
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 التحرك األوروبيمصادر إسرائيلية: حكومة نتنياهو تفضل المبادرة المصرية لوقف النار بغزة على 
 شهيداً  0202وحصيلة العدوان:  منزاًل ومزرعـة 02قصف استهدف بمصابًا  وثمانونشهداء  ستة

 "إسرائيل"عمياًل مع  81المقاومة في غزة تعدم 
 بنود مشروع قرار مجلس األمن حول غزة

 طفاًل في غزة 262استشهاد ما ال يقل عن ": يونيسيف"ال

مبادرة الحماس تتحفظ على 
تفتح الباب ألي مسار و  ..وروبيةاأل 

  سياسي يلبي المطالب الفلسطينية
 
2... ص   

 

 2228 32/8/3024السبت 



 
 
 

 

 
           0ص                                     2281 العدد:     02/1/0282السبت  ريخ:التا
 

  السلطة:
 6 قاء ثان بين تميم وعباس ومشعل يبحث التحرك دوليًا إلنهاء االحتاللل  .2
 7 عباس يضغط لدى المصريين لزيارة مشعل للقاهرةالقدس العربي:   .3
 7  ائيليتيسير خالد التوصل الى اتفاق شامل ودائم لوقف إطالق النار مرتبط بالموقف اإلسر   .4
 1 عتقل برلماني فلسطيني من مدينة الخليلاالحتالل ي  .5

 
  المقاومة:

 1 تجاوزناها المبادرة المصريةالقاهرة... و عترض على الدور تال حماس  :حسام بدران  .6
 1 رارات دولية للتهدئة تمس سالح المقاومة وال ترفع الحصارالزهار: لن نقبل ق  .7
 0 "إسرائيل"عمياًل مع  81المقاومة في غزة تعدم   .8
 82 حماس قبلت تأجيل بحث ملف المطار والميناء البحري: مصادر قيادية في حماس لـ"األخبار"  .9
 82 : المسار المصري للتهدئة "ُقبر" بركام غزة"القسامـ"قيادي ب  .01
 82 المبادرة المصرية محل اتفاق.. و النخالة: منفتحون على المفاوضات وننتظر دعوة القاهرة  .00
 88 العدوانمن  27في اليوم الـ صاروخاً  11ن وتطلق مستوطني هاقتلعلن ت "القسام"  .02
 80 حماس: انتصار غّزة يؤّسس لمرحلة تحرير األرض والمقدسات  .03
 80 على وثيقة تطالب عباس الذهاب لمحكمة الجنايات تعلن توقيعها حماس  .04
 82 الّرشق: محاوالت االحتالل تشبيه حماس بجماعات أخرى "تضليٌل إعالمّي"  .05
 82 من حماس بالضفة اثنينوتستدعي  خمسةأجهزة السلطة تعتقل  ":الفلسطيني لإلعالم"  .06
 82 تاللمتلك من السالح ما يجهله االحن :سرايا القدس  .07
 82 فتح تسعى إلى السالم وحماس تسعى إلى الحرب لـ"يديعوت": في فتح "قديم"قيادي   .08

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 82 التحرك األوروبيمصادر إسرائيلية: حكومة نتنياهو تفضل المبادرة المصرية لوقف النار بغزة على   .09
 86 حماسمقتل طفل إسرائيلي بقصف للمقاومة ونتنياهو يهدد   .21
 86 أفعل عرف ماذاأليبرمان: دوت صفارة اإلنذار وأنا بالحّمام فداهمني االرتباك ولم   .20
 87 القسام" الثالثة"اغتيال قادة بتباهى يو  ية لوقف النارالتوصل إلى تفاهمات سياسيستبعد  هنغبي  .22
نهاء حصار غزة  .23  87 غلؤون: على "إسرائيل" االعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية وا 
 87  قسام" على اغتيال قادتهاالقناة الثانية العبرية: االحتالل يستنفر قواته تحسبًا لّرد عسكري من "ال  .24
 81 "الضيف"افتعلت حادثة اختراق التهدئة الغتيال : "إسرائيل" مسؤول إسرائيلي سابق  .25
 80 لألونرواتابعة إطالق المقاومة قذائف هاون من قرب مدرسة  "إسرائيل" تدعي  .26
 80 "القسام" الثالثةبعد اغتيال قادة  محللون إسرائيليون: حماس تريد إنهاء الجولة الحالية من القتال  .27
 02 ال يمكن تصفيتها اإلجرامية" األيديولوجيا"يديعوت" تعليقًا على اغتيال قادة "القسام" الثالثة: "  .28
 02  أشهر ستةألدنى مستوى خالل األمريكي يكل اإلسرائيلي ينخفض أمام الدوالر الش  .29



 
 
 

 

 
           2ص                                     2281 العدد:     02/1/0282السبت  ريخ:التا
 

 08 تهديد للدولة العبرية اإلسرائيلية - منظمة يهودية: الزيجات الفلسطينية  .31
 

  :األرض، الشعب
 08 شهيداً  0202وحصيلة العدوان:  منزاًل ومزرعـة 02قصف استهدف بمصابًا  وثمانونشهداء  ستة  .30
 00 استضافة مسيحيي العراق "إسرائيل"محاولة  ُيحذرون من" 21"أرثوذكس   .32
 00 األقصى تنديدًا بجرائم االحتالل في غزة المسجد مسيرة حاشدة في  .33
 00 صابات بينها حاالت خطرة بالضفة خالل مواجهات مع االحتاللعشرات اإل  .34
 02 بغزةأبرز المهام التي نفذها العمالء الذين أعدموا "المجد األمني":   .35
 02 طفاًل في غزة 262استشهاد ما ال يقل عن ": يونيسيف"ال  .36
 02 أحمد.. فتى فلسطيني استخدمه االحتالل درعا بشرياً   .37
 02 مستوطن يدهس قطيع من األغنام لرعاة فلسطينيين في األغوار  .38

 
  ثقافة: 
 02 محمد حتامله للكاتب "اليهود في األندلس وفلسطين مقارنة بين تاريخين"كتاب   .39

 
  مصر: 

 06 فلسطينية في القاهرة لبحث وقف العدوان على غزة -قمة مصرية  .41
 06 للمفاوضات خالل أيام الفلسطيني واإلسرائيلي الطرفان ةعوديتوقع دبلوماسي مصري مصدر   .40
 07 مة الكهرباء وحرب غزة تهيمنان على احتجاجات صباحيةمصر: أز   .42
 07 السيسي يحصد ثمار موقفه من غزة أمريكياً تقرير:   .43

 
  األردن: 

 01 الصهيونيبالعدوان  يدتندو مسيرات تضامن مع غزَّة األردن:   .44
 00 إلعادة إعمار القطاع "عمار يا غزة"تبدأ حملة  األردنيينقابة المهندسين ن  .45

 
  لبنان: 
 00  مهّدد بالتوّقف "البارد"مخيم نهر  تّمام سالم للسفراء العرب: إعمار  .46
 22 لداخل الفلسطيني اجتاز الحدودسلم الصليب األحمر عربيا من ات ةالسلطات اللبناني  .47

 
  عربي، إسالمي:

 22 تدعو إلى هدنة دائمة وتؤكد أهمية الجهود المصريةالعربية الجامعة   .48
 28 أمير قطر: الدوحة ستبقى داعمة لغزة  .49
 28 لهند إلى اإلسهام في دعم حقوق الفلسطينيينتدعو ا العربية الجامعة  .51



 
 
 

 

 
           2ص                                     2281 العدد:     02/1/0282السبت  ريخ:التا
 

 28  "التعاون اإلسالمي": سالمة القدس ومقدساتها شرط الستتباب األمن واالستقرار بالمنطقة  .50
 20  الرئاسة التونسية تستعد لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية  .52
 20 تونس: حركة "وفاء" تطالب المجلس التأسيسي بتمرير قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل"  .53
 22 مليون دوالر لعمليات إعادة اإلعمار في غزة 22اإلمارات تتبرع بـ   .54
 22 "لإسرائي"نواب ُيعّدون مبادرة لمقاطعة   .55
 22 حملة لطرد يهود أتراك شاركوا في حرب غزة  .56
 22 طهران تدين اغتيال "إسرائيل" قادة القسام برفح  .57
 22 مسيرة تضامنية مع غزة في موريتانيا  .58
 22 "إسرائيل" نشطة ما يدلل على متانة العالقة بينهماـت الطيران التركي لضاحي خلفان: رحال  .59

 
  دولي:
 22 بنود مشروع قرار مجلس األمن حول غزة  .61
 27 وموعد التصويت لم يحدد حول المشروع األوروبي رئيس مجلس األمن: المباحثات ال تزال جارية  .60
 27 اقتراحات أوروبية بإنشاء مهمة لمراقبة أي وقف إلطالق النار في غزة: دبلوماسي بريطاني  .62
 27 كي مون يجرى اتصاالت مكثفة إلحياء مفاوضات وقف النار  .63
 21 في اجتماع وكالة الطاقة الذرية "إسرائيل"ومواجهة تلوح في األفق بين العرب   .64
 21 "إسرائيل"أكبر اتحاد طالبي كندي يقرر مقاطعة   .65
 21 على غزة ألمانيا تستقبل دفعة من جرحى العدوان اإلسرائيلي  .66
 20 في بريطانيا "إسرائيل"يش مالحقة منظمة تجمع تبرعات لج  .67

 
  مختارات:

 20 0282و 0222بليون دوالر استثمارات مباشرة بين  020المنطقة العربية استقطبت   .68
 

  حوارات ومقاالت:
 22 عبد الستار قاسم... نقاط ضعف المفاوض الفلسطيني في القاهرة  .69
 22 نبيل الفولي... واستراحة جمع المعلومات "إسرائيل"  .71
 26 منير شفيق... النخب العربية والموقف من حرب غزة  .70
 28 ياسر الزعاترة... رأس "محمد الضيف" ورأس التهدئة والقادة الشهداء  .72
 22 عصام نعمان... حرب غزة من االستنزاف العسكري إلى السياسي  .73

 
 22 :كاريكاتيرصور و 

*** 
 



 
 
 

 

 
           2ص                                     2281 العدد:     02/1/0282السبت  ريخ:التا
 

 تفتح الباب ألي مسار سياسي يلبي المطالب الفلسطينيةو  ..وروبيةاأل مبادرة الحماس تتحفظ على  .0
ــــت، الدوحــــةنشرررررت  ــــرة ن حركررررا حمررررا  اشررررترلت ااسررررت ابا ل ملالرررر  ، أن 02/1/0282 ،الجزي

 .ع ررت ةررزة الف سررلينيا ل عررودة سا مسررار، مشرريرة  لررت أن ررا لررم تي ررق المسررار السياسرري  ن ررا  العرردوان
وقال عضو المكت  السياسي لحما  موست أبرو مررزوق أمر   ن الحركرا لرم تي رق المسرار السياسري 

ن المحدد اسساسي هو ااس  ت ابا لحقوق الشع  الف سليني.التفاوضي وا 
أن حمرررا  سررتتعامل مرررة أا لررررأ يسرررتلية ضرررمان  ،فررري مقاب ررا مرررة ال زيررررة ،وأضرراأ أبرررو مررررزوق

ع رررت أن أا حرررر  تنت ررري بنتي رررا سياسررريا وا تو رررد حرررر   ااسرررت ابا ل ملالررر  الف سرررلينيا، مشرررددا  
 مفتوحا.
يدعو لوقأ فورا  لرقق النرار فري ع ت مشروع قرار دول أوروبيا  لت م    اسمن الدولي  وتعقيبا  

قلاع ةزة ورفة الحصار عنه، قال القيادا في حما   ن هذه المبادرة في ا الكثير من الس بيات ةير 
سررت را تقييمررا ، يضرريأ أبررو مرررزوق ،ةيررر أن حمررا  أن حركترره ةيررر معنيررا ب ررا سن ررا ليسررت دولررا.

 ته لملال  الشع  الف سليني.ل وضة الف سليني، ومدى است اب سا مبادرة أو قرار تبعا  
وبخصرروإ  عرردام عمررق  ااحررتقل فرري ةررزة، أشررار أبررو مرررزوق  لررت أن  عرردام م  ررا  بسررب  دورهررم 

بالعديد من عم يات ااةتيال عق  الت دئا اسخيرة، مضيفا أن هنرا   " سرائيل"الكبير في تس يل قيام 
  زيرررة  نرره كرران يفضررل أن يررتم قررال ل هةيررر أنرر ضرريلا شررعبيا ع ررت حمررا  لمحاربررا نشررال العمررق .
 ، ولي  في الشارع." سرائيل"ا عدام داخل الس ون ل مدانين بت ما التخابر مة 

، أن كفررراب زبرررون ،رام هللا، نقرررق  عررن مراسررر  ا فررري 02/1/0282 ،الشـــرق األوســـط، لنـــدنوأضررافت 
الحررر  ع ررت مررن أ ررل  ن ررا   سياسرريا   حركرا حمررا  تحفعررت ع ررت مبررادرة أوروبيررا  ديرردة تشررمل مسررارا  

ةررزة، ويفتررر  أن تقرردم  لررت م  رر  اسمررن  صرردار قرررار. وقالررت حمررا  برر ن أا قرررار مررن م  رر  
اسمن الدولي سيكون ةير م زم ل ا  ن لم ي   ملال  الشع  الف سرليني، وع رت رأسر ا فر  الحصرار 

 ووقأ العدوان.
ةيرر م رزم لنرا  ن لرم  وقال النالق باسم الحركا حسام بدران، في تصريح مقتض  "قرار م    اسمن

 ي   ملال  الشع ".
وقررال القيررادا فرري الحركررا، مشررير المصرررا: " ن أا عررودة ل مفاوضررات ةيررر المباشرررة مررة ااحررتقل 

وأضرراأ فرري تصررريح  مرهونررا بالموافقررا المسرربقا ع ررت ملالرر  الشررع  الف سررليني ا نسررانيا والعادلررا".
مة العدو الص يوني، وا حياد عن ملال   نشره ع ت صفحته ع ت "فيسبو ": "ا مفاوضات مفتوحا
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ن أا عررودة ل مفاوضررات مرهونررا بع ررم مسرربق لرردى الفصررائل باسررتعداد  الشررع  الف سررليني العادلررا، وا 
 ااحتقل لقست ابا ل ذه الملال ، وواهم العدو  ذا عن أن ليا الت ر  والمراوةا يمكن أن تن ح".

عضو المكت  أن ، فتحي صّباب ،ةزةمراس  ا في ، نقق  عن 02/1/0282 ،الحياة، لندنو ا  في 
السياسررري لحمرررا  خ يرررل الحيرررا، قرررال  ن الحركرررا "سرررتنعر بيي ابيرررا سا مبرررادرة دوليرررا تمكرررن الشرررع  
الف سليني من الحصول ع ت حقوقه" في عل مساع لب ورة قرار من م    اسمن لفر  وقأ النار. 

ع ررت سررعال عررن المبررادرات الدوليررا: "فرري حررال  وأضرراأ فرري مقاب ررا مررة قنرراة "ال زيرررة" ف ررر أمرر ، ردا  
تحققت ملالبنا فنحن  اهزون لنسرت ي  لرذل ، ع مرا  بر ن هرذه الملالر  معروفرا وواضرحا وا تحترا  

 مفاوضات  ديدة".
 
 ومشعل يبحث التحرك دوليًا إلنهاء االحتالل وعباسلقاء ثان بين تميم  .2

 الرئي ، أن محمد المكي أحمد مراس  ا نقق  عنالدوحا  من 02/1/0282الحياة، لندن،  ذكرت
أيام، وةادرها الت القاهرة بعد  ولا محادثات ثانيا مة  2محمود عبا  اختتم زيارة ل دوحا استمرت 

أمير قلر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شار  في ا رئي  المكت  السياسي لحركا حما  خالد 
 لسيسي اليوم.مشعل. ومن المقرر أن ي تمة مة الرئي  عبد الفتاب ا

وشدد مصدر ف سليني شار  في اا تماعات في حديث  لت "الحياة" ع ت وحدة الوفد، وقال: "لم 
يكن لقا  ثقثيا ، كان وفدا  ف سلينيا  يضم اللرفين )الس لا وحما ( برئاسا عبا ، والمو ودون 

ن م يدعمون الحكوما ويعم ون ت . وأشار "حت مع ت اك  م قالوا  ن عبا  هو الرئي  الف سليني، وا 
البحث في قضايا عدة تخإ تعزيز الوحدة الف سلينيا والتمس  ب ا، والتحر  الف سليني الدولي " لت 

ن ا  مصدر كل هذه الحرو   المنتعر لتحميل الم تمة الدولي مسعولياته في ش ن  ن ا  ااحتقل وا 
ا )الحر (، بل و ود احتقل والمشاكل، سن المس لا هي ليست من خرق وقأ النار أو بدأ المس ل

التحر  الف سليني الدولي "، مضيفا  أن "دائم، أا أن وقأ النار هو وقأ ل نار المو ود بين حربين
 ".سيشمل موضوع  قاما الدولا الف سلينيا

وسئل عن أبرز نتائج محادثات عبا  ومشعل، فقال: "لم تحدث محادثات منفص ا بين ما، هي 
ا تناولت القضايا التي تعدا الت تعزيز الوحدة الف سلينيا والتمس  ب ا، قلري -محادثات ف سلينيا

ع ت ةرار ما شوهد بشكل م فت ل نعر في أدا  الوفد الف سليني الموحد )في المحادثات 
 ا سرائي يا(. -الف سلينيا
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وسئل  ن كانت هنا  معشرات  لت قر  استئناأ المفاوضات، ف  ا : "الوفد الف سليني مستعد 
ذها  ل قاهرة عندما يل   الراعي المصرا ذل ، سن وفدنا لم ينسح ، الوفد ا سرائي ي هو الذا ل 

ذا عاد سنعود ل مفاوضات، وهم الذين خرقوا الت دئا"، مضيفا : "يتوقة أن يزور وزير  انسح ، وا 
 الخار يا اسميركي  ون كيرا  سرائيل وف سلين خقل أيام".

ر منذ البدايا حريصا وما زال موقف ا مستمرا  في ش ن تعزيز الوحدة وقال المصدر الف سليني: "قل
الف سلينيا وتقديم الدعم السياسي والمادا في م ال  ةاثا ةزة، وسيكون ل ا دور في عم يا  عادة 
 عمارها احقا  ب  د دولي". وهل حم ت محادثات الدوحا  ديدا  بين عبا  ومشعل، رد: "ا  ديد، 

 لار عققات متميزة بين ف سلين وقلر، والدوحا مستمرة في دعم الشع   المحادثات تمت في
 الف سليني سياسيا  وماديا  في م ال ا ةاثا".

الرئي  عبا  ورئي  المكت  السياسي لحما  أن ، 00/1/0282الجزيرة نت، الدوحة، وأضافت 
 . ي لألراضي الف سلينياخالد مشعل دعا اسمم المتحدة لوضة  دول زمني  ن ا  ااحتقل ا سرائي

 
 عباس يضغط لدى المصريين لزيارة مشعل للقاهرةالقدس العربي:  .3

عبا ، قلة شولا  الرئي  الف سليني محمود ن أع مت "القد  العربي"  أبو سعدى: فادا -رام هللا 
خالد مشعل  لت القاهرة، وذل  خقل رئي  المكت  السياسي لحركا حما  في محاوات اصلحا  

ات مة المخابرات المصريا، والقيادة السياسيا في القاهرة ع ت حد سوا ، لكن لم ترشح مباحث
 مع ومات ان كانت القاهرة قد وافقت ع ت ل   الرئي  الف سليني لزيارة مشعل.

 02/1/0282القدس العربي، لندن،   
 
 سرائيلي خالد التوصل الى اتفاق شامل ودائم لوقف إطالق النار مرتبط بالموقف اإل تيسير .4

قال تيسير خالد، عضو ال  نا التنفيذيا لمنعما التحرير الف سلينيا عن : أبو سعدى فادا -رام هللا 
لتوصل الت اتفاق شامل ودائم لوقأ  لقق النار، مرتبل بالموقأ ا سرائي ي، اال ب ا الديمقراليا، 

 ا تريد  ةقق م أ العققات سن الواضح ان  سرائيل هي من ا يريد العودة ل مفاوضات، بل حتت ان
 الف سلينيا ا سرائي يا وتضعه في دائرة دمويا.

وقال ان هذا اسمر يحدث ك ما و دت  سرائيل نفس ا محاصرة سياسيا ، بل وموضوعا في الزاويا،  
وأكبر دليل ع ت ذل ، هو اانسحا  ووقأ المفاوضات مة الس لا الف سلينيا خقل المفاوضات 

ا أمريكيا، وهو ما     ل ا حم ا انتقادات دوليا واسعا،  ا ان ا دائما  ت ر  من التي تمت برعاي
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هذه ااستحقاقات  لت دائرة العنأ والتصعيد العسكرا. وأمل خالد في ان تكون ال قا ات الف سلينيا 
 الف سلينيا في القاهرة، قد حققت ن احا  في ب ورة صييا من ش ن ا تمكين الموقأ الف سليني بشكل
أكبر، في موا  ا التعنت ا سرائي ي، سننا كف سلينيين أحو  ما نكون اآلن ل محافعا ع ت وحدة 
الموقأ تحت كل العروأ "لعدم اان رار بات اه المحاور ا ق يميا، والحسابات التي ا تخدم 

 مصالحنا".
 02/1/0282القدس العربي، لندن،   

 
 الخليل عتقل برلماني فلسطيني من مدينةي االحتالل .5

أبو سعدى: اعتق ت قوات ااحتقل ا سرائي ي، ف ر أم ، عضو الم    التشريعي  فادا -رام هللا 
الف سليني، البرلماني باسم أحمد الزعارير، بعد تفتيش منزله ومنزل أحد أشقائه الكائنين في ب دة 

 السموع في محافعا الخ يل  نو  الضفا اليربيا.
 02/1/0282القدس العربي، لندن، 

 
 تجاوزناها المبادرة المصريةالقاهرة... و عترض على الدور تال حماس  :حسام بدران .6

 قرال القيرادا فري حمرا  حسرام بردران لرر"الحياة"، عرن المبرادرة المصرريا: محمد المكري أحمرد -الدوحا 
لذا : "المبادرة ت اوزناها، نحن ا نعتر  ع ت الدور المصرا، ااحتقل هو ال ت دئا في قلاع ةزة

يتقعرر  بالمفاوضررات وأدار ع ررره ل تحررر  المصرررا". وأكررد أن لقررا  عبررا  ومشررعل فرري الدوحررا "أكررد 
 وحدة الموقأ الف سليني والبحث عن أفضل السبل لت دئا تعدا لت بيا مصالح الشع  الف سليني".

 02/1/0282 ،الحياة، لندن
 
  ترفع الحصارالزهار: لن نقبل قرارات دولية للتهدئة تمس سالح المقاومة وال .7

فرري تصررريح صررحفي  ،قررال عضررو المكترر  السياسرري لحركررا حمررا  محمررود الزهررار .(:أ. .د) –ةررزة 
 ن "المقاومرا الف سرلينيا لرن تقبرل أا قررارات دوليرا تمر  بسرقب المقاومرا  :مكتو  مسا  يوم ال معا

ت اسرتثمار اانتصرار فري ودعرا الزهرار  لر عرن ةرزة". و روا   وبحررا   برا   وأدوات ا، وا ترفة الحصار كامق  
ر أوسررر و الرررذا وصرررل  لرررت لريرررق ةرررزة بشررركل سياسررري "ضرررمن برنرررامج مقررراوم يقررردم البرررديل عرررن مسرررا

 ".مسدود
  02/1/0282 ،القدس العربي، لندن
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 "إسرائيل"عمياًل مع  81المقاومة في غزة تعدم  .8

لف سررلينيا فرري فرري  لررار عم يررا ألل ررق ع ي ررا "خنررق الرقررا "، نفررذت المقاومررا ا: فتحرري صررّباب -ةررزة 
ف سررلينيا  متعاونررا  مررة   رراز  28قلرراع ةررزة أمرر  حكررم ا عرردام الميررداني رميررا  بالرصرراإ فرري حررق 

 اسمن العام ا سرائي ي )شابا ( المسعول عن ت نيد العمق  داخل ف سلين والتواصل مع م. 
مس حون يرتدون ونشر ناشلون صورا  ع ت مواقة التواصل اا تماعي يع ر في ا  ،وتم ا عدام ع نا  

 مقب  مدنيا وأقنعا سودا  يسحبون أربعا موالنين وضعت أقنعا ع ت و وه م، قبل  عدام م.
خرق  المراكرز الشررليا واسمنيرا ومراكرز التحقيرق وااعتقرال وتردمير كثيرر  ونعرا   لت توقأ المحراكم وا 

الحرررالي ع رررت  من رررا، ل ررر ت فصرررائل المقاومرررا، خصوصرررا  حمرررا ، فررري أوقرررات سرررابقا خرررقل العررردوان
لقرا   ثرث م فري منرالق ااشرتباكات مرة  القلاع،  لت  عدام عشرات العمرق ، مرن بيرن م نسرا ، سررا ، وا 
قوات ااحرتقل، ليرتم نق  رم  لرت المستشرفيات واعتبرارهم شر دا ، مرن دون كشرأ هويرات م حرصرا  من را 

 ع ت سمعا ذوي م وعائقت م.
تررابة لحمررا ، ع ررت حسررابه ع ررت "فايسرربو " أمرر   نرره تررم  وقررال موقررة "الم ررد اسمنرري" الررذا يلعتقررد أنرره

 عدام هعا  العمق  "بعد ثبوت اسدلا والبراهين واعتراف م بما اقترفروه فري حرق أبنرا  شرعبنا ومقاومتره". 
وأضاأ أن "المحكما الثوريا أصدرت بيانا  أوضحت فيه ا  را ات التري اتبعت را فري تنفيرذ القصراإ 

عمق ". وأشار البيران  لرت أن العمرق  اعترفروا أثنرا  التحقيرق الميرداني مع رم )حكم ا عدام( في حق ال
بر"رصد تحركات قيادات في المقاوما أدت  لت است داف ا وارتقا  بعضر ا شر دا ، ونقرل مع ومرات عرن 
عناصر ل مقاوما تم است داف ا وارتقاعها ش دا ، وا رشاد بالوصأ الدقيق لمنازل عدد مرن المقراومين 

 ست دافه خقل الحر ".تم ا
وأضاأ أن هرعا  العمرق  اعترفروا برر"تحديد مواقرة وأهرداأ مدنيرا وعسركريا مرن خرقل أ  رزة  ري بري 
  ، و مررة أرقررام هواتررأ عناصررر ل مقاومررا، واسررتقم أ  ررزة ومعرردات مررن العرردو سةرررا  الت سرر ، 

رسررال ا  لررت العرردو الصرر يوني، وتصرروير منررازل وشررقق سرر كنيا وسرريارات تتبررة وتصرروير أمرراكن عامررا وا 
عادة توزيع را ع رت عمرق  آخررين، ومتابعرا أنشرلا  موالنين تم است داف ا، واستقم أموال من العدو وا 
رسررال ا  لررت العرردو، وبررث وترررويج عرردد مررن ا شرراعات". ولفررت الموقررة  لررت أنرره  وفعاليررات تنعيميررا وا 

 سينشر احقا  "اعترافات تفصي يا ل عمق ".
مررن م صررباحا  فرري حديقررا  22ع ررت مرررح تين،  28ه تررم  عرردام المتعرراونين الررر وقالررت مصررادر أمنيررا  نرر

  امعا اسزهر ةر  مدينا ةزة، وسبعا بعد صقة ال معا أمام المس د العمرا الكبير وسل المدينا.
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ونس  موقة "الم د اسمني"  لت مصدر أمني كبير قوله  ن "المقاوما لن ترحم أا عميرل يضربل فري 
مه ثوريا  وستلنزل به أشد العقوبات". وأضاأ أن "العمق  الذين يتم ضربل م يلقردمون الميدان، وستحاك

لمحاكمررات عسرركريا ثوريررا يشرررأ ع ي ررا خبرررا  فرري العمررل اسمنرري والقضررائي"، مشرريرا   لررت أن "العمررل 
ى اسمني الثورا ملقر قانونيا  في  مية دول العالم خقل المعار  والحرو ". ور رح "تنفيرذ أحكرام أخرر 

 في حق عدد آخر من العمق ". 
  02/1/0282 ،الحياة، لندن

 
 حماس قبلت تأجيل بحث ملف المطار والميناء البحري: مصادر قيادية في حماس لـ"األخبار" .9

حمررا  لررر"اسخبار"  ن الحركررا حركررا قالررت مصررادر قياديررا فرري : ع رري حيرردر ،بيرران عبررد الواحررد -ةررزة 
ر فري القراهرة، "لكرن ااحرتقل كران يرةر  فري اسرتيقل الت دئرا بذلت   ودا  حثيثا من أ ل وقأ النرا

وكشرررفت المصرررادر القياديرررا عرررن أن حمرررا  قب رررت  مرررن أ رررل تبريرررد الحرررر  وخفررر  سرررقأ الملالررر ".
ت  يرل بحرث م رأ الملرار والمينرا  البحررا  لرت مرا بعرد انت را  العردوان "كدالرا ع رت مرونت را لرروا أن 

 لحق الف سليني".وفد تل أبي  كان يرمي  لت  سقال ا
 02/1/0282 ،األخبار، بيروت

 
 : المسار المصري للتهدئة "ُقبر" بركام غزة"القسامـ"قيادي ب .01

 ن "المسررار المصرررا  :قررال قيررادا كبيررر فرري كتائرر  عررز الرردين القسررام، ال نرراب المسرر ح لحركررا حمررا 
يد ع رري الضرريأ ن ررل ل ت دئررا بررين فصررائل المقاومررا الف سررلينيا وااحررتقل ا سرررائي ي قلبررر مررة الشرر 

فري  ،رف  الكشأ عن هويتره ،وأضاأ القيادا في كتائ  القسام القائد العام ل قسام محمد الضيأ".
تصررريح لوكالررا "اسناضررول"، أن "اةتيررال القررادة فرري الكتائرر  محمررد أبررو شررمالا، ورائررد العلررار، ومحمررد 

 برهوم وضة فوق القبر كل ركام الدمار الذا حصل في ةزة".
 00/1/0282 ،ن الينوأفلسطين 

 
 المبادرة المصرية محل اتفاق.. و النخالة: منفتحون على المفاوضات وننتظر دعوة القاهرة .00

قررررال زيرررراد النخالررررا نائرررر  اسمررررين العررررام لحركررررا ال  رررراد ااسررررقمي وعضررررو الوفررررد الف سررررليني  :رام هللا
: "الوفررد الف سررلني وأضرراأ ل تفرراو ،  ن الوفررد ا سرررائي ي هررو الررذا انسررح  مررن مفاوضررات القرراهرة.
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كررران فررري دائررررة التفررراو  ولرررم ينسرررح " معكررردا اسرررتعداد الوفرررد ل عرررودة مررررة اخررررى ل قررراهرة اسرررتئناأ 
 المفاوضات ةير المباشرة بوسالا مصريا.

وقال النخالرا: "مرا زلنرا منفتحرين ع رت المفاوضرات، وسرن بي اذا دعتنرا القراهرة اسرتئناف ا، ونحرن ع رت 
 ، مضيفا: "أتوقة أن القاهرة ستفعل ذل ، وقتما يترا ى ل ا".  وزيا كام ا ل ذا اسمر"

وحرررول مرررا اذا كررران ااتفررراق قائمرررا داخرررل الوفرررد الف سرررليني ع رررت المبرررادرة المصرررريا حترررت اعرررقن فشرررل 
ال ولرررا اسخيررررة، أو ان هنرررا  مقحعرررات ع ي رررا، أكرررد النخالرررا ان المبرررادرة المصرررريا محرررل اتفررراق مرررن 

درة من القاهرة استئناأ التفاو ، خاصا ان القاهرة بذلت   ودا كبيرة ال مية، وأن المرتق  هو مبا
 في الوسالا".
ن ائرره عررن القلرراع، واعلررا  " كانررت المفاوضررات ن وقررال النخالررا:  ترردور حررول م ررأ رفررة الحصررار وا 

تس يقت ان از اعادة ااعمار، لكن  سرائيل لرم تقردم مرا يكفري لقبولره وهرو أقرل الملالر  الف سرلينيا 
متواضررررعا الترررري يمكررررن ان تقرررردم فرررري المفاوضررررات، كمررررا ان  سرررررائيل منررررذ البدايررررا رفضررررت مناقشررررا ال

موضرررروعي المينررررا  والملررررار، رةررررم ان مررررا مررررن اسررررتحقاقات أوسرررر و ويفتررررر  عرررردم التفرررراو  ع ي مررررا 
 باسسا ، ومن ثم  سرائيل تريد اابقا  ع ت الحصار وهذا يخ ق أ وا  توتر".

 02/1/0282 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 العدوانمن  27في اليوم الـ صاروخاً  11مستوطنين وتطلق  هاقتلعلن ت "القسام" .02

ــز الفلســطيني لإلعــالمنشررر  كتائرر  الشرر يد عررز الرردين القسررام،  ، أنةررزة، مررن 02/1/0282 ،المرك
ال نررراب العسررركرا لحركرررا حمرررا ، واصررر ت خوضررر ا معركرررا العصرررأ المررر كول ل ررررد ع رررت العررردوان، 

صرابا آخررين، وقصرأ "ترل أبير " وملرار برن  44الرر وتمكنت في اليروم ل معركرا مرن قترل ميتصربين وا 
 قذيفا صاروخيا. 88ةوريون، ومواقة ومدن العدو بر 

من العدوان الص يوني ع ت ةزة است دفت كتائ  القسام ملار بن ةوريون بصاروخ  44وفي اليوم الر
 .J80، ومدينا "تل أبي " بصاروخ من لراز  M75من لراز 

صرابا  23صاروخا ، و  44أل قت الكتائ   كما قذيفا هاون، والتي أسفرت عرن مصررع صر يونيين وا 
 آخرين، با ضافا  لت أضرار كبيرة في عدد من المباني والمركبات. 21أكثر من 

وقررد اعترررأ العرردو الصرر يوني بمقتررل ميتصرربين أحرردهما فرري قصررأ القسررام سسرردود فرري تمررام السرراعا 
المحتررل وذلر  بعررد سررقول عردد مررن قرذائأ ال رراون أل قت را كتائرر  القسررام  ، واآلخرر فرري النقر 32:40
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وكشفت كتائ  القسام عن تدميرها لمنعوما مراقبرا صر يونيا ع رت الحردود  .28:01في تمام الساعا 
 شمال قلاع ةزة.
التقارير ا سرائي يا قالت  نه أل ق من قلراع ةرزة يروم ، أن 02/1/0282 ،21عرب وأضاأ موقة 

 صاروخا من ا بواسلا القبا الحديديا. 23صاروخا وقذيفا هاون، تم اعترا   230ال معا 
 
 حماس: انتصار غّزة يؤّسس لمرحلة تحرير األرض والمقدسات .03

أكرردت حركررا حمررا  أن المسرر د اسقصررت المبررار  سرريعل فرري ق رر  معركررا الف سررلينيين مررة المحتررل، 
 يا ورمَز عّزت ا.وأنه سيبقت  سقميا  خالصا  وعنواَن القضيا الف سلين

ع ت  ،33/8  حراق المس د اسقصت يوم ال معا 41في بيان ل ا بمناسبا الذكرى  ،وشددت الحركا
أن  ررررائم ااحرررتقل ومسررراعيه المتواصررر ا عبرررر الت ويرررد وااسرررتيلان لرررن تف رررح فررري لمررر  معالمررره أو 

والمقدسررات وأه نررا فرري تقسرريمه، وقررال البيرران: " نم  رررائم ااحررتقل الصرر يوني ضررد اسقصررت المبررار  
القرررد  المحت رررا لرررن تسرررقل بالتقرررادم وسرررتلال يررردل العدالرررا مرتكبي رررا، وسررريحاكمون كم رمررري حرررر  بمرررا 

 اقترفوه من  رائم وحشيا ضد شعبنا ومقدساته".
ورأت حمرررا  فررري "صرررمود ةرررّزة وانتصرررارها فررري معركرررا العصرررأ المررر كول والتفررراأ  مررراهير الشرررع  

يق  لررردحر ااحررتقل،  يرررذانا بع رررد  ديرردح وت سيسرررا لمرح رررا تحريرررر الف سررليني حرررول خيرررار المقاومررا سرررب
 اسر  واسقصت المبار  وتحقيق تلّ عات الشع  الف سليني في الحريا والعودة.

  00/1/0282 ،ون الينأ فلسطين
 
 على وثيقة تطالب عباس الذهاب لمحكمة الجنايات تعلن توقيعها حماس .04

سي لحركا حما  موست أبرو مررزوق أن حركتره وّقعرت ع رت أع ن عضو المكت  السيا :الدوحا ،ةزة
الورقا التي اشترل رئي  الس لا محمود عبا  موافقا الفصائل ع ي ا، قبل ذهابه ل توقية ع ت ميثاق 

 روما المم د لعضويا ف سلين في محكما ال نايات الدوليا.
  ". ا  ذل  في تصريح نشره أبو مرزوق ال ي ا في صفحته ع ت موقة "في  بو 

قال عضو المكت  السياسي لحركا حما  عزت الرشق، في بيان لره،  ن حركتره وقعرت ع رت وثيقرا و 
رئي  عبررا  الررذها  لمحكمررا ال نايررات الدوليررا لمقحقررا قررادة العرردو كم رمرري حررر  ع ررت الررتلالرر  

 ال رائم والم ازر التي ارتكبوها بحق شعبنا.
 02/1/0282 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 محاوالت االحتالل تشبيه حماس بجماعات أخرى "تضليٌل إعالمّي"الّرشق:  .05

" محاولرررا نتنيررراهو والمتحرررّدث  :رام هللا قرررال عضرررو المكتررر  السياسررري لحركرررا حمرررا  عرررّزت الّرشرررق  نم
 باسمه )أوفير  ندلمان( ربل وتشبيه حمرا  ب ماعرات أخررى تضر يل  عقمري لرن ينل ري ع رت أحرد".

يح صرررحفي "اسسررر و  الرررّرخيإ الرررذا اسرررتخدمه  نررردلمان وا عرررقم واسرررتنكر الّرشرررق بشررردمة فررري تصرررر 
 ا سرائي ي لصورة الصحفي اسمريكي  يم  فولي الذا تمم  عدامه بلريقا وحشيا".

وبّين الّرشق أنم  عدام الصحفي اسمريكي عمٌل مستنكر ومداٌن بشركل كامرل . رافضرا  بشردمة "اسسر و  
 ستخدام هذه الصورة دون أّا احترام لحرما الميت".الّرخيإ من ا عقم ا سرائي ي ا

وأكمرررد أنم "حمرررا  حركرررا تحرررّرر ولنررري، وأبناعهرررا مناضررر ون مرررن أ رررل الحريرررا، يررردافعون عرررن شرررعب م 
وأضرراأ:"حما  تتصررردى ل رهررا  ا سرررائي ي ضرررد اسلفررال والمرردنيين اسبريرررا  مررن أبنرررا   وحقوقرره".

وة ل حريا ولقستققل و ن ا  ااحتقل وا رها  ا سرائي ي شعبنا الف سليني". موضحا  أنم ا "تسعت بق
 عن أرضنا". 

 02/1/0282 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 من حماس بالضفة اثنينوتستدعي  خمسةأجهزة السلطة تعتقل  ":الفلسطيني لإلعالم" .06

 33/8 معررررا واصرررر ت اس  رررزة اسمنيرررا التابعررررا ل سررر لا فررري الضررررفا اليربيرررا يررروم ال :الضرررفا اليربيرررا
اعتقاات ا واستدعا ات ا بحق كوادر ونشلا  حركا حما  وفصائل المقاوما، خاصا المتضامنين مة 

 قلاع ةزة من م.
ففررري محافعرررا نررراب   اعتقرررل   ررراز اسمرررن الوقرررائي الشرررا  معررراذ اشرررتيا مرررن قريرررا ترررل بعرررد اسرررتدعائه 

 .ل مقاب ا، في حين اعتقل اسسير المحرر معاذ ريحان من ذات الب دة
اسرتدعت و وفي محافعا رام هللا استدعت   از المخابرات العاما الموالن زياد ناصر من دير قردي ، 

   از اسمن الوقائي  مام مس د عين مصباب الشيخ محمد عمرو.
كمررا اعتق ررت اس  ررزة اسمنيررا برررام هللا الشررا  ع رري نررا ي عابررد، فيمررا احت ررزت سرريارته أثنررا  تو  رره 

 ضامن مة قلاع ةزة.ل مشاركا في مسيرة ل ت
أمرا فري محافعرا بيرت لحرم فيواصرل   راز المخرابرات العامرا ل يروم الرابرة ع رت التروالي اعتقرال اسسررير 

 المحرر فرا  اليمني بت ما مناصرته ليزة ومشاركته في الفعاليات التضامنيا.!
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رة أحرردهما كمررا اعتقررل   رراز اسمررن الوقررائي الشررابين أيمررن دعامسررا وحررارث اليمنرري، فيمررا صررادر سرريا
 وبداخ  ا عدد من رايات التوحيد بعد اانت ا  من مسيرة بيت لحم المتضامنا مة قلاع ةزة.  

 00/1/0282 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 متلك من السالح ما يجهله االحتاللن :سرايا القدس .07

 ح لرر"ال  اد تحردث قائرد ميرداني فري سررايا القرد ، ال نراب المسر: ع ري حيردر ،بيان عبد الواحرد -ةزة 
ااسقمي"، عن أن حركته تمت ر  مرن السرقب مرا ي   ره ااحرتقل، معكردا  أن رم قرد أعردوا أنفسر م قبرل 
بد  الحر  لموا  ا لوي ا اسمد قد تمتد  لت أش ر. وشدد القائد الميداني، ولقبره أبرو حمرزة، ع رت أن 

ا يرةبرون فري موا  را مفتوحرا "لكننرا  لدي م مخزونا  صاروخيا  كبيررا ، افترا  فري الوقرت نفسره  لرت أن رم
ع ررررت قرررردر مررررن المسررررعوليا لموا  ررررا كررررل الخيررررارات". كررررذل  قررررّدر أن التكتيرررر  المسررررتخدم فرررري  لررررقق 

 الصواريخ يساعد في موا  ا تمتد لنحو نصأ عام.
وا يع م بعد سب  ةيا  ا نزاات البريا، وهل هرو عائرد  لرت أن المقاومرا تر را خلوات را  لرت موعرد 

 أم أن العم يا ا سرائي يا سببت فعق  تدمير عدد كبير من اسنفاق؟ محدد،
 02/1/0282 ،األخبار، بيروت

  
 فتح تسعى إلى السالم وحماس تسعى إلى الحرب لـ"يديعوت": في فتح "قديم"قيادي  .08

يوم ال معا مقاب ا مة قيادا  أحرونوت ا سرائي يا نشرت صحيفا يديعوت: عو  الر و  -الخ يل 
وفري  أكد في ا أن "فتح تسعت  لت السقم وحمرا  تسرعت  لرت الحرر ". ،لم تسمه ،في حركا فتح قديم

المقاب رررا التررري  ررررت فررري أريحرررا قرررال القيرررادا ذاتررره  نررره ا يو رررد لررردى الف سرررلينيين  سرررتراتي يا واحررردة، 
دوان واعتبررر أن ا ن رراز المل ررو  بعررد العرر وأضرراأ: "تعمررل باسررمنا   ترران لكررل واحرردة من مررا هرردف ا".

نمررا عررن الضررفا أيضررا حيررث ا يسررتلية أا  ع ررت قلرراع ةررزة لرري  رفررة الحصررار عررن ةررزة حسرر ، وا 
 ." سرائيل"ف سليني أن يخر  من ا أو أن يدخل  لي ا دون  ذن من 

ويقول المتحدث ذاته ل صحيفا  ن الشع  لن يثور ع رت حمرا  "سن  سررائيل عّعمرت صريت حمرا  
اأ أن الس لا ا تستلية العودة  لت ةزة سن ا ستبدو حينئرذ بصفت ا منعما تحار  ااحتقل"، وأض

 ." سرائيلر"عمي ا ل
 00/1/0282 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 التحرك األوروبيمصادر إسرائيلية: حكومة نتنياهو تفضل المبادرة المصرية لوقف النار بغزة على  .09
عا المستوى في تل أبي  أوسال سياسيا رفي، أن الناصرة، من 02/1/0282الحياة، لندن، قالت 

أكدت تمس  رئي  الحكوما بنيامين نتنياهو بالمبادرة المصريا لوقأ النار وتفضي  ا ع ت أا مبادرة 
أخرى من ضمن ا مبادرة دول أوروبا فرنسا وبريلانيا وألمانيا استصدار قرار في م    اسمن بوقأ 

 لف سلينيا.النار واستئناأ العم يا السياسيا بين  سرائيل والس لا ا
ونق ت ا ذاعا العسكريا العاما عن مسعول كبير قوله  ن نتنياهو مستعد ل عودة  لت لاولا 

 المفاوضات في القاهرة في حال أوقفت "حما "  لقق القذائأ الصاروخيا ع ت  سرائيل.
فضق  وبّرر المسعول موقأ نتنياهو برةبته في منح مصر المكانا المركزيا "كدولا  ق يميا كبرى"، 

عن عدم استساةته بندا  في مبادرة الدول اسوروبيا يقول باستئناأ المفاوضات السياسيا ع ت أسا  
. وتوقة أن تر ا الدول اسوروبيا الثقث خلت ا في حال استعنفت المفاوضات 2394حدود عام 

 في القاهرة "حتت يتم استنفادها".
ااوروبيا التي حص ت الصحيفا حصريا  ع ت نسخا ولبقا  لما نشرته صحيفا "هآرت "، فين المبادرة 

الماضي ب دأ ب ورة قرار يتخذه  الثقثا من مسودت ا، وأفادت أن ا وزعت ع ت أعضا  م    اسمن 
 .م    اسمن بوقأ فورا ل نار وسمد لويل

رضا وت تي موافقا نتنياهو ع ت العودة  لت مفاوضات القاهرة في حال أوقفت "حما " النار رةم معا
عدد من وزرا  حكومته هذه الخلوة،  ا أن مراقبين يرون أن نتنياهو يشعر ب ن ةالبيا ا سرائي يين 
تعيده في وقأ النار، خصوصا  بعد عم يتي ااةتيال ال تين نفذهما الليران الحربي ا سرائي ي 

 منتصأ اسسبوع بحق عدد من قادة "حما ".
، أن ع ي الصالح واشرأ أل ور، عن مراس ي ا 02/1/0282القدس العربي، لندن، و ا  في 

الحكوما ا سرائي يا لم تع ن موقفا رسميا بالرف  او القبول من مبادرة دول أوروبا فرنسا وبريلانيا 
اا ان وسائل اعقميا  سرائي يا نق ت عن مصادر في تل ابي  القول تحفع ا  لوقأ النار، وألمانيا،

را سياسيا يتحدث عن الدولا الف سلينيا. وتحدثت هذه المصادر عن من هذه المبادرة لتحديدها مسا
 تفضي  ا ل مبادرة المصريا التي تعفي ا من المسار السياسي ااشمل، شريلا ان يتوقأ القق النار.

بين رئي  الوزرا  الذا  وتتواصل الخقفات الحادة في الم    الوزارا ا سرائي ي اامني المصير
 من م زق ةزة وبين وزرا  اليمين المتلرأ بقيادة وزير ااقتصاد نفنتاا بينيت.يريد اي اد مخر  

 وقام نتنياهو في هذا السياق بتوبيخ بينيت، ع ت خ فيا انتقاده لسياسته في التعامل مة ةزة.
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يوفال شتاينت   مية أعضا  الم    الوزارا  ااستراتي ياوفي عل هذا الخقأ دعا وزير الشعون 
 عون السياسيا واسمنيا  لت دعم نتنياهو وعدم تو يه اانتقاد الع ني له.المصير ل ش

 
 حماسمقتل طفل إسرائيلي بقصف للمقاومة ونتنياهو يهدد  .21

، ب را  باليا في انف ار قذيفا قر  أسدود ال معا أصي  موالن  سرائي ي، مسا  يوم: 48عر  
ئي يا أن القذيفا سقلت في شارع في فيما أصي  ثقثا أشخاإ ب راب لفيفا. وذكرت مصادر  سرا

 منلقا أسدود وأصابت ثقث سيارات.
قذيفا في مستولنا في  انف ارأعوام( في  4وفي وقت سابق من مسا  اليوم، لقي لفل  سرائي ي ) 

القذيفا عندما  بانف ارالم    ا ق يمي شاعار هنيييأ. وحس  أقوال عائ ته، فقد أصي  اللفل 
 ي منزل م، وأنه أصي  بشعيا القذيفا التي أصابته ب راب باليا.كان وأفراد عائ ته ف

من  انبه، قال رئي  الحكوما ا سرائي يا، بنيامين نتنياهو، في حديث مة رئي  الم    ا ق يمي  
وأضاأ أن  شاعار هنيييأ، مسا  اليوم،  ن حركا حما  ستدفة ثمن ا باليا  في أعقا  مقتل اللفل.

 از اسمن العام )شابا ( سيصعدان العم يات ضد حما  وفصائل القاوما ال يش ا سرائي ي و 
 حتت تحقيق أهداأ العدوان.

02/1/0282، 21عرب   
 
 أفعل عرف ماذاأليبرمان: دوت صفارة اإلنذار وأنا بالحّمام فداهمني االرتباك ولم  .20

ضه لحادث محر  دور ليبرمان مسا  ال معا عن تعر  فيأكشأ وزير الخار يا ا سرائي ي : السبيل
أثنا  قضائه   ازته في  حدى مستولنات ةقأ ةزة حيث داهمته صفارة ا نذار نتي ا  لقق 

 صواريخ المقاوما وهو في الحمام ولم يعرأ ماذا يتصرأ.
وقال ليبرمان خقل حديثه لبرنامج "أستوديو ال معا" ع ت القناة العبريا الثانيا،  نه شعر با ربا  

التصرأ في حين قال  نه م تزم بو ه عام بتع يمات ال ب ا الداخ يا حيث يسارع ولم يعرأ كيفيا 
 لقحتما  في اليرأ اآلمنا حال سماعه ل صافرات.

وعندها رد ع يه مراسل القناة الثانيا ل شئون السياسيا "اودا سييل" قائق   نه لو تم تصوير مش د 
رساله لح ركا حما  اعتبرت ا صورة النصر ولخففت ليبرمان في الحمام وقت تفعيل الصافرات وا 

 شرول ا لوقأ  لقق النار.
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وفي سياق مخت أ، قال ليبرمان خقل ال قا   نه با مكان هزيما حما  عبر اا تياب البرا وأنه ا 
ي    يقاأ الحر  قبل أن ترفة حما  الرايا البيضا  وأن هذا اسمر با مكان تحقيقه، ع ت حد 

حكوما ا سرائي يا س مت ل س لا مفاتيح ةزة بدايا اتفاق أوس و "لكن ا فش ت في وادعت أن ال زعمه.
 .حفع اسمانا وس مت ا لحما  عنوة ولذل فق يمكن ااعتماد ع ت الرئي  محمود عبا "
02/1/0282السبيل، عمان،   

 
 الثالثة "القسام"اغتيال قادة بتباهى يو  التوصل إلى تفاهمات سياسية لوقف الناريستبعد  هنغبي .22

استبعد نائ  وزير الخار يا القري  من رئي  الحكوما تساحي هنيبي التوصل  لت : الناصرة
تفاهمات سياسيا لوقأ النار في اسفق القري ، وأنه ي   اانلقق من فرضيا أن القتال لم ينته 

رةم عدم "نه وتباهت بعم يتي اةتيال قادة حما ، وقال  ن التقديرات ا سرائي يا تشير  لت أ بعد.
، فين القائد العسكرا ل حركا محمد ضيأ قتل أثنا  قصأ المنزل "توافر مع ومات استخباراتيا أكيدة
 الذا كان فيه اسربعا  الماضي.

02/1/0282الحياة، لندن،   
 
نهاء حصار غزةغلؤون .23  : على "إسرائيل" االعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية وا 

ت " اليسارا ا سرائي ي، زهافا ة عون، حكومت ا  لت  عادة التفكير الناصرة: دعت زعيما حز  "مير 
في سياسات ا  زا  قلاع ةزة وحركا المقاوما ا سقميا حما  التي تصّنف ا ع ت أسا  أن ا "منعما 

، 33/8 رهابيا معاديا  سرائيل".وقالت ة عون، في تصريحات أدلت ب ا ل ذاعا العبريا يوم ال معا 
 ت  سرائيل ااعتراأ بحكوما التوافق الف سلينيا )التي ألع ن عن تشكي  ا بالتوافق مة " نه يتو   ع

حركا حما  عق   ن ا  اانقسام(، كما ي   ع ي ا رفة الحصار عن قلاع ةزة"، كما قالت. 
وأضافت ة عون: " ننا نخشت من أن يدفة سكان مستولنات  نو  البقد ثمن عدم استعداد رئي  

 مين نتنياهو ل توصل  لت تسويا في ي ودا والسامرة )الضفا اليربيا("، ع ت حد قول ا.الوزرا  بنيا
00/1/0282قدس برس،   

 
 العبرية: االحتالل يستنفر قواته تحسبًا لّرد عسكري من "القسام" على اغتيال قادتها  الثانيةالقناة  .24

اسوسال السياسيا الناصرة: كشفت مصادر  عقميا عبريا، النقا  عن مخاوأ كبيرة تسود 
والعسكريا في تل أبي   زا  رد محتمل من حركا المقاوما ا سقميا حما  ع ت اةتيال ثقثا من 
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كبار قادت ا العسكريين في  نو  قلاع ةزة، عبر است داف م بيارة  سرائي يا نفّذها الليران الحربي 
 ا سرائي ي، يوم الخمي .

،  ن ال يش ا سرائي ي يخشت تنفيذ 33/8عبرا، يوم ال معا وقالت القناة الثانيا في الت فزيون ال
المقاوما الف سلينيا لعم يا عسكريا كبيرة أو قيام ا ب سر  نود  سرائي يين في  لار رّدها ع ت اةتيال 

 ثقثا من قادة "كتائ  الش يد عز الدين القسام" ف ر أم  في مدينا رفح  نو  قلاع ةزة.
 سرائي ي قام باستنفار قواته العسكريا ووضع ا في حالا ت ه  مستمرة وأوضحت القناة، أن ال يش ا

تحسبا  لقيام مقات ي حركا حما  بتنفيذ عم يا انتقاميا لمقتل قادت م الثقثا رائد العلار وحمد برهوم 
ومحمد أبو شمالا، وتحقيق  ن از م مو  لصالح المقاوما الف سلينيا قبل التوصل  لت اتفاق ن ائي 

 لقق النار.لوقأ  
00/1/0282قدس برس،   

 
 "الضيف"افتعلت حادثة اختراق التهدئة الغتيال : "إسرائيل" مسؤول إسرائيلي سابق .25

التي زعمت ب ن حركا حما  هي التي  في أكبر ضربا ل دعايا ا سرائي يا،: صالح النعامي - ةزة
 يا القاضي ميخائيل بن يائير قال المستشار القضائي اسسبق ل حكوما ا سرائي قامت بخرق الت دئا،

  ن " سرائيل هي التي قامت بتمثيل مسرحا خرق الت دئا من أ ل توفير العروأ اةتيال محمد
 القائد العالم لر"كتائ  القسام" ال ناب العسكرا لحركا حما . الضيأ،

ا في الذا عمل أيضا  كقاضي في المحكما الع ي وقال موقة صحيفا "ميكور ريشون" أن بن مائير،
لكن  وقد ت ددت اسعمال العدائيا،  سرائيل قد كت  ع ت حسابه ع ت تويتر ما ي ي: "ا يو د اتفاق،

أم  سرائيل التي قامت بتمثيل مسرحيا خرق الت دئا  بين ازاتمن المت م؟ حما  التي تريد ااتفاق 
 لكي تبرر اةتيال محمد الضيأ".

ئير بحكم موقة السابق قد ال ة ع ت أدق تفاصيل وتكمن أهميا هذه الش ادة في حقيقا أن بن يا
العمل ااستخبارا الص يوني السرا، سيما وأنه حقق في كل أنمال عمل   از المخابرات الداخ يا 

 "الشابا " المسعولا عن  مة المع ومات ااستخباريا عن قيادات المقاوما المرشحا ل تصفيا.
ي أعقا  تبني أوروبا والوايات المتحدة الروايا وتكمن أهميا ش ادة بن مائير في أن ا  ا ت ف

 ا سرائي يا وتحمي  ا حركا حما  المسعوليا عن خرق الت دئا.
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ويذكر أن المستشار القضائي ل حكوما ا سرائي يا هو المسعول عن النيابا العاما في الكيان 
بحكم قراراته "الثوريا"  ويعتبر بن يائير شخصيا  ادة وتحعت باحترام كبير في " سرائيل" الص يوني.

 أثنا  توليه مقاليد منصبه.
00/1/0282"، 08موقع "عربي   

 
 لألونرواتابعة إطالق المقاومة قذائف هاون من قرب مدرسة  " تدعيإسرائيل" .26

ادعت أوفير  ندلمان، المتحدث باسم رئي  الوزرا  ا سرائي ي بنيامين  :اسناضول -تل أبي  
التي است دفت اللفل ا سرائي ي الذى قتل مسا  ال معا، أل قت بالقر   قذيفا ال اون"نتنياهو،  ن 

 ."من مدرسا تستخدم ا وكالا اسمم المتحدة ليوث وتشييل الق ئين الف سلينيين )اسونروا( كم وى
قذيفا ال اون التي قت ت "مسا  يوم ال معا أن  وقال  ندلمان ع ت موقة التواصل اا تماعي فيسبو 

أعوام، أل قت بالقر  من مدرسا في حي  أربةمعا( اللفل ا سرائي ي البالغ من العمر اليوم )ال 
مرة أخرى تستيل حما  المدنيين "ومضت  ندلمان:  ."الزيتون بيزة تستخدم ا منعما اسونروا كم وى

 ."والمرافق والمعسسات التابعا لألمم المتحدة كدروع بشريا
02/1/0282القدس العربي، لندن،   

 
 "القسام" الثالثةبعد اغتيال قادة  إسرائيليون: حماس تريد إنهاء الجولة الحالية من القتال لونمحل .27

زعم مسعولون ومح  ون  سرائي يون، مسا  اليوم ال معا، أن حركا حما   :تر ما خاصا - ةزة
ة  ناح ا من أبرز قاد 2بدأت تفكر  ديا في  ن ا  ال ولا الحاليا من القتال مة  سرائيل بعد اةتيال 

وقال مسعول أمني  ذاعا ال يش ا سرائي ي "أن التقييم  العسكرا ومحاولا اةتيال محمد الضيأ.
السائد لدى اس  زة اسمنيا يشير الت  ن حركا حما  تريد  ن ا  العم يا الحاليا والعودة  لت لاولا 

ل  بعد أن ت ثرت المفاوضات بالقاهرة والحصول ع ت حل سياسي بدا من مواص ا ه مات ا، وذ
بدوره، قال المح ل السياسي ل شعون العربيا في القناة الثانيا العبريا،  بالعم يات التي لالت قادت ا".

 ي ود  يعارا، "ان حركا حما  تريد  ن ا  ال ولا الحاليا من القتال ب قل الخسائر الممكنا بعد أن 
وتوقة  يعارا "أن تصل العم يا  ل عدد من م".تمكنت  سرائيل من الت ثير ع ي ا باةتيال قيادات ا وقت

العسوريا ضد قلاع ةزة  لت ن ايت ا في حدود أيام ق ي ا  دا"، وذل  بعودة اللرفين الف سليني 
 وا سرائي ي  لت لاولا المفاوضات.

00/1/0282القدس، القدس،   
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 ال يمكن تصفيتها رامية"اإلج األيديولوجيا" تعليقًا على اغتيال قادة "القسام" الثالثة: "يديعوت" .28

أبرزت صحأ  سرائيل الصادرة اليوم قصا اةتيال ثقثا من قيادات : عو  الر و  -الخ يل 
كتائ  القسام في ةزة، وردود اسفعال التي ت ت ا، وكذل  مشروع القرار اسممي الذا تعد له دول 

  ع ت حما  ومستقبل أوروبيا. ومن   ت ا نشرت صحيفا يديعوت تحقيقا ملوا عن كيفيا القضا
 الس لا الف سلينيا، حاورت فيه فتحاويا رف  ذكر اسمه.

يوما، حتت  41وذكرت صحيفا يديعوت أن   از اسمن الداخ ي في  سرائيل )الشابا ( انتعر 
  ا ت لحعا اةتيال القادة الثقثا لكتائ  القسام.

تف رات ع ت المنزل الذا كان وقالت الصحيفا  ن عدة لائرات أنزلت كل واحدة من ا لنا من الم
يو د فيه قائد المنلقا ال نوبيا ل قسام محمد أبو شمالا وقائد لوا  رفح رائد العلار والقيادا محمد 

 برهوم، المقحقون منذ عشرين سنا.
وتع يقا ع ت الحدث تضيأ الصحيفا أن من س ل  دا أن يليرى ا نسان ليقول  ن التصفيات 

ن اسيديولو يا المركزة لكبار مسعولي من عمات "ا رها " لم تثبت نفس ا ع ت مدى السنين، وا 
 "ا  راميا" ا يمكن تصفيت ا.

ومة ذل  ترى الصحيفا أن المخت أ هذه المرة، هو أن ما ي را نشال في  لار حر  في مركزها 
 .نتقال حما  من منعما  لت  يش منعم قبل نحو سبة سنواتاالقادة العسكريون لحما ، مشيرة 

ووفق الصحيفا فين حما  مبنيا اليوم ك يش بكل معنت الك ما: تو د ألويا، وكتائ ، ومنعوما 
 قيادة وتحكم. ول ذا فين تصفيا من يقأ ع ت رأ  هذه المنعومات هي ذات ميزى.

00/1/0282الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 شهر أ ستةألدنى مستوى خالل  األمريكي الشيكل اإلسرائيلي ينخفض أمام الدوالر .29

ااناضول: قال عبد هللا الحوارا، نائ  نقي  أصحا  محقت الصرافا في الضفا اليربيا،  -رام هللا
ان سعر صرأ الشيكل ا سرائي ي أمام الدوار اسمريكي، انخف  سدنت مستوياته خقل الش ور 

مقارنا  ،%2512شيكل، بارتفاع قدره  2512وب غ سعر صرأ الدوار، أم ، نحو  الستا الماضيا.
 شيكل. 2542بسعر الصرأ يوم انداع الحر ، اذ ب غ سعر صرأ الدوار أقل من 

02/1/0282القدس العربي، لندن،   
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 تهديد للدولة العبرية اإلسرائيلية - : الزيجات الفلسطينيةيهوديةمنظمة  .31
 "محرماتال"ناضول: يعتبر بع  ا سرائي يين ان زوا  الي ود من ديانات مخت فا من اس -القد  

 بل يشكل ت ديدا ل دولا العبريا.
ضد الزوا  المخت ل بين  "تناضل"ةير الحكوميا، وهي  معيا  سرائي يا  "ليعافا"هذا ما تقوله منعما 

اسديان، وآخر مواقف ا كان وقوف ا ضد زوا  ر ل عربي مس م بيسرائي يا ي وديا يوم اسحد الماضي. 
لبقا  أر  "رائي يا أخرى، ان زي ات مماث ا تمثل ت ديدا  لت  ان  منعمات  س "ليعافا"وتعتبر 
 ."استمرار النسل )الي ودا("ولر  "الميعاد

 سرائي ي ينتمون  لت اليمين المتلرأ  300يوم اسحد الماضي، مسيرة شار  في ا  "ليعافا"ونعمت 
ورال التي  نو  تل أبي ، تندد بزوا  محمود منصور الف سليني المس م بم "ريشون ليتزيون"في 

 ةيرت اسم ا الت م كا بعد اعتناق ا ا سقم.
02/1/0282القدس العربي، لندن،   

 
 شهيداً  0202وحصيلة العدوان:  منزاًل ومزرعـة 02قصف استهدف بمصابًا  وثمانونشهداء  ستة .30

موالنين وأصي   ستااستش د ، أنه محمد ال ملعن مراس  ا  02/1/0282األيام، رام هللا، نشرة 
رون خقل قصأ  وا وبرا وبحرا  سرائي ي لمنالق متفرقا في قلاع ةزة، كما أسفر آخ 80

 منزا  بصورة ك يا،  ضافا  لت معسسات ومبان ل قلاع الخاإ. 30العدوان المتواصل عن تدمير 
وواص ت اللائرات الحربيا وااستلقعيا ا سرائي يا شن مزيد من اليارات ال ويا العنيفا 

  دفت مدن ومخيمات وقرى وب دات قلاع ةزة، خاصا الواقعا بمحاذاة خل التحديد.والمتواص ا، است
 وتحدثت أنبا  عن و ود مفقودين تحت اسنقا .

، أن النالق الرسمي باسم وزارة 02/1/0282وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، و ا  في 
فعت  را  العدوان ا سرائي ي حصي ا الش دا  ارتالصحا الف سلينيا، د. أشرأ القدرة، قال أن 

ش يدا  مععم م من اسلفال  3031ع ت التوالي،  لت  48المتواصل ع ت قلاع ةزة ل يوم الر 
صابا   موالنا آخرين ب راب مخت فا.  20100والنسا  وكبار سن، وا 

ت ب غ   مالي عدد المنازل التي دمرها ااحتقل ا سرائي ي" بشكل مباشر في عدوانه المتواصل ع 
منزا ، دلِمرت مععم ا بشكل كامل، مما ألحقت أضرارا   834ع ت التوالي  لت  48قلاع ةزة ل يوم الر 

 كبيرة في الممت كات، فيما يواصل است داأ اسراضي الزراعيا في أنحا  متفرقا من القلاع.
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 استضافة مسيحيي العراق "إسرائيل"محاولة  ُيحذرون من" 21"أرثوذكس  .32
، بيانا، 48أصدرت ال  نا التنفيذيا ل معتمر اسرثوذكسي، لف سلينيي : م  رايسيبرهو  -الناصرة 

حذرت فيه من خلورة الدعوات الصادرة في أروقا الحكوما ا سرائي يا،  بدا  "الشفقا" ع ت 
 مسيحيي العراق واستقدام بعض م  لت  سرائيل.

 48ل، س خ المسيحيين من ف سلينيي ودعت ال  نا  لت رف  هذه المبادرة، التي تحاول في ا  سرائي
وقالت ال  نا في بيان ا،  ن ا  عن  بنا  شعب م الف سليني، من خقل تحفيزهم لخدما  يش ااحتقل.

ا تستبعد أن ي دأ أصحا  هذه المبادرة  لت استدرا  البع  لضم م  لت الم موعا التي تل ق 
المسيحيين، مشيرة  لت مبادرة أحد قادة ال يكود، ت نيد لع ت نفس ا اسم "المنتدى المسيحي"، والداعيا 

 النائ  ياريأ لفين، لس خ المسيحيين عن ف سلينيت م، حتت من خقل القانون.
02/1/0282الغد، عمان،   

 
 األقصى تنديدًا بجرائم االحتالل في غزة المسجد مسيرة حاشدة في .33

المبار ، في القد  المحت ا،  "وفا": انل قت عق  صقة ال معا برحا  المس د اسقصت -القد  
مسيرة حاشدة لافت باحات المس د،  سنادا  سهالي ةزة، وتنديدا  ب رائم وم ازر ااحتقل ضد قلاع 

وقال ش ود عيان في القد  المحت ا،  ن آاأ الموالنين شاركوا في المسيرة وهتفوا بشعاراتح  ةزة.
ااحتقل وم ازره الدمويا المتتاليا بحق النسا  ولنيا تلحّيي أهالي قلاع ةزة، وأخرى تندد ب رائم 

وكانت  موع المص ين شاركت في أدا  صقة اليائ  ع ت أرواب ش دا  قلاع  واسلفال والشيوخ.
 ةزة عق  صقة ال معا وقبل المسيرة الحاشدة.

اخل ولفت ش ود العيان الت مشاركا آاأ الموالنين من القد  وضواحي ا وب دات ا وأحيائ ا ومن د
 .الخل اسخضر في صقة ال معا برحا  اسقصت

02/1/0282األيام، رام هللا،   
 
 صابات بينها حاالت خطرة بالضفة خالل مواجهات مع االحتاللعشرات اإل .34

اصي  عشرات الموالنين ب روب مخت فا خقل موا  ات مة  :وكاات ،اساما العيسا -محافعات 
 عق  مسيرات منددة بالعدوان ع ت قلاع ةزة. قوات ااحتقل في منالق متفرقا بالضفا
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حا ز بيت ، حا ز بيت فوري  شرق ناب  وانل قت المسيرات في منالق متفرقا من الضفا أبرزها: 
موالنا خقل موا  ات مة ااحتقل في الخ يل  24وأصي  ،  كسا، شمال ةر  القد  المحت ا

 .ل في منلقا عصيدة في ب دة بيت أمرمة قوات ااحتقموا  ات اندلعت  ، كماوب دة بيت أمر
وأصي  شا  ب راب وصفت بالخليرة، والعشرات بحاات اختناق  را  قمة قوات ااحتقل لمسيرة 

وقال مدير ااسعاأ واللوارئ في بيت   ماهيريا حاشدة انل قت بات اه مدخل بيت لحم الشمالي.
تر الكأ، ووصفت حالته لحم محمد عو  ان شابا اصي  برصاصا حي في اليد ادت الت ب

 بالخليرة.
، ب دة س واد، النبي صالحهذا با ضافا ل مسيرات التي انل قت في عدة قرى وب دات أبرزها: قريا 

 ، وقريتي نع ين وب عين.قدوم كفر قريا
02/1/0282الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
  ةبغز أبرز المهام التي نفذها العمالء الذين أعدموا "المجد األمني":  .35

الذين تم  28نشر موقة "الم د" اسمني مسا  ال معا أبرز الم ام التي نفذها العمق  الر: السبيل
 عدام م اليوم ال معا رميا بالرصاإ بعد ثبوت اسدلا والبراهين واعتراف م بما اقترفوه بحق أبنا  

 شعبنا ومقاومته.
فيه ا  را ات التي اتبعت ا في تنفيذ  وأصدرت المحكما الثوريا ل مقاوما الف سلينيا بيان ا أوضحت

وأل ة موقة "الم د" ع ت اعترافات عدد من العمق  والتي شم ت متابعا  القصاإ بحق العمق .
ورصد قيادات وعناصر با ضافا  لت أهداأ ل مقاوما كان من ا منصات ل صواريخ وأنفاق، وكان 

 من هذه الم ام حس  اعترافات م:
 في المقاوما أدت  لت است داف م وارتقا  بعض م ش دا  رصد لتحركات قيادات -
 نقل مع ومات حول عناصر ل مقاوما وتم است داف م وارتقا هم ش دا  -
 اارشاد بالوصأ الدقيق لمنازل عدد من المقاومين وتم است داف ا خقل الحر  -
 GPSتحديد مواقة وأهداأ مدنيا وعسكريا من خقل ا  زة  -
 أ عناصر ل مقاوما مة ارقام هوات -
 استقم ا  زة ومعدات من العدو سةرا  الت س  -
رسال ا  لت العدو الص يوني -  تصوير أمكان عاما وا 
 تصوير منازل وشقق سكنيا وسيارات تتبة موالنين وتم است داف ا -
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 استقم أموال من العدو وا عادة توزيع ا  لت عمق  آخرين عبر النقال الميتا -
 بث وترويج عدد من الشائعات. - وفعاليات تنعيميا وارسال ا ل عدو متابعا أنشلا -

00/1/0282السبيل، عمان،   
 

 طفاًل في غزة 262استشهاد ما ال يقل عن ": يونيسيفال" .36
ي قترل نحرو سررائي ا يونيسيأ"، أم ، أن  ريش ااحرتقل أع ن صندوق اسمم المتحدة ل لفولا " :وام

آاأ آخرررين، ضررمن الحررر  العدوانيررا المتواصرر ا ع ررت قلرراع لفررل ف سررليني، وأصررا  ثقثررا  100
 لفق . 190ةزة، بينما تشير بيانات وزارة الصحا الف سلينيا  لت استش اد ما ا يقل عن 

 493وقالت رئيسا المكت  الميرداني الترابة ل يونيسريأ فري قلراع ةرزة بيرنيرل  رنسرايد  نره ترم  حصرا  
 متوقة أن يرتفة هذا العدد.لفق  ضمن الش دا ، وأضافت أن من ال

02/1/0282الخليج، الشارقة،   
 
 أحمد.. فتى فلسطيني استخدمه االحتالل درعا بشرياً  .37

خمسا أيام قضاها الفتت أحمد أبو ريدة مة  نود ااحتقل في ب دة خزاعا، : أحمد فيا  - ٌخزاعا
د ونك وا به حتت فقد حولوه خقل ا لدرع بشرا أثنا  بحث م عن مقاومين، يروا كيأ عذبه ال نو 

 اسمل بالحياة، فكت  في لحعات وصيته، لكن موعده مة الحياة ت دد.
لم يتوقة الفتت أحمد أبو ريدة أن وقوعه خمسا أيام في قبضا قوات ااحتقل ا سرائي ي  بان و 

توة  ا في ب دة خزاعا  نو  شرق القلاع ستكون أسوأ أيام حياته، بعد أن اتخذه  نود ااحتقل 
 درعا بشريا، لدى تنفيذهم عم يات م العدائيا في الب دة.

عاما( ب لم عن تفاصيل تعر  خقل ا ل تعذي  والتنكيل، والحل من كرامته،  24ويتحدث أبو ريدة )
فضق عن اضلراره  لت المسير أمام اآلليات العسكريا المحصنا في لريق تقدم ا بالب دة، والدفة به 

 ا سرائي يون أن يكون مفخخا أو يتحصن فيه المقاومون الف سلينيون. لت كل مكان يخشت ال نود 
ويروا أحمد كيأ كان ال نود ا سرائي يون ي برونه ع ت الحفر في عدة أماكن يلحتمل أن تكون 
مدخق سنفاق محتم ا، افتا  لت أن ال نود أرةموه في  حدى المرات ع ت النزول  لت حفرة بعمق 

"انزل واحفر  -وهو يتحدث بالعربيا-تصع  النزول  لي ا قال له مسعول م وحين اس ثقثا أمتار.
أحسن من ، أنت لست بينسان،  -وكان يشير الت ك   كان برفقت م-فنحن أفضل من ، وهذا الك   

 ونحن نكره العر  والمس مين وكل ف سليني".
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عن حرمانه من  كما تحدث الفتت عن  صرار ال نود ع ت تعريته أكثر من يومين ونصأ، فضق
 النوم وشر  الما ، افتا  لت أنه كان يشعر بمرور كل دقيقه مة  نود ااحتقل وك ن ا عام.

00/1/0282الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 مستوطن يدهس قطيع من األغنام لرعاة فلسطينيين في األغوار .38

ا رعاة ف سلينيين لوبا : أقدم مستولن ي ودا، ال ي ا الماضيا، ع ت ده  قلية من اسةنام يم ك 
 في منلقا خ ا مكحول قر  اسةوار الشماليا.

وأفاد ش ود عيان، ب ن أحد الي ود الذين يستولنون أراضي الموالنين الف سلينيين في اسةوار 
الشماليا، قام في ساعا مت خرة من ال ي ا الماضيا، بده  قلية من الماشيا بشكل متعمد والفرار من 

صابا عدد من الماشيا  . وأوضح الش ود، أن ااعتدا المكان ع ت و ه السرعا أسفر عن نفوق وا 
 والتسّب  بخسائر ماديا ل رعاة اسخوين محمد ومحمود ع ي بشارات.

00/1/0282قدس برس،   
 
 محمد حتاملهللكاتب  "اليهود في األندلس وفلسطين مقارنة بين تاريخين"كتاب  .39

قشا الباحثين في المقارنا التاريخيا سهميا   را  من ج لم تخل العقود اسخيرة من منا: م ند مبيضين
ن عل نادر الحدوث،  ا أنه عل ممكنا  في الع وم اا تماعيا، وهو  البحث التاريخي المقارن، ف و وا 
يدر  اسحداث التاريخيا  ي اد التفسيرات الع ميا أو الكشأ عن الفوارق، وقد تكون المقارنا سبيق 

رق بين م موعا أحداث تاريخيا، وهي تنلوا ع ت قدر من الف م والقدرات الذهنيا مباشرا   ع ار الف
 في المقاب ا بين اسزمنا واسحداث.

في هذا السياق ي تي كتا  "الي ود في اسندل  وف سلين مقارنا بين تاريخين" سستاذ التاريخ 
نا تاريخيا سحوال الي ود في والحضارة في ال امعا اسردنيا محمد حتام ه، الذا ينحو بات اه مقار 

م الين تاريخيين وزمانين مخت فين، ويستعر  في بابين وثمانيا فصول تاريخ الي ود في العصور 
القديما منذ ع د يعقو ، ويعرخ سحوال الي ود في مصر وعصر السبي الباب ي وعصر الرومان 

ل ( وفي عصر الوندال وعصر القول وانتقال م  لت اسندل  وعيش م في شبه ال زيرة اسيبيريا )اسند
 اليربيين.

الدراسا تع ر بمقارنا تاريخيا حال الي ود في زمنين مخت فين، وتبرز الو ه الحضارا ولريقا تعامل 
المس مين مع م، وع ت النقي  تع ر صورة قاتما ل ي ود في ف سلين وكيأ اةتصبوا أر  
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حدود ا نسانيا والتفاعل الحضارا الذا عرفته فيما هو خار   م المس مين وكيأ يتعام ون اليوم مع
 ا نسانيا.

02/1/0282الحياة، لندن،   
 
 فلسطينية في القاهرة لبحث وقف العدوان على غزة -قمة مصرية .41

ي تقررري الررررئي  المصررررا عبرررد الفتررراب السيسررري، اليررروم )السررربت(، مرررة  وكررراات: - "الخ ررريج" -القررراهرة 
ة، في قما م ما في هذا التوقيت في ضرو  اسرتئناأ العردوان الرئي  الف سليني محمود عبا  بالقاهر 

 "ا سرائي ي" ع ت ةزة وتوقأ مفاوضات القاهرة ةير المباشرة التي ترعاها مصر.
"الخ يج"،  ن عبرا  سيضرة السيسري فري روقال المندو  الدائم لدى ال امعا العربيا  مال الشروبكي، لر

زة والمسررراعي المسرررتمرة لوقفررره وتثبيرررت ال دنرررا وفررر  صرررورة آخرررر التلرررورات المتع قرررا بالعررردوان ع رررت ةررر
الحصار المفرو  ع ت القلراع منرذ سربة سرنوات ع رت أرضريا المبرادرة المصرريا وضررورة  ن اح را، 
 ضافا  لت  لقعه ع ت ال  ود السياسيا المل وبا خقل المرح را المقب را خاصرا فيمرا يتع رق بتروفير 

فاقيررا  نيررأ الرابعررا فرري ضررو  نتررائج زيررارة الوفررد الرروزارا حمايررا دوليررا ل شررع  الف سررليني، وتفعيررل ات
 العربي لسويسرا، فضق  عن بحث موضوع  عادة  عمار قلاع ةزة بعد وقأ العدوان "ا سرائي ي".

الف سرلينيا فري مخت رأ الم راات سريكون مرن برين  -ولفت الشوبكي  لت أن دفرة العققرات المصرريا 
مرح را متقدمرا وتمضري بخلرت حثيثرا لألمرام. وفري معرر    دول أعمرال القمرا، موضرحا أن را ب يرت

  ابتررره عرررن سرررعال أكرررد الشررروبكي أن " سررررائيل" هررري التررري تتحمرررل مسرررعوليا تعليرررل المفاوضرررات ةيرررر 
المباشرة في القاهرة، افتا  لت أن ممارسات ا خقل الساعات الثماني واسربعين التي سبقت وقف را هري 

  ا.التي قادت  لت فش  ا في هذه المرح
وأكد الشوبكي استعداد الوفد الف سليني الموحد ل عودة لمفاوضات القاهرة في أا وقت ف و لم ينسح  

 من ا مث ما فعل الوفد "ا سرائي ي"، مبينا  أن هنا    ودا مصريا ودوليا في هذا الش ن.
02/1/0282الخليج، الشارقة،   

 
 للمفاوضات خالل أيام إلسرائيليالفلسطيني وا الطرفان ةعوديتوقع دبلوماسي مصري  مصدر .40

قررال مصرردر دب وماسرري مصرررا مل ررة لوكالررا "اسناضررول"  ن "بحررث قرررار يوقررأ العرردوان ع ررت قلرراع 
ةررزة ا يتعررار  مررة ضرررورة اسررتئناأ المفاوضررات، حيررث تسررعت  ميررة اسلررراأ  لررت وقررأ  لررقق 

 المباشرة بين ما".النار أوا، حتت يتسنت تثبيت هدنا بين اللرفين والعودة ل مفاوضات ةير 
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وتوقة أن "يعود اللرفان ل مفاوضات خقل اسيام الق ي ا القادما خاصا عق  زيارة الرئي  الف سليني 
 محمود عبا  ل قاهرة التي سيكون ل ا دور  ي ابي في هذا الصدد".

00/1/0282، فلسطين أون الين  
 
 : أزمة الكهرباء وحرب غزة تهيمنان على احتجاجات صباحيةمصر .42

اسناضرول: هيمنررت أزمررا انقلراع التيررار الك ربرائي والحررر  ا سرررائي يا فري عررزة ع ررت  –دن مصررريا مر
هتافرات معارضررين ل سرر لات المصررريا الحاليرا خررقل فعاليررات احت ا يررا صرباب ال معررا، وفررق شرر ود 

وتنوعررت الفعاليررات، التري شرر دت ا عرردة مردن، بررين مسرريرات ومعراهرات وسقسررل بشررريا، وسررل  عيران.
ات ملالبرررا بيسرررقال السررر لات الحاليرررا لرررر"فش  ا" فررري حرررل اسزمرررات التررري تشررر دها الررربقد، والتنديرررد هتافرر

 بر"العدوان" ا سرائي ي ع ت قلاع ةزة.
02/1/0282القدس العربي، لندن،   

 
 السيسي يحصد ثمار موقفه من غزة أمريكياً تقرير:  .43

مريكرري مررن النعررام المصرررا ورئيسرره يرصررد مراقبررون تييرررا فرري الموقررأ اس: ياسررر العرامرري -ديترويررت 
عبررد الفترراب السيسرري، ويرررى هررعا  أن السيسرري برردأ يحصررد ثمررار موقفرره مررن العرردوان ا سرررائي ي ع ررت 

 ةزة، حيث امتدحت مسعولا أمريكيا السيسي واعتبرته "قائد عم يا التحول الديمقرالي في مصر".
مرن الواقعيرا السياسريا، ولبيعرا العققرا لكن مرراقبين ومح  رين آخررين اعتبرروا أن هرذا الموقرأ ينل رق 

، والتري ا يمكرن أن تتخ رت عن را واشرنلن بسر ولا بير  النعرر عرن ااستراتي يااسمريكيا المصريا 
 ممارسات الحكم وس وكه.

قد قالت  ن السيسري "يقرود عم يرا  ،نائبا المتحدثا باسم وزارة الخار يا اسمريكيا، وكانت مارا هارأ
 راليا" في مصر، معكدة أن ت   العم يا سوأ تستيرق "وقتا  لويق ".التحول نحو الديمق

 ريم والرش، هرذه  .واستير  خبير اسمن الردولي فري برنرامج الدراسرات اسمنيرا بمع رد ماساتشوسرت  د
وأشررررار ل  زيرررررة نررررت  لررررت أحرررردث تقريررررر لمنعمررررا هيررررومن رايررررت  ووتررررش الررررذا يوثررررق  التصررررريحات.

مة ذلر  يررى الباحرث  لقانون والتعذي  واعتقال الصحفيين في مصر.لقعتقاات والقتل خار  نلاق ا
 اسمريكي أن الوايات المتحدة لم تيير موقف ا من مصر ولكنه أصبح أكثر ليونا.

أن تع يرق نائبرا هرارأ كران  ،أستاذة الع وم السياسريا فري  امعرا واترلرو ،من   ت ا رأت بسما مومني
وأضرررافت  ذات صرر ا أقررل بررالموقأ المصررررا مررن حررر  ةررزة. بمثابررا اسمررر الررذا ا مفررر منررره، وأنرره
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مومني ل  زيرة نت أن الوايات المتحدة تدر  أن نعام السيسي لديه قبضرا مح يرا قويرا وهنرا  الق يرل 
 الذا يمكن ا فع ه لتييير الوضة في الوقت الراهن.

ي ني ثمرار موقفره مرن   ون أوين فيرى أن السيسي بدأ فعق   .أما أستاذ السياسا في  امعا فر ينيا د
وأضرراأ أويررن ل  زيرررة نررت "الوايررات المتحرردة تضررة بوضرروب أولويررا عاليررا  ن ررا   الحررر  ع ررت ةررزة.

 الصراع في ةزة واانتقاإ من قوة حما ".
 02/1/0282الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 الصهيونيبالعدوان  يدتندو مسيرات تضامن مع غزَّة األردن:  .44

: حين وسمير المرايات وأمين المعايلا وع ي القضاة وأحمد الحراواحازم الصيا - محافعات ،انعمّ 
في اشاد المشاركون في عدد من المسيرات والوقفات وااعتصامات التي اقيمت تضامنا مة ةزمة 

ملالبين الم تمة الدولي تحمل مسعولياته ت اه  القلاع،بصمود المقاوما في المحافعات اسردنيا 
 ة الحصار عن القلاع وتقديم الدعم سه ه.العدوان ااسرائي ي ورف

وندد المشاركون بوحشيا الم ازر التي يرتكب ا ال يش ا سرائي ي، مشيرين الت أن  سرائيل استخدمت 
 اس حا محرما دوليا وقت ت االفال والنسا  والشيوخ.

مسيرة  ال معا أم انل قت من أمام المس د الحسيني الكبير وسل الب د بعد صقة  عمان،ففي  
 ةزمة.ساحا النخيل نصرة سهل  بات اه

ال معا اعتصاما في ساحا مس د  أم كما نعم ائتقأ اسحزا  اليساريا والقوميا عق  صقة 
 الكالوتي لقحت ا  ع ت العدوان ا سرائي ي المستمر ع ت ةزمة.

بات اه  أم حيما مشاركون في مسيرة انل قت من مس د ال اشمي عق  صقة ال معا  وفي اربد،
 ميدان الش يد وصفي التل ااهل في قلاع ةزمة وصمودهم امام العدوان ا سرائي ي الياشم.

وع ت صعيد متصل بدعم صمود ةزمة ونصرت ا اقيمت في م مة النقابات الم نيا في اربد ام  
ساهمت في ا فعاليات نقابيا وم نيا وحزبيا وشبابيا ونسائيا وحشود من  ال معا حم ا تبرعات

الموالنين قدمت تبرعات عينيا وماديا الت  ان  التبرع بالدم ت سيدا وتر ما لمعاني ااخوة التي 
 تربل الشعبين الشقيقين وتعبيرا عن صدق هذه المشاعر التي يحم  ا ااردنيون ت اه ف سلين واه  ا.

 انل قت "ةزمة اانتصار " معاال معا مسيرة حم ت عنوان  أم الحرا  الشعبي   ا، نعماللفيوفي 
 من امام مس د مدينا اللفي ا الكبير بات اه مبنت دار المحافعا.
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فعاليات شعبيا وحزبيا عق  صقة ال معا أم  وقفتين احت ا يتين في كل  الكر ، نعمتوفي  
 شمال الكر  انتصارا وتضامنا مة قلاع ةزمة. من ب دتي المزار ال نوبي ولوا  فقوع

وتحدث م دبا. من مخيم  اقيم بالقر م  بعنوان )ةزمة تنتصر( أنعمت الحركا ا سقميا م ر انا و 
العزيز عويضا. وتحدث المراق   خقل الم ر ان عضو م    الشورى ل ب ا العمل ااسقمي عبد

 لشورى سالم الفقحات.العام السابق ل خوان المس مين وعضو مكت  ا
أخالبكم من ارضنا في "وقال  الرق ،وتحدث عبر ال اتأ باسم حركا حما  في خان يون  حماد 

ف سلين ار  ةزمة ونقول لكم نحن اليوم نقاتل من أ ل ار  س يبا وندفة اليالي والنفي  من ا ل 
 ."اار  المقدمسا الذا يدنس ا العدو

 02/1/0282الدستور، عمان، 
 
 إلعادة إعمار القطاع "عمار يا غزة"تبدأ حملة  األردنيين بة المهندسيننقا .45

والتي تنعم ا نقابا الم ندسين بالتعاون مة قناة رعيا  "عمار يا ةزة"بدأت أم  حم ا : عمان
 واعادة اعمار قلاع ةزة.  ةاثاالفضائيا ويرصد ريع ا 

هللا عبيدات الم ندسين والنقابيين  ودعا نقي  الم ندسين رئي  اتحاد الم ندسين العر  م.عبد
 .الدعموالموالنين الت التفاعل مة الحم ا لكون قلاع ةزة بحا ا ماسا ل مية اشكال 

 02/1/0282الدستور، عمان، 
 
 مهّدد بالتوّقف  "البارد"مخيم نهر  تّمام سالم للسفراء العرب: إعمار .46

ل ة الت اسشقا  العر  لتقاسم أعبا  النازحين الحكوما ال بنانيا تت"أّكد رئي  الحكوما تّمام سقم أّن 
م يون دوار، وتلرب هذا اسمر بيلحاب ب دأ  عادة  380الف سلينيين وتيليا الع ز الذا يقار  

النازحين الت أماكن  قامت م، وت نبا  لآلثار اا تماعيا وا فرازات اسمنيا الخليرة التي قد تنتج من 
يتسب  به من تشريد عشرات اسلوأ من الف سلينيين من ت ديد  توقأ هذا المشروع الحيوا، وما

ل س م اسه ي في لبنان وزعزعا لقستقرار اسمني واا تماعي في المخيمات الف سلينيا، في عل 
عروأ أقل ما يلقال في ا  ن ا تتدحر  ككرة النار وتضة لبنان في دائرة الخلر المحدق وق   

 ."العاصفا
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سالا من الحكوما موّ  ا  لت الم و  والرعسا  واسمرا  العر ، تتناول "تنفيذ كقم سقم  ا  في ر 
 .الوعود التي سبق ل دول العربيا أن قلعت ا لدعم مشروع استكمال  عمار مخيم ن ر البارد
 02/1/0282السفير، بيروت، 

 
 دمن الداخل الفلسطيني اجتاز الحدو  سلم الصليب األحمر عربياً ت ةالسلطات اللبناني .47

س مت الس لات ال بنانيا شابا عربيا من الداخل : منلقا حدوديا قر  عديسا ال بنانيا )ا أ  (
 الف سليني، كان قد عبر الحدود  لت لبنان،  لت الص ي  اسحمر الدولي، تم يدا  عادته  لت البقد.

 00/1/0282، 21عرب 
 
 لمصريةتدعو إلى هدنة دائمة وتؤكد أهمية الجهود االعربية  الجامعة .48

أكدت ال امعا العربيا ضرورة العمل ع ت تثبيت هدنا دائما بين ال انبين الف سليني وا سرائي ي من 
أ رررل وقرررأ  لرررقق النرررار ع رررت ةرررزة، موضرررحا أهميرررا ال قرررا  المقررررر اليررروم برررين الرئيسرررين عبرررد الفتررراب 

 السيسي ومحمود عبا .
اسراضري العربيرا المحت را محمرد صربيح، وشدد اسمرين العرام المسراعد لردى ال امعرا لشرعون ف سرلين و 

في تصريحات ع ت و ود   ماع ف سليني ع ت أهميا ال  ود التي تبذل ا مصر لوقرأ  لرقق النرار 
وردا ع ت سرعال بشر ن  مكانيرا انلرقق  ولرا  ديردة مرن  ع ت ةزة ودعم م الكامل المبادرة المصريا.

سررائي ي، أكرد صربيح ضررورة العمرل أوا ع رت المفاوضات ةيرر المباشررة برين ال رانبين الف سرليني وا 
تنفيذ ما  ا  بالمبادرة المصريا ووقأ  لقق النار وامتثال " سرائيل"  عادة الحقوق التي سر بت ا مرن 
ال ان  الف سليني، موضحا أن ما لرحه الوفرد الف سرليني الموحرد خرقل المفاوضرات ليسرت شررولا 

نما هي استحقاقات ف سلينيا بما في ا   الملار والمينا .وا 
لرقق سرراب اسسررى  ونبه صبيح  لت ضرورة تثبيت هدنا دائما لوقأ  لرقق النرار فري قلراع ةرزة وا 
وفرررتح المعرررابر، موضرررحا أن ال امعرررا العربيرررا أول مرررن تبنرررت الملالررر  الخاصرررا بفرررتح المعرررابر وكسرررر 

مصريا، وردا ع ت الحصار، ونفت صبيح و ود ملال  من الفصائل الف سلينيا باستبدال الوسالا ال
سررعال حررول تصررريحات "كتائرر  القسررام" اسخيرررة باعتبررار "المبررادرة المصررريا ولرردت ميتررا" قررال صرربيح: 

 "ي   عدم االتفات ل تصريحات اانفعاليا والشخصيا".
02/1/0282الخليج، الشارقة،   
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 : الدوحة ستبقى داعمة لغزةقطرأمير  .49
يخ تميم برن حمرد آل ثراني اليروم ال معرا أن برقده سرتبقت أكد أمير دولا قلر الش: وكااتوال ،ال زيرة

داعمررا ومسرراندة ليررزة وصررمودها ضررد ااحررتقل ا سرررائي ي، وأنرره ا تيييررر فرري مواقررأ الدوحررا الثابتررا 
 ت اه القضيا الف سلينيا لتحقيق ملالب ا المشروعا.

ئي  الف سررليني  را  ذلر  خرقل ا تمراع مررة رئري  المكتر  السياسري لحركرا حمررا  خالرد مشرعل والرر 
محمود عبا  تنراول اسوضراع فري قلراع ةرزة، وأهميرا التحرر  ع رت كافرا المسرتويات  ن را  العردوان 

 ا سرائي ي ورفة الحصار عن القلاع وتحقيق كافا ملال  الشع  الف سليني.
02/1/0282الجزيرة. نت، الدوحة،   

 
 طينيينتدعو الهند إلى اإلسهام في دعم حقوق الفلس العربية الجامعة .51

أكدت  امعا الدول العربيا حرص ا ع ت تعميق عققات التعاون مرة ال نرد، وقالرت اسمرين العرام : قنا
المسررراعد ورئررري  قلررراع ا عرررقم وااتصرررال ب امعرررا الررردول العربيرررا هيفرررا  أبرررو ةزالرررا " ن ال نرررد التررري 

م بشركل أكبرر فري تربل ا عققات مة كافرا اسلرراأ المعنيرا بقضريا الشررق اسوسرل يمكن را أن تسراه
ن ررا  ااحررتقل ا سرررائي ي لألراضرري الف سررلينيا المحت ررا   حررقل السررقم العررادل والرردائم فرري المنلقررا وا 

حقاق الحقوق المشروعا ل شع  الف سليني".  وا 
وبالنسبا  لت موقأ ال ند من ااعتدا ات ا سرائي يا ع ت ةزة، أكدت وزيرة الخار يا ال نديا سوشرما 

قررررأ ال نررررد الررررداعم ل قضرررريا الف سررررلينيا، وقالررررت " ن سياسررررا ال نررررد ت رررراه القضرررريا سرررروارا ، ع ررررت مو 
ن ال ند تعبر عن ق ق ا ت اه ما يحدث في ةزة.  الف سلينيا لم تتيير، وا 

02/1/0282الخليج، الشارقة،   
 
 ": سالمة القدس ومقدساتها شرط الستتباب األمن واالستقرار بالمنطقة اإلسالمي"التعاون  .50

نعمرررا التعررراون ا سرررقمي أن مدينرررا القرررد  المحت رررا وسرررقما أماكن رررا المقدسرررا تحعرررت  ررردة: أكررردت م
ب هميا ومكانا خاصا بالنسبا ل مس مين  ميعا ، وترتبل ارتبالا  وثيقرا  باسرتتبا  اسمرن وااسرتقرار فري 
المنلقا برمت ا، و ددت دعم ا المل ق لحقوق الشع  الف سليني في مدينا القد  المحت ا، عاصما 
دولررا ف سررلين، ودعررت الرردول اسعضررا   لررت ااسررتمرار فرري تقررديم  ميررة أشرركال الرردعم لمدينررا القررد  

 وتعزيز صمود أه  ا المرابلين. 
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ل ريمررا ااحررتقل ا سررررائي ي  41وحم ررت منعمررا التعرراون ا سرررقمي فرري بيرران ل ررا بمناسررربا الررذكرى 
رائيل"، السر لا القائمرا برااحتقل، ، " سر32/8بيحراق المس د اسقصت المبار ، التري مررت الخمري  

 كامل المسعوليا  زا  سقما  مية اسماكن المقدسا التي تقة تحت احتقل ا.
 00/1/0282قدس برس، 

 
 تستعد لعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية  التونسيةالرئاسة  .52

 سرررلينيا، يتنررراول : تسرررتعد الرئاسرررا التونسررريا هرررذه اسيرررام لعقرررد مرررعتمر دولررري حرررول القضررريا الفترررون 
ال وانرر  الحقوقيررا والقانونيررا ل قضرريا، وكررذل  ا نسررانيا المتصرر ا برفررة الحصررار وأيضررا قضررايا  عررادة 

 ا عمار والبنا .
ويشار  في المعتمر الذا سيعقد منتصأ أي ول/ سبتمبر المقبل ع ت مدى يومين برعايا مباشرة مرن 

 يا واسوروبيا واآلسيويا.الرئاسا التونسيا، مختصون من عدد من الدول العرب
 00/1/0282قدس برس، 

 
 تونس: حركة "وفاء" تطالب المجلس التأسيسي بتمرير قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل" .53

ترررون : عرررادت مسرررالا  صررردار قرررانون ي ررررم الصررر يونيا والتلبيرررة مرررة الكيررران الصررر يوني الرررت وا  رررا 
بررالم    الررولني الت سيسرري فرري تررون   32/8النقرراش خررقل ال  سررا العامررا الم تئمررا عشرريا الخمرري  

 لمواص ا النعر في قانون مكافحا ا رها  ومنة ةسل اسموال.
أن النائر  عرن كت را حركرا "الن ضرا" الحبير   33/8وذكر مصدر تونسري رسرمي نقرل الخبرر ال معرا 

د برادا خضر ل   تقوة الفاتحا ع ت أرواب ش دا  ةزة. بينما قال النائ  عن كت را حركرا "وفرا " أزا
انه "كان أولت بالم    الت سيسي  صدار قانون ي رم التلبية مة الكيان الص يوني". واحع أن كتل 
الت سيسي كانت قد رفضت ذل  وذكر في هذا السياق بر ن حركرا "وفرا " كانرت لالبرت قبرل المصرادقا 

انون لت ررريم ع رت الدسرتور بتضرمين ت رريم التلبيرة مرة الكيران فرري الدسرتور ولالبرت بعرد ذلر  بسرن قر
التلبيرررة. وأوضرررح برررادا أن كت رررا "وفرررا " أعررردت  يرررداع ل ررر  سرررن قرررانون ضرررد التلبيرررة لررردى مكتررر  

نائبرررا وقعررروا ع رررت ت ررر  العريضرررا وسررراند عررردد مرررن النررروا  هرررذا  30الت سيسررري، مشررريرا  لرررت أن حررروالي 
 ن، كما قال.المقترب معكدين أن هذا القانون هو الرد اسنس  ع ت  رائم " سرائيل" في حق الف سلينيي
 00/1/0282قدس برس، 
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 مليون دوالر لعمليات إعادة اإلعمار في غزة 22تتبرع بـ  اإلمارات .54
أكررد مفررو  وكالررا ااونررروا بييررر كرهينبررول أن ا مررارات العربيررا المتحرردة أع نررت عررن تبرررع أبررو عبرري: 

ة ا عمرررار م يرررون دوار لنررردا  ااسرررتياثا اللرررارئ سيخصرررإ لعم يرررات  عررراد 40كبيرررر وكرررريم بمب رررغ 
 ومساعدة الم  رين والذين دمرت بيوت م ع ت موا  ا التدهور الكبير في مستويات الحياة بيزة.

 00/1/0282قدس برس، 
 
 "إسرائيل"ُيعّدون مبادرة لمقاطعة  نواب .55

ع رت  ،ع ت مستوى دول عربيا وةربيرا عديردة ،يعكأ م موعا من النوا : ياسين بودهان - ال زائر
، والتنديرررد بررالموقأ الرسرررمي " سرررائيل"يرررا ت رردأ  لررت تفعيرررل ودعررم خيرررار مقالعررا صررياةا مبررادرة نياب

 العربي الموصوأ ع ت حد تعبيرهم بر"المتخاذل".
وبحس  منسق المبادرة والنائ  في البرلمان ال زائرا عن حز   ب ا العدالرا والتنميرا حسرن عريبري، 

ن لعرردة دول عربيررا وةربيررا، مثررل: فررين العم يررا  ررا ت فرري  لررار تنسرريق م موعررا مررن النرروا  ينتمررو 
 ال زائر وتون  والمير  وفرنسا وب  يكا وفنزويق وباكستان ودول أخرى عديدة.

وأوضررح عريبرري ل  زيرررة نررت أن أصررحا  المبررادرة ي رردفون  لررت التنديررد بررالموقأ الرسررمي العربرري مررن 
ل"، مت مررا اسنعمررا العرردوان الصرر يوني الياشررم ع ررت قلرراع ةررزة، وهررو الموقررأ الررذا وصررفه بررر"المتخاذ

العربيررررا بتناسررررري القضرررريا الف سرررررلينيا، رةررررم أن رررررا تعررررد "القضررررريا المركزيررررا والرئيسررررريا لألمررررا العربيرررررا 
وذهررر  النائررر  ال زائررررا  لرررت أبعرررد مرررن ذلررر  حينمرررا ات رررم الحكرررام العرررر  بالتحرررالأ مرررة  وا سرررقميا".

لحكررام العررر  يتعرراونون بشرركل العردوان ا سرررائي ي ضررد المقاومررا فري ةررزة، قررائق فرري هررذا السرياق  ن "ا
فعيررة مررة  سرررائيل"، واسررتدل ع ررت ذلرر  بتصررريحات رئرري  الرروزرا  ا سرررائي ي بنيررامين نتانيرراهو أمرر  

يران.  حينما تحدث عن دعم واسة  سرائيل باستثنا  ثقثا دول هي قلر وتركيا وا 
 00/1/0282الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 حملة لطرد يهود أتراك شاركوا في حرب غزة .56

يواصرل م موعرا مرن الناشرلين فري تركيرا فعاليرات حم را ت ردأ لمحاكمرا : خ يرل مبررو  -  سرلنبول
 الي ود استرا  من حام ي ال نسيا ا سرائي يا الذين شاركوا في العدوان ع ت قلاع ةزة.
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ويومررا بعررد يرروم، ينضررم المزيررد مررن المرروالنين والمتضررامنين مررة القضرريا الف سررلينيا  لررت الحم ررا الترري 
وتلالر  الحم را بسرح  ال نسريا التركيرا ممرن يثبرت  ل اسم "ا نريد  نودا  سرائي يين في بقدنرا".تحم

 تورله في المشاركا بالحر  ومحاكمته وفق قوانين البقد.
 00/1/0282الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 تدين اغتيال "إسرائيل" قادة القسام برفح طهران .57

الدين القسام، معكدة أن مثرل هرذه الممارسرات  كتائ  عز أدانت ل ران اةتيال ثقثا من قادة: ل ران
ا رهابيرررا تزيرررد مرررن عزيمرررا الشرررع  الف سرررليني المقررراوم والمضرررحي ورفررراق در  هرررعا  الشررر دا  ع رررت 

 مواص ا در  المقاوما وال  اد حتت النصر الن ائي.
رت بيانررا بمناسرربا وأفرراد مراسررل "المركررز الف سررليني ل عررقم" فرري ل ررران، أن الخار يررا ا يرانيررا أصررد

 الدين القسام ال ناب العسكرا لحركا حما  استش اد ثقثا من قادة كتائ  عز
 02/1/0282المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 تضامنية مع غزة في موريتانيا مسيرة .58

شرر دت العاصررما الموريتانيررا نواكشررول أمرر ، عقرر  صررقة ال معررا، تعرراهرة شررعبيا تنديرردا : نواكشررول
 وني الياشم ع ت الشع  الف سليني وقتل اسلفال واةتيال قيادات )حما (.بالعدوان الص ي

وشرررار  فررري التعررراهرة، التررري نعم رررا الربرررال الرررولني لنصررررة الشرررع  الف سرررليني، والمبرررادرة اللقبيرررا 
لمناهضا ااختراق الص يوني ول دفاع عن القضايا العادلا، نوا  وسياسيون، با ضافا  لت العشرات 

 وريتاني المناصر ل قضيا الف سلينيا.من الشبا  الم
محمد ةقم ولد الحا  الشيخ، اسمين العام ل ربال الولني لنصرة الشرع  الف سرليني، قرال فري ك مرا، 
 ن المعركررا اليرروم ليسررت معركررا كالمعررار  العاديررا، بررل هرري معركررا "حصررل في ررا التزيررل لح ررأ الي ررود 

د الحرررا ،  ن "المعركررررا أوضرررحت أن النررررالق وأضرررراأ ولررر والنصرررارى والمنرررافقين مررررن حكرررام العرررر ".
 الرسمي باسم حكام العر  هو نتانياهو"، مستنكرا  عدم  دانا "مصر  بادة الشع  الف سليني".

بدوره، قال محمد ولد النا ي، المتحدث باسم المبادرة اللقبيا لمناهضا ااختراق الص يوني ول ردفاع 
   ت لتعكد أن ا امتداد ل مقاوما الف سلينيا )حما (.عن القضايا العادلا،  ن  ماهير مبادرته  ا

 



 
 
 

 

 
           22ص                                     2281 العدد:     02/1/0282السبت  ريخ:التا
 

وأكررد ولررد النررا ي أن الشررع  الموريترراني ا يمث رره  ا )حمررا ( الترري تحمررل البندقيررا وترردافة عررن شرررأ 
 اسما ا سقميا، بحس  تعبيره.

 02/1/0282المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 ما يدلل على متانة العالقة بينهما "إسرائيل" نشطةـخلفان: رحالت الطيران التركي ل ضاحي .59

قال الفريق ضاحي خ فان تميم، نائ  رئي  الشرلا واسمن العام في دبي في تيريدة له ع ت "تويتر" 
" سرائيل" تشكل حركا  ويا نشلا ما يشير  لت أن عققات خ يفا المس مين ررحقت الليران التركي ل

 أردوةان مة "تل أبي " عققات وليدة ل يايا.
02/1/0282الخليج، الشارقة،   

 
 قرار مجلس األمن حول غزة مشروعبنود  .61

قدمت ألمانيا وبريلانيا وفرنسا مشروع قررار  ديرد لم  ر  اسمرن الردولي يردعو  لرت وقرأ فرورا ودائرم 
فري قلراع ةرزة، ورفرة الحصرار  االف سرليني لقق النار برين ااحرتقل ا سررائي ي وفصرائل المقاومرا 

 مصادر دب وماسيا في اسمم المتحدة. عن القلاع، بحس 
 

 وفيما يلي نص مشروع القرار:
* يرردين الم  رر   ميررة أعمررال العنررأ واسعمررال العدائيررا المو  ررا ضررد المرردنيين، وكررذل  ال  مررات 

 العشوائيا التي ين م عن ا سقول ضحايا من المدنيين، و مية أعمال ا رها .
ق النار واحترامه احترامرا كرامق، بمرا فري ذلر  وضرة وقأ فورا ومستدام  لق  لت* يدعو الم    

 حد ل مية عم يات  لقق الصواريخ، وكذل  سيا عم يا عسكريا ه وميا أخرى من قلاع ةزة.
* يردعو الم  رر  اسلررراأ  لرت دعررم وقررأ  لرقق نررار مسررتدام يقروم، فرري  م ررا أمرور، ع ررت المبررادئ 

 التاليا:
 ف سلينيا.عودة قلاع ةزة  لت سيلرة الس لا ال -
 ترتيبات أمنيا لمنة استئناأ اسعمال القتاليا. -
حعرررر مبيعرررات أو  مررردادات اسسررر حا والمرررواد ذات الصررر ا  لرررت قلررراع ةرررزة عررردا مرررا تررر ذن بررره  -

 الس لا الف سلينيا.
 االتزام بمنة وقمة تمويل ا رها . -
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عررادة الت هيررل رفررة القيررود ااقتصرراديا وا نسررانيا ع ررت قلرراع ةررزة، لتمكررين  عررادة ا ع - مررار وا 
 ااقتصادا الكامل والتنميا.

 بش ن التنقل والعبور. 3001الفتح الكامل ل معابر في قلاع ةزة مة مراعاة اتفاقيا  -
 يقرر  نشا  بعثا الرصد الدولي والتحقق، وتفويض ا بما ي ي:

 من.التحقيق في تقارير انت اكات وقأ  لقق النار وا بقغ عن ا لأللراأ وم    اس -
 مراقبا والتحقق من تنفيذ مبادئ دعم وقأ  لقق النار. -
 المساعدة في تيسير تدفق اسشخاإ والبضائة الت اريا من والت قلاع ةزة. -
الحفرراع ع ررت اتصررال وثيررق وااتصررال مررن أ ررل ضررمان التواصررل الفعررال بررين اللرررفين لوقررأ  -

  لقق النار.
والم تمررة المرردني اسوسررة وةيرهمررا مررن المشرراركين نشررر المع ومررات  لررت الوكرراات ا نسررانيا  -

 في تنفيذ القرار.
يلالرر  اسمررين العررام فررورا بالتنسرريق مررة ال  ررات الدوليررا ذات الصرر ا واسلررراأ المعنيررا، بشرر ن وضررة 

بقغ م    اسمن بت   المقترحات.  مقترحات مفص ا لتنفيذ اسحكام ذات الص ا من هذا القرار وا 
تقيررريم ااحتيا رررات ع رررت أر  الواقرررة فيمرررا يتع رررق بيقامرررا حكرررم فعرررال وتقرررديم يلالررر  اسمرررين العرررام ب

الخرردمات مررن قبررل السرر لا الف سررلينيا فرري قلرراع ةررزة، وتقررديم تقريررر  لررت م  رر  اسمررن مررة خيررارات 
 لنشر الخبرة التقنيا.

اأ دفرة يدعو الدول اسعضا  والمنعمات الدوليا لتقديم الدعم ل س لا الف سلينيا، بما في ذلر  اسرتئن
 روات  موعفي الخدما المدنيا )القلاع الحكومي(، فضق عن بنا  القدرات القزما ل قوات اسمنيا.

يدعو الدول اسعضا   لت المساهما في احتيا ات  عادة  عمار قلاع ةزة، وذل  بالتنسيق مة اسمرم 
 المتحدة، بما في ذل  من خقل عقد معتمر ل ذا الير .

ت التقيررد بالتزامات ررا بمو رر  القررانون ا نسرراني الرردولي، بمررا فرري ذلرر  اتفاقيررا يرردعو  ميررة اسلررراأ  لرر
 .2343أةسل /آ   23 نيأ بش ن حمايا اسشخاإ المدنيين في وقت الحر  المعرخا في 

يردعو  لرت   ررود م رددة وعا  را مررن قبرل اللررفين والم تمررة الردولي اسرتئناأ المفاوضررات مرن أ ررل 
عيررا الرردولتين الديمقراليررا، ف سررلين و) سرررائيل(، تعيشرران  نبررا  لررت تحقيررق سررقم شررامل ع ررت أسررا  ر 

 2810في سرقم وأمرن، ع رت النحرو المتروخت فري القررار  2394 ن  ع ت أسا  حدود ما قبل عام 
 .العربيا  ذا الصدد ع ت أهميا مبادرة السقمب، ويشدد 3008ديسمبر / كانون اسول  29المعرخ في 

02/1/8202، فلسطين أون الين  



 
 
 

 

 
           27ص                                     2281 العدد:     02/1/0282السبت  ريخ:التا
 

 
 وموعد التصويت لم يحدد حول المشروع األوروبي رئيس مجلس األمن: المباحثات ال تزال جارية .60

قررال رئرري  م  رر  اسمررن الرردولي السررفير مررار  ليررال ةرانررت  ن المباحثررات ا تررزال  اريررا بررين الرردول 
حررول اسوروبيررا الثقثررا الكبرررى وبررين بقيررا أعضررا  م  رر  اسمررن الرردولي بشرر ن عناصررر مشررروع قرررار 

 العدوان ا سرائي ي ضد قلاع ةزة.
وأح م رئي  م    اسمن، الذا تحدث ل صحفيين مسا  ال معا بمقر اسمم المتحدة بنيويور ، عرن 
تحديرررد موعرررد التصرررويت ع رررت مشرررروع القررررار الرررذا تتبنررراه كرررل مرررن ألمانيرررا وفرنسرررا وبريلانيرررا وتدعمررره 

ل الثقثرا تنراقش مرة بقيرا ممث ري الردول اسعضرا  وأضراأ: "ا ترزال الردو  الوايات المتحردة اسمريكيرا.
فررري الم  ررر  العناصرررر الصرررحفيا التررري قمنرررا بتوزيع رررا حرررول ةرررزة، ون مرررل أن يتوصرررل ممث رررو الررردول 
اسعضا  اتفاق بش ن ا في أسرع وقت ممكن، لكننا لم نحدد بعد موعدا ل تصرويت، خاصرا أن هنرا  

 مشروع قرار آخر ملروب ع ت لاولا الم   ".
02/1/0282، ن أون الينفلسطي  

 
 اقتراحات أوروبية بإنشاء مهمة لمراقبة أي وقف إلطالق النار في غزة: دبلوماسي بريطاني .62

قال دب وماسي بريلاني كبير أم  ال معا  ن بريلانيا وفرنسا وألمانيا لرحرت  :)رويترز( -نيويور  
والف سرلينيين فري  " سررائيل"تقبق بين فكرة  نشا  آليا ل مراقبا والتحقق سا هدنا يتم التوصل  لي ا مس

 حرو  في المستقبل. انداعقلاع ةزة، لمنة 
 ضمن م خإ لمسودة قرار مقترب أعدته الدول اسوروبيا الثقثا. ااقترابو ا  هذا 

02/1/0282القدس العربي، لندن،   
 
 كي مون يجرى اتصاالت مكثفة إلحياء مفاوضات وقف النار .63

م المتحرردة، برران كرري مررون، عرردة اتصرراات برر لراأ متداخ ررا فرري اسزمررا بررين أ رررى اسمررين العررام لألمرر
ااحررتقل ا سرررائي ي وقلرراع ةررزة، مررن أ ررل  حيررا  مفاوضررات وقررأ النررار الترري ان ررارت قبررل أيررام  ثررر 

اتصررراات اسمرررين العرررام، شرررم ت كرررل مرررن: رئررري  الررروزرا  الفرررائز بانتخابرررات  ل ت دئرررا. " سررررائيل"خررررق 
  ليرر  أردوةرران، وزيررر خار يررا الوايررات المتحرردة  ررون كيرررا، وزيررر الخار يررا الرئاسررا التركيررا ر رر

 المصرا سامح شكرا، أمير قلر تميم بن حمد، الرئي  الف سليني محمود عبا .
 00/1/0282، فلسطين أون الين



 
 
 

 

 
           21ص                                     2281 العدد:     02/1/0282السبت  ريخ:التا
 

 
 في اجتماع وكالة الطاقة الذرية و"إسرائيل"مواجهة تلوح في األفق بين العرب  .64

فرري الوقررت الررذا تشررتد فيرره الحررر  فرري ةررزة ر ررح دب وماسرريون يرروم ال معررا أن : فريرردري  دال - فيينررا
بشرر ن ترسررانت ا النوويررا المزعومررا  " سرررائيل"تحرراول الرردول العربيررا تكثيررأ الضرريول الدب وماسرريا ع ررت 

 المتحدة. لألممخقل اا تماع السنوا ل وكالا الدوليا ل لاقا الذريا التابعا 
رفضرت مبرادرة عربيرا تنتقرد  سررائيل بااسرم. لكرن دب وماسريين ةرربيين وخقل تصويت العرام الماضري 

عارضررروا التحرررر  العربررري قرررالوا ان صرررراع ةرررزة الرررذا لرررم يحرررل ربمرررا يرررعثر ع رررت أا دول متررررددة فررري 
دولررا عضرروا فرري  290المناقشررات الترري سررتدور خررقل اا تمرراع الررذا يعقررد الشرر ر المقبررل بمشرراركا 

 المنعما.
مررر ك ررره بكسرر  أصررروات المتررررددين. وسرريكون التصرررويت ع رررت يينرررا "يتع رررق اسوقررال دب وماسررري مقررره ف

. وأضررراأ "أتوقررة ان يررردفة الصررراع المسرررتمر " سرررائيل بو رره عرررام ولرري  عرررن القضرريا النوويرررا الفع يررا
 ."الكثير من )العر  وأا منتقد آخر  سرائيل( ان يرة  في تو يه انتقاد في أا منتدى
02/1/0282وكالة رويترز لألنباء،   

 
 "إسرائيل"أكبر اتحاد طالبي كندي يقرر مقاطعة  .65

الذا يعد ا تحاد اللقبي اسكبر في كندا ويضم  ،اسناضول: أصدر ااتحاد الكندا ل ل با –تورنتو 
 ، بسب  عدوان ا اسخير ع ت ةزة." سرائيل"ألأ لال ، قرارا بمقالعا  200في عضويته 

اع ال يئرا العامرا لقتحراد، الرذا عقرد فري  امعرا "رايرسرون" وصدر القرار بي ماع المشاركين في ا تم
 في مدينا تورنتو الكنديا.

، وسرح  " سررائيل"وصرحت "أنا ةولردفانتش"، عضرو م  ر   دارة ااتحراد، أن القررار يشرمل مقالعرا 
ااستثمارات ب ا، وتلبيق عقوبات ع ي ا، مشيرة  لت اتخاذ ااتحاد قرارات أخرى  ع ار تضامنه مة 

 لشع  الف سليني.ا
02/1/0282القدس العربي، لندن،   

 
 على غزة ألمانيا تستقبل دفعة من جرحى العدوان اإلسرائيلي .66

برررلين: قالررت مصررادر حقوقيررا،  ن الدفعررا اسولررت مررن ال رحررت والمصررابين الف سررلينيين  ررّرا  العرردوان 
دولي لت قّرري العررق  فرري ا سرررائي ي ع ررت قلرراع ةررزة، قررد وصرر ت ال ي ررا الماضرريا  لررت ملررار ميررونخ الرر
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المستشررفيات اسلمانيرررا. وأوضرررحت المصررادر، أنررره ترررم نقررل ال رحرررت الرررذين وصررفت حررراات م الصرررحيا 
بالصعبا  لت مستشفت "أمراند" في وايا سكسونيا السف ت شمال ألمانيا، حيرث مرن المقرّرر أن يشررأ 

 ين" في ألمانيا د. منير دي . ع ت عم يا العق  رئي  قسم ال راحا وعضو "ت مة اسلبا  الف سليني
 00/1/0282قدس برس، 

 
 في بريطانيا "إسرائيل"مالحقة منظمة تجمع تبرعات لجيش  .67

كان أمرا مفا ئا وصادما سحد الناشرلين الحقروقيين فري بريلانيرا أن ي رد  عقنرا : محمد أمين -لندن 
الترري ترروزع بمراكررز  عررن حم ررا ل مررة تبرعررات لصررالح ال رريش ا سرررائي ي فرري  حرردى الصررحأ المح يررا

 التسوق.
وقررال المررردير العرررام ل منعمرررا العربيرررا لحقررروق ا نسررران فررري بريلانيرررا محمرررد  ميرررل  ن رررم بررردعوا مقحقرررا 

فري حرديث ل  زيررة  ،وأضراأ ااتحاد الص يوني الذا يقأ خ أ حم ا  مة تبرعات ل يش  سررائيل.
ي يعار   رائم  سرائيل  ررا  هرذا أن ةضبا واسعا ي تاب ال اليا العربيا والمس ما وكل بريلان ،نت

ووصأ  ميل نشر ا عقن والسماب بتوزيعه في مراكز  ا عقن الذا نشرته صحيفا " ويش نيوز".
 "تيكسو" ل تسوق ب نه عمل مخالأ ل قوانين البريلانيا.

ع وأوضح أن ااتحاد الص يوني في بريلانيا نشر  عقنا في " ويش نيوز" الي وديا المح يا التري تروز 
 م انا ويدعو ل تبرع لدعم ال يش ا سرائي ي.

وقررال  ميررل  ن منعمترره تقرردمت بشرركوى قانونيررا عبررر مكترر  محامرراة  لررت "هيئررا المعسسررات الخيريررا" 
ونبه  لرت  الرسميا المعنيا بالمراقبا ل تحقيق في مصير اسموال التي تم  مع ا لصالح  يش  سرائيل.

اسموال لصرالح أا  ريش بالعرالم، وتسرا ل: كيرأ يمكرن تبريرر  أن قوانين ال يئا البريلانيا تمنة  مة
 ذل  ل يش قتل أكثر من ألفي مدني ودمر العديد من المنازل.

وحص ت ال زيرة نت ع ت نسرخا مرن الخلرا  الرذا رفعره مكتر  المحامراة المك رأ مرن قبرل المنعمرا 
 العربيا لحقوق ا نسان في بريلانيا.

 02/1/0282الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 0282و 0222بليون دوالر استثمارات مباشرة بين  020المنطقة العربية استقطبت  .68

، وصرر ت 3913اسررتقلبت المنلقررا العربيررا مشررارية اسررتثمار خررار ي مباشررر، "ب ررغ عررددها : بيررروت
م يون فرصا عمل بين  2514ب يون دوار، ما ساهم في خ ق حوالت  313522قيمت ا ا  ماليا  لت 
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"، اسرررررتنادا   لرررررت المعّسسرررررا العربّيرررررا لضرررررمان ااسرررررتثمار وائتمررررران الصرررررادرات 3022و 3002عرررررامي 
)ضررمان( الترري ترروّفر التيليررا الت مينّيررا لقسررتثمارات العربّيررا واس نبّيررا المنفّررذة فرري دول المنلقررا ضررّد 
اسخلررار ةيررر الت ارّيررا، فرري تقريررر أوردترره وحرردة البحرروث ااقتصررادّيا فرري "بنرر  ااعتمرراد ال بنرراني"، 

ادر عن المعسسا في النشرة الفص ّيا في عنوان "ضمان ااستثمار"، ويركز ع ت حركرا ااسرتثمار ص
 .3022و 3002دولا عربّيا بين عامي  32الخار ي المباشر في 

وأع ررر التقريررر أن ا مررارات "ح ّررت فرري المرتبررا اسولررت مررن حيررث عرردد مشررارية ااسررتثمار الخررار ي 
في المئا من الم موع في المنلقرا العربيرا،  21592مشروعا ، أا  2424المباشر المستقلبا وب يت 

في المئا، ت ت ا السررعودّيا  29594، أا 2349وعدد شركات ااستثمار الخار ي المباشر المستقلبا 
شررررركا، أا نسرررربا  332فرررري المئررررا مررررن م مرررروع المنلقررررا العربيررررا و 22504مشررررررروعا ، أا  2098بررررر

 قا العربّيا".في المئا من م موع المنل 20542
فرري  0529مشررروعا ، أا  21وأشررار التقريررر  لررت أن الصررومال " ررا  فرري المرتبررا اسخيرررة باسررتقلا  

فري المئرا، واحت ّرت ف سرلين المرتبرا مرا قبرل اسخيررة مرة  0520شرركات بنسربا  3المئا من الم موع و
 ي المئا".ف 0524شركا ونسبت ا  21في المئا من الم موع و 0529مشروعا ، أا بنسبا  21

مشرررروع  322مرررن حيرررث المعيرررارين المرررذكورين مرررة اسرررتقلابه  22وأورد أن لبنررران "حرررّل فررري المرتبرررا 
 في المئا من م موع المنلقا". 3532استثمار خار ي مباشر، أا بنسبا 

02/1/0282الحياة، لندن،   
 

 المفاوض الفلسطيني في القاهرة ضعفنقاط  .69
 عبد الستار قاسم

المباشرة التي  رت في القاهرة سعيا  لوقأ الحرر  فري ةرزة النرار موفقرا مرن لم تكن المفاوضات ةير 
الناحيا الف سلينيا، ولم يستلة ال ان  الف سليني انتزاع شي   وهرا من ال انر  ا سررائي ي، بررةم 
اسدا  العسكرا المتميرز الرذا قدمتره المقاومرا. كران مرن المر رو أن يكرون اسدا  السياسري التفاوضري 

وى اسدا  العسكرا، لكن كان واضحا  أن مستوى اسدا  السياسي الف سليني أقل بكثيرر مرن ع ت مست
العسرركرا، ف ررم يكررن السياسرريون ع ررت المسررتوى المل ررو ، ولررم تكررن أوراق لاولررا المفاوضررات متناسرربا 

 مة الميدان. يعود ذل   لت عدد من نقال الخ ل.
سرريا أسررا ت  لررت المسرررب السياسرري ع ررت مرردى * خضررعت تركيبررا الوفررد الف سررليني لعقرردة سياسرريا نف

عقررود، وهرري اسررتئثار الفصررائل الف سررلينيا بكررل شرري  وكررل نشررال، وحرمرران  م ررور الشررع  اسوسررة 
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المشرراركا الفع يررا والفعالررا. تقاسررمت الفصررائل المقات ررا وةيررر المقات ررا عضررويا الفريررق المفرراو ، ولررم 
كرران مررن المفرررو  أن يشررمل الفريررق خبيرررين فرري  تعررر انتباهررا  لقضررايا  وهريررا فرري التركيبررا. فمررثق ،

القانون الدولي والقانون، وخبيرا  في العققات الدوليا وآخر في الع وم السياسيا، وآخرين في ااقتصاد 
وع م النف . استثني الخبرا  من الفريق، ولم تتشكل وحدة استشاريا ل وفرد تعمرل فري العرل. هرذا خلر  

بقيررت الفصررائل تتصرررأ بلريقررا اسررتئثاريا تررعثر سرر با  فرري مصرر حا تكرررر ع ررت السرراحا الف سررلينيا و 
 الشع .

* لررم تكررن البيئررا الترري  رررت في ررا المفاوضررات صررحيا فرري مررا يتع ررق بالمقاومررا، سن ررا خالفررت مبرردأ  
أساسيا  ي   أن يتمس  به الف سلينيون دائما ، وهو أنه ا ي وز أن تقبل المقاوما وسيلا  عربيا  بين ا 

يل، سن م رررد قبررول  سرررائيل دولررا عربيررا وسرريلا  ي قرري شرركوكا  كبيرررة ع ررت سياسررات هررذه وبررين  سرررائ
الدولا ونيات ا. الدولا العربيا التي تحعت برضت  سرائيل ا بد أن تكون متورلا فري الردم الف سرليني 

تقريم أو اسر  الف سلينيا، وهي دولا مساوما وليست دولا موقأ. فما بالنا بدولا تعترأ بيسررائيل و 
 عققات ديب وماسيا اعتياديا مع ا؟

حتت الدول الناشلا في البحث عن وقأ  لقق النار مثل أميركا وبريلانيرا وبعر  الب ردان العربيرا 
)السعوديا( ع ت نقي  مة المقاوما، وترة  في أن يل ة الصباب وقد تقشت كل قوى المقاوما في 

ل المقاومررا ولرري  ااعتررراأ بقوت ررا، لررذا كرران ع ررت المنلقررا، أا  ن بيئررا المفاوضررات كانررت تعيررد زوا
الوفد أن يصر ع ت  قاما بيئا متوازنا تشار  في ا دول من محيل المفاوضات تدعم المقاوما وتردافة 

 عن ا. كذل ، كان من المفرو  أن تكون ل ران في القاهرة وفنزويق و نو  أفرقيا أو ما شابه.
سقويررا  الررذين يتمسرركون ب ررا ع ررت مرردى قرررون. ااسررتعمار * مقولررا المفاوضررات السررريا هرري مقولررا ا

اليربرري هررو صرراح  المدرسررا التفاوضرريا السررريا، سنرره كرران يحرررإ دائمررا  ع ررت الررتحكم باللاولررا مررة 
الشعو  المق ورة باستخدام القوة، وكان يرةر  فري أن تكرون المفاوضرات مسررحا  ليسرتعر  عضرقته 

أحرررد، ثرررم تبنرررت هرررذه المدرسرررا أصرررحا  نعريرررا القررروة فررري وي ررردد ويتوعرررد كيفمرررا شرررا  دون أن يسرررمعه 
 السياسا الدوليا مثل هنرا كيسن ر وهانز مورةينثاو.

بسرب  عقرد الرنقإ العربيرا، تبنرت العرر  هرذه المدرسرا التفاوضريا واعتبروهرا  رز ا  مرن فرن التفرراو ، 
ق كل لرأ، لكن اسصح أّن من مص حا الضعفا  أن تكون المفاوضات ع نيا كي يسمة العالم منل

وحتت ا تبقت اسفكار واسلروحرات فري الردهاليز. اعتمرد مفراو  أوسر و مدرسرا السرريا، وسرار ع رت 
خلرراه مفرراو  المقاومررا، لكررن كرران ع ررت المقاومررا أن تفررتح اسبرروا  أمررام وسررائل ا عررقم لتيلرري مررا 

ل المفاوضرات يلرب، وليع م النا  مواقأ كل لرأ ومدى رةبته في الدفاع عن مواقفه. وأيضا  تشرك
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الع نيررا نوعرررا  مرررن الرررردع لألقويرررا  ورصررريدا  ل ضرررعفا ، سن رررا تررردون ل تررراريخ وحقررروق ا نسررران ولتشررر ية 
 الحرو  وقتل النا  اسبريا .

* كان من المفررو  أن يلروأ قرادة مرن المقاومرا أو مرن ينرو  عرن م دول العرالم ليشررحوا ل شرعو  
ا سرائي يا في ةزة كي يكسبوا الت ييد العرالمي ل لررب  والم ال  التشريعيا والحكومات حقيقا الم ازر

الف سررليني، لكررن لررم يررزر القررادة أثنررا  الحررر  موسرركو أو بكررين أو نيررودي  ي أو كاراكررا  أو ريررو دا 
 انيرو. كان من المفرو  أيضا  أن تتشكل وفود ف سلينا تلوأ دول أوروبا وأميركا القتينيا وآسيا 

 ممارسات العدو. مزودة بالوثائق من أ ل فضح
يبحث العقق  وقت اسزمات عن اسصدقا ، ويعم رون ع رت زيرادة أعرداد اسصردقا  والتق يرل مرن أعرداد 
اسعدا .  يران وحز  هللا هما الصديقان الموثوقان ع ت الساحا الدوليا ل مقاوما الف سلينيا. لم نش د 

. دول عربيررا ترسررل لنررا لحينررا  قيررادات ف سررلينيا تليررر  لررت ل ررران، أو تررزور السرريد حسررن نصررر هللا
يران ترسل لنا الصواريخ بممانعا شديدة من اسنعما العربيا. كان من الخل  ت اهل ل ران ودورهرا  وا 
المحرورا واسساسري فري المنلقرا، ولرم يكرن مرن اسصرول ترر  التواصرل المكثرأ مرة الحرز . ا يقرأ 

 ي رروز أن يبقررت الف سررلينيون أسرررى تبرراين معنررا وقررت الضرررورة بالسررقب  ا  يررران وحررز  هللا، لررذا ا
 المواقأ مما ي را في سوريا.

* بسب  البيئا التفاوضيا ةير الصرحيا، لرم يكرن المرزا  التفاوضري ةيرر الف سرليني يبحرث عرن أمرن 
الف سرررلينيين، برررل عرررن أمرررن  سررررائيل، ل رررذا كررران ال ررردأ  ضرررعاأ المقاومرررا ولررري  البحرررث عرررن حرررل 

 وا أس و  الممال ا حترت يصريبوا الشرع  الف سرليني بالسر م والير  ، لمشكقت النا  في ةزة. فانت 
 ما قد يعدا  لت انفضا  النا  من حول ا لتضعأ.

ذا انفرر  النررا  مررن  المقاومررا قويررا بررال م ور الم تررأ حول ررا أوا ، وثانيررا  بالسررقب الررذا بررين يرردي ا، وا 
المفاوضرات بالت ردئات المتكرررة  حول ا تكون قد فقدت أمضت سرقب لردي ا. كران المل رو   لالرا أمرد

 التي لم ت د نفعا ، ف خذ النا  يتسا لون عن  دوى قبول الت دئا.
لقد أخل ت المقاوما في قبول ا الت دئات المتكررة، وأفقدت نفس ا زمام المبادرة، وأفسحت الم ال أمام 

 القيادة ا سرائي يا لتناور وتعيد  ز ا  من هيبت ا أمام شعب ا.
 ت من يفاو  أن ينتبه  لت عناصر قوته كي ي عل من اللاولا فنا  حقيقيا . ي   أا تكون أخيرا ، ع

ال دليا التفاوضيا بمستوى أقل من العسكريا. أبدعت المقاوما عسكريا ، لكن لرم يكرن المفراو  ع رت 
 قدر القوة التي وفرت ا له المقاوما.

 02/1/0282 ،األخبار، بيروت



 
 
 

 

 
           22ص                                     2281 العدد:     02/1/0282السبت  ريخ:التا
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 نبيل الفولي
في مس لا  -بعد "مناورة" المفاوضات-ا نريد أن نختصر عودة  سرائيل  لت قصأ قلاع ةزة ومدنه 

ن كران يبردو ل نراعر   مة المع ومات الكافيا قبل  عادة الكّرة وم ا ما "بن  أهرداأ"  ديرد فري ةرزة، وا 
ودة  لت التدمير والقصرأ ترنم عرن نفسريا الَعِ ل أن تل أبي  هكذا وعفت المس لا تماما، ذل  سن الع

السياسيين والعسكريين ا سرائي يين ولبيعا الموقأ الذا يعيشونه اآلن، وا ستراتي يا التري اختاروهرا 
 ل خرو  من اسزما.

 

 فرص تفاوضية
ا تنكر  سرائيل أن "العصأ الم كول" قد هزم  رف ا الصامد،  ا في تصريحات تخر  مرن ترل أبير  

ل ذا المسعول أو ذا  تسركينا ليضر  الشرارع ا سررائي ي، وحترت ا تبقرت ل مفراو  الف سرليني مرس ا  
 مساحا ل لمة في مزيد من المكاس .

وقد تبادل اللرفان الف سليني وا سرائي ي القول ب ننا "لن نعلي خصمنا فرصرا ليكسر  بالمفاوضرات 
لت اسرتعمال ا  را  ف سرلينيا أكثرر وأليرَق ما ع ز عن كسبه بالحر "،  ا أن توعيأ العبارة والسبق  

 منه  سرائي يا بامتياز.
والشررعور ا سرررائي ي العميررق بال زيمررا ومررا يصررحب ا مررن م انررا هررو شررعور مررن يم رر  فرري الواقررة آلررا 
تدميريا ضخما، هي آلا ال يش ا سرائي ي المعروفا، وبالتالي فينه ا يمكن أن يسمح ب ن يي به هذا 

ر الذا يحمي به كيانه ةير اللبيعي. الشعور دون أن يفكر  في العودة  لت كنزه المدمِّ
ووسرررل هرررذه العرررروأ الميدانيرررا والنفسررريا وضرررعت المفاوضرررات  سررررائيل فررري زاويرررا حر رررا، ووضرررعت 
أمام ررا خيررارات ليسررت كثيرررة، خاصررا بعررد أن أصررر الف سررلينيون مرردعومين بسررقب المقاومررا ع ررت أن 

حدة ا ينفصل علود من ا عرن صراحبه، فيمرا قبول را  م را، أو ردهرا تعاَمل ملالب م باعتبارها حزما وا
 م ررا، مررة ت ديررد مررن المقاومررا ةيررر مسررتتر برر ن الخيررار الثرراني سرريعني حررر  اسررتنزاأ تشررل أركرران 

 الدولا العبريا سمد ةير مع وم.
ف رل حاولرت  سررائيل برالعودة  لرت الحرر  أن تحقرق ع رت اسر  مكاسر  تحّسرن فرصر ا التفاوضريا؟ 
قد يكون هذا رأا بع  ساسا  سرائيل،  ا أنه ا يبدو أن اسفق مفتوب أمام م فري هرذا اات راه، سن 
شررروله ةيررر مترروفرة فرري يررد نتنيرراهو وفريررق عم رره السياسرري والعسرركرا، وذلرر  أن تحقيررق هررذا ال رردأ 
ه رهرررن بتحقيرررق تقررردم نررروعي فررري سررراحا القترررال، ولرررن يتحقرررق هرررذا  ا فررري مررردى زمنررري لويرررل ا تتحم ررر
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 سررررررائيل التررررري تتعلرررررل في رررررا الحيررررراة لم ررررررد  لرررررقق عشررررررات مرررررن الصرررررواريخ ع رررررت مررررردن ا وب ررررردات ا 
 ومستولنات ا.

وقد كانت ال ولا اسولت ل حر  كفي ا بالت كيد ع ت فشل هذا الخيار، أعنري  حرداث مزيرد مرن التردمير 
الرهررا المسررتقب يا لزحزحررا بنررود التفرراو ، أو هررز حزمررا الملالرر  الف سررلينيا فرري ات رراه يق ررل مررن مخ

 ع ت  سرائيل، وبالتالي فين لرحه ا يبدو عم يا سياسيا أقل من ةبيا.
ولو اعتبرنا أن الن اب في است داأ بع  قادة المقاوما الميدانيين أو حتت السياسريين، قرد يمثرل هرذا 

الئررا التييررر النرروعي الررذا افترضررنا أن  سرررائيل تسررعت  ليرره، فررين الحسررابات فرري هررذه الحالررا تكررون خ
رر أحمرد ياسرين ليسرت مقاومرا قيرادات، وا فصريق  ِلدت فري ِح ر كذل ، سن المقاوما الف سلينيا التي ول
صييرا يقوم بعم يات خالفا، ويت ثر حتت الموت باةتيرال قائرد أو قيرادات منره، برل هرو  ريش حقيقري 

رر به مررا ا يقررل عررن عشرررين ألررأ مقاتررل، ةيررر عناصررر ااحتيررال والشرررلا، و  لديرره القرردرة يضررم فرري صل
 ع ت ا حقل السرية والتعوي  الفورا ل فاقد في صأ القادة وال نود ع ت السوا .

وقررررد كرررران ااحتضرررران ال مرررراهيرا لحركررررات المقاومررررا فرررري القلرررراع، باعتبارهررررا اسعفررررار الترررري تخرررردش 
  سررائيل، وترعلم  ريش الردفاع برل م مرل الكيران المحتررل، وبالترالي تحفرع ولرو  انبرا مرن كرامرا الشررع 
المسرررتباب، كررران هرررذا ااحتضررران هرررو الرافرررد الرررذا ا يررروفر البررردائل عرررن الفاقرررد البشررررا ل مقاومرررا فررري 
الموا  ررات مررة  سرررائيل فحسرر ، بررل يضررة قيررادة المقاومررا فرري مرر زق ااختيررار وسررل حررذر شررديد مررن 

 تعرض ا لقختراق من قبل عمق   سرائيل.
ت ررادل  -تفاوضرريا أو عسرركريا-ل ا مررة اآلخررر وا ننسررت أن الحالررا الف سررلينيا قبررل أن تنل ررق فرري  ررد

نفس ا داخ يا، حتت ع ت مستوى المقاوما نفس ا، فرق تسرمح العرروأ واسحروال بر ن يمرر مرن شرباك ا 
 الضيقا لوقت لويل  ا ال ديرون بالبقا  في ساحا التفاو  أو الحر .

 

 عجز القوي
قرار ملّر لكل اسلراأ برق شر ، فري قد نتصور كذل  أن  سرائيل اندفعت  لت الحر  من  ديد، وهو 

عل شعور بالي   والع ز عن الحسرم، وهري القويرا تسر يحيا، أمرام كيران ا يم ر  شريئا ممرا لردي ا مرن 
القوة العسكريا والماديا المتنوعا، ولكنه يذود عن قضيا يعتقرد  زمرا أن را عادلرا تمامرا، ويحمرل روحرا 

 عمققا تنفخ في قواه المحدودة.
مة حضوره في خ فيا ااحتماات ك  را كمرا يبردو مرن عينري نتنيراهو الق قترين الرزائيتين -ةير أن هذا 

ةير متصور في  دارة دولا، م ما كان رأينا في ا، تقوم ع ت معسسات  -حين يبرز لنا ع ت الشاشات
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وهيئات محترفا ل مة البيانات والتخليل واتخاذ القرار بشركل متخصرإ، دون أن ينفري ذلر  أن را قرد 
 ل وقد تن ح نعرا سن الفعل البشرا هو هكذا في عمومه.تفش

ولو كان هذا خيار تل أبي  اتسعت في تدمير  نوني ل قلاع، وهو ما لم نره  لت اآلن، بل  ن وتيرة 
 القصأ  ا ت انتقائيا وأقل بكثير من عم يات المرح ا اسولت.
ار  ل عم يات ا سرائي يا، ممرا قرد ا وهذا الخيار كذل  لن يشار   ا في مزيد من ال و الدولي المع

تكترث له  سرائيل كثيرا، لكنه ييسر عم يات اخترراق الحصرار الخرانق الرذا تفرضره ع رت قلراع ةرزة، 
 وهو ما ا تريده  سرائيل أبدا  ا وفق حسابات ا هي.

 

 ال هدنة وال حرب
 ديرد، بعرد أن انرت هنا  احتمرال آخرر فري  عبرا اسحرداث نفسرر بره عرودة  سررائيل  لرت الحرر  مرن 

فرري بعرر  المراحررل لخيررار التفرراو ، أو هكررذا برردا الحررال، فررق شرر  أن سرر ر نتنيرراهو الررذا برردا ع ررت 
عينيررره المنتفخترررين يحكررري  ررروات و ررروات مرررن التشررراور وتبرررادل الررررأا داخرررل البيرررت ا سررررائي ي، كمرررا 

مسرتقب  ا السياسري أمرام يعك  صعوبا الموقأ الرذا تقفره القيرادة ا سررائي يا التري ا شر  أن را تضرة 
 عيني ا، وا تستبعد أن يعصأ به "العصأ الم كول".

حاول نتنياهو قبل ذلر  أن يوقرأ القترال مرن  انر  واحرد ب ردأ ت ميرد الموقرأ عنرد حرد معرين، لكرن 
المقاوما أع نرت برا ت را مرن كرل حرل ا يسرت ي  لملالر  الشرع  الف سرليني، وأن را ةيرر م زمرا بر ا 

ااتفاق ع يه مع ا، ومن هنرا أل بررت  سررائيل ع رت ال  رو   لرت لاولرا التفراو ،  وقأ ل قتال ا يتم
لكن ا كانت أشد مرارة ع ت ا سرائي يين من الحر ، سن ا تعني باختصرار فرتح الم رال أمرام المقاومرا 
نحو مزيد من التلور النوعي والكمي والعسكرا والصناعي والتكراتأ مرة ال مراهير، خاصرا فري عرل 

 الحديث عنه من ثروة هائ ا من الياز اللبيعي تقة قبالا شوالا ةزة. ما ي را
رررة هررو الررذا ر ررح العررودة ا سرررائي يا  لررت  ومررن خررقل هررذه الصررورة، يبرردو أن خيررارا مررن الخيررارات المل
سرراحا الحررر ، وهررو اتبرراع سياسررا القهدنررا والقحررر ، فيقرروم الليررران ا سرررائي ي باسررت دافات نوعيررا 

المقاوما وسقح ا المحردود، وتيّيِر  قادت را الميردانيين عرن المشر د ك ره، دون التفكيرر مختارة تستنزأ 
 في عم يا بريا أو تحري  الم نزرات في ات اه القلاع المت  ج والمسكون بعفاريت المقاوما.

ووصرأ هررذا الخيرار ب نرره ملرر  سرررائيل ينبرة مررن أن سركان ال نررو  والمردن الترري تسرت دف ا الصررواريخ 
ينيا، لررن يسررتليعوا العررودة  لررت حيررات م اللبيعيررا مررا دامررت المقاومررا تعمررل وتحررر  صررواريخ ا، الف سررل

 كما أن مزيدا من القتل سهالي ةزة سيعني مزيدا من الضيل الدولي ع ت تل أبي .
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ةير أن  سرائيل وسائ  ا في امتصاإ اليض  الردولي مرن قترل المردنيين، ف  را أصردقاعها الكثيررون 
ار ممن يمكن م أن يعل وا أا قرار دولي ضدها، بل يمدون ا بالسقب الذا يتوقعون أن في نادا الكب

اسميركيا، ول ا أصدقاعها كذل  مرن  3يخ ص م من اسنفاق وما شاب  ا، مثل: صواريخ  ي بي يو/ 
 العر  ع ت الحدود وةير الحدود ممن لدي م ااستعداد لتقديم الدعم المادا والمع وماتي لتل أبي .

كرررذل  ت  ررر   سررررائيل فررري مثرررل هرررذه العرررروأ الضررراةلا  لرررت  ع رررار و ررره  نسررراني زائرررأ عرررن لريرررق 
السرماب بمرررور بعرر  المسرراعدات  لررت ةررزة عررن لريرق المعررابر الترري تررتحكم في ررا، فرريذا أبرررز ا عررقم 
الصرر يوني الرردولي هررذا مقاَرنررا بتعنررت اانققبيررين فرري مصررر وا ةقق ررم معبررر رفررح فرري و رره أا عمررل 

نساني ل ف سلينيين، بدا الو ه ا نساني  سرائيل واضحا. ةاثي و   ا 
وأما محدوديا سقب المقاوما وصواريخ ا، ف و رهان  سررائي ي ع رت ةيرر مع روم، واسرت انا بالمقاومرا 
التري أكردت بالفعررل أن را ا ترراهن ع ررت وسري ا واحردة، وأن ررا تسرتعمل فري قتال ررا البحرر والبرر واسنفرراق، 

ست داأ اللائرات، وا تكتفي بقتال العدو فري أرضر ا التري ترتحكم في را، برل حترت وتلور أدوات ا في ا
 في أرض ا اسخرى المحت ا.

 نرره لرري  أقررل مررن قَررَدر  ديررد يلرَسررم، وواقررة مخت ررأ عمررا  رررى لرروال قرررن مضررت يتكررّون، والمقاومررا 
البريلانيين وا المحت ين  ز ا كبيرا من المش د، وا تتر  اليزاة  -بتوفيق هللا تعالت-الف سلينيا ترسم 

 ا سرائي يين يرسمونه وحدهم!
 00/1/0282 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 النخب العربية والموقف من حرب غزة .70

 منير شفيق
قبل تقديم م حوعات، أو تقدير موقأ، حرول معال را النخر  السياسريا العربيرا عمومرا  لحرر  العردوان 

نائيين وععيمين، ي  ، بدايا، أن تلقردمم م حوعرات ع ت ةزة وما برز من مقاوما وصمود شعبي استث
 ع ت الموقأ الشعبي العربي والرأا العام عموما . 

ا نسرران العررادا العربرري مررن المحرريل  لررت الخ رريج، وبيرر  النعررر عررن دينرره أو  ثنيترره أو مذهبرره، أو 
فرال ا سريما بعررد أن لائفتره، أو قلرره، تمرزق ق بره حزنررا  وألمرا  أمرام مشر د الردمار والرردما  وأشرق  اسل

فشررل ال  رروم الصرر يوني البرررا وتحررّول  لررت حررر  انتقررام مررن المرردنيين وبيرروت م ومراكررز ت معررات م فرري 
مدار  وكالا اليوث. ف رذا اانسران كران لروال الوقرت مسرتعدا  ل نرزول  لرت الشروارع لرو خلرت النخر  

 خلوة حازما في هذا الم ال، أو لالبته بتقديم التضحيات. 
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كررن القررول أن اليضرر  ع ررت العرردو الصرر يوني ومعيديرره الرردوليين فضررق  عررن اليضرر  ع ررت مرن هنررا يم
الموقأ الرسمي العربي ب غ حردا  عميقرا  فري الروعي والضرمير سريعّبر عرن نفسره احقرا  ب شرّد ممرا يعّبرر 
ه عنه اآلن. فاليض  حين يلخترزن فري اسعمراق أشرّد هروا  ع رت مسرببيه مسرتقبق  منره آنيرا ، ونوعيرا  منر

كميرررا . فالرررذا فع تررره حرررر  ةرررزة سيلشررركل فررري المسرررتقبل القريررر  والمتوسرررل بعررردا  أساسررريا  فررري الموقرررأ 
الشرررعبي. ويخلرررا أشرررّد الخلررر  مرررن سررريعتمد ع رررت النسررريان. فمرررا تتركررره الحرررر  فررري الررروعي والنفرررو  

 أضعاأ ما يتركه ال دو  أو الس م أو ا عقم. 
ثق ، فرري حرررر  ةررزة، وع رررت اسنعمررا العربيرررا التررري ع ررت أمريكرررا بسررب  مرررا فع ترره لرررائرات الفررانتوم، مررر

توال ت أو سكتت أو قّصرت بسب  مواقف ا قبل الحر  وفي أثنائ ا وحتت اليروم أن تحرَذرا مرن النرا  
العرراديين الررذين راحرروا يت قررون مشرراهد الرردمار واسلفررال ومررن دون أن يتمكنرروا مررن النررزول  لررت الشررارع 

  آخررر مررن نرروع آخررر سرريكون مررن نصرري  النخرر ، بخسررارة لقحت ررا  ورفررة الصرروت. ثررم هنالرر  حسررا
 الشعبيا والمكانا السياسيا والمصداقيا. 

هررذا البعررد المتمثررل فرري ألررم ا نسرران العربرري العررادا وفرري ةضرربه المكبرروت ي رر  أن يلحَسرر  لرره كررل 
حسررا  ممرررن يعنرررون أن باسرررتلاعت م خرررداع النررا  أو تضررر ي  م أو ااعتمررراد ع رررت عنصرررر النسررريان. 

ن تلسررتعاد، لررو لحعررا، الشررعارات المنررّددة ب مريكررا وبريلانيررا وهرري ترردوا فرري العواصررم العربيررا ويكفرري أ
وا سررررقميا. ويكفرررري أن يلسررررتعاد شررررعار "الشررررع  يريررررد  سررررقال النعررررام" وهررررو يرعررررد، وكرررران صرررراح  
الصررول ان وبلانترره وأبواقرره قررد عنرروا كررل العررن أن الشررع  مررات، أو أنرره فرري ةفرروة ا صررحوة بعرردها. 

لدول الكبرى تعن أن ا تستلية  ذال العر  والمس مين وااست تار بقضيا ف سلين مرن ةيرر وكانت ا
 دفة الثمن يوما  ما أو أياما  ما. 

ع ت أن البعد اآلخر الذا  ا  مفا ئا  مة حر  ةزة مث تره أليراأ كثيررة مرن النخر  العربيرا ا سريما 
فع ا شرعار "ضررورة اعتبرار ف سرلين القضريا ت   العام ا في ميدان النضال أو التي بّحت حنا رها بر 

المركزيرررا" أو التشرررديد ع رررت اسرررتراتي يا المقاومرررا، المقاومرررا، المقاومرررا. ف رررذه النخررر  لرررم تترررر م شرررعار 
أولويرررا القضررريا الف سرررلينيا أو التشرررديد ع رررت اسرررتراتي يا المقاومرررا فررري حرررر  ةرررزة مرررن خرررقل النرررزول 

ات لدعم مقاوما في قلاع ةرزة فاقرت كرل تصرّور لروال اليومي  لت الشوارع أو في حشد القوى واللاق
ااشررتبا  بررالنيران أو بالقتررال القريرر  برررا ، وقررد حققررت نصرررا  ميرردانيا  ع ررت العرردو وهرري محاصرررة حتررت 
ااختنراق، وهري توا ره مرة  مراهير ةرزة حربررا  قاسريا ع رت المردنيين. ومرن دون أن ت ردا موقفرا  رسررميا  

 لرت  انب مرا ويشرّد مرن أزرهمرا. برل و ردت موقفرا  مرن ال امعرا العربيرا عربيا ، وا سيما مصرريا ، يقرأ 
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يعيررد مبررادرة مصررريا أسرر م العرردوان فرري صررورة ا وتبني ررا. ولررم تشررذ ربمررا ةيررر ثررقث أو أربررة مواقررأ 
 رسميا عربيا وبمستويات متفاوتا. 

أمريكررا القتينيررا ولرروا مررا عّبررر عنرره الرررأا العررام اسمريكرري واسوروبرري ومررا عّبرررت عنرره عررّدة دول فرري 
لرروال أيررام الحررر  وفرري فترررات وقررأ  لررقق النررار، حتررت ال حعررا، لكانررت المقاومررا والشررع  يقومرران 
وحرردهما فرري موا  ررا العرردوان، بصررورة يوميررا، ومتصرراعدة. فع ررت سرربيل المثررال مررا زالررت الشرروارع فرري 

تعاهرة ولرم  310من أكثر  24/8/3024أوروبا وأمريكا متحركا ا ت دأ. فقد انل قت يوم اسحد في 
 تزل في حرا  دائم. 

صرحيح أن هنالر  ب رردانا  عربيرا ا سرريما الميرر  وتررون  وال زائرر واسردن أل قررت تعراهرات كبيرررة  ّا 
أن ررا لررم تكررن متواصرر ا. ومررن هنررا أمكررن القررول أن الشررارع العربرري بسررب  نخبرره لررم يرتفررة بعمومرره  لررت 

 المستوى المل و . 
قامت بوا    صدار بيانرات ولكن را لرم تعتبرر الحرر  حرب را وتنرزل  لرت  وصحيح أن النخ ، عموما ،

الشوارع بصورة واسعا ومتواص ا ك ن تعاهرة واحدة ليوم واحد تكفي. ولم تلسمة من بين ا  ّا أصوات 
محرردودة تضرررة النقررال ع رررت الحررروأ بالنسررربا  لرررت المترروالئين مرررة العرردو. اسمرررر الررذا يقرررود  لرررت أن 

"أولويررا القضرريا الف سررلينيا" يلرفررة ل عترر  أو عنررد نقررد ألررراأ بعين ررا ومررن ثررم لكررل نسررتنتج برر ن شررعار 
من ا أولويات أخرى حتت عندما تكون هنال  حر  فري ف سرلين وتكرون المقاومرا والشرع  الف سرليني 

 م ّدديرن باا تياب والسحق. 
ا   امررردا  بمعنرررت أّا تقررروم بالت كيرررد  ن شرررعار "أولويرررا القضررريا الف سرررلينيا" ي ررر  أّا يلف رررم ف مرررا  سرررلحي

ذا  أولويا أخرى في ب د عربي أو أكثرر تقتضري ا عرروأ التيييرر أو ه روم خرار ي أو ثرورة مضرادة. وا 
ما نش ت مثل هرذه اسولويرا في ر  أّا يلفّسرر ذلر   سرقالا  سولويرا القضريا الف سرلينيا أو يلف َرم وضرعا  

 ل قضيا الف سلينيا ع ت الرأ. 
العربيرررا المعاصررررة منرررذ نشررر ت القضررريا الف سرررلينيا ومنرررذ ابرررتق  اسقلرررار العربيرررا  ومرررن يلترررابة الت ربرررا

بالت زئا والتبعيا والفساد وااستبداد ي د أن ثما عققا تبادليا في اسولويات اآلنيا مة أولويا القضيا 
خررررر الف سرررلينيا. ففررري مراحررررل تصرررّدرت أولويرررا القضرررريا الف سرررلينيا مرررثق  فرررري الثقثينيرررات أو فررري أوا

وهكرذا. أمرا فري  2394اسربعينيات أو مة انداع الثرورة الف سرلينيا ا سريما بعرد حرر  حزيران/يونيرو 
مراحررل أخرررى فكانررت تنتقررل اسولويررا  لررت نضرراات ااسررتققل والتحررّرر مررن ااسررتعمار أو الوحرردة أو 

 موا  ا عدوان خار ي أو ثورة مضادة. 
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سولويا ل قضيا الف سلينيا وهنال  أولويات التوحيد العربي ف نال  انشياات وأولويات قلريا وهنال  ا
فررري عرررروأ محرررددة. أمرررا عقمرررا انتقرررال اسولويرررا فررري كرررل مرح رررا فتررر تي عبرررر اشرررتعال ا فررري معمعررران 
الصرررراع. اسمرررر الرررذا يو ررر  أن تلعررراَلج مسررر لا اسولويرررا بميرررزان حسرررا  وبدر رررا عاليرررا مرررن التقررردير 

ازين القررروى مرررة الحرررذر الررردائم مرررن السرررقول بالنزعرررا القلريرررا الصرررحيح ل موقرررأ وقررررا ة اسخلرررار ومرررو 
الضيقا أو من ت ن  الموا  ا الحاّدة عندما تنتقرل اسولويرا ل قضريا الف سرلينيا التري ي ر  أن تلعَتبرر 

 أولويا استراتي يا ع ت نلاق اسّما وع ت مستوى اسقلار كافا. 
ا الف سلينيا ع ت المستويين العربري وا سرقمي أما في ال حعا الراهنا كيأ ا تلعلت اسولويا ل قضي

العام حين تندلة الحر  في ف سلين وتت ّدد مقاومت ا في قلاع ةزة بالسحق وشعب ا بالتركية، وتكون 
هنالرر   رهاصررات انتفاضررا فرري القررد  والضررفا اليربيررا. ومررن ثررم كيررأ يمكررن أن تكررون هنالرر  حررر  

مرة معام را عربيرا نخبويرا بر دنت در رات ااهتمرام  عدوان مشتع ا ومقاوما فرذة وصرمود شرعبي ععريم
والدعم والحشد. ناهي  عن موقأ عربي رسمي بعضه ذه   لت حّد التوالع وبعضه ةرق بالصرمت 

 وبعضه اسقل اهتم بدر ات متفاوتا؟
 ن انداع حر  العدوان الص يوني ع ت قلاع ةزة وما وا  ه من مقاوما وصمود شرعبي ععيمرين، 

ل و رحررت ت رراوزت العشرررة آااأ وشرر دا  ت رراوزوا اسلفررين قوبِررل مررن قبررل الرررأا فرري عررل دمررار هائرر
العررام العررالمي ا سرريما اليربرري وفرري أمريكررا القتينيررا بيعلررا  اسولويررا ل قضرريا الف سررلينيا فكيررأ ا 
سرقميا ؟  نره لسرعال  رارب لكرل مرن يعنيره اسمرر ممرن لرم يتعامرل عربيرا  مرة  يكون اسمر كذل  عربيا  وا 

 ر  المقاوما والشع  الف سليني باعتبارها حربه وأولويته. ح
فالمشرررك ا ليسرررت أن تكرررون هنالررر  أولويرررات أخررررى أو اهتمامرررات أخررررى ف رررذا أمرررٌر صرررحيح وا برررّد مرررن 
مراعاترره ولكررن ي رر  أن يتكامررل مررة أولويررا القضرريا الف سررلينيا ا سرريما حررين ترردخل مرح ررا ااشررتبا  

 والموا  ا والحر . 
ي حينرره، كررل مررن هررا م الثررورتين فرري مصررر وتررون ، مررثق ، حررين ات ماهمررا بررالتخ ي عررن لقررد أخلرر ، فرر

 علا  اسولويا ل قضيا الف سلينيا. وأخل  من أنكر ع رت أا ب رد عربري يوا ره حربرا  خار يرا أو ثرورة 
مضادة أّا يعتبر أولويته موا  ا ما يتعر  له من خلر مراحق. هرذا ولرم يكرن الوضرة فري ف سرلين 

ا الحررر  وااشررتبا . واليرروم يخلررا مررن ا يعتبررر القضرريا الف سررلينيا أولويترره والحررر  فرري فرري وضررعي
 ف سلين مشتع ا اسوار. 
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هنا انق برت النعريرا لتقرأ ع رت رأسر ا فري الحرالتين. أا عنردما نرودا ب ولويرا القضريا الف سرلينيا فري 
قضرريا الف سررلينيا فيمررا المقاومرررا نقررد أولويررا قلريررا م ت بررا. أمررا الحالررا الثانيررا ف رري نسرريانه أولويررا ال

 والشع  يتعرضان لحر  عدوان، ويخوضان ا بقّوة هائ ا. 
 ذا أخررذنا فرري ااعتبررار المخررالر الترري تحيررق وسررتحيق بالمقاومررا والصررمود الشررعبي وتت ررّدد اانتصررار 
ة العسكرا، وذل  في مرح ا وقأ  لقق النار والمفاوضرات ةيرر المباشررة، فاسولويرا تكرون بالضررور 

ل حشررد السياسرري اسوسررة لرردعم المقاومررا والشررع  سياسرريا  وماليررا  وتسرر يحيا  ولتضررميد  ررراب ال مرراهير 
والتعوي  عن الخسرائر. برل والحرث لردعم اانتقاضرا فري الضرفا اليربيرا والقرد  ليلسرتكَمل اانتصرار 

 بتحريرهما من ااحتقل وااستيلان والت ويد، بق قيد أو شرل. 
ترررتبل بشرررول العرررأ الررراهن مررا دامررت الحررر  مشررتع ا فرري ف سررلين، والخلررر داهررم، فاسولويررا اليرروم 

 واانتصارات ع ت اسبوا . 
وختاما ، لعل من المفيد، ونحن في صدد الحرديث عرن اسولويرات والموقرأ الحرالي ليالبيرا النخر  مرن 

ناصرررر فررري حرررر  العررردوان ع رررت المقاومرررا والشرررع  فررري ةرررزة، أن نترررذكر موقرررأ الررررئي   مرررال عبرررد ال
حيررث تعرضررت لمعركررا  2340 علائرره اسولويررا لنصرررة المقاومررا الف سررلينيا فرري أزمررا أي ول/سرربتمبر 

 عسكريا است دفت  خرا  ا من اسردن، وقد كان اسردن قاعدة انلققت ا اسساسيا. 
كانررت فصررائل المقاومررا )م.ت.أ( قررد خاضررت صررراعا  عالمررا  مريرررا ، وبنقررد ا يرررحم، وبييررر حررق أو 

افا، ضرررّد  مرررال عبرررد الناصرررر بسرررب  قبولررره مشرررروع رو ررررز،  ذ لرررم تفرررّرق برررين ضررررورة رفضررر ا حصررر
ل مشروع وضرورة عدم ه وم ا ع ت عبد الناصر بسب  قبوله بالمشرروع. ولكرن عبرد الناصرر، رحمره 
هللا، عق ع ت  راحه من ا، ووقأ  لت  انب ا بكل قواه وأعلاها اسولويا داعيا   لت معتمر قما عربيا 
 نقاذها حفاعا  ع ت قاعدت ا اآلمنا. واسب غ أنه فعل ذل  وق به في حالا تدهور وان يرار. أا أعلاهرا 

 اسولويا حتت ع ت حياته الشخصيا. 
 هذا نموذ  ودر  لكيفيا  علا  أولويا ل قضيا الف سلينيا ومقاومت ا وشعب ا.
  08/1/0282 ،الموقفموقع 
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 ة والقادة الشهداءرأس "محمد الضيف" ورأس التهدئ .72
 ياسر الزعاترة
ا ش  أبدا في أن كسر نتنياهو ل ت دئرا المعقترا اسخيررة التري كران يلتوقرة أن تخترتم باتفراق،  نمرا  را  
بعد توافر مع ومات من "الشابا " عن مكران و رود القائرد العرام لكتائر  القسرام محمرد الضريأ، وتروفر 

 فرصا اةتياله.
لم يستمتة لوال ش ر مرن المعرار  باةتيرال أا مرن قرادة القسرام الكبرار،  هنا سال لعا  نتنياهو الذا

فقرر أن يحقق  ن ازا يمنحه بع  البريق في الم تمة الصر يوني، فقررر كسرر الت دئرا لضرر  منرزل 
 وتدميره ع ت رعو  من فيه س ل قتل "الضيأ"، فكان أن قتل زو ته ولف ه ولف ته.

شر د ن راب ااحرتقل فري اةتيرال ثقثرا مرن أبررز قرادة القسرام وهرم  المعسأ باللبة أن اليوم التالي قرد
)رائد العلار، محمد أبو شمالا ومحمد برهوم(، وهي ضربا مو عرا برق شر ، ويبردو أن الصر اينا قرد 
اسرررتي وا الت ررردئات ا نسرررانيا فررري  عرررادة ترتيررر  صرررفوأ عمقئ رررم ع رررت اسر ، والرررذين تمكنررروا مرررن 

ن لم يكونوا في اسنفاق كما كان الصيار يتحدثون برين حرين وآخرر، برل الوصول  لت مكان القادة الذي
كانوا يديرون المعار  من فوق اسر ، ولو كانوا في اسنفاق لما عاب م ذلر  مرا دامروا منخررلين فري 

 المعركا، ور ال م يبذلون الدما .
ة  لرررت المسرررتوى تاريخيرررا كررران المحت رررون يعتبررررون أن هنرررا  مرررن الرمررروز مرررن ا يتل ررر  اةتيرررال م عرررود

السياسررري، ويسرررمون م "قنابرررل متكتكررررا"،  ذ بوسرررة ال  ررراز اسمنررري أن ييتررررال م لحعرررا تررروفر الفرصررررا، 
 ويحدث أحيانا أن يتم ت اوز كل المعايير "اسخققيا" التي يدعي ا العدو من أ ل تحقيق ال دأ.

را، وهذه المررة كسررت ،  رى كسر الت دئا من أ ل اةتيال القائد الكبير أحمد ال عب3023في العام 
 24الت دئررا س ررل اةتيررال محمررد الضرريأ، وفرري حالررا صررقب شررحادة  رررى ترردمير عمررارة كام ررا وقتررل 
 فردا من عائ ا صقب شحادة س ل اةتياله، وهو ما تكرر أيضا في حالا القائد الشيخ نزار ريان.

ددها، بينمرا يتع رق الثراني نحن  زا  بعدين في هذه السلور؛ يتع ق اسول ب ذه المعركا التي نحن بصر
 بالقادة الش دا ، وت ثير استش ادهم في مسيرة ال  اد والمقاوما.

 البعد ااول انه كان يتو   ع ت راعي المفاوضات ان يوقف ا احتراما لدوره.
كان من اللبيعي والحالا هذه أن تررد حمرا  بوقرأ المفاوضرات،  ن كران عبرر "أبرو عبيردة"، أم عبرر 

ن يعنررري ذلررر  ن ايرررا الملررراأ، لكرررن العرررودة لرررن تكرررون هرررذه المررررة سررروى بضرررمانات مشرررعل، مرررن دون أ
لتحقيق ملال  المقاومرا، أو الحرد المقبرول من را )قررار مرن م  ر  اسمرن ا يمكرن اسرتبعاده وسريعتمد 
الموقررأ منرره ع ررت حيثياترره(، ذلرر  أن ااعتقرراد برر ن المقاومررا قررد كسرررت هررو محرر  وهررم، وهرري قررادرة 
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لوي ررا، بينمررا سرريع ز اللرررأ الصرر يوني ع ررت تحمررل حررر  اسررتنزاأ لوي ررا  ع ررت الصررمود لفترررات
مك فررا ع ررت مخت ررأ اسصررعدة، وقررد احعنررا كيررأ كرران نتنيرراهو، وكمررا كرران فرري كررل خلاباترره السررابقا 
يسعت  لت بث الصبر في أوصال م تمعه عبر الحديث عن الرصيد ا ستراتي ي الرذا تحقرق ممرثق 

ذا لم يحدث ذل  ف يتواصل التصرعيد، وليتحمرل كرل مسرعولياته، فيمرا في تحالأ عربي يساند كيانه.  وا 
با هذه المرة نحو الضفا اليربيرا التري ينبيري أن تنرتف  بشركل واضرح، اسريما  ستكون اسنعار مصوم
أن ررا الوحيرردة القررادرة ع ررت الضرريل ع ررت أعصررا  العرردو، لكررن المصرريبا أن "تقميررذ دايتررون" قررد أخررذوا 

تق يرردا بملرراردة رائحررا المقاومررا واانتفاضررا، وا شرر  أن ترر ليأ حكايررا الخقيررا يسررتعيدون نشررال م ال
التي سرتنق   ع رت السر لا مرن قبرل حمرا   نمرا كانرت لتروفير ذريعرا  عرادة الشررخ برين النرا  الرذين 
التفوا حول المقاوما، وكي يعيد التماس  لحركا فتح ضد المقاوما بعد أن تفاعل عناصر من ا مة ما 

ةررزة، برل وانتقرردوا سر و  قيرادت م )عبررا  لرم ي فررع ك مرا عرن القررادة الرذين اةتي رروا، هرو الررذا  ي ررا فري
 للم ع ت المستولنين الثقثا!!(.

بالنسبا ل مس لا الثانيا المتع قا بالقادة، فين من الصع  القول،  ن فقدان م لي  باسمر الصع ، لكن 
ع ررت التعرروي ، ومررا مررن حركررا مثررل حمررا   مسرريرة حمررا  منررذ الت سرري  وليايررا اآلن أثبتررت قرردرت ا

 فقدت قادة في تاريخ ا، ت ي ا حركا فتح.
حمرا  فقردت مععرم  يرل الت سري  شر دا ، وكرذل  قرادة العمرل العسركرا فري كرل المراحرل، وأهرم قرادة 
العمل السياسي، واست دأ رموزها في الخار  )مشرعل، عزالردين الشريخ خ يرل، المبحروب(، لكن را ع رت 

ن كران اسمرر أصرع  فري الميردان السياسري،  ذ قادرة ع ت ال تعوي ، بخاصا في العمل العسكرا، وا 
لم يع ر مرثق ) لرت اآلن ع رت اسقرل( ر رل مثرل الشريخ أحمرد ياسرين أو الرنتيسري، لكن را تبقرت حركرا 
 ماعيرررا، وفي رررا مرررن  حافرررل الشررربان مرررن سررريبرزون فررري الميررردان السياسررري والميررردان العسررركرا، وكرررل 

 الميادين.
ا ف سلين التي لم يبخل رحم ا يوما بين ا  أروع الر ال، وهي تن ب م ع رت الردوام. ترودع شر دا   ن 

وتسررتقبل أبلرراا يصررلفون ع ررت در  الشرر ادة. فسررقم ع ررت الشرر دا ، وسررقم ع ررت مررن يحم ررون رايررا 
 الحق  لت يوم الدين. 

 02/1/0282الدستور، عّمان 
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 اسيحرب غزة من االستنزاف العسكري إلى السي .73
 عصام نعمان
حتت مسا  اسحد الماضي، كان أحد التر يحات يشير  لت تسويا شبه نا زة بين ال انبين الف سليني 
و"ا سرائي ي" فري محادثرات القراهرة. تصرريحات بنيرامين نتنيراهو التصرعيديا خ خ رت هرذا الترر يح، ثرم 

ع ررت منلقررا بئررر السرربة.  مررا لبررث أن برردده  عررقن " سرررائيل" عررن سررقول ثقثررا صررواريخ مصرردرها ةررزة
"حمررا " نفررت ع م ررا برريلقق صررواريخ ع ررت المسررتعمرة "ا سرررائي يا"، وذلرر  بقصررد    ررا  اتخرراذه 
ذريعا  من لررأ " سررائيل" لتبريرر اسرتئناأ عردوان ا ع رت ةرزة، نتنيراهو لرم يسرتوقفه نفري "حمرا " برل 

والنرازحين. ثقثرا مرن آل الردلو بادر بيفقت سقب  ّوه ليضر  في ةزة منزل آل الردلو المكرتع ب ه ره 
استش دوا ع ت الفور ومع م اثنتان مرن النرازحين تبرّين أن مرا زو را قائرد كتائر  القسرام محمرد الضريأ 

 وابنته.
عضررو قيررادة "حمررا " موسررت أبررو مرررزوق سررارع  لررت وضررة اسمررور فرري نصرراب ا. قررال:  ن اليايررا مررن 

ةتيررال لكرران نتنيرراهو اعتبررره نصرررا  مرردّويا  وكافيررا  اليررارة كانررت اةتيررال القائررد الضرريأ نفسرره. لررو تررّم اا
 لتمرير مشروع التسويا مة الف سلينيين في اسوسال اليمينيا "ا سرائي يا" المتلرفا.

اسررتئناأ العرردوان ع رررت ةررزة والقلرراع علّرررل محادثررات القرراهرة. ثمرررا مررن يعتقررد فررري كررق ال رررانبين أن 
أن ترررتمكن الوايرررات المتحررردة ومصرررر مرررن  عرررادة  تعليرررل المحادثرررات سررريمتد خمسرررا أو سرررتا أيرررام  لرررت

الوفرردين الف سررليني و"ا سرررائي ي"  لررت حعيرررة المحادثررات. لكررن ثمررا مررن يعتقررد أن الحررر  لررن تتوقررأ 
خقل بضعا أيرام، برل ستتواصرل لرويق . صرحيح أن الوايرات المتحردة وح فا هرا ا ق يميرين محر رون 

ا بالسررعا الممكنرا، لكررن ضريول اليمرين "ا سرررائي ي" كثيررا  مرن عرودة الحررر ، ول رم مصر حا فرري وقف ر
المتلرأ والنافذ تضّيق هامش المناورة والتسويا أمام نتنياهو، هذا  ذا كان يرة  في التسويا أصرق ، 
كما يحول تصميم قادة المقاوما، بعدما تبّنت  مية الفصائل ملالب م، من دون القبول ب ا تسويا ا 

: المحافعرررا ع رررت سرررقب المقاومرررا، ورفرررة الحصرررار عرررن القلررراع وفرررتح تضرررمن ثقثرررا ملالررر  أساسررريا
عمرراره، كررل ذلرر  مررن  المعررابر، وترر مين اسمرروال والقرردرات والمتل بررات القزمررا  عررادة تعميررر القلرراع وا 
لررقق اسسرررى والمعتق ررين وةيرهررا  دون التخ رري عررن ملالرر  أخرررى م مررا كالمينررا  البحرررا والملررار وا 

قرارها.من الملال  التي يمكن ا  لتوافق ع ت  دول زمني مربول بضمانات لبحث ا وا 
اات رراه العررام السررائد فرري الوسررل الحرراكم، كمررا فرري الرررأا العررام "ا سرررائي ي" هررو عرردم تمكررين المقاومررا 
الف سلينيا من تحقيق أا مكس  سياسي بعد ن اح ا في تفشريل مرآر  نتنيراهو العدوانيرا، لرذا يسرعت 
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المزيد من الضيل العسكرا وما يرافقه من تقتيل وتدمير عنا  منه أن ذلر  الفريق الحاكم  لت ممارسا 
 سيحمل الف سلينيين ع ت الترا ة والقبول بتسويا تناس  " سرائيل".

في المقابل، تعتقد قيادة المقاوما أن ا سبيل  لت  كرراه القيرادة "ا سررائي يا" ع رت الترا رة  ّا بممارسرا 
سرررقميا حرررر  اسرررتنزاأ مك فرررا ل كيررران ا لصررر يوني بشرررريا  واقتصررراديا ، وأن ذلررر  سررريحمل دوا  عربيرررا وا 

متعررددة ع ررت تعررديل موقف ررا، سياسرريا  وماديررا ، لمصرر حا الشررع  الف سررليني اسمررر الررذا يسرراعد ع ررت 
 ترفية قضيا ف سلين  لت مركز الصدارة في الحياة العربيا.
 ررت اسررتنزاأ اآلخررر، لكررن يصررع ، سرر فا ، الحقيقررا أن كررق ال ررانبين الف سررليني و"ا سرررائي ي" قررادر ع

تحديرررد اللررررأ الرررذا سيصررررخ مرررن اسلرررم أوا ، ويتقّبرررل تاليرررا  تسرررويا متوازنرررا، " سررررائيل" لررردي ا قررردرات 
عسرركريا ضررخما وقررروة ناريررا هائ رررا، لكررن قائمرررا )بنرر ( اهررداف ا المرئيرررا اسررتلنفدت أو كرررادت ومررا عررراد 

العمرران عشروائيا  وهم يرا ، كمرا كانرت تفعرل خرقل أيرام بيمكان ا ان تستمر في تقتيرل المردنيين وتردمير 
العرردوان الثقثررين الماضرريا. ف رررائم الحررر  وا بررادة الترري ارتكبت ررا تكّشررفت ل رررأا العررام العررالمي، وبررات 
من الصع  تكرارها من دون تعري  شررعيت ا السياسريا  لرت خسرائر شرديدة ا يمكرن تعويضر ا. كمرا 

المتحرردة وسررائر دول اليررر  اسل سرري ع ررت تبريرهررا وتحّمررل ولرر ة أصرربح مررن الصررع  حمررل الوايررات 
تررداعيات ا، كررل ذلرر  يحررّد مررن قرردرت ا ع ررت تلويررل حرب ررا ضررد القلرراع، كمررا يحررّد مررن شرر يت ا ل تقتيررل 

 والتدمير ال م ي.
المقاومررا لرردي ا ميررزات وقرردرات تسرراعدها فرري حرب ررا ااسررتنزافيا ضررد " سرررائيل". فشررعب ا أبرردى صرربرا  

وصرررمودا  اسرررلوريا ، وبنيت رررا العسررركريا تحرررت اسر  استعصرررت ع رررت العررردو "ا سررررائي ي" رةرررم  وَ  َررردا  
آاأ النان الصواريخ والمتف رات التي أل ق ا في حربه ال م يا، ومخزون ا مرن الصرواريخ القصريرة 
ومتوسررلا المرردى ينلرروا ع ررت قرردرر مررن التنرروع والرروفرة يمّكن ررا مررن شررن حررر  اسررتنزاأح لوي ررا اسمررد 

 نسبيا ، ما يحمل " سرائيل"، قيادة  و م ورا ، ع ت  عادة النعر بموقف ا العنصرا المتص  .
ةيررر أن خيررار ااسررتنزاأ يبقررت مررة ذلرر  سررعاا  صررعبا  ا يمكررن ترروفير   ابررا شررافيا عنرره فرري الوقررت 

أيضا . الحاضر، لذل  يقتضي أن تدعم المقاوما حرب ا العسكريا ااستنزافيا بحر  سياسيا استنزافيا 
 2348حر  ااستنزاأ السياسيا تكون باستكمال تثوير الضفا اليربيا وعر  ف سلين المحت ا العرام 

والشتات الف سليني في عالم العر  كما في العالم اسوسة، وتثوير هعا  سيعدا، ةالبا ،  لرت تحرير  
ياسررا دول اليررر  ال مرراهير العربيررا ع ررت مسررتوى الررولن الكبيررر، وتوليررأ تعبئررا شررعبيا مناهضررا لس

اسل سرري عمومررا  والوايررات المتحرردة خصوصررا ، هررذا التثرروير الشررامل ل منلقررا سيشررّكل رافعررا سياسرريا 
ضاةلا ع ت الوايات المتحدة وح فائ ا ا ق يميين، ما يحمل واشنلن، عا ق  أو آ ق ، ع ت تق يإ 
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زمررا لررن يكررون، ةالبررا ، ع ررت حسررا  دعم ررا، اسعمررت أحيانررا ، ل" سرررائيل" والتوّ رره تاليررا  نحررو مخررر  لأل
 حقوق العر  والف سلينيين.

أكثر من ذل ، ع رت قيرادة المقاومرا الف سرلينيا، كمرا ع رت ح فائ را أن يضرعوا فري حسربان م أن تثروير 
ال ماهير العربيا ضد " سرائيل" وحمات را، سري قت ت اوبرا  ودعمرا  فري صرفوف ا، كون را باترت مدركرا أن 

س م،  لت أم  قري ، دعاة وحماة وممث رو "ا سرقم ال  رادا"، وا سريما ذراعره حماة " سرائيل" هم أنف
اسلول واسخلر، تنعيم "الدولا ا سقميا" "داعش"، الذا بات يسريلر تقريبرا  ع رت  ميرة محافعرات 

السروريا فري الشرمال  لرت الحردود -العراقيرا-ةربي العراق ومحافعات شررقي سروريا مرن الحردود التركيرا
العراقيررا فرري ال نررو ، وأنرره عاقررد العررزم ع ررت التوسررة  نوبررا   لررت اسردن -السرروريا-اسردنيررا -السررعوديا

والكويرررت والسرررعوديا، هرررذا فضرررق  عرررن تحركررره أخيررررا   لرررت شررررقي لبنررران وسررريلرته ع رررت ب ررردة عرسرررال 
 الحدوديا المتص ا بمنلقا الق مون السوريا حيث القتال ما زال مستعرا .

ي   ماهير العر  والمس مين ضد " سرائيل" وضد تنعيم "داعش" وأخواته،  لت ذل ،  ن من ش ن تحر 
تكرروين منرراخ وعرري  ديررد يتخلررت واقررة العصرربيات والتشررن ات واانقسررامات الترري تضررر  الم تمعررات 
العربيررا وتشررّل فعاليات ررا وقرردرات ا، مررا سرراعد ويسرراعد اسعرردا  بمخت ررأ تقويررن م ع ررت النيررل مررن اسمررا 

 ال يرافي والديميرافي.ع ت مدى انتشارها 
 02/1/0282 ،الخليج، الشارقة

 
 :كاريكاتيرصور و  .74

 

 
 زة في الخ يلالس لا الف سلينيا تقمة معاهرة تضامنيا مة ة أ  زة أمن

00/1/0282، 21عرب   



 
 
 

 

 
           26ص                                     2281 العدد:     02/1/0282السبت  ريخ:التا
 

 

 
 تعاهرات لحركا حما  في ناب  

00/1/0282نت،  الجزيرة  
 

 
 02/1/0282الدستور، عمان، 


