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 52 :كاريكاتير

*** 
 
 
 قدنا له.. وسنفاجئ العدو والصديفي غزة ستكون نزهة لما أعد لالحتالل المعارك السابقةالقسام:  .0

قال النااقق بامام ائا اب الشاعيد عاز الاديا الأماام يأباو عبيادةي اا الععاد الا ق ئدقاق فيا  قياادة : غزة
العدو مئى وأيا وايف ئبدأ المعراة وئنئعي قد مضى، مشددة على أا المعادلاة قاد ئريارت والازما   

ئأادير حجام ومماار  يرجع الى الوراء، فأد يملك العادو قارار البادء فاي المعرااة لانا  ققعاات لاا يمائقيع
 ومجريات ومآ ت المعراة.

(، أا ائا اب 7-8وأوضح أبو عبيادة فاي مارئمر صاحفي عأادم فاي مديناة غازة ممااء الياوم الدمايس  
الأمااام والمأاومااة لااديعا مااا الدقااق مااا يماةنعااا مااا ادارة المعراااة بالقريأااة الئااي   يرغبعااا العاادو و  

 لدينا فميئفاجأ العدو والصديقي. يئمناها، وقال: يا ا قدر لنا أا ناشف عما
وشاادد أبااو عبياادة علااى أا ائا ااب الأمااام لااا ئأااف مائوفااة افياادق ازاء مااا يحااد  فااي الضاافة المحئلااة 
والأدس، وقال: يلا نممح للعدو بأا يمئفرد بشعبنا في الضفة والأدس؛ ففلمقيا واحدة وشعبعا واحاد 

لضفة والأدس يعرف جيدات ايف يجبي ثمنات باهظاات ومأاومئعا واحدةي، مبينات أا الشعب الفلمقيني في ا
 ما العدو المئرقرس.

ودعاااااا النااااااقق بامااااام الأماااااام المجاهاااااديا ورجاااااال المأاوماااااة وأبنااااااء الشاااااعب الفلماااااقيني الاااااى الحااااا ر 
وا ماائعداد، وقااال: ياننااا نشاائم را حااة الراادر وئصااعيد العاادواا علااى شااعبنا مااا هاا ا المحئاال الجبااااي، 

 ا حئما ت. مام لالالأمرادات على جاهزية 
وقاال أباو عبيادة: ياا ئعديادات ا حائالل   ئعناي فااي قامومانا ماوا اقئاراب مااعة ا نئأاام ماا العاادو 
وئلأينااا  دروماااات قاماااية، وهاااي ئعديااادات   ئديفناااا و  ئرباناااا ولاااا ئااادفعنا ماااوا لئحضاااير بناااك أهااادافنا 

 امئعدادات للحظة الصفري.
المعاارك الماابأة لا  فاي غازة مائاوا نزهاة بالنمابة لماا أعدئا  لا  ودعا العدو الصعيوني الى ادراك أا 

 ائا ب الأمام للمعراة الأادمة.
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وشدد أبو عبيدة على أا ائا ب الأمام لا ئممح ولا ئأبل ما أحٍد أا يقالبعا بضبق الانفس وضابق 
ل والدفاع ققاع غزة، وقال: ينحا   نعمل عند أحد، وليس لنا دوٌر موا حماية شعبنا ومأاومة المحئ

عا أرضنا ومأدمائنا، وا  ا ااا العدو يبح  عا الئنمايق افمناي فليبحا  عنا  عناد غيرناا، فلايس لا  
 عندنا موا ما يعرفي.

أيعا الصعاينة فعليام أا ئئا اروا باأاة المأاوماة  أنئموفي رمالة وجععا أبو عبيدة للصعاينة؛ قال: يأما 
صاوا علاى دما ناا اثيارات، فناام مائ وقوا ماا  ات الااأس،   ئضيةع حقة شعبعا ودماء أبنا عا، فاال ئرق

ال ق صنعئ  لام قيادئام الجبانة، ويبدو أنام ئحاولوا ئنامي قصفنا ال ق دوا غير بعيد ماا جحاور 
 قيادئامي.

ااد أبااو عبياادة الصااعاينة بتحالااة مرئصاابائعم ومااواقععم الااى جماارة ملئعبااة يائااووا بنارهااا فااي حااال  وئوعة
 صعيونية أق دقوة حمأاء، وفق ئعبيرم.ارئابت قيادئعم ال

ودعت ائا ب الأمام الشاعب الفلماقيني وافماة الاى الئااائف وا مائعداد لمواجعاة العادواا الصاعيوني 
بال افشاال، وئاثيف الدعاء في ه ا الشعر المبارك للمجاهديا بأا يمدد هللا رميعم ويصوب هدفعم 

 ويأصم عدوهم.
 3/1/4674، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المصالحة خيار استراتيجي في هذه المرحلة الصعبة :الحمد هللا .2

أاد ر يس الوزراء د. رامي الحمد هللا أا المصالحة هي ديار امئرائيجي في ه م المرحلة  :رام هللا
الصعبة، داعيا جميع افقراف الى ئحمل الممرولية إلنجاحعا، مشيرا الى أن  في حال أا الحاومة 

اللجنة الأانونية واإلدارية بحمب ئصريحات بعض الفصا ل فتا الفصا ل عليعا أد   ليمت ما يشال
 زمام المبادرة والبدء بالعمل وليس ا نئظار الى ما   نعاية، و لك إلئمام المصالحة.

اجئماعا للجنة اإلدارية المالفة لمعالجة الأضايا والمشاال اإلدارية الناجمة عا  ئرأم جاء  لك دالل 
 .ماما نأ

وئم دالل ا جئماع نأاش مبل ئفعيل الدقوق العامة لعمل اللجنة الأانونية اإلدارية والبدء في 
 معالجة الأضايا والمشاال اإلدارية الناجمة عا ا نأمام، والئي ئشمل ئعيينات الموظفيا وئرقيائعم.

ل موعد أقصام أربعة وشدد الحمد هللا دالل ا جئماع على ضرورة ئأديم اللجنة لنئا ج أعمالعا دال
أشعر، وعلى أماس ئحأيق العدالة واإلنصاف دوا ئمييز بيا الموظفيا، وعدم اإلجحاف بحأوق 
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، وال ق 1022اففراد ال يا ئضرروا نئيجة ا نأمام، ئحت اقار ائفاق الأاهرة الموقع في العام 
عادة ئوحيد مرممات دولة فلمقيا.  ئضما آلية معالجة آثار ا نأمام، وا 

 4/1/4674لحياة الجديدة، رام هللا، ا
 

 سرائيلية في حادث القتل البشع بحق الطفل أبو خضير" ترفض تحقيق الشرطة اإلالخارجية" .3
ح رت وزارة الدارجية الحاومة اإلمرا يلية ما مربة قمس افدلة والحأا ق المئعلأة بجريمة  :رام هللا

إلمرا يلي الرممي حافل بالئرقية على الجرا م قئل الفئى الفلمقيني أبو دضير، داصةت وأا المجل ا
الئي ارئابعا جيش ا حئالل والممئوقنيا بحق أبناء شعبنا على مدار منوات ا حئالل القويلة، 

 حي  لم ئئم محامبة أو معاقبة أو اعئأال أق ما المجرميا ال يا قئلوا افبرياء الفلمقينييا.
ة اإلمرا يلية، وأا الشرقة اإلمرا يلية الئي ئأئل واادت الوزارة عدم ثأئعا بمصداقية الحاوم

  .الفلمقينييا   ئمئقيع أا ئأوم بئحأيق نزي  وعادل
وقالبت الوزارة المجئمع الدولي بأا يئحرك فورات ويضع يدم على اافة افدلة واإلثبائات الئي يئم 

ئحدة بئشايل لجنة قممعا ما قبل نفس الشرقة الئي ئدعي قيامعا بالئحأيق، وئقالب افمم الم
 ئحأيق دولية محايدة، وئأديم المجرميا اإلرهابييا للعدالة.

 4/1/4674الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 حمد: قطاع غزة يتعرض لخطر شديد وحكومة التوافق ال تبالي بما يحدث فيهغازي  .4

مة الئوافق   قال وايل وزارة الدارجية الدائور غازق حمد اا ي ققاع غزة يئعرض لدقر شديد وحاو 
 ئبالي بما يحد  في ي.

وأاد حمد في مرئمر صحافي عأد صباح الدميس: غزة ئحت الأصف والحصار ور يس الوزراء 
وزير الدادلية يرامي الحمد هللي لم يئصل حئى ما أجل ا قم ناا على أهل غزة موضحا انا نئمنى 

م ناا على أوضاععا، اما ئوقعنا ئعامل  ائصا ت مع الدادلية برزة لالقهللا لو أجرا د. رامي الحمد
 ايجابي مع ققاع غزة لاا  لك لم يحد .

ونوم الى أا وزراء حاومة الئوافق لم يئواصلوا حئى اللحظة مع وزارائعم في غزة، اما لم ئصرف 
حئى اللحظة نفأات ئشريلية للوزارات ولم ئدفع أق شيال لعا للأيام بأعمالعا اليومية في ققاع غزة، 

الى أا ال وزارة لعا مشاالعا العالأة والئي ئئعلق بمصالح المواقنيا، أبرزها الصحة والدادلية  مشيرات 
 والئعليم.
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المرممات في غزة ميردق الى افشال المصالحة، منوها في الوقت نفم  على  اا ئعقيلوقال 
اعم بائفاق المصالحة امرجع للجميع.  ئممة

مئئم وفق ما نص علي  ائفاق الأاهرة، مقالبات حاومة  وشدد على أاة عودة الموظفيا الممئنافيا
 الئوافق بالئحرك بشال فورق وائدا  دقوات ايجابية لحل افزمات الأا مة برزة.

وأشار الى أاة قضية اغالق معبر رفح ينبري أا ئاوا على ملم اهئمامات الممئوا الميامي 
أا المواقا ااا يعأد اآلمال على فئح والحاومة الفلمقينية لحل مشاال الناس العالأة، مرادات 

 المعبر فور ائمام المصالحة.
وبيا، أا بأاء افمور معلأة بشأا روائب موظفي غزة مبب ا حئأاا والئوئر الما د اآلا، مشددات 
على أن    عودة لالنأمام مجددات وهو قرار موجود ويجب أ  ياوا هناك اهمال في حل الأضايا 

 العالأة.
 3/1/4674، الين فلسطين أون

 
 تنتقد غياب الموقف الرسمي الجاد للسلطة لحماية الشعب الفلسطيني الحاليقةسميرة  .5

قالت النا بة في المجلس الئشريعي عا يحماسي مميرة الحاليأة اا : معد الديا نادية-عماا 
ير يالشعب الفلمقيني يحاول الدفاع عا نفم  ووقن  والرد على جرا م ا حئالل في ظل حرب غ

وأضافت، لايالردي ما فلمقيا المحئلة، اا يا حئالل صعد  مئااف ة وصمت عربي ودولي مقبقي.
عدوان  ما جانب واحد غداة عملية يادئفاءي الممئوقنيا الئي لم ئئبناها أق جعة فلمقينية، غير أا 

 ا حئالل مضى في عدوان  الثابت ضد الفلمقينييا ئحت  ريعة مفأودي  الثالثةي.
دت ما اعئبرئ  يغيابات للموقف الرممي الجاد للملقة لحماية الشعب الفلمقيني، بامئثناء وانئأ

ئصريحات   ئصل الى ممئوا عدواا ا حئالل، فضالت عا ئأارير حأوقية   يئبععا أق اجراءات 
 عأابية ضد جرا م ا حئالل، بينما يمئمر افدير في بقش  وعدوان  ضد الفلمقينييا العزةلي.

 4/1/4674، عمان، الغد
 
 "قدس برس": واشنطن واالتحاد اوأوربي ال يمانعان صرف رواتب موففي غزة وعباس يتذرع بذلك .6

: اشفت مصادر فلمقينية مقلعة أا الو يات المئحدة افمرياية وا ئحاد افوربي   يمانعاا غزة
ملقة الفلمقينية صرف روائب موظفي حاومة غزة المابأة، في الوقت ال ق يئ رع في  ر يس ال

 محمود عباس ب لك يللضرق على حراة المأاومة اإلمالمية حماس إلثارة الناس ضدهاي.
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وقالت المصادر لا يقدس برسي: يأا الو يات المئحدة وا ئحاد افوروبي   يمانعاا صرف روائب 
ما  موظفي حاومة غزة المابأة، ولاا ر يس الملقة الفلمقينية محمود عباس وال ق هو جزء

 الحرب على اإلمالمييا يئ رع بموقف الدول المانحةي، على حد قول .
وأضافت: يأا ئ رع عباس بموقف الدول المانحة حول موضوع روائب موظفي غزة غير صحيح وهو 

 يريد الضرق على الشعب في ققاع غزة إلثارئ  إلمأاق حراة يحماسي.
 3/1/4674قدس برس، 

 
 لتدخل العاجل للجم االعتداءات اإلسرائيليةيطالب اوأمم المتحدة با عريقات .7

الفلمقيني  ور يس الوفدقالب صا ب عريأات عضو اللجنة الئنفي ية لمنظمة الئحرير : رام هللا
العاجل والحازم لوضع حد لميامة العأاب الجماعي الئي  المجئمع الدولي بالئددل، المفاوض

 ئنئعجعا امرا يل بحق الشعب الفلمقيني.
( المجئمع 8/7ريأات في بياا صحفي ئلأت يقدس برسي نمدة عن  اليوم الدميس  اما قالب ع 

لى  الدولي يبعدم غض النظر عا الممارمات اإلمرا يلية وامئراللعا للحاد  اإلمرا يلييا الثالثة، وا 
الناجمة عا موجة العدواا والعنف اإلمرا يلية والئي ئعدد افما  الئحرك فورا ما أجل ئفادق العواقب

 الملم في المنقأةي.و 
وقالب عريأات افمم المئحدة بئشايل لجنة أممية داصة للئحأيق بما جرا للشعيد محمد أبو دضير 

  ي.يومحاامة المجرميا وعدم غض النظر عا ه م الجريمة البشعة اما حصل بمابأيعا
 3/1/4674قدس برس، 

 
 يطالب بحماية دولية من جرائم المستوطنين الفلسطيني" الوطني" .8

حاومة ا حئالل  حمةل ر يس المجلس الوقني الفلمقيني مليم الزعنوا  برلماا المنفى(: عماا
يممرولية الجرا م الئي ئأوم بعا عصابات الممئوقنيا، والئي ااا آدرها ادئقاف وقئل وحرق القفل 
محمد أبو دضير وما ئبععا حئى اللحظة ما عمليات دهم واعئأال في مدينة الأدس، الى جانب 

 امئمرار الرارات الجوية اإلمرا يلية على ققاع غزةي.
(، أا ئلك الجرا م، يعنصريةي ويئنم عا عألية 7|8واعئبر الزعنوا في ئصريحات ل  اليوم الدميس  

 ا نئأام افمود وامئعواا الأئل والئرول في الدم الفلمقينيي.
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نما وقالب المجئمع الدولي ومرممائ  المعنية عدم ا ائفاء بتصدار  بيانات اإلدانة وا مئناار وا 
الئحرك الفعلي لحماية الشعب الفلمقيني ما ا حئالل وممئوقني  ال يا يأئلوا ويمئبيحوا ال 

 شيء دوا رادع أو محامب.
 3/1/4674قدس برس، 

 
 لـ "قدس برس": السلطة لن تتنصل من المصالحة لوقف العدوان اإلسرائيلي عمرونبيل  .9

جلس الثورق في حراة يفئحي المفير الفلمقيني المابق في مصر نبيل عمرو، رأا عضو الم رام هللا:
أا الئصعيد اإلمرا يلي ضد الفلمقينييا ميمئمر ما لم ئاا هناك مبادرة ميامية دولية ضاغقة 

 ئأودها الو يات المئحدة افمرياية.
ة على ققاع غزة، وامئبعد عمرو في ئصريحات لا يقدس برسي ميناريو الحرب اإلمرا يلية الشامل

لان  قال: يالمئوقع في ظل الظروف الراهنة أا يمئمر الئصعيد اإلمرا يلي ضد الفلمقينييا في 
ا انت أمئبعد أا يئومع العدواا اإلمرا يلي على ققاع غزة الى حرب شاملة،  الضفة والأقاع، وا 

 فتا محاو ت الئفئيش على الداقفيا للممئوقنيا في الضفة مئمئمر.
عمرو أق ئداعيات للئصعيد اإلمرا يلي افدير على المصالحة أو على المفاوضات، وقال:  وامئبعد

ي  أعئأد أا ما الوارد أا ئأدم الملقة على الئنصل ما المصالحة لوقف العدواا اإلمرا يلي، مع 
 أنني أرا أا أمر المصالحة في افماس لم ياا قويا، وأن  لحد اآلا لم ئمئقع المصالحة أا ئنف 
دقوات على افرض يماا أا ئثبت أنعا ناجحة. أما المفاوضات فعي ما قبل ه ا الئصعيد 

 مئوقفةي، على حد ئعبيرم.
 3/1/4674قدس برس، 

 
 إلى صالح صالح فلسطينسفارة درع دبور يقدم  فأشر  .01

ئأديرات لدورم »قدةم مفير دولة فلمقيا أشرف دبور درع مفارة دولة فلمقيا الى صالح صالح، 
يةز في ددمة قضيئنا وشعبنا، ولمميرئ  النضالية الئي نمئمدة منعا العزيمة واإلصرار في مواصلة المم

 «.النضال لئحأيق أهدافنا بالحرية وا مئأالل والعودة
 4/1/4674السفير، بيروت، 
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 تشكل قيادة موحدة لحماية المدينة القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية في القدسالقدس:  .00
أعلنت الأوا والفصاا ل الوقنياة واإلماالمية فاي الأادس المحئلاة أماس عاا : ادية معد الديان - عماا

ميالد يالأيادة الوقنية اإلمالمية الموحدةي، معئبرة أا ماا حصال ماردرات يماا وقفاة بقولياة مشارفة لاال 
 أحياء وبلدات الأدس دليل على مدا ا حئأاا ال ق بلغ  روئ ي.

ي بيانعا افول أماس، ياافاة افحيااء والبلادات ئشاايل لجااا حماياة وحراماة وقالبت الأيادة الموحدة، ف
ليلية لئاوا الدرع الحامي فبناء الشعب الفلمقينيي، مح رة يققعاا الممئوقنيا ودولة ا حئالل ماا 

 الئمادق في غيةعاي.
مالحأااة  ودعات يأبناااء الشاعب الفلمااقيني الصاامديا الماارابقيا لاللئفاااف حاول الشااباب وحماايئعم مااا

 ا حئالل، وئودي الح ر ما الممئوقنياي.
وئاازاما  لااك مااع يئشاااايل لجاااا دفاااع شاااعبية لحمايااة ماادادل الأاارا والمااادا، والاادفاع عااا الماااواقنيا 

 الفلمقينييا ضد عدواا ا حئاللي، وفق الناشق أحمد أبو رحمة.
هيريااة شااعبية وامااعة ضااد وقااال، لااايالردي مااا فلمااقيا المحئلااة، اا يافراضااي المحئلااة ئشااعد هبةااة جما

جاارا م ا حااائالل وعدوانااا ي،  فئاااات الاااى يئحااارك شاااعبي واماااع الياااوم للئندياااد بعااادواا ا حااائالل والمقالباااة 
 بئحرك عربي امالمي ودولي لوقف ي.

دونمااات زراعيااات مااا أراضااي المااواقنيا  22وااناات ماالقات ا حاائالل أعلناات أمااس رمااميات عااا مصااادرة 
 .الفلمقينييا في مدينة نابلس

  4/1/4674الغد، عمان، 
 
 عدم مسؤوليتها عن خطف المستوطنين الثالثة وقتلهم "إسرائيل"حماس أبلغت ": الحياة" .02

 اااارت مصاااادر فلماااقينية مقلعاااة اا حرااااة حمااااس أبلرااات امااارا يل ماااا قرياااق ممثااال ا مااام : رام هللا
 الثالثااة. المئحاادة فااي الأاادس روباارت ماارق انعااا غياار مماارولة عااا عمليااة دقااف وقئاال المماائوقنيا

حرااة  أنصاارورجحت المصادر اا ئاوا عملية الدقف والأئل عملية فردية قامت بعا مجموعة ماا 
 يحماسي ما دوا معرفة الحراة.

وأضاااافت المصاااادر اا حمااااس لاااو ارادت دقاااف ممااائوقنيا او جناااود فاااي الضااافة الرربياااة لمباااادلئعم 
لة يجرق داللعا الئفاوض على عملية بأمرا لأامت بئوفير مدبأ مرهل إلقامة المدقوفيا لمنيا قوي

الئبادل، وهو ما لم يئوافر في ه م العملية الئي قام فيعا الداقفوا بأئال المدقاوفيا بعاد وقات قصاير 
 ما دقفعم.
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عباار  اإلماارا يلية ااارت فااي وقاات مااابق اا حماااس وجعاات رمااا ل للحاومااة  اماارا يليةوااناات مصااادر 
 ق ئصعيد.غير معنية بأ أنعافيعا  أبلرئعاقرف ثال  

 4/1/4674، الحياة، لندن

 
 : اتصاالت مصرية لوقف التصعيد العسكري ضد غزةحماس .03

مامي أبو زهارق المئحاد  بامام حرااة : أا افناضولعا ، 4/1/4674، فلسطين اون الين  ارت
يحماسي أوضح في ئصريح لواالة يافناضولي، مماء اليوم الدميس يأا مماروليا مصارييا ئواصالوا 

 .يادة يحماسي لوقف الئصعيد العمارق الجارق ضد غزةاليوم مع ق
وبااايا أا حمااااس أاااادت علاااى أنعاااا ليمااات معنياااة بئصاااعيد افوضااااع، وحملااات  امااارا يل( الممااارولية 

 الااملة عا الئصعيد الجارق.
اشافت فجار  مصادر مأرباة ماا حرااة حمااس، ما غزة، أا 4/1/4674س، القدس، القد وأضافت

ئصا ت الئي ئجارق منا  أماس ا ول وئاثفات الدمايس، نجحات بالئوصال اليوم الجمعة، أا جميع ا 
 ئفاااق شاافوق مبااد ي بااأا يطثباات ااال قاارف يحمااا النيااةي فيمااا يئصاال بالئصااعيد الميااداني الاا ق يشااعدم 

 الأقاع.
ووفأا لمصادر ئحدثت لا الأدس دوت اوم، فتا المدابرات المصرية اجرت ائصاا ت ماع قياادة حرااة 

ية أدرا، فضال عاا اجاراء مصار ائصاا ت ماع امارا يل لوضاع حاد للئصاعيد حماس وجعات فلمقين
 العمارق على جبعة ققاع غزة.

وحمب المصادر فتا قيادة حماس يرفضت مبدأ الئعد ة ما قرف واحد، وأصارت علاى أا يائم وقاف 
عاا اافة أشاال العدواا على الشعب الفلمقيني، وقالت انعا في  ات الوقت   ئرغب في الئصعيد لان

 مئمماة بحأعا في الدفاع عا الشعب الفلمقينيي.
وبيناات المصااادر أا قيااادة حراااة حماااس ياشاائرقت أا ئلئاازم اماارا يل بوقااف عاادوانعا علااى ققاااع غاازة 
ابااادرة حمااا نيااة، مأاباال أا ئوقااف المأاومااة عمليااات اقااالق الصااواريد فااي ماادة زمنيااة محااددة ئصاال 

 ماعةي. 71الى 
را يلية نألاات لأياادة حراااة حماااس عبار المدااابرات المصاارية، مشاايرةت وأاادت المصااادر وجااود رماا ل اماا

الاااى أا ئلاااك الرماااا ل يرفضااائعا حمااااس وقالبااات بوقاااف العااادواا علاااى غااازة قبااال أا ئوقاااف المأاوماااة 
ماااعة  71عمليائعااي،  فئااةت الااى أا المدااابرات المصارية يفضاالت أا ئاااوا هناااك معلاة محااددة ماادئعا 
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ياة فيماا يئصاال بئادهور افوضااع الميدانياة وهاو ماا ئوافأات بشااأن  ااي ئثبات جمياع افقاراف حماا الن
 جميع افقرافي.

 
 : قادرون على تصدير وجع شعبنا لقلب االحتاللالبردويل .04

قااال الأيااادق الباارز فااي حراااة حمااس صااالح البردوياال، ااة يالشاعب الفلمااقيني قااادر رغاام : داانيونس
، علااى ئريياار المااوازيا وئصاادير الرعااب والوجااع الاا ق الئواقاار والديانااة الدوليااة والعربيااة والفلمااقينية

 يائوق ب  شعبنا داصة افقفال والنماء، جراء العدواا، الى قلب الاياا اإلمرا يليي.
وشدد البردويل دالل مميرة دعت لعاا حرائا  وشاارك بعاا الم اات ئحات شاعار يالئحادق نصارة للضافة 

ا ياااونس جناااوبي ققااااع غااازة، علاااى أا يهااا ا ورفضاااا لئعدياااد غااازة ومبايعاااة للمأاوماااةي فاااي محافظاااة داااا
 الشعب   يعرف الرعب و  الئعديد والد  اي.

وأضاف البردويل يلا يمئقيع أق أحد عازل شاعبنا أو ئحييادم، فالناا علاى قلاب رجال واحاد، وضاميرنا 
واحد قالما يشعر فلمقيني واحد بافلم في ااا مااا ماواء فاي غازة، فاي الضافة، فاي الأادس، مدايم 

 ك..ي.اليرمو 
اا لأنا   وئابع: يعدونا يحاول أا يدئبر مدا صبرنا وئصميمنا، لان  فاي اال مارة ينماى أا شاعبنا دا مت
الدروس بعد الدروس، ينمى أا ه ا الشعب   يعرف العزيمة وا نئاامة؛ ال قا د للعدو يجرب حظ  

ات اليااااأس مااااع الشااااعب الفلمااااقيني ئااااارة فااااي حاااارب، وئااااارة فااااي غااااارات، لاااااا ماااا ارائعم ئمئلاااا  بعبااااار 
 والعزيمةي.

ولفاات الااى أا الجريمااة الناااراء الئااي ارئاباات بحااق القفاال المأدمااي محمااد أبااو دضااير ئشاااب  محااارق 
النازيةي. وأضاف: يهل يظنوا أننا منمات على ها م الجريماة، نأاول لعام أنعام واهناوا؛ ولاا ئمائايا 

 أبدتا، وأننا ممئعدوا لدفع الثماي.
، والئنمايق افمناي، وماحق الثاورات، نأاول لعام أنعام ميماحأوا، وقال: يال يا يعئاشوا علاى الصامت

فا هللا ائب لع ا الشعب أا ينئصر، ميظل اإلمالم رأس المياماة، وقا اد افمام والشاعوب؛   يمااا 
 أا ينئزع اإلمالم ما الميامةي.

 4/1/4674، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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جهاض المصالحةانفصال الضفة عن يستهدف تكريس عدوان االحتالل  ":الشعب" .05  القطاع وا 
اعئباار افمايا العااام لحازب الشااعب الفلمااقيني النا اب بمااام الصااالحي أا : ناديااة ماعد الااديا - عمااا

يهاا ا العاادواا اإلماارا يلي المحمااوم الاا ق اماائرل حادثااة يادئفاااءي المماائوقنيا الثالثااة، ومااا ثاام قاائلعم، 
جعاض المصالحةي.يمئعدف امئمرار ئاريس انفصال الضفة الرر   بية عا ققاع غزة وا 

وقاااال، لاااايالردي ماااا فلماااقيا المحئلاااة، اا يا حااائالل يرماااي الاااى امااائباحة الشاااعب الفلماااقيني فاااي اااال 
ماااا، وئاااريس واقاع ا حاائالل، وئحديااد ماأف المقالااب لجعاة دفضااعا مااا انعااء ا حاائالل والئحرياار 

 ممارمات عدواا ا حئاللي.ونيل ا مئأالل، الى مقالب جز ية ئددل في مياق ئحميا 
ولم يمئبعد ئصعيد افوضاع فاي افراضاي المحئلاة، موضاحات باأا يئحارك مجابعاة ا حائالل ميمائمر 
في امئمرار واقع ا حئالل وفشل العملية الميامية وضعف قدرة الملقة على حماياة الشاعب أو ئلبياة 

 احئياجائ  ومئقلبائ  وميقرئ  على مواردمي.
عدواا ا حئالل في ئعزيز افنشقة ا مئيقانية وئعويد الأدس وانئعاك المأدمات  ولفت الى يمواصلة

الدينيااةي، داعيااات الااى يجبعااة موحاادة للمأاومااة الشااعبية وئعزيااز ديااار المأاومااة ضااد ا حاائالل مااا أجاال 
 انعاء ا حئالل وئحأيق ا مئأاللي.

النحااوي، مئوقعااات يئفعياال الئحراااات وأاااد بااأا يالشااعب الفلمااقيني لااا يأباال باماائمرار الوضااع علااى هاا ا 
 الشبابية وئشايل اللجاا الشعبية بعدف مواصلة النضال الافاحي ضد عدواا ا حئاللي.
 4/1/4674الغد، عمان، 

 
 جريمة قتل الطفل أبو خضير على يد مستوطنين تدينفتح  .06

لبرلمانيااة عاازام عضااو اللجنااة المرازيااة لحراااة يفاائحي ور اايس ائلئعااا ا : دعاااناديااة مااعد الااديا - عماااا
ا حمااااد مماثلااااة، يإلدانااااة الجريمااااة البشااااعة الئااااي ارئابئعااااا عصااااابات المماااائوقنيا بحااااق الشااااعيد أبااااو 

 دضيري.
وقال، في ئصاريح أماس، اا يجامعاة الادول العربياة واافاة افققاار العربياة مادعوة لئحمال مماروليائعا 

و يئحمال عابء الممارولية فاي في دعم صمود الشعب الفلمقيني بال افشااال المياماية والمادياة وها
الاادفاع عااا الأاادس والمأدمااات اإلمااالمية والمماايحية، وعاادم ئاارك الشااعب الفلمااقيني وأهااالي الأاادس 

 يواجعوا وحدهم بصدورهم العارية بقش ا حئالل وجبروئ ي.
ودعاااا ياافاااة الأاااوا والفصاااا ل والفعالياااات الفلماااقينية الاااى ئعزياااز وئعمياااق وحااادئعا الوقنياااة والئصااادق 

  ت ضرب دقوات انعاء ا نأمامي.لمحاو 
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مااا جانبعااا، دعاات حراااة يحماااسي الااال الفلمااقيني لالندااراق فيمااا وصاافئ  يثااورة شااعفاقي بااال أدوات 
 الأوة والمأاومة.

ااروا ثااورة عارمااة ضااد  وقااال الناااقق باماام الحراااة فااوزق برهااوم اا يأهلنااا فااي مدينااة الأاادس المحئلااة فجة
نيا، وأحيااوا فااي الشااعب الفلمااقيني ااال معاااني الأااوة والثبااات ا حاائالل اإلماارا يلي وققعاااا المماائوق

 واإلباء.ي
وأضاااف، فااي ئصااريح أمااس، اا يثااورة شااعفاقي وانئفاضاائعا العارمااة أاباار دلياال علااى أا ااال أماااليب 

 الأمع والئعديد والئرايع لم ئنل ما عزيمة الشعب؛ بل ئزيدم ئمماات بحأ  ومأاومئ ي.
 4/1/4674الغد، عمان، 

 
 مختلقة الثالثة الرواية اإلسرائيلية حول المستوطنين  :زكي عباس .07

فاااادق أباااو ماااعدا: قاااال عبااااس زااااي، عضاااو اللجناااة المرازياااة لحرااااة فااائح، فاااي ئصاااريح لاااا  -رام هللا
يالأااااادس العربااااايي، أا أصااااال الرواياااااة اإلمااااارا يلية حاااااول الممااااائوقنيا الثالثاااااة هاااااي رواياااااة مدئلأاااااة، 

مااارا يلي أا العملياااة العماااارية فاااي الضااافة الرربياااة وئصاااريحات ضاااباق اباااار فاااي جااايش ا حااائالل اإل
وغزة،   عالقة لعا بأضية الممئوقنيا، يراد  لك. ال ما في افمر، يأول زاي، أا امرا يل وجدت 
نفماااعا أماااام موقاااف أوروباااي صاااارم ئجاااام الممااائوقنات والئعامااال مععاااا، وأا الحالاااة الفلماااقينية بااادأت 

ا بأااادر  صاااالحعا، حئاااى اآلا  %70ئئماثااال للشااافاء وا  عاااادة هيالاااة منظماااة الئحريااار وا  بالمصاااالحة وا 
 لاااك الوضاااع العرباااي واإلقليماااي هاااو فاااي الحأيأاااة يصااافري ماااا ناحياااة النصااارة وا مااائجابة  الاااى أضاااف

  مايما الصاأور فاي  لاك  امارا يللنداءات الشعب الفلمقيني، وبالئالي وجادت الحاوماة اليمينياة فاي 
 فرصة مانحة لئدمير ال شيء.

ا يل رغم ال ما فعلت داصة عندما أهانت ارامة افجعزة افمنية الفلماقينية، وجادت أا امر  وأضاف
شعبات فلمقينيات عظيمات وقف في وجععا. ووجدت بعد قئال وحارق جثاة الشاعيد محماد أباو دضاير، بعاد 
دانااات العااالم الاا ، نفمااعا فااي حياارة مااا  أا أقلأاات الثااور العااا ج مااا مماائوقنيعا، وومااق اماائناارات وا 

ومرئبااااة، ويوضاااح  لاااك فشااال ثالثاااة اجئماعاااات لمجلماااعا افمناااي المصااارر يالاابينياااتي فاااي  أمرهاااا،
 الئوصل الى نئا ج أو قرارات.

وأاد زاي أا امرا يل على ما يبدو ئريدها حربات مفئوحة، وافمر شديد الوضوح ااوا جرا معاا وصالت 
ا فااي الوقاات نفماا ، فااتا الحاارب الااى حااد الفلئاااا الاا ق لاام يعااد مأبااو ت حئااى فااي الشااارع اإلماارا يلي. لااا

 المفئوحة هي مالح  و حديا حئى في وج  ما يقلأعا.



 
 

 

 

 
           70ص                                     3402 العدد:     4/1/4674الجمعة  التاريخ:

 

علاى  واشار الى أا الأيادة الفلمقينية ئئدارس ايفية مواجعة ه ا الئحدق الابير، والحرب اإلمرا يلية،
لماقينية الممئويات المحلية والميدانية على افرض، والدولية ا لك الحال، وايفية أا ئااوا الأياادة الف

بانفس ممائوا مقالاب الشاعب الفلماقيني الا ق ينئعاك ابشار اال ياوم، وبالئاالي المقالباة اآلا بجااالء 
ا حئالل وليس بوقف ئصرفائ ، واعئداءائ ، اوا الشعب الفلمقيني وقيادئ    يمانعم البأاء مائوفي 

 افيدق مما يجرق.
 4/1/4674، القدس العربي، لندن

 
 ر نقطة تحول في مواجهة المحتل: جريمة قتل أبو خضيحماس .08

على أا جريماة قئال وحارق الفئاى محماد أباو دضاير ئمثال نأقاة ئحاول فاي  أادت حراة حماس: غزة
 المواجعة مع ا حئالل الصعيوني.

ودعااا الناااقق باماام حراااة حماااس مااامي أبااو زهاارق، فااي ئصااريح صااحفي وصاال يالمراااز الفلمااقيني 
لااااى ئعماااايم ئجربااااة اللجاااااا الشااااعبية لحمايااااة الأاااارا (، ا7-8لإلعااااالمي نماااادة عناااا  مماااااء الدماااايس  

 والمديمات وافحياء الفلمقينية ما هجمات ققعاا الممئوقنيا.
ووجة  أبو زهرق الئحية للجماهير الفلمقينية فاي الأادس المحئلاة والضافة الرربياة المنئفضايا فاي وجا  

 ا حئالل الصعيوني.
 3/1/4674، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الستهدافهم بغزة يتخذون إجراءات أمنية مشددة تحسبا   قدس برس": قادة حماسلـ " مصادر .09

قالت مصاادر فلماقينية أمنياة مقلعاة لاا يقادس بارسي أا قاادة حرااة يحمااسي يئدا وا : غزة  فلمقيا(
منااا  أاثااار ماااا أمااابوعيا اجاااراءات أمنياااة مشاااددة داااالل ئحرااااائعم ولأااااءائعم ا  أا هااا م اإلجاااراءات 

 دالل افيام الأليلة الماضيا.ارئفعت وئيرئعا 
( 7|12وأضافت أا قادة الحراة ما الصف افول شوهدوا في اليوم افول ما شاعر رمضااا افحاد  

يرماوا الناااس فااي المماااجد بشااال قبيعااي ا  أا المماااجد دلات ماانعم فيمااا بعااد وأصاابح مااا الصااعب 
 الئواصل أو الوصل الى أق منعم.

الصاف الثالا  هام اآلا يأوماوا بالمعاام الئاي اااا يأاوم بعاا وأوضحت المصاادر أا قاادة حمااس ماا 
قادة الحراة ورموزهاا علاى الممائوا الجمااهيرق والشاعبي  مايما فاي شاعر رمضااا ومئقلبائا  أو فاي 

 أق منامبة اجئماعية أو جماهيرية.
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غاازة ( فااي مدينااة 7|1و حااظ المراقبااوا أا المماايرة الليلااة الئااي نظمئعااا حراااة حماااس مماااء افربعاااء  
دلت هي افدرا ما أق ما قادة الحراة ما الصف افول أو الثااني ماواء بايا المشاارايا أو مماا 

 النا ااب فاايئواجاادوا علااى المنصااة الئااي ألأاات منعااا المااة الحراااة المرازيااة، حياا  ئواجااد جمااال نصااار 
مااامي المجلااس الئشااريعي، وشااأيأ  قااالل الأيااادق فااي الحراااة، وااا لك الناااقق باماام الحراااة الاادائور 

عالء الرفائي وزير ا قئصاد الوقني المابق وجميععم ما قيادات الصف الثال   زهرق، والدائورأبو 
 ما الحراة.

 3/1/4674قدس برس، 
 
 عن قلقها لتعديالت الرئاسة الفلسطينية على قانون المحكمة الدستورية تعرب"الشعبية"  .21

يا عااااا بااااالغ قلأعااااا ازاء ئجاهاااال الر امااااة أعرباااات الجبعااااة الشااااعبية لئحرياااار فلمااااق: رام هللا  فلمااااقيا(
الفلمقينية لاافة المرممات الرممية ومنظماات المجئماع المادني والمرمماات افااديمياة  ات العالقاة 
بالئعااديالت المئعلأااة بأااانوا المحامااة الدماائورية، الئااي صااادق عليعااا الاار يس محمااود عباااس مااردرا، 

يا الماالقات وئرااول الماالقة الئنفي يااة علااى الماالقة والئااي قالاات الجبعااة بأنعااا يئصااادر مباادأ الفصاال باا
 الأضا يةي.

( أا الئعااديالت الئااي أددلعااا الاار يس محمااود عباااس 7|8وأااادت الجبعااة فااي بياااا لعااا اليااوم الدماايس  
علااى قااانوا المحامااة الدماائورية   يئفااق مااع افولويااات الفلمااقينية فااي ظاال اماائمرار انأمااام الأضاااء 

محامااة الدماائورية يجااب أا يلااي ا نئدابااات الئشااريعية والر امااية فااي علااى ضااوء حأيأااة أا انشاااء ال
 مبيل بناء دولة الأانوا ومأممة الحياة الديمأراقية.

وأضاف البياا: ياا ه ا الئعديل يمأق حق اففراد بالدعوة المباشرة أمام المحامة الدمائورية، وحصار 
 يس الدولاااة، مماااا مااايردق الاااى مااانح صاااالحية ئعيااايا الأضااااة وامااائبدالعم وئعيااايا ر ااايس المحاماااة بااار 

الااار يس صاااالحيات واماااعة ئحاااد ماااا صاااالحية اافاااة المااالقات وداصاااة الأضاااا ية. اماااا ئشاااال ئعاااديا 
 واضحا على المرممة الأضا يةي.

ودعاااات الجبعااااة الااااى ماااارئمر وقنااااي لاافااااة الجعااااات المعنيااااة بعاااا ا الشااااأا الرماااامي وافهلااااي لوضااااع 
ولئعزيااز الجعااود مااا أجاال اجااراء انئدابااات ئشااريعية اماائرائيجية واضااحة لبناااء قضاااء وقنااي مماائأل 

حيااء وئوحياد الأضااء الفلماقينيي، علاى  ور امية في موعدها يماا مععا انشااء المحاماة الدمائورية وا 
 حد ئعبير البياا.

 3/1/4674قدس برس، 
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 عباس الفاتر على اغتيال أبو خضير يشجع االحتالل على المزيد من العدوان رداوأشقر:  .20

حملاات حراااة حماااس، ر اايس الماالقة الفلمااقينية محمااود عباااس، ومرممااة الر امااة : لمااقيا(غاازة  ف
المماارولية عااا ئرااول قااوات ا حاائالل والمماائوقنيا علااى الشااعب الفلمااقيني، و لااك بعااد الئصااريحات 

 الفائرة وردم على اغئيال الفئى محمد أبو دضير في الأدس.
و المجلس الئشريعي لا يقدس برسي: يه ا الأئل وقال امماعيل افشأر الأيادق في حراة حماس وعض

البشااع بعاا م القريأااة البشااعة مااا دقااف وحاارق وقئاال الفئااى محمااد أبااو دضااير فااي الأاادس مااا قباال 
 الممئوقنيا الصعاينة يأابل ما قبل محمود عباس والر امة الفلمقينية بال فئور وال ضعفي.

شعر حزيراا  يونيو( الماضي في حايا ئام  شعيدتا فلمقينيتا مأقوا دالل 24وأشار الى أا أاثر ما 
 فلمقينيتا. 200اعئأال أاثر ما 

 77وأشار الاى ماا امامام يئبااايي محماود عبااس علاى الممائوقنيا الثالثاة فاي الدليال ووصافعم أماام 
دولة امالمية بأنعم يفئية يجب أا يعودوا أحياء وشجب  وامئناارم المأاومة الفلمقيني في حيا أننا لم 

 الشجب وه ا ا مئناار بع م القريأة عا قئل ه ا الفئى الفلمقينيي. على حد ئعبيرم. نممع ه ا
 3/1/4674قدس برس، 

 
 لن يقبل باستمرار التنسيق اوأمني مع االحتالل الفلسطيني : الشعببدرانحسام  .22

نيوا اعئبر الأيادق في حراة حماس، حمام بادراا، أنا  حااا الوقات ليأاوم الفلماقي: رام هللا  فلمقيا(
بالضفة الرربية المحئلة بئشايل لجاا شعبية ئاوا معمئعا حماية الشعب الفلمقيني وممئلاائ  وبيوئ  

 وأقفال  في ظل امئمرار وئصاعد اعئداءات جيش ا حئالل وققعاا ممئوقني .
فااي وجاا  ا حاائالل  با نئفاضااةوقالااب باادراا فااي ئصااريحات لااا يقاادس باارسي، الجماااهير الفلمااقينية 

يلي باافاة مادا وقارا ومديماات الضافة الرربياة. مراادات علاى أا  يشاعبنا مايحفظ الجميال لاال اإلمارا 
 فصيل أو فرد يماهم في حمايئ  في ه م المرحلة الحمامةي.

المصاااالحة الوقنياااة. مراااادات:  ائفااااقوشااادد بااادراا علاااى ضااارورة وقاااف الئنمااايق افمناااي فاااورات، وئمنااايا 
 وئمئيا ائفاق المصالحةي.يوشعبنا لا يأبل بأقل ما وقف الئنميق 

 3/1/4674قدس برس، 
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 بو علي مصطفى تتبنى إطالق صواريخ على المستوطناتكتائب أ .23

أعلنت ائا ب يأبو علي مصقفىي الجناح العمارق للجبعة الشاعبية لئحريار فلماقيا، مماروليئعا عاا 
 ميس.صارودا، اليوم الد 21امئعداف مواقع وبلدات امرا يلية محا ية لأقاع غزة با 

ي صاارودا، فاي 21باا وقالات الائا اب فاي بيااٍا صاحفي الياوم، انعاا امائعدفت مواقاع وبلادات امارا يلية 
 اقار يمواصلة المأاومة والئصدق لالنئعااات اإلمرا يليةي.

صواريد أقلأت صباح اليوم الدمايس ماا ققااع  4واانت شرقة ا حئالل اإلمرا يلية، قد أعلنت أا 
 ت، جنوب فلمقيا المحئلة، ما أدا الى اصابة منزليا وميارة.غزة بائجام بلدة مديرو 

 3/1/4674، فلسطين أون الين

 
 فصيالن فلسطينيان يتبنيان قصف أهداف إسرائيلية في النقب بثالثة صواريخ  .24

أعلناات ااال مااا يائا ااب المأاومااة الوقنيااةي الجناااح العمااارق لااا يالجبعااة الديمأراقيااة : غاازة  فلمااقيا(
مجموعاات الشااعيد أيمااا جاودةي، ممااروليئعما المشاائراة  -ويائا اب شااعداء افقصااى لئحريار فلمااقياي 

، بثالثاة 2243عا قصف أهداف امرا يلية دادل منقأة النأب الرربي جنوب افراضي المحئلاة عاام 
 (.7|8ي، فجر اليوم الدميس  207ق ا ف صارودية ما نوع ي

نا ، ياا اقاالق الصاواريد ياأئي ردات علاى وقالت الائا ب في بياا مشئرك ئلأات يقادس بارسي نمادة ع
الئصعيد اإلمرا يلي العمجي المئواصل ضد الشاعب الفلماقيني فاي الضافة الرربياة وققااع غازة، وهاو 

 رد على اغئيال الفئى المأدمي الشعيد محمد أبو دضير بدم باردي، حمب البياا.
مااقيني حأوقاا  الوقنيااة ااملااة، وأاادت الائا ااب، علااى أا ديااار المأاومااة هااو الماابيل لنياال الشااعب الفل

ودعاات الائا اب فااي بيانعاا اافااة افجنحاة العماارية الفلمااقينية الاى اإلمااراع فاي ئشااايل  وفاق ئأاديرها.
غرفة عمليات مشئراة بمرجعية مياماية موحادة لئادارس مابل الارد علاى عادواا ا حائالل وممائوقني  

 ضد الشعب الفلمقيني.
 3/1/4674قدس برس، 

 

 جامعة العربية بعقد اجتماع عاجل لوقف العدوان اإلسرائيليتطالب الفلسطينية ال الفصائلغزة:  .25
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قالباات الفصاا ل الفلمااقينية عأاب اجئماااع عأدئا  أمااس فاي مدينااة غازة للبحاا   :فئحااي صابةاح -غازة 
في ئداعيات العدواا اإلمرا يلي المجئمع الدولي بالئحرك المريع لوقاف ا عئاداءات الئاي يئعارض لعاا 

 مقيني.الشعب الفل
وشددت على حق الشعب الفلمقيني في الدفاع عا نفم ، مقالبة جامعة الدول العربية بعأد اجئماع 

 عاجل لوقف العدواا اإلمرا يلي.
 4/1/4674الحياة، لندن، 

 

  النازحين من سورية دخول الفلسطينيينلدولة اللبنانية تعيق ا": الديموقراطية" .26
يااااة فااااي يالجبعااااة الديموقراقيااااةي، المئااااابع لأضااااية الناااازوح عضااااو اللجنااااة المراز : شاااابة  شااااوقي الحااااا 

الفلمقيني ما موريا الى لبناا من  بدايائ  عبدهللا اامل، اإلجراءات والئدابير المقبأاة علاى الناازحيا 
الفلمااااقينييا عنااااد النأاااااق الحدوديااااة بااااايالحصاري، الاااا ق أدا الااااى ئأقااااع أوصااااال عشاااارات العااااا الت 

البلااديا، حياا  المااماح بااددول الفلمااقينييا الااى لبناااا أماار فااي غايااة  الفلمااقينية العالأااة باايا حاادود
الصعوبة اا لم نأل ممئحيال. اما أا افما العام يرفض ئمديد وئجديد اإلقامات للفلمقينييا، وعلاى 

دو را أميرايااا. وئلااك الأيمااة غياار مئااوافرة عنااد غالبيااة العااا الت  870ااال مدااالف دفااع غرامااة قاادرها 
 اربة ما شرور الحرب وما الموت العشوا ي المنئشر في ال موريا.الفلمقينية، الع

وحضة اامل يافونرواي على الئددل مع الدولة اللبنانية لرفع اإلجراءات والئدابير، والئافل بدفع بد ت 
عفاء العاا الت الفلماقينية المناوباة منعاا، باعئباار يافونارواي هاي  الرموم عا اإلقامات والمدالفات، وا 

 مة الممرولة عا الالج يا الفلمقينييا.المرم
ولفااات اامااال الاااى الصاااعوبات والمعانااااة الئااااي يواجععاااا الالجااا  الفلماااقيني علاااى ممااائوا الئأااااديمات 
ا مئشفا ية والقبية والئربوية، مأابل يميامة امئلشاقية، وغير مبالية ما قبل افوناروا ئجاام الالج ايا 

اإلنماااانية وبالحاااد افدناااى، ماااا ضاااما دقاااة قاااوار   الفلماااقينييا، وعااادم ئعاقيعاااا ماااع هااا م الأضاااية
واضحة، ئحااي وئعالج المشاالي، مشيرات الى أا يئأديمات افونروا امئأرت على دفع مبلغ م ة دو ر 

ألف ليرة لبنانية للفرد، وهو مبلغ   يافاي لشاراء أدوياة لماريض مصااب بالارياب، فاياف  47للعا لة و
ا افمااراض الممئعصااية وفااق مااجالئنا، االئالماايميا والماارقاا ا ا ااناات هناااك م ااات مااا الحااا ت ماا

والضااامور الااادماغي وافمااااراض العصااابية، عااادا افمااااراض الألبياااة والصااادرية وغيرهااااا، والئاااي ئئقلااااب 
عالجاااات دا ماااة وعناياااة امئشااافا ية بتشاااراف أقبااااء  وق ادئصااااصي. ولفااات الاااى أا عااادد العاااا الت 



 
 

 

 

 
           47ص                                     3402 العدد:     4/1/4674الجمعة  التاريخ:

 

عا لاة فاي  2770في المراز الثأافي الفمقيني  مس حدود  الفلمقينية الالج ة الى لبناا، والممجلة
 عا الت. 2002البأاع الرربي وافومق، فيما بلغ ئعداد العا الت المناائشرة في البأاع الشمالي نحو 

 4/1/4674، السفير، بيروت

 
 

 ا  جوابا  لبناني جاهزة لالنتشار بانتفار "عين الحلوة" القوة اوأمنية المشتركة فيبركة:  علي .27
وقال .  بعية الحريرق في البرلماا اللبناني النا ب : زار ممثل حراة حماس في لبناا على براةصيدا
علاى الجعاود الفلمااقينية لضابق افوضااع فااي المديماات ودصوصاا عاايا  أقلعناهااااللأااء:  اثاربرااة 

بق افوضااع الحلوة والموقف الموحد لئشايل قاوة امنياة مشائراة. الفلماقينيوا علاى ائام الجعوزياة لضا
جاهزة لالنئشار في مديم عيا الحلاوة. ونحاا ننئظار  أصبحتفي المديمات. والأوة افمنية المشئراة 

الئنميق مع الجعات اللبنانية المدئصة. ننئظار الجاواب بدصاوص نشار ها م الأاوة فنعاا مئنئشار فاي 
عامال امائأرار ولاا المديم بدعم وغقاء فلمقيني لبنااني مشائرك. ونرااد اا المديماات لاا ئااوا ا  

قليميااةنماامح باااا ئماائددم فااي اياااة صااراعات محليااة  . ونحاااا افلمااقينييا ماايبأى مشااروعنا وهااادفنا وا 
 ئحرير فلمقيا وعودة الالج يا الى ديارهم.

: اقلعنااا الماايدة الحرياارق علااى افوضاااع فااي فلمااقيا ودصوصااا فااي ظاال ئصاااعد العاادواا أضاااف
ضافة الرربياة وفاي ققااع غازة المحاصار، حيا  العادواا الصعيوني على شعبنا في الأادس المحئلاة وال

 اإلمااالميضاارورة الوحاادة الوقنيااة الفلمااقينية وضاارورة الاادعم العربااي  أااادناوالرااارات ئئواصاال يوميااا. 
فا قضية فلمقيا مئبأى قضية المملميا افولى وقضية العرب افولى وهي الئي ئجمع الجميع في 

ماا حاق الشاعب الفلماقيني  أا. واإلماالميةفي امئنا العربياة  ظل ا نأمامات والئمزق الحاصل اليوم
 7700فاي ماجوا ا حائالل الصاعيوني وعاددهم  أمارامعا  اإلفرا اا يب ل ال ما يمئقيع ما اجل 

 ر يس المجلس الئشريعي الفلمقيني عزيز دويك. رأمعمنا با وعلى  18منعم  أمير
مات داصة في ظل ئمليق الضوء عليعا ما الزاوية ئعميم الأوة افمنية على باقي المدي اماانيةوعا 

المديماات فاي لبنااا لايس لعاا عالقاة  أو افمنية على دلفياة ماا يجارق فاي ماوريا والعاراق قاال برااة: 
. ثانياا، الأاوة افمنياة فاي عايا الحلاوة مائاوا ئجرباة أمامايةبما يجرق فاي ماوريا والعاراق وها م نأقاة 

 أمااااالدقاااوة يئااايح ئعميمعاااا علاااى ماااا ر المديماااات فاااي لبنااااا.  . ونجااااح هااا مأشاااعرلمااادة ثالثاااة  أولاااى
افحاادا  الئااي ئحصاال فعااي فرديااة امااا يحصاال فااي بعااض المناااقق اللبنانيااة. مااا حصاال فااي شااائيال 

فردياة.  أحادا هاي  أماس أوحد  فردق ليس ل  بعد ميامي وا لك ما يحصل في عيا الحلوة الياوم 
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ي وعلااى ا ماائأرار فااي المديمااات. وممااروليئنا اليااوم لاا لك نراااد ضاارورة المحافظااة علااى الماالم افهلاا
 فلمقيا. الىالمحافظة على المديمات فنعا محقات نضالية على قريق العودة 

 4/1/4674، المستقبل، بيروت

 
 
 إما وقف الصواريخ أو الرد بالقوات البرية :نتنياهو: خياران في غزة .28

مرا يلي بنياميا نئنياهو اا امام  دياريا في قال ر يس الوزراء اإل: عبد الرروف ارناروق -الأدس 
 ققاع غزة   ثال  لعما اما وقف اقالق الصواريد ما الأقاع أو الرد بالأوات البرية.

لدينا دياراا: افول هو أا يئوقف يونأل عوفير جندلماا، المئحد  بامم نئنياهو عا افدير قول : 
وقف عمليائنا والعدوء ال ق ماد من  عمود المحاب اقالق النار على بلدائنا في الجنوب وعند   مئئ

 .ي( يمئمر1021 عملية عمارية شنئعا ئل أبيب على غزة في نوفمبر/ئشريا ثاني 
وأضاف جندلماا في ئرريدات على حماب  في  ئويئر( نأال عا نئنياهو في حفل امئأبال أقام  

بة عيد امئأالل الو يات المئحدة: المفير افمرياي لدا امرا يل دانيال شابيرو في منزل  لمنام
الديار الثاني هو امئمرار اقالق النار على الجنوب وعند   مئرد بأوة قوائنا المعززة المنئشرة في ي

قوات افما ئواصل الئحأيق في يوأشار نئنياهو الى أا ي. الميداا. أما مواقنينا أهم ما ال شيء
ى جثئ  في غابة في الأدس، أمس، وأيا اانت الدلفية دلفية الأئل الصادم للفئى ال ق ئم العثور عل

 ي.فتننا نديا عملية الأئل ومنأدم الممروليا عا ه م الجريمة الى الأضاء
منواصل البح  عا الممروليا عا قئل  الممئوقنيا اإلمرا لييا الثالثة( جلعاد وايال يوأضاف: 

 .يونفئالي ومنلأي الأبض عليعم
 3/0/4674، رأي اليوم، لندن

 
 : هناك تمييز ضد  آرائيسرائيليةاإلعالم اإلنتنياهو يهاجم وسائل  .29

هاجم ر يس الوزراء اإلمرا يلي بنياميا نئنياهو، دالل جلمة : الرمالة نت - افراضي المحئلة
الحاومة افديرة، الأناة الثانية اإلمرا يلية بأول  ان  ييئم فأق عرض آراء اليمار على وما ل اإلعالم، 

 مئبعد آرارمي.بينما ئط 
وائضح ما ئصريحائ  الئي ئم ئمريبعا ما دادل جلمة الحاومة افديرة أن  غير راٍض عا أداء 

 وما ل اإلعالم ياإلمرا يلية.ي
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وامئرل نئنياهو، ال ق قد عبر ممبأات عا وجود وما ل اعالم معادية ل  ولمواقف ، مشاراة مدير 
 يلي في جلمة الحاومة، ليداقب  بالأول: يهنالك عملية الملقة الثانية لإل اعة والئلفزيوا في يامرا

 ، ال المحلليا يعبةروا عا آراء يمارية فأقي.1اقصاء لآلراء في الأناة 
وئمت دعوة المدير للجلمة بعدف نأاش اإلجراءات الئي ائد ها لمنع الئمييز ضدة النماء في وما ل 

عبةر عا وجعة نظرم بدصوص الئمييز ضد  وئحد  نئنياهو، ال ق مبق أا اإلعالم ياإلمرا يليةي.
 النماء، عا نوع آدر ما الئمييز، وهو الئمييز بدصوص ابداء الرأق.

وأضاف نئنياهو: يالئمييز ضدة النماء هو أمر هام، وأعمل اثيرات على ممألة ئعزيز ئمثيل النماء، 
 انما ما ا عا عملية الئمييز ضدة آرا ي؟ي.

لوجود  مرازية إلئاحة الفرصة للأوا الفاعلة في الموق لئأوم  وبحمب أقوال ، فتا يهناك حاجة
 وادعى نئنياهو دالل الجلمة عدة مرات بأا اإلعالم   يمثل آراءم، و  آراء شعب . بعملعاي.

 3/1/4674، الرسالة، فلسطين
 
 وحدات استيطانية جديدة في الخليلببناء نتنياهو يطلب اإلسراع : معاريف .31

أمر ر يس الحاومة اإلمرا يلية بنياميا نئنياهو، ووزير جيش  موشي  يعالوا : ئراب – الأدس المحئلة
باإلمراع في اقامة وحدات امئيقانية جديدة في منقأة يغوش عئصيواي قرب مدينة الدليل 

ووفأا للموقع اإللائروني لصحيفة معاريف العبرية، جاء ه ا الأرار دالل جلمة المجلس  الفلمقينية.
افمني المصرر الئي عأدت أديرا ردا على عملية دقف الممئوقنيا الثالثة  -ياميالوزارق الم

دونما ما أراضي مدينة الدليل هي  230أشعر أا نحو  8واانت امرا يل أعلنت قبل نحو  وقئلعم.
 يأراضي دولةي؛ ئمعيدا إلقامة الوحدات ا مئيقانية الجديدة في يغوش عئصيواي.

 4/1/4674، الغد، عم ان
 
 لحفة بأسرها ترقد على برميل بارود يوشك أن ينفجر في أي   المنطقةفني: لي .30

وزيرة الأضاء اإلمرا يلي ئميفي ليفني اا المنقأة بأمرها ئرقد على  : قالتافاح زبوا - رام هللا
 برميل بارود يوشك أا ينفجر في أق لحظة.

الئي نمر بعا هي بمثابة ادئبار  الفئرةيوأضافت ليفني في مرئمر نأابة المحاميا المنعأد في ايالت 
لمواقني الدولة يعودا وعربتا حول قدرئنا على ضبق النفس وعدم ئمايا الصراع ما ئحقيم أمس 

 .يالئعايش المشئرك
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رغامنا على فأداا بوصلئنا يوشددت ليفني على  وجوب عدم المماح لإلرهابييا بئحديد أولويائنا وا 
 .يافدالقية

 4/1/4674، الشرق اوأوسط، لندن
 
 غزة هي أن الهدوء يقابل بالهدوء وأننا غير معنيين بالتصعيد لقطاعالرسالة أدرعي:  .32

جيش ا حئالل اإلمرا يلي قال ان  غير معني ، أا 3/1/4674، فلسطين أون الين ارت 
بالئصعيد في ققاع غزة، و لك بعد ماعات ما امئأدام  ئعزيزات عمارية الى محيق ققاع غزة، 

 ال ئصاعد افوضاع افمنية.ئحمبتا  حئم
وأضاف افيداق ادرعي، المئحد  بلماا الجيش اإلمرا يلي لإلعالم العربي، في ئصريح مائوب 
 مماء اليوم الدميس: يالرمالة لأقاع غزة هي أا العدوء يأابل بالعدوء وأننا غير معنييا بالئصعيدي.

على الحدود ازاء مواصلة اقالق  وأوضح أا جيش ا حئالل ييئد  ململة اجراءات ودقوات دفاعية
 الصواريد وأمام احئما ت أدرا ئرد  بالحمبااي.

ولفت ادرعي الى أا جيش ا حئالل يمئعد إلماانية الئصعيد، لان  يراد أن    يريد الئصعيد قالما 
لم يفرض علي  ه ا الئصعيد ما القرف افدر، في اشارة الى حراة يحماسي الئي ئميقر على 

أاد المئحد  أا جيش ا حئالل يلا يممحي بأا ئعود افوضاع في الممئوقنات المحا ية و  الأقاع.
 لأقاع غزة الى ما قبل عدواا يعامود المحابي.

نألت في عددها  صحيفة يديعوت أحرنوت أا ،3/1/4674، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
قول  اا الحشودات العمارية  يليمرا ( عا مم ول ابير في الجيش اإل7-8الصادر اليوم الدميس  

على حدود ققاع غزة هي فغراض دفاعية وليس امئعدادتا للددول في حرب برية مومعة ضد 
 الأقاع.

وأضاف يمعمئنا المعي لئحأيق العدوء وا مئأرار في المنقأة، وما نفعل  ما دقوات ئحضيرية ما 
 هي دقوات دفاعيةي. حمب زعم .ئجنيد جنود ا حئياق وئعزيز الأوات حول غالف غزة، انما 

وئابع المم ول: يرمالئنا لحماس أا عيوننا ئرنو نحو العدوء، ورغم  لك نرحب بالدقوات الئي يجب 
 علينا فعلعا ا ا ادئارت حماس دالف  لكي.

وامئقرد المم ول بشأا عملية عمارية مومعة ضد الأقاع، فأال: ي  يوجد لدينا ئجنيد ا حئياق 
 لك الأضية أعأد ما ممألة ددول في عملية عمارية مومعة ضد غزة أو  ، بشال جماعي، ل

 فنحا ندشى صواريد حماس أا ئومع نقاقعا أاثر ما أمدود وب ر المبعي.
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وأادت الصحيفة أا جنود الجيش الصعيوني يدشوا ما عمليات اقالق الصواريد فما الصعب 
ش   يمعى بأق حال ما افحوال للددول في الئرلب على مثل ه م المشالة، في اشارة الى أا الجي

 عملية عمارية برية في ققاع غزة.
امرا يل أعلنت أمس انعا عززت قوائعا ، أا فئحي صبةاحعا ، 4/1/4674، الحياة، لندنوأوردت 

 ي.ا نئشار الدفاعييعلى قول الحدود مع ققاع غزة في اقار ما وصفئ  با 
اللفئنانت اولونيل بيئر ليرنر، اا الأوات اإلمرا يلية ائد ت وقال المئحد  بامم الجيش اإلمرا يلي 

 في مناقق امرا يلية مأقت فيعا صواريد ما غزة. ولم يعلق على حجم ا نئشار. يمواقع دفاعيةي
وه م هي المرة افولى الئي ئعلا فيعا امرا يل عا ئحراات لأوائعا قرب ققاع غزة من  ئصاعد 

 حزيراا  يونيو(.الئوئر على الحدود في منئصف 
نئحرك، وقمنا بئحريك قوات. ال يوقال ليرنر في مرئمر صحفي عبر العائف مع صحافييا أجانب 

ما نفعل  يعدف الى وقف ئصعيد الموقف. ولان  ما الناحية افدرا يعدف الى ائدا  ا مئعدادات 
 .يفي حالة عدم ئوقفعم عا الئصعيد

 .يالصراع مع غزة. العاس ئماما هو الصحيح ليس ما مصلحئعا ئعميقيوأضاف أا امرا يل 
قيادة المنقأة الجنوبية في جيش ا حئالل اإلمرا يلي ، أا 3/1/464، الجزيرة نت، الدوحةونشرت 

حشدت قوات بحجم ابير على حدود ققاع غزة، و لك رغم الئردد ال ق يديم على المجلس الوزارق 
 ما غزة. المصرر بشأا ايفية الرد على الصواريد المنقلأة

و ار المرامل العمارق لصحيفة يديعوت أحرنوت اإلمرا يلية ألياس فيشماا أا بعض ما الوحدات 
الئي عملت في حملة الئفئيش عا الممئوقنيا ال يا ادئقفوا وقئلوا في الضفة الرربية نطألت الى 

 جبعة غزة، اما وطجعت الى هناك قوات مدرعة.
ا الحشد الابير هو ب  الرعب، موضحة أا ئوصية جعاز وأشارت الصحيفة الى أا العدف ما ه 

 افما للمجلس الوزارق ه م اللحظة هي امئعراض الأوة وا مئعداد يولاا ليس ئحقيم افوانيي.
 
 "سديروتـ"ل مصواريخ المقاومة أثناء زيارته منوأرئيل هروب لبيد  .33

ية قالت اا وزير المالية صحيفة يديعوت أحرنوت العبر ، أا 3/1/4674، الرسالة، فلسطين ارت 
يا مرا يليي يا ير لبيد اضقر للعرب وا دئباء في أحد المنازل بممئوقنة مديروت شمال ققاع غزة 

 بعدما دوةت صافرات ا ن ار ومأوق ق يفة هناك.
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وزار لبيد المنزل ال ق ئم امئعداف  بمديروت ه ا الصباح بأ يفة محلية، وقال: يأئيت الى مديروت 
عا لة فرنال بنوف أيلوا، فع ا   يطحئمل أا أصل ما منزل لفئى ئم قئل  على أيدق ما منزل 

 حماس، الى منزل أطمئعدف ما صواريد حماسي.
  ئدار افمور باندفاعية بل  وأضاف لبيد:ي حماس هي المم ولة عا اقالق الصواريد، ويجب أا

 ارات الصحيحةي.بحامة وئري ، فثمة اابنيت يعرف أا يدير افمور ويئد  الأر 
ما  وزير اإلمااا اإلمرا يلي أورق أوري يل هرب، أا 4/1/4674، السبيل، عم انوأضافت 

صواريد المأاومة الفلمقينية الئي انعمرت على بلدة مديروت الواقعة في النأب الرربي الى الشرق 
صفارات اإلن ار وقالت مصادر امرا يلية اا أوري يل مارع الى المالج  فور مماع   ما ققاع غزة.

 ئدوق في بلدة مديروت، مشيرة الى أن  لم يصب جراء الحادثة.
ويظعر أوري يل في الصورة الئي نشرئعا وما ل اعالمية امرا يلية في حالة ما الدوف والرعب ما 

 صواريد المأاومة.
 
 ساعة 42ستوقف إطالق النار لمدة  "إسرائيل": أمنية مصادر .34

أا يامرا يلي مئوقف عمليات اقالق  :قالت الأناة العاشرة اإلمرا يلية: الرمالة نت -الضفة الرربية 
وئلئزم بعدم اقالق  ،على أمل أا يحزوا القرف الثاني وهي حراة حماس ماعة، 43النار لمدة 
 زعمعا.النار حمب 

وأضافت المصادر افمنية اإلمرا يلية أا ه م الدقوة ئأئي ارمالة لحراة حماس على أا ئأوم بوقف 
قبل أا ئأوم يامرا يلي برد قاٍس مع العلم أا ه ا الرد مياوا عبارة عا عملية  فورات،اقالق النار 

 .وامعة النقاق على حد ئعبير المصادر
 3/1/4674، الرسالة، فلسطين

 
 إصابة جندي إسرائيلي بقصف للمقاومة .35

 ندق امرا يليزعمت وما ل اعالم عبرية، مماء  الدميس اصابة ج: ئرجمة داصة -الرمالة نت
ق يفة صارودية على الممئوقنات المحيقة  27وئضررت عدة ما المباني  اثر مأوق أاثر ما 

وبحمب وما ل اإلعالم فتا صواريد المأاومة امئعدفت بلدات يمديروتي ويأشاولي  بأقاع غزة.
 ويشاعر هنيرفي، وقد أصيبت بعض المباني بأضرار جميمة جراء قصف المأاومة.

 3/1/4674، سطينالرسالة، فل
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 ُيحذ ر من إسقاط حكم حماس بغز ة   ديكسن .36

ح ةر يوفال ديمايا ر يس جعاز افما العام المابق  الشاباك(، ما أقة   زهير أندراوس: - الناصرة 
محاولة إلمأاق حام حماس في ققاع غزة، حي  قال: اا حماس في ماانعا هي أهوا الشريا، 

 جودة في ققاع غزة، على حدة ئعبيرم.مأارنة مع البدا ل افدرا المو 
ونألت صحيفة  معاريف( العبريةة عا ر يس الشاباك المابق أقوال ، عبر صفحئ  على موقع 

 الئواصل ا جئماعية  فيمبوك( صباح اليوم الدميس.
وما جعة أدرا فأد دعا ديمايا الحاومة اإلمرا يليةة الى ائدا  موقف صارم  مئعادة قوة الردع 

نت ئئمئةع بعا امرا يل في الفئرة الماضية ضد العرب، ووضع حد لعمليات اقالق الصواريد الئي اا
على افراضي الفلمقينية المحئلة المنقلأة ما ققاع غزة. وأضاف بشأا قضية الممئوقنيا 
دات الثالثة، ال يا ئمة العثور على جثثعم قا الت ااة الثالثة ادئقفوا ربمةا لررض المماومة، وئماءل منئأ

 بالدم: لما ا أعقت امرا يل ا نقباع فعدا عا بأنعا ممئعدة لعأد صفأات ئبادل؟.
ورأا ديمايا، أاة فرص الئوصل الى ائفاق مالم مع الفلمقينييا ئااد ئاوا معدومة، وأعرب عا 
رفض  اقالق مراح أمرا فلمقينييا فاة  لك يئمبب في زيادة دوامة العنف، مضيفتا أاة اقالق 

 ي الماضي ئمبب في اند ع ا نئفاضة الفلمقينية افولى، على حدة ئعبيرم.أمرا ف
ا:   أعارض اقالق مراح أمرا ابادرة حما نية ما قبل الحاومة اإلمرا يليةة في  وقال ديمايا أيضت
أقار محادثات المالم، ولاا ليس بفعل امالءات دارجية، وفأق عندما ئحصل على انجازات بيديك 

أدم في عملية الئفاوض، ولفت الى أاة عملية اقالق افمرا افديرة اانت معمة وياوا هناك ئ
 للفلمقينييا ومي ة لإلمرا يلييا وحصلت دوا مأابل ودوا مفاوضات جديةة.

وئابع قا الت ااة المالم يماا أا يصنع  الأادة، وما يعئأد أا المالم يئحأق ما ئلأاء نفم ، وأا 
المالم بع ا الشال فعو مدق ، فننةا بحاجة الى قادة قادريا على الجمعور ميأئنع بضرورة صنع 

 ئريير الممارات والئوجعات الئاريدية.
وزاد ديمايا: حئى عندما ننظر الى الوراء وفي ال ما يئعلق بائفاقات المالم مع مصر وافردا 

محاق راب يا والملك حميا، نالحظ المشاراة الابيرة ما قبل الأادة مناحيم بيرا وأنور المادات وا 
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ا يامر عرفات ااا يطاا ا حئرام إلمحاق رابيا، ر يس الوزراء اإلمرا يلية ما بيا عامي  وأيضت
 ، ووثق ب  وبالمائ  ووعودم وااا ل لك مرزا.2221-2224

وئابع قا الت انة  في ما يئعلةق بائفاق أوملو فأد انعار في المنوات افولى ما الئوقيع علي  نئيجة 
ثنيا: افول، الملقة الفلمقينية لم ئطحارب ما نعئ  باإلرهاب اما ئفعل اآلا، والثاني فمريا ا

وادقر عملية اغئيال في ئاريد  امئرائيجيةرابيا وهي عملية ئدريبيةة  إلمحاقا غئيال المأصود 
ص الدولة العبريةة، والئي أدةت، حمب ، الى ئحول ئاريدية في عملية المالم مع الفلمقينييا. ودلط 

محاولة دقف أطحبقت في العاميا الماضييا ئئحد  عا  44ر يس الشاباك المابق الى الأول: 
نفمعا، ل ا لنئوقف عا الحدي  الرديص الداعي الى امئددام الأوة، وحل المشالة ه م هي المشالة 

 افماميةة في الوضع الحالية، على حدة قول .
 3/1/4674، رأي اليوم، لندن

 
 ول جرنا لمعركة والحرب قد تستمر لمدة سنة مع غزةتحا حماسديختر:  .37

الدادلي اا حماس  لألماقال ر يس الشاباك المابق افي ديدئر وال ق عمل ايضا وزير : واا ت
 الصواريد على البلدات ا مرا يلية. اقالقئحاول جر  امرا يل( الى معراة جديدة عبر 

في الحمباا اا  نأد لبنى الئحئية لحماس واا وقال ديدئر ييجب علينا ققع راس ا رهاب وئدمير ا
المنامبة عماريا ومياميا واا  اللحظةه م المعراة مئمئمر منة او ااثري، وأضاف ي علينا ادئيار 

 نفار بعأولنا   ببقونناي.
 3/1/4674، فلسطين اون الين

 
 العرب يتصاعد والشرطة اإلسرائيلية ال تحرك ساكنا   التحريض الدموي ضد   .38

في ظل أجواء الئحريض العنصرق والدعوات لالنئأام ما العرب بشال لم يمبق ل  مثيل، : ارب43عاا
حي  وصلت حد الئحريض الدموق على الأئل، ورغم ئعليمات الممئشار الأضا ي للحاومة 
اإلمرا يلية والنيابة العامة وا عالا وزارة الأضاء عا نية الشرقة الئحأيق في نشر مواد ئحرض على 

 العنصرية، يئضح أا أحدا لم يمئدع للئحأيق مع .العنف و 
ونشرت صحيفة يهآرئسي، اليوم الجمعة، أا هناك عشرات المجموعات على شباات الئواصل 
ا جئماعي قد ئشالت في افيام افديرة، وئدعو لالنئأام ما العرب على دلفية مأئل الممئوقنيا 
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ابة اليعودي والئي ئشالت في افيام افديرة. وضما ه م المجموعات ئأئي ما ئممى بايعص الثالثة.
 ويئضح أا الأا ميا عليعا   يدشوا الئحأيأات مععم، حي  أنعم يدعوا بشال واضح لأئل العرب.

وائب على صفحة المجموعة، يوم أمس الدميس، ينحا في حالة حرب.. مأائلو اليعود في ال 
عمليات.. نحا قوة   يماا وقفعا.. ما يحصل في  البالد ئلأوا الرمز افحمر.. وادرجوا اليوم لئنفي 

 الأدس   يأاس باآلئي.. الليل هو صديأناي.
وهناك مجموعة أدرا ئقلق على نفمعا يأرغوا/ منظمة لعافاي، والئي أقيمت ما قبل ناشق اليميا 
 المئقرف بنزق غوفشقايا، ويحمل لأب يالمحرض الر يسي في الفيمبوك. وئعئبر المجموعة نفمعا،
بحمب اممعا يلعفاي ال ق يشال افحرف افولى ما يلمنع ا نصعار في افرض المأدمةي، أنعا 

 ئعدف إلنأا  يبنات امرا يليات غرر بعا في عالقة مع أحد افغياري.
 4/1/4674، 42عرب 

 
 اإلسرائيلية تتحدث عن الثأر والحشد ضد غزة الصحف .39

ئلة على اهئمامات الصحف اإلمرا يلية امئحو ت المواجعات في الأدس المح: عوض الرجوب
الصادرة الدميس، فأد ح رت ما احئمال ئزايد عألية الثأر وفأداا الميقرة بعد دقف الفئى 
الفلمقيني محمد أبو دضير ما قبل ممئوقنيا وقئل ، وهو ما قد يفضي الى اند ع انئفاضة 

 جديدة.
الفلمقينية وحراة المأاومة اإلمالمية اما رفضت معظم الصحف اإلمرا يلية الئمييز بيا الملقة 

 حماس في محاربة ما ئممي  اإلرهاب، وئقرقت الى الديارات المئاحة لضرب حراة حماس في غزة.
فبعد اشارئعا الى ادئقاف أبو دضير ومحاولة ادئقاف قفل آدر، قالت صحيفة هآرئس اا 

ئعئف يالموت للعربي، وئرفع جموعا يعودية ثا رة درجت الى شوارع الأدس وبدأت ئقارد العرب و 
 شعارات أدرا ب ي ة وعنصرية.

وئضيف الصحيفة في افئئاحيئعا أا ينشقاء اليميا.. يعزروا بمماعي ادارة حرب مرازة ضد 
نشقاء ارهاب عرب.. والئدوف افابر هو ما أا ئرثر ه م العصابات على مزا  الحاومة بما 

 الثأر لديعمي.يدفععا الى ائدا  دقوات مئقرفة إلرضاء نزعة 
ما جعئعا وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت ردة فعل الشباا المأدمييا على امئشعاد أبو دضير 
بأنعا يأعمال شربي، مضيفة أا الحدي  عا يانئفاضة ثالثةي ئارر أمس اثيرا. وقالبت اال ما 
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حد والوحيد بنياميا نئنياهو ومحمود عباس بأا يفعال ال ما يمئقيعاا للحفاظ على انجازهما الوا
 وهو ا مئأرار.

وفي  ات الصحيفة ئحد  الاائب درور يميني عا وجود يجعاد يعودق في هامش هامش اليميا 
 اإلمرا يليي، مقالبا امرا يل يبمحاربئ  اما ئحارب الجعاد اإلمالميي.

الرد في صحيفة يامرا يل اليومي بدا الاائب روا برايما افاثر ئقرفا، حي  دعا الى أا   يأئصر 
نما على الملقة الفلمقينية أيضا،  اإلمرا يلي على مأئل الممئوقنيا الثالثة على حراة حماس وا 
داعيا الى عدم الئفريق بيا فلمقينييا أديار  الملقة الفلمقينية( وفلمقينييا أشرار  حماس( 

 يفاالهما مواءي.
أا الضربات  وفي صحيفة يديعوت أحرونوت أيضا اشف المرامل العمارق ألياس فيشماا

 العمارية اإلمرا يلية لحراة حماس ئمئعدف ئريير ميزاا الأوا وامئعادة الردع، وليس العأاب فأق.
وأضاف فيشماا ئحت عنواا يلحظة حماس الحرجةي أا المجلس الوزارق   يزال مئرددا، ولاا في 

ر والعدف يأا يرا قيادة المنقأة الجنوبية يحشدوا الأوات أمام ققاع غزة ونشرت قوات بحجم ابي
في المياق  ائ  ئماءل عاموس هر يل في صحيفة هآرئس: هل يمئقيع ر يس الوزراء  العدوي.

اإلمرا يلي أا يثبت للضروق علي  الئي ئرمي الى ئشديد العأاب على ققاع غزة، وهو ما قد يجرم 
 الى معراة عمارية قويلة مع حماس؟

وحمب الاائب فأد ح ر قادة جعاز افما يما رد غير ممرول في الأقاع قد يفضي الى مواجعة 
 عمارية ممئمرة مع حراة حماسي.

وأشار الى ثال  دقق مقروحة للعجوم وهي: قصف ماثف لمأرات قيادة يرمي الى احدا  نوع ما 
ة لصنع وئدزيا الأ ا ف عدم ايأاع دما ر في افرواح، وضرب البنية الئحئي مع محاولةالضجة، 

الصارودية للمدا المئومق في حوزة حماس والجعاد اإلمالمي، أو هجمة ئصفيات مرازة لابار قادة 
 المنظمات.

أما عا موقف نئنياهو فيوضح الاائب أن  يعلم أا ادئيار الدرجة الثانية أو الثالثة يماا أا يجرم الى 
 ابير نمبيا ما الصواريد على امرا يل. صدام عمارق مع حماس يئوقع أا يشمل اقالق عدد

 3/1/4674، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ةديمونمفاعل من  نوويسرائيلي على تويتر: تسرب الجيش اإل حساباختراق  .41
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قال جيش ا حئالل اإلمرا يلي اا مجعوليا قاموا بادئراق حماب  على شباة يئويئري و لك  :المبيل
عا ي ئح ير: احئمال ئمرب نووق بمفاعل ديمونة بعد اصابئ  دقا ق ه ا نص 7بعد نشر ئرريدة لمدة 

 بصارودياي.
وقال جيش ا حئالل اإلمرا يلي بعد ح ف ه م الئرريدة ينعئ ر عا ئرريدات غير صحيحة، لأد ئم 

ولم  ادئراق حمابنا، منأوم بماافحة اإلرهاب على ال الجبعات بما في  لك في مجال ا نئرنتي.
 لي الجعة الئي قامت بعملية ا دئراق ه م.يوضح الجيش اإلمرا ي

 4/1/4674، السبيل، عم ان
 

 "إسرائيل"قتل الفتى الفلسطيني أبو خضير في القدس أربك حسابات محللون إسرائيليون:  .40
ائفق معلأوا امرا يليوا في الشروا العمارية على أا قئل الفئى : أمعد ئلحمي  –الناصرة 

 يأربكياق في الأدس المحئلة بعد ادئقاف  على يد ثالثة يعود الفلمقيني محمد أبو دضير في شعف
على قئل اإلمرا يلييا  يالرد المنامبيحمابات مدنة الدولة العبرية المئدبقيا أصالت في ادئيار 

لرد عمارق وامع  يالشرعية الدوليةيالثالثة في الدليل، ا  أفأدت عملية قئل الفئى الفلمقيني امرا يل 
لمئعمة امرا يليات بالوقوف وراء قئل الممئوقنيا الثالثة، فئددلت الو يات المئحدة على حراة حماس ا

لحض الدولة العبرية والملقة الفلمقينية على ئعد ة افوضاع، فضالت عا ح ر المرممة افمنية ما 
 .يانئفاضة ثالثةيأا يأود الرلياا لدا فلمقينيي الأدس الى 

 4/1/4674، الحياة، لندن
 
 : ال توجد ولن توجد أي  حكومة إسرائيلي ة قادرة على اتخاذ قرار باحتالل غزةروبينالجنرال  .42

امرا يليةة أاة المضادات الدفاعيةة في الدولة العبريةة،  امئرائيجيةرأت درامة  زهير أندراوس: -الناصرة 
مواجعة شاملة  وفي مأدةمئعا منظومة الأبةة الحديديةة،   ولا ئئماا ما حماية العمق في حال اند ع

ئئعرض داللعا دولة ا حئالل لأصف صارودي ما عدة جبعات، مرادةت على أنةعا غير قادرة حئى 
.  على صدة الصواريد المفئرضة الئي ميأوم بتقالقعا حزب هللا اللبناني بائجام العمق اإلمرا يلية

للدفاع عا امرا يل وبحمب مطعةد الدرامة، عوزق روبيا، الر يس المابق لمشروع صواريد  حيئس( 
في وزارة افما ما الصواريد الباليمئية، فتاة النجاح النمبية ال ق حأأئ  الأبة الحديديةة في مواجعة 
صواريد الئنظيمات الفلمقينيةة في ققاع غزة،   يطماا أْا ئنمحب على المواجعة الأادمة مع حماس 
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لئي أصابت الممئوييا الميامية وافمنية في وحزب هللا، مح رتا في الوقت نفم  ما أاة حالة النشوة ا
 ئل أبيب اانت في غير محلعا.

ئماةنت حراة  1021المادات( أنة  في العدواا افدير -وجاء في الدرامة، الئي نشرها مععد  بيرا
 صارودا، أْق نحو ما ة صاروخ في اليوم. 71ماعة ما اقالق  21الجعاد اإلمالمي دالل 
ا على وبرأي ، فتنة  مما   ش ا ابيرتا في الممئوا العمليائي، وأيضت كة في  أاة الأبة الحديديةة حأأت نجاحت

، مشدةدتا على أاة المنظومة أعقت حالت ابيرتا لمعضلة اقالق الصواريد،  صعيد الرأق العام المحلية
، وزاد أنة  اما ااا مئوقعتا، فتاة  المنظومة  ولانةعا لم ئئماا ما الأضاء على ه م الظاهرة بشاٍل الية

لم ئئماةا ما الدفاع اليًّا عا المدا الئي قطصفت بصواريد الفلمقينييا،  لك أنة  ئمة ئمجيل دما ر 
في ب ر المبع وأمدود. اما فشلت المنظومة في منع الدما ر ا قئصاديةة اإلمرا يليةة، وللئدليل على 

بر افهل على الئوقف عا العمل  لك، فتاة الدرامة ئعقلت لعدة أياٍم في المدارس، افمر ال ق أج
 لحماية أو دهم.

، قيادةت وشعبتا، فأال انة  وصل الى درجة النشوة العارمة ما  أمةا فيما يئعلةق بردة الفعل اإلمرا يلية
النجاح،  فئتا الى أاة نئنياهو امئرلة النجاح وقام بزيارة مع صحافييا الى احدا بقاريات الأبة 

ل اانت هناك ردود فعل أقل انفعا ت،   بل ااا العديد مما انئأدوا المنظومة الحديديةة، ولاا بالمأاب
الدفاعيةة في امرا يل. اما أشار الى أاة النجاح أدفى المنئأديا ال يا شدةدوا على أاة ثما اعئراض 

لى الصواريد الفلمقينيةة باهظتا للراية، اما أاة العديد ما الدبراء أشاروا الى أاة النجاح وفرة ع
امرا يل اجئياح ققاع غزة، مشيرتا الى اإلجماع اإلمرا يلية بضرورة منح الأبة الحديديةة المزيد ما 
الميزانيات، ولانة  امئشعد بئصريح الجنرال م ير اليراا، ال ق قال ااة ئمجيد الأبة الحديدية ما قبل 

ئحمل في قيائةعا الاثير الميامييا وابار الضباق في الجيش واإلعالم أنئج ئوقعات غير عأالنية 
ما المشاال، وأاة المنظومة أعقت الممئوا الميامية الفرصة للرضا، ولانعا لْا ئصمد أمام دمميا 
ألف صاروخ يملاعم حزب هللا، اما ئوقةع الجنرال نفم  أنة  في حال مواجعة شاملة فتاة الأبة الحديديةة 

 ا ئمنح المواقنيا الحماية بئائتا.، ولا مئرائيجيةمئطدافع عا قواعد الجيش وافمااا 
ا الى أا العديد ما المدونات في امرا يل ائعمت الحاومة بافئعال الجولة افديرة لاي  وأشار أيضت
ئثبت نجاعة الأبة الحديدية في محاولة لمماعدة شراة  رفا يل( في ئمويأعا عالميا، فا الشراة 

ودلطص الى الأول ااة  مليوا شيال. 700قرحت في البورصة في نفس افمبوع مندات بأيمة 
الجولة افديرة لم ئاا ا مئعداد افدير للمواجعة الابرا، مح رتا ما اقئناع الميامييا والمواقنيا 
ما  لك، اما أادة على أاة مواصلة اعئراض الصواريد الفلمقينية أقل ثمنتا ما اعادة احئالل غزة، 
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اومة امرا يليةة قادرة على ائدا  قرار باحئالل غزة بمبب  فئتا الى أنة    ئوجد ولا ئوجد أقة ح
واإلقليميةة وا قئصاديةة، مشيرتا الى أاة امرا يل مئأئرب ما حالة منع  ا مئرائيجيةالئداعيات 

 8وحيئس  1الصواريد ما المأوق في أراضيعا فأق ا ا ئوفرت لديعا منظومات صواريد حيئس 
الحديدية لم ئطقوةر ما أجل المواجعة مع حزب هللا أْو مع ايراا، انمةا والعصا المحريةة،  لك أاة الأبة 

ما أجل الدفاع عا جنوب امرا يل فأق، مشددتا على أا عدم الئاافر في الأوا بيا امرا يل 
والفلمقينييا يمنح افولى فرصة ممئازة للدفاع عا نفمعا، وهو افمر غير الموجود في مواجعة 

يراا ومورية   ة، وعدم وجود منظومئيا ما الئي  طارت بأيدق امرا يل.حزب هللا وا 
 3/1/4674، رأي اليوم، لندن

 
 من أراضيها %06 ة: مخطط تطهير عرقي لبدو شرق الضفة ومصادر "معا" .43

يبدو أا اصرار امرا يل على ئنفي  مشاريععا ا مئيقانية لم ئئوقف : داص، فراس قنينة –رام هللا 
واشفت يمعاي عا  المال مة للبدء بئنفي  مدققائعا بشال مرق. لحظة، بل أنعا ئئحيا الفرصة

أريحا أمام المواقنيا الفلمقينييا، وامئبدال   -مدقق مرق يأوم على اغالق الشارع الر يمي الأدس 
بامئددام قريق المعرجات، وه ا المدقق يعدف الى مصادرة أاثر ما نصف مليوا دونم في 

ر ما ثالثة آ ف بدوق في ئجمع نويعمة، لجعل ه م افراضي صحراء الأدس وأريحا، وئجميع أاث
 الشامعة مقعرة ئمامات ما الوجود الفلمقيني.

المدقق ال ق اشف عن  اليوم ئمعى امرا يل ما دالل  الى اعادة ئأهيل الشارع المعروف بامم 
م قريق أريحا المعرجات، لجعل  وامعات ويماا امئددام  ما قبل الفلمقينييا، وحرمانعم ما امئددا

ا ئم ئنفي  ه ا المدقق اإلمرا يلي، فتا امرا يل مئصادر قرابة  ما مماحة  %20الأدس... وا 
 أراضي الضفة المحئلة، وئمنع وجود حدود فلمقينية أردنية مشئراة.

المدقق المرق اإلمرا يلي، وال ق بدء العمل ب  عبر اإلعالا عا اعادة ئأهيل شارع المعرجات، 
رم البعض أمرات صعب الئقبيق، ا  أا المئابعيا الجدييا لملف ا مئيقاا والئدقيق وال ق قد يعئب

اإلمرا يلي، يرادوا أا اإلعالا عا ئأهيل الشارع وئومعئ ، مع اعالا هي ة الئدقيق عا مدقق 
 النويعمة يراد أا الدقة جاهزة للئنفي .

مد الياس: ان  ما الواضح أا وقال مدير ملف الجدار وا مئيقاا في وزارة الحام المحلي مح
ا ااا أحيانات وفي ظروف معينة ينامش، ولاا ئمئرل  المشروع ا مئيقاني اإلمرا يلي   يئوقف، وا 

 امرا يل أحداثات معينة إلقالق عجلة ا مئيقاا بأوةي.
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واشف الياس أا امرا يل أعلنت قبل أيام عا مدقق جديد لئوميع شارع المعرجات، باإلضافة الى 
يا عن ، وئزاما ه ا ا عالا مع اعالا مجلس الئنظيم افعلى اإلمرا يلي المصادقة على ئفرع

مدقق النويعمة، وهو مدقق صمم بشال أمامي ما أجل ئجميع البدو الأاقنيا في شرقي الأدس، 
ا جمعنا المدققيا مع بعض نصل الى قناعة اا ئوميع شارع  وئجميععم في النويعمة، وا 

  الرابق الوحيد بيا رام هللا وأريحا ما جعة، و حأات بيا مجمل الضفة الرربية المعرجات يعدف لجعل
، وال هاق الئجمعات E1وأريحا، يمعنى ا ا ئم ئجميع البدو في منقأة شرقي الأدس بما فيعا منقأة 

البدوية وحشرها في النويعمة، فمياوا ه ا نوع ما الئقعير العرقي في منقأة شرقي الأدس، بنحاي 
ماحات شامعة ئمئد ما الأدس حئى البحر الميت، وما جنوب وشرق رام هللا الى شمال عا م

 وشرق بيت لحم، وال ه ا المنقأة ميئم ادالءها ما أق وجود فلمقيني.
4/1/4674وكالة معا اإلخبارية،   

 
 لى القدسإفراد شرطته أاالحتالل يدفع اآلالف من ": معاريف" .44

ما عناصر الشرقة وا ما الى مدينة  باآل فت ا حئالل دفعت قوا -ئرجمة داصة - رام هللا
الأدس في الجمعة ا ولى ما رمضاا الئي ئئزاما مع ئشييع جثماا الفئى محمد ابو دضير ال ق 

 ااا دقف  ممئوقنوا وعثر على جثمان  وعلي  اثار ئع يب وحرق.
مبات ما ئصعيد الوضع و ارت مصادر عبرية اا شرقة ا حئالل عززت ما ئواجدها في الأدس، ئح

في الجمعة ا ولى ما شعر رمضاا،   ميما واا  لك يئرافق مع ئشيع جثماا الشعيد محمد ابو 
 دضير المئوقع بعد صالة الجمعة اليوم.

و ار الموقع ا لائروني لصحيفة يمعاريفي العبرية اا اآل ف ما افراد شرقة ا حئالل المعززة ما 
بي و يحرس الحدودي انئشروا في مناقق الحرم الأدمي الشريف، وفي شرقة ما يممى يماافحة الشر

 احياء شعفاق وبيت حنينا وعموم ارجاء الأدس المحئلة.
ما جانب ادر قررت ملقات ا حئالل ا مرا يلي منع الرجال ما مدينة الأدس المحئلة ما ددول 

 الممجد افقصى المبارك فداء صالة الجمعة افولى ما شعر رمضاا.
4/1/4674القدس، القدس،   

 
 الفلسطينيين من تصاعد جرائم المستوطنين ضد   تحذيرات .45
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بعد حادثة دقف ومأئل الفئى أبو دضير، ئعالت أصوات فلمقينية ئدعو  :نابلس-عاقف دغلس
لئعزيز الوحدة الوقنية والئحرك اقليميا ودوليا ما أجل الوقوف في وج  جرا م الممئوقنيا الئي يئوقع 

 ا ئشعد ئصاعدا دقيرا في ظل ياعقا عم الضوء افدضري ما الحاومة اإلمرا يلية.مراقبوا أ
وقال زاريا المدة ما مرممة حاداميا لحأوق اإلنماا اإلمرا يلية ان  يجب أد  ئصعيد الممئوقنيا 

وأضاف أا مجموعات مئقرفة ما الممئوقنيا والجيش اإلمرا يلي ئنشق عبر  على محمل الجد.
وئدعو لأئل الفلمقينييا ئحت شعار يدفع الثماي، مضيفا أا الدقر اآلا بات وما ل اإلعالم 

 مضاعفا وأا الدم الفلمقيني أصبح ممئباحا.
وقال افميا العام للمبادرة الوقنية مصقفى البرغوثي اا الظروف الراهنة ئئقلب أقمى درجات 

مة امرا يل على يجرا م الحرب الوحدة الوقنية. ودعا للئوج  فورا لمحامة الجنايات الدولية ومحاا
وقال للجزيرة نت اا الفلمقينييا أضحوا بال أماا بعدما  الئي ئرئابعا بحق الفلمقينييا عموماي.

 يأفلئت حاومة ا حئالل الممئوقنيا ما العأال لممارمة ارهابعمي.
3/1/4674الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 ال القدسشم إحباط محاولة مستوطنين اختطاف طفل في بيت حنينا .46

حاول ممئوقنوا مئقرفوا، الليلة، ادئقاف القفل المأدمي محمد علي الامواني : الأدس المحئلة
 عامات( ما بلدة بيت حنينا شمال الأدس المحئلة. 22 

وأفاد أحد أقارب الفئى بأا ثالثة ممئوقنيا حاولوا ادئقاف القفل الامواني ما أمام منزل  في بيت 
 اقنيا حال دوا نجاح عملية الدقف.حنينا ا  أا ئجمع المو 

4/1/4674وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 معتقال   052إلى بالضفة الحملة  بدء منذالفلسطينيين ارتفاع عدد المعتقلين : اوأسيرنادي  .47

( مواقنات 27( أميرات باعئأال  273قال نادق افمير أمس اا عدد المعئأليا ارئفع الى   :رام هللا
من  بدأ الحملة اإلمرا يلية بالضفة في  لماضية بينعم نا ب في المجلس الئشريعي،الليلة ا

( 207( معئأالت، ونابلس الى  184وب لك يصل عدد معئألي محافظة الدليل الى   .27/2/1024
(، 82(، والأدس الى  22(، ورام هللا والبيرة الى  24(، وجنيا الى  33معئأليا، وبيت لحم الى  

 ( في أريحا.2(، و 20( ، وقوباس الى  20(، وملفيت الى  23(، وقلأيلية الى  12ى  وقولارم ال
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 (20الى  وأفاد أا عدد المحرريا ما صفأة الئبادل وال يا أعادت ملقات ا حئالل اعئأالعم، ارئفع 
 محررا، بعد أا اعئأل مردرا دالد غيظاا، وبشرا القويل ما رام هللا، ونزار قأاقأة ما بيت لحم،

 نا با بعد اعئأال النا ب عماد نوفل ما قلأيلية. ( 21الى  حملة الاما ارئفع عدد النواب المعئأليا من  
4/1/4674الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 اإلسالميةاالحتالل يداهم الخليل ويصادر محتويات الجمعية الخيرية  .48

يل جنوب الضفة الرربية داهمت قوات ا حئالل اإلمرا يلية بلدات وقرا في الدل الدليل:
 فيما صادرت محئويات مصنع لأللباا واقئحمت الجمعية الديرية اإلمالمية في بيت ااحل. المحئلة،

وأفادت مصادر أمنية فلمقينية لواالة يقدس برسي أا قوة ابيرة ما جيش ا حئالل يرافأعا شاحنات 
مية وال ق يعود ريع  لصالح افيئام اقئحمت مصنع يالريااي لأللباا الئابع للجمعية الديرية اإلمال

 والفأراء، وصادرت جميع محئويائ .
اما وداهم ا حئالل مأر الجمعية الديرية اإلمالمية في بيت ااحل بعد ئحقيم الباب الر يمي 

 وصادر الجنود عدد ما الملفات وافجعزة.
3/1/4674قدس برس،   

 
 رق إلى المسجد اوأقصىمؤسسة "البيارق" ُتسير مئة حافلة عبر مسيرة البيا .49

 200قالت يمرممة البيارق إلحياء الممجد افقصىي انعا مئمير نحو : محمد جمال ،مأموا عياش
، 2243حافلة عبري مميرة البيارقي الجمعة الى الممجد افقصى ما قرا ومدا الدادل الفلمقيني 

 .على فئرات
اليوم أهل الأدس والدادل الفلمقيني  دعت يمرممة افقصى للوقف والئرا ي في بياا لعابالمأابل، 

وال ما يمئقيع الوصول ما أهل الضفة الرربية الى افقصى، بئاثيف شدة الرحال الى الممجد 
ئعميأات  افقصى،افقصى دالل شعر رمضاا، وامئثمار يوم الجمعة لزيادة وئيرة شد الرحال الى 

 للئواصل مع أولى الأبلئيا.
4/1/4674الشرق الدوحة،   

 
 الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزةمليون دوالر بفعل  4.5 زراعية بقيمة: خسائر الزراعةارة وز  .51
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اشفت وزارة الزراعة عا حجم الدما ر الئي لحأت بالدفي ات الزراعية ومدازا للمعدات في : غزة
 .المحررات بمحافظة دانيونس، بمبب ئعرضعا لعشرات الرارات ما القا رات الصعيونية قبل يوميا

دونم  70مليوا دو ر، وشملت ئدمير  1.7ووفق الوزارة؛ فتا افضرار والدما ر ئجاوزت مبلغ 
مدزا  80دونم دضار ماشوفة و 10دونم عنب و 20دونم حمضيات و 27دفي ات مزروعة، و

 بممئلزمائعا، فضال عا ئدمير شباات رق واعرباء ومعدات زراعية ومحاصيل جاهزة للئمويق.
 وايل الوزارة، اا امئعداف ا حئالل لألراضي الزراعية يأئي في اقار المعي وقال محمد جاد هللا

الصعيوني الحثي  لئدمير ا قئصاد الفلمقيني، ومحاولة لئابيد المزارعيا والممئثمريا أابر 
  ر.دماال

3/1/4674نت، فلسطين،  الرسالة  
 
 جانبين الفلسطيني واإلسرائيليمندوب مصر في الجامعة العربية: اتصاالت مصرية للتهدئة بين ال .50

نأال عا واا ت أا مندوب مصر الدا م لدق الجامعة العربية  4/1/4674البيان، دبي،  ارت 
قارق عادل قال، اا الئصعيد اإلمرا يلي ضد الفلمقينييا ااا محور مباحثات جرت صباح أمس، 

 بيا افميا العام نبيل العربي، ووزير الدارجية المصرق مامح شارق.
وقال عادل، ال ق شارك في لأاء، اا الوزير شارق أوضح للعربي أا مصر ئأوم بائصا ت للئعد ة 
بيا الجانبيا الفلمقيني واإلمرا يلي، وعلى ال الممئويات ما دالل مفراء مصر في ئل أبيب، ورام 

 هللا.
اس أا ئأارير قالت اا حراة حم 4/1/4674هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي، و ارت 

ممئعدة لوقف اقالق الصواريد ما ققاع غزة على امرا يل مأابل وقف الجيش اإلمرا يلي غارائ  
على الأقاع. وأشارت الئأارير الى أا ممروليا مصرييا يئومقوا اآلا لالئفاق على هدنة محئملة 

مرا يل.  ئرمي الى وقف الئصعيد العمارق بيا غزة وا 
 ا اإلعالا يمان  ئعد ة افجواء قبيل ئشييع جثماا الشاب ويأول مرامل بي بي مي في الأدس اا ه

الفلمقيني محمد أبو دضير ال ق عثر على جثئ  محئرقة في الأدس الشرقية عأب مأئل ثالثة شباا 
 امرا يلييا قبل أيام.

 
 شبكة "سي بي سي" التلفزيونية المصرية تعتذر للشعب الفلسطيني .52
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دبر نشرئ  على  اثرصرية اعئ ارا الى الشعب الفلمقيني قدمت شباة 'مي بي مي' الئلفزيونية الم
حمابائعا في شباات الئواصل ا جئماعي فيس بوك وئويئر، ووصفت في  فيعا افهداف الئي 
يأصفعا ا حئالل على ققاع غزة باإلرهابية. وقالت الشباة اا الدبر شال دروجا واضحا عا 

 اإلقار المعني الوقني وافدالقي ال ق ئئبع .
واادت الشباة في اعئ ار نشرئ  عبر ئويئر دعمعا المقلق للثوابت العربية الممثلة في دعم نضال 
الشعب الفلمقيني ضد ا حئالل اإلمرا يلي، وانحيازها لديار المأاومة ضد أق شال ما أشاال 

 لة.العدواا اإلمرا يلي. اما قدمت ئعازيا الى امر الشعداء في ققاع غزة والضفة الرربية المحئ
 4/1/4674البوابة، مصر، 

 
 

 مرحلة جديدة من اإلرهاب بدأت باختطاف الفتى أبو خضيرية: المقدسية اوأردن الهيئاتتجمع  .53
أاد ئجمع العي ات المأدمية في افردا يثأئ  بأدرة الشعب الفلمقيني الصامد على الوقوف  :عمةاا

ماانائ  أمام غقرمة الاياا الصعيونيي. في بياا أصدرم أمس، الى أا ه ا وأشار،  بال قوئ  وا 
يالشعب الجبار ميثأر لدماء القفل الشعيد محمد أبو دضير والعديد ما الشعداء والجرحى وافمرا 

ن  ييماا أا ئاوا ه م الدماء شرارة انئفاضة شعبية عارمة، ئأود شعبنا الى أ الفلمقينيياي، مبينات 
 انئصار جديدي.

ي. ووقع البياا ال ..اإلرهاب بدأت بادئقاف الفئى أبو دضيرواضاف الئجمع اا يمرحلة جديدة ما 
ما جمعية يوم الأدس، ومنئدا بيت المأدس، والجمعية افرثو امية، وجمعية حماية الأدس الشريف، 

 وجمعية نماء ما أجل الأدس، واللجنة الشعبية افردنية لنصرة الأدس وحق العودة. 
  4/1/4674 ،الغد، عم ان

 
 الضفة والقطاععلى  يسرائيلاإلعدوان ال" و"اوأطباء" تستنكران الصمت إزاء عيينالزرا"عم ان:  .54

امئنارت نأابئا المعندميا الزراعييا وافقباء العدواا العمارق اإلمرا يلي على  :بئراواالة  –عمةاا 
يا الضفة الرربية وققاع غزة، وشجبئا الصمت ازاء العدواا وا عئداءات الئي ينف ها ممئوقنوا يوم

 وقئل القفل محمد أبو دضير. بحق الشعب الفلمقيني في الضفة والأقاع وما ضمنعا دقف
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وامئنار نأيب المعندميا الزراعييا محمود أبو غنيمة في بياا صحفي أمس يحالة الصمت الئي 
ئمود العالم ازاء المجازر اإلمرا يلية اليومية واعئداءات الممئوقنيا المدعوميا ما الممئوا 

  يلي الرمميي، مرادا أا يه ا الصمت يدفع بالمعئديا للئمادق في جرا معمي.اإلمرا
مجلس نأابة افقباء في بياا صحفي ل  أمس، الرقرمة اإلمرا يلية بأنعا ئعبر  وصفما جعئ ، 

عا قبيعة العدواا اإلجرامية داصة أن    يجد ما يردع  لمدالفئ  الأوانيا الدولية والمواثيق 
 اإلنمانية.

 4/1/4674 ،د، عم انالغ
 
 بحق الفلسطينيين ةتدين الممارسات الوحشية اإلسرائيلي اللبنانيةالحكومة  .55

دانت الحاومة اللبنانية الممارمات الوحشية الئي ئأوم بعا ملقات ا حئالل اإلمرا يلي في فلمقيا، 
الأومي والوقني، معلنة ئضامنعا مع يالشعب الفلمقيني الشأيقي قلبات وقالبات انقالقات ما موقععا 

 واعئبرت أا ئلك الممارمات انما ئعدف لزعزعة صمود الشعب وامر ارادئ .
يبصمت دولي يشاهد العالم بفئور مرلم، أعمال الأئل والئصفية الئي  بياا ادانة جاء في : تصدر أو 

ام ما يمارمعا العدو اإلمرا يلي ضد الشعب الفلمقيني افعزل في غزة والضفة الرربية، بحجة ا نئأ
مأئل ممئوقنيا امرا يلييا على أيدق جعات مجعولة لم يئم الئثبت ما هويئعا بعد. ما جديد 
ئمارس امرا يل هوايئعا الئي ئجيدها دا ما، وهي العأاب الجماعي ضد شعب أعزل   عالقة ل  

صار العبثي بحادثة قئل الممئوقنيا الثالثة، فئجد في  لك  ريعة واهية لأئل افبرياء، اضافة الى الح
 للئنايل بالمواقنيا الفلمقينييا الصامديا في أرضعم.

ما موقع الئضاما الأومي والوقني مع أدوئنا في افراضي الفلمقينية المحئلة، ئعلا الحاومة 
اللبنانية ادانئعا الااملة لممارمات امرا يل الوحشية، وهي ممارمات ئأئي في مياق زعزعة الصمود 

الشعب الفلمقيني. اما ئراد ئضامنعا قلبا وقالبا مع الشعب الفلمقيني  الفلمقيني وامر ارادة
الشأيق ال ق عانى وما زال يعاني ما جور عدو لم يحئرم اق ائفاقيات او مواثيق دولية ويرئاب 

جرا م الحرب. اما ئعلا الحاومة مرازرئعا للأيادات الفلمقينية في صمودها ضد حملة العدو  أبشع
مدققات العدو ا مرا يلي  إلفشالى وجوب ئضافر جعود جميع الأوا الفلمقينية ا ديرة مشددة عل

 العادفة الى الراء الحأوق الفلمقينية المعئرف بعا دولياي. 
 4/1/4674 ،السفير، بيروت
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 الجريمة الصهيونية بحق أبو خضير انستنكر يالحريري  بهية النائبو السنيورة .56
لفلمقيني محمد أبو دضاااير في الأدس المحئلة على يد أثارت جاااريمة قئل الفئى ا :بيروت

 ممئوقنيا والئناااايل بجثئ  مواقف لبنانية غاضبة وشاجبة.
ا ه م الجريمة ما أبشع وأشنع الجاارا م اوقال ر يس ائلة يالممئأبلي النيابية الر يس فراد المنيورة ي

مارا يل بما ئرئاب بحق القفولة واإلأالئي يماا  يامئعا العنصرية ا مئبااادادية الأمعياااة نمانية، وا 
ااا بعضاااعم يضع  وا  اراضي المحئلة. لى هااا م الدرجة البشعة في افاوضاع ممرولة عا ئدهور اف

ا  لك   تا نئأام والرد على دقااف وقئل الممئوقنيا الثالثة في الضفة الرربية، ف اقارالجريمة في 
 نب ل ، وبالقريأة الئي ئمت بعاي.يبرر قئل محمد الفئى ال ق    

ا الئأاعس الدولي عما أ  اوشدد على اا يبعض المواقف الدولية الممئنارة للجريمة غير اافية، 
ئرئاب  امرا يل ما جرا م بحق الشعب الفلمقيني وما ئأوم ب  ما ئومع امئيقاني في الضفة الرربية 

ق ا جراميي، مقالبات باياجراءات عملية بحق على حماب أهلعا هو ال ق ممح إلمرا يل بع ا الئماد
 امرا يل لردععا عا اجرامعاي.

وقالت النا ب بعية الحريرق أمام وفد ما حراة حماس بر امة ممرول الحراة في لبناا علي براة 
نعا يجريمة صعيونية بشعة ئراد ما جديد حأيأة الاياا الصعيوني الراصب الأا م على ا جرام ا

وحيت يصمود الشعب الفلمقيني وب ل   ر والئعجير واغئصاب افرض والحأوقي.والأئل والئدمي
قامة دولئ  وئحرير أمرام وعودة  الئضحيات الرالية في مبيل قضيئ  المحأة والعادلة وئحرير أرض  وا 
 ج ي ي، منوهة يبحرص اإلدوة الفلمقينييا في لبناا على أما مديمائعم وامئأرارها، و  ميما مديم 

لحلوةي، ومثنية على الجعود الئي ئب لعا ال الأوة الفلمقينية بالئعاوا مع الملقات اللبنانية ما عيا ا
 أجل نشر الأوة افمنية في المديم.

 4/1/4674 ،الحياة، لندن
 
 قتل الفتى أبو خضير تمثل أعلى درجات اإلرهاب جريمة :حركة "أمل" .57

ضير ال ق ادئقف  الممئوقنوا ثم قئلوم بو دأف الفئى الشعيد محمد اشجبت حراة يأملي امئعد
على درجات أ ا يه م الجريمة الابرا الئي نف ئعا حاومة نئنياهو ئمثل أاعئبرت ، و وأحرقوا جثئ 

رهابي. وا   أعلنت يمماندئعا الشعب الفلمقيني وحاومئ  الموحدةي، دعت يالأوا والمنظمات اإل
مرا يل ئأد  فرصئعا الااملة في امئامال اا أى لاالميامية والشعبية العربية اافة للئحرك والئنب  

 ماني الوقنية للشعب الفلمقينيي.اغئيال اف
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 4/1/4674 ،السفير، بيروت
 
 باعتبارهم مجرمي حرب "إسرائيل"بمحاكمة قادة تطالب "لجنة دعم المقاومة في فلسطين"  .58

 امة أميا المر النا ب قالبت يلجنة دعم المأاومة في فلمقياي عأب اجئماععا الدورق في بيروت بر 
المابق الحا  حما حب هللا، يجامعة الدول العربية ومنظمة الئعاوا اإلمالمي وهي ة افمم المئحدة، 
 بتدانة العدواا الصعيوني ومحاامة قادة الاياا الصعيوني باعئبارهم مجرمي حرب ضد اإلنمانيةي. 

 4/1/4674 ،السفير، بيروت
 
 نقل عائلة يهودية من سورية لـ"إسرائيل" عملية سرية ل: احرونوتيديعوت  .59

الحياة الجديدة:  ارت مصادر صحفية امرا يلية أمس أا أجعزة امئدبارات  –الأدس المحئلة 
 امرا يلية ئمانت مردرا ما ادرا  عا لة يعودية ما موريا ونألعا الى امرا يل عبر دولة ثالثة.

ة يعودية ما موريا ونألعا الى امرا يلي مشيرة وقالت صحيفة ييديعوت أحرونوتي ان  يئم ادرا  عا ل
الى اا جميع أفراد العا لة وصلوا امرا يل قبل شعور قليلة، لاا اليوم فأق ممحت الملقات 

 اإلمرا يلية بنشر الموضوع.
وأضافت الصحيفة: يئم نأل أفراد العا لة على مرحلئيا، حي  نألت في البداية افم وابنعا البار، 

أل مبعة أفراد ما العا لة ال يا بأوا في مورياي. وئأقا العا لة في مراز  مئيعاب وبعد  لك ئم ن
المعاجريا الجدد ومق امرا يل. وبأيت عملية نأل العا لة قي المرية بمبب الئدوف على حياة 

وقالت الصحيفة: يشارك في عملية النأل جعات امرا يلية وغير امرا يلية. وعلى الرغم ما  أفرادها.
اء العملية ا  أن    ئزال هناك معلومات مرية بشأنعا فا الاشف عنعا يشال دقرا على حياة انئع

أشداصي. ونألت الصحيفة عا ممرول امرا يلي ضالع في العملية قول : ياا أفراد العا لة هم اليعود 
أاثر ما  الوحيدوا ال يا ئم ادراجعم ما موريا ونألعم الى امرا يل من  بدء افزمة المورية قبل

 ثال  منواتي. وئشير الئأديرات في امرا يل الى أن  ما زال في موريا عدد قليل جدا ما اليعود.
 4/1/4674الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 شراكة بين الجمعيات القطرية والتركية لدعم القدس .61
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د محمد دمرجي مأموا عياش: أعلا مدير عام جمعية حماية الئرا  العثماني  ميراثنا( الئراية المي
عا عأد شرااة مع الجمعيات افهلية الديرية في دولة ققر، لئنفي  ململة مشاريع في مدينة الأدس 

 المحئلة ئعدف الى ئثبيت المأدمييا على أرضعم.
وأشار يدمرجيي في لأاء مع يالشرقي دالل زيارئ  الى الدوحة مردرات الى أا الشرااة ئلك ئشمل 

ة ققر الديرية ومرممة الشيد ثاني با عبد هللا للددمات اإلنمانية جمعية عيد الديرية وجمعي
يرافي، حئى ياوا هناك ئنميق وئعاوا في ئنفي  المشاريع، وما بينعا افقار الصا م وزااة الفقر 

 والمالل الر ا ية في الأدس.
 3/1/4674الشرق، الدوحة، 

 
 هوديةالجزائر مستعدة إلعادة فتح المعابد الي :"ليبرتيه" صحيفة .60

 أ ف ب(: أعلا وزير الشروا الدينية وافوقاف الجزا رق محمد عيمى، أا الجزا ر الئي ئوجد فيعا 
جالية يعودية صريرة ممئعدة إلعادة فئح المعابد اليعودية الئي أغلأت في ئمعينات الأرا الماضي 

 لدواع أمنية.
رئ  يممرولة عا ال الديانات وليس وقال الوزير في منئدا نظمئ  صحيفة يليبرئي ي الجزا رية اا وزا

اإلمالم فأقي، مرادات أا  لك يجعلعا ممرولة عا المملميا وا لك افقليات افدرا، يولو أننا   
نملك احصاءات دقيأة عا عدد المعئنأيا لال ديانةي. وأوضح أا وزارئ  ئعد لأانوا جديد ينظم 

ئح المعابد والانا س الئي أغلأت دالل الأقاع ميقرح على البرلماا للمصادقة علي ، ويئضما ف
 الئمعينات. وأفاد الوزير أا ه ا الأرار مئرافأ  اجراءات أمنية داصة لحماية أمااا العبادة. 

 4/1/4674الخليج، الشارقة، 
 
 الجزائر تدين بشدة الجريمة التي اقترفها مستوطنون إسرائيليون بحق أبو خضير .62

بشدة ما وصفئ  با يالجريمة الشنعاءي الئي اقئرفعا ممئوقنوا قدس برس: أدانت الجزا ر  -الجزا ر 
منة( في مدينة  22( بحق الفئى الفلمقيني محمد حميا ابو حضير  1/7امرا يليوا ا ربعاء  

 الأدس المحئلة، لجعة ادئقاف  وئع يب  وقئل .
يا بشدة الجريمة وجاء في بياا لوزارة الشروا الدارجية الجزا رية اليوم الدميس أا يالجزا ر ئد

الشنعاء الئي اقئرفئعا أيادق غادرة في مدينة الأدس المحئلة في حق الفئى الفلمقيني اليافع محمد 
 حميا ابو حضيري.
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واضاف: ياا ه ا العمل ا جرامي الدنيء مثال آدر على فظاعة ما يئعرض الي  أبناء الشعب 
والممئوقنيا ا قرف الجيش ا مرا يلي الفلمقيني ا عزل ما قئل وئنايل واعئداءات   ئنئعي م

 حد مواءي. على
 3/1/4674قدس برس، 

 
 يتبرعون بـتسعة ماليين يورو لسكان غزة الجزائرالعبو  .63

افناضول: قال معاجم المنئدب الجزا رق لارة الأدم، امالم مليماني، اا  عبي منئدب  -لندا 
 ورو فقفال غزة.مالييا ي 2بالدم ائفأوا فيما بينعم على الئبرع بمبلغ 

مااا غزة بحاجة لئلك “وفي ئصريح لصحيفة اندبندنت البريقانية، الدميس، أضاف مليماني 
 افموال أاثر منا، ول لك قرر ال أعضاء الفريق بالئبرع بئلك الماافآت لصالح أشأا نا برزة.

حدة  ومضى قا ال الشعب الفلمقيني في غزة بحاجة الى ه م افموال، ما أجل الئدفيف ما
 الحصار الدانق ال ق يئعرض ل  الأقاع.

أموالنا مئ هب الى غزة، ادواننا هناك بحاجة الى الدعم، وال أعضاء المنئدب الجزا رق “وأضاف: 
 قرروا الئبرع بافموال ئضامنا مع الشعب الفلمقيني.

لئأهل للدور المئة وئأئي ئلك الماافآت ما قبل ا ئحاد الجزا رق لارة الأدم، عأب اإلنجاز الئاريدي با
-1، لمواجعة المااينات افلمانية، في المباراة الئي انئعت بفوز ألمانيا بنئيجة 1024عشر بمونديال 

يوم اإلثنيا الماضي بعد هزيمئ  ما ألمانيا  22. وودةع المنئدب الجزا رق المونديال ما دور الا 2
 بعدف مأابل هدفيا.

 4/1/4674رأي اليوم، لندن، 
 
 مي جزائري: القضية الفلسطينية قضية الجزائر والمسلمينقيادي إسال .64

أشاد ر يس حراة يمجئمع الملمي في الجزا ر الدائور عبد الرزاق مأرق بموقف  عبي الفريق الوقني 
لبالدم لارة الأدم ال يا رفعوا الراية الفلمقينية الى جانب الراية الجزا رية أثناء امئأبالعم ما الجماهير 

جزا ر العاصمة أمس ا ربعاء، بعد عودئعم ما البرازيل حي  شاراوا في مباريات في شوارع ال
 الدوريا افول والثاني ما اأس العالم لارة الأدم.
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وقال مأرق في ئصريحات ل  اليوم الدميس، على صفحئ  الرممية على موقع الئواصل ا جئماعي 
مقينيوا ه ا الموقف، مئمجل ه م الصور يالفايمبوكي: يميئ ار الئاريد ه ا الموقف، ميئ ار الفل

 في ائب الئاريد. مئمئأل فلمقيا وئ ار افجيال ه م الصوري.
وئابع يانعا رمالة للعالم بامرم بأا الأضية الفلمقينية هي قضية جزا رية، هي قضية ال العرب 

ى امئرالل المواقف والمملميا. هر ء افبقال ال يا شرفونا في البرازيل ليمو ميامييا، لم يئدربوا عل
مياميا، لأد ئدربوا على لعب ارة الأدم فأق، وأغلبعم يعيشوا دار  الديار، ولانعا الئلأا ية الجزا رية، 

 ولان  صدق المشاعري.
 3/1/4674فلسطين أون الين، 

 
 : محاصرة الالجئين الفلسطينيين وطردهم من تونس مهمة غير وطنيةالكحالوي .65

العي ة الوقنية لدعم المأاومة العربية في العراق وفلمقيا في  قدس برس: أعرب ر يس -ئونس 
ئونس أحمد الاحالوق، عا أمف  لقريأة الئعامل الئي حظي بعا الالج وا الفلمقينيوا ال يا فروا 
ما نيراا الحرب الى ئونس، فئم وضععم في أمااا هي أشب  بالمجا وافئااك جوازات مفرهم وقرد 

 بعضعم بقريأة غير   أة.
فلمقينيا ما مبيت  80وحمل الاحالوق في ئصريحات داصة لا يقدس برسي ممرولية هروب 

لى مفير الملقة في ئونس ملماا  الحمامات الى جعة غير معلومة، الى الحاومة الئونمية وا 
العرفي، وقال: يالممرول عا موء معاملة الفلمقينييا في ئونس هي الجماعات الحاامة في البالد 

بيرة، لاا رمميا ما يئحمل اماءة معاملة الفلمقينييا هي الملقات الرممية الئونمية، وافحزاب الا
فال يا فروا ما الحمامات هم أقفال وعجا ز وشيوخ، والحاومة الئونمية لم ئأم بواجبعا مع هر ء، 
نما هي ئئعامل وفق أجندة موضوعة ملفا محليا ودارجيا، و  ئعمعا فلمقيا ما قريب أو ما  وا 

 د، اما   ئعمعا هوية البالد و  الئزامائعا الأوميةي.بعي
وأضاف: يالحاومة الحالية الئي يمميعا البعض بأنعا حاومة الشراات افجنبية، هي حاومة   
يعمعا ا  ا لئزام بئنفي  ا جندة الئي جاءت بعا، وهي ا جندة الئي يراقب ئنفي ها المفارات ا جنبية. 

لحمامات ما الفلمقينييا اانوا في حالة مجا، يئحمل الممرولية فيعا الى ال يا فروا ما مبيت ا
جانب الحاومة الئونمية مفير الملقة في ئونس ملماا العرفي، ال ق احئجز جوازات مفر هر ء، 
على دلفية صالت مزعومة لعر ء باإلرهاب، وهم أقفال صرار وعجا ز وشيوخ. نحا نحمل مفير 
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ية ممرولية الئعامل الميء مع الالج يا الفلمقينييا ال يا أئوا الى ئونس الملقة والحاومة الئونم
 قلبا لألمااي.

 3/1/4674قدس برس، 
 

حراق شاب فلسطيني العالمياالتحاد  .66  لعلماء المسلمين يستنكر الصمت العالمي تجاه قتل وا 
حراق الفئى معئز الدصوصى: أاد ا ئحاد العالمي لعلماء المملميا أن  ئابع بأمى بالغ واقع ة قئل وا 

الفلمقيني الشعيد محمد حميا أبو دضير، على يد ممئوقنيا مجرميا صعاينة على أرض 
قليمي ودولي: رممي وشعبي، بما ين ر برياب  فلمقيا المحئلة، ومق صمت امالمي وعربي وا 
 الضمير اإلنماني العام، ويفضح الوقوف مع المحئل الصعيوني ضد أصحاب افرض الفلمقينييا.

وشدد ا ئحاد العالمي لعلماء المملميا في بياا صحفي ل  على اامل الحق الفلمقيني، في الدفاع 
عا أرض  المحئلة، ومأاومة المحئل بشئى القرق المئاحة، دوا امئثناء، وفق قواعد الشرع 

 اإلمالمي، وقواعد ومباد  الأانوا الدولي.
حراق الفئى الفلمقيني ا لشعيد محمد حميا أبو دضير، ال ق دقف  وامئنار ئجام واقعة قئل وا 

مجرموا صعاينة ممئوقنوا، وقاموا بأئل  بدم بارد ثم احراق جثئ ، في ظل الئحريض الصعيوني 
الرممي، وا نفالت في الدعوات الدموية ضد الفلمقينييا، وهو ما ين ر بدقر ابير على الأضية 

ضد العرب والمملميا، والئصدق لعا  الفلمقينية، مما ئمئوجب رفض ئلك ا عئداءات العنصرية
 على اافة افصعدة.

 4/1/4674صدى البلد، مصر، 
 
 الداعية العريفي يجيز الفهور في القنوات '"اليهودية" بشرط .67

المبيل: قال الداعية المعودق المعروف محمد العريفي أا الدرو  في أق قناة جا ز حئى لو اانت 
ظعارم، ويصب في ددمة الديا اإلمالمي.الأناة يعودية، بشرق أا ياوا لأول الح  ق وا 

 4/1/4674السبيل، عمان، 
 
 البرلمان العربي يدين العدوان اإلسرائيلي .68
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وام(: داا معالي أحمد با محمد الجرواا ر يس البرلماا العربي أمس العدواا الصعيوني  - الأاهرة 
ئل فئى فلمقيني في الأدس المافر على المدا الفلمقينية في الضفة الرربية وققاع غزة ودقف وق

 على أيدق ممئوقنيا صعاينة.
، مرادا «مرفوضة بشدة الصعيونيةاا ميامة الاياا »وقال الجرواا في ئصريح صحفي في الأاهرة 

أا العجوم على المدا والمدنييا الفلمقينييا يعئبر جريمة ارهابية وامئنار الصمت الدولي ئجام ه ا 
 العدواا.

 4/1/4674االتحاد، أبو فبي، 
 
 دولة أوروبية تحذر مواطنيها من التعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية 71  .69

دولة أوروبية مواقنيعا، اليوم الدميس، بعدم ابرام صفأات ئجارية مع  21: قالبت 43عرب 
الممئوقنات أو ا مئثمار فيعا أو بعي ات مرئبقة بعا. وشددت ه م الدول في بيانات على أا 

لضفة الرربية والأدس الشرقية ومرئفعات الجو ا ليمت قانونية والأيام بنشاق الممئوقنات في ا
اقئصادق فيعا ما قبل أفراد أو شراات ئاما في  مداقر قانونية واقئصادية وئضر بصورة ما 

 يئعامل مع ه م الممئوقنات.
مأاقعئعا ويصل ب لك عدد الدول افوروبية الئي ئح ر مواقنيعا ما الئعامل مع الممئوقنات، و 

دولة. ا  ح رت بريقانيا وفرنما وألمانيا وامبانيا وايقاليا مواقنيعا، افمبوع  27عمليا، الى 
 الماضي، ما الئعامل مع الممئوقنات.

وح رت أمس واليوم الدول الئالية مواقنيعا ما الئعامل مع الممئوقنات: البرئرال، النمما، مالقا، 
ورغ، ملوفانيا، اليوناا، ملوفاايا، بلجياا واروائيا. و ارت ئأارير ايرلندا، فنلندا، الدنمارك، لواممب

 أن  يئوقع أا ئصدر ليئوانيا ئح يرا مشابعا لمواقنيعا، غدا.
ونأل موقع صحيفة يهآرئسي ا لائروني عا مصادر في وزارة الدارجية اإلمرا يلية قولعا اا هولندا 

ئح يرا اع ا في الماضي. وئئوقع الدارجية  قررت عدم نشر ئح ير مشاب  لمواقنيعا فنعا نشرت
اإلمرا يلية أا ئصدر المويد وبولندا ئح يرات مشابعة. وأبلرت ليئوانيا وأمئونيا وبلراريا ورومانيا 

 وئشيايا وهنراريا امرا يل بأنعا   ئعئزم اصدار ئح ير لمواقنيعا في ه م المرحلة.
لئعامل مع الممئوقنات، وصدرت جميععا بصيرة وجاء في ئح ير الدول افوروبية لمواقنيعا ما ا

مشابعة، أا يالممئوقنات اإلمرا يلية غير قانونية وئشال عأبة أمام المالم وئعديد بجعل حل 
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الدولئيا غير قابل للئقبيق. وا ئحاد افوروبي والدول افعضاء في  لا ئعئرف بأق ئريير لحدود 
 م  لك بائفاق بيا الجانبياي.، وبضما  لك الأدس، ا  في حال ئ2227العام 

وأرفأت بعض الدول افوروبية، مثل ايرلندا، ببيانعا ئوضيحا أا ئح ير مواقنيعا ما الئعامل مع 
الممئوقنات   يعني أنعا ئفرض مأاقعة على امرا يل وأن  ينعارض أق نوع ما المأاقعة ضد 

 امرا يلي.
 3/1/4674، 42عرب

 
 تيال الفتى أبو خضير للعدالةمجلس اوأمن: يجب تقديم مرتكبي اغ .71

وفا: أداا مجلس افما الدولي يبأشد اللعجاتي حاد  ادئقاف واغئيال الفئى محمد أبو  -نيويورك 
 دضير في شعفاق مرادا ضرورة ئأديم مرئابي ه ا العمل ال ق يبع  على افمى للعدالة.

عم العميق وأدانوا بأشد دولة، في بياا للصحافة يعا أمف 27وأعرب أعضاء المجلس، المرلف ما 
 اللعجات حاد  ادئقاف ومأئل فئى فلمقيني ما الأدس الشرقيةي.

لى الشعب الفلمقينيي. و ار  وئأدم المجلس يبموامائ  وئعاقف  الى أمرة ضحية ه ا العمل الشا ا وا 
البياا أا يأعضاء مجلس افما أادوا ضرورة ئأديم مرئابي ه ا العمل ال ق يبع  على افمى 

 دالةي، مضيفا أا يافعضاء دعوا أيضا الى الئزام العدوء فوراي.للع
 4/1/4674الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 
 اوأمم المتحدة تدين التصعيد بين غزة والكيان اإلسرائيلي .70

معا جادو: أدانت مفوضة افمم المئحدة المامية لحأوق اإلنماا نافي  -داليا نعمة  -جيفرق هيللر 
لمقينييا واإلمرا يلييا للعنف عبر الحدود بيا امرا يل وغزة اما أدانت مأئل بيالق ئصعيد الف

 المراهق الفلمقيني.
وقالت بيالق للصحفييا في فيينا يوم الدميس يما وجعة نظر حأوق اإلنماا أديا ئماما ه م 

 العجمات الصارودية  الفلمقينية( وأديا بشال داص أعمال امرا يل ا نئأامية المفرقة.ي
 3/1/4674الة رويترز لألنباء، وك

 
 اليابان تدين عملية قتل الفتى أبو خضير وتطالب بتقديم الجناة للعدالة .72
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ادانت الحاومة اليابانية عملية دقف وقئل الفئى الفلمقيني محمد ابو دضير  -معا  -بيت لحم 
عازيعا وحرق  في حي شعفاق بالأدس على يد مجموعة ما الممئوقنيا المئقرفيا، اعربت عا ئ

 فمرة الفئى.
وقالبت الياباا في بياا صادر عا وزارة الدارجية وصل لايمعاي بجلب الجناة وئأديم للعدالة في 
اقرب وقت مماا، اما اعربت عا امفعا  دئقاف وقئل ثالثة امرا يلييا واعمال ا عئأال الئي ئلئعا 

. واعربت الياباا عا قلأعا ما في الضفة الرربية والئي ادت الة امئشعاد عدد ما الفلمقينييا
درات ضبق  أقصئدهور ا وضاع في الراضي الفلمقينية وقالبت جميع ا قراف الى ممارمة 

 النفس.
 4/1/4674وكالة معا اإلخبارية، 

 
 إنديك: الريبة سبب جمود مفاوضات السالم .73

عا بالريبة المئبادلة الفرنمية: قال المبعو  افميراي المابق للشرق افومق مارئا انديك اا ما وصف
بيا امرا يل والفلمقينييا هي مبب الجمود الحالي، معئبرا أا ه م الريبة هي الئي ئأيد جعود المالم 

 وئجعل افمر صعبا.
وأضاف انديك في أول حدي  ل  من  امئأالئ  نشرئ  صحيفة نيويورك ئايمز الدميس أا يهناك 

عئبرا أا يالصعوبات الئي واجعناها ئرجع أاثر باثير الى الاثير ما الئشاك والريبة وانعدام الثأةي، م
 المنوات العشريا المابأة ما الريبة ما أق دالف على جوهر المفاوضات بيا الجانبياي. 

يونيو/حزيراا الماضي بعد فشل ئحريك مفاوضات المالم بيا  17ال ق امئأال في -وأشار انديك 
اء اإلمرا يلي بنياميا نئنياهو والر يس الفلمقيني محمود الى أا ر يس الوزر  -امرا يل والفلمقينييا

لى ائفاق نعا ي، لاا مع مرور الوقت فتا  عباس مئفأاا على ضرورة الئوصل الى المالم وا 
 ياإلحماس بالحاجة الملحة الى  لك لم يعد موجودا لدا الجانبياي.

بعما أو امأاق حاومئيعما، لم  وأوضح أا يفارة أن  يئعيا عليعما الأيام ب لك وا   ميئم اإلقاحة
 ئئحأقي.

وقد رفضت مارق هارف نا بة المئحدثة بامم الدارجية افميراية ئأديم أق أمباب  مئأالة انديك، 
 وقالت اا البعثة الئي ااا يرأمعا مئواصل عملعا بر امة فرانك لوينمئيا ال ق عطيا مبعوثا بالواالة.

 4/1/4674الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 جية البريطانية تدين قتل الفتى أبو خضيرالخار  .74
قدس برس: أداا وزير الدارجية البريقاني ويليام هيغ قئل فئى فلمقيني في الأدس الشرقية  -لندا 

 المحئلة ورحب بالئزام امرا يل بئأديم قائلي  للعدالة.
ما  وقال هيغ في ئصريحات ل  ئعليأا على جريمة ادئقاف القفل الفلمقيني محمد أبو دضير

شعفاق وقئل  بدم بارد ما قرف ممئوقنيا امرا يلييا، وقال: يأديا جريمة الأئل الشنعاء الئي راح 
ضحيئعا فئى فلمقيني ما الأدس الشرقية المحئلة في صباح أمس. ضرورق جدا محامبة مرئابي 

 ه م الجريمة. وأرحب بالئزام الحاومة اإلمرا يلية بئأديم مرئابيعا للعدالةي.
الى ئجنب أق أفعال يماا أا ئفضي لفأداا المزيد ما افرواح البري ة، وقال: ياا  ودعا هيغ

 افحدا  الئي وقعت مردرا ئراد ضرورة ائدا  دقوات ئجام احالل المالم الدا مي، على حد ئعبيرم.
 3/1/4674قدس برس، 

 
 "الصليب اوأحمر" الدولي يدين "بشدة" مقتل الفتى أبو خضير  .75

قدس برس: أدانت اللجنة الدولية للصليب افحمر الدولي، بشدة قيام ممئوقنيا  -الأدس المحئلة 
عاما(، افربعاء، في مدينة الأدس المحئلة، مرادة  22بأئل الفئى الفلمقيني محمد أبو دضير  

 دوضعا لحوار غير علني مع الملقات ا مرا يلية لحماية المدنييا.
لصليب افحمر، في بياا نشر على موقع المنظمة، الدميس وقدم بيئر مورير، ر يس اللجنة الدولية ل

(، يالئعازق الحارةي فمرة الفئى محمد أبو دضير، وقال يفي ه م افوقات العصيبة، ئدعوا 8/7 
اللجنة الدولية جميع افقراف الى الوقوف بشال ققعي ضد دقف وقئل المدنيياي، مشددا على أن  

 أداا والمعاناةي، بحمب قول .ييجب وقف حلأة العنف الحالية، الف
وأاد مورير، أا ياللجنة الدولية للصليب افحمر ممئمرة في حوارها غير العلني مع الملقات 
اإلمرا يلية حول الئداعيات اإلنمانية للوضع الحاليي، مشيرا الى أا يالحوار يرئاز على حول 

 افرض المحئلةي. ممروليئعا بموجب الأانوا الدولي اإلنماني لحماية المدنييا في
 3/1/4674قدس برس، 

 
 الشبكة اوأوروبية ويوسف الصديق تدينان االستهداف اإلسرائيلي الممنهج للمرأة الفلسطينية .76

أوملو: عبرت الشباة افوروبية للدفاع عا حأوق افمرا والمعئأليا الفلمقينييا عا بالغ قلأعا ازاء 
حئالل اإلمرا يلي   ميما وأا هناك العديد ما ما ئئعرض ل  افميرات الفلمقينيات في مجوا ا 
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افميرات اللوائي يئعرةضا لملمة ما الميامات العنصرية الممنعجة ما قبل ادارة المجوا 
اإلمرا يلية ئئمثل في الئضييق والحرماا والئفئيش العارق الم ل والررامات المالية العالية، باإلضافة 

ما زيارة افهل ولأاء المحامي؛ ه ا عدا عا العزل ا نفرادق  الى اإلهمال القبي المئعمد والحرماا
 دادل الزنازيا العأابية.

وح ر ممرول العالقات الدارجية في مرممة يومف الصديق، محمود لويمي ما امئرالل الملقات 
اإلمرا يلية لألوضاع الميامية المئوئرة محليات واقليميات ومحاولة ئوظيف ه م الظروف ما أجل 

فراد بافمرا وافميرات الفلمقينيات داصة وأا حجم ا هئمام اإلعالمي والشعبي بأضاياهم ا مئ
بدأ يئألص بشال ملحوظ وهو ما شاهدنام في اإلضراب افدير لألمرا اإلدارييا وال ق امئمر لمدة 

 يوما ما دوا ئمجيل أق أهداف ئ ار. 24
ية أا ئأف عند ممروليائعا ما أجل وضع وأضاف لويمي بأا على جميع المرممات المحلية والدول 

حد للميامات العنصرية اإلمرا يلية الئي ئضرب بشال عشوا ي ال ف ات الشعب الفلمقيني ما 
شباب وشيوخ وأقفال ونماء مرادا بأا الماوت على ه م الميامات العنصرية الدقيرة هو بمثابة 

 مشاراة في قئل وئع يب الشعب الفلمقيني.
أميرة فلمقينية أقدمعا افميرة لينا الجربوني ما قرية عرابة  23اإلمرا يلية حاليا  وئأبع في المجوا

 .1001عام وهي معئألة من  العام  27في الدادل الفلمقيني حي  ئأضي حامات بالمجا لمدة 
 3/1/4674المركز اإلعالمي للشبكة اوأوروبية، مؤسسة يوسف الصديق، أوسلو، 

 
 ومة بالفشلالفلسطينية المحك المصالحة .77

 فراس أبو هالل
لم ياا المئشا موا ما مصير المصالحة الفلمقينية في فصلعا افدير يضربوا بالرمل حيا عبروا 
عا مداوفعم شب  المرادة ما فشلعا، ولم ياا أغلبعم ينقلأوا في مداوفعم ما رغبة بع ا الفشل، 

ى انعاء ا نأمام بل على العاس ما  لك، اانت ه م المداوف ئنبع ما حرص حأيأي عل
الفلمقيني، وا نقالق نحو بداية جديدة للمشروع الوقني الفلمقيني، والدرو  ما دريف الحراة 

 الوقنية القويل، ولاا على أمس صحيحة.
فالمصالحة في ممارها ال ق ابئدأ في الأاهرة وانئأل الى أاثر ما عاصمة عربية ليحق أديرا في 

ة. وما بني على دقأ   بد أا ينئعي الى الفشل، حئى لو مديم الشاق ؛ بنيت على أمس داق 
 انقلق ما نوايا قيبة لدا القرفيا، ه ا ا ا ملمنا بوجود ه م النوايا القيبة.



 
 

 

 

 
           57ص                                     3402 العدد:     4/1/4674الجمعة  التاريخ:

 

لأد اانت المصالحة من  ائفاق الأاهرة افول محصورة بمأف أوملو ال ق اعئرف الجميع بفشل ، بما 
نت نصوص  منشرلة بالئفاصيل المئعلأة بالملقة في  لك حراة فئح والر يس عباس، ول لك فأد اا

الفلمقينية،   بالمشروع الوقني اال، ومعنية بحل الصراع بيا حرائي فئح وحماس،   الصراع 
العربي اإلمرا يلي، وبالئالي فتنعا محاومة بالفشل، حئى لو ااا القرفاا راغبيا فعال بتنعاء 

 ا نأمام.
أا ائفاق المصالحة افدير جاء مدفوعا برغبة القرفيا للئدلص وا  ا أضفنا لألمس الداق ة حأيأة 

ما أزمات ميامية واقئصادية يعاني منعا ال قرف، فتا ه م الحأيأة ئجعل الفشل حئميا، فا 
ئئوقف عند أق منعقف، وئناشف عند أق محاولة للددول  ا ضقراريةالممارات الميامية 

ا  أا شيقاا الئفاصيل يئربص بال صريرة وابيرة في  بالئفاصيل والئعامل مععا على أرض الواقع؛
 الحياة اليومية الفلمقينية في الضفة وققاع غزة على حد مواء.

وبمجرد ئوقيع ا ئفاق، بدأ الئقبيق الفعلي ل  ياشف عا موء النية ما قبل الملقة الفلمقينية، 
ك عباس بموقف  في ومحاولة امئرالل ظرف ققاع غزة وحراة حماس، وبدا  لك واضحا في ئمم

اافة الجز يات المئعلأة بئشايل الحاومة، ورفض ئأديم أق يئنازلي لحماس، وهو المعروف، للمفارقة، 
 بأدرئ  العا لة على الئنازل عندما يئعلق افمر بالمفاوضات مع امرا يل!

في  أزمة البيروقراقية الئي شالئعا حماس في غزة بعد ا نأمام اانت هي افدرا محقة جديدة
اشف عوار المصالحة، ا  أرادت حاومة يالئوافقي أا ئعيد الموظفيا ال يا ئدلوا عا أداء واجبعم 

، وئمئبعد الموظفيا ال يا عملوا في ظروف الحرب والحصار، وئمنع عنعم 1007من  حزيراا 
الروائب، في مفارقة مضحاة مباية لحاومة ئريد فرض ميقرئعا على الجميع، ولاا دوا أا ئدفع 
الروائب للجميع، افمر ال ق ياشف موء النية المبيت ما الملقة، وقلة الحناة ما قرف حماس 

 في نفس الوقت.
ولاا المشاالت الئي نشأت حول ئقبيق ئفاصيل ا ئفاق ليمت موا الجزء افقل أهمية في فشل 

حماس وفئح المصالحة، ا  أا الجزء افهم هو  لك المئعلق بافمس الئي بنيت عليعا ائفاقيات 
المئعاقبة وال ق لم يئقرق لمنعجية الصراع مع ا حئالل اإلمرا يلي. وقد أثبئت افحدا  الئي أعأبت 
يادئقافي الممئوقنيا الثالثة في الدليل عمق العوة بيا حماس والملقة، وأظعرت أا الدالف 

لى معبر رفح، الحأيأي   يئعلق فأق بما يحام غزة، وما يدفع روائب موظفيعا، وما يميقر ع
وغيرها ما الجز يات المئعلأة بملقة أوملو، بل اا الدالف هو حول منعج الحرائيا في الئعامل 

 مع الصراع مع دولة ا حئالل.
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ول لك، فتا أق ائفاق   يحدد وما ل الصراع مع ا حئالل، ويلزم جميع اإلقراف لا يائب ل  
الئي دفعت القرفيا لئوقيع ، ا  ا ا وصل الى  النجاح، حئى لو وقع ألف مرة، ومعما اانت الظروف

عمق افزمة الئي يعيشعا المشروع الوقني الفلمقيني، ال ق أصبح محاوما بملقة أوملو، وروائب 
 أوملو، واشئراقات الدول المانحة لملقة أوملو.

حة، ا  وعلى الرغم ما أا ئصعيد اإلجرام الصعيوني في افيام افديرة قد اشف عورة ائفاق المصال
أن  قد ياوا دافعا أيضا لئصحيح ممار حراة الئحرر الوقني الفلمقيني، وهو الئصحيح ال ق   
يماا أا يئم دوا ئفاعل جميع افقراف الفاعلة في ه م الحراة بد  ما ئرك مصيرها لحرائي 

 حماس وفئح. 
 المحاومة بالفشل؟ولاا ايف يئم الئصحيح؟ وهل يماا أا يرير الفلمقينيوا ما مصير المصالحة 

قد ئبدو محاولة اإلجابة على ه م الئمار ت نوعا ما المرامرة، ولاا نأقة البداية موجودة لدا حراة 
حماس، الئي يجب أا ئرفض ا بئزاز للموافأة على مصالحة ئحت مأف أوملو، وأا ئصر على أا 

صالح منظ مة الئحرير وئفعيل أق ئقبيق للمصالحة يجب أا يبدأ ما ئفعيل اإلقار الأيادق وا 
مرممائعا، وا ئفاق على برنامج وقني يضبق ايأاع الصراع مع ا حئالل اإلمرا يلي. ومع  لك، 
فتا حماس مقالبة بدقاب ئصالحي يمئأقب الئيار الوقني في حراة فئح، ويماهم في ئفعيل ه ا 

ا قيادة فئح والر يس الئيار، فما يجمع بيا حماس وه ا الئيار هو أابر باثير مما يجمع بين  وبي
 عباس، دصوصا في ظل امئمرار الفشل ال ريع في نعج المفاوضات وممار أوملو العبثي.

على حماس أا ئمضي بال صدق للمصالحة، ليس مع عباس، بل مع الئيار الوقني في حراة 
اقات فئح، ومع الجعاد اإلمالمي، ومع ما ئبأى ما اليمار الفلمقيني غير الداضع إلمالءات ا رئب

المالية بالملقة، وقبل ال  لك مع الشعب الفلمقيني ال ق احئضا المأاومة الفلمقينية، وألعمعا، 
برض انظر عما يأود ه م المأاومة. حد  ه ا عندما مثلت فئح آمال الفلمقينييا بالئحرر، وحد  
أيضا عندما ئصدت حماس لمشروع المأاومة، وميحصل دا ما مع أق قرف يمثل أحالم 

 مقينييا بالئحرر والارامة.الفل
4/1/4674، "47موقع "عربي   
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 د . ناجي صادق شراب
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في أدبيات الحرب   يوجد مصقلح الحرب افديرة، ولاا المصقلح يمئددم هنا لد  ئ  المجازية، 
المأاومة، وئأوم ه م العالقة ما اوا أا غزة بائت ئمثل ديار  برزة.واللروية في عالقة يامرا يلي 

وئئواجد فيعا حراات مثل يحماسي ويالجعادي، وغيرها الئي ئرفض ا لئزام بما ئم الئوصل الي  ما 
وليس معنى ه ا أا الديار العمارق قاصر على غزة، بل هو ديار  الفلمقينية.ائفاقات مع الملقة 

الديار العمارق قاصر فما الدقأ ا عئأاد بأا  الفلمقيني.يامرا يليي أمامي في الئعامل مع الال 
على غزة، ففي أعأاب عملية دقف ثالثة ممئوقنيا قامت يامرا يلي بما يشب  العملية العمارية 

وما افدقاء الشا عة أيضا اقئصار ديار المأاومة على غزة، واأا  الرربية.الااملة في الضفة 
ا  يامرا يلي ئئعامل مع الحالة الئفاوض.الضفة الرربية   ديار لعا ا   الفلمقينية احالة الية، وا 
 غزة.ئقلق ما غزة، وقيادة المأاومة موجودة في  فالصواريد العمارق.اانت ئولي غزة أولوية الديار 

وحي  اا الديار البديل لديار المأاومة غير مئوفر فال يبأى ا  الديار العمارق في عالقة 
ااملئيا على غزة في فئرة زمنية قصيرة،    يامرا يلي برزة، وهو ما يفمر لنا قيام يامرا يلي بحربيا

 ااملة.ئأدر على ئحملعا دول 
وفي ه ا المياق لا يحول قيام حاومة مصالحة فلمقينية دوا قيام يامرا يلي بشا حرب جديدة على 

لاا يبأى المرال ما هي أهداف يامرا يلي ما أق  المصالحة.غزة فا أحد أهدافعا هو ضرب ه م 
ة؟ وما احئما ئعا؟ وما شالعا؟ ه م الئمار ت ئقرح وبأوة ما جديد ودصوصات حرب جديدة على غز 

في أعأاب عملية الدقف واائشاف جثثعم، حي  ئمارعت ئصريحات الحرب، ولئدفع حماس وغزة 
 الدقف.الثما، ه ا رغم أا الديار العمارق مدقق وقرارم مئد  حئى قبل عملية 

قليم معقيات دادلية لاا الديار العمارق يئوقف على ظروف و  وللوقوف على فعم  ودولية. وا 
الملوك الميامي ليامرا يلي يجب أا نراد على حأيأة أمامية وهي أا يامرا يلي دولة قوية، وئعيش 
في بي ة ميامية وأيديولوجية غير مأبولة، أق بي ة قاردة، ل ا ئأوم ال ديارات يامرا يلي على الديار 

مقيني بل والعربي أيضات، وه ا الملوك هو ال ق يفمر لنا لما ا   العمارق، ليس مع الجانب الفل
ئريد يامرا يلي المالم أو ئرفض ، فن  يعني الراء لديارها العمارق وهو أماس عأيدئعا وأماس 

وفي الوقت  ائ  ا ا ااا العدف ما حرب يامرا يلي على غزة أو أحد أهدافعا افشال  ووجودها.بأا عا 
لحئعا بأاء ا نأمام الفلمقيني، وهو ما يعني بأاء حماس وغيرها في غزة، لاا المصالحة، فما مص

بشرق أ  ئشال مصدر ئعديد لعا، وهنا يأئي العدف ما الحرب المئوقعة على غزة اما الحربيا 
المابأئيا، وهو ضرب البنية الئحئية للمأاومة، وملبعا قدرئعا الردعية، أو الأدرة على الرد وصو ت 

ميامية ئئمثل في وضع غزة في حالة هدنة دا مة، وهنا قد ئلعب بعض الدول العربية الئي فهداف 
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لعا عالقة بيامرا يلي في الوصول لع ا الميناريو، لاا المفارقة أا ه م الدول   ئأدر على منع 
 يامرا يلي ما العدواا على غزة، لاا دورها يأئي بعد الحرب .

مالءمة ليامرا يلي، لشا حربعا الجديدة على غزة، وقد امئرلت قد ئاوا الظروف الحالية افاثر 
دقف الممئوقنيا الثالثة، وئعي ة الرأق العام في يامرا يلي ودارجعا، اما أا الوضع العربي 
المضقرب يوفر لعا البي ة المنامبة للعدواا، حي  هناك انشرال بئمدد اإلرهاب والئقرف في العراق 

 أدرا.وموريا، ودول عربية 
ودوليات برزت ملفات دولية ئعلو على الأضية الفلمقينية، وأما الحالة الفلمقينية فعي في أموأ 
حا ئعا رغم ائفاق المصالحة، ويامرا يلي ما جانبعا في قبضة حاومة يمينية مئشددة يحامعا 

 ا مئيقاني.الملوك 
ل ق يوفر مظلة لحماية لعل العامل افهم ال ق يدفع في ائجام العدواا هو الموقف افمرياي ا

 ي.يامرا يل
يبأى أا يامرا يلي ئملك الأدرة على ايأاع دما ر ابيرة بشرية ومادية مياوا لعا ئداعيات دقرة على 
ممئأبل غزة، ه ا ما ينبري امئيعاب  ما أق عدواا، و لك ما الناحية المادية والبشرية لا ياوا في 

 العدواا هو ديار يامرا يليي دا م؟المصلحة الفلمقينية، لاا ما العمل ا ا ااا 
4/1/4674الخليج، الشارقة،   
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 رندة حيدر
ما امبوعيا على دقفعم وضع ر يس الوزراء  أاثرالعثور على جث  الممئوقنيا الثالثة بعد مرور 

لدقف اإلمرا يلي بنياميا نئنياهو امام مأزق حأيأي. فدالل ا يام الئي مبأت  لك امئرل نئنياهو ا
لشا حملة وامعة النقاق على يحماسي في الضفة الرربية، وحرص على عدم الددول في مواجعات 
او احئاااات مع الفلمقينييا. وقبل اعالا العثور على المدقوفيا اموائات ااا الجيش قد امئنفد 

  نجح في عمليائ  العمارية وبدأ محب قوائ  ا ضافية الئي اددلعا الى الضفة. واعئبر نئنياهو أن
امئرالل حادثة الدقف لئحأيق هدفيا امامييا: ضرب يحماسي في الضفة، والأضاء على 

 المصالحة الفلمقينية ما دالل الضرق على عباس للئدلي عا يحماسي.
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لاا مأئل المدقوفيا وعدم الأبض على الجناة اعادا دلق افوراق ما جديد، ودصوصا في ظل 
امرا يل وا صوات المقالبة با نئأام، والضروق الابيرة الئي موجة الرضب الشعبي العارم دادل 

الحاومي لجر نئنياهو الى عملية عمارية وامعة في ققاع  ا  ئالفمارمعا اليميا الأومي دادل 
 غزة هدفعا الأضاء عماريات على يحماسي وئجريدها ما مالحعا.
عأب اقدام يحزب هللاي على  1002وها ا نشأت دادل امرا يل الظروف عينعا الئي برزت في ئموز 

دقف ثالثة جنود امرا يلييا مما ادا الى حرب ئموز الئي لم ئحأق ايا ما اهدفعا المعلنة ا  لم 
 ئنجح امرا يل في اعادة المدقوفيا و  في الأضاء على الأدرة العمارية لايحزب هللاي.

ئرا ضرورة دوض عملية عمارية  ئمبب مأئل المدقوفيا الثالثة بانأمام اإلمرا يلييا ف ئيا: ف ة
وامعة لنزع مالح يحماسي والأضاء على ميقرئعا على الأقاع، وف ة ادرا ئح ر ما ائدا  قرارات 
 مئعورة قد ئردق الى حرب وديمة العواقب، فا أق عملية اع م معناها اعادة احئالل غزة ما جديد.

الشديدة الئي يشنعا نئنياهو على  في مواجعة ه م الديارات الصعبة، بدا ان  على رغم الحملة
يحماسي، فاا قرار الئورق في عمل عمارق وامع النقاق في غزة ليس هو الديار ا فضل بالنمبة 
الي . اما ظعر ايضات اا المرممة العمارية اإلمرا يلية ئعارض عمالت عماريات مئمرعات، يأئي ئحت 

 وقأة النأمة الشعبية والمقالبة با نئأام.
وضدامة المداقر المئرئبة على  الناش النأاش اإلمرا يلي الدادلي مدا ئعأيد الوضع  يظعر ه ا

حرب جديدة على غزة في ظل ئوقف العملية الميامية الئفاوضية، وا ضقرابات الئي ئعم المنقأة. 
الحرب على الئنظيمات اإلمالمية  اقارفأق حرب قد يشنعا نئنياهو على غزة مئندر  فورات ضما 

ة في العراق وموريا، ومئضع امرا يل في مواجعة الجعادييا، وه ا ما   ئرغب في  في الوقت الدا ر 
 الحاضر.

4/1/4674النهار، بيروت،   
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 آيات عرابي
ئحأيأات صحفيات احئوا على  1028ابريل  17نشرت صحيفة الوفد في عددها الصادر بئاريد 

جندق وهم صا موا وقت  22المجزرة الئي قئل فيعا  شعادات مااا المنقأة المجاورة لمااا
وقال أحدهم اا ضابقات معروفات بالمدابرات ح رهم ما وقوع عمل ارهابي قبل المجزرة  اإلفقار،

وقال شاهد آدر أن  شاهد ميارة دفع رباعي يقل منعا شدص يددا في نعار رمضاا  بأمبوعيا،
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ا مئقالع ا مرا يلية وقت اإلفقار رافأعا صوت وأن  ممع صوت قا رات  العبرية،ويئحد  باللرة 
  نار! اقالق

أم انعا اانت ئقير فوق المنقأة للئأاد ما نئا ج  فجأة؟هل ظعرت ئلك القا رات  اآلا:والمرال 
   الحربية؟عملية مدبرة يعلم بعا ا مرا يليوا ممبأات اما اانت ئعلم بعا المدابرات 

 وقئعا،ريدة الوفد وربما لم نلئفت ل  جميعات لئمارع افحدا  المأال موجود حئى اآلا على موقع ج
ومع فرحئنا بتقالة وزير الدفاع الشا د دادم المدلوع المقيع. الئحأيق الصحفي ال ق نشرئ  الوفد في 

 بالمجزرة،حين  يراد أا المدابرات الحربية الئي ااا يرأمعا قزم ا نأالب وقت المجزرة اانت ئعلم 
وا  ا ااا افهالي رصدوا ميارات دفع رباعي ئحمل اشداصات يئحدثوا باللرة  منعا، وح رت افهالي

وايف لم ئرصدها وهي ما ح رت افهالي ما  رصدها؟فعل لم ئمئقع المدابرات الحربية  العبرية،
  ارهابي؟حدو  عمل 

ي نشرت ( الئ  The Towerدليل آدر على الئدابر مع العدو والديانة العظمى يأئي ما جريدة   
. عا زيارة وفد ما المدابرات الحربية المصرية الى فلمقيا المحئلة 1028مارس  23ئحأيأات بئاريد 

 ولأاءهم بتدوانعم ما المدابرات ا مرا يلية للئنميق لإلقاحة بالر يس مرمي ! 
  علي !الئحأيق مئاح ومئوافر على موقع الجريدة ويماا ا قالع 

يددل منف و العملية اإلجرامية الى أرض فلمقيا المحئلة ليجدوا  الأ رة،ثم بعد ارئااب ئلك الجريمة 
قوات ا حئالل ا مرا يلي ممئعدة للئعامل مععم فئأوم بئصفيئعم على الفور وئحئرق المدرعة الئي 

  المجرميا!فيعا ويئم اعدام أق دليل يأود الى  انعم هربواقيل 
 أقلأئ ولننعش  اارئنا قليالت ونئ ار الئح ير ال ق  حاضرات،والئنميق مع الجانب الصعيوني ااا 

 ملقات ا حئالل ا مرا يلي لمواقنيعا بعدم المفر الى ميناء قبل الجريمة بأمبوع ئأريبات 
وبمنقق   فئش عا الممئفيد ( ئاوا المدابرات الحربية الئي الئأى ضباقعا بتدوانعم ما المدابرات 

  عمل ارهابي هي الممئفيد افول ما العمل اإلرهابي ال ق يشعل ا مرا يلية والئي اانت ئعلم بحدو 
الرضب الشعبي على الر يس المنئدب ويصورم بمظعر العاجز عا حماية أما البالد. وبالفعل ينجح 
المدقق الدميس في اشعال الرضب الشعبي على الر يس المنئدب و  يعم الثما فعم مجموعة ما 

امب ديفيد ومرئزقة المعونة افمرياية ال يا يئر وا على فئات مادئعم الجنود اعئاد العمار ممامرة ا
روح لجنود بعضعم ااا يدقق لما بعد انعاء  22في واشنقا أا يضحوا بعم. وبع ا الأ ارة ازهأت 
 ددمئ  العمارية بعد الحاد  بأيام وهم صا موا ! 
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والعأيدة الأئالية الئي اانت ئحام  أق جيش في العالم يئاوا ما أفراد وأملحة ئحامعم عأيدة قئالية.
الجيش المصرق هو أا امرا يل هي العدو افول. وبعد أا قال المادات أا حرب أائوبر هي أدر 
الحروب. ووقع معاهدة ئمليم ميناء الى العدو الصعيوني بعد ادالءها ما المالح والجيش. وبعد 

حد  للفريق معد الديا الشا لي مدقق  الئدلص ما قادة الحرب. بالنأل الى وظا ف دبلومامية اما
حرب اائوبر ال ق نأل للعمل امفير في لندا ثم لشبونة. والئدلص ما باقي الأادة الابار في حادثة 
العلياوبئر الشعيرة الئي امئشعد فيعا الفريق أحمد بدوق ومع  بعض الأادة. ئحول جنرا ت جيش 

 مئرزاق ( ما   مومم ( المعونة ا مرياية ال منة. اامب ديفيد الى البزنس المارونة والنوادق   وا
وحولوا الجيش الى شراة لصناعة المارونة ومائب مممرة ومرممة   ئفرز ا  الدونة والمئدابريا 
والعمالء ا  ما رحم ربي. ولا ئئحرر مصر ا  بمحاامة هر ء على ال جرا م الديانة العظمى 

عم على أعمدة اإلنارة وأولعم قزم ا نأالب صاحب اشعر الئي ارئابوها في حق مصر وئعليق جثث
 هاشئا .

4/1/4674، "47موقع "عربي   
 
 حماس في غزة أفضل من داعش في غزة .80

 افرايم هليفي
في مماء الاشف عا جث  الفئياا الثالثة المدقوفيا عرض ر يس الوزراء نظريئ  الميامية 

وجد دقوات رد مفصلة بحمب ضرورة الوقت، بل وا منية على مواقني امرا يل والعالم. فلم يعد ي
 نظرية منظمة ئشير الى نية ئنفي  ميامة مئمأة دقوة بعد دقوة.

اا فرض  ا مامي هو أا ئئحمل امرا يل وحدها الممرولية ا منية عا ارض امرا يل العا فن  
لو وجدت على بع م القريأة وحدها ئضما مالمة مواقنيعا. ويمئمر ه ا الوضع بصورة دا مة حئى 

مر ا يام مبل لمنح الفلمقينييا ما يشب  دولة في حدود ما، فمئاوا ايانا يفأد ممات امئأالل 
 ميامي اثيرة.

ناجع موثوق ب  على قول حدود  أمنىاا الئقورات ا قليمية اما يرا نئنياهو ئوجب انشاء جدار 
ل بحراة المااا الفلمقينييا ال يا ا ردا لئلأي ا دقار ما الشرق والشمال الشرقي وللئحام الفعا

 يعيشوا بيا جدار ا ما الرربي وبيا الجدار الجديد الشرقي.
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والفرض ال ق يطفعم ضمنا ما دقبئ  أا الفلمقينييا في يعودا والمامرة ميوافأوا على ه ا الوضع 
ما فن  مئطب ل في نفس الوقت جعود لمنحعم ظروف عيش محمنة واق ئصادا اما لعدم وجود ديار وا 

 زاهرا وقدرا ما الحام ال ائي مع الدضوع لحاجات امرا يل ا منية.
ال ق ئأودم حماس  لإلرهابومئمئمر امرا يل اما يرا نئنياهو على نضالعا ال ق   هوادة في  

احئيج الى  لك. وفي موازاة  لك مئقور ميامة اقليمية  ا اومئجبي أثمانا قد ئاوا أابر وأقمى 
داصة. وفي  لألرداضم الى دول امصر والمعودية ودول الدليج ومئاوا مدلصة مبادرا اليعا وئن

أفرد نئنياهو قو  محددا   لبس في  لاردمئاا ال ق ما زال اقليما في شمال العراق وأعلا  اإلقاره ا 
 على رروس ا شعاد ئأييدم  مئأالل  الميامي.

لئنفي . فأد بدأ الجمعور الفلمقيني في يعودا أا ه م الميامة قابلة ل البئةبيد أن  ليس ما المراد 
والمامرة يصحو وأد ت ا ضقرابات الناش ة بيا اليعود والعرب ئاثر وئأوا. وأد ت ميقرة أبو 
مازا على شعب  ئضعف جراء ئأصيرائ  هو وفا امرا يل عملت علي  في ا شعر ا ديرة علنا 

ممعا ل . ويماا في ه م الحال أا ئوجد وبقرق ادرا اي ئضقرم الى المير في القرق الئي نر 
 مبادرات أفراد وجماعات الى اعمال انئأام يئم احباق بعضعا لاا يرجج بعضعا اآلدر الررا ز أاثر.

ولما ااا واضحا أا الجانب الفلمقيني   يماا أا يأبل المدقق المعروض علي  فميضقر أبو 
 نعيار الملقة الفلمقينية نئيجة محئومة.مازا الى أا يناضل  أو ينصرف ما الميداا، ومياوا ا

اا الممار الاردق مشحوا بالمشاالت في الصعيد ا قليمي. وقد قيل االم نئنياهو في موعد قريب 
ما لأاء وزير الدارجية ا مرياي ايرق لممعود برازاني ر يس ا قليم الاردق في شمال العراق ال ق 

. اا اعالا نئنياهو يطبعد امرا يل دقوة ادرا عا حث  في  على أ  يعمل على امئأالل ا قليم
 صديأئعا ا مرياية ويطضاف الى اجراءات ابئعاد ادرا عا حليفئعا.

يرمي ا جراء ا مرا يلي الى ئشجيع انشاء دولة اردية في ا راضي الئي ئعيش فيعا جماهير اردية 
ايا وموريا الى الدولة الجديدة. وما ئر  ايرااما شمال  فراضابيرة. والحدي  عا ضم في الممئأبل 

 و  ئوجد فارة أبعد منعا عا ميامة روميا في ه م الأضية.
نشك أا ئمئقيع امرا يل برغم ال قدرائعا  فتننادولة اردية  إلنشاءنشأت معارضة اقليمية قوية  ا ا

ايام حرب  أا ئحمل على عائأعا الممرولية عا ه ا ا جراء. ونط ار هنا بأا امرا يل اانت ئأمل في
 يوم الرفراا أا يفئح ا اراد جبعة على العرب في شمال العراق وااا أمال داب.

الئي ئنقلق جنوبا نحو برداد وربق بينعا  –داعش  –بل ئحد  نئنياهو عا قوات ا مالم المئقرف 
 وبيا حماس وليس ا مر ا لك، فحماس ألد عدو وأجدام لداعش.



 
 

 

 

 
           59ص                                     3402 العدد:     4/1/4674الجمعة  التاريخ:

 

ة بالحفاظ على ا ئفاقات بينعا وبيا امرا يل الئي أنعت أعلا دالد مشعل أمس أا حماس معني
وحماس في غزة أفضل ما داعش في ”. عمود المحاب”و” الرصاص المصبوب“جولئي الأئال: 

ما المراد أا ه ا اموأ وقت للحدي  عا اشئراك في المصالح بيا امرا يل وحماس في ايام  غزة.
، لاا ما ال ق ”لا ياوا  لك أبدا“اا الألب ليأول  حداد مبعة ا يام على قئل   يوجد أقبح من .

 يأول  العأل؟.
3/1/4674يديعوت   
3/1/4674رأي اليوم، لندن،   
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