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 اقتراح مصري لتأجيل البحث بشأن المطار والمرفأ.. أيام خمسة مفاوضات القاهرة تمّدد التهدئة .0

قبـل دقـائق مـن انت ـا  ، أنـ  رويتـر و   أ ف ب، عـن وكـالتي  81/1/4181، السفير، بيـروتذكرت 
ســاعت حتــت منتيــف ليــل أمــس، لــم تتاــاو  المفاورــات  يــر المباشــرا  21فتــرا الت دئــت التــي امتــدت 

ـــت فـــي قطـــا   ـــ ا لخمســـت أيـــام  بـــين الفلســـطينيين والســـرائيليين فـــي القـــا را عتبـــت تمديـــد ال دنـــت ال شز
 إرافيت.

وفــي ظـــل المحـــاوئت الســـرائيليت المســـتميتت لتحقيـــق مكاســب سياســـيت ت ـــوز  الفشـــل ال ســـكر  علـــت 
ــك الفلســطينيون بتــوابت م لوقــف الحــرب، متمتلــت برفــق الحيــار عــن القطــا  بحــرا  واــوا   األر ، تمسز

  ئت مقتيرا علت تفاييل تانويت في آليات التطبيق.وبرا ، وأن تكون التنا
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وقــال رئــيس الوفــد الفلســطيني المفــاو  عــ ام األحمــد إن  ال دنــت الاديــدا التــي تــم التويــل إلي ــا فــي 
سرائيل ستكون لمدا خمست أيام ، ب دما كان مسـوولون قـالوا فـي  قطا    ا بين الفيائل الفلسطينيت وا 

 ط.وقت سابق إن ا لتالتت أيام فق
سـاعت، بـدأت منتيـف ليـل أمـس، مشـيرا  إلـت  110وأورح األحمد أن الت دئت الاديـدا  سـتكون لمـدا 

أن   ناك حاات لم يد من الوقت لمناقشت ب   النقاط الخالفيت مق إسرائيل للتويل إلت اتفاق  دنـت 
 دائم .

فـد فلسـطيني، ولكـن وكان األحمد أعلن في وقت سـابق أمـس، أن  الوفـد السـرائيلي يفاورـنا شـكال  كو 
 تسيطر علت تفكيره حالت ائنقسام، لكننا سندافق عن ميالح ش بنا المستقبليت .

وسبقت العالن عـن تمديـد ال دنـت، حالـت مـن التـوتر ب ـدما سـقط يـارو  أطلـق مـن قطـا   ـ ا علـت 
 .انوب األراري المحتلت قبل ساعتين من انت ا  الت دئت، بحسب ما أعلنت الشرطت السرائيليت

وقالـــت المتحدتـــت باســـم شـــرطت ال ـــدو لوبـــا ســـمر  إن  يـــاروخا  ســـقط فـــي منطقـــت مفتوحـــت فـــي شـــمال 
 ، موكـدا فـي الوقـت نفسـ  أن  نـاك  يـفارات أرـرارالقطا  قرب الحدود من دون إيقا  إيـابات أو 

طالق يواريخ ، من دون أن تحـدد أعـداد اليـواريخ التـي سـقطت. إئ أن حركـت حمـاس نفـت  إنذار وا 
وب ــد  لســان المتحــدس باســم ا ســامي أبــو   ــر  إطــالق أ  يــارو  باتاــاه األرارــي المحتلــت.علــت 

 دخول الت دئت حي  التنفيذ شنت الطائرات السرائيليت أربق  ارات علت قطا    ا.
وفي وقت سابق، وفي محاولت للتويل إلت اتفاق وقف نار دائم وشـامل، قـدمت ميـر مقترحـا  اديـدا  

مت، عر  بمواب ا الوسطا  الميريون تأايل المفاورـات بشـأن عـدا نقـاط محـددا ئتفاقيت  دنت دائ
 بين الفلسطينيين والسرائيليين إلت ما ب د ش ر من تتبيت ال دنت.

وعـر  الميـريون إراــا  المباحتـات بشــأن مطالـب الفلســطينيين الرئيسـت بخيــوم المينـا  والمطــار 
 لمدا ش ر ب د سريان  دنت دائمت.

يقـــت الميـــريت أيرـــا  أن يـــتم إراـــا  المفاورـــات حـــول تســـليم اتتـــي الانـــدين الســـرائيليين وتقتـــرل الوت
األســيرين لــدم المقاومــت الفلســطينيت أورون شــاوول و ــدار  ولــدرن، فــي مقابــل أســرم فلســطينيين فــي 
الساون السرائيليت. كما سيارم تقليم تدرياي للمنطقت ال ا لت علـت حـدود  ـ ا مـق إسـرائيل، علـت 

 حراست ا تحت سيطرا فرق أمنيت تاب ت للسلطت الفلسطينيت.تكون 
ـت بشـكل عـام علـت فـتح الم ـابر  فيمـاولم تكن الوتيقـت الميـريت وارـحت  يت لـق بالحيـار، حيـس نيز

سرائيل.  بمواب اتفاقيات بين السلطت الفلسطينيت وا 
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تـي تفررـ ا علـت وتترمن تفاييل الوتيقت أيرا ، أن تسمح إسرائيل بتوسيق منطقـت يـيد األسـماك ال
اليــيادين فــي  ــ ا إلــت ســتت أميــال بحريــت تعشــرا كيلــومترات ، بــدئ  مــن المنطقــت البحريــت الم تــادا، 

 والتي تبلغ تالتت أميال.
في موتمر يحفي بالقا را،  قالع ام األحمد ، أن 83/1/4181فلسطين أون الين، وأراف موقق 

قـت برفـق الحيـار عـن قطـا   ـ ا، ووافقنـا علـت  حيل تقدم واتفاق علـت كتيـر مـن النقـاط المت لقال: 
تمديد الت دئت الموقتت حتت يبقت منـا  ال ـدو  سـائد ولنـتمكن مـن التفـا م علـت تفايـيل ب ـ  البنـود، 
طـالق حريـت ال مـل فـي البحـر بالميـاه القليميـت  من ا رفق الحيار برا وبحرا مـن خـالل فـتح الم ـابر وا 

 الفلسطينيت .
اللمسـات ما الـت بحااـت إلـت اتفـاق، وب ـ  النقـاط المت لـق بـاألمن مـا  وأراف األحمد   نـاك ب ـ 

  الت بحاات إلت م يد من التفا م .
وأكد أن قريت تشغيل المينا  والمطار في   ا  مطروحتين في يـلب ائقتـرال الميـر  عبـر يـيغت 

ياـــــب حقـــــوق للفلســـــطينيين و لالتفـــــاق علي ـــــا لكننـــــا ســـــنرف  أ  محاولـــــت لتاا ـــــل ذلـــــك باعتبار مـــــا 
 ، مشيرا إلت أن الخالف الـذ  أعـاق إعـالن اتفـاق ن ـائي لوقـف إطـالق نـار  يت لـق بكلمـات است ادت ا

 ربما تغير او ر ائتفاق  لكن مبادئ ائتفاق باتت حقيقت في طور ائتفاق .
ولفت األحمد إلت ائحتالل السرائيلي حاول تقديم مقترحات تشي بأن ائنقسام قائم، وقال  كنا نش ر 
أن تإسرائيل  تقدم مقترحات وكأن ائنقسام قائم وسيستمر، لذلك نوكد أن المسوول عن تنفيذ ما يتفـق 
قليميـــا ودوليـــا، ومـــن خـــالل تفـــوي  منظمـــت  علي ـــا  ـــو الســـلطت الفلســـطينيت الم تـــرف في ـــا وعربيـــا وا 

 التحرير ل ا و ي التي تمتل فلسطين في  ذا ائتفاق .
ود ب د خمست أيام لعالن اتفاق بتتبيت وقف دائم لطـالق النـار ين ـي واستدرك قائال   نأمل حينما ن 

ال ــدوان علــت قطــا   ــ ا وين ــي آلــت الــدمار الســرائيليت عــن ممارســت ارائم ــا بقتــل األطفــال والنســا  
 وتدمير كل ما ل  عالقت بالحياا والبنيت التحيت من مسااد وكنائس وما  وك ربا  ومشافي ومدارس .

تشــغيل م بــر رفــح البــر  بــين قطــا   ــ ا وميــر، شــدد األحمــد علــت أن قرــيت الم بــر وفيمــا يت لــق ب
 شأن مير  فلسطيني ئ عالقت ل  بالمفاورات والوفد الفلسطيني المواود  يـر مخـول ببحـس ذلـك، 

 ونحن متفا مون مق األشقا  في مير بشأن حل قريت الم بر .
ي الـــدمار ال ائـــل الـــذ  وقـــق فـــي قطـــا   ـــ ا وأعـــرب األحمـــد، عـــن أملـــ  فـــي أن ينتبـــ  الماتمـــق الـــدول

ويتحمل مسووليات  إ ا  ذلك، مشيدا بتشكيل مالس حقوق النسان األمم لانت تحقيق دوليت في ارائم 
كل من ارتكـب اريمـت بحـق قطـا   ـ ا والرـفت الغربيـت والقـدس التـي سـقط  يحاسبالحرب التي  وأن 
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بــر  م محمــد أبــو خرــير الــذ  قتــل حرقــا علــت يــد فلســطينيا منــذ يونيــو/ ح يــران وأ 40في ــا أكتــر مــن 
 المستوطنين .

وتمن األحمد  ا ود القيادا الميريت وما بذلت  من ا ـد متوايـل لتـأمين الويـول إلـت اتفـاق ن ـائي، 
نيت وت تبر ــــا مطالــــب الشــــ ب قــــائال:  أشــــقائنا فــــي ميــــر نشــــ ر أن ــــا تــــتف م كــــل المطالــــب الفلســــطي

  .المير 
قترحــــات بــــل ت مــــل علــــت تقــــديم يــــيغ تامــــق مطالــــب الاــــانبين وتقريــــب وقــــال  إن ميــــر ئ تقــــدم م

 مواقف ما، وم ظم النقاط التي قدمت ا مير لتقريب وا ات النظر تم ائتفاق علي ا .
ــدن، واــا  فــي  قالــت  ا  ميــادر ، أن رام هللامــن  كفــال  بــون، عــن 81/1/4181الشــرق األوســط، لن

خال  الشريط لـ الشرق األوسط  إن حركت حماس رفرت فتح الم  ابر وتوسيق منطقت الييد البحر  وا 
ال ا ل بشكل تدرياي، وتأايل النقاش في قرايا المينا  والمطار من دون رمانات حقيقيت، باعتبار 
ذلك تنظيما للحيـار ولـيس رف ـا لـ ، كمـا أن ـا رفرـت ربـط قرـيت الانـود المحتاـ ين لـدي ا بائتفـاق 

ئيل نقــاش مســألتي المينــا  والمطــار ولــو ئحقــا، وأيــرت علــت وقــف إطــالق النــار، فيمــا رفرــت إســرا
 علت ربط ائتفاق باتفاق حول اتس الانود والشارا إلت ن   سالل حماس ولو رمن آليات متأخرا.

المتحدس باسم حركت  الا ـاد السـالمي ،  ، من القا را، أن81/1/4181الخليج، الشارقة، ونشرت 
عادا بنا  مطار   ا الدولي  أمر متروك لتقديرات يوسف الحساينت قال إن الحديس عن إنش ا  مينا  وا 

الوفــد فــي القــا را ، مشــيرا  إلــت أن الحــديس عــن م بــر رفــح لــيس رــمن المحادتــات مــق  الســرائيليين ، 
 وفق تفا مات بين الوفد الفلسطيني والمسوولين الميريين.

 
 عريقات: مصر طرحت مبادرتها بإصرار من عباس .2

قال كبير المفاورين الفلسطينيين يائب عريقات إن مير طرحت مبادرت ا لوقف  :تبترا -رام هللا
وأورح عريقات خالل حديس  إطالق النار في قطا    ا بإيرار من الرئيس محمود عباس.

سرائيليت  يحفي أن  ما طرل في الورقت الميريت  ي أمور متفق علي ا في اتفاقات فلسطينيت وا 
ساعت في  ايت األ ميت وعيون كل ال الم متا ت للقا را من أال  14وقال  اآلن  ناك  سابقت .

تتبيت الت دئت ، مشيرا إلت أن الاانب السرائيلي في مفاورات وقف إطالق النار يستخدم لغت 
 المال ات وليس المفاورات.
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 سطيني .وحول م مت  خالل ال يارا األخيرا ل  للقا را، قال  إن ما يقوم ب   و المساندا للوفد الفل
ولفت عريقات إلت أن السلوك التفاوري السرائيلي يحاول تق يم المسائل  وأخشت أن يكون المقيود 

  و إبقا  الورق علت حال  ، مشيرا إلت أن  إسرائيل تنكرت لكل ائتفاقات وت مل بانتقائيت .
قات الفلسطينيت وأراف عريقات أن القيادا الفلسطينيت اآلن في مرحلت تشاور ودراست لطبي ت ال ال

السرائيليت في اليوم التالي لن ايت التفاو . مطالبا الماتمق الدولي اآلن بان يرك  نفس  لن ا  
 ائحتالل ائسرائيلي.

81/1/4181الغد، عمان،   
 
 وزراء يقيمون في غزة والوفد الفلسطيني موحد أربعة: لدينا "الشرق األوسط"الحمد هللا لـ .3

ال رئيس الو را  الفلسطيني رامي الحمد هللا إن حكومت  ئ تريد أن تخسر ق: ناير الحقباني -ادا
قرايا الش ب الفلسطيني رد إسرائيل، التي يار  العداد ل ا توتيقيا وقانونيا، من أال التقدم ب ا 
إلت محكمت ئ ا ، مشيرا إلت البد  في عمليات توتيق ائعتدا ات والارائم السرائيليت كافت التي 

 في قطا    ا.حدتت 
، أن الوفد السرائيلي الذ  يحرر اآلن في «الشرق األوسط»وأورح الحمد هللا في حوار مق 

القا را، يماطل في إاابات عن المطالب الفلسطينيت، وأن  ئ بد من تحرك دولي ب د كل  ذه 
 الماا ر وائعتدا ات.

يقيمون في قطا    ا، و م و ير  وأشار رئيس الو را  الفلسطيني إلت أن أرب ت و را  من السلطت
ال مل، وو ير األشغال ال امت، وو يرا شوون المرأا، وو ير ال دل، وأن م علت توايل مستمر، وأن م 

 . يشرفون علت ال اتت في قطا    ا، حيس ترسل ل م المساعدات..
81/1/4181، الشرق األوسط، لندن  

 
 فضل من اتفاق هزيلرئاسة التشريعي الفلسطيني: العودة بدون اتفاق أ .4

قالت رئاست المالس التشري ي الفلسطيني إن ا تفرل أن  ي ود الوفد : / ووكائت 48عرب 
 الفلسطيني المفاو  بالقا را بدون اتفاق علت أن يبرم اتفاق   يل ئ يلبت طلبات ش بنا ومقاومت  .

فاق  ش ب د ارتقا  آئف وشددت الرئاست في بيان، اليوم األرب ا ، علت أن   ئ يمكن القبول بات
الش دا  والارحت وتدمير المنا ل والمسااد والميانق وتاريف األراري ال راعيت ، موكدا أن 
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 الش ب الفلسطيني وب د كل  ذه الترحيات الاسام لن يقبل مطلقا  بفر  المال ات والشروط علي  
 .م ما بلغت ومن أ  طرف كان، و و يطالب فقط بتنفيذ شروط المقاومت 

واددت مطالبت ا للوفد الفلسطيني المفاو  بالقا را علت  ررورا التمسك بشروط المقاومت والش ب 
الفلسطيني ، وأن  الش ب الفلسطيني يرف  وبشدا التوقيق علت اتفاق ر يف و ش ئ يلبي شروط 

 المقاومت .
بداعات مقاومتنا التي   ت قادا وانود الكيان  وقال البيان إن    ا انتيرت بيمود أبنا  ش بنا وا 

السرائيلي، مشيرا الت أن انتيار   ا  و انتيار للقريت الفلسطينيت التي عادت وبقوا لتأخذ 
 مكانت ا الحقيقت علت الي يد الدولي وال ربي .

ونو ت الت أن   البيت أبنا  الش ب الفلسطيني يلتفون ويقفون خلف المقاومت وبكل قوا ويدعمون ا 
تأكد ل م وبما ئ يد  ماائ  للشك أن المقاومت  ي الخيار األفرل واألسر   في مطالب ا، ب د أن

 ئ يف م ائ لغت القوا . الذ ئسترداد الحقوق من  ذا الكيان 
83/1/4181، 11عرب   

 
 مشردي غزة والسلطة ستوفر العدد المتبقي إليواءوزير الشؤون االجتماعية: منازل متنقلة تركية  .5

الشوون ائاتماعيت شوقي ال يست أن تركيا أعربت عن است داد ا لتقديم ما  أعلن و ير حامد ااد:
يتراول ما بين ألف الت تالتت آئف كرفان  بيوت متنقلت  ليوا  عدد كبير من ائسر التي دمر 

 ائحتالل بيوت ا خالل ال دوان علت   ا.
ير التركي لدم السلطت وبحس وأشار ال يست في حديس لـ  األيام  الت أن  التقت أول من أمس السف

ال دوان رمن الحلول المت لقت بتوفير بيوت  إترم   الترتيبات الخايت بقريت إيوا  ائسر المشردا 
أسرا في قطا    ا دمر ائحتالل خالل عدوان  علت   ا منا ل ا  2800متنقلت  كرفانات  لنحو 

 كليا .
ت حتت ائن است دادا لتقديم ال دد المذكور من وأكد ال يست أن تركيا  ي الدولت الوحيدا التي أبد

البيوت المتنقلت   من ألف الت تالتت آئف كرفان  كمنحت للمسا مت في م الات مشكلت عدد كبير من 
ائسر المشردا في مراك  ائيوا  الموقتت في قطا    ا. وأكد ال يست ما تولي  حكومت التوافق من 

ائسر التي دمرت بيوت ا سوا  بشكل كلي أو ا ئي وذلك حسب ا تمام لتوفير حلول عاالت لمشكلت 
 ائمكانات المتاحت لدم الحكومت وما يتسنت ل ا اتخاذه من حلول عاالت.
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اعمار   ا قدمت موخرا  للخارايت القطريت املت من  لعاداويذكر في  ذا الشأن أن اللانت القطريت 
من ال دوان ائسرائيلي وتداعيات  من بين ا قدمت المقترحات المت لقت بتلبيت احتيااات المترررين 

مقترحا  لتوفير عشرا آئف كرفان ليوا  ائسر النا حت التي دمرت بيوت ا كليا  في الحرب وذلك بكلفت 
 مليون دوئر. 110ااماليت تقدر بـ 

81/1/4181، األيام، رام هللا  
 
 ل الساعية إلبقاء غزة محاصرةل مخططات االحتال منظمة التحرير: الموقف الفلسطيني سُيفش   .6

اعتبر عرو اللانت التنفيذيت لمنظمت التحرير الفلسطينيت، وايل أبو يوسف، أن ائحتالل  :رام هللا
السرائيلي ي دف من ورا  أسلوب   المراوغ  في المفاورات الااريت بالقا را إلت ال رب من 

تاميل الحيار المفرو  علت القطا  استحقاقات وقف ال دوان علت   ا، عن طريق إعادا تنظيم و 
 وعدم إن ائ .

 ، إن الحكومت 8|10وقال أبو يوسف في تيريحات خايت لـ  قدس برس  أدلت ب ا اليوم األرب ا  ت
السرائيليت تس ت لفشال الا ود الميريت ومفاورات الت دئت كالمرا السابقت، وأن المطلب 

يار و و متوقف علت ردود الوفد السرائيلي اليوم، الفلسطيني وارح باتااه وقف ال دوان ورفق الح
 كما قال. 

وأشار إلت أن موقف الفيائل في القا را والقيادا الفلسطينيت سيكون موحدا  في حال إفشال ائحتالل 
لا ود الت دئت في القا را وعدم تلبيت مطالب المقاومت، مشدزدا  علت أن الموقف الفلسطيني الموحزد 

وأراف أبو يوسف،  المفتر  اآلن تسليط  ات السرائيليت، حسب تأكيده.سيفشل كل المخطط
الرو  علت ارائم ائحتالل في   ا والرفت والقدس، وناال ا ود الت دئت في   ا ئ ي ني وقف 

 ال دوان السرائيلي .
ئج وأكزد أن مالحقت ائحتالل علت الماا ر والارائم التي ارتكب ا في القطا  ئ عالقت ل ا بنتا

المفاورات الااريت بالقا را، ئفتا  إلت أن السلطت ستت اون مق كافت اللاان الدوليت للتحقيق لتقديم 
 قادا ائحتالل للمحاكمت.

83/1/4181، قدس برس  
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 تغيرت "إسرائيل"عشراوي: شروط اللعبة مع  .7
حرير الفلسطينيت، فاد  أبو س دم: قالت حنان عشراو ، عرو اللانت التنفيذيت لمنظمت الت-رام هللا

ان إسرائيل تحاول فر  إمال ات ا علينا، وعلت الماتمق الدولي، وحرف األنظار عن اريمت ا »
، موكدا أن شروط الل بت تغيرت، وان أيت محاوئت لطالق المفاورات «األساسيت و ي ائحتالل

بار ا ا  ا  من مسووليت السياسيت ياب أن تستند بقوا إلت القانون الدولي وداخل األمم المتحدا باعت
 عالميت لتحقيق السالم ال ادل.

اا  ذلك خالل لقا  ام  ا ورئيس البرلمان السلفادور  سيغفريدو رييس، والوفد المرافق، في مقر 
منظمت التحرير الفلسطينيت في رام هللا، وأطل ت م علت آخر التطورات السياسيت في فلسطين، وناقش 

ورا  وخايت الكارتت ائنسانيت في قطا    ا، بسبب ال دوان وآلت الطرفان التد ور الخطير لأل
 الدمار والبطش ائسرائيليت.

ودعت عشراو  دول أمريكا الالتينيت والانوبيت إلت تقديم مبادرات سياسيت من أال محاسبت إسرائيل 
 لي.الدو علت خروقات ا المنافيت للشرعيت الدوليت وتأمين الحمايت لش بنا بحيانت القانون 

أما رئيس البرلمان السلفادور  فقال ان قوات ائحتالل ارتكبت ارائم حرب في قطا    ا وياب 
محاسبت ا، م ربا  عن ترامن بالده ودعم ا الكامل لحقوق ش بنا الوطنيت والمشروعت في الحريت 

قامت دولت فلسطين المستقلت وعايمت ا القدس.  وائستقالل وا 
81/1/1814القدس العربي، لندن،   

 
 األردن لم يتردد في الوقوف مع الفلسطينيين الهباش: .8

قال قاري القراا مستشار الرئيس الفلسطيني للشوون الدينيت  :اليقر عو -بترا-عمان 
وال القات ائنسانيت محمود ال باش ان ائردن لم يتردد بيوم من ائيام في الوقوف مق الش ب 

 افل الدوليت.الفلسطيني ومنايرا قريت  ال ادلت في المح
ائول علت الارحت والميابين الذين يتلقون ال الج في المدينت الطبيت  أمسوكان ال باش قد اطمأن 

حيس استمق الت شرل مفيل من الطاقم الطبي المشرف علت م الات الميابين واوراع م 
 اليحيت.

ائسرائيلي الغاشم علت  منذ اللحظت ائولت لل دوان»واراف ال باش لوكالت ائنبا  ائردنيت تبترا  
ا لنا في   ا اعطت االلت الملك عبدهللا التاني تواي ات  الكريمت لفتح ابواب المدينت الطبيت ئستقبال 

، ئفتا الت ان المستشفت الميداني في   ا والذ  «الارحت والميابين وتقديم ال الاات الال مت ل م
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قدم ال الاات الطبيت ائوليت الال مت ل وئ  يقدم الخدمات ال الايت منذ اكتر من سبق سنوات ي
الميابين في الميدان تم يتم تحويل الحائت الحرات للمدينت الطبيت لموايلت ال الج ب د ان ي ود م 

 بتقارير طبيت شاملت عن حائت م لتس يل متاب ت ا وتقديم ال الاات الال مت ل م.
81/1/4181، الرأي، عّمان  

 
 مليون دوالر إلعادة إعمار غزة 911نون المنحة السعودية بـ مسؤولون فلسطينيون يثم .9

أكد باسم اآل ا السفير الفلسطيني لدم الس وديت : ناير الحقبانيو س يد األبي  الريا   -ادا
أن المملكت ت د القريت الفلسطينيت  ي قريت ا األولت، وتولي ا ال ا تمام ا من « الشرق األوسط»لـ

لم نويت والماديت، والتي كان آخر ا ما أعلن  األمير س ود الفييل و ير كل النواحي اللوايستيت وا
 مليون دوئر. 000الخارايت الس ود ، أول من أمس بدعم إعادا إعمار قطا    ا بنحو 

وقال السفير الفلسطيني، إن عمليت إعمار قطا    ا يمر بمراحل من خالل المانحين الذين يقومون 
وتحديد المبالغ الال مت في بنا  المنا ل والبنيت التحتيت، والدعم الس ود  بدراست الورق واألولويات 

 100سيساعد كتيرا المانحين في تحديد األولويات، مورحا أن الدعم المقدم لو ارا اليحت  و 
مليون لاير، وذلك لشرا  األدويت والمستل مات الطبيت وت وي  النقم ارا  ال دوان السرائيلي علت 

مليون لاير، الذ  فقد الكتير من المركبات  100فيما تبلغ قيمت الدعم لل الل األحمر قطا    ا، 
 الما  ا والتي كانت تقوم بدور حيو  في نقل الميابين.

إن الحملت التي أطلق ا خادم »من اانب  قال الدكتور اواد نااي، مستشار رئيس الو را  الفلسطيني: 
عبد ال  ي ، كانت األكتر واألسر  في تقديم يد ال ون للش ب  الحرمين الشريفين، الملك عبد هللا بن

الفلسطيني، تااه ال دوان السرائيلي علت   ا، مشيرا  إلت أن المنحت التي قدمت ا الس وديت بنحو 
مليون لاير علت دف تين، بدأنا بتقديم الطلبات الخيام وسيارات الس اف، من البنك السالمي  000

 «.يم محطات الك ربا  وتحليت المياه التي ارم تدمير اللتنميت، وكذلك ترم
أن الس وديت بدأت بإرسال المواد الطبيت بشكل سريق، حيس ويلت علت تالس دف ات إلت  وذكر

  ا حتت اآلن، سوا  كانت من الرفت الغربيت، وأخرم من عن طريق األشقا  في مير بالتنسيق 
 مق ال الل األحمر الفلسطيني.

ل القياد  في حركت فتح وعرو اللانت المرك يت للحركت، امال محيسن، إن المملكت من اانب ، قا
الس وديت منذ انطالق التورا الم ايرا و ي الداعم رقم واحد ومواقف ا تاريخيا مت نت وئ تواد أ  

 تاب تالس وديت من خالل الموقق الذ  تشغل  «: »الشرق األوسط»مواقف متقلبت ل ا. وأراف لـ
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ألمت حول موقف واحد.. الموقف الس ود  اآلن داعم لوقف كل المخططات التي ت دف إلت تاميق ا
 «.تقسيم المنطقت والذ  كان يست دفنا امي ا

 
نشكر الموقف الس ود  المتقدم »وتابق محيسن، و و مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس: 

 «.في إطار م روف وقديم ومستمروالم م لدعم القريت الفلسطينيت ودعم أ الي   ا.. إن  يأتي 
81/1/4181، الشرق األوسط، لندن  

 
 هنية: التهدئة ال تتم إال برفع الحصار عن غزة .01

شـدد نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــت حمــاس إسـماعيل  نيــت، مســا  اليــوم، علــت أن الت دئــت مــق 
 ائحتالل السرائيلي ئ تتم إئ برفق الحيار عن قطا    ا.

 إن ترــحيات شــ بنا الفلســطيني ئ تســمح بالمســاومت  تيــريحات لفرــائيت  األقيــت : وقــال  نيــت فــي
علــت الحقــوق والمطالــب ، موكــدا  أن  ت ديــدات قــادا ال ــدو ت يــدنا تمســكا  بمطالــب شــ بنا وفــي مقــدمت ا 

وأعــرب  نيــت عــن الــدعم للوفــد الفلســطيني المفــاو  فــي القــا را للتويــل إلــت اتفــاق  رفــق الحيــار .
 ئمت، موكدا  أن  علت تقت من أن الوفد لن يخرق لالبت ا .ت دئت دا

 83/1/4181، فلسطين أون الين
 

 أبو مرزوق: لم يتم االتفاق على شيء إال على تمديد الهدنة .00
أكــد الــدكتور موســت أبــو مــر وق، القيــاد  فــي حركــت حمــاس، أنــ  لــم ياــر ائتفــاق علــت شــي  خــالل 

 قا را مق الوفد السرائيلي بوساطت ميريت.المفاورات  ير المباشرا التي ارت في ال
وأراف أن ما تم ائتفاق علي  خالل المفاورات التي استمرت تالتـت ايـام  ـو فقـط بنـد تمديـد ال دنـت 

 لمدا خمست أيام أخرم.
وأورح، فـي تيـريحات إعالميـت، أنـ  ئ يواـد اختـراق فـي أ  قرـيت مـن القرـايا، وأن  نـاك حااـت 

 ات. وقال  ئ يواد ما نستطيق أن نقول إننا اتفقنا علي  .لاوئت أخرم من المفاور
وأشار القياد  في حركت حماس إلت أن نقـاط الخـالف تـدور حـول كلمـات يرـ  ا الطـرف السـرائيلي 
في كل املت من بنود ائتفاق تغير الم نت، وكلمت  نا أو  نـاك مـن شـأن ا أن ترـيق المقيـود فيمـا 

 حسب  فإن  ما ت طي  إسرائيل باليمين تأخذه بالشمال .وب يت لق بالمطالب الفلسطينيت.
 81/1/4181، 11عرب 
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 في المفاوضات "إسرائيل"أبو ليلى: تمديد التهدئة ال يضمن جدية  .02
قال نائب أمين عـام الاب ـت الديمقراطيـت لتحريـر فلسـطين، وعرـو : كمال  كارنت -الدستور  -عمان 

ــا فــي القــا  را، قــيس عبــد الكــريم  أبــو ليلــت ، إن ال دنــت النســانيت التــي الوفــد الفلســطيني المتوااــد حالي 
سـاعت مقبلـت،  ررـ ا إاـرا  مفاورـات مكتفـت للويـول إلـت اتفـاق تتبيـت وقـف  21أعلـن عن ـا لمـدا 

إطالق النار، ئفت ا إلت أن  ذا ئ ي ني أن تكون إسرائيل اديت في موقف ا من المفاورات وأن ا ربما 
 قبل أتنا  ال دنت السابقت لتريق الوقت. تناور تف ل كما ف لت من

وأراف النائب أبو ليلت في تيريح يحفي من القا را  نحن من اانبنا سنبذل كل ا د إلت أن يـتم 
التويــل إلــت نتياــت متمــرا، وأن األمــر اآلن يتوقــف علــت الاانــب الســرائيلي الــذ  لــم يبــد  أ  إشــارا 

ا أن الوفــد الفلســطيني اتفــق مــق إياابيــت فــي القرــايا المطروحــت التــي تنطــو  علي  ــا المبــادرا، مورــح 
الاانب المير  علت أن يكون فـي ختـام ال دنـت التـي أعلنـت مواقـف إسـرائيليت وارـحت تاـاه القرـايا 

 المطروحت، مشددا أن  ذا ئ يرمن أن تكون إسرائيل اادا في المفاورات.
لسـطينيت متمتلـت برفـق الحيـار عـن وحول القرايا التي طرحت األسبو  الماري قال إن المطالـب الف

عـادا األعمـار و يـادا منـاطق اليـيد إلـت  مـيال،  11قطا    ا، والفراج عن األسـرم وفـتح الم ـابر وا 
لغــا  المنطقـــت ال ا لـــت بالرـــافت إلـــت إقامـــت مطــار ومينـــا ، مشـــيرا إلـــت أن  الوفـــد الســـرائيلي رفـــ   وا 

ا خارج النقاش، والطلبات األخرم لم يأت باديـد البحس في مورو  المينا  والمطار حاليا، وقال إن م
وأشــــار إلــــت أن  الوفــــد الســــرائيلي لــــم يقــــدم اديــــدا خــــالل   .ال ــــدوانويتحــــدس عمــــا كــــان قائمــــا قبــــل 

أسير ا فلسـطيني ا  10المفاورات األسبو  الماري سوم عر  يفقت تبادل تترمن الفراج عن نحو 
نــا يحتفظــون ب ــا مقابــل اتمــاني انــديين إســرائيليين اتما 10اعتقلــوا مــن  ــ ا خــالل الحــرب الحاليــت و

 عند حركت حماس .

 81/1/4181، الدستور، عّمان

 
 القسام تستعرض تصنيع صواريخ في غزة .03

نشرت كتائب ع  الدين القسام، الانال المسلح لحركت حمـاس، مقط ـا ميـورا قالـت  :األنارول-  ا
ـــ ـــ  إن يرظ ـــر  اســـتمرار عنايـــر ا بتيـــنيق يـــواريخ محلي ، داخـــل ورش m75ت اليـــنق مـــن طـــرا  في

وقالت  القسام ، في فيديو بتت   فرائيت األقيت  التاب ت لحركت حماس مسـا   التينيق الخايت ب ا .
وظ ـر  ميـدان .للاألرب ا ، إنز  بالر م من الحرب علـت قطـا   ـ ا، فـإن  التيـنيق مسـتمر مـن الـورش 

ائب القسـام ، و ـم يقومـون بتيـنيق اليـواريخ فـي التاب ت  لكت  في الفيديو عناير من  وحدا التينيق
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فـــي إشـــارا لتيـــنيق اليـــواريخ خـــالل فتـــرا  1014-8-2أحـــد األمـــاكن  يـــر الم روفـــت، وأرزختـــ  بيـــوم 
 .1014-2-2الحرب السرائيليت المستمرا علت قطا    ا منذ يوم 

مــت قيــادتكم الفاشــلت وقــال أحــد عنايــر  القســام ، الــذين ظ ــروا فــي الفيــديو مخاطبــا الســرائيليين:   ع
 أن م دمروا قدراتنا الياروخيت، لكن ما  ال التينيق مستمر ا من الورش إلت الميدان .

ومــن اانبــ ، قــال ســامي أبــو   ــر  المتحــدس الرســمي، باســم حركــت حمــاس فــي تيــريح يــحفي إنز 
ن  اســـتمرار تيـــنيق كتائـــب القســـام لليـــواريخ فـــي ظـــل الحـــرب  ـــو رســـالت إلـــت اليـــديق وال ـــدو، وأ

 األ داف السرائيليت من الحرب فشلت ، وفق قول .
 81/1/4181القدس العربي، لندن، 

 
 حماس: الغارات بعد سريان وقف النار خرق خطير وغير مبرر .04

عــدزت حركــت حمــاس الليلــت الغــارات اليــ يونيت علــت قطــا   ــ ا ب ــد ســريان وقــف إطــالق النــار :  ــ ا
باسم الحركت فـو   بر ـوم فـي تيـريح لـ  علـت يـفحت   وأكد الناطق الاديد خرقا خطيرا و ير مبرر.

علــت  فــيس بــوك  أن  ــذه الخروقــات الخطيــرا و يــر المبــررا يتحمــل ائحــتالل اليــ يوني مســئوليات ا 
وطالــب بر ــوم الاانــب الميــر  بلاــم ائحــتالل اليــ يوني عــن خروقاتــ  واعتدا اتــ  علــت  الكاملــت.

 الفلسطينيين.
 81/1/4181، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تنفي إطالق أي صواريخ من قطاع غزة قبل انتهاء التهدئة .05

نفت حركت المقاومـت السـالميت  حمـاس ، إطـالق أ  يـواريخ علـت المـدن، والمسـتوطنات السـرائيليت 
وقال سامي أبو   ر ، في تيريح مقترب، إنز الانـال المسـلح لحركـت حمـاس  مسا  اليوم األرب ا .

 يرطلق أ  يواريخ تااه ائحتالل السرائيلي مسا  اليوم.كتائب القسام لم 
 83/1/4181، فلسطين أون الين

 
 "لجان المقاومة": االحتالل يماطل في مفاوضات القاهرة .06

أكدت لاان المقاومـت الشـ بيت، أن ائحـتالل اليـ يوني يخـاد  ويماطـل فـي مفاورـات القـا را، :   ا
ذ دور ـا المنـوط ب ـا عربيـا وقوميـا وعـدم ائكتفـا  بل ـب مشيرا إلـت أنـ  لـن يررـخ، مطالبـت ميـر بأخـ

 دور المحايد.
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وقالت اللاان في بيان ل ا:  ال دو الي يوني المارم ئ يف م إئ لغت القوا وئ يررخ إئ تحت  خات 
الريــام ويــليات اليــواريخ ورــربات المقــاومين، لــذلك فــإن اســتمرار المقاومــت والــردود علــت اــرائم 

ق األقير لتحقيق مطالب ش بنا وقواه المقاومت، موكدا أن ال دو سيدفق تمـن ارائمـ  ال دو  ي الطري
 وفاشيت   اليا .

وأرــافت:  ال ــدو وحكومــت القتلــت مــن خلفــ  مــا  ال يماطــل ويخــاد  فــي مفاورــات  الغيــر مباشــرا مــق  
ل ـدم إعطائـ  الم يـد الوفد الفلسطيني في إقراره واعتراف  بالحقوق النسانيت أل لنا في قطا    ا داعيـت 

 من الفريت لممارست أكاذيب  .
ودعت لاان المقاومت الوسيط المير  ألخذ دوره المنوط ب  عربي ا وقومي ا بالمساندا والموا را للشـ ب 

 الفلسطيني ومقاومت ، وعدم ائكتفا  بل ب دور المحايد.
ا الحقيقيت للش ب الفلسطيني فـي وطالب لاان المقاومت اما ير األمت السالميت وال ربيت إلت المساند
   ا، وت  ي  يمود م في مواا ت ائحتالل حتت تحقيق النير.

 83/1/4181، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 المقاومة في الضفة بدأت باسترداد عافيتها أنحماس تؤكد  .07

يوم الام ت دعت حركت حماس في الرفت الغربيت المحتلت  ل بزت اما يريت واس ت  : رام هللا تفلسطين 
القــادم وذلــك نيــرا للمقاومــت ودعمــا للوفــد الفلســطيني المتوااــد فــي القــا را وتأكيــدا  علــت وحــدا شــ بنا 

 خلف خيار المقاومت.
  إن ــا  اسـتنفرت اميــق أبنــا  الرــفت 8|10وقالـت  حمــاس  فــي بيـان ل ــا تلقتــ   قــدس بـرس  األرب ــا  ت

اليـات الرـا طت علـت ائحـتالل  موكـدا  علـت أنز وفيائل الش ب الفلسطيني وقواه الحيت لتي يد الف 
 المقاومت في الرفت  بدأت تسترد عافيت ا وستتوسق يوما ب د يوم .

عمليـت  00وأشارت  حماس  في بيان ا إلت أنز  أبطال الرفت وفي تطور  ير مسبوق نفذوا أكتر مـن 
ال بــوات الناســفت وتنفيــذ إطــالق نــار منــذ بدايــت ال ــدوان علــت قطــا   ــ ا، إلــت اانــب تفايــر م عشــرات 

ال ديد من عمليات الط ن والد س التي قتل خالل ا عدٌد من الي اينت، وأييب خالل ا ال شرات من 
 الانود والمستوطنين .

 11 ــ ا، أورــحت الحركــت فــي بيان ــا أنز محافظــات الرــفت والقــدس قــدزمت منــذ بدايــت ال ــدوان علــت 
متوايلت والمواا ات ال نيفـت التـي تشـ د ا عشـرات نقـاط اريح،  في ال بزت ال 1000ش يدا  وأكتر من 

التمــاس بشــكل يــومي، كمــا وا ــت التحيــت للشــ يد  كريــا األقــر  الــذ  استشــ د فــي اشــتباك مســلح مــق 
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ـــار رـــد  قـــوات  ـــات إطـــالق ن قـــوات ائحـــتالل فـــي بلـــدا قـــبالن انـــوب نـــابلس، ب ـــد تنفيـــذه عـــدا عملي
 ائحتالل .

 83/1/4181قدس برس، 
 
 زعم اعتقال ناشط من حماس خطط لتنفيذ عملية فدائيةاالحتالل ي .08

كشــــفت ميــــادر عبريــــت النقــــاب عــــن أن وحــــدات إســــرائيليت خايــــت فــــي اــــيش : النايــــرا تفلســــطين 
نشـــطا  حركـــت حمـــاس فـــي قريـــت  د  أحـــ8|11ت أمـــس التالتـــا ائحـــتالل  المســـت ربين  اعتقلـــت مســـا  

شـــتباه فيـــ  بـــالتخطيط ئرتكـــاب مـــا أســـمت  الســـمو  قرـــا  الخليـــل انـــوب الرـــفت الغربيـــت المحتلـــت، لال
  اعتدا  تخريبيا .

 83/1/4181قدس برس، 
 
 "GoProوطائرات بدون طيار مزودة بكاميرات ": حماس لديها قذائف هاون "إسرائيل" .09

كشـــفت م طيـــات اديـــدا نشـــر ا ســـالل الاـــو الســـرائيلي اليـــوم األرب ـــا  : وكـــائت –القـــدس المحتلـــت 
قــذائف  ــاون مطــورا فــوق مســتوطنت ســديروت،  10ديديــت  للمــرا األولــت اعتــرا  منظومــت تالقبــت الح

 ات م رابط في الايش حركت حماس بتطوير  ذه القذائف.
وقـــال الرـــابط الكبيـــر فـــي ســـالل الاـــو، وفقـــا لمـــا نقلتـــ  وســـائل إعـــالم إســـرائيليت، إن حمـــاس أطلقـــت 

مسـافات متوسـطت حتـت يـاروخا، ل 100يارو  وقذيفت  اون من بين ـا ألـف قذيفـت  ـاون، و 0000
 ياروخا لمنطقت   وش دان  ومناطق الشمال، علت حد قول . 00كم، و 40

وقــال الرــابط إن ســالل الاــو ئحــظ توايــ  يــواريخ باتاــاه مطــار  بــن  وريــون  شــرق  تــل أبيــب  
 وقواعد سالل الاو.

يـــار وذكـــر أنـــ  تـــم خـــالل ال ـــدوان علـــت  ـــ ا إطـــالق يـــاروخي  بتريـــوت  لســـقاط طـــائرتين بـــدون ط
ن لـدم حمـاس الم يـد مـن  ـذه GoProأطلقت ما  حماس  حيس كانت م ودا بكاميرات مـن طـرا     ، وا 

ن الاـيش ينـو  تحـذير سـكان  ـالف  ـ ا  الطائرات القادرا علت تيـوير األمـاكن وحمـل المتفاـرات وا 
 من  كذا طائرات.

امــق حـول قطـا   ــ ا وأشـار الرـابط فـي اــيش ائحـتالل إلـت مقتــل ال ديـد مـن الانــود فـي أمـاكن الت
 كم.  0عبر قذائف ال اون، مقر ا أن  نالك مشكلت في مكافحت قذائف ك ذه ييل مدا ا إلت 

  83/1/4181، "48موقع "عربي 
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 يديعوت: طلقة قناص من غزة أذهلت األطباء .21

 ، أن طلقــــت ناريــــت 08-10ذكــــرت يــــحيفت  يــــدي وت أحرونــــوت  ظ ــــر األرب ــــا  ت: القــــدس المحتلــــت
اط اــيش ائحــتالل خــالل ال ــدوان علــت  ــ ا، أذ لــت أطبــا  مستشــفت تشــيبا  بتــل أيــابت أحــد رــب

أبيــب بســبب حام ــا الكبيــر واحتوائ ــا  علــت مــواد قابلــت لالنفاــار فــي أيــت لحظــت ، بحســب مــا أعلــن 
وقام األطبا  بيورا شاذا بائسـت اال فـي إاـرا  عمليـت اراحيـت محفوفـت بالمخـاطر لخـراج  األطبا .

للاـدل مـن اسـد الرـابط، بسـبب واـود موشـرات علـت قـرب انفاار ـا داخـل اسـده فـي  الطلقـت المتيـرا
 حادتت نادرا من نوع ا.

وفي التفاييل، أن الرابط الاريح و و برتبت مياـر ويـدعت  ران  ويخـدم فـي لـوا  تالناحـال  أيـيب 
عــدا عمليــات باأليــام األولــت لل مليــت البريــت بطلقــت قنــام حيــس تــم نقلــ  لمستشــفت تشــيبا  وأاريــت لــ  

 اراحيت قبل أن تستقر حالت  مق بقا  الطلقت داخل اسده نظرا  لخطورا إخراا ا.
إئ أن األطبــا  ئحظــوا أمــر ا  ريب ــا ب ــد تيــوير الطلقــت باألشــ ت المغناطيســيت حيــس تبــين واــود طلقــت 

يـت شاذا في حام ـا الكبيـر كمـا اترـح مـن خـالل استشـارا قـدم ا رـباط مختيـون فـي ال يـارات النار 
في الايش بأن  ـذه الطلقـت ت ـود لبندقيـت قـنم قـد تكـون روسـيت مـن طـرا   درا ونـوف  والتـي يحتـو  

 مقذوف ا علت الريام والمادا المتفارا.
وعند ا دخل الشك في قلب األطبا  ب د رويت فتحت يغيرا في الطلقت مـا أتـار المخـاوف مـن إمكانيـت 

 لدمويت أو انفاار الطلقت في أيت لحظت.تسرب المواد المتفارا السامت لدورا الرابط ا
وب ــد ا قــرر األطبــا  إاــرا  عمليــت اراحيــت مســت الت للرــابط لخــراج الطلقــت مــن اســده حيــس طــرل 
استخدام وسائل خايت و ير م  ودا في الطب كارتدا  الستر الواقيت من الريام والخوذ ال سكريت 

 أن يلبسوا واقيا لل ينين فقط. مخافت انفاار الطلقت، إئ ان  تقرر في ن ايت المطاف
وبـاألدوات الفنيـت البدائيـت  -بحسـب يـدي وت-وفي الن ايت، تـم اسـتخراج الطلقـت ب مليـت اراحيـت  م قـدا 

فقـــط ودون اللاـــو  إلـــت أ  أدوات ك ربائيـــت خشـــيت تســـبب ا بتف يـــل الشـــحنت المتفاـــرا المتوااـــدا داخـــل 
 عياب المتاليقت ب ا دون تررر ا.الطلقت الناريت حيس تم استخراج الطلقت من بين األ

وتحدس مدير قسم الطوارئ في المستشفت الطبيب يـورام كاليـن عـن أن  ـذه ال مليـت كانـت شـاذا بكـل 
مــا للكلمــت مــن م نــت فقــد توااــد داخــل  رفــت ال مليــات رــابطان فــي الاــيش  الســرائيلي  وقامــا بأخــذ 

   سالل خرات.الطلقت لم  د الفحم الانائي ليتبينا من حقيقت ا ومن أ
 83/1/4181، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مخيمات صور تحتفل بنصر غزةالفصائل والقوى الفلسطينية في  .20

احتفلــــت مخيمـــات الالائــــين الفلســـطينيين فـــي منطقــــت يـــور بائنتيــــار الـــذ  حققتــــ  : حســـين ســـ د
يـليب األحمـر اللبنـاني ، المقاومت الفلسطينيت في   ا، ونظمت بالمناسبت تام ا  كبيرا  مقابل مرك   ال

 إلـتشارك في  ممتلون عن الفيائل والقوم الفلسطينيت واللبنانيت وموسسـات الماتمـق المـدني، إرـافت 
 عشرات األشبال الذين رف وا يور الش دا ، وماسمات عمالقت ليواريخ  القسام .
شـ ب الفلسـطيني فـي وأكزد القياد  في  حركت حماس  إسـماعيل ررـوان أنز   ـذا اللقـا  ياسـد وحـدا ال

  ا والرفت والشتات ، مشيرا  إلت أنز  المقاومت اسدت وحدا الشـ ب الفلسـطيني فـي أب ـت يـورا مـن 
خالل وحدا فيائل المقاومت. و نا تبر  اليورا الوحدويـت األخـرم التـي تمتـل وحـدا الشـ بين اللبنـاني 

ـــد أن ائنتيـــار الـــذ  حققتـــ   ـــ ا  ـــو انتيـــار للقـــد س واألســـرم وانتيـــار للرـــفت والفلســـطيني . وأكز
 ولتحقيق ال ودا، و و انتيار للبنان وال رب.

بدوره، شـدزد ممتـل  حركـت الا ـاد السـالمي  فـي لبنـان أبـو عمـاد الرفـاعي علـت أن  شـ بنا الفلسـطيني 
لقزن ال دو درسا  لن ينساه، وأعاد ائعتبار ل ـذه القرـيت وأعـاد توحيـد كـل الا ـود فـي  ـذا ال ـالم لـدعم 

ت الفلســطينيت . وأرــاف:  المطلــوب اليــوم أن تيــحو الشــ وب ال ربيــت وتــدرك أن مــا يحــاك ل ــا القرــي
 اليوم  و من أال ائبت اد عن القريت المرك يت فلسطين .

من ا ت ، أشار أمين سر إقليم  حركـت فـتح  فـي لبنـان رف ـت شـناعت إلـت أن  ائنتيـار الوحيـد الـذ  
والمستشـفيات.  والنسـانيت  وقيف البيوت والموسسات الدوليـت حقق  نتنيا و  و علت األطفال والنسا

أما نحن فقد انتيرنا علت ايش  المتغطرس وحكومت  ال نيريت المتطرفت ، ئفتا  ائنتبـاه إلـت أنز  مـا 
الرــفت والقــدس، لكــي يف ــم ال ــدو أننــا  إلــت أيرــانطالــب بــ  اليــوم  ــو لــيس فقــط لقطــا   ــ ا بــل يمتــد 

 احدا وش ب واحد .وطن واحد واغرافيا و 
 81/1/4181السفير، بيروت، 

 
 القوى الفلسطينية في عين الحلوة تستقبل سفيرة بلجيكا وتؤكد على األمن واالستقرار .22

  يـارا  ـذا  أنفـي المخـيم الشـيخ امـال خطـاب  السـالميتسـر القـوم  أمـيناعتبـر : ـ رأفـت ن ـيم ييدا
الملحقـت بـو ارا الخارايـت البلايكيـت آن بورلنـد والقـائم  كوليت تاكيـ  رفقـت]السفيرا بلايكا في لبنان الوفد 

يمـــر بحالـــت  امـــت مـــن ائســـتقرار  ]عـــين الحلـــوا[ توكـــد ان المخـــيم[ باألعمــال المكســـيكي البرتـــو  لنـــدر
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 أخبـاريـوتر األورـا  فـي عـين الحلـوا بإشـاعت  أن نـاك طـابورا خامسـا يحـاول  أن إلـتواألمن، ئفتـا 
  ير يحيحت عن  .

الوفد انـ   ر ـم  أمامعرو المكتب السياسي لاب ت التحرير الفلسطينيت يالل اليوسف  أكدمن ا ت  
كــل مــا يحــدس مــن تطــورات فــي لبنــان والمنطقــت مــن حولــ  فــان الفيــائل والقــوم الفلســطينيت ماتم ــت 
تحمـل رايـت واحــدا  ـي  ميــلحت المخـيم فــوق كـل اعتبــار ، لـذلك كانــت  نـاك مبــادرا فلسـطينيت موحــدا 

يل قوا أمنيت مشتركت لحفظ األمن في المخيم وتأكيد عدم التدخل بالشوون الداخليـت للبنـان توات بتشك
أل  بلد عربي، وتوحيد الا ود دعما  للقريت المرك يت و ي قريت الش ب الفلسطيني ونرال  مـن  أو

عادا أرر اال تحرير   .ئائي  وا 
 81/1/4181بيروت، المستقبل، 

 
 مثل حماس "إرهابية"منح شرعية لمنظمات يمجلس حقوق اإلنسان  :نتنياهو .23

ات م رئيس الو را  السرائيلي بنيامين نتنيا و أمس، مالس وكائت:  - ائتحاد –القدس المحتلت 
ب د   بمنح شرعيت للمنظمات تالر ابيت القاتلت  متل حماس حقوق النسان التابق لألمم المتحدا 

 وليت في ارائم الحرب المحتملت في قطا    ا.يومين من إعالن المالس تشكيل لانت تحقيق د
مالس حقوق النسان التابق لألمم المتحدا ي طي شرعيت لمنظمات إر ابيت  وقال نتنيا و في بيان 

التي ترتكب في أماكن أخرم   الماا ر مت ما  المالس بغ  الطرف عن   قاتلت متل حماس وداعش
 لدفاع ا عن نفس ا.في الشرق األوسط من أال التحقيق رد إسرائيل 

بدئ  من التحقيق في  امات حماس علت المدنيين السرائيليين واستغالل ا للغ يين كدرو   وأراف 
بشريت، وبدئ  من التحقيق في الماا ر التي يرتكب ا األسد رد الش ب في سوريا أو التي تقوم ب ا 

ئيل، الديمقراطيت الوحيدا في داعش رد األكراد، قررت األمم المتحدا القدوم والتحقيق رد إسرا
 . التي تتيرف بشكل شرعي للدفا  عن مواطني ا رد الر اب القاتل الشرق األوسط

تقرير اللانت التي شكل ا مالس حقوق النسان قد كتب مسبقا  وقرر رئيس ا أن حماس ليست  وتابق 
 . تنظيما  إر ابيا  ولذا ليس ل ا أ  دور  نا

 81/1/4181، االتحاد، ابوظبي
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 ليبرمان: إما جثث جنودنا أو جثث هنية والضيف .24
 دد و ير الخارايت السرائيلي أفيغدور ليبرمان، حركت حماس أمس من : الشرق األوسط - رام هللا

أن إسرائيل لن تقبل أ  اقترال ئ يرمن إعادا اتس الانديين السرائيليين لدم حماس، أرون شاوول 
سماعيل  نيت.و دار  ولدين، متوعدا با تيال   محمد الريف وا 

سماعيل  -لم ت د حماس اتس الانود  وقال ليبرمان: إن  سن يد لحماس اتس محمد الريف وا 
واا  ت ديد ليبرمان في وقت رفرت في  حماس ترمين اتفاق وقف إطالق النار باتفاق حول  .  نيت

 اتس الانود لدي ا.
أسيرا  10است داد ا الفراج عن نحو وكانت إسرائيل عررت علت حماس في مباحتات القا را 

اتمانا يحتفظون ب ا مقابل اتامين الانديين عند  10لدي م اعتقلوا من   ا في الحرب الحاليت و
 حماس.

لساحل  ورف  الفلسطينيون  ذا الطلب. وقال ليبرمان أتنا  ااتما  لروسا  المالس القليمي 
با ظا، قد ئ يكون التمن  و اتس إسماعيل  تمن رف  تسليمنا اتتي الانديين سيكون ،  عسقالن

 .  نيت ومحمد الريف فقط بل باقي القيادا السياسيت لحركت حماس
 ويرم ليبرمان أن التخلم من حماس وقادت ا ي د شرطا رروريا في إطار أ  اتفاق سالم.

 81/1/4181، الشرق األوسط، لندن
 
 يلةلبيد: اتفاق التهدئة مع حماس يجب أن يكون لفترة طو  .25

دعا و ير الماليت في الحكومت السرائيليت  يائير لبيد  لل مل علت إيااد منظومت ئين: عكا أون 
 تسمح باستقرار ال دو  لفترا طويلت مق قطا    ا.

ووفقا  لما اا  في يحيفت يدي وت أحرنوت فإن تيريحات لبيد تأتي في إطار رده علت المبادرا 
بيد  ياب عدم ائكتفا  باتفاق يوقف إطالق النار موقت يمكن لحل األ مت في قطا    ا، ويريف ل

 أن ين ار ب د عدا أش ر أو سنوات قليلت .
وتابق لبيد  قد حان الوقت ليااد منظومت ت مل علت الحفاظ علت ال دو  لفترا طويلت ادا  علت  رار 

قيق ذلك عبر تدخل ال الم ما حدس ب د انت ا  الحرب التانيت في لبنان ، ئفتا  إلت أن  بالمكان تح
 ال ربي والماتمق الدولي.

 83/1/4181، عكا اون الين
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 "إسرائيل" تتنازل عن نزع سالح المقاومة واستمرار االغتياالتجلعاد أردان:  .26
نقلت الذاعت ال امت علت موق  ا ائلكتروني يبال اليوم عن و ير ائتيائت في  ن:كا أون ئيع

المالس الو ار  الميغر  الكابينت   ال اد أردان  قول   إن المباحتات  الحكومت السرائيليت وعرو
 في القا را ئ  الت ب يد عن تحقيق التويل ئتفاق ن ائي .

وأراف  أردان  في مقابلت مق الذاعت ال امت يبال اليوم األرب ا   بحسب تقديراتي فإننا لسنا قريبون 
رئيس الو را  بنيامين نتنيا و قد أطل   علت ائتيائت  من أال التويل أل  اتفاق ، ئفتا  إلت أن

 الااريت في القا را.
وأعرب أردان عن اعتقاده بأن إحدم التفا مات التي ياب أن تير  إسرائيل  علي ا في إطار 
المفاورات في القا را علت تلقي شرعيت دوليت من أال ال مل في قطا    ا، في لحظت ائشتباه 

 يين ون األسلحت.بأن الفلسطينيين 
ووفقا  لتيريحات أردان فياب علت  إسرائيل  أن تتلقت شرعيت دوليت من أال الدخول الفور  للايش 
السرائيلي في كل وقت يتمكن في  الايش كشف أعمال حفر األنفاق أو إقامت مخرطت اديدا لنتاج 

 اليواريخ، كما ياب تدمير البنيت التحتيت لألذر  ال سكريت.
ردان   إن إسرائيل تنا لت في مباحتات القا را الااريت عن أ م وأبر  النقاط التي تمسكت وأراف  أ

ب ا خالل الفترا الماريت و ي ن   سالل حركت حماس والفيائل األخرم، إرافت إلت أن الاانب 
في إطار تلك  الموروعتالسرائيلي قد تنا ل بشكل ئ يمكن ل  التبرير عن مطلب ائ تيائت 

 ورات .المفا
 83/1/4181، عكا اون الين

 
 لوقف إطالق النار غير معقولة حماس تضع شروطا  أهرونوفيتش:  .27

قال و ير األمن الداخلي يتسحاق أ رونوفيتش إن  ليس متفائال باحتمال : كفال  بون - رام هللا
حماس ترق  التويل إلت اتفاق لوقف إطالق النار علت اانبي الحدود مق قطا    ا، مريفا 

روطا  ير م قولت، متل إقامت مينا  في   ا والفراج عن سانا ، لكن ا في الوقت نفس  ت ار  ش
عادا اتتي الانديين المفقودين يت ين علت حماس القبول بييغت  . وتابق  فكرا تاريد قطا    ا وا 

 ترميم قطا    ا مقابل تاريده من السالل. وفي حالت رف  حماس ل ذه الييغت فياب ائستمرار
 . في الم ركت لحين حسم ا وذلك لين م المواطنون ب دو  طويل األمد

 81/1/4181، الشرق األوسط، لندن
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 لن تبادر بإطالق النار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وتمديد الهدنة "إسرائيلشتاينيتز: " .28

ال شتاينيت  أن أعلن  ير الشوون ائستراتيايت وائستخبارات السرائيلي يوف: كفال  بون - رام هللا
إسرائيل ستحافظ  إسرائيل لن تبادر بإطالق النار إذا لم يتم التويل إلت اتفاق وتمديد ال دنت، قائال 

علت استمرار ال دو  ب د انت ا  موعد وقف إطالق النار الحالي، وسنرد علت حماس بشكل قاس 
ل حماس سيكون شرطا او ريا ن   سال . ورأم الو ير السرائيلي أن  ومولم إذا لم تلت م بال دو 

 . ئستئناف مفاورات السالم ويوئ إلت حل دائم للن ا 
 81/1/4181، الشرق األوسط، لندن

 
 السياسي والعسكري في العدوان على غزة األداءلفحص مراقب الدولة بـ"إسرائيل" يقرر فتح تحقيق  .29

الحرب علت   ا،  بإخفاقاتتحقيق وديق عواودا: تتوياا للدعوات المت ايدا في إسرائيل لل -النايرا 
أمس عن قراره فتح ملف كامل لفحم إدارا   مراقب الدولت أعلن القاري المتقاعد يوسف شبيرا 

المستويين السياسي وال سكر  في ال دوان ائسرائيلي علت قطا    ا الذ  يطلق علي  الايش اسم 
ال الم بأن إسرائيل انت كت القوانين ، وعلل ذلك بالشارا لواود م اعم في  الارف اليامد عمليت 

 الدوليت وئ تراقب سلوك ايش ا كما تقتري المواتيق ال الميت.
الكامنت في حمايت قادا   مراقب الدولت وربما تورح أقوال دان مريدور و ير القرا  األسبق مرامي 

. ففي تيريح إسرائيل من ائنتقادات والمالحقات في ال الم أكتر من ا استخاليا لدروس الحرب
تخفف وطأا   قبت حديديت قرائيت للقناا السرائيليت ال اشرا دعا مريدور إسرائيل لإلسرا  في بنا  

الدعاوم في محكمت الانايات الدوليت وفي مواقق أخرم من خالل العالن أن ا دولت ديموقراطيت 
واود انت اكات خالل تحترم القانون وأن ا شكلت لانت تحقيق مستقلت ومحترمت للتحقيق بم اعم 

كما أويت مريدور بخالف مراقبين آخرين وبخالف موقف إسرائيل الرسمي، للت اون مق  الحرب.
 لانت التحقيق األمميت بقيادا البروفسور الكند  وليام شاباس.

 81/1/4181، القدس العربي، لندن
 

 ةلمعرفة تطورات محادثات القاهر  نتظر بيانات حماس" نالكابينتفي "وزراء  .31
، يوم واو را  في المالس الو ار  السرائيلي الميغر قال، أن 81/1/4181، 11عرب ذكرت 

 أمس األرب ا ، إن م يطل ون علت آخر التطورات بشأن المحادتات في القا را، من بيانات حركت 
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واا  أن الو را  انتظروا ساعات  حماس، وليس من رئيس الحكومت السرائيليت بنيامين نتنيا و.

ويلت للحيول علت آخر المستادات من رئيس الحكومت. وحتت ساعات منتيف الليل لم ي رفوا ط
 ما إذا كان سيتم تمديد الت دئت أو ال ودا إلت القتال.

ونقلت  يدي وت أحرونوت  عن ميدر مطلق علت المالس الو ار  الميغر قول  إن الو را  
رات، في حين أن نتنيا و لم يتحدس مق ينتظرون بيانات حركت حماس لالطال  علت آخر التطو 

 أعرا  المالس الو ار  طيلت اليوم، وأن م ئ ي رفون ماذا يحيل.
و را  في المالس الو ار  الي يوني ، أن 83/1/4181، المركز الفلسطيني لإلعالموأراف 

قائق علت إن رئيس حكومت ائحتالل بنيامين نتنيا و اختفت وأ لق  اتف ، وذلك قبل د وا،الميغر قال
 ساعت الماريت. 21انت ا  ال دنت التي كانت سائدا لمدا 

ليال   11ونقلت يحيفت يدي وت احرونوت عن الو را  قول م:  قبل دقائق من انت ا  وقف النار 
 نتنيا و اختفت وأ لق  اتف  ونحن ئ ن رف ماذا يحدس .

ني الميغر،  الكابنيت  أن وفي وقت سابق من مسا  أمس أعلن و را  في المالس األمني الي يو 
 رئيس الو را  الي يوني بنيامين نتنيا و يحتكر كل الم لومات حول نتائج المفاورات.

 ووفقا  للو را  فإن نتنيا و لم يطل  م عن أ  شي  حول مفاورات القا را بخيوم وقف النار.
 
 وزراء إسرائيليون يرفضون اقتراحا  مصريا  ال ينص على نزع سالح حماس .30

تسابق روسا  األح اب السرائيليت المشاركت في ائئتالف الحاكم في : حسن مواسي -دس المحتلت الق
إسرائيل، فيما بين م لبدا  مواقف م المتشددا حيال وقف إطالق النار بين إسرائيل وفيائل المقاومت 

ار  الميغزر الفلسطينيت، وسط فشل رئيس الو را  بنيامين نتنيا و، في إقنا  أعرا  المالس الو  
، بالتيويت لميلحت اتفاق إطار عررت  مير وينمز علت تدفق المساعدات إلت قطا   الكابينيت 

  ا، وتحويل األموال لدفق الرواتب، وفتح الم ابر البريت و يادا وتوسيق مناطق الييد وترييق 
 الشريط الحدود .

، علت التيويت، كون  لكابينيتا وأبر ت اليحف السرائيليت أمس عدم ناال نتنيا و في إقنا  
ائتفاق، لم يشمل الشرط المت لق بن   سالل المقاومت، وا ل   ا من وعت السالل، عدا عن رف  

 إقامت مينا  بحر  ومطار في قطا    ا.
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وذكرت يحيفت يدي وت أحرونوت، أن نتنيا و يخشت من فشل  في تمرير ائقترال المير ، من 
، تت لق  الكابينيت إحدم المسائل التي ي ارر ا و را   مشيرا إلت أن مواا ت أ مت دوليت عميقت، 

بمسألت تحويل الرواتب لموظفي سلطت حركت حماس، ئسيما ال ناير ال سكريت في الحركت، وفي 
 . مقدمت م قائد كتائب القسام، محمد ريف

ي دون قائمت و را  ائئتالف الحكومي  ونقلت اليحيفت عن أحد الو را  لم تكشف اسم ، ان 
ذا لم يشمل ائتفاق تشكيل لانت دوليت لمراقبت ورمان ن   سالل المقاومت،  بالشروط المقبولت، وا 

توا مق ائقترال  . فإن م لن ييوز
، كل علت حدا، لم تناح  الكابينيت لفتت إلت أن الالسات التي عقد ا نتنيا و، مق و را     آرتس 

البيت  ، ونفتالي بينت، رئيس ح ب  الليكود ل اد أردان، من في تخفيف حدا م اررت أرب ت و را : ا
، ألن ائتفاق ئ يشمل  إسرائيل بيتنا ، وأفيغدور ليبرمان، ويتسحاق أ رونوفيتش، ح ب  الي ود 

 رمان ن   سالل المقاومت.
يشتكون من أن نتنيا و يحاول تمرير اتفاق من دون   الكابينيت وأورحت اليحيفت أن و را  

 م علت التفاييل الكاملت، ويل األمر إلت حد ويف أحد الو را  ورق نتنيا و، بالقول: إطالع
نحن ئ ن رف التفاييل حقا ، ف و يحاول أن ينيب لنا مييدا علت شكل اتفاق مق الميريين، ئ  

 . نستطيق رفر 
 81/1/4181، المستقبل، بيروت

 
 جيشمليون دوالر لل 531اإلسرائيلي يقر تحويل  "الكنيست" .32

مليون  300مليار شيكل ت 0.0وافقت اللانت الماليت الميغرا لـتالكينيست  السرائيلي، علت تحول 
 دوئر أمريكي  لو ارا ايش ائحتالل، ب د مطالبات منذ ش ر برفق مي انيت الدفا  واألمن.

مي انيت  ، فإن ال يادا في1014-8-10وبحسب بيان يادر عن و ارا الماليت السرائيليت، األرب ا  
ايش ائحتالل السرائيلي واألمن اا ت علت حساب موا نات النقل ال ام وتطوير تو يق المياه في 

 تإسرائيل ، وتحريرات الدولت لل ئ ل.
مليون دوئر  000واا  في البيان، أن و ارا ماليت ائحتالل ستقوم بتحويل مبلغ مليار شيكل ت

تالل، علت أن يتم رخ المبالغ المتبقيت علت موا نت أمريكي ، فورا إلت حساب و ارا ايش ائح
 الايش خالل السنوات القادمت، دون تحديد فترا محددا لتحويل  ذا المبلغ.

 83/1/4181، فلسطين أون الين
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 يخرق التهدئة ويشن سلسلة غارات على غزةالجيش اإلسرائيلي  .33

فرقت في مدينت   ا، ب د مرور قرابت شنت الطائرات الحربيت السرائيليت سلسلت  ارات علت أ داف مت
 أيام، أعلنت عن ا مير والفيائل الفلسطينيت. 0دقيقت علت بد  سريان ت دئت لمدا  00

وقالت ميادر أمنيت، أن طائرات ائحتالل شنت سلسلت  ارات علت أر   راعيت انوب وشرق 
محطت الخ ندار ببلدا  كما است دفت طائرات ائحتالل أرارا   راعيت في محيط و رب مدينت   ا.

 .القطا بيت ئ يا شمال القطا ، فيما أ ارت علت منطقت  راعيت بمنطقت احر الديك وسط 
 81/1/4181، فلسطين أون الين

 
 غزة باتجاهيحرك قواته البرية  الجيش اإلسرائيلي .34

ات  حول بس ايش ائحتالل السرائيلي م لومات لوسائل العالم ال بريت عن إعادا تركي  قو  :الغد
 قطا    ا مق احتمال انت ا  وقف إطالق النار الذ  امتد لتالتت أيام مق المقاومت الفلسطينيت.

ويرم مراقبون أن توقيت العالن م د في األساس للرغط علت المقاومت الفلسطينيت للقبول بال ر  
 المير  الاديد لوقف إطالق النار.

م األرب ا  عن تلقي ب   القوات ال سكريت ال املت وكشفت ميادر عسكريت إسرائيلي ب د ظ ر اليو 
في مستوطنات  الف   ا بالتامق حول الحدود است دادا ئحتمال عدم تاديد الت دئت وتفار 

 األورا  من اديد.
ونقلت يحيفت  يدي وت احرونوت   ال بريت عن الميادر قول ا إن  ذه الارا  م د سلفا  وئ يواد 

 مليت لم تنت  ب د، علت حد ت بيره.ما يدعو لالستغراب فال 
فيما أرسل الايش رسائل نييت للمئات من انود ورباط ائحتياط يدعو م في ا لالست داد لمكانيت 

 استدعائ م خالل ساعات مسا  اليوم حال فشل مفاورات وقف إطالق النار.
 81/1/4181، الغد، عّمان

 
 ة سيشعر بها قطاع غزة لسنواتقائد سالح الجو اإلسرائيلي: استخدمنا نيران هائل .35

قال قائد سالل الاو السرائيلي أمير ايشل، إن الطائرات الحربيت السرائيليت ألقت خالل الحرب علت 
 قطا    ا، كميات  ائلت من النيران سيش ر ب ا القطا  لسنوات قادمت.
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ايل ائاتماعي وفي تغريدا نشرت علت الموقق الرسمي لايش ائحتالل السرائيلي في موقق التو 
تتويتر ، اليوم األرب ا ، أراف ايشل  في نشاطنا خالل ال اوم تالحرب ، استخدمنا كميات نيران 
 ائلت أيابت بدقت أ داف ا في ظل ظروف م قدا وبمساعدا القوات البريت، بحيس سيش ر ب ا قطا  

   ا لسنوات عديدا قادمت .
 83/1/4181، فلسطين أون الين

 
 أخطأنا بتقدير انتهاء الحرب ي الجيش اإلسرائيلي يعترف:رقة غزة فقائد ف .36

اعترف قائد فرقت   ا في الايش السرائيلي  ميكي ادلشتاين  بخطأ : ترامت يفا - القدس المحتلت
عندما اعتقد بأن الحرب قد انت ت في أعقاب انسحاب الايش من  ائستخباراتيتتقديرات الايش 

 ال دنت األولت. القطا  قبل عدا أيام والعالن عن
وقال أدلشتاين خالل لقا  ام   بسكان من مستوطنات  الف   ا يوم أمس األرب ا ، إن رئيس 

  كان مخطئا  حين طلب من سكان  الف   ا بال ودا لبيوت م بأمان، وقد اا   األركان  بيني  انت
 منقويت. استخباريت ذا الطلب بشكل متسر  واستند إلت م لومات 

العالن وما تب   من تادد إطالق اليواريخ أرر بالش ور باألمن لدم السكان  وأراف أن  ذا
 بشكل كبير، منو ا  إلت استحالت إيالل  كذا خطأ ب د فوات األوان.

 81/1/4181، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 على غزة الجيش اإلسرائيلي يحقق في أحداث الحرب .37

لي التحقيق في عشرات الحوادس التي وق ت أتنا  الحرب بدأ ايش ائحتالل السرائي: ـرب48عــ
ال دوانيت علت قطا    ا، وذلك ب دف يد المطالب بإارا  تحقيق دولي بشب ت ارتكاب ارائم 
حرب. وبرمن تلك  الحوادس  يار  التحقيق في ما را رفح ب يد أسر المقاومت الفلسطينيت للاند  

بدأ التحقيق في عشرات الحوادس   ير ال اديت ، والتي  واا  أن الايش السرائيلي  دار  ولدين.
 قتل في  البيت ا مدنيون فلسطينيون أتنا  الحرب علت   ا.

وبحسب   آرتس  فإن  ذه التحقيقات الداخليت بدأت في مرحلت مبكرا، وذلك ب دف استخالم ال بر، 
لت يد المطالب بإارا  ومحاولت فحم ما إذا حيل إ مال ما في عمليت اتخاذ القرارات، إرافت إ

 تحقيق دولي رد شب ات تنسب لسرائيل ارتكاب ارائم حرب.
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يذكر في  ذا السياق أن  مراقب الدولت  السرائيلي أعلن يوم أمس األرب ا ، أن  ينو  فحم ما إذا 
 كانت إسرائيل قد خرقت القانون الدولي أتنا  الحرب، وذلك ب دف تقليم تأتير التحقيقات الدوليت.

حادتا مرتبطا بالحرب، وبدأت عمليت فحم  10لـ حسب   آرتس  فقد ور ت تلخييات أوليت وب
 عشرات الحوادس األخرم.

 81/1/4181، 11عرب 
 
 اإلسرائيلية تسعى لسحب صالحية تقديم لوائح ضد متظاهرين من الشرطة عدلوزارة ال .38

يم لوائح ات ام رد السرائيليت موخرا  علت سحب يالحيت تقد  دلت مل و ارا ال: 48عرب 
متظا رين من الشرطت، وذلك في أعقاب ائنتقادات الشديدا التي وا ت ا المحاكم لسلوك الشرطت في 

عممت مذكرا قانون يسحب من الشرطت   دلأن و ارا ال  ذا الشأن. وذكر موقق يحيفت  آرتس
القانوني ومنق ف   يالحيت تقديم لوائح ات ام رد المتظا رين وتواي  ات امات متل التام ر  ير

 المظا رات، لتنقل  ذه اليالحيات إلت النيابت ال امت.
 83/1/4181، 11عرب 

 
 مليار شيكل  81خسرت بسبب العدوان  "إسرائيل"مدير جمعية إعمار في الداخل الفلسطينّي:  .39

يوسف عواودا مدير ام يت إعمار للتنميت والتطوير ائقتياد  في    ير أندراوس: -النايرا 
مليار شيكل، وأن  10اخل الفلسطينيز ان اسرائيل خسرت بسبب ال دوان علت قطا    ا ما يقارب الد

كل دقيقت تمر علت  ذا ال دوان يتكبد ائقتياد السرائيلي في ا نيف مليون شيكل. وتتكون  ذه 
الخسائر باألساس من التكاليف ال سكريت ومن ت طزل النشاط ائقتياد  خيويا في المنطقت 

واراف ان  لو علم ائسرائيليين بالحام الحقيقي للخسائر لقامت تورا علت رئيس الو را  ، نوبيتالا
 ائسرائيلي بنيامين نتنيا و وحكومت .

 83/1/4181ن، رأي اليوم، لند
 
 سرائيلي بـ"الخيانة" الصحفي جدعون ليفي يسبح ضد "الجرف الصامد" فيتهمه اليمين اإل .41

في الكاتب الم روف في يحيفت   آرتس  ي د رم ا لم ارري عمليت لي: ادعون أ.ف.ب -تل ابيب 
تمو  الماري رد قطا    ا. وي رف عن ليفي  8اسرائيل في  أطلقت ا الارف اليامد  التي 



 
 

 

 

 
           31ص                                     3315 العدد:     81/1/4181الخميس  التاريخ:

 

ي د  خائنا  في اسرائيل ب د ان كتب مقائ في  أيبحمواقف  المداف ت عن القريت الفلسطينيت ولكن  
 الطيارين ائسرائيليين  بارتكاب أفظق ائعمال  في قطا    ا.منتيف تمو  الماري ات م في  

ال ديد من القرا  اشتراكات م في يحيفت  آرتس كما  ألغيواا  رد الف ل علت مقال ليفي عنيفا حيس 
 دد عرو الكنيست ائسرائيلي ياريف ليفين و و أمين عام ائئتالف الحكومي في اسرائيل بمالحقت  

نت . وويل ائمر بب   ائسرائيليين الت ائعتدا  علي  بالررب في الشار  ما قرائيا بت مت  الخيا
 دفق  آرتس الت توظيف حراس شخييين ل .

 81/1/4181، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 صعبة بعد حرب غزة االقتصاد اإلسرائيلي يواجه آفاقا  تقرير:  .40

مق حركت المقاومت السالميت ع  ت حرب إسرائيل المستمرا منذ ش ر : ميطفت يالح -القدس 
حماس حركت مقاط ت فلسطينيت وربما ترر م نويات المستتمرين تااه إسرائيل حتت في الوقت الذ  

 مليار دوئر لن يتأتر بدرات تذكر. 100يبدو في  أن ائقتياد السرائيلي المتطور تكنولوايا وقوام  
رات من الدوئرات فقد تراا ت السياحت ويتوقق محللون أن تقلم الحرب النمو وتتكلف عدا مليا

في المئت في يوليو تمو . لكن إسرائيل واا ت متل تلك ال وايف في الماري وت افت  10وحد ا 
 في المئت سنويا في األعوام الماريت. 4-0خالل أش ر قليلت مق نمو الناتج المحلي 

ت الغربيت أيبحت أكتر تكرارا لكن المخاوف الرافيت  ذه المرا تنبق من أن ائرطرابات في الرف
يشكل ت ديدا  -الراب ت في تماني سنوات  -وأشد حدا كما أن احتمال استئناف الحرب في   ا 

 حقيقيا وكانت ائنتقادات الدوليت لسرائيل شديدا وخايت في أوروبا و و ما يدعم المويدين للمقاط ت.
ئقتياد إسرائيل إئ أن ا ماتم ت قد ترر ولن يسبب عامل واحد منفرد من تلك ال وامل رررا كبيرا 

التقت وتخرج البالد من المسار المستقر الذ  ساعد ا علت اذب تدفقات كبيرا من ائستتمارات 
 األانبيت المباشرا.

وقال لويس كوستا المتخيم في أس ار الفائدا وال مالت لوسط أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا لدم 
تباطئا حتت قبل يرا    ا بسبب ترااق الطلب المحلي وانخفا  سيتي بنك  كان ائقتياد م

 اليادرات.
 يتطلق قطا  الشركات بشدا إلت تحفي  ... تتسم م نويات المستتمرين الدوليين بم يد من الحذر 

 تااه إسرائيل. 
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وفي الوقت نفس  فإن حركت المقاط ت وسحب ائستتمارات وفر  ال قوبات رد إسرائيل والتي 
الفلسطينيون كتفت أنشطت ا وتدعو األاانب ل دم شرا  السلق التي تنتا ا مستوطنات الرفت يقود ا 

 الغربيت وترغط علت الفنانين لمقاط ت إسرائيل.
األوروبي الشركات من الت امل مق شركات إسرائيليت تتخذ من  ائتحادوحذر عدد من دول 

علت مشروعات البحس ال لمي التي سيمول ا  قيودا ائتحادالمستوطنات مقرا ل ا أو ترتبط ب ا وفر  
 مق إسرائيل.

ويتوقق أليكس اوفي و و مور  متخيم في شوون الشرق األوسط ويتابق الارا ات الدوليت رد 
إسرائيل أن ي    اليرا  في   ا ردود األف ال الغاربت الوليدا من اانب المست لكين والشركات 

 ي عدا دول من ا بلايكا وبريطانيا.مستش دا بخطوات اتخذت ا موخرا شركات ف
وكتب اوفي في ت ليق الش ر الماري  تشير تلك التحركات إرافت إلت تنامي ائحتاااات 
وال امات الم اديت للساميت في أوروبا وكندا والوئيات المتحدا إلت أن  عندما يتوقف القتال في   ا 

يات الدوليت وفي قطاعات أخرم متل في المنتد ائقتياديت..فستيبح إسرائيل  دفا للمقاط ت 
 الكليات والاام ات. 

ليست ذات أ ميت  1000ويرم كبار المستتمرين األاانب أن حركت المقاط ت التي تأسست في ال ام 
علت األقل حتت اآلن. فالحركت قد تتيدر عناوين األخبار وتلحق ب   الررر بالم نويات لكن 

التكونولوايا المتطورا واليناعات ال ندسيت والدوائيت لم يتأتر ائقتياد السرائيلي الذ  ي تمد علت 
 بدرات تذكر.

وقال بول اامبل مدير التينيفات السياديت لدم فيتش للتينيف ائئتماني  ائقتياد ليس م  وئ 
عن تلك األمور .. لكن  ناك عناير محددا تم  ولت عن ا  متل قطا  التكنولوايا المتطورا الذ  

 ائستتمارات األانبيت المباشرا. وأعتقد أن  ذا سيستمر. تتا  إلي  
لكن مب س قلق فيتش يكمن في أن ت يد حرب   ا خطر دخول إسرائيل في يراعات متكررا مكلفت 
و و ما يود  إلت  يادا النفاق ال سكر  وترخم المي انيت ويدق ناقوس الخطر حول الماليت ال امت 

 للحكومت.
كان  شيا  التي نفكر في ا التأتير في األمد الب يد علت النفاق ال سكر . وقال اامبل  من بين األ

اامبل ذكر في تقرير األسبو  الماري أن من المراح أئ تتكمن إسرائيل من الويول إلت مستوم 
 ال ا  المست دف في المي انيت وع ا ذلك بشكل كبير إلت أن النفاق ال سكر  لن يتقلم اآلن.
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الحالت من عدم التيقن إلت اانب ترااق الطلب المحلي والمخاطر ال امشيت لحركت وربما تود  تلك 
المقاط ت إلت آفاق قاتمت. وكان البنك المرك   السرائيلي قد خف  أس ار الفائدا الش ر الماري 

 في خطوا  ير متوق ت في محاولت لتحفي  النشاط.
لمقاط ت إلحاق الررر بائستتمار في وقال كوستا  لم نيل ب د إلت مرحلت يمكن في ا لحركت ا

إسرائيل .. يواد مستتمرون ير بون في ائستتمار في قطاعي األدويت أو التكنولوايا المتطورا في 
 إسرائيل. 

واراف  لكننا بدأنا نلحظ ب   ائنقسام في وا ات النظر  نا بشأن كيف ينبغي لسرائيل أن 
 تتيرف. 

ملموس في المفاورات الااريت مق مير وحماس حول   ا ومن ا ت أخرم فإذا تم إحرا  تقدم 
و و ما من شأن  أن يقلم مخاطر نشوب يرا  آخر ويم د الطريق أمام محادتات متمرا مق 

 السلطت الفلسطينيت حول الرفت الغربيت فإن  ذا قد يبدد الكتير من الغيوم ائقتياديت.
 83/1/4181، وكالة رويترز لألنباء

 
 شهيدا   8591بغزة يرفع حصيلة العدوان الى  صاروخ من مخلفات االحتالل رشهداء بانفجا ستة .42

، في انفاار يارو  أمسقبل ظ ر  ستت، وأييب أشخام ستتعيست س د هللا: استش د  -  ا 
يذكر ان تالتت من  من مخلفات ائحتالل قرب أبراج الشيخ  ايد في بيت ئ يا شمال قطا    ا.

 ندست المتفارات التاب ت لو ارا الداخليت.الش دا   م أفراد في وحدا  
وقال إياد الب م الناطق باسم و ارا الداخليت في   ا، إن ائنفاار وقق عندما شر  عدد من أفراد 
 ندست المتفارات، أمس، بتفكيك يارو  إسرائيلي لم ينفار أدم الت استش اد تالتت من أفراد الوحدا 

مسوول وحدا  ندست المتفارات في قطا    ا والرائد تيسير و م الرائد حا م احمد ابو مراد نائب 
علي الحوم مدير عام وحدا  ندست المتفارات في شمال قطا    ا والمساعد بالل محمد السلطان 

 . كما وأودم ائنفاار بحياامن نفس الوحدا، بالرافت إلت استش اد اليحافي علي ابو عفش
 في وكالت  ائسوشايتد برس  لألنبا . لمي  الذ  اليحافي اليطالي كاميلي سيمون

وأورح الب م خالل حديس مق  األيام  أن ائنفاار وقق خالل قيام الوحدا ب مل ا بحرور عدد من 
الميورين اليحافيين الذين كانوا ييورون الحدس، مراحا  أن يكون اليارو  يخرق لتقنيت 

 مواطن. 10100 نحوأييب و ش يدا،  1308ال دوان الت  حييلتوبذلك يرتفق  التشريك السرائيليت.
81/1/4181األيام، رام هللا،   
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 مؤسسة األقصى تحذر من دعوات اللجنة الداخلية في الكنيست لفرض "الفصل الزماني والمكاني" .43

يوم  حذرت موسست ائقيت من الدعوات التي يدرت في ااتما  لانت الداخليت في الكنيست
تالل لتأمين اقتحامات المستوطنين لألقيت خالل موسم األعياد ائرب ا  بشأن اا  يت شرطت ائح

إن المرحلت الرا نت  10/8/1014الي وديت القريب، وقالت الموسست في بيان ل ا مسا  اليوم األرب ا  
تش د ارتفاعا ملحوظا في حدا الدعوات والتيريحات اليادرا عن سياسيين في الحكومت والكنيست 

، وفق طلب عرو الكنيست لألقيتين المسلمين والي ود أرتنا  اقتحام م والتي تدعو الت الفيل ب
موشي فيايلن، فيما دعت مير  رياف رئيس لانت الداخليت الت ا الق المساد ائقيت في وا  

 المسلمين والي ود اذا ما تبين للشرطت أن فتح  ي يد من احتقان األاوا .
الدعوات التي تشير بشكل وارح بش د نقلت نوعيت  وأشارت الموسست الت أن ااتما  لانت الداخليت

المساد بس ي ائحتالل والموسست ائسرائيليت الت تطبيق وفر  مخطط التقسيم ال ماني والمكاني ل
و و رئيس المفوريت التي -ائقيت، وبينت ذلك من خالل التيريح الذ  أدلت ب  دافيد تسور 

والذ  قال ان  ياب علت الشرطت أن  -لألقيتالي ود شكلت ا لانت الداخليت موخرا لبحس اقتحامات 
من الدخول الت ائقيت لحظت واود المستوطنين في ، كما اقترل تانب   متير  الشغب  منق بتنظر 

ائحتكاك بين الي ود والمسلمين لحظت ائقتحام ، وذلك من خالل الفيل بين ساعت واود الي ود 
 والمسلمين.

83/1/4181اث، أم الفحم، مؤسسة األقصى، للوقف والتر   
 
 بحماية الشرطةاألقصى المسجد يقتحمون باحات  "صفا": مئات المستوطنين اليهود .44

وايلت شرطت ائحتالل يبال األرب ا  حيار ا المفرو  علت المساد األقيت المبارك، : القدس
حت عام ا من الراال، واميق النسا  من الدخول إلي ، فيما سم 00الـ ومن ت من  م دون 

 للمستوطنين والحاخامات الي ود باقتحام  من ا ت باب المغاربت.
وقال مدير العالم في موسست األقيت للوقف والتراس محمود أبو ال طا لوكالت  يفا  إن شرطت 
ائحتالل أ لقت كافت أبواب المساد األقيت، ما عدا أبواب السلسلت، األسباط، المالس وحطت، 

 عام ا من الراال من دخول . 00الـ دون  ومن ت اميق النسا  ومن  م
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مستوطن ا متطرف ا بقيادا عدد من الحاخامات الي ود اقتحموا منذ ساعات  000أكتر من  وأورح أن
اليبال المساد األقيت من ا ت باب المغاربت وسط حراست مشددا من شرطت ائحتالل الخايت، 

 حيس نظموا اولت في أنحا  متفرقت من باحات .
83/1/4181لصحافة الفلسطينية، صفا، وكالة ا  

 
 4183خالل  ينمقدسي 811االحتالل سحب "إقامة"  :معطيات رسمية .45

أظ رت م طيات رسميت اسرائيليت سلمت ا و ارا الداخليت السرائيليت إلت  مرك  الدفا   :القدس المحتلت
 100 القامت  من  ، سحب ائحتالل مكانت1010عن الفرد  الحقوقي السرائيلي، أن  خالل ال ام 

من م فقط، وأن  منذ  00فلسطينيين من سكان القدس الشرقيت المحتلت، وأعادت  ذه المكانت إلت 
ألف فلسطيني من مكانت  14ارزدت أكتر من  1302احتالل القدس في حرب ح يران ال ام 

فراغ المدينت من ويمارس ائحتالل سياست من ايت لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقيت، و   القامت . ا 
سكان ا األيليين، بواسطت قوانين ارم سن ا لتنفيذ  ذه السياسيت، التي باتت ت رف باسم  الترانسفير 
اليامت . فب د احتالل القدس سنت إسرائيل قانونا يقري بمنح المقدسيين مكانت  إقامت . وبمواب 

بح بإمكان دولت ائحتالل سحب سنوات يي 2 ذا القانون فإن من يتغيب عن القدس لفترا ت يد عن 
  القامت  من .

81/1/4181الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 قصىاأل المسجد استنكارا ألوامر منع الدخول الىمسيرة نسائية في القدس  .46

نظمت ماموعت نسا  من مياطب ال لم والقدس يبال األرب ا  مسيرا احتااايت توا ت الت باب 
ق الدخول الت ائقيت في ساعات اليبال المتوايلت بحق ن منذ الش ر استنكارا ألوامر من ،السلسلت

 الماري. وقامت شرطت ائحتالل بإلقا  قنابل الغا  المسيل للدمو  لتفريق المتظا رات.
 ،وكانت شرطت ائحتالل قد من ت دخول النسا  للمساد األقيت منذ السادست والنيف يباحا

دخول من  م دون التالتين من الراال وقامت بفر  تقييدات  فيما من ت، استمرارا لن ا ا الت سفي
 واحتاا  البطاقات الشخييت لامي  م. ،شديدا علت المسنين
 ذه الارا ات بحق الميلين وطالب مياطب   عمارا األقيت والمقدسات واستنكرت موسست 

 .ال لم
83/1/4181مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 عالجتلقي التركيا ل من غزة إلى فلسطينيا   جريحا   81وصول  .47

ا فلسطيني ا، بين م  18ويل  :السبيل حامل إلت ال ايمت التركيت أنقرا،  وامرأاأطفال  خمستاريح 
 لتلقي ال الج، أييبوا خالل ال دوان السرائيلي المتوايل علت قطا    ا.

طائرا  و يرائيلي مسا  أمس، وكانت الطائرا التي نقلت م قد اقل ت من مطار  بن  وريون  الس
 سرير ا. 40عسكريت ما  ا بكامل الم دات الطبيت، وتبلغ قدرت ا ائستي ابيت 

وقام أطبا  من و ارا اليحت التركيت، بائ تمام في الحائت الحرات ل دد من الميابين، ب د إن ال م 
 .من الطائرا، وذلك في خيمت الطوارئ، التي نريبت بالمطار الذ   بطت ب 

81/1/4181السبيل، عمان،   
 
 طائرات االحتالل تستأنف غاراتها على قطاع غزة رغم إعالن تمديد التهدئة .48

 ،  ارات ا علت 8|10  ا: استأنفت الطائرات الحربيت السرائيليت في ساعت متأخرا من ليل األرب ا  ت
لفلسطيني عن تمديد قطا    ا، وذلك ب د نيف ساعت من انت ا  الت دئت السابقت وا عالن الوفد ا

 الت دئت لخمست أيام دون يدور أ  موقف من الاانب السرائيلي.
وقال رايد ميداني لـ  قدس برس ، أن طائرات حربيت إسرائيليت شنت في ساعت متأخرا من ليل 
األرب ا  عدا  ارات علت مدينت   ا وشمال ا است دفت أرا   راعيت، دون ان يبلغ عن وقو  

وتأتي  ذه الغارات ب د إعالن الوفد الفلسطيني في القا را عن تمديد الت دئت  ال.إيابات في األرو 
 التي انت ت عند منتيف  ذه الليلت لخمست أيام اديدا.

83/1/4181قدس برس،   
 
 رام هللا: عشرات اإلصابات خالل مواجهات مع االحتالل بمسيرة تضامنية مع غزة .49

مسا  يوم األرب ا ، ارا  استنشاق م الغا  المسيل أييب عشرات الفلسطينيين بحائت اختناق، 
للدمو ، خالل تفريق مسيرا نظمت ا الفيائل الفلسطينيت علت حاا  قلنديا الفايل بين القدس ورام 

 هللا ترامنا مق قطا    ا.
وانطلقت المسيرا، من أمام مخيم قلنديا باتااه حاا  قلنديا حيس رفق خالل ا المتظا رون ئفتات 

عبارات ترامنيت مق قطا    ا والفيائل الفلسطينيت التي تتيدم لل دوان السرائيلي علت علي ا 
 من الش ر الماري. 8القطا  بدأت في الـ 
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وعملت قوات ايش ائحتالل السرائيلي علت تفريق المسيرا فور ويول ا إلت حاا  قلنديا، عبر 
ما أدم إلت إيابت ال شرات بحائت استخدام: الريام المطاطي وقنابل الغا  المسيل للدمو ؛ 

 اختناق، تم م الات م ميدانيا.
83/1/4181، فلسطين أون الين  

 
 شابا   94: حملة اعتقاالت جديدة بالقدس تطال نادي األسير .51

شنت قوات ائحتالل السرائيلي فار اليوم الخميس حملت اعتقائت اديدا في أحيا  مدينت القدس 
 المحتلت طالت عشرات الشبان.

مقدسيا آخرين، ب د الحملت  01وأفاد ناد  األسير اليوم بأن سلطات ائحتالل اعتقلت الليلت الماريت 
 م تقال. 00التي شنت ا باألمس لتطال 

 وأورح محامي الناد  مفيد الحاج أن الم تقلين تم تحويل م لوحدا  ئ اف  في الرملت.
مقدسيا اعتقلت م الليلت قبل  03  اعتقال ومددت سلطات ائحتالل السرائيلي مسا  أمس األرب ا

 الماريت من أنحا  متفرقت من القدس المحتلت. 
81/1/4181وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 وزارة األسرى: أسرى العدوان على غزة تعرضوا إلرهاب ووحشية في التحقيق .50

، أن ما أقدمت علي  دولت أكد الممتل العالمي لو ارا األسرم بقطا    ا رأفت حمدونترام هللا: 
ائحتالل مق الم تقلين الفلسطينيين أتنا  ال دوان علت   ا يستواب المالحقت والمحاسبت والمحاكمت 

أن و ارا األسرم   8|10للمسئولين ائسرائيليين. وأراف حمدونت، في بيان يحفي يوم األرب ا  ت
ا في ا قيام ائحتالل بأف ال م ينت تحت وتقت ش ادات للم تقلين والمحررين من أسرم ال دوان، أكدو 

ائكراه وائابار، بالرافت  لطريقت الم املت الوحشيت بحق الم تقلين بالررب والت ديد بالقتل والتقييد 
 والاو  وال طش بش ر رمران .

83/1/4181 برس، قدس  
 
 مليارات الدنانير بةالطل أسر بفلسطين يكلفالتعليم  بإدارة قطاعتضارب المصالح "الحياة الجديدة":  .52

كشف مسوولون تربويون رسميون و ير رسميين، عن واود ترارب  :منتير حمدان -رام هللا 
ميالح في ادارا قطا  الت ليم ال الي في فلسطين، حيس يتاسد ذلك في أن ا لبيت اعرا  مالس 
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ليم بحكم المنيب، الت ليم ال الي  م من روسا  الاام ات ر م ان رئاست  تكون لو ير التربيت والت 
إئ ان قرارات  ذا المالس تنيب باألساس علت ما يحقق ميالح موسسات الت ليم ال الي أكتر من 
ائلتفات الت ميالح الطلبت والماتمق او تحسين اودا ونوعيت الت ليم ال الي في ظل تأكيدات روسا  

ت ائن يار في ظل  ياب اام ات لـ تالحياا الاديدا  ان الت ليم ال الي في فلسطين يوشك عل
السياسات الوارحت ئدارا  ذا القطا  وا  راق موسسات الت ليم ال الي بتخييات قد ئ يود  
ائلتحاق ب ا الت حيول الخرياين علت وظائف او فرم عمل، في حين ان من بين حائت 

ن المسوولين ترارب الميالح تأكيد ميادر رسميت في و ارا التربيت والت ليم ال الي واود عدد م
الرسميين في الوظيفت الحكوميت رمن قطا  التربيت والت ليم يحاررون تمن م باذن رسمي ودون   

 في اام ات محليت ارافت الت ان منيب امين سر مالس الت ليم ال الي ايبح شا را.
طلب تطالب  1000وياتي ذلك في وقت كشف في  مسوولون في الت ليم ال الي عن تلقي م قرابت 

ف  م دئت القبول في الاام ات، لغر  امق ائموال من الطلبت في ظل عدم ايفا  الحكومت بخ
بما علي ا من الت امات ماليت تااه موسسات الت ليم ال الي، ما يحمل الطلبت وذوي م القسط األكبر 

ظام وطني من تسديد ائلت ام المالي الذ  ي يد عن مليار دينار سنويًّا، وسط مطالبات م نيت ببنا  ن
ن ا  ترارب الميالح. ،لإلرشاد الم ني وكسر احتكار عرويت مالس الت ليم ال الي  وا 

81/1/4181الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 الفلسطيني عدنان أبو عامر للباحث "مراكز البحث العلمي في إسرائيلصدور كتاب " .53
ياسات، األ داف، مراك  البحس ال لمي في إس في كتاٍب يدر ب نوان : رامي أبو ش اب رائيل، السز

ياسيت،   التزمويل للباحس الفلسطيني الدزكتور عدنان عبد الرحمن أبو عامر رئيس قسم ال لوم السز
والعالم في اام ت األمت للتز ليم المفتول في فلسطين، نقف علت يورا للبحس ال لمي في إسرائيل 

ات، والتزمويل. ئبد من الشارا إلت أن عبر عدد من المحاور، وئسيما ائستراتيايات، والتزخيي
الكتاب يدر ال ام الماري عن مرك  نما  للبحوس والدراسات. ين   الكتاب علت حقائق 
وم لومات تتيل بالبحس ال لمي، وأ م ا ما يت لق بأعداد الباحتين، وم دزئت النتاج البحتي، 

تحليل نفوذ الموسسات البحتيزت علت عالوا علت ائبتكارات، ودور القطا  الخام، بالرافت إلت 
ياسي السرائيلي، مق قرا ا لب   نماذج البحس، وأخيرا  القواسم المشتركت بين  يان ي القرار السز

 المراك  البحتيزت.
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يترح المستوم المن اي للبحس ال لمي في إسرائيل عبر عدد من الم طيات التي تطال  ذه 
يت، ئسيما عند مقارنت ا بواقق البحس ال لمي في الدزول ال ربالتاربت، وما تنطو  علي  من إشارات، و 

والتي علت الرز م من المناشدات والمبادرات للن و  ب ذا الاانب، إئ إنز المشكلت تكمن في 
التزخطيط والممارست، حيس إنز البحس ال لمي عربيا ، يأتي في مواقق متأخرا عالميا ، و و أقرب إلت 

ن   ير ال امشي والتانو  في سياسات م ظم الدول، عالوا علت كون   ير حقيقي، فرال  عن أ
 م عبارا  -في م ظم األحيان -موا  بالطريقت المتلت، نا يَك عن أنز القائمين علت البحس، ومراك ه

عن موظفين حاملين لمو الت علميزت، ولكن دون اتاا ات أو روم بحتيزت وارحت، وبذلك فقد 
تيل في أرحت البحس ال لمي في الوطن ال ربي عبارا عن تشكيالت إداريزت، ومباٍن، وعناوين ت

 البحس ال لمي، وبذلك أمست منفيال  عن واقق الدولت، وبويف  ئ يود   ررا  وظيفيا .
يذ ب الكتاب إلت أن البحس ال ملي في إسرائيل يدين في واوده لسياسات الحركت الي يونيت التي 

س سخزرت كل ما من شأن  أن يقيم  ذا الاانب، عالوا علت ائستفادا من  ألقيت درات مما ان ك
ئحقا  علت مكانت البحس ال لمي في إسرائيل، إذ تمكنت اام ات ا، ومراك  ا البحتيت من أن تحتل 

  من 0  من ا ت البحوس المنشورا في ال لوم البحتت والتطبيقيزت، فرال  عن واود ت12المرتبت ت
ا  .  ذه الحقائق واألرقام تدعون10  اام ت في ال الم تم100اام ات ا في تينيف أفرل ت

للبحس والتساول عن عوامل ناال  ذه المنظومت، ول ل أ م ا تلك المي انيات الرخمت التي ترريد 
  دولت متقدمت، نا يك عن أنز إسرائيل 00للبحس ال لمي، فمي انيت التز ليم في إسرائيل ت دلر مي انيت ت

 . %0.1قدمت  و ت  من إنتاا ا القومي للبحس ال لمي، في حين أنز م دل الدزول المت%8.1تريد ت
81/1/4181القدس العربي، لندن،   

 
 4183خالل العام  %48الصحة: األمراض النفسية ارتفعت بنسبة وزارة  .54

، اليادر عن مرك  الم لومات اليحيت 1010رام هللا: قالت و ارا اليحت، في تقرير ا السنو  لل ام 
 1131يدا المسالت ال ام الماري، بلغ التابق ل ا، إن ال دد الامالي لحائت األمرا  النفسيت الاد

، حيس بلغ عدد الحائت المسالت في ذلك ال ام 1011عن ال ام  %8.11حالت، بم دل  يادا قدر ا 
أن عدد الحائت الاديدا المسالت بين الذكور خالل ال ام  وأشارت  اليحت ، إلت حالت. 1800

وكانت أعلت نسبت من  ذه الحائت من الحائت المسالت،  %02ر0حالت، أ   1101الماري بلغ 
 حالت. 124عاما ، بواقق  13-10في الفئت ال مريت من 

81/1/4181األيام، رام هللا،   
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 اإلسرائيلي على غزة حالة إجهاض خالل العدوان 111مصادر طبية:  .55

حالت خالل ال دوان،  200قالت ميادر طبيت فلسطينيت إن حائت الا ا  في قطا    ا بلغت 
  ذه ال يادا الكبيرا.في أن األورا  اليحيت والنفسيت للنسا  الحوامل أتنا  ال دوان تسببت  وأرافت

من ا ت أخرم ت اني النسا  اللواتي أنابن أتنا  ال دوان من نقم شديد في التغذيت ان كس علت 
 د.يحت مواليد ن. وتشير األرقام إلت أن نسا    ا ور ن في فترا ال دوان نحو خمست آئف مولو 

83/1/4181الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 "الحياة": خطة مصرية للتهدئة في غزة تنّص على رفع تدريجي للحصار .56

علمت « الحياا»أن  القا را محمد يونسنقال  عن مراسل ا من  81/1/4181الحياة، لندن، نشرت 
ال ودا إلت أن الخطت الميريت التي عررت علت الاانبين الفلسطيني والسرائيلي لن ا  الحرب و 

ت دئت دائمت في قطا    ا، تنم علت رفق تدرياي ل دد من إارا ات الحيار علت قطا    ا، 
والمينا  وسالل لكن ا تبقي علت قرايا او ريت إلت مفاورات ئحقت تتم ب د ش ر، متل المطار 

 الفيائل واألسرم.
س، أعلن مساعد الرئيس باراك الخمي -وقبل ساعات قليلت علت انت ا  الت دئت منتيف ليل األرب ا  

أوباما للسياست الخارايت بن رودس أن أوباما تحادس  اتفيا  أمس مق رئيس الو را  السرائيلي 
بنيامين نتانيا و في شأن وقف النار في   ا. في  ذه األتنا ، أعلنت القناا ال اشرا في التلف يون 

 ساعت أخرم. 21السرائيلي أن إسرائيل ئ تمانق في تمديد ال دنت 
وتنم الخطت الميريت علت توسيق حركت األفراد والبرائق من   ا إلت الرفت الغربيت عبر تنسيق 
سرائيل، علما  أن  ذه النقطت تشكل تغييرا  كبيرا  في الورق القائم في  يار  بين السلطت الفلسطينيت وا 

بد  الحيار عام  قطا    ا، إذ أن حركت السلق توقفت بشكل كامل من   ا إلت الرفت منذ
 مينق وم مل،  البيت ا كانت تيدر منتاات ا إلت الرفت. 1400، ما أدم إلت إ الق 1000

وتنم الخطت الميريت أيرا  علت إعادا إعمار قطا    ا، علت أن تشرف األمم المتحدا علت 
إلت موظفي استخدام مواد البنا  وا عادا العمار. كما تنم علت تحويل السلطت الفلسطينيت األموال 

الحكومت المستقيلت في القطا ، وعلت وقف ائ تيائت السرائيليت وتحليق الطيران فوق قطا    ا، 
وعلت توسيق مساحت الييد البحر  إلت ستت أميال فور توقيق ائتفاق، علت أن يار  توسي  ا ئحقا  
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درياي للمنطقت األمنيت ميال  وفق األورا  األمنيت وبالتنسيق مق السلطت، وعلت إن ا  ت 11إلت 
سرائيل، وعمق ا   متر. 000الفايلت بين الحدود وا 
أن البحس في إنشا  المطار والمينا  في قطا    ا « الحياا»وأورحت ميادر فلسطينيت مطل ت لـ 

طبقا  ئتفاق أوسلو وائتفاقات الموق ت بين الطرفين، والبحس في مبادلت األسرم باتتي انديين 
المقاومت، سيوال إلت ما ب د ش ر من استقرار الت دئت وعودا الحياا الطبي يت إلت إسرائيليين لدم 

قطا    ا. وأرافت أن الورقت الميريت تلغي المنطقت ال ا لت شمال قطا    ا وشرق  بانتشار قوات 
تين، األمن التاب ت للسلطت الفلسطينيت في ا اعتبارا  من مطلق ال ام الاديد، علت أن يتم ذلك علت مرحل

تشرين التاني تنوفمبر ، والتانيت تنت ي  8متر في  100متر، يتم تقليي ا إلت  000األولت بمسافت 
 بانتشار قوات األمن الفلسطينيت.

ونقلت اليحافت السرائيليت عن مسوول إسرائيلي رفيق أن الدولت ال بريت وافقت في القا را علت 
للتوا  إلت « الغ يين»آئف تيريح ش ر  لـ تخفيف الحيار بشكل كبير، وعلت منح نحو خمست 

الرفت أو إسرائيل، و يادا كبيرا في حركت البرائق عبر م بر كرم أبو سالم، بالرافت إلت قبول 
دخول أموال بظروف يارمت لدفق رواتب آئف الموظفين، وتوسيق نطاق الييد البحر  المسمول 

طالق عشرات األسرم في مقابل اتتي الانديين السرائيليين، لكن ا أراأت البحس في بنا   ب ، وا 
 مينا  أو مطار.

نقال عن مراسل ا من رام هللا محمد ال واش  81/1/4181النهار، بيروت، في السياق نفس  ذكرت 
موقق يحيفت  يدي وت احرونوت  ائسرائيليت نقل عن ميدر فلسطيني في القا را بنود ائقترال أن 

 تي:المير  الاديد علت النحو ائ
تأايل مناقشت قريت المينا  البحر  والمطار فترا ش ر حتت تستقر الت دئت بين األطراف وت ود  -1

األورا  إلت طبي ت ا، وفي المقابل يراأ النقاش المت لق بإطالق ائسرم الفلسطينيين واعادا رفات 
ميت  حماس  للبحس انديين اسرائيليين قتال في الحرب علت   ا علت ان ت ود حركت المقاومت ائسال

في المورو  رمن آليت المفاورات الرا نت، ئ في سياق يفقات منفردا ومستقلت كما تأمل 
 الحركت.

دخال مواد البنا  المخييت  -1 فتح الم ابر بين إسرائيل و  ا أمام حركت األشخام والبرائق وا 
ت الغربيت و  ا، استنادا الت اعمار القطا  وسمال إسرائيل بتيدير واستيراد البرائق من الرف لعادا

سرائيل وليس بين  حماس   ائتفاقات تالسابقت  وائتفاقات التي ستوقق بين السلطت الفلسطينيت وا 
سرائيل.  وا 
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إلغا  المنطقت األمنيت ال ا لت قرب الحدود السرائيليت ونشر قوات تاب ت للسلطت الفلسطينيت في  - 0
، وتقليم مساحت المنطقت ال ا لت تدرياا بحيس 1010تاني المنطقت ابتدا  من ائول من كانون ال
 100مترا  فقط وفي تشرين التاني المقبل ستتقلم إلت  00تيير في المرحلت األولت إلت مسافت 

متر، علت أن تنت ي المرحلت التانيت تإلغا  المنطقت كاملت  مق استكمال نشر قوات السلطت 
 الفلسطينيت.

ميال ، وذلك بالتنسيق  11رياا  أيرا من ستت أميال بحريت ويوئ إلت توسيق منطقت الييد تد - 4
سرائيل. وستقوم السلطت أيرا بالتنسيق مق إسرائيل في ما يت لق بالقرايا  بين السلطت الفلسطينيت وا 

 الماليت المرتبطت بقطا    ا.
 الخميس. - ا  تدعو مير األطراف الم نيين إلت الت ام  ذه المبادرا من منتيف ليل األرب - 0

ولم يتطرق الميدر الفلسطيني إلت قريت م بر رفح، ولم يترح ما اذا كان  ذا الم بر ا  ا من 
فلسطينيت من دون أيت عالقت  –الوتيقت الميريت أو ما اذا كان سيتفق علي  في وتيقت ميريت 

 بإسرائيل.
 
 مصر تجدد إدانتها للعدوان اإلسرائيلي على غزة في اجتماع جدة .57

 الخليج : شاركت مير في ائاتما  ائستتنائي الموسق للانت التنفيذيت علت مستوم  - را القا
و را  الخارايت لمنظمت الت اون السالمي بشأن ال دوان  السرائيلي  علت   ا، الذ  عقد في ادا 

ر، محمد بدر الدين  ايد، مساعد و ير الخارايت لشوون دول الاوا أمس األول، ويترأس السفير د.
 وفد مير نيابت عن و ير الخارايت، سامح شكر .

وقالت و ارا الخارايت الميريت إن السفير بدر الدين ادد إدانت مير بقوا لل دوان  السرائيلي  علت 
  ا، والخسائر الرخمت التي ت ر  ل ا الش ب الفلسطيني الشقيق، كما تحدس خالل ائاتما  عن 

ي إطار المبادرا الميريت، والا ود الااريت حاليا  لن ا  الدور المحور  الذ  تقوم ب  مير ف
 ال دوان، والتويل إلت ييغت متكاملت تحقق المطالب الفلسطينيت ب ذا اليدد.

وأشارت الخارايت إلت أن كلمت مير تناولت ا ود فتح م بر رفح لإل اتت النسانيت والا ود 
أ  م ايدات والتركي  علت دعم الا ود  الميريت الرخمت في  ذا اليدد. ودعت الكلمت إلت وقف

 الميريت.
وقد ترمن البيان الختامي اليادر عن ائاتما  فقرا أعربت عن التقدير للا ود التي تبذل ا 
ام وريت مير ال ربيت في سبيل وقف ال دوان  السرائيلي ، وتحقيق الت دئت، بما في ذلك الا ود 
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ت لرعايت المفاورات  ير المباشرا ب دف تلبيت احتيااات الحتيتت المبذولت علت مدار األيام الماري
الش ب الفلسطيني وتوفير الحمايت ووقف إراقت دما  األبريا ، وتتمن قرار فتح م بر رفح ئستقبال 

 الارحت وتقديم ال الج الال م، فرال  عن الا د المبذول لتس يل المساعدات النسانيت.
 81/1/4181الخليج، الشارقة، 

 
 فض سفر جرحى فلسطينيين للعالج في تركيامصر تر  .58

قدس برس: توايل السلطات الميريت لليوم التاني علت التوالي منق عدد من الارحت  -  ا 
الفلسطينيين من مغادرا مطار القا را الدولي إلت اسطنبول من اال ال الج وذلك بحات أن م 

 ممنوعين امني ا، 
لمحتا ين في مطار القا را لـ  قدس برس  ان  وب د سمال وقال عدد من أ الي الارحت والمرافقين وا

  إلت مطار القا را 8|11السلطات الميريت للارحت مغادرا م بر رفح البر  وويول م التالتا  ت
علت قوائم الدولي فوائنا بقرار امن المطار ب دم السمال للارحت بالمغادرا بحات أن م مدراين 

 ت.سباب أمنيالممنوعين من السفر أل
وقالت ميادر طبيت فلسطينيت أن عدد من الارحت المتواادين اآلن في المطار  م في حالت  ياب 

 تام عن الوعي وان حالت م حرات للغايت ومن الممكن وا عالن وفات م في أ  لحظت.
ودعت الميادر الوفد الفلسطيني المفاو  في القا را التدخل لدم السلطات الميريت للسمال 

 را للسفر وعدم التالعب بميير م ب ذه الطريقت.للمررت المغاد
 83/1/4181قدس برس، 

 
 "الشجعان"وتصفهما بـ "الفراعين"نوت تمتدح الدرديري وعكاشة من قناة و حر أيديعوت  .59

التي ” الارف اليامد“قالت يحيفت يدي وت أحرونوت إنَّ أ م ما مي  عمليت  را  اليوم: -النايرا 
، مشيرا إلت أن عدد ا من ”الم ارك التليف يونيت في ال الم ال ربي“ ي شنت ا إسرائيل علت قطا    ا 

الناوم قد لم وا خالل  ذه الحرب من بين م المذي ت حياا الدردير ، من قناا الفراعين الميريت، 
المتيرا للشفقت وائشمئ ا  “وبالطبق توفيق عكاشت مالك القناا، وويفت تيرفات القنوات الميريت بـ 

 .”والسخريت
أنَّ من وقف كرأس حربت للقنوات الميريت الم اديت لحماس كانت قناا ” يدي وت“في المقابل أكدت 

الفراعين والتي خالل الحرب في   ا سمحت لمقدمي ا بالتخلي عن ربط النفس في الت امل مق 
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ل الم كما حماس، مشيرا إلت أن  إلت اانب دعوات التأييد لسرائيل بدا وكأن  تاسيد ا لنبو ا ن ايت ا
 وردت في التوراا.

.ويف العالمي روعي كايس محرر الشوون ال ربيت باليحيفت توفيق عكاشت بأن  ال دو اللدود 
لإلخوان المسلمين، وأحد أكبر مويد  فلول نظام مبارك، الذ  لم يكف منذ سقوط نظام الرئيس 

ا ومسا  ، وقد ويل إ لت الذروا عندما ويف محمد مرسي عن ال اوم علت حماس والخوان يباح 
 القادا السرائيليين باألبطال، وقال إن  يخلق أمام م القب ت لقتل م مئات الفلسطينيين.

من وقفت ببسالت إلت اانب عكاشت كانت الدردير ، التي دعت الايش المير  خالل “وتابق: 
ريت حاسمت. الحرب علت   ا لتيفيت بور الر اب في القطا ، وتدمير حماس وتنفيذ عمليات عسك

موخر ا امتدحت الدردير  إسرائيل ألن ا وافقت بشكل فور  علت المبادرا الميريت لوقف إطالق النار، 
 ”.ووا ت س ام ا لحماس التي ويفت ا بالر ابيت

نما ” ذات المالبس الم ركشت“كايس إلت أنَّ مواقف عكاشت والدردير  “ولفت  لم تأت  من فراغ وا 
كذلك كبار راال الحكم، ومن بين م الرئيس “في مير، مريف ا ” لقائدرول ا“اا ت لتتوافق مق 

السيسي، قالوا خالل ال مليت إنَّ حماس لو كانت وافقت علت المبادرا الميريت من البدايت لكانت 
 ”.حقنت الكتير من الدما 

 81/1/4181رأي اليوم، لندن، 
 

 في غزة وقف إطالق نار دائمل هدعمؤكد األردن ي .61
و ير الخارايت األردني ناير اودا، أمـس، دعـم بـالده للا ـود الراميـت إلـت التويـل لوقـف  أكد :كونا

 دائم لطالق النار في قطا    ا بشكل كامل استنادا  إلت المبادرا الميريت.
اـا  ذلــك خـالل مــوتمر يــحفي مشـترك عقــده اـودا مــق نظيــره اللبنـاني ابــران باسـيل عقــب إارائ مــا 

 ات األورا  في المنطقت خايت ال دوان السرائيلي علت قطا    ا.مباحتات ترك ت علت تطور 
  81/1/4181 ،الخليج، الشارقة

 
 الروابدة: الوطن البديل ليس مشروعا  فلسطينيا  بل هو مشروع إسرائيلي .60

ن  ئ يواد ش ب فـي ال ـالم كـان إعبد الرووف الروابدا  د. األردني قال رئيس مالس األعيان :عمزان
وآخـر  يـر  مباشـرا   ا  بالقريت الفلسطينيت متل الش ب األردني، حيس وقف م  ا ودفـق تمنـا  أكتر الت ام

 .مباشر في سبيل ا
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أقول إن من حـق كـل مـواطن فـي بلـد  أن يطالـب بطـرد    :أسرا الدستور الروابدا في حوار مق  قالو 
عربــت، لكــن عنــدما  الســفير الســرائيلي، وأن يطالــب بســحب الســفير األردنــي وأن يطالــب بإلغــا  واد 

نأتي لسلطت الدولت فالدولت ئ ت بس وئ تسـتاد ، فالدولـت تـرم مـا  ـي ميـالح ا وميـالح مسـتقبل ا، 
نحن اآلن المنفذ الوحيد لفلسطين، والرئت الوحيدا، لكن لنفتر  أن  تم إ الق  ذه الرئت، من سيررت 

  بذلك؟!
يال  عــن فلســطين إئ ب ــد أن يمــوت، إذن الــوطن الفلســطيني ئ يقبــل الانَّــت بــدعلــت أن  الروابــدا وأكــد 

البـــديل لـــيس مشـــروعا  فلســـطينيا  بـــل  ـــو مشـــرو  إســـرائيلي، ومقاومتنـــا لـــ  ليســـت مقاومـــت للفلســـطيني، 
شـــريطت أن ن ـــرز ف كلمـــت فلســـطيني، ألننـــا كسياســـيين أردنيـــين لـــدينا مشـــكلت، ئ يقـــق في ـــا أ  عربـــي، 

يت الفلسطينيت ويقـيم علـت أر  فلسـطين، وفـي األردن الفلسطيني  و ذلك المواطن الذ  يحمل الانس
ليس لدينا فلسطينيين إئ من قطا   ـ َّا، بـل لـدينا أردنيـون مـن أيـل فلسـطيني، ولـذلك ئ أحـد يفسـر 
كلمت فلسطيني لدينا أن ـا مخـيم الوحـدات، مـن  ـو فـي األردن  ـو أردنـي مـن أيـل فلسـطيني، ولـذلك 

ر  فلســـطين ولـــيس خارا ـــا، وحقـــي نـــاقم فـــي مواا ـــت عنـــدما نقـــول الحـــق الفلســـطيني  ـــو علـــت أ
 السرائيلي، وعندما تتحرر نااوب ب رنا ونقول إننا نيبح واحدا.

مـق فلسـطين علـت أن ـا دولـت قائمـت، وليسـت دولـت موقتـت وئ دولـت  يـر  ت امـل ي وشدد علت أن األردن
تت، نحن نت امل م  ا كدولت قائمت ل ا سفارا و   . ... لنا سفارا لدي اعرو وئ دولت  ير ميوز 

  81/1/4181 ،الدستور، عّمان
 

 وافق على استيراد الغاز الفلسطيني من غزةالحكومة األردنية ت .62
ــــان مــــس علــــت تويــــيت لانــــت التنميــــت األردنــــي أوافــــق مالــــس الــــو را   :بــــو  ــــ يمأالــــر اق  عبــــد -عمز

ا  المكتشـــف فـــي الميـــاه ردن بالغـــا  الطبي ـــي مـــن حقـــل الغـــائقتيـــاديت المت لقـــت بامكانيـــت ت ويـــد األ
 الفلسطينيت بالقرب من شواطت    ا والتنسيق مق السلطت الفلسطينيت ب ذا الشأن.

ـــت  ـــت ائمريكيـــت للتنميـــت الدولي ـــدولي لمخاطبـــت الوكال وكلـــف مالـــس الـــو را  و ارا التخطـــيط والت ـــاون ال
و ا  شــــركت   للموافقــــت علــــت تكليــــف شــــركت ديلويــــت التــــي تــــم ت يين ــــا مــــن قبــــل الوكالــــت اUSAIDت

استشـاريت اخــرم لمســاعدا الحكومــت ممتلــت بــو ارا الطاقـت والتــروا الم دنيــت فــي التفــاو  حــول ائتفاقيــت 
 الخايت بشرا  الغا  الطبي ي المكتشف في المياه الفلسطينيت بالقرب من شواطئ   ا.
 81/1/4181 ،الرأي، عّمان
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 ان أو حنجرةوالجثة بال لس "إسرائيل"سرقة أعضاء شهيد أردني قتل في  .63
ــان أظ ــر التشــريح التـــاني لاتــت الشــ يد األردنـــي وائــل عــالن أن الشـــ يد ت ــر  لرــرب بســـطح  :عمز

يــابات فــي اســده، إلــت اانــب فقــدان أعرــا  مــن اتــت  يــلب أدم لحــداس كســور فــي أرــالع ، وا 
ر فــي ، كمــا ورد تكســي بإعــادا فــتح ال نــق تبــين عــدم واــود اللســان والحناــرا المغــدور، إذ ورد فيــ  أنــ  

 م ظم أرال  اليدر وتبين في  تشريح القلب وأخذ أنسات من .
المارــي، ب ــد  / يوليــوبــو قبيــر فــي تــل أبيــب فــي ن ايــت شــ ر تمــو أوكــان الشــاب قــد تــوفي فــي ســان 

التـي كـان ي مـل  48لقـا  القـب  عليـ  لقامتـ   يـر الشـرعيت فـي أرارـي الــ إتوقيف  لمدا يومين، إتر 
،  السـكوت عـن الاريمـت إن أشد ما يوذي م ويوذ  ابن م ب د وفات    رأ  اليوم وقال أ ل الشاب لـ ب ا.

 ، في أخذ حقز أحد أبنائ ا.  المشرزف مطالبين حكومت بالد م باستمرار ا بالدور الذ  ويفوه بـ
 83/1/4181 ،رأي اليوم، لندن

 
 .. معرض تشكيلي جماعي ينتصر لغزة"الشهداء يبتسمون في موتهم"عّمان:  .64

ـــا أامـــق عـــدد مـــن التشـــكيليين األردنيـــين وال ـــرب علـــت نيـــرا  ـــ ا عبـــر الريشـــت واللـــون واللـــون  :نعمز
والفرا  البير  ائبداعي المنحا  لقيم الامال والحريت وحقوق ائنسان في مواا ـت الظلـم والطغيـان 
 وال نيريت، حيس يقيمون حاليا م ر  اماعي  في اـالير  دار ائنـدم بابـل اللويبـدا تحـت عنـوان

، و ـم: ابـرا يم نيـرهللا، بـدر محاسـنت،  ـدير سـ يد، محمـد أبـو  ريـق،  الش دا  فـي مـوت م يبتسـمون 
عبــد ال ــاد  مســلم، محمــد نيــرهللا، عيــام طنطــاو ، محمــد أبــو ع يــ  مــن ائردن وفلســطين، ن ــاد 
ال ـــ او ، عبـــاس يوســـف، فارـــل الـــدباغ ، شـــيبان أحمـــدمن ال ـــراق، بـــاقر حســـن مـــن البحـــرين، منيـــر 

، عبــد القــادر البخيــت مــن الســودان، ويــذ ب ريــق اميــق اللوحــات لــدعم يــمود تراني مــن ســوريالشــ 
 أ الي   ا في مواا ت آلت الحرب الي يونيت.

 81/1/4181 ،الدستور، عّمان
 
 قافلة مساعدات إلى غزة 491تسير  "الخيرية الهاشمية" .65

ـــان شـــميت محمـــد نايـــر الكيالنـــي فـــي ردنيـــت ال اقـــال النـــاطق ائعالمـــي باســـم ال يئـــت الخيريـــت األ :عمز
قافلـت  108قرابـت  ]ال ـدوان علـت  ـ ا[ حـداسن ال يئت سـيرت ومنـذ بدايـت األ إ  :لرأ ـ اتيريح خام ل
 . طن من مواد عينيت وطبيت 10كل قافلت تحمل 

 81/1/4181 ،الرأي، عّمان
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 ثمن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين اندفعيلبنان واألردن  :باسيل .66

ابــران باســيل التقــت  اللبنــاني و يــر الخارايــت والمغتــربين، أن 81/1/4181 ،بيــروت النهــار،نشــرت 
ـــان ردنـــي نايـــر اـــودانظيـــره األ خـــوا واليـــداقت تامـــق لبنـــان ، وقـــال باســـيل:  إن عالقـــات األفـــي عمز

ردن، كمــا أننــا نوااــ  تحــديات ومخــاطر مشــتركت، ونترــامن فــي مواا ــت الميــاعب التــي توااــ  واأل
القريت الفلسطينيت التـي  ـي أم القرـايا، وقـد دفـق الفلسـطينيون   أبر  ا:التي من ، و  بلدينا اليغيرين

لــــت ال ــــوااس إ ن ائاتمــــا  مــــق نظيــــر  ائردنــــي تطــــرقا  تمــــان الغاليــــت للحفــــاظ علــــت حقــــوق م. و األ
 .واألردن المشتركت، ومن ا الخوف من التوطين والخوف من الحلول التي قد تأتي علت حساب لبنان 

 الو ير باسـيل قـال إن البلـدين، أن تكونا ، نقال  عن وكالت 81/1/4181 ،الخليج، الشارقةوأرافت 
يواا ان نفس التحديات وعلت رأس ا القريت الفلسطينيت  حيـس دفـق لبنـان واألردن تمـن  لبنان واألردن

لت حل الحفاظ علت حقوق الفلسطينيين وسنبقت ندفق أ  تمن لبقائ ا قريتنا امي ا   حتت التويل إ
 شامل يرمن الحفاظ علت الحقوق األردنيت واللبنانيت أيرا .

 
 لم يكن جّديا   "إسرائيل"بفتح جبهة جنوب لبنان مع  هللا بو مرزوق حزبأنصر هللا: طلب  .67

األخبار  اللبنانيت أارت مقابلت مق أمين عـام  ن يحيفت أ  را  اليوم أفادت ميادر خايت لـ بيروت:
سـتمرت المقابلـت أكتـر مـن  ح ب هللا السيد حسن نيـر سـاعات تحـدس  0هللا عشـيت إنتيـار تمـو ، وا 

وأفــادت ميــادر  لـــ را  اليــوم  أن تفايــيل  في ــا الســيد نيــرهللا عــن األحــداس التــي تشــ د ا المنطقــت.
 المقابلت المطولت ستنشر ا اليحيفت علت حلقتين يومي الخميس والام ت.

 متلمـا داف نـا .. بكل ما نقوم ب  في سـوريت . لم يتأتر أبدا     إسرائيلـ وقال نير هللا إن ما أعده ح ب  ل
وأكـد أنـ   ئ خطـوط حمـر فـي الحـرب  عن حدودنا في الانـوب نـدافق عـن بلـدنا وحـدودنا مـق سـوريت .

  األمنيت مق ال دو وأن إسرائيل ت رف من يوا   تخلف  موقق الحاج عماد مغنيت .
ائـب رئـيس المكتـب السياسـي فـي حركـت حمـاس، موسـت وفي سياق متيل، رد نير هللا علت دعـوا ن

أن  ــذه الــدعوا عبــر وســائل  ، م تبــرا   إســرائيل أبــو مــر وق، لحــ ب هللا بفــتح اب ــت انــوب لبنــان مــق 
  . حقيقيا   واعتبر أن   من حق المقاومت في   ا أن تنال نيرا   العالم  لم تكن ادزيت .

  83/1/4181 ،ي اليومأر 
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 غزةقطاع ا ستعيد إعمار نائب أردوغان: تركي .68
أعلن نائب رئيس الو را  التركي، أمر هللا إيشلر، أن بالده بيدد إقامت مساكن األنارول:  - الغد

مسبقت الينق في   ا، ليالح من ت دمت بيوت م ارا  ال امات السرائيليت األخيرا علت القطا ، 
علت حساب  الرسمي علت موقق  وأراف إيشلر، في تغريدا مشيرا أن  تركيا ست يد إعمار   ا .

ألف  10لـ تويتر، أن وكالت الطوارئ والكوارس التركيت توايل تقديم المساعدات الغذائيت اليوميت 
عائلت في   ا، إلت اانب تأمين مستل مات عمل المولدات الك ربائيت في المشافي، مشيرا إلت 

 إيشلر  أن قيمت التبرعات التي ام ت ا  وَذَكر استمرار نقل الارحت من القطا  لم الات م في تركيا.
 40إدارا الشوون الدينيت التركيت في إطار الحملت التي أطلقت ا لمساندا أ ل   ا بلغت حتت اليوم 

 مليون دوئر . 11مليون ليرا تركيت تحوالي 
 81/1/4181الغد، عمان، 

 
 طائرة تركية تنقل جرحى فلسطينيين من مطار بن غوريون .69

: قالت ميادر إسرائيليت أن طائرا تركيت  بطت اليوم األرب ا  في مطار بن قدس برس -  ا 
 وريون السرائيلي لنقل ارحت فلسطينيين من المطار إلت انقرا، والذين ويولوا المطار عبر م بر 

 بيت حانون السرائيلي.
شحنت من وقالت الذاعت السرائيليت ال امت أن طائرا تاب ت لسالل الاو التركي علت متن ا 

 المساعدات النسانيت لسكان قطا    ا حطت يبال اليوم األرب ا  في مطار بن  وريون الدولي.
 اريحا  من القطا  للم الات في المستشفيات التركيت. 00وأرافت أن  ذه الطائرا ستقل حوالي 

را، وذلك ويت ر  قطا    ا ومنذ السابق من تمو  تيوليو  الماري ل مليت عسكريت إسرائيليت كبي
فلسطيني ا وأييب  1300بشن آئف الغارات الاويت والبريت والبحريت علي ، حيس استش د ارا  ذلك 

 اآلئف، وتم تدمير مئات المنا ل، وارتكاب ماا ر مروعت.
 83/1/4181قدس برس، 

 
 مجلس التعاون الخليجي يندد بالعدوان اإلسرائيلي على غزة .71

ندد و را  خارايت دول مالس الت اون الخلياي في : سيف الدين حمدان -أحمد حسن  - ادا
ر اب الدولت الذ   ااتماع م الذ  عقد في ادا يوم األرب ا   بال دوان وارائم الحرب الشني ت وا 

 تمارس  القوات السرائيليت في قطا    ا. 
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لت وقف وأكد الو را  في بيان علت وقوف م باانب الش ب الفلسطيني والسلطت الفلسطينيت للتويل إ
دائم لطالق النار في   ا. كما أكدوا علت ررورا التويل إلت اتفاق دائم يرمن تنفيذ إسرائيل 

وعبر الو را  عن تقدير م لدور مير في تتبيت ال دنت في  ئلت امات ا ورفق الحيار عن القطا .
   ا وللتويل الت اتفاق دائم.

 81/1/4181وكالة رويترز لألنباء، 
 
 لالنضمام لمعاهدة "النووي"  "إسرائيل" ضغوط عربية على .70

أعلنت الاام ت ال ربيت أن أمين ا ال ام، نبيل ال ربي، قام بتواي  رسائل إلت : مراد فتحي -القا را 
كافت الدول األعرا  في الوكالت الدوليت للطاقت الذريت لطلب الدعم لمشرو  القرار ال ربي حول 

تقديم  إلت الموتمر ال ام للوكالت الدوليت للطاقت الذريت بفيينا   القدرات النوويت السرائيليت  الم مق
المقرر في سبتمبر المقبل، والذ  يطالب بانرمام إسرائيل إلت م ا دا عدم انتشار األسلحت النوويت 

خرا  منشآت ا النوويت لنظام الرمانات الشامل التابق للوكالت الدوليت للطاقت الذريت.  وا 
يت، في بيان ل ا األرب ا ، إن ا تقوم با ود مكتفت لحشد الدعم الدولي لناال وقالت الاام ت ال رب

مشرو  القرار ال ربي ئرتباط  المباشر بالمساعي الدوليت لخال  الشرق األوسط من األسلحت 
ودعت الاام ت ال ربيت كافت الدول اليديقت والداعمت لتحقيق عالميت م ا دا عدم ائنتشار  النوويت.
 إلت بذل كل الا ود الرروريت لناال مشرو  القرار ال ربي. النوو 

 81/1/4181الشرق، الدوحة، 
 
 تدعمانها والواليات المتحدةلن تنتهي ما دامت بريطانيا  "إسـرائيل"مهاتير محمد: فظائع  .72

اكد رئيس الو را  المالي   السابق الدكتور م اتير محمد ان فظائق النظام  :بترا –كوائلمبور 
 يوني السرائيلي رد الفلسطينيين يمكن وقف ا ان أوقفت الوئيات المتحدا دعم ا لسرائيل. الي

ونقلت وكالت ائنبا  المالي يت تبرناما  عن م اتير قول  إن  بسبب ذلك فقد دامت م اناا الفلسطينيين 
حدا تستمران في وما دامت بريطانيا والوئيات المت»عاما  ارا  اليرا  الدامي. وقال  00ألكتر من 

 «.دعم إسرائيل فإن  ذا اليرا  لن ينت ي
 81/1/4181الدستور، عمان، 
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 في غزة ألفا   خمسينتقدم مساعدات إنسانية إلى  رابطة العالم اإلسالمي .73
قالت  يئت ال اتت السالميت ال الميت التاب ت لرابطت ال الم السالمي، أمس، إن ا قدمت  :وام

 اون السالمي الدف ت التانيت من مساعدت ا النسانيت للمنكوبين من الش ب بالتنسيق مق منظمت الت
 الفلسطيني في قطا    ا.
آئف طرد من مختلف المواد الغذائيت متل األر  والفول وال دس والسكر  10وتمتلت المساعدات في 
والمسنين  ألف شخم من األسر الفقيرا واألرامل والمطلقات واأليتام 00وال يت واستفاد من ا 

وأورح األمين ال ام لل يئت إحسان بن يالح طيب في تيريح، أن  ذه الدف ت ست قب ا  والم اقين.
 .دف ات أخرم متالحقت

 81/1/4181االتحاد، أبو ظبي، 
 
 تستعد إلرسال دفعة ثانية من المساعدات اإلنسانية لغزةالعربية الجامعة  .74

عن إعداد وتحرير دف ت تانيت من المساعدات النسانيت أعلنت الاام ت ال ربيت   الخليج : -القا را 
 ارا  ال دوان  السرائيلي  الغاشم. المترررينلرسال ا إلت قطا    ا دعما  لسكان  

وذكرت األمانت ال امت في بيان، أمس، أن ال الل األحمر الفلسطيني تسلم من ال الل األحمر 
تي تم إدخال ا إلت قطا    ا، التي تمتل الدف ت أ سطس/آب الاار  شحنت الدوا  ال 8المير  يوم 

األولت من المساعدات النسانيت التي تقدم ا األمانت ال امت لاام ت الدول ال ربيت، ألبنا  الش ب 
 الفلسطيني في قطا    ا بدعم من إحدم شركات اليناعات الدوائيت في مير.

ت التي سترم المستل مات الطبيت وفق وأورحت الاام ت أن ا تقوم حاليا  بتا ي  الدف ت التاني
احتيااات القطا  اليحي في   ا، إرافت إلت أدوات ومستل مات النظافت الشخييت وألبان 

 األطفال.
 81/1/4181الخليج، الشارقة، 

 
 طرد إغاثي في غزة 4911وزع األحمر اإلماراتي ي الهالل .75

لمترررين من األحداس في قطا  طرد إ اتي علت ا 1000و عت  يئت ال الل األحمر : وام –  ا 
  ا، وذلك رمن البرنامج ال اتي، الذ  تنفذه ال يئت في القطا  منذ بدايت األحداس قبل أكتر من 

طرد علت  000وقال عماد أبواللبن، مدير مكتب ال يئت في   ا: إن التو ي ات شملت ألفا  و ش ر.
 من األحداس.ام يات خيريت في قطا    ا لتو ي  ن علت المترررين  10
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طرد  ذائي في خ اعت شرق  000االون مياه و 100طرد يحي و 000كما و   ال الل الماراتي 
خانيونس من رمن المساعدات، التي رافقت وفد ال الل األحمر الخامس رمن سبق شاحنات 

 محملت بمواد ال اتت المت ددا.
 81/1/4181االتحاد، أبو ظبي، 

 
 لطالبي العالمي لنصرة القدس وفلسطين في السوداندولة تشارك في الملتقى ا 33  .76

: يش د نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن يوم السبت المقبل قدس برس -الخرطوم 
  00  بقاعت اليداقت بالخرطوم الملتقت الطالبي ال المي لنيرا القدس وفلسطين بمشاركت ت10/8ت

 لطالبيت. دولت من منظمت ائئتالف ال المي للمنظمات ا
وأورح رئيس ائتحاد ال ام للطالب السودانيين النيل الفارل في تيريحات ل  اليوم ائرب ا  

  أن ال دف من الملتقت حشد الدعم ومساندا أ ل   ا رد الكيان الي يوني، كاشفا  عن 10/8ت
 تسيير ائتحاد قافلت أل ل   ا تحتو  علت م ونات ماديت و ذائيت ومواد إيوا . 

ر الفارل إلت أن عددا من قيادات حركت  حماس  بالرافت لنائبت رئيس المالس الوطني وأشا
 السوداني ساميت أحمد محمد سيخاطبون الملتقت. 

 83/1/4181قدس برس، 
 
 اقتراح أمريكي بإنشاء ميناء غزة البحري  .77

ن واود اقترال كشف ميدر مقرب من الوفد الفلسطيني المتوااد في القا را ع: أحمد ربيق -القا را 
 أمريكي بالموافقت علت إنشا  مينا    ا البحر  بشرط واود مراقبت علت عمل .

ونوه الميدر إلت أن المراقبت ستكون عبارا عن مينا  عائم قبالت شواطئ قبرم لتفتيش البرائق 
 التي ستنتقل إلت قطا    ا.

ر المباشرا التي تار  مق الوفدين أكد أن  ذا المقترل ما ال قيد التشاور علت مائدا المفاورات  ي
 الفلسطيني والسرائيلي برعايت ميريت في القا را.

قال إن الاام ت ال ربيت أبلغت الوسيط المير ، بتوا  الاام ت لتشكيل لانت ت نت بإعادا إعمار 
   ا عن طريق حكومت التوافق الفلسطينيت برئاست الرئيس محمود عباس.

، حتت  ذه اللحظت، يطرل مقترحات بشأن تس يل عمل المواطنين وأراف أن الاانب السرائيلي
 باوار المنطقت ال ا لت دون أ  موافقت عن إ الت ا.
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أشار الميدر إلت أن اميق قرايا العمار بما في ذلك فتح م بر رفح مر ون ب ودا حرس الرئاست 
حرس الرئاست علت الحدود، وتسلم حكومت التوافق لدارا قطا    ا.. موكدا أن الحديس بشأن انتشار 

 كان رمن وفاق فلسطيني داخلي سابق.
 81/1/4181الشرق، الدوحة، 

 
 بغزة كي مون يدعو إلى تحقيق في قصف االحتالل لمنشآت األمم المتحدة .78

دعا األمين ال ام لألمم المتحدا بان كي مون إلت إارا  تحقيق في القيف المتكرر لمنشآت : وام
   المدنيين في قطا    ا.األمم المتحدا التي توو 

وأكد مون أن تبرير الكيان لحمايت نفس  من ال امات الياروخيت التي تشن ا المقاومت الفلسطينيت ئ 
 يبرر ت ري  حياا وسالمت آئف الفلسطينيين من المدنيين األبريا  للخطر. 

 81/1/4181الخليج، الشارقة، 
 
 لى مقبرةإوزير خارجية لوكسمبورغ: غزة تتحول  .79

طالما لم »قال نائب رئيس و را  لوكسمبورغ، و ير الخارايت اان اسيلبورن: : وفا –لوكسمبورغ 
يحيل الفلسطينيون علت حق م في دولت م بما في ذلك القدس الشرقيت، والرفت الغربيت و  ا، فلن 

 «.يكون  ناك سالم في المنطقت
كسمبورغ أن علت اسرائيل أن تقبل في لو « لوكيتديان»وأراف اسيلبورن في مقابلت أارت ا يحيفت 

 الطريق الوحيد الممكن و و حل الدولتين، مطالبا برفق الحيار عن   ا.
آئف انسان في مساحت يغيرا  8منذ سنوات ي يش مليون و»واعتبر أن ما يحدس في   ا فظيق، 

حيس  ادا ت ادل مساحت السبق من لوكسمبورغ وئ أفق أمام م بالخروج من  ذا المكان الريق،
 «. تتحول   ا اليوم الت مقبرا

ئ يواد حل عسكر  »يوليو  11وكرر ما قال  في مداخلت  في الالست ال لنيت لمالس األمن في 
للمشاكل في الشرق األوسط، ياب في كل مرا أن تكون الدبلوماسيت  ي مرك  الحدس، ياب علينا 

في الاانب األكتر ر فا، أ   أن نظ ر في أ  اانب يدق قلب الماتمق الدولي، ياب أن يكون
 الرحايا.

 81/1/4181الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 فنزويال: جسر جوي من المساعدات الى غزة .81
أطلقت الحكومت الفن ويليت اسرا  اويا  من المساعدات التي تبرز  ب ا الش ب : م ا –كاراكاس 

رات المترامنت مق   ا، وخرج الفن ويلي للش ب الفلسطيني في قطا    ا، في وقت توايلت التظا 
 أمس اآلئف في كل من مونتيفيديو في األورو وا ، وفي كراتشي الباكستانيت.

بالتوقيت المحلي، لتيل ب د أيام الت  أمسوأقل ت طائرا عسكريت محمزلت بالمساعدات ب د ظ ر 
طائرات المحمزلت مطار السماعيليت في مير، كما تقلق طائرا تانيت اليوم، ليتب  ا عدد آخر من ال

 طن من المساعدات ائنسانيت في األيام المقبلت. 000بنحو 
 81/1/4181الحياة، لندن، 

 
 رجنتينية مع غزة تواصل فعاليات التضامن األ  .80

توايلت ف اليات الترامن األرانتينيت مق فلسطين وما يمي  ا  و ان ا ئ  :الحياا الاديدا -رام هللا 
يرس وانما تشمل كل انحا  البالد، وب ر ا ينطلق بشكل فرد  من تقتير علت ال ايمت بوينس ا

 قبل ماموعات من الناشطين التي تنظم انفس ا عبر شبكات التوايل ائاتماعي.
الت مقاط ت اسرائيل اقيم تامق حاشد  بالشاراوبدعوا من الفيدراليت الفلسطينيت وتحت ش ار  قاطق  

 ي شار  كورينتس وكاااوا الرئيسيين في وسط ال ايمت من ممتلي ام يات ا ليت واح اب في تقاط
ائرانتينيت بوينس ايرس، حملت في  ائعالم الفلسطينيت ويافطات ولوحات تماد نرائت الش ب 

 الفلسطيني وتدعو الت الوقف الفور  لل دوان ائسرائيلي علت الش ب الفلسطيني في قطا    ا.
الباحس والكاتب مدير عام المكتبت  أبر  ممتقفين ائرانتينين وكان الالفت حرورا  متمي ا  ل دد من ال

الوطنيت اوراسيو  ونساليس، حيس القت كلمت عبر في ا عن الم  ال ميق لما يت ر  ل  سكان   ا 
 من حرب ابادا.

كما نفذت عدا اعتيامات مسائيت شب  يوميت في ساحت الام وريت وسط ال ايمت عند مسلت ا 
 و  ومسيرات شمو  تنظم ا ام يات ا ليت وام يات ترامن وناشطون.الش يرا  ائوبليسك

 81/1/4181الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "غير متناسب"سرائيلي على غزة اإل الردّ  تعدّ غالبية الناخبين البريطانيين  .82

الرد اظ ر استطال  اديد للرأ  األرب ا  أن  البيت الناخبين البريطانيين ت تبر  رأ  اليوم: -لندن  
 ال سكر  ائسرائيلي علت قطا    ا  ير متناسب، وت ار  ائسرائيليين أكتر من الفلسطينيين.
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من الناخبين  %01وواد ائستطال ، الذ  اارت  موسست تآ  سي إم  ليحيفت تالغارديان ، أن 
اليواريخ من قبل  إطالقالبريطانيين ي تقدون أن اسرائيل تيرفت بشكل متناسب في رد ا علت 

 حركت حماس بشن  ارات اويت علت قطا    ا.
من الناخبين البريطانيين ي تقدون أن اسرائيل تيرفت بشكل متناسب في رد ا  %13وقال إن 

 من م موقف م. %13ال سكر  علت قطا    ا، في حين لم يحدد 
ل من الناخبين البريطانيين أكدوا أن موقف م من اسرائيل تغيزر خال %41واراف ائستطال  أن 
من م  %8بأن  تحسن، في حين لم يحدد  %1بأن  بقي كما  و، و %48الن ا  األخير في   ا، و

 أ  موقف.
من الناخبين البريطانيين أكدوا بأن موقف م من الفلسطينيين سا  ب د الحرب  %11واشار إلت أن 

ن، و  %3األخيرا في   ا، و  من م.أ  موقف  %3بأن  لم يتغيزر، في حين لم يحدد  %00تحسز
وفي موا اا ذلك، أظ ر استطال  آخر للرأ  نشرت  يحيفت تالتايم   أن  البيت البريطانيين يش رون 
بأن م م ددون من قبل ائر ابيين، ويويدون مشاركت بالد م في حملت الرربات الاويت األميركيت رد 

 مسلحي تنظيم الدولت ائسالميت تداعش .
بريطانيين ي تقدون أن تنظيم تداعش  يشكل ت ديدا  علت  10من أيل كل  8وقال ائستطال  إن 

من م قيام بالد م بشن  ارات اويت علت الدولت ائسالميت، التي احتلت  %40بالد م، فيما أيزد 
 أا ا  كبيرا من سوريت وال راق.

 81/1/4181رأي اليوم، لندن، 
 
 "إسرائيلـ"كي الجديد أقل تأييدا  ليالجيل األمر  .83

كشف مرك  بيو ألبحاس الرأ  ال ام في أحدس دراست ل  عن موقف : ال رامي ياسر -ديترويت 
من األميركيين يحملون  %40األميركيين بشكل عام من الحرب السرائيليت علت قطا    ا بأن نحو 

 فقط يحملون إسرائيل المسووليت. %13حركت حماس مسووليت تفار ال نف الاار  في مقابل 
عاما  يحملون آرا   13وحتت  18طال  و يره  و أن فئت الشباب من لكن الالفت في  ذا ائست

يحملون إسرائيل مسووليت ال نف في  %13وم ااا  مغايرا  لكبار السن، إذ أكدت الدراست نفس ا أن 
 فقط ير ون المسووليت علت حركت حماس. %11مقابل 
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 %10 الوب تقول نتائا  إن   ذا التحول في آرا  فئت الشباب األميركي يوكده استطال  آخر لمرك 
 %01فقط من نفس الفئت ال مريت  م من ي تبرون  امات إسرائيل علت   ا مبررا في مقابل 

 ي تبرون ا  ير مبررا.
مق ذلك، تمت تباين بشأن ما إذا كانت  ذه النتائج ت ني تأييد فئت الشباب األميركي ف ليا  للفلسطينيين 

  ذا النحو؟ أم إن عوامل أخرم تا ل موقف ا علت
الباحس المختم بقياس الرأ  ال ام في مرك  التقدم األميركي اون  البين يرم أن األميركيين 
األيغر سنا  لم ييبحوا بالررورا مويدين أكتر للفلسطينيين، لكن  لم يستب د أن يحيل  ذا في 

 المستقبل.
ي  في الوئيات المتحدا عادا من وقال  البين للا يرا نت  إن اليرا  السرائيلي الفلسطيني يرنظر إل

خالل عدست الح بيت المحليت ، في إشارا من  إلت أن فئت الشباب ينتمون في الغالب للح ب 
الديمقراطي بينما كبار السن ام وريون و و األمر الذ  توكده ذات ائستطالعات أن أعرا  

 الح ب الام ور   م األكتر تأييدا  لسرائيل.
بومان محللت الرأ  ال ام في م  د أميركان إنتربراي  القول إن فئت الشباب  بدور ا رفرت كارلين

األميركي باتوا أكتر تأييدا  للقريت الفلسطينيت عما قبل. وقالت بومان للا يرا نت  ئ أعتقد بأن 
األميركيين األيغر سنا   يروا وا ت نظر م حول القريت الفلسطينيت، ما ن رف  أن م ئ يفرلون 

 ونتائج  ذه ائستطالعات قد ت كس ببساطت  ذه المواقف .الحرب 
من ا ت ا تحدتت دينا سميلت  باحتت الرأ  ال ام والسياست الخارايت في مالس شيكا و البحتي إلت 
الا يرا نت عن نتائج دراست مماتلت أعدت ا إلت اانب  ميل ل ا بمالس شيكا و. وقالت إن النتائج 

 اب األميركيين  يروا وا ات نظر م بشأن القريت الفلسطينيت.ئ تظ ر تماما  أن فئت الشب
   م اآلن أقل ت اطفا  تااه 13 -18ولكن ا أقرت بأن النتائج تورح أن األميركيين األيغر سنا  ت

إسرائيل، بينما أيبحت الفئات ال مريت األكبر سنا  أكتر ت اطفا  تااه إسرائيل اآلن مما كانت علي  
 في الماري.

لمتحدتت  ذه النتيات إلت أن األميركيين األيغر سنا  قد يكونون أكتر احتمائ  للحيول علت وتراح ا
 بشأن . أرا  مالم لومات عبر النترنت ومن خالل  يتاب ون يور أعمال ال نف مما يوتر علت 

  من %00ولفتت سميلت  إلت أن أ م ما أظ رت  دراست مالس شيكا و  و أن أ لب األميركيين ت
 الفئات ال مريت ئ يويدون وقوف بالد م إلت اانب أحد طرفي اليرا . اميق

 83/1/4181الجزيرة نت، الدوحة، 
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 صعب جدا   ةن من سوريين الفلسطينييوضع النازحلبنان: سفيرة بلجيكا في  .84

بدت سفيرا بلايكا في لبنان م تمت بالورق األمني في مخيم عين الحلوا : رأفت ن يم -ييدا 
ورق ائنساني وائاتماعي لالائين والنا حين.. فال يارا ائستطالعيت التي قامت ب ا ا تمام ا بال

السفيرا كوليت تاكي  للمخيم برفقت الملحقت بو ارا الخارايت البلايكيت آن بورلند والقائم باألعمال 
ي ساعات، حفلت بال ديد من المحطات واللقا ات الت أربقالمكسيكي البرتو  لندر واستمرت نحو 

 نسقت ا وكالت األونروا ل دد من مراك  ا وموسسات ا التربويت وائاتماعيت واليحيت، 
يسرني ان اكون اليوم في المخيم وأقدر الا ود التي بذلت في تحقيق »وقالت تاكي  في ختام اولت ا: 

تمكنا من   ذه ال يارا ليس فقط عبر ائونروا وانما ايرا عبر القوا ائمنيت التي س لت ال يارا، حيس
التاول علت ائقدام بأمان و ذا ي كس يورا التوافق الذ  حيل في المخيم بما ي    التبات وائمن 
في ، فقد رأينا يورا  للمخيم مرات عديدا ولكن  ذه المرا ائولت التي استط نا الدخول الت  نا واللقا  

في  لإلداراارحت وموروعيت بالناس فكان  دف ال يارا  و ائلتقا  م  م ونقل يورا شفافت وو 
 «.بروكسل و ذا مح  دورنا كدبلوماسيين

من الوارح ان الورق الذ  ي يش في  النا حون الفلسطينيون من سوريا ي ب ادا »وارافت: 
اررا  يقفون علي ا واسسوا ألنفس م طريقت حياا،  ألنفس موادوا  بأن مولكن ارم  نا نوعا  من التمكن 

لي وبات ولكن  ذا ي كس الحاات ألن ن    ائمكانيات المواودا لدي م. يحيح في ا الكتير من ا
و ناك ب   الخطوات التي تنقي م في تأمين الحياا و نا دورنا ليس فقط مق ال يئات داخل المخيم 

 «.وانما ايرا بالتنسيق مق السلطات اللبنانيت
 81/1/4181المستقبل، بيروت، 

 
 على عدوان غزة بالشموع: "نحن آسفون" احتجاجا  يهود في الواليات المتحدة يكتبون  .85

تظا رت ماموعت مكونت في م ظم ا من الي ود المقيمين في الوئيات المتحدا األميركيت، أمام مبنت 
األمم المتحدا في نيويورك، رد ال دوان السرائيلي علت قطا    ا، وكتب المتظا رون بالشمو : 

إذا لم ”، و”ال رب، والي ود يرفرون أن ييبحوا أعدا “ي ا: ، وحملوا أوراق ا كرتب عل”نحن آسفون“
، كما قاموا بليق أوراق تحمل أسما  رحايا الحرب علت ”موت م فشل لنا”، و”يكن اآلن فمتت؟

   ا، علت أرريت الحديقت المقابلت لمبنت األمم المتحدا، التي ش دت المظا را.
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، والطالب الي ود  من أيل إسرائيلي ”يشدانيا درو “ونظمت المظا را الطالبت من أيل سور  
ا ”أبرا ام  وتمان“ ، وأا ش ب   المشاركين الي ود بالبكا  أتنا  التظا را، عندما عررت قيي 

لب   رحايا الحرب علت   ا، ودعا المشاركون ل م باللغات النالي يت، وال ربيت، وال بريت، وقرا ا 
 سور من القرآن الكريم.

 81/1/4181السرب، موقع وطن يغرد خارج 
 
 يواء التابعة لها تطلق حملة للحفاظ على الصحة والنظافة في مراكز اإل "األونروا"غزة:  .86

حملت للمحافظت « األونروا»أطلقت وكالت  وس وتشغيل الالائين الفلسطينيين  :الحياا الاديدا -  ا 
 قطا    ا.  مرك ا في 30علت اليحت والنظافت في مراك  ائيوا  التاب ت ل ا لتشمل 

ممت الحملت بما يرمن رفق مستوم الوعي لدم النا حين في مدارس األونروا وتحمل م المسووليت  وير
للمساعدا في ت  ي  نظافت مراك  اليوا  والوقايت من المشاكل اليحيت الخطيرا، بما في ا الارب، 

 القمل، واألمرا  ذات اليلت بالمياه.
في   ا: سكوت أندرسون،  إننا نواا  نقيا  في مياه الشرب يقول نائب مدير عمليات األونروا 

وحملتنا »»والمياه ذات ائستخدامات األخرم ونواا  خطرا  حقيقيا  من است الك المياه الملوتت؛ 
الاديدا ت الج  اتين القريتين وتبني علت الا ود المبذولت في ماالي اليحت والنظافت والتي 

 «.ولويت منذ اليوم األول لفتح مراك  اليوا  التاب ت ل احريت األونروا علت إعطائ ا األ
وبالرافت إلت  ذه المبادرا الاديدا، توايل األونروا تو يق ماموعات من مستل مات النظافت 
الخايت باألسر واألطفال ومواد التنظيف األخرم في كافت مراك  اليوا  التاب ت ل ا والبالغ عدد ا 

 مرك ا . 30
 81/1/4181دة، رام هللا، الحياة الجدي

 
 "إسرائيل"اإلعالم األوروبي ُمتَّهم والشارع لم يعد مع تقرير:  .87

 ، لم ينجر NOSحتت القسم الخبار  في التلف يون ال ولند  الحكومي ت: محمد موست -أمستردام 
 من النقد القاسيز لتغطيات  األخيرا لحرب   ا، فخرات تظا رات في  ولندا تير  بانحيا ه إلت
إسرائيل. لم يشفق ل ذا القسم إن مراسلت  ال ولنديت بقيت في   ا طوال  من الحرب األخيرا، وكانت 
ترظ ر يوميا  ب را  من الدمار الذ  ألحقت  القوات السرائيليت بالمدينت، كما لم َيشفق ل  كتافت 
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يون الحكومي التغطيات التلف يونيت ال ولنديت للحرب والتي عرررت يوميا  علت شاشات التلف  
 ال ولند .

 ل كان العالم ال ولند  منحا ا ..؟ و ل تستحق  يئت الذاعت البريطانيت تبي بي سي  ائنتقادات 
إلت إسرائيل، فان ال علي ا لوم عردز األقست في تاريخ ا؟  بائنحيا لا ت تغطيات ا حرب   ا وات ام ا 

راا ون كل التغطيات التلف يونــــيت ل ذه يحتاج األمر بالتأكيد الت اختياييين في العالم، ي
الموسسات العالميت ائوروبيت ومقارنت ا بغير ا وبما كان يحدس في   ا علت أر  الم ارك، حتت 
يتمكنوا من الخروج بمحيلت واق يت مرنيفت. لكن الغرب األخير من وسائل إعالم أوروبيت، يشير 

في اوروبا، وبالخيوم في النظرا الت يرا  الشرق  وائاتماعيبقوا الت تغيير في المنا  النفسي 
 األوسط األكتر ت قيدا  في التاريخ الم اير.

تيناقش موروعات  ولنديت محليت بحرور « قرايا  ولنديت»ولقد حاولت الحلقت األخيرا من برنامج 
  ا في » ، والتي عررت أخيرا  علت شاشت القناا الحكوميت التانيت تحت عنوان ائستديوام ور في 

، أن تريد نب  الشار  ال ولند . انت  ت الحلقت وقف إطالق النار األخير لكي تلتقي « ولندا
، شباب ائستديوبرمو  الحركات ائحتااايت األخيرا رد إسرائيل في  ولندا، كما حرر في 

كشف أحد م،  ولنديون ي ود، نقلوا قلق م من تياعد م اداا الساميزت في  ولندا وبلايكيا وفرنسا، اذ 
ن  سي اار الت إسرائيل في  رون األسابيق القليلت المقبلت.  إن حقيبت  اا  ا، وا 

أحد منظمي ائحتاااات األخيرا، عن األسباب التي تدف  ، « قرايا  ولنديت»يسأل مقدم برنامج 
. سرا مغربيت مر اارا ولم يمر في   ا في حيات ، بأن يا ل قريت فلسطين من أولويات أو و من 

الشاب سيستراق ذكريات من طفولت ، عندما شا د والدت  تذرف دموع ا بيمت أمام التلف يون، 
مشاب  رد فلسطينيين في ائنتفارت األولت. لكن  إسرائيليعندما كانت تتفرج علت مشا د ل نف 

ب،  ي السالم والقوميت ليسا السببين الوحيدين، وكما اقترل المقدم ال ولند ، فإسرائيل، وفق الشا
التي يقترف ا ايش ا « الارائم»الدولت األكتر انت اكا  للقوانين الدوليت، ولم يَّ د بالمكان التغاري عن 

 كل بر ت أعوام.
البرنامج ال ولند  من دافق عن سياسات إسرائيل، وحرب ا  استديوور م إن  ناك بين من كانوا في 

يزت، تتير مواقف ا اليوم الحنق والغرب وكتيرا  رد حكومت حماس، ائ إن الالفت إن  وئ  أرحوا أقل
من ائستغراب، و و ما ير د تغييرا  كبيرا  في الشار  ال ولند ، حدس في ال قد ونيف ال قد 

ال ولنديت، لتخييم تحقيق طويل عن القريت، « الش ب»األخيرين، األمر الذ  حدا بيحيفت 
لنديين يديرون ظ ر م لسرائيل، ب د أن كانت تسا ل كاتب  عن األسباب التي ا لت كترا  من ال و 
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إسرائيل في السب ينات من القرن الماري، ت د للكتيرين في اوروبا المتولت واليقونت، لتتحول اليوم 
الت دولت مرن  لت وأحيانا  بغيرت، ولم ت د حروب ا مرتيرا كما في الماري، كما لم ي د الت اطف م  ا 

 أمرا  مفرو ا  من .
، «بي بي سي»ا الت النقد الذ  نالت  التغطيات العالميت ائوروبيت لحرب   ا، حريت وبال ود

علت مناقشت القريت، فاستراف برنامج األخبار اليباحي الذ  يقدم علت شاشت القناا ائولت 
، للموسست، أحد مدير  قسم األخبار، الذ  أكد إن القناا تلت م دائما  م ايير م نيت تابتت في تغطيات ا

ن  يتف م  رب  ذا الطرف او ذاك، في يرا  يتير الكتير من الغرب وال اطفت.  وا 
ورفرت الموسست البريطانيت أن ت ر  النسخت األيليت من الفيلم القيير الذ  سي ر  في 

، وقررت أن ت ر  الفلسطينيينلرحايا حرب   ا من  مساعداتبريطانيا قريبا  من أال امق 
تليس من الم روف ب د الفروق بين النسختين ، في إشارا اديدا الت إن  نسخت ا الخايت من الفيلم

 الموسست العالميت األكبر في ال الم ئ تررخ كتيرا  للنقد المروا  إلت خط ا العالمي.
 81/1/4181الحياة، لندن، 

 
 "حماس" تحتفظ بقدراتها العسكرّية رغم الضربات اإلسرائيلّية .88

 عدنان أبو عامر
، تالزت خارت كتائب  ام، الذرا  ال سكر ز لـ حماس ، حربا  قاسيت في   زا مق الايش السرائيليز القسز

، وكلزفت 12/2في أكتر من مرحلت وعمليزت، أ مز ا الحملت البريزت، في األسبو  التاني من الحرب في 
 الاانبين خسائر كبيرا.

 رراوا القتال
ام والايش السرائيليز أظ را أنز  حماس  لكن سير الم ارك في   زا، ورراوا القتال بين مقا تلي القسز

تمتلك أوراق قوزا ميدانيزت، خيويا  ب د خو  م ارك علت مشارف أحيا  الشااعيزت والتزفال وخ اعت 
وبيت حانون، ر م أنز قوزات الايش لم تتو زل أعماقا  كبيرا في ا، بل دخلت برق مئات من األمتار، 

يابت ال شر  ات من الانود والربزاط من ألويت النزخبت، وتدمير عشرات من وأسفرت عن مقتل وا 
ت بالقذائف وال بوات الناسفت، وعمليزات قنم  ن القوزات الخايز اآلليزات ال سكريزت، وأماكن تحيز

 الانود.
، ر م است داده  وشكزلت األنفاق نقطت القوزا األساسيزت التي استخدمت ا  حماس  رد الايش السرائيليز

ذا التزحد ، والعالن أنز است داف ا أحد م ام الحرب الدائرا، ممزا أسفر عن ررب ا   المسبق ل 
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، وخسارا  حماس  لل شرات من ا، 0/8كبير من ا حتت اللحظات األخيرا من الحرب البريزت في 
 خيويا  األنفاق الحدوديزت.

في أنز  الحركت بأبو الليس  وقد أكزد القائد ال سكر ز في حماس مست دزا لموايلت المواا ت حديس يحز
ام احتفظت بمخ ون من األسلحت  مق إسرائيل، و ناك اآلئف ممن ير بون في القتال، وكتائب القسز
رنا أنفسنا لم ركت طويلت، وبإمكاننا است داف  ئستخدام ا إن فشلت مفاورات التز دئت، ألنزنا حرز

دود إسرائيل مرزا أخرم، ولدينا ما يكفي مدن إسرائيليزت لم نررب ا أتنا  الحرب، ونستطيق اختراق ح
تنا فقط. 10من اليواريخ، أكتر مما يتيوزر ال دو، ألنزنا استخدمنا   في المئت من قوز

ام، لـ المونيتور :  ائدعا ات السرائيليزت بررب شبكت  وقال أبو ا اد، و و قائد ميدانيز في القسز
ليز لطمأنت  إلت ناال الحرب، ولو أراد الايش ام ور السرائيلل، و ي مواز ت األنفاق  ير دقيقت

غ زا. لقد أعددنا منظومت واس ت من األنفاق عبر بالتأزكد من كالمنا  ذا، فليقم ب مليزت بريزت واس ت 
ساحت الم ركت من دون كشف المقاتلين، فيحيح بمترا  تسمح بالتحرزك  10-0طرق أرريزت ب مق 

ت مل بكامل ا و يزت ا و  لم تيب بسو ، ائستراتيايتألنفاق أنز إسرائيل دمزرت عددا  من ا، لكن ا
دا بنظام  وبخطوط  للت ويتاللواستيزت، من حيس مخ ون الما  واأل ذيت واألسلحت، و ي م وز

 للك ربا  .
، أنز كتائب القسازم تتحفزظ علت 1011و 1008إنز الملفت في  ذه الحرب علت خالف سابقات ا في 

لم تتطرزق ل ا باستتنا  ما يتداول  نشطا  الفيسبوك بيورا شخييزت ئ رسميزت، أعداد وأسما  قتال ا، و 
لكنز م بال شرات، كما تحدزس عن ميدر طبيز في   زا لـ المونيتور ، حين كانت تيل م اتامين 

.  الش دا  بال  ز ال سكر ز
لون اتس المقاتلين، ومن لقد علم  المونيتور  من ميدر أمنيز في   زا  أنز عمال النقاذ ما  الوا ينتش

دمزرت إسرائيل بيوت م علي م في أحيا  مختلفت في   زا، من دون التطرزق إلت أعداد تقريبيزت للش دا ، 
خيويا  أنز المقاتلين ي ملون في دوريزات، ولم ي ودوا إلت بيوت م حتزت  ذه السطور، بسبب عدم 

من م في  ذه المواا ت التي ألقت في ا  انت ا  الحرب عمليزا ، ومن الطبي يز أن يسقط ال شرات
 إسرائيل آئف أطنان المتفازرات علت المنا ل واألراري .

 مستقبل المواجهة
ام في الحرب، لكن التقديرات الفلسطينيزت  وفي ظلز عدم م رفت ال دد الدقيق لقتلت كتائب القسز

، و ي تتميز  بألويت وبكتائب ألفا   00-10والسرائيليزت تتحدزس عن أنز عدد مقاتلي ا يتراول بين 
 وبوحدات في داخل ا كالايوش النظاميزت.
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نز اانب آخر من قدرات  حماس  ال سكريزت  ي القذائف الياروخيزت، التي ويلت في الحرب  وا 
 الحاليزت حتت مدينت حيفا في شمال إسرائيل.

ام بدأت الحرب ال حاليزت حيس انت ت الحرب وأكزد مسوول في  حماس  لـ المونيتور  أنز  كتائب القسز
ابقت، وأيبح قيف مدن سديروت وعسقالن واسدود من الماري، وبدئ  من ا ركز ت كتائب  السز
ام علت تل أبيب والقدس وحيفا، ممزا ي ني امتالك ا لمدم ياروخيز فااأ إسرائيل، ر م ما قامت  القسز

الرباك ألكتر من نيف مساحت ب  القبت الحديديزت بالتيدز  ل ا، لكنز ا أخفقت في منق الشلل و 
ام لتينيق الم يد من القذائف، إذا تزم  0إسرائيل، و ، ومق ذلك فإن تحديزا  يواا  القسز ماليين إسرائيليز

تقنين إدخال ب   الموادز إلت قطا    زا التي تدخل في يناعت ا وتطوير ا. كما تطالب إسرائيل 
 .”رمن دعوات ا إلت ا ل   زا منطقت من وعت السالل

أراف:  كان  ناك تقدير موقف مقلق في حماس بإمكان استن اف إسرائيل للمقاتلين بإطالت أمد 
بت ل ذا السيناريو، وبدأت  ام تحسز المواا ت لحيول نقم بقذائف م الياروخيزت، لكن كتائب القسز

 يزت .بخف  عدد اليواريخ اليوميزت، مق بقا  التز ديد القائم علت الاب ت الداخليزت السرائيل
ام من عمليزات إن ال خلف خطوط الايش  لكن الاديد في الحرب الحاليزت في   زا، ما قامت ب  القسز
، وتسلزل الكوماندو  البحر ز التزابق لـ حماس  عبر البحر علت ب د كيلومتر واحد شمال   زا  السرائيليز

لدم  حماس  باستخدام علت شواطئ عسقالن، و ي  امات  ير مسبوقت، وأظ رت تدريبا  متطوزرا  
 استخبارات اديدا علت السرائيليين، وتكتيكات تقوم علت عنير المفااأا.

وقال  أبو علي  المسوول ال سكر ز ذات  في  حماس  لـ المونتيور ، ردزا  عن سوال عن إارا ات 
ق البحريزت إسرائيل لمواا ت عمليزات ك ذه:  إنز قيام إسرائيل بررب األنفاق الحدوديزت ونشر ال وار 

، قد يحدز من تنفيذ اليناعيتعلت طول شواطئ   زا، باانب نشر المناطيد ائستخباراتيزت واألقمار 
نز الكتائب لم تكشف  ل إلت اتزفاق وقف إطالق النارا. وا  عمليزات مشاب ت مستقبال ، إن لم يتمز التويز

م رفت  من خالل اوئت القتال  تماما  عمزا في حو ت ا من أسلحت وقدرات عسكريزت، ألنز ب ر ا تمز 
ام رسائل ميدانيزت  ف الم يد من األسلحت، وقد أويل القسز رد إسرائيل، وكلزما طالت مدا القتال سيتكشز

 إلت الايش السرائيليز مفاد ا أنز استمرار الحرب سيقابل بالم يد من المفااآت .
83/1/4181المونيتور،   
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 ر الفلسطينيمن غزة: المعبر الجديد لحركة التحر  .89
 شفيق ناظم الغبرا
أيبح من المألوف في من طفات القريت الفلسطينيت األساسيت أن يتحول ا   من فلسطين إلت راف ت 
بالنسبت إلت بقيت األا ا . الاديد في الم ادلت في  ذا الييف الساخن أن   ا أخذت بقيت 

وسق نحو قيم كفاحيت اديدا. يرا  الفلسطينيين والمترامنين م  ا من ال رب والمسلمين وال الم األ
ل ا  1014  ا لتفتيت الحيار المفرو  علي ا وطريقت خور ا للم ركت الحربيت في عام  حوز

بامتيا  إلت الحارن المرحلي األ م لحركت المقاومت الفلسطينيت.   ا المدينت والقطا  وذلك الممر 
بالتالي ا  ا  قياديا  في الحركت الساحلي الريق خارت حربا  متكاملت األركان وفررت نفس ا 

الا اد «و« حماس»الوطنيت الفلسطينيت المقاومت لالحتالل. في  ذه الحرب بينت مقاومت حركتي 
عن مقدرا عاليت علت التخطيط وائنرباط، بل تحول ب   رمو  المقاومت إلت رمو  « السالمي

ريف ونائب  أبو عبيدا. لقد اكتسبت تاريخيين كما  و الحال مق قائد كتائب ع الدين القسام محمد 
المقاومت الفلسطينيت في م ركت   ا  خما  لم ن  د متل  منذ  من طويل، ف ناك توايل مق تاارب 
المقاومت التاريخيت، وتطور لتقت اديدا بإمكانيات ا. لقد  يرت الحرب أشيا  كتيرا، يكفي أن ا أن شت 

 ذاكرا أمت وحف ت رول يمود.
في المدم المنظور للطريق المسدود الذ  ويلت إلي  القريت الفلسطينيت ب د أن  لقد قدمت   ا حال  

دمر اليمين السرائيلي بقيادا نتانيا و حل الدولتين عبر ائستيطان وتوريط السلطت الفلسطينيت في 
حالت من التفاو  ال بتي في ظل تنسيق أمني مق إسرائيل. ومن مظا ر انسداد الطريق الفلسطيني: 

اق رام هللا تالا ا  الفلسطيني الرسمي بالرافت إلت منظمات الماتمق المدني  خايت منذ قمق إ ر 
 ، بأموال الدعم األوروبي وال المي المشروط وال ادف لترسيخ 1000إلت  1000ائنتفارت التانيت ت

« حماس«و« فتح»التفكك وائعتماد بينما يت مق ائستيطان. ومق تيفيت الكتير من المقاومين من 
و ير م في الرفت الغربيت المحتلت من الذين ن روا « الاب ت الش بيت«و« الا اد السالمي«و

بائنتفارت التانيت تانتفارت األقيت  انت ت األمر بفقدان الرفت الغربيت تقت ا بقدرت ا علت 
 المقاومت.

اليمين السرائيلي إن الطريق المسدود الذ  ويلت إلي  القريت الفلسطينيت منذ ش ور فتح ش يت 
ليالح فرر  لحلز  الن ائي من أال تتبيت سيطرا ي يونيت علت األر  تمقابل إعطا  حدود دنيا 
 ير مرمونت من ائستقرار في مناطق السلطت الفلسطينيت . وليناح اليمين واد فريت  األ م في 
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ليت تفرريت ان يار تواي  رربت ن ائيت إلت   ا تفر  علت القطا  ائستسالم للشروط السرائي
 المقاومت وتسليم السالل .

والمقاومت قبل الحرب لتبين أن ا توفق التقديرات « حماس»وبالف ل لو درسنا الظروف المحيطت بـ 
في يرا   1010السرائيليت  كانت في أر ف حائت ا، فالنظام الاديد في مير منذ تمو  تيوليو  

وفر  حيارا  علت   ا « حماس»أن حر  بقوا علت ، بل سبق لعالم  «الخوان المسلمين»مق 
مق « حماس»عبر تدمير األنفاق وا  الق م بر رفح الذ  يربط بين مير و  ا. كما أن عالقت 

سوريت وأيران تأترت بسبب التورا السوريت وطبي ت المواقف السياسيت للنظام السور  وليران. كما أن 
مواتيا  لسرائيل، خيويا  أن عددا  من الدول ال ربيت أخذ الورق ال ربي قبل ال اوم السرائيلي كان 

والمقاومت في   ا. « حماس»مما ان كس علت حركت « الخوان المسلمين»خطا  تيادميا  مق 
بالورق « حماس»فالحارنت ال ربيت الرسميت الاماعيت السابقت كادت تكون  ائبت. وعلت ر م ارتباط 

في الورق المير  « حماس»مستقال ، وعلت ر م عدم تدخل الفلسطيني بيفت ا فييال  مقاوما  
وال ربي، إئ أن  ياب الحارنت الرسميت ال ربيت واأل م الميريت لغ ا ا ل إسرائيل تنطلق من واود 
فريت تاريخيت لن ا  الم ركت خالل أيام. وقد ع   التيور السرائيلي أن حيار   ا أتر علت 

لت إدارا القطا  ماليا  واقتياديا . وقد وادت إسرائيل أن قيام ائقتياد  وقدرت ا ع« حماس»ورق 
ت بير عن  1014علت حكومت وحدا وطنيت في ح يران تيونيو  « فتح»بائتفاق مق « حماس»

لور  ا كفييل موتر في « حماس»ر ف ا من ا ت، وت بير في نفس الوقت عن إمكانيت است ادا 
ق ال وامل متوافرا لتواي  رربت قاريت ون ائيت لـ مرحلت مقبلت. ل ذا قررت إسرائيل أن امي

 «.حماس»
وأورحت  ذا الحرب مدم ترابط الورق الفلسطيني علت ر م ي وبات الاغرافيا. فالمواا ت في 
  ا  ي نفس ا استمرار لمحاوئت فك حيار الرفت الغربيت والقدس حيس الادار وال  ل ال نير  

من أال ال دالت ورد ال نيريت والتميي   1348كت فلسطينيي وائحتالل وائستيطان، و ي ذات ا حر 
والت ويد، و ذه المطالب مرتبطت بالشتات الفلسطيني بكل ت قيدات  وبتاريخ النكبت، ف ناك مئات 
األلوف في المخيمات ينتظرون حال ، و ناك آخرون بالماليين في بقا  ال الم ينتظرون الحق 

 ي فر  علت أاداد م الخروج من ا في ظل ظروف قسريت.الطبي ي في التوايل مق األر  الت
ل ذا فان الب د األسطور  لحرب   ا يتالت بقدرا قطا  يغير محاير، في ظل ورق عربي 
رسمي  ير موات، علت التغلب علت التحديات وال وائق الابارا وذلك لتأمين الناال في مواا ت 

إلت فتح تقوب وم ابر وارحت في ادار مفيليت مق الايش السرائيلي. لقد أدت ملحمت   ا 
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ائحتالل وسيطرت  في اميق أب اد القريت الفلسطينيت: في الرفت الغربيت وفي القدس وفي فلسطين 
 وفي الشتات.   ا حررت الرادا من خالل يمود أ ل ا وترحيات م الكبيرا. 1348

لت   ا فستنفار المدينت في وتواا  إسرائيل مأ قا  من نو  آخر ب د ال دنت: فان أبقت الحيار ع
ن رف ت الحيار ا ئيا  أو كليا  ستكسب  وتتقدم اليفوف في الساحت « حماس»وا  ا ماددا ، وا 

الفلسطينيت األوسق. المأ ق السرائيلي مأ ق احتالل أمام مقاومت. ل ذا ست مل إسرائيل اا دا لمنق 
محاولت ررب ائلتفاف ال المي حول نمو قدرات المقاومت في   ا وفي بقيت فلسطين بالرافت إلت 

 القريت الفلسطينيت.
و ذا بالررورا سيتطلب سياست فلسطينيت مرادا. بل علت األ لب ستناح المقاومت في فك ا   
كبير من الحيار لكن ا لن تحقق كل مطالب ا. سيبقت اليرا  والمقاومت وائستن اف.  ذا ي ني 

الوقت إعادا بنا  الطار القياد  للحركت الفلسطينيت حيول مواا ات قادمت، و ذا يتطلب في نفس 
الا اد »ولـ « حماس»وعلت األخم منظمت التحرير الفلسطينيت، مق إشراك ودور وارح لـ 

و ذا سوف ي ني حتميت امتداد المقاومت بشكل أو بآخر إلت بقيت فلسطين المحتلت حيس «. السالمي
يت والمدنيت الموترا، كما يتطلب األمر نقل المواا ت تتنو  ساحات المواا ت وخايت وسائل ا السلم

العالميت مق إسرائيل وحمالت المقاط ت والترامن إلت ال الم كل  وذلك لكشف ائحتالل وانت اكات . 
ل ذا فان   ا بدايت اديدا لمقاومت طويلت األمد نحو التحرر.  ذه بدايت مشرو  تحرير األر  في 

ت والحريات والمساواا والنسان ومواا ت الحيار والادار ظل س ي وارح للحقوق وال دال
 وائستيطان وائحتالل وال نيريت والتوسق السرائيلي.

وال دد  وائقتيادوعندما نتم ن في طريقت ال نف السرائيلي المبالغ ب  علت ر م فارق الحام والقوا 
سائل ا. ف نف إسرائيل مرتبط دائما  نستنتج أن عنف إسرائيل مرتبط بس ي ا الت قتل فكرا المقاومت وو 

بالمستقبل. إسرائيل ت رف أن أكتر من نيف سكان   ا من الالائين الفلسطينيين السابقين، وأن 
مخيمات   ا وسكان ا مرتبطون بمف وم أوسق لفلسطين األر  والمكان والاغرافيا. إسرائيل تريد عبر 

 القسوا المبالغ ب ا أن تنسي الفلسطينيين حقوق م.
إن القتل السرائيلي المبرمج ينطلق من رويت نفسيت لإلنسان الفاقد للحقوق، فتخيزره بين القبول بواقق 
ائستالب وبين الدمار وفقدان المن ل واألبنا  والبنات واألحبت تحت الركام، كما تخيزره بين القبول 

ا بال حقوق. وت لم بالحركت الي يونيت علت كل األر  وفي كل مكان مقابل حد أدنت من الحيا
إسرائيل أن ا ئ يمكن أن تستمر كدولت محتلت واستيطانيت واست ماريت علت أر  الش ب الفلسطيني 
إئ إذا كانت ل ا اليد ال ليا في األمن والايش والحرب وآلت القتل والسيطرا العالميت والتمدد 



 
 

 

 

 
           11ص                                     3315 العدد:     81/1/4181الخميس  التاريخ:

 

بالسيطرا وائستبداد وال  ل والحيار والدعم الدولي واألميركي. ل ذا فدولت ائحتالل م ووست 
 وال نيريت.

لقد فتحت حرب   ا نفقا  لرحايا الي يونيت،  ذا ال بور تحت األر  وقق علت أر  محروقت وفي 
مساحت يغيرا. في الحالت الاديدا ما ب د المواا ت في   ا، بإمكان الفلسطينيين أن ي تمدوا علت 

دارا قدرات م بما يا دد نديت م التاريخيت والنسانيت للحركت الي يونيت، ذات م وأن يحسنوا تنظيم وا 
وبإمكان م أن يبنوا علت ال خم الش بي الكبير الذ  دعم قريت م عربيا  ودوليا . وحتما  بإمكان م، 
بسبب يمود م، الس ي لبنا  حالت ايطفاف اديدا مويدا للمقاومت من قبل األطراف الموترا في 

اعدا اديدا مق الدول ال ربيت بما في ا القا را كما  و حايل اآلن النظام ال ربي، فبالمكان بنا  ق
عبر المفاورات. يمود  ذه الفئت اليغيرا في  ذا المكان الريق فتح م برا  يلبا  ومسارات 

 للمقاومت ما  الت في بدايات ا.
81/1/4181الحياة، لندن،   

 
سرائيل والسيسي أطاحوا بمرسي وحلفهم الجديد ورا .91  ء مجزرة غزةالسعودية وا 

 ريتشارد فولك
بين كل الت قيدات التي أحاطت بردود األف ال الدوليت، ليس  ناك شي  متير للحيرا أكتر من تواطو 
م ظم الحكومات ال ربيت مق الحرب السرائيليت رد الفلسطينيين. إن ما يا ل األمر محيرا  و حام 

ودينيت وتقافيت وتاريخيت تخلق  ويت  المشتركات بين الفلسطينيين وبقيت ال رب، مشتركات عرقيت
 شديدا التشابك بين ش وب المنطقت.

كما أن  لم تكن  ناك قريت واحدا تسترعي ا تمام ال رب أكتر من ذلك الظلم الواقق علت 
الفلسطينيين، وبشكل ما، يمكن القول إن الحكومات ال ربيت حاولت أن تترامن أو أن تظ ر 

 1302، بدايت من حرب فلسطين، وحروب فاشلت أخرم عام ترامن ا مق المحنت الفلسطينيت
ت دد إسرائيل واوديا. وكانت نتيات تلك الحروب إقامت م ا دا سالم ميريت أعلنت  لم 1320و

 بدايت لحظت التخلي عن الفلسطينيين سياسيا، لكن لم يكن التخلي حين ا دبلوماسيا أو اقتياديا.
طينيين قد يرنظر ل  بشكل من الت كم والسخريت، بل إن أما اآلن، فإن أ  ترامن عربي مق الفلس

ال دا  حل محل الترامن، وقبل ال رب بطموحات إسرائيل القليميت بالت امن مق قبول م بالدور 
 األمريكي في المنطقت.
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 ناك ب   ال دا  الرسمي لسرائيل، وب   الت اطف الرسمي مق الفلسطينيين، لكن ذلك فقط علت 
تم اوا  المستوم الخطاب ي الفارغ. وما  الت  ناك دول عربيت حتت اآلن ترف  دخول أ  شخم خر

علت أن  م اررت للسالم مق  1381سفره بالختم السرائيلي. ا تيال أنور السادات تم تفسيره في 
إسرائيل، ونقل العالم الغربي حين ا أن ميريين كانت تمر ب م الانا ا أسفل منا ل م ولم يكونوا 

 ا تماما كنو  من أنوا  ائعترا  علت موقف الرال من فلسطين.ي يرون ا 
لكن اآلن، وعلت النقي  من ذلك، ناد أن  ناك دولتين فقط يمكن القول إن ما تيرفتا بمسووليت 
حيال ال دوان السرائيلي، األولت تركيا  ير ال ربيت والتانيت  ي قطر. رئيس الو را  التركي أدان 

ي أمريكا الالتينيت سحبت سفرا  ا من دولت ائحتالل في نو  من ائعترا  ال دوان، وب   الدول ف
الرم  ، لكن أوروبا وأمريكا وحتت الدول األفريقيت أدارت ظ ور ا للفلسطينيين، ربما باستتنا  انوب 

 أفريقيا.
كل  ذه ائعتبارات تا ل من المح ن سياسيا وأخالقيا مشا دا يمت الدول ال ربيت. بالنظر إلت 
وحشيت ال اوم السرائيلي،  ذا اليمت علت أقل تقدير يررب في عمق ال ويت ال ربيت والسالميت، 
واألسوأ من ذلك،  و حالت التحري  رد الش ب الفلسطيني والذ  تبت أن الس وديت ومير تقومان 

ق وئ الم مت بالنسبت لمير والس وديت ليست األنفا”. الم مت“ب  عبر حس إسرائيل ودعم ا لن ا  
رأس “اليواريخ وئ حتت الحفاظ علت أمن إسرائيل، لكن الم مت  ي القرا  علت حماس باعتبار ا 

 الفلسطينيت التي ئ ت ال تومن بالمقاومت.” األف ت
من الموكد أن سلوك  ذه الحكومات  و أمر  ير أخالقي ويشكل حيرا كبيرا في كل من ماائت 

التي أدت ب ذه األنظمت ” بالواق يت السياسيت“التي يمكن ويف ا  السياست والقانون، لكن ما المراو ات
 ال ربيت ئتخاذ ذلك الموقف المخ  ؟

  
 عدو عدوي

التفسير األساسي للتواطو ال ربي تباستتنا  قطر   و عالقت الحكومات ال ربيت بإسرائيل وكر  ا 
ارائم إسرائيل.  ذا ال دا   لإلخوان المسلمين. إن م يكر ون الخوان أكتر كتيرا من استيائ م من

ت كل ا. متل  ذا التقييم األولي يقدمك خطوا لف م المش د قللحركت السالميت يلقي بظالل  علت المنط
 أكتر لكن  ئ ي طيك نظرا تاقبت للورق.

ميدر كرا يت الخوان المسلمين  و أن  ينظر إلي ا علت أن ا بديل شرعي للنظام الديني األقوم في 
الس وديت، وقد حدس ذلك سابقا في التورا السالميت اليرانيت، وتسببت التورا اليرانيت ر م المنطقت، 
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اختالف سياقات ا في    اميق األنظمت ال ربيت ئسيما الملكيت من ا وبالطبق الس وديت علت رأس ا. 
أو  تش ر كل تلك األنظمت أن خنق الخوان أو أ  يوت للم اررت  و الرامن الوحيد لبقائ ا

 ئستقرار حكم ا.
حماس من ناحيت أخرم، كحركت مقاومت نشطت، ف ي يرنظر إلي ا علت أن ا ت ديد حاد ل ذا النو  من 
الحكومات. ف ي ذات عالقت تاريخيت مق الخوان الميريين، والتي ي ود تاريخ تأسيس حركت م إلت 

اكتسبت قدرا  ائال من الشرعيت عقود قبل دولت ائحتالل. تاني أسباب ذلك الت ديد  و أن حماس قد 
بسبب مقاومت ا لالحتالل وف اليت تلك المقاومت فرال عن شرعيت اليندوق التي أويلت ا للسلطت 

ب د انتخابات برلمانيت ن ي ت. أما تالس تلك األسباب ف و أن حماس ر م أن ا حركت  1000عام 
يلت األمد مق اليرانيين، ور م ا ت ا  إسالميت سنيت إئ أن ا تااو ت الطائفيت عبر بنا  عالقات طو 

 تلك ال القت بسبب األورا  في سوريا إئ أن ا عادت إلت حي  ائستقرار من اديد.
 

 الخيانة المصرية
لم تخف دول الخليج خيبت أمل ا من رف  واشنطن التمسك بحسني مبارك ويد المد الش بي الذ  

ط ران، واألنظمت الخليايت ئ تقل  شاشت عن نظام أطال ب ، األمريكيون ئ ي الون يحتفظون بذكرم 
مبارك، ولن تشفق ل ا عالقت ا بالوئيات المتحدا أو النفط، والبديل علت األر   م الخوان 

 المسلمون وحتت السلفيين.
سرائيل وقادا من الايش المير  ائنقالب ال سكر  الذ    كذا، ب د عامين، رتبت الس وديت وا 

ا لمحمد مرسي، وفورا حظي انقالب السيسي بمساعدات رخمت من الس وديت أطال برئاست مت تر 
والمارات، حيس أمل الخليايون أن ين ش ائقتياد النظام الاديد، حتت لو أظ ر ذلك النظام نفس 
األدوات والوسائل والسياسات التي كانت السبب في ال بت الش بيت رد مبارك قبل ذلك. السيسي قمق 

” الخوان“مئات من الخوان المسلمين، ال شرات من م بينما كانوا ييلون، وسمت م ارري ، قتل ال
، وأيدر قرات  أحكاما بالعدام الاماعيت، ويمتت واشنطن ألن ا تريد عودا ”إر ابيت“منظمت 

 ائستقرار القليمي لما قبل الربيق ال ربي.
 

 إيران تفجر أسطورة االستقرار اإلقليمي
تيرا عن مير، الخميني كان يير أن  ذه تورا إسالميت وليست تورا إيرانيت، كانت إيران مختلفت ك

كان يرم نظام الحكم الس ود   ير شرعي بسبب انحطاط  وانبطاح  أمام الغرب. كانت التورا 
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نظام نادر “اليرانيت ت ديدا حقيقيا لالستقرار في المنطقت، فقد أطاحت التورا بنظام سماه كيسنار 
 ذه الشرعيت التوريت طفت علت السطح مرا أخرم مق ربيق ”!   حليف بغير شروطالواود، إذ أن

، كان الخوف في كل القيور الملكيت والرئاسيت، والمد التور  ئ يمكن رفر  اآلن علت 1011
 أسس طائفيت.

الدولت السالميت في ال راق والشام تداعش  تل ب علت نفس النغمت التي استخدم ا الخميني، الدولت 
السالميت والخالفت.  وئ  يرون التقسيمات الوطنيت والسياسيت في ال الم ال ربي بمتابت أمر مفرو  
من األوروبيين، ولذلك فإن الوااب  و تدمير و ع عت استقرار نظام سايكس بيكو لتن   األمت 

 المسلمت.
 

 عالم إسرائيل الموازي
لت م القليميت، لكن م اتفقوا علت عدد من انقسم المحللون السرائيليون طويال حول أولويات دو 

األ داف األساسيت. الشرق األوسط بالنسبت لسرائيل ياب أن يتألف من حكومات وديت ومستقرا، 
تماما كحكومت الشاه في سنوات ما قبل التورا في إيران، كان  ذا  و النظام المتالي، ئحقا ياي  

حتت الم اديت، لكن ا علت  امش القريت، نتحدس  نا تاني أفرل الخيارات، الحكومات الباردا، أو 
عبد عن أردن الملك حسين، أو مير مبارك، أو دول الخليج والس وديت في ع د الملك ف د أو خلف  

. إذا كان  ذا ائستقرار ئ يمكن بلو  ، فتالس أفرل ايران إسرائيل  ي الدول الم اديت خطابيا، هللا
لك فإن إسرائيل ليست علت است داد أن ت يش في عالم واحد مق سوريا األسد أو عراق يدام. لذ

 دولت م اديت سياسيا، ويمكن لذلك أن يفسر الكتير.
فحينما يت لق األمر بغ ا أو حماس، فإن التقارب السرائيلي ال ربي  و ن مت ئ تقدر بتمن لدم 

ا من تنفيذ المذابح الساست السرائيليين في تل أبيب. إن  ي طي لسرائيل مساحت  ير محدود
وارتكاب الماا ر والدمار. حتت الوئيات المتحدا واألمم المتحدا لن ياروا علت رفق إيبق في وا  
إسرائيل، ما دامت الدبلوماسيت الميريت ت مل ليالح إسرائيل، فقد سم ت حماس بمقترل مير  

إطالق النار لكن م ئ لوقف إطالق النار عبر وسائل العالم، إن م يدزعون أن م يس ون لوقف 
يحادتون حماس! وبالمتل يف ل األوروبيون واألمريكيون الذين يقولون أن م يس ون إلت التويل 

 ئتفاق من شأن  أن ين ي ال نف.
بينما تتحدس إسرائيل عن اليواريخ واألنفاق، وبينما ي لق الكتيرون علت أن الحرب رد حماس 

سرائيليين ومويدي م يومنون بأن  ياب عقاب سكان   ا وليست رد   ا، يبدو أن ب   القادا ال
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. ئ يفكرون كتيرا أن األطفال القتلت لم ييوتوا، 1000بالموت ألن م يوتوا ليالح حماس في عام 
بل لم يولدوا أساسا حينما حيلت حماس علت أيوات ا، ال قاب السرائيلي المير  يست دف 

شكيل حكومت وحدا وطنيت في يونيو الماري، إسرائيل الفلسطينيين بشكل عام ألن م تارأوا علت ت
تقول للسلطت الفلسطينيت أن م إذا أرادوا ل م أن يت اونوا مق إسرائيل، فإن علي م أن يقم وا المقاومت 

 الفلسطينيت وأن يقروا علت حماس.
 ترجمة: نون بوست

83/1/4181، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن  
 
 إلسرائيلي"بعض أسباب "اإلجماع ا .90

 أنطـوان شلحـت
 ، استقطبت الحرب السرائيليت ال دوانيت 1011و 1003 - 1008علت  رار الحربين السابقتين ت

تمو  الفائت إاماعا  واسق النطاق في يفوف الرأ  ال ام  8الحاليت علت قطا    ا، التي بدأت يوم 
 السرائيلي.

 
 ها:ربما يعود هذا اإلجماع إلى أسباب عدة، نذكر من

الحرب إحدم  حروب الالخيار ، وترتبت علت عمليت خطف تالتت مستوطنين في  اعتبار - أوال  
منطقت الخليل. وم روف أن رئيس الحكومت السرائيليت بنيامين نتنيا و سار  إلت ات ام حركت 
 حماس  بالمسووليت عن ا، وذلك لممارست رغوط علت الحركت وقيادت ا، وتخريب الميالحت بين ا 

 وبين حركت  فتح ، وتقوي  ما ل ذه الميالحت من رييد في ال الم.
من الناحيت التاريخيت المح  فإن القوم التقليديت التي كانت تشقز عيا الطاعت علت  - ثانيا  

 الاما  القومي الي يوني  حول الحرب،  ي قوم  اليسار الي يوني . و ي ف لت ذلك فقط عندما 
 في سدزا الحكم. كانت في يفوف الم اررت ئ

، وبلغ األوج في إتر مذابح يبرا وشاتيال في 1381وقد تالزت  ذا في  حرب لبنان األولت  عام 
بيروت.  ير أنز م ظم  ذه القوم كانت شريكت في الحكم عندما اندل ت ائنتفارت الفلسطينيت 

، و حرب لبنان 1001م ، وأتنا  عمليت ااتيال الرفت الغربيت ] السور الواقي [ عا1382األولت عام 
. ومق أن  ذه القوم 1003-1008، والحرب ال دوانيت قبل السابقت علت   ا في 1000التانيت  عام 
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في الم اررت اآلن إئ إن ا لم تنا   الحرب بيورا حا مت بحات أن الحكومت السرائيليت وافقت 
 علت وقف إطالق النار بينما  حماس  رفرت ذلك.

لمراقب إلت عنا  كبير كي يدرك أن  منذ انت ت الحرب السابقت علت   ا تال ام ئ يحتاج ا - ثالثا  
  يسود في إسرائيل، علت المستويات كل ا، منا  عام يوحي للقايي والداني بأن  حربا  أخرم 1011

 في األفق  شب  حتميت، بل مستحقت،  ايت ا الرئيسيت است ادا قوا الرد  السرائيليت.
القول إن  ذا المنا  يتحكم بإسرائيل منذ انت ا   حرب لبنان التانيت . وذلك في ومن  ير المبالغت 

ي وقائ  ا ت لانت فينو راد  .  رو  نتائج تلك الحرب واستنتااات لانت تقيز
ويذكر كتيرون أن  ذه اللانت كرلفت أن تتقيت وقائق تلك الحرب من  اويت شديدا الخيوييت، 

حرب وكيف فشلت في ا؟ . وكان  ذا بمتابت التفوي  األ م الذ  فحوا ا  لماذا خارت إسرائيل ال
مرنح إلت اللانت، ولذا اعتبر الكتير من المراقبين والمحللين المقولت الرئيسيت التي يدرت عن تقرير ا 
بمتابت ويفت قردزمت إلت الحكومت السرائيليت وبإمكان ا أن تخو  الحروب المقبلت بمواب ا وتدرأ 

 .الفشل في ا
81/1/4181لنهار، بيروت، ا  

 
 السيسي حكيم وُمقدر لألمور وكاره لحماس مثلنا وينسق مصالحه مع مصالحنا .92

 تسفي برئيل
كيف كان قرا  ش ر مق بنيامين نتنيا و بيفت قائد أعلت؟ ئ نظير لذلك ببساطت. ف و مت ن 

بالنير  وحساس وذو ش ور وطني وملت م لألمورو ير مت يج ومخطط  لألموروحكيم ومرقدر 
ومنتير. فما الذ  تستطيق األمت أن تطلب  فوق ذلك؟ ومن ذا يواد ل  رئيس و را  أو رئيس ك ذا؟ 

ومير علت رأي  وكاره  لألمورما عدا مير. ف ل رأيتم عبد الفتال السيسي؟ إن  حكيم ومرقدر 
دراات  لحماس متلنا ولبراك اوباما ايرا، وينسق ميالح  مق ميالحنا ويتحدس علت  ون ويركب

 وائيت. فمير تستطيق في الحقيقت أن تفخر بأن ل ا رئيسا يرذكر برئيس و رائنا بل إن  ئ يرذكر فقط 
 بل  و أ .

لكن الحقيقت  ي أن  ئ يمكن المقارنت، فمير ليست ل ا مشكالت اسرائيل؛ و ي ليست دولت مارقت 
ريكيت. وليست ل ا حروب كحروبنا وئ محتلت وئ يندد ب ا الماتمق الدولي وئ تقق علي ا رغوط ام

مليون انسان.  30وواود ا  ير م دد بل  ي في الحايل ال ام ياب علي ا أن ت ول نحوا من 
ومما يتير ال يبيت علت نحو خام حقيقت أن الرئيس المير  ئ يحتاج، بخالف نتنيا و، الت 
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يقري ويحكم فيطيق الايش مااب ت الشركا  في ائئتالف الحكومي أو الت محاربت الم اررت. ف و 
 أوامره، وقد داس م اررت ائخوان المسلمين الكبيرا ببساطت.

لكن قبل أن يطغت الش ور بالحسد أو تررسلني أيوات وطنيت  اربت للسكن في مير، يحسن أن 
ديمقراطيت مق كل ذلك يستطيق كل و ير وكل نائب برلماني في ا أن ي بر عن رأي   فإسرائيلن دأ. 

را . فاذا كان افيغدور ليبرمان ي تقد أن  ياب احتالل   ا أو طرد ال رب ائسرائيليين فان  ئ ت بيرا ح
يخفي ذلك؛ وحينما ي تقد نفتالي بينيت أن  ياب علينا أن نقري علت حماس فال ياب اارا  الرقابت 

ذاعلت كالم ؛  كمت نتنيا و فان  يقول ذلك علت رووس األش اد؛ و  وا  حينما تكون قدزر يئير لبيد ح 
تسيبي لفني علت يقين من أن  ئ منام من وحدا اليف ئ يغلق أحد فم ا. وئ يترك و را  في 
المالس الو ار  الميغر أو في الحكومت اشتكوا علت مسامق براك ربيد  ميلنا أن م لم يرحدتو م عما 

تاااا، فالوقت وقت يار  علت ائر  وفي القرارات التي اتخذت بال مشورا، ئ يتركون مقاعد م اح
 وحدا.

وأ م من ذلك وأكتر عمليت أن من لم يرشاَور لن يرطر الت تقديم كشف حساب والت تفسير األخطا  
والت المتول بحررا لاان تحقيق والت استئاار محامين. فاليم وال مي ئ يرحاَكمون علت عيوب م 

ل الم  َلف ئ يواد من يستطيق الاسمانيت. وحينما تخرس ائح اب اليساريت وتاتمق متل قطيق حو 
ف ل يخراون للتظا ر؟ ئ أحد يريد أن ”. ش ب واحد وفم واحد مغلق“أن يمن  ا من التمسك بسياست 

يخدم ميلحت حماس في وقت تمنق في  قيادا الاب ت الداخليت ام ا ألكتر من ألف شخم. فلن 
 يف يمكن أيال أن نرشب  بمير؟.يواد  نا ميدان التحرير وئ يسقطون  نا نظم حكم بالتظا ر. فك

إن الديمقراطيت ائسرائيليت بخالف الميريت تواد في حالي شحن: الحرب وائست داد للحرب. وقد 
تحررت مير في مقابلت ا من الش ور بالت ديد الدائم ب د أن وق ت علت اتفاق سالم مق اسرائيل. 

المنظمات المتطرفت التي تفار قنابل في و ي اآلن مشغولت بأمور أقل شأنا متل ائر اب ائسالمي و 
قيست بحماس. ولم ت د مير منذ  من ترسوغ أو ترفسر اخفاقات ا وي اب ا  إذاالقا را، و ي ئ شي  

في يراع ا مق اسرائيل أو في المشكلت الفلسطينيت. وحينما يريد السيسي أن ياند الام ور يطلب 
 علت مسار آخر لقناا السويس. نفاقولإلإلي  أن يتبر  بمال لبنا  اقتياد الدولت 

انتخبت مير انرائ كي يرتب ل ا حياا مدنيت طيبت ئ حربا أفخم. وحينما تولت الحكم قبل سنتين 
 بطريقت ديمقراطيت نظام ديني ذو ميول فاشيت، عرف الام ور كيف يرنحي . 
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نظام ول  تأتير. أما في إن ميدان التحرير في مير بخالف اسرائيل يرار  حوارا ماديا وقيميا مق ال
 اسرائيل فال يرحتاج الت ميدان ألن الاميق مق ال عيم.

 ”.أخاه“فقد حان دور السيسي اآلن ليحسد 
83/1/4181هآرتس   
83/1/4181، رأي اليوم، لندن  

 
 شرك القاهرة .93

 بن كسبيت
د اتفاقا عندما مش ل مل م بتحقيق اناا ، بدون  ئ يمكن  أن ي قد اتفاقا، ونتنيا و ئ يمكن  أن ي ق

يكون لمش ل اناا . علت أحد ما أن يربق  ذه الدائرا، كي تش ر حماس بان ا كسبت شيئا ما وائ 
 إم ت.تش ر اسرائيل بان ا 

. مش ل مل م بتحقيق 11. المراوحت في   ا أيبحت مراوحت في القا را. الطرفان في شرك 8
يمكن  أن ي قد اتفاقا عندما يكون لمش ل اناا .  اناا ، بدون  ئ يمكن  أن ي قد اتفاقا، ونتنيا و ئ

علت أحد ما أن يربق  ذه الدائرا، كي تش ر حماس بان ا كسبت شيئا ما وائ تش ر اسرائيل بان ا 
إم ت.  ذا األحد ما  م الميريون. المشكلت  ي أن الميريين  م الوحيدون الذين ئ ي انون حاليا. 

 بل ال كس. يستمت ون ادا.
 ي  ذا في الن ايت؟ بترتيب يترمن تبادل للسانا  تمقابل اتتي الانديين ائسرائيليين  أو كيف سينت

 الوقو  في اولت من وقفات النار وتنقيط النار، علت التوالي، الت أن يت ب الاميق.
لقد أارم نتنيا و أمس اولت بين كل و را  المالس الو ار ، واحدا واحدا، كي يستورح حدود 

ه ائتنا ، قال رئيس الو را ، ئ يواد أ  شي  يمكن التبليغ عن . فقد قرت الوفد موق  . في  ذ
ائسرائيلي وقت  أمس في القا را، وكان يفتر  ب  أن ي ود في الليل الت البالد، وربما الخروج في 

ما علت أحد «. الطريق المسدود»و « التقارب»اليبال مرا اخرم الت القا را. وتتراول التقديرات بين 
أن يترااق في موعد ما، كي يتمكن نتنيا و من ال ودا الت البيت، أخيرا. ون م، سكان الانوب 

 ايرا.
. الاولت التاليت في الم ركت علت مي انيت الدفا  باتت م نا. و ير الماليت يئير لبيد كان مطالبا ب ا 4

ينا مدف يا تقيال. ما كان ليس أمس في استديو التلف يون. ويف م لبيد بان في الش ر ائخير ااتا  تلي
 ما سيكون. ا ا  ائمن سيحيل علت م يد من المال. وقد بات  ذا وارحا. السوال  و كم.
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مي انيات التقاعد واعادا التأ يل  لخراجأول أمس كشف  نا  ميلي ي ودا شارون النقاب عن النيت 
ذا يتم، بالمناسبت، في كل باقي الو ارات. من و ارا الدفا  ونقل ا الت و ارا الماليت. مبادرا مباركت.  ك

كنا أخذنا كل التقاعدات لكل الم لمات والم لمين المتقاعدين وارفنا ا الت مي انيت الت ليم، يخيل  إذا
 لي أن  ذه ستكون المي انيت ائكبر في اسرائيل.

بار المسووليت ولكن يواد شي  ما آخر. مبادرا اخرم، مشوقت، وبرأيي اياابيت، تدور علت طاوئت ك
في مالس ائمن القومي وفي و ارا الدفا  ايرا. وحسب  ذه المبادرا ستارم مراا ت لكل ما يت لق 
بمي انيت قسم اعادا التأ يل، والتي  ي مي انيت مخييت لم وقي الايش ائسرائيلي. فقد ا دادت  ذه 

 ألولئكقيا وسخيا من الدولت المي انيت بوتيرا مف عت منذ سنين. وما كان يفتر  أن يكون حريا حقي
الذين رحوا باا ا  من أاساد م كي يحمو ا، ايبحت يناعت مدرا، ت يل محامين وتحول ائف 
ائشخام الذين مرروا او فقدوا ساقا أو ف عوا من شي  ما في اتنا  خدمت ائحتياط، او حتت في 

 اتنا  الفرار من الايش، الت م وقي الايش ائسرائيلي.
درا، فان مي انيت قسم اعادا التأ يل ستحيل علت مكانت موا يت لمكانت مي انيت سلت وحسب المبا

علي ا. ويو    لنفاق ائدويت: الدولت تقرر إطار ا ائقتياد ، حام المبلغ الذ  تبد  ائست داد 
المال بم ايير تقرر ا لانت اما يريت خايت برئاست قاري علي ا متقاعد. ولن يكون ارتفا  حقيقي 
في  ذه المي انيت.  ذا  و المواود وم   ينبغي تدبر ائمر. اعتقد أن  ذه مبادرا مباركت. فمن اال 
وقف  ذا الانون  ناك حاات لشااعت اما يريت. منظمت م وقي الايش ائسرائيلي  ي اللوبي 
 ائقوم في الدولت. م ظم اولئك الذين يترأسو ا لم ييابوا في ميدان الم ركت.  ذه عيبت من

والمقربين. حان الوقت لوقف  ذا  لأليدقا المتفر ين الذين ا لوا مقدرات دولت اسرائيل بئر سمن 
 ائمر.

ذا. لانت شباس تشكلت، 3 ، في مقابلت تلف يونيت، قال البروفيسور وليم أمسب ا تيبح نكتت.  وا 
الارف  سألحداشباس، رئيس لانت الفحم التي شكل ا مالس حقوق ائنسان في ائمم المتحدا 

اليامد ما قال  عن بنيامين نتنيا و في حين  ان  اعتقد بان  ياب أن يقدم الت المحاكمت في أعقاب 
 ذا القول يم ق القنا  عن وا  شباس، عن وا  ائم المتحدا «. الريام الميبوب»احداس 

لريام ا»ويكشف ا دواايت مالس حقوق ائنسان، لن بنيامين نتنيا و لم يكن رئيس الو را  في 
بل اي ود اولمرت. وحتت  ذه الم لومت ائساسيت لم يكلف شباس نفس  عنا  الت رف « الميبوب

 .لسرائيلالي ا قبل أن يكذب، في محاولت  لتبرير اعدائ  
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ان الم رلت المتمتلت في المتول امام اللانت والت اون م   أم ئ ليست س لت. تواد حاج تقيلت الو ن 
 د أن سم ت أمس كل ائطراف، يخيل لي أن من ائفرل عدم المتول. يواد الت  نا والت  ناك. ب

المتحدا الت  نا منذ وقت  ير ب يد في طائرا  لألمملقد ويل ائمين ال ام  حد ئ دواايت ائخالق.
مولت ا حكومت قطر، التي  ي الراعيت لحماس. وب د ذلك مولت ائمم المتحدا شخيا في ماري  

رد  عما  اسرائيليين، بمن في م شم ون بيرس. بالمناسبت،  ذا الرال، البروفيسور أقوال حادا كتيرا 
 ائمم المتحدا.« ا دواايت اخالق»بما في  الكفايت كي ي ترف بالفم الملي  بـ  أمسشباس كان يادقا 

 وبالف ل، يخيل لي أن  ئ يواد سبب يا لنا نشارك في  ذه الل بت. تواد سبل لنقل ائدلت، اليور،
المواد التي ام  ا الايش ائسرائيلي تكا   من دروس  ولدستون  الت اللانت، دون الت اون م  ا. 

 أمسوبالتوا  ، كنت سأتبنت اقترال مايكل اورن، السفير ائسرائيلي السابق في واشنطن، الذ  دعا 
الارف  لانت فحم اسرائيليت بتكليف من الحكومت، لفحم أحداس لقامتالت مبادرا اسرائيليت 

 لألمماليامد. عندما تتشكل متل  ذه اللانت وتود  دور ا، ت طل ررورا ال يئات القانونيت الدوليت 
ما ترأس اللانت قاري عليا م روف في ال الم، يحتمل أن  بدئ من أن تسرق ائمم  إذاالمتحدا. 

 المتحدا شرعيتنا، نسرق نحن عرر ا.
83/1/4181 –معاريف االسبوع   
81/1/4181ي، القدس العرب  
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 في أحد مراك  اليوا  في   ا  فاف فلسطيني

83/1/4181، فلسطين اون الين  
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 أتنا  ال دوان السرائيلي علت   ا M75 تينق يواريخ كتائب القسام

18/1/4181 وكالة معا  اإلخبارية،  
 

 
 إلت تركيا لتلقي ال الج من   ا اريح 18ويول 

81/1/4181يني لإلعالم، المركز الفلسط  


