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 لتحويل أموال الضرائب لمسمطة الفمسطينية خشية إنييارىا "إسرائيل"أوروبية عمى و ت أميركية ضغوطا 1
طػراييمية مبطاب ػة، أف راـ اهلل مػف، 3/1/2013، وكالة قدس نت ذكػرت كشػفت الن ػاب ، مصػادر فمطػطينية وار

إلطراع ببحويؿ أمواؿ عف ضغوطات بمارطيا اإلدارة األميركية ودوؿ أوروبية عدة عمى الحكومة اإلطراييمية ل
الضرايب لخزينة الطمطة الفمططينية وذلؾ في أع اب رطالة بعث بيا رييس الحكومػة فػي الطػمطة الفمطػطينية 
طالـ فياض لمطؤوليف أميركييف ودوؿ أوربية حذر خالليا مف إنييار وشيؾ لممنظومة المالية الفمططينية فػي 

 العاجؿ.حاؿ لـ بحوؿ إطراييؿ أمواؿ الضرايب في ال ريب 
وقالػػت المصػػادر فػػي بصػػريحات خاصػػة لػػػ" وكالػػة قػػدس نػػت لتنبػػاة" بػػتف :"إبصػػا ت عاليػػة المطػػبو  جػػرت 
مؤخرًا مع الحكومة اإلطراييمية لممطالبة ببحويؿ األمواؿ لمطمطة لدفع المطبح ات المبرببة عمييا إزاة موظيفيا 

مػع مطػػؤوليف فػػي إطػراييؿ داعػػيف إلػػى  ومصػاريؼ بشػػغيمية أخػر ، فيمػػا أجػػرت دوؿ أوروبيػة إبصػػا ت أخػػر 
إن اذ الطمطة مف اإلنييار المحبمؿ". وأضافت المصادر" بتف رطالة فياض لمدوؿ األوروبية واإلدارة األميركية 
حممت في مضمونيا بحذير غير مطبوؽ مف إنييار محبمؿ ووشيؾ لمطػمطة ماليػًا فػي حػاؿ لػـ بمبػـز إطػراييؿ 

 ببحويؿ 
 بناة عمى اإلبفاقات المالية المبرمة بيف الجانبيف.عايدات الضرايب لمطمطة 

ناشػدت أمػس الػدوؿ العربيػة بفعيػؿ ، الحكومة الفمططينية، أف راـ اهلل مف، //الحياة، لندن،  وقالت
العربيػػػة لبعويضػػػيا عػػػف أمػػػواؿ الجمػػػارؾ البػػػي بحبجزىػػػا الطػػػمطات اإلطػػػراييمية، فيمػػػا بوقػػػؼ  "شػػػبكة األمػػػاف"

مؤططات الحكومية الفمططينية أمس األربعاة عف العمؿ بطبب عدـ بم ييـ ب ية رواببيـ العامموف في جميع ال
 عف الشيريف الماضييف.

الطمطة الوطنية في حاجة إلى "وقالت الحكومة في بياف صدر في اخبباـ اجبماعيا األطبوعي أمس، إف 
 ."إطراييؿ ب رصنة أموالنامميوف دو ر شيريًا لبمكينيا مف الوفاة بالبزامابيا طالما اطبمرت  

لزاـ إطراييؿ ب واعد ال انوف الدولي وقرارات الشرعية  وطالبت الحكومة المجبمع الدولي ببحمؿ مطؤوليابو، وار
جبارىا عمى دفع أمواؿ الطمطة المحبجزة.  الدولية وار

 
 إلنجاح ميرجانيا في غزة  "واضحة "تعميماتصدر أنو أىنية يؤكد لحركة فتح  2

قاؿ رييس الحكومة في قطاع غزة إطماعيؿ ىنية إف أولويات حكومبو في العاـ : ا ؼ ب - الحياة –غزة 
ببمثؿ في العمؿ عمى بح يؽ مصالحة وطنية قايمة عمى ثوابت شعبنا وخيارابو وفؽ أطس واضحة "الجديد 

نياة ورؤية اطبرابيجية ثاببة واطبمرار ميمات بناة المؤططات الحكومية ضمف مشاريع إعادة إعمار غزة ، وار
 ."الحصار كميًا )عف ال طاع(

الحكومة طبعمؿ خالؿ العاـ "وأضاؼ ىنية في كممبو أثناة بخريج دورة لتمف والحماية صباح أمس أف 
الجاري عمى بعزيز عالقابيا بالمحيط العربي واإلطالمي المبغير إيجابًا بعد الثورة، وفي م دميا مصر، 

 ."ي وفؽ رؤية واضحة بنطمؽ مف مبادئ الشعب والحكومةوطننفبح عمى كؿ مكونات المجبمع الدول
حكومبو البي  أفوفدا قياديا مف حركة فبح في قطاع غزة  األربعاةىنية خالؿ ل ايو  مف جية أخر  أكد
 الميرجاف الذي طب يمو حركة فبح في غزة الجمعة. إلنجاح"بعميمات واضحة"  أصدرتبطيطر عمى ال طاع 

 األجواة"ىذا الحفؿ وىذه  إففبح برياطة عضو المجنة المركزية لمحركة نبيؿ شعث وقاؿ ىنية ع ب ل ايو وفد 
نياةالمصالحة  أماـبفرش الطريؽ   إلنجاح األمنية لتجيزةالبعميمات الواضحة  وأعطيناا ن طاـ،  وار

 الميرجاف بكافة الطبؿ".
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 //الحياة، لندن، 
 

 لكيرباءفياض: السمطة مصممة عمى وقف النزيف في قطاع ا 3
: أكد رييس الوزراة د. طالـ فياض أف الطمطة الوطنية مصممة عمى وقؼ النزيؼ في قطاع األياـ -راـ اهلل 

الكيرباة، وبما يؤدي إلى وقؼ اطبنزاؼ الخزينة وىدر الماؿ العاـ، واألطاس في ىذا أف يبـ ا لبزاـ بالدفع 
(، وبما يؤدي إلى بوقؼ إطراييؿ عف  / ينايريالباـ لمفوابير اعببارًا مف الشير الحالي )كانوف الثان

الخصـ مف عايدابنا الضريبية، وف ط عمى ىذا األطاس فإف بوجينا ىو ابخاذ اإلجراةات الالزمة لمبوقؼ عف 
المطالبة بالفوابير ال ديمة، وطيبـ اإلعالف عف ذلؾ بفصياًل بعد اطبكماؿ البحث مع كافة جيات 

 ا خبصاص.
ا لبزاـ بالدفع الباـ اعببارًا مف ىذا الشير، فبب ى المطالبات ال ديمة قايمة باإلضافة إلى وأما في حاؿ عدـ 

الغرامات، كما ىو الحاؿ في ا بفاؽ الذي بـ مع المجاف الشعبية لممخيمات، مع بحميؿ المبخمفيف عف الدفع 
 ادريف عمى الدفع، فطيبـ ابباع ممف ىـ قادروف عميو المطؤولية الكاممة أماـ ال انوف وأما بالنطبة لغير ال

 المبدأ نفطو الذي بـ ا بفاؽ عميو مع المجاف الشعبية لممخيمات
 //األيام، رام اهلل، 

 
 : مخيم اليرموك في سورية يعاني من ترد خطير في الخدمات الصحيةفياض حكومة 4

الجييف الفمططينييف في طورية د ب أ: قالت الحكومة الفمططينية األربعاة إف مخيـ اليرموؾ ل -راـ اهلل 
 يعاني مف بردي خطير في الخدمات الصحية بعد أطابيع مف اشبداد ال باؿ فيو.

ووصفت الحكومة، في بياف ع ب اجبماعيا األطبوعي في راـ اهلل برياطة رييس الوزراة طالـ فياض، ما 
 ."جرايـ قبؿ"يبعرض لو الفمططينيوف في طورية، خصوصا مخيـ اليرموؾ بتنو 

وطالبت الحكومة المجبمع الدولي والمؤططات الدولية ببحمؿ مطؤوليابيا اإلنطانية بجاه المبضرريف 
خصوصا بعد بردي الخدمات الطبية في المطبشفيات في مخيـ "الفمططينييف مف آثار الصراع الطوري 

ى األمر الذي اليرموؾ مف جراة ن ص حاد في األدوية والمواد الطبية وعجز األطباة عف معالجة المرض
كما جددت الحكومة مطالببيا ألطراؼ النزاع في طورية ببجنيب المخيمات  ."أد  إلى اربفاع حا ت الوفيات

 الفمططينية الصراع المطبمر ىناؾ.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 المالية  أزمتياالرياض لممساىمة في حل  قمة عينيا عمىالفمسطينية السمطة "القدس العربي":  5

بطاىـ الدورة الثالثة لم مة العربية  أفعمى أمؿ  األياـبعيش ال يادة الفمططينية ىذه : وليد عوض -راـ اهلل 
الشير الجاري  و البنموية ا قبصادية وا جبماعية، البي طبع د في العاصمة الطعودية الرياض في 

 المالية الخان ة البي بعيشيا الطمطة. األزمةفي حؿ 
يحضر الرييس الفمططيني محمود عباس  أف إمكانية، األربعاة "ال دس العربي"ر فمططينية لػورجحت مصاد

المالية البي بعانييا الطمطة، البي بابت بيدد  األزمةبمؾ ال مة لوضع الدوؿ العربية في صورة خطورة 
الحياة  مطب بميا في ظؿ عجزىا عف دفع روابب الموظفيف الحكومييف، في حيف بدأت قطاعات ميمة في

 المالية الحادة. األزمةالفمططينية، مثؿ قطاع الصحة والبربية والبعميـ بالبضرر بشكؿ كبيرة نبيجة 
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وزير الشؤوف الخارجية الدكبور  أكدالمالية،  أزمبيامف صعيد لحؿ  أكثروفيما بواصؿ الطمطة بحركابيا عمى 
لعاـ لجامعة الدوؿ العربية الدكبور نبيؿ العربي ا األميف، انو بم ى ابصا  ىابفيا مف األربعاةرياض المالكي 
مطبعدة لبحويؿ ما عمييا مف البزامات مالية لدعـ  بتنيا إشاراتلو  أرطمتدوؿ عربية  يبمغو باف ىناؾ 

 الطمطة.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 "عدم االنحياز"السمطة طالبت بعقد اجتماع عاجل لـ :المالكي 6

الطمطة الوطنية  أف، عف أمسكشؼ وزير الخارجية د.رياض المالكي ، صباح  :فمنبصر حمدا -راـ اهلل 
، بطالبو بع د اجبماع عاجؿ لمجنة فمططيف في دوؿ عدـ ا نحياز اإليرانيةوزير الخارجية  إلىبعثت برطايؿ 

 البي ببرأطيا بالده.
لنشاط ا طبيطاني مف ىذا ا جبماع ىو الحديث عف ا األطاطيوحطب ما أكده المالكي فاف اليدؼ 

الدولة الفمططينية، ومناقشة الوضع ا قبصادي والمالي الذي بعيشو دولة فمططيف  أراضيفي  اإلطراييمي
 بحت ا حبالؿ.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 سيزور القاىرة قريباً عباس عريقات: الرئيس  7
مة البحرير، د. صايب عري ات، عف زيارة أعمف عضو المجنة البنفيذية لمنظ :منبصر حمداف -راـ اهلل 

الثاني مف الشير الجاري ول اة الرييس  األطبوعال اىرة في  إلىمرب بة طي وـ بيا الرييس محمود عباس 
 المصري محمد مرطي، لبحث طبؿ بطبيؽ المصالحة الوطنية والعالقات الثنايية الوطيدة ما بيف الجانبيف.

 إلىالمصري، محمد كامؿ عمرو، ابمغ الرييس عباس خالؿ زياربو  وزير الخارجية أفوكشؼ عري ات عف 
العاـ لمجامعة العربية، بتف المصالحة الوطنية طوؼ بجري برعاية شخصية مف  األميفراـ اهلل ضمف وفد 

 الرييس مرطي.
ؽ ضرورة وضع المصالح الوطنية العميا فو  إلىالفمططينية  األطراؼودعا عري ات قيادة حركة حماس وب ية 

ذريعة لالن طاـ يطبخدميا نبنياىو ضد الشعب الفمططيني وطمطبو الوطنية مف  أيةونزع  أخر اعببارات  أية
مكانيةخالؿ محاولبو بخويؼ العالـ والطمطة الوطنية مف حركة حماس   طيطربيا عمى الضفة الغربية. وار

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 لنبيو بري لزيارة قطاع غزة  رئاسة المجمس التشريعي توجو دعوة 8
زيارة قطاع  إلىبيروت: دعت رياطة المجمس البشريعي الفمططيني، نبيو بري رييس مجمس النواب المبناني 

 غزة.
جاة ذلؾ في رطالة مف رياطة المجمس البشريعي حمميا النايب في البرلماف الفمططيني مشير المصري 

صمة المبنانية بيروت، وذلؾ بحضور عدد مف النواب المبنانييف، ( مع بري في العا|خالؿ ل ايو األربعاة )
 وعمي بركة ممثؿ حركة "حماس" في لبناف.
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ووجو المصري الدعوة باطـ رياطة المجمس البشريعي لبري لزيارة قطاع غزة عمى رأس وفد برلماني لبناني 
ضور ال ضية الفمططينية في مخبمؼ لمناقشة ال ضايا الثنايية المشبركة بيف البمديف وبما يعزز الم اومة وح

 المحافؿ العربية واإلطالمية. وطالب المصري بري بضرورة بوفير متوي لممشرديف مف طوريا.
 //قدس برس، 

 
 حنا عميرة: عقوبات إسرائيمية وأمريكية ىي السبب الرئيس في األزمة المالية لمسمطة 9

ييمية واألمريكية البي فرضت عمى الطمطة في راـ اهلل، راـ اهلل: كشؼ مطؤوؿ فمططيني أف الع وبات اإلطرا
بعد حصوليا عمى عضوية مراقب في األمـ المبحدة، ىي الطبب الرييس في األزمة المالية البي بعاني منيا 

 الطمطة حاليا. مشددا عمى أف ابصا ت بجري لبجاوز بمؾ األزمة.
، حنا عميرة، في بصريحات حصمت "قدس برس" وقاؿ عضو المجنة البنفيذية لمنظمة البحرير الفمططينية

(، إف البحركات بدأت خالؿ الم اة الذي جر  مؤخرًا مع األميف العاـ /عمى نطخة منيا األربعاة )
لجامعة الدوؿ العربية، نبيؿ العربي، في زياربو إلى راـ اهلل لمطالبة الدوؿ العربية ببنفيذ بعيدابيا المالية 

مميوف دو ر ضمف ا بفاؽ الذي جر  البوافؽ عميو عربيا في أكثر مف  بػ  ودعـ الطمطة الفمططينية
 قمة واجبماع عربي.

 //قدس برس، 
 

  فتح حركة تعمن استعدادىا لتأمين ميرجان انطالقة في غزة الشرطة 10
إحياة  أعمنت الشرطة الفمططينية في قطاع غزة، اليوـ األربعاة، عف إنياة ا طبعدادات لبتميف ميرجاف

 " والذي طي اـ غًدا الجمعة في طاحة الطرايا وطط مدينة غزة.ذكر  انطالقة حركة فبح الػ"
وأكد الناطؽ اإلعالمي باطـ الشرطة الم دـ أيمف البطنيجي في بصريح صحفي، أف الشرطة بكافة طاقابيا 

عناصرىا وفؽ خطة معينة  عمى اطبعداد كامؿ لبوفير األجواة لبتميف ا حبفاؿ، مبيًنا أف الشرطة طبنشر
 بحفظ األمف في محيط الميرجاف بينما طببولى حركة فبح األمف داخؿ الميرجاف.

 //فمسطين أون الين، 
 

 قريع يحذر من األساليب اإلسرائيمية لالستيالء عمى األراضي 11
ة شؤوف ال دس أحمد حذر عضو المجنة البنفيذية في منظمة البحرير الفمططينية رييس داير  :الغد –راـ اهلل 

قريع مف خطورة طرح مرشحيف عف حزب الميكود اإلطراييمي لمكنيطت، م برحات في غاية الخطورة 
بدعايابيـ ا نبخابية ببمثؿ باإلعالف عف ا طبعداد لدفع نصؼ مميوف دو ر لكؿ عايمة فمططينية بياجر 

 طوعا مف أراضييا طواة مف الضفة الغربية أو مف مدينة ال دس.
 
رفض قريع في بياف صحفي أمس، ىذا العرض العنصري الصادر شخصيات إطراييمية مبطرفة محطوبة و 

عمى الحزب اإلطراييمي الحاكـ لضـ أراضي الضفة الغربية أو أجزاة منيا إلى إطراييؿ بشكؿ بدريجي 
 وبيجير الطكاف الفمططينييف.

 //الغد، عمان، 
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 مطة ولدينا سيطرة كاممة بالضفةتسعى لتقويض الس "إسرائيل"الضميري:  12
أكد المواة عدناف الضميري الناطؽ باطـ المؤططة األمنية الفمططينية، أف ُأمنية إطراييؿ أف  :الغد -راـ اهلل 

 الطمطة الفمططينية وبنيار. أركافالفمططينية وأف بيز  األراضيبطود الفوضى في 
حافة ا نفجار مف خالؿ  إلىإلطراييمي بدفع المنط ة ف حكومة اليميف اإوقاؿ الضميري لوكالة أنباة "معا" 
غالؽ   وأمواؿ األراضيالطياطي وال ضاة عمى حؿ الدولبيف، وطرقة  األفؽمواصمة ا طبيطاف وار

 حصار مالي صعب عمى الطمطة الفمططينية. إلىالفمططينييف، ما أد  
ض الطمطة والبحث عف وطيمة وأضاؼ كؿ المؤشرات البي ليا عالقة بالطموؾ اإلطراييمي بحاوؿ ب وي

 نييارىا، ومعاقبة الشعب الفمططيني وال يادة الفمططينية عمى موقفيـ بالحصوؿ عمى دولة في األمـ 
 المبحدة.

الحرية  أشكاؿوأكد الضميري أف األجيزة األمنية لدييا طيطرة كاممة عمى الوضع بالضفة الغربية، وأف كؿ 
ىناؾ عودة لمنشاط  أفعجب اإلطراييمييف الذيف يحاولوف إظيار في البعبير بمارس بالضفة، وىذا   ي

 العطكري في الضفة الغربية.
 //الغد، عمان، 

 
 لتغطي عمى ىزيمتيا "إسرائيل""شمشون" كذبة تطمقيا مجموعة : في غزة الداخمية 13

مجموعات نفى الناطؽ باطـ وزارة الداخمية واألمف الوطني إطالـ شيواف وجود : ىد  بارود - غزة
مطبعربيف إطراييمييف بعمؿ في غزة بحت اطـ "شمشوف" وفؽ ما نشرت صحيفة ىآربس اإلطراييمية، مشيرا 
إلى أف قوات المطبعربيف بنفذ عمميات أثناة الحروب وا قبحامات اإلطراييمية ف ط، وبكوف محمية مف 

 الجيش.
حيفة العبرية ما ىو إ  ادعاةات مف وأكَد شيواف لػ"فمططيف"، أف ما نشر في عدد أوؿ مف أمس مف الص

 جيش ا حبالؿ اإلطراييمي لرفع معنويات جنوده المنيارة بعَد حرب "حجارة الطجيؿ".
عف وحدات  "طراييؿ"وقاؿ: "الم اومة الفمططينية أثببت مف خالؿ المواجيات عمى الحدود بتف ما بنشره إ

الميزوميف والغرض منو إعالة الروح المعنوية  المطبعربيف ووحدات الدعـ ما ىي إ  صور وىمية لجنودىا
 والنفطية ليـ".

 //فمسطين أون الين، 
 

 معرض صور يوّثق جرائم االحتالل غزة: المكتب اإلعالمي الحكومي يفتتح  14
شاىد عمى "افببح المكبب اإلعالمي الحكومي البابع لمحكومة في قطاع غزة، أمس، معرض  الخميج: -غزة 

 ثيؽ وعرض مشاىد العدواف اإلطراييمي عمى ال طاع في نوفمبر/بشريف الثاني الماضي.، لبو "الجريمة
إف المعرض شاىد جديد وبالصورة "زياد الظاظا خالؿ حفؿ ا فبباح: في غزة وقاؿ نايب رييس الحكومة 

اضحة معاناة ومتطاة الشعب الفمططيني د لة و "، مؤكدًا أف "عمى جرايـ ا حبالؿ بحؽ الشعب الفمططيني
. وذكر أف الشيداة والجرحى والبيوت المدمرة ىي شواىد ح ي ية عمى جرايـ "عمى إرىاب ا حبالؿ وبشاعبو

وأكد جيوزية الحكومة في غزة والشعب  ا حبالؿ مف جية، وعمى صمود الشعب الفمططيني مف جية أخر .
 الفمططيني مف خمفيا لبكوف رأس الحربة ضد الظمـ وا حبالؿ.

 //شارقة، الخميج، ال
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 الثالثة عمى األبواب االنتفاضةبو مرزوق: أ 15

رأ  نايب رييس المكبب الطياطي لحركة الم اومة اإلطالمية "حماس" الدكبور موطى أبو مرزوؽ أف 
ا نبفاضة الثالثة عمى األبواب بعبيرا عف مواجية ا حبالؿ وم اومبو بحراؾ وخيار شعبي بعد عجز 

 بح يؽ الحرية وا طب الؿ وفشميا في إنجاز المشروع الوطني.ال يادات الطياطية عف 
( عمى صفحبو في موقع البواصؿ ا جبماعي 1|2وأوضح أبو مرزوؽ في بصريحات لو اليوـ األربعاة )

"فيطبوؾ" أف ا نبفاضة مواجية شعبية عند عجز الرموز وال يادات عف الفعؿ .. فيبولى الشعب الميمة، 
الخيارات المطروحة فيحافظ الشعب عمى ح وقو، وىي أشواؽ نحو الحرية وا طب الؿ وىي خيار عند انطداد 

نياة طياطات اإلذ ؿ وا طببداد، وىي م اومة يفجرىا الشعب وبعمؿ كؿ فية ما يناطبيا وبآليابيا  وار
بداعابيا، وىي بعبير وطني نابع مف ضمير الشعب في مواجية كؿ البربيبات مع ا حبالؿ.  وار

 2/1/2013مرزوق الرسمية عمى فيس بوك،  صفحة أبو
 

 األحمد لـ"األيام": ال صحة لما تردد عن اجتماع لجنة تطوير منظمة التحرير الفمسطينية 16

أعمف عزاـ األحمد، عضو المجنة المركزية لحركة فبح، في بصريح لػ"األياـ" أف  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:
شير الجاري إلى ال اىرة لم اة الرييس المصري محمد الرييس محمود عباس طيبوجو بعد الحادي عشر مف ال

مرطي بناة عمى دعوة رطمية منو طمميا لمرييس وزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو خالؿ زياربو 
 األطبوع الماضي إلى راـ اهلل.

ف اجبماع فمططينية واف   صحة لما بردد ع -وأكد األحمد انو حبى اآلف   بربيبات ألية ل اةات فمططينية 
لجنة بطوير منظمة البحرير الفمططينية، مشددًا عمى أف الرييس عباس ىو الذي يوجو الدعوات لع د ىذا 

 ا جبماع وليس أي جية أخر ، وأف الرييس لـ يوجو حبى اآلف الدعوة الرطمية ليذا ا جبماع.
رجية المصري محمد وقاؿ األحمد، بناة عمى دعوة مف الرييس المصري محمد مرطي طمميا وزير الخا

عمرو لمرييس محمود عباس، األطبوع الماضي، طي وـ الرييس بزيارة إلى العاصمة المصرية بعد الحادي 
عشر مف الشير الجاري لم اة الرييس المصري لبحث العديد مف ال ضايا ومنيا البطورات الطياطية 

 إضافة إلى البطورات في المنط ة".الفمططينية  -والمصالحة الفمططينية والعالقات الثنايية المصرية 
وأشار األحمد إلى أف "اجبماع الرييس عباس مع الرييس المصري طيبحث بحريؾ ممؼ المصالحة 
الفمططينية، وموقفنا بيذا الشتف معمف وىو أف ىناؾ ابفاقًا وبفاىمًا بـ البوصؿ إليو والمطموب اآلف ىو بنفيذ 

 ىذا ا بفاؽ".
نحف بانبظار بربيب )حماس( أوضاعيا الداخمية" في إشارة إلى انبخابات  وأكد األحمد انو "حبى اآلف

 المكبب الطياطي لحركة حماس البي لـ بعمف "حماس" حبى اآلف ا نبياة منيا.
 3/1/2013األيام، رام اهلل، 

 
 فتح  حركة نجاح ميرجانإحماس تؤكد حرصيا عمى  17

مي أبو زىري أف ميرجاف انطالقة حركة فبح أكد الناطؽ باطـ حركة "حماس" طا: محمد أبو شحمة-غزة
( يمثؿ مناطبة وطنية، موضًحا أف حركبو معنًيا بضماف انجاح ىذا الميرجاف ببتميف إبماـ ىذه 48الػ)

 المناطبة الوطنية الكبيرة، مبيًنا أف حركبو طبشارؾ في الميرجاف.
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الوزراة إطماعيؿ ىنية، بعضو وقاؿ أبو زىري خالؿ مؤبمر صحفي بـ ع ده ع ب الم اة الذي جمع رييس 
المجنة المركزية لحركة فبح نبيؿ شعت وبحضور قيادات مف الحركبيف وقادة األجيزة األمنية، :"إف األجيزة 

 األمنية البي شاركت قيادابيا في ا جبماع أكدت عمى ب ديـ كؿ البطييالت لضماف نجاح الميرجاف.
خطوة بابجاه اطبعادة الوحدة الوطنية، وطنكوف مع ذات وأضاؼ "نطبشعر بتف ىذه األجواة ا يجابية ىي 

الخطوات البي يخطوىا شعبنا نحو الوحدة الوطنية"، مؤكدا أف حركبو طبشارؾ في ميرجاف فبح حبى يشعر 
 الشعب الفمططيني أف ا ن طاـ بات جزةا مف الماضي".

 2/1/2013فمسطين أون الين، 
 

 الفمسطينيين مستوطنيو ضدّ حماس تحمل االحتالل المسؤولية عن جرائم  18
حذرت حركة "حماس" ا حبالؿ الصييوني مف مغّبة ا طبمرار في حمايبو لممطبوطنيف الصياينة وبوفير 
غطاة ليـ لبنفيذ جرايميـ واعبداةابيـ ضد المواطنيف الفمططينييف وم دطابيـ وممبمكابيـ في مدف وقر  

 الضفة المحبمة.
"فمططيف أوف  يف" نطخة عنو، اليـو األربعاة، ا حبالؿ اإلطراييمي وحّممت الحركة في بياف صحفي وصؿ 

 المطؤولية الكاممة عف جرايـ مطبوطنيو ضد شعبنا الفمططيني وأرضو وم دطابو.
ودعت حركة "حماس"، المنظمات الح وقية واإلنطانية إلى فضح انبياكات المطبوطنيف الصياينة، مؤكدًة في 

جرايميـ فمف يكوف لكـ موطئ قدـ في شبر واحد مف باحات المطجد األقصى  الوقت ذابو أنَّو ميما كانت
 المبارؾ و  في ذرة مف براب فمططيف.

 2/1/2013فمسطين أون الين، 
 

 طالبان بسرعة إنجاز المصالحةتوحماس  "الديمقراطية" 19
بية ووفد مف حركة اجبمع وفد مف الجبية الديم راطية برياطة خالد عطا طكربير المجنة المركزية لمج: غزة

 حماس برياطة د.موطى أبو مرزوؽ اوؿ مف امس في العاصمة المصرية ال اىرة.
وأكد ا جبماع عمى ضرورة ع د دورة عمؿ المجنة ال يادية العميا في اطار منظمة البحرير الفمططينية والذي 

رييس الطمطة الفمططينية يضـ أعضاة المجنة البنفيذية لمنظمة البحرير برياطة محمود عباس رييس المجنة 
واألمناة العاموف لمفصايؿ الفمططينية بال اطبثناة والشخصيات الفمططينية إلنياة ا ن طاـ عماًل بابفاؽ أيار 

في ال اىرة، والعودة لمشعب بانبخابات مبزامنة لمؤططات الطمطة البشريعية والبنفيذية والمجمس  2011
مؤططابيا "المجمس المركزي والمجنة البنفيذية" وفؽ قانوف البمثيؿ الوطني الجديد الموحد لمنظمة البحرير و 
 النطبي الكامؿ، قانوف واحد لمشعب الواحد.

نجاز الوحدة الوطنية لمواجية ا حبالؿ واطبعمار ا طبيطاف،  ودعا ا جبماع إلى المصالحة الفمططينية وار
إلى واقع عمى األرض المحبمة في ال دس وبحويؿ قرار ا عبراؼ الباريخي بالح وؽ الوطنية الفمططينية 

 والضفة الفمططينية، وكطر الحصار البري والبحري والجوي عمى قطاع غزة.
 3/1/2013الغد، عمان، 

 
  األطراف لحركة منفتحة عمى كلّ واحماس ىو خيار المقاومة لمشير المصري: الخيار االستراتيجي  20
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مس البشريعي الفمططيني مشير المصري في المج« حماس»أوضح النايب عف حركة : قاطـ قصير
الجماعة »الذي أقامبو « احبفاؿ النصر والشيادة»اف زياربو لمبناف كانت بيدؼ لممشاركة في « الطفير»لػ

في صيدا ول اة رييس مجمس النواب نبيو بري ولالطالع عمى أوضاع الفمططينييف في لبناف و  « اإلطالمية
 طيما النازحيف منيـ مف طوريا.

« ال وات المبنانية»ومف ضمنو النايب في « آذار 14قو  »ؿ ا شكا ت البي اثيرت بشتف اطب باؿ وفد وحو 
بابت قبمة لجميع ا حرار في العالـ وىي جاىزة  طب باؿ »انطواف زىرا في غزة، اشار المصري الى اف غزة 

نطب بؿ ونحف نرحب بالجميع مف كؿ الوفود اآلبية مف الخارج وليس لدينا قرار ببحديد مف نطب بؿ ومف   
، مجددا «اجؿ كطر الحصار الطياطي والمادي ولدعـ شعبنا مف دوف اف نبدخؿ ببفاصيؿ بركيبة الوفد الزايرة

 «.  نمانع في اطب باؿ أي وفد عربي أو إطالمي او دولي داعـ ل ضيبنا»ال وؿ 
ف انضماميا لمحمؼ المضاد مف الم اومة وامكا« حماس»وحوؿ ا شكا ت البي طرحت بشتف مواقؼ 

نحف نعب د اف المطب بؿ لمم اومة ونحف لطنا مضطريف لمدفاع عف »لمم اومة في المنط ة، قاؿ المصري: 
انفطنا وبوضيح خططنا. وقبؿ معركة غزة األخيرة اثيرت اشكا ت كثيرة، في الوقت الذي كنا نطبعد ونجيز 

ما أثبببو معركة غزة، واليوـ المعادلة اصبحت واضحة  انفطنا بشكؿ طري وفي اطار الكبماف لممعركة وىذا
ف ط بؿ « حماس»ىو خيار الم اومة ولـ يعد ىذا الخيار عند « حماس»باف الخيار ا طبرابيجي لحركة 

 «.اصبح لد  كؿ الشعب الفمططيني بمف في ذلؾ مف كاف يراىف عمى البطوية والمفاوضات
طية داخؿ الحركة، موضحا اف البعض يحاوؿ ا صطياد في ونفى المصري وجود ان طامات او خالفات اطا

بيف حمايـ وص ور، لكف بعد زيارة رييس المكبب الطياطي لمحركة خالد مشعؿ « حماس»الماة العكر وفرز 
لغزة وا طب باؿ الشعبي الذي ل يو، بـ الباكيد عمى وحدة الحركة، وفي حاؿ وجود وجيات نظر مخبمفة بشتف 

امر طبيعي لكف في النياية الجميع يمبـز بال رار المركزي ونحف حركة مؤططات ونمبـز بعض ال ضايا فيذا 
 «.بالشور  وليس ىناؾ بنافس عمى الطػػمطة او خالؼ عمى ال يادة

بايراف، قاؿ المصري اف الحركة منفبحة عمى كؿ ا طراؼ وخصوصا الدوؿ العربية « حماس»وعف عالقة 
ع اية دولة وخصوصا ايراف ونحف معنيوف باطبمرار العالقة معيا نظرا وا طالمية ولـ بن طع عالقبنا م

لدورىا في دعـ الم اومة والشعب الفمططيني ونحف لدينا عدو مشبرؾ ىو الكياف الصييوني وحريصوف عمى 
 اطبمرار العالقة مع كؿ مف يدعـ ال ضية الفمططينية.

وا مور اليوـ افضؿ مف الماضي ونحف نتمؿ في بطور ايجابي »وعف العالقة مع مصر، قاؿ المصري انيا 
 «.اف ببحطف اكثر بما يطبجيب لبطمعات الشعبيف المصري والفمططيني

بشتف عودة الييود الى مصر، اشار « ا خواف المطمميف»وحوؿ بصريحات د. عصاـ العرياف ال يادي في 
د اف المشكمة ليطت مع المصري الى انو لـ يطمع بشكؿ مفصؿ عمى البصريحات لكف موقؼ الحركة يؤك

الييود بؿ مع ا حبالؿ الصييوني واطبرابيجيبنا اف ن ابؿ الصياينة داخؿ فمططيف المحبمة، ومف حؽ الييود 
 الذيف كانوا في فمططيف اف يب وا فييا. اما الب ية فيجب اف يعودوا مف حيث ابوا.

المنط ة اليوـ ىو البناحر المذىبي اكثر ما ييدد »وعف دور الحركة في مواجية الفبنة المذىبية اجاب: 
في موقفيا « حماس»، مشيرا الى أف «وعمى جميع ا طراؼ بحمؿ مطؤوليابيـ  نياة ا زمات المذىبية

بؤكد عمى وحدة ا مة العربية وا طالمية ونحف جاىزوف لمدخوؿ عمى اي خط لب ريب »ا طبرابيجي 
 «.جؿ مواجية الفبنة المذىبية وفي اي مكاف نطبطيعوجيات النظر ونحف قمنا ون ـو بجيود مطبمرة مف ا
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ما يزيد مف صعوببيا اطب باؿ »وبطرؽ المصري الى معاناة أبناة الشعب الفمططيني في لبناف، وقاؿ: 
، ودعا لوضع رؤية شاممة لكيفية مواجية ىذه ا زمة، وقاؿ اف الجيات «النازحيف مف مخيمات طوريا
ببحمؿ المطؤولية، وبمنى عمى الطمطات المبنانية البعاوف في ىذا « ا ونروا»الدولية وخصوصا وكالة 

 المجاؿ والبحرؾ إليجاد مراكز إيواة موقبة لالجييف الفمططينييف الميجريف مف مخيـ اليرموؾ في طوريا.
 3/1/2013السفير، بيروت، 

 
 48شعث: حركة فتح تمقت رسالة تينئة ودعم من حركة حماس في ذكرى االنطالقة الـ 21

إطماعيؿ ىنية رييس وزراة خالؿ ل اةه  نبيؿ شعث عضو المجنة المركزية لمحركة،: قاؿ حامد جاد -زة غ
 48إلى أف حركة فبح بم ت رطالة بينية ودعـ مف حركة حماس في ذكر  ا نطالقة الػ الحكومة الم الة 

 وكؿ ا طبعدادات لممشاركة والدعـ وخمؽ أجواة ح ي ية إلنجاح الميرجاف.
انطالقة جديدة في مطيرة الوحدة الوطنية الفمططينية، نريد لمعرس الوطني أف يدعـ  48انطالقة فبح الػوقاؿ "

األجواة البي بؤدي إلى اكبماؿ المصالحة وبح يؽ الوحدة بكافة أشكاليا، ول د جربنا المفاوضات برعاية 
كدا أف ميرجاف ا نطالقة يـو مصرية ووصمنا  بفاقات عديدة ولكف ىذه المرة نطبميـ روح الجماىير"، مؤ 

الجمعة الم بؿ طيكوف عرطا لموحدة الوطنية ولف نطمح بحادثة أمنية واحدة بفشؿ األجواة الوحدوية 
 لمميرجاف.

ودعا شعث جماىير حركبو إلى البحمي بالروح اإليجابية خالؿ ا حبفاؿ المركزي الذي بنظمو يوـ الجمعة 
غزة، وقاؿ "قد بحدث مشاكؿ أثناة حفؿ ا نطالقة، ونحاوؿ بفادييا ال ادمة في طاحة الطرايا وطط مدينة 

 ومنع حدوثيا، ويجب أف بطود الروح الطيبة لد  الجماىير كما ىي عند ال يادات".
 3/1/2013الغد، عمان، 

 
 قد ولى اليزائمالبطش: المقاومة أثبتت أن زمن  22

ا نبصار األخير الذي ح  بو الم اومة في أكد خالد البطش عضو ال يادة الطياطية لمجياد اإلطالمي أف 
المعركة األخيرة جاة بفضؿ اهلل بعالي وبطالة رجا ت الم اومة وصبر وصمود الشعب الفمططيني الذي 

 احبضف الم اومة.
وشدد البطش خالؿ ندوة طياطية في غزة عمى أف الم اومة أثببت أف زمف اليزايـ قد ولى وجاة زمف 

 الموازيف بضرب عمؽ المحبؿ في بؿ الربيع وال دس وغيرىا مف المدف الصييونية. ا نبصارات بعد أف قمبت
وأوضح البطش بتف طرايا ال دس والم اومة الفمططينية أثببت لمعالـ أجمع صدؽ انبماييا وح ي ة و ييا هلل 

 عز وجؿ ول ضايا الناس وىموميـ، مبينًا أف الم اومة بيذا العمؿ أثمجت صدور المؤمنيف.
 2/1/2013ين أون الين، فمسط

 
 2012 فيصاروخا  933جنود وأطمقنا  ثالثةسرايا القدس: قتمنا  23

شيد بطورا نوعيا  2012فمططيف، إف عاـ  في اإلطالميقالت طرايا ال دس الذراع المطمحة لحركة الجياد 
وحة مع العدو قدرابيا ال بالية، إذ أدخمت أطمحة جديدة ألوؿ مرة فى معركة الصراع المبواصمة والمفب في

 .اإلطراييمي
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وأضافت الطرايا فى بياف صحفي، اليوـ األربعاة، أنيا بمكنت مف قبؿ ثالثة جنود وضباط إطراييمييف 
 مف عناصرىا خالؿ العاـ. 31وأصابت العشرات، فيما ف دت 

مف  صاروخا وقذيفة 933وأشارت إلى أنيا أطم ت بجاه مواقع عطكرية ومطبوطنات إطراييمية خالؿ العاـ 
بينيا صواريخ "فجر وكورنيت وجراد ومضادة لمبوارج الحربية وطى بى كيو" بخالؼ اطبخداـ الحرب النفطية 

 ضد العدو وىو ما نجحت فيو، حطب البياف.
وأضافت أنيا اطبخدمت الحرب النفطية ضد جنود جيش ا حبالؿ خالؿ الحرب عمى غزة ونجحت بذلؾ 

ىابؼ  5000عيا فى جيازىا ا طبخبارابى الذ  بمكف مف اخبراؽ باعبراؼ العدو، معببرة ذلؾ بطورا نو 
 خمو  لضباط وجنود، وأرطؿ ليـ رطايؿ بيديدات بال بؿ بالمغة العبرية حاؿ ا جبياح البر  لغزة.

ون ؿ البياف عف أبو أحمد، الناطؽ الرطمى باطـ الطرايا، بتكيده أف المرحمة ال ادمة طبكوف مرحمة إعداد 
طالؽ طراح األطر . وبجييز لمعركة  النصر والبحرير وار

وأضاؼ أف طرايا ال دس وفصايؿ الم اومة األخر  اطبطاعت أف بح ؽ نوعا مف بوازف الردع مع العدو، 
 وكاف ذلؾ واضحا مف خالؿ طمب العدو لمبيدية مع الم اومة.

نو مف الصعب ورأ  أف الحرب األخيرة عمى غزة أط طت كؿ الخطوط الحمراة البى كاف يعب د البعض أ
عمى الم اومة أف ببجاوزىا بفعؿ فارؽ ال درات مع العدو، مشيرًا إلى اطبيداؼ مدينة "بؿ أبيب" المحبمة ألوؿ 

 وجددت طرايا ال دس بتكيد البمطؾ بخيار الجياد والم اومة حبى بحرير األرض. .5مرة بصاروخ فجر
 2/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 يزال طوياًل لتحقيق األىداف الوطنية ماق الطريالمتحدث باسم حركة فتح:  24

إف حركبو بر  أف الطريؽ   « الطفير»فبح فايز أبو عيطة لػحركة ي وؿ المبحدث باطـ : ضياة الكحموت
طبب ى عمى العيد وفي طري يا مف أجؿ بح يؽ آماؿ »يزاؿ طوياًل لبح يؽ األىداؼ الوطنية، لكنيا 

 «.وطموحات الشعب الفمططيني بإقامة دولبو
وأضاؼ أبو عيطة اف فبح ميما بدلت األدوات والوطايؿ النضالية فطبطبمر في نضاليا وىي لف ببرؾ 

 طالحيا، لكنيا بعرؼ مبى وكيؼ وأيف بطبخدمو ليح ؽ نبايج أفضؿ وبطري ة مدروطة.
، إ  وأوضح أبو عيطة اف البعض ييوؿ بالخالفات الداخمية في فبح ويحاوؿ بعمي يا. وبرغـ إقراره بوجودىا

، البي اطبطاعت دايمًا البغمب عمى الع بات «فبح الديموقراطية»أنو يراىا طمة مف الطمات البي بميز 
 واجبياز المحف.

ويعب د ال يادي الفبحاوي أف الخالفات الداخمية   ب مؽ فبح، معببرًا أف جزةًا مف ىذه الخالفات يطاعد عمى 
ؼ البي بحيط بيـ، مبينًا أف فبح بحبـر رغبة الجميور دايمًا لمممة الحركة وبجميع أبناييا لمواجية الظرو 

 بمعرفة بفاصيميا، وبر  في ذلؾ مفباحًا لمبواصؿ والبطوير.
 3/1/2013السفير، بيروت، 

 
 يحيى رباح: لن نسمح بأي شكل من األشكال محاولة التخريب والعبث في ميرجان االنطالقة لفتح 25

أنو بـ وضع كؿ البربيبات األمنية الالزمة لحفظ األمف والنظاـ أوضحت حركة فبح : غزة: صالح النعامي
ناقشنا كافة البربيبات »خالؿ انع اد الميرجاف. وقاؿ يحيى رباح، نايب المفوض العاـ لمحركة في غزة: 

آ ؼ عنصر أمف، وىناؾ لجنة وطنية مف كافة الفصايؿ لحماية ا حبفاؿ،  5األمنية المبعم ة بذلؾ، ولدينا 
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ا حبفاؿ م طـ إلى مربعات، ولف نطمح بتي شكؿ »وأضاؼ: «. البواصؿ مع الحكومة بغزة مطبمروكذلؾ 
وأكد «. مف األشكاؿ ألي شخص كاف، محاولة البخريب والعبث في الميرجاف، وال بضة األمنية مبراصة

حراؽ رايات حركة حماس لـ يكف طو  بصرفات فردية ومعزولة »رباح أف  و  ما حدث مف إطالؽ نار وار
واعببر رباح أف ع د احبفاؿ «. بعبر عف موقؼ الحركة، وبالحؽ أو  بتوؿ، ولف نطمح بيا بتي شكؿ

المصالحة بغزة دليؿ عمى أف روحيا بب دـ وبعزيز لمجيود الداعية إلنياة ا ن طاـ، مبمنيا اطبعادة الوحدة في 
 ال ريب العاجؿ.

 3/1/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 التدخل في االنتخابات النيابية االردنية من خالل دعم بعض المرشحين تتبرأ منفتح  حركة 26
وليد عوض: اكدت حركة 'فبح' ا ربعاة بانيا   ببدخؿ في ا نبخابات النيابة ا ردنية المرب بة  -راـ اهلل 

فبح مع الشير الجاري، مشيرة الى اف الم اةات البي يع دىا الرييس الفمططيني محمود عباس ال ايد العاـ ل
اي مف الشخصيات ا ردنية، طواة في راـ اهلل او في عماف خالؿ زياربو ليا،   يعني اي بدخؿ او دعـ 

 لمرشحيف او قوايـ انبخابية عمى حطاب اخر .
وقاؿ الدكبور نبيؿ شعث عضو المجنة المركزية لحركة فبح، في بصريح صحافي ا ربعاة إف ل اة عباس 

أيا كانت ابجاىابيا   يدخؿ ضمف طياؽ الدعـ لالنبخابات البرلمانية مع بعض الشخصيات األردنية 
األردنية الم بمة الم ررة في الثالث والعشريف مف الشير الجاري، بؿ بتبي بمؾ الم اةات في إطار الم اةات 

 األخوية واإليجابية بيف األردف وفمططيف.
مانية ا ردنية، مؤكدا أف الطمطة   ببدخؿ في ونفى شعث أي بدخؿ لمطمطة الفمططينية في ا نبخابات البرل

 الشؤوف األردنية الداخمية نياييا.
 3/1/2013القدس العربي، لندن، 

 
 الحرب تفوقا من الجيش في شبكات التواصل االجتماعي في وأكثربحث إسرائيمي: حماس كانت أنجع  27

، األ : ال دس المحبمة ربعاة، ببيف أف نشاط حركة حماس بينت دراطة نشربيا صحيفة "ىآربس" مطاة اليـو
في شبكات البواصؿ ا جبماعي خالؿ الحرب العدوانية األخيرة عمى قطاع غزة، ما أطمؽ عمييا "عامود 

 الطحاب"، كانت ناجعة أكثر م ارنة مع الجيش اإلطراييمي.
لطرفاف، مشيرا إلى جاة ذلؾ في دراطة أجراىا باحث إطراييمي بابع فييا "المعركة ا فبراضية" البي أدارىا ا

 أف حماس بفوقت فييا.
" في جامعة بير PREPAREDوجاة أف الباحث بومر طايموف، وىو باحث في "طب الطوارئ" وفي معيد "

الطبع، بابع خالؿ "حممة عامود الطحاب" حطابات الناطؽ بمطاف الجيش وحركة حماس. وأجر  طايموف 
ميا كؿ طرؼ، وعدد المرات البي بردد ذكرىا ( البي اطبعمHashtagsبحميال شامال لػ"ىاشباج")

(Mentions.) 
وقاؿ الباحث اإلطراييمي إف "قانوف الشبكات ا جبماعية بعبمد عمى البفاعؿ مع الجميور، خالفا ل نوات 
ا بصاؿ العادية البي ىي بابجاه واحد وفعالة لنشر معمومات ف ط". وأضاؼ بناة عمى دراطبو أف الجيش 

 بماما عف الرد في "بويبر"، ولذلؾ فيو عمميا لـ يبحكـ بالن اش والرطايؿ البي بـ بناقميا. اإلطراييمي امبنع
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ويطوؽ الباحث، عمى طبيؿ المثاؿ عدد المرات البي بـ فييا اطبخداـ "ىاشباج: غزة بحت اليجوـ"، فيشير 
ألفا.  25" لـ ببجاوز ألفا في يوـ واحد، في حيف أف "ىاشباج: إطراييؿ بحت النار 170إلى أنيا بمغت نحو 

مع اإلشارة إلى أنو جر  البعامؿ في الحوار عمى أف الجيش اإلطراييمي ىو الذي بادر إلى ىجوـ غير 
 مشروع عمى قطاع غزة.

 2/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 لبنان: حماس تنظم اعتصامات أمام مكاتب "األونروا" إلغاثة فمسطينيي سورية 28
( عدة اعبصامات أماـ مكابب وكالة غوث وبشغيؿ 1|2اليوـ األربعاة ) نظمت حركة "حماس" :بيروت

"األونروا" في مخبمؼ المناطؽ في لبناف، وذلؾ بيدؼ الضغط عمى الوكالة  الالجييف الفمططينييف
 والمؤططات اإلنطانية الدولية لبوفير م ومات الحياة الضرورية لمنازحيف الفمططينييف مف طورية.

فير أماكف إليواة النازحيف، ودفع إيجارات لممنازؿ، وبوفير مطاعدات غذايية وعينية وطالبت "حماس" ببو 
 بشكؿ دايـ، وبوفير الرعاية الصحية، واطب باؿ البالميذ في المدارس، وبمديد ميؿ اإلقامة.

ف كما طالبت "حماس" المؤططات اإلنطانية الدولية ببوفير موازنات عاجمة إلغاثة النازحيف الفمططينييف م
 طورية. وأشادت بفبح الدولة المبنانية لحدودىا والبطييالت المعطاة لمنازحيف.

 2/1/2013قدس برس، 
 

 نتنياىو: سنعيد عشرات اآلالف من المتسممين الموجودين في "إسرائيل" إلى بالدىم 29
بػػؿ ابيػػب: أكممػػت اطػػراييؿ أمػػس الجػػزة ا طاطػػي مػػف طػػياج مػػف ا طػػالؾ الشػػايكة عمػػى طػػوؿ حػػدودىا مػػع 

كيمػػومبرا خػػالؿ ثالثػػة اشػػير، طػػيمبد الطػػياج مػػف  14صػػر. وبعػػد اكبمػػاؿ ال طػػاع ا خيػػر الػػذي يبمػػغ طولػػو م
 ميناة ايالت عمى البحر ا حمر الى قطاع غزة عمى البحر المبوطط. 

وبوجو نبنيػاىو الػذي يضػع ا مػف واليجػرة غيػر المشػروعة ضػمف الموضػوعات ا طاطػية لحممبػو ا نبخابيػة، 
كيمػومبرا مػف الطػياج لحضػور  230ببر عطػكرية الػى الطػرؼ الجنػوبي لم طػاع الػذي يبمػغ طولػو بطايرة ىميكو 

 حفؿ بمناطبة اكبماؿ ىذا ال طاع.
 

كمػػا اوقفنػػا البطػػمؿ الػػى المػػدف ا طػػراييمية »ون ػػؿ بيػػاف لمكبػػب نبنيػػاىو عػػف ريػػيس الػػوزراة قولػػو فػػي ا حبفػػاؿ 
ا  ؼ مف المبطمميف الموجوديف بالفعؿ في اطراييؿ الػى بماما طننجح في الميمة البالية وىي اعادة عشرات 

 دوليـ.
 3/1/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 طائرة حربية من عدة دول تحاكي ميمات قريبة وبعيدة المدى مئة : تدريبات ل"سرائيل"إ 30

يا، ُكشػػؼ فػػي اطػػراييؿ اف ميػػة طػػايرة حربيػػة، مػػف عػػدة دوؿ منػػع نشػػر اطػػماي: امػػاؿ شػػحادة  -ال ػػدس المحبمػػة
طبشػػارؾ فػػي اطػػراييؿ فػػي واحػػدة مػػف اكبػػر البػػدريبات الجويػػة عمػػى عمميػػات ىجوميػػة ودفاعيػػة قريبػػة وبعيػػدة 

 المد . 
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واطمؽ عمى ىذه البدريبات اطـ "العمـ ا زرؽ". ولـ يخؼ ا طراييميوف، في حػديثيـ عػف ىػذه البػدريبات، انيػا 
فػي ليبيػا وادت الػى اطػ اط النظػاـ وعمميػات قػد طبشمؿ البدريب عمى عمميات شػبيية ببمػؾ البػي نفػذىا النػابو 

 بكوف ىناؾ حاجة لبنفيذىا في طورية في حاؿ ب رر ضرب مخازف ا طمحة الكيماوية. 
وقػػد اطػػببؽ طػػالح الجػػو ا طػػراييمي وصػػوؿ ضػػباط وطيػػاري الػػدوؿ المشػػاركة بػػاجراة بػػدريبات يطػػبخدـ فييػػا 

ه البدريبات فاف ىذه الطايرة "بحاكي طػايرات العػدو فػي طايرة اطمؽ عمييا "الطايرة الحمراة". وبحطب قايد ىذ
 "، ال ادرة عمى البحميؽ لمطافات لضرب اىداؼ بعيدة المد . 29-الدوؿ المجاورة" كما يطبخدـ طايرة "ميغا

وحطب المعمومات البي في حوزة ا جيزة ا منية ا طػراييمية وطػالح الجػو حػوؿ منظومػة الطػالح الكبيػرة فػي 
ي، جعمػػػت مػػػف اطػػػراييؿ طػػػاحة بػػػدريب حربيػػػة مطموبػػػة مػػػف قبػػػؿ دوؿ عػػػدة، حبػػػى اف ىػػػذه الػػػدوؿ العػػػالـ العربػػػ

 ببطابؽ وب ؼ بالدور لبصؿ الى اطراييؿ  جراة البدريبات، وفؽ ا دعاةات ا طراييمية. 
 وقاؿ نايب قايد "طرب الطايرة الحمػراة" اف طػالح الجػو ا طػراييمي قػادر اليػوـ، ولوحػده، عمػى بنفيػذ الميمػات
المطموبة منو لضماف امػف اطػراييؿ و  يبنػي عمػى قػدرات اطػمحة جػو دوؿ اخػر "، واضػاؼ:" انػا عمػى قناعػة 
اف ىذه البدريبات طبطاعدنا عمى وجػود لغػة مشػبركة مػع دوؿ فػي العػالـ اذا احبجنػا بعاونػا كيػذا". امػا مركػز 

حمػػؿ خبػػرات وطػػرؽ قباليػػة مشػػبركة بػػدريبات"العمـ ا زرؽ" ف ػػاؿ:" اف ىػػذه البػػدريبات طبشػػكؿ قػػوة جػػو دوليػػة ب
 طبطاعد في نجاح وبح يؽ ا ىداؼ في حاؿ اضطروا لمعمؿ معا".

 3/1/2013، الحياة، لندن
 

 وشرقي القدس الكيانالضفة دخول بجانب تحظر عمى المقيمين والعاممين األ "سرائيل"إ 31
مية أصػدرت قػرارًا بحظػر دخػوؿ قالت صحيفة ىآربس العبرية، اليـو ا ربعاة، إف الطمطات ا طرايي :بؿ ابيب

اآل ؼ مػػف األجانػػب الػػذيف يعيشػػوف فػػي الضػػفة الغربيػػة، إلػػى األراضػػي الخاضػػعة لطػػيطربيا وكػػذلؾ ال ػػدس 
 الشرقية.

وأوضحت الصحيفة أف ىذه الخطوة بتبي في إطار فرض مزيد مف ال يود عمى حرية البن ؿ لتجانب، مشػيرًة 
ديػػػد مػػػف األجانػػػب خػػػالؿ الشػػػيريف الماضػػػييف لبجديػػػد بتشػػػيربيـ إلػػػى انػػػو بػػػـ اكبشػػػاؼ ذلػػػؾ بعػػػد محػػػاو ت الع

الطياحية، حيث وجدوا البجديد مرف ًا بعبارة "ييودا والطامرة ف ط" وبجانبيا الخبـ الرطمي بيدؼ البمييػز بيػنيـ 
 وبيف الم يميف منيـ في مطبوطنات الضفة أو المبواجديف داخؿ إطراييؿ.

طػػراييمية أف اعػػدادا كبيػػرة مػػف ا جانػػب م يمػػوف منػػذ فبػػرات طويمػػة فػػي فيمػػا قػػاؿ منطػػؽ دايػػرة ىييػػة اليجػػرة ا 
الضفة الغربية، في حػيف أشػارت الصػحيفة إلػى اف بعضػيـ ىػـ مػف الفمطػطينييف المولػوديف فػي الضػفة حيػث 

، بطبب مكوثيـ في دوؿ خارج ا راضي الفمططينية لفبرات طويمػة، وبعضػيـ مػف 1994ألغيت اقامابيـ عاـ 
 ؿ خاصة بو.يرببط بتعما

وحطػػب الصػػحيفة، فػػإف ال نصػػمية ا ميركيػػة أبػػدت عػػدـ اربياحيػػا لم يػػود الجديػػدة، وخاصػػًة أنيػػا ببنػػاقض مػػع 
بعػد أف بػـ رفػع قيػود مشػابية لبمػؾ المطػبخدمة حاليػًا بحػت  2009البفاىمات البي بػـ البوصػؿ إلييػا فػي عػاـ 

 مطمى "األراضي الفمططينية" وذلؾ عمى جوازات الطفر األجنبية.
فيمػػػا قػػػاؿ منطػػػؽ األنشػػػطة الحكوميػػػة اإلطػػػراييمية غػػػاي انبػػػار، إنػػػو   يوجػػػد أي بغييػػػر عمػػػى طياطػػػة طبيعػػػة 

أشػير،  6ا خباـ، وأف ال يود في منح البصاريح   يزاؿ كما ىو، وأف البغيير ليس جديػدًا وقػد بػـ بنفيػذه منػذ 
 مع بغيير المغة المطبخدمة عمى الخبـ.
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مية الفمططينية أوضحت أف ال يود الجديدة بدأ طريانيا منذ مطمع شػير بشػريف وذكرت ىآربس، أف وزارة الداخ
الثاني الماضي، حيث كاف في بداية ا مر يشمؿ الفمططينييف حاممي الجوازات األجنبية، ثـ بـ بطبي ػو عمػى 

 األجانب مف أصوؿ غير فمططينية.
 3/1/2013، القدس، القدس

 
 "16الـ"أف صاب طائرتيما أعد خطأ فني اران إسرائيميان يقفزان بالمظمة بطيّ  32

قالت وطايؿ إعػالـ إطػراييمية إف طيػارًا ومالحػًا اضػطرًا إلػى ال فػز بالمظمػة مػف طػايرة :  يو بي اي -اطراييؿ 
أثناة محاولة اليبوط ب اعدة "رمات" دافيد فػي شػماؿ الػبالد بطػبب خمػؿ فنػي كػاف يمكػف أف يبطػبب  "16"أؼ 

 مف الطياريف بتذ  ولكف ن ال إلى المطبشفى لب ييـ وضعيما.ولـ يصب أي  ببحطـ الطايرة.
 3/1/2013، الحياة، لندن

 
 سنوات عشرالعريان بشأن زواليا خالل  عصام قمقة من تصريحات "إسرائيل" 33

عبػػرت إطػػراييؿ عػػف قم يػػا مػػف بصػػريحات عصػػاـ العريػػاف ال يػػادي البػػارز فػػي بنظػػيـ : أشػػرؼ اليػػور - غػػزة
ييؿ خالؿ عشػر امطبشاري الرييس المصري محمد مرطي، البي بوقع فييا زواؿ إطر اإلخواف المطمميف، وأحد 

 طنوات.
وقالػػت المصػػادر الطياطػػية اإلطػػراييمية أف بصػػريحات العريػػاف بشػػتف زواؿ إطػػراييؿ، بمثػػؿ 'خيبػػة أمػػؿ لوجػػود 

 بصورات كيذه لد  مطيوليف مصرييف'.
ريحات كيػذه 'بطػبدعي ال مػؽ، خاصػة وأنيػا بػؤدي ون مت اإلذاعة اإلطراييمية عف بمؾ المصادر قوليا أف بصػ

 إلى نشوة أجواة معادية وطمبية بيف البمديف'.
وأعمنت أف إطراييؿ لـ بشكؾ قط في شرعية الدولػة المصػرية، وببوقػع معاممبيػا بالمثػؿ مػف دولػة بػرببط معيػا 

 بمعاىدة طالـ.
 3/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 حتالل ويقمق ضباطيمالرقص والسخرية يستيويان جنود اال 34

بات كثير مف الجنود اإلطراييمييف يمارطوف الرقص والبيريج أثناة خدمبيـ العطكرية، وي وموف بنشر م اطع  
فيػػػديو خاصػػػة بيػػػـ عمػػػى موقػػػع يوبيػػػوب بػػػوبيرة مبصػػػاعدة ب مػػػؽ قيػػػادابيـ خاصػػػة فيمػػػا يبعمػػػؽ بطػػػمعة الجػػػيش 

 اإلطراييمي وشكمو أماـ جيوش العالـ.
معاريؼ" اإلطراييمية صفحبيف أل ت مف خالليما الضوة عمى الموضوع، واطبعرضت عددًا وأفردت صحيفة " 

مػػف األمثمػػة عمػػى طػػموكيات الجنػػود، البػػي بمثمػػت فػػي الػػرقص والطػػخرية، واربػػداة بعػػض الجنػػود أزيػػاة بنكريػػة، 
 منيا لحيوانات مثؿ األطد كما فعؿ أحد الجنود.

دة طنوات، أصبح ظاىرة بنبشر في صفوؼ الجيش، رغػـ كػؿ وكببت الصحيفة ب وؿ إف ما بدأ مطميا قبؿ ع 
 ا طبياة الذي أثاربو ىذه الم اطع والضجة البي راف بيا.

وي وؿ بعض قادة الجيش إف ىػذه الطػموكيات بػدؿ عمػى أف الجنػود اإلطػراييمييف   يكبرثػوف لبعميمػات الجػيش 
ضػي وقبػًا فػي البػدريب والبحضػير قبػؿ البي ب ضي بمنػع بصػوير م ػاطع فيػديو مػف ىػذا النػوع، ومػنيـ مػف ي 

 البصوير، وىناؾ منافطة شرطة بيف العديد مف وحدات الجيش عمى أفضؿ فيديو يمكف إنباجو.
 3/1/2013، السبيل، عّمان
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 شمال الضفة الغربية  القضاء اإلسرائيمي يمنح ميمة جديدة لسكان بؤرة استيطانية 35

اإلطػػراييمية ميمػػة أربعػػة أشػػير لخمطػػيف أطػػرة بعػػيش فػػي  أ.ؼ.ب: منحػػت المحكمػػة العميػػا -ال ػػدس المحبمػػة 
 .2012شماؿ الضفة الغربية، كاف يفبرض أف بغادرىا قبؿ نياية « أمونا»البؤرة ا طبيطانية 

وقرار المحكمة الذي ابخذ األحد، يؤجػؿ إلػى نيايػة أبريػؿ )نيطػاف( ميمػة رحيػؿ طػكاف ىػذه البػؤرة البػي أقيمػت 
 واف ة الحكومة اإلطراييمية. ولـ يوضح النص دوافع ىذا ال رار.عمى أراض فمططينية مف دوف م

 3/1/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 عتمد عمى خفض اإلنفاق نوس 2013 لسنةحقق العجز المستيدف نس "المالية اإلسرائيمية": 36
المعػػد ت رويبػرز: قػاؿ يوفػاؿ شػػباينبز وزيػر الماليػة اإلطػراييمي امػػس األربعػاة إف إطػراييؿ طػبح ؽ  -ال ػدس 

الصػارمة المطػبيدفة فػػي الميزانيػة البػػي وضػعبيا ليػػذا العػاـ وطػػبعبمد اعبمػادا كبيػػرا عمػى خفػػض اإلنفػاؽ بػػد  
 مف مزيد مف الزيادات الضريبية لبح يؽ المطبيدؼ.

مميػار دو ر(  3.8مميار شيكؿ ) 14وأقرت الحكومة حزمة مف الزيادات في ضرايب المبيعات والدخؿ قواميا 
لعاـ الطابؽ لكنيػا واف ػت أيضػا عمػى بطػويات ألجػور المػوظفيف الحكػومييف والبزامػات أخػر  ممػا عمى مد  ا

 أد  إلى زيادة إنفاقيا مبجاوزا الحدود المطموح بيا.
ولبعويض عف ذلؾ طبمضػي الحكومػة قػدما مػف خػالؿ بنفيػذ حزمػة ماليػة ثانيػة ب يمػة مماثمػة لموصػوؿ بعجػز 

 ند ثالثة في المية مف النابج ا قبصادي.الميزانية إلى المطبو  المطبيدؼ ع
 2003وقػاؿ شػباينبز لرويبػرز إف مطػػبو  العجػز المطػبيدؼ يعػػد 'صػعبا...لكف لػيس غيػػر مطػبوؽ. فػي عػػاـ 

 '.2013كاف لدينا بعديالت مماثمة ... ونفذناىا...طنح ؽ المطبو  المطبيدؼ لمعجز في  2009وأيضا في 
 3/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 اإلسرائيمية تدعو لسرعة محاكمة عناصر من الموساد الشرطة 37

صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" اإلطػػراييمية وموقػػع "والػػال" اإلخبػػار  عػػف بػػتخير النيابػػة  تكشػػف: محمػػود محيػػى
العامة اإلطراييمية فى محاكمة ثالثة موظفيف ورييس قطـ فى جياز الموطاد لما ي ارب العاـ، وجيت ليـ بيـ 

 بحت أطباب غير واضحة. فى بح ي يف منفصميف
وأوضحت الصحيفة العبرية أف ىذا البتخير يمارس رغـ انبياة بح ي ات الشرطة اإلطراييمية مع المبيميف فى 

 ال ضايا المنطوبة إلييـ قبؿ طبة أشير وأوصت بب ديميـ لممحاكمة.
رة رياطػة مػايير ، ابيـ رييس قطـ فى جياز الموطاد عػيف فػى فبػ2012وفى بح يؽ نشر عنو فى شير يوليو 

م ابػػؿ بم ػػى ماليػػيف الشػػواكؿ،  2011حبػػى عػػاـ  2009داجػػاف لمجيػػاز، بػػالبورط فػػى بزييػػؼ وثػػايؽ منػػذ عػػاـ 
وابضح بعد ذلؾ فبح بح يؽ منفصؿ مف مطيوليف آخػريف يعمػالف فػى نفػس ال طػـ الػذ  يبرأطػو المػبيـ األوؿ 

 لالشبباه ببورطيـ فى اخبفاة ميات آ ؼ الشواكؿ.
 2/1/2013، مصر اليوم السابع،

 
 في القدس االستيطانيسجمت رقما قياسيا في المصادقة عمى البناء  2012 ىآرتس: سنة 38

قد طجؿ رقما قياطيا في عدد حا ت المصادقة عمى مخططات لمبناة  2012قالت صحيفة ىآربس إف العاـ 
ؽ مػا يطػبدؿ مػف معطيػات في المطبوطنات اإلطراييمية في األراضي الفمطػطينية المحبمػة وال ػدس الشػرقية، وفػ
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نشػػربيا جمعيػػة "عيػػر ىعمػػيـ" المناىضػػة لالطػػبيطاف. وبشػػير المعطيػػات إلػػى أف الحكومػػة اإلطػػراييمية نشػػرت 
فيمػػا كػػاف معػػدؿ ىػػذه  وحػػدة طػػكنية فػػي ال ػػدس المحبمػػة 2386خػػالؿ العػػاـ المنصػػـر مناقصػػات إلقامػػة وبنػػاة 

 مف الع د األخير. وحدة طكنة في كؿ طنة 726المناقصات في األعواـ الطاب ة 
وحػػدة طػػكنية م ابػػؿ  6932بنػػاة  2012الحكومػػة اإلطػػراييمية أقػػرت خػػالؿ العػػاـ  وبفيػػد معطيػػات الجمعيػػة أف

. وب ػػـو مخططػات البنػػاة الكبيػػرة 2010وحػػدة طػػكنية فػي العػػاـ  569و 2011وحػدة طػػكنية فػػي العػاـ  1772
ىمطوس جنوبي ال دس، وفػي بطػجات  البي بمت المصادقة عمييا في مطبوطنات جيمو وىار حوما وجفعات

زييؼ ورمػوات شػمومو شػمالي ال ػدس. و  بشػمؿ معطيػات جمعيػة عيػر ىعمػيـ مخططػات البنػاة فػي المنط ػة 
E1 .الوقاعة بيف معاليو أدوميـ وال دس 

طػػجؿ رقمػا قياطػيا فػي عمميػػات البنػاة ا طػبيطاني إبػػاف  2008كمػا يطػبدؿ مػف المعطيػػات المػذكورة أف العػاـ 
وحػػػدة طػػػكنية  970ولمػػػرت، بعػػػد فشػػػؿ مػػػؤبمر أنػػػابوليس، حيػػػث أقػػػرت حكومػػػة أولمػػػرت آنػػػذاؾ بنػػػاة حكومػػػة أ

، عاـ إل ػاة خطػاب بػار إيػالف، ف ػد نشػرت 2009وحدة طكنية. أما في العاـ  1931ونشرت مناقصات لبناة 
ا جمودا في البناة اإلطبيطاني وىبوطػ 2011و 2010مناقصة بناة في حيف طجمت طنوات  1021الحكومة 

 في وبيرة اطبصدار بصاريح بناة وذلؾ بطبب الضغط الذي مارطبو ادارة أوباما عمى اطراييؿ.   
وحدة اطبيطانية في الحي اإلطبيطاني "رمات شػمومو"  1600الضغط األمريكي بزايد بعد اإلعالف عف اقامة 

  الى نشوب ازمػة حػادة فػي بالبزامف مع زيارة نايب الرييس األمريكي جو بايدف الى اطراييؿ، األمر الذي أد
عػاـ  312و  2010عػاـ  510العالقات ا طراييمية األمريكية والى انخفاض عدد الوحػدات ا طػبيطانية الػى 

، ا  أف ىػػػػذا الضػػػػغط براخػػػػى فػػػػي الطػػػػنة الماضيةاضػػػػافة الػػػػى اطػػػػبغالؿ اطػػػػراييؿ الطػػػػنة ا نبخابػػػػات 2011
 األمريكية.

 3/1/2013، 48عرب 

 
 
 
 

 من بدء العمل بمشاريع اإلسكان بقطاع غزة برعاية مصر "إسرائيل" فيصدمة  39
ذكرت وطايؿ اإلعالـ اإلطراييمية، أف بؿ أبيب اطبي ظت صباح اليوـ، األربعاة، عمى صدمة : محمود محيى

مصادقة حكومة حركة "حماس" عمى بدة العمؿ ألوؿ مرة فى إنشاة مدف طػكينة فػى المنػاطؽ البػى انطػحبت 
 مف قطاع غزة. 2005منيا إطراييؿ عاـ 

وقػػاؿ موقػػع "والػػال" اإلخبػػار  اإلطػػراييمى، إف "حمػػاس" بػػدأت فػػى إنشػػاة ألوؿ مػػرة منػػاطؽ طػػكنية فػػى منط ػػة 
"جوش قطيؼ" بال طاع، مضيفا أف المنظومة األمنية اإلطراييمية بفاجتت مف شروع المعدات اليندطية ببمييد 

 األخيرة. األرض لمبدة فى عممية بنفيذ مخططات البناة، خالؿ األياـ
وأوضح الموقع اإلطراييمى أف مطيوليف رفيعػى المطػبو  بالحكومػة اإلطػراييمية أشػاروا بتصػابع ا بيػاـ لمصػر 
بػػالوقوؼ وراة بػػوفير إمكانيػػات البػػدة فػػى مشػػروع المػػدف الطػػكنية بطري ػػة أحاديػػة الجانػػب، مػػف خػػالؿ طػػماحيا 

 إلطراييمى.بإدخاؿ مواد لمبناة إلى قطاع غزة دوف البنطيؽ مع الجانب ا
 2/1/2013، اليوم السابع، مصر

 
 أصوات الناخبين "الميكود بيتنا"تحقيق لمقناة العاشرة يكشف شراء  40
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كشػؼ بح يػؽ لم نػاة العاشػرة اإلطػراييمية، أف ال ايمػة المشػبركة "الميكػود" برياطػة ريػيس الػوزراة : عكا أوف  يف
رجيػػة "أفيغػػدور ليبرمػػاف"، بعػػرض وظػػايؼ عمػػؿ عمػػى "بنيػػاميف نبنيػػاىو"، و"إطػػراييؿ بيبنػػا" برياطػػة وزيػػر الخا

 إطراييمييف، م ابؿ إحضارىـ أشخاصًا يصوبوف لصالح ال ايمة المشبركة.
وأوضػػح البح يػػؽ أف ال ػػايميف عمػػى الحممػػة الدعاييػػة عرضػػوا عمػػاًل فػػي لجػػاف صػػناديؽ ا قبػػراع برابػػب قػػدره  

شخصػػػًا لمبصػػػويت لم ايمػػػة المشػػػبركة  50شػػػيكؿ عمػػػى إطػػػراييمييف، ل ػػػاة إحضػػػارىـ قايمػػػة مكونػػػة مػػػف  1700
 "الميكود بيبنا".

 3/1/2013، عكا اون الين
 

 تفشل في جّر أوروبا إلى صدام مع حزب اهلل "إسرائيل"معاريف": " 41
إحجػاـ ا بحػاد  جػّراةإطػراييؿ  أف ىنػاؾ خيبػة أمػؿ فػي عػف مصػادر إطػراييمية« معػاريؼ»ن مػت : يحيى دبػوؽ

ف الاليحػػة األوروبيػة لإلرىػاب، مشػػيرة إلػى أف الموقػػؼ الفرنطػي، الخػػايؼ األوروبػي عػف إدراج حػػزب اهلل ضػم
عمػػى اطػػب رار النظػػاـ الطياطػػي فػػي لبنػػاف، يمنػػع الخطػػوات األوروبيػػة البصػػعيدية ضػػد حػػزب اهلل، األمػػر الػػذي 

 ، لبطويؽ الحزب واحبوايو، عمى الطاحة الدولية. 2005أفشؿ، وما زاؿ، مطاعي إطراييؿ المطبمرة منذ عاـ 
إلى أف خيبة األمؿ اإلطراييمية لػـ بمنػع بػؿ أبيػب مػف مواصػمة إعػداد « جيروزاليـ بوطت»ف جيبيا، أشارت م
 «. الوثايؽ الموجودة بحوزبيا، بيدؼ مطاعدة أوروبا عمى ابخاذ ال رار ضد حزب اهلل»

 3/1/2013، االخبار، بيروت

 
 شييداً  855تفع إلى ا وحصيمة الشيداء تر في مخيمات سوري أمس فمسطينيين سبعة شيداء 42

امس،  جراة اطبمرار  وافمططينييف اطبشيد ، عف وكا ت، أف طبعة3/1/2013 األيام، رام اهلل،ذكرت 
 عمميات ال صؼ عمى مخيمات الالجييف الفمططينييف في طورية.

وأفادت مصادر فمططينية مطمعة، بتف امرأة وطفاًل اطبشيدا جراة ط وط قذايؼ في منط ة الطوؽ وشارع 
لمدارس، في مخيـ الطبينة بريؼ دمشؽ، فيما اطبشيد طفالف ىما محمد قاطـ، وطارؽ المصري، جراة ا

عمميات ال صؼ المبواصمة لميوـ الرابع عمى البوالي والبي ينفذىا الطيراف الحربي عمى مواقع مخبمفة في 
عشرات ال ذايؼ عمى  واصيب عدد آخر مف الفمططينييف داخؿ مخيـ الحطينية نبيجة ط وط مخيـ الحطينية.

 المشروع ال ديـ والجديد وطوؽ "الطبت" في المخيـ.
وأوضحت المصادر نفطيا أف الشاب شادي النداؼ، اطبشيد جراة ط وط قذيفة ىاوف في شارع المدارس 
بمخيـ اليرموؾ، في حيف اطبشيد الشاباف محمد عبد اهلل، وىشاـ أبو جميؿ، جراة اصاببيما بعدة اعيرة نارية 

 .30يا قناص مبمركز عمى ططح بناية في شارع الػ اطم 
قذيفة ط طت بشكؿ عشوايي، امس، عمى أحياة مخبمفة في انحاة مخيـ  50وأضافت، اف أكثر مف 

 اليرموؾ، ما ألحؽ أضرارًا جطيمة بمنازؿ الالجييف، في وقت يبواصؿ الحصار المفروض عمى المخيـ.
مجموعة العمؿ مف أجؿ فمططينيي طوريا أوضح، ل اير ب ر ، أف 2/1/2013، فمسطين أون الينوأضافت 

شخصا، منذ انطالؽ الثورة  855اربفعت إلى أف الحصيمة اإلجمالية لمشيداة مف الالجييف الفمططينييف 
 الطورية.

 
  فمسطينيين ومحتجين ية في السمطةاألمناألجيزة جريحًا في مواجيات بين  نابمس: ستون 43
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ًا نصفيـ مف قو  األمف، خالؿ مواجيات عنيفة اندلعت مع األىالي في فمططيني 60أصيب : )يو .بي .آي(
نابمس شماؿ الضفة الغربية، عندما كانوا يحبجوف عمى الطياطات ا قبصادية لمحكومة الفمططينية برياطة 

 طالـ فياض.
ؿ رجؿ أمف أصيبوا بجروح بينيـ حالة واحدة خطرة، فيما أصيب عدد مماث 30وقاؿ مصدر طبي، إف نحو 

في صفوؼ المحبجيف الذيف أصيب أحدىـ بالرصاص الحي في قدمو، خالؿ المواجيات البي امبدت حبى 
في نابمس شيدت مواجيات ” الشيداة“وقت مبتخر مف الميمة قبؿ الماضية. وقاؿ شيود، إف منط ة دوار 

الصوبية، فيما  عنيفة اطبخدمت قو  األمف خالليا الرصاص الحي وقنابؿ الغاز المطيؿ لمدموع وال نابؿ
 أشعؿ المحبجوف اإلطارات ورش وا الشرطة بالحجارة والعبوات الحارقة.

 3/1/2013، الخميج، الشارقة
 

 فمسطيني في الضفة إلجراء تدريب عسكري إسرائيمي  500إخالء  44
مواطف مف منازليـ امس بعدما أمر جيش ا حبالؿ باخالة  500أخمى نحو  :الحياة الجديدة –اريحا 
 طاعة  جراة بدريبات عطكرية. 24ؿ لمدة المناز 

وشوىد ميات ا شخاص يخموف منازليـ في منط ة وادي المالح شماؿ غور ا ردف في الضفة الغربية 
المحبمة. وقاؿ عارؼ ضراغمة رييس مجمس المالح لوكالة فرانس برس "اجراة ىذه المناورات اضطر أكثر 

 ى المكوث في العراة".شخص مف النطاة وا طفاؿ والشيوخ ال 400مف 
عايمة بطكف في المنط ة بم ت اخطارات مف الجيش منذ اطبوع باخالة منازليا  جراة  75واشار الى اف 

 البدريبات العطكرية.
 3/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 

 األقصىالمسجد مخططات إلقامة أبنية تيويدية عمالقة حول مؤسسة األقصى:  45
إف أذرع ا حبالؿ ا طراييمي « مؤططة ا قصى لموقؼ والبراث»قالت  :ياة الجديدةالح-ال دس المحبمة 

كثّفت في ا ياـ األخيرة مف وبيرة الحفريات حوؿ المطجد ا قصى، مف الجيبيف الغربية والجنوبية، خاصة 
مع بدمير في مناطؽ طريؽ باب المغاربة وال صور ا موية ومدخؿ وادي حموة، وىي الحفريات البي ببرافؽ 

الموجودات األثرية ا طالمية العري ة، فيما يطعى ا حبالؿ ا طراييمي الى بكريس الطيطرة عمى محيط 
ع ذابيا ا قصى وبغيير المعالـ وبيويدىا، وفي الوقت نفطو ثّمة حممة مف المخططات ا حباللية في المواق

 لبناة مشاريع بيويدية عمالقة، يمكف اف بغّير المشيد العمراني حوؿ ا قصى.
 3/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عن طعامالشراونة يستأنف إضرابو أيمن األسير  46

أكدت عايمة األطير أيمف الشراونة مف الخميؿ، اطبتنؼ إضرابو المفبوح عف : الطبيؿ –الضفة الغربية 
وبيف  ، الذي عّم و قبؿ أياـ إثر وعود إطراييمية باإلفراج عنو بطبب بردي حالبو الصحية بشكؿ كبير.الطعاـ

ش ي و جياد الشراونة أف محامي الشراونة أبمغ العايمة أف أيمف طيطبتنؼ إضرابو عف الطعاـ صباح اليـو 
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راج عنو وعدـ بمديد اعب الو (، ليدخؿ يومو الثامف والطبعوف بعد المية، لممطالبة باإلف2/1األربعاة )
 اإلداري.

 3/1/2013، السبيل، عّمان
 

 سير فقد صوتوأمركز أحرار يستغيث إلنقاذ  47
أطمؽ مركز ''أحرار'' لدراطات األطر  وح وؽ اإلنطاف، نداة اطبغاثة لجميع المؤططات الح وقية،  -الطبيؿ 

والعاجؿ إلن اذ حياة األطير محمود  ولمنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباة بال حدود، لمبدخؿ الطريع
 ( عامًا، مف مدينة الخميؿ.39حمدي شبانة )

وقاؿ فؤاد الخفش، مدير المركز الح وقي ''أحرار''، أف األطير شبانة ف د صوبو لممرة الثانية بشكؿ كامؿ 
بؤدي إلى بفاقـ خالؿ عاـ، وىو حاليًا   يطبطيع الكالـ إطالقًا، ويخشى بناوؿ األدوية الم دمة لو، كونيا 

 وضعو الصحي، ويصبح بطببيا غير قادر عمى البنفس و  الحديث.
 3/1/2013، السبيل، عّمان

 
   "واعد": أسرى سجن إيشل يحّضرون لخطوات احتجاجية 48

الصييوني لموجة جديدة مف البصعيد ” ايشؿ“يطبعد األطر  الفمططينيوف في معب ؿ  الخميج: -غزة 
الطجف رفضًا لممارطات الطجاف اإلجرامية المبواصمة بح يـ. وأعمنت جمعية  والخطوات ا حبجاجية داخؿ

طببدأ خالؿ األياـ “لتطر  والمحرريف، ن اًل عف قيادة الحركة األطيرة في الطجف، أف الخطوات ” واعد“
و ال ميمة الم بمة وطيكوف عنوانيا العصياف المدني ورفض كؿ ال رارات المجحفة مف إدارة الطجف حبى ول

طيكوف الطجف عمى موعد مع الخطوة األكبر وىي اإلعالف عف الدخوؿ “أد  األمر إلى ا طبشياد. وقالت 
، مطالبيف ببحرؾ شعبي مواز ”في إضراب مفبوح عف الطعاـ وقطع كؿ أشكاؿ البواصؿ مع إدارة الطجف

 لبحركيـ.
 3/1/2013، الخميج، الشارقة

 
 ة الخضر ببيت لحمفي بمد "مسجد األحمدية"مستوطنون يدنسون  49

دنس مطبوطنوف مبطرفوف ييود اليوـ األربعاة، مطجدا في بمدة الخضر جنوب مدينة بيت لحـ  :الطبيؿ
وأشار منطؽ لجنة م اومة الجدار وا طبيطاف في البمدة احمد صالح في بياف الى أف  بالضفة الغربية.

أراضي البمدة وال ريب مف مطبوطنة  مجموعة مف المطبوطنيف دنطوا مطجد األحمدية في منط ة فاغور مف
 'افرات' الم امة عمى أراضي الخضر.

وأشار صالح إلى أف المطبوطنيف اقبحموا المطجد الذي يعود باريخو لميات الطنيف، بتحذيبيـ واعبموا 
وبـ برميمو مف قبؿ وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ في  2006ططحو،  فبا إلى أنو بعرض لمحرؽ في العاـ 

 طمطة الفمططينية.ال
 3/1/2013، السبيل، عّمان

 
 مستوطنون يعتدون عمى فمسطينيين ويمنعوىم من زراعة أرضيم في الضفة  50
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أل ى عشرات المطبوطنيف الييود أمس إطارات مشبعمة مف أعمى قمة جبؿ عمى فالحيف فمططينييف، : راـ اهلل
 لضفة الغربية.وحاولوا منعيـ مف الوصوؿ إلى أرضيـ قرب قرية جالود شماؿ ا

« إيش غادريش»إف المطبوطنيف أل وا اإلطارات المشبعمة مف بؤرة اطبيطانية بطمى « الحياة»وقاؿ شيود لػ 
م امة عمى قمة جبؿ، بجاه الفالحيف الذيف قدموا إلى أرضيـ لفالحبيا بعد أف حصموا عمى قرار مف محكمة 

 مطبوطنيف.العدؿ اإلطراييمية بؤكد ممكيبيـ ليا وبنفي ادعاةات ال
مطبوطنًا قدموا بعد ذلؾ، مع عايالبيـ مف المطبوطنة، واعبدوا عمى الفالحيف،  150وقاؿ الشيود إف حوالى 

 واعبصموا في األرض، رافضيف ا نصياع إلى طمب الجنود.
 3/1/2013، الحياة، لندن

 
 ودمنح الشرعية لدولة اليين: الكنيست مصدر العنصرية ولن 48" في الـ أبناء البمد" 51

أصدرت حركة أبناة البمد في الداخؿ الفمططيني، األربعاة بيانا حصمت 'ال دس  زىير أندراوس: - الناصرة 
العربي' عمى نطخة منو وجاة فيو: حركة أبناة البمد بعود لبؤكد مف جديد موقفيا المبديي الم اطع ليذه 

عمى بركو وم اطعبو كما يبغنى البعض، ا نبخابات جممة وبفصياًل، فالكنيطت اإلطراييمي ليس بيبنا لنتطؼ 
العنصرية، قاعدة ا طبعمار المب دمة في  -الكولونيالية  -بؿ ىو مصدر البشريع لدولة الييود الصييونية 

المنط ة، البي لعبت وما بزاؿ بمعب دور كمب حراطة ا مبريالية وذراعيا العطكرية المباشرة في ضرب 
يادبيا عمى ارض وطنيا، منطم ة بذلؾ مف اطبعمارىا ا طبيطاني األطوأ الشعوب العربية ومنع اطب الليا وط

وبابع البياف، إف مف يشارؾ في  في باريخ البشرية، ألرض فمططيف برمبيا وغيرىا مف األرض العربية.
عممية البرشيح والبصويت لرأس ىذا الكياف وي ر بييوديبو وديم راطيبو وعدـ عنصريبو، حطب قانوف بطجيؿ 

طنة خمت، الح ي ة  64اب، إنما يمنحو الشرعية وجودا وممارطة، األمر الذي ثبت بال طع عمى مدار األحز 
البي دفعت بنبنياىو لمببجح عمى منصة األمـ المبحدة مؤخرا بتف عربو ىـ الوحيدوف الذيف يحظوف 

 بالديم راطية في الشرؽ األوطط، فمف يريد أف يكوف مف عرب 
 

والعمؿ وغيرىـ مف الصياينة فميذىب ليشاركيـ برلمانيـ وليزيف احبالليـ ويشرعف  نبنياىو وليبرماف ومارزؿ
، عمى حد بعبير البياف.  عنصريبيـ واطبيطانيـ الذي يطالنا كؿ يـو

 3/1/2013، القدس العربي، لندن
 

 "السفير": الدول اإلسكندنافية تقدم تسييالت لالجئين الفمسطينيين من سوريا لميجرة الييا 52
ف نازحيف فمططينييف مف طوريا يم وف بطييالت كبيرة لالنب اؿ إلى الدوؿ اإلطكندنافية، حبى اف بعض بردد أ

 ىذه الدوؿ ب دـ حوافز لفمططينييف م يميف عمى أراضييا إلجالة عايالبيـ وأقاربيـ مف طوريا.
 3/1/2013، السفير، بيروت

 
 إلى حين عودتنا: ال نريد سوى أن نحفظ كرامتنا في لبنانفمسطينيو سوريا  53

، ىي عبارة كببت عمى إحد  الالفبات البي «  نريد طو  أف نحفظ كرامبنا إلى حيف عودبنا»: الطفير
في بعمبايا في الب اع األوطط، خالؿ اعبصاـ األطر الفمططينية النازحة « األونروا»ُرفعت أمس أماـ م ر 

 مطاعدة.مف مخيـ اليرموؾ، لممطالبة بح يا في اإليواة والدواة وال
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، وفؽ وصؼ عضو «النكبة الجديدة»وقد اطبفاض عشرات مف المعبصميف في شرح متطابيـ الجديدة، أو
منظمة »و« األونروا»عبداهلل كامؿ، الذي دعا « الجبية الديموقراطية لبحرير فمططيف»المجنة المركزية لػ
ططيني النازح مف مخيـ اليرموؾ، عبر والدولة المبنانية إلى بتميف الخدمات لمشعب الفم« البحرير الفمططينية

 وضع خطة طوارئ لالىبماـ بيـ.
، مطجمة في طجالت المجاف الشعبية وموزعة بيف 850ويبمغ عدد األطر الفمططينية، وفؽ كامؿ، نحو 

 الب اعيف األوطط والغربي. ومعدؿ عدد أفراد كؿ منيا نحو خمطة.
. 14127نازحيف الفمططينييف إلى لبناف بمغ نحو بطاـ خمؼ، إلى أف عدد ال« حركة حماس»وأشار مطؤوؿ 
ظروؼ ىؤ ة بايطة جدًا، وكذلؾ ظروؼ األطر الفمططينية المضيفة البي بدورىا بعيش »وشدد عمى أف 

 «.ظروفًا متطاوية، خصوصا مع بداية فصؿ الشباة
 3/1/2013، السفير، بيروت

 
 البحرية اإلسرائيمية تطمق النار تجاه صيادي غزة 54

فبحت طفينة حربية إطراييمية، أمس، نيراف أطمحبيا الرشاشة بجاه قارب صيد فمططيني اجباز  :غدال –غزة 
وف ا لمبعريؼ اإلطراييمي ما يطمى بالمنط ة المطموح بيا قبالة شواطئ قطاع غزة، وف ا لممصادر اإلطراييمية 

 لـ ب ع إصابات أو أضرار.البي أوردت النبت. وأضافت المصادر أف إطالؽ النار جاة بشكؿ بحذيري لذلؾ 
 3/1/2013، الغد، عّمان

 
  2012سنة أفضل رسوم تتعمق بحقوق اإلنسان والقانون الدولي ل"الميزان" ينظم مسابقة  55

بالبعاوف « دياكونيا»نظـ مركز الميزاف لح وؽ اإلنطاف في غزة بالشراكة مع مؤططة : فبحي صّباح -غزة 
لالجييف الفمططينييف )أونروا( ووزارة البربية والبعميـ الفمططينية. مع وكالة األمـ المبحدة لغوث وبشغيؿ ا

فازت . حيث 2012مطاب ة أفضؿ رطوـ ببعمؽ بمضاميف ح وؽ اإلنطاف وال انوف الدولي اإلنطاني لعاـ 
النباىيف محمود بالمرببة األولى عف رطوـ األطفاؿ لمصؼ الطادس وفازت لوحة أبو عودة لوحة طعاد 
طنة( ففاز  12أما ند  الزبيدي ) لى عف فية الصؼ الثامف برطـ حوؿ حرية الرأي والبعبير.بالمرببة األو 

رطميا بالمرببة الثالثة عف الصؼ الطادس ا ببدايي. وقالت منط ة وحدة البدريب وا بصاؿ المجبمعي في 
رطـ، ما  2500إف المجنة المشرفة عف المطاب ة بطممت « الحياة»شيريف الشوبكي لػ « الميزاف»مركز 

 يعكس اىبمامًا بالغًا لد  األطفاؿ بح وقيـ.
 3/1/2012، الحياة، لندن

 
 ألف نسمة يشربون مياىًا سامة  200يونس  تحقيق: في خان 56

ب ع داكنة بشوه جماؿ رماؿ منط ة المواصي الذىبية البي بمبد عمييا أراض : خالد كريـز -خانيونس 
أف يبجنب اطبنشاؽ الروايح الكريية المنبعُثة منيا، فتحواض  زراعية،   يمكف ألنؼ الزاير أو الم يـ

طوة البخطيط، وضعؼ  الصرؼ الصحي الضخمة المشّيدة قرب البحر زاير ث يؿ الظؿ طالت إقامبو.
البمويؿ وفيبو "إطراييؿ" ىي األطباب البي أدت إلى إقامة ىذه األحواض المكشوفة قرب المطاكف والمزارع، 

 ات البكرير.كبديؿ عف إنشاة محط
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بطربت المياه العادمة لبمؾ األحواض إلى خزاف المياه الجوفي وبربة منط ة المواصي الخصبة، ضمف 
 طّمة الفواكو والخضار لجنوب قطاع غزة.  -أراضي خاف يونس

وُيرجع ميندطو وزارة الزراعة مشكمة أحواض معالجة مياه الصرؼ الصحي الموجودة في منط ة "المواصي" 
ُم امة عمى مناطؽ كثباف رممية مف الطيؿ أف ببطرب لمخزاف الجوفي لبحدث ضررا وبموثا، وىو ما  إلى أّنيا

 كاف واضًحا مف خالؿ زياربنا لممحطات الميبرية البي ظير فييا عدـ وجود ببطيف جيد ألحواض المعالجة.
ريخ بضاعؼ طنة، ومنذ ذلؾ البا 30بمؾ األحواض كانت مصممة لخدمة طكاف منط ة خاف يونس قبؿ 

ألؼ، وأصبحت المحطات عاجزة عف خدمة ىذا العدد اليايؿ، إذ  800عدد الطكاف مف مميوف إلى مميوف و
ألؼ مبر مكعب مف مياه الصرؼ الصحي يبـ  12ما ُي ارب  -وفؽ طمطة المياه-يصؿ المحطة يومًيا 

عادة ضخيا في البحر دوف بكرير، فيما بحباج محطات البكرير الم امة عمى البرؾ إل ى بطوير كامؿ وار
 بتىيؿ في بنيبيا وأحجاميا.

 33ي وؿ رييس البمدية الطابؽ محمد الفرا إّف مشكمة معالجة مياه الصرؼ الصحي في خانيونس ظيرت قبؿ 
 عامًا، حيف كانت بمؾ المياه لطنوات طويمة بطيؿ في شوارع المدينة والمخيـ مطببة البموث واألذ .

ألؼ حفرة امبصاصية أدت إلى زيادة نطبة  25إلى حفر  -وفؽ الفرا-ف ولمواجية المشكمة عمد الطكا
في بعض  M/L 600، بؿ وصمت وفؽ طمطة المياه إلى M/L 350النبرات في آبار المياه بالمدينة إلى 

 اآلبار.
، ما يعني عدـ صالحية مياه ىذه اآلبار M/L 50والمطموح بو حطب مواصفات منظمة الصحة العالمية 

، حيث 1995ت اآلدمية، وفؽ ب رير أقّربو المجنة العميا لممياه في وزارة الصحة الفمططينية عاـ لالطبخداما
 10أوضح الب رير أّف المواصفة ال ياطية الفمططينية حّددت نطبة النبرات المطموح بيا في آبار المياه بػ

 ممغـ/لبر ف ط.
ع مطبو  الصرؼ الصحي في بركة ، حيف اربف2007ويوضح الفرا أّف المشكمة وصمت ذروبيا منبصؼ 

بجميع مياه األمطار المشبركة مع مياه المجاري في حي األمؿ ال ريب مف "المواصي" إلى مطبو  عاؿ، 
كاف ينذر بحبمية حدوث كارثة إنطانية وبييية في أي لحظة، إذ كاف الخطر وشيكًا بانييار البركة وغرؽ 

 عدة أحياة طكنية محيطة بيا. 
أف بنشئ البمدية محطة الصرؼ الصحي  2008الج المشكمة كاف مف الم رر عاـ وفي مطعى آخر لع

مميوف دو ر( والبنؾ اإلطالمي  13لمحافظة خاف يونس شرؽ قطاع غزة بعيدا عف الطكاف ببمويؿ ياباني )
 ع.مميونا(. إ  أف "إطراييؿ" رفضت الطماح بإنشاة المحطة بذريعة قربيا مف حدودىا مع ال طا 30لمبنمية )

الطبب اآلخر وراة بعطيؿ المشروع، وفؽ الفرا ىو "براجع الحكومة اليابانية عف بمويؿ المشروع بعد فوز و 
 ، مما أوصمنا لمحديث عف حموؿ مؤقبة".2006حركة حماس با نبخابات البشريعية الفمططينية عاـ 

حدؽ بالطكاف البالغ عددىـ وأماـ اطبفحاؿ خطر المجاري المنطابة في شوارع المدينة ومخيميا والخطر الم
ألؼ نطمة ب ريبًا، قررت طمطبا المياه والبيية، بمدية خاف يونس، وزارة الزراعة، محافظة خاف يونس  200

عمى  2007ووزاربا البخطيط والحكـ المحمي إنشاة محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي بخانيونس عاـ 
ؼ باطـ "األحواض المؤقبة في المحررات"، البي كاف مبر ف ط مف الطكاف، وىو ما يعر  200بعد ما ُي ارب 

 ا حبالؿ ي يـ عمييا المطبوطنات في قطاع غزة.
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وىكذا أقيـ المشروع في منط ة المواصي ببمويؿ المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي وببنفيذ مصمحة مياه 
دونمًا،  90إلى  2010عاـ دونمًا، وبوطع  60ما مطاحبو  2008بمديات الطاحؿ بشكؿ بجريبي غّطى عاـ 

 دونمات مزروعة بالجوافة والنخيؿ. 110ليغطي مطاحة  2012ثـ وصؿ ذروبو عاـ 
أجرت مصمحة بمديات الطاحؿ بالبعاوف مع الصميب األحمر الدولي فحوصا مببالية لممياه والبربة في بمؾ و 

ذي ببطبب بو محطات ، لمبعرؼ عمى الضرر ال2012وحبى شير مايو لعاـ  2011المنط ة خالؿ عامي 
المعالجة. وأظيرت نبايج الفحوص البي حصمنا عمييا مف مصمحة بمديات الطاحؿ أّف نطبة مموحة مياه 
اآلبار الجوفية المطبخدمة في الري عالية جًدا، وىي بؤدي إلى بمؼ الثمار أو موت األشجار بالكامؿ. 

 المنط ة. ويظير ذلؾ جميا مف خالؿ موت وبمؼ أراضي المزارعيف في بمؾ 
يؤكد طامي لبد مدير مخببر الصحة العامة في وزارة الصحة أّف الطكاف يبتذوف بشكؿ مباشر مف بمؾ و 

األحواض إما بطبب الروايح الكريية وانبشار البعوض أو مف بموث المياه، مبخوًفا أّف بنفجر بمؾ األحواض 
لصرؼ الصحي في ال رية البدوية في أحواض مياه ا 2007وبكبطح البيوت بعد امبالييا كما حدث عاـ 

 شرقي بمدة بيت  ىيا شماؿ ال طاع.
بعنواف "غزة عمى حافة العطش" أّف مطبو  البموث النابج  2009وأظير ب رير أصدربو األمـ المبحدة عاـ 

 عف محطات معالجة مياه الصرؼ الصحي بمغ حًدا يجعؿ أطفاؿ غزة معرضيف لخطر البطمـ بالنبرات".
أّف إجراة اخببارات في بطعة آبار خاصة في مواصي خانيونس بيّف أف معظميا يعاني مف  وأوضح الب رير

بركيزات عالية مف النيبرات ببجاوز الحدود اإلرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وأف ا خببارات أظيرت أف 
 مممي غرامًا لمبر الواحد. 331واحدًا مف ىذه اآلبار ببجاوز فييا بركيزات النيبرات 

يشير الب رير إلى أف المطبويات العالية مف النيبرات يمكف أف ببطبب في ظيور نوع مف األنيميا لد  و 
 األطفاؿ الرضع والمعروفة "بظاىرة الرضيع األزرؽ."

 3/1/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 تفكيك عبوة غير معّدة لمتفجير في مخيم عين الحموةلبنان:  57
اطبفاؽ مخيـ عيف الحموة في صيدا صباح أمس األربعاة عمى خبر اكبشاؼ عبوة ناطفة : صيدا ػ "المطب بؿ"

عند مدخؿ مرأب لمطيارات في حي حطيف في الشارع البحباني لممخيـ، فببيف اف العبوة كوب كبير مف 
وحضر الى المكاف خبير  الزجاج محشو بمادة مبفجرة وموصوؿ بطمكيف معدنييف، وغير معد لمبفجير.

غراما واف المادة  250مف ال وة األمنية المشبركة في المخيـ عمؿ لبفكيؾ العبوة والبي قدرت زنبيا بػ عطكري
 البي بحبوييا خميط مف بارود يطبخدـ في صناعة المفرقعات واألطيـ النارية.

 3/1/2013المستقبل، بيروت، 
 

  2012 ية" خاللأصدقاء اإلنسان: الحركة األسيرة الفمسطينية دخمت مرحمة تاريخمنظمة  58
المنصـر كاف "اطبثناييًا" بالنطبة لتطر   2012أّكدت منظمة "أصدقاة اإلنطاف الدولية" أف عاـ : فيينا

الفمططينييف في طجوف ا حبالؿ اإلطراييمي، حيث كثرت فيو الصعوبات وكذلؾ اإلنجازات البي ح  بيا 
 الحركة األطيرة.

في ب رير مفّصؿ عف واقع األطر  الفمططينييف في طجوف  ليا، ورأت المنظمة، البي ببخذ مف فيينا م ًرا
ا حبالؿ خالؿ العاـ الماضي، إف إعب اؿ ال يادي في حركة "الجياد اإلطالمي" خضر عدناف عمى أيدي 
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ضرابو الذي اطبمر لمدة 2011قوات ا حبالؿ اإلطراييمية في كانوف أوؿ )ديطمبر( عاـ  يومًا  76، وار
، شّكؿ بداية لمرحمة جديدة 2012احو في الحصوؿ عمى حريبو في نيطاف )أبريؿ( عاـ مبواصاًل ومف ثـ نج

في باريخ الحركة الفمططينية األطيرة وفي عممية النضاؿ ضد طياطة اإلعب ا ت اإلدارية، حيث كاف ذلؾ 
 دافعًا لكثير مف األطر  لمطير عمى خطى عدناف مف أجؿ انبزاع ح وقيـ.

مؿ عنواف "صراع مف أجؿ الحؽ عمى شفير الموت" وبمّ ت "قدس برس" نطخة وجاة في الب رير الذي ح
(، أف قضية األطر  شيدت بطورًا كبيرًا بعد خوضيـ إضراب "الكرامة" الجماعي 1|2عنو، اليوـ األربعاة )

ـّ بنظيميا داخؿ األراضي الفمططينية  في نيطاف )أبريؿ( الماضي، حيث أطيمت الحمالت البضامنية البي ب
طالؽ العديد مف الدعوات لبحطيف الظروؼ ا عب الية لتطر  في وخ ارجيا إلى بدويؿ قضية األطر  وار

طجوف ا حبالؿ واطبجابة الطمطات اإلطراييمية لجزة مف ىذه الدعوات وغالبية مطالب الحركة األطيرة فيما 
وكذلؾ إلغاة قرار "المنع األمني" يبعّمؽ بوقؼ طياطة العزؿ ا نفرادي وب ييد بمديد قرارات ا عب اؿ اإلداري 

 الذي حـر العديد مف األطر  الفمططينييف مف طكاف قطاع غزة مف زيارة ذوييـ.
وببّنت المنظمة الح وقية جممة مطالب بوّجيت بيا إلى الحكومة اإلطراييمية، أبرزىا اإلفراج الفوري عف 

أشير(، طامر  6ضى عمى إضرابو األطر  المضربيف عف الطعاـ في طجونيا، وىـ أيمف الشروانة )م
يومًا مف اإلضراب(، محمد كناعنة، عماد طرحاف ومحمد النجار، مشيرًة إلى أف إضراب  160العيطاوي )

كما طالبت بإنياة طياطة العزؿ  األطيريف الشروانة والعيطاوي يعببر األطوؿ عمى مد  الباريخ اإلنطاني.
خراج األطيريف الفمططينيْيف ضرار الطيطي  لغاة ا عب ا ت وار وعوض الصعيدي مف الزنازيف ا نفرادية، وار

اإلدارية واإلفراج عف نواب المجمس البشريعي الفمططيني المعب ميف في طجوف ا حبالؿ وعددىـ ثالثة عشر 
 نايبًا، وكذلؾ الحاؿ بالنطبة لتطر  مف النطاة واألطفاؿ.
إلى البوقؼ الباـ عف إصدار األحكاـ "الكيدية ودعت "أصدقاة اإلنطاف الدولية" الطمطات اإلطراييمية 

 الظالمة" بحؽ األطر  الفمططينييف والبي بصؿ في حا ت عديدة إلى عشرات المؤبدات أو ميات الطنوات.
 2/1/2013قدس برس، 

 
  2010سنة اغتيال الشيخ رائد صالح حاول "الشاباك"  "الميزان": 59

المخابرات  ، أف جياز1948داخؿ فمططيف المحبمة عاـ  كشفت مؤططة "ميزاف" لح وؽ ا نطاف : الناصرة
 .الشيخ رايد صالح اإلطالمية في الداخؿ، العامة اإلطراييمي "الشاباؾ" كاف قد دبر  غبياؿ رييس الحركة

محامييا محمد طميماف اغبارية قدـ البماطًا  ( أف2/1مؤططة، في بياف صحفي اليـو األربعاة )الوقالت 
 يطالب فيو بإلزاـ المطبشار ال ضايي لمحكومة اإلطراييمية بالكشؼ عف " في ال دس"لممحكمة اإلدارية

  .الشيخ رايد صالح المعمومات البي َرَشحت حوؿ طمب المخابرات اإلطراييمية مف أحد رجاليا اغبياؿ
عندما كشؼ  2010 وأوضح اغبارية أف أحداث ىذا الممؼ بعود إلى شير بموز )يوليو( الماضي مف عاـ

المخابرات اإلطراييمية اعب مت شخصا ييوديا باطـ  ن اب في حينو عبر عدد مف وطايؿ اإلعالـ العبرية افال
 فيو ب بؿ فمططينييف، وخالؿ البح يؽ معو ببيف أف احد ضباط المخابرات طمب منو "حاييـ فيرلماف" لالشبباه

 .بصفية الشيخ رايد صالح واغبيالو
اعبرؼ بصحة المعمومات حوؿ  عية "ميزاف"، أف جياز المخابرات العامةوجاة في ا لبماس، الذي قدمبو جم

فيما لـ يكف ىناؾ أي إنكار مف قبؿ "الشاباؾ" حوؿ ما  بشغيمو لفيرلماف كعميؿ مخابرات لفبرة مف الزمف،
 .باغبياؿ الشيخ رايد يخص إقناع فيرلماف
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 2/1/2013قدس برس، 
 

  بنية منذ ستين عاًمااالحتالل يخطر بيدم منشأة زراعية بالخضر م 60
شّيدت منذ  الخميؿ: طممت طمطات ا حبالؿ اإلطراييمية إخطاًرا بيدـ منشتة زراعية بعود لمواطف فمططيني،

طبيف عاًما في بمدة الخضر الواقعة في جنوب بيت لحـ بجنوب الضفة الغربية المحبمة. وقاؿ أحمد صالح 
برس"، إف جنود ا حبالؿ وضعوا إخطارا باليدـ عمى  منطؽ المجنة الشعبية في بمدة الخضر لمراطؿ "قدس

المنشتة الزراعية، بعود ممكيبيا لممواطف أنس أحمد عثماف. وأشار منطؽ المجنة الشعبية في البمدة إلى أف 
ا حبالؿ ييدؼ مف إزالة المنشتة الزراعية والبي شيدت قبؿ طبيف عاما، الطيطرة عمى األراضي البي ب ـو 

لضميا الى مطبوطنة "نيفيو دانياؿ" الم امة عمى أراضي البمدة، حيث ببمغ مطاحة األرض عمييا المنشتة 
 دونًما. 20

 2/1/2013قدس برس، 
 

 سمطات االحتالل تقطع المياه عن منزل عائمة األسير سامر العيساوي 61
يؽ عمى قالت المحامية شيريف العيطاوي إف ا حبالؿ اإلطراييمي واصؿ الضغط والبضي: ال دس المحبمة

العايمة وابنيا األطير المضرب عف الطعاـ طامر عيطاوي، لميوـ الماية والطبيف عمى البوالي، والذيف يطكنوف 
 في بمدة العيطاوية الواقعة بشماؿ ال دس المحبمة.

وأفادت العيطاوي، في بصريحات ليا عمى صفحبيا في موقع البواصؿ ا جبماعي "فيطبوؾ"، أف بمدية 
ية أبمغت العايمة بتنيا قامت ب طع المياه عنيا، وطالبت العايمة بدفع مبمغ يعادؿ خمطيف ألؼ ال دس ا حبالل
واشبرطت طواقـ البمدية أف يبـ بطديد المبمغ كاماًل إلعادة المياه لبيت المواطف طارؽ  دو ر أمريكي.

 العيطاوي، والد األطير طامر العيطاوي.
 2/1/2013قدس برس، 

 
 مصابا بأنفمونزا الخنازير 281حالة وفاة و 11اهلل:  وزارة الصحة في رام 62

أعمف الناطؽ الرطمي باطـ وزارة الصحة طريؼ عاشور عف وفاة مطف في محافظة جنيف،  :وفا –راـ اهلل 
، ما يرفع عدد ضحايا المرض إلى «انفمونزا الخنازير»وطفؿ في محافظة نابمس، جراة اصاببيما بفيروس 

اصابة في مخبمؼ  281موطـ الشباة، وعدد ا صابات المثببة حبى اآلف بمغت حالة وفاة منذ بداية  11
 محافظات الوطف.

وأوضح مدير عاـ الرعاية الصحية ا ولية والصحة العامة بوزارة الصحة اطعد رمالوي أف الوضع العاـ في 
عبر مديريات الصحة فمططيف بحت الطيطرة واف اجراةات الطالمة البي ب دميا الوزارة عبر وطايؿ ا عالـ و 
 والمطبشفيات المنبشرة في الوطف، كفيمة بحصر المرض والبغمب عمى طرعة انبشاره.

 3/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 : نتابع قضايا اإلىمال الطبي ونعمل عمى حمياوزير الصحة في غزة 63
ىماؿ الطبي، ويبـ حميا بالطرؽ أكد وزير الصحة الدكبور مفيد المخمالبي، أمس، أف وزاربو ببابع قضايا اإل

 ال انونية المعموؿ بيا في الوزارة، بحيث بنصؼ الطبيب والمواطف.
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جاة ذلؾ، خالؿ ل اة مفبوح ع ده مع المطؤوليف في مجمع الشفاة الطبي بغزة، بحضور د.يوطؼ ابو الريش 
بو شعباف مدير عاـ مدير عاـ المطبشفيات، ود.حطيف عاشور مدير عاـ مجمع الشفاة الطبي، ود.ناصر أ

 اإلدارة العامة لبنمية ال و  البشرية.
وقاؿ المخمالبي إنو يضع عمى طمـ أولويات وزاربو ا ىبماـ بمجمع الشفاة الطبي، كونو واجية الوزارة، وأكد 
أف الغرض مف ىذا الم اة ىو مناقشة قضايا وىموـ الموظفيف في ىذا المجمع الطبي الميـ، وبحث طرؽ 

 فيو. بنظيـ العمؿ
 2/1/2013، فمسطين أون الين

 
 األقصى إلقامة "الييكل"المسجد تخطط لتقسيم  "إسرائيل": األردني وزير األوقاف 64

الطػالـ العبػادي، خػالؿ  أكد وزير األوقاؼ والشؤوف والم دطات اإلطالمية الدكبور عبد: زايد الدخيؿ -عماف 
أف قػوات ا حػبالؿ بخطػط لب طػيـ المطػجد  ،ة واأليمػةل ايو أمس، عددًا مف العمماة ومديري المراكػز اإلطػالمي

دونمػػا إلقامػػة "الييكػػؿ" المزعػػوـ، موضػػحًا أف األردف وببوجيػػو مػػف  144األقصػػى وطػػاحابو البالغػػة مطػػاحبيا 
 ال يادة الياشمية يعمؿ لممحافظة عمى اليوية العربية اإلطالمية لممدينة الم دطة.

3/1/2013، الغد، عّمان  
 
 

 االنازحين من سوري أزمةمواجية لحكومة المبنانية لمخطة  :القدس العربي 65
طػػعد اليػػاس: يع ػػد مجمػػس الػػوزراة المبنػػاني اليػػـو جمطػػة خاصػػة فػػي قصػػر بعبػػدا  -'ال ػػدس العربػػي'  - بيػػروت

برياطػػة ريػػيس الجميوريػػة ميشػػاؿ طػػميماف وحضػػور ريػػيس الحكومػػة نجيػػب مي ػػابي، لمناقشػػة خطػػة الحكومػػة 
صػػفحات  9النػػازحيف مػف طػػورية، البػي ب ػػع بحطػب معمومػػات 'ال ػدس العربػػي' فػي  المبنانيػة فػي مواجيػػة أزمػة

 وببضمف لمحة عامة عف وضع النازحيف والمخاطر الناشية والمخارج لممعالجة والموازنة المطموبة.
ـّ بحديػد  إلىوبمفت الخطة البي وّزعت أمس عمى الوزراة وحصمت 'ال دس العربي' عمى نطخة منيا '  أنػو ' بػ

ر الفمططينية مف بيف النػازحيف الطػورييف وي ػيـ معظميػـ فػي المخيمػات الفمطػطينية. ىػذا وبطػبنفد قػدرات األط
العػػايالت المضػػيفة والمنظمػػات ا نطػػانية والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة المحميػػة داخػػؿ المخيمػػات، لػػذلؾ ينبغػػي 

عـ الرييطية، ال ياـ بدور ريادي في عمى منظمة ا مـ المبحدة لغوث الالجييف 'ا ونروا' البي بعببر وكالة الد
 ىذا المجاؿ. 

وقػػػػد بضػػػػمنت خطػػػػة الحكومػػػػة المبنانيػػػػة موازنػػػػة ب ديريػػػػة لالحبياجػػػػات ا طاطػػػػية لخمطػػػػة آ ؼ عايمػػػػة نازحػػػػة 
'أف  إلػى'. وبشػير الخطػة األزمة إلىفمططينية وذلؾ في م اربة مبكاممة مف جية الحكومة المبنانية في النظر 

 دو ر'. 11.774.000ونروا ىي الموازنة الم برحة لت
3/1/2013، القدس العربي، لندن  

 
 التي تيدد باالنفجار خاالنتفامرحمة  إلىجعل لبنان يصل ي من سوريا تدفق النازحين": باسيل" 66

إف بػػدفؽ النػػازحيف الطػػورييف والفمطػػطينييف جعػػؿ لبنػػاف « الطػػفير»جبػػراف باطػػيؿ لػػػ الطاقػػة المبنػػاني قػػاؿ وزيػػر
ذا كػػػػاف طػػػػعينا الػػػػى منػػػػع ا نفجػػػػار طػػػػيجعمنا مبيمػػػػيف يصػػػػؿ الػػػػى مرحمػػػػة  ا نبفػػػػاخ البػػػػي بيػػػػدد با نفجػػػػار، وار

 بالعنصرية، فال بتس ببضحية إضافية مف أجؿ الحفاظ عمى مصمحة البمد.
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ذ أكػػػد أف  يػػػدعو الػػػى ضػػػبط الحػػػدود ولػػػيس إقفاليػػػا، طالػػػب بعػػػض الػػػدوؿ البػػػي بطػػػاىـ فػػػي « البيػػػار الحػػػر»وار
ببحّمػػػؿ بعضػػػًا مػػػف ببعػػػات طػػػموكيا وأف بطػػػب بؿ النػػػازحيف عمػػػى أراضػػػييا،  المجيػػػود الحربػػػي فػػػي طػػػوريا بػػػتف

خصوصًا أنيا بطبطيع اف بؤمف ليـ حياة أفضؿ، كما دعا المجبمع الدولي الذي بطبب بالحرب الطورية الى 
، ونحػػف لػػف 1948أف يبحمػػؿ مطػػؤوليابو حيػػاؿ النػػازحيف، إ  إذا أراد بكػػرار بجربػػة بيجيػػر الفمطػػطينييف العػػاـ 

 بؿ بذلؾ.ن 
3/1/2013، السفير، بيروت  

 
  عدونا واحد ىو "إسرائيل"  مدير األمن المبناني: 67

أكد مدير األمف العاـ المبناني المواة عباس إبراىيـ خالؿ جػو ت لػو فػي ليمػة رأس الطػنة  ”:الخميج“ -بيروت 
الوطنيػػة أف لنػػا عػػدوًا واحػػدًا أبػػرز الثوابػػت الطياطػػية و “عمػػى المراكػػز الحدوديػػة لبينيػػة العطػػكرييف باألعيػػاد، أف 

ىػذا العػدو يخػرؽ “، وقػاؿ ”ىو اإلطراييمي، ومف أضاع ابجاه البوصمة عميو ضبطيا مف جديد بابجاه الجنوب
 .وكمما خرقو يخرؽ طيادبنا وكرامة كؿ واحد منا 1701يوميًا ال رار 

3/1/2013، الخميج، الشارقة  
 
 
 

 يلمصر يشن حربا عمى االقتصاد ا ياإلعالم اإلسرائيم 68
شنت وطايؿ اإلعػالـ اإلطػراييمية ىجومػا حػادا عمػى ا قبصػاد المصػر ، معبمػدة عمػى ب ػارير ي: محمود محي

عف حالة ا قبصاد المصر . وزعمت صحيفة "كالكالطيت" ا قبصادية اإلطراييمية فى ب رير مطوؿ ليا اليوـ 
يومػا بعػد يػـو خاصػة بعػد ا ربفػػاع الثالثػاة، أف حالػة ال مػؽ فػى مصػر حػوؿ الوضػع ا قبصػػاد  بػزداد طػوةا 

الشديد فى طعر الدو ر م ابؿ الجنيو المصر ، مشيرة إلى أف البالد مبجية نحو حالة "اإلفالس" قريبا، عمػى 
 حد قوليا.

وأضافت الصحيفة العبرية، أف خطػة البنػؾ المركػز  المصػر  لبيػع العممػة األجنبيػة لزيػادة الطمػب عميػو غيػر 
لية بطبب براجع ا طبثمار فػى الػبالد، وطػوة حالػة البصػدير لمخػارج، ذلػؾ حطػب قػوؿ كافية لحؿ األزمة الحا

 الصحيفة.
وقػػاؿ المحمػػػؿ ا قبصػػػاد  بالصػػحيفة العبريػػػة دوروف بيطػػػكيف، إنػػو بػػػالرغـ مػػػف محػػاو ت البيديػػػة مػػػف جانػػػب 

إلػى الخػارج  الحكومة المصرية، بما فى ذلؾ الػرييس محمػد مرطػى نفطػو، إ  أف المطػبثمريف األجانػب يفػروف
بعػػد براجػػع قيمػػة الجنيػػو المصػػر ، وأشػػارت الصػػحيفة ا قبصػػادية اإلطػػراييمية، إلػػى أف المطػػيوليف فػػى مصػػر 

مميػػوف دو ر بطػػبب ا حبجاجػػات الشػػعبية، فيمػػا  130خطػػاير ا قبصػػاد المصػػر  يخطػػر يوميػػا  يػػدعوف بػػتف
طػػبة أشػػير بطػػبب طياطػػات  يؤكػػد زعمػػاة المعارضػػة المصػػرية، أف ا قبصػػاد المصػػر  طػػينيار فػػى غضػػوف

 ا قبصادية.
وأشػػارت "كالكاليطػػت"، إلػػى أنػػو فػػى محاولػػة لمحػػد مػػف بػػدىور طػػعر الجنيػػو أعمػػف البنػػؾ المركػػز  يػػـو الطػػبت 
الماضى، عف بنفيذ نظاـ جديد لمعممة األجنبية لحماية احبياطيات العممػة األجنبيػة، وأصػدر عػدة قػرارات مػف 

مميػار دو ر خػالؿ  20إلى أنو ووف ا لمب ػديرات فػإف مصػر فػى حاجػة إلػى  بينيا بيع العمالت األجنبية،  فبة
 الطنوات ال ريبة الم بمة لمنع انخفاض معدؿ قيمة الجنيو.
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 2/1/2013، اليوم السابع، مصر
 

 ألف أسير مصري خمسينتحريك بالغات تتيم "إسرائيل" بقتل  :القاىرة 69
مشػػؤوف البرلمانيػػة فػػي مصػػر محمػػد عبػػد العمػػيـ داود إف قػػاؿ مطػػاعد ريػػيس حػػزب الوفػػد ل ”:الخمػػيج“ -ال ػػاىرة 

البالغػػات الثالثػػة البػػي ب ػػدـ بيػػا قبػػؿ أيػػاـ إلػػى النايػػب العػػاـ المطبشػػار طمعػػت إبػػراىيـ، قػػد بمػػت إحالبيػػا إلػػى “
 ”.وزير الخارجية  بخاذ اإلجراةات ال انونية الالزمة بجاه بمؾ البالغات

بالغػػػات، بضػػػمف األوؿ المطالبػػػة بفػػػبح الممػػػؼ الخػػػاص ب بػػػؿ  وكػػػاف داود قػػػد ب ػػػدـ ا ثنػػػيف الماضػػػي بثالثػػػة
فػي أكبػػر المجػازر البشػػرية،  1967و 1956ألػؼ أطػػير مصػري فػػي أع ػاب حربػػي  50ألكثػر مػػف ” إطػراييؿ“

حيث بـ قبميـ وىـ أطر  بالػدبابات ورميػا بالرصػاص مػف دوف ذنػب مػا أصػاب أطػر ىػؤ ة الشػيداة بتضػرار 
كبػػي ىػػذه الوقػػايع جناييػػا، وفػػبح ىػػذا الممػػؼ وحصػػر الشػػيداة مػػف األطػػر  وطالػػب بع ػػاب مرب أدبيػػة وماديػػة.
 المصرييف.

لمببػػروؿ المصػػري والثػػروات المعدنيػػة المصػػرية فػػي ” إطػػراييؿ“وبضػػمف الػػبالغ الثػػاني طمػػب فػػبح ممػػؼ طػػرقة 
ناعة طيناة خالؿ فبرة ا حبالؿ، في ظؿ المعمومات ال ايمة بحوزة الحكومة المصرية الممثمة في وزاربي الص

واقعة قبؿ  20، باربكاب أكثر مف ”إطراييؿ“والببروؿ لدييا، فيما شمؿ البالغ الثالث المطالبة بفبح ممؼ قياـ 
 لمجنود المصرييف عمى الحدود خالؿ الطنوات األخيرة.

 3/1/2013، الخميج، الشارقة
 

 مصر تواجو  ظروف سياسية وتحديات صعبة :ينعوم تشومسك 70
المفكػر األمريكػى نعػوـ بشومطػكى فػى نػدوة بجامعػة كولومبيػا األمريكيػة بحػدث فييػا أكػد  : إطالـ كماؿ الديف

عػػػف الثػػػورة المصػػػرية، أف مصػػػر بواجػػػو  ظػػػروؼ طياطػػػية وبحػػػديات صػػػعبة  وخصوصػػػًا دعػػػـ بعػػػض الػػػدوؿ 
مشػػػيرا إلػػػى أف ىنػػػاؾ عػػػدة أطػػػباب بجعػػػؿ دولػػػة مثػػػؿ  العربيػػػة لػػػبعض العناصػػػر المعارضػػػة لمنظػػػاـ الطياطػػػى،

 نظاـ الرييس مرطى فى مصر وبدعـ المعارضة ومنيا: اإلمارات بعاد 
. أف مشػػروع بطػػوير اقمػػيـ قنػػاة الطػػويس الػػذي يببنػػاه الػػرييس المصػػر  محمػػد مرطػػي طيصػػبح أكبػػر كارثػػة 1

 قبصػػػاد ا مػػػارات وخاصػػػة دبػػػي حيػػػث إف اقبصػػػادىا خػػػدمي ولػػػيس انبػػػاجي قػػػايـ عمػػػي لوجطػػػبيات المػػػوانئ 
قػػع إطػبرابيجى دولػى أفضػؿ مػف مدينػػة دبػى المنزويػة فػى مكػاف داخػػؿ البحريػة، وأف موقػع قنػاة الطػويس ىومو 

 الخميج العربى الذ  يمكف غم و إذا ما نشب صراع مع إيراف.
. وقػاؿ بػتف ح ػوؿ الػنفط فػػي اإلمػارات ببركػز فػي إمػػارة أبػو ظبػي وأف كػؿ امػػارة فػي دولػة ا مػارات بخػػبص 2

ة لػػذلؾ فيػػى بعبمػػد إعبمػػادًا كميػػًا عمػػى البنيػػة األطاطػػية بثروابيػػا الطبيعيػػة ف ػػط ودبػػى ىػػى أف رىػػا مػػواردًا طبيعيػػ
 20الخدمية البى ب دميا لمغير، ومشروع بطػوير قنػاة الطػويس طػيدمر ىػذه اإلمػارة إقبصػاديًا   محالػة خػالؿ 

 طنة مف اآلف.
خابرات . كما قاؿ بتف ا مارات ىى أكثر دولة عربية بعبمد طياطيا ومخابرابيا عمى الموطاد ا طراييمي والم3

األمريكيػػة، وخصوصػػًا بعػػد بنػػاة المشػػاريع الخدميػػة بعػػد عػػودة ىػػونج كػػونج إلػػى الصػػيف والنمػػو الصػػاروخى 
إلقبصػػاديات لمنمػػػور ا طػػػيوية، وطيضػػػمحؿ ىػػػذا اإلعبمػػػاد بػػػدريجيًا حيػػػث إف ىػػػذا اإلعبمػػػاد المخػػػابرابى كػػػاف 

 ت..بطبب كمية المباد ت البجارية الضخمة البى كانت بجر  عمى أرض اإلمارا
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. وقاؿ أف ا مارات أكثر الدوؿ العربية البي بربطيا عالقات بجارية واقبصادية حميمة مػع ايػراف خوفػًا مػف 4
بدمير البنية البحبية لإلمارات فيما إذا نشبت حرب بيف أمريكا و إيػراف و طػحب البطػاط لبجػار مػف دبػى إلػى 

يػػبـ بػػدمير مراف يػػا و بػػتبى شػػركات مصػػر طػػيعمؿ عمػػى بػػرؾ اإلمػػارات دوف غطػػاة جػػو  أمريكػػي عمػػدًا كػػى 
 أمريكية إلعادة بناةه باألمواؿ اإلمارابية المودعة فى أمريكا..

الثورة المصرية حبى   يبـ نجاح البواصؿ بيف المضادة ضد الجيش الطوري الحر و  وأكد أف  اإلمارات الثورة
الطػورية والمصػرية وبصػبح الحاجػة بركيا ومصر وىذا طيؤد  إلى فبح األبواب البجارية األوروبية لممنبجات 

 إلى مشاريع أعمار منط ة قناة الطويس ىى المطمة لإلقبصاد اإلمارابى الخدمى.
وأكد بشومطكي فى خباـ الندوة بتف النظاـ المصر  إذا ما بمكف مف بنفيذ ىػذا المشػروع العمػالؽ فػى منط ػة 

يًا، و قػاؿ يجػب أف يػبـ بطػوير أنظمػة قناة الطويس، فإف مصػر طػبنب ؿ إلػى مصػاؼ الػدوؿ المب دمػة إقبصػاد
 البعميـ والث افة البعميمية فى مصر كى بواكب النيضة المطب بمية.

 1/1/2013، المصريون، القاىرة
 

 مصر تمغي االحتفال بـ"مولد أبو حصيرة" 71
 ”إطػػػراييمييف“أبمغػػػت جيػػػات مصػػػرية طػػػفارة الكيػػػاف بال ػػػاىرة عػػػدـ اطػػػبعدادىا  طػػػب باؿ  ”:الخمػػػيج“ -ال ػػػاىرة 

الػذي ي ػاـ كػؿ عػاـ بإحػد  قػر  محافظػة البحيػرة. وأرجعػت مصػادر ” مولػد أبػو حصػيرة“لالحبفاؿ بمػا يطػمى 
مػػػف صػػخب واربكػػػاب ” اإلطػػراييمييف“ذلػػؾ إلػػى الظػػػروؼ األمنيػػة البػػي بشػػػيدىا مصػػر، لمػػا بطػػػببو احبفػػا ت 

باحبطػػػاة الخمػػػور،  ممارطػػػات منافيػػػة لػػػًداب، فضػػػاًل عػػػف مخػػػالفبيـ آلداب أىػػػالي قريػػػة دميبػػػوه بالمحافظػػػة،
 بالشكؿ الذي يؤذي الشعور اإلنطاني لممطمميف والمطيحييف عمى الطواة.

ضػد ا حبفػا ت البػي كانػت ” اإلنبرنػت“وجاة قرار إلغاة ا حبفػا ت فػي ظػؿ حممػة شػعبية بػـ بدشػينيا عمػى 
صػيات ييوديػة ، وبعبػاد شخ”أبو حصػيرة“ب اـ مف عاـ إلى آخر في م برة منطوبة إلى حاخاـ ييودي، يدعى 

مػػزاعـ أطم يػػا “زياربػػو كػػؿ عػػاـ . ويشػػكؾ آثػػاريوف فػػي وجػػود مثػػؿ ىػػذا ال بػػر مػػف األطػػاس، ويعببػػروف وجػػوده 
 ، فضاًل عف بشكيكيـ في وجود رفات ىذا الحاخاـ باألطاس.”بعض الييود، فيي عبارة عف م برة عادية

 3/1/2013، الخميج، الشارقة
 

 ز بتيمة التجسساليمن: اعتقال إسرائيمي في محافظة تع 72
ن مت "يديعوت أحرونوت" عف وطايؿ إعالـ يمنية، اليـو األربعػاة، أنػو بػـ اعب ػاؿ إطػراييمي فػي الػيمف بشػبية 

وجاة أنو بـ اعب اؿ اإلطراييمي المشػار إليػو فػي  العضوية في شبكة بجطس بنشط في اليمف لصالح إطراييؿ.
بػراىيـ محافظة بعز، جنوب اليمف، قبؿ عدة أطابيع، وأنو يحمػ ؿ اطػميف: عبػد اهلل محطػف الخيمػي الطػياري وار

كمػػا جػػاة أنػػو بػػـ ن ػػؿ اإلطػػراييمي إلػػى مدينػػة عػػدف، حيػػث جػػر  البح يػػؽ معػػو مػػف قبػػؿ أجيػػزة األمػػف  الػػدرعي.
ون ؿ عف مصدر أمنػي يمنػي قولػو إف المشػببو بػـ حبطػو قبػؿ عػدة أطػابيع فػي طػجف، ثػـ ن ػؿ مػؤخرا  اليمنية.

 إلى طجف آخر.
وت أحرونوت" إلى أنو بحطب وطايؿ اإلعػالـ اليمنيػة فإنيػا المػرة األولػى البػي يػبـ فييػا اعب ػاؿ وأشارت "يديع

بػػػـ إعػػػداـ شػػػخص محمػػػي ببيمػػػة  2009شػػػخص يحمػػػؿ المواطنػػػة اإلطػػػراييمية. وأشػػػارت إلػػػى أنػػػو فػػػي العػػػاـ 
 ف.طنوات عمى مواطنيف يمنييف آخري 5و  3البجطس لصالح إطراييؿ، في حيف بـ فرض ع وبات بالطجف 

 2/1/2013، 48 عرب
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وىػو يشػير إلػى صػورة لمػرييس ، ي ػوؿ حاخػاـ الطايفػة الييوديػة فػي الػيمف يحػي موطػى: عمػي طػالـ -صنعاة 
، معّبرًا عف «نحف نحبو و  نطبطيع أف نزيؿ حبو مف قموبنا»الطابؽ عمي عبد اهلل صالح ُعّم ت بال رب منو: 

اجبمع الحوثيػوف )الػذراع العطػكرية لتحػزاب الشػيعية اليمنيػة( »نو لمعوف الذي قدمو صالح لمييود عندما امبنا
و  ي بؿ موطى ببريرًا بتف ما فعمو صالح «. لنيب أموالنا وبدمير ممبمكابنا ومعابدنا وقاموا بطردنا مف منازلنا
الييػود   ينطػػوف الجميػؿ حبػى ولوكػػاف »اًل: ي ػع ضػمف وظيفبػو كػػرييس لمدولػة حينيػا، فيػراوغ فػػي اإلجابػة قػاي

 «.كتس ليموف
شػيد الػيمف بحػو ت كبيػرة، بيػد أف   شػية  2007منذ طرد أبناة الطايفة الييودية، مف محافظة صعدة عاـ 

ييوديًا ىػـ إجمػالي َمػف بب ػى  50بغير في وضع الييود، وبابت المدينة الطياحية في صنعاة، حيث ي يـ نحو
 مف ييود صعدة.

خػػالؿ اليّبػػة الشػػعبية البػػي شػػيدىا الػػيمف العػػاـ الماضػػي لممطالبػػة بإطػػ اط النظػػاـ، وقػػؼ ييػػود الػػيمف عمػػى و 
نحف طمميوف   نعبدي عمى أحد و  »وي وؿ موطى: «. البيميش»الحياد، وىو طموؾ مبّبع منذ ال ديـ بطبب 

، «أكثػػر مػػف بعػػض النػػاسنحػػرص عمػػى أمػػف بالدنػػا واطػػب رارىا »ويضػػيؼ: «. ن طػػع الطريػػؽ و  ننيػػب أحػػداً 
 غامزًا مف قناة الجماعات اإلطالمية المطمحة البي بمارس العنؼ.

وخالؿ الطنوات ال ميمة الماضية ىاجر إلى إطراييؿ عشرات الييود اليمنييف عمى خمفية اعبداةات ومضاي ات 
شخصػػًا فػػي محافظػػة  350وأعمػػاؿ قبػػؿ بعػػّرض ليػػا بعػػض أبنػػاة الطايفػػة المػػذيف لػػـ يببػػؽَّ مػػنيـ فػػي الػػيمف إّ  

آؿ »شخصػًا ي طنػوف المدينػة الطػياحية، وىػـ إجمػالي ييػود منط ػة  50عمراف شماؿ صػنعاة، باإلضػافة إلػى 
 في محافظة صعدة، الذيف أجبرىـ الحوثيوف عمى مغادربيا.« طالـ

كنيطػػػًا فػػػي صػػػنعاة  40ووفػػؽ مصػػػادر باريخيػػػة، كػػػاف يوجػػػد حبػػػى ثالثينػػػات ال ػػػرف العشػػػريف مػػػا   ي ػػػؿ عػػػف 
ىا، ولػػـ يببػػؽَّ منيػػا اليػػوـ أي معبػػد. ويغيػػب البػػراث الييػػودي عػػف ا ىبمػػاـ المحمػػي والػػدولي وعػػف وطػػايؿ وحػػد

 ا عالـ، وغالبًا ما يبـ بناوؿ قضايا الييود اليمنييف مف زواية أمنية.
، يعػػود إلػػى طبيعػػة النظػػاـ «الدولػػة الصػػييونية»ويرشػػح مػػف حػػديث الحاخػػاـ أف موقفػػو الػػرافض لمػػا يصػػفيا بػػػ 

نحف نخبمػؼ عػف إطػراييؿ »عمماني المطّبؽ في إطراييؿ والذي يبيح لمفرد ا طب الؿ وحرية المرأة. ويوضح: ال
أرفػػض الدولػػة »، مضػػيفًا: «الصػػييونية، فالعػػادات والب اليػػد ىنػػاؾ مخبمفػػة. ابنػػؾ وزوجبػػؾ وابنبػػؾ ليطػػوا ممكػػؾ

لبنػػت   ُيطبشػػار فػػي حػػاؿ قػػررت البنػػت الصػػييونية العممانيػػة طالمػػا ببػػيح لممػػرأة الحريػػة وا طػػب الؿ، فوالػػد ا
 «.الزواج

وعمى رغـ شيوع الحديث عف دولة مدنية، بزعـ بعض ال و  الطياطية اليمنية الطػعي إلػى إقامبيػا بعػد إجبػار 
الػػرييس الطػػابؽ عمػػػى البنحػػي، إّ  أف الييػػود مػػػازالوا غيػػر ممثَّمػػيف فػػػي صػػناعة ال ػػرار و  حبػػػى فػػي اليييػػػات 

مر الوطني لمحوار، وىـ مطببَعدوف عػف مخبمػؼ المؤططػات البشػريعية والحزبيػة، وحػده البحضيرية لع د المؤب
 النجؿ األصغر لحاخاـ الطايفة صار عضوًا في برلماف األطفاؿ.

وي ػػػوؿ الػػػبعض إف رفػػػع الحػػػوثييف شػػػعارات معاديػػػة لمييػػػود ييػػػدؼ إلػػػى طػػػحب البطػػػاط مػػػف بحػػػت البنظيمػػػات 
المػوت »ية الفمطػطينية ومعػاداة إطػراييؿ، ليظيػر شػعار الحػوثييف المبطرفة البي لطالما لعبت عمى وبػر ال ضػ

 نطخة مكّررة مف شعار أطامو بف  دف في الدعوة إلى قبؿ الييود.« الموت ألميركا -إلطراييؿ 
 3/1/2012، الحياة، لندن
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و يػػػػات المبحػػػػدة ا ميركيػػػػة الجػػػػانبيف الفمطػػػػطيني واإلطػػػػراييمي إلػػػػى اطػػػػبيناؼ واشػػػػنطف / وكػػػػا ت: دعػػػػت ال
المفاوضات المباشرة بينيما. وقالت الناط ة بمطاف وزارة الخارجية ا ميركية في واشنطف فيكبوريا نو ند الميمػة 

الزعامػة الح ي يػة الماضية" اف الوقت قد حاف بحموؿ العاـ الميالدي الجديد ليظير الزعماة فػي كػال الجػانبيف 
 وليثببوا لمعالـ أنيـ مطبعدوف لبطبيؽ حّؿ الدولبيف المبيف بعيشاف جنبًا إلى جنب بطالـ ".

ودعت نو ند بحطب وكالة ا نباة ا ردنية ا طراييمييف والفمططينييف إلى ا مبناع عف ابخاذ خطوات أحادية 
 بتقصى قدر ممكف مف ضبط النفس.الجانب   بدفع بالعممية الطياطية إلى األماـ والبحمي 

 3/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 المتحدة الحاجة لمبادرة سالم جديدة تقودىا الواليات أمّس  يالقدس: الوضع ف في ياقنصل بريطان 75
قػػػاؿ الطػػػير فينطػػػينت فػػػيف، ال نصػػػؿ البريطػػػانى العػػػاـ فػػػى ال ػػػدس، فػػػى بيػػػاف لػػػو بمناطػػػبة العػػػاـ ي: ربػػاب فبحػػػ

كػػاف عصػػيبًا جػػدًا لمشػػعوب المحبػػة لمطػػالـ فػػى غػػزة، والضػػفة الغربيػػة، وفػػى إطػػراييؿ  2012الجديػػد، إف عػػاـ 
 -مخبمفػػا، مؤكػػدًا عمػػى أنػػو إف "كانػػت لػػدينا اإلرادة الطياطػػية الجماعيػػة  2013معربػػًا عػػف أممػػو فػػى أف يكػػوف 

 عاـ الطالـ". 2013طنجعؿ عاـ 
ـ جديدة ب ودىا الو يات المبحدة فػى أقػرب ومضى "فيف" ي وؿ، إف الوضع بات فى أمس الحاجة لمبادرة طال

وقػػت ممكػػف، وفػػى وقػػت مبكػػر مػػف الطػػنة األولػػى مػػف و يػػة الػػرييس أوبامػػا الثانيػػة. والػػرييس األمريكػػى يعػػرؼ 
 جيدًا ىذه ال ضايا.

الفمططينى ىػو مػف أىػـ األولويػات الدوليػة لػد   -وأضاؼ قايال، إف بح يؽ حؿ الدولبيف لمصراع اإلطراييمى 
ا. نحف نؤيد البوصؿ إلى ابفاؽ عف طريؽ المفاوضات، والذ  طيؤد  إلى عيش دولػة إطػراييؿ بػتمف بريطاني

، مػػع ببػػادؿ األراضػػى 1967و آمػػاف إلػػى جانػػب دولػػة فمطػػطينية قابمػػة لمحيػػاة وذات طػػيادة، عمػػى حػػدود عػػاـ 
طػػوية قضػػية المبفػػؽ عمييػػا، وال ػػدس عاصػػمة مشػػبركة لمػػدولبيف ومػػع البوصػػؿ إلػػى حػػؿ عػػادؿ ومبفػػؽ عميػػو لب

 الالجييف.
وقاؿ، إنػو فػى الطػنبيف األخيػربيف، شػيدنا بوطػعا اطػبيطانيا منيجيػا أدانبػو حكومػة المممكػة المبحػدة والمجبمػع 
الػػدولى. فالمطػػبوطنات ب ػػوض أطػػس حػػؿ الػػدولبيف الػػذ  ىػػو فػػى خطػػر ح ي ػػى مباشػػر. جميػػع المطػػبوطنات 

 قانونية.ببعارض مع ال انوف اإلنطانى الدولى، وبالبالى فيى غير 
وأضػػاؼ، أف الطػػمطة الفمطػػطينية ىػػى الطػػمطة الشػػرعية فػػى غػػزة، كمػػا فػػى الضػػفة الغربيػػة. نحػػف نؤيػػد بشػػدة 
الطمطة الفمططينية، البػى اجبػازت اخببػار بنفيػذ وظػايؼ الدولػة، والبػى بطػبحؽ وبحبػاج أف بػنجح. لػذلؾ نحػف 

مطة الفمططينية، ونحف نطمب مف الدوؿ ندعو الحكومة اإلطراييمية إلى بحويؿ عايدات الضرايب فورا إلى الط
العربية الوفاة بالبزامابيا أيضًا بجاه الطمطة فى ىذا الوقت العصيب. وطػب وـ وزارة البنميػة الدوليػة البريطانيػة 

ومػا  2013مميوف دو ر طنويا لممطاعدة فػى البنميػة الفمطػطينية فػى عػاـ  150بمواصمة ا طبثمار أكثر مف 
 بعده.

: يطػػبحؽ الشػػعب الفمطػػطينى أف يبمبػػع بػػنفس الح ػػوؽ والكرامػػة كػػت  شػػعب 2013ل وؿ: "لعػػاـ وخػبـ البيػػاف بػػا
فى وطف آخر عمى وجو األرض، يعيش جنبػا إلػى جنػب فػى طػالـ وأمػف مػع جميػع جيرانػو، إطػراييؿ ومصػر 

 ػدـ مػف واألردف. بح يؽ ىذا اليدؼ النبيؿ ىػو مطػؤولية مشػبركة، ومطػؤولية ث يمػة وكبيػرة. إذا لػـ يػبـ إحػراز ب
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خػػػالؿ المفاوضػػػات فػػػى العػػػاـ الم بػػػؿ، يمكػػػف لحػػػؿ الػػػدولبيف أف يصػػػبح مػػػف المطػػػبحيؿ بح ي ػػػو. إف المممكػػػة 
، الػػذ  يجػػب أف يكػػوف عامػػًا حاطػػمًا لمطػػالـ فػػى الشػػرؽ 2013المبحػػدة عمػػى اطػػبعداد لم يػػاـ بػػدورىا فػػى عػػاـ 

 األوطط".
 2/1/2013، اليوم السابع، مصر
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د ب أ: كشؼ مصمحة اإلحصاةات العامة والمعمومات الطعودية امس األربعاة أف معدؿ البطالة  -الرياض 
' مف الطعوديات الحاصالت عمى شيادة 73.3' العاـ الماضي، مشيرة إلى أف 12.1في المممكة بمغ 

 جامعية عاطالت عف العمؿ.
 602.8ني إف 'عدد العاطميف الطعودييف عف العمؿ بمغ قالت المصمحة في بياف نشر عمى موقعيا اإللكبرو 

ألفا مف اإلناث ما  359' و6ألؼ فرد مف الذكور ما يعادؿ  244ألؼ فرد مف قوة العمؿ الطعودية منيـ 
 ''.36يعادؿ نطببو 

' مف الذكور، وبمغ عدد المشبغميف 80مالييف فرد منيـ  5وأظيرت النبايج أف قوة العمؿ الطعودية بمغت 
 ' مف الذكور.85' مف قوة العمؿ الطعودية، منيـ 88مميوف فرد يمثموف ما نطببو  4.39عودييف الط

طنة بنطبة  29و 25وأوضحت المصمحة أف أعمى نطبة لمعاطميف الطعودييف كانت في الفية العمرية بيف 
 '.37.6بمغت 

ميوف طعودي عاطؿ مف كاف وزير العمؿ الطعودي الميندس عادؿ ف يو قاؿ إف لد  المممكة نحو نصؼ م
مميوف طعودي عاطؿ، يب اضى كؿ منيـ  1.5العمؿ، غير أف بعض المحمميف ي ولوف إف ىناؾ أكثر مف 

 دو را(. 533لاير شيريا ) 2000حاليا 
 3/1/2013، القدس العربي، لندن
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 د.فايز أبو شمالة
" اإلطػػػراييمية، ظػػػف المبػػػابعوف لمشػػػتف الفمطػػػطيني أف الطػػػيد عمػػػى ضػػػوة بصػػػريحابو األخيػػػرة لصػػػحيفة "ىػػػآربس

محمػػود عبػػػاس ييػػدد اإلطػػػراييمييف بحػػؿ الطػػػمطة الفمطػػطينية، إدراكػػػًا منػػو ووعيػػػًا بػػتف اإلطػػػراييمييف ىػػـ األكثػػػر 
انبفاعػػًا مػػف ب ػػاة الطػػمطة عمػػى حاليػػا، والصػػحيح أف الجميػػع قػػد وقػػع فػػي خطػػت ا طػػبنباج، وعػػدـ فيػػـ د  ت 

ذا بصريح الرجؿ ؛ الذي قاؿ بالحرؼ الواحد: إذا اطبمر الجمود الػراىف إلػى مػا بعػد ا نبخابػات اإلطػراييمية، وار
 لـ بطبتنؼ المفاوضات، فإنني طتدعو "نبنياىو" إلى الم اطعة في راـ اهلل، ومف ثـ أطممو المفابيح .

وب ػرب ووداد، فالعػدو    الطيد عباس طيوجو دعوة إلػى "نبنيػاىو" لزياربػو فػي الم اطعػة، وفػي الػدعوة صػداقة
نما يمب ي معو في طاحات الوغى، لذلؾ فإف عباس طيدعو نبنياىو إلى الم اطعة في  يدعو عدوه إلى بيبو، وار
راـ اهلل كي يصافحو، ويببطـ فػي وجيػو، ويمػب ط معػو الصػور البذكاريػة، وىػو يعان ػو، ومػف ثػـ يعطػي فرصػة 

 وبشؽ الطريؽ لمبفاوض حوؿ قضايا الخالؼ مف جديد.لتطراؼ الدولية والعربية الصدي ة كي ببدخؿ، 
نمػػا يميػػد األجػػواة العربيػػة لمػػا بعػػد ا نبخابػػات اإلطػػراييمية، و طػػيما أف  إف الطػػيد عبػػاس   ييػػدد نبنيػػاىو، وار
الجيػػود البػػي يبػػذليا ممػػؾ األردف عبػػد اهلل، والػػذي حػػدد شػػير شػػباط كموعػػد  طػػبيناؼ المفاوضػػات، والجيػػود 



 
 

 

 

 

           37ص                                    2728العدد:                3/1/2013الخميس  التاريخ:

روبيػػػوف  طػػػبيناؼ المفاوضػػػات ببضػػػافر كميػػػا لبصػػػب فػػػي خانػػػة مطػػػاعي اإلدارة األمريكيػػػة البػػػي يبػػػذليا األو 
 الجديدة  طبيناؼ المفاوضات.

إف الطيد عباس   ييدد، بؿ يميػد الع ػوؿ وال مػوب لب بػؿ نبػايج ا نبخابػات اإلطػراييمية، والػذي يعػزز مػا يػر  
لطػيد عبػاس بػتف المفاوضػات ىػي الطريػؽ الوحيػد ىو بكرار البيديد بحؿ الطمطة، في الوقت الذي يكرر فيو ا

لحػػػؿ ال ضػػػية الفمطػػػطينية، وأنػػػو لػػػف يطػػػمح بانبفاضػػػة صػػػغيرة ضػػػد الغاصػػػبيف طالمػػػا كػػػاف عمػػػى قيػػػد الحيػػػاة، 
 ويجمس عمى كرطي الرياطة.

الطػػيد عبػػاس طػػيدعو نبنيػػاىو لبطػػمـ المفػػابيح كمػػا قػػاؿ، ومػػف المؤكػػد أف بطػػمـ المفػػابيح يحبػػاج إلػػى مشػػاورات 
ومفاوضات، وطيكوف البطمـ في احبفاؿ كبير، ا حبفاؿ الكبير طيحضػره ممثػؿ عػف الرباعيػة، ووفػد  ول اةات

رطمي يمثؿ الممؾ عبد اهلل ممػؾ األردف، وطيحضػر ا حبفػاؿ فػي حالػة عػدـ اطػبيناؼ المفاوضػات وفػد يمثػؿ 
مػػػع بحديػػػد موعػػػد  الخارجيػػػة األمريكيػػػة، ولػػػف يػػػنفض ا حبفػػػاؿ إ  بعػػػد مناقشػػػة شػػػروط قيػػػاـ دولػػػة فمطػػػطينية،

 طبيناؼ ضػخ األمػواؿ لمطػمطة، ودراطػة إمكانيػة ب ػديـ بعػض البطػييالت الحيابيػة، كػؿ ذلػؾ طيطػبغرؽ عػدة 
 طنوات مف المفاوضات، وطينبظر الجميع حبى يحيف موعد ا نبخابات اإلطراييمية ال ادمة.

ور نبػايج ا نبخابػات اإلطػراييمية، الطيد عباس يميد لممفاوضات البي يثؽ أنو طيطبتنفيا في اليـو البالي لظي
 فالحياة لد  الطيد عباس مفاوضات، و  شية في جعبة عباس لفمططيف إ  مزيد مف المفاوضات.

 2/1/2013، فمسطين أون الين
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 نواؼ الزرو

حػػو ألػػؼ فمطػػطيني بػػإخالة بإخطػػار ن 2012فػػي أحػػدث بطػػورات المشػػيد الفمطػػطيني، "إطػػراييؿ" بنيػػي العػػاـ/
بػاإلعالف عػف بػؤرة  2013بيوبيـ في األغوار الشمالية بذريعة إجراة بدريبات عطكرية، وبدشػف العػاـ الجديػد 

اطػػػبيطانية جديػػػدة فػػػي راس العػػػامود بال ػػػدس، وبصػػػادر أراضػػػي قريػػػة بيػػػت إكطػػػا الفمطػػػطينية بالكامػػػؿ، بينمػػػا 
وف فػػي قػػر  وىميػػة ليكبطػػبوا المالمػػح الفمطػػطينية، بكشػػؼ صػػحيفة ىػػآربس الن ػػاب عػػف أف المطػػبعربيف يعيشػػ

وذلػػؾ فػػي إطػػار حػػروبيـ البػػي   ببوقػػؼ فػػي ال ػػدس والضػػفة، يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ الغػػارات اليوميػػة البػػي يشػػنيا 
غالة المطبوطنيف المبدينيف عمى ال ػدس واألقصػى، وموجػات ا عبػداةات البػي يواصػمونيا فػي أنحػاة الضػفة 

المفبوحة ضػد شػجرة الزيبػوف الفمطػطينية، وىنػاؾ المزيػد مػف البفاصػيؿ اليوميػة،  الغربية وفي م دمبيا المجزرة
، الػذي طػيكوف وفػؽ 2013ما يرطـ أمامنا لوحة طوداوية لتوضػاع الفمطػطينية المبوقعػة خػالؿ العػاـ الجديػد/

المؤشػػػرات أخطػػػر األعػػػواـ عمػػػى أرض الضػػػفة وال ػػػدس واألقصػػػى، والمعركػػػة ىنػػػاؾ طػػػببمور خريطػػػة ال ػػػدس 
 قصى بصورة حاطمة.واأل

فيذا العنواف ليس إعالميا أو اطبيالكيا أو إنشػاييا، بػؿ ىػو بمنبيػى الجديػة الموث ػة، فالمعطيػات البػي طػادت 
، طبطبمر عمى نحو أشد وأخطر في العاـ الجديػد، ومعطيػات المشػيد الم دطػي عمػى نحػو  في العاـ المنصـر

ارات الدرامابيكيػة فػي مدينػة ال ػدس، بػؿ إف أىػالي قػد يكػوف عػاـ ا نفجػ 2013خاص بنذر بػتف العػاـ الجديػد/
ال ػػدس واألوقػػاؼ والعممػػاة وفعاليػػات المدينػػة يبحطػػبوف مػػف أف ىػػذا العػػاـ الجديػػد فعػػال طػػيكوف عامػػا صػػعبا، 
 طػػيما عمػػى المطػػجد األقصػػى وال ػػدس عمومػػا، حيػػث إف الجماعػػات اإلرىابيػػة الدينيػػة المدعومػػة مػػف حكومػػة 

لالعبػػداة عمػػى المطػػجد األقصػػى وقبػػة الصػػخرة وطػػاحات وعمػػاير ومرافػػؽ الحػػـر  نبنيػػاىو، بعػػد  نب ػػاؿ نػػوعي
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ال دطػػي الشػػريؼ"، ولػػيس ذلػػؾ بمبالغػػة، فػػالحمالت البيويديػػة لم ػػدس جاريػػة عمػػى قػػدـ وطػػاؽ، وعمػػى مخبمػػؼ 
 الجبيات، إف عمى األرض أو في اإلعالـ أو في المشروعات والمخططات، أو عمى المطبو  الدولي..!

ىي"الطػػػيادة..عمى -كمػػػا كنػػػا كببنػػػا وأشػػػرنا عمػػػى مػػػد  العػػػاـ المنصػػػـر–ة بالنطػػػبة لالحػػػبالؿ فخالصػػػة ال صػػػ
ال ػػدس" وبطويبيػػا ييوديػػة إلػػى األبػػد"، فجمعػػاد شػػاروف نجػػؿ ممػػؾ إطػػراييؿ المجمػػوط ارييػػؿ شػػاروف يكبػػب فػػي 

بػػؿ البيػػػت يػػديعوت أحرونػػوت قايال:"البمػػدة ال ديمػػة كميػػا، ومطػػاحبيا أقػػػؿ مػػف كيمػػومبر واحػػد مربػػع واحػػد، وج
دونما، ىذا ىػو قمػب الموضػوع، وخالصػة ال صػة، الييػود مػا كػانوا ليػتبوا إلػى الػبالد،  150ومطاحبو أقؿ مف 

والصػػييونية مػػا كانػػت لب ػػـو مػػف دوف صػػييوف، وكػػؿ مػػا حصػػؿ ىنػػا مػػا كػػاف ليحصػػؿ.. "، وىػػا ىػػو نبنيػػاىو 
واآلنيػػػة الحيويػػػة ببجطػػػد فػػػي بػػػؿ  يعببػػػر ال ػػػدس بجطػػػيدا لتبديػػػة الييوديػػػة في وؿ:"األبديػػػة ببجطػػػد فػػػي ال ػػػدس

 أبيب...".
يكشػػػؼ فػػػي ىػػػآربس:"في آخػػػر لحظػػػة رجعػػػت الحكومػػػة عػػػف نيبيػػػا ىػػػدـ  -والكابػػػب المبشػػػدد إطػػػراييؿ ىرييػػػؿ

المطػػاجد فػػي جبػػؿ الييكػػؿ، ولػػـ بطػػبغؿ الحػػج فػػي عيػػد العػػرش إلقامػػة مراطػػـ إرطػػاة حجػػر األطػػاس لمييكػػؿ 
بفاضػػة ثالثػػة برحيػػؿ عػػرب ال ػػدس وأـ الفحػػـ"، ولجنػػة الثالػػث، وكػػذلؾ أجػػؿ إلػػى موعػػد أكثػػر مناطػػبة خػػوؼ ان

حاخامػػػات المطػػػبعمرات فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة بػػػدعو إلغػػػالؽ المطػػػجد األقصػػػى بوجػػػو العػػػرب نياييػػػا قايمػػػة:"إف 
العػرب يدنطػوف المكػاف األكثػر قداطػػة عنػد الييػود ويحولونػو إلػى مركػػز لإلرىػاب وأعمػاؿ العنػؼ مػا يطػػبوجب 

صػػوؿ إليػػو نياييػػا"، و"ييػػودا عبصػػيوف" الػػذي بػػآمر لبفجيػػر قبػػة الصػػخرة طػػاب ا إغالقػػو أمػػاميـ ومػػنعيـ مػػف الو 
يؤكد:"أف بفجير قبة الصخرة   بد طيتبي، إذا لـ ببمكف الدولة مف بفكيؾ المبنى ون مو إلى مكة كبػادرة طيبػة 

 بجاه محمد".
ياطػػة البروفيطػػور بينيػػا "محبػػو الييكػػؿ" بر  –ويػديعوت احرونػػوت بكشػػؼ الن ػػاب عػػف:" أف عشػػرات الجمعيػػات 

" لييودا عصيوف، و"جبؿ ىمور" برياطة الحاخاميف مف يبطيار اطحؽ شبيرا ودودي  ىيمؿ فايس، و"حي قيـو
بعمػػػؿ حاليػػػا إلعػػػادة بنػػػاة أدوات الييكػػػؿ،  –دافيػػػدكوفبش و"معيػػػد الييكػػػؿ" برياطػػػة الحاخػػػاـ يطػػػراييؿ ىرييػػػؿ 
يحيكػػوف مالبػػس الكينػػة، ويع ػػدوف اجبماعػػات وبحػػاوؿ بنميػػة ب ػػرة حمػػراة رمادىػػا يطيػػر الكينػػة مػػف دنطػػيـ، و 

لدراطة ف ػو الييكػؿ، ويػدربوف خدمػة الييكػؿ وييييػوف ال مػوب نحػو اليػـو الػذي طػيتبي فػي زمػف قريػب، إضػافة 
إلػػى مػػدارس دينيػػة فػػي ال ػػدس يثيػػر حاخاموىػػا مزاجػػا مطػػيحانيا، وجمعيػػات بشػػبري منػػازؿ وأراضػػي كػػي بػػدس 

أيضا بموؿ حفريػات أثريػة فػي مدينػة طػمواف 'داود' وا نفجػار عمػى  مطبوطنيف ييودا في حمؽ العرب، إحداىا
 الطريؽ".

األصػػعب  2013لكػػؿ ذلػػؾ وغيػػره الكثيػػر ممػػا   بطػػمح المطػػاحة بعرضػػو، فإنػػو مػػف المبوقػػع أف يكػػوف عػػاـ/
واألخطر عمى ال دس واألقصى..!، وببرجـ دولة ا حبالؿ بوزارابيا وبجيشػيا ومطػبعمرييا ومنظمابيػا الطػرية 

دارابيػػػا المخبمفػػػة ىػػػذه النوايػػػا والخطػػػط الجينميػػػة عمػػػى أرض ال ػػػدس، بطمطػػػمة   حصػػػر ليػػػا مػػػف وا لعمنيػػػة وار
 الحمالت واليجمات البي بطبيدؼ بيويد المدينة بالكامؿ وبطويبيا بحت الطيادة اإلطراييمية إلى األبد...!

البفريػغ والبيويػد، كمػا يبعػرض ليببيف لنا أف المدينة الم دطة ببعرض إلى أوطع وأخطر حمالت المصادرات و 
الحـر ال دطي الشريؼ بتقصاه وقببو، إلى أشد البيديدات الح ي ية البي بنذر بمحوه عػف وجػو األرض، إذا لػـ 

 يبحرؾ العرب والمطمموف والمجبمع الدولي إلحباط مخططات وحمالت ا حبالؿ.
 3/1/2013، العرب اليوم، عّمان

 
 «لعربيةأميركا ا»أوباما مطمئن إلى صورة  79



 
 

 

 

 

           39ص                                    2728العدد:                3/1/2013الخميس  التاريخ:

 جيمس زغبي
بوطػع بػاراؾ أوبامػا، وىػو يطػبعد لبػدة و يبػو الثانيػة فػي البيػت األبػيض، أف يشػعر بػبعض ا ربيػاح نظػرًا ألف 

 المواقؼ اإليجابية بجاه الو يات المبحدة قد اربفعت مف جديد في عدد مف البمداف العربية.
وجيود الػرييس  2008خاب أوباما في العاـ فبعد أف بدنت إلى مطبويات قياطية خالؿ طنوات بوش، أد  انب

الجديػػد األولػػى لمبواصػػؿ والب ػػرب مػػف العػػالميف العربػػي واإلطػػالمي إلػػى اربفػػاع فػػي المواقػػؼ اإليجابيػػة بجػػاه 
، ونظػػػرًا لح ي ػػػة أف معب ػػػؿ 2011الو يػػات المبحػػػدة عبػػػر المنط ػػة العربيػػػة. غيػػػر أنػػو بحمػػػوؿ منبصػػػؼ العػػاـ 

ل وات األميركية ما زالت في العراؽ، والبيت األبيض اطبطمـ لمبصمب اإلطراييمي غوانبانامو ما زاؿ مفبوحًا، وا
 عمى ما يبدو، بدنت المواقؼ العربية بجاه أميركا مف جديد إلى المطبويات البي كانت طايدة في عيد بوش.

كشػػػؼ أف  2012فػػػي بشػػػريف الثػػاني نػػػوفمبر العػػػاـ « مؤططػػػة زغبػػي»غيػػر أف اطػػػبطالع الػػػرأي الػػذي أجربػػػو 
إجمالي الب ييمات اإليجابية لمو يات المبحدة قد عرؼ اربفاعًا في معظـ البمداف العربية. ولعؿ األىـ مف ذلؾ 
ىػػػو أف ثمػػػة، فػػػي ىػػػذه المحظػػػة، أغمبيػػػات قويػػػة فػػػي عػػػدد مػػػف البمػػػداف بػػػر  أف الو يػػػات المبحػػػدة ب ػػػوـ حاليػػػًا 

إلػػى أنػػو إضػػافة إلػػى البمػػداف البػػي بغطييػػا بمطػػاىمة إيجابيػػة فػػي الطػػالـ وا طػػب رار فػػي العػػالـ العربػػي. يشػػار 
عػػػػػادة )المغػػػػػرب ومصػػػػػر ولبنػػػػػاف واألردف والطػػػػػعودية « مؤططػػػػػة زغبػػػػػي»اطػػػػػبطالعات الػػػػػرأي البػػػػػي بجرييػػػػػا 

 واإلمارات(، فإف اطبطالع الرأي شمؿ أيضًا كاًل مف العراؽ وفمططيف وبونس.
اإليجابيػػة الػػذي شػػيدناه فػػي العػػاـ ىػػو أف البراجػػع فػػي المواقػػؼ  2012ومػػا يشػػير إليػػو اطػػبطالع الػػرأي العػػاـ 

بجػػاه الو يػػات المبحػػدة قػػد بوقػػؼ وأف الب ييمػػات عػػادت لالربفػػاع. ففػػي الطػػعودية، عمػػى طػػبيؿ المثػػاؿ،  2011
فػػي الميػػة، بينمػػا عػػادت المواقػػؼ  62بمغػػت الب ييمػػات اإليجابيػػة األميركيػػة مطػػبو  مربفعػػًا غيػػر مطػػبوؽ ىػػو 

 .2009إلى حيث كانت في العاـ  اإليجابية في األردف واإلمارات لبربفع
فػي الميػة؛ غيػر أف ذلػؾ  10وفي مصػر، مػا زالػت الب ييمػات الخاصػة بالو يػات المبحػدة مبدنيػة حيػث بمغػت 

، ولكنػػو بعيػػد كػػؿ 2011اإليجػػابي الػػذي منحػػو المصػػريوف لمو يػػات المبحػػدة فػػي العػػاـ  5يمثػػؿ ضػػعؼ معػػدؿ 
إلػػى العػػالـ « بػػدايات جديػػدة»نػػدما وجػػو أوبامػػا خطػػاب فػػي الميػػة الػػذي كػػاف عميػػو ع 30البعػػد عػػف مطػػبو  الػػػ

العربي مف منصة جامعة ال اىرة. أما في لبناف والمغرب، ف د ب يت المواقؼ مف الو يات المبحدة ثاببػة عمػى 
 حاليا.

فػػي الميػة مػػف األردنيػػيف واإلمػػارابييف الػػذيف ي ولػػوف اليػػـو إنيػػـ  80ولعػؿ النبيجػػة الالفبػػة ح ػػًا ىػػي األكثػػر مػػف 
وىػػو اربفػػاع درامػػابيكي  -« الو يػػات المبحػػدة بطػػاىـ فػػي الطػػالـ وا طػػب رار فػػي العػػالـ العربػػي»ب ػػدوف اف يع

في المية الذيف كػانوا يحممػوف ىػذا الػرأي قبػؿ عػاـ ونصػؼ العػاـ. وي ابػؿ ىػذا ثالثػة  10م ارنة مع األقؿ مف 
ة الػػػذيف يبف ػػػوف أيضػػػًا عمػػػى أف أربػػػاع الطػػػعودييف، ونصػػػؼ المصػػػرييف، وأكثػػػر مػػػف ثمػػػث المبنػػػانييف والمغاربػػػ

ميمػًا  2011الو يات المبحدة بمعب دورًا إيجابيًا في المنط ة. وفي كؿ ىذه الحا ت، كاف ا ربفػاع منػذ عػاـ 
 وجوىريًا.

، فنجػد ب ييمػات إيجابيػة منخفضػة لمو يػػات 2011أمػا فػي بمػؾ البمػداف البػي ليطػت لػدينا معطيػات عنيػا لعػاـ 
فػي الميػة فػي بػونس(. غيػر أف  19فػي الميػة فػي فمطػطيف، و 2الميػة فػي العػراؽ، وفي  13المبحدة عمومًا )

العراقييف والفمططينييف والبونطييف يعطوف في الم ابؿ معد ت مربفعة لدور الو يات المبحدة اإلقميمي؛ حيػث 
يف، يبف ػوف فػي الميػة مػف العػراقي 40في المية مف البونطػييف، و 49في المية مف الفمططينييف، و 65نجد أف 

 «.مطاىمة إيجابية في الطالـ وا طب رار في العالـ العربي»عمى أف الو يات المبحدة ب وـ بػ
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وفي محاولة لفيـ ىذه النبايج أجرينا م ابالت مع مجموعة مف صػناع الػرأي مػف صػحافييف وطياطػييف، ف يػؿ 
ف بمػػد إلػػػى آخػػر، بعكػػس ب ػػػديرًا لنػػا إف أطػػباب ىػػذا ا ربفػػػاع فػػي المعػػد ت، ولػػػيف كانػػت بخبمػػؼ شػػييًا مػػػا مػػ

البي أخذ يبعامؿ بيا أوباما مع العالـ العربي. ويشيروف في ىذا اإلطار « بواضعاً »لمم اربة البعاونية واألكثر 
إلى وفاة اإلدارة ببعيدىا با نطحاب مف العراؽ، وعمميا في بناة ا يبالؼ في ليبيا، وجيدىا الدبموماطي مف 

ا، وم ارببيػػػا األخالقيػػػة بجػػػاه البحػػػوؿ الػػػديم راطي فػػػي مصػػػر. عمػػػى أف الن طػػػة أجػػػؿ دعػػػـ البغييػػػر فػػػي طػػػوري
الطػمبية، بػالطبع، ىػي ضػعؼ اإلدارة بخصػوص الموضػػوع الفمطػطيني، إ  أف كثيػريف يحػافظوف عمػى بعػػض 
األمػػػؿ فػػػي أف ب ػػػـو الو يػػػات المبحػػػدة بمحاولػػػة جديػػػدة بػػػرـو بح يػػػؽ طػػػالـ إطػػػراييمي فمطػػػطيني خػػػالؿ الو يػػػة 

 .الثانية
ولػػيف كػػاف ىػػذا ا ربفػػاع فػػي الث ػػة والػػدعـ ينبغػػي أف ي ابػػؿ بالبرحيػػب فػػي واشػػنطف، فإنػػو يػػتبي أيضػػًا م رونػػًا 
ببحذير. فيذا ىو ا ربفاع الثاني في الب ييمات اإليجابية لمو يات المبحدة خالؿ فبرة بولي أوباما الرياطة فػي 

وف الػرييس قػد نػت  عػف الطياطػات األحاديػة البػي البيت األبيض. ومف الواضح أف ىنػاؾ شػعورًا با ربيػاح لكػ
 كاف يببعيا طمفو بوش. بيد أف اآلماؿ كبيرة في أف لد  الو يات المبحدة ال درة عمى ال يادة.

وىكذا، فإف الرييس يبدأ و يبو الثانية في وقت يمنحػو الػرأي العػاـ العربػي بصػويبًا ثانيػًا بالث ػة. ولكػف البحػدي 
 اآلف، ألف ف دانًا ثانيًا لتمؿ يمكف أف يكوف نياييًا و  رجعة فيو.واضح: عميو أف يبحرؾ 

 3/1/2013، السفير، بيروت
 

 الحديث مع حماس 80
 أفرايـ ىميفي
مػػػر أكثػػػر مػػػف شػػػير عمػػػى عمميػػػة "عمػػػود الطػػػحاب"، وقػػػد أصػػػبح الجميػػػور فػػػي اطػػػراييؿ يحصػػػر انبباىػػػو فػػػي 

ع طػػػو  قميػػػؿ مػػػف النػػػاخبيف. فيػػػـ يػػػروف اف ا نبخابػػػات البػػػي أخػػػذت ب بػػػرب. و  يشػػػغؿ مػػػا يجػػػري فػػػي ال طػػػا
"حمػػاس" رفعػػت رأطػػيا، واطػػب ر رأي الحكومػػة عمػػى أف يخػػرج الجػػيش ا طػػراييمي فػػي عمميػػة خاطفػػة ليضػػرب 

 المنظمات البي بعمؿ في ال طاع، وأف أىداؼ العممية ُأحرزت كاممة.
"ارىػابي"،  100ؿ أكثر مػف طمعة جوية ُطح ت قوة "حماس" الم ابمة وقوة طاير المنظمات، وُقب 1500خالؿ 

عمػػى رأطػػيـ الجعبػػري، ودخمػػت مصػػر الػػى العمميػػة كػػي بفضػػي الػػى إنيػػاة ال بػػاؿ، وأطػػيمت الو يػػات المبحػػدة 
بنصيبيا لببارؾ النياية الناجحة. وطبحيف في وقت ما بالطبع جولة قباؿ اخر  ػ ألمح رييس الوزراة الى ذلؾ 

 اجة الى صرؼ البفكير إلى ذلؾ.في كالمو ػ لكف مف الصحيح حبى اآلف أنو   ح
إف كؿ ما قيؿ حؽ، لكنو ليس الح ي ة كميا. فإلى جانب الرضا المفيـو عف قدرة جياز األمػف عمػى اخػبالؼ 
عناصػػره عمػػى إحػػداث نجػػاح اطػػبخباري وعمميػػابي قريػػب مػػف الكامػػؿ كانػػت ىنػػاؾ نبػػايج اخػػر  ميمػػة لعمميػػة 

 "عامود الطحاب".
اطػػراييؿ نحػو غػػزة، وىػػي ليطػت طياطػػة معمنػة لكنيػػا طياطػػة فعميػة. ف ػػد بػػـ شػيدنا بػػدة بغييػر ميػػـ فػػي طياطػة 

ف لػـ يكػف ذلػؾ  ألوؿ مرة بحت غطاة مػف الطػرية المباركػة بفػاوض ميػـ مػع "حمػاس" فػي مطػب بؿ ال طػاع، وار
بحػػوار مباشػػر بػػؿ ببوطػػط طػػرؼ ثالػػث. وقػػد أنشػػتنا وْىمػػا دبموماطػػيا مّكػػف الطػػرفيف، كػػؿ حطػػب مباديػػو، مػػف 

 ذىبو الع ايدي.الحفاظ عمى م
خػرج الطرفػػاف رابحػػيف مػػف ىػػذه الطري ػػة ازاة جميورييمػػا، ويبػدو مػػف الصػػحيح الػػى اآلف أنػػو يمكػػف الب ػػدـ فػػي 
ىذا الطريؽ في المطب بؿ ايضا. وقد طمحت اطراييؿ، مف بػيف مػا طػمحت بػو، زيػادة عػرض الشػريط البحػري 



 
 

 

 

 

           41ص                                    2728العدد:                3/1/2013الخميس  التاريخ:

يف المببطػػػمة بظيػػػر فػػػوؽ صػػػفحات الػػػذي ُيبػػػاح صػػػيد الطػػػمؾ فيػػػو لصػػػيادي ال طػػػاع. وبػػػدأت وجػػػوه الصػػػياد
 الصحؼ وشاشات وطايؿ ا عالـ العربية والدولية.

وبابعنػػا البفضػػؿ ونحػػف ُنجيػػز اآلف دخػػوؿ قافمػػة جديػػدة مػػف الحػػافالت الػػى ال طػػاع وكميػػات مػػف مػػواد البنػػاة 
بنوعيػػات لػػـ يكػػف ُيطػػمح بيػػا قبػػؿ ذلػػؾ. وطػػمحنا لخالػػد مشػػعؿ اف يػػزور ال طػػاع ألوؿ مػػرة، طػػواة أكػػاف ذلػػؾ 
صػػراحة أـ  ، وفػػػي الوقػػػت نفطػػػو ُمنػػع دخػػػوؿ مطػػػؤوليف ايػػػرانييف كبيػػريف، وزيػػػر الخارجيػػػة صػػػالحي، وريػػػيس 

 مجمس الشعب  ريجاني.
يومئ مبحدثوف إطراييميوف الى أف اطبمرار اليدوة، وربما أيضا بعويؽ دخوؿ وطايؿ قبالية ايرانية جديدة عف 

ـ حفػػػظ بطمطػػػؿ طػػػموؾ الطػػػرفيف ربمػػػا نشػػػيد بػػػدة طريػػػؽ األنفػػػاؽ، طيفضػػػياف الػػػى بفضػػػالت اخػػػر . وكممػػػا بػػػ
اطػػػبرابيجية اطػػػراييمية جديػػػدة نحػػػو ال طػػػاع م رونػػػة ايضػػػا بطياطػػػة نحػػػو مصػػػر البػػػي يطػػػيطر عمييػػػا "ا خػػػواف 
المطمموف"، وىـ الحركة األـ لػ "حماس". وفػي المزاوجػة بػيف ال ػاىرة وال ػدس يحبػاج الطرفػاف الػى وجبػات مػف 

 نيف ذوي ع يدبيف مبناقضبيف مف أف يعيشا معا.ا يياـ الدبموماطي ُبمّكف كيا
كممػػػا اطػػػبطعنا اف نطػػػور أنمػػػاط العمػػػؿ ىػػػذه اطػػػبطعنا اف نصػػػوغ واقعػػػا   نحبػػػاج فيػػػو الػػػى مجابيػػػة الع يػػػدة 
"المبطرفػػة" البػػي بنػػادي بال ضػػاة عمػػى اطػػراييؿ، أمػػا الطػػرؼ الثػػاني فمػػف ُيطمػػب اليػػو اف يعبػػرؼ بدولػػة ييوديػػة 

دطػػة. ولػػف نضػػطر ايضػػا الػػى مواجيػػة معضػػمة المبػػادرة الػػى عمميػػة خاصػػة بطػػيطر عمػػى أكثػػر ا رض الم 
  جبثاث "حماس" مف ال طاع.

لـ يكف لمطمطة الفمططينية   يد و  رجؿ في "عامود الطحاب" ونبايجيا. ويبدو أف حركػة فػبح طبضػطر إلػى 
بيننػا وبػيف "حمػاس"  مواجية الطمب المصري الجديد لممصالحة مع "حماس". وربما ُيطيؿ عمينػا طػير األمػور

 أ  نحباج مرة بعد اخر  الى محاولة بصديع المجبمع الفمططيني.
 في أيدينا مادة كثيرة لمبفكير والفعؿ ووطايؿ مخبمفة نطبطيع اطبعماليا لمدفع قدمًا بمصالح اطراييؿ العممية.

 2/1/2013، "يديعوت"
 3/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 مالجئ جديدة في غزة 81

 باركورؤوبيف 
يالحظ في غزة في اآلونة ا خيرة زخـ بناة يشبمؿ أيضا عمى بنػاة مالجػئ مػع دعاييػة مكثفػة مػف "حمػاس"، 
يشرؼ عمييا أيضا اطامة كحيػؿ، ريػيس ابحػاد الم ػاوليف الفمطػطينييف. وحطػب ب ػارير مػف الميػداف يػبـ البنػاة 

، بػػػتف يحصػػػؿ الم ػػػاولوف الػػػذيف بػػػدعـ مػػػف الحكومػػػة، ويعػػػد حػػػابـ الشػػػيخ خميػػػؿ، المبحػػػدث باطػػػـ بمديػػػة غػػػزة
 طيزودوف مبانييـ بمالجئ عمى إعفاة مف بكاليؼ مخبمفة.

بنػاة المالجػئ بحطػب مػا ي ػوؿ اإلعػالـ الفمطػطيني جػاة عمػى إثػر ىجمػات الجػيش ا طػراييمي، البػي اضػػطر 
ي كثيػػر مػػف الطػػكاف خالليػػا الػػى اف يجػػدوا مالجػػئ فػػي مػػدارس وكالػػة الغػػوث. أجػػؿ إف ىػػذا الجيػػاز الشػػيطان

البػػػابع لالمػػػـ المبحػػػدة يؤبػػػد عمػػػدًا مشػػػكمة الالجيػػػيف باعببارىػػػا عمػػػاًل مربحػػػًا ألىدافػػػو، ويطػػػبعمؿ فػػػي صػػػفوفو 
"نشػػػطاة ارىػػػاب"، وي ػػػدـ فػػػي طػػػاحابو عمػػػدًا الحمايػػػة لػػػػ "ا رىػػػابييف" الػػػذيف يطم ػػػوف الصػػػواريخ عمػػػى اطػػػراييؿ 

 ولممدنييف الذيف يشكموف مظمة واقية ليـ.
واطنييا بناقض بصورة حادة اطبعماؿ زعماة "حماس" الطاخر لمواطنييـ دروعًا إف صورة بحصيف اطراييؿ لم

بشرية. إف المواطنيف الغزييف الذيف قابمبيـ شػبكة "الجزيػرة" دعػوا بشػجاعة الػى إبعػاد العمميػات العطػكرية عػف 
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اؿ" البػي أحياة مدنية. وبوجد في غزة عالمات اطبنزاؼ شديدة ببرز مف بحت حمة المجانيف لػ "طكوت األبطػ
 فرضبيا "حماس" عمى مواطنييا. وُبعرض المعاناة اآلف عمى أنيا منبوج دعايي.

بناة المالجئ ظاىرة جديدة في المشيد الفمطػطيني، فمػـ يكػف أمػف المػواطف الفمطػطيني قػط عنصػرا فػي ب ػدير 
الػػى الحمايػػة، بػػؿ قيادبػػو. وقػػد نبػػع ذلػػؾ مػػف الح ي ػػة الطػػاخرة وىػػي اف ىػػؤ ة المػػواطنيف لػػـ يعببػػروا ُمحبػػاجيف 

بػػػالعكس كػػػانوا ُيػػػروف "ذخيػػػرة نافػػػدة" ودرعػػػًا بشػػػرية، وجثثػػػا مػػػف اجػػػؿ البصػػػوير الػػػدعايي، وزيبػػػا فػػػي اطػػػارات 
 الم اومة.

قاـ البصور األمني عند قادة "اإلرىاب ا طالمي" الذيف أطم وا الصواريخ عمدا عمى بجمعات المدنييف، عمى 
المػدنييف الفمطػػطينييف، بيػد انػو فػي الحػػرب، كمػا ىػي الحػاؿ فػػي اخالقيػة اطػراييؿ وعمػى أنيػا لػػف بمػس عمػدا ب

 الحرب، ُأصيب لتطؼ الشديد مواطنوف ُأطم ت الصواريخ مف مناطؽ طكنيـ ايضا.
ىػػؿ يمكػػف اف يكػػوف بنػػاة المالجػػئ مبشػػرا ببغييػػر فػػي طياطػػة مشػػعؿ وىنيػػة شػػعورا بالمطػػؤولية والحكػػـ وفيػػـ 

حيمػػة دعاييػػة بعػػرض الغػػزييف عمػػى أنيػػـ "ميػػاَجموف" واطػػراييؿ ضػػاي ة المػػواطنيف  أـ اف الحػػديث يػػدور عػػف 
عمػى أنيػا "معبديػة" و"حمػػاس" عمػى أنيػا "ُمخمهصػة"  وىػػؿ بنػاة المالجػئ بغطيػة عمػػى بحصػف قػادة "اإلرىػػاب" 
في مالجئ اطػمنبية عمي ػة  وىػؿ أدركػت "حمػاس" أف اطػراييؿ طبصػيب مصػادر اطػالؽ الصػواريخ حبػى لػو 

 ية .وجدت مالذا بحت درع بشر 
إف بناة المالجػئ "الحكوميػة" يػبـ بصػويره كصػورة ب ميػد بثيػر الطػخرية  جػراةات البحصػيف ا طػراييمية. فيػي 
محاولػػة انفعاليػػة لبطػػكيف غضػػب الجميػػور الفمطػػطيني المكبػػوت، المبػػروؾ لمصػػيره، فػػي حػػيف يخببػػئ قادبػػو 

عػػػد الصػػػدمة بطػػػبب ال صػػػؼ بصػػػورة جيػػػدة. ويعػػػرض اإلعػػػالـ الفمطػػػطيني اآلف أو دا يعػػػالجوف عػػػالج مػػػا ب
ا طػػػػراييمي. وبػػػػذكروف اف ىػػػػؤ ة األو د قػػػػد البُ طػػػػت ليػػػػـ صػػػػور قبػػػػؿ ذلػػػػؾ، وىػػػػـ يحممػػػػوف ألغامػػػػا وبنػػػػادؽ 

 كالشينكوؼ ويدعوف الى إبادة اطراييؿ.
أثببػػػػت "حمػػػػاس" لنػػػػا أنيػػػػـ "حينمػػػػا يريػػػػدوف يطػػػػبطيعوف"، وىػػػػي اآلف بكػػػػبح "المنظمػػػػات ا رىابيػػػػة" الخاضػػػػعة 

اة المالجئ خطوة نحو الجولة ال بالية البالية، لكف   شؾ فػي أنيػـ فيمػوا اف مػف يممػؾ لطمطبيا. قد يكوف بن
ال درة عمى الدخوؿ الى عمؽ جبؿ وال ضاة عمػى قنبمػة ايرانيػة والبغمغػؿ إلػى ممجػت بحػت األرض فػي ضػاحية 

 بيروت، طيدخؿ أيضا إلى مالجئ "اإلرىاب" الجديدة.
 2/1/2013، "إسرائيل اليوم"

 3/1/2013، م اهللاأليام، را
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 3/1/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 


