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*** 
 
 ويحصل على ثقة "الكنيست" نتنياهو يسند حقائب وزارية ألشد النواب تطرفاً  .0

 ،أسةعد تلحمةي المحتلةة، القدسو  ،الناصرة، نقاًل عن مراسلها في 51/1/5151 ،الحياة، لندننشرت 
جديدة التةي خرجت األحزاب الدينية واليمينية األربعة المشاركة في الحكومة ال .(:ب.ف.أوعن وكالة )

عرضةها رييسةها بنيةةامين نتنيةاىو علةةس الكنيسةت لنيةي العقةةة فةي سةةاعة متقدمةة مةن مسةةا  أمةس ) كلنةةا  
و البيت اليهةود"  و شةاس  و يهةدوت ىتةوراب ( بمنةاير وفيةرة لةر تحلةر بهةا خةداة النتخابةات العامةة التةي 

وة تمعيلهةةةا ال علةةةي فةةةي نجحةةةت فةةةي ابتةةةزاز حقايةةةب وزاريةةةة ت ةةةو  لةةة أنُأجريةةت لبةةةي شةةةهرين، و لةةة  بعةةةد 
 الكنيست، مستملًة حقيقة فشي نتنياىو في استقدار أحزاب أخرى لحكومته.

يمعلون  ليكود  ليشكلوا خالبية في الحكومة  55وزيرًا إضافة إلس رييسها،  51وتضر الحكومة الجديدة 
زيةر الةدفا  الحةالي تضمن لها تمريةر القةرارات التةي يريةدىا رييسةها. وأبقةس نتنيةاىو حقيبةة الةدفا  بيةد و 

موشيه يعالون ولرر أن تبقةس حقيبةة الخارجيةة التةي تخلةس ليبرمةان عنهةا لن سةه، منتاةرًا ربمةا انضةمار 
الحةةةزب الوسةةةمي  المعسةةةكر الصةةةهيوني  للحكومةةةة ليمنحهةةةا لزعيمةةةه اسةةةح  ىرتسةةةو  الةةة " كةةةرر فةةةي 

   ليكةةود  علةةةس أن المناسةةبات المختل ةةة رفضةةه دخةةوي حكومةةة بزعامةةة نتنيةةاىو. مةة   لةة ، احةةت  وزرا
 الحقايب الوزارية التي بقيت بعد توزي  الحقايب علس األحزاب المشاركة ىي  من الدرجة العانية .
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ويةةرى مرالبةةون أن ال ةةايز األكبةةر فةةي النتخابةةات ىةةو زعةةير حةةزب  كلنةةا  الجديةةد موشةةيه كحلةةون الةة " 
عةد برلمانيةة، ليتمعةي فةي التصادية وحصي علس عشرة مقا –خاض النتخابات تحت أجندة اجتماعية 

الحكومةةةة الجديةةةدة بةةةعالز حقايةةةب وزاريةةةة، أبرزىةةةا وأىمهةةةا وزارة المةةةاي )لكحلةةةون ن سةةةه(، ووزارة البنةةةا  
واإلسةةكان )الجنةةراي فةةي الحتيةةام يةةو ف خالنةةت(، ووزارة جةةودة البييةةة. كمةةا حصةةي كحلةةون علةةس لسةةر 

ي تحديةةد موازنةةة الدولةةة وسةةبي التخمةةيم فةةي وزارة الداخليةةة، ليضةةمن بةة ل  صةةالحيات شةةبه مملقةةة فةة
 صرفها، متعهدًا دعر المبقات الضعي ة والوسمس.

واست اد حزب المسةتومنين المتمةرف  البيةت اليهةود"  بزعامةة ن تةالي بينيةت كعيةرًا مةن إعةالن ليبرمةان 
النسةةحاب مةةن الحكومةةة وعةةدر الشةةراكة فةةي الحكومةةة الجديةةدة فةةة رف  سةةعرب  وُمةةن  حزبةةه عةةالز حقايةةب 

مهمة ىي التربية والتعلير لبينيت، والقضا  )التي تعتبر حقيبة بالمةة األىميةة( للنايةب المتمرفةة وزارية 
في عةدايها لل لسةمينيين ولحقةو  اإلنسةان أييلةت شةكيد، وحقيبةة الزراعةة التةي تشةمي  لسةر السةتيمان  

سةكان فةي الحكومةة ال " يعتبر ال را  لتحويي الموازنات الهايلة للمستومنات ومنحت لةوزير البنةا  واإل
السابقة أور" أرييي. كما ُكل ت ى ب الوزارة  معالجة لضية البدو  في النقب المهدد نحو مية ألف منهر 
بالتالعهر من لراىر خيةر المعتةرف بهةا وتجمةيعهر فةي تجمعةات سةكنية جديةدة بعةد مصةادرة أراضةيهر، 

لوزير الدفا  يكةون مسةالوًل عةن  بحسب مخمم  برافر  الحكومي. وسيتر تعيين نايب عن الحزب نايباً 
  اإلدارة المدنية  في جيش الحتالي.

ةةا كالعةةادة بالحصةةوي علةةس  أمةةا الحزبةةان الةةدينيان المتزمتةةان )الحةةردير(  شةةاس  و يهةةدوت ىتةةوراب ، فاىتمو
حقايب وزارية تضخ الموازنات الضخمة لمالسساتهما الدينية، وعلس ضمانات بإبقا  الشةباب  الحةردير  

دمةةةة العسةةةكرية اإللزاميةةةة. كمةةةا تلقيةةةا ضةةةمانات بالحصةةةوي علةةةس موازنةةةات لتحسةةةين الوضةةة  خةةةارل الخ
وحصةةي حةةزب  شةةاس  علةةس حقيبتةةي اللتصةةاد، واألديةةان  الجتمةةاعي للعةةايالت ال قيةةرة كعيةةرة األولد.

والمسالولية عن تموير النقب والجليي، بينما حصي  يهدوت ىتوراب  علةس حقيبةة الصةحة وعلةس رياسةة 
 لمالية البرلمانية، أىر اللجان البرلمانية.اللجنة ا

يةةةةور حكومةةةة نتنيةةةاىو حصةةةلت مسةةةا  ، أن القةةةةدس، مةةةن 51/1/5151 ،القـــدس، القـــدس وأضةةةافت
 .15مقابي  صوتاً  15ضييلة للماية بلمت  بأخلبيةالخميس علس عقة  الكنيست  

و، فةةي حةةين ومةةردت رياسةةة الكنيسةةت عالعةةة مةةن النةةواب العةةرب بسةةبب ىجةةومهر العنيةةف علةةس نتنيةةاى
حين سمعوا رييس الوزرا  يقوي فةي خمابةه  سةنحافا علةس  ان جر نواب  خرون في المعارضة ضحكاً 

 جي السالر .أمننا وسن عي كي ما بوسعنا من أ
 التي نالت عقة الكنيست: 33الة اإلسراييليةوفي ما يلي تشكيلة حكومة الحتالي 
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 عةةةةةن حقايةةةةةب الخارجيةةةةةة  أيضةةةةةاً سةةةةةالوي ريةةةةةيس الةةةةةوزرا : بنيةةةةةامين نتنيةةةةةاىو )ليكةةةةةود، يمةةةةةين( وم
 والتصالت والصحة وتنمية المنام 

 )الدفا : موشيه يعالون )ليكود 
 )المالية: موشيه كحلون )كلنا، يمين الوسم 
 )الداخلية: سيل ان شالور )ليكود 
 )التعلير: ن تالي بينيت )البيت اليهود"، لومي متدين 
 )"العدي: ايليت شاكيد )البيت اليهود 
  :أور" أرييي )البيت اليهود"(الزراعة 
  عن األمن الداخلي أيضاً السياحة: ياريف لي ين )ليكود(، مسالوي 
 )اللتصاد والتجارة: أرييه درعي )شاس، ديني متمرف 
 )البنا : يو ف خالنت )كلنا 
  :كاتز )ليكود( إسرايييالنقي 
 لنوو" اإليرانيالمالة: يوفاي شتاينتس )ليكود(، مسالوي ايضا عن الهيية ال رية والملف ا 
 )البيية:  في خابا" )كلنا 
 )العلور والتكنولوجيا: داني دانون )ليكود 
 )الهجرة: زييف الكين )ليكود 
 )العقافة والرياضة: مير" ريميف )ليكود 
 )الشالون الجتماعية: حايير كاتز )ليكود 
 )شالون المتقاعدين: جيال خامليي )ليكود 
 )الشالون الدينية: دي يد ازول" )شاس 
  را  بدون حقيبة: اوفير اكونيس )ليكود( وبيني بيمين )ليكود(. وز 

 
 5153–5994المؤشرات االقتصادية للسلطة الفلسطينية لمركز الزيتونة بعنوان: دراسة علمية  .2

ى ب الدراسة دراسة علمية؛ ُأجيز نشرىا في كتاب  السلمة الومنية ال لسمينية: دراسات في : بيروت
 ، ولار بتحريرىا د. محسن محمد صال ، وصدر نصها العربي عن 5153-5553التجربة واألدا  

، وستقور السبيي بنشر ت اصيي الدراسة 5151مركز الزيتونة للدراسات والستشارات في بيروت سنة 
 في سلسلة حلقات.
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بالرخر من وجود مادة خزيرة وم صلة تحتال إلس الكعير من المقارنة والتحليي، إل أننا سنكت ي ىنا 
لتحدز عن أبرز المالشرات بما تسم  به المساحة المتاحة في ى ا الكتاب؛ م  الحرص علس با

تشكيي صورة عامة مناسبة عن الجانب اللتصاد" للسلمة ال لسمينية )التي تممي منام  الض ة 
 المربية ولما  خزة( خالي عشرين عامًا.

 أوًل: محددات األدا  اللتصاد":
والاروف التي تحكر األدا  اللتصاد" للسلمة ال لسمينية، والتي ىنا  مجموعة من المحددات 

يجب وضعها في العتبار ل همه وتقييمه، وىو أدا  ل ينمب  عليه التمبي  المجرد للمر  النممية 
 المعتادة في تقيير أدا  الدوي. وأبرز ى ب المحددات:

ولما  خزة من احتالي صهيوني  . الحتالي اإلسراييلي وتبعاته: تعاني منام  الض ة المربية5
استعمار" استيماني إحاللي، يسعس لستجالب المستومنين الصهاينة ووض  أبنا  األرض 
ال لسمينيين في بيية ماردة تضمرىر للنزوح والهجرة. ولين انسحب الحتالي من لما  خزة سنة 

وية، وما يزاي يمارس حصارًا إل أنه أبقس سيمرته علس معابرىا ومناف ىا البرية والبحرية والج 5111
داريًا علس نحو  من أرضها،  %11لاسيًا بح  أبنايها. وفي الض ة المربية ما يزاي يسيمر أمنيًا وا 
لس  511وما زاي يتحكر بمناف ىا، ويتاب  سياسة استيمانية منهجية أدت إلس بنا  نحو  مستعمرة، وا 

ي التحكر بحركة األفراد والبضاي  ويض  ألف مستومن يهود" تقريبًا. ويتاب  الحتال 711إسكان 
ميات الحواجز في داخي الض ة، كما بنس جدارًا عنصريًا عازًل أضرو بشكي ىايي بالحياة اللتصادية 

من مصادر المياب  %51والجتماعية لميات اآللف من ال لسمينيين، ويسيمر الحتالي علس نحو 
 في الض ة.

ارس سياسات إلحا  التصاد" لمنام  الض ة والقما  م 5517ومن  بد  ى ا الحتالي سنة 
باللتصاد اإلسراييلي. وفي الولت ن سه من  الحتالي تن ي  السلمة لمشاري  استراتيجية كالممار 
نتال الكهربا ، أما ح ر اآلبار وبنا  المر  السريعة والبنس التحتية فتتر بالحدود الدنيا،  والمينا  وا 

ي الحتالي لما فو  األرض وما تحتها، وتلبية احتياجات الحتالي وليس وبما ل يتعارض م  استمال
احتياجات الشعب ال لسميني. وفو   ل ، ل يتردد الحتالي في استخدار كافة الوسايي الوحشية في 
القتي والعتقاي والحصار، وتدمير المنازي والمالسسات والمشاري  اللتصادية والبنس التحتية إ ا ما 

اومة من الشعب ال لسميني. وعلس سبيي المعاي فقد تسببت أساليب التنكيي والتدمير واجه مق
مليار  5151( بخساير التصادية تقدر بنحو 5111-5111اإلسراييلية في أعنا  انت اضة األلصس )

بخساير مباشرة تقدر  5115وممل   5115دولر. وتسبب العدوان اإلسراييلي علس لما  خزة أواخر 
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بخساير مباشرة تقدر بنحو  5153يار دولر، بينما تسبب عدوانه علس القما  في صيف مل 5بنحو 
 مليار دولر. 555

من صادرات السلمة ت ىب إلس  %51كما أن سياسة اإللحا  اللتصاد" أدت إلس أن ما يزيد عن 
. وعلس ى ا، من وارداتها من  إسراييي  )انار بند التبادي التجار"( %75 إسراييي  بينما تأتي نحو 

فإن الحتالي اإلسراييلي ىو جوىر اإلشكالية اللتصادية ال لسمينية، ول يمكن فهر التصاد السلمة 
 دون فهر الحتالي اإلسراييلي وأساليبه وسياساته.

. بروتوكوي باريس: نار ى ا الت ا ، ال " ولعته السلمة ال لسمينية م  الحتالي اإلسراييلي سنة 5
اللتصادية بين المرفين. خير أن ى ا الت ا  لر يكن ات الًا التصاديًا بين بلدين  ، العاللة5551

بالمعنس الحرفي للكلمة، ولكنه ات ا  ترو من خالله تناير عاللة الحكر ال اتي اللتصادية بالحتالي، 
لحتالي وتكريس ىيمنة الحتالي علس اللتصاد ال لسميني. وكان من أبرز معالمه استمرار تحكُّر ا

بحركة البضاي  واألفراد، وبالمعابر البرية والبحرية والجوية، وبالتالي التحكر بحركة الصادرات 
والواردات، كما تولس الحتالي تحصيي عايدات الضرايب )المقاصة( للسلمة ال لسمينية، والتي 

لعايدات للسلمة من إيراداتها المحلية، واستخدر عملية تسلير أو من  تسلير ى ب ا %11تشكي نحو 
 كأداة ابتزاز وتركي  للشعب ال لسميني.

. ضعف الرالية التنموية للسلمة ال لسمينية: عانت السلمة ال لسمينية من الكعير من التخبم 3
والعشوايية في بنا  وتن ي  راليتها التنموية واللتصادية. ولر تقر بانتهال سياسات تنموية تعمي علس 

عب ال لسميني وتقوية المناعة المجتمعية، ولر تُقدر برام  حقيقية تسعس تعزيز القدرات ال اتية للش
لالن صاي والن كا  عن اللتصاد اإلسراييلي. ونحت العديد من الجوانب اللتصادية منحس 
استهالكيًا... بينما انشمي بعض المتن  ين ب كرة  الرفاب تحت الحتالي  بدي أن ينشملوا بالت كير في 

 ر  أو  التصاد صمود  يكون رافعة للتخلص من الحتالي. التصاد مقاو 
ويلح  به ب اإلشكالية أن جانبًا كبيرًا من ميزانية السلمة ي ىب إلس جوانب خير تنموية، وخصوصًا 

من مجمي الرواتب واألجور؛ بينما  %31ما يتعل  باألمن، حيز يحاس ى ا القما  بأكعر من 
لتزامات تجاب المرف اإلسراييلي، بما في  ل  من  العمي المقاور تضي  الكعير من جهودب في تن ي  ال

 ومالحقة فصايله ورجالته.
. ال ساد المالي واإلدار": عانت مالسسات السلمة من استشرا  ال ساد المالي واإلدار"، ومن 3

 مااىر الترف والتن ي  والواسمة والمحسوبية، ومن التعيين وف  الول  الحزبي وال صايلي، ومن
البمالة المقنوعة. وبالرخر من عدد من السياسات اإلصالحية التي ترو تن ي ىا في السنوات األخيرة، إل 

ن بدرجات مت اوتة.  أن العديد من ى ب المااىر ما زاي حاضرًا وا 
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. الماي السياسي، والعتماد علس المساعدات الخارجية: ُوجدت السلمة ال لسمينية من  البداية في 1
مكونها من القيار علس رجليها، سوا  بسبب استمرار الحتالي، أر بسبب مبيعة ات الات بيية ل تُ 

التسوية السلمية، أر بسبب حداعة سنو السلمة. ول ل  أصبحت المساعدات والتمويي الخارجي مصدرًا 
رييسيًا من المصادر التمويلية للسلمة؛ خير أن ى ا الماي ال " يأتي معامه من دوي خربية علس 
عاللة لوية بة إسراييي ، ولها راليتها الخاصة بمسار التسوية واستحقالاتها؛ ىو ماي ُمسيَّس يرتبم 
بأجندات ى ب الدوي، وعلس رأسها الوليات المتحدة الحليف األكبر لة إسراييي . ول ل  تعمي تدف  ى ا 

في إفشالها الماي عندما فازت حماس في النتخابات وشكلت حكومة السلمة واسُتخدر كأداة 
سقامها، كما اسُتخدر لبي  ل  وبعد  ل  م  حكومات فت  لضبم التزامها بمسار التسوية وشروم  وا 
الرباعية... وأصب  ى ا الماي أحد معولات الوحدة الومنية ال لسمينية... كما اسُتخدر جانب من ى ا 

 ي.الماي لتلبية اللتزامات األمنية ال لسمينية تجاب الحتالي اإلسراييل
. محدودية الموارد المبيعية: ُتعدو الض ة والقما ، نسبيًا، منام  محدودة بإمكاناتها المبيعية من 1

الن م والماز والمعادن والمياب والمابات، باإلضافة إلس مساحتها الضيقة نسبيًا، خصوصًا في لما  
ديًا كبيرًا. وبالرخر من خزة، والتي تجعي إمكانات التوس  اللتصاد" والستعمار" عماًل صعبًا وتح

محدودية ى ب اإلمكانات فإن الحتالي اإلسراييلي ل يألو جهدًا في مصادرتها واستماللها، وتعميي 
 القدرات ال لسمينية عن الست ادة منها.

. اإلمكانات البشرية: يح ي الشعب ال لسميني بإمكانات بشرية ىايلة ومتميزة في شتس المجالت، 7
المزايا التي يمكن للشعب أن يواجه بها التحديات والعقبات اللتصادية. وىي عندما وىي إحدى أبرز 

ُيحسن استعمارىا في داخي فلسمين وخارجها، فإنها يمكن أن تحق  ل زات كبيرة ونوعية في النشام 
 اللتصاد" ال لسميني.

 
 ثانيًا: الناتج المحلي اإلجمالي:

اإلجمالي للسلمة ال لسمينية في الض ة المربية ولما  خزة تشير المعميات المتوفرة للنات  المحلي 
إلس أنه بشكي عار لر يخرل عن البيية والمسارات العامة التي فرضها  5153-5553خالي ال ترة 

دًا أساسيًا للنمو اللتصاد" ال لسميني. 5517الحتالي من  سنة  لس أن ى ا الحتالي ايو محدوِّ ، وا 
ز" لإلحصا  ال لسميني في رار هللا إلس أن النات  المحلي اإلجمالي وتشير معميات الجهاز المرك

مليون دولر  7،311إلس نحو  5553مليون دولر سنة  3،155للسلمة ال لسمينية ارت   من نحو 
. خير %355علس مدى عشرين عامًا، بمتوسم زيادة سنو" مقدارب  %535، أ" بنسبة 5153سنة 

ل ة، مقارنة باإلمكانات ال لسمينية الكبيرة، أاهر وكأن التصاد أن بداية اللتصاد من نقمة متخ
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السلمة حق  معدًل سنويًا معقوًل، لكن بيية الحتالي التي وضعت ى ا اللتصاد في أوضا  متردية 
 جعلت أ" حالة تحسن ضييلة للماية لياسًا باألوضا  المبيعية.

يبدو واضحًا في سنوات انت اضة األلصس، عندما  وكان تأعير اإلجرا ات القمعية والتدميرية لالحتالي
؛ وحدز 5555وحق  نتاي  ألي من سنة  5113-5111تراج  النات  المحلي اإلجمالي مواي ال ترة 

، عندما حق  النات  نموًا سالبًا، بسبب اإلجرا ات اإلسراييلية والدولية 5111األمر ن سه في سنة 
 ليادة حكومتها. ضدو السلمة ال لسمينية عندما تولت حماس

ويالحا بشكي عار أن إسهار لما  خزة في النات  المحلي خير متناسب م  حجمه السكاني عند 
مقارنته بالض ة المربية، وايو مواي ال ترة الماضية ألي من نايرب في الض ة عند مقارنة نسبة ناتجه 

لعتبار الضي  الشديد لمساحته، المحلي بنسبة سكانه. ول يبدو  ل  أمرًا مستمربًا إ ا ما وضعنا في ا
وكعافته السكانية العالية، وضعف مواردب المبيعية، ومن  الحتالي اإلسراييلي له من حرية استمالي 
شواميه البحرية. ى ا، باإلضافة إلس الحصار الخان  القاسي ال " تعرض له خصوصًا من  سنة 

. وم   ل ، 5153-5115يه في ال ترة ، والحروب العالز المدمرة التي شنوها الصهاينة عل5117
-5115فإن مالشرات النات  المحلي ُتاهر تحسنًا في إسهار القما  في النات  المحلي في ال ترة 

، م  العلر أن نسبة سكان لما  خزة من مجمو  سكان فلسمين %5755إلس  %53من  5153
 .%35)الض ة والقما ( تبلغ نحو  5517المحتلة سنة 

المدمر لسياسة الحتالي تجاب اللتصاد ال لسميني من خالي المقارنة م  النات  ويتض  النعكاس 
عامًا من الحتالي  57المحلي اإلسراييلي، وال " ُياهر ال ر  الهايي في اللتصاد بين المرفين بعد 

(، كما ُياهر أن ال جوة الهايلة الوت مستمرة حتس بعد عشرين عامًا من ليار 5517-5553)
ل لسمينية، بمعنس أن الحتالي وسياساته الوت ُتشكي عقبة أساسية أمار انماللة حقيقية السلمة ا

لاللتصاد ال لسميني، وأن السنوات العشرين لر ُتحدز فرلًا حقيقيًا عند المقارنة م  اللتصاد 
سنة  مليار دولر 7353اإلسراييلي. فقد نما النات  المحلي اإلسراييلي )باألسعار الجارية( من نحو 

؛ مقارنة بالنات  المحلي للسلمة ال لسمينية ال " 5153مليار دولر سنة  55151إلس نحو  5553
مليار دولر سنة  55515إلس نحو  5553مليار دولر سنة  5553نما )باألسعار الجارية( من نحو 

ة ل يمكن ضع ًا. وىي حال 53؛ وايو النات  المحلي اإلسراييلي ي و  نايرب ال لسميني بنحو 5153
لة والمتحكوِّمة بالشعب ال لسميني وأرضه، والمانعة  ت سيرىا إل في ضو  سياسات الحتالي المستمِّ
لتمورب، خصوصًا وأن المنمقة المحتلة ىي جز  من البيية الجمرافية ن سها )فلسمين المحتلة سنة 

 (.  5517وفلسمين المحتلة سنة  5535
 54/1/5151السبيل، عمان، 
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 فشلت بإنهاء القضية الفلسطينية "إسرائيل"طات وبرامج حكومات : مخطعباس .3

لاي رييس دولة فلسمين محمود عباس، إن مخممات وبرام  حكومات إسراييي فشلت في : رار هللا
إنها  القضية ال لسمينية، وأن ى ا ال شي لر يصي بعد إلس درجة تقتن  معها الحكومات اإلسراييلية 

 5535وأن الشعب ال لسميني متمس  بأرضه وحقوله، وأن ما جرى عار  أنه ل سالر م  الحتالي،
 .لن يتكرر أبداً 

ولاي، في كلمة وجهها ألبنا  شعبنا في الومن والشتات لمناسبة ال كرى السابعة والستين للنكبة، 
مسا  اليور الخميس، 'إننا بوعينا ووحدتنا سنتصدى للمالامرات وللدسايس التي تحا  لتهميش لضيتنا 
 ال لسمينية من خالي محاولت تمرير مشاري  مشبوىة معي دولة في خزة، أو دولة  ات حدود ماللتة'.
وأضاف سيادته أن لضية فلسمين لر تعد مختزلة بكونها لضية لجيين، فالعالر من ألصاب إلس 
ألصاب يعترف بقضية فلسمين لضية تحرر ومني، وأن شعبها له الح  في تقرير المصير، وأن 

تالي اإلسراييلي وكي ممارسته مرفوضة ومدانة ومخال ة للقانون الدولي، وأنه ل شرعية لكي ما الح
تقور به إسراييي من استيمان، بما في  ل  القدس الشرلية التي ىي جز  ل يتجزأ من األرض 

 ة.وىي العاصمة األبدية والخالدة لدولتنا ال لسمينية المنشود 5517ال لسمينية التي احتلت عار 
ولاي إن ال عاليات الشعبية السلمية لمقاومة الحتالي ومستومنيه ستتواصي، مضي ا أن مقاومة 
دانتها وتقدير المسالولين عما يرتكب من جراير  الحتالي تشمي تعرية وعزي السياسات اإلسراييلية وا 

  العدوان للمحكمة الجنايية الدولية، وبخاصة في موضوعي الستيمان وما ارتكب من جراير أعنا
 علس لما  خزة.

وأعرب عن فخر الكي ال لسميني بما سيعلنه لداسة بابا ال اتيكان عن تمويب راىبتين فلسمينيتين، 
 كأوي لديستين في التاريخ المعاصر.

وجدد التأكيد علس أن العودة للم اوضات تتملب عالعة أمور أساس، ىي ولف النشامات 
مال  سراح األسرى وخ اصة الدفعة الرابعة من أسرى ما لبي أوسلو، وم اوضات لمدة الستيمانية، وا 

 .5157عار ينت  عنها تحديد جدوي زمني إلنها  الحتالي خالي مدة ل تتجاوز نهاية عار 
ولاي إن الجواب لدى الحكومة اإلسراييلية ورييسها، 'ف ي حاي كانت اإلجابة بمواصلة النه  الساب  

 لتدويي الصرا  بكي ما يعنيه  ل  من أبعاد'.فإننا سنواصي بالمقابي توجهنا 
وأكد أن إنها  النقسار يتملب تمليب المصلحة الومنية علس المصال  ال يوية، وأن المزاودات 
والتك ير والتخوين جريمة بح  شعبنا وتمزي  لوحدة نسيجه الجتماعي، كما أن المسالولية تقتضي 
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بمصيرىر، بي البحز عن سبي توفير مقومات عدر تعريض حياة الموامنين للخمر والممامرة 
 صمودىر وبقايهر في أرضهر.

وجدد الرييس العهد والقسر أنه ل تنازي عن عوابتنا الومنية ول مساومة عليها، و'بإ ن هللا وعونه 
سنعيد بنا  ما دمرب الحتالي في لما  خزة، وسنعزز الصمود والعبات في القدس والض ة المربية، 

الحماية والعون ألشقاينا في المخيمات وخاصة في مخير اليرمو ، وستبقس لضية  وسنرعس ونوفر
إمال  سراح أسيرتنا وأسرانا البواسي ىمنا األوي وشملنا الشاخي، فهر الضمير الومني ورمز 

 التضحية والوحدة والصمود'.
 54/1/5151، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 

 
 لبته للمانحين اإليفاء بتعهداتهم إلعادة إعمار غزةالحمد هللا يجدد مطا .4

رار هللا: جدد رييس الوزرا  الدكتور رامي الحمد هللا، ممالبته الدوي المانحة باإلي ا  بتعهداتها التي 
لمعتها خالي مالتمر القاىرة، مالكدًا أن تسري  عملية إعادة اإلعمار يحتال إلس جهود إضافية، 

 د البنا  واإلسرا  في دعر مشاري  بنا  البيوت المهدمة.خاصة علس صعيد إدخاي موا
جا   ل  خالي لقايه في مكتبه برار هللا، أمس، عددًا من لناصي الدوي المقيمين في نيويور ، حيز 

 أملعهر علس تمورات الوض  الراىن، ومستجدات العملية السياسية، وا عادة إعمار لما  خزة.

 51/1/5151األيام، رام هللا، 
  
 بؤرة استيطانية في شرقي القدس 85ريع يندد بطرح عطاءات لبناء ق .5

ندد عضو اللجنة التن ي ية في منامة التحرير ال لسمينية، رييس دايرة شالون القدس أحمد : )بترا(
بالرة استيمانية  51لري ، في بيان له اصدرب أمس بمرح وزارة اإلسكان اإلسراييلية عما ات لبنا  

ولاي لري ، إن ى ب  .ومنة خ عات زييف في القدس الشرلية المحتلةستعمي علس توسي  مست
اإلجرا ات الستيمانية ل تشكي حقيقة ول مستقبي لها، مح را من عوالب ى ب المشاري  الستيمانية 
الستعمارية العنصرية التي تهدد ما تبقس من إمكانية الحديز عن عملية السالر ال " تدعيه حكومة 

اييلي، وينسف مشرو  حي الدولتين، من خالي اإلصرار علس مرح ى ب المشاري  الحتالي اإلسر 
الستيمانية، بشكي متواصي لمخال تها القانون الدولي وكافة المواعي  واألعراف والت اليات الدولية. 
وأوض  في البيان، أن ى ب النتهاكات الستيمانية التهويدية تأتي في إمار مخمم التمهير العرلي 

 متواصي لتهجير ال لسمينيين من مدينتهر المقدسة.ال
 51/1/5151الدستور، عمان، 
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 عتقل كوادر من حماس بالضفةتأجهزة أمن السلطة  .6

شنت أجهزة األمن التابعة للسلمة ال لسمينية حملة اعتقالت شملت عددا من عناصر : نابلس
يور الخميس بعد التحار منازلهر وكوادر حركة حماس في مدينة نابلس شمالي الض ة المربية فجر ال

 في المدينة. كما اعتقلت شخصين من مدينة جنين شمالي الض ة.
واعتقي جهاز األمن الولايي كال من سعيد بالي وبها  ت احة وعال  شبير" ومجد" القمب وصهيب 
ورامي دويكات إعر التحار منازلهر بعد منتصف الليي في أحيا  مت رلة من مدينة نابلس شمالي 

 الض ة المربية. والتيد المعتقلون إلس مراكز التحقي  في سجون السلمة بالمدينة.
واعتقلت أجهزة السلمة كال من عبد السالر نجر من مدينة جنين، ال " سب  أن اعتقي عدة مرات من 

 لبي أمن السلمة، والشاب أحمد الشيباني من بلدة عرابة جنوبي خربي المدينة.
 إن-معهرال ين سب  اعتقالهر لدى األجهزة األمنية والتحقي  -بمدينة نابلس  ولالت عايالت المعتقلين

 عملية العتقاي جا ت بشكي م اجئ دون إرساي تبليغ مسب  كما جرت العادة في الساب .
 54/1/5151نت، الدوحة،  الجزيرة

 

 لنكبة: "أخرجوهم من حيث أخرجوكم"ل 67الـ  ذكرىالفي  حماسحركة  .7
مةةاس، فةي الة كرى السةةابعة والسةتين للنكبةة ال لسةةمينية، العهةد علةس أن المقاومةةة جةددت حركةة ح: خةزة

 ىي السبيي الوحيد لتحقي  أىدافنا الومنية، وأن الم اوضات العبعية سبيي الضع ا .
ولالةةةت حمةةةاس فةةةي بيةةةان لهةةةا، الخمةةةيس، إن  المصةةةالحة الومنيةةةة تبةةةدأ حقيقةةةة بقمةةة  أواصةةةر التعةةةاون 

 حياز لخيار الشعب، وعوابته .والتنسي  م  العدو، والن
كمةةةا بيونةةةت أن  حصةةةار الحةةةتالي لمةةةزة جريمةةةة، ويتضةةةاعف جرمهةةةا حةةةين تكةةةون بأيةةةد  تةةةدعي ومنيتهةةةا 
وعروبتها، وسيحاسب شعبنا كي من ساىر في حصارىا.. األسرى في العيون، وليي األسر زايي بهموة 

 المجاىدين وبتوفي  هللا .
ر سةةوى مريةة  العةةودة إلةةس بيةةوتهر وديةةارىر التةةي ُىجةةروا منهةةا وشةةددت علةةس أن  الالجيةةين ل مريقةةة لهةة

 بقوة المدر والتآمر، ولن يم ر شعبنا أبدًا لكي من ساىر في جريمة التهجير .
 ولالت إن  أىلنا في القدس والض ة في للوبنا وعلس رالوسنا، ويدًا بيد سندحر المحتي .

واإلكبةار وىةر يتشةبعون بالهويةة وينزرعةون ر لهر منا كي التحية 5535وأوضحت  إخواننا في فلسمين 
لس الحرية متعمشة .  في األرض، وعيونهر وللوبهر إلس القدس راحلة وا 
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وتابعت حماس:  في ى ب ال كرى األليمة نرف  شعارًا خالدًا، ل يعلو عليه شعار  وأخرجوىر مةن حيةز 
ي ودمةةار، وحصةةار، وانهيةةار أخرجةةوكر ؛ فلةةر تكةةن النكبةةة ولةةر تكةةن مآسةةيها، ولةةر تكةةن تةةداعياتها مةةن لتةة

 للقير الومنية واألخاللية إلو نتيجة لالنحراف عن ى ا الم هور واستمراً  للتأويالت ال اسدة .
 54/1/5151، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للنكبة: نحن إلى العودة والتحرير أقرب 67في الذكرى الـ  عبيدةأبو  .8

عامةةًا  17ن القسةةار أبةةو عبيةةدة، إن ال لسةةمينيين وبعةةد لةةاي النةةام  باسةةر كتايةةب الشةةهيد عةةز الةةدي: خةةزة
 علس نكبة فلسمين باتوا إلس العودة والتحرير ألرب.

(، بمناسةبة الةة كرى 1-53وشةدد أبةو عبيةدة، فةي تمريةةدة لةه علةس صة حته عبةر تةةوتير اليةور الخمةيس )
وفةي  حة  العةودة. السابعة والستين للنكبةة، علةس أنةه بالمقاومةة والصةمود حتمةا سةنعود، فةي إشةارة إلةس

تمريةةدة أخةةرى نشةةرت كتايةةب القسةةار بوسةةتًا موجهةةًا للجمهةةور الصةةهيوني مكتوبةةًا باللمةةة العربيةةة والعبريةةة 
 لالت فيه:  جيتر إلينا من شتات األرض وسرلتر أرضنا، فارحلوا عنها، فال دوار لمحتي في التاريخ .

 54/1/5151، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 2014من مخلفات عدوان غزة أثناء محاولة تفكيك صاروخ  لسطينياً ف 50إصابة : القسام .9

وزارة الداخليةةة فةةي لمةةا   ، أنأ ف ب، عةةن خةةزة، مةةن 51/1/5151القــدس العربــي، لنــدن،  كةةرت 
محاولةةة  ت كيةة  صةةارو   أعنةةا خمسةةين شخصةةا بان جةةار ولة   إصةةابةخةزة أعلنةةت مسةةا  أمةةس الخمةيس 

 من مخل ات  إسراييي.
ي بيان مقتضب أن الن جار ال "  ول  شماي لما  خةزة نجةر عةن محاولةة ت كية  وأوضحت الوزارة ف

 من مخل ات الحتالي اإلسراييلي . 51 أفصارو  
مةةةن جهتةةةه، لةةةاي أشةةةرف القةةةدرة المتحةةةدز باسةةةر وزارة الصةةةحة فةةةي القمةةةا   أصةةةيب خمسةةةون فلسةةةمينيا 

 أم ةةايوجةةود   إلةةسشةةيرًا بجةةروح مختل ةةة بيةةنهر خمسةةة فةةي حةةاي الخمةةر نقلةةوا إلةةس عةةدة مستشةة يات  م
 بينهر .

كما لاي شهود عيان إن الن جار ولة  فةي مركةز تةاب  لكتايةب القسةار، الجنةاح العسةكر" لحمةاس، فةي 
 شماي لما  خزة.

أكةةدت أنهةةا تقةةور  كتايةةب القسةةار ، مةةن خةةزة، أن54/1/5151، المركــز الفلســطيني لإلعــالم وأضةةاف
 ب الشعب ال لسميني األخمار.بواجبها وتض  كي ما في حدود إمكاناتها لتجني
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ولالةةةت الكتايةةةب فةةةي بيةةةان لهةةةا، تعقيبةةةًا علةةةس ان جةةةار صةةةارو  لالحةةةتالي أعنةةةا  ت كيكةةةه:  نتمنةةةس الشةةة ا  
العاجةةي لكةةي مصةةاب فةةي ىةة ا الحةةادز، ونالكةةد علةةس ولوفنةةا مةة  شةةعبنا جنبةةًا إلةةس جنةةب حتةةس نةةنعر مةة  

 أىلنا بالحرية والنصر والنعتا  من الحتالي .
إمةةةار  عةةةار الحةةةرب العدوانيةةةة الصةةةهيونية علةةةس لمةةةا  خةةةزة، ولةةة  فةةةي نحةةةو السةةةاعة وأوضةةةحت:  فةةةي 

ر ان جةةارك كبيةةرك فةةي مولةة  عسةةكر" تةةاب  5151-11-53مةةن مسةةا  اليةةور الخمةةيس الموافةة   55:11
 لكتايب الشهيد عز الدين القسار في بيت لىيا شماي لما  خزة .

، F16خيةةرة مةةن مةةايرة  صةةهيونية مةةن نةةو  وبينةةت أنةةه  ان جةةر صةةارو ك كةةان لةةد أملةة  خةةالي الحةةرب األ
األمةةر الةة " أدى إلةةةس ولةةو  عشةةةرات اإلصةةابات وأضةةةرار  كبيةةرة  فةةةي منةةازي وممتلكةةةات المةةوامنين فةةةي 

 المنمقة، في جريمة تضاف إلس سلسلة جراير العدو التي ل تتولف .
بيةت لىيةا، شةمالي  ولاي النام  باسر وزارة الصحة بمزة أشةرف القةدرة إن ان جةارا ىةايال ولة  فةي بلةدة

 فلسمينيا تراوحت جراحهر بين  الم ي ة والمتوسمة والخميرة . 11لما  خزة؛ أس ر عن إصابة 

أكةةةةدت أن  وزارة الداخليةةةة واألمةةةن الةةةومني ، أن51/1/5151وزارة الداخليـــة الفلســــطينية، ونشةةةرت 
بيةةت لىيةةا شةةماي الن جةةار الةة " ولةة  مسةةا  اليةةور ىةةو ان جةةار داخلةةي فةةي مولةة  يتبةة  للمقاومةةة فةةي 

 القما .
وأوضةةحت الداخليةةة علةةس لسةةان المتحةةدز الرسةةمي باسةةمها أ.إيةةاد البةةزر علةةس صةة حته الشخصةةية عبةةر 

 مول  التواصي الجتماعي فيس بو   أن ى ب ىي الرواية الرسمية الصادرة عن الوزارة .
بة عةةدد مةةن ُيةة كر أنةةه سةةم  دو" ان جةةار مسةةا  اليةةور فةةي محافاةةة شةةماي مدينةةة خةةزة أسةة ر عةةن إصةةا

 الموامنين بجروح مختل ة.
 
ن في العالم اإلسالمي دعمه لبرنامج المقاومةالزهار .01  : ما يحدد قربنا من أي مكو ِّ

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور محمود الزىار، حرصهر علةس عاللةات جيةدة مة  
أ" ناةةار أو جماعةةة تتحةةدد  كافةةة مكونةةات العةةالر اإلسةةالمي، مشةةيًرا إلةةس أن درجةةة القةةرب والبعةةد مةةن

 بدعمها لبرنام  المقاومة.
ن من مكونات العالر  ولاي الزىار في مقابلة  م  مراسي وكالة أنبا  فارس:  ما يحدد لربنا من أ" مكووِّ

 اإلسالمي ىو دعمه لبرنام  المقاومة، ال " تتبناب حركة حماس أساًسا لتحرير فلسمين .
السةةلمة المتمعلةةة فةةي إدارة الضةة ة المربيةةة ولمةةا  خةةزة جةةا   ول ةةت إلةةس أن  مشةةاركة حركةةة حمةةاس فةةي

بهدف تحويلها ألداة داعمة للمقاومةة . ونةوب إلةس أن  لة   تةرو دون العتةراف بات اليةات أوسةلو ، مشةبًها 
 ما حصي بة دخوي الخمارة وتحويلها لمسجد ، علس حد تعبيرب.
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لاي الزىار:  ى ا مولف رمز" ومهر، ولكن في  وتعقيًبا اعتراف ال اتيكان أمس رسمًيا بدولة فلسمينية،
 الحقيقة ل يك ينا .

وأوض  أن  الدولة في الُعرف السياسي تتكون من أرض وشعب وسلمة، وبما أن ى ا العتةراف جةا  
، فنقوي ى ب ليست كةي األراضةي ال لسةمينية، 5517لدولة تق  علس حدود األراضي التي احتلت عار 

، 5535ن شةعبنا؛ فهنالة  أىلنةا وجمةاىير شةعبنا فةي الةداخي المحتةي عةار وأن من يعيش عليها جز  م
 وأما السلمة فهي ل تمعي كافة جماىير شعبنا ومكوناته .

وبخصةةةوص الزيةةةارات الرسةةةمية التةةةي نامهةةةا دبلوماسةةةيون أوروبيةةةون إلةةةس خةةةزة مةةةالخًرا، ولقةةةايهر ليةةةادات 
كانةةةت  لتوصةةةيي رسةةةايلنا عةةةن برنةةةام   حركةةةة حمةةةاس والقةةةوى ال لسةةةمينية المختل ةةةة، بةةةيون الزىةةةار أنهةةةا

 المقاومة دون لبس . وشدد علس أنهر  ل يعولون كعيًرا علس المولف الرسمي األوروبي .
وكشف الزىار عن أن الدوي األوروبية ترسي بعض الرسايي والممعلين الرسةميين للقةا  ليةادات حمةاس 

بالحركةة . ويجةزر أن  ىة ب اللقةا ات في خزة، لكنها تعلن أنها تتحدز أو تجر" اتصالت خير رسةمية 
سةةةوف تسةةةتمر علةةةس اعتبةةةار أن التحةةةاد األوروبةةةي بةةةات يةةةدر  أن حمةةةاس تمعةةةي األخلبيةةةة فةةةي الشةةةار  

 ال لسميني، وعليه فإن ادعا اتهر للديمقرامية تستدعي منهر التواصي م  الحركة .
ازات، في الولت الة " فشةلت ، يرى الزىار أن المقاومة حققت انج17وفي  كرى النكبة ال لسمينية الة 

فيه مسيرة التسوية والت اوض م  الحتالي. ولاي به ا الصدد:  بعد ى ب السنوات المواي عبةت بالةدليي 
مةةن يةةالمن  5535القةةام  فشةةي برنةةام  الت ةةاوض فةةي الح ةةاا علةةس الةةومن؛ رخةةر أنةةه كةةان لبةةي العةةار 

 بالعمي المسل  والت اوض م  بريمانيا للح اا علس الومن .
عاًمةةا مضةةت علةةس ات اليةةات أوسةةلو، التةةي فشةةلت فةةي  53دد القيةةاد" فةةي حركةةة حمةةاس علةةس أن  وشةة

استرداد جز  من الومن، فيما المقاومة تعمي شي  رمز"، بمردىا الحتالي من خزة، والح ةاا عليةه 
 والدفا  عنه في أربعة حروب شنت علس القما  .

 54/1/5151، فارس، طهران أنباءوكالة 
 
 ال وجود لـ"داعش" في غزةحماس: حركة  .00

  –ن ةةةت حركةةةة حمةةةاس وجةةةود عناصةةةر مةةةن تناةةةير  الدولةةةة اإلسةةةالمية فةةةي العةةةرا  والشةةةار  : )رويتةةةرز(
 علس اإلنترنت .“القما  داعش  في لما  خزة، مالكدة أن  داعش  موجود فقم في 

د ان جةار كما كانت  حماس  أعلنةت أنهةا ألقةت القةبض علةس مةن وصة تهر بةأنهر  يخلةون بالقةانون ، بعة
ول  ى ا الشهر لرب مقر أمني تةاب  لهةا وان جةار  خةر أمةار مقةر وكالةة األمةر المتحةدة لمةوز وتشةميي 

 الالجيين ال لسمينيين  أونروا .
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ووصةف مسةةالوي أمنةةي كبيةر مةةواي لحمةةاس الن جةارين اللةة ين لةةر تعلةن أ" جماعةةة مسةةالوليتها عنهمةةا، 
 ة اإلسالمية موجودة فقم علس فضا  النترنت  في خزة.إن  الدول  ، لايالً بأنهما  مجرد لنابي صوتية

مةةن جهتةةه، لةةاي المتحةةدز باسةةر  حمةةاس  سةةامي أبةةو زىةةر" إنةةه  ل يوجةةد شةةي  اسةةمه داعةةش )الدولةةة 
 اإلسالمية( في لما  خزة. 

لكنةةه أضةةاف  ىنةةا  بعةةض المناصةةرين لهةة ب األفكةةار وىةةالل  لةةيس لنةةا مشةةكلة معهةةر، ألننةةا ل نحةةارب 
 رىر، ولكن في الولت  اته، لن نسم  بأ" تجاوزات أمنية من أ" جهة أو أشخاص. الناس علس أفكا

مةن جهتةةه، اعتبةةر مسةةالوي إسةةراييلي أمنةةي أنةةه  مةن الصةةعب تقيةةير مةةا إ ا كةةان للدولةةة اإلسةةالمية وجةةود 
 خمير في خزة .

   51/1/5151، السفير، بيروت
 
 ة في يد قيادة فتحفتح: حكومة الوفاق مجرد أداحركة حماس ترفض تهديدات  حركة .02

حملوت حركة حماس، حركة  فت   المسالولية عةن أ" تصةرفات أو لةرارات ضةدىا بعةد التهديةدات التةي 
 أملقتها.

ولاي سامي أبو زىر"، النام  باسر الحركة في تصري  صح ي:  تهديةدات ليةادات فةت  بأنهةا سةتتخ  
س لهةا أ" ليمةة، وسةتتحمي ليةادة لرارات في ال ترة المقبلة ضد حركة حماس ىةي تهديةدات سةخي ة ولةي

 فت  المسالولية عن أ" تصرفات أو لرارات ىوجا  .
واعتبر أبو زىر" أن الحةديز عةن تعميةي حركةة  حمةاس  لةدور الحكومةة فةي خةزة ىةو  إدعةا  بامةي ، 
مشددًا علس أن ى ب الحكومة ىي مجرد أداة في يد ليادة فت  وترفض التعامةي مة  المةوا ين الحةاليين 

تصةر علةس التعامةي فقةم مة  المةوا ين المسةتنك ين وتمةارس سياسةة التمييةز والتهمةيش ضةد في خزة و 
 خزة مما يجعلها حكومة فيوية وُي سر سبب فشلها في القيار بمهامها في خزة .

وكةةان عةةدد مةةن لةةادة حركةةة  فةةت   أملقةةوا تهديةةدات باتخةةا  إجةةرا ات ماللمةةة ضةةد حركةةة  حمةةاس  إ ا لةةر 
 مي في خزة.تسم  لحكومة الوفا  بالع

 54/1/5151، فلسطين أون الين
 
 مستوطنين قرب الخليل أربعةيدهس  فلسطيني .03

مستومنين أصيبوا بجروح  أربعة أن اإلسراييلية كر مول  صحي ة  معاريف  :  ة أحمد رمضان رار هللا
، بةةةةالقرب مةةةةن تجمةةةة   خةةةةوش عتصةةةةيون  أمةةةةسمختل ةةةةة، بعةةةةد أن صةةةةدمتهر مركبةةةةة فلسةةةةمينية، اهةةةةر 

 جنوب مدينة الخليي، بالض ة المربية.الستيماني، 
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القريب من مدينةة  11مستومنين علس شار   أربعة سيارة فلسمينية لامت بدىس  إنولالت الصحي ة 
 الخليي .

اآلخةرين  م ي ةةة ، لفتةةة إلةةس  إصةةاباتوأشةارت الصةةحي ة إلةةس أن إصةةابتين ُوصة تا بةةة الخميرتين  فيمةةا 
 لت إلس المكان للتحقي  في خل ية الحادعة.أن لوات كبيرة من الجيش اإلسراييلي وص

  51/1/5151المستقبل، بيروت، 
 
 من قبل السلطة حماس: جامعات الضفة تشهد تدخاًل أمنيًا صلفاً حركة  .04

لاي حسار بدران المتحدز باسر حماس في تصري  صح ي اليةور الخمةيس، إن الجامعةات ال لسةمينية 
 ًا صل ًا، ل سيما في الحياة المالبية .بالض ة المربية المحتلة تشهد  تدخاًل أمني

مالكةةدة أنهةةا تناةةر  بخمةةورة بالمةةة لمةةا يحةةدز مةةن تةةدخي أفضةةس إلةةس إفشةةاي األجهةةزة األمنيةةة التابعةةة 
 للسلمة )ال لسمينية(، تشكيي مجلس الملبة بجامعة بوليتكن  فلسمين بالخليي .

الملبةةةة، والةةة " كةةةان ينتاةةةر  وكانةةةت إدارة جامعةةةة البولتكنيةةة  فةةةي الخليةةةي أعلنةةةت فشةةةي تشةةةكيي مجلةةةس
 تشكيله بتحالف بين  كتلة الوفا  اإلسالمية  و القمب المالبي الديمقرامي .

وحةة ر المتحةةدز باسةةر  حمةةاس  مةةن اسةةتمرار أجهةةزة السةةلمة فةةي التةةدخي بالحيةةاة الجامعيةةة، واللت ةةاف 
فشالها . علس خيار الملبة المستقي، معتبرًا  ل   محاولًة بايسًة لاللت اف علس التجربة  المالبية وا 

 54/1/5151، فلسطين أون الين
 
 لمسجد األقصىلالقدس تمنع الُمصلين من الوصول بمسيرة "األعالم اإلسرائيلية" : فتح حركة .05

حة رت وأكةد النةام  الرسةةمي باسةر حركةة فةةت  فةي القةدس رأفةةت عليةان فةي بيةةان صةدر اليةور الخمةةيس 
سةتيمانية والشةرمة اإلسةراييلية يةور األحةد المقبةي خةالي من ممبة المواجهة المباشةرة مة  الجماعةات ال

 مسيرة األعالر العبرية أو رلصة األعالر.
الةة كرى  إحيةةا التن ي يةةة فعاليةةات  وأ رعهةةاوأكةةد أنةةه فةةي الولةةت الةة " تمنةة  وتقمةة  بةةه حكومةةة الحةةتالي 

علةةس احةةتالي  35ةللنكبةةة فةةي مدينةةة القةةدس،  فإنهةةا تشةةرعن المسةةيرات السةةت زازية فةةي الةة كرى الةة 17الةةة
القدس بشقيها المربةي والشةرلي وتمبية  القةانون اإلسةراييلي عليهةا واعتبارىةا عاصةمة إسةراييي األبديةة، 

 وما يسمي بة  يور توحيد القدس .
ىةة ب المسةةيرة والتةةي مةةن شةةأنها أن تشةةي الحركةةة داخةةي البلةةدة القديمةةة لةةيس علةةس  إنواضةةاف عليةةان:  

نمةاليهةا فحسةب إ  السكان الخرول من منازلهر أو العةودة المحالت التجارية ومن إخال صعيد  بة ل   وا 
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ليكةةون ىةةدفا  بإفراخةةهىةةي تمنةة  الُمصةةليين مةةن الوصةةوي الةةس المسةةجد األلصةةس المبةةار  وتحقةة  ىةةدفها 
 صلواتهر التلمودية وشعايرىر الدينية بداخله . وأدا سهال للمستومنين من أجي التحامه 

 54/1/5151، فلسطين أون الين
 
 قوات حراسة كانت تخطط لتنفيذ عملية طعن ضد   أياماعتقال خلية فلسطينية قبل : اباكالش .06

اعتقاي خلية فلسمينية لبي  عن  الشابا   اإلسراييليالعار  األمنجهاز  رمضان: كشفرار هللا ة أحمد 
كانةةةت تخمةةةم لتن يةةة  عمليةةةةة معةةةن ضةةةد لةةةوات الحراسةةةة فةةةةي مبنةةةس عبيةةةدة الةةة " اسةةةتولس عليةةةةه  أيةةةار

 ون في حي سلوان شرلي القدس.مستومن
 وألقت لوات الحتالي القبض علس عدد من نشما  المقاومة الشعبية في الحي من ضمنهر لاصر.

المعتقلةةةين الرييسةةةيين ىمةةةا محمةةةد ناصةةةر العباسةةةي مةةةن الجبهةةةة  أن الشةةةابا    أصةةةدربوجةةةا  فةةةي بيةةةان 
 فصيي. أ" إلسالشعبية ومراد محمد عودة ال " ل ينتمي 

علةةةةس بيةةةةوت  إللقايهةةةةانةةةةان بةةةةالتخميم لتن يةةةة  سلسةةةةلة عمليةةةةات وتصةةةةني  عبةةةةوات ناسةةةة ة واعتةةةةرف الع
 المستومنين اليهود في الحي ورش  لوات الشرمة في الحرر القدسي بالحجارة.

  51/1/5151المستقبل، بيروت، 
 
 حركة فتح ترحب باعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين .07

العتراف بدولة فلسةمين علةس الحةدود التةي تحتلهةا  رحبت حركة فت  بقرار حاضرة ال اتيكان: وكالت
ولالةةت الحركةةة، فةةي بيةةان صةةح ي للنةةام  باسةةمها جمةةاي نةةزاي، إن لةةرار  .5517 إسةةراييي  منةة  عةةار 

ال اتيكةةةان  جةةةا  فةةةي ولةةةت بةةةالغ األىميةةةة بالنسةةةبة ل لسةةةمين ، معربةةةة عةةةن األمةةةي أن تمبةةة  الحكومةةةة 
واعتبةةةةر نةةةةزاي أن اعتةةةةراف  عتةةةةراف بدولةةةةة فلسةةةةمين.اإليماليةةةةة لةةةةرار البرلمةةةةان اإليمةةةةالي بخصةةةةوص ال

ال اتيكان ال " يمعي سلمة دينية وأخاللية لمليار كاعوليكي في العالر  مالشر لو" يجب أن تهتةد" بةه 
 سياسة كعير من دوي العالر .

  51/1/5151، الخليج، الشارقة
 
 ؟كيف تسلل مقاتلي حماس إلى زيكيم واإلخفاق بكشفهم: موقع "واال" العبري .08

نشةةر مولةة   وال  العبةةر" تحقيقةةات أجراىةةا جةةيش الحةةتالي حةةوي كي يةةة تسةةلي خليةةةة ة: القةةدس المحتلةة
مولة  زيكةير العسةكر"  اإلسةراييلي  إبةان الحةرب  إلةس الض اد  البشرية  البحرية التابعة لكتايب القسار 

 األخيرة علس خزة، حيز كش ت التحقيقات عن إخ ا  كبير في كشف عملية التسلي.
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كر المول  استناًدا للتحقيقات التي أجراىا جيش الحتالي تبين أن عملية الستمال  ال " تقور بهةا و 
دليقةة مةن  51مجندات  إسراييليات  ورا  شاشات البالزما لر تتمكن مةن كشةف عمليةة التسةلي إل بعةد 

تماعتهر أن كةةان باسةة الشةةامئ،كةة ل  عنةةدما دخةةي اعنةةين مةةنهر إلةةس  ،دخةةوي مقةةاتلي القسةةار إلةةس زيكةةير
 يدخلوا إلس عم  األراضي المحتلة.

دليقة األولس لر تكتشف المستملعات ووحدات الرصد عملية تسلي المقاتلين ال ين  51ولاي:  خالي الة
مةن المقةاتلين، حيةز فهمةت الراصةدات  5لكن تةر اكتشةاف عمليةة التسةلي بعةد دخةوي  خةر  أوًل،دخلوا 

وكةة ل  بعةةد ولةةو  حالةةة  البحةةر،علةةس الشةةامئ لةةرب حافةةة  أن ىنةةا  مقةةاتلين يختبيةةون خلةةف األعشةةاب
كالدبابةة التةي  ،التسلي كةان مةن الصةعب نقةي المعلومةات إلةس الجةيش الة " تةر اسةتدعايه إلةس المنمقةة

 كانت تسير في المكان وضربها المقاتلون. 
 أحةدإلةس  أشار مسيوي في التحقي  أنه بإمكان المقاتلين التسلي إلس عم  األراضي المحتلة والوصوي

 الكيبوتسات أو الا ر بجنود ولتلهر.
ووصةلوا إلةس  للتةن س،متر من خزة إلس زكير م  وسايي متقدمة  5311وبين أن مقاتلي القسار لمعوا 

 شامئ زيكير بعد التملص من المرالبة من سالح البحرية.
 54/1/5151، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 علم فلسطيني ضخم على قلعة صيدا البحرية إسدال: ذكرى النكبةفي خالل وقفة  حماس .09

ول ة إعالمية أمار للعة صيدا البحرية في مدينة  (1-53نامت حركة حماس أمس الخميس ): صيدا
 مترا علس القلعة. 31العلر ال لسميني بموي  إسدايصيدا اللبنانية، تخللها 

ين وعلما ، إضافة إلةس حشةد كبيةر وحضر الول ة عدد من ممعلي القوى وال صايي ال لسمينية وا عالمي
 من أبنا  شعبنا في لبنان.

وتخلي الول ة كلمات لكي من رييس بلدية صيدا محمةد السةعود" ألقاىةا نيابةة عنةه كامةي كزبةر عضةو 
 المجلس البلد" للمدينة.

وألقس وليد الكيالني كلمة عن حركة المقاومة اإلسالمية حماس فةي منمقةة صةيدا، إضةافة إللقةا  فتةاة 
 سمينية لصيدة من وحي المناسبة.فل

متةرا علةس واجهةة القلعةة وأملقةت أعةالر لبنةان  31وفي ختةار الول ةة تةر إسةداي العلةر ال لسةميني بمةوي 
 وفلسمين في الهوا .

 51/1/5151، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لي" و"الديموقراطية" في ذكرى النكبة: إنهاء االنقسام للتصدي للعدوان اإلسرائيالشعبية" .21
لالةةةت الجبهةةةة الديمقراميةةةة لتحريةةةر فلسةةةمين إن  سةةةلمات الحةةةتالي تةةةزداد : ناديةةةة سةةةعد الةةةدين -عمةةةان

وولف الستيمان وح   العودة  وف  القةرار  5517عنصريًة وتمرفًا، ضدو النسحاب إلس حدود العار 
  .، مقابي تهويد  وأسرلة  القدس وابتال  الض ة ال لسمينية ومنمقة األخوار553األممي 

ولالةةةةت، فةةةةي بيةةةةان أمةةةةس، إن  اختصةةةةاب األرض وتمييةةةةر معالمهةةةةا ل يعمةةةةي حقةةةةًا شةةةةرعيًا ول لانونةةةةًا، 
 فاألرض ال لسمينية محور التاريخ واألجياي، ويستحيي  محو ال اكرة أو كيو الوعي  لألجياي الجديدة . 

مصةةةالحة ودعةةت إلةةةس  اسةةةتكماي النضةةةمار إلةةةس المالسسةةةات الدوليةةةة، والمضةةةي فةةةي خمةةةوات تحقيةةة  ال
نها  النقسار، من أجي التصد" لعدوان الحتالي ضد الشعب ال لسميني .  وا 

مةةن جانبهةةا؛ أكةةدت الجبهةةة الشةةعبية لتحريةةر فلسةةمين  التمسةة  بةةالحقو  التاريخيةةة واألىةةداف الومنيةةة 
 للشعب ال لسميني، ورفض المشاري  السياسية التي تنتقص من  ل  .

قسةةةار، وتحقيةةة  الوحةةةدة الومنيةةةة وفةةة  برنةةةام  سياسةةةي يتمسةةة  ومالبةةةت، فةةةي بيةةةان أمةةةس،  بإنهةةةا  الن
 بالحقو  والعوابت الومنية، وي ت  جمي  الخيارات في مقاومة الحتالي لتحقيقها .

الةةومني المتمعلةةة فةةي  اإلجمةةا علةةس  العوابةةت الومنيةةة ولةةرارات  واإلسةةالميةفيمةةا أكةةدت القةةوى الومنيةةة 
لاحةةة  عةةةودة الالجيةةةين وحةةة  تقريةةةر المصةةةير  الدولةةةة ال لسةةةمينية المسةةةتقلة وعاصةةةمتها القةةةدس .  مةةةةوا 

وشددت علس رفضها  لكي المةالامرات الهادفةة لشةمب حة  العةودة أو المسةاس بةه ، داعيةة إلةس  حمايةة 
نها  معاناة سكانه بعودتهر إليه وتوفير  تعزيز صمودىر في مواجهة الكارعة  إمكانياتمخير اليرمو  وا 

 اإلنسانية التي يتعرضون لها .
 51/1/5151، الغد، عم ان 

 
 عضوا في لجان الكنيست 16العربية المشتركة تحصل على  القائمة .20

العربيةةةةة علةةةةس لجةةةةان الكنيسةةةةت أن القايمةةةةة  اإلسةةةةراييليين أاهةةةةر توزيةةةة  النةةةةواب: تحريةةةةر بةةةةالي ضةةةةاىر
 في عشر لجان برلمانية، موزعين علس النحو التالي: عضواً  51ة المشتركة ستكون ممعلة ب

 نايبان –ست لجنة الكني 
  نايبان + نايبان ينوبان عنهما –لجنة المالية 
   نايب –لجنة الدستور والقانون والقضا 
  نايبان –لجنة اللتصاد 
  نايبان –لجنة الداخلية وحماية البيية 
  نايبان –لجنة التربية والتعلير والعقافة والرياضة 
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  نايب –لجنة شالون مرالبة الدولة 
 نايب –حة لجنة العمي والرفاب والص 
  نايب –لجنة العلور والتكنولوجيا 
  نايبان –اللجنة من أجي مكانة المرأة 

 54/11/5151 ،45عرب 
 
 وحدة استيطانية في الضفة الغربية 85 تطرح عطاءات لـ "إسرائيل" .22

أمةةس مةةرح عمةةا ات لبنةةا    إسةةراييي أعةةادت .(: ب.ف.أ) ،أسةةعد تلحمةةي –القةةدس المحتلةةة  ،الناصةةرة
اسةةةةتيمانية فةةةةي الضةةةة ة المربيةةةةة المحتلةةةةة. وأعلنةةةةت حركةةةةة  سةةةةالر اآلن  اإلسةةةةراييلية وحةةةةدة سةةةةكنية  51

التةةي تقةة  جنةةوب  ،المناىضةةة لالسةةتيمان فةةي بيةةان أن الوحةةدات سةةتبنس فةةي مسةةتومنة  خ عةةات زييةةف 
مدينة رار هللا في الض ة المربية المحتلة. وكانت العما ات مرحت العار الماضي، لكنهةا لةر تتلة  أ" 

 مقاولين، ول ل  مرحت مجددًا.عرض من ال
 51/1/5151 ،الحياة، لندن

 
 لن تعرقل تسليح واشنطن لدول الخليج "إسرائيل": "فورين بوليسي" .23

أبةةدت صةةحف أمريكيةةةة اىتمامةةا بالقمةةة األمريكيةةةة الخليجيةةة فةةي كامةةةب  :الصةةحافة األمريكيةةةة، الجزيةةرة
لةن تعرلةي   إسةراييي أخةرى إلةس أن  دي د، وأشار بعضها إلس انعقادىا بمةن حضةر مةن القةادة، وأشةارت
 أ" ات الات لتزويد الوليات المتحدة دوي الخلي  بأسلحة نوعية.

د عةن سلسةلة صة قات بةين يةفقد أشارت مجلة فةورين بوليسةي إلةس أنةه يحتمةي أن تسة ر لمةة كامةب دي 
لتزامهةا تجةاب الوليات المتحدة ودوي الخلي  تزود بموجبها واشنمن ى ب الةدوي بأسةلحة نوعيةة، وتجةدد ا

فيمةا مضةس،   إسةراييي وأضافت فةورين بوليسةي أن معةي صة قات التسةلي  ىة ب كانةت تعيةر للة   أمنها.
 ولكن الوض  مختلف ى ا المرة.

ونسةةبت إلةةس مسةةالوي بهييةةة الشةةالون العامةةة األمريكيةةة اإلسةةراييلية )أيبةةا ( القةةوي إن الهييةةة ل تحةةاوي 
وأضةافت المجلةة  امةا لت الةات أسةلحة مة  دوي الخلةي .رس لمنة  توصةي إدارة أوبجالضمم علس الكون

عةةن المشةةاركة بالنقةةاش بشةةأن ات الةةات األسةةلحة المحتملةةة بةةين  أن الحكومةةة اإلسةةراييلية امتنعةةت أيضةةاً 
أمريكا ودوي الخلي ، و ل  لعلمها أن إدارة أوباما ح رة إزا  المريقة التي تستمي  من خاللها مساعدة 

وأشةارت  اإليرانةي دون تخمةي مسةتوى الت ةو  العسةكر" النةوعي اإلسةراييلي. دوي الخلي  لرد  التهديةد
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إلةةس أن سةةببا  خةةر يحةةوي دون عرللةةة  أيبةةا   أل" صةة قات أسةةلحة أمريكيةةة لةةدوي الخلةةي ، يتمعةةي فةةي 
 ن سها ى ب الدوي القل  إزا  تزايد التمدد والن و  اإليراني بالمنمقة.  إسراييي مشاركة 

 54/1/5151 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 
 "هآرتس": "حوار طرشان" استراتيجي بين تل أبيب وباريس .24

أن المشةةةةاورات السةةةةتراتيجية التةةةةي جةةةةرت  أمةةةةس اإلسةةةةراييليةكشةةةةف مولةةةة  صةةةةحي ة  ىةةةةآرتس   :رار هللا
وفرنسا شهدت خالفات جدية بين الجانبين بسبب احتماي تقدير رييس   إسراييي األسبو  المنصرر بين 
الدولي لحي أزمة الشر  األوسم، وىةو  األمنمجلس  إلسفابيوس مبادرة جديدة  الوزرا  ال رنسي لوران

 اتهار فرنسا باللعب من خلف اهرىا. إلس  إسراييي ما دعا 
بمشةاركة مسةالولين مةن وزارتةي خارجيةة البلةدين. خيةر أن  وتعقد اجتماعات الحوار الستراتيجي سةنوياً 

 للصحي ة. ، وفقاً كان مختل ا تماماً  اإلسراييليةالخارجية الجتما  ال " عقد األسبو  ال ايت في وزارة 
، التملةب علةس إن لر يكن مسةتحيالً  للمشاركين أنه سيكون صعباً  فمن  اللحاات األولس أصب  واضحاً 

 الخالفات بين الجانبين وخاصة فيما يتعل  بالقضية ال لسمينية.
ن ن ةةةوا أن يكونةةةوا لةةةد تقةةةدموا بةةةأ" مبةةةاد  ولةةةاي الديبلوماسةةةيون اإلسةةةراييليون إن الم اوضةةةين ال رنسةةةيي

م صةةلة لل لسةةمينيين أو الةةةدوي العربيةةة ولةةةالوا إن األمةةر ل يةةزاي فةةةي مراحلةةه األولةةةس وأنهةةر سةةةيملعون 
وأضةةافت الصةةحي ة أن اإلسةةراييليين رفضةةوا اللتنةةا   شةةي  مةةا. إلةةساإلسةةراييليين عنةةدما يةةتر التوصةةي 

 ت إلس تبادي لالتهامات.وأصبحت المشاورات ألرب إلس المواجهة وتدىور 
 للمرشان . ولاي ديبلوماسي إسراييلي  وعند نقمة معينة، أصب  الحوار الستراتيجي حواراً 

 51/1/5151 ،المستقبل، بيروت
 
 تسابق حل  الدولتين: قلٌق من األوروبيين "إسرائيل" .25

نونيةة أمةار المحكمةة لمواجهةة لا  إسةراييي في الولت الة " تسةتعد فيةه  كتب محرر الشالون اإلسراييلية:
الجنايية الدولية، يبدو الصدار السياسي ألرب في الحلبة العالمية. وخالي يور واحةد أصةيبت الخارجيةة 
اإلسراييلية بالخيبة من لرار ال اتيكان العتراف بدولة فلسمين، ومةن صةدار بشةأن فلسةمين ولة  أعنةا  

يعوت  إلس أن الخارجية اإلسةراييلية تشةعر وأشارت صحي ة  يد الحوار الستراتيجي السنو" م  فرنسا.
حيةةاة   إسرايييةةةةة بقلةة  عاةةير لبيةةي أدا  الحكومةةة الجديةةدة اليمةةين الدسةةتورية، وتةةرى أن العةةالر يخمةةم ل

صةةعبة. وفةةي إشةةارة للتحركةةات األوروبيةةة بهةة ا الشةةأن لةةاي مصةةدر إسةةراييلي إن  األوروبيةةين يخممةةون 
 يون يعتزمون الستلقا  علس الجدار من أجي إسراييي .لقرارات دراماتيكية فيما لر يعد األمريك
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وتنقي  يديعوت  عةن مسةالولين إسةراييليين لةولهر إن ىنةا  تنسةيقًا كةاماًل بةين الوليةات المتحةدة وأوروبةا 
ن أوروبةةةا فةةةي ىةةة ب اللحاةةةة تلعةةةب دور  الشةةةرمي الشةةةرير . وفةةةي ناةةةرىر يشةةةعر  إسراييية بالنسةةةبة لةةة ، وا 

لجمود السياسي ومن البنا  في المستومنات، ويستعدون لخموة شاملة تبةدأ األوروبيون باإلحبام من ا
أن األوروبيين سيكونون مسةالولين عةن معالجةة   إسراييي علس ال ور م  ليار الحكومة الجديدة. وتقدر 

المقبةي، حيةةز ينةو" أوبامةةا بعةةدىا  / يونيةةوالشةأن اإلسةةراييلي حتةس توليةة  الت ةةا  مة  إيةةران فةي حزيةةران
إلةةةس  يتجةةه القلةة  اإلسةةةراييلي أساسةةاً  ي مواجهةةةة مةة  نتنيةةاىو فةةةي الشةةأن ال لسةةميني. عمومةةةاً الةةدخوي فةة

للم اوضةةةات علةةةس إلامةةةة دولةةةة فلسةةةمينية وعاصةةةمتها  نهاييةةةاً   اللتةةراح ال رنسةةةي  الةةة " يتضةةةمن موعةةةداً 
 شرلي القدس.

 51/1/5151 ،السفير، بيروت
 
 "في ديمونامملكة األسرار اإلسرائيلية المعتمة وثائقي يكشف عن " .26

 تحت عنوان  السر المعتر.. فرن ديمونا ، بعت القنةاة اإلسةراييلية العاشةرة تحقيقةاً : ودي  عواودة -حي ا 
خير مسبو ، كش ت من خالله إصابة الميات مةن عمةاي ومةوا ي الم اعةي النةوو" اإلسةراييلي  جريياً 

 بالسرمان، في اي محاولة السلمات ممس الحقيقة.
يقةوي دانييةي شةرودكير إن والةدب الراحةي سةيمون  ضةحس بن سةه مةن أجةي إسةراييي، في بدايةة التحقية ، 

ويسةت كر شةرودكير أن والةدب عمةي  لكنها أىملته ولر تحترمه كإنسةان، وأبقتةه فريسةة للمةرض والمةوت .
سنة في مجاي الناافة داخي م اعي ديمونا، وبعدما أصيب برعشة دايمة فةي يديةه أبلمةه األمبةا   55

سةرمان فةةي دماخةه لضةةس عليةه بعةةد شةةهور، ويضةف البةةن  لةر يمةةت والةد" فحسةةب، بةةي أنةه أصةةيب ب
 مات زمال  كعيرون، لكن الخوف من المالحقة جعي  ويهر يصمتون .

ويكشةةف ال ةةيلر أن ديمونةةا يحتةةو" علةةس مختبةةر نةةوو" يةةدعوب العةةاملون فيةةه  ىيروشةةيما الصةةميرة ، وأن 
 ينتقد ال لر السكوت علس مخامر ى ا المختبر.ربعهر لد لضوا نتيجة إصابتهر بالسرمان، كما 

وتوض  أورنا بن دور منتجة ال يلر الستقصايي ال " بزو علس حلقتةين، أنهةا لةر تتملة  ل ضة  أسةرار 
تصةةةنيعها فةةي م اعةةةي  نحةةةو مةةايتي لنبلةةة نوويةةةة تةةرو  -بحسةةب مصةةةادر أجنبيةةة-التةةي تمتلةةة    إسةةراييي 

يةرة نةت، أنهةا ترخةب بنقةي صةرخة أىةالي عةاملين كعةر لكنها أشةارت فةي ردىةا علةس سةالاي للجز  ديمونا.
لةةةةتلهر دا  السةةةةرمان بعةةةةد انكشةةةةافهر إلشةةةةعاعات خةةةةالي عملهةةةةر داخةةةةي الم اعةةةةي النةةةةوو" الةةةة " أنشةةةةأته 

، ومةةةن ولتهةةا تنةةةته  حيالةةه سياسةةةة ضةةبابية، فةةةال تن ةةي ول تالكةةةد كونةةه مصةةةنعا 5515عةةار   إسةةراييي 
 للسالح النوو".
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ر محامي عايالت الضحايا، أن السلمات اإلسراييلية المعنية تتستر منة  وخالي ال يلر يالكد إيالن كاني
عقةود علةةس إخ الةةات خميةرة فةةي م اعةةي ديمونةا، وتحةةرص علةةس تمميتهةا بةةالتوامال والكةة ب والتضةةليي، 

 ووصف الم اعي أنه  دولة داخي دولة .
 55/1/5151 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 أيام من السير على األقدام من حيفا مسيرة "األقصى مسؤوليتي" تصل القدس بعد ستة .27

وصلت مسيرة  األلصس مسالوليتي  إلس المسجد األلصس المبار ، : أسيي جند"-القدس المحتلة
، لم  5535اهر يور الخميس، بعد ستة أيار من السير علس األلدار من مدينة حي ا داخي أراضي 

 كلر. 557خاللها المشاركون 
من مسجد الحال عبد هللا أبو يونس في حي الحليصة بمدينة حي ا، وانملقت المسيرة السبت الماضي 

وتقدر رييس الحركة اإلسالمية بالداخي المحتي الشيخ رايد صالح المسيرة، لكنه اضمر لتركها لبي 
 وصولها للقدس بسبب لرار احتاللي يمنعه من دخوي المدينة.
إن ى ب المسيرة تعد رسالة من أىالي  ولاي رييس دايرة القدس بالحركة اإلسالمية سليمان اخبارية

مدينة حي ا والداخي ال لسميني لكي أحرار العالر، م ادىا أن األلصس ُينته  يوميا، وىي  صرخة 
ليشعر كي مسلر أنه مسالوي، ول ل  جا ت بعنوان )األلصس مسالوليتي( فهو مسالوليتنا جميعا 

 كمسلمين داخي وخارل فلسمين دون استعنا  .
 54/1/5151الدوحة، الجزيرة نت، 

 
 الجئًا فلسطينيًا ُأعدموا ميدانيًا في سورية 91: "مجموعة العمل" .28

( لجيًا فلسمينيًا أُعدموا ميدانيًا من  بداية 55أعلنت مجموعة العمي من أجي فلسمينيي سورية أن )
ناار أيار/ مايو الحالي، منهر من أعدر علس يد ال 53األحداز الدايرة في سورية و ل  حتس يور 

السور"، والبعض اآلخر أعدر علس يد المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية، بينهر سبعة 
 .عشر مجندًا من مرتبات جيش التحرير ال لسميني تر خم هر من  لرابة العامين

( ضحية ال ين أعدموا في سورية، توزعوا حسب 55وبيون فري  التوعي  في مجموعة العمي أن )
( 55( لجيًا أُعدموا في مخير درعا، و)55ل لسمينية والمدن السورية علس الشكي التالي: )المخيمات ا

(  خرين في حي التضامن بريف 7( لجيًا في مخير اليرمو ، و)51في حلب، فيما أعدر )
( في 3( ضحايا أعدموا في الحجر األسود، و)1و) ( لجيين في مخير الحسينية،1دمش ،)

( لجيين من مخير العايدين بحمص، و ل  بعد 3ر األمن السور" بإعدار )المعضمية، في حين لا
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( 5( في درعا، فيما توز  )5( في البويضة، )5تسلير أن سهر، ولجيان في مخير السيدة زينب، و)
لجيين  خرين في مخير العايدين، وبرزة والضمير والقابون، دير العصافير، مخير خان الشي ، دمر 

 وجديدة عرموز.
 54/1/5151ن، فلسطين أون الي

 
 48 فلسطينييبحق  إسرائيلياً  "تمييزياً " قانوناً  45":  عدالة" .29

لانونا سنتها للسيمرة علس األراضي  31تتسل  إسراييي بة: األناضوي ،عبد الرالوف أرناالوم - القدس
نتهر ، وصول إلس محاولة المس بموام5535ألف فلسميني منها عار  517التي جرى تهجير حوالي 
 . يهودية في دولة تصر علس أنها 

ولاي المحامي حسن جبارين، مدير المركز القانوني لحقو  األللية العربية في إسراييي )عدالة( إن 
 . لانونا يمكن اعتبارىا تمييزية ضد العرب في إسراييي 31الحديز يدور عن  

ن لوانين لها عاللة باألرض العملية تدرجت م جبارين أوض ، في تصريحات لوكالة األناضوي، أن 
إلس أخرى لها عاللة باإلنسان.. أساسا كان تركيز القوانين ىو علس األرض والموامنة، عر تحولت 

 . إلس لضية الهوية وصول إلس حرية الرأ"
، استهلت إسراييي تشريعاتها 5535في العار التالي لقيامها علس أراض فلسمينية، وتحديدا عار 

الرموز، فقررت أن ختر الدولة يشمي نجمة داود والشمعدان، وأن علمها ىو علر بقوانين تتحدز عن 
الحركة الصهيونيوة، ال " يض  نجمة داود في مركزب، كعلر رسمي للدولة، وأن تقتصر أيار العملة 

 المحددة في إسراييي علس األعياد اليهودية.
ارىا متواصلة، وىي لوانين أمال  لوانين ل تزاي  ع 1وفي ممل  خمسينيات القرن الماضي، صدرت 

 المايبين، والعودة، والموامنة، والدخوي إلس إسراييي، ولانون شرا  األراضي.
 53/1/5151رأي اليوم، لندن، 

 
 مستوطنون يحرقون أراض ويحطمون مركبات لفلسطينيين في نابلس .31

ض زراعية وحمموا أفادت مصادر محلية فلسمينية أن مستومنين يهود، أضرموا النار بأرا س:نابل
 مركبات لل لسمينيين في لضا  نابلس شماي الض ة المربية المحتلة.

وأوض  مهيمن عسعوس رييس لجنة الدفا  عن أراضي لرية بورين، في حديز م  مراسي  لدس 
( علس إشعاي النار 53/1برس  أن مجموعات من المستومنين ألدمت بعد اهر يور الخميس )

بي سلمان في القرية، األمر ال " أدى إلس اشتعاي النيران بعشرات بأراض زراعية في منمقة ج
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الدونمات المزروعة بالزيتون والقم  والشعير ، مشيرا إلس أن  لوات الحتالي ومجموعات 
المستومنين أعالت وصوي موالر الدفا  المدني إلس مكان اشتعاي النيران، مما أدى احترا  مساحات 

و كر أن المستومنين لر يكت وا بإشعاي النار، بي لاموا برش   ي.شاسعة من األراضي ، كما لا
حاجز حوارة  إلسسيارات المومنين المارة بالقرب من مستومنة  يتسهار  علس المري  الواصي 

 بالحجارة، حيز أصيبت عدد من ى ب السيارات بأضرار نتيجة  ل .
 54/1/5151، قدس برس

 
 للنكبة 67لذكرى الـإصابات ومواجهات خالل إحياء االضفة:  .30

أصيب شابان فلسمينيان برصاص جيش الحتالي، والعشرات بحالت اختنا  بالماز، أمس الخميس 
ولاي الناشم في المقاومة الشعبية، صالح . لة النكبة ، بالض ة المربية 17خالي إحيا  ال كرى الة

القرب من جدار ال صي الخواجا، إن  الجيش لار بت ري  مسيرة نامتها ال صايي ال لسمينية، ب
 للنكبة )التي تصادف اليور الجمعة( . 17العنصر"، بمدينة بيت لحر )جنوبا(، إلحيا  ال كرى الة

من جانب  خر، أفاد شهود عيان أن مواجهات اندلعت بمناسبة إحيا  ال كرى ن سها، بين عشرات 
لبيرة )وسم(، أس رت عن الشبان والجيش اإلسراييلي، بالقرب من مستومنة  بسموت ، لرب مدينة ا

 إصابة شاب بعيار حي في القدر، نقي علس إعرىا للعالل في مجم  رار هللا المبي )حكومي(.
 51/1/5151السبيل، عمان، 

 
 "ريمون"و "نفحهسجني " سرى فياأل لعدد منتدهور الحالة الصحية  .32

ي صحية وأمراض لاي ناد" األسير إن خمسة أسرى في سجني  ن حة ، و ريمون  يعانون من مشاك
 مزمنة، ومنهر من ينتار أن يقدر العالل له من  سنوات، و خرين بحاجة إلس عمليات جراحية.

وفي بيان للناد" صدر أمس الخميس أكد أنه تر توعي  الحالت الخاصة لألسرى المرضس 
 والنتهاكات التي تمارس بحقهر بعد زيارة أجراىا محاميا ناد" األسير.

( عامًا من خزة، يعاني من مشاكي في 33 األسير إبراىير البيمار )األسرى ىر:  وأضاف البيان أن
( عامًا 31األسير سامر لاسر عواد ). إحدى كليتيه وىي اليسرى، عالوة علس وجود شاايا في عيونه

( عامًا، استمرار معاناته من األلر في كليتيه، مالكدًا أن فحوصات 31من نابلس والمحكور بالسجن )
( 33األسير تامر الريماو" ) له ورخر ممالبته بالحصوي علس نتايجها إل أنهر رفضوا  ل .أجريت 

عامًا من رار هللا، يعاني من مشكلة في أحد األعصاب الواصلة بين الركبة والدما ، وىو بحاجة إلس 
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( عامًا، من خزة، وال " يعاني من وجود 31كما أن األسير حاتر محمد لويدر ). عالل مبيعي
 .اايا في بمنه تسبب له  لما دايمة عالوة علس ضعف في السم ش

 51/1/5151السبيل، عمان، 
 
 مبادرة من أجل حق العودة قونطليمجموعة من الفلسطينيين في أوروبا  .33

أملقت مجموعة من ال لسمينيين في أوروبا، أمس الخميس، مبادرة إلنجاز ح  العودة  :وكالت
 ها مبادرة م توحة لكي ال لسمينيين في أوروبا.انماللا من أوروبا، ولالوا إن

ولاي القايمون علس المبادرة إنها تهدف لتوحيد الجهد ال لسميني في أوروبا، من أجي تكريس التمس  
بح  العودة، والعمي علس إنجازب بص ته المهمة الومنية األولس، ولكونه حقا فرديا لكي أبنا  شعبنا 

دوا وأصبحوا لجيين، وىو ح  ل يسقم بالتقادر أو باكتساب ال ين مردوا من أرضهر عنوة وشر 
 الجنسية وحقو  الموامنة في بلدان اللجو  والمنافي.

كما تهدف المبادرة بحسب البيان إلس المشاركة ال اعلة في حملة )وع ( التي يرعاىا التحاد العار 
لسميني في أوروبا، وتوعيقه ح ااا للجاليات ال لسمينية في أوروبا، والهادفة إلس إحصا  التواجد ال 

علس استمرارية النتما  الومني والتواصي ما بين أبنا  الشعب ال لسميني في الشتات والداخي، وبما 
 يضمن ت عيي ى ا التواجد وتوجيه مالاته الخاللة نحو إنجاز ح  العودة.

 51/1/5151الخليج، الشارقة، 
 
 لبنان يحيون ذكرى النكبة فلسطينيو .34

دف  الوض  األمني في مخيمات صيدا، وخاصة الموجة األخيرة خير المسبولة من : صال محمد 
إحيا   كرى  الليالختيالت، بالعديد من المنامات ال لسمينية وىييات المجتم  المدني ال لسميني، 

وتنوعت  األنشمة التي ستقار ضمن المخير. الليالنكبة خارل المخير، وفي مدينة صيدا، إضافة 
 إل أن معامها خلب عليه الماب  التراعي الومني وال ولكلور الشعبي ال لسميني. ،مة ال كرىأنش

واختارت حركة حماس للعة صيدا البحرية حيز وضعت علمًا فلسمينيًا كبيرًا عليها حيز ألير احت اي 
 وبلدية صيدا.للحركة تخللته كلمات 

عند مدخي السو  التجار" لمدينة صيدا. ولد « خيمة النكبة»كما نصبت اللجنة الشبابية ال لسمينية 
رفعت حولها األعالر ال لسمينية والكوفيات، كما صدح المكان بأخاني ال ولكلور الومني ال لسميني، 

 شعارات التمس  باألرض. إلسإضافة 
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ة في مجدليون برياسة النايبة بهي أمس، التي اجتمعت «اللجنة اللبنانية ال لسمينية للمخيمات»وكانت 
 ن األوان ألن يقتن   المجتم  الدولي في  كرى النكبة، جا  فيها أنه  إلسصرخة  أملقتالحرير"، لد 

سالر في ى ا العالر ول زاي ىنا  شعب فلسميني مسلوب  إرسا الجمي  بأنه ل يمكن الحديز عن 
 . 5535أيار من العار  51ُنكب بكيان صهيوني محتي وخاصب في  أناألرض والحقو  من  

 51/1/5151السفير، بيروت، 

 
 بعد رفضه استالم حواالت مالية دولية لمصلحتهم" بنك فلسطين"لأليتام واألرامل أمام  اعتصامغزة:  .35

في كي مدن لما  خزة « بن  فلسمين المحدود»اعتصر عشرات األيتار واألرامي أمار فرو  : خز
 متبرعين من خارل فلسمين.احتجاجًا علس رفض البن  استالر حوالت مالية لمصلحتهر من 

ون ت سلمة النقد ال لسمينية )بمعابة بن  مركز"( أن تكون أصدرت لرارًا من ى ا القبيي يحوي دون 
وصولت حوالت مالية لمصلحة يتامس وفقرا  ومحتاجين. لكن المحتجين، وجلهر من النسا ، اتهموا 

 ت المالية ورفضه استالمها.البن  بإخال  حسابات جمعيات خيرية تربمها عاللة بالحوال
علس لما  خزة، فت  « حماس»وترفض البنو  ال لسمينية والعربية الوافدة، م  سيمرت حركة 

حسابات بنكية لمصلحة جمعيات خيرية تنتمي إلس الحركة، أو فصايي وجماعات دينية فلسمينية 
الت البنكية داخي القما ، متشددة. ونارًا إلس  ل ، أنشأت الحركة بنكين في القما  لتسهيي المعام
 لكنهما لر يستميعا تلقي حوالت، أو إجرا  أ" معامالت م  بنو  أخرى.

 51/1/5151الحياة، لندن، 
 

 فلسطيني من اليرموك يعيش مع ابنه في مطار دبي :آي" إيست"ميدل  .36
ار دبي ألكعر من أسبوعين يعيش الالجئ ال لسميني، وايي السحيلي، برفقة ابنه في باحة مم :دمش 

الدولي بدولة اإلمارات، بعد منعه من دخولها، بعد أن من  من الحصوي علس تأشيرة دخوي مجموعة 
من الدوي العربية، حسب ما جا  في مول   ميدي إيست  "  البريماني، كما تر إرجاعه من مرف 

 السلمات األمنية في ممار السودان.
 ، إلس أنه كان يقور بأعماي 55ه صحي ة  عربيوأشار وايي السحيلي، في التقرير ال " املعت علي

إنسانية في مخير اليرمو ، م  تقدير الرعاية المبية لألىالي في دمش ، لكن الناار السور" اتهمه 
 بمساعدة  اإلرىابيين ، ما عرضه لالعتقاي مدة شهر، وأفرل عنه بعد  ل .
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ن لبي الناار بتهمة  مساعدة واعتبر أن عددا كبيرا من فلسميني المخير ألقي القبض عليهر م
الناس ، وأضاف:  فضلت الهروب بعد مشاىدة أصدلايي يقتلون الواحد تلو اآلخر، ومعامهر ماتوا 

 تحت تع يب الناار .
سنة، في تصريحات لوسايي إعالر دولية، عن تخوفه من  35وعبر السحيلي ال " يبلغ من العمر 

الناار ىنا ، م كرا بما ول  لعشرات الشباب ال ين كانوا إعادته إلس الحدود السورية، وتسليمه لقوات 
وناشد السحيلي السلمات في دبي بوضعه في خرفة أو فند  م  تعبيرب عن استعدادب التار  عالقين .

لدف  التكاليف المترتبة علس  ل ، متأس ا للحالة المزرية التي وصي إليها رفقة ابنه ال " لر يستحر أو 
 اعهر من ممار الخرمور.يمير مالبسه من  إرج

 51/1/5151"، 55موقع "عربي 
 
 2015فلسطين للعام شركة إنترنت عاملة ومسجلة فـي  56تقرير:  .37

 كر الجهاز المركز" لإلحصا  ووزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات أن عدد شركات : رار هللا
شركة  31زعة بوال  شركة؛ مو  11في فلسمين بلغ  5151اإلنترنت العاملة والمسجلة للعار 

 اإلنترنتشركات لالتصاي الهات ي عبر بروتوكوي  1(، وWI FIلالتصاي الالسلكي باإلنترنت )
(VOIPو ،)شركات لالتصاي السري  باإلنترنت  51Broad Band  .بخصوص عدد شركات  أما

 شركة في العار  اته.    31استيراد أجهزة التصالت فقد بلغ 
  وتكنولوجيا المعلومات و التصالت  اإلحصا  صدر، أمس، عن  جا   ل  في بيان مشتر 

تكنولوجيا »لمناسبة اليور العالمي لمجتم  المعلومات ال " يحت ي به العالر له ا العار تحت عنوان 
 «.   المعلومات والتصالت؛ لوة دافعة لالبتكار

تجاوز عدد خموم الهاتف العابت في ول ت البيان إلس أنه بالنسبة لخموم الهاتف العابت والنقاي فقد 
مليون  355، وبلغ عدد مشتركي الهاتف الخليو" 5153مليون خم في العار  55313فلسمين 

ألف مشتر  في  531أكعر من  إلس باإلنترنتمشتر  فيما وصي عدد مشتركي التصاي السري  
في  %1553، بوال  من األسر في فلسمين لديها اتصاي باإلنترنت %3553. وبين أن 5153العار 

 .5153في لما  خزة للعار  %3555الض ة المربية، و
 5،751في فلسمين بلغ   5153وأوض  البيان أن عدد العاملين في البحز والتموير في العار 

باحعا  3،133عامي بمكافئ الولت التار، فيما بلغ عدد الباحعين في فلسمين  1،515عامال يشكلون 
 3،151عا وباحعة بمكافئ الولت التار، كما بلغ عدد الباحعين ال كور باح 5،355وباحعة يشكلون 
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 111باحعة، ولد بلغ عدد الباحعين بمكافئ الولت التار  5،153باحعين، وعدد الباحعات اإلناز 
 باحعا وباحعة لكي مليون نسمة من السكان. 

 5ي معيار" للكتب ورلر دول 535أشارت الس تسجيي  5153وأوض  البيان أن البيانات في العار 
من إجمالي أنشمة البحز والتموير،  %5157برا ات اخترا ، فيما شكلت الدراسات والستشارات 

، وشكلت البحوز %3151، فيما شكلت البحوز التمبيقية %3353وشكلت البحوز األساسية 
 من إجمالي أنشمة البحز والتموير. %553التجريبية 

 51/1/5151األيام، رام هللا، 

 
 رض في غزة لوثائق فلسطينية تاريخية نادرةمع .38

شهدت مدينة خزة يور الخميس افتتاح معرض للصور يضر وعاي  فلسمينية تاريخية األناضوي: 
 للنكبة . ويرى منامو المعرض أن الوعاي  تدي علس  17نادرة، و ل  ضمن فعاليات ال كرى الة

 الحتالي.المعاناة التي تعرض لها ال لسمينيون من  بد  إرىاصات 
وعيقة، بدت معامها كأورا  لديمة ومص رة،  51واحتوى المعرض ال " يقار لمدة يور واحد علس 

 وىي وعاي  لر يسب  عرضها في وسايي اإلعالر من لبي.
ولاي حكمت يوسف عضو مجلس إدارة مالسسة بيت الصحافة المنامة للمعرض إن الوعاي  

، مضي ا أن المالسسة حصلت عليها من أحد 5513-5555المعروضة صدرت بال ترة ما بين عار 
 األشخاص ال ين يحت اون بها في لما  خزة  بعد جهد كبير .
، صادر عن حكومة فلسمين ، 5557وُكتب علس إحدى الوعاي   لانون تشميي النسا  واألولد 

 و لرارات نز  ملكية األراضي، صادر عن القاير بإدارة الحكومة البريمانية .
وعاي  المعروضة، لانون يكشف عن مبيعة المواصالت وليمتها بين لما  خزة ومدن ومن بين ال

الض ة المربية والمدن ال لسمينية المحتلة، كما تشمي أورالا عبوتية تاهر ملكية العايالت ال لسمينية 
 .5535للمنازي واألراضي التي ُىجروا منها في حرب عار 

 54/1/5151الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 لَم كانت مصر أقل المستقبلين لالجئين الفلسطينيين؟تقرير:  .39

، 5535بدراسة ومراجعة سريعة لتجاىات ىجرة ال لسمينيين ونزوحهر في عار : ياخي أمجد -خزة 
، فإن مصر كانت األلي استقباًل لهر، إ  توجهت خالبية سكان لرى ومدن الشماي إلس 5517وحتس 

إلس الض ة المحتلة، فاألردن، وك ل  اتجه ميات اآللف من  سوريا ولبنان، فيما سكان الوسم اتجهوا
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جنوب فلسمين المحتلة إلس خزة... وللة لليلة ل تتجاوز اآللف ىي التي دخلت سينا ، م  األخ  
في العتبار أن من دخلوا شبه الجزيرة الصحراوية ىر من أصوي بدوية، بناً  علس الترابم القبلي ما 

 السب  المحتلة!بين لبايي سينا  وبير 
يمكن معاًل اإلجابة ببسامة عن السبب بالنار إلس أن ال لسمينيين كانوا علس وعد العودة إلس بيوتهر 
لوا اللجو  في المرحلة األولس إلس خزة والض ة، إضافة إلس أن المبيعة  خالي أسابي  وحتس أيار، ف ضو

ا وحدب ليس دليقًا، فاليور، من ينار إلس الصحراوية لسينا  لر تكن مرخوبة في النزوح إليها. ولكن ى 
الحديز المصر" عن القضية ال لسمينية، كما ىو ااىر عبر شاشات التل از ومالتمرات القمة 

ألف شهيد  511العربية، يرى أن رالسا ىا كانوا مواي العقود الماضية يالكدون أن بالدىر  لدمت 
 تقبي رب  ى ا الرلر.من أجي القضية ال لسمينية ، ولكنها في المقابي لر تس

أل ًا خالبيتهر  31وت كر مصادر في سينا  أن عدد السكان من أصوي فلسمينية، حاليًا، يبلغ نحو 
من البدو، كما أن أكعر العشاير البدوية بعض أصولها تعود إلس بير السب ، كقبيلة أبو عمرة البالغ 

يلة ن سها موزعين في خزة ومنمقة  لف فرد، ول يزاي حتس اآلن أبنا  العا 51عددىا في سينا  
 رىم في بير السب ، جنوب النقب المحتي.

أسوأ من  ل ، فوعيقة الس ر المصرية التي كانت تمن  لالجئ ال لسميني، علس خالف نايرتها 
اللبنانية أو األردنية أو السورية )استبدلت بعض الدوي األخيرة إياىا بجواز س ر ماللت أو داير(، لر 

ي ا  ل لسميني العودة إلس  المحروسة  إل بالحصوي علس تأشيرة من س اراتها.تكن تخوو
تواصلنا م  جماي الحور ال " يحمي اسمًا حركيًا ىو  أبو نواس ، و ل  عادة من كانوا يعملون في 

إلس تونس، ىو من مواليد عار  5555 جيش منامة التحرير . المالزر أوي الُمبعد من لبنان عار 
 الجورة المحتلة، ويقير اآلن في ولية ليروان التونسية. ومن بلدة  5557

وبشأن الستقباي المصر"، لاي الحور إن المصريين لر يرخبوا في التدخي في شأن جم  الالجيين، 
وخاصة أن القادمين من منام  فلسمين الوسمس والجنوبية حوصروا في خزة بناً  علس تدخي 

أنهر سيحمون الالجيين ويواجهون  العصابات الصهيونية ،  الجنود المصريين ال ين دخلوا خزة علس
ولكنهر كما يقوي اكت وا بدور الحامي لالجيين، بي كانوا أشبه بة الدلي  إلس بعض منام  اللجو ، 
وحصروا الناس في منام  لريبة من السكان األصليين في خزة، علس أن تحضر  األمر المتحدة  

 مصر" النسحاب إلس أرضه  سالمًا من خير نقمة در .لتتولس أمرىر، عر علس الجيش ال
ويالكد المالزر أوي الساب  أن رييس الوزرا  محمود فهمي النقراشي باشا، ال " كان في عهد المل  
فارو ، أصدر  لرارًا سريًا  لبعض ليادات الجيش المصر" أدى إلس  توخي الجيش في فلسمين دون 

هودية المسلحة التي توزعت في صحرا  النقب، إلس أن أن يض  خمة عملية ل ض الجماعات الي
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حاصرت تل  العصابات المصريين من جنوب القما  وشماله، ما مهود لحقًا لتن ي  مجازر بحقهر . 
ك ل  أشار إلس أن  المخمم اإلسراييلي كان يرفض تجم  ال لسمينيين في مصر، وخاصة سينا ، 

ية المتمرفة بداية الخمسينيات، ألنها كانت ترى في وى ا ما كانت تح ر منه الجماعات الصهيون
سينا  أرضًا ألجدادىا ويجب السيمرة عليها، وى ا ما جرى تن ي ب فعاًل بعد لرار تأمير لناة السويس 

 ومشاركة الحتالي في العدوان العالعي .
مرة شهادة أخرى نقلها أحد الالجيين إلس خزة ممن عملوا في الشرمة داخي القما  تحت اإل

 المصرية، وكان يقتصر دورىر علس الحماية وحراسة الم ترلات. 
51/1/5151، األخبار، بيروت  

 
 تهاجم مواقع لـ"حزب هللا" في القنيطرة "إسرائيل" :معاريف .41

لالت مصادر إعالمية عبرية، إن مايرات حربية إسراييلية لص ت في ساعة متأخرة من  :الناصرة
هللا  اللبناني في مدينة القنيمرة السورية المحا ية للحدود الشمالية  الليلة الماضية أىدافا لة  حزب

 ل لسمين المحتلة.
(،  إن مايرات 1|53ولالت صحي ة /معاريف/ العبرية علس مولعها اإللكتروني، اليور الخميس )

ة يعتقد أنها إسراييلية شنوت خارات جوية علس موال  سيمر عليها مقاتلي حزب هللا مالخرًا في منمق
 من عناصر الحزب ، وف  لولها. 1الحدود الشمالية، مموا أس ر عن مقتي 

54/1/5151 ،برسقدس   
 
 : السلطات اللبنانية مستمرة في التضييق على فلسطينيي سورية"العمل مجموعة" .40

وعقت مجموعة العمي من أجي فلسمينيي سورية عدة انتهاكات لامت بها السلمات اللبنانية : بيروت
ين ال لسمينيين السوريين بعد أن وصلها العديد من الرسايي التي تتضمن شكاوى عديدة، تجاب الالجي

حوي استمرار من  السلمات اللبنانية دخولهر أراضيها بالرخر من امتالكهر الوعاي  الرسمية المملوبة، 
لعديد وك ل  عدر تجديد إلاماتهر، ووض  ختر التس ير في حاي لاموا بتجديد إلاماتهر، ل ل  فضي ا

منهر عدر التجديد، ما أدى إلس حصر حياتهر ما بين ممرلة التجديد وسندان التس ير، ى ا األمر 
بقايهر حبيسي منازلهر، والمنام  التي يقمنون بها، خوفًا من اعتقالهر إلاماتهردفعهر لعدر تجديد  ، وا 

   اللتصاد" عليهر.وترحيلهر إلس سورية، والحَد من حرية حركتهر وتنقالتهر، مما زاد من العب
و كر تقرير لمجموعة العمي من أجي فلسمينيي سورية أرسلت نسخة منه لة  لدس برس  يور الخميس 

( أنه تر تسجيي بعض الحالت التي ختر األمن العار اللبناني فيها جوازات الالجيين 1|53)
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د لهر، فيما ُجدد فقم وبعضهر لر يجد أسبوعين إلامةال لسمينيين بعبارة للس ر، وبعضهر من  
آلخرين، ولتزاي السلمات اللبنانية تتعامس م  ملف فلسمينيي سورية من البوابة األمنية وكي حراكه 
تجاىهر محكور بهاجس التومين والومن البديي، يضاف إلس  ل  معاناة الالجيين ال لسمينيين 

 المتمعي بصعوبات في اإليوا  والم ا  والكسا  والدوا .
 54/1/5151، قدس برس

 

 اللبنانية الفلسطينية للحوار" تطلق صرخة للضمير العالمي بذكرى النكبة اللجنة"صيدا:  .42
أملقت اللجنة اللبنانية ال لسمينية للحوار والتنمية، أمس، صرخة إلس المجتم  الدولي  :وفا –صيدا

قتن  الجمي  بأنه لنكبة فلسمين، بأنه  ن األوان ألن ي 17والضمير العالمي واإلنساني في ال كرى اي 
ل يمكن الحديز عن إرسا  سالر في ى ا العالر وما زاي ىنا  شعب فلسميني مسلوب األرض 

 .5535أيار من عار  51والحقو  من  أن نكب باحتالي خاصب في 
وأكدت اللجنة، خالي اجتماعها في مدينة صيدا اللبنانية برياسة النايب بهية الحرير"، عشية ال كرى 

للنكبة، أن ل استقرار ول أمن ول سالر في المنمقة والعالر، إن لر يحق  الشعب  17السنوية 
ال لسميني أىدافه المشروعة في الحرية والعودة والستقالي الومني والعيش بكرامة كبالي شعوب 

 العالر.
إلس وأكدت رييسة اللجنة مايا مج وب تمس  ال لسميني في لبنان كما في كي منام  الشتات بالعودة 

ومنه فلسمين، وأن جيال بعد جيي أصب  أكعر تعلقا ب لسمين األرض والقضية والهوية والتراز 
 وأكعر إصرارا علس استعادة حقوله السليبة مهما ماي الزمن.

وشددت الحرير" علس أىمية ت عيي األنشمة المشتركة بين األمر المدنية اللبنانية وال لسمينية في 
  فرا  في ساحتنا يالد" إلس استقماب الشباب ألفكار بعيدة عن والعنا صيدا ومخيماتها، لعدر تر 

 وخريبة علينا.
51/1/5151، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين-إلى تسوية النزاع الفلسطيني تدعواألمريكية  الخليجيةالقمة  .43

  كامب دي د تعزيز التعاون األمني أكدت القمة الخليجية األمريكية التي عقدت الخميس بمنتج
 والدفاعي لحماية المنمقة.
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علس ضرورة التحوي سريعا من العمليات العسكرية إلس عملية  ،البيان الختاميالقمة في  وأكدت
سياسية في اليمن، وتسوية النزاعات في الشر  األوسم بالسبي السياسية. كما دعت إلس تسوية النزا  

 لس أساس حي الدولتين.ال لسميني اإلسراييلي ع
51/1/5151، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 بمنع أسطول الحرية لن يجد صدى "إسرائيل"عصام يوسف: تهديد  .44

استنكر رييس الهيية الشعبية العالمية لدعر خزة الدكتور عصار يوسف تهديد النام  باسر : لندن
النرويجية التي انملقت في رحلة الخارجية اإلسراييلية إيمانويي ناخشون س ينة  ماريان  السويدية 

 تضامنية تجاب خزة لكسر الحصار اإلسراييلي.
(، وأرسي نسخة منه لة  لدس 1|53ولاي يوسف في تصري  صح ي صدر عنه اليور الخميس )

لن تجد ن عًا وستجلب المزيد من التضامن  3برس :  إن التهديد اإلسراييلي باستهداف أسموي الحرية 
   خزة .والمتضامنين م  لما

وأضاف:  إسراييي واىمة إن اعتقدت أن التعرض ألسموي الحرية سيولف التضامن م  خزة ، وشدد 
علس أن الممارسات اإلسراييلية تزيد من التضامن وكشف حقيقة حصار خزة، ولن تعني المشاركين 

يصاي المساعدات اإلنساني  ة.في أسموي الحرية ول خيرىر عن الوصوي لمزة إلنها  حصارب وا 
54/1/5151 ،برسقدس   

 
 بكلفة محدودة متميزاً  الحمود: فرع الجامعة المفتوحة بفلسطين يوفر تعليماً  .45

ليه الجامعة إالت ا  ال " توصلت  أنمدير الجامعة العربية الم توحة الدكتورة موضي الحمود  أكدت
ر التولي  عليه العالعا  العربية الم توحة م  السلمة ال لسمينية لفتتاح فرعا لها في فلسمين ال " ت

 إلسالماضي في العاصمة األردنية عمان جا  علس خل ية سلسلة من المباحعات واللقا ات التي تعود 
لتوفير تعلير جامعي متميز يتي  ال رصة لكي موامن فلسميني مواصلة دراسته ، 5113عار 

لس مستوى عاي من الجامعية بكل ة تناسب أصحاب الدخي المحدود وبتخصصات وبرام  علمية ع
 الجودة والتنو .

وأفادت الدكتورة الحمود في تصري  صحافي علس ىامش ح ي التولي  علس الت ا  بان السلمة 
ال لسمينية لدمت للجامعة أرضا ول ية وف  لالت ا  وبأجرة رمزية إللامة فر  الجامعة عليها في 

 التي تتخ  من الكويت مقرا رييسيا لها. مدينة رار هللا ليكون ى ا ال ر  ىو ال ر  التاس  للجامعة
51/1/5151، السياسة، الكويت  
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 "اآلن: التوصل التفاق سالم فلسطيني إسرائيلي "تبدو بعيدة أوباما .46

، بارا  أوباما، بأن احتمالت التوصي لت ا  سالر بين األمريكياعترف الرييس : واشنمن
 اإلسراييليةالحكومة  أعضا عددًا من  إلس أنيرًا  ، مشاآلن تبدو بعيدة  واإلسراييليينال لسمينيين 

 الجديدة، ل يشاركون الرأ" بأن حي الدولتين حيو".
اليور الجمعة، علس ىامش اختتار أعماي اجتما  كامب دي يد م  زعما  الخلي  العربي،  أوباماولاي 

جنب م   إلسنبا دولة فلسمينية تعيش ج بإلامةانه ما زاي مقتنعا بأن حي الدولتين ال " يقضي 
 .األوسم حيو" تماما  لتحقي  السالر في الشر   إسراييي
 علس المدى المويي. إسرايييألمن  األفضي أيضاحي الدولتين ىو  أنانه يعتقد  أوباما وأضاف

51/1/5151، القدس، القدس  
 
 مليون دوالر من واشنطن لتلبية احتياجات الالجئين الفلسطينيين 20: تلقينا ""أونروا .47

أنها تلقت من الوليات المتحدة األمريكية تبرعًا ” أونروا“أعلنت وكالة : األناضوي -عال عماهللا -زةخ
 مليون دولر، لدعر الحتياجات اإلنسانية لالجيين ال لسمينيين في دوي مختل ة. 51جديدًا بقيمة 

وليات المتحدة األمريكية ال“ولالت الوكالة األممية في بيان لها تلقت وكالة األناضوي نسخًة منه، إن 
مليون دولر، من أجي ضمان استمرار الوكالة في تقدير خدمات  51لدمت تبرعًا جديدًا بقيمة 

التعلير، والصحة، واإلخاعة، والخدمات الجتماعية التي تلبي الحتياجات اإلنسانية لالجيين 
 ”.خزةال لسمينيين في سوريا، ولبنان، واألردن، والض ة المربية، ولما  

من شأنه أن يحافا علس الخدمات الحيوية لبعض من أكعر “ ى ا التبر إلس أن ” أونروا“وأشارت 
 ”.المجتمعات تأعرا في الشر  األوسم

مليون دولر أمريكي من أصي  553أكعر من ” أونروا”وبه ا التبر  الجديد، تكون واشنمن لد لدمت لة
لر من أجي الموازنة العامة للخدمات الرييسة، و مليون دو  51، ويشمي  ل  5151تعهداتها لعار 

مليون دولر من أجي  13المارية في خزة، وأكعر من ” أونروا“مليون من أجي استجابة  35
الستجابة المارية في سورية، ومليونين  خرين من أجي أعماي اإلخاعة في مخير نهر البارد بلبنان، 

 بحسب البيان ن سه.
عاني من نقص في التمويي، يمنعها من تقدير المساعدات المالية لالجيين إنها ت” أونروا“وتقوي 

 ماليين. 1أكعر من  بال لسمينيين ال ين تقوي إن عدد
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ألف في  553مليون لجيي يتواجدون في لما  خزة، و 553وبحسب األمر المتحدة، فإن لرابة 
 ألف في سوريا. 111مليون في األردن، و 555ألف في لبنان، و 337الض ة المربية، و

54/1/5151، رأي اليوم، لندن  
 
 بسبب خالف السياسيين بوتيرة اإلعمار الحالية وأهلها يعانون كثيراً  تيرنر: غزة لن تبنى أبداً  .48

أشرف الهور: كعادته لر يكن روبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة  األونروا ، مت ايال حياي  - خزة
  حرب الصيف الماضي، ولاي إنه يشامر السكان شعورىر األوضا  السايدة في القما ، بعد انتها

بالمضب، جرا  عدر التقدر في الملف السياسي وعملية اإلعمار، التي أعلن أنها لن تتر في اي 
 سيرىا علس الوتيرة الحالية.

ولاي تيرنر خالي لقايه بعدد من الصحافيين في خزة، حضرته  القدس العربي  وىو يتحدز عن 
عار، إن ىنا   شعورا بالمضب تجاب عملية اإلعمار، التي تسير ببم  ، مشيرا إلس وض  السكان ال

 أن  ات األمر ينمب  علس عملية السالر.
ولاي تيرنر في بداية اللقا ، إنه يشامر أىي خزة شعورىر ب ل ، مالكدا أن التمييرات التي أدخلت من 

مناسبة وخير كافية . وأضاف  ل  أجي تخ يف الحصار اإلسراييلي الم روض علس لما  خزة  خير
نتول  حدوز أ" تميير إيجابي، علس الوض  خالي األشهر المقبلة، إل إ ا لار الالعبون السياسيون 

 بتميير محتوى األمور .
وسألت  القدس العربي  تيرنر إن كانت  األونروا  لد أعدت خمة، خشية من ان جار األوضا  في 

  من  ل ، إ ا لر يتمير، فقاي  ىنا  صرا  يمكن أن يكون خزة، خاصة أنه ح ر في ولت ساب
بشكي أبد" ، مشيرا إلس حديز األمين العار لألمر المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية األمريكي 
جون كير"، خالي الحرب األخيرة، التي أكدوا خاللها أنه في حاي لر تحي المشاكي من ج ورىا، فإنه 

علس السم  الخارجي، مستمردا أنه ل يتول  أن ين جر صرا  لريب،  ل يمكن حي األشيا  التي
 مشيرا إلس أن  األونروا  تأخ  في ى ا السيا  احتياماتها.

ولاي  لدينا خمة، ولد أنهينا حلقة نقاش عن الدروس المست ادة من الحروب األخيرة ، وأضاف 
ارز ، مشيرا إلس أن تل  الخمم  مورنا خممنا في حالت الموار  سوا  ولت الحرب أو ولت الكو 

 تستمي  مواجهة أ" ارف صعب.
وفي سيا  حديعه عن عملية اإلعمار، لاي تيرنر إنه في حاي لر تزداد وتيرة إدخاي مواد البنا  

 ووصوي األمواي الالزمة إلس لما  خزة  لن تكون ىنا  عملية إعمار .
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ا الدوي المانحة التي تعهدت بتقدير األمواي في وتاب   لن تبنس خزة إن بقينا علس ن س الوتيرة ، ممالب
مالتمر القاىرة في تشرين األوي/ أكتوبر الماضي اإلي ا  بالتزاماتها، موضحا أن  األونروا  ل تزاي 

 تمالب المانحين باإلي ا  بما عليهر من تعهدات.
ر عن تعهد لكنه في الولت  اته كشف أن جز ا من األمواي التي جرى الحديز في وسايي اإلعال

مليار دولر، كان لد وصي في أولات سابقة،  153الدوي المانحة بدفعها في مالتمر القاىرة، وبلمت 
 لتن ي  مشاري .

ورفض تيرنر أيضا إبراز الملف السياسي عند المانحين في عملية إيصاي أمواي الدعر لسكان لما  
ي عار، ولاي  بمض النار عن خزة، من خالي اشترام وجود حكومة التواف ، أو وجود حي سياس

وجهة نار الدوي المانحة، ل يجب عقاب أىي خزة ، مضي ا  نحن نتحدز عن جهد إنساني لمساعدة 
 الناس، والسكان يجب أل يعانوا بسبب وجود خالف بين السياسيين .

زة، وأكد رخر  ل  عدر وجود أ" تقدر ملموس علس صعيد المصالحة، واستمرار ال جوة الوزارية في خ
 مشيرا إلس أن  ل  خلف إحباما كبيرا لدى السكان.

وأشاد في الولت  اته بجهود ألمانيا، في عملية دعر مشاري  إعمار خزة، ولاي إنها تبرعت مالخرا بة 
نها أكعر الدوي التي تعهدت بتقدير مساعدات للسكان من  مالتمر اإلعمار. 35  مليون يورو، وا 

ألف  537األونروا  أعلنوا لبي أيار أن ىنا  ضررا أصاب أكعر من وأوض  أن المهندسين التابعين لة 
مسكن من مساكن الالجيين في خزة جرا  الحرب األخيرة، وأن ستين ألف أسرة لجية تمكنت من 
إصالح الضرر ال " لح  بمنازلها، وأنه بعد تسعة أشهر علس انقضا  الحرب لر يبن أ" مسكن 

مسكن، من أصي تسعة  511األونروا  تلقت تمويال لبنا  دمر بشكي كلي في لما  خزة، وأن  
  لف.

مليون  51وأشار مدير عمليات  األونروا  وىو يستعرض األرلار أن منامته الدولية صرفت أكعر من 
 دولر، لألسر ال قيرة الالجية.

ما  خزة، وفي سيا  متصي أشار تيرنر إلس أنه سيتر نهاية الشهر الجار" البد  في تقيير ال قر في ل
ألف أسرة جديدة. وتول  أن تتر زيادة عدد  51من خالي ناار خاص لجم  البيانات، سيبدأ بحصر 

المست يدين من الخدمات اإلخاعية الم ايية التي تقدمها  األونروا  في خزة، مشيرا إلس أنه حتس اللحاة 
 ألف لجئ في القما  من البرنام . 515يست يد 

51/1/5151، القدس العربي، لندن  
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 اإلسرائيليالكونجرس األمريكي يناقش مشروع قانون ُيشرع االستيطان  .49
أيار  53تقدمت الجنتا المالية في مجلسي الشيو  والنواب الخميس  :سعيد عريقات - واشنمن
 5551و إش. ر  551لانون سلمة تشجي  التجارة  الجديد إس.-بقانون  الجمار  والتجارة  5151

بمنالشته في الكونجرس األمريكي بعد أن أدخلتا عليه تعديالت تربم  للبد  5517و إش. ر 
المصادلة علس القانون بشرعنة الستيمان اإلسراييلي في األراضي ال لسمينية المحتلة التي تسميها 
في القانون الجديد بة  أراض تحت السيمرة اإلسراييلية  وفرض العقوبات علس كي من يلتزر بمقامعة 

 ضاي  المستومنات أو المقامعة األكاديمية أو التجارية إلسراييي بأ" درجة.إسراييي أو ب
ويقوي التعديي الجديد المشار إليه في مشرو  القانون   وافقت اللجنة باإلجما  علس اتخا  معايير من 
شأنها أن ترد  الخموات المح زة سياسيًا من دويً  أجنبية، ل تتمت  بعضوية األمر المتحدة أو 

امات والوكالت الدولية المصممة علس معالبة إسراييي أو الحد من عاللات التبادي التجار" المن
معها أو األشخاص ال ين يقومون بالتعامي م  موامنين إسراييليين، سوا  في إسراييي أو المنام  

ي أوض  الخاضعة للسيمرة اإلسراييلية واعتبار ى ب المعايير المقامعة إلسراييي خير شرعية  و ل  ف
إشارة حتس ى ب اللحاة بأن الكونجرس األمريكي بتوجيهات من اللوبي اإلسراييلي  إيبا   يسعس لنز  
ص ة  الالشرعية  عن المستومنات اإلسراييلية وىو المولف الرسمي للوليات المتحدة من  الحتالي 

 .5517اإلسراييلي للض ة المربية ولما  خزة عار 
في  5151أيار  53مي باسر الخارجية األمريكية جيف راعكي األربعا  من جهته لاي النام  الرس

إمار ردب علس سالاي وجهته  القدس  دوت كور به ا الصدد  إن مولف الوليات المتحدة تجاب 
الستيمان اإلسراييلي ووضعية األراضي ال لسمينية تحت السيمرة اإلسراييلية معروف ول أتول  أن 

ية للوليات المتحدة تركز علس إيجاد حي للصرا  ال لسميني اإلسراييلي يقور  ل  سيتمير، وأن األولو 
ننا ندعو المرفين اإلسراييلي وال لسميني  سراييي  منة، وا  علس أساس حي الدولتين، فلسمين مستقلة وا 

 عدر اتخا  أ" خموات أحادية من شأنها أن تعقد ى ا السيا  . إلس
انه  تعبيم لمحاولت عزي إسراييي وفرض حي عليها ل ينسجر وي صي التعديي الهدف من ورا   ل  ب

 م  مصالحها ومتملباتها األمنية أو إجبارىا علس اتخا  خموات تعي  استقالليتها .
وبحسب مشرو  القانون ال " تبدأ منالشته الخميس فإن الهدف ىو  معالبة كي من يحاوي معالبة 

   واىية .إسراييي أو الل ين يتعاملون معها تحت  راي
ويقوي الخبرا  القانونيون معي دي يد لوبان من جامعة جورجتاون في واشنمن أن  عار  ل  في حاي 
ت عيله كقانون أن ي رض علس اإلدارات األمريكية في المستقبي عدر اتخا  أ" خموات ضد النشام 

س اتخا  خموات الستيماني ويحوي بالضرورة دون لدرة مجلس األمن الدولي في األمر المتحدة عل
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ضد الستيمان حيز ي رض القانون علس الوليات المتحدة فرض ح  ال يتو ضد محاولت مجلس 
 األمن.

51/1/5151، القدس، القدس  
 
 لتوسيع المستوطنات "إسرائيل"بتحرك تندد  بلجيكا .51

رمات استنكر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز تحر  السلمات اإلسراييلية لتوسي  مستومنة 
 شلومو في القدس.

إن  المستومنات خير شرعية بموجب القانون الدولي  مرحًبا بة مواصلة ، ولاي ريندرز، في بيان
 التحاد األوروبي والدوي األعضا  فيه ضمان التن ي  ال عاي للتشريعات األوروبية والت الات العنايية .

لس مولف الممعلة العليا لألمن والسياسة وأشار البيان إلس أن  وزير الخارجية البلجيكي يستند إ
الخارجية لالتحاد األوروبي فيديريكا موخيريني، في اعتبار أن عزر إسراييي مواصلة سياستها 
نما يشك  أيضا  الستيمانية في األراضي المحتلة ل يهدد بقا  الحي القاير علس الدولتين فحسب، وا 

 ل لسمينيين .في جدية التزامها الدخوي في ات ا  سالر م  ا
54/1/5151، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 "الحملة األوروبية" تحشد سياسيًا ألسطول الحرية الثالث لغزة .50

بيان لها، أنها تب ي جهودًا  فيأعلنت الحملة األوروبية لرف  الحصار عن خزة : أيمن لناو" -القاىرة 
الحرية العالز، وال " سيتجه ى ا  دولية مستمرة لحشد الدعر والمناصرة سياسيًا ودبلوماسيًا ألسموي

الصيف إلس لما  خزة لكسر حصارب البحر"، وتأكيدًا علس حقه بممر مايي ومينا  يربمه بالعالر 
 الخارجي في اي اإلخال  المحكر لكافة معابر القما  البرية.

ف  وفي إمار التحضيرات الجارية إلمال  أسموي الحرية العالز، لاي عضو الحملة األوروبية لر 
الحصار عن خزة، المهندس خميس كرت، إن وفدًا ممعاًل عن الحملة عقد في بروكسي عدة لقا ات 
أمس األربعا ، م  العديد من البرلمانين األوروبيين ومستشار" األحزاب المختل ة لشرح أبعاد 

 الحصار الم روض علس لما  خزة للسنة التاسعة علس التوالي.
اللقا ات علس ضرورة الضمم الجاد علس سلمات الحتالي وأوض  كرت أن الوفد أكد خالي 

اإلسراييلي لرف  الحصار فورًا عن القما ، مالكدًا علس استمرار التواصي م  صنا  القرار ومالسسات 
 التحاد األوروبي لوض  لضية حصار خزة ضمن اىتماماتهر.

51/1/5151، الشرق، الدوحة  
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 ألسلحة اإلسرائيليةدول آسيا وأفريقيا السوق األكبر لتقرير:  .52
كشف تقرير جديد لمجلة  إسراييي دي نس  ارت ا  حجر مبيعات : القدس المحتلة ة نضاي محمد وتد

األسلحة اإلسراييلية في األسوا  العالمية، خصوصًا في  سيا وأفريقيا، م  ما راف   ل  من ارت ا  
بيون التقرير أن ارت ا  المبيعات كبير في األرباح التي تجنيها إسراييي من مبيعات ى ب األسلحة. و 

يتمحور أكعر في سو  بي  الصواريخ التي تنتجها إسراييي عبر شركة  الصناعات الجوية  الخاصة، 
 .5117لكنها تخض  للرلابة العامة، ب عي تجنيدىا لسندات دين من الجمهور من  عار 

راييي لشرا  شركة  الصناعات وأوض  التقرير أنو  الصناعات الجوية ، من الشركات المرشحة في إس
العسكرية اإلسراييلية ، وتنافسها في  ل  شركة  أل يت اإلسراييلية  التي تختص في المناومات 
اإللكترونية المتمورة والصناعات العسكرية ال ايقة التعقيد، خصوصًا في مجاي تموير مناومات 

 صا السحرية  بعيدة المدى.اعتراض الصواريخ معي  القبة الحديدية  متوسمة المدى،  والع
ووفقًا للتقرير ال " يهدف إلس دراسة التقارير المالية لشركة  الصناعات الجوية ، فقد بلمت مداخيي 

مليارات دولر، أ" بزيادة تقدر بنحو  355بحسب التقارير المالية الرسمية،  5153الشركة خالي عار 
كة  أل يت ، علمًا أن ما باعته شركة من مدخولت شر  %55، وأعلس بنحو 5153مقابي عار  1%

من مجمي المبيعات  %73الصناعات الجوية يأتي بشكي كبير من السو  العسكر" األمني )نحو 
 من مبيعاتها كانت من القما  المدني. 57( ونحو 5153خالي عار 

مجمي من  %31وبيون التقرير أنو المبيعات اإلسراييلية، خصوصًا في مجاي الصواريخ، شكولت نحو 
من ى ب المبيعات، كانت مايرات عسكرية مختل ة،  %55، و5153مبيعات إسراييي خالي عار 

 .5153من مبيعات عار  %51وتقنيات عسكرية بنسبة 
من مبيعات شركة الصناعات الجوية كانت لدوي  %35وتبيون من التقارير الرسمية أيضًا، أنو نحو 

من ى ب المنتجات تر  %51ي أميركا الشمالية، ومن ى ب المبيعات  ىبت لدو  %53 سيا، مقابي 
 . 5153من حجر المبيعات ألوروبا في عار  %3بيعها للدوي األوروبية، بتراج  لدرب 

مليون دولر،  553، بلمت 5153وم  أن التقرير بيون أن أرباح شركة الصناعات الجوية خالي عار 
ليون دولر، إلو أنه بيون في الولت عينه أنو م 575مقابي تسجيي شركة أل يت المنافسة أرباحًا بحجر 

مليار دولر، بينما بلغ ميزان مبيعات شركة  551مجمي ميزان مبيعات ى ب الشركة وحدىا بلغ نحو 
 .5153مليارات دولر خالي عار  15511إل يت 

يلية للهند لكن التقارير اإلسراييلية السابقة كانت لد أاهرت أن ميزان المبيعات من األسلحة اإلسراي
مليار دولر. ولد تعززت تجارة السالح بين  555وحدىا بلغ عند منتصف العار الماضي نحو 

إسراييي والهند علس نحو خاص، علس إعر نتاي  النتخابات في الهند وصعود حزب الشعب ورييسه، 
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قليدية م  نير دندا مود"، الموالي إلسراييي، مقابي خسارة حزب الكونمرس المعروف بعاللاته الت
 الدوي العربية.

ولقي انتعاش سو  األسلحة اإلسراييلية في دوي شر   سيا، معي كوريا وحتس الصين، معارضة من 
الوليات المتحدة األميركية التي لر تتولوف عن ممارسة الضموم علس ى ب الدوي، وعلس إسراييي 

مناومات أسلحة تر تمويرىا ن سها، خصوصًا في سيا  سعي إسراييي لبي  مايرات من دون ميار و 
بالتعاون م  الوليات المتحدة للصين. ولد بلغ األمر لبي نحو نصف عار، حدًا تدخي فيه وزير 
الخارجية األميركي جون كير" لعني الهند عن شرا  صواريخ سباي  اإلسراييلية، بعدما ترددت أنبا  

 دولر. عن التراب إبرار ص قة بين إسراييي والهند بقيمة نصف مليار
وتعتبر إسراييي الهند اليور أكبر مستورد لسالحها، وتسعس إلس توسي  سو  األسلحة والمناومات 

 التي تبيعها للهند إلس ما يتعدى الصواريخ، كالمايرات الستكشافية من دون ميار
لس جانب الهند، تشكي الدوي األفريقية المختل ة، خصوصًا ر  وندا والمناومات الدفاعية المختل ة. وا 

سولًا، للسالح اإلسراييلي. ولد استملت إسراييي في أواخر ديسمبر/ كانون األوي الماضي، حاجة 
روندا للسالح والعتاد العسكر" لضمان تصويتها ضد مشرو  العتراف بدولة فلسمين في مجلس 

 األمن.
تل  الخاصة  ، خصوصاً 5151وبيونت المداولت التي رافقت، العار الماضي، إعداد الميزانية لعار 

بوزارة األمن اإلسراييلية، أنو مجمي الواردات اإلسراييلية، والدخي ال اتي لوزارة األمن من بي  األسلحة 
وكانت صحي ة ىآرتس لد نشرت في فبراير/ شبام من العار  مليارات دولر سنويًا. 155وصي نحو 

ومات إن ار مختل ة، ومناومات الماضي، أنو تي أبيب باعت لنيودلهي، في العقدين الماضيين، منا
 ، 5صاروخية ودفاعية متنوعة، بينها صواريخ لحماية الس ن والمقاتالت البحرية من مراز  برا  

 ، ومناومة  القبة 3وأخرى مضادة للمايرات، ومشاري  لتموير الدبابات الهندية، ومناومات  حيتس 
اجهة باكستان، وصوًل إلس اىتمار الهند الحديدية ، وأخرى لمناومة  العصا السحرية ، وخيرىا لمو 

 بشرا  تكنولوجيا إسراييلية متمورة، حتس في مجاي حرب  السايبر .
و كر التقرير أن إسراييي احتلت المرتبة العانية في لايمة الدوي المصدرة للسالح إلس الهند، بعد 

الهندية، المتعلقة بإلامة  روسيا. وتبد" الصناعات اإلسراييلية مرونة كبيرة في الستجابة للممالب
شركات مشتركة، ونقي خم اإلنتال لبعض أنوا  األسلحة إلس الهند ن سها. كي  ل ، في اي 
المنافسة الشديدة علس الهند، بين دوي أوروبية والوليات المتحدة، الساعية بدورىا لتزويد الهند 

 باألسلحة المختل ة.
54/1/5151، العربي الجديد، لندن  
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 يوني حول تنامي دور السعودية في المنطقة ومخاوف من تشكيل "جيش عربي موحد"تحليل صه .53

لدر  أمير أورن  الخبير العسكر" الصهيوني، إنو : ترجمة مركز دراسات وتحليي المعلومات الصح ية
كافة  إسراييي  تستعد لسيناريو إمكانية إلدار إيران علس الق ز باتجاب القنبلة النووية، ألنوها باتت تمل  

 مقومات صناعتها، رخر مول ها الرسميو الرافض إلنتال األسلحة النووية.
وفي ى ب الحالة ينبمي أْن يكون الرد الصهيوني بعكس النه  السايد، بالكف عن مواصلة التهديد 
بشنو ىجور  سيكون لليي التأعير في برنام  إيران النوو"، وتبنوي خيار التح ير من أنو  إسراييي  ستردو 

بر مساعدة السعودية في الحصوي علس أسلحة نووية مقابي إيران، رخر أنو ى ب ال كرة تتعارض م  ع
النه  القاير، ألنو  إسراييي  تتخوف من تسلسي الردود عبر حصوي مصر والسعودية وتركيا علس 

 أسلحة نووية، واص ًا ى ا المسار بأنوه كابوس للمخممين الستراتيجيين.
أمريكيوة تتمت  بمصدالية، وتتضمن الدفا  عن السعودية في مواجهة الخصر وأضاف: بدون مالة 

اإللليمي الكبير، إيران، فإنو الرياض من شأنها السعي إلحداز ل زة في ى ا المجاي المعقد للحصوي 
علس أسلحة نووية، وشرايها كمنت  جاىز، لسيما من باكستان، وى ا التمور من مناور  إسراييي  

 سلبيو.
ه دعا لقلب العدسة ورالية الجانب اإليجابي الكامن في ى ا األمر، وفي ى ب الحالة ستقف مهران لكنو 

أمار خيار جديد، يعني أن كي جهدىا المب وي لن يكون مجدًيا، فلن تكون وحدىا بين دوي المنمقة 
.  المنتمية لناد" السالح النوو"و

  فشي لمة  كامب دي يد  األمريكية الخليجية فيما تول   بوعاز بيسموت  الدبلوماسي الصهيوني الساب
لبي أن تبدأ، فقد حان دور السعوديين إلىانة  أوباما ، والمل  سلمان، اختار التنازي عن حضور 
القمة، وك ل  زعما  البحرين واإلمارات وُعمان، وسيرسلون بدل  عنهر، ألنه اختار المراىنة علس 

الوليات المتحدة، وممازلة أعدايها، وىو يعلر أنه سيكون إيران، مما يدي علس استخ افه بأصدلا  
 ىنا  عمن له ا.

وأضاف: المصريون في عهد السيسي يمازلون الروس، ويشترون المايرات القتالية من فرنسا، متولًعا 
أن دوي الخلي  ستمالب بتعزيز أمنها، وسالح يخر  التوازن، مما سيزيد القل  الصهيوني فقم، وفي 

 ماف لن يكون أحد راضيًا، باستعنا  مهران.نهاية الم
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 المخاطر العسكرية
 األخ ومالب  زلمان شوفاي  الس ير الصهيوني األسب  في واشنمن،  إسراييي  بأل تع ي ن سها من 

بالعتبار الوض  الماي  في الشر  األوسم، وكي التمورات المحتملة، حتس لو تعل  األمر بدوي 
 أوسميةسالر، ألن إحدى النتاي  المباشرة للتمييرات في السياسة الشر   ولعت معها علس ات الات
خموات التميير في منحس العاللات م  إيران، ىي الشعور المتزايد  األساسللوليات المتحدة، وفي 

حل ايها العرب التقليديين بأنهر ل يستميعون مواصلة العتماد علس الوليات المتحدة في  أوسامفي 
 .مناألشالون 

، والوض  خير الواض  تجاب األوسموأضاف: ال وضس التي تسببت بها داعش، وباتت تعر الشر  
لرار الجامعة العربية تشكيي، وبسرعة، لوة  إلسمستقبي سوريا، والتداعيات الستراتيجية لها، أدت 

تيجية عربية عسكرية موحدة، ويمكن الفتراض أن واشنمن خير متحمسة من ى ب المبادرة السترا
 العربية، ولررت العمي في مسارين: بصورة رسمية تبار  القرار ال " تمت بلورته في القاىرة.

لألوسام العربية المختل ة بأنه ل  إشارةلكن محافي عسكرية صهيونية أوضحت أن واشنمن أعمت 
ة ، بي ىي مصمماألوسمحاجة لجيش عربي موحد، ألنها ل تنو" سحب يدىا مما يجر" في الشر  

علس تجسيد  ل  عن مري  التزويد المكعف بالسالح وبالوسايي القتالية األخرى للجيوش العربية 
وسايي لتالية متقدمة جدا، تر تزويد  إسراييي   األخرىالمختل ة، وتعرض علس السعودية ودوي الخلي  

 فقم بها، كما أن فرنسا ولعت مالخرا علس ص قة سالح كبيرة م  لمر.
ض  أن لكي ى ب التمورات تداعيات محتملة، سياسية وأمنية، علس  إسراييي ، وأضافت: من الوا

أنها ليست وحدىا للقة من الت ا  النوو" اآلخ  في التبلور م   أخرىوالسلبية، ويتض  مرة  اإليجابية
، بي ىنا  معها شركا ، وىر العرب السنة، ما يعني ليار جبهة واحدة فعليًا، خير رسمية، بين إيران
 أبيب والرياض والقاىرة وعمان. تي

كان  إ اتن ي  مخمم إلامة جيش عربي موحد، أو  إمكانيةوأوضحت أن  إسراييي  ل تستمي  تجاىي 
الحديز حوي تزويد واس  بالسالح والمعدات العسكرية العربية، في ضو  الوض  خير المستقر في 

ة للدوي العربية، فلن يمس بالت و  منمقتنا، صحي  أن واشنمن تعهدت في كي دعر للقدرة العسكري
العسكر" النوعي لة إسراييي ، وىي تنو" بال عي الح اا علس  ل ، لكن كما اتض  في الساب  ىنا  

 فجوات في تعهدىا ى ا.
وختمت بالقوي: الوليات المتحدة في موازناتها الستراتيجية خير ملزمة بأن تأخ  في العتبار التهديد 

  ل تستمي  أل تأخ  في العتبار الوض  الماي  إسرايييكندا والمكسي ، لكن   العسكر" من جارتيها
، وكي التمورات المحتملة، حتس عندما يدور الحديز عن دوي ولعت معها علس األوسمفي الشر  
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لولف نوايا التوس  إليران وأ رعها  أخرىات الات سالر، رخر أن إنشا  جيش عربي موحد يضر دوًل 
 .إيجابيلبنان وسينا  واليمن، ىو أمر في سوريا و 

 القناة األولى 
54/1/5151مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3351الترجمات العبرية   

 
 النكبة وأركانها األربعة .54

 د. فايز أبو شمالة
لر تكن النكبة التي حلب بالشعب ال لسميني وأرضه فعاًل يهوديًا خالصًا، فقد اعتمد اليهود علس 

وات ومستشارين ومساعدين ومن  ين من كي الديانان ومن كي القوميات ومن كي األعرا ، ومن أد
ضمنهر مسلمون وعرب وفلسمينيون ارتضوا أن يكونوا عبيدًا للصهيونية، وخدمًا للمخمم اليهود" 

 مقابي ح نة من الماي، أو بعض الواايف الحقيرة.
نما بدأت  ،51/1/5535لر تبدأ نكبة الشعب ال لسميني يور  تاريخ اختصاب األرض ال لسمينية، وا 

النكبة من تاريخ المالامرة المربية علس المنمقة العربية واإلسالمية ككي، ولر تنته النكبة بقيار دولة 
الكيان الصهيوني، فالنكبات تواصلت بح  الشعب ال لسميني، وكلها تهدف إلس الق ز عن النكبة 

 بات.األولس، ليمر  الناس في جديد النك
كانت النكبة العانية التي حلبت بالشعب ال لسميني ىي العتراف الرسمي ال لسميني بح  إسراييي 

، م  العتراف ال لسميني بعدر 5535بالوجود، وحقها باألرض ال لسمينية التي اختصبتها سنة 
 شرعية المقاومة، وى ب النكبة ألسس معنًا من النكبة األولس.

سدىا اإلعالن الرسمي ال لسميني عن الحت اي بيور النكبة، فكيف يصير  ل ؟ أما النكبة العالعة فيج
كيف تعترف القيادة ال لسمينية لليهود بحقهر بالوجود، وحقهر في العيش علس األرض الممتصبة 
بسالر، وفي الولت ن سه ت رف الدمو  في  كرى النكبة؟ ىي ى ب ك بة، أر نكتة، أر نكبة، أر شهقة 

 موت؟ .
لنكبة الرابعة فإنها تتمعي بأولي  الالجيين والمشردين والممرودين من أرضهر والممربين عنها أما ا

والمع بين في األرض، وفي الولت ن سه تجدىر يدافعون عن القيادة التاريخية التي أسهمت في 
ب صناعة النكبة العانية والعالعة؟ فكيف يصير  ل ؟ كيف تتوب البوصلة من ال لسميني ال " اختص

اليهود" أرضه، وتركه بال ومن، كيف يداف  ى ا عن صنا  النكبة مقابي بعض المصال  الماللتة، 
 أو مقابي راتب حقير في  خر الشهر؟
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لن ألوي: إن النكبة الخامسة تتمعي بأولي  ال لسمينيين ال ين لما يزي يراىنون علس امكانية إصالح 
مكانية اللقا  معهر، و  التعاون المشتر ، والت اىر معهر علس برنام  عمي صنا  النكبة العانية، وا 

نما سألوي: إن ىنال  نكبات متتالية حلت بالشعب ال لسميني جرا  ت تت األمة  سياسي مشتر ، وا 
 العربية، والصرا  علس السلمة، وخياب الديمقرامية.

ن العداوة م  ورخر تعدد النكبات، فإنني ل أختلف م  القايلين: إن النكبة األولس ىي األصي، وا  
الماصبين الصهاينة ىي األولس، ولكنني أواف  أصحاب الرأ" بأن ال " يضعف عزيمتنا، ويدير 

 نكبتنا، ويقير جدار ال صي بيننا وبين تحرير أرضنا، ىر صنا  النكبة العانية.
إلس فما أحوجنا نحن ال لسمينيين في يور النكبة إلس الوحدة الومنية واإلسالمية! نعر، ما أحوجنا 

 الوحدة الومنية واإلسالمية القايمة علس فض  كي من يسهر في صناعة النكبة!.
54/1/5151، رأي اليوم، لندن  

 
 حين أهدى العرب الصهاينة دولة .55

 جهاد المالح
عامًا مروت علس ليار دولة إسراييي وعلس التهجير القسر" األكبر لل لسمينيين، والشقا  يتراكر.  17

، ال " يعلوب الشقا  العربي األعار: جهي فلس ة الزمن وليمة الولت، شقا  الشعب ال لسميني
 وانتاار المعجزات والسقوم في العدر.

عامًا من تعهد صهيوني واض  المعالر يشبه  11، أ" بعد 5535أيار  53أعلِّنت دولة إسراييي في 
عربي وتنازي ليو  ، مقابي تخبم رسمي«سوم»عامًا من وعد بريماني مرف   بة 35شييًا من الدلة، و
 معيله عبر التاريخ.

في  ل  اليور، يور تبلورت النكبة ال لسمينية والعربية، كان مجرد الت كير في أن للشقا  احتمالت 
البقا  أشهر عدة، جنونًا ممبقًا. ولكن الجنون كان حقيقة في األوىار والخياي، وكان في عقد 

 حكامهر في واد.اجتماعي مشووب، جعي الشعوب العربية في واد و 
في  ل  اليور، وما سبقه وما تالب، لر يكن الشعب ال لسميني الممرود من أرضه حافي األلدار، يعلر 

 ما ا جرى وكيف ولما ا ومتس بيعت فلسمين؟
لر يكن يعلر أن السياسة العربية فرضت المنحس التنازلي بح  فلسمين، لبي إعالن دولة إسراييي 

، علس يد جامعة الدوي العربية، التي 5531 ة رسمية في العار بولت مويي، إلس أن اتخ  ص
فرو  »بدي ال لس ة القديمة « اجم  واحكر»في إمار فلس ة بريمانية م ادىا  5531تأسست عار 

 «.تسد
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، تنازي مندوبو الجامعة العربية 5531فخالي الم اوضات التي رعتها بريمانيا في لندن صيف عار 
يين علس دولة من البحر إلس النهر، من خالي التراحهر مشروعًا ينصو علس عن مبدأ سيادة ال لسمين

أن يعوين المندوب السامي حكومة مركزية ماللتة في فلسمين، مالل ة من سبعة وزرا  عرب وعالعة من 
اليهود. ولد ملب المشرو  العربي ك الة حقو  الموامنين ال لسمينيين والهييات الدينية ال لسمينية، 

 أسقم مبدأ سيادة ال لسمينيين علس أرضهر، ومالب بمنحهر بعض المتيازات! وبالتالي
، 5537تشرين العاني عار  55بعد إصدار الجمعية العامة لألمر المتحدة لرار تقسير فلسمين في 

بدأت اللجنة العسكرية للجامعة العربية بتدريب المتموعين في بلدة لمنة السورية ونامتهر في كتايب 
لكن الحكومة «. جيش اإلنقا  العربي»ر إلس فلسمين، في إمار ما أمل  عليه اسر عر أدخلته

بريمانيا تعتبر تسلي  ال لسمينيين »البريمانية احتجت علس ى ا األمر، وأرسلت رسالة تقوي فيها إن 
رًا والعجيب أنه كان له ب الرسالة ول ك علس العرب، إ  اتخ وا لرا«. وتدريبهر في لمنة عماًل خير ود"

 بإل اي معسكر لمنة وتسري  المتموعين.
، أ" بعد يور واحد علس إعالن دولة إسراييي، وعلس خل ية خصومة وتنافس 5535أيار  51وفي 

والسعي إلس الهيمنة، أ" أبعد من مجرد القضية ال لسمينية، أرسلت الدوي العربية لواتها إلس 
  انتصارات ميدانية، إ  إن ميزان القوى فلسمين، حيز خاضت معار  م  اليهود، وتمكنت من تحقي

كان لصالحها، و ل  لبي أن يواف  العرب علس ىدنة لمدة أربعة أسابي  بنا  علس مشرو  لرار 
 تقدمت به بريمانيا والوليات المتحدة إلس مجلس األمن.

ربي حزيران حتس التاس  من تموز. ولد أدت إلس تراج  المولف العسكر" الع 55امتدت الهدنة من 
بشكي كبير في مقابي تحسن وض  اليهود، ال ين استملوىا لتناير أن سهر واستقباي المتموعين 
 واستقدار األسلحة وال خاير والمالن بكميات كبيرة، م  العلر أنهر واصلوا اعتدا اتهر مواي أيار الهدنة.

عن ى ا األمر جا   واهر جليًا أن لبوي الهدنة كان خمأ لاتاًل من لبي العرب. ولعيو أفضي تعبير
علس لسان القايد العسكر" األردني عبد هللا التي ال " كان يتولس منصبًا لياديًا في الحرب، إ  تحدز 

ليس لي إل أن أص ها بالجريمة الكبرى وىي أخف وصف »عن ى ب الهدنة في م كراته، بالقوي: 
ليد أو شرم. فقد واف   يمكن أن توصف به موافقة الجامعة العربية علس شروم الهدنة من دون

أعضا  اللجنة السياسية علس أكبر خميية في تاريخ الحروب في الشر  العربي، أل وىي السماح 
نقا  مية ألف يهود" كانوا علس وش  التسلير. وافقوا لبي أن ي كر  ب   الحصار عن مدينة القدس وا 

ن ني اعتبر جمي  الدوي العربية أحدىر في ما سيق  بعد عشرة أيار فقم من  ل  اليور المشالور. وا 
 «.مسالولة عن  ل  القرار األسود
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لرار مجلس األمن ال " فرض »كما عبروت عن األمر  اته القنصلية األميركية في القدس بالقوي إن 
الهدنة األولس ىو وحدب ال " خلوص اليهود وحاي دون سحقهر علس أيد" الجيوش العربية التي كانت 

 «.ددًا وتسليحاً ت و  القوات اليهودية ع
تواصي القتاي بعد انتها  الهدنة األولس، أليار عدة، إلس أن ُفرضت ىدنة عانية. لكن بعد أن أصبحت 
ىزيمتهر في الحرب والعًا وسم فضاي  المالامرات واألسلحة ال اسدة، لجأ العرب في تشرين العاني 

وضات خير مباشرة م  اليهود إلس مجلس األمن، ال " ملب تن ي  ىدنة دايمة. ودخي العرب في م ا
بوسامة أميركية. إل أن ى ب الم اوضات خير المباشرة أنتجت ات اليات مباشرة ومكتوبة بين الدوي 

 العربية واليهود، ال ين استملوا روح التنافس والخصومة بين العرب.
  بنا  علس في األمر المتحدة، و ل 15، ترو العتراف بإسراييي، كالدولة رلر 5535أيار  55وفي 

اجتهاد للمندوب األميركي فيليب جيساب، ال " أكد إمكان إسقام شرم الحدود الواضحة من شروم 
 العتراف بالدولة.

وىك ا، فإن الجامعة العربية، ومن ورايها األنامة العربية، فشلت في من  ليار كيان صهيوني في 
ولد ضمن اليهود ضمنوا الحدود  فلسمين، بي علس العكس، عبودت له المري  عن لصد وخير لصد.

عوىا أيضًا، إ  استولوا علس أكعر من 5537ال " نصو عليها لرار التقسير الصادر عار   77، عر وسو
 في المية، مما خصص لهر في القرار. 55في المية من أرض فلسمين، أ" أكعر بنحو 

والعرب، إزا  كي ما تأخ ب من   ل  الحين، عملت إسراييي علس فرض األمر الوال  علس ال لسمينيين 
منهر، في الحتالي والستيمان. فكان التصعيد من جانبها يالد" إلس لبوي العرب بما كانوا يرفضونه 

أ" تراج  سيالد" إلس »، حيز أعلن حايير وايزمن أن 5535لباًل. وىي سياسة بدأت لبي العار 
ماضي، ىي في إيجاد حقاي  األمر الهال  وال رصة الوحيدة أمار الصهيونية كما كان الحاي في ال

 «.الوال  ومواجهة العالر بها
54/1/5151السفير، بيروت،   

 
 قد يكون التعاون أفضل .56

 يوسي ميلمان
بدأ ى ا م   5115يأتي الشر وتق  المصايب. في  أفريقيااإلسراييلية، من  األمنيةفي نار المالسسة 

ون ال " كل ه مجلس حقو  اإلنسان في األمر اللجنة برياسة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد خولدست
)الرصاص  األولسالمتحدة للتحقي  في جراير الحرب التي ارتكبتها إسراييي في حرب خزة 

 المصبوب(.
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المتحدة. فقد  لألمروالن، جا  ى ا من المحكمة الجنايية الدولية في لىا"، ىيية أخرى تابعة 
ب، القانونية التي تناي التقدير من جامبيا بيانا دراماتيكيا المدعية العامة للمحكمة فدوى بنسود أملقت

 .5153يتعل  بإسراييي وحرب خزة العالعة )حملة الجرف الصامد( في 
علس إسراييي أن تتعاون معها في الشتباب بجراير الحرب في الحملة،  إنفي مقابلة دراماتيكية لالت 

كانت ست ت  تحقيقا جناييا شامال، استنادا  إ اتقرر بن سها ومن مرف واحد  أنستضمر  فإنهاوال 
من جهة واحدة إلس البينات التي ستقدمها منامات حقو  اإلنسان، التي تنتقد إسراييي. وكانت 

 األمرأجريت المقابلة الصحافية عشية رف  المدعية العامة بمسودب تقريرىا لمجلس األمن في 
تقوي:  أشارتس مستعدتان للتعاون في التحقي . ولد المتحدة. وعلس حد لولها، فال إسراييي ول حما

 «.بمرف واحد من القصة األخ من شأني أن اضمر إلس »
وم  أن في إسراييي ل يبدون الستعداد ل وزارة الخارجية، ول وزارة الدفا  ول الجيش اإلسراييلي 

 للتعامي الرسمي م  ألوالها، فانهر يشجعون ىنا حمأة المضب.
كانت المدعية العامة ستنتار حتس نهاية شهر حزيران/يونيو، الموعد ال " ي ترض   اإليس واضحا 

 55151في التقرير ال " سيرف  بشأن موت  اإلنسانيجرى البحز في مجلس حقو   أنفيه 
 إ اىو  اإلنسانفلسميني في الجرف الصامد. والخالف بين إسراييي وال لسمينيين ومنامات حقو  

والبالون مسلحين ونشما  إرىاب « خير مشاركين»بتعبير إسراييي  أوهر مدنيين في المية من 11كان 
 في المية من المصابين، حسب ادعا  منامات دولية. 51ة أر 

إلس أن إسراييي ترف  التعاون م  تحقي  المحكمة لعتبارات شرعية ومبديية. من  اإلشارةتجدر 
ين ل يستحقون النضمار إلس محكمة الجنايات الدولية الناحية القانونية، تدعي إسراييي بأن ال لسميني

ليست دولة. علس « فلسمين»لن  أخرى أموروان ليس للمحكمة صالحيات في ى ب الحالة، ضمن 
المستوى المبديي تدعي إسراييي بانها دولة ديمقرامية تقف في جبهة الصرا  ضد اإلرىاب، في اي 

تشير إلس حقيقة أنه  فإنهان الدولية. وكدليي علس  ل  احترار سلمة القانون والحرص علس القواني
اشتباىا بمخال ات  أاهرتفي الجيش اإلسراييلي تحقيقات معمقة ل حص الدعا ات التي  أجريت

لقوانين الحرب. ومالخرا لرر النايب العسكر" الرييس فت  تحقيقات جنايية ضد بعض من الضبام 
 والجنود المشبوىين بتجاوز تل  القوانين.

ولكن مولف إسراييي، المدعور من دوي معي الوليات المتحدة وكندا، ومهما كان محقا، معله كمعي 
 دفن النعامة للرأس في الرماي.
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ما كانت بال عي تالمن بعدالة مول ها، ان  إ اإلسراييي  األفضيالعالر ل يأبه بمبرراتها، ولعي من 
المتعاامة للن ور الدولي من الحتالي اإلسراييلي   األجواتقرر التعاون م  المحكمة. وال، فلعله في 

 .إيابوالمولف من ال لسمينيين، سنشتا  إلس تقرير القاضي 
54/1/5151معاريف   
51/1/5151القدس العربي،   

 :صورة .57
 

 
 للنكبة  17مليون فلسميني يحلمون بالعودة في ال كرى الة 12.1 

 51/1/5151، 55موقع عربي 


