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*** 
 
 : على يهود أوروبا االستعداد لمغادرتهافي الواليات المتحدةنائب أكبر منظمة يهودية  .0

قال نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األمريكية،  األناضول: - محمد الحريري -فيينا 
رحيل بسبب معاداة السامية يهود أوروبا االستعداد لل“)أكبر منظمة يهودية في أمريكا(، إن على 

 ”.والمخاطر األمنية
من القيادات اليهودية األمريكية ليلتقي  21وحذر مالكولم هونلين، الذي يزرو فيينا على رأس وفد من 

مع المسؤولين في الحكومة والجالية اإلسرائيلية في النمسا لبحث أوضاع اليهود في أوروبا، من أن 
 ”.يهود القارة في خطر“

، اليومية على موقعها ”دير ستاندرد“ي تصريحات صحفية اليوم نشرتها صحيفة وأضاف ف
)في إشارة للهجمات التي ” شارلي إبدو“، إن معاداة السامية ارتفعت حتى قبل هجمات اإللكتروني
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تعرضت لها الصحيفة الفرنسية وما تبعها من هجوم على أهداف يهودية بفرنسا(، معتبرا أن هناك 
 ”.يعكس تزايد أعداد المسلمين وتطرف الشباب وتدهور الوضع األمني واقع ديمغرافي“

، معتبرا أن ”لم تجرؤ الشرطة على دخولها“وأضاف أن هناك مناطق في أوروبا )دون أن يسميها(، 
 ”.في محنه“الذي وصفه بأنه ” ال يمكنهم إال العيش في ظل سيادة القانون“اليهود 

كومات األوروبية بحماية المؤسسات اليهودية بشكل أكبر، وشدد هونلين على ضرورة أن تقوم الح
 لكنه اعترف بأن الوضع في النمسا أفضل من أي مكان آخر.

وواصل: ال يوجد مشكلة بالنسبة لالنتقادات الموجهة إلسرائيل بسبب سياسات االستيطان في 
 األراضي الفلسطينية، لكن يجب أيضًا مواجهة معاداة السامية من ناحية أخرى.

 21/1/1122رأي اليوم، لندن، 
 
 تحلم بإقامة دولة فلسطينية في غزة "إسرائيل" :عبد ربه .2

رغم االتصاالت األخيرة بين حركتي فتح وحماس، حول عقد لقاء للتباحث : فادي أبو سعدى -رام هللا
في أمور المصالحة الفلسطينية الداخلية، ورغم الحديث عن وجود وفد يمثل منظمة التحرير 

طينية في محاولة للتحرك باالتجاه ذاته والذهاب إلى غزة، إال أن األمور تراوح مكانها، وال تبدو الفلس
أنها ذاهبة إلى حل سريع وفعلي هذه المرة، بسبب التحالفات اإلقليمية التي تؤثر على الطرفين، 

 والوضع اإلقليمي بالغ التعقيد.
ن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن هذه األجواء لم تمنع أمي« القدس العربي»وعلمت 

الفلسطينية ياسر عبد ربه، من أن يقول صراحة، إن غزة إلى انفصال، إن لم نتالف األمر، دون 
أن يتالقيا، فليست « فتح وحماس»إضاعة مزيد من الوقت، مؤكدًا أنه يتوجب على كال الطرفين 

ال فإن قطاع غزة سينفصل، وتتحق ق أمنية إسرائيل، المنادية بدولة فلسطينية أمامهما فرص كثيرة، وا 
  في غزة، دون الضفة الغربية.

وهو األمر ذاته الذي تحدث عنه منيب المصري، عضو وفد منظمة التحرير إلى غزة، ورئيس 
التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، لكنه أكد على اتفاق الجميع على أن المصالحة ضرورة 

الوضع الفلسطيني ال يمكن »لمصري في تصريحات صحافية، أن وحتمية وحاجة وطنية. وأضاف ا
أن يبقى على هذه الحالة، والوحدة الوطنية هي الخطوة األولى نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، 
لنتفرغ إلى مقارعة االحتالل على جميع الساحات داخليا وخارجيًا، والتركيز على أهمية مقاطعة 

 م حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها.البضائع اإلسرائيلية، ودع
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وقال المصري إن النقاشات بين فصائل منظمة التحرير التي دارت خالل األيام الماضية كانت  
تهدف إلى ترتيب وتهيئة األجواء للذهاب إلى قطاع غزة، من أجل تذليل الصعاب التي تعترض 

 تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.
صاالت مع حماس يقوم بها رئيس الوفد عزام األحمد من أجل تهيئة األجواء، والسير وأكد أن هناك ات

قدما نحو إنهاء االنقسام، الذي هو مدخل أساسي إلنهاء معاناة األهل في قطاع غزة، مع االعتقاد 
في الوقت ذاته أن جميع العقبات يمكن تذليلها ألن اإلرادة السياسية موجودة، والكل متفق على أن 

 ضفة الغربية وقطاع غزة، هما وحدة سياسية وجغرافية واحدة.ال
 21/1/1122القدس العربي، لندن، 

 
 السعي لدعم وتعزيز صمود القدس تؤكد حكومة التوافق .3

فادي أبو سعدى: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد هللا، أن القدس المحتلة لها -رام هللا
ن الحكومة تسعى بشكل حثيث إلى تنفيذ العديد من الخطط أولوية خاصة في الدعم الحكومي، وأ

نعاش مختلف القطاعات فيها، وبشكل  التنموية، التي تهدف إلى دعم وتعزيز صمود القدس وأهلها وا 
وصرح الحمد هللا بذلك، خالل لقائه في مكتبه برام هللا، مع المفتي العام  خاص الصحة والتعليم.

خ محمد حسين، لالطالع على آخر التطورات في القدس، واالنتهاكات للقدس والديار الفلسطينية الشي
 اإلسرائيلية بحق المواطنين والمؤسسات المقدسية. 

 21/1/1122القدس العربي، لندن، 
 
 الضفة تستهدف استئصال حماس اعتقاالتالنائب الحاليقة:  .4

ن حملة االعتقاالت التي رأت عضو المجلس التشريعي عن مدينة الخليل، سميرة الحاليقة، أ: الخليل
تشنها األجهزة األمنية الفلسطينية بحق أنصار وكوادر حركة "حماس" في مختلف مدن الضفة الغربية 

 المحتلة تستهدف "استئصال الحركة".
(: "إن األجهزة األمنية تسوق 1|22وأضافت الحاليقة في تصريح صحفي مكتوب اليوم األربعاء )

ن الصحة لتلك الحملة األمنية واالعتقال السياسي المستمر منذ عدة وجهاِت نظر وأسباًبا عارية ع
 أعوام".

 22/1/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 



 
 

 
 

 

           7ص                                     3484 العدد:    21/1/1122 الخميس التاريخ:

 لمعبر رفح فتح وشيكأنباء عن  ينفيماهر أبو صبحة  .5

أشرف الهور: نقل عن مدير عام المعابر في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، نفيه لتلك األنباء -غزة
ح مصر لمعبر رفح جنوب قطاع غزة منتصف األسبوع المقبل لثالثة أيام. وقال التي تحدثت عن فت

لم يصلنا أي جديد بخصوص معبر رفح، وما نشر غير »صحافية أبو صبحة في تصريحات 
 «.صحيح

وأكد أن فتح المعبر من عدمه، ال يخضع ألي توقعات لحساسية األمر عند الناس، مشيرا إلى أنه 
يتم اإلعالن عن ذلك رسميا. وأعرب أبو صبحة عن أمله في أن يفتح  بمجرد تأكيد المعلومات

 المعبر بشكل دائم وليس استثنائيا، لسفر آالف العالقين من المرضى وأصحاب اإلقامات والطالب.
 21/1/1122القدس العربي، لندن، 

 

 عائدات الضرائبأموال  "إسرائيل"من مواردها نتيجة حجز  %70 تفقدبشارة: السلطة  .6

في ندوة نظمها البنك الدولي في رام هللا خصصت لمناقشة م هللا: أشار وزير المالية شكري بشارة را
األثر المالي على موازنة وخزينة الدولة الفلسطينية نتيجة حجز إسرائيل ألموال عائدات الضرائب 

ن مواردها، م %01الى أن حجز إسرائيل ألموال المقاصة يعني عمليًا أن السلطة تفقد الفلسطينية، 
وهذا اإلجراء ال يتحمله أي اقتصاد في العالم، وهذا اإلجراء المجحف سيؤدي إلى تبعيات قد تكون 

 غير محسوبة.
 21/1/1122األيام، رام هللا، 

 
 التعليم العام الماضي حول انتهاكات االحتالل ضد   تقريراً وزارة التربية تصدر  .7

، تقريرًا شاماًل حول انتهاكات االحتالل االسرائيلي أمسعالي، أصدرت وزارة التربية والتعليم ال: رام هللا
، فيما يتعلق 1123بحق العملية التعليمية التعلمية في محافظات الوطن، على مدار العام المنصرم 

بعدد الشهداء والمعتقلين والجرحى وأيام التعطيل واالعتداءات واخطارات الهدم ووقف العمل وغيرها 
 ثيرها على التعليم. من االنتهاكات وتأ

( شهداء 116وأفاد التقرير الذي أعدته االدارة العامة للمتابعة الميدانية، ان عدد الطلبة الشهداء بلغ )
 ( طالب في الضفة.9( طالبًا، و)206( موظفًا في قطاع غزة و)12من بينهم )

( طالبًا 281وموظفًا و) ( معلماً 20من أبناء األسرة التربوية بينهم ) 209وأشار التقرير الى اعتقال 
(معلمًا ومعلمة على حواجز جيش 32( طالبًا وطالبة و)32من الضفة، باالضافة الى احتجاز )

 االحتالل.
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( طالبًا 226( معلمًا وموظفًا و)31( جريحًا بينهم )2121وفيما يتعلق بالجرحى، فقد بلغ عددهم )
 من قطاع غزة. ( طالبًا وطالبة838( معلمًا وموظفًا، و)38في الضفة و)

( طالبًا 248( مدرسة تعرضت العتداءات أسفر عنها تأخير ما يزيد عن )18كما بين التقرير أن )
 ( معلمًا ومعلمة ومنعهم من الوصول اآلمن لمدارسهم.248وطالبة و)

 21/1/1122الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 " ال ينتمي للقسامقشطة: "أحد قادتها في قصف مصري على سيناء مقتلالقسام تنفي كتائب  .8

جملددة  - نفددت كتائددب الشددهيد عددز الدددين القسددام الجندداح العسددكري لحركددة حمدداس: محمددد أبددو شددحمة
 ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول مقتل أحد قادتها في سيناء المصرية. -وتفصيالً 

عناصدر أو  الين: "نؤكد على أنه ليس لدينا أي   أونوقالت الكتائب في بيان صحفي وصل "فلسطين 
قادة يعلمون خارج فلسطين، وأن ساحة عملنا هي داخل أرضنا المحتلة، وبوصلتنا موجهٌة نحو العدو 

 الصهيوني ونحوه فقط".
ودعت الكتائب "وسائل اإلعالم إلى عددم التعداطي مدع هدذه األخبدار المفبركدة التدي تهددف إلدى تشدويه 

 الصورة الناصعة لمقاومتنا الباسلة". 
در عسددكري فددي الجدديش المصددري مددا أوردتدده بعددض وسددائل اإلعددالم حددول مقتددل أحددد كددذلك، نفددى مصدد

قددادة كتائددب القسددام الددذراع العسددكرية لحركددة المقاومددة اإلسددالمية "حمدداس"، خددالل قصددف جددوي علددى 
 معاقل لمسلحين بسيناء المصرية.

كتائدب  من جانبها، أكددت حركدة "حمداس"، علدى أن ""عبدد اإللده محمدد سدعيد قشدطة" لديس عضدوًا فدي
 القسام وال في حركة حماس".

سدطين أون اليدن" نسدخة عنده، علدى سياسدتها الثابتدة بعددم لوشددت الحركة في بيان صدحفي وصدل "ف
 التدخل في الشأن الداخلي المصري، ورفضها أي زج باسمها في هذا المضمار.

لهدا سدوى تشدويه  ودعت الحركة وسائل اإلعالم إلى "الكف عن تدروي  األخبدار الكاذبدة التدي ال هددف
 المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام لتبرير الحصار والعدوان على قطاع غزة".

أكدددت زوجددة الشدداب عبددد اإللدده محمددد سددعيد قشددطة، أن زوجهددا حددي يددرزق، ومتواجددد فددي ليبيددا، نافيددًة 
 جميع األنباء التي تحدثت عن مقتله في سيناء أو في اي مكان أخر.

"بعد توارد األنباء عن مقتل زوجي، اتصل عبد  ة لد"فلسطين أون الين":وقالت لبنى غبون زوجة قشط
اإلله بي، وأكد لي أنه حي يرزق، وأعرب عن استغرابه لألنباء التي تناقلتها وسدائل إعدالم عربيدة عدن 

 مقتله في سيناء.
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وأوضددحت غبددون أن زوجهددا خددرج مددن قطدداع غددزة بطريقددة رسددمية عبددر معبددر رفددح وتوجدده إلددى ليبيددا 
 ث عن عمل بعد أن فقد عمله في القطاع.ليبح

، نقلددت عددن مصددادر "سدديادية مصددرية" زعمهددا مقتددل أحددد قيددادات اإلماراتيددةوكانددت قندداة "سددكاي نيددوز" 
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" يدعى عبد اإلله محمد سعيد قشدطة" فدي قصدف جدوي 

 للجيش المصري على معاقل المسلحين بسيناء.
 22/1/1122، الينفلسطين أون 

 
 رضوان: حماس تتطلع لعالقات مميزة مع السعودية ال تكون على حساب إيران .9

د أشرف الهور: أعلن الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركدة حمداس فدي تصدريحات خاصدة  غزة
قيادة لد "القدس العربي" أن حركته تتطلع إلى إقامة "عالقة مميزة" مع المملكة العربية السعودية، تحت 

الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد الفتور الذي انتاب العالقة في السابق، بعدد "اتفداق مكدة" للمصدالحة 
، ومددا تدداله مددن أحددداث االنقسددام، وأكددد فددي السددياق ذاتدده أن هددذه 1110الفلسددطينية فددي آذار/ مددارس 

سددالمية، بمددا فيهددا إيددران، وذلددك  العالقددة لددن تكددون علددى حسدداب عالقددة حمدداس مددع أي دولددة عربيددة وا 
 بعدما ذكر تقرير إخباري أمريكي أن الملك السعودي يشجع المصالحة مع الحركة.

وقددال رضدددوان الددذي سدددألته "القددددس العربددي" إن كاندددت حركدددة حمدداس قدددد تلقدددت "إشددارات إيجابيدددة" مدددن 
السدعودية، بعدد تدولي الملدك سددلمان بدن عبدد العزيدز منصدبه، فقددال "السدعودية تقدف إلدى جاندب مسدداندة 

لقضدددية الفلسدددطينية، وقدددد دعمدددت القضدددية فدددي كافدددة المحطدددات، وتأمدددل فدددي العهدددد الجديدددد أن يسدددتمر ا
وسيتواصددل ويددزداد هددذا الدددعم". وعبددر عددن أملدده فددي أن يسددتمر هددذا الدددعم فددي كافددة المجدداالت التددي 
تخدددم الفلسددطينيين، سددواء السياسددية أو كسددر الحصددار، أو المسدداهمة فددي الدددعم االقتصددادي وعمليددة 

ر قطدداع غددزة، مشدديرا إلددى أن تطددوير العالقددة مددع حركددة حمدداس والشددعب الفلسددطيني، مددن جهددة إعمددا
 السعودية "يمثل مصلحة للقضية الفلسطينية".

وأجدداب القيددادي فدددي حمدداس علددى سدددؤال إن كانددت حركتددده قددد تلقددت اتصددداالت أو ردودا علددى رسدددائل 
 بن عبد العزيز، فقال إن حماس قامت التعزية التي بعث بها قادة الحركة، بوفاة الملك الراحل عبد هللا

بذلك مدن "بداب الواجدب القدومي واإلسدالمي"، مؤكددا أن حمداس حريصدة علدى أن تكدون هنداك "عالقدة 
طبيعيدة ومتوازنددة وانفتداح مددع السددعودية وكدل األقطددار العربيدة واإلسددالمية"، مؤكدددا أن ذلدك يصددب فددي 

  مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية.
 21/1/1122ندن، القدس العربي، ل
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 صحة زكريا األغا علىهنية يطمئن  .01
هاتف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الددكتور زكريدا األغدا عضدو : غزة

اللجنة المركزية لحركة فتح، لالطمئنان على صحته بعد الوعكدة الصدحية التدي ألمدت بده وأعدخدل علدى 
 إثرها إلى المشفى.

 22/1/1122، إلعالمالمركز الفلسطيني ل
 
 على قسمة حماس واهمون  المراهنونالمصري: مشير  .00

التي تتحدث عدن انقسدام  األنباءنفى القيادي في حركة حماس مشير المصري صحة : غزة )فلسطين(
وتبدداين فددي الددرأي بددين قيددادات حمدداس السياسددية والعسددكرية فددي الددداخل والخددارج، وأكددد أن هددذه األنبدداء 

 صلة لها بالواقع على اإلطالق.تعبر عن أماني وال 
وقددال المصددري فددي تصددريحات خاصددة لددد "قدددس بددرس": "حركددة حمدداس اليددوم تمددر بددأبهى مراحلهددا مددن 
حيددث وحدددة الموقددف الددداخلي ووحدددة العقددل الجمعددي الددذي يقددود هددذه الحركددة فددي الددداخل والخددارج، فددي 

 الخط السياسي والعسكري برؤية جامعة". 
ة التدددي تمدددر بهدددا "حمددداس" فدددي هدددذه المرحلدددة زادت مدددن ترسددديخ رؤيتهدددا وذكدددر المصدددري أن حالدددة الشدددد

الموحدة وخطها السياسي والعسكري، وقال: "إن رهاندات الدبعض علدى زعزعدة الصدف الدداخلي لحركدة 
حمددداس مدددن خدددالل مدددا يدددروج مدددن وجدددود توجهدددات داخدددل الحركدددة، هدددذه رهاندددات خاسدددرة ال رصددديد لهدددا 

 ر عنه الخط السياسي والعسكري لحركة حماس".وتجافي حقيقة الموقف الداخلي الذي يعب
وأضاف: "األصدوات النشداز التدي تريدد أن تندال مدن عظمدة حمداس والقسدام ال قيمدة وال تدأثير لهدا ألن 
حركة حماس سدطرت تاريخهدا المقداوم بتضدحيات قادتهدا وجنددها ومهرتده بالددم وصدبغته باالنتصدارات 

فدي مراحدل االنتصدار علدى العددو، وأصدبحت المقاومدة التي أنجزتها في معارك متعددة وأدخلت األمدة 
معادلددة راسددخة يهابهددا العدددو، وهددي فددي تطددور يددومي بقفددزات فددي ترسددانتها العسددكرية وهددي قددادرة علددى 

 فرض معادلة جديدة".
بتجددارب خصددوم  ظودعددا المصددري المددراهنين علددى إضددعاف "حمدداس" والمقاومددة الفلسددطينية إلددى االتعددا

قددال: "ال شددك أن أنظمددة عظمددى ودول كبددرى تددسمرت علددى حمدداس والمقاومددة المقاومددة فددي المنطقددة، و 
 ".الفلسطينية سقطت ولم يعد لها وجود بينما بقيت حماس والمقاومة راسخة

 22/1/1122قدس برس، 
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 إلى غزة  من حماس حاولوا "تهريب" مواد تصنيع صواريخ ثالثةيزعم اعتقال  جيش االحتالل .02
إن "قوة من سالح البحرية وبالتعاون  ،مساء األربعاء، الحتالل اإلسرائيليقال بيان نقلته إذاعة جيش ا

مددع جهدداز األمددن العددام )الشدداباك( نجحددت فددي القددبض علددى ثالثددة مددن حمدداس قبالددة سددواحل جنددوبي 
 القطاع، أثناء تهريبهم مواد لتصنيع األسلحة والقذائف صاروخية من سيناء الشهر الماضي".

ين هم محمد بكدر، وأحمدد صدعيدي، وعدواد صدعيدي"، فيمدا أشدارت اإلذاعدة وأضاف البيان أن "المعتقل
ينداير )كدانون ثداني( الماضدي قبالدة سدواحل جندوب  29تمدت فدي  االعتقدالاإلسرائيلية إلى أن "عمليدة 

 قطاع غزة".
مددددن علددددى مددددتن قددددارب كددددان محمددددال بمددددادة فيبددددرغالس السددددائلة  اعتقددددالهمومضددددى قددددائال: "الثالثددددة تددددم 

 تصنيع الصواريخ وقذائف الهاون"وفق زعمها. الستخدامها في
 بالتهم المنسوبة لهم، كما تم تحويلهم للمحاكمة أمام المحاكم اإلسرائيلية. اعترفواوأوضحت أن الثالثة 

 21/1/1122، فلسطين أون الين
 
 حماس: نرفض الثنائية ونصر  على وفد فصائلي لتحقيق المصالحة الوطنيةحركة  .03

القيددددادي فددددي حركددددة حمدددداس الدددددكتور صددددالح  ، أنغددددزة، مددددن 22/1/1122، الرســــالة نــــتذكددددرت 
رفددض حركتدده ألي لقدداءات ثنائيددة مددع حركددة "فددتح"، مددن  فددي تصددريح صددحفي األربعدداء، أكددد البردويددل،

 أجل بحث تنفيذ ما اتفق عليه من ملفات المصالحة.
م التوافدق عليهدا فدي وأضاف "ال تفسير للمفسر مدن بندود المصدالحة، ونريدد تنفيدًذا لكدل الملفدات التدي تد

 القاهرة والشاطئ".
وحددول الورقددة السويسددرية، أوضددح القيددادي فددي حمدداس أن حركتدده رفضددت هددذه الورقددة بسددبب مددا شددابها 
مدددن خلدددل وقدددال "هدددذه الورقدددة قعددددمت، ولكدددن مقيددداس القبدددول بهدددا أو التعدددديل عليهدددا يخضدددع للمنطدددق"، 

قترحددات كثابددت مددن ثوابددت الشددعب مسددتهجًنا تصددريحات بعددض الشخصدديات التددي تعتبددر مثددل هددذه الم
 الفلسطيني.

نفدددت نفًيدددا قاطًعدددا أن تكدددون قدددد ، مدددن غدددزة، أن حمددداس 22/1/1122قـــدس بـــرس، وأضدددافت وكالدددة 
وضدددعت أي اشدددتراطات علدددى قددددوم وفدددد منظمدددة التحريدددر الفلسدددطينية إلدددى قطددداع غدددزة للحدددوار حدددول 

ل األزمدات العالقدة فدي قطداع المصالحة، مطالبة في الوقدت ذاتده أن يثبدت هدذا الوفدد جديدة فدي حدل كد
 غزة.

وقددال الدددكتور إسددماعيل رضددوان، القيددادي فددي حركددة "حمدداس" لددد"قدس بددرس": "أي لقدداءات للمصددالحة 
يجددب أن تكددون لقدداءات فصددائلية ولدديس ثنائيددة بددين وفددد منظمددة التحريددر الفلسددطينية وحركددة "حمدداس"، 
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ضع اآلليات لتنفيذ االتفاقات السابقة، وتكون أجندتها واضحة تطبيق اتفاق المصالحة رزمة واحدة، وو 
 وكذلك حل كل األزمات التي تواجه قطاع غزة".

واعتبدددر أن المددددخل والبوابدددة إلثبدددات وفدددد منظمدددة التحريدددر جديتددده فدددي الحدددوار يكمدددن فدددي حدددل مشدددكلة 
موظفي الحكومة الفلسطينية السدابقة فدي غدزة والدذين تدرفض حكومدة الوفداق اعتمدادهم علدى الدرغم مدن 

 اق الشاطئ األخير ينص على ذلك.اتف أن
وأكد أن هناك محاولة إلجهاض وصول وفد منظمة التحرير إلى غزة،" ومن الواضح انه ليست هناك 

 جدية في قدوم هذا الوفد". وفق تعبيره.
 

 تنفذ سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين "إسرائيل": حركة فتح .04
فدي القدددس هدو تنفيددذ  إسدرائيلمددا تقدوم بدده  إنلقواسدمي ا أسدامةقدال المتحددث باسددم حركدة فددتح : رام هللا

 حرفي لسياسة التطهير العرقي بحق أهلنا وشعبنا في القدس.
وضعت خطة منذ سنوات طويلة تعمل على تنفيذها على عدة مراحل،  إسرائيلالقواسمي، أن  وأوضح

جراءاتهاوهي اآلن تكثف عملياتها  ي تهدم البيوت والمحدال القمعية ضد أهلنا وشعبنا في القدس، فه وا 
التجارية وتسدتولي علدى البيدوت لصدالح عصدابات المسدتوطنين، وتبندي المسدتوطنات المخالفدة للقدانون 

والسدددكان، وتعتقدددل  األهدددلضدددد  اإلرهدددابالددددولي علدددى أنقددداض البيدددوت الفلسدددطينية، وتمدددارس سياسدددة 
 إلرغددامات المزعومددة الضددغوطات الماليددة مددن فددرض للضددرائب والمخالفدد أشددكال، وتضددع كافددة األطفددال

ضددرب طددوق  إلددى إضددافةالسددكان المقدسدديين مددن المدينددة،  إبعددادالسددكان علددى الرحيددل، وتعمددل علددى 
أمنددي علددى البلدددة القديمددة وتحديدددا المسددجد األقصددى وقبددة الصددخرة المشددرفة وتسددهل دخددول عصددابات 

ويديدة واضدحة باحاتنا المقدسة تحدت حمايدة جديش االحدتالل، وتعمدل ضدمن خطدة ته إلىالمستوطنين 
 والمسيحية في القدس. اإلسالميةطمس الهوية العربية  إلىالمعالم تهدف 

وشددددد القواسدددمي علدددى ضدددرورة تددددخل المجتمدددع الددددولي بصدددورة عاجلدددة لوضدددع حدددد لهدددذه التصدددرفات 
بحددق القدددس وأهلهددا، مؤكدددا أن شددعبنا خاصددة فددي القدددس لددن يتددرك أرضدده ولددن يرحددل مددن  اإلرهابيددة

 اإلسدددالميةس بمسدددجدها وقبابهدددا وكنائسدددها وتاريخهدددا ومكوندددات هويتهدددا العربيدددة بيوتددده، وسدددتبقى القدددد
في العالم، وشاهدة على جرائم  األقدسوالمسيحية شاهدة على حقنا التاريخي والقانوني في هذه البقعة 

 حقيقة. األيامالمحتل وطغيانه وتزوير للوقائع التي لن تصبح في أي يوم من 
 21/1/1122، الحياة الجديدة، رام هللا
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 جذور معلنة باإلخوان المسلمين ا" لهمو"أكناف بيت المقدس "حواتمة: "أنصار بيت المقدس .05
كشددف أمددين عددام الجبهددة الديمقراطيددة لتحريددر فلسددطين نددايف حواتمددة عددن  :ناديددة سددعد الدددين -عمددان

لي، ولكنده "علم الجانب الفلسدطيني المسدبق بموقدف نيجيريدا مدن مشدروع القدرار فدي مجلدس األمدن الددو 
أصددر  علددى طرحدده للتصددويت حتددى يجنددب الواليددات المتحدددة حددرج اسددتخدام "الفيتددو" مقابددل وعددود غيددر 

 ملزمة للعملية السلمية".
ساعة من طدرح المشدروع  48وقال، لد"الغد"، إن "الوفد الفلسطيني، مع بعض الدول العربية، تبلغ قبل 

يجعددل األصددوات المؤيدددة لدده محددددة ثمانيددة للتصددويت، بتراجددع نيجيريددا عددن التصددويت لصددالحه، ممددا 
 فقط، غير كافية لتمريره في مجلس األمن ونفاذه".

وأضاف "لقد طلبت بعض الفصائل الفلسطينية من الرئيس محمدود عبداس حينهدا بعددم طدرح المشدروع 
، األولددىللتصددويت واالنتظددار ألسددبوعين فقددط، فددي ظددل تغيددر تركيبددة مجلددس األمددن فددي العشددرة أيددام 

، في النصف الثاني من شهر كانون الثاني )يناير( للعام الحدالي، بددخول دول صدديقة للجاندب وأيضاً 
 الفلسطيني بما يضمن تأييد ثالثة إلى أربعة أصوات منها للمشروع عند تأجيل طرحه".

غيددر أن "الوفددد الفلسددطيني، إلددى أميركددا، أصددر  علددى طرحدده للتصددويت حتددى يجنددب الواليددات المتحدددة، 
ف الددددقيق الدددذي تمدددر بددده المنطقدددة، مسدددألة اللجدددوء إلدددى "الفيتدددو"، الدددذي هدددددت مسدددبقًا فدددي ظدددل الظدددر 

مدددرة لصدددالح االحدددتالل اإلسدددرائيلي علدددى  22باسدددتخدامه، للمدددرة الثانيدددة والخمسدددين، بعددددما اسدددتخدمته 
 حساب القضية الفلسطينية".

صدديره الفاشددل، وقددال إن "هندداك مجموعددة مددن فددتح، مددن بينهددا مددن أيددد المضددي بمشددروع القددرار رغددم م
يقددددمون مشدددروعًا يعتقددددون بنجاحددده فدددي إتمدددام العمليدددة السدددلمية، حيدددث يقدددرون فيددده بتبدددادل األراضدددي، 
وبشكل من أشكال التعديالت في القدس الشرقية، وبحق العودة وفق تفاهم معين مع اعتباره حقًا فرديًا 

 وليس وطنيًا".
ع القدرار الدذي تدم تقديمده لمجلدس األمدن، وأوضح أن هذه المحددات "تم تضمينها كتعديالت في مشرو 

 من وراء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكل القوى والفصائل الفلسطينية ومن دون موافقتها".
وقددال إن "الوعددود األميركيددة، المقابلددة للموقددف الفلسددطيني، بددإحراز تقدددم فددي العمليددة السددلمية لددم تغددادر 

ملموسدددة"، مبينددًا أن "اإلدارة األميركيددة لددم تقدددم إلددى القيدددادة حتددى اللحظددة مربددع الوعددود العامددة غيددر ال
 الفلسطينية أي شيء ملموس في سياق المسار السياسي".

وأشار إلى أن "الجهود األميركية ستستأنف بعد االنتخابات اإلسرائيلية، المقدررة الشدهر المقبدل، للعدودة 
ى طاولددددة التفدددداوض شددددريطة أن تكددددون إلددددى المفاوضددددات"، مؤكدددددًا "االسددددتعداد الفلسددددطيني للعددددودة إلدددد

 مفاوضات شاملة مبنية على قرارات الشرعية الدولية".
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وبين أن "الجانب األميركي يؤمن بالحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولكن 
 ".2980مشكلته في أنه ليس مع حدود الرابع من حزيران )يونيو( 

س مسدؤولية تعطيدل بدرام  الوحددة الوطنيدة، وعددم االسدتجابة لجهدود "حركتدي فدتح وحمدا وحم ل حواتمة
 القوى والفصائل إلنهاء االنقسام".

وزاد "لقد قمنا بكل شيء، ما عدا األمر الذي ندرفض االندزالق إليده وهدو مقابلدة السدالح بالسدالح وفدتح 
 األبواب أمام حرب أهلية داخلية".

مدددع وتحاصدددر حركدددات المقاومدددة الشدددعبية ضدددد االحدددتالل وأضددداف أن "األجهدددزة األمنيدددة فدددي رام هللا تق
واالسدتيطان، وكدذلك محاصددرة حمداس للحددراك الشدعبي فددي غدزة، هدذه كلهددا سياسدات تددؤدي إلدى الفشددل 

 واالنسداد، بحيث لن ينفع السالح السلطوي في رام وغزة للهيمنة".
ة، ولكددددن هندددداك وأوضددددح أن "األعددددداد التددددي تتبنددددى مشددددروع "داعددددش" فددددي األراضددددي المحتلددددة متواضددددع

تنظيمات تعمل تحت أسماء أخرى، في غزة مثاًل، فالمشكلة ليست بالعدد، في ظل العناوين المتعددة، 
 وبعضها اصطدمت به "حماس" ودخلت معها في تصفيات دامية".

وقال إنه "أمام استمرار األزمات بال حلول، فسيكون "لداعش" قواها الكامنة في فلسطين، كما في بقيدة 
العربية"، الفتًا إلى أن "أنصار بيت المقدس و"أكناف بيت المقدس"، الدذين لهدم حضدور مسدلح  البلدان

فدي غدزة، وسدديناء بمصدر، وهددم شدركاء فددي األعمدال الداميددة المسدلحة فددي سدورية والعددراق، أعلندت هددذه 
القددددوى بوضددددوح تبنيهددددا لمشددددروع "داعددددش" تحددددت عنددددوان الخالفددددة اإلسددددالمية وبايعددددت علنددددًا "أبددددو بكددددر 

 غدادي".الب
وبين أن "أعمال تلك القوى يجري تبنيها من قبل "داعش"، وقد وقع هذا فدي المخيمدات الفلسدطينية فدي 
سددورية، فددالقوى التددي شدداركت فددي احددتالل مخدديم اليرمددوك، وبعددض المخيمددات األخددرى، كددان مددن بينهددا 

معلندة بداإلخوان "داعش" وأيضًا بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، كما أن لهم جذور فكرية وسياسية 
 المسلمين".

 21/1/1122، الغد، عم ان
 
 مسلمة في الواليات المتحدة عائلةحماس تدين قتل  .06

أداندددت حركدددة حمددداس جريمدددة قتدددل أسدددرة مسدددلمة فدددي كاروليندددا الشدددمالية شدددرق الواليدددات المتحددددة : غدددزة
يني لإلعدالم" وعد  الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح وصل "المركز الفلسدط األمريكية.

. ودعدا اإلدارة األمريكيدة إلدى مالحقدة مرتكبدي هدذه الجدرائم  مساء اليوم أن هذه الجريمة عمٌل عنصدري.
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وكانددت صددحيفة "إندبندددنت" البريطانيددة قالددت اليددوم األربعدداء إن ثالثددة فلسددطينيين قتلددوا رمًيددا  اإلرهابيددة.
 الماضية. األمريكية الليلةبالرصاص شرق الواليات المتحدة 

 22/1/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 من عناصرها بالضفة  31باعتقال  السلطةمن أحماس تتهم  .07

إن أجهدزة األمدن التابعدة للسدلطة  ،فدي بيدان تلقتده "قددس بدرس"، قالت حركة حماس: رام هللا )فلسطين(
المعتقلين الفلسطينية، شنت حملة اعتقاالت بحق نشطاء الحركة في الضفة الغربية، حيث وصل عدد 

 معتقاًل جل هم من األسرى المحررين والمعتقلين السياسيين سابًقا. 42إلى 
 22/1/1122قدس برس، 

 
 نتنياهو يعترف بإقصاء حكام "معادين للصهيونية" في جائزة "إسرائيل لآلداب" .08

اعتدددرف رئددديس حكومدددة إسدددرائيل، بنيدددامين نتنيددداهو، اليدددوم األربعددداء، بأنددده أصددددر تعليمدددات : 36عدددرب 
موظفين في مكتبه تقضي بالتدخل في إقرار تشكيلة حكام لجنة جائزة إسرائيل، معتبرا أن تشكيلة هذه ل

 الهيئة ليس متوازنا وأعضائها "متطرفين"، وشدد على أنه "يجب تغيير هذا الوضع".
وكانت قد ترددت أنباء قبل يومين عن تدخل نتنياهو ورفضه تعيبين أعضاء في اللجندة لجدائزة األدب 

 لعبري، األمر الذي أدى إلى استقالة عدد من أعضائها.ا
وقالت صحيفة "هسرتس" إن مساعدي نتنياهو تددخلوا مدن أجدل مندع ضدم البروفيسدور أفنيدر هولتسدمان 
والبروفيسدددور أريئيدددل هيرشدددفيلد فدددي مجدددال األدب والبروفيسدددور حددداييم شدددرير فدددي مجدددال السدددينما إلدددى 

 اختارهم مساعدو نتنياهو. عضوية اللجنة، ومحاولة ضم أعضاء آخرين
وفسر نتنياهو سدبب معارضدته لعضدوية هدؤالء الخبدراء الثالثدة فدي لجندة الجدائزة بدأنهم "جهدات معاديدة 

 للصهيونية، مثل أولئك الذين يؤيدون رفض الخدمة في الجيش اإلسرائيلي" في إشارة إلى هيرشفيلد.
لجنة التي تختار الفائزين بجائزة إسرائيل وكتب نتنياهو في صفحته على موقع "فيسبوك" إن "تركيبة ال

يجددب أن تكددون متوازنددة وتعكددس بصدددق التيددارات والمواقددف والشددرائح المتنوعددة التددي تشددكل المجتمددع 
وأضدداف "لكددن علددى مددر السددنين تددم تعيددين فددي اللجنددة جهددات متطرفددة بمواقفهددا، وبينهددا  اإلسددرائيلي".

رفددض الخدمددة فددي الجدديش اإلسددرائيلي، وتعيددين  جهددات معاديددة للصددهيونية، مثددل أولئددك الددذين يؤيدددون
وتدابع نتنيداهو أنده "بددا فدي أحيدان  عدد أقل من الممثلين األصليين ألجزاء واسدعة أخدرى فدي الشدعب".

متقاربددة أن أعضدداء اللجنددة المتطدددرفين يوزعددون الجددائزة علددى أصددددقائهم، علددى طريقددة صددديق يجلدددب 
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لمجمدوعتهم واجده صدعوبة كبيدرة باالنددماج فدي لجندة صديقا. ومن ال يتماثل مع فكرهم ومن ال ينتمي 
 الجائزة أو الحصول على الجائزة". 

 22/1/1122، 48عرب 
 
 خطاب نتنياهو في الكونغرس األمريكي "عديم المسؤولية وخطر" : هرتسوغ .09

يتسددحاق  "المعسددكر الصددهيوني"جدددد زعدديم المعارضددة اإلسددرائيلية ورئدديس قائمددة : المسددتقبل –رام هللا 
نتنيداهو، إلقداء خطداب أمدام الكدونغرس األميركدي فدي الثالدث مدن آذار بنيدامين وغ، انتقداده لقدرار هيرتسد

عدديم المسدؤولية "المقبل، على الرغم من امتعاض اإلدارة األميركية من هدذا القدرار، الدذي وصدفه بأنده 
الطدالب فدي  ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن هرتسوغ قوله خالل لقاء مع مجموعدة مدن ."وخطر

قرار نتنياهو إلقاء خطاب أمام مجلسدي الكدونغرس األميركدي )الشديو  "بئر السبع، جنوب إسرائيل، إن 
عمددل عددديم المسددؤولية "، واصددفًا قددرار نتنيدداهو بأندده "والنددواب(، سدديؤدي إلددى مواجهددة مددع الددرئيس أوبامددا

 ."وخطر، من شأنه أن يمس بمصالح إسرائيل الحيوية
 21/1/1122، المستقبل، بيروت

 
دبلوماســي إســرائيلي: مواجهــة حمــاس بــالقوة لــن تفلــح والقضــاء عليهــا يكــون بتحــالف صــهيوني  .21

 عربي

 الصدهيونية صدحة المدزاعمبمددى  "أوري سدافير"" أوسلو"كبير المفاوضين الصهاينة خالل اتفاق شكك 
مضديفًا  اق،هدا عدادت إلنتداج الصدواريخ وحفدر األنفدالمتكررة حول ضرب حماس وردعها، في ضدوء أن  

ها ألن  ال يمكن أن يكون القضاء عليها بالعمل العسكري،  منظمة مسلحة بقوة متوسطة مثل حماسأن  
هنداك . وأضداف "سدافير" أن  مدن أجدل العمدل ضدد حمداس تتغذى بالدرجة األولدى علدى التأييدد الشدعبي

 محنكدددين، ألن   الجندددراالت يجددب ضدددم سياسدديين فيددده، وبجانددبنمددو تعدددن المحدديط الدددذي  احاجددة لعزلهدد
وفددي السددياق ذاتدده، طالددب "سددافير"  سياسددة الددردع للجدديش يجددب دمجهددا مددع نشدداطات سياسددية مكملددة.

جهدددود متكاملدددة: أولهدددا بنددداء تحدددالف إقليمدددي مدددن المصدددالح مدددع األردن ومصدددر والسدددعودية  4بددددبالقيدددام 
اج في تحالف دولي ، وثانيها االندم"داعش"و "حزب هللا"والسلطة الفلسطينية الذين يعارضون حماس و

هددا القضددية ضددد العنددف بقيددادة الواليددات المتحدددة، وثالثهددا مبددادرة لحددل سياسددي للقضددية الفلسددطينية، ألن  
التي تشغل الدول العربية ورؤساء الواليات المتحدة وأوروبا، وتصب الوقدود فدي محركدات المجموعدات 

 .العسكرية

 22/1/1122، 3142التقرير المعلوماتي، 
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 الزعبيحنين شطب ترشح  ضد  اإلسرائيلي لقضائي المستشار ا .20

برئاسة  "لجنة االنتخابات المركزية، أن "أسعد تلحمي عن، 21/1/1122، الحياة، لندنذكرت 
 "إسرائيل بيتنا"و  "ليكود"القاضي العربي في المحكمة العليا سليم جبران تنظر اليوم في طلب حزبي 

ين الزعبي بداعي أنها تدعم اإلرهاب. ومن المتوقع أن حن "القائمة المشركة"شطب ترشح النائب من 
تقر  اللجنة، المتشكلة أساسًا من ممثلي األحزاب في الكنيست )باستثناء الرئيس القاضي(، طلب 

 الشطب ليتم االستئناف على القرار إلى المحكمة العليا التي تبت في األمر اإلثنين المقبل.
ستشدار القضدائي للحكومدة يهدودا فاينشدتاين أنده يميدل إلدى تقدديم ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عدن الم

ددح الزعبددي بعددد أن قدددمت لدده عددن طريددق مركددز   "عدالددة"توصددية للجنددة )ثددم للمحكمددة( بعدددم إلغدداء ترشد
أنني لم أدعدم ذات يدوم الكفداح المسدلح، ولدم أكتدب أبددًا مقدااًل يددعم الكفداح "القانوني تصريحًا موق عًا بد 

أن فاينشتاين هو الذي توجده لمركدز  "هسرتس". وذكرت "لِق خطابًا يدعم مثل هذا الكفاحالمسلح، ولم أ
وطلب أن تقدم الزعبي تصريحًا باسمها بأنها ال تؤيد الكفداح المسدلح ضدد إسدرائيل كدي يدتمكن  "عدالة"

 من الدفاع عنها أثناء نظر المحكمة العليا في الطلب.
يهدددودا فاينشدددطاين رفدددض، طلبدددات أحدددزاب اليمدددين ، أن 22/1/1122، "12موقـــع "عربـــي وأضددداف 

شددطب ترشدديح النائددب فددي الكنيسددت حنددين الزعبددي، ودعددا لجنددة االنتخابددات إلددى رفددض طلبددات حزبددي 
وقددال المستشددار  "الليكددود" و"يسددرائيل بيتينددو" شددطب ترشدديح النائددب الزعبددي خددالل اجتماعهددا الخمدديس.

لألدلدة التدي قعددمت فدي إطدار هدذه الطلبدات، تبقدى القانوني في رده على الطلبات إن "الصدورة الشداملة 
 شكال حيال قوة هذه األدلة لغرض منع ترشيح عضو الكنيست الزعبي في انتخابات الكنيست".

 
يران وحزب هللا كجبهة واحدة ةا سوريمتديره ن اللبنانية والسوريةا: الجبهتالشماليةقائد المنطقة  .22  وا 

السدداحة "دو، الجنددرال أفيددف كوخددافي، إن حددزب هللا يجتدداز قددال قائددد المنطقددة الشددمالية فددي جدديش العدد
بأعداد عالية خالل األسابيع األخيرة، مشيرا إلى أن الجبهتين اللبنانية والسورية اللتين تتألف  "الشمالية

يران، والحزب كجبهة واحدة. ونقدل موقدع الجديش اإلسدرائيلي عدن  "الساحة"منهما هذه  تديرهما سوريا وا 
إن جملدة "ل مراسم استبدال قائد الفيلق الشمالي في القدس المحتلدة، أول مدن أمدس، كوخافي قوله خال

صار لها معنى مختلدف تمامدًا فدي األشدهر "، في إشارة إلى الساحة الشمالية "ساحة واحدة مع جبهتين
 ."األخيرة
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، الجهداد العددالمي يجتداز هدداتين الجبهتدين منددذ أكثدر مددن سدنة ونصددف سدنة، إال أن حددزب هللا"وأضداف 
هددذه "، مشدديرًا إلددى أن "وعلددى نحددو فعلددي خددالل األسددابيع األخيددرة، يجتدداز هددذه الجبهددات بأعددداد عاليددة

يران وحزب هللا كجبهة واحدة  ."الجبهات تديرها سوريا وا 
إعادة إنشاء الفيلق الشمالي بعد حرب لبنان الثانية ليست أمرًا بديهيًا، بل "ورأى الجنرال اإلسرائيلي أن 

. "حيوية غير عادية، وال شك في الحاجة إلى الفيلق وتجربته العسكرية في الجبهدة الشدماليةلها أهمية 
لبنان يمثل التهديد األكثر تعقيدا بالنسبة "قال قائد الفيلق المغادر لمنصبه، الجنرال نوعام تيفون، إن و 

القدول إن لددينا الوسدائل يمكنندي "مسدتدركًا  "سيشدغلنا لسدنوات طويلدة"، مشديرًا إلدى أن هدذا التهديدد "الينا
نا حين يتطلب األمر ذلك  ."إللحاق الهزيمة بعدو 

 21/1/1122ت، األخبار، بيرو 
 
 تأمل بسيطرة األسد على الجزء غير المحتل في الجوالن "إسرائيل"مسؤول أمني:  .23

قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن التوقعات فدي جهداز األمدن تشدير إلدى أنده ستنشدب معدارك : 36عرب 
ريا وقريبا مدن خدط وقدف إطدالق الندار فدي مرتفعدات الجدوالن وأن نيدران هدذه المعدارك ستتسدرب في سو 

باتجدداه الجددوالن المحتددل، لكندده أشددار إلددى أن إسددرائيل تأمددل بددأن تسدديطر قددوات نظددام الددرئيس السددوري 
 بشار األسد على الجزء غير المحتل من الجوالن.

األيددام القريبدة المقبلددة، يتوقددع تسدرب إطددالق نددار  لدده إنده  فدديو عددن المسدؤول األمنددي ق nrgونقدل موقددع 
 بشكل كبير باتجاه الجوالن اإلسرائيلي .

وقال الموقع إن الجديش اإلسدرائيلي يتدابع األحدداث فدي األراضدي السدورية القريبدة مدن الجدوالن المحتدل 
 وتستعد لمواجهة أي تطور.

مدددل أن يدددنجح األسدددد فدددي اسدددتعادة وقدددال المسدددؤول األمندددي إن  إسدددرائيل لدددن تتددددخل فدددي القتدددال، علدددى أ
 سيطرته على الجانب السوري من الجوالن .

لكدن هدذا المسددؤول حدذر مدن أندده  فدي حدال أطلقددت فوهدٌة النداري باتجدداه إسدرائيل مدن خددالل نيدة واضددحة 
 وقياسا باألذى التي ستتسببه في أراضينا، فإنه سيكون هناك رد .

قدددع أن تددددور بدددين القدددوات السدددورية وحدددزب هللا وبدددين وأشدددار المسدددؤول اإلسدددرائيلي إلدددى أن المعدددارك يتو 
 مسلحي تنظيم  جبهة النصرة  الذي  أقام معسكر تدريب كبير في القنيطرة . 

 22/1/1122، 48عرب 
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: ارتفــاع حــاد   .24 فــي انتحــار الجنـــود وزيــادة ُمقلقــة فــي الســرقات مــن القواعـــد  الجــيش اإلســرائيلي 
 العسكري ة
، الجندرال حجداي كشف  زهير أندراوس:  -الناصرة  رئيس شعبة الطاقة البشدرية فدي الجديش اإلسدرائيلي 

في المائة مدن الجمهدور اإلسدرائيلي  ال يتجنددون للجديش.  21طوبولنسكي، كشف النقاب عن أن  نحو 
فدي المائدة مدن  21وقال طوبولنسكي خالل مؤتمر اقتصادي فدي تدل أبيدب إن  تقدديراتنا تشدير إلدى أن  

ون، موضًحا، كمدا أفدادت اإلذاعدة اإلسدرائيلي ة الرسدمي ة باللغدة العبري دة، أن  نصدف اإلسرائيليين ال يتجند
هدددؤالء غيدددر مشدددمولين بالخدمدددة العسدددكرية اإللزاميدددة، ونصدددفهم اآلخدددر يتهدددرب مدددن هدددذه الخدمدددة علدددى 

وأشار الجنرال اإلسدرائيلي إلدى أن  ثلدث اإلنداث المطلوبدات للخدمدة العسدكرية ال  األغلب بذريعة الدين.
ألف  811تحقن بها، في حين أن ربع الذكور يتهربون من هذه الخدمة. وقال طوبولنسكي إن  هناك يل

، من بينهم  ألف في االحتياط. وكانت صحيفة )هسرتس(  311شخص يخدمون في الجيش اإلسرائيلي 
 اإلسرائيلي ة كشفت النقاب عدن تددن نسدبة المتجنددين لصدفوف الجديش، خدالل السدنوات السدبع األخيدرة،
الفتددًة، بحسددب المصددادر األمنيددة فددي تددل أبيددب، إلددى أن  دالددة االنخفدداض المددذكورة ستسددتم ر حتددى عددام 

. ويعزى هذا االنخفاض إلى تدني نسبة المهاجرين في جيل التجنيد وانخفاض نسبة المتجندين 1122
 في صفوف المتدينين اليهود.

م يخدددمون اليددوم، فددي أسددلحة الجددو مددن الشددباب الحريدددي 1211وقالددت المصددادر عينهددا للصددحيفة إن  
مجنًدا إضافًيا، في كل سدنة، وأن   2211والبحرية وغيرها، وأن  السنوات الثالث األخيرة سجلت تجنيد 

الجيش اإلسرائيلي يسعى إلدى زيدادة المجنددين فدي صدفوف المتددينين والحريدديم بمدوازاة تشدجيع التطدوع 
سدياق ذاتده، أفدادت صدحيفة )معداريف( علدى موقعهدا للجيش وزيدادة اسدتيعاب المهداجرين الجددد. فدي ال

االلكتروني أن  القلق يسود أوسداط قيدادة الجديش اإلسدرائيلي، بسدبب ارتفداع وتيدرة االنتحدار بدين الجندود 
 خالل أدائهم للخدمة العسكرية، وبعد فشل العديد من البرام  لتقليص هذه الظاهرة الحساسة.

بالمائددة فددي انخفدداض عدددد الجنددود المنتحددرين، مددرة أخددرى  22وأوضددحت أن دده بعددد برنددام  نجددح بنسددبة 
عادت المعطيات المرتفعة إلدى الئحدة هدذه الظداهرة. وحسدب إحصدائية نشدرها الجديش اإلسدرائيلي، بلدغ 

جندًيا غالبيتهم انتحروا خالل أدائهم للخدمة، فيمدا بلدغ  12 1122عدد الجنود المنتحرين خالل العام 
 جنديًا طيلة العام.  23لعام الماضي عدد الجنود الذين انتحروا ا

وقالددت الصددحيفة إن  القلددق يسددود أوسدداط الجدديش اإلسددرائيلي لهددذا االرتفدداع الملحددوظ علددى عدددد الجنددود 
المنتحددرين، والدددذي لددم يكدددن مقتصددًرا علدددى جندددود فددي وحددددات محددددة، بحيدددث شددمل االنتحدددار مختلدددف 

سددتخبارات العسددكرية اإلسددرائيلي بددإطالق الوحدددات فددي الجدديش، وقددد كددان انتحددار العقيددد فددي جهدداز اال
يشدار إلدى أن الجديش اإلسدرائيلي شدهد أعلدى  النار على نفسه مثدار قلدق كبيدر فدي الجديش اإلسدرائيلي.
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حيث وصل عدد الجنود الذين أقدموا على إنهداء حيداتهم  1112نسبة من المنتحرين في صفوفه عام 
عرفة أسباب االنتحار وشكل طواقم إضافية مدن جندًيا، وقد قام الجيش آنذاك ببحث موسع لم 41إلى 

األخصائيين النفسيين لمعالجدة هدذا الموضدوع، بحيدث كاندت النتدائ  انخفاًضدا ملموًسدا خدالل السدنوات 
حتددى اآلن  1121، ولكددن المعطيددات الجديدددة منددذ بدايددة عددام 1119حتددى نهايددة عددام  1112مددا بعددد 

 . 1112تعيد إلى أذهان قيادة الجيش ما حدث عام 
مجنددد  211وقدال الكاتدب اإلسددرائيلي أشدلون أدرت مددن صدحيفة )يدديعوت أحرونددوت( إن  مدن بددين كدل 

بددالجيش اإلسددرائيلي ينتحددر اثنددان سددنوًيا ومددع ذلددك تحدداول الحكومددة اإلسددرائيلية إغفددال األمددر. وأوضددح 
ي جيدًدا أن  الكاتب اإلسرائيلي  من خدالل مقالده أن خبرتده داخدل النظدام العسدكري اإلسدرائيلي  جعلتده يعد

انتحار المجندين ليس من قبيل الصدفة فهم يمرون بمحنة حقيقية والجيش يحاول تخفديض هدذا العددد 
 من المنتحرين.

أم ا العامل الثالث الذي يؤرق صن اع القرار في تل أبيب فهدو ارتفداع أعمدال سدرقة السدالح مدن مخدازن 
بالمائة،  21أن  هذه السرقات زادت بنسبة  الجيش، وجاء في إحصائية أعدتها قيادة الجيش اإلسرائيلي

وأن  أحددددد األسددددباب الرئيسددددية وراء عمليددددات السددددرقة التددددي يقددددوم بهددددا جنددددود فددددي الجدددديش، هددددو الوضددددع 
 االقتصادي الصعب.

، وخددالل 1123عمليددة سددرقة ألسددلحة تمددت خددالل العددام المنصددرم  91وجدداء فددي تقددارير إسددرائيلي ة أن 
قطعدة سدالح مددن مخدازن األسدلحة فدي الميددان، وأك ددد  41ر مدن العددوان علدى قطداع غدزة، اختفددت أكثد

التقرير على أن  معظم األسلحة المسروقة تعسدتخدم فدي الحدرب بدين العصدابات وبعضدها يدتم بيعده إلدى 
مددا أسددمته المصددادر بالجهددات المعاديددة، وأن  أكثددر األسددلحة سددرقة مددن مخددازن الجدديش هددي بندقيددة مددن 

 (.M16طراز )

 22/1/1122، رأي اليوم، لندن
 
 الداخلية اإلسرائيلية حولت عشرات الماليين للمستوطنات بادعاءات كاذبة تقرير: .25

اظهددر تقريددر إسدرائيلي أن وزارة الداخليددة اإلسددرائيلية حولدت، فددي كددانون األول : سدما – القددس المحتلددة
ن شددديكل مليدددو  81)ديسدددمبر( األخيدددر إلدددى المجدددالس اإلقليميدددة االسدددتيطانية فدددي الضدددفة الغربيدددة مبلدددغ 

لتشدددجيع االسدددتيطان، وذلدددك بادعددداء كددداذب مفددداده أن هدددذه المجدددالس ال تحصدددل علدددى مسددداعدات ممدددا 
 21يسددمى بددد"الوكالة اليهوديددة"، علمددا أن المسدداعدات األخيددرة المشددار إليهددا قددد توقفددت منددذ أكثددر مددن 

 سنوات.
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ايددة العددام الماضددي وجدداء أن هددذه المسدداعدات التددي تقدددم سددنويا مددن وزارة الداخليددة تددم تحويلهددا فددي نه
 بالكامل، رغم التزام الدولة أمام المحكمة العليا في حزيران )يونيو( الماضي بتقليص هذه المساعدات.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضدفة الغربيدة تحصدل 

مليون شيكل، و"هبة أمن"  1.2بقيمة على سلسلة من المساعدات المالية الخاصة، بينها "هبة أوسلو" 
حصدلت  1123مليون شيكل. وفدي العدام  11مليون شيكل، و"هبة احتياجات أمنية" بقيمة  40بقيمة 

 مليون شيكل. 11على مساعدات خاصة في أعقاب خطف المستوطنين الثالثة وقتلهم، بقيمة 
سدتوطنات الصدغيرة التدي تقدام داخدل وبحسب التقرير فإن الوكالدة اليهوديدة تقددم المسداعدات الماليدة للم

الخدددط األخضددددر، ولدددذلك تعمددددد وزارة الداخليدددة إلددددى تقدددديم مسدددداعدات مماثلدددة للمسددددتوطنات. ورغددددم أن 
بسددبب مصدداعب ماليددة، فددإن  1114المسدداعدات المقدمددة مددن "الوكالددة اليهوديددة" قددد توقفددت فددي العددام 

اعدات للسدددددلطات المحليدددددة ل كجدددددزء مدددددن المسدددددكالدولدددددة واصدددددلت تحويدددددل مئدددددات الماليدددددين مدددددن الشدددددوا
خصصت للمجدالس اإلقليميدة  شيكلمليون  13وعلم أنه تم تحويل مبلغ  االستيطانية في الضفة فقط.

مليدون شديكل لدد"غوش عتسديون"  46"مجيلوت" و"األغوار" و"الجوالن" و"معاليه أفرايم"، كما تم تحويل 
 و"شومرون" و"بنيامين".

 21/1/1122، وكالة سما اإلخبارية
 
 تتواصل.. ضابط يغتصب عميلة سرية يةسرائيلاإلشرطة الضائح الجنسية في الف .26

ضدمن مسلسدل "مخدازي الشدرطة اإلسدرائيلية" وفضدائحها المتالحقدة، : الحياة الجديددة -لة القدس المحت
 من المقرر أن تقدم الئحة اتهام ضد ضابط في شرطة الجنوب بتهمة اغتصاب عميلة سرية للشرطة.

خدابرات فدي شدرطة بئدر السدبع، أورن سدباغ، قدد أبلدغ بأنده سديتم تقدديم الئحدة اتهدام وجاء أن ضابط الم
ضده بتهمة اغتصاب شرطية، علما أنه جرت تنحيته مؤخرا من الشرطة في أعقاب تقديم الئحة اتهام 

عاما( قد بدأ قبل عدة شدهور، بعدد  31كما جاء أن التحقيق ضد سباغ ) ضده بتهمة التنكيل بمعتقل.
شددرطية، كانددت تعمددل كعميلددة سددرية تحددت إمرتدده عندددما كددان مسددؤوال عددن العمددالء السددريين، أن قدددمت 

 شكوى إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بادعاء أنه قام باغتصابها.
وفي أعقاب تقديم الشكوى، تم اسدتدعاء الضدابط للتحقيدق معده، ورغدم أنده أنكدر ذلدك، إال أن ادعاءاتده 

عد فحص كافة مواد التحقيدق، مدن قبدل وحددة التحقيقدات بأنده سديتم تقدديم ، باألولرفضت. وأبلغ أمس 
 الئحة اتهام ضده.

 21/1/1122، الحياة الجديدة، رام هللا
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 حملة "المعسكر الصهيوني" بعنوان "المغفل فقط من ينتخب نتنياهو" .27

علددى سياسددة بدددأ المعسددكر الصددهيوني امددس، حملددة دعائيددة جديدددة  :الحيدداة الجديدددة -القدددس المحتلددة 
بنيامين نتنياهو، تحت عنوان "وحده المغفل مدن يصدوت لنتنيداهو" وفقدا لمدا نشدره  إسرائيلرئيس وزراء 

 .اإللكترونيموقع صحيفة "يديعوت احرونوت" 
 21/1/1122، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 نتنياهو يتسبب بانهيار جائزة "إسرائيل لآلداب" :األديب اإلسرائيلي اسحق بن نر .28

ندددر انسدددحابه وسدددحب  اعلدددن امدددس، األديددب اإلسدددرائيلي اسدددحق بددن :الحيددداة الجديدددة -ة دس المحتلدددالقدد
ترشيحه لنيل جائزة إسرائيل لددداب، احتجاجدا علدى تددخل رئديس الحكومدة بنيدامين نتنيداهو فدي تعيدين 

قاالت وتشكيل لجنة الحكام المخولة باختيار الفائزين بهذه الجدائزة، ليضداف هدذا االنسدحاب إلدى االسدت
التدددي قددددمها حكدددام اللجدددان المختصدددة بمدددنح "جدددوائز إسدددرائيل" فدددي مجددداالت البحدددوث األدبيدددة، األدب، 
السددينما، وكددذلك سددحب البروفيسددور "يغددال شددفارتس" لترشدديحه لنيددل جددائزة إسددرائيل فددي مجددال البحددوث 

"بعددد تدددخل  نددر، فددي سددياق تعليلدده لقددرار االنسددحاب بأندده اتخددذ هددذا القددرار -وقددال األديددب بددن األدبيددة.
نتنيدداهو الفددظ فددي مجددال ال يفهمدده وال يعددرف عندده شدديئا وذلددك بهدددف إرسدداء مفدداهيم نفعيددة ومصددلحية 
غربيدة تمددنح الجدائزة علددى أساسددها، كمدا ان خطددوات نتنيدداهو تهددف وتسددعى إلددى تعزيدز سدديطرته علددى 

اآلخدرين مدا حددول  نقداط التدأثير والفعدل الثقددافي بمدا فدي ذلدك اإلعددالم وطدرد اثندين مدن الحكددام واسدتقالة
الحدث من ثقدافي إلدى سياسدي يقدوم علدى النفداق والكدذب فجعدل االسدتمرار بترشديحي أمدرا غيدر ممكدن 

 ومستحيال".

 21/1/1122، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 بعد مقاطعة بضائعها بالضفة إسرائيليةخسائر فادحة تطال شركات  :"ذي ماركر" .29

"اإلسدرائيلية" بالضدفة الغربيدة مدؤخرًا هداجس يقلدق الشدركات  شكل قرار مقاطعة البضدائع الرأي: - غزة
وأعلددن قبددل أيددام  المصددنعة لتددك البضددائع وجعلهددا تتوقددع خسددائر فادحددة حددال صددمدت تلددك السياسددية.

شددركات "إسددرائيلية" وهددي: "شددتراوس وتنوفددا وأوسددم  8بالضددفة الغربيددة عددن منددع دخددول بضددائع تنتجهددا 
 ن صباح اليوم.وعيليت وبرغات ويفورا" اعتبارًا م
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وذكددر أحددد المسددئولين الكبددار فددي إحدددى الشددركات اإلسددرائيلية أن الفلسددطينيين بحاجددة لتلددك المنتجددات 
األساسية، خاصة وأنها تباع بأسعار منخفضة، مؤكدًا أن القدرار جداء بتوقيدت غيدر مناسدب تشدهد فيده 

 الشركات اإلسرائيلية نموًا بطيئًا وتراجع بالمبيعات.
مددن األغذيددة المسددتهلكة فددي مندداطق  %01مدداركر" االقتصددادية "اإلسددرائيلية" فددإن  وبحسددب مجلددة "ذي

السلطة الفلسطينية مصدرها "إسدرائيل"، وأن المشدكلة األساسدية للفلسدطينيين تكمدن فدي مجدال منتجدات 
 الحليب، خاصة وأن الطاقة اإلنتاجية للمحالب الفلسطينية ال تكفي للتنازل عن المنتجات اإلسرائيلية.

ذات السددياق، قددال مسددئول آخددر فددي شددركة أغذيددة "إسددرائيلية" إندده فددي حددال صددمدت المقاطعددة فددإن  فددي
 ذلك يعني خسائر مالية ليست قليلة للشركات اإلسرائيلية.

وأشار ذلك المسئول إلى أن الشركات الممنوعة تعسوق في مناطق السلطة الفلسطينية منتوجدات تصدل 
"هذه المقاطعة لن تصمد، وأن الفلسدطينيين لدن يتددبروا أمدورهم  ل سنويا، مضيفاً كقيمتها إلى مليار شي

ولفتدت الصدحيفة االقتصدادية إلدى أنده خدالل العددوان األخيدرة علدى قطداع  بدون الشدركات اإلسدرائيلية".
 .%21غزة تراجعت مبيعات الشركات بنسبة تقدر بد 

"اإلسدرائيلي" إلدى منداطق السدلطة  إلى ذلك، تشير التقارير االقتصدادية "اإلسدرائيلية" أن حجدم التصددير
منتجدددات "إسدددرائيلية"، أمدددا البددداقي فهدددو  %11ل سدددنويا، بينهدددا كمليدددار شدددي 28الفلسدددطينية يصدددل إلدددى 

 مستورد عن طريق الموانئ اإلسرائيلية، وكذلك خدمات أخرى مثل الوقود والماء والكهرباء.
ل، بينهددا مددا كمليددار شددي 4.2نحددو وبحسددب تلددك التقددديرات، فددإن قيمددة البضددائع اإلسددرائيلية تصددل إلددى 

 ل.كمليون شي 211ل مواد غذائية، منها خضار وفواكه بقيمة كمليار شي 2.8 – 2.1يتراوح بين 

 22/1/1122، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 "جبل الهيكل" أمام باب األقصى اسمنصب الفتة تحمل  .31

تة تعريفية في القدس القديمة، بالقرب من نصبت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس الف: القدس
 باب الناظر "المجلس"، وهو إحدى بوابات المسجد األقصى الرئيسية.

وحملت الالفتة أسماء األماكن التي حملت تسمية "جبل الهيكل" باإلشارة إلى المسجد األقصى، وذلك 
 .واإلنجليزيةباللغات العربية والعبرية 

اف اإلسالمية في القدس أن "تغيير اسم أحد أبواب المسجد األقصى من جانبها، أوضحت دائرة األوق
المبارك" يأتي استمرارا لمسلسل التهويد الذي تقوم به سلطات االحتالل في القدس وتستهدف على 

 وجه الخصوص األقصى المبارك.
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ي القدس المسيحية لنصرة القدس والمقدسات نصب طواقم بلدية االحتالل ف اإلسالميةواعتبرت الهيئة 
الفتة تسمية "جبل الهيكل" باإلشارة إلى المسجد األقصى المبارك، باللغات العربية والعبرية 

 المبارك. األقصى أنقاضالهيكل على  إقامةعن قرب  إسرائيلي إعالن، واإلنجليزية
22/1/1122، القدس، القدس  

 
 المسجد األقصى بحراسة جيش االحتالل يقتحمونمستوطنون  .30

العشرات من المستوطنين والمخابرات اإلسرائيلية اليوم األربعاء ساحات  : اقتحمةالقدس المحتل
 المسجد األقصى المبارك عبر باب المغاربة بحراسة شرطة مشددة.

، وقاموا بجولة األقصىمستوطنا وأفراد من المخابرات وطالب يهود اقتحموا  22 أنوأفاد شهود عيان 
والمصلين  األقصىحراس  أن إالسها الدينية في الساحات طقو  أداءفي ساحاته، وحاولت مجموعة 

 تصدوا لهم بالتكبير.
 إشارةوأيضاف شهود عيان العيان مجموعة من المقتحمين "الطالب اليهود" جلسوا أرضا وقاموا برفع 

للمكان وأخرجتهم من  اإلسرائيليةالنصر، فتصدى لهم حراس المسجد األقصى ثم حضرت الشرطة 
 المسجد.

22/1/1122، سما اإلخباريةوكالة   
 
 "مركز معلومات" بجانب الحرم اإلبراهيمي تقيمجمعية استيطانية  .32

، مركز معلومات «جمعية مجددي الحي اليهودي في الخليل»أقامت ما تسمى «: وفا» -الخليل 
 ، قرب مبنى االستراحة، جنوب الحرم اإلبراهيمي.«مغارة المكفيال»

بمساحة « كرفان»، إن المركز المذكور عبارة عن أمسان صحافي الخليل في بي إعماروقالت لجنة 
وأوضحت أن هذا المركز يعمل على جلب الزوار إلى  مترا مربعا، ويشرف عليه المستوطنون. 41

الحرم اإلبراهيمي وبقية األماكن األثرية والبؤر االستيطانية في المدينة، واتخامهم بمعلومات مزورة 
معلومات مغلوطة ومزورة على شكل نشرات وكراسات واسطوانات،  عن الحرم، من خالل توزيع

 وأفالم والبومات صور.
وتأتي هذه الخطوة من جانب المستوطنين وسلطات االحتالل في إطار برنام  التهويد الكامل للحرم 
اإلبراهيمي والسيطرة عليه، لتجسيد قرار حكومة االحتالل بضمه لقائمة التراث اليهودي الذي صدر 

 .1121شهر شباط  في
21/1/1122، األيام، رام هللا  
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 "عوفر"أوضاع حياتية صعبة واستمرار العقوبات بحق  األسرى في  .33

، أنهم يعانون من «عوفر»رام هللا: نقل محامي نادي األسير مأمون الحشيم، عن األسرى في سجن 
هر حزيران/ يونيو ظروف حياتية صعبة، إضافة إلى استمرار العقوبات بحق  بعض األقسام منذ ش

الماضي، وذكر المحامي إثر زيارته لهم، أن األسرى اشتكوا من االكتظاظ الشديد في أقسام الس جن 
، كما اشتكوا من االقتحامات المتكررة والتفتيشات، إذ استمر ت آخر «المعبار»وفي قسم االنتظار 

 عملية تفتيش ألكثر من ساعتين، حجز األسرى خاللها داخل الحمامات.
جن تستمر  في فرض العقوبات على بعض األقسام منذ حزيران  وأضاف األسرى أن إدارة الس 
الماضي، ومنها تقليص وقت زيارة األهالي وحرمان البعض منها، إضافة إلى تقليص عدد المحطات 
وة التلفزيونية المسموح بمشاهدتها إلى ثالث، اثنتان منها إسرائيليتان، ومنع بث تلفزيون فلسطين، عال

 على تشويش اإلدارة على بث اإلذاعات.
جن فرضت عقوبة على األسير محمد البعران بحرمانه من زيارة  وأشار األسرى إلى أن إدارة الس 
عائلته لمد ة شهرين، ومنعه من إدخال أطفاله لمد ة ثالثة أشهر، وذلك بعد تقديمه قطعة سكاكر لطفله 

 خالل زيارته.
جن تغر م  شيكال وتحرمهم من الزيارة لمد ة شهر في أي صوت  121األسرى بمبلغ كما أن إدارة الس 

جن حرمان األسرى من إدخال جميع وسائل التدفئة، بما فيها األغطية  عاٍل، فيما تواصل إدارة الس 
وجدير بالذكر أن أكثر من سبعمئة أسير فلسطيني، يقبعون في ستة أقسام في  والمالبس الشتوية.

 غرب مدينة رام هللا.، الواقع «عوفر»سجن 
في السياق ذاته، أفاد نادي األسير أن مصلحة سجون االحتالل تجري حملة تنقالت واسعة في قسم 

 211، وأشار النادي في بيانه إلى أن السجن يضم أكثر من «هداريم»األسرى األمنيين في سجن 
السجون منذ أكثر أسير أمني. ونفذت مصلحة سجون االحتالل حمالت تنقالت كبيرة في عدد من 

، وذلك «نفحة، وريمون، ومجدو، وعوفر»من أسبوعين، استهدفت العديد من القادة أبرزها سجن 
 بهدف تقويض الهيئات التنظيمية داخل السجون.

أسيرًا تستمر  24من جهة ثانية، أكد مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس أن 
أسيرًا يعانون من أمراض  22بينهم « عيادة سجن الرملة»تجازهم في مصلحة سجون االحتالل باح

صابات بليغة.  مزمنة وا 
21/1/1122، القدس العربي، لندن  
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 موافقة "إسرائيلية" إلعادة جثامين شهداء محتجزة لذويهم .34
أعلنت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين  الرأي: –رام هللا 

يوم أنه جرى إبالغها بشروع سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإجراء فحص أولي لقائمة من أسماء ال
 الشهداء تمهيدًا إلجراء فحص الحمض النووي إلعادتهم لذويهم.

ة بمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان وقال منسق الحملة سالم خلة إن الدائرة القانوني
الذي يتولى متابعة الملف القانوني للحملة أمام القضاء اإلسرائيلي تلقى إشعاًرا بهذا الموقف من 

 مكتب المستشار القضائي العسكري اإلسرائيلي.
سًما ا 243وأوضح أن مركز القدس كان تقدم للجهات المختصة في جيش االحتالل بقائمة تضم 

لشهيدات وشهداء محتجزة جثامينهم، وكل ت عائالتهم محامي المركز بتولي المطالبة بإعادة جثامينهم 
 وتمكينهم من تشييعهم ودفنهم وفقًا لتقاليدهم وبما يليق بكرامتهم اإلنسانية.

برة وجدد بيان الحملة تأكيد رفضها ادعاء جيش االحتالل أن ما تبقى من الجثامين المحتجزة في المق
جثمانا فقط، فيما تؤكد وثائق الحملة وسجالتها أن ما هو موثق  229التي يشرف عليها الجيش هو 

ضافة إلى  31جثماًنا مازالت محتجزه و 111لديها هو   82جثماًنا مازالت سجالتهم قيد الفحص وا 
 مفقوًدا موثقة حاالتهم.

22/1/1122، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 اعتقال لألطفال في العام الماضي لةحا 1266تسجيل  .35

أكد حقوقيون وباحثون أهمية تفعيل االشتباك القانوني والدبلوماسي لحماية حقوق  :نفوذ البكري -غزة 
عنهم خاصة األطفال منهم الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والمحاكمات  واإلفراجاألسرى 

 .اإلنسانيةغير العادلة وحرمانهم من حقوقهم 
لألطفال  اإلسرائيليةء ذلك في الندوة التي نظمتها مؤسسة مهجة القدس أمس حول االنتهاكات جا

نموذجا بمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية والباحثين والمهتمين بقضية « مالك الخطيب»األسرى 
 األسرى.

طاف األطفال وأكد عبد الناصر فروانة الباحث المختص بشؤون األسرى أهمية عدم الفصل بين اخت
بين األطفال والكبار كما  إسرائيلال تميز  إذالتي تستهدف الطفولة  اإلسرائيليةبمعزل عن السياسة 

حالة  011أنه منذ انتفاضة األقصى اعتقل االحتالل أكثر من عشرة آالف من األطفال بمعدل 
 سنة. 26-21سنويا ما بين 
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من سياسة استهداف األطفال حيث تم  ائيلإسر وأضاف أنه خالل السنوات األربع األخيرة صعدت 
 2188حالة سنويا وفي العام الماضي فقط تم تسجيل  911حالة اعتقال بمعدل  4022تسجيل 

 حالة ألطفال دون سن الثامنة عشرة.
األطفال المعتقلين من القدس بالنسبة للعدد الكلي لألطفال  إلجماليوأوضح فروانة أنه بالنسبة 

عن  اإلبعادحالة من األطفال المقدسيين صدر بحقهم  40كما يوجد  %22.4 األسرى فبلغت نسبتهم
 سجانين لهم. إلىحالة صدرت بحقهم السجن المنزلي وحول عائالت األطفال  124منازلهم و

وأكد فروانة أن الشهادات التي تصل عبر المحامين تؤكد جميعها أن كافة األطفال األسرى تعرضوا 
وتم تهديدهم وابتزازهم في المستوطنات التي تحولت لمراكز اعتقال للتعذيب النفسي والجسدي 

العسكرية كما  اإلسرائيليةاألطفال في المحاكم  إلدانةوالتعذيب وانتزاع االعترافات وتقديمها كمستندات 
أن صدور األحكام يتم حسب التوجهات السياسية واألمنية وترتبط بالواقع الميداني وال براءة لألطفال 

من حاالت الحكم لم تصدر حكم البراءة لألطفال  %92محاكم العسكرية سيما وأنه تبين أن في ال
نما التعذيب كما أن نفس النسبة ارتبطت بفرض الغرامة المالية وهو شكل من أشكال االبتزاز  وا 

 وعبء اقتصادي على عائالت األطفال.
21/1/1122، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 سها سلطات االحتالل بحق األطفال المعتقلينانتهاكات ممنهجة تمار  .36

فلسطين، إن األطفال الفلسطينيين الذين  –قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  :رام هللا
( كانوا ضحية 1123اعتقلتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي )

 منهم، وفقا لتحقيقاتها. النتهاكات ممنهجة بهدف انتزاع اعترافات
إفادات مشفوعة بالقسم العام الماضي من أطفال فلسطينيين  210وأشارت الحركة إلى أنها جمعت 

عاما، ذكروا خاللها أنهم تعرضوا لمختلف أشكال  20و 21في الضفة الغربية، تتراوح أعمارهم بين 
 إساءة المعاملة خالل عملية اعتقالهم أو التحقيق معهم.

من األطفال الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم العام الماضي تعرضوا للعزل  %21أن وأضافت 
، مبينة أن هدف االحتالل -وهو أكثر األساليب إثارة للقلق  -االنفرادي، كجزء من عملية التحقيق 

الوحيد من وضع األطفال في الحبس االنفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو 
طفال تم وضعهم في  23معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين، مشيرة إلى أنها وثقت جمع 

 .1121العزل االنفرادي منذ عام 
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من األطفال الذين جرى اعتقالهم العام الماضي تعرضوا للعنف  %08وأوضحت الحركة أن 
مين خالل تعرضوا لتقييد اليدين والقد %90الجسدي، سواء خالل االعتقال أو التحقيق، وأن 

 لم يتم إعالمهم بحقوقهم خالل االعتقال. %09لتعصيب العينين، و %09االعتقال، بينما تعرض 
من األطفال الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية لم يتم إعالمهم بسبب اعتقالهم،  %60وبينت أن 

تعرضوا  %21منهم لم يسمح ألحد من ذويهم بحضور التحقيق معهم أو باستشارة محام، و %93و
 تعرضوا لالعتقال الليلي. %41للتفتيش العاري، و

، تم عرض 1123من الحاالت التي وثقتها الحركة العالمية للدفاع عن األطفال عام  %44وفي 
وثائق مكتوبة باللغة العبرية على األطفال الذين جرى التحقيق معهم، أو إجبارهم على التوقيع على 

  يفهمونها.مثل هذه الوثائق المكتوبة بلغة ال
وقالت الحركة إن اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات التي يرتكبها جنود االحتالل اإلسرائيلي بحق 

شكاوى بالنيابة عن  9حيث قدمت الحركة خالله  1123شكل عقبة كبيرة عام  الفلسطينييناألطفال 
 لق أي رد عليها.خمسة أطفال تعرضوا إلساءة معاملة وتعذيب خالل احتجازهم، إال أنها لم تت

نظام األوامر  2980وكانت إسرائيل فرضت بعد احتاللها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 
العسكرية في الضفة الغربية، ومنح القائد العسكري في المنطقة سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية 

 على األراضي الفلسطينية المحتلة.
أمر عسكري بضمان الحقوق  2011سرائيلي المؤلف من أكثر من وقد أخفق القانون العسكري اإل

األساسية والرئيسية للشعب الفلسطيني، بل عمل على إنكارها وال يزال ساري المفعول حتى يومنا 
هذا، وفي حين أن القانون العسكري اإلسرائيلي ينطبق على أي فرد يعيش في األراضي الفلسطينية 

إلسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية يخضعون للنظام القانوني المحتلة، إال أن المستوطنين ا
 المدني والجنائي اإلسرائيلي.

22/1/1122، الحركة العالمية للدفاع عن األطفالموقع   
 
 الشيوخ أراضيدونم من  2000خطارات باالستيالء على إالخليل:  علىهجمة احتاللية  .37

دونم من أراضي بلدة  1111قرارا باالستيالء على  ،أمسسلمت سلطات االحتالل  :وفا –الخليل
 الشيو  شمال شرق الخليل.

وقال الناشط الشبابي في بلدة الشيو  أحمد الحاليقة، إن "اإلدارة المدنية" اإلسرائيلية وضعت إخطارا 
دونم من أراضي عائالت  1111في األراضي الواقعة بالجهة الشرقية للبلدة يقضي باالستيالء على 

 يقة، وراسنة، والحساسنة.الحال
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آخرين بالغات لمقابلة المخابرات، بينما  2، ثمانية مواطنين وسلمت أمسواعتقلت قوات االحتالل 
أصابت شابين على األقل خالل عمليات دهم وتفتيش وصفت بد"العنيفة والهمجية" نفذتها في محافظة 

 الخليل وتركزت في بلدات بيت امر ويطا ومخيم الفوار.
21/1/1122، ة الجديدة، رام هللاالحيا  

 
   مواطنًا في محافظتي الخليل وجنين وتعتدي على والدة مدير نادي األسير 20قوات االحتالل تعتقل  .38

مواطنًا خالل عمليات دهم واقتحام  11"األيام"، "وفا": اعتقلت قوات االحتالل، أمس،  –محافظات 
فيه منزل مدير نادي األسير في مخيم الفوار  في محافظتي الخليل وجنين، في الوقت الذي اقتحمت

 واعتدت على والدته بالضرب. 
21/1/1122، األيام، رام هللا  

 
 للمرة الخامسة "بوابة القدس" قرية االحتالل يهدم .39

المقامة على أراضي قرية أبو « بوابة القدس»، قرية أمسهدمت آليات االحتالل، : القدس المحتلة
لمرة الخامسة على التوالي، واستولت على محتوياتها وأعلنت المنطقة ديس شرق القدس المحتلة، ل

 عسكرية مغلقة.
، أن قوات االحتالل «وأوضح رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس المحامي بسام بحر لد"وفا

برفقة الجرافات واإلدارة المدنية اإلسرائيلية اقتحمت القرية وهدمتها بعد االستيالء على محتوياتها 
 وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وأشار بحر إلى أن نشطاء المقاومة الشعبية يعملون على بناء القرية من جديد في إطار إصرارهم 
على عدم الرضو  للمخططات االستيطانية واالستيالء على أراضي المواطنين لصالح االستيطان 

 والتهويد.
قوات االحتالل  إنركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، العام لح األمينوقال الدكتور مصطفى البرغوثي، 

 قامت بسرقة مواد البناء التي كان يستخدمها نشطاء المقاومة في بناء المنازل في القرية.
21/1/1122، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 تأشيرة سفر فلسطينية لزوار القدس إصداريقترح  مقدسي أعمالرجل  .41

تأشيرة سفر فلسطينية  إصدارالمقدسي، فكرة  األعمالنسيبة رجل اقترح المهندس سامر : القدس
من قبل  إصدارهايتم  واإلسالميةرمزية شرفية خاصة بحجاج وزوار القدس من الدول العربية 
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السفارات الفلسطينية في الخارج، مقابل رسوم رمزية يرصد ريعها لدعم مشاريع تطوير وصمود 
 المقدسة.المدينة  إلى واإلسالميةسياحة العربية القدس والمقدسيين من خالل تشجيع ال

 أبونسيبة في لقاء جمعه مؤخرا مع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير احمد قريع " وأوضح
هذه التأشيرة التشريفية التي تحمل الطابع  أنبوديس بالقدس، أفي  األخيرالعالء" في مكتب 

رمزية ومعنوية مهمة على طريق تجسيد  أبعادا اإقرارهالفلسطيني الخاص سيكون لها في حال 
المحاصرين في القدس وتعزيز وجهة النظر  أهلنااستقالل وسيادة الدولة الفلسطينية المرتقبة ودعم 

بطالوضرورة زيارة العرب والمسلمين للقدس وفلسطين بتأشيرة سفر فلسطينية  بأهميةالقائلة  حجة  وا 
 القدس.على  اإلسرائيليةادة هذه السياحة تشكل اعترافا بالسي أن

مكانياتالعالء بهذه الفكرة الجديدة.. ووعد بدراسة سبل  أبومن جانبه، رحب  تطبيقها مع الجهات  وا 
حتى ولو رمزية  أساليب أووسائل  أية أمام إسرائيلالمعنية رغم الصعوبات والتعقيدات التي تختلقها 

 الوطن.معنوية تسهم في تكريس سيادة واستقالل  أو
 22/1/1122، القدس، القدس

 
 شركات إسرائيلية 6إلنجاح مقاطعة منتجات المستوطنات و الضفةفعاليات في  .40

، عددا من الفعاليات أمسشهدت محافظات الضفة الغربية  –وفا –الحياة الجديدة –محافظات
 والدعوات إلنجاح مقاطعة منتجات المستوطنات وست شركات اسرائيلية.

مدينة نابلس نشاطا نسويا لمقاطعة تلك المنتجات وتشجيع ودعم المنت  ، شهدت اإلطاروفي هذا 
الوطني. وناقش مدراء الدوائر الحكومية ورؤساء المجالس والهيئات المحلية وممثلون عن منظمات 
العمل الجماهيري في محافظة أريحا واألغوار، إنجاح مقاطعة البضائع والسلع اإلسرائيلية، وزيادة 

همية ذلك كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، وردا على الصلف والتعنت الوعي الشعبي بأ
 اإلسرائيلي.

وفي بيت لحم، نظم نشطاء اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان، فعالية توعوية بهدف دعم 
 .إسرائيليةشركات  8تنفيذ القرار الفلسطيني بشأن منع منتجات 
، المواطنين وخاصة التجار إلى أمسمحمود العالول،  ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

والمستوطنات، واستبدالها بالمنتجات المحلية. جاء  اإلسرائيليةضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات 
ذلك خالل لقاء نظمه العالول مع قوات األمن الوطني في ندوة سياسية نظمتها هيئة التوجيه السياسي 

قليم  ة جنين حول "آخر المستجدات السياسية" وذلك في حرش السعادة.حركة فتح وقيادة منطق وا 
 21/1/1122، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ألف جامعي من غزة ُيمنعون من السفر الستكمال دراستهم : نحو هآرتس .42

ألف طالب جامعي  حواليكشفت مصادر إعالمية صهيونية النقاب عن أن : القدس المحتلة
غادرة قطاع غزة، منذ إغالق معبر رفح، الستكمال دراستهم الجامعية، وبقوا فلسطيني لم يتمكنوا من م
مواطن آخر قدموا طلبات سفر إلى وزارة الداخلية وينتظرون  6111 حواليعالقين داخل القطاع، مع 

 السفر إلى الخارج إذا تم فتح المعبر. 
(، إلى أن "إسرائيل" تمنع 1|22وأشارت صحيفة "هسرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم األربعاء )

الفلسطينيين في القطاع من السفر عبر الضفة الغربية واألردن، باستثناء بعض  2990منذ عام 
 الزوار، ولذلك بقي معبر رفح هو الطريق الوحيد لمغادرة القطاع عبر مصر.

 22/1/1122، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
ــل الن الشــعبيةالمقاومــة نشــطاء  .43 ــون لمقت ــذكرون نضــالها معهــم ضــد االســتيطان حزين اشــطة مــولر ويت

 والجدار
قبل أن تذهب الناشطة األميركية كاليا مولر إلى سورية وتقع في قبضة : محمد يونس –رام هللا 
)داعش( الذي أعلن مقتلها أول من أمس، كانت مولر في فلسطين، « الدولة اإلسالمية»تنظيم 

وهدم البيوت، ما أشاع الكثير من الحزن والغضب بين  وشاركت في أنشطة ضد االستيطان والجدار
 الفلسطينيين على رحيلها.

وما أن انتشر خبر مقتلها، حتى سارع ناشطو المقاومة الشعبية الفلسطينية إلى البحث في أرشيفهم 
عن صور الشابة األميركية التي عرفوها في أكثر من موقع وموقعة، فوجدوا صورًا لها في تظاهرات 

ر الفصل اإلسرائيلي في قرية بلعين وسط الضفة الغربية، وأخرى في مدينة الخليل جنوب ضد جدا
الضفة وهي تساعد األطفال على تفادي اعتداءات المستوطنين أثناء التوجه إلى مدارسهم، وثالثة 

 وهي في قرية عزبة الطبيب شمال الضفة تعتصم مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم.
أصبنا بصدمة كبيرة »اومة الجدار واالستيطان في قرية بلعين عبد هللا أبو رحمة: وقال رئيس لجنة مق

اإلرهاب الذي قتل الناشطة راشيل كوري هو ذاته الذي قتل »، مضيفًا: «لمقتل هذه المناضلة األممية
 «.الناشطة كاليا مولر

، في الشمال وقال ناشطون في المقاومة الشعبية إن مولر شاركت في أنشطة في أنحاء الضفة
والوسط والجنوب. وغالبًا ما يتجنب الجيش اإلسرائيلي استخدام عنف مفرط ضد الفلسطينيين في 

 حال وجود ناشطين ومتضامنين أجانب بينهم.
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كاليا كانت تشارك في األعمال اإلنسانية، خصوصًا مساعدة األطفال وحمايتهم »وقال أبو رحمة: 
 «.المهددة بالهدم في محاولة لمنع قوات االحتالل من هدمها من المستوطنين، واالعتصام في البيوت

وأعلنت لجان المقاومة الشعبية تنظيم مسيرة احتجاجية في قرية بلعين غدًا احتجاجًا على مقتل مولر. 
وقال أبو رحمة إن اللجنة سترفع صور مولر في التظاهرة التي ستتوجه إلى جدار الفصل، معلنة 

 في سورية.« المناضلة اإلنسانية األممية»ال رفضها اإلرهاب الذي اغت
 21/1/1122، الحياة، لندن

 
 "تركيا بوابة فلسطين إلى العالم"يختتم مشاركته في إسطنبول بمؤتمر  األعمالوفد ملتقى رجال  .44

الفلسطيني، أمس، مشاركته في مؤتمر "تركيا بوابة  األعمالرام هللا د "األيام": اختتم وفد ملتقى رجال 
الفلسطيني التركي خالل  األعمالإلى العالم" الذي نظمه في مدينة إسطنبول اتحاد رجال  فلسطين

 الشهر الجاري. 6 - 8القترة بين 
وأعرب رئيس الوفد محمد الحرباوي، عن أهمية هذا المؤتمر ونتائجه وفعالياته على مدى ثالثة أيام، 

حكومي والخاص، إضافة إلى العديد من مشيدًا بحجم المشاركة ومستويات تمثيلها على الصعيدين ال
العالم، ما جعل  أنحاءالفلسطينيين من شتى  األعمالالفلسطينيين، والعديد من رجال  األعمالرجال 

من هذا الحدث تظاهرة اقتصادية ألجل فلسطين وفرصة حقيقية للتبادل االقتصادي المشترك بين 
 الجانبين التركي والفلسطيني.
 أحدالفلسطيني الدولي ومراحل تأسيسه، فقد أفاد الحرباوي، وهو  األعمال أما بخصوص اتحاد رجال

الفلسطينيين في  األعمالأعضاء اللجنة التأسيسية في هذا االتحاد الذي سيجمع العديد من رجال 
العالم، بأن العمل ماض قدمًا على هذا الصعيد، وان شهر نيسان المقبل سيشهد انطالقة  أنحاءجميع 

 .هذا االتحاد
 21/1/1122، األيام، رام هللا

 
 يؤرخ لمجزرة المخيم الفلسطيني وثائقي"تل الزعتر"..  .45

يوثق الفيلم الوثائقي "تل الزعتر" لمخرجه الراحل مصطفى أبو علي وبينو أدريانو : عمان-توفيق عابد
يوم  وجان شمعون المجزرة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين واللبنانيين في المخيم القريب من بيروت

على أيدي ائتالف االنعزاليين اللبنانيين الذي ضم حزبي الكتائب واألحرار  2908أغسطس/آب  21
 ومقاتلي األرز.



 
 

 
 

 

           33ص                                     3484 العدد:    21/1/1122 الخميس التاريخ:

الذي كتب مادته باللغة العربية الروائي رسمي أبو علي، وهو باللونين األسود -كما يعيد الفيلم 
ن مع إدارة الفنون التابعة واألبيض وعرض ألول مرة مساء أمس الثالثاء في مسرح البلد بالتعاو 

تاريخ المخيم بصموده وبطوالته ومقاومة مقاتليه وسكانه الذين التحموا معا  -لمؤسسة شومان الثقافية
 في مواجهة القصف والحصار والتجويع والعطش وقلة الدواء.

ي عاما في مستودعات شركة إيطالية ف 48 -الذي يعتبر أول إنتاج فلسطيني إيطالي-وبقي الفيلم 
روما دون أن يمسه أحد، لكن المخرجة اإليطالية مونيكا ماورير والفلسطينية إميلي جاسر كر ستا 

 نفسيهما إلنقاذ المشاهد وترميمها ورقمنتها والحفاظ عليها كجزء من الذاكرة الفلسطينية الجمعية.
األحرار واألرز دقيقة، يحاول الفيلم اإلجابة على سؤال مفاده لماذا ركزت الكتائب و  02وعلى مدى 

 على مخيم تل الزعتر في هجومها ومحاصرتها؟
وحسب شهادات مقاتلين، فإن المخيم يقع في منطقة معادية من جهاته األربع، إذ تفج رت االشتباكات 
عقب اعتداء حزب الكتائب على حافلة فلسطينية استشهد خاللها ثالثون فلسطينيا جميعهم من 

 المخيم.
عن زيادة المعاناة وقلة التموين والمواد الطبية نتيجة الحصار، عندما أعطى ويتحدث الفيلم بإسهاب 

النظام السوري الضوء األخضر للكتائب وحلفائهم لتشديد الحصار والقصف في السابع عشر من 
، حيث استطاع مقاتلون فلسطينيون صد  عشرين هجوما، حسب ما جاء في 2908يونيو/حزيران 

 ل سوري في صفوف المقاومة الفلسطينية.شهادة علي خنجر، وهو مقات
ووفق شهادات أخرى، فقد سقطت ثماني آالف قذيفة في اليوم األول من االشتباكات، كما قطعت 

 الكهرباء واالتصاالت وانتشر قناصون في بنايات قريبة حولوا حياة سكان المخيم إلى جحيم.
اللبنانية وقوات الثورة الفلسطينية، كما يتحدث "تل الزعتر" عن فك التحالف بين القوى الوطنية 

والمستجدات التي أوجدها دخول الجيش السوري وعمليات هتك األعراض واإلعدامات على حواجز 
حزب الكتائب، ورفض اليمين اللبناني التعاون مع القوات العربية ومنعها من الوجود في مناطقه، 

 وانقسام بيروت لشرقية وغربية.
 الناس والحصار

فيلم دور إسرائيل في تسليح وتدريب ما أسماه "اليمين اللبناني"، وكذا مساهمة المرأة ويبرز ال
الفلسطينية في الدفاع عن المخيم جنبا إلى جنب مع المقاتلين وتحضير الطعام ومداوة الجرحى، كما 
يتحدث عن ظهور "تيار استسالمي" داخل المخيم يطالب بحل، لكن حسب شهادات واردة في الفيلم 

 د تم إقناع المطالبين بأن االستسالم يعني الموت، وأن المخيم سيبقى قلعة مستعصية.فق
 22/1/1122، الجزيرة نت، الدوحة
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 مؤلفات مشاركة في معرض القاهرة للكتاب 7أمير األسرى عبد هللا البرغوثي يواجه السجان بـ .46

واجد األسير الفلسطيني عبد رغم عتمة السجن وقساوة السجان، ت: القاهرة / مروة جمال / األناضول
هللا البرغوثي، الذي ينفذ أحكاما سجن غير مسبوقة في السجون اإلسرائيلية، عن طريق عدة أعمال 

 أدبية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انتهاؤه غدا.
في  آالف ومائتي عام، 2مرة إضافة إلى  80، محكوم عليه بالمؤبد ”أمير الظل”البرغوثي الملقب بد

قضايا متعلقة بمسؤوليته عن سلسة من األعمال االستشهادية ضد مستوطنين إسرائيليين في الفترة 
في  "حماس"، إبان توليه قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة 1114و 1111بين 

 الضفة الغربية.
، وفق مراسلة وكالة ”ظلأمير ال“وخالل فاعليات معرض الكتاب الذي أنطلق قبل أسبوعين، شارك 

الماجدة.. ذكريات بال ”، و”مهندس على الطريق“مؤلفات هي:  0األناضول التي زارت المعرض، بد
الميزان .. جهاد الدعوة ودعوة ”، و”المقصلة وجواسيس الشاباك الصهيوني”، و”حبر وورق
شياطين الهيكل المقدسي و ”، و”فلسطين العاشقة والمعشوق”، و”بوصلة المقاومة”، و”المجاهدين
 ، وكأنه يواجه سجانه، ويقول له إنه قادر على توصيل رسالته رغم األصفاد.”المزعوم

هي رواية خطها البرغوثي بعدما تلقى خطابا في محبسه االنفرادي من ابنته ” مهندس على الطريق”و
بي تجلى في من أنت؟ ولماذا أنت؟، فبدأ األب في اإلجابة بأسلوب أد“لم يضم سوى سؤالين ” تاال“

 هذه الرواية.
، يقسم الكاتب األسير بمن رفع السماء وبسط ”الماجدة.. ذكريات بال حبر وورق“أما في رواية 

بطلة “عدة مرات، وأوضح أن الفتاة  يبكياألرض أن هذه الرواية هي الشيء الوحيد الذي جعله 
نته ومن شدائد ما لقيته من مسٍس أبكته المرة تلو المرة من شدة ما عا” ماجدة“التي أسماها ” الرواية

 ومصائب، رغم أنه هو من سطر قصتها.
 2ووفقا ألحدث دراسة إحصائية، قال مركز األسرى للدراسات واألبحاث الفلسطيني )مستقل( إن 

أسيًرا صدرت بحقهم أحكام  308آالف أسير فلسطيني يقبعون داخل السجون اإلسرائيلية، من بينهم 
 حدة أو لمرات عديدة.بالسجن المؤبد لمرة وا

 22/1/1122، رأي اليوم، لندن
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 طابع العنف يطغى على رسوم أطفال غزة .47
على رغم مرور ستة أشهر على الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، ما زالت : فتحي صب اح -غزة 

أصوات القذائف والصواريخ ترن في آذان أطفال غزة، وصور الضحايا، من شهداء وجرحى، تقتحم 
 تهم وتالحقهم في أيامهم ولياليهم.مخيال

وتتجلى هذه الصور، أكثر ما تتجلى، في رسومات لألطفال، كما حصل في مسابقة للرسوم نظمها 
مركز الميزان لحقوق اإلنسان أول من أمس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة ووكالة 

 «.أونروا»األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وبدا واضحًا مدى التأثير النفسي السلبي الكبير للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، الذي استشهد 

على « طابع العنف»فلسطيني، حوالي نصفهم من األطفال والنساء، إذ غلب  1111خالله نحو 
نقاذ الجرحى ، إلى معظم الرسومات، التي أظهرت طائرات وصواريخ االحتالل وقصف المنازل وا 

 جانب المطالبة بالحقوق، وفي مقدمها الحق في السكن والتعليم والصحة وغيرها.
طفل، وقدم المركز جوائز عينية ومالية لألطفال  4211طفاًل، من بين نحو  48وفاز في المسابقة 

الفائزين من المراحل التعليمية الثالث، وقضى األطفال وذووهم نحو ثالث ساعات شعروا خاللها 
ة غامرة بالجوائز والرسوم والغناء والدبكة الشعبية الفلسطينية، في محاولة من المركز لخلق بسعاد

يومًا من  21أجواء مختلفة عن أيام وليالي الرعب والقتل والقصف والتدمير التي عاشوها على مدى 
 عمر العدوان.

وبكي إن أكثر من وقالت منسقة وحدة التدريب واالتصال المجتمعي في مركز الميزان شيرين الش
رسمًا شاركت في المسابقة تناول أغلبها حق األطفال في الحماية من العنف في النزاعات  4211

 المسلحة.
 21/1/1122، الحياة، لندن

 
 مصدر عسكري مصري ينفى مقتل أحد كوادر القسام بسيناء .48

ة حول مصري ما أوردته مواقع وصحف عربي عسكرينفى مصدر : محمد جمال عرفة -القاهرة 
مقتل أحد القيادات في كتائب عز الدين القسام خالل قصف جوي على معاقل الجماعات اإلرهابية 
في شمال سيناء، مؤكدا أنه "لم تتم اليوم أعمال قصف جوي بسبب سوء األحوال الجوية، باإلضافة 

 إلى عدم وجود قتلى في صفوف العناصر التكفيرية تنتمي لكتائب القسام".
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بكتائب القسام عبد اإلله محمد  القياديأن بعض وسائل اإلعالم أوردت أن اسم  وأوضح المصدر
سعيد قشطة، مؤكدا أن "الشخص المذكور قتل في ليبيا منذ عدة أيام، وقد نعته أسرته على صفحتها 

 الرسمية خالل األيام الماضية".
د قشطة )أبو محمد( وقالت عائلة قشطة عبر موقعها االلكتروني أن ابنها عبد اإلله محمد سعي

 فبراير في األراضي الليبية. / شباط 8عاما، يوم الجمعة الموافق  12استشهد عن عمر 
 21/1/1122قدس برس، 

 
 جدل حول زيارة شاعر مصري لمدينة الناصرة .49

صخب وجدل كبيرين يصاحبان الزيارة المرتقبة للشاعر المصري المعروف  عادل العوفي: - الرباط
راضي المحتلة وتحديدا الى مدينة الناصرة، فبين بيانات التنديد والدعوة الى ثنيه هشام الجخ الى اال

والخطوة غير محسوبة العواقب كما سمتها الكثير من المنظمات الداعية لمقاطعة ” المغامرة“عن 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، بينما اخرون يرونها فرصة لكسر الحصار الثقافي الخانق عن ابناء 

فقد اتصلت به  "التأشيرة"كثر على راي صاحب القصيدة الشهيرة أخل الفلسطيني، وكي نتعرف الدا
وهو في المطار يتهيا للسفر حيث موعد االمسية المنتظرة، وكانت هذه االجوبة الصريحة " راي اليوم"

 والمباشرة في هذا اللقاء القصير.
اسرائيلي، من مصر إلى االردن ثم رام مروري إلى فلسطين المحتلة مرور عربي وليس وقال الجخ: 

هللا ثم الناصرة، ويرافقني الملحق الثقافي المصري ووزير الثقافة الفلسطيني، زيارتي ألهلي في 
 مر.أس موعدها ولو أغلقوا علي  المعابر في الدبابات

 21/1/1122رأي اليوم، لندن، 
 
 نيةحل للقضية الفلسطي إليجادعلى الحاجة  يؤكدالعاهل األردني  .51

ربعاء على ضرورة العمل على ايجاد حل د ب ا: أكد العاهل األردني عبد هللا الثاني األ -عمان
 للقضية الفلسطينية التي تعد عنصر تأزم وعدم استقرار في المنطقة.

جاء ذلك خالل لقاء عبد هللا الثاني مع الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، الذي يزور االردن حيث 
تطوير العالقات الثنائية وسبل دعمها في المجاالت السياسية واالقتصادية،  ركزت المباحثات على

 إضافة إلى تطورات األوضاع في المنطقة، بحسب وكالة )بترا(.
حل للقضية المركزية في المنطقة، القضية الفلسطينية، ألنها أحد  إليجادنحن بحاجة وقال "

من المهم لنا جميعًا في المجتمع الدولي أن نعمل المواضيع التي يتم استغاللها من قبل المتطرفين. و 
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على إعادة الزخم إلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وتمكينهم من حل الصراع، 
فالقضية تمث ل عنصر تأزيم وعدم استقرار في المنطقة، وتزيد من صعوبة التحدي اإليديولوجي الذي 

 ."أشرت إليه
 21/1/1122القدس العربي، لندن، 

 
 يزور المسجد األقصى ويلتقي مسؤولي األوقاف "إسرائيل" لدى السفير األردني .50

زار السفير األردني لدى إسرائيل وليد عبيدات، األربعاء، المسجد األقصى  :منى القواسمي - القدس
والتقى عبيدات، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى الشيخ عزام الخطيب،  المبارك.

على  اطلعوأفاد الخطيب أن السفير األردني  رئيس مجلس األوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب.و 
 المستجدات الجارية في المسجد األقصى.

وأضاف الخطيب أن "السفير األردني اطلع أيضا خالل الزيارة على العراقيل التي تواجه الدائرة في 
 تنفيذ مشاريعها المعطلة من أعمال ترميم وغيرها".

كد السفير عبيدات أن سيبذل جهوده بالتنسيق مع دائرة األوقاف والحكومة األردنية خاصة على وأ
 الطلب وتذليل العقبات التي تعترض هذه المشاريع.

 22/1/1122القدس، القدس،  
 
 الضفة الغربية واألردنبين  عالقأسير أردني محرر  .52

رر حمزة الدباس واحتضانه ابنيه لم يفصل بين األسير األردني المح: عوض الرجوب - الخليل
وعائلته سوى أمتار قليلة، لكن إعادته من حيث أتى حالت دون لم  شمل العائلة وتحقيق فرحة 

 ينتظرها منذ أربعة أعوام قضاها بعيدا عنهم في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
بر جسر الملك حسين، فقد منع االحتالل الثالثاء األسير األردني المحرر من المغادرة إلى األردن ع

 وطلب منه مراجعة مخابراته في مستوطنة عتصيون )جنوب بيت لحم(.
وكانت السلطات األردنية قد رفضت األحد الماضي دخول المحرر الدباس إلى أراضيها، وطالبته 
باستصدار وثيقة بديلة لجواز السفر الذي صادره االحتالل للعودة إلى وطنه، رغم حيازته البطاقة 

 ية وبطاقة العبور أو ما يعرف "بالكرت األصفر".الشخص
أثناء مغادرته إلى الضفة الغربية لحضور زفاف شقيقه في بلدة  1122وكان الدباس قد اعتقل عام 

شهرا بتهمة  32نوبا غرب الخليل )جنوب الضفة الغربية(، حيث خضع للتحقيق وحكم عليه بالسجن 
 االنتماء لحركة )حماس(.
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اتهم عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى األردنيين لدى السجون اإلسرائيلية  وفي السياق ذاته،
 فادي فرح، الحكومة األردنية "بالتقصير" في ملف األسرى، خاصة المحررين منهم.

وقال للجزيرة نت "يبدو أن الحكومة األردنية ال ترغب في عودة األسير الدباس ألسباب غير معلومة، 
ر من ذلك، وهو شعورنا بأن ثمة تبادل أدوار بين الحكومتين األردنية لكن هناك شيئا أخط

 واإلسرائيلية".
 21/1/1122الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 عملية جراحية 45جري يغزة في  األردنيالميداني المستشفى  .53

، تقديم خدماتها الطبية 43تواصل طواقم المستشفى الميداني العسكري االردني غزة : بترا - غزة
 نسانية لألهل في قطاع غزة بما يخفف من معاناتهم ويداوي آالمهم.واال

من أجل استقبال المراجعين والتعامل معهم من خالل  43وتعمل طواقم المستشفى الميداني غزة 
مختلف عيادات االختصاص والطوارئ والصيدلية والمختبر وغرف العمليات بما يضمن تقديم الخدمة 

 لى مدار الساعة.وع الطبية بكل كفاءة وتميز
 21/1/1122الدستور، عمان،

 
 توجه نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتوجه للمحاكم الدولية يتبنىاتحاد الصحفيين العرب  .54

األيام: تبنى اتحاد الصحافيين العرب قرار نقابة الصحافيين الفلسطينيين بالتوجه للمحاكم  -رام هللا 
إلسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الصحافيين الدولية لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب ا

 الفلسطينيين وعدم إفالتهم من العقاب على جرائمهم.
تحاد الصحافيين العرب تسمية دورة اجتماعاته في طنجه المغربية باسم "دورة لوقرر المكتب الدائم 

ري وذلك تكريما من شباط الجا 21-9شهداء الصحافة الفلسطينية" والتي عقدت على مدار يومي 
 للشهداء الصحفيين.

 21/1/1122األيام، رام هللا، 
 
 2014 سنةفي اإلنفاق العسكري العالمي  13الـ "إسرائيل"و 3ـالسعودية ال .55

قال المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية )آي.آي.إس.إس(، األربعاء، : األناضول – أحمد محمود
)بنسبة  1123ارتفع اإلنفاق العسكري العالمي في عام إنه بعد ثالث سنوات من التراجع الحقيقي، 
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سرائيل في صدارة دول 2.0 (، السيما في العديد من االقتصادات الناشئة، فيما جاءت السعودية وا 
 الشرق األوسط األكثر إنفاقا على الدفاع.

في ، الذي أصدره اليوم 1122لعام ” التوازن العسكري“جاء ذلك في تقرير يوجز محتويات كتاب 
مؤتمر صحفي جون تشيبمان المدير العام، والمدير التنفيذي للمعهد، ومقره في لندن هو مؤسسة 

 عالمية )مستقلة( رائدة في مجال األمن العالمي، والمخاطر السياسية والصراع العسكري.
صاحبة أكبر  22وعلى غرار السنوات السابقة تصدرت الواليات المتحدة األمريكية قائمة الدول الد

مليار دوالر وفي  219.3مليار دوالر أمريكي، تليها الصين بقيمة  262موازنة إنفاق عسكري بقيمة 
مليار دوالر  01مليار دوالر، وفي المرتبة الرابعة روسيا بقيمة  61.6المرتبة الثالثة السعودية بقيمة 

فجاءت في المرتبة الد  مليار دوالر، أما إسرائيل 82.6وفي المرتبة الخامسة المملكة المتحدة بقيمة 
 مليار دوالر. 14.1بقيمة  24

 21/1/1122رأي اليوم، لندن، 
 
 قرار السويد برفع مستوى التمثيل الفلسطيني يمتدحالبرلمان العربي  .56

امتدح رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، موقف الحكومة السويدية  الخلي : -القاهرة 
يني لديها من بعثة إلى سفارة. وقال إن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني لرفعها مستوى التمثيل الفلسط

يأتي تماشيًا مع كون السويد أول دولة عضو في االتحاد األوروبي تعترف رسميًا بدولة فلسطين، 
مشيرًا إلى أنها خطوة تدل على مدى دعم السويد وحكومتها لحقوق الشعب الفلسطينيين، طبقًا لقرارات 

لية، وحق الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، متمنيًا الشرعية الدو 
 أن تقوم كافة الدول الحرة في العالم بخطوات مشابهة.

 21/1/1122الخليج، الشارقة، 
 
 بعرقلة االتفاق النووي "إسرائيل"روحاني يتهم  .57

اني إسرائيل أمس، بعرقلة اتهم الرئيس اإليراني حسن روح: محمد صالح صدقيان -طهران 
نجاح الجهود  فشالها، داعيًا الدول الغربية الى النظر بواقعية للدوافع اإليرانية وا  المفاوضات النووية وا 

وقال روحاني خالل مشاركته في تجمع ضخم في طهران لمناسبة  الرامية للتوصل الى اتفاق نووي.
، "ني وقائد الثورة، يدافعان عن المفاوضات النوويةالشعب اإليرا"للثورة اإلسالمية، ان  48الذكرى الد 

 في اشارة الى تأييد مرشد الجمهورية اإلسالمية علي خامنئي للعملية التفاوضية.
 21/1/1122الحياة، لندن، 
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 بعد االنتخابات "سرائيل"إ وروبية ضد  أ عقابيةإجراءات "معاريف":  .58

فة "معاريف" في عددها الصادر اليوم ذكرت صحي :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
االسرائيلية بمرحلة حرجة جدا نتيجة  -الثالثاء، انه في الوقت الذي تمر فيه العالقات االميركية 

االعضاء في االتحاد  16الخالف حول خطاب نتنياهو امام الكونغرس، فأن الدول االوروبية الد 
اسرائيل في اليوم الذي يلي االنتخابات  االوروبي مستمرة في التخطيط لتطبيق العقوبات على

 االسرائيلية.
مس قائال إن "خيبة امل عمية أوبهذا الصدد، فقد صر ح مصدر كبير في االتحاد االوروبي يوم 

العودة لطاولة المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين  احتماالتتجتاح دول االتحاد االوروبي الن 
وضات بين الطرفين ال يشغل حيزًا في االنتخابات االسرائيلية، لذا فأن تبدو بعيدة، وان موضوع المفا

 على االتحاد االوروبي ان يخطط ويستعد لليوم الذي يلي هذه االنتخابات".
ر لها االوروبيون تتمثل في سلسلة  واضافت الصحيفة ان جزءا من هذه االستعدادات التي يحض 

الطرفين الى طاولة  إلعادةل وسيلة ضغط طويلة من العقوبات التي من الممكن ان تشك
 المفاوضات.

ومن بين تلك العقوبات يفكر االوروبيون بوسم منتجات المستوطنات داخل المجمعات التجارية 
الى اتخاذ إجراءات ضد الشركات االوروبية التي تتعامل مع شركات من خارج  باإلضافةاالوروبية، 

يات عامة تمثل المستوطنين، والفحص مجددا الخط االخضر، الى جانب رفض استقبال شخص
، وفي الحاالت القصوى يفكر االوروبيون المس اوروبية-التي تشارك في مشاريع اسرائيلية  لألموال

 باتفاقية التجارة مع اسرائيل.
واشار المصدر االوروبي إلى انه في كل مرة يتم فيها الحديث عن العقوبات االوروبية، يقول 

ذلك صادر عن موظفين اوروبيين صغار، ولكن "هذه المرة فأن االمر غير صادر  االسرائيليون ان
عن موظفين بل عبر إجراء واسع تقوده جميع الدول االوروبية االعضاء في االتحاد وعلى مستوى 
عال جدا"، مضيفا "ان دول االتحاد حريصة على عدم نشر هذه االجراءات الى ما بعد االنتخابات 

 ال يفسر ذلك بأنه تدخال في هذه االنتخابات". االسرائيلية حتى
 22/1/1122القدس، القدس، 
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 وحدة وطنية فلسطينية إلطالق حوار بناء مع اإلسرائيليين حكومةضرورة وضع بلجيكا:  .59
أكد رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال على "ضرورة إعادة إطالق مفاوضات السالم لبلوغ حل 

 تين تعيشان جنبا إلى جنب".سياسي يقوم على أساس دول
، عقب لقائهما ببروكسيل، التي بدأ مع الرئيس الفلسطينيجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك 

 .األربعاءارة لها يعباس ز 
وقال ميشال، إن "مصادقة البرلمان البلجيكي على مشروع قرار يدعو لالعتراف بدولة فلسطين 

عترف بالدولة الفلسطينية يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه دولة أوروبية ت أحدثلتصبع بلجيكا بمفعوله 
 فرصة ممكنة". أقربالضغوط على اإلسرائيليين والفلسطينيين الستئناف مفاوضات السالم في 

 ولفت إلى "ضرورة وضع حكومة وحدة وطنية فلسطينية إلطالق حوار بناء مع اإلسرائيليين".
 22/1/1122، فلسطين أون الين

 
 فلسطينيين بدم بارد في نورث كاروالينا طالبثالثة  أمريكي يقتل .61

أ ف ب: وجهت السلطات األمريكية التهم لمسلح يعتنق آراء مناهضة للدين بقتل ثالثة  – واشنطن
طالب مسلمين هم شابة وزوجها وشقيقتها، في مدينة تشابل هيل الجامعية في والية كاروالينا 

اء. وقالت شرطة تشابل هيل إن القاتل هو كريغ ستيفن الشمالية، بحسب ما افادت الشرطة األربع
عاما( ويحتجز في سجن مقاطعة دورهام. والضحايا الذين تم قتلهم بدم بارد هم سكان  38هيكس )

عاما( وشقيقتها رزان ابو  12عاما( وزوجته يسر ابو صالحة ) 14تشابل هيل ضياء شادي بركات )
وسلم هيكس نفسه بعد إطالق النار الثالثاء في  سطينيون.عاما( من رايلي، والثالثة فل 29صالحة )

 تشابل هيل أمام حرم الجامعة.
 .األولى"تم توجيه التهم الى هيكس بارتكاب ثالثة جرائم قتل من الدرجة "وقالت الشرطة انه 

وفي صفحة على موقع فيسبوك يعتقد انها لهيكس ظهرت عشرات التعليقات المناهضة لألديان قال 
، إضافة الى رسوم وتعليقات تسخر من الديانة "عتراضا ضميريا على األديان"ا ا إن لديه في بعضه

المسيحية ومن طائفة المورمون ومن اإلسالم. وظهرت على صفحته كذلك صورة مسدس معبأ 
 إضافة الى تسجيل فيديو لجرو صغير ولقطة دعائية للخطوط الجوية النيوزيلندية.

ملحد  أناانا لست ملحدًا ألنني أجهل حقيقة الكتاب المقدس. "لصفحة وقال في أحد تعليقاته على ا
نظرا للضرر الجسيم الذي تسبب به دينكم للعالم، " وأضاف ."ألن الكتاب المقدس جاهل بالحقيقة

 ."أستطيع أن اقول انه ليس فقط من حقي بل من واجبي أن أهينكم
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تماعي ومن بينها صور زفاف ضياء وانتشرت صور الضحايا الثالث على مواقع التواصل االج
 بركات ويسر ابو صالحة.

ن يسر كانت  وقالت وسائل إعالم محلية إن ضياء كان طالبا في السنة الثانية في طب االسنان وا 
ستبدأ دراستها في االختصاص نفسه في الخريف. ورزان طالبة في جامعة كاروالينا الشمالية بحسب 

 صحيفة الجامعة.
 21/1/1122دن، القدس العربي، لن

 
 تتحفظ من دعوة نتنياهو إللقاء خطاب غالبيةكي: ياستطالع أمر  .60

بين استطالع للرأي أن غالبية األميركيين يتحفظون من دعوة رئيس الحكومة : صفا –واشنطن 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إللقاء خطاب أمام الكونغرس، وفي الوقت نفسه فإنهم يعتقدون أنه على 

 راك أوباما أن يلتقيه خالل زيارته إلى واشنطن.الرئيس با
وجاء أن االستطالع الذي نشر في موقع "ذي هوفينغتون بوست" اإلخباري، الليلة الفائتة أجري 

" لمدة أربعة أيام منذ مطلع الشهر الجاري، وشمل عينة مؤلفة من YouGovبالتعاون مع معهد "
 من المستطلعين. 2111

من األميركيين يعتقدون أنه ما كان يجب توجيه الدعوة لنتنياهو، في  %30وبحسب االستطالع فإن 
 أنه لم يحصل أي خلل في توجيه الدعوة. %41حين يعتقد 

من األميركيين يعتقدون أنه على أوباما أن يجتمع مع نتنياهو خالل زيارة  %26وفي المقابل فإن 
 أوباما بعدم االجتماع معه. يدعمون قرار %29األخير إلى واشنطن الشهر القادم، مقابل 

إنه يجب على أعضاء الكونغرس الذين يمثلونهم الحضور إلى  المستطلعينمن  %38وقال 
 عن اإلجابة. %41يعتقدون خالل ذلك، في حين امتنع  %13الكونغرس أثناء الخطاب، مقابل 

ن أنه يجب على من الديمقراطيين الذين شاركوا في االستطالع يعتقدو  %49كما بين االستطالع أن 
 أعضاء الكونغرس مقاطعة الخطاب.

( تعتبر توجيه الدعوة لنتنياهو إللقاء خطاب أمام %29وأفاد أن هناك غالبية في وسط الجمهوريين )
( يعتقدون بخالف ذلك. وفي وسط المستقلين %01الكونغرس أمرا مقبوال، فيما غالبية الديمقراطيين )

 .%42عوة غير مقبول، مقابل يعتقدون أن توجيه الد %32تبين أن 
 21/1/1122وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
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ز جهاز المناعة .62  القيلولة تعز 
تفيد القيلولة القصيرة في تخفيف الضغط النفسي وحماية نظام المناعة، كما : أ ف ب -واشنطن 

 أثبتت اختبارات أجريت على رجال ناموا قلياًل خالل الليل.
األميركية « جورنال أوف كلينيكل أندوكرينولوجي أند ميتابوليسم»ة نشرتها مجلة وأظهرت دراسة فرنسي

أن أخذ قيلولة يعيد إلى مستويات الهرمونات والبروتينات في الجسم طبيعتها بما يسمح بمواجهة 
 الضغط النفسي ويعيد االنتظام الطبيعي إلى نظام المناعة.

أعمالنا تدفع إلى »ون الفرنسية بريس فارو أن سورب -وأوضح الباحث في جامعة باريس ديكارت 
االعتقاد أن أخذ قيلولة لثالثين دقيقة يمكن أن يقلب األثر الهرموني الناجم عن قلة النوم في الليلة 

أنها الدراسة األولى التي تركز على أن القيلولة يمكن أن تعيد نظام الغدد »وأشار إلى «. السابقة
 «.طبيعته الصماء العصبية والمناعة إلى

رجاًل بصحة  22وأجرى الباحثون تحلياًل للروابط بين االنتظام الهرموني والنوم لدى مجموعة من 
سنة. وقد أخضع هؤالء لفترتي نوم في مختبر حيث جرت مراقبة  41و 12جيدة تراوح أعمارهم بين 

النوم مستويات الغذاء واإلضاءة بطريقة مشددة. وخالل إحدى هذه التجارب، حصرت فترات 
للمشاركين بساعتين خالل الليل تلتها قيلولة لساعتين بالنسبة إلى البعض ولنصف ساعة بالنسبة إلى 

 آخرين.
الحرمان من النوم على المستويات المتدنية من الهرمونات  إثروحلل الباحثون البول واللعاب لتحديد 

وم، سجلت مستويات النورادرينالين خالل الليل وفي ما يلي بعد أخذ القيلولة. وبعد ليلة من قلة الن
لدى هؤالء الرجال زيادة بمرتين ونصف المرة. والنورادرينالين هرمون وناقل عصبي يلعب دورًا مهمًا 
في تفاعل الجسم مع الضغط النفسي ويزيد وتيرة نبضات القلب وضغط الدم ومستويات السكر في 

 الدم.
ود إلى طبيعتها بعد القيلولة. كما أن قلة النوم تؤثر في والحظ الباحثون أن مستويات النورادرينالين تع

المعروفة بفوائدها المضادة للفيروسات والموجودة في اللعاب. وهذا « 8انترلوكين »مستويات بروتينة 
الهرمون تراجع في شكل كبير لدى المشاركين في الدراسة بعد ليلة قصيرة جدًا، لكنها عادت إلى 

 القيلولة.مستوياتها الطبيعية بعد 
 21/1/1122الحياة، لندن، 
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 السعودية وحماس.. مؤشرات تقارب مدفوع بالمصالح .63
 شيماء مرزوق
لم ينقض أكثر من شهر على تولي الملك سلمان بن عبد العزيز العرش في السعودية، ولم تنقطع في 

ارب متوقع هذه المدة القصيرة التحليالت والتكهنات المبنية على مؤشرات واقعية تتحدث عن تق
حركة  إطارهاالمعتدلة، التي تدخل في  اإلسالميةومرتقب في العالقة بين المملكة القوية والحركات 

حماس والدول التي تدعمها، وذلك بعد عامين من الجمود الذي ضرب العالقة نتيجة االنقالب على 
 يًا وسياسيًا.المسلمين في مصر، والذي كانت السعودية الداعم الرئيس له مال اإلخوانحكم 

، إنما على مصالح مشتركة مرتبطة بعدة وأوهامالتفاؤل بالتقارب بين الطرفين ليس مبنيا على آمال 
ملفات في المنطقة، وأي تغيير ولو جزئي في السياسة السعودية اتجاه هذه الملفات سيلقي بظالله 

 حتمًا على حماس وقطاع غزة.
حداث اختراق حقيقي "مصر، اليمن، سوريا" أبرز الملفات التي  يضعها الملك الجديد على أجندته، وا 

التام التي انتهجها  اإلقصاءفيها يحتاج تغييرا في السياسة الخارجية للمملكة، بعد أن أثبتت سياسة 
حالة  إالالمعتدلة فشلها ولم ينت  عنها  اإلسالميةالملك عبد هللا بن عبد العزيز ضد الجماعات 

 ساعدت على توسع النفوذ اإليراني. واسعة من عدم االستقرار 
تحديات خطيرة  أماموجدت السعودية نفسها بعد أربع سنوات من الربيع العربي الذي حاربته بشدة 

وتمدد غير مسبوق للشيعة في المنطقة وخاصة اليمن التي تعتبر الحديقة الخلفية للمملكة، لكنها 
 اإلخوان" اإلصالحيتصدى لهم حزب  غضت الطرف في البداية عن تمدد الحوثيين على أمل أن

 المسلمون" المسلح والمنظم جيدًا.
أدركوا اللعبة  اإلخوان أن إالفي اليمن بعضهم بعضا  أعداؤهاوكانت السعودية تهدف إلى أن يصفي 

وتركوا الجماعة الشيعية المتحالفة مع إيران تتمدد حتى سيطرت على معظم اليمن وهو ما يشكل 
هناك لمواجهة جماعة الحوثي،  اإلخوانبالتحالف مع  إالوم ولن تجد له حال هاجسا للسعودية الي

وهو ما أكده الصحفي المقرب من دوائر صنع القرار في المملكة السعودية جمال خاشقجي حين قال 
"اإلخوان المسلمون في اليمن متمثلين في حزب اإلصالح هم القوة الوحيدة القادرة على كبح جماح 

 صدي لهم".الحوثيين والت
بينما توقعت وكالة "رويترز" أن يكون الملك "سلمان" أقل تشدًدا اتجاه حزب التجمع اليمني 
لإلصالح، مقارنة بسياسة الملك السابق التي قطعت العالقات القديمة معهم، ورجحت أن تعيد 

 اإليراني. -المملكة اتصاالتها بالحزب في ظل تنامي التهديد الحوثي 
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يات يشكل الملف السوري الذي وصل الجميع فيه إلى طريق مسدود هاجسا أكبر وأمام هذه التحد
المتشددة  اإلسالميةللسعودية التي تسعى لوقف االنهيار في المنطقة، خاصة وأن انتشار الجماعات 

على طول حدودها الشمالية يحتاج إلى تغيير سياساتها والبحث عن تحالفات جديدة صاحبة نفوذ 
وهو ما يتوفر في تركيا بالدرجة األولى التي تبدو قادرة  اإليرانيوريا يجابه النفوذ وتأثير قوي في س

 على لعب دور مهم في الملف السوري. 
ويقول مراقبون إن التطورات التي شهدتها السعودية حديثا تدفع باتجاه التفاؤل بحدوث تغييرات في 

ت التركية السعودية، مع ترجيح ان الزيارة السياسة الخارجية السعودية وفتح صفحة جديدة في العالقا
الخارجية األولى للملك ستكون إلى تركيا، وما عزز هذا االتجاه هو الزيارة التي قام بها ولي ولي 

 العهد األمير محمد بن نايف لقطر في أولى زياراته الخارجية.
سياسة المملكة العربية جواد الحمد مدير مركز "دراسات الشرق األوسط" باألردن، توقع بدوره تغير 

السعودية اتجاه النظام في مصر بعد تولي الملك سلمان أمور المملكة، مرجًعا ذلك إلى أن "السعودية 
تشعر اآلن أن مواقفها الخارجية خالل العامين الماضيين أنتجت حالة واسعة من حالة عدم االستقرار 

 ير سياستها الخارجية".ساعدت على توسع النفوذ اإليراني، وهو ما سيدفعها لتغي
وفي ظل المتغيرات الكبيرة والنزيف الحاصل في المنطقة ينذر الوضع في مصر والمخاوف من 

 دولة فاشلة بالمزيد من التدهور الحاصل في المنطقة. إلىتحولها 
حماس دفعت ثمنًا باهظًا لالنقالب في مصر رغم عدم تدخلها في الشأن المصري وعاقبها النظام 

 اإلخوانجزء من معركته ضد  أنهاوسياسية ضروس على اعتبار  إعالميةشن حرب الجديد ب
 واإلخوانتقارب بين السعودية  أومصالحة  أيالمسلمين، لذا فمن الطبيعي ان تجني الحركة ثمار 

 في المنطقة ككل ومصر بالتحديد.
طوات متسارعة نظام السيسي يسير بخ أنوبعد عامين من االنقالب في مصر بات جليًا للمملكة 

المتزايد واألزمة االقتصادية  األمنينحو الفشل، فوضع مصر خطير ومخيف في ظل االضطراب 
الطاحنة فيها وهو ما ينذر بانهيار وشيك للدولة، وهذا ما لن تسمح به السعودية حتى لو اضطرت 

 بالتضحية بالنظام الحالي فهي تعتبر مصر ركيزة االستقرار في المنطقة.
إلى ما قاله الصحفي خاشقجي في مقال له "أوضاع مصر ال تبشر بخير، وأدت حماية  وهنا نعود

نظامها من النقد والمحاسبة إلى أن يتغول على الحريات، وبات سقوط قتلى مصريين كل يوم في 
شوارع القاهرة وبقية المدن من أجل حماية النظام خبرًا عاديًا، ما عم ق االنقسام واالستقطاب، وجعل 

الحة الوطنية المنشودة أصعب وأبعد، وليس هذا بالتأكيد ما تريده السعودية والواليات المتحدة المص
 لمستقبل هذا البلد المهم".
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جراءالخروج من المأزق الحالي في مصر لن تجد له السعودية إال سبيال واحدا وهو المصالحة   وا 
مع الطرفين، وسيكون التضحية صفقة كبيرة في مصر تنهي الصراع بين الثورة ونظام مبارك وتج

 بالسيسي أمرا مقبوال من الجميع مقابل استقرار هذا البلد المهم.
ومن الواضح أن الواليات المتحدة التي تنسق بالكامل مع السعودية في كل السياسيات المتعلقة 

أعطت الضوء األخضر لذلك حتى قبل وفاة الملك السابق، خاصة عندما أجرى  األوسطبالشرق 
تشارون للملك سلمان اتصاالت مع قيادات بالمعارضة الليبرالية المصرية تربطها عالقات بجماعة مس

 الذي استفز السيسي وجماعته. األمر، اإلخوان
فمن  األوسطوتنبئ السياسة السعودية الجديدة بتغيير فارق في المحاور الموجودة في منطقة الشرق 

ي، وتسعى لتكوين محور جديد مع تركيا وقطر المصر  اإلماراتيالمتوقع ان تهمل المحور 
قدرة على  األكثر أنهاالمسلمين على اعتبار  اإلخوانالمعتدلة وعلى رأسها  اإلسالميةوالجماعات 

الشيعي والجماعات السنية المتطرفة، ما يعني أن المملكة ستعود لسياسة  اإليرانيالتصدي للتمدد 
 بقة ونجحت من خاللها في عدة ملفات.االحتواء التي اعتمدتها في السنوات السا

هذا التحول إذا ما جرى فان تداعياته ستطال قطاع غزة وحركة حماس، وليس سرًا أن األزمة الحالية 
التي تعانيها الحركة ومعها غزة صنيعة النظام المصري وليس االحتالل اإلسرائيلي، ولربما هذا 

اتجاه عالقتها بإيران خشية أن تغلق عالقتها  التقارب المتوقع هو ما يدفع حماس للتمهل والحذر
، وهو ما يستفز إيران وهذا ما يبرر الهجوم اآلنوالتي تبدو مواربة  أمامهاباألخيرة األبواب السعودية 

 على رئيس حماس خالد مشعل. األخير
21/1/1122، الرسالة، فلسطين  
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ير الطباعد. ماهر تيس  
يوما  22استمرت على مدار  التيتعرضت المنشست االقتصادية في قطاع غزة خالل الحرب األخيرة 

إلى مجازر ارتكبتها إسرائيل بحق اقتصاد قطاع غزة مما أدت إلى خسائر مباشرة نتيجة التدمير 
و االستراتيجية  الكبيرة المنشستمنشاة اقتصادية من  211الكلى و الجزئي و الحرائق  لما يزيد عن 

تمثل مجمل اقتصاد قطاع غزة  التيهذا باإلضافة إلى العديد من المنشست المتوسطة و الصغيرة و 
 3211يتجاوز عددها ما يزيد عن  والتيفي كافة القطاعات ) التجارية و الصناعية و الخدماتية ( 

عادة إعمارها بحسب ما تم رصد ه في الخطة الوطنية منشأه اقتصادية و تقدر تكاليف إنعاشها وا 
مليون دوالر وهي ثالثة أضعاف خسائر الحرب  288اإلعمار بحوالي  وا عادةلإلنعاش المبكر 
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و يأتي هذا التدمير و االستهداف  1119-1116شنت على قطاع غزة في عام  التي األولى
ف وتدمير األزمة االقتصادية . ولقد تسبب استهدا غزة وتعميقالمتعمد لتدمير االقتصاد في قطاع 

 الماليالمنشست االقتصادية بخسائر مالية فادحة ألصحاب تلك المنشست نتيجة إلى فقدانهم لدخلهم 
 اليومي من تلك المنشست.

واليوم وبعد مرور أكثر من خمسة شهور على انتهاء الحرب وا عالن وقف إطالق النار ال يوجد أي 
لم تحصل أي منشأة اقتصادية على أي نوع ف هي،جديد على صعيد المنشست االقتصادية فحالها كما 

المبكر أو التعويضات وكل ما تم إنجازه على صعيد الخسائر االقتصادية هو حصر  اإلنعاشمن 
صدار التقارير الخاصة بذلك وهذا يفتح الباب إلى العديد من  وتقيم الخسائر الخاصة بتلك المنشست وا 

 من أهمها: والتيالتساؤالت 
لتقييمات الصادرة للمنشست االقتصادية من قبل الجهات المختصة مقبولة ومعتمدة هل تعتبر مبالغ ا ·

 وملزمة للجهات المانحة الراغبة في تعويض القطاع االقتصادي؟
قبل اللجان الفنية  ورصدها منتم تقييمها  التيمتى سوف يتم تعويض تلك المنشست عن خسائرها  ·

 جرد حبر على ورق؟أم أن تلك الخسائر سوف تبقى م ؟،المتعددة
 هل يوجد معايير أو شروط أو منهجية لتعويض المنشست االقتصادية المتضررة؟ ·
األوروبي والذي تعهد بالقطاع االقتصادي بحسب الخطة الوطنية لإلنعاش المبكر  االتحادأين دور  ·

عادة اإلعمار  .وا 
مع القطاع الخاص و  هذه األسئلة مطروحة للمسئولين لإلجابة عليها حتى ال يتكرر ما حصل

بأيام  1116وقبل نهاية عام  أنهعلى قطاع غزة . حيث  األولىاالقتصادية إبان الحرب  المنشست
تعرض قطاع غزة لحرب وعدوان شرس جاء بعد حصار خانق  1116-21-10قليله وتحديدا في 

زة وكان لفترة عام ونصف في حينه . و استهدفت إسرائيل في حربها األولى كل شيء في قطاع غ
 2211لالقتصاد الفلسطيني نصيب كبير من هذا االستهداف . حيث تم استهداف ما يزيد عن 

و قدرت  الخدماتيةمنشأة اقتصادية بشكل مباشر ومتعمد في كافة القطاعات التجارية و الصناعية و 
مليون دوالر حسب تقديرات  261خسائر القطاع االقتصادي المباشرة في حينه ما يقارب من 

 لمتضررين.ا
وبعد الحرب مباشرة قام المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والذي كان فاعال في تلك الفترة 

المبدئية وتم ذلك  األضراربتشكيل لجنة مشتركة من كافة مؤسسات القطاع الخاص لحصر وتقيم 
ع من أضرار القطا %62وبالفعل تم حصر وتقيم ما يزيد عن  ،UNDPبالتعاون مع مؤسسة 
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وبلغ عدد  1119نهاية شهر مارس  واستمرت حتىالخاص في عملية استغرقت أكثر من شهرين 
 مليون دوالر. 231منشأة وبلغت قيمة األضرار  2141حصرها تم  التيالمنشست االقتصادية 

أي بعد أربعة أشهر على انتهاء العدوان . أعلن  1119وفجأة وفي بداية شهر إبريل من عام  أنهإال 
مليون يورو . وتم ترسيه حصر  11د األوروبي عن برنام  إلنعاش القطاع الخاص بقيمة االتحا

.  DAIوتقيم أضرار القطاع الخاص من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على مؤسسة أخرى و هي 
القى هذا الموضوع اعتراض من القطاع الخاص إلن ذلك سوف يكون إعادة تكرار  األمروفي بداية 
بحصر و تقيم   DAIالموضوع كان قد حسم . وشرعت مؤسسة  أنصر والتقييم . إال لعملية الح

 أضرار القطاع الخاص مرة أخرى في عملية استغرقت أكثر من خمسة شهور.
(" تم فتح باب DAIونتيجة للتباين في تقييم األضرار بين الجهتين "أصحاب المنشست االقتصادية و)

شركة بطلبات اعتراض على التقييمات المالية لخسائرهم  181االعتراضات على التقييمات وتقدمت 
 منشأة اقتصادية حصلوا على تقيم صفر. 80من ضمنهم 

تم توزيع نموذج الصرف النهائي  1121-3-12وبتاريخ  األضراروبعد عام من انتهاء حصر وتقيم 
 أنهلجديد حيث لتعبئته من قبل المتضررين . واعترض المتضررين في حينه على تعبئة النموذج ا

صفحة باإلضافة إلى تعهد خاص وطلب كافة األوراق الثبوتيه والسجل التجاري  11يحتوي على 
ورقم حساب البنك وصورة الهوية مرة أخرى . وأما احتياج المتضررين ألموال التعويضات تماشوا مع 

تقدم لكل متضرر كافة المطالب . إال أنهم تفاجئوا بعد ذلك بأن صرف المخصصات المالية التي س
على ثالث دفعات موزعة كالتالي الدفعة األولى تقدر  2141من القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 

ألف  12مليون دوالر وتشمل منح كل متضرر ممن تقل قيمة األضرار التي لحقت به عن  28بنحو 
ألف دوالر  12ره بين دوالر قيمة مبلغ التعويض كاماًل وعلى دفعة واحدة، أما من تتراوح قيمة خسائ

من قيمة الضرر، أما الفئة الثالثة التي سيزيد فيها قيمة الضرر  %21ألف فسيمنح ما نسبته  211و
 . %44عن مئة ألف دوالر فستمنح ما نسبته 

وبعد مرور شهرين على تعبئة نموذج الصرف النهائي باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية وبتاريخ 
نعاش المنشست المتضررة من الحرب  إعماراألولى من أموال إعادة بصرف الدفعة  23/0/1121 وا 

وتوالت الدفعات فيما بعد لكافة  متضررة،شركة  111واستفاد من تلك الدفعة  غزة،على قطاع  األولى
. أي أن  1121و استمرت عملية صرف التعويضات للمتضررين حتى عام  المتضررة،الشركات 

االقتصادية استغرقت ما يزيد عن ثالث سنوات . وتم اعتماد  عملية صرف التعويضات للمنشست
 معايير قاسية لتقيم الخسائر و الضرر وصرف مبالغ التعويض في حينه ومن أهمها:
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عدم احتساب أي نوع من أنواع البضائع والمواد الخام وقطع الغيار لكافة المنشست التجارية  ·
 .والصناعية والخدماتية

 .واألثاث والمعدات واآلالتك حسب المعايير المحاسبية للماكينات اعتماد نظام اإلهال· 
 قبل استالم أي أموال. األمنيخضوع المتضرر للفحص · 
علما بأن العديد من  الالزمة،أن تكون المنشأة مسجلة رسميا وحاصلة على كافة التراخيص · 

تحصل على التراخيص  العمل لفترات لم والتوقف عنالحصار الطويلة  ونتيجة لسنواتالمنشست 
 الالزمة.

 أن تتم عملية الصرف من خالل حساب بنكي خاص بالمنشأة االقتصادية.  ·
االقتصادية وبأسرع  المنشست والعاجل لتعويضوفي النهاية يجب من كافة الجهات التحرك الفوري 

دالت وقت ممكن وذلك إلعادة عجلة الحياة االقتصادية للدوران مرة أخرى لتساهم في خفض مع
 المعيشية لسكان قطاع غزة. األوضاعوتحسين  المرتفعة،البطالة 

22/1/1122، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
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 عميرة هاس
فما  23من المهم جدًا لحركة حماس أن تنشر على المأل أنها تنظم تدريبات عسكرية لألوالد أبناء 

لفا(. أ 20في معسكري تدريب )« دراستهم»العدد الدقيق لألوالد والفتيان الذين أنهوا  إلىر فوق، وتشي
تبعث المتظاهرين أو  فإنهاوفي الوقت الذي تنفق فيه المقدرات كي تدربهم استعدادا للحرب التالية، 

بعد الحرب المتحدة، احتجاجا على أن العالم ال يعمر القطاع  األممتسمح بالمظاهرات أمام مباني 
 السابقة. 

 إنتاج، هكذا هي معسكرات التدريب من األولومثل المسيرة العسكرية التي أجرتها في كانون 
والمنشورات عنها؛ فهي تنخرط في خطاب المقاومة الذي يبدو سطحيا. في هذه الوضع، « حماس»

 فان السالح جزء طبيعي من المشهد المادي والعقلي.
معسكرات  إلىغيرهم )ليس بعد(  اآلالفومئات  األوالدانضم هؤالء  األخيرةفي السنوات الستة 

يبلغون كم  واألهاليالشبيبة الحمساوية، اجتازوا ثالث هجمات إسرائيلية كبرى وغيرها اقل اتساعا. 
يعرفون بأن  ألنهمصعبا عليهم التعامل مع أوالدهم: فهم عنيفون، مكتئبون، عديمو الدافعية للدراسة 

عمل متدنية، محبطون من قلة العمل، وال يعرفون ماذا يعملون، فهم ال يزالون يعانون  إليجادفرصهم 
 من صدمة الحرب.
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كل ضجي  استثنائي يفزعهم، وهناك من يبللون فراشهم في منامهم، وهناك من يتلعثمون. الماء التي 
 غير صالحة للشرب، وبالكاد لالغتسال. –مثل باقي سكان القطاع  –يشربونها 

وأوالدهم ال يزالون يعيشون  ألنهم، «الصغائر»ممن ليس لهم ترف االنتباه لهذه  األهاليالف آ هناك
 في منازل شبه مدمرة او منتشرون في المدارس التي تحولت لتصبح مالجئ لمن فقدوا منازلهم.

المخيمات العسكرية. ومن المشوق أن نعرف كم منهم اجتاز  إلىالذين يصلون  األوالدهؤالء هم 
والمعلمين( التي كل  األهاليلعالجات لما تعرضوا له من صدمة )العالجات غير الناجحة، بشهادة ا

انواع المنظمات غير الحكومية تنتهجها، كفعل سيزيفي عابث، منذ سنين. واالوالد الخريجون من 
غي . ولكن ينباإلسرائيليسيقاتلون ضد العدو  بأنهميقولوا  أنالمخيمات العسكرية مروضون على 

مع التعليم العقائدي الذي يتلقونه  األوالداالفتراض بانه قبل أن يحصلوا على هذه الفرصة، فان هؤالء 
في الخصومة السياسية بينها وبين حركة فتح « حماس»بحقن مركزة، سيشكلون تعزيزات مهمة لد 

 الضعيفة والمفتتة. 
عندما ال يكون مال، فانهم  عندما يكون مال، فان حماس هي الحكومة، حركة الحكم المدني.»
الخارج. منذ بدأ المال ينفد، نشأ  إلىسكان القطاع الذي اختار الهرب منه  أحد، أشار «المقاومة»

 وا عمارالخدمات للجمهور  إعطاء«: المقاومة»ومفهوم « الحكومة»تقسيم عمل تضاربي بين مفهوم 
الخارج عبر الضفة  إلىفر الطالب للسماح بس إلسرائيلالدمار المادي والنفسي أو رفع الطلبات 

المجد «. حماس»الغربية )كما تفعل السلطة الفلسطينية( هو دور ناكر للجميل لكل جهة باستثناء 
من هو واع لهذه  أما«. حماس»ضد العدو هو لصالح  –حقيقي أو وهمي  –الكامن في الصمود 

 السخرية هنا فليس حرا في االحتجاج. 
، يفيد 1111، واشتد بالتدري  منذ العام 2992على قطاع غزة منذ  سرائيلإمنع الحركة الذي تفرضه 

 واألغلبية، إسرائيلدائما ويجذرها في المجتمع. وداخل المعتقل الكبير هذا الذي خلقته « حماس»
 أن« حماس»مليون من معتقليه لم يخرجوا منه، سهل على حركة سلطوية مثل  2.6الساحقة من الد 

 إسرائيلشبابا. ففي وضع الحبس الجماعي المتواصل الذي تفرضه  لألكثريما تصمم الوعي، وال س
على قطاع غزة، فان وهم القوة الذي توفره التدريبات العسكرية هو أكثر حقيقية من الحلم في الدراسة 

 عمل. إيجادفي الضفة الغربية، وبالتالي  أوفي الخارج 
«هآرتس»  

21/1/1122، األيام، رام هللا  
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