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 تشكر األستاذ معين من اع "فمسطين اليوم"أسرة 
التػػي انػػتظـ رصػػدارها دونمػػا  "فمســطين اليــوم" مػػف نشػػرة 2726ال ػػدد  2013فػػي مطمػػع ال ػػاـ  ر اليػػوـيصػػد

انقطاع حتى في أياـ ال طؿ واإلجازات، ولـ يكف ذلؾ ليتـ لوال فضؿ اهلل سػححان  وت ػالى، ثػـ الج ػود الرا  ػة 
 ل مؿ كفريؽ واحد وأسرة واحدة.لفريؽ ال مؿ في "الزيتونة" الذي جمع حيف القدرة عمى االستمرار والتطور وا

، فػػي مسػػيرة هػػذب النشػػرة حالشػػكر عمػػى ج ػػودب الطيحػػة المحذولػػة اعمػػف ا خ م ػػيف مّنػػ تتقػػدـ أسػػرة تحريػػر النشػػرة
. كمػا تتمنػى لػرخ رحيػع الػدناف التوفيػؽ والسػداد "فمسطين اليـوم" نشرةخالؿ تولي  منصب نا ب ر يس تحرير 

 في تولي هذا المنصب خمفًا ل .
 تحرير نشرة "فمسطين اليوم"أسرة 

 
 وضع المالي الحالي في انيياروال وعميقة وكبيرةواجو أزمة عاصفة : نالفمسطينية السمطة 3

أعمنػػت السػػمطة الفمسػػطينية أمػػس أن ػػا سػػتوج  وفػػودا رلػػى عػػدد مػػف دوؿ ال ػػالـ، لحث ػػا عمػػى  لنػػدف6 -راـ اهلل 
 ا السمطة رلى الدوؿ ال رحية.التخفيؼ مف ا زمة التي ت اني من ا، وسط انتقادات وج ت 

جػر  تشػػكيؿ فريػؽ كامػػؿ »وقػاؿ وزيػر الخارجيػػة الفمسػطيني ريػػاض المػالكي لفذاعػػة الفمسػطينية الرسػمية رنػػ  
لمتوجػػػ  رلػػػى الكثيػػػر مػػػف ال واصػػػـ، واالتصػػػاؿ مػػػع مسػػػوولي الػػػدوؿ ال رحيػػػة وا وروحيػػػة وا سػػػيوية وا فريقيػػػة، 

وذكػر المػالكي الػذي نقمػت وكالػة ا نحػاء ا لمانيػة «. مسػاعدتنا الطالع ـ عمى عمؽ ا زمة الماليػة وضػرورة
)د.ب.أ( تصػريحات  رف اتصػػاالت تجػر  مػػع الصػيف وروسػػيا لحث مػا عمػػى التػدخؿ، لمنػػع المزيػد مػػف تصػػاعد 

 ا زمة المالية التي تواج  ا السمطة الفمسطينية.
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مسػطيف فػي منظمػة دوؿ عػدـ االنحيػاز، كما أشار رلى أف السمطة الفمسطينية ستطمب اجتماعا طار ػا لمجنػة ف
 «.التي ت صؼ حنا»لمطمب مف أعضا  ا تقديـ دعـ مالي فوري لمواج ة ا زمة المالية 

فمسطيف ا ف محاصرة ماليا، وتواجػ  أزمػة عاصػفة وكحيػرة وعميقػة، وأصػححت أكثػر عمقػا »وقاؿ المالكي رف 
حية وعدـ الوفاء حالتزامات ـ تجاب السمطة الفمسطينية نتيجة اإلجراءات اإلسرا يمية مف ج ة، وخذالف الدوؿ ال ر 

واعتحػر المػالكي أف عػدـ تنفيػذ الت  ػد ال رحػي المتكػرر، حتػوفير شػحكة أمػاف شػ رية لمسػمطة  «.مف ج ة أخر 
يظ ػػر أف ا مػػة ال رحيػػة فػػي حالػػة تراجػػع ها ػػؿ حخصػػوص القضػػية »مميػػوف دوالر،  100الفمسػػطينية، حقيمػػة 

 «.الفمسطينية
أخر ، حذر عضو الوفد الفمسطيني المفاوض، محمد اشتية، مف أف الوضع المالي الحالي لمسػمطة مف ج ة 

وات ـ اشتية، فػي تصػريحات لفذاعػة الرسػمية، الػدوؿ ال رحيػة «. يج م ا في موقؼ ان يار وت اوٍ »الفمسطينية 
رية ل ػا قحػؿ التوجػ  رلػى حالمشاركة في حصار السمطة الفمسطينية ماليا رغػـ ت  ػدات ـ حتػوفير شػحكة أمػاف شػ 

مػػف ال ػػار الحػػديث عػػف شػػحكات أمػػاف عرحيػػة، ولػػـ يػػدفع قػػرش واحػػد لمسػػمطة. »ا مػػـ المتحػػدة. وقػػاؿ اشػػتية6 
وحالتػالي ال ي قػؿ اسػتمرار الوضػػع الحػالي. ونحػف ال نػػدافع عػف فمسػطيف فقػط، نحػػف فػي رأس الحرحػة ححمايػػة 

المرحمػػة، المجػػوء مجػػددا لمقطػػاع الخػػاص والحنػػوؾ  وذكػػر اشػػتية أف السػػمطة تححػػث، فػػي هػػذب «.الػػدوؿ ال رحيػػة
المحمية لدي ا، رلى جانب التوج  لصندوؽ النقد الدولي، واستخداـ عالقات ا حالصيف وروسيا، لمساعدت ا عمى 

 مخاطر تفاقـ ا زمة المالية.
ومحمػػ  مميػػوف دوالر أميركػػي لصػػرؼ رواتػػب موظفي ػػا الشػػ رية،  150وتحتػػاج السػػمطة الفمسػػطينية رلػػى محمػػ  

 مماثؿ تقريحا لموفاء حالتزامات ا تجاب توفير الخدمات ا ساسية.
 3/3/3131، الشرق األوسط، لندن

 
 عام االستقالل 3131: أطمقنا شعمة الدولة وعام عباس 3

عامػػا أطمقنػػا شػػ مة الثػػورة وهػػذا اليػػوـ نضػػ  شػػ مة الدولػػة  48قػػاؿ الػػر يس محمػػود عحػػاس، رننػػا قحػػؿ 6 راـ اهلل
 الفمسطينية.

لحركة فتح في مقر الر اسػة حمدينػة راـ  48مؿ الر يس خالؿ ريقادب، مساء اليوـ االثنيف، ش مة االنطالقة الػوأ
عػػاـ االسػػتقالؿ، قػػا ال6 قلقػػد حققنػػا الخطػػوة ا ولػػى حفضػػؿ اهلل أوال وحفضػػؿ شػػ حنا  2013اهلل، أف يكػػوف عػػاـ 

عامػا وج نػا ح ػا اليػـو  65الد التي ضاعت قحؿ وش داءنا وأسرانا، نحو الدولة المستقمة، لقد حققنا ش ادة المي
 لنمضي نحو االستقالؿ، وسنصؿ الي ق.

وهنػػا الػػر يس شػػ حنا حمػػيالد سػػيدنا المسػػيح رسػػوؿ السػػالـ واإلنسػػانية، وهنػػاب حػػرأس السػػنة الميالديػػة، وحانطالقػػة 
د، وأحػػو ريػػاد، حركػػة فػػتح المجيػػدة، متػػذكرا شػػ داء شػػ حنا وعمػػى رأسػػ ـ شػػيا الشػػ داء ياسػػر عرفػػات، وأحػػو ج ػػا

وأحو الس يد، وأحو عمي رياد، وأحو صحري صيدـ، وعمر القاسػـ، وأحػو عمػي مصػطفى، وأحمػد ياسػيف، وفتحػي 
وأضػػػاؼ، ال حػػػد لنػػػا ونحػػػف نتػػػذكر شػػػ داءنا، أف نتػػػذكر دا مػػػا وأحػػػدا أسػػػرانا ا حطػػػاؿ داخػػػؿ سػػػجوف  الشػػػقاقي.

 الوصوؿ رلى ما وصمنا رلي . االحتالؿ، وهـ الذيف عحروا طريؽ النضاؿ وشقوا ا حواب مف أجؿ
عػػػاـ الحريػػػة واالسػػػتقالؿ، وتحريػػػر ا سػػػيرات  2013أعػػػرب الػػػر يس محمػػػود عحػػػاس، عػػػف أممػػػ  حػػػاف يكػػػوف و 

 وا سر  الحواسؿ، وعودة الالج يف رلى وطن ـ.
لمناسػػػحة ذكػػػر  االنطالقػػػة، وال ػػػاـ المػػػيالدي الجديػػػد6 قنحػػػدأ ال ػػػاـ الجديػػػد، تحػػػت رايػػػة دولػػػة   وقػػػاؿ فػػػي خطاحػػػ

فت ح ا ا مـ المتحدة، وأولوياتنا رن اء االنقساـ واست ادة الوحدة، والتصدي لرعماؿ ال دوانية اإلسرا يمية اعتر 
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مػػػف اسػػػتيطاف وحجػػػز أموالنػػػا مػػػف عا ػػػدات الضػػػرا ب، وسػػػنمجا فػػػي سػػػحيؿ ذلػػػؾ وعحػػػر كػػػؿ الوسػػػا ؿ السياسػػػية 
 والدحموماسية، رلى كؿ الموسسات الدوليةق.

ال يريد سو  استمرار ا مر الواقع، لذا كاف عمينا أخذ المحادرة، وفػؽ مػا ن تمػدب وأضاؼ6 قالجانب اإلسرا يمي 
 مف سياسة واق ية تستند رلى ثواحتنا الوطنية، إلفشاؿ مناورة الت ميش ححجة ا حداث التي تش دها منطقتناق.

اإلنجػػػاز دولػػػة، رنػػػ   138وأشػػػار رلػػػى أف فمسػػػطيف لػػػـ َتِضػػػع، وقػػػاؿ6 قهػػػا هػػػي دولػػػة صػػػوتت لالعتػػػراؼ ح ػػػا 
 التاريخي لش حنا، ونقطة تحوؿ جوهرية في صراعنا ضد االحتالؿق.

وشػػػدد عمػػػى مواصػػػمة ال مػػػؿ لحنػػػاء ذاتنػػػا وموسسػػػاتنا مرتكػػػزيف رلػػػى االعتػػػراؼ الػػػدولي حفمسػػػطيف، حتػػػى ننجػػػز 
 االستقالؿ والسيادة عمى ا رض، موحديف مومنيف حان  لف يضيع حؽ وراءب مطالب.

المتحػدة ا ميركيػة ومركزيػة دورهػا، ونقػدر المسػاعدات التػي قػدمت ا وتقػدم ا لنػا،  وقاؿ6 قندرؾ أهمية الواليػات
ورححنػػػػا حالتصػػػػريحات والمواقػػػػؼ التػػػػي أعمن ػػػػا الػػػػر يس حػػػػاراؾ أوحامػػػػا وطػػػػاقـ ردارتػػػػ  ضػػػػد مشػػػػاريع رسػػػػرا يؿ 

حشػػاف  االسػػتيطانية، ومطالحت ػػا حتجميػػد ا نشػػطة االسػػتيطانية كافػػة، وكػػذلؾ تحػػذيرها إلسػػرا يؿ ح حػػارات قويػػة
 ق، ونرجو أف يصحح هذا التحذير موقفا حاسما لوقؼ االستيطافق.E1خطة التوسع في المنطقة الم روفة ق

وفيمػػا يت مػػؽ حالمصػػالحة6 قػػاؿ الػػر يس عحػػاس6 قالوحػػدة ت نػػي االنتخاحػػات وال ػػودة رلػػى الشػػ ب، وعمػػى الػػذيف 
فػػي قطػػاع غػػزة، أف يتراج ػػوا لتحػػدأ أعػػاقوا سػػاحقا عمػػؿ لجنػػة االنتخاحػػات المركزيػػة لتحػػديث سػػجالت النػػاخحيف 

المجنػػػة عمم ػػػا فػػػورا، ححيػػػث نػػػتمكف مػػػف رجػػػراء االنتخاحػػػات الر اسػػػية والتشػػػري ية ولممجمػػػس الػػػوطني فػػػي مػػػدة 
 أقصاها ستة أش ر حدءا مف تاريا انت اء المجنة مف عمم اق.

ذري ػػػة،  وأضػػػاؼ6 لػػػـ ي ػػػد مسػػػموحا  حػػػد أف يتالعػػػب حمصػػػير الشػػػ ب والقضػػػية ح حقػػػاء االنقسػػػاـ تحػػػت أي
وا جواء االيجاحية التي سادت مػوخرا، شػ حنا لػف ي فػر لكػؿ مػف يريػد أف ي مػؽ االنقسػاـ وأف ُي مػي المصػمحة 

 الف وية والفردية عمى مصمحة الوطف.
وأكػػػد أف رنقػػػاذ القػػػدس مسػػػوولية وواجػػػب عمػػػى الفمسػػػطينييف وال ػػػرب والمسػػػمميف وعمػػػى ال ػػػالـ الحػػػر إلفشػػػاؿ 

قاء ال رب والمسمميف قادة ومواطنيف المساعدة لحمايت ا، وت زيز صمود أهم ػا مخططات الت ويد، وناشد ا ش
حتػػوفير المسػػتمزمات الماليػػة الضػػرورية واالسػػتثمار فػػي قطاعػػات التنميػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية لممػػواطنيف 

 الصامديف في ا وشد الرحاؿ رلى أولى القحمتيف وثالث الحرميف، زهرة المدا ف.
عمى ضرورة تنفيذ الجانب اإلسرا يمي لاللتزامات والتفاهمات التي تـ االتفاؽ عمي ا لمحدء  وشدد الر يس عحاس

طػػالؽ سػػراح ألػػؼ أسػػير حسػػب التفاهمػػات مػػع 1993حػػ طالؽ سػػراح كػػؿ أسػػرانا الػػذيف اعتقمػػوا قحػػؿ ال ػػاـ  ، وا 
ن ػاء سياسػة االعتقػاؿ اإلداري، فػال سػالـ مػع رسػرا يؿ رال  الحكومات السػاحقة، وكػذلؾ ا سػيرات والمرضػى، وا 

 حتحييض السجوف وتحرير ا سر .
وعحػػر الػػر يس عػػف ألمػػ  لسػػقوط عشػػرات الشػػ داء مػػف أحنػػاء شػػ حنا فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ، وقػػاؿ6 قاسػػتط نا عحػػر 

 اتصاالت مكثفة مع مختمؼ ا طراؼ، أف نصؿ التفاؽ نرجو أف يضمف ا مف، وأف ي ود لممخيـ سكان ق.
 13/33/3133، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعمومات الفمس
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 2013أقر المجمس التشػري ي الفمسػطيني فػي جمسػت  المن قػدة، اإلثنػيف، قػانوف الموازنػة ال امػة لمسػنة الماليػة 
زياد الظاظا في خطاب الموازنة وأوضح وزير المالية ونا ب ر يس الوزراء في غزة  مميوف دوالر. 897حقيمة 

أمػػاـ ر ػػيس وأعضػػاء المجمػػس التشػػري ي، أف موازنػػة حكومتػػ  ت ػػدؼ رلػػى ت زيػػز االسػػتقرار المػػالي لمحكومػػة، 
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حاإلضافة لتخفيض ال جز الكمي لمموازنػة مػف خػالؿ ترشػيد اإلنفػاؽ الحكػومي، وزيػادة اإليػرادات المحميػة دوف 
 المساس حالطحقات المتوسطة والفقيرة.

د ر ػػيس لجنػػة الموازنػػة حػػالمجمس التشػػري ي النا ػػب جمػػاؿ نصػػار أف الموازنػػة تركػػز عمػػى تحسػػيف نوعيػػة وأكػػ
وجودة الخدمات ال امة المقدمة لممواطنيف، خاصة الخػدمات المقدمػة فػي قطاعػات الصػحة والت مػيـ والشػووف 

 االجتماعية وال مؿ.
% 27مميػوف دوالر أي حنسػحة  243م ػاـ القػادـ ونوب نصػار رلػى أنػ  مػف المتوقػع أف تحمػ  رجمػالي اإليػرادات ل

مميػػػوف دوالر، فػػػي حػػػيف سػػػيتـ  654مميػػػوف دوالر ح جػػػز قيمتػػػ   897مػػػف رجمػػػالي النفقػػػات المتوقػػػع أف تحمػػػ  
 ت طية هذا ال جز مف خالؿ المنح وال حات والمساعدات.

لمذكورة عمػى اعتحػار أف وأشار التشري ي رلى أف كافة مشاريع المنحة القطرية ال تدخؿ ضمف حيز الموازنة ا
الحكومة القطرية هي التي تقوـ حالتمويؿ وتدير هذب المشاريع حشكؿ محاشر مف خالؿ مكتح ا ح ػزة وحالت ػاوف 

 مع الشركات التي تـ ترسية المشاريع عمي ا.
 13/33/3133، فمسطين أون الين
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فػػت وزارة ال ػػدؿ فػػي غػػزة مػػا تناقمتػػ  ح ػػض وسػػا ؿ اإلعػػالـ حػػوؿ قيػػاـ وفػػد قػػانوني يمثم ػػا حالسػػفر رلػػى ن6 غػػزة
واعتحػرت الػوزارة فػي حيػاف ل ػا، أف  مصر لمناقشة ممفػات الت د ػة غيػر المحاشػرة مػع االحػتالؿ وقضػايا أخػر .

ذلػؾ فػي رطػار الت ػاوف م مة الوفد الذي غادر رلى القاهرة هي حضور دورة قانونيػة متخصصػة، حيػث يػاتي 
ودعت الػوزارة وسػا ؿ اإلعػالـ رلػى ضػرورة تحػري الدقػة وأخػذ  حيف وزارة ال دؿ الفمسطينية ونظيرت ا المصرية.

 الم مومات مف المصادر الرسمية.
 13/33/3133، المركز الفمسطيني لرإعالم

 
 تحظر التغطية لوسائل االعالم االسرائيمية الحكومةغزة:  0

ت حركة حماس، حظر عمؿ وسا ؿ االعالـ االسرا يمية داخػؿ قطػاع غػزة قا مػة، اف هػذب قرر 6 رويترز –غزة 
وقػػاؿ ر ػػيس المكتػػب االعالمػػي فػػي حمػػاس اي ػػاب  المنافػػذ االعالميػػة ت طػػي صػػورة سػػمحية عػػف الفمسػػطينييف.

ية فػػي ال صػػيف، اف هػػذا القػػرار جػػاء ح ػػد دراسػػة م مقػػة حينػػت انػػ  ال توجػػد فا ػػدة مػػف وسػػا ؿ االعػػالـ االسػػرا يم
 غزة مضيفا ان ا وسا ؿ اعالـ م ادية تنقؿ رسالة سمحية.

لمتمفزيػػوف االسػػرا يمي المتخصػص فػػي الشػػووف ال رحيػة اوهػػاد ميمػػو الػػذي « القنػاة الثانيػػة»وقػاؿ الصػػحافي فػػي 
يكتػػػب كثيػػػرًا تقػػػارير مػػػف الضػػػفة، اف السػػػماح حت طيػػػة وسػػػا ؿ االعػػػالـ االسػػػرا يمية مػػػف غػػػزة يفتػػػرض انػػػ  فػػػي 

اعتقػػػػد اف مػػػػف مصػػػػمحة الفمسػػػػطينييف وحكومػػػػة حمػػػػاس اف ي ػػػػرؼ الشػػػػ ب »، مضػػػػيفًا6 «سحمػػػػا»مصػػػػمحة 
االسرا يمي ويسمع عما يحدث في قطاع غزة. ح مكاني اف اقوؿ لكـ ان  خالؿ ال ممية االخيرة... في غزة كنػا 

طػاع في وسا ؿ االعػالـ االسػرا يمية مت طشػيف لم رفػة االخحػار واسػتقحاؿ الصػور واالصػوات لمػا يحػدث فػي ق
أعتقد حشكؿ أساسي أف حكومة حماس تطمؽ عمى نفسػ ا رصاصػة »وتاحع6 «. غزة... ان  عنصر م ـ طح اً 

في الساؽ ح دـ السماح لصحافييف فمسػطينييف حنقػؿ المػواد والم مومػات والتقػارير فػي شػاف مػا يجػري فػي غػزة 
ل مػؿ فػي غػزة مػف دوف حتػى ا ف لمصػحافييف االجانػب حا« حمػاس»وتسػمح «. مف جميع الجوانػب السػرا يؿ

 قيود، لكن ا حدأت اخيرًا ح صدار تصاريح خاصة لدخوؿ قطاع غزة المحاصر.
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القػػة الثػػورة حمناسػػحة ذكػػر  انط ،أكػػد المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني فػػي حيػػاف لػػ  امػػس6 كمػػاؿ زكارنػػة -عمػػاف 
الفمسػػطينية الثامنػػة وا رح ػػيف أف المحطػػات التػػي مػػرت ح ػػا الثػػورة الفمسػػطينية منػػذ انطالقت ػػا حمػػا حممتػػ  مػػف 
تحػػديات قػػد تػػـ الت امػػؿ م  ػػا حكػػؿ شػػجاعة واقػػداـ حفضػػؿ نضػػاالت وتضػػحيات شػػ حنا ووحدتػػ  والتفافػػ  حػػوؿ 

مػػا مػػف خالل ػػا كسػػر ررادة شػػ حنا القويػػة أهػػداؼ ثورتػػ ، وتػػـ التصػػدي لكػػؿ المػػوامرات التػػي حػػاوؿ الػػح ض واه
 ومنيت حالفشؿ الذريع وطويت في ثنايا التاريا.

المجمػػػػس عمػػػػى أف الضػػػػ وط االقتصػػػػادية وال قوحػػػػات والحصػػػػار المػػػػالي الػػػػذي يفػػػػرض عمػػػػى الشػػػػ ب وشػػػػدد 
الفمسػػطيني مػػف ج ػػات مت ػػددة ح ػػد هػػذا القحػػوؿ لػػف يثنينػػا عػػف المضػػي قػػدما فػػي التمسػػؾ ححقوقنػػا كاممػػة غيػػر 

 قوصة، واف الحقوؽ الوطنية ال تقحؿ المساومة. من
وطالػػػػب المجمػػػػس الػػػػوطني الفمسػػػػطيني ترجمػػػػة الػػػػدعـ ال رحػػػػي عمػػػػى أرض الواقػػػػع، لتمكػػػػيف السػػػػمطة الوطنيػػػػة 
الفمسطينية مف اإليفاء حاحتياجات ش حنا ا ساسية ومجاح   الض وطات التي تمارس عمي ا، ليس فيما يت مؽ 

نما ح الجانب السياسي، ولمواج ة عمميات ت ويد القدس واإلرهاب االستيطاني الذي حالجانب المالي فحسب، وا 
قامػة  يست دؼ ا راضي الفمسطينية. وشدد عمى أف الثورة الفمسطينية التي انطمقت مف اجػؿ تحريػر ا رض وا 
الدولػػة المسػػتقمة وعاصػػمت ا القػػدس ستنتصػػر عػػاجال أـ وجػػال رغػػـ الظػػروؼ الصػػ حة التػػي نمػػر ح ػػا سياسػػيا 

 .يدانياوم
 3/3/3131، الدستور، عم ان
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قاؿ المستشار السياسي لر يس الحكومة الفمسػطينية المقالػة ح ػزة يوسػؼ رزقػة "رف  6نادية س د الديف –عماف 
 ا جػػػواء االيجاحيػػػة السػػػا دة".المصػػػالحة موجمػػػة لمػػػا ح ػػػد الرحػػػع ا وؿ مػػػف ال ػػػاـ القػػػادـ، عمػػػى ا قػػػؿ، حػػػرغـ 

وأضػاؼ، لػػ"ال د" مػػف فمسػطيف المحتمػػة، "ال يوجػد أي تقػدـ مممػػوس عمػى ا رض حشػػاف موضػوع المصػػالحة"، 
موضػػحًا حانػػ  "لػػـ يػػتـ حتػػى ا ف تحديػػد أي لقػػاء قريػػب حػػيف حركتػػي "حمػػاس" وفػػتح، حيػػث ال جديػػد فػػي هػػذا 

 الخصوص".
ت التػػي قػػد تصػػدر أحيانػػًا مػػف الطػػرؼ ا خػػر وت كػػر ا جػػواء وأشػػار رلػػى أف "هنػػاؾ ح ػػض المواقػػؼ والتصػػرفا

ونوب، في هذا الخصوص، رلى تقرير المنظمة ال رحيػة لحقػوؽ اإلنسػاف الػذي صػدر مػوخرًا  االيجاحية السا دة".
ألػػؼ مػػواطف مػػف فصػػا ؿ المقاومػػة فػػي  13حاعتقػػاؿ زهػػاء  2011 – 2007وأفػػاد حقيػػاـ السػػمطة خػػالؿ عػػامي 

 مة، م ظم ـ مف ا سر  المحرريف مف سجوف االحتالؿ.الضفة ال رحية المحت
وتػػاحع رف "هػػذا الم طػػى الرقمػػي، وفػػؽ التقريػػر، يفػػوؽ اعتقػػاالت سػػمطات االحػػتالؿ خػػالؿ نفػػس الفتػػرة، التػػي 

والؼ فمسػػطيني تقريحػػػًا"، مضػػيفًا رف "تمػػػؾ الحالػػة ال تخػػػدـ المصػػالحة، وقػػػد تج منػػا فػػػي وضػػػع  9حم ػػت نحػػػو 
 دمة، عمى ا قؿ".االنتظار لثالثة أش ر قا

 3/3/3131، الغد، عم ان
 

 3133نائًبا فمسطينًيا خالل عام  33االحتالل أعاد اعتقال  9
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أفػػادت "الحممػػة الدوليػػة لففػػراج عػػف النػػواب المختطفػػيف فػػي السػػجوف اإلسػػرا يمية" أف قػػوات 6 غػػزة )فمسػػطيف(
وأكػػػدت الحممػػػة فػػػي  سػػػطينًيا.(، اختطػػػاؼ اثنػػػي عشػػػر نا ًحػػػا فم2012االحػػػتالؿ أعػػػادت خػػػالؿ ال ػػػاـ الجػػػاري )

رحصا ية ل ا أف قوات االحتالؿ أعادت خالؿ ال اـ الجاري الػذي يقػارب عمػى االنت ػاء اختطػاؼ اثنػي عشػر 
نا ًحػػا فمسػػطينًيا وأفرجػػت عػػف تسػػ ة نػػواب وخػػريف، مشػػيرة رلػػى أنػػ  تػػـ خػػالؿ هػػذا ال ػػاـ رصػػدار سػػح ة وعشػػريف 

 لنواب اقتحمت عشر مرات.حكًما ردارًيا ححؽ النواب، وأف منازؿ ومكاتب ا
وقػػػػاؿ حيػػػػاف لمحممػػػػة6 "رف وتيػػػػرة االنت اكػػػػات الصػػػػ يونية ال دوانيػػػػة الصػػػػارخة ححػػػػؽ النػػػػواب ممثمػػػػي الشػػػػرعية 

رلػػػى حػػػد كحيػػػر فػػػي تكػػػرار لمسمسػػػؿ طويػػػؿ، حيػػػث واصػػػمت  2012الفمسػػػطينية ارتف ػػػت خػػػالؿ ال ػػػاـ الجػػػاري 
 ييػب واإلح ػاد وصػواًل لرحكػاـ اإلداريػة المتجػددة سياسات ا القم ية الممن جػة حػدءًا حالمالحقػة واالختطػاؼ والت

 كثر مف مرة ححق ـ ومواصػمة لسمسػمة مػف االنت اكػات تمثمػت حاقتحػاـ مكػاتح ـ وحيػوت ـ ومصػادرة محتويات ػا 
ومالحقػػة أهم ػػـ وذوي ػػـ حشػػكؿ عشػػوا ي دوف أي اعتحػػار لحصػػانت ـ التػػي كفمت ػػا ل ػػـ كػػؿ ا عػػراؼ والقػػوانيف 

 والمواثيؽ الدولية".
 13/33/3133، قدس برس

 
 فتح تبدأ احتفاالتيا باالنطالقة بمشاركة عشرات اآلالف في غزة سنواتألول مرة منذ ست  9

« فتح»شارؾ عشرات ا الؼ مف أنصار ومويدي حركة التحرير الوطني الفمسطيني  6حسف دوحاف –غزة
احب ذلؾ رطالؽ ا ل اب في كافة محافظات غزة، وص 44في احتفاؿ ريقاد ش مة انطالقة حركة فتح الػ 

النارية في السماء احت اجا حاالحتفاؿ حاالنطالقة لممرة ا ولى منذ ست سنوات. وكانت عدة مسيرات محمولة 
 والثورة الفمسطينية.« فتح»انطمقت منذ صحاح أمس في كافة محافظات غزة لالحتفاء حانطالقة 

وا عالـ « فتح»صفراء، حيث رفرفت رايات حركة وحدأت محافظات غزة تتزيف حا عالـ الوطنية والرايات ال
عمى والؼ المنازؿ في مختمؼ مدف ومخيمات وقر  قطاع غزة، وجاحت عشرات المسيرات المحمولة 
حواسطة السيارات والدراجات النارية مختمؼ شوارع محافظات القطاع، مطمقة أحواق ا وهي تتزيف حالرايات 

 لر يس الش يد ياسر عرفات، وش داء الثورة الفمسطينية.الفتحاوية وصور الر يس محمود عحاس وا
ومف المقرر رقامة م رجاف االنطالقة المركزي ح د صالة يوـ الجم ة المقحؿ، عمى أرض السرايا وسط مدينة 

 غزة، فيما تقـو ا ليات الثقيمة حتسوية ا رض وتجريف ا ح د تدميرها مف قحؿ طا رات االحتالؿ.
االحتفاالت »ح ة والتنظيـ في المحافظات الجنوحية يحيي رحاح لمحياة الجديدة وقاؿ عضو مفوضية الت 

ستستمر في قطاع غزة حتى يوـ الم رجاف المركزي المقرر يوـ الجم ة حساحة السرايا، حمشاركة فرقة 
 ال اشقيف.

طنية وسيتخمؿ الم رجاف ثالث كممات ر يسية كممة الر يس محمود عحاس وكممة فتح وكممة الحركة الو 
 «.الدولة واالنتصار»واالسالمية، وسيحمؿ الم رجاف ش ار 

وفي ساحة السرايا حمحافظة غزة تـ مساء امس ريقاد ش مة االنطالقة حمشاركة عشرات ا الؼ مف أنصار 
وأوقد  حركة فتح، وسط رطالؽ كثيؼ لرل اب النارية، وال تافات المويدة لمر يس محمود عحاس والقيادة.

في « فتح»لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا ا غا، ححضور عدد مف قيادات حركة الش مة عضو ا
 القطاع.
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وقاؿ د. ا غا اف حركة فتح ستحقى قوية ح ذب الجماهير التي خرجت رجااًل ونساًء وشيوخًا وأطفااًل احتفاًء 
ة الفمسطينية، وأضاؼ أف حانطالقت ا في ساحة الوحدة )السرايا ساحقًا( وجسدت في ا صورة مشرفة لموحد

 حركة فتح ستحقى متمسكة حالثواحت الفمسطينية والحقوؽ الفمسطينية ولف تتنازؿ عن ا.
واعتحر الناطؽ حاسـ الحركة، فايز أحو عيطة أف مشاركة عشرات ا الؼ مف أحناء ش حنا رلى السرايا إليقاد 

 سك ا حالحركة.ش مة انطالقة الثورة، هو تاكيد عمى التفاؼ هذب الجماهير وتم
وفي محافظة خاف يونس جاب ا الؼ الشوارع حالسيارات والدراجات النارية، كما انطمقت المسيرات مف أماـ 
دوار ال ودة في مدينة رفح، ومف ساحة قم ة حرقوؽ وسط مدينة خاف يونس، وأطمقت السيارات والدراجات 

 الطحؿ وا غاني. النارية ال ناف لصفارات ا، فيما استخدـ جزء مف المحتفميف
رننا نقؼ في السرايا التي أصححت الكتيحة »ومف ناحيت ا قالت وماؿ حمد عضو المجنة المركزية لحركة فتح 

الصفراء والتي رفرفت عمي ا أعالـ حركة فتح، ودعت حمد أحناء الحركة وكؿ مناصري ا الحركة رلى 
محركة وفاء لحركة فتح التي أنجحت القادة الحضور يوـ الجم ة المقحؿ لممشاركة في االحتفاؿ المركزي ل

 «.ال ظاـ
 1/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 متطرفين صياينة عمى الطيبي اعتداءأبو زىري يستنكر  10

استنكر الدكتور سامي أحو زهري، المتحدث حاسـ حركة "حماس" الت رض حاإلهانة ومحاولة االعتداء 6 غزة
 حمد الطيب ر يس الحركة ال رحية لمت يير، في جام ة "حار ايالف" ال حرية.مف قحؿ متطرفيف ص اينة لمنا ب أ

( لػ"المركز الفمسطيني لفعالـ" رف هذا االعتداء 12-31وقاؿ أحو زهري في تصريٍح خاٍص اليوـ االثنيف )
يست دؼ  ي تحر ان كاسًا لمروح ال نصرية التي حدت تتزايد لد  االحتالؿ، ما يدلؿ أف ذلؾ حات عماًل ممن جاً 

 ".1544فرض المزيد مف القيود عمى الش ب الفمسطيني في ا راضي المحتمىة منذ عاـ 
 31/12/2012، المركز الفمسطيني لرإعالم

 
 حماس استعدادىا لوراثة السمطة إعالنفتح تستيجن  11

سي لحركة وج ت حركة "فتح" انتقادات شديدة لمتصريحات التي ادلى ح ا نا ب ر يس المكتب السيا6 راـ اهلل
"حماس" موسى أحو مرزوؽ، والتي نشرها عمى حساح  الخاص عمى موقع "فيسحوؾ"، مست جنة است داد 

وتساءؿ الناطؽ حاسـ حركة "فتح" احمد  حركت  لتسمـ السمطة في الضفة ال رحية مف الر يس محمود عحاس.
ضفة في ظؿ استمرار عساؼ في حياف صحافي أمس عف كيفية قحوؿ أحو مرزوؽ أف يحكـ هو و"حماس" ال

االستيطاف، وفي ظؿ ا وضاع التي لف تقود رال رلى دولة ذات حدود موقتة، دولة الجدار والم ازؿ، دولة 
مف دوف القدس التي ستترؾ في مثؿ هذب الحالة لمصير أسود مع الت ويد اإلسرا يمي، ومف دوف حدود 

س التي عحر مف خالل ا عف رفض  أف وذكر عساؼ أف تصريحات الر يس محمود عحا وعودة الالج يف".
تتحوؿ السمطة رلى غطاء الستمرار االحتالؿ في ت ول  ون ح  لررض وت ويدب لمقدس والمقدسات جاءت في 
 سياؽ توجي  رسالة تحذير وتحد لالحتالؿ وال الـ مفادها "حاننا لف نسمح ححقاء ا وضاع الحالية عمى حال ا".

و"حماس" أف يكونا غطاء لالحتالؿ واالستيطاف والت ويد؟ أـ أن  ح ذا كما تساءؿ6 "هؿ يقحؿ أحو مرزوؽ 
الموقؼ يريد أف يوصؿ رسالة إلسرا يؿ وحمفا  ا حان  يقحؿ حما يرفض  الر يس عحاس، وترفض  حركة فتح 
ومنظمة التحرير الفمسطينية، وحان  جاهز ليكوف الحديؿ عف القيادة الشرعية التي تحاصر سياسيا وماليا 
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مواقف ا الوطنية، وحان  في حاؿ تنفيذ رسرا يؿ لت ديدات ا حالتخمص مف الر يس كما ف مت مع الش يد  حسحب
 ياسر عرفات ف ف الحديؿ موجود؟".

 1/1/2013، المستقبل، بيروت
 

 المالية قريبا جدا أزمتياالسمطة الفمسطينية ستخرج من  :فتح 12
اؼ رف قيادة السمطة الفمسطينية تتحرؾ ليؿ ن ار راـ اهلل / سما6 قاؿ الناطؽ حاسـ حركة فتح أحمد عس

لمخروج مف عنؽ الزجاجة حالححث إليجاد حدا ؿ تخرجنا مف ا زمة االقتصادية، مشيًرا رلى أن  سيتـ قريحا 
جدا الخروج من ا. واستنكر عساؼ خالؿ لقاء مع "تمفزيوف فمسطيف" مساء االثنيف عدـ التزاـ الدوؿ ال رحية 

مميوف دوالر(، مخاطحا الدوؿ ال رحية قا ال "رذا لـ يكف لديكـ مصاري  100اف ال رحية )حتطحيؽ شحكة ا م
 .")أمواؿ( تحدثوا

وأعرب عف است راح  لتقديـ الدوؿ ال رحية "الفتات" لمسمطة الفمسطينية، متسا ال "هؿ هذب مشاركة في 
رمـ المتحدة". وأشار رلى أف الحصار السياسي عمى القيادة الفمسطينية  ن ا رفضت نصا حكـ وتوج ت ل

الدوؿ ال رحية تدفع "المميارات"  ي دولة أخر  في حاؿ حدث أي شيء لد  هذب الدوؿ، حينما ت طي الفتات 
 .لمسمطة

ولفت عساؼ رلى أف المواطف الفمسطيني ي رؼ حقيقة المرحمة التي ن يش ا، مضيفا "نحف مقحموف عمى 
ي المحطة قحؿ ا خيرة لالستقالؿ، فنحف رسمنا حدود دولتنا مرحمة ص حة وهي مرحمة عض ا صاحع، وه

 ."وحقي أف نجسدها عمى أرض الواقع
حدورب، قاؿ المتحدث حاسـ حركة قفتحق أسامة القواسمي في حياف صحافي صادر عف مفوضية اإلعالـ 

ـ أن ا ماضية عمى توكد لش حنا ال ظي 44والثقافة، مساء اليوـ االثنيف، رف الحركة وفي ذكر  انطالقت ا الػ
طريؽ الحرية واالستقالؿ، متمسكة ححقوؽ ش حنا عمى أرض ، ثاحتة عمى الوحدة الوطنية، وتمكيف الجح ة 

 .الداخمية لمواج ة التحديات المفروضة عمى ش حنا
وأضاؼ أف قفتحق حتاريخ ا وحاضرها، حش دا  ا ا حرار وعمى رأس ـ الش يد الرمز ياسر عرفات، وحاسر  

الحواسؿ، ت اهد ش حنا الفمسطيني المناضؿ الصامد أف تحقى الوفية وا مينة لررض والش ب والحقوؽ الحرية 
الثاحتة ولمش داء وا سر ، وأن ا عمى ال  د والقسـ حمواصمة المسير والنضاؿ حتى جالء االحتالؿ 

 .واالستيطاف عف دولتنا وأرضنا وقدسنا ال رحية
 31/12/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 العدو الصييوني ال يمكن أن يطمق سراح أسرانا إال رغما عنو: حبيبخضر  13

غزة6 دعا قيادي حارز في حركة الج اد اإلسالمي، رلى خطؼ جنود رسرا يمييف مف أجؿ محادلت ـ حاسر  
قاؿ خضر ححيب، في مسيرة نظمت في غزة لمتضامف مع و فمسطينييف م تقميف في سجوف االحتالؿ. 

فريسة »ف عف الط اـ في سجوف االحتالؿ، رف حركت  لف تترؾ ا سر  حسجوف االحتالؿ ا سر  المضرحي
س مة لممارسة السجاف الص يوني جرا م  وعدوان  المتواصؿ عمى قادة الش ب الفمسطيني. وأضاؼ ححيب6 

لت ـ ال دو الص يوني ال يمكف أف يطمؽ سراح أسرانا رال رغما عن ، خاصة ح مميات الخطؼ لجنودب ومحاد»
أسرانا »ووج  ححيب خطاح  لرذرع المسمحة لحركات المقاومة قا ال6 «. حا سر  ا حطاؿ في سجون 

واعتحر «. ا حطاؿ وش حنا الفمسطيني المجاهد ينتظر منكـ خطؼ الجنود إلرغاـ ال دو عمى اإلفراج عن ـ
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سر ، الذيف هـ قضيتنا، أف ين ض وينتفض موازرة ومساندة لر»ححيب، أن  مف الواجب عمى كؿ فمسطيني 
فانتصارهـ في م ركة الكرامة هو انتصار لمش ب الفمسطيني، كما كاف انتصار المقاومة عمى ال دو 

وحث ححيب الفصا ؿ والحركات الفمسطينية، عمى تحني حرنامج عمؿ موحد ومشترؾ لمناصرة «. الص يوني
 ا سر  في قضيت ـ وال مؿ عمى رطالؽ سراح ـ.

 1/1/2013، لندنالشرق األوسط، 
 

  تيديد عباس بحل السمطة مناورة لمعودة إلى المفاوضات :مزىرجميل  14
اعتحر عضو المجنة المركزية لمجح ة الش حية لتحرير فمسطيف جميؿ مزهر حديث ر يس السمطة غزة6 

ؿ الفمسطينية محمود عحاس عف حؿ السمطة حان  "مناورة ال دؼ من ا الض ط عمى المجتمع الدولي واالحتال
 لم ودة الى المفاوضات ال حثية".

( نشرها القسـ اإلعالمي لمجح ة، رلى االحت اد عف هذب 12|31ودعا مزهر في تصريحات ل  اليوـ االثنيف )
التصريحات والت جيؿ في المصالحة مف أجؿ حناء استراتيجية وطنية موحدة عمى أساس التمسؾ حالمقاومة 

"يحدو أف الر يس محمود عحاس مف خالؿ هذب التصريحات يريد رطالؽ والثواحت الوطنية الفمسطينية، وقاؿ6 
مناورة لمض ط عمى المجتمع الدولي واالحتالؿ االسرا يمي مف أجؿ ال ودة رلى المفاوضات ال حثية والضارة 

 ما ح د االنتخاحات االسرا يمية".
رس ا القيادة الفمسطينية وأكد مزهر عمى "ضرورة أف يطرح خيار حؿ السمطة مف ضمف خيارات يجب أف تد

والكؿ الوطني، ححيث تكوف في اطار استراتيجية مواج ة مع االحتالؿ تقوـ عمى التمسؾ حالثواحت والمقاومة 
عادة حناء ـ.ت.ؼ  كخيار اساسي ور يسي في مواج ة االحتالؿ حما في ذلؾ القطع مع اتفاقيات أوسمو وا 

 كاداة كفاح لمش ب الفمسطيني".
عامًا لـ تحقؽ ل  ا هداؼ الوطنية في ال ودة والحرية  20ف المفاوضات التي استمرت وشدد مزهر عمى أ

واالستقالؿ، مشيرًا رلى أف تصريحات "نتنياهو وليحرماف" توكد استمرار االستيطاف وأف القدس عاصمة 
 موحدة لالحتالؿ".

حكومة يمينية متطرفة،  وأشار رلى أف االحتالؿ ماٍض في االستيطاف واف هذب ال جمة لف تتوقؼ في ظؿ
ويمكف أف تكوف الحكومة القادمة أكثر تطرفًا، خاصة أف االدارة االميركية التي ُيراهف عمي ا في كثير مف 

 ا حياف تقؼ رلى جانب االحتالؿ وتدعم  في االستيطاف والت ويد حمدينة القدس.
عف المفاوضات"، محذرا مف اف  واعتحر مزهر أف "الش ب الفمسطيني لدي  الكثير مف الخيارات الحديمة

المشروع الوطني الفمسطيني في طريق  الى الضياع والتحديد في ظؿ هذا التخحط واالرتحاؾ والمحاوالت 
الفردية مف هذا الطرؼ أو ذالؾ فضاًل عف المحادرة ال رحية لمسالـ، وض وط االتحاد االوروحي عمى السمطة 

 تيطاف، كما قاؿ.لم ودة الى المفاوضات في ظؿ استمرار االس
 31/12/2012قدس برس، 

 
 من سورية  الفمسطينيين جئين"الجياد االسالمي" توزع مساعدات لال :لبنان 15

وزعت حركة الج اد اإلسالمي في فمسطيف، دف ة أولى مف مساعدات مالية لمنازحيف الفمسطينييف مف سوريا 
عا مة في مخيمات حيروت،  245و عا مة في مخيـ الجميؿ في ح محؾ، 343الى مخيمات لحناف، شممت 

 عا مة في مخيمات صيدا وجوارها. 350عا مة في مخيمات صور، و 300عا مة في الشماؿ، و 225و
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واعتحرت الحركة، في حياف، اف "مسوولية النازحيف الم يشية واالجتماعية والصحية والت ميمية تقع عمى عاتؽ 
ولة عف أوضاع ـ منذ النكحة وحتى تحقيؽ عودت ـ الى وكالة ا ونروا ، حصفت ا الموسسة الدولية المسو 

 فمسطيف المحتمة".
% مف 10واستنكرت "الحصار المالي المفروض عمى ا ونروا مف قحؿ الدوؿ المانحة التي لـ تقدـ رال 

وأكدت "اف حؿ مشكمة النازحيف تكوف ح ودت ـ رلى حيوت ـ ومخيمات ـ في سوريا،  الميزانية التي وعدت ح ا".
 غير المقحوؿ ترك ـ يواج وف الحرد والجوع والتشرد، وشطح ـ عف لوا ح تقديـ المساعدات الدولية". ومف

 1/1/2013، المستقبل، بيروت
 

 حركة فتح تحتفل بذكرى االنطالقة في مخيم البداوي 16
سط ، حشقي ا الموالي والم ارض، و «حركة فتح»ي يش مخيـ الحداوي احتفاالت ذكر  انطالقة 6 عمر احراهيـ

ش ار أوحد توافؽ عمي  الطرفاف، وهو الحفاظ عمى أمف المخيمات والناي حالفمسطينييف عف أي تجاذحات 
قميمية،  ف الوج ة الر يسية لكؿ الش ب الفمسطيني عمى اختالؼ انتماءات  هي القدس.  محمية وا 

تخمم ا عرض المركزية مف خالؿ المسيرة الضخمة التي نظمت ا في المخيـ و « فتح»حا مس، وج ت 
عسكري، رسالة مفادها أن ا ال تزاؿ قادرة عمى ضحط أمف المخيمات في الداخؿ والخارج، وأن  مف غير 
المسموح الم ب حامف المخيمات، وتحديدًا الحداوي الذي يتمايز عف حقية المخيمات حموق   القريب مف خطوط 

الش حية والموسسات والجم يات، فضال التماس في طراحمس. وشارؾ في المسيرة ممثمو الفصا ؿ والمجاف 
وجالت المسيرة  عف كتيحتي حيت المقدس وش داء الحداوي، المتيف قدمتا عرضًا عسكريًا حاسمحت ما الحرحية.

مجمع الر يس الراحؿ ياسر »في أرجاء المخيـ عمى وقع الم زوفات الموسيقية، وعادت رلى نقطة االنطالقة 
 قة.، حيث أضي ت ش مة االنطال«عرفات

اف الحركة ما تزاؿ عمى الن ج الذي رسم  ل ا »وتحدث أميف سر الحركة في الشماؿ أحو ج اد فياض فاكد 
، «قا دها احو عمار، وهي لـ تسقط يومًا خيار الحندقية التي كانت صاححة الرصاصة االولى في فمسطيف

لر يس عحاس، ولكننا في الوقت اف فمسطيف ست ود، وهذا ما قال  الر يس الراحؿ وي مؿ مف اجم  ا»مضيفًا 
نفس  نوكد حاننا أصحاب حؽ ولف نقحؿ اف نسقط ضحايا مشاريع هنا او هناؾ، وسنحافظ عمى مخيماتنا 

 «.حتى تتحقؽ ال ودة
 1/1/2013، السفير، بيروت

 
 
 

 مع حماس "مشروطاً " ال يستبعد حواراً  بيريز 38
حيريز امس ان  ليس ضد اجراء حػوار مػع حركػة عمف الر يس اإلسرا يمي شيموف 6 أا ؼ ب -القدس المحتمة 

حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة، لكن  اشترط تخمي هذب الحركة عف ال نؼ واعتراف ا حدولػة رسػرا يؿ قحػؿ 
ال ضػرر »وقاؿ حيريز خالؿ استقحال  روساء الكنا س المسػيحية فػي القػدس حمناسػحة قػدـو ال ػاـ الجديػد  ذلؾ.

سػػاعة التػػي يػػدلي في ػػا  24وهػػي المػػرة الثانيػػة خػػالؿ «. وؿ عمػػى جػػوابمػػف الكػػالـ مػػع حمػػاس شػػرط الحصػػ
 الر يس اإلسرا يمي حتصريح يت ارض مع التوج ات ال امة لحكومة اليميف اإلسرا يمية حر اسة حنياميف نتنياهو.

 3/3/3131، الدستور، عم ان
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 "إسرائيل"المارد الطائفي يطل برأسو في انتخابات  39

فػػػي « رسػػػرا يؿ حيتنػػػا –ليكػػػود »يػػػدرج مراقحػػػوف فػػػي رسػػػرا يؿ تراجػػػع شػػػ حية تحػػػالؼ 6 اسػػػ د تمحمػػػي –الناصػػػرة 
كػػانوف الثػػاني المقحػػؿ(، رلػػى  22اسػػتطالعات الػػرأي ا خيػػرة، وقحػػؿ ثالثػػة أسػػاحيع مػػف االنتخاحػػات ال امػػة )فػػي 

الػػػذي يطػػػؿ حرأسػػػ  مػػػف جديػػػد، كمػػػا عشػػػية كػػػؿ انتخاحػػػات حرلمانيػػػة، خصوصػػػًا مػػػف جانػػػب « المػػػارد الطػػػا في»
رقييف )سفارديـ( الذيف يّدعوف حاف ا شكناز )ي ود اوروحا وأميركا( ما زالوا ي ممػوف عمػى رقصػاء الشػرقييف الش

 مف المناصب النافذة في الدولة ال حرية.
الدينيػة الشػرقية المتزمتػة وريػ  درعػي الػذي « شاس»قيادي حركة « الشرقييف»ويقود حممة التذمر مف استقواء 

ا شػكناز والػػروس )الم ػػاجريف مػػف دوؿ االتحػػاد السػػوفياتي السػػاحؽ( »عمنيػػة عمػػى لػـ يتػػردد فػػي رعػػالف حػػرب 
حػػزب الشػػ ب، ليكػػود، حزحػػًا مت جرفػػًا وشػػاما »وج مػػوا مػػف « حيتنػػا –ليكػػود »الػػذيف يقػػودوف حػػزب « والحػػيض

 «.ا نؼ يمثؿ الروس والحيض
عمػى التػذكير مػف جانػب هػذا  ولـ تفاج  هذب الكممػات السػاحة الحزحيػة، وهػي التػي ت ػّودت فػي كػؿ انتخاحػات

، وأف التمييػػز الطػػا في ضػػد الشػػرقييف يتفػػاقـ، فيقػػـو «حػػيّّ وقػػا ـ»الػػزعيـ الشػػرقي أو ذاؾ حػػاف الح ػػد الطػػا في 
حالتالي ح زالة طحقات مواد التجميؿ عف الواقع القا ـ، واقع م اناة غالحية الشرقييف تمييزًا عمى خمفية أصول ـ. 

 «.أفيقوا أي ا السفارديـ»ًا انتخاحيًا يقوؿ6 وض ت ش ار « شاس»وكانت حركة 
« ليكػػود»المتشػػكمة مػف حػزب « ليكػود حيتنػا»وأشػار درعػي رلػػى حقيقػة أف ا مػاكف الخمسػػة ا ولػى فػي ال حػػة 

حزعامة أفي دور ليحرماف، تخمو مف شخصية شرقية ح د أف انسحب « رسرا يؿ حيتنا»حزعامة حنياميف نتانياهو و
موشػػي  كحمػػوف مػػف الحيػػاة السياسػػية، فيمػػا جػػاء الػػوزير الشػػرقي « ليكػػود»شػػ حية فػػي الػػوزير الشػػرقي ا كثػػر 

الثاني سيمفاف شالوـ في الخماسية الثانية، ولػيس أكيػدًا أف يمنحػ  نتانيػاهو حقيحػة وزاريػة م مػة. ويػت ـ درعػي 
سػػيطرت  عمػػى  الػػذي يمثػػؿ الم ػػاجريف مػػف دوؿ االتحػػاد السػػوفياتي السػػاحؽ، حانػػ  أحكػػـ« رسػػرا يؿ حيتنػػا»زعػػيـ 

 «.شاس»وحركة « ليكود»، وأن  ليس راغحًا حاستمرار الشراكة الحكومية التاريخية حيف «ليكود حيتنا»تحالؼ 
، راّل أنػ  أكػد مػف جديػد أف الشػرقييف ي ػانوف التمييػز، «الػروس الحػيض»ورغـ اعتػذار درعػي الحقػًا عػف كنيػة 

وهػػذب »ا يمي وضػػد التمييػػز ضػػد الشػػرقييف، تحػػارب مػػف أجػػؿ سػػد الفجػػوات فػػي المجتمػػع اإلسػػر « شػػاس»وأف 
أف التمػػويح حػػالتمييز ضػػد « ليكػػود حيتنػػا»ويػػدرؾ درعػػي فػػي هجومػػ  عمػػى «. م ركػػة عادلػػة حػػوؿ حقيقػػة مولمػػة

 «.ليكود»في الم ة مف ناخحي  80الشرقييف يمقى وذانًا صاغية لد  ا خيريف، عممًا أن ـ يشكموف نحو 
 3/3/3131، الحياة، لندن

 
 تيي من بناء الجدار األمني عمى الحدود المصريةاالحتالل ين :3

قػػاؿ مصػػدر عسػػكري رسػػرا يمي كحيػػر رف عمميػػات حنػػاء الجػػدار ا منػػي عمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع مصػػر الحػػال  
كمػػـ قػػد انت ػت ولػػـ يتحقػػى سػو  حضػػ ة كيمػػومترات سػيتـ تنفيػػذها فػػي المرحمػة الثانيػػة حػػوؿ مدينػػة  270طول ػا 

 حراير مف ال اـ القادـ.ايالت سيتـ االنت اء من ا حتى ف
ونقؿ موقع " والال " االلكتروني عف المصػدر قولػ  رنػ  وخػالؿ السػاعات الماضػية انت ػت عمميػة حنػاء الجػدار 
ا منػػي عمػػى الحػػدود مػػع مصػػر التػػي وصػػفت حتػػى قحػػؿ فتػػرة حسػػيطة حالحػػدود المسػػتحاحة والمخترقػػة وتسػػمؿ 

مت  ػػدو وزارة الجػػيش اإلسػػرا يمي مػػف حنػػاء المقطػػع  عحرهػػا الكثيػػر مػػف ا فارقػػة وغيػػرهـ وذلػػؾ ح ػػد أف انت ػػى
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كمػػـ وح ػػذا تمػػت ال مميػػة وفقػػا لممخطػػط الزمنػػي وقػػرارات المسػػتو   1500ا خيػػر مػػف الجػػدار الػػذي حمػػ  طولػػ  
 السياسي".

ويتفاخر الجيش اإلسرا يمي ووزارة الجيش حاالنت اء مف حناء الجدار الذي يمتد مف كـر أحو سػالـ وحتػى جحػاؿ 
 مميار شيقؿ وذلؾ نتيجة الرقاحة الف الة التي هدفت رلى تسريع عممية الحناء. 1.4كمفة وصمت رلى ايالت حت

 13/33/3133، فمسطين أون الين
 

 "التسوية"ستة رؤساء سابقين لـ "الشاباك": قادة "إسرائيل" يعط مون  31
تة روسػاء سػاحقيف لممخػاحرات كشػؼ فػيمـ "رسػرا يمي" وثػا قي اسػتنادًا العترافػات سػ "الخمػيج"6 -القدس المحتمػة 

فػػي الكيػػاف الصػػ يوني )الشػػاحاؾ( أف قػػادة "رسػػرا يؿ" لػػـ يرغحػػوا فػػي تسػػوية الصػػراع الفمسػػطيني "اإلسػػرا يمي". 
ونفى مخرج الفيمـ درور موري  فػي لقػاء أجرتػ  صػحيفة "يػدي وت أحرونػوت" أف روسػاء ا مػف السػتة ينزعػوف 

 ؟1967ي ني يسار، متسا اًل6 هؿ  ن ـ يويدوف رن اء احتالؿ  نحو م سكر "اليسار" وقاؿ رن  ال ي رؼ ماذا
وأشار رلى أف مدير ديواف ر يس حكومة الكياف ا سػحؽ أر يػؿ شػاروف تػاثر حمػا قالػ  روسػاء "الشػاحاؾ" حينمػا 

. وأقػػر المخػػرج حمػػا أكػػدب مسػػوولوف ومراقحػػوف فمسػػطينيوف حػػاف 2005قػػرر القيػػاـ حفػػؾ االرتحػػاط عػػف غػػزة فػػي 
ـ يكف م نيًا حالتوصؿ لت د ة مع الفمسطينييف في مست ؿ االنتفاضػة الثانيػة وكػاف يوجج ػا حالمزيػد االحتالؿ ل

 مف االغتياالت.
 3/3/3131، الخميج، الشارقة
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ة "تشػػػيكو منشػػػي" أف قػػػرار "رسػػػرا يؿ" السػػػماح اعتحػػػرت المحممػػػة السياسػػػية لفذاعػػػة ال امػػػة اإلسػػػرا يمي 6السػػػحيؿ
ح دخاؿ مواد حناء لقطاع غزة، اعتراؼ عممي مف قحم ا حسيادة حركػة حمػاس عمػى القطػاع دوف رلزام ػا حت يػر 
منطمق ػػا السياسػػي وا يػػديولوجي ودوف التخمػػي عػػف محػػدأ ال مػػؿ ال سػػكري فػػي مواج ػػة "رسػػرا يؿ"، مشػػيرة أف 

 وقؼ رطالؽ النار. جميع هذب التس يالت فقط مقاحؿ
وقالت منشي"  رف القرار حالنسحة لحكومة رسرا يؿ يت مؽ حالواقع الذي فرض  اتفاؽ وقػؼ رطػالؽ النػار وهنػاؾ 
مػف يػػدعي أف فػي هػػذب ا مػر مصػػمحة رسػرا يمية ويجػػب السػػماح لحمػاس ح عػػادة أعمػار القطػػاع حػؿ أكثػػر مػػف 

 ال تخترؽ وقؼ رطالؽ النار.ذلؾ رحداث طفرة في مجالي الحناء والنمو االقتصادي كي 
ونقمت المحممة ت قيب مس وؿ رسرا يمي رفيع عمى القرار حيث قاؿ واحتسامة عريضة ت موا محياب6 "يجب خمؽ 
أهداؼ جديدة لم مميػة القادمػة فػي قطػاع غػزة"، مضػيفًة6 "لكػف االحتسػامة شػيء والواقػع شػيء أخػر ففػي ن ايػة 

نػػػب السياسػػػي ال ممػػػي لمحكومػػػة اإلسػػػرا يمية الح يػػػد كثيػػػرًا عػػػف ا سػػػحوع الماضػػػي ت رفنػػػا مػػػرة أخػػػر  عمػػػى الجا
فقرار "رسرا يؿ" ردخاؿ هذب الكمية مف مواد الحناء رلى قطاع  حمالت الدعاية االنتخاحية والتصريحات النارية".

غػػػزة لػػػيس هينػػػا وال يسػػػت اف حػػػ  فقػػػد من ػػػت فػػػي السػػػاحؽ ردخػػػاؿ هػػػذب المػػػواد حػػػدعو  أنػػػ  ستسػػػتخدـ فػػػي حنػػػاء 
 .-حد قوؿ "منشي" ىعم–أنفاؽ تحت ا رض" تحصينات و 

 3/3/3131، السبيل، عم ان
 

 بيب بعد اغتصاب اريتري لمسن ةأتظاىرة وىتافات عنصرية في تل  33
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رسرا يميا في تؿ احيب امس احتجاجا عمى حادث اغتصاب سيدة في  150تظاهر نحو 6 ا ؼ ب -تؿ احيب 
سار المتظاهروف حقيادة النا ػب مايكػؿ حػف وري واثنػيف مػف الثالثة والثمانيف مف ال مر مف قحؿ رجؿ اريتري. و 

كػانوف الثػاني/  22مرشحي حزح  "القوة إلسػرا يؿ" اليمينػي المتطػرؼ لالنتخاحػات التشػري ية التػي سػتجر  فػي 
ينػػػاير الجػػػاري، فػػػي شػػػوارع حػػػي يقػػػيـ فيػػػ  م ػػػاجروف افارقػػػة قػػػادموف خصوصػػػا مػػػف السػػػوداف واريتريػػػا. ووقػػػع 

ـ لكف الشرطة لـ تتحػدث عنػ  سػو  امػس عنػد اعالن ػا عػف تمديػد توقيػؼ الرجػؿ الػذي الحادث قحؿ عشرة ايا
 اعتقمت  ح د ثالثة اياـ مف اغتصاح  السيدة المسنة. 

وذكػػر صػػحافي مػػف وكالػػة "فػػرانس حػػرس" اف المتظػػاهريف هتفػػوا "الشػػ ب يريػػد اح ػػاد السػػودانييف"، حينمػػا رفػػع 
 ؿ وليست افريقيا". ح ض ـ الفتات عنصرية كتب عمي ا "هذب رسرا ي

". 2006وقاؿ مكتب نتانياهو في حياف "االسحوع الماضي لـ يتسمؿ اي م ػاجر مػف الحػدود لممػرة االولػى منػذ 
واضاؼ "نجحنا في وقؼ ظاهرة المتسمميف غير الشػرعييف". وتػاحع نتانيػاهو "فػي الوقػت نفسػ  نحػف فػي وسػط 

 عممية العادة المتسمميف الى حمدان ـ". 
فقط فػي النصػؼ االوؿ  36م اجرا عحروا الحدود في كانوف الثاني الماضي مقاحؿ  2295اف  واوضح الحياف

، حيػػػن ـ 2012م ػػػاجريف غيػػػر شػػػرعييف غػػػادروا رسػػػرا يؿ فػػػي  9207مػػػف كػػػانوف االوؿ/ ديسػػػمحر. وتػػػاحع اف 
 جاءوا مف افريقيا. 3920

 3/3/3131، الحياة، لندن
 

 في القائمة األوروبية لرإرىاب حممة إسرائيمية إلدراج "حزب اهلل"": معاريف" 31
النقاب عف تكثيؼ الحكومػة اإلسػرا يمية مػوخرًا، وعمػى خمفيػة تفػاقـ « م اريؼ»كشفت صحيفة 6 حممي موسى

رلػػى القا مػػة ا وروحيػػة لمنظمػػات اإلرهػػاب. وأشػػارت « حػػزب اهلل»ا زمػػة السػػورية، مسػػاعي ا القديمػػة إلدخػػاؿ 
حػزب »ضػد « حػرب ديحموماسػية»ا يمي المحذوؿ يرقػى رلػى مسػتو  الصحيفة رلى أف الج د الديحموماسي اإلسر 

وذكرت الصحيفة أف كاًل مف الواليات المتحدة وكندا وحريطانيا تويػد هػذب الخطػوة التػي ت ارضػ ا فرنسػا  «.اهلل
 حشدة.

حال مميػػة « حػػزب اهلل»أيضػػًا رلػػى أف المماطمػػة فػػي رصػػدار التقريػػر الحم ػػاري الػػذي يػػرحط « م ػػاريؼ»وأشػػارت 
تفجيريػة فػي حورغػاس والتػي لقػي فيػ  خمسػة رسػػرا يمييف مصػرع ـ فػي تمػوز الماضػي، مقصػود. وينظػر رلػػى ال

التػػي تػػوفر الذري ػػة لالتحػػاد ل ػػدـ التػػاخر فػػي اتخػػاذ القػػرار. ولػػـ « اإلدانػػة القاط ػػة»التقريػػر الحم ػػاري عمػػى أنػػ  
« حػزب اهلل»ع المحكمػة حػاف ؿيصدر التقرير الحم اري عػف عمميػة حورغػاس حسػحب عػدـ تػوفر أدلػة قاط ػة تقنػ

 صمة محاشرة حال ممية.
فػػػي القا مػػػة ا وروحيػػػة لمنظمػػػات « حػػػزب اهلل»ومػػػف الم ػػػـ اإلشػػػارة رلػػػى أف رسػػػرا يؿ حػػػدأت مسػػػاعي ا إلدخػػػاؿ 

ولكػػف فرنسػػا عرقمػػت ا مػػر منػػذ ذلػػؾ الحػػيف. وزادت رسػػرا يؿ مسػػاعي ا هػػذب ح ػػد  2005اإلرهػػاب منػػذ ال ػػاـ 
اس قحػػػؿ نصػػػؼ عػػػاـ. كمػػػا أف وزيػػػر الخارجيػػػة اإلسػػػرا يمي المسػػػتقيؿ، أفي ػػػدور ال مميػػػة التفجيريػػػة فػػػي حورغػػػ

ليحرمػػاف، أثػػار ا مػػر فػػي لقاءاتػػ  مػػع وزيػػرة خارجيػػة االتحػػاد ا وروحػػي كػػاثريف أشػػتوف ح ػػد وقػػت قصػػير مػػف 
 عممية حورغاس.

 3/3/3131، السفير، بيروت
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قػاؿ كاتػب رسػرا يمي فػي مقالػة افتتاحيػة نشػرت ا صػحيفة "يػدي وت أحرونػوت" االثنػيف 6 صفا –ة القدس المحتم
رف "رسرا يؿ مدمنة عمى الحرب"، مضيفًا أف "حروب )رسرا يؿ( وعمميات ا ال سكرية قا مة عمى ريمػاف خػاط  

 حاف القوة يمكف أف تحؿ المشكالت التي است صى حم ا حالسياسة.
مووز في مقال  حالحديث عف المحررات ا خالقية لمحػرب والححػوث فػي هػذا الشػاف التػي وانطمؽ الكاتب ز يؼ 

ركزت عمى مشكمتيف أساسيتيف وهما تحريػر الحػرب، وتحريػر اسػتخداـ القػوة خػالؿ هػذب الحػرب، وا ولػى تركػز 
 عمى أسحاب اندالع الحرب والثانية تركز عمى الضواحط ا خالقية الستخداـ القوة خالؿ الحرب.
، منػػذ 1948ويقػػيـ الكاتػػب حنػػاء عمػػى هػػذا التصػػنيؼ حػػروب "رسػػرا يؿ" منػػذ رقامت ػػا عمػػى أرض فمسػػطيف عػػاـ 

. وأوضػػػح أف 2006و 82ولحنػػػاف  73، ومػػػف ثػػػـ حػػػرب 67و 56، مػػػرورًا ححػػػروب 48الحػػػرب ا ولػػػى عػػػاـ 
ا خػر  فػي  "رسرا يؿ" حان ا كثيرة خوض الحروب )حرب واحػدة كػؿ ثمانيػة أعػواـ فػي الم ػدؿ( حالنسػحة لمػدوؿ

 تصنيؼ الدوؿ المدمنة عمى ال نؼ والحروب.
، 2008/2009(، وغػػػػزة )2006، و82وضػػػػرب مثػػػػااًل عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػي حػػػػروب دولػػػػة االحػػػػتالؿ فػػػػي لحنػػػػاف )

(، التػػي قامػػت فػػي مجمم ػػا حنػػاء عمػػى اعتقػػاد م مػػوط حػػاف القػػوة تحػػؿ اإلشػػكاليات التػػي ال يمكػػف أف 2012و
 تحم ا الدحموماسية. 

لقاسػػـ المشػػترؾ حػػيف تمػػؾ الحػػروب هػػو أف دولػػة االحػػتالؿ فشػػمت فػػي تحقيػػؽ أي مػػف أهػػداف ا وقػػاؿ مػػووز رف ا
ال سكرية والسياسية رف كاف حشكؿ منفرد أو عمى اإلجماؿ، وذلؾ عمى الرغـ مف تفوؽ "رسرا يؿ" عسكريًا وما 

 تممك  مف أسمحة في مقاحؿ ما يمتمك  "أعداوها" في تمؾ المواج ات المذكورة.
اتب اإلسرا يمي مقالػ  حقولػ  رف "اإلدمػاف عمػى ال نػؼ مثػؿ أي ردمػاف وخػر، ف ػو عمميػة مػدمرة، لػذا واختتـ الك

 ف مينا أف ناخذ ذلؾ حالحسحاف عندما يخطر عمى حالنا استخداـ القوة في سحيؿ حؿ مشكمة سياسية".
 13/33/3133، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 ةال في مخيمات سوريأطف أربعةفمسطينيا بينيم  31ستشياد ا 30

فمسػػػػطينيًا، اليػػػوـ االثنػػػػيف، جػػػػراء اسػػػتمرار عمميػػػػات القصػػػػؼ التػػػي تسػػػػت دؼ مخيمػػػػات  13استشػػػػ د  6القػػػدس
مػف مجمػوع هػوالء الشػ داء جػراء قصػؼ مخػيـ الحسػينية جنػوب  10وسػقط  الالج يف الفمسطينييف في سوريا.

 دمشؽ مف الطا رات الحرحية.
ا رات "الميػػ " الحرحيػػة اسػػت دفت محػػاف فػػي منطقػػة المشػػروع القػػديـ وقالػػت مصػػادر خاصػػة لػػػ دوت كػػوـ، أف طػػ
أطفػاؿ، فيمػا أصػيب مػا ال يقػؿ  4الج ػيف فمسػطينييف حيػن ـ  10والجديد، ومنطقة "ص يا" مػا أدي الستشػ اد 

 وخريف، ح ض ـ ححاؿ الخطر الشديد. 20
ل ػػالج الجرحػػى، وتقػػديـ واشػػارت الػػى اف اسػػت داؼ المخيمػػات يتواصػػؿ وسػػط نقػػص شػػديد فػػي المػػواد الطحيػػة 

الخدمات الطحية ل ـ، وفرض حصار مشػدد عمػى المخػيـ ) الحسػينية( مػا يمنػع نقم ػـ )الضػحايا( لمستشػفيات 
خارجػػ ، موضػػحة أف المخػػيـ ت ػػرض كػػذلؾ ل مميػػات قصػػؼ مكثفػػة حقػػذا ؼ ال ػػاوف والػػدحاحات مػػا أدي لوقػػوع 

 رصاحات أخر .
حت  ح يػػار نػػاري فػػي الصػػدر اطمقػػ  قنػػاص نحػػوب حينمػػا كػػاف واستشػػ د اليػػـو الشػػاب، رامػػز سػػميماف، جػػراء اصػػا

)الشاب سميماف( عمى سطح منزل  في مخيـ السحينة، في حيف استش د الشاب، وليد الولي، حرصاص قناص 
وخػػر فػػي شػػارع مخػػيـ اليرمػػوؾ الر يسػػي جنػػوحي دمشػػؽ، كمػػا استشػػ د الشػػاب أوس ي قػػوب، وهػػو فمسػػطيني 

 خيـ اليرموؾ، متاثرًا حجروح كاف أصيب ح ا قحؿ عدة أياـ.يحمؿ الجنسية ال راقية مف سكاف م
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وافػػادت ذات المصػػادر لػػػ" القػػدس" دوت كػػوـ، اف المخيمػػات الفمسػػطينية فػػي سػػوريا ال تػػزاؿ "تشػػ د أوضػػاعًا 
 ماساوية جراء استمرار حصارها، والنقص الشديد في المواد ا ساسية حمختمؼ انواع ا". 

 13/33/3133، القدس، القدس
 

 اليرموك: قوات النظام تعدم شابين فمسطينيين من متطوعي الييئة الخيرية مخيميقة تنس 
صفا6 أعدمت قوات النظاـ السوري شاحيف فمسطينييف مف متطوعي ال ي ة الخيرية إلغاثة الش ب  -دمشؽ

الثورة  -الفمسطيني في منطقة الحجر ا سود حال اصمة السورية دمشؽ. وذكرت تنسيقة مخيـ اليرموؾ
أف قوات النظاـ أوقفت الشاحيف ط  حسيف وعمر الحارث عمى أحد الحواجز عندما كانا متج يف  -لسوريةا

رلى مخيـ اليرموؾ لالج يف الفمسطينييف إليصاؿ مساعدات ومواد غذا ية وقامت ح عدام ما. وأوضحت أف 
 ية وعند عودت ما تـ حسيف والحارث خرجا مف المخيـ حاتجاب منطقة الحجر ا سود إلحضار المواد ال ذا

عدام ا.  ريقاف ما وا 
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 باإلعالن عن بؤرة استيطانية جديدة في راس العامود بالقدس  3131 يدشناالحتالل  38

وزعػػت حمديػػة االحػػتالؿ فػػي مدينػػة القػػدس اعالنػػات فػػي حػػي رأس ال مػػود حمدينػػة القػػدس المحتمػػة، 6 ػػػرب48عػػػػ
 وحدة استيطانية. 17ا عف حناء ت مف في 

وجػػػاء فػػػي احػػػػد االعالنػػػات التػػػػي تػػػـ توزي  ػػػا ووصػػػػؿ نسػػػخة عنػػػػ  "ت مػػػف المجنػػػة المحميػػػػة لمتخطػػػيط والحنػػػػاء 
ان  قد قدـ طمحا لمجنة مف قحؿ  1965مف قانوف التخطيط والحناء الصادر عاـ  149االسرا يمية ان  وفقا لمحند 

وحػدة سػكنية فػي شػارع طريػؽ  17القامػة محنػى سػكني جديػد يشػمؿ شركة " كرف شاليـ " المساهمة المحدودة 
 جحؿ الزيتوف القدس". –حي راس ال مود  –اريحا القديـ 

نا ب ر يس حمدية االحتالؿ في القدس، ر يس ما تسمى المجنة المحمية لمتخطػيط والحنػاء  –وقاؿ كوحي كحموف
ححيث لف تقحؿ االعتراضات ح د هذا  2013-1-13في االعالف، اف "االعتراضات تكوف متاحة حتى تاريا 

 التاريا، وان  يمكف م اينة وروية وثا ؽ المخطط في ارشيؼ قسـ الترخيص".
وعقػػب مصػػدر فمسػػطيني عمػػى هػػذا المشػػروع االسػػتيطاني حقولػػ  " انػػ  يػػراد مػػف هػػذب الوحػػدات تنفيػػذ المرحمػػة 

يطانية، حيػػث سيصػػؿ عػػدد الوحػػدات االولػػى، التػػي سػػت تحر حجػػر االسػػاس لتشػػييد حػػورة "م مػػوت دافيػػد" االسػػت
وحػػدات مسػػتقحال، وهػػذب الوحػػدات ستضػػاؼ لمحػػورة االسػػتيطانية "م ميػػ  زيتػػيـ" القا مػػة  104االسػػتيطانية في ػػا 

 وحدة اسيتطانية زرعت في قمب حي رأس ال امود. 116ف ميا اليـو مف خالؿ 
 3/3/3131، 49عرب 

 
 ةالفمسطينيين بسوري جئينألف دوالر لال 71تجمع  في غزة األوقافوزارة  39

ألػػػؼ دوالر أمريكػػػي،  60تمكنػػػت وزارة ا وقػػػاؼ والشػػػووف الدينيػػػة، مػػػف جمػػػع محمػػػ  6 أحمػػػد المصػػػري -غػػػزة
كتحرعػػات مػػف مػػواطني قطػػاع غػػزة المحاصػػر، رلػػى الالج ػػيف الفمسػػطينييف المشػػرديف مػػف مخيمػػات المجػػوء فػػي 

 سوريا، في حممة استمرت أرح ة أياـ.
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عيؿ رضػػػواف6 "رف رطػػػالؽ الحممػػػة جػػػاء مػػػف واقػػػع المسػػػوولية الدينيػػػة وا خويػػػة وقػػػاؿ وزيػػػر ا وقػػػاؼ د.رسػػػما
واإلنسانية تجاب الالج ػيف الفمسػطينييف فػي سػوريا، ورغحػة فػي المسػاهمة ولػو حشػيء قميػؿ فػي مػا يقاحمػ  هػوالء 

 مف قتؿ وتشريد وتدمير ونزوح جديد".
 13/33/3133، فمسطين اون الين

 
سطنالشيخ  :3  بول توأمانرائد صالح: القدس وا 

، أكد أف 48الشيا را د صالح زعيـ الحركة اإلسالمية في فمسطيف ، أف 3/3/3131، السبيل، عم انذكرت 
سطنحوؿ، تشكالف تػوأميف، م تحػرًا أف رسػطنحوؿ ال يمكن ػا أف تشػ ر حػالفرح، دوف أف يرفػرؼ  مدينتي القدس وا 

كضػػيؼ شػػرؼ، فػػػي حرنػػامج ح نػػػواف  جػػاء ذلػػػؾ فػػي كممػػػة ألقاهػػا خػػالؿ حضػػػورب عمػػـ اإلسػػتقالؿ فػػػي القػػدس.
"ميراثنا ال ثماني حالقدس في خطر"، نظـ في أسطنحوؿ، مف قحؿ جم ية رحياء وحمايػة الميػراث ال ثمػاني فػي 

 القدس ومحيط ا.
وأعػػرب صػػالح عػػف شػػكرب، لمػػذيف دعمػػوا سػػفينة "مرمػػرة الزرقػػاء"، التػػي ت رضػػت العتػػداء رسػػرا يمي فػػي الميػػاب 

 .2010 ة لكسر الحصار المفروض عمى غزة، في الدوليةػ حيمنا كانت متوج
ألؼ مسمـ ي يشوف في ظروؼ صػ حة فػي  350ف ج ت  أكد  محمد دميرجي، ر يس الجم ية المنظمة، أف م

القدس، وأف رسرا يؿ تسػ ى لتقسػيـ المسػجد القصػى رلػى قسػميف، مشػددا أن ػـ لػف يظمػوا صػامتيف حيػاؿ ذلػؾ، 
 سجد ا قصى.وأف اسرا يؿ لف تستطيع هدـ القدس والم

الشػيا را ػد صػالح أرسػؿ ح ػض الرسػا ؿ "المحشػرة ، أف 13/33/3133، المركز الفمسطيني لرإعـالموأضػاؼ 
عاما عمى االحػتالؿ لممسػجد ا قصػى رال أننػا مػا زلنػا نوكػد أف  46حقرب زواؿ االحتالؿ"، فقاؿ6 "رغـ مرور 

 هذا االحتالؿ حاطؿ وظالـ وحال هوية وهو رلى زواؿ حتمي".
ؼ6 "نقوؿ لالحتالؿ الم رور قد تممؾ سالحا وفد تممؾ سجونا، ولكف اعمـ أف كؿ عاـ يمر ف ن  يقصر وأضا

ني كفمسطيني أفتخر حانني أنتمي رلػى ا مػة المسػممة وهػذب ا مػة قػد تضػ ؼ ولكػف لػف  في عمرؾ الحاطؿ، وا 
ء عمػى المسػجد ا قصػى تموت، وتظ ر قوت ا كمما تحداها عػدوها، وهػا هػو االحػتالؿ يتحػد  ا مػة حاالعتػدا

 مما يوكد أف هذب ا مة لف تسكت عمى جرا م ".
وتاحع6 "لقد أكرمنا اهلل حفتح القدس عمى ع د عمر لما تحققت فينػا السػيادة اإلسػالمية، وأكرمنػا كػذلؾ حتحريػر 

عمػى القدس عمى ع د صالح الديف لما تحققت فينا الوحدة اإلسالمية، وأكرمنػا اهلل حت ميػر المسػجد ا قصػى 
ع د السمطاف سميماف القانوني لما تحققت فينا القوة اإلسالمية، ولػذلؾ لمػا تتحقػؽ فينػا السػيادة والوحػدة والقػوة 

 اإلسالمية عندها سنحرر المسجد ا قصى المحارؾ". 
 

  االحتالل ينك ل باألسرى في سجن نفحةقراقع:  11
” رسػرا يمية“ينية، عيسػى قراقػع، أف وحػدات أكػد وزيػر ا سػر  فػي السػمطة الفمسػط الخميج6 -فمسطيف المحتمة 

عف قراقػع ” يو حي وي“خاصة اقتحمت، الميمة قحؿ الماضية، سجف نفحة الصحراوي ونكمت حا سر . ونقمت 
، اقتحمػػػت السػػػجف وانتشػػػرت فػػػي ا قسػػػاـ ”درور”و” المتسػػػادا“قولػػػ  رف الوحػػػدات التاح ػػػة لمصػػػمحة السػػػجوف 

 4و، 2اقتحمػت قسػمي ” اإلسػرا يمية“ـ رفضوا. وذكر أف الوحػدات وطمحت مف ا سر  الخضوع لمتفتيش لكن 
 والطرؽ عمى ا حواب في وقت جر  مداهمة ال رؼ .” اهلل أكحر“فرّد ا سر  ح تافات 

 3/3/3131، الخميج، الشارقة
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 ألف فمسطيني من األغوار الشمالية بالضفة بيدف اجراء مناورات عسكرية لترح   "إسرائيل" 13
كشػؼ ر ػيس مجمػس قػروي وادي المػالح فػي ا غػوار الشػمالية عػارؼ دراغمػة امػس عػف قػرار  6احتر  –راـ اهلل 

 رسرا يمي يقضي حترحيؿ نحو ألؼ  فمسطيني عف مساكن ـ فجر يـو غدا ا رح اء المقحؿ.
اف عمميػػة الترحيػػؿ جػػاءت حقػػرارات مكتوحػػة قحػػؿ أيػػاـ ح ػػدؼ اجػػراء منػػاورات »وقػػاؿ دراغمػػة فػػي حيػػاف صػػحفي 

، موضػػحا اف المنػػاطؽ التػػي سػػترحؿ من ػػا ال ػػا الت الرعويػػة تشػػمؿ  «منػػاطؽ ماهولػػة حالسػػكاف عسػػكرية فػػي
مناطؽ وادي المالح وعيف الحموة ووادي الفاو والميت  والحرج ومضارب أخر .  وقاؿ رف ا رح اء المقحؿ وخر 

 موعد لحقاء السكاف في مضارح ـ الرعوية عمى امتداد منطقة ا غوار الشمالية.
اف عممية الترحيؿ هي ا وسع ح د عمميات ترحيؿ ساحقة خالؿ الصيؼ الماضي حيف اجحرت سػمطات يذكر 

االحػػتالؿ عشػػرات ال ػػا الت عمػػى تػػرؾ منازل ػػا والمجػػوء رلػػى منػػاطؽ اخػػر  لحػػيف انت ػػاء التػػدريحات ال سػػكرية 
لممسػػاكف تنفػػذها  يػػات ترحيػػؿ وهػػدـموتشػػ د منػػاطؽ ا غػػوار عمػػى مػػدار ال ػػاـ عم التػػي تجػػري حالػػذخيرة الحيػػة.
 .1967سمطات االحتالؿ منذ عاـ 

 3/3/3131، الرأي، عم ان
 

 مواجيات بين شبان وجنود االحتالل في نابمس والخميل 13
افػػػادت صػػػحيفة "يػػػدي وت احرونػػػوت" اف مواج ػػػات تػػػدور منػػػذ سػػػاعات صػػػحاح اليػػػـو االثنػػػيف، حػػػيف  6راـ اهلل

 ر المقامة عمى اراضي محافظة ناحمس.المواطنيف وقوات االحتالؿ، حالقرب مف مستوطنة يتس ا
وتقوؿ مصادر في جيش االحتالؿ، اف المتظػاهريف قػاموا حرشػؽ الحجػارة والزجاجػات الحارقػة ح تجػاب الجنػود، 

ش اؿ االطارات في المكاف.  واضافت اف الجيش استخدـ وسا ؿ لتفريؽ المتظاهريف.  وا 
ة عمػػى جػػيش االحػػتالؿ حػػالقرب مػػف قريػػة الفػػوار مواطنػػًا اليػػوـ حرشػػؽ الحجػػار  30وفػػي ذات السػػياؽ قػػاـ نحػػو 

وافػادت مصػادر محميػة اف جػيش االحػتالؿ اسػتخدـ وسػا ؿ تفريػؽ المظػاهرات حاإلضػافة الػى  جنوحي الخميػؿ.
 رطالؽ عدة عيارات نارية في ال واء لتفريؽ المتظاهريف، دوف اإلحالغ عف وقوع رصاحات. 

 13/33/3133، القدس، القدس
 

 لتيدئة" مجددًا باجتياح شرقي رفح"ا اخترقاالحتالل  11
اجتاحػػت قػػوات االحػػتالؿ، أمػػس، شػػرؽ حػػي الن ضػػة فػػي مدينػػة رفػػح جنػػوب  ”6الخمػػيج“ -فمسػػطيف المحتمػػة 

قطػػاع غػػزة، فػػي خػػرؽ جديػػد التفػػاؽ الت د ػػة، وقالػػت مصػػادر فمسػػطينية رف قػػوات االحػػتالؿ تػػدعم ا دحاحػػات 
ة القريب مف السياج الفاصؿ حيف القطاع والمناطؽ ووليات وجرافات توغمت ل شرات ا متار شرؽ حي الن ض

حػػالتزامف مػػع تحميػػؽ مكثػػؼ لطػػا رات االسػػتطالع . وكانػػت قػػوات االحػػتالؿ أقامػػت مػػوق يف  48المحتمػػة عػػاـ ،
 جديديف شرؽ مدينتي خاف يونس وغزة، قحؿ حض ة أياـ.

 3/3/3131، الخميج، الشارقة
 

 الد ورأس السنةأعياد الميب يفسد احتفاالت بيت لحم االستيطان 14
تحيػػي مدينػػة حيػػت لحػػـ الفمسػػطينية هػػذب ا يػػاـ أعيػػاد المػػيالد ورأس السػػنة فػػي 6 عػػوض الرجػػوب - حيػػت لحػػـ

أجواء منقوصة مف الفرحة، في ظؿ واقع قاس وظروؼ طاردة لمسياح والزوار أحرزها االسػتيطاف الػذي يحػيط 
 حالمدينة كما يحيط السوار حالم صـ.
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اد المػػيالد فػػي المدينػػة أواسػػط نوفمحر/تشػػريف الثػػاني مػػف كػػؿ عػػاـ، ويسػػتمر حتػػى ويحػػدأ موسػػـ احتفػػاالت أعيػػ
 أواسط يناير/كانوف الثاني مف كؿ عاـ، وفؽ أعياد الطوا ؼ المسيحية المختمفة.

وتظ ػػر جولػػة سػػري ة فػػي محيطػػة المدينػػة ورشػػة حنػػاء مسػػتمرة ومتسػػارعة خاصػػة فػػي مسػػتوطنات غيمػػو وهػػار 
ل ازر غرحا، رضافة لحمقة مف الشوارع االلتفافية تحيط ح ا.جيمو وأحو غنيـ شماال وغرحا فرات جنوحا، وا   ، وا 

يقوؿ سػ يؿ خميميػة مػدير وحػدة مراقحػة االسػتيطاف فػي م  ػد الدراسػات التطحيقيػة )أريػج(، رف االسػتيطاف حػات 
ة يشػػػكؿ حزامػػػا حػػػوؿ مدينػػػة حيػػػت لحػػػـ مػػػف كافػػػة الج ػػػات، موكػػػدا أف المنػػػاطؽ المصػػػنفة "أ" و"ب" والخاضػػػ 

% 13.3% مف سكاف محافظة حيت لحـ، لكف مساحت ا ال تتجاوز 88لسيطرة السمطة الفمسطينية تضـ نحو 
 مف مساحة المحافظة، فيما تصنؼ حاقي المساحة حػ"ج" وتخضع لسيطرة رسرا يمية كاممة.
مػف ألػؼ دونػـ  50ووفؽ حػديث الناشػط الفمسػطيني لمجزيػرة نػت فػ ف عشػريف مسػتوطنة ُتخِضػع لنفوذهػا نحػو 

ول ايػػة ا ف، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ  1994ألػػؼ دونػػـ مػػف عػػاـ  75أراضػػي المحافظػػة، مشػػيرا رلػػى مصػػادرة نحػػو 
 الحناء االستيطاني والطرؽ االلتفافية والمصادرات  غراض الجدار ال ازؿ و غراض عسكرية وغيرها.

لممدينػة المقدسػة حشػكؿ عمػى قطػاع السػياحة وزيػارة المسػيحييف  -وفػؽ الحاحػث الفمسػطيني-ويوّثر هػذا الواقػع 
محاشر، موكدا أف محارحة الفمسطينييف في هذا الجانب تحدأ مف لحظة وصوؿ الزوار ا جانب رلػى المطػارات 

حػاف دخػول ـ رلػى ا راضػي الفمسػطينية محفػوؼ حػالخطر ويػتـ  -خالفػا لمواقػع-اإلسرا يمية، حيث يتـ رحالغ ـ 
ل اء التامينات في ه  ذب المناطؽ، حتى لمف يستاجروف سيارات رسرا يمية.عمى مسووليت ـ الشخصية، وا 

وأضاؼ أف رسرا يؿ تذهب رلػى أح ػد مػف ذلػؾ حيػث تقػـو ححنػاء والؼ ال ػرؼ الفندقيػة عمػى أطػراؼ حيػت لحػـ 
كما في مستوطنة غيمو الواق ة عمػى أراضػي المحافظػة مػف الج ػة الشػمالية، والتػي أنشػا االحػتالؿ في ػا أكثػر 

يقتصػر دخػوؿ السػياح رلػى حيػت لحػـ عمػى الزيػارة الدينيػة فقػط، فيمػا ت ػود الفا ػدة  مف ألػؼ غرفػة فندقيػة، كػي
 االقتصادية عمى رسرا يؿ.

وعمػػى مسػػتو  حركػػة السػػياح هػػذا ال ػػاـ، يقػػوؿ مسػػووؿ وحػػدة اإلعػػالـ فػػي وزارة السػػياحة وا ثػػار ححيػػت لحػػـ 
حمػػػدا، غػػػالحيت ـ  115 ألػػػؼ زا ػػػر لممدينػػػة مػػػف 350شػػػ د قػػػدوـ نحػػػو مميػػػوف و 2012جػػػريس قمصػػػية رف عػػػاـ 

 %( مف ا وروحييف، وأقاموا ليمة عمى ا قؿ في فنادؽ حيت لحـ.73)
% فػي عػػدد السػياح الوافػديف لممدينػة، وارتفػاع حنسػػحة 20وأشػار فػي حديثػ  لمجزيػرة نػت رلػػى زيػادة تقػدر حنحػو 

% فػي عػدد 100حة % في نسحة اإلقامة والمحيت في المناطؽ الفمسطينية مقارنة مع ال اـ الماضي، وحنس27
 ، لتصحح اليـو نحو ثمانية والؼ غرفة ا ف.2000ال رؼ مقارنة مع عاـ 

ووصػػؼ قمصػػية فػػي حديثػػ  لمجزيػػرة نػػت الموسػػـ السػػياحي هػػذا ال ػػاـ حانػػ  جيػػد رغػػـ رل ػػاء الحجػػوزات خػػالؿ 
 الحرب عمى غزة، مضيفا أف السياحة في تحسف مستمر.

 13/33/3133، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "نفحة"سجن غزة يزورون أبناءىم في  رىأسأىالي  10
( دف ة جديدة مػف ذوي ا سػر  الفمسػطينييف فػي سػجوف االحػتالؿ 12|31غادرت صحاح اليوـ االثنيف )6 غزة

 قطاع غزة لزيارت ـ في سجف نفحة الصحراوي.
شخًصا مػف ذوي ا سػر  الفمسػطينييف تمكنػوا صػحاح اليػوـ مػف م ػادرة  60وقالت مصادر فمسطينية رف نحو 

اسػػيًرا فمسػػطينيا يقح ػػوف فػػي سػػجف نفحػػة  44القطػػاع عحػػر م حػػر حيػػت حػػانوف شػػماؿ قطػػاع غػػزة وذلػػؾ لزيػػارة 
 الصحراوي.
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 13/33/3133، المركز الفمسطيني لرإعالم
 

 بدء إضراب شامل في مكاتب األونروا الرئيسة  :ضفةفي مخيمات ال الشعبيةالمجان  17
حػدأت المجػاف الشػ حية فػي مخيمػات الضػفة ال رحيػة، رضػراًحا شػاماًل فػي كافػة المكاتػب 6 مػريـ الشػوحكي - غػزة

( موظفػػا مػػف 130الر يسػػة لوكالػػة غػػوث وتشػػ يؿ الالج ػػيف "ا نػػروا" حالضػػفة، احتجاجػػا عمػػى فصػػؿ الوكالػػة )
 ، رضافة رلى سمسمة رجراءات تقشفية اتخذت ا موخًرا.ال امميف حنظاـ ال قود

وقػػاؿ مسػػ وؿ المجنػػة الشػػ حية فػػي مخػػيـ ال ػػروب حالضػػفة ال رحيػػة أحمػػد أحػػو الخيػػراف لػػػ"فمسطيف"، رف المجػػاف 
الش حية قامت حتوجي  رسالة لرونػروا حالضػفة ال رحيػة، والمفػوض ال ػاـ لوكالػة ا مػـ المتحػدة إلغاثػة وتشػ يؿ 

، وأميف عاـ ا مـ المتحدة حاف كػي مػوف، حضػرورة حػؿ المشػكمة قحػؿ تفاقم ػا، والوصػوؿ رلػى الج ي فمسطيف
 مرحمة اإلضراب الشامؿ لكؿ موسسات وكالة ال وث ال اممة في الضفة.

 13/33/3133، فمسطين اون الين
 

 تظاىرة في نابمس تطالب بإسقاط حكومة فياض  18
نة ناحمس شماؿ الضفة ال رحية امس مندديف حالسياسة فمسطيني في مدي 300تظاهر نحو 6 أ ؼ ب -ناحمس 

 االقتصادية لحكومة ر يس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض ومطالحيف ح سقاط حكومت .
وانطمقػػػت التظػػػاهرة مػػػف شػػػوارع الحمػػػدة القديمػػػة فػػػي نػػػاحمس حاتجػػػاب ميػػػداف الشػػػ داء، وقػػػاـ المتظػػػاهروف حػػػ حراؽ 

الشػ ب »، و «سػالـ فيػاض جّوعنػا»المدينػة. وهتػؼ المتظػاهروف  اطارات سيارات وأغمقوا الشارع الر يس فػي
، وطػالحوا حمسػاواة اهػؿ المدينػة حسػكاف المخيمػات الػذيف قػاـ فيػاض االحػد ح ل ػاء «يريد رسػقاط حكومػة فيػاض

 سنوات. 7جميع غرامات وفواتير الك رحاء والماء المتراكمة عمي ـ حاثر رج ي منذ 
مع المجاف الش حية في المخيمات أل ى حموجح  ديوف الذيف يمتزموف اف  وكاف فياض وقع اوؿ مف امس اتفاقاً 

كيمػػوواط حسػػ ر  160تقػػـو شػػركة الك رحػػاء حتقػػديـ عػػدادات مسػػحقة الػػدفع لكػػؿ المشػػتركيف، عمػػى اف يحػػاع اوؿ 
 كيموواط لمحاالت المسجمة لد  الشووف االجتماعية. 150التكمفة، واعفاء اوؿ 

 3/3/3131، الحياة، لندن
 

 سطيني يحاول إشعال النار في جسده احتجاجا عمى التردي االقتصادي فم 19
حػػاوؿ فمسػػطيني ظ ػػر اليػػـو االثنػػيف، رحػػراؽ نفسػػ  وسػػط نػػاحمس شػػماؿ الضػػفة ال رحيػػة 6 يػػو حػػي أي -نػػاحمس 

احتجاجػػًا عمػػى سػػوء ا وضػػاع االقتصػػادية. وقالػػت وسػػا ؿ رعػػالـ محميػػة، رف المػػواطف جم ػػة أحػػو عنسػػة مػػف 
ة لالج ػيف سػكب كميػة مػف الحنػزيف عمػى نفسػ  وحػدأ حالصػراخ وسػط دوار "الشػ داء" حنػاحمس سكاف مخيـ حالط

 وحاوؿ رش اؿ النار حنفس  قحؿ أف يمن   المارة.
 3/3/3131، الحياة، لندن

 
 تسابق جيود اإلغاثة من سوريا الفمسطينيينالالجئين بيروت: أعداد  مخيمات :1

أف نحػو « ا ونػروا -وكالػة غػوث وتشػ يؿ الالج ػيف»مػت ح ػا أظ ػرت أعمػاؿ اإلغاثػة التػي قا6 كاروؿ كرحاج
فمسطيني مف سوريا يقيمػوف فػي مخيمػات حيػروت وجوارهػا، مػن ـ مػف وصػؿ فػي ا يػاـ الماضػية. أمػا  3300
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أسػػرة فمسػػطينية فػػي حيػػروت، موزعػػة عمػػى الشػػكؿ  915المجػػاف الشػػ حية الفمسػػطينية فػػي حيػػروت، فقػػد أحصػػت 
 اسر. 105أسرة، ومار الياس  340اسرة، وشاتيال  470ا تي6 مخيـ حرج الحراجنة 

تزامنػػًا مػػع المقػػاءات واالتصػػاالت السياسػػية حػػيف الج ػػات المحنانيػػة والدوليػػة الم نيػػة، تكثفػػت ج ػػود اإلغاثػػة فػػي 
ا يػػاـ الماضػػية السػػتي اب تػػداعيات ا زمػػة عمػػى النػػازحيف ريثمػػا تػػتـ ال ػػودة. وقػػد سػػاعدت نػػداءات االسػػت اثة 

رعالميػػًا وديحموماسػيا فػي االسػػتجاحة حنسػحة عشػػرة فػي الم ػة فقػػط مػف التمويػؿ الػػالـز الػذي طمحتػػ   التػي ُأطمقػت
، وفؽ هد  السمرة المتحدثة حاسـ الوكالة. فتسارعت نسحيًا وتيرة المسػاعدات التػي قػدمت ا مختمػؼ «ا ونروا»

 المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.
سحوع الفا ت أوؿ نشػاطات اإلغاثػة فػي مخيمػات فمسػطينية عػدة عمػى امتػداد خالؿ ا « ا ونروا»فقد حاشرت 

ا راضي المحنانية، مف خالؿ توزيع مساعدات مالية حقيمػة سػتيف ألػؼ ؿ.ؿ. لمفػرد الواحػد، ولمػرة واحػدة فقػط، 
 فرد. 3300دوالرًا لمفرد. في حيروت، شممت المساعدات  25غذا ية حقيمة « حونات»حاإلضافة رلى 

خػالؿ الفتػرة نفسػ ا حالت ػاوف مػع جم يػات وموسسػات محميػة « المجنة الدولية لمصميب ا حمر»قدمت  كذلؾ،
م تػػي حصػػة عينيػػة فػػي مخػػيـ حػػرج الحراجنػػة وم ػػة فػػي مخػػيـ شػػاتيال، تحتػػوي عمػػى حرامػػات وأدوات مطحخيػػة 

 لكافي.ومواد تنظيؼ. وحالتالي، لـ تشمؿ التوزي ات جميع االسر في حيروت حسحب غياب التمويؿ ا
« ا ونػروا»شنط مدرسية وحصص غذا ية عمى مدارس « المساعدات الش حية النرويجية»مف ج ت ا، وزعت 

فػي مخيمػػي حػػرج الحراجنػة ومخػػيـ شػػاتيال وفػػي ح ػض المػػدارس الرسػػمية مسػت دفًة حػػذلؾ الالج ػػيف الفمسػػطينييف 
 والسورييف عمى حّد سواء.

ا خيػػرة لمسػػاعدة النػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف سػػوريا، مػػا زاؿ  وحػػالرغـ مػػف تكثيػػؼ المسػػاعي الدوليػػة فػػي ا ونػػة
 .عمؿ المنظمات الدولية يفتقر رلى التنسيؽ المن جي وال مؿ المركزي

ف كانػػػت « الالج ػػػيف الجػػػدد»المشػػػ د الميػػػداني فػػػي المخيمػػػات مػػػا زاؿ مػػػثقاًل ح مػػػوـ  وم انػػػات ـ المسػػػتمرة. وا 
ـ ا ساسػػية، رال اف ال ديػػػد مػػػن ـ مػػا زاؿ ي ػػػاني مػػػف المسػػاعي ا خيػػػرة قػػد سػػػاعدت فػػػي تمحيػػة ح ػػػض حاجػػػات 

 «.ا ونروا»مشكمة تاميف القوت اليومي رلى ريجاد المسكف ودفع حدؿ الخدمات الصحية التي ال توفرها 
، يقػػوؿ أمػػيف السػػر لمجػػاف الشػػ حية «ا مػػر ال يتوقػػؼ عمػػى تػػاميف السػػكر والػػرز فحسػػب، كمػػا ي تقػػد الػػح ض»

المساعدات ما زالت دوف المستو  المطموب. ف نػاؾ أزمػة »مصطفى، موكدًا أف الفمسطينية في حيروت أحمد 
 «.السكف والصحة والت ميـ التي هّمشت مساعي اإلغاثة

فػي حيػػروت رأفػت مػػرة أف ا زمػة مػػا زالػت تتفػػاقـ مػع ازديػػاد عػػدد « حمػػاس»كػذلؾ، أعمػػف المسػووؿ السياسػػي لػػ
 الوافديف مف سوريا.

 3/3/3131، السفير، بيروت
 

 سالم" فراولة وزىور ألوروبا عبر "كرم أبو تصديرة: غز  41
فتحت سمطات االحتالؿ، صحاح اليـو الثالثاء، م حر كـر أحو سالـ التجاري، جنوب شرؽ مدينػة  6وفا -غزة 

دخػػاؿ  شػػاحنة  150رفػػح، لتصػػدير ثػػالث شػػاحنات محممػػة حػػالتوت ا رضػػي )فراولػػة( والزهػػور رلػػى أوروحػػا، وا 
 ت محدودة مف غاز الط ي.محممة ححضا ع، وضا كميا

وأفػػاد ر ػػيس لجنػػة تنسػػيؽ ردخػػاؿ الحضػػا ع فػػي القطػػاع را ػػد فتػػوح حػػاف "سػػمطات االحػػتالؿ فتحػػت صػػحاح اليػػـو 
الم حر، ومف المقرر تصدير ثالث شاحنات محممة حػالتوت ا رضػي والزهػور رلػى أوروحػا، أمػا الػواردات فمػف 
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جػػاري والزراعػػي وقطػػاع المواصػػالت، وسػػيتـ ضػػا شػػاحنة محممػػة ححضػػا ع لمقطػػاعيف الت 150المقػػرر دخػػوؿ 
 كميات محدودة مف غاز الط ي فقط".

 3/3/3131، القدس، القدس
 

 والحربمأساوي جراء استمرار الحصار  3133: اقتصاد القطاع خالل العام بغزة  التجاريةالغرفة  43
صاد القطاع خالؿ ال اـ وصفت ال رفة التجارية لمحافظات غزة ا وضاع التي مر ح ا اقت6 حامد جاد -غزة 

حالماسػػاوية جػػراء اسػػتمرار الحصػػار اإلسػػرا يمي، والحػػػروب وال جمػػات المتكػػررة التػػي شػػن ا االحػػػتالؿ  2012
 ماد  الى ت ميؽ ا زمة االقتصادية.

غػالؽ الم ػاحر التجاريػة  وقاؿ مدير ال القات ال امة في ال رفػة د مػاهر الطحػاع " نتيجػة السػتمرار الحصػار وا 
ادس عمػػى التػػوالي، ارتف ػػت م ػػدالت الحطالػػة والفقػػر فػػي القطػػاع وأد  اسػػتمرار الحصػػار لتواصػػؿ لم ػػاـ السػػ

انقطػػػاع الك رحػػػاء حشػػػكؿ يػػػومي نتيجػػػة ل ػػػدـ كفايػػػة كميػػػات السػػػوالر الػػػواردة لمقطػػػاع والالزمػػػة لتشػػػ يؿ محطػػػة 
ف م انػاة المػواطنيف الك رحاء الوحيدة، وعدـ السماح حدخوؿ قطع ال يار الالزمة لصػيانة المحطػة م ممػا زاد مػ

 االقتصادية".
ولفت الى رف رسرا يؿ ما زالت تفػرض قيػودا عمػى دخػوؿ السػيولة النقديػة مػف ال مػالت الػثالث الػى غػزة، ممػا 
سػػاهـ فػػي أزمػػة خانقػػة أرحكػػت ال مػػؿ فػػي الج ػػاز المصػػرفي، وتسػػححت فػػي ال ديػػد مػػف المشػػاكؿ حػػيف الحنػػوؾ 

 والمواطنيف والموظفيف.
لصػػادرات حقػػي دوف الحػػد االدنػػى مػػف القػػدرات التصػػديرية لقطػػاع غػػزة حيػػث شػػ د ال ػػاـ  ونػػوب رلػػى أف قطػػاع ا

تصػػػدير شػػػحنتيف مػػػف المالحػػػس رلػػػى السػػػوؽ الحريطانيػػػة، وخػػػروج عينػػػات مػػػف ا ثػػػاث لممشػػػاركة فػػػي  2012
م ارض حالمممكة ا ردنية ال اشػمية، كمػا تػـ تصػدير شػحنة مػف أسػرة ا طفػاؿ رلػى تػونس واخػر الػى مصػر، 

 تصدير المنتجات الزراعية الموسمية رلى ا سواؽ ا وروحية. واستمر
ولفت رلى أف "رسرا يؿ" ما زالت تمنع تسويؽ كافة المنتجات الصناعية والزراعية في الضفة ال رحية وا سواؽ 

 اإلسرا يمية، كما تمنع تصدير ال ديد مف المنتجات لرسواؽ الخارجية.
تػػػي ت ػػػاني من ػػػا السػػػمطة منػػػذ عػػػدة سػػػنوات وتاثيرهػػػا عمػػػى ا وضػػػاع وتطػػػرؽ الطحػػػاع الػػػى ا زمػػػة الماليػػػة ال

تصػػاعدا غيػػر مسػػحوؽ فػي هػػذب ا زمػػة التػػي ان كسػػت  2012االقتصػادية والم يشػػية فػػي قطػػاع غػزة، رذ شػػ د 
محاشػرة عمػى تػػاخر صػرؼ رواتػػب المػوظفيف الحكػػومييف، ممػا تسػحب ححالػػة مػف الركػػود التجػاري واالقتصػػادي 

 ا ية وتراكـ االلتزامات عمى الموظفيف.نتيجة لض ؼ القوة الشر 

 3/3/3131، الغد، عم ان
 

 ألف جرعة ضد أنفمونزا الخنازير 311تمتمك في رام اهلل ": الصحة القدسرمالوي لـ" 43
كشؼ مدير عاـ الرعاية الصحية ا ولية في وزارة الصحة الدكتور أس د رمالوي لػدوت  6م ند ال دـ -راـ اهلل

 (.H1N1( ألؼ جرعة خاصة حمرض أنفمونزا الخنازير )100الصحة لػ)كوـ، عف امتالؾ وزارة 
وحػػػيف رمػػػالوي اف الػػػوزارة تمتمػػػؾ االدويػػػة المطموحػػػة ل ػػػالج كافػػػة المرضػػػى المتوقػػػع اصػػػاحت ـ حمػػػرض انفمػػػونزا 
الخنازير خالؿ موسـ الشتاء الحالي، مقماًل في الوقت ذات ، مف خطورة المرض وامكانية انتشارب حشكؿ اوسع 

واشار مدير عػاـ الرعايػة الصػحية االوليػة، الػى اف وزارة الصػحة تسػجؿ يوميػًا عػددا مػف  فترات القادمة.في ال
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اصػاحة  227( وفيػات و9االصاحات حالمرض في مختمؼ محافظات الضفة ال رحية، موضحا ان  تـ تسجيؿ )
 في مختمؼ انحاء الضفة منذ حداية فصؿ الشتاء.

 13/33/3133، القدس، القدس
 

 بانتخابات األردن فتح تثير جدالً حركة قائمة  41
اتسع الجدؿ في الشارع السياسي ا ردني ح د تاكيد مصادر عدة وجود قا مة 6 محمد النجار -عماف 

انتخاحية مدعومة مف حركة التحرير الوطني الفمسطيني )فتح( تنافس في االنتخاحات الحرلمانية ا ردنية 
 قادـ.يناير ال /كانوف الثاني 23المقررة في 

النفي الرسمي مف الحركة الفمسطينية لوجود قا مة مدعومة من ا تنافس في االنتخاحات المقحمة، مف  رغـحالو 
ف ف ترشح قيادات فتحاوية حارزة ودعم ا مف قحؿ الحركة في المخيمات والتجم ات الفمسطينية في ا ردف 

 يثير أس مة عدة.
نت أف .مس االستشاري لحركة فتح خالد مسمار لمجزيرةوأكد عضو المجمس الوطني الفمسطيني وعضو المج

في المجمس  النا ب الساحؽ في الحرلماف ا ردني والمرشح عمى قا مة "المواطنة" حمادة فراعنة ال يزاؿ عضواً 
لكف مسمار نفى حشكؿ قاطع أف تكوف القا مة تمثؿ فتح، أو أف يكوف هناؾ قرار رسمي  الوطني الفمسطيني.

واعتحر مسمار أف القوانيف ا ردنية وطحي ة ال القة ا ردنية الفمسطينية  ي الحركة حدعم ا.وت ميـ داخمي ف
تسمح  عضاء فتح والتنظيمات الفمسطينية ممف يحمموف الجنسية ا ردنية حالترشح لالنتخاحات الحرلمانية 

ي حركة فتح وتاحع أف وجود أعضاء ف والفوز ح ضوية مجمس النواب، كما حدث مع أكثر مف شخصية.
 يخوضوف االنتخاحات وقياـ أعضاء في الحركة حدعـ مرشحيف ال ي ني وجود قرار رسمي ح ذا الدعـ.

عف فراعنة نفى أف تكوف  صادراً  وجاءت تاكيدات مسمار ح د أف نشرت مواقع رخحارية أردنية ا حد حياناً 
ؿ فراعنة ردا عمى مطالحات حشطب وقا قا مة المواطنة ممثمة لحركة فتح أو منظمة التحرير الفمسطينية.

 القا مة رن ا جاءت حصيمة تحالؼ حيف حزب الرسالة و"التيار الش حي ا ردني".
لـ يدعم  الواقع، حيث رف لقاءات وم رجانات القا مة في المخيمات  ،في رأي مراقحيف، لكف هذا النفي

فتح، ووخرها لقاء عقد قحؿ يوميف في  والتجم ات الفمسطينية تمت حرعاية وتنظيـ مف قيادات حارزة في حركة
 مخيـ جرش شماؿ عماف ححضور عدد مف قيادات فتح الحارزة.

وكاف الكاتب ناهض حتر المرشح عمى قا مة "أحناء الحراثيف" التي تضـ عددا مف المحسوحيف عمى ما 
 يسمى الحركة الوطنية ا ردنية قد طالب حشطب القا مة.

ان ا جاءت مف قا مة مصنفة ضمف اليميف ا ردني لقا مة ممثمة ووصؼ محمموف المطالحة حالشطب ح
لرردنييف مف أصؿ فمسطيني، وهو ما يوشر عمى خمؿ في ال ممية االنتخاحية حيف تيارات تتصارع عمى 

 أسس رقميمية، خاصة مع وجود أكثر مف قا مة مصنفة حيف "الشرؽ أردني" و"الفمسطيني".
ف الر يس محمود عحاس قد رفض طمحا تقدـ ح  سياسي أردني مف نت عف أ.وكشؼ مصدر سياسي لمجزيرة

أصؿ فمسطيني لدعـ قا مة في االنتخاحات ا ردنية تترشح حاسـ حركة فتح، الست الؿ مقاط ة اإلخواف 
 المسمميف ل ا، وهـ الذيف يحصدوف عادة حصة ا سد مف أصوات ا ردنييف مف أصؿ فمسطيني.

دراسات اإلستراتيجية حالجام ة ا ردنية محمد أحو رماف يست رب ما يصف  لكف المحمؿ والحاحث في مركز ال
حالدعـ الرسمي ا ردني لمقا مة المحسوحة عمى حركة فتح، رغـ رفض تحني ا مف ر اسة السمطة الفمسطينية 

"التنسيؽ حيف ج ات رسمية  ،نت.لمجزيرة، في حديث ووصؼ أحو رماف وحركة فتح في الضفة ال رحية.
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ة المحسوحة عمى فتح حان  خطير لكون  ي يد مجددا الجدؿ الساخف لم القة ا ردنية الفمسطينية، ح د والقا م
أف حقؽ اإلخواف المسمموف في ا ردف مكسحا حانفصال ـ تنظيميا عف حركة حماس، وتصدر القضايا 

 الداخمية لرويت ـ وحراك ـ السياسي".
 13/33/3133الجزيرة.نت، 

 
 ومنشقين سوريين برعاية أردنية لتأمين الجوالن "إسرائيل"بين  االتاتصر من يتحذعم ان:  44

مف وجود اتصاالت سرية حيف  ،تحت التاسيس ،طارؽ الفايد6 حذرت جح ة عشا رية أردنية -عماف 
واستنكرت  وضحاط منشقيف عف الجيش السوري حتس يؿ ورعاية ودعـ مف ح ض الدوا ر ا ردنية. "رسرا يؿ"

مف ممثمي ال شا ر ا ردنية مف جميع المحافظات، خالؿ اجتماع ل ا موخرا ضـ  عدداً الجح ة، التي تضـ 
شخصية تمثؿ جميع المناحت وا صوؿ، تس يؿ دخوؿ وخروج عدد مف الضحاط السورييف  100أكثر مف 

جرا  ـالمنشقيف عف الجيش رلى ا راضي المحتمة   حاسـوأوضح الناطؽ  لقاءات مع مسووليف رسرا يمييف. وا 
عمى عمـ ودراية حمقاءات  ا ردنيةالقدس ال رحي أف ا ج زة جريدة الجح ة الشيا محمد خمؼ الحديد ل

واتصاالت سرية تمت حيف ضحاط سورييف منشقيف متواجدوف عمى ا راضي ا ردنية مع مسووليف رسرا يمييف 
 .الص يوني في سوريا وحماية حدود الجوالف المحتؿ –لمتم يد لممشروع ا مريكي 

كما أكد الحديد أف ال دؼ مف هذب المقاءات هي الوصوؿ رلى رفات الجاسوس اإلسرا يمي ريمي كوهيف، التي 
.  لـ تظ ر منذ رعدام  في سوريا في منتصؼ ستينات القرف المنصـر

 3/3/3131، لندن، القدس العربي
 

 حقوق الفمسطينيينيمتقي مشير المصري ويؤكد عمى دعم مجماعة اإلسالمية األمين العام للبنان:  40
في مركز الجماعة في حيروت ظ ر  ،رحراهيـ المصري ،ا ميف ال اـ لمجماعة اإلسالمية في لحناف التقى

أمس، النا ب في المجمس التشري ي الفمسطيني والناطؽ الرسمي حاسـ حركة حماس مشير المصري، في 
حركة في لحناف محمود الصّديؽ حضور ممثؿ حماس في لحناف عمي حركة ومسووؿ ال القات السياسية لم

 ور يس المكتب اإلعالمي لمجماعة وا ؿ نجـ.
وقد وضع النا ب المصري ا ميف ال اـ في أجواء مدينة غزة ح د االنتصار التاريخي الذي حققت  المقاومة 
 في "حرب السجيؿ" عمى ال دو الص يوني، كما شرح الم اناة التي عاناها أهؿ القطاع جراء الحصار الذي
داـ لسنوات مثمنًا دور القيادة المصرية الجديدة في الوقوؼ رلى جانب أهالي غزة حكومة ومقاومة وش حًا، 

 موكدًا تمسؾ الفمسطينييف ححقوق ـ كاممة مف دوف نقصاف ال سيما حؽ ال ودة.
ة جانب القضي رلىوأفاد حياف صادر عف الجماعة، حاف النا ب المصري ثّمف وقوؼ الجماعة اإلسالمية 

الفمسطينية، ودعم ا لحركات المقاومة، وقدـ الت ن ة ح عادة انتخاب ا ستاذ رحراهيـ المصري لرمانة ال امة 
لمجماعة، ووج  ل  الدعوة لزيارة غزة". وأكد الحياف أف ا ميف ال اـ "أثنى عمى تضحيات الش ب الفمسطيني 

زاـ حمواصمة الجماعة دعم ا ل  في كافة عمى مد  عقود وثحات  عمى موقف  وتمسك  ححقوق ، وجدد االلت
 المياديف، واعدًا حتمحية الدعوة وزيارة غزة عندما تسمح الظروؼ".

 3/3/3131، بيروت، المستقبل
 

 حيال القضية الفمسطينية واشنطنتنتقد ازدواجية  العربية الجامعة 47
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، مسوولية الوضع المالي المتاـز "ؿرسرا ي"حممت الجام ة ال رحية اإلدارة ا مريكية، و6 مراد فتحي -القاهرة 
 ،الذي ت اني  السمطة الفمسطينية، ووصؼ ا ميف ال اـ المساعد لقطاع فمسطيف وا راضي ال رحية المحتمة

السفير محمد صحيح، الموقؼ ا مريكي تجاب السمطة الفمسطينية وعممية السالـ واالستيطاف اإلسرا يمي 
في تصريحات ل  يوـ اإلثنيف، حمقر الجام ة ال رحية، أف اإلدارة وقاؿ صحيح  حػ"الظالـ وغير ال ادؿ".

واعتحر صحيح أف الطريؽ الذي تسير ح  اإلدارة ا مريكية غير مرضي وغير  ا مريكية تكيؿ حمكياليف.
مقنع،  ف هذا الطريؽ هو الذي يشجع االستيطاف والتطرؼ اإلسرا يمي، نتيجة است ماؿ حؽ النقض أكثر 

 ا مف ضد الرأي ال اـ ال المي. مف مرة حمجمس
وانتقد صحيح الموقؼ الدولي، وقاؿ "ال نسمع حموقؼ واحد جاد مف ا طراؼ الدولية تجاب االنت اكات التي 
تتـ في القدس، وال مؿ عمى منع رسرا يؿ مف القياـ حذلؾ"، وأردؼ "وحالتالي المسيرة السياسية لمواليات 

اشر والمستمر عمى القيادة الفمسطينية فقط، ال يودي رال رلى تخريب المتحدة حالشرؽ ا وسط والض ط المح
ودعا صحيح الر يس ا مريكي حاراؾ أوحاما، في واليت  الثانية ووزير خارجيت   ال ممية السياسية حالكامؿ".

 الجديد جوف كيري، رلى رعادة تقييـ عممية السالـ حالكامؿ حالمنطقة.
 3/3/3131الشرق، الدوحة، 

 
 لتحويل المستحقات المالية لمسمطة الفمسطينية "إسرائيل"طالب واشنطن بالضغط عمى ي العربينبيل  48

لتحويؿ المستحقات  "رسرا يؿ"طالحت جام ة الدوؿ ال رحية اإلدارة ا مريكية حالض ط عمى 6 )واـ(وكالة 
 مؿ حكؿ جدية مف اجؿ المالية لمسمطة الفمسطينية المحتجزة لدي ا مف الجمارؾ ووقؼ عمميات االستيطاف وال

جاء ذلؾ خالؿ  عمى أساس قرارات الشرعية الدولية. "رسرا يؿ"است ناؼ المفاوضات حيف دولة فمسطيف و
حمقر الجام ة ال رحية حالقاهرة السفيرة ا مريكية  أمس، ،نحيؿ ال رحي ،استقحاؿ ا ميف ال اـ لمجام ة ال رحية

ج زيارت  ووزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو رلى راـ وف حاترسوف. وأطمع ال رحي حاترسوف عمى نتا 
اهلل يوـ السحت الماضي وا زمة المالية الطاحنة التي تمر ح ا السمطة الفمسطينية والظروؼ الص حة التي 

والم اناة التي يت رض ل ا الش ب الفمسطيني نتيجة ل ذا  "رسرا يؿ"ت انى من ا نتيجة احتجاز أموال ا لد  
 .التضييؽ

 3/3/3131االتحاد، أبو ظبي، 
 

 واالستيطان لالطالع عمى أوضاع األسرى التعاون اإلسالمي يزور رام اهللمنظمة وفد من  49
قرر أعضاء ال ي ة الدا مة والمستقمة لحقوؽ اإلنساف التاح ة لمنظمة الت اوف اإلسالمي زيارة 6 )واـ( وكالة

ينييف والتحاحث مع الجانب الفمسطيني حشاف مسالة مدينة راـ اهلل لالطالع عمى أوضاع ا سر  الفمسط
المستوطنات التي كانت قيد الححث في اجتماع ال ي ة الذي عقد في مقر المنظمة في جدة واختتمت أعمال  
أمس ا وؿ. وقرر المشاركوف رفع هذب القضايا رلى المستو  الدولي وسط نية لمت اوف مع المنظمات 

فمسطينية مختصة في هذا الشاف. وححثت ال ي ة خالؿ االجتماع قضايا  الحقوقية ومنظمات غير حكومية
حقوؽ المرأة في ال الـ اإلسالمي خاصة حق ا في الت ميـ والتنمية رضافة رلى قضايا عدـ التسامح الديني 

ثارة الكراهية وال نؼ عمى أساس التمايز الديني.  وا 
 3/3/3131االتحاد، أبو ظبي، 
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 األقصى الفتتاح "قبة السمسمة"المسجد وفد تركي يزور  :4
، المسجد ا قصى حيث افتتح "قحة 31/12 زار وفد تركي رفيع المستو ، يـو االثنيف 6وكاالتوال ،48عرب

وجاء تفقد الوفد التركي  .السمسمة" ح د انت اء أعماؿ التجديدات والترميـ ح ا، والتي اضطم ت ح ا أنقرة موخراً 
واستقحؿ الوفد حالمسجد ا قصى الشيا عحد ال ظيـ  دس تستمر عدة أياـ.لممسجد ا قصى ضمف زيارة ل  لمق

 سم ب، ر يس مجمس ا وقاؼ اإلسالمية في القدس.
 13/33/3133، 49عرب 

 
 إلى زوال "إسرائيلو"العقيدة الصييونية انتيت إلى فشل.. : العريانعصام  01

حزب الحرية وال دالة، القيادي في  عصاـ ال رياف، نا ب ر يس .تحدث د6 عحد الستار حتيتة - القاهرة
خالؿ  "دولة رسرا يؿ"جماعة اإلخواف المسمميف، أحد مستشاري الر يس المصري محمد مرسي، عف زواؿ 

حوؿ دعوت  الي ود  الخاصة التمفزيونية المصرية "أوف تي في"سنوات، وقاؿ في مداخمة مع قناة  10
نت ت رلى فشؿ، وهذا المشروع )رسرا يؿ( مصيرب خالؿ ال قيدة الص يونية ا"رف  المصرييف لم ودة لمصر6
قياـ المشروع الص يوني عمى أرض فمسطيف جاء لمنع وجود ". وتاحع قا ال، رف "السنوات المقحمة رلى ان يار

ديمقراطية في الدوؿ ال رحية، ولمنع وجود وحدة عرحية ولمنع وجود تنمية في المنطقة ال رحية، واستنزاؼ 
 ."أسمحة تكدس في دوؿ ال تحارب أصال، وتنفؽ مميارات مف أجؿ شراء طا راتثروات ال رب في 

أقوؿ ". وأضاؼ6 "نحف الوحيديف )أي مصر( الذيف لدينا جيش قوي ومج ز"6 ومضى ال رياف قا الً 
حوضوح.. الذي يقرأ المستقحؿ ا ف ير  أف هذا المشروع )رسرا يؿ( ال يوجد أمام  رال عقد واحد مف الزماف 

رسرا يؿ انت ت.. رسرا يؿ "6 . وقاؿ أيضاً "، وهذب عقيدتنا، وهي أف أهؿ فمسطيف سي ودوف رلى فمسطيفاً تقريح
عمى أف ال قيدة )الص يونية( فاشمة، ظ رت في أوضاع سياسية واستثمرت  غراض  ، مشدداً "رلى زواؿ

 است مارية ال أكثر وال أقؿ.
 يؿ، حؿ سيكوف اسم ا فمسطيف وسيكوف في ا ي ود لف يكوف هناؾ شيء اسم  رسرا"وأضاؼ ال رياف، أن  

ومسمموف ومسيحيوف ودروز، وفي ا كؿ الناس التي كانت ت يش في ا مف ا وؿ. مف يرد أف يحقى فميحؽ في ا 
الذيف أتوا واحتموا "رف  6، قا الً "كمواطف فمسطيني.. هذا عقيدتنا وهذا ما نحيا عمي  وما نجاهد في سحيم 

 ."ودوا رلى حالدهـفمسطيف عمي ـ أف ي 
ورحط ال رياف حيف نص في الدستور الجديد الذي هيمف عمى وض   التيار اإلسالمي وتـ رقرارب قحؿ 

 ."رسرا يؿ"أسحوعيف، وحيف ما قال  عف قرب زواؿ 
ليس متحدثا حاسـ الر اسة، " رف ال رياف 6حشاف تصريحات ال رياف المصرية قاؿ مصدر مسووؿ في الر اسةو 

 ."تتحمؿ الر اسة مسوولية ما تحدث عن  حشاف زواؿ دولة رسرا يؿ خالؿ أقؿ مف عشر سنوات وحالتالي ال
 3/3/3131الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتقد تصريحات العريان بشأن عودة الييودالمصري يوالتنمية  البناءحزب  03

التصريحات مظاهر االستياء تواصمت في مصر مف ، أف القاهرةمف  3/3/3131الخميج، الشارقة، نشرت 
 رلىالتي أطمق ا نا ب ر يس حزب الحرية وال دالة، عصاـ ال رياف، موخرًا حشاف دعوت  رلى عودة الي ود 

فميقؿ خيرا أو "مصر، وانتقد حزب الحناء والتنمية، ذو المرج ية اإلسالمية، هذب التصريحات، قا اًل6 
 ضد مصر. "رسرا يؿ" . وقاؿ الحزب في حياف، رف الي ود شاركوا في جميع حروب"ليصمت
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عادؿ  .د، أف عحد الستار حتيتة ،القاهرةنقاًل عف مراسم ا في  3/3/3131الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
رف حديث  6الشرؽ ا وسطجريدة ؿ لامدير المركز الدولي لمدراسات المستقحمية واالستراتيجية، ق ،سميماف

خواف والتيارات اإلسالمية التي ص دت لصدارة المش د ال رياف رسالة موج ة في ا ساس رلى الخارج حاف اإل
رلى أف ما قال   السياسي وسدة الحكـ، ليست متطرفة وتتمتع حقدر مف الت ايش والقحوؿ حالي ود، مشيراً 

ال رياف جاء ح د صدور دراسة مف أحد م اهد الدراسات في واشنطف تصنؼ المرشد ال اـ لفخواف وجماعة 
 .2012دو رقـ واحد لمي ود خالؿ اإلخواف حاعتحارهـ ال 

وأضاؼ سممياف6 أعتقد أف اإلخواف والتيارات اإلسالمية تريد أف تقوؿ رن ا ليست ضد الي ود، ولكف ضد 
الدولة الص يونية، وهذا يوكدب ما جاء في الدستور المصري الجديد، عمى الرغـ مف أن  ال يوجد ي ود 

الي ود "؛  ف "رسالة أكثر من ا شيء عممي"ى أن ا مصريوف في هذا التوقيت رال عشرات، مشيرا رل
المصرييف الذيف خرجوا مف مصر ماتوا وال يوجد رال حقايا ل ـ، وأكثرهـ تفرقوا واندمجوا في المجتمع 

 ."اإلسرا يمي أو المجتم ات ا خر 
 

 ميرجان "ميراثنا العثماني بالقدس في خطر" اختتامتركيا:  03
ؿ التركية م رجاف كحير ححضور شخصيات مف فمسطيف وعدد مف الدوؿ عقد في مدينة رسطنحو  6اسطنحوؿ

 ال رحية واإلسالمية رلى جانب وفود مف أحزاب تركية، حمؿ عنواف "ميراثنا ال ثماني حالقدس في خطر".
، حفمـ وثا قي 30/12وافتتح الم رجاف، الذي أقيـ في قاعدة الموتمرات "فس اني"، واختتـ أعمال  مساء ا حد 

 اقع القدس والمسجد ا قصى، ثـ تالب فرقة "مي تر" والتي عزفت النشيد ال ثماني القديـ.عف و 
وحّيف محمد دمرجي، ر يس جم ية "ميراثنا" التركية، التي تنظـ الم رجاف، المخاطر التي تحدؽ حالقدس 

س، مشيًرا ألؼ مسمـ ي يشوف في ظروؼ ص حة في القد 350أف  والمشاريع التي تدعم ا الجم ية، موكداً 
في الوقت ذات  عمى أن ـ "لف يظموا  رلى مخطط االحتالؿ لتقسيـ المسجد ا قصى رلى قسميف، مشدداً 

 صامتيف حياؿ ذلؾ، وأف رسرا يؿ لف تستطيع هدـ القدس والمسجد ا قصى".
 13/33/3133قدس برس، 

 
 شاحنة مواد بناء قطرية إلى غزة 13: مصدر أمني مصري 01

شاحنة رلى قطاع غزة، أمس، عف طريؽ ميناء رفح الحري  32أمني مصري عحور أعمف مصدر 6 (.)د.ب.أ
 795رف الشاحنات تقؿ  .(د.ب.أ) وكالةلتمحية احتياجات مشروعات رعادة رعمار القطاع. وقاؿ المصدر ل

طنًا مف الحصى  268طنًا مف الحصمة )حصى الحناء( رلى غزة، مشيرًا رلى ردخاؿ ست شاحنات محممة حػ 
 ردخاؿ حاقي الكميات تحاعًا عمى دف ات.وسيتـ 

 3/3/3131الخميج، الشارقة، 
 

 في سيناء مصر تعتقل أحد أفراد الجيش اإلسرائيمي 04
قالت مصادر أمنية رف قوات ا مف المصرية اعتقمت أحد أفراد الجيش اإلسرا يمي في منطقة طاحا  6رويترز

لمرافؽ أمنية وتحدث مع ح ض السا قيف.  ط صوراً حشح  جزيرة سيناء ح د أف تسمؿ عحر عالمة حدودية والتق
ناشط مدني مويد لمفمسطينييف. وقاؿ  ، وهوقالوا رن  اندري  حشنيتشنيكوؼ رسرا يمية رعالـلكف والدت  ووسا ؿ 
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رويترز رف قوات ا مف ألقت القحض عمى ضاحط حالجيش وكالة ضاحط في ج از ا مف الوطني المصري ل
 التحقيؽ م  . ويتـ حالياً  اإلسرا يمي السحت الماضي

وذكرت وكالة أنحاء الشرؽ ا وسط أف اإلسرا يمي الم تقؿ مف أصؿ روسي ويقيـ في تؿ أحيب. وأضافت أن  
وأحم ت والدت  وتدعى  في قوا ـ الوصوؿ. لـ يكف م   جواز سفر عندما دخؿ الحالد واف اسم  لـ يكف مدرجاً 

القاهرة لمقاء  رلىعتقاؿ في مصر وان  كاف ينوي السفر عحر سيناء ان  قيد اال اإلسرا يمية اإلذاعةسفيتالنا 
لمفمسطينييف... واستاجر  مويداً  أصححخدمت  حالجيش...  أن ى أفاحن ا "ح د  أف وأضافتمف فرنسا.  أصدقاء

مويدوف  رسرا يمييفهناؾ  رفا شقة سكنية في مخيـ لالج يف في حيت لحـ ليثحت لمسكاف المحمييف الحقً 
 ـ". لمسال

 3/3/3131الحياة، لندن، 
 
 
 

 % من األمريكيين يؤيدون دعم "إسرائيل"01استطالع:  00
نوت مساء االثنيف، نتا ج استطالع لمرأي أجراب م  د ا ححاث و نشرت جريدة يدي وت أحر 6 واشنطف

ف % مم50% فقط يويدوف الفمسطينيوف، حينما حيف االستطالع أف 10ا مريكي "فيو" والذي يظ ر أف نحو 
ووفقًا لنتا ج االستطالع الذي أجراب الم  د في أعقاب عممية  استطم ت وراوهـ قد أيدوا الجانب اإلسرا يمي.

عامود السحاب التي نفذها الجيش اإلسرا يمي منتصؼ الش ر الماضي في قطاع غزة ف ف نسحة الدعـ 
 .61  5والتاييد لمجانب اإلسرا يمي مقاحؿ الجانب الفمسطيني كانت 

مف خالؿ االستطالع أف ا مريكييف المويديف لمحزب الجم وري والمستقميف يويدوف "رسرا يؿ" أكثر مف  وتحيف
مناصري الحزب الديمقراطي، في حيف أف طا فة اإلنجيمييف والحروتستانت مف المسيحييف يويدوف "رسرا يؿ" 

راع في الشرؽ ا وسط، % مف ا مريكاف ال ي تموف لمص36وأوضح االستطالع أف  أكثر مف الكاثوليؾ.
% من ـ ال يشج وف أي طرؼ سواء اإلسرا يمي أو 23كما أشارت نتا ج االستطالع ذات  رلى أف 

 % من ـ الطرفاف م ًا.4الفمسطيني، حينما يشجع 
قد ارتف ت مقارنة حال اـ الماضي في حيف انخفضت نسحة  "رسرا يؿػ"وححسب االستطالع ف ف نسحة المويديف ل

% فقط عف ال اـ الماضي، أما المحافظوف الجم وريوف فقد حافظوا عمى دعم ـ 1مسطينييف حػالمويديف لمف
%، رال أف الصورة تختمؼ 2% في حيف يدعـ الفمسطينييف من ـ فقط 75والتي تفوؽ نسحت ـ  "رسرا يؿػ"ل

من ـ % 22% من ـ يدعموف "رسرا يؿ"، حينما 33ح ض الشيء عند الديمقراطييف فححسب االستطالع ف ف 
 يدعموف الفمسطينييف.

 3/3/3131نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
 

 .. عام الحسم3131عام  07
 هاني المصري

قػػد يكػػوف عػػاـ الحسػػـ عمػػى أكثػػر مػػف صػػ يد، فمسػػطينًيا  2013هنػػاؾ مػػف الموشػػرات مػػا يػػدؿ عمػػى أّف عػػاـ 
حة الوطنّيػة والسػمطة وسػوريا والمصػال« عممّيػة السػالـ»وعرحًيا. ففػي هػذا ال ػاـ يمكػف حسػـ مصػير مػا يسػّمى 

 والممؼ النووي اإليراني.
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أـ ست مف وفات ا رسمًيا وتدفف. ففي « عممّية السالـ»نحدأ حالسواؿ6 هؿ سيتـ في ال اـ الجديد رحياء ما يسمى 
حدايػػػة ال ػػػػاـ الماضػػػي كػػػػاف االحتمػػػػاؿ ا قػػػو  أف تمػػػػوت عمػػػػى خمفّيػػػة ا مػػػػاؿ التػػػػي أوجػػػدها الرحيػػػػع ال رحػػػػي، 

االن يار السريع لنظاـ حسني محارؾ، الذي كاف يمثؿ كنًزا استراتيجيِّا إلسرا يؿ وما ترتب عمػى خصوًصا ح د 
، وكاف ا مؿ أف تقود «عممّية السالـ»ذلؾ مف ض ط ها ؿ عمى الفمسطينييف إلحقا  ـ تحت حراثف ما يسمى 

 .الثورات ال رحّية رلى فتح مسار سياسي جديد قادر عمى تحقيؽ ا هداؼ الوطنّية
فالرحيع ال رحي في حدايت  أعطى فرصة لمتخمص مف المسػار الم تمػد فمسػطينيِّا وعرحيِّػا منػذ أكثػر مػف عشػريف 
عاًمػػا، لكػػف الفرصػػة تكػػاد تضػػيع مػػع المصػػير الػػذي يكػػاد أف ينت ػػي رليػػ  الرحيػػع ال رحػػي ح ػػد صػػ ود اإلسػػالـ 

لداخمّية والتحالؼ مع الواليات المتحدة السياسي الم تدؿ الذي اختار، حتى ا ف عمى ا قؿ، الس ي لم يمنة ا
 خارجًيا، وحالتالي مع رسرا يؿ؛ لمحصوؿ عمى اعتمادها ل  كوكيؿ لسد الفراغ في المنطقة.

فػػػي هػػػذا ال ػػػاـ الجديػػػد، هنػػػاؾ احتمػػػاؿ السػػػت ناؼ المفاوضػػػات مػػػع اخػػػتالؼ ا طػػػراؼ وا هػػػداؼ والمصػػػالح، 
أف تسػت دؼ »لتوفير ال طاء ال رحي لمتنػازؿ القػادـ. فػالم ـ ححيث تكوف مفاوضات عرحّية رسرا يمّية هذب المّرة 

، كمػػا قػػاؿ نحيػػؿ ال رحػػي، أثنػػاء «242المفاوضػػات رن ػػاء االحػػتالؿ حػػاي طريقػػة، وتنفيػػذ مػػا لػػـ ينفػػذ مػػف القػػرار 
زيارتػػ  ا خيػػرة راـ اهلل؛ مػػا يزيػػد المخػػاوؼ مػػف رحيػػاء الخيػػار ا ردنػػي، الػػذي ظ ػػر مػػوخًرا ح ػػد الحصػػوؿ عمػػى 

الفمسطينّية المراقحة، وعودة الحديث عف الكونفدرالّية، وعف محادرات مت ددة الست ناؼ المفاوضػات ح ػد الدولة 
االنتخاحات اإلسرا يمّية، تحت وهـ أف اإلدارة ا ميركّية في مرحمة ر اسػة أوحامػا الثانيػة سػتكوف أكثػر اسػت داًدا 

ي المنطقػػة، لكػػف هػػذا يتجاهػػؿ أف رسػػرا يؿ لفػػرض تسػػوية متسػػّمحة حتحالف ػػا مػػع اإلسػػالـ السياسػػي الصػػاعد فػػ
تزداد ت نًتا وتطرًفا، وتػرفض المشػاركة فػي أي مفاوضػات جػاّدة، وتمضػي فػي فػرض الحمػوؿ المفّضػمة لػدي ا، 
وتقطع الطريؽ عمػى أي صػي ة لحػؿ ن ػا ي أو انتقػالي يحقػؽ الحػد ا دنػى مػف الحقػوؽ والمطالػب والمصػالح 

طػػالؽ سػراح ا سػػر ، وتحسػػيف الفمسػطينّية، حتػػى عمػى صػػ يد خطػػوات حنػ اء الثقػػة، مثػػؿ وقػؼ االسػػتيطاف، وا 
 شروط الحياة االقتصادّية التي تتشدؽ ح ا وال تساعد عمى تحقيق ا.

أما المصالحة، ف ناؾ احتماؿ ممموس حتحريك ا هذا ال اـ، لكػف حشػكؿ تكتيكػي،  ن ػا حاجػة مصػرّية وعرحّيػة 
ة المتنازعػة كػؿ  سػحاح ، ولكػف مػف دوف أف يصػؿ ا مػر رلػى لفرض ا مف واالسػتقرار، ولرطػراؼ الفمسػطينيّ 

قميمّيػة ودولّيػة  رن اء االنقساـ واست ادة الوحدة الوطنّية،  ف هناؾ أسحاحا وعراقيؿ وعقحات فمسػطينّية وعرحّيػة وا 
سرا يمّية قحؿ كؿ شيء( تحوؿ دوف حدوث اختراؽ نوعي في ممؼ المصالحة.  )وا 

كحيرة هذا ال اـ السػتكماؿ تػرويض القيػادة الفمسػطينّية. فالمفارقػة تكمػف فػي أف أما السمطة، فستت رض ل ّزات 
السػػمطة مػػف المفتػػرض أف تتحػػوؿ رلػػى دولػػة ح ػػد القػػرار ا ممػػي، رال اف المطمػػوب من ػػا أف تفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ 

لػػة ذات ، أو تقحػػؿ حدو 67الخيػػار ا ردنػػي مػػف دوف القػػدس والالج ػػيف وال انسػػحاب رسػػرا يمي رلػػى حػػدود ال ػػاـ 
 حدود موقتة، أي تصفية القضّية الفمسطينّية حمختمؼ أح ادها مف خالؿ هذا الحؿ أو ذاؾ.

؛  ف اإلسػػػالـ «كامػػػب ديفيػػػد»كػػػاف مػػػف المتوقػػػع أف تػػػودي الثػػػورات، فػػػي الحػػػد ا دنػػػى، رلػػػى تجميػػػد اتفاقّيػػػة 
ح سػقاط ا، ولػـ يكػف مػف  اعتحروا عقدها خيانة لموطف والديف، وطالحوا دا ًمػا« اإلخواف»السياسي، وخصوًصا 

 الطحي ي أف ي منوا ح د فوزهـ التزام ـ ح ا حتى مف دوف المطالحة حت ديم ا.
طحً ػا، قػد ال تكػػوف السياسػة المصػرّية الحالّيػػة هػي ن ايػة المطػػاؼ، وقػد نشػ د ت ييػػًرا ل ػا،  ف حكػاـ واشػػنطف 

لػػػى تمػػػردهـ أو تمػػػرد ح ػػػض تماًمػػػا، وهػػػذا قػػػد يػػػودي ر« اإلخػػػواف المسػػػمميف»وتػػػؿ أحيػػػب سيسػػػ وف لتػػػرويض 
اتجاهػػات ـ، خصوًصػػا أف هنػػاؾ م ارضػػة داخمّيػػة كحيػػرة لحكم ػػـ م رضػػة لالتسػػاع، كمػػا ظ ػػر ح ػػد اإلعػػالف 
الدسػػتوري فػػي تشػػريف الثػػاني الماضػػي، وحػػالرغـ مػػف رقػػرار الدسػػتور حا غمحّيػػة ومػػف دوف توافػػؽ وطنػػي، ومػػف 
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فػػػي مصػػػر فػػػي نشػػػاطات الم ارضػػػة « لكنحػػػةحػػػزب ا»تراجػػػع شػػػ حيت ـ ح ػػػد المشػػػاركة المتزايػػػدة ممػػػا يسػػػمى 
 المصرّية.

مصير القضّية الفمسطينّية والمنطقة ال رحّية حرمت ا سيتوقؼ عمى ما سيجري خالؿ هذا ال اـ، وعمػى اإلجاحػة 
 عف ا س مة ا تية6

هؿ ستحقؽ الثورة المصرّية أهداف ا مػف خػالؿ قيػاـ نظػاـ ت ػددي ديمػوقراطي أو سػت ـز مػف خػالؿ قيػاـ نظػاـ 
 ستحدادي يت طى حقشرة ديموقراطّية؟ا

هؿ سيتـ رن اء االنقساـ الفمسطيني عمى أساس شراكة حقيقّية وديموقراطّية، وحرنامج قواسـ مشتركة، أـ يحقى 
 الوضع عمى حال ؟

أيف ستنت ي ا حػداث فػي سػوريا، هػؿ رلػى الفوضػى واسػتمرار الحػرب ا همّيػة والتقسػيـ، أـ رلػى التوصػؿ رلػى 
فظ عمى ما تحقػى مػف سػوريا ويضػ  ا عمػى عتحػة الت ييػر، وتحقيػؽ ررادة الشػ ب السػوري فػي حؿ سياسي يحا

 الحرّية والديمقراطّية والكرامة واالستقالؿ الوطني؟
أيػػف ستسػػير التطػػورات حمػػا يخػػص الممػػؼ اإليرانػػي، وهػػؿ ستنشػػب حػػرب رقميمّيػػة هػػدف ا الم مػػف ريقػػاؼ الممػػؼ 

و رعػادة تقسػيـ المنطقػة حػيف الػدوؿ ال رحّيػة ووكال  ػا القػدامى والجػدد النووي اإليراني، ولكف هػدف ا الحقيقػي هػ
 في ضوء تراجع الدور ا ميركي في المنطقة وال الـ؟

ج ػاض الثػورات ال رحّيػة  رف هناؾ سحاًقا محموًمػا عمػى رعػادة اقتسػاـ المنطقػة والت امػؿ م  ػا كرجػؿ مػريض وا 
، «قيامػػػة ال ػػػرب»والطموحػػػات ال رحّيػػػة، حمػػػا يكفػػػؿ وقطػػع الطريػػػؽ عمػػػى تػػػداعيات ا، حتػػػى ال تحقػػػؽ المصػػػالح 

يػراف، فػي ظػؿ غيػاب  ح اد ت م ؿ القو  اإلقميمّيػة والدولّيػة الصػاعدة والمنافسػة، خصوًصػا روسػيا والصػيف وا  وا 
مشػػروع عرحػػي، وضػػمف مخطػػط إلحقػػاء المنطقػػة تحػػت رحمػػة التح ّيػػة والتجز ػػة والفقػػر والتخمػػؼ، وتقسػػيـ الحمػػد 

ثنّيػة وقومّيػة وغيرهػا، وكمػا يػراد لػ  أف  ال رحي الواحػد كمػا حصػؿ فػي ال ػراؽ والسػوداف، عمػى أسػس طا فّيػة وا 
 يحصؿ في سوريا وحقّية الحمداف ال رحّية.

كػػؿ مػػا سػػحؽ يجػػري فػػي سػػياؽ محػػاوالت حثيثػػة لتحويػػؿ الصػػراع فػػي المنطقػػة مػػف صػػراع مػػف أجػػؿ الحرّيػػة 
ّيػػػة، ومػػػا يتحػػػع ذلػػػؾ مػػػف صػػػراع ضػػػد كػػػؿ أشػػػكاؿ واالسػػػتقالؿ الػػػوطني والكرامػػػة وال دالػػػة والتنميػػػة والديمقراط

ريراني، وحيف السػنة والشػي ة،  -االست مار الجديد واالحتالؿ والتمييز واالست الؿ والتح ّية؛ رلى صراع عرحي 
قامػػة حمػػؼ عرحػػي أميركػػي غرحػػي و « رسػػرا يمي»واإلسػػالـ الم تػػدؿ واإلسػػالـ المتطػػرؼ، وال ممػػاني والػػديني، وا 

 ريراف.محاشر أو غير محاشر ضد 
محور »رف التطورات عمى هذا الص يد وغيرب أدت رلى تخوؼ مف ح ض ا طراؼ المحسوحة عمى ما يسمى 

فػػػي المنطقػػػة، ومػػػف تحػػػالف ـ مػػػع الواليػػػات « اإلخػػػواف المسػػػمميف»، التػػػي تخشػػػى مػػػف زيػػػادة نفػػػوذ «االعتػػػداؿ
دف والجزا ػػر والم ػػرب، لػػذلؾ المتحػػدة، ومػػف أف يػػودي ذلػػؾ رلػػى امتػػداد موجػػة الت ييػػر رلػػى حمػػداف الخمػػيج وا ر 

الحظنا دعًما خميجيِّػا متزايػًدا مػف دوؿ الخمػيج لمسػمفييف والقػو  المنافسػة لفخػواف فػي مصػر وسػوريا وغيرهمػا 
ح ػد أف وصػمت رلػى « اإلخػواف المسػمميف»مف الحمداف في مواج ة الدعـ ا ميركي والقطري والتركػي لجماعػة 

ودي اسػػتمرار هػػذا االتجػػاب رلػػى تحمػػور حمػػؼ سػػني وخػػر ال ي تحػػر الحكػػـ فػػي عػػدة حمػػداف، أهم ػػا مصػػر. وقػػد يػػ
 ريراف هي ال دو ا خطر أو الوحيد.

عمى هذا الص يد، ال يمكف الحسػـ حػوؿ أحػداث هػذا ال ػاـ مػف دوف م رفػة مػا سػيحدث فػي الممػؼ اإليرانػي، 
 وهؿ ستكوف هناؾ حرب أـ ال؟
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واء رذا شػػاركت في ػػا الواليػػات المتحػػدة رلػػى فػػالحرب عمػػى ريػػراف ليسػػت سػػ مة، ونتا ج ػػا ليسػػت محسػػومة، سػػ
جانػػب رسػػرا يؿ أو لػػـ تشػػارؾ، كمػػا تحػػاوؿ أوسػػاط رسػػرا يمّية حزعامػػة نتنيػػاهو أف تصػػور ذلػػؾ. والمسػػالة ليسػػت 
حمتنػاوؿ رسػػرا يؿ لوحػدها كمػػا تػػدعي. ول ػؿ ال ػػدواف اإلسػػرا يمي ا خيػر عمػػى غػزة ومػػا انت ػػى رليػ  مػػف هزيمػػة 

حيػػب وحمػػات ـ فػػي واشػػنطف أكثػػر واق ّيػػة. فػػ ذا عجػػزت رسػػرا يؿ عػػف هزيمػػة غػػزة رسػػرا يمّية يج ػػؿ حكػػاـ تػػؿ أ
 المصوحة نحوها؟« حزب اهلل»وحدها، فكيؼ ست ـز ريراف وم  ا نصؼ ال راؽ عمى ا قؿ وصواريا 

 3/3/3131، السفير، بيروت
 
 

 فتح الحركة واليوية والمشروع الوطني ..49في ذكرى انطالقتيا الـ 08
 د. أحمد يوسؼ

اريا حركػات التحػرر الػوطني تنفػرد دا مػًا اسػماء قػو  نضػالية ي ػود لكفاح ػا الفضػؿ فػي قيػادة المشػروع في تػ
هنػػاؾ الفيػػت كػػونج  -مػػثاًل  –الػػوطني أو االسػػ اـ فػػي ح ػػث الحػػراؾ الشػػ حي لمواج ػػة المحتػػؿ.. ففػػي فيتنػػاـ 

أف نيمسػػػوف مانػػػديال  وهوشػػػي مّنػػػ ، وفػػػي الجزا ػػػر هنػػػاؾ أحمػػػد حػػػف حػػػيال وجح ػػػة التحريػػػر الػػػوطني، كمػػػا هنػػػاؾ
( فػػػػي جنػػػػوب أفريقيػػػػا، أمػػػػا فػػػػي ريرلنػػػػدا ف نػػػػاؾ مايكػػػػؿ كػػػػولينز والجػػػػيش ANCوالمجمػػػػس الػػػػوطني ا فريقػػػػي )

َـّ جرا.IRAالجم وري )  (، وهم
ل ػا قصػب السػحؽ فػي  -ومػازاؿ  –وفي فمسطيف، هناؾ أحو عمار وحركػة التحػرر الػوطني )فػتح( والتػي كػاف 

مسطينية في الوطف والشتات، وحشدها خمػؼ فكػرة ال مػؿ المسػمح مػف أجػؿ تنظيـ الج ود وتحريؾ الطاقات الف
 هدؼ التحرير وال ودة وقياـ الدولة الفمسطينية الحرة المستقمة.

ال شػػؾ أف لحركػػة فػػتح رمزيػػة تاريخيػػة يجػػب االقػػرار ح ػػا، ول ػػا سػػيرة نضػػالية ال يمكػػف التنكػػر ل ػػا، وتحػػوي 
لم تقمػيف والجرحػى، ول ػا حضػور فػي قمػوب الماليػيف مػف أحنػاء سجالت ا قوا ـ طويمة مف الش داء وا سػر  وا

فمسػػطيف فػػي الػػداخؿ والخػػارج.. كمػػا أف عمينػػا أف ال ننسػػى كيػػؼ حافظػػت الحركػػة حتاريخ ػػا النضػػالي الطويػػؿ 
وعالقات ا الدولية عمى هوية الش ب الفمسطيني؛ تمؾ ال وية التي حػذلت رسػرا يؿ والحركػة الصػ يونية ال الميػة 

 ي محاوالت ت ييح ا وطمس م الم ا.كؿ الج د ف
رف هذب حقيقة يجب أف ن ترؼ ح ا لحركة فتح، وحدرجات متفاوتة رلى الرفاؽ في الجح ة الش حية الذيف واكحوا 

 هـ أيضًا مشروع الكفاح المسمح وال مؿ السياسي منذ حدايات  ا ولى.
 فتح أبو عمار: الرمز والقضية

ف واستقر ح  المقاـ في ح ض الػدوؿ ال رحيػة أف السػيد ياسػر عرفػات رحما يدرؾ كؿ مف عاش خارج هذا الوط
 -( لمشػػ ب الفمسػػطيني وهويتػػ  الوطنيػػة. لقػػد كنػػػا DNAكػػاف هػػو حمثاحػػة الحصػػمة الوراثيػػػة ) –رحمػػ  اهلل  –

نحتاج لذكر اسم  ونحف ُنّ رؼ حانفسنا وححمدنا، حتى يف ـ الػح ض مػف أي حقػاع ا رض نحػف، ومػا  -أحيانًا 
م  حمدنا ال زيز. لقد كنا نقوؿ لمف يسػاؿ6 مػف أيػف أنػت؟ رننػي مػف فمسػطيف.. فيػرد حاسػت راب وتػردد6 الذي يمث

حاكسػػتاف..   تشػػدد عمػػى النطػػؽ حػػالقوؿ6 فمسػػطيف، فيصػػدمؾ ردب المتم ػػثـ6 أف انسػػتاف..   ت ػػاود القػػوؿ ح نػػاد 
ة القيامػة، ياسػر عرفػات.. واعتزاز، ال.. أنا مػف فمسػطيف؛ ا رض المقدسػة، القػدس، المسػجد ا قصػى، كنيسػ

عندها ي ز رأس  عالمة الف ـ، ويردد ح عجاب ياسر عرفات. عند ذ ترفع ل  االح اـ "أصحع الحصمة"، وتقوؿ6 
 ن ـ.
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لقد صنع ا خ الش يد )أحو عمار( ل ذا الش ب هوية الفمسطيني الثا ر في وج  المحتؿ، وهوية المناضؿ مف 
وهويػػة المنػػتفض ضػػد الظمػػـ والق ػػر واالسػػتحداد.. هويػػة رسػػمت مالمح ػػا  أجػػؿ قػػيـ الحريػػة والكرامػػة اإلنسػػانية،

صػرار -كوفية الفدا ي وطفؿ الحجارة الذي يتحد   ولػة الحػرب وال ػدواف اإلسػرا يمية، ويجػدع  -حكؿ جسػارة وا 
حمقالعػػػػ  أنػػػػؼ ال طرسػػػػة االسػػػػرا يمية، ويكسػػػػر شػػػػوكة جػػػػيش االحػػػػتالؿ المػػػػدجج ح لػػػػة القتػػػػؿ والػػػػدمار، هويػػػػة 

فػي جسػد  -حدمػ  وأشػال   الطػاهرة  -ي الذي يحمؿ روح  عمى كفّي  لي ب لش ح  الحيػاة، ويح ػث االستش اد
 أمت  رحيع الن وض والش ود الحضاري.

هػػذب هػػي مالمػػح القضػػية فػػي أح ادهػػا النضػػالية والوطنيػػة والقوميػػة وال الميػػة، والػػذي عحػػرت عنػػ  اسػػتطالعات 
وف أف القضػػػية الفمسػػػطينية هػػػي قضػػػيت ـ، فيمػػػا % مػػػف ال ػػػرب يػػػر 85الػػػرأي، حيػػػث أشػػػارت حػػػاف أكثػػػر مػػػف 

المسػػمموف ي تحرون ػػا القضػػية المركزيػػة ا ولػػى لرمػػة، أمػػا ال ػػالـ فقػػد أعػػرب عػػف تاييػػدب لمػػنح فمسػػطيف وضػػع 
 لصالح القرار. 193دولة مف حيف  138"دولة حصفة مراقب" في ا مـ المتحدة، حيث صوتت 

يجػػب أف ال نطػػوي عنػػ  الػػذكر صػػفحًا، حػػؿ يوجػػب عمينػػا أف  رف هػػذا تاريخػػًا ناصػػ ًا إلخواننػػا فػػي حركػػة فػػتح
فػػ ف هػػذا هػػو  - 48وفػػي الػػذكر  الميمونػػة لالنطالقػػة الػػػ -عنػػ  وأف نشػػيد حػػ .. اليػػـو  -ح نصػػاٍؼ  –نتحػػدث 

الوقػػت المناسػػب السػػتدعاء التػػاريا وتػػذاكرب، والقػػوؿ حػػالفـ المميػػاف6 "الفتحػػاوي أخػػي، وِن ػػـ ا خ.. وفػػي قمػػرة 
 راحة وأستطيب ا ماف في حياض موطني".عيني  أش ر حال

 حركة فتح: صفحات البداية ومسار االنطالق
في منتصؼ الخمسينيات ومطمع الستينيات مف القرف الماضي، غادر الكثير مف عناصػر الحركػة اإلسػالمية 

مصػػري قطػػاع غػػزة رلػػى حمػػداف الخمػػيج ال رحػػي، وذلػػؾ رثػػر المالحقػػات ا منيػػة التػػي قامػػت ح ػػا أج ػػزة النظػػاـ ال
الذي كاف يتولى اإلشراؼ اإلداري عمى شووف القطػاع.. وهنػاؾ فػي حمػداف الخمػيج، وجػدت هػذب ال ناصػر ل ػا 
مالذًا ومنػًا وفػرَّ ل ػا الحي ػة التػي شػج ت ا عمػى التحػرؾ والتفكيػر حضػرورة قيػاـ حركػة تحػرر وطنػي، ت مػؿ مػف 

 أجؿ تحريؾ ا مة وحشدها ح دؼ تحرير الوطف السميب.
نصػػاؼ  –تػػاريا تمػػؾ المرحمػػة  رف الػػذي يقػػرأ ال يمكنػػ  أف ُيشػػكؾ فػػي توج ػػات تمػػؾ المجموعػػة أو  –حػػتم ٍف وا 

 -يط ف في نواياها.. ن ـ؛ رحما أخذ الخالؼ ُح ػدًا أوسػع فػي مػداب مػف كػؿ التوق ػات، حيػث كانػت النقاشػات 
ع جماعػة اإلخػواف حيف تمؾ ال ناصر اإلسالمية ذات طاحع فكري، حػاوؿ فيػ  أول ػؾ ا خػوة رقنػا -في الحداية 

المسػػمميف فػػي فمسػػطيف حجػػدو  الفكػػرة، وجػػذب الجماعػػة رلػػى مرحػػع الرويػػة التػػي تحمػػورت مالمح ػػا ل ػػـ، ولكػػف 
هػو أف هػذا المشػروع لػف ُيكتػب لػ   –ونػذاؾ  –"الموقؼ والقرار" كاف لػد  اإلخػوة فػي قيػادة التنظػيـ اإلخػواني 

عمػػى أراضػػي ، كمػػا أنػػ  لػػف يسػػمح ل ػػـ حممارسػػة  النجػػاح،  ف النظػػاـ ال رحػػي سػػي مؿ عمػػى رعاقػػة تحركػػات ـ
الكفػػاح المسػػمح عحػػر حػػدودب مػػع دولػػة االحػػتالؿ؛ حاعتحػػار أف ذلػػؾ يمكػػف أف يشػػكؿ ت ديػػدًا لمصػػالح  وكيانػػ  

 السياسي.
عمػػى أيػػة حػػاؿ، انت ػػت المجػػادالت أو السػػجاالت الفكريػػة رلػػى خػػروج تمػػؾ المجموعػػة اإلسػػالمية مػػف التنظػػيـ 

د ذلػػؾ مجػػاؿ عمم ػػا وطرا ػػؽ حشػػدها لمشػػروع ا الػػوطني، وتمكنػػت مػػف اسػػتقطاب اإلخػػواني، حيػػث توسػػع ح ػػ
الكثيػر مػف الشخصػيات الفمسػطينية المقيمػػة فػي دوؿ الخمػيج.. وف ػاًل كانػت هػػذب النػواة اإلخوانيػة المكونػة مػػف 
خميػػؿ الوزير)أحػػو ج ػػاد(، صػػالح خمػػؼ )أحػػو ريػػاد(، سػػميـ الزعنػػوف )أحػػو ا ديػػب(، محمػػد يوسػػؼ النجػػار )أحػػو 
يوسػػؼ(، سػػ يد المػػزيف )أحػػو هشػػاـ(، رفيػػؽ النتشػػة )أحػػو شػػاكر(، محمػػود عحػػاس )أحػػو مػػازف(.. رضػػافة رلػػى 
رخػػوان ـ فػػػي الحركػػة الوطنيػػػة؛ ياسػػػر عرفػػات )أحػػػو عمػػار(، هػػػاني الحسػػػف )أحػػو طػػػارؽ(، كمػػاؿ عػػػدواف )أحػػػو 



 
 
 

 

 

           10ص                                    3837العدد:                3/3/3131الثالثاء  التاريخ:

مسػطيني )فػتح( التػي رامي(، فاروؽ القدومي )أحو المطؼ(...الا هي مف قاـ ح نشاء حركة التحرر الوطني الف
 .1965انطمقت في ال اـ 

َـّ اختيػػػار ا خ )أحػػػو عمػػػار( ر يسػػػًا لمنظمػػػة 1969فػػػي ال ػػػاـ  ، أي ح ػػػد عػػػاـ مػػػف م ركػػػة الكرامػػػة حػػػا ردف، تػػػ
التحرير الفمسطينية، حيث نجحت حركة فتح فػي حسػط السػيطرة عمي ػا، ومػد أجنحػة نفوذهػا عمػى كػؿ فصػا ؿ 

 ال مؿ الوطني المنضوية تحت ا.
تػػػرميـ عالقػػػت ـ ححركػػػة فػػػتح وحمنظمػػػة  -فػػػي أواخػػػر السػػػتينيات  -ؿ )اإلخػػػواف المسػػػمموف( فػػػي ا ردف حػػػاو 

التحرير الفمسطينية، حينما فتحوا حاب التطوع لكوادر الحركة اإلسالمية لاللتحاؽ حال مؿ المسمح، والذي كػاف 
وعرفػػػػت حاسػػػػـ  -خػػػػواف منطمقػػػػًا لػػػػ .. وقػػػػد احتضػػػػنت الثكنػػػػات التػػػػي أقام ػػػػا اإل - 67ح ػػػػد نكسػػػػة  -ا ردف 

سػالمية  -"م سكرات الشيوخ"  الكثير مف أحناء الحركة اإلسالمية، والذيف وفػدوا متطػوعيف مػف حمػداف عرحيػة وا 
مختمفػػة، ليشػػاركوا فػػي م ركػػة تحريػػر حيػػت المقػػدس، وفػػؾ قيػػد المسػػجد ا قصػػى ا سػػير.. وقػػد أقػػاـ اإلخػػواف 

 تدريب كوادرها اإلسالمية.عالقة تنسيقية جيدة مع حركة فتح مف حيث التسميح و 
، رحػػػؿ "مقػػػاتمو الثػػػورة الفمسػػػطينية" رلػػػى لحنػػػاف، وانفػػػّض سػػػامر 1970ومػػػع أحػػػداث أيمػػػوؿ الداميػػػة مػػػف عػػػاـ 

"م سػػكرات الشػػيوخ"، وعػػاد الخػػالؼ فػػي تفسػػير وقػػا ع ا حػػداث، حيػػث اتخػػذ )اإلخػػواف المسػػمموف( قػػرارًا ح ػػدـ 
لنظاـ ا ردني، حاعتحار أف هذب ليست هي م ػركت ـ أو أرض التورط في الصراع الدا ر حيف "مقاتمي الثورة" وا

الوغى التي جاءوا يطمحوف الش ادة عمى ثراها. وانت ت حذلؾ "الساحة" التي اعتقدت كوادر الحركػة اإلسػالمية 
أن ػػا المنطمػػؽ لمشػػروع ا الج ػػادي عمػػى أرض فمسػػطيف، رذ قػػاـ الجػػيش ا ردنػػي حتصػػفية قواعػػد  1970عػػاـ 

ح ـ رلػػى جػػرش فػػي وخػػر حصػػون ـ، حينمػػا انسػػحب اإلخػػواف المسػػمموف رلػػى مقػػرات ـ ومراكػػزهـ الفػػدا ييف، وت قػػ
 وقواعدهـ سالميف، حيث رن ـ لـ يروا هناؾ مف مصمحٍة في مقاتمة الجيش ا ردني.

 المشروع الوطني: برامج متعددة وخيارات متكاممة
ة فػتح منػذ انطالقت ػا فػي كػانوف الثػاني رف مف الم روؼ في السػاحة السياسػية والنضػالية الفمسػطينية أف حركػ

ومػػا أعقح ػػا مػػف ردارة الشػػاف الفمسػػطيني فػػي الػػداخؿ،  1994وحتػػى تاسػػيس السػػمطة الوطنيػػة فػػي عػػاـ  1965
وهي ت مؿ عمى اسػتي اب ا خػر الػوطني تحػت عحاءت ػا، تاركػة مسػاحة محػدودة ا ح ػاد لكػؿ فصػيؿ لمت حيػر 

كاؿ النضػػػاؿ السياسػػػي وال سػػػكري، ولكػػػف عمػػػى هػػػذا "ا خػػػر عػػػف هويتػػػ  الحزحيػػػة، وممارسػػػة مػػػا يػػػراب مػػػف أشػػػ
الػػوطني" أف يف ػػـ أف حركػػة فػػتح وقاطرت ػػا الممثمػػة حالسػػمطة الفمسػػطينية هػػي مػػف يقػػود ويحػػدد دروب وطرا ػػؽ 

ـّ تدشػػين ا فػػي واشػػنطف عػػاـ  .. 1993انجػػاز المشػػروع الػػوطني وفػػؽ الم ػػايير التػػي حػػددت ا اتفاقيػػة أوسػػمو، وتػػ
وفصػػػا ؿ وطنيػػػة عديػػػدة منضػػػوية داخػػػؿ رطػػػار منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، ولكػػػف  لػػػذلؾ، ن ػػػـ؛ هنػػػاؾ قػػػو 

مسارات هذا "الكؿ الوطني" متسقة ومتناغمة، وهي ال تنحرؼ عف المساؽ أو ال اية التي تريدها حركة فػتح؛ 
حػؽ  ل ػا -ومػازاؿ  –حاعتحار أن ا را دة المشروع الوطني الفمسػطيني.. ال شػؾ أف هػذب القػو  والفصػا ؿ كػاف 

االعتػػراض وتسػػجيؿ مواقف ػػا المتحاينػػة وت حيرات ػػا السياسػػية المختمفػػة، ولكػػف فػػي الن ايػػة مػػا تريػػدب حركػػة فػػتح 
 والسمطة الفمسطينية هو ما يتوجب االلتزاـ ح  والسير عمى هداب.

ف رف الحقيقة التي ال يختمؼ عمي ا عقالء هذا الش ب وحكماوب هي أف القضػية الفمسػطينية أكحػر وأعقػد مػف أ
حرنػػامج فصػػا مي واحػػد، كمػػا أنػػ  ال يمكػػف حمػػؿ الشػػ ب الفمسػػطيني كمػػ  فػػي  -فػػي هػػذب المرحمػػة  -يسػػتوعح ا 

اتجػػاب واحػػد؛ فالشػػارع الفمسػػطيني فػػي رويتػػ  لمشػػروع  الػػوطني لػػيس عمػػى قمػػب رجػػؿ واحػػد. ف نػػاؾ مػػف يويػػد 
الجمع حين ما، وحالتػالي  المقاومة كخيار، وهناؾ مف يويد ال مؿ السياسي كخيار أيضا، وهناؾ مف يدعو رلى

لصػػالح  –م مػػا صػػ رت  –ال ينح ػػي قصػػر الرويػػة عمػػى اتجػػاب واحػػد،  نػػ  مػػف الضػػروري تجنيػػد كػػؿ وسػػيمة 
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المشروع الوطني. مف هنا تاتي أهمية الشراكة السياسية التي يجد م  ا كؿُّ فصيؿ مساحة لم طاء والتضحية 
 مف أجؿ الوطف. –حصدؽ  –

عمػى كػػؿ مػف يػػدَّعي حػاف السػاحة الفمسػػطينية هػي عحػارة عػػف "خطػوط متوازيػػة ال  فالشػراكة السياسػية هػػي الػرد
تمتقػػي"، وهػػي صػػدع حػػالحؽ لكػػؿ مػػف يصػػطنع وهمػػًا ويختمػػؽ عػػذرًا لمت ػػرب مػػف فرصػػة ذهحيػػة لتوحيػػد الصػػؼ 
الفمسػػػػطيني وت زيػػػػز ف اليػػػػة قػػػػواب الوطنيػػػػة واإلسػػػػالمية.. رذا لػػػػػـ نمتػػػػِؽ ونتوحػػػػد فمػػػػف نتحػػػػرر ونػػػػن ـ حالحريػػػػػة 

قالؿ، والحقيقػػػة المػػػرة التػػػي يجػػػب أال ت يػػػب عػػػف أذهاننػػػا أف الخطػػػوط رذا حقيػػػت فػػػي أدحيػػػات الفصػػػا ؿ واالسػػػت
 وقناعات قيادات ا "متوازية" ف ف فمسطيف والتحرير سيظالف أيضًا خطيف متوازييف..  

رف مرحمػػػػة التحػػػػرر ال تحتمػػػػؿ الصػػػػراعات الداخميػػػػة والنزاعػػػػات الفصػػػػا مية، وال ال ػػػػرؽ فػػػػي صػػػػ ا ر ا مػػػػور 
 هوامش ا، حؿ هي مرحمة كحيرة تتطمب عقواًل كحيرة وج ودًا كحيرة وحكمة "صاحب الزماف" ورشدب.و 

رف مرحمػػػة التحػػػرر الػػػوطني ل ػػػا مقومات ػػػا وأسسػػػ ا الخاصػػػة التػػػي يجػػػب ف م ػػػا واسػػػتي اح ا، حتػػػى ال تخػػػتمط 
حمػػة التحػػرر حمراحػؿ أخػػر  تػوثر عمي ػػا أو تحرف ػا عػػف مسػػارها الصػحيح.. وحاختصػػار، يمكػف ف ػػـ طحي ػة مر 

 عمى النحو التالي6
 هي مرحمة تقتضي تجنيد كؿ طاقات الش ب ومف يناصرب لصالح التخمص مف االحتالؿ. -
وهػػي مرحمػػة ذات أح ػػاد نضػػالية تحتػػاج رلػػى التضػػحية، وتقػػـو عمػػى ال طػػاء والحػػذؿ ضػػمف رويػػة مدروسػػة  -

 وخطة متفؽ عمي ا.
مػػف مرحػػع  -حػػذكاء ودهػػاء  –)تراكميػػة( واالنتقػػاؿ وكػػذلؾ هػػي مرحمػػة تقػػـو عمػػى تحقيػػؽ انجػػازات ممموسػػة  -

 لمرحع وخر متقدـ.
 كما أن ا مرحمة تتداخؿ في ا قوة السالح مع القدرة عمى االنجاز السياسي. -

رف عمينا أف نجتمع عمى ف ـ مشترؾ لمشروعنا الوطني، حاعتحار أف ما يمكف أف تمتقي عمي  القو  السياسية 
قيػػػؽ أهػػػداؼ الشػػػ ب الفمسػػػطيني وطموحاتػػػ  الوطنيػػػة فػػػي التحػػػرر واالسػػػتقالؿ واالجتماعيػػػة الفمسػػػطينية، لتح

 وال ودة وتقرير المصير، حاستخداـ كافة الوسا ؿ المشروعة.
رف النجاح في التصدي لممشروع الص يوني االستيطاني يحتاج رلػى رصّْ الصػفوؼ وتوحيػد الج ػود والتحػرؾ 

ف أحنػاء الػوطف الواحػد. رف الوقػت لػيس فػي صػالح عمى هد  حوصػمة واحػدة تصػؿ مػا انقطػع مػف عالقػات حػي
أحػػد، والمسػػتفيد الوحيػػد هػػو دولػػة االحػػتالؿ، التػػي سػػّرعت مػػف وتيػػرة عمميات ػػا االسػػتيطانية فػػي الضػػفة ال رحيػػة 

 وداخؿ القدس الشرقية ح دؼ ت ويد المدينة المقدسة.
نػػا، وأف مسػػاحة المشػػترؾ حيننػػا رف مػػا يجم نػػا داخػػؿ أسػػرة المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني أكحػػر حكثيػػر ممػػا يفرق

تكفػػي لرخػػذ حايػػدينا جمي ػػًا رلػػى مػػا فيػػ  الخيػػر لنػػا ولوطننػػا ولمسػػتقحؿ قضػػيتنا وأمتنػػا.. ففمسػػطيف ت شػػ ش فػػي 
وجػداننا الػوطني ووعينػا الجم ػي، وحػؽ ال ػودة مطمػب ال يختمػػؼ عميػ  مػف هػـ داخػؿ الػوطف أو فػي خارجػػ ، 

قضػػية وركػػف مػػف أركان ػػا.. كمػػا المسػػجد ا قصػػى حمكانتػػ  وعروحػػة فمسػػطيف لكػػؿ سػػاكني ا هػػي أحػػد ثواحػػت ال
 الدينية والتاريخية هو نقطة الجذب والحيوية في ال قؿ والوجداف ال رحي واإلسالمي لفمسطيف.

رف وجود شػ حنا تحػت االحػتالؿ يسػتمـز منػا تاكيػد شػراكة الجميػع فػي وضػع الرويػة االسػتراتيجية لمػوطف.. رف 
ى تفكيؾ كؿ حور التوتر ومضخات التص يد، والسػماح حانسػياب الج ػد الػوطني كؿ ما حولنا يشي ححاجتنا رل

 واإلسالمي في عممية تكاممية ت اظـ مف رمكانيات صمودنا في وج  مخططات االطراؼ المناهضة لنا.
رف الشػػراكة السياسػػية كمصػػطمح لمت ػػايش وحػػؿ النزاعػػات الداخميػػة هػػو وليػػة ت اطػػت م  ػػا الكثيػػر مػػف شػػ وب 

ي مزقت ا الحػروب الطا فيػة واإلثنيػة والدينيػة، حيػث وجػدت فػي الشػراكة السياسػية طػوؽ النجػاة الػذي ال الـ الت
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ف كّنػػػا فػػػي مجتم نػػػا الفمسػػػطيني أكثػػػر انسػػػجامًا وتجانسػػػًا فػػػي التركيحػػػة  يحمػػػي الجميػػػع مػػػف ال ػػػرؽ.. ونحػػػف وا 
نت نخاعنػا الشػوكي حشػكؿ االجتماعية، رال أف النحرة الحزحية والفصا مية قػد نخػرت فػي عظػاـ شػ حنا، واسػتوط
.  ي دد أساسات مشروعنا الوطني، ومستقحميات نسيجنا االجتماعي وف منا المقاـو

ن ػاء حالػة االنقسػاـ عمينػا أف نوسػس لمرتكػزات اسػػتمرار  لػذلؾ، ونحػف نتحػرؾ فػي اتجػاب المصػالحة الوطنيػة وا 
ف يكفوا ألسػنت ـ عػف االت امػات الوفاؽ واالتفاؽ فيما حيننا، وعمى أصحاب الحناجر ومنتحمي صفة الصقور أ

والتجػػريح الػػذي يتجػػرع شػػ حنا غثا ياتػػ  عمػػى الفضػػا يات صػػحح مسػػاء.. رف عمػػى الجميػػع أف يف ػػـ حاننػػا شػػ ب 
يحتاج رلى مف يمد ل  يدُّ ال وف اإلنساني والسياسي والم نوي، وهذا يستدعي أف نكػوف صػفًا واحػدًا، يخاطحنػا 

ر"، فينتصر لمظموميتنا كؿُّ حرٍّ شريؼ في هذا ال الـ.. وعمينا أف ا خروف حالقوؿ6 "رنؾ ش ب ج ت عمى قد
 نتذكر جمي ًا أن  ال يمكف حناء وطف عمى أرٍض رخوة وقاعدة مف الخالؼ والترحص والتحريض والخصومة.
 رف الطريؽ لمت ايش والحفاظ عمى مقدرات ش حنا وقو  الف ؿ المقاوـ في  تتطمب أف نحني نظامًا سياسيًا قا ماً 
عمػػى مف ػػوـ الشػػراكة، يتمثػػؿ فيػػ  الجميػػع كػػؿّّ ححسػػب حجمػػ  وقاعدتػػ  الجماهيريػػة، ال يتفػػرد فيػػ  طػػرؼ عمػػى 

حاإلجماع، وينطحؽ عمى حالة الت امؿ فيما  -في مثؿ وض يتنا  -ا خريف، وأم ات المسا ؿ يجب أف توخذ 
اتوف حمشػػورة وال تقضػػى دونكػػـ حيننػػا مقولػػة أحػػي حكػػر )رضػػي اهلل عنػػ ( لرنصػػار فػػي اجتمػػاع السػػقيفة6 "ال تفتػػ

 ا مور".. شركاٌء في الدـ، شركاٌء في القرار، وهذا الوطف نحررب م ًا ونحني  م ًا.
 ختامًا: تطمعات وأمل

أتمنى عمى كؿ فتحاوي أف يحرص عمى اصطحاب حمساوٍي م   لم رجاف االنطالقػة، كمػا أتمنػى عمػى كػؿ 
لػػزواؿ  –رف شػػاء اهلل  –  هػػذب الػػذكر ،  ن ػػا هػػي الحدايػػة حمسػػاوي أف ي نػػ  أخيػػ  وجػػارب الفتحػػاوي ويحػػارؾ لػػ

ال مة التي عكرت صفاء عالقاتنا الوطنية، ون ايػة االحػزاف التػي حطػت رحال ػا حػديارنا منػذ ا حػداث الداميػة 
 .2007في حزيراف 

ؿ؛ اليػػد حاليػػد رننػػا نريػػد أف نحػػدأ عامنػػا الجديػػد حػػروح تفاوليػػة عاليػػة تمموهػػا م ػػاني الحػػب والتػػ خي والو ػػاـ وا مػػ
 عمى زنادها ساهرة. -مف أجؿ الوطف  –والكتؼ حالكتؼ، وال يوف 

أشػػرعت  وي ادرنػػا رلػػى  -مػػف ال ػػاـ الجديػػد  -نتمنػػى ح ػػد هػػذب االنطالقػػة، وقحػػؿ أف يطػػوي شػػ ر كػػانوف الثػػاني 
و"ا نا" سجؿ الذكريات، أف ت ود ل القاتنا الوطنية ط ارت ا وصدقيت ا، وأف نخرج م  ا مف ثوب النرجسيات 

 الفصا مية رلى فضاء الوطف، وأدحيات الوطف، واحتفاليات الوطف ومناسحات  الوطنية والدينية.
أف تتضػػمف اإلعػػالف الرسػػمي عػػف دعوتػػ   48أتمنػػى فػػي كممػػة ا خ الػػر يس )أحػػو مػػازف( حػػذكر  االنطالقػػة الػػػ

أو  2013ش ر كانوف الثػاني   مناء فصا ؿ ال مؿ الوطني واإلسالمي لمقاء حالقاهرة في منتصؼ أو ن ايات
حتػػى حػػدايات شػػ ر شػػحاط، لتدشػػيف مسػػارات التحػػرؾ القػػادـ؛ حػػدًأ مػػف عػػودة المجمػػس التشػػري ي لالن قػػاد، رلػػى 
التحضير لالنتخاحات الر اسية والتشري ية، وتجديد شػحاب المجمػس الػوطني الفمسػطيني، والتفػاهـ عمػى صػي ة 

ؼ هػػذا ال ػػاـ الجديػػد. ول مػػي هنػػا أعيػػد مػػا قمتػػ  فػػي مقػػاؿ سػػاحؽ لحكومػػة انتقاليػػة تػػدير ال مميػػة االنتخاحيػػة صػػي
ح نواف6 "مف االنتصار رلى المنصة، ومف المنصة رلى المج وؿ"، حاف ش حنا ينتظػر مػف قيادتػ  السياسػية أف 
ت حػػػر حػػػ  رلػػػى االنتصػػػار الثالػػػث وهػػػو تحقيػػػؽ المصػػػالحة الوطنيػػػة، ولػػػيس التوقػػػؼ طػػػوياًل عنػػػد نشػػػوة الفرحػػػة 

سػػػػكري والسياسػػػػي، حتػػػػى ال نفجػػػػا حاننػػػػا حػػػػداًل مػػػػف أف نتػػػػنفس الصػػػػ داء حػػػػالخروج مػػػػف النفػػػػؽ حاالنتصػػػػار ال 
أمػاـ حػاب نفػػؽ  -متسػمريف حاسػػت راب  -منتصػريف، والتمتػع حمشػاهدة رشػػ اعات النػور والفضػاء، نجػػد أنفسػنا 

 جديد..  
 ، وهني ًا لموطف حفرحة عاـ جديد.48ت ن ة مف القمب لحركة فتح حانطالقت ا الػ
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 زيارة نتنياىو لألردن 09
 عريب الرنتاوي
وثرنا التريث في الت ميؽ عمى ما تردد عف قياـ حنياميف نتنياهو حزيارة سػرية لػرردف، ححػث خالل ػا كمػا يقػاؿ، 

كامػؿ، حال« مفحركػاً »، اعتقادًا مّنا، حاف خحػر الزيػارة قػد يكػوف «أسمحة سوريا الكيميا ية«و« الكونفدرالية»ممفي 
انتخاحيػػػة، يامػػػؿ مػػػف ورا  ػػػا ر ػػػيس الحكومػػػة اإلسػػػرا يمية زيػػػادة عػػػدد أوراقػػػ  فػػػي صػػػناديؽ  -و سػػػحاب دعا يػػػة 

االنتخاحات..أمػا وقػػد توالػػت الت ميقػػات المحميػػة والخارجيػػة عمػػى الزيػػارة، مػػف دوف نفػػي رسػػمي، فػػ ف التريػػث مػػا 
 عاد مجديًا.

لفا تة، قحؿ أكثر مف ثالث سنوات، رغحة في تحسػيف عالقاتػ  وأحدأ حالقوؿ، أف نتنياهو أحد  منذ االنتخاحات ا
مػػػع ا ردف..لكػػػف الرجػػػؿ وضػػػع رطػػػارًا ل ػػػذب ال القػػػات، ال يمكػػػف القحػػػوؿ حػػػ ..ف و مػػػف ج ػػػة أراد ردراج ػػػا فػػػي 

أو ا عػػداء المشػػتركوف، وثمػػة قا مػػة مػػف ا عػػداء والت ديػػدات التػػي « الت ديػػدات المشػػتركة»مواج ػػة مػػا أسػػماب 
نياهو حوصف ا ت ديدات لرردف كذلؾ..في صدارت ا ريراف وحمفاوها، فضاًل عف القاعدة واإلرهاب، يرّوج ل ا نت

 ومف دوف أف ي فؿ حالطحع، ص ود اإلسالـ السياسي في المنطقة.
ح ذا الم نى، يريد نتنياهو ال زؼ عمى وتر الصراع المػذهحي المحتػدـ فػي المنطقػة، ومداعحػ  مخػاوؼ ح ػض 

ومػػف حين ػػا ا ردف( مػػف تػػداعيات الصػػ ود اإلخػػواني فػػي عػػدد مػػف دوؿ المنطقػػة، وحشػػكؿ الحكومػػات ال رحيػػة )
، عنػػدما كػػاف الصػػراع ال رحػػي اإلسػػرا يمي فػػي صػػدارة ا ولويػػات «الطػػوؽ«خػػاص، فػػي دوؿ مػػا كػػاف ي ػػرؼ حػػػ

 ال رحية.
سػت فػي خنػدؽ لسنا في وراد تاكيد الموكد مرة أخر ..لكف ريراف حالنسحة لػرردف وفمسػطيف عمػى حػد سػواء، لي

ت ييػر »ا عداء، حرغـ الخالفات والتداخالت الكثيرة التػي ال تج ػؿ ال القػات م  ػا، فػي أحسػف أحوال ػا..فكرة 
فكرة رسرا يمية حامتياز، مدعومة مف قحؿ ح ض ال واصـ ال رحية والدوليػة، وهػي فػي جوهرهػا ومحناهػا، « ال دو

واالمت اف ل قم ا وكرامت ا..ثـ أف دخوؿ رسرا يؿ عمػى  ترقى رلى مستو  االعتداء عمى ذاكرة الش وب ال رحية
خطػػوط التمػػاس المذهحيػػة، مػػف شػػان  رضػػ اؼ مػػف ي تقػػدوف مػػف ال ػػرب، حػػاف ريػػراف هػػي ال ػػدو، وأف عػػداوت ـ 

رسػػرا يؿ أو كسػػب ودهػػا عمػػى أقػػؿ تقػػدير..فما أف تػػدخؿ رسػػرا يؿ، محاشػػرة أو حصػػورة « مصػػادقة»ل ػػا، تسػػتمـز 
يػػػة أطػػػراؼ عرحيػػػة، حتػػػى تفقػػػد هػػػذب ا طػػػراؼ صػػػدقيت ا وتواجػػػ  غضػػػحَا شػػػ حيًا غيػػػر محاشػػػرة، فػػػي حمػػػؼ مػػػع أ

 متزايدًا.
، فمػػف نافػػؿ القػػوؿ، أف الػػذيف اسػػتخدموا مختمػػؼ صػػنوؼ ا سػػمحة «ا سػػمحة الكيماويػػة السػػورية»أمػػا حكايػػة 

يقترف  نظاـ  والقذا ؼ والذخا ر المحرمة دوليا ضد ش حي لحناف )الجنوب( وفمسطيف )غزة(..ال يحالوف أحدًا حما
ا سد أو الجماعات المسمحة، مف قتؿ متحادؿ لمش ب السػوري..الدولة التػي تاسسػت عمػى المجػازر والت جيػر 
وجػػرا ـ الحػػرب، ال يمكػػف أف تػػتقمص ثػػوب الػػواعظ والمحشػػر حػػاحتراـ حقػػوؽ االنسػػاف وحياتػػ  وكرامتػػ ..ما ي ػػـ 

ة ال رحية حالحديد والنار، وليس مف مصمحة أحد نتنياهو هو أمف رسرا يؿ التوس ية التي تحتؿ الجوالف والضف
ال في ا ردف وال في أية حق ة في ال الـ ال رحػي، تػوفير الضػمانات أو التطمينػات التػي تػريح السػيد ننتنيػاهو، 
وتج ؿ حممت  االنتخاحية أكثر يسرًا وس ولة، أو تج م  يناـ عمى حرير الت اوف والتنسيؽ ا منييف، سواء جاء 

 السمطة أو ا ردف أو أية ج ة عرحية. ذلؾ مف قحؿ
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وفي الممؼ الثاني، الكونفدرالية ، التي يزعـ أف نتنياهو جاء ليروج ل ا، نكتفػي حطػرح السػواؿ السػاذج التػالي6 
لمضػفة والقػدس،  1967هؿ السيد نتنياهو وحكومت  الثالثة القادمػة، مسػت داف إلن ػاء االحػتالؿ التػي حػدأ عػاـ 

الجديػد؟، أو حتػى لصػالح ا ردف أو السػ ودية أو حػن الدش؟..رف جػاء الجػواب « دراليالكيػاف الكونفػ»لصالح 
حاإليجػػاب، فػػ ف مػػف الكفػػر والخيانػػة، رفػػض ال ػػرض اإلسػػرا يمي..لكننا ن ػػرؼ أف رسػػرا يؿ قحػػؿ نتنيػػاهو وم ػػ  

وال لػرردف وال ، ال لمكونفدرالية 1967ومف ح دب، ليست حوارد رن اء احتالل ا لررض الفمسطينية المحتمة عاـ 
 -لمشػروع  التوسػ ي « تسػ يالت» ية ج ة عمى وج  ا رض..وكؿ ما ي ـ السيد نتنياهو، هو الححث عف 

ذات الكثافػػة « الم ػػازؿ«ا منػػي، الػػذي لػػف ُيحقػػي مػػف الضػػفة ال رحيػػة، سػػو  ح ػػض الجيػػوب و -االسػػتيطاني 
لحػػواقي « مكػػب نفايػػات»رسػػرا يؿ تححػػث عػػف أو ا ردف..« الكونفدراليػػة»السػػكانية ال اليػػة، يمقػػي ح ػػا فػػي وجػػ  

أو غيرهػػػػا، وكػػػػؿ مػػػػا يشػػػػي   نتنيػػػػاهو وأركػػػػاف ا تالفػػػػ  « الكونفدراليػػػػة»احتالل ػػػػا واسػػػػتيطاني ا، وال تححػػػػث فػػػػي 
 وحكومت ، هو كذب في كذب.

تاريخيػػًا، رفضػػت رسػػرا يؿ فػػي ع ػػد الحكومػػات ال ماليػػة االنسػػحاب مػػف الضػػفة لصػػالح ا ردف، نظيػػر سػػالـ 
( مدعوـ وم طى مف الراحؿ جماؿ عحد الناصر..وح د االعتراؼ حمنظمة 1974 - 1967ديف )وتطحيع منفر 

التحريػػػر ممػػػثاًل شػػػرعيًا وحيػػػدًا لمشػػػ ب الفمسػػػطيني، رفضػػػت االنسػػػحاب لصػػػالح كيػػػاف كونفػػػدرالي حػػػيف ا ردف 
سرية التػي ، الذي مّ د لمفاوضات لندف ال«1985اتفاؽ شحاط ا ردني الفمسطينية »والمنظمة، أرسى دعا م  

، زمف حكومة التناوب في رسرا يؿ...وهي رفضت منذ مدريد وأسػمو 1987انت ت رلى الفشؿ في مختتـ ال اـ 
، لصػػالح الػػزعيـ الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات ومػػف ح ػػدب 1967االنصػػياع لفجمػػاع الػػدولي الػػداعي إلن ػػاء احػػتالؿ 

ادها لم ػػدوؿ عػػف هػػذا الموقػػؼ الػػر يس محمػػود عحػػاس..وليس ثمػػة فػػي ا فػػؽ مػػا يشػػي أو يشػػير، رلػػى اسػػت د
طا  ػػػة، سػػػيما ح ػػػد زرع أكثػػػر مػػػف نصػػػؼ مميػػػوف مسػػػتوطف فػػػي القػػػدس والضػػػفة، واسػػػتثمار « االسػػػتراتيجي»

مميػارات الػدوالرات فػػي حنػاء الوحػدات السػػكنية وشػؽ الطػرؽ االلتفافيػػة وحنػاء جػدار الفصػػؿ ال نصػري، وتثحيػػت 
 غور ا ردف أو تمؾ المشرفة عمى مطار حف غوريوف.قواعد السيطرة واالحتالؿ فوؽ المرتف ات المطمة عمى 

ال ينح ػػي لمنػػاورات نتنيػػاهو أف تنطمػػي عمػػى أحػػد، وال ينح ػػي تحػػت أي ظػػرؼ، تمكػػيف هػػذا السياسػػي المػػراوغ 
، أف يسػػػتثمر أي لقػػػاء سياسػػػي مػػػع أي زعامػػػة أردنيػػػة أو فمسػػػطينية أو عرحيػػػة..ف ن اء «الكػػػذاب«والشػػػ ير حػػػػ

ؿ أعمال ، ولف يصحح كذلؾ رال عندما يتاكد ويتاكد م   الرأي ال اـ اإلسرا يمي، االحتالؿ ليس حندًا عمى جدو 
ن ا ػ ..وتمكـ قصػة أخػر ، ححاجػة لححػث  حاف كمفة االحتفاظ حاالحتالؿ حاتػت أعمػى حكثيػر مػف كمفػ  تفكيكػ  وا 

 وخر.
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 ينيةصحيفة تشاينا ديمي الص
مف الموكد أف اعتراؼ ا مـ المتحدة حدولة فمسػطيف حصػفة مراقػب غيػر عضػو، قػد أدخػؿ الح جػة رلػى نفػوس 
ألوؼ الفمسطينييف الذيف تجم وا في مدينة حيت لحـ لالحتفاؿ عشػية عيػد المػيالد هػذا ال ػاـ، رال أنػ  قػد يمقػي 

 ات الي ودية في ا راضي المحتمة.الظالؿ عمى هذب الح جة توسع رسرا يؿ المتسارع في حناء المستوطن
وحػػػدة سػػػكنية فػػػي مسػػػتوطنة "جيمػػػو" فػػػي القػػػدس  1242فقػػػد وافقػػػت السػػػمطات اإلسػػػرا يمية أخيػػػرًا، عمػػػى تشػػػييد 

الشػػرقية، وهػػذا لػػيس سػػو  جػػزء مػػف سمسػػمة خطػػط الحنػػاء اإلسػػرا يمية التػػي تػػـ رعالن ػػا حػػديثًا، وتتضػػمف حنػػاء 
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ا راضػػي التػػي ضػػمت ا رسػػرا يؿ رلي ػػا ح ػػد الحػػرب ال رحيػػة  ألػػوؼ الوحػػدات السػػكنية فػػي منػػاطؽ مختمفػػة مػػف
 .1967اإلسرا يمية عاـ 

رف موجػػة حنػػاء المسػػتوطنات الي وديػػة التػػي تػػـ اسػػت ناف ا، وكانػػت مجمػػدة ح ػػد أف تمػػت ردانت ػػا حشػػدة مػػف قحػػؿ 
 29ة فػػي المجتمػػع الػػدولي، جػػاءت مت مػػدة لتػػاتي كانتقػػاـ مػػف محاولػػة الفمسػػطينييف الناجحػػة فػػي ا مػػـ المتحػػد

 نوفمحر الماضي.
وطحي ي أف خطة رسرا يؿ لتوسيع المستوطنات، قوحمت حاإلدانة ال نيفة مػف المجتمػع الػدولي، الػذي يامػؿ فػي 
 أف يكوف نجاح محاولة فمسطيف في ا مـ المتحدة حمثاحة فرصة الست ناؼ عممية السالـ في الشرؽ ا وسط.

، 2010توسػيع رسػرا يؿ لممسػتوطنات فػي الضػفة ال رحيػة عػاـ وارتطمت محادثات السالـ حيف الجانحيف ح قحػة 
ومنػػػذ ذلػػػؾ الحػػػيف طالػػػب الفمسػػػطينيوف حػػػاف توقػػػؼ رسػػػرا يؿ تشػػػييد المسػػػتوطنات قحػػػؿ اسػػػت ناؼ المفاوضػػػات، 

 ونظروا رلى االستمرار في حناء المستوطنات عمى أن  دليؿ عمى سوء النية.
وحة حالنسػػػحة لمج ػػػود الدوليػػػة ال ادفػػػة رلػػػى رعػػػادة وخطػػػوة رسػػػرا يؿ غيػػػر المسػػػوولة، تضػػػيؼ المزيػػػد مػػػف الصػػػ 

الفمسػػطينييف واإلسػػرا يمييف مجػػددًا رلػػى طاولػػة المفاوضػػات. وفػػي المقاحػػؿ، سػػتحاعد هػػذب الخطػػوة حػػيف الػػدولتيف 
 المتنازعتيف وت مؽ حذور ال داء حين ما.

سػرا يؿ وات مت ػا حػالتورط يذكر أف الواليات المتحدة، أقرب حميؼ إلسػرا يؿ، اسػتخدمت ل ػة قاسػية فػي انتقػاد ر
فػػي "عمػػؿ اسػػتفزازي". ورغػػـ ذلػػؾ، فػػ ف توحيخػػًا شػػف يًا مثػػؿ هػػذا ح يػػٌد تمامػػًا عػػف أف يكػػوف كافيػػًا، فيمػػا ي تقػػد 
الكثيػػػروف عمػػػى السػػػاحة ال الميػػػة أف مسػػػاندة الواليػػػات المتحػػػدة إلسػػػرا يؿ، عمػػػى المػػػد  الطويػػػؿ، قػػػد شػػػج ت 

 ا خيرة  خذ خطوة طا شة ح د ا خر .
أف توج  حقيقة فوز فمسطيف حنصر سػاحؽ فػي سػ ي ا أمػاـ ا مػـ المتحػدة، رسػالة مفادهػا أف انحيػاز  يتوجب

الواليات المتحدة إلسرا يؿ أصحح أمرًا غير ش حي وعمى نحو متزايػد. والم ارضػة الشػديدة مػف جانػب أعضػاء 
ف الصػحر مػع رسػرا يؿ قػد المجتمع الدولي لخطة االستيطاف اإلسرا يمية الجديدة، عالمة أخر  واضحة عمػى أ

 حدأ ينفد.
وعمى الواليات المتحػدة، ححكػـ كون ػا حمػدًا يػدعي أف لػ  مصػمحة فػي أمػف واسػتقرار الشػرؽ ا وسػط، أف تتخػذ 

 خطوات ممموسة لكحح جماح رسرا يؿ والمساعدة في ريجاد الظروؼ الست ناؼ عممية السالـ في المنطقة.
 13/33/3133، البيان، دبي
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