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د بيتنا" يعرض ن ل مميون دوالر لكل فمسطيني يها ر من الضفة ضمن خطاة لضامها لاا تحالل "الميكو   1
 "إسرائيل" 

مجموعػػػة مػػػف نػػػواب حػػػزب ة، أف القػػػدس المح مػػػمػػػف امػػػاؿ شػػػحادة عػػػف ، 2/1/2013الحيااااة، لنااادن،  ذكػػػرت
مػ  وعػخ ةطػة   مػؿ عرئاةػة عنيػاميف ن انيػاىو واوي ػدور ليعرمػاف، ع ،"الميكود" ومرشحي قائمة "الميكود عي نػا"

جديػػدة لعػػـ العػػاة الةػػرائيؿ، ععػػر عػػرض معمػػال نصػػؼ مميػػوف دوالر لكػػؿ ومةػػطيني يقعػػؿ اليجػػرة. وعػػرض 
االق راح النائب اليميني موشو وػاي ميف، ةػ ؿ مػر مر عقػد وػي القػدس  حػت عنػواف" عدايػة الةػيادة االةػرائيمية 

 ". عم  العاة
اوقػػة مجموعػػة مػػف اليمػػيف الم طػػرؼ، دةػػوؿ ةػػاحة وكػػاف وػػاي ميف، قػػد شػػارؾ وػػي المػػر مر ع ػػد اف حػػاوؿ عمر 

المةجد االقص  ومن  و الشرطة مف ذلؾ ثـ قامت عال حقيؽ م و. ووي المر مر، قاؿ واي ميف اف الةطر مف 
قعؿ الامةطينييف ي عاعؼ والميزانية ال ةكرية  زداد لحاجة ال زود عمنظومات القعة الحديدية وم دات دواعية 

 نعطر ويو ال  وعخ قعة حديدية عالقرب مف العيوت وي  ؿ اعيب.اةرى وقد نصؿ ال  وعخ 
وػػي المئػػة مػػف  65وػػي المئػػة مػػف ومةػػطينيي وػػزة يريػػدوف اليجػػرة و 80واعػػاؼ "مقاعػػؿ ىػػذا الوعػػخ نجػػد اف 

ومةػػػطينيي العػػػاة ىػػػـ ايعػػػا يريػػػدوف اليجػػػرة، وعميػػػو يمكػػػف لمحكومػػػة اف  ػػػوور ميزانيػػػة المنظومػػػات الدواعيػػػة 
الذيف يواوقوف عم  اليجرة عحيث  حصؿ كؿ عائمة ومةطينية عم  نصؼ مميوف دوالر،  و دو يا لمامةطينييف

 وىكذا نعمف  اريال العاة ال رعية ومف ثـ عميا ال  اةرائيؿ".
واثػػارت اق راحػػات وػػاي ميف ومرشػػحي قائمػػة "الميكػػود عي نػػا"، ردود و ػػؿ مػػف االحػػزاب المناوةػػة وػػي االن ةاعػػات 

لةيادة االةرائيمية عم  العػاة و يجيػر الامةػطينييف، مػرعة   كػس ةياةػة قائمػة واع عرت  ةيعي لاني اق راح ا
 ليعرماف"، اليمينية الم طروة ال ي  يدد اةرائيؿ و زيد مف عزل يا الدولية. -"ن انياىو
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موقػػخ "م ػػاريؼ" أوػػاد أف أرع ػػة مػػف مرشػػحي "الميكػػود عي ينػػو" العػػارزيف، ، أف 2/1/2013، 48عاارب وأعػػاؼ
يف، وي مناظرة ةياةية نظم يا حركة "نةاء عاألةعر" اليمينية، عارض الةيادة اإلةرائيمية عمػ  طالعوا، االثن

  العاة ال رعية.
وأشار الموقخ إل  أف ىرالء األرع ة ىـ وزير اإلع ـ والدعاية اإلةػرائيمي، يػولي إدلشػ ايف، ورئػيس االئػ  ؼ 

موشيو وي ميف زعيـ مجموعة "القيادة الييوديػة" الحكومي زئيؼ إلكيف، وععو الكنيةت يريؼ لايف، والمرشح 
 داةؿ الميكود.

وأشار الموقخ إل  أف رئيس االئ  ؼ الحكومي، زئيؼ إلكيف دعا إل  ورض الةيادة اإلةػرائيمية عمػ  العػاة 
ال رعية  دريجيا، ويما دعا يريؼ لايف إل  ورض ىذه الةيادة عم  كاوة المة وطنات وليس وقط المة وطنات 

ة. ويمػػا أشػػار الموقػػخ إلػػ  أف الػػوزير إدلشػػ ايف أعػػرب عػػف  قػػديره أف مثػػؿ ىػػذه الةطػػوة لػػف  كػػوف ةطػػوة الكعيػػر 
 ةيمة أو عةيطة.

 
  سنحاسب من أخطأ بحق الشعب "التشريعي"في حال إعادة تفعيل الدويك:  2

كؿ  إةعاعأكد د. عزيز دويؾ رئيس المجمس ال شري ي الامةطيني أنو ةي ـ : محمود ىنية -الرةالة نت
 شةص أةطأ عحؽ الش ب أو أةاء لمقعية الامةطينية ووؽ النظاـ الداةمي لممجمس ال شري ي.

وقاؿ دويؾ وي  صريح ةاص لػ "الرةالة نت" الث ثاء، إنو وي حاؿ  ـ إعادة  ا يؿ المجمس ال شري ي ةي ـ 
  قييـ ومةاءلة كؿ نائب أو شةص أةاء عحؽ الامةطينييف وم اقع و.

الةياةي مة قعً ، قاؿ دويؾ "نحف  -النائب الماصوؿ مف حركة و ح–وقخ محمد دح ف ووي   قيعو عم  م
عحاجة لنةعخ شةصيات وأوراد وقرارات أةاءت لمقعية الامةطينية وي الا رة الةاعقة، وأثرت عم  مجريات 

 ال  قة الوطنية الداةمية عشكؿ ةمعي".
 //الرسالة نت، 

 
 ور عباس انطالقة فتح بغزة: ال ترتيبات لحضهنية رمستشا 3

قاؿ د. يوةؼ رزقة المة شار الةياةي لرئيس الوزراء الامةطيني، الث ثاء: : نادر الصادي -الرةالة نت 
 "."إنو ال يوجد  ر يعات لزيارة رئيس الةمطة محمود ععاس، قطاع وزة؛ مف أجؿ حعور انط قة و ح الػ

لمحظة أي مشروع رةمي مف قعؿ ععاس لزيارة وزة، معينًا أف وأكد رزقة لػ"الرةالة نت" أنو ال يوجد ح   ا
إل  اة ثمار األجواء ال ي وصايا رزقة ودعا  ذلؾ ي طمب  ر يعات مةعقة لم الجة الممؼ ومناقش و.

وطالب  عػ"المشج ة"، و وظيايا عشكؿ إيجاعي عما يةدـ المصالحة وينيي حالة االنقةاـ القائـ منذ ةنوات.
وي راـ اهلل ع ووير و ييئة األجواء اإليجاعية لمدةوؿ وي مناقشة مماات المصالحة مف حركة و ح والةمطة 

 جديد.
وقاؿ: "ة ؿ الا رة الماعية شيدنا  حركات إيجاعية مف قاعدة المصالحة وي وزة والعاة،  مثمت عاإلوراج 

حريؾ عجمة عف م  قميف والةماح عإقامة ميرجاناف لا ح وحماس، وع ض المماات ال ي  ةاعد وي  
 وأوعح أف الةمطة وو ح وي راـ اهلل مطالع اف عا ةاذ ةطوات عممية  المصالحة نحو اإليجاب".

 
عم  األرض مف شأنيا دعـ جيود المصالحة، ةاصة عممؼ اإلوراج عف الم  قميف الةياةييف ووقؼ 

 الم حقات األمنية عحؽ أعناء الش ب الامةطيني.



 
 

 

 

 

           6ص                                    2727العدد:                2/1/2013األربعاء  التاريخ:

 //الرسالة نت، 
 

 بموازنة خاوية تهدد بانهيار خدماتها ومؤسساتها 2013فمسطينية تستقبل سنة السمطة ال 4
  اني الةمطة الامةطينية أزمة مالية ةانقة  رك يا عاجزة عف دوخ روا ب موظاييا : محمد يونس -راـ اهلل 

مة ة حادة وي الشيريف األةيريف ع د إقداـ الحكو ر و قديـ الةدمات لمجميور. و ااقمت ىذه األزمة عصو 
اإلةرائيمية عم  اح جاز أمواؿ الجمارؾ الامةطينية ال ي  شكؿ ثمث إيرادات الةمطة، ردًا عم  لجوئيا إل  

 ."دولة مراقب"األمـ الم حدة لروخ ال مثيؿ الامةطيني إل  
ن يجة  راجخ و وقؼ ع ض الدوؿ المانحة عف  قديـ الدعـ  وعدأت األزمة المالية وي الةمطة منذ عاـ 

عميوف دوالر،  ما قادىا إل  المجوء إل  القروض. ووصمت قروض الةمطة مف العنوؾ المحمية إل  ليا، 
 وىو الحد األقص  الذي يمكنيا اة دان و مف ىذه العنوؾ عموجب   ميمات ةمطة النقد.

ااؽ ن يجة  راجخ النمو االق صادي المحمي الناجـ عف  راجخ اإلن و ااقمت األزمة عصورة أكعر عاـ 
 الحكومي.

مميوف روا ب لموظاييا  مميوف دوالر شيريًا، منيا  و صؿ المصرووات الشيرية لمحكومة إل  
 ألاًا، نصايـ وي العاة ال رعية، والنصؼ اآلةر وي قطاع وزة، اعاوة إل   العالال عددىـ 

  ماعية.مميوف أةرى مصاريؼ جارية، ومةصصات ألةر الشيداء واألةرى والشروف االج
مميوف قيمة  مميوف، منيا  و عمال اإليرادات الشيرية لمةمطة، عما وييا المةاعدات الةارجية نحو 

الجمارؾ ال ي  جعييا إةرائيؿ عف الةمخ القادمة إل  أراعي الةمطة. ومخ قياـ الحكومة اإلةرائيمية عاح جاز 
 مميوف دوالر. ع جز شيري قدره  مميوف دوالر ىذه األمواؿ، اق صرت إيرادات الةمطة عم  

ويقوؿ قادة الةمطة الامةطينية إف األزمة الحالية  يدد، وي حاؿ اة مرارىا، عانييار مرةةات الةمطة 
وةدما يا. وكانت الدوؿ ال رعية   يدت  ووير شعكة أماف مالية لمةمطة عقيمة مئة مميوف دوالر شيريًا وي 

ؿ الجمارؾ ردًا عم  لجوء الةمطة إل  األمـ الم حدة. لكف ىذه الدوؿ حاؿ أقدمت إةرائيؿ عم  اح جاز أموا
 لـ  ؼ ع د عيذه ال  يدات.

وي وقخ ةعراء االق صاد أف   ـز األزمة المالية الةمطة لةنوات طويمة مقعمة عةعب عدـ قدرة الامةطينييف 
مةاحة العاة، عما وييا  وي المئة مف عم  عناء اق صاد حر ن يجة ةيطرة إةرائيؿ عم  نحو أكثر مف 

لييا  حوؿ دوف نشوء االة ثمار  القدس الشرقية، وورعيا قيودًا عم  حركة الةمخ مف األراعي الامةطينية وا 
 وييا و طوره.

 //الحياة، لندن، 
 

 االستيطان واستمرار االنقسام  في تسارعب 2012 سنة السمطة الفمسطينية تودع 5
الم حدة عالحصوؿ  األمـعان صار حقق و وي  ةمطة الامةطينية عاـ وليد عوض: ودعت ال -راـ اهلل 

، كدولة وير ععو وي المنظمة عم  اع راؼ مف الجم ية ال امة عدولة ومةطيف عم  حدود عاـ 
مالية ةانقة  يدد مة قعميا، ةاصة وي ظؿ عدـ االل زاـ  عأزمةالدولية، وي حيف اة قعمت ال اـ الجديد 

وي  األةيرةمميوف دوالر شيريا، ال ي كانت القمة ال رعية  المالية العالال  األمافر شعكة ال رعي ع ووي
 .األةيرع داد قرر يا وو ميا وزراء الةارجية ال رب وي اج ماعيـ 
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عاألحداث الميمة والماصمية عم  الص يد الةياةي واالق صادي والوطني، حيث اع عر  وازدحـ عاـ 
 اريخ الش ب الامةطيني.عامًا ماصميا وي  

 ميز ع كثيؼ اليجـو االة يطاني اإلةرائيمي،  عاـ  أفمركز اإلع ـ الحكومي الامةطيني  وأوعح
الذي اة يدؼ عشكؿ ةاص ال اصمة القدس عيدؼ عزليا عف محيطيا الطعي ي و قويض ورصة  جةيد 

عمميات ىدـ المنازؿ و يجير الةكاف  الدولة الامةطينية المة قمة ع اصم يا القدس، عاإلعاوة إل   كثيؼ
الامةطينييف، ما اة دع  ردود أو اؿ صارمة مف المج مخ الدولي، و حذيرا مف اال حاد الدولي عا ةاذ 
ةطوات مناةعة لمواجية ىذه الةطوات وير القانونية، ال ي  قوض حؿ الدول يف. ىذا وار ا ت و يرة 

يف عد المدنييف الامةطينييف ال زؿ ومم مكا يـ ودور ال عادة لممة وطنيف اإلةرائيمي "اإلرىاعية"اليجمات 
 المةيحية واإلة مية.

ماصميا وي مةيرة نعاؿ األةرى الامةطينييف أيعًا، حيث أحدثت م ركة األم اء  وكاف عاـ 
 يومًا عف الط اـ اح جاجا عم  ةياةة االع قاؿ اإلداري الةاوية، ال ي اة يميا عدناف ةعر عإعراعو 

 وير الشرعي نقمة نوعية وي الوعي ال المي واالى ماـ الدولي عقعية األةرى ومطالعيـ المحقة.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 تفّوق عمى االحتالل باعتقال أن ار حماس الفمسطينية : أمن السمطةالتمفزيون اإلسرائيمي 6

أجيزة األمف ال اع ة لمةمطة الامةطينية وي ذكرت مصادر إع مية ععرية، أف عدد االع قاالت ال ي نّاذ يا 
 ،  اوؽ عكثير  مؾ قاـ عيا جيش االح  ؿ اإلةرائيمي وي الا رة ذا يا.و الا رة عيف عامي 

وأوعحت القناة ال اشرة وي ال مازيوف اإلةرائيمي وي  قرير عثّ و الميمة قعؿ الماعية، أف حجـ االع قاالت 
ال اع ة لمةمطة الامةطينية واقت  مؾ ال ي قاـ عيا جيش االح  ؿ اإلةرائيمي عواقخ  ال ي نّاذ يا أجيزة األمف

 م  قؿ ومةطيني مف أنصار حركة حماس. 
ومةطينيًا مف نشطاء حماس ة ؿ ةمةة أعواـ، وي حيف  وجاء وي ال قرير أف أمف الةمطة اع قؿ 

وقط، عم  حد زعـ  ية ة ؿ الا رة الزمنية ذا يا عمال عدد االع قاالت ال ي نّاذ يا القوات اإلةرائيم
 القناة.

مف جانعيا؛ أثنت محاوؿ أمنية إةرائيمية عم  أداء األجيزة األمنية الامةطينية وي العاة ال رعية المح مة 
 عد عناصر ونشطاء حركة حماس.

الت عدعـ مادي ولوجة ي مف وقالت القناة وي  قريرىا "إف األجيزة األمنية الامةطينية  قـو عيذه االع قا
مميوف  اال حاد األوروعي الذي ةّصص ععر ع ثة العوليس األوروعية معمال  ة ة م ييف يورو )حوالي 

جندي وعاعط ومةطيني، ومف الواليات الم حدة األمريكية ال ي  دوالر( ةنويًا لمقياـ ع دريعات أمنية لػ 
 ف دوالر"، حةب قوليا.مميو  قّدمت دعمًا ةةيًا يقّدر عػ 

مميوف  عمعمال إعاوي قدره  وعحةب القناة، وقد طالعت الةمطة الامةطينية لمةنة المالية الجديدة 
 عنصر. دوالر ل دريب ة ة عالؼ جندي وثماني ك ائب  شمؿ كؿ منيا عم  

 //فمسطين أون الين، 
 

 طاع في مشاريع اإلعمار القطريةغزة تتوقع استيعاب  ميع عمال القالعمل في  حكومة 7
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 وق ت وزارة ال مؿ وي الحكومة وي قطاع وزة أال يكاي عدد ال ماؿ وي القطاع لحجـ : وزة: الشرؽ األوةط
الطمب عمييـ عند عدء  نايذ مشاريخ إعادة اإلعمار، ال ي  موليا و شرؼ عمييا دولة قطر. وقاؿ وكيؿ وزارة 

ىيف إف المةططات القطرية  شمؿ ث ثة مشاريخ عةمة، وىي:  رميـ ال مؿ وي الحكومة المقالة صقر أعو 
قامة جةور، عاإلعاوة إل  عناء   عالؼ وحدة ةكنية. و أىيؿ ث ثة شوارع وا 

وأشار أعو ىيف إل  أف ع ض ال طاءات عم  ع ض المشاريخ قد أرةيت عم  شركات، وأف ىذه الشركات 
القريب مف حركة الجياد اإلة مي عف أعو ىيف قولو  "ليوـومةطيف ا"شرعت عالا ؿ وي ال مؿ. ونقؿ موقخ 

الشركات المرىمة والم وور لدييا ميندةوىا وعماليا وعال أكيد لف  ك اي ىذه الشركات "إنو قد  ـ اة يار 
المواد ال ي  دةؿ قطاع ". وأعاؼ أف "عال دد الم وور لدييا عؿ ة جمب عددا مف ال ماؿ ال اطميف عف ال مؿ

عر روح إلعادة اإلعمار ىي ع مويؿ قطري وي ـ شرارىا مف الةوؽ داةؿ مصر عا ااؽ مخ وزة مف م 
 ."الحكومة المصرية

 //الشرق األوسط، لندن، 
 

 تعهد بمالحقة الفاسدين "أينما كانوا"ت مكافحة الفساد الفمسطينية 8
 شة، عم حقة الااةديف أينما   يد رئيس ىيئة مكاوحة الاةاد الامةطينية رويؽ الن: عوض الرجوب -الةميؿ 

جعارىـ عم  إعادة األمواؿ ال ي ةرقوىا مف الش ب الامةطيني.  كانوا وميما كانت الدوؿ ال ي  حمييـ، وا 
مماا، لكنو روض الكشؼ عف أةماء ومراكز الشةصيات وحجـ  وكشؼ أف ىيئ و  نظر حاليا وي 

 األمواؿ المة مةة ال ي يجري إعداد مماا يا.
ؽ الن شة أف ىيئ و  درس الص حيات الجديدة ال ي  عاؼ لامةطيف ع د روخ مكان يا إل  دولة وأعاؼ روي

مراقب وير ععو وي األمـ الم حدة، مركدا وجود عقعات وي  ةميـ ع ض الااريف وي ع ض الدوؿ "الشقيقة 
 والصديقة".

مماا ة قدميا إل   وي وأكد المةروؿ الامةطيني وي حديثو لمجزيرة نت أف ىيئة الاةاد  نظر حاليا 
مماا وصدر عيا قرارات  محكمة جرائـ الاةاد حاؿ االن ياء منيا قريعا، مركدا أف ىيئ و ان يت عالا ؿ مف 

 عف المحكمة.
وروض الن شة اإلوصاح عف أةماء ومراكز الشةصيات وحجـ األمواؿ المة مةة ال ي يجري إعداد مماا يا، 

ية ليةت عنوانا لوجود وةاد "ونحف نحقؽ وىناؾ ا يامات عالم ييف، ولـ يثعت مك ايا عالقوؿ إف المعالال المال
 شيء منيا، ولـ ين و ال حقيؽ عشأنيا".

وحوؿ طعي ة القعايا المنظورة، قاؿ الن شة إنيا  مثؿ كؿ اال يامات مف اة   ؿ الناوذ وةرقة األمواؿ 
 و عييعيا ووير ذلؾ مف أنواع الاةاد.

 // ال زيرة.نت، الدوحة،
 

  البحر المتوسط ونهر األردن سوى أبو مرزوق: حماس ال ترى لفمسطين حدوًدا 9
وي  صريح عم   ،ك ب الدك ور موة  أعو مرزوؽ نائب رئيس المك ب الةياةي لحركة حماس يوـ أمس

حماس ال  رى حدودًا لامةطيف وير العحر الم وةط ونير  أفموقخ ال واصؿ االج ماعي "الايةعوؾ"، 
ردف، ومواوقة حماس عم  دولة ومةطينية وي العاة والقطاع والقدس عاصمة ليا مواوقة وي إطار  واوؽ األ
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وحكاية الدولة المرق ة وموقؼ حماس منيا ال يح اج إل   كرار الروض  ،وطني ومرحمة نحو عقية ومةطيف
 .لو

 1/1/2013 فحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 
 

 بشروط "الرباعية" أو غيرها حماس: لن نفاوض االحتالل 10
جددت حركة "حماس" روعيا قعوؿ إجراء "مااوعات" مخ االح  ؿ )اإلةرائيمي(، مركدة : محمد عيد -وزة

 أف مةيرة المااوعات "أثع ت وشميا".
أعو زىري روض حرك و المااوعات مخ االح  ؿ، وروعيا  د.ةاميوأكد الناطؽ عاةـ حركة "حماس" 

ووصؼ االح  ؿ عػ"الع يؼ الذي ال يقدر عم  ورض  االح  ؿ )اإلةرائيمي( عمييا.الشروط ال ي يممييا 
 الشروط"، مة داًل عال حوالت وي المنطقة، وان صارات المقاومة الامةطينية.

وقاؿ أعو زىري لػ"ومةطيف": "إف االح  ؿ اليوـ وي موعخ ع ؼ، وال يمكنو ورض الشروط عمينا لقعوؿ 
 ة ىي ال ي  ارض شروطيا وعقوة".المااوعات، عؿ المقاوم

ورأى أعو زىري أف ال صريحات الصادرة عف "عيرس"، وورئيس حزب )كاديما( شاروؿ موواز؛ كانت ن يجة 
 لقوة المقاومة الامةطينية، وما حقق و مف ان صارات أجعرت االح  ؿ عم  قعوؿ شروطيا.

خ االح  ؿ )اإلةرائيمي( عمنزلة "المةاومة عدوره عد القيادي وي حركة "حماس" د.ص ح العردويؿ الحوار م
 عم  القعية الامةطينية"، "وىو ما  روعو حركة حماس"، ووؽ قولو.

وقاؿ العردويؿ وي  صريحات صحاية، أمس: "يجب عم  االح  ؿ أف يقعؿ أحد ةياريف: إما االة مرار وي 
ما الرحيؿ ةارج او صاب األرض الامةطينية، ما ةيج مو وي ان ظار المزيد مف عرعات ال مقاومة، وا 

 ومةطيف".
وأعاؼ: "ال نريد الحوار م يـ )اإلةرائيمييف(، ولةنا حريصيف عم  ذلؾ، ةواء عشروط الرعاعية الدولية أـ 

 ويرىا"، مركًدا أف "حماس" ة عق  مخ الحؽ الامةطيني أينما كاف.
 2/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 وتسهيل دخول الغذاء والدواء والحا ات اإلنسانيةوك الرشق: نطالب بفّك الح ار عن مخيم اليرم 11

وي  صريح عم  موقخ ال واصؿ االج ماعي  ،ععو المك ب الةياةي لحركة "حماس" عزت الرشؽقاؿ 
"الايةعوؾ"، الث ثاء، ال  زاؿ قوات األمف الةوري  منخ لميـو ال اشر عم  ال والي دةوؿ المواد الطعية 

حروقات والطحيف إل  مةيـ اليرموؾ ل جئيف الامةطينييف وي دمشؽ، مما واألوذية عكاوة أنواعيا والم
ي ةعب عكارثة إنةانية كعيرة ةاصة مخ العرد القارس، كما وي  رض المةيـ إل  اة مرار ةقوط ال شرات مف 

 قذائؼ الياوف عم  عيوت المواطنيف اآلمنيف، مما أدى إل  ةقوط ال شرات مف الشيداء الامةطينييف.
 طالب عاؾ الحصار عف مةيـ اليرموؾ وورا، و ةييؿ دةوؿ ال ذاء والدواء والحاجات اإلنةانية.إننا ن

 1/1/2013 فحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك، 
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 عمى غزة في تحقيق أهدافها خالل عدوانها األخير "إسرائيل"شهاب: ت ريحات ليفني تؤكد فشل  12
اد اإلة مي داوود شياب" إف  صريحات وزيرة الةارجية قاؿ الم حدث عاةـ حركة الجي: محمد جاةر -وزة

اإلةرائيمية الةاعقة  ةيعي لياني  ركد وشؿ دولة االح  ؿ اإلةرائيمي وي  حقيؽ أىداويا ة ؿ عدوانيا 
 األةير عم  قطاع وزة، أماـ صمود المقاومة الامةطينية".

)إةرائيؿ( شنت حرعيا عم  وزة مف  وأوعح شياب وي  صريح ةاص عػ"ومةطيف أوف اليف"، الث ثاء، أف
كـ،  40أجؿ اة  ادة قوة الردع لدييا، و حةيف أمنيا ععر منخ وصوؿ صواريخ المقاومة ألكثر مف مةاوة 

 مركدًا أف قيادة االح  ؿ   يش وي أزمة كعيرة ن يجة وصوؿ الصواريخ لمدين ي القدس و ؿ الرعيخ المح م يف.
ةيارات عديدة ة ة ةدميا وي المواجيات المقعمة مخ الكياف الصييوني،  و اعخ:" المقاومة الامةطينية ليا

 وة وقؼ ممارةات االح  ؿ عد أعناء الش ب الامةطيني عأي ثمف".
 1/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 فتح تحتفل بذكرى انطالقتها في مدينة الخميل 13

النط ؽ الحركة  48ذكرى الػ وي مدينة الةميؿ امس عال« و ح»اح اؿ أنصار حركة : أ ؼ ب  -الةميؿ 
 عميرجاف ةطاعي واة  راض لقوات األمف الامةطيني وي المدينة.

واح شد المئات أماـ عمدية الةميؿ ورو وا األع ـ الامةطينية وصور الرئيس الراحؿ ياةر عروات والرئيس 
ا عال حرر، ةي حقؽ أمؿ ش عن»محمود ععاس. و حدث محاوظ الةميؿ كامؿ حميد وي الميرجاف، وقاؿ: 

 «.وة واصؿ أجيز نا األمنية مةير يا وي ةدمة وطننا ومةطيف
ال مااوعات مخ االح  ؿ إال عم  قاعدة جدوؿ »ععاس زكي أف « و ح»وأكد ععو المجنة المركزية لحركة 

وقاؿ مراةؿ وكالة «. عحؽ ال ودة»وشدد عم   مةؾ القيادة «. زمني يعمف االنةحاب مف العاة ال رعية
 «.جرى عرض عةكري لألجيزة األمنية الامةطينية وي مدينة الةميؿ الراجمة والةيارة منيا«: »عرسورانس »

 2/1/2013الحياة، لندن، 
 

 سباب امتناع الدول العربية عن توفير شبكة األمان المالية لمسمطةأفتح تطالب بالكشل عن  14
ية عالكشؼ عف االةعاب الحقيقة وراء طالعت حركة و ح الث ثاء القيادة الامةطين: وليد عوض -راـ اهلل 

ام ناع الدوؿ ال رعية عف  ووير شعكة االماف المالية لمةمطة ال ي قرر يا القمة ال رعية االةيرة وي ع داد، 
وقرر وزراء الةارجية ال رب  ا يميا وي اج ماعيـ االةير عقب اقداـ اةرائيؿ عم  وقؼ  حويؿ امواؿ 

 .العرائب الامةطينية لمامةطينييف
وقاؿ الم حدث عاةـ حركة و ح أحمد عةاؼ 'إف مف حؽ ش عنا والش وب ال رعية م روة الةعب وراء عدـ 

 ال زاـ الدوؿ ال رعية عال زاما يا المالية  جاه ش عنا الذي يقؼ وي ةندؽ الدواع األوؿ عف ال رب'.
ف صمودنا ىو وأعاؼ عةاؼ وي  صريح صحاوي 'إننا نقؼ وي ةندؽ الدواع األوؿ عف األمة ال رع ية، وا 

ف الواجب والمصالح الوطنية والقومية  ح ـ  الةد المنيخ أماـ األطماع اإلةرائيمية وي االة  مار وال وةخ، وا 
عم  الدوؿ ال رعية  قديـ الدعـ والمةاندة لمش ب الامةطيني وي ىذه الم ركة ال ي يدوخ وييا مف دماء اعنائو 

 الجئيو المشرديف وي كؿ أصقاع األرض'.الشيداء والجرح  وحرية أةراه وم اناة 
وأكد عةاؼ عم  انو مف حؽ الش ب الامةطيني والش وب ال رعية أف   رؼ ما ىو الةعب الحقيقي ل دـ 

 ال زاـ ال رب ع  يدا يـ.
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 2/1/2013القدس العربي، لندن، 
 

 أ نحة وخاليا حركة فتح المسمحة بغزة تدعو عباس لمقدوم وحضور حفل االنطالقة 15
دعت أجنحة وة يا حركة و ح المةمحة يوـ أمس الرئيس محمود ععاس القائد ال اـ : أشرؼ اليور -وزة 

لمحركة لحعور حاؿ االنط قة المقرر إقام و وي مدينة وزة، الذي اق رعت لجاف الحركة مف االن ياء مف 
نو ال يوجد  نةيؽ اة  دادا يا الةاصة عو، لكف حركة الحكومة المقالة ال ي  ديرىا حركة حماس قالت ا

 لحعور الرئيس.
يوـ الجم ة المقعمة، وي ةاحة  48ومف المقرر أف  نظـ حركة و ح ميرجانا كعيرا وي ذكرى انط ق يا الػ

 .الةرايا وةط مدينة وزة
أشادت األجنحة المةمحة لحركة و ح وي قطاع وزة عنعاالت الحركة وقالت وي عياف ليا انو وع د ةمةة 

وي طمي ة الاصائؿ الامةطينية ورائدة الكااح المةمح واألحرص عم  دولة ومةطيف  عقود 'ال  زاؿ و ح
 وأعنائيا ومة قعميا'.

 2/1/2013القدس العربي، لندن، 
 

 األردنية االنتخابات: حركة فتح تنشط في "الحياة" 16
اةؿ د« و ح» حدث ةياةيوف وةعراء عشروف االن ةاعات عف نشاط ممحوظ لحركة :  امر الصمادي -عماف

ال ي   حدر والعية أععائيا مف ال رب « اإلةواف»مناطؽ الكثاوة الامةطينية ال ي    عر أحد أىـ م اقؿ 
 أردنييف. 

أكدت مصادر و ، «المواَطنة» شيد عماف منذ أياـ جداًل م صاعدًا ع د  دشيف قائمة ان ةاعية  حمؿ اةـ و 
 قيـ داةؿ األردف « و حاوية»مف جية قيادات  ، أنيا  حظ  عدعـ وير م مف«الحياة»ةياةية موثوؽ عيا لػ 

 ويحمؿ ع عيا الجنةية األردنية.
وروـ ناي الحركة الامةطينية وجود قائمة مدعومة منيا رةميًا، ُةجؿ عم  مدى األياـ الماعية انعماـ 

 ية.إل  القائمة المذكورة ودعميا مف جية الحركة داةؿ المةيمات وال جم ات الامةطين« و حاوية»قيادات 
وشيدت ىذه ال جم ات لقاءات وميرجانات مريدة لمقائمة المذكورة عرعاية و نظيـ مف قيادات عارزة داةؿ 

حايظة شةصيات ةياةية « المواطنة»عف دعمو قائمة « و ح»الحركة. وأثار حديث قيادي عارز لدى 
 محةوعة عم  الشرؽ أردنييف )الةكاف األصمييف(.

لدى األردف نجيب القدومي أعمف وييا دعمو قائمة « و ح»ميف ةر وعدأ حاؿ الجدؿ عقب  صريحات أل
دعمي »وقاؿ القدومي إف «.  جاوزا عم  الةيادة األردنية»، ما اع عر و شةصيات أردنية «المواطنة»

 «.الم نوي إلحدى القوائـ االن ةاعية يأ ي عصاة شةصية وليس عصا ي الةياةية كقائد وي و ح األردف
، إف «الحياة»حمادة وراعنة لػ « المواطنة»لوطني الامةطيني، أحد مرشحي قائمة وقاؿ ععو المجمس ا

 «.قائم نا  حظ  عدعـ كعير مف جية ممثمي المةيمات، كما أف والعية مرشحييا مف أصوؿ ومةطينية»
 

الحديث عف أننا م عنوف مف حركة و ح شرؼ كعير لنا، لكننا ال ن مق  دعمًا مف أحد، كما أف »وأعاؼ: 
 «.وي ي وي المجمس الوطني ال   ناقض مخ مواطَن ي األردنيةعع

 2/1/2013الحياة، لندن، 
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 االحتالل: ارتفاع اله مات من الضفة مؤخرًا 17

قالت اإلذاعة اإلةرائيمية ال امة نق  عف مصادر وي جيش االح  ؿ إف ار ااعا م ينا قد : القدس المح مة
 ه عالعاة ال رعية المح مة.طرأ وي اآلونة األةيرة وي عدد اليجمات عد

ونقمت اإلذاعة ال ي أوردت الةعر األرع اء عف المصادر قوليا إف "ار ااعا حصؿ وي عدد األعماؿ المةمة 
وذكرت أف المصادر اة ع دت وي الوقت ذا و اندالع ان ااعة ثالثة  عالنظاـ ال اـ وي العاة ال رعية مرةرا".
 يث عف ان ااعة ثالثة". عالعاة، قائمة "مف الةاعؽ ألوانو الحد

 2/1/2013، وكالة ال حافة الفمسطينية ) فا(
 

 نتنياهو يحذر من سيطرة حماس عمى الضفة الغربية  18
 طػرؽ رئػيس الػػوزراء اإلةػرائيمي عنيػاميف ن انيػاىو إلػػ  االن قػادات ال ػي وجييػػا : يػو عػػي أي -القػدس المح مػة 

، وععػػػر عػػػف روعػػػو لم قػػػدـ نحػػػو  ةػػػوية ةػػػممية مػػػخ رئػػػيس الدولػػػة شػػػم وف عيػػػرس لةياةػػػ و  جػػػاه الامةػػػطينييف
 الامةطينييف.

وقاؿ ن انياىو، لدى او  احو حمقة دراةة ال وراة ال ي ي قدىا وي منزلو مةاء اليوـ الث ثػاء، ووقػا لعيػاف صػادر 
عػػف مك عػػو، إنػػو "ة وػػا لألصػػوات ال ػػي أةػػم يا وػػي األيػػاـ األةيػػرة، ال ػػي  حثنػػي عمػػ  الجػػري قػػدما و قػػديـ 

ت و نايػػذ انةػػحاعات، وػػإنني أع قػػد أنػػو وػػي ال مميػػة الةياةػػية ينع ػػي ال صػػرؼ عمةػػرولية ولػػيس عيمػػػخ،  نػػازال
ال ة قاـ ىنا، وي قمب الع د، قاعػدة إرىػاب إيرانيػة ثالثػة، ويمكػف  حقيػؽ الةػ ـ وقػط  وعحكمة وليس ع ةرع وا 

 ع د أف ي ـ عماف األماف".
مػػـ أف عإمكػػاف حمػػاس الةػػيطرة عمػػ  الةػػمطة الامةػػطينية، وأعػػاؼ ن انيػػاىو "كػػؿ مػػف لديػػو عينػػيف وػػي رأةػػو ي 

 وىذا يمكف أف يحدث ع د ال ةوية ويمكف أف يحدث قعؿ ال ةوية مثمما حدث وي وزة".
 2/1/2013، الحياة، لندن

 
 نتنياهو يؤّيد دولة فمسطينية لكن بال سالح : بيتنا" -متحدث باسم "الميكود  19

عي نا" اف رئيس الوزراء "اإلةرائيمي" عنيػاميف ن نيػاىو يةػاند  -كود صرح م حدث عاةـ  حالؼ "المي: )وكاالت(
ولكػف  2009إقامة دولة ومةطينية ووؽ الشروط ال ي وردت وي الةطاب الذي ألقاه وػي جام ػة عػاراي ف عػاـ 

األولويػػة    مػػؽ عال  امػػؿ مػػخ حركػػة "حمػػاس" وال يديػػدات اإليرانيػػة. وقػػاؿ الم حػػدث إف موقػػؼ ن نيػػاىو عشػػأف 
مػػة دولػػة ومةػػطينية لػػـ ي  يػػر منػػذ الةطػػاب، عحةػػب ماذكر ػػو صػػحياة "جيػػروزاليـ عوةػػت" الصػػييونية وػػي إقا

 موق يا اإللك روني.
وأعاؼ "ةوؼ   ـ إقامة دولة ومةطينية عنػدما ي  ػرؼ الامةػطينيوف ب"إةػرائيؿ" كدولػة ؿ "الشػ ب الييػودي" 

 ئيؿ".وي منوف وقؼ الصراع واذا ما  ـ وعخ  ر يعات  عمف أمف "إةرا
و ػػػاعخ الم حػػػدث اف األولويػػػة األولػػػ  لن نيػػػاىو اآلف ىػػػي قيػػػادة "إةػػػرائيؿ" وػػػي الوقػػػت الػػػذي  واجػػػو "حمػػػاس" 
الم نامية وال يديد اإليراني. واة طرد "اليةار أثار  ةارالت )عف دولة ومةطينية ( ألنيػـ ي جػاىموف ال يديػدات 

 الحقيقية والاورية لما يحدث حولنا وي الشرؽ األوةط" .
 2/1/2013، خميج، الشارقةال
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 بطارية من منظومة القبة الحديدية في  ميع أنحاء الكيان  12نتنياهو يتعهد بنشر  20
وي كممة ألقاىػا وػي كميػة أشػكموف األكاديميػة أكػد :   ّيد رئيس الحكومة االةرائيمية عنياميف ن نياىو )وكاالت(

رية مف منظومة "القعة الحديدية" المعادة لمصواريخ عطا 12ن نياىو، الميمة قعؿ الماعية، مجددًا   يده عنشر 
وي جميخ أنحاء الكياف. جاء ذلؾ وي كممة ألقاىا ن نياىو وي كمية أشكموف األكاديمية وػي ةػياؽ   ميقػو عمػ  
"ال يديد" اإليراني والع ط الدولي، عحةب صحياة "يدي وت أحرونوت" وي موق يا اإللك رونػي. وويمػا ي  مػؽ 

إللك رونيػػة" ال ػػي  واجييػػا "إةػػرائيؿ"، قػػاؿ ن نيػػاىو "إننػػا ن  امػػؿ مػػخ ىػػذه القعػػية وىػػدونا ىػػو ب "ال يديػػدات ا
  صنيخ قعة حديدية إلك رونية عيننا وعيف ال يديدات اإللك رونية ال ي  واجييا إةرائيؿ".

 2/1/2013الخميج، الشارقة، 
 

 االستيطانيةينتقدون سياسة نتنياهو  "إسرائيل"سفراء  21
 حػػوؿ االج مػػاع الةػػنوي لمةػػاراء اإلةػػرائيمييف المن قػػد وػػي القػػدس المح مػػة إلػػ  : يػػو عػػي أي -مػػة القػػدس المح 

 ظاىرة عد ةياةة حكوم يـ عمػ  ةمايػة قػرار رئػيس الػوزراء، عنيػاميف ن انيػاىو، عػدوخ ةطػط عنػاء اةػ يطاني 
 " ال ي أثارت ردود و ؿ دولية واععة ووير مألووة.1وي منطقة "إي

 وت أحرونوت" اليوـ الث ثاء، إنو ة ؿ جمةة عقدت أمس عمشاركة رئيس مجمس األمف وقالت صحياة "يدي
القػػومي اإلةػػرائيمي ي قػػوب عػػف درور، ةػػأؿ ةػػاير إةػػرائيؿ عػػاألمـ الم حػػدة، روف عروةػػاور، عػػف المنطػػؽ وػػي 

ة " عقػػب قعػػوؿ ومةػػطيف دولػػة مراقعػػة وويػػر كاممػػ1 وقيػػت ا ةػػاذ القػػرار عشػػأف دوػػخ مةططػػات العنػػاء وػػي "إي
 ال عوية عاألمـ الم حدة، وقوعؿ ةرالو عال صايؽ مف جانب زم ئو الةاراء.

ولكػػف عميػػدرور الػػػذي وعػػب مػػف الةػػػراؿ، رد عمػػ  عروةػػػاور و صػػايؽ الةػػاراء، عػػػالقوؿ "إذا كانػػت ةياةػػػة 
 الحكومة ال  ناةعكـ وإما أف   وجيوا إل  الحياة الةياةية الحزعية أو  ة قيموا".

" 1الةػػاراء اإلةػػرائيمييف يواجيػػوف صػػ وعة وػػي شػػرح قػػرار ن انيػػاىو عالعنػػاء وػػي "إي وأشػػارت الصػػحياة إلػػ  أف
ةاصة ع د ال نديد الدولي الشػديد عػالقرار واةػ دعاء ال ديػد مػنيـ إلػ  وزارات الةارجيػة عالػدوؿ ال ػي ي واجػدوف 

 وييا ل ح جاج أماميـ عم  القرار.
 أع قد أنػو حػدث  صػايؽ عػوزارة الةارجيػة العريطانيػة وقاؿ عميدرور ردا ةراؿ عروةاور و صايؽ الةاراء، "ال

عمػػػ  أثػػػر ةػػػراؿ يممػػػح إلػػػ  ان قػػػاد عػػػد ةياةػػػة الحكومػػػة، ولػػػـ يحػػػدث وػػػي وزارة الةارجيػػػة األميركيػػػة أف  ػػػـ 
 ال صايؽ ع د ةراؿ يممح إل  ان قاد لةياةة الرئيس )األميركي عاراؾ( أوعاما".

حاجػػة لم وعػػيح لمامةػطينييف عأنػػو يوجػد ثمػػف لةطػػو يـ وأجػاب عمػػ  ةػراؿ عروةػػاور عػػالقوؿ إنػو كانػػت ىنػاؾ 
 "األحادية الجانب" وال وجو إل  األمـ الم حدة.

وحاوؿ نائػب مػدير عػاـ وزارة الةارجيػة اإلةػرائيمية، راف كوريئيػؿ،  يدئػة الةػواطر ةػ ؿ االج مػاع، وقػاؿ إف 
نمػا   عيػر عػف مةػألة  ثيػر قمقنػا، ورعمػا ىػـ )الةػاراء( ععػروا عػف  "ال صايؽ لػـ يكػف عػد ةياةػة الحكومػة، وا 

 إحعاط م يف ألننا نريد شرح ةياةة الحكومة لكف ال ي ـ دائما منحنا األدوات لا ؿ ذلؾ".
ورد عميػػدرور عمػػ  ذلػػؾ عػػالقوؿ "أنػػا موظػػؼ لػػدى حكومػػة إةػػرائيؿ ورئػػيس أركػػاف الجػػيش ىػػو موظػػؼ وأنػػ ـ 

ذا كنػػػ ـ    قػػدوف أنػػو  وجػػػد موظاػػوف، وميم نػػا ىػػي  قػػػديـ المشػػورة ووػػي نيايػػة األمػػػر   ةػػذ القيػػ ادة القػػرار، وا 
 مشاكؿ وي الةياةة وإنو عاإلمكاف ال  عير عنيا وي ىيئة م مقة".

 2/1/2013الحياة، لندن، 
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  أغمب اإلسرائيميين متشائمون بشأن السالم استطالع رأي:  22
قػدوف أف ال راجػخ كشؼ اة ط ع لمرأي نشػر أمػس أف أومعيػة كعيػرة مػف الييػود وػي الكيػاف ال ي  : )د .ب .أ(

 و قةيـ القدس ةينيي الصراع "اإلةرائيمي" الامةطيني. 1967لما قعؿ حدود 
وأوعح االة ط ع الػذي أجػري لمصػمحة "مركػز القػدس لمشػروف ال امػة" ونشػر و صػحياة "جيػروزاليـ عوةػت" 

ي ووقػػػًا % مػػػف الييػػػود وػػػي الكيػػػاف ال ي  قػػػدوف أف ال راجػػػخ و قةػػػيـ القػػػدس ةػػػينيي الصػػػراع، مػػػا ي نػػػ83أف 
لمصحياة أف الييود أعحوا يشككوف عصورة أكعر وػي إمكػاف ال وصػؿ ال اػاؽ "ةػ ـ" مػخ الامةػطينييف. وووقػًا 

% ي ارعوف ما يةمونو "ال نػازؿ" عػف الشػطر الشػرقي مػف القػدس المح مػة. وويمػا يشػ ر 71ل ة ط ع وإف 
% وقػػط 27"دولػػة ييوديػػة" وػػإف  ػ% أف مػػف الميػػـ أف ي  ػػرؼ الامةػػطينيوف عحػػؽ "إةػػرائيؿ" وػػي الوجػػود كػػ79

% أف أيػا مػف "وػ ح" أو "حمػاس" ويػر قػادرة عمػ  إنيػاء الصػراع. وأوعػح 77يروف أف ىذا قػد يحػدث. ورأى 
 % مف الييود يروف أف  أميف الحدود أىـ مف المااوعات.61االة ط ع أف 

ف  وقػػػؼ المةػػػاعي % مػػػف الييػػػود ي  قػػػدوف أف ال قوعػػػات لػػػ75ووػػػي الشػػػأف اإليرانػػػي، كشػػػؼ االةػػػ ط ع أف 
 اإليرانية الم  ؾ أةمحة نووية.

 2/1/2013الخميج، الشارقة، 

 
 استمرار ترا ع الميكود أمام "البيت اليهودي" والتفال حول الت مع استطالع هآرتس: 23

عي ينػػو"  -عػػّيف اةػػ ط ع جديػػد أجػػراه م يػػد "ديػػالوغ" عنػػاء عمػػ  طمػػب صػػحياة "ىػػور س"، أف  حػػالؼ "الميكػػود
وةةارة المقاعد العرلمانية لصالح حزب "العيت الييودي" الذي ي زعمو نا الي عنيػت، ويواصػؿ  يواصؿ ال راجخ

  قدمو وي االة ط عات واج ياح قطاعات جديدة مف المصو يف الييود.
وقاؿ موقخ "ىور س" إف االة ط ع يعيِّف ثعات  وزيخ المقاعد عيف الك م يف الرئيةي يف لألحزاب إذ  حاوظ ك ؿ 

مق ػػدا، مػػخ حركػػة وانزيػػاح وػػي المقاعػػد لصػػالح حػػزب "العيػػت الييػػودي" عينمػػا  67عمػػ  قو يػػا ال دديػػة اليمػػيف 
مق ػدا مػخ  حركػات طاياػة وػي المقاعػد عػيف ال مػؿ وحركػة  53 حاوظ ك ؿ الوةط واليةار عم  قو يا الحالية 

 لياني وحزب يئير لعيد.
 14مق دا عينما ي راجخ حزب ال مؿ إل   34  وعحةب االة ط ع الجديد يحصؿ  حالؼ "الميكود عي ينو" عم

مق ػػدا، وحػزب يئيػػر  11مق ػدا. حركػػة  ةػيعي ليانػي  حصػػؿ عمػ   13مق ػدا، ويحصػؿ العيػػت الييػودي عمػػ  
 مق دا. 11مقاعد.  و حصؿ حركة شاس عم   9لعيد عم  

 أكيػػػد عمػػػ  أف إلػػػ  ذلػػػؾ يشػػػير اةػػػ ط ع "ىػػػور س" اليػػػـو إلػػػ  ار اػػػاع عػػػدد المقاعػػػد لألحػػػزاب ال رعيػػػة، مػػػخ ال
مقاعػػد. ويركػػد موقػػخ "ىػػور س" إلػػ  أف ىػػذا االر اػػاع ي كػػس  4ال جمػػخ يزيػػد مػػف قو ػػو الحاليػػة ويحصػػؿ عمػػ  

ال ااوػػا حػػوؿ ال جمػػخ عمػػ  أثػػر حمػػ ت ال حػػريض المحمومػػة عػػد ال جمػػخ، و حديػػدا عػػد النائعػػة حنػػيف زععػػي 
 ومحاوالت الميكود شطعيا ومن يا مف ةوض االن ةاعات لمكنيةت.

عػّيِف، الموقػخ أف ىػذه الحممػة الااشػػمة عمػ  النائعػة حنػيف زععػي وال جمػػخ الػوطني قػد أدت أيعػا إلػ  روػػخ كمػا ي
نةعة المواطنيف ال رب الذيف أعمنػوا أنيػـ ةيشػاركوف وػي االن ةاعػات  لػو أجريػت ىػذه االن ةاعػات اليػوـ، ممػا 

 مق دا. 12عمق د إعاوي ليصؿ إل  كاف ةيزيد مف قوة األحزاب ال رعية ويروخ ال مثيؿ ال رعي وي الكنيةت 
 2/1/2013، 48عرب
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قاؿ المرشح الراعح وي الئحة حزب "الميكود" الحاكـ، الم حالؼ مخ حػزب "يةػرائيؿ : عرىوـ جرايةي -الناصرة
حاجػة لقيػاـ دولػة جديػدة وػي  كميا قياـ دولة ومةطينية، م  عرا انػو "ال عي ينو"، يائير شمير، أمس، انو ي ارض

وعػػذا  كػػوف ال العيػػة الةػػاحقة مػػف مرشػػحي ال ئحػػة االووػػر حظػػا وػػي الاػػوز  ال ػػالـ مػػف أجػػؿ مميػػوف ومةػػطيني".
 ويائير شمير، ىو نجؿ رئيس الوزراء الةاعؽ ي ةحاؽ شمير. عان ةاعات الكنيةت عد قياـ دولة ومةطينية.

اؿ شمير وي محاعرة لو، أماـ الم يد االة را يجي "م  دد المجاالت" وي مدينة ىر ةميا، "أنظر الةارطة، وق
و جد أنو ليس مف الممكف دولة جديدة ىنا، و م  ىذه المةاحة الص يرة، إذا أقمػت دولػة أةػرى وإنػؾ ةػ ةمؽ 

 عدـ اة قرار دائـ، ما ي ني حرعا اعدية".
 حويػؿ إةػرائيؿ الػ  دولػة ثنائيػة القوميػة، وقػاؿ، "إننػا لػف نمػنح الامةػطينييف كما أعرب شمير عف م ارع و ل

جنةية، عؿ ةنةػمح ليػـ عػأف ي م  ػوا عثقػاو يـ ويحػاوظوا عمػ  ىػوي يـ، وأف ين ةعػوا ررةػاء عمػديا يـ، دوف أف 
 يكوف ليذا م مح دولة".

، إذ روػخ ىػذا 48 جػاه ومةػطينيي ولكف شمير ذا و، واجأ الحعور عم ارع و لةياةة حػزب "يةػرائيؿ عي ينػو" 
الحػػزب وػػي االن ةاعػػات الةػػاعقة شػػ ار: "ال مواطنػػة مػػف دوف والء" عقصػػد الػػوالء إلةػػرائيؿ، وقػػاؿ شػػمير، "ال 

( ال  زاوية  قوؿ لو، إف حقوقؾ مف الدولة مشروطة عمػا  قدمػو لمدولػة، 48اع قد أف عمينا دو يـ )ومةطينيي 
ذا ةػيكوف مشػكمة، عمينػا أف ن ػرؼ كيػؼ نػدمجيـ وػي الحيػاة ال امػة وىػذا وإذا الزمناىـ عاع ف الوالء، وػإف ىػ

 ةيكوف جيدا".

 2/1/2013، الغد، عّمان

 
 ليفني: عممية "عامود السحاب" لم تستعد قوة الردع 25

أعرعػػت وزيػػرة الةارجيػػة اإلةػػرائيمية الةػػاعقة  ةػػيعي ليانػػي عػػف اع قادىػػا عػػأف عمميػػة )عػػامود الةػػحاب(، وىػػي 
ا )إةػرائيؿ( عمػ  قطػاع وػزة لمػدة ثمانيػة أيػاـ م واصػمة، "لػـ  ػ مكف مػف اةػ  ادة قػوة الػردع الحرب ال ػي شػن ي

وحذرت لياني مف أف  اإلةرائيمية الةيما عةعب إجراء اال صاالت مخ حركة حماس قعيؿ ان ياء ىذه ال ممية".
منيػػػة عػػػد " ةايػػػؼ الطػػػوؽ األمنػػػي الماػػػروض عمػػػ  القطػػػاع مػػػف شػػػأنو أف يػػػردي إلػػػ   صػػػ يد ال يديػػػدات األ

 )إةرائيؿ(".
 1/12/2012، فمسطين أون الين

 
 تطمب اإلفراج عن معتقمها بم ر "إسرائيل" 26

أعمف راديو إةرائيؿ أف وزارة ةارجية االح  ؿ وي " ؿ أعيب"  جري ا صػاالت مػخ الةػمطات المصػرية عيػدؼ 
 إعادة إةرائيمي اع قؿ وي شعو جزيرة ةيناء يـو الجم ة الماعي.

ية مصرية قالت االثنيف إف الةمطات اع قمت رقيعا ةػاعقا وػي الجػيش اإلةػرائيمي وػي طاعػا وكانت مصادر أمن
 "ع د أف  ةمؿ ععر ع مة حدودية وال قط صورا لمراوؽ أمنية و حدث مخ ع ض الةائقيف".

وذكػرت وكالػػة أنعػػاء الشػػرؽ األوةػط المصػػرية الرةػػمية أف اإلةػػرائيمي الم  قػؿ يػػدع  أنػػدريا عيشػػاف شػػي يكوؼ 
 و إةرائيمي مف أصؿ روةي ويقيـ وي  ؿ أعيب.وى

إال أف راديو إةرائيؿ أشار إل  أف ىذا الشاب كاف ي يش وي الماعي وي "منػاطؽ  اع ػة لمةػمطة الامةػطينية 
 وطمب الحصوؿ عم  جنةية ومةطينية إال أف الةمطة أع د و إل  إةرائيؿ".

 2/1/2013السبيل، عّمان، 
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 ن في الحفاظ عمى إن ازاتهمرسي ن ح حتى اآل: الوضع في م ر مستقر و يديعوت 27

قدرت صحياة "يدي وت أحرونػوت" أف الوعػخ وػي مصػر مةػ قر روػـ اليػزات الةياةػية ال ػي  عػرب الػع د، 
مشيرًة إل  أف الرئيس محمد مرةي نجح ح   اآلف وي الحااظ عم  اإلنجػازات ال ػي وصػؿ إلييػا عػف طريػؽ 

لييئػػات اليامػػة عػػالع د، زاعمػػة أف "ال ك يػػؾ الػػذي ي مػػؿ عػػو "اإلةػػواف الحاػػاظ عمػػ  "األومعيػػة اإلةػػ مية" وػػي ا
المةػػػمموف" لػػػـ ي  يػػػر وأف الحركػػػة  قػػػدـ ناةػػػيا عاع عارىػػػا حركػػػة   عػػػر عمػػػا يػػػدور وػػػي ةمػػػد الشػػػ ب. ولا ػػػت 
الصػػحياة إلػػ  أف الثػػورة  ق ػػرب مػػف مرحمػػة الحةػػـ وػػي مصػػر وةػػوريا، ويمػػا األردف ولعنػػاف يق رعػػاف جػػدًا مػػف 

 مصر وةوريا مف الناحي يف الج راوية والةياةية.  الثورات وي
 موقع النشرة، لبنان

 31/12/2012، 2699 ، العددالتقرير المعموماتي
 

  1986عام  300كيل أعطى أمر قتل فدائيي باص  يكشلرئيس الشاباك األسبق  28
األوامػػػر عق ػػػؿ  رئػػػيس "الشػػػاعاؾ األةػػػعؽ" اوراىػػػاـ شػػػالـو لممػػػرة األولػػػ ، كيػػػؼ أعطػػػ : اع ػػػرؼ القػػػدس المح مػػػة
أعصػاب  ةمةػؿ  ةالذيف القي القػعض عمييمػا أحيػاء، وىػو يةػ ذكر ععػرود [12/4/1986] 300ودائيي عاص 

 األحداث ويقرر أف ال مكاف لألة ؽ وي ما يةميو الحرب عم  االرىاب.
شػػالوـ، الػػػذي لػػػـ ي حػػػدث عػػػف الموعػػػوع ةػػػ ؿ كػػػؿ  مػػؾ الةػػػنوات، يقػػػارف ةػػػ ؿ ظيػػػوره وػػػي الاػػػيمـ الوثػػػائقي 

الةػػػػرائيمي "حػػػػػراس الحػػػػػد"، يقػػػػػارف عػػػػػيف ممارةػػػػػات الجػػػػػيش اإلةػػػػػرائيمي وػػػػػي األراعػػػػػي الامةػػػػػطينية المح مػػػػػة ا
وممارةػات الجػػيش األلمػػاني وػي أوروعػػا المح مػػة ةػ ؿ الحػػرب ال الميػػة الثانيػة، وىػػي مقارنػػة  ػأ ي مػػف رئػػيس 

 قوؿ صحياة "يدي وت  "شاعاؾ" ةاعؽ وليس مف يةاري اةرائيمي ية   ل شويو صورة الجيش اإلةرائيمي،كما
 أحرونوت".

 1/1/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 يعيشون في قرى "كذبية" ليكتسبوا المالمح الفمسطينية   "المستعربون"هآرتس: تقرير ل 29
ىي وحدة   ةمؿ عػيف اوةػاط المػواطنيف المةػ يدويف وػي عيػو يـ او وػي الشػوارع وال ظػاىرات، : القدس المح مة

طيـ ومػػػواجي يـ لقػػػوات االحػػػ  ؿ. "المةػػػ  رعوف" )مةػػػ  رويـ( كممػػػة ععريػػػة  شػػػير وػػػي محاولػػػة إلعطػػػاؿ نشػػػا
 ل ةرائيمييف الذيف ي مموف وي وحدات امنية اةرائيمية ميم يـ االة راؽ والقياـ ع مميات او ياؿ او اة طاؼ.

ػ"الجيادييف"، و م ػػاز ىػػذه الوحػػدة عانيػػا  عػػـ الييػػود الػػذيف ي كممػػوف ال رعيػػة عط قػػة ويطمقػػوف المحػػ   شػػعيا عػػ
وعػػذلؾ يةػػيؿ عمميػػو اة ػػراؽ حركػػات أوػػراد المقاومػػة الامةػػطينية، حيػػث كػػاف ليػػا دور عػػارز عاو يػػاالت القػػادة 

 والقعض عم  ال ديد مف المقاوميف.
وكشػػات "ىػػور س" عالنةػػةة االنجميزيػػة عػػف "وحػػدة مةػػ  رعيف"  ةػػم  "شمشػػوف"   مػػؿ وػػي وػػزة وأةػػرى  ػػدع  

وقػد أةةػيا إييػود عػاراؾ عاإلعػاوة إلػ  ثالثػة  ةػم  "يمػاـ" وىػي  اع ػة لحػػرس "دووػدوواف" )كريػز( وػي العػاة 
 الحدود.

وال   ػػػوور أرقػػػاـ دقيقػػػة حػػػوؿ عػػػحايا وحػػػدات "المةػػػ  رعيف"، لكػػػف عحةػػػب ك ػػػاب "المةػػػ  رعوف وػػػرؽ المػػػوت 
 1988ومةػػػػطينيا مػػػػا عػػػػيف عػػػػامي  422اإلةػػػػرائيمية" لمرلاػػػػو "وةػػػػاف دوعػػػػر" وقػػػػد ق مػػػػت أوػػػػراد  مػػػػؾ الوحػػػػدات 

 .2004و
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وزير الجيش االةرائيمي اييود عاراؾ، أدةؿ   دي ت جوىرية عم  عػواعط  جنيػد المةػ  رعيف كقػوات ةاصػة 
وي الجيش اإلةرائيمي، مة ايدا مف  جرع و حيف كاف عػاعطا وػي القػوات الةاصػة، ال ػي شػاركت وػي إو يػاؿ 

و نكػػر وق يػػا عػػزي إمػػرأة ، 1973القػػادة )أعػػو يوةػػؼ النجػػار وكمػػاؿ عػػدواف وكمػػاؿ ناصػػر( وػػي عيػػروت عػػاـ 
عرعيػة ل ةػييؿ دةولػػو الػ  المعنػ  الػػذيف كػاف ي واجػػد ويػو قػادة منظمػػة ال حريػر الامةػطينية. وعنػػاء عمػ  ذلػػؾ، 

مػف  1986جرى إة يار المجموعات األولي مف المة  رعيف حيف  ـ  شػكيؿ وحػدات )دووػدوواف( رةػميا عػاـ 
لػ كمـ عالم ػة ال رعيػة عكاػاءة عاليػة، وم محيػـ ال  ة مػؼ ال ناصر ال ي  جيد ال نكر عالزي ال رعػي و ةػ طيخ ا

كثيػػرا عػػػف م مػػح الامةػػػطينييف، وعشػػر يـ ةػػػمراء و"ةػػحن يـ" شػػػرقية عحيػػث ال يثيػػػروف حػػوليـ الشػػػكوؾ أثنػػػاء 
 وجييـ ل نايذ المياـ الموكمة إلييـ. وال حاجة عأف ي قف جميخ أوراد ىذه الوحدات الم ة ال رعية، وال ممية ال ي 

ف عيا ال  ة  رؽ أكثر مف دقائؽ وأحيانا ىنػاؾ ميػاـ ال  ح ػاج لمحػديث، إال أف أىميػة إةػ  ماؿ ع ػض يقومو 
 الكممات  نقذىـ مف الوقوع وي مأزؽ قد يكشؼ ىوي يـ.

وقػػػد ةػػػمحت قيػػػادة الجػػػيش اإلةػػػرائيمي ع جنيػػػد الػػػدروز والعػػػدو وػػػي ىػػػذه الوحػػػدات إع ػػػداء مػػػف نيةػػػاف )اعريػػػؿ( 
 د عم  المة  رعيف لقمخ االن ااعة.، ن يجة زيادة اإلع ما1992

 التدريب والتسميح
قرية عرعية عم  ةاح جعؿ، عيف دكاكيف م راصة ومةجد ي وةط القرية، عجانعو مدرةػة ةطػت عمػ  جػدرانيا 
مػػرأة قرويػػة ومػػزارع يكػػد وي  ػػب. لكػػف إف إق رعػػت  الشػػ ارات الوطنيػػة، وعػػدد مػػف الةػػيارات وػػي أزقػػة عػػيقة، وا 

رية ح ػ   ك شػؼ أنيػا مصػنوعة مػف الجػعص والرجػاؿ ي يػروف شةصػيا يـ عإةػ مرار. أكثر مف م الـ ىذه الق
ىذا نموذج لقرية اصطن يا الجيش اإلةرائيمي وي م ةكر )أداـ( الواقخ شػماؿ طريػؽ القػدس  ػؿ أعيػب، م ػدة 
ل حػػاكي واقػػخ المج مػػخ الامةػػطيني الةػػريخ، حيػػث  وجػػد مدرةػػة ي ػػدرب وييػػا أوػػراد القػػوات الةاصػػة ووحػػدات 

مة  رعيف ح   ي  ايشػوف مػخ نمػط الحيػاة الامةػطينية ويكونػوا أكثػر إط عػا عمػ  ال ػادات وال قاليػد عالعػاة ال
ال رعيػػة وقطػػػاع وػػػزة، واف ال يثيػػػروا الشػػػكوؾ وػػػي حينمػػػا يقومػػػوف عأعمػػػاؿ اة طػػػاؼ و صػػػاية داةػػػؿ المج مػػػخ 

 الامةطيني الحقيقي. 
شر وةمةة عشر شػيرا، منيػا أرع ػة أشػير ونصػؼ و ة  رؽ و رة  دريب المجند وي الم ةكر ما عيف اثني ع

مف ال دريب األةاةي عم  الرماية، ثػـ ةػ ة أةػاعيخ وػي مدرةػة مكاوحػة اإلرىػاب، ووييػا ي ػدرب الجنػود عمػ  
اةػػ ةداـ األةػػمحة الةاياػػة ةػػري ة الطمقػػات وػػي المنػػاطؽ الريايػػة والةػػكنية، إلػػ  جانػػب ال ركيػػز عمػػ  القػػنص 

 ة الحية.ودقة اإلصاعة عاة ةداـ الذةير 
ووي المرحمة الثالثة مف ال دريب وال ي  م د عيف شير وأرع ة أشير، ي ـ االة  انة عممثميف مح رويف وشركات 

 المةرح والةينما ل أىيؿ و دريب الجنود عم  "اإلة  راب"، أي ال نكر وال ةاي والمكياج وال مثيؿ. 
، كػػأف يػػ ـ 1948ومةػػطيف المح مػػة عػػاـ  وي قػػب ىػػذه المرحمػػة،  ػػدريب عممػػي وػػي أحػػد المنػػاطؽ ال رعيػػة وػػي

ال نكر كعدوي أو إمرأة عدوية  ن قؿ مف محطة الحاو ت المركزية ع ػؿ أعيػب إلػ  مدينػة عئػر الةػعخ مػث . كمػا 
  شمؿ ىذه المرحمة دورة  جميؿ ليـو واحد وي صالونات الح قة عمدينة  ؿ أعيب. 

ل قاليد وال ادات اإلج ماعيػة الامةػطينية وػي م ةػكر  ػدريب أما المرحمة الراع ة، و  عمف   مـ الم ة ال رعية وا
شػ عة اإلةػػ ةعارات ال ةػكرية )عمػػاف( قػػرب ما ػرؽ جيميمػػوت شػماؿ  ػػؿ أعيػػب، عمػ  الطريػػؽ الةػريخ إلػػ  حياػػا 

 لمدة ث ثة أةاعيخ.
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ة وي مقػػ  المجنػػد ةػػ ؿ و ػػرة ال ػػدريب أيعػػا، إرشػػادا مكثاػػا ةاصػػا حػػوؿ األةػػمحة الناريػػة، و ك يكػػات مناىعػػ
طػػػ ؽ النػػػار عمػػػي الجػػػزء األعمػػػي والجةػػػـ،  لحػػػرب ال صػػػاعات، والق ػػػاؿ )الاػػػردي( وطػػػرؽ الةطػػػؼ الةػػػريخ، وا 

 عاإلعاوة إلي ال دريب الجةماني والمياقة العدنية.
وعمػ  لةػػاف عػػاعط وػػي وحػػدة المةػػ  رعيف لقنػػاة اةػرائيؿ الثانية:"اةػػموعنا ي  مػػد عمػػ  عممنػػا الػػذي ي ركػػز عمػػ  

وأعػػاؼ: "نةػػ ةدـ  ةطػػر عمػػ  امػػف دولػػة اةػػرائيؿ دوف المػػس ععػػاقي الةػػكاف". ةػػحب الشةصػػية ال ػػي  شػػكؿ
 الوةائؿ ال زمة واالةمحة النجاز المياـ عاةرع وقت ممكف".

 1/1/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 اليرموك في سوريا في مخيم ينفمسطيني سبعةاستشهاد  30
صاعة عةريف وي اش عاكات وقصؼ لمةيـ أواد مراةؿ الجزيرة عمق ؿ ةع ة الجئيف ومةطينييف و وكاالت:  ا 

اليرموؾ الذي يشيد  و را م زايدا، روـ ا ااؽ جرى  نايذه مرةرا يقعي عانةحاب جيش النظاـ والجيش الحر 
وكاف الجيش النظامي الةوري جدد قصاو عم   و ةميـ الاصائؿ الامةطينية ميمة حاظ األمف وي المةيـ.

اش عاكات عيف الثوار والجيش النظامي وي ع ض أحيائو، وذلؾ  مةيـ اليرموؾ جنوب دمشؽ، عينما دارت
وأواد ناشطوف عأف الثوار  مكنوا ة ؿ االش عاكات  ووؽ ما أواد عو مجمس قيادة الثورة وي ال اصمة الةورية.

 الم جددة مف الةيطرة عم  شارع الث ثيف، وي حيف  واصمت االش عاكات عند مدةؿ المةيـ.
 2/1/2013 ،ال زيرة نت، الدوحة

 
 ببمدة طمون  نوب طوباس لم يش اإلسرائيميمواطنًا ب روح خالل عممية عسكرية  30إ ابة  31

محمد ع ص: حولت قوات االح  ؿ، أمس، عمدة طموف جنوب طوعاس، إل  ةاحة حرب حقيقية  -طوعاس 
عالرصاص الحي و حت ة ليا  مؾ القوات، النار عم  مئات المواطنيف، حيث أصيب أكثر مف ث ثيف منيـ 

والم دني، وال شرات عاالة ناؽ جراء اة نشاؽ ال از المةيؿ لمدموع، وذلؾ ة ؿ عممية عةكرية واة ة 
 النطاؽ شن يا  مؾ القوات وي العمدة، عيدؼ اع قاؿ ناشطيف وي حركة الجياد اإلة مي.
وةط عمدة طموف،  وقاؿ شيود عياف، إف ال ممية ال ةكرية، عدأت ع ةمؿ وحدات إةرائيمية ةاصة إل 

و حديدا وي محيط العمدية، عندما اك شؼ األىالي أمرىا، وحاصرىا ال شرات مف الشعاف ممف رشقوا أورادىا 
عالحجارة والزجاجات الااروة، ويما أطمؽ أوراد  مؾ الوحدات، الرصاص الحي عكثاوة، قعؿ أف  عدأ قوات كعيرة 

ثيؼ لمرصاص الحي والم دني وقناعؿ ال از المةيؿ مف جنود االح  ؿ عاق حاـ العمدة، وةط إط ؽ ك
 لمدموع.

مواطنا  30وقالت مصادر وي دائرة اإلة اؼ ال اع ة لجم ية الي ؿ األحمر وي طوعاس، إف ما ال يقؿ عف 
أصيعوا عالرصاص الحي والم دني، أحدىـ أصيب إصاعة معاشرة وي رأةو عقنعمة واز مةيؿ لمدموع أطمقيا 

قؿ عم  إثرىا إل  مة شا  "الشييد الدك ور ةميؿ ةميماف" الحكومي وي مدينة جنيف، جنود االح  ؿ، ون
ويما نقؿ م ظـ المصاعيف إل  مة شا  "الشااء" والمركز الطعي وي مدينة طوعاس، إعاوة إل  أكثر مف 

 وأعمنت ةمطات االح  ؿ، عمدة طموف منطقة عةكرية إصاعة جراء اة نشاؽ ال از المةيؿ لمدموع. 100
 م مقة، ووع ت الحواجز ال ةكرية عم  كاوة مداةميا، ومن ت المواطنيف مف م ادر يا أو الدةوؿ إلييا.

 2/1/2013، األيام، رام اهلل
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 في نابمس  الفمسطينية األمنموا هات عنيفة بين محت ين فمسطينيين وقوات في  ابات إ 32
يف قوى االمف الامةطيني وم ظاىريف شيد وةط مدينة ناعمس مةاء الث ثاء مواجيات عنياو ع: ناعمس

مطالعيف الحكومة الامةطينية عشمميـ عالقرار الذى اعرم و مخ المةيمات الامةطينية والقاعي عاعاائيـ مف 
م ظاىر  200وقاؿ شيود عياف اف المواجيات اندل ت ع د قياـ اكثر مف  مة حقات الكيرعاء عشكؿ كامؿ.

ط المدينو ووصوؿ ال شرات مف اوراد االمف الامةطيني ال  المكاف عاش اؿ االطارات عم  دوار الشيداء وة
 راوقيا ةيارات االطااء الةماد االطارات المش  مو وقد ردد الم ظاىروف ى اوات نددت عةياةية الحكومة 

 وطالعوا عشمؿ مدينو ناعمس عقرار االعااء مف اثماف الكيرعاء.
ثمف دور االجيزة االمنية الامةطينية وي كياية ال  امؿ مخ قياـ وقاؿ محاوظ ناعمس المواء جعريف العكري "انو ي

عشرات الشعاف عال ظاىر مركدا انو ةي ـ محاةعة كؿ الةارجيف عف القانوف والم  ديف عم  المم مكات 
ال امو والةاصة. وقاؿ" اننا ن  امؿ عععط الناس ووي اطار القانوف ح   ي ـ اح واء حالو ال و ر ال   

 ينو". شيدىا المد
 20وقالت مصادر محمية" اف ةيارات االة اؼ ال اع و لمي ؿ االحمر الامةطيني وي ناعمس نقمت اكثر مف 

يعوا عجروح مة ماو حيث  ـ نقميـ ال  عدد مف المة شايات الحكومية صاصاعو مف اوراد االمف الامةطيني ا
والزجاجات الااروو مف قعؿ الم ظاىريف عناعمس و حديدا ال  مةش اي رويديا الحكومي جراء رشقيـ عالحجارة 

 وقد وصات جروحيـ عالطاياو وعدد منيـ عالم وةطو. 
 2/1/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 2012معتقاًل فمسطينيًا خالل سنة  3784شهيدًا و 275 :مركز أحرار 33

عحؽ  أكدت مرةةات حقوقية ومي مة ع وثيؽ االن ياكات ال ي يق رويا االح  ؿ: حامد جاد -وزة 
ومةطينيا ة ؿ ال اـ  3784الامةطينييف وي العاة ال رعية وقطاع وزة أف  قوات االح  ؿ اع قمت 

 الماعي وي العاة ووزة.
واشار مركز أحرار لدراةات األةرى وحقوؽ االنةاف ال  أف  شير  شريف الثاني )نوومعر( الماعي ةجؿ 

شييدا ويما عمال  185مال عددىـ وي قطاع وزة نحو الرقـ األكعر مف حيث عدد الشيداء والم  قميف، حيث ع
م  قً  عةعب المواجيات ال ي اندل ت ىناؾ  621عدد الم  قميف وي الشير ذا و وجميـ مف العاة ال رعية  

ة ؿ ال دواف عم  وزة عينما كاف شير  موز )يوليو( مف ال اـ الماعي االقؿ مف حيث عدد االع قاالت 
 ف.مواطني 208حيث  ـ اع قاؿ 

وأوعح المركز أف مدينة الةميؿ كاف ليا النصيب األكعر عيف المدف الامةطينية وي عدد الامةطينييف الذيف 
اع قم يـ قوات االح  ؿ  مييا مدينة ناعمس ومف ثـ مدينة راـ اهلل وأف أعداد الم  قميف الامةطينييف وي قطاع 

 ج عنيـ  ع د وقت قصير مف االع قاؿ.وزة قميمة جًدا، ووالعي يا ناذت عد الصياديف و ـ اإلورا
ط ؽ نار  1859مف جي و رصد مركز الم مومات الوطني الامةطيني ة ؿ ال اـ الماعي  عممية قصؼ وا 

 275ناذ يا قوات جيش االح  ؿ ة ؿ ال اـ الماعي مة يدوة مواطنيف ومةطينييف ما ادى إل  اة شياد 
صاعة   عةريف عجروح. 1966منيـ وا 

عممية اق حاـ ودىـ  1493ير إل  أف المدف والقرى الامةطينية شيدت ة ؿ ال اـ الماعي وأشار ال قر  
واع داء مف قعؿ قوات االح  ؿ  عّمنت إط ؽ النار والقناعؿ ال ازية والصو ية ون ج عنيا مئات اإلصاعات 

 عيف صاوؼ المدنييف الامةطينييف.
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عي شيد  ص يدًا وي عمميات ال وّةخ االة يطاني، وعم  ص يد االة يطاف، أوعح ال قرير أف ال اـ الما
مشروعا اة يطانيا وي حيف أصدرت  128حيث عمال عدد المشاريخ ال ي صادقت عمييا حكومة االح  ؿ  

أمرًا عةكريًا عيدـ منازؿ ومنشوت ومةطينية وي القدس المح مة والعاة ال رعية، وقامت قوا يا ع نايذ  836
 عممية ل يويد مدينة القدس. 128دـ معاٍف ومةطينية وعممية  جريؼ ألراٍض وى 245

 2/1/2013، الغد، عّمان
 

  2012سنة المقدسيين خالل الن ل الثاني من  تقرير: ت اعد االعتداءات اإلسرائيمية ضدّ  34
أظيرت م طيات نشرىا مركز م مومات وادي حموة ،  صاعد عمميات االع قاالت واالع داءات اإلةرائيمية 

 ف المقدةييف ة ؿ النصؼ الثاني مف ال اـ الماعي.عد المواطني
مركز وي  قرير نشره، الث ثاء، وقد أةارت عمميات الدىـ واالع قاالت ال ي نّاذ يا قوات الوعحةب ما أواد عو 

مواطنا عينيـ  350االح  ؿ اإلةرائيمية وي صاوؼ المقدةييف ة ؿ األشير الة ة الماعية عف اع قاؿ 
ث عشرة ةيدة مف عمنيف قاصرات، مشيرًا إل  أف عمد ي ةمواف وال يةوية الواق  يف شيوخ وأطااؿ وث 

 شرؽ مدينة القدس المح مة كاف ليما النصيب األكعر مف ىذه االع قاالت.
ة ء منشوت  وةّجؿ ال قرير ة ا وعشريف عممية ىدـ لمنازؿ مواطنيف مقدةييف وعشرات األوامر عيدـ وا 

ح مة،  رّكزت والعي يا وي عمدة ةمواف وحي الشيخ جراح وحي الصوانة وجعؿ ومةطينية وي المدينة الم
 المكّعر.

ورصد المركز الحقوقي الامةطيني إصاعة ث ثة وعشريف مواطنا مقدةيا جّراء   ّرعيـ لمعرب عم  أيدي 
ادة جماعات المة وطنيف وقوات جيش وشرطة االح  ؿ اإلةرائيمي لػ "اع عارات عنصرية"، وعً  عف زي

م ّدؿ االع داءات عم  األماكف الدينية المقّدةة كالمةجد األقص  المعارؾ والكنائس واألديرة المةيحية، 
 وذلؾ ة ؿ الا رة ال ي ي طييا ال قرير.

وأشار إل  قياـ ةمطات االح  ؿ عإصدار أرع يف أمرا عةكريا عإع اد مواطنيف مقدةييف عف المةجد 
ت م ااو ة أقّميا ةمةة عشر يومًا وأكثرىا ة ة أشير، عينيـ رجاؿ ونةاء مف األقص  والعمدة القديمة لا را

 ةكاف العمدة القديمة وموظاو مديرية األوقاؼ الامةطينية ومدير المةجد األقص  الشيخ ناجح عكيرات.
وذكر ال قرير، أف ةمطات االح  ؿ صّ دت ة ؿ النصؼ الثاني مف ال اـ الماعي مف عمميات ال وّةخ 

 يطاني عم  أراعي مدينة القدس المح مة، حيث عمال عدد الوحدات ال ي ُطرحت عشأنيا عطاءات االة
 .2011وحدة اة يطانية  ّمت المصادقة عم  عنائيا وي الا رة ذا يا مف عاـ  312مقارنة عػ  2386ل نايذىا 

 31/12/2012، سموان –مركز معمومات وادي حموة 
 

 % من مساحة الضفة88تيالء عمى تسعى إلى االسالتفك ي: "إسرائيل"  35
قاؿ مدير دائرة الةرائط ونظـ الم مومات وي جم ية الدراةات ال رعية ةميؿ : ععد اهلل ال ركماني -وزة

% 12% مف مةاحة العاة ال رعية، واإلعقاء عم  88ال اكجي: "إف )إةرائيؿ(  ة   إل  االة ي ء عم  
 انيف الةاصة عالمة وطنات".وقط لمامةطينييف مف ة ؿ ةف ال شري ات والقو 

وأوعح ال اكجي لػ"ومةطيف" أف مةططات ما  ةم  عالعرر االة يطانية ال شوائية  صب وي ىذا اإلطار 
االة را يجي، الذي ال يمنح مجااًل إلقامة الدولة الامةطينية، مشيرًا إل  أف االة يطاف ييدؼ إل   قطيخ 

محاوظات العاة عف ع عيا الع ض ووصؿ الشماؿ عف  أوصاؿ العاة ال رعية وةمخ القدس عنيا و اكيؾ
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وأكد أف المة وطنات ال شوائية  قوـ عم  نيب أراعي الامةطينييف الةاصة،  الجنوب والشرؽ عف ال رب.
مف ة ؿ طردىـ مف أراعييـ وىدـ منازليـ عحجة أنيا مقامة ع   راةيص، مشددًا عم  أنو ال حؽ 

 .1967امةطينية الواق ة عمف حدود الراعخ مف حزيراف عاـ ل ح  ؿ وي ال دةؿ وي األراعي ال
وي عدد –ـ 2020ة حثيثة لعناء أكثر مف مميوف وحدة اة يطانية ح   عاـ وأشار إل  وجود مةاع إةرائيمي

، -ىو األوؿ مف حجمو حيث لـ يةعؽ أف أعمنت ةمطات االح  ؿ عف عناء مة وطنات وي مثؿ ىذا ال دد
معيًنا أف ال ةطيط الحالي يةير نحو رعط مة وطنات القدس ععيت لحـ، وةمؽ جدار اة يطاني منيخ ياصؿ 

 عف جنوعيا وشرقيا عف ورعيا. شماؿ العاة
 ةمييا ةمطات االح  ؿ  207مة وطنة وي العاة ال رعية والقدس المح مة، منيا  384ونوه إل  وجود 

وي القدس المح مة، وأعاؼ: "إف ىذه الحقائؽ ال ي رويا ال الـ ألف )إةرائيؿ(  26مة وطنات عشوائية، و
يرة مف األوروعييف ي  قدوف أف الامةطينييف ىـ مف  زور الم مومات و قمب الحقائؽ ح   عات نةعة كع

 يح موف اإلةرائيمييف!".
 2/1/2013، فمسطين أون الين

 
 وفق خطط ممنه ة لزيادة االستيطان 2012: االحتالل سار باالتفك ي 36

أكد ةعير وي مجاؿ االة يطاف اإلةرائيمي، أف ةمطات االح  ؿ ةارت ووقا لةطط : أحمد المصري -وزة
، مة  مة الظروؼ 2012اة را يجية محددة لزيادة االة يطاف وي أراعي العاة ال رعية عاـ ممنيجة و 

 الدولية والامةطينية ل حقيؽ ذلؾ عنجاح.
وقاؿ مدير دائرة الةرائط وي جم ية الدراةات ال رعية وي القدس ةميؿ ال اكجي: "إف اإلع نات الم واصمة 

مقرة،   مف  عاعا وووقا لمحاجة، مف دوف  وقؼ أو حةاب ال ي أدرجت ال اـ الماعي، كانت عمف أجندة 
 ألي عممية  ةوية أو ا ااقات".

، عاإلع ف عف عناء  2012واة  مت ةمطات االح  ؿ اإلةرائيمي، مةيرة عاـ  وحدة  17المنصـر
ف اة يطانية جديدة عمدينة القدس المح مة. ويما ذكرت  قارير إحصائية أف االح  ؿ اة ول  عم  أكثر م

 ألؼ دونـ مف أراعي المواطنيف ة ؿ ذات ال اـ. 28
وأوعح ال اكجي وي حديث لػ"ومةطيف"، أف االح  ؿ اة  ؿ الظروؼ الدولية الراىنة، كاالن ةاعات 
األمريكية، وحالة االنقةاـ الةياةي الامةطيني، إعاوة إل  انش اؿ ال رب عأوعاعيـ الداةمية، لمواصمة 

 دوف أي "  كير لمزاجو".ال مؿ ووًقا ألجند و ومف 
جياعا ألي ةطوة لقياـ دولة ومةطينية ووقا ألي  و اعخ: "إف االح  ؿ يقـو عذلؾ، ةيرا لةط و ونيجو، وا 
ا ااؽ مف الممكف أف يناذ، وي وقت  دعو لممااوعات مخ الةمطة الامةطينية، و كثؼ مف ع وطيا عمييا 

 لم  طية عم  االة يطاف ودوف  وقاو".
 2/1/2013، ينفمسطين أون ال

 
  2012مسكن خالل  600ألل دونم وهدم  28: االحتالل  ادر "مركز أبحاث األراضي" 37

: أواد مركز أعحاث األراعي الامةطيني أف ةمطات االح  ؿ اإلةرائيمي صّ دت عشكؿ ممحوظ ة ؿ الةميؿ
حيث قامت  ( وي مصادرة األراعي عالعاة ال رعية وىدـ مةاكف المواطنيف،2012ال اـ المنصـر )

 مةكف. 600ألؼ دونـ وىدمت  28عمصادرة 
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كاف "األكثر شراةة وي او صاب  2012وقاؿ المركز، وي  قرير لو  مقت "قدس عرس" نةةة عنو إف عاـ 
األرض وقمخ وحرؽ و جريؼ الشجر والزرع، واألكثر شراةة وي ىدـ المنازؿ و رويخ و يجير أصحاعيا 

ومواشي، ووي االع داء عم  المزارعيف وأصحاب األراعي وال امميف وييا  أطاااًل ونةاًء وشيوةًا وح   أوناـ
 ووي االع داء عم  الم  قميف والمواطنيف وان ياؾ حرمة حيا يـ وأةرىـ وكرام يـ وح   أرواحيـ".

حةب  قرير نشره و مقت "قدس عرس" نةةة عنو أف   2012ووثؽ مركز أعحاث األراعي ة ؿ عاـ 
ألؼ دونمًا مف األراعي الامةطينية لصالح االة يطاف الييودي عنةعة زيادة  28 االح  ؿ صادر حوالي

 (، و ركز أكثر مف ةمةيا وي القدس المح مة.2011أكثر مف الع ايف مقارنة مخ ال اـ الذي ةعقو )
 106مةكف ومنشأة وي العاة ال رعية منيا حوالي  600، ىدـ حوالي 2012كما وثؽ المركز ة ؿ عاـ 

، مشيًرا إل  أف 2011وي المائة منيا عف عاـ  12وي الةميؿ، عزيادة عنةعة  121س لوحدىا، ووي القد
أمر عوقؼ ال مؿ و/أو اليدـ و/أو  300وعم ت أكثر مف  2012أوامر ىدـ جديدة  ـ إصدارىا ة ؿ عاـ 

يادة وي الةميؿ. عز  320وي القدس و 223مةكنًا ومنشأة منيا حوالي  1231اإلة ء، حيث اة يدوت 
وعحةب م طيات المركز الموثقة؛ وإف عدد األشجار  ـ.2011وي المائة عنيا عاـ  60إجمالية حوالي 
وراقًا عالمياه ال ادمة، عم ت حوالي ةع ة وث ثيف ألؼ شجرة منيا  –الم  دى عمييا  قم ًا وحرقًا و كةيرًا وا 

ائة مما كاف عميو الوعخ عاـ وي الم 85ألؼ شجرة زي وف، وذلؾ عزيادة إجمالية عحوالي  31حوالي 
شجرة، أما  500شجرة، والقدس حوالي  5600، وكاف نصيب الةميؿ مف اع داءات األشجار حوالي 2011

  شجرة. 10260صيعيا محاوظة ناعمس لوحدىا وقد كاف ن
وىدمت ةمطات االح  ؿ أكثر مف ة يف عئًرا لجمخ مياه األمطار وي العاة ال رعية، منيا ة ة وي القدس 
وواحد وثموثوف وي الةميؿ، وي حيف صدرت أوامر ىدـ جديدة لحوالي ةع ة وأرع يف عئًرا، نحو ةع يف وي 

 صيريج مياه  ركزت وي األووار الشمالية. 21المائة منيا وي الةميؿ لوحدىا. كما  ـ مصادرة 
 1/1/2013قدس برس، 
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حّذرت مرةةة األقص  لموقؼ وال راث، مف  ةارع و يرة الحاريات اإلةرائيمية وي منطقة : نعيؿ ةنونو -وزة
القصور األموية، الواق ة جنوب المةجد األقص  المعارؾ،  مييدًا ل نايذ مشروع  يويد م كامؿ،  حت مةم  

 "مطاىر الييكؿ".
ةطوطات وي المرةةة، ناجح عكيرات: "إّف الحاريات  جددت وي المنطقة وقاؿ مدير دائرة الوثائؽ والم

م ر عرعًا، عما  500م ر، و 300الم صقة لمةور الجنوعي لألقص  المعارؾ عم  ام داد طولي ي جاوز 
 دونمًا وي ىذه المنطقة ال ي  اصؿ المةجد عف ةمواف". 50يشمؿ 

ـ، إل  القعاء عم  اليوية اإلة مية 1967منذ عاـ  وأوعح وي  صريٍح لػ"ومةطيف"، أّف االح  ؿ ية  
لمقصور األموية، إذ يشرؼ عم  الحاريات ىناؾ، قادة عةكريوف م قاعدوف، ويما ية  ؿ االح  ؿ طريقًا 

 مف عاب الم ارعة، ل ة اادة مف ىذه المنطقة وي الةياحة ال المية.
 2/1/2013، فمسطين أون الين

 
 العيساوي في القدسسامر ألسير االحتالل يهدم منزل شقيق ا 39
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ىدمت جراوات االح  ؿ االةرائيمي صعاح أمس الث ثاء  راوقيا قوات كعيرة مف : الةعيؿ –القدس المح مة 
الطواقـ ال اع ة لعمدية االح  ؿ، منزؿ رأوت ال يةاوي شقيؽ األةير ةامر ال يةاوي المعرب عف الط اـ 

 يوًما. 183منذ أكثر مف 
ة شيريف ال يةاوي إف قوات االح  ؿ ىدمت منزؿ شقيقيا رأوت وي قرية ال يةوية شماؿ وقالت المحامي

 ةنوات مخ أعنائو وأطاالو األرع ة. 10القدس؛ عحجة العناء دوف  رةيص، عمًما أنو يةكف المنزؿ منذ 
 2/1/2013، السبيل، عّمان

 
 أسرى عشرة محكمة سالم اإلسرائيمية ت در أحكاًما مختمفة بحقمؤسسة التضامن:  40

أةرى وي ةجوف  10أصدرت محكمة ةالـ )اإلةرائيمية( ة ؿ المدة الماعية أحكاًما اع قالية عحؽ 
االح  ؿ، ووؽ ما ذكرت مرةةة ال عامف لحقوؽ اإلنةاف. وأوعح العاحث وي "ال عامف" أحمد العي اوي 

ى ح   صدور األحكاـ عحقيـ، أف محامي المرةةة  اع وا ىذه المماات منذ المحظة األول  الع قاؿ األةر 
 ( شيًرا.27( أشير و)3مشيًرا إل  أف األحكاـ راوحت عيف )

 1/1/2013، فمسطين أون الين
 

 عمماء فمسطين": دعم األسرى مادًيا ومعنوًيا فريضة شرعيةرابطة " 41
يًا ووي أو ت راعطة عمماء ومةطيف، عأف نصرة األةرى وي ةجوف االح  ؿ و حريَرىـ ودعَميـ ماديًا وم نو 

واة دلت راعطة  كؿ المحاوؿ؛ "وريعٌة شرعيٌة وعرورٌة إنةانيٌة ال ي ةمؼ عنيا مخ القدرة عمييا إال عثـ".
عمماء ومةطيف عحديثيا عقوؿ رةوؿ اهلل صم  اهلل عميو وةمـ: "وكوا ال اني )ي ني األةير( وأط موا الجائخ 

قذ رجً  مف المةمميف مف أيدي الكاار، أحب وعودوا المريض"، وقوؿ الةمياة عمر عف الةطاب "ألف اة ن
 إلّي مف جزيرة ال رب".

وطالعت الراعطة وي عياف مك وب وصمت لػ"ومةطيف أوف اليف" نةةة عنو، الث ثاء، عمماء األمة عأةذ دورىـ 
وي حشد اإلمكانات، و ا يؿ كاوة الطاقات، لنصرة قعية األةرى واة   ؿ ةطب الجم ة، وعقد 

لندوات، لةدمة ىذه القعية اإلنةانية ال ادلة، ووعح ممارةات االح  ؿ وج ديو، وعياف ما المر مرات، وا
 يقاةيو األةرى الامةطينيوف وي ةجوف االح  ؿ النازية.

واة نارت جميورية مصر ال رعية رئيةًا وحكومة وش عًا, عصا يا الراعية والعامنة ال ااؽ صاقة وواء 
األةيريف العطميف الشراونة وال يةاوي مف محرري صاقة وواء األحرار، ال ةاذ  األحرار وا ااؽ الكرامة، وألف

 موقؼ جاد ومةروؿ  جاه الةروقات الةطيرة ال ي يمارةيا االح  ؿ عد أةرانا.
كما ناشدت راعطة عمماء ومةطيف ك ائب القةاـ ووصائؿ المقاومة الامةطينية األةرى "ال مؿ عجد لمزيد مف 

الصييوني, والذي ثعت لنا أف ىذا ىو الةعيؿ الوحيد والمجدي لإلوراج عف أةرانا  أةر جنود االح  ؿ
 األعطاؿ عكرامة وعزة".

 1/1/2013، فمسطين أون الين
 

 ًا في "س ن هشارون" ً  رادات: األسيرات يعانين ظروفًا سيئة  د ألسيرة المحررة نسيبةا 42



 
 

 

 

 

           24ص                                    2727العدد:                2/1/2013األربعاء  التاريخ:

ت  جاىؿ ةمطات االح  ؿ )اإلةرائيمي( الم  مد أدانت األةيرة الامةطينية نةيعة جرادا: محمد عيد -وزة
لألوعاع الصحية والم يشية لألةرى واألةيرات الامةطينييف الم  قميف داةؿ الةجوف ال ي أكدت أنيا "ال 

  راعي أدني حقوؽ اإلنةاف".
ت واة  رعت األةيرة المحررة جرادات وي حديث لػ"ومةطيف" عدًدا مف االن ياكات االح  ؿ عحؽ األةيرا

 الامةطينيات، وةصوًصا القاع ات وي ةجف )ىشاروف(.
وأوعحت جرادات أف ةجف )ىشاروف( يا قر إل  المقومات األةاةية لوصاو "ةجًنا مركزيًّا"، مة دلة ع وكؿ 
جدرانو، وان شار الرطوعة عينيا، وان شار الائراف، والحشرات وي جميخ أقةامو، إعاوة إل   كشؼ شعكات 

 مرا و.الصرؼ الصحي داةؿ م
وأعاوت: "إف األةيرات الامةطينيات ي انيف مف ظروؼ ةيئة جدًّا، ان كةت عم  الحياة اليومية والصحية 

 ألجةادىف، إعاوة إل  ةوويف الشديد مف ان شار الائراف والحشرات المة ماة".
 اوؿ عف ونوىت إل  أف االح  ؿ )اإلةرائيمي( ي  مد عشكؿ مة مر ممارةة ةياةة اإلىماؿ الطعي، وال 

 جميخ مطالب األةيرات.
و حدثت عف م اناة األةرى واألةيرات وي أثناء نقميـ إل  محاكـ االح  ؿ ععر ةيارات الةجوف 
)العوةطة(، واصاة إياىا عأنيا "م اناة مف لوف عةر، وىو أمر    مده مصمحة الةجوف لمحاولة إذالؿ 

 األةرى الامةطينييف".
 1/1/2013، فمسطين أون الين

 
 
 

 قرب الخميل  بيت أمر حرق سيارة وشعارات عن رية في قرية 43
أحرؽ مجيولوف ي  قد أنيـ مف المة وطنيف الم طرويف وجر أمس، ةيارة ومةطينية وي : أ ؼ ب -الةميؿ 

قرية عيت أمر قرب الةميؿ جنوب العاة ال رعية، وك عوا عم  جدراف القرية ك اعات عنصرية ان قامية، ويما 
وقالت  «.إيش كودش»حجارة عيف ةكاف قرية قصرة شماؿ العاة ومة وطنيف مف نقطة جرت مواجيات عال

أقدـ مجيولوف عم   نايذ جريمة عم  ما يعدو عم  ةماية »الناطقة عاةـ الشرطة اإلةرائيمية لوعا الةمري: 
 «.أيديولوجية، إذ وجدت ةيارة ومةطينية محروقة ومحاولة إلحراؽ مركعة زراعية وي قرية عيت أمر

، واع عرت «ك عوا عم  جدراف القرية ك اعات عنصرية عالم ة ال عرية  حمؿ معاميف  دويخ الثمف»وأعاوت: 
 «.الحادثة وي واية الةوء»

ووي شماؿ العاة، جرت أمس مواجيات عالحجارة عيف ةكاف قرية قصرة ومة وطنيف قاموا عكةر أشجار 
إف حرس الحدود والجيش  دةموا لاض النزاع » زي وف، ما اعطر الجيش إل  ال دةؿ. وقاؿ ناطؽ عةكري

، مشيرًا إل  أف المواجيات  كررت عيف المة وطنيف وةكاف قرية «عيف مة وطني ايش كودش والةكاف
 «.أعم نا المة وطنيف عأف لدى الامةطينييف إذنًا عحراثة حقوليـ»قصرة. وأردؼ: 

 2/1/2013، الحياة، لندن
 

 لبنان تقيم مؤتمرها العام الثالث في  يدا رابطة المعممين الفمسطينيين في  44
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أقامت راعطة الم مميف الامةطينييف وي لعناف، مر مرىا ال اـ الثالث لممن ةعيف، وذلؾ صعاح يوـ األحد الواقخ 
 ـ وي مركز الّرحمة صيدا.29/12/2012وي 

ألة اذ الّشيخ الجامخ عداية الحاؿ كاف  رحيعًا عالعيوؼ مف قعؿ ال ريؼ األة اذ راةـ قاةـ، ع دىا ر ؿ ا
ـّ ألق  رئيس الراعطة األة اذ و ح شريؼ كممة قيمة حّيا وييا الحعور،  ماىر صّديؽ عي مف الّذكر الحكيـ. ث

م وجيًا ليـ عالّشكر الجزيؿ عم   معي يـ دعوة الراعطة ليذا المر مر. عارعًا وي كمم و مةيرة راعطة الم مميف 
الّةت الّةاعقة شارحًا عشكؿ ماّصٍؿ وعخ ا حاد موظاي األنروا  الامةطينييف وي لعناف ة ؿ الةنوات

وةياةة ال راةي ال ي يمارةيا اإل حاد مخ إدارة األنروا وي ةعيؿ  حصيؿ حقوؽ ال امميف. واّكد أنو ةيكوف 
 لمراعطة موقؼ مف ىذه الةياةة ألّف الموظايف عا وا ي ذّمروف مف ةياةة المماطمة ال ي  مارةيا األنروا.

ي ة اـ كمم و  من  ال وويؽ لكؿ الم مميف وي مةير يـ ال  ميمّية، لما ويو ةدمة الّش ب الامةطيني عشكؿ وو
عاـ. داعيًا جميخ األععاء إل  ان ةاب ىيئة إدارّية جديدة لمراعطة   مؿ عم   طوير عمميا و جاوز ع ض 

 اإلةااقات وي مةيرة الةنوات الث ث الماعية.
ـّ االة ماع إل   مق رحات و وصيات األععاء ال ي أّكدت عم  أىّمية الّنيوض عالراعطة و طوير ع دىا  

عمميا إل  أرق  وأروخ المة ويات عيف النقاعات ال اممة وي الوةط ال  ميمي وعناء أوعؿ ال  قات مخ األطر 
 المثيمة الامةطينية والمعنانية.

الييئة اإلدارّية وررةاء المناطؽ، وجاءت الن ائج ووي نياية المر مر أجريت عممية االن ةاب لمييئة ال امة و 
 عم  الّشكؿ ال الي:

 . رئيس الييئة ال اّمة لمراعطة: األة اذ  مااح يونس.1
 . نائب رئيس الييئة ال اّمة: األة اذ محّمد عاىر.2
 . أميف ةّر الييئة ال اّمة: األة اذ ناصر ال ريض )واز عال زكية(.3
 األة اذ محّمد الحاج. . رئيس الييئة اإلدارّية:4
 . أععاء الييئة اإلدارّية: راةـ قاةـ، أحمد عّزاـ، عادؿ أة د، محّمد عقؿ.5
 صور: األة اذ عية  حناي. -. ررةاء المناطؽ: 6
 صيدا: األة اذ ع ؿ حةيف. -
 عيروت: األة اذ وليد حميد. -
 الّشماؿ: األة اذ وةيـ ي قوب. -
 العقاع: األة اذ كايد كايد. -

 1/1/2013ع  يدا ستي، موق
 

  ن يقتحمون "برك سميمان" ألداء طقوس توراتيةيبيت لحم: عشرات المستوطن 45
اق حـ عشرات المة وطنوف الييود، الميمة الماعية، عحماية مف قعؿ جنود االح  ؿ اإلةرائيمي، : عيت لحـ
ألداء طقوس  ة ال رعية(عجنوب مدينة عيت لحـ )جنوب العا وي عمدة الةعر "عرؾ ةميماف" الواق ة منطقة

  ورا ية ةاصة عيـ.
وأواد احمد ص ح، منةؽ المجنة الش عية لمقاومة االة يطاف عالةعر لػ"قدس عرس" أف حوالي 

مة وطًنا يراوقيـ جنود االح  ؿ، اق حموا عمدة الةعر وا جيوا نحو عرؾ ةميماف ال اريةية وال ي  ةمةيف
 ة ىناؾ.  ود لم صر الروماني وأدوا طقوًةا ديني
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 1/1/2013قدس برس، 
 

    %26بزيادة  2012طفاًل فمسطينًيا خالل  880وزارة األسرى في رام اهلل: االحتالل اعتقل  46
راـ اهلل: أواد  قرير صادر عف دائرة اإلحصاء وي وزارة األةرى ال اع ة لمحكومة الامةطينية عالعاة ال اـ 

لية لحاالت االع قاؿ ال ي  ناذىا ةمطات االح  ؿ عحؽ ( ةجؿ ار ااًعا وي األعداد اإلجما2012المنصـر )
 .2011وي المائة عف ال اـ الذي ةعقو  26األطااؿ الامةطينييف عنةعة 

، عم وةط 2012وية دؿ مف ال قرير أف قوات االح  ؿ اع قمت ثمانمائة وثمانيف طاً  ومةطينًيا ة ؿ عاـ 
ىذا "مرشر ةطير ومقمؽ، وي ظؿ اة مرار اة يداويـ ث ثة وةع يف حالة اع قاؿ شيرًيا، م  عًرا أف 

واع قاليـ والزج عيـ وي ةجوف وم  ق ت  شيد ظرووًا ص عة، ووي ظؿ  صاعد االن ياكات الجةيمة عحقيـ 
مف   ذيب وحرماف وع ط واع زاز وم اممة قاةية وال إنةانية   ناو  وعشكؿ واعح مخ كاوة المواثيؽ 

  مؾ الم  مقة عحقوؽ الطاؿ". واال ااقيات الدولية ال ةيما
وذكر أف "ىناؾ المئات ممف  جاوزوا ةف الطاولة وىـ داةؿ الةجف، ويما ال  زاؿ ةمطات االح  ؿ  ح جز 

( طاً  أقؿ مف ةف الثامنة عشر، و حرميـ مف أعةط الحقوؽ ال ي 190وي ةجونيا وم  ق  يا حوالي )
 مر الذي ية دعي ال حرؾ إلنقاذىـ وحماية مة قعميـ". منحيا ليـ المواثيؽ واال ااقيات الدولية، األ

 1/1/2013قدس برس، 
 
 
 

    تحميق مكّثل لمطيران الحربي اإلسرائيمي في سماء غزة 47
(، وي ةماء مدينة وزة عشكؿ وير مةعوؽ منذ 1|1وزة: حمقت طائرات حرعية إةرائيمية، ليؿ الث ثاء )

وأواد مراةؿ "قدس  ر، وذلؾ لممرة الثانية وي وعوف يوميف.ان ياء ال دواف عم  قطاع وزة قعؿ أكثر مف شي
" حّمقت ليؿ الث ثاء عشكؿ مكثؼ ومااجئ وي 16عرس" وي وزة أف طائرات حرعية إةرائيمية مف نوع "اؼ 

أجواء مدينة وزة وعم  ار ااعات منةاعة، عصورة الو ة وأكعر مف المرة الةاعقة ال ي حّمقت وييا  مؾ 
وأثار ىذا ال حميؽ لطائرات  (.12|30يوـ األحد الماعي ) القطاع وكاف ذلؾ مةاءالطائرات وي ةماء 

 االح  ؿ مةاوؼ ةكاف مدينة وزة، ةشية أف  قوـ ىذه الطائرات عاإلوارة عمييـ روـ وجود ال يدئة.
 1/1/2013قدس برس، 

 
  2012طفاًل خالل  180فمسطينًيا من الخميل بينهم  1150االحتالل اعتقل  48

( 2012ُية دؿ مف م طيات حقوقية أف قوات االح  ؿ اإلةرائيمي اع قمت ة ؿ ال اـ المنصـر ) :الةميؿ
وي مدينة الةميؿ )جنوب العاة ال رعية( وحدىا أكثر مف ألؼ ومائة وةمةيف ومةطينًيا، عينيـ ما يزيد عف 

 مائة وثمانيف طاً ،  قؿ أعمارىـ عف ثمانية عشر عاًما.
ومةطينًيا ي انوف مف  157"نادي األةير" الامةطيني أف مف عيف الم  قميف أيًعا  وقاؿ إحصائية صادرة عف

مف طمعة المدارس والجام ات. ولات ال قرير،  243أمراض مة ماة، واثني عشر مف الجرح  والم اقيف و
 الذي  مقت "قدس عرس" نةةة عنو، النظر إل  أف عدد األةيرات الموا ي اع قمف مف الةميؿ ة ؿ ال اـ

أةيرة، ُأورج عف ةع ة منيف، مشيرًا إل  إصدار محاكـ االح  ؿ ةمةة وةع يف   الماعي عمال أرع ة عشر
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قراًرا إدارًيا عحؽ أةرى مف المحاوظة، وعدًدا منيـ  ـ ال حقيؽ م يـ وي مراكز ال حقيؽ المركزية، ولـ يثعت 
 نيـ يشكموف "ةطرًا عم  أمف إةرائيؿ".أي شيء عحقيـ، وروـ ذلؾ  ـ  حويميـ إل  االع قاؿ اإلداري عحجة أ

وقد عمال عدد الط ب الم  قميف مف المراحؿ اإلعدادية والثانوية والجام ية، حةب ال قرير الذي ُنشر مخ 
(، مائ يف وث ثة وأرع يف طالًعا، حيث  مت عمميات االع قاؿ  حديدا قعؿ موعد 2012عداية ال اـ الجديد )

 إل  أنو " ـ ال نكيؿ عيـ". االم حانات النيائية، مشيًرا
 2/1/2013قدس برس، 

 
 مؤسسات طبية خا ة في رام اهلل ي در قرارات بإغالق وزير ال حة 49

قاـ وزير الصحة د. ىاني عاعديف أمس عزيارة عدد مف  :مراد ياةيف -رومؿ الةويطي  -طولكـر 
ال طمة الرةمية يـو المرةةات الطعية الةاصة وي عدد مف محاوظات العاة عشكؿ ةري ومااجئ روـ 

، وقد  اقد وزير الصحة عددا مف  مؾ «الحياة الجديدة»ووي  صريح صحاي صادر عف الوزارة  مق و  أمس.
المرةةات الطعية لم اينة مدى م ءم يا ل قديـ الةدمة الصحة لممواطنيف عم  ارض الواقخ، ووي أعقاب 

د مف  مؾ المرةةات ع د ال شاور مخ وكيؿ ذلؾ، أصدر عددا مف القرارات الاورية الصارمة عإو ؽ عد
وكشؼ وزير الصحة عف اصاعة  الوزارة د. عناف المصري الذي  كاؿ ع نايذ  مؾ ال  ميمات عشكؿ ووري. 

ووواة  ة ة مواطنيف ل اية اآلف، الو ًا ال  اف الطواقـ الطعية « انامونزا الةنازير»حالة مرعية عمرض  240
 مكنت مف محاصرة ىذا المرض و ووير األدوية ال زمة لو مف مة مؼ وي القطاعيف الحكومي والةاص 

مة شايات ومة ودعات العاة. وحوؿ نقص األدوية وي مة ودعات وزارة الصحة، أوعح د. عاعديف اف 
ىذه المشكمة ةوؼ  حؿ وي الوقت القريب واف ىنالؾ علية ادارية مالية ة  عخ مف قعؿ الوزارة ألجؿ ال  مب 

 ـ  وور الدواء وي المة ودعات او الصيدليات المة ماة وي مراوؽ وزارة الصحة.عم  مشكمة عد
صناًا مف األدوية كانت وير م وورة وي مة ودعات الوزارة وانةاعت اآلف  160واع رؼ د. عاعديف عأف 

 صناًا وة ؿ ال شرة أياـ المقعمة ةي ـ  ووير األدوية األةرى. 40ال  
 2/1/2013، الحياة ال ديدة، رام اهلل

 
 أدا كايو  نادية أبو زهرة".. لمكاتبين ُمَقيَّد في فمسطينكتاب " 50

موعوع الك اب عطاقة اليوية أو عطاقة ال  ريؼ الشةصية، ال ي عم  الامةطيني حمميا أو : زياد من 
الحصوؿ عمييا وي األراعي الامةطينية المح مة، وكذلؾ كياية اة ةداـ ال دو الصييوني ليا عيدؼ اإلم اف 
وي الةيطرة والييمنة عم  الش ب الم  قؿ عمف حدود مف يدعي أنو الدولة الديمقراطية الوحيدة وي 

كثر ال ي رووف  ااصيؿ حياة الامةطيني وي أراعي العاة ال رعية وعم  نحو ةاص  ااصيؿ  المنطقة!
كياية  عذاعات ال نقؿ عيف مة مؼ مناطقيا. ولذا وإف الك اب ليس مةصًصا وقط لمحديث وي موعوع

ذالؿ و ارقة عنصرية  جاه الامةطينييف وي كاوة  اة ةداـ ال دو الصييوني العطاقة الشةصية أداة اح  ؿ وا 
نما ي ناوؿ الموعوع  اريةًيا، وي مدةمو، عشرح أنماط أةرى عف كياية اة ةداـ دوؿ  مجاالت الحياة، وا 

النازية أو وي دوؿ أوروعا والنظاـ ال نصري  وأنظمة أةرى ليذه العطاقة "الم ينة" ةواء أكاف ذلؾ وي ألمانيا
وي جنوب أوريقيا قعؿ اة ة مو لموقائخ ال نيدة النا جة مف إصرار ش عيا عم  القعاء عم  ذلؾ النظاـ 

 الكريو والمكروه.
 ال ةجيؿ وعطاقة اليوية و قييد حرية الحركة -الك اب: مقيد وي ومةطيف -
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 المرلؼ: نادية أعو زىرة، أدا كاي.-
 222دد الصاحات: ع-
 الناشر: عمو و عرس، لندف، المممكة الم حدة-
 2013الطع ة: األول / -

 29/12/2012ال زيرة نت، الدوحة، 
 

 الستئنال مباحثات الم الحة بالقاهرة منت ل الشهر ال اري الفمسطينيةمرسي يدعو الف ائل  51
الناطؽ عاةـ الرئاةة أف  ،اف الحةينيجيي ،القاىرةنقً  عف مراةم يا وي  2/1/2013الحياة، لندن، نشرت 
ةيصؿ إل  القاىرة  ،محمود ععاسالةمطة الامةطينية، الحياة إف رئيس  جريدةقاؿ ل ،ياةر عمي ،المصرية

األةعوع المقعؿ  معية لدعوة وجييا إليو وزير الةارجية المصري محمد كامؿ عمرو، وي وقت قالت مصادر 
وأشارت  الامةطينية ةي ـ اة ئناوو من صؼ الشير الجاري. مصرية موثوقة لمحياة إف ممؼ المصالحة

المصادر إل  ا صاالت أجر يا مصر مخ كؿ مف حرك ي و ح وحماس وي ىذا الصدد، الو ة إل  أف 
الجانعيف أكدا  جاوعيما مخ جيود المصالحة المصرية واة  دادىما الة ئناؼ الحوار مف أجؿ إنجاز 

المصالحة ووؽ رزمة واحدة ومف دوف اش راطات مةعقة مف أي مصالحة مطمقة و طعيؽ عنود ا ااؽ 
 الجانعيف.

يذكر أف الرئيس محمد مرةي أوعح لألميف ال اـ لألمـ الم حدة عاف كي موف ععر ا صاؿ ىا اي أوؿ مف 
أمس أف الدعوة موجية إل  الامةطينييف الة ئناؼ محادثات المصالحة وي القاىرة األةعوع الثاني مف الشير 

 ي، وأف مصر  ولي ممؼ المصالحة اى مامًا ةاصًا.الجار 
 إعراىيـ ،رئيس مركز الدراةات الامةطينية المصرية، أف القاىرةمف  1/1/2013قدس برس، وأعاوت 

قدس عرس أف الدعوة الرئاةية المصرية قد وجيت عالا ؿ  وكالةأكد وي  صريحات ةاصة ل ،الدراوي
وقاؿ إف الةاحة الةياةية  لقاىرة الة ئناؼ محادثات المصالحة.لماصائؿ الامةطينية مف أجؿ القدوـ إل  ا

 الامةطينية  شيد منذ عدة أةاعيخ أجواء م ئمة لمحوار عيف الامةطينييف.
 

 "إسرائيل" وعودة يهود م رعن ت ريحات العريان حول  "غير مسؤول"مرسي الرئاسة الم رية:  52
أف مرةةة الرئاةة وير مةرولة  ،د. ياةر عمي ،ية: أكد الم حدث الرةمي عاةـ رئاةة الجميور .(أ.ش.أ)

حوؿ الييود.. وقاؿ:  ،عصاـ ال رياف د. ،عف ال صريحات ال ي أدل  عيا نائب رئيس حزب الحرية وال دالة
وذكر ياةر عمي أف مة شاري الرئيس مرةي ال ي حدثوف  ."ىذه ال صريحات عراء شةصية ةاصة عو"إف 

 حوؿ ىذه ال صريحات. عاةـ الرئاةة وليس لنا أي   ميؽ
ودعا الييود إل  م ادرة ومةطيف ال اريةية وال ودة إل  الع د ال ي  "إةرائيؿ"وكاف عصاـ ال رياف  وقخ زواؿ 

 جاءوا منيا.
 2/1/2013، لندن، القدس العربي

 
 بم ر بشأن عودة اليهود تثير  دالً  ت ريحات ع ام العريانتقرير:  53
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أثارت  صريحات عصاـ ال رياف، نائب رئيس حزب الحرية وال دالة، عشأف : ععد الرحمف أعو الُ   -القاىرة 
عيف مف يقوؿ إف ىذا حؽ ليـ وعيف مف ي يـ ال رياف ع قد صاقة  عودة الييود المصرييف إل  وطنيـ، جدالً 

 ."إةرائيؿ"مخ 
ةياةي" ال يمكف  إشارة واعحة إل  "وزؿ ،ععد ال اار شكر ،وقد رأى وييا القيادي وي جعية اإلنقاذ الوطني

يناير، ال ي قاؿ إنيا قامت إلنياء ال ع ية ألمريكا، و أكيد ال داء لم دو الصييوني الذي  25قعولو ع د ثورة 
وقاؿ شكر لمجزيرة نت "العمد ي مي  يوليو. 23ي كوف وي جزء منو مف الذيف ىاجروا مف مصر ع د ثورة 

 ذكر الييود المصرييف روـ أنو ليس وق و وليس األمر وي اني أزمات اق صادية وةياةية، ويأ ي ال رياف لي
 مطروحا لمنقاش عم  الةاحة".

كما  ةاءؿ المحمؿ الةياةي عمار عمي حةف عف اليدؼ مف ىذه ال صريحات وي ىذا ال وقيت، قائ  إف 
 "إةرائيؿ"ك ـ ال رياف وير عممي ألف أومب الييود الذيف ىاجروا مف مصر ما وا، وأعنارىـ ي  عروف 

وطنيـ، وقاؿ حةف لمجزيرة نت إف عددا مف الييود ةية ايد مف ىذه  مؾ ال صريحات إلقامة دعاوى 
 الة رداد ما يدعوف أنيا أم ؾ ليـ وي مصر.

عف صاحب الموقخ  إف  صريحات الةياةي، وع ً  ،نادر عكار ،قاؿ الم حدث الرةمي لحزب النور الةمايو 
وأعاؼ  وي  صريحات ال رياف، عحةب   عيره. وك ىما كاف وائعاً  ال نايذي، يجب أف  راعي الةياؽ ال اـ،

عكار وي صاح و عم  موقخ ويةعوؾ "الديف حـر الظمـ عد أي مةموؽ، لكف ما مناةعة الحديث اآلف عف 
ييود كانوا وي مصر؟"، وأعاؼ "ال ةوية عيف مف ُأجعر عم  م ادرة أرعو ع د اح  ليا وعيف مف ىاجر 

  مة أمر ال يقعمو عاقؿ".إل  أرض م  صعة مح
كما روض الم حدث عاةـ حزب العناء وال نمية، المنعثؽ عف الجماعة اإلة مية، ةالد الشريؼ،  صريحات 
ال رياف، وقاؿ إنيا وي وير موع يا، و ح اج إل   وعيح مف حزب الحرية وال دالة وجماعة اإلةواف 

 المةمميف.
الحرية وال دالة صعحي صالح، أف ما قالو ال رياف وي المقاعؿ، أوعح ععو مجمس الشورى عف حزب 

ي ني عودة كؿ مواطف إل  العمد ال ي جاء منيا عما وي ذلؾ الدوؿ ال رعية، وعودة الامةطينييف إل  
 ل صريحات ال رياف مف أجؿ مناوةة حزعية. ةيئاً  ةياةياً  وقاؿ لمجزيرة نت إف ىناؾ  وظيااً  أراعييـ.

وك ب أف الماارقة ىي أف ال رياف ي  رض ل  اب قاس  ،محمود ةمطاف ،ريوف"أما رئيس  حرير جريدة "المص
وأعاؼ أف ال رياف "لـ  مف إة مييف، ولحممة " شيير" ما  مة مف الميعرالييف واليةارييف والقوى ال ممانية.

نما  كمـ عف الييود المصرييف، وقاؿ إف المزايدة عم  ال رياف   ك س مدى ي حدث عف الييود الصياينة، وا 
ان يازية ال يار الميعرالي المصري حيث إف القيادي اإلةواني  كمـ مف منطؽ قانوني محض يةص حقوؽ 

 عحزب الحرية وال دالة. المواطنة لييود مصرييف، معياا أف الحممة اة يدوت اإلعرار ةياةياً 
ودة، ةوؼ  زيد مف جي و، قاؿ الماكر الةياةي مصطا  الاقي إف دعوة ال رياف لمييود المصرييف لم 

ال  ددية ال ي  نيض عالمج مخ و دو و لم قدـ، كما   د رةالة طمأنة لألقعاط المصرييف. وأوعح الاقي أف 
ال رياف لـ يطالب ع ودة اإلةرائيمييف عؿ الييود المصرييف الذيف كاف ةروجيـ مف مصر ةطأ، ولكنيـ 

 ةرجوا طواعية و  مجاؿ لممطالعة ع  ويعات.
 1/1/2013ال زيرة.نت، 
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ومطالع يا  دولياً  "إةرائيؿ"دعا عاحث مصري م ةصص وي عموـ اآلثار إل  مقاعاة : يحي  ةمؼ -القاىرة 
وأكد العاحث أف ىذه المطالب ال    مؽ وقط عةرقة عثار ة ؿ  ع  ويعات  اريةية عف ةرقة عثار مصرية.

 لةيناء، عؿ إنيا  رجخ إل  حقعة النعي موة  وةروج الييود مف مصر. "إةرائيؿ"اح  ؿ  و رة
وطالب ععد الرحيـ ريحاف، مدير عاـ العحوث والدراةات األثرية والنشر ال ممي عالوجو العحري وةيناء، 

رى الييود ع  ويعات  اريةية عف ةرقة عثار مصر مف الذىب أثناء ةروجيـ مف مصر، و  ويعات أة
 ل صريحا و لوكالة أنعاء الشرؽ األوةط. ، وذلؾ ووقاً 1967عف ةرق يـ عثار ةيناء أثناء اح  ليا عاـ 

الةاصة عحماية اآلثار أثناء النزاع  1954لمةالا يا ا ااقية  دولياً  "إةرائيؿ"وطالب ريحاف أيعا عمقاعاة 
 ."إةرائيؿ"المةمح، وذلؾ عقياميا عالحار وي مواقخ أثرية ال  ةص 

و  1967عةيناء عيف عامي  أثرياً  موق اً  35قامت ع مؿ حاريات وي أكثر مف  "إةرائيؿ"ويقوؿ ريحاف إف 
عطرؽ وير عممية لمجرد الحصوؿ عم  قطخ أثرية ل رعيا عم احايا أو اال جار عيا وةرقة كؿ  1982

 مح ويا يا.
 ف ألؼ مميار دوالر.وقاؿ ريحاف إف ال  ويعات عف  مؾ الةةائر األثرية قد  صؿ إل  أكثر م

 31/12/2012هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 
 

 مميون دوالر إلى ميزانية السمطة الفمسطينية 26ال زائر تحّول  55
مميوف دوالر عشكؿ عاجؿ إل  الةمطة الامةطينية، وذلؾ  26ص ح جم ة: حولت الجزائر معمال  -القاىرة 

وقاؿ  دة الش ب الامةطيني عم   جاوز األزمة المالية الطاحنة.وي إطار الجيود ال رعية المعذولة لمةاع
إف الجزائر أعم ت الجام ة ع حويؿ ىذا  ،أمس ،الةاير أحمد عف حمي ،نائب األميف ال اـ لمجام ة ال رعية

أعريؿ المقعؿ ووؽ اآللية الم  مدة وي الجام ة لةداد الدوؿ  /المعمال الذي كاف مف المقرر ةداده وي نيةاف
عية لمةاىما يا وي موازنة الةمطة، إال أف الجزائر رأت ال عكير عةداد ىذا المعمال اآلف لممةاعدة وي ال ر 

  ةايؼ األزمة المالية ال ي   انييا الةمطة.
وأعاؼ عف حمي أف األميف ال اـ لمجام ة نعيؿ ال رعي ع ث عرةائؿ عاجمة إل  وزراء الةارجية ال رب 

ىمات عمدانيـ المالية كي   مكف الةمطة مف  معية اح ياجات الش ب لحثيـ عم  اإلةراع وي ةداد مةا
الامةطيني الممحة، كما أنو عصدد إجراء مشاورات مكثاة أيعا لمطالع يا عاإلةراع ع نايذ شعكة األماف المالية 

 .مميوف دوالر شيرياً  100وقيم يا  2012ال ي قرر يا قمة ع داد 
 2/1/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 الغربية لمضفة أمير قطر" تكشل سبب تأ يل زيارة نت سالة"الر  56

كشات مصادر قطرية مطم ة لػ"الرةالة نت" عف أةعاب  أجيؿ أمير قطر الشيخ حمد عف ةمياة عؿ : ةاص
، وذلؾ ن يجة ة وات ظيرت مرةراً  عيف  ثاني زيار و ال ي كانت م وق ة إل  راـ اهلل ة ؿ األةعوع المنصـر

وأشارت المصادر إل  أنو ة ؿ زيارة  القطري ونظيره ال اعخ لمةمطة الامةطينية عالعاة.عرو وكوؿ األمير 
لزيارة الشيخ حمد،  ااجئوا عوجود عدد مف الشةصيات الا حاوية  اإلعدادوود قطري إل  راـ اهلل مف أجؿ 

ؿ لو، األمر وقيادات الةمطة ال ي ىاجمت األمير القطري عقب زيار و وزة، وة كوف عمف الوود المة قع
 الذي أثار حايظة الوود واة  راعو.
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وكاف عةاـ زكارنة ععو المجنة المركزية لحركة و ح قاؿ وي  صريح ةاعؽ لو عقب زيارة أمير قطر ل زة: 
"نن ظر زيدي ومةطيني يمقي عحذائو عم  وجو أمير قطر الذي أ   ع  ميمات أمريكية ل رةيخ االنقةاـ!"، 

 ؟"، واصاًا مف ةيقوـ عذلؾ عالعطؿ!.م ةائً : "أيف أعطاؿ وزة
وأوعحت المصادر أف الوود القطري طالب القيادات الا حاوية  قديـ اع ذار رةمي ألمير قطر ع د اإلةاءة 

ولا ت إل  أنو ن يجة لروض الشةصيات  قديـ االع ذار قرر الشيخ  لو إال أف ىذه القيادات روعت ذلؾ.
 ر عةر.حمد  أجيؿ زيار و لراـ اهلل إل  إش ا

وعممت "الرةالة نت" عنشوب ة وات حادة عيف ععاس وعدد مف قيادات و ح عقب روعيـ  قديـ االع ذار، 
 مشيريف إل  أف "أعو مازف" كاف يأمؿ عنجاح الزيارة القطرية.

جراءات صارمة عحؽ ىذه الشةصيات، مف عينيا إو ؽ ع ض  ومف المقرر أف ي ةذ ععاس مواقؼ وا 
 ل ي ىاجمت األمير القطري، ووؽ المصدر.المواقخ الا حاوية ا

 1/1/2013، الرسالة نت
 

 إنه مواطن عادي تقولتل أبيب ... و م ر ت دد حبس  ندي إسرائيمي 57
قررت النياعة ال امة المصرية حعس جندي إةرائيمي م  قؿ : داليا عاصـ ،يةري محمد - اإلةكندرية ،طاعا

وذلؾ ع يمة عال ةاعر و صوير منشوت حيوية وي ةيناء  أياـ عم  ذمة ال حقيؽ 4لدييا منذ أوؿ مف أمس، 
يمنخ  صويرىا. وأمرت النياعة ال امة عةرعة ععط و اة وي ال قد الثالث مف عمرىا كانت  راوقو أثناء  ةممو 

 لألراعي المصرية.
ع قة و جري وزارة الةارجية اإلةرائيمية ا صاالت مخ الةمطات المصرية عيدؼ اإلوراج عنو، مركدة أنو ال 

، مشيرة إل  أنو لو عال جةس. وأكدت وةائؿ إع ـ إةرائيمية أف الجندي الم  قؿ إنةاف عادي وليس جاةوةاً 
كاف ي يش وي الماعي وي مناطؽ الةمطة الامةطينية وطمب الحصوؿ عم  جنةية ومةطينية إال أف 

 ."إةرائيؿ"الةمطة أع د و إل  
 2/1/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 في حال استمرار االستيطان "إسرائيل"عاقب ياالتحاد األوروبي س :رائيميةتقديرات إس 58

لم اـ الجديد عف أف اال حاد  اإلةرائيميةكشات  قديرات وزارة الةارجية  :كامؿ إعراىيـ -القدس المح مة 
يةرائيؿ " وقالت جريدة وي حاؿ اة مرارىا عالعناء االة يطاني وي العاة ال رعية. "إةرائيؿ"ةي اقب  األوروعي

المقرعة مف عنياميف ن نياىو، إنو إذا اة مر الجمود الةياةي ومواصمة العناء االة يطاني وإف ذلؾ  "،ىيوـ
 قوض حؿ الدول يف لمش عيف ومف  "إةرائيؿ" أفةيردي إل  ومياف األنظمة األوروعية، ألف ىناؾ قناعة 

ت المة وطنات، وأيعا منخ المة وطنيف عوعخ ع مات عم  من جا "إةرائيؿ"عد  إجراءاتالم وقخ ا ةاذ 
االة يطاف أصعح "وقاؿ مصدر عالةارجية:  الناشطيف وي االة يطاف مف دةوؿ دوؿ اال حاد األوروعي.

عليات لم اقعة  أيعاً وي أوروعا ونحف اآلف عصدد محادثات ميذعة مخ األوروعييف لكف لدييـ  مركزياً  موعوعاً 
 ."إةرائيؿ

 2/1/2013الرأي، عّمان، 
 

 بريطانيا تنتقد تشبيه "إسرائيل" المستوطنات اليهودية ب زر فوكالند 59
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اع عر م حدث عاةـ وزارة الةارجية العريطانية  شعيو وزير ال  ميـ اإلةرائيمي، ودعوف ةاعر، المة وطنات 
عجزر ووك ند، عأنو وير م صؿ عالموعوع. ونةعت جريدة ديمي  مي راؼ، أمس، إل  م حدث عاةـ 

ليةت ذات صمة، وال   ير حقيقة أف مة وطنة أريئيؿ  كمف "لعريطانية، قولو إف  صريحات ةاعر الةارجية ا
. وقالت الجريدة إف ةاعر، قارف المة وطنات "وراء الةط األةعر ووير قانونية عموجب القانوف الدولي

، ألة ير عيرت، ياأوريقعجزر الاوك ند وي م رض رده عم  ان قادات عريطانية لشروف الشرؽ األوةط وشماؿ 
وأشارت إل  أف  رةميًا عم  إقامة جام ة عمة وطنة أريئيؿ قرب ةمايت وي قمب العاة. "إةرائيؿ"لمصادقة 

، "قوي وعم  ورار ار عاط عريطانيا عجزر الاوك ند"عمة وطنة اريئيؿ عأنو  "إةرائيؿ"ةاعر اع عر ار عاط 
 ."انة العريطانيةيروض اإلد"واعمال  جم ًا وي مدينة نيس زيونا عأنو 

 2/1/2013الخميج، الشارقة، 
 

 ناشطون فرنسيون وأوروبيون ينهون زيارة تضامنية لغزة 60
وادر عشرات الم عامنيف الارنةييف واألوروعييف والمصرييف وزة أمس ع د أف أنيوا زيارة .(: ب.ؼ.أ)

ف الحدود وقدموا مةاعدات  عامنية اة مرت ةمةة أياـ زاروا ة ليا ةصوصًا المناطؽ الزراعية القريعة م
عف ة اد يا ليذه الزيارة ال ي أ احت ليا أف  م قي  ،أوليايا زيمور ،وععرت رئيةة قاومة الم عامنيف طعية.

، عم  مواصمة حشد ال عامف "أوروعا ومةطيف"مخ المواطنيف والمزارعيف، وشددت زيمور وىي رئيةة جم ية 
. وأشارت إل  أف الحممة ال ي "أجؿ  حقيؽ ال دالة والة ـ مف"مخ الامةطينييف وي األراعي الامةطينية 

، ةصوصًا عم  المة وى االق صادي والثقاوي "إةرائيؿ" ديرىا جم ي يا ة واصؿ ال مؿ ألجؿ مقاط ة 
 والرياعي. وطالعت عاإلوراج عف األةرى الامةطينييف مف الةجوف اإلةرائيمية.

 2/1/2013الحياة، لندن، 
 

 ليرموكمخيم ا إلىالعودة  61
 عمي عدواف
عػات ومةػػطينيو ةػػورية، وومةػػطينيو مةػيـ اليرمػػوؾ  حديػػدًا، أي امػػًا مػػف دوف رعايػة أو اح عػػاف، وقػػد نػػزح عػػف 
المةيـ والعية ةكانو مف ال جئيف الامةطينييف العالال عددىـ قراعة رعخ مميوف مػواطف ومةػطيني يةػكنوف قعػؿ 

الةػػورييف مػػف ةػػكاف المةػػيـ الػػذيف يقيمػػوف داةمػػو  المةػػيـ )لُػػب المةػػيـ( وم يػػـ عػػدد معػػاعؼ مػػف أشػػقائيـ
وي المئػة مػف ةػكانو، ع ػد أف عػاد إليػو عػدد كعيػر مػف  30وعم  حدود قشر و الةميكة، وعقي داةمو أقؿ مف 

مواطنيػػػو، إال أف اةػػػ مرار االشػػػ عاكات وال طػػػاحف الػػػدموي عمػػػ  مداةمػػػو وأطراوػػػو، دو يػػػـ مػػػف جديػػػد لم ػػػادرة 
وػي المئػة مػف مواطنيػو  20انًا شعو ميجور وأعداد الةكاف ويو ال   جاوز نحو اليرموؾ، الذي أصعح اآلف مك

الةورييف والامةطينييف عم  حد ةواء، ع ػد أف كػاف ينػعض عالحيػاة، وقػد َ حػّوؿ ةػ ؿ شػيور األزمػة الةػورية 
ال  م ذ عمف لكػؿ مػف دةمػو، ةصوصػًا مػف منػاطؽ ال ػو ر المحيطػة عػو، حيػث قػدرت أعػداد مػف لجػأوا إليػو 
وػي ذروة ال ػػو ر وػي احيػػاء ال عػامف والحجػػر األةػود وال ةػػالي والقػدـ وحػػي الزىػور وعمػػدة يمػدا وععػػي  وويرىػػا 
... عنحو ة مئة ألؼ مواطف ةوري، وجدوا وي اليرموؾ م ذًا عمنًا، ويدًا شقيقة طيعة قدمت ليـ يد المةاعدة 

 عم  اكثر مف ص يد.
كػانوف األوؿ )ديةػمعر( الماعػي وػي ةػاحة رئيةػية مػف  28ليمػة  لقد أدى اإلناجار المدوي واليائؿ الذي وقخ

ةاحات المةيـ وال ي  ةػم  عةػاحة )الريجػي( والواق ػة عػالقرب مػف مدةمػو الرئيةػي، الػ  نػزوح الجػزء األكعػر 
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ممف  عق  وي اليرموؾ. وقد كاف ذاؾ اإلناجار مروعًا ومأةويًا وقد ةمؼ وراءه دمارًا ىائً  يح ػاج الػ  معػالال 
ة  قػػدر عمئػػة مميػػوف ليػػرة ةػػورية إلصػػ ح ال قػػارات والمحػػاؿ ال جاريػػة وويرىػػا ال ػػي دمرىػػا اإلناجػػار الػػذي طائمػػ

 نجـ عف ةيارة ماةةة.
كا ب ىذه الةطور كاف منزويًا وي الطاعؽ األرعي مف منزلو القريب مف ةاحة اإلناجار وعم  ع د أقؿ مػف 

منطقة عشػكؿ عػاـ، ل ةمػؼ ذاؾ المشػيد الػذي ال يعشػر مئ ي م ر منيا، وقد ار جت األرض وعمـو األعنية وال
 ووؽ المثؿ الش عي الامةطيني الةائد.« أوؿ الرقص حنجمة»عالةير أعدًا، وقد قاؿ أحدىـ 

مةػػػػيـ اليرمػػػػوؾ ي ػػػػيش اآلف وعػػػػ ًا صػػػػ عًا ومأةػػػػويًا، و العيػػػػة منازلػػػػو وعقارا ػػػػو واروػػػػة مػػػػف أىميػػػػا وةػػػػكانيا 
وؾ ىػػي عقػػارات ُمنظمػػة وُمةػػجمة عةػػج ت كا ػػب ال ػػدؿ والطػػاعو )عالمناةػػعة: إف م ظػػـ عقػػارات مةػػيـ اليرمػػ

وليةت مف مناطؽ ال شوائيات الم رووة حوؿ مدينة دمشؽ(، ويما  وزع والعية ومةطينيي المةيـ عمػ  قػوس 
واةخ وي مناطؽ داةؿ مدينة دمشؽ وعم  أطراويا، كما وادرت أعداد جيدة منيـ نحو مصر ولعناف وع ض 

 الدوؿ األوروعية.
د عجزت الاصائؿ والقوى الامةػطينية مج م ػة عػف حػؿ اة  صػاءات مشػكمة مةػيـ اليرمػوؾ، وعجػزت عػف لق

وقؼ عمميات ال طاحف داةؿ ع ض شوارعو ومداةمو، كما عجزت عف إقناع مة مؼ األطراؼ عوقؼ القنص 
رجيف عدمائيـ مف ع ض الشوارع لما يةععو مف إصاعات قا مة نالت عددًا كعيرًا مف مواطنيو الذيف ةقطوا مع

كأعريػػاء مػػف دوف ذنػػب اق روػػوه، ةصوصػػًا مػػف كػػاف مػػنيـ يحػػاوؿ ال ػػودة الػػ  منزلػػو لجمػػب ع ػػض الثيػػاب أو 
 األوراض الةاصة.

ال وػت لإلن عػػاه وػػي ىػذا الةػػياؽ، أف صػػوت الجيػػات الامةػطينية الرةػػمية لػػـ ي ػد ينطمػػؽ عشػػأف اليرمػػوؾ، وأف 
درة لإل صػػاؿ مػػخ جميػػخ األطػػراؼ ل جنيػػب اليرمػػوؾ مأةػػاة جيودىػػا الم واعػػ ة  وقاػػت اآلف عمميػػًا عػػف المعػػا

جديػػدة، ومػػف أجػػؿ إعاد ػػو كمػػا كػػاف مػػ ذًا عمنػػًا لمجميػػخ مػػف دوف ةػػ ح أو إق  ػػاؿ وػػي شػػوارعو. وعميػػو وػػإف 
 مصيرًا قا مًا ين ظر مةيـ اليرموؾ وةكانو، اذا عقيت األمور كما ىي عميو اآلف. ونحف أماـ ةيناريوات عدة:

ؾ األمػور عمػ  مػا ىػي عميػو، وعال ػالي عمينػا أف ننةػ  مةػيـ اليرمػوؾ نيائيػًا، ولػف يعقػ  داةمػو أوليا: أف  ُ ر 
 أحٌد مف ةكانو مخ اة مرار اإلش عاكات عم  أطراوو وع ض شوارعو.
داةؿ اليرموؾ، وعندىا « الجيش الحر»وثانييا: قياـ الجيش الةوري عشف عممية عةكرية شاممة وي مواجية 

 ير ىو حاؿ اليرموؾ كما حصؿ مخ مةيـ نير العارد وي شماؿ لعناف قعؿ ةنوات.ةيكوف الدمار الكع
وثالثيػػػا: أف   وصػػػؿ جميػػػخ األطػػػراؼ الم نيػػػة وعجيػػػود ومةػػػطينية إعػػػاوية عمػػػ  أعمػػػ  مةػػػ ويا يا ومػػػف قعػػػؿ 
عػػادة الحيػػاة  الجيػػات الرةػػمية والاصػػائمية وػػي منظمػػة ال حريػػر الامةػػطينية مػػف أجػػؿ وعػػخ حػػد لمػػا يجػػري، وا 

اليرمػػػوؾ، ولػػػدوره الةػػػاعؽ ةػػػارج إطػػػار مااعيػػػؿ األزمػػػة الداةميػػػة الةػػػورية، عجانعيػػػا الم  مػػػؽ عال صػػػ يد  لمةػػػيـ
 ال ةكري وعقاء دوره كحاعنة داوئة لمجميخ. ويعدو أف حظوظ ىذا الةيناريو م واع ة ح   اآلف.
 2/1/2013، الحياة، لندن
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 ناجي صادؽ شراب
صػوؿ الامةػطينييف عمػ  دولػة ويػر ععػو وحػؿ الةػمطة الامةػطينية؟ طػرح ىػذا الةيػار ىؿ مف ع قة عيف ح

أمػاـ ” إةػرائيؿ“ليس عجديد، وقد كاف الامةطينيوف دائمًا يطرحوف عؿ ييددوف عحؿ الةمطة الامةػطينية لوعػخ 
 مةروليا يا كةمطة اح  ؿ.
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ة عكػػؿ أدوارىػػا ووظائايػػا األمنيػػة ةيػػار حػػؿ الةػػمطة ي نػػي ععةػػاطة شػػديدة  حويػػؿ مةػػرولية الةػػمطة الامةػػطيني
مػػا زالػػت كةػػمطة احػػ  ؿ، ىػػي المةػػرولة ” إةػػرائيؿ“عمػػ  اع عػػار أف ” إةػػرائيؿ“واالق صػػادية والةياةػػية إلػػ  

معاشرة عف ال حكـ وي أراعي الةمطة الامةطينية، وىي مف  حدد حدود ىذا الدور، وىػذا ىػو الةطػأ الجةػيـ 
ت أوةػمو عمػ  أمػؿ أف  ن يػي ىػذه الحالػة عان يػاء االحػ  ؿ وقيػاـ الذي وق ػت ويػو الةػمطة عةػعب قيػود ا ااقػا

 ”.اإلةرائيمي“الدولة الامةطينية الكاممة ال ي لف   حقؽ إال عان ياء االح  ؿ 
 لمةمطة ي ناقض مخ الايـ الامةطيني، وي  ارض مخ مايـو الدولة الامةطينية.” اإلةرائيمي“وىذا الايـ 

 ادلػػػػة الةػػػػمطة الامةػػػػطينية، وأوؿ جوانػػػػب ىػػػػذا ال  ػػػػارض أف الةػػػػمطة وىنػػػػا  كمػػػػف م عػػػػمة ال  ػػػػارض وػػػػي م
الامةطينية ال ي أقيمػت اةػ نادًا ال ااقػات أوةػمو ىػي ةػمطة عالوكالػة، وميم يػا أف  قػوـ عػأدوار أمنيػة أو ويػر 

، وع ػد أف أدركػت الةػمطة الامةػطينية ىػذا القصػور، حاولػت أف   ػالج ىػذا الةمػؿ مػف ”إةػرائيؿ“أمنية  ريػدىا 
، وىػو مػا لػـ ”إةػرائيؿ“ؿ ورض واقخ ومةطيني جديد عإنشػاء مرةةػات أكثػر اةػ ق لية و حػررًا مػف ىيمنػة ة 

كحجػػػب األمػػػواؿ ” إةػػػرائيؿ“ ػػػنجح ويػػػو الةػػػمطة إلػػػ  درجػػػة كعيػػػرة عةػػػعب العػػػ وط ال ػػػي مارةػػػ يا و مارةػػػيا 
عػاميف ةياةػية الامةطينية، وورض واقخ اة يطاني يجيض معموف الدولة مف ناحية، وياػرغ الةػمطة مػف م

 وةيادية حقيقية.
مػف ناحيػة ثانيػػة قيػاـ الدولػة الامةػػطينية عصػاة مراقػب لػػـ ي يػر مػف واقػػخ الةػمطة، عػؿ أعقاىػػا عمػ  حاليػا ووقػػا 
ال ااقػات أوةػمو ال ػي  حػػوؿ دوف  حػوؿ الةػمطة الامةػطينية إلػػ  مكػوف حقيقػي مػف مكونػػات الدولػة، وىػذا لػػف 

 ي حقؽ إال مخ إنياء االح  ؿ.
، ىػػذا إذا كػػاف لمةػػمطة أصػػً  ”إةػػرائيؿ” جػػدد الحػػديث عػػف حػػؿ الةػػمطة الامةػػطينية و ةػػميـ ماا يحيػػا ؿاليػػـو ي

ماا يح. والم  ارؼ عميػو وػي أدعيػات الةػمطة أف الدولػة الكاممػة ال   حقػؽ إال ع ػواور ال ناصػر الث ثػة اآل يػة: 
لامةطينية ويي دولة وير كاممػة وويػر ألراعي الدولة ا” اإلةرائيمي“اإلقميـ وىو وير م واور عةعب االح  ؿ 

م كاممػة إقميميػػًا، والػػركف الثػػاني وىػػو الةػػمطة وىػػو ويػػر م ػػواور أيعػػًا وعةػػعب االحػػ  ؿ وا ااقػػات أوةػػمو ال ػػي 
 قيد ةمطات وصػ حيات الةػمطة عالةػمطة المح مػة وع واوػؽ م عػادؿ، وىػو أمػر ويػر معػرر اآلف، ويػي ةػمطة 

اوػػؽ مػػخ مايػػـو الدولػػة الامةػػطينية، وال نصػػر الثالػػث وىػػو الشػػ ب وىػػو أيعػػا منقوصػػة وويػػر ةػػيادية، وال   و 
مف شطعو أو محوه، و  واور ويو مقومات اليوية الوطنية، ومخ ذلؾ ” إةرائيؿ“ال نصر الوحيد الذي لـ   مكف 

ح   ىذا ال نصر ي اني عدـ قدرة عم  ممارةة الحقوؽ ال ادية ال ي ي م خ عيا أي مواطف عادي وي أص ر 
 وي ال الـ. دولة

وي ةياؽ ىذه األع اد المة ماة يعدو أف الحديث عف حؿ الةػمطة أمػر منطقػي، لكػف ويػر المنطقػي أنػو كيػؼ 
أف  قعػػؿ ع ةػػمـ الةػػمطة الامةػػطينية، والحمػػوؿ محميػػا وػػي ظػػؿ وجػػود دولػػة ويػػر مراقػػب وػػي ” إةػػرائيؿ”يمكػػف ؿ

حاديػًا عمػ  وػرار مػا حػدث وػي وػزة؟ إذف، ذلػؾ وأعمنػت انةػحاعًا أ” إةػرائيؿ“األمـ الم حدة؟ وماذا لو روعت 
الم عػػمة  كمػػف وػػي كيايػػة ال واوػػؽ وال  قػػي عػػيف منطػػؽ الدولػػة وعػػيف منطػػؽ الةػػمطة الامةػػطينية عاع عػػار أنيػػا 
الركف األةاس وي قعوؿ الدولػة الامةػطينية وػي األمػـ الم حػدة؟ ال ةػ ؼ عمػ  أىميػة مراج ػة مايػـو الةػمطة 

ظؿ الدولة الامةطينية، وكيايػة ال مػؿ عمػ   حررىػا مػف قيػود ا ااقػات أوةػمو  الامةطينية ودورىا ووظيا يا وي
المنشئة ليا، وعقدر  حرر الةمطة عقدر  جةيده لدولة أكثر اق راعًا مف الدولػة الكاممػة، وىنػا ال اكيػر ينع ػي أف 

إعػػادة عنػػا  ينصػػّب عمػػ  كيايػػة إنيػػاء االحػػ  ؿ، ولػػيس حػػؿ الةػػمطة الامةػػطينية، وعػػداًل مػػف ذلػػؾ ال اكيػػر وػػي
منظومة الةمطة الامةطينية ال ي  نطمؽ مف مايـو الدولة الامةػطينية وػي ظػؿ االحػ  ؿ، أو المطمػوب ةػمطة 

  قـو عدور وي إنياء االح  ؿ.
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ذا كػػاف ىنػػاؾ مػػف  اكيػػر جػػدي وػػي حػػؿ الةػػمطة، ويجػػب أف يكػػوف وػػي ا جػػاه وعػػخ الدولػػة الامةػػطينية عكػػؿ  وا 
عكؿ ” اإلةرائيمي“ألمـ الم حدة ل قـو األةيرة عدورىا وي إنياء االح  ؿ مرةةا يا ومةروليا يا  حت وصاية ا

الوةػػائؿ الشػػرعية ال ػػي   ػػواور، وصػػواًل إلػػ  طمػػب ذلػػؾ اةػػ نادًا إلػػ   طعيػػؽ الاصػػؿ الةػػاعخ مػػف ميثػػاؽ األمػػـ 
، عمػػ  الػػروـ مػػف الاي ػػو األمريكػػي الػػذي ال يحػػوؿ دوف ”إةػػرائيؿ“الم حػػدة الػػذي يجيػػز وػػرض عقوعػػات عمػػ  

 ة مرار وي ىذا ال وجو.اال
ويعق  الةراؿ وما دور الةمطة الامةطينية؟ أوال أف   حوؿ إل  ةمطة كااحية، وةمطة ةدمات، وةػمطة  ػوور 
الوعػػاء لممقاومػػة المدنيػػة الشػػ عية الكايمػػة ع حريػػؾ القػػوى المدنيػػة الدوليػػة، ح ػػ   عقػػ  القعػػية الامةػػطينية حيػػة 

 ومرثرة وي القرار الدولي.
 وػػػي حػػػؿ الةػػػمطة الامةػػػطينية عمينػػػا أف ناكػػػر وػػػي الةيػػػار العػػػديؿ، وأي ةيػػػار ومةػػػطيني واعػػػؿ  وقعػػػؿ ال اكيػػػر

 
مرىػوف عقدر ػو عمػ  ال ةػريخ وػػي إنيػاء االحػ  ؿ . والةػراؿ ألةيػر ىػػؿ حػؿ الةػمطة ينيػي االحػ  ؿ أـ يقػػوي 

 مف وجوده؟
 2/1/2013، الخميج، الشارقة
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 ال رعي رأي القدس
ت  صػػريحات الػػرئيس الامةػػطيني محمػػود ععػػاس لصػػحياة 'ىػػور س' االةػػرائيمية، ال ػػي ىػػدد وييػػا ع ةػػميـ اثػػار 

ماا يح الةمطة لعنياميف ن نياىو اذا ما واصؿ روعو ال ودة ال  المااوعات، الكثير مػف الجػدؿ وػي االوةػاط 
 الامةطينية.

زمػػػة الماليػػػة الةانقػػػة ال ػػػي   يشػػػيا الػػػرئيس ععػػػاس اراد اف ي عػػػر عػػػف المػػػأزؽ الػػػذي ي يشػػػو حاليػػػا وػػػي ظػػػؿ اال
الةمطة، ووصوؿ ال ممية الةياةية ال ااوعية ال  طريؽ مةدود، ولكف ما حػدث اف   عيػره ىػذا جػرى  اةػيره 

 عم  اكثر مف وجو، ةاصة وي ىذا ال وقيت عالذات.
مـ الػػدك ور موةػػ  اعػػو مػػرزوؽ نائػػب رئػػيس المك ػػب الةياةػػي لحركػػة 'حمػػاس' طالػػب الػػرئيس ععػػاس عػػاف يةػػ

الةػمطة لحرك ػػو عػػدال مػف  ةػػميـ ماا يحيػػا لػػرئيس الػوزراء االةػػرائيمي، االمػػر الػػذي اثػار اةػػ يجاف حركػػة 'وػػ ح' 
ال ي  ةاءؿ الةيد احمد عةاؼ احد الم حدثيف عاةميا حوؿ كياية قعوؿ حماس عحكـ العاة ال رعية وي ظؿ 

ات حػػػدود مرق ػػػة، دولػػػة الجػػػوار اةػػػ مرار االةػػػ يطاف، ووػػػي ظػػػؿ اوعػػػاع ال يمكػػػف اف  قػػػود اال الػػػ  دولػػػة ذ
 والم ازؿ ودوف القدس؟

الرد عم  الةيد عةاؼ عةيط وىو اف الرئيس ععاس قعؿ عيذه الةمطة منقوصػة الةػيادة، ووػي ظػؿ اةػ يطاف 
اةرائيمي شرس الكثر مف ثمانية اعواـ، واالىـ مف ذلػؾ انػو مػا زاؿ يطالػب ن نيػاىو عػال ودة الػ  المااوعػات 

 وف اي  اويض مف الش ب الامةطيني.كرئيس ليذه الةمطة ود
نػػدرؾ جيػػدا اف الػػرئيس ععػػاس يريػػػد  وجيػػو رةػػالة  حػػذير قويػػة الػػػ  االةػػرائيمييف يركػػد وييػػا روعػػو اةػػػ مرار 
االةػػ يطاف و يويػػد القػػدس، ولكػػف ىػػذه الرةػػالة اعطػػت ما ػػوال م اكةػػا، وقوعمػػت عػػال يكـ واالزدراء مػػف قػػعميـ. 

ك  مػػة يػػأس وقمػػؽ ولػػيس كمصػػدر قػػوة النػػو لػػـ يكػػف االوؿ، وطالمػػا وال يديػػد عحػػؿ الةػػمطة جػػرى النظػػر اليػػو 
 صدرت  يديدات مماثمة وي االطار ناةو ولـ  ناذ عم  االط ؽ.
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حؿ الةمطة الامةطينية وي ظؿ   وؿ االة يطاف وانييار ال ممية ال ااوعية امر مشروع، ولكف يجػب اف يػ ـ 
ة عاشكاليا كاوة ح   يصعح االح  ؿ االةػرائيمي مكماػا وي اطار عرنامج عديؿ واعح مثؿ ال ودة ال  المقاوم

 لم اية.
كنا ن من  لو اف الرئيس ععاس اقدـ عمػ  حػؿ ىػذه الةػمطة كػرد عمػ  ال ػدواف االوؿ عمػ  قطػاع وػزة اواةػر 

، او اثنػػاء ال ػػدواف االةػػرائيمي االةيػػر، ال لمعػػ ط عمػػ  ن نيػػاىو لم ػػودة الػػ  مااوعػػات ععثيػػة لػػـ 2008عػاـ 
 ئيا الش ب الامةطيني وير االىانة واالذالؿ.يجف مف ورا

الػػرئيس ععػػاس يجػػب اف ي ػػود الػػ  الشػػ ب الامةػػطيني وػػي جميػػخ قرارا ػػو، ةػػواء عحػػؿ الةػػمطة او ال ػػودة الػػ  
المااوعػػات، لم شػػاور م ػػو، ال اف ي صػػرؼ وػػي امػػور عمػػ  ىػػذه الدرجػػة مػػف االىميػػة االةػػ را يجية المصػػيرية 

 عمارده.
و دعػوة عاجمػة لممجمػس الػوطني الامةػطيني مط ػـ عػع ض الشةصػيات المةػ قمة نطالب الرئيس ععاس ع وجيػ

والقياديػػة مػػف الاصػػائؿ االةػػرى ويػػر الممثمػػة ويػػو، مثػػؿ حمػػاس والجيػػاد االةػػ مي ولجػػاف المقاومػػة الشػػ عية 
 وويرىا، ويطرح مةألة حؿ الةمطة ويشرح عرنامجو وحركة 'و ح' لممرحمة ال ي  مي ىذه الةطوة.

يني مػػػّؿ مػػػف ىػػػذه ال يديػػػدات الجووػػػاء ويريػػػد موقاػػػا صػػػريحا واعػػػحا مػػػف االةػػػ يطاف ونيػػػب الشػػػ ب الامةػػػط
 الثروات، وانييار حؿ الدول يف.

 2/1/2013، القدس العربي، لندن
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 نقوال ناصر

ف عيػت لحػـ "عيد المي د"، وي الراعخ وال شريف مف الشير، أعرب الػرئيس الامةػطيني محمػود ععػاس مػ عشية
عػػاـ الةػ ـ"، م  عػرا أف اع ػػراؼ الجم يػة ال امػة لألمػػـ  2013المح مػة والمحاصػرة عػف " منيا ػػو" عػأف يكػوف "

الم حػػدة عامةػػطيف دولػػة مراقعػػة ويػػر ععػػو وييػػا "ي طمػػب منػػا أف ن ػػود إلػػ  المااوعػػات" مػػخ دولػػة االحػػ  ؿ 
 ػػودة إلػػ  المااوعػػات" ىػػو "كػػ ـ ويػػر صػػحيح" اإلةػػرائيمي، وأف كػػ ـ "الكثيػػريف" ممػػف "قػػالوا انػػو ال حاجػػة لم

 )ووا(.
وعػػالروـ مػػف أف ياةػػر ععػػد رعػػو، أمػػيف ةػػر المجنػػة ال نايذيػػة لمنظمػػة ال حريػػر الامةػػطينية ال ػػي يرأةػػيا ععػػاس، 
ناػػ  وػػي ذات اليػػـو أف    ػػدى وػػرص اةػػ ئناؼ المااوعػػات كونيػػا "مجػػرد أمنيػػات ووجيػػات نظػػر عنػػد ع ػػض 

"ال يمكػػف الػػدةوؿ وػػي عمميػػة مااوعػػات" ألف ةطػػط االةػػ يطاف الييػػودي األةيػػرة الػػدوؿ األوروعيػػة" قػػائ  إنػػو 
وةاصػػة وػػي القػػدس "  طػػؿ أي حػػؿ يمكػػف عحثػػو" عال اػػاوض، وػػإف كػػؿ الػػدالئؿ  شػػير إلػػ  أف ععػػاس ال ي ػػرد 
ةػػارج ةػػرب "شػػركائو" وػػي مػػا يةػػم  "عمميػػة الةػػ ـ" ال ػػي ما ػػت لكنيػػا لػػـ  ػػدوف ع ػػد، وال ينػػوي وػػي أي مػػدى 

ؽ جةػوره ال م يػا وال م يػـ. وحةػب  قػارير األةعػار، يوجػد وػي األمػد القريػب موعػداف الةػ ئناؼ منظػور حػر 
 محادثات  ة يدؼ ال وصؿ إل  ا ااؽ عم  اة ئناؼ المااوعات الامةطينية االةرائيمية.

وقد أعمال مةرولوف  حدثوا عاةـ ععاس األةوشي دعرس نياية األةعوع الماعي عػانيـ ةػوؼ يعػ طوف ل جديػد 
محادثػات ع ػػد االن ةاعػات وػػي دولػػة االحػ  ؿ وػػي الثػاني وال شػػريف مػػف كػانوف الثػػاني / ينػاير المقعػػؿ. وأعمػػال ال

ال اىػػػؿ األردنػػػػي ععػػػػد اهلل الثػػػاني "الحيػػػػاة" المندنيػػػػة أثنػػػاء زيار ػػػػو األةيػػػػرة لممممكػػػة الم حػػػػدة أف األردف ةػػػػوؼ 
قعؿ. و حدث  قرير حصري لموقخ "ديعكا" إةرائيمية وي شير شعاط / وعراير الم –ية عيؼ لقاءات ومةطينية 

االةػػ ةعاري االةػػرائيمي وػػي الراعػػخ وال شػػريف مػػف ىػػذا الشػػير عػػف " اػػاىـ" عػػيف الػػرئيس األميركػػي عػػاراؾ أوعامػػا 
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اةػػ مية" وػػي  –ورئػػيس وزراء دولػػة االحػػ  ؿ عنيػػاميف ن نيػػاىو عمػػ  إجػػراء محادثػػات كيػػذه عرعايػػة "أميركيػػة 
يمكف طع ا عزؿ مثػؿ ىػذه ال قػارير عػف الزيػار يف الم ػيف قػاـ عيمػا الممػؾ ععػد  شير عذار / مارس المقعؿ. وال

اهلل الثػػػاني مػػػرةرا لػػػراـ اهلل ولنػػػدف. ووػػػي نيايػػػة األةػػػعوع الماعػػػي، وحةػػػب وكالػػػة "م ػػػا"،  حػػػدث نمػػػر حمػػػاد، 
 ورنةية  ق رح ال ودة إلػ  المااوعػات، و ةػ   إلػ  الحصػوؿ عمػ  –مة شار ععاس، عف "معادرة" عريطانية 

دعػػـ الواليػػات الم حػػدة لمعػػدء وػػي محادثػػات  ةػػ يدؼ اةػػ ئناويا، ووػػؽ مرج يػػات ممموةػػة محػػددة، موعػػحا أف 
المعػػػادرة ال   عػػػمف أي "ةػػػقؼ زمنػػػي". ووػػػي الثػػػاني وال شػػػريف مػػػف ىػػػذا الشػػػير، قػػػاؿ اال حػػػاداف األوروعػػػي 

ي "االنةػػػراط وػػػي والروةػػػي وػػػي عيػػػاف مشػػػ رؾ مػػػف عروكةػػػؿ إنػػػو "يجػػػب" عمػػػ  الطػػػرويف الامةػػػطيني واالةػػػرائيم
مااوعػػات معاشػػرة وجوىريػػة مػػف دوف شػػروط مةػػعقة"، م ػػرعيف عػػف "قناع يمػػا الجازمػػة" عػػأف "اآلف ىػػو الوقػػت 

 ال ةاذ ةطوات شجاعة وممموةة" مف أجؿ " حقيؽ "حؿ دائـ" لمصراع "ينيي كؿ المطالب".
لػ  الحػث عمػ  عػدء الةػير وانعـ عاعا الاا يكاف عنديك وس الةادس عشر وػي صػ  و عمناةػعة عيػد المػي د إ 

"عحػػػـز وػػػي الطريػػػؽ إلػػػ  ال اػػػاوض"، منةػػػجما مػػػخ  أكيػػػد ععػػػاس ةػػػ ؿ زيار ػػػو األةيػػػرة لػػػو "اةػػػ  دادنا الكامػػػؿ 
الة ئناؼ المااوعات" عم  ذمة كعير مااوعي ععاس د. صائب عريقات. لقد كاف العياف الة امي الصادر 

لعحريف يوـ الث ثاء الماعي الو ا لمنظػر وػي ةمػوه عف اج ماع قمة مجمس ال  اوف لدوؿ الةميج ال رعية وي ا
االةػرائيمية، ونظػرا لمػدور القيػادي الػذي يم عػو المجمػس  -مف أي إشارة إل  اةػ ئناؼ المااوعػات الامةػطينية 

وي صناعة قرار جام ة الدوؿ ال رعية ىذه األياـ، وإنو يقود وػي الظػاىر إلػ  االةػ ن اج الةػاطئ عػأف الجيػود 
إةػػرائيمية  اعػػي إلػػ  اةػػ ئناؼ المااوعػػات الثنائيػػة  –دـ وةػػاؽ إلجػػراء محادثػػات ومةػػطينية الجاريػػة عمػػ  قػػ

المعاشرة ال  حظ  عدعـ المجمس والجام ة. لكف ىذا االنطعاع الةاطئ ةرعاف ما ي عدد عما ي ردد، أوال، عػف 
لمحادثػػات اليادوػػة إلػػ  إةػػ مية  شػػارؾ الرعاعيػػة الدوليػة الم رووػػة وػػي رعايػة ا – ػأليؼ لجنػػة "رعاعيػػة" عرعيػة 

اة ئناؼ المااوعػات، وثانيػا عاةػ مرار ال ػأةر وػي  نايػذ قػرار قمػة ع ػداد ال رعيػة ثػـ قػرار وزراء ةارجيػة لجنػة 
م اع ػػة معػػادرة الةػػ ـ ال رعيػػة ع ػػووير "شػػعكة أمػػاف" ماليػػة عرعيػػة لماػػاوض منظمػػة ال حريػػر الامةػػطينية، وىػػو 

أميركيػػػة عواجيػػػػة عرعيػػػة  ةػػػػ يدؼ حػػػث ىػػػػذا الماػػػاوض عمػػػػ    ػػػأةر ال يمكػػػف  اةػػػػيره إال عكونػػػو اداة عػػػػ ط
 االة جاعة لجيود اة ئناؼ المااوعات كثمف عميو دو و لمةروج مف أزم و المالية.

لقػػػد كػػػاف إنشػػػاء "رعاعيػػػة اقميميػػػة"   كػػػوف مػػػف مصػػػر والةػػػ ودية واألردف و ركيػػػا ل شػػػراؼ عمػػػ  مااوعػػػات 
أوف، وكاف مػف الم وقػخ أال يحظػ   –حزب مير س زىاوا جاؿ ومةطينية إةرائيمية اق راحا قدم و مرةرا رئيةة 

ىذا االق ػراح عػاي اى مػاـ جػاد عةػعب الػدور اليامشػي الػذي يم عػو حزعيػا وػي صػنخ قػرار دولػة االحػ  ؿ. لكػف 
إة مية" مش ركة  –االق راح  كرر لمجنة رعاعية مماثمة  حؿ قطر وييا محؿ الة ودية عمف "رعاية أميركية 

ااوعات كعند وي ةطة " ااىـ" مف أرع ة عنود ذكػر موقػخ "ديعكػا" وػي  قريػره المشػار إليػو اعػ ه الة ئناؼ الم
ذا صػدؽ ىػذا ال قريػر وػإف االق ػراح عال أكيػد يك ةػب أىميػة  أف أوعاما ون نياىو قد  وص  إليو ىذا الةريػؼ. وا 

اعيػػة "االقميميػػة" وػػي إحيػػاء أكعػػر كمرشػػر إلػػ  جيػػود مشػػ ركة عػػيف الػػرجميف ل ػػوريط الػػدوؿ المق رحػػة ليػػذه الرع
ذا قػػدر ليػذا االق ػراح أف يػرى النػور وإنػو لػف يعػػيؼ  عمميػة أثع ػت عقميػا طػواؿ ال شػريف عامػا المنصػرمة، وا 
جديدا إل  الػدور األردنػي ويػر أنػو ةػيدةؿ قطػر أو الةػ ودية عػدور معاشػر وػي ىػذه ال مميػة وػي ةػاعقة أولػ  

ت عمحاولة واشمة مماثمة لكػف عمػ  المةػار الةػوري وال ػي قػاؿ مف نوعيا، وكذلؾ  ركيا ال ي ةعؽ ليا أف قام
ال قرير إنيا اة أنات   اونيػا مػرةرا وػي إطػار حمػؼ النػا و مػخ دولػة االحػ  ؿ ممػا يةػيؿ قعوليػا عػدور  ركػي 

ينػػاير عمػػ  القيػػاـ عػػدور كيػػذا  أكيػػدا عمػػ  عػػدـ حػػدوث أي   ييػػر وػػي  25كيػػذا، عينمػػا ةػػ كوف مواوقػػة مصػػر 
ورة وىو ما  ة   حثيثا إليو دولة االح  ؿ وراعييا األميركي. ويذكر ىذا االق ػراح ع وجػو لدولػة دورىا ع د الث
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االح  ؿ حرص دائما عم  صنخ "ة ـ" مخ الدوؿ ال رعية، أوال، يحاصر عرب ومةطيف ليروميـ عمػ  اعػراـ 
لػػو نشػػر يػػـو  ةػػ ـ م يػػا مػػف موقػػؼ عػػ ؼ يكػػوف ال ػػرب ويػػو عامػػؿ عػػ ط عمػػييـ ال ظييػػرا ليػػـ. وػػي مقػػاؿ

اعػػػف رئػػػيس وزراء دولػػػة االحػػػ  ؿ األةػػػعؽ االرىػػػاعي اةػػػحؽ شػػػامير  -األرع ػػػاء الماعػػػي، قػػػاؿ يػػػائير شػػػامير 
عي نا" الذي يرأةػو المةػ وطف أوي ػدور ليعرمػاف والػذي ةػيةوض ان ةاعػات الشػير  إةرائيؿونائب رئيس حزب "

اوؿ إنياء الصراع مخ الجام ة ال رعية" ألنػو إف" عمينا أوال أف نح –المقعؿ وي قائمة واحدة مخ حزب ن نياىو 
"يجػػب عمينػػا أف نػػدرؾ عػػاف مشػػكم نا ليةػػت مػػخ الامةػػطينييف، لكنيػػا مػػخ ال ػػالـ ال رعػػي عكاممػػو" وألنػػو "ال يمكػػف 

  حقيؽ أي ا ااؽ لمة ـ مخ الامةطينييف وحدىـ".
 1/1/2013، وكالة سما اإلخبارية
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 محمد كماؿ رجب
ي  عػػر النػػا ج المحمػػي اإلجمػػالي الامةػػطيني ىػػو أحػػد الطػػرؽ لقيػػاس حجػػـ االق صػػاد الػػوطني واح ةػػاب قيمػػة 
الةمخ والةدمات المن جة مف الموارد الموجودة محميػًا، وىػو عػذلؾ ية مػؼ عػف النػا ج القػومي اإلجمػالي والػذي 

ع ػػض النظػػر عمػػا إذا كػػاف ىػػذا اإلن ػػاج  يحةػػب قيمػػة الةػػمخ والةػػدمات المن جػػة مػػف قعػػؿ ةػػكاف منطقػػة مػػا
 االق صادي ي ـ محميًا أو ةارج ومةطيف.

ار ااعػػًا وػػي النػا ج المحمػػي االجمػػالي ن يجػة ل ن  ػػاش وػػي  2012وقػد شػػيدت األراعػي الامةػػطينية وػػي ال ػاـ 
ة ةػ ؿ مة مؼ القطاعات االق صادية، وال ػي عمػال نصػيب الاػرد مػف النػا ج المحمػي االجمػالي عاألةػ ار الثاع ػ

% مقارنة عالرعخ األوؿ 2.4دوالر أمريكي ليةجؿ ار ااعًا مانةع و  395ـ حوالي 2012الرعخ األوؿ مف ال اـ 
مف ال اـ الةػاعؽ ن يجػة لزيػادة النشػاط االق صػادي ةاصػة وػي القطاعػات اإلن اجيػة الةػيما قطػاع اإلنشػاءات 

يرية، مما ةاىـ وي  ووير ورص عمؿ ل دد مػف والقطاع الصناعي والزراعي وزيادة القدرات اإلن اجية وال صد
ال اطميف عف ال مؿ، كما أدى النشاط االق صػادي وػي قطػاع وػزة الػ  ار اػاع نةػعة النػا ج المحمػي اإلجمػالي 

 2011%, مقارنػػة ع ػػاـ 4.6% , لير اػػخ نصػػيب الاػػرد مػػف النػػا ج المحمػػي اإلجمػػالي عنةػػعة  7.7إلػػ  حػػوالي 
ـ ال ػي ةػاىمت وػي 2012 مػؿ لػدى األوػراد كنشػاطات االعمػار ةػ ؿ ال ػاـ ن يجة إل  انا ػاح عوػاؽ جديػدة لم

انةاػػاض م ػػدالت العطالػػة وزيػػادة نصػػيب الاػػرد الةػػنوي، وقػػد أظيػػرت الن ػػائج األوليػػة لم  ػػداد ال ػػاـ لممنشػػوت 
الصػػادر عػػف الجيػػاز المركػػزي ل حصػػاء الامةػػطيني أنػػو  ػػـ حصػػر عػػدد المنشػػأت وػػي األراعػػي الامةػػطينية 

منشػػأة وػػي  101,816منشػػأة منيػػا  150,361، ليعمػػال عػػددىا 24/10/2012 -03/09/2012 ػػػرة ةػػػ ؿ الا
 منشأة وي قطاع وزة.. 48,545العاػة ال رعيػة و

و شػػير العيانػػات االحصػػائية لمقػػوى ال اممػػة الصػػادرة عػػف الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء الامةػػطيني عأنػػو ار اػػخ 
شػػيقؿ  77.8الػػ   2004شػػيقؿ عػػاـ  66.7الامةػػطيني مػػف  م ػػدؿ أجػػر ال ػػامميف ل يػػر حةػػاعيـ وػػي االق صػػاد

، ي ػػزى ذلػػؾ لمػػا شػػيد و الةػػنوات األةيػػرة مػػف ار اػػاع 2009شػػيقؿ عػػاـ  80ع ػػد اف وصػػؿ إلػػ   2011عػػاـ 
كعيػػر وػػي األةػػػ ار األمػػر الػػػذي أدى إلػػ   ػػػػوكؿ الػػدةؿ الحقيقػػػي لم ػػامميف وممػػػا ال شػػؾ ويػػػو اف وقػػد األجػػػور 

 ألة ار ال المية. لقيم يا م أثر ايعًا عار ااع ا
وقد اطم ت عم  دراةات عممية محكمة  شير عأف أة ار جميػخ الةػمخ والمن جػات عار اػاع مةػ مر وكػؿ عػاـ 
ة شيد ار ااعات م  الية مما يةاىـ وي  وكؿ األجػور ميمػا كانػت قيم يػا، لػذا ي وجػب اةػ ةداـ ةياةػة ماليػة 

 األة ار الذي يشيده ال الـ. ممنيجة لم مؿ عم  زيادة األجور ل  ناةب مخ حجـ ار ااع
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ول ؿ الةعب وي  ناوؿ ىذا الموعوع اآلف ىو العيانات األكثر إثارة عػف النػا ج المحمػي االجمػالي الػذي نشػره 
الجياز المركزي ل حصاء الامةطيني حيث عم ت قيمة النا ج المحمي اإلجمالي ةػ ؿ الرعػخ األوؿ مػف ال ػاـ 

مميػوف دوالر أمريكػي، ووػي قطػاع وػزة مػا يقػارب  1,116رعيػة حػوالي عاألة ار الثاع ػة وػي العػاة ال  2012
مميػػػػوف دوالر أمريكػػػػي. و مػػػػ  الػػػػروـ مػػػػف انػػػػو ي ػػػػد م ذعػػػػذعا يمكننػػػػا القػػػػوؿ عأنػػػػو اذا مػػػػا اةػػػػ مر النشػػػػاط  464

االق صػػادي عمة مػػؼ القطاعػػات االق صػػادية عمػػ  ىػػذا النحػػو الةػػاعؽ وػػإف النػػا ج المحمػػي الامةػػطيني ةيشػػيد 
الا ػػرة القادمػػة عممػػا عأنػػو وػػي ىػػذا الجانػػب أيعػػا  عػػرز أىميػػة قػػانوف الموازنػػة الامةػػطينية لم ػػاـ ار ااعػػا ةػػ ؿ 

الػػػذي صػػػادؽ عميػػػو الةػػػيد الػػػرئيس محمػػػود ععػػػاس الػػػذي  ميػػػز ع قمػػػيص االع مػػػاد عمػػػ  المةػػػاعدات  2012
 22اف ع ػد أف كػػ 2012% عػاـ 10الةارجيػة، و قميػؿ قيمػة ال جػز الجػاري مػف إجمػػالي النػا ج المحمػي، إلػ  

 .2008%عاـ 
إف الةياةػػات االق صػػادية الناجحػػة ىػػي المحػػرؾ األةاةػػي وػػي عنػػاء الدولػػة الامةػػطينية وزيػػادة النػػا ج المحمػػي 
ودوػخ عجمػة ال نميػة لػذا ي وجػب م الجػة األوعػاع االق صػادية مػف ةػ ؿ اىػـ ال وامػؿ ال ػي ةػنوجزىا عال ػالي 

:-  
 األنشطةاالق صادية وي النمً ركػػػػز  حيثب اإلجمالي المحميالنػػػػا ج  وي االق صاديةمةػػػػاىمة األنشػػػػطة  - 

 .المحميالنا ج  وي نةعياً األعم  المةاىمة ذات الرئيةية
  .عرورة مواكعة ال نمية االق صادية لم نمية العشرية -
ي وجب اة ةداـ ةياةة مالية ممنيجة لم مؿ عمػ  زيػادة األجػور ل  ناةػب مػخ حجػـ ار اػاع األةػ ار الػذي  -

 يشيده ال الـ.
ار ااع حجـ النا ج الكمي وي االق صاد ي ني زيادة ما قاـ االق صاد المحمي عإن اجو مف الةمخ والةدمات،   -

ويقاعؿ ىذا االر ااع زيادة وي الدةؿ الذي  حصؿ عميو عناصر اإلن اج ال ي ةاىمت وػي ال مميػة اإلن اجيػة. 
لػ  المز  لػ   يػدأف ىذه الزيادة ة ردي أيعًا إل  ةمؽ ورص عمؿ جديدة، وا  مػف اةػ ي ؾ الةػمخ والةػدمات، وا 

 ار ااع م دالت اة ي ؾ األوراد، والمزيد مف االة ثمار وزيادة اإلن اج.
دعـ و  زيز دور القطاع الةاص ليكوف شريكًا أةاةيا وي عممية ال نمية لما لو مف  أثير وي زيادة النا ج  - 

كػػة الشػػراء وػػي األةػػواؽ الامةػػطينية يػػرثر المحمػػي ل حويػػؿ ومةػػطيف الػػ  مركػػز مػػالي و جػػاري، ألف عػػ ؼ حر 
 عالةمب عم  النا ج المحمي اإلجمالي.

االق صػاد الامةػػطيني عحاجػة الػػ  عػػرامج شػراكات ل ةػػ ثمار وػػي المشػاريخ الصػػ يرة والم وةػػطة لمػا لػػو مػػف  -
 ػػػأثير كعيػػػر وػػػي  نشػػػيط قطػػػاع الصػػػناعة إعػػػاوة إلػػػ  عػػػدد مػػػف القطاعػػػات االق صػػػادية ال ػػػي  ةػػػ يدويا ىػػػذه 

 عرامج.ال
ال مػػؿ عمػػ  الػػ ةمص مػػف  ع ي نػػا عاالق صػػاد االةػػرائيمي و شػػجيخ القطػػاع الصػػناعي والصػػناعات ال حويميػػة  -

 مف اجؿ زيادة مةاىم يا وي النا ج المحمي اإلجمالي..
ال مػػؿ عمػػ  زيػػادة ال كػػويف الرأةػػمالي واإلن ػػاج وض القيمػػة المعػػاوة، وزيػػادة الػػدعـ المػػالي وال مػػؿ عمػػي  - 

 ةاص عال نمية الصناعية، وكذلؾ عنؾ م مومات مركزي لمصناعة.إنشاء عنؾ 
29/12/2012 
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