
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة تؤيد عملية حزب هللا في شبعًا ردًا على اعتداء القنيطرة
 نتنياهو يهدد لبنان بـ"غزة" جديدة ردًا على عملية مزارع شبعا

 لقائمة العربية المشتركة تقدم أوراقها للجنة االنتخابات وتعلن برنامجها السياسيا
 رائد صالح: حدث صهيوني قادم يستهدف "األقصى" ونحن لها

 "المجلس التشريعي" يرفض مشروع إنهاء االحتالل الذي قدمه عباس لمجلس األمن

"حزب هللا" يرد على عملية 
إسرائيليين جنديين مقتل ... القنيطرة
 في مزارع شبعا سبعةوجرح 
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  السلطة:
 7 "المجلس التشريعي" يرفض مشروع إنهاء االحتالل الذي قدمه عباس لمجلس األمن  
 11 السلطة الفلسطينية قلقة من وقف األمم المتحدة مساعدتها لغزة  
 11 ة تفاهم في مجال إنشاء السدود وتحلية المياهفلسطين والمغرب توقعان مذكر   
 19 السفير الفلسطيني في بغداد يناقش معاناة الجالية مع وزير الهجرة العراقي  

 
  المقاومة:

 19 عزام األحمد يدعو إلى إعالن قطاع غزة إقليمًا متمرداً   
 13  فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة تؤيد عملية حزب هللا في شبعًا ردًا على اعتداء القنيطرة  
 14 "الجبهة الشعبية" تعّد أزمة الكهرباء في غزة سياسية... وحماس تستنكر  
 12 حاوية" تهدد أتباع دحالن بـ"تحطيم جماجمهم"مجموعات "حماة الشرعية الفت  
 11 حركة حماس تدعو حركة فتح لوقف تصدير مشاكلها الداخلية إلى الشارع الفلسطيني  
 17 الن"القدس العربي": أعضاء بـ"مركزية فتح" يدعون إلعادة النظر بقطع رواتب مقربين من دح  
 17 مجهولون يحرقون سيارة قيادي من حركة فتح في غزة  
 17 فصائل فلسطينية في لبنان ترحب بعملية حزب هللا في شبعا  
 11  رائيلية على غزة "الشعبية" ترفض قرار األونروا وقف مساعداتها لمشردي الحرب اإلس  
 11 معاريف: علينا انتظار مزيد من الوقت لرؤية جنازة قائد "القسام" محمد الضيف  
 12  منير المقدح: "إسرائيل" ال تمتلك مقومات االنتصار على المقاومة في فلسطين ولبنان   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 91 نتنياهو يهدد لبنان بـ"غزة" جديدة ردًا على عملية مزارع شبعا  
 91 يطالب مجلس األمن ببيان يدين "حزب هللا" ويدعو لنزح سالحهسفير "إسرائيل" لدى األمم المتحدة   
 91 تلقت رسالة من حزب هللا بأنه غير معني بالتصعيد يعلون: "إسرائيل"  
 99 ليبرمان: يجب الرد على صواريخ "حزب هللا" بمنتهى الصرامة    
 99 هرتسوغ: على حزب هللا أن يدرك أننا أقوياء وموحدون للحفاظ على األمن القومي اإلسرائيلي  
 93  ليفني: الرد اإلسرائيلي على "حزب هللا" سيكون "صارمًا وبال هوادة"   
 93 التصعيد على الحدود الشماليةب"ميرتس": من حّق "إسرائيل" حماية مواطنيها ولكن ذلك ال يأتي   
 93 يلية: رئيس البرلمان التركي انتقد "إسرائيل" بشكل جائر في وقت غير مالئم تماماً الخارجية اإلسرائ  
 94 الجيش اإلسرائيلي يحقق في "خطأين" تسببا بمقتل اثنين من جنوده في شبعا  
 94 خابات وتعلن برنامجها السياسيالقائمة العربية المشتركة تقدم أوراقها للجنة االنت  
 91  المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية يقيل نائبه "المتحرش جنسيا"  
 91 الجيش اإلسرائيلي يبحث عن أنفاق قرب الحدود مع لبنان  
 91 حزب ليبرمان قد ال يجتاز نسبة الحسم لدخول الكنيست استطالع للقناة العاشرة:  
 97 يديعوت أحرونوت: حزب هللا خدع "إسرائيل"  
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 97 9112عارضات األزياء ونجوم الرياضة يحلون مكان الجنراالت في االنتخابات اإلسرائيلية في   
 91 إسرائيلي يلقي خطابًا ضّد المسلمين في مظاهرة ألمانية  

 
  :األرض، الشعب

 91 األوقاف: ستون مستوطنًا وعنصر مخابرات يقتحمون المسجد األقصى  
 92 رائد صالح: حدث صهيوني قادم يستهدف "األقصى" ونحن لها  
 92 غزة: محتجون على وقف مساعدات األونروا يحاولون اقتحام مقر األمم المتحدة  
 31 اعتقال طفلين شقيقين من ذوي االحتياجات الخاصة وفتاتين وأربعة شبان في عدة محافظات  
 31 حكومة حماس" لسماحها بعودة دخول البضائع اإلسرائيلية إلى أسواق غزة"األيام": انتقاد لـ "  
 39 "بتسيلم": الجيش اإلسرائيلّي ُيواصل استخدام الكالب لعّض المدنيين الفلسطينيين في الضّفة  
 33 رموكأطفال فلسطينيون يناشدون العالم إنقاذ مخيم الي  
 33 مستوطنون يسلبون أرضًا لفلسطيني ويغّرمونه مالياً   
 34 مقتل فلسطيني في مخيم عين الحلوة  

 
  ثقافة: 
 34 عرض كتاب القبة الحديدية  

 
  مصر: 
 31 : القضاء المصري "بارومتر" العالقات بين حماس والقاهرةتقرير  

 
  األردن: 

 37 عّمان: "مجلس الكنائس" تطلق برنامج مساعدات بمخيم غزة  
 

  لبنان: 
 31 1701ويؤكد تمسك لبنان بالقرار سالم يدعو األسرة الدولية إلى "كبح المقامرة اإلسرائيلية"..   
 31 "الخارجية" اللبنانية" تؤّكد لبنانية مزارع شبعا وحّق المقاومة بالّرد  
 32 "المستقبل": قرارات الحرب والسلم مسؤولية الحكومة اللبنانية  
 41 لبنان: عملية شبعا تثير ردودًا تفاوتت بين التأييد والتحذير  
 41 المولوي: لم نخرج من عين الحلوة إال حقنًا لدماء المسلمين  

 
  عربي، إسالمي:

 41 عبر الواليات المتحدةالخارجية اإليرانية تؤكد إرسال رسالة تحذيرية إلى "إسرائيل"   
 49 "القدس العربي": الجيش السوري شاغل القوات اإلسرائيلية تمهيدًا لهجوم حزب هللا في شبعا  
 43 الجامعة العربية تطالب بوقف االعتداءات اإلسرائيلية على جنوب لبنان  
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 43 الحرس الثوري اإليراني: سنقف إلى جانب المقاومة في جميع المواجهات ضّد االحتالل  
 44 وزير خارجية تركيا يشارك في ذكرى "الهولوكوست" وأوغلو يعّد اليهود "جزءًا من تركيا"  
 44 العربية بانتخابات الكنيست الجامعة العربية تدعم قائمة األحزاب  
 42 "مجلس وزراء المياه العرب" يقرر عقد مؤتمر لمناقشة سرقات االحتالل  

 
  دولي:
 42 "إسرائيل" تستهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وتقتل جنديًا إسبانياً   
 41 الخارجية األمريكية: "إسرائيل" لها "حق الدفاع عن النفس" في مواجهة حزب هللا  
 41 االتحاد األوروبي: التصعيد على "الحدود اإلسرائيلية" اللبنانية يضر باستقرار المنطقة  
جراء تحقيق بمالبسات مقتل الجندي اإلسبانياألمم المتحدة تؤكد استمرار عمل "اليون    47 يفيل" وا 
 47 أوباما: االجتماع مع نتنياهو قبل االنتخابات اإلسرائيلية "غير مالئم"  
 41 بيلوسي: كلمة نتنياهو أمام الكونجرس قد تضر بالمحادثات مع إيران  
 41 في الدعم األمريكي للموازنة الفلسطينية العام الماضي %72تراجع بنسبة   
 42 مفوض حقوق اإلنسان ينتقد "إسرائيل" والفلسطينيين بشأن التحقيق بالعدوان على غزة  
 21 لى مكتب األمم المتحدة في غزةروبرت سيري يحّمل حماس مسؤولية االعتداء ع  

 
  مختارات:

 21 مليار دوالر 534واشنطن تضع ميزانية أساسية للدفاع بـ   
 

  حوارات ومقاالت:
 21 ماجد الّشيخسيناريوات انفجار الداخل والفوضى اآلتية من الشمال...   
 24 صالح النعامي"ذخر" انتخابي لليمين الصهيوني...   
 21 نبيل السهليإسرائيل ويهود فرنسا...   
 22 تسفي برئيلشكرا على توحد األحزاب العربية...   

 
 11 :كاريكاتير

*** 
 
 " يرد على عملية القنيطرة... مقتل جنديين إسرائيليين وجرح سبعة في مزارع شبعا"حزب هللا 

ــدن، نشررر   ــاة، لن الجنرراا العسرر ر   -، مررب بيرررر : رد  قالمةارمررم ا"سرر ميمق 92/1/9112الحي
 لرقحزب هللاق اللبناني ربعد عشرة أيام على الغارة ا"سرائيليم التي استهدف  مر بًا لمسؤرليب في الحزب
رضابط إيراني  بير في الةنيطرة السرريم، بعمليرم قمدررسرم رمعةردةق بحسرب الرصرر ا"سررائيلي لهرا  
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ريطالرب لبنراب  1294رنفذ قحزب هللاق العمليم في منطةم مزارع شبعا التي تحتلهرا إسررائيل منرذ حررب 
 سرريم  باستعادتها برصفها أرضًا لبنانيم، بينما تعتبرها األمم المتحدة رقإسرائيلق أرضاً 

راسررتهدف  قالمةارمررم ا"سرر ميمق مر بررًا عسرر ريًا إسرررائيليًا بصرراررت مضرراد للرردبابا  أر أ  ررر، رحصررل 
إط ق نار ق  ير جدًا مرب مسرافم يريبرمق، بحسرب مصردر أمنري إسررائيلي مرا أدد إلرى انرد ع النيرراب 

حررالتهم خطرررة،  7يررنهم فرري يليترريب رأريرري العديررد مررب ا"صررابا  برريب صررفرر العسرر رييب ا"سرررائيلييب ب
رذلررك  مررا ررد فرري التصررريحا  ا"سرررائيليم األرلررى بعررد حصرررل الهجرررم، الترري أشررار بعضررها إلررى أب 

 العمليم حصل  بتفجير عبرة ناسفم مةابل تأ يد قحزب هللاق استخدامه قاألسلحم الصاررخيمق 
ى مريررري قترررريترق إلرررى رسررارع الجرررير ا"سررررائيلي فررري تغريررردة باللغرررم العبريرررم علررى حسرررابه الرسرررمي علررر

ا"ع ب أب قالتةارير األرليم تشير إلى إصابم مر بم عس ريم على ما يبدر بصراررت مضراد للردبابا  
في منطةم هار دررق مستخدمًا المصطلح ا"سرائيلي لمزارع شبعا المحتلم  رأشار الجرير ا"سررائيلي 

 أخرد في جبل الشيخ الةريبق إلى أب قبعدها بري  يصير سةط  يذائر هارب على ياعدة عس ريم 
رأ د مصدر أمني إسرائيلي لر الم قفرانس برسق مب الةدس المحتلم قأب منرزً  فري يريرم الغجرر الةريبرم 

 أصيبق، ل نه أشار إلى عدم ترافر معلرما  فرريم عب ريرع إصابا  
ذ سرررر  أنبررراح عرررب احتمرررال فةرررداب أحرررد الجنررررد ا"سررررائيلييب خررر ل عمليرررم المةارمرررم،  أ رررد الجرررير را 

 ا"سرائيلي مي تةدم الري ، إنه قلم يةي في األسر أ  مب جنردها خ ل الهجرم الذ  شنه حزب هللاق 
ر رررراب الجررررير ا"سرررررائيلي حتررررى تلررررك اللحالررررم لررررم يعلررررب عررررب يررررت   ر  جرحررررا  ر  حتررررى عررررب عرررردد 

ابم سررررتم جنرررررد ا"صررررابا   را تفرررر   حةررررًا الةنرررراة ال انيررررم بررررالتلفزيرب ا"سرررررائيلي بررررا"ع ب عررررب إصرررر
إسرررائيلييب، أربعررم مررنهم فرري حررال الخطررر  ربعررد خمررس سرراعا  مررب العمليررم اعترفرر  قإسرررائيلق بمةتررل 

صابم سبعم يخريب بجررا بسيطم إلى مترسطم    جندييب را 
رجاح  عمليم المةارمرم بعرد سراعا  يليلرم علرى إعر ب مصردر عسر ر  إسررائيلي فري الةردس المحتلرم 

أ األربعاح البحث عب أنفاق ربما حفرها مةاتلر قحرزب هللاق بعردما عّبرر سر اب أب قالجير ا"سرائيلي بد
يريم صغيرة في شمال إسرائيل يريبم مب الحدرد عب مخارفهم في هذا الصددق  ريال المصردر لر الرم 
قرريترزق: أبلغ سر اب المنطةرم عرب سرماع ضرجي  تحر  األرح فري أحيراب ريخشررب مرب أب مةراتليب 

يررًا  نفررتر علررى األرح  ليسرر  لرردينا معلرمررا  تشررير إلررى أب قحررزب هللاق حفررر نفةررًا ربمررا يحفررررب أنفا
 ل ب  ل شيح مم ب رهذ  أرل مرة نةرم فيها بعمليم بحث على هذا النطاقق 

ربعررد سرراعم رنصررر السرراعم علررى تنفيررذ العمليررم، أذاعرر  الع يررا  العامررم فرري قحررزب هللاق بيانررًا حمررل 
مب صباا هذا اليرم، يام   11.92ا"س ميمق، رفيه أنه قفي الساعم  ، صادرًا عب قالمةارمم1الريم 

مجمرعم شهداح الةنيطرة األبرار في المةارمم ا"س ميم باستهدار مر ب عس ر  إسرائيلي في مزارع 
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شررربعا اللبنانيرررم المحتلرررم، مؤلرررر مرررب عررردد مرررب انليرررا ، ريضرررم ضرررباطًا رجنرررردًا صرررهاينم، باألسرررلحم 
مرررا أدد إلرررى تررردمير عررردد منهرررا رريررررع إصرررابا  عررردة فررري صرررفرر العررردر  رمرررا  الصررراررخيم المناسررربم

 النصر إ  مب عند هللا العزيز الجبارق 
رأجلرررى الجرررير ا"سررررائيلي المررردنييب مرررب المنطةرررم بعرررد سرررةرط الةرررذائر علرررى جبرررل الشررريخ  رأعطيررر  

رد بالتحصرب فري ترجيها  إلى المسترطنيب في المطلم رأصبي الجليل رالمسرترطنا  الةريبرم مرب الحرد
منازلهم  رتزامن  هذ  الخطرا  مي رد الجير ا"سرائيلي على العمليم بةصر مناطق لبنانيم بةذائر 
تررردد أب بعضررها فرسررفرر   رتعرضرر  مزرعررم بسررطرة اللبنانيررم رأطرررار بلرردة  فرشررربا لةصررر مرردفعي 

يليم،  رذلك خرراب بلردة إسرائيلي، في الل تحليق م  ر للطائرا  الحربيم رطرائرا  ا سرتط ع ا"سررائ
المجيديررم فرري منطةررم العريرررب  ررد قحررزب هللاق بةصررر مرردفعي شررمل مريرري رم ررا  رررب مررزارع شرربعا، 

 بحسب قالر الم الرطنيم لإلع مق )اللبنانيم الرسميم( 
رتراجعرر  حرردة الةصررر المرردفعي ا"سرررائيلي، ربشرر ل ملحرررال ابتررداح مررب الراحرردة بعررد الالهررر، ليسررجل 

ديرررائق باتجرررا  أطررررار  فرشرررربا رحلترررا، ر  فررر  الطرررائرا  الحربيرررم ا"سررررائيليم  11يذيفرررم راحررردة  رررل 
 -الطلعا  فرق مرجعيرب رحاصبيا رالعريرب رالبةاع الغربري  رأيفلر  المردارس فري يضراح مرجعيررب 

حاصرربيا   ررم تجرردد الةصررر ا"سرررائيلي فرري الراحرردة رالنصررر بعررد الالهررر ليطررارل مزرعررم حلتررا رراد  
رار الغربيم لسهل المار   رسجل  تحر ا  إسرائيليم يريبم مب الحدرد، حيث استةدم  الرزاني راألط

 تعزيزا  إلى مسافم يريبم يبالم الرزاني 
ربعد ال ال م بعد الالهر ترير الةصر ا"سرائيلي على األراضي اللبنانيم  رطلب  هيئم أر اب الجير 

 ا عتياديم مي اتخاذ ا حتياطا  ال زمم  ا"سرائيلي مب المسترطنيب العردة إلى ممارسم حياتهم
رأصيب نتيجم الةصر ا"سرائيلي لمنطةم العباسيم يبالم الغجر، عنصر مب ال تيبم ا"سبانيم العاملم 

 في إطار الةرا  الدرليم العاملم في جنرب لبناب )يرنيفيل(، رترفي  حةًا متأ رًا بإصابته 
أب العررردر ا"سررررائيلي طلرررب مرررب ييرررادة قيرنيفرررلق أب قيلترررزم ر انررر  قالر الرررم الرطنيرررم لإلعررر مق ذ رررر  

 عناصرها مرايعهمق 
، نةرررً  عرررب مراسرررليها فررري بيررررر ،  رررائر عبررراس 92/1/9112الشـــرق األوســـط، لنـــدن، رأضررراف  

أب مصادر لبنانيم مطلعرم يالر  لررقالشرق األرسرطق إب قالعمليرم  انر  تسرتهدر يترل ، ر اررليب عا رم
ا"سرررائيلييب، ر شررف  أب عرردد الررذيب يررامرا بالعمليررم مررب مةرراتلي )حررزب هللا(   أحررد الةررادة العسرر رييب 

أشررخا،ق، مشرريرة إلررى أب ق بررر حجررم الةافلررم ا"سرررائيليم الترري تعرضرر  للهجرررم يؤشررر إلررى  2يتجررارز 
اعتةاد )حرزب هللا( برجررد مسرؤرل  بيرر فيهراق  رأشرار  المصرادر إلرى أب العمليرم  انر  مةرررة سرابةا، 
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جئر  لعردم تررفر قالهردر الدسرمق، رأرجر  معهرا خطراب  راب مةرررًا ل مريب العرام للحرزب السريد ل نها أر 
 حسب نصر هللا، األحد الماضي إلى يرم  د الجمعم 

يليررا  إسرررائيليم ريتررل رأصرريب فيرره  2رأعلنرر  ينرراة قالمنررارق التابعررم لرررقحزب هللاق أب الهجرررم اسررتهدر 
 قعدد  بيرق مب الجنرد ا"سرائيلييب 

 
 المجلس التشريعي" يرفض مشروع إنهاء االحتالل الذي قدمه عباس لمجلس األمن" 

جمال  يث: اعرب نراب المجلس التشريعي الفلسطيني، عب رفضهم الشديد لمشررع الةرار  - زة
الذ  يدمه رئيس السلطم محمرد عباس، لمجلس األمب ألنهاح ا حت ل، معتبرينه خطرة تنازل 

 ير التي يةردها عباس إضافيم مب منالمم التحر 
رشدد النراب، خ ل جلسم عةدها المجلس التشريعي، حرل مشررع رئيس السلطم "صدار يرار إنهاح 
ا حت ل مب مجلس األمب، لرضي خطم جماهيريم رشعبيم لنزع الشرعيم عب رئيس السلطم لما 

اخل رالخارب لإلع ب يرت به مب أخطار بحق الشعب رالةضيم الفلسطينيم رتشجيي المؤتمرا  في الد
 عب عدم ا عترار بشرعيته 

 مخاطر المشروع
رحذر رئيس المجلس التشريعي با"نابم د  أحمد بحر، مب أب استمرار األرضاع ال ار يم في يطاع 
 زة، را"صرار على مراصلم النه  المشيب للرئيس عباس رالسلطم الفلسطينيم األمر الذ  مب شأنه 

السياسي الفلسطيني بال امل، ريدفي األرضاع الفلسطينيم نحر ا نفجار بما  أب يؤد   نهيار النالام
   تحمد عةبا  

ردعا بحر، الرئيس عباس لمراجعم مسيرته السياسيم رالرطنيم، ررير  ل أش ال المراهنا  السياسيم 
بيق الخاسرة التي   تجلب لشعبنا سرد الربال رالخسراب، ررير التنسيق األمني رالعمل على تط

عادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفم رالةطاع، رعةد ا"طار  اتفايا  المصالحم الرطنيم، را 
الةياد  المؤي  لمنالمم التحرير الفلسطينيم رالدعرة إلى ا نتخابا  التشريعيم رالرئاسيم، رييام 

 ح رمم الترافق الرطني ب ل راجباتها المناطم بها حسب اتفايا  المصالحم الرطنيم 
رأشار إلى أب عباس رييادة حر م فتح لم تلتزم بأ  مب هذ  ا تفاييا  سرد تش يل ح رمم الترافق 
الرطني التي تم تفريغها مب محتراها الرطني مب خ ل تنصلها مب التزاماتها الرطنيم راألخ ييم 

 را"نسانيم تجا  يطاع  زة 
ريعي النائب محمرد الزهار، تةرير مب جانبه، استعرح رئيس اللجنم السياسيم في المجلس التش

 لجنته حرل مشررع الرئيس عباس "صدار يرار إنهاح ا حت ل مب مجلس األمب 
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رأعرب الزهار، عب رفح اللجنم مشررع الةرار الذ  يدمه الرئيس عباس لمجلس األمب ألنهاح 
 يةردها عباس ا حت ل، رفضًا تامًا، راعتبار  خطرة تنازل إضافيم مب منالمم التحرير التي 

 
 برامج بديلة

رحذر النائب الفلسطيني، مب أب مشررع هذا الةرار الذ  ن، على أب الةدس عاصمًم لشعبيب يد 
اعترر ألرل مرة أب لليهرد حًةا في الةدس األمر الذ  لم يعتمد  حلفاح ال ياب حتى اليرم، معتبرا أب 

( باسترداد الجزح الشريي مب 979يرار)ذلك انة با على ما رافة  عليه منالمم التحرير بةبرلها 
 م، ريفتح الباب أمام عاصمم رهميم في ضراحي الةدس 1294الةدس التي تم احت لها عام 

ربيب الزهار، أب مب نتائ  مشررع هذا الةرار الخطير أنه يلغي حق الشعب الفلسطيني في العردة 
ب تحرير فلسطيب  ل فلسطيب م بالرسائل التفارضيم، ريجعل م1271إلى األرح المحتلم عام 

 يضيم  ير مشررعم باعترار المنالمم، ريعتبر أب هذ  األرح يهرديم لشعب يهرد  
 ما حذر مب أب مشررع هذا الةرار يعطي مزيًدا مب الري  ل حت ل لت ريس تمدد  ا ستيطاني، 

تصاعد برنام   راست مال تمزيق الضفم الغربيم، رتهريد الةدس، راستمرار التعارب األمني، لمني
 المةارمم، البديل األصيل عب برنام  التفارح رالتعارب األمني 

ريال الزهار: قإب رفضنا هذا يدفعنا لضرررة تفعيل البرام  البديلم رالتي هي حق جميي الشعرب 
المحتلم ب ل رسائل المةارمم، لطرد ا حت ل راسترداد األرح رالمةدسا ، رعردة أصحاب األرح 

 الشرعييبق 
رشدد على ضرررة الدعرة لعةد مؤتمرا  شعبيم في  ٍل مب يطاع  زة رالضفم رالةدس، ر ل 
رسال نتائجها  تجمعا  الفلسطينييب في الشتا  للتمسك بال راب  الفلسطينيم، ررفح  ل التناز  ، را 

درليم إلى للجامعم العربيم، رمنالمم التعارب ا"س مي، رمنالمم مؤتمر عدم ا نحياز، رالمؤسسا  ال
 رالحةرييم في العالم 

ردعا النائب في التشريعي، لضرررة تداعي الفصائل الفلسطينيم رالةرد الشعبيم ل جتماع للبحث في 
 البدائل للرد على هذ  التناز   الخطيرة 

 
 نزع الشرعية

 بدرر ، يال النائب إسماعيل األشةر في  لمه له، إب تةديم مشررع الةرار مب يبل الرئيس عباس،
يؤ د أنه تخلى عب شعبنا الفلسطيني رتآمر عليها ريسم شعبنا رتخلي عب الةدس رحق عردة 

 ال جئيب، رشارك في العدرانا  األخيرة على  زة 
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رناشد األشةر، التشريعي على اعتبار أنه المم ل الشرعي رالرحيد لشعب الفلسطيني  تخاذ خطرا  
 مب تم يل شعبنا في أ  محفل درلي حةيةيم لنزع الشرعيم عب الرئيس عباس رمنعه 

مب جانبه، أ د النائب عاطر عدراب، أب الرئيس عباس عطل عدد مب ا تفاييا  التي تديب رتجرم 
ا حت ل ا"سرائيلي، محمً  إيا  مسؤرليم األزما  التي يتعرح لها أهالي يطاع  زة، مشدًدا على 

 ضرررة تش يل لجنم حةرييم فلسطينيم لمحا مته 
ا دعا النائب مرراب أبر راس، لرضي خطم جماهيريم رشعبيم لنزع الشرعيم عب رئيس السلطم بينم

الفلسطينيم، لما يرت به مب أخطار بحق الشعب رالةضيم الفلسطينيم،  فًتا إلى أب يرار الترجه 
 لمجلس األمب "نهاح ا حت ل هر يرار ذاتي   يمتل أحد 

تحريك األسرد داخل السجرب في فعاليا  "رسال رسائل مب جهتها، طالب  النائب هدد نعيم، 
ترفح المس بال راب  الفلسطينيم، رجمي ترييعا  مليرنيه ضد مشررع يرار عباس للترجه لمجلس 
األمب، رالعمل على عةد المؤتمرا  رالندرا  رالفعاليا  لرفي الغطاح الشعبي عب عباس تعميمها 

 على  افم المحافل الدرليم 
جميلم الشنطي فةال : قإب مشررع الةرار   يعبر عب طمرحا  رمطالب الشعب  أما النائب

الفلسطينيق،  فتم إلى أب ما جاح في الةرار سار  بيب الضحيم رالج د، داعيم للعمل على عزل 
فساا المجال أمام المةارمم  سترداد الحةرق، رصيا م مشررع يرار  الرئيس عباس رمحاسبته، را 

 باس يخضي لإلجماع الرطني ربما ينطبق مي الحةرق رال راب  الفلسطينيم بديل عب مشررع ع
 

 مشاريع تصفيه
بدرر ، رصر النائب سالم س مم، المشررع المةدم لمجلس األمب بالحلةم في سلسلم مب التناز   
التي سيلجأ لها الرئيس عباس "لحاق الضرر بالةضيم الفلسطينيم، مضيًفا: ق  بد مب تش يل جبهم 
إس ميم رطنيم ت شر الغطاح عب الرئيس رزمرته في مةدمم لعزله رمحاسبتهق، داعًيا  عتماد 
المةارمم سبيل "عادة الحةرق المسلربم، رتشجيي المؤتمرا  في الداخل رالخارب لإلع ب عب عدم 

 ا عترار بشرعيم الرئيس 
ب الحةرق الفلسطينيم ر رابتها مب جهته، دعا النائب مشير المصر ، إلى اعتبار أ  اتفاق ينتة، م

  يم ل الشعب الفلسطيني، محمً  الرئيس عباس أ  تجارزا  رتناز   يةرم بها لتصفيم الةضيم 
الفلسطينيم، مطالًبا قفريق التسريم بال ر عب تةديم التناز   ل حت ل را عترار بالفشل أمام شعبنا، 

 ب  الفلسطينيم ررضي استراتيجيم مرحدة للتمسك بالحةرق رال را
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مب ناحيته، يال النائب يرسر الشرافي: إنه قمب الم حال أب الرئيس عباس يعمل مب أجل 
ا نتةا، مب الحةرق رال راب  الفلسطينيمق، مطالًبا بمرير فصائلي راضح لنزع الشرعيم عب الرئيس 

 عباس  نتهاح شرعيته الةانرنيم 
عباس المسؤرليم عب الةرارا  التي تنتة، مب  أما النائب محمد فرب الغرل، فةد حمل الرئيس

الحةرق رال راب  الفلسطينيم، داعًيا التشريعي ل ط ع على أ  يرارا  رالتعديل عليها يبل أب يتم 
 رفعها للجها  الدرليم رالمعنيم 

ريال: قإب مشررع الةرار الذ  سيتم تةديمه مجدًدا لمجلس األمب سي رب األسرأ مب سابةهق، مشدًدا 
لى ضرررة إجراح انتخابا  رئاسيم رتشريعيم رمجلس رطني رفًةا للترافق الفلسطيني، رمراسلم ع

 البرلمانا  الدرليم رالتحذير مب هذ  المشاريي 
 

 ثوابت فلسطينية
مب جهته، حذر النائب محمد شهاب، مب أ  مشاريي يادمم تهدر ل نتةا، مب الحةرق رال راب  

مشررع تجارز المجلس التشريعي رنرابه، مطالبا الشعب الفلسطيني الفلسطينيم،  فًتا إلى أب ال
 للنهرح راسةاط تلك المشاريي ررضي حد لها رمحا مم الةائميب عليها 

بدرر ، يال النائب يرنس األسطل: قإب مشررع الةرار هر حلةم في سلسلم لتناز   عب حةرق شعبنا 
الجريمم التي يرت بهاق، مؤ دا أب المةارمم هي  ريضيته، مضيًفا: قإب ان ار عباس للمةارمم بم ابم

 الخيار األرل راألخير لشعبنا "عادة الحةرق المسلربم 
بينما أ د النائب جمال نصار، خطررة الةرار ألنه دعا ل عترار با حت ل رللتخلي عب الحةرق 

ضا  رالتحريح على رال راب  الفلسطيني، با"ضافم ألنه يدعر للتطبيي مي ا حت ل رتمديد المفار 
 المةارمم للةضاح عليها 

ردعا نصا إلى اعتبار الةرار المةدم مب يبل الرئيس ر يةم فرديم، رتش يل لجنم برلمانيم مب رؤساح 
اللجاب السياسيم رالةانرنيم في التشريعي للتعرر على مخاطر الةرار، رتش يل فريق عمل مب 

 زيز صيغم الةرار بما يضمب حةرق شعبنا السياسييب رالةانرنييب لدراسم الةرارا ، رتع
مب ناحيته، طالب النائب يحيي العبادسم، المجلس التشريعي للبدح بةرارا  "ع ب الةطاع متحرر 
جراح انتخابا  "دارة الةطاع، راعتبار بايي األراضي الفلسطينيم تةي  مب ا حت ل راتفاييم أرسلر را 

 تح  ا حت ل رجب تحريرها 
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سم إلى اعتبار منالمم التحرير   تم ل أحد مب شعبنا رعدم ا لتزام بما يصدر عنها، ردعا العباد
رعةد مؤتمرا  رطنيم جامعم في  زة رالضفم رالشتا   تخاذ ييادة رطنيم تترلي مهمم اعادة بناح 

 مؤسسم التأهيل بهدر تحرير األراضي الفلسطينيم 
لتةرير رالتعرر على تبعاته رتعميمها على بدرر ، شدد النائب خليل الحيم، على ضرررة نةح ا

جامعم الدرل العربيم رالبرلمانا  الدرليم رط ب الجامعا  رالمدارس راعتبار  أنه   يم ل الشعب 
 الفلسطيني، داعًيا إلى الترجه إلى ا نتخابا  للخررب مب األزما  التي يتعرح لها الةطاع 

مرير درلي لتعريم ا حت ل محلًيا ردرلًيا، ررفح  افم أما النائب خميس النجار فةد دعا إلى اتخاذ 
 المشاريي التي تنتة، مب الحةرق رال راب  الفلسطينيم 

 91/1/9112فلسطين أون الين، 
 
 السلطة الفلسطينية قلقة من وقف األمم المتحدة مساعدتها لغزة 

ب يلةها مب رير األمم  امل إبراهيم: أعرب  السلطم الفلسطينيم أمس األربعاح ع -الةدس المحتلم
 المتحدة صرر مساعدا  لمتضرر  العدراب ا"سرائيلي على يطاع  زة يبل سبعم أشهر 

رشدد رزير الخارجيم الفلسطيني رياح المال ي في بياب عةب اجتماعه في رام هللا مي مفرح ر الم 
صم بعد رير ، على خطررة األرضاع في الةطاع خا«أرنررا» رث رتشغيل ال جئيب الفلسطينييب 

 المساعدا  
ردعا المال ي أطرار المجتمي الدرلي إلى ا"يفاح بتعهداته رتحريل األمرال التي رعد بها خ ل 

 الذ  عةد في مصر منتصر تشريب أرل الماضي « إعادة إعمار  زة»المؤتمر الدرلي 
 92/1/9112الرأي، عمان، 

 
 لسدود وتحلية المياهفلسطين والمغرب توقعان مذكرة تفاهم في مجال إنشاء ا 

رام هللا: ريع  الح رمم، أمس، بمةر رئاسم الرزراح، مم لم برئيس سلطم الميا  المهندس مازب  نيم، 
مي الح رمم المغربيم مم لم برزيرة الطايم رالميا  شرفا  افي ل، مذ رة تفاهم رتعارب مشترك في 

رتدريب ال رادر الفلسطينيم مب خ ل مجا   إنشاح السدرد رتحليم الميا ، با"ضافم الى تأهيل 
 ا ستفادة مب التجربم المغربيم في مجال الميا  

 92/1/9112األيام، رام هللا، 
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 السفير الفلسطيني في بغداد يناقش معاناة الجالية مع وزير الهجرة العراقي 
يني لدد العراق بغداد: استةبل رزير الهجرة رالمهجريب العرايي الد ترر جاسم محمد، السفير الفلسط

احمد عةل رالرفد المرافق له في مةر الرزارة، رتم خ ل اللةاح بحث مجمل األرضاع رالمشا ل التي 
 تراجه الجاليم الفلسطينيم رالسبل ال فيلم لمعالجتها 

أنه ناير مي رزير الهجرة الرضي الةانرني للجاليم « الةدس العربي»رذ ر السفير الفلسطيني لمراسل 
م في العراق عب طريق التنسيق رالتعارب مي الجها  ذا  الع يم م ل رزارا  الخارجيم الفلسطيني

 رالداخليم رالعدل، "يجاد صيغ يانرنيم تم نهم مب اب يعاملرا  معاملم العرايييب، 
 92/1/9112القدس العربي، لندن، 

 
 عزام األحمد يدعو إلى إعالن قطاع غزة إقليمًا متمرداً  

ضر اللجنم المر زيم لحر م فتح عزام األحمد، دعرتره إلرى إعر ب  رزة قإيليًمرا متمررًداق، رام هللا: جّدد ع
مؤ ردًا أنره   اتصرا   مري حر رم قحمراسق يبرل ال شرر عرب منفرذ  التفجيررا  التري اسرتهدف  منررازل 

 ييادا  حر م قفتحق في  زة، رعدم تدخلها بعمل ح رمم الرفاق 
ه  اب مب الذيب قدعرا "ع ب يطاع  زة قإيليمًا متمردًاق رما ريال األحمد في تصريحا  صحافيم، إن

 زال مةتنعًا بأنه قمتمردًاق، مستدر ًا بالةرل: قليس أهل  زة، رل ب الةرة التي تح مهمق 
رأضار انه أيد فري السرابق ر  يرزال يؤيرد قإعر ب  رزة إيليمرًا متمرردًا، مهمرا  انر  نترائ  ذلركق، مشربهًا 

 رة قحتى لر أدد ذلك إلى يتل الجمييق األمر بمب يخطر طائ
رشررردد علرررى أنررره ق  لةررراحا  أر اتصرررا   مررري قحمررراسق إ  بعرررد أب ت شرررر عرررب نترررائ  التحةيرررق فررري 
التفجيررا  الترري اسرتهدف  منررازل ييررادا  حر رم قفررتحق رمصررر فلسررطيب، با"ضررافم إلرى عرردم الترردخل 

 في عمل ح رمم الرفاقق 
مررم  رترنيررم، ترردر لهررم المررال، رتشرر ل لهررم  طرراًح سياسرريًا مررب رأشررار إلررى أب قحر ررم حمرراس تريررد ح ر 

المرررأزق التررري تعيشرررهق، مضررريفًا: قجميررري الفصرررائل الفلسرررطينيم رمرررنهم الجهررراد ا"سررر مي رفضررررا دعررررة 
 حماس بتش يل لجنم مشتر م "دارة يطاع  زةق 

حا  األحمرد رتعةيبًا على تصريحا  األحمد، يرال النراطق باسرم قحمراسق سرامي أبرر زهرر  قإب تصرري
 تأتي  سترضاح الرئيس محمرد عباسق 

 92/1/9112المستقبل، بيروت، 
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 فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة تؤيد عملية حزب هللا في شبعًا ردًا على اعتداء القنيطرة  
 رررزة: أيرررد  فصرررائل المةارمرررم الفلسرررطينيم، خررر ل ريفرررم نالمتهرررا مسررراح اليررررم فررري  رررزة، رد حرررزب هللا 

مرررزارع شررربعا علرررى جريمرررم ا حرررت ل فررري الةنيطررررة، داعيرررم لتشررر يل جبهرررم مةارمرررم عربيرررم  اللبنررراني فررري
 إس ميم مرحدة لمراجهم ا حت ل 

رأ ررد الررد ترر سررامي أبررر زهررر ، المتحرردث باسررم حر ررم حمرراس، فرري  لمترره خرر ل الريفررم الترري نالمتهررا 
طبيعرري علررى جرررائم ا حررت ل، الةرررد الرطنيررم را"سرر ميم بغررزة، أب عمليررم حررزب هللا اللبنرراني هرري رد 

 محمً  المجتمي الدرلي مسؤرليم تماد  ا حت ل في جرائمه 
بررردرر ، يرررال الشررريخ خالرررد الررربطر، الةيررراد  فررري حر رررم الجهررراد ا"سررر مي قنرسرررل تهانينرررا باسرررم شرررعبنا 

هرذا رمةارمتنرا رأمتنرا إلرى الشرعب اللبنراني الشرةيق ممر   بالسريد حسرب نصرر هللا أمريب عرام حرزب هللا ب
 العمل الرائيق 

ررأد أب العمليررم تؤ ررد أب جبهررم المةارمررم مررب لبنرراب رشرربعا رالةنطرررة رالةرردس ر ررزة هرري جبهررم راحرردة 
 مرحدة ضد العدر الصهيرني 

رشدد على أب عمليم شبعا رضع  نتنيراهر بمرأزق  بيرره فهرر اليررم يغرامر بمسرتةبله السياسري، الرذ  
 رضع  العمليم حدًّا له 

ميل مزهر الةياد  في الجبهم الشعبيم قنبارك العمليم البطرلم التي نفذها حزب هللاق، مب جهته، يال ج
 مشددًا على أب العمليم قرد طبيعي على الجريمم الن راح في الةنيطرةق 

ردعا مزهر لتش يل جبهم مةارمم مرحدة عربيم إس ميم لمراجهم العدر الصهيرني يائً : قبدرب جبهم 
نحةررررق ا نتصررررارق، مشررررددًا علررررى أب قالمةارمررررم هرررري الخيررررار األنجرررري لتحةيررررق  المةارمررررم المرحرررردة لررررب

 ا نتصار على العدر الصهيرنيق 
ريال ياسرر خلرر فري  لمرم حر رم األحررار الفلسرطينيم: قالفصرائل مر ر  أنرر بنيراميب نتنيراهر، رهرذ  

 العمليم مبار م ررد طبيعي على جرائم ا حت لق 
م أ رررد علرررى أب نالريرررم ا حرررت ل الرررذ  يضررررب درب أب ي ضررررب يرررد رشررردد علرررى أب رد حرررزب هللا اليرررر 

 فشل  رسةط ه فهي اليرم أصبح  تضرب ربةرة 
مب ناحيته، يرال فرايز أبرر عيطرم المتحردث باسرم حر رم فرتح: قنررفح رنرديب أ  اعترداح مرب ا حرت ل 

 ا"سرائيلي على أ  أرح عربيمق 
  أرح عربيم لب يمر مررر ال ررام، رسري رب رأضار: قأ  عمل إجرامي يةرم به )ا حت ل( على أ

 الرد على هذا الفعل ا"جرامي  بيرا ريرياق 
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رحذر أبر عيطم ا حت ل مب ا عتداح على شرعبنا فري الةردس رالضرفم ر رزة را عترداح علرى الشرعب 
 اللبناني، محمً  العدر مسؤرليم التداعيا  التي يد تنجم عب أ  اعتداح الالم 

جاهد مم ل لجاب المةارمم الشعبيم أب قعمليم حزب هللا تؤسس لمرحلم جديدة بأب   بدرر ، رأد أبر م
عدراب أر جريمم يةترفها العدر بحةنا ستمر درب محاسبمه فةد رلى ذلك العصر الذ  ي عتدد علينا ر  

 نردق 
ل الررذ  ريررال: قالمةارمررم اليرررم مرحرردة، رسرر حها راحررد، رسررت رب المعر ررم الةادمررم مرحرردةه ألب السرربي

 يفهمه العدر هي المةارمم رليس شيًئا يخرق 
مررب ناحيترره، يررال علرري الررزع ب مم ررل حر ررم المةارمررم الشررعبيم فرري الةرررد الرطنيررم را"سرر ميم: قلةررد 
جاح  العمليم البطرليم اليررم لتةررل لنرا أب العهرد الرذ   انر  فيره درلرم ا حرت ل ترت رب الجررائم درب 

ب أ  جريمرررم يرت بهرررا أب نتصررردد لهرررا يرررد رلرررى، ريرررد جرررا ح اليررررم الررررد، فالررردم بالررردم، رالةترررل بالةترررل، را 
 ا حت ل سيدفي  منها باهالًاق 

 91/1/9112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 "الجبهة الشعبية" تعّد أزمة الكهرباء في غزة سياسية... وحماس تستنكر 

يرراب أمررس، إب أزمررم ال هربرراح فتحرري صررّباا: اعتبررر  قالجبهررم الشررعبيم لتحريررر فلسررطيبق فرري ب - ررزة 
قسياسرريم بامتيرراز بسرربب المنا فررا  السياسرريمق برريب حر ترري قفررتحق رقحمرراسق، رأرضررح  أنهررا ترصررل  
إلررى هررذ  الحةررائق قمررب خرر ل تراصررلها مرري عرردد مررب المسررؤرليب عررب ملررر ال هربرراح رالةرررد الرطنيررم 

 را"س ميمق 
طراع  رزة التري تسريطر عليهرا رتةردهرا قحمراسق ريال  إب الرزارا  رالبلديا  رالمؤسسا  العامم فري ي

 91  تسرردد مررا عليهررا مررب ديرررب لشررر م ترزيرري ال هربرراح، مضرريفم أب قرزارة األريررار رحرردها تسررتهلك 
 ميغاراط، أ  تةريبًا ما تستهل ه محافالم رفح في الل األزممق 

رالح رمرم مم لرم  رأشار  إلى أب شرر م ترزيري ال هربراح قح رميرم بامتيرازق رليسر  خاصرم  مرا ي شراع،
في المئم مب أسهمها، رتمتلك رزارة الح م المحلي مم لم عرب بلرديا  يطراع  21بسلطم الطايم تمتلك 
  زة النصر ال اني 

 راعتبر  الجبهم أب الح رمم قتنا ر نفسها، رالمراطب هر الضحيم الرحيدة مب هذ  المنا فا ق 
أزمرررم ال هربررراح، خصرصرررًا فررري مرررا يتعلرررق رشررردد  علرررى أب قالمنا فرررا  السياسررريم عرررزز  مرررب تفرررايم 

بالترريرردا  الماليررم رالجبايررم رالضررريبم الترري تفرضررها الح رمررم علررى الريرررد الصررناعي )الرر زم لتشررغيل 
 في المئمق  111محطم ترليد ال هرباح الرحيدة( المةدرة بحرالى 
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، إضرافم 191( ر شف  عب قحةيةم في  ايم الخطرررة، تتم رل فري أب الخرط )المرزرد مرب إسررائيل ريرم
في المئرم مرب حاجرم الةطراع التري  22ميغاراط، أ   174إلى الخط المصر  )المزرد( يرفراب حرالي 

 ميغاراطق  771إلى  211تةدر بحرالي 
سراعا  يرميرًا مرب درب الحاجرم إلرى  1ريال  إب قهذا يعنري أنره بإم راب هرذ  الطايرم رحردها أب تررفر 

للسرريادة،  مررا ي رررر لهررا أب ت رررب، رأصرربح  عبئررًا  ةرريً ، رلررم  محطررم ال هربرراح )   ( الترري  انرر  رمررزاً 
 تحةق الهدر المرجر منها تةنيًا ر  سياسيًاق 

ريرردم  قالشررعبيمق مبررادرة لحررل هررذ  األزمررم تتم ررل فرري قتشرر يل لجنررم رطنيررم لمتابعررم الجهررا  المسررؤرلم 
 ذريًاق عب ملر ال هرباح لتحديد عناصر األزمم رتةديم البدائل المم نم لحلها ج

ردع  إلى تحميل ا حرت ل ا"سررائيلي قالمسرؤرليم الةانرنيرم راألخ ييرمق عرب األزمرم، ردعر  السرلطم 
رسرررلطم الطايرررم ق سرررت مال مباح اتهرررا مررري ا"خررررة فررري مصرررر لتزريرررد محطرررم  رررزة بالغررراز الطبيعررري، 

اعمرم عربيرًا ردرليرًا را"سراع في تطبيق مشرررع الرربط ال مراني )مري الردرل العربيرم(، رمناشردة الردرل الد
 للمساهمم ب ل األش ال لحل األزممق 

ردعررر  إلرررى قإلغررراح الضرررريبم التررري تفرضرررها الح رمرررم علرررى الريررررد الصرررناعي، رالعمرررل علرررى ضرررماب 
ا نسياب المالي بيب سلطم الطايم رشرر م ترزيري ال هربراح، ربريب الح رمرم مرب جهرم أخررد، رتحسريب 

 ا  ال بيرة رالرزارا  رالمساجدق الجبايم في  زة مب المةتدريب رالمؤسس
فرري المةابررل، اسررتن ر  حر ررم قحمرراسق البيرراب الصررادر عررب قالشررعبيمق راعتبررر المتحرردث باسررم الحر ررم 

 سامي أبر زهر ، أب البياب حمل في طياته قمزايدة  ير مةبرلمق 
تبادر مري ريال أبر زهر  في تصريح صحافي، إب الحر م ق  ع يم لها بشر م ال هربراح، رالحر رم سر

 بةيم الفصائل إلى تش يل لجنم رطنيم لمتابعم ملر ال هرباحق 
  92/1/9112الحياة، لندن، 

 
 مجموعات "حماة الشرعية الفتحاوية" تهدد أتباع دحالن بـ"تحطيم جماجمهم" 

رام هللا: هررردد  جهرررم تطلرررق علرررى نفسرررها قمجمرعرررا  حمررراة الشررررعيم ضرررد العصرررابا  الدح نيرررمق مرررب 
رعصررابتهق باسررتخدام قلغررم الحررراب ر سررر الجمرراجمق ضرردهم، راتهمرررهم بتفتيرر  حر ررم أسررمتهم قدحرر ب 

 قفتحق، رتهديد  رادرها رالتعد  على مؤسساتها 
ريالر  المجمرعررا  فرري بيرراب صررحافي: قلررب ترهبنررا تهديردات م، ربرردأتم اللعررب بالنررار، رنحررب مررب بالنررار 

 الحراب ر سر جماجم مق سيحري م  انته  لغم الحرار مع م، رسنبدأ مب اليرم لغم 
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رأ د  أنها يررر  قالبردح برالرد الفررر  ب رل يررة علرى  رل التجرارزا  را عترداحا  رالجررائم الدح نيرم، 
رم حةم  ل رؤرس ررمررز الحرراك الردح ني الخيراني فري الرداخل رالخرارب، المسرؤرليب عرب ا عترداح 

حرررق المر برا ، رتشررريه سررمعم رشرررر علرى الةيررادا  رالمؤسسررا  الفتحاريرم، رتخريررب ا نتخابررا ، ر 
 المناضليب في البيانا ق 

رأضاف  قأب الهاربيب الذيب تر را يطاع  زة رسلمر  لعصرابا  ا نة بيريب رتر ررا أبنراح قفرتحق ي ةتلررب 
فررري شررررارع  رررزة علرررى يرررد الميليشررريا  الحمسررراريم، هرررم أصرررغر مرررب أب ينرررالرا مرررب عرررزيمت م رصررربر م 

 ل التاريخ ربئس المصيرق ر بات م، رمصيرهم إلى مزاب
راتهم  أنصار دح ب برقالرهاب على إفشال المشررع الرطني، رالعمل ليل نهار لتفتير  حر رم قفرتحق، 
ضرررعافها، رالترررآمر علرررى رأس الشررررعيم، رييرررادة الحر رررم، رتهديرررد ال ررررادر، رحررررق  رتمزيرررق صرررفرفها را 

ا ، رتشررررريه سررررمعم المناضررررليب المر برررا ، رالتعررررد  علررررى المؤسسررررا  رالةيررررادا ، رتخريررررب ا نتخابرررر
يةراال الفتنرم "رايرم الردماح، رلتعبيرد الطريرق لره بتحةيرق حلمره برالعردة علرى ج رث  رالشرفاح بالبيانا ، را 

 ردماح أبناح الحر مق 
رأ ملرر : قنررذ ر م يررا مررب تتبررا رب اليرررم علررى يطرري الرراتررب    أنررتم مررب نفررذتم تعليمررا  مشررغلي م مررب 

التي  ان  تهدر إلى ضررب النسري  ا جتمراعي فري المجتمري الفلسرطيني، ا ستخبارا  ا"سرائيليم، ر 
رتحريل أفراد األجهزة األمنيم إلى عمر ح يعملررب لحسراب ا سرتخبارا  ا"سررائيليم رمةايضرتهم بةرر  

 أر دهمق 
شخصررريم محسرررربم علرررى تيرررار دحررر ب، ريالررر  إنهرررم  11رأررد  قمجمرعرررا  حمررراة الشررررعيمق أسرررماح 

 نرد الصاع صاعيبق قأهدار لنا، رس
 92/1/9112المستقبل، بيروت، 

 
 حماس تدعو حركة فتح لوقف تصدير مشاكلها الداخلية إلى الشارع الفلسطيني حركة 

 ررزة: حملرر  حر ررم حمرراس، حر ررم فررتح، المسررئرليم ال املررم عررب التجررارزا  األمنيررم األخيرررة فرري  ررزة  
، األربعرراح، حر ررم فررتح إلررى قريررر ردعررا النرراطق باسررم الحر ررم سررامي أبررر زهررر  فرري تصررريح صررحفي

تصدير مشا لها الداخليم إلى الشارع الفلسطيني، رندعر األجهرزة األمنيرم إلرى أخرذ دررهرا لحمايرم أمرب 
 المراطنيب ررير محار   حر م فتح " ارة الفرضى في البلدق 

 91/1/9112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 عون إلعادة النظر بقطع رواتب مقربين من دحالن"القدس العربي": أعضاء بـ"مركزية فتح" يد 
رام هللا ر فاد  أبر سعدد: حسب ما تسرب مب معلرما  مب اجتماع اللجنم المر زيم لحر رم فرتح فري 
رام هللا أمس، فإب عضر اللجنرم اللرراح ترفيرق الطيررار ، عررح علرى ا جتمراع مرضررع يطري رراترب 

الررر فرري الةرررار علررى أسرراس أب هنرراك تةررارير  يديررم، رأب ضررابطًا رمرالفررًا، داعيررا إلررى إعررادة الن 912
العديررد مررب الشررباب لررم يحضررررا اجتمرراع ياعررم رشرراد الشرررا، رأب   يررريب ممررب حضررررا الترربس علرريهم 
األمر على أساس أب الدعرة  انر  لمنايشرم رضري ق رزة إلرى أيرب ق رلرم ي رب حضرررهم بهردر سرلبي، 

 اب داخل فتح رأب يرارًا  هذا يفتح الباب لحال مب ا ضطر 
رحسرررب المعلرمرررا  فرررإب عضرررر  المر زيرررم ز ريرررا األ رررا ريمرررال حمرررد ر  همرررا مرررب يطررراع  رررزة تحرررد ا 

 مؤيدييب ما ياله اللراح الطيرار  
 92/1/9112القدس العربي، لندن، 

 
 مجهولون يحرقون سيارة قيادي من حركة فتح في غزة 

س، إب مجهرررليب سرر برا مررراد يابلررم  ررزة ر األناضرررل: يالرر  حر ررم قفررتحق فرري بيرراب صررحافي نشررر أمرر
ل شتعال، على سيارة تعرد للةياد  في الحر م عادل عبيد، أمام منزله في حي الشيخ رضراب، رسط 

 مدينم  زة ما أدد إلى احترايها  رأضار البياب أب المجهرليب  ذرا بالفرار 
افي، مةتضرب إب األجهرزة مب جانبها، يال  رزارة الداخليم الفلسطينيم في يطاع  زة في تصريح صرح

األمنيم فتحر  تحةيةرا فري حرادث حررق قالسريارةق  رأضراف  أنهرا لرب قتسرمح بمالراهر الفرضرى رالفلتراب 
 األمني في  زةق 

 92/1/9112القدس العربي، لندن، 
 
 فصائل فلسطينية في لبنان ترحب بعملية حزب هللا في شبعا 

باسرتهدار رترل عسر ر  صرهيرني فري مرزارع  حّي  حر م حمراس فري لبنراب فري بيراب، قييرام حرزب هللا
شررربعاق، معتبررررة أب قهرررذا الررررد علرررى جررررائم ا حرررت ل ريخرهرررا جريمرررم الةنيطررررة يرررأتي ضرررمب حرررق الررررد 
الطبيعي على ا عتداحا  الصهيرنيم المت حةم رضمب الحق المشررع للمةارمم في التصد  "رهاب 

ة علرررى ا حرررت ل هرررر أفضرررل رسررريلم لزجرررر  رمنررري ا حرررت ل رممارسررراته العدرانيرررمق  ررأ  أب قالررررد بةرررر 
عدرانه ررضي حد لمخططاته خصرصًا أب ا حت ل تمادد في عدرانه رهمجيته رتجرارز ال  يرر مرب 

 الخطرطق 
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 مررا بررارك مم ررل حر ررم قالجهرراد ا"سرر ميق فرري لبنرراب أبررر عمرراد الرفرراعي، فرري تصررريح، لرررقحزب هللا، 
الجريمم التي ارت بهرا العردر ا"سررائيلي فري الةنيطررةق، مشريرًا  عمليم مزارع شبعا، التي جاح  ردًا على

إلى أب قهذ  العمليم هي تأ يد  ستمرار المةارمم، ريردرتها علرى الررد علرى العردراب ا"سررائيلي، ريردل 
على أب المةارمم هي في أرب يرتها، ريادرة على مراجهم ا"رهاب ا"سرائيلي الذ  يالرب أنره   يرجرد 

 مب يردعهق 
في السياق، هنأ  حر رم قفرتحق فري منطةرم صررر بررقالعمليم التري نفرذها رجرال المةارمرم ا"سر ميم فري 
حرررزب هللا ضرررد العررردر الصرررهيرني، بمرررا لهرررا مرررب أ رررر فاعرررل علرررى رفررري المعنريرررا  علرررى درب التحريرررر 

 رالعردةق 
 92/1/9112المستقبل، بيروت، 

 
 دي الحرب اإلسرائيلية على غزة  "الشعبية" ترفض قرار األونروا وقف مساعداتها لمشر  

 ررزة ر أشرررر الهرررر: رفضرر  الجبهررم الشررعبيم لتحريررر فلسررطيني علررى لسرراب عضررر م تبهررا السياسرري 
جميرررل مزهرررر الةررررار التررري اتخذتررره ر الرررم األرنرررررا، بريرررر مسررراعداتها التررري تةررردمها لمشررررد  الحررررب 

رار مرب شرأنه أب يفرايم األرضراع فري األخيرة، ممب هدم  منازلهم رباترا ب  مأرد  رأ د مزهرر أب الةر
يطاع  زة  راعتبر مزهر تبريرا  قاألرنرراق باتخاذ هذا الةرار بسبب عدم ترفر األمرال ال افيم قيجافي 
الحةيةرررمق، ريرررال قاألمرررم المتحررردة برهنررر  تماهيهرررا مررري سياسرررم ا حرررت ل فررري إدامرررم الحصرررار رتعاملهرررا 

متها خطررم رربررر  سررير  سرريئم الصرري  بأنهررا تتعمررد السررلبي مرري تررداعيا  العرردراب األخيررر، رفرري مةررد
 ا ستهتار بمعاناة المراطنيبق 

ردعررا قاألرنرررراق للتراجرري عررب الةرررار، رأشررار إلررى ضرررررة عرردم حصررر عمليررم ا"عمررار فرري المسرراعدا  
الماليررم فةررط، رأب ا"عمررار يعنرري إعررادة بنرراح مررا دمرترره إسرررائيل مررب ي ر البيررر  رالرحرردا  السرر نيم 

 ب راألحياح رالمصاني رالررر رالمؤسسا  راألبرا
 92/1/9112القدس العربي، لندن، 

 
 معاريف: علينا انتظار مزيد من الوقت لرؤية جنازة قائد "القسام" محمد الضيف 

عنرنر  صررحيفم قمعراريرق الصررادرة صرباا اليرررم األربعراح، صررفحتها الرئيسريم بالتأ يررد علرى أب الةائررد 
ةسرام، محمرد ضرير،   يرزال علرى ييرد الحيراة، رأنره برذلك ي ررب يرد نجرا العس ر  ل تائب عز الرديب ال

 مب خمسم محار   ا تيال نفذتها يرا  ا حت ل ا"سرائيلي 
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ر تبرر  الصررحيفم أب ع مررا  التسرراؤل حرررل مصررير ضررير، بعررد اسررتهدار منزلرره مررب يبررل الطيررراب 
يرد تبردد ، رأب قصرررة ا نتصرار  الحربي ا"سرائيلي خ ل الحررب العدرانيرم األخيررة علرى يطراع  رزة

 التي  ان  تر ب بها إسرائيل، على شا لم جنازة لمحمد ضير، يد تأجل ق 
ريالررر  إب قشرررائعا  مةترررل الضرررير  انررر  سرررابةم ألرانهرررا، فالرجرررل المسرررئرل عرررب مةترررل المئرررا  مرررب 

 تهق ا"سرائيلييب   زال على رأس عمله رعلى إسرائيل انتالار المزيد مب الري  لرؤيم جناز 
رأضرراف  أب قالهرررر الررل الضررير فرري شررريط الفيرردير الررذ  نشرررته حمرراس بررذ رد انط يتهررا لررم ي ررب 
عفريًا فةد اتضح أخيرا ربش ل   يدع مجاً  للشك أنه نجا مب الغارة سراًح  اب في البي  رلرم يصرب 

 أر أنه لم ي ب في ذلك البي  المستهدر أصً  ساعم تنفيذ الهجرمق 
حالم ضبابيم  ان  سائدة بشأب مصير ، مي أب حر م حماس دأبر  علرى التأ يرد  رتتابي الصحيفم أب

على أنه   يزال على ييد الحياة   ما أشار  إلى أب مسؤرليب إسرائيلييب، بينهم رئيس أر راب الجرير 
 بني  انتز، حافالرا على ضبابيم في التصريحا  الرسميم بشأب مصير   

األجهرزة األمنيرم أب مرب شربه المؤ رد أب ضرير  راب فري المنرزل  رفي المحاد ا  الداخليم  ان  تدعي
 الذ  تم استهدافه، رفي هذ  الحالم فإب احتمال نجاته يةترب مب الصفر 

رتضير الصحيفم أنه يتضح اليرم أب ضير حي يرزق، رأنه تم ب مب النجاة مرب محارلرم ا  تيرال 
 الخامسم 

 91/1/9112فلسطين اون الين، 
 

 إسرائيل" ال تمتلك مقومات االنتصار على المقاومة في فلسطين ولبنان  منير المقدح: " 
بيرررر : رأد مسررؤرل الجنرراا العسرر ر  لحر ررم قفررتحق فرري لبنرراب منيررر المةرردا، أب اسررتهدار حررزب هللا 

( لدرريررم إسرررائيليم فرري مررزارع شرربعا اللبنانيررم  رراب متريعررا بعررد الهجرررم الررذ  نفررذ  1|91اليرررم األربعرراح )
 ا"سرائيلي على عدد مب ييادا  حزب هللا في قالةنيطرةق يبل عدة أيام ا حت ل 

رأشار المةدا في تصريحا  خاصم لر قيدس برسق، إلرى أب إسررائيل سرترد علرى عمليرم حرزب هللا فري 
الجرررر ب أ  رررر مرررب الجنررررب اللبنررراني، ريرررال: ق  برررد مرررب التأ يرررد أر  أب عمليرررم حرررزب هللا ضرررد جنررررد 

يعرم بعررد اسرتهدار جنرررد ا حرت ل لعرردد مرب يررادة حرزب هللا فرري الجرر ب السرررر ، ا حرت ل  انرر  متر 
رالحةيةرررم أب إسررررائيل تسرررير رفرررق مخطرررط راضرررح لرررديها، رهرررر الحفررراال علرررى الجرررر ب  منطةرررم عازلرررم 
نمرا ضرمب مخطرط راضرح  رترسيعها لتصل إلى درعا، رهي، أ  إسرائيل،   تعمل رفةا لردرد الفعل را 

 سنرا  تةريبا بعمليم عس ريم  بيرة لتأميب رجردهاق  11 المعالم، رتةرم  ل
 91/1/9112قدس برس، 
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 نتنياهو يهدد لبنان بـ"غزة" جديدة ردًا على عملية مزارع شبعا 

، أب رئرريس الرررزراح ا"سرررائيلي بنيرراميب نتنيرراهر يطرري، 92/1/9112الشــرق األوســط، لنــدن، ذ ررر  
ح رمررم اللبنانيررم بمصررير شرربيه بمصررير يطرراع  ررزة، جرلررم لرره علررى الحرردرد مرري يطرراع  ررزة، مهررددا ال

يرررائ : قالجرررير ا"سررررائيلي مسرررتعد للررررد بةررررة علرررى أ  جبهرررم، ر رررل مرررب يحرررارل اختبارنرررا علرررى جبهرررم 
الحدرد الشماليم ا"سرائيليم، أيترا عليه أب يرد ما حصل بالةرب مب سرديرر ، فري يطراع  رزة التري 

أل  رر إي مرا لهررا منرذ ييامهرا، رالجرير ا"سرررائيلي عانر  منهرا حمراس الصرير الماضرري مرب الضرربم ا
 مستعد للتعامل بةرة على جميي الجبها ق 

، أب نتنياهر ترعد يبل أب يغادر بلدة سديرر  المحاذيم لةطاع 92/1/9112الحياة، لندن، رنشر  
مرا فعلره   زة التي  اب يزررها عند ريرع العمليم في قشبعاق مترجهًا إلى تل أبيب برد ياٍس على  ررار

 الجير في يطاع  زة الصير الماضي  ريال: قاألمب يبل  ل شيح، راألمب هر أساس  ل شيحق 
ــن، رأضرراف   ، أب نتنيرراهر هرردد المسررؤرليب عررب الهجرررم علررى يافلررم 91/1/9112فلســطين أون الي

 عس ريم جنرب لبناب برقدفي ال مب  ام ق 
مةررر رزارة الجررير لتةرريم األرضرراع بعررد هجرررم  رفرري مسررتهل جلسررم طارئررم مرري ييررادة األذرع األمنيررم فرري

حرزب هللا، يرال نتنيرراهر إب قمرب يةرر رراح الضررربم اليررم لجنردنررا سريدفي الر مب  ررام ق، بحسرب إذاعررم 
 جير ا حت ل ا"سرائيلي 

رمضررى يررائ  إب قإيررراب )الررداعم الرررئيس لحررزب هللا( تريررد مررب زمررب أب تفررتح جبهررم إرهرراب جديرردة فرري 
بم الجررر بق السرررريم الترري تحتررل )إسرررائيل( يطاعررا منهررا منررذ حرررب يرنيررر/ حزيررراب مراجهتنررا فرري هضرر

  رترررابي نتنيررراهر أب قالح رمرررم اللبنانيرررم رالسررررريم مسرررؤرلتاب أيضرررا عرررب الهجمرررا  التررري تخررررب 1294
 باتجا  )إسرائيل( مب أراضيهمق 

 
  ويدعو لنزح سالحهسفير "إسرائيل" لدى األمم المتحدة يطالب مجلس األمن ببيان يدين حزب هللا 

، عرب هبرم الةدسري، أب السرفير ا"سررائيلي لردد األمررم 92/1/9112الشـرق األوسـط، لنـدن، نشرر  
المتحرردة ررب بررسرررر يرردم رسررالم مررب رئرريس الرررزراح بنيرراميب نتنيرراهر إلررى مجلررس األمررب الرردرلي، أ ررد 

إسرائيل لب تةرر مريرر المتفررب فيها أب إسرائيل ستتخذ  ل التدابير ال زمم للدفاع عب نفسها  ريال ق
بينما يستهدر )حزب هللا( ا"سرائيلييب  رطالب نتنياهر مجلس األمب بإصدار بياب بعبارا  )  لربس 
لرزام ح رمرم لبنراب بتعهرداتها الدرليرم رتنفيرذ  فيها( "دانم )حزب هللا(، رطالب بنزع س ا )حزب هللا( را 

 ق 1411يرار مجلس األمب ريم 
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، عرب محمرد طرارق، أب إسررائيل أبلغر  مجلرس األمرب 92/1/9112لعربـي، لنـدن، القدس ارأررد  
الدرلي، يرم األربعاح، أنها ستتخذ  ل ا"جراحا  التي تم نها مب الدفاع عب نفسها بعد الهجررم الرذ  

صابم   يخريب  4نفذ  حزب هللا اللبناني، رأدد إلى مةتل ا نيب مب جنردها را 
لعامررم، مسراح اليرررم، عرب منرردرب إسررائيل الرردائم لردد األمررم المتحرردة، ررب رنةلر  ا"ذاعررم ا"سررائيليم ا

بررسرررر، يرلرره فرري رسررالم رجههررا لمجلررس األمررب إب قإسرررائيل لررب تةررر م ترفررم األيررد  أمررام هجمررا  
 حزب هللا ضد ا"سرائيلييبق 

هرررا فررري رتررابي بررسررررر أب قدرلرررم إسررررائيل   يم نهرررا يبررررل الهجررررم علرررى أراضررريها، لرررذلك سرررتمارس حة
 الدفاع عب النفس،  ما ستتخذ  ل ا"جراحا  لحمايم مراطنيهاق 

منررردرب إسررررائيل يرررال فررري رسرررالته، التررري اطلعررر  عليهرررا ر الرررم األناضررررل، إب قحرررزب هللا ينتهرررك يررررار 
سرائيلق  1411مجلس األمب ريم   الذ  أنهى الةتال بيب حزب هللا را 

المجلرس إلري التهديردا  المتزايردة مرب حرزب هللا، رأضار: قلةد يمر  فري األشرهر األخيررة بلفر  عنايرم 
 الذ  يةرم بت ديس أسلحته رزيادة يدراته في جنرب لبنابق 

 
 يعلون: "إسرائيل" تلقت رسالة من حزب هللا بأنه غير معني بالتصعيد 

ــدن، ذ ررر   ، عررب األناضرررل، أب رزيررر الرردفاع ا"سرررائيلي مرشرريه 92/1/9112القــدس العربــي، لن
إسرائيل تلة  رسالم مب حزب هللا اللبناني عبر يرا  األمم المتحدة العاملم فري جنرربي يعلرب يال إب 
 بأب الحزب ليس معنيا بالتصعيد ضد إسرائيل  لبناب قيرنيفلق

رأضررار يعلرررب فرري تصررريحا  "ذاعررم الجررير ا"سرررائيلي صررباا الخمرريس قتلةرر  إسرررائيل رسررالم مررب 
األمميم هي مب نةل  التصعيدق، مرضحا أب يرا  قاليرنفيلقحزب هللا مفادها أب المنالمم  ير معنيم ب

الرسررالم  ر انرر  مصررادر إسرررائيليم يررد يالرر  األربعرراح إب حررزب هللا اللبنرراني أبلررغ السررلطا  ا"سرررائيليم 
بشرر ل  يررر مباشررر رسررالم تهدئررم مفادهررا أنرره  يررر معنرري بالتصررعيد تجررا  إسرررائيل، رأب عمليترره الترري 

مرب عناصرر الحرزب فري  9  إسررائيليم جنررب لبنراب، جراح  ردا علرى مةترل استهدف ، األربعاح، يليا
 مب الشهر الجار ، بحسب صحيفم قيديعر  أحررنر ق  11الةنيطرة داخل األراضي السرريم يرم 

يعلرررب شرردد أيضررا علررى أب قالجررير ا"سرررائيلي مسررتعد أل  تطررررا  رلررب يسررمح للمنالمررا  ا"رهابيررم 
 مراطني إسرائيلق رالنالام السرر  بالمس بأمب 

ريررررال إب قالجررررير ا"سرررررائيلي مسررررتعد لحمايررررم مررررراطني إسرررررائيل بالرسررررائل الدفاعيررررم رأيضررررا الرسررررائل 
 الهجرميمق 
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أب يعلررررب تحررردث، بعرررد انتهررراح الجلسرررم تةررردير الرضررريق ، 92/1/9112األخبـــار، بيـــروت، رأضررراف  
داعيررًا إيرراهم إلررى العررردة إلررى  للمجلررس الرررزار  المصررغر ا"سرررائيلي، مرجهررًا   مرره إلررى المسررترطنيب،

يررراب  ريررال يعلرررب إب  ررترريب حيرراتهم الطبيعيررم، ل نرره فرري الريرر  نفسرره رجرره تهديداترره إلررى حررزب هللا را 
قإيررراب رحررزب هللا يحررار ب مهاجمررم إسرررائيل، رسيسررتمراب بالمحارلررم، ربررأ  طريةررم  انرر ، رذلررك مررب 

  رررابح لهررا هرردفها العمررل ضررد أهرردار عسرر ريم الجررر ب ربالتأ يررد مررب لبنرراب، ربراسررطم بنيررم إرهابيررم  
رمدنيم  ريبل أيام هرجم  ييرادا  لتنالريم  هرذا،  راب هردفها تنفيرذ هجمرا   بيررة ضرد إسررائيل خر ل 

 األسابيي الةريبم، رفي المستةبل أيضًا، على طرل حدرد الجر بق 
ترراح األحرداث فري الشرمال، رأشار المراسلرب رالمعلةرب العس ريرب إلى أب الجلسم انته  إلرى يررار اح

رعرردم مراصررلم إطرر ق النررار، مرري إبةرراح الةرررد األمنيررم رالعسرر ريم علررى جهرزيررم مرتفعررم لمراجهررم أ  
 سينارير محتمل 

 
 ليبرمان: يجب الرد على صواريخ "حزب هللا" بمنتهى الصرامة  

عردم ا  تفراح بمرا  الشررق األرسرط: دعرا رزيرر الخارجيرم ا"سررائيلي أفيغردرر ليبرمراب، إلرى -تل أبيرب 
حصل رالرد بةرة على عمليم مزارع شبعا التري تبناهرا قحرزب هللاق  ريرال ليبرمراب، فري حرديث لره عةرب 
لةائرره فرري ب رريب مرري ناليررر  الصرريني رانررغ أيرري، إنرره قيجررب تغييررر السياسررم الترري تنتهجهررا إسرررائيل أخيرررا 

لترري أطلةرر  مررب هنرراك باتجررا  علررى الحرردرد الشررماليم، ريجررب الرررد بصررررة يريررم جرردا علررى الةررذائر ا
إسرررائيل،  مررا يتريرري مررب الصرريب رالر يررا  المتحرردة أب تررردا فرري حررال تعرضررتا لهجرررم مشررابهق  رعّبررر 
ليبرمرراب عررب قأملرره بحصرررل إسرررائيل علررى دعررم درلرري أل  رد إسرررائيلي محتمررل علررى العمليررمق، داعيررا 

رد يرررر  رمجرررد رلررريس مرررب خررر ل العرررالم إلرررى قتبّنررري طريةرررم جديررردة فررري محاربرررم ا"رهررراب، مرررب خررر ل 
التسامح مي م ل ما يام بره )حرزب هللا(، ف رل التناليمرا  ا"رهابيرم حررل العرالم تحمرل أسرماح مختلفرم، 

 رل نها تنشط لنفس الهدر في منطةم الشرق األرسطق 
 92/1/9112الشرق األوسط، لندن، 

 
 من القومي اإلسرائيليهرتسوغ: على حزب هللا أن يدرك أننا أقوياء وموحدون للحفاظ على األ 

الشرررق األرسرط: يرال رئيسررا )المعسر ر الصررهيرني(ه إسرحاق هرتسررف رتسرريبي ليفنري، فرري  -ترل أبيرب 
أرل تعةيررب لهمررا علررى العمليررم، إنهمررا قيامررا بجرلررم علررى الحرردرد حيررث ريعرر  العمليررم برفةررم مرشررحهما 

عةّرب هرتسررف يرائ : قإذا لمنصب رزير األمب عرامرس يردليب، بهردر مسراندة الجرير فري المعر رمق  ر 
اعتةررد أحررد مررب )حررزب هللا( أنرره مم ررب أب يهررددنا أر يمّزينررا عشرريم ا نتخابررا  البرلمانيررم ا"سرررائيليم، 
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سرريدرك تمامررا أننررا أيريرراح جرردا رمرحرردرب للحفرراال علررى األمررب الةرررمي ا"سرررائيلي رمراطنيرره، رمسررتةبل 
ب مراطنيه    ترجد رلب ت رب أ  تناز   لمب الجر ب راضح رسيبةى بأيدينا، رنحب نهتم بدررنا بأم

 يهاجم مراطني إسرائيلق 
 92/1/9112الشرق األوسط، لندن، 

 
 ليفني: الرد اإلسرائيلي على "حزب هللا" سيكون "صارما وبال هوادة"  

الحيرراة: هرردد  رزيررر الخارجيررم ا"سرررائيليم السررابةم تسرريبني ليفنرري إيررراب رقحررزب هللاق برررد  –الناصرررة 
رمق على عمليم مزارع شبعا  ريال : قعليهمرا أب يعيرا أب رد إسررائيل علرى اسرتهدار جنررد جرير قصا

الرردفاع أر المرردنييب سرري رب صررارمًا ربرر  هرررادةق، مشررددة علررى أب قالجررير ا"سرررائيلي مسررتعد للرردفاع 
 على أ مل رجه رأل  سينارير يد يحدث رعلى الجبها   افمق 

 92/1/9112الحياة، لندن، 
 
 التصعيد على الحدود الشماليةبمن حق "إسرائيل" حماية مواطنيها لكن ذلك ال يأتي  :"تسمير " 

الشرررررق األرسررررط: دعرررر  زعيمررررم حررررزب ميرررررتس اليسررررار  زهافررررا جلررررؤرب، رئرررريس الرررررزراح  -تررررل أبيررررب 
ا"سرائيلي نتنياهر، إلى عدم قتررتير األجرراح علرى الحردرد الشرماليم "سررائيلق، مؤ ردة فري منشررر لهرا 

الفيسررربركق أب قمرررب حرررق إسررررائيل برررل راجبهرررا حمايرررم مراطنيهرررا، رل رررب ذلرررك   يرررأتي مرررب خررر ل فررري ق
 التصعيد على الحدرد الشماليمق 

 92/1/9112الشرق األوسط، لندن، 
 
 الخارجية اإلسرائيلية:رئيس البرلمان التركي انتقد "إسرائيل" بشكل جائر في وقت غير مالئم تماماً  

م  إسرائيل مسؤر  تر يا  بيرا قبإساحة استخدامق مراسم أييم  ألحياح أشرر صديق: اته -إسطنبرل 
 ذ رد محارق الناز   نتةاد السياسم ا"سرائيليم 

ر رراب رئرريس البرلمرراب التر رري جميررل جيجيررك تحرردث أمررام أعضرراح مررب الجاليررم اليهرديررم الصررغيرة فرري 
ر المعاديرررم للسرراميم لرره صرررلم تر يررا رأخررريب بمناسرربم ذ ررررد محررارق النرراز  ريرررال إب تصرراعد المشرراع

ا"سرررائيلي  ريررال جيجيررك فرري إشررارة إلررى حرررب إسرررائيل فرري يرليررر تمرررز علررى -بالصررراع الفلسررطيني
يطاع  زة قرنحب نتذ ر ي م الماضي   يم ب ألحد أب يتجاهل الهجما  األخيرة على  زة التي يتل 

 صررة   ل قمب األبرياح مب األطفال رالنساح  علينا أب نرد ال 9111فيها 
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ريررال ايمانريررل نحشرررب المتحرردث باسررم رزارة الخارجيررم ا"سرررائيليم لرريترررز إب جيجيررك قانتةررد إسرررائيل 
 بش ل جائر رعنير في ري   ير م ئم تماما ق

رأضرررار قتعبرررر إسررررائيل عرررب اسرررتيائها  ب حرررد ا رسرررميا ذ  طبيعرررم درليرررم مخصررر، لرررذ رد ضرررحايا 
 السياسا  ا"سرائيليم ق محارق الناز  أس  استخدامه  نتةاد

 92/1/9112وكالة رويترز لألنباء، 
 
 الجيش اإلسرائيلي يحقق في "خطأين" تسببا بمقتل اثنين من جنوده في شبعا 

السرربيل: يالرر  مصررادر إسرررائيليم، إب الجررير ا"سرررائيلي يرررر فررتح تحةيررق داخلرري حرررل قخللرريبق تسررببا 
 زب هللا اللبناني، في منطةم شبعا الحدرديم في مةتل جندييب إسرائيلييب، خ ل هجرم نفذ  ح

رنةل  صحيفم قيديعر  احررنر ق على مريعها، عب مصدر في الجير ا"سررائيلي )لرم تسرمه( يرلره 
إب الخلرررل األرل هرررر قتجررررل الجنررررد بسررريارا  عسررر ريم  يرررر محصرررنم علرررى الحررردرد مررري لبنررراب برررر م 

 األرضاع األمنيم راستنفار الجير ا"سرائيليق 
المصرردر أب الجررير ا"سرررائيلي يحةررق أيضررا فرري قفرضرريم نجرراا مةرراتليب مررب دخرررل الجانررب  رأضررار

 ا"سرائيلي مب الحدرد رتنفيذ الهجرم على سيارتيب عس ريتيب بصاررت ضد المدرعا ق 
 رأشار  الصحيفم إلى أب هذيب قخلليب  بيريبق تسببا بمةتل الجنرد 

 91/1/9112السبيل، عّمان، 
 

 المشتركة تقدم أوراقها للجنة االنتخابات وتعلن برنامجها السياسي القائمة العربية 
الةررردس المحتلرررم: يررردم  الةائمرررم المشرررتر م ل حرررزاب العربيرررم إلرررى لجنرررم ا نتخابرررا  المر زيرررم، برئاسرررم 

مرب يذار الةرادم   14الةاضي سليم جبراب، يائمم مرشحيها لخرح ا نتخابا  المةبلم لل نيسر  فري الرر
ائمررم أيمررب عررردة تشرر يل الةائمررم المشررتر م بأنرره قحرردث ترراريخيق يررائ  إب قالةائمررم ررصررر رئرريس الة

الجديدة ليس  انعزاليم بل أنها تسعى إلى إح ل الس م رالديمةراطيرمق  ريرد اخترار  الةائمرم المشرتر م 
األحررررر )ر م ح( رمرررزا لهرررا، حيرررث يامررر  بتةرررديم أررايهرررا بحضررررر مم لررريب عرررب جميررري األطررررار   

 –األطرار على تسجيل الةائمم باسم قالةائمم المشتر مق  أما رمز الةائمرم الجديردة قر م حق راتفة  
فيشير إلى مر با  الةائمم: الجبهم ررمزها قرق، الحر م ا"سر ميم ررمزهرا قمق رالتجمري ررمزهرا قحق   

اسي للةائمم، رالتي ريد اتّفة  األحزاب المرّ بم للةائمم المشتر م على الخطرط العريضم للبرنام  السي
 تشمل ما يلي:
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  تؤّ ررد الةائمررم المشررتر م علررى اب الفلسررطينّييب فرري إسرررائيل هررم سررّ اب الررب د األصررلّيرب، رمررب هررذ  1
الحةيةرررم تنبررري حةرررريهم الجماعّيرررم رالفردّيرررم، رتتحرررّدد ع يرررتهم مررري الّدرلرررم، رتطالرررب الةائمرررم المشرررتر م 

ماعّيررم، ربحّةهررم بررإدارة ذاتّيررم لشررؤرنهم ال ّةافيررم رالتعليمّيررم بررا عترار بهررم  أيلّيررم يرمّيررم ذا  حةرررق ج
رالّدينيم، رهم جزح فاعرل   يتجرّزأ مرب الّشرعب الفلسرطينّي راألّمرم العربّيرم، مرب حيرث انتمراؤهم الررطني 

 رالةرمي رالحضار  رال ّةافي 
ا حررت ل ل ررل المنرراطق   تسررعى الةائمررم لتحةيررق سرر م عررادل اسررتناًدا إلررى الّشرررعيم الّدرليررم، بإنهرراح 9

طررر ق سرررراا األسررررد الفلسرررطينّييب، بمرررا فررريهم أسرررر  1294المحتلرررم عرررام  خررر ح المسرررترطنا ، را  ، را 
يامم الّدرلم الفلسطينّيم المستةّلم، رعاصمتها الةدس الشرير، با"ضافم إلرى حرّل  الّداخل الفلسطيني، را 

 .127عادل لةضيم ال جئيب، يضمب حّق العردة رفق الةرار 
  تعمل الةائمم لضماب المساراة الةرمّيم رالمدنّيم للجماهير العربيرم الفلسرطينّيم فري إسررائيل فري  افّرم 2

المجررا    رت ررافح ضررّد سياسررا  الّتمييررز را"يصرراح رمصررادرة األرح رهرردم المسرر ب  رتناضررل مررب 
سررةاط مخطّررط برافررر ب ررل  أجررل ا عترررار ب ررّل الةرررد  يررر المعترررر بهررا، رعلررى راسررها يرررد النةررب، را 

تجلّياته رصرر ،  ما تعمل مب أجل ترسيي المسّطحا  الهي لّيم للمردب رالةررد العربّيرم، رتررفير أراح 
للبناح رمناطق صناعيم رأما ب عمل فيها   ذلك ستعمل ل عترار بحةرق المهّجريب، رخاّصرم حةهرم 

 في استعادة يراهم رأراضيهم المصادرة رالعردة إليها 
م ضررررد  افرررم مالررراهر العنصرررررّيم رالفاشرررّيم، رمرررب اجررررل الحةررررق الّديمةراطيرررم ل افررررم   تناضرررل الةائمررر7

 المراطنيب 
  تةررررم الةائمرررم بالعمرررل علرررى تحةيرررق العدالرررم ا جتماعّيرررم، رمحاربرررم الفةرررر رالبطالرررم، رصررريانم البيئرررم 2

ما  رضرررماب الحةررررق ا جتماعّيرررم را يتصرررادّيم للمرررراطنيب، رت رررافح سياسرررا  ا"فةرررار رتةلررري، الخرررد
 ا جتماعّيم 

  تلترررزم الةائمرررم بالعمرررل مرررب أجرررل حةررررق المررررأة بالمسررراراة فررري الفرررر،، رفررري الحرررّق بالعمرررل رالّتعلررريم 9
رالمشررررار م الّسياسرررريم را جتماعّيررررم  ربالّنضررررال ضررررّد  افّررررم أشرررر ال ا ضررررطهاد را سررررتغ ل رالّتمييررررز 

 ، ار في أّ  مجال يخر رالعنر، اّلتي تتعّرح لها الّنساح في العائلم رالعمل رالمجتمي
  تعمررل الةائمرررم مرررب أجرررل دعررم رتطررررير ال ّةافرررم رالفرررّب بررر  تمييررز أر تهمرررير، رتؤّ رررد علرررى ضررررررة 4

الحفرراال علررى م انررم اّللغررم العربّيررم  لغررم رسررمّيم، رعلررى الحررّق فرري ا سررتة ليم ال ّةافّيررم، رعلررى تشررجيي 
ّيررم، مرري المحافالررم علررى اسررتة لّيتها، رمررب أجررل المبررادرا  الهادفررم لتطرررير ال ّةافررم العربّيررم رصررةل الهر 

تجذير  ةافم الحرار رال ّةافم الّديمةراطيم  رستعمل الةائمم بالّتعارب مي  افم مرّ با  المجتمي العربري، 
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على محاربرم العنرر رالجريمرم، مرب خر ل البرلمراب رفري الميرداب، ردفري الح رمرم رالررزارا  المختّصرم 
 لتحّمل مسؤرلّياتهاق 

 92/1/9112ياة الجديدة، رام هللا، الح
 
 المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية يقيل نائبه "المتحرش جنسيا"  

الحيراة الجديردة:  يررر المفرتر العرام للشررطم ا"سررائيليم يرحنراب دانينرر امرس، إيالرم  -الةدس المحتلم 
يررررة بحرررق تسررري نائبررره النةيرررب نيسررريم مررررر، فررري أعةررراب شررربها  ضرررد  بارت ابررره مخالفرررا  جنسررريم خط

شرطيا  على األيل  رذ ر  تةارير إع ميم إسرائيليم أب دانينر بحث مي رئيس شعبم الةرد البشرريم 
فرري الشررررطم، رأرصرررى األخيرررر بإيالرررم مررررر، رذلرررك فرري أعةررراب مرررراد حرلهرررا يسرررم التحةيةرررا  مررري أفرررراد 

 الشرطم حرل نتائ  التحةيق مي مرر 
العرررام للشررررطم مشرررتبه بارت ررراب مخالفرررا  خطيررررة ربينهرررا رتبررريب مرررب مرررراد التحةيرررق أب نائرررب المفرررتر 

 التحرر الجنسي رتشرير مجرد التحةيق قرلذلك فإنه   م اب ل ستجابم لطلبه بالتنحي طراعيمق 
 92/1/9112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يبحث عن أنفاق قرب الحدود مع لبنان 

 حررت ل قا"سرررائيليق برردأ أمررس، البحررث عررب أنفرراق ربمررا )ر ررا  (: ذ ررر مصرردر عسرر ر  أب جررير ا
حفرهرررا مةررراتلر حرررزب هللا اللبنررراني بعرررد أب عبرررر سررر اب مسرررترطنم فررري الشرررمال يريبرررم مرررب الحررردرد عرررب 
مخارفهم في هذا الصدد  ريال المصدر العس ر  قنحب نفتر على األرح بعد أب عبر الس اب عرب 

حزب هللا حفر نفةًا، ل ب  ل شيح مم ب  رهذ  هي أرل مخارفهم  ليس لدينا معلرما  تشير إلى أب 
مرة نةررم فيهرا بعمليرم بحرث علرى هرذا النطراقق  رأرضرح  صرحيفم قيرديعر  أحررنرر ق علرى مريعهرا 
ا"ل تررنررري أمرررس أب الجرررير يتعرررارب مررري عمرررال محليررريب فررري بلررردة قزرعيررر ق الحدرديرررم  رأضررراف  أب 

ر إلى رجررد م رل هرذ  األنفراق، إ  أب السر اب أبلغررا الجير أ د عدم رجرد معلرما  استخباراتيم تشي
 عب سماع أصرا  مريبم  

 92/1/9112الخليج، الشارقة، 
 
 استطالع للقناة العاشرة: حزب ليبرمان قد ال يجتاز نسبة الحسم لدخول الكنيست 

زيررب ترجمرم خاصرم: االهرر اسرتط ع جديرد أجرتره الةنراة العاشررة فري التلف -الةدس در   رم -رام هللا
ا"سررررائيلي، رألرل مررررة اب حرررزب رزيرررر الخارجيرررم ا"سررررائيلي افيغررردرر ليبرمررراب )إسررررائيل بيتنرررا( يرررد   
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يررتم ب مررب اجتيرراز نسرربم الحسررم فرري ا نتخابررا  ا"سرررائيليم المةبلررم، رذلررك حسررب المريرري ا"ل تررنرري 
-لر هرتسرررف لصررحيفم قمعرراريرق  رجرراح فرري نتررائ  ا سررتط ع أيضررا أب المعسرر ر الصررهيرني )تحررا

لحررزب اللي رررد بزعامررم نتنيرراهر، فرري حرريب سرريحتل حررزب  92مةعرردًا مةابررل  99ليفنرري( سيحصررل علررى 
 19مةعدًا، بينما ستحتل الةائمم العربيم المرحردة المر رز الرابري برر  19البي  اليهرد  المر ز ال الث بر 

 مةاعد 11مةعدًا رحزب ير عتيد بر 
 91/1/9112القدس، القدس، 

 
 حرونوت: حزب هللا خدع "إسرائيل"يديعوت أ 

الةردس در   ررم: يرال المحلرل العسر ر  فرري صرحيفم قيرديعر  أحررنرر ق العبريرم ررب بررب  -رام هللا 
يشا  اب حزب اللبناني أطلق أمس الصراريخ مب سرريا ليلف  انتبرا  جرير ا حرت ل ا"سررائيلي إلرى 

 تلك المنطةم في حيب  اب يخطط للهجرم مب حدرد لبناب 
رأضررار بررب يشررا  فرري تحليلرره للهجرررم الررذ  تبنررا  حررزب هللا علررى يافلررم إسرررائيليم عسرر ريم الهررر يرررم 
األربعاح، قاألب حزب هللا رضي إسرائيل أمام امتحراب عسرير، هرل تضربط أعصرابها أم تشرعل الحررب، 

مررب  رحرزب هللا جرراهز، عمليررم   سرري يم أ رد  فشررل ا سررتخبارا  العسرر ريم ألنهررا لرم ت ررب تتريرري الرررد
 جنرب لبناب بل مب الجر بق 

 91/1/9112القدس، القدس، 
 
 9112عارضات األزياء ونجوم الرياضة يحلون مكان الجنراالت في االنتخابات اإلسرائيلية في  

رديرري عررراردة: تفيررد مؤشرررا  عرردة بررأب ا نتخابررا  البرلمانيررم فرري إسرررائيل هررذ  المرررة أ  ررر  -الناصرررة 
لى حساب الجرهر أ  ر مب الجرر   ا نتخابيرم السرابةم  يتجلرى ذلرك سطحيم رتعتمد على المالهر ع

بالدعايررم ا نتخابيررم الترري تغيررب عنهررا يضررايا ا حررت ل رالصررراع رالتسررريم رمسررتةبل إسرررائيل لصررالح 
 يضايا داخليم رمنافسا  شخصيم رسباق أحزاب على نجرم في يرائم مرشحيها 

على نجررم الرياضرم رالصرحافم رعارضرا  األزيراح رمل را   ربلغ السباق بيب هذ  األحزاب ا"سرائيليم
الجمال بتعييب مدرب فريق  رة الةدم قبيتار يررش يمق إيلري أرحانرا فري مريري مضرمرب بةائمرم حرزب ق 
البيررر  اليهررررد ق  ر ررراب رئررريس الح رمرررم رئررريس قاللي رررردق يرررد أعلرررب يبرررل أسررربرع أنررره يبحرررث عرررب امررررأة 

علررى مل ررم جمررال إسرررائيل لينرررر أبررر رجيررل الترري اعتررذر  عررب لترشرريحها فرري يائمترره ربرراألمس عرررح 
يبرررل العرررح  رتعرررح رؤسرراح معالررم األحررزاب ا"سرررائيليم  نتةررادا  راسررعم علررى خلفيررم اللهررث رراح 
النجرررم علررى أنراعهررا رتتسرراحل المعلةررم السياسرريم فرري صررحيفم قيررديعر  أحررنررر ق سرريما  رردمرب عررب 
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سي   ما تتساحل لماذا يعتةد رؤساح األحزاب أب الجمهررر الراسري ع يم هؤ ح بالبرلماب رالعمل السيا
 سيغمى عليه عندما يرد نجرما في الةرائم ا نتخابيم 

 92/1/9112القدس العربي، لندن، 
 
 إسرائيلي يلقي خطابًا ضد المسلمين في مظاهرة ألمانية 

شريط فيدير "سرائيلي يحمل برهرم جرايسي: نشر  رسائل إع م إسرائيليم أمس األربعاح،  -الناصرة 
أيضا الجنسريم األلمانيرم، يلةري خطابرا فري مالراهرة لحر رم ألمانيرم عنصرريم ضرد المسرلميب، رحّرضرهم 
على ما أسما  قالحفاال على ألمانياق مب المسلميب، ريتضح مب خطابه أنه يعرد نفسره عضررا فري هرذ  

 الحر م، ريصر اليسار األلماني بالنازيم 
 92/1/9112الغد، عّمان، 

 
 األوقاف: ستون مستوطًنا وعنصر مخابرات يقتحمون المسج األقصى 

رفا: أفاد  دائرة األريار ا"س ميم، أب أ  ر مب ستيب مسترطنا رعددا مب  –الةدس المحتلم
مخابرا  ا حت ل ايتحمرا أمس األربعاح، المسجد األيصى المبارك مب باب المغاربم، بحراسا  

 ل الخاصم مشددة مب شرطم ا حت 
رتم  ا يتحاما  عبر مجمرعا  صغيرة رمتتاليم، ضم  عددا مب أنصار منالما  الهي ل 
المزعرم، في حيب ساد الترتر الشديد ساحا  رمرافق المسجد، خ ل صعرد احدد مجمرعا  
المسترطنيب لساحم صحب مسجد يبم الصخرة، في الري  الذ  تصدد فيه المصلرب رطلبم مجالس 

 ا يتحاما  بهتافا  التهليل رالت بير العلم لهذ  
رراصل  شرطم ا حت ل المتمر زة على البرابا  الرئيسيم للمسجد األيصى إجراحاتها المشددة بحق 
رّراد األيصى مب الشباب رالنساح، راحتجاز بطاياتهم الشخصيم على هذ  البرابا ، إلى حيب خررب 

 أصحابها منه 
اللجنم التنفيذيم في منالمم التحرير الفلسطينيم رئيس دائرة شؤرب رندد احمد يريي أبر ع ح، عضر 

الةدس، بايتحام عشرا  مب يطعاب المسترطنيب باحا  المسجد األيصى المبارك مب جهم باب 
 المغاربم، بحراسا  مشددة مب شرطم ا حت ل ا"سرائيلي الخاصم 

92/1/9112الحياة الجديدة،   
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 يستهدف "األقصى" ونحن لهارائد صالح: حدث صهيوني قادم  
 شر شيخ األيصى الشيخ قرائد ص اق رئيس الحر م ا"س ميم داخل األراضي الفلسطينيم المحتلم 

عب تجهيز ا حت ل لحدث رصفه برقالةنبلمق يستهدر المسجد األيصى المبارك رفق  1271عام 
 تحذيرا  رصفها برقا"يجابيمق رصلته مب بعح األطرار العربيم 

قشيخ األيصىق مساح اليرم األربعاح إب أصراتًا صهيرنيم   يرة بدأ  تتعالى مطالبم بتنفيذ  ريال
مخططا  تستهدر المسجد األيصى المبارك ل ب عمرهم رعمر احت لهم أيصر ب  ير مب أب ينفذرا 

 هذ  قاألرهامق 
يم خ ل ا نتخابا  رتريي قص اق أب ت رب األريا  الةادمم ساخنم بفعل المنافسم الحزبيم الصهيرن

 البرلمانيم مبديًا استعداد الفلسطينييب للتصد  للمخططا  الصهيرنيم ريال ق نحب لهاق 
ررأد الشيخ رائد ص ا في زيارة أميب عام منالمم التعارب ا"س مي للمسجد أليصى قع رةق ألنها   

يام الماضيم أربي تصب إ  في مصلحم ا حت ل الصهيرني رأرضح أب ا حت ل أ لق خ ل األ
 مؤسسا  بتهمم مناصرة الةدس رأبعد أ  ر مب ألر فلسطيني عب المسجد األيصى 

91/1/9112الشعب، مصر،   
 
 غزة: محتجون على وقف مساعدات األونروا يحاولون اقتحام مقر األمم المتحدة 

تي اتخذته  زة، عب أشرر الهرر: لم يدم الةرار ال مب، 92/1/9112القدس العربي، لندن،  يال 
، برير مساعداتها التي تةدمها لمشرد  الحرب «األرنررا»ر الم  رث رتشغيل ال جئيب الفلسطينييب 

األخيرة، ممب هدم  منازلهم رباترا ب  مأرد، سرد يرم راحدا، حتى هاجم الغاضبرب المةر الرئيس 
يد يلةي بغالبيتهم العالمى ل مم المتحدة، في محارلم  يتحامه، في تعبير شعبي رافح للةرار، الذ  

لفةدانهم المس ب، رهر ما را به أيضا استمرار « مرا ز ا"يراح»في العراح، أر يعيدهم للت دس في 
 الرفح الرسمي للةرار، الذ  جاح بسبب فةداب المنالمم الدرليم للتمريل ال زم لتةديم المساعدة 

را  السيارا  أمام المةر الرايي  رب رأشعل الغاضبرب في د لم إضافيم على رفضهم للةرار، إطا
مدينم  زة، رشرع عدد منهم بتسلق برابا  المةر الحديديم التي تعلرها أس ك شائ م في محارلم 

 للدخرل فيما رشق يخررب المةر بالحجارة 
رساد  محيط مةر األمم المتحدة حالم مب الترتر، بينما حال رجال الشرطم درب دخرل المتالاهريب 

 للمةر 
دد المشار رب أ ناح الهجرم عبارا  تندد باألمم المتحدة، ربخطم ا"عمار التي رضعتها لبناح رر 

المنازل المدمرة في يطاع  زة، خاصم رأنها لم تبدأ بالفعل ر م انتهاح الحرب يبل خمسم أشهر  
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عادة ا"عمار خ ل  رحذر أدهم أبر سلميم المتحدث باسم هيئم الحراك الرطني ل سر الحصار را 
« األرنررا»جراح رير المساعدا  عب مشرد  الحرب  رحمل «  ار م إنسانيم»التالاهرة مب حدرث 
رأضار أب رربر  «  شري م في تعطيل ا"عمار رعليها تحمل المسؤرليم»المسؤرليم ريال إنها 

سير  المبعرث األمم للمنطةم مسؤرل عب تعطيل ا"عمار   ذلك حمل أبر سلميم سلطا  ا حت ل 
 « اعفم أزمم س اب الةطاع راستمرار مني إدخال مراد ا"عمارمض»

، مب  زة، عب ر الم رفا، أب المنسق الخا، ل مم 92/1/9112الحياة الجديدة،  رأضاف 
المتحدة لعمليم الس م في الشرق األرسط، رربر  سير ، أعرب عب  ضبه الشديد إزاح ا عتداح 

 عمليم الس م في الشرق األرسط )اليرنس ر( في  زة على م تب المنسق الخا، ل مم المتحدة ل
ريال: بفضل التدابير ا حترازيم التي تم اتخاذها مسبةا لم يصب بأذد أ  مب مرالفي األمم المتحدة 
العامليب بالمجمي، رعبر عب بالغ يلةه جراح عدم اتخاذ يرا  األمب في  زة التدابير ال زمم رفي 

 ليرنس ر الري  المناسب لحمايم مجمي ا
رأضار: سنراصل تحميل حر م حماس المسؤرليم ال املم عب أمب رس مم مرالفي األمم المتحدة 

 رعملياتها في  زة إلى حيب نةل المسؤرليم األمنيم ال املم في  زة إلى السلطم الفلسطينيم الشرعيم 
في  زة، على  رأشار إلى أب المنسق الخا، يةرم بإجراح مراجعم طارئم لعمليا  األمم المتحدة

 اعتبار أب هذ  الحاد م الخطيرة تأتي في سياق التحريح المتزايد ضد األمم المتحدة في  زة 
 
 اعتقال طفلين شقيقين من ذوي االحتياجات الخاصة وفتاتين وأربعة شبان في عدة محافظات 

ب مب ذر  قاأليامق، قرفاق: اعتةل  يرا  ا حت ل، أمس، سبعم مراطنيب بينهم طف  -محافالا  
ا حتياجا  الخاصم رفتاة رسلم  ب  ا  لسبعم يخريب رذلك في محافالا  الخليل رالةدس ربي  

رأفاد  مصادر أمنيم رمحليم بأب يرا  ا حت ل دهم  منازل خمسم مراطنيب مب  لحم رجنيب  
، ريرسر اليامرب، رسلمتهم ب  ا  لمراجعم مخابراتها في معس ر قسالمق، رهم: جهاد محمد نراهالم

زيد فريحا ، رحسب طاهر زايد، رعرساب فتحي أبر الحسب  رأشار  المصادر إلى أب هذ  الةرا  
 دهم  منزل ذر  الشاب أيمب طارق ملحم مب  فر راعي، رسلمته ب  ًا لمراجعم مخابراته 

92/1/9112األيام، رام هللا،   
 
 ضائع اإلسرائيلية إلى أسواق غزة"األيام": انتقاد لـ "حكومة حماس" لسماحها بعودة دخول الب 

فايز أبر عرب: صعَّد العديد مب نشطاح حم   مةاطعم البضائي ا"سرائيليم مب حدة انتةادهم لر 
فرر سماعهم بسماحها بعردة دخرل م ل هذ  البضائي للسرق الغز ، مطالبيب « ح رمم حماس»
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سرائيلي الفرصم لتسريق بضائعها األيل إياها بالتراجي عب هذا الةرار  رنه يمنح سلطا  ا حت ل ا"
ح لها في السرق المحلي محل البضائي الفلسطينيم رالعربيم   جردة مب المنتجا  الفلسطينيم را 

، أب السماا للبضائي ا"سرائيليم بالتسريق في السرق «األيام«رأ د النشطاح في أحاديث منفصلم لر
ل  يريب الذيب هم باألصل في أمس الحاجم المحليم، سيعمل على إضاعم ي ر فر، العمل عب ا

أليم فرصم عمل في الل تدهرر الرضي ا يتصاد  جراح الحصار المفررح على الةطاع منذ ما 
يزيد عب  ماب سنرا ،  ما سيؤد  إلى إ  ق ما تبةى مب المنشآ  الصناعيم رالزراعيم لعدم يدرتها 

 على تسريق منتجاتها 
نتجا  ا"سرائيليم على لساب عضر هيئتها التنسيةيم نبيل دياب، رطالب  حملم بادر لمةاطعم الم

بضرررة تصعيد رتيرة المةارمم الشعبيم الجماهيريم للتصد  ل حت ل رممارساته العنصريم ر ذلك 
يطعاب مسترطنيه،   أب يتم السماا للمنتجا  رالبضائي ا"سرائيليم بالدخرل إلى األسراق الفلسطينيم 

ح لها محل المنتجا  المحليم أر العربيم أر حتى مب درل صديةم رداعمم للشعب رالةضيم را  
 الفلسطينيم 

البرلمانيم ر افم الفصائل الفلسطينيم بأب ي رب لها مرير حازم مب هذ  « حماس»رطالب دياب  تلم 
ةضيم الفلسطينيم الةضيم رالطلب مب مصدر  الةرار بغزة بالتراجي الفرر  عنه،  سيما رأنه يضر بال

ربفئا  عدة في المجتمي، خاصم فئم المنتجيب رالعمال، مشددًا في الري  نفسه على أهميم عدم 
 رب ريعها يذهب لشراح األسلحم التي تةتل أطفالنا رنسائنا رشيرخنا »التعامل مي هذ  المنتجا  

 « رتدمر منازلنا رتشرد أهلنا
أ ناح »نتجا  ا"سرائيليم الد ترر رائل أبر عرب، مب جهته، يال منسق حملم بادر لمةاطعم الم

تراجد  بإحدد المر   ال بيرة بغزة تفاجأ  برجرد مشررب التبرزينا على الرفرر، رالغريب باألمر 
بأب أصحاب المرل يتفاخررب برجرد منتجا  ا حت ل مي العلم بأب شر م تبرزينا الداعم الرسمي 

 « لمسترطنا  ضفتنا المحتلم
 نتةاد للرزارة بالسماا للبضائي ا"سرائيليم بدخرل  زة بالتزامب مي حم   المةاطعم ال بيرة رحرل ا

نحب أرل جهم أطلة  حملم مةاطعم المنتجا  »رالمنتشرة في الداخل رالخارب، يال عريضم: 
ب ا"سرائيليم رأرل مب اتبي سياسم إح ل الراردا ، ر اب همنا األرل هر المنت  الفلسطيني، رل 

الحالم التي يعيشها يطاع  زة   تسمح بأب تبةى السياسم على حالها،  ما أب البضائي التي سمح 
ربيب أنها «  بدخرلها   تش ل رافعم ل يتصاد ا"سرائيلي ر  تؤ ر سلبيًا على ا يتصاد الفلسطيني

 فترة الماضيم فةط تأتي في سياق التسهي   على التجار الذيب تعرضرا للتدمير ال بير خ ل ال
92/1/9112األيام، رام هللا،   
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 "بتسيلم": الجيش اإلسرائيلّي ُيواصل استخدام الكالب لعّض المدنيين الفلسطينيين في الضّفة   

زهير أندرارس:  شر مر ز )بتسيلم( عب فيدير ي رّ ق الجير ا"سرائيلّي رهر ي راصل  -الناصرة
فلسطينّييب  ريال بتسيلم، رهر مر ز المعلرما  ا"سرائيلّي ا ستعانم بال  ب ل عتداح على مدنّييب 

، 17:11، نحر الساعم 92/11/9112لحةرق ا"نساب في األراضي المحتّلم، إّنه في يرم ال   اح، 
تطّرر  مراجهم بيب عّدة عشرا  مب الفلسطينييب ربيب جنرد في منطةم األمب الخاصم المحيطم 

 أ ّمر  بمسترطنم  رميه تسرر، جنرب بي 
رتدرر في المريي مراجها  مت ّررة بيب فلسطينييب مب س اب بي  أّمر، الذيب ن هب  أراضيهم لصالح 
المسترطنم رالمنطةم األمنّيم الخاّصم المحيطم بها، ربيب الجنرد  رلف  المر ز إلى أّنه مب المفترح 

بدخرلها مب درب تصريح،  بهذ  المنطةم األمنّيم الخاّصم أب تشّ ل منطةم فاصلم   ي سمح ألحد
 باست ناح أفراد يّرا  األمب، ريد أييم  على أراح خاصم تابعم لفلسطينّييب 

ري طالب أصحاب األراضي بإبراز تصاريح خاّصم مب أجل الرصرل إلى أراضيهم راستص حها، إذ 
 ت منح هذ  التصاريح ألّيام معدردة فةط في السنم  

ب للمسترطنيب بالرصرل إلى األراضي المنهربم بحرّيم تاّمم   رفي الري  ذاته، تسمح يّرا  األم
، ر ة  منالمم بتسيلم حاد م مشابهم جرد فيها تهرير 91/11/9117رلف  المر ز إلى أّنه في يرم 

   ب على شاب فلسطينّي أمام المنطةم األمنّيم الخاصم لمسترطنم  رميه تسرر 
ستخدام ال  ب ل عتداح على متالاهريب فلسطينّييب يأتي هذا إلى جانب حا   مشابهم جرد فيها ا

أر  عتةال فلسطينّييب دخلرا إسرائيل للعمل فيها مب درب تصاريح  رخل ، المر ز إلى الةرل إّب 
استخدام ال  ب أمر خطير رهر ي لحق األذد ال بير رالصادم بمدنّييب ع ّزل، م شيًرا في الري  عينه 

جير رير استخدام هذ  الرسيلم الفاليعم، إذ أّب تهرير ال  ب على إلى أّنه ي  ّرر مطلبه مب ال
 الناس يشّ ل رسيلم عمل م يرة ل شمئزاز رهي   يم أخ يًيا ريانرنًيا  

ر اب التلفزيرب ا"سرائيلي بّث تةريًرا تحدث فيه عب رحدة ال  ب في الجير ر ير يّتم تدريبها 
ا  م ةفيب إسرائيلييب بعدم استخدام ال  ب ضد الفلسطينييب لتصبح أداة يتاليم، على الر م مب مطالب

 ألّب هتلر استخدمها ضد اليهرد 
91/1/9112رأي اليوم، لندن،   
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 أطفال فلسطينيون يناشدون العالم إنقاذ مخيم اليرموك 
راس: ناشد أطفال فلسطينيرب المجتمي الدرلي رمؤسسا  حةرق الطفل را"نساب في العالم التدخل 

 جل لرفي الحصار الخانق الذ  يفرضه نالام األسد على المخيما  الفلسطينيم في سرريا العا
بمخيم اليرمرك « صرخم طفل»رأطلق األطفال نداح استغا م لتنفيذ اعتصام جماهير  تح  عنراب 

 ل جئيب الفلسطينييب يرب دمشق اليرم 
 114تتحدث عب إصابم أ  ر مب تأتي هذ  الدعرة بعد التةارير الطبيم التي »رجاح في النداح: 

أشخا، باليرياب في مخيم اليرمرك معالمهم مب األطفال ر بار السب راستمرار حصار المخيم مب 
، رمني دخرل المساعدا  الغذائيم 241يبل نالام األسد رالميليشيا  المسلحم المراليم له لليرم 

ر األمراح المزمنم، با"ضافم إلى رالطبيم رررر الصيانم مما ينذر بارتفاع أعداد الضحايا رانتشا
 يطي ال هرباح رالماح عب المخيم 

استمرار معاناة أهالي مخيم « مجمرعم العمل مب أجل فلسطينيي سرريا»ريأتي ذلك في ري  أشار  
 العائديب ل جئيب الفلسطينييب يرب حم، 

نةم التي يتعرح لها رنةل  المجمرعم صررًا مب رايي المخيم المرير ربعح األزما  المعيشيم الخا
 بسبب التشديد األمني رابتزاز عناصر حراجز جير نالام األسد لس انيه 

92/1/9112المستقبل، بيروت،   
 
 مستوطنون يسلبون أرضًا لفلسطيني ويغّرمونه مالياً  

رريترز: طالب قمجلس بلديمق مسترطنم ق ريا  أربيق في الضفم الغربيم المحتلم فلسطينيًا مب الخليل 
مبلغ مالي سدادًا لضريبم األم ك التي تفرضها سلطا  ا حت ل على م  ك األراضي بدفي 

رالعةارا ، ر م أب أرضه محتلم مب المسترطنيب ا"سرائيلييب رهر يعير في أرح تابعم للسلطم 
 الفلسطينيم 

در ر( لمجلس مسترطنم  99121شي ل )نحر  11911رتلةى عبد ال ريم الجعبر  مطالبم بسداد 
  ريا  أربيق الةريبم مب الخليل ق

ريال الجعبر  قالتجأنا للمحافال )محافال الخليل(  المحافال به    التجأنا لبلديم الخليل  البلديم يال  
شر ها المسخرة  هذ  األراضي لنا رهذ  ياعدة األرح بحدرد البلديه   بلديم الخليل  ربلديم الخليل 

 ح رالماح  لها مب بلديم الخليلق بتةرل إحنا نتبنى المرضرع ألنه ال هربا
رنصبرا فيها  9111رأضار المراطب الفلسطيني أب مسترطنيب استرلرا على أرح يمل ها في العام 

 سراديا حرلر  إلى  نيس فرفي دعرد يضائيم عليهم 
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ريال منسق حر م قشباب ضد ا ستيطابق في الخليل عيسى عمرر قيعني هذ  الخطرة بمحارلم 
ائ   الفلسطينيم بدفي  فا   رأرنرنا )ضريبم أم ك( رضرائب لبلديم ا حت ل هر إجبار أحد الع

 يعتبر انتهاك راضح للةانرب ا"سرائيلي أرً  رالةانرب الدرليق 
رذ ر مجلس ق ريا  أربيق عندما اتصل  به قرريترزق، في بياب م ترب، أب الجعبر  بنى بيته 

 منطةم ضمب حدرد األرح التي تحتلها المسترطنم بالمخالفم للةانرب رمب درب ترخي، في 
ل ب محافال الخليل  امل حميد أب مطالبم الجعبر  بضريبم األم ك ا"سرائيليم ليس  سرد محارلم 

 للضغط عليه 
رمب جهته يال م تب تنسيق الشؤرب ا"نسانيم التابي ل مم المتحدة، في بياب في انرنم األخيرة، إب 

تتبناها سلطم العدر ا"سرائيلي في المنطةم )ب( الخاصم لسيطرتها في  سياسا  التخطيط التي
 الضفم الغربيم المحتلم رفي الةدس الشرييم المحتلم تنطر  على تمييز ضد الفلسطينييب 
92/1/9112السفير، بيروت،   

 
 مقتل فلسطيني في مخيم عين الحلوة 

فلسطيني عيسى فارس في سرق قالخلي ق: أيدم مجهرلرب صباا أمس على ا تيال ال -بيرر  
الخضار في مخيم عيب الحلرة جنربي صيدا، رهر ينتمي إلى جمعيم المشاريي الخيريم ا"س ميم  
رأ د المسؤرل ا"ع مي في جمعيم المشاريي، عبد الةادر الفا هاني، في حديث إع مي أمس أب 

 منها رمحبًا لها  فارس ليس ملتزما مي جمعيم المشاريي، ل نه لم ينر انه  اب مةربا
92/1/9112الخليج، الشارقة،   

 
 عرض كتاب القبة الحديدية 

، يناير يضيم شغل  9117عدناب أبر عامر: هذا ال تاب الصادر فرر انتهاح حرب  زة األخيرة 
الجير ا"سرائيلي رتتعلق بأداح منالرمم الةبم الحديديم في الرد على صراريخ المةارمم الفلسطينيم، 

 سرائيلي لها مب الناحيم العس ريم رالتةييم ا"
رهي محارلم لتةديم  شر حساب لهذ  المنالرمم في ضرح ما تم إنفايه مب ميزانيا  ماليم هائلم 
جراح تةييم عملياتي ألدائها في حرب  زة، رما يد تةدمه مب جهد إحباطي للصراريخ التي  عليها، را 

 مب جبهتْي  زة أر لبناب  مب المتريي أب تتسايط على إسرائيل في أ  حرب يادمم
 اسم ال تاب: الةبم الحديديم

 دانيئيل درر-المؤلفاب: إي ب  فير
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 اللغم: العبريم
يزدحم ال تاب با"حصائيا  التي تنارل  منالرمم الةبم، سراح مب جهم أعداد الصراريخ التي أطلةتها 

ماليم التي تطلبتها هذ  المنالرمم المةارمم الفلسطينيم أر تلك ا عتراضيم ا"سرائيليم، أر الت الير ال
رتطريرها مب أجل التصد  للصراريخ الةصيرة رالمترسطم المدد التي يتم إط يها مب  زة، حيث 

مليرب در ر،  21نشر الجير ا"سرائيلي  ماني بطاريا  مب المنالرمم، تبلغ ت لفم  ل بطاريم 
  ألر در ر 11ر 41رتترارا ت لفم  ل صاررت اعتراضي ما بيب 

منها  217يرمًا، تم تحييد  21صاررخا أطلة  مب  زة خ ل حرب الر 2291رأرضح ال تاب أب 
سةط   112في مناطق مفترحم، ر 9279منها في مناطق مأهرلم، ر 112براسطم الةبم، رسةط  

داخل  زة خطأ، ل ب هذ  الصراريخ  ان   افيم "  ق السماح ا"سرائيليم، رتعطيل حر م الم حم 
لى مطار بب  رريرب عدة أيام، راستخدام الجري صاررت لعمليا  ا عتراح،  لفتها  411م مب را 
 مليرب در ر  21

منها، رتت رب  ل  %92-91صاررت أطلةتها  تائب الةسام، تصد  الةبم لر 9911رمب أصل 
 ياعدة لصراريخ دفاعيم تنطلق لصد الصراريخ الةادمم مب  زة أ ناح تحليةها في 91منالرمم مب 

 ألر در ر  111الجر، بينما تبلغ ت لفم الصاررت )شاملم ت الير إط يه( يرابم 
ريجتهد ال تاب في تسريق الررايم ا"سرائيليم التي تخدع بصرر تةدمها دليً  على إسةاط صراريخ 
المةارمم، عبر ب ها صرر انفجارا  في الجر أر مرايي اعتراح الةبم للصراريخ، حيث تعمل الةبم 

صراريخ مي انط ق  ل صاررت مب  زة للتصد  له، رفي حال عدم التصد   2-9ط ق على إ
يعمل صاررت الةبم بنالام ا نفجار الذاتي على مسافم ستم  يلرمترا  في الجر، حتى   ي مل سير  

 ريسةط على أحد التجمعا  ا"سرائيليم 
رائيل الذ  دار حرل أداح الةبم ي تسب ال تاب أهميته مب أمريب: أرلهما النةار الجماهير  في إس

خ ل حرب  زة، رعدم يدرتها على صد جميي صراريخ الفلسطينييب، رحالم تبادل ا تهاما  بيب 
 المسترييب العس ر  رالسياسي بعد عدم إ با   فاحة المنالرمم خ ل الحرب 

ي الرحدا  الةتاليم ر انيهما أب المؤلفْيب مب ال تاب المرمرييب في إسرائيل، فرإي ب  فير انخرط ف
، 1242رحرب قيرم الغفرابق  1294رالهندسم رالماللييب في الجير، رشارك في حرب األيام الستم 

 م تخرب مب جامعم تل أبيب رحصل على شهادة العلرم السياسيم، رشارك في إصدار السير الذاتيم 
رح حيب اهتز ق عب حرب لعدد مب الساسم ا"سرائيلييب، ر تابْي قالمعر م على جبل الشيخق، رقاأل

  9119لبناب ال انيم 



 
 
 
 

 

           31ص                                     3479 العدد:    92/1/9112 الخميس التاريخ:

أما دانيئيل درر فهر محاضر في يسم ا"ع م بجامعم تل أبيب، رترأس المعهد الديمةراطي لمرايبم 
 تغطيم ا"ع م ا"سرائيلي للصراع مي الفلسطينييب، رحرب لبناب ال انيم 

بم الحديديم خ ل حرب  زة، فإنه أخيرًا  ، ر م ما يدمه ال تاب مب تفصيل مستطرد حرل أداح الة
أبةى السؤال الجرهر  معلةًا في خاتمته األخيرة، رهر: ماذا سيحصل في مراجهم شاملم يسةط فيها 
على مساحم إسرائيل ألر صاررت يرميًا مب  ل ا تجاها   فةراعد س ا الجر ستهاجم رلب تتم ب 

 ستضرب  مب العمل، رمحطا  الطايم رالبنى التحتيم ا"ستراتيجيم
رماذا سيحصل لمستردعا  المراد الخطرة  رهل سيتم إخ ح المدب المزدحمم  راألهم مب  ل ما 
تةدم: ماذا سيةدم الجير الةر  في الشرق األرسط مب حل سحر  "نجاا الةبم الحديديم لمني ت رار 

 إخفاياتها 
91/1/9112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 عالقات بين حماس والقاهرةتقرير: القضاء المصري "بارومتر" ال 

دعاح عبد اللطير: يرصد المتابعرب للشأب السياسي في مصر حالم قمب التذبذبق في  -الةاهرة 
ع يا  الةاهرة برحر م المةارمم ا"س ميم )حماس(، مستشهديب في ذلك بالمسار الةانرني ربأح ام 

 م ا ختصا، يضائيم تتهم الحر م برقا"رهابق رأخرد تنأد عنها متذرعم بعد
رفي هذا السياق يض  مح مم الةاهرة ل مرر المستعجلم، أمس ال   اح، بعدم ا ختصا، في نالر 
دعرد تطالب باعتبار حماس قمنالمم إرهابيمق رحالر نشاطها في مصر، ريأتي ح م المح مم بعد 

 يرار مح مم ا تحاد األررربي بشطب حماس مب يائمم قالمنالما  ا"رهابيمق 
األمس يأتي أيضا بعد نحر عشرة أشهر مب إصدار مح مم األمرر المستعجلم ح ما يخر  ل ب ح م

برقحالر أنشطم حماس رالتحفال على مةارها داخل مصر باعتبارها تناليما إرهابياق  رتزامب هذا الح م 
 مي ترتر الع يا  بيب الةاهرة رحماس في مارس/يذار الماضي 

 
 تذبذب

الم تب التنفيذ  لرقحر م يضاة مب أجل مصرق، فيرد أب أح ام المستشار عماد أبر هاشم عضر 
الةضاح قمتذبذبم بما يترافق مي تذبذب التحر ا  السياسيمق، معتبرا ذلك قدلي  ياطعا على أب 

 المحا م تعد إحدد البدائل السياسيم في المشهد السياسي المصر ق 
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ب مي صعرد رهبرط المؤشرا  السياسيم رأضار قإب تحرك مؤشرا  األح ام صعرًدا رهبرًطا بالتزام
يبرهب على أب مب يدير لعبم السياسم هر الذ  يتح م بأح ام الةضاح  رالتطابق بيب حر م السياسم 

 رأح ام الةضاح في عهد ا نة ب العس ر  يؤ د أب المتح م في الحر تيب هر يائد ا نة بق 
 

 باألمر العسكري
الةاعرد إب مصر قبعد ا"طاحم بالرئيس محمد مرسي بات    مب جهته، يال ال اتب الصحفي أحمد 

تعترر بالةانرب رالدسترر، رالمؤسسم الةضائيم رسط تلك الحالم مب البعد عب الةانرب بم ابم مؤسسم 
 ش ليم تابعم للعس ر  الشرطم را"ع مق 

لب تغيير مسار ردلل الةاعرد على رأيه بالتسريبا  الصرتيم األخيرة لعدد مب ييادا  الجير قتط
يضايا معينم، رهذا دليل على عدم استة ليم الةضاح عب المؤسسم العس ريم، رمب المؤ د أب 

 األح ام في يضايا حماس صدر  بناح على أمر عس ر  للةاضي المنرط بهق 
ريرد الةاعرد أب اتهام حماس برقا"رهاب أمر عب ي، ر  يم ب أب تدار الع يا  بيب الدرل راألنالمم 

 تلك الطريةم، ف  يم ب رفي يضيم على نالام ح م  عتبار  إرهابياق ب
رجاح في تةرير قحر م إع ميرب مرايبربق الذ  يرصد األخطاح المهنيم رالتجارزا  ا"ع ميم في 
الساحم المصريم، أب معالجا  بعح رسائل ا"ع م المرئيم قجانب  الديم رتعمد  التضليل بنشر 

راستشهد بمذيعم في إحدد المحطا  التلفزيرنيم أعلن  عب قمفاجأة بالصر   معلرما   ير مديةمق،
 رالصررة عب ع يم حماس بإسرائيلق، رأذاع  تةريرا ق  يم  للمرضرع بصلمق 

 ما سبق أب أعلب الخبير األمني اللراح سامح سير اليزل، أب حر م حماس ق  تريد الخير لمصر، 
 ل يرمق، راشترط لتغيير معاملم مصر لحماس أب تةرم األخيرة راتهمها بالتررط في مةتل مصرييب 

 قبتسليم المجرميب المطلربيب مب الحر مق، على حد يرله 
 91/1/9112الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 عّمان: "مجلس الكنائس" تطلق برنامج مساعدات بمخيم غزة 

ام  مسرراعدا  م  فررا فرري عّمرراب: أطلةرر  جمعيررم مجلررس ال نررائس للشرررق األدنررى " ا ررم ال جئرريب برنرر
مخيم  زة، بالتعارب مي فريق عمل تطرعي رعدد مب المؤسسا  المحليم، رفةا لبيراب للجمعيرم أمرس  
ريررال البيرراب إب البرنررام  يررأتي التزامررا مررب الجمعيررم بمراصررلم تنفيررذ برررام  ا" ا ررم رالتنميررم مررب خرر ل 

ب إلى دعم جهرد التنميرم رتحسريب أحررال مر ز تدريب الفتيا  التابي للجمعيم في المخيم، رالذ  يحتا
معيشررم السرر اب فرري المخرريم  رأضررار أب فعاليررا  ا"عررداد رالتهيئررم برردأ  بةيررام فريررق العمررل التطرررعي 
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بجرررر   ميدانيرررم رزيرررارا  منزليرررم لجمررري المعلرمرررا  رالبيانرررا  عرررب األسرررر السررررريم ال جئرررم، الةاطنرررم 
 يفم ل جئيب السررييب في محافالم جرر بالمخيم، رفي الةرد رالبلدا  المجاررة المستض

رأشرار البيراب إلررى أب الجرر   تمهررد "عرداد تةريررر باألسرر التري سررتتلةى ا"عانرم رالترري تتم رل قبطررررد 
 911طرررد سررترزع علررى  911 ذائيررم رحرامررا  رطرررد المرررأةق، يصررل عررددها فرري المرحلررم األرلررى إلررى 

راد األسررر المسررتفيدة مررب الطررررد، بحسررب البيرراب، أسرررة سرررريم  جئررم رأردنيررم محتاجررم  ريةرردر عرردد أفرر
تةريبررًا،  فتررًا إلررى أنرره سرريتم إطرر ق حملررم الترزيرري  رردا الخمرريس بمشررار م فريررق العمررل  9111بحرررالي 

 التطرعي الذ  يضم سرريا  رأردنيا  جرد تدريبهب على إدارة مناسبا  ترزيي طررد إعانم 
 92/1/9112الغد، عّمان، 

 
 1701الدولية إلى "كبح المقامرة اإلسرائيلية".. ويؤكد تمسك لبنان بالقرار سالم يدعو األسرة  

طالب رئيس مجلس الرزراح اللبناني تمام س م األسرة الدرليرم بررقتحّمل مسرؤرلياتها، رالعمرل علرى  ربح 
أ  نزعرررم إسررررائيليم للمةرررامرة بررراألمب را سرررتةرار فررري المنطةرررمق  رداب سررر م، فررري تصرررريح، التصرررعيد 

ر  ا"سرررررائيلي فرررري جنرررررب لبنرررراب، معربررررًا عررررب يلةرررره مررررب قالنيررررا  العدرانيررررم الترررري عبررررر عنهررررا العسرررر 
المسؤرلرب ا"سرائيليرب رما يم ب أب تسفر عنه مب تدهرر ل رضاع في لبناب رالمنطةمق  راعتبر أب 

أب قالتصرعيد ا"سرررائيلي فرري المنرراطق الحدرديررم بعررد العمليررم التري جررر  فرري شرربعا المحتلررم، مررب شررأنه 
 يفتح الباب أمام احتما   خطيرة ليس  في مصلحم السلم را ستةرار في المنطةمق 

ب رررل مندرجاتررره، رحرصررره علرررى الجهررررد  1411ريرررال: قإب لبنررراب يؤ رررد تمسررر ه بةررررار مجلرررس األمرررب 
المشرر ررة لةرررا  اليرنيفيررل الترري منيرر  اليرررم )أمررس( بخسررارة أحررد أفرادهررا مررب عديررد ال تيبررم ا"سرربانيم، 

ب لبنرراب يضرري األسررررة الدرليررم أمررام مسرررؤرلياتها ريرردعرها إلررى  ررربح أ  نزعررم إسرررائيليم للمةرررامرة  مررا أ
باألمب را سرتةرار فري المنطةرمق  رأ رد أب قلبنراب ب رل فئاتره رت رينره ريررا  السياسريم يةرر صرفًا راحردًا 

ق، داعيررًا إلررى خلررر الةرررد المسررلحم الشرررعيم فرري مهمتهررا المتم لررم فرري الرردفاع عررب أرضرره رأمررب أبنائرره
قأيصى درجا  التضامب الداخلي رالرحدة الرطنيم فري هرذ  السراعا  الصرعبم التري نراجره فيهرا خطرر 

 معتٍد أالهر  التجربم أنه   يتررع عب شيحق 
  92/1/9112المستقبل، بيروت، 

 
 "الخارجية" اللبنانية" تؤّكد لبنانية مزارع شبعا وحّق المقاومة بالّرد 

  رزارة الخارجّيررم رالمغتررربيب اللبنانيررم، فرري بيرراب صررادر عنهررا، علررى مل يررم لبنرراب مررارليب خليفررم: أ ررد
لمررزارع شرربعا المتنررازع عليهررا، راسررتن ر  قالةصررر الررذ  تعررّرح لرره لبنرراب مررب يبررل إسرررائيل  رررّد علررى 
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العمليرررم التررري انطلةررر  مرررب مرررزارع شررربعا اللبنانيرررم المحتلّرررم مرررب خرررارب الخرررط األزرق، راسرررتهدف  يافلرررم 
 يم إسرائيليم متراجدة في األراضي اللبنانيم المحتّلم خارب الخط األزرقق عس ر 

ذ جدد  التأ يد على تمّسك لبناب بالةرار  حمايم له مب ا عتداحا  ا"سرائيليم، تةرّدم  مرب  1411را 
تررداح ييررادة قاليرنيفيررلق رال تيبررم ا"سرربانيم العاملررم فيهررا، رلررذر  الجنررد  ا"سررباني بالتعرراز  لمةتلرره با ع

 ا"سرائيلي 
 أبعاد أساسيم: 2ريال مصدر ديبلرماسي لبناني لر قالسفيرق إب للبياب 

األرل، التأ يد على لبنانيم مزارع شبعا راستمرار احت لها مب يبل العردّر ا"سررائيلي رهري خرارب الخرّط 
 األزرق الذ  هر أساسًا خّط انسحاب رليس حدردا مرسرمم 

مب احتررام الشررعيم الدرليرم رالمبرادع العاّمرم للةررانيب رالةررارا  الدرليرم التري   انيًا، تمّسك لبناب بمريفه
 يجب أب تحمي لبناب مب أ  اعتداح رتسمح له بمةارمم أ  احت ل 

 ال ًا، تضامب لبناب مي األسرة الدرليم رريرفه إلى جانب الشررعيم الدرليرم المتم لرم برر قاليرنيفيرلق برجره 
 ذ  طارلها أمس ا عتداح ا"سرائيلي ال

 92/1/9112السفير، بيروت، 
 
 "المستقبل": قرارات الحرب والسلم مسؤولية الحكومة اللبنانية 

جردد   تلرم قالمسررتةبلق النيابيرم تحرذيرها مررب نرايرا العرردر ا"سررائيلي راسرتهدافاته، مشررددة علرى رجرررب 
ار اللبنانيرررم، مرررب خررر ل قأب ي ررررب أمرررب لبنررراب رسررر مم اللبنرررانييب فررري مةدمرررم اهتمامرررا  جميررري األطرررر 

ا لتزام يرً  رعمً  با بتعاد ال امل عب أ  تررط يحمل معه خطرًا على لبناب ربالتالي ا لتزام ال امل 
ق  رأ د  أب قالةرارا  المصيريم رالرطنيم بما فيها يضرايا الحررب رالسرلم 1411باحترام الةرار الدرلي 

دسرررترر هرررذ  الصررر حيم ر  يحرررق أل  طررررر  ررراب هررري مرررب مسرررؤرليم مجلرررس الررررزراح الرررذ  أناطررره ال
مصادرة إرادة اللبنانييب رالحلرل م اب سلطاته الدسترريمق، رافضم قأ  عمل يؤد  إلى دفي لبنراب إلرى 
التررط في ما ليس فيه مصلحم له رللبنانييب ر  هر مرضي إجماع لديهمق  رطالب  الح رمم بررقإجراح 

لررى عةررد اجتمرراع عاجررل لمجلررس األمررب الرردرلي لبحررث الرضرري ا تصررا   ال زمررم مررب أجررل الرردعرة إ
المتفجر على الحدرد اللبنانيم الجنربيم بما في ذلك دعرة مجلس األمرب إلرى ضربط الرنفس منعرًا لزيرادة 

 حدة الترتر رالتدهررق 
 92/1/9112المستقبل، بيروت، 
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 لبنان: عملية شبعا تثير ردودًا تفاوتت بين التأييد والتحذير 
، مب بيرر ، أب العمليم العس ريم التي نفذتها قالمةارمم 92/1/9112لحياة، لندن، انشر  

الجناا العس ر  لرقحزب هللاق ضد مر ب عس ر  إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلم،  -ا"س ميمق 
أ ار  ردرد فعل لبنانيم ترارح  بيب محذر مب جر لبناب إلى حرب، رتحميل الحزب مسؤرليم 

 بيب مبارك لها تداعياتها، ر 
شرردد الرررئيس ميشررال سررليماب علررى قضرررررة التنبرره ل هرردار ا"سرررائيليم الترري تعمررل ألسررباب انتخابيررم 
يحتاجهرررا )رئررريس الح رمرررم ا"سررررائيليم بنيررراميب( نتنيررراهر فررري معار ررره الداخليرررم راخت فررره الراضرررح مررري 

بالترالي إلرى معرارك تسرتفيد ر  1411الرئيس األمير ري براراك أربامرا، علرى جرر لبنراب إلرى خررق الةررار 
منها إسرائيل للعبث با ستةرار اللبناني النسبي النات  مب الحرار الداخلي بيب األطررار اللبنرانييب مرب 

 جهم، رالمجمرعا  ا"رهابيم المتربصم بلبناب شرًا مب جهم أخردق 
رحلرم اضرطراب  بيررة ريال رئريس قاللةراح الرديمريراطيق النيرابي رليرد جنرب ط: قيبردر أننرا سرندخل فري م

رالسربب الجنررب ا"سرررائيلي، رنتنيراهر بالتحديرد، الررذ  مرب خرر ل عمليرم الةنيطررة يريررد تحسريب رضررعه 
ا نتخابي  ما فعل فري  رزة رأترى الررد اليررم، رهرر متريريق  ردعرا عبرر قترريترق إلرى قأخرذ ا حتياطرا  

 المناسبم إذا ما يام  إسرائيل بعدراب على لبنابق 
زب قالةرررا  اللبنانيرمق سررمير جعجري، فأسررر ألب قمرا يحصررل اليررم فرري الجنررب سرريتحمل أمرا رئرريس حر

تبعاترره الجررير اللبنرراني فررري نهايررم المطررار، فررري ريرر  لررم يتخررذ فيررره الجررير أر الح رمررم أر األفريررراح 
اللبنررانيرب أ  يرررار بهررذا الشررأبق  ريررال: ق  يحررق لحررزب هللا ترررريط الشررعب اللبنرراني فرري مراجهررم مرري 

 يلق، محمً  إيا  قالمسؤرليم عما يحدث في الجنرب ر ل ما جرد في سرريمق إسرائ
رأمل عضر  تلم قال تائبق النائب إيلي مراررني برأّ  قي ررب حجرم الررّد ا"سررائيلي  بيررًاق، رذّ رر بررقأننا 

للبنانيررمق  حررّذرنا مررب هررذا السررينارير مرررارًا رت رررارًا، رطالبنررا بررأب ي رررب يرررار الحرررب رالسررلم بيررد الدرلررم ا
ريال: قأعتةد أب ما حصل سي حيي مرضررع ا سرتراتيجيم الدفاعيرم رحصرريم يررار  الحررب رالسرلم بيرد 

 الدرلم اللبنانيمق 
يذار فررارس سررعيد، أب رّد قحررزب هللاق مغررامرة  يررر محسررربم،  17رأعلررب منّسررق األمانررم العامررم لةرررد 

يرال: قنحرب فري مرحلرم ضربط الرنفس لمعرفرم ، رعمليرم خرارب ا"جمراع اللبنرانيق  ر 1411رخرق للةرار 
  يفيم الرد ا"سرائيلي علينا، ألب ما حصل هر ررطم رطنيمق 

 رفي المةابل رأد الرزير السابق فيصل  رامي قأب الرد المناسب أتى في الري  رالم اب المناسبيبق 
مرضرحًا أنره ق راب  راعتبر الرزير السابق سليم جريصاتي أب قالمةارمرم مارسر  حةهرا الطبيعري برالردق،

 على العدر أب يدرك مدد خطررة أب يلعب بالنارق 
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رحّيررا الحررزب السرررر  الةرررمي ا جتمرراعي قالعمليررم البطرليررم للمةارمررمق، راعتبررر أنهررا قنرعيررم رضررع  
 العدر الصهيرني في حال ذعر رتخبطق 

ق  رأ رررد قدعرررمب الحرررزب رحّيرررا األمررريب العرررام للحرررزب قالشررريرعي اللبنرررانيق خالرررد حررردادة قالعمليرررم النرعيرررم
للمةارمررمف فرري تحريرررف  امررلف األراضرري اللبنانيررم المحتلررمق  ررأد رئرريس بلديررم صرريدا السررابق عبررد الرررحمب 

 البزر  أب قالمةارمم أ بت  يدرتها على التعامل مي العدراب ا"سرائيلي بالطريةم المناسبمق 
شعبي الناصر ق أسامم سعد أشاد ، أب أميب عام قالتناليم ال92/1/9112السفير، بيروت، رأضاف  

بعمليم المةارمم ررصفها بالبطرليم، مشددًا على قحق اللبنانييب في مةارمم يرا  ا حت ل ا"سرائيلي 
 في أ  بةعم مب األراضي اللبنانيمق 

راعتبرررر أمررريب عرررام قاتحررراد علمررراح المةارمرررم فررري لبنرررابق الشررريخ مررراهر حمررررد قأب العمليرررم جررراح   ررررد 
 إلى أب قالت فيرييب را"سرائيلييب في خندق راحد ضد المةارممق  طبيعي، مشيراً 

المةارمررم ا"سرر ميم فرري صرريدا قأبطررال المةارمررم ا"سرر ميم بنجرراا العمليررم مررزارع  -رهنررأ تيررار الفجررر
 شبعاق، مؤ دًا قأنها أ لج  صدرر اللبنانييب رالفلسطينييب رالعرب رالمسلميبق 

 لمةارمم في لبناب رفي فلسطيب، رللعرب هذ  العمليم النرعيم  ما بارك د  عبد الرحمب البزر  ل
 
 المولوي: لم نخرج من عين الحلوة إال حقنًا لدماء المسلمين 

بيرر : في ري  يستمر تضارب المعلرما  في شأب م اب رجرد المطلررب اللبنراني شراد  المرلرر ، 
ّيم عرريب الحلرررة إ  حةنررًا لرردماح يررال األخيررر فرري تغريرردة علررى حسررابه عبررر قتررريترق: قلررم نخرررب مررب مخرر

نررا أصررً  إ  عررزهم رتم رريب ديررنهم رالحررر، علررى أمررنهم رسرر متهمق  رأضررار:  المسررلميب الررذيب مررا همال
قليعلم الجميي أننا مرا خرجنرا مرب طررابلس إ  بعرد حةرب دمراح الم سرلميب ردفعنرا عرنهم لترأميب خرررجهم 

 بعدما  اب الجير الصليبي يةصفهم بأ ةل األسلحمق 
 92/1/9112الحياة، لندن، 

 
 الخارجية اإليرانية تؤكد إرسال رسالة تحذيرية إلى "إسرائيل" عبر الواليات المتحدة 

محمد المذحجي: نف  المتحد م باسم الرزارة الخارجيم ا"يرانيم، مرضيم أفخم، األنباح التي  -لندب 
ا ي، للرسالم التحذيريم ا"يرانيم تحد   عب نفي المتحد م باسم رزارة الخارجيم األمير يم، جيب بس

 إلى إسرائيل، رأ د  إرسالها عبر الر يا  المتحدة األمري يم 
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ررفةًا لر الم فارس نيرز التابعم للحرس ال رر ، أشار  مرضيم أفخم إلى الرسالم التحذيريم ا"يرانيم 
، رأ د  أنه تم إلى إسرائيل خ ل لةاحها األسبرعي مي الصحافييب أمس )األربعاح( في طهراب

 ارسال الرسالم إلى الجانب األمري ي عبر المجار  الدبلرماسيم 
إيراب نةل  رجهم »رأدان  أفخم العمليم ا"سرائيليم التي يام  بها اسرائيل في الةنيطرة، ريال ، 

 نالرها حرل العمليم ا"رهابيم ا"سرائيليم في الةنيطرة التي أد  إلى استشهاد العميد محمد علي هللا
 « داد  رعدد مب أعضاح المةارمم ا"س ميم إلى الجانب األمري ي عبر الةنرا  الدبلرماسيم

رشدد  مرضيم أفخم على أب ال مبا ة "رهاب الدرلم ا"سرائيليم رالتطرر رالمخاطر التي تهدد 
طر، المنطةم، ستتسبب بانتشار رتراصل ا"رهاب، رطالب  الح رمم األمري يم أب تهتم بهذا الخ

 رأ د  أب إيراب ستةرم براجبها تجا  المخاطر عبر المجار  الدبلرماسيم 
لةد علمنا نحب  ذلك بهذا األمر رل ب   »رفيما يتعلق بزيارة محمرد عباس إلى إيراب يال  أفخم، 

 « معلرما  إضافيم لدينا رسنعلب عب التفاصيل فيما لر تلةيناها
لترصل إلى ا تفاق سريعًا رل ب ليس بأ   مب، ا  أنها رصرح  أفخم أب إيراب تؤ د أنها تريد ا

 تستفيد مب أ  فرصم للحرار رالتةدم بالمفارضا  ردعم المسيرة الجاريم 
رأضاف  أب األطر األساسيم يد تم تناليمها ردخل  المفارضا  الةضايا التفصيليم رالفنيم، حيث 

 ينبغي أب تشارك األطرار بالمزيد مب حسب النيم 
أفخم عب أملها بالتحرك نحر حل رتسريم الةضيم النرريم عبر المزيد مب الحرار ريال : رأعرب  

ر م أب المفارضا  معةدة رصعبم رحساسم جدًا رأب المسافا  يد تضاحل  شيئًا ما، ل ننا ما زلنا »
 « بحاجم للحرار رالتفارح

 92/1/9112القدس العربي، لندن، 
 
 القوات اإلسرائيلية تمهيدًا لهجوم حزب هللا في شبعا "القدس العربي": الجيش السوري شاغل 

 امل صةر: يال  مصادر سياسيم سرريم لرقالةدس العربيق أب رحدا  تابعم للجير  -دمشق 
السرر  ريرا  مساندة له يام  بمنا فم رحدا  مب الجير ا"سرائيلي خ ل ليل ال   اح ر فجر 

يليم عب جبهم مزارع شبعا اللبنانيم رالتشرير على األربعاح "شغال المؤسسم العس ريم ا"سرائ
ا جراحا  ا حترازيم التي تتخذها رحدا  الجير ا"سرائيلي هناك نالرًا للتداخل الجغرافي المعةد بيب 

 رير الةنيطرة رجبهم شبعا اللبنانيم المترترة أصً  
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زب هللا عب نيم الحزب شب رأضاف  المصادر أب ييادة أر اب الجير السرر  أ بلغ  مب يبل ييادة ح
هجرم خاطر ضد جنرد إسرائيلييب في اللحالم التي يحددها الةادة الميدانيرب على األرح عندما 

 تحيب الفرصم المناسبم 
مدرعا  التابي للجير السرر  بدأ  بإط ق يذيفتيب  21رتابع  المصادر أب رحدا  مب اللراح 

الجزح المحتل مب الجر ب السرر  فرد  يليا  مدفعيتيب على مرايي عس ريم إسرائيليم داخل 
عس ريم إسرائيليم بالم ل مي تحليق للطيراب راستمر هذا المشهد مترترًا حتى لحالم تنفيذ مةاتلي 
حزب هللا لهجرمهم على تسي يليا  عس ريم إسرائيليم في مزارع شبعا الساعم الحاديم عشرة رخمس 

 ر   يب دييةم 
 92/1/9112القدس العربي، لندن، 

 
 الجامعة العربية تطالب بوقف االعتداءات اإلسرائيلية على جنوب لبنان 

ينا: طالب  جامعم الدرل العربيم، برقضرررة التحرك السريي لرير ا عتداحا  ا"سرائيليم  –الةاهرة 
 على جنرب لبنابق بهدر احتراح حالم التدهرر التي تشهدها منطةم مزارع شبعا 

ياب لها اليرم، أب أمينها العام نبيل العربي عبر لرزير الخارجيم رالمغتربيب رذ ر  الجامعم، في ب
اللبناني، جبراب باسيل، في م المم هاتفيم، عب قيلةه الشديدق مب حالم الترتر رالتصعيد التي يشهدها 
جنرب لبناب رتعرض  فيه يرد حدرديم لةصر إسرائيلي ردا على استهدار حزب هللا مر با عس ريا 

 ئيليا في مزارع شبعا الحدرديم إسرا
يرما في  27الذ  أنهى حربا استمر   1411ردعا العربي إلى ا لتزام بةرار مجلس األمب ريم 

بيب إسرائيل رمةاتلي حزب هللا، مطالبا بسحب الةرا  ا"سرائيليم إلى ما رراح الخط األزرق  9119
 الحدرد  

ل الم المم ما يم ب للجامعم العربيم أب تةدمه مب  ما أرضح البياب أب العربي رباسيل تنار  خ 
 دعم للح رمم اللبنانيم في مراجهم ا عتداحا  ا"سرائيليم 

 92/1/9112الشرق، الدوحة، 
 
 الحرس الثوري اإليراني: سنقف إلى جانب المقاومة في جميع المواجهات ضّد االحتالل 

إلى جانب المةارمم ا"س ميم في جميي عمر هرار: أ د الحرس ال رر  ا"يراني ريرفه  –طهراب 
ساحا  المراجهم ضد إسرائيل، مضيفًا أب دعمه لةضيم الةدس رالمةارمم يأتي في إطار مهامه في 

 الدفاع عب ال ررة ا"س ميم 
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رأضار الحرس ال رر  في بياب جاح بعد العمليم التي تبناها حزب هللا في مزارع شبعا رأد  إلى 
ئيلييب، إب قاستشهاد محمد علي هللا داد  الى جانب المجاهد البطل جهاد مةتل رجرا جنرد إسرا

 مغنيم رسائر مجاهد  حزب هللا األبطال يبشر بتش يل جبهم إس ميم مرحدة ضد محتلي فلسطيبق 
راعتبر البياب أنه قحمايم يضيم الةدس الشرير رالمةارمم ا س ميم في المنطةم ضد ال ياب 

عًا مب رسالته الذاتيم الحساسم رالمةدسم في الدفاع عب ال ررة ا"س ميمق الصهيرني الغاصب، ناب
مشددًا على أنه قسيةر إلى جانب جميي أبطال المةارمم ا"س ميم في جميي ساحا  المعارك ضد 

 ال ياب الصهيرني المجرمق 
 92/1/9112رأي اليوم، لندن، 

 
 غلو يعّد اليهود "جزءًا من تركيا"وزير خارجية تركيا يشارك في ذكرى "الهولوكوست" وأو  

إسماعيل جمال: شارك رزير الخارجيم التر ي مرلرد جارير أر لر، في فعاليا  إحياح  -إسطنبرل 
، لتحرير معس ر قأرشفيتز بير ينرق في برلندا، مب يرا  ألمانيا النازيم أ ناح 41الذ رد السنريم الر 

مب اعتبار رئيس الرزراح التر ي أحمد دارد أر لر أب الحرب العالميم ال انيم، رذلك بعد يرم راحد 
 قاليهرد في تر يا جزح   يتجزأ مب التاريخ رال ةافم التر يمق 

 41راعتبر جارير أر لر عةب انتهاح مراسم ا حتفال أب الجميي يسعى لعدم ت رار ما حدث يبل 
ةتل أ  ر مب مليرب شخ، درلم، هدفنا جميعا إحياح ذ رد م 71عاما، يائ : قشارك مم لرب مب 

 بدرب رحمم، نسعى لمني ريرع م ل هذ  األحداث مرة أخردق 
رأ د رئيس الرزراح التر ي أحمد دارد أر لر ال   اح على أب قاليهرد في تر يا جزح   يتجزأ مب 

  التاريخ رال ةافم التر يمق، معتبرًا أب قالمراطنيب اليهرد عاشرا لمئا  السنيب إلى جانب الم رنا
 األخرد للشعب التر ي بأمب رس مق 

رأضار دارد أر لر في الرسالم التي بعث بها إلى حفل إحياح ذ رد المحريم اليهرديم التي تحييها 
جامعم قبيل  ين ق التر يم، إبَّ قدرلتنا عبر التاريخ  ان  حضنًا ل ل اليهرد الذيب يتعرضرب للاللم 

 في العالمق 
 92/1/9112القدس العربي، لندن، 

 
 الجامعة العربية تدعم قائمة األحزاب العربية بانتخابات الكنيست 

مراد فتحي: أعرب  جامعم الدرل العربيم، اليرم األربعاح، عب دعمها ال امل للخطرة  -الةاهرة 
بدخرل  71ا"يجابيم التي اتخذتها مجمرعم مب األحزاب العربيم رالشخصيا  الفلسطينيم مب عرب 
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"سرائيلي المةررة مارس المةبل بةائمم مرحدة، داعيم  ل المراطنيب العرب أب انتخابا  ال نيس  ا
 يذهبرا لصندرق ا يتراع لدعم هذ  الةائمم ب ل يرة 

ر من  الجامعم العربيم هذا الترجه  رنها تأتي  خطرة ل مام مب أجل حمايم الشعب الفلسطيني، 
ألحزاب عب تحةيق الهدر ا ستراتيجي مشددة على ضرررة أ  تعيق الخ فا  ال انريم بيب ا

 راألساسي الخا، بحمايم شعب فلسطيب داخل الخط األخضر 
 92/1/9112الشرق، الدوحة، 

 
 "مجلس وزراء المياه العرب" يقرر عقد مؤتمر لمناقشة سرقات االحتالل 

، عةد الخلي : يرر الم تب التنفيذ  لمجلس رزراح الميا  العرب في ختام أعماله أمس -الةاهرة 
اجتماع درلي خ ل العام الجار  تح  عنراب قالميا  العربيم تح  ا حت لق لمنايشم السريا  
قا"سرائيليمق للميا  العربيم رسبل التصد  لها تح  رعايم الجامعم مجدًدا دعمه للسلطم الفلسطينيم 

الدعم لدرلم فلسطيب في مراجهم التحديا  الراهنم في يطاع الميا ، داعيًا الدرل العربيم لتةديم 
 للمشار م في مؤتمر المانحيب حرل دعم مشررع تحليم الميا  في يطاع  زة  

 92/1/9112الخليج، الشارقة، 
 
 "إسرائيل" تستهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وتقتل جنديًا إسبانياً  

ند  اسباني تابي أعلب المتحدث باسم األميب العام ل مم المتحدة استيفاب در ريك، أمس، قمةتل ج
سرائيل في  لةرة األمم المتحدة المؤيتم في لبناب في أعةاب إط ق النار بيب حزب هللا اللبناني را 
المنطةم الحدرديم بيب الجانبيبق، مشيرًا إلى أّب قاليرنيفيل تجر  تحةيةا  حرل سبب رفاة الجند  

 ا سبانيق 
ذ علم   ًا مب الخّط األزرق لجهم لبناب ما ينفي الررايم متر  12أّب الجند  يتل على بعد « السفير»را 

التي تحّد   عب مةتله برصا، أطلةه قحزب هللاق، نةل  صحيفم قيديعر  أحرنر ق على مريعها 
ا"ل تررني عب ضابط إسرائيلي  بير أّب مةتل الجند  قتم بشالايا يذيفم إسرائيليم، ريام  ييادة 

با تصال باألمم المتحدةق  رأسر الضابط لهذا الحادث  الجير ا"سرائيلي بعد الحادث رعلى الفرر
 يائً  قنحب نجر  تحةيةًا في الحاد م مي تأ يدنا أب   نيم لدينا  ستهدار يرا  األمم المتحدةق 
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رأشار  رسائل إع م إسبانيم إلى أب الجند  الذ  يتل هر العرير فرانسيس ر خافيير سررييا ترليدر 
إلى يرا  األمم المتحدة، ر اب  9117ريد انضّم في العام | ب( مب مدينم ملةم  عامًا رر متزرّ  29)

 لبناب البلد ال اني الذ  عمل فيه 
 92/1/9112السفير، بيروت، 

 
 الخارجية األمريكية: "إسرائيل" لها "حق الدفاع عن النفس" في مواجهة حزب هللا 

ربعاح عب تأييدها "سرائيل في مراجهتها مي الةدس در   رم: أعرب  الر يا  المتحدة ا  -راشنطب 
حزب هللا اللبناني بعد أب هاجم مر با عس ريا اسرائيليا في اخطر تصعيد بيب الطرفيب منذ خمس 

 سنرا  
رصرح  المتحد م باسم الخارجيم ا مير يم جيب بسا ي للصحافييب: قنحب ندعم حق اسرائيل 

جميي ا طرار الى احترام الخط ا زرق بيب اسرائيل المشررع في الدفاع عب النفس، رنراصل دعرة 
 رلبنابق 

راضاف  اب راشنطب تديب يصر حزب هللا للمر ب العس ر  ا سرائيلي في المنطةم الحدرديم التي 
 تحتلها اسرائيل ما ادد الى مةتل جندييب اسرائيلييب 

انه اب يصعد الرضيق، راضاف : قندعر جميي ا طرار الى ا متناع عب الةيام با  تحرك مب ش
 مضيفم اب راشنطب ترايب الرضي مب   ب 

 91/1/9112القدس، القدس، 
 
 االتحاد األوروبي: التصعيد على "الحدود اإلسرائيلية" اللبنانية يضر باستقرار المنطقة 

الةدس در   رم: يال  المم لم العليا ل مب رالسياسم الخارجيم ل تحاد األررربي،  -رام هللا 
ري ا مر ريني، إب قتصعيد العنر على الحدرد الشماليم "سرائيل مي حزب هللا اللبناني يم ب أب فريدي

 يضر باستةرار المنطةم بأ ملها خاصم في هذ  الالررر الصعبمق 
رطالب  مر يريني، في بياب لها، بر قرير فرر  ل عمال العدائيم التي تتعرح لها إسرائيل على 

 حدردها الشماليمق 
: قالهجما  األخيرة على الحدرد اللبنانيم ا"سرائيليم تةرح رير األعمال العدائيم بمرجب رأضاف 

 رجهرد بناح الس م على طرل الخط األزرقق  1411يرار مجلس األمب الدرلي ريم 
 92/1/9112القدس، القدس، 
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جراء تحقيق بمالبسات مقتل الجند   ي اإلسبانياألمم المتحدة تؤكد استمرار عمل "اليونيفيل" وا 
هبم الةدسي: أ د فرحاب حاب، المتحدث باسم األميب العام ل مم المتحدة، مةتل جند   -راشنطب 

إسباني مب يرا  حفال الس م في منطةم يريم الغجر جنرب لبناب )عند الخط األزرق الذ  رسمته 
سرائيل(  رأشار حاب إلى أب يرة  األمم المتحدة في لبناب األمم المتحدة للمنطةم الحدرديم بيب لبناب را 

)يرنيفيل( ستراصل عملها رمهمتها في حفال األمب رالس م في جنرب لبناب،  ما ستراصل الةرة 
 ا عتماد على  ل الةرا  المشار م فيها رمنها إسبانيا 

سنجر  تحةيةا في م بسا  الحادث »رأضار حاب في تصريحا  خاصم، لرقالشرق األرسطق: 
ةتله، ريائد يرة اليرنيفيل )أندريا تينيتي( على اتصال مي الطرفيب، رنح هما لمعرفم الالررر رراح م

 « على ممارسم أيصى درجا  ضبط النفس لمني التصعيد على الحدرد ا"سرائيليم اللبنانيم
رخ ل المؤتمر الصحافي اليرمي باألمم المتحدة،  رر ستيفاب در اريك، المتحدث باسم األميب العام 

، التأ يدا  على إجراح تحةيق ل شر م بسا  الحادث رأسباب مةتل الجند  ل مم المتحدة
ا"سباني، مشيرا إلى أب يرا  اليرنيفيل أعاد  نشر يراتها على األرح بالتشارر مي الح رمم 

 اللبنانيم 
رأشار در اريك إلى أب منسةم األمم المتحدة للبناب سيغريد  اف أعرب  عب يلةها مب تدهرر 

د الحدرد اللبنانيم ا"سرائيليم، رطالب   ل األطرار با متناع عب أ  أعمال مب شأنها األرضاع عن
أب تزيد مب زعزعم استةرار األرضاع في جنرب لبناب  رأرضح مسؤرل بالبع م ا"سبانيم لدد األمم 

ير عاما(  رأشار إلى أب رز  29المتحدة أب الجند  ا"سباني هر العرير فرانسيس ر خافيير ترليدر )
الدفاع ا"سباني بيدرر مررينس ألغى زيارته الرسميم للهند لمتابعم التحةيةا  في رفاة الجند  

 ا"سباني 
 92/1/9112الشرق األوسط، لندن، 

 
 أوباما: االجتماع مع نتنياهو قبل االنتخابات اإلسرائيلية "غير مالئم" 

باراك أرباما إنه لب يجتمي مي  سير الديب حمداب: يال الرئيس األمري ي -دينا عادل  -راشنطب 
رئيس الرزراح ا سرائيلي بنياميب نتنياهر خ ل زيارته للر يا  المتحدة في مارس يذار ألب هذا 

 سي رب ق ير م ئمق يبل أسبرعيب مب ا نتخابا  ا سرائيليم 
ر رهر رأصبح  زيارة نتنياهر محرر خ ر دبلرماسي  ر اب رئيس مجلس النراب األمري ي جرب بين

جمهرر  يد رجه الدعرة لرئيس الرزراح ا سرائيلي ليلةي  لمم امام ال رنجرس درب إب ف البي  
 األبيح ار األعضاح الديمةراطييب بال رنجرس 
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مارس اذار  14رمب المم ب أب ينالر الى عةد اجتماع يرب مرعد إجراح ا نتخابا  ا سرائيليم في 
 على أنه يساعد نتنياهر 

ا في مةابلم مي شب م سي إب إب أذيع  يرم األربعاح قلب أجتمي معه ببساطم ألب سياستنا ريال أربام
العامم هي أننا   نجتمي مي أ  مب زعماح العالم يبل أسبرعيب مب انتخاباتهم ق رأضار قأعتةد أب 

 هذا  ير م ئم رهذا صحيح مي بعح أر ق حلفائنا ق
اني ديفيد  اميررب فةال إنه حدد مرعد زيارته األخيرة الى رأعطى أرباما م ا  برئيس الرزراح البريط

راشنطب لت رب بعيدة بفترة  افيم عب ا نتخابا  البريطانيم قبحيث   يبدر األمر ر أننا نتدخل أر 
 نحارل التأ ير على العمليم ق

 91/1/9112وكالة رويترز لألنباء، 
 
 دثات مع إيرانبيلوسي: كلمة نتنياهو أمام الكونجرس قد تضر بالمحا 

أشرر صديق: يال  زعيمم الديمةراطييب في مجلس النراب األمري ي  -حسب عمار  -في دلفيا 
نانسي بيلرسي إب الخطاب المزمي لرئيس الرزراح ا"سرائيلي بنياميب نتنياهر امام ال رنجرس 

بشأب برنامجها األمري ي في مارس اذار يد يضر بمساعي ادارة أرباما للترصل إلى اتفاق مي إيراب 
 النرر  

رأضاف  بيلرسي خ ل مؤتمر صحفي قم ل هذا التةديم يد يبعث بالرسالم الخاطئم فيما يتعلق 
بإعطاح الدبلرماسيم فرصم ق ل ب بيلرسي امتنع  عب مطالبم رئيس مجلس النراب جرب بينر بسحب 

 الدعرة التي رجهها لنتنياهر 
 91/1/9112وكالة رويترز لألنباء، 

 
 في الدعم األمريكي للموازنة الفلسطينية العام الماضي %72بنسبة  تراجع 

محمد عبد هللا:  شف  البيانا  الختاميم للميزانيم الفلسطينيم للعام  -الةدس در   رم  -رام هللا 
 في الدعم األمري ي للمرازنم الفلسطينيم  %49.2، تراجعًا بنسبم 9117الماضي 

ة الماليم، رحصل  الةدس در   رم على نسخم منها، األربعاح، ربحسب البيانا  الصادرة عب رزار 
 111فإب إجمالي الدعم األمري ي للمرازنم الفلسطينيم )العامم رالتطريريم(، بلغ خ ل العام الماضي 

 مليرب در ر أمري ي، تم تحريلها مطلي تشريب  اني الماضي 
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طينيم )العامم رالتطريريم(، خ ل العام في المةابل، بلغ إجمالي الدعم األمري ي للمرازنم الفلس
مليرب در ر أمري ي، تم تةديمها للح رمم خ ل شهر  شباط ريب مب العام يبل  221، نحر 9112

 الماضي 
ريأتي هذا التراجي في الدعم األمري ي، تزامنًا مي ترييي الرئيس محمرد عباس على طلبا  ا نضمام 

مب العام الماضي، رما أعةبه مب ترييي  تفاق المصالحم لمعاهدا  رمرا يق درليم نهايم يذار 
 الفلسطينيم، رتع ر محاد ا  الس م، التي استمر  تسعم شهرر، رانته  أراخر نيساب الفائ  

يذ ر أب إجمالي الدعم الخارجي )العربي راألجنبي( للمرازنم الفلسطينيم خ ل العام الماضي 
مب إجمالي ييمم المرازنم  %92مري ي، رالذ  يش ل نحر مليار در ر أ 1.922، بلغ يرابم 9117

 العامم رالتطريريم 
 92/1/9112القدس، القدس، 

 
 مفوض حقوق اإلنسان ينتقد "إسرائيل" والفلسطينيين بشأن التحقيق بالعدوان على غزة 

 سير الديب حمداب: يال المفرح السامي لحةرق ا نساب التابي -عماد عمر  -ترم مايلز  -جنير 
ل مم المتحدة في تةرير رأته رريترز يرم األربعاح إب اسرائيل رالفلسطينييب فشلرا في التحةيق بصررة 
  افيم في المدد ال امل لما يبدر انتها ا  لحةرق ا نساب ارت ب  ا ناح حرب  زة الصير الماضي 

انبيب رمنها يصر رأررد األمير زيد بب رعد الحسيب ا نتها ا  التي ألةي باللرم فيها على الج
 اسرائيلي لمستشفيا  رمدارس تؤر  مشرديب رلمجمرعم مب ا طفال تلهر على شاط  

رأشار الى تةارير شهرد "ط ق جنرد اسرائيلييب النار على مدنييب معهم رايا  بيضاح رهم يفررب 
ط ق مب منطةم يتل الةصر فيها فتاة يعيدة في السادسم عشرة مب العمر على  رسي متحرك ر"

 رصا، على سائق سيارة إسعار حيب ترجه لنةل أحد األطفال 
رتشمل ا نتها ا  المزعرمم للجماعا  الفلسطينيم المسلحم رضي مراد عس ريم في مباب مدنيم 

ط ق صراريخ مب مناطق   يفم الس اب راعدام أناس يشتبه في أنهم متراطئرب   را 
حادث فتح المحامي العس ر  العام ا سرائيلي  111ريال األمير زيد إنه بعد فح، أرلي أل  ر مب 

تحةيةا جنائيا ل نه أ لق تسي يضايا  رسيةدم تةرير المفرح السامي لحةرق ا نساب إلى مجلس  12
 حةرق ا نساب التابي ل مم المتحدة في مارس يذار 

 91/1/9112وكالة رويترز لألنباء، 
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 لى مكتب األمم المتحدة في غزةروبرت سيري يحّمل حماس مسؤولية االعتداء ع 
فتحي صّباا: أعرب المنسق الخا، ل مم المتحدة لعمليم الس م في الشرق األرسط، رربر   - زة 

سير ، عب  ضبه الشديد إزاح ا عتداح على م تب األمم المتحدة في  زة، رحّمل حر م قحماسق 
 المسؤرليم عنه 

م اتخاذها مسبةًا لم يصب بأذد أ  مب مرالفي األمم ريال إنه قبفضل التدابير ا حترازيم التي ت
المتحدة العامليب بالمجميق، رعبر عب بالغ يلةه جراح عدم اتخاذ يرا  األمب في  زة التدابير ال زمم 

 رفي الري  المناسب لحمايم مجمي األرنيس ر 
األمم  رأضار سير : قسنراصل تحميل حر م حماس المسؤرليم ال املم عب أمب رس مم مرالفي

المتحدة رعملياتها في  زة إلى حيب نةل المسؤرليم األمنيم ال املم في  زة إلى السلطم الفلسطينيم 
 الشرعيمق 

رأشار إلى أب المنسق الخا، يةرم بإجراح مراجعم طارئم لعمليا  األمم المتحدة في  زة، باعتبار 
مم المتحدة في الةطاع  رتابي: أب هذ  الحاد م الخطيرة تأتي في سياق التحريح المتزايد ضد األ

قأرضحنا في تةاريرنا إلى مجلس األمب أب الرضي في  زة أصبح مرة أخرد متةلب للغايم رمستمر 
في التدهرر ما لم تتم معالجم عدد مب الةضايا األساسيم المهمم بحس عال مب التصميم را"لحاا  

نسانيم رالرفاح بالتعهدا  التي أعلنرا إضافم إلى ذلك، نجدد ح نا للمانحيب على دعم العمليا  ا"
 عنها في الةاهرة "عادة إعمار  زةق 

 92/1/9112الحياة، لندن، 
 
 مليار دوالر 534واشنطن تضع ميزانية أساسية للدفاع بـ  

رريترز: أعلب مسؤرل أمير ي أب إدارة الرئيس باراك أرباما ستسعى لتخصي، ميزانيم أساسيم 
 ر ر، عندما ترسل طلبا با"نفاق إلى ال رنغرس األسبرع الةادم مليار د 227للدفاع تبلغ 

مليار در ر، مما يد يتسبب في  22رتفرق الميزانيم المطلربم الحد ا تحاد  األعلى بمبلغ 
 تخفيضا  إلزاميم 

ريال المسؤرل الذ  طلب عدم ذ ر اسمه يبل عرح الميزانيم رسميًا أمام ال رنغرس األسبرع المةبل، 
مليار در ر لتمريل الحرب في أفغانستاب رلمراجهم مسلحي تناليم  21دارة ستطلب أيضًا نحر إب ا"

 الدرلم ا"س ميم في العراق رسرريا 
مليار در ر  92.1مليارا  در ر لشراح أسلحم، ر 114.4رتتضمب الميزانيم األساسيم المةترحم 

 ل بحاث، بحسب خدمم بلرمبيرف ا"خباريم 
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جرين  سترايك  22مةاتلم أر 24لي على الميزانيم المةترحم أنها تتضمب تمريل رذ ر مصدر مط
 فايتر التي تنتجها شر م لر هيد مارتب، بزيادة مةاتلتيب عما تضمنته ميزانيم العام الماضي 

رأضار المصدر  ير المصرا له بالحديث لرسائل ا"ع م أب الميزانيم المةترحم ت بةي على تمريل 
 رالطائرا ، رل نها تةل، التمريل لبعح أنالمم األسلحم  سفب البحريم

 91/1/9112الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 سيناريوات انفجار الداخل والفوضى اآلتية من الشمال 

 ماجد الّشيخ 
، أنه   يرجد في الشرق «أماب»رأ  دائرة األبحاث في شعبم ا ستخبارا  العس ريم ا"سرائيليم 

، بإم انها أب تجر  ترازنا  رتعارنًا درليًا مب أجل إحداث تهدئم إيليميم، األرسط اليرم درلم عالمى
فالر يا  المتحدة   تتحرك مب درب تحالفا  درليم في العراق، أر مي درل في المنطةم في سرريم، 
رررسيا تبذل جهردًا لزيادة تأ يرها في المنطةم مب خ ل سرريم  ل ب ال ابرس الذ  يؤرق ضباط 

تحمل « مرجم تسرنامي»اليًا، هر عدم تم ب ا ستخبارا  ا"سرائيليم مب رصد ما أسمته ح« أماب»
جهادييب، رربما درً  متضررة مب السياسم األمير يم، م ل إيراب، إلى داخل إسرائيل، رفةًا للتةديرا  

، ألي س فيشماب، يرم الجمعم «يديعر  أحررنر »التي استعرضها المحلل العس ر  في صحيفم 
  9112ل اني مب  انرب ال اني )يناير( ا

، بأب احتمال اشتعال األرضاع في 9112في هذا ا"طار، تفيد التةديرا  األمنيم ا"سرائيليم لعام 
، راردة خ ل 1271يطاع  زة أر الضفم الغربيم، رحتى في داخل األراضي الفلسطينيم المحتلم عام 

« أماب»ةديرا  شعبم ا ستخبارا  في الةيادة العامم ت»الشهرر الةريبم  ررفق ما ذ ر فيشماب، فإب 
تشير إلى احتمال تجدد المراجها  المسلحم مي  زة رالضفم الغربيم بدرجا  متفارتم،  9112لعام 

، عامرس هارئيل، أب خطأ في «هآرتس»راعتبر المحلل العس ر  في صحيفم «  خ ل هذا العام
ث بمةدار  بير عشيم نشرب الحرب في الصير م لما حد»، «حماس»ا تصال بيب إسرائيل ر 

، ما زال مب شأنه أب يؤد  إلى انفجار الرضي، األمر سيخيم على معر م ا نتخابا  «الماضي
العامم ا"سرائيليم الةريبم  على أب الرضي الحالي في الةطاع، ليس مختلفًا   يرًا عب الالررر التي 

رير إط ق النار، في نهايم يب )أ سطس( ساد  فيه عشيم العدراب األخير، رعندما جرد 
يامم ميناح  الماضي،  ان  تسرد الةطاع تريعا   بيرة، بدحًا مب رفي الحصار رترميم الدمار را 

، «حماس»رمطار  إ  أب شيئًا مب هذا لم يتحةق بعد، ررأد هارئيل بالعرح العس ر  الذ  نالمته 
 « إما الترميم أر ا نفجار» في ذ رد تأسيس الحر م، رسالم إلى إسرائيل مفادها
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تعمل على ترميم ع يتها مي إيراب « حماس»رلف  هارئيل إلى تطرر حاصل أخيرًا، رهر أب 
« حماس»تدريجًا، رذلك مب خ ل المديح ا"يراني لها على صمردها أ ناح الحرب األخيرة، رتةديم 

 الش ر "يراب على تسليحها في الماضي 
ما « أماب»( أمام هيئم األر اب العامم، أخيرًا، يال  9112لعام الحالي )رفي استعراح لتةديراتها ل

ملخصه أب الفرضى الحاصلم في العالم العربي، خصرصًا الحرب في سرريم، رتمر ز مسلحيب مب 
عند حدرد إسرائيل الشماليم رالجنربيم، رلعب أمير ا بنار « داعر»تناليما  الجهاد العالمي رتناليم 

 ، جميي هذ  األمرر مب شأنها أب تهدد إسرائيل خفح أسعار النفط
في المئم منها  21 – 91رأضاف  التةديرا  أب سرريم المتف  م، يسيطر نالام بشار األسد على 

إرهابيم،  –فةط، ربايي المناطق عبارة عب  انترنا  تسيطر عليها تناليما  مسلحم معتدلم رمتطرفم 
 لما ايترب الةتال في سرريم مب مرتفعا  الجر ب  رجميي هذ  الجها  تتحارب  رتتحسب إسرائيل

 المحتل، رمب احتمال تسربها إلى الجر ب أر حتى أعمق مب ذلك 
،   سيما بعد عمليم الةنيطرة «ت سر يراعد اللعبم»رالتريعا  في إسرائيل تترجس مب أب إيراب يد 

م مب هذا الةبيل مي أعلى على عمليم نرعي« حزب هللا»بالجر ب، حيث يتريي أب يتم تنسيق رد 
خيبم األمل مب الرئيس حسب ررحاني سيعيد حرس ال ررة إلى »مستريا  السلطم في طهراب، رأب 

 « تأ ير مباشر فرر  في الجبهم الشماليم»، األمر الذ  سي رب له «الح م في طهراب
يؤ ر في السعرديم أب انهيار أسعار النفط لب « أماب»أما لجهم أسعار النفط، فةد اعتبر  تةديرا  

ردرل الخلي ، ل ب تأ ير  سي رب  بيرًا في إيراب رالعراق رليبيا، إلى درجم خلق تهديدا  ل نالمم 
فيها، رتعميق الفرضى في المنطةم   ما تريع  التةديرا  أب ي رب تأ ير انهيار أسعار النفط، في 

التصعيد، خصرصًا أنها تعتبر هذا حال استمرار ، في ررسيا، ما يد يدفعها إلى تغيير سلر ها لجهم 
 ا نهيار مؤامرة أمير يم ضدها 

 
 وجود أربعة معسكرات في الشرق األوسط تتحارب مع بعضها:« أمان»أخيرًا رأت 

« الجهاد ا"س مي»ر« حزب هللا»أرً : المحرر الشيعي الرادي الي، ريشمل إيراب رسرريم ر 
 منه « حماس»ريب رالحر ييب في اليمب  ريحارل هذا المحرر تة

 انيًا: المعس ر المعتدل، ريضم مصر راألردب رالسعرديم ردرل الخلي ، رانضم  إليه يطر أخيرًا  
 عب إيراب « حماس»ربإم اب هذا المعس ر إبعاد 
سرائيل راألردب رمصر رسرريم  رتةدر «ا"خراب المسلميب» ال ًا: الّذراع السياسيم لر  ، في  زة را 

 )ا"خراب( ستعرد إلى المياديب في مصر راألردب  أب تالاهرا « أماب»
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في سيناح، « أنصار بي  المةدس»ر « جبهم النصرة»ر « داعر»رابعًا: تناليما  الجهاد رتشمل 
، فإب جميي هذ  «أماب» ذلك تشمل عشرا  التناليما  الصغيرة التي تدرر في فل ها  ررفةًا لر 

يل   تزال المرايب، حتى انب، رتتلةى شالايا مب حيب إسرائ»المعس را  تتحارب في ما بينها، بينما 
 « نخر

، أ  الحرب عبر الفضاح على شب م «السايبر»أخيرًا، هناك تهديد يخر تتخرر منه إسرائيل، رهر 
 في حساباتها احتمال مهاجمم شب اتها العس ريم رالمدنيم « أماب»ا"نترن ، رتأخذ 

في مر ز دراسا  األمب الةرمي ا"سرائيلي، بصرف تصرر  يبل أيام يام ا ناب مب الباح يب ال بار
 ل   م سيناريرا  ما بعد الحرب على  زة 

رعبر مساعدة مم ل األمم  –يتريي ترسيي نطاق العمليا  الةائمم: يم ب نةل  السيناريو األول
ياة را عمار المزيد مب مراد البناح رالبضائي را حتياجا  األخرد المطلربم ألساسيا  الح –المتحدة 

تدريجي للبنايا  الس نيم في ش ل مرايب رمدررس، رل ب ذلك لب ي رب  افيًا لتغطيم احتياجا  
في شأب ترسيي مسافم « حماس»يطاع  زة، رالمطلرب مب إسرائيل أب تجد طريةم للتنسيق مي 

رميتر الصيد البحر ، رالترصل إلى اتفايا  راضحم بما يخ، دخرل الفلسطينييب إلى مناطق البار 
 األمني، رالمساعدة في ترميم البنى التحتيم )م ل ال هرباح رالماح رالمجار ( في الةطاع 

ير ز على استيعاب السلطم الفلسطينيم ما يجر  في الةطاع بالتنسيق مي مصر  السيناريو الثاني
سيي مسؤرليم رالدرل العربيم البرا ماتيم رالمجتمي الدرلي: هذا الخيار مب شأنه أب يرفر الالررر لتر 

السلطم الفلسطينيم في الةطاع رييادتها عمليم ا"عمار الراسعم بدعم مب الدرل العربيم رالمجتمي 
الدرلي، بالتالي رضي حجر األساس  ختبار يدراتها، رل ي يتحةق م ل هذا الخيار، فإب على 

 العمليم السياسيم إسرائيل أب تبادر بخطم سياسيم، أر أب تستجيب للمبادرا  الداعيم إلى تجديد 
يم ب تنفيذ خيار ا نفصال التام عب يطاع  زة، رذلك عبر مبادرة  وفي شأن السيناريو الثالث،

إسرائيليم لعمليم تةاد مب طريق المنالرمم الدرليم، رتدار بدعم مب الدرل العربيم، رالذ  يتضمب فتح 
ترير التام عب  ل ما يتعلق بتزريد  الةطاع على العالم، رتخفير ارتباط الةطاع بإسرائيل إلى حيب ال

البضائي رالمتاع، رفي هذا ا"طار المطلرب هر إيامم ميناح بحر  مةابل شراط   زة يلبي 
ا حتياجا  األمنيم ا"سرائيليم، مر ب حير  في هذا الخيار هر التنسيق المح م مي مصر لمني 

طاع نحرها، ربما يةرد فشل هذا تةدير خاط  مب ناحيتها ل مر بأب إسرائيل تعمل على زب الة
 الخيار إلى خيار انتةال الةطاع إلى الرصايم الدرليم 

، فإب الرضي   يةل اشتعاً ، 1271أما في مناطق الداخل الفلسطيني، أ  فلسطيب المحتلم عام 
ذا راحتمال انفجار  مجددًا في رجه التجاهل الح رمي ا"سرائيلي لمطالب المراطنيب الفلسطينييب،   ر  ا 
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ما أضفنا ما جرد في الجر ب أخيرًا، ن رب بالفعل أمام لرحم معةدة مب تداخل يرد الصراع رالحرب 
ياسيًا رمرجعًا، ربما يؤد  إلى تفجير حرب إيليميم « حزب هللا»في المنطةم، خصرصًا إذا جاح رد 

 راسعم،   نيم ل نجرار نحرها لدد أطرافها  لها 
91/1/9112الحياة، لندن،   

 
 ذخر" انتخابي لليمين الصهيوني" 

 صالح النعامي
هل يضحك المرح، أر يب ي، عندما يسمي رئيس الرزراح ا"سرائيلي، بنياميب نتنياهر، رهر يعد 
قنجاحهق في تعزيز الع يا  مي الح رما  العربيم قالمعتدلمق إنجازًا قيرمّيًاق يستدعي تةديرًا مب رجل 

ري  لصالح حزب اللي رد الذ  يةرد  في ا نتخابا  المةبلم، الشارع ا"سرائيلي، يتم ل في التص
لضماب مراصلم ت ريس هذا قا"نجازق في المستةبل  فحسب ما ذ رته يناة التلفزة ا"سرائيليم األرلى، 
فإب حزب اللي رد ينر  ترالير نجاا نتنياهر في إرساح دعائم قالتحالر ا ستراتيجيق مي معس ر 

تدليل على قأهليتهق، لمراصلم ييادة إسرائيل في المرحلم المةبلم أيضًا  ما يفايم قا عتدالق العربي، لل
ا"حباط لدد  ل عربي حةيةم أب نخب قاللي ردق تلف  األنالار إلى قنجااق نتنياهر في إحداث 
اخترايا  مهمم، على صعيد تمتيب الع يا  مي قمعس ر ا عتدالق العربي، مب درب أب يبد  أ  

لخطرط العامم أليديرلرجيا الحزب اليمينيم المتطرفم، العنصريم، الةائمم على رفح إيامم تراجي عب ا
درلم فلسطينيم، رتأ يد حق إسرائيل في مراصلم البناح في المسترطنا  في جميي أرجاح الضفم 

 الغربيم رالةدس المحتلم 
عربيم في أ ناح الحرب على رسبق لنتنياهر التباهي بالعرائد ا ستراتيجيم للتحالر مي الح رما  ال

 زة ربعْيدها، حيث أ د أب إسرائيل تخرح الحرب في الل تعارب المحيط العربي  راتضح أب يادة 
مب قاللي ردق سير زرب في الحملم ا نتخابيم على إبراز درر نتنياهر في تعزيز البيئم ا ستراتيجيم 

  نفسه، فاجأ نتنياهر الجميي بةرار  إشراك "سرائيل، عبر تر يق التحالر مي العالم العربي  في الري
النائب، مير  ريغر، في الحملم ا نتخابيم للحزب  رهذ  ليس  فةط مب أبرز خصرم نتنياهر داخل 
الحزب، بل هي األ  ر فالاالم في خطابها العنصر  ضد الفلسطينييب رالعرب رالمسلميب  ر ما 

البث ا"سرائيليم، فإب يرار نتنياهر إشراك  يةرل حناب  ريستال، معلق الشؤرب الحزبيم في سلطم
ريغر في الحملم ا نتخابيم يأتي بهدر مغازلم هرامر اليميب المتطرر، حيث إب ريغر )العلمانيم( 
مب أشد المتحمسيب لتةسيم المسجد األيصى، زمانّيًا رم انّيًا بيب المسلميب راليهرد، ع رة على 

ق على الحرم  ريد رصل بريغر التي  ان  ناطةم باسم الجير مطالبتها بر قتفعيل السيادة اليهرديم
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ا"سرائيلي إلى حد التعهد برير قنداح حيرانا  محمدق، في إشارة إلى انذاب الذ  يصدا في الحرم 
الةدسي  يعي نتنياهر أب منح مأفرنم هاذيم، م ل ريغر، منصم لترري  أف ارها، على أمل أب يفضي 

البةاح في ديراب رئاسم الح رمم بعد ا نتخابا  المةبلم، يستفز مشاعر األمر إلى تعزيز فرصه في 
 العرب، ل نه، في المةابل، يدرك أب نالم الح م العربيم تبد  حساسيم أيل ب  ير 

ر  يةتصر ترالير التحالر مي األنالمم العربيم في الحملم ا نتخابيم على اللي رد، بل إب مر با  
ال امنم في إبراز دررها في تعزيز هذا التحالر  ففيما تتريي استط عا  أ  ر تطرفًا ا تشف  الطايم 

الرأ  العام في إسرائيل أب ينهار حزب قيسرائيل بيتينرق، بسبب الفضيحم الماليم المدريم التي دلل  
تحةيةا  الشرطم على أب  بار يادة الحزب متررطرب فيها، فإب زعيم الحزب رزير الخارجيم، 

ب، مشغرل حالّيًا بإبراز درر  في تعزيز التحالر مي النالم العربيم قالمعتدلمق  رفي أفيغدرر ليبرما
الري  نفسه، التشبث بمرايفه المتطرفم مب الصراع  فةد اختار ليبرماب، مطلي الشهر الجار ، أب 
يسرب لل اتب راألديب، إيال مجيد، إنه يد ترصل إلى مشررع تسريم مي قشخصيم عربيم  بيرةق لحل 

صراع الفلسطيني ا"سرائيلي مب رراح الهر الفلسطينييب  رحسب مجيد، في مةال نشرته صحيفم ال
قهارتسق، فإب المشررع يحالى بدعم مصر راألردب ر ل الح رما  العربيم قالمعتدلمق  رعلى الر م 
مب أب مجيد لم ي شر عب مبادع هذا المشررع، إ  أب مراير ليبرماب المعلنم، تدلل على أنه 

رع   يم ب أب يتعارح مي مرايفه المتطرفم  رمب الراضح أب ليبرماب يريد أب يرصل، في هذا مشر 
التسريب، رسالم إلى الرأ  العام ا"سرائيلي، مفادها بأنه يادر على تأميب  طاح عربي لتسريم   

العربي  تتعارح مي منطلةا  اليميب الصهيرني  ل ب ليبرماب عمد، أيضًا، إلى استفزاز الرأ  العام
را"س مي، في تعليماته إلى ناشطي حزبه بترزيي ي ر النسخ مب مجلم قشارلي إبيدرق الفرنسيم التي 
نشر  الصرر المسيئم للنبي محمد )،(، بعد أب تراجع  شب م ال تب ا"سرائيليم قاستيماس يق عب 

مب العرب رالمسلميب  ترزيي المجلم  رمب أسر، فإب اختيار ليبرماب استفزاز مشاعر مئا  الم ييب
جاح "درا ه، أيضًا، أب م ل هذ  الخطرة لب تؤ ر على مخططا  نالرائه مب العرب للةائه سّرًا  ر  
حاجم للتذ ير بتصريح ليبرماب، يبل    م أشهر، أنه قشبيق مب عةد اللةاحا  السريم مي  بار 

 المسؤرليب العرب 
تم ل في تعزيز التحالر مي األنالمم العربيم قالمعتدلمق مب العسر أب ينسب يادة اليميب قا"نجازق الم

إلى يدرا  هؤ ح الةادة  فعلى سبيل الم ال، يصر نتنياهر بأنه األ  ر ارتبا ًا مب بيب رؤساح الرزراح 
الذيب تعايبرا على ح م إسرائيل  فيما يشهد رزير الخارجيم األسترالي السابق، برب  ار، في  تابه 

رجيمق، بأب ليبرماب أيل رزراح الخارجيم األجانب حن م ردبلرماسيم ممب التةاهم قيرميا  رزير الخا
في عمله  رمب أسر، أب هذا قا"نجازق يرجي، بش ل أساس، لتهاف  نالم عربيم على النخب 
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الحا مم مب اليميب الصهيرني المتطرر، انط يًا مب افتراح مفاد  بأب ترطيد التحالر يحسب مب 
لى محاربم خصرمها السياسييب مب الحر ا  ا"س ميم  رالنتيجم أب يرالر اليميب يدرة هذ  النالم ع

 هذا التحالر في تحسيب فرصه في الفرز مجددًا في ا نتخابا  المةبلم 
92/1/9112العربي الجديد، لندن،   

 
 إسرائيل ويهود فرنسا 

 نبيل السهلي
نسيم باريسه ر ز  شخصيا  إسرائيليم بعد الهجما  ا"رهابيم األخيرة التي شهدتها العاصمم الفر 

جهردها لتشجيي اليهرد الفرنسييب على الهجرة إلى فلسطيب المحتلم  حيث رجه لهم رئيس الح رمم 
ا"سرائيليم بنياميب نتنياهر رسالم مفادها أب قإسرائيلق هي رطنهم،  ما  لر لجنم رزاريم ببحث سبل 

 ى فلسطيب المحتلم تشجيي هجرة اليهرد الفرنسييب راألررربييب إل
رلنفس الهدر اجتمي رزير الخارجيم أفيغدرر ليبرماب مي مسؤرليب في رزارته ريخريب أمنييب لبحث 

 تعزيز الررابط مي المؤسسا  رالجمعيا  اليهرديم، رزعماح الجاليم اليهرديم في فرنسا 
في مسيرة باريس ضد ريبدر أب ا نتخابا  ا"سرائيليم ألة  بال لها على المشار م ا"سرائيليم 

 -إضافم إلى نتنياهر رليبرماب-، رالتي ضم  9112يناير/ انرب ال اني  11ا"رهاب يرم األحد 
ر ذلك تصريحاتهم الداعيم إلى هجرة يهرد -رزير ا يتصاد ا"سرائيلي نفتالي بيني   ر اب حضررهم 

 بم ابم دعايم انتخابيم مب رة  -فرنسا
 

 ردود األفعال
ائل رالتصريحا  ا"سرائيليم الداعيم إلى هجرة يهرد فرنسا إلى فلسطيب المحتلم، شدد في مةابل الرس

رئيس الرزراح الفرنسي في تصريحا  صحفيم يائً  قإب فرنسا بدرب يهردها   ت رب فرنساق، رأشاد 
 برقأ بر رأيدم جاليم يهرديم في أررربا ساهم  إلى حد  بير في الجمهرريمق 

ير العام  تحاد المنالما  اليهرديم في أررربا الحاخام مناحيم مر رليب رمب جهته، رفح المد
مطالبم رئيس ح رمم إسرائيل بنياميب نتنياهر يهرد فرنسا بالةدرم إلى إسرائيل في أعةاب األعمال 

 ا"رهابيم التي ريع  في فرنسا 
في تصريحا   -لمحاخام يهرد  بجميي أنحاح العا 411الذ  يم ل أيضا أ  ر مب -ريال مر رليب 

صحفيم قإنه يؤسفني أنه في أعةاب  ل حادث   سامي يةي في أررربا، تصدر ح رمم إسرائيل نفس 
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التصريحا  حرل أهميم الذهاب إلى إسرائيل، رذلك بد  مب أب تستخدم جميي الطرق الدبلرماسيم 
 المتاحم لتعزيز حمايم اليهرد في أرررباق 

سرائيل ليس  هي الحل لإلرهاب ال  سامي، رعلى ح رمم رأضار مر رليب قإب الهجرة إلى إ
إسرائيل أب تتخلى عب هذ  الدعرا  الشعبريم مي  ل حادث يةي في أرررباق  رأشار إلى أب هذ  
الدعرا  قتضعر رتمس بحق الجاليم اليهرديم بأررربا في العير بأماب حي ما ر جد ق، رعلى 

"ستراتيجيم لرجرد م ل هذ  الجاليم في أما ب رجردها الح رمم ا"سرائيليم أب تعترر باألهميم ا
المختلفمق  رفي هذا السياق تعتبر الجاليم اليهرديم في فرنسا مب الجاليا  ال برد عددًا، مةارنم 

 بالترزع اليهرد  في الدرل األررربيم األخرد 
 

 حول يهود فرنسا
برد في أررربا رأ  رها نفرذًا على تعتبر الجاليم اليهرديم في فرنسا مب الجاليا  اليهرديم ال 

ألر يهرد  )رفق  411إلى نحر  9112ا"ط ق، حيث رصل مجمرع أفرادها في بدايم عام 
منها مب أصرل مغاربيم، رلها نفرذ في  افم مناحي الحياة  %91دراسا  عديدة(، رينحدر 

راتب عليا في الدرلم ا جتماعيم را يتصاديم رالسياسيم، هذا فضً  عب  رب أبنائها يتبرؤرب م
 رالمجتمي في الجامعا  الفرنسيم، رفي مجا   العلرم التطبيةيم رالعلرم ا"نسانيم 

رفي المجال ا يتصاد ، فإب الةسم األ بر مب العمالم بيب اليهرد يتر ز في يطاع الخدما  
 حال نفرذ راألعمال التجاريم، رتصميم األزياح رفي ا"ع نا  ريطاع ا"ع م الفرنسي حيث ي

يهرد  في رسائل ا"ع م المختلفم، خاصم الدرريا  رالصحر الهامم رالفضائيا ، رلرأس المال 
 اليهرد  المنالم درر في ذلك،  ما ترجد في فرنسا مائم جمعيم يهرديم 

إضافم إلى ذلكه فإب سر نفرذ اللربي اليهرد  في فرنسا ي مب في تعدد المنالما  اليهرديم المنتشرة 
سا رأهدافها المتةاطعم مي اليميب ا"سرائيلي، ر ذلك في رأس المال اليهرد  المنالم رالداعم في فرن

ماديًا رمعنريًا "سرائيل، حيث يةرم عدد  بير مب الشباب اليهرد  في فرنسا بأداح الخدمم العس ريم 
 في إسرائيل فترة محددة،  م يعردرب إلى بلد المنشأ 

د في فرنسا، نجد أب عددهم لم يتجارز عند ييام ال ررة الفرنسيم في رعند استعراح تطرر رجرد اليهر 
أ  بعد ال ررة - 1111مليرب فرنسي  رفي عام  99أربعيب ألر يهرد ، مب أصل  1412عام 

 يهرديا  79212ارتفي عددهم ليصل إلى  -الفرنسيم التي منحتهم حةريًا متساريم مي بةيم الفرنسييب
ألر يهرد  يد جاؤرا إلى فرنسا بيب عام  112ليم اليهرديم، فإب رحسب إحصائيم صدر  عب الجا

ألفا خ ل الحربيب  12، ر1217-1111ألر يهرد  بيب  21، إذ رصل 1222ر 1111
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بعد انتهاح الحرب -العالميتيب األرلى رال انيم  ربفعل الزيادة الطبيعيم رهجرة بعح اليهرد المغاربم 
ألر يهرد  بحلرل  411الجاليم اليهرديم في فرنسا ليصل إلى نحر  ارتفي عدد أفراد -العالميم ال انيم

  9112عام 
 

 الهجرة إلى فلسطين
، رل ب خ ل الحرب 1271لم ت ب هجرة يهرد فرنسا إلى إسرائيل منالمم يبل إنشائها في عام 

  رحتى العالميم ال انيم بدأ  عائ   يهرديم تهاجر إلى فلسطيب هربا مب ا حت ل األلماني لفرنسا
يهرديًا، رأ  ر سنرا  الهجرة عددا  2272ييام إسرائيل لم يهاجر إلى فلسطيب مب يهرد فرنسا سرد 

يهرديا فرنسيا، رفي السنرا  العشر األرلى بعد ييام  1922حيث رصل إليها  1272 ان  سنم 
 يهرديا  4491إسرائيل لم يهاجر إليها مب فرنسا سرد 

ألر يهرد  مب فرنسا إلى فلسطيب المحتلم منذ إنشاح  21ة نحر ربش ل عام تشير دراسا  إلى هجر 
 إسرائيل رحتى نهايم عةد التسعينيا  مب الةرب المنصرم 

رمب الم حال أب نسبم اليهرد الفرنسييب المهاجريب إلى إسرائيل ضعيفم، رأ لبيتهم مب اليهرد الذيب 
با  بل إب اليهرد الذيب هاجررا مب التحةرا بأيارب لهم هاجررا إليها مب مناطق مختلفم مب أررر 

 مصر رالجزائر ربةيم درل المغرب العربي فضلرا الهجرة إلى فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل 
رتراجع  أريام هجرة يهرد فرنسا خ ل العةرد الماضيم إلى فلسطيب المحتلم، األمر الذ  دفي 

ا  بهدر مضاعفم أعداد لمدة   ث سنر  9112المؤسسم ا"سرائيليم لرضي خطم في عام 
، 9117المهاجريب اليهرد مب فرنسا، بحيث يتم جذب ستم ي ر مهاجر يهرد  فرنسي في عام 

 97، ربعد ذلك 9112ألفا خ ل  19رمب  م تةرم المؤسسا  ا"سرائيليم بتهيئم الالررر  ستةطاب 
فةط إلى فلسطيب  ، هذا مي العلم بأنه تّم  هجرة    م ي ر يهرد  فرنسي9119ألفا في عام 

  9112المحتلم خ ل عام 
صدر أخيرًا عب الر الم اليهرديم -رعلى ع س المتريي حسب الخطم المذ ررة، أفاد تةرير مشترك 

سجل  9117بأب عدد المهاجريب اليهرد الةادميب إلى قإسرائيلق خ ل عام  -ررزارة الهجرة ا"سرائيليم
 أعلى مسترياته منذ عشر سنرا  

ألر مهاجر في السنم الراحدة خ ل  91يهرد ، في حيب لم ي ب يتعدد  99211ا العدد إذ بلغ هذ
السنرا  الماضيم، ر مم سبعم ي ر يهرد  مب أصرل فرنسيم، بينما  اب عددهم في نهايم عام 

مهاجر يهرد   ما أشرنا، رتريي التةرير يدرم عشرة ي ر مهاجر يهرد  مب  2111نحر  9112
  9112ل خ ل العام الحالي فرنسا إلى إسرائي
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على  رار -رهناك ش رك حرل يدرة المؤسسم ا"سرائيليم على جذب أعداد  بيرة مب يهرد فرنسا 
في المستةبل المنالرر، مب خ ل الرعرد بعطاحا   -هجرة اليهرد مب درل ا تحاد السرفياتي السابق

  عتداحا  مستةبليم ماليم  بيرة، فضً  عب ا"يحاح ليهرد فرنسا بأنهم سيتعرضرب 
رعلى الر م مب مراير عدد  بير مب اليهرد الفرنسييب المنحازيب إلى جانب إسرائيل رسياستها 
التعسفيم، فإنه   ترجد عرامل طاردة لليهرد مب فرنسا في الل ديمةراطيم فرنسيم مشهرد لها مب 

ي إسرائيله  ما أب  مم جهم، ر ذلك عرامل الجذب ا يتصاد  رالرفا  ا جتماعي هناك مةارنم م
در  أررربيم يد ت رب أ  ر جاذبيم ليهرد فرنسا مب إسرائيل في الل التحر   التي تشهدها المنطةم 

 العربيم 
91/1/9112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 شكرا على توحد األحزاب العربية 

 تسفي برئيل
لصهيرني، العلماني الساعي إلى في اللحالم األخيرة تم ا ستغ ل الجيد  سم المعس ر الليبرالي، ا

الديمةراطيم: ترييي اتفاق الرحدة بيب األحزاب العربيم يضمب أب يبةى العرب في ال نيس   را ب 
با"م اب التنفس الصعداح  التعدد ا  ني الةرمي الذ  حرل إسرائيل إلى الديمةراطيم الرحيدة في 

ليس إسرائيل هي التي »عزمي بشارة ذا  يرم الشرق األرسط بإم انه اب يرفي رأسه بفخر ر ما يال 
 « تحسب للعرب باب تسمح لهم بالدخرل إلى ال نيس ، نحب الذيب نحسب إليها بدخرلنا إلى ال نيس 

عزمي بشارة هرب مب إسرائيل، رل ب مةرلته   زال  ساريم المفعرل  رمب انب سي رب أيضًا سرياب 
، رلب نتبلبل بعد انب بيب أسماح الةرائم المختلفم «أعضاح ال نيس  العرب»مفعرل رسمي لتعبير 

ربايي األسماح التي حارل العرب مب خ لها استعراح الخصرصيم بالف ر رالمراير السياسيم  رلم 
يبق أمام المعس ر الليبرالي في إسرائيل إ  إيناع العرب بالخررب رالتصري  لةائمتهم المرحدة  ي 

 يغسل يديه ريرفي العتب عنه 
الجمهرر العربي رييادته ليسرا بحاجم إلى الترجيه ا"سرائيلي الليبرالي  ي يتحد ريةيم يائمم  أب

مشتر م،  ما انهم لب ينتالررا حابسي األنفاس الدعرة لهم للخررب رالتصري  مب اجل اب يحسنرا 
اليهرديم في للديمةراطيم ا"سرائيليم  فأ  خيار تبةى لهم بعد أب حبسرا في نسبم حسم تع س المةرلم 

، إذ ما الذ  يغير مب األمر في شيح في أب ي رنرا في يائمم راحدة ار «العرب هم ذا  العرب»أب 
 «  ارهي إسرائيل»في عدة يرائم، فهم على أ  حال  لهم 
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أيها »في يرم األحد مب هذا األسبرع تح  العنراب « هآرتس»ردًا على مةال هيئم التحرير لصحيفم 
رتم  ترجمته للعربيم  تب رامي منصرر ر از  النابلسي في مريي عرب « ري العرب اخرجرا للتص

تةدم النصح لعرب إسرائيل الذيب تعتبرهم عديمي الرأ   رلهذا فإنها ترد اب مب « هآرتس»أب  71
أب ترسم الطريق الصحيح، أب منصرر رنابلسي لم يفهما أب « ا"نساب األبيح»مهمتها بصفتها 

مني لجميي العرب أب ينةذرا المعس ر الليبرالي ذلك المعس ر الذ  أنجب هذ  ليس  نصيحم بل ت
الحذر جدًا مب دعرة العرب للمشار م في ا ئت ر الح رمي معه، رالذ  « المعس ر الصهيرني»

يةر على رأسه يتسحق هرتسرف الذ  دعم في الماضي رفي نسبم الحسم  رتسيبي ليفني التي دعم  
  يعلمنا  ير ن رب صهاينم  رالذ  يرد مشار م العرب  ذ  يعلب أب أحداً يانرب الةرميم  رهذا ال

 تهديدا لشعبيته 
على الر م مب ذلك فاب الةائمم المرحدة هي في مصلحم العرب،   شك في ذلك  ف رل مرة 
سيتبلرر التما ل بيب الجمهرر ريادته على ياعدة رطنيم أ نيم، رليس على أساس حزبي سياسي  

رطني سيملي على العرب أب يصرترا للعرب رفةط للعرب رهذا سي رب مب انب فصاعدًا الراجب ال
 أحد مزايا الديمةراطيم ا"سرائيليم 

إب الةائليب إب  تلم عربيم  بيرة في ال نيس  ستمني التشريعا  العنصريم أر تةدم م انم العرب في 
ى أربعم أعضاح  نيس  عرب يادرة إسرائيل سيتعيب عليهم أب يرضحرا  ير ست رب إضافم    م إل

على مني تشريي يانرب الةرميم رضماب م انم العربيم  لغم رسميم رمني بناح المسترطنا   
مب خ ل دعرتهم العرب « المعس ر الصهيرني»رسيضطررب إلى حل التنايح الةائم بيب حةيةم 

المعس ر »فترضنا أب  تلم ل ئت ر الح رمي رالتريي باب ال تلم العربيم ستغير شيئا ما  رلر ا
ستنجح في ا نتخابا  فهل سيجرؤ ا ئت ر الذ  تةيمه أب يستند إلى دعم ال تلم « الصهيرني

العربيم لسياسته  ر  يتطلب جهد  بير التةدير ماذا ست رب يرة الةائمم العربيم المرحدة إذا نجح 
 المعس ر اليميني الرطني في ا نتخابا  

لي الرايم العنصريم الذ  عملرا معه في الح رمم هر الهدر الملزم  رل ب مب إب دحر نتنياهر رحام
يحمل رايم الةضاح على العنصريم الةرميم ليس مخر  في نفس الري  أب يتعامل مي العرب ريائمتهم 
ر أنهم شيئا التصق بالحذاح  فالطريةم التي يرر فيها العرب الترجه إلى ا نتخابا  هي شأنهم، أما 

 تهم في إشفاح الدرلم فهي يضيتنا جميعا مشار 
91/11/9114هآرتس   

92/1/9112القدس العربي، لندن،   
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