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*** 
 
 .. ونتنياهو يهدد بـ"نار أقوى" على القصف الصاروخياريخ الجوالن متعمدة"إسرائيل": صو  .0

، عرن نييرر مي،ري، أن اليرولن السروري أرسد، أمر ، 82/1/8112الشرق األوسـط، لنـدن، ذكرر  
تطورا أمنيا لفتا، تمثل بإطالق صرواري  مرن سروريا ع،رج اليرذء الرذي تحت،ري ،سررائيل، فيمرا بردا وك نري 

 6أيرا،، وأد  ،لرج ميترل ينررال ،يرانري و 11سا ،سررائيل فري الينيطررة السروري   برل رد ع،ج عم،ير  نفرذت
عناصرررر مرررن "حرررذن ن" ال،بنررراني، الرررذي  رررال مررردير المرصرررد السررروري لحيررروق ا نسررران، رامررري عبرررد 

 الرحمن، ،ني تس،، ،دارة المنطي  منذ و وع الحادث .
ريا ع،ررج هةررب  اليررولن، وردش اليرري  وأع،نرر  ،سرررائيل سرريوط "صررارواين ع،ررج األ ررل" أط،يررا مررن سررو 

ا سرررائي،ي بررإطالق نيررران مدفعيرر  باتيرراي سرروريا، ليعيررد أيررواء الحرررن ،لررج اليررولن المحتررل. وفيمررا لرر، 
حرر  المع،ومررا  أن تكررون الصررواري  أترر  فرري ،طررار الرررد  يع،ررن أي طرررؤ مسرر وليتي عررن السيررو،، ريش

 ع،ج عم،ي  الينيطرة األايرة.
سررررائي،ي، بنيرررامين نتنيررراهو، الحكومررر  السررروري  و"حرررذن ن" مسررر ولي  حررراد  وحمرررل رئررري  الررروذراء ا 

،طالق الصارواين نحرو اليانرن الرذي تحت،ري ،سررائيل فري هةرب  اليرولن. و رال "،نسر، ي،عبرون بالنرار 
وسيت،يون نارا أ وى". وفي الو   نفسي، ذكرر  مصرادر عسركري  أن ،سررائيل لرن تكتفري بردهرا الحرالي 

 . ومن غير المستبعد أن تبادر ،لج ةرب  أارى.ع،ج هذا اليصؤ
وكان صارواان أط،يرا مرن األراةري السروري ، أرمال أرر ي هةرب  اليرولن، أحردهما باتيراي معسركر 
ل،يي  ا سرائي،ي والثاني باتياي مو ر  ترذلع ع،رج الي،يرد ع،رج  مر، يبرل الأري . وكران يويرد فري هرذا 

ي  بالرداول ،لرج منراطق ةمنر ، هر، وسرائر المسرتوطنين المكان نحو ألؤ ،سرائي،ي، ف مرتس،  وا  الي
اليسود في اليولن. وأبيتس، ماتبئين طي،  ساع . وفري هرذي األثنراء رد  المدفعير  ا سررائي،ي  بيصرؤ 

  ذيف  مدفعي  ع،ج مصادر النيران. ول، تي  ةحايا في أي من الطرفين. 81



 
 
 
 

 

           2ص                                     3471 العدد:    82/1/8112 األربعاء التاريخ:

ل،منطي  التري أط،ير  نحوهرا الصرواري  عثرر و ال الناطق العسكري ا سرائي،ي ،ني بعد تيصي اليي  
صرواري . وأةراؤ  4ع،ج صارواين بالمكان ع،ج الرغ، من أن أيسذة الستطالعا  ميرذ  ،طرالق 

 أني يبدو أن ،طالق اليذيفتين الصاروايتين نحو ،سرائيل كان متعمدا ول، يكن بطريق الاط .
د اسرررتثنائي. وحسرررن مصررردر ويررراء  تصرررريحا  نتنيررراهو أمررر  لتحرررذر مرررن أنسرررا لرررن تسرررك  ع،رررج ر 

عسرركري تحررد  ،لررج الينرراة الرسررمي  ل،ت،فذيررون ا سرررائي،ي، فررإن ،سرررائيل وةررع  سرريفا لرررد "حررذن ن" 
يران، ،ذا ت، تياوذي فسترد بطريي  مويع . وأكرد أن ،سررائيل و"حرذن ن" غيرر "معنيرين بحررن لبنران  وا 

عنرد هرذي النيطر ". واليصرد مرن ذلر  أن ثالث  في هذا الو  ، ولكن ينبغي أن يعرؤ كل طرؤ حدودي 
ل فرإن ،سرررائيل  ،سررائيل تيتررع ع،رج "حرذن ن" أن مرن مصر،حتي أن يتحمرل الةررب  ع،رج الينيطررة، وا 
سرررترد بيررروة تيعرررل اسرررارتي مةررراعف . وتتسررربن هرررذي ال،سيررر  ا سررررائي،ي  الرسرررمي  فررري  ،رررق كبيرررر فررري 

 ولبنان.المناطق الأمالي  ا سرائي،ي ،  رن الحدود م  سوريا 
وأكررد المتحررد  باسرر، اليرري  ا سرررائي،ي بيتررر ليرنيررر، فرري رسررال  نصرري ، أن النيررران الترري  رردم  مررن 
سرروريا كانرر  "متعمرردة وليسرر  امترردادا مررن الحرررن األه،يرر  فرري سرروريا"، مث،مررا كرران الوةرر  ع،يرري فرري 

 السابق.
ـــدن، وأةررراف   ـــوم، لن ع،رررج اليرررولن  ، أن الطرررائرا  ا سررررائي،ي  أرررن  غرررارا 87/1/8112رأي الي

السوري المحتل وتحديدا ع،ج موا   اليي  السوري في تل أحي، في الينيطرة مساء الثالثاء، وع،م  
، وذلر  بعرد سراعا  مرن 01ان اليصؤ استسدؤ سري  المدفعي  وسري  ا أارة في ال،رواء  "راي اليو،"

ةرررب  السررروري  و رررا، سررريوط صرررارواين أط،يرررا مرررن سررروريا ع،رررج المنطيررر  التررري تحت،سرررا ،سررررائيل فررري الس
 بإطالق نيران مدفعي  باتياي سوريا.

لكرررن رئررري  الررروذراء بنرررامين نتنيررراهو حرررذر مرررن "يحررراولون فررررب تحرررديا  ع،ينرررا داارررل حررردودنا بررر نس، 
سررريدركون باننرررا ع،رررج اسرررتعداد ل،ررررد بكرررل  ررروة. ان ،سررررائيل تنيرررر باطرررورة بالغررر  ،لرررج السيرررو، ةررردها 

 ين ي،عبون بالنار سيحر ون أصابعس،".انطال ا من األراةي السوري . أولئ  الذ
، أن اليي  ا سرائي،ي  ال، اني هراي، فري سراع  مبكررة مرن 82/1/8112القدس، القدس، ونأر  

 فير اليو، أهدافا يديدة داال األراةي السوري  ردا ع،ج ،طالق الصواري  أم  من اليولن.
يررو ع،ررج منررراطق ترر، ،طرررالق وحسررن بيرران اليررري ، فيررد تررر،  صررؤ أهررداؤ بالمدفعيررر  وعبررر سرررالع ال

صواري  منسا تياي مرتفعا  اليولن المحت،  ويبل الأي ، معتبرا ما يررى ب نري يمثرل انتساكرا صراراا 
 ل،سيادة ا سرائي،ي .



 
 
 
 

 

           6ص                                     3471 العدد:    82/1/8112 األربعاء التاريخ:

وحمل البيان الحكوم  السوري  المس ولي  عن السيما  التي تنط،رق مرن داارل أراةريسا، مأرددا ع،رج 
يراها مناسب  ةد كل محراول  ،طرالق النرار تيراي ،سررائيل حق اليي  في الرد ب ي و   وأي طريي  

 وأني سيعمل بكل  وة من أيل حماي  ا سرائي،يين.
وذكرر  مصررادر عبريرر ، أن صرفارا  ا نررذار دو  بأرركل كبيرر فرري منرراطق اليرولن بو رر  مبكررر مررن 

 عدمي.فير اليو، تذامنا م  اليصؤ ا سرائي،ي ألراٍب سوري  دون أن يحدد سيوط صواري  من 
 
 حكومة التوافق بصدد إعادة صياغة العالقة االقتصادية مع "إسرائيل" .2

را، ن: أكد مي،  الوذراء أن الحكوم  بصدد اتااذ عدة ،يراءا   عادة صياغ  العال   
ال تصادي  م  ،سرائيل وتأيي  العتماد ع،ج المنتيا  والبةائ  المح،ي ، وتأيي  الستيراد 

ستيراد عبر الوسطاء ا سرائي،يين، لما يساه، في تافيب أموال المياص  وذيادة المباأر بدل من ال
 ا يرادا  من اليمار  وةريب  الأراء.

واستنكر المي،  االل ي،ستي األسبوعي  التي عيدها في را، ن أم ، برئاس  رئي  الوذراء رامي 
الدولي  باستئناؤ تحويل المستحيا   الحمد ن، بأدة، عد، استياب  الحكوم  ا سرائي،ي  ل،مطالن

 المالي  ل،س،ط  الف،سطيني  بداعي النتيا، من  رار ف،سطين النةما، ،لج المحكم  الينائي  الدولي . 
 82/1/8112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 م"وزارة الخارجية" تدين الموافقة اإلسرائيلي لبدء العمل في توسيع مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لح .3

فادي أبو سعدى: أدان  وذارة الااريي  الف،سطيني  بأدة موافي  وذير البناء وا سكان -را، ن 
ينون بي  لح،، ع،ج أراب « أفرا »السرائي،ي أوري أريئيل ع،ج بدء العمل في توسي  مستوطن  

 دون،. 1711، ومساحتسا 8110ف،سطيني  مصادرة منذ عا، 
اطيرا، مطالب  الميتم  الدولي والدول كاف  بالتحر  العايل لو ؤ  واعتبر  الوذارة اليرار تصعيدا

هذا العدوان، وفرب عيوبا  ع،ج ،سرائيل، والتعامل م  الستيطان كيريم  حرن تسدد األمن 
والس،، الدوليين، ومحاسب  المس ولين ا سرائي،يين ع،ج يرائمس، المتواص،  بحق الأعن الف،سطيني 

 وأرب دولتي.
 82/1/8112بي، لندن، القدس العر 
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 الهباش: المستوطنون يوظفون اقتحاماتهم لـلمسجد األقصى في المعركة االنتخابية اإلسرائيلية .4
نادي  سعد الدين:  ال  اةي  ةاة ف،سطين وذير األو اؤ السابق محمود السبا  ،ن -عمان

لمتكررة من يانبس، ةد "المستوطنين والمتطرفين اليسود يحاولون توييؤ ال تحاما  والعتداءا  ا
 المسيد األ صج في لعب  التصعيد النتاابي ا سرائي،ي".

من يانبي، اعتبر اطين المسيد األ صج المبار  الأي  عكرم  صبري ،ن "ما حصل االل 
 اليومين الماةيين يعدش تصعيدًا مبرميًا من الحكوم  ا سرائي،ي  الحالي  المستيي، ".

المحت، ، ،ن "هنا  تنافسًا انتاابيًا غير أريؤ بين األحذان  وأةاؤ، لر"الغد" من ف،سطين
ا سرائي،ي ، ما أدى ،لج أن مات،ؤ ت،  األحذان، من أ صج اليمين ،لج اليسار، ت يد ، ام  اليسود 

 لأعائره، الديني  في المسيد األ صج المبار ".
 82/1/8112الغد، عمان، 

 
  األراضي بسرقة المزيد من خارطة جديدة جمال الخضري: "إسرائيل" تفرض .5

استنكر النائن يمال الاةري رئي  ال،ين  الأعبي  لموايس  الحصار في تصريح صحفي لي  غذة:
( أرسل نس  مني لر " د  بر "، الماطط الستيطاني اليديد وتوسي  الستيطان في 1|87الثالثاء )

ستيالء ع،ج مذيد من األراةي الف،سطيني  بمأارؤ بي  لح، منطي  )غو  عتصيون( عبر ال
 األراةي وا  ام  وحدا  استيطاني  يديدة ع،يسا.

 86/1/8112قدس برس، 
 
 هنية: مخططات تشويه حماس ستفشل بسبب التفاف الفلسطينيين حول المقاومة .6

أكد نائن رئي  المكتن السياسي لحرك  حما  ،سرماعيل هنير ، مسراء الثالثراء أن "كافر  الماططرا  
ة "حما " ويناحسا العسكري كتائن الأرسيد عرذ الردين اليسرا، ستفأرل بسربن التي تسدؤ لتأويي صور 

 التفاؤ الف،سطينيين حول المياوم ".
وأةراؤ هنيرر  فرري ك،مر  لرري ع،ررج هررام  مسرير عسرركري نيمرري فتيرر  ف،سرطينيين يأرراركوا فرري مايمررا  

نررا  عررن "طالئرر  التحريررر" الترري تنيمسررا كتائررن اليسررا، فرري غررذة، أن "هنررا  مررن ياطررط ألن يررنفب ال
المياوم  مرة بالحرون ومرة بالحصار وأارى بتأويي صورة حما  واليسرا، وهرذي المايمرا  هري الررد 

 ع،ج ماططا  األعداء ونحن نيول لس، فأ،  ماططاتك،".
وتاب  هني  أن "مايما  طالئر  التحريرر التري تنيمسرا كتائرن اليسرا، هري مأرروع اسرتراتييي،  عرداد 

 ييل النصر التحرير".
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أن "المياومررر  والسرررتعداد لحمرررل السرررالع فررري ويررري الحرررتالل ا سررررائي،ي، لررر، يعرررد ايرررارا لررردى  وأوةرررح
نمرا أصرربح  ثيافر  تتعرردى حردود الحركرر  ،لرج أن تصرربح يراهرة، تويررد  عناصرر حركرر  حمرا  فيررط، وا 

 في كل بي  وماي، ف،سطيني".
هتما، في الييل بكل وأأار ،لج أن رسال  حرك  "حما " من االل مايما  "طالئ  التحرير" هي ال

 أطيافي ليكون ع،ج أهب  الستعداد ل،دفاع عن أرب وأعن ف،سطين.
و ال هني  " ليع،، العال، أن المياوم  اليو، في تصراعد وفري مرد ولر، تعرد ايراًرا يارل هرذا التنيري، أو 

 ذا  بل ثياف  وفكر وأدبيا  يعيأسا الأبان".
 87/1/8112فلسطين أون الين، 

 
 تمردت على االحتالل وسنحرر باقي فلسطين أبو مرزوق: غزة .7

غررذة: انتيررد الرردكتور موسررج أبررو مرررذوق، نائررن رئرري  المكتررن السياسرري لحركرر  حمررا ، بأرردة، عةررو 
ال،ينررر  المركذيررر  لحركررر  فرررتح عرررذا، األحمرررد، دون أن يسرررميي ع،رررج ا،فيررر  دعوتررري  عرررالن غرررذة ، ،يمرررا 

 متمردا.
ج "فيسبو ": "من يتحد  عرن ، ،ري، غرذة ع،يري أن و ال أبو مرذوق في تصريح نأري ع،ج صفحتي ع،

يتحس  موة   دمي، هل يستطي  السرفر بردون تصرريح، هرل يسرتطي  أن ير تي ،لرج غرذة بردون ،ذن، 
هل يستطي  أن يحمي أبناء أعبي مرن العتيرال أو يمنر  عرنس، اليترل، و برل تسديرد غرذة بالفصرل امنر  

  ل أو ؤ هد، بيوتنا".المستوطنين من الستيالء ع،ج أرةنا، أو ع،ج األ
وكان األحمد  ال فري مياب،ر  مت،فرذة ،نري أيرد فري السرابق ول يرذال ي يرد ،عرالن غرذة ، ،يمرا متمرردا، مسمرا 

 كان  نتائع ذل ، مأبسًا األمر بمن ياطؤ طائرة وعد، مساومتس، حتج لو أدى ذل  ليتل اليمي .
طناتي ومسرتوطنيي، صرمد  غرذة رغر، و ال أبو مرذوق: "تمرد  غذة ع،ج الحرتالل، فانسرحن بمسرتو 

الحصار والدمار، وصنع  لأعبسا ثون الفاار بالنتصار، ل، تعترؤ لعدوها بما اغتصن، ول، تنكر 
 حق الاليئ من أعبسا بحيفا ويافا وصفد".

وأةاؤ "بيي  ع،ج عسدها م  أعبسا فري اليرد  برال تفرريط، ومر  المياومر  برال مسراوم ، ومر  وحردة 
 "، مأددًا ع،ج أن "الوطني بامتياذ من حافي ع،ج تران وطني ول، يفرط ولو بأرير أعبسا بعذة وكرام

وترراب  "نعرر، انتذعنررا غررذة مررن السرريادة ا سرررائي،ي  بيرروة المياومرر ، وسررننتذع بييرر  ف،سررطين  مررن أرةرري".
 محررين أن أاء ن".

 82/1/8112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 اء االحتالل وتحقيق المصالحةمركزية فتح تؤكد مواصلة العمل إلنه .8
وفرررا: أكرررد  ال،ينررر  المركذيررر  لحركررر  فرررتح، أمررر ، مواصررر،  التحرررر  السياسررري والدب،وماسررري  –را، ن 

المكثررؤ مررن أيررل ،نسرراء الحررتالل ا سرررائي،ي ألراةرري الدولرر  الف،سررطيني  الترري احت،رر  فرري الرابرر  مررن 
 لييادة.بأكل كامل، رغ، الةغوط التي توايسسا ا 1067حذيران عا، 

وعيررد  مركذيرر  فررتح ايتماعررا لسررا، برئاسرر  الرررئي  محمررود عبررا ، بميررر الرئاسرر  فرري مدينرر  را، ن، 
نا أررر  االلررري ةارررر المسرررتيدا  السياسررري  المتع،يررر  باليةررري  الف،سرررطيني ، والتطرررورا  المتالحيررر  فررري 

 المنطي  العربي  وع،ج الساح  الدولي .
ع،رررج نتررائع ذيارترري المسمررر  ،لررج الأررييي  ترررون  وليائرري مررر   وأط،رر  الرررئي ، أعةررراء ال،ينرر  المركذيرر ،

الرئي  التونسي البرايي  ائرد السبسري والييرادة التونسري ، ،ةراف  ،لرج ذيارتري ل،مم،كر  العربير  السرعودي  
وتيديمرررري وايررررن العررررذاء والمواسرررراة باسرررر، الييررررادة والأررررعن الف،سررررطيني بالراحررررل الكبيررررر ارررراد، الحرررررمين 

عبررد العذيررذ، والمو ررؤ الررذي اتاررذي سرريادتي بررإعالن الحررداد لثالثرر  أيررا،، وبيرران الأررريفين عبررد ن بررن 
النعررري الصرررادر عرررن الرئاسررر ، ،ةررراف  ،لرررج بيررران النعررري عرررن حركررر  فرررتح، ومسنئرررا بالو ررر  ذاتررري اررراد، 
لررج ولرري العسررد  الحرررمين الأررريفين الم،رر  سرر،مان بررن عبررد العذيررذ بثيرر  الأررعن السررعودي وبيعترري لرري، وا 

عبد العذيذ، وولري ولري العسرد األميرر محمرد برن نرايؤ، ومطمئنرا ع،رج أمرن واسرتيرار  األمير ميرن بن
 الأييي  المم،ك  العربي  السعودي .

وأكد الرئي  أن أعبنا ومنيم  التحرير الف،سطيني  وحرك  فتح سيذكرون باستمرار دور الراحل الكبير 
 فررري اليوميررر  األصررري،  ودعمررري ل،أرررعن اررراد، الحررررمين الأرررريفين الم،ررر  عبرررد ن برررن عبرررد العذيرررذ، وموا

 الف،سطيني و ةيتي الوطني  العادل  في كل المراحل وع،ج مات،ؤ األصعدة.
 82/1/8112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حماس: قرار "األونروا" وقف مساعداتها خطير وصادم .9

،ن " رررار  غررذة:  ررال فرروذي برهررو،، النرراطق باسرر، حركرر  حمررا ، فرري تصررريح صررحفي اليررو، الثالثرراء،
األونررروا و ررؤ المسرراعدا  الماليرر  ألصررحان البيررو  المرردمرة فرري غررذة، وبرردل ا ييررار اطيررر وصرراد، 

 ل،غاي ، ومن أ ني مفا م  معاناة غذة، وتكري  لم ساة ةلؤ األسر المأردة والمدمرة بيوتس،".
سررررتاد، كررررل وطالررررن برهررررو، األونررررروا برررر ن "تعرررري اطررررورة هررررذا اليرررررار، وأل تتا،ررررج عررررن دورهررررا، وأن ت

صررالحياتسا كم سسرر  دوليرر  تعنرري بأررئون الاليئررين فرري الةررغط ع،ررج كررل الرردول المانحرر  والميتمرر  
 الدولي ل،وفاء بتعسداتس، من أيل ،عادة ،عمار اليطاع".
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كما حمل برهو، رئي  الس،ط  محمود عبا  أيةا "يرذءا كبيررًا مرن المسرئولي ، وعرن النترائع الاطيررة 
ياي أبناء أعبي في غرذة، ومنعري وصرول المسراعدا  وأمروال ا عمرار ،لرج كوني تا،ج عن مسئولياتي ت

 مستحييسا".
وناأد برهو، "كل الدول التي ايتمع  في أر، الأي  بالعمل فورا ع،ج دف  يمي  المسرتحيا  المالير  

 التي تعسدوا بسا حتج يت، ،نساء معاناة سكان اليطاع".
 87/1/8112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 يموقراطية" تنتقد وقف األونروا مساعداتها لالجئين في قطاع غزة"الد .01

فتحرررري صرررربشاع: اسررررتسين  اليبسرررر  الديمو راطيرررر  لتحريررررر ف،سررررطين  رررررار أونررررروا و ررررؤ تيرررردي،  -غررررذة 
المسرراعدا  الماليرر  لاليئررين الف،سررطينيين فرري  طرراع غررذة  صررالع المنرراذل المرردمرة، أو برردل ،ييررار، 

لج "التراي  عن هذا اليرار الاطير والمتسرع، الذي يفا ، معاناة ةلؤ بسبن نيل التمويل، ودعتسا ،
األسر المأردة والمدمرة بيوتسا يراء العدوان ا سرائي،ي األاير ع،ج  طراع غرذة، بااصر  فري يرروؤ 
الأرررتاء". واعتبرررر  أن اليررررار "يسررردد المسررريرة التع،يميررر ، وينرررذر بانفيرررار أرررعبي فررري ةررروء األوةررراع 

 ع غذة".الكارثي  في  طا
ودع  الرئي  محمود عبا  وحكومر  التوافرق الروطني ،لرج "الييرا، بالردور الةرروري تيراي  طراع غرذة 
يرررراء التصرررال  الالذمررر  مررر  الررردول المانحررر  لقيفررراء بتعسرررداتسا وفرررق مررر تمر المرررانحين". وطالبررر   وا 

مث،رري الميتمرر  "بتأرركيل لينرر  وطنيرر  مررن الرروذارا  الف،سررطيني  المعنيرر ، وفصررائل العمررل الرروطني، وم
 المح،ي تتولج ا أراؤ ع،ج عم،ي  ،عادة ا عمار".

 82/1/8112الحياة، لندن، 
 
 حماس: بيان فتح تهّرب من المسؤولية وتغطية على صراعاتها الداخلية .00

غرذة: عرردش  حركرر  حمررا  أن "بيرران ال،ينرر  المركذيرر  لحركر  فررتح يمثررل محاولرر  ل،تسرررن مررن المسرر ولي  
الداا،ي  بسبن الاالفا  النتاابي  و ط  محمود عبا  رواترن المئرا  مرن  والتغطي  ع،ج صراعاتسا

 مويفي أمن فتح أنفسس،، ولصرؤ األنيار عن يرائ، أيسذة أمن فتح ةد أبناء حما  في الةف ".
و الرر  الحركرر  فرري بيرران وصررل "المركررذ الف،سررطيني لقعررال،" مسرراء اليررو،، ،ن "حرردي  حركرر  فررتح عررن 

 هي ذريع  كاذب  ل،تغطي  ع،ج فأل الحكوم  وممارستسا التمييذ ةد غذة".تمكين حكوم  الوفاق، 
وأةرراف  الحركرر  ،ن "هررذا الحرردي  يرردلل ع،ررج دور  يررادة فررتح ومحمررود عبررا  فرري انررق غررذة والترر مر 

 ع،يسا".
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وكان  ال،ين  المركذي  لحرك  "فتح"،  ال  ،ن "المارج الوحيد من األذم  الراهن  في  طاع غذة يتمثل 
فساع الميال لحكوم  الوفراق الروطني لبسرط وليتسرا وتحمرل مسر ولياتسا فري بتنفي ذ اتفاق المصالح ، وا 

عادة األعمار، وتافيؤ معاناة الغذيين، الذين يردفعون اليرو، ثمرن ،صررار حمرا  ع،رج ،بيراء  اليطاع وا 
 سيطرتسا األمني  والمدني  ع،ج اليطاع"، وفق  ولسا.

يرج موسرج،  رال ،ن "ع،رج حركر  فرتح أن ل تتحرد  باعتبرار أن وكان الييادي في حركر  "حمرا "، يح
هنررا  يسرر  فصررائ،ي  تسرريطر ع،ررج األوةرراع فرري غررذة، فحمررا  لرر، تعررد تحكرر، والمسرر ولي  تيرر  ع،ررج 

 حكوم  التوافق".
و ررال ،ن "حركرر  فررتح تكيررل لحمررا  التسامررا  بعررد أن يع،تسررا عرردًوا لسررا ونسرري  أن العرردو الرئيسرري 

 رائيل".ل،أعن الف،سطيني هو ،س
 87/1/8112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 فتح تندد بإحراق مكتب "هيئة األسرى" في غزة .02

غرررذة ر أأررررؤ السرررور: نررردد  حركررر  فرررتح بحررراد  تعررررب "هيئررر  األسررررى والمحرررررين"، وهررري ،حررردى 
م سسررا  منيمرر  التحريررر الف،سررطيني  ل،حرررق أمرر ، وأكررد  أنرري "تيرراوذ اطيررر ل يمكررن الصررم  أو 

هي". وأةاف  أن "استمرار هذي العتداءا  ي كد أن هنا  يسا  تسرعج ،لرج يرر  طراع السكو  تيا
أعال حريق ل تحمد عيباي ع،ج أبناء أعبنا".   غذة ،لج أتون الفتن  وا 

 82/1/8112القدس العربي، لندن، 
 
 "رأي اليوم": مشعل إلى طهران في شباط/ فبراير وترتيب العالقة مع سورية .03

رأي اليرو،" ،ن رئري  المكترن السياسري لحمرا  “ ال مصردر فري حركر  حمرا  لرر بيرو  ر وليد رةا: 
االد مأعل سيذور طسران  ريبًا ،ن ويس  لري الردعوة رسرميًا وبأركل ي،ري ل لرب  فيري تأرمل ليراءا  
م  الرئي  حسن روحاني والمرأد ع،ي اامنئي. فذيارة ل ي،تيي االلسا مأعل ،ل م  وذير الااريي  

ؤ وبعب المس ولين اآلارين ل ت،يق بمأرعل ول بييرادة حمرا . وهنرا يذيرد المصردر محمد يواد يري
أن الموعررد يحترراج ،لررج مناسررب  كبيرررة فرري ،يررران كررذكرى انتصررار الثررورة ا سررالمي  فرري أررباط/ فبرايررر 
الميبررل، مررذكرًا بذيررارة ،سررماعيل هنيرر  نائررن رئرري  المكتررن السياسرري لحمررا  فرري المناسررب  نفسررسا عررا، 

8118. 
ذي الذيرارة وفرق المصردر الحمسراوي اسرتبي  ب،يراء يمر  مأرعل و ائرد في،رق  رد  فري الحرر  الثروري هر

الينرال  اس، سر،يماني، فري مكران لر، يأر  ان يع،رن عنري تبعرًا لحساسري  الوةر  األمنري لكرال الرري،ين. 
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دي فري وعن اتصال هاتفي بينسما  د، االلي مأعل وايرن العرذاء باستأرساد العميرد محمرد ع،ري ن دا
 الغارة ا سرائي،ي  التي استسدفتي وكوادر حذن ن في الينيطرة م ارًا.

يعترؤ المصدر أن حذن ن بأال أميني العا، حسن نصر ن لعن دورًا محوريًا في ،عادة الردؤء 
،لج العال   بين حما  وطسران ،لج سابق عسدها، وعن س الي عن مو ؤ  يادة حمرا  فري غرذة عرن 

ا  ييين أن تصريحا  كتائن اليسا، و ائدها محمد الةيؤ ،ةاف  ،لج هني  مرا هري ،ل هذي التطور 
 تريما  عم،ي  مةمونسا اييابي.

أمررا بأرر ن العال رر  مرر  الرررئي  بأررار األسررد والييررادة السرروري  ي كررد المصرردر أن "األارروة السرروريين مررا 
ون دورًا مسمررا  عررادة العال رر  بررين يذالررون ذعالنررين" وعترربس، كبيررر، مأرريرًا ،لررج ا يرررانيين حصرررًا ي،عبرر

حما  ودمأق. وعن طبيع  وأركل هرذي العال ر  فيمرا لرو عراد  الميراي ،لرج مياريسرا يررفب المصردر 
 كل أيء في و تي ح،و".“التع،يق  ائال 

 87/1/8112رأي اليوم، لندن، 
 
 حماس تهنئ "تسيبراس" بفوزه باالنتخابات التشريعية اليونانية  .04

مرررا  بالتسنئررر  لرررذعي، حرررذن سررريريذا اليسررراري "اليكسررري  تسررريبرا " الفرررائذ فررري غرررذة: تيررردم  حركررر  ح
(، وصرل "المركرذ 1-87النتاابا  التأريعي  اليوناني . وأكد  الحرك  فري بيران لسرا، اليرو، الثالثراء )

الف،سررطيني لقعررال،" نسررا  عنرري، ع،ررج تيررديرها لليكسرري  وحذبرري فرري مناهةرر  اليرررائ، الصررسيوني ، 
ار والعردوان ع،رج غرذة. و الر  حمرا  فري بيانسرا، ،نسرا ت مرل أن تاسرس، هرذي النترائع ااص  ةد الحصر

 في دع، اليةي  الف،سطيني  ونصرة الأعن الف،سطيني في موايس  اليرائ، الصسيوني .
 87/1/8112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 هيرتسوغ: سياسات نتنياهو أفقدت اإلسرائيليين األمن .05

رئرري  حررذن العمررل ا سرررائي،ي وذعرري، المعارةرر ، اليررو، الثالثرراء، ،ن "سياسرر   ررال يتسررحاق هيرتسررو ، 
الحك، التي أ امسرا بنيرامين نتنيراهو رئري  الروذراء يع،ر  ا سررائي،يين يفتيردون األمرن فري اليرد ، "ترل 

 أبين"، واليولن )المحتل(".
التطررورا  األمنيرر  ع،ررج وأةرراؤ هيرتسررو  فرري تصررريح ني،ترري الينرراة السررابع  ا سرررائي،ي  أنرري "رغرر، كررل 

الحدود الأمالي  م  لبنان وسوريا، ،ل ،نني ع،ج ييين من أن العتماد ع،رج اليري  ا سررائي،ي مسر،، 
وبذل  ندعمي في اتااذ كل ما يراي مناسربا مرن  ررارا ". ومةرج  رائال ،نري "حران الو ر  لنعيرد الأرعور 
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صررارواين يسررر اليررو، ع،ررج اليررولن برراألمن لقسرررائي،يين". وترر تي تصررريحا  هيرتسررو  عيررن سرريوط 
 المحتل.

 87/1/8112فلسطين أون الين، 
 
 موفاز يعلن اعتزاله الحياة السياسية .06

المستيبل: أع،ن رئري  هيئر  أركران اليري  ووذيرر األمرن ا سررائي،ي األسربق، رئري   –اليد  المحت،  
ي لررن يترأررح لالنتاابررا  حررذن" كاديمررا"، عةررو الكنيسرر  أررا ول موفرراذ، اعتذالرري الحيرراة السياسرر ، وانرر

ةذار الميبرررل. و رررال موفررراذ لررردى ،عالنررري اعتذالررري الحيررراة السياسررري : "أ ولسرررا  17التأرررريعي  الميرررررة فررري 
بصراح ، لس ا سياسيًا فذًا ولمعًا، والسياس  ليس  أمررًا كنر  اطمرح ل،تفروق والتميرذ بسرا، وان الادمر  

 مص،ح  دول  ،سرائيل".هي طريي  ونسع حياة، وفي المستيبل، س عمل  دمًا ل
 82/1/8112المستقبل، بيروت، 

 
 محكمة إسرائيلية تجيز توزيع "شارلي إيبدو".. ورجال دين يهود ومسلمون ومسيحيون يعترضون .07

الأرق األوسط: رفة  المحكم  المركذي  في حيفا أم  ،صدار أمر يمن  أبك  مكتبا   -تل أبين 
"أررارلي ،يبرردو" الفرنسرري  السرراارة، والررذي صرردر بعررد "ستيماتسرركي" مررن بيرر  العرردد الاررال مررن مي،رر  

العم،ي  التي استسدف  هيئ  تحرير المي،ر ، وبرذل  أيراذ  ل،أربك  أن تواصرل التوذير  عبرر ا نترنر ، 
رغرر، المعارةرر  اليماهيريرر  الواسررع  لرررذل ، والترري ييررؤ ةرردها فرري ،سررررائيل أهرر، ريررال الرردين اليسرررود 

 والمسيحيين والمس،مين والدروذ.
(،  رد  ردموا الط،رن 42مركذ ميذان لحيوق ا نسان، وعدد من الأاصريا  العربير  )ف،سرطينيي  وكان

،لج المحكم ، م كدين أن المي،  الفرنسي  تست، بالستفذاذ بغرب الأرسرة ع،رج حسران دو  مأراعر 
 المسرر،مين. ورد  ،دارة أرربك  "ستيماتسرركي" برراليول ،نسررا ليسرر  أررريك  فرري السررتفذاذ. و ررال منرردوبسا:
"فرري ال،حيرر  الترري تويرري فيسررا ،لينررا الأرريوس وأعةرراء الكنيسرر  العرررن أو فنررا بيرر  المي،رر  الفرنسرري  فرري 

 مكتباتنا وحوانيتنا وسمحنا لسا بواسط  ا نترن  فيط". 
والمعررروؤ أن وذيررر الاارييرر  أفيغرردور ليبرمرران، كرران  ررد أع،ررن أن أرربيب  حذبرري سرروؤ يأررترون هررذي 

 نا ع،ج المواطنين، بدعوى دعمي لر"حري  التعبير عن الرأي".األعداد بكميا  ويوذعونسا ميا
 واستنكر عدد من أعةاء البرلمان ا سرائي،ي العرن واألحذان العربي  بي  المي،  في ،سرائيل.

وبدعوة من اليماع  ا سالمي  األحمدي ، أ ي، فري حيفرا، ال،ي،ر   برل الماةري ، مر تمر بمأرارك  ريرال 
مين ودروذ، ردا ع،رج ليبرمران. وأرار  فري هرذا المر تمر متةرامنا، رئري  دين يسود ومسريحيين ومسر،
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ب،ديرر  حيفررا، يونررا ياهرراؤ. وتا،ررل المرر تمر ك،مررا  كثيرررة اسررتنكر فيسررا الحةررور مررن كررل الأاصرريا  
 الديني  واليتماعي  ما  ا، بي ليبرمان بتسويق مي،  "أارلي ،يبدو" في ،سرائيل.

األحمدي ، ،ن "حري  التعبير هري  يمر  مسمر  ينبغري المحافير  و ال محمد أريؤ عودة ،ما، اليماع  
ع،يسا، وهي وةع  أصال لتحييق األمن والسال، والحياة األفةل، لكي يطش،ر  النرا  بحرير  ع،رج مرا 
يرردور حررولس،، ولكررن اسررتادامسا باررالؤ السرردؤ الررذي وةررع  مررن أي،رري بحيرر  تصرربح سررببا لقاررالل 

يذاء مأاعر النا  يحرفسا ع ن هدفسا. لرذل  ينبغري أل ننيرر ا،رؤ مرن يسرتغ،ون هرذا الحرق باألمن وا 
لتحييررق مرر ربس، الأاصرري  ومكاسرربس، معر ةررين أمررن العررال، وسررالمي ل،اطررر. هرر لء ليسرروا أمنرراء ع،ررج 

 اليي، والمبادئ ا نساني ، وينبغي التنبي ،لج أفعالس، وماططاتس،".
ماء ةم،رين أن تو رؤ صرراتنا هرذا العمرل، و ال الران ديفيد أبو حصيرة: "اليو، نحن نرفر  صررا  ل،سر

يويررد اررط أحمررر ومأرراعر ييررن مراعاتسررا". أمررا الررران دوؤ حيررون فيرراء فرري ك،مترري: "ك،نررا مررن أيررل 
حريرر  التعبيررر، وك،نررا سررنحارن حريرر  ا هانرر ، ،نرري لمررن الصررعن يرردا ،طفرراء حريررق مثررل الررذي أأررع،ي 

األن صالح اوري  رال: "يئنرا ،لرج هنرا  ليبرمان، ولكن نحن معا ومن حيفا سنطفئ هذا الحريق". أما
لنستنكر ا ساءة لقنسان فما بال  ،ذا كان هذا ا نسان أاصي  ميدس  مثرل محمرد رسرول ا سرال،"، 

 ودعا لمحاكم  المس ولين عن هذي ا ساءة.
وبدوري، أأاد الأي  توفيق ح،بي من الطائف  الدرذي  بحيفا كنموذج ل،ت اي وحذر من التطرؤ، وأبدى 

ةررري واسرررتنكاري لكرررل مرررا يسررريء ل ديررران والميدسرررا  تحررر  اسررر، حريررر  الصرررحاف . أمرررا الأررري  سرررمير رف
العاصي، ،ما، مسيد اليذار في عكا فيد أأاد باليماع  ا سالمي  األحمدي  لاتيارها لسذا األسر،ون 

 ن.الذي وصفي بالحةاري المحمدي، ل،رد ع،ج من يتس،يون ع،ج دماء األبرياء من االل ،ثارة الفت
 82/1/8112الشرق األوسط، لندن، 

 
 تقرير: "الموساد" يستبيح أوروبا للتحريض على تركيا والمسلمين .08

السرربيل: ل يفررو  الكيرران الصررسيوني فرصرر  فرري العررال، كرري ياررد، مصررالحي ويويفسررا  -اليررد  المحت،رر 
،حررداها بمررا يررتالء، مرر  أهدافرري، ومرر ارا، لرر، ييررد الحررتالل أفةررل مررن هيمررا  برراري  الترري اسررتسدؤ 

 متيرا يسوديا، حتج يبدأ حم،  تحريةي  ةد المس،مين في أوروبا.
وينط،ررق التيرردير العررا، الررذي تعمررل ع،ررج أساسرري الم سسرر  األمنيرر  الصررسيوني ، مررن فرةرري  مفادهررا أنش 
أحرردا  برراري  األايرررة تعكرر  فرري الوا رر  تعرراي، اطررر اسررتسداؤ المصررالح اليسوديرر  فرري أوروبررا، ممررا 

التياها  لموايس  هذا الاطر. لي  فيرط مرن ارالل التنسريق مر  األوروبيرين،  يتط،ن العمل في كل
 بل أيةًا عبر العمل بأكل مستيل.
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وتأرررير التيرررديرا  الصرررسيوني ، ،لرررج أن الطررراب  السرررري لررربعب األهرررداؤ الصرررسيوني  داارررل األراةررري 
سرررررتاباري ، األوروبيررررر ، يحرررررت، الييرررررا، بيسرررررود مسرررررتي،  لتررررر مين هرررررذي األهرررررداؤ، اصوصرررررًا البعثرررررا  ال

 والصساين  الذين يعم،ون في مرافق حساس  ويص،ون أوروبا ألداء مسا، محددة.
وفرري هررذا السررياق، كأررف  صررحيف  "ميكررور ريأررون" اليمينيرر  الميربرر  مررن دوائررر صررن  اليرررار فرري "تررل 
أبيررررن" أن الم سسررررا  السررررتاباري  الصررررسيوني  أرررررع  بالفعررررل فرررري وةرررر  ماطررررط ل،حصررررول ع،ررررج 

 اباري  الالذم ،  حباط أي سيناريو لستسداؤ المصالح اليسودي .المع،وما  الست
وفي تيرير نأرتي األحد الماةي، لفت  الصحيف  ،لج أن ريال استابارا  صساين  أرعوا بالفعل في 
التيرروال فرري أريرراء أوروبررا، وتحديرردًا فرري المنرراطق الترري تتركررذ فيسررا بأرركل اررال المصررالح اليسوديرر ، 

 ول المااطر التي يفترب أن تسدد هذي المصالح.بغي  ب،ورة تصورا  ح
وحسن الصحيف ، فإن الطوا ، الستاباري  ةم  ،لج يانن عناصر "الموساد" و"الأابا "، عناصر 
من أعب  السرتابارا  العسركري  "أمران"، أكبرر األيسرذة السرتاباري  الصرسيوني ، وهرذا يعرد سرابي ، ،ذ 

 التي دأن "أمان" ع،ج العمل فيسا.،ن الساح  األوروبي  ليس  من الساحا  
وأأررار  الصررحيف  نفسررسا ،لررج أن "الموسرراد" سرريركذ يسررودي اصوصررًا دااررل فرنسررا، لرري  فيررط بسرربن 

 السيو، الذي حد  أايرًا، بل ألن اليالي  اليسودي  في فرنسا هي اليالي  األكبر في أوروبا.
ذي األيسررذة السررتاباراتي  لسررا فرري غيررر أنش األيسررذة السررتاباري  الصررسيوني  تحرراول توييررؤ حايرر  هرر

التحرريب ع،ررج تركيرا، ووصررمسا برر"التواط " مرر  اليسراديين. فيررد ذكرر  صررحيف  "معراريؤ" فرري عررددها 
الصررادر أمرر  أن مسرر ولين كبررارا فرري األيسررذة السررتاباري  "ا سرررائي،ي "، حررذروا نيررراءه، فرري أوروبررا، 

 ييما  "اليسادي  المتطرف ".من أن تركيا تعتبر "الح،ي  األةعؤ" في موايس  التن
وحسن "معاريؤ"، فإن اليغرافيا  د يع،  تركيا الممرش الطبيعي ل،مواطنين األوروبيين الذين يتويسون 

 ل،تطوع ل،يتال ،لج يانن تنيي، "الدول ".
وذعمر  أن ريررال السررتابارا  الصرساين  أوةررحوا لنيرررائس، األوروبيرين أن السرر،طا  التركيرر  ل تيررو، 

 يارير ألوروبا حول حرك  مواطنيسا األوروبيين الذين يدا،ون سوري  عبر تركيا.بتيدي، ت
وفي الو   نفسري، تواصرل "،سررائيل" التحرريب ع،رج المر  بحيروق المسر،مين فري أوروبرا وتحديردًا فري 
فرنسررا. فيررد ذكررر  صررحيف  "معرراريؤ" أن  يررادا  أمنيرر  صررسيوني  أب،غرر  المسرر ولين الفرنسرريين، أنرري 

صررعن موايسرر  التأرركيال  ا سررالمي  المتأررددة فرري حررال ي،رر  فرنسررا متأرربث  برراليوانين سرريكون مررن ال
الترري تفرررب  يررودا مأرردشدة ع،ررج المرر  باصوصرريا  المررواطنين. وتيرردر الصررحيف  أن يررذءًا مررن هررذي 

 الييود سيت، ،لغا ها في أعيان السيما  األايرة في باري . 
 82/1/8112السبيل، عّمان، 
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 السياسة والعسكرية قلقة من فوز تسيبراس في االنتخابات باليونان "إسرائيل": المؤسسة .09

ع،ي الصالح: يسود الم سستين السياسي  والعسكري  في ،سرائيل  ،ق من تداعيا  فوذ حذن   –لندن 
"سايرذا" اليساري برئاس  اليكسي  تسيبرا  في النتاابا  التأريعي  في اليونان، ع،ج العال را  برين 

ع،رج الصرعيدين السياسري والعسركري،  8112ا، التري أرسد  اذدهرارا غيرر مسربوق منرذ تل أبيرن وأثينر
 وصل حد المناورا  العسكري  المأترك  وغيرها.

اليونانيرر  مرر  وصررول الررذعي،  –،سرررائي،يا تو عرر  وسررائل ا عررال، العبريرر  ترردهور العال ررا  ا سرررائي،ي  
 ليونان، رغ، ترحين تل أبين بانتاابي.تسيبرا  الذي تتسمي بمعاداة السامي ، ،لج الحك، في ا

 82/1/8112القدس العربي، لندن، 
 
 هآرتس: "إسرائيل" متورطة في المجازر التي وقعت في رواندا وصربيا .21

الناصرة: اتس، المح،ل السياسي في صحيف  "ه رت " العبري  يئيرر اورن، رئري  الدولر  العبرير  السرابق 
ي األسبق اسحق رابين، ب نسما ارتكبا يريم  في كل ما يتع،ق أمعون بير ، ورئي  الوذراء ا سرائي،

با برادة اليماعير  الترري حرد  فرري روانردا وصررربيا، حير  صرراد ا ع،رج تحويررل سرالع مررن ،سررائيل ،لررج 
 الب،دين في و   ت، االلي تنفيذ ،عمال ا بادة اليماعي  هنا . 

ل مرر  المحررامي ايترري مررا  ع،ررج كأررؤ ( ،نرري يعمرر1|87و ررال الكاتررن فرري تيريررر نأررري اليررو، الثالثرراء )
الحيرررائق المتع،يررر  بصرررفيا  بيررر  األسررر،ح  ارررالل ت،ررر  الفتررررة االفرررا ليررررار الحيرررر الرررذي اتاذتررري األمررر، 

"من الواةح ان ما فع،تي ،سرائيل في حيني لر، يكرن ،ل مأرارك  فري يررائ،  المتحدة. وأةاؤ ييول ،ني
دا ت،ر  السياسرر ، ورفةررا أرين يرررائ، سرر،وبودان الحررن واليرررائ، ةرد ا نسرراني ، وان رابررين وبيربرذ  ررا

 مي،وأيفيت  الذي  اد أول عم،يا  ا بادة اليماعي  في أوروبا".
 87/1/8112قدس برس، 

 
 غزة: إحراق مكتب هيئة شؤون األسرى... بعد استهداف مؤسسة الشهداء والجرحى .20

حر وا فير أم  حسن يبر، أن ميسولون أ من غذة عن، 82/1/8112األيام، رام هللا،  ذكر 
المكتن الرئي  لسيئ  أ ون األسرى والمحررين في مدين  غذة بعد أن سر وا أيسذة حاسون محمول  

 با ةاف  ،لج ميموع  كبيرة من األوراق والمستندا  الااص  بأ ون األسرى.
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 وأتج الحريق ع،ج ثالث  أيسذة حاسون واألثا  واأليسذة المويودة في مكتن المدير العا، ،ةاف 
،لج ،تالؤ العديد من الم،فا  ل سرى في سيون الحتالل واألسرى المحررين الذين يت،يون ادما  

 متواص،  من السيئ .
واستنكر رئي  السيئ  عيسج  را  ، الحادث  بأدة، وطالن األيسذة األمني  في  طاع غذة، بةرورة 

ا، ألي يس ، وأهان ب همي  فتح تحييق عايل والكأؤ عن اليناة ومحاسبتس،، دون أن يويي التس
 تحر   يادا  العمل السياسي في  طاع غذة لتطويق مثل هذي األعمال التاريبي .

و ال  را  ، أن تتاب  هذي الحادث  م  تدمير وتارين م سس  الأسداء واليرحج في  طاع غذة، ،نما 
 أسداء واليرحج.هو م أر ع،ج استسداؤ ا ر  النةالي والوطني والتةحيا  الطوي،  ل سرى وال

ووصؤ بسا، الميدلوي مدير عا، أ ون األسرى والمحررين ورئي  لين  ،دارة مكتن الوذارة بغذة 
 أن حرق مكتن السيئ  بالعمل التاريبي الذي يعر ل الادما  الميدم  ل سرى وذويس،.
ع،ج الادما  و ال عبد الناصر فروان  عةو ال،ين  المك،ف  ،دارة السيئ  في غذة أن ما يرى سي ثر 

الميدم  ل سرى بأكل عا، ول سرى المحررين في  طاع غذة داعيا األيسذة األمني  في غذة ،لج 
 التحييق في الحاد  والكأؤ عن أسبابي.

ع،ج أن السيئ  ل تميذ في تعام،سا بين األسرى المحررين وتيد، « األيا،»وأدد فروان  في حدي  لر 
 أن هذا العمل ياد، الحتالل.ادما  متنوع  ل،يمي ، مأيرا ،لج 

من ناحيتي، طالن رأف  حمدون  رئي  مركذ األسرى ل،دراسا  الأرط  بفتح تحييق في الحاد  
والوصول الفوري ل،يناة، معتبرًا أن استسداؤ مكتن السيئ  بمثاب  استسداؤ ليةي  األسرى وما تحمل 

نساني .  من رسال  وطني  وا 
في  طاع غذة عن أيبسا واستنكارها لالعتداء اآلث، ع،ج « فتح»لحرك  وعَبر  السيئ  الييادي  الع،يا 

مير السيئ  م كدة أن هذي العتداءا  مرفوة  وطنيًا وأاال يًا وت تي استمرارًا لس،وكيا  ااري  عن 
 أعراؤ وتياليد و ي، الأعن الف،سطيني.

ل عناوين  ر  الثورة هو العتداء والمسا  بالم سسا  الوطني  التي تمث»أن « فتح»وأكد  حرك  
استمرار هذي العتداءا  ي كد »وأةاف  أن «. تياوذ اطير ل يمكن الصم  أو السكو  تياهي

أعال حريق ل تحمد عيباي  «.أن هنا  يسا  تسعج ،لج ير  طاع غذة ،لج أتون الفتن  وا 
تن السيئ . و ال  من يستسا أدان  لين  األسرى ل،يوى الوطني  وا سالمي  في  طاع غذة ،حراق مك

لين  األسرى في بيان أصدرتي أم  أن المكتن المستسدؤ يعنج بأ ون األسرى والمحررين من 
مات،ؤ ألوان الطيؤ الوطني وا سالمي، مطالب  اليسا  األمني  الف،سطيني  بالعمل الياد لمالحي  
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ني  التي تيد، المعتدين ومحاسبتس، والعمل ع،ج و ؤ س،س،  العتداءا  ع،ج الم سسا  الوط
 ادما  لأرائح الأعن الف،سطيني المات،ف .

من يستسا، أدان  لين  األسرى التابع  ل،يبس  الأعبي  لتحرير ف،سطين بأدة ،حراق مكتن هيئ  
أ ون األسرى والمحررين في غذة، م كدة أن العمل ا يرامي يةاؤ ،لج س،س،  من العتداءا  

ع،ج م سسا  مات،ف  تيد، ادما  لأرائح واسع  من  المتكررة التي أسدها  طاع غذة م اراً 
 الميتم  الف،سطيني وم أر اطير ع،ج تنامي الف،تان األمني وتصاعدي.

، من غذة، عن وكال  وفا، أن مدير عا، هيئ  82/1/8112الحياة الجديدة، رام هللا،  وأةاف 
ن أ دموا فير أم  ع،ج أ ون األسرى والمحررين في  طاع غذة بسا، ميدلوي، أفاد ب ن ميسولي

 ،حراق مكتن السيئ ، وسر   أيسذة حواسين تحوي بيانا  ااص  باألسرى في سيون الحتالل.
و ال ميدلوي "في تما، الساع  الاامس  فيرا، ت،يي  اتصال من حار  العمارة يفيد ب ن النيران 

رف  الرئيسي  احتر   تأتعل في مكتن السيئ ، وتويسنا ع،ج الفور ،لج المكان، وويدنا أن الغ
بالكامل، وتم  سر   يساذي لن تون". وأوةح أني تبين أني ت، بفعل متعمد وميصود، مأيرا ،لج 

 ةلؤ دولر أميركي. 11أن الاسائر المادي  يراء هذا الحريق تتياوذ 
من يستسا،  ال  هيئ  أ ون األسرى والمحررين في بيان صحفي، "،ن ا  دا، ع،ج حرق مكتن 

  في غذة، هو اعتداء سافر ومأين، ويم  بيةي  وطني  بامتياذ، ول ييد، ع،ج مثل ذا  السيئ
العمل ،ل من ه، في صؤ الحتالل ا سرائي،ي وأعواني، حي  سي دي ذل  ،لج تعطيل ميمل 

 الادما  التي تيدمسا السيئ  لكاف  األسرى وذويس، دون تمييذ".
ن بأدة العتداءا  التي تعرة  لسا م سستا أسر كما أدان المركذ الف،سطيني لحيوق ا نسا

 الأسداء واليرحج، ومكتن هيئ  أ ون األسرى والمحررين في مدين  غذة من  بل ميسولين
 
 اعتصامان في نابلس وطولكرم تضامنًا مع األسرى والطفلة مالك .22

ولي مس ولياتي، "األيا،"، "وفا": طالب  فعاليا  ناب،  بةرورة تحمل الميتم  الد -ناب، ، طولكر، 
 تياي  ةي  األسرى عام  و ةي  األطفال األسرى ااص .

ياء ذل ، االل اعتصا، تةامني نيمي نادي األسير في ناب، ، أم ، تةامنا م  الطف،  األسيرة 
عاما(، والتي حكم  ع،يسا س،طا  الحتالل بالسين الفع،ي لمدة أسرين، ودف   14مال  الاطين )

 أيكل. 6111غرام  مالي  بييم  
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طفل في  211و ال رئي  نادي األسير في ناب،  رائد عامر، ،ن  وا  الحتالل تحتيذ أكثر من 
سيونسا، وتيو، بمحاكمتس، ع،ج يرائ، متعددة، مأددا ع،ج ةرورة ،سناد األسرى المرةج، ااص  

 في يل تنامي معاناتس، نتيي  ا همال الطبي من ،دارة سيون الحتالل.
أد عدد من ذوي األسرى وممث،ي فصائل العمل الوطني والم سسا  الرسمي  وفي طولكر،، احت

واأله،ي  في المحافي ، أم ، أما، مكتن ال،ين  الدولي  ل،ص،ين األحمر، في المدين ، أم ، 
 ل،تةامن م  األسرى في سيون الحتالل، ةمن الفعالي  األسبوعي  التةامني  م  األسرى.

ى الذين ياوةون معرك  الصمود في ويي ،يراءا  الحتالل وويي المعتصمون التحي  ل سر 
التعسفي  بحيس،، م كدين أن أعبس، ييؤ ،لج يانبس، ويسانده، ويدع، صموده،، حتج يت، ا فراج 

 عنس، يميعا.
كما ويي المعتصمون رسائل ل،عال، ول،ميتم  الدولي تفيد ب ني ةن األوان لو ؤ ممارسا  الحتالل 

 ره، أسرى حرن، يين حمايتس، والعمل باتياي ا فراج عنس،.بحق األسرى واعتبا
82/1/8112األيام، رام هللا،   

 
 غزة: المتضررون يعبرون عن صدمتهم لوقف "األونروا" المساعدات المالية وبدل اإليجارات .23

فايذ أبو عون: عبر أصحان البيو  المدمرة يراء عدوان الحتالل ع،ج  طاع غذة، عن صدمتس، 
، أول من أم ، عن و ؤ ”األونروا“تيي  ،عالن وكال  غو  وتأغيل الاليئين الف،سطينيين الكبيرة ن

 تيدي، المساعدا  المالي  وبدل ا ييارا  ألصحان البيو  المدمرة بسبن نيل التمويل.
، والمييمين في «األونروا»وطالن أصحان هذي المناذل من المأردين في مراكذ ا يواء بمدار  

 تييس، برد الأتاء ول حرارة الصيؤ ع،ج أنياب مناذلس،، وأيةًا المأتتين في أيق ايا، بالي  ل
سكني  كل منس، في منطي  بعد أن كان  ت ويس، عمارة سكني  واحدة، وكال  الغو  بالتراي  عن 
 رارها هذا، واستمرارها في دف  بدل ،ييار حتج يتسنج لس، العي  بكرام  لحين ،عادة ،عمار ما دمري 

 حتالل من مناذل لس،.ال
وأددوا ع،ج ةرورة التذا، الدول التي تعسد  في الم تمر الدولي  عادة ،عمار  طاع غذة الذي عيد 

، في أعيان العدوان «الياهرة»في الثاني عأر من تأرين األول الماةي في العاصم  المصري  
ؤ المناذل والم سسا  والبني  يومًا، ودمشر الحتالل االلي ةل 21ا سرائي،ي األاير الذي استمر 

التحتي ، بدف  ما تعسد  بدفعي ةمن اط  األم، المتحدة لمساعدة  طاع غذة  عادة ،عمار اليطاع 
 م،يارا  دولر.  4والتي  در  ك،فتسا بر
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وطالبوا أيةًا بإذال  األنياب وما،فا  العدوان، وا عادة تأكيل لين  ا عمار، موةحين أنس، ب م  
حم  الأعن من أيل موايس  النكبا ، لسيما أنس، في فصل الأتاء، وبحاي  لت،بي  الحاي  ِل،ا 
 مطالبس،.
أع،ن  أول من أم ، عن و ؤ تيدي، المساعدا  المالي  وبدل ا ييارا  « األونروا»وكان  

 ألصحان البيو  المدمرة نتيي  نيل التمويل.
لتي لحي  بكل اليطاعا  المدني  وكان  م سسا  رسمي  وأه،ي  أع،ن  أن ،يمالي األةرار ا

ةلؤ أسرة  2و ال  ،ن «. م،يارا  دولر 3والصناعي  والذراعي  باليطاع يراء العدوان ب،غ  حوالي 
باليطاع هدم  مناذلسا وفيد  أثاثسا بأكل كامل، وأن ميمل البيو  السكني  التي دمر  وبات  غير 

 ألؤ وحدة سكني . 81صالح  ل،سكن وص،  ،لج 
أبك  المنيما  األه،ي  الف،سطيني  عن بالغ  ،يسا تياي تداعيا  هذا اليرار ع،ج وا   حياة وعبر  

عأرا  اآللؤ من المأردين، مطالب  الدول المانح  با سراع في ا يفاء بتعسداتسا المالي  الااص  
 بإعمار  طاع غذة.

82/1/8112األيام، رام هللا،   
 
 تخابات البرلمانية اإلسرائيليةلمقاطعة االن 48حملة بين فلسطينيي  .24

أم ، عن تأكيل  42برهو، يرايسي: أع،ن  حركتان سياسيتان ناأطتان بين ف،سطينيي  -الناصرة
حرك  لمياطع  النتاابا  البرلماني  ا سرائي،ي ، في الو   الذي تستعد فيي األحذان المأارك  في 

ن  النتاابا  المركذي ، اليو، أو غدا الامي ، النتاابا ، لتيدي،  ائمتسا المأترك  الوحدوي  ،لج لي
أ ل من نسب   42وحسن نتائع النتاابا  في السنوا  األايرة فإن نسب  التصوي  بين ف،سطينيي 

اليسود، ،ل أن استطالعا  الرأي تأير ،لج أن نسب  الممتنعين عن التصوي  ألسبان فكري  
 ع،ج األكثر، والبا ي بداف  الالمبالة. % 0 ،لج % 3، ما بين 42وأيديولويي  بين ف،سطينيي 

ويياط  النتاابا  البرلماني  ا سرائي،ي  تاريايا، حرك  أبناء الب،د، التي نأ   مط،  سنوا  
السبعين، كتيار  ومي يساري، وامتدادها في الأارع محدود، ومأاركتسا في النتاابا  الب،دي ، 

 المتعاطف  معسا. ييتصر ع،ج بعب المدن واليرى الف،سطيني 
وم  يسور ا سالميين كحرك  سياسي  في ثمانينيا  اليرن الماةي، اأترك  م  اليوميين في 
مياطع  النتاابا  البرلماني ، وا تصر  مأاركتسا ع،ج النتاابا  الب،دي  التي تأرؤ ع،يسا وذارة 

 الداا،ي  ا سرائي،ي .
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مي  )اليناع الأمالي( مياطعتسا النتاابا ، ،ل أنسا وأما، كل استحياق انتاابي تع،ن الحرك  ا سال
ل تنأط ميدانيا في هذا الميال، أما حرك  أبناء الب،د فيد أع،ن  أم ، عن تأكيل "لين  أعبي  
لمياطع  النتاابا ، تأار  فيسا حرك  يديدة تدعج "كفاع"، وهي ميموع  منأي  عن حذن التيم  

ل سياسي، في ا،فيتي المو ؤ من التطورا  ا  ،يمي  وااص  الوطني الديميراطي، ع،ج ا،في  يد
 المو ؤ من سوري .

و ال الييادي في حرك  أبناء الب،د محمد أسعد كناعن  في حدي  لر"الغد" ،ن الحرك  الأعبي  ستنأط 
 ميدانيا وفق ،مكانياتسا المتواةع ، وستأرع بحم،  ،عالمي  ونأاطا  أعبي ، لغرب تمرير رسالتسا.

حدي  لر"الغد"،  ال المح،ل الستراتييي الدكتور عال أطر ، مدير معسد "يافا" ل بحا  وفي 
والستطالعا ، ،ن الستطالعا  األايرة التي أيراها تمسيدا لالنتاابا  الميب،  أيسر  نتائع 

،سا، مأابس  تيريبا لستطالعا  السنوا  األايرة، التي سبي  النتاابا  البرلماني  السابي  وما  ب
بالمائ ، وفي تح،يل  3فمن يياهر بمياطعتي لالنتاابا  ع،ج أسا  فكري وأيديولويي بحدود 

بالمائ  من ،يمالي من لس، حق  0لالستطالعا  با مكان اليول ،ن نسب  هذي الأريح  تصل ،لج 
 التصوي .

فاع نسب  ويةيؤ د.عال أن الستطالعا  التي أيراها في الأسرين األايرين أيسر  تويسا بارت
المصوتين العرن في النتاابا  الميب، ، وكان هذا  بل ا عالن عن اليائم  الوحدوي ، التي حسن 
التيديرا  ستذيد من الياهذي  ل،مأارك  في التصوي  من عدة أسبان. وحسن عدة تيديرا ، فإن 

يي في نياط عما كان  ع، 11، بفارق نحو % 64 د تتياوذ  42نسب  التصوي  بين ف،سطينيي 
 النتاابا  السابي .

82/1/8112الغد، عّمان،   
 
  نمدنيو من شهداء العدوان على غزة %71: "بتسيلم" .25

ا.ؤ.ن: اتسم  منيم  ،سرائي،ي  ل،دفاع عن حيوق ا نسان فير اليو، األربعاء،  –اليد  المحت،  
العسكري  أن هذي اليي  ا سرائي،ي بتعمد الييا، بعم،يا   صؤ ع،ج  طاع غذة، م  ع،، الييادة 

 الغارا  ست دي ،لج  تل مدنيين، أول ةحايا هيومسا في الصيؤ الماةي.
و ال  منيم  بتسي،، في تيرير "احدى مفار ا  نذاع الصيؤ الماةي في  طاع غذة كان  الغارا  
العديدة التي استسدف  مباني سكني  دمر  ع،ج ر و  سكانسا". وهذا الدمار كان "نتيي  سياس  

 مس ولون حكوميون والييادة الع،يا العسكري ".رسمسا 
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من الياصرين أو المسنين  %71 ت،ج بينس،  616غارة أو ع   71ودرس  المنيم  غير الحكومي  
يوما  تل  21عاما. وفي السيو، العسكري البري واليوي الذي استمر  61الذين تذيد أعماره، عن 

لمدنيين بحسن األم، المتحدة في حين أحصج من ا %71ف،سطيني بينس،  8811اليي  ا سرائي،ي 
 أكثر من سبعين  تيال في اليانن ا سرائي،ي غالبيتس، من الينود.

واكد يائل أتاين الذي أأرؤ ع،ج التيرير ل،صحفيين "مستحيل ان نيول ب ن اليي  ل، يكن يع،، 
أو الثاني لكن في عدد المدنيين الذين سييت،ون في هذي السيما ". وأةاؤ "ربما في اليو، األول 

 اليو، العاأر أو العأرين عندما نرى عدد المدنيين الذين  ت،وا ل، يكن يفترب أن هذي السيما ".
82/1/8112الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 دونم من أراضي قلقيلية للمستوطنين 2400هآرتس: "اإلدارة المدنية" تسرِّب  .26

عددها الصادر اليو، أن "ا دارة المدني  تريم  ااص : كأف  صحيف  "ه رت " في -را، ن
ل  ،لج الأرك  المسماة "تطوير السامرة" أراةي تيدر بماليين الأواكل، بدون طرع  ا سرائي،ي " حوش
أي عطاء، واالفا ل،تع،يما  الواةح  بسذا الأ ن من  بل  ائد منطي  الةف  الغربي  في يي  

ورط عناصر في وذارة يي  الحتالل في هذي الحتالل نيتسان الون. وأأار  "ه رت " ،لج ت
 اليةي .

دون، في محافي   ،يي،ي ، اليريب  يدا من الاط  8411وتب،غ مساح  األراةي المذكورة حوالي 
األاةر باليرن من منطي  را  العين، حي  ستيا، في المكان منطي  صناعي ، لتأغيل 

 الف،سطينيين ب يور ذهيدة.
أؤ عن طريق الصدف ، ففي أعيان تحييق أيراي نيتسان في مكتبي، وأوةح  الصحيف  أن األمر كا 

 رر تعيين ةابط لفحل الكيفي  التي ت، فيسا الموةوع، وع،م  "ه رت " أن الموةوع ل، ينتي بعد، 
 ولكن تبين أن عناصر في وذارة اليي  تدا،  في الموةوع.

82/1/8112القدس، القدس،   
 
 غرب الخليلدونم  500االحتالل يصادر أكثر من  .27

وكال :  ال منسق ال،ين  الأعبي  لمياوم  اليدار والستيطان في  –الحياة اليديدة  –محافيا  
بي  أول، عيسج العم، ، ،ن محكم  الحتالل أصدر   رارا عسكريا ييةي بالستيالء ع،ج ما يذيد 

ين وايم  سكني  دون، تي  غرن مدين  الا،يل. وأاطر   وا  الحتالل أم ، بسد، بركس 211عن 
في منطي  التبان أرق يطا ينون الا،يل، و د أمس،  المواطنين أسبوعا  االء المكان،  بل تنفيذ 
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 رار السد،. فيما اعتي،   وا  الحتالل أكثر من عأرة مواطنين بينس، طفل من أنحاء متفر   
 بالةف  الغربي .

82/1/8112الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 ن بمخيم اليرموك يعانون الحصار ويخشون االقتحامتقرير: الالجئو .28

دمأق: بعد مرور أكثر من عامين ع،ج حصار ماي، اليرمو  لاليئين الف،سطينيين -سالف  يبور
في سوريا، وثماني اتفا يا  فاأ،  لتحييدي عن الصراع، تبدو يمي  األطراؤ اليو، عايذة عن حل 

 معاناة سكاني.
بن اليوع في الماي، الوا   ينون العاصم  دمأق ،لج أكثر من وارتفع  عدد حال  الوفاة بس

أاصا ةاره، رةي  توفي السب  الماةي، مما دف  سكان الماي، ،لج اتسا، النيا، السوري  161
واليبس  الأعبي  بييادة أحمد يبريل وفتح النتفاة  بحصاره، ومن  ،داال الغذاء والدواء من  بل 

 ئين التابع  ل م، المتحدة.المفوةي  الع،يا لأ ون الالي
كما يتسمون ت،  اليسا  أيةا بيط  مياي الأرن عنس، منذ أربع  أأسر، ،ةاف  ،لج عد، اللتذا، 
بإنياع أي  مبادرة  نساء م ساتس،، األمر الذي يذيد من معاناة عأرين ألؤ مدني داال الماي،، 

ق معبر ببيال ينون دمأق واحتكار بسبن ،غال -،ن ويد -يعانون ارتفاع أسعار المواد الغذائي  
 عدد من التيار ل،بةائ  واألغذي .

وبمواذاة الحصار والتيوي ، تذايد  الموايسا  بين ميات،ي النيا، والفصائل المعارة  الميات،  داال 
الماي،، وأهمسا كتائن "أكناؤ بي  الميد " ويبس  النصرة، في يل حدي  ،عال، النيا، عن تأكيل 

  " ل،يتال ،لج يانن ال،يان الأعبي  الف،سطيني  بسدؤ استعادة الماي،."لواء اليرمو 
ويذكر الصحفي أحمد عوب أن اتفا ا يرى بين منيم  التحرير الف،سطيني  ممث،  بالسفير أنور عبد 
السادي، والنيا، السوري لتأكيل لواء من عناصر اليبس  الأعبي  الييادة العام  وفتح النتفاة  

 ؤ الف،سطيني  ،ةاف  لبعب المعتي،ين الف،سطينيين في سيون النيا،.وفصائل التحال
و ال عوب ،ن ما تردد بأ ن هذا التفاق "أثار مااوؤ المدنيين في الماي، من استمرار المعاناة 
طال  أمد األذم  ا نساني  التي يعيأونسا، وتياهروا رفةا ل،مو  يوعًا وهتفوا ةد هذا  والصراع وا 

 مو ؤ منيم  التحرير التي اعتبروها أريكًا في يريم   تل الف،سطينيين يوعًا".ال،واء اليديد و 
وأكد عوب أن أهالي الماي، يريدون "تحييدي عن الصراع السوري وعودة المسيرين ،لج مناذلس،"، 
مةيفا أن هنا  "مع،وما  عن لياء يم  السفير عبد السادي وممث،ين عن دول أينبي   عادة 

يبار أهالي الماي، ع،ج الاروج مما يعني تسييره، توطين ف،سطينيي  سوريا في دول أوروبي ، وا 
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نساء حق العودة، وهو ما ياد، المأروع التفاوةي لمنيم  التحرير م  س،طا  الحتالل  وا 
 ا سرائي،ي".

اليرمو "، واعتبري "ميرد فياع  ،عالمي  تسدؤ ،لج ورغ، ذل ،  ،ل عوب من أهمي  تأكيل "لواء 
أحذ هم،  وا  النيا، اليائس  من داول الماي، بعد فأل اليبس  الأعبي  وفتح النتفاة  والدفاع 

 الوطني في ذل ، واسارتس، الكثير من األرواع االل عامين ونصؤ من المعار ".
الميد " في الماي،، فييول ،ن "العيذ البأري لدى أما أبو العبد اليائد الميداني لر"كتائن أكناؤ بي  

النيا، بعد ميتل ويرع العديد من الأبيح  وهرون ةارين اارج البالد دفعي لتينيد معتي،ين بعد 
مساومتس، ع،ج حريتس،، وتيدي، ،غراءا  مالي  لأبان مايما  أارى مثل يرمانا واان دنون 

 سي  ةد المياهدين المرابطين ع،ج يبس  الماي،".والأمالن ، في اطوة تمثل حال  من الحرن النف
وا،ل ،لج اليول ،ن النيا، "يسعج من االل الذج بفصائل التحالؤ الف،سطيني  وعناصر من حذن 
ن في ،دارة معرك  الماي، ،ةاف  لتأكيل لواء اليرمو ، ،لج ذيادة ال تتال الف،سطيني الف،سطيني 

س،بي بذيادة الأرس اليتماعي بين األهالي وتحييق م رن  بين أبناء الماي،، مما سيكون لي دور
 النيا، في تدمير الماي، ب ياٍد ف،سطيني ، م  بيائي بعيدًا عن المحاسب  والمساءل ".

87/1/8112الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 قناة إسرائيلية: تعاون جيشي "إسرائيل" ومصر يفوق التوقعات .29

ا سرائي،ي  العاأرة أن التعاون بين اليي  والماابرا  في  صالح النعامي: أكد   ناة الت،فذة-غذة 
كل من ،سرائيل ومصر يتياوذ كل التو عا ، مأيرة ،لج أن اليانن المصري يوافق ع،ج كل ط،ن 
يتيد، بي اليانن ا سرائي،ي، ،ذا كان متع،يا بموايس  الحركا  ا سالمي  "المتأددة" في كل من 

 سيناء و طاع غذة.
ن دافيد مع،ق الأ ون العسكري  في اليناة في تيرير بثتي مساء أم ، أن التعاون بين وذكر ألون ب

اليي  المصري واليي  ا سرائي،ي ل يتو ؤ ع،ج التنسيق وتبادل المع،وما  الستاباري  "بل تعداي 
 ل،تعاون الميداني"، في ،أارة ،لج  يا، الطرفين بعم،يا  مأترك  ةد من يعتبرون مصادر اطر لكل

 من ،سرائيل والنيا، المصري داال سيناء.
و د سبق ليناة الت،فذة ا سرائي،ي  العاأرة أن كأف   بل عا،، النيان عن  يا، رئي  الوذراء 

 ا سرائي،ي بنيامين نتنياهو بإصداري تع،يما  لتنفيذ عم،يا  في  ،ن سيناء.



 
 
 
 

 

           82ص                                     3471 العدد:    82/1/8112 األربعاء التاريخ:

، أن 8114حذيران/ يونيو  18 ويذكر أن صحيف  "يسرائيل هيو،" الميرب  من نتنياهو  د أكد  في
اليي  المصري يعتمد ع،ج مع،وما  استاباري  تيدمسا الماابرا  ا سرائي،ي  في تنفيذ عم،ياتي ةد 

 "اليساديين" داال سيناء.
من ناحيتي،  ال الينرال عامو  يادلين، رئي  أعب  الستابارا  العسكري  ا سرائي،ي  األسبق، ،ن 

يل والحكوما  "السني  المعتدل " يمثل فرص  غير مسبو   لتعذيذ التعاون التياء المصالح بين ،سرائ
معسا بأكل يعذذ البيئ  الستراتييي   سرائيل ويساعدها ع،ج موايس  التحديا  الكبيرة التي تتعرب 

 لسا.
وفي ميال نأرتي صحيف  "ميكور ريأون" في عددها الصادر أم ، أدد يادلين ع،ج أن التياء 

يران. المصالح بين  ،سرائيل والدول "السني " يتمثل في موايس  حركا  ا سال، "السني" وا 
وأأار يادلين ،لج أن ،سرائيل بات  تستفيد من تعاون كبير م  كل من مصر واألردن ودول في 

 الا،يع، داعيا حكوم  نتنياهو ،لج استغالل هذي الفرص  حتج النساي .
ل الستفادة من هذا التعاون هو عد، استيرار األوةاع واستدر  يادلين  ائاًل ،ن ما يي،ل من فر 

في بعب الدول العربي ، عالوة ع،ج تعمد الحكوم  ا سرائي،ي  ،حراج نان الحك، العربي  عبر 
 رفةسا مبادرة السال، التي أط،يسا م،  السعودي  الراحل عبد ن بن عبد العذيذ.
 82/1/8112، 81موقع عربي 

 
 ثيرة للتعامل مع المطار اإلسرائيليجودة: لدينا خيارات ك .31

أكد وذير الااريي  األردني ناصر يودة مساء الثالثاء أن األردن لديي ايارا  كثيرة ل،تعامل م  
، ام  "،سرائيل" مطار  رن محافي  العيب . وعرب يودة االل ي،س  لمي،  النوان أربع  ايارا  

يادة األردني . وأأار يودة أن من بين الايارا  ل،تعامل ، ام  ،سرائيل مطار تمناع الذي ينتس  الس
المطروح  هو أن ل تتعاون األردن م  ،سرائيل في تأغيل المطار الذي يبعد عن حدود المم،ك  
أمتار وتاب  أن هذا الايار متاع ول، تستادمي حتج اآلن. وتةمن  الايارا  أيةًا تيدي، أكاوى 

 ، وأايرا التياةي لدى المحاك، الدولي .لدى المنيما  الدولي  وال،يوء ،لج التحكي
وأكد يودة مطار تمناع الأغل الأاغل ل،يمي  في المم،ك  مأيرا أن وذارة الااريي  تتاب  هذي األمر 

،ذ يرى عيد عأرا  اليتماعا  بسذا الأ ن وأدد أن األردن لن يسمح ولن ييبل  8111منذ عا، 
 أن ينتس  سيادتي أي أال أو منيم  أو دول .

 82/1/8112لسبيل، عّمان، ا
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 األمير الحسن يدعو لعدم وقف مساعدات "األونروا" في غزة .30
عمشان: عبشر األمير األردني الحسن بن طالل عن  ،يي العميق ،ذاء األابار، التي تنا ،تسا وسائل 
ا عال، حول  رار وكال  "األونروا"، و ؤ برنامع مساعداتسا النيدي  في غذة، حي  تةرر  ةلؤ 

لمناذل أو هدشم  وبيي أصحابسا ميت،عين من دون م وى. وطالن، في بيان لي أم ، الميتم  ا
الدولي بمساندة هذا البرنامع، وتيدي، الدع، المالي المط،ون لستكمالي. و ال "من المس، تذكير العال، 

،يماع دولي ع،ج بحي، المعاناة ا نساني  والفيائ  التي عاأسا أه،نا في غذة". وذاد "ليد كان هنال  
،عادة ،عمار غذة وت هيل المتةررين من أه،سا. كما ن كد أن حق الم وى المنصول ع،يي في 

 ا عالن العالمي لحيوق ا نسان هو أكثرها ،لحاحا".
 82/1/8112الغد، عّمان، 

  
 البخيت: يهودية "إسرائيل" تعني البحث عن وطن بديل للفلسطينيين .32

اليي   -كذ الدراسا  الستراتييي  التاب  ل،يوا  المس،ح  األردني  وكال  بترا: عيد مر  –عمشان 
العربي ندوة بعنوان "يسودي  ،سرائيل النعكاسا  والت ثير". و ال رئي  الوذراء األردني األسبق د. 
معروؤ الباي  االل الندوة "،ن يسودي  ،سرائيل تعني البح  عن وطن بديل ل،ف،سطينيين، فسي ترى 

ئيل هي الوطن اليومي ل،أعن اليسودي األمر الذي ييسد حيي في تيرير المصير بناء أن أرب ،سرا
ع،ج تراثي الحةاري والتارياي، كما أن هذا المأروع يير حق العودة ألي يسودي في العال، بدون 

 أروط أو  يود من أيل تمكين يمي  سكان ،سرائيل من حفي حيو س، وحةارتس،".
اسا  الستراتييي  ال،واء الركن المتياعد محمد فرغل حول ثواب  بدوري تحد  مدير مركذ الدر 

السياس  األردني  ويسود الييادة الساأمي  في الدفاع عن اليةي  الف،سطيني  وأهمي  تحديد أبعاد 
 وانعكاسا  مس ل  تسويد الدول  ا سرائي،ي  ع،ج األردن.

ركا  ،ن "فكرة ت سي  ،سرائيل كدول  و ال أستاذ الع،و، السياسي  في يامع  اليرمو  د. نيا، ب
يسودي  عم،  ع،ج تيدي، صف  اليسودي  ع،ج الديميراطي ، فسي يسودي  ديميراطي  بالنسب  ل،ميتم  

 وديميراطي  بالنسب  ل،يسود تسعج ل،محافي  ع،ج الثياف  والترا  والسوي  اليومي  اليسودي ".
"أن العتراؤ بدول  ،سرائيل يعني تكري  وبين مدير مركذ مسارا  في را، ن هاني المصري 

سيطرة ،سرائيل ع،ج ارب ف،سطين التارياي  وفرب ،مالءاتسا ع،ج الف،سطينيين والةغط ع،يس، 
 ليصبحوا ميرد سكان ل يويد أدني حيوق لس،".

 82/1/8112الدستور، عّمان، 
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 "مجابهة التطبيع" تدعو للضغط لرفض اتفاقية الغاز اإلسرائيلي .33
ان  ال،ين  التنفيذي  الع،يا لحماي  الوطن وميابس  التطبي  األردني ، "كل الموا ؤ عمشان: د

وا يراءا  التي تتبناها وترعاها يسا  رسمي  وأركا  لتو ي  عيد بين الحكوم  والعدو الصسيوني 
ن لتوريد الغاذ المسروق من سواحل ف،سطين المحت،  ،لج األردن لمدة ثالثين عاما". و ال ، في بيا

صحفي أم  عين ايتماع عيدتي السب  الماةي، ،ن ذل  يأكل "ارتسانا ل،عدو في ميال الطا  ، 
 وما يتب  ذل  من ربط ال تصاد األردني بعي،  ال تصاد ا سرائي،ي".

ودع  كل السيئا  الوطني  ،لج العمل ع،ج حأد الرأي العا، األردني والةغط ع،ج مي،سي النوان 
   ع،ج هذي التفا ي  أو تمريرها.والوذراء لرفب التو ي

  82/1/8112الغد، عّمان، 
 
 عّمان: اعتصام نقابي حزبي رفضًا التفاقية الغاز اإلسرائيلي .34

محمد الكيالي: دعا نيابيون وحذبيون أردنيون االل اعتصا، أم  نفذوي أما، أرك  البوتا   -عمشان 
راد الغاذ من "،سرائيل"، الحكوم  ،لج "العودة العربي ، دع  ،ليي الحم،  الوطني   سياط اتفا ي  استي

عن تو ي  التفا ي "، بصفتسا تأكل "تحديا لمأاعر الأعن األردني الرافب ل،تطبي  م  الكيان 
الصسيوني". وعبر المأاركون في العتصا، عن رأيس، بالتفا ي  من االل يافطا  حم،  عبارا  

ل يأترى من الصساين " و"الغاذ أريان الحياة ل "غاذ العدو احتالل"، و"غاذ ف،سطين المسروق 
أباط  13يس،، ل عداء"، داعين ،لج المأارك  في مسيرة الغةن الأعبي التي ستنفذها الحم،  في 

 )فبراير( الميبل لرفب التفا ي .
من يستي، اعتبر رئي  مي،  النيباء نيين المسندسين الذراعيين محمود أبوغنيم  االل العتصا،، 

اتفا ي  الغاذ التي "تطمح الحكوم  لتو يعسا م  الكيان الصسيوني"، تأكل "مي،  لأراء الغاذ أن 
 الف،سطيني المسروق من دول  العدو والمستارج من المياي ا  ،يمي  الف،سطيني ".

 82/1/8112الغد، عّمان، 
 
 المشنوق: المولوي في عرسال مع "جبهة النصرة" .35

ج المط،ون أادي المولوي من ماي، عين الح،وة تأغل الرأي العا، بيرو : فيما ل تذال  ةي  ارو 
ال،بناني، أكد وذير الداا،ي  نساد المأنوق في حدي  ،لج  ناة "،، تي في" أن "المولوي أةحج في 

 يرود عرسال برفي  يبس  النصرة".
 82/1/8112الحياة، لندن، 
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 قاسم: "حزب هللا" حاضر لخوض أي معركة .36

األمين العا، لر"حذن ن" ال،بناني الأي  نعي،  اس، أن "المياوم  في اندق واحد م  بيرو : أكد نائن 
ذاع   اليي  ال،بناني، والمأروع الذي نوايسي واحد"، و ال  اس، االل لياء مساهمي  ناة "المنار" وا 

 "."النور": "نستطي  اليول ،ن مأروع الأرق األوسط اليديد انكسر أما، دفاع المياوم  وصمودها
ورأى "أن الايبا  المات،ف  أحاط  بإسرائيل، وويد  أن أدواتسا ل، ت د الوييف  المط،وب ، من هنا 
ياء اعتداء الينيطرة ع،ج موكن لر"حذن ن"، وهي محاول  لت سي  معادل  يديدة". ولف  ،لج "أن 

ن األدوار لتارين اليو، أصبح واةحًا ل،يمي  أن ،سرائيل والتكفيريين مأروع عدواني واحد، يتوذعو 
المنطي ". و ال: "نحن ميتنعون أن هذا السدؤ ا سرائي،ي لن يتحيق اصوصًا م  ويود "المياوم  

 ا سالمي " وحذن ن وم  ويود معادل : اليي  والأعن والمياوم ، التي أثبت  يدواها ويدارتسا".
 82/1/8112الحياة، لندن، 

 
 النزاع العربي اإلسرائيلي أمريكية في الرياض بحثت  -قمة سعودية  .37

الأرق األوسط: عيد ااد، الحرمين الأريفين الم،  س،مان بن عبد العذيذ، والرئي   -الرياب 
األميركي بارا  أوباما، ايتماعا مطول في العاصم  الرياب، بحثا االلي العال ا  الثنائي  بين 

يدع، المصالح المأترك  ل،ب،دين  الب،دين والستمرار في تعذيذها وتطويرها في كل الميال  بما
 وأعبيسما.

كما تناول  المباحثا  استعراب عدد من الموةوعا  ال تصادي  وا  ،يمي  والدولي  بما في ذل  
ا سرائي،ي استنادا ،لج اليرارا  الدولي  ذا  الص،  ومبادرة السال، العربي ،  -أهمي  حل النذاع العربي 

يران.« 1+2»راني في ،طار المفاوةا  الحالي  بين ميموع  دول كما ت، بح  الم،ؤ النووي ا ي  وا 
 82/1/8112الشرق األوسط، لندن، 

 
 "القدس العربي": السعودية رفضت استقبال محمد دحالن للتعزية بالملك عبد هللا .38

اليد  العربي: واصل العاهل السعودي الم،  س،مان بن عبد العذيذ ةل سعود ت،يي التعاذي  -لندن 
ة الم،  عبدن بن عبدالعذيذ، من  ادة ور ساء ووفود دول العال،، في  صر اليمام  في الرياب، بوفا

 حي  ذار المم،ك  عأرا  الوفود من دول العال، لتيدي، التعاذي.
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و ال  مصادر سعودي  مط،ع  لر"اليد  العربي" ،ن الرياب رفة  استيبال الرئي  اليمني السابق 
يادي الف،سطيني محمد دحالن االل مراس، العذاء في الم،  عبد ن رغ، ع،ي عبدن صالح، والي

 ط،بسما الحةور ل،سعودي  لتيدي، واين العذاء.
 82/1/8112القدس العربي، لندن، 

 
 " كريستيان ساينس مونيتور": ضغوط قطرية على قيادة حماس ومطالبات بالمغادرة .39

في تيرير لسا تحدث  فيي عن نساي  « نيتوركريستيان ساين  مو »،براهي، دروي : ذكر  صحيف  
 بين  طر وحما .« أسر العسل»

وتنيل الصحيف  عن مصادر في حرك  حما   ولسا ،ن الييادة اليطري  مارس  ةغوطا في الأسر 
الماةي ع،ج  يادة حما  ومنعتسا من استيبال وفود في الدوح ، فيما نصح  الماابرا  اليطري  

م  المس ولين ا يرانيين وذيارة طسران. وتساءل  الصحيف  ،ن كان    يادة حما  بعد، التصال
 تركيا أصبح  المحط  اليادم  بالنسب  لرئي  المكتن السياسي لحرك  حما ، االد مأعل.

كان  »وني،  عن مس ول في حما  ليبي أبو حمذة، انتيل من دمأق ويعي  اآلن في عمان 
مس ول من حرك  حما   81مةيفا أن «. سياستسا الةغوط الااريي  واةح  حتج تغير  طر من
 غادروا  طر ،لج تركيا االل الأسر الماةي.

 د يرحن بنا دائما كةيوؤ، ولكننا ل نستطي  ممارس  النأاط السياسي والمالي »ويع،ق أبو حمذة 
المصري حي   –وترى الصحيف  أن ما يرى هو بسبن التحالؤ السعودي «. وال،وييستي في  طر

 د  طر  اعدة مناسب    ام  ا اوان المس،مين ا سالمي  األارى.ل، تع
اسارة مأعل لياعدة عم،ياتي السياسي  في الدوح  ي أر ،لج تحول ييويوسيا  مس، »وتةيؤ أن 
 «.في المنطي 

ورغ، التعتي، ع،ج مغادرة االد مأعل وعدد من مستأاريي  طر باتياي تركيا ،ل أن ارويي ياء 
تي تعرة  لسا الحكوم  اليطري  من ييرانسا. وياء  التطورا  في و   ييو، فيي بسبن الةغوط ال

الرئي  عبد الفتاع السيسي بالتةييق ع،ج حرك  حما  في غذة، والسعودي  ع،ج ا اوان الذين 
 صنفتس، كيماع  ،رهابي  وهو تحر  تبعتي ا مارا .

 82/1/8112القدس العربي، لندن، 
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 إسرائيل" تلفظ أنفاسها األخيرةقائد الحرس الثوري: " .41
الينرال محمد ع،ي يعفري، « الحر  الثوري»أ ؤ ن: اعتبر  ائد  -رويترذ  –واأنطن  -طسران 

تحرير اليد  با   ريبًا يدًا كما وعد بذل  ا ما، »، م كدًا أن «ت،في أنفاسسا األايرة»أن ،سرائيل 
، في غارة يوي  ،سرائي،ي  ع،ج «حذن ن»أعةاء في  6ورأى أن ميتل ينرال ،يراني و«. الاميني

ر بيرن سيوط الكيان الصسيوني»الينيطرة في اليولن السوري   «.يبأش
 87/1/8112الحياة، لندن، 

 
 غارات إسرائيلية على مواقع الجيش السوري بالقنيطرة .40

رًا، وكال : أسد اليولن السوري المحتل، أم ، تساينا محدودًا نسا -أحمد رمةان  -را، ن 
تصاعد لياًل م  أنش اليوا  ا سرائي،ي  غارا  ع،ج موا   ل،يي  السوري في الينيطرة، أعيب  تسديدًا 
من طسران لتل أبين ب ن تتو   عوا ن لار سا اطوطا حمرا ايراني  بغارتسا ع،ج الينيطرة،  بل عأرة 

 ايا،، ما أوحج ان اليولن با  أأبي بيبس  ،سرائي،ي  ر ،يراني .
ين كان عبارة عن صارواين أط،يا من اليذء المحرر من اليولن ع،ج اليذء الذي تحت،ي التسا

اسرائيل، من دون و وع اصابا  وأةرار، ليتبعي بعد ساعا   ،ي،  كال، تسديدي من مساعد وذير 
 الااريي  اليراني حسين أمير عبدال،سيان.

ر الينوا  الديب،وماسي  أع،نا فيسا ل ميركيين بعثنا رسال  الج الوليا  المتحدة عب»و ال عبدال،سيان: 
 «.ان النيا، الصسيوني تاطج بسذا العمل )الغارة( الاطوط الحمر اليراني 

في هذي الرسال   ،نا ان ع،ج المس ولين »وني،  وكال  النباء اليراني  عن عبدال،سيان  ولي 
 «.)السرائي،يين( تو   عوا ن اعمالس،

 87/1/8112المستقبل، بيروت، 
 
 كاتب إسرائيلي يشيد بالملك عبد هللا ويبرز مناقبه .42

: أأاد الصحفي ا سرائي،ي المتاصل في الأ ون العربي  في صحيف  81عربي -اليد  المحت،  
"ه رت " تسفي برئيل، بإنياذا  الم،  السعودي الراحل عبدن بن عبدالعذيذ، معتبرًا ،ياي المس ول 

 الذي حصل ل،سعودي  االل العأرين سن  الماةي .. األول عن النفوذ ا  ،يمي
و ال برئيل في ميالي الثالثاء، ،ني "ع،ج مدى عأرين سن  حول الم،  عبد ن السعودي  ،لج دول  
ذا  نفوذ ، ،يمي كبير حارب  ا رهان وايتاذ  الربي  العربي بسال،. ولكن هذا ل يعني أني كان 

 ديميراطيا كبيرا".
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، ،بان طرحي مبادرة السال، العربي ، 8118ميالي تصريحا  الم،  عبد ن في العا،  ونيل في بداي 
ومحاولتي ا  رار ب حيي  ويود ا سرائي،يين في ف،سطين حينما  ال: "حاول  البح  عن طريي  
ألوةح من االلسا لسكان ،سرائيل أن العرن ل يرفةونس، أو أنس، يميتونس،، ولكن العرن يعترةون 

عمال اليم  غير ا نساني  التي تمارسسا  يادتس، ةد الف،سطينيين. واعتيد  أن هذي ستكون ع،ج أ 
 رسال  ممكن  لقسرائي،يين".

 87/1/8112، 81عربي 
 
 الدول الداعمة للمحكمة الجنائية ترفض دعوة "إسرائيل" لوقف التمويل .43

ل مس ولون لرويترذ ،ن دينا عادل:  ا -داليا نعم   -توما  ،سكري  وانتوني دات   -لهاي 
العديد من الدول الرئيسي  الداعم  ل،محكم  الينائي  الدولي  ستتياهل دعوة ،سرائيل لو ؤ تموي،سا 

 ل،محكم  ردا ع،ج تحييق في ارتكان يرائ، حرن محتم،  في األراةي الف،سطيني .
وبريطانيا وفرنسا دون ويحول استمرار الدع، من دول تيد، أكثر من ث،  تمويل المحكم  منسا ألمانيا 

 و ؤ أنأطتسا وهي أول محكم  دائم  في العال، ل،نير في يرائ، الحرن.
وبدون هذا الدع، المالي ستعيذ المحكم  وميرها لهاي عن دف  رواتن مويفيسا في و   توايي فيي 

،يسا في وأنأئ  المحكم  لمحاسب   ادة العال، ع،ج اليرائ، التي ل يعا ن ع صعوبا  مالي  بالفعل.
ولول هذا التمويل لتعذر المةي  دما في دعاوى مثل ت،  التي أ يم  ةد نائن الرئي   بالده،.

الكيني وليا، روتو ورئي  ساحل العاج السابق لوران يبايبو وذعي، المتمردين األوغندي دوميني  
وا ،نس، سيفحصون وأثار ممث،و ادعاء المحكم  الدولي  غةن ،سرائيل هذا الأسر عندما  ال أونيوين.

أي يرائ، ربما ارتكب  منذ يونيو حذيران الماةي في األراةي الف،سطيني  ما يمسد الطريق أما، 
  توييي اتساما  محتم،  ةد اسرائي،يين او ف،سطينيين.

بنير  ةي  تتع،ق  188وفي حين ل ترحن الكثير من الدول األعةاء في المحكم  البالغ عددها 
سيا في الأرق األوسط وما يصاحن ذل  من تعييدا  دب،وماسي  فإن عددا بالصراع المأحون سيا

 كبيرا من الحكوما  الرئيسي  الممول  لسا  ال  ،نسا ستستمر في تيدي، الدع، المالي.
م،يون  141وتيد، الدول المتيدم  ا تصاديا في أوروبا وأمال ةسيا معي، ميذاني  المحكم  البالغ  

 ولر(. وي تي أكثر من نصؤ التمويل من سبع  مانحين رئيسيين.م،يون د 122يورو سنويا )
 أهمية بالغة

 8114 ال  الحكوم  األلماني  وهي ثاني أكبر المانحين ل،محكم  وأسسم  بنحو عأر ميذانيتسا عا، 
 ،نسا "ل يمكن أن تتصور"  ط  التمويل.
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يطاليون  ع،ج التوالي المراتن الثالث   وتحتل حكوماتس، -كما  ال مس ولون فرنسيون وبريطانيون وا 
لرويترذ ،ن سياسا  حكوماتس، بسذا الأ ن  -والرابع  والاامس  ع،ج  ائم  اكبر المانحين ل،محكم 

 لن تتغير.
اما كندا وهي ساب  أكبر ممول  ل،محكم  فيال  ،نسا ل تعيد النير في سياستسا في ةوء ط،ن 

 ليبرمان.
ون بيرد بالبيب في ذيارة  ا، بسا م ارا ل،ةف  الغربي  ورأي  يماهير وذير الااريي  الكندي ي

 بسبن مو ؤ بالدي الم يد  سرائيل.
 8114م،يون يورو عا،  8104وامتنع  كل من اليابان أكبر المساهمين في ميذاني  المحكم  و دم  

 واسبانيا التي تحتل المرتب  السادس  بين مموليسا عن التع،يق.
عد، الكأؤ عن هويتي لحساسي  المس ل  "الدول التي تدع، المحكم  و ال دب،وماسي أوروبي ط،ن 

 ستستمر في دعمسا" مةيفا "نحن نحتر، استياللي  المحكم  ومدعي المحكم ."
و ال متحد  باس، المحكم  الينائي  الدولي  ،نسا تتو   من الدول األعةاء الستمرار في التعاون 

 المترتب  ع،ج المعاهدة التي ت سس  المحكم  بمويبسا.بأكل كامل معسا والتصرؤ وفق اللتذاما  
 وأةاؤ "حماي  استيالل اليةاء والدعاء في المحكم  الينائي  الدولي  أمر في غاي  األهمي ."

وع،ج الرغ، من تعيد األمور ألن العديد من الدول األعةاء ح،فاء  سرائيل فإن سحن الدع، 
ةاء. وينير الج المحكم  الينائي  الدولي  ع،ج أنسا امتداد ل،محكم  مرفوب بالنسب  ل،كثير من األع

 لمحاكما  نورمبرج ل،ذعماء الناذيين بعد الحرن العالمي  الثاني .
و ال كيفن يون هي،ر وهو استاذ في ك،ي  الدراسا  الأر ي  واألفرييي  بيامع  لندن ،ن "يذءا من 

عاما يرائ، دولي  من  71كفير عن ارتكابسا  بل دع، ألمانيا ل،محكم  الينائي  الدولي  هو وسي،  ل،ت
 النوع الذي انأئ  المحكم  الينائي  الدولي  ل،تعامل معي."

 تراجع أنشطة المحكمة
عاما تعاني من عيذ مالي. وتتذايد أعداد  18ع،ج الرغ، من ذل  فإن المحكم  التي ت سس   بل 

  دول أفرييي  بينما ل تبدي الدول اليةايا التي تنيرها المحكم  بما في ذل  تحيييا  في س
األعةاء استعدادا لذيادة مساهماتسا المالي  بدري  تذكر في يل المأاكل ال تصادي  التي توايسسا 

 في الداال.
وتراي  نأاط المحكم  بعد تسريح عدد من مويفيسا في العا، الماةي لتوفير المذيد من الويائؤ 

لتي تنيرها. كما ت، تافيب ميذاني  المساعدة اليانوني  ما أثار التي تركذ ع،ج التعامل م  اليةايا ا
 أكاوى من محامي الدفاع.
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ويتو   أن يذداد العنء ع،ج الميذاني  م  وصول ذعي، المتمردين الوغندي أونيوين ،لج المحكم  
 م ارا ع،ج غير المتو   مما سيةطر ممث،ي الدعاء ل،يوء ،لج صندوق الطوارئ.

ء سابق لرويترذ ط،ن عد، نأر اسمي ،ن من غير المريح في يل الوة  الراهن و ال ممثل ادعا
أن تتوفر ل،محكم  الموارد الالذم  لتتمكن من التحييق عن كثن في الصراع الف،سطيني ا سرائي،ي 

 في السنوا  الثال  الميب، .
 82/1/8112وكالة رويترز لألنباء، 

 
 شراكة مع "إسرائيل"نواب أوروبيون يطالبون بتعليق اتفاقية ال .44

نائبا في البرلمان األوروبي، أم ، ممث،  السياس   63وفا: طالب  ميموع  م ثرة من  –بروكسل 
سرائيل، والتي  الااريي  في التحاد األوروبي فيديركا موغريني بتع،يق اتفا ي  الأراك  بين أوروبا وا 

 تعتبر المعاهدة األساسي  بينسما.
  أن مبادرة الحذن تعتبر اطوة أولج وفريدة من نوعسا، حي  دعا العديد وذكر  وسائل ،عال، أوروبي

من أعةاء البرلمان األوروبي ،لج اتااذ ،يراءا  صارم  ةد ،سرائيل منذ ارتكابسا مياذر في غذة، 
 ف،سطيني الصيؤ الماةي. 8311أود  بحياة 

الدولي  ومنيما  ف،سطيني  و د ذكر نوان ينتمون ألكبر امس  أحذان في أوروبا أن "منيم  العفو 
أارى  ام  بتوثيق استسداؤ ،سرائيل ل،مدنيين بأكل متعمد وارتكابسا ليرائ، حرن أارى االل 
هيومسا األاير ةد الف،سطينيين في غذة، والتي تعتبر انتساكا  اطيرة ل،يانون الدولي وا نساني 

 الذي ل يمكن الم  بي".
  ل،نير في تع،يق اتفا ي  الأراك  م  ،سرئيل ما ل، تتاذ وأةاؤ النوان: "،ننا ندعو لتأكيل لين

،سرائيل اطوا  يوهري  وفوري  لتعديل س،وكسا لكي يتماأج م  اليانون الدولي". وتعتبر هذي الرسال  
المويس  لموغريني استكمال ل،يسود السابي  في نوفمبر تأرين الثاني الماةي، حي   ام  أكثر من 

يوق ا نسان والنيابا  العمالي  واألحذان السياسي  من مات،ؤ أوروبا م سس  من م سسا  ح 311
 ل،مطالب  بتع،يق اتفاق الأراك  بين ،سرائيل وأوروبا.

 82/1/8112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 اللجنة الرباعية الدولية تطالب بتحسين األوضاع اإلنسانية بغزة .45

عين ايتماعسا ببروكسل، ،لج "ةرورة العمل ع،ج  نا: دع  ال،ين  الرباعي  الدولي ،  –بروكسل 
 تحسين األوةاع ا نساني  المتردي  ل،ف،سطينيين في  طاع غذة المحاصر".
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وأكد المتحد  باس، األمين العا، ل،ين ، استيفان دويري ، في بيان صحفي، اليو، الثالثاء، أن 
كن لتأيي  اللتذا، الكامل الميتمعين اتفيوا عين ايتماعس، أم ، ع،ج "ةرورة بذل كل يسد مم

بالمساعدا  المالي  التي ت، التعسد بسا في م تمر الياهرة ل،مانحين، بأ ن ،عادة ،عمار غذة، في 
 أكتوبر الماةي.

وأأار البيان، ،لج أن "أعةاء الرباعي  الدولي  استعرةوا األوةاع السياسي  بمنطي  الأرق األوسط، 
دع، استئناؤ مفاوةا  ذا  معنج بين الف،سطينيين  والدور الذي يمكن أن يةط،عوا بي في

سرائيل، بسدؤ التوصل ،لج اتفاق سال، أامل ع،ج أسا  حل الدولتين".  وا 
ونوي ممث،و الرباعي  أيةا، بحسن بيان ل،متحد  باس، بان كي مون، ب همي  "الناراط الوثيق م  

لج أهمي  عيد ايتماع ةار ل،ر   باعي  في أ رن و   ممكن".نيرائس، العرن في هذا الصدد، وا 
 82/1/8112الشرق، الدوحة، 

 
 األونروا تعلن حاجتها لمئة مليون دوالر بشكل عاجل لغزة .46

لي،ج االد الكركي: اع،ن  وكال  غو  وتأغيل الاليئين الف،سطينيين في الأرق األدنج )  -عمان 
والذي تيدمي لعأرا   الونروا( انسا اةطر   ،لج تع،يق برناميسا ل،مساعدا  النيدي  في غذة

اآللؤ من األأاال لغايا  الييا، بعم،يا  ،صالع المناذل المتةررة والمدمرة ولغايا  دف  ،عان  
ا ييار ألولئ  الذين ل بيو  لس،، مأيرة الج انسا استنفد  كاف  األموال الماصص  لدع، 

( 06ل  ام  أن أكثر من) وياء في بيان صحافي اصدرتي الوكا ا صالع ولتيدي، ،عانا  ا ييار.
الؤ منذل لعائال  ليئ  ف،سطيني   د تعرب ألةرار أو ل،تدمير االل النذاع الذي يرى صيؤ 

، وبالتالي يب،غ ،يمالي التمويل المط،ون لالستياب  لسذي الحاي  ما ميموعي ) 8114العا، الماةي 
،ن هذا ،نياذ »، «بر  تيرنررو »وييول مدير عم،يا  )األونروا ( في غذة،  ( م،يون دولر. 781

هائل؛ ولكني أيةا غير كاؤ ع،ج ا طالق. من السسول  بمكان النير ،لج ت،  الر ا، وا غفال حييي  
أننا نتحد  عن اآللؤ من العائال  التي ل تذال تعاني االل هذا الأتاء البارد بم وى غير كاؤ. 

، يراء انافاب دري  اليس، م  تدني ،ن النا  ينامون وسط األنياب، وهنا  أطفال  ةوا نحبس
( م،يون دولر في 111واوةح البيان ان )األونروا( تحتاج، وبأكل عايل، ،لج ) «.دريا  الحرارة

الرب  األول من هذا العا، من أيل السماع ل،عائال  التي تعرة  مناذلسا ألةرار طفيف  بإصالع 
لفعل، بما في ذل  ت،  الميدم  آللؤ العائال  ت،  المناذل ومن أيل دف  ،عانا  ا ييار الياري  با

 التي غادر  الماليئ اليماعي  التي تديرها الوكال  والتي ويد  لسا منذل بديال مست يرا.
 82/1/8112الدستور، عمان، 
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 السفير الهندي يؤكد على متانة العالقات الهندية الفلسطينية .47

لسند لدى دول  ف،سطين موهي  كومار ع،ج متان  الحياة اليديدة: أكد سفير يمسوري  ا –را، ن 
 عال   بالدي بف،سطين وم كدا دع، بالدي ل،أعن الف،سطيني في تحييق مطالبي العادل . 

صباع  –بي  حانون  –وياء  ا وال السفير كومار لدى وصولي  طاع غذة عبر معبر ايرذ 
عالمي بغذة، وتويي كومار مباأرة الثالثاء حي  كان في استيبالي طا ، السفارة الدب،وماسي وا 

 ل،مركذ الف،سطيني لحيوق النسان واستم  لأرع مفصل حول النتساكا  السرائي،ي . 
وأةاؤ السفير السندي أن السند تدع، وبيوة المصالح  وحق الف،سطينيين في حيس، بإ ام  دول  

 عاهد السندي . ف،سطين، وأن السند تيد، منح كثيرة لطالن ف،سطينيين ل،دراس  في الم
وتويي السفير ووفدي المرافق لميبرة ا ني،يذ حي  وة  اك،يال من الورود ع،ج  بور الينود السنود 

 الذين  ت،وا أثناء الحرن العالمي  األولج. 
وحل السفير كومار ةيفا ع،ج اليمعي  الف،سطيني  ل،صدا   السندي  الف،سطيني ، حي   ام  اليمعي  

 ، السفارة ومن ث، تناول عأاء عمل في مطع، السال، بغذة.بتكري، السفير وطا 
 82/1/8112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مؤتمر بفيينا يناقش حل دولة واحدة للقضية الفلسطينية .48

األناةول: ني، المعسد النمساوي ل،حوار الدولي )غير حكومي( م تمرًا  –محمد الحريري  –فيينا 
التييي، والطريق ،لج األما،( نا   الح،ول البدي،  لحل الصراع في تأكيل دول  ف،سطين.. “بعنوان 

 الأرق األوسط ع،ج أسا  دول  واحدة ولي  دولتين.
وبحسن مراسل األناةول، أار  في الم تمر الذي عيد يو، الثنين، سياسيون وابراء في أ ون 

حةري سفراء عرن في الأرق الوسط وأكاديميون وا عالميون من النمسا واوروبا وأمريكا، كما 
 ميدمتس، سفير ف،سطين في النمسا وممث،سا الدائ، أما، المنيما  الدولي  في فيينا صالع الرفاعي.

وبحسن وثائق الم تمر، يسدؤ الم تمر ،لج البح  في عم،ي  السال، ع،ج مدى عأرين عامًا وما 
ونماذج بدي،  لتأكيل دول   ت، تحيييي والعيبا  والتحديا  التي توايسي، فةاًل عن حيوق المواطن 

 عاما من عم،ي  أوس،و ل،سال،. 81في ف،سطين/ ،سرائيل، ع،ج ةوء ما ييرن من 
ونا   الم تمر وة  الدول  الف،سطيني  بعد حصولسا ع،ج العتراؤ الدولي، في يل ويود أكثر من 

ةفاء الطاب  الم سسي ع،ج 211 نياط  ألؤ مستوطن يسودي ،سرائي،ي في الةف  الغربي ، وا 
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التفتي  ا سرائي،ي  والتصاريح التي ترس  نيا، الفصل وحرمان الف،سطينيين من الحيوق الوطني  
 والمواطن، والأ،ل الذي أصان مفاوةا  الوة  النسائي.

 82/1/8112رأي اليوم، لندن، 
 
 الباحث اإليراني محمد الحسيني: الحوثي سيد اليمن وسنصنع خريطة المنطقة .49

وصؤ الباح  ا يراني محمد صادق الحسيني، ذعي، الحوثيين عبد الم،  : 81عربي –بيرو  
 الحوثي بر"سيد اليمن"، معتبرا أني سيكون بذل  سيد اليذيرة العربي .

و ال الحسيني في حوار أيرتي معي  ناة الميادين الفةائي  عبر برنامع "ةار طبع "، الذي ت، بثي 
 ي هو الغني بصناع  اليغرافيا والتاري ".بعد سيطرة الحوثيين ع،ج صنعاء: "،ن الحوث

وأأار الحسيني أثناء حديثي الت،فذيوني في تصريحا  اطيرة ومثيرة، ،لج أن محور المياوم  المتمثل 
في طسران ودمأق وبغداد وصنعاء وحذن ن، الذين وصفس، بر"سالطين البحر األبيب المتوسط" ه، 

 من سيصن  اريط  المنطي .
 82/1/8112، 81موقع عربي 

 
 حماس وحزب هللا... تسريع الخطى نحو العودة .51

 عدنان أبو عامر
يران، ول، يبق سوى ذيارة  ل، يعد سرشًا أنش هنا  تياربًا ييري بصورة حثيث  بين حما  وحذن ن وا 
رسميش  ييو، بسا رئي  المكتن السياسيش ل،حرك  االد مأعل ،لج طسران لكتمال عودة حما  ك،يشًا 

 مشج "محور المياوم ".،لج ما يس
اليديد في عال   حما  وحذن ن، ما أع،ني أمين عا، الحذن السيشد حسن نصر ن في لياء 

يران،  12ت،فذيونيش في  كانون الثاني/يناير ب نش لدى حما  ،رادة يديش  لترتين العال   م  الحذن وا 
،  العال   الثنائيش  بينسما ،لج وهذا  رار  ياديش ومركذيش في حما  في الداال والاارج، و د وص

 دري  عالي  وكبيرة يدشًا.
تر  حدي  نصر ن عن حما  بسذي ال،سي  ةثارًا ،ييابيش  في الحرك ، ع،مًا أنش هذا الاطان 
التصالحيش ل، ي   بين يو، ولي، ، بل حصي،  لياءا  عدشة ير  بين اليانبين، وتحديدًا في بيرو ، 

ة من حما  بة ش دماء في العال   المتيمشدة بينسما بسبن الم،ؤش لم  فيسا الحذن رغب  يادش 
، و د تأسد األيشا، الميب،  اطوا  ،ييابيش  أارى في العال  .  السوريش
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أفسح هذا التيارن المتذايد بين حما  وحذن ن الميال أما، تفا ل حما  بفتح ثغرة في يدار 
-ألايرة، بعد اليطيع  م  مصر، والمصالح  الا،يييش العذل  السياسيش  المفروة  ع،يسا في األأسر ا

 اليطريش ، والةغوط ا سرائي،يش  ع،ج تركيا لستةافتسا بعب مس ولي حما .
ل، تت اشر حما  في ت كيد حصول التيارن، برسال  منسوب  ،لج  ائد كتائن اليسا، محمشد الةيؤ، 

يًا بميتل مس ولي حذن ن ف سسا ،لج نصر ن، معذش كانون الثاني/يناير. ودعا  10ي الينيطرة في ويش
دين.  الةيؤ نصر ن ،لج توييي البنادق لمحارب  ،سرائيل، فيديرون معركتس، الميب،  موحش

ولحي "المونيتور" أنش تعذي  حما  ل،حذن بيتالي في الينيطرة، أثار  ردود فعل متباين  بين كوادر 
 رب.حما  ع،ج صفحا  الفايسبو  بين م يشد ومعا

و ال عةو المكتن السياسيش لحما  سامي ااطر لر"المونيتور": "هنا  تال ي بين حما  وحذن ن 
يران، ونحن ل، نغيشر أيئًا في سياستنا تياهسما، ول، تنيط  العال ا  بيننا، والحرك  حريص  ع،ج  وا 

 ا بياء ع،ج عال ا  فاع،  معسما لدع، اليةيش  الف،سطينيش ".
ن الم،مو  بين حما  وحذن ن، الةيش  التي أثارتسا تصريحا  االد مأعل تياي ومن ةثار التيار 

المعارة  السوريش ، حين أيشد الأعون العربيش  في الثورة من أيل حيو سا، ولكن "بوسائل س،ميش "، في 
 ،أارة ،لج ميات،ي المعارة  في سوريا.

"المونيتور" أنش "حما  دفع  ثمنًا غاليًا و د أكشد مس ول العال ا  الدوليش  في حما  باس، نعي، لر
بسبن مو فسا األاال يش من الثورة السوريش ، متشسمًا المعارة  السوري  ب نشسا ل، تف،ح في تحييق أيء 

."  لأعبسا، غير الدمار والتأرشد، مستسينًا هيومسا ع،ج مأعل، واتشسامي ب نشي يتب  ل،محور ا يرانيش
كانون الثاني/يناير تةامني  81سيش لحما  ،سماعيل هنيش  أع،ن في وكان نائن رئي  المكتن السيا

د في اندق  م  حذن ن بعد عم،يش  الغتيال ا سرائي،يش ، معتبرًا الحاد  رسال  بةرورة ،عادة التوحش
 واحد ةدش ،سرائيل.

و د أب،غ مس ول لبنانيش ساه، في الوساط  بين حذن ن وحما ، ط،ن عد، كأؤ هويشتي، 
لمونيتور" أنش "الحذن سيكون سعيدًا لو انةمش  حما  ،ليي في أيش موايس  ياوةسا ةدش ،سرائيل "ا

، عل الرغ، من ع،مي بعد،  ردشًا ع،ج الغتيال األاير، لتكتمل عودة حما  ،لج المحور ا يرانيش
ين ويود اتشفاق داال حما  ع،ج النةما، ،لج الحذن في الحرن الميب، ، التي  د تنأن بين ح

 وةار".
وأكشد الييادي البارذ في حما  في غذشة، وأحد الدافعين بيوشة ،لج عودتسا ،لج محور ،يران محمود 

كانون الثاني/يناير، أنش حذن ن لديي ما يكفي من  وشة لموايس  ،سرائيل، لكنش غذشة  82الذهشار في 
 تدعمي وتساندي بالوسائل المسموع بسا.
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حما  باس، نعي،  ال لر"المونيتور" "،نش المعرك  ةدش العدوش ا سرائي،يش لكنش المس ول السياسيش في 
واحدة، في أيش يبس   ائم ، وليس  في حاي   عالن من يسش  سياسيش  بعينسا، لكنش  رار اوب 
الداول في اليول  الميب،  من عدمي، مترو  ،لج طبيع  المعرك  الميدانيش ، ولي  ،لج  رار سياسيش 

 أو يعارب". محدشد ي يشد
وأةاؤ: "ااة  غذشة الحرن األايرة، ول، تتحرش  الةفش  الغربيش  ع،ج الرغ، من رغب  حما  
باأتعالسا في حيني، وكذل  الحال م  حذن ن، فإنش  رار النةما، ،ليي في الموايس  ةدش ،سرائيل 

يش معرك   د تندل  في مترو  ،لج حسابا  ميدانيش  بحت ، ول يعني أن تنارط غذشة ت،يائيشًا في أ
."  الينون ال،بنانيش

ووسط هذا التيارن المتالحق بين حما  وحذن ن، رفة  أوساط في الحرك ، ل، تكأؤ عن 
هويشتسا، في أحادي  منفص،  لر"المونيتور" نفي أو ت كيد أنباء تحدشث  عن رفب الحذن ط،بًا تيدشم  

صالح العاروري من تركيا ،لج بيرو ، بعد تذايد بي حما  لنيل ميرش عمل اليياديش العسكريش فيسا 
الةغوط ا سرائي،يش  واألميركيش  ع،ج أنيرة، وأأار  ،لج أنش "هذي أمور عسكريش  سريش  ل تيد طرييسا 

 ،لج ا عال،".
ولعلش حما  تستفيد من تصريحا  نصر ن األايرة في أ ن التيارن معسا، بمحاول  الةغط ع،ج 

 ، ل سيشما مصر والسعوديش  ال،تين ل ترغبان بعودة حما  ميدشدًا ،لج المحور بعب الدول العربيش 
، وهو ما من أ ني أن يافشؤ عنسا بعب الةغوط التي تمار  ع،يسا.  ا يرانيش

و د نفج نعي، لر"المونيتور" أن "يحصل أيش ت ثشر س،بشي لعال   حما  م   طر وتركيا ،ذا يدشد  
، ألنش أنيرة والدوح  لديسما مرون  سياسيش  واةح ، وتفسشمًا ييشدًا ل،حرا  تياربسا م  ،يران وحذن ن

الذي تيو، بي حما  تياي طسران وبيرو ، ع،ج الرغ، من ويود أطراؤ ، ،يميش  أارى، ل، يسمشسا، ل 
 تتفسش، تيارن حما  م  ،يران".

يران، لكنش هنا  في وع،ج الرغ، من هذا الندفاع من حما  تياي العودة السريع  ،لج حذن ن  وا 
داال حما  ذاتسا، من يويشي نصائح ،لج  يادتيسا السياسيش  والعسكريش  بالتريش  في ،عادة ما  ط  من 
 العال  ، وعد، ،يسار نفسسا كمن تسرول في اتشياي محور لي  لديي الكثير ممشا  د ييدشمي ،لج حما .

بتيديد العال   م  ح،فاء األم ، ،يران غار    يرى أصحان هذا الرأي في حما ، المطالن بالتريش 
في ديونسا وأذماتسا ال تصاديش ، ول تم،  المذيد من األموال لتيدشمسا ،لج حما ، وحذن ن متورشطًا 
 ، ، و د يكون في حاي  حما  لغسل صورتي أما، الرأي العا، العربيش حتشج أذنيي في المستني  السوريش

 ريشًا وتس،يحيشًا.أكثر من حاي  حما  لي عسك
87/1/8112موقع المونيتور،   
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 القائمة المشتركة بشارة خير .50

 هاني المصري
 ال لي صدييي المثيؤ والمسكون باليةي : منذ عأرا  السنين ل، نسم  ابًرا مفرًحا، منذ فترة  

نما تتالحق األابار المحذن . و ال  صديي  مأترك : هنا  ابر مفرع، وهو حم،  مياط ع  طوي، ، وا 
،سرائيل، حي  كان يأسد الفندق الذي كنا نيي، فيي في األردن ايتماًعا ل،ين  المياطع ، وأسد في 
اليو، السابق ندوة تحد  فيسا الطبين النروييي ماد  يي،بر ، عن تيربتي في غذة، وكان  الياع  

 ممت،ئ  بالحةور، لدري  أن المئا  ل، يتمكنوا من المأارك  من كثرة الكتياي.
ا  ابر مفرع ةار، وهو اليرار الأياع الذي اتاذي الرئي  الف،سطيني بالنةما، ،لج محكم  هن

الينايا  الدولي ، ولكن الفرح  نا ص  ألن هذي الاطوة النوعي  من دون ر ي ، ويغ،ن ع،يسا أنسا 
ماد والعودة ،لج متاه  المفاوةا ، بدًل من اعت« اتفاق أوس،و»ت تي في سياق سعي حثي   نياذ 

 مسار يديد يفتح طريق األمل والمستيبل أما، الف،سطينيين بعد سنوا  من الايب  وا حباط.
تأكيل اليائم  العربي  المأترك  لاوب انتاابا  الكنيس  ا سرائي،ي العأرين اطوة كبيرة تبرر 

، 42ةي الفرع، وبأارة اير ن مل أن تكون بداي  صفح  يديدة ل ييتصر ت ثيرها ع،ج أعبنا في أرا
بل يمتد ليصل ،لج مات،ؤ الفصائل والتيارا  الف،سطيني  داال منيم  التحرير وااريسا، بما يفتح 

 الطريق نحو ،عادة بناء وتوحيد م سسا  منيم  التحرير بمأارك  مات،ؤ ألوان الطيؤ السياسي.
حين من الي،يل ألول مرة تاأكل  ائم  يامثل فيسا الوطني واليومي والأيوعي وا سالمي، وتة، مرأ

والمث،  والنين والمدن المات،ط ، وفيسا مس،مون ومسيحيون ويسودي ودرذي وبدوي وثال  نساء، 
 ميعًدا. 11اثنتان في مكان مةمون، وثالث  بالتناون ،ذا أاذ  اليائم  ما يتياوذ 

،ي  اليادم  صحيح أن ما يعل تأكيل مثل هذي اليائم  ممكًنا رف  نسب  الحس، في النتاابا  ا سرائي
، وذل  بسدؤ تي،يل عدد المياعد التي سيحصل ع،يسا العرن بعد ، رار %3082،لج  %8من 

برئاس  أفيغدور ليبرمان، ليني،ن السحر ع،ج الساحر، ،ذ « ،سرائيل بيتنا»مأروع  انون  دمي حذن 
ئم  المأترك ، ميعًدا بعد تأكيل اليا 12،لج  11،ن من المتو   أن يرتف  عدد المياعد العربي  من 

ذا استمر ترايعسا  في حين أن نسب  حذن ليبرمان في الكنيس  تتراي  وفق الستطالعا ، وا 
سيكتوي بنار نسب  الحس، المرتفع  التي أراد أن يايصي بسا اليوائ، العربي .  ليد انتصر  األحذان 

حدة، رغ، أن اوب العربي  الرئيسي  ع،ج نفسسا واالفاتسا وااتار  اوب النتاابا  بيائم  وا
النتاابا  بيائمتين من أ ني أن يةمن نف  عدد المياعد السابي ، ول تذال اآلمال معيودة ع،ج 
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،مكاني  نياع يسود لين  الوفاق في التوصل ،لج صيغ  م  الحذن الديميراطي العربي تعذذ 
 اللتفاؤ حول  ائم  واحدة.

يسر بالم،مو  أن الاالفا  األيديولويي  ،ن مغذى تأكيل اليائم  المأترك  تارياي، ألني ي
والسياسي  والتنييمي  ل ت،غي ،مكاني  العمل المأتر ، اصوًصا أن ما ييم  الف،سطينيين في 

، وفي كل مكان، أكبر بكثير مما يفر س،.  ومن كان ينكر ذل  من الف،سطينيين تعرشب 42أراةي 
ي تعمق بأكل كبير من االل  يا، ،سرائيل لصدما  متالحي  يراء التطرشؤ والتمييذ العنصري الذ

بيم،  ل تنتسي من ا يراءا  والسياسا  واليوانين العنصري  التي ب،غ  العأرا ، ووص،  الذروة 
الذي يأرعن بأكل صارس حييي  « الدول  اليسودي »بإ رار الحكوم  ا سرائي،ي  لمأروع  انون 

نما ،سرائيل، ويسدد بأكل غير مسبوق الف،سطينيين، ل ي  في داال ما يسمج الاط األاةر فيط، وا 
نما سياسًيا وحةارًيا وثيافًيا وايتماعًيا، وع،ج كل  أينما توايدوا، ولي  بأكل سياسي فيط، وا 

 المستويا  والصعد.
يين أن ينتسي الو وع في ف  لعب  التطرشؤ والعتدال وأنصار التسوي  ورافةيسا بين الف،سطينيين 

نما تسدد بالمااطر الف،سطينيين يميًعا، ومث،ما ذيف   والعرن، ألن ،سرائيل ل تريد أي تسوي ، وا 
ماةيس، وتارياس، تريد مصادرة حاةره، ومستيب،س، وفرب الستسال، ع،يس، من دون استثناء، حتج 

 الف،سطينيين الذين تاي،وا أنس، ،ذا ت سرلوا يمكن أن ينالوا حيو س، أو الحد األدنج منسا ع،ج األ ل.
عةًوا وأكثر يمكن أن تسارع ،لج تنيي،  12ليائم  المأترك ، اصوًصا ،ذا أد  ،لج نياع ،ن ا

ب نفسس،، بوصفس، أ ،ي   ومي  ويذًءا ل يتيذء من الأعن الف،سطيني.   42عال   ف،سطينيي 
فمحاول   ،  كل تيم  من تيمعا  الأعن الف،سطيني لأوكي بنفسي بمعذل عن الأعن وعن 

انتس  ،لج الكوار  « اتفاق أوس،و»م سستي الوطني  اليامع  التي دأنسا ورسمسا مأروعي الوطني و 
التي ح،  بالف،سطينيين أينما توايدوا داال ف،سطين المحت،  وفي الأتا ، وفي الةف  واليطاع، بما 
فيسا اليد ، وفي الي،يل والمث،  والنين، ومايما  سوري  ولبنان، وفي العراق، وغيرها من األماكن 

لتي يتعرب فيسا الف،سطينيون ،لج أوةاع م ساوي  ومتفاوت  في سوئسا ولكن أ ل ما ييال عن أ ،سا ا
 سوًءا ،نس، ل يحسدون ع،يسا.

،ن اليائم  المأترك  اطوة نوعي  يمكن أن يبنج ع،يسا، أت  بعد عأرا  السنين وأسد  تأكيل 
،  ،لج لين  الوفاق الوطني، وستكون لين  الدفاع عن األرب وانتس  ،لج لين  المتابع ، واآلن وص

لسا ةثارها ا ييابي  فيما يتع،ق بالدور الذي ت،عبي اليماهير العربي  داال ،سرائيل، وفي تعذيذ وحدة 
التيارا  الوطني ، وما يرافق ذل  وينتع عني من تعذيذ النةال الف،سطيني ةد المأروع الستعماري 
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تحييق أهداؤ ومصالح وحيوق الأعن الف،سطيني  الستيطاني ا حاللي العنصري، ومن أيل
 المباأرة والبعيدة.

وسوؤ تترس   يم  هذي الاطوة ،ذا ل، يت، التعامل معسا كمس ل  انتاابي  تنتفي أهميتسا بعد الحصول 
تعود ريما «ع،ج المياعد المط،وب  في الكنيس ، بحي  يمكن أن تنيس، بعدها اليائم  ،لج كتل و

نما من االل التعامل معسا كاطوة ع،ج طريق تنيي، وم سس  الف،سطينيين  ،«لعادتسا اليديم  وا 
ك  ،ي   ومي  تدر  أن النةال في داال الكنيس  وحدي ل يغني بل يةر، ألني يعطي أرعي  
 سرائيل وسياساتسا و وانينسا العنصري ، فال بد من اوب نةال أعبي موحد ةد يوهر ،سرائيل 

فيط، من أ ني تحييق ،نياذا  تتياوذ السيؤ المحدود الذي يتيحي العمل  ولي  سياساتسا التفصي،ي 
في ،طار الكنيس ، وما يبرهن ع،ج صح  ذل  أن النةال من اارج الم سس  الصسيوني  حيق 

 لتسيير سكان النين.« ماطط برافر»،نياذا  كان ةارها ،فأال 
الي،ق التي ينتابسا يراء تنيي،  ،ن ردة فعل األحذان الصسيوني  ع،ج تباينسا وااتالفسا توةح

الف،سطينيين العرن ألنفسس،، وتيسد ذل  الي،ق في تصريحا  اليادة ا سرائي،يين، واصوًصا ليبرمان 
سالمي  الذي طعن باليائم  وطالن بأطبسا، واعتبر أنسا تدل ع،ج أن ل فرق بين العرن بين  ومي وا 

 وحنين الذعبي. وأيوعي، بين حنين وحنين، في ،أارة ،لج دوؤ حنين
المصالح  التارياي  بين مات،ؤ التيارا  ع،ج  اعدة اليواس، المأترك  وتنيي، التعامل م  
الاتالفا  هي اليادرة ع،ج فتح طريق الوحدة، وهي ةرورة ستفرب نفسسا عاياًل أ، ةياًل، وهي 

تيدي،  اأب  الاالل الوطني، وك،ما تحيق أسرع كان أفةل، ألني سيينن الأعن الف،سطيني
 تةحيا  وأثمان ومعاناة أكبر.

87/1/8112األيام، رام هللا،   
 
 ثالثة اعتبارات للنهوض بالقضية الفلسطينية .52

 باسل أبو حمدة
تبيج م ل  التحر  الف،سطيني باتياي ،عادة تدويل م،ؤ اليةي  الف،سطيني  رهنًا باعتبارا  عدة 

ي  غار   بذاتيتسا بيدر ما تأك،ي من ةرورا  ننا   هنا ثالث  منسا. وهي ل تيو، ع،ج عوامل نريس
 موةوعي  لسا مبررا  وحوامل ل تاطئسا عين.

فيراءة سريع  لمسيرة أوس،و تيسر بونًا أاسعًا بين ما كان  ع،يي اريط  األحذان واليوى السياسي  
ا بدا وما ةل  ،ليي بعد أكثر من عأرين عامًا، مم 1003ا سرائي،ي  عأي  تو ي  التفا ي  عا، 

محاول  ومفاوةا  فاأ،  لتطبيق بنودها. فيد اةمح،  أحذان وتكتال  وأفل ني، بعةسا 
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ويسر  مكانسا أارى الياس، المأتر  األعي، بينسا يتوشج الطبيع  العنصري  ل،كيان من االل مأروع 
ن ت،   ومي  الدول  اليسودي ، وانعكاسا  ذل  ع،ج حاةر ومستيبل اليةي  الف،سطيني ، ما يعني أ

المسيرة ل، ت ِد ،ل ،لج تعذيذ موا   ووحدة اليوى اليميني  ا سرائي،ي  األكثر تطرفًا وتصدرها المأسد 
لج مذيد من الوهن والتأرذ، في اريط  اليوى الوطني  وا سالمي   السياسي في الدول  العبري ، وا 

ع،ج األ ل، عن أعار  الف،سطيني ، فةاًل عن تا،ي المحيط ا  ،يمي العربي، بيانبي الرسمي
 مركذي  اليةي  الف،سطيني .

لكن ما تكسر ع،ج صارة التعن  ا سرائي،ي وا معان في العدوان وبناء مذيد من الوحدا  
الستيطاني ، بدأ  بوادر ،عادة بنائي ت،وع ع،ج الساح  الدولي  من االل محطا  عدة ربما أهمسا 

ًا في األم، المتحدة، وتصوي  ثماني دول أعةاء في العتراؤ األممي بدول  ف،سطين عةوًا مرا ب
العربي لوة  سيؤ ذمني  -مي،  األمن بما فيسا فرنسا لمص،ح  مأروع اليرار الف،سطيني

لالحتالل، فةاًل عن موي  العترافا  األوروبي  بدول  ف،سطين، ما يعني أن ثم  مذايًا أمميًا يديدًا 
و وتكذين الرواي  ا سرائي،ي  حول أسبان فأ،سا، وبالتالي يميل ،لج النفال  من عيال عم،ي  أوس،

 -،لج البح  عن أطر سياسي  أارى يديدة، غالبًا ما ستكون أممي ، لمعالي  الصراع العربي 
 ا سرائي،ي.

،ن ،عادة تدوير الد، في عروق التحر  الف،سطيني أمميًا لن ت تي أك،سا من دون وة  عنوان سياسي 
مع وطني ف،سطيني واةح المعال، بما ييتةيي ذل  من مد يسور الثي  عريب لسا ةمن برنا

والحوار ع،ج  اعدة الثبا  م  اليوى والدول الم يدة ل،يةي  الف،سطيني  وفتح  نوا  حوار م  
نييراتسا المترددة، و بل هذي وت، ، السعي حثيثًا لفتح  نوا  اتصال م  اليوى والدول الم يدة ل،دول  

ان يصدق أن دول   صيش  كرواندا يمكن أن تيؤ عيب  ك داء أما، استصدار  رار من العبري ، فمن ك
 مي،  األمن يعيد اليةي  الف،سطيني  ،لج مربعسا األممي وية  سيفًا ذمنيًا  نساء الحتالل.

 
أما العتبار الثال  واأله، المتع،ق بإعادة ترتين البي  الف،سطيني، فال ينط،ق من ،عادة العتبار 

س  النيا، السياسي الف،سطيني )منيم  التحرير الف،سطيني  والمي،  الوطني ومنيما  الميتم  أل
المدني(، الذي مكن من ،بياء اليةي  تنبب بالحياة حتج هذي ال،حي  فحسن، بل من تفعي،ي 
وتيديدي أيةًا ع،ج  اعدة أن ويود الس،ط  في را، ن ل يأكل ،ل يذءًا من الكيان السياسي 

ف،سطيني ولي  العك ، بحي  يصار ،لج ،عادة ،يياؤ اليسد الف،سطيني ع،ج  دميي بعد أن يل ال
وا فًا مي،وبًا ع،ج رأسي طوال سنوا  متاه  أوس،و المي،م ، ومن ث،  ط  األيادي التي تحاول ير 

 عريب  غريب  عن  ةيتس، وعن ثيافتس، السياسي .-الف،سطينيين ،لج صراعا  عربي  
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طارا  تتداال مأكش،  المنيوم  السياسي  الف،سطيني ، التي تيود وتحر  اليةي  ثم  ثالث  ،
الف،سطيني  في الو   الراهن، وهي الطار الرسمي وتمث،ي الس،ط  الوطني  ومنيم  التحرير وحرك  
التحرير الوطني فتح، كونسا يميعًا تعمل تح   يادة واحدة، والطار الكفاحي أو حرك  التحرر 

ي  ممث،  ب ينح  في فتح وفصائل الثورة األارى وع،ج رأسسا اليبستان الأعبي  الف،سطين
والديمو راطي ، التي ل، تو   ع،ج تعديل الميثاق الوطني، والحرك  ا سالمي  الف،سطيني  ممث،  
بحركتي حما  واليساد. ويميعسا تتداال مأك،  النيا، السياسي الف،سطيني بحي  ل يمكن ، صاء 

 اع  النير ،لج اليةي  الف،سطيني  كونسا  ةي  وطني  تمر في حال  ركود واستعصاء.أي منسا س
الس،ط  الف،سطيني ، التي هةم  منيم  التحرير، و ع  اتفا ي  أوس،و وااتار  طريق التسوي  حاًل، 
مستبعدة أأكال الكفاع األارى وأولسا الكفاع المس،ح، وما كان ترددها في ،حال  يرائ، العدوان 

صسيوني المتواصل ،لج محكم  الينايا  الدولي  سوى انعكا  لمو فسا األأمل اليائ، ع،ج ثنائي  ال
بيائسا ةمن صيغ  ،سرائيل  الحل وعد، ،عادة م،ؤ اليةي  الف،سطيني  ،لج الحاةن  الدولي  وا 

بينما المفة، ، والمتمث،  في ،نياذها التارياي عندما تمكن  من فرب ثنائي  المفاوةا  والتسوي ، 
ل تذال الحركا  ا سالمي  وعدد من الفصائل األارى تحتفي ببرناميسا الااص  التي ترفب 
العتراؤ بدول  الحتالل وبماريا  التسوي  يذئيًا أو ك،يًا، ول تذال تعتمد يمي  وسائل الكفاع ةد 

ف،سطين الحتالل بما في ذل  الكفاع المس،ح، فةاًل عن أن بعةسا ل يذال يطالن بتحرير 
 التارياي  من النسر ،لج البحر.

وبما أن اريط  الاالفا  والاتالفا  البيني  الف،سطيني  لن تذول بيرة  ،،، وهذا أمر طبيعي، فإن 
منطق األأياء ييول ،نسا يين أن تةاؤ ،لج اليائم  الطوي،  لمكامن اليوة الف،سطيني  الطوي،  

ولوج حيوق الأعن الف،سطيني حيذ التنفيذ واستنباط عوةًا عن أن تبيج مأك،  عيبا  ك داء أما، 
 -الوسائل المناسب  لتحرير أرةي وتيرير مصيري، ولنا في تيرب  الاالفا  والاتالفا  ا سرائي،ي  

 ا سرائي،ي  َمثل.
82/1/8112الحياة، لندن،   
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 تسفي برئيل
ن االلسا لسكان ،سرائيل أن العرن ل يرفةونس، أو انس، حاول  البح  عن طريي  ألوةح م»

يميتونس،، ولكن العرن يعترةون ع،ج أعمال اليم  غير ا نساني  التي تمارسسا  يادتس، ةد 
هكذا عرؤ الم،  عبد ن عندما «. الف،سطينيين. واعتيد  أن هذي ستكون رسال  ممكن  لقسرائي،يين
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صرع بذل  لمراسل الر  8118،لج ب،ورة المبادرة العربي . في عا،  كان وليا ل،عسد المبرر الذي دف 
تو، فريدمان، وبعد أسر من ذل  عرب المبادرة في م تمر اليم  العربي  المنعيد « نيويور  تايمذ»

في بيرو ، والذي كان بمثاب  ااترا   تارياي  في السياسا  العربي  تياي ،سرائيل والتي أصبح  بعد 
 848ل السياسي في اي من المفاوةا  الفاأ،  التي واكب  المسيرة. ومثل  راري ذل  يذء من الح

 وغيرها من  رارا  األم، المتحدة التي بيي  ع،ج الورق. 332و
بعد ثال  سنوا  ونصؤ ت، تتويع عبد ن م،كًا ع،ج السعودي  بعد أن كان لمدة عيد من الذمن  بل 

ن مرب أايي الم،  فسد. و د انتسج  بل أيا، حك، الم،  ذل  بمثاب  الحاك، الفع،ي ل،سعودي  بسب
عبد ن بعد عأر سنوا  من توليي عر  السعودي  في يل وة  معيد ومركن من الةغوط 
الداا،ي  والدولي ، حول  السعودي  ،لج دول  مبادرة ورائدة أبعد  دول مثل العراق وسوريا ومصر عن 

 الييادة العربي  ل،أرق األوسط.
السعودي  من دول  تعمل من وراء الكوالي  ،لج دول  تسير م  ا يماع العربي وكان  وتحول  

 11السعودي  رأ  الحرب  في النةال ةد منيما  ا رهان، بعد أن  ا، مواطنوها بتنفيذ هيما  الر 
، و اد  النةال ةد نيا، بأار األسد وأ ام  السور الوا ي ةد النفوذ ا يراني في 8111أي،ول 
ق األوسط، ول، تتردد في  ط  عال اتسا م   طر كيذء من نةالسا ةد ا اوان المس،مين. الأر 

وهي تأار  في الحرن ةد داع ، وتحول  من دول  تسرق الايول م  النيا، األمريكي ،لج أكبر 
 دول  مصدرة ل،ايول ولربما الوحيدة في المنطي .

سن ، والذي توج  70 ،لج وريثي س،مان ابن الر ولربما تكون هذي هي الورث  التي ني،سا الم،  عبد ن
يو، اليمع  م،كًا ع،ج السعودي . والذي كان وذير دفاع وعةو مي،  األمن اليومي. و د تعسد في 
اطان العر  أن يتمس  بسياسا  الم،  عبد ن والتي تتةمن فيما تتةمن كبح ،يران، ومواص،  

ألسعار وتطوير العال   المتين  م  الوليا  المتحدة، سياس  تصدير النفط التي أد  ،لج انافاب ا
ع،ج الرغ، من الاالؤ معسا في موةوع النووي ا يراني والمصالح  م  ،يران. وتتةمن هذي 
السياسا  مواص،  دع، مصر والس،ط  الف،سطيني  ،لج يانن النةال ةد ا اوان المس،مين. 

ألييال الأاب  من األمراء الذين يحاولون منذ وبداال المم،ك  سيةطر الم،  س،مان ،لج تسدئ  ا
ذمن ذيادة ت ثيره، في الحك،. وان الم،  س،مان الذي عانج من حد  دماغي في الماةي، ي دي 
مسامي بأكل يذئي. وحسن تيارير أينبي  ل، ت كدها السعودي  اني يعاني من أرود دماغي او 

ولي عسد، األمير ميرن بن عبد العذيذ والذي فركنسون، ولسذا السبن، وعندما كان ولي عسد عين لي 
 60وايي معارة  غير  ،ي، . وميرن ابن 
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سن  كان رئي  الماابرا  السعودي  ومستأار اال ل،م  عبد ن وهو المسئول عن م،ؤ سوريا 
وم،ؤ أفغانستان وهو البن الصغير لم س  المم،ك  الم،  عبد العذيذ ةل سعود ومن هنا فالحيًا 

الذي مسمتي ، رار  8117ي،  العائ،ي السعودي أو مي،  األمناء الميا، في عا، سيةطر الم
تعيين الوارثين لييرر من الذي سير  ميرن وماذا سيكون نيا، الوراث . ولكن المم،ك  ستعي  اآلن 

 حال  من السدوء السياسي.
اسا  المم،ك  والتيديرا  اآلن هي ان ولي العسد ميرن سيكون الأاصي  المسيطرة في ،دارة سي

السعودي  وهو مثل الم،  عبد ن سيتط،  ،لج الحفاي ع،ج التواذنا  والكوابح التي حافي  ع،ج 
استيرار المم،ك . وهذي هي المسم  الصعب  والمركب  التي ستةمن مستيبال ا تصاديا وأماكن عمل 

ي  بأكل كبير. مالئم  لأبان المم،ك  ممن يأك،ون نصؤ عدد السكان وتي،يل العمال  األينب
والمناورة بين مطالن ال،يبراليين السعوديين والسماع بالمذيد من الحري  التعبير ل،نساء والسماع لس، 
بييادة السيارا  وذيادة عدد الويائؤ التي يسمح لس، الييا، بسا وبين معتيداتي األصولي  الوهابي  

 المحافي .
في الدول العربي  من االل تاصيل مبالغ كبيرة  ليد نيح الم،  عبد ن في تفادي ت ثير الثورا 

لتحسين الرواتن وبناء عأرا  ةلؤ الأيق لي،ي،ي الدال، وبع  ب لؤ الطالن السعوديين ل،تع،، 
في الاارج وحسن حي، المساعدة ل،فيراء وويي دعاة الدين ،لج صد التطرؤ الديني. ولكن وعدي 

ل،نساء أن يعم،ن في س،س،  طوي،  من األعمال وحري   بمنح النساء حق السوا   ل، يتحيق. ول يمكن
التعبير اعتمد  ع،ج توييي البالط الم،كي. وهنا يكمن الفرق السائل بين صورة السعودي  كدول  
م يدة ل،غرن وبين الطبيع  الحيييي  ل،نيا، البعيد يدا مما هو دارج ر يتي كيي، غربي . ولكن ميابل 

متحدة كثيرا ع،ج الس،و  غير الديميراطي ل،نيا،، فان السعودي  التي مصر التي وباتسا الوليا  ال
 تأتري السالع األمريكي بم،يارا  الدولرا  معفي  بالطب  من الحاي  ،لج أسادة حسن س،و .

87/1/8114هآرتس   
82/1/8112القدس العربي، لندن،   
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