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 تأخر اإلعمار وتشديد الحصار ر في ظلّ نفجااال غزة على حافة : بحر .0

حذر الدكتور احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أن غزة على حافة انفجار في 
 ظل تأخر االعمار وتشديد الحصار على القطاع.

ة وقال بحر خالل استقبال النائب االردني محمد الدوايمة اليوم االحد، في مقر المجلس التشريعي بغز 
إن األوضاع في قطاع غزة تتجه نحو االنفجار والغليان بسبب العراقيل اإلسرائيلية والدولية وبعض 

  األطراف المحلية إلعادة االعمار.
وطالب الجهات الدولية والمعنية بتدارك األمور واألوضاع في قطاع غزة قبل الوصول إلى هذه 

  المرحلة.
قاسية جدا في ظل عرقلة االعمار وا غالق المعابر وأشار بحر إلى أن األوضاع في قطاع غزة 

وتصاعد أزمة الكهرباء، مطالبا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برفع يده عن الجهود 
 المبذولة إلعادة اعمار القطاع وحل األزمات العديدة التي يعاني منها القطاع.

ية المبذولة من اجل اعادة اعمار ومن جهته استعرض النائب الدوايمة الجهود اإلقليمية واألردن
 القطاع، مشيًرا إلى أنه تم تشكيل الهيئة العربية لإلغاثة والتنمية لدعم الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص الفلسطيني في المشاركة بإعادة االعمار، مستعرضا 
 الجهود المبذولة إلنشاء مستشفى جديد في محافظة رفح.

 22/1/2112ن أون الين، فلسطي
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 الحمد هللا: مستمرون في دعم القطاع الزراعي وتعويض المتضررين وفق اإلمكانيات المتاحة .2
رام هللا: بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، أمس، في مكتبه برام هللا، مع المجالس الزراعية في 

معتبرا أن هذا القطاع من اهم فلسطين، سبل دعم وتعزيز صمود المزارعين والقطاع الزراعي، 
 القطاعات الحيوية ومكونات الدولة، ومن أولويات االستراتيجية الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء، على ان الحكومة مستمرة في دعم المزارعين وتعويضهم عن االضرار نتيجة 
مكانيات المنخفضات الجوية، باإلضافة الى استمرار صرف المستحقات للمزارعين في حال توفر اإل

 المالية المتاحة.
 26/1/2112األيام، رام هللا، 

 
 مجدالني: مشاورات عربية ستحدد موعد التوجه مجددًا لمجلس األمن .3

أ": قال مسؤول فلسطيني، أمس، إن موعد إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني على "د ب  -رام هللا 
بناء على مشاورات عربية مع األطراف مجلس األمن الدولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي سيتحدد 

 الدولية.
 ب وذكر أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة األنباء األلمانية )د

أ( أن "موعد التوجه مجددًا إلى مجلس األمن متروك للجنة العربية المشكلة مؤخرًا للتشاور مع 
 األطراف الدولية المختلفة".

ف مجدالني، إنه بناًء على نتائج ما ستجريه اللجنة العربية من مشاورات سيتم تحديد موعد وأضا
إعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني على مجلس األمن وفق أسس تضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

 بما فيها القدس الشرقية وفق جدول زمني محدد. 1961عن جميع األراضي المحتلة عام 
 26/1/2112م هللا، األيام، را

 
 وزارة الخارجية: سنتابع ما جاء في تقرير األمم المتحدة مع الجهات الدولية المعنية .4

"األيام": قالت وزارة الشؤون الخارجية إنها تابعت باهتمام بالغ االنتهاكات واالعتداءات  -رام هللا 
لمتحدة ومؤسساتها والمنظمات اإلسرائيلية كافة طوال العام الماضي، وكشفت لجميع الدول، واألمم ا

اإلقليمية، ومراكز صنع القرار والرأي العام في العالم، خطورة التصعيد اإلسرائيلي في الحرب الشاملة 
التي تشنها الحكومة اإلسرائيلية ضد المواطنين، وأرض دولة فلسطين، ومقومات الوجود اإلنساني 

داعيات العدوان اإلسرائيلي المدروس والوطني للشعب الفلسطيني، وأنها لطالما حذرت من ت
 والمتواصل على السلم واألمن في اإلقليم، وفي العالم.
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وأدانت "الخارجية"، في بيان صحافي، أمس، العدوان اإلسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني 
وقضيته، لكنها في الوقت ذاته رحبت بالتقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
لألمم المتحدة وبتوقيت صدوره، الفتة نظر المجتمع الدولي إلى أهمية التقرير وخطورة ما جاء فيه، 

 والذي يسلط الضوء على جزء مما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان.
 26/1/2112األيام، رام هللا، 

 
 إطالق أول رحلة بحرية من ميناء غزة بعد شهرين .5

سر الحصار، عن انطالق أول رحلة بحرية تضم مرضى وطالب من غزة: أعلنت اللجنة الحكومية لك
 ميناء غزة، وذلك بعد شهرين من اآلن، وتعد األولى من نوعها.

وقال عالء الدين البطة المتحدث باسم اللجنة خالل مؤتمر صحفي في ميناء غزة، ظهر اليوم 
هرين وذلك كأول رحلة األحد، إن اللجنة تعكف على تجهيز سفينة تحمل المرضى والطالب بعد ش

 بحرية من ميناء غزة.
وأكد البطة أن افتتاح ممر بحري للفلسطينيين هو حق طبيعي ضمن الحقوق التي كفلها القانون 
 الدولي، ونصت عليها اتفاقية أوسلو، الفتًا إلى وجود موافقة من دول عدة للبدء بتنفيذ الممر البحري.

للممر المائي، للتمهيد لبناء الميناء البحري الذي يصل وقال: "سنشرع بعمل باإلجراءات الالزمة 
 قطاع غزة بالعالم الخارجي".

من جهته وصف النائب األردني محمد الدوايمة في كلمة له خالل الوقفة، الوضع في غزة بالخطير 
 للغاية وعلى وشك االنفجار، متهمًا رئيس السلطة محمود عباس والحكومة بالتقصير تجاه أهلي غزة.

م صباح اليوم االعالن عن بدء أعمال تأهيل ميناء غزة الدولي على شاطئ بحر غزة تمهيدًا لبناء وت
 الميناء البحري

 22/1/2112وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 وكيل وزارة المالية بغزة: تخصيص حافالت لنقل الموظفين مجاناً  .6
م األحد، عن تسيير حافالت مجانية لنقل غزة: أعلن وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي اليو 

 الموظفين من جميع المحافظات لمدينة غزة بسبب عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر.
وقال الكيالي في تصريح عبر "الفيس بوك":" توصلنا وبالتعاون مع األخوة في وزارة النقل 

 غزة". والمواصالت لالتفاق على آلية لنقل الموظفين من مختلف المحافظات لمدينة
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حافلة لنقل الموظفين من مختلف المحافظات لمدينة  34وأوضح أنه تم االتفاق المبدئي مع عدد 
 غزة.

وبين أن عملية تسجيل الموظفين ستتم عبر دوائر الشئون اإلدارية في مختلف الوزارات وبالتعاون مع 
 ديوان الموظفين العام.

 26/1/2112وكالة سما اإلخبارية، 
 
 2014يومًا خالل  125مصر فتحت معبر رفح هيئة المعابر:  .7

قالت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صحفي، اليوم 
 الماضي. 2114يوما فقط خالل عام  122األحد إّن السلطات المصرية، فتحت معبر رفح البري، 

من عدد  %66يوًما على مدار العام، ما نسبته  241ة وأضافت الهيئة، إّن معبر رفح تم إغالقه لمد
 أيام السنة، وفق البيان.

 22/1/2112فلسطين أون الين، 
 
 ائتالف فلسطيني يطالب عباس بتحديد موعد االنتخابات العامة .8

منتصر حمدان: طالب ائتالف مؤسساتي أهلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإصدار  -رام هللا 
د فيه موعد لالنتخابات العامة وبما ال يتجاوز نهاية العام الحالي، واإلسراع في مرسوم رئاسي يحد

التشاور بين الرئيس والقوى الوطنية واألحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني حول االنتخابات 
 العامة وموعد إجرائها .

، والحملة المدنية لديمقراطية وشدد االئتالف، الذي يقوده مرصد العالم العربي للديمقراطية واالنتخابات
ونزاهة االنتخابات، على أهمية إقرار قانون االنتخابات العامة واعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل 
على أساس الوطن دائرة انتخابية واحدة، إضافة إلى توسيع لجنة االنتخابات المركزية لتضم 

 امة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني شخصيات مستقلة من الخارج لإلشراف على االنتخابات الع
 26/1/2112الخليج، الشارقة، 

 
 المالكي ضغوط كبيرة على السلطة لتجميد التوجه إلى مجلس األمن .9

هناك ضغوطا كبيرة من قبل »رام هللا: قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس إن 
السلطة الفلسطينية حتى موعد االنتخابات في  الواليات المتحدة ودول أوروبية وعربية لكي تمتنع

 «.إسرائيل عن التوجه مجددا إلى مجلس األمن لتقديم مشروع القرار الداعي إلى إنهاء االحتالل
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الشرق »ولم يعط المالكي موعدا محددا للذهاب إلى مجلس األمن، لكن مصادر فلسطينية قالت لـ
لفة موضوع مجلس األمن حول هذا الموضوع من دون إن ثمة نقاشا مع اللجنة العربية المك« األوسط

 االتفاق على آلية محددة.
وأكدت المصادر أن العودة إلى مجلس األمن تحتاج إلى وقت؛ إذ يجب التوافق أوال حول صيغة 

المشروع الجديد سيكون أكثر تفصيال، »المشروع وآلية وموعد تقديمه وما سيتبعه. وأضافت: 
 «.ية دولية وعربيةوسيتبنى مفاوضات تحت رعا

وبحسب المصادر، فإن دوال عربية تميل إلى التوافق مع الواليات المتحدة ودول الغرب حول المشروع 
 الجديد حتى يرى النور هذه المرة.

 وطلبت الواليات المتحدة انتظار االنتخابات اإلسرائيلية على أمل إطالق عملية السالم من جديد.
 «.حدد بالتشاور مع اللجنة العربيةكل ذلك سيت»وتابعت المصادر: 

 26/1/2114الشرق األوسط، لندن، 
 
 نائب فلسطيني: المصالحة "ال قيمة لها" في ظل المالحقات األمنية .01

حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد مبارك، من استمرار نهج المالحقات  :رام هللا
فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن "ال واالعتقاالت السياسية الذي تعمل به السلطة ال

قيمة للمصالحة في حال استمرار المالحقات األمنية والسياسية لكوادر المقاومة ومؤيديها"، وفق 
 تقديره.

وقال النائب مبارك في تصريحات نشرتها صحيفة "البرلمان" وتلقت "قدس برس" نسخة عنها، اليوم 
ة األمنية التابعة للسلطة بالضفة تؤدي دورًا وظيفيًا عبر التعاون األمني (، "إن األجهز 1|22األحد )

جراءاتها وال تقيم وزن للقضاء، والقضاء  مع االحتالل، وال تراعي أي ناحية قانونية في تصرفاتها وا 
 بدوره لألسف الشديد غير مستقل ويخضع لإلمالءات"، وفق قوله.

 22/1/2112قدس برس، 
 
 لسلطة رهينة للمساعدات األمريكية وال جدوى من وجودهاالجبهة الشعبية: ا .00

غــزة: قــال عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ذو الفقــار ســويرجو، إن الســلطة 
 أصبحت رهينة للمساعدات األمريكية وأموال الضرائب التي تسطو عليها دولة االحتالل.
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(، أن 1-22يس بـــوك" مســـاء اليـــوم األحـــد )وبـــين ســـويرجو، فـــي تصـــريح لـــه عبـــر صـــفحته علـــى "فـــ
االبتزاز سيد الموقف، مؤكدًا أن الجدوى من وجود السلطة لم تعد قائمة باستثناء بعض بطاقـات كبـار 

 (، وبعض المصالح الشخصية لبعض المتنفذين، وفق تعبيره.VIPالشخصيات )
أ بوقــف التنســـيق األمنـــي ورأى ســويرجو أن البحـــث فــي البـــدائل أصـــبح ضــرورة ملحـــة، مبينــًا أنهـــا تبـــد

وتطبيـــق القـــانون علـــى كـــل مـــن يطـــأ أرض الضـــفة الغربيـــة والقـــدس ســـواء كـــانوا مســـتوطنين أو حملـــة 
 البطاقات الزرقاء.

 ودعا إلى التحول نحو "سياسة المواجهة المباشرة"، مطالبًا دول العالم بالوقوف أمام مسؤولياتها.
 22/1/2112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 خطف كوادرنا بالضفة ومالحقتهم لن يوقف مقاومتناحماس:  .02

الضـفة الغربيــة: قالـت حركــة حمــاس، اليـوم األحــد، إن "جـرائم" اختطــاف كــوادر الحركـة وأنصــارها ومــا 
"يوازيهـا مــن حمــالت اعتقــال ومالحقــة مــن قبــل قـوات االحــتالل وأجهــزة الســلطة"، لــن تحــرف بوصــلتها 

 طريق الوحدة والمقاومة.الموجهة نحو االحتالل، ولن تثنيها عن 
واعتبرت الحركـة، فـي تصـريح صـحفي وصـل "المركـز الفلسـطيني لإلعـالم"، نسـخة عنـه، تعقيبـًا علـى 
اختطاف األسير المحرر ناجح عاصي ثّم اإلفراج عنه من قبل مجموعة مسلحين من حركة فـتح، أّن 

لة للمـّس بوحـدة شـعبنا "جريمة اختطاف عاصي وقبلها محاولة اختطاف )نادر( صـوافطة محاولـة فاشـ
يقاف هّبته المتصاعدة في الضفة والقدس المحتلة".  وا 

واتهمت الحركة "المنفذين بالسعي لضرب النسيج الوطني واالجتماعي، متذرعين بحجٍج واهيٍة تحّركهم 
 أجندٌة قذرٌة يقف خلفها االحتالل وأذرعه األدواتية".
ة رامــي( الحمــد هللا، وحركــة فــتح المســؤولية الكاملــة كمــا حّملــت الحركــة مجــددًا "حكومــة )الوفــاق برئاســ

نــزال العقوبــات  عــن تــداعيات تكــرار هــذه الجــرائم"، مطالبــًة "الحكومــة بإلقــاء القــبض علــى المجــرمين وا 
 الرادعة لهم، خاصة بعد انكشاف بعضهم وانتشار صورهم ومعرفة أسمائهم".

محــرر نــاجح عاصــي بعــد اختطافــه وكــان مســلحون مــن حركــة فــتح أفرجــوا مســاء أمــس عــن األســير ال
ثالثـــة أيـــام، بعـــد أيـــام قليلـــة مـــن محاولـــة اختطـــاف فاشـــلة لألســـير المحـــرر نـــادر صـــوافطة فـــي مدينـــة 

 طوباس.
 22/1/2112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 "الفلسطيني لإلعالم": مسلحون من فتح وراء اختطاف المحرر ناجح عاصي .03
ف مجموعة مسلحة تابعـة لحركـة فـتح لألسـير المحـرر نـاجح الضفة الغربية: ُكشف النقاب عن اختطا

أيــام علــى اختفائــه، فيمــا واصــلت أجهــزة الســلطة فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة،  3عاصــي، وذلــك بعــد 
 منهم. 4اعتداءاتها بحق أبناء حركة حماس؛ حيث اعتقلت 

أيـام مــن  3زلـه بعـد ففـي محافظـة رام هللا، قالـت عائلـة األســير المحـرر نـاجح عاصـي إنـه عــاد إلـى من
االختطاف على يد مجموعة مسلحة تابعة لحركة فتح أطلقت على نفسـها اسـم "كتائـب أبـو علـي إيـاد" 

 اختطفته من أمام مسجد كفر عقب.
وكانــت األنبــاء تضــاربت حــول الجهــة التــي أقــدمت علــى اختطــاف عاصــي؛ حيــث قــال االحــتالل فــي 

، ليتبين أنه مختطف على أيدي مسلحين مـن حركـة فـتح، البداية إنه معتقل لديه، فيما نفى الحًقا ذلك
 قالوا إنهم "يريديون إيصال رسالة إلى حركة حماس بغزة".

وكان القيادي بحماس حسام بدران، حّمل السلطة وحكومة الحمد هللا وقيادة حركة فتح، المسؤولية عن 
الظاهرة ناتجة عن تصرف  تكرار حاالت اختطاف قيادات وكوادر من الحركة بالضفة، مؤكًدا أن تلك

 أجهزة السلطة بعيًدا عن أي مسوغ قانوني.
 22/1/2112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 فتح تنظم تظاهرات احتجاجًا على حجز أموال السلطة .04

رام هللا: دعت حركة فتح إلى تظاهرات اليوم في مراكز المدن في الضفة الغربية، احتجاجـًا علـى قيـام 
وال السـلطة الفلسـطينية، وطالبـت الفلسـطينيين بـالرد علـى ذلـك بمقاطعـة البضـائع إسـرائيل باحتجـاز أمـ

 اإلسرائيلية.
ـــة لحركـــة فـــتح محمـــود العـــالول، أن الحركـــة وجهـــت دعـــوات ألعضـــائها  ـــة المركزي وقـــال عضـــو اللجن
لــى الجمهــور للتظــاهر فــي الثانيــة عشــرة مــن ظهــر اليــوم فــي مراكــز مختلــف مــدن  وأنصــارها كافــة، وا 

 لغربية احتجاجًا على احتجاز أموال الشعب الفلسطيني.الضفة ا
مليــون دوالر شــهريًا، إلــى  131وأدى احتجــاز إســرائيل للتحــويالت الجمركيــة الفلســطينية البــالغ عــددها 

عجـــز الحكومـــة عـــن دفـــع رواتـــب موظفيهـــا. ودفـــع اإلجـــراء اإلســـرائيلي الـــذي جـــاء ردًا علـــى انضـــمام 
لدولية، الحكومة الفلسطينية إلى االستدانة من البنوك المحلية لدفع الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات ا

 في المئة من رواتب الموظفين للشهر الماضي. 61
وطالبــت حركــة "فــتح" بضــغط شــعبي إلجبــار الحكومــة اإلســرائيلية علــى وقــف احتجــاز األمــوال. وقــال 

خدمها الفلسـطينيون ردًا علـى العالول أن مقاطعة المنتجـات اإلسـرائيلية هـي إحـدى األوراق التـي سيسـت
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اإلجــراء اإلســرائيلي. وتبلــغ قيمــة المنتجــات التــي يســتوردها الفلســطينيون مــن إســرائيل أو عبرهــا أربعــة 
 باليين دوالر سنويًا.

وقال العالول إن "االقتصاد اإلسرائيلي يعتمد فـي شـكل كبيـر علـى السـوق الفلسـطيني، وعلينـا مقاطعـة 
إسرائيل تسرق أمـوال الشـعب الفلسـطيني". وتوقـع مراقبـون فـي إسـرائيل منتجات االحتالل، بخاصة أن 

أن تواصــل حكومــة نتنيــاهو احتجــاز أمــوال الجمــارك الفلســطينية إلــى مــا بعــد االنتخابــات اإلســرائيلية، 
 األمر الذي يترك موظفي السلطة من دون رواتب لثالثة شهور.

 26/1/2112الحياة، لندن، 
 
 ح تقرر وقف أنشطتها الداخلية في غزة لمنع اعتداءات جديدة"القدس العربي": قيادة فت .05

أشرف الهور: كشفت مصادر قيادية كبيرة في حركة فتح في تصريحات لــ "القـدس العربـي" أن  –غزة 
الحركــة قــررت وقــف جميــع أنشــطتها التــي لهــا عالقــة بــإجراء االنتخابــات الداخليــة لألقــاليم والمكاتــب 

ألوقات، خشية من وقوع صـدامات جديـدة مـع "جماعـة محمـد دحـالن"، الحركية بشكل كامل في هذه ا
وهم مجموعة من نشطاء سابقين في الحركة جرى فصلهم مؤخرا بقرار من اللجنة المركزية، وذلك بعد 
اقتحام هؤالء مؤتمرا حركيا لألطباء في مدينة غزة، واالعتداء بالضرب على قيادات مـن الحركـة، قبـل 

 الشهداء والجرحى وتحطيمه.  اقتحام مقر مؤسسة أسر
وعلمت "القدس العربي" من مصادر في قيادة فتح في غزة، أن الهيئة القيادية التي تدير ملف التنظيم 
برئاســة الــدكتور زكريــا األغــا عضــو اللجنــة المركزيــة، قــررت وقــف كامــل نشــاطات الحركــة الخاصـــة 

، وذلـك حسـب المصـادر لــ "قطـع الطريـق أمـام بإجراء االنتخابات الداخلية لألقاليم والمؤتمرات الحركية
 جماعة دحالن، من القيام بتخريبها واالعتداء بالضرب على قيادات الحركة من جديد".

وجرى اتخـاذ القـرار، بعـد اقتحـام محسـوبين علـى النائـب دحـالن، المفصـول مـن فـتح المـؤتمر الحركـي 
عتـداء بالضـرب علـى اثنـين مـن قيـادات لألطبـاء المنتمـين لفـتح فـي قطـاع غـزة، ومنـع إتمامـه، قبـل اال

الحركــــة همــــا أبــــو جــــودة النحــــال، وفضــــل عرنــــدس، وعــــدد مــــن الشــــبان المتواجــــدين هنــــاك، وتحطــــيم 
 محتويات القاعة التي عقد فيها المؤتمر.

وتخشى قيادة فتح في القطاع من تكرار الحادثة مرة أخرى في هذه األوقات، التـي تنشـط فيهـا الحركـة 
ات الختيار قيادات للحركة في األقاليم والمكاتب والمؤسسات الحركيـة، اسـتعدادا لعقـد في إجراء انتخاب

 المؤتمر السابع للحركة في مدينة رام هللا بالضفة الغربية.
واتخــذت مؤسســة الشــهداء والجرحــى، التــي جــرى االعتــداء عليهــا وتحطــيم محتوياتهــا فــي مدينــة غــزة، 

ثر علـى الخـدمات التـي تقـدمها هـذه المؤسسـة التابعـة لمنظمـة قرارا بوقف أنشـطتها وأعمالهـا، ممـا سـيؤ 
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التحريــر الفلســطينية علــى شــريحة كبيــرة مــن الجرحــى الــذين يتلقــون مخصصــات شــهرية، ومــن عوائــل 
 الشهداء التي تتلقى هي األخرى مخصصات مالية.

ة أن عـددا وفي السياق قال مأمون سويدان مدير مفوضية العالقـات الدوليـة لحركـة فـتح فـي قطـاع غـز 
لى  كبيرا من قادة الحركة وناشطيها تلقوا رسائل تهديد من "جماعة دحالن"، أرسلت لهواتفهم النقالة، وا 
صــفحاتهم علــى موقــع "فيســبوك"، وأشــار فــي تصــريحات لـــ" القــدس العربــي" أن هــذه التهديــدات تحمــل 

 "كالما بذيئا"، عالوة على تهديد حياتهم.
ين "جماعـــة دحـــالن"، وحركـــة حمـــاس فـــي غـــزة، مشـــيرا إلـــى أن وتحـــدث عـــن وجـــود توافـــق واتصـــال بـــ

الهجوم على مؤتمر األطباء، وكذلك تحطيم مؤسسة الشهداء والجرحى، لم يكن ليـتم دون موافقـة أمـن 
حركة حماس الذي يشرف على غزة. وأصـدرت حركـة فـتح فـي قطـاع غـزة بيانـا شـجبت فيـه "االعتـداء 

ن ُقِطعت رواتبهم في الفترة األخيرة على المؤتمر الحركي الذي قامت به مجموعة من األشخاص" الذي
المركزي لألطباء البشريين. واعتبرت العمـل "خارجـا عـن أخالقياتنـا الحركيـة والوطنيـة وال يمكـن تبريـره 
مهما كانت الذرائع واألسـباب". وأكـدت أن مـا قـام بـه هـؤالء األشـخاص مـن اعتـداء "يضـعف مـن دعـم 

األمـور أكثـر ممـا يسـاعد علـى حلهـا"، ودعـت إلـى "تفويـت الفرصـة علـى كـل اآلخرين لقضيتهم وُيعقد 
ضعافها، وااللتزام بالهدوء والتمسك بأخالقيات الحركة  المتربصين الذين يهدفون إلى اإلساءة للحركة وا 

 وتغليب المصلحة العليا للحركة على المصالح الشخصية".
ر العالقـــة الحاليـــة بـــين دحـــالن وحمـــاس وطرحـــت فـــتح خـــالل الفتـــرة الســـابقة عـــدة تســـاؤالت، عـــن ســـ

وســـماحها ألنصـــاره بالعمـــل بحريـــة فـــي قطـــاع غـــزة، فـــي الوقـــت الـــذي يمنـــع فيـــه أنصـــار الحركـــة مـــن 
 ممارسة نشاطاتهم.

وفي حماس أيضا تشير تقارير إلى أن هناك تسـاؤالت واستفسـارات تطـرح، حـول العالقـة مـع دحـالن، 
فـي اإلمـارات يقـدم مسـاعدات عبـر هيئـة خيريـة لعـدة شـرائح ويبرر قادة الحركة ذلك بأن الرجل المقـيم 

 مجتمعية في قطاع غزة، مثل الشهداء والجرحى والطالب وأصحاب المنازل المدمرة.
 26/1/2112القدس العربي، لندن، 

 
 حركة فتح تتهم "إسرائيل" ودحالن وحركة حماس بالتآمر عليها .06

المفصــول منهــا محمــد دحــالن، إلــى جانــب حركــة اتهمــت حركــة فــتح، االحــتالل اإلســرائيلي والقيــادي 
 حماس بالتآمر عليها من خالل تهديد كوادرها في قطاع غزة واالعتداء عليهم، وفق قولها.

وأكدت مفوضية اإلعالم والثقافة التابعة لحركة "فتح" في بيان لها، وقوف قيادتها وأطرها القياديـة إلـى 
زة بوجــه مــا قالــت إنهــا "تهديــدات إســرائيل وحمــاس جانــب كوادرهــا وأعضــائها وأنصــارها فــي قطــاع غــ
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ودحالن، وممارسات العصـابات اإلجراميـة لجماعـة دحـالن المحميـة مـن سـلطة االنقـالب ومسـلحيها"، 
 على حد تعبيرها.

وقالــت المفوضــية "إن إمعــان عصــابة دحــالن فــي تهديــداتهم لمناضــلي الحركــة، وتنفيــذها بــالتواطؤ مــع 
ب فــي غــزة( ســتعمق إيمــان مناضــلي الحركــة بمبــادف الحركــة وأهــدافها مســلحي حمــاس )ســلطة االنقــال

 الوطنية، وبرنامجها السياسي، وتوجهات القيادة السياسية"، حسب قولها.
وأضافت "يدرك مناضلو الحركة وقيادتها في القطاع أن المشروع الوطني هـو هـدف هـؤالء وأن فصـل 

قيام دولة فلسطينية، وأن تحقيق هذا الهدف يمر القطاع عن الضفة الفلسطينية والقدس سيدمر أركان 
عبر مؤامرة اقتالع جذور حركة فتح في غزة، أو إضعافها عبر عمليـات وتفجيـرات إرهابيـة وتهديـدات 

 متتالية من عصابات حماس ودحالن"، وفق البيان.
ن واعتبــرت فــتح، أن االعتــداء علــى عضــو المجلــس الثــوري محمــد جــودة النحــال وتهديــد العشــرات مــ

حـراق مركبـة القيـادي فيهـا أحمـد  كوادر وقياداتها في القطاع من قبل ما يسمى بـ "الحراك الفتحاوي"، وا 
علوان، يعّبر عن "نموذج لعقلية العصابة المستحكمة فـي ذهـن الـذين ينفـذون مـؤامرة دولـة االحـتالل"، 

 على حد وصفها.
قيــادة حمــاس"، كتأكيــد علــى "أن  وأهابــت الحركــة بأنصــارها نبــذ جماعــة دحــالن وفضــح "تواطئهــا مــع

ــــى مــــنهج الحركــــة وقيمهــــا ومبادئهــــا وأهــــدافها  ــــارية المظلمــــة ســــتكون مصــــير الخــــارجين عل ــــا الت زواي
ــــوطني الفلســــطيني فــــتح  ــــر ال ــــة لحركــــة التحري ــــى حســــاب التبعي ــــابعين ألشــــخاص عل ومســــلكياتها، والت

 وفلسطين"، حسب ما جاء في البيان.
قطــاع غــزة بوجــه الحصــار اإلســرائيلي، وعــزمهم علــى اســتعادة  وأشــادت الحركــة، بصــمود أبنائهــا فــي

الوحدة الوطنية، وتحقيق هدف قيام دولة فلسطينية ذات السيادة بعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة إن 
 التهديدات التي تستهدف قادتها ومناضليها "لن ترهب أحدًا".

 22/1/2112فلسطين أون الين، 
 
 ولوي من مخيم عين الحلوة لقي ارتياحًا في المخيم والجوارجمال خّطاب: خبر خروج شادي الم .07

، عـن رأفـت نعـيم مـن صـيدا، أنـه فـي أول موقـف فلسـطيني 26/1/2112المستقبل، بيروت، ذكـرت 
معلن حول خروج المطلوب شادي المولوي من مخيم عين الحلوة، أكد أمين سر القوى اإلسـالمية فـي 

 المولوي لقي ارتياحا في المخيم وفي الجوار.المخيم الشية جمال خطاب، أن خبر خروج 
وقال الشية خطاب الذي كان يتحدث خالل اعتصام لعائالت الموقوفين الفلسطينيين في سجن رومية 
أمــام مقــر القــوة األمنيــة فــي المخــيم، "... وفــي هــذا المقــام، فــإن مخــيم عــين الحلــوة يعبــر عــن ارتياحــه 
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فيــد أن شــادي المولــوي قــد غــادر مخــيم عــين الحلــوة فهــذا للخبــر الــذي نشــر صــباح هــذا اليــوم والــذي ي
األمــر يلقــى ارتياحــا عنــدنا فــي هــذا المخــيم وكــذلك فــي الجــوار ألننــا نعلــم أن هــذه القضــية هــي قضــية 
سياسية بالدرجة األولى جرى عالجها في الشمال وجرى عالجها أيضا بنفس الطريقـة فـي مخـيم عـين 

ـــوة. ونأمـــل أن يحـــافظ المخـــيم علـــى  ـــىالحل ـــه واســـتقراره وان يعـــود إلينـــا الســـجناء إل ـــوتهم امنـــين  أمن بي
 ".سالمين

وفـي ســياق متصــل وزع فـي مخــيم عــين الحلـوة بيــان باســم "تجمـع الشــباب المســلم" يـدعون فيــه "شــادي 
المولــوي وأســامة منصــور" بتقــديم دليــل واضــح ـ تســجيل مصــور أو مــا شــابه يثبــت أنهمــا خــارج مخــيم 

علــى حــد مــا جــاء فــي  -طريــق علــى كــل حاقــد علــى مخيمنــا وقضــيتنا" عــين الحلــوة، وذلــك لقطــع ال
 البيان. 

، مــن بيــروت، أن مصــادر أمنيـة لبنانيــة رســمية لــم تؤكــد نبــأ 26/1/2112الحيــاة، لنــدن، وأضـافت، 
خروجــه، وقالــت لـــ "الحيــاة"، أن هــذا الموضــوع ومواضــيع أخــرى ســتبحث اليــوم فــي االجتمــاع الموســع 

"قوى التحالف" مع رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميـد  لفصائل منظمة التحرير و
 علي شحرور.

يــذكر أن مصــادر فلســطينية وثيقــة الصــلة بالمجموعــات اإلســالمية فــي عــين الحلــوة، كانــت أول مــن 
روجــت منــذ مســاء أول مــن أمــس لخبــر خــروج المولــوي مــن عــين الحلــوة وتحديــدًا مــن المــدخل الغربــي 

صيدا. وتبين أن أسامة الشهابي الوارد اسـمه علـى الئحـة المطلـوبين، كـان وراء التـرويج الذي يربطه ب
لخــروج المولــوي فجــر الجمعــة الماضــي، أي قبــل أن تتخــذ وحــدات الجــيش المنتشــرة حــول عــين الحلــوة 
تدابير احترازيـة مشـددة تزامنـت مـع العـدوان الـذي شـنته المجموعـات اإلرهابيـة علـى مركـز للجـيش فـي 

علبك لقطع الطريق على لجوء ما يسمى "الشباب المسلم" في المخيم إلى تنفيذ عمليات انتقاميـة رأس ب
 ضد القوى األمنية.

كمـــا تبـــين أن المولـــوي كـــان يوجـــد فـــي مخـــيم الطـــوارف الخاضـــع لســـيطرة المجموعـــات المتشـــددة، وأن 
ء بمـذكرات توقيـف، الشهابي تولى حمايته، إضافة إلى محمد الشـعبي، وجميـع هـؤالء مطلوبـون للقضـا

وكانوا ينتمون في السابق إلى "فتح اإلسالم" و "جند الشام" ومجموعات إرهابية أخرى قبل أن يتوحـدوا 
 تحت اسم "الشباب المسلم".

ويفترض أن يؤدي االجتماع إلى تبيان مصير المولوي، مـع أن مصـادر مقربـة مـن "الشـباب المسـلم"، 
 فيه المولوي في مكان ما خارج عين الحلوة.بدأت تروج أن لديها شريط فيديو يظهر 
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 فتح تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة منتجات االحتالل    .08
رام هللا )فلســطين(: أكــدت حركــة فــتح أنهــا ماضــية فــي تصــعيد المقاومــة الشــعبية ومقاطعــة المنتجــات 

فــي مراكــز المــدن الســاعة  اإلســرائيلية، ودعــت للمشــاركة الواســعة فــي فعاليــات يــوم غــد االثنــين للتجمــع
 الثانية عشرة ظهرًا.

وقـــال عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح محمـــود العـــالول فـــي حـــديث إلذاعـــة مـــوطني، اليـــوم األحـــد 
( أعاد القسم اإلعالمي لحركة "فتح" نشره: "إن هذه الـدعوة تـأتي فـي إطـار الـرد علـى إجـراءات 1|22)

لسـطيني". وشـدد علـى ضـرورة أن ال تمـر هـذه اإلجـراءات االحتالل العقابية وقرصنة أموال الشـعب الف
التي وصفها بـ "العدوانية" من قبل حكومة االحتالل، وأكد على ضرورة أن يكـون هنـاك ضـغط شـعبي 

 مقاوم على األرض لثني حكومة االحتالل عن عدوانها على الشعب الفلسطيني.
علــــى ضــــرورة اســــتخدام الشــــعب  وحــــول مقاطعــــة منتجــــات االحــــتالل، أكــــد مفــــوض التعبئــــة والتنظــــيم

 الفلسطيني لعناصر القوة التي يمتلكها، مضيفًا أن مقاطعة منتجات االحتالل أحد هذه األوراق.
وأضـــاف قـــائاًل: "االقتصـــاد اإلســـرائيلي يعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى الســـوق الفلســـطيني، وبالتـــالي علينـــا 

إســرائيل تســرق أمــوال الشــعب  مقاطعــة منتجــات االحــتالل واالســتغناء عــن هــذه البضــائع، خاصــة أن
 الفلسطيني وهو ما يمنع حتى اآلن حصول الموظفين لرواتبهم".

 22/1/2112قدس برس، 
 
 نتنياهو: خطابي في الكونجرس جزء من استراتيجية لمنع إيران من امتالك السالح النووي .09

زمــــع أمــــام : تحــــدى رئــــيس الحكومـــة اإلســــرائيلية بنيــــامين نتنيـــاهو مــــن ينتقــــدون خطابـــه الم44عـــرب 
 الكونغرس األمريكي، وقال إنه سيمّثل إسرائيل رغما عنهم.

وقـــال نتنيـــاهو خـــالل مـــؤتمر الليكـــود: حينمـــا تكـــون إيـــران ماضـــية إلـــى األمـــام، وتواصـــل اســـتعداداتها 
لتطوير سالح نـووي، إن رئـيس حكومـة إسـرائيل ملـزم بـالمثول أمـام العـالم، فـي بـاريس وواشـنطن وفـي 

 نظر إسرائيل رغما عن المهاجمين'.وعرض وجهة  -كل مكان
ورغــم االنتقــادات الحــادة لنتنيــاهو حــول قبولــه دعــوة إللقــاء خطــاب فــي الكــونغرس األميركــي، والجــدل 
الذي أثير حولها، دافع في وقت سابق اليوم عـن قـراره وقـال إنـه يهـدف إلـى منـع إيـران مـن التقـدم فـي 

 مشروعها النووي.
وعي لحكومتـــه صـــباح اليـــوم إن القـــوى الغربيـــة 'قـــد تتوصـــل خـــالل وقـــال نتنيـــاهو فـــي االجتمـــاع األســـب

األســابيع المقبلــة إلــى اتفــاق إطــار مــع إيــران مــن المــرجح أن يســمح إليــران بــأن تبقــى دولــة علــى عتبــة 
 القوة النووية وهذا أمر سيعرض أكثر من كل شيء آخر وجود دولة إسرائيل للخطر'.
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كــرئيس لحكومــة إســرائيل، أنــا ملتــزم ببــذل كافــة الجهــود وأضــاف نتنيــاهو فــي تصــريحات نقلهــا مكتبــه '
لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ستوجه ضد إسرائيل'. وقال 'سأذهب إلى أي مكـان ادعـى 

 إليه ألعرض موقف إسرائيل وحماية مستقبلها ووجودها'.
 22/1/2112، 48عرب 

 
 القيام بأّي عملية ضّد "إسرائيل"يعلون: سورية ولبنان سيدفعان الثمن في حال قررت جهة ما  .21

برهوم جرايسي، أن وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون  عن، 26/1/2112الغد، عّمان، ذكرت 
يران عملية رد على القصف اإلسرائيلي لجنوب  هدد أمس سورية ولبنان، في حال شن حزب هللا وا 

يرانية، بدون أن يعت  رف بالجريمة التي ارتكبها جيشه.سورية، واغتيال عناصر عسكرية لبنانية وا 
وقــال يعلــون أمــس، فــي حــديث إلذاعــة جــيش االحــتالل، إن ســورية ولبنــان ســيدفعان الــثمن، فــي حــال 
قررت جهة ما القيام بأي عملية ضد إسرائيل، فحتى لو كانـت تنظيمـات كهـذه أو تلـك، فـإن المسـؤول 

يران، بـالتخطيط لتنفيـذ عمليـة ضـد  عنها هي حكومتا البلدين، واتهم يعلون القوة المشتركة لحزب هللا وا 
أهداف إسرائيلية، من الجزء المحرر من منطقة الجوالن السورية )جنوب(، وأن إسرائيل فهمت أن هذه 

 القوة تعمل على تطوير قدرتها لتوجيه عمليات بمستويات مختلفة، ومنها إطالق قذائف صاروخية.
أن طهــران معنيــة فــي خلــق تــوتر علــى عــدة جبهــات  وقــال يعلــون، إن التحركــات اإليرانيــة تــدل علــى

لضـرب مصـالح إسـرائيلية وأخـرى لـدول غربيـة، لهــذا فقـد رفـع الجـيش اإلسـرائيلي مسـتوى انتشـاره علــى 
 الحدود مع لبنان، وفي مرتفعات الجوالن السوري المحتلة، ونشر بطاريات "صاروخية دفاعية".

يـران، ولم يعترف يعلون خالل المقابلة مع إذاعة جيش  االحتالل، بجريمة اغتيال عناصر حـزب هللا وا 
في األسبوع الماضي، ولكنه انتقد تصريحا صدر عمن وصف بأنه "مصدر إسرائيلي مسؤول"، ادعى 
أن إســرائيل لــم تكــن تقصــد اســتهداف الضــابط اإليرانــي، وقــال يعلــون، إن هــذا المصــدر تصــرف بقــرار 

 من ذاته، وبشكل غير مسؤول.
مصادر ديبلوماسية غربية ودولية كشفت بأن إسرائيل  أن، 26/1/2112لندن، الحياة، وأضافت 

بعثت بتحذير شديد اللهجة إلى لبنان بواسطة عدد من السفراء المعتمدين لديه، وفيه أنها سترد على 
أي هجوم يستهدف مؤسسات إسرائيلية سواء في خارج إسرائيل أو في داخلها ردًا على الهجوم الذي 

 في بلدة القنيطرة السورية.« الحرس الثوري»و« حزب هللا»د الماضي موكبًا مشتركًا لـ استهدف األح
أن معظــم أركــان الدولــة تبلغــوا التحــذير اإلســرائيلي هــذا مــن قبــل « الحيــاة»وأكــدت المصــادر نفســها لـــ 

وزر أي هجــوم حتــى لــو اســتهدف « حــزب هللا»أكثــر مــن ســفير غربــي لفتــوا إلــى أن تــل أبيــب تحّمــل 
 ز إسرائيلية في أقاصي الدنيا.مراك
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 ألف شيكل الستيطان تلة قرب مستوطنة "افرات" 890وزير اإلسكان اإلسرائيلي يخصص  .20

القــدس دوت كــوم: اصــدر وزيــر اإلســكان اإلســرائيلي تعليماتــه لتخطــيط البنيــة التحتيــة فــي  -تــل أبيــب 
ـــل القريـــب مـــن مســـتوطنة "افـــرات" خـــارج جـــدار الضـــم العنصـــري فـــي منطقـــة  بيـــت لحـــم، لتوســـيع الت

 االستيطان في المنطقة ليصل البناء االستيطاني إلى مشارف المدينة.
ألـف  491وكشفت صحيفة "هارتس" في عنوانها الرئيسي عن قـرار الـوزير اإلسـرائيلي الـذي خصـص 

شيكل لتخطيط البناء في المنطقة التي تعتبر هـدفا اسـتراتيجيا للمسـتوطنين، والتـي سـتقرب االسـتيطان 
 بيت لحم. إلى 

 26/1/2112القدس، القدس، 
 
 ليبرمان يتبنى ويدعو أنصار حزبه لتوزيع مجلة "شارلي ايبدو" .22

الشــرق األوســط: اغتــاظ وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان مــن قــرار دار النشــر  -تــل أبيــب 
لفرنسـية، التـي تظهـر اإلسرائيلية األكبر "ستيماتسكي" التراجع الجزئي عن توزيع مجلة "شارلي إيبـدو" ا

صورا للنبي محمد )صلى هللا عليه وسلم(، وبذلك تسيء للمسلمين، فأعلن أنه لن يسـمح بـأن يحصـل 
خنـــوع فـــي إســـرائيل لتهديـــدات اإلرهـــاب اإلســـالمي. ولـــذلك أصـــدر تعليماتـــه لشـــبيبة حزبـــه بـــأن يشـــتروا 

ب العــرب فــي الكنيســت ممثلــين ويوزعــوا بأنفســهم أعــداد هــذه المجلــة الفرنســية علــى المــأل، واعتبــر النــوا
 عن قوى اإلرهاب.

 26/1/2112الشرق األوسط، لندن، 
 
 بعد دخول نيوزلندا لمجلس األمن: الخارجية اإلسرائيلية تحاول حل األزمة الديبلوماسية معها .23

: بعد حصول نيوزلندا على عضوية في مجلس األمن الدولي مطلـع الشـهر الماضـي، تبـذل 44عرب 
يلية الجهود لحل األزمة الديبلوماسية التـي تفجـرت فـي أيلـول سـبتمبر الماضـي حينمـا الخارجية اإلسرائ

 رفضت اعتماد السفير النيوزلندي المشترك مع السلطة الفلسطينية.
وكشــــفت صــــحيفة "هــــآرتس" أن وزيــــر الخارجيــــة اإلســــرائيلي أفيغــــدور ليبرمــــان، أرســــل رســــالة لنظيــــره 

يجــاد طريقــة العتمــاد النيوزلنــدي مــاري مــاكولي عبــر فيهــا عــن رغ بتــه فــي حــل األزمــة الدبلوماســية وا 
 السفير النيوزلندي في تل أبيب.

وقالت صحيفة 'هآرتس' إن 'وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية تعتـرف بـأن األزمـة حـول اعتمـاد السـفير كانـت 
بــداعي منــذ ذلــك الوقــت. واآلن وبعــدما ا أصــبح  غيــر مبــررة ومضــرة، وكــان يمكــن إيجــاد حــل ســريع وا 
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وت نيوزلنــدا فــي مجلــس األمــن مصــيريا بالنســبة إلســرائيل، تبــذل الجهــود إليجــاد حــل ســريع قــدر صــ
 اإلمكان إلعادة العالقات إلى مسارها الصحيح'.

 22/1/2112، 48عرب 
 
 هرتسوغ: قائمتنا "األكثر صهيونية" .24

يفنـي القدس دوت كوم: قالت صحيفة "يـديعوت احرونـوت" إن يتسـحاق هرتسـوغ وتسـيبي ل -تل أبيب 
عرضا، امس، كافة أسـماء مرشـحي المعسـكر الصـهيوني النتخابـات الكنيسـت القادمـة. ولـوحظ خـالل 
عــرض األســـماء ســـماع تصـــفير كبيـــر يســـخر مـــن البروفيســـور مانويـــل ترتختنبـــرغ الـــذي ينـــوي الحـــزب 

 تعيينه وزيرا للمالية في حال فوزه في االنتخابات.
المنتخـب األفضـل واألكثـر إسـرائيليا، واألكثـر صـهيونيا"، وأشار هرتسوغ إلى "ان القائمة الموحـدة هـي 

 وتعهد بأن الجمهور سيشعر بالفرق بعد السنة األولى من رئاسته للحكومة، في كل المجاالت.
وقالــت ليفنــي فــي كلمتهــا إن "نتنيــاهو ينشــغل فــي التخويــف والتحــريض"، وتوجهــت إليــه قائلــة: "يكفيــك 

التحـريض والقـذف، ومـن يخـاف األن هـو أنـت ألنـه تـم حسـم  تخويف هذا الشعب، ألننا ال نخاف مـن
 االنتخابات وأنت في الطريق إلى بيتك".

 26/1/2112القدس، القدس، 
 
 النائب غنايم: توزيع مجلة "شارلي إيبدو" بـ"إسرائيل" سيقود إلى ردود فعل غاضبة  .25

ا ســتوزع "شــارلي إيبــدو" الشــرق األوســط: أعلنــت دار النشــر اإلســرائيلية "ستيماتســكي" أنهــ -تــل أبيــب 
الفرنسية في إطار إصرارها على مبدأ حرية النشر، فتوجه إليها النـواب العـرب فـي الكنيسـت )البرلمـان 
اإلســرائيلي(، محتجــين علــى هــذه الخطــوة "التــي تمــس بمشــاعر المســلمين". وحــذر النائــب عــن الحركــة 

يقود إلـــى رد فعـــل غاضـــب مـــن اإلســـالمية مســـعود غنـــايم مـــن أن توزيـــع هـــذه المجلـــة فـــي إســـرائيل ســـ
المسـلمين والعـرب مــن شـأنه أن يزعـزع األمــن. وتوجـه غنـايم برســالة بهـذا المضـمون أيضــا إلـى رئــيس 

إن قيام شبكة )ستيماتسـكي( »الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبا تدخله لمنع نشر المجلة. وكتب له يقول 
مــؤمنين مــن خــالل نشــرها صــور مخلــة بنشــر مجلــة )شــارلي إيبــدو( التــي أســاءت للــدين اإلســالمي ولل

باآلداب ومسيئة للنبي محمد )عليه الصالة والسالم( هـو مسـاس بكـل عربـي ومسـلم، وبكـل مـن يـؤمن 
بحريــة التعبيــر الحقيقيــة والتــي تعنــي احتــرام معتقــدات اآلخــرين. أصــبحت حريــة التعبيــر وســيلة للطعــن 

ذه ليسـت حريـة تعبيـر بـل حريـة تحـريض والتشهير وأداة للمساس بالعرب والمسـلمين فـي كـل مكـان. هـ
 «.واستعداء للناس والعالم على كل ما هو إسالمي
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أطالب الحكومـة اإلسـرائيلية ووزراءهـا المعنيـين بمنـع شـبكة )ستيماتسـكي( »وأضاف غنايم في رسالته 
لـى نتـائج ال يعـرف أحـد عواقبهـا،  من نشر هذه الصور المسيئة، ألن ذلك سـيؤدي إلـى زيـادة التـوتر وا 

 «.ألن كل مسلم وعربي سيعتبر هذا النشر إعالن حرب عليه وعلى مقدساته ومعتقداته
وقـــد أبلغـــت دار النشـــر النـــواب العـــرب الليلـــة قبـــل الماضـــية بأنهـــا قـــررت االمتنـــاع عـــن توزيـــع المجلـــة 
 احتراما لزبائنها المسلمين. لكنها ستحتفظ بحقها في بيع المجلة باإلنترنت لمن يطلبها. وصرح النائـب
غنــايم بأنــه يــثمن هــذا القــرار لكنــه ال يقبــل نصــفه الثــاني. وقــال إنــه ينبغــي اآلن مواصــلة الضــغوطات 
نـه ينبغـي تضـافر  على ستيماتسكي وعلى الحكومة اإلسرائيلية لمنع النشر حتى في موقع اإلنترنت، وا 

 الجهود كافة من أجل تحقيق هذه الغاية.
 26/1/2112الشرق األوسط، لندن، 

 
 رئيس القائمة العربية المشتركة يدعو نتنياهو إلى االستعداد لرئاسة المعارضة أيمن عودة .26

الحياة الجديدة: بعث رئيس القائمة العربية المشتركة المحامي أيمن عودة، رسالة إلى رئـيس  -رام هللا 
عارضـة الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين نتنيـاهو، يحثـه علـى االسـتعداد إلـى االنتقـال إلـى ديـوان رئـيس الم

نهاء فترته كرئيس حكومة، بعد اإلعالن عن تشكيل القائمة الموحدة.  قريًبا، وا 
وهــاجم عــودة نتنيــاهو فــي رســالته، معــدًدا القــوانين العنصــرية التــي تــم تشــريعها فــي الســنوات األخيــرة 

قوق بمبادرة ومباركة منه، وسياسته المعلنة في تقليص الحيز الديمقراطي واالنتقاص من الحريات والح
 األساسية.

وقــــال عــــودة فــــي رســــالته "إن حكــــومتيا نتنيــــاهو األخيــــرتين زادتــــا مــــن بشــــاعة االحــــتالل وعمقتــــا مــــن 
كولونياليتــه وأضــافتا أنواعــا جديــدة مــن أشــكال االبرتهايــد بمــوازاة تشــريع العديــد مــن القــوانين العنصــرية 

خــراج والفاشــية، ورفــع نســبة الحســم لعرقلــة تمثيــل األحــزاب السياســية التــي تم ثــل الجمــاهير العربيــة، وا 
 ممثليها من دائرة التأثير وتهميشهم كمواطنين، في سبيل إلغاء هذا التمثيل البرلماني".

وأكـــد عـــودة لنتنيـــاهو أن القائمـــة المشـــتركة بمركباتهـــا وجمهورهـــا "قـــد عقـــدوا العـــزم علـــى زيـــادة تمثيـــل 
مقراطي الحقيقي لمنع اليمين من االستمرار الجماهير العربية في البرلمان )الكنيست( وزيادة الوزن الدي

فــي تســلم ســدة الحكــم ولجــم المــد الفاشــي والتشــريع العنصــري، وأن هــذه الخطــوة ســتكون حــاجزا أمــام 
عادتك إلى تسلم منصب رئيس المعارضة".  وصولك لمكتب رئاسة الحكومة مرة أخرى، وا 
 26/1/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 شتركة تدعو فلسطينيي الداخل للمشاركة الواسعة في إسقاط نتنياهو واليمينالقائمة العربية الم .27
ـــادة األحـــزاب العربيـــة داخـــل أراضـــي  –الناصـــرة  ـــة  44وديـــع عـــواودة: يســـتعد ق إلطـــالق حملـــة دعائي

لتشجيع فلسطينيي الداخل على ممارسة حقهم بالتصويت والمساهمة في إســـقاط حـــكومة اليمين بقيادة 
 ياهو.بنيامين نتن

وقـــال رئـــيس القائمـــة العربيـــة المشـــتركة المحـــامي أيمـــن عـــودة )ســـكرتير الجبهـــة الديموقراطيـــة للســـالم 
والمســاواة( أن ممثلــي األحــزاب عقــدوا أول لقــاء لهــم لبلــورة العالقــات بيــنهم والتوافــق علــى اســـتراتيجية 

اسـم لهـا، مشـيرا إلـى  عمل قبل وبعد االنتخابات للكنيست في آذار/ مارس المقبـل عـالوة علـى اختيـار
اقتراحه بتسميتها "القائمة الديموقراطية المشـتركة". وتـابع القـول "لكـن هـذا قـرار جمـاعي يـتم بالتشـاور، 

 ويفترض ان تقرر األطراف خالل األيام القليلة المقبلة اسم القائمة وشعارها".
ــــى وردا علــــى ســــؤال "القــــدس العربــــي" أوضــــح عــــودة أن الحملــــة ســــتركز علــــى تشــــجيع ال جمهــــور عل

 التصويت بهدف زيادة التمثيل العربي في الكنيست اإلسرائيلي وتحقيق تغيير في الكتل البرلمانية.
وقال ممثلو األحزاب ان تشكيل القائمة يعتبر خطوة تاريخية وان تأثيرهـا يمكـن ان يكـون حاسـما علـى 

ئمـــة المشـــتركة لــــ "القـــدس الحلبـــة السياســـية فـــي إســـرائيل. وقـــال النائـــب مســـعود غنـــايم المرشـــح فـــي القا
العربي" ان دعم الجمهور العربي وكل الجمهور هـذه القائمـة فـإن مـن شـأنه أن يرفـع هـذه القائمـة لكـي 
تكـون الثالثــة فــي الكنيســت. وقــال النائــب دوف حنــين "إن هــذه القائمــة ال تتوجــه إلــى الجمهــور العربــي 

نما إلى كل الجمهور في إسرائيل. وتابع هـذه قائمـة تمـد يـدها إلـى كـل القـوى الديموقراطيـة فـي  فقط، وا 
 إسرائيل، إلى كل القوى التي تدعم السالم العادل والكامل وتعارض العنصرية".

وقــال النائــب الطيبــي إن هــذه القائمــة "تشــكل رســالة جماعيــة مــن األقليــة العربيــة إلــى كــل العنصــريين. 
نـع التمثيـل العربـي، يقتـرب بنفسـه مـن وتابع المضحك أن من بادر إلى رفع نسبة الحسـم )ليبرمـان( لم

نائبــا عربيــا،  12نســبة الحســم". وقــال النائــب جمــال زحالقــة "إن مــن رفــع نســبة الحســم سيحصــل علــى 
داعيا كل أنصار الديمقراطية كي يدعموا القائمة الموحدة ألنها األكثر ديمقراطيـة بـين القـوائم المنافسـة 

 في انتخابات الكنيست العشرين".
 26/1/2112بي، لندن، القدس العر 

 
 هآرتس: القائمة العربية المشتركة ستجعل العرب العبين مهيمنين في تحديد السياسة بـ"إسرائيل" .28

وديـــع عـــواودة: اعتبـــرت صـــحيفة "هـــآرتس" اإلســـرائيلية فـــي افتتاحيتهـــا ان اتفـــاق األحـــزاب  –الناصـــرة 
يــة اإلســرائيلية. وقالــت ان هــذه العربيــة بعــرض قائمــة موحــدة فرصــة مهمــة للجمهــور العربــي وللديمقراط

القائمــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى رفــع التعبيــر السياســي للمــواطنين العــرب فــي إســرائيل، بشــكل كبيــر، 
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ومـــنحهم وزنـــا مناســـبا فـــي قـــرارات الدولـــة. كـــذلك إشـــارات ألهميتهـــا مـــن ناحيـــة أن ذلـــك يحـــدث أيضـــا 
 يين. لمواجهة التحريض العنصري والقومي من قبل السياسيين اليمين

وقالت "هآرتس" إنه يجب على المواطنين العرب، الذين يعانون من اإلقصاء والتمييـز فـي المؤسسـات 
والمعايير، الفهم بأن الطريقة الناجعة لمحاربة هذه االتجاهات، والسيطرة على المكان الـذي يسـتحقونه 

إن القائمـة العربيـة التـي فـي المجتمـع اإلسـرائيلي، يكمـن فـي التصـويت لألحـزاب التـي تمـثلهم. وبرأيـه فـ
ســتفوز بعــدد كبيــر مــن المقاعــد، سترســة العــرب كهيئــة سياســية ال يمكــن مواصــلة تجاهلهــا. وســيكون 
نمــا، أيضـا، جعــل العـرب العبــين  بمقـدور قـوة كهــذه لـيس فقــط وقـف التشــريعات العنصـرية والتمييـز، وا 

ئيل، كمـا يليـق بنسـبتهم فـي عـدد مهيمنين فـي اللعبـة السياسـية والمشـاركة فـي تحديـد السياسـة فـي إسـرا
 السكان.

وتشــير الصــحيفة التــي تعمــل هــي األخــرى علــى دمــج فلســطينيي الــداخل فــي إطــار اللعبــة اإلســرائيلية 
أيضا إلى ان القائمة العربية الموحدة تضـم، أيضـا، ممثلـين يعارضـون الصـهيونية ولكـن مواقـف كهـذه 

هـم جـزء ال يتجـزأ مـن المجتمـع اإلسـرائيلي، تمامـا  هي جزء ال يتجزأ من الواقع اإلسـرائيلي، وأصـحابها
كما ان المتدينين الذين ال يتماثلون مع الفكـرة الصـهيونية هـم جـزء مـن المجتمـع ولهـم دورهـم فـي إدارة 

 الدولة.
وأوضــحت ان رفــع نســبة تصــويت العــرب ســيخدم المعارضــة لالئــتالف الحــاكم ولــذلك دعــت الصــحيفة 

ا تستحق الشراكة في الحكومـة، ودعـوة العـرب إلـى زيـادة مشـاركتهم فـي القائمة المشتركة اإلعالن بأنه
االنتخابــات بنســبة كبيــرة، معتبــرة ان هــذه ســاعة طــوارف وبمقــدور المــواطنين العــرب المســاهمة بطــرح 

 البديل الحقيقي لسلطة اليمين.
 26/1/2112القدس العربي، لندن، 

 
 بهات الفساد ضّد نتنياهو في قضية "بيبيتورز"النيابة اإلسرائيلية تعاملت بصورة استثنائية مع ش .29

)وكاالت(: اعترفت النيابة العامة "اإلسـرائيلية" أنهـا تعاملـت بحـذر شـديد مـع شـبهات فسـاد ضـد رئـيس 
 وزراء الكيان "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو في القضية المعروفة باسم "بيبيتورز".

نتنيـاهو وأن التـدقيق المسـبق الـذي أجرتـه فـي القضـية وقالت النيابة إنها تعاملت بصورة اسـتثنائية مـع 
"لــيس مألوفــًا فــي عمليــات تــدقيق أخــرى مــن حيــث مــدتها وعمليــات التــدقيق التــي أجريــت"، مشــيرة إلــى 
تعاملهــــا "بحــــذر بــــالغ" بســــبب "االنعكاســــات العامــــة والمؤسســــاتية المقرونــــة بفــــتح تحقيــــق ضــــد رئــــيس 

أمس إن أقوال النيابة العامة جاءت في رد قدمته إلـى  الحكومة". وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
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المحكمة العليا الجمعة على التمـاس قدمـه عضـو "الكنيسـت" ميكـي روزنتـال مـن حـزب العمـل وطالـب 
 فيه بإلغاء قرار المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين بإغالق ملف "بيبيتورز". 

"المستشــار القضــائي قــرر الــدفاع عــن نتنيــاهو حتــى  وعقــب روزنتــال علــى قــرار فاينشــطاين بــالقول إن
 بثمن المس الخطير بمبدأ المساواة أمام القانون". 

 26/1/2112الخليج، الشارقة، 
 
 الجيش اإلسرائيلي يضع حواجز إسمنتية في المنطقة الحدودية الشمالية .31

فــي المنطقــة  : بــدأ الجــيش اإلســرائيلي بوضــح حــواجز إســمنتية علــى طــول الممــرات األمنيــة44عــرب 
الحدودية الشمالية وعلى طرقات المستوطنات المكشوفة من جهة الحـدود اللبنانيـة خشـية مـن عمليـات 

 استهداف.
وقالــت القنــاة اإلســرائيلية الثانيــة أن العمــل بــدأ اليــوم وقــد يتواصــل يــوم غــدا، بهــدف حمايــة المركبــات 

 .اإلسرائيلية من نيران قد تستهدفها من الجانب اآلخر للحدود
 22/1/2112، 48عرب 

 
 إسرائيلي يتسّلل لمنفذ عملية الطعن في تل أبيب في المستشفى ويصّوره ويهينه .30

وكاالت: رغم اإلجراءات األمنية المشّددة التي تفرضـها سـلطات االحـتالل علـى المعتقلـين  -تل أبيب 
فـــة منفـــذ عمليـــة األمنيــين حـــين ينقلـــون للعـــالج فـــي المستشـــفيات، اســتطاع شـــاّب إســـرائيلي التســـلل لغر 
 الطعن في تل أبيب الشاب حمزة محمد حسن متروك، وتصويره وتوجيه اإلهانات له.

ويظهــر فــي الشــريط القصــير المعتقــل حمــزة علــى ســرير المستشــفى فيمــا يوجــه لــه المصــّور اإلهانــات 
ــة التطــرف التــي تجتــاح المجتمــع اإلســرائيلي كــان مــن  ويطلــب منــه أن يبتســم للصــورة. وفــي ظــل حال

 مكن أن يؤدي مثل هذا التسلل إلى قتل المعتقل الفلسطيني.الم
نهـا تحقـق فـي كيفيـة وصـول  وقالت الشرطة العسكرية اإلسرائيلية، إن الحديث يدور عن خرق أمنـي وا 

 هذا الشخص إلى غرفة متروك رغم اإلجراءات األمنية المشددة.
 26/1/2112األيام، رام هللا، 

 
 163خيم اليرموك وارتفاع حصيلة ضحاياه إلى فلسطينية تقضي بسبب الحصار في م .32

(، إثر نقص الرعاية 1922قضت الالجئة "غادة رمزي قدورة" من سكان مخيم اليرموك ومواليد عام )
الطبية في المخيم، وذلك بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 
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( يومًا، مما أدى إلى توقف جميع 269ي )القيادة العامة، على المخيم منذ حوال –الشعبية 
 مستشفيات وعيادة المخيم عن العمل باستثناء مشفى فلسطين الذي يعمل بطاقته الدنيا.

ووفقًا إلحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فقد وصل عدد ضحايا الجوع في 
 ( ضحية ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.163اليرموك إلى )
خرى، حذرت مجموعة العمل من وقوع كارثة إنسانية في مخيم اليرموك لالجئين من جهة أ

الفلسطينيين بدمشق، وذلك بسبب النقص الحاد بالمواد الغذائية والطبية فيه إثر استمرار الحصار 
 المشدد المفروض عليه.

على بعض ومن جانبه أكد مراسل المجموعة في مخيم اليرموك "أن معظم األهالي ال يقتاتون إال 
الحساء الذي تقوم الجمعيات اإلغاثية بتوزيعه عليهم مرة باليوم، منوهًا إلى أن ذلك الحساء هو عبارة 
عن ماء مغلي مضاف إليه بعض التوابل، وهو ليس ذو قيمة غذائية، لكن هذا ما يتوفر في المخيم 

 اآلن.."
نين داخل المخيم، وذلك بسبب وأشار مراسلنا إلى "أن هناك تخوف كبير على حياة األطفال والمس

انتشار العديد من األمراض المتعلقة بالدم والكلى والجلد نتيجة نقص التغذية وانقطاع المياه والكهرباء 
 عن منازل المخيم بشكل كامل"

وعن الجانب الصحي أشار مراسلنا "إلى أن جميع مشافي ومستوصفات وعيادات المخيم متوقفة عن 
 ثناء مشفى فلسطين الذي يقدم بعض الخدمات الطبية البسيطة لألهالي."العمل بشكل كامل، باست

وفي السياق تؤكد اإلحصائيات التي توثقها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع أعداد 
( ضحية، وذلك في ظل استمرار الحصار المشدد 163ضحايا الحصار في مخيم اليرموك إلى )

( يومًا، باإلضافة إلى توقف إدخال المساعدات الغذائية 269ي )المفروض على المخيم منذ حوال
 ( أسابيع.6والطبية العاجلة منذ أكثر من )

22/1/2112مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،   
 
 أحد مشردي العدوان على غزة يحاول إحراق نفسه بمركز إيواء في خان يونس .33

طن خمسيني نازح، إحراق نفسه داخل محمد الجمل: في تصرف مفاجئ، حاول موا-خان يونس
 مراكز إيواء تابع لوكالة الغوث الدولية وسط مدينة خان يونس صباح أمس.

وقال شهود عيان لـ "األيام": إن عالمات غضب شديدة ظهرت بصورة مفاجئة على المواطن "ج"، 
ى جسده الذي سارع للصعود على سطح مبنى مرتفع داخل المركز، ومن ثم سكب مادة مشتعلة عل

 "بنزين"، وبدأ بالصراخ مهددًا بحرق نفسه، والقفز من على سطح المبني.
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وعلمت "األيام" من مصادر مطلعة، أن المواطن "ع"، يبلغ من العمر خمسين عامًا، فقد منزل كبير 
يقع في حي "الزنة"، ببلدة بني سهيال شرق مدينة خان يونس، ومنذ ذلك الحين يقيم بشكل اضطراري 

 إيواء تابع لوكالة الغوث، جراء عجزه عن توفير مسكن بديل. في مركز
وكان المواطن المذكور كثير الشكوى، جراء تدهور أوضاع عائلته المعيشية، وعدم تلقيه مساعدات 
أسوة بباقي المهجرين، ما يشير إلى أن دافع محاولة االنتحار كان يأسه من حل مشكلة عائلته، 

 اإلعمار. خاصة في ظل تأخر عملية إعادة
26/1/2112األيام، رام هللا،   

 
 األسرى يهددون بالتصعيد ردًا على إجراءات التفتيش العاري .34

رائد الفي: اشتكى األسرى في سجن عسقالن "اإلسرائيلي" من سياسة التفتيش العاري التي  -غزة 
لى المحاكم أو إلى سجون   أخرى .تنتهج بحقهم على أيدي سجاني االحتالل، خالل نقلهم من وا 

وقال محامي "هيئة شؤون األسرى والمحررين" التابعة لمنظمة التحرير كريم عجوة الذي زار عدد من 
جراء  األسرى في سجن عسقالن، إن األسير الذي يرفض التفتيش العاري، يتم تقييد قدميه ويديه وا 

 تفتيش عار له باإلجبار.
ذا القرار، والمتعلق بالتفتيش العاري وذكر أن األسرى هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية في ضوء ه

لألسرى الذين يذهبون بالبوسطات )سيارات النقل( إلى المحاكم، أو الذين ينقلون من سجن إلى آخر، 
مضيفًا أن من ضمن اإلجراءات التي هدد األسرى باتخاذها في حال لم يتوقف هذا القرار، عدم 

 أمام المحاكم العسكرية كإجراء احتجاجي.التوجه للمحاكم، ودعوة المحامين إلى عدم المثول 
وطالب األسرى بضرورة إرسال كتاب إلى رئيس المحكمة العسكرية من قبل المحامين يتعلق 
بموضوع التفتيش العاري أثناء توجه األسرى بالبوسطة للمحاكم واالحتجاج على ذلك. كما سيقوم 

ج إلدارة مصلحة السجون تنديدًا بهذا أسيرًا، بإرسال رسالة احتجا 61األسرى في عسقالن وعددهم 
 اإلجراء.

26/1/2112الخليج، الشارقة،   
 

 ازدياد واستمرار معاناة ثالثة أشقاء أسرى بنادي األسير: حاالت االعتداء على األسرى القاصرين  .35
األسير أمين زيادة أن حاالت االعتداء « هشارون»رام هللا: كشف ممثل األسرى األشبال في سجن 

 رى القاصرين أثناء عملية نقلهم إلى الّسجون في ازدياد مستمّر.على األس
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من جهة ثانية، نقلت محامية نادي األسير عن األسيرين الشقيقين بالل وبسام ذياب من جنين 
، استمرار معاناتهم من حرمان عائلتهم من زيارتهم بشكل دوري «جلبوع»والمحتجزين في سجن 

لمحكوم بالسجن المؤبد. وذكر األسيران أن شقيقهم عزام المعتقل ومنتظم، إضافة إلى شقيقهم عزام ا
، تمكنت العائلة من زيارته لمرات محدودة، حتى ُسمح لوالدته بزيارته أخيرًا كل عام 2111منذ عام 

 مرة واحدة، فيما تستمر بحرمان أفراد العائلة الباقين.
26/1/2112القدس العربي، لندن،   

 
 برصاص االحتالل ومستوطنون يقطعون أشجار زيتون في الخليلإصابة عدد من المقدسيين  .36

وكاالت: أصيب عدد من المقدسيين خالل اقتحام قوات االحتالل "اإلسرائيلي" ليل السبت/األحد لحي 
الطور في مدينة القدس المحتلة، فيما قامت مجموعة من قطعان المستوطنين، بتقطيع أشجار زيتون 

 خليل النواجعة في منطقة سوسيا قرب يطا بمحافظة الخليل. تعود ملكيتها للمواطن المسن
وذكرت مصادر إعالمية، أن قوة من جيش االحتالل اقتحمت حي الطور في مدينة القدس المحتلة 
وقامت بإطالق الرصاص المطاطي والمعدني تجاه المقدسيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح 

 مختلفة.
الحتالل أقدمت على إطالق القنابل الغازية والصوتية في محيط وذكرت مصادر محلية إن قوات ا

مدرسة الخليل األساسية في المنطقة الجنوبية من المدينة، وذلك دون وجود مواجهات. وأضافت 
المصادر أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة فتية أثناء تواجدهم في أحد شوارع البلدة القديمة من 

 اجهات تذكر في المنطقة وتم نقلهم جميعًا إلى جهات مجهولة. الخليل دون أي مبرر أو أي مو 
إلى ذلك، قال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب 

 سنوات". 4شجرة زيتون عمرها  31الجبور: لقد قامت مجموعة من المستوطنين بتقطيع أكثر من 
26/1/2112الخليج، الشارقة،   

 
 ات االحتالل تطلق النار صوب المزارعين شرق المغازي وعلى منازل شرق خان يونسآلي .37

فايز أبو عون: أقدمت قوات االحتالل، فجر أمس، على فتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه  -غزة 
 منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية شرق مخيم المغازي في محافظة وسط قطاع غزة.

العسكري، « أبو صفية»إن قوات االحتالل المتمركزة في موقع »وقالت مصادر محلية وأمنية، 
أطلقت فجر أمس، زخات من الرصاص على فترات متقاربة وذلك بالتزامن مع إطالق قنابل إنارة 

 بكثافة في سماء المحافظة.
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اء أمس، نيران أسلحتها وفي خان يونس أطلقت آليات االحتالل المتمركزة على الشريط الحدودي، مس
، أن جنود االحتالل أطلقوا النار «وفا»الرشاشة صوب منازل المواطنين في المنطقة. وذكر مراسل 

 بشكل عشوائي ولم يبلغ عن إصابات.
26/1/2112األيام، رام هللا،   

 
 نشطاء أرثوذوكس يرفعون علم فلسطين على جرسية الروم بكنيسة المهد .38

موعة من نشطاء الشباب األرثوذكس، أمس، العلم الفلسطيني، على حسن عبد الجواد: رفعت مج
جرسية كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، بحضور العديد من الفعاليات والشخصيات األرثوذكسية 

 المناهضة لسياسة ومواقف البطريرك ثيوفيلوس.
من بطريرك  وطالب الشباب األرثوذكس الذي تجمع على بالط كنيسة المهد بتحرير كنيسة المهد

الروم األرثوذكس، وحاشيته، وأطلقوا شعارات مناهضة للبطريرك ثيوفيلوس من بينها شعار "ال 
 يستحق"، وأخرى تتهمه ببيع وتأجير أوقاف البطريركية لسنوات طويلة لالحتالل اإلسرائيلي.

وذكسي حضر وقال المتحدث باسم الشباب العربي األرثوذكسي ايميل شّماع، إن الشباب العربي األرث
إلى ساحة كنيسة المهد، ورفع العلم الفلسطيني فوق الكنيسة ليثبت أنها كنيسة عربية أرثوذكسية، وأن 

 الشباب العربي ال يقبل بأن يتم رفع العلم اليوناني فوقها. 
وأكد الدكتور بيتر قمري وهو من الشخصيات األرثوذكسية العربية المعروفة، أن ما قام به شباب 

رثوذكسية العربية، يعكس انتمائهم العربي، ويعبر عن صدق مشاعرهم وصرختهم، في الرعية األ
زالة الطابع العربي للكنيسة، والتي تجاوزت كل حدود  مواجهة سياسة البطريرك ثيوفيلوس الهيلينية، وا 

 في التصرف بأمالك ووقف الرعية األرثوذكسية.
26/1/2112األيام، رام هللا،   

 
 نازل الفلسطينيين تطهير وعقاب جماعيهيئة مقدسية: هدم م .39

اعتبر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى هدم سلطات 
من يناير الجاري في  23و 21مسكًنا وغرفة وبناء خالل الفترة ما بين  42االحتالل اإلسرائيلي 

 وانتهاك صارخ لحق اإلنسان في السكن.القدس المحتلة والضفة الغربية بمثابة عقاب جماعي، 
فلسطينًيا في العراء نصفهم من األطفال  11وقال عيسى في بيان صحفي أمس األحد، إن إلقاء 

بمدن رام هللا وأريحا، والقدس والخليل يشكل انتهاًكا صارًخا للمواثيق العالمية، وخاصة إلعالن 
 م.1944العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 
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انتهج سياسة هدم المنازل  1961حتالل منذ أن احتل األراضي الفلسطينية سنة ونوه إلى أن اال
بحجج مختلفة، منها الذرائع األمنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة االحتالل لإلسكان 

 أو قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذة الطرق االلتفافية.
26/1/2112السبيل، عمان،   

 
 لـ"مواطنيها" الفلسطينيين "إسرائيل""سوطك ال يمنع صوتي": حملة شبابية لتوثيق انتهاكات  .41

بديعة زيدان: مع ارتفاع وتيرة االنتهاكات اليومية لالحتالل اإلسرائيلي في القدس واألراضي  –رام هللا 
الداخل »بـ ، وكان آخرها استشهاد شابين في بلدة رهط بما يعرف 1944الفلسطينية المحتلة عام 

، على اختالف التسميات، برزت أخيرًا حملة تجمع إعالميين «44أراضي الـ»، أو «الفلسطيني
 «.سوطك ال يمنع صوتي»ونشطاء من هذه المناطق، تحت عنوان ربما يعكس توجهاتها، وهو 

تضم والالفت أن الحملة التي انطلقت كفكرة من لقاءات كانت تتم في جامعة بيرزيت قرب رام هللا، 
، وحتى الجوالن السوري المحتل، وال 1944شبابًا من القدس وكل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

تخلو من شباب مساند في محافظات عدة من الضفة الغربية التي تعاني هي األخرى من اعتداءات 
درة وسياسات عنصرية يومية من سلطات االحتالل، ما بين قتل، واعتقاالت، وهدم منازل، ومصا

 أراٍض، وصعوبات في التنقل بسبب الحواجز العسكرية، وغيرها.
الفكرة أطلقتها اإلعالمية ميسون زعبي، في إطار سعي اإلعالميين والنشطاء إلى إطالق مبادرات 

، كما يقولون، «القشة التي قصمت ظهر البعير»في الداخل الفلسطيني المحتل، وكانت شرارتها، أو 
خير على قطاع غزة، وفق ما قال اإلعالمي عطا فرحات، من الجوالن السوري العدوان اإلسرائيلي األ

المحتل، وأحد القائمين على الحملة. وكان شبان وصبايا الداخل والقدس تعرضوا لحملة قمع شرسة 
وصلت إلى حد االعتقال، خالل تنظيم فاعليات تضامنية مع غزة، في مناطقهم التي باتت بعرف 

 .1944منذ « لة إسرائيلدو »المحتل والعالم 
، أن 1944وأكد فرحات، الذي سبق أن اعتقلته سلطات االحتالل لنشاطه في الجوالن، وفي أراضي 

الحملة التي تبلورت، أخيرًا تهدف إلى توعية الفلسطينيين والعرب في الداخل الفلسطيني بضرورة 
لقيام به لضمان ارتفاع صوتهم في إعالء صوتهم في مواجهة آلة القمع اإلسرائيلية، وما الذي عليهم ا

مواجهة العنصرية والتسلط، بخاصة أن اإلعالم الفلسطيني والعربي والعالمي يغّيب، إلى حد ما، 
المقاومة السلمية للفلسطينيين في الداخل المحتل، والذين ال يزالون يناضلون من أجل تثبيت الهوية 

 ائيلية.عامًا إسر  61الفلسطينية لألراضي التي لم تكن قبل
26/1/2112الحياة، لندن،   
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 النائب األردني محمد الدوايمة يناشد الجامعة العربية العمل من أجل إنهاء حصار قطاع غزة .40

حذر النائب األردني محمد الدوايمة في كلمة له خـالل مـؤتمر صـحفي عقدتـه اللجنـة الحكوميـة لكسـر 
نــه خطيــرة للغايــة فــي ظــل اســتمرار الحصــار فــي قطــاع غــزة، مــن انفجــار الوضــع فــي غــزة، ووصــفه بأ

الحصار وعدم البدء باإلعمار. وطالب حكومة الوفاق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد هللا ورئـيس 
ـــائاًل: "عبـــاس والحكومـــة  ـــاس القيـــام بمســـؤوليتهم تجـــاه أهـــالي قطـــاع غـــزة، ق ســـلطة رام هللا محمـــود عب

 قدوم إلى غزة، للبدء في إعمارها فورًا.مقصران للغاية مع غزة". ودعا الحمد هللا وعباس لل
وطالب النائب األردني مصر بفتح معبر رفح على مدار السـاعة وعـدم إغالقـه، مناشـدًا جامعـة الـدول 
العربيــة العمــل مــن أجــل إنهــاء الحصــار عــن قطــاع غــزة. وكشــف الدوايمــة انــه أطلــق مبــادرة للقطــاع 

قــائاًل: "لــن نســمح ألي جهــة سياســية أن  الخــاص بعــد االجتمــاع معهــم مــن اجــل إعمــار قطــاع غــزة،
تخرب إعادة اإلعمار". وأضـاف: "أنـا أخـذت ضـمانات مـن كـل الفصـائل الفلسـطينية فـي غـزة بتسـهيل 
علمنــا كقطــاع خــاص مــن أجــل بــدء اإلعمــار". واعتبــر أن وجــود مينــاء بحــري لغــزة حــق لهــم شــرعته 

 ئة األخيرة.االتفاقيات الدولية وكذلك تم االتفاق عليه في اتفاق التهد
 22/1/2112فلسطين أون الين، 

 
 حزب هللا: الهجوم اإلسرائيلي على مقاتلينا في سورية محاولة "لتكريس معادلة جديدة" .42

بيروت: أحيـا "حـزب هللا" ذكـرى أسـبوع كـوادره السـتة الـذين سـقطوا فـي غـارة إسـرائيلية فـي القنيطـرة فـي 
" الشية نعيم قاسم في كلمة له في مرور أسبوع علـى الجوالن السوري. وأشار نائب األمين لـ"حزب هللا

اغتيـــال جهـــاد عمـــاد مغنيـــة إلـــى أن "االعتـــداء علـــى الموكـــب فـــي القنيطـــرة تـــّم علـــى بعـــد نحـــو ســـبعة 
كيلـــومترات مـــن الحـــدود الســـورية الفلســـطينية، وبـــين الحـــدود وتواجـــد المجاهـــدين مســـاحة مـــن األرض 

رة، أي هنـــاك شـــريط شـــبيه بشـــريط ســـعد حـــداد فـــي يتواجـــد فيهـــا التكفيريـــون مـــن جماعـــة جبهـــة النصـــ
الجنـــــوب اللبنـــــاني وذلـــــك فـــــي الجنـــــوب الســـــوري"، الفتـــــًا إلـــــى أن "التمـــــاهي بـــــين جماعـــــة التكفيـــــريين 
واإلســرائيليين كبيــر، وأن اإلســرائيلي جــاء ليعتــدي علــى موكــب حــزب هللا، بحســب معطياتنــا االعتــداء 

ـــى موكـــب حـــزب هللا اعتـــداٌء مباشـــر وهـــو يســـتهدف حـــ ـــة صـــهيونية عل ـــد، وهـــي محاول زب هللا بالتحدي
لتكــريس معادلـــة جديـــدة فـــي إطـــار الصــراع القـــائم معهـــم، ولكـــن إســـرائيل ليســت فـــي وضـــع يســـمح لهـــا 
بفرض برنامجها ومعادالتها وال تستطيع إخضاع المنطقة لحساباتها فهي أعجز من أن ترسم خطـوات 

وع الشرق األوسـط الجديـد وعطلنـاه مـن زوايـا وقواعد جديدة"، مشددًا على "أننا ساهمنا في إسقاط مشر 
متعددة، ولن نأُل جهدًا لتعطيله حيث نستطيع وحيث نخطط من أجل امتالك االستطاعة التـي تمكننـا 
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من أن ُنسقط هذا المشروع نهائيـًا". وقـال: "لـيكن معلومـًا للجميـع سـنتابع جهادنـا وسـنكون حيـث يجـب 
ن العوامل، ال يمكن إلسرائيل أن تـنجح والمقاومـة هـي أن نكون من دون أن يقف بوجهنا أي عامل م

 الفائزة في نهاية المطاف".
ذ رأى أن "العدوان على القنيطرة كشف أن إدارة العدوان علـى سـورية هـي إدارة إسـرائيلية أواًل"، قـال:  وا 
ن "نحــن اتفقنــا فــي قيــادة حــزب هللا أن يعلــن األمــين العــام الســيد حســن نصــر هللا الموقــف الرســمي عــ

الحزب، وهذا يكون خالل األيام المقبلة"، مؤكدًا بأن "شهداء الجيش في جرود عرسال وجرود القلمون 
 -ورأس بعلبــــك هــــم إخــــوة شــــهداء المقاومــــة وأنهــــم شــــهداء المعركــــة الواحــــدة ضــــّد إســــرائيل و"الجــــيش

 والمقاومة ثالثي قوة مستقبلية ستغير المعادلة". -والشعب
لـــ"حزب هللا" الســيد هاشــم صــفي الــدين فــي أســبوع القيــادي محمــد أحمــد وأكــد رئــيس المجلــس التنفيــذي 

عيســـى، فــــي احتفــــال حاشـــد أقامــــه فــــي مجمــــع ســـيد الشــــهداء فــــي بلـــدة عربصــــاليم أن "شــــهادة القــــادة 
والمقــاومين ســتكون ســببًا إضــافيًا النتصــار جديــد فــي هــذه المرحلــة الحساســة، وهــذا مــا نحــن ننتظــره"، 

ما جرى في القنيطرة هو أن حسابات اإلسرائيليين الخاطئة ما زالت على وقال: "إن من جملة دالالت 
حالهـا، وهـم يعرفــون أنهـم ارتكبــوا حماقـة وخطــأ كبيـرين، ويعرفــون أن كـل هــذه المحـاوالت ال يمكــن أن 

 توصلهم إلى شيء، وأن ما يجري في سورية هو مشروع إسرائيلي لتدميرها وضرب المقاومة" .
ء للمقاومة" النائـب محمـد رعـد، فـي تـأبين محمـد أبـو الحسـن فـي عـين قانـا، أن ورأى رئيس كتلة "الوفا

ل للعدو والتكفيريين الذين يتعاملون مع العـدو". واعتبـر  "في شهادة شهداء القنيطرة فضيحة كبرى تسجَّ
"أن مـــا حصـــل مـــن اســـتهداف للجـــيش اللبنـــاني فـــي رأس بعلبـــك هـــو اســـتهداف لكـــل اللبنـــانيين، ولكـــل 

مـــن القـــوى السياســـية، ولكـــل الطوائـــف والمـــذاهب والمنـــاطق، والمطلـــوب هـــو أن نحفـــظ المتخاصـــمين 
 الموقف الوطني بالوقوف إلى جانب الجيش ونسرع في تسليحه". 

 26/1/2112الحياة، لندن، 
 
 ماليزيا: إطالق حملة "المليار دوالر" إلعادة إعمار غزة .43

ية إلعادة إعمار غزة في مدينة سايبرجايا سامر عالوي: دشنت الهيئة العربية العالم -كوااللمبور 
الماليزية حملة تحت شعار "غزة مسؤوليتنا", تهدف إلى جمع مليار دوالر أميركي إلعادة إعمار غزة 

 برعاية رئيس الوزراء األسبق محاضر محمد.
وانطلقت الحملة من خالل مؤتمر حضره ساسة وخبراء في مختلف المجاالت، وضم معرضا للصور 

 وثائقية حول الوضع اإلنساني في غزة. وأفالما
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وفي كلمته االفتتاحية قال محاضر إن عملية إعمار غزة لن تكون سهلة، لكنها تحد يجب العمل على 
تحقيقه واالنتصار فيه، مشيرا إلى التجارب السابقة التي اصطدمت بمنع إسرائيل دخول المساعدات 

نساني وتقل مساعدات إنسانية، ووصف واعتراض سفن وقوافل فك الحصار رغم أن طابعها إ
اإلجراءات اإلسرائيلية في منع وصول المساعدات ومواد البناء بأنها غير قانونية ومخالفة للمعايير 

 والقيم اإلنسانية الدولية.
وقال رئيس هيئة أمناء الهيئة العربية العالمية إلعادة إعمار غزة وائل السقاف إن عملية إعادة إعمار 

تضافر جهود دولية وشعبية لفك الحصار المفروض عليها، ومطالبة مصر بتسهيل غزة تتطلب 
دخول المساعدات ومواد البناء، واستثمار الضغط الشعبي الغربي على الحكومات إلجبارها على 
تغيير مواقفها والضغط على إسرائيل لعدم اعتراضها مواد إعادة اإلعمار، عالوة على منع تدميرها ما 

 يتم بناؤه.
وفي رده على سؤال للجزيرة نت بشأن أولويات دعم القضية الفلسطينية دعا مهاتير محمد إلى 
استثمار التغيير الجذري في التصور الغربي للقضية الفلسطينية والذي برزت أحد مظاهره بالتوجه 
نحو االعتراف بدولة فلسطين، وتوحيد جهود األمة اإلسالمية ووقف االقتتال الدائر في مناطق 

 مختلفة من العالم اإلسالمي، ومحاولة كسب أصدقاء في العالم بدال من زيادة األعداء.
وانتقد رئيس الوزراء الماليزي األسبق ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع القضايا اإلنسانية، 
وقارن بين الموقف الدولي من الهجوم الذي استهدف صحيفة شارلي إيبدو في باريس والهجوم 

شخصا في باريس على يدي شخصين  12إلسرائيلي على غزة بالقول إن العالم الذي انتفض لمقتل ا
لم يحرك ساكنا "إلرهاب إسرائيل" الذي أدى إلى مقتل آالف وجرح عشرات اآلالف وتشريد مئات 

 آالف آخرين في الحرب األخيرة على غزة.
 22/1/2112الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 ى فلسطين العام الجاريمئة ألف سائح تركي إل .44

( عن خطة TURSABاأليام: اعلن بشان أولوسوي رئيس جمعية وكالء السفر التركية ) -رام هللا 
 الف سائح تركي الى فلسطين.  111التي اطلق عليها عام القدس إلرسال  2112الجمعية للعام 

الثار، وذلك في مقر جاء ذلك عقب االجتماع الذي جمع أولوسوي بُرلى معايعة وزيرة السياحة وا
 الجمعية في اسطنبول.

ويأتي االجتماع ضمن الحملة الترويجية التي تقوم بها وزيرة السياحة واالثار للترويج لفلسطين من 
 خالل مشاركة في المعارض السياحية الدولية الستقطاب السياح إلى فلسطين. 
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جابة من الجانب التركي، كاشفة عن وأعربت معايعة عن شكرها وتقديرها لهذه المبادرة وسرعة االست
زيارة لعدد من وكالء السياحة والسفر األتراك الى فلسطين، للتعرف عن كثب على الواقع السياحي 

 والبرامج السياحية المقدمة والمقومات والبنية التحتية السياحية.
لفلسطين في  واتفق الطرفان عقب االجتماع على تعزيز التعاون المشترك اضافة للترويج السياحي

تركيا، حيث ستقوم الجمعية ومن خالل مجالتها الترويجية الدورية بنشر مقاالت وتقارير وصور 
 حول تطور قطاع السياحة اضافة الهم االماكن الدينية والتاريخية في فلسطين.

 26/1/2112األيام، رام هللا، 
 
 ضفة الغربيةالحرس الثوري اإليراني يتوعد "إسرائيل" بفتح جبهة جديدة في ال .45

الرأي: توعد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري اإليراني العميد حسين سالمي، االحتالل  –غزة 
 اإلسرائيلي بفتح جبهة جديدة ضده في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف سالمي خالل تصريحات لقناة "العالم" الفضائية اليوم األحد، الضفة المحتلة بأنها "منطقة 
من أرض فلسطين، وستكون حتمًا ضمن جدول األعمال وهذا األمر جزء من الحقيقة الجديدة رئيسية 

ولفت إلى أن السياسة المنتهجة كانت بفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية  التي ستظهر تدريجيًا".
يجاد بنى دفاعية جديدة للمسلمين  ودعم المجموعات الجهادية في فلسطين ولبنان وتوفير طاقات وا 

 لمنتشرين على طول حدود فلسطين المحتلة، مؤكدًا أنها ستتواصل في المستقبل أيضًا.ا
 22/1/2112وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 األسد: "إسرائيل" هي القوى الجوية للجماعات المسلحة .46

، األناضول: اتهم الرئيس السوري بشار األسد إسرائيل بتقديم الدعم للجماعات المسلحة في بالده
 معتبرا أن سالح الجو اإلسرائيلي يشّكل القوى الجوية الخاصة بهذه الجماعات.

جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "فورن أفيرز" األميركية، تنشر في وقت الحق اليوم االثنين، ونقلت 
 وقال األسد إن "إسرائيل تقدم الدعم للجماعات المسلحة وكالة األنباء السورية الرسمية مقتطفات منها.

في سوريا... هذا واضح تماما... كلما حققنا تقدما في مكان ما، يقوم اإلسرائيليون بالهجوم من أجل 
وأضاف "هذا واضح جدا، ولذلك يسخر بعض السوريين  التأثير على فعالية الجيش السوري".

جوية ويقولون كيف يقال إن القاعدة ال تمتلك قوى جوية، في الواقع لديهم قوى جوية هي القوات ال
 اإلسرائيلية".

 22/1/2112الجزيرة. نت، الدوحة، 



 
 
 
 

 

           32ص                                     3469 العدد:    26/1/2112 اإلثنين التاريخ:

 
 احتجاج عراقي على تهريب مخطوط توراتي إلى "إسرائيل" .47
بترا: طالب مجلس النواب العراقي أمس وزارة الخارجية والسفارة العراقية في الواليات  –بغداد  

األرشيف اليهودي  المتحدة االميركية باالحتجاج على تسريب مخطوطة للتوراة تشكل جزءًا من
العراقي إلى االحتالل االسرائيلي. وقالت رئيسة لجنة الثقافة في مجلس النواب ميسون الدملوجي إن 
تسريب مخطوطة من االرشيف اليهودي العراقي إلى إسرائيل يشكل قضية خطيرة ال يمكن السكوت 

ذكرة احتجاج للسلطات عنها ونطالب وزارة الخارجية وسفارة العراق في واشنطن بضرورة تقديم م
 األميركية بشأن الموضوع.

ودعت الدملوجي مجلس النواب ووزارة السياحة واآلثار إلى االحتجاج على تسريب مخطوطة التوراة 
من األرشيف العراقي إلى إسرائيل... مؤكدة أن العراقيين يرفضون التعامل مع أمالكهم وآثارهم 

بت من األرشيف اليهودي العراقي الذي نقل إلى بصمت. وقالت إن المخطوطة إذا كانت قد سر 
، فإنها تكون خاضعة التفاق تم بين هيئة اآلثار العراقية 2113أميركا خالل غزوها العراق سنة 

 والجانب األميركي في حينه يلزم األميركيون بإعادة المجموعة اليهودية العراقية كاملة بعد ترميمها.
 26/1/2112الدستور، عمان، 

 
 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة 13األحمر اإلماراتي:  الهالل .48

شاحنة  13وام: سيرت هيئة الهالل األحمر إلى قطاع غزة قافلة مساعدات برية تتكون من  –غزة 
محملة باألدوية والمواد الغذائية، وذلك بهدف مساعدة المتضررين من العاصفة الثلجية التي ضربت 

 األراضي الفلسطينية.  بالد والشام والعراق ومن ضمنها
 26/1/2112االتحاد، أبو ظبي، 

 
 وزير خارجية النرويج: استئناف المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل" بعد انتخابات "الكنيست" .49

األناضول: قال وزير خارجية النرويج بورج برندي، اليوم األحد، إن المفاوضات بين الفلسطينيين 
 بات البرلمانية اإلسرائيلية القادمة والمقررة في مارس/ آذار المقبل.واإلسرائيليين ستستأنف بعد االنتخا

وعقب لقاء جمعه بوزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدحانوم، في أديس أبابا، عزا برندي سبب تأخر 
المفاوضات بين الجانبين إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية "خشية أن تنقطع تحت تأثير الحمالت 

 سرائيلية".االنتخابية اإل
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وأضاف وزير خارجية النرويج أن "السالم الدائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لن يكون إال بإقامة 
 ".1961دولتين تتعايشان جنبا إلى جنب على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 

ي وردًا على سؤال لألناضول حول ما إن كانت النرويج تسعى لـ"أوسلو" ثانية قال إن "أوسلو ه
 المرجعية للسالم بين إسرائيل وفلسطين".

 22/1/2112فلسطين أون الين، 
 
 غضب واسع تجاه نتنياهو في البيت األبيض وأوباما يرفض لقاءه .51

سرائيلية، صدرت أمس وأول من أمس، أن  -الناصرة  برهوم جرايسي: أكدت عدة تقارير أميركية وا 
ئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب البيت األبيض "لم يهدأ" بل إن غضبه يتصاعد على ر 

لقائه خطابا قبل ثالثة أسابيع من االنتخابات اإلسرائيلية، بناء على  زيارته إلى الكونغرس األميركي، وا 
اتفاق بينه وبين والحزب الجمهوري، بدون علم البيت األبيض، بشكل يخالف األصول الدبلوماسية، 

 يس األميركي باراك أوباما، لن يلتقي بنتنياهو في زيارته لواشنطن.وأعلن البيت األبيض، أن الرئ
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في نهاية األسبوع الماضي، عن مسؤولين كبار في البيت األبيض، 
انتقاداتهم الشديدة لنتنياهو، وللسفير اإلسرائيلي في واشنطن، رون دريمر، إذ التقى األخير وزير 

جون كيري، يوم الثالثاء الماضي، لمدة ساعتين، بدون أن يبلغه عن زيارة الخارجية األميركي 
 نتنياهو المقبلة إلى الواليات المتحدة، بما في ذلك نيته إلقاء خطاب أمام مجلس الكونغرس.

وحسب المسؤولين أنفسهم، فقد شعر الوزير كيري باإلهانة من سلوك نتنياهو وديرمر، فهو الذي  
مكالمة هاتفية مع زعماء في العالم في مواضيع مهمة  21ألخيرة أكثر من أجرى في األسابيع ا

إلسرائيل، مثل التصويت في مجلس األمن على مشروع قرار فلسطيني بإنهاء االحتالل، أو انضمام 
 فلسطين إلى المحكمة الدولية في الهاي. 

ي، ستكون آثاره بعيدة واضاف المسؤولون أن سلوك رئيس الوزراء وانتهاكه البروتوكول الدبلوماس
 المدى لموقف اإلدارة األميركية تجاه نتنياهو وحكومته.

"العالقات المتبادلة ال تنفصم عراها، ولكن اللعب بالسياسة في العالقات بين إسرائيل والواليات 
المتحدة هو أمر من شأنه أن يمس بحماسة كيري ليكون الدرع األساسية إلسرائيل"، ويقول أحد 

 ي لـ"واشنطن بوست". وعلى حد قوله فإن "صبر كيري ليس بال حدود".مقربي كير 
 26/1/2112الغد، عمان، 
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 من أطفال غزة دون السنتين يعانون من فقر الدم  %70ناشط نرويجي:  .50
الدستور: نيفين عبد الهادي: أكد الجراح والناشط النرويجي الدكتور مادز غيلبرت ان ما  -عمان 
ة ممن هم  دون السنتين يعانون من فقر الدم بسبب سوء التغذية الذي من اطفال غز  %11نسبته 

سنوات  4تسببه لهم سياسات االحتالل، مشيرا الى تعرض أطفال فلسطينيين لم تتجاوز أعمارهم 
 .2116إلصابات متكررة خالل الحروب األربع التي شنها االحتالل االسرائيلي على غزة منذ عام 

قاها في عمان حيث استضافته حركة "األردن تقاطع"، متحدثا عن جاء ذلك، خالل محاضرة ال
 تجربته في مساعدة الفلسطينيين خالل الحروب الماضية على غزة.

 26/1/2112الدستور، عمان، 
 
 طهران تقّلص موازنتها بعد تراجع أسعار النفط .52

تقليص اإلنفاق الحياة: أعلن محمد باقر نوبخت، مستشار الرئيس اإليراني حسن روحاني،  –لندن 
 بنسبة الثلث، بسبب تراجع أسعار النفط.

نوبخت الذي يرأس هيئة اإلدارة والتخطيط، أشار إلى أن الحكومة تعمل اآلن على موازنة تبلغ أقل 
بليون دوالر، بسبب انخفاض حاد في سعر النفط، المصدر الرئيس إليرادات البالد. وقارن  41من 

بليون دوالر، قائاًل: "األسعار الحالية للنفط  61-22راوحت بين هذا الرقم بموازنة تشغيل سابقة 
الخام في األسواق العالمية شّكلت صدمة بالنسبة إلى االقتصاد اإليراني". وذكر أن الحكومة ستواجه 

 األمر من خالل "االقتصاد المقاوم" الذي دعا إليه المرشد علي خامنئي.
ءلة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مجلس نائبًا عريضة لمسا 21في غضون ذلك، وّقع 

الشورى )البرلمان(. وكان أصوليون شّنوا هجومًا عنيفًا على ظريف، منتقدين نزهة أجراها مع نظيره 
األميركي جون كيري في جنيف، خالل مفاوضات في شأن الملف النووي اإليراني، إذ اعتبروا أنها 

. كما استهجنوا زيارته باريس للقاء نظيره الفرنسي لوران أوحت بصداقة وعالقة "حميمة" بين الرجلين
فابيوس، في يوم نشر صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة عددًا جديدًا بعد الهجوم اإلرهابي الذي تعّرضت 
له، تضّمن رسمًا اعتُبر مهينًا لإلسالم. ورأى قائد ميليشيا "الباسيج" )متطوعي الحرس الثوري( 

أن ظريف ارتكب أخطاء "ال ُتغتفر"، لكن األخير حض منتقديه على  الجنرال محمد رضا نقدي
 االمتناع عن "التضحية بالمصالح القومية" في سبيل "اعتبارات فئوية".

وَوَرَد في العريضة: "نظرًا إلى المطالب التي ال نهاية لها من الشيطان األكبر، والتخريب )الذي 
يمكن تصّورها لحميمية بين وزيَري خارجية إيران مارسه( خالل المفاوضات النووية، ال قاعدة 
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وأميركا". وخاطبت ظريف قائلة: "نزهتك االستعراضية مع )كيري( في جنيف كانت بالتأكيد خارج 
 قواعد الديبلوماسية، لذلك لماذا ال تنهي هذا السلوك"؟

جية في البرلمان، وأعلن النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخار 
بدء صوغ مشروع قانون "يتيح للحكومة متابعة تخصيب اليورانيوم، عبر استخدام أجهزة طرد مركزي 
من الجيل الجديد". إلى ذلك، تجري إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، جلسة جديدة من 

ية. وأعلن عباس المحادثات في إسطنبول الخميس المقبل، على مستوى مساعدي وزراء الخارج
عراقجي، نائب وزير الخارجية اإليراني، أن محادثات أجراها في زيورية األسبوع الماضي مع نظيرته 
األميركية ويندي شيرمان، كانت "بّناءة ومفيدة"، مستدركًا: "لدى كّل من الطرفين مخاوفه وهناك 

في غضون ذلك، أعلن  خالفات جدية في وجهات النظر. ونأمل بتقريب وجهات النظر تدريجًا".
الجنرال حسين سالمي، نائب قائد "الحرس الثوري"، أن إيران "ستنتقم من الكيان اإلسرائيلي على 
اعتداء القنيطرة، من خالل ثأر خاص، كما انتقمنا الغتيال علمائنا النوويين خالل الفترة الماضية". 

اينة يعلمون، ولذلك أوقفوا اغتيال وأضاف أن طهران "لن تعلن أين كان ردها"، مستدركًا أن "الصه
ل جبهات جديدة وتوجد توازن قوى جديدًا".  العلماء النوويين" اإليرانيين. وتابع أن إيران "ستُفعِّ

في البرلمان اإليراني بيانًا يدعم "فيلق القدس" التابع  291من النواب الـ 214إلى ذلك، أصدر 
والشجاعة" لقائده الجنرال قاسم سليماني. وأعرب النواب عن لـ"الحرس"، مثّمنين "القيادة الذكية والقوية 

"تقديرهم للدور المفصلي لفيلق القدس، الذراع الضاربة للثورة )اإليرانية( وقائدها )خامنئي( في الدفاع 
عن الشعوب المسلمة، وصمودها في الذود عن أمن المنطقة وجهادها الصلب في مواجهة الزمر 

 ش".اإلرهابية، ال سّيما داع
 26/1/2112الحياة، لندن، 

 
 تريليون دوالر لتقنية المعلومات هذه السنة 3.8مؤسسة "غارتنر" العالمية:  .53

تريليون دوالر،  3,4دالل أبو غزالة: يسجل اإلنفاق العالمي على تقنية المعلومات هذه السنة  -دبي 
. لكن 2114ما حققه عام في المئة ع 2,4وفق توقعات لمؤسسة "غارتنر" العالمية، بزيادة نسبتها 

 في المئة". 3,9هذا النمو "يقل عن مستوى التقديرات السابقة والبالغة 
وعزت المؤسسة هذا التباطؤ في تحقيق التوقعات وفي شكل كبير "إلى ارتفاع معدل صرف سعر 

لى التراجع المتواضع في توقعات النمو بالنسبة إلى  الدوالر في مقابل العمالت العالمية األخرى، وا 
 األجهزة وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت".
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وقال نائب رئيس البحوث في مؤسسة "غارتنر" جون ديفيد لوفلوك "التغّير في معدالت النمو المتوقع 
أقل تأثيرًا مما يبدو للوهلة األولى، إذ إن ارتفاع معدل صرف الدوالر في مقابل العمالت العالمية 

 الختالف التوقعات".األخرى، هو السـبب الرئيس 
في المئة، في حال عدم احتساب  3,1وأوضح أن "معدل النمو في ظل أسعار الصرف المستقرة هو 

 في المئة في الربع السابق". 3,4األثر الكبير لتغير أسعار الصرف، مقارنة بتوقعات النمو البالغة 
ها الكومبيوترات الشخصية وأكدت المؤسسة أن معدل نمو اإلنفاق بالدوالر على األجهزة )بما في

في المئة  1,3والهواتف الخليوية وتلك الفائقة األداء والكومبيوترات اللوحية والطابعات( "تراجع بنسبة 
في المئة". فيما "شهدت سوق الهواتف الذكية استقطابًا متباداًل ما بين أسعار  2,1هذه السنة مسجاًل 

 سوق التقنيات الممتازة واالستهالكية".
ت إلى "سيطرة أنظمة تشغيل "آبل" على معدالت النمو في قطاع الهواتف العالية التقنية بمتوسط ولفت

، وكذلك أنظمة التشغيل "آندرويد" والهواتف األخرى على 2114دوالرًا عام  414سعر مبيع بلغ 
لماضي". دوالر خالل العام ا 111قطاع الهواتف االستهالكية، إذ لم يتجاوز متوسط ســـعر مبيعها الـ

ونتيجة لذلك، "أصبحت الفرص المتاحة أمام الهواتف الذكية المتوسطة التقنية في األسواق محدودة 
 أكثر".

بليون دوالر خالل  143وتوقعت "غارتنر" أن "يصل حجم اإلنفاق على أنظمة مراكز البيانات إلى 
تطبيقات االتصاالت ". وسجل قطاعا 2114في المئة عن عام  1,4العام الحالي، بزيادة نسبتها 

وتجهيزات الشبكات للمؤسسات في األسواق "نموًا مقارنة بالربع السابق، في حين تراجع نمو قطاعي 
الخوادم وحلول التخزين ذات التحكم الخارجي". وعزت هذا التقلب في معدالت النمو "إلى تمديد 

الخدمات القائمة على السحابة العمر االفتراضي لدورة حياة المنتجات، وتنامي التوجه نحو استثمار 
 بوتيرة فـاقت كل التوقعات السابقة".

في المقابل، أشارت "غارتنر" إلى أن حجم اإلنفاق في سوق برامج الشركات "بلغ ذروته بما مجموعه 
في المئة عن العام الماضي". وتوقعت أن "يسجل هذا القطاع مزيدًا  2,2بليون دوالر، بزيادة  332

ألسعار، إضافة إلى اتحاد شركات توريد برمجيات كثيرة خالل هذه السنة، بسبب من التراجع في ا
 المنافسة الشرسة بين شركات توريد البرامج القائمة على السحابة وتلك العائدة لبيئة العمل".

في المئة عن المعدل  2,2وفي قطاع خدمات تقنية المعلومات، "انخفضت تقديرات النمو إلى 
في المئة في الربع السابق". إذ "ساهم التراجع على الصعيد العالمي في تقديم  4,1المرّجح والبالغ 

". ويعزى ذلك 2114خدمات الدعم للبرامج في شكل غير متكافئ، في خفض التوقعات حتى عام 
 إلى "هبوط معدالت النمو المتوقعة لبرامج الشركات".
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ى المدى القصير في شكل طفيف في كل وعلى المستوى اإلقليمي، "سجلت معدالت النمو تراجعًا عل
 من روسيا والبرازيل، بسبب تردي األوضاع االقتصادية وتقّلب الوضع السياسي في البلدين".

في المئة هذه السنة، إذ  1,1ولم تستبعد "غارتنر" نمو حجم اإلنفاق على خدمات االتصاالت بنسبة 
كثيرة "أّثرت على األسواق المحلية تريليون دوالر". وأشارت إلى عوامل  1,634سيالمس عتبة 

عمومًا سواء إيجابًا أو سلبًا، في ظل توقع تراجع المحرك الرئيس لعجلة النمو في إيرادات األجهزة 
يطاليا(، نتيجة  الصوتية المتنقلة، على امتداد أسواق كثيرة في أوروبا الغربية والشرقية )مثل النمسا وا 

 المنطقة خالل فترة التوقعات". هبوط نمو مبيعات األجهزة الجديدة في
 26/1/2112الحياة، لندن، 

 
سرائيل .54  دوافع المواجهة وكوابحها بين حزب هللا وا 

 عدنان أبو عامر
ال يبدو أن وضع تقدير موقف دقيق لتبعات اغتيال إسرائيل قادة ميدانيين من حزب هللا مهمة يسيرة، 

آخذًا في االعتبار مالحظات مفتاحية، أهمها  ألنه يفتح الباب لسيناريوهات عديدة في قادم األيام،
صعوبة أن يمر الحزب، مرور الكرام، على الخسارة الفادحة التي ألمت به، وسيبدو النقاش الذي 
يشغل صناع القرار، في بيروت وطهران ودمشق وتل أبيب، عن مكان الرد وحجمه وطبيعته، وليس 

 هل سيكون هناك رد أم ال!
ن قرار اغتيال بهذا الحجم يتجاوز مزايدات انتخابية إسرائيلية، ويتعداه ليكون كما يهم التأكيد على أ

قرارًا متفقًا عليه بين المستويات العسكرية واألمنية والسياسية. وبالتالي، هناك تأهب لطبيعة الرد 
المتوقع من الحزب، فاألمر ال يتعلق بتصفية قائد ثانوي منه، ما يتطلب ممن وّقع على قرار 

تيال أن يحمي ظهره سياسيًا وأمنيًا، إذا ُقدر ألي لجنة تحقيق إسرائيلية أن تنشأ بعد مواجهة االغ
 مفترضة عقب هذه التصفية.

تنشغل السطور التالية في رسم "خارطة طريق" لكيفية السلوك المتوقع لحزب هللا، بسرد قائمة 
 قة.بالحوافز والكوابح تجاه أي خيار يحدده الحزب وحلفاؤه في المنط

 
 حتمية الرد

فضاًل عن الخسارة القاسية التي باغتت حزب هللا بخسارته ستة من ضباطه العسكريين، نصفهم قادة 
من الصف األول، بينهم نجل عماد مغنية، فقد جاء التوقيت محرجًا للغاية لشخص أمينه العام الذي 

لة "ما بعد الجليل"، ما ساعة، حين كرر حديثه عن مرح 44لم يمض على تهديده إسرائيل أكثر من 
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يحتم عليه أن يتبع لهجته القاسية ونبرته العالية بضغطة قوية على الزناد باتجاه إسرائيل. وهنا يظهر 
الدافع األول لرد الحزب عمومًا، وحسن نصر هللا خصوصًا، على العملية اإلسرائيلية، فمصداقيته 

قه الشخصي وكاريزماتيته القيادية، بعد تبدو على المحك، خصوصًا وقد فقد الرجل كثيرًا من بري
تورطه في المستنقع السوري، وتآكلت مساحة كبيرة من شعبيته التي تحصل عليها عقب حرب 

ضد إسرائيل. ولذلك، قد يبدو الرجل متحمسًا، أكثر من أي وقت مضى، للذهاب نحو  2116
 ، وبالتنسيق مع الحلفاء.مواجهة إسرائيل، على الرغم من أن القرار يتخذ في الحزب مؤسساتياً 

دافع ثاٍن متعلق بالصعيد اإلقليمي، إذ يبدو الحزب بحاجة لمواجهة "محدودة" مع إسرائيل، تزيل عنه 
أدرانًا لحقت به، بسبب تدخله في الملف السوري إلى جانب النظام، ما أضر بسمعته كثيرًا، وبدل أن 

جبيل ومارون الراس ضد الجيش  ترتبط صورته النمطية لدى المواطن العربي بمعارك بنت
اإلسرائيلي، حلت محلها عمليات الحزب الدامية في القصير وحمص وحلب أمام المسلحين السوريين. 
ولذلك، يحتاج الحزب ما يمكن أن نسميه "تحديثًا" لصفحته أمام الرأي العام العربي، بأنه ما زال 

 الحزب المقاوم ضد االحتالل اإلسرائيلي.
شبكة التحالفات السياسية، يبرز الدافع الثالث لرد حزب هللا، حيث لوحظ، أخيرًا،  عند الحديث عن

ضة واضح لدماء جديدة في شرايين عالقته بحركة حماس، ويدرك العالمون ببواطن األمور أن 
الحزب كان له دور كبير في جسر الهوة بين مواقف الحركة وطهران "األخ األكبر"، وقد دأب الحزب 

اآلونة األخيرة، على تكرار عبارة "تكوين جبهة صد ضد العدو اإلسرائيلي"، في نسخة  وقادته، في
محدثة من محور الممانعة. لكن حماس قد ال تبدو متشجعة لفتح جبهة موازية ضد إسرائيل جنوبًا 
 في غزة، إذا ما قدر للجبهة الشمالية أن تشتعل في لبنان، على الرغم من أن ذلك أمنية ال تقدر بثمن
من الحزب، ومع ذلك، سارعت الحركة للتنديد باالغتيال اإلسرائيلي، وتسابق قادتها لتعزية الحزب 
بفقدانه قادته، وتؤكد أوساط الجانبين أن الحادث، على قساوته، حمل أنباًء طيبة عن توثيق للعالقة 

 بين حزب هللا وحماس.
ر بالمواجهة المفتوحة مع إسرائيل، ويتعلق دافع رابع قد ُيستبعد قلياًل، لكنه حاضر عند اتخاذ القرا

باقتراب المفاوضات النووية اإليرانية مع القوى العظمى، فربما تحتاج طهران "حربًا تحريكية" في 
اإلقليم، تستخدم فيها قوتها "الخشنة" متمثلة بحزب هللا إليذاء إسرائيل، الطفلة المدللة للغرب في 

إيرانية مشروعة سياسيًا، لكنها قد تقترب حد "المغامرة  المنطقة، صحيح أنها قد تبدو مناورة
سرائيل.  والمقامرة"، فال أحد يعلم مآالت أي مواجهة تنشب بين الحزب وا 

قد يشكل العامل السوري دافعًا خامسًا يحث الخطى نحو رد قادم من حزب هللا ضد إسرائيل، فال أحد 
األزمة السورية ألجندة صناع القرار يشك في توفر رغبة سورية عارمة بتأخير تصدر أحداث 
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سرائيل في مواجهة ما، محدودة  اإلقليمي والدولي، ولن تجد دمشق فرصة أفضل من انخراط الحزب وا 
أو مفتوحة، المهم أن ينشغل العالم بها، ويتوافد المبعوثون بين تل أبيب وبيروت، وتغيب زيارة دمشق 

 عن تذاكر سفرهم، مؤقتًا على األقل!
اندالع مواجهة ما بين تل أبيب وبيروت قد يتطلب من حزب هللا استدعاء مقاتليه صحيح أن 

المنتشرين في المدن السورية، ما قد يكشف ظهر دمشق أمام المعارضين المسلحين، لكن النظام 
سرائيل، وهو  السوري سيعتبر نفسه جزءًا من أي حل سياسي، سيعقب مواجهة ضارية بين الحزب وا 

سنوات، بتحسين شروط التفاوض مع المعارضة وداعميها، تقديرًا منه بأن الواليات  ما يبحث عنه منذ
المتحدة واالتحاد األوروبي ودول عربية لن تقبل بأن تُدك المدن اإلسرائيلية بالصوارية على مدار 

 الساعة.
 

 فرضيات التريث
غتيال اإلسرائيلية، تتزايد في مقابل تلك الدوافع والحوافز التي تشجع حزب هللا للرد على عملية اال

أمامه الكوابح والمحاذير التي تطلب منه التريث والتأني، بل والعد للعشرة قبل إطالق أول قذيفة 
 باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

ا لعل أول هذه المحاذير أن الحزب يدرك تمامًا أن قدراته التسليحية، على تناميها وتعاظمها، لكنه
مستنزفة فعليًا من الناحية العملياتية واللوجستية في مختلف الجغرافيا السورية، صحيح أن قرارًا ميدانيًا 
من القيادة العسكرية للحزب يشبه استدعاء االحتياط في الجيوش النظامية قد يعيد جميع مقاتليه إلى 

 تغرق وقتًا ليس هينًا.قواعدهم في الجنوب اللبناني، لكن ذلك يتطلب تأهياًل وترميمًا سيس
كابح ثاٍن قد يحول بين الحزب وذهابه لتصعيد مع إسرائيل يتعلق بأن جبهته الداخلية ليست فقط 

، وانقسام اللبنانيين بين 2116غير متفقة معه بالكامل على هذه المواجهة، كما حصل إّبان حرب 
ا يعتبره لبنانيون كثر أن مؤيد ومعارض، بل إنها اليوم تشكل خاصرة ضعيفة باتجاهه، في ظل م

الحزب أصيب بهذه الخسارة الفادحة باغتيال قادته، ألنه وجد في المكان الخطأ، فما الذي دفعه إلى 
إرسال مقاتليه وعساكره إلى القنيطرة السورية، في معركة ال ناقة فيها وال جمل ألي من اللبنانيين؟ 

النصرة وتنظيم الدولة، يخشى الحزب أن  فضاًل عن وجود مجموعات مسلحة تابعة للقاعدة وجبهة
تستغل انشغاله في الشمال اللبناني لمقاتلة الجيش اإلسرائيلي، فتباغته بطعنات من الخلف وسط 
لبنان وشماله على الحدود مع سورية. وفي هذه الحالة، قد ال يقوى الحزب على توزيع قواته على 

 جبهتين، في آن معًا.
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ي الداخلي، والموسم االنتخابي حامي الوطيس، كابحًا ثالثًا أمام حزب هللا، وقد يشكل العامل اإلسرائيل
في عدم استدراجه إلى ما قد يراه "فخًا" إسرائيليًا، مكلفًا هذه المرة أكثر من حرب تموز، وهو يدرس 

بعدم  بعناية االستقطابات الحزبية اإلسرائيلية التي أعقبت انتهاء حرب غزة أخيرًا، وقد يبدو أكثر ذكاءً 
 تحوله حطبًا في وقود الدعاية االنتخابية اإلسرائيلية.

كما أن الدروس اإلسرائيلية المستفادة من حرب غزة قد تجد طريقها إلى قرى الجنوب اللبناني. لكن، 
بصورة أكثر قسوة وأشد فتكًا، فالحزب يرصد، على مدار الساعة، تصريحات الساسة والعسكر 

 بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، إذا اندلعت أي حرب جديدة!اإلسرائيليين، وهم يهددون 
 

 خيارات الفعل
أمام دوافع وكوابح الرد المتوقع لحزب هللا على العملية اإلسرائيلية، يبدو صانع القرار فيه مطالبًا بأن 

لكل  يجري مفاضلة دقيقة حساسة بين خياراته المتاحة، على ضيقها، السيما بالنظر لآلثار المتوقعة
 رد، وهزاته االرتدادية في الجوار اإلقليمي للحزب.

تسمح لنا قراءة الواقع السياسي المعقد في لبنان بترجيح خيار أول، يتمثل بأن يجتهد حزب هللا كثيرًا 
في تحييد الساحة اللبنانية عن رده المفترض، ألكثر من سبب ذكر آنفًا، لكن الحزب ال يمتلك 

ثق بأن إسرائيل لن ترد عليه خارج األراضي اللبنانية، من باب تدفيعه ثمنًا "بوليصة تأمين"، تجعله ي
، بقولهم إن 2116شعبيًا أكثر، وقد أعاد اإلسرائيليون صياغة نظريتهم العسكرية تجاه لبنان عقب 

 عدوهم في "حرب لبنان الثالثة" هو لبنان بأسره، وليس حزب هللا فقط.
الحدود السورية اإلسرائيلية ساحة رد حزب هللا، على األقل تذرعًا خيار ثاٍن يتزايد يتمثل بأن تشكل 

بأن األرض السورية شهدت اغتيال قادته، وبالتالي، االنتقام من إسرائيل يأتي من البقعة الجغرافية 
نفسها، وقد ال يجد الحزب معارضة رسمية من النظام السوري، إن كان ذلك قد يفاقم األوضاع 

، واستعادة النظام بعضًا من البعد العربي القومي الذي تالشى أمام مشاهد الدماء "نسبيًا" مع إسرائيل
 والمجازر واللجوء.

يذهب الخيار الثالث الذي تبدو كلفته أقل من سابقيه، في رد حزب هللا، بعيدًا نحو األهداف اليهودية 
ات الماضية، عن خاليا والسفارات اإلسرائيلية في قارات العالم الست، وقد كشف النقاب، في السنو 

عسكرية نائمة للحزب في بعض دول العالم، ال سيما أميركا الالتينية وجنوب شرق آسيا. ولذلك، 
جاء االستنفار من وزارة الخارجية اإلسرائيلية التي عممت على سفاراتها أخذ مزيد من الحيطة، تحسبًا 

 عالم أن يكونوا أكثر حذرًا.ألي عملية متوقعة من الحزب، وطلبت من اإلسرائيليين حول ال
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وتعلم إسرائيل أن لدى حزب هللا مجموعات عسكرية متواضعة، وخاليا مسلحة نائمة، في األراضي 
، وهنا قد يخرج الحزب خياره الرابع، بتفعيل تلك 44الفلسطينية، الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 

ى الرغم من أن فرصها ضئيلة، بسبب إحكام الخاليا، لتنفيذ عمليات مؤلمة في الداخل اإلسرائيلي، عل
 السيطرة األمنية اإلسرائيلية على تلك المناطق.

أخيرًا.. حزب هللا في وضع ال يحسد عليه البتة، فقد خسر ثلة من قادته العسكريين على حين غرة، 
د وقد يجد صعوبة في تسويق فرضية "الرد على طبق بارد" بين مناصريه، كما فعل عقب اغتيال عما

، بعد 2112، فجاء الرد عليه بعملية تفجيرية في بلغاريا ضد هدف يهودي عام 2114مغنية في 
مرور أربع سنوات كاملة، ما جعل مريديه يتلقفون رده بغير كثير من الحماس والترحيب، فقد تأخر 

 الرد كثيرًا عن رئيس أركان حزب هللا، فكيف والحال باغتيال قيادة هيئة األركان مجتمعة؟
تبدو قيادة حزب هللا، وقد أسقط في يدها بعد حادث االغتيال الجماعي، كمن أدخل حبة بطاطا 
ساخنة في فمه، فال هو قادر على ابتالعها لتحرق جوفه، وال إلقائها خارجه فتصيب بعض ثيابه، ما 

ته مع سيشكل محطة فاصلة في تارية مواجه 2112سيجعله واثقًا، كل الثقة، أن يناير/كانون الثاني 
بروفة مصغرة عما قد ينتظر الجانبين، إن أطلق أحدهما القذيفة األولى  2116إسرائيل، لتبدو حرب 
 باتجاه ساحة اآلخر!

22/1/2112العربي الجديد، لندن،   
 
 التمهيد الناري والسياسي لالنتخابات .55

 علي بدوان
ائيلية" الُمالزمة لكل دورة رمايات التمهيد والتصعيد العسكرية النارية "اإلسر  -بشكٍل أولي-بدأت 

طالقًا على الصيادين  انتخابية برلمانية، َتُصّب باتجاه قطاع غزة، مع استمرار خرق التهدئة قصفًا وا 
طالقًا للصوارية من الجو، من حين آلخر  والمزارعين، وتجريفًا لألراضي المحاذية لغالف غزة، وا 

ا بدأت معها رمايات التصعيد السياسي الُمتوقع كم باتجاه بعض البنى التحتية والمنشآت في القطاع.
لها أن تزداد نسبتها خالل الفترة الزمنية التي تفصلنا عن االنتخابات البرلمانية للكنيست العشرين، 

 القادم. 2112المقرر إجراؤها يوم السابع عشر من مارس/آذار 
 

 موسم اللعب على الغرائز
ية، وحّدة التنافس بين األحزاب، ومزايداتها على بعضها البعض، لقد عودتنا الحالة "اإلسرائيلية" الداخل

على اللجوء إلى التصعيد والتطرف لكسب المزيد من الجمهور االنتخابي لكل منها، خصوصًا 



 
 
 
 

 

           42ص                                     3469 العدد:    26/1/2112 اإلثنين التاريخ:

جمهور األحزاب الدينية الحريدية وجمهور المستوطنين، الذين ُيساهمون في العملية االنتخابية بنسبة 
 عالية.

( من أعضاء تلك األحزاب الدينية الحريدية ممن يحق لهم االنتخاب في عملية %91إذ يقترع نحو )
(، بينما يقتصر اقتراع %42اختيار أعضاء الكنيست، وكذلك المستوطنون الذين يقترع منهم نحو )

( فقط، وتصل تلك النسبة عند %11باقي الكتل السكانية في المدن والبلدات المختلفة على نسبة )
 ( فقط.%22بي الفلسطيني داخل "إسرائيل" إلى نحو )الجمهور العر 

فموسم االنتخابات البرلمانية في "إسرائيل" هو موسم رفع الشعارات العالية الوتيرة، كشعار "يهودية 
الدولة" الذي يطرحه بنيامين نتنياهو اآلن بقوة، وموسم دغدغة المشاعر واللعب على الغرائز، وتغذية 

 المتطرفين الذين تتصاعد شهيتهم ويهرعون نحو تبني المواقف الُمتشددة.نزعات المستوطنين وعتاة 
إن االستخدام األوفر واألفعل للماكينة الدعائية واالنتخابية قبيل انتخابات الكنيست في "إسرائيل" يتم 
على قاعدة الشعار والموقف السياسي واألمني وحتى العسكري وترجماته على األرض. فكلما استطاع 

حزب أو ذاك تقديم موقف يدغدغ مشاعر الجمهور استطاع أن يحصد أصواتا واسعة من هذا ال
 القطاعات العامة للناس.

نًا رئيسيًا في بورصة االنتخابات "اإلسرائيلية"، وهو ما قد  حيث يصبح عندها الدم الفلسطيني ُمكوِّ
طاع غزة وحتى الضفة تنتج عنه جولة دموية "إسرائيلية" جديدة خالل الفترة القريبة، تستهدف ق

 الغربية، خدمة لبورصة المزايدات والعملية االنتخابية القادمة.
وبالتالي فإن كل شيء ُمتوقع على صعيد السلوك "اإلسرائيلي"، من حيث المغامرة والقيام بعملية 

ي عسكرية ضد قطاع غزة، أو االنكفاء والتراجع عن القيام بها، وهو أمٌر مشروط بالمناخ الدولي الذ
 ُيمكن أن يساعد أو أن َيلُجم الموقف "اإلسرائيلي" عن القيام بعملية عسكرية.

 
 المكيافيلية الطاغية

المكيافيلية طاغية في السلوك السياسي عند ُمختلف األحزاب "اإلسرائيلية" بما فيها أحزاب "اليسار 
لة الدخول في عمليات الصهيوني" و"يسار الوسط"، فالغاية تبرر الوسيلة حتى ولو كانت تلك الوسي

عسكرية تتسم بصفة الُمغامرة من حيث الُمخاطرة بنتائجها أو ارتدادها على الداخل "اإلسرائيلي"، 
 الذي ال يتحمل األوجاع المؤثرة كسقوط أعداٍد متزايدة من الجنود على جبهة العمل العسكري.

موسة، فالدورتان االنتخابيتان ولنا في ما ذهبنا إليه أكثر من مثال حي وطازج، وأكثر من حالة مل
 السابقتان للكنيست، ترافقتا أثناء الحملة االنتخابية لكل منهما مع عدوان عنيف على قطاع غزة.
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التي كان مقررًا إجراؤها في العاشر من -ففي ذروة الحملة االنتخابية للكنيست الثامن عشر 
"الرصاص المصبوب" في السابع  قامت حكومة إيهود أولمرت حينها بعدوان -2119فبراير/شباط 

 .2114والعشرين من ديسمبر/كانون األول 
وقد انتهت تلك الحرب بما انتهت إليه على الصعيد الداخلي في "إسرائيل"، ففاز اليمين واليمين 
المتطرف، وتراجع حضور حتى أحزاب يمين الوسط، ومنها حزب كاديما بالذات الذي بدأت أوضاعه 

 ر إلى قاع الهاوية على صعيد حضوره بين الناس في "إسرائيل".من حينها في االنحدا
التي كان مقررًا إجراؤها في الثاني والعشرين من -وفي ذروة الحملة االنتخابية للكنيست التاسع عشر 

شنت حكومة االئتالف بقيادة نتنياهو حربًا مباغتة تحت عنوان "عمود  -2113يناير/كانون الثاني 
، بدأت باغتيال القائد العسكري لكتائب 2112عشر من نوفمبر/تشرين الثاني السحاب" في الرابع 

الشهيد عز الدين القسام الشهيد أحمد الجعبري، رغم ما ساد آنذاك من أجواء انفراج وتهدئة قبل تلك 
 الجولة الدموية.

وي ضد ففي تلك الحرب أطلق نتنياهو حملته االنتخابية فور انتهاء الحرب تحت شعار "نتنياهو ق
حماس"، واستطاع بالفعل كسب المزيد من أصوات الجمهور االنتخابي في مجتمٍع بات يميل 

 بأغلبيته نحو صفوف اليمين بشقيه: التوراتي الُمتطرف، واليمين "القومي العلماني العقائدي".
 

 التصعيد الخطابي
ين، ُيمكن أن ُتشكَِّل مؤشرًا إن المعطيات إياها، وواقعة ما جرى قبيل الدورتين االنتخابيتين األخيرت

لتكرار ما سبق على أبواب الدورة االنتخابية البرلمانية للكنيست العشرين، خصوصًا مع التحركات 
 العسكرية "اإلسرائيلية" التي بدأت تتواتر مؤخرًا على جبهة قطاع غزة.

عالم حيث بات الحديث عن جولة عسكرية دموية جديدة ضد قطاع غزة، يأخذ حيزًا في اإل
 "اإلسرائيلي" المرئي والمكتوب والمسموع، ولدى المحللين األمنيين والعسكريين "اإلسرائيليين".

مع تركيز وسائل اإلعالم "اإلسرائيلية" على الحديث عن العرض العسكري الذي أقامته حركة حماس 
جديد، وتنامي قوة وكتائب الشهيد عز الدين القسام مؤخرًا في قطاع غزة والذي ترافق مع ظهور عتاٍد 

فصائل المقاومة، وزيادة قدراتها التسليحية، وهو ما يزداد صداه اتساعًا في أوساط اليمين 
والمستوطنين الذين يعيشون داخل مستعمرات الغالف المحاذية لقطاع غزة وحتى داخل العمق في 

 منطقة النقب.
بي لرئيس الوزراء والالعب األساسي وانطالقًا من الوارد أعاله، نلحظ وجود حالة من التصعيد الخطا

في االنتخابات القادمة بنيامين نتنياهو، حيث تحدث عن إمكانية القيام بتوجيه ضربات عسكرية إلى 
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قطاع غزة، حين قال "أمن إسرائيل يأتي قبل أي شيء آخر، ولن أمر مرور الكرام حتى على إطالق 
طالق هذا الصاروخ بتدمير مصنع إسمنت صاروخ واحد على أراضينا، ولذا رد سالح الجو على إ

 ‘.الجرف الصامد‘استخدمته حماس لترميم أنفاق تم ضربها أثناء عملية 
 حماس تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد، ونحن سنحافظ على أمن إسرائيل".

كما نلحظ أن هناك عودة جديدة للمبالغة "اإلسرائيلية" االستخدامية في الحديث عن الموضوع األمني، 
محاولة فرض هذا الموضوع على أجندة االنتخابات في ظل الحملة االنتخابية التي بدأت فعالياتها و 

 الملموسة َتدّب على األرض.
 

 احتماالت اإلحجام واردة
ومع ذلك، فإن احتماالت اإلحجام "اإلسرائيلي" عن الدخول في مغامرة عسكرية ضد قطاع غزة واردة 

ذاتها التي تحكم مسارات عمل الكتل الحزبية وسياسات "إسرائيل" أيضًا، انطالقا من المكيافيلية 
التكتيكية بشكٍل عام. فهناك ثالثة أسباٍب وجيهة قد تجعل أصحاب القرار في "إسرائيل" يحجمون هذه 

 المرة عن الدخول في مغامرة عسكرية جديدة.
لن تكون كسابقتها من  وأول تلك األسباب أن أي مغامرة عسكرية "إسرائيلية" جديدة ضد قطاع غزة

حيث نتائجها وحدة المواجهات التي قد تقع فيها، فهناك حالة عسكرية أفضل نسبيًا لدى األجنحة 
 العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية من حيث االستعداد للمواجهة.

يق وثاني تلك األسباب أن هناك عامل القلق "اإلسرائيلي" من نتائج الحرب واحتمال فشلها في تحق
إنجازات جدية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مسارات العملية االنتخابية القادمة ونتائجها بالنسبة 

 لبنيامين نتنياهو.
وثالث تلك األسباب هو أن المناخ الدولي قد ال يساعد حكومة نتنياهو في اإلقدام على مغامرة 

المتزايد من سياسات نتنياهو عسكرية جديدة، حيث هناك درجة ال بأس بها من التأفف األوروبي 
 خالل العامين المنصرمين.

أخيرًا، وبانتظار انتهاء األسابيع الباقية للوصول إلى انتخابات الكنيست العشرين، ُيفترض في قوى 
وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية أال تبقى على مقاعد المتفرجين والمراهنين على ما ستفضي إليه 

 مانية القادمة في "إسرائيل".نتائج االنتخابات البرل
وعليها أن تغادرها هذه المقاعد، وأن تعمل من أجل تطوير استعداداتها لمواجهة ما تحمله المرحلة 
المقبلة من صعوبات. فهي مدعوة لبناء إستراتيجية جديدة، تبدأ باستعادة الوحدة الوطنية الحقيقية 
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سي وكفاحي يسقط المراهنات، ويقطع نهائيًا مع االئتالفية التشاركية، والتي تنطلق من برنامج سيا
 السياسة االنتظارية.

في "إسرائيل" أن تعبر االمتحان  1944كما يقع على عاتق قوى الشعب الفلسطيني داخل حدود عام 
األقسى إذا توافقت على المشاركة في االنتخابات، بالعمل إلنجاز "القائمة العربية الواحدة" ووضع 

 لى القواسم الوطنية المشتركة بين كل األحزاب العربية."وثيقة ائتالف" ع
22/1/2112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 االنتخابات اإلسرائيلية واحتمال تأثرها بالتطورات الخارجية  .56

 حلمي موسى
كثيرة هي المرات التي اختلطت فيها االنتخابات اإلسرائيلية بالتطورات السياسية أو العسكرية ولكن 

تارية أن هذه هي أول مرة تجري فيها االنتخابات بتداخل فظ مع التطورات السياسية ربما سيحفظ ال
رئيس الحكومة اإلسرائبلية بنيامين « هآرتس»والعسكرية على حد سواء. وقد صور كاريكاتير نشرته 

يحارب خصومه داخل « كينغ كونغ»نتنياهو يقف فوف مبنى الكونغرس األميركي على شكل 
 ارة األميركية على حد سواء.إسرائيل وفي اإلد

وال يمكن فهم الصورة من دون األخذ بالحسبان واقع التوتر الكبير القائم على الحدود الشمالية مع 
لبنان وسوريا بعد اغتيال الجيش اإلسرائيلي مجموعة من قادة حزب هللا والحرس الثوري قرب هضبة 

ء بأن الوضع تحت السيطرة هناك إشارات كثيرة الجوالن المحتلة. ورغم ما تحاول عبره إسرائيل اإليحا
 أنه ليس بالضبط هكذا خصوصا حينما يرتبط هذا التوتر مع تدهور العالقات مع إدارة أوباما.

فاإلسرائيلي يكاد ال يحسب حسابا لشيء ما دامت اإلدارة األميركية تقف خلفه، ولكن كيف يغدو 
ة إلى الحد األقصى في وقت يقود فيه العالقات حينما يرى أن رئيس حكومته يسخن الجبهة الشمالي

مع اإلدارة إلى أسفل درك. وليس صدفة أن تزاوج األمرين خلق نوعا من التوتر الزائد لدى عموم 
بحسب وصف المعلقين. وقد اضطر « الذعر»اإلسرائيليين ودفع حكومة نتنياهو للتصرف بشيء من 

ع مسؤول إسرائيلي لالعتذار علنا إليران عبر وكالة حتى عدد من المعلقين المعتدلين العتبار اندفا
رويترز، قبل التراجع الحقا عن ذلك، فضال عن رسائل التهدئة عبر دول عديدة بينها روسيا نوعا 

 من اإلذالل إلسرائيل.
وأيا تكن الحال فإن الحملة االنتخابية في إسرائيل التي بدأت تقريبا من دون تعابير سياسية أو أمنية 

سرعان ما تحولت إلى هذين العنصرين قبل أي شيء آخر. فالعالقة مع أميركا تعتبر شأنا  واضحة
وجوديا وأحد أهم مقومات نظرية األمن القومي اإلسرائيلي. كما أن التوتر على الحدود خصوصا مع 
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إيران وحزب هللا ال يمكن اعتباره مجرد حادث عابر خصوصا بعدما تبين مقدار خطأ التقدير 
نما أيضا بشأن قدرات حماس والحرب األخيرة معها.« الربيع العربي»ئيلي ليس فقط بشأن اإلسرا  وا 

ولهذا يشن كبار القادة من المعارضة اإلسرائيلية حمالت على نتنياهو والليكود تتهمه ليس فقط 
نما أيضا باستغالل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية ضيقة  بتعريض أمن إسرائيل للخطر وا 

ساب الوجود اإلسرائيلي. وربما، للمرة األولى منذ أكثر من عقد من الزمن يجد الجمهور على ح
اإلسرائيلي نفسه واقفا أمام المرآة: هل هذه هي الصورة التي يريد الحفاظ عليها؟ والجواب نجده في 

م في تراجع التأييد، وفق استطالعات الرأي، لنتنياهو حيث يظهر أكثر من نصف اإلسرائيليين رغبته
 أال يكون رئيسا للحكومة.

لكن رئاسة الحكومة في نهاية المطاف هي محصلة نتائج االنتخابات للمعسكر الذي يقوده نتنياهو. 
سرائيل بيتنا والحزبين  ومعروف أن المعسكر اليميني المشكل من الليكود والبيت اليهودي وا 

ت مقاعد تتيح له تشكيل الحكومة الحريديين، يهدوت هتوراه وشاس، ال يزال ينال في االستطالعا
المقبلة من دون مصاعب. فتراجع شعبية نتنياهو قد ال يعني تراجع شعبية اليمين. لكن قد يبرز 

 عامالن جديدان يغيران الصورة، األول خارجي والثاني داخلي.
وعلى الصعيد الخارجي فإن تدهور الوضع األمني وانفجار معركة واسعة أو حرب شاملة مع حزب 

 أو إيران على الجبهتين اللبنانية والسورية أو أي منهما كفيل بأن يضع اإلسرائيليين جميعا أمام هللا
نما على اليمين أم ال. كذلك  ن كان محبذا مواصلة الرهان ليس على نتنياهو وا  الثمن المقدور دفعه وا 

يثير مخاوف لدى الناخب فإن ازدياد التوتر في العالقات بين حكومة نتنياهو واإلدارة األميركية قد 
الداعي إلى « المعسكر الصهيوني»اإلسرائيلي من احتمال خسارة السند األميركي. وهذا قد يخدم 

لى الحفاظ على العالقات مع اإلدارة األميركية.  تسوية سياسية إقليمية وا 
يمين إلى وعلى الصعيد الداخلي فإنه حتى إذا لم يقع انجراف في أصوات اإلسرائيليين من معسكر ال

معسكر الوسط واليسار ينهي غلبة اليمين فإن هناك مشاكل داخل اليمين قد تقود إلى ذلك. ومعروف 
من جهة « إسرائيل بيتنا«أن العالقات متوترة جدا بين نتنياهو والليكود من جهة وأفيغدور ليبرمان و

الحركة، أرييه درعي  أخرى. كما أن العالقات متوترة أيضا بين الليكود وحركة شاس ما دفع زعيم
 للحديث عن احتمال تأييد ترشيح منافس نتنياهو، اسحق هرتسوغ، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وفي كل حال يبدو أن األجواء السياسية والعسكرية تتكدر بشكل متزايد قبيل االنتخابات اإلسرائيلية ما 
ذا كان الغرض  من تنفيذ العملية العسكرية في يعني أنها يمكن أن تتأثر بشكل جدي وتؤثر فيها. وا 

، فإن أي رد «العدو لن يرد»مزرعة األمل قرب القنيطرة هو تحقيق مكاسب انتخابية على قاعدة أن 
خصوصا إن كان جديا كفيل بانقالب السحر على الساحر. كما أن كثيرا من اإلسرائيليين يتخوفون 
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حكومته خسائر فادحة في معركة الرأي قادر على أن يكبد نتنياهو و « القوي بضعفه»من أن أوباما 
الذي أظهر أن بوسع أوباما تحدي الكونغرس « حال األمة»العام األميركي واإلسرائيلي. فبعد خطاب 

الجمهوري حتى بعد خسارة الديمقراطيين األغلبية، ينتظر كثيرون رد فعله على نتنياهو خصوصا بعد 
 نتنياهو ألوباما.« استفزازات»رفضهم  إعراب عدد من كبار أنصار إسرائيل في أميركا عن

26/1/2112السفير، بيروت،   
 
 السعودية بانتظار إسرائيل.. الملك مات ولكن المبادرة حية .57

 سمدار بيري
قبل ” سالما عربيا كامال مقابل انسحاب إسرائيلي كامل“لقد انبعثت مبادرة السالم العربية التي تقترح 

ت، مع تغيير الحكم في القصر الملكي في الرياض سنة في ظروف غريبة. واالن بالذا 13
واالنتخابات المقتربة عندنا، نوصي بالمراجعة فيما إذا كان ما يمكن عمله بالخطوة التي لم تنطلق 

لم “سنة جهودا كبرى للفرار من مبادرة السالم العربية بذريعة انهم  13ابدًا: فقد بذل السياسيون منذ 
 ”.يتشاوروا معنا

فاجأة: مع انصراف واضع المبادرة وجد رئيسان، روبي ريفلين وسلفه شمعون بيرس من واليكم الم
شخصية قدوة وزعيم متزن “الصواب التمجيد بشخصية الملك عبد هللا السعودي. فقد وصفه ريفلين كـ 

، ويذكر في نفس ”فقدنا زعيما حكيما ومجربا“أما بيرس فيشدد على أننا ”. ومسؤول في منطقتنا
 ”.الخسارة للسالم“ضًا الوقت أي

نال كاتب الرأي األمريكي توماس فريدمان تشريفا ملكيا حين دعي الى وليمة لدى  2112في شباط 
الملك عبد هللا في الرياض، حين كان ولي العهد والملك الفعلي. وكتب فريدمان يقول ان الحديث دار 

 وضع إسرائيل في االختبار. حول فرص السالم في الشرق األوسط. واقترح فريدمان على عبد هللا
ففاجأه محادثه قائال وكأن بك نبشت في جواريري. فقد وضعت خطة سالم ثورية سأعرضها في قمة 

 الجامعة العربية في لبنان.
د وقد استمع فريدمان الى التفاصيل وثارت حماسته. وفي الغداة أدار مفاوضات في مكتب ولي العه

، والقى قنبلة: السعودية تقود خطوة لم يشهد لها "غير االقتباسب"كي يسمحوا له بالكشف عما سمعه 
سالمية تضمن  21إسرائيل تلتزم باالنسحاب و –مثيل، تقوم على أساس معادلة ملزمة  دولة عربية وا 

 السالم والتطبيع الكامل.
في القدس قرأوا وذهلوا. فخطوات السالم التي تأتي من الطرف العربي، مثلما في حالة مصر، 

ردن واتفاقات أوسلو، تعتبر عندنا مثابة المؤامرة الشريرة. وبعد نحو شهر، عندما اجتمع زعماء األ
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ووصل الفريق الى ”. الجزيرة“العالم العربي، تقررت لرئيس الوزراء شارون مقابلة تعقيب في قناة 
ت مكتبه، واطلع المستشارون شارون على ما جرى أمام ووراء الكواليس في بيروت. وقد صدر 

المبادرة، وصوت الحكام باإلجماع، ولكن وزير الخارجية السعودية أضاف تفاصيل مقلقة: هذه رزمة 
ليس إلسرائيل الحق في الجدال فيه. إما ان يوافقوا أو أن نعيد الخطة إلى الجارور. والمعنى: حق 

، تقسيم ”أيضاً  العودة لالجئين )دون اإلشارة إذا كانوا سيعودون فقط إلى المناطق أم إلى إسرائيل
 القدس وانسحاب كامل من الضفة، من هضبة الجوالن ومن مناطق موضع خالف في لبنان.

شارون الغاضب ألغي المقابلة. المبادرة السعودية التي نالت مصادقة أخرى في القمة العربية في 
 –أو ال نعم  –ركلت. كان صعبا ان ينتزع من السياسيين اإلسرائيليين رد فعل  2111الرياض في 

لخطوة يمكنها أن تخرج إسرائيل من العزلة المحلية واإلقليمية، وتفتح أسواقا وتجلب مستثمرين أجانب 
، ووقع ”ترميمات“و ” تعديالت” “مبادرة جنيف“وسياح مقابل إزالة المستوطنات. وصاغ واضعو 

الجهة  عشرات الجنراالت في االحتياط على عرائض تأييد، فيما واصلت القدس الصمت. ومن
يوجد ما “األخرى، انضم األردن وتجندت مصر إلقناع أصحاب القرار والرأي العام عندنا في انه 

لدفع الخطوة السعودية إلى األمام. ” إسرائيل تبادر“تشكلت حركة  2111وفي ”. يمكن الحديث فيه
 ليس هكذا يصنع السالم، وبخوهم.

ندنا عناء قراءة الصيغة الكاملة )النص ليس ومع اليد على القلب: كم من الناس كلفوا أنفسهم ع
طويال، بل ويوجد موجز أيضًا( لمبادرة السالم السعودية؟ في النص المعدل، كما هو هام التشديد، 

بمعنى أن األطراف المعنية، وال ”. كما يتفق عليه بين الطرفين“كتب صراحة بان كل خطوة ستتم 
سيجلسون حول الطاولة إلى أن يتوصلوا  –السعودية سيما الفلسطينيون وأسيادهم، األردن، مصر و 

الى صيغة متفق عليها. حتى اليوم لم نضعهم قيد االختبار. فأصحاب القرار يواصلون الفرار. أفراد 
فقط فكروا باإلمكانية الكامنة. الملك في السعودية مات ولكن المبادرة حية. من يعرف ما يجري خلف 

 رنين الهاتف. الكواليس يعرف ان الشريك ينتظر
22/1/2112يديعوت،   
22/1/2112رأي اليوم، لندن،   
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