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 ينية فلسطالدولة الللمستوطنين العيش في  يح نتنيا و:  .0

مصردر رسرمي فري مكرري راريز اءروإلراا اإلسرراايلي  را  ، أن 32/0/3102، الحياة الجديدة، رام هللاذكرر  
ان رايز اءحكومة بنيامين نرنياهو يعرقد ومؤمن رماما بوجوي مرن  اءمسرروينين فرصرة اخريرار اءعري   أمز

وأضرراف اءمصرردر قيعرقررد نرنيرراهو بعررد  وجررود أ  سرربي  ن  مسرررقب . داخرر  اءدوءررة اءيلسرريينية اءررري سرررقو 
ركرون اءدوءرة اءيلسرريينية اءمسررقلة نقيررة عر يراق. وان علررى اءمسرروينين ان ياخررذوا فرصرة اشخريررار فري اءعرري  

قاءبير  اءيورود ق نييراءي بيني  اءذ  يررأز حرإلي  اإلسراايليوسارع وإلير اش رصاد  داخ  اءدوءة اءيلسيينية.
واضرراف  كررز عررد  اءعق نيررة وفقرردان اءقرري ق.اءمريرررف برراءرد علررى هررذا اءرصررري   رراا  قانررع رصررري  خييررر يع

سنة من اشنرظار شسرااي ، ءن رذهي بان نعي  رح  حك  )اءرايز( محمود عباز، ومن يرصرور  0222ق
 حياة اءيوود في اسرااي  رح  اءحك  اءيلسييني فانع يودد وجودنا في ر  ابييق.

رعليقًا على ك   نرنيراهو فري   ا ، مسؤو  إسراايلي، أن أيعن ، 32/0/3102، السفير، بيروتاف  وأض
إسررااي ، ش  رايز اءوإلراا يعرقرد أنرع خر   اءسر  ، كمرا روجرد أ ليرة عربيرة فريق ب  ايا ، إّن  قمؤرمر دافوزق
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مررن  خيررار اءبقرراا ءليوررود اءررذين يوجررد أ  سرربي منيقرري يمنررل أن رشررم  اءدوءررة اءيلسرريينية أ ليررة يووديررة وأن ي
 قق.في اءضية اءغربيةقيعيشون 
قواء ق اءعبرر  ذكرر ان راريز اءروإلراا  أن مو ل، غسان ح وة عن، 32/0/3102، القدس، القدس وأورد 

انررع ءرن يخلري أ  مسرروين مررن  أعلرناشسرراايلي بنيرامين نرنيراهو ا رررت اسررراجار اراضري اءمسرروينا  حير  
ف اءمو ل اشخبار  ان نرنياهو وضل خ   مباحثارع مل وإلير اءخارجية اشميركي جون واضا اية مسروينة.

كير  اءعديد من اش رراحا  واءخيارا  اءري رمّكن اءمسروينين واءمسروينا  اءبقاا دون ا  إخ ا حررى بعرد 
 دى عقود.إ امة اءدوءة اءيلسيينية، ملمحا إءى فكرة اسراجار اراضي اءمسروينا  او إخ اوا على م

اءمقررحرا   واعرمادا على مصادر مّيلعة على سير اءمياوضا ،  ا  مو ل قواءر ق ان كيرر  ءر  يقر  باسرربعاد
اءررري رقررّد  بوررا نرنيرراهو بشررك  كامرر  عرردا عررن  يامررع بنقرر  هررذ  اءمقررحررا  اءررى اءجانرري اءيلسررييني ء يّرر ع 

 عليوا.
 
 لدول العالم والمحافل الدوليةتشتكي تهديدات تل أبيب ضد عباس الفلسطينية السلطة  .3

 باس  اءرااسةأن اءنايق  ،را  هللا من 32/0/3102وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  ذكر 
رعقيبا على رصريحا  رسيبي ءييني اءمنرقدة ءموا ف اءرايز محمود عباز،  ا  نبي  أبو ردينة  اءيلسيينية

ن مو ف اءرايز اءثاب  هو اءمو ف إن هذ  اءرصريحا  هي بمثابة روديدا  رس مية غير مقبوءة، وا 
 اءيلسييني واءعربي اءمنسج  مل اءشرعية اءدوءية.

، مساا اءيو  ا حد، إن هدف هذ  اءرصريحا  هو اءروري من اسرحقا ا  قوفاقو ا  أبو ردينة، في رصري  ءر
 عملية اءس   ورخريي جوود وإلير اءخارجية ا ميركي جون كير .

ن رصريحا  ءييني رجعلوا يرفا غير صاء  ءلرياوض معوا، خاصة وأن اإلدارة ا ميركية ش إلاء  وأضاف أ
رسعى إليجاد ح   اا  على أساز ح  اءدوءرين، وأن ما رياءي بع ءييني ش يريق با  حا  من ا حوا  مل 

 سوا.أسز اءمياوضا  و واعد اءشرعية اءدوءية، واءمرجعيا  اءري بدأ  اءمياوضا  على أسا
وإلير اءخارجية أن  ،وءيد عوض نقً  عن مراسلوارا  هللا من  32/0/3102القدس العربي، لندن، وأضاف  

اءيلسييني اءدكرور رياض اءماءكي أكد ا حد أن وإلاررع  رر  روجيع رساا  رسمية ءدو  اءعاء ، واءمحاف  
يليين رسميين، منوها اءى أن اءدوءية، بشان اءروديدا  اءري رصدر ضد عباز من  ب  مسؤوءين إسراا

اءروديدا  اءري وجوروا ءييني ضد اءرايز اءيلسييني جرى رعميموا على اءسيارا  واءممثليا  اءيلسيينية 
ب غ اءمسؤوءين في رلك اءدوءة بخيورة رلك اءروديدا  بحق  باءعاء  إلثارروا مل اءدوءة اءموجودة بوا وا 

 عباز.
نحن قن روديدا  بحق عباز، و ا  ا حد ءإلذاعة اءيلسيينية اءرسمية وأدان اءماءكي، ما أيلقرع ءييني م

ندرز اءروديدا  ومعانيوا وهذ  اءقضية سوف رضاف إءى مجموعا  رصريحا  اءروديد اءمنا ضة ءلس   
 .قمن اءقيادا  اإلسراايلية

 32/0/3102القدس العربي، لندن، 
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أعلن وإلير اءخارجية اءيلسيينية رياض اءماءكي اءيو  ا حد أن اءقيادة اءيلسيينية قءن رررددق في  :را  هللا
 رفض اءمقررحا  ا ميركية ءلس   مل إسرااي  في حا  رنا ضوا مل اءموا ف اءيلسيينية.

نرظار ءنرى مضمون أ  ارياق يقدمع )كير ( ءنا وسيكون و ا  اءماءكي ءإلذاعة اءيلسيينية اءرسمية قعلينا اش
هناك مإليد من اءمياوضا  واءمباحثا  ما بين اءجانبين اءيلسييني وا ميركي في واشنين بحضور )كبير 

مرا   02اءمياوضين اءيلسيينيين( صااي عريقا ق. وأضاف: قنحن كما  لنا ش ءإلدارة ا ميركية أكثر من 
أن نقو  ش إذا رنا ض مقررت كير  مل اءمو ف اءيلسييني واءمبادئ اءيلسيينية اءري  في اءسابق ءن نرردد

 نقف أمامواق.
وبوذا اءصدد  ا  اءماءكي إن اءجاني اءيلسييني مرمسك بما رلقا  من اءرإلاما  خيية من اإلدارة ا ميركية 

 ة فلسيينية.وا  امة دوء 0691من أن اءمياوضا  رنيلق باشعرراف باءحدود اءمحرلة عا  
وأوض  اءماءكي أن هذ  اشءرإلاما  سبق  اسراناف مياوضا  اءس   في رموإل )يوءيو( اءماضي ورضمن  
أن اءوشيا  اءمرحدة رقر أن اءقدز اءشر ية عاصمة ءلدوءة اءيلسيينية. ورابل  ااً : قفي حا  حص  رغيير 

 في اءمو ف ا ميركي فإن ءك  حاد  حدي ق.
 32/0/3102القدس، القدس، 

 
 دويك يحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة السرى المرضى .2

حّم  رايز اءمجلز اءرشريعي اءيلسييني، عإليإل دويك، سليا  اشحر   اإلسراايلية اءمسؤوءية  :اءخلي 
كاملة عن حياة ا سرى اءمرضى اءذين رحرجإله  في سجونوا في ظ  أوضاع وظروف صحية صعبة 

خ   إليارة أجراها دويك برفقة عدد من اءنواي اءيلسيينيين واءشخصيا  اإلس مية جاا ذءك  ءلغاية.
واشعربارية، ءخيمة اشعرصا  اءمقامة أما  منإل  ا سير اءيلسييني إياد أحمد حريبا ، في بلدة سكة  ضاا 

 مدينة دورا اءخلي  جنوي اءضية اءغربية اءمحرلة.
ا  ءلرحرك اءيور  واءجاد ءإلفراج عن ا سرى من معرق   ودعا دويك اءسلية اءيلسيينية وك  اءيصا

اشحر   اإلسراايلي، مياءبًا اءمجرمل اءدوءي برحم  مسؤوءيارع أما  اشنرواكا  اء  إنسانية اءري يرعرض ءوا 
 ا سرى.

 32/0/3102قدس برس، 
 
 الفلسطينية الهباش يدعو إلى تكاتف الجهود لتحقي  المصالحة .3

ا و اف واءشؤون اءدينية اءيلسييني محمود اءوبا  ضرورة ركارف جميل أيياف اءشعي  أكد وإلير: )وفا(
اءيلسييني وفصاالع اءوينية من أج  رحقيق اءمصاءحة، وأح   ويموحا  اءيلسيينيين، منبوًا إءى أن 

 ذءك.اءقضية اءيلسيينية رمر بمراح  خيرة وحساسة روجي 
 رين من محافظة يوباز اءليلة  ب  اءماضية،و ا  اءوبا ، خ   إلياررع ءألسرى اءمحر 

إن إلياررع ءوؤشا ا سرى راري في نياق اءرواص  بين اءمؤسسة اءرسمية وا سرى واءمواينين ءرحقيق  
 اشنسجا  اءويني بما يحقق اءمصلحة اءعامة.

 32/0/3102الخليج، الشارقة، 
 

جالء الحاالت اإلنسانيةالمجدالني  .2  من مخيم اليرموك جراء عودة المسلحين توقف إدخال المساعدات وا 
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وءيد عوض: أكد أحمد اءمجدشني عضو اءلجنة اءرنييذية ءمنظمة اءرحرير اءيلسيينية ورايز وفدها  -را  هللا 
ج ا اءحاش  اإلنسانية من مخي  اءيرموك  ءسوريا، ا حد، رو ف إدخا  اءمساعدا  اءغذااية واءدوااية وا 

 عودة اءمسلحين إءيع.ء جاين اءيلسيينيين جراا 
ج ا  واوض  اءمجدشني ا حد أن عودة اءمسلحين ءداخ  اءمخي  أدى ءرو ف إدخا  اءمساعدا  اءغذااية وا 
اءمرضى واءحاش  اإلنسانية من داخ  اءمخي ، مشيرا إءى أنع عقد اجرماعا مل اءجماعا  اءمسلحة اءسب  

يروض عليع من  وا  اءنظا  اءسور  منذ أكثر من في إيار حثو  على مغادرة اءمخي  ءرخييف اءحصار اءم
 اشور، مما أدى ءمو  اءعشرا  من اء جاين جوعا.  9

 32/0/3102القدس العربي، لندن، 
 
 المنفذين يطردونوعسكر فتح  ..الوحيد في الردن منظمة التحريرأمر بإغال  مكتب يعباس  .2

ي محمود عباز بمومة إغ ق أحد اءمقرا  اءمومة أخيق وفد أوكلع اءرايز اءيلسيين: رأ  اءيو  –را  أهلل 
في اءعاصة ا ردنية عمان في رنييذ اءميلوي عندما رصدى ءلمومة عدد من  دامى اءعسكريين اءمرقاعدين 

 في حركة فر  ومنعوا موفد  عباز من إغ ق مقر يخصو .
ي شاون ا رض اءمحرلة بدأ  اءقصة عندما أصدر اءرايز عباز  رارا منذ عدة أسابيل بإغ ق مقر مكر

 أحياا  عمان وهو أمر أصدر  عباز ءلسيارة اءيلسيينية في ا ردن. احدفي 
اءمكري اءمذكور هو اءوحيد اءذ  يمث  منظمة اءرحرير اءيلسيينية ويعربر من بقاياها في ا ردن وفي  

ة  يعربر اءمقر رمإلا سلسلة من اءعواص  اءعربية مل مقر اءداارة اءسياسية في رونز وحسي مصادر فرحاوي
 ءلمنظمة أو ءما ربقى منوا.

شحقا أوفد  اءسيارة ءجنة من ث ثة موظيين ءرنييذ ا مر اءرااسي وا غ ق اءمكري اءذ  يقل في بناية فيوا  
مقر ءحركة فر  ومكري ءلمرقاعدين اءعسكريين ءكن اءموظيين واءمرقاعدين اءعسكريين في اءمكان رفضوا 

 اسة ومنعوا اءوفد من إغ ق اءمكان.بامر اءرا اشءرإلا 
حسي معلوما  روفر  ءرأ  اءيو  في را  أهلل أصر اءمرقاعدون اءعسكر من حركة فر  على يرد اءموظيين  

ورفضوا رسلي  مياري  اءمقر أو اءخر  اءرايسي خصوصا وأن ا سباي اءمباشرة إلغ ق هذا اءمقر ء  ررض  
أ  اءيو  على نسخة منع على اإلغ ق اءرا  ءمكري شاون ر  ايلع بعد حي  نص أمر اءرايز اءذ  

 ا رض اءمحرلة في ضاحية جب  اءحسين في عمان .
أوساي  مقربة من  مدير اءداارة اءسياسية في منظمة اءرحرير فاروق اءقدومي عبر  عن  لقوا من أن رربل 

ة اءري رعربر ا ثر اءوحيد اءمربقي مماثلة ورعم  على إغ ق مكري اءداارة اءسياسي ارجاها مؤسسة اءرااسة  
 على منظمة اءرحرير.

مرا بون سياسيون ربيوا بين إجراا عباز بخصوص مكري شاون ا رض اءمحرلة وبين اءرسوية اءري 
ررو عوا اءمنيقة  بإس  وإلير اءخارجية ا مريكي جون كير  خصوصا وان اءجاني ا ردني ء  يياءي يوما 

 بإغ ق هذا اءمكري.
 32/0/3102يوم، لندن، رأي ال

 
 
 لن يكونوا اال داعمين للسلم والمن واالستقرار في لبنان" الفلسطينيوندبور: ِأشرف  .8
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أكد سيير فلسيين في ءبنان اشرف دبور، قان اءيلسيينيين ءن يكونوا اش داعمين ءلسل  وا من : صيدا
كان، واذا كان هناك احد يذهي هنا او واشسرقرار في ءبنانق. و ا : ءن نقب  بان يجرنا احد اءى أ  مربل 

هناك بيكر  وفي رصرفع فوذا ش يعني بان اءشعي اءيلسييني يرحم  مسؤوءية عن ذءكق. واعربر ان اءمؤامرة 
اءكبرى اءري يرعرض ءوا اءشعي اءيلسييني في سوريا هي مؤامرة روجير ءيز اءى ءبنان ب  اءى اصقاع 

 ءمخيي اءى ءبنانق.ا رض. واخشى ما اخشا  انُ يجر هذا ا
و ا  دبور خ   رعايرع اءملرقى اءعلمي ا و  ءلجراحين وايباا اءرخدير اءيلسيينيين في مسرشيى اءومشر  
في صيدا: قءبنان هذا اءوين اءذ  اسرضافنا منذ اكثر من سرين عاما، ءنا ك  اءثقة بع برءمانا وحكومة 

 .وشعبا
 32/0/3102المستقبل، بيروت، 

 
 سمح ببقاء ولو مستوطن إسراييلي واحد على أراضي دولة فلسطينعريقات: لن يُ  .9

أكد اءدكرور صااي عريقا ، عضو اءلجنة اءرنييذية ءمنظمة اءرحرير اءيلسيينية، في  عبد اءرؤوف أرناؤوي:
 .رصري  ءر قا يرا ق أنع قءن يسم  ببقاا وءو مسروين إسراايلي واحد على أراضي اءدوءة اءيلسيينيةق

ا : من يقو  إنع يريد إبقاا اءمسروينين إنما يقو  فعليًا إنع ش يريد  يا  دوءة فلسيينية، باءنسبة و ا  عريق
ءنا فإنع ءن يسم  ببقاا وءو مسروين إسراايلي واحد على أراضي اءدوءة اءيلسيينية، فاشسرييان غير شرعي 

 ية.ووجود اءمسروينين على أرضنا غير شرعي ومخاءف ءقرارا  اءشرعية اءدوء
 32/0/3102اليام، رام هللا، 

 
 3102سنة المخلالتي: السلطة أرسلت ُعشر احتياجات غزة من الدوية خالل  .01

كشف وإلير اءصحة د.مييد اءمخل ري اءنقاي عن أن اءسلية اءيلسيينية في را  : عبد هللا اءرركماني -غإلة
 ، اءذ  رميإل 0202بية خ   عا  هللا أمد   ياع غإلة ُبعشر احرياجارع من ا دوية واءمسرلإلما  اءي

 باشرداد اءحصار على اءقياع، وا غ ق ا نياق ا رضية بين غإلة ومصر.
و ا  اءمخل ري خ   قءقاا مل مساو ق في مقر اءمكري اإلع مي اءحكومي، اءيو :ق إن  يمة ا دوية اءري 

 52يحراج فيع اءقياع ءرم يين دوشر فقي، في اءو   اءذ   5  هي 0202وصل  إءى غإلة خ   عا  
 مليون دوشر ءسد احرياجا  اءمواينين من ا دويةق.

 
 32/0/3102فلسطين أون الين، 

 
 يجب أن يطرد اإلسراييليين وليس المقاومين من غزة القادممرزو : الرييس المصري  أبو .11

ايز اءمصرر   ا  عضو اءمكري اءسياسي ءحركة حمراز اءردكرور موسرى ابرو مررإلوق ، أن علرى اءرر : اءقاهرة
اءقرراد  أن يرضررمن برنامجررع اشنرخررابي يرررد اشسررراايليين مررن فلسرريين وءرريز رجررا  اءمقاومررة واءمقرراومين مررن 

 .غإلة ، كما ييلي منع اءبعض في مصر ياع 
 :اءخاصة ق اءييز بوكق مساا اشحد وجاا في ردوينة ءع على صيحرع

واءوا رل رإلرع اءحقد واءكراهية وررنكرر ءلحقيقرة  وا نقمن اءصعي  رااة بعض اءرصريحا  دون اششارة اءيوا ، 
 .واءراريخ
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هو اءعردو اءمركرإل  اءرذ  يجري ان يقصرف ويرر  اجرياحرع واءقربض علرى  أصب  ياع غإلة اءمحاصر واءمقاو  
  يادارع !!

اءقصررروص وكنيسرررة  إحررردا فقرررد اروررر  حمررراز فررري  ا وءرررىروديررردا  واروامرررا  صرررمواي  اءعشرررا  هرررذ  ءيسررر  
 ذي ادعااارع .اءعباسية وثب  ك

ان مرن حرافظ علرى  يراع غرإلة  اءعشا  يياءي ان يضل اءرايز اءقاد  على برنامجع اشنرخرابي اجريرات غرإلة،
ءيرررد  هررو اءجرري  اءررذ  رياءبررع باجرياحررع ءلقرربض علررى اءمقرراومين ش 44مررن اءعصررابا  اءصررويونية فرري عررا  

 .( !!!!قاإلسراايليين)
 72/1/7014، وكالة سما اإلخبارية

 
 لتواصل حماس مع الخارج إعاقةمع دحالن و ناك  مصالحة: ال الز ار .17

 را  اءقيراد  اءبرارإل فري حركرة حمراز محمرود اءإلهرار انرع ش صرل  مرل اءنااري :  دز ن  ءألنبراا وكاءة-غإلة 
محمررد دحرر نق وءرريز كرر  مررا يخرررج مررن اشعرر   مررن حرردي  يكررون د يقررا وصررحيحا.. ومرر  كرر  مررن عيررز 

 .صييعحسي رو  ،عيسة بدنا نرد عليعق
وكان  وساا  اع   محلية واخررى محسروبة علرى حركرة حمراز رحردث  عرن  رري روافرق داخلري برين حمراز 
فرري غررإلة واءنااررري فرري اءمجلرررز اءرشررريعي محمررد دحررر ن، اءميصررو  عرررن حركررة فررر  وذا اءع  رررة اءسررياة مرررل 

 ماإلن(. أبو) محمود عبازاءرايز اءيلسييني 
ي  عبررر اءوررارف ءررر قوكاءررة  رردز نرر  ءألنبررااق مسرراا اشحررد وحررو  ع  ررة حمرراز بمصررر  ررا  اءإلهررار فرري حررد

قمصررر ءفسررف رواصرر  قشرريينةق حركررة حمرراز، مررل ذءررك اءع  ررة مسرررمرة مررل مصررر فرري  ضررايا مخرليررة مررل 
 حسي  وءع ،وجود  ضايا اخرى مغلقةق

اي عن وساا   ا  اءإلهار اءذ  غ اإليرانية اإلس ميةاءجموورية  أبرإلهاوعن اءرواص  مل اءدو  اءداعمة ءغإلة 
مشرررغوءة بامورهرررا اءخاصرررة واءداخليرررة، خاصرررة انرررع يوجرررد راررريز جديرررد  إيرررراناشعررر   ءيرررررة ءيسررر  بقصررريرة ق 

 وحكومة جديدةق.
إلهار ق هناك غياي ءقردرة اءرواصر  واءسرير مرن غرإلة اءرى اءخرارج، وهرذا يسربي اء ا   إيرانوحو  اءرواص  مل 

 اعا ة ءلرواص  مل اءخارج ومل ايران ايضاق.
ان   ناة قاءميادينق اءمقربة من حإلي هللا اءلبناني  د ذكر  غير مرة بران هنراك جورود إلعرادة دعر  حمراز وك

بعررد خروجوررا مررن اءعاصررمة اءسررورية دمشررق اءحليررف اءرايسرري اءسررابق ءحمرراز بخرر ف حركررة  إيرررانمررن  برر  
 اءجواد اشس مي.

د علرى  روة ابرو مراإلن وجماعررع فري كيييرة وعرن رؤيررع ءوضرل اءقضرية اءيلسريينية  را  اءإلهرارق اءموضروع يعرمر
 اءخروج من اءداارة اءمغلقة اءمرواجدين فيوا اشنق، يقصد اءمياوضا  مل اسرااي .

  ويرردفل ثمررن وشرردد  رراا ق يجرري علررى ابررو مرراإلن ان يلجررل اءررى اءشررارع اءيلسررييني، او يسرررمر فرري اءمياوضررا
 .حسي  وءع ،اءرو يل على أ  شياق

 76/1/7014، وكالة قدس نت
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 ررا  مو ررل قواءرر ق اءصررويوني صرربات اءيررو  ا حررد إّن اءجرري  يرو ررل اخريرراف جنررود  فرري اءمعركررة  : وكرراش 
اءمقبلة مل حركة حماز في  ياع غإلة، وأن اءمعركة اءقادمة سركون حاءكة اءسواد وفيوا اءرعي ا كبرر وهري 

 ة ءلدبابا .اءصواريخ اءمضاد
فرري ءررواا اءوندسررة بورردف رجويإلهررا  101وكشررف اءمو ررل أن اءجرري  اءصررويوني يجررر  ررردريبا  خاصررة ءوحرردة 

 إلحدا  مياجاا  على أرض اءمعركة اءمقبلة اءمرو عة.
وأوضرر  اءمو ررل أن اءخيررة اءجديرردة مررن اءررردريبا  رقررو  علررى اءعمرر  فرري ظررروف وبياررة صررعبة ءلغايررة بورردف 

ية وا ءغرررا  واءكمررراان باإلضرررافة اءرررى اخريررراف عناصرررر مرررن اءيررررف اءمقابررر  ءمبرررادءرو  ريجيرررر اءعبررروا  اءناسررر
 واءرحقيق معو  وفق إجرااا  سريعة ءلكشف عن أماكن ا ءغا  واءمريجرا .

اءرابعرة ءلرواا اءوندسرة اءجنرررا  )مرانور يانينرا(، فررإن  101وبحسري اءمو رل اءرذ  أجرررى مقابلرة مرل  اارد اءوحرردة 
علررى إدخررا  عنصررر اءمياجرراة فرري ق رروا  اءعرردوق مررن خرر   عمليررا  اءريجيررر واءمباغرررة،  هررذ  اءوحرردة سرررعم 

 سيما وأن اءجي  يرو ل اءكثير من اءمياجآ  ءدى قاءعدوق، حسي وصيع.
اءمرميرررإلة أن حركرررة حمررراز حصرررل  فررري اءسرررنوا  ا خيررررة علرررى صرررواريخ مضرررادة  101وأضررراف  اارررد وحررردة 

اءعرراء ، وهرري رشررك  روديرردا ءرريز فقرري ءلرردبابا ، وءكررن أيضررا ءلجرافررا  ءلرردبابا  مررن اءيررراإل ا كثررر رقرردما فرري 
 اءضخمة اءري رروءى فر  اءيرق و يادة  وا  اءمشاة.

وأشررار إءررى أّن اءرقررديرا  بشرران هررذ  اءررردريبا  رشررير إءررى أن اءممارسررة اءحاءيررة رشررير إءررى معررارك مسرررقبلية 
اج أفض  ررمث  بقدرا  عاءية إلإلاحة ق درا  اءعردوق كمرا حاءكة اءسواد، ءكن اءنرااج ءوذ  اءردريبا  رعيينا نرا

  ا . 
اءجرري   اءررذ  يواجرعاءررابل ءلررواا اءوندسرة فري جرري  اشحرر   علررى أن اءرعري ا كبرر  101وشردد  اارد وحرردة 

 هو اءصواريخ اءمضادة ءلدبابا  و ضية رحصين ورعدين اءدبابا  واآلءيا .
وا يعملون بذكاا من خ   رحلي  اءرربة، ع وة على أن اءوحدة ءن وأشار إءى أّن افراد وحدرع واءمخرصين في

 رعم  ءوحدها ميلقا ب  سركون مدعومة من اءجو  و  مرة بحي  ركون اءمعركة مركاملة.
ق حير  جررى رحصرينوا D -9وريررق اءقاارد إءرى رحصرين اءجرافرا  اءضرخمة قجرافرة اءوندسرية اءمعروفرة باسر  

اءظرروف، مشريرا إءرى اسررمرار اءجورود ءمإليرد مرن اءرحصرين ضرد اءصرواريخ  ءركون م امة ءلعمر  فري أصرعي
 اءمضادة ءلدبابا . 

وأكررد اءقااررد اءعسرركر  علررى أن كميررة هاالررة مررن اءمريجرررا  ءرردى قاءعرردوق وصررل  إءررى اءحرردود، بمررا فرري ذءررك 
يجررررا  ررسرررانا  ءيبيرررة، واءرررري سررروف رجعررر  مرررن اءمعركرررة اءقادمرررة صرررعبة ءلغايرررة، حيررر  إن كميرررا  هرررذ  اءمر

 بان اءساحا  سركون أكثر رعقيدا مما يحر  علينا أن يكون هناك جواي ءك  روديد. ونوعيروا يوحي
وأشار إءى أن اءردريبا  نابعة من ارريراع وريررة اءروديردا  بانردشع معرارك جديردة وأن اشعرقراد اءسرااد بجري  

وأن اءرقديرا  روض  أنومرا يمرلكران اشحر   هو أن وإلن حإلي هللا في اءشما  وحماز في اءجنوي يإلدادان 
 أءف صاروخ حاءيا. 100

حديثع بان عمليا  اءردريبا  رحاكي اءوا ل بحي  رجر  اءرردريبا  بشرك  ميراجل،  101وءخص  ااد اءوحدة 
بحيرر  ش يعرررف اءمقاررر  مرررى ربرردأ اءمعركررة ومرررى رنرورري، كمررا أشررار إءررى أهميررة أن ييورر  اءمقررارلون ءمرراذا هرر  

 عم  في ظ  أصعي اءظروف. ادرون على اء
 76/1/7014، الشعب، مصر
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 وحماس خلقتا مناخات إيجابية الجتثاث االنقسام الحكومةأبو ز ري:  .14
أكد اءنايق باس  حركة حماز اءدكرور سامي أبو إلهر ، أن حركرع واءحكومة برااسة إسماعي  هنيرة، عمردرا 

 ر اشنقسا .على خلق مناخا  إيجابية في اءشارع اءيلسييني شجرثا  جذو 
فرري جامعررا  ومعاهررد مدينررة غررإلة،  -ياءبررا –و ررا  أبررو إلهررر  خرر   ءقرراا سياسرري نظمرررع اءكرلررة اإلسرر مية 

اءيرو : قحركررة حمرراز معنيررة بصرورة كبيرررة باسرررعادة اءوحرردة اءوينيررة وروحيرد اءصررف اءيلسررييني بغررض اءنظررر 
 عن موا ف اآلخرينق.

ءمصاءحة، وخير دءي  على ذءك دعوة رايز اءوإلراا إءى وأضاف: قنحن نبذ   صارى جودنا من أج  إرما  ا
ضررورة اءعمر  علرى رويارة ا جرواا فري غرإلة، وهرذا مرا ءمسرنا  فري عرودة عردد مرن  يرادا  حركرة فرر  واإلفرراج 

 عن معرقلينق.
وررررابل: قحمررراز رسرررعى ءخلرررق نمررروذج صرررحي  ءريبيرررق اءمصررراءحة فعليرررًا فررري غرررإلة ربررردأ باشنرخابرررا  اءي بيرررة 

اءمجمرروع اءيلسررييني فرري جميررل جامعررا  ومعاهررد اءقيرراع، ومررن ثرر  انرخابررا  اءبلررديا  واءمجلررز يشررارك فيوررا 
 اءرشريعيق، مشدًدا على أن حركرع ش رخاف اشنرخابا  ورحرر  رأ  اءشعي ونرااج اءصندوق.

 ءكرن أبررو إلهرر  رأى أن اءمصرراءحة قغيرر ممكنررةق فري اءمرحلررة اءراهنرة بسرربي اسررمرار مياوضررا  اءرسروية بررين
 )إسرااي ( واءسلية اءري  ا : إنوا قرحو  دون ريبيق اءوحدة اءوينيةق.

 مضررى،وفيمررا يخررص اءمقاومررة اءيلسرريينية ومرردى جاهإليروررا، أكررد أبررو إلهررر  أنوررا أكثررر جاهإليررة مررن أ  و رر  
 ورابل: قفلو ُفرض  اءحري، فإن اءمقاومة على أر  اءجاهإلية با صى درجة ممكنةق.

اءغربية،  ا  أبو إلهر : قإن اءحركة رعم  بجود كبير إلعادة ريعي  اءمقاومة فري  وفيما يرعلق بمقاومة اءضية
 اءضية وسيكون ءوذا ا مر بشارارع وبوادر ق.

وعررج علرى ررورر اءع  رة برين مصرر واءحركرة  ررااً : قهنراك حملرة إع ميرة مسرعورة يقودهرا اإلعر   اءمصررر  
غررإلة، وأ  معلومررا  خاياررة نقررو  برصررحيحوا عبررر اءمرراجور ودور عسرركر  وأمنرري واضرر  ضررد اءمقاومررة فرري 

 اإلع   أو من خ   اشرصا  با حإلاي اءمصرية اءمخرلية حرى اءمواءية ءلنظا ق.
وعررن أوضرراع اء جاررين اءيلسرريينيين فرري مخرري  اءيرمرروك ومو ررف اءحركررة ممررا يحررد ، وصررف أبررو إلهررر  مررا 

اءسور ق، مشيًرا إءى أن حركرع قررواص  وروجع  يحد  في مخي  اءيرموك بانع قجريمة مإلدوجة يرركبوا اءنظا 
رساا  إءى دو  عربية وأوروبيرة إل نراعو  بضررورة حمايرة اء جارين اءيلسريينيين واسرريعابو  فري حرا  خرجروا 
مررن سررروريا وكرررذءك اءمسرراهمة فررري رررروفير اءرردع  اءررر إل   هررراءي اءمخرري  مرررن اءيعرررا  واءرردواا مرررن خررر    وافررر  

  ق.اءمساعدا  اءري رص  اءمخي
 76/1/7014، فلسطين أون الين

 
 باختال  الذرايع "إسراييل"المفاوضات إلى نهاياتها تبدأ  آلتكلما عباس زكي:  .15

 رررا  عضرررو اءلجنرررة اءمركإليرررة ءحركرررة فرررر ، عبررراز إلكررري، إنرررع كلمرررا  ءررر   :برهرررو  جرايسررري -را  هللا -اءناصررررة
ير ق  رصرريحا  رمرز اءقيرادة اءيلسريينية، ءلرورري اءمياوضا  إءى نواياروا ربدأ إسرااي  باخر ق اءذراال، وا 

 من اسرحقا ا  عملية اءس  .
ءررررى محكمررررة اءجنايررررا  اءدوءيررررة،  وشرررردد إلكرررري علررررى أن اءميلرررروي اآلن أن نروجررررع إءررررى ا مرررر  اءمرحرررردة فررررورًا وا 
واءمياءبررة بمررؤرمر دوءرري ءلسرر  ، ورفررض اءرباعيررة اءدوءيررة اءررري احركرروررا أميركررا، وحوءرر  اءمياوضررا  إءررى 

أإلما  من أج  أن يصر  اإلسرراايلي إءرى ذروة اءريررف بحكومرة اءمسرروينين أمثرا  بينير  وءيبرمران،  ررحي 
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وميلوي أن نعيد اءنظر في اءبي  اءرداخلي، ورصرويي وضرل منظمرة اءرحريرر، ووضرل برنرامج عمر  مشرررك 
اءررايز محمرود وأكد إلكي أن روديدا  رسيبي ءييني بحق  ءوا ءرلبية احرياجا  ويموحا  اءشعي اءيلسييني.

 عباز هي دءي  على وجود إجماع إسراايلي وروحد واض  بانو  غير ناضجين ءعملية اءس  .
 76/1/7014، الغد، عم ان

 
 فتح: عباس يتعرض لضغوط إسراييلية لقبول خطة كيري .16

ة  ررا  عضررو اءلجنررة اءمركإليررة ءحركررة قفررر ق، جمررا  محيسررن، إن رارريز اءسررلية اءيلسررييني: را  هللا )فلسرريين(
محمرررود عبررراز )راررريز حركرررة قفرررر ق( يرعررررض ءجملرررة ضرررغوي إسرررراايلية مرررن أجررر  اءروصررر  إءرررى حررر  نورررااي 

 ءلقضية اءيلسيينية، وفق اءخية اءري ييرحوا وإلير اءخارجية ا مريكي جون كير .
وأضاف محيسن في رصريحا  خاصة ءر ق دز برزق: قإن اءروديدا  اءرري صردر  برا مز مرن  بر  اءروإليرة 

ية رسييي ءييني رايز يا   اءمياوضرا  اإلسرراايلي رنردرج فري إيرار ملرف شرام  مرن اءروديردا  مرن اإلسراايل
 ب  اءمسؤوءين اإلسراايليين ءلرايز أبو مراإلن ءلقبرو  بمقررحرا  كيرر ق، واءرري وصريوا برر قاسرسر ميةق، مشريًرا 

از واءمصرم  ءقيرادة شرعبع إءى أن هذ  اءضغوي قءن روثر علرى اءمو رف اءسياسري ءقيرادة اءسرلية واءررايز عبر
 نحو اءدوءةق، على حد رعبير .

 .وأضاف محيسن قأمامنا خياران اءنصر أو اءشوادةق
 76/1/7014قدس برس، 

 
 "الشعبية": المفاوضات تهدف لتشريع النكبة واالحتالل على حساب الفلسطينيين وحقوقهم .12

ليررررة اءرسرررروية اءسياسررررية مررررل اشحررررر   اعربررررر  اءجبوررررة اءشررررعبية ءرحريررررر فلسرررريين أن عم: را  هللا )فلسرررريين(
ح   اءرواية اءصويونية اءإلااية على حساي حق  اإلسراايلي رودف ءر قرشريل اءنكبة ورصيية اءووية اءوينية وا 

 اءشعي اءيلسييني في اءحرية واءعودة واسرق ءع اءويني ورقرير مصير ق، وفق رقديرها.
(، مياءبروررا ءلسرررلية اءيلسررريينية 1|71رزق اءيرررو  ا حرررد )وجررّدد  قاءجبورررة اءشررعبيةق فررري بيررران رلقرررع ق ررردز برر

بو ررف اءمياوضررا  وسياسررة اءرنسرريق ا منرري مررل اشحررر   ومراجعررة مسرريرة اءرسرروية ا مريكيررة وربعاروررا اءررري 
وصررريروا برررر قمررردمرةق، وقاشرعررراظ مرررن نررررااج مسررريرة أوسرررلو اءماسررراوية اءرصررريوية، ومرررا يسرررمى بخيرررار اءسررر   

 ق، حسي رعبيرها.ا مريكيةاءثنااية باءمرجعية  واءمياوضا  واءحلو 
واعربر  أن اءوضل اءحاءي يريلي اشرقاق اسرراريجية وينية ديمقرايية رحررية بديلة ءنوج مياوضا  قمدريد 

 أوسلوق. -
 76/1/7014قدس برس، 

 
 مازن ستزيده تمسكا  بالثوابت العالول: تهديدات قادة االحتالل لحياة أبو .18

مرراإلن برراءحقوق اءوينيررة  أبرروحمررود اءعرراءو  عضررو اءلجنررة اءمركإليررة ءحركررة فررر  رمسررك اءرررايز أكررد م: را  هللا
 اءمشروعة ءشعبنا وثوابرع، وان اءضغويا  واءروديدا  ءن رثنيع عن موا يع أبدا.

اءروديردا  واءضرغوي علرى اءررايز  أن اإلسرراايليوناعرقرد  إذا: قأمرزو ا  في حردي  إلذاعرة مرويني صربات 
 سردفعع ءرقدي  رناإلش  عن اءثواب  اءيلسيينية فو  واهمون رمامًاق. محمود عباز
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رثنيررع  أناءضررغوي واءروديرردا  ش يمكررن  أنوأضراف: قأثبرر  اءرررايز محمررود عبرراز فرري كرر  اءرجرراري اءسررابقة 
 ة.عن موا يع اءثابرة واءمرمسكة باءحقوق اءوينية اءمشروعة واءمسرندة ءلقانون اءدوءي و رارا  اءشرعية اءدوءي

مرونة اءرايز ش رعني وءن رعني اءرناإل  عن اءحقوق  إنروديدا  رسيبي ءييني: ق إءى إشارةو ا  اءعاءو  في 
ءلشعي اءيلسييني وثوابرع اءوينية. وروديدا  اءمسرؤوءين بحكومرة اشحرر   رسررودف حيراة اءررايز  ا ساسية

 ق.أبداؤثر على موا يع ابو ماإلن، ورركرر على ءسان أكثر من مسؤو  يوميًا، ءكنوا ءن ر
 76/1/7014، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مزلزل" حال المساس بعباس " تتوعد االحتالل با"رد  القصى"كتايب  .12

روعد  قكرااي شوداا ا  صىق، اءمحسروبة علرى حركرة قفرر ق اشحرر   اإلسرراايلي برر قرد مإلءرإل  وغيرر : غإلة
اءيلسيينية محمود عباز أو أ  من  ادة أو عناصر حركرة مسبوقق إذا أ دم  على اءمساز برايز اءسلية 

 قفر ق أو أ  من اءقادة اءيلسيينيين.
ءررواا نضررا  اءعررامود : قإذا رجرررأ اءعرردو  -و ررا  قأبررو محمرردق اءنررايق اإلع مرري باسرر  كراارري شرروداا ا  صررى

سرروى اءكيرات على اءمساز با  رمإل من رمروإل اءقضرية اءيلسريينية سرواا علرى اءمسرروى اءسياسري أو علرى م
وأضرراف قإسرررااي   اءمسررل  فررنحن فرري كراارري شرروداا ا  صررى جرراهإلون ءلرررد وا عيرراا اءعرردو درسررا ءررن ينسررا ق.

سركون مل موجرة جديردة مرن اءعمليرا  اءيداايرة وسرررحو  إءرى كرر  مرن نرار سرشررع  فري حرا  اءمسراز برا  
 عنصر او  ااد من  ادرنا ش سيما اءرايز محمود عبازق.

 76/1/7014 ،الشر ، الدوحة
 

 منذ سنوات لعناصر من القسام والقصى وسرايا القدس في مخيم جنين علنيظهور  أول .70
ظوررر مسررلحون مررن ا ذرع اءمسررلحة ءيررر  وحمرراز واءجورراد اإلسرر مي، فرري : يررو برري أ  -جنررين )فلسرريين( 

 .و   مراخر من مساا امز ا حد، في حي  رابين ناشي فلسييني في مخي  جنين باءضية اءغربية
واعرلررى مسررلحون ملثمررون مررن كراارري اءقسررا ، منصررة اءرررابين فرري أو  ظوررور علنرري منررذ سررنوا ، إءررى جانرري 
مسلحون من سرايا اءقدز وكرااي شوداا ا  صى فيمرا رعاءر  اءورافرا  اءمناديرة بوحردة اءيصراا  اءيلسريينية 

 في مواجوة إسرااي .
اءرذ   رر  خر   ا رحرا   روة إسرراايلية منرإل  اءقيراد   وأ ي  حي  اءرابين ءلناشي نافل اءسعد  مرن سررايا اءقردز

في حركة حماز ا سير جمرا  أبرو اءويجراا فري مخري  جنرين  بر  نحرو أربعرين يومرا، كانر  رسررودف اعرقرا  
 نجلع حمإلة اءميارد من  ب  إسرااي  واءسلية اءيلسيينية.

د اءسرعد  سرربقى و رودا ءلمقاومرة، و ا  اءقياد  في حركة اءجوراد اإلسر مي محمرود اءسرعد  إن قدمراا اءشروي
ن مخي  جنين سيبقى شوكة في حلق اشحر  ق.  وا 

و ررا  أحررد ناشرريي كراارري اءقسررا  فرري كلمررة  صرريرة إن قاءمقاومررة هرري اءيريررق اءوحيررد ءرحريررر فلسرريين واءثررار 
 ءلشودااق.

ريررة فرري اءوررواا ، أعيرررة نا7002وأيلررق اءمسررلحون فرري ظورروره  اءعلنرري ا و  منررذ اشنقسررا  اءيلسررييني عررا  
 مؤكدين على اءوحدة اءوينية.
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من جانبع،  ا  اءقياد  في حركة حمراز اءروإلير ا سربق وصريي  بورا، فري كلمرة اءقروى اءوينيرة واإلسر مية، 
ن اءشررعي اءيلسررييني ش يمكررن أن يبقررى مكروفررا رجررا  اسرررمرار اعررردااا   إن قاءمقاومررة هرري عنرروان اءمرحلررة وا 

 اشحر  ق.
اومة هي اءيريق اءوحيد اءذ  يؤمن بع اءشعي اءيلسييني وءيز اءمياوضا  اءعبثيةق، مياءبا واعربر أن قاءمق

 برقرحقيق اءمصاءحة على أساز اءمقاومة وفر  باي اءحريا  واءريرغ ءمواجوة اشحر  ق.
 76/1/7014، الحياة، لندن

 
 أشهر ةتسعالسرى منظمة.. و"اإلداريون" يخوضون خطوات متدرجة منذ  خطواتناصيف:  .71

أكرررد اءقيررراد  فررري حركرررة اءمقاومرررة اإلسررر مية قحمرررازق، واءمعرقررر  إداريرررا فررري سرررجون : أحمرررد اءمصرررر  -غرررإلة
اشحر  ، رأف  ناصيف، أن أوضاع ا سرى سرياة ءلغايرة، بسربي اإلجررااا  اءعنصررية اءرري رمرارز بحقور  

 من  ب  إدارة اءسجون.
  فري سرجن قمجردوق اإلسرراايلي: قإدارة اءسرجون و ا  ناصيف في حوار حصر  مل قفلسيينق مرن داخر  أسرر 

وأضراف  ش ررورع عن ممارسة ك  إجرااا  اءقور واءرنكي  بحق ا سرى وخاصة اءمرضى واإلداريين مرنو ق.
أن ا سرى في كافة اءسجون يخضعون إلجرااا  عنصرية شربع يوميرة، فري شررى اءجوانري واءصرعد، إضرافة 

 مشروعة، اءري كيلروا اءقوانين واءمعاهدا  اءدوءية اإلنسانية اءمخرلية.إءى حرمانو  من حقو و  اءعادءة واء
وأشار ناصيف إءى خوض ا سرى اإلداريين منذ رسعة أشور خيوا  مردرجة إلنواا ملف اشعرقا  اإلدار  
رضمن  مقايعة اءمحاك  بك  أنواعوا، وخوض اإلضرابا   يا  عدة، إضرافة إءرى مقايعرا  رحضريرية عرن 

 اءدواا.
وءيرر  اءنظررر إءررى إعرر ن ا سرررى اإلداريررين عررن خيرروا  حررراكو  قخيرروة بخيرروةق، فرري حررين أن برردا ا سرررى 

بيد اءلجنة اءمسؤوءة  -اءمقرر رنييذ  كرقرصعيدق في خيوارو -اإلداريين خوض اإلضراي اءميروت عن اءيعا  
 عن هذ  اءخيوا ، واءري شكل  بارياق بين ا سرى أنيسو .

جرررررااا  عنصرررررية وبررررين أن ا سرررررى ا شداريررررين ومنررررذ إيرررر ق خيرررروارو  اشحرجاجيررررة يرعرضررررون ءعقوبررررا  وا 
اسرثنااية من أج  مرنعو  مرن رنييرذ خيروارو  اءنضراءية، ءكرن هرؤشا ا سررى ماضرون فري برنرامجو  اءنضراءي 

 رغ  هذ  اءعرا ي  اءواضحة.
دة موحرردة ءحررراكو  ضررد إدارة ونررو  اءقيرراد  ناصرريف إءررى أن خيرروا  ا سرررى منظمررة ومرربررة، وأن ءررديو   يررا

اءسررجون مومروررا اءرواصرر  مررل اءقاعرردة ءررريرري أ  حررراك ريكررر فرري رنييررذ ، مررل رمثيرر  اإلداريررين أمررا  اءجوررا  
 ذا  اءع  ة.

 و ا : قإن ا سرى يرابعون باهرما  ورقدير اءرحركا  اءرسمية واءشعبية اءمساندة ءقضيرو ق، 
ة فري اءروجرع إءرى ا مر  اءمرحردة ءلرو يرل علرى اشريا يرا  اءدوءيرة من جاني ثان؛ أكد ناصيف أن راخر اءسلي

وخاصرة بعررد حصروءوا علررى صررية قدوءرة مرا رريق، يعكرز قنوًجررا ش يعرررف اشسرريادة مررن أ  فرصرة ريررر  بابررا 
 شنرإلاع حقوق شعبنا اءيلسيينيق.

 76/1/7014، فلسطين أون الين
 

 "الصهيوأمريكي"للمشروع بالفلسطينيين بأحداث لبنان خدمة  الزجبركة: علي  .77
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اسروجن ممث  حركة قحمازق في ءبنان، علي بركة، محاوءة بعض وساا  اإلع   : عبد هللا اءرركماني -غإلة
اءلبنانيررة اءررإلج باءيلسرريينيين فرري ا حرردا  اءداخليررة اءررري حصررل  علررى ا راضرري اءلبنانيررة مررؤخرًا، مؤكرردًا أن 

 ءبنان.حركرع واءيلسيينيين يدينون أعما  اءعنف في 
و ررا  بركررة خرر   حرردي  هرراريي برررقفلسيينق: قءرريز هنرراك أ  ع  ررة    فلسررييني فيمررا يجررر  فرري ءبنرران، 
ونحررن رواصررلنا مررل  يررادة ا جوررإلة ا منيررة اءلبنانيررة وأخبرنرراه  بررذءك، ومررا حررد  فرري منيقررة حررارة حريررك  منررا 

 بإدانرع كما أدنا كافة ا عما  اإلجرامية ضد اءلبنانيينق.
اءيلسيينيين ش يقبلرون بورذ  ا عمرا ، قءكرن ءألسرف بعرض وسراا  اإلعر   رحررض علرى اءوجرود  وأوض  أن

اءيلسييني في ءبنانق، مشيرًا إءى أن ا جوإلة ا منية اءلبنانية وجو  رساؤش ءحركرع عرن مرا أثيرر حرو  انرمراا 
 منيذ هذ  اءعملية ءوا إش أن حماز ني  ذءك رمامًاق.

  اءسرل  ا هلري فري ءبنران، وش يمكرن ءورا اءقبرو  أن يرروري أ  فلسرييني برا  عمرر  وأكرد بركرة أن حركررع رردع
إجرامي فيوا، شفرًا اءنظر إءى أن هناك جوا  إع مية رحاو  روريي اءيلسيينيين فيما يحص  في ءبنان با  

 شك  من ا شكا .
يرة ويعملرون علرى رحقيقورا وهري ونو  إءى أن اءيلسيينيين في ءبنان ش يشكلون مذهبًا، ب  يملكرون  ضرية وين

، مشررررددًا أن حمرررراز 1444 ضرررية اءعررررودة إءرررى ديرررراره  اءرررري هجررررروا منورررا بيعرررر  اشحرررر   اإلسررررراايلي عرررا  
 واءيلسيينيين بشك  عا  في ءبنان، ءيز ءديو  عداوة مل أ  جوة أو مذهي ءبناني.

ااة ضد اءيلسيينيين، مشريرًا إءرى وياءي ممث  حركة حماز في ءبنان، اءسليا  اءلبنانية باءردخ  ومنل اإلس
أن اءرحررريض اإلع مرري يخرررد  اءمشررروع ا مريكرري اءصرررويوني اءررذ  يحملررع وإليرررر اءخارجيررة ا مريكرري جرررون 

 كير  اءساعي ءشيي حق اءعودة.
وررررابل: قءبنررران واءيلسررريينيون يرفضرررون هرررذا اءمخيررري ا مريكررري اإلسرررراايلي، وءكرررن اءرحرررريض ضرررد اء جارررين 

 من جديد إءى دو  بعيدة مث  كندا واسرراءياق، محذرًا من مغبة اءرساوق مل هذا اءمشروع.يودف إءى روجيره  
كما ياءي بركة اءدوءة اءلبنانية بمساندة حق عودة اء جارين، ووضرل اسررراريجية فلسريينية ءبنانيرة عربيرة مرن 

 ة عربية.أج  مواجوة مشروع روجير اء جاين اءيلسيينيين ورحوي   ضيرو  إءى مشكلة فلسييني
وكانرر   ررد أيلقرر  حملررة قش ءلرحررريضق فرري ءبنرران، ءمواجوررة اءرحررريض اءررذ  انروجرررع بعررض وسرراا  اإلعرر   

 اءلبنانية، واءري اروم  اءيلسيينيين باءمساوءية عن انيجار حارة حريك صبات اءث ثاا اءماضي.
 76/1/7014، فلسطين أون الين

 
 طة ثانية"إلى "سل : حماس تتحول تدريجيا  موقع "والال" .70

اإلسرراايلي أو  مرن أمرز إن مو ررف حركرة حمراز فري ظرر   اإلخبرار نشرر  مو ررل قواش ق   را  رقريرر :اءناصررة
اءررذ  هرردد بانرردشع مواجوررة جديرردة مررل إسرررااي ، ومنعوررا كافررة اءرنظيمررا  اءيلسرريينية  ا خيرررحاءررة اءرصررعيد 

 يساه  في رحوءوا ردريجيا اءى اءسلية ثانية. اءصواريخ، إي ق
ذ  اءمقاربة اءري رناوءوا اءرقريرر اءعبرر ، برين اءسرلية اءيلسريينية عنردما كانر  حركرة حمراز فري اءمعارضرة ه

وبرررين مو رررف حكومرررة حمررراز اءيرررو  فررري اءقيررراع، ررحرررد  عرررن كيييرررة منرررل اءسرررلية اءيلسررريينية فررري اءماضررري 
اريخ، ورحر  نيرز عمليا  اي ق اءصواريخ من  ياع غإلة وم حقة اءرنظيما  اءري كان  ريلق هرذ  اءصرو 

فري حينرع رررفض مو رف  اإلسر مياءشعارا  قاءحياظ على اءمصلحة اءوينيةق، وكان  حركة حماز واءجواد 
 اءسلية وريلق اءصواريخ على إسرااي ..
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ويرررى اءرقريررر ان حركررة حمرراز اءيررو  رقررو  بررنيز اءرردور ور حررق مررن ييلررق اءصررواريخ ورمنررل اءعمليررا  مررن 
ج  خاءيررا مررن اءعمليررا  ءحركررة حمرراز منررذ رو يررل اءودنررة ا خيرررة، حيرر  ءرر   يرراع غررإلة، ورسررج  إسرررااي  سرر

، وفرري اءو رر  نيسررع سررع  ورسررعى ءرياهمررا  مررل إسرررااي ريلررق حمرراز خرر   هررذ  اءيررررة أ  صرراروخ علررى 
انضر  ءحركرة حمراز  اإلسر مياءصرواريخ، حررى اءجوراد  إي قاءرنظيما  اءيلسيينية باءرو ف عن عمليا  

، وأكررد علرى مو رف اءرمسررك باءودنرة اءرري جرررى اءرو يرل عليورا فرري اءحرري ا خيررة قعررامود وعا سربخر   هرذا 
 اءسحايق.

واعربر اءمو ل اءعبر  في رقرير ، أن حركة حماز ش يوجد ءديوا سييرة على كافة اءرنظيما  خاصة اءسليية 
كررذءك اءقيررا  بعمليررا  فرري ، و إسرررااي اءصررواريخ علررى  إيرر قاءجواديررة، واءررري رقررو  مررن حررين آلخررر بعمليررا  

اءجاني اءمصر ،  اا  :ق كان اءراريخ يعيد نيسعق،في اءماضي كان  حماز رررفض اشءررإلا  بمو رف اءسرلية 
اءصررررواريخ، وءكرررن يوجررررد  إيررر قوريلرررق اءصرررواريخ، واءيررررو  حمررراز ريلررري اءجميررررل بررراشءرإلا  باءودنررررة وعرررد  

 خ.اءصواري إي قرنظيما  حّل  مكان حماز ورقو  بعمليا  
وكررذءك عسرركرية فوجارر  بمو ررف حمرراز واسرررعدادها ءلحيرراظ علررى اءروداررة ونشررر  إسررراايليةمصررادر سياسررية 

اءصرواريخ، ويررى اءربعض بران هرذا اءمو رف جيرد مرن ناحيرة اءحيراظ علرى اءوردوا  إير ق واروا ءمنرل عمليرا  
ة برران حمرراز رحررريظ علررى اءحرردود اءجنوبيررة، وءكررن ررخرروف بعررض اءمصررادر اءسياسررية واءعسرركرية اإلسررراايلي

 بقوروا ءلجوءة اءقادمة مل إسرااي .
 76/1/7014، الغد، عم ان
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ءمناسبة قاءذكرى اءسنوية شسرشواد اءقاادين جورج حب  وأبو ماهر اءيمرانيق، نظمر  اءجبورة اءشرعبية : صور
يرة ءقراا سياسريا وجماهيريرا بعنروان قشروادا  فري اءسريرة ءرحرير فلسيين منيقة صور وجمعيرة اءرضرامن اءثقاف

واءمسيرةق، في  اعة ناد  اءرضرامن اءعريرق فري صرور، فري حضرور ممثلرين عرن ا حرإلاي اءلبنانيرة واءيصراا  
 اءيلسيينية.

وأءقررررى مرررراهر اءيرررراهر كلمررررة اءجبوررررة اءشررررعبية، فرحررررد  عررررن قاءمسرررريرة اءيويلررررة اءحافلررررة باءكيررررات واشنجرررراإلا  
، واءغنيرة باءردروز واءعبررق، وأضراا علرى قاءموا رف واءثوابر  فري حيراة اءشرويد حرب  واءرري كّرسروا واإلخيا ا 

 من أج  فلسيينق.
 76/1/7014، المستقبل، بيروت

 
 لالحتالل شر  القرارة عسكريغزة: تفجير عبوة ناسفة في جيب  .75

ثنررين بررين مو ررل قكسرروفي ق ذكررر شرروود عيرران فلسرريينيون ان عبرروة ناسررية كبيرررة انيجررر  صرربات اءيررو  اش: غررإلة
مررا من اءحدود شرق بلردة اءقررارة شرما  شررق محافظرة خرانيونز جنروي  يراع  00وبوابة قاءسريجق على بعد 

 غإلة.
و رررا  اءشررروود إن دو  انيجرررار كبيرررر سرررمل فررري اءمنيقرررة، رررر   رصررراعد أعمررردة كثييرررة مرررن اءررردخان، وربرررين أن 

حير  أصريي بشرك  يييرف ورر  سرحبع عبرر جوراإل اءررحك   اشنيجار اسرودف اءجيري اآلءري اءررابل ء حرر  ،
 عن بعد.
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و اءررر  مصرررادر امنيرررة أن عرررددا كبيررررا مرررن اءجيبرررا  اإلسرررراايلية ررافقورررا  ءيرررا  عسررركرية وصرررل  إءرررى اءمكررران 
 اني  ا من مو ل قكسوفي ق، ورقو  باعما  رمشيي، كما أيلق  مدفعية اشحر    ذااف دخانية بكثافة.

اسية مماثلرة اسررودف  جيبرا ء حرر   فري نيرز اءمكران يرو  اءث ثراا اءماضري دون و روع يشار إءى أن عبوة ن
 إصابا .

علررى اءحرردود مررن غررإلة  إسررراايليةمررن جوروررا اشذاعررة اءعبريررة  اءرر  ان عبرروة ناسررية انيجررر   ررري  رروة عسرركرية 
 .أضراراو  إصابا دون 

 72/1/7014وكالة سما، 
 
 مضمونهايفرغ المفاوضات من  نتنيا و:  رتسوغ .32

رأى رارريز حررإلي اءعمرر  واءمعارضررة اإلسررراايلية يرسررحاق هررسرروغ، أن رارريز : يررو برري    -اءقرردز اءمحرلررة 
 .اءوإلراا اإلسراايلي بنيامين نرنياهو، ييرغ اءمياوضا  مل اءيلسيينيين من مضمونوا
ن من مضمونوا، ويقود و ا  هررسوغ ءإلذاعة اءعامة اإلسراايلية إن قنرانياهو ييرغ اءمياوضا  مل اءيلسيينيي

نحو يريق مسدود وخييرق. وأضاف إن قاءوا ل يلإل  باءحس  اآلن، وعد  إبقاا اءصراع ءألجيا  اءقادمة مثلمرا 
 أءم  نرنياهوق.

من جانبع،  ا  عضو اءكنيس  مااير شييري  من حإلي قاءحركةق اءشريك في اءحكومة ءإلذاعة اإلسرراايلية: 
 دة رسوية على إسرااي  واءيلسيينيينق.قأ ررت أن ريرض اءوشيا  اءمرح

 32/0/3102، الحياة، لندن
 
 وليفني تعترض  ,,مستوطنة عشوايية في خارطة "االفضلية القومية" 23دراج إلبيد يريد  .32

اضرررير وإليرررر اءماءيرررة اشسرررراايلي يرررااير ءبيرررد، اءرررى راجيررر  عررررض مرررا يسرررمى بخاريرررة اشفضرررلية : ررررري84عررررر
ير  عرضوا على اءحكومة، اءيو  اشحد، في اعقاي مواجوة مرل وإليررة اءقضراا اءقومية، اءري كان ييررض ان 

مسروينة عشوااية ضمن  اامة اءبلدا  اءري سرحظى برسوي    25رسيبي ءيني، اءري اعررض  على شم  
 ضريبية، معربرة ذءك رشجيعا ء سرييان في اءمسروينا  اءوا عة خارج اءكر  اشسرييانية، كما  اء .

يررديعو  احرونررو ق اءررري اورد  اءنبررا،  اءرر  ان ءينرري  ررد ا ررحرر  منررذ بدايررة جلسررة اءحكومررة راجيرر  صررحيية ق
عرررض اءخاريررة اءمررذكورة ءمصرراد ة اءحكومررة، ءيرسررنى اعررادة اءنظررر فرري شررم  اءمسررروينا  اءمررذكورة، اش ان 

موظيو اءماءية  رد وكان  ءبيد أكد على ان اءخارية رعرمد على معايير مرساوية وأصر على اءرصوي  عليوا.
 رية عربية وانع ش يمكن اءيص  بين موايني اءدوءة  022افادوا، في و   شحق، ان اءخارية سرض  ايضا 

بسبي اماكن سكناه ، على حد رعبيره . من جانبوا حذر  ءيني مرن اءررداعيا  اءسياسرية ءضر  اءمسرروينا  
فرري اءقرررار ءعررد  رعررريض اسرررااي  ءلنقررد اءرردوءي. اءمررذكورة فرري  اامررة اشفضررلية اءقوميررة ويلبرر  اعررادة اءنظررر 

وا ررح  ءيني و رف اءنقرا  فري اءموضروع بجانبرع اءرقنري واحاءررع اءرى بحر  فري ماهيرة وررداعيا  اءقررار، فري 
سررياق رشررجيل اشسرررييان وررراثير ذءررك علررى مكانررة اسرررااي  فرري اءعرراء  وعلررى اءعمليررة اءسياسررية، مررا اسررردعى 

 ءقادمة.راجي  اءموضوع اءى اءجلسة ا
 32/0/3102، 28عرب 

 
 فترة معقدة مع تطور سبا  التسلح اإللكتروني بانتظارناسراييلي: إجنرال  .38
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حذر جنرا  اشحرياي في اءجي  اإلسراايلي شارون أوفرك، فري بحر  ءرع عرن :  ما  شحادة -اءقدز اءمحرلة 
غاية، في ظ  ريور سباق اءرسرل  قحري اءسايبرق، من أن في انرظار إسرااي  فررة ملياة باءرحديا  ومعقدة ءل

 اإلءكرروني، اءذ  رشارك فيع دو  وكيانا  غير رسمية، ورنظيما  وصيوا يقاإلرهابيةق اءمعادية إلسرااي .
ويعربر أوفك أن قاءعمليا  اءري رسرودف اءرجسز وجمل اءبيانا  من أجوإلة اءكمبيورر في بلد أجنبي، ءيس  

رمكن اءدوءررة مررن حمايررة نيسرروا واءرررد علررى اءوجمررا  اءسرريبرانية اءحقيقيررة، ررردخً  محرمررًاق. ورأى أنررع قإذا ءرر  ررر
فسرررواجع مشررركلة خييررررةق. ويررذكر فررري هرررذا اءسررياق، أن قإسررررااي  واجوررر  هجمررا   راصرررنة اءكمبيرررورر خررر   

 ق.0200، وعامود اءسحاي عا   0224عمليري اءرصاص اءمصبوي عا  
اءمسلحة  د رؤد  في حد ذاروا، إءى رد فع  حركري ضرد  ويشير إءى أن قعمليا  اءسيبر في خض  اءنإلاعا 

ا هداف اءعسكرية وجنود اءعردوق. ويقرارن أوفرك فري كثيرر مرن ا حيران، فري بحثرع، مواجورة اإلرهراي بواسرية 
اءعمليررا  اإلءكررونيررة اءمريورة.ويقررو  إن قعرراء  اإلنررنرر  يرحرردى اءنظررا  اءقررانوني،  نررع يقرروض اشفرراضررا  

اءصعي اءعثور على اءمسؤوءين اءيعليين عن رنييذ عمليا  اءسيبر، بر  وفور  أهردافوا، ومرا إذا اءرقليدية، فمن 
  ر  رنييذ اءعملية بودف إءحاق اءضررق.

 32/0/3102، الحياة، لندن
 
 ُمربحة أكثر من تجارة النسيج "مقابر الرقام"مسؤول إسراييلي  يؤك د أن  التجارة في  .39

ءمو ررررل اءمجموعررررة اءيووديررررة واإلسررررراايلية علررررى  قرفيرررردي قسرررركررير كيبررررورز  ررررا  : إلهيررررر أنرررردراوز -اءناصرررررة 
اإلنررن ، وهو مو ل يميني مريرف، إن اءقرية اءرعاونية أ ام  مقبرة خاصة باءقري من اءمقبررة اءخاصرة بورا 
ءررردفن اءغربررراا فيورررا، ورررر  اإلريررراق مرررل شرررركة ءررردفن اءمرررورى، و رررا  نيررررا  كيررررين، إن اءكيبرررورز يرقاضرررى مرررن 

دوشر أمريكرري علررى كرر  جثررة، ويضرريف: برراءيبل، هررذ  اءرجررارة مربحررة  0222سسررة اءرررامين اءررويني مبلرر  مؤ 
 أكثر من رجارة اءنسيج. 

 32/0/3102، القدس العربي، لندن
 
 تستعد لتدمير المسجد القصى وبناء "الهيكل الثالث" نافذةمنظمات يهودية  .21

ع اءقناة اءعاشرة اشسراايلية، أن منظما  يوودية رحظى بدع  أظور رحقيق رليإليوني بثر: قاءمسرقب ق -را  هللا 
حاخامرررا  نافرررذين وسياسررريين إسرررراايليين، أنوررر  اسررررعداداروا ءبنررراا قاءويكررر  اءثاءررر ق رمويررردًا ءرررردمير اءمسرررجد 
ا  صى او  بة اءصخرة اءمشرفة، وروجير اءمسلمين من اءبلدة اءقديمة من اءقدز وهد  مناإلءو  وا  امة مراكرإل 

 ارية يبقًا ءما كشيرع اءقناة.رور 
و ررا  يوررودا عيرصررروني اءررذ  وصرريرع اءقنررراة باءعقرر  اءمرردبر ءبنررراا اءوكيرر  اءثاءرر ، انرررع ش يعررو  علررى انويرررار 
اءمسررجد ا  صررى نريجررة ومضررة برررق أو  صررية رعررد، مرعورردًا أن يررر  ررردمير اءمسررجد اش صررى بايرردى اءيوررود. 

ا ش أعلق أملي على ومضرة بررق أو علرى  صرية بررق، أنرا  مر  واضاف قهذا اءمسجد سير  ريكيكع بايدينا، أن
 أننا في اءنواية، سندرك ما هو واجبنا، وسنؤديعق.

 32/0/3102، المستقبل، بيروت
 
 السياسي الريتريين اثنين وسط احتجاجات للمهاجرين اللجوءتمنح  "سراييل"إ .20
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حرررد إن اسررررااي  منحررر  اءلجررروا اءسياسررري  اءررر  وإلارة اءداخليرررة اشسرررراايلية يرررو  ا : محمرررد هميمررري -اءقررردز 
شريرررريين اثنررين بنررراا علررى روصرررية مررن مجلررز مراجعرررة رررابل ءررروإلارة اءداخليررة حسرربما ذكرررر  اءمرحدثررة رييررري 

 كوهين.
و اءرر  اءرروإلارة إن اءقرررار ش صررلة ءررع بانرقررادا  وجورر  شسرررااي  بمررا فرري ذءررك انرقرراد اءميوضررية اءعليررا ءشررؤون 

أءررف افريقرري دخلرروا إءيوررا عبررر مصررر. ورصررف اسرررااي   52رحرردة ءمعاملروررا ءنحررو اء جاررين اءرابعررة ءألمرر  اء
اءغاءبيررة اءعظمررى مررنو  باعربرراره  برراحثين عررن اءعمرر  بصررورة غيررر مشررروعة ويرعررين عررد  اسرررمرار بقررااو  فرري 

 اءب د.
 32/0/3102، وكالة رويترز لألنباء

 
 ثالثة شهور مواد بناء لغزة بعد توقف لكثر من بإدخالتسمح  "إسراييل" .23

أشرف اءوور:  رر  إسرااي  اءسمات مجددا بدخو  مواد اءبناا ءقياع غإلة، وفق  ررارا  وإليرر اءجري   -غإلة 
موشيع يعلرون، إلعرادة إعمرار اءبنيرة اءرحيرة اءرري رضررر  بسربي ا حروا  اءجويرة، وذءرك بعرد منرل دا   كثرر 

 من ث ثة شوور.
إءررى منسررق أعمررا  اءحكومررة اإلسررراايلية فرري اءمنررايق اءميجررر وجرراا ذءررك فرري أعقرراي إصرردار يعلررون رعليمارررع 

جنرا  إيران دانغو ، بإدخا  مواد بناا إءى  ياع غإلة، ءرسرخد  في مشاريل ءألمر  اءمرحردة ومشراريل إلعرادة 
 إعمار اءبنى اءرحرية اءري رضرر  بسبي ا حوا  اءجوية اءعاصية.

  نحررو أءررف يررن مررن ا سررمن  ومررواد بنرراا أخرررى إءررى ووفررق  رررار يعلررون سررير  بموجرري هررذ  اءرعليمررا  إدخررا
 اءقياع.

 32/0/3102، القدس العربي، لندن
 
 واإلدارة المدنية  في وزارة الجيش اإلسراييليواسيب ح أنظمة" اكرز" يهاجم  .22

اءمو رل اشءكررونري ءصرحيية قيرديعو  أحرونرو ق اءعبريرة، ذكرر ، أن 32/0/3102، القادس، القادسذكر  
 حرد، أن  راصرنة قهراكرإلق رمكنروا بنجرات مرن اخررراق أجورإلة حاسروي ءروإلارة اءجري  اإلسرراايلي.مساا اءيرو  ا 

ووفقا ءلمو ل، فإن اءواكرإل رمكنوا من اسرخدا  رساءة بريد اءكرروني وهمية من جواإل ا مرن اءعرا  اإلسرراايلي 
 قاءشاباكق  ب  أن يربين أنع برنامج فايروز مضر.

مجموعرررررة قهررررراكرإلق هاجمررررر  أنظمرررررة حواسررررريي اإلدارة اءمدنيرررررة ن ، أ32/0/3102، 28عااااارب وأضررررراف  
جوررراإلا، وفقمرررا أعلنررر   شرررركة حمايرررة  05ء حرررر  ،  ومؤسسرررا  وشرررركا  إسرررراايلية،  واءحقررر  أضررررار برررر 

اءمعلومررررا  قسرررركيوءير ق  فرررري سرررراعة مررررراخرة مررررن مسرررراا أمررررز.  مشرررريرة إءررررى أن اءرو عررررا  رشررررير إءررررى أن 
 اءمواجمين فلسيينيين. 

 
 مليارا  قيمة صادراتها 23الربعين في "إسراييل":  بعيد اتحتفل  "تلأنشركة " .22

باءعيررد ا ربعرررين ءرواجرردها فررري اءدوءررة اءعبريرررة معلنررة أنورررا أكبررر مشرررغ   قأنرررر قاحريلررر  شررركة : حلمرري موسررى
أءيًا.  02شخص في حين رشغ  بشك  غير مباشر حواءي  6422خاص، وأنوا رسرخد  حاءيًا بشك  خاص 

كة إءى أنوا أكمل  هذا اءعا  انراج مليرار شرريحة سريلكونية فري إسررااي  ءصراء  أجورإلة حواسريي وأشار  اءشر 
 0618اءعاءمية. وش رقرصر أر ا  اءشركة هذ  اءري راسس  في حييا فري اءعرا   قانر قرسرخد  منرجا  شركة 
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مليرار دوشر،  25ن على هذ  ا ر را ، بر  إنورا أعلنر  أن صرادراروا خر   أربعرين سرنة مرن وجودهرا إلاد  عر
 .0202مليارا  دوشر فقي في اءعا   2,4منوا 

 32/0/3102، السفير، بيروت
 
 "إسراييل"ستراتيجيا  على اخطرا  تكتيكيا  وليس في سورية الجهادي ة ُتشك ل  الجماعاتبروفيسور زيسر:  .23

 ق i24newsقون اإلسراايلّية إلهير أندراوز:  ا  اءبروفيسور ايا  إليسر خ   ءقاا مل  ناة اءرليإلي -اءناصرة 
إّن اءدوءرة اءعبرّيرة رريرد بقراا بّشرار ا سررد فري اءحكر  ضرعييا ومسرييرا علررى اءحردود. وعقّري إليسرر علرى نرررااج 
اءدراسة اءري صدر  حديثًا عن معود دراسا  ا من اءقومي اءرابل ءجامعة ر  أبيي، واءرري  اءر  إّن اءقاعردة 

 جوشن بانوا غير د يقة ورعرمد على رصريحا  صحافية. رنشي في اءجاني اءسور  من هضبة اء
ءكنرع  را  إّنرع مرا مرن شرك أن رنظري  اءقاعردة موجرود علرى جانري اءحردود اإلسرراايلية مرل سروريا، شفرًرا إءررى أّن 

 قاءدوءررة اإلسرر مّية فرري اءعررراق وبرر د اءشررا قهررذ  جماعررا  معروفررة ونشررية، فجماعررا  اءقاعرردة مثرر  داعرر  
شغلة باءقرا  علنًيا ضّد اءنظرا  ورنشرر رقرارير بشرك  مرواصر  عرن عملورا، ويمكرن إلسررااي  وجبوة اءنصرة من

 باءعين اءمجردة مرا بروا من هضبة اءجوشن، على حّد  وءع. 
وش يعرقد إليسر أّن هذ  اءجماعا  موجودة داخ  إسرااي ، ونيرى وجرود أ  أرضرية ءورا داخر  هضربة اءجروشن 

لررى اءجانرري اإلسررراايلي، و ررا  إّنررع ش يوجررد أ  احرمررا   ن يرعرراون اءعررري اءرردروإل اءعربررّي اءسررورّ  اءمحرّرر  ع
 من سكان اءوضبة معو ، على حّد  وءع. 

وءي  اءبروفيسور اإلسراايلّي إءى أّنع في حين ُييلرق بعرض اءمقرارلين مرن رنظري  اءقاعردة فري ءبنران اءصرواريخ 
ة اءجوشن اءمحرّلة، ويمكنو  أيًضا أن يقومروا مسررقبً  نحو إسرااي ، ويمكن أْن يحص  هذا مسرقبً  من هضب
 في عمليا  ضد دوريا  جي  اإلحر   اإلسراايلّي. 

وسراق إليسررر  ررااً  فرري معرررض رّد  علرى سررؤا  إّن هررذا اءحرردي  يرردور فري أرو ررة اءمحرراور اءسياسررية بإسرررااي  
 اءحدود مل إسرااي . يؤّكد على أّن اءدوءة اءعبرّية رعي خيورة رإلايد  وى اءقاعدة على 

ءكن برأ  إليسر إن اءخير اءذ  رشكلع هرذ  اءرنظيمرا  هرو خيرر ركريكرّي وءريز خيرًرا إسررراريجًيا. كمرا رأى 
اءبروفيسررور اإلسررراايلّي فرري سررياق حديثررع اءمرليررإل أّن هنرراك مباءغررة فرري رصرروير خيررر هررذ  اءجماعررا  علررى 

 إسرااي . 
ا إلاء  ثابرة  اا : ما إلا  اءجي  واءجواإل اءبيرو رايي فري اءدوءرة وعّبر عن اعرقاد  باّن أركان نظا  ا سد م

يدعمان ا سد، وهذا يقو  اءيرضية أّن نظا  ا سد باق، مضيًيا أّن اإلنشقا ا  اءري نسمل عنوا في صيوف 
 اءجي  اءسور  ءيس  جوهرية. 

اًعا بررين دو  اءخلرريج اءسررنية ورررابل اءخبيررر: إذا نظرنررا إءررى ا حرردا  اءسررورية مررن منظررور اءمنيقررة، نشررود صررر 
يررران وحررإلي هللا مررن جوررة ثانيررة، مشررّدًدا علررى أّن اءرردو  اءسررنية ررردرك أّن  بقيررادة اءسررعودية و يررر مررن جوررة، وا 
إضعاف بشار ا سرد ءرع رراثير عميرق علرى نيروذ إيرران فري اءمنيقرة. ءرذءك، رمرد اءسرعودية اءمعارضرة باءمرا ، 

اهرا  رقنًيرررا ويإلودونررع برراءخبرة اءمرراكمررة ءررديو  فرري هررذا اءمجرررا . واإليرانيررون يرردعمون اءنظررا  فرري  مررل اءمظرر
وأجرراي اءبروفيسررور إليسررر علررى سررؤا  حررو  مظرراهر اءرشررابع واءربرراين بررين بشررار وأبيررع  رراا : اعرقررد أّن بشررار 

 يرصرف بحذر أكثر من أبيع، وهذا  نع يدرك أّن اءعصر مخرلف. 
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سرور  كلًيرا. وأوضر  إليسرر أن بشرار ش يرصررف، حررى اآلن، مثر  ُمضيًيا أّنع ش يريد أْن ييقد دع  اءشعي اء
أبيع، اءذ  دمر في ثمانينيا  اءقرن اءماضي مدينة حما  كليا. وخلص إءى اءقو : بشار ُيصّوي نحو احرواا 

 ا إلمة بد  اءدمار اءكلي.
 32/0/3102، القدس العربي، لندن

 
 مجندة أدينت بالتجسس سراحإطال  "إسراييل":  .22

أيلررق سرررات مجنردة إسررراايلية سررابقة أدينرر  باءرجسرز ورسررريي وثررااق عسرركرية  :)أ ف ي(-اءمحرلررة  اءقردز 
 شورا في اءسجن. 09سرية إءى اإلع   أمز بعد أن أمض  

وأ ررر  عنررا  كررا  بانوررا مسررؤوءة عررن رسررريي وثررااق اسرررخدم  فرري مقررا  نشررررع صررحيية هررآررز  يييررد برران 
 اءيلسيينيين. اءجي  خيي ونيذ اغرياش  مقصودة ضد

 32/0/3102، الغد، عم ان
 

 توجه أمني جديد يتناسب مع تغيرات المنطقة  وضععميدرور: يجب  .22
أّكررد اءررررايز اءسررابق ءويارررة ا مررن اءقرررومي فررري ديرروان راررريز اءحكومررة اءصرررويوني قبنيررامين نرنيررراهوق، يعقررروي 

ي ضوا اءرغيرا  اءري شودها اءشرق عميدرور، على ضرورة اءشروع بانرواج مقاربة أمنّية إسررارجّية جديدة ف
ا وسرري ضرررمن سرررياق اءربيرررل اءعربررري، ُمقررحرررًا أن يكرررون جرروهر هرررذ  اءمقاربرررة هرررو اشنرظرررار بمرررواإلاة رحصرررين 
اءقلعررة، وعررد  اءمسرراهمة برراّ  دور فرري هررذ  اءرغيرررا ، اءررري سُرسررير عررن انويررار فكرررة دوءررة اءقومّيررة اءعربّيررة، 

ى اءعارمررة. وءيرر  قعميرردرورق إءررى أّن م مرر  هررذ  اءُمقاربررة برردأ  ونشرروا محرريي إ ليمرري جديررد سررمرع اءيوضرر
عادة اشنرشار اءعسكر ، ورعإليإل أداا اشسرخبارا   رنعكز بإنشاا ا سوار ا منّية في منايق اءحدود كافة، وا 

ن فري اءذكيرة. من جورع، ءي  اءرايز ا سبق ءجواإل قاءموسرادق، إفرراي  هراءييي، إءرى أّن قإسررااي ق موجرودة اآل
خضرر  حاءررة سررماروا: قاءرر رري، اشنرظررار، اءجووإلّيررة، واءرردفاع عررن اءررنيز عنررد اءحاجررةق، ُمعربرررًا أّن اءرغيرررا  
اإلسرراريجية اءري رمّر بوا اءمنيقة ُيمكنوا أن ُرحّسن أوضاع اءدوءة في اءمسرقب ، مما يريلي اسرغ    خرر 

قضرورةق اءحياظ على وجودها اءعسكر  يوي  اءمدى فري اءريورا  في اءشرق ا وسي ءردعي  ادعااوا بشان 
غررور ا ردن، وعررد  رقرردي  أ  رنرراإلش  ررعلررق بمررا أسررماها قأرصرردروا ا منيررةق. وءيرر  قهرراءيييق إءررى أّن اءوا ررل 
اءجديرررد اءُمرررررري علرررى ا حررردا  اءرررري مرررّر  علرررى اءعررراء  اءعربررري خررر   ا عررروا  اءث ثرررة ا خيررررة، ُيحرررّر  علرررى 

اجوررة حقيقررة انعرردا  عنرروان واضرر  ءرعّرضرروا اءمحرمرر  ءوجمررا  مررن يرررف منظمررا  رنشرري فرري قإسرررااي ق مو 
اءمنايق اءحدودية ءلدو  اءمجاورة ءوا، شسّيما مل رإلايد خير اءصواريخ بعد اءريّور اءكبير اءذ  يرأ في هذا 

اء  ارريراع منسروي اءمجا ، فضً  عن أّن عود قاءإلعي ق اءقادر على ك  شيا فري ا  يرار اءعربيرة وءّررى ءصر
 راثير اءشارع على ُصّناع اءقرار.

 33/0/3102، 2111التقرير المعلوماتي 
 

 اإلسراييلية لمواجهة حرب السايبر EMG بين شركة "لوكهيد مارتن الميركية" وشركةاتفا   .28
اءقردرا  رسعى قإسرااي ق إءى رعإليإل  دراروا في مجا  قحرري اءسرايبرق واشسرريادة مرن مخرلرف  :عكا أون شين

اءغربيررة بعررد رعرضرروا ءوجمررا  ياءرر  حواسرريي فرري مجرراش  حساسررة مررؤخرًا، وفرري ظرر  خشررية دو  اءعرراء  أن 
 ررعرض ءحري سايبر عن يريق رسل  فيروسا  إءى أنظمروا اءحساسة في أو ا  حرجة.
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اإلسرررررراايلية  EMGوعلرررررى ذءرررررك أعلنررررر  شرررررركري ءوكويرررررد مررررراررن ا مريكيرررررة ءلصرررررناعا  اءعسررررركرية وشرررررركة 
 كنوءوجيا و و  مرة عن إ امة مركإل أبحا  وريوير يرركإل على اءحماية من قحري اءسايبرق في إسرااي .ءلر

ويودف اءمركإل اءذ  أعلن عنع في اءمجمل اءصرناعي اءجديرد فري بارر اءسربل إءرى ريروير اءمجراش  اءحوسربة 
 ورحلي  اءبيانا  وعمليا  اءقياز اءمرصلة بعاء  اشنررن .

صررناعي اءجديررد ءلشررركرين اءبرراحثين اءميلرروبين فرري هررذا اءمجررا  مررن جامعررة بررن غوريررون وسرريوفر اءمجمررل اء
 باإلضافة إءى اءشركا  اءناشاة في اءمجا  اءركنوءوجي.

 32/0/3102، عكا اون الين
 

 منهم قضوا جوع ا سبعة ةشهداء فلسطينيين بسوري تسعة": مجموعة العمل" .02
ررا بسرربي اءحصررار اءميررروض علررى اسرشررود رسررعة شجاررين فلسرريينيين ا حررد : دمشررق بيررنو  سرربعة  ضرروا جوعب

 فلسيينًيا. 20، ما يرفل حصيلة ضحايا اءجوع إءى 144مخي  اءيرموك في اءعاصمة اءسورية دمشق ءليو  اءر
و اءرر  مجموعررة اءعمرر  مررن أجرر  فلسرريينيي سررورية فرري بيرران صررحيي اشثنررين إن اء جررل محمررود حميررد عربرررد 

سرررنة(، اءييرر  عبرررد اءجليررر  خمرريز، رحمرررة عبرررد عليرران، اءمسرررن محمرررد 11 ز )هللا، اءمسررن سرررعيد سررلي  إدريررر
سرررنة(  ضررروا نريجرررة اءجيررراف  00سرررنة( وراييرررة محمرررد  ررررعي  ) 10حسرررين عمررراير ، ونجمرررة جمعرررة  ويررردر )

 ونقص اءرعاية اءيبية.
مرا سرنة(  نًصرا خر   اءبحر  عرن اءيعرا  فري بسرارين اءحجرر ا سرود، في 01كما اسرشود اءمسن أبو مروان )

 عثر على جثة فايإل ندى اءذياي باءقري من جامعة اءيرموك على أوروسرراد درعا اءدوءي.
72/1/7014وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 "في "مقابر الرقام عاما   17بعد االحتالل ُيفرج عن رفات شهيد فلسطيني  .40

يرر  ءحرر ، شسرررقبا  جثمرران فرري ب قمسرشرريى اءحسررينقرجّمررل ماررا  اءيلسرريينيين علررى مرردخ  : أمجررد سررمحان
 عامًا. 17اءشويد شاد  حمامرة، اءذ  أفرج  عنع إسرااي  بعد اعرقا  دا  
فلسيينية عقد  بعرد انير ق اءمياوضرا   -وياري اإلفراج عن جثمان شاد  حمامرة ضمن صيقة اسراايلية 

ًا رحرجإلهررا فرري مررا فلسررييني 01عررن جثررامين  إسرررااي بررين اءجررانبين فرري شررور رمرروإل اءماضرري، ريرررج بموجبوررا 
 رجا  عملية اءس  . قبوادر حسن نيةق، ضمن ما وصيرع برقمقابر ا ر ا قُيعرف بر

 قمركرإل اءقردز ءلمسراعدة اءقانونيرةقوكران  ، أسربوعينوجثمان حمامرة هو اءرابل اءذ  ير  رسرليمع فري غضرون 
سررقيوا علرررى مررردار سرررنوا  جثمانرررًا ءيلسررريينيين وعرررري  700أفرراد بررران إسررررااي  مررا إلاءررر  رحرجرررإل ءرررديوا نحررو 

 .إسرااي اءصراع مل 
72/1/7014السفير، بيروت،   

 

 يقسم البلدة إلى قسمين بالقدس "صفافا بيت"شارع استيطاني وسط  .41
رد  اءمحكمة اءعليا اإلسراايلية، أمز ا حد، اسراناف أهاءي بلدة بي  صيافا جنروي اءقردز، وأ رر  : اءقدز

 بلدة إءى  سمين.ءبلدية اشحر   إ امة شارع يقس  اء
وكرران أهرراءي بيرر  صرريافا  رردموا اسرررانافا علررى  رررار اءمحكمررة اءمركإليررة فرري اءقرردز، اءررري رد  اءرردعوى اءررري 

  دموها ضد إ امة اءشارع.
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 ويذكر أن هذا اءشارع سيربي شارع قمناحي  بيغنق مل شارع ا نياق حرى مسروينة قجيلوق.
72/1/7014القدس، القدس،   

 
 تحريك قضية السرى سيشهدلي قراقع: العام الحا .47

 [7014]  ررا  وإليررر شررؤون ا سرررى واءمحررررين فرري اءسررلية اءيلسرريينية عيسررى  را ررل إن اءعررا  اءحرراءي: غررإلة
سيكون عا  رحريك  ضرية ا سررى وريعيلورا علرى كر  اءمسررويا  اءسياسرية واءمحليرة واءدوءيرة، وبشرك  حاسر  

 يشك  ميررق يرق ءقضيرو .
يبررذءوا اءرررايز محمررود عبرراز واءقيررادة اءيلسرريينية ءوضررل  ضررية ا سرررى علررى سررل   وأشررار إءررى اءجوررود اءررري

ا وءويررا  فرري اءمياوضررا  اءجاريررة مررل اسرررااي ، أو فرري أ  حرر  سياسرري مقبرر ، إضررافة إءررى اءرروعي اءرردوءي 
اءمرنرررامي بقضرررية ا سررررى واءرضرررامن اءمسررررمر معوررر ، واءرررذ  خلرررق حررراًش جديررردة مخرليرررة ش يمكرررن اءحكومرررة 

 اايلية رجاهلوا.اإلسر 
مؤبردا ( فري محافظرة  0جاا  أ روا   را رل خر   إليارررع عاالرة ا سرير عيرا عبرد اءغنري )اءمحكرو  باءسرجن 

 يوءكر ، واءمصاي بضمور اءعض   ويعاني وضعًا صحيًا خييرًا ءلغاية.
72/1/7014الحياة، لندن،   

 
 أسيرا   27د اعتقال يتمدو  ..سجون االحتاللبالطبي  اإل مالمريض يعانون  1400 نادي السير: .40

نظمررر  حملرررة دعررر  ا سررررى اءمرضرررى وباءرعررراون مرررل وإلارة شرررؤون ا سررررى ونررراد  ا سرررير : جنرررين –را  هللا 
. واءمؤسسا  اءعاملة في مجا  ا سرى وذو  ا سرى ورشة عم  بعنوان ق ضرية ا سررى اءمرضرى رحرضررق

حصراايا  حرو  ا سررى  فري أمرين سرر نراد  ا سرير اءيلسرييني، كد راغي أبرو ديراكأو  ور رة بعنروان قأر را  وا 
اءمرضىق وجود أءف وأربعماارة أسرير مرريض مرن ضرمنو  ماارة وخمسرون حاءرة مإلمنرة وخمرز حراش  مقعردة 

 وأربل وعشرون حاءة مصابة باءسريان.
أسريرًا، بذريعرة اسررركما   47أفرراد نراد  ا سرير، أمرز، برران محراك  اشحرر   مردد  اعرقررا   مرن جورة أخررى،

رحقيق واإلجرااا  اءقضااية، مشيرًا إءى أنع ُمدد ءعدد منو  أكثر من ث   مرا  مث  ا سير همرا  دراغمرة اء
 اءذ  مدد ءع أربل مرا .

72/1/7014اليام، رام هللا،   
 

 محافظتي القدس والخليلبوتقطيع أشجار في اعتداءات جديدة للمستوطنين  اتإصاب .44
بعرة مرواينين بجررات خر   اعرردااا  جديردة نيرذها مسرروينون إسرراايليون أصريي أر  قوفراق: - قا يرا ق مندوبو

 في محافظري اءقدز واءخلي .
وأحرررق مسررروينون، أمررز، خيمررة اشعرصررا  اءمقامررة علررى أراضرري  ريررة اءنبرري صررمواي  شررما  غربرري اءقرردز 

 اءناشي عيد بركا  من اءقرية.، حسي ما أفاد اءمحرلة
اومررة اشسررررييان فرري بيرر  أمررر محمرررد عيرراد عرروض: إن مسرررروينين فرري سررياق مرصرر ،  رررا  اءناشرري فرري مق

مقنعين من مسروينة قبي  عينق اءمقامة شما  شر ي اءبلدة، هراجموا باءحجرارة اءشرقيقين حمراد ومحمرد جرابر 
عامًا(، ومنعوهما من مواصلة اءعم  في حقو  رعرود ءعاالريومرا فري قواد أبرو  20و 40عبد اءحميد اءصليبي )
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اءمسروينة، مشيرًا إءى أن اشعرداا اءذ  نيذ على مرأى من جنود اشحر   ودون ردخ  منو  اءري ق جنوي 
 ءمنعع، شم  رحيي  أغصان عدد من أشجار اءإليرون، وم حقة مإلارعين  خرين باءمنيقة ءلغرض نيسع.

72/1/7014اليام، رام هللا،   

 
 

 الونروا ت من قبلمظا رات في قطاع غزة احتجاجا  على سياسية تقليص المساعدا .45
رظاهر ماا  اءيلسيينيين وسي وجنوي  ياع غإلة احرجاجًا على سياسرية رقلريص اءمسراعدا  مرن  بر   غإلة:

 وكاءة غو  ورشغي  اء جاين قأونرواق.
قأونرواق فرري مخرري  اءنصريرا  احرجاجررًا علررى اسررمرار اءوكاءررة فرري روأغلرق اء جاررون مكرري اءمسرراعدا  اءرررابل ءر

. وحم  اء جاون ا ع   اءسوداا ويافيا  رندد برقليصا  قا ونرواق، وميراءبين روبرر  رقليص اءمساعدا 
 ريرنر مدير عمليا  اءوكاءة باءرحي .

وفرري رفرر  خرررج اءماررا  مررن اء جاررين إءررى مكررري رسررلي  اءمسرراعدا  اءرررابل ءلوكاءررة ميرراءبين قأونرررواق بإعررادة 
 اءمساعدا  اءري ر  رقليصوا.

72/1/7014الحياة، لندن،   
 

 7010خالل  %70حوالي إلى  وصلت نسبة الطال  في فلسطين :محاكم الشرعية بالضفةال .46
ررر وءيررد عرروض: أظوررر اءرقريررر اءسررنو  ءلمحرراك  اءشرررعية باءضررية اءغربيررة اءررذ  أصرردر  ديرروان  اضرري  را  هللا

 اءشابة.، وخاصة بين ا إلواج 7010اءقضاة، ا حد، اررياعا ملحوظا في نسبة اءي ق خ   اءعا  
وأوضر  اءرقريرر بران اءعرا  اءماضري شرود اررياعرا واضرحا فري نسربة اءير ق فري صريوف اءيلسريينيين، مشرريرا 

أءرف عقرد إلواج خر   اءعرا  اءماضري، وفري اءمقابر  فقرد رر  رسرجي  مرا يقراري  74اءى أنع ر  إجراا أكثر من 
، وهري نسربة مرريعرة ورحرراج %70أربعة  شف حجة ي ق، ما يرفل نسبة اءير ق فري فلسريين إءرى حرواءي 

إءررى اءو رروف عليوررا، خاصررة أن نسرربة و رروع حرراش  اءيرر ق بررين ا إلواج اءشررابة مرريعررة جرردا و اربرر  علررى 
من مجم  حاش  اءي ق، كان  أع ها في محكمة را  هللا واءبيرة اءشرعية وأدناها في محكمة جنوي  00%

 اءخلي  اءشرعية في اءظاهرية.
اءقضررااي اءررري ررر  ا رررار  ررانون بشررانوا فرري ا راضرري اءيلسرريينية، أشررار اءرقريررر اءسررنو  وبشرران  ضررايا اءخلررل 

 . ضية خلل  ضااي ور  اءب  في اءبعض منوا 00ءلمحاك  اءشرعية إءى أنوا سجل   رابة 
72/1/7014القدس العربي، لندن،   

 
 

 الوسطلشر  ابالمعلومات  اتكنولوجيمقدمة خدمات في مجال  أفضلبجايزة  تفوزفلسطينية  .42
حصل  اءيراة اءبدوية اءيلسيينية عبير أبو غي ، اءمؤسز واءمدير اءرنييذ  ءشركة سرايلنكد : وكاش  –دبي 

)ومقرهررا اءخليرر ( علررى جررااإلة أفضرر  مقررد  خرردما  وممكررن فرري  يرراع اءركنوءوجيررا باءشرررق ا وسرري وأفريقيررا، 
اءررذ   7014يررا فرري اءشرررق ا وسرري وأفريقيررا وذءررك خرر   فعاءيررا  حيرر  روإليررل جرروااإل سرريدا   يرراع اءركنوءوج

 عقد مؤخرًا في دبي.
وجاا فروإل أبرو غير  ثمررة إلنجاإلارورا فري مجرا  ركنوءوجيرا اءمعلومرا  ودورهرا فري رمكرين اءشرباي واءنسراا فري 
ركنوءوجيررا اءمعلومررا  وخلررق فرررص عمرر  ءورر  مررن خرر   اءعمرر  عررن بعررد، وهررو مررا جعلوررا رراهرر  بجرردارة ءوررذ  
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إلهررا ءمريلباروررا اءمرمثلررة بررامر ك اءمرشرر  ءسررج  حافرر  ومرواصرر  مررن اإلنجرراإلا  فرري اءرمكررين  اءجررااإلة واجريا
اش رصراد  واءركنوءرروجي ءلشررباي واءشررابا . واسرررخدا  اءركنوءوجيررا فرري خلررق فرررص عمرر  وخلررق رأ  عررا  واع 

 ية واءسياسية.رجا   ضايا مجرمعية وا رصادية في اءمجرمل كمشاركة اءشابا  واءشباي في اءحياة اش رصاد
76/1/7014، 48عرب   

 
 خطيب المسجد القصى سالمة" ليوسف فلسطين.. المكان والمكانة" صدور كتاب .48

رايز اءوياررة اإلسرر مية اءعليررا باءقرردز وإليررر ءررإصرردار جديررد ءخييرري اءمسررجد ا  صررى اءمبررارك اءناارري ا و  
فلسرريين ق  صررى اءمبررارك بعنرروان ا و رراف واءشررؤون اءدينيررة اءسررابق اءشرريخ يوسررف سرر مة خييرري اءمسررجد ا

 .قاءمكان واءمكانة
ويوضرر  اءكررراي أن فلسرريين مقبرررة اءيغرراة عبررر اءررراريخ، ومركررإل ا حرردا  اءمومررة فرري اءعرراء ، حيرر  سرشررود 

 مقر  اءمسي  اءدجا ، ونواية ياجوج وماجوج.
اءررديني واءررويني رجررا  كمررا يشرررم  علررى حررّ   بنرراا ا مرررين اءعربيررة واإلسرر مية علررى ضرررورة اءقيررا  بررواجبو  

فلسيين واءقدز واءمسجد ا  صى، وضرورة مساندة أبناا اءشعي اءيلسييني اءرذين يشركلون رأز اءحربرة فري 
 اءذود عن اءمقدسا  وفي مقدمروا اءمسجد ا  صى اءمبارك.

صررريحة مرررن اءقيرررل اءكبيرررر، و رررد  رررا  مركرررإل  ررردز نررر  ءلدراسرررا  واإلعررر   واءنشرررر  107واءكرررراي يقرررل فررري 
 كرروني بنشر  ويباعرع.اإلء

 ونظ  مركإل  دز ن  ءلدراسا  واإلع   واءنشر اإلءكرروني ندوة حو  اءكراي
75/1/7014الراي، الكويت،   

 
 تفتح معبر رفح لسفر المعتمرين والقادمين إلى غزة المصريةالسلطات  .94

اايًا في ك  (، معبر رف  اءبر  اسرثن62/1فرح  اءسليا  اءمصرية، صبات ا حد ):  دز برز - رف 
 اشرجاهين ءسير اءمعرمرين ودخو  اءقادمين إءى  ياع غإلة.

وأكد وإلير ا و اف واءشؤون اءدينية في غإلة إسماعي  رضوان خ   وداعع ءلمعرمرين في معبر رف  أن 
 موس  اءعمرة ءوذا اءعا  سيكون عبارة عن رح   ك  أسبوعين وسير  فر  اءمعبر ءيوميين ك  أسبوعين.

أن رحلة اءمعرمرين هذا اءعا  سركون من معبر رف  اءبر  حرى ميار اءقاهرة اءدوءي ومن ث  إءى وأضاف 
 ميار جدة في اءمملكة اءعربية اءسعودية.

 62/1/6519قدس برس، 
 
 المتحدث العسكري المصري: تدمير أنفا  على الحدود مع قطاع غزة .05

ا  اءجي  واءشرية رمكن  من  ر  أحد  ا  اءعقيد أحمد محمد علي، اءمرحد  اءعسكر ، أمز إن  و 
اءعناصر اءركييرية اءمواءية ءجماعة اإلخوان اإلرهابية، خ   اشرباكا  بمنيقة اءرومة باءعري ، و بض  

دراجا  بخارية  2عشة، وحر   ودمر   84ركييريين من اءمواءين ءلجماعة اإلرهابية. كما حر    9على 
وا اءعناصر اإلرهابية كقواعد ووساا  اني ق ءرنييذ هجماروا من دون أوراق أو ءوحا  معدنية رسرخدم

فرحا  أنياق ءروريي ا فراد واءبضاال، ونسف  2اإلرهابية ضد  وا  اءجي  واءشرية، كما ر  نسف وردمير 
 منإلءين خرسانيين بمنيقة اءصرصورية، مجوإلين بانياق ءلروريي مل  ياع غإلة.
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 62/1/6519الخليج، الشارقة، 
 
 حماس : مطلوب إجراءات رادعة ضد  مصرية حزبيةقيادات  .01

رأى رايز حإلي اإلص ت واءرنمية محمد أنور عصم  اءسادا ، أن مصر مثقلة : هناا اءبنواو  - اءقاهرة
حاءيا باعباا اشسرحقا ا  اءرااسية واءنيابية ومكافحة اإلرهاي، معربا عن اعرقاد  أنع ءيز من اءحكمة 

غ  أن حماز هي اءري دعم  عمليا  اإلرهاي واءرخريي عبر ا نياق في اءدخو  في صراع مل  خرين، ر 
ورو ل أن رشود اءيررة اءقليلة اءمقبلة رنسيقا مل اءسلية اءيلسيينية  سيناا وهدد  ا من اءقومي اءمصر .

ءو ف ممارسا  حماز اإلرهابية ضد مصر، وحذر من أنع ما ء  رقب  حماز بوذا فسوف يكون ءلمخابرا  
اءمصر  موا ف أخرى، ء  يحددها. وأكد أن مصر ش رسعى أبدا إءى رجويل اءشعي اءيلسييني وش  واءجي 

إسقاي حماز، وءكن ما رسرودفع مصر هو نوع من اءحصار اش رصاد  واءسياسي ءحماز ير  باءردريج 
ذا ء  رس  دعة.اجي سركون هناك إجرااا  ر رءمواجوة دورها اءرخريبي وا 

ءمث  هذ  اشرواما   اشكررا ي غد اءثورة موسى مصييى موسى، إءى عد  من جورع، دعا رايز حإل 
ءيس  ذا   يمة. واعربر أن حماز رودف من وراا هذ  اشرواما  إءى جر مصر ءمواجوة أخرى  اباعرباره

 يونيع اءري كان  بمثابة ضربة  اصمة ءلحركة. 03وشسيما ثورة 
ءقاضي: كن  عضوا في مبادرة اءقوى اءثورية ءلمصاءحة و ا  اءمرحد  باس  ارحاد شباي اءثورة رامر ا

اءيلسيينية، وخرج  برجربة مريرة حين وجد  أن حماز هي من رعي  اءمصاءحة ءصاء  إسرااي ، معربرا 
أنوا رحر  غإلة ورنشر فيوا اءيوضى. وأضاف أن حماز هي من ينشر اءيوضى في مصر، وأن ارواماروا 

حكومة اءمصرية بارخاذ إجرااا  رادعة ضد حماز، وجع  كافة ءمصر محض كذي وافرراا. وياءي اء
، حماز باءحركة اإلرهابية فوإل اءخيارا  ميروحة. ووصف ا مين اءعا  ءحإلي اءمصر  اءديمقرايي أحمد 

وأنوا من انرإلع غإلة من اءسلية اءيلسيينية، داعيا ءلرعام  بحإل  معوا بعد أن سع  ءدع  اإلخوان ءرخريي 
 وا وشريروا.مصر وردمير جيش

بدور ، اعربر اءدكرور رفع  اءسعيد، اءقياد  في حإلي اءرجمل، أن ارواما  حماز ءمصر نوع من اءربج ، 
رخريي مصر، داعيا إءى  فيخاصة أن ا دءة رصي في ضلوع اءحركة اإلرهابية في مساندة اإلخوان 

ومي. أما اءقياد  في حإلي ضرورة مواجوة اءحكومة اءمصرية إلرهاي حماز في سيناا حماية ءألمن اءق
اءمصريين ا حرار اءدكرور نجيي أبادير، فشدد على ضرورة أش رقف مصر مكروفة ا يد  حيا  ما رقو  بع 

 سيناا. فيحماز من روديد ءألمن اءقومي وررويل ءلمواينين 
 62/1/6519عكاظ، جدة، 

 
 سي لضرب غزة أحمد كريمة يصف حماس بمنظمة إر ابية.. ويدعو السي الز ريالشيخ  .06

ياءي اءشيخ ا إلهر  أحمد كريمة بضري حركة حماز وجناحوا اءعسكر  كرااي عإل اءدين اءقسا  في 
 .قهناك في عقر داره “داخ   ياع غإلة، وح  اءيريق عبد اءيرات اءسيسي إءى روجيع اءضربة ءو  

إءى ءيبيا وبعدها رو ف  واسرشود كريمة بما فعلع اءرايز اءراح  أنور اءسادا  عندما وجع ضربة عسكرية
أن رنسى  إءىوبحسي فيديو  خر يدعو اءشيخ أحمد كريمة مصر  حد رعبير . ،اإلرهاي في مصر، على
 .قمنظمة إرهابيةق، واصيًا حركة حماز بانوا ق ن ا وان أن ننسى فلسيينق ضية فلسيين، ويقو : 

 60/1/6519الشعب، مصر، 
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 على الجيش المصري إلشراك "اإلخوان" في العملية السياسي ةمن ضغوط أمريكي ة ُمتوقعة  صهيونيقل   .05

عّبر  اءسيارة اءصويونّية في واشنين عن  لقوا من دعوة أرسلروا عدد من مراكإل ا بحا  اءمؤثرة في دواار 
صنل اءقرار في اءوشيا  اءمرحدة، ءلرايز قباراك أوباماق بشان اءريورا  في مصر، منوا دعوة من ُمدير 

بانق ءدراسا  اءشرق ا وسي، رمارا هوفمان ويرز، ودعوة كبير اءباحثين في معود قبروكينغإلق، مركإل قسا
دانيا  بيمان، واءري حّذر  من أّن  مل قاإلخوان اءمسلمينق في مصر سيدفعو  نحو اءريرف، ما سُيؤثر 

 على أمن قإسرااي ق. 
يين، واءضغي على اءعسكر ءلسمات ودع  اءمراكإل واشنين إءى ضرورة اءرواص  مل اإلس ميين اءسلم

 نصار قاإلخوانق باءمشاركة في اءنشاي اءسياسي، ُموصية بضرورة روسيل اءجود اشسرخباراري بين اءقاهرة 
وواشنين حو  اءظاهرة اإلس مية، ورركيإل رواص  ا خيرة مل اءدو  اءعربية ا خرى ءمكافحة اءعمليا  

 اءمسلحة. 
مة )عن العبري ة، ترجمة المركز(معهد "أورشليم" للشؤون العا  

60/1/6519مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،   
 
 ر في مصر والمنطقةللعالم: دعم السيسي ضمانة االستقرا "إسراييل" .09

في اءو   اءذ  كشف اءنقاي فيع عن مإليد من اءجوود اءري ربذءوا قإسرااي ق ءرامين شرعية : صاء  اءنعامي
ب  نخي قإسراايليةق اءعاء  بعد  ممارسة أ  ضغوي على وإلير اءدفاع اءمصر  عبد دوءية ء نق ي، ياء

 اءيرات اءسيسي إلعادة اءديمو رايية ءمصر.
بعنوان  دافل معلق اءشؤون اءعربية جاكي حوكي في مقا  نشر ، ا حد، في صحيية قغلوبزق اش رصادية

 ب  سليا  اشنق ي ضد اءمرظاهرين، مدعيًا قاءسيسي على اءحصانق، عن اإلفراي في اسرخدا  اءقوة من 
إلاعمًا أن مصر ش . أن هذا هو اءسلوك اءمروجي اءقيا  بع ءلحياظ على قاشسرقرارق في مصر واءمنيقة

رحراج إءى اءديمو رايية ب  إءى اسرقرار يضمن ءلمصريين ظروف حياة معقوءة، رافضًا بشدة اشنرقادا  
 ة ضد ممارسا  اءقمل اءري ينيذها اءسيسي.اءري روجووا بعض ا يراف اءدوءي

وواص  حوكي دفاعع عن اءسيسي  ااً  إنع: قيمث  اءقااد اءذ  يصل  ءحك  مصر، حي  أنع ش يصل  
ءمصر فقي، ب  إنع يضمن رحقيق مصاء  اءدو  اءري رجاور مصرق، مشيرًا إءى أن قاءكاريإلماق اءري يرمرل 

 بوا اءسيسي رؤهلع إلدارة شؤون مصر.
أضاف: قء  يحن اءو   اءذ  رنرق  فيع مصر من اءديكرارورية ءلديمو رايية، يجي أن رمر سنين يويلة و 

 ب  أن ررحو  مصر إءى ديمو راييةق، معربرًا أن اشنرقادا  اءري روجع ءلسيسي  ءدور  في إجواض اءرجربة 
ا  اءضبايق اءيرصة ءكي يدير ودعا حوكي اءعاء  أن يمن  ما أسما  بر قنظ اءديمو رايية في غير مكانوا.

 شؤون مصر ويضمن اسرقرارها.
واريق بوعاإل بسمو ، اءمعلق في صحيية قإسرااي  اءيو ق مل ما ذهي إءيع حوكي، مشددًا على أن أ صى ما 

 يمكن ءمصر اءحصو  عليع في اءو   اءحاءي هو قاشسرقرار وءيز اءديمو راييةق.
ر ا حد،  ا  بسمو  إن أحدًا ء  يكن يرو ل أن ياري اءيو  وفي مقا  نشررع اءصحيية في عددها اءصاد

اءذ  يروءى فيع اءحك  جنرا ، مث  اءسيسي، مل اءعل  أن مظاهرا  ضخمة كان   د نظم  ءلمياءبة 
 بإسقاي اءمجلز اءعسكر  اءذ  كان رأسع اءمشير ينياو .
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اشرة عن اإلجماع اءصويوني وانرقد ما من ناحيرع شّذ نداف إيا ، اءمعلق في  ناة اءرليإلة اإلسراايلية اءع
 وصيع بر قاءنياق اإلسراايلي في اءرعام  مل اءشان اءمصر  واءعربي بشك  عا ق. 

وفي رعليق ءع مساا اءسب ، رساا  إيا : قما هذا اءنياق؟ نحن نرعايف مل حك  عسكر  انقلي على حك  
 ذا يعكز اءمثابرة ا خ  ية؟ق.منرخي بشك  ديمو رايي، ونحاو  رجنيد اءدع  اءدوءي ءع، ه  ه

وأضاف: قءدينا، رقو  اءدنيا وش رقعد عندما يعبر جنرا  ما عن مو ف يعكز روجوًا سياسيًا، ونعربر هذا 
 رجاوإًلا ءقي  اءديمو رايية اءري نقدسوا، بينما نريد من اءعاء  أن يقف مل نظا  عسكر  مسربد يقر  شعبعق.

اإلسراايلي صبات ا حد اءنقاي عن أن كً  من رايز اءكيان  وفي سياق مرص ، كشي  إذاعة اءجي 
اإلسراايلي شمعون بيريإل ورايز اءوإلراا بنيامين نرنياهو،  د اسرغ  اشجرماعا  اءري عقداها مل  ادة اءدو  

 على هام  مؤرمر قدافوزق ءلمياءبة بروجيع اءدع  اءماد  واءسياسي ءسلية اشنق ي في مصر.
ءى أنع كً  من بيريإل ونرنياهو، حذرا  ادة وكبار اءمسؤوءين ا جاني اءذين شاركوا في ونوه  اإلذاعة إ

اءمنردى من قاءرداعيا  اءكارثيةق شنويار اش رصاد اءمصر  في ظ  اءظروف اءحاءية، على اعربار أن هذا 
 اءريور  د ييضي إءى حاءة من اءيوضى رؤثر على اشسرقرار في اءمنيقة.

قمعاريفق كان   د كشي  اءنقاي مؤخرًا عن بر ية وجوروا وإلارة اءخارجية اإلسراايلي  ويذكر أن صحيية
 ءسيراا إسرااي  في دو  اءعاء  مياءبة إياه  بشرت اءمو ف اإلسراايلي اءمياءي بدع  سلية اشنق ي.

 62/1/6519، 61موقع عربي 
 
 كيري للسالم ما تضمنته خطةتعلن رفضها في مجلس النواب الردني  فلسطينلجنة  .33

ياءي اءنااي يحيى اءسعود، رايز ءجنة فلسيين في مجلز اءنواي ا ردني، من  :ماجد ا مير - عمان
حكومة ب د  وضل اءبرءمان في رياصي  جوش  وإلير اءخارجية ا مريكي جون كير  في اءمنيقة واءوادفة 

 ءلروص  إءى ح  نوااي ءلقضية اءيلسيينية.
حكومي على جوش  كير  اءري رضمن  ءقااا  مل مسؤوءين أردنيين، وحو  ما رسري اءسعود انرقد اءركر  اء

عن خية كير  من مقررحا  ءح  نوااي بين اءيلسيينيين واإلسراايليين، عبر اءسعود عن رفض ءجنة 
 فلسيين    حلو  رؤثر على ا ردن أو على حقوق اءيلسيينيين اءري ركيلوا اءمواثيق اءدوءية.

بان اءلجنة ررفض ما رضمنرع اءخية من اعرراف بيوودية  قاءشرق ا وسيقفي رصري  خاص ءر و ا  اءسعود
بارجاهوا كاساز    ح  نوااي. وأكد رايز اءلجنة على أن اءس   واض   قإسرااي قاءدوءة اءري ردفل 
ة اءيلسيينية بما يضمن إ امة اءدوء 0691يونيو  /إءى حدود اءرابل من حإليران قإسرااي قويرمث  بانسحاي 

اءقابلة ءلحياة وعاصمروا اءقدز، كما ررمسك بحق اءيلسيينيين اءذين هجروا من أرضو  باءعودة واءرعويض، 
 .قش نقب  با   من ذءكق اا : 

ورفض اءسعود أ  دور أمني أردني في ارياق اءح  اءنوااي، سواا بوجود  وا  أجنبية في اءضية اءشر ية 
 إسراايلية على اءضية اءغربية اءوا ل رح  اءسيادة اءيلسيينية. ءنور ا ردن أو وجود  وا 

أن اء جاين اءيلسيينيين في مخيما   قاءشرق ا وسيقبدور ، أكد مقد  اءمذكرة اءنااي مصييى ياغي ءر
. 0684ا ردن يرفضون أ  ح  نوااي يرجاوإل حقو  في اءعودة إءى فلسيين اءراريخية اءري احرل  عا  

 أبناا اءمخيما  يرمسكون بحق اءعودة باعربار  حقا فرديا ش يمرلك أحد حق اءرناإل  عنع.و ا  ياغي إن 
 32/10/3102، الشر  الوسط، لندن
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 المخيمات الفلسطينية عن أتون الحرب الدايرة في المنطقةالجعفري يؤكد على تحييد  صورمفتي  .32
راا اءجعير  في صور، بحضور رايز اسرقب  ميري صور وجب  عام  اءشيخ حسن عبد هللا في دار اشف

مكري حركة أم  في يوران عاد  عون، وفدًا من جبوة اءرحرير اءيلسيينية برااسة عضو اءقيادة عباز 
اءجمعة. واعربر عبدهللا أن ما نعيشع من أإلما  فكرية ينرج عنوا خ فا  سياسية وحروي عسكرية إنما هي 

 من ا إلما  اءري رعصف في عاءمينا اءعربي واإلس مي.من صناعة اءعدو اءصويوني اءمسرييد اءوحيد 
ن  ضية فلسيين هي أساز معادءة اءصراع في اءمنيقة، مشيرًا اءى أن ما يجر  في أوشدد اءجمعة على 

اءمنيقة نموذج ءليوضى اءخ  ة واءشرق اشوسي وهذا يسردعي اءرنبع ءخيورة اءيرن اءياايية واءمذهبية. وأكد 
ءيلسيينية عن أرون اءحري اءداارة في اءمنيقة، مشددًا على اءمو ف اءيلسييني بسياسة رحييد اءمخيما  ا

 اءنا  باءنيز.
 32/10/3102، المستقبل، بيروت

 
 "إسراييل" برد  قاس إذا  اجمت إيران يتوعدروحاني  .02

ن، إيرا حذر  إيران قإسرااي ق من رد  از رند  عليع في حا  ارركابوا أ  عم  جنوني ضدّ : وكاش 
واعربر  رصريحا  وإلير اءخارجية ا مريكية بإبقاا خيار اءلجوا إءى اءقوة على اءياوءة قغير منيقية 

 ومنا ضة ءلقوانين اءدوءيةق.
وأكد اءرايز اإليراني حسن روحاني في مقابلة مل شبكة قسي إن إنق ا مريكية اسرعداد ب د  بصورة كاملة 

اا اءثقة. وفي معرض رد  على ما سيكون اءرد اإليراني حيا  شسرمرار اءمياوضا  اءنووية من أج  بن
اعرداا إسراايلي محرم  ضد اءمنشآ  اءنووية اإليرانية، أكد اءرايز اإليراني أن اءكيان اءصويوني قءن يقو  
بمث  هذا اءعم   نع يدرك جيدًا ما اءرد اإليراني اءذ  سيرلقا ق، وما اءقدرا  اءري رحظى بوا إيران في 

 نيقة. اءم
وأوض  أن اءكيان اإلسراايلي ءن يكون  ادرًا على شن أ  هجو  ضد إيران ءكنع ييلق قشعارا ق واهية. وأكد 
أن أ  عم  جنوني أو حما ة ررركبوا ر  أبيي ضد إيران سررلقى إثرها ردًا موجعًا ما يجعلوا ركون نادمة 

 .على فعلروا هذ 
 62/1/6519الخليج، الشارقة، 

 
 "إسراييل"سوري عولجوا في  055ييلي: الجيش اإلسرا .00

جي  اءدفاع ق، هذا ما أعلنع قجري  سور  رم  معاءجرو  خ   اءعا  اءماضي في إسرااي  033أكثر من ق
منو  رلقوا اءع ج في مسرشييا  ميدانية  ا   %83على مو عع اءرسمي. وبحسي اءخبر، فإن  قاإلسراايلي

 ود.بإنشااوا باءقري من اءحد قجي  اءدفاعق
غاءبًا في  ،كذءك جرى نق  نسبة كبيرة منو  بواسية اءمروحيا  ءرلّقي اءع ج في اءمسرشييا  اءمدني

من اءمصابين رم  إعادرو  إءى سوريا بعد حصوءو   %2في حييا و قرمبا قفي صيد، وفي  قإليفقمسرشيى 
اءعدّو، يريف بدر، أّنع في  على اءع ج ا وءي. وشرت  ااد اءقوا  اءيبية في اءمنيقة اءشماءية، في جي 

رصلنا رساا  من اءجاني اآلخر مكروبة باءلغة اءعربية حي  رصف ما حد  ءلمصاي وما قبعض ا حيان 
 .قيجي أن يكون اءع ج

 62/1/6519الخبار، بيروت، 
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 بغزة ينتهي من إنشاء فرع جامعة القدس المفتوحة القطري الحمرالهالل  .04

و   ا حمر اءقير  في  ياع غإلة عن اشنرواا من رجويإل وبناا فرع جديد أعلن مكري اء:  نا -اءدوحة 
أءف  473ءجامعة اءقدز اءميروحة في محافظة خان يونز جنوبي  ياع غإلة برموي  إجماءي بل  حواءي 

دوشر مقدمة من حملة اءياخورة اءقيرية وبرنامج دو  مجلز اءرعاون إلعادة إعمار غإلة بإدارة اءبنك 
 ءلرنمية ورنييذ اءو   ا حمر اءقير .اإلس مي 

ياءي وياءبة من  6333و د بدأ اءدوا  ا كاديمي واإلدار  في اءيرع اءداا  ءلجامعة اءذ  يض  أكثر من 
 عدة رخصصا  جامعية ءني  درجا  اءبكاءوريوز واءماجسرير.

 60/1/6519الشر ، الدوحة، 
 
 تسوية القضية الفلسطينية" آرتس": كيري يطرح خالل أسابيع "اتفا  إطار" ل .25

أعلن وإلير اءخارجية ا مريكي، جون كير ، أنع ينو  يرت ارياق إيار ءلروّص  إءى :  دز برز - اءناصرة
 رسوية سياسية بين اءجانبين اإلسراايلي واءيلسييني، في غضون بضعة أسابيل.
على هام  مداوش  منردى  وأوض  كير  خ   ءقااع بعدد من رجا  ا عما  اإلسراايليين واءيلسيينيين

قدافوزق اش رصاد اءعاءمي في سويسرا، أن ارياق اإليار سيرضمن مبادئ ءح  مجم  اءقضايا اءجوهرية 
 اءعاءقة بين اءيرفين، كما سيشك  اشرياق أساسًا ءلمراح  اءقادمة من اءمياوضا ، وفق  وءع.

أعما  إسراايلي شارك في اشجرماع (، عن رج  62/1ونقل  صحيية هآررز في عددها اءصادر ا حد )
مل وإلير اءخارجية ا مريكي،  وءع إن ا خير أبدى  درًا كبيرًا من اءرصمي  على رحقيق رقد  في عملية 
اءمياوضا ، مشيرًا إءى أن ثقة كير  ورصميمع وّءد  ءديع انيباًعا أن اشرياق اءذ  ينو  يرحع سيكون ذا 

 مغإلى.
 62/1/6519قدس برس، 

 
 
 
 المنح للتكنولوجيا العليا بمقاطعة المستوطناتتقديم  تشترط نياألما .21

ودعموا شرياق اءرعاون اءعلمي  اإلسراايليةرقدي  اءمن  ءشركا  اءركنوءوجيا اءعليا  ا ءمانيةرشرري اءحكومة 
في يقضي أش ركون اءوياا  اءري روجد في اءمسروينا  في اءضية اءغربية و  إ ليميبند  بإدخا  إسرااي مل 

 شر ي اءقدز رسرحق اءحصو  على اءمن . 
. هذا ا وروبياجررافا في ك  دو  اشرحاد  أءمانيايخشون من أن رخلق خيوة كوذ  من جاني  إسرااي وفي 

 ضد اءمسروينا . أوروباصعود درجة في اءخيوا  اءري ررخذ في 
60/1/6318هآررز،   
 62/1/6519السفير، بيروت، 

 
 ورية لم تسمح بدخول المساعدات إلى مخيم اليرموك: الحكومة الس"ونروا"ال  .26
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 أساسية إنسانيةء  ررمكن ءليو  اءخامز من روفير مساعدا   أنوا أمزونروا ا أعلن  وكاءة : اءحياة -ءندن 
روفير قمن  أمزموظييوا ء  يرمكنوا  إنونروا ا و ا  مسؤو  في . مخي  اءيرموك في جنوي دمشق إءى

ءى مخي  اءيرموك ء جاين اءمحاصر ورشم  هذ  اإلمدادا  ا ساسية اءحليي اءمجيف اإلمدادا  اإلنسانية إ
 .قءألييا  اءرضل وءقاحا  شل  ا ييا  ءألييا  اءرضل واءمواد اءغذااية ا ساسية

اءشور اءجار  باءسمات ءموظيي اءوكاءة اءدوءية  14اءحكومة اءسورية في  بإع نونروا رحب  ا وكان  
اءوكاءة رشعر بخيبة أم  كبير بان قمخي  اءيرموك. وأعلن اءمسؤو  أمز:  إءى اإلغاثةا ومواد برقدي  اءغذا

اءراكيدا  اءحكومية ء  ردع  من خ   اءعم  على ا رض ءرسوي  دخو  سريل ءكميا  كبيرة من اءمواد 
وع ويعانون من اإلغاثية اءميلوبة إلحدا  فرق آلشف من اءمدنيين اءذين يعانون من سوا اءرغذية واءج

 .قءوا ظروف إنسانية يرثى
من أج  رخييف اءمعاناة اءجسيمة ءلمدنيين في مخي  اءيرموك يجي على اءسليا  اءسورية وجميل قورابل: 

أيراف اءنإلاع اءسورية دع  ورسوي  وصو  اءمساعدا  اإلنسانية إءى اءمدنيين. يجي أن ريع  ذءك بيرق 
 .قواد اءغذااية ومواد اإلغاثة ا خرى إءى جميل اءمدنيين بسرعةحقيقية رضمن أن كميا  كبيرة من اءم

 62/1/6519الحياة، لندن، 
 
 من المريكيين ينظرون بسلبية إلى وضع بالد م 05%  .25

أظور اسري ع ءلرأ   بي  إءقاا اءرايز ا مريكي باراك أوباما خياي حا  اشرحاد ءي  يو  :   ( بي )يو
 ريكيين ش ينظرون بإيجابية إءى وضل ب ده .من ا م %43غد اءث ثاا، أن 

راشدًا ربين من خ ءع وأظور اشسري ع اءذ  أجرا  مركإل قهاريز  6387اسري عًا ءلرأ  شم  
فقي نظررو  إيجابية.  %63من ا ميركيين ينظرون بسلبية إءى وضل ب ده ، مقاب   %43 أنإنرراكريفق، 

يقوءون إنو  ينظرون بسلبية  %27اءوضل اءعا  في أمريكا، ومن اءمسريلعين يصنيون سلبيًا  %21وأن 
إءى  %74إءى اءوجرة و %70إءى اش رصاد و %07إءى اءرعاية اءصحية، و %71إءى اءنظا  اءرعليمي، و

 اءروظيف.
إنو  سيركإلون على اش رصاد،  %02وردًا على سؤا  عما يرغبون في سماعع من أوباما في خيابع،  ا  

من ا مريكيين فقي أنو  ينوون  %64على اءرعاية اءصحية. و ا   %04اف وعلى اءوظا %80و
 اشسرماع إءى خياي أوباما. 

 62/1/6519الخليج، الشارقة، 
 

 الصاع  المفجر للمفاوضات الفلسطينية اإلسراييلية الردنغور  .64
 د. عدنان أبو عامر

ضغوي ا مريكية على اءكيان اءعبر  ماإلاء  اءنقاشا  اإلسراايلية في ذروروا بشان مدى اشسرجابة ءل
ء نسحاي من منيقة غور ا ردن، باءنظر إءى أن ءع ربعا  ونرااج، عادية يراها بعض اإلسراايليين، 

 وكارثية يراها اءقياع ا كبر منو .
  يرى اءقس  ا و  من اإلسراايليين _شسيما دعاة اءرسوية مل اءيلسيينيين، وشريحة ش باز بوا من اءجنراش

و ادة اءمخابرا  في صيوف اشحرياي_ أن اءرركيإل على منيقة اءغور ور ة سياسية رسرخدموا حكومة اءيمين 
، وهو 1047اءقاامة حاءّيًا إلحباي ح  اءدوءرين؛  ن عدد اءيوود اءذين يعيشون اءيو  في غور ا ردن فقي 
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سنة ا خيرة إليادة صغيرة على أ   من عدد اءجموور في أحد اءم عي اءرياضية، وسجل  في اءعشرين 
شخًصا ك  سنة، ويرى هؤشا أن ك  اءك   عن خي اءبلدا  في اءغور  10عدده ، ورقف في اءمعد  على 

 اءذ  يحمي اءحدود اءشر ية ءيز أكثر من دعاية سياسية يمينية مقيوعة عن اءوا ل.
خص، مل أن اشحر   نج  على أءف ش 10أضعاف، ويبل   10وعدد اءيلسيينيين في منيقة اءغور أكبر بر

منوا؛  ن  %2270مر اءسنين بإع نوا قأراضي دوءة ومنايق رماية ومحميا  يبيعيةق، ويسروءي على 
 اءغور في اءماضي عّد من جوة أمنية ذخًرا أمنيًّا إسرراريجيًّا ء حر  .

ُمعرًضا ءروديد وجود  من  ، حينما كان اشحر   1412و د صي  هذا اءرصور اءعا  بعد انرواا حري عا  
 (.44اءشرق، على هياة  شف اءجنود واءدبابا  اءذين  د يرجوون إءى  لي أراضي اءر)

سنة على رلك اءحري، رغير  خريية اءروديدا ، وء  يعد روديد اءقوا  اءمدرعة من  41ءكن بعد مرور 
ذا اضير جي  اشحر   اءشرق موجوًدا، واءوساا  اءركنوءوجية اءحديثة رُبي  اءقدرة على اءمب اغرة، وا 

يسرييل اءوصو  إءى ك  مكان في غور ا ردن خ   نصف ساعة، واءدءي  على ذءك أن اءغور اءيو  ءيز 
 فارًغا من اءمسروينين فقي، ب  من كرااي س ت اءمشاة واءمدرعا .

اءمسروينين،  وأكثر اءجنود في اءغور مشغوءون بموما  أمن جاٍر على يو  اءجدار اءحدود ، وحراسة
وريري  اءعما  اءيلسيينيين عند اءحواجإل، فإذا اُرخذ اءقرار اءسياسي باءرقسي  ءريبيق ح  اءدوءرين؛ يمكن 
نشاا أماكن مرا بة  اءحياظ على مسروى أمني يماث  اءوضل اءحاءي بررريبا  أمنية مرشددة على اءحدود، وا 

 إءكررونية، ووجود  وا  دوءية عند اءمعابر.
صب  اءيو  يملك وساا  ركنوءوجية مخرلية رماًما، وفي و   أصب  فيع مل ا ردن ارياق قس  ق، واءجي  أ

وجرى في اءعراق رغيير بعيد اءمدى بعد حري اءخليج اءثانية، فاصب  اءحدي  عن فكرة  ديمة ب  إلاادة ش 
ون غير اءممانعين يرمي إش إلغضاي من يحاوءون اءروص  إءى رسوية سياسية، هذا ما يرا  اإلسراايلي

 ء نسحاي من غور ا ردن.
في اءجوة اءمقابلة، يياءي اءرافضون    انسحاي إسراايلي من غور ا ردن بمواجوة اءضغوي ا مريكية 
برفض صار ؛  ن اءدفاع عن هذ  اءمنيقة _برأيو _ كلما بار  ا سلحة أكثر ريورًا وسرعة أصب  صعبًا، 

عبر  أ  وجود عسكر  غربي نور ا ردن غير جيشع، ما يجعلع يسعى وءذءك ش يمكن  بو  اءكيان اء
ساعة حرى اشنرواا من اءرعباة  44ء حرياظ بخي دفاعي محصن من  وا  عسكرية رمكنع من اءصمود 

 اءعسكرية.
( يحقق ءلكيان اءعبر  ا من واشسرقرار؛  ن منايق دفاعع اءحيوية 44وض  غور ا ردن إءى أراضي اءر)

ذا ء  ررحقق؛ فإن ا من ءن يرحقق على اءمدى اءبعيد، روجد ف قي في اءغور، وشبدَّ أن يكون رح  سييررع، وا 
كون منيقة اءغور رشك  أكثر من ربل اءضية اءغربية، ويحراج اءكيان ءمنل هجو  جحاف  اءجيو  اءعربية 

 مسروينة ءيرض وا ل على ا رض. 70من اءشرق ا ردني شسرعادروا، وإلرعوا بر
وفي حملة رفض هذا اءيريق اإلسراايلي اءمكون با ساز من وإلراا اءحكومة اءحاءية، وبعض جنراش  

من  وة اإلنراج اءصناعي اإلسراايلية ررركإل على امرداد  %40-20اشحرياي ء نسحاي من اءغور يقو : ق
  اءظروف  ياع ضيق، رسيير عليع من اءشرق هضاي اءضية اءغربية، فإذا أخذنا في اءحسبان هذ

اإلسرراريجية، وراريخ اءعداا ءر)إسرااي (، وعد  اشسرقرار في اءشرق ا وسي، وريورا  اءسنوا   –اءجغرافية 
 ا خيرة، واءروديد اإليراني اءمرإلايد واءعنف غير اءمرو ف؛ فإن مخاوفنا سركون ميوومةق.
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 مريكي قجون كير ق إلبرا  ارياق ويدعو هذا اءيريق اءذ  يشك  عقبة كاداا أما  جوود وإلير اءخارجية ا
 اإليار بين اءسلية اءيلسيينية واشحر   ءضمانا  أمنية ءلكيان اءعبر ، منوا:

ضمان عمق إسرراريجي أساسي؛  ن أهميرع ركمن في عصر اءصواريخ اءري رودد مركإل )إسرااي (،  -1
 ؛ ءنشر اءقواعد ومنظوما  واءخيوا  اءميلوبة ءلرجنيد، ءذءك، يريلي ا مر روفير عمق أرضي وجو 

اإلنذار واءرصد ، وءعم  اءقوا  اءنظامية ءلجي  اءري سرضير إءى اءعم  مدة إلمنية محددة حرى رجنيد 
 وا  اشحرياي، ءيز ءمواجوة اءقوا  اءمعادية فحسي، ب  إلسكا  اءصواريخ اءموجوة إءى اءجبوة اءداخلية، 

 اءحاجة ءعمق إسرراريجي ءنشر منظوما  اإلنذار واءرصد . ويإليد اءروديد اءنوو  اءذ  رشود  اءمنيقة من
اءحياظ على عمق دفاعي، يري  إدارة حري دفاعية ضد اءروديدا  اءخارجية، فاءقو : قإن )إسرااي ( ش  -7

رواجع خيرًا من اءجبوة اءشر يةق مرفوض،  ن اءحري اءدموية في سوريا ءن رنروي بردمير أسلحروا 
رعج باء جاين اءسوريين، واءمعارضة اإلس مية اءري ررغذى من عشرا   شف اءمسلحين  اءكيميااية، وا ردن

في اءجواد اءعاءمي اءذين وصلوا إءى اءمنيقة، وءما يحد  في غإلة وءبنان بعد اشنسحاي منوما حرى 
 اءسنريمرر ا خير.

يمكنع فقي رحقيق نإلع س ت اءكيان إن انرشارًا عسكرّيًا إسراايلّيًا على اءجبوة اءشر ية ءلضية اءغربية  -0
اءيلسييني، وهي مساءة رعد أحد اءشروي ا ساسية ء رياق اءقاا  على ح  اءدوءرين، ءذءك؛ يعد اءغور هو 

 اءح  ا مث  ءروفير اءحد ا دنى من اءعمق اإلسرراريجي اءميلوي، وجع  اءغور كوضبة اءجوشن واءقدز.
شنسحاي من غور ا ردن يحم  اءكثير من اءمخايرة؛  نع ش يمكن أ  ارياق إسراايلي فلسييني على ا -4

أن ُرحدد مقدًما اءمدة اءري سُيحراج فيوا ءسييرة عسكرية إسراايلية عليع، في ضوا عدد من اءمعايير 
 اءميدانية، أهموا:

ي اءس ت ونوع اسرقرار اءحك  اءيلسييني في اءضية اءغربية، ومكافحة اءيلسيينيين ءلعم  اءمسل ، وروري -أ
 اءرعاون مل )إسرااي (.

 مدى اسرقرار اءحك  في ا ردن، واءرإلاموا برقاءس  ق. -ي
 ريور صورة اءروديدا  اءقادمة من جوة اءشرق، شسيما من سوريا واءعراق. - 
 اءع  ا  بين اءسلية اءيلسيينية وحركة حماز في غإلة، واءع  ة بإيران. - 

ك جإلا من اءمعايير اءري إذا اريق عليوا اءيرفان اءسلية اءيلسيينية واشحر  ، يرى هذا اءيريق أن ك  ذء
ويشم  ذءك يريقة اءيحص عنوا ورقويموا؛ يجي أن ركون ا ساز اءذ  ُرحدد بموجبع مدة بقاا اشحر   

 في غور ا ردن.
 76/1/7014، فلسطين أون الين
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 علي شقير
قش بد من إعياا هؤشا )اإلس ميين( فرصرو  ءيرسنى ءلمواينين اءحك  على أعماءو . فاخرباره  يشك  

 أفض  اءسب  إلضعافو ق.
 قكيف ءوذ  ا مة اءكبيرة أن روإلموا عصابا  صويونيةق.
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خصان اسرشرافًا ءما  ء  إءيع أوضاع جملران  صيرران  اءوما يومًا قحكي  اءثورةق جورج حب . جملران رل
اءعري اءيو  حين اخرليوا على معنى قاءثورةق وعلى  لبوا اءنابض فلسيين، من رونز إءى مصر، وءيبيا، 

 وسوريا واءيمن.. واآلري أعظ .
فرصة اإلس ميين، رحد  عنوا حب ، في كراي قاءثوريون ش يمورون أبدًاق، اءذ  يرضمن سلسلة أحادي  

ءصحافي اءيرنسي جورج ماءبرونو مل حب ، واءذ  يمكن وصيع باءوصية ا خيرة في اءحدي  عن أجراها ا
اءحقبة اءكاملة من راريخ فلسيين واءمنيقة، أوصى اءحكي  بحيظ اءمقاومة، اءري رعاني اءيو  ما رعاني من 

 غدر قا شقااق.
إءى اخريار حك  قاإلخوان كان  فرصة اإلس ميين اءكبرى في مصر. مصر اءري ارجو  بشك  مباشر 

ينايرق اءعظيمة، واءري صادف  ذكراها اءثاءثة  ب  يو  من اءذكرى اءسادسة ءرحي   70اءمسلمينق بعد قثورة 
اءحكي . بعد اءثورة، و ل اءمصريون بين خيارين، أح هما مّر، فإما اءعودة إءى فلو  اءنظا  اءقدي  أو اءسير 

  دمًا.
وان اءمسلمينق فرصروا، فصدق حب  وسقي ، وها هي مصر اءيو  رسرييق أعيى اءمصريون جماعة قاشخ

 من اءصدمة، ورقار  بقايا قإرهابو ق.
وها هي اءيو  اءعصابا  اءري رحد  عنوا اءحكي ، رحاصر ا مة باس  اءدين، ورناد  باءحرية على ر اي 

وهي خجلة من ذكر اس  فلسيين اءسوريين، ورسب  في بحر قد  اءديمو راييةق، ورقار  بسيف اءعري علنًا 
اءري رقل على مرمى حجر منوا، ورقف مو ف اءعداا من اءمقاومة اءري كان حب  راادها يومًا، وملوموا 

 أبدًا.
وفي اءكراي أيضًا، باءرغ  من ارريابع حيا  اءنظا  اءسور ، يؤكد حب  على قع  ة مرميإلةق جمعرع باءرايز 

ان قيحرر  كياحي وصد يريق. ويعربر أن هذ  اءع  ة حاء  دون يرد  اءسور  اءراح  حافظ ا سد، اءذ  ك
 من سوريا عند مقابلرع اءرايز اءعرا ي اءسابق صدا  حسين ميلل اءرسعينيا .

جورج حب  قحكي  اءثورة وضميرهاق واءقااد اءقومي اءذ  كّرز حيارع يبيبًا ومقارً  وسياسيًا  ج  اءقضية 
، حين  يل دراسرع ءليي في اءجامعة ا ميركية في بيرو  اءري 1444ة اءعا  اءيلسيينية منذ ما  ب  نكب

 ، ءيعود إءى مدينرع اءلد، ءمواجوة اءعصابا  اءصويونية.1444اءرحق بوا في اءعا  
، عا  رياصي  حصار اءصواينة ءمدينرع، اءذ  أدى إءى اسرشواد شقيقرع 1470حب ، اءذ  وءد في اءعا  

 دفنوا في حديقة اءمنإل  اءخليية، ءعد  اءقدرة على مغادرة اءمنإل .واضيرار اءعاالة إءى 
كان ءقرار اءرقسي  أثر كبير في نيز حب ، اءذ  كان في إيار وعيع ا وءي على قحركة اءقومية اءعربيةق. 
وا إش ان اءوإليمة اءري اسرغربوا اءحكي  و ع  باءيع ، ما اضير  وعاالرع إءى اءدخو  في ركي اءلجوا، فرنّقل

 .1401بين يافا ورا  هللا وعّمان، اءري عاد منوا حب  إءى بيرو  إلكما  دراسة اءيي، فرخرج في اءعا  
عم  على راسيز قحركة اءقوميين اءعريق مل رفيق دربع اءمناض  وديل حّداد، وكان ءوا  1407وفي اءعا  

 دور في نشوا حركا  أخرى في اءوين اءعربي.
في اءرظاهرا  اءي بية، اءري عم  ءبنان في رلك اءيررة راييدًا ءمو ف حكومة  أّدى ورفا ع دورًا  يادياً 

اءبرييانية. ث  رابل اءنشاي اءسياسي  -مصييى اءنحاز إلعي  حإلي قاءوفدق، واءري أءغ  اءمعاهدة اءمصرية 
، ومارز مونة اءيي هناك مل وديل حداد، وأ اما عيادة في وسي عمان، 1407في ا ردن في اءعا  

 ءياءما عرف  برقاءقيادةق، و دما ع جًا مجانيًا ءليبقة اءمسحو ة من أبناا اءمخيما .و 
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كان  اءعيادة مركإلًا ءلرعباة واءروعية اءسياسية ونشر أفكار قحركة اءقوميين اءعريق، إش انوما رعرضا 
ق  إءى سوريا ءلم حقة، ما اضيرهما إءى اءعم  اءسر  واشخرياا ءمدة عامين في ا ردن، وبعدها انر

 ءيمارز نشايع اءسياسي واءجماهير  في دمشق.
، وانحسار اءيكر اءقومي اءعربي، أّسز حب  مل مصييى اءإلبر  اءمعروف برقأبو 1412بعد نكسة اءعا  

 علي مصييىق، قاءجبوة اءشعبية ءرحرير فلسيينق، اءري ربّن  اءيكر اءماركسي.
عا ، ث  نيذ  بعدها عملية اخرياف ءروريبع من اءسجن في سوريا ءمدة  1414اعرق  اءحكي  في اءعا  

، وجد نيسع أما  انشقاق سياسي 1414خيي ءوا ونيذها وديل حداد. وعندما أصب  خارج اءسجن في اءعا  
 رنظيمي  ا  بع نايف حوارمة.

ري ، حي  كان  مرحلة اءمقاومة اءيلسيينية في ا ردن، اء1414انرق  حب  إءى ا ردن سرًا في اءعا  
وخروج  1420شود  اءكثير من اءمصادما  مل اءجي  ا ردني، وأد  إءى معارك ضارية في أيلو  اءعا  

 اءمقاومة اءيلسيينية من عمان إءى أحراج جر ، وما سمّي برقأيلو  ا سودق.
ية. كان حب  بي  اءعم  اءثور  في ا ردن، باإلضافة إءى اءريارا  اءيسارية ا خرى على اءساحة اءيلسيين

، وروشها حداد، مثلوا 1414إذ رخصص  اءجبوة في عمليا  خيف اءياارا ، اءري بدأ رنظيموا في اءعا  
مث  اءعمليا  اء حقة، مجندًا في بعض ا حيان مناضلين يساريين من أميركا اء رينية وأميركا اءشماءية من 

 بينو  إيلير  راميريإل سانشيإل اءملقي برقكارءوزق.
، حين خيي  خمز ياارا  مدنية غربية أنإلءروا اءجبوة في 1420اءعمليا  في اءعا   وكان أبرإل هذ 

قميار اءثورةق في ا ردن،  ب  ريجيرها من دون ركابوا ءرسليي اءضوا على اءقضية اءيلسيينية. هذ  
كار اءعمليا ، في رأ  حب ، كان  ضرورية  نوا أراح  عمليًا إخراج هذ  اءقضية من اءمجوو  قبيع  احر

 اءصويونية اإلع   اءغربيق.
جورج حب  اءيبيي واءميكر واءكاري واءشاعر واءمقاو  اءمناض ، كان يجسد حل  اءيلسيينيين واءعري 
باءرحرير. ثور  وضل أعداا  نصي عينيع وحدده  بث  : اإلمبرياءية واءصويونية واءرجعية اءعربية، 

 ءيلومنا.. عّلنا نيل .
  

 من أقوال الحكيم
 ع ن إنواا اءحري مل إسرااي  خيانة صارخةق.قإ ÷ 
 قندعو اءسوفيا  إءى مراجعة مو يو  اءخايل اءمرمث  في اعررافو  باءكيان اءصويونيق.÷ 
 وهو ش يخصنا كثورةق. 470قءيس  ءنا أية ع  ة باءقرار ÷ 
 قش ءلدوءة اءيلسيينية إذا كان  سرقو  وثمنوا اسرمرار بقاا إسرااي ق.÷ 
 اييدنا اءميلق ءلخميني من إلاوية عدااع ءألمبرياءية ا ميركية واءصويونية. وءكن ءننرظر اءرجربةق.قأسج  ر÷ 
قإن أ  نظا  عربي يحيك اءدسااز واءمؤامرا  ضد اءثورة اإلس مية في إيران هو خاان خارج على إرادة ÷ 

 اءشعي اءعربيق.
 ن عليع في ءبنان،  ن أمن سوريا ها ق.قاءعم  اءيلسييني في سوريا ش يمكن أن يكون على ما كا÷ 
 قمن حقنا أن نقار  إسرااي  من اءحدود اءعربية كلوا وسنناض  ءيرحوا أمامناق.÷ 
قكارءوز مناض  أممي اءرحق بصيوف اءجبوة من منيلق  ناعارع اءثورية وشعبنا سيحيظ ءع هذا اءجمي  ÷ 

 خييناق.وءك  اءمناضلين اءشرفاا من أمثاءع، ورومة اإلرهاي ش ر



 
 

 

 

 

           06ص                                    0110العدد:            72/1/7014 اإلثنين التاريخ:

 72/1/7014، السفير، بيروت
 

 تتخوف من تغيير الجهاديين لواقع الصراع "إسراييل" .66
 حلمي موسى
سرااي .  أثار  اءريورا  ا خيرة في  ياع غإلة من جديد احرماش  رصعيد اءمواجوا  بين  وى اءمقاومة وا 

جديدة رعمد فيوا إسرااي  إءى ورحد  كثير من وساا  اإلع   اإلسراايلية عن بدا اءعد اءرناإلءي ءمواجوة 
اسرعادة اءردع اءميقود. وبديوي أن هذا هو حا  ك  اءحروي اإلسراايلية على  وى اءمقاومة سواا في ءبنان 
أو  ياع غإلة. إذ رنيلق إسرااي  من إ رار بان اءوضل اءداا  هو حروي ررخللوا هدنا  ريو  أو رقصر 

 بحسي ما يرحقق من ردع في اءحري اءسابقة.
بحسي اءرؤية اإلسراايلية فإن  درة اءردع اإلسراايلية في رنا ص حرى في  ياع غإلة. فإذا كان  حري و 

قاءرصاص اءمسكويق  د حقق  إلسرااي  قردعاق ءمدة أربعة أعوا  فإن اءحدي  يدور عن أ   من عامين 
و ا رصار اءردع على ءحري قعمود اءسحايق. وبديوي أن هذا يشعر إسرااي  باءقلق اءكبير  ن معنى ذءك ه

سنوا   ليلة وربما أشور  ليلة مل مرور اءو  . وهذا يعني رغييرا جوهريا في وا ل اءرعام  مل  ضية اءردع 
 ومعنى اءعمليا  اءحربية اءواسعة.

وراريخيا انيلق منيق اءردع اإلسراايلي من اءبح  عن اءجوة اءري ينبغي ردعوا سواا بشك  مباشر أو غير 
ا ما ارراح     جوة معادية رضبي اءحدود ما دام  ش رجد منيقيا  وة صديقة رضبي هذ  مباشر. وغاءب

اءحدود. وءذءك، وعلى ا    ءدى ك  اءحكوما  اإلسراايلية اءري ء  يكن ءديوا ريلل ءرحقيق اءس   مل  وى 
ا. وءوذا اءسبي أو دو  عربية، ء  يكن يو  من يقف على اءجاني اآلخر من اءحدود، فا ه  هو من يضبيو

عندما أسقي  حماز سلية فر  في غإلة، ء  رشعر إسرااي  بان اءسماا و ع  على ا رض ب  ربما رنيس  
 اءصعداا  ن  وة منظمة أ در على ضبي اءحدود من  وة مولولة.

وربما ءوذا اءسبي، وشعربارا  إ ليمية، رشعر إسرااي  بان أ  ضعف ءسلية حماز في غإلة  د يحم  في 
رع مخاير جدية وجديدة. ويعود ذءك أساسا ءوا ل أنع ش رنشا في  ياع غإلة  وة بديلة ءحماز  ادرة على ييا

نما  ن اءعكز هو اءصحي . فاءبدي  اءباد  ءحماز في  ياع غإلة، على ا    في نظر  ضبي ا مور وا 
نما: منظما  اء جواد اءعاءمي. وهناك منذ إسرااي ، ءيز حركة فر  أو أ  من اءيصاا  اءيلسيينية ا خرى وا 

اآلن من يرخوفون من أن اءضغي أكثر على حماز  د يجع  إسرااي  في مواجوة مباشرة شحقا مل  وى 
 أشد ريرفا.

واءحقيقة أن هذا اءشعور ءيز مقرصرا على  ياع غإلة. إذ رسود أوساي اءمعلقين اءعسكريين اإلسراايليين 
اروا على اءسياج اءحدود  رقريبا في ك  اءمواضل. فإضافة إءى  ناعا  بان اءجواديين من مدرسة اءقاعدة ب

 ياع غإلة هناك اءعمليا  اءري يشنوا في أو ا  مرير ة جواديون في سيناا خصوصا ضد إي   وهو ما 
ركرر صاروخيا في ا عوا  اءقليلة اءماضية. كما يلحظ اءمعلقون رنامي اءرنظيما  اءجوادية في سوريا 

ا هلية، وعلى مقربة من هضبة اءجوشن خصوصا. ورسرشعر إسرااي   لقا مرإلايدا من  عموما، خ   اءحري
احرما  انرشار منظما   اعدية في ا ردن فض  عن ما يجر  في اءساحة اءلبنانية وأحيانا على مقربة من 

 اءحدود معوا.
فوي منظما  صغيرة ش  وينبل اءقلق اإلسراايلي من هذ  اءمنظما  أساسا ءريرفوا وءكن أيضا ءيبيعروا.

رريلل إءى رحقيق انرشار واسل  ن ذءك يعرضوا ءم حقا  وضربا . وش يعني كون هذ  اءرنظيما  
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صغيرة أنوا عصية على اشنكشاف وءكن باءنسبة ءدوءة مث  إسرااي  رسرسو  اءو وف على نيا  وخيي 
رنشا كاءيير ورنيذ عمليا   مؤسسا  وجوا  كبيرة ررى من اءصعي عليوا م حقة رنظيما  عنقودية

 مياجاة من دون إشعار مسبق.
وحرى و    ريي كان  رنظيما  اءجواد اءعاءمي اءقريبة من اءقاعدة رعربر في إسرااي  إإلعاجا ش أكثر 
بسبي رعدد وجوا  اءقرا  ءديوا ورنوع أعدااوا وكثررو . وءكن وحسي اءمعلق اءعسكر  ءصحيية قإسرااي  

 7014فإن شعبة اشسرخبارا  اءعسكرية )أمان( ضم  في رقديرها اءسنو  ءعا   اءيو ق، يؤاف ءيمور
منظما  اءجواد اءعاءمي إءى اءمخاير اءمركإلية اءخمسة اءري رواجووا إسرااي . وأشار إءى أن هذا اءرقدير 

أن  ينبل من حج  هذ  اءرنظيما ، كمية نشيااوا، روفر ا سلحة ءديوا وأيضا من اءحافإل ءديوا. وينرظر
رحر  هذ  اءمنظما   ريبا جإلا أساسي من اشهرما  اشسرخبار  اإلسراايلي في ا عوا  اءقريبة خصوصا 

 بسبي ما يجر  في سوريا، ءبنان، سيناا وغإلة.
نما أيضا في اءيكرة واءودف حي  انوا  وفي نظر إسرااي  ش يكمن اءخير في أساءيي هذ  اءمنظما  وا 

ية من جديد بما يعني اءحري اءشاملة واءمسرمرة ضد ك  ما هو غربي. وربما رسعى إل امة اءخ فة اإلس م
رجد إسرااي  اءعإلاا في ريرف هذ  اءمنظما  واءري رركإل أيضا على محاربة اءشيعة واءمعردءين من اءسنة 
ربما  ب  أن رحاري اءيوود واءنصارى. و د شكل  إسرااي  حرى إلمن  ريي هدفا هامشيا ءدى هذ  اءجماعا  

 ءكن ثمة من ي حظ رغييرا ما في هذا اءروجع.
وهناك في إسرااي  من يعرقد أن هذ  اءحركا  ررعإلإل بمقدار ما ييش  اءربيل اءعربي في رحقيق ا هداف 
اءمعلنة ءلشعوي. فاهرإلاإل ا نظمة اءعربية وفر فرصة كما أن اءرراجل ا ميركي في اءعراق وأفغانسران أسو  

كذا وجد شباي مريرفون  نيسو  مرارل في دو  مث  مصر وسوريا وحرى رركيا في رعميق هذا اءمي . وه
ودو  اءمغري اءعربي. وبار  بعض هذ  اءرنظيما  رسيير على منايق شاسعة وحرى على موارد نييية. 
وءوذا فإن إسرااي  ش ررى في هذ  اءرنظيما  فقي شارة رحذير من مسرقب   اد  بقدر ما ررى وا عا جديدا 

ور أما  ناظريوا. وربما هذا ما حدا ببعض مسؤوءيوا ءلحدي  علنا عن احرما  اءخروج عن داارة قاءحيادق يربل
 واءردخ  مباشرة في ما يجر  في اءمحيي.

72/1/7014، السفير، بيروت  
 

 كسلطة تتمأسسحماس  .62
 افي يسخاروف

ا على ا    هو اشنيباع ءلحظة بدا هذا ا سبوع أن إسرااي  وحماز على حافة رصعيد  خر في غإلة. هذ
اءذ  روءد في ا يا  ا خيرة إثر ا حدا  ا منية هناك. اءمإليد من اءصواريخ اءمإليد من اءعبوا  اءناسية. 
خمسة صواريخ أيلق  نحو عسق ن )سرة، واحد سقي في منيقة ميروحة( في ا سبوع اءياا  وبداهة، 

اءرحذيرا  اءمركررة من جاني إسرااي . وباءمقاب ،  اءصواريخ اءري أيلق  نحو جناإلة أريي  شارون رغ 
اغريا  ناشيي اءجبوة اءشعبية ومحاوءة اغريا  رج  اءجواد اإلس مي. ومل ذءك، على ا    حرى كرابة 

 هذ  اءسيور، ش ربدو حماز كيصي  يسعى ءلرصعيد مل إسرااي .
أصدر يو  ا ربعاا ب غا جاا فيع  فض  عن ذءك، أيضا اءرنظي  اءذ  أيلق ورضرر، اءجواد اإلس مي،

أنع يسعى ءلمحافظة على و ف إي ق اءنار. و ا  اءمرحد  باس  اءجواد في غإلة داوود شواي ان قوجوة 
ن جوودا كبيرة ربذ  شسرعادة اءروداة وفق ارياق رشرين اءثاني  ق)نواية  7017اءرنظي  ءيس  نحو اءرصعيد وا 
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إسرااي  باءرصعيد ا خير. وحسي وعمع، فإن اءعدو اءصويوني ينروك عملية قعمود اءسحايق(. وارو  شواي 
اءرياهما  اءري رحقق  في نواية قعمود اءسحايق. وءكن اءوا ل أكثر رعقيدا. ووفق معلوما  وصل  من غإلة 
فإن  رار رجا  اءجواد إي ق اءصواريخ اءسرة فجاة على عسق ن، ء  ينبل من نية اءرصعيد ضد إسرااي  

نما بسبي خ فا  بين اءذراع اءعسكر  ءحماز )عإل اءدين اءقسا ( بسبي ان رواك رياهما  و ف اءنار، وا 
 و ادة في اءذراع اءعسكر  ءلجواد )سرايا اءقدز(.

ويمكن اءرقدير أنع ءو أصاب  اءصواريخ عسق ن )خمسة منوا كان  سرسقي في عسق ن وفق رادار قاءقبة 
با  إسراايلية، وكما يبدو أيضا بعملية عسكرية أشد هجومية ضد غإلة. اءحديدية(، شنروى ا مر بو وع إصا

ءكن عمليا  اشعرراض اءناجحة ءلبيارية ورجاءوا وفر  مرة أخرى رصعيدا خييرا في غإلة. وا مر ش يرعلق 
بحاد  هو ا و  اءذ  ريلق فيع اءصواريخ نحو إسرااي  بسبي ظروف ش ررربي أبدا برقاءعدو اءصويونيق. 

ش فإن اءرد وهذ   اءمرة أيضا بعث  إسرااي  ءحماز واءجواد رساءة عبر اءمصريين بوجوي و ف اإلي  ا  وا 
 سيكون  اسيا.

اءمصر  )اإلسراايلي غير مباشر( ءلضغي على اءجواد ءلروداة، انضم  هذ  اءمرة  -وءلجود اإلسراايلي 
يين كبار مث  رايز اءحكومة بنيامين حركة حماز. ورغ  اشنيباع اءناج  عن رصريحا  مسؤوءين إسراايل

نرنياهو بان اءرصعيد هو نراج فع  اءرنظي ، فإن حماز نيسوا ربذ  اءكثير ءو ف را  إلي ق اءنار على 
إسرااي . و د أعاد  حماز إنشاا جواإل خاص باس  قضبي اءميدانق يعم  على مدى ساعا  اءيو  ويوا  

جند  ور  رعإليإله  مؤخرا. وه   100. ويعد هذا اءجواإل حواءي ا سبوع ءمنل إي ق اءصواريخ على إسرااي 
يخضعون إلمرة رايز اءجواإل اءعسكر ، محمد ضيف، اءذ  حاوء  إسرااي  مرارا اغرياءع وه  يرلقون 
رواربو  من ميإلانية قعإل اءدين اءقسا ق. و د برهن  هذ  اءقوة نجاعروا بشك  مذه . صحي  أن إي ق 

 ما كما رريد إسرااي ، ءكن عدد اإلي  ا  رقلص جدا في اءعا  ا خير.اءصواريخ ء  يرو ف رما
صاروخا نحو  020وهكذا مث ، في عا  ما بعد عملية قاءرصاص اءمسكويق أيلق اءيلسيينيون من غإلة 

 1401صاروخا )وخ   عمود اءسحاي أيلقوا  444إسرااي . في عا  ما  ب  قعمود اءسحايق أيلقوا 
 70صاروخا يوميا. ءلمقارنة في قاءرصاص اءمسكويق أيلقوا  100 ، بمروسي صواريخ على إسرااي

 42صاروخا يوميا في اءمروسي(. ءكن منذ نواية قعمود اءسحايق وحرى كانون ا و  اءياا  أيلقوا 
صاروخا فقي. ونشاي حماز هذا يخلق وا عا مخرليا ءدى معظ  سكان اءجنوي، يمكن فيع أن رسير اءحياة 

صاروخا هي أكثر من اء إل  ءدى اءمؤسسة ا منية  42معظ  أيا  اءسنة. ومل ذءك فإن  اشعريادية
 اإلسراايلية.

 
 راية المقاومة نصف مرفوعة

واءمعييا  اءراءية  د رياجل كبار اءمساوءين في اءمسروى اءسياسي. وبحسي اءجي  اإلسراايلي، منذ قعمود 
كيف نيسر اءرصعيد اءجإلاي اءذ  حد  في ا يا   اءسحايق ء  ريلق حماز وءو صاروخا واحدا. إذاً 

ا خيرة؟ ا  وا  اءراءية ءن ركون مريحة ءحماز، ءكن هذا اءرنظي  رحو  إءى نوع من اءسلية اءيلسيينية ار   
في  ياع غإلة، خيرا كان أ  شرا. ورذكرنا ربريرا  اإلي ق ا خير با يا  اءبااسة ءلسلية اءيلسيينية،  7

وا وجود ، ءكن حماز واءجواد واص  إي ق اءصواريخ نحو إسرااي . وهذا رحديدا هو اءري حاوء  في
اءوا ل من ناحية اءرنظي  هذ  ا يا . إذ حرى عندما يحاو  اءحياظ على و ف اءنار، ش ييل  في ذءك. وثمة 

مل  رشابع  خر مل اءسلية اءيلسيينية وهو أن نشايا  حماز رسرند أساسا إءى رياهما  واريا ا 
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اءرنظيما  ا صغر واءجواد اإلس مي، أ   مما رسرند إءى اءيرض واإلجبار، بما في ذءك سياسة قا بواي 
اءدوارةق. فاءنشياا اءمشربع بعضويرو  في منظما  إرهابية جوادية أو إي ق نار على إسرااي  ورعرقلو  

 حماز، ييرج عنو  بعد و    صير.
 د رشر  منظما  معينة في اءقياع رااحة اءضعف اءذ  أصاي و د ييسر هذا اإلفراج بانع ضعف. و 

حماز، في اءمجاءين اءعسكر  واش رصاد ، واءنابل من إسقاي حك  قاإلخوان اءمسلمينق في مصر 
ويسرغلون ذءك ءعمليا  ما كانوا يسمحون  نيسو  سابقا بيعلوا. وهذ  اءجماعا ، سواا أكان  من اءجبوة 

اءسليية اءجوادية، ريو  أن راييد اءشارع ءحماز يرراجل. وفي نظرها، سرمرنل اءشعبية أو من اءجماعا  
حماز عن رنييذ أعما  عنيية ضدها رسرجلي انرقادا  شديدة في اءقياع. من هنا ربما وءد هذا إحساسا 
ي ق اءنار اءمرإلايد على إسرااي . وحماز  بضعف اشنضباي في أوساي اءمنظما  اءصغيرة في اءقياع وا 

جانبوا اءميلوي منوا اشنضما  ءرقاءمقاومةق ضد إسرااي ، ريلق ربريرا  مشابوة ءرلك اءري كان  ريلقوا من 
اءسلية اءيلسيينية في حينع ءشرت سبي عد  انضماموا إلي ق اءنار. وبحسي حماز، فإن اءيررة اءحاءية 

ءقياع ءدفل ثمن باهظ جدا مقارنة ينبغي أن ركون مكرسة ءبناا اءقوة وءيز ءمواجوة مل إسرااي  رقود سكان ا
 بما يدفعع قاءصواينةق.

ورغ  افرراضا  اءجاني اإلسراايلي بان حماز رنو  اءحياظ على اءودوا واشسرقرار، ءيس  واضحة هذ  
اءرغبة رماما في ضوا غياي اشنجاإلا  في اءجبوة اءداخلية اءغإلية. فاءوضل اش رصاد  ءسكان اءقياع ش 

ساعا   4ساعة يوميا إءى  11ير. صحي  أن انقياع اءكورباا اءيومي رقلص من يرحسن، في أ   رقد
قفقيق، ءكن ذءك ش يضمن  هاءي غإلة مسرقب  أفض . فإغ ق ا نياق في غإلة  اد إءى رراجل حاد في 
موارد حماز وباءرواإل  إءى صعود حاد في غ ا اءمعيشة في اءقياع. وبوسل اءمنظمة اءسمات بنق  بضاال 

إسرااي  ءكن ءيز بوسعوا رخييض أسعارها ءلمسرولك اءذ  هو فقير أص  ومحراج. وينبغي أن نضيف من 
ءذءك اءعإلءة اءدوءية اءري رعاني منوا حماز: فا إلمة شديدة مل مصر، سوريا، ا ردن، اءسعودية وحرى 

رركيا أردوغان، وهي إيران غير مرحمسة ءمساعدة حماز في ح  أإلمروا اش رصادية. ورجدر اإلشارة إءى ان 
من اءحلياا ا  ري ءحماز في اءسنوا  ا خيرة، ء  رسرع ءلو وف إءى جاني اءمنظمة ومساعدروا ماءيا أثناا 

 أيا  أإلمة اءكورباا اءكبيرة.
 

 أنفا  وصواريخ
ورغ  ك  ما سلف، واءمصاعي اش رصادية اءكبرى، ورقريبا بشك  عجيي، ريل  حماز في مواصلة رعإليإل 

)هكذا في ا ص !( مليون دوشر ك  شور كان  ردخ  خإلينة  740اءعسكرية. ورغ  خسارة حواءي  درروا 
اءمنظمة من اءضرااي على ا نياق في رف ، رواص  حماز اءعم  بجد في مشروعوا اءعسكر  اءكبير: 

ي غإلة أنرج  ف M-75اءرإلود باءصواريخ بعيدة اءمدى وحير ا نياق. وحاءيا ءدى حماز صواريخ من يراإل 
 و ادرة على بلوغ منيقة غو  دان.

ورخبا هذ  اءصواريخ في منايق مرنوعة مث  اءمباني اءمرعددة اءيوابق، مخاإلن أو حرى في حير عادية. 
وباءنسبة ءلجاني اإلسراايلي فإن اسرخدا  حماز ءلبيو  اءسكنية ءرخإلين اءصواريخ، يخلق مشكلة غير 

ثمانية يوابق خإلن  أسيلوا صواريخ أ  ش.  -  مباني من سبعة بسيية في اءمواجوة اءمقبلة: فو  سرواج
وحاءيا وعبر منظار بسيي يمكن من اءجاني اإلسراايلي أن ررى بوضوت كيف رضل حماز وساا  مرا بة 
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مث  اءكاميرا ، على اءمآذن وخإلانا  اءميا . واءمعنى أنع في اءحري اءمقبلة، إذا هاجم  إسرااي  هذ  
 اموا بردمير اءمساجد.ا ماكن فسير  ارو

وباءرواإل ، فإن مشروع حير ا نياق في غإلة، يرواص  بشدة. وهذ  ا نياق هجومية رقود إءى إسرااي  ويقدر 
عددها حاءيا باءعشرا  وأيضا شبكة أنياق دفاعية داخ  اءقياع. ومن اءواض  أن اسرثمار حماز في اءقوة 

اشسرثمار في اءصواريخ. وا نياق رريلي  وة بشرية خبيرة  اءبشرية وميإلانية هذا اءمشروع هاا ، يواإل  فقي
وفي  وأيضا مواد بناا ش رروفر بكثرة في غإلة، أيضا بسبي اءقرار اإلسراايلي بمنل دخو  مواد اءبناا ءلقياع.

نواية اءمياف رنج  حماز في إيجاد اءحلو  ءلنقص اءشديد في مواد اءبناا ءك  ما يرعلق بحير ا نياق. 
نيق هجومي نحو إسرااي  يمكن أن يسرمر أكثر من عا  ويكلف أكثر من مليون دوشر. ويمكن أن ير  وبناا 

اءحير بعمق يإليد على عشرين مررا، بشك  يجع  من اءصعي على اءجي  اإلسراايلي اكرشافوا باءحير 
على هذا  اشعرياد . وهذا باءنسبة ءحماز اءمشروع اءذ  ش يق  أهمية عن اءصواريخ. أما من يشرف

 اءمشروع فليز سوى رايز ا ركان، محمد ضيف.
ورقف حماز حاءيا أما  فررة انعدا  يقين. ءقد كان اءعا  ا خير عاصيا ومإلعإلعا بامرياإل، جلي معع رغييرا  

كان بمعان كثيرة، اءعس ، أيا  نشوة  7010اسرراريجية من اءنقيض إءى اءنقيض. واءنصف ا و  ءعا  
في ظ  ررسيخ اءحك  اءمعاد   7014ن اءنصف اءثاني أيا  اءبص . فاين سيقودنا اءعا  اءرنظي ، بينما كا

ءحماز في مصر؟ يصعي اءقو  في هذ  اءمرحلة. ا مر ا كيد هو أنع في اءشرق ا وسي اءمعاصر، ش 
 يجدر باحد أن يقامر.

74/1/7014مو ل قواشق،   
72/1/7014، السفير، بيروت  
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72/1/7014الصفحة الرسمية لسامي حمود على موقع الفيس بوك،   


