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 وحدة استيطانية جديدة في الضفة 450علن طرح عطاءات لبناء ت يةسرائيلوزارة اإلسكان اإل 

ـــانذكررررت  ـــد، عمٍّ ارررت ل جزارة البنررراي فررري اكجمررر  اا، أن برهرررجر يرايسررري، عرررن 31/1/5112، الغ
بيتا استيطانيا في قلب الضف  الغربي ، جفري  421اإلسرائيلي أعلنت أمس، عن عطايات يديدة لبناي 

 مايط مدين  الخليل ينجبا، جرار هللا جنابلس شماا، جهج العطاي العلني األجل منذ عدة شهجر.
ت أربررر ، بيرررت فررري مسرررتجطن  كريرررا 115جيتضرررمن العطررراي أربعررر  مشررراري  اسرررتيطاني ،  ذ سررريتر بنررراي 

بيتا اسرتيطانيا فري مسرتجطن  ألفيرش منشر ،  77الياثم  على أراضي منطق  الخليل جمااذي  للمدين ، ج
بيتررا اسررتيطانيا فرري مسررتجطن   الكانررا   121القريبرر  مررن مدينرر  قلقيليرر ، فرري غرررب الضررف  الفلسررطيني ، ج

رار هللا جتردعى  مغررجن  بيتا استيطانيا لمستجطن  يديدة في منطقر  114في منطق  نابلس الماتل ، ج
 مزراح .
، أمررس، أعلنترا  ج القردس الدنيجيرر   اآلنمنظمترا  السرر ر ، أن 31/1/5112، األيــام، رام هللاجأضرافت 

املررر   أجججاررردة سررركني  يديررردة فررري الضرررف  الغربيررر  الماتلررر ، مجا رررل   فررري  421سرررتبني   سررررائيل أن
 الدجلي . سرةاألانتخابي  تياهل اعتراض الجايات المتادة جاستنكار 

طلرب اسرتدراج العررجض منراجرة انتخابير  لررئيس  أن  ج القردس الدنيجير   اآلنجاعتبرت منظمتا  السر ر 
المسررتجطنين الررذي تنافسررش عليهررا  أ ررجاتكسررب   لررىبنيررامين نتنيرراهج الررذي يسررعى  اإلسرررائيليالررجزراي 
 ذار.آ 17من اليمين في اانتخابات التشريعي  التي ستيرى في  أخرى أازاب

الدجليررررر   األسررررررةالكبيرررررر الرررررذي يعتبرررررر علرررررى غررررررار  األميركررررري رررررفع  للاليررررر   اإلعررررر نكمرررررا يشررررركل 
 المستجطنات المبني  في الضف  الغربي  الماتل  بما فيها القدس الشرقي  غير مشرجع .
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 : انعكاسات الفشل في إنهاء االحتالل تظهر بالتأزم في المنطقةاإلفريقي االتحادقمة  عباس في 
قرررال الررررئيس مامرررجد عبررراس أمرررس:   ننرررا نعترررز بع قرررات  :أ. .ب -جفرررا -سرررتجكهجلر  -أبابرررا أديرررس

، الترري جمنررذ اسررتق لها هرري ماررل اعتزازنررا جثقتنررا، اإلفريقيرر ال ررداق  الترري تربطنررا برردجل جشررعجب القررارة 
اقعرا جنعجل عليهر اليجر لدعر تطلعات شعبنا الفلسطيني، لتمكينرش مرن نيرل اريترش، جتكرريس اسرتق لش ج 

 ملمجسا بإقام  دجل  فلسطين المستقل  ذات السيادة، جعا متها القدس الشرقي  .
فري دجرترش الرابعر   اإلفريقريجأضا  الرئيس فري كلمترش فري اليلسر  اافتتااير  فري مرةتمر قمر  ااتاراد 

ك أن جالعشرررين ودجرة تمكررين المرررأة جالتنميرر د المنعقرردة فرري أديررس أبابررا بإثيجبيررا: جناررن مررن طرفنررا نرردر 
 فريقيا التي جقفت معنا، ظلت علرى مردى العقرجد الماضري  فري الهيئرات جالماافرل الدجلير  تردعر اقرج  

 شعبنا، جستستمر في دعمها جتضامنها المبدئي جالمشر . 
يرررراكر لتقرررردير الخبرررررات جالطاقررررات البشررررري   جترررراب :  ننررررا فرررري فلسررررطين لعلررررى أتررررر ااسررررتعداد للتعرررراجن جاب

أن تسرهر جتتبرادل الخبررات معكرر لمرا فيرش خيرر اليمير  ايرا لردينا فرائض مرن الفلسطيني  القادرة علرى 
الكررجادر البشررري  المةهلرر  جالقررادرة علررى أن تضرر  خبراتهررا فرري خدمرر  دجلكررر ال ررديق  جالشررقيق ، ضررمن 
مفهررجر الشررراك  جالتعرراجن بيننررا. جتطررر  الرررئيس  لررى الملرر  السياسرري بقجلررش:  ن مسررعانا األخيررر فرري 

ذي ترررر  يهاضرررش، لرررن يثنررري أ ررردقاينا عرررن التشررربا برررالا  جاسرررتمرار دعرررر شرررعبنا ميلرررس األمرررن، الررر
ن ليجينرررا  لرررى هرررذا الميلرررس، ا يعنررري علرررى اإلطررر   تخلينرررا عرررن المفاجضرررات،  جقضررريتش العادلررر ، جاب
المستندة لقرارات الشرعي  الدجلي ، كخيار رئيس للج جل  لى اتفا  س ر ينهي ااات ل جيقير الس ر 

 تقرار في منطقتنا. جاألمن جااس
جشدد على أن بقاي هذا ااات ل طجال هذه المدة  نما يظهر فشل الميتم  الدجلي بتامرل مسرةجلياتش 
مررن أيررل  نهرراي اااررت ل اإلسرررائيلي ألرض دجلرر  فلسررطين. كمررا أن انعكاسررات هررذا الفشررل نراهررا عبررر 

 اال  اااتقان جالتأزر التي تعيشها منطقتنا. 
لخطررجات العقابيرر  اإلسرررائيلي  بارر  شررعبنا، مضرريفا: جعقررب تجيهنررا لميلررس األمررن جاسررتعرض الرررئيس ا

إل ردار قرررار يضرر  اردا ل اررت ل اإلسرررائيلي ألراضرينا، فقررد قررررت اكجمر   سرررائيل ااتيرراز أمجالنررا، 
التري تيبيهرا مرن دافر  الضررائب الفلسرطيني، ممارسر  برذلك سياسر  عقراب يمراعي، أقرل مرا يقرال فيهررا 

  يرامي  ظالم ، مجضاا أن هذا سياجل دجن  ر  رجاتب المجظفين.  نها سياس  
جأعررراد التأكيرررد علرررى أن سياسرررات  سررررائيل مرررن شرررأنها أن تقرررجض فرررر  تاقيررر  السررر ر المنشرررجد فررري 
سرائيل تعيشان ينبا  لى ينب في س ر جأمن جاستقرار.   المنطق  الهاد   لى ال الدجلتين فلسطين جاب

اإلرهابيرررر  الترررري اسررررتهدفت مسرررراي أمررررس األجل قررررجات اليرررري  جاألمررررن  جأدان الرررررئيس بشرررردة الهيمررررات
 الم ري  في شمال سيناي، التي أجدت باياة عدد من الينجد جالضباط.
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جقررال الرررئيس: ناررن نعلررن جقجفنررا  لررى يانررب يمهجريرر  م ررر العربيرر  فرري اربهررا الترري تخجضررها ضررد 
مرر  الرررئيس عبررد الفترراح السيسرري اإلرهرراب، جناررن علررى ثقرر  مررن أنهررا ستن ررر عليررش، جنتقرردر مررن فخا

 جأهالي الضاايا بأار التعازي جنتمنى لليراى الشفاي العايل.
. جتنراجل اإلفريقريجالتقى الررئيس أمرس نظيرره الكينري اجهرجرج كينياترا علرى هرام  مرةتمر قمر  ااتاراد 

 اللقاي الع قات الثنائي ، جالتطجرات في فلسطين جالمنطق .
القم  األمين العرار لممرر المتاردة بران كري مرجن، ايرا جضرعش ب رجرة  كما التقى الرئيس على هام 

 التطجرات في األرض الفلسطيني  في ظل استمرار ااستيطان جالت عيد اإلسرائيلي.
 31/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 فلسطين تتقدم بشكوى رسمية لمجلس األمن العتقال الطفلة مالك الخطيب 

دةد ر عبد الاميرد  ريار: فري رسرال  رسرمي  مجيهر  لررئيس ميلرس األمرن الردجلي نيجيجرك واألمر المتا
لهرررذا الشرررهر، الممثرررل الررردائر لتشررريلي، كريسرررتيان برررارجس ميليرررت، قررردمت بعثررر  المراقبررر  الدائمررر  لدجلررر  
فلسررطين لرردى األمررر المتارردة شرركجى رسررمي  اررجل قيررار سررلطات اااررت ل اإلسرررائيلي باعتقررال الطفلرر  

سن ، من قري  بيتين قررب رار هللا بتهمر  قرذ  ينرجد ااارت ل بالايرارة،  14جعمرها م ك الخطيب، 
 ججيجد سكين في اجزتها جتعطيل ارك  السير، جهي تهر نفتها عائلتها تماما.

طفل، بينما بلغ عدد األطفرال الرذي  311جتةكد الرسال  أن عدد األطفال المسيجنين االيا ي ل  لى 
 . سن  12ج 15طف  غالبيتهر بين سن  1،511ناج  5114عار سينجا أج اعتقلجا خ ل 

يناير الاالي قامت سلطات ااارت ل بضررب جاعتقرال الطفرل مامرد  52جياي في الرسال   يجر األاد 
عفير  خرجي  جعمرره عشرر سررنجات فري اريف الطرجر فري القرردس الشررقي  الماتلر  . جأضرافت الرسررال : 

ذا الجض  الذي يستجيب الشيب جمطالب   سرائيل، قجة ااات ل،   ننا ندعج الميتم  الدجلي إلدان  ه
بالتجق  عن ارتكاب مثل هرذه اليررائر جاانتهاكرات جأن تفري بالتزاماتهرا القانجنير . ييرب علرى  سررائيل 

 1،711أن تطلرر  األطفررال المعتقلررين فرري سرريجنها كافرر ، كمررا أننررا نرردعج  لررى  طرر   سررراح أكثررر مررن 
 جالمرضى جالمسةجلجن المنتخبجن كاف  .  أسير بمن فيهر النساي

 31/1/5112، القدس العربي، لندن
 

 على جرائم الحرب وتحد ٍّ للقانون الدولي إصرارعشراوي: تصعيد االستيطان  
أدانت عضج اللين  التنفيذي  لمنظم  التارير، انان عشراجي، بشدة طرح سلطات ااات ل، : رار هللا

 431ستجطنات المجيجدة في أربر  منراط  بالضرف  الغربير ، جبنراي أمس، استدراج عرجض لتجسي  الم
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جأكررردت عشرررراجي فررري بيررران  ررراافي، أمرررس، أن هرررذا الت رررعيد ااسرررتيطاني  جاررردة اسرررتيطاني  يديررردة.
ااستفزازي الخرارج عرن اإلرادة الدجلير  هرج يريمر  اررب، يتطلرب مجقفرا جاضراا مرن الميتمر  الردجلي، 

عررن تن رررلها جانتهاكهررا للقررانجن الررردجلي جاإلنسرراني جإلف تهررا مرررن جخطررجات ملمجسرر  لمسرررايل   سرررائيل 
جشرررددت عشرررراجي علرررى أن القيرررادة ستسرررتمر فررري مسررراعيها الدجليررر  لمااسرررب   سررررائيل علرررى  العقررراب.

 سلجكها ااستعماري األاادي.
 31/1/5112، األيام، رام هللا

 
 دحالن يحصل على الجنسية الصربية محمد: البلقانية "بيرن"شبكة  
أ   ب: ا ل مامد دا ن المسةجل الفلسطيني الساب  جالمعارض للرئيس مامجد عباس  –لغراد ب

علرررى الينسررري  ال رررربي ، كمرررا ذكررررت الشررربك  اإلقليميررر   بيررررن  اليمعررر ، لكرررن تعرررذر علرررى السرررلطات 
 ال ربي  التعلي  على ذلك.

سرراعديش ا ررلجا الخمسرر  جخمسرر  مررن أقرررب م جأطفالهمرراالم رردر نفسررش أن دارر ن جزجيتررش  جأجضرر 
 .5114جازيران/ يجنيج  5113على الينسي  ال ربي  بين شباط/ فبراير 

ال اافي  البلقاني  اإلقليمير  وبيررند رابطرا يتضرمن  رفا  مرن اليريردة الرسرمي   األباااجبثت شبك  
، جتتضرمن  ع نرا مفراده أن دار ن جخمسر  مرن أفرراد 5113/ ديسرمبر األجلكرانجن  11ال ادرة فري 

ا رلجا علرى الينسري  ال رربي  بقررار مرن الاكجمر  جقعرش رئريس الرجزراي فري تلرك الفتررة ايفيتسررا  عائلترش
 داييت .

فري  قامر  ع قرات سياسري    سرهامشجباسب بيرن، فرإن دار ن ا رل علرى الينسري  ال رربي  بسربب 
يررة فري جاقت ادي  بين  ربيا جاإلمارات العربي  المتادة التي جعدت منرذ بضر  سرنجات باسرتثمارات كب

 هذه اليمهجري  اليجغجس في  السابق .
 31/1/5112، القدس العربي، لندن

 

 إجراءات األمن على الحدود مع مصر تشدداألجهزة األمنية في غزة  
فرضت األيهزة األمني  في قطاع غزة،  يرايات جتردابير أمنير  مشرددة علرى امترداد  رائد افي: -غزة 

اا التي جقعت فري شربش يزيررة سريناي جأسرفرت عرن مقترل جيررح الادجد بين القطاع جم ر بعد األاد
 العشرات من ينجد جعنا ر اليي  الم ري.



 
 
 
 

 

           8ص                                     3474 العدد:    31/1/5112 السبت التاريخ:

جقرررال النررراط  باسرررر جزارة الداخليررر  جاألمرررن الرررجطني فررري غرررزة  يررراد البرررزر  ن األيهرررزة األمنيررر  تفررررض 
ئرة فري  يرايات جتدابير مشددة على طجل الادجد الينجبي  لقطاع غرزة مر  م رر عقرب األارداا الردا

 سيناي.
 31/1/5112، الخليج، الشارقة

 

 ن في قبرصاتصاالت لمعالجة مشاكل الالجئين الفلسطينييتجري  نيقوسيافي  سفارة فلسطين 
 جفررا : قالررت سررفارة فلسررطين لرردى يمهجريرر  قبررر ،  ن السررفير جليررد اسررن ييررري لقررايات  -نيقجسرريا 

نظمررات الدجليرر  المعنيرر  بشررةجن ال يئررين، جات رراات مكثفرر  مرر  اليهررات الرسررمي  القبر رري ، جمرر  الم
لال مشاكل ال يئين الفلسطينيين الذين ج لجا قبر  على متن قارب  يد فارين مرن أترجن الاررب 

 الطاان  التي تتعرض لها سجري .
جبينررت السررفارة أنررش يرررى خرر ل اللقررايين باررا كافرر  السرربل لمجايهرر  ااتيايررات ال يئررين فرري مخررير 

جقانجنيررر  ألجضررراع   نسررراني تجيرررش مررررة أخررررى لليهرررات الرسرررمي  لمعاليرررات أكثرررر الليرررجي المةقرررت، جال
ال يئررين، علررى ضررجي  عرر ن الاكجمرر  القبر رري  قرارهررا النهررائي  غرر   المخررير نهايرر  الشررهر الاررالي، 

 األامررررترررر تمديرررد عملرررش مررررات عررردة بيهرررجد كبيررررة منسرررق  كرسرررتها سرررفارة فلسرررطين جال رررليب  أنبعرررد 
اررردة لشرررةجن ال يئرررين مررر  جزارة الداخليررر  القبر ررري  اليهررر  المسرررةجل  عرررن عمرررل جمنظمررر  األمرررر المت

 المخير.
جذكررررت أن السررررلطات القبر رررري  أقامررررت المخرررير كاكجميثريررررا المةقررررت فرررري منطقررر  برنررررارة بررررالقرب مررررن 

ايئرررا   342العا رررم  نيقجسررريا علرررى عيرررل، اسرررتقبال ال يئرررين الرررذين ترررر  نقررراذهر يميعرررا  جعرررددهر 
 جريا .فلسطينيا  جس

أن يتقردر بطلبرات  األجلجقالت: كما أعلمت السلطات الرسمي  القبر ي  ال يئين بأنهر أمار خيرارين  
مخرير آخرر لطرالبي الليرجي فري   لرىالليجي في قبر  من لر يتقدر بعد من ال يئين، جبذلك يتر نقلهر 

لبررت فرري طلبرراتهر، ظرررج  أفضررل جتاررت رعايرر  الدجلرر  فرري كررل منررااي الايرراة المعيشرري  ريثمررا يررتر ا
جالخيررار الثرراني مررن  مررن ا يرغررب بطلررب الليررجي فرري قبررر   قامرر  مرردتها سررت  أشررهر يسررتطي  خ لهررا 

 يقرر جيهتش التالي . العمل ريثما
جأجض  البيان أن السفارة قامرت بات راات عديردة مر  اليهرات الرسرمي  المعنير  بشرةجن ال يئرين فري 

المقبلرر  بخ ررج  ال يئررين الفلسررطينيين، جالطلررب  اإليررراياتجزارة الداخليرر  القبر رري  للجقررج  علررى 
 أجرجبيابتأمين ال يئين في كل المسائل جاااتيايات الضرجري  جاسب القجانين ذات ال ل  المرعي  
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 جاأليررارجدجليررا ، جقررال: كمررا سررتيري السررفارة مزيرردا مررن اليهررجد مرر  مختلرر  اليهررات خرر ل السرراعات 
 المقبل .

 31/1/5112 ،األيام، رام هللا

 

 اإلسباني للتعاون الدولي على الوضع السياحي في فلسطين الدولةتطلع وزير  السلطة 
 األيار : اطلعرت رجا معايعر  جزيررة السرياا  جاآلثرار، جزيرر الدجلر  اإلسرباني للتعراجن الردجلي  -رار هللا 

 ي مدريد.خاسجس تراتسيا الدا، على األجضاع السيااي  في فلسطين، جذلك خ ل ايتماع ف
جشكرت معايع  اليانب اإلسباني على الدعر الذي تقدمش  سبانيا لفلسطين على كاف  األ عدة، مبرزة 

 ااعترا  بدجل  فلسطين من قبل البرلمان اإلسباني.
من يانبش، أشرار خاسرجس  لرى أهمير  الشرراك  جالتعراجن مر  جزارة السرياا  جاآلثرار فري سربيل النهرجض 

طيني، في ظل المعيقات التي يتعرض لها هذا القطاع، مةكدا  على الدعر الدائر بالجاق  السيااي الفلس
 لدجل  فلسطين في سبيل تاقي  الس ر العادل جالشامل.

  31/1/5112، األيام، رام هللا
 

 جريمة حرب وحدة سكنية في الضفة الغربية 450بناء  "إسرائيلواصل أبو يوسف: قرار " 
قرررررار  يجسرررر  المسررررةجل فرررري منظمررر  التاريررررر الفلسررررطيني  أبرررجا ررررل ج  دف عرررر: أ   ب -كامرررل ابررررراهير 

تامرل  أن يريمر  اررب ييرب  جاردة سركني  يديردة فري الضرف  الغربير  421 بناي الاكجم  اإلسرائيلي 
جقررررال الفلسررررطينيجن عنرررردما طلبررررجا  الماكمرررر  الينائيرررر  الدجليرررر  علررررى النظررررر فرررري ملرررر  المسررررتجطنات .

تنظرر فيهرا  أنااستيطان جكرل اليررائر المرتبطر  برش ييرب   ندجلي  الماكم  الينائي  ال  لىاانضمار 
 جيرائر الارب. اإلنساني جاليرائر ضد  اإلبادةالماكم  المعني  بيرائر 

 31/1/5112، الرأي، عمٍّان

 
 حماس تنفي تصريحات نسبت لمشعل وتؤكد على عمق عالقتها "العربية واإلسالمية" 

بعررض جسررائل اإلعرر ر اررجل اررديا رئرريس المكتررب السياسرري  نفررت اركرر  امرراس، مررا تناقلتررش: بيرررجت
ط عهر على سر عجدة ع قات  للارك ، خالد مشعل، لمسةجلين أتراك خ ل زيارتش األخيرة لتركيا، جاب
الاركرر  مرر  اليمهجريرر  اإليرانيرر  اإلسرر مي ، مةكرردة فرري الجقررت ذاتررش علررى قررجة الع قرر  مررا بررين الاركرر  

 اعر للقضي  الفلسطيني .جالعم  اإلس مي جالعربي الد
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جفررري ت رررري   رررافي للقيرررادي بامررراس، يمرررال عيسرررى، ج رررل  المركرررز الفلسرررطيني ل عررر ر ، اليرررجر 
اليمع ، أجض  أن  ما ترَّ نشره غير  اي ، جا أسراس لرش مرن ال را ، جكرلف مرا يراي فيرش مرن نسر  

 رى .خيال كاتبيش، جبعيٌد كلف البعد عن الجاق  من يه ، جعن المهني  من يه  أخ
جأضرر  أن  هررذه األخبررار جالتالرري ت تررأتي فرري سرريا  امرر ت التشررجيش الترري تقررجر بهررا يهررات  ع ميرر  
مغرض  ضد ارك  اماس تسرتهد  التشرجي  علرى ع قرات الاركر  مر  الردجل العربير  جاإلسر مي .. 

  النيرل مرن  رمجده جالتفافرش ارجل المقاجمر ا رار لمااجلر  شرعبنا مرنجهي تتزامن م  مرا يتعررض لرش 
 جرمجزها .

جأكد القيادي عيسى أن  اركر  امراس لرر جلرن تسرتغني عرن عمقهرا العربري جاإلسر مي الرداعر للشرعب 
 الفلسطيني، جتتطلف   لى دجر أكبر في ن رة جمساندة القضي  الفلسطيني  .

جفرري السرريا  ذاتررش، جتعقيبررا  علررى مررا نقلتررش  ررايف   كريسررتيان سرراينس مجنيتررجر  علررى لسرران مررا أسررمتش 
ج امرزة  جزعمرت أنفرش مسرةجل فري اركر  امراس، أكرد القيرادي بامراس يمرال عيسرى أنرش  ا أسراس  أب

ميهرجل جاسرر مربهر، جاعتمادهرا علرى نقرل الت رري   عرن شرخ مرن ال را  لمرا نقلترش هرذه ال رايف  
 دجن الريجع لم ادر الارك  المعرجف  يضرب  دقي  الخبر جمهني  ال ايف  .

  ا  لمخبار المتداجل  عن مغادرة األ  خالد مشعل الدجار ، جنسرتغرب جيدفد القيادي  التأكيد أن ا
اررجل ذلرررك رغررر نفررري هرررذه  جتقررارير مفبركررر   رررار يهرررات  ع ميرر  معرجفررر  علررى تكررررار نشررر أخبرررار 
 األخبار من قبل الارك  جمن قبل جزير الخاريي  القطري .

ف    رردى البلررد  جمجقرر   بيرررجت جكانررت بعررض المجاقرر  اإللكترجنيرر  ججسررائل اإلعرر ر مررن بينهررا  رراي
أجبزيرفررر  زعمتررا أن اررديثا دار بررين خالررد مشرررعل رئرريس المكتررب السياسرري لاركرر  امرراس جمسرررةجلين 

 أتراك خ ل زيارتش األخيرة ألنقرة، تناجل فيها سر التعاجن ما بين الارك  جطهران.
جلين األتررررراك جزعمررررت هررررذه المجاقرررر  أن م ررررادر تركيرررر  مطلعرررر  نقلررررت لهررررا، أن مشررررعل أجضرررر  للمسررررة 

األسباب التري دفعرت بالاركر  لتاسرين ع قاتهرا مر   يرران جمر  ارزب هللا  ايرا لعرب الجضر  المرالي 
ال عب الذي تعيشش الارك  الدجر الرئيس في هذا التجيش، خا ر  بعرد أن أغلقرت عردد مرن السرااات 

 الرئيس  التي كانت تمارس فيها ارك  اماس نشاطها المالي.
در أن مشعل جضر  مضريفيش األترراك أيضرا  فري أيرجاي الت رعيد غيرر المسربج  كما زعمت هذه الم ا

الرذي قامررت بررش السرلطات السررعجدي  مررةخرا  ايررال اركر  امرراس سررجاي علرى ال ررعيد السياسرري أج علررى 
ال عيد المالي، جطلب من مضريفيش العمرل بكرل مرا يملكجنرش مرن جسرائل للضرغط علرى المسرةجلين فري 

عادة األجضاع  لى ما كانت عليش.المملك  للتخفي  على نشاط   الارك  هناك جاب
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جتارردثت الم ررادر ذاتهررا زاعمرر  أن المسررةجلين األتررراك امتنعررجا عررن الجعررد بتقرردير أي مسرراعدة لاركرر  
اماس في مجايهر  السرلطات السرعجدي ، مشريرة  لرى أن أنقررة تررى فري الجضر  الرذي آلرت  ليرش الاركر  

طرة على الارك  بشكل كامل، جتجييش تاركاتها جسياسراتها اآلن فر   ذهبي  يمكنهر من خ لها السي
بما يخدر الم ال  التركي  في المنطق ، خا   في كل ما يتعل  بال راع الخفي جالمعلرن برين القراهرة 

 جأنقرة بعد انسااب الدجا  من التعاجن م  تركيا.
 31/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ة التوافق ببسط نفوذها على كافة المناطق الفلسطينية طالب حكومت فلسطينية غزة: فصائل 

قررت القجى جالف ائل عقد ايتماع عايل م  المسرةجل األمنري فري قطراع غرزة لمسرايلتش  اسن يبر:
ررا ييرررري فررري القطررراع مرررن اعتررردايات جتفييررررات طالرررت مرررةخرا  عررردة مةسسرررات جممتلكرررات شخ ررري   عمف

 جعام .
ي غرزة األيهرزة األمنير  العاملر  فري قطراع غرزة بالعمرل اليراد جطالبت القجى جالف ائل خ ل ايتماع ف

 من أيل الكش  عن الفاعلين جمغادرة ما ييري من فلتان أمني متجا ل.
جقال أسام  الااج اامد عضج اللين  المركزي  لليبهر  الشرعبي ،  ن القرجى جالف رائل عقردت ايتماعرا  

د من القضايا جالمسائل الايجي  التي يمر بهرا ناقشت خ لش العدي -تغيفبت عنش ارك  فت   -في غزة 
 القطاع.

أن القجى جالف ائل ناقشت اال  الرخاجة األمنير  السرائدة فري القطراع منرذ « األيار»جأكد الااج أامد لر 
ن كانررت مق ررجدة أر ا، منجهررا   لررى أن القررجى طالبررت األيهررزة األمنيرر  بممارسرر  عملهررا  عرردة أسررابي  جاب

 األمني  أج الباا عن بديل ليجفر للناس األمن جاألمان. جمغادرة اال  الرخاجة
جنجه  لى أن القجى قررت اايتماع مر  المسرةجل األمنري األجل فري القطراع للجقرج  علرى تفا ريل مرا 

 ييري، مةكدا  أن اايتماع سيعقد في غضجن األيار القليل  القادم .
  علررى تشرركيل لينرر  مهنيرر  مررن القرررجى جقررال: كمررا نرراق  اايتمرراع قضرري  أزمرر  الكهربرراي جترررر ااتفررا

 جالف ائل للجقج  على اقيق  األزم  ججض  الالجل المناسب  لها.
جأكد أن القرجى المشرارك  فري اايتمراع رشرات ممرث   مهنيرا  عنهرا ليشرارك فري ايتمراع اللينر  المهنير  

طالررب بضرررجرة  التري سررتلتئر فرري جقررت قريرب علررى أن تعلررن مررا يرتر التج ررل لررش، افتررا   لرى أن اليميرر 
 ال أزم  الكهرباي بأسرع جقت.

جقر   رر  المسراعدات للمتضرررين مرن الاررب « األجنررجا»من يه  أخرى، ناق  الميتمعجن قرار 
 بالتراي  عن قرارها جمساعدة الناس.« األجنرجا»األخيرة على قطاع غزة طالبجا خ لها 
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القطرراع لاثرش علرى الترايرر  عرن قرررار  جمرن المقررر أن يلتقرري ممثلرج الف ررائل مر  مسرةجل األجنرررجا فري
جقررر  المسررراعدات جمطالبترررش برررالعجدة  لرررى تقررردير المسررراعدة للمتضرررررين تمهيررردا  لارررل قضررريتهر بشررركل 

 عايل.
جقرررال الاررراج أامرررد:  ن الف رررائل طالبرررت كرررذلك اكجمررر  التجافررر  الرررجطني ببسرررط نفجذهرررا علرررى كافررر  

 داي عملها في قطاع غزة.المناط  الفلسطيني  مطالب  اليمي  بتمكين الاكجم  من أ
جأشار  لى ترايب المشاركين بني  عدد من أعضاي اللينر  التنفيذير  لمنظمر  التاريرر زيرارة قطراع غرزة 
فرررري المسررررتقبل القريررررب داعررررين  لررررى ضرررررجرة عقررررد ايتمرررراع فررررجري ل طررررار القيررررادي لمنظمرررر  التاريررررر 

 .الفلسطيني  اتخاذ يمل  من القرارات بشأن الجض  الداخلي جالجطني
بمرررا « القرررجى الجطنيررر  جاإلسررر مي » لرررى ذلرررك، قرررررت الف رررائل البارررا عرررن سررربل تطرررجير أداي  ررريغ  

 . أفضليمكنها من أداي عملها بشكل 
 31/1/5112، األيام، رام هللا

 
 سيناءحماس تستنكر اتهامات اإلعالم المصري بضلوعها بتفجيرات  

لم رري، للاركر ، جينااهرا العسركري، استنكرت اركر  امراس ااتهامرات المجيهر  مرن قبرل اإلعر ر ا
 بالضلجع في تفييرات العري .

جقرال القيررادي فرري امرراس، د. رر ح البردجيررل:  ن  مررا ياردا فرري م ررر مررن دجرة عنرر ، أمررر ماررزن 
جيثيرررر القلررر ، لكرررن مرررا يثيرررر غضرررب الغرررزيين هرررج خررررجج بعرررض خفرررافي  اإلعررر ر الم رررري الهرررابط 

 العسكري . باتهامات أسرع من ال جاريخ لاماس جينااها
جأضرررا  البردجيرررل فررري ت رررري   رررافي، علرررى  رررفاتش الشخ ررري  فررري مجقررر   فيسررربجك :  ن  منبررر  

 ااتهامات المجيه  لاماس،  ما اليهل أج الاقد أج العمال  ل ات ل اإلسرائيلي .
 31/1/5112، فلسطين أون الين

 
 يين في سيناءتستنكران استهداف جهودا  مصر  حركة المقاومة الشعبية"الديموقراطية" و  

بدجرها، أدانرت اليبهر  الديمقراطير  لتاريرر فلسرطين، األعمرال اإلرهابير  التري اسرتهدفت ينرجدا  لليري  
 جاألمن الم ري في شمال سيناي جتعتبرها خدم  ألعداي م ر جااات ل اإلسرائيلي.

ي الشررهداي، جتقرردمت الديمقراطيرر  بررأار التعررازي جالمجاسرراة للشررعب الم ررري، رئاسرر  جاكجمرر ، جألهررال
جاعتبرتهر شهداي فلسطين، مةكدة أن مثل هذه األعمال ترأتي خدمر  ألعرداي م رر جل رال  ااارت ل 

 اإلسرائيلي.
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كما تقدمت ارك  المقاجم  الشعبي ، بالتعازي الارارة لم رر، مةكردة أن أمرن م رر هرج أمرن فلسرطين 
 جأن كل ما يضر بها هج بمثاب   رهاب مباشر لكل األم  .

ت األيهرزة األمنير  فري قطراع غرزة،  يررايات جتردابير مشرددة علرى طرجل الاردجد الم رري  هذا، جفرض
الفلسطيني  بعد األاداا التي جقعت في سيناي جأسفرت عن مقتل جاب اب  العشرات من ينجد جضباط 

 اليي  الم ري.
 31/1/5112، فلسطين أون الين

 
 ويسرية بملف الموظفينيعيق جهود ا س الوطنية الظاظا: رفض عباس للمصالحةزياد  

أكرد عضرج المكترب السياسري لاركر  امراس، زيراد الظاظرا، جيرجد يهرجد سجيسرري  : نبيل سنجنج -غزة
 بخ ج  مل  المجظفين في قطاع غزة، لكنها  لر تر   لى مستجى العمل الفعلي .

 جعلرررى هرررام  افرررل نظمترررش كتائرررب الشرررهيد عرررز الررردين القسرررار، الينررراح العسررركري لرررر اماس ، لتخرررري 
 ط ئرر  التاريررر ، أمرررس، قررال الظاظررا لرررر فلسطين :  تجيررد يهررجد جلكنهرررا لررر تررر   لرررى مسررتجى العمرررل 

 الفعلي ، مةكد ا أن السبب في ذلك يكمن بأن  السيد مامجد عباس ا يريد م الا  .
 جأضا  الظاظا:   ن عباس ا يريد أن يكجن هنالك جطن فلسطيني جمقاجم  فلسطيني  .

السجيسري ، أجض  الظاظا أنها  جسيط لال مجضجع المجظفين جف  ااتفا  الذي جعن طبيع  اليهجد 
تر في القاهرة جقطر جالشاطئ جتفاهمات القاهرة األخيرة  علرى اعتبرار أن المرجظفين الاراليين فري غرزة 

 هر المجظفجن الشرعيجن، جالمستنكفجن يدميجن م  المجظفين الااليين، جف  اتفا  القاهرة .
ررا، أنررش  ا يديررد اتررى اآلن، اتررى تعررجد جأكررد القيرراد ي فرري  امرراس ، فيمررا يخرر  ملرر  المررجظفين أيض 

رررا مةقترررا  للشررررعب  اركررر  فرررت   لرررى  ررررجابها جي رررب  عبررراس معتبررررر ا ل عتبرررار الرررذي جضرررعناه لررررش رئيس 
 الفلسطيني .

ة جفيمرا يتعلرر  بالمفاجضررات غيررر المباشرررة، مرر  اااررت ل، قررال الظاظررا:   ن المفاجضررات غيررر المباشررر 
 متجقف   ألنش ا تجيد دعجة من يمهجري  م ر العربي  .

 31/1/5112، فلسطين أون الين
 
 اإليراني مقدما  التهاني رئيس لجنة األمن القومي وفد من الفصائل الفلسطينية في لبنان يلتقي  

سياسات رئيس لين  األمن القجمي جال الف ائل الفلسطيني  اإلس مي  جالجطني  في لبنانالتقى جفد من 
علرري في ررل جقررال  الررذي يررزجر بيرررجت، الخارييرر  فرري ميلررس الشررجرى اإليرانرري عرر ي الرردين برجيررردي

قررردمنا التهنئررر  ل نيررراز الكبيرررر : »باسرررر الجفرررد ممثرررل اليبهررر  الديمجقراطيررر  لتاريرررر فلسرررطين فررري لبنررران
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درة فري القنيطررة، للمقاجم  اإلس مي  في مزارع شبعا، التري ردت بأسررع مرن المتجقر  علرى العملير  الغرا
جقلنا  ن هذا العمل ينبغي أن يجس  دائرة بناي يبه  مقاجم  مجاردة مرن كرل اليبهرات العربير  المتاار  
فرري مجايهرر   سرررائيل، ألن العررالر ا يعررر   ا لغرر  المقاجمرر ، جاااررت ل اإلسرررائيلي ا يعررر   ا لغرر  

  األميركي  جالغطرسر  اإلسررائيلي ، جنمرجذج القجة، جالمقاجم  هي عامل القجة الااسر في مجايه  الهيمن
 ».المقاجم  يشكل مدرس  كامل  في هذا الع ر

 31/1/5112، المستقبل، بيروت

 
 مرٍّ  أحالهامن سيناريوهات  لمخيم عين الحلوة ما يرسم حماس: هناك تخوف في لبنان من 

يرراات جالت ررفيات يستشررعر مخرريفر عررين الالررجة الكثيررر مررن الهررجايس، بعررد مجيرر  ااغت: مامررد  ررال 
اليسرردي  جالعبررجات الناسررف  الترري شررهدها خرر ل الفترررة الماضرري ، خ ج ررا  أنهررا يررايت بعررد فترررة مررن 

 الهدجي داخل المخير  ثر انتشار القجة األمني  الفلسطيني  المشترك .
 فج  أرض المخيفر أدفت  لرى ترجتير أمنري جقلر  شرديدين« لعب  الدر»جتشير م ادر فلسطينيف   لى أنف 

انعكسررا سررلبا  علررى ميمررل أجيررش الجضرر  فرري عررين الالررجة، كررجن عمليررات ااغتيررال الترري جقعررت كانررت 
 دينيف  ضمن المذهب الجااد. –يهات ازبيف    لىسياسي  جبدجاف  انتماي من طالتهر 

ررري هرررذا الظررراهرة جي رررب  ااغتيرررال  جتتاررردفا الم رررادر عرررن مخررراج  تعررررف الشرررارع الفلسرررطيني مرررن تفشف
مخررير أمرررا  جاقعررا  علررى طريقرر  الت ررفي  اليسرردي  جبرردر بررارد بعررد تجييررش التهمرر  للضرراايا السياسرري فرري ال

القررررجة األمنيرررر  »علررررى أسرررراس ااخررررت   فرررري الرررررأي أج اانتمرررراي السياسرررري أج الررررديني، مسررررتغرب  أنف 
 -ة على امن المخير لر تارفك ساكنا جلر تقر بأير  مبرادر « اللين  األمني  العليا المشرف »ج « المشترك 

 أج عملي  مداهم  أج اتى استنكار. -جلج  ع مي  
الفلسرطينيين جالقرجى »فري لبنران أامرد عبرد الهرادي أنف « امراس»جأكفد نائب المسةجل السياسي لارك  

جالف ررائل جهيئررات الميتمرر  المرردني فرري المخررير استشررعرت الخطررر المارريط، جناررن الررذين بادرنررا فرري 
م   األجل أمسطلب عقد اايتماع   لىالمشرف  على أمن المخيمات  اللفين  األمني  الفلسطيني  العليا

 «.رئيس فرع مخابرات اليي  في الينجب العميد علي شارجر
شررارجر جضرر  القررجى جالف ررائل الفلسررطيني  فرري أيررجاي مررا » لررى أنف « السررفير»جأشررار عبررد الهررادي لررر 

. جأكفررد أمررار اليميرر  أنف  أا هررايرسررر للمخررير مررن سرريناريجهات  ملرر  شررادي المجلررجي يترراب  كاالرر   مرررف
خا   من قبل األمنيين المعنيين، نا اا  بعدر اإلداي بأي مجق  بشأنش مرن قبرل الف رائل جالتركيرز 

 «.على أمن المخير الداخلي جاليجار
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شرارجر شردفد علرى أنف مرا يشرهده المخرير االيرا  مرن عمليرات اغتيرال جت رفيات »جلفت اانتباه  لرى أنف 
ناسف ، عليكر أنتر والف ائلد القيرار بردجر لجقر  هرذا المسلسرل، جالمطلرجب أن تعراليجا  دمجي  جعبجات

 «.تستعر جتير جباا  على المخير جأهلش أنهذه القضي  الداخلي  في قلب مخيمكر جبين سكانش قبل 
يررل الجفرد الفلسرطيني جعرد ببرذل اليهرجد جمتابعر  هرذه القضري  اترى النهاير  جتفع»جأكفرد عبرد الهرادي ان 

دجر القررررجة األمنيرررر  الفلسررررطيني  المشررررترك  للقيررررار برررردجرها. كمررررا أننررررا بادرنررررا فررررجرا  جسررررنبادر  لررررى عقررررد 
مطلررجب  أجاايتماعررات مرر  مختلرر  القررجى جالفئررات فرري المخررير مررن أيررل رفرر  الغطرراي عررن كررل مررتهر 

 «.بهذه القضايا
ا ر  مهمتهرا الكشر  عرن أن القرجى جالف رائل الفلسرطيني  شركفلت لينر  تاقير  خ»عبد الهرادي  جأعلن

الميتم  األهلي المدني، فرنان لردينا نفرس الهرجايس   شراك، جقررت األخيرةكل م بسات ااغتياات 
 «.جسنتعامل بازر جيدي  م  هذا المل 
مرن »في المخير، اذفر عبرد الهرادي « فت »أاد مراكز ارك   أمارجبشأن العبجة الناسف  التي اكتشفت 

لفتن  برين اركر  فرت  اللينر  المركزير  جالمنراجئين لهمرا فري المخرير الرذين دخجل طر  ثالا على خط ا
 «. اإل  اي فت  الارك   أنفسهريطلقجن على 

، معربررا عررن «الهررجة بررين الطرررفين فرري المخررير تتسرر  جهررذا لرريس مررن م ررلا  المخررير»جشرردفد علررى أن 
يرررايات أمنرريتررأزر   لررىج ررجل األمررر بينهمررا »خشرريتش مررن  تزيررد مررن مخاجفنررا  ألرضاميدانيرر  علررى  جاب

 «.اجل ما يرسر للمخير
 31/1/5112، السفير، بيروت

 

 صواريخ تجريبية باتجاه البحر أربعة القسام تطلقمصادر إسرائيلية: كتائب  
غرررزة ر أشرررر  الهرررجر: قالرررت م رررادر عسررركري   سررررائيلي   ن كتائرررب القسرررار الينررراح العسررركري لاركررر  

ه البارررر، ضرررمن التيرررارب ال رررارجخي  التررري اعترررادت امررراس، أطلقرررت يرررجر أمرررس أربعررر   رررجاريخ تيرررا
 الكتائب على تنفيذها منذ أن انتهت الارب األخيرة.

جذكررت تقرارير  سررائيلي  نقر  عرن م رادر عسركري ، أن خبرراي القسرار أطلقرجا أربعر   رجاريخ تيريبيرر  
 المناط  الغربي  لمدين  خان يجنس ينجب القطاع.  ادىناج البار من 

 31/1/5112لندن،  القدس العربي،
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 يعمل على إسقاطي اإلسرائيلينتنياهو: اإلعالم  
هاير رئيس الجزراي اإلسرائيلي بنيامين نتنياهج جسائل اإلع ر اإلسرائيلي ، متهما  : أامد  قر -غزة 

ال ررررافيين اإلسرررررائيليين أنهررررر يعملررررجن علررررى  سررررقاطش فرررري اانتخابررررات، جذلررررك عقررررب  ثررررارة فضرررريا  
  لزيايات الفارغ  . بكبجكير ، أي  ا

بإسررهاب عررن فضرريا   بكبررجكير ، مسرراي اليمعرر ، مةكرردة قيررار سررارة  اإلسرررائيلي جتارردثت القنرراة العاشرررة 
نتنياهج جهي زجج رئيس الجزراي ببي  كمي  كبيرة من الزيايرات الفارغر  وزيراج جب سرتيكد، جا رلت 

 غ .شيكلد ثمن تلك الزيايات الفار  39.2=$1أل  شيكل و 111على مبلغ 
 31/1/5112، "51موقع "عربي 

 
  "إسرائيل"لعاد: "حزب هللا" يعمل لفتح جبهة جديدة من سورية ضد جعاموس  

قال رئيس الهيئ  السياسي  جاألمني  فري جزارة الاررب اإلسررائيلي ، عرامجس غلعراد،  ن  ارزب : النا رة
 .ليانررررب اإلسرررررائيليهللا  يعمررررل انط قررررا  مررررن األراضرررري السررررجري  مررررن أيررررل فررررت  يبهرررر  يديرررردة ضررررد ا

د، بجيرررجد خ فرررات برررين 1|31جأقرررر غلعررراد فررري ت ررررياات نشررررتها اإلذاعررر  العبريررر ، اليرررجر اليمعررر  و
المسررتجيين السياسرري جالعسرركري فيمررا يتعلرر  بعمليرر  اسررتهدا  الكررجادر الميدانيرر  لررر  اررزب هللا  جضررابط 

 . يراني كبير قرب القنيطرة قبل أسبجعين
 31/1/5112قدس برس، 

 
 االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية  خوضلقائمة  26ترشح  

قائمرر   51أعلنررت لينرر  اانتخابررات اإلسرررائيلي  المركزيرر  أمررس، عررن ترشرر  : برهررجر يرايسرري -النا رررة
منهرررا   11لخرررجض اانتخابرررات البرلمانيررر  فررري منت ررر  آذار ومرررارسد المقبرررل، جسرررط تجقعرررات بنيررراح 

  قائمررر  أخررررى لليمرررين المتطرررر ، عنرررد نسرررب  الاسرررر. جتشرررير دخرررجل الررردجرة البرلمانيررر  المقبلررر ، جترررأري
استط عات الرأي  لى تركيب  برلماني  سيطغى عليها طاب  التشرذر، في ظل غياب للكتل الكبيرة، مرا 

 اكجم  مقبل . أييفرض تاالفات غير متيانس  لتشكيل 
دد في اانتخابات المقبل  قائم  انتخابي ، في اين تجق  الع 34جكانت اانتخابات السابق  قد ضمت 

، مررا ي ررعب فر رر  ج ررجل % 3،52 لررى  % 5، جذلررك عائررد  لررى رفرر  نسررب  الاسررر مررن 51عنررد 
األارزاب ال ررغيرة  لرى الكنيسررت بسررهجل ، جهرج مررا سررع بخرررجج تاررال  فلسرطيني لخررجض اانتخابررات 

 .الستار كليا على ازب  كديما   سدالفي قائم  جاادة، كما ستشكل هذه اانتخابات 
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قرررجائر، جمتجقررر   7جيخرررجض معسررركر اليمرررين المتشررردد جالمتررردينين المترررزمتين  الاريررردير ، اانتخابرررات برررر
منها نسب  الاسر، جتتأري  السابع  اجل نسب  الاسر، جالتي لن تيتازها في الغالب، جأكبر  1ايتياز 

نين  البيت اليهرجدي ، جيليش ازب المستجطنتنياهج، قجائر هذا المعسكر ازب  الليكجد  برئاس  بنيامين 
اررزب  يسرررائيل بيتينررج  بزعامرر  أفيغرردجر ليبرمرران، جيشررهد معسرركر المترردينين المتررزمتين  الاريرردير  يليررش 

انشررقاقا، قررد يررنعكس علررى نتييتررش النهائيرر ،  ذ تخررجض اانتخابررات ثرر ا قررجائر، أجلهررا  يهرردجت هتررجراة  
يهجد الشرقيين، جشهدت  شاس  انشقا  رئيسها للمتدينين المتزمتين الغربيين، ثر قائم  ازب  شاس  لل

السياسرري السرراب  ايلرري يشرراي، الررذي شرركفل قائمرر  يديرردة، تشررارك فيهررا اركرر   كررا   اإلرهابيرر ، جهرررذه 
القائمرر  تتررأري  عنررد نسررب  الاسررر، جسررقجطها سرريعيد ترتيررب المقاعررد بشرركل آخررر، جسيضررع  معسرركر 

  اليمين المتشدد.
مين، التي ستدخل الكنيسرت، هري قائمر  الارزب اليديرد  كجانرج  وكلنراد جالقائم  األخيرة في معسكر الي

 برئاس  مجشيش كالجن.
جفرررري معسرررركر  الجسررررط جاليسررررار ال ررررهيجني ، يتنررررافس اررررزب  العمررررل  فرررري قائمرررر  تاالفيرررر  مرررر  اررررزب 
 الارك  ، جأطل  عليها اسر  المعسكر ال هيجني ، ثر ازب  يجيد مستقبل  جارزب  ميررتس  اليسراري 

 التي تاالفت في قائم  جاادة. 47أازاب فلسطينيي ج ني، ال هيج 
 31/1/5112، الغد، عمٍّان

 
 في البرلمان اإليطاليلالعتراف بالدولة الفلسطينية الفلسطينية  المساعي إحباطتحاول  "إسرائيل" 

قرال السرفير اإلسررائيلي فري رجمرا نراةجر غيلرةجن، مسراي أمرس اليمعر ،  ن  :القردس دجت كرجر -رجما 
أشهر إلقنراع النرجاب فري  3ش تعمل باستمرار على  اباط يهجد فلسطيني  ا زالت متجا ل  منذ سفارت

  يطاليا بالمجافق  على قرار ل عترا  بدجل  فلسطيني .
جنقلت  ذاع   ريشت بيت  العبري ، عن غيلةجن قجلش،  قد يتخرذ البرلمران اإليطرالي فري نهاير  المطرا  

أكيرردات  يطاليرر  رسررمي  بررأن هنرراك مارراجات لبلررجرة قرررار متفرر  عليررش قرررارا بررذلك . مشرريرا  لررى جيررجد ت
 يشترط ااعترا  بدجل  فلسطيني  شريط  أن تقار نتيي  المفاجضات م   سرائيل.

 31/1/5112، القدس، القدس
 
 روايات جرحى اإلسرائيليين: لو صعدنا إلى شبعا لكان هناك مخطوفون 

ينجد اليراى في عملي  شبعا قجلش  نش  لج  عدنا  لى يبل نقلت  ذاع  اليي  اإلسرائيلي عن أاد ال
 دج  وشبعاد مثلما خططنا لذباجنا جلكان هناك ينجد مخطجفجن في هذا الادا .
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جأضا  يندي آخر أن  قائد الكتيب  اتخذ قرارا  خاطئا  بأن سرم  لهمرا وللينرديين القتيلرين فري العملير د 
 بالسفر في سيارات ليست ما ن  .

 31/1/5112، بيروتالسفير، 
 
 واحد في االنتخابات بمقعد "العمل ـ الحركة"يتجاوز حزب " الليكود"في أربعة استطالعات:  

جديرر  عررجاجدة: أظهرررت أربعرر  اسررتط عات رأي يديرردة أيريررت بعررد األاررداا األمنيرر  فرري  -النا رررة 
بمقعرررد. جفررري « ركررر العمرررل ر الا»اليرررجان السرررجري الماترررل أن الليكرررجد بقيرررادة بنيرررامين يتيررراجز ارررزب 

مقعرررردا. جفرررري  51بررررر « الاركرررر  -العمررررل«مقعرررردا ج 57سررررياظى الليكررررجد بررررر « جاا»اسررررتط ع لمجقرررر  
جيةكرد «. العمل ر الارك »لر  54مقعدا مقابل  52معاري  سيا ل الليكجد على »استط ع  ايف  

سرررتط ع األسررربجع اسرررتط ع رأي ل ذاعررر  العبريررر  العامررر  أن الليكرررجد ارتفررر  بمقعرررد جاارررد مقارنررر  مررر  ا
مقعدا لج يرت اانتخابرات  51ايا يفجز كل منهما بر « العمل ر الارك »الماضي ليتساجى بذلك م  

 -العمرررل»مقعررردا متيررراجزا برررذلك  57اليرررجر. جيفيرررد اسرررتط ع القنررراة األجلرررى أن الليكرررجد يا رررل علرررى 
 بمقعد جااد.« الارك 

مقاعد جربما يرتبط ذلك  4-3المستجطنين  ازب« البيت اليهجدي»جفي ااستط عات األربع  يخسر 
باليدل ال اخب الذي ع   بالازب بعد مااجل  رئيسش جزير ااقت اد نفتالي بينيت ترشي  اعب 

 كرة قدر علماني ضمن القائم  ما أثار أجساطا متدين  فيش.
يغررردجر بقيرررادة جزيرررر الخارييررر  أف« يسررررائيل بيتنرررا»كمرررا تتقررراط  اسرررتط عات الررررأي كافررر  ارررجل ارررزب 

ليبرمان جتتجق  لش سقجطا مدجيا جبعضها يتنبأ لش انش قد ييتاز نسرب  الاسرر بشر  األنفرس جذلرك علرى 
 خلفي  كش  مسلسل فضائ  فساد تجرطت فيش قياداتش.

مقعردا علرى األقرل أي القائمر   15جتتجق  استط عات الرأي هذه ا جل قائم  األازاب العربي  على 
ئيل، مرا دفرر  بعرض المعلقررين أمثرال  يتران هررابر للتارذير مرن أثررر ذلرك علررى الثالثر  أج الرابعر  فرري  سررا

الطاب  اليهجدي إلسرائيل، افتا  لى أن هذا نمجذج م غر لمعنرى تارجل  سررائيل دجلر  ثنائير  القجمير  
 في اال تر تكريس ااات ل على الضف  الغربي .

 31/1/5112، القدس العربي، لندن
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 " بعد عملية سيناءداعشمتخوفة من " "ئيلإسراالقناة العاشرة: " 
ذكرت القناة العبري  العاشرة، مساي أمس اليمع ، أن هناك مخاج  كبيرة  :القدس دجت كجر -القدس 

لرردى أيهررزة األمررن اإلسرررائيلي  مررن أن تنظررير داعرر  الررذي شررن هيمررات سرريناي ضررد اليرري  الم ررري 
 ضد اليي  اإلسرائيلي على الادجد الم ري .خ ل اليجمين الماضيين، سيااجل قريبا تنفيذ هيمات 

جاسرب القنراة، فررإن منظمر   أن رار بيررت المقردس  التري بايعررت داعر  فري األشررهر األخيررة، كانرت قررد 
 سررائيليا فري هيمرات كانرت مركرزة ضرد قرجات  14نفذت سلسل  عمليات منذ سرنجات أدت لمقترل نارج 

آخررررين فررري  17رائيليين جاب رراب  نارررج  سررر .جالتررري أدت لمقترررل  5115اليرري ، أبرزهرررا فررري أغسررطس 
 آخرين. 7قتلى جأ ابت  4هيجر على اافل  تقل ينجدا، كما نفذت بعدها عمليتين أجقعت 

جنقلررت القنرراة عرررن مسررةجل أمنرري  سررررائيلي كبيررر قجلررش،   ن هيمرررات داعرر  ضررد قرررجات اليرري  علرررى 
هيمرات العنيفر  جالخطيررة الادجد الم ري  مسأل  جقت ، جأجض  أن نظار األمن جاليي  تراب  بقلر  ال

التي جقعت مساي الخمريس جفيرر اليمعر  الماضريين ضرد اليري  الم رري جأظهررت خ لهرا عنا رر 
 داع  قدرة كبيرة في تنفيذ عمليات مركزة.

 31/1/5112، القدس، القدس
 
 غريبة تأتي من تحت األرض : نسمع أصواتا  خائفونمستوطنو زرعيت  

ثر الليالي هادئ  فري هرذه البلردة ال رغيرة التري تقر  أعلرى الترل فري تكجن أك:  يزابيل كيرشنر - زرعيت
شمال  سرائيل على الادجد م  لبنران، لكرن هرذه األيرار يسرجدها الترجتر. لرذا عنردما أبلرغ السركان مرةخرا 
عررن سررماع أ ررجات غريبرر  تررأتي مررن تاررت األرض، هرررجل المهندسررجن العسرركريجن علررى الفررجر ناررج 

افرررا عميقررا فرري مارريط البلرردة باثررا عررن أنفررا  يشررتبش السرركان القلقررجن أن  المجقرر . جبرردأجا يررجر الخمرريس
 ازب هللا كان يافرها أسفل منازلهر.

كان ذلك هج اليجر الثاني من عملي  التنقيب، التي اتخذت أهمير  شرديدة بعرد الهيرجر الرذي شرنش ارزب 
بعرد علرى أي أثرر لمنفرا  هللا يجر األربعاي، جال مساي يجر الخميس جلر يعثر المهندسجن العسركريجن 

 في اليليل، جبدا أن التجترات على طجل الادجد قد خفتت. 
مرر  ذلررك بالنسررب   لررى سرركان تلررك المنطقرر  الترري تقرر  علررى بعررد ناررج مائرر  متررر مررن الشررريط الارردجدي، 
الخج  مرن انرداع معركر  أخررى جاضر  جملمرجس. جا تعرد فكررة خررجج مقراتلي ارزب هللا مرن األنفرا  

ن الخيررال، فقررد كشررفت  سرررائيل عررن جيررجد عشرررات األنفررا  الترري افرهررا تنظررير امرراس ميرررد ضرررب مرر
 جالتي ت ل  لى تلك المنطق  من قطاع غزة خ ل ارب ال ي  الماضي.
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 نهررر يسررتعدجن للارررب »عررار:  47جقررال يجسرري أدجنرري رئرريس لينرر  سرركان زرعيررت البررالغ مررن العمررر 
يعملررجن علررى خلفيرر  مررن أ ررجات معرردات الافررر جكرران يجسرري يشرراهد مهندسرري اليرري  جهررر «. القادمرر 

 التي ت ر اآلذان. 
جقررال أدجنرري  نررش شررهد اركرر  غيررر عاديرر  لمعرردات البنرراي علررى اليانررب اآلخررر مررن الارردجد علررى مرردى 

 السنجات الماضي ، كما رأى المنازل تشيد. 
راتي  جنقاط لمس  ا نعتقد أنها بغرض السكن.  نهر يغطجن على أنشطتهر ااستخبا»جأضا  قائ : 

 «.المراقب .  نهر يراقبجننا
فرردا.  531أسرة مكجن  من نارج  73جيسكن بها االيا  1.17جيعجد تاريخ منطق  زرعيت،  لى عار 

جالنشاط ااقت ادي األساسي لسكان تلك المنطق  هج تربير  الردجاين، بينمرا يعمرل الربعض اآلخرر فري 
راب، أج  دارة الفناد  ال غيرة للزائرين الذين يقضجن رعاي  بساتين التفاح جالخج ، أج زراع  عي  الغ

 نهايات األسبجع بالمنطق .
 31/1/5112، الشرق األوسط، لندن

 
 إزاء تأخر اإلعمار "انفجار شعبي وشيك"أصحاب المنازل المدمرة يحذرون من : بيت حانون 

على قطاع غزة،  اذر أ ااب المنازل المدمرة من العدجان اإلسرائيلي األخير: يمال غيا -غزة
اليهات المعني  جالمسةجل  عن عملي   عمار غزة، من  انفيار شعبي جشيك ،  زاي تأخر اإلعمار، 
 مستنكرين في الجقت ذاتش، جق   األجنرجا  تقدير مساعداتها المالي  أل ااب المنازل المتضررة.

نجن شمال قطاع غزة، جرف  هةاي، خ ل مسيرة يماهيري  نظمتها ارك   اماس  في مدين  بيت اا
جفي جقف  تضامني  أخرى نظمتها الارك  في مخير البري  جسط القطاع، افتات منددة بالتباطة 

 بإعادة  عمار غزة، جأخرى تطالب اليهات المعني  بالجقج  عند مسةجلياتها.
كاف  جانطلقت المسيرة التي شارك فيها عدد من قادة ارك   اماس ، جأ ااب المنازل المدمرة، من 

 مسايد بلدة بيت اانجن ج جا  للمنازل المدمرة.
جاذر رئيس بلدي  بيت اانجن، مامد الكفارن ، كاف  المعنيين من الت عب في  عادة  عمار المنازل 

 المدمرة، مةكد ا  أن الت عب في  عمار غزة سيجلد اانفيار .
ئين الفلسطينيين  األجنرجا ، بجق  جاعتبر الكفارن ، خ ل كلم  لش، قرار جكال  غجا جتشغيل ال ي

تقدير المساعدات المالي  جبدل اإلييارات أل ااب المنازل المدمرة، بمثاب  تشديد للا ار 
 اإلسرائيلي المفرجض على القطاع منذ ثماني  أعجار.
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دة جقال الكفارن :   ن الفلسطينيين يطالبجن باقجقهر الشرعي  جا يستيدجن أاد ا ، مشير ا  لى أن  عا
جلفت   عمار ما دمره ااات ل هج ا  من اقج  ال يئين التي دمرت منازلهر جليس من  من أاد.

 لى أن من  عملي  اإلعمار أج تأخيرها من قبل المنظمات الدجلي  بمثاب  تجاطة م  ااات ل 
ة بان كي مجن، اإلسرائيلي، معرب ا عن استنكاره الشديد من تأخيرها، داعي ا األمين العار لممر المتاد

 لضرجرة اإلسراع في عملي   عادة اإلعمار للتخفي  عن معاناة الغزيين.
جفي السيا ، اذر القيادي في ارك  اماس، تجفي  أبج نعير، ما أسماهر  قجى ااستكبار في العالر 

جقال أبج نعير،  الظالر من استمرار مسلسل الضغط الممارس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
 ل جقف  تضامني  نظمتها اماس فج  ركار منزل عائل  أبج يبر في مخير البري ، جالذي استشهد خ

فرد ا من العائل ،  نش  لن يطجل  بر شعبنا على تأخر اإلعمار جتشديد الا ار الذي  11فيش 
تي أ اب غزة بالشلل التار ، مشددا  على ضرجرة أن تايا ضمائر العالر جتنظر  لى اير المأساة ال

جأضا :  هذا المكان شاهد على جاادة من أفظ  يرائر ااات ل  تعيشها أزق  قطاع غزة جمخيماتش.
 اإلسرائيلي با  األطفال جالنساي جالشيج  العزل .

31/1/5112، فلسطين أون الين  
 
  عكرمة صبري: محاكمة االحتالل لألطفال باطلة وغير شرعية 

العليا اعتقال األطفال الفلسطينيين من قبل  اإلس مي استنكر الشيخ عكرم   بري رئيس الهيئ  
سلطات ااات ل التي ا تراعي أي ا  من اقج  الطفجل ، بل تعتقلهر جتنكل بهر جتااكمهر 
جت در باقهر أاكاما يائرة غير شرعي  جغير قانجني  جغير  نساني   بهد  دب الرعب جالخج  

 جالرهب  في قلجب هةاي األطفال.
 اإليراياتر الشيخ  بري خ ل خطب  اليمع  أمس في المسيد األق ى المبارك كما استنك

ااات لي  غير الشرعي  جغير القانجني  با  األطفال، مشيرا  لى أن   فادات األطفال في التاقي  
من قبل ااات ل غير معتبرة، جا ييجز أن تبنى عليها أاكار في المااكر جعليش، فإن يمي  القرارات 

ي ت درها المااكر ال هيجني  با  األطفال هي قرارات باطل  جغير شرعي  جغير قانجني ، منبه ا الت
 الماامين على هذه القضي  المهم  .

جتطر   لى استفتاي األازاب جاليماعات اليهجدي  بخ ج  اقتراح   ة اليهجد في المسيد 
جاليمين اليهجدي فكلهر يهجد كما أنش  جقال  ن هذا يةكد أيضا أنش ا يجيد فر  بين اليسار، األق ى

 ا يجيد فر  بين يهجدي متطر  جيهجدي غير متطر  جكلهر يهجد كما جرد ذلك في القران الكرير.
31/1/5112، السبيل، عمٍّان  
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 مؤسسة األقصى تدعو إلى تواصل الوجود في المسجد  

ثي  الجيجد جتجا لش في فادي أبج سعدى: دعت مةسس  األق ى للجق  جالتراا،  لى تك-رار هللا
المسيد األق ى المبارك، في كل جقت جاين، جعدر اقت ار ذلك على مجسر أج مناسب  بعينها، 

 معتبرة أن ذلك يعدف السبيل الجايد للافاظ عليش، جتثبيت هجيتش اإلس مي .
ت ل جاذرت المةسس ، في بيان لها، أن استمرار جيجد الخطر على األق ى، المتمثل في جيجد ااا

فيش، هج ما ييعل المسيد في دائرة ااستهدا  المتجا ل، بديا  من اقتاامات اليهجد المستمرة لش، 
 جليس انتهاي  بم اق  شرط  ااات ل لكل من يااجل الجيجد فيش، جالتعبير عن جائش جانتمائش لش.

  اقتراب مجعد جأشارت المةسس   لى أن األيجاي السياسي  تلقي بظ لها على األق ى، خا   م
آذار/مارس المقبل، جت اعد ت رياات الساس   17انتخابات ااات ل المزم   يراةها في 

ال هاين  بشأن السماح ب لررجات اليهجد في المسيررررد،  لى يانب ت رياات أخذت مناى أكثر 
 تطرفا ، تدعج  لى هدمررش جبناي الهيرركل المزعررجر على ارسابش. 

األق ى جالمناشدة لجيجد فيش في كل اين، على جق  ج جل قراب  مئتي غزي،  جيأتي تاذير مةسس 
 جأداي ال  ة في المسيد األق ى، باسب م ادر اارتباط الفلسطيني.

الستين عاما فما فج ، جكانجا قد غادرجا القطاع عبر معبر  فئ  أعماريمي  الغزيين هر من  أنيذكر 
 شمال قطاع غزة.« ايرز»بيت اانجن 

31/1/5112دس العربي، لندن، الق  
 
 سم على مسمىإ "الخطيبمالك "دانة زيدان:  

خر امتاان آاليجر … م ك ما رضيت تاخذ ياكيت معها ال ب .. اكتلي م  مطجل “: دان  زيدان
جهي ” فلسطين اليجر“أ غر أسيرة في العالر عبر فضائي  ” م ك الخطيب“تقجل جالدة ” يا ماما

ها التي خريت لمقعد المدرس  لينتهي بها األمر في زنزان  في سين تذر  الدمجع على  غيرت
 ال هيجني.” هشارجن“

ال هيجني  الطفل   ااات لاعتقلت قجات  أطفالنا،في أرض ماتل  من قبل عدج يخيفش اتى مستقبل 
ذات األربع  عشر عاما  قرب مدرستها في الاادي جالث ثين من ديسمبر السن  ” م ك الخطيب“

 ضي  ايا تر تأييل مااكمتها عدة مرات.الما
 ن    تسميتها بالماكم   –” عجفر“ماكم  ” م ك“مكبل  األيدي جاألريل مسلجب  الطفجل  دخلت 

 األسرى، أبنائهر. جلمعرف  الماتل تماما  بأمهات فلسطين اللجاتي يبثثن األمل جاإل رار في رجح -
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بما خافجا من كلم  من جالدتها تقجيها أج لمس  من منها ر  ااقترابمنعجا اراس السين جالديها من 
 جالدها تشد من عزيمتها.

” م ك“بتجييش تهم   لقاي الايارة جقط  الطري  العار جايازة سكين للطفل   ااات لقامت ماكم  
جُاكر عليها بالسين لمد شهرين م  جق  التنفيذ جدف  غرام  مالي  بعد تجقيفها لمدة تزيد عن ث ث  

 كما قال جالدها.” عدر  طاع  األجامر“ي  تعرضت خ لها الطفل  للعقاب التعسفي باي  أساب
اقج  “المدير اإلع مي لمركز أسرى فلسطين للدراسات في برنام  ” الاجار ” استضافت قناة 

 بساط  بكل ليييب جاهي  ذرائ  تات العمر هذا في طفل  اعتقال القانجني  األبعاد لمناقش  ″الناس
 جااتفاقيات بالقجانين يضرب فهج اتفاقيات أج دجلي قانجن ألي يخض  ا ال هيجني الكيان أن

 .الاائط عرض
غاشر يستمر بسلب أرضنا جأرجاانا جاتى أشيارنا جأطباقنا  اات لعن أي قانجن نتادا م  

خل   ازهاجااتيقانجني  نتناجلها اين يتعل  األمر بنزع طفل  من اضن جالدتها  أبعادأي  الشعبي ؟
انات مدييات بالس ح ترعبهن نظرة من طفل  فلسطيني  ا تامل سجى  قضبان اديدي  تارسها سيف

  يمانها بقضيتها.
قضيتها مثلها مثل غيرها من م يين األطفال الفلسطينيين في شتى بقاع ” م ك“لن تنس الطفل  

 ”.جال غار سينسجنالكبار سيمجتجن ” اين قالت ” يجلدا مائير“األرض كما كانت تأمل 
31/1/5112رأي اليوم، لندن،   

 
 تضامن مع الطفلة األسيرة مالك  مسيراتاالحتالل يقمع  

قمعت قجات ااات ل مسيرات اليمع  السلمي  التي  :جفا -أسام  العيس  -نائل مجسى–ماافظات 
ن من خريت تضامنا م  الطفل  األسيرة م ك الخطيب جللمطالب  باماي  األطفال في فلسطي

 .ممارسات قجات ااات ل
قم    ثرففي قري  النبي  ال  أ يب طفل بالر ا  الاي جعشرات بااات اختنا  بالغاز 

ااات ل مسيرة الطفجل  التي خريت في القري  للمطالب  باماي  األطفال. جنقل الطفل مامد ب ل 
بر ا  اي    ابتش  ثرج ميم  فلسطين الطبي الاكجمي برار هللا للع   لىعاماد 12التميمي و

في الفخذ، خ ل مسيرة ااتياج على انتهاك سلطات ااات ل ألبسط اقج  األطفال في األراضي 
 جاإلفراج عن زميلتهر م ك الخطيب.  األطفالالفلسطيني  جللمطالب  بتطبي  القجانين جاتفاقيات اماي  

ى اعتقال جمااكم  الطفل  م ك جفي بلعين فرقت قجات ااات ل بالذخائر، مسيرة ااتياج عل
الخطيب. جأسفر قم  ااات ل عن   اب  مجاطن بيرجح باليد، جااات اختنا  شديد بالغاز المسيل 
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للدمجع بين متظاهرين ماليين جمتضامنين، جااتياز عضج اللين  الشعبي  المالي  لمقاجم  اليدار 
 جقجع مجايهات.  جااستيطان، الناشط مامد الخطيب عدة ساعات ما قاد  لى
اليمع ، خ ل قم  قجات ااات ل  أمسجأ يب العشرات من المجاطنين بااات اختنا  بعد ظهر 

لمسيرة سلمي  خريت من بلدة نعلين. جقال عضج اللين  الشعبي  لمقاجم  اليدار جااستيطان في 
ة التي انطلقت إلدان  نعلين مامد عميرة، في ات ال هاتفي م   جفا   ن قجات ااات ل قمعت المسير 

استمرار اعتقال الطفل  م ك الخطيب، جإلدان  ااستيطان جرفض  قام  اليدار، جتاديدا باليه  
 الينجبي  من البلدة.

جتمكن نشطاي في المقاجم  الشعبي  جمجاطنجن من زراع  فسائل الزيتجن، بيانب مستجطن  نجكدير، 
 المتطر  أفيغدجر ليبرمان. اإلسرائيلي شر  بيت لار، التي يقطن فيها جزير الخاريي 

جقمعت قجات ااات ل أمس المشاركين في مسيرة كفر قدجر األسبجعي  السلمي  جرشقتهر بالمياه 
 العادم  جمنعتهر من الج جل  لى المدخل المغل  ل ال  مستجطن   كدجمير  منذ سنجات طجيل .

31/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 بجروح بينهم فتى بالرصاص الحي في مسيرة كفر قدوم واطنينمإصابة خمسة  

 األيار : قمعت قجات ااات ل، أمس، مسيرة كفر قدجر األسبجعي ، بماافظ  قلقيلي ،  –رار هللا 
المناهض  ل ستيطان جالمطالب  بفت  شارع القري  الرئيس المغل  منذ ما يزيد على عشر سنجات 

المقام  على أراضي القري ، ما أدى  لى   اب  فتى بالر ا  الاي ل ال  مستجطن  وقدجميرد 
 جالعديد من المجاطنين بيرجح بالر ا  المعدني المغل  بالمطاط جااختنا  بالغاز المسيل للدمجع. 
جقالت م ادر مالي ،  ن مسيرة القري  انطلقت عقب   ة اليمع  من جسط القري  جرف  المشاركجن 

 طيني  جرددجا الشعارات المنددة بااات ل جالمطالب  بإنهائش.  فيها األع ر الفلس
جأشارت  لى أن قجات ااات ل استخدمت الر ا  الاي جالمعدني المغل  بالمطاط جقنابل الغاز 
المسيل للدمجع جالمياه الكيماجي  المنتن  خ ل قمعها المسيرة، افت   لى تعمدها  غرا  المنازل 

ايهات بقنابل الغاز المسيل للدمجع جالمياه المنتن ، ما أدى  لى انداع مجايهات المايط  بمنطق  المج 
عنيف  رش  خ لها المشاركجن في المسيرة ينجد ااات ل بالايارة جأغلقجا منطق  المجايهات 

 بالايارة جاإلطارات المشتعل .     
31/1/5112، األيام، رام هللا  
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 ختناق في بلعين ونعلينوالعشرات باال بجروحإصابة مواطن  
أ يب، أمس، مجاطن بقنبل  غازي  ب جرة مباشرة في يده، فيما أ يب «: جفا»، «األيار» -رار هللا 

العشرات بااات ااختنا  بالغاز المسيل للدمجع في قريتي بلعين جنعلين، غرب رار هللا، الذي أطلقتش 
ين المناهضتين ل ستيطان جيدار الف ل قجات ااات ل لقم  المشاركين في المسيرتين األسبجعيت

 العن ري.
ففي بلعين، أمطرت قجات ااات ل المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز المسيل للدمجع جالر ا  
المعدني المغل  بالمطاط، جتجغلت لت ل  لى مشار  القري  من اليه  الغربي ، ايا أ يب 

 مجاطن بقنبل  غاز في يده، جالعشرات بااختنا .
جقالت اللين  الشعبي  لمقاجم  اليدار جااستيطان في بلعين،  ن قجات ااات ل ااتيزت الناشط 

 جعضج اللين  مامد الخطيب لعدة ساعات قبل أن تفرج عنش في جقت اا .
المسيرة انطلقت من مركز قري  بلعين، بمشارك  أهالي القري  من مختل   أنجأشارت اللين   لى 

 ضاف   لى عدد من النشطاي الدجليين جاإلسرائيليين.الفئات العمري ،  
جلفتت اللين   لى أنش شارك في المسيرة ال اافي الياباني الشهير هيرجكاجا المهتر بتجثي  التاريخ 
الشفجي الفلسطيني الخا  بقضي  ال يئين، ايا  جر المسيرة جاستم   لى شهادات اي  من 

 دار جالمستجطنات على أرضهر.معاناة المجاطنين النايم  عن جيجد الي
جفي نعلين، أ يب عشرات المجاطنين، أمس، بااات اختنا ، يراي قم  قجات ااات ل مسيرة 

 سلمي  مناهض  ل ستيطان جاليدار خريت من القري  بعد   ة اليمع .
31/1/5112، األيام، رام هللا  

 
  2006 عامنذ الفلسطيني سجل أول انكماش م االقتصاد: الدولي صندوق النقد 

ااقت اد الفلسطيني سيل في عار  أنأعلن  ندج  النقد الدجلي الخميس  :أ. .ب-جاشنطن
على قطاع غزة ال ي    سرائيلالهيجر الذي شنتش   ثر 5111منذ عار  األجلانكماشا هج  5114

 الماضي جالتجترات السياسي   المتزايدة  في الضف  الغربي  جالقدس الشرقي  الماتلتين.
 5114 النشاط ااقت ادي انكم  في  أنأفاد ال ندج  في بيان  در في ختار مهم  في رار هللا ج 

 عقب الارب على غزة جالتجترات السياسي  المتزايدة في الضف  الغربي  جالقدس الشرقي  .
جيجد  دري  مرتفع  من الغمجض جالكثير من الرياح المعاكس  ما يهدد بمن  ادجا   لىجلفت البيان 

  .5112نتعا  قجي في ا
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شهيدا  5113بين تمجز جآب  أجقعتعلى قطاع غزة التي  اإلسرائيلي جاسب ال ندج  فان الارب 
 .5114في  %12انكما  اقت اد القطاع بنسب   أدت اإلسرائيليقتي  في اليانب  73ج

ج انش جل %4،2بلغت نسبتش  5114من يهتش اق  اقت اد الضف  الغربي  جادها نمجا مرتفعا في 
 سيل  تباطةا اادا  في الف ل الثالا من العار.

 بنسب  اجالي  5114في عار   يماليجاسب ال ندج  فان ااقت اد الفلسطيني انكم  بشكل 
 .5113  مقارن  بالعار 1%

 ا تزال عند مستجيات مرتفع  للغاي ، تبلغ  أنها  لىجفيما يتعل  بمعدات البطال  لفت ال ندج  
 في الضف  الغربي  . %.1في غزة ج 41%

تتر  بشكل أبطأ  اإلعمار  عادةال ندج  عن مخاج  خا   بالنسب  للجض  في غزة ايا  جأعرب
مما كان متجقعا  بسبب  التقدر غير الكافي  في عملي  الم الا  بين اركتي فت  جاماس، جعدر 

 جفاي األسرة الدجلي  بالتزاماتها المالي .
النمج على المدى المتجسط تبقى متجاضع  ، معربا عن خشيتش من   آفا  أن  لىال ندج   جأشار

 الضرائب التي تيبيها ل ال  السلط  الفلسطيني  . أمجالتيميد تاجيل   سرائيلتداعيات قرار 
  أساسي هذه الضرائب التي يفترض تاجيلها شهريا للسلط  الفلسطيني  تعتبر   أنجذكر ال ندج  

 تفاقر  األزم  المالي   الاالي .  لىتيميدها قد يةدي  أن لى ل قت اد الفلسطيني، مشيرا 
 الجض  قد ي ب  غير ماتمل م  تزايد مخاطر ا جل اضطرابات  أنجاذر ال ندج  من 

ضراباتايتماعي   استئنا  تسديدها   لى  سرائيلعدر استقرار سياسي  داعيا   لىتةدي  أنيمكن  جاب
السلط   أنرة الدجلي  بزيادة مساعداتها. جاذر من  للتخفي   من هذه المخاطر جمطالبا األس

 الفلسطيني  لن تتمكن من ااتجاي األزم  ألكثر من  بضع  أشهر .
31/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 جهات خارجية بينها المقاومة الفلسطينية في تفجيرات سيناء لدورصحف مصرية تروٍّج  

لاكجم ، بترجي  رجايات تتادفا عن تجرفط أيهزة بدأت  ا  م ري  خا   مجالي  ل: القاهرة
مخابراتي  دجلي  جيهات خاريي  من بينها المقاجم  الفلسطيني  في قطاع غزة، بسلسل  التفييرات التي 

 استهدفت مجاق  أمني  لليي  جالشرط  في شمال سيناي.
جلي  اجل اادا جأفادت  ايفتي  الجطن  ج م راجي  نق   عن م ادر أمني ، بأن التاريات األ

مقرات عسكري  جأمني  بشمال سيناي، تةكفد أنها  عملي  نجعي   يق  جرائها يهاز  2استهدا  
 مخابرات دجل  أينبي  قامت بتجفير الخطط جالمعلجمات لر  ميمجعات  رهابي   تجلفت تنفيذ العملي .
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باسر  أن ار بيت  جباسب الم ادر األمني ، فإن تنظير  جاي  سيناي  الذي كان ُيعر  سابقا  
نما  هناك ميمجعات  رهابي  أخرى شاركت في  المقدس  ليس اليه  الجايدة الضالع  بالاادا  جاب

 األمر، سجاي من اليماعات المجيجدة بسيناي، أج المتجايدة بقطاع غزة ، على اد قجلها.
31/1/5112، قدس برس  

 
 لألمة العربية واإلسالمية ائتالف جرش للتغيير: سيبقى الكيان الصهيوني العدو األول 

اعت اما     ايا  أمار مسيد خالد بن الجليد  أمسنظفر ائت   ير  للتغيير عقب   ة اليمع  
جاستنكر اائت   غياب الردف الرسمي جالعربي بعد  في بلدة سج  بعنجان  جرفعنا لك ذكرك .

خ ل اإلساية للرسجل العظير اإلسايات الممنهي  التي تستهد  طعن األم  في أغلى نفائسها من 
 مامد  لى هللا عليش جسلر.

جرفعجا افتاٍت ُكتَب  جداس المشاركجن في اائت   خ ل ااعت ار العلر الكيان ال هيجني بأريلهر.
عليها: سيبقى الكيان ال هيجني العدج األجل جلن تفل  مااجات تشجيش عقيدتنا القتالي ، هرف جألر 

لر ير  جهج ذاتش هرف جألر األردن، اإلرهاب جخطره هج الجسيل  اليديدة الكرك هج نفسش هرف جأ
لتخجي  الناس بعد الكش  عن ملفات الفساد جبي  مقدرات الجطن، اإلساية للرسجل أهر أسبابش ترهفل 

 األنظم  الااكم  باسر اإلس ر جالعرجب .
31/1/5112، السبيل، عمٍّان  

 
 لم تعد تعنينا قواعد االشتباكو  لكن ال نخشاها "إسرائيل" مع يد حربا  ر : ال ننصر هللا 

، جا اإلسرائيليأكد األمين العار لازب هللا أن المقاجم  لر تعد تعتر  بقجاعد اشتباك م  العدج 
في أي مكان جأي زمان جبالطريق  التي نراها »بتفكيك السااات، جهي سترد على أي اغتيال 

كنا مستعدين  أننا» اإلسرائيلينتائ  معكجس ، جفهر  ى لجقال  ن عدجان القنيطرة أدى «. مناسب 
 «.للذهاب أبعد مما يت جفر أاد

خطابش بتعزي  عجائل الشهداي جشهداي اليي  اللبناني في رأس بعلبك. جرأى أن  ن ر هللابدأ 
«. امتزاج الدر اإليراني جاللبناني على األرض السجري  يعبفر عن جادة القضي  جالم ير جالمعرك »
فنان ا نستطي  أن ننساهما، جلن »د أنش  ذا كان العالر يريد أن ينسى فلسطين جشعبها جأكف 

 «.ننساهما
، جهج «عن ساب  ت جر جت مير»جتادا عن تفا يل عدجان القنيطرة، الذي اتخذ قراره العدج 

اتى اآلن ما من تبنٍف رسمي جاض  من اإلسرائيلي، الذي »، برغر أنش «اغتيال جاض  جغادر»
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المفايأة »أن   لىجلفت «. ترض أن ازب هللا سيبل  العملي  ألنش مشغجل جضعي  جمستنز اف
ازب هللا عن العدجان بعد ن   ساع ، جابع ن أسماي الشهداي في   ع ناألجلى ل سرائيلي كانت 

نفيذ أن العدجان استهد  ميمجع  كانت تنجي ت  لىالتي أشارت  اإلسرائيلي جفنفد الذرائ  «. اليجر نفسش
المجكب كان على مساف  ست  كيلجمترات من الشريط الادجدي،  أن  لىعملي  في اليجان، افتا  

، مذكفرا  بأن «جبينهر جبين الشريط آا  المقاتلين من يبه  الن رة، المزجدين كل أنجاع األسلا »
أن   لىها  رهابي ، جافتا  هي الفرع السجري لتنظير القاعدة، جم نف  دجليا  جغربيا  جعربيا  بأن« الن رة»

ا تشعر بأي قل  من هذا الجيجد، بل ترعاه جتغطيش يجيا  جتفت  ادجدها ليراى هذا »  سرائيل
 «.التنظير

جقال ن ر هللا  ن اإلع ن عن عدجان القنيطرة أربك  سرائيل ججضعها في اال استنفار كامل، 
  سرائيلججعيد و...د جلكن كل قادة  رسائل عبر دجل عدة، جم  تهديد جتهجيل»جتراف  ذلك م  

دماي   نيازاتجينرااتها جمستجطنيها جينجدها، كانجا يترقفبجن أي  شارة من ازب هللا، جهذا أجل 
، على  سرائيلبقيم  المقاجم  جقدرتها جياهزيتها، بعدما دفعت  اإلسرائيليالشهداي، جأجل ااعترا  

نها تعر  أكثر من غيرها أن المقاجم  قادرة جياهزة الجقج  على قدر جن   قدر أل  لىمدى أيار، 
بقرار المقاجم   اإليرانيجشدفد على أن ا ع ق  للمل  النججي «. لكل اااتماات التي فكفرت فيها

 «.ا  يران جا سجريا جا أي  دي  أج ابيب يرضى لنا المذل »بالرد ألنش 
 11ييب أن نرد، جلر يأخذ النقا  أكثر من  أنناا كان جاضاا  لن»جأكد انش فجر جقجع عدجان القنيطرة 

 «.األمر يستا  التضاي  جلج ذهبت األمجر  لى النهايات»، مشددا  على أن «دقائ 
في جض  النهار، في ذرجة ااستنفار »، جهي يايت «افر جتنزيل»جج   نتيي  عملي  شبعا بأنها 

 «. جداخل منطق   عب  يدا   اإلسرائيلي
األجل: أنهر غدرجنا فيما باغتهر ريال المقاجم  جيها  لجيش، »قين بين العمليتين: فار   لىكما لفت 

جالثاني أن اإلسرائيلي لر ييرة على تبني عدجانش، فيما تبنفت المقاجم  اإلس مي  في البيان الرقر جااد 
 «.العملي  مباشرة

  تقدير قيادتهر السياسي  اكتشفجا، أجا ، اماق»جفي الخ  ات، قال ن ر هللا  ن اإلسرائيليين 
جالعسكري  جاألمني ، جأنها جضعتهر على ااف  مخاطر كبرى كان يمكن أن تلا  بهر جبكيانهر جبكل 
«. شيي عندهر. هذا ااغتيال أدى  لى نتائ  معكجس ، جسيةدي  لى المزيد من النتائ  المعاكس 

عايزة عن مجايه   رادة المقاجم .  اليي  اإلسرائيلي جأيهزتش األمني  جكل مقدراتش»جثانيا ، أن 
 «.  سرائيل أجهن من بيت العنكبجت، جلن تكجن غير ذلك
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أن »جرابعا ، «. أن المقاجم  في لبنان في كامل ياهزيتها جارفيتها جشياعتها جاكمتها»جثالثا  
اليماعات التكفيري  على ادجد ااات ل في اليجان هي الي  طبيعي للعدج اإلسرائيلي، جهي 

 «.ي  لاد سجري يديدي
على كل كلم  قلتها في مقابل  وقناةد الميادين في مجضجع »جفي المجاق  أكفد ن ر هللا، أجا ، 

جثانيا ، «. المقاجم  جال راع م  العدج اإلسرائيلي، جفي مزارع شبعا يربتمجنا، ف  تيربجنا مرة أخرى
جم  شياع  جقادرة جاكيم  جليست هذا األهر: ييب أن يفهر اإلسرائيلي ييدا  أن هذه المقا«ج

مردجع ، جليعلر العدج أننا ا نخا  الارب جا نخشاها جسنجايهها  ذا فرضت علينا، جسننت ر  ن 
 «. شاي هللا. جهذه ليست اربا  نفسي  جا تهجي  ، بل هي الاقيق  التي عبفرنا عنها في الميدان

كننا ا نخشاها. هذا ليس ك ر ضع ، بل ك ر األ دقاي جالمابين: فنان ا نريد الارب جل»أما لر 
أننا في المقاجم  اإلس مي  لر يعد يعنينا شيي اسمش »جأكد ن ر هللا، ثالثا ، «. عقل، ألن هذا بلدنا

قجاعد اشتباك في مجايه  العدجان جااغتيال، جلر نعد نعتر  بتفكيك السااات جالميادين، جمن اقنا 
جفي أي زمان، جكيفما كان، أن نجايهش في أي مكان جأي زمان جكيفما أن نجايش العدجان، أيا  كان، 

جمن اآلن ف اعدا ، أي كادر من »سياس  ااغتياات   لىجاذفر، رابعا ، العدج من الليجي «. كان
كجادر المقاجم ، جأي شاب من شباب ازب هللا يقتل غيل ، سنامل المسةجلي  ل سرائيلي، جسنعتبر 

 «.في أي مكان جأي زمان جبالطريق  التي نراها مناسب أن من اقنا أن نرد 
31/1/5112، األخبار، بيروت  

 
 " والموسادCIAمغنية كان بالتعاون بين الـ"عماد اغتيال : "بوست"واشنطن  

قالت  جاشنطن بجست ، يجر أمس اليمع ،  ن عملي  اغتيال القيادي العسكري في ازب هللا، عماد 
 د.CIA  ما بين المجساد جبين جكال  ااستخبارات المركزي  األميريكي  ومغني ، تمت بالتعاجن الجثي

، كان مغني  5117جكتبت  جاشنطن بجست  أنش في الثاني عشر من شباط/ فبراير، من العار 
متجيها  لى مركبتش، بعد أن أنهى جيب  عشاي في مطعر قريب، في دمش . جعلى مساف  غير بعيدة 

األميركي  يتاب  تاركاتش. جعندما اقترب من المركب  يرى تفيير قنبل   منش كان طاقر ااستخبارات
 جتطايرتكانت قد زرعت في داخل أاد عي تها، اااتياطي في ال ندج  الخلفي المركب ، 

 شظاياها في كل ااتياهات، ما تسبب باستشهاده على الفجر.
ي تل أبيب، جالذين كانجا على جياي أن القنبل  يرى تفييرها عن بعد من قبل عم ي المجساد ف

 ات ال م  الناشطين الميدانيين.
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جنقل عن مسةجل كبير في ااستخبارات األميركي  قجلش  نش يرى التخطيط للعملي  بطريق  تسم  
لغائها.  للجايات المتادة بمعارضتها، جاب

ت تيارب جأضا  المسةجل نفسش أن الجايات المتادة ساعدت في ت مير العبجة الناسف ، جأيري
قطر دائرة اانفيار لتينب جقجع من عليها في منشأة لر سي آي  يش ، في شمال كارجلينا، جذلك للتأكد 

 مرة على األقل للتأكد من فعاليتها. 52أضرار  ضافي . جباسبش فقد أيريت التيارب 
سرائيل كما كتبت أن التنسي  العم ني، غير العادي، بين األيهزة ااستخباري  للجايات المت ادة جاب

يشير  لى مدى أهمي  الهد ، ايا أن مغني  كان على رأس قائم  المطلجبين للطرفين، جكان لش 
دجر امتد على سنجات في عمليات نفذها ازب هللا. جينسب لش مهايم  السفارة األميركي  في بيرجت، 

 جاستهدا  السفارة اإلسرائيلي  في األرينتين.
ل العملي  اات فر   للمجساد جااستخبارات المركزي  األميركي  جباسب  جاشنطن بجست  فإنش خ 

اغتيال قائد  فيل  القدس  التاب  لارس الثجرة اإليراني ، قاسر سليماني، الذي كان يسير  لى يانب 
 مغني  في الليل  ذاتها.

31/1/5112، 48عرب   
 
 1711" النتهاكها القرار إسرائيل"ضد  لمجلس األمن تتقدم بشكوىاللبنانية  الخارجيةوزارة  

المتادة في نيجيجرك السفير  األمرتقدمت جزارة الخاريي  جالمغتربين عبر مندجب لبنان الدائر لدى 
إلدانتها بأشد العبارات على   سرائيلضد  األمننجا  س ر أمس، بشكجى رسمي  لدى ميلس 

يشكل من انتهاك  ار   لما»، 5112كانجن الثاني  57الق  ، الذي تعرض لش لبنان في تاريخ 
، األمنالقانجن الدجلي جالقرارات الدجلي  ال ادرة عن ميلس  جألاكارالمتادة  األمرلسيادتش جلميثا  
 ». 1711جا سيما القرار 

التاقي  في تعرض جادات القجة الدجلي  ل عتداي من » األمنكما طلبت جزارة الخاريي  من ميلس 
هذا »، كما طالبت بتاميلها المسةجلي  المباشرة عن « سباني مقتل يندي  لى أدى، مما  سرائيل

عبر رئيسش  األمن. جقد تقدر مندجب لبنان من ميلس »نتائ  العمل المدان جكل ما يترتب عليش من 
 الميلس أمس اليمع . أعضايبهذه الشكجى، مطالبا بتجزيعها رسميا على يمي  

31/1/5112المستقبل، بيروت،   
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 ال يفهم إال بلغة القوة اإلسرائيلي ميقاتي: العدو 
رأى الرئيس نييب ميقاتي أن  العملي  التي قامت بها المقاجم  داخل مزارع شبعا اللبناني  التي تاتلها 
 سرائيل، ا لت ردا  على ااعتدايات اإلسرائيلي  المتكررة ، معتبرا  أنها  يايت لتةكد أن العدج 

 جأن تجازن الرعب معش يردعش عن المغااة في اعتداياتش . اإلسرائيلي ا يفهر  ا بلغ  القجة،
كما تمنى، أمار زجاره في طرابلس، أن  تكجن هذه العملي  قد أعطت مفعجلها من دجن تعريض لبنان 
لما ا تامد عقباه ، مةكدا  ثقتش  باكم  قيادة المقاجم  في تينيب لبنان المخاطر في هذه الماط  

 الجطني  الدقيق  .
ميقاتي كذلك أن  ا م لا  ألاد في لبنان بضرب ااستقرار النسبي القائر في الينجب أج جأكد 

  .1711اانق ب على القرارات الدجلي  جفي مقدمها القرار 
31/1/5112، السفير، بيروت  

 
 "األقصى"الصالة في و مغربية تختتم زيارتها لفلسطين باالطالع على أوضاع القدس الالمياه  وزيرة 

اطلعت جزيرة المياه المغربي  شرفات اسي ل، في ختار زيارتها لفلسطين، أمس، «: األيرار» - القدس
على أجضاع مدين  القدس، جادت ال  ة في المسيد األق ى المبارك، برفق  السفير المغربي مامد 

 الامزاجي.
يانب   لىي ، جدعت جكيل جزارة شةجن القدس سلجى هديب، التي كانت في استقبال الجزيرة المغرب

اشد الطاقات العربي    لىمدير عار دائرة األجقا  اإلس مي  بالقدس الشيخ عزار الخطيب، 
 جاإلس مي  جالتارك العايل على المستجى الدجلي إلنهاي ااات ل.

ججضعت هديب الجزيرة المغربي  ب جرة األجضاع في مدين  القدس، جما يكابده أهلها من معاناة يراي 
ااات ل جاانتهاكات المتكررة لارمات األماكن المقدس ، مةكدة أن الزيارات العربي  ممارسات 

المتكررة لفلسطين جالقدس تاديدا يزي من هذا اإلعداد الذي يةدي الى الافاظ على الجيجد 
  الفلسطيني شعبا جأرضا.

يامعي  في بيت لار، ايا جكانت جزيرة المياه المغربي  جالجفد المراف  زارجا كلي  فلسطين األهلي  ال
استقبل الجفد رئيس ميلس أمناي الكلي  داجد الزير، جرئيس الكلي  الدكتجر غسان أبج ايل ، جمساعد 
الرئيس للشةجن اإلداري  جالمالي  عماد الزير، جمساعد الرئيس للشةجن األكاديمي  علي أبج ماريا، 

 ئرة شةجن الطلب  مامجد راال.جمدير دائرة الع قات العام  يريس أبج غنار، جمدير دا
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جأكدت اسي ل دعر المغرب جمساندتها للشعب الفلسطيني جالقضي  الفلسطيني ، مشيرة  لى أهمي  
 تجطيد الع قات المغربي  الفلسطيني  لما في ذلك من أثر  ييابي على  مجد الشعب الفلسطيني.

31/1/5112، األيام، رام هللا  
 
 "شارلي إيبدو"إسرائيلية في هجوم أردوغان: توجد شكوك بأصابع  

غير » سطنبجل ر  سماعيل يمال: قال الرئيس التركي، ريب طيب أردجغان،  ن هناك شكجكا 
اجل جيجد أ اب   سرائيلي  في أاداا الهيمات المسلا  التي جقعت في العا م  الفرنسي  « مةكدة

التي يتبادلها قادة « الناري »مات باريس، قبل أسابي ، جذلك في استمرار لسلس  الت رياات جااتها
 البلدين.

جقال أردجغان في لقاي تلفزيجني بإادى القنجات المالي ، أن أ جات التأييد إلسرائيل جاليهجد كانت 
البعض هت : »ضد اإلرهاب، قائ :  للتضامنمرتفع  في مسيرة اليمهجري ، التي نظمت في باريس 

 «.رائيل في األاداا، هذا ييعلنا نفكر بااتمالي  مةامرةأنا يهجدي أنا شرطي، هل يجيد أ اب  إلس
جتسايل مستنكرا، كي  ذهب رئيس الجزراي اإلسرائيلي بنيامين نتنياهج  لى فرنسا جشارك في مسيرة 

أعر  أن ت ريااتي هذا المساي والخميسد ستزع  نتنياهج، هذا  رهاب دجل ، »اليمهجري ، قائ : 
 5211أنا قتلت »د لبنان جيذكرها بما فعلش بأهل غزة، يقجل للبنان انظرجا ما يقجر بش اآلن، يهد

 «.شخ  بين عمر السابع  جعمر السبعين جيمكنني أن أقجر بالشيي نفسش معكر
جكرر أردجغان رجايتش، بالقجل  نش خ ل زيارة لش لتل أبيب بإسرائيل، أن أاد الجزراي السابقين 

يتلذذ فيها عندما يكجن على ظهر دبابتش في فلسطين، قائ   إلسرائيل قال لش بأن أكثر األجقات التي
أنا ُ دمت من ك ر رئيس الجزراي اإلسرائيلي، كي  يقجل هذا أمار رئيس جزراي مسلر، »وأردجغاند: 

 «.اإلسرائيليجن يتبعجن السياسات نفسها اآلن، هر يرتااجن لسفك الدماي جامت ا ها
أقدر »فلسطيني للمشارك  في مسيرة اليمهجري ، قال أردجغان: جبشأن دعجة الرئيس الفرنسي لنظيره ال

شكري اليزيل لفرانسجا أجاند الذي أ ر على دعجة مامجد عباس للمشارك  في المسيرة، األجضاع 
 «.في فلسطين سيئ  للغاي  جمجق  أجاند يستا  الثناي

اجغلج، بنيامين نتانياهج جفي جقت ساب  من الشهر الياري، شبش رئيس الجزراي التركي اامد داجد 
على غرار اإلرهابيين »داجد:  الماضي. جقال األسبجعالذين نفذجا اعتدايات باريس « اإلرهابيين«بر

الذين نفذجا ميازر باريس، ارتكب نتانياهج يرائر ضد اإلنساني  على راس اكجم  نفذت ميزرة با  
في مسيرة « جايدا با »كان  سرائيلياإل، معتبرا  أن نظيره «كانجا يلعبجن على شجاطئ غزة أطفال

 األاد في باريس بعد الهيمات.
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« ا تاتمل»  ياهاعلى ت رياات نظيره التركي، معتبرا  اإلسرائيليمن يهتش، رد رئيس الجزراي 
 . دانتهاجدعا الميتم  الدجلي  لى 

31/1/5112، القدس العربي، لندن  
 
 جئي مخيم اليرموك في سوريةمطبخا خيريا إلطعام ال تفتتح"الوفاء اإلغاثية"  

تمكنت مةسس   الجفاي اإلغاثي   من افتتاح مطبخ خيري في قلب مخير اليرمجك بالعا م  : دمش 
 جاليجعى بفعل الا ار الذي يعاني منش المخير منذ فترة طجيل . الماتايينالسجري  دمش ، إلغاث  

اضار جيبات غذائي  جقد بدأ المطبخ بالفعل بشراي المجاد الغذائي  من المناط   المايط  بالمخير جاب
 يتر تجزيعها على البيجت، جخ ج ا على المرضى جكبار السن جالعائ ت المعجزة. 

جيقجل القائمجن على المطبخ، بأن عملهر هذا هدفش الاد من آثار اليجع الذي يعاني منش غالبي  
 جري .الداخلي في س عسكان المخير بسبب الا ار الخان  الناير عن ال را 

31/1/5112، قدس برس  
 

 واشنطن تعرب عن قلقها من استمرار االستيطان في الضفة 
قال متادا اليجر اليمع   ن البيت األبيض يشعر بقل  بالغ تياه قرار  سرائيل طرح : جاشنطن

 جادة استيطاني  يديدة في األراضي الفلسطيني  الماتل . 421مناق ات لبناي 
هذه الخطجة يمكن أن تقجض  أنيج   يرنست ال افيين  األبيضجأبلغ المتادا باسر البيت 

  اليهجد المبذجل  لتاقي  الس ر في المنطق .
المثيرة لليدل الشديد اجل بناي جادات سكني    اإلع ناتجقال:  لدينا مخاج  اقيقي  تتعل  بهذه 

م   أ  رتفع  ، ستةي  التجترات الماألرض:  سيكجن لها انعكاس مضر على جأضا  استيطاني .
 على الساا  الدجلي  . اإلسرائيليينالفلسطينيين جستزيد من عزل  

31/1/5112القدس، القدس،   
 
 بناء مستوطنات جديدة "إسرائيل"االتحاد األوروبي ينتقد قرار  

جادة  421و سرائيلد بمرايع  قرارها طرح مناق ات اليجر اليمع ، لبناي  األجرجبيطالب ااتااد 
 يديدة في الضف  الغربي  جالقدس.استيطاني  

جدعت فريديريكا مجغريني، الممثل  العليا للسياس  الخاريي  جاألمني  في ااتااد األجرجبي، في بيان 
  افي اليجر، و سرائيلد لر  جض  اد للتجس  ااستيطاني .
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جفي س ر، جاعتبرت مجغريني اإليراي اإلسرائيلي  مخال  للقانجن الدجلي جيشكل عقب  في طري  ال
 تنفيذه، سيقجض ال الدجلتين جيةي  الجض  المتجتر للغاي  على األرض . اال

دجل  يمي  األطرا   بممارس  أق ى  57جطالبت ممثل  السياس  الخاريي  ل تااد الذي يضر 
 دريات ضبط النفس جتينب اتخاذ أي قرار يمكن أن يةدي  لى تفاقر التجترات .

31/1/2511، فلسطين أون الين  
 
 سيري: الجمود السياسي الفلسطيني يعطل إعادة إعمار غزة 

قال مبعجا كبير لممر المتادة  ن عدر تمكن السلط  الجطني  جارك   :رجيترز -القدس الماتل 
اماس من التعاجن في قطاع غزة يضر بإعادة اإلعمار ال زم  بعد الارب مضيفا أن الماناين 

 لمزيد من األمجال.الدجليين يساجرهر القل  من  رسال ا
جقال رجبرت سيري منس  األمر المتادة الخا  لعملي  الس ر في الشر  األجسط جمبعجا األمين 

 العار للمنظم  الدجلي  للفلسطينيين لرجيترز:  ناتاج اكجم ... قادرة على تامل المسةجلي  .
ل المانا  في أن جأضا : من الضرجري جيجد  دارة مستقرة جفعال  في قطاع غزة اتى تث  الدج 

أمجالها ستستخدر ييدا. جقال:  ن الماناين من يانبهر لر يقدمجا سجى القليل يدا من التمجيل. 
جأضا :  لدينا آلي  نايا  وفي األمر المتادةد لكن كل ما هج سجى ذلك غير مجيجد تقريبا جهذا 

مسأل  عدر تجفر سجى  يةثر على قرارات الماناين ولكننيد ا وأعفيد الماناين من مسةجلياتهر.
 القليل من المال فضيا  .

جاقتار عشرات المجاطنين الغاضبين األربعاي الماضي ميم  سيري في غزة بعد أن أعلنت واألجنرجاد 
 نفاد األمجال. جساب سيري الذي لر يكن مجيجدا جقت ااقتاار مراقبي األمر المتادة من قطاع غزة.

الت السلط  الفلسطيني    ذا  االجض  في غزة لن يتاسن  جقال:  ن سابهر مةقت، لكنش أضا  أن
يهاز للمجظفين   لىجاماس خ فاتهما. جأضا :  ييب  عادة هيكل  شقي اإلدارة. هناك ااي  

ذاالاكجميين يمكن تامل تكاليفش في غزة جبما انش ا تتخذ خطجات في هذا ااتياه  لر تال هذه  جاب
 ة لفترة طجيل  جبطريق  سلبي  يدا .المسأل  فإننا سنظل نناق  قضي  غز 

مليار دجار إلعادة اإلعمار تعهد بش الماناجن  294جلر تا ل غزة على قدر يذكر من مبلغ 
الدجليجن في مةتمر عقد بالقاهرة في تشرين األجل الماضي جيقير آا  الفلسطينيين في خيار قرب 

 منازلهر المتهدم .
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ا تلفيات مستخدمين األلجاح الب ستيكي  ل اتماي من جيعي  آا  آخرجن في مبان لاقت به
 أل  نازح يقيمجن في مدارس تابع  لممر المتادة. 51األمطار. جما زال ناج 

31/1/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 مجلس اللوردات البريطاني يناقش االعتراف بفلسطين 

  الفلسطيني ، جمل  ااعترا  بدجل  لندن ر األناضجل: ناق  ميلس اللجردات البريطاني، القضي
فلسطين، جسط تباين في جيهات النظر بين أعضاي الميلس، الغرف  األجلى في البرلمان البريطاني. 
جأكد رئيس اليلس ، اللجرد ستيل، من الازب الديمقراطي الليبرالي، ضرجرة أن تتفاجض تل أبيب م  

باستمرار،  تهديد ال جاريختعي   سرائيل تات ا يمكن القبجل بأن »ارك  اماس، مشيرا  لى أنش 
 .«ا تعد رد فعل ما ، قطعيا 5114، ج.511لكن هيمات  سرائيل على غزة عامي 

أما اللجرد كجبيش، فقد أعرب عن اعتقاده بأنش اان جقت اعترا  المملك  المتادة بفلسطين، مشيرا  لى 
دعت زميلتش ميرال أيش، من أ جل قبر ي  ، كما «سيطرة  سرائيل على األراضي الفلسطيني  بالقجة»

 تركي ، الاكجم  البريطاني   لى ااعترا  بالدجل  الفلسطيني .
جاعتبر بعض اللجردات أن ااعترا  بفلسطين دجن التج ل  لى س ر في الشر  األجسط، لن يكجن 

طين، مجضاا أن أمرا  ائبا. جيرى اللجرد بانيك أن بريطانيا لديها مبرر ما  لعدر ااعترا  بفلس
عب التج ل  لى اتفاقي  س ر.  في الجقتااعترا    الراهن سي ف

أما سعيدة جارسي من أ ل باكستاني التي استقالت من من بها كجزيرة لشةجن الياليات جالمعتقدات، 
 ن  غزة، فقالتالعار الماضي، ااتيايا على سياس  الاكجم  البريطاني  ايال الارب على قطاع 

ال الدجلتين، اضطرجا للارب بسبب قل  الايل ، ألنهر يريدجن   مكاني ين الذين رأجا عدر الفلسطيني»
 مةكدة أنش ليس من ال عب فهر الاال  التي يعيشها الفلسطينيجن.« أن يكجنجا مجيجدين

العالر  أكتجبرتشرين األجل/ 13جكان ميلس العمجر البريطاني والغرف  الثاني  في البرلماند، جاف  في 
 نائبا ل ال  القرار غير الملزر للاكجم . 574ماضي على مذكرة ل عترا  بفلسطين، ج جت ال

بدجرها تةكد الاكجم  البريطاني  أنش يمكن ااعترا  بالدجل  الفلسطيني ، لكن ينبغي أن يكجن ذلك في 
 ين. طار المفاجضات التي تفضي  لى ال ال راع الفلسطيني اإلسرائيلي، على أساس مبدأ الدجلت

31/1/5112القدس العربي، لندن،   
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 بنقل عائدات الضرائب الفلسطينية "إسرائيل تطالب " المجموعة البرلمانية األوروبية 
رار هللا ر  فادي أبج سعدى: طالبت الميمجع  البرلماني  األجرجبي  للع قات م  السلط  الفلسطيني ، 

فاقي  باريس ااقت ادي ، جقالت الميمجع  في  سرائيل بنقل عائدات الضرائب الفلسطيني  بمجيب ات
بيان رسمي  در عنها،  نش ييب على  سرائيل الجفاي بالتزاماتها بمجيب برجتجكجل باريس 

 ااقت ادي، جاستئنا  تاجيل األمجال دجن مزيد من التأخير.
يةدي  جاعتبرت الميمجع  أن تفاقر الجض  اله  للشعب الفلسطيني، جتقجيض السلط  سياسيا ، لن

  لى تاقي  الس ر.
31/1/5112القدس العربي، لندن،   

 
 وتطالب المسلمين بإثبات والئهم للواليات المتحدة "إسرائيل"نائبة أمريكية تضع علم  

أثارت نائب  في جاي  تكساس األمريكي  عا ف  من اانتقادات بعدما كتبت على  فاتها : جاشنطن
مكتبها بأن يطلبجا من المسلمين األمريكيين  ع ن جائهر  على الفيسبجك أنها أبلغت المجظفين في

 للجايات المتادة، في الجقت الذي ذكرت فيش النائب  أنها جضعت علما   سرائيليا  على مكتبها.
جياي تعلي  النائب  مجلي جايت الخميس، بالتزامن م  يجر نظمش ميلس الع قات اإلس مي  األمريكي  

تكساس لتعري  النجاب بالقضايا التي تخ  المسلمين، لاا المشرعين على  وكيرد في برلمان جاي 
 ااهتمار بالقضايا التي تةثر على أ ااب األديان يميعها.

جكتبت جايت التي انتخبت اديثا  عن الازب اليمهجري:  اليجر هج يجر المسلمين في مقر ميلس 
غادرنا الميلس  لى بلداتنا. تركت علما   النجاب وكابيتجلد في أجستن.. يمي  النجاب بمن فيهر أنا

 سرائيليا على الطاجل  في غرف  ااستقبال م  تعليمات للمجظفين في مكتبي بأن يطلبجا من ممثلي 
شهار جائهر ألمريكا جقجانيننا .  المسلمين  ع ن  دانتهر لميمجعات اإلرهاب اإلس مي، جاب

ت، جبعا مدير شةجن الع قات الاكجمي  في من يهتش، عبفر  كير  عن غضبش  زاي تعليقات جاي
الميلس رجبرت ماكاج رسال   لى رئيس الميلس يج ستراجس، يتسايل فيها عما  ذا كانت جايت قد 
خرقت القجاعد األخ قي  لميلس النجاب في تكساس  عبر جض  سياس  داخلي  لمكتبها تهد  بشكل 

 انتقائي للتمييز ضد ديانات بعينها .
فعل الغاضب  التي تعرضت لها جايت على  فاتها من يانب آا  المعلقين، غالبيتهر جرغر ردجد ال

من غير المسلمين، رفضت النائب  في تكساس ااعتذار عن تعليقاتها، بل  نها كتبت مهددة باظر 
أي معل  يهايمها. كما تابعت هيجمها على المسلمين، جقالت  ن  غالبي  المسلمين الذين يهايرجن 

يكا ليس في نيتهر أن ي باجا أمريكيين . جهذه العبارة تامل في طياتها اتهاما  للمسلمين،  ذا  لى أمر 
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 نها كتبت في تعلي  ساب  أنش  عليك أن تتب  القجانين األمريكي  جتعلن  دانتك ل رهاب اإلس مي 
 لكي ناتضنك كأمريكي .

من المناهضين للمسلمين أمار مقر جبالتزامن م  الفعالي  التي نظمها  كير ، تظاهر بعض عشرات 
ميلس النجاب في تكساس، ايا رددجا شعارات ضد المسلمين، بينها جااد يقجل لهر:  عجدجا  لى 

 أجطانكر جخذجا معكر أجباما .
31/1/5112، "51موقع "عربي   

 
 أيلول 11بتنفيذ هجمات  "إسرائيل"كنيسة إنجلترا تحقق مع قسٍّ اتهم  

تاقيقا م  القس ستيفن سايزر من كنيس  كرايست تشير  في   نيلتراأيرت كنيس   :بترا -لندن
فيريينيا ججتر في مقاطع  ساري، جذلك على خلفي  اتهامش بنشر مقال على مجق  التجا ل 

 أيلجل في الجايات المتادة. 11في هيمات   سرائيليناج بال ئم  على « فيسبجك» اايتماعي
بي سيد أمس، أنش تجيد مزاعر بأن القس سايزر نشر رابطا  وبيجقالت هيئ  اإلذاع  البريطاني  

هل هذا »، مشيرة  لى أن تقارير ذكرت أن القس كتب «قامت بش  سرائيلسبتمبر  11»لمقال بعنجان 
الهيئ  نق  عن ابرشي  غيلفجرد، التي  جأضافت«. األسئل مناهض  للسامي ؟  نها تطرح الكثير من 

 نش أمر  األبرشي تخذ خطجات فجري  للتاقي ، ايا قال متادا باسر تشر  على القس، قجلها  نها ت
 نشرت. أينمايتسبب في الازن العمي  جالخزي، مضيفا أن هذه التعليقات ليست مقبجل  

جأكد المتادا أن ابرشي  غيلفجرد، التي يمارس فيها القس سايزر عملش، اتخذت خطجات فجري  
جهي على ات ال م  ميلس نائبي اليهجد البريطانيين.  األمرعلى علر بخطجرة  جأنهاللتاقي ، 
مراسل  بي بي سي للشةجن الديني  كارجاين جايت،  لى أن للقس سايزر تاريخ طجيل من  جأشارت

جال هيجني ، جأنش في   سرائيلالخ   م  قادة اليهجد البريطانيين بشأن ما ينشره على مدجنتش عن 
نزاع   نهاي  لىاتفا  يهد    لىائبي اليهجد البريطانيين تج ل القس سايزر جميلس ن 5113عار 

 جالفلسطينيين.  سرائيلدار طجي  بشأن بعض ما ينشره على مدجنتش بشأن 
31/1/5112، الدستور، عمٍّان  

 
الجنـــود اإلســـرائيليين وراء إفـــراطهم فـــي إطـــالق النـــار علـــى األطفـــال  "حصـــانة" :مؤسســـة دوليـــة 

 الفلسطينيين
وفرع فلسطيند، في تاقي  « الارك  العالمي  للدفاع عن األطفال»خل ت : «اةالاي» -رار هللا 

طف   فلسطينيا  بر ا  اليي  اإلسرائيلي في الضف  الغربي  العار الماضي  11أيرتش اجل سقجط 
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 لى أن شعجر الينجد بالا ان  ييعلهر يفرطجن في استخدار الر ا  الاي في التعامل م  أطفال 
 .جفتي  فلسطينيين

 11جقالت الارك  في تقرير أمس  ن التاقيقات الميداني  التي أيرتها في اجادا سقجط األطفال الر 
لهذه الظاهرة « عدر جيجد رادع»للقتل، جأظهرت « القجة المفرط »بيفنت أن اليي  اإلسرائيلي يستخدر 

 في أجساط ينجد ااات ل اإلسرائيلي.« انتشار ثقاف  اإلف ت من العقاب»بسبب 
تبعا  للمبادئ التجييهي  في »براد باركر: « الارك  العالمي  للدفاع عن األطفال»جقال الماامي في 

اليي  اإلسرائيلي، فإن استخدار الذخيرة الاي  كان غير مبرر استنادا   لى الظرج  التي تر فيها قتل 
جأضا : «. أي يندي األطفال األاد عشر، جباستثناي اال  قتل الطفل ندير نجارة، لر يتر مسايل 

 «.ا أاد يتامل مسةجلي  مخالف  النظار جا تتر مسايل  أاد عن القتل»
أن عدد األطفال الفلسطينيين الذين سقطجا « الارك  العالمي  للدفاع عن األطفال»جبيفنت  ا ائيات 

ط هةاي . جقالت الارك   ن السبب الرئيس لسقج 17.1بلغ  5111منذ انداع اانتفاض  الثاني  عار 
جقتل في الارب  «.تجايد اليي  اإلسرائيلي جالمستجطنين في المناط  الفلسطيني »األطفال هج 

 طف  . 471اإلسرائيلي  على غزة 
 نش لر تتر م اق  أج معاقب  أي يندي  سرائيلي « الارك  العالمي  للدفاع عن األطفال»جقالت 

الضف  الغربي ،  ا في اال  الطفل ندير نجارة مسةجل عن أي اال  قتل أطفال جثفقتها الارك  في 
 12العسكري غرب رار هللا، في « عجفر»الذي ُقتل خ ل مجايهات م  قجات ااات ل قرب سين 

« ارس الادجد»أيار ومايجد الماضي. جأضافت أنش تر تجييش تهم  القتل غير العمد  لى أاد أفراد 
 بسبب قتلش الطفل نجارة.
آذار  .1أنش تمت تبرئ  الينجد اإلسرائيليين الذين قتلجا الطفل يجس  شجامرة في جأشارت الارك   لى 

تمثفل نمجذيا  لعمليات التاقي  التي تفت  »ومارسد الماضي بماافظ  الخليل، معتبرة أن هذه الاال  
 «.جتنتهي بتبرئ  المتهر

، «اقبجا اتى على القتلأن اإلف ت من العقجب  يضمن للينجد اإلسرائيليين أنهر لن ُيع»جتابعت 
ارتفاع عدد األطفال الشهداي يدل على عدر اكتراا الينجد اإلسرائيليين بإط   النار »مضيف  أن 

 «.بسبب عدر جيجد مسايل  لهر على هذه الت رفات
31/1/5112، الحياة، لندن  
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 في لبنان أمميمشترك في مقتل جندي  إسرائيلي إسبانيتحقيق  

اجل مقتل يندي   سرائيلاليمع  فت  تاقي  مشترك م   اإلسباني السلطات  لنتأعمدريد ر أ   ب ر 
خ ل تبادل للنيران بين  األربعايالمتادة في ينجب لبنان  لممرمن القجة الدجلي  التابع    سباني
 جازب هللا.  سرائيل
ات اا هاتفيا  رىأيبنيامين نتانياهج  اإلسرائيليرئيس الجزراي  أن اإلسباني بيان للاكجم   جأفاد

 عاما الذي قضى في ينجب لبنان. 31ماريانج راخجي للتعزي  بالعري  البالغ  اإلسبانيبنظيره 
31/1/5112القدس العربي، لندن،   

 
 أسوار الغيتو لهدمقائمة فلسطينية  

 نزار السهلي
اإلع ن عن للمرة األجلى، تني  األازاب العربي  في الداخل الفلسطيني في بلجرة رةي  مشترك ، ب

جادتها، ضمن قائم  مشترك  لخجض اانتخابات البرلماني  اإلسرائيلي  والكنيستد في مارس/آذار 
المقبل. جضعت نفسها أمار مفتر  طر ، جهي تتأهب لخجض اانتخابات البرلماني  بقائم  عربي  

اال لبقي  الشعب مشترك ،  ذ يتجق  على ااتياه الذي ستسلكش كثير من مستقبلها جم يرها، كما ال
، لمجايه  اانف ت 47الفلسطيني، كما يتماجر اجلش تاديد مستقبل الداخل الفلسطيني عار 

العن ري ال هيجني الذي يستهد  جيجدهر بالدري  األجلى، م  ارتباط ذلك بالسياسات اإلسرائيلي  
 الدم   ج  األسرل  ، ج جا  المدمرة القمعي  جالعن ري ، جالتي أفرزت سابقا  تركيب  ايتماعي  نادت بر 

  لى المساجاة داخل  الميتم  اإلسرائيلي . 
جيأتي هذا اإلنياز التاريخي للميتم  العربي في الداخل الفلسطيني ردا  على سياسات السلط  
الجطني  الفلسطيني  التي أسهمت بشطب فلسطينيي الداخل من المشرجع السياسي الفلسطيني 

هر من الال، فعندما تتبنى هذه السياسات مقجل   أنتر  سرائيليجن، جا نريد  الرسمي ، جااجلت  خراي
أكثر من تضامنكر ، فإنما كانت تدف  بهر ناج  األسرل  ، جلعل المرارة جالسخري  تتيلى في النظرة 
ااستخدامي  لهر من بعض النظار الرسمي العربي، أيضا ، جالذي يشترك، في هذه النظرة، م  

ضمن مثلا  47ط  الفلسطيني  التي تت عب بمستقبلهر جم يرهر، ليكجن عرب الرطرجاات السل
األض ع، اإلسرائيلي جالعربي جالفلسطيني، الذي يااجل اقت ع شجك  السكان األ ليين، فبدا  من 
دعر عربي جفلسطيني لديناميتهر الخا   جالتعجيل عليها، جتمتين الترابط م  قضيتهر األر، ييري 

يتهر، جالتآمر عليها جتهميشها، جالتساج  م  المفاجضات المنادي  بعملي  تبادل األراضي،  همال قض
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المستهد  فيها من  مد أكثر من ست  عقجد فج  أرضش، جترايلش  لى مناط  أخرى تشر  عليها 
 السلط  الفلسطيني . 

ي   األقلي  العربي   ارتكزت خطجة القائم  المشترك  على مطلب يماهيري، يطل  عليش اإلسرائيلي تسم
في  طار ااستيعاب، أج التهجيد، ما أمكن. جيطلقجن على أنفسهر أ ااب األرض  امتلكت األازاب 
العربي  تيربتها الخا   في العمل السياسي جالبرلماني، ما مكفنها من فض  اادعاي ال هيجني 

ائيل  في عيجن أ ااب هذه الخا  بمقجات الديمقراطي  جالمجاطن  جالمساجاة لتيميل  جرة   سر 
الدعجات  األ ليين الذين أثبتجا، في جادة قرارهر جتشكيلهر السياسي، أنش الذي يةمن لهر  د 
مااجات استئ الهر جطردهر خارج الاجزة اليغرافي  جالبشري  للمشرجع ال هيجني. جفي خطجتها هدر 

ا، يتض  أن الدجر الطبيعي لسكان ألسجار الغيتج الذي أقامش جينادي بش عتاة ال هيجني . جمن هن
الب د األ ليين ا يكجن  ا في  طار المشرجع الجطني الفلسطيني، جفي الهجي  العربي ، شاي 
بعضهر أر أبى، جعلى قاعدة التكامل م  قطاعات الشعب األخرى، ا بمعزل عنها، كما يطم  

 ي  ال هيجني . بعضهر، جلتأسيس عمل يماعي جادجي، يستطي   يقا  اندفاع  الفاش
امتلكت األازاب العربي  تيربتها الخا   في العمل السياسي جالبرلماني، ما مكفنها من فض  اادعاي 
ال هيجني الخا  بمقجات الديمقراطي  جالمجاطن  جالمساجاة لتيميل  جرة   سرائيل  في عيجن 

اهنين على النجايا أ ااب هذه الدعجات. جاستطاعت أن تزيل الغشاجة جالغمجض من أمار المر 
خرايهر من دائرة  ال هيجني  التي كانت سياساتها مدخ   لتمسيخ السكان األ ليين جتهميشهر جاب

 ال راع. 
لعبت السياس  الرسمي  الفلسطيني ، بعد  أجسلج  دجرا  مهما  في االتفا  على الدجر المتنامي 

، جلدجرهر من اانخراط في المشرجع ، جاتيهت ناج  الفلسطن   المسقط  لهر47جالمت اعد لعرب الر
 الجطني الفلسطيني. ثر أغلقت األبجاب أمامهر، جأبقت فقط الاال  الدعائي  لقضي  القدس. 

أدرك الفلسطينيجن، في المثلا جالنقب جاليليل جالقدس، النظري  الفلسطيني  جالعربي  القائم  على 
كانت قرايتهر أكثر دق  جعمقا  لظرجفهر، شعار  ااستخدار  الظرفي جالدعائي للقضي  األساس، ج 

فكانت خياراتهر تعبيرا  عن انتمائهر العربي جالفلسطيني جتمسكهر بهجيتهر ضد س ح التذجيب 
جاألسرل ، جغادر شعار القضايا  المطلبي   الملا  قامجسهر السياسي، ليال مالش هب  في النقب ضد 

ضد التهجيد، جاشتقجا في المثلا جاليليل ااستيطان جم ادرة األراضي جمرابط  في القدس 
 استراتييي  نهائي  لمجايه  عتاة التطر  جالعن ري  في الميتم  اإلسرائيلي. 

ليس مسعى القائم  المشترك  الفجز بعدد مقاعد في الكنيست فقط، م  أهمي  ما تشكلش من أساس 
ااي   لى تجفير بيئ   ال  لمجا ل  نضالها ضد الطاب  اليهجدي للدجل ، لكن ذلك كلش في 
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لى أداة تنظيمي ، تدعر  مجد السكان األ ليين، بعيدا عن الدعائي ،  اقت ادي  جايتماعي  جثقافي ، جاب
جتجفير عجامل مساعدة فلسطيني  جعربي  جدجلي ، تمكنها من تاقي  مطالب الشعب الفلسطيني في 

 بهر. ، جتاميهر من سياس  التهيير المترب   47المناط  الماتل  عار 
هنيئا  للشعب الفلسطيني تيربتش الجادجي ، جعلى القجى المت ارع  في مناط  السلط  الفلسطيني  أن 
تستخل  الدرجس جالعبر من تيرب  شعبها في الداخل الفلسطيني، ألنش، معها جبها، يتقرر م ير 

 الشعب الفلسطيني ككل.
 31/1/5112، العربي الجديد، لندن

 
 في الجوالن المحتل؟ "الستاتيكو"هل يتغير  

 د . غسان العزي
 اإلسرائيلي   في اليجان الماتل هدجيا  لر يعكر  فجه اادا يذكر منذ  -عاشت اليبه  السجري  

األمر الذي أكسب الرئيس اافظ األسد م داقي  لدى الجايات  1.74اتفاقي  ف ل القجات في العار ،
نش بشار على النه  نفسش فبقيت يبه  اليجان المتادة التي تعاطت معش كمااجر مجثج  . جسار اب

جلر تتأثر   .ساا  مجايه  جتبادل رسائل بين سجريا ج  سرائيل اللبنانيآمن  في اين بقي الينجب 
قليمي  5111يبه  اليجان بالثجرة السجري  التي نشبت في العار  قبل أن تتاجل  لى نزاع دجلي جاب

 ذا  1.74بشار األسد بنهاي  الستاتيكج القائر منذ العار  مفتجح، على الرغر من تهديدات مقربين من
 السقجط.ما شار  النظار السجري على 

جم  تطجر الارب السجري  جانخراط  يران جازب هللا فيها جتمدد المعارك  لى الادجد بدأ هذا 
ق   الستاتيكج  بااهتزاز اسيما م  دخجل   سرائيل  على الخط من طري  الق   المدفعي لمجا

اليي  السجري ردا  على قذائ  طائش  سقطت في اليانب  اإلسرائيلي  من الادجد، جالغارات اليجي  
رغر ذلك لر ينفير الجض  في اليجان، ما يشي بجيجد قجاعد لعب   سجريا.على مخازن أسلا  في 

سجريا ألنش ملتزر يلتزر بمجيبها ازب هللا بعدر الرد على   سرائيل   ذا ما ضربت لش أهدافا  مادي  في 
جهذا، في رأيش، ا يتنافى م  تدخلش العسكري  أراضيها.اماي  لبنان جليس سجريا الدجل  السيدة على 

هناك جالذي يبرره بأنش اماي  للبنان من التكفيريين الذين يعتدجن على ييشش جينفذجن تفييرات 
 ي . س مانتااري  في أايائش السكني  جيسعجن  لى تاجيلش  لى  مارة 

يناير/ كانجن الثاني الماضي فايأت   سرائيل  اليمي  بغارتها على قافل  لازب هللا تسير  17في 
 لى ينرال  اإلضاف على بعد ن   كيلجمتر من الادجد م  اليجان ايا قتلت ست  كجادر لش 
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ها بجيجد لر تتبن الاكجم   اإلسرائيلي   العملي  رسميا  بل سمات بتسريبات تةكد عدر علم  يراني.
 اإليراني.الينرال 

تعامل ازب هللا بهدجي جضبط أع اب م  األمر تاركا  إليران جلمةيدين لبنانيين لش التأكيد أن الرد 
جأخذت جسائل اإلع ر جأجساط الماللين ترجج التساةات المتعلق  بإمكاني  جمكان  مزلزا .سيكجن 

يل  على الرد جخطر نشجب ارب جاسع  تشي جزمان رد ازب هللا على عملي  القنيطرة جرد   سرائ
 ماال .اال  التأهب جااستنفار  اإلسرائيلي   بأنها جاقع  ا 

من المةكد أن شن الارجب يخض  لاسابات رب  جخسارة دقيق  جمعقدة تتعل  بالظرج  الداخلي  
 جغيرها.جاإلقليمي  جالدجلي  جالم ال  جالثمار السياسي  المريجة 

ل  ا تستطي  المغامرة في ارب مفتجا  من دجن دعر الجايات المتادة أج رضاها في اال    سرائي
جسياس  أجباما باتت معرجف  في رفضها الارجب، فض   عن ع قتش غير  األقل.الضمني على 

جمسارع  هذا األخير  لى  رسال أفيغدجر ليبرمان  لى مجسكج بهد  طمأن   يران  بنتنياهج.الجدي  
 الت عيد.عدر علر  اإلسرائيليين  بجيجد الينرال اإليراني في القافل ، هج تراي  عن جالتأكيد على 

جتعرض نتنياهج  لى عا ف  من اانتقادات الداخلي  تتهمش بالمغامرة باياة  اإلسرائيليين  ألهدا  
 الارب.انتخابي  يشي بغياب  يماع اجلش لخجض 

ضاف   لى الداف  اانتخابي راهن نتنياهج على استفزاز  يران لتقجر برد فعل يقجض مفاجضاتها  جاب
كما أنش، جهنا الهد  األهر على األري ، أراد من    ييابي .النججي  م  الغرب جالتي تمر بأيجاي 

 آخر.ازب هللا من تغيير قجاعد اللعب  على الادجد م  اليجان الماتل بتاجيلها  لى ينجب لبنان 
ر  فج مفاجضات جعد الرئيس رجااني ججزير خارييتش ظري   يران بدجرها ا م لا  لها في تعكي
جازب هللا ليس قجة عظمى تستطي  اانتشار في لبنان  العليا.بأن تنتهي لما فيش الم لا  اإليراني  

جسجريا جعلى الادجد م  اليجان ليجايش التكفيريين ج  سرائيل  جيامي النظار السجري في الجقت 
   تيار المستقبل ، جالمدعجر من الرياض جطهران، يسعى  لى تنفيس جهج من خ ل اجاره م نفسش.

قناع خ جمش بأن تدخلش في سجريا يامي  اااتقان المذهبي جالتاضير انتخاب رئيس لليمهجري  جاب
أما انتشاره قرب اليجان فيقجل  نش لمن   معها.لبنان من التكفيريين الذين يهددجنش من الادجد 

التكفيريين هناك إلقام  ازار أمني كما سب  جفعلت في الينجب اللبناني م     سرائيل  من استخدار
جسيطرة التكفيريين على هذه المنطق  تتي  لهر التسلل  لى مناط  في  لاد.سعد اداد ثر انطجان 

 هللا.الينجب اللبناني لمجايه  ازب 
ذا 1.74  سرائيل  تجد الماافظ  على  الستاتيكج  القائر منذ العار  ابد من تغييره فلم لاتها أج  جاب

هذا األخير يسعى لمن  قيار تاال  أج تنسي  بين التكفيريين  األقل.لغير م لا  ازب هللا على 
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كما أنش يخطط لتاجيل الادجد م  اليجان  لى يبه   األمني.ج  سرائيل  يتاجل  لى ما يشبش الازار 
 لبنان.مقاجم  على غرار ينجب 
تياه انتظار ازب هللا لظرج  أفضل للقيار برد لن يكجن في الينجب كل التالي ت  بت في ا

يديدة في جض  لبناني شديد الاساسي   5111جالخج  من ارب  1711اللبناني وايا القرار 
جالهشاش د بل في الخارج أج اليجان وايا تعرض للغارة جايا يسعى لتغيير الستاتيكجد أج البار 

جفي انتظار هذه الظرج  فإن المعطيات السياسي  قد تتبدل  د.  والمنشآت النفطي   اإلسرائيلي
فيضطر الازب  لى  ابت ع  الضرب  جاعتبار أن اربش على التكفيريين هي يزي ا يتيزأ من مقاجمتش 

 القنيطرة.للمشرجع ال هيجني، كما  رح نعير قاسر غداة غارة 
  غير متجقع  جفي مكان غير متجق  رد ازب هللا شكل مفايأة لكل الماللين،  ذ  نش ادا بسرع

نياح الرد يعيد قجاعد ااشتباك  لى ما كانت عليش ألنش ا ل  ذرجتش.ايا التأهب  اإلسرائيلي  في 
رغر مقتل يندي  سباني من اليجنيفيل  1711في منطق  ماتل  خارج الخط األزر  جنطا  القرار ،

   جالدجلي  على  عملي  شهداي القنيطرة  تةكد جردجد الفعل  اإلسرائيلي طائش .بنيران   سرائيلي   
 الجض .الار  الدجلي على عدر تفيير 

لكن من المةكد أن قجاعد اللعب   الااضرة.على األري  أن األمجر ستق  عند هذا الاد في المرال  
يران.قد تغيرت في اليجان ايا لر يعد النظار السجري يملك القرار الذي انتقل  لى ازب هللا  جالرد  جاب

من ينجب لبنان يعني بأنش بات جاليجان الماتل يشك ن يبه  مقاجم  جاادة، كما ياي في بيان 
 بعيد.الازب  الرقر جااد  جالذي ربما يتبعش الرقر الثاني من اليجان في جقت غير 

 31/1/5112، الخليج، الشارقة
 
 الف عضلة للشمال! …استراتيجية معجزات 

 اليكس فيشمان
، جاا تيتذب  لى داخل «األسجدالثقب »يل منذ انداع الربي  العربي اا تق  في هذا ار ت  سرائ

المجايهات في العالر العربي جاا تتدخل: ا في سجريا، ا في م ر جبالتأكيد ليس علنا. جقد سادت 
 في المجايه  في األن الماضي، اين قرر من قرر تغيير ااتياه، جدس  األسبجعهذه السياس  اتى 

 سجريا.
الماضي بمهايم  الخلي  في هضب  اليجان، انطل  من الفرضي  بان ليس  األادمن اتخذ القرار يجر 

ضدها، في الجقت  أخرىلازب هللا جاإليرانيين م لا  في تجسي  المجايه  م   سرائيل جفت  يبه  
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ك، اعتقد من الذي يغرقجن فيش في القتال في سجريا، في لبنان جاتى في العرا . جفض  عن ذل
 .أفعالهراعتقد، بان الردع اإلسرائيلي قجي بما يكفي كي يكب  ازب هللا جاإليرانيجن ردجد 

 ايا ، جلكن الردع ليس علما دقيقا. جاتى لج كان العدج  األساسقد تكجن هذه الفرضيات 
 –اسب منشجرات اينبي   –مردجعا، فان من يقرر الهيجر يكجن أيبره على الرد. عندما ت في 

آخرين في قجات ازب هللا الخا   في جض  النهار، فانك ببساط   جأناسينراا  يرانيا، ابن مغني  
 اتخاذ خطجة، جتدمر، بكلتي يديك، الردع الذي اققتش. األخرتفرض على الطر  

لر نقرأها على ناج سلير عشي  الير  ال امد، جدفعناها ناج الزاجي  التي اسب  األخرىاماس هي 
 «.ليس هناك م لا  لاماس»ادعجا في  سرائيل بان  أيضاعلها ملزم  بالعمل. في اينش فكرها تي

جم  ذلك فقد قاتلت خمسين يجما.  ذن من اين لنا ان نعر  أننا نقرأ م ال  ازب هللا على ناج 
 سلير؟

 ، في المجايه ؟األنفهل ربما يمكن أن تكجن لش م لا  في تجريط  سرائيل، بالذات 
ذات  أماربالضبط  األمرديين في الادجد الشمالي ، جض  ازب هللا  سرائيل في جاق  بعد قتل الين

المعضل : هل ترد بقجة فتخاطر بتجسي  المجايه ، رغر ان ليس لها م لا  جاضا  في الج جل 
  لى ت عيد؟

الذين أمرجا بت في  قادة شبك  ازب هللا هي  أجلئكالتي يمكن أن تق   لى يانب  األساسالاي  
أنش كان من شأن هذه الع ب  ان تيعل الاياة في اليليل جاليجان يايما. فيكفي  مكاني  

المجق . يكفي يجر قتالي أج اشتباه بمااجل  تسلل  لى بلدة ر فاذا  ألغ   ارجخين على يبل الشيخ 
 السيااي  تفرغ. األكجا بكل 

ى الضرجرة جالمنط  اللذين في العملي ، جبالتالي ف  بد أن يكجن الينراات قد تيادلجا فيما بينهر عل
، ال القجة، األينبي اسب المنشجرات  –جكانت القيادة السياسي  مطالب  بان تاسر، جاختارت 

 الفجري ، المتمثل باستغ ل الفر   العملياتي ، في ظل أخذ المخاطرة بالت عيد.
بشكل فجري، بل شبك  تخطط لتنفيذ جلكن اذا لر تكن تلك الدجري  مثاب  قنبل  متكتك  ينبغي ت فيتها 

عمليات في المستقبل، فقد كان ينبغي معرف  كيفي  العمل ضدهر ب بر، جتفكيك هذا التهديد بجسائل 
سري  جليس بانفيار كبير جاستفزازي في جض  النهار. جلعلش هكذا كنا سنعفى من كل المناجش  

 التي تيبيها. جاألثمان، التجتر األخيرة
، فان الاساب على النار ناج القافل   في. ليس جاضاا اذا كان الاساب من نااي  ازب هللا

اإليراني قد  في هج ايضا. جهنا يتعين على  سرائيل أن تنظر ناج ما ييري في الخارج. جفي هذه 
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فان ميرد اقيق  ان ازب هللا طلب من قجات اليجنيفيل التدخل من أيل جق  يجل  النار هذه  األثناي
 كبيرا، تشي   سرائيل.  نيازاق  دجن أن يا –

ان ازب هللا، كما يقجلجن هنا، يبقى مردجعا. جالدليل هج انش تلقى ضرب  استراتييي  جرد بشكل 
تكتيكي. جاان ستتاب   سرائيل سلجكش في هضب  اليجان كي ترى اذا كان بالفعل قد خفض مستجى 

 ااهتمار ججق  في الظل.
 31/1/5112يديعجت

 31/1/5112، لندن القدس العربي،
 
 حدود الخطاب العنيف يتعلمانإسرائيل وحزب هللا  

 تسفي برئيل
انش سيرد في الزمان جالمكان المناسبين؟   سرائيلهل هذا هج الرد الذي ق ده ازب هللا عندما هدد 

هل هذا هج رد  يران الذي جعد رئيس ارسها الثجري بالرد المةلر جالعني ؟ يبدج ان تبادل اط   
سرائيلر بين ازب هللا النا  هج الاجار العني  الذي يجض  فيش كل طر  ادجد الخطاب. جاب

الذي فسر  األمرمقتل قادة كبار من ارس الثجرة اإليراني  جازب هللا،  إلسرائيلنسب  أيارقبل عشرة 
 نشر قجات للمنظم  في هضب  اليجان. إلاباطفي  يران كمااجل  

الارب الداخلي  في سجريا.   دارةري اإليراني المتعل  باستراتييي  تااجل كسر اااتكار السج   سرائيل
على اات ل معظر هضب اليجان السجري  على   سرائيليجالتقدير اإليراني يعتمد على انعدار رد 

أيدي منظمات الثجار بما فيها المنظمات اإلس مي  المتطرف ، جلكنها تهرع اين يخطط ازب هللا 
يران فان هذا هج تدخل في لتجسي  سيطرتش في ال ، «شةجنهما الداخلي »هضب . جبالنسب  لسجريا جاب

 للثجار.  سرائيليا  سنادامن  
السجري هج من  –جلذلك فان معضل  الرد قد تر الها بشكل مخطط جماسجب. جالخج  اإليراني 

جييشش  األسد لى الرد المباشر ضد نظار   سرائيلفت  يبه  جاسع  في الهضب  السجري ، التي ستدف  
الرسمي  مثل اكجم  لبنان  لمنظم تفضل دائما  تاميل المسةجلي    سرائيلجدعر المتمردين. ايا ان 
جلذلك فان  األرضالذي ا يسيطر على  األسدعلى نظار  أجشيي  أيالتي هي غير مسئجلش عن 

 .اإلسرائيلي  األهدا قد يضا   لى قائم   األسدق ر 
لادجد اللبناني  هج امر خطير، فهج من شأنش أن يار  اليهجد الاربي  ان فت  يبه  جاسع  على ا

جيضع  اليهجد   سرائيللازب هللا عن المناط  التي يساعد بها النظار السجري  لى الادجد م  
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المعارض . جلهذا تر اختيار مزارع شبعا كمكان انط   ال جاريخ على القجة   خضاعالسجري  في 
 .باألمس اإلسرائيلي 

المتادة منطق  سجري ، جالتي سيتر تسجي   األمربعا هي منطق  لبناني ، لكنها تعتبر اسب قرارات ش
جضعها من خ ل اتفا  س ر م  سجريا. جمن نااي  رسمي  فان العملي  يرت من مجق  هج مجض  

ش التي . فهج يسم  لازب هللا باادعاي انش ياافظ على التزاماتأفضليتشجمن هنا  األطرا خ   بين 
مفادها ان كل اعتداي على سجريا يعتبر اعتداي على المقاجم ، اي عليش، جفي نفس الجقت يعفي 

 من فت  يبه  ضد لبنان.  سرائيل
منهر م لا  في فت  يبه  مشتعل  في هضب   أليانش ليس  األطرا ان فرضي  العمل لدى يمي  

ذافي  أجاليجان  أت مخاج  ان ازب هللا قد يفت  النار على في بداي  التمرد السجري نشر لبنان. جاب
 ااهتمار عن المذاب  ألبعاد  سرائيل

 الياري  في سجريا على يد اليي  السجري، فان هذا غير قائر اان.
السجري .  األراضيالنظار السجري تاجل  لى عامل ثانجي في مسيرة اتخاذ القرارات العسكري  في 

يا لفرض ال سياسي فان  يران تتطل   لى الافاظ على مكانتها جعلى خلفي  اليهجد الدبلجماسي  لرجس
جتأثيرها في كل ما ييري على الساا  السجري . فسجريا جلبنان بالنسب  لها رزم  جاادة ا يمكن 

 منهما. أيالتنازل عن 
هج الاجار  أهمي  جاألكثرالتي تجليها  يران للتطجرات السياسي  في لبنان.  األهمي من هنا تأتي 

لداخلي بين ازب هللا جبين الخ جر لش في لبنان مثل كتل  المستقبل برئاس  سعد الاريري، جقسر ا
الذي اذر من فت   ن ر هللامن الاركات المسياي  جاتى رئيس البرلمان نبيش بري الي  اسن 

 يبه  يديدة في لبنان.
ن ان يكجن تات نفجذها. اذا ني  هذا الاجار، فسيثمر عن انتخاب رئيس للبنان، جالذي تتطل   يرا

النار بين   ط  التي تديرها  يران في سجريا جلبنان. جلذلك فان تبادل  األساسي جهذه هي المعرك  
ااتجائها  األقلجازب هللا هج تطجرات ثانجي  بل جهامشي ، ينبغي في الظرج  الاالي  على   سرائيل

 ي .جعدر السماح لها بااباط التطلعات اإليراني  ااستراتيي
  سرائيلجلكن اتى في اطار مثل هذه ااعتبارات الهش ، فان  يران ملزم  ان تضمن اا تسم  

 التي تهر  يران جعلى أي اال ازب هللا. باألهدا لنفسها بان تمس كما تشاي 
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الثانجي  مثل  جاألادااقراية خريط  الم ال  اإليراني    سرائيلجهنا يكمن الخطر عندما ا تاسن 
نار عرضي يدف  الطرفين  لى اانزا  في ير  لر يفكرا باانزا    ط   أجةجلين كبار قتل مس

 اليش
 31/1/5114هآرتس 

 31/1/5112، القدس العربي، لندن
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