 دمت السلطات وطزال ميعب ع سيي الشؤطن اإل سا يل لألمش المعحد  إ ا لي الس ل الما يل 
لي  وموقل الم   ل مسي ًا طب ا  يملي ا للسطي يطن لي القدأ الشرزيل طلي الم ط 561اإلسرانيليل 

 .وللسطي يًا إل   ا حين 1111ال  ل ال ربيلا طحطلت 
يسجل ا ميعب ع سيي الشؤطن اإل سا يل  وأيبر مطجل   طأ سيا ي لي ال  ل ال ربيلوطأ ا، أ  ا 

 .2118لألمش المعحد  م ، أن بدأ بعطحيي حاالت ال  طأ بشيل م  جي عاش 
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عن حقطي اإل سان م ، س طات عن مساعي إسرانيل  طيش ت الم نمات الدطليل طم نمات الدلا 
المع مد  لع جير السيان ال لسطي يين لي الم اطي العي عسيطر علي ا إسرانيل عمامًا لي ال  ل 

 لي المنل م  ا. 61طع طي « جيش»ال ربيل ط ي الم اطي الم   ل 
راطلي إ ا طما بدايل  طزال م سي الشؤطن اإل سا يل لألمش المعحد  لي األرا ي ال لسطي يل جيمأ

 .وللسطي يًاا     ش من األط الا لي ال را  11عش خالل األياش الحالحل الما يل إلقا  وا 2115
مسي ًا طغرلل طب ا  يملي ا  42يا طن الحا ي )ي اير(ا أح   ميعب الع سيي  دش  23ط 21طبين 

 لخليلا ج طب ال  ل.للسطي يطن لي راش ا طأريحاا شمال ال  ل ال ربيلا طلي القدأ طا
للسطي ًا آخرطن أيطاخًا  56للسطي يًا باعطا لي ال را  جرا  أعمال ال دش  ،ها لقد  11طعدا عن 

يسعخدمط  ا لع مين ر ز ش طال سيما ال رانب العي عؤطي إلي ا الحيطا ات. طزال ميعب الع سيي إن 
 حما يل من المساين العي عش عدمير ا ب يت ب بات دطليل.

سرانيل  دش  ،ه المساين طالم شات ب ياب عراخيص للب ا . لين  ال لسطي يين طم نمات حقطي طعبرر إ
لي  1العي يسمأ لل لسطي يين بالب ا  لقط لي « جيش»اإل سان عؤيد أن ال لسطي يين لي الم طقل 

المنل م  ا طلي األمش المعحد ا م طرطن للب ا  من دطن عرخيص حي  يرلض الجيا اإلسرانيلي 
  ش العراخيص إال  ادرًا.م ح

 25/1/2115الحياة، لندن، 
 
 األسرى المعزولين في "مجدو" قاسية وال تطاق أوضاع :هيئة شؤون األسرى 

ألادت  ينل شؤطن األسرال طالمحررين ب ن أط ا  األسرال الم  طلين لي سجن مجدط زاسيل جدا طال 
من األسرال الم  طلين لي مجدطا  قال طزالت محاميل ال ينل شيرين عرازي ب د  يارع ا ل دد  عطاي.

عاماا إن نرط، ال  ل   بل لل ايلا  33عن األسير عبد ال نيش أبط سار  من  ابلأ طالمحيطش 
ن الم  طلين ي يشطن لي زبطر م لقل طعمارأ علي ش   ططات   سيل طحرمان شامل من يالل  طاا

 حقطز ش اإل سا يل بما لي ا  يارات األ ل طال الم الطبي.
 24/1/2115، فلسطين أون الين

 
هانات وأمراض  ..يوثقن قسوة االعتقال أسيرات: هيئة شؤون األسرى   برد وا 

 قلت محاميل و ينل شؤطن األسرال طالمحررينو العاب ل لم نمل العحرير ال لسطي يل  راند اللي: -غ   
نيليوا حطل ح ان الخطيبا ش ادات من أسيرات للسطي يات زاب ات لي سجن والشارطن اإلسرا

 ع ر  ن لل رب طالع ،يب خالل اععقال ن طللم املل القاسيل داخل السجن.
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عامًا إن األسيرات ي ا ين برطد   11طزالت األسير  لي ا الجربط ي )سيان عرابل الجليل( المحيطمل 
غير طبي يل لي القسش ال،ي يعطاجدن لياا طعرلض إدار  السجن إدخال مالبأ عبر األ ل طأغطيل 

أسير  يقب ن لي السجن الم،يطر ي ا ين برطد  شديد  خا ل أن الشبابيك  21يل. طزالت إن شعط 
ي ا ين أطجاعًا لي الن ر  األسيراتم لقل بقط ل بالسعيك ععسرب م  ا الرياأ البارد ا طأن أغلبيل 

  عيجل البرد.
 25/1/2115، الخليج، الشارقة

 

 المستشفيات نتيجة تدهور صحتهم من سجن نفحة إلىنقل أسرى هيئة شؤون األسرى:  
،يرت  ينل شؤطن األسرال طالمحررين لي السلطل ال لسطي يل إن م لحل السجطن : الحيا  –غ   

 إسرانيليلمسعش يات  إل ال لسطي يين لي سجن   حل ال حراطي  األسرال قلت عددًا من  اإلسرانيليل
 ط ش لي حال  حيل   بلا  نرًا لعد طر أط اع ش ال حيل.

 25/1/2115، اة، لندنالحي
 
 قوات االحتالل تمنع مزارعين ومتضامنين من فالحة أراض شرق يطا 

األياش: م  ت زطات االحعاللا أمأا ال شرات من الم ارعين طالمع ام ين األجا ب  - الخليل
ا ج طب شرزي بلد  يطاا ط،لك بحجل وأش ال رايأوطاإلسرانيليينا من دخطل طلالحل أراض لي م طقل 

 .وم طقل عسيريل م لقلوش لي طجطد 
 25/1/2115، األيام، رام هللا

 
 بيت لحم: إصابة مزارع برصاص مستوطن في أرطاس ومستوطنون يرشقون مركبات المواطنين 

عامًا( بجرطأ لي زدماا أمأا إحر إطالي  23أ يب الشاب محمد عمر أس د ) حسن عبد الجطاد:
القرب من زريل طادي رحالا إل  الج طب من بيت مسعططن ال ار علياا لي م طقل خلل ال حللا ب

بلد   إل مريبات المطاط ين المعطج ل  وبيعار عليتوطبالقرب من بلد  حطسان رشي مسعطط ط  لحش.
  حالين بالحجار .

المقامل عل  أرا ي  وبيعار عيليت»طزالت م ادر محليل لي بلد   حالين: إن عددًا من مسعطط ي 
 المطاط ين بالحجار ا ما أدال إل  طزط  أ رار جسيمل ب ا.البلدعينا رشقطا مريبات 

 25/1/2115، األيام، رام هللا
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 اليرموك" نتيجة الجوعمخيم في "فلسطيني وفاة رضيع  
ا  ط الحا ي خالل أزل من أسبط ا لي مخيش اليرمطك لالجنين أمأ للسطي ي عطلي ر يا: دمشي

 ال لسطي يين ج طب ال ا مل السطريل دمشي.
ت الم ادر أن الر يا ال،ي يبل  من ال مر يطمين لقطا عطلي  عيجل سط  الع ،يل ط قص طأط ح

 162الرعايل الطبيلا مبي ًل أن ح يلل من عطلي  عيجل الح ار طال جمات لي المخيش ارع  ت إل  
  حيل. 

 24/1/2115، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "نازحين" ةيي سوريباعتبار فلسطين سؤولياتهم منتهرب يلبنان "شاهد":  

زال مسؤطل ال الزات ال امل طاإلعالش لي المؤسسل ال لسطي يل لحقطي : أسما   ر طر - غ  
اإل سان )شا د(  محمد الشطلي: إن الحيطمل اللب ا يل اععبرت الالجنين ال لسطي يين من سطريا إل  

لدطلل اللب ا يل  ل ،ا ما عش  لب ان و ا حينوا مشيًرا إل  أن  ،ا األمر يسقط حقطز ش الطاجبل عل  ا
 اععبار ش الجنين للب ان مل مل بالقطا ين الدطليل العي عراعي حقطي الالجنين ال لسطي يين لي لب ان.

طزال الشطلي لي حطار ما وللسطينو: و ،ه أطل  المشيالت القا ط يل العي ي ا ي م  ا الالجنطن 
للب ا يل لش ع ا سياسل أط آليل طا حل للع اطي ما ال لسطي يطن لي لب انوا مشيًرا إل  أن الحيطمل ا

  ،ا المل،.
 

 لجوء للمخيمات
طعابا: وبيرطت ع عمد السياسات اال عقانيل لي عجديد إزاماع شا عل  أساأ أ  ش الجنطن طاأل مل لي 

طعسعمر  اإلزاماتاسطريا مسعمر وا مبيً ا أ ا يان عل  الحيطمل اللب ا يل أن عم أ  ؤال  الالجنين 
 عل  األزل لمد  س ل باععبار أن األ مل ططيلل.
ع ير من سياساع ا خا ل دطانر األمن ال اشا  طاآلخراطاسعدرك بقطلا: ولين الحيطمل بين الحين 

ل حيا ًا ع در زرارًا بعجديد اإلزامات لمد  ش رين أط حالحل أش روا مشيًرا إل  أن الالج  ال لسطي ي 
طع دما يسعلم ا يجد أن المد   ش رينار اإلجرا ات أحيا ًا ش رًا أط يعقدش للح طل عل  اإلزامل لعسعم

 المم طحل لا زد شارلت عل  اال ع ا .
طل ت إل  أن ال لسطي ي الالج  ي ا ي من مشيالت لي عمليل الع قل من م طقل إل  أخرالا لال 

إال  المداخلاه عل  ُيم أ ال لسطي ي ع ريحًا بالدخطل إل  المخيمات من زبل الجيا اللب ا ي طحطاج  
 إ،ا يا ت لديا إزامل.
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عدش طجطد إزامل يحرم ش من الح طل عل  ع ريأ دخطل  بالعالياطأ ا، المسؤطل ال لسطي ي: و
للمخيماتا طال سبل اليبير  من  ؤال  الالجنين لجؤطا إل  أزربان ش لي المخيمات ال لسطي يلوا عا يًا 

ن يا ت م دحمل بنرطل ا زرار ش  ،ا إل  مشيالت السين لي لب ان طع يل عا المرع  ل؛ طالمخيمات طاا
 ال  بل من  احيل البطالل ط يي ال ياا لي  ا اسعطعبع ش لحين حل  األ مل.

طأط أ أن المشيلل العي عطاج  ش لي الع قل من م طقل إل  أخرال عرجا للع قيدات طالمماطلل لي 
يلل العي ي ا ي م  ا الطالب ال لسطي يطن من م ح ش أطراز ش الحبطعيل أط إزاماع شا مشيًرا إل  المش

سطريا ال،ين ط لطا إل  لب ان ططجدطا أ  ش ال يمي  ش إيمال دراسع ش سطا  حا طيل أط جام يل أط حع  
 الش اد  المعطسطل إال إ،ا يا ت لديا إزامل.

 
 عائالت مشتتة

طر العجديد أط أ  ا م لقل أط لي ط المجدد اطبين الشطلي أن الطالب يطاج طن مشيلل إزاماع ش غير 
طغير اا ميماًل: ومما ي طر الطالب الالج  إل  عرك الدراسل أط عدش خ طعا لعقديش االمعحا ات 

 لع يا الس ل علياو. الس لاالرسميل العي عح ل مر  طاحد  لي 
د  ط طه إل  أن المطاليد الجدد ال يمين عسجيل ش لي الدطانر الرسميل اللب ا يل طالح طل عل  ش ا

حع  اآلن ليأ لديا  أيحراميالد ل ش إال إ،ا يان الطالد يمعلك إزاملا ولالمطلطد ال،ي عمره س ل أط 
ش اد  ميالد رسميل  ادر  من الدطلل اللب ا يل عمين  ،ا الالج  من عطحيق ا لي مل اعا الحقًا لي 

 دطانر ال  ط، السطريلوا طلي زطلا.
سطا   الطالديناالدطلل اللب ا يل ب دش لعأ الحدطد أماش جميا  طل ت إل  أ ا ما  ال القرار لدال أج   

إال بشرطط م قد ؛ ي ن ييطن  ،ا الطالد أط الالج  زادمًا إل   سطرياايا طا سطريين أط للسطي يين من 
لب ان بق د الم ادر  عبر المطار طم ا ع،ير  س را أط أن ييطن طالبًا طم عسبًا إل  جام ل طم ا 

 لجام يل.عيل ل الرسطش ا
باععباره يحعام إل  عمليات  لب اناطعابا الشطلي: وأط أن ييطن زادًما لل الم لي أحد مسعش يات 

جراحيلا أط عاجرًا طيمعلك ب ض ال قاراتوا مبيً ا أن   اك ع قيدات شديد  جدًا للسماأ ل شا ل ،ا 
 غادر أحد ش الحدطد من لب ان إل  سطريا لن يسعطيا ال طد .

ل  اك  لألشخاصاال انالت مشععلا خا ل ب د  دطر زرار ب دش السماأ بال طد   طبين أن أغلب
ألراد ، بطا إل  سطريا لعسطيل أط اع ش القا ط يل أط لع ديي مسع داع ش لي الدطانر الحيطميل لي 

 سطريا طعريطا عانالع ش لي لب انا لبقي األب طاألش لي سطريا طاألط ال لي لب ان طال يأ  حيأ.
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 ة َمْن؟مسؤولي
العي ي ا ي م  ا للسطي يط سطريا لي لب ان  عدش ال مل   -طلي زطلا-طمن المشيالت األخرال 

الععبار ش  ا حين طال يسمأ ل ش بال مل بشيل شرعي أط زا ط يا يط  ش ال يسعطي طن الع قل طغير 
 زادرين عل  ممارسل األعمال.

واألط رطاو عقب إطالز ا  دا ات إ سا يل  طأشار إل  أن طيالل غط  طعش يل الالجنين ال لسطي يين
بدأت عش د مطارد ا عقل اتا طامع  ت عن عقديش  اآلناللح طل عل  عمطيل م ، بدايل األ مل طحع  

عانلل ا قط ت ع  ش إمدادات الزوأط رطاو بشيل م اج ا مط ًحا  1111المساعدات لما يقارب من 
ل  بحت  ،ه ال انالت بال م طال أط م در دخل  أ  ش ال يسعطي طن ال مل طدلا إيجارات م ا ل شا

 طالم ا ا  الشديد  لي الخدمات المقدمل إلي ش. لل ياا
ل   ا لش عقدش ل ش شينًاا طالم ط يل الساميل  اللب ا يلاطزال الشطلي: وأما ط ار  الشؤطن االجعماعيل 

لل زا ط يل م قد  حطل طازا لشؤطن الالجنين ال ع عر، ب ش باععبار ش يعب طن للزوأط رطاوا ل  اك مشي
  ؤال  الالجنينو.

أل،  سملا طعقلص ال دد  63طبين أن عدد الالجنين ال لسطي يين ال،ين جاؤطا من سطريا بل  عدد ش 
أل،  سمل؛  نًرا للنرط، ال اغطل لي لب انا لا طر ال ديد م  ش إل  الس ر  41اآلن إل  

 ش من ماتا طالب ض عش اسع الل ش من زبل سماسر  طمات م  طالسطداناطال جر  عبر البحار طليبيا 
مقابل أن يس لطا ل ش  م  شاالبشر ال،ين أخ،طا م نش ممعلياع ش طمدخراع ش من األمطال العي بقيت 

الس ر أط ال جر  إل  أطرطبا عبر ب ض البلدان سطا  عرييا أط غير اا لين لألس، الشديد م نم ش 
 ا.ع رض للخدا  طالعدليأ ط اعت مدخراع

 
 العالج وتكلفته العالية

طأما م ا اع ش لي ال الما لقال ع  ا: وعيل ل ال الم لي لب ان أعل  من العيل ل لي الدطل المجاطر ا 
طألن الزوأط رطاو ال عقدش ل ش إال المبال  اليسير ؛ لي طر ال ديد م  ش إل  العسطل عل  أبطاب المساجد 

 ر  السعيمال عالجا لي المسعش ياتو.طالمرالي ال امل من أجل عجميا مبال    ي
طدعا المسؤطل ال لسطي ي إل   رطر  ع الر الج طد من جميا الج ات لحل  ،ه المشيلل 
اإل سا يلا ولاألط رطا طالمجعما المد ي طالدطلي طاالعحاد األطرطبي طم نمل العحرير طال  انل 

ير  من الالجنين ال لسطي يين لي ال لسطي يل طغير اا علي ا أن ع مل الحع ان  ،ه الشريحل اليب
 لب ان لحين ا ع ا  مشيلع شو.
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طأط أ أن لب ان مسؤطلل مسنطليل مباشر  لالععرا، ب ش يالجنينا ل ،ا عش االععرا، ب ش ل  ا يعرعب 
عل  لب ان اليحير من الق ايا اإل سا يل طاالجعماعيل طالقا ط يل عجاه  ،ه الشريحل من البشر ال،ي 

طا إلي ا ب  سبب الحربا طلش يلجؤطا بسبب السياحل أط االسعجماش.أوطو
لي  المجاطر اطزال: و ش لنل جا ت إل  لب ان  اربل من المطتا طالقا طن الدطلي ي رض عل  الدطل 

لعأ حدطد ا طع مين السين ل ش طالخدمات  بالخطراحال يا ت   اك مجمطعات مد يل م دد  
ا بقطلا: ولين لب ان اععبرع ش سانحين طجاؤطا من أجل االجعماعيل لحين ا ع ا  األ ملوا مسعدريً 

 السياحل طاالسعجماشا لععخل  لب ان عن مسؤطلياع ا عجا  شو.
ط طه إل  أن واألط رطاو؛ المؤسسل العي أ شنت من أجل إغاحل طعش يل طحمايل الالجنينا لش عقدش ل ش 

عانللا طعقديش الحد األد   من  1111الحد األد   من الحمايلا ل ي عخلت عن عقديش الخدمات ل حط 
 الط اش طالملبأ طاإليطا  طالمشربا حع  الع رب من عقديش الخدمات الطبيل طالع ليميل.

طشدد الشطلي عل  أن الم طض ال اش لألط رطا عقا عليا المسؤطليل؛ لطني عا ليست طني ل لخريلا 
ن من أجل جلب األمطال طع طيل إ ما  ي طني ل ععطلب م ا الس ي لدي أبطاب الما حين طالمعبرعي

ب د أن لقدطا مساي  ش طممعلياع ش لي  برغبع شااحعياجات الالجنين ال،ين جاؤطا إل  لب ان زسرًا طليأ 
 سطريا.

سطا  لي  طالالجنيناطزال: وعل  م نمل العحرير ال لسطي يل؛ الممحل الشرعي للش ب ال لسطي ي 
دي أبطاب الجام ل ال ربيل طاألمش المعحد  طالعطا ل ما القياش بمسؤطلياع ا ط  الشعاتالب ان أط لي 

الدطلل اللب ا يل ب ،ا الخ طصا من أجل إيجاد آليل طا حل للع امل ما الالجنين لحين ا ع ا  
 أ مع شو.

 24/1/2115، فلسطين أون الين
 
 بلبنان.. معاناة ال تنتهي ةسوريفلسطينيو تقرير:  

  لجط .. طمن ل ل م ا ا  آلخر..  ،ا  ط حال الالجنين من لجط  إل: ج اد أبط ال يأ - بيرطت
ال لسطي يين لي سطريا ال،ين  جرع ش الحرب طا طرع ش للجط  جديد إل  مخيمات الالجنين 
ال لسطي يين لي لب ان طالعي ع اع ت م ا اع ا اليبير  أ ال طسط اع امات لطيالل ال ط  الدطليل 

 )أط رطا( بالعق ير طاإل مال.
عانلل عابد القادمل من مخيش اليرمطك لي دمشي أن ععساطال لدي ا أشيال الم ا ا  طالمرار   لش ععطزا

العي يا ت عيابد ا بزسطريا ب د لرار ا طلجطن ا إل  لب انا لال انلل العي ابعليت بط ل م اي حرييا 
 .باعت عقارن نرط، م يشع ا القاسيل لي لب ان ب،ات ع ا يل ع،اباع ا داخل مخيش اليرمطك
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طشرأ عابد للج ير   ت ما سما ا ورحلل المطت المحقيو العي يابد ا أح ا  لراره طعانلعا من سطريا 
جرا ات زاسيل باعت ال  طان  باعجاه لب ان أمال لي ألي عيا أرحبا ليع اج  بنرط، طم املل طاا

 األبر  ليل القادمين من للسطي يي سطريا إل  لب ان.
طالد  ط لعا الجديد  ليان يق، الرجل عاج ا عن اسعخرام ش اد  اليطش طب د مرطر سعل أش ر عل  

ميالد ل ا أط ع مين عالم دانش لط لا الم ايا بال نر لعطز، م أ السلطات اللب ا يل إزامات جديد  
لالجنين ال لسطي يين القادمين من سطرياا طع ،ر عب ي طيالل ال ط  الدطليل )أط رطا( الحاالت 

 المر يل المسع  يل.
ال،ي عرك مخيش اليرمطك أي ا ططرشل إ الأ السيارات العي يان ي مل -لش عين حال وأبط عبدهو ط 

أل ل ب د أن العحي ب مل لي طرشل إ الأ مماحلل م ، عامين ببيرطت عاريا  -لي ا بم طقل الميدان
 طرا ه  طجعا ططلديا.

طالسيي ل العي يا ت عال ش  طيشرأ أبط عبده للج ير   ت ال اري اليبير لي نرط، الم يشل طالراحل
للسطي يي سطريا زبل األ ملا طالحال ال  بل العي ط لطا إلي ا داخل لب انا حي  بات يال ش طرشعا 
العي يسين لي ا طمحيط ا القريب لقطا خشيل المالحقل طاالععقال عل  خل يل الشرطط القاسيل ططز، 

 .عجديد اإلزامات
 ظروف مأساوية
م  ش أط ال بحسب إح ا ات  %45-الج  للسطي ي زادش من سطريا أل،  45طي ا ي أيحر من 

من نرط، م يشيل م ساطيل داخل مخيمات لب ان العي  -لم نمل األمش المعحد  للط طلل )يط يسي،(
 ع ا ي أ ال من حالل ايعنان ط  ك.

 طأن ر العقرير الس طي الدطري لحريل المقاطمل اإلسالميل )حماأ( لي لب ان طالخاص ب ط ا 
 ل طال مؤلمل من الم ا ا  ط  ، الرعايل لالجنين ال لسطي يين. 2114الالجنين عاش 

طزال مدير ميعب شؤطن الالجنين لي الحريل ياسر ع اش للج ير   ت إن عد ي مسعطال الخدمات العي 
عقدم ا أط رطا لازش أحطال الالجنين عمطماا مدلال عل  الطازا ال حي األليش ال،ي ي ا ي م ا 

 طنا مسع ر ا يي، يطاجا المريض ع قيدات مططلل ط  بل خالل رحلل اسعش انا.الالجن
طعل    يد الع ليشا أشار ع اش إل  اليحالل ال دديل لي المدارأ )أرب طن علمي،ا لي يل  ،(ا 
طب د المدارأ عن الم ا ل طعدش مراعا  ال طاري األياديميل بين الطالب ال لسطي يين الالجنين من 

 ي يي لب ان.سطريا طللسط
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يما ع اطل مجال الب يل العحعيل مالحنا ع  يل حما مانل م  ل لقط من أ ل حما يل آال،ا طاخعالط 
مياه الشرب بالمياه اآلس لا طال سيما لي مخيمي برم البراج ل ببيرطت طعين الحلط  لي  يدا ج طب 

 لب ان.
 

 تراجع األونروا
يي سطريا إل  ما دطن مانل دطالر لسين ال انلل طيش، ع اش عن عراجا دعش طيالل ال ط  ل لسطي 

 1111ش رياا طحالحين دطالرا لل ردا ما عسجيلا عطز، الطيالل عن العقديمات الماليل المخ  ل لز
 عانللا طاسعمرار م ا ا  مخيش   ر البارد م ، سبا س طات.

ريا عيمن لي ع مين طبرأي الباح  لي مجال الالجنين ما ر شاطيا ل ن أبر  طجطه م ا ا  الجني سط 
المسين طالط ا القا ط يا حي  عرع ا أجطر الم ا ل لي لب ان ب طر  مسعمر   سبل إل  عانالت 

  ا حل مم طعل من ال مل بمطجب القطا ين.
طزال شاطيا للج ير   ت إن إزامات الالجنين القادمين من سطريا ال عع دال اليطش حالحل أش ر ع ع ي 

ما اسعمرار  نر  السلطات اللب ا يل لل لسطي ي القادش من سطريا عل  أ ا بحلطل مارأ/آ،ار المقبلا 
 وسانأ غير م    من رسطش العجديد طالعخل،و.

طل ت إل  اسعمرار ال مل بقرار م ا دخطل ال لسطي يين من سطرياا األمر ال،ي شعت عشرات ال طانل 
ما بقا  الع امل ما مل  ش ب طر   ما اسعح ا ات زاسيل زد ال ععطالر إال لي حاالت  ادر  الحدط ا

 أم يل بامعيا .
 24/1/2115، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "السرير الذكي" تبتكرانطالبتان فلسطينيتان  

لي مدي ل  وال جاأ الطط يلو جحت طالبعان من زسش   دسل اليطمبيطعر لي جام ل الحيا :  –راش ا 
 .وييالسرير ال،و ابلأ لي عقديش مشرط  عخر م ع طا ا 

سرا  القارطط من ططليرشا  أرادت الطالبعان  ي ب زريا من زريل  طر با ر ج طب شرزي القدأ طاا
مساعد  األم ات لي عربيل أط ال ن طرعايع ش. لمن ال  ب أن عجما  والسرير ال،ييومن خالل 

باسعخداش  عدخل األش رزش  اع  ا والسرير ال،ييوالمرأ  إدار  الم  ل طرعايل ط ل ا. طمن خالل  ناش 
لطحل الم اعيأ لُيح ن أطعطماعيييًاا ب د ،لك عسعطيا القياش ب عمال ا الم  ليل من دطن زلٍي عل  ط ل ا. 
ل ،ا بدأ البيا  سيحل ل ال ناش ال طت طيبدأ السرير     الط ل خمأ دزاني طعش يل مطسيق  طعحريك 

ل   اع، األش ال قال إلخبار ا ببيا  األل اب لع دنعاا طعل  ال طر يرسل ال ناش رسالل   يل ز ير  إ
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الط لا طعع من الرسالل م لطمات أخرال يدرجل حرار  غرلل الط ل طحالل ح اض الط ل من خالل 
 المجسات المطجطد  لي السرير.

يما يطلر  ،ا ال ناش ب ض المي ات األخرالا لُيمي ن األش من إجرا  ميالمل  اع يل عبره لعطمنن عل  
الط ل سما   طع اا يما يمي ن األش من العحيش لي السرير عبر إرسال رسالل  ط ل اا بحي  يسعطيا

لييطن م عوجًا  والسرير ال،ييو  يل إل  ال ناش لي    السرير. طع مل الطالبعان لي عططير مشرط  
 محليًا بجطد  عاليل.

 25/1/2115، الحياة، لندن
 
 لسطينيةعن جباية الضرائب الف إسرائيلمليون دوالر "عمولة"  60 

مليطن دطالر وعمطللو عن جبايل أمطال ال ريبل ل الأ  61عقا ت إسرانيل  :الحيا  الجديد -راش ا 
من المبال   %3السلطل الطط يل. إ،  ص  اع اي وباريأ االزع اديو عل  ان إسرانيل عح ل عل  

 العي عجبي ا زبل عحطيل ا للخ ي ل ال لسطي يل.
 5دطالر ل ن  1111ك المطاطن ال لسطي ي لب انا مسعطرد  زيمع ا ططلقا ل ،ه الحسبل ل ن اسع ال

دطالرات ع، ب مباشر  إل  مي ا يل الحيطمل اإلسرانيليلا علما أن  ريبل القيمل الم الل لي األرا ي 
 .%16ال لسطي يل عبل  

 25/1/2115، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 ن الكساد الحادالوحيد للهرب م التجارسـبيل  "التنزيالت"غـزة:  

يع در مش د اللعات ييعب علي ا وع  يالت  انللو طاج ات م نش المحال العجاريل  عيس  س د ا:
 لي زطا  غ    ربًا من حالل الريطد الحاد  العي ع ا ي م  ا.

طلج  عجار القطا  للع  يالت يمال، أخير يقي ش شر الخسار  المدطيل ب د اش ر ططيلل ش دت    ًا 
 طي لي القدر  الشرانيل.غير مسب

طلش عقع ر الع  يالت عل  زطا  م ين من القطاعات العجاريل بل اشعملت عل  مخعل، القطاعات 
 طخ ط ًا زطا  الم عطجات ال ،انيل طالمالبأ طاالدطات الم  ليل طغير ا.

الع  يالت  طيؤيد ال ديد من العجار لي احادي  م   لل ما واالياشو زيام ش بع  يالت جديل ب يدًا عن
 الط ميل طالخادعل العي يان يلج  إلي ا ب ض العجار لي اطزات الرخا  من اجل اسعقطاب ال بانن.

 25/1/2115، األيام، رام هللا
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 "كجزء من فعاليات "مؤتمر دافوس االقتصادي االقتصادية تجاربهمشبان من غزة يعرضون  
عمر عقدا أمأ السبتا لي جام ل عرض شبان للسطي يطن من غ   خالل مشاريع ش لي مؤ طلا: 

األ  ر بمدي ل غ  ا يج   من ل اليات ومؤعمر دالطأ االزع اديوا عجارب ش لي مجاالت حياعيل 
 و.مخعل ل رغش النرط، ال  بل العي ي يشط  ا بسبب الح ار واإلسرانيلي

ليل طالمجعم ات طي  د المؤعمر ال،ي جا  ب  طان ودطر الشباب ال لسطي ي لي إعاد  ب ا  الحقل الداخ
المحليل لي زطا  غ   يم طقل  را  ططيل األمدوا األطل ال،ي عشارك ليا جام ل للسطي يل بحطار 
مباشر اسعمر ساعل ط  ، ما المشاريين لي المؤعمر االزع ادي الدطلي الم  قد حاليًا لي مدي ل 

 السطيسريل.دالطأ 
ا القرار السياسي ال لسطي ي طأ ش طأيدت مداخالت الشبان طيلمات المشاريينا دطر ش لي   

العحديات العي عطاج  شا إ الل إل  دطر الشباب لي إ  اا االزع اد ال لسطي ي عبر الس طات 
الما يلا طي،لك أ ميل الرياد  يطسيلل لمشاريل الشباب لي ع ميل القطاعات االزع اديل لي 

القياديل طاإلداريلا طدطر ش لي المسعقبلا طاسع رض المشاريطن دطر الشباب لي عقطيل الم ارات 
 الحراك السياسي. 

 25/1/2115، الخليج، الشارقة

 
 اجتماع في عمان يناقش سبل إحياء مبادرة السالم العربية 

مجلزززأ ال الززززات ال ربيزززل طالدطليزززلا طالززز،ي عسع زززي ل  إدار ي زززازا االجعمزززا  الرابزززا لمجلزززأ : عمزززان
المباححزات ال لسزطي يل اإلسزرانيليلا طسزبل إحيزا   ليزاإالممليلا عل  مدال يطمي غد طب د غدا ما آلزت 

 المبادر  ال ربيل للسالشا طلي رنيأ المجلأ محمد جاسش ال قر لي بيان  ح ي ط ل وال دو أمأ.
ط،يزززر أن المجلزززأ يبحززز  يززز،لك سزززبل إطزززالي  قزززاا مع مزززي ط زززادئ حزززطل مسزززعقبل الشزززري األطسزززط 

المطلزطب لرسزش إطزار مسزعقبل الم طقزلا طيز،لك  طاألط ا  الم زطربل ليزاا طال نزر لزي الزدطر ال ربزي
 م ازشل ط ا ل ناش ال ربي طمسعقبلا طعالزعا بال ناش اإلزليمي.

طأ ززا، ا ززا سززيعش يزز،لك م ازشززل يي يززل م الجززل ال يززر السياسززي المعطززر،ا طاسززعحطا، نززا ر  العطززر، 
الدطلززل المد يزززلا ا طم  زززطش اإلسززالشا طالزز،ي يشزززيل عحززديا يبيزززرا لسززماحل اإلسززالميلعلزز  ب ززض القزززطال 

 خا ل ب د عراجا ال ير القطمي ال ربيا طيي يل ع  يل دطر جام ل الدطل ال ربيل.
يم نمززل أ ليززل  2116مجلززأ ال الزززات ال ربيززل طالدطليززل ع سززأ لززي اليطيززت لززي ال ززاش  أن إلزز يشززار 

 لميزل عربيل دطليل مسعقلل طغير ربحيلا طي ش لي ع طيعا عددًا مزن يبزار الشخ زيات السياسزيل طال
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طاالزع ززاديل ال ربيززل. طي مززل علزز  رلزززد طدعززش القززرار ال ربززي ليمزززا يخززص ال الزززات القطميززل طالدطليزززل 
 بالرأي المط طعي طالم لطمل ال حيحل.

 25/1/2115، الغد، عّمان

 

 المستشفى الميداني في غزة يباشر باستقبال المراجعين 
أمزأ السززبت باسزعقبال المززراج ين  34غزز   باشزرت طززطازش المسعشز   الميززدا ي األرد زي : )بعززرا( -غز   

 طالمر  .
أن  إلزز طأشززار زانززد زززط  المسعشزز   ال قيززد الززرين أحمززد ال  ززايلل خززالل جطلززل لززي أزسززاش المسعشزز  ا 

ططازش المسعش   الطبيل طال  يل طاإلداريل لي جميا األزساش طم ، ساعات ال باأ باشرت بالع امل ما 
طبيزززل لزززي مخعلززز، األزسزززاش مزززن عيزززادات االخع زززاص طاألشززز ل منزززات المزززراج ين طعقزززديش خزززدماع ا ال
 طالمخعبر طال يدليل طعياد  الططارئ.

ع مزل لزي إطزار خطزل مزن أجزل عسز يل طع نزيش الع امزل  34طزال ال  ايلل إن ططازش المسعش   غ   
مززا جميززا مراج ززي المسعشزز   طعقززديش خززدماع ا ال الجيززل طالطبيززل أل ل ززا مززن زطززا  غزز   بيززل ي ززا   

 ي .طعم
 25/1/2115، الغد، عّمان

 
 تجربة منتخب فلسطين في بطولة أمم آسيا تاريخية : رئيس اتحاد الكرة اآلسيوي 

أح   الشيخ سلمان بن إبرا يشا رنيأ اعحاد الير  اآلسيطيا عل  الج د المط طل  محمطد السقا:
ي الشي المع لي طالملمطأا ال،ي رسخا اللطا  جبريل الرجطبا رنيأ اعحاد الير  ال لسطي يا ل

بعططير الير  لي بالدها طاععبر أن ما زاش طيقطش با من عمل يبيرا يسعحي العقديرا طرحب ب يار  
 للسطين لي المسعقبل الم نطر.

طالع ش الشيخ سلمان بن إبرا يش بط ا إميا يات االعحاد اآلسيطي لي مع اطل اعحاد الير  ال لسطي ي 
 ض بطازا الير  طعططير ا طع نيش ش   ا.طال مل عل  مساعدعاا من أجل ال  ط 

جرا ات االحعاللا طزال  طعطري إل  طازا الير  ال لسطي يل طالنرط، المحيطل ب اا بسبب ممارسات طاا
لي  ،ا ال دد: إن مطاز، رنيأ االعحاد الدطليا بالعرا عجاه الير  ال لسطي يل حابعلا ط ،ا ما لمسعاا 

وال ي اوا ي ا   ب عي يا  شدان ال دالل طال مل عل   شخ يًاا لي أيحر من م اسبلا طزال إن
 ممارسع ا طعطبيق اا زطال طل ال.
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طعاد طأيد دعما اليامل للير  ال لسطي يلا محلما عبر عن أملا ب ن يطا ل األشقا  ال رب دعم ش 
ع اا أي اا طشدد عل  أن عجربل الم عخب ال لسطي ي لي بططلل أمش آسيا عاريخيل بيل أب اد ا طعداعيا

طاسعدرك زاناًل:  حن   عنر الم يد م  شا ط ،ا األمر ليأ بال  ب طال المسعحيل عل  ش ب 
 م رط، ع ا بالدي اميييل طالحيطيل طالقدر  عل  ال جاأ طاا ابل األ دا،ا بما لي ،لك اليبرال.

 25/1/2115، األيام، رام هللا

 
 مام الكونجرسإللقاء كلمة أ دعوة نتنياهو بعد الواليات المتحدةجدل في  

أحد  رنيأ مجلأ ال طاب األمرييي جطن بي ر ط ط جم طري     لي : محمد  ميمي -طاش طن 
يلمل أماش  إللقا طاش طن األسبط  الما ي بعطجيا الدعط  لرنيأ الط را  اإلسرانيلي ب يامين  ع يا ط 

 اليط جرأ زال ميعبا حي  ا إن الدعط  طج ت وبال يابل عن زياد  الح بينو.
لي حقيقل األمر يا ت  ،ه الخطط  من بين أيحر الخططات ح بيل حع  االن من زبل اليط جرأ ط 

ال،ي بات ي يمن عليا الجم طريطن. طيقطل ال عما  الديمقراطيطن لي اليط جرأ طزد عملي ش ال  ب 
 إ ا لش يعش العشاطر م  ش مما أحار عساؤالت حطل ما ا،ا يان بي ر زد جسد عل   حط دزيي طبي ل

 الدعط .
طزال  اري ريد  عيش الديمقراطيين لي مجلأ الشيطا ط ا سي بيلطسي  عيمل الديمقراطيين لي مجلأ 

سل ا بخطل بي ر المع لقل بدعط   ع يا ط. طزال البيت األبيض أي ا إن  إبالغ ماال طاب إ ا لش يعش 
طيطن لي اليط جرأ عحرك طط ، الديمقرا زبل ا. إبالغاالرنيأ باراك أطباما ط ط ديمقراطي لش بعش 

 بي ر ب  ا حيلل سياسيل م  طحل.
 24/1/2115، وكالة رويترز لألنباء

 
 يدعو إلى احترام حق التظاهر السلمي في غزة "األورومتوسطي" 

واأليزاشو: زال المر د األطرطمعطسطي لحقطي اإل سانا أمأا إ ا ر د مؤخرًا ال ديد من  -راش ا 
األم يل العاب ل لحريل حماأ لي زطا  غ  ا بم ا العنا ر طالعجما  الحطاد  زامت ب ا األج   

السلميا لي حين أ  ا سمحت لب ض الج ات بالعنا ر دطن أي م يقاتا طليما بدا أ  ا عخدش الرؤيل 
 السياسيل لألج    األم يل لي القطا .

ا عل  اععقال طأط أ المر دا لي بيان  حاليا أن األج    األم يل أزدمتا مسا  أطل من أمأ
ال اشط الشبابي طاري ال راا ال،ي ي مل لي إطار حملل ال  ط طالم ا ر  الش بيل وحان طزت 

 اال عخاباتوا ال ادلل إل  مطالبل المسعطال السياسي بعحديد مطعد لال عخابات ال امل لي للسطين.
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لميا طالي، عن طرأال المر د أ ا يع ين عل  األج    األم يل لي غ  ا احعراش حي العنا ر الس
سياسل عيميش األلطاها طااعطا  مساحل أيبر لحريل الرأي طالع بيرا مشيرًا إل  أن م ا العنا ر السلميا 
طاسعمرار االحعجا  الع س ي عل  خل يل أعمال ي ل ا القا طنا محل الع بير عن الرأي طالعجما 

 السلميا ي د ا ع ايًا طا حًا لحريل الرأي طالع بير.

 25/1/2115، هللا األيام، رام

 
 مكانة الحرم القدسي الشريف "إسرائيل"هكذا تغير رير: تق 

عيش، دراسزل إسزرانيليل أن االحزعالل يطانزب علز  ع ييزر ميا زل الحزرش القدسزي الشزري، : طديا عطاطد 
 عبر وأعمال عططيرو طع قيبات أحريل أ دال ا سياسيلا خا ل لي الس طات القليلل األخير .

ل ال ييل/الحرش الشري،.. خل يل أحريل طسيازات سياسيلو عؤيد م نمل وعيمي شالياو طلي دراسع ا وجب
أن إسزززرانيل عبززز،ل ج زززطدا لخلزززي طاززززا جديزززد يعزززيأ ل زززا المسزززاأ بميا زززل الطزززز، اإلسزززالمي لزززي الحزززرش 

 القدسي.
 أن أبز ر  ز،ه الع ييزرات بزدأت لزطر -العي أعد ا الباح  األحري د. يط عزان م راحزي-طعط أ الدراسل 
 بالسيطر  عل  باب الم اربل طب ا  مري  للشرطل داخل مب   المحيمل. 1661االحعالل عاش 

يمززا أن إسززرانيل خلقززت حيزز ا جديززدا خلزز، الحززرش القدسززي الشززري، ب عمززالا أ م ززا  ززدش حززي الم اربززلا 
دال طالقيززاش بع قيبززات أحريززل لززي الجززدران ال ربيززل طالج طبيززل طلززي أسزز ل الحززرش طالحززي اإلسززالميا ممززا أ

 لن طر عشققات لي األرض أحيا ا.
 كنوز أثرية

حي مزا أززدمت  1666دط مزا عزش لزي  144غير أن الع يير األ زش لزي الحزرش القدسزي الممعزد علز   حزط 
 سلطات االحعالل عل  ح ر أ  اي أس ل حانط البراي.

يزان لزي طعزي طال عقع ر الع ييرات عل  ال احيل ال مرا يلا بل س ت ج ات إسرانيليل لع يير  طيزل الم
المسززلمين طالي ززطد طال ززالشا ط ززط مززا يعجلزز  علزز  سززبيل المحززال لززي ج ززطد معطا ززلل لجماعززات ي طديززل 

 لع ميي الح طر الي طدي لي الحرش.
دارع ا الميان  طبمطا ا  ،لكا عشير الدراسل ل ياد  محاطالت     الشرعيل عن دانر  األطزا، اإلسالميل طاا

عزاد  إعمزار المسزجد المرطا زي الز،ي ع عبزره ب عش إعالل ا ي ط ا أحريل عل  غ رار مزا جزرال لزي ع نيز، طاا
 إسرانيل وإسطبالت سليمانو.

 
 جسر المغاربة
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مزا محاطلزل  2114طع عبر الدراسل أن مسير  ع يير والط ا الرا ن و للحرش القدسي بل زت ،رطع زا لزي 
 معجدد  لب ا  وجسر الم اربل وا طع يير ساعات لعأ أبطاب الحرش.

ع ززر مسززاعي الع ييززر علزز  الحززرش   سززاا بززل عطززال البلززد  القديمززل طبلززد  سززلطان المجززاطر  العززي طال عق
 يطن، لي ا المسعطط طن ج طدا  خمل لعحطيل ا إل  حديقل سياحيل عطراعيل عدع  ومدي ل داطدو.

ي ا، ل،لك عمليات وعطزطيرو داخزل البلزد  القديمزلا طيجزري يزل ،لزك ب زد، حمايزل ط زيا ل السزيطر  
طلزي -سرانيليل طالعشديد عل  الرابطل الي طديزل للمدي زل طعلز  الحزي العزاريخي للشز ب الي زطدي لي زا اإل

 العي عطرد  طرا طب ض الخرانط لعدعيش اسع عاجاع ا. -الدراسل
 

 تقاسم األقصى
طعؤيزد الدراسززل أن إ مزال سززلطات االحزعالل البلززد  القديمزل طع ييززر مالمزأ محيط ززا إ زالل لممارسززاع ا 

 طر  عشيل أساسا للمطالبات المع اعد  بع يير والط ا الرا نو للحرش القدسي الشري،.الم،ي
طع بزا إلزز  أن إسززرانيل عززعح ن رسززميا علزز   يززارات جماعززات ي طديززل للحززرش القدسززي طمطالباع ززا بع ييززر 

 الط ا الرا نا لين أل ال ا عل  أرض الطازا عدلل عل  عدش طجطد اسعقرار ليا م ، احعاللا.
الدراسزززززل أن   زززززاك ج زززززطدا ل ليزززززل لع ييزززززر ميا زززززل الحزززززرش القدسزززززي ععجلززززز  بع زززززاعد الزززززدعطات  طعجززززز ش

 طالممارسات لعقاسما  ما يا طميا يا عل  غرار الحرش اإلبرا يمي لي الخليل.
طل،لك يشدد م د الدراسل يط عان م راحي لي حدي  للج ير   زت علز  عطزابي اآلحزار مزا األيزديطلطجياا 

شزز ات األحريززل بشززيل عززاش طلززي القزدأ خا ززل ليسززت طا ززحل عمامززاا ممززا ي  ززي طيقزطل أي ززا إن الميع
 لعأ الباب أماش ع سيرات األحريين.

 
طشدد عل  أن اآلحار ليست علما دزيقاا طبخال، أحريين إسرانيليين يحر يؤيزد م راحزي أن علزش اآلحزار 

 يع حر بالعطرا  ليط  ا ج  ا من  طيل اإلسرانيليين.
 

 اآلثار والسياسة
يعززابا ولززي الطازززا لزز ن المطجززطدات األحريززل  ززي مجمطعززل أيززديطلطجياتا ططريقززل سززرد الرطايززل ع ززد، ط 

 للع حير عل  الجم طرو.
طيدلل عل  رؤيعا ب ن ال را  ما ال لسطي يين يقطش عل  األرضا طأن السؤال العاريخي م ش جداا ل،ا 

 سيبق  علش اآلحار مط طعا سياسيا.
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 ب ال لسطي ي بالع ييد عل  أن القدأ ميان مشحطن سياسزيا عقزطش عليزا طيع ي م راحي ما رؤيل الجا
ال قيد  ال  يط يل طي ب ي الح زان عليزاا طلز،ا يزعش إخ زا  الع قيبزات األحريزل ل ايزات سياسزيل ط ز،ا مزا 

 ع  لا دانر  اآلحار اإلسرانيليل.
لج يززززر   ززززت أن طيؤيززززد الززززديعطر عيرمززززل  ززززبري خطيززززب األز زززز  طرنززززيأ ال ينززززل اإلسززززالميل ال ليززززا ل

االحعالل يب،ل مساعي محمطمل لع طيد القدأ طاحعالل طعزي ال لسزطي يين طاإلسزرانيليين مسزع ي ا ب لزش 
 اآلحار طعططي ا لخدمل أ دالا.

 
 الهيكل الثالث

طيؤيد ما جا  لي الدراسل ب ن الع قيبات األحريل اإلسرانيليل ع مل طعؤ،ي اليعابات طالمطجطدات ال ربيل 
لززي المدي ززل خدمززل لرعايع زا أسززاطير عاريخيززل عطن  ززا لمزارب سياسززيل أخطر ززا ب ززا  ال ييززل طاإلسزالميل 

 الحال  الم عطش.
يشززار إلزز  أن م نمززل وعيززر عمززيشو اإلسززرانيليل يشزز ت ال ززاش الما ززي لززي دراسززل مسع ي ززل أن سززت 

 ط ارات لي إسرانيل عدعش المساعي لب ا  ال ييل الحال  عل  حساب المسجد األز  .
 24/1/2115، يرة نت، الدوحةالجز 

 
 "إسرائيل".. الغطرسة وتآكل عوامل القوة 

 علي جرادات
لي  ززا ُأجبززرت علي ززا. بززل طرل ززت  1661لززش عقبززل وإسززرانيلو المشززاريل لززي ومززؤعمر مدريززد للسززالشوا ا

االلعزز اش بطز زز، سياسززل ال ززدطان طاالسززعيطانا طعحديززد سززق،  م ززي للم اط ززات. طأيحززر أعلززن شززاميرا 
حيطمل االحعالل آ ،اكا جط ر إسعراعيجيل وإسرانيلو الع اط يل بالقطل:وس  اطض ال لسطي يين يرنيأ ل

لمد  عشرين عامًاو. مزا ،لزك يلزاا طرغزش دالالعزا الطا زحل علز  أن حيزاش وإسزرانيلو مزا  الزطا يعشزبحطن 
و لل ززرا ا بالطزابا ال زدطا ي العطسز ي ال   زري لييزا  شا بمزا ال يعزرك معسز ًا لوحزل طسزطو أط وعسزطيل

 ززخمت الطاليززات المعحززد  زبززطل وإسززرانيلو لمبززدأ الع ززاطض لدرجززل أن عبززادر طع زز ط طعزز جأ لززي أن 
ع عززز   مزززن الجم يزززل ال امزززل لألمزززش المعحزززد  ززززرارًا يل زززي زرار زززا اععبزززار وال ززز يط يل شزززياًل مزززن أشزززيال 

ل زالش علزك الميالز   ال   ريلو. لي ن ي أن زاد  الييزان ال ز يط ي لزش يحلمزطا لزي حي زا بز ن ي طزي ش ا
اليبيزر  طغيززر المسززعحقلا طب زز،ه السز طللا طبززال أي حمززنا باسززعح ا  زبزطل ش الشززيلي بالع ززاطض. طالسززؤال 

  ط: لما،ا عحطل ما يان مجرد خيال يداعب زاد  وإسرانيلو إل  طازا 
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يزززلا أععقزززد أن عقزززديش إجابزززل شزززاليل شزززاملل عزززن السزززؤال أعزززاله يعجزززاط  البحززز  لزززي أن الرسزززميات ال رب
طال لسطي يل م  ا بال،اتا ع املت بجديل ما لر يل أن سياسل الطاليات المعحد  يمين أن عيزطن أيحزر 
عطا  ززززًا ب ززززد وج دلززززلو خ ززززم ا أط عززززدط ا السززززطلييعي طع رد ززززا بزززز دار  ال ززززالشا سياسززززل ط نامززززًا طز ززززايا 

ر ززيلا أي زززًا. طمؤسسززاتا إلزز  البحززز  لززي أن أغلزززب دطل ال ززالش طاإلزلزززيش ع امززل بجديزززل مززا  ززز،ه ال 
طبال عيجزلا )طبقزدر مزا يخزص ال زرا  ال ربزي ال ز يط ي(ا طلزدو الر زان الرسزميا عربيزًا طعالميزًاا علزز  
أن   طًا أمريييًا ال بد آت إلل اش وإسرانيلو بقبزطل طلزط الحزد األد ز  مزن الحقزطي ال ربيزل طال لسزطي يل 

لززك ال ر ززيلا طمززا مززا أ جبززا مززن يمززا عزز ص علي ززا زززرارات الشززرعيل. ليززن ،اك الع امززل الجززدي مززا ع
ر ززانا ا ززطدش بمززا يميززن عسززميعا واخززعالل ال ززالشو ب  ززل طالد   نززاش والقطززب الطاحززدو. ط ززط االخززعالل 
الزز،ي سززيعجل  الحقززًا أيحززر مززا يعجلزز  لززي  يززاد  الززدعش األمرييززي الشززامل طغيززر المحززدطد لعمززادي زززاد  

يزززدا ي الشزززامل طالمع زززلا لدرجزززل النزززن الييزززان ال ززز يط يا الم بزززر ع زززا لزززي  جزززطم ش السياسزززي طالم
ب ميان عخليد ش،ط، بقا  ييا  ش ودطلزل لزطي يزل ززا طنوا طع ز يل الق زيل ال لسزطي يلا بمزا  زي جزط ر 

 ال را ا من جميا جطا ب ا.
ليزنا مزا ،لزكا طبرغمزاا بزل طب  ززلاا أي زًاا عطاجزا وإسزرانيلو م ز، سزز طاتا طيمزا لزش عطاجزا مزن زبززلا 

ا أ جبزززا مزززا يميزززن عسزززميعا بالع زززازض بزززين لزززانض ال طرسزززل طال ربزززد  طالطمزززطأ خلزززال ب يطيزززًا مسع  زززياً 
المعمحززل لززي مطلززب عيززريأ وإسززرانيلو طاالععززرا، ب ززا ودطلززل للشزز ب الي ززطديوا مززن ج ززلا طبززين عايززل 

 عطامل القط  بالم    الشامل لليلملا من ج ل حا يل. أما لما،ا 
ي دا م ، عقد ط  ، ال قد من ال مزانا ززادرًا علز  جيا وإسرانيلو  ،ها بما  ط عماد زطع اا لش  -1

عحقيي   ر سريا حاسش مب ر طا أ ال لزبأ ليزاا ،لزك يزي ال  قزطل إ زا لزش يحقزي محزل  ز،ا ال  زر 
.   زا ع ييزر  زطعي لزي المزطا ين يقزر  بزاا طب زطر  عل يزلا حعز  ب زضا 1661سطال لي عدطان ال زاش 

األم يل طالسياسيلا ،لك عل  األزل م ، اععرال ش طلج زل إن لش يين أغلبا زيادات وإسرانيلو ال سيريل ط 
 عل  لب ان. 2116العحقيي الرسميل العي شيلط ا ب د عدطان 

عطاجا وإسرانيلوا يمزا لزش عطاجزا مزن زبزلا عزدا  شز بيًا عالميزًا مع اميزًاا خا زل بزين شز طب الزدطل  -2
ل بشزززاعع ا طع  ززريع ا طلاشزززيع اا وال ربيززلو العززي أيقنع زززا جززرانش وإسزززرانيلو المع ززللا ل ززاًل عزززن  ززط 

لدرجزززل أن عحنززز  بط ززز، وأخطزززر دطلزززل علززز  أمزززن ال زززالش طاسزززعقراهوا حسزززب اسزززعطالعات رأي  ززز،ه 
الش طب.   ا حمل ا قالب لزي الزطعي يخشزاه ززاد  وإسزرانيلو أيحزر مزن خشزيل البشزر للطزاعطنا خا زل 

السياسزززيل االزع زززاديل ب زززد أن عحزززطل  ززز،ا الزززطعي إلززز  ممارسزززل سياسزززيل ع يسززز ا حمزززالت المقاط زززل 
 طاألياديميل لالحعالل طلمسعطط اعا خ ط ًا.
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: باسعح ا  الطاليات المعحد  لش ي د الدعش السياسي طالدبلطماسي وال ربيو لوإسرانيلو مطلقًاا بل بات 3
. لالززدلا  عززن وإسززرانيلو اليبززرال يمززا 1661مشززرططًا بعخلي ززا عززن األرا ززي العززي احعلع ززا لززي ال ززاش 

ط ا ط ززطاًل إلزز   ع يززا ط بززدعش أمرييززي لززش ي ززد ممي ززًاا حعزز  لززدال الززدطل األطرطبيززل العززي أراد ززا مؤسسزز
سززا مت لززي إ شززا  وإسززرانيلو طلززرض االععززرا، ب ززا ودطلززلو لززي  ينززل األمززش المعحززد ا ارعباطززًا بززالع يير 
الحا ززل لززي رأي شزز طب  زز،ه الززدطل عجززاه وإسززرانيلو العززي عمززعص اليحيززر مززن عانززدات ال ززرانب العززي 

ل  ا مطاط ط الدطل وال ربيلو عمطمًاا طعطن  زا لزي خدمزل حرطب زا العزي ال ع قطزاا طجرانم زا العزي ال يد
ع ع يا ليما  زشا )مطاط زط الزدطل وال ربيزلو(ا ي زا طن يزل أشزيال ال قزر طالبطالزل طعزد ي مسزعطال الع لزيش 

 طالرعايل ال حيل...الخ
م  ا أط ال سيريل أط األم يلا محط حقل لزي  نزر : لش ع د زيادات وإسرانيلو الحاليلا سطا  السياسيل 4

ومطاط ي اوا ب دما  زار مزن ال زادر أن عجزد بي  زا زانزدًا غيزر لاسزدا أط عحزطش حطلزا شزب ل ال سزادا بمزا 
لززي ،لززك رؤسززا ا طرؤسززا  حيطمززلا طط را  دلززا ا طرؤسززا  أريززانا طزززاد  أحزز اب.. إلززخ ي ززاع،  زز،ه 

ا  ززداش لززرص السززينا طاسززع حال منززا ر الجريمززل طالعمييزز  المشززيلل ع ززازش م  ززالت ال قززر طالبطالززل ط 
ال   ري مع دد األطجا طاألشيالا حع  باعت العنا رات الش بيل المطلبيزل الطاسز ل من زرًا وإسزرانيليًاو 
عاديززززًا لززززي السزززز طات األخيززززر . طبالمحززززل  ززززارت ع از ززززات وإسززززرانيلو الداخليززززلا سززززطا  بززززين المعززززدي ين 

ط ي ال ززززز ل طوالقزززززدأ الشزززززرزيلو طبزززززازي المسزززززعطط ين ا أط بزززززين الي زززززطد طال لمزززززا يينا أط بزززززين مسزززززعط 
والشزرزيينو طالي ززطد وال ززربيينوا أط بززين ال قززرا  طاألغ يززا ا م  ززلل حقيقيززل ال يعراجززا الع بيززر ال ززاخب 
ع  ززاا إعالميززًا طسياسززيًا طليريززًاا إال لززي لعززرات الحززربا بززل طيزز،يي ا أيحززر يززل لشززل عسززيري للجززياا 

وحزززرب الجميزززا  زززد الجميزززاو حسزززب الط ززز، الزززدارم لزززي طسزززانل اإلعزززالش واإلسزززرانيليلو طيحطل زززا إلززز  
المخعل ززل. طيززل ،لززك دطن أن   سزز  الم  ززلل الديمطغراليززل لوإسززرانيلوا بط زز  ا الم  ززلل األسززاأا 
طيلخ زز ا أن والي ززطد لززش ي ززطدطا أغلبيززل سززيا يل بزززين البحززر طال  ززروا حسززب أحززد  إح ززا ات يبزززار 

 ل  اي ل.الديمطغراليين ا
 25/1/2115، الخليج، الشارقة

 

يران   حماس وحزب هللا وا 
 إياد القرا
األجزززطا  السزززاند  لزززي الم طقزززل  زززي أززززرب إلززز  األجزززطا  العزززي سزززبقت الحزززرب علززز  غززز  ا العزززي أشززز ل ا 
 ع يززا ط بالع ززرلات ال طجززا  طعززدش إدراك ططعززي للطزززاناا م ززدل ًا عحززت عقززدير مطززز، أن حمززاأ لززي 

 لي طازا زطا  غ   المرير طلي ع لل إزليميل.لحنل   ، طم ش لل 
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جززا ت ال عززانج علزز  غيززر المعطزززاا ط ززي أن حمززاأ ا ززدل ت  حززط  ززد الحززرب بقززط  طشراسززلا طلشززل 
االحعالل لي لرض الطزانا طعحقيي األ دا، أل  ا يا ت حقيقل غير طا حلا طجزا ت  زمن سياسزل 

 االحعالل لي إ  ا، المقاطمل.
عد  ال  لل الدطليل طاسع الل النرط، المحيطل للقياش ب مليزات ا عقاميزلا لزي يحاطل االحعالل إرسا  زا

غالبيع ززا حسززابات خاطنززلا طل ززل عمليززل الق يطززر  طالعسززاؤالت العززي لعحع ززاا إلزز  أيززن عزز، ب الم طقززل  
 ا  مززط،م لزز،لكا طزززد ييززطن ب  زز ا لززا عالزززل بالم ريززل اال عخابيززل 2115طييزز، سززييطن الحززال عززاش 

 لدال  ع يا ط.
عمليززززل الق يطززززر  يا ززززت لر ززززل جديززززد  إلعززززاد  العمط ززززا لقززززطال المقاطمززززل لززززي الم طقززززل لززززي مطاج ززززل 
االحزززعاللا طم الجززززل المل ززززات الشززززانيل طخا ززززل أ  ززززا لززززي غالبيع ززززا ال عززززرعبط بال الزززززل الخا ززززل بززززين 

 الجا بينا بل مرعبطل بال الزل ما أطرا، أخرال.
لي الم طقلا طمقاطمل االحزعاللا طأن الع يزرات  إيران أ بحت أيحر ز اعل أن حماأ  ي رأأ الحربل

طالنرط، القاسيل العي طاج ع ا ي يلل أن ع   ا لزي ال زدار ا طأن الخزال، الز،ي حزد  حزطل الملز، 
 السطري يمين عجاط ه.

حماأ أبقت عل  ش ر  م اطيل ما إيزران العزي عزرال لي زا أ  زا القزادر  علز  عزطلير ال طزا  الحعياجاع زا 
ديلا طس د زطي لمطاج زل الم زاعب العزي عمزر ب زاا طععطالزي مزا رؤيزل إيزران العزي عزرال اللطجسعيل طالما

لي حماأ حلي زًا زطيزًا طلزا ُب زد طدعزش جما يريزان زطيزان يج ال  زا ععربزا علز  عزرا األحز اب ال ربيزل 
 طاإلسالميل من حي  الدعش الش بي.

حززعاللا طأحبعززت العجززارب العززي مرعززا بي مززا حمززاأ طحزز ب ا ي عبززران القززطعين اليبززريين لززي مطاج ززل اال
سزز طاتا  6ب ززاا أ  مززا زادرعززان علزز  إيززالش االحززعاللا لحمززاأ العززي  ززمدت لززي حززال  حززرطب خززالل 

 زادر  عل  أن ععب   م ادلل جديد  لي العحال، ما القطال األخرال لي الم طقلا الم اديل لالحعالل.
لعز،يير أن االحزعالل اإلسزرانيلي  زط ال زد، الز،ي عمليل الق يطر  األخير  يا ت البطابل ل طد  الحل زا  طا

يجزززب أن ععطحزززد خل زززا ززززطال المقاطمزززلا طأن السزززالأ المشزززر  لزززي الم طقزززل يجزززب أن يطجزززا ل لسززززطين 
المحعلززلا طالرسززانل العززي أرسززلع ا حمززاأ طا ززحل لززي أن رؤيع ززا طا ززحل طبط ززلع ا لززش عع يززر بع يززر 

 النرط، طالمطاز،.
 23/1/2115، فلسطين أون الين
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 القائمة؟ برلمان عربي طّي كنيست! 
 حسن البطل

يمزززا ي ززز  ا ب زززض اإلسزززرانيليين الي زززطدا  زززارت ال ا زززمل الديمقراطيزززل « عا زززمل عزززرب إسزززرانيل»
 للش ب ال لسطي ي لي إسرانيلا ج،ر ا الحي.

ال ا ززمل القطميزل طالديمقراطيززل عحزطي ي يسززل »آ،ار المقبززل ،يرع زي أن  11القانمزل ال ربيززل ال عخابزات 
من ي يسزززلا أي عحع زززن ي يسزززل البشزززار  الجديزززد ا إحزززدال أجمزززل ي زززانأ ال زززالش لزززي رأيزززيا ي يسزززل  ززز

 البشار  القديمل.
بشزززار  سياسزززيل طزطميزززل طديمقراطيزززلا لزززي اع زززاي أرب زززل أحززز ابا سزززعج ل الي يسزززت اإلسزززرانيليل عحزززطي 

 عربيلا أط برلما ا عربيا طي  برلمان ي طدي.« ي يست»
 ع  زي اال زدمام الح بزيا ،ات م زان مع زدد : إسزرانيليلا طللسزطي يل؛ عربيززل القانمزل المشزعريلا العزي ال

 طشري أطسطيل.
مقاعزززد يا زززت  5ز  4إسزززرانيليًا: مزززن ززززط  ديم راليزززلا إلززز  ززززط  ع زززطيعيلا حزززش برلما يزززل.. طسياسزززيل. مزززن 

لز ل  مق زدًا ألرب زل أحز اب عربيزل..  11لراياأ لي الي يسزتا بط ز ا الحز ب ال ربزي ز الي زطديا إلز  
مق دًا معطز ل ألح اب القانملا بي ما زد يج ل ا االنعال، الحال  لي عدد مقاعد الي يست الزز  15ز  12
21. 

ط زط مزا ال عجزده « طحزد  طط يزل»للسطي يًا: عجمزا القانمزل الشزيطعي طالزطط ي طاإلسزالمي طالقزطمي أي 
 السلطل ال لسطي يل. لي انعاللات القطانش الي طديلا طال حع  بين ال  انل ال لسطي يل لي

ال زطت ال ربزي لألحز اب األرب زل إلز  الحز ب ال ز يط ي األيبزرا بزل عبقز  لززي « لزطانض»لزن عز، ب 
 أح اب القانمل ال ربيل.

عربيًا: القانمل غيزر مسزبطزل لزي الزديمقراطيات ال ربيزلا أط حعز  الشزري أطسزطيل.  زي ع زش مرشزحين 
يزز،لك لي ززا مسزززلمطن طمسززيحيطنا طي زززطديا طدر ي مززن الجليززل طالمحلززز  طال قززب طالمززدن المخعلطزززل؛ ط 

 11طبدطي.. طحال   سا  )اح عان لي ميان م مطن طحالحل بالع اطب إ،ا أحر ت القانمل ما يع زدال الزز 
 مق دًا.

  ززاك جديزززدا أي زززًاا علززز   زز يد شخ زززيات القانمزززل ال ربيزززل المطحززد ا ط زززط أن المرشزززحينا جمي زززًاا 
ن أطري لطبرا ي(ا مسعشزار رنزيأ الزط را  ز سزابقًا للشزؤطن ال ربيزل يحملطن ش ادات أياديميل )ل ع،ير أ

ر لي سب ي ات القرن الما يا طزال:   «خلط بقي ال رب حطابين طسقاني ما »عحس 
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حمززززل جديززززد آخززززرا حيزززز  أن الع ززززاطب علزززز  المقاعززززد يززززان م رطلززززًا لززززي الحيززززا  السياسززززيل طالبرلما يززززل 
ل ربيزززل.. طاآلنا  زززار طاردًا بزززين  زززطاب أحززز اب القانمزززل اإلسزززرانيليلا ط زززار م رطلزززًا داخزززل األحززز اب ا

 الم مط ل(. 11)س عان ليل  انب لي المقاعد العي ععخط  المقاعد الز 
لج ززل زطريززل للززدلا  عززن األرا ززي ال ربيززلا طالحقززًا  1616يززان لل لسززطي يين لززي إسززرانيلا م زز، ال ززاش 

شززعريلا  شزز ت لج ززل حالحززل  ززي لج ززل الطلززاي لج ززل لرؤسززا  البلززديات ال ربيززل.. طاآلنا ب ززد القانمززل الم
 الطط ي.

لززي ا عخابززات « حمززاأ»إسززرانيل طالمززا  عمززت أ  ززا الديمقراطيززل الطحيززد  لززي الم طقززلا إلزز  أن لززا ت 
حعززز   2111ا ل زززار ال لسززطي يطن الديمقراطيزززل الحا يزززل. طم زز، طحيقزززل األسززرال عزززاش 2116ديمقراطيززل 

 يطن عرميش الشرا لي ديمقراطيع ش.يحاطل ال لسطي  2114اع اي الشاط  ز غ   
القانمززل ال ربيززلا عززن طريززي عمززل لج ززل الطلززاي الززطط يا علزز  حزز   « بشززار »الم مززلا اآلنا عجسززيد 

ز ا  ب ض  %66إل   2112لي ا عخابات  %56الم طعين ال رب عل  رلا  سبل الع طيت من  طاا
 لقانمل.بالع طيت ألح اب ا« اب ا  البلد»الم طعين المقاط ين عاد ا محل 

« اللييززطد»لززي ع ززطيعات م ي ززلا يمززا عحززال، « ميززرعأ»ا مززا «برلما يززاً »يميززن للقانمززل أن ععحززال، 
طعشييل سد إسزقاط العشزري ات المعطرلزل ألحز اب « الحريل ز ع طعاه«ط« ال مل»ا أط «إسرانيل بيع ا«ط

 اليمين ال  يط ي طالدي ي.
*** 

أرب زززل أحززز ابا لزززا جا زززب شخ زززي طم  زززيا  إن سزززرطري طحبزززطري لعشزززييل زانمزززل عربيزززل مشزززعريل مزززن
العي « يل الدعش لقانمل ال ا ر  الديمقراطيل» 1614« للسطين الحطر »يي،  ي ت أطل من يعب لي 

 «.ال مل»ا ع عت البلديل من شخ يات عربيل مطاليل لح ب 
ا حزش أطل مزن دعزا إلز  لقزا  بزين 1616آ،ار  31زبزل « يزطش األرض»أي ًاا ي ت أطل من يعزب عزن 

 «.راياأ»طح ب « لعأ»ريل ح
يطم ززا ززززال لزززي الشززز يد ماجززد أبزززط شزززرار: أسزززع رب م زززك  زز،ه الشزززجاعل السياسزززيل طالم  يزززلا طسززز طرأ 

ط يز،اا عقزد لقزا  بزراغ العزاريخي.. اآلنا  زارت اللقزا ات «.. لزعأ»المط ط  عل  اللج ل المري يزل لزز 
 يين طسياسيين.. طحع   باط سابقين.ع قد لي راش ا طال ا ر ا طبين السلطل طبرلما يين إسرانيل

ا ما جر  علي  ا عقادات «العجما»طعشييلا ح ب « حداا»ما ،لكا دعمت ا شقاي ع مي بشار  عن 
ال ربززي »اآلنا  ززار للحزز ب  زز،ا  ززحي ل «.. ال ربززي الجديززد»حززاد ا ب ززد مقززالي عززن بشززار  طط زز ا 

 طح ان ال عبي. ح بًاا طمطاز، أحمد الطيبي« حداا»طأ ا عدت لدعش «.. الجديد
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ا حززش لقززا  1616يزان أطل لقززا  لززي مزا إسززرانيلي ي ززطدي  ززط مزا شززمطنيل غززط ين )رايززاأ( لزي بززاريأ 
 آخر ما مانير لل ر برلقل إميل حبيبي لي  يقطسياا إل  أن ح رت لقا  ما ابرا اش بطرغ لي راش ا.

*** 
 الت أما: إح ا لي للسطين يم ا خ.زال طاحد من بازل ال ربيل ألما: ليبرمان يريد  م  ا ل لسطينخ ز

 25/1/2115، األيام، رام هللا
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 آري شبيط
 زززي سززز ل  2115طالعزززطعر لزززي الشزززمال عؤيزززد حا يزززل حقيقزززل أن سززز ل  أبيزززبإن عمليزززل الط زززن لزززي عزززل 

 بجززراأ شززديد . يطجززد لحمززاأ إسززرانيل إ ززابل ب ميا  ززاالمخززاطر ال اليززل. يطجززد لحزز ب ا زززدر  يبيززر  
مريز  الزبالد. ال زدط  لزي ي زطدا  أي اعشطيا حيا  ليأ لقط غال، غ   طلين  ب ميا  ازدر  معجدد ا 

طالسامر   ط  دط   ا. العطر، اإلسالمي يجلب زطات مج ط زل إلز  الحزدطد الشزماليل طالج طبيزل. لزي 
عملص محاطزل بزدطل عزدط  لي  زا م نمزلا ليزن اليزطش  زي محاطزل بزدي اميت مز إسزرانيلالما ي يا زت 

 طغير حابت من ال ط   ال ربيل.
لززا لززش  األطلزز  األرب ززلمرازززب أج بززي ُمجززرب ط،يززي عززرض ال يززر  العاليززل: الربيززا ال ربززي لززي السزز طات 

سزرانيل)إيزرانا عرييزا  األطسزطي زل إلز  داخزل الزدطل اليبزرال غيزر ال ربيزل لزي الشزري  (. طليزن اآلن طاا
غيززر ال ربيززلا العززي طز ززت  األ نمززلاخل ززا دطل ال ززطر  مخعل ززل. إن اال ززطرابات بززدأت عجزز،ب إلزز  د

 أطسط. إن حقيقل أن ال  ا  ال ربي عن شري اإلزليميلحع  اآلن محل زل ل جبل طاري لي ال ا  ل 
عع زززالأ ليمزززا بي  زززا طعحعزززك الطاحزززد   اإلزليميزززلم زززطرب لزززيأ ليزززا ززززاض طال ز زززا ا ج لزززت الزززدطل 

طالع  ب العي ا دل ت لي ال راي طسطريا طليبيا ب طر  خطير . طلي   أ الطزت لان القبليل  باألخرال
طالززيمن ع يززد مززن العطج ززات القبليززل طالع  ززبيل حعزز  ع ززد غيززر ال ززربا إن ال عززر  العززي يززان يميززن لي ززا 

 األطسزطط زش أن الشزري  ا ع  أماش ما يحد  لي ال الش ال ربي ط لت إل    ايع ا. لقد  إسرانيلع ل 
 ليأ   ا.

ر يخ أط   ززري ييسزز جر مززن أجززل أن ع  ززش أن الط ززا العززاريخي الجديززد ال يجززب أن عيززطن يلمزز أ معزز
ع زززدما  إلي زززايقع ززي اسزززعراعيجيل جديزززد . إن محاطلزززل السززز ي طرا  السزززالش بزز  أ الطريقزززل العزززي سززز ي ا 

غير مجديل. لي النرط، الجديد  ال يطجد ألي  عيش عربزي م عزدل  –مخعل ل  اإلزليميليا ت ال ي يا  
محاطلزل  أي زامن اجل أن يطززا اع زاي م زالحل رسزمي مزا دطلزل الي زطد. طليزن  ما يي ي من الشرعيل

االمع ززا  عززن عمززل أي شززي ا  ززي محاطلززل حمقززا . إن الرغبززل لززي العح ززن لززي الملجزز  طاألمززل بزز ال 
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ا  زززي مزززن زبيزززل ال بزززا . إن الطريزززي الطحيزززد  إليزززاعزززدخل القزززط  ال اززززد  للسزززيطر  المطجزززطد  لزززي الخزززارم 
ب اً     ش ا لي ال الش ال ربي طلي للسطينا  ي أن األطسطاالسعقرار لي الشري  للع امل ما اخعالل

 إ شزا  إميا يزلجديدا طحابعاا يقلص مخاطر )الحرب(ا طي يد مزن احعمزاالت )عزدش الحزرب(. إن  إزليميا
سزززرانيليينا للسزززطي يين أرد يزززينمب ززز  ي ززز،ا يبيزززر  ط،لزززك بسزززبب أن م عزززدلين سززز طديينا م زززريينا   طاا

دا مما يجري. من اجل اسزعحمار  ز،ا الجمزا مزن الع ديزدات الجديزد  طال زرص الجديزد ا طمزن يخشطن ج
 اجل أن  سعخرم الحلط من الُمرا مطلطب زياد ا رؤيا طشجاعل سياسيل.

 األخيزرمدطيل. لقد شج ت الطاليزات المعحزد  لزي ال قزد « ال» ل يطجد ي ،ه ليما  ط مطجطد  الجطاب 
لزش  أطرطبا. إلعمال ال راي طم ر(ا بدطن أن ع  ش العداعيات ب يد  المدال عططرات ع ع   االسعقرار )ا

 ع يا ط زامزت  إسرانيلم قط ل عن الطازا.  إعال يلععدخل )ليبيا(ا طاسعمرت لي ال حص لي سياسات 
لززش عخطززر ببززال ش  اإلسززرانيليلبمززا عحززب أن عقززطش بززا: االسززعيطان طاالسززعيطان. المجعمززا الززدطلي طالدطلززل 

يللا طلش يبادرطا إل  مبادر  طاز يل ططال الس طات العي ا  ارت لي ا ساييأ بييط طع ععت لي ا لير  أ 
العططرات العاريخيل العي لزش يسزبي ل زا محيزل لزش يقزش أي سياسزي ل مزل أي  طاا ا الدطل القطميل ال ربيل. 

ززززت الززز،ي غيزززر الم  زززطش أدال إلززز  أن ال زززالش طزززز، لزززي الجا زززب الم زززاد لزززي الط  اإل مزززالشزززي .  ززز،ا 
 ليا الشري االطسط طأ يب بالدطار طغري لي ال اطيل. ا ع ب

ال   زززر، مزززا،ا سزززيلد اليزززطش. لزززي ي زززطدا  – حزززن اآلن محزززاطين بالزززدي اميت. لزززي سزززطرياا لب زززان طغززز   
يل شي  ممين. ليست الدطل  ي العي عسيطر علز  األحزدا ا طليزن األحزدا   زي العزي  –طالسامر  

لنين  ش ال،ين ي دنطن المع معينا طليزن المعز معين  زش الز،ين يزدمرطن عسيطر عل  الدطل. ليأ المحا
المحالنين. بدطن زيزاد  م اسزبل طبزدطن اسزعراعيجيل جيزد ا لزان الل زط أط الحرحزر  السزطدا  ع يزد جزدا  ز،ه 

 .األياش
 23/1/2115ا  ارعأ
 24/1/2115، القدس العربي، لندن
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 ع عدي عل  ال لسطي يين لي القدأ اإلسرانيليلالشرطل 

 25/1/2115فلسطين أون الين، 


