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 هذا الجيش للقدس فداء": طالئع التحرير"ألفاا في دورات  17تخّرج  كتائب القسام 

كتائب القساا  الاذراا العساكرية ، عن وكالة أ ف ب من غزة، أن 03/1/5312الحياة، لندن، ذكرت 
ل وشاب شاركوا في دورات تدريبية في مدينتي غزة ألف طف 14 يلحركة حماس احتفلت بتخريج حوال

 وسط قطاا غزة وخان يونس )جنوب( أطلقت عليها اس  "طالئع التحرير".
وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية خالل احتفال التخريج في مدينة غزة أمس، أن قدر 

ل ااامود والتباااات وا لتفااااف الحركاااة أن "تمتشاااح الساااالف لتحريااار فلساااطين )...( ومواجهاااة الح اااار با
 حول المقاومة وكتائب القسا ".

وأضااف الحياة موجهاااي حديتا  كلائ "كتائااب القساا ": "قهرتمااوه  )كسارائيل( بفساود وأبطااال فاي الميااادين، 
 وتقهرونه  اليو  بتخريج فوج من الشباب نعده لفلسطين ورأس حربة األمة".

جديااادة نحاااو التمسااات بالتوابااات الفلساااطينية، وزرا واعتبااار أن مخيماااات طالئاااع التحريااار "تمتااال كشاااراقة 
 معاني ا نت ار بد ي من الهزيمة، والتحرير بد ي من التنسيح األمني، وال مود بد ي من ا نكسار".

 وحض األمتين العربية واإلسالمية علئ تقدي  كل الدع  والمساندة واحتضان الشعب الفلسطيني.
ني "الذي مّرغ أنف العدو في عملية خاطفة )أول من( أمس"، داعيااي ووج  التحية كلئ "حزب هللا" اللبنا

 كلئ توحيد بنادح األمة وقوتها نحو ا حتالل اإلسرائيلي.
وأشار كلئ أن "كل البنادح مشرعة والجهود موحدة والرايات تلاتح  فاي راياة واحادة. كلناا ضاد كسارائيل. 

 كلنا ضد ا حتالل ومع كنهائ  كلئ األبد".
عاماا شااركوا فاي مخيماات "طالئاع  51و 12ألف طفل وشاب تتراوف أعمااره  باين  14أن  ُيشار كلئ

 التحرير" التي استمرت أسبوعاي.
المارة  أنهاا ك حركة "حماس" دأبت علائ تنياي  مخيماات  ايفية للفتياة فاي السانوات الساابقة  أنورغ  
ساانة لتاادريبه  علاائ  51و 12 التااي يقااو  فيهااا جناحهااا العسااكري باعااداد مخيمااات للشاابيبة بااين األولاائ

 حمل السالف داخل معسكراتها.
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الملتحقااين "بمخااي  الطالئااع العسااكري خاضااوا تاادريبات  أنوأوضااحت القسااا  علاائ موقعهااا ا لكترونااي 
تلقاوا "تادريبات علائ كافاة  أنها  كلائلاللتحاح بمعركة التحرير المقبلة"، مشيرة  أسبوامكتفة علئ مدار 

 لخفيفة والكمائن".التقيلة وا األسلحة أنواا
أن أكتار مان أعلنت كتائب القسا  ، من غزة، أن 59/1/5312، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 

ألف شاب فلسطيني التحقوا بمخيمات "طالئاع التحريار العساكرية"، وخاضاوا تادريبات مكتفاة علائ  14
 مدار أسبوا استعداداي لا "معركة التحرير القادمة".

حاادب باساا  "كتائااب القسااا " خااالل حفلااي تخااريج للمشاااركين فااي المخيمااات جاااذ ذلاات علاائ لسااان مت
(، بحضور عدد من قادة الكتائب وقياديي 1-52العسكرية بمدينتي غزة وخان يونس، اليو  الخميس )

"حمااااس"ي فاااي مقااادمته  كساااماعيل هنياااة نائاااب رئااايس المكتاااب السياساااي للحركاااة وأحماااد بحااار رئااايس 
 باإلنابة."المجلس التشريعي الفلسطيني" 

( عامااا رافعااين 51-12وانطلقاات فعاليااات المهرجااانين ا حتفاااليين باادخول المشاااركين، وهاا  ماان ساان )
 ور شهداذ قادة "كتائب القسا " خالل الحرب األخيرة، ومن ت  قااموا باساتعراض عساكري للتادريبات 

تفكيات الساالف أو  التي تلقوها خالل مشاركته  في مخيمات طالئع التحريار" ساواذ ماا يتعلاح بمهاارات
 الرماية.

ألااف ماان شاابان غاازة يتخرجااون اليااو  بعاادما  14وقااال المتحاادب باساا  "كتائااب القسااا "، "كن أكتاار ماان 
خاضوا فترة تدريب لمدة أسبوا علئ كافة أنواا األسلحة التقيلة والخفيفة والكماائني فها  الياو  جناد فاي 

 .غزة وغداي محررين علئ أعتاب المسجد األق ئ"، كما قال
وأضاف "غزة تخاّرج الياو  مان أبنائهاا ومان أشابالها مان يحماون الحمائ وذلات بعاد أسابوا مان التادريب 
وها  يحملاون ها  الاوطن والقضاية )...( فهاذا الجاي  للقادس فاداذ، ولايعل  العادو ال اهيوني أنناا قريباا 

سارانا حاريتك  قادمون، وأن المعركة الفا لة لن تطاول، سانحرر أق اانا وأسارانا، ونافتي لرفاع شاعار )أ
 دين في أعناقنا(، علنا نرس  علئ وجهك  بسمة"، وفح قول .

واختتمت "القسا " كلمتها، بالقول "لقد ين العدو الغاش  في حربا  أن يكسار شاوكة المقاوماة وحمااس، 
فهو واه ، واليو  تفخر غزة برجالها وأشبالها وشابابها لتادفع بها  كلائ مياادين المقاوماة واإلعاداد لتخارج 

 بفعي   ورة". غزة
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ــل وزارة االقتصــاد   ــات إعــادة  يطالــبوكي ــدم تلبيتهــا متطلب ــاء لع ــة إدخــال مــواد البن بوقــف التعامــل مــع آلي
 اإلعمار

طالب حات  عويضة وكيل وزارة ا قت اد الوطني، األطراف الفلسطينية كافة، ومؤسسات  حامد جاد:
كدخال مواد البناذ المفروضة إلعادة  القطاا الخاص، والمجتمع المدني، بعد  التعامل مع آلية

اإلعمار، مشدداي علئ أن  وفح هذه اآللية المعروفة بآلية روبرت سيري ومحدودية كمية مواد البناذ 
 عاماي. 12التي يت  كدخالها بموجب هذه اآللية، فان عملية اعادة ا عمار ستستغرح ما يزيد علئ 

مقر مكتب اإلعال  الحكومي في مدينة غزة  ودعا عويضة خالل مؤتمر  حافي عقده، أمس، في
الدول والجهات المانحة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته  تجاه كعادة اعمار ما دمرت  الحرب 
األخيرة علئ غزة بشكل عاجل والعمل علئ تنفيذ التزاماته  المالية التي تعهدوا بدفعها في مؤتمر 

 اهرة في التاني عشر من تشرين األول الماضي.المانحين الذي عقد في العا مة الم رية الق
 03/1/5312اليام، رام هللا، 

 
 استمرار أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية :الفلسطينيةحكومة الوفاق  

أعلنت حكومة الوفاح الفلسطينية اليو  عزمها  رف جزذ من رواتب : الرجوب عوض-الخليل
ألزمة المالية الناتجة عن اتخاذ كسرائيل سلسلة عقوبات استمرار ا يؤشر كلئمويفيها قريبا، وهو ما 

 ضد السلطة الفلسطينية، عقب انضما  األخيرة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الوزراذ رامي الحمد هللا كن حكومت  ست رف قريبا دفعة من الرواتب للمويفين 

 ة المالية.العموميين، مشيرا كلئ جهود حتيتة لتفمين الدفعة رغ  الضائق
مليون دو ر، تشكل  512وقال الحمد هللا كن فاتورة الرواتب للمويفين تكلف خزينة الدولة ما يقارب 

 منها. %03أموال الضرائب التي تحتجزها كسرائيل ما يزيد علئ 
وجاذ تلت الت ريحات خالل حديب الحمد هللا في حفل إلطالح برامج للتوعية والتتقيف علئ مدونة 

خالقيات الوييفة العامة. وذكر أن حكومة الوفاح تمكنت منذ بدذ عملها من خفض الدين السلوت وأ
 العا  علئ السلطة بفربعمائة مليون دو ر.

 03/1/5312نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 الموظفين الفلسطينية لدفع جزء من رواتب القتراض من البنوكمتجهة ل الوفاق حكومة :المالكي 

اض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية علئ ما أعلن ري: فادي أبو سعدى
يبدو، متجهة لالقتراض من البنوت الفلسطينية هذا الشهر، كي تتمكن من دفع جزذ من رواتب 
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المويفين العموميين، وهو ما من شفن  أن يزيد العبذ المالي الكبير أ الي علئ السلطة الفلسطينية، 
 ه مويفيها، كما قال.رغ  التزامها تجا

لكن المالكي ل  ُيخِف القلح الفلسطيني، من كون كسرائيل   تستجيب للضغوط خالل الفترة الحالية، 
والسبب في ذلت هو التحضير لالنتخابات، وهو ما جعل السلطة الفلسطينية تبحب عن خيارات 

ب  السلطة مجدداي، من الدول بديلة، منها تفعيل شبكتي األمان العربية واإلسالمية، وهو ما طالبت 
 العربية واإلسالمية للوفاذ بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية.
كن السلطة قد تدخل في مواجهة »وقال المالكي الذي كان يتحدب لإلذاعة الرسمية الفلسطينية، 

اي لكي تدرت كسرائيل قانونية مع كسرائيل بعد استكمال دراستها، فاللجوذ كلئ الجانب القانوني مه  جد
أننا نتعامل بجدية مع هذا الموضوا، ونحن نتوا ل مع دول العال  ومؤسساتها كافة  ستكمال 

 «.الضغط علئ كسرائيل لتحرير األموال
 03/1/5312القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"نائباا أوروبياا لتعليق اتفاقية الشراكة مع  63عشراوي تشيد بدعوة  

رحبت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلسطينية بقيا  : فادي أبو سعدى
نائبا في البرلمان األوروبي، بدعوة ممتلة السياسة الخارجية في ا تحاد  00مجموعة مؤترة من 

سرائيل، ما ل  تتخذ كسرائيل خطوات  األوروبي فيديركا موغريني، بتعليح اتفاقية الشراكة بين أوروبا وا 
 وهرية وفورية لتعديل سلوكها بما يتماشئ مع القانون الدولي.ج

نعرب عن امتناننا وتقديرنا للنواب الذين بادروا بهذه الدعوة، التي »وقالت عشراوي في بيان  حافي، 
، كما أن هذا اإلنسانيتعد األولئ والفريدة من نوعها، وخطوة رائدة باتجاه تكريس الحح والضمير 

جود التزا  حقيقي بمبادئ العدالة ومتطلبات السال  الحقيقي وينسج  مع القوانين يدل علئ و  اإلجراذ
 «.الدولية والمبادئ العالمية لحقوح اإلنسان

 03/1/5312القدس العربي، لندن، 
 

 ونروا بززة عمل غير مقبولال مقرات  مهاجمة: أبو مرزوق 
قطاا غزة "غير مقباول"، مؤكادة أنهاا قالت حركة حماس، كّن ا عتداذ علئ مكاتب األم  المتحدة في 

 لن تسمح با عتداذ علئ مكاتب المنيمة الدولية بالقطاا.
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واعتبااار موسااائ أباااو مااارزوح عضاااو المكتاااب السياساااي للحركاااة، فاااي بياااان نشاااره علااائ موقاااع التوا ااال 
ا جتماعي "فيس بوت" الخميس، أّن دخول محتجين في غازة أول مان أماس كلائ مكاتاب وكالاة غاوب 

 الجئين "أونروا" في غزة "أمر مرفوض وغير مقبول".وتشغيل ال
 وأكد أبو مرزوح، أن األجهزة األمنية بغزة، ستضع حداي لا"هذه التجاوزات" ولن تسمح بتكرارها.

وأضاف: "المويفون الدوليون حمايته ، وأمنه  مساؤولية األجهازة األمنياة، بال واجبهاا حماايته  وتقادي  
 كل الرعاية له ".
رزوح قااال كن "النااازحين شااعروا بكباات، وتق ااير واضااح ماان األماا  المتحاادة، مااا دفعهاا  غياار أن أبااو ماا

 لمهاجمة أحد مقرات أونروا بغزة".
"  يمكاان كباات مشاااعر الناااس، والتعبياار عاان وجعهاا  ماان األطااراف الدوليااة، وماان يق اار  وأضاااف:

المتحاادة والسااايد بحقهاا  وخا ااة الساالطة الفلسااطينية، ولقااد كااان للبياااان الااذي  اادر ماان وكالااة األماا  
روبااارت ساااري شخ اااياي مااان وقاااف الااادفعات التاااي يااادفعونها للمتضاااررين األتااار الساااي  علااائ نفوساااه  
ومشاعره  وه  يعانون من أزمات متالحقة، آخرها كيقاف السلطة لتوريد غاز الطهي كلئ القطاا، في 

 كجراذ غير مقبول بالمطلح، مهما كانت دوافع  أو مبررات ". 
 59/1/5312، فلسطين أون الين

 
 وتحذر من "انفجار وشيك" بسبب الحصار… تطالب بفتح ميناء غزة الفلسطينية الفصائل 

ساالميةطالبات قاوى وطنياة  حسن جبر: فاي قطااا غازة المجتماع الادولي بتحمال مساؤوليات  لضامان  وا 
ي فتح منفذ بحري لغزة داعية أحرار العال  كلئ كرسال سفن كسر الح ار كلئ غزة وتدشين طريح بحر 

 في ميناذ ال يادين بمدينة غزة. أمسكليها، وذلت خالل وقفة جرت 
رضاااوان القياااادي فااي حركاااة حمااااس  كسااماعيلودعاات القاااوى التاااي شاااركت فاااي الوقفاااة فااي بياااان تااااله 

جامعة الدول العربية ومنيمة التعاون اإلسالمي والشعوب العربية لتحمال مساؤولياته  لكسار الح اار 
ن تباااذل مؤسساااات حقاااوح اإلنساااان والجهاااات القانونياااة جهودهاااا لفضاااح عااان غااازة، منوهاااا كلااائ أهمياااة أ

 جريمة الح ار والعمل علئ كلغائ .
وتمنت الف ائل الخطوة التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية لكسر الح ار والتي أعلنات عان التحضاير 

 ت إلرسال أول رحلة بحرية تخارج مان غازة بعاد شاهرين لنقال مجموعاات مان المرضائ والطلباة والحاا
 اإلنسانية، داعية الدول  ستقباله  وتقدي  الالز  له  وتوفير الدع  الالز  لتيسير خروج هذه الرحلة.

وقال رضوان أن الح ار المفروض علئ الشعب الفلسطيني يعتبر جريمة حرب ضد اإلنسانية و  بد 
 من محاسبة ا حتالل علئ هذه الجريمة.
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يتحمال  اإلسارائيليح ار ول  يت  كعاادة اإلعماار، وا حاتالل وحذر من انفجار وشيت كذا ما استمر ال
كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الح ار،  فتا كلائ أن غازة مغلقاة بالكامال وماا زالات محروماة مان 

الخاااارجي، ماااا تسااابب فاااي كارتاااة حقيقياااة آل ف المرضااائ والطاااالب  ماااع العاااال التنقااال ومااان التوا ااال 
  ت اإلنسانية وه  بحاجة للتنقل.وأ حاب اإلقامات الخارجية والحا

وأشار كلئ ضرورة فتح ميناذ بحري في يل كغالح جمياع المعاابر المحيطاة بقطااا غازة، وهاذا موافاح 
للقوانين الدولية التي تؤكد علئ حرية تنقل الشاعوب وتوا الها ماع العاال  الخاارجي مان خاالل الماوان  

 البحرية والبرية والمطارات الجوية.
القر انة اإلسارائيلية وان يقاف العاال  الحار فاي مواجهاة هاذه الغطرساة التاي   تكتارب ودعا كلئ وقف 

 لمعاناة الشعب الفلسطيني.
 03/1/5312اليام، رام هللا، 

 
 أبو مرزوق: "فتح" تستخدم المال كعقاب للمخالفين أو المعارضين لها من أي اتجاه  

اس الدكتور موسئ أبو مرزوح، دعوة استغرب عضو المكتب السياسي في حركة حم: غزة )فلسطين(
مركزيااة فااتح لتمكااين حكومااة التوافااح ماان عملهااا، فااي حااين أن الحكومااة ووزرائهااا يقولااون نحتاااج قاارارا 

 سياسيا لممارسة دوره . 
( نشاارها علاائ  اافحت  الشخ ااية علاائ 1|52وأعاارب أبااو ماارزوح فااي ت ااريحات لاا  اليااو  الخماايس )

أن تحذير مركزية "فتح" من مخطاط كسارائيلي لف ال غازة،    موقع التوا ل ا جتماعي "الفايسبوت"،
جااراذاتيتناسااب  ذلاات واألمتلااة كتياارة منهااا: اللجااان، والهيئااات،  باتجاااهفااتح، التااي قااال بفنهااا "تااذهب  وا 

والاوزارات، التااي تشااكل لقضااايا غاازة معيمهااا ماان الضاافة، الحكومااة تعتباار غاازة ملحقااة بحكومااة را  هللا 
 ار غزة كقليما متمردا نهاية لتطبيح مخطط الف ل العن ري".السابقة، التهديد باعتب

وأشار أبو مرزوح كلئ أن حديب مركزية "فتح" عن أن أهل غزة يدفعون تمن استمرار سيطرة "حماس" 
علاائ القطاااا غياار مباارر، وقااال: "السااؤال ماان الااذي يحماال أهاال غاازة هااذا الااتمن أليساات حركااة فااتح، 

ضها: الموقف من معبر رفح، الضرائب التاي تجبائ عان الوقاود واألمتلة أكتر من أن تح ئ وهذا بع
والتن ااال مااان المسااؤولية بشااافن ، عاااد  دفااع رواتاااب الماااويفين، و   اإلعمااارلمحطااة الكهربااااذ، تااافخير 

الم اريف التشغيلية للحكومة في غزة، استخدا  المال كعقاب للمخالفين أو المعارضين من أي اتجاه 
 ه. أو أي تنيي ؟"، علئ حد تعبير 

 59/1/5312قدس برس، 
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 الزهار: المقاومة تدافع عن فلسطين وكرامة المة 
أكد القيادي في حركاة حمااس محماود الزهاار أن المقاوماة الفلساطينية وجادت لتادافع عان : خان يونس

الشاعب الفلساطيني واألماة العربياة واإلساالمية، ويادها مماادودة للجمياع مان أجال تحريار المقدساات ماان 
 .دنس ا حتالل

وقااال الزهااار، فااي كلمااة لاا  خااالل مهرجااان تخااريج مخيمااات "طالئااع التحرياار" التابعااة لكتائااب القسااا  
( فاااي خاااان ياااونس جناااوب قطااااا غااازة، كن 1-52الاااذراا العساااكري لحركاااة "حمااااس" الياااو  الخمااايس )

اقال المقاومة الفلسطينية وجدت لتادافع عان فلساطين واألماة العربياة واإلساالمية وكرامتهاا، و  يمكان لع
 أن ي فها باإلرهاب، ألنها   ترهب سوى عدوها ال هيوني.

وشدد الزهار علئ أن األمة العربية لن ترضئ بالذل والهوان، واليل  وا عتقال، وستفتي اللحية التاي 
 أننا وجدنا لندافع عن كل األمة وكرامتها. األمة وقادتهاتدرت 

اذ فلسااطين فااي كاال مكااان لتحرياار كاال المقدسااات وأكااد أن كتائااب القسااا  تبقااي أيااديها مماادودة لكاال أبناا
 "حتئ الذين ينوا أن المفاوضات هي كل شيذ وتبين له  أنها سراب". وفح قول .

وأشااار القيااادي فااي حماااس كلاائ أن األشاابال الااذين تاا  تخااريجه  اليااو  ماان مخيمااات طالئااع التحريااار 
 عليها اس "وعد اآلخرة".سيكونون غداي خلف ال واريخ في معركة التحرير المقبلة التي أطلح 

وقال الزهار كن المتفمل لهذه الياهرة يعل  أن الشباب ه  مان يقوماون بكال أدوات المعركاة، ي انعون 
ويمشون كماا تمشاي الجياو  المحترفاة، وأعاداؤه  مان حاوله  يعاالأجون مان أماراض نفساية وها  يارون 

 ، حسب تعبيره.ال واريخ تنزل علئ بلداته ، وه  يرون قادته  يفرون من المعارت
القسا ، وقال: "لن نبخل عليهاا بماا نملات مان ساالف  دع  كتائبوأكد الزهار علئ استمرار حركت  في 

وجهااد ومااال وعاارح جاايالي بعااد جياال، وفااي كاال مرحلااة ماان مراحاال الراحااة ماان الدراسااة سااتكونون فااي 
 ميادين التدريب واإلعداد".

ياك  علئ موعد   مع سجدة في المسجد األق ئ المبارت".وتابع مخاطبا المتخرجين: "كننا وا 
 59/1/5312، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مسؤولية االعتداء على مقر المم المتحدة في غزة تحميلهارفض حماس تحركة  

المتحادة  األما أكد القيادي بحركة حماس، الدكتور  الف البردويل، أن قرارات : الخالدي نعبد الرحم
 ات المقدمة لمتضرري العدوان بغزة، هي من قادت لغضب شعبي.وروبرت سيري بوقف المساعد
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تعقيبياا علائ اتهاا  منساح األما  المتحادة لعملياة الساال  فاي "الرساالة.نت"  وقال البردويال فاي ت اريح لاا
الشرح األوسط روبارت سايري للحركاة بوقوفهاا خلاف ماا أساماه "اعتاداذي" علائ مقار "األوناروا" بغازة، كن 

 عبتيا، كنما قاموا با حتجاج علئ قرارات األم  المتحدة بقطع المساعدات عنه . المحتجين ل  يخرجوا
وأضاااف: "كااان ماان األحاارى بالساايد ساايري بااد ي ماان أن يباادأ بتوزيااع ا تهامااات، أن يبحااب تااداعيات 

وتقادي  المسااعدات لمتضارري  اإلعماارالقرار الخطيار الاذي اتخذتا  األما  المتحادة مان وقاف عملياات 
 علئ غزة". ألخيراالعدوان 

وأكااد البردوياال أن حركتاا  ليساات مااع أي شااكل ماان أشااكال العنااف والتعاادي علاائ المؤسسااات الدوليااة، 
 "لكن علئ سيري أن يفكر كتيرا ويعيد النير في القرار التي اتخذتها األم  المتحدة مؤخريا".

 58/1/5312الرسالة نت، 
 
 للمقاومة رفة عمليات مشتركةغاإليراني:  رئيس لجنة المن القوميالفصائل تلتقي  

الفلسااطينية  أعلاان ممتاال الجبهااة الديموقراطيااة لتحرياار فلسااطين فااي لبنااان علااي في اال باساا  الف ااائل
عان تقاديره إلياران "التاي تادع  بكال طاقاتهاا المقاوماة فاي فلساطين ولبناان"، مشايرا  اإلسالمية والوطنية

تالل اإلسارائيلي المغت اب لاراضاي المحتلاة كلئ أنها "تشكل المادد الحقيقاي للكفااف فاي مواجهاة ا حا
 في فلسطين ومزارا شبعا والجو ن السوري".
لجناااة األمااان القاااومي والسياساااات الخارجياااة فاااي مجلاااس  وشااادد في ااال، الاااذي التقااائ والف اااائل بااارئيس

علائ أن "الشاعب الفلساطيني فاي الاذي يازور لبناان،  الشورى اإلسالمي اإليراني عالذ الدين بروجردي
لمقاومة يستند كلئ هذا المدد الكبير". قاال: "لقاد قادمنا تبريكاات باستشاهاد القائاد اإليراناي محماد موقع ا

علاااي هللا دادي، كلااائ جاناااب مااان تلاااة مااان أبنااااذ المقاوماااة، كتعبيااار حقيقاااي عااان ربااااط الاااد  فاااي كطاااار 
 المقاومة المشتركة لهذا ا حتالل اإلسرائيلي. 

وحادة الوطنياة الفلساطينية فاي غرفاة عملياات مشاتركة وجبهاة وأشار في ال كلائ أن "وحادة المقاوماة وال
مقاومة موحدة بقيادة وطنية موحدة"، وقال: "نحن نستند كلئ تحالف مع المقاومة والئ دور الجمهورية 

 اإلسالمية اإليرانية".
 وأوضح أن "ما قد  في هذا ا جتماا علئ لسان بروجردي يؤكد من جديد أ الة الموقف اإليراني".

 03/1/5312، فير، بيروتالس
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 حماس من تهمة تشكيل "مليشيا مسلحة" أنصار من أربعةمحكمة طولكرم تبرئ  

(، أربعااة ماان أن ااار حركااة 1-52بااّرأت محكمااة بدايااة طااولكر  بعااد يهاار اليااو  الخماايس ): طااولكر 
وقااال  حماااس ماان )تهمااة( تشااكيل والعضااوية فااي مليشاايا مساالحة، بعااد خمااس ساانوات ماان المااداو ت.

لشاابان األربعااة المباارؤون لمراساال "المركااز الفلسااطيني لإلعااال ": "كن محكمااة بدايااة طااولكر  أ اادرت ا
قرارها ببراذتنا بعد خمس سنوات من التفجيل، لدعوى رفعها ضدنا جهااز األمان الوقاائي فاي المديناة"، 

 والمبرؤون ه : ال حفي يزيد خضر، وعالذ األعرج، وطارح رضوان ومحمد سلي .
 59/1/5312، فلسطيني لإلعالمالمركز ال

 

 "فتح" و"الشعبية" تنظمان احتفاالا تكريمياا لشهداء مخيم الدهيشة 
حركة فاتح، والجبهاة الشاعبية فاي مخاي  الدهيشاة، أماس، احتفاا ي جماهيريااي،  الجواد: نيمتحسن عبد 

وجااة بحضااور النائااب محمااد اللحااا ، ونائااب محااافي بياات لحاا  محمااد طاا  أبااو عليااا، وعبلااة سااعدات ز 
 األمين العا  للجبهة الشعبية. 

وأكد اباو علياا فاي كلماة حركاة فاتح، أهمياة التضاحيات الجساا  التاي قادمها شاهداذ الشاعب الفلساطيني 
خالل مسيرة النضال الوطني التحرري، وفي سبيل األهداف العييمة للشعب الفلسطيني، ودفاعااي عان 

 األرض، والحرية وا ستقالل. 
ادت فيهااا بتضااحيات الشااهداذ واألساارى، ماان اجاال فلسااطين، وأهااداف الشااعب وألقاات سااعدات كلمااة، أشاا

 الفلسطيني في تقرير الم ير والعودة والدولة المستقلة وعا متها القدس. 
 03/1/5312، اليام، رام هللا

 
 وفد من "تنفيذية" منظمة التحرير يتوجه إلى غزة خالل أيام سعياا إلحياء جهود المصالحة 

ت: شاااكلت اللجناااة التنفيذياااة لمنيماااة التحريااار الفلساااطينية وفاااداي مااان ف اااائل المنيماااة وكاااا  -را  هللا 
جراذ ات ا ت ماع حركتاي حمااس والجهااد اإلساالمي بهادف حال كافاة اإلشاكاليات  للتوج  كلئ غزة وا 
العالقااة بااين حركتااي حماااس وفااتح بعااد التفجياارات التااي اسااتهدفت منااازل قااادة "فااتح" ومن ااة مهرجااان 

 استشهاد الرئيس ياسر عرفات قبيل موعد المهرجان.كحياذ ذكرى 
السااامرائي "أباو ليلائ" نائااب األماين العاا  للجبهااة الديمقراطياة أن الوفاد يترأساا  عازا  األحمااد  وأكاد قايس

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
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س وأشااار كلاائ أن الوفااد سااايغادر كلاائ قطاااا غاازة خاااالل األساابوا القاااد  ليباادأ حاااواراي مااع حركتااي حماااا
 والجهاد اإلسالمي من أجل تجاوز كل العقبات التي تعترض طريح كنجاز الم الحة.

ولفاات كلاائ أن الوفااد سيضاا  كافااة ف ااائل منيمااة التحرياار الفلسااطينية، ولاا  ياات  حتاائ اللحيااة تحديااد 
 األسماذ التي ستشارت في الوفد. 

د سيض  الشخ يات التي كن الوف فتح:أمين مقبول، أمين سر المجلس التوري لحركة  قالمن جهت ، 
 شاركت في "اتفاح الشاط  "وآخرين من أعضاذ اللجنة التنفيذية للمنيمة.

 03/1/5312، اليام، رام هللا
 
 "حزب التحرير": ال ننظر لـ"عملية شبعا" من نافذة "إجرام حزب هللا" في سورية 

"حااازب هللا" ضاااد دورياااة باااارت حااازب التحريااار فاااي فلساااطين، العملياااة التاااي نفاااّذها : را  هللا )فلساااطين(
عسكرية كسرائيلية في الجنوب اللبناني وأسافرت عان مقتال وجارف عادد مان جناود ا حاتالل، مؤكاداي أن 
"الجهاد ل د عدوان ا حتالل اإلسرائيلي علئ لبناان ولخلاع ا حاتالل مان فلساطين هاو واجاب شارعي 

 تحّدده العقيدة اإلسالمية".
(، "كن الكياان اليهااودي عاادو 1|52دس باارس" الياو  الخماايس )وقاال "حاازب التحريار" فااي بياان تلقتاا  "قا

منهاا هاو عادوان علائ األماة"، مؤكادا أنا  "فاي الوقات الاذي يقاف  علائ جازذاألمة اإلسالمية، وعدوانا  
في  العمالذ واألعداذ في  ف واحد، فان الحزب يدعو المسلمين  لتزا  الحك  الشرعي الاذي يفارض 

ع اسااتمراره  فااي واجااب الكفاااف السياسااي ضااد العمااالذ، وفااي الحااح الجهاااد العسااكري ضااد األعااداذ، ماا
 بالدفاا عن النفس من قبل توار الشا "، وفح ما جاذ في البيان.

وأضاف أن "الموقف من العدوان علائ لبناان   يمكان النيار كليا  مان زاوياة الموقاف مان كجارا  حازب 
 هللا ضد التورة السورية"، علئ حد تعبيره.

 59/1/5312قدس برس، 

 
 ليبرمان يتهم نتنياهو باالستسالم لحزب هللا ونتنياهو يصفه بعديم المسؤولية 

ـــدنذكااارت  رئااايس الاااوزراذ اإلسااارائيلي ، أن نييااار مجلاااي ، عااان03/1/5312، الشـــرق الوســـط، لن
بنياامين نتنيااهو يواجا  انتقاادات حاادة مان طارف خ اوم  السياسايين، وحتائ مان قبال بعاض وزرائا ، 

تفاهمااات شاافهية حااول "، وتو اال  كلاائ "حاازب هللا"التااي أنهاائ بهااا ال ااراا مااع وذلاات بساابب الطريقااة 
. كما اتهموه بضرب قوة الردا اإلسرائيلية، خا ة وزير الخارجية أفيغادور ليبرماان الاذي كاان "التهدئة
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هديااة لتنييمااات اإلرهاااب سااتعينها علاائ "ماان بااين أشااد المعارضااين حاادة، حيااب اعتباار ماانهج نتنياااهو 
 ."ائيل األمنيةضرب م الح كسر 

بلاع هجاو  )حازب هللا( الاذي ُقتال فيا  جناديان "أن قارار  "فيسابوت"وأوضح ليبرمان علئ  افحت  علائ 
وُجاااارف ساااابعة آخاااارون هااااو ت اااارف متهااااور وغياااار مسااااؤول، ألن الاااابعض ساااايفه  اآلن أن عااااد  الاااارد 

قوتا   اإلسرائيلي نااج  عان الخشاية مان مواجهتا  فاي حارب جديادة، وهاذا سيشاجع  علائ موا الة بنااذ
حتاائ  "حاازب هللا". ودعااا ليبرمااان كلاائ توجياا  ضااربة قا اامة تكااون درسااا كلاائ "فااي لبنااان وفااي الجااو ن

 ."قوة الردا اإلسرائيلية   تحمل أي قيمة"يمتنع مستقبال عن ق ف القوات اإلسرائيلية، وا   فان 
قاااائ  فاااي منطقاااة ورد نتنيااااهو علااائ هاااذه الهجماااة بقولااا  كن المعركاااة ماااا زالااات مفتوحاااة، رغااا  الهااادوذ ال

الشااامال، ودعاااا خ اااوم  الحااازبيين كلااائ عاااد  خلاااط األوراح، ومعرفاااة أنااا  ماااا زال مشاااغو  فاااي متابعاااة 
األحاااداب، وأن التاااوتر   يااازال حالياااا فاااي ذروتااا ، وهاااو ماااا يجعااال الجاااي  يقاااف علااائ أهباااة ا ساااتعداد 

 "بهااة كرهاااب أخاارىج"بفنهمااا يحاااو ن فااتح  "حاازب هللا"لمواجهااة أي تطااور. كمااا اتهاا  نتنياااهو كيااران و
ضده  من مرتفعات الجو ن، كذ قال نتنياهو قبل الدخول في اجتماا طارئ مع قادة الدفاا والجي ، 

كيران تحاول بمساعدة )حزب هللا( فتح جبهة كرهااب أخارى ضادنا مان مرتفعاات الجاو ن.. وأولئات "كن 
 ."الذين يقفون وراذ الهجو  اليو  سيدفعون التمن كامال

وسائل كعال  كسرائيلية نقلت عن 'الجهات' في حزب الليكود ، أن 59/1/5312، 48عرب وأضافت 
قولها كن 'رئيس الحكومة نتنياهو يادير األحاداب األمنياة ساوية ماع وزيار األمان ورئايس أركاان الجاي  
بحز ، ومسؤولية ومن خالل ترجيح الرأي، و  يتفتر باقتراحات عديماة المساؤولية ومنفلتاة، مان جهاات 

 وغريبة'. عديدة
واعتبر ليبرمان، في تعليح كتب  علئ  فحت  في موقع 'فيسبوت'، اليو  الخميس، أن 'احتواذ' الهجاو  

هاذه وعلائ أتمانهاا. وهاذا يشاكل مسااس خطيار " اللعباة علائ "قواعادفي شبعا 'يعني أن كسارائيل توافاح 
 بقدرة كسرائيل علئ الردا'.

زات فااي مواجهااة المنيمااات اإلرهابيااة' وأن قاارار نتنياااهو وأضاااف ليبرمااان أناا  'حااان الوقاات إلزالااة القفااا
يجااب 'بعااد  العماال ب ااورة حازمااة هااو استسااال  لقواعااد اللعبااة التااي يمليهااا حاازب هللا. وماان يقااول كناا  

، عملياا، تسامح لحازب هللا ببنااذ قاوة عناد حادودنا ماع كن كسارائيلالحادب وا نتياار، كنماا يقاول  احتواذ
نااات مخااربين وكميااات ماان األساالحة الفتاكااة ماان أجاال أن يااتمكن ماان سااوريا أيضااا وأن يحضاار كلاائ ه

 العمل ضدنا من هنات في أي وقت'.
وتطرح ليبرمان كلئ الوضع في قطاا غزة والعادوان األخيار عليا ، وكتاب 'لقاد رأيناا هاذا األسابوا فقاط 

رية التاي حماس، وقبال ذلات بفساابيع رأيناا استعراضاات حمااس العساك أجرتهاالتجربة ال اروخية التي 
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نماااا غاااض  عرضااات مااان خاللهاااا األسااالحة المتطاااورة التاااي يطورنهاااا ضاااد كسااارائيل. وهاااذا لااايس ردعاااا وا 
واستطرد ليبرمان أن 'من يريد احتواذ هذا الوضع فان  يوافح علئ تمست المنيمات اإلرهابية  للنير. 

رائيل ومواطنيها '  بمفتاف الحياة الطبيعية لمواطني كسرائيل. ويحير الموافقة علئ ذلت' معتبر أن كس
يمكانه  أن يكوناوا رهيناة بفيادي المنيماات اإلرهابياة. و  يوجاد لادى كسارائيل الخياار أن تكاون ضااعيفة 

 أما  اإلرهاب'.
 
 ليبرمان: لم نحقق الردع في غزة حتى نضربها مثاالا  

مان ضارب عبَّر وزير خارجية ا حتالل أفيغدور ليبرماان عان اساتيائ  : ترجمة  فا -القدس المحتلة 
 رئيس وزراذ الكيان بنيامين نتنياهو للعدوان علئ القطاا كمتال لقوة الردا اإلسرائيلية.

وقاااال ليبرماااان فاااي ت اااريح نشااارت   اااحيفة "ياااديعوت احروناااوت" مسااااذ الياااو  األربعااااذ: "مااان يضااارب 
ماااع ال اااامد متاااا ي لقاااوة الاااردا فانااا  يعطاااي المتاااال الخااااط  والمقلاااوب لكيفياااة التعامااال  عملياااة الجااارف

 المنيمات اإلرهابية".
 وأضاف وا فاي ما ح ل في القطاا قائالي "ل  يكن هنالت قوة ردا بل ذر للرماد في العيون".

 59/1/5312، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 إلى كارثة "إسرائيل"داغان: نتنياهو يقود   

الموساد الساابح مئيار داغاان وديع عواودة: بعد فترة من الغياب نتيجة المرض، عاد رئيس  -النا رة 
لليهااور العلنااي وخ ااص باااكورة ت ااريحات  لمهاجمااة رئاايس الحكومااة بنيااامين نتنياااهو واتهاماا  بقيااادة 

 .كسرائيل نحو الكارتة بتحويل  كياها لدولة تنائية القومية
وحمل داغان الذي غاب عن األنياار قبال عاامين لخضاوع  لعملياة زراعاة كباد، علائ نتنيااهو واتهما  

جون  بدعوة رئيس لمساس بالعالقات مع الو يات المتحدة با راره علئ كلقاذ خطاب في الكونغرس با
 ، قبيل ا نتخابات العامة في كسرائيل وطمعا بح د مكاسب دعائية انتخابية.بيينر

أرئيال "وقال داغان الذي كان يتحدب في كطار نادوة حاول القياادة فاي متحاف تال أبياب نيمتا  جمعياة 
أن  كلااائبمناسااابة مااارور سااانة علااائ رحيااال شاااارون، كنااا    جااادوى مااان الزياااارة،  فتاااا  "قياااادةشاااارون لل

  اعتقاد أن نتنيااهو بتقديما  خطاباا "واشنطن تشرت كسرائيل في الكتير من مداو تها مع كيران. وتاابع 
. وردا علاائ سااؤال مقدمااة "ملهمااا فااي الكااونغرس ساايغير موقااف الاارئيس األمريكااي أو حتاائ الكااونغرس

أذى بعالقااات كساارائيل مااع الو يااات  نتنياااهو يلحااحناادوة ال ااحافية كيالنااة ديااان، أضاااف داغااان أن ال
نتنيااهو يساتفز "المتحدة ويقودها ألوضاا تعرضاها لتساديد أتماان غيار محتملاة مساتقبال. وتاابع القاول 
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رون الااذي األمااريكيين كتياارا.. وعناادما تقاارر ا سااتفزاز علاائ األقاال فلاايكن بهاادوذ وتواضااع كمااا فعاال شااا
 ".عرف كيف يدير الخالفات سرا معها

وردا علئ سؤال عما كذا كان يستطيع ا عتماد علئ القيادة الحالية أجاب بالسالب، معتبارا أن نتنيااهو 
وبينيت يقودان كسرائيل نحو دولة تنائية القومية، وا فا ذلت بكارتاة ألن متال هاذه الدولاة تعناي فقادان 

تملكتناااي مشااااعر خاااوف علااائ  1240أناااا خاااائف جااادا، بعاااد حااارب " الحلااا  ال اااهيوني. وتاااابع جازماااا
مسااتقبل كساارائيل وقلاات فااي سااري كذا اجتزنااا ذلاات فساانجتاز كاال ال ااعوبات. لكننااي اعتاارف اليااو  أن 
تسااؤ ت قاساية تسااورني حياال ا تجاهااات التاي تقاود نحوهاا القياادة الحاليااة. أشاتاح جادا لشاارون كاال 

 ." باف من جديد
فقااال: سافلني نتنيااهو يومااا  "نهفاتا "النقاد وتنادر علاائ نتنيااهو باساتذكار واحاادة مان ولا  يكتاف داغااان ب

فقلات كناا  لاايس مان وييفتااي أن أراضايت فااواجبي أن أضااع باين يااديت المعلومااات   تراضاايني؟لمااذا   
. ولكنات تخضاع ل االحياتي، قاال نتنيااهو معقباا، ا طاالا عليهااأن رئيس حكومة ينبغي  التي اعتقد
 ضع لت  حيح لكن و ئي لدولة كسرائيل.فقلت: أخ

 03/1/5312، القدس العربي، لندن
 
 اهونياإلسرائيلي يمنع نشر تقرير حول مصاريف عائلة نت مراقب الدولة 
يمنع مراقب الدولة اإلسرائيلي، القاضاي المتقاعاد يوسايف شاابيرا، مناذ أساابيع، نشار تقريار : ارب74عاا

كني رئااايس الحكوماااة بنياااامين نتنيااااهو، وذلااات بعاااد أن طلاااب يتنااااول الم ااااريف المباااالم بهاااا فاااي مسااا
 محامي األخير عد  النشر قبل ا نتخابات.

، وفااااي أعقاااااب شااااكاوى، فحااااص 5310وكااااان مراقااااب الدولااااة قااااد قاااارر فااااي أيااااار )مااااايو( ماااان العااااا  
الم اريف المبالم بها في السكن الرسمي فاي شاارا بلفاور فاي القادس، واألماوال العاماة التاي ت ارف 

 يل احتياجات عائلة نتنياهو في قيسارية والقدس.لتمو 
وبحسااب  اااحيفة "هاااآرتس" فاااان محاااامي نتنيااااهو، دافياااد شاااومرون، توجااا  ماااؤخرا كلااائ مراقاااب الدولاااة، 
وطلااب مناا  عااد  نشاار التقرياار قباال ا نتخابااات. كمااا طلااب عااد  نشاار تقرياار آخاار، عماال علياا  مكتااب 

تنياهو علئ حساب متماولين وجمعياات فاي الفتارة مراقب الدولة سنوات طويلة، يتناول سفريات عائلة ن
التي أشغل فيها من ب وزير المالية فاي حكوماة أرئيال شاارون، فاي القضاية التاي عرفات باسا  "بيباي 

أمااا التقرياار الااذي يتناااول م اااريف مساااكن نتنياااهو، فهااو يتضاامن م اااريف غياار مشااروعة،  تااورز".
ل، ك، وباقاااات ورود بعشااارات آ ف الشاااوالكوبضااامنها شاااراذ وجباااات مااان مطااااع  بمئاااات آ ف الشاااوا

 ل، وم اريف أخرى كبيرة علئ معالجة الشعر واألحذية وغيرها.كوشموا بآ ف الشوا
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كمااا يتنااااول التقريااار الم ااااريف التاااي  ااارفت فاااي المسااااكن الخا اااة لنتنيااااهو فاااي قيساااارية والقااادس، 
 ويفحص مدى قانونية الم اريف.

 03/1/5312، 48عرب 
 
 زعبي من الترشح لالنتخاباتحنين  بمنعتطالب أحزاب إسرائيلية  

قااد  حزبااا "الليكااود" و"يساارائيل بيتينااو" اإلساارائيليان أمااس طلبااا كلاائ لجنااة : برهااو  جرايسااي -النا اارة 
ا نتخاباااات البرلمانياااة المركزياااة، لمناااع النائباااة حناااين زعباااي مااان حااازب التجماااع الاااوطني الاااديمقراطي 

لترشاح لالنتخاباات، بذريعاة ت اريحاتها السياساية، وقاد  قائ والمرشحة ضمن القائماة المشاتركة، مان ا
الطلبان فورا دعما من حزب المستوطنين "البيت اليهودي"، وحازب المتادينين المتازمتين "شااس"، ومان 
المتوقاااع أن يحيااائ الطلاااب أغلبياااة فورياااة فاااي لجناااة ا نتخاباااات لينتقااال الحسااا  كلااائ المحكماااة العلياااا 

 اإلسرائيلية بموجب القانون.
وكان الطلب األول مقدما من مندوب حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وجاذ في مزاع  
نكارهااا لوجااود كساارائيل كدولااة يهوديااة  تبرياار الطلااب، أن "تفييااد زعبااي للكفاااف المساالح ضااد كساارائيل، وا 

 وديمقراطية، يعتبران خرقا سافرا لقانون أساس الكنيست".
حاازب الليكااود، النائااب المتطاارف دانااي دنااون، الااذي جاااذ فااي ماازاع  تبرياار  وقااد  الطلااب التاااني باساا 

طلبااا ، أن "أفكاااار حناااين زعباااي المتطرفاااة والخطيااارة ضاااد كسااارائيل تفااارض عليناااا منعهاااا مااان الترشاااح 
باادة  ومواطنيهاا وتعبارللكنيست، وأن زعباي تحارض ضاد كسارائيل ومؤسسااتها  عان تفييادها لإلرهااب وا 

"فاااي كسااارائيل يوجاااد توافاااح واساااع علااائ أن مكاااان حناااين زعباااي لااايس فاااي كسااارائيل"، وادعااائ دناااون أن 
 الكنيست بل في السجن".

 03/1/5312، الزد، عّمان
 
 الفساد والجنس في الشرطة اإلسرائيلية تفاصيل"يديعوت" تكشف  

الفسااااد والجااانس أطاحاااا بتمانياااة ألوياااة خاااالل عاااا  ون اااف ا أرشااايفية : 51عرباااي -القااادس المحتلاااة 
ديعوت" جهااز الشارطة اإلسارائيلي وماا تلابس با  مان قضاايا فسااد، أطاحات خاالل هاجمت  احيفة "يا

 عا  ون ف بتمانية ألوية متورطين في تلقي رشاوى واعتداذات جنسية. 
وو فت ال حيفة التالتاذ، ما يجري في جهاز الشرطة اإلسرائيلي، بفن  "متل المبنائ المتهالات، متال 

 ة كسرائيل في أتناذ السنة والن ف األخيرتين". البرج الورقي، هكذا انهارت قيادة شرط
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وأضااافت أناا  لاا  تتبااح سااوى نااواة  ااغيرة ماان طاااق  القيااادة العليااا مااع العديااد ماان األلويااة ذوي األقدميااة 
والتجربااة، تخلااف للمفاات  العااا  التااالي مهمااة أولاائ هامااة، تتمتاال فااي كعااادة بناااذ القيااادة وتاارمي   ااورة 

 الشرطة البالية.  
يفة كلئ أن المفت  العا  يوحنان دانينو، يان أن شارطة كسارائيل ساتتغير تحات قيادتا . وأشارت ال ح

فقااد تساال  مهااا  من ااب  بعااد قضااية جاانس هاازت قيااادة الشاارطة، المتمتلااة باااللواذ أوري بااارليف، الااذي 
تنااافس أماماا  علاائ من ااب المفاات  العااا ، واعتاازل الخدمااة بعااد أن خضااع للتحقيااح لالشااتباه بارتكاباا  

 نس بحح مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة األمن الداخلي.  جرائ  ج
وأضااافت أن الرياااف سااارت بعكااس مااا يشااتهي دانينااو الااذي أعلاان فااي احتفااال تتويجاا  الااذي جاارى فااي 

 ، بفن  جاذ ليغير الجهاز.5311أيار/ مايو 
ط لا  وقالت ال حيفة، كن  مع أن الشرطة غيرت وجهها، ك  أن ا تجاه هو المعاكس لذات الذي خطا

 دانينو.
وتورط أعضاذ قيادت  الواحد تلو اآلخر، لواذ كتر آخر، بعضه  في قضايا جنس مشكوت فيها. ويبدو 

 أن الشر الذي خطط دانينو  جتتات  من الجذور عمح جذوره فقط.  
وأشارت ال حيفة كلئ أّن جهاز الشرطة بدأ با نهيار قبل نحو سنة ون ف بعد أن أقيال قائاد شارطة 

قدس اللواذ نيسو شوح ، مان المتنافساين الباارزين علائ من اب المفات  العاا ، مان الخدماة فاي لواذ ال
، بعااد أن رفعاات ضااده  ئحااة اتهااا  علاائ ارتكاااب جاارائ  جاانس بحااح الشاارطيات. 5310تشاارين األول 

 وتجرى محاكمت  هذه األيا .  
  فاااي أيلاااول/ سااابتمبر وقالااات كن بديلااا  فاااي المن اااب، اللاااواذ يوساااي فرينتاااي، اعتااازل الشااارطة بمبادرتااا

فااي ذروة السااباح علاائ من ااب المفاات  العاااا ، باادعوى أناا    يريااد ا نجاارار كلاائ التشاااهيرات  5317
بحق . وزع  أن  فعل ذلت في أعقاب شكوى تقدمت بها خادمت  في البيت في أن  استغلها جنسيا. وقاد 

 أغلح الملف  نعدا  التهمة، وفقا لا"يديعوت".  
"، اللواذ منش  أرفيف، فقد اعتزل سالت الشارطة فاي شاباط/ فبرايار 700قيح " هف أما قائد وحدة التح

بعد أن اشتب  ب  بتلقي الهدايا من الحاخا  كيشياهو بنتو ورجال . ويتوا ل التحقيح ضده هذه  5317
 األيا  في قس  التحقيقات مع الشرطة.  

قالت ال حيفة كنا  اعتازل بمبادرتا  فاي وحول قائد شرطة لواذ المنطقة الوسطئ، اللواذ برونو شتاين، 
، بعااد أن التقطاات  ااور لاا  فاااي حفلااة خا ااة عقاادها المحااامي رونااال فيشااار 5317أيلااول/ ساابتمبر 

 المشبوه باعطاذ رشوة للشرطة مقابل كغالح ملفات لزبائن .  
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 اعتاازل قائااد لااواذ الشاامال اللااواذ رونااي عطيااة، بعااد أن 5317وأضااافت أناا  فااي كااانون التاااني/ يناااير 
اتهمتا  عااائالت قتلائ م االحة الساجون فااي حادتاة الكرماال بالمساؤولية عاان الم ايبة. وكااان فاي أتناااذ 
الحدب قائدا لمنطقة الشاط . كضافة كلئ ذلات فقاد وجا  فاي التقريار األولاي لمراقاب الدولاة انتقااد حااد 

 علئ أدائ  في أتناذ الحريح.  
"شااي" )المنااطح(، اللاواذ كاوبي كاوهين لالشاتباه وفي األيا  األخيرة أعلن عن اعتزال قائد شرطة لاواذ 

 التي رفعها في المنا ب، بحسب ال حيفة.  –باقامت  عالقة مرفوضة مع كحدى مرؤوسات  
وعاان آخاار المتااورطين أشااارت "يااديعوت" كلاائ أّناا  نائااب المفاات  العااا  اللااواذ نيسااي  مااور، الااذي خضااع 

وممارساة العالقاات الجنساية ماع تمااني نسااذ للتحقيح أمس لالشتباه بجارائ  جانس بحاح شارطية شاابة 
 في يل استغالل مكانت  الرفيعة.  

وأضافت ال حيفة أن  في عهد و ية دانينو، تورط أيضا قائد لواذ الشااط  اللاواذ حجااي دوتاان، بعاد 
أن أغلاح بنفساا  ملفاا فااتح ضاده علاائ دوره فاي حادتااة طاارح. وادعائ بفناا  أخطاف بنيااة طيباة، وبقااي فااي 

ضوذ موجة التحقيقاات وا عتازا ت، تبادو الياو  قياادة شارطة كسارائيل ككتلاة مان الجبناة  من ب . وفي
ال فراذ: متقوبة من كل الجواناب. ولقسا  حركاة الساير وشارطة لاواذ "شااي"   يوجاد اآلن قائاد، ومناذ 

 يو  أمس   يوجد أيضا نائب مفت  عا . 
ئ مااا يباادو   يفقااد األماال، فااي ياال سلساالة واسااتدركت "يااديعوت" بااالقول كن المفاات  العااا  دانينااو، علاا

اإلهاناات بحاح الشاارطة. وأعلان أمااس: "أقاول للمااواطنين كن لكا  شارطة يمكاان التقاة بهااا رغا  األحااداب 
 األخيرة.. التي لدينا الوسيلة لمعالجتها".

 
 دعوات لتزيير المفتش العام

الشاارطة، متسااائال: أي  ماان جهتاا  انتقااد ال ااحفي اإلساارائيلي طااال أريئياال أمياار، مااا يحاادب فااي جهاااز
 نوا من الشرطة هذا؟

وأضااااف أميااار فاااي مقالااا  ل اااحيفة "معااااريف"، التالتااااذ، أن ماااا يحااادب فاااي جهااااز الشااارطة المخاااول 
بالحفاااي علاائ أماان الجمهااور يقتضااي معالجااة جذريااة، وربمااا يكااون هااذا هااو الوقاات المناسااب لتعيااين 

الجهااز. لهاذا فانا  يجاب كحضااره  مفت  خالح قادر علئ معالجاة األمار، وهاذا ي اعب وجاوده داخال
 من الخارج.

وخاطب المفت  العا  قائال: "كذن يا دنينو، بعد أن تنتهي من الغضب وا ستياذ من اإلعالن عن أن 
الشاارطة تحتاااج كلاائ معالجااة جذريااة، ربمااا علياات أن تتااذكر ماان هااو الرجاال الااذي عااين فااي الساانوات 

 دع  والرتبة والراتب وا متيازات". األربعة األخيرة هؤ ذ األلوية. من أعطاه  ال
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ووج  للمفت  العا  نقدا  ذعا باالقول: "كن ماا لا  تبنا  طاوال أرباع سانوات لان يات  كنجاازه خاالل أربعاة 
أشهر، وسيبقئ لخليفتات شارطة مريضاة، مادمرة ومعفناة،   يمكان أن يات  ك االحها ك  بوجاود مفات  

 طويلة". خالح وذي عالقة، متلما ل  يكن لدينا منذ فترة
وخت  أمير بالقول: "كذا كنا نتحادب عان مفات  عاا  جدياد، ربماا يفها  وزيار األمان الجدياد أن هاذا هاو 

 الوقت المناسب ألن يفكر في تعيين شخص من خارج الجهاز".

 57/1/5312، "51موقع "عربي 
 
 تين يومياا التيار الكهربائي إلى المناطق الفلسطينية بواقع ساع إمدادات"إسرائيل" تبدأ تخفيض  

أعلناات كذاعااة الجااي  اإلساارائيلي، أمااس، أن شااركة الكهرباااذ اإلساارائيلية : أ .ف .ب -يوساف الشااايب 
بدأت اعتباراي من أمس، تقليص تزويد المناطح الفلسطينية بالكهرباذ.. ووفقااي إلذاعاة الجاي  يافتي هاذا 

اذ، حيب كانات الاديون المتراكماة القرار بعد عدة تهديدات كسرائيلية سابقة بوقف تزويد السلطة بالكهرب
 للشركة اإلسرائيلية قد تجاوزت في شهر أيلول الماضي، نحو مليار وتمانمائة مليون شيكل.

وأشااارت اإلذاعااة كلاائ أن ماادير عااا  شااركة الكهرباااذ اإلساارائيلية، كيلااي غلكمااا، وفااي رسااالة وجههااا كلاائ 
الكهرباااذ اإلساارائيلية، واعتباااراي ماان  ااباف اإلساارائيلية بنيااامين نتنياااهو، أكااد أن شااركة  رئاايس الحكومااة

 أمس، بدأت تقليص الكهرباذ عن مناطح السلطة الفلسطينية، نيراي لتراك  الديون المستحقة للشركة.
وأعلنت مسؤولة في شركة الكهرباذ اإلسرائيلية اشترطت عد  الكشف عان اسامها لوكالاة فارانس بارس: 

مليااون دو ر(، قررنااا ابتااداذ ماان اليااو   723ليااار شاايكل )م 1،4نيااراي للااديون المتراكمااة التااي بلغاات "
 .")الخميس( تخفيض كمدادات التيار الكهربائي، ساعة  باحاي وساعة مساذي 

الااذي   يتضاامن قطعاااي عاماااي للكهرباااذ، ساايبقئ ساااري المفعااول "وأوضااحت المسااؤولة أن هااذا اإلجااراذ 
 ."حتئ تبدأ السلطة الفلسطينية دفع ديونها

اول من جهة قدر اإلمكان تجنب التفتير علئ كمدادات التيار الكهربائي للمدنيين في نح"وتابعت: 
  ."الضفة الغربية، لكننا نريد من جهة أخرى الحد قدر اإلمكان من مراكمة ديون السلطة الفلسطينية

 03/1/5312اليام، رام هللا، 
 

 على عملية حزب هللاإحباط يسود الجيش بعد خيبة أملهم من مستوى رد حكومتهم الهزيل  
أعرب عدد من جنود وضباط جي  ا حتالل اإلسرائيلي الخميس عن : ترجمة  فا -القدس المحتلة 

من رفاقه  في هجاو  نفاذه حازب  2خيبة أمله  من مستوى رد حكومته  الهزيل علئ عملية استهداف 
 هللا اللبناني أمس في منطقة مزارا شبعا المحتلة جنوب لبنان.
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" المقرب من الجي  عن ضابط في لواذ جاو ني قولا  كنا  يشاعر ماع رفاقا  بخيباة 3737" ونقل موقع

 في أعقاب عملية حزب هللا. مارست  حكومت األمل من طبيعة الرد الذي 
وقال الضاباط: "توقعناا رداي قاساياي ولكان رد رئايس الاوزراذ بنياامين نتنيااهو ووزيار جيشا  موشاي يعلاون 

 ط وليس في األفعال والجميع محبطون بشكل كبير".جاذ قاسياي في الكلمات فق
وفااي السااياح، رفااع مجموعااة ماان جنااود لااواذ الميليااين يافطااة احتجاااج كتبااوا عليهااا "بيبااي كذا لاا  تنااتق  

 فسننتق  نحن".
 59/1/5312، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 "حزبي الليكود و"كوالنو بينفشل اتصاالت للتحالف  

أعلااان حزباااا الليكاااود برئاساااة بنياااامين نتنيااااهو، و"كو ناااو" برئاساااة موشاااي   :ا توكااا –القااادس المحتلاااة 
آذار المقبااال،  14كحلاااون، عااان فشااال ات اااا ت بينهماااا بهااادف الاااذهاب كلااائ انتخاباااات الكنيسااات فاااي 

 بقائمة انتخابية واحدة.
كافكبر زيادة فر   في الخروج من هاذه ا نتخاباات  كلئوكان نتنياهو يهدف من التحالف مع كحلون 

حزب وتعزيز احتمال أن يشكل الحكوماة المقبلاة، لكان هاذه ا ت اا ت فشالت قبال سااعات قليلاة مان 
 كغالح باب تقدي  قوائ  األحزاب لخوض ا نتخابات أمس.

ومتل نتنياهو في هذه ا ت ا ت المحامي دافيد شمرون، المقرب من نتنياهو، وكوبي كحلاون شاقيح 
لون خالل ا ت ا ت أن يح ل حزب  علئ سبعة مقاعاد مضامونة رئيس حزب "كو نو". وطالب كح

فااي قائمااة الليكااود، وأن يتااولئ من ااب وزياار الماليااة فااي حااال شااكل نتنياااهو الحكومااة المقبلااة. ورفااض 
من جانب  قال كحلون كن ا قتاراف بتوحياد الحازبين جااذ مان حازب الليكاود وتا   نتنياهو هذه المطالب.

ان رفض مؤخرا اقتراحا بخوض ا نتخابات في قائماة واحادة ماع حازب رفض . يشار كلئ أن كحلون ك
 "هنات مستقبل" برئاسة يئير لبيد.

 03/1/5312، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 وصل إلى مئة "عوفر"في  الطفالنادي السير: عدد السرى  

حكومة فادي أبو سعدى: هاج  عيسئ قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، -را  هللا
ا حتالل اإلسرائيلي، وحملها المسؤولية عن حياة األسرى في سجونها وخا ة المرضئ منه ، مؤكداي 
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ن قدمت فانها  أن كدارة سجون ا حتالل، تتعمد عد  تقدي  العالجات الالزمة ألسرانا المرضئ، وا 
 مسكنة، وليست الدواذ الالز .

ي كجراذ عمليات جراحية لعدد منه ، فه  ينتيرون وكشف قراقع أن كدارة السجون، كتيراي ما تماطل ف
 عودته  سالمين،   أن يعودوا أمواتاي كما ح ل مع عدد من أسرانا.

وفي سياح مت ل، اشتكئ أسرى سجن "النقب" من معاناته  المتوا لة جراذ استمرار م لحة 
ومنع كدخال األغطية السجون، بفرض عقوبات علئ األسرى، خا ة فيما يتعلح بالزيارة و"الكانتين"، 

والمالبس، كضافة كلئ سياسة التنكيل التي تمارس بحقه  عبر التفتيشات الليلية لاقسا ، ومشكلة 
عائالته ، وعالوة علئ هذا طالب األسرى بضرورة التدخل لوضع حد  التي تطالالتفتي  المذل 

ما تعرف بعربة  للعذاب الذي يتعرضون ل  خالل عمليات نقله  للمحاك  والمستشفيات، عبر
 "البوسطة" التي تزيد من معاناته . 

عاما، في سجن "عوفر"  14دون الا  األطفالمن جهة تانية قال ممتل األسرى "األشبال"، وه  
 22عاماي، كن عدده  و ل في سجن "عوفر" كلئ  12األسير عبد الفتاف دولة، والمحكو  بالسجن 

( شهراي، كضافة كلئ فرض غرامات 54-17بين ) درت بحقه  أحكا  تراوحت  10شبالي، بينه  
مالية، مشدداي علئ أن غالبية من حك  عليه ، اعتمد القضاة علئ لوائح اتها  واعترافات انتزعت منه  

 عنوة وتحت الضغط.  
وأكد ممتل األسرى األشبال أن  وخالل شهر كانون التاني/ يناير الجاري، و ل عدد من أعتقل ونقل 

قا راي يعانون  03قا راي، معيمه  تعرضوا لالعتقال الليلي، وان نحو  00كلئ كلئ سجن "عوفر" 
من مشاكل  حية، منها مشاكل في التنفس، والسكري، في ما تعاني بعض الحا ت جراذ تعرضها 

وأضاف أن غالبيته  كانت تتلقئ العالج قبل اعتقالها،  ا عتقال،إل ابات بالر اص أتناذ عملية 
 نات تجاهال لوضعه  ال حي أتناذ محاكمته  وبعد ا عتقال.مشيراي كلئ أن ه

03/1/5312القدس العربي، لندن،   
 
 مستوطنة اختطاف نجل الشهيد أبو جمل محاولةالقدس: إفشال  

"وفا": حاولت مستوِطنة كسرائيلية، مساذ أمس، اختطاف الطفل محمد أبو جمل )عامان  –القدس 
 بلدة جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة. ون ف( ابن الشهيد غسان أبو جمل، من

وقال معاوية شقيح الشهيد غسان أبو جمل لا"وفا": "كن الطفل محمد كان برفقة أخوال  في المركز 
ال حي في البلدة، وعندما كان يلهو أما  المبنئ قامت مستوطنة باختطاف  والركض ب  كلئ 
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بل أن ي ل أخوال  ويخل وه من يدها، فيما مستوطنة "أرمون هنتسي" الجاتمة علئ أراضي البلدة، ق
  ذت المستوطنة بالفرار في مركبة كان يستقلها مستوطنان.

يذكر أن الشهيد غسان أبو جمل قضئ بر اص ا حتالل بعد هجو  نفذه وابن عم  عدي علئ 
 كنيس في "هار نوف" بالقدس الغربية في التامن عشر من تشرين التاني من العا  المن ر . 

03/1/5312، يام، رام هللاال  
 
 بحراسة شرطة االحتالل "القصى"متطرفون يهود يقتحمون  
اقتح  متطرفون يهود، أمس، المسجد األق ئ، من باب المغاربة، تحت : را  هللا ا أحمد رمضان 

حراسة مشددة من قبل عنا ر الوحدات الخا ة بشرطة ا حتالل، ووسط تواجٍد كبير للم لين 
 لعل .وطلبة مجالس ا
في القدس، دعت إلقامة نشاط  "العبرية"اليهودية، من جامعتي حيفا و "أ  ترتسو"وكانت جماعة 

وذكرت في  تهويدي جديد في المسجد األق ئ احتفا ي بنهاية الف ل الدراسي في الجامعتين.
التي  وطالب ألجل الهيكل "أ  ترتسو"كعالناتها، بفن  سيشارت في هذا النشاط عدد كبير من منيمة 

وأعلنت منيمات الهيكل المزعو  عن افتتاف مساح تعليمي جديد لتعلي  النساذ  هي جزذ منها.
وتاريخ  وكيفية ا ستعداد للحية التي يت  في  بناؤه علئ أنقاض  "الهيكل"اليهوديات حول معال  

 المسجد األق ئ.
واق  تابعة لضريبة ا حتالل و باف أمس، اقتحمت طواق  تابعة لبلدية ا حتالل في القدس، برفقة ط

تحرسها قوة معززة من شرطة وحرس حدود ا حتالل، حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد 
 األق ئ المبارت.

تح يل  كلئوقال عضو لجنة الدفاا عن أراضي وعقارات سلوان فخري أبو دياب كن حملة هدفت 
الُمسقفالت"، من السكان، فضالي عن  ما أسمت  بلدية ا حتالل "ديون ل الح ضريبة األرنونا ا

تح يالت ضرائبية أخرى،  فتاي كلئ أن طواق  ُم احبة وتابعة للبلدية العبرية شرعت بت وير عدد 
 من منازل الحي والطرح والشوارا واألزقة في الحي.

منز ي تلقت خالل السنوات الماضية  23وأوضح أبو دياب أن كل منازل حي البستان وعددها نحو 
 وامر هدٍ  كدارية، ل الح مشاريع استيطانية وأخرى تخد  خرافة الهيكل المزعو .أ

 03/1/5312المستقبل، بيروت، 
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 مواطناا في الضفة وغزة وتدمر خط مياه وحظائر زراعية 12االحتالل تعتقل قوات  

ل عمليات مواطناي، بينه  فتئ وشابة خال 15"األيا ": اعتقلت قوات ا حتالل، أمس،  -را  هللا 
اقتحا  وده  في محافيات جنين والخليل وقلقيلية وغزة، في الوقت الذي سلمت في  عدداي من 

 المواطنين بالغات لمراجعة مخابراتها.
في سياح مت ل، دهمت قوات خا ة كسرائيلية ترافقها مخابرات ا حتالل وكالب بوليسية منطقة 

خراج سكانها كلئ العراذ وتحطي  مقتنياته ، "الجوايا" شرح يطا، وشرعت بتفتي  منازل المواط نين وا 
 وعرف من أ حابها مازن وشاهر ن ار.

وفي قطاا غزة، اعتقلت قوات ا حتالل مواطنأين بزع  اجتيازهما خط التحديد زاعمة أنها عترت 
 بحوزتهما علئ قنابل يدوية.  

ئر زراعية في محافيتي من جهة أخرى، دمرت قوات ا حتالل، أمس، خط مياه قيد اإلنشاذ وحيا
وأشارت م ادر محلية كلئ أن آليات ا حتالل دمرت خط مياه قيد اإلنشاذ يقع  طوباس والخليل.

 بين قرية عاطوف وخربة يزرا في محافية طوباس.
وفي محافية الخليل، هدمت جرافات ا حتالل، فجر أمس، "بركساي" زراعياي و"كرفاناي"، في منطقة واد 

 كذنا.ريشة، غرب بلدة 
 03/1/5312، اليام، رام هللا

 
 إصابات باالختناق في سيلة الظهر ومستوطنون ينفذون مناورات عسكرية شمال جنين 

محمد بالص: نفذ عشرات المستوطنين مناورات عسكرية علئ مدخل قرية الجلمة المحاذية  -جنين 
ت اختناح جراذ للخط األخضر شمال المدينة، في وقت أ يب في  عدد من المواطنين بحا 

استنشاح الغاز المسيل للدموا، خالل مواجهات شهدتها بلدة سيلة اليهر جنوب المدينة مع قوات 
 ا حتالل التي اقتحمت البلدة.

وقال شهود عيان، كن العشرات من المستوطنين نفذوا مناورات عسكرية علئ مدخل الجلمة تحت 
 قال للشبان، وه  مدججون بالسالف.حراسة قوات ا حتالل، تحاكي عمليات مطاردة واعت

كما اقتحمت قوات ا حتالل بلدة سيلة اليهر، وسيرت آلياتها العسكرية في أزقة وشوارا البلدة، حيب 
اندلعت مواجهات بين الشبان وتلت القوات التي أطلقت قنابل ال وت والغاز المسيل للدموا، ما أدى 

 راذ استنشاح الغاز.كلئ ك ابة عدد من المواطنين بحا ت اختناح ج
 03/1/5312، اليام، رام هللا
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 بيت لحم: مطالبة بعثات االتحاد الوروبي بالتدخل لحماية "كريمزان" من الجدار 

األيا ": طالبت رئيس بلدية بيت لح  فيرا بابون رؤساذ بعتات ا تحاد األوروبي بالضغط  –بيت لح  
 ن ري في كريمزان الواقعة في مدينة بيت جا .علئ كسرائيل للحيلولة دون بناذ جدار الض  الع

جاذ ذلت خالل جولة نيمتها مؤسسة "سانت ايف"، أمس، لرؤساذ بعتات ا تحاد األوروبي اطلعوا 
 خاللها علئ آخر تطورات الجدار الفا ل في منطقة كريمزان.

من فرص مزيداي من الح ار وا ستيطان سيزيدان من خنح المنطقة، وسيحدان كلئ أن وأشارت 
، ومن البطالة التي %5520 كلئتطورها، وأكدت أن بيت لح  تعاني من الفقر بنسبة كبيرة ت ل 

 . %5224 كلئت ل نسبتها 
ومن جانب ، عبر ممتلو ا تحاد األوروبي، عن قلقه  من قضية كريمزان، وما قد يسبب  الجدار من 

 آتار سلبية علئ السكان الفلسطينيين.
جا  نقو  خميس شرحاي للضيوف حول ما يجري في منطقتي كريمزان،  وقد  رئيس بلدية بيت

 .5330والمخرور، من أراضي بيت جا ، والتي يحاول ا حتالل ا ستيالذ عليها منذ العا  
 03/1/5312، اليام، رام هللا

 
 بدو فلسطين يحمون رمال النقب من رياح االستيطان 

ئيلية مشتتة   تدري أين تقي  المستوطنات، فما بين باتت الحكومات اإلسرا:  دقي موسئ -نابلس
سعي لتعزيز ا ستيطان في الضفة الغربية تجد أن هنات تمددا فلسطينيا في القدس المحتلة رغ  
التهويد المستمر، وتنير شما  كلئ الجليل فتجد انتشارا آخر هنات، وفي الجنوب تجد أن النقب في  

 ألف فلسطيني. 533أكتر من 
، والتي هجر 1274سسة اإلسرائيلية تعتبر عملية التهويد استكما  "لحرب ا ستقالل" عا  فالمؤ 

بالمائة من الفلسطينيين من بيوته  كلئ مناطح خارج حدود "الدولة الجديدة"، وا حتالل  43خاللها 
ة أكتر في مسعاه كلئ تهويد النقب،  ادقت الحكومة اإلسرائيلية منذ بداية العقد الماضي علئ كقام

مستوطنات شمال النقب أو ما أسمت   0مستوطنة جديدة في النقب، كما  ادقت علئ كقامة  53من 
منطقة "لخي "، وأقي  جزذ من هذه المستوطنات، بينها "غفعات بار" شمال بئر السبع، و"مرحاف 

 عا " في مركز النقب. 
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ع أو ما أسمت  "حيفيل كما  ادقت الحكومة علئ كقامة تالب مستوطنات أخرى غرب بئر السب
نيتسانا"، كما منحت تراخيص إلقامة عشرات المزارا شمال النقب، والتي تعتبر كل واحدة منها بؤرة 

 استيطانية.
والتي سقط  1274فل  تكن أحداب األسبوا األخير الذي شهدت  منطقة النقب الفلسطيني المحتل عا  

لحالة ا حتقان في تلت المنطقة التي تتعرض  فيها شهيدين وجرحئ، وليدة اللحية، بل كانت شرارة
 عاما. 00للتهويد منذ كنشاذ دولة ا حتالل قبل أكتر من 

التهويد وقال أسامة العقبي مدير مؤسسة النقب التي تعنئ بحقوح وقضايا بدو النقب، كن مخطط 
وهذا يت  من  النقب ل  يتوقف من قبل المؤسسة اإلسرائيلية منذ احتالل النقب وتهجير سكان  لبدو

خالل هد  المنازل المستمر وحرب األرض وتخريب المزروعات ومالحقة المواشي والرعاة من اجل 
 كجباره  علئ الهجرة وترت أراضيه .

ألف عربي في النقب  503"، أن ا حتالل عندما  حي وجود 51وأضاف في حديت  لا"عربي
النقب والتي كانت في أوجها األسبوا  استشعر خطورة وجوده  فلجف كلئ رفع وتيرة الهجمة علئ

من  كنه  بانتيارالفائت. منوها كلئ أن  رغ  تلت السياسة فان األهالي منزرعون في أرضه  ويقولوا 
 .74هجر من أرض  عا  
  كبير من األراضي ألف دون  فقط ما تزال بيد أ حاب األرض أما  ك 433وقال العقبي، كن نحو 

 تمت م ادرت  والسيطرة علي ، ورغ  ذلت فهي مالحقة، وهنات خطط لبسط السيطرة عليها.
تجمعات  0قرية غير معترف بها يعي  أ حابها بدون خدمات مقابل  72كما أشار كلئ وجود 

 عربية فقط معترف فيها.
طيني النقب تعرضوا لمخططات ويرى أستاذ العلو  السياسية الدكتور كبراهي  أبو جابر، أن فلس

جهنمية من اجل كنهاذ وجوده  فت  م ادرة ماليين الدونمات من أراضيه ، وأضاف أبو جابر في 
"، أن بدو النقب الفلسطينيين أ بحوا عامل قلح  للساسة اإلسرائيليين، وعامل 51حديت  لا"عربي

ألف نسمة، بعدما كانوا بعد  533كزعاج دائ  له ي "فعدد فلسطينيي النقب اليو  ي ل كلئ حوالي 
آ ف فقط،   بل كن وجود قرى ومدن فلسطينّية تابتة في الجنوب كمدينة  13حوالي  74نكبة عا  

رهط، واكسيفة، وعرعرة، وتل السبع، واللقّية وغيرها، أ بحت تشّكل أيضا شوكة في عيون 
مية الوطنية المباركة التي اإلسرائيليين، وعامل كزعاج كذلت لهؤ ذ، بخا ة بعد ال حوة اإلسال

عّمت الجنوب الفلسطيني في العقود القليلة الماضية، ناهيت عّما شهده النقب ال امد أيضا من تورة 
 علمّية وتقافّية مشهودة، جعلت لديه  اكتفاذ ذاتيا في غالبية التخّ  ات العلمّية واألكاديمية".
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بالمئة من مساحة فلسطين  21وهي ألف كل  مربع،  17يشار كلئ أن مساحة النقب تناهز 
التاريخية، لكن حكومات ا حتالل المتعاقبة يلت تنتهج سياسة عرفت باس  "تطوير النقب"، التي 

بالمئة من مساحة  5هي في الجوهر تهويد النقب، هدفها ح ر السكان علئ مساحة   تتجاوز 
 النقب، والحد من انتشاره  علئ كامل جغرافيا ال حراذ.

 59/1/5312، "51ربي موقع "ع
 
 جماعيمجحف وعقاب  ءتخفيض إمدادات الكهربا: قرار "إسرائيل" العمري 

أعلنت كذاعة الجي  اإلسرائيلي، أمس، أن شركة الكهرباذ اإلسرائيلية بدأت اعتباراي  يوسف الشايب:
قرار بعد من أمس، تقليص تزويد المناطح الفلسطينية بالكهرباذ.. ووفقاي إلذاعة الجي  يفتي هذا ال

عدة تهديدات كسرائيلية سابقة بوقف تزويد السلطة بالكهرباذ، حيب كانت الديون المتراكمة للشركة 
 اإلسرائيلية قد تجاوزت في شهر أيلول الماضي، نحو مليار وتمانمائة مليون شيكل.

لكهرباذ بدوره، أكد مدير عا  شركة كهرباذ محافية القدس، الشركة الفلسطينية التي تقو  بتوزيع ا
 القرار.

وقال هشا  العمري لوكالة فرانس برس: " در القرار بعد تهديدات كتيرة طوال السنوات التالب 
األخيرة" مشيراي كلئ أن الشركة حذرت مراراي "من تراك  الديون والسرقة وعد  دفع السلطة المستحقات 

 المتوجبة عليها".
ل ،   سيما أن الشركة اإلسرائيلية هي وو ف العمري القرار بفن  "مجحف وعقاب لشعب بفكم

 المزود الوحيد للكهرباذ ونحن ما زلنا تحت ا حتالل ونعتمد عليه ".
وأضاف كن قرار الشركة اإلسرائيلية "  يدخل حيز التنفيذ كذا ل  تفخذ الموافقة األمنية للقيا  بعمل 

 مماتل، وحتئ هذه اللحية ل  تستطع الح ول علي ".
فة )يديعوت أحرونوت( اإللكتروني فان الشركة اإلسرائيلية كانت تخطط لخفض وبحسب موقع  حي

كمداداتها مراراي في السابح، لكن مكتب رئيس الوزراذ بنيامين نتنياهو كان يمنعها من القيا  بذلت 
 تجنباي لضغوط دولية ستتعرض لها كسرائيل.

فنية يافر ملح  لا"األيا ": ل  نبلم من جانب ، قال نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية للشؤون ال
بشكل رسمي كسلطة طاقة بهذا القرار، لكن هنات تباليم و لت شركات التوزيع خا ة شركة 
كهرباذ محافية القدس، مضيفاي: هذه المرة األولئ الذي يحمل التهديد ُبعداي جدياي أكتر من المرات 

 السابقة، وهو مدعو  من قبل الحكومة اإلسرائيلية.
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ف ملح  عن أن الديون المتراكمة علئ شركات توزيع الكهرباذ وبعض البلديات والمجالس وكش
القروية )الهيئات المحلية( تجاوزت المليار وتمانمائة مليون شيكل، وأن حكومة كسرائيل لطالما كانت 

اوزت تخ   مبالم مالية متعددة من العائدات الضريبة ل الح شركة الكهرباذ اإلسرائيلية، والتي تج
، وكان آخرها اقتطاا مبلم من "المقا ة" الشهر المالي 5335التمانية مليارات شيكل منذ العا  

 لتغطية ديون قطاا الطاقة عموماي، بما في  قطاا الكهرباذ.
 03/1/5312، اليام، رام هللا

 
 غير مسبوق بسبب الحصار غزة تشهد تدهوراا  

ح اذات رسمية : غزة-أحمد فياض تناولت حركة نقل البضائع والمواد الخا  عبر تيهر أرقا  وا 
معبر كر  "أبو سال " أن ا حتالل اإلسرائيلي يدير ح اره علئ قطاا غزة بشكل مدروس بعد عدوان  

 علي  ال يف الماضي، وهو ما تسبب في تدهور األوضاا المعيشية بشكل غير مسبوح.
 حفي أن ا حتالل يمعن من خالل وأكد وكيل وزارة ا قت اد الوطني حات  عويضة في مؤتمر 

ذ ل أهل .  سيطرت  علئ المعابر في ح ار قطاا غزة وا 
واستنادا كلئ أرقا  أدلئ بها المسؤول الفلسطيني خالل المؤتمر، فان ا حتالل علئ مدار األشهر 

طن من غاز الطهي شهريا، في حين أن  7333با الخمسة التي أعقبت وقف العدوان،   يسمح ك  
اجات القطاا تفوح ضعف تلت الكمية، وينطبح ذلت علئ عمو  المحروقات التي تبلم نسبة احتي

 .%73النقص الشهري فيها 
وفي ملف كعادة اإلعمار تبرز اإلح اذات مالمح محاو ت ا حتالل كعطاذ الشرعية للح ار، كذ 

تة والن ف األخيرة بلم المعدل اليومي لدخول مادة اإلسمنت علئ سبيل المتال خالل األشهر التال
مليون طن  122عاما من أجل دخول  10طنا، وهو ما يعني أن غزة ستضطر كلئ انتيار  522

 من اإلسمنت الالز  إلعادة ما دمرت  قوات ا حتالل من منازل في العدوان األخير.
اد وكشف وكيل وزارة ا قت اد أن كعالن ا حتالل السماف بت دير البضائع من غزة جاذ لذر الرم

يها  المجتمع الدولي بفن  يقد  تسهيالت للسكان،  فتا كلئ أن ما سمح بت ديره من  في العيون وا 
الباقية  %0منها محملة بمنتجات زراعية، والا %24شاحنة،  514غزة كلئ أسواح الضفة الغربية بلم 
 حملت مواد كالبسكويت واألتاب.

 59/1/5312، الجزيرة نت، الدوحة
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 يعتمد على السيسي الذي ال يرفض لنا طلباا  "إسرائيل": أمن نائب بالكنيست 

قال عومير بار ليف، عضو الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي عن حزب "العمل" كن أمن : وطن الدبور
الفتاف السيسي، "و  نعل  ماذا سيحدب كذا ما ت   كسرائيل يعتمد في الواقع علئ الرئيس الم ري عبد

 استبدال ".
عاميا  17ليف "لدينا نبف سي ، الوضع األمني الرديذ بالجنوب )قطاا غزة( في الاوأضاف بار 

األخيرة سيستمر لاسف، ولن يكون هنات وضع أفضل أكتر، نحن نشهد عمليات كطالح نار كتيرة، 
 وحركة حماس الفلسطينية تعيد بناذ أنفاقها مجدديا"، وفح ما نقلت القناة السابعة اإلسرائيلية.

في الوقت الذي أشارت في  القناة العاشرة اإلسرائيلية كلئ أن التعاون بين الجي   يفتي ذلت 
والمخابرات في كل من كسرائيل وم ر يتجاوز كل التوقعات، مشيرة كلئ أن الجانب الم ري يوافح 
علئ كل طلب يتقد  ب  الجانب اإلسرائيلي، كذا كان متعلقيا بمواجهة الحركات اإلسالمية "المتشددة" 

 ي كل من سيناذ وقطاا غزة.ف
الفتاف  ونسبت  حيفة "معاريف" اإلسرائيلية األحد الماضي كلئ المستشار العسكري للرئيس عبد

 السيسي قول  "السيسي راض عن التعاون مع كسرائيل فيما يتعلح بمحاربة اإلرهاب".
سيناذ هو حماية العسكرية في  فيما سبح و رف السيسي في نوفمبر الماضي بفن من أهداف العملية

 أمن كسرائيل.
": "كحنا لما بنفخد كجراذات داخل سيناذ بيبقئ هدفنا تفكيد 57وقال في مقابلة مع شبكة "فرانس 

السيادة الم رية علئ أراضي سيناذ، الحاجة رق  اتنين أننا لن نسمح بفن أرضنا تشكل قاعدة لتهديد 
 جيراننا أو منطقة خلفية لشن هجمات ضد كسرائيل".

 59/1/5312ع وطن يزرد خارج السرب، موق
 
 على االستقرار وتجنب المواجهة هحرص ويؤكديناقش عملية شبعا  اللبنانيمجلس الوزراء  

بكال مندرجاتا  وبادور يونيفيال"، وشادد  1431"التازا  لبناان القارار  اللبناني أكد مجلس الوزراذ :بيروت
والمنااطح اللبنانياة كافاة، وضارورة تفويات وا ساتقرار فاي الجناوب  األمنعلئ "الحرص علئ استتباب 

مواجهااة واسااعة تهاادد دول المنطقااة وشااعوبها والساال   كلاائالفر ااة علاائ العاادو اإلساارائيلي بجاار لبنااان 
 برمت ". اإلقليمي

وفيما ل  يسجل أي خالف أو سجال داخل مجلس الوزراذ حول عملياة شابعا ولا  يساتغرح النقاا  فاي 
وزير العمال ساجعان قازي قاال فيا  وفاح م اادر وزارياة لاا"الحياة": هذا الموضوا طويالي، كاان موقاف لا
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. ونحن في الوقت نفس  نؤمن بادور المقاوماة، لكان أطماادولة عدوانية ولها  كسرائيل أن"نحن نعرف 
. لبناان   يمكنا  األرضقرار الحرب والسل  يفخذه مجلس الوزراذ. نحن مع مقاومة ا حتالل وتحريار 

ميعاي المسؤولية". وهنا عقب الوزير محمد فني  قائالي: "الكال  الذي سمعناه من يتحمل، فلنتحمل ج أن
 رئيس الحكومة يفي بالغرض، وليس لي ما أزيده".

وبعااد اسااتعراض المواقااف المختلفااة، نااّدد مجلااس الااوزراذ بااا"ا عتداذات اإلساارائيلية التااي تعرضاات لهااا 
بعا المحتلااة"، ودعااا "هيئااة األماا  المتحااادة بعااض قاارى الجنااوب اتاار العملياااة التااي نفااذت فااي ماازارا شااا

تحمااال مساااؤولياتها فاااي مناااع كسااارائيل مااان تعاااريض السااال  واألمااان فاااي هاااذه  كلااائبمؤسسااااتها المختلفاااة 
 1431كما أكد "موقف لبناان التابات الملتاز  قارار مجلاس األمان رقا   الخطر". كلئالمنطقة من العال  

في السال  الدولية في جنوب لبنان". وتقاد  المجلاس بكل مندرجات  وتمسك  بالدور الذي تلعب  قوات ح
الاااذي ساااقط نتيجاااة الق اااف  اإلسااابانيبالجنااادي  كسااابانيابالتعاااازي مااان قياااادة هاااذه القاااوات ومااان مملكاااة 

وشدد مجلس الوزراذ علئ "أهمية رص ال ف الاداخلي فاي هاذه المرحلاة الدقيقاة  العدواني اإلسرائيلي.
بب الفرقااة"، معتبااراي أن "الت اادي ألي عاادوان كساارائيلي ياات  فااي وا بتعاااد، فعااالي وقااو ي عاان كاال مااا يساا

 بوحدة اللبنانيين وتضامنه ". األولالمقا  
 03/1/5312 ،الحياة، لندن

 
 ونواب يشيدون بعملية "حزب هللا"... 1701بالـ  هتمسكؤكد الجميل ي 

لتااي نفااذتها وحاادة ماان اسااتمرت أمااس، ردود الفعاال السياسااية اللبنانيااة علاائ العمليااة العسااكرية ا :بيااروت
اتَّ ال رئايس حياب "حزب هللا" ضد موكب عسكري كسرائيلي فاي مازارا شابعا المحتلاة أول مان أماس. 

فيرة اإلسبانية لدى لبناان ميالغاروس هيرنانادو معزيااي، داعيااي  حزب "الكتائب" الرئيس أمين الجميل بالسَّ
ودعا "األسارة الدولياة كلائ التَّحارت لمناع  ".1431كلئ "عد  الخروج عن قواعد ا شتبات واحترا  القرار 

 كسرائيل من تنفيذ تهديداتها ضد لبنان".
وو ف الوزير السابح النائب محمد ال فدي العملية العسكرية با"الناجحة وتشكل رادعاي يمنع كسارائيل 

 من التمادي في عدوانها، وتؤكد حح لبنان في تحرير أرض ".
للمقاوماة وح ال علائ أرض  " النيابية قاس  هاش  العملية "كنجاازاي واعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير

". ولفات كلائ "أنناا مطمئناون لماا 1431لبنانّية محتّلة"، مؤكِّداي أن "ماا ح ال ليسات لا  عالقاة باالقرار 
 نملت من قوة قادرة علئ وضع حد لهمجّية هذا العدو".
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انت اااااراي كبيااااراي علاااائ العاااادو ال ااااهيوني ورأى النائااااب مااااروان فااااارس أن "المقاومااااة اإلسااااالمية حقَّقاااات 
انت اارات كبيارة متالحقاة فاي المعركاة الكبيارة التاي ساتحفي لبناان وتعاود بالفائادة الكبيارة  كلائوستؤدي 

 علئ القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب المركزية".
لماا يضامره  وشدد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعي  حسان علائ "ضارورة يقياة اللبناانيين

لناا العاادو اإلسارائيلي، ومااا يحيكا  لنااا ماان مخططاات عدوانيااة"، مؤكاداي "ضاارورة الحفااي علاائ التماساات 
 الوطني في وج  أي اعتداذ كسرائيلي علئ لبنان، بما يحفي سيادة لبنان ويحمي أرض  وشعب ".

 03/1/5312 ،الحياة، لندن
 
 في عملية شبعا"حزب هللا"  هتكشف عن سالح نوعي استخدم "إسرائيل" 

خطاااب أمااين عااا  حاازب هللا الساايد حساان ن اار هللا، الااذي  "كساارائيل"اسااتبقت : نااذير رضااا - بيااروت
سيدلي ب  الياو ، بااإلعالن عان ساالف ناوعي اساتخدم  الحازب فاي عملياة شابعا أول مان أماس، تمتال 

عنهااا  "، وهااو مااا ينضاا  كلاائ سلساالة ماان أساالحة متطااورة يعلاان7 ااواريخ ماان نااوا "كورناات  2باااطالح 
الحزب في اآلونة األخيرة، بهدف "تفكيد امتالك  القوة العسكرية المتطورة"، و"تتبيات معادلاة الاردا فاي 

 المواجهة"، كما قال باحب استراتيجي مقرب من حزب هللا لا"الشرح األوسط".
ملية وقال الباحب ا ستراتيجي أمين حطيط لا"الشرح األوسط" كن ن ر هللا "سيشدد علئ الرد علئ الع

العسااكرية فااي شاابعا، والرسااائل التااي وجهاات كلاائ كساارائيل عبرهااا، وتفكيااد مفاااهي  سااابقة بالنساابة لوحاادة 
الجبهة بين الجو ن وجنوب لبنان"، مرجحا في الوقت نفسا  أن يتحادب عان الوضاع اإلقليماي، ويؤكاد 

 أن ال راا مع كسرائيل "دخل مرحلة جديدة بعد فشلها باستهداف محور المقاومة".
  59/1/5312 ،لشرق الوسط، لندنا

 
 القصف اإلسرائيلي ضدّ  شكوى لبنانية في مجلس المن 

وعلمااات  الق اااف اإلسااارائيلي لجناااوب لبناااان. مجلاااس األمااان ضااادّ  كلااائقااارر لبناااان أماااس تقااادي  شاااكوى 
جبران باسيل ات ل ليل أمس بمندوب لبناان لادى األما  المتحادة اللبناني "األخبار" أن وزير الخارجية 

سال ، طالباي "تقدي  شكوى تدين الق اف اإلسارائيلي لجناوب لبناان ومقتال الجنادي اإلساباني مان نواف 
 قوات اليونيفيل فرانسيسكو خافيير  وريا توليدو جراذ هذا الق ف".

 03/1/5312 ،الخبار، بيروت
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 : مع الخط المقاوم بكل ما أوتينا لمساندتهاإليرانيالشورى في  القوميرئيس لجنة المن  

أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى ا يراني : الحياة –بيروت 
آلت علئ نفسها منذ البداية ان تقف الئ جانب الخط المقاو ، وانها »عالذ الدين بروجردي ان بالده 

 «.تعّول أهمية كبرى علئ حفي ا من والهدوذ في لبنان
الئ مطار رفيح الحريري الدولي علئ رأس وفد مشترت من  أمسو ل بروجردي التالتة بعد يهر 

نواب مجلس الشورى وكبار مويفي وزارة الخارجية، وكان في استقبال  النائب نواف الموسوي ممتالي 
والقائ  بفعمال « الوفاذ للمقاومة»رئيس المجلس النيابي نبي  بري والنائب بالل فرحات ممتالي كتلة 

 مد  ادح فضلي.السفارة ا يرانية مح
المقاومة ا سالمية الشريفة البطلة في لبنان الشقيح في مجال »وقال بروجااردي من المطار: 

يران آلت  وألطماع الت ااّدي لالحتالل ا سرائيلي اآلت   ومخطااطات  علئ  عيد لبنان والمنطقة، وا 
يت من قوة من اجل علئ نفسها منذ البداية ان تقف الئ جانب هذا الخط المقاو  بكل ما أوت

احتضان  ومااساندت ، وهي تعّول اهمية كبرى علئ حفي ا من والهدوذ في لبنان الشقيح، كما تعّول 
اهمية كبرى علئ استتباب ا من والهااادوذ في ربوا المناااطقة عموماي. و  شت في ان العدوان 

ا سالمية في مناااطقة القنااايطرة،  ا سرائيلي اآلت  الذي استهدف تّلة مباركة من مااجاهدي المقاومة
 «.يدل علئ ان الكيان ال هيوني   يقف عند خط احمر في اجرام  واعتداذات 

بكل الشهداذ األبرار الذين قضوا في سبيل هللا في هذا ا عتداذ اآلت ، وخ و اي بروف الشهيد »ونّوه 
اضافة الئ استشهاد »وقال: «. عماد مغنيةالمقاو  الحاج جهاد مغنية ا بن البار للقائد البار الشهيد 

مجاهدي المقاومة ا سالمية فان هنات عميداي من قوات الحرس التوري ا يراني وهو الشهيد هللا دادي 
الذي قضئ في سبيل هللا في خط الشهادة والمقاومة، وكما تعلمون فنحن نؤدي ادواراي استشارية في 

 «.المنطقة من خالل حضور هؤ ذ الخبراذ
 03/1/5312الحياة، لندن، 

 
 ةحقوقيون عرب: اعتقال االحتالل للطفلة الفلسطينية مالك جريمة بحق اإلنساني 

نّددت "المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني"، باعتقال الطفلة الفلسطينية : قدس برس -جنيف 
السجن لمدة شهرين عاما( من قبل قوات ا حتالل اإلسرائيلية وفرض عقوبة  17مالت الخطيب )

 .بحقها
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، منيمة (1|29)وطالبت المجموعة في بيان  حفي تلقت "قدس برس" نسخة عن ، اليو  الخميس 
األم  المتحدة للطفولة "يونيسيف" وكافة المؤسسات الدولية كلئ التدخل العاجل والفوري والضغط علئ 

  ."الجانب اإلسرائيلي إلطالح سراف الطفلة الخطيب "دون قيد أو شرط
وأعربت المجموعة العربية التي تتخذ من جنيف مقراي لها، عن بالم قلقها من استمرار اعتقال الطفلة 
الفلسطينية، وكذلت استمرار سلطات ا حتالل في استهدافها المت اعد ومالحقتها المستمرة لاطفال 

ومستقبل الطفولة  الفلسطينيين، واحتجازه  في يروف قاسية، مّما يشكل خطراي حقيقياي علئ واقع
 .الفلسطينية، وفح تقديرها

وجاذ في البيان "كن اعتقال الطفلة مالت ومحاكمتها واستمرار احتجازها هو جريمة كنسانية بحح 
الطفولة الفلسطينية، وتعٍد  ارخ وفاضح للقانون الدولي وا عالن حقوح الطفل واتفاقية حقوح الطفل 

 ."العالمية
 59/1/5312قدس برس، 

 
 تفرض الهدوء في الجنوب اللبنانيوعربية ت دولية اتصاال 

ساعة علئ  57سيطر الهدوذ الحذر علئ الجبهة اللبنانية الجنوبية أمس، بعد : الحياة -بيروت 
 4في مزارا شبعا المحتلة وأدت الئ مقتل جنديين كسرائيليين وجرف « حزب هللا»العملية التي نفذها 

ت حفي السال  الدولية )يونيفيل( جراذ الق ف اإلسرائيلي ووفاة جندي كسباني يعمل في كطار قوا
 عليها. 

وساهمت ات ا ت أميركية وفرنسية وأوروبية مع كسرائيل في تغليب التهدئة بعد حبس األنفاس الذي 
شهده الوضع علئ الحدود خوفاي من أن تؤدي العملية الئ اتساا المواجهة والحرب، فيما توا لت 

سرائيل وجرت ات ا ت بين الموفدة الخا ة لامين العا  لام  المتحدة مع ك« يونيفيل»قيادة 
سيغريد كاغ والمسؤولين اإليرانيين لهذا الغرض أيضاي. وسجل المسؤولون اإليرانيون حضوراي كعالمياي 

سرائيل من جهة تانية « حزب هللا»وسياسياي في خض  تداعيات المواجهة بين طهران و  من جهة وا 
 14تل الجنرال اإليراني محمد علي هللا دادي في الغارة اإلسرائيلية علئ القنيطرة في علئ خلفية مق

من عنا ره سقطوا فيها  0رداي عليها، خ و اي أن « حزب هللا»من الجاري، والتي جاذت عملية 
 أيضاي.

فريقية اإليرانية أن مساعد وزير الخارجية اإليرانية للشؤون العربية واأل« فارس»ذكرت أمس، وكالة و 
حسين أمير عبداللهيان ات ل بالممتلة الخا ة لامين العا  لام  المتحدة لدى لبنان سيغريد كاغ 
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استهداف حزب هللا للرتل العسكري »، معتبراي أن «دع  كيران لامن وا ستقرار في لبنان»وأكد لها 
 «.ال هيوني في مزارا شبعا جاذ استناداي كلئ حح الدفاا المشروا

المساعدة في كرساذ الهدوذ في »كيران كلئ « فارس»غ خالل ا ت ال الهاتفي، وفح ودعت كا
هذا »وقال: « حح المقاومة في الدفاا أما  اعتداذات الكيان ال هيوني»، فيما أكد عبداللهيان «لبنان

 الكيان الغا ب هو البادئ باعتدائ  علئ القنيطرة في الجو ن السوري واستهداف  مجاهدي حزب هللا
عد  كبداذ األم  المتحدة أي ردود فعل »، آسفاي لا «الذين يحاربون اإلرهاب في ال فوف األمامية

 «.تجاه العدوان ال هيوني علئ القنيطرة
، منوهاي بفهمية «يونيفيل»واستنكر الق ف ال هيوني للقرى اللبنانية ومقتل أحد أفراد قوات 

 المشاورات بين طهران وكاغ.
متابعة »س الحكومة تما  سال ، واكدت بعد الزيارة ان البحب تركز علئ وزارت كاغ أمس، رئي
 1431لتعبير الرئيس الواضح حول ا لتزا  بالقرار »، معبرة عن تقديرها «أحداب األيا  األخيرة

القلح العميح الذي عبر عن  األمين »وجددت تعبيرها عن «. وأهمية الحفاي علئ أمن لبنان واستقراره
 «.1431المتحدة في شفن خرح القرار العا  لام  
األم  المتحدة توا ل تقدي  المساعي الحميدة ودعوة جميع األطراف كلئ التزا  الحذر »وأّكدت أن 

 «.وضبط النفس لتفادي أي أعمال تزعزا استقرار الوضع
 .والتقئ سال  السفير الفرنسي لدى لبنان باتريس باولي وبحتا في التطورات في لبنان والمنطقة
للعنف »وزارت كاغ  حقاي النائب بهية الحريري في منزلها وذّكرت بموقف األم  المتحدة الشاجب 

وقلح األمين العا  العميح كزاذ العنف وا نتهاكات التي وقعت ودعوت  األطراف  1431وخرح القرار 
جميع  نتوا ل مع»وقالت: «. 1431كلئ ضبط النفس ووجوب النير كلئ األهمية الق وى للقرار 

األطراف لتهدئة الوضع ولتفكيد أهمية ا ستقرار واألمن وترسيخ ا ستقرار ا قت ادي وا جتماعي 
 «.في لبنان

حزب »وكان مجلس األمن اجتمع ليل أول من أمس، بناذ علئ طلب فرنسا، لبحب تداعيات عملية 
مجلس مقتل الجندي اإلسباني اإلسرائيلية. ودان ال -لجهة ت اعد التوتر علئ الحدود اللبنانية « هللا
 «.يونيفيل»في 

قتل بسبب »وقال رئيس البعتة اإلسبانية كلئ األم  المتحدة السفير رومان اويارزون كن الجندي 
، مشيراي كلئ أن  طلب خالل اجتماا مجلس األمن «الت عيد في أعمال العنف وبر اص كسرائيلي
 فتح تحقيح كامل حول مقتل الجندي اإلسباني.
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هدفنا التهدئة ومنع أي »السفير الفرنسي لدى األم  المتحدة فرنسوا ديالتر قبل ا جتماا كن وقال 
 «.ت عيد للوضع

 «.ضبط النفس والهدوذ»ودعا األمين العا  لام  المتحدة بان كي مون في بيان كلئ 
 03/1/5312الحياة، لندن، 

 
 ت السياسيةبوقف االعتقاالالفلسطينية منظمة دولية تدعو إللزام السلطة  

قالت "الفيدرالية الدولية للحقوح والتنمية"، كن وتيرة ا عتقا ت التي تمارسها األجهزة األمنية التابعة 
للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية علئ خلفية حرية الرأي والتعبير، تشهد ازديادا ملحويا بشكل 

 "يبعب علئ القلح".
سان كلئ "اتخاذ ما يلز  من كجراذات إللزا  السلطة ودعت المفوض األممي الخاص بحقوح اإلن

الفلسطينية باتفاقيات حقوح اإلنسان التي كانت قد وقعت عليها"، مشيرةي كلئ أنها تلقت خالل الشهر 
شكوى عن استدعاذ لمواطنين  04شكوى من فلسطينيين عن حا ت اعتقال تعسفية، و 20الجاري 

 خارج نطاح القانون، كما قالت.
"الفيدرالية الدولية" في بيان  حفي اليو  الخميس، أن "ا نتهاكات التي تمارسها السلطة وذكرت 

مخالفة  تفاقيات حقوح اإلنسان التي وقعتها فلسطين مؤخراي، كما أنها تمتل مخالفة للقوانين المعمول 
 بها في فلسطين.

وا حتجاز التعسفي علئ وأوضحت أن تلت ا نتهاكات تتنّوا بين اعتقال دون كبراز كذن قضائي 
خلفية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وعد  تعريف المته  بالجر  المنسوب كلي ، وعد  السماف 
لذوي  بالتوا ل مع  أو زيارت  وتوجي  اتهامات فضفاضة كا"قدف المقامات العليا" أو "كتارة النعرات 

 الطائفية".
 0عاما( بعد  55مؤخراي باعتقال الطالب براذ القاضي )وأوضح البيان، أن السلطة الفلسطينية قامت 

أيا  من تسليم  ورقة استدعاذ لمقابلة جهاز المخابرات العامة في را  هللا، وذلت علئ خلفّية ذات 
 لة بتعبيره عن آراذ مخالفة ألداذ رئيس ا تحاد الفلسطيني لكرة القد  والذي ُيعد أحد مسؤولي 

 السلطة.
ي بيانها عن عائلة القاضي، قولها كن نجلها براذ اعتقل مساذ ا تنين الماضي وفي ونقلت الفيدرالية ف

ساعة علئ ذمة التحقيح بتهمة  74اليو  التالي من حجزه أ درت النيابة العامة قراراي بتمديد حجزه 
 "شت  شخ ية عامة".

 59/1/5312، فلسطين أون الين
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 الستئناف عملهم ن ضمانات أمنية من حماسيشترطوبززة  : موظفو مكتب سيري"القدس العربي" 

أن « القدس العربي»كشف مسؤول يعمل في كحدى المؤسسات الدولية لا : أشرف الهور - غزة
« اليونسكو»العاملين )األجانب والعرب( في مكتب روبرت سيري منسح األمين العا  لام  المتحدة 

 ل العودة كلئ أعماله .بضمانات أمنية من حركة حماس قب»في قطاا غزة، يطالبون 
وكان العاملون في المؤسسات األممية في قطاا غزة قد توقفوا عن العمل أمس احتجاجا علئ 
الهجو  الذي تعرض ل  مكتب سيري، علئ أيدي غاضبين علئ قرار وقف تقدي  المساعدات المالية 

ن شفن  أن يعيح عمليات ، وهو ما م«ا ونروا»لعد  توفر السيولة النقدية لدى وكالة غوب الالجئين 
كدخال مواد البناذ إلعمار الضرر الجزئي الذي طال منازل غزة بسبب الحرب. وألقئ سيري مسؤولية 

 ا عتداذ علئ حركة حماس، وهو ما رفضت  الحركة.
حين استفسرت من  عن تهديد « القدس العربي»المؤسسات الدولية،  كحدىوابلم مسؤول يعمل في 

التي تقدمها مؤسست  الدولية، خا ة أن لهذه العمليات عالقة « لعمليات الطارئةا»سيري، بالنير في 
بفن مكتب سيري، اوقف بالفعل »بادخال مواد البناذ لقطاا غزة، سواذ في الفترة الحالية و حقا، 

أعمال  في قطاا غزة، وأن المويفين سواذ الفلسطينيين منه  أو األجانب ل  يتوجهوا لمكاتبه  يو  
 ، لكن  ل  يكن يعل  كن كان األجانب قد غادروا غزة أ   .«أمس

وأشار هذا المسؤول كلئ أن العاملين في مكتب سيري، طالبوا قبل العودة مجددا للعمل، أن تقد  له  
ضمانات أمنية تشمل عد  تعرضه  لهجو  »حركة حماس ب فتها مسؤولة عن األمن في القطاا 

ة تخشئ أن يؤسس ذلت الهجو   عتداذات مستقبلية علئ ، مشيرا كلئ أن األم  المتحد«اخر
 المويفين.

وأوضح المسؤول أن الهجو  الذي تعرض ل  مكتب منسح األمين العا  في المناطح الفلسطينية 
أسفر عن سقوط حجارة علئ المقر، وتحطي  بعض المحتويات، وسرقة شبكة « اليونسكو»

 ا ت ا ت الالسلكية.
عن العمل من شفن  أن يؤتر علئ « اليونسكو»قف المويفين في مكتب وبحسب المسؤول فان تو 

عمليات كدخال مواد البناذ في هذه األوقات، ل الح مشاريع ترمي  المنازل التي دمرت جزئيا في 
الحرب اإلسرائيلية األخيرة، خا ة وأن مكتب سيري هو المشرف علئ تنفيذ خطة األعمار. وقال كن 

يشير كلئ ذلت. لكن ذلت   ينسحب علئ الخدمات التي « خدمات الطارئةال»تلويح سيري بمراجعة 
 «.اليونسكو»، بل سيقت ر علئ مويفي وخدمات «األونروا»تقدمها وكالة غوب وتشغيل الالجئين 

 03/1/5312القدس العربي، لندن، 
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 مسؤولون وخبراء أمريكيون: نتنياهو سيدفع ثمن محاولته إهانة اوباما 

 الحة: و ف خبراذ أمريكيون دعوة رئيس مجلس النواب األمريكي جون بوينر رائد  -واشنطن 
خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس في شهر اذار  إللقاذنياهو نتبنيامين  اإلسرائيليلرئيس الوزراذ 

/مارس القاد ، قبل أسبوعين من ا نتخابات ا سرائيلية، بانها  ادمة وغير مسبوقة  ن البيت 
مبادرة سياسية غير مسبوقة من قبل  وألنهاؤهل فقط لدعوة رؤساذ الدول للزيارات ا بيض هو الم

زعي  الكونغرس للتدخل مباشرة في سياسة الو يات المتحدة الخارجية، واعتبر الخبراذ تحركات بوينر 
 الجمهوري بانها غير دستورية وا عالن حرب علئ الرئيس األمريكي.

ت المتحدة واضح جدا حول هذا الموضوا حيب تحتكر الحكومة وأوضح المحللون ان دستور الو يا
ادارة السياسة الخارجية للبالد، اما الرئيس والسلطة التنفيذية فهما يتحمالن مسؤولية تنفيذ هذه 
السياسة بمشورة وموافقة من الكونغرس كما ان الرئيس مخول بتوقيع وعقد ا تفاقيات وتعيين السفراذ 

 بامكان عماذ العال ، وباعتباره القائد العا  للقوات المسلحة األمريكية فان وعقد ا جتماعات مع ز 
 العال .تحريت القوة األمريكية بسرعة وقوة في جميع انحاذ 

و  يحح لرئيس مجلس النواب التدخل في السياسة الخارجية للبالد ا  في استتناذات قليلة جدا من 
تمويل العمليات المرتبطة بالسياسة الخارجية مما يرفع بينها كعالن الحرب والسيطرة علئ تكاليف 

 القانون.عالمات استفها  كبيرة حول ت رفات بوينر الخارجة عن 
يهرت  التيلماذا ت رف رئيس مجلس النواب األمريكي بهذا الشكل؟ وما هي تبعات هذه الحماقة 

يخطط الكونغرس كما هو كتحد لسلطات اوباما الدستورية ومحاولة لتغيير السياسة األمريكية؟ 
معروف للت ويت علئ تشريعات لزيادة العقوبات المفروضة علئ كيران، وليس من السر القول بان 
نتنياهو يحاول دفع سياسة الو يات المتحدة تجاه كيران كلئ الحافة، وهنات اعتقاد علئ نطاح واسع 

د اوباما للتفاوض علئ اتفاح بان مبادرات الكونغرس لزيادة العقوبات علئ كيران سوف تعرض جهو 
نزا السالف النووي كلئ خطر وشيت، ومن الواضح ان قادة الحزب الجمهوري يشعرون بسخط بالم 
 ن اوباما ل  ييهر القليل من التواضع وا نكسار بعد خسارة حزب  الديمقراطي في ا نتخابات 

 الن فية ا خيرة.
ة نتنياهو كان توجي   فعة قاسية في وج  اوباما، وقال المحلل ديفيد روسل ان هدف بوينر من دعو 

بل واهانت  بتواطؤ من نتنياهو الذي تحرك  الدوافع ا نتخابية ومحاولت  الهستيرية لتوتير سياسة 
كنا نعتقد »الو يات المتحدة تجاه كيران، ونقل روسل حرفيا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قول : 

وببساطة   يمكن ان تب ح في وجوهنا … جديدة بمفاجفةياهو خرج باننا رأينا كل شيذ، ولكن نتن
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هذه ليست وسيلة للت رف، نتنياهو يجب ان يتذكر بفن الرئيس اوباما ما زال لدي  سنة … علنا
 «.ون ف لترت الرئاسة وان  سيكون هنات تمن لما فعل

 03/1/5312القدس العربي، لندن، 
 
 وانجاز المصالحة الوطنيةالهند تؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية  

خدمة قدس برس: أكدت الهند دعمها للشعب الفلسطيني في تحقيح مطالب  العادلة، وكذلت  -غزة 
 تحقيح الم الحة الوطنية.

جاذ ذلت علئ لسان السفير الهندي لدى السلطة الفلسطينية موهي  كومار خالل زيارت  اليو  
ائ  أعضاذ مجلس اإلدارة وعدد كبير من المستوردين لغرفة تجارة و ناعة غزة، ولق (1|52الخميس )

 ورجال األعمال وال ناعيين.
ومؤكدا دع  بالده للشعب الفلسطيني في تحقيح  وأكد كومار علئ متانة عالقة بالده بفلسطين،

 مطالب  العادلة.
الهند  دولة فلسطين، وأن وقال: "كن الهند تدع  وبقوة الم الحة وحح الفلسطينيين في حقه  باقامة

 ."الهندية تقد  منح كتيرة لطالب فلسطينيين للدراسة في المعاهد
 59/1/5312قدس برس، 

 
 "الوفاء الوروبية" تبحث وضع الالجئين الفلسطينيين في قبرص 

بحب وفد حملة "الوفاذ" األوروبية كلئ قبرص، اليو  األربعاذ : المركز الفلسطيني لإلعال  – رنكا 
الشعب القبر ي أوضاا الالجئين الفلسطينيين السوريين النازحين، وسبل  (، مع قيادة حزب54-1)

رفع المعاناة عنه  و و ي كلئ تفمين حياة آمنة ومستقرة له ، تتناسب والمعايير الدولية لوضع 
 الالجئين.

وأعرب الوفد الذي يترأس  أمين أبو راشد عن أمل  في أن يت  التو ل كلئ بلورة تحرت قبر ي ا 
ي مع المنيمات الدولية ذات العالقة، تنهي مفساة تالتمائة فلسطيني تقطعت به  السبل، وه  فلسطين

 ينشدون حياة آمنة وكريمة بعيداي عن جحي  األزمة في سوريا.
من جهتها أعربت النائب في البرلمان القبر ي والقيادية في حزب الشعب "سكيفي كوكوما" عن  

حزبها علئ ضرورة كيجاد حل ينهي معاناته  من خالل تحرت تضامنها مع الالجئين، مشددة باس  
 حكومي وبرلماني وحزبي وشعبي عاجل وفاعل.

 9/1/5312المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 اإلسرائيلي في أوّجه - تقرير: التعاون البلجيكي 

 10أ درت  -يبرز تقرير حول العالقات بين بلجيكا وا حتالل اإلسرائيلي : بروكسل-لبيب فهمي
بالد ئل أن بروكسل تتعاون بشكل مكتف مع تل أبيب في  -منيمة غير حكومية ونقابات بلجيكية

 مختلف المجا ت العسكرية وا قت ادية وغيرها في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقول كحدى القائمات علئ التقرير الباحتة كاتارزينا ليمانسكا، للجزيرة نت، كن ا نتهاكات لقواعد 

انون الدولي من قبل كسرائيل تفرض التزامات عد  ا عتراف وعد  مساعدتها من جانب الدول الق
األخرى. كما ُيطلب من هذه الدول، العمل من أجل دفع كسرائيل  حترا  القانون الدولي، غير أن 

   تطبح هذين البندين. -تتابع ليمانسكا-بروكسل في تعاملها مع تل أبيب 
اتخذ ا تحاد األوروبي،  حترا  القانون الدولي واإلنساني،  -ل المتالعلئ سبي-وتضيف أن  

، لح ر العالقات التنائية بين 5310ويوليو/تموز  5315مبادرات متتالية في ديسمبر/كانون األول 
ا تحاد وتل أبيب فقط في أراضي كسرائيل المعترف بها دوليا، وبالتالي استبعاد تمويل األنشطة 

 المستوطنات، وهو ما ل  تق  ب  بلجيكا حتئ اآلن.األوروبية في 
 

 انتهاكات بلجيكية
وبا عتماد علئ أبحاب ميدانية، يشير التقرير كلئ ا نتهاكات التي ترتكبها بلجيكا في عالقاتها مع 
كسرائيل، خا ة فيما يتعلح بمجال التعلي  الجامعي والتعاون العسكري، وكذلت القنوات التي تربط 

ت اد ا حتالل، كما عبر منتجات المستوطنات التي تباا بالمحالت التجارية البلجيكية أو بلجيكا باق
 عبر الشركات البلجيكية التي تساه  بفنشطة ا حتالل، والتعاون بمجال ال ناعة العسكرية.

ر وتقول نادية فخر )من جمعية ال داقة البلجيكية الفلسطينية التي ساهمت باعداد التقرير( كن التقري
يبرز في مجال التعاون العسكري، متال، أن طلبات الرخص لت دير األسلحة كلئ كسرائيل   
ُترفض. وعلئ الرغ  من عد  وجود شفافية بهذا القطاا فقد تمكن التقرير من تحديد بعض الكيانات 

 البلجيكية التي تتعامل مع شركات كسرائيلية لها عالقة مباشرة با حتالل.
د عالقات تعاون بين الشركتين البلجيكيتين "سوناكا" و"باركو" مع الشركتين وبين التقرير وجو 

 اإلسرائيليتين "كلبيت سيستيمز" و"ال ناعات الجوية".
مشروعا يجمع جامعات بلجيكية وكيانات  00وفيما يتعلح بالتعاون بين الجامعات، يشير التقرير كلئ 

و بال ناعة العسكرية. وقد ت  التركيز علئ وج  كسرائيلية متهمة بالمشاركة في سياسة ا ستيطان أ



 
 
 
 

 

           43ص                                     0470 العدد:    03/1/5312 الجمعة التاريخ:

التحديد علئ بعضها، كتعاون كحدى أه  الجامعات البلجيكية "الجامعة الكاتوليكية بلوفان" مع شركات 
 كسرائيلية تعمل في القطاا العسكري.

 
 حظر الصادرات

ملف الم رف  أما بالنسبة للمشاركة المباشرة لشركات بلجيكية في أنشطة ا حتالل، فال يزال
البلجيكي "ديكسا" بالواجهة. فقد اشترى األخير مؤسسة م رفية كسرائيلية متخ  ة في تمويل 
السلطات المحلية باألراضي المحتلة. غير أن التقرير ل  يذكر هذا المتال "ألن كجابات مسؤولي 

 بالمستوطنات".الم رف شددت علئ أنه  ل  يكونوا يعرفون أن أنشطة الفرا اإلسرائيلي توجد فعال 
وترى ليمانسكا أن "تنفيذ التو ية غير الملزمة لإلشارة في قسيمة المعلومات علئ أن المنتجات 
القادمة من المستوطنات هي من األراضي المحتلة   تطبح بشكل جيد". وهو ما يعني دخول 

-غي علئ بروكسلمنتجات المستوطنات األسواح البلجيكية علئ أنها  ادرات كسرائيلية. وبالتالي ينب
أ  تضع عالمات علئ منتجات المستوطنات، بل تحير استيرادها، كما ينبغي أيضا  -وفح ليمانسكا

 كعطاذ توجيهات واضحة للشركات البلجيكية بف  تطور أنشطة يمكن أن تساعد في تعزيز ا حتالل.
إلقامة جرد مستمر  ويشدد القائمون علئ التقرير علئ أن  يمكن اعتباره أساس عمل يت  استخدام 

 للعالقات البلجيكية اإلسرائيلية، وتشجيع بلجيكا علئ تطبيح التزاماتها.
وفي ات ال للجزيرة نت مع دافيد مارشال، المتحدب باس  وزارة الخارجية، قال كن    يستطيع التعليح 

 علئ التقرير حتئ ا طالا علئ محتواه الكامل.
 59/1/5312الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 مليار نسمة عدد سكان دول "التعاون اإلسالمي" 1.68 ":يناإ" 

 12044األعضاذ في منيمة التعاون اإلسالمي كلئ  24ارتفع عدد سكان الدول الا:  فا –جدة 
نسمة( عن العا  الذي سبق  البالم  5224412222) %1244، بزيادة 5310مليار نسمة نهاية عا  

من مجموا سكان العال  البالم  %50242نسمة، وهو ما يشكل  1207422432771
 نسمة في ذات العا . 4213123042277

وقالت كح ائية نشرتها وكالة األنباذ اإلسالمية الدولية )كينا(، كن كندونيسيا جاذت في المرتبة األولئ 
نسمة(، تليها باكستان  52524152333من حيب عدد السكان، حيب قدر عدد سكانها با)

 12422102333نسمة(، وبنغالدي  ) 14422142333  نيجيريا )نسمة(، ت 14221002333)
نسمة(، فيما جاذت المالديف األقل عددا بدول المنيمة  4020442333نسمة(، وم ر )
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نسمة(، وقبلها سورينا   7502333نسمة(، واحتلت بروناي المرتبة قبل األخيرة با ) 0252333)
 نسمة(. 4372333يانا )نسمة( وغو  4252333نسمة(، وجزر القمر ) 2772333)

وبينت اإلح ائية، وم درها مركز األبحاب اإلح ائية وا قت ادية وا جتماعية والتدريب للدول 
اإلسالمية )سيسرت( التابع للمنيمة، أن متوسط معدل النمو السكاني في الدول اإلسالمية جميعا في 

، ت  النيجر %2200تها قطر ، تل%2201، وكانت ُعمان األعلئ نموا بواقع %525بلم  5310عا  
 .%1-، بينما كانت ألبانيا األقل نموا بمعدل %0202، وأوغندا %0200، والكويت 0220%

سنة يمتلون  07-12وأشارت اإلح ائية كلئ أن عدد األشخاص الذين تتراوف أعماره  ما بين 
اذت نسمة( من كجمالي عدد سكان دول "التعاون اإلسالمي"، وج 1230220372447) 0124%

فيما كانت النسبة  %40244والبحرين  %47252ت  اإلمارات  %42200قطر في ال دارة بنسبة 
 وهي األقل بدول المنيمة. %74252في النيجر 

في المائة  0720أما نسبة األطفال دون سن الخامسة عشرة في الدول اإلسالمية فتبلم 
المسنين الذين تتجاوز نسمة( نسبة  0227222054) %022نسمة(، مقابل  24224322300)

 أعماره  الخامسة والستين، حسب اإلح ائية.
 41320252010) %7420وذكرت اإلح ائية أن نسبة اإلناب في دول "التعاون اإلسالمي" تبلم 

، %21211، وموزمبيح %21274، ت  ماليزيا %21242نسمة(، وسجلت كازاخستان النسبة األعلئ 
تلتها اإلمارات  %50274سبة عدد النساذ في قطر ، فيما   تتجاوز ن%23222والسنغال 

، في حين انت فت النسبة تقريبا في ليبيا %04245، والبحرين %00275، وعمان 52220%)
 والكاميرون.

 %7222وأيهرت اإلح ائية أن نسبة من يعيشون في أرياف دول "التعاون اإلسالمي" تقدر با
نسمة( يعيشون في الحضر، وسجلت  23423752205) %2721نسمة(، مقابل  44327322704)

، وأفغانستان %44244، وتشاد %41244(، ت  النيجر %47220أوغندا أعلئ نسبة بمعدل )
، %3227، في حين متل عدد سكان الريف في قطر نسبة %40204، طاجيكستان 47210%
 .%10277، الغابون %15272، لبنان %11200والبحرين  %1202والكويت 

 03/1/5312لسطينية، صفا، وكالة الصحافة الف
 
  2014 دوالر عام مليار 9.2زادت إلى  "فيسبوك""أرباح  

للتوا ل ا جتماعي ارتفاا أرباحها « فايسبوت»أعلنت شبكة : أ ف ب )خدمة دنيا( -نيويورت 
بليون دو ر العا  الماضي، كما أن عدد مستخدميها  522ال افية بمقدار الضعف تقريباي كلئ 
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 24فتية من اإلعالنات علئ األجهزة المحمولة توا ل ا رتفاا. وزادت كيرادات الشبكة واألرباف المت
بليون دو ر العا  الماضي، بينما سجلت تباطؤاي طفيفاي في النمو خالل الربع  1522في المئة كلئ 

ة كلئ في المئ 72مليون دو ر، واإليرادات  020في المئة كلئ  07الرابع مع ارتفاا األرباف ال افية 
 بليون دو ر.  024بليون دو ر، وهو مستوى أفضل قليالي من التوقعات التي كانت تشير كلئ  022

من األرباف اإلعالنية، وهي من العوامل التي تحيئ باهتما  « المحمول»ووا لت ح ة قطاا 
المئة خالل في  00في المئة مقارنة با 02كبير لدى المستتمرين، ارتفاعها خالل الربع الرابع وزادت 

بليون نهاية كانون األول )ديسمبر( الماضي في  1202الربع السابح. أما عدد المستخدمين، فبلم 
بليون قبل تالتة أشهر، بينما استقرت نسبة المستخدمين الذين يت لون بالموقع يومياي،  1202مقابل 

 في المئة. 07وهي مؤشر كلئ مستوى ا هتما  بالشبكة، عند 
 03/1/5312 الحياة، لندن،

 
 غزة إقليم الثورة 

 أ.د. يوسف رزقة
تمة مبارزة بين عباس وعزا  األحمد في الهجو  علئ حماس واإلساذة لسكان غزة. كن  كذا ما هجا 
عباس حماس من منابر م ر لإلعال ،  ذ عزا  األحمد بالسكوت، ولكن  سكوت من فكر وقدر؟! 

ذا ما سكت عباس بعد الخروج من   مقام  عزا  األحمد هاجياي ومهاجماي؟! قا  في  م ر،وا 
متل عباس وعزا  في هجوم  علئ حماس بمناسبة وبغير مناسبة، متل متسابقين في حانة خمر، 

 يقو  عليها خمار يهودي. 
قبل أيا  زع  عباس أن حماس قبلت بدولة فلسطينية في غزة وتنازلت عن القدس، وعن حح العودة، 

قدي  فزع  أن غزة كقلي  متمرد؟! وبما أن  متمرد فما يقو  ب  عباس وباألمس عاد عزا  كلئ طبع  ال
من سياسات تقو  علئ اإلق اذ مبررة، ألن  يتعامل مع أوضاا غير شرعية حدتت في الفترة ما بين 

  . 5317و 5334
رمز تعبيري كن عزا   frownحين قرأ الناطح الرسمي لحماس مقالة عزا  األحمد، عقب عليها بقول  

يحاول استرضاذ عباس بهذا الت ريح في هذا الوقت، بعد أن طرده عباس من مكتب ؟!(. لست 
أدري متئ كان الطرد، ولكن بعض الم ادر تتحدب عن تقليص رئيس السلطة  الحيات عزا  

 األحمد، ألن عزا   ار عبئاي تقيالي علئ عباس ؟!



 
 
 
 

 

           40ص                                     0470 العدد:    03/1/5312 الجمعة التاريخ:

، بل يرونهما جزذاي من الكارتة، سكان غزة، من كافة القطاعات،   يرون في عباس وعزا  حالي 
القديمة، التي تجددت في يل اتفاح الشاط ، بحسن نية من قيادة حماس، التي رأت نيوب الليب 

 بارزة فحسبت أن الليب يبتس . 
المتمرد؟!(.  )اإلقلي نع  لقد ابتس  عزا ، بل وضحت ضحكاي كتيراي، وهو يوقع اتفاح الشاط  مع قادة 

ورقة الشرعية من  )انتزعتتفاقاي مع هنية نيابة عن فتح وحماس، ت  بعد أن كيف توقع يا عزا  ا
 هو يقول غزة( كقلي  متمرد؟! أ  تشعر بالخجل من تناقضاتت؟! غزة ) حيحماس؟!( تزع  أن 

غزة كقلي  متمرد علئ ا حتالل.. غزة كقلي  متمرد علئ الذلة واإلهانة. غزة كقلي  متمرد علئ العمالة 
وعلئ قلة األدب. غزة متمردة علئ كل  الخديعة،األمني. وهي متمردة علئ الكذب، وعلئ والتنسيح 

 من يفكل في  حن الوطن ت  يتفل ب ، ل الح كسرائيل ودول أخرى. 
غزة وطن التورة الفلسطينية يا عزا ، وطن أبو جهاد، وأبو كياد، وطن الخلية األولئ من خاليا "تورة 

 والتورة،عرفت أو تسمع باسمت؟! غزة يعرفها سكانها وطناي للحرية تورة حتئ الن ر"؟! قبل أن ت
ويعرفها أسراها كقليماي للفداذ والتضحية، ويعرفها األحياذ بجنائز الشهداذ بوابة للجنة والعزة. غزة 
يعرفها العال  الحر بقتالها للعدو في حروب تالب خالل ست سنوات رمزاي للكرامة واإلباذ. غزة أعطت 

لفلسطينية هويتها، وشبابها، قبل أن يركبها عباس وعزا ، ويسوقانها بع ا التنسيح األمني، التورة ا
وكرباج الراتب، يجلدان ب  يهر كل مخالف من حماس ومن فتح، ويعاقبان سكان غزة بتهمي  

 دوره  والتنكر لتاريخه ،ْ وبحرمانه  من حقه  في الحياة الطبيعية.
59/1/5312، فلسطين أون الين  

 
 إلحصاء الجديد لألونروا ال ُينِصف فلسطينيي سوريا وغزةا 

 علي هويدي
أ درت وكالة "األونروا" تقريرها اإلح ائي الجديد وتوزيع الالجئين الفلسطينيين المسجلين في 

 ج  فلسطيني مسجل حتئ تاريخ  2،720،112وجود  كلئمناطح عملياتها الخمسة، كذ أشارت 
 1،054،021 ج (، غزة ) 5،144،540وزعين علئ األردن )م 5317األول من تموز/ يوليو 

 744،510 ج ( ولبنان ) 207،347 ج (، سوريا ) 252،121 ج (، الضفة الغربية )
  ج (. 

"األونروا" بمسمئ  استبدلت الملفت في اإلح اذ الجديد أن عدد حا ت برنامج "العسر الشديد" الذي 
 ج  في  130،202وفي غزة  04،503ي سوريا و ل كلئ " فا جتماعي"برنامج "شبكة األمان 

  130،335و ج  في سوريا  04،010كلئ  5311، بينما كان قد و ل في العا  5317العا  
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 ج  في غزة. هذه الزيادة غير منطقية و   200 ج  في سوريا و 014في غزة، أي بزيادة 
ة سنوات علئ األحداب في سوريا وما تتماشئ بفي حال من األحوال مع نتائج مرور حوالي أربع

سببت  لالجئين من معاناة.. و  مع نتائج كارتية لمرحلتين من العدوان اإلسرائيلي علئ قطاا غزة في 
 .5317و يف  5315

ت نف "األونروا" العائالت التي تستحح أن تكون جزذي من "برنامج شبكة األمان ا جتماعي"، وتوفير 
توفي شروط "خلوها من ذكر بالم  ئح طبياي لكسب دخل، وغياب خدمات خا ة، تلت التي تس

وسيلة أخرى معروفة لإلعالة المالية"، ولو استعرضنا حقيقة أوضاا الالجئين الفلسطينيين في كل 
من سوريا وغزة لوجدنا أن تلت الشروط تنطبح علئ الغالبية العيمئ من الالجئين، حتئ أن 

رها الدورية أن جميع الالجئين الفلسطينيين في سوريا بحاجة كلئ "األونروا" نفسها تعتبر في تقاري
التي تطلقها تشمل طلب المساعدة للجميع نتيجة عمليات التهجير داخل  ا ستغاتةمساعدة، ونداذات 

 وا حتياجاتوخارج سوريا، وحج  البطالة التي سببتها المعارت، وارتفاا نسبة الفقر، وخسارة المنازل 
 لتعلي  وا ستشفاذ واإليواذ والغذاذ والمالبس..الضرورية من ا

أما في غزة فيكاد األمر   يختلف عن أوضاا فلسطينيي سوريا، فمدارس الوكالة   تزال مآل 
بالالجئين الفلسطينيين المهجرين ممن دمرت بيوته ، وفقدوا م ادر أرزاقه ، ومع ارتفاا لنسبة 

ئالت   تزال تسكن في الخي ، وحج  كعاقة فاح البطالة الذي يزداد في كل يو  ومئات العا
التوقعات..، وغيرها من القضايا.. تستوجب أن ترتفع نسبة من ه  بحاجة ألن يكونوا جزذ من 

 من الالجئين في غزة وسوريا..  %43علئ األقل كلئ ما نسبت   " لي لبرنامج "شبكة األمان
ها الوكالة ليت  ت نيف هذا العدد القليل من والسؤال المشروا ُيطرف عن المؤشرات التي ت  اعتمدت

كلئ  5311سوريا وغزة، فمتالي عدد الحا ت في "شبكة األمان" في األردن و ل في العا  
 ج ، وفي لبنان و ل في  7،734، بزيادة 22،102و ل كلئ  5317، وفي العا  27،401

، وفي الضفة 7،042ة ، بزياد01،301و ل كلئ  5317، وفي العا  20،020كلئ  5311العا  
 5،000)بتراجع  00،323 كلئو ل  5317، وفي العا  04،040كلئ  5311و ل في العا  

 ج (، والنتيجة بفن كيف ألوضاا الالجئين في مناطح عمليات "األونروا" التالتة لبنان والضفة 
ا هذه النسب التي مقارنة بفوضاا فلسطينيي سوريا وغزة، أن يكون فيه با ستقرارواألردن التي تتس  

زيادة عدد الالجئين مع توفر للشروط، وفي المقابل تشير النسب في سوريا وغزة  ا عتبارتفخذ بعين 
 كلئ حج  التطورات علئ اإلطالح؟ كلئ زيادة   ترتقي
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، وض  المحتاجين من ا ستدراتوفي هذا   كن اف وفقاي للحاجات.. لذا نعتقد بفن علئ "األونروا" 
 "الشبكة" خا ة وأن جميع الشروط وأكتر متوفرة.. كلئسوريا وغزة  فلسطينيي

59/1/5312  
 
 االنتفاضات الثالث: شهادات إسرائيلية 

 د. أسعد عبد الرحمن
اشتعلت ا نتفاضة الفلسطينية األولئ والتانية )انتفاضة األق ئ( ب ورة كبيرة منذ اللحية األولئ 

ئيليون بارزون عن انتفاضة فلسطينية تالتة تت اعد منذ ونشبتا بسبب حدب محدد. اليو  يتحدب كسرا
مارس الماضي، لكن شكلت سلسلة ا عتداذات اإلسرائيلية المتكررة علئ المسجد األق ئ المقدمة 

، لن «انتفاضة األفراد»علئ تسميتها:  –كسرائيلياي  –التي يتركز الحديب « ا نتفاضة»الفعلية لهذه 
كسرائيلياي داخل حافلة في  10التي نفذها الشاب حمزة متروت حين طعن  يكون آخرها العملية الجريئة
، وقال المعلح «انتفاضة فلسطينية شعبية جزذ من استراتيجية أبومازن»تل أبيب. في مقال بعنوان 

لجميع الذين ل  ينتبهوا »)رون بن يشاي( « يديعوت أحرونوت»العسكري اإلسرائيلي في  حيفة 
خ و اي( أقول: ما يجري من مواجهات في القدس والضفة الغربية، كلئ  )المفوض العا  للشرطة

جانب حوادب من وقت كلئ آخر من نوا هجو  بسالف ناري، أو تفجير عبوة محلية ال نع أو حادتة 
دهس، هو انتفاضة تالتة. وهي علئ عكس سيناريوهات الرعب التي توقعناها استناداي كلئ تجربة 

اهيرية متل ا نتفاضة األولئ، و  تشمل هجمات )كرهابية( كبيرة وقاتلة الماضي، ليست انتفاضة جم
متل ا نتفاضة التانية. هي عملياي مستمرة منذ عشرة أشهر، أي منذ انهيار مبادرة وزير الخارجية 
األميركي جون كيري إلجراذ مفاوضات مباشرة، لكنها ل  تح ل علئ تسمية انتفاضة متل سابقاتها 

 «.ورة عامة علئ نار هادئةألنها تجري ب 
من جهت ، وفي سياح ما يميز هذه ا نتفاضة عن سابقتيها، كتب )يعقوب عميدرور( في مقال 

حتئ اآلن   يوجد رد بسيط علئ خطر )اإلرهاب( »، قائال: «تالتة تحديات أما  كسرائيل»بعنوان 
ت ا ستخباراتية، ومن الفردي غير المني ، ألن  في متل هذه الحا ت   يمكن جمع المعلوما

ال عب معرفة ما يجري في داخل شخص قرر تنفيذ عملية )كرهابية(، فهذه األمور   يمكن التن ت 
عليها و  كشفها. لذا من المستحيل استباح هذه العمليات ومنع وقوعها. في الوقت عين  ونيراي كلئ 

و يساعده، فال سبيل كلئ معرفة أن هذا الشخص   ينتمي كلئ تنيي  يشجع  علئ القيا  بالهجو  أ
حكومة   تعي ما »مقا ي بعنوان « معاريف»من جانب ، كتب )يوسي ميلمان( في «. الهجو  مسبقا

  شت أن كسرائيل تقف علئ شفا هاوية، علئ حافة بركان، ينبعب من  منذ اآلن »، جاذ في : «يدور
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مؤشرات تدل علئ قيادة مركزية أو علئ اللهيب والدخان السميت. فالشابات يشدد علئ أن    توجد 
ا نتفاضة األولئ والتانية أيضاي ل  تكونا »ويبين: «. هذه المنيمة أو تلت التي تبادر وتوج  األحداب

منيمتين أو موجهتين. لكن الزعماذ والتنييمات قفزوا فقط  حقاي وركبوا بالمجان علئ موجات 
ول عن األحداب المستمرة. فهي عفوية وغير منيمة. ا حتجاج. هكذا أيضاي علئ ما يبدو يمكن الق

خطوط »وعن التغير البارز، يتحدب )يؤاف شاحا ( في مقال بعنوان «. ولكن واضح أنها تراك  الزخ 
موجة األحداب هذه ُتذكر بالعمليات )اإلرهابية( التي وقعت في »ويقول: « ل ورة )انتفاضة األفراد(

ها ل  تجد لها دعميا جماهيرياي. نرى اآلن بفن الجو العا  تغّير، القدس قبل عا ، ولكنها تالشت ألن
« ميدل كيست آي»أما "دافيد هيرست"، رئيس تحرير موقع «. والمجتمع اآلن يدع  تلت العمليات
أبرز ما يميز هذه ا نتفاضة »قال في : « المعركة علئ القدس»فيذهب بعيداي، في مقال بعنوان 

ين اللتين سبقتاها، أنها ستكون معركة يخوضها الفلسطينيون الذين يعيشون الفلسطينية، عن ا نتفاضت
داخل الجدار الذي أنشفت  كسرائيل حول نفسها، أي من قبل فلسطينيي القدس الشرقية وفلسطينيي 

والذين ه  مواطنون كسرائيليون. وعلئ النقيض من ا نتفاضتين السابقتين لن يكون  1274أراضي 
مح وراي داخل حدود آمنة كالتي تحميها وتضمنها دول قوية سواذ كانت  ديقة  ال راا هذه المرة

لذلت فان تحويل القدس كلئ ساحة معركة في أجواذ الفوضئ العارمة التي »ويضيف: «. أو عدوة
تع ف بالعال  العربي بفسره، حيب أ بحت أربع من دول  فاشلة، كنما هو بمتابة دعوة مفتوحة لكل 

وبهذا يكون نتنياهو محقاي هذه المرة في كعالن  أن هذه فعالي هي »ويخت : «. دو مقاتل عربي بالق
المعركة من أجل القدس. وهي كما أن تكون المعركة األخيرة التي يخوضها الفلسطينيون قبل أن 
يستولي المستوطنون علئ القدس الشرقية بفسرها، أو أنها ستكون المعركة األولئ في نضال أكبر 

ت بح في  القدس قطب جذب للمقاتلين من كل حدب و وب، سنة وشيعة، علمانيين  وأطول بحيب
سالميين، جهاديين أو تكفيريين أو قوى قومية ووطنية. لقد اختار نتنياهو ساحة المعركة القادرة  وا 

حذر منها الرئيس « حرب دينية»فهل، نحن حقاي، بتنا علئ أبواب «. علئ جذب جميع هؤ ذ كليها
 مرارا وتكرارا؟ –وغيره  –الفلسطيني 

03/1/5312أبو ظبي، االتحاد،   
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 ملتزم حاليا بمشاحنات محسوبة ومحدودة "حزب هللا" 
 عاموس هارئيل

، خ و ا أن الجنديين اللذين قتال  باف األربعاذ اإلسرائيليةهذا التشخيص جيد لاذن  أن  يبدو 
ا بفن الرد الذي اختاره حزب هللا علئ الهجو  في مزارا شبعا ل  يواريا التراب بعد، لكن بدا واضح

 الذي ُاتهمت ب  كسرائيل كان ردا محسوبا ومحدودا.
الماضي هدفا نوعيا تابعاي ل ، أي القافلة  األسبوامن وجهة نير الحزب، فقد ضربت كسرائيل في 

بمهاجمة التي ضمت ستة نشطاذ تنفيذيين كبار، كضافة كلئ الجنرال اإليراني. وجاذ رد حزب هللا 
اختبرها بعمليات  أنعربات عسكرية )وليس أهدافاي مدنية(، كما أن  وج  هجوم  في جبهة سبح ل  

تمت فيها، وهي جبهة هار دوف )مزارا شبعا(، وبالذات في المنطقة المنخفضة علئ الشارا المؤدي 
امتنع عن فتح طموحاي كما  أكتر، امتنع الحزب عن القيا  بعمليات األتناذكلئ قرية الغجر. في 
 جبهات قتالية جديدة.

اقت ر الرد اإلسرائيلي علئ مهاجمة مواقع محتملة للحزب في المناطح القريبة من الحدود. واستمرار 
ذلت مرهون بالقرارات التي يجري اتخاذها حاليا، علئ المستوى السياسي وبالتشاور مع منيومة 

ذا حكمنا وفقا للروحية التي سادت  الجي  منذ حادتة الهجو  علئ قافلة حزب هللا  أوساطاألمن، وا 
من الشهر الجاري، سنجد أن كسرائيل تسعئ كلئ التهدئة وليس كلئ الت عيد. حتئ لو كان  14في 

يتوجب علئ رئيس الوزراذ أن ييهر اآلن  رامة أمنية عشية ا نتخابات )مع افترضنا أن جدول 
، فان حرباي مع حزب هللا هي شفن مختلف أعمال أمني خاص با نتخابات سوف يخدم  سياسياي(

يحقق  من  أننعرف كيف يمكن لحرب كهذه أن تخد  نتنياهو، وما الذي يريد  أنكلياي. من ال عب 
تنتهي بانت ار باهر من  –خاللها ولماذا يتوجب علي  أن يفكر بفن مواجهة عسكرية شاملة سوف 

 شفن  أن يدع  وضع  ا نتخابي.
أن لرئيس الوزراذ م لحة واضحة في كنهاذ جولة العنف الحالية قريباي. وكما لهذه األسباب، يبدو 

كان دائماي، يجب ان نميز بين الخطابة العلنية وا عمال علئ األرض، علئ مر السنين، كون 
نتنياهو أن يهدد حزب هللا بسحقه  في  أرادالطرفان نياما من اإلشارات مفهوما من قبل الطرفين. كذا 

علئ سالف الجو سوى ا كتفاذ بق ف بضعة تالل خالية في جنوب لبنان، ه  أيضاي األرض، ما 
 في لبنان يعلمون بان كسرائيل تسعئ وراذ اإلنهاذ.

ال واريخ في الجو ن يو  التالتاذ والهجو  يو   كطالحكذا حكمنا وفقا لخطوات حزب هللا حتئ اآلن ا 
حتئ اليو ، أيهر األمين العا  للحزب حسن ن ر األربعاذ ا فان الحزب ملتز  بمشاحنة محدودة. و 
البارز إلسرائيل. أما عالمة ا ستفها  حول  عدائ هللا ت رفا يقياي نسبياي، وذلت علئ الرغ  من 
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مقتل جهاد مغنية في العملية التي  هللااألسابيع القادمة فترتبط بالكيفية التي يرى فيها حسن ن ر 
غنية األبن حاز علئ موقع متميز في الحزب بفضل أبي  الذي تمت في الجو ن السوري. ذلت أن م

اغتيل سابقاي. كذا شذ ن ر هللا عن حدود ساحة الملعب في عمليات مستقبلية، كمهاجمة أهداف 
ق ف العمح اإلسرائيلي، فان هذا سيشكل شاهداي علئ أن  يسعئ كلئ  أوخارجية علئ سبيل المتال 

 تسديد حسابات شخ ية خا ة ب .
بال واريخ المضادة للدروا، جاذت كلئ المنطقة  األربعاذالجي  التي تمت مهاجمتها  باف قوة 

كجزذ من عملية تعزيز الجبهة في مواجهة التوترات التي سادت المنطقة خالل األيا  العشر األواخر، 
الجيب الذي قتل ب  الجنود ل  يكن مح نا ضد الر اص، حتئ لو ل  يكن هنات ضمان بفن الجيب 

لمح ن ضد الر اص سي مد أما  ضربات دقيقة من  واريخ متطورة مضادة للدبابات متل ا
ذا أضفنا كلئ ذلت بفن الشارا تتجول علي  سيارات مدنية من سكان قرية الغجر،   واريخ كورنيت، وا 

 األكترفان ذلت سيتير لدينا عددا من عالمات ا ستفها ، في الواقع، فقد مكتت في الجبهة العسكرية 
 توترا، قوة عسكرية غير مح نة كما ينبغي. األكترتقدما علئ الجبهة اللبنانية والمعروفة علئ أنها 

بداية  144هذه الحادتة تعيد كلئ األذهان الضربة التي وجهت كلئ مركز قيادة فرقة المدرعات 
 الحرب علئ غزة في حزيران، قرب كيبوتس عين هشلوشا. هنات و لت مجموعة القيادة للقيا 
بدورية في المنطقة المتقدمة دون ان تكون محمية، وهي المنطقة التي شهدت تحركات للجي  تحت 

كلئ مقتل  أدى، مما األنفاحعملياتية متشددة، وا طدمت بقوة من حماس تسللت عبر  كجراذات
 ضابط وجندي.

لتتير المشاكل علئ األقل، ووفقا للمعطيات األولية، يجري الشت بفن  جبل دوب )مزارا شبعا( عادت 
كنذارا بالسوذ. يتوجب اجراذ فحص عملياتي مستنفذ بالكامل، أو   األكترالدائمة للجي : فالموقع هو 

 .األوضاابسبب التمن الذي دفع، وتانيا بسبب حساسية التوقيت، ففي الخلفية تسود مخاطر تدهور 
الجولة وليس كلئ ت عيدها. ولكن علينا ان نفمل، بفن هذه الحادتة المؤلمة ستؤدي كلئ اقتراب نهاية 

استمرار التطورات في  كمكانيةعلئ افتراض بفن المشاحنات ستنتهي، يبقئ التساؤل متاراي حول 
الجبهة الشمالية. فمن المنطقي ا فتراض بفن حزب هللا سيوا ل ا عتماد علئ قوافل السالف 

في هذه الحالة، هل ستوا ل  السورية. األراضيالمتطور من كيران والتي ت ل كلئ لبنان عبر 
كسرائيل ضرب القوافل التي تنقل السالف النوعي لحزب هللا في المستقبل، مع علمها بان حزب هللا 

 سيرد علئ هذه الضربات في جبهة الجو ن وجبهة هار دوف.
59/1/5312هآرتس   
03/1/5312القدس العربي، لندن،   
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 الحرب ضّد الكّل اللبناني 

 غيورا آيلند
أين سيتطور الحدب الذي وقع في هار دوف يهر  كلئكتابة هذه السطور  أتناذاضحا في ليس و 

أمس، ولكن حسب طبيعة العملية يمكن التقدير بحذر بان حزب هللا ليس معنيا بت عيد كامل. ليس 
رغ  خسائره الفادحة في سورية، فان منيومت   كذ  توجد ل  قدرة عسكرية متيرة لالنطباا،  ألن 

. فضال عن ذلت، وقياسا لا اإلطالحل  تتضرر علئ  – األساسالتي هي سالح   –خية ال ارو 
، فان قوت  تعايمت فقط: لدي  مزيد من ال واريخ، ومداها أوسع، وقدرتها التدميرية أكبر، 5330

 ومستوى دقتها أعلئ.
في لبنان. في    يتمتع بالشرعية ألن  أساسافلماذا حزب هللا ليس معنيا بالت عيد؟ هو ليس معني 

 –من جهة سورية أو من جهة لبنان  –لبنان وان كانت هنات شرعية كاملة للهجو  ضد كسرائيل 
: الردا حيال حزب أخرىدمار شديد في الدولة. أو بكلمات  كلئولكن   توجد شرعية لعمل يؤدي 
فقط الئ ضرب  دمار لبنان وليس كلئبان الحرب ستؤدي  اآلخرهللا ناجع طالما كان مفهوما للطرف 

 حزب هللا.
بقاذفي حرب لبنان التانية هو اختيار القتال ضد حزب هللا وحده  األساسلقد كان خطف كسرائيل   وا 

حكومة لبنان، الجي  اللبناني، والبنية التحتية للدولة خارج اللعبة. وكانت النتيجة معركة استمرت 
كن هذا الخطف ا ستراتيجي كاد حتئ   يوما، مع تمن وضرر كبيرين في الجانب اإلسرائيلي، ول 00

أدرنا حرب لبنان  كذايذكر في تقرير لجنة فينوغراد التي حققت في تلت الحرب. فماذا سيح ل 
. وبشكل 5330من نتيجة  أ عبالتالتة حسب هذا الفه . معقول ا فتراض بان النتيجة ستكون 

 م ابين وضرر   يطاح.بتمن  ك  ريح:   يمكن إلسرائيل أن تنت ر علئ حزب هللا 
تالتة  أساساعلئ المستوى المبدئي   يمكن للدولة أن تنت ر علئ منيمة ع ابات ناجعة علئ 

شروط: العدو يوجد خلف الحدودي المنيمة تتمتع برعاية سياسية كاملةي والدولة التي تعطي الرعاية 
ة لبنان نحو كسرائيل وقررنا استمرت النار من جه كذامح نة من كل رد. ا ستنتاج بالتالي واضح: 

يستدعي ردا كسرائيليا واسعا، فعلئ هذا الرد ان يكون حربا معلنة ضد لبنان. ولفرحتنا، فان  األمر أن
، ولكن أيضاي   السعودية، الو يات المتحدة وفرنسا كيران  سورية،    –  يريد دمار لبنان  أحدا

لة. وكلما كان الخوف من دمار لبنان م داقا أكتر، التي استتمرت الكتير في البنئ التحتية للدو 
حال، فان  أيما بدأت المواجهة علئ  كذا أماردا حقيقيا ويمنع مواجهة شاملة.  األمرهكذا يحقح 

 يوما. 00، وليس في غضون أيا وقف النار في غضون تالتة  كلئالتهديد بتدمير لبنان سيؤدي 
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و  يمكنها أن تفرض شيئا علئ حزب هللا ليس  حيحا ان ا دعاذ بان حكومة لبنان غير مذنبة  
وليس ذات  لة أيضاي. ما هو ذو  لة هو أن التهديد علئ لبنان قادر علئ أن يخلح ردا حقيقيا، 

 وذلت  ن حزب هللا أيضاي، كمنيمة سياسية، يخشئ التسبب بدمار جسي  لدولت .
، ولكن هذا «العال  لن يسمح لنا بذلت»ن سيكون هنات من يقول ان هذه ا ستراتيجية ليست ممكنة  

، ان األولقول ضحل. فدول العال ، وبالتفكيد الو يات المتحدة ستسمح بعملية كهذه بتوفر شرطين: 
ذانقول له  ببساطة بان    توجد لنا قدرة علئ ا نت ار علئ حزب هللا،   األمركانوا يعتقدون بان  وا 

هامين،  أمريكيينمن الحديب مع عسكريين كبار وسياسيين  ممكنا فليقولوا لنا كيف. ومن تجربتي
بشكل جدي ومهني. الشرط التاني هو ان   األمورعندما يت  عرض  األتريمكن تجنيد دع  بعيد 

 القتال. كطاريجب ان يعرض مسبقا التفسير المهني لماذا هذا هو الطريح المو ئ ب ، وليس في 
، وخسارة جدا بان  حتئ في الساعات األمرنة لنشرف عمليا، كانت لنا تماني سنوات ون ف الس

 حكومة لبنان. –نطلح التهديدات لحزب هللا بد  من توجي  الرسائل للعنوان ال حيح  األخيرة
 «يديعوت أحرونوت»

 03/1/5312، اليام، رام هللا
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