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 يشيد بسياسة محمود عباس ويدعو لمجموس معو في أقرب وقت "الشاباك"ئيس ر  :معاريف 0
أشاااد رساايس جااااز اعماان العااام الشاااباك "يااورام كااويين" بسياسااة الاارسيس ال مسااطيني محمااود  :عكااا أون نياان

يات السالم مع إسراسيل ويو معناي عباس، قاساًل "إن محمود عباس أكثر الشخصيات ال مسطينية التزامًا بات اق
بالتوصل نت اق سالم مع اإلسراسيميين"، داعيًا الحكومة اإلسراسيمية إلى انلت ات إليه والجموس معه في أقرب 

 وقت مضى "حتى ن تضيع ال رصة".
ونقماات صااحي ة معاااريو عاان كااويين قولااه خااالل مااؤتمر ساا راو "إسااراسيل" "إن أبااو مااازن معنااي بالسااالم ولكاان 

 شروطه، ويو يريد البدو في الم اوضات من النقطة التي توق ت مع رسيس الوزراو السبق "أياود أولمرت".ب
وأشار "كويين" إلى أن رسيس السمطة محمود عباس يسيطر عمى قوات اعمن ال مساطينية فاي الضا ة اليربياة 

مايااة الشااعب الياااود  فااي والااذين يقومااون بالتعاااون الجيااد معنااا عمااى الصااعيد اعمنااي والسياسااي ماان أجاال ح
 "إسراسيل".

وأضااااو كاااويين "إن الااارسيس أباااو ماااازن يخشاااى مااان أن ينظااار إلياااه شاااعبه فاااي الضااا ة اليربياااة وقطااااع غااازة 
كمتعاون مع اإلسراسيميين ويو يريد انمتثاال لطمباتاه أثنااو الم اوضاات والتاي منااا إطاالق ساراح أسار  ونقال 

 عن حماس ستقوم بالتشاير فيه". سالح لمسمطة ودفع أموال الضراسب، وغير ذلك
وأشااارت الصاااحي ة إلاااى أن السااا راو تمقااوا تصاااريحا كاااويين برضاااا كامااال عمااى عكاااس كمماااات وزيااار الخارجياااة 

 المستقيل أفييدور ليبرمان والذ  ياجم الرسيس ال مسطيني عدة مرات.
والتاي قاال إنااا ليساات كماا وتطارق كاويين إلاى "جباياة الااثمن" التاي يقاوم بااا مساتوطنون فاي الضاا ة اليربياة، 

نماااا ضاااد دولاااة إساااراسيل"، وأضااااو كاااويين إن ياااذ  العممياااات تاااتم باااادو إخافاااة  موجااااة ضاااد ال مساااطينيين واو
 الحكومة اإلسراسيمية وردعاا عن إزالة البؤر انستيطانية غير القانونية.

بإزالااة بااؤر  وقااال كااويين إن المنطااق الااذ  يوجااه عناصاار عصااابات جبايااة الااثمن يااو أنااه إذا قاماات الحكومااة
استيطانية فعنديا سيقوم أفاراد ياذ  المجموعاات بانعتاداو عماى المسااجد والكنااسس، وعناديا ساتظار إساراسيل 
أمام العالم بصورة سيسة، وبالتالي ستمتنع الحكومة اإلسراسيمية عان إزالاة باؤر اساتيطانية لت ااد  الماس باالبؤر 

 انستيطانية".
م كاااااويين جااااااوت ردا عماااااى ازديااااااد المواجااااااات باااااين المساااااتوطنين وأشاااااارت الصاااااحي ة إلاااااى أن أقاااااوال ياااااورا

وال مسطينيين في الض ة اليربية في ال ترة اعخيرة، بماا فيااا قياام مساتوطنين بتخرياب ممتمكاات فمساطينية فاي 
قريااااة قاااابالن ، بعااااد أن سااااما انحااااتالل لمسااااكان ال مسااااطينيين ب الحااااة أراضاااايام فااااي المكااااان، بينمااااا ياااادعي 

 ذ  اعراضي يي أراضي دولة.المستوطنون أن ي
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ويقوم المستوطنون مؤخرا باقتحام الحقول ال مسطينية وتحويماا إلى "متنزيات" طبيعية لعرقماة عمال المازارعين 
ال مسااااطينيين وكاااال ذلااااك طبعااااا تحاااات ساااامع وبصاااار جنااااود انحااااتالل اإلسااااراسيمي، وبمرافقااااة مجموعااااات ماااان 

 .المستوطنين الذين يطمق عميام اسم "شباب التالل"
 4/0/3102، عكا اون الين

 
 عباس: سعداء باحتفاالت فتح بغزة.. والسمطة تعيش أزمة مالية خانقة 3

أشاد رسيس السمطة ال مسطينية محمود عباس باحت انت "فتا" في ذكر  انطالقتاا بقطاع غزة، وأكد أناا 
 سنوات. مرة منذ  عولتجر   عنااستكون مميزة 

، أمام اجتماع قيادة منظمة التحرير ال مسطينية بمقر الرساسة في مدينة وأعرب عباس في كممة له الخميس
رام اهلل، عن أممه أن تكون يذ  انحت انت تمايدا لموصول إلى المصالحة الوطنية التي قال بأناا تمثل 

 الادو المنشود بعد الحصول عمى انعتراو بالدولة ال مسطينية في اعمم المتحدة.
انت ستجر  في قطاع غزة، والشعب ال مسطيني سيشارك فياا بكل فصاسمه وفساته، ويو وأكد أن يذ  انحت 

 يوم مام ووطني لمجميع، ونحن سعداو ببدو انحت انت في قطاع غزة.
مالية واقتصادية خانقة وحادة، وقال: "نحن  أزمةعمى صعيد آخر أقر الرسيس عباس بأن السمطة تعيش 

اعمان التي تحدث عناا اعشقاو العرب في قمة بيداد وما تاليا من  نحاول بكل الوساسل تامين شبكة
اجتماعات. ونأمل أن نحصل عمى شبكة اعمان في اقرب وقت ممكن، وبدوناا فان الوضع سيكون صعبا 

ال مسطينية، ويناك دول توق ت  اعموالتقوم بحجز  "إسراسيل" أنلمياية، وسنتدارس تداعيات ذلك، خاصة 
 عن الدعم".

النشاطات انستيطانية من حيث  أنجدد رسيس السمطة، موق ه الرافض لالستيطان، وقال: "نحن موق نا و 
ال مسطينية يي ارض دولة تحت انحتالل، وبالتالي ن يجوز لمدولة  اعرض أنالمبدأ غير شرعية، بمعنى 

 لدولة الواقعة تحت انحتالل".ا أراضي إلىنقل سكاناا  أوتقوم بتييير جيرافيتاا وديموغرافيتاا  أنالمحتمة 
وخاصة في مدينة القدس المحتمة  اإلسراسيميةعناا الحكومة  أعمنتالمشاريع انستيطانية التي  إنوأضاو: "

قسمين، ويذا يمثل قمة العدوان، ويو خط  إلىستعزل المدينة المقدسة عن محيطاا، وتقسم الض ة اليربية 
نستعمل كل الوساسل التي تحول دون تن يذ ، ونحن لن نسما  أنا احمر بالنسبة لنا، ومن حقنا ومن واجبن

 عقاب". أوبالسير فيه دون ردع 
، خاصة المضربين عن الطعام، ايتماما باليا، خاصة أن اعسر وأشار عباس إلى أن السمطة تولي قضية 

العمل عمى  غير مضربين، فمن واجبنا أوصحة البعض منام في خطر شديد، وقال: "سواو كانوا مضربين 
 سراحام جميعا". إطالق

 //فمسطين أون الين، 
 

 يوقع أولى المراسيم التي تحمل اسم دولة فمسطين عباس 2
 "دولة فمسطين"رسيس محمود عباس، المراسيم الرساسية التي تقضي باعتماد اسم الوقع  :وفا –رام اهلل 

المراسيم الرساسية في سياق تجسيد قرار  وتأتي يذ  وشعاريا عمى جميع اعوراق والمعامالت الرسمية.
القاضي برفع مكانة فمسطين إلى دولة مراقب  //الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر بتاريخ 

 وسوو تصدر مراسيم أخر  باذا الخصوص خالل اعيام القادمة. في اعمم المتحدة.
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 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 تبحث إعداد وثيقة وطنية تحدد الخطوات المطموبة لالرتقاء بالكفاح السياسي "تنفيذية المنظمة" 4
بحثت المجنة التن يذية لمنظمة التحرير خالل اجتماعاا الخميس، إعداد وثيقة وطنية تحدد  :وفا – رام اهلل

نجاز يدو انستقالل وفي سبيل الخطوات المطموبة لالرتقاو بالك اح السياسي والشعبي إلى مستويات تك ل ا
 تأمين أوسع إجماع وطني حول سبل انجاز يذا الادو.

القيادة ال مسطينية خالل اجتماعاا الذ  ترأسه رسيس دولة فمسطين محمود عباس، الدعوة السريعة  أقرتكما 
 وطني.لعقد اجتماع المجمس المركز  لمنظمة التحرير ال مسطينية، بعد التنسيق مع رساسة المجمس ال

قرار ممزم ضد جميع قرارات  إصدارالدولي من اجل  اعمنمجمس  إلىوأكدت عمى ضرورة التوجه العاجل 
جراوات سياسة  إنالض ة اليربية، حيث  إرجاوفي القدس ومحيطاا وفي جميع  اإلسراسيميةانستيطان  واو

 قويض حل الدولتين.ت إلىتسعى  إسراسيلحكومة نتنيايو وجميع قو  التطرو اليميني والعنصر  في 
 المجنة التن يذية:ولالطالع عمى نّص بيان 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=145823 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 ة: ال عودة لممفاوضات باستمرار االستيطان غير القانونيأبو ردين 5
أعمن المتحدث باسم الرساسة ال مسطينية، نبيل أبو ردينة، الخميس، أن ن عودة إلى  :معا –رام اهلل 

 الم اوضات مع إسراسيل مع وجود انستيطان، ومع استمرار إسراسيل بتصرفاتاا غير القانونية وغير الشرعية.
الموقو ال مسطيني واضا، وكذا الموقو العربي، والمجتمع  أنث مع مراسل معا برام اهلل، وأضاو في حدي

الدولي يطالب بالعودة إلى الم اوضات، ونحن جايزون لمعودة إلى الم اوضات عمى يذ  اعسس، التي 
العمومية لألمم التزمت باا القوانين الدولية والشرعية الدولية، وقرارات مجمس اعمن، وأخريا قرار الجمعية 

 .المتحدة الذ  اعترو ب مسطين كدولة عمى حدود العام 
واعتبر أبو ردينة أن يذا انعتراو يعني أن أ  نشاط إسراسيمي يو نشاط غير شرعي وغير قانوني، ويجب 
زالته، مشددًا عمى أنه ن يمكن أن يكون يناك سالم إطالقًا مع وجود انستيطان إلى جانب  وق ه، بل واو
المطالب ال مسطينية الداسمة، ويي ليست شروطًا، والتي تقوم عمى أنه ن بد من إطالق سراح جميع 
اعسر ، ووقو انستيطان، ومناقشة قضايا المرحمة النااسية الست، عمى قاعدة الشرعية الدولية، ويو ما 

 ربية.تمتزم باا القيادة ال مسطينية والدول العربية، التي أقرت مبادرة السالم الع
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 
 

 : سنكسر الـ"فيتو" األمريكي ونرفع الحماية عن االحتاللفي غزة وزير العدل 6
قال وزير العدل ال مسطيني مازن ينية: إن وزارته تعمل عمى كسر حق النقض "ال يتو"، الذ  تستخدمه 

من، مضي ًا: "سنكسر كل إرادة تحمي في مجمس اع "سراسيل"إالونيات المتحدة اعمريكية، لحماية 
 انحتالل.. أمريكا تشارك في الجريمة، بل إناا تمارساا بحمايتاا لالحتالل الباطل".

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=145823
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وأضاو في تصريحات لا"فمسطين": "خاطبنا اعمم المتحدة ووزراو العدل العرب ورؤساو المجالس النيابية 
 نحتالل اإلسراسيمي في دول العالم".العربية، لتعديل القوانين، بحيث تسما بمالحقة قادة ا

 //فمسطين أون الين، 
 

 3102 لسنةغزة في  حكومةال% نسبة العجز في موازنة 72"الشرق األوسط":  7
نقل عن و ، اعترفت الحكومة في قطاع غزة بعجز ضخم في ميزانيتاا لعام : الشرق اعوسط - لندن

زير ماليتاا، أن المجمس التشريعي في غزة أقر يوم انثنين زياد الظاظا ناسب رسيس الحكومة في غزة وو 
في الماسة من إجمالي  ، بعجز بمغ الماضي قانون الموازنة العامة لحكومة غزة، لمعام المالي 

 الموازنة.
وتوقع رسيس لجنة الموازنة في المجمس التشريعي في غزة، الناسب جمال نصار، أن يبمغ إجمالي اإليرادات 

مميون دونر  في الماسة من إجمالي الن قات البالية  مميون دونر، أ  بنسبة  م المقبل لمعا
في الماسة. وقال نصار إنه سيتم تيطية يذا العجز  مميون دونر، أ  بنسبة  وتم حساب العجز با

ية وجودة الخدمات من خالل المنا والابات والمساعدات، نفتا إلى أن الموازنة تركز عمى تحسين نوع
العامة المقدمة لممواطنين، خاصة الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعميم والشؤون انجتماعية 

تركز عمى انستمرار في توجيه الن قات التطويرية نحو المشاريع التنموية بما "والعمل. وأضاو أن الموازنة 
، نفتا "الستثمار بما يسايم في تحقيق التنمية انقتصاديةفياا المتعمقة بالبنية التحتية والمشاريع المح زة ل

تادو إلى استمرار العمل اإلغاثي بجانب العمل التنمو  في ضوو ظروو الحصار التي ما زالت "إلى أناا 
 ."تعيشاا البالد

ت أن يتم العمل عمى تقميص نسبة العجز باتباع طرق جديدة وقنوا"أما الظاظا فتعاد مساو أول من أمس با
لإلن اق الحكومي، وستشمل كل قطاعات العمل في المجتمع ال مسطيني، بما فياا اعمن والصحة وانقتصاد 
وانجتماع والثقافة بشكل متواز، مع التركيز عمى عدم المساس بجودة الخدمات التي يقدماا قطاعا الصحة 

ويات التي اتبعتاا الحكومة من اعول". وأوضا الظاظا أن "واعمن من دون المساس بالمجانت اعخر 
 ."تخ يض نسبة البطالة في المجتمع ودعم قطاعي الصحة واعمن

 //الشرق األوسط، لندن، 
 

 فتح تنيي كافة االستعدادات لتأمين ميرجان انطالقة في غزة الداخمية 8
اا أنات كافة أكدت وزارة الداخمية واعمن الوطني في الحكومة ال مسطينية أن: أحمد المبابيد  - غزة

في ساحة السرايا وسط  استعداداتاا وترتيباتاا اعمنية لتأمين مارجان حركة "فتا" في ذكر  انطالقتاا الا
 مدينة غزة.

باسم الوزارة الراسد إسالم شاوان لا"فمسطين أون نين" أنه تم تشكيل لجنة مركزية  اإلعالميوأوضا الناطق 
نية لمتابعة وتأمين اعوضاع الميدانية في كافة محافظات قطاع غزة عميا تشترك فياا جميع اعجازة اعم

 ومحيط ساحة السرايا المكان المخصص لتنظيم مارجان انطالقة "فتا".
 //فمسطين أون الين،                                                                 

 
 غزة عن فع الحصار كمياً االحتالل يوىم العالم أنو ر  النائب الخضري: 9
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أكد الناسب جمال الخضر  رسيس المجنة الشعبية لمواجاة الحصار، أن قواسم السمع : أشرو الاور -غزة 
 الممنوعة إسراسيميًا منذ فرض الحصار ن زالت تطبق عمى قطاع غزة رغم بعض التسايالت الجزسية.

إسراسيل سمحت بإدخال )الحصمة( لمقطاع نسخة منه، إن  "القدس العربي"وقال في تصريا صحافي تمقت 
الخاص كمؤشر جيد إلنااو الحصار، لكناا استيمت اعمر بإياام العالم بأناا سمحت بكل شيو ورفعت 

 الحصار كميًا عن غزة.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ستنجز عندما يكون عباس جاىزًا لذلك المصالحةالبردويل:  10

في حركة "حماس" د.صالح البردويل أن المصالحة الوطنية ستنجز "عندما  أكد القياد : ةجمال غيث -غزة
يكون رسيس السمطة محمود عباس جايًزا لذلك"، مبيًنا أن وقو انعتقانت السياسية المتواصمة في الض ة 

 اليربية يحتاج إلى قرار جر و من عباس.
ية قد وجات دعوة رسمية لحركة ون ى البردويل في تصريا خاص با"فمسطين" أن تكون الرساسة المصر 

 "حماس"؛ من أجل استسناو جمسات المصالحة في القايرة.
واتام الدكتور البردويل عباس بمحاولة الح اظ عمى عالقته بانحتالل، وقال: "إن رسيس السمطة يقدم 

السياسي الذ  خدمات أمنية مقابل اعموال، وعندما يتحرر من تمك العممية ويجد من ينقذ  عربيًّا من المال 
يطاله مقابل الخدمات اعمنية التي يقدماا، ويوقو انعتقال السياسي والتعاون والت اوض مع انحتالل؛ 

 ستكون ال رصة جيدة لتحقيق المصالحة الوطنية".
وعن تمويا عباس بحل السمطة؛ قال البردويل: "إن انحتالل ورجال المصالا يم من يحددون متى تناار 

تبقى قاسمة عداو وظي تاا اعمنية المنوطة باا"، متوقًعا أن "تناار السمطة من تمقاو ن ساا،  السمطة، أو أن
 عندما يشعر شعبنا أناا أصبحت عبًسا عميه، ن رافعًة له".

وأكد أن المرحمة المقبمة ستشاد ان تاًحا كبيًرا في عالقات "حماس" بدول العالم، مبدًيا استعداد حركته إلى 
 ت مع دول العالم أجمع باستثناو انحتالل اإلسراسيمي.إقامة عالقا

 3/1/2013فمسطين أون الين، 
 
 الفمسطينية : ال كونفدرالية قبل عودة الحقوقحمدانأسامة  11

عمى "ان مشروع الكون درالية بين انردن ، ()مسؤول العالقات الدولية في حركة حماسأكد أسامة حمدان 
 ل مسطينية، طالما كان يناك احتالل اسراسيمي في فمسطين".وفمسطين سيبقى مرفوضا من القو  ا

"ن كون درالية قبل عودة الحقوق ال مسطينية، ويو ما  وقال في تصريا خاص لصحي ة "المقر" انلكترونية:
تصّر عميه القو  ال مسطينية التي لن تتجاوب مع مثل يذا الطرح ان بعد ان تعود الحقوق المسموبة 

 عصحاباا.
طرح مشروع الكون درالية اليوم بأنه "ي رز مزيدا من المشاكل لم مسطينيين، أكثر من بحثه عن حمول ووصو 

 ايجابية منتظرة منه".
 3/1/2013المقر، عمان، 

 
 نطالقتيا المركزي اليوم في قطاع غزةإستعداداتيا إلقامة ميرجان إكافة  تنييفتح  12
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اا الالزمة إلقامة مارجان انطالقتاا المركز  في قطاع أشرو الاور: أنات حركة فتا كافة استعدادت: غزة 
غزة المقرر اليوم الجمعة، بعد توقو دام طوال السنوات الخمس الماضية، في ظل تحسن أجواو المصالحة، 
ووصل عدد من قادة الحركة، أبرزيم جبريل الرجوب عضو المجنة المركزية لحضور انحت ال، فيما عاد 

كل داسم القياد  في الحركة عبد العزيز شايين )أبو عمي( وذلك بعد ست سنوات أمس إلى غزة لإلقامة بش
 قضايا في رام اهلل منذ سيطرة حماس.

ووضع المسؤولون عن تنظيم المارجان الممسات اعخيرة عمى جدول فعاليات المارجان، الذ  ستخصص 
س'، إضافة إلى كممة لعضو المجنة الكممة المركزية فيه لمرسيس محمود عباس، عبر تقنية 'ال يديو كون رن

 المركزية نبيل شعث م وض التنظيم في غزة، وكممة لمقو  الوطنية واإلسالمية سيمقياا ممثل حركة حماس.
ويحمل المارجان يذا العام شعار 'انطالقة الدولة واننتصار'، وتنظر حركة فتا إليه عمى أنه سيكون بمثابة 

وسيبدأ المارجان عند الساعة الواحدة ظارا، أ  بعد انتااو  اليز . است تاو عمى مد  وجوديا في الشارع
 .صالة الظار مباشرة

وقال الدكتور شعث أن انحت ال بانطالقة الحركة يمثل ذاكرة الشعب ال مسطيني، ونضاله من أجل حريته 
 يد'.ووطنه واستقالله، وأكد أن اننطالقة تمثل 'عرسا فمسطينيا ورفض الشعب لالحتالل ولمتشر 

وعممت 'القدس العربي' ان يناك فريقا أمنيا يرأسه المواو أمير الحسيني ويعمل في السمطة ال مسطينية ويقيم 
 في قطاع غزة ويو من أعضاو حركة فتا، سيشرو عمى خطة تأمين المارجان من الداخل.

ل ريق اعمني، وبحسب انت اق المبرم بين حركة فتا وحماس سيكون يناك 'خط اتصال ساخن' بين يذا ا
وآخر من حماس لإلشراو عمى تنظيم المارجان من الخارج، الذ  ستوكل ماامه عجازة أمن الحكومة 

 المقالة التي تديريا حركة حماس، لمح اظ عمى اعمن.
 4/1/2013القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيمي سيفشل في منع اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية : االحتاللحماس 13

أكدت حركة "حماس" أن كافة محانت انحتالل اإلسراسيمي ست شل في منع إندنع : أحمد المبابيد  -غزة
انت اضة ثالثة في الض ة اليربية المحتمة، مشددًة عمى أن حمالت انعتقانت المجح ة التي تن ذيا قوات 

 او لايب الشارع انحتالل في ص وو عناصر حركتي "حماس" والجااد اإلسالمي لن ت ما في إط
 ال مسطيني الثاسر.

وقال الناطق انعالمي باسم "حماس" د. سامي أبو زير : "إنه ن يمكن ع  قوة في العالم ماما عظمت 
 الوقوو في وجه الشعب ال مسطيني إذا ما قرر انن جار في جه انحتالل".
خطورة إندنع انت اضة ثالثة عمى وأوضا أبو زير  في تصريحات لا"فمسطين أون نين" أن انحتالل يدرك 

مستقبل كيانه نسيما عقب انتصار المقاومة في قطاع غزة خالل معركة اعيام الثمانية، مشيرًا إلى أن 
انحتالل يخشى من عودة العمميات اإلستشاادية من جديد إلى المعركة خاصة بعد نجاحاا خالل انت اضة 

 اعقصى.
سطيني ن يحتاج إلذن من أحد في حال قرر انن جار في وجه شدد أبو زير  عمى أن الشعب ال مو 

 انحتالل، منويًا إلى أن حركته لن تتخمي عن الشعب وستدعم خياراته.
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وبين أبو زير  أن انسداد اعفق السياسي الذ  وصمت إليه قيادة السمطة في رام اهلل وعدم تمكناا من تحقيق 
نندنع انت اضة ثالثة، مشيرًا إلى أن استمرار انحتالل بتاويد تطمعات الشعب ال مسطيني في التحرير يماد 

 بشكل مباشر نحو ت جير انت اضة ثالثة.  ال مسطينيينالقدس وبناو المزيد من الكتل انستيطانية يدفع 
 3/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 مخيم اليرموك مميجرين الفمسطينيين منلإيواء مؤقتة  التحرك إليجاد مراكزبيطالب  المصريمشير  14

رسيس لجنة العالقات الدولية في المجمس التشريعي في غزة الناسب  أن 4/1/2013، السفير، بيروتذكرت 
مشير المصر ، أمل ان ن يكون يناك اية انعكاسات سمبية لما يجر  في سوريا عمى « حماس»عن حركة 

خيماتال مسطينية فيه، متمنيًا انستقرار لمبنان والم لبنان والمخيمات  

كالم المصر  جاو اثر لقاسه في صيدا م تي المدينة سميم سوسان والناسبة باية الحرير  في دارتاا في 
 مجدليون يرافقه مسؤول الحركة في منطقة صيدا أبو أحمد فضل وأيمن شناعة.

اخل نعتقد بأن الجاد المبناني جاد إيجابي لمصمحة قضيتنا ال مسطينية ونتمنى ان تزول كل الخالفات د
لبنان عن وحدة لبنان يي ن شك وحدة لشعبنا وتعزيز لصمود  ومقارعة العدو المشترك لنا ويو العدو 

 «.الصايوني
ناقشنا واقع المخيمات ال مسطينية في لبنان متمنين ان يكون يناك جاد من القيادة في لبنان »أضاو 

التحرك إليجاد مراكز إيواو مؤقتة ومستقمة لتخ يو معاناة شعبنا في المخيمات المبنانية، وطالبنا بضرورة 
 «.لاؤنو الماجرين ال مسطينيين من مخيم اليرموك الى ان تزول اعزمة في سوريا

وقوو حركة "حماس" إلى جانب العواسل أكد المصر   أن 3/1/2013فمسطين أون الين، وأضافت 
اا من إمكانات في سبيل إيواسام في يذ  ال مسطينية الماجرة من مخيم اليرموك في سوريا، وتقديم كل ما لدي

 المرحمة المؤقتة.
وأوضا المصر  خالل لقاسه عشرات العواسل الماجرة في أثناو زيارته لمخيمات ال مسطينيين في لبنان 

ألو  850_وخاصة مخيم الجميل عمى الحدود السورية المبنانية_ اليوم الخميس؛ أن "حماس" قدمت حوالي 
 ين ال مسطينيين من مخيم اليرموك إلى لبنان.دونر لمصمحة الماجر 

وأشار إلى توفير "حماس" مؤسساتاا واعماكن المختم ة إليواو يؤنو المشردين، ولكن بواقع مأساو  أمام قمة 
 اإلمكانات المتوفرة، مبيًنا أن ما تقدمه "حماس" لممشردين ال مسطينيين يو واجباا تجايام.

يواسام بما يتوافر لاا  وقال: "إن "حماس" تبذل قصارايا في الوقوو إلى جانبام؛ لتوفير حياة كريمة لام، واو
من إمكانات"، نفًتا النظر إلى أن الحركة تتواصل مع الجاات المعنية كافة، ومناا الدولة المبنانية؛ من أجل 

 توفير مراكز إيواو مستقمة، وتوفير خدمات بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية.
 
 تكثف عمميات اعتقال النشطاء الفمسطينيين في محاولة لمنع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية  "ئيلإسرا" 15

تخطط إسراسيل لتكثيو عمميات اعتقال النشطاو ال مسطينيين في : أ و ب -القدس المحتمة، جنين، نابمس 
 الض ة اليربية المحتمة لمنع تحول المواجاات المحمية إلى انت اضة جديدة، 

يناك بالتأكيد صحوة )فمسطينية(. ونتيجة لذلك، اتخذ قرار في المؤسسة »ال مصدر أمني إسراسيمي وق
، مشيرًا إلى «اعمنية بمضاع ة النشاط انستخباراتي وانعتقانت بين أعضاو حماس والنشطاو ضد إسراسيل

 «.بدأ في اعيام القميمة الماضية وسيزيد»أن ذلك 
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 إلى أن سياسة مشاباة قد تؤد  إلى نتاسج عكسية. ولكن اعحداث اعخيرة تشير
وتعرضت وحدة سرية من القوات الخاصة اإلسراسيمية الثمثاو كانت تحاول اعتقال ناشط يشتبه في انتماسه 

 لمرشق بالحجارة من قبل جمايير فمسطينية غاضبة.« الجااد اإلسالمي»إلى حركة 
عامًا( في المنطقة الصناعية في جنين  26إغبارية ) ومع أن الوحدة قامت باعتقال الناشط الشاب أمجد

اندلعت مواجاات إثريا أصيب نتيجتاا عشرات ال مسطينيين في شكل ط يو من الرصاص المطاطي 
 والرصاص الحي والياز المسيل لمدموع التي ألقايا الجنود اإلسراسيميون.

نقاًل عن مصادر عسكرية اعربعاو بأن وذكرت مراسمة الشؤون العسكرية في اإلذاعة العامة اإلسراسيمية 
 عممية انعتقال كانت روتينية إن أن الرد ال مسطيني لم يكن كذلك.

أ  عممية »مشيرة إلى أن « ما يو استثناسي يو انضطرابات الخطيرة»وقالت نقاًل عن المصادر العسكرية 
 «.مماثمة في السابق لم تكن لتجمب اضطرابات من يذا النوع

الك بعض انرت اع في انضطرابات في اعراضي )ال مسطينية( ولكن الحديث عن انت اضة ين»وأكممت 
 «.ثالثة سابق عوانه

 4/1/2013الحياة، لندن، 
 

 مخيـماتيم لوسيـعودون  وجود مؤقت بمبنانسوريا وجود النازحين الفمسطينيين من  :لمجمّيل بركة 16
الرسيس أمين الجميل، « الكتاسب المبنانية»رسيس حزب في لبنان عمي بركة، اثر زيارته « حماس»شدد ممثل 

انسانية ونرفض تسيياساا، ووجوديم ينا مؤقت »عمى رأس وفد، عمى ان قضية النازحين ال مسطاينيين 
وسياعودون الى مخياماتام في سوريا ريثما تنااتاي اعزمة السورية، او يتم انت اق عمى تحاييد المخايامات 

أضاو: ال مسطينيون في لبنان لن يكونوا إن الى جانب لبنان  «.ريا عن اعزمة الداخميةال مساطينية في ساو 
 الواحد الموحد، ولن نقبل ان نكون طرفًا في ا  نزاع لبناني داخمي او ان نستخدم في الصراعات الداخمية.

قضيته سيبقى الى جانب فمسطين والشعب ال مسطيني و « »الكتاسب»ونقل عن الجميل قوله إن حزب 
العادلة، ومع عروبة القدس وحق العودة، والحقوق اإلنسانية لالجسين ال مسطينيين ريثما يتمكنوا من العودة 

وقال: ات قنا عمى التواصل وعمى فتا عالقة أخوية بين الشعبين المبناني وال مسطيني وبين  «.الى فمسطين
 «.الكتاسب»وحزب « حماس»حركة 

 4/1/2013السفير، بيروت، 
 
 
 
 رباح: حماس شريك أساسي في صناعة عرس فتح بغزة 17

أعرب عضو المجمس الثور  لحركة "فتا" يحيي رباح عن أممه بأن يكون مارجان : أحمد المبابيد  -غزة
في قطاع غزة، بداية إلنااو اإلنقسام ال مسطيني ودفع عجمة المصالحة إلى اعمام،  48انطالقة حركته الا

 لية مايأة لعودة الوحدة بين الض ة وغزة وطي ص حة اإلنقسام.مشيرًا إلى أن اعجواو الحا
عرسًا وطنيًا  48وقال رباح في تصريحات لا"فمسطين": "نحرص في "فتا" عمى أن يكون مارجان انطالقتنا الا

فمسطينينًا يحت ل فيه كافة ال مسطينيين باختالو ألوانام الحزبية"، مشددًا عمى أن "حماس" شريك أساسي في 
 ة عرس "فتا" الوطني في قطاع غزة.صناع
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وأعمن المسسول ال تحاو ، عن إنااساا حركته كافة اإلستعدادات ال نية والموجستية إلقامة مارجان إنطالقتاا 
المقرر غدًا الجمعة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، متوقعًة مشاركة مسات اآلنو في المارجان إحت اًو 

 سطينية.في ذكر  انطالقة الثورة ال م
وقال رباح إن كافة المجان التحضرية لممارجان أنات عمماا مساو اليوم الخيمس بعد عمل متواصل دام 
عكثر من أسبوع تحضيرًا لتنظيم المارجان، مشيرًا إلى أن حركته حرصت عمى تنظيم مارجان يميق 

 بتاريخاا النضالي والثور .
ع المجان المنبثقة عن حركة "فتا" والمكم ة بتنظيم وحركة "حماس" م ال مسطينيةوثمن تجاوب الحكومة 

 المارجان، منويًا إلى أن وزارة الداخمية بيزة تعادت لحركته بتأمين المارجان حتى النااية. 
 3/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 النطالقتيا  48الـ تواصل احتفاالتيا بالذكرى   فتحلبنان:  18

حاشدة  ننطالقتاا. وقد نظمت الحركة مسيرة   48بالذكر  الا  تواصل "حركة فتا" احت انتاا: محمد صالا
من أمام مقر شعبة عين الحموة. شارك فياا أمين السر ل صاسل  انطمقت  ،جابت شوارع مخيم عين الحموة

وعضو المجمس الثور  لمحركة أمنة  "منظمة التحرير ال مسطينية" و"فتا" في لبنان فتحي أبو العردات، 
 قوات "اعمن الوطني" صبحي أبو عرب،جبريل، وقاسد 

ال مسطينية وأعضاو مجالس  وكانت الحركة نظمت مسيرة في مخيم نار البارد، شارك فياا ممثمو ال صاسل 
   بمدية واختيارية من عكار وحشد من أبناو المخيم.

 4/1/2013السفير، بيروت، 
 

 تستطيع السيطرة عمى الضفة متى شاءت  حماسنتنياىو:  09
ذاعة اإلسراسيمية في تقرير لاا صباح اليوم، الجمعة، إن رسيس الحكومة اإلسراسيمية بنيامين نتنياايو، قالت اإل

قال أمس في لقاو مع س راو إسراسيل في الدول اعجنبية، إن من شأن حركة حماس أن تسيطر عماى السامطة 
نه يجب ضمان ترتيبات أمنية مشددة.  ال مسطينية في كل يوم، واو

رير إلى أن نتنيايو عااد واعتبار أن إياران ن تازال تشاكل التادياد اعكبار عمان إساراسيل، معتبارا أن وأشار ا لتق
اإليرانيين لم يجتازوا بعد الخط اعحمار، الاذ  حادد  قبال أشاار فاي خطاباه أماام اعمام المتحادة، لكان ذلاك ن 

 سيل.يميي حقيقة أن المشروع اإليراني يبقي مصدر الخطر اعول الذ  يادد إسرا
وقال نتنيايو في خطابه أمام س راو إسراسيل في انجتمااع السانو  لمسا راو فاي مطماع كال عاام، إن التيييارات 

 الجارية في العالم العربي ولازات التي يشاديا العالم العربي ستستمر في العام الجديد.
  4/0/3102، 48عرب 

 
 "إسرائيل"مواجية مع لحماس بجرىا مصر لن تسمح لوضعنا االستراتيجي تحسن و تقرير إسرائيمي:  31

تقرير أعد  "مركز الدراسات السياسية" في وزارة الخارجية، الذ  يعتبر أحد أجاازة  : قاليو بي ا  -اسراسيل 
ن وضااع إسااراسيل فااي جباتاااا الجنوبيااة مااع مصاار وقطاااع غاازة تحساان وأن مصاار إانسااتخبارات اإلسااراسيمية، 

بة إسراسيل، وأن مصر لن تسما لحماس بجريا إلى مواجاة مع ستبذل جاودا من أجل منع حماس من محار 
 إسراسيل.
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وأضاااو التقرياار أن المح ااز المركااز  لمصاار ماان أجاال تطبيااق ذلااك يااو حاجتاااا إلااى اننتعاااش ماان الناحيااة 
 انقتصادية.

ونقمااات صاااحي ة "معااااريو" الياااوم الخمااايس عااان موظاااو رفياااع المساااتو  فاااي وزارة الخارجياااة اإلساااراسيمية قولاااه 
وظو الحكومي اإلساراسيمي إلاى أن "وضاعنا انساتراتيجي فاي المنطقاة تحسان كثيارا فاي الجباتاين الشامالية الم

 والجنوبية".
أن قدرة إيران عمى الرد عمى يجوم ضد منشآتاا النووية وشن يجوم مضااد ضاد إساراسيل قاد تراجعات بسابب 

 ت كك النظام السور  وضعو حزب اهلل جراو الوضع في سورية.
إن التقرير انستخباراتي تم استعراضه خالل ماؤتمر السا راو اإلساراسيميين المنعقاد فاي القادس  لصحي ةاوقالت 

 منذ مطمع اعسبوع الحالي وينتاي اليوم.
ووفقاااا لمتقاااديرات التاااي تضااامناا التقريااار فاااإن الجااايش الساااور  لااان يشاااارك فاااي مواجااااة عساااكرية محتمماااة باااين 

يران، واعيم من ذلك بالنسب ة إلسراسيل يو أن احتمانت انضامام حازب اهلل لمقتاال تضااولت كثيارا، إسراسيل واو
عن حزب اهلل سيواجه معضمة صعبة في حاال انضام إلاى المواجااة العساكرية مان دون دعام ساور  وتشاكيل 

 خطر كبير عمى مكانته السياسية في لبنان.
حاازب اهلل،  –سااورية  –محااور إيااران  ورأ  "مركااز الدراسااات السياسااية" فااي وزارة الخارجيااة اإلسااراسيمية أن قااوة

تراجعت بشكل كبير في أعقاب الحرب اعيمية المتواصمة في سورية والتي أدت عمميا إلى القضاو عماى ياذا 
 المحور.

ونقماات الصااحي ة عاان موظااو رفيااع المسااتو  فااي وزارة الخارجيااة اإلسااراسيمية قولااه إن "قاادرة إيااران عمااى إلحاااق 
جااوم ماان جانبنااا، انخ ضاات بصااورة دراماتيكيااة، ورد ال عاال اإليرانااي ساايكون أذ  بإسااراسيل، كاارد فعاال عمااى ي

 أصير بكثير مما كان متوقعا لو أن الجباة الشمالية )أ  سورية ولبنان( استمرت في الوجود".
ووفقا لمتقرير فإن الحرب الداسرة في سورية "قضت عمى الجيش السور  كما كان معروفا لناا" وأن إساراسيل لام 

 و من حرب بيناا وبين سورية.تعد تتخو 
وأضااااو التقريااار اإلساااراسيمي أن الصاااراع داخااال ساااورية اضاااعو حااازب اهلل أيضاااا "الاااذ  انقطاااع عااان تااازود  

يران".  باعسمحة الذ  اعتاد عمياا من جاة سورية واو
وتابع التقرير أن حزب اهلل تحول اآلن إلى جسم سياسي يام داخل لبناان وبحوزتاه كناوز اقتصاادية ياماة فاي 
ياران فاإن إساراسيل ساتن ذ اجتياحااا  الدولاة ويتخاوو اآلن مان أناه إذا تاادخل فاي مواجااة محتمماة باين إسااراسيل واو

 كبيرا لمبنان وتسعى لمقضاو عميه.
وقاادر التقرياار أن حاازب اهلل ماان دون دعاام سااور  وتقماايص تاازود  باعساامحة ماان إيااران، أصاابا أضااعو ماان 

 الماضي.
ر إلى أن إسراسيل تتخوو من ت كك الدولة الساورية عن مان شاأن ذلاك أن رغم يذ  التقديرات فإن التقرير أشا

 يعزز قوة منظمات الجااد العالمي "التي ستوجه قدراتاا نحو إسراسيل".
كذلك فإن تقديرات أجازة انستخبارات اإلسراسيمية ن تعرو متى ستنتاي المواجاة داخل سوريا وأناا قاد تمتاد 

 ل ترة طويمة.
 4/0/3102، الحياة، لندن

 
 استطالع إسرائيمي: الميزانية األكبر يجب أن تكون لمتعميم وليس األمن 30



 
 

 

 

 

           04ص                                    3739العدد:                4/0/3102الجمعة  التاريخ:

% مان اإلساراسيميين 42بّين استطالع لمرأ  أجرته جمعية "يكاول لحيناوخ )كال شايو لمتعمايم(" اإلساراسيمية أن 
ميزانيااة اعكباار % أن ال24يعتقادون أن الدولااة يجاب أن تسااتثمر الميزانياة اعكباار فاي التعماايم، فاي حااين يعتقاد 

 يجب أن تكون في اعمن.
% مان ذو  الطاالب ي ضامون أن ياتعمم أبنااؤيم فاي مدرساة حكومياة ماع أبنااو 60وبين انستطالع أيضا أن 

% أن يتعمم أبناؤيم 16% ي ضمون أن يتعمم أبناؤيم مع "أفضل أبناو الحارة"، بينما ي ضل 24الحارة، مقابل 
 في مدارس خاصة.
 مستطمع، من النساو والرجال ياودا وعربا. 501ع شمل عينة مؤل ة من وجاو أن انستطال

انجتماعية المنخ ضاة يجاب أن  -% من المستطمعين عمى أن الطالب من الطبقات انقتصادية 83وأجمع 
% ماان 83اجتماعيااة مرت عااة. ويعتقااد  –يحصااموا عمااى مااوارد أكثاار مقارنااة مااع طااالب ماان طبقااات اقتصااادية 

مااى الدولااة أن تحاادد "ساامة تعماايم" تشااتمل عمااى كافااة الخاادمات والمضااامين التعميميااة التااي المسااتطمعين أنااه ع
 يحصل عمياا الطالب.

% إنااه 67% إناه عمااى الدولاة أن تحاادد مواضايع التعمايم التااي يجاب أن يمتاازم بااا كال طالااب. وقاال 69وقاال 
 مع السمطات المحمية الضعي ة. عمى السمطات المحمية القوية أن تمول جزوا أكبر من "سمة التعميم" مقارنة

% ن يوافقون عماى أن تحصال مدرساة ن تادرس مواضايع أساساية: اإلنجميزياة 68وبّين انستطالع أيضا أن 
 والحساب والعبرية، عمى الميزانيات التي تحصل عمياا مدارس تدرس يذ  المواضيع.

 2/0/3102، 48عرب 
 

 وزيع الحقائب الوزارية معاريف تنشر وثيقة توصيات سرية لميبرمان حول ت 33
كش ت صحي ة "معاريو" اليوم الخميس عان وثيقاة سارية ستاربت لمموقاع اإلخباار  اإلساراسيمي بالمياة الروساية 

"IZRUS وتضاامنت توصاايات لاارسيس حاازب "إسااراسيل بيتنااا" أفيياادور ليبرمااان فيمااا يتعمااق باختيااار الحقاسااب ،"
برمااه مااع حاازب الميكااود لخااوض اننتخابااات اإلسااراسيمية الوزاريااة فااي الحكومااة القادمااة ضاامن انت اااق الااذ  أ

 ضمن قاسمة مشتركة لمحزبين. 
-وأوصاات الوثيقااة التااي أعاادت ماان قباال إدارة الحاازب ويقااو عمااى رأسااه أمااين عااام الحاازب "فانيااا كرشاانباوم"، 

بادًن منااا ، بعدم اختيار حقيبة الدفاع، والمطالبة -أرسمت إلى ليبرمان يوم الثالثاو الماضي وصن ت بالسرية
بحقيباااة المالياااة أو الخارجياااة ولكنااااا فضااامت حقيباااة المالياااة، كماااا أوصاااته بطماااب حقيباااة اإلساااكان نساااتكمال 

 مشروعات كان الحزب وعد ناخبيه، واختيار حقيبة الزراعة واعمن الداخمي.
إلى سبعة حقاسب ووفقًا لمصحي ة فإن انت اق الذ  أبرم بين الحزبين يقر بمنا حزب "إسراسيل بيتنا" من ستة 

وزارياة فااي الحكومااة القادمااة ماان بيناااا ثااالث حقاسااب ساايادية، فااي حااال نجااا الحاازبين فااي اننتخابااات القادمااة 
 المزمع عقديا في الثاني والعشرين من الشار الجار .

 2/0/3102، عكا اون الين
 

  لمواجية ىجمات كيماوية محتممة  امستشفياتي عدّ " ت  ل"إسرائي 32
مصاادر فااي قيااادة الجباااة الداخميااة فااي جاايش انحااتالل عاان أن القيااادة تعااد المستشاا يات كشااو : )د .ب .أ(

” جياروزاليم بوسات“لمواجاة أ  تاديدات بما فياا يجمات صاروخية أو كيماوية. وأوضا المصدر لصاحي ة 
أو الصايونية أن يذ  اإلستعدادات مخطط لاا مناذ ثاالث سانوات، ون عالقاة لااا باأ  تطاورات فاي اعحاداث 
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تقييماااات أمنياااة، مشااايرًا إلاااى أن انساااتعدادات تشااامل تااادريب فااارق المستشااا يات عماااى التعامااال ماااع الاجماااات 
التاي قاد تسا ر عان إصاابة ألاو ” اعكثر أكثار دموياة“الصاروخية التقميدية والحوادث اعكثر دموية والحوادث 

ذا ياو عممناا، عممناا الوحياد. ن نادرب كثيارين عماى مواجااة اعسامحة الكيماوياة.. يا“أو أكثر. وقال المصادر 
 ”.مجال لمخطأ

 4/0/3102، الخميج، الشارقة
 

  "إسرائيل" تقّوي المانع البري عمى الحدود السورية اإلذاعة اإلسرائيمية:  34
، أماس، عان أن الادواسر العساكرية المختصاة تعمال ياذ  اعياام عماى ”اإلساراسيمية“كش ت اإلذاعاة : )د .ب .أ(

 ”.البر  عمى امتداد الحدود مع سوريا في يضبة الجونن تحديث وتحسين المانع“
ونقماات اإلذاعااة عاان رساايس قساام العمميااات والموجسااتيات واعمااالك بااوزارة الحاارب، بتسااالسيل ترايباار القااول إن 
الجاااات اعمنيااة تساات يد لاااذا الياارض ماان الخباارة المكتساابة ماان إقامااة المااانع الباار  عمااى امتااداد الحاادود مااع 

ن أنه تم البدو في التخطيط لمانع بر  مماثل عمى امتداد الحدود مع اعردن في القطاع مصر. كما كشو ع
 ما بين إيالت والبحر الميت، سيتم تشييد  بعد توفير الموارد المالية.    

 4/0/3102، الخميج، الشارقة
 

 تؤكد عدم انضماميا إلى ائتالف حكومي بزعامة نتنياىو  "العمل"زعيمة حزب  35
حماال ال اارز الحاصاال فااي الشااارع اإلسااراسيمي بااين اليمااين المتطاارو وتيااار الوسااط، : أسااعد تمحمااي –الناصاارة 

الوسااطي شاايمي يحيمااوفتش إلااى اإلعااالن أمااس رسااميًا أناااا لاان تنضاام إلااى انسااتالو « العماال»زعيمااة حاازب 
ايو باداعي أن رسايس الحكوماة الحالياة بنياامين نتانيا« ليكاود بيتناا»الحكومي المقبل المتوقاع أن يتزعماه زعايم 

 التعايش مع خطوطه العريضة.« العمل»يذا انستالو سيكون متطرفًا ن يمكن لا 
وقالاات يحيمااوفتش إن أمااام حزباااا أحااد خيااارين ن ثالااث لامااا: إمااا أن يكااون عمااى رأس الحكومااة المقبمااة، أو 

البياات »ت ينااافس الااذ  بااا« ليكااود»يقااود فااي المعارضااة. وتابعاات أنااه ن يمكاان لحزباااا أن يكااون شااريكًا مااع 
أفييااادور ليبرماااان الماااتام بال سااااد والاااذ  « ليكاااود بيتناااا»فاااي التطااارو، أو ماااع الرجااال الثااااني فاااي « اليااااود 

 يحتضنه نتانيايو ويح ظ له منصب وزير الخارجية في حكومته المقبمة أيضًا.
 4/0/3102، الحياة، لندن

 
 

 من جنوده لتمردىم في التدريب 07جيش االحتالل يعتقل  36
مان لااواو جااونني لتااركام  اجناادي17موقااع "يااديعوت أحروناوت" العباار ، إن قيااادة جاايش انحاتالل اعتقماات قاال 

واعتبارت قياادة الجايش، أن ماا حادث تمارد  موقعام العسكر  أمس اعربعاو فاي جبال الشايخ بالضا ة اليربياة.
 عمى أوامر الجيش.

 2/0/3102، فمسطين أون الين
 

 ث: قائمة التجمع الوحيدة التي تمثل شعبنا بكل أطيافوجت المثمقرية النائب زحالقة في  37
]اسااتعدادًا ننتخابااات الكنيساات  أكااد الناسااب جمااال زحالقااة، اليااوم خااالل جولااة انتخابيااة فااي قريااة جاات المثمااث

، شااممت عاادة حمقااات بيتيااة وزيااارات انتخابيااة أن قاسمااة التجمااع الااوطني الااديمقراطي يااي القاسمااة اإلسااراسيمي 
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التااي تمثاال كافااة أطياااو شااعبنا وطواس ااه وشااراسحه انجتماااعيى المختم ااة. وقااال زحالقااة إن  خابيااةاننت الوحياادة
قاسمة التجمع اننتخابيةيي الوحيدة التاي تحمال التجدياد الحقيقاي، والموقاو الاوطني والقاومي الاذ  ياربط باين 

 يموم الناس اليومية وقضايا شعبنا ال مسطيني ويموم اعمة العربية.
 2/0/3102، 48عرب 

 
 : لسنا مجانين حتى نستجيب لدعوة عصام العريان"إسرائيلـ"ب يييودى مصر  38

رفاض يااود مصار مان الماااجرون إلاى إساراسيل، العاودة إلاى مساقط رأساام، بحساب : محمد فاايم عباد الي اار
أقاااوال عااااز  نجاااار، وياااو قيااااد  مااان يااااود مصااار الماااااجرين، ورسااايس جمعياااة المطالباااة بحقاااوق اليااااود مااان 

 الدول العربية. مااجر 
ووصو نجار في حاديث ماع "العربياة.نت"، مناشادة الادكتور عصاام العرياان، اليااود العاودة إلاى مصار بأنااا 
"لعااب أوند وليساات حكيمااة ون منطقيااة"، خاصااة فااي ظاال اعوضاااع التااى تشاااديا مصاار ووصااول اإلخااوان 

 المسممين إلى سدة الحكم.
 4/0/3102، اليوم السابع، مصر

 
 نتنياىو ينحسر وتوقع فوز "البيت الييودي" المؤيد لالستيطان بمكاسب كبيرة تأييد تايمز":ال" 39

تقرياارا ماان مراساامتاا فااي اسااراسيل شاايرا  ]أمااس  نشاارت صااحي ة "ذ  تااايمز" البريطانيااة اليااوم الخماايس: القاادس
ثالثاة اساابيع  فرينكل عن انحسار ت وق رسيس الوزراو انسراسيمي بنيامين نتنيايو في استطالعالت الرأ  قبال

جراؤيااا فااي اسااراسيل مااع توقااع تحقيااق حاازب مااوال لممسااتوطنين مكاسااب مذيمااة. إفقااط ماان اننتخابااات المقاارر 
 وينا نص التقرير:

"تتوقاع اساتطالعات اع  ان القاسمااة المشاتركة التاي يقوديااا رسايس الاوزراو انسااراسيمي بنياامين نتنياايو ووزياار 
. وياذا 120مقعادًا مان مقاعاد الكنيسات الاا 34-33برمان ستحصال عماى الخارجية السابق المتشدد افييدور لي

 الرقم اقل بعشرة مقاعد مما كانت تشير اليه التنبؤات قبل شار.
ويتوقع ان يبرز حزب "البيت اليااود " برساساة ن تاالي بينيات، وياو مؤياد كااريزمي لممساتوطنات الياودياة فاي 

 مقعدًا. 17احد انستطالعات بان "البيت الياود " سي وز باالض ة اليربية كثالث القو  السياسية. وتنبأ 
وبرز ن تالي الذ  كان في يوم من انيام مساعدًا لنتنيايو في عناوين انخبار بقوله انه كجناد  احتيااط فاي 
الجااايش انساااراسيمي سااايرفض امااارًا بااااخالو مساااتوطنة ياودياااة. وقاااال محمماااون اساااراسيميون ان صاااورة بينيااات كاااا 

و" و"سياساااي ياااتكمم باساااتقامة" اكسااابته تأيياااد نااااخبين كثيااارين شااابانينظرون الياااه باعتباااار  بااادياًل "خاااارجي نظيااا
 لمحرس القديم.

وجاو في مقال افتتاحي في صحي ة "معاريو" ان "يناك ظايرة بينيت اآلن. ويو م اجأة اننتخابات في ياذا 
 الموسم".

بتشااديد دعمااه لحركااة انسااتيطان. وذيااب احااد ورد حاازب "ليكااود" برساسااة نتنيااايو عمااى التحااد  ماان اليمااين 
الوزراو الميكوديين الى حد الدعوة الى ضم تدريجي لمض ة اليربية. واعقاب تعميقاتاه تصاريا لموشايه فييماين، 

 500ويو مرشا شعبي لا "ليكود" قال فيه ان اسراسيل يجاب ان تقتطاع اماواًن مان موازنتااا الدفاعياة وتعارض 
 استرليني( عمى كل فمسطيني ينتقل الى بمد آخر. آنو جنيه 308الو دونر )
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وقال شخص رفيع المستو  في حزب "ليكود" لصاحي ة "ياديعوت احروناوت" انساراسيمية ان "ياذ  التصاريحات 
المتطرفة جيدة في الواقع بالنسبة الى نتنيايو. اناا تخدمه في المعركة عمى اصوات اليمين التي تحولت مان 

ياود ". وقالت الصحي ة ان نتنيايو يمانع بقوة في ادخال بينيت فاي استالفاه، ولكان ليكود الى حزب البيت ال
 شعبية بينيت يمكن ان تجبر رسيس الوزراو عمى اعادة النظر في ذلك.

وقال مرشا عن حزب ليكود لما"تايمز": "كاان نتنياايو يأمال باان يك ياه ماا تمتاع باه مان تأيياد مرت اع فاي بداياة 
كااانون الثاااني )يناااير(. كثياارون فااي الحاازب يعتقاادون انااه  22عبااور اننتخابااات فااي  الموساام اننتخااابي حتااى

 اساو ادارة حزبنا، وأفقدنا اصواتًا كثيرة".
وقاااال المرشاااا ان تشاااكيل قاسماااة مشاااتركة ماااع ليبرماااان كاااان "غمطاااة حاسااامة انيمياااة". واعمااان المااادعي العاااام 

بانحتيااال وخيانااة الثقااة فااي مااا يتعمااق بتعييناتااه  انسااراسيمي الشااار الماضااي انااه وجااه اتاامااات الااى ليبرمااان
 السياسية في وزارة الخارجية.

وقااال المرشااا الميكااود : "ايااًا يكاان مااا يواجاااه ليبرمااان )ماان اتاامااات(، فااان بعضاااا ساايعمق بنتنيااايو ايضااًا. 
قميمااة  نتنيااايو ن يمكنااه ان ينسااي الناااس الصااور التااي التقطاات لااه ويااو يصااافا افيياادور مبتساامًا قباال اشااار

 فقط".
 4/0/3102، القدس، القدس

 
صابةتسعة استشياد  30  فمسطينيا بشير كانون أول/ ديسمبر 342واعتقال  130 وا 

"اعياام": أصدرت داسرة العالقات الدولية في منظمة التحرير، أمس، تقريريا الشار  تحت عنوان  -رام اهلل 
مواطنين وممتمكاتام، حيث أشار التقرير إلى "شعب تحت انحتالل" الذ  يرصد انتااكات انحتالل ضد ال

مواطنًا، وأن انحتالل ومستوطنيه أتم وا أكثر  248، واحتجاز 342مواطنين، واعتقال أكثر من  9استشااد 
 مسكنًا ومنشأة، خالل الشار الماضي. 124شجرة مثمرة، وأن انحتالل يدم وأخطر بالادم  375من 

 4/1/2013، األيام، رام اهلل
 
 
 
 آالف دونم تحت سيطرة المستوطنين في غور األردن منذ الثمانينات خمسةآرتس": "ى 31

كش ت صحي ة يآرتس في عدديا اليوم النقاب عن أن المستوطنون في غور اعردن بدأوا في فالحة أكثر 
آنو دونم من اعراضي ال مسطينية الخاصة التي تقع بين الجدار ال اصل في غور اعردن والحدود  5من 

 عردنية.ا
وبحسب الصحي ة فإن المستوطنين قد حصموا عمى تمك اعراضي من قبل الاستدروت في أعوام 

وعادوا الى الض ة بعد ات اق أوسمو وات اق  1967الثمانينيات، وأصحاباا اعصميون، الذين فر بعضام عام 
ين من الدخول إلياا، بقوة ، مشيرة إلى أن أصحاباا اعصميون ن يزالون ممنوع1994السالم مع اعردن في 

 أمر عسكر  صادر عن قاسد المنطقة يحظر ذلك. 
م قرار عسكر  يحظر دخول 1967وتشير الصحي ة إلى أن جيش انحتالل كان قد أصدر في عام 

ال مسطينيين لممناطق المجاورة لمحدود اعردنية واعتباريا منطقة عسكرية ميمقة، والذ  أقام عمياا فيما بعد 
 ل اصل.الجدار ا
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 3/1/2013، عكا اون الين
 
 وحدات "المستعربين" تقتحم جنين وتعتقل مواطنًا وتصيب آخر بالرصاص 32

أصيب شاب بعيار نار  جراو إطالق النار عميه من قبل وحدات  :وكانت –الحياة الجديدة  -محافظات 
الجيش حيث اعتقمت  تسممت إلى المنطقة الصناعية في جنين، مدعومة بقوات كبيرة من« مستعربة»خاصة 

كما أصيب عدد من  شابا، ودايمت عدة بيوت واستخدمت الكالب البوليسية التي ياجمت سيدة مسنة.
المواطنين بحانت اختناق جراو استنشاقام الياز المسيل لمدموع الذ  أطمقه الجنود المتمركزون عمى حاجز 

 الجممة العسكر .
 4/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 بشير كانون أول / ديسمبراعتداء لالحتالل ومستوطنيو عمى المواطنين وممتمكاتيم  111: يرتقر  33

"اعياام": قال مركز معمومات الجدار وانستيطان التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار وانستيطان،  -رام اهلل 
لمواطنين وممتمكاتام خالل اعتداًو عمى ا 111في تقرير له، أمس، إن قوات انحتالل والمستوطنين ن ذوا 

 الشار الماضي.
وأشار التقرير إلى مواصمة سمطات انحتالل سياسة استاداو منازل المواطنين من خالل إخطار أصحاب 

منازل بالادم، وأوضا التقرير أن عدد المنازل والمنشآت التي يدماا انحتالل الشار الماضي بميت  107
13. 

التوسع انستيطاني لتدمير خيار الدولة ال مسطينية ومنع إقامتاا بقوة ول ت التقرير إلى تصاعد وتيرة 
انستيطان بعد فرض واقع جيرافي وديموغرافي جديد عمى اعرض، خصوصا في مدينة القدس من خالل 

 وحدة استيطانية جديدة الشار الماضي. 13192إقرار بناو 
ما حولاا من خالل اتخاذيا العديد من الخطوات وأكد التقرير استمرار انحتالل في تاويد مدينة القدس و 

مناا: شق وح ر ن ق في مدخل البمدة من جاة حي واد  حموة، لبناو ن ق أرضي مخصص لمشاة 
المستوطنين ولمسياح فقط، يربط بين البؤرة انستيطانية "مدينة داود" وساحة حي واد  حموة المسمى "موقو 

تسايل تاويديا، بزعم تحديث البمدة القديمة وتوسيع ساحة البراق ج عاتي"، إضافة لتيير معالم المدينة ل
متر مربع، وترميم عدد من المعالم والمباني التاريخية في المدينة مثل باب العامود، كذلك  600بحوالي 

 وضع اليد عمى جميع أحواض اعراضي في قرية بيت إكسا بأكمماا لصالا الجدار وانستيطان.
 40عتداو عمى اعرض وتحديدا في محافظة بيت لحم حيث دمرت جرافات انحتالل وأشار إلى مواصمة ان

شجرة زيتون، وأخطرت بمصادرة قطعة ارض في منطقة خمة ال حم بذريعة أناا  500دونما، وقطعت 
شجرة مثمرة وردم بسر وبركتين لر  المزروعات واعشجار في منطقة  135أراضي دولة، باإلضافة لتجريو 

 وس شرق الخميل.واد  الير 
وأكد التقرير مواصمة انحتالل ولألسبوع الثالث عمى التوالي أعمال إنشاو مقطع جديد من جدار الضم 
والتوسع العنصر  في الجاة الجنوبية لقرية عزون عتمه، حيث تقوم الجرافات والح ارات بقطع أكثر من 

لشارع "عابر السامر " القديم، والتي تقع  شجرة زيتون وتجريو اعراضي الواقعة في المنطقة المحاذية 500
واضاو ان قوات انحتالل قمعت المسيرات السممية  خمو السياج القاسم من الجاة الجنوبية لعزون عتمة.
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المنايضة لمجدار وانستيطان في كل من النبي صالا وبمعين ونعمين، وك ر قدوم، والمعصرة، وبيت أمر 
 شرات من المواطنين والمتضامنين اعجانب.والتي أدت إلى إصابة واعتقال الع

 4/1/2013، األيام، رام اهلل
 
 ترفض استئناف األسيرة الجربوني بتخفيض ثمث المدة "العميا االسرائيميةمركز أحرار: " 34

أفاد مركز "أحرار" لدراسات اعسر  وحقوق اإلنسان، بأن المحكمة انسراسيمية العميا رفضت : ارب48عاا
لحنة الثمث بعدم تخ يض مدة  عامًا(، من عرابة البطوو، عمى قرار 39لينا الجربوني ) استسناو اعسيرة

وكانت محكمة انحتالل رفضت قبل أيام تخ يض )الثمث(، الذ  طالب به محامو اعسيرة  محكوميتاا..
 عامًا. 17الجربوني، في محاولة لمتخ يو من الحكم الواقع عمياا، ويو السجن 

سمطات انحتالل انسراسيمية غالبًا ما ترفض يذا انستسناو، وخصوصًا عسر  وأضاو المصدر، أن 
 الداخل ال مسطيني، والذين تمارس ضديم تمييزا، عن بقية اعسر  اآلخرين.

 3/1/2013، 48عرب 
 
 الخضري: العام الجديد سيشيد كسرًا نيائًيا لحصار غزةجمال  35

اسب جمال الخضر ، أن العام الجديد سيشاد كسًرا نااسًيا أكد رسيس المجنة الشعبية لمواجاة الحصار، الن
 لمحصار اإلسراسيمي الم روض عمى قطاع غزة منذ ست سنوات.

ودعا الخضر  في تصريا صح ي، أمس، إلى تكثيو جاود كافة المخمصين وأحرار العالم والمتضامنين 
وتمنى  ية، من أجل تحقيق ذلك.مع القضية والشعب ال مسطيني عمى الصعد الرسمية والشعبية والمؤسسات

نااو  لمشعب ال مسطيني في قطاع غزة والض ة اليربية والقدس المحتمة والداخل والشتات أن ينعم بالحرية، واو
 انحتالل وعودة كافة حقوقه السميبة.

وحيا الشعب ال مسطيني البطل الحقيقي في معركة الصمود والتحد ، واعسر  المحررين، واعسر  القابعين 
 في سجون انحتالل، وعواسل الشاداو والمصابين والمتضررين.

وشدد الخضر  عمى ضرورة العمل إلنااو اننقسام بشكل نااسي، معتبرًا أن ما تشاد  الساحة في قطاع غزة 
نااو اننقسام.  والض ة اليربية من مبشرات وحدوية يجب أن يدفع بخطوات عممية لموحدة واو

 3/1/2013، فمسطين أون الين
 
رثيا االستعماري في فمسطين"مركز العودة يعقد مؤتمرًا بعنوان  36  "بريطانيا وا 

رثاا انستعمار  في  أعمن مركز العودة ال مسطيني في لندن، عن عقد مؤتمر دولي بعنوان "بريطانيا واو
انون ك 25إلى  19فمسطين"، ضمن أسبوع ضحايا فمسطين الرابع والذ  سيمتد لعدة ايام من تاريخ 

 .2013الثاني/يناير 
كانون الثاني/ يناير الجار ،  19وسيكون المؤتمر الدولي الذ  سيعقد في العاصمة البريطانية لندن، في 

بداية انطالق ععمال أسبوع الضحايا الذ  سيشاد العديد من اعنشطة في الجامعات البريطانية وأماكن 
تطالب بريطانيا بانعتذار لمشعب ال مسطيني عن ارثاا وسيدعو المؤتمر إلطالق أكبر حممة دولية  أخر .

، وما تاليا من جراسم ومعاناة 1948انستعمار  في فمسطين بدًوا من وعد بم ور ومرورًا بالنكبة عام 
 عاما. 65عص ت بالشعب ال مسطيني عمى مد  أكثر من 
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 3/1/2013، فمسطين أون الين
 
 ديسمبر /كانون األول خالل شير مرة 52راىيمي االحتالل يمنع رفع األذان في المسجد اإلب 37

منعت سمطات انحتالل اإلسراسيمي رفع اعذان في المسجد اإلبراييمي الشريو في مدينة الخميل، جنوب 
 مرة خالل شار كانون اعول )ديسمبر( الماضي. 52الض ة اليربية، 

لتي حالت دون رفع اعذان من المسجد وقالت وزارة اعوقاو في حكومة رام اهلل: "إن إجراوات انحتالل ا
اإلبراييمي جاوت بحجة إزعاج المستوطنين الموجودين في القسم المحتل منه، إضافة إلى القرارات التعس ية 

 المستمرة والمتزايدة بإغالقه بوجه المصمين، وفتحه بجميع أروقته وساحاته لممستوطنين تحت ذراسع وايية".
 3/1/2013، فمسطين أون الين

 
 لمقطاع "إسرائيل"تكشف عن كيفية تيريب السيارات الجديدة من  "معاريف"

اإلسراسيمية في عدديا أمس إن السيارات اإلسراسيمية تصل إلى قطاع غزة « معاريو»لندن: ذكرت صحي ة 
من إسراسيل رغم الحصار. وقالت الصحي ة إن يذ  السيارات يجر  تاريباا إلى غزة عبر عممية معقدة. 

ابتكروا طريقة لتجاوز القيود والحظر « العالم الس مي اإلسراسيمي»مصحي ة فإن لصوص السيارات في ووفقا ل
فمسطيني، وتقوم  -إسراسيمي « امتياز»اإللكتروني الطريقة المبتكرة با« معاريو»اإلسراسيمي. ووصو موقع 

رسالاا مجددا إلى مخزن عمى أساس سرقة السيارات الجديدة ونقماا إلى الض ة اليربية حيث يتم ت كيكا ا واو
لقطع الييار داخل إسراسيل حيث يتم تيمي اا ونقماا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بوص اا قطع 

 غيار مستعممة.
وتعتقد الشرطة اإلسراسيمية أن متمقي البضاعة في قطاع غزة يقوم فور تسمماا من المعبر بإعادة تركيباا من 

السير عمى طرق غزة كسيارة جديدة وحديثة بما لمكممة من معنى. ونقل الموقع عن جديد لتعود السيارة إلى 
مصدر في قسم التحقيقات التابع لمشرطة اإلسراسيمية قوله إن الشرطة تالحق يذ  اعيام ظايرة سرقة وتاريب 

بتصدير قطع  السيارات إلى غزة، تمك الظايرة اآلخذة بانتساع، مشددا عمى وجود قيود قاسية ومشددة تتعمق
 الييار إلى غزة.

 4/1/2013، الشرق األوسط، لندن
 
 وتتوغل في قطاع غزة قوات االحتالل اإلسرائيمي تخرق اتفاق التيدئة  38

توغمت قوات من جيش انحتالل يوم أمس في منطقة حدودية تقع إلى الشرق من : أشرو الاور -غزة 
 البحر. وسط قطاع غزة، وياجمت في اعتداو آخر صيادين في عرض

وقال شاود عيان ان عددا من اآلليات العسكرية اإلسراسيمية دخمت عمى اعطراو الشرقية لمنطقة جحر 
 الديك، وسط إطالق نار متقطع لمتيطية عمى عممية الدخول.

وقال الشاود ان تمك اآلليات شرعت بأعمال تمشيط وتجريو ضيقة في المنطقة قبل أن تنسحب من 
 ية التوغل يذ  عن وقوع إصابات في ص وو السكان.ولم تس ر عمم المكان.

سراسيل، والذ  يمنع دخول  والتوغل يذا يعد خرقا نت اق التادسة اعخير الذ  أرسي بين فصاسل المقاومة واو
إسراسيل عراضي القطاع، غير أنه ومنذ ذلك انت اق قبل شار ونصو الشار سجل العديد من الخروقات 

 اإلسراسيمية.
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ر ياجمت البحرية اإلسراسيمية باععيرة النارية عددا من قوارب الصيادين خالل عممام في وفي خرق آخ
 منطقة تقع عمى مقربة من شواطئ شمال قطاع غزة.

وجرت عممية المااجمة في البقعة الماسية المسموح فياا بالصيد، ومساحتاا ستة أميال بحرية، وأجبرت 
 البحر والعودة لمساحل خشية عمى حياتام. عمميات إطالق النار الصيادين عمى ميادرة

 4/1/2013، القدس العربي، لندن
 
 سرائيميون يياجمون قرية جالود جنوب شرق مدينة نابمسإمستوطنون  39

ا و ب: ياجمت مجموعة من المستوطنين انسراسيميين قرية فمسطينية في شمال الض ة اليربية  -نابمس 
 ادر فمسطينية واسراسيمية الخميس.ليل انربعاو الخميس بحسب ما اعمنت مص

وقال متحدث عسكر  اسراسيمي لوكالة فرانس برس ان المستوطنين قاموا بتخريب سيارتين ورشقوا بالحجارة 
المنازل في قرية جالود جنوب شرق مدينة نابمس واقتحموا منزن بالقوة وضربوا فمسطينيا نقل الى المستش ى 

ى ان الجيش وصل الى القرية واشتبك مع المستوطنين لكنه لم يعتقل واشار المتحدث ال في تمك المنطقة.
 وتابع ان 'الجيش انسراسيمي يأخذ يذا النوع من الحوادث التي تادد امن المنطقة بجدية'. ا  احد.

 4/1/2013، القدس العربي، لندن
 
  تسييالت حصار غزة مخادعة وغامضة المركز الفمسطيني": ادعاءات "إسرائيل" حول " 40

أكد المركز ال مسطيني لحقوق اإلنسان، أمس، أن اندعاوات اإلسراسيمية حول تسايالت في  الخميج: -غزة 
 .رالحصار الم روض عمى قطاع غزة مخادعة وغامضة ولم تحمل تيييرًا يذك

وقال المركز في بيان، إن سمطات انحتالل دأبت عمى إطالق التصريحات حول إدخال تسايالت كبيرة 
صار. ودعا انحتالل إلى رفع الحصار بشكل تام، كونه يمثل شكاًل من أشكال العقاب الجماعي، عمى الح

بموجب قواعد القانون اإلنساني الدولي، وبما يشمل إنااو القيود المجح ة عمى حركة السكان والسماح بحرية 
لى القطاع.  حركة التجارة، بما فياا الواردات والصادرات من واو

 4/1/2013، الخميج، الشارقة
 
 أوضاع الالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان عنتقرير  41

كانت حركة قدوم الالجسين ال مسطينيين من سوريا الى لبنان تسير  2011منذ بداية انزمة السورية في آذار 
نازحين من بشكل بطيئ جدا، حيث كانت المخيمات تمعب دور الحياد انيجابي من خالل توفير انيواو لم

السوريين والالجسين ال مسطينيين داخل سوريا وتقديم ما يمزم من احتياجات انسانية. مع ارت اع وتيرة 
بدأت حركة المجوو تتسارع، وكان  2012استاداو المخيمات منذ النصو الثاني من شار حزيران / يونيو 

وادت الى  2/8/2012م الخميس انبرز بعد المجزرة البشعة التي وقعت نبناو مخيم اليرموك في يو 
نجسا من ابناو المخيم وجرح العشرات، مستادفة الدور اننساني والحضار  لممخيم، وبدأت  24استشااد 

اعداد الالجسين القادمين الى لبنان تتصاعد مع توسيع داسرة استاداو بقية المخيمات والتجمعات، ووصمت 
وتبعه استاداو آخر  16/12/2012لميغ السورية بتاريخ ذروتاا بعد استاداو مخيم اليرموك بطاسرات ا

بالطاسرات الحربية الى مخيم الحسينية وحندرات واليرموك مجددا، يذا وحسما لمجدل حول ارقام الالجسين 
نجسا فمسطينيا، حتى تاريخ  38447القادمين من سوريا الى لبنان، اعمن انمن العام المبناني بانه استقبل 
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نجسا، وتبقى انرقام في حركة صعود ويبوط  14127نجئ وبقي  24320در منام غا 25/12/2012
داسم نتيجة لالوضاع انمنية وانقتصادية غير المستقرة في البالد، ان ان ما يجمع عميه الالجسون الذين 

باا كان جاؤوا مرغمين من سوريا الى لبنان ان اقامتام في لبنان مؤقتة الى حين انتااو الظروو التي بسب
 المجوو.

 3/1/2012، منظمة "ثابت" لحق العودة
 
 مع األسرى المضربين عن الطعام وقفة نسائية في غزة تضامناً  42

نظمت عشرات النسوة في غزة، اليوم الخميس، وق ة تضامنية مع اعسر  في سجون : محمد عيد -غزة
 انحتالل اإلسراسيمي، وخاصة اعسر  المضربين عن الطعام.

سوة صور اعسر  المضربين عن الطعام، ونفتات مؤيدة لمعركة "اعمعاو الخاوية" التي يخوضاا ورفعت الن
 أربعة أسر  في سجون انحتالل.

وساند النسوة التابعات لحركة الجااد اإلسالمي في وق تان التضامنية، ممثمو القو  وال صاسل والمؤسسات 
 المعنية بشسون اعسر  ال مسطينيين.

 3/1/2013، الينفمسطين أون 
 
 غزة: غموض حول مستقبل األنفاق بعد دخول مستمزمات البناء 43

يكتنو اليموض مستقبل انن اق الممتدة في جوو انراضي الحدودية ال اصمة بين : حامد جاد -غزة 
جنوب قطاع غزة وانراضي المصرية اذ يتوقع العاممون في انن اق يدماا في حال التزمت حكومة 

ع الحصار عن غزة حسب ما جاو في بنود ات اق التادسة اعخير الذ  رعته مصر ودخل حيز انحتالل برف
 التن يذ ليمة الحاد  والعشرين من شار تشرين الثاني)نوفمبر( الماضي.

وعمى الرغم من عدم تطبيق معظم بنود انت اق المتعمقة برفع الحصار وتسايل حركة تنقل البضاسع واعفراد  
لى قطاع غ زة إن أن قيام حكومة انحتالل برفع الحظر الذ  كانت ت رضه منذ أكثر من ست سنوات من واو

عمى دخول حصى البناو الى غزة وسماحاا اخيرا بدخول يذ  المادة بشكل يومي لمقطاع الخاص ال مسطيني 
رات اعن اق شكل بالنسبة لمالك انن اق والعاممين فياا بداية لتراجع أنشطتام. وتوقع يؤنو أن تواجه عش

مصير اإلغالق والردم، في حال سمحت إسراسيل خالل ال ترة المقبمة بادخال ساسر مواد البناو التي كانت 
 تمنع دخولاا وبالتالي سيصبا وجود انن اق غير ذ  جدو .

ويقول أستاذ انقتصاد في جامعة اعزير في غزة د. معين رجب " اعن اق كانت ظايرة استثناسية، وعمل 
مشروع، وجدت في ظل ظروو خاصة، ويجب أن تنتاي فور انتااو تمك الظروو، وعودة اعوضاع  غير

 إلى وضعاا الطبيعي".
 4/1/2013، الغد، عّمان

 
عانتيم و  لحمايةخطة  لبنان: 44  ن من مسؤولية "االونروا"يالفمسطينيالنازحين من سوريا وا 

عاااانتام ، باااالتزامن ماااع لحماياااة الناااازحين  إجاااراواتوافااق مجماااس الاااوزراو عماااى سمساامة  الساااوريين الااى لبناااان واو
اتصاااانت عربياااة ودولياااة لمسااااعدة الدولاااة المبنانياااة فاااي القياااام بااااذ  الخطاااوة مااان خاااالل مسااااعدات مالياااة او 

 معينة من النازحين . إعداداستيعاب 
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مساااة بالوكالاااة واسااال اباااو فااااعور، قاااال: "عقاااد مجماااس الاااوزراو ج اإلعاااالموبعاااد انتاااااو الجمساااة، تحااادث وزيااار 
مخصصة لموضوع النازحين السوريين وال مسطينيين من ساوريا، برساساة فخاماة الارسيس وحضاور دولاة رسايس 

 الحكومة والوزراو الذين غاب منام: مروان خير الدين، سميم كرم، شكيب قرطباو  ونقون صحناو .
ننساانية وبمنطاق الدولاة وا اعخوياةكد دولة رسيس الحكومة عمى ضرورة معالجة يذا انمر بروح المساؤولية أ

التي تدرك مسؤولياتاا وتمارس دوريا بما يح ظ امن واستقرار لبنان وسيادته. ثم عرض لمتحرك الاذ  قاام باه 
الناازحين ووضاع آلياات معالجاة  إلغاثاةمان أجال تاأمين مصاادر التمويال  اعماروالمجنة الوزارية المكم اة بااذا 

 :أبرزيامن  إجراواتممة اوضاعام. وبعد طول نقاش تم انت اق عمى ج
 حض الدول المانحة عمى تن يذ الوعود المالية لمدولة المبنانية. -
القيااام بحممااة دبموماسااية عمااى المسااتويين العربااي والاادولي تااادو الااى حااث الاادول العربيااة الشااقيقة والاادول  -

 ذا النزوح.لا واإلعدادعمى الدولة المبنانية سواو لجاة التمويل  اععباوالصديقة عمى تقاسم 
الساورية  -قيام الدولة المبنانية بتسجيل النازحين ال عميين ضمن معايير تنطبق عمى طاابع العالقاة المبنانياة -

عممياااة انغاثاااة والحماياااة ومتابعاااة  باااإدارةوحماياااة الناااازح ال عماااي ساااوريًا وتأكياااد مساااؤوليتاا  إغاثاااةبماااا يضااامن 
 شؤونام عمى كل الصعد.

 الايسات الدولية نجتماعات طارسة لشرح واقع النزوح.دعوة الجامعة العربية و  -
العااام واماان  واعماانمااع الجاايش وقااو  انماان الااداخمي  أمنيااةخميااة  إنشاااوتكميااو وزياار الداخميااة والبمااديات  -

 النازحين. أوضاعالدولة تضع وتن ذ خطة امنية ترعى وتتابع 
ير التاااي ترفاااع الضااايوط انقتصاااادية وتحاااد مااان والتاااداب بااااإلجراواتتكمياااو وزيااار انقتصااااد والتجاااارة القياااام  -

 التنافس غير المشروع وتحمي المستامك تالفيًا ن  استيالل اقتصاد  غير محق.
وقد اعترض الوزراو: سميم جريصاتي، جبران باسيل، غابي ليون، بانوس مانوجيان، فريج صابونجيان، فايز 

 غصن، نقون فتوش."
أجااب:  ل النقااش موضاوع الناازحين ال مساطينيينو شم عنوالصحافيين  دار بين الوزير ابو فاعوروفي حوار 

النااازحون ال مسااطينيون ممحوظااون فااي الخطااة، وياام ماان مسااؤولية "انونااروا"، بشاارط تموياال يااذ  المنظمااة ماان 
 لبنان. إلىالجاات المانحة. وسيكون يناك صندوق خاص لا"انونروا" لاليتمام بالنازحين ال مسطينيين 
4/0/3102، وتالنيار، بير   

 
 في لبنان بدأت تجيز بحريتيا وصواريخيا لحماية نفطيا "إسرائيلنصر اهلل: " 45

  أقيماااتثااار المسااايرة التاااي إالسااايد حسااان نصااار اهلل « حااازب اهلل»العاااام لاااا اعماااين : أوضااااعباااد الااارحيم شااامحة
ذ  الثاروة تساتقدم أن يافاي لبناان ثاروات اليااز والان ط ، حاول الحساين فاي مديناة بعمباك اإلمام أربعينبمناسبة 
نادعو الاى اساتراتيجية وطنياة، واذا تاركتم نحان ، و "إساراسيل"خصوصا اآلبار المتشاركة ماع  إسراسيميةتاديدات 

 الموضوع عمينا فنحن جايزون، والدولة قبال تركت الموضوع وتقوم المقاومة بواجباا.
ماياة ن طااا، ونحان لادينا بارودتاان إسراسيل بدأت تجااز بحريتااا وصاواريخاا وقامات بالمنااورات لح»وقال ان 

وصاااروخان ننااام ون يااق وناادعو الااى ناازع سااالح المقاومااة، واذا اردتاام ان ن يتحماال الشااعب وحااد  المسااؤولية 
  «.فيجب وضع استراتيجية وطنية لحماية الثروة الن طية الوطنية

بعاااد  إنساااني سأساااممااو النااازحين ماان سااوريا مطالبااا بالتعاااطي معااه عمااى  نصاار اهلل تناااولإلااى ذلااك  عاان  واو
 الحدود مع سوريا.  إق الالتسييس، رافضا فكرة 
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موضوع النازحين الى لبنان يو من تأثيرات الوضاع المساتجد، والناازحون أكاانوا العااسالت الساورية »ورأ  أن 
دقيقاة او ال مسطينية او حتى المبنانية التي كانت تساكن فاي ساوريا، يام مساؤولية لبنانياة ون احاد يمماك ارقاماا 

عن الموضوع، ويجب التعاطي مع ممو النازحين بمسؤولية انسانية بحتة من دون تسييس الموضوع، ويجب 
 «.انيتمام بالعاسالت ماما كان توجااا

4/0/3102، السفير، بيروت  

 
 "إسرائيل" والتعامل مع 3114حزب اهلل في العام  في بتيمة اغتيال مسؤولاإلعدام لخمسة  46

طمب قاضي التحقيق العسكر  عماد الزين في قرار اتاامي أصدر  أمس, عقوبة اإلعدام  "السياسة":-بيروت 
لخمساة موقااوفين بياانام مصاار  )حااارس بناااو( باإلضااافة إلااى فااارين ماان وجااه العدالااة بتامااة اغتيااال المسااؤول 

 , بت جيار سايارة وضاعت داخمااا عباوة2004السابق في "حزب اهلل" غالاب عاوالي فاي حاي معاوض فاي العاام 
 اإلسراسيمي. مت جرة, ومحاولة انغتيال والقيام بأعمال إريابية والتعامل مع العدو

4/0/3102، السياسة، الكويت  
 

 أزمة مكتومة بدأت بوادرىا تموح في األفق بين السمطة الفمسطينية والدول العربية :"اليوم السابع" 47
اعفق بين السمطة  فيبدأت بوادريا تموح لا"اليوم السابع" أن أزمة مكتومة  يأكد مصدر عرب: آمال رسالن

ال مسطينية والدول العربية، نتيجة تأخير تسديد المستحقات المالية لمسمطة ال مسطينية وشبكة اعمان العربية 
تمر باا السمطة  ي، لمواجاة اعزمة المالية الطاحنة التيبيداد العام الماض يأقرتاا القمة العربية ف يالت

ول ت المصدر إلى أن الجامعة العربية حاسرة بين السمطة  د باناياريا خالل شاور قميمة.ال مسطينية، وتاد
ال مسطينية والدول العربية، فاعولى تطالباا من جاة بمخاطبة الدول العربية بالوفاو بالتزاماتاا المالية 

قوبات المالية اإلسراسيمية، لمسمطة ال مسطينية لتمكيناا من مواجاة الع مميون دونر شارياً  100وتحويل مبمغ 
اعمم المتحدة، ون تجد مجيب مناا عمى تمك  يبعد حصول فمسطين عمى ص ة دولة عضو غير مراقب ف

 .الخطابات إن نادراً 
، استمع خالل زيارته لرام اهلل، السبت العربينبيل  .وأوضا المصدر أن اعمين العام لمجامعة العربية، د

محمود عباس من نقص الموارد المالية، وطالبه بضرورة فتا حوار مع الدول ، إلى شكو  الرسيس يالماض
مميون دونر شاريا لتمكيناا  240عمى أن السمطة ال مسطينية بحاجة إلى  العربية باذا الخصوص، مشدداً 

 لقطع أموال ال مسطينيين. "إسراسيل"حال استمرار  يمن الوفاو بالتزاماتاا، ف
ساسل عاجمة إلى وزراو الخارجية العرب، كما أجر  اتصانت يات ية مع عدد من ر  يوفور عودته بعث العرب

موازنة السمطة ال مسطينية، حتى تتمكن  يوزراو الخارجية، لحثاا عمى اإلسراع بسداد مسايماتاا المالية ف
 الممحة. يمن تمبية احتياجات الشعب ال مسطين

 2/0/3102اليوم السابع، القاىرة، 
 

 مرسي بعد انتخابو ويطالبون العريان بضمانات تمنع عيشيم في "مقابر القاىرة" اىنئو ييود مصر  48
ورسيس جمعية مطالبي  "إسراسيل"رسيس جمعية ياود مصر في  يتأخرلم  :القدس المحتمة -امال شحادة 

حقوق ياود الدول العربية، عاز  نجار، في الرد عمى دعوة ناسب رسيس حزب الحرية والعدالة المصر ، 
 مصر.  إلىالعودة  إلى "إسراسيل"ام العريان، ياود مصر في عص
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العريان طرح نجار عدة تساؤنت يكون الرد عمياا بمثابة ضمانة لياود مصر قبل  إلىوفي رسالة وجااا 
 اعوضاعيتشير فياا نجار بؤس  إذالعودة. وفي مضمون الرسالة ولاجة التساؤنت استاتار لمطمب العريان 

 قتصادية في مصر والتي ن تشجع عمى العودة. انجتماعية وان
 أجوبة أتمقى أنمصر يسعدني  إلىالعريان يقول "قبل دراسة اقتراحك في العودة  إلىوكتب نجار في رسالته 

ن يمكن لنا العودة من دون ضمان  إذعسسمة تساعدني في اتخاذ قرار عقالني لمعودة والعيش في مصر. 
قراطية وعدم انكت او بالعيش حسب الشريعة التي ن و ميحرية كريمة ودبيت وعمل ومصدر رزق وحياة 
مصر". وفي التساؤنت التي يطرحاا نجار لمعريان "يل سيكون لي  إلىتشجع عمى قبول اقتراحك والعودة 

لمحياة مع مسات  سأضطر أننيم أ بيت عاسمتي في القايرة؟ إلى سأعود أنني أمبيت اسكنه في مصر 
 يشون في المقابر في القايرة؟ ممن يع اآلنو

جانب ماليين  إلىعن العمل  عاطالً  سأبقى أنني أميضًا "يل سيكون لي عمل في مصر أوتساول نجار 
ضطر لالكت او أنني سأ أمقوت يومي بكرامة  سأكسبالعاطمين عن العمل في مصر؟ يل  اعكاديميين

 ؟" بحياة حرة ديمقراطية سأحظىخبز يوميًا؟ يل  أرغ ة بأربعة
الرسيس محمد مرسي بعد فوز  في اننتخابات  إلىانه بعث برسالة تانسة  إلىنجار رسالته مشيرًا  وأناى

لمصر كما  د. محمد مرسي مانسين في انتخابه رسيساً  إلىفيه  وأبرقناوقال: "من ينتاج طريقنا الذ  باركنا 
نه يستحق الحياة الكريمة المزديرة أعتقد يقينا أفخر فيه، أونحترم الشعب المصر  الذ   ونقدر عالياً 

 كما يميق بدولة تقود العالم العربي". تماماً  واجتماعياً  اقتصادياً 
 4/0/3102الحياة، لندن، 

 
 
 
 
 

 مميون دوالر لمستشفيات غزة 3.7 مساعدات سعودية بـ 49
   دعماً ، عن تقديم بالد3/1 أعمن أحمد بن عبد العزيز قطان، س ير السعودية لد  مصر، يوم الخميس

ونقمت وكالة اعنباو السعودية الرسمية عن قطان قوله  مميون دونر(. 2.7ماليين لاير ) 10ليزة بقيمة  طبياً 
ه بتقديم دعم لمستش يات غزة عبارة عن أدوية  إن "العايل السعود  الممك عبد اهلل بن عبد العزيز وجَّ

 ".ماليين لاير 10ومحاليل ومستمزمات ومستامكات طبية بقيمة 
 2/0/3102فمسطين أون الين، 

 
 بصوفيا: مذكرة اعتقال بحق مشتبو بو إسرائيميينىجوم عمى سياح  51

ساعد من ذ الاجوم الذ   بأنهيشتبه  أجنبيالسمطات البميارية مذكرة اعتقال في حق  أصدرت: .(ب.و.ا)
 ،خميس ستانيميا كارادجوفاال أعمنتيوليو الماضي وفقا لما  /في بمياريا في تموز إسراسيميين استادو سياحاً 

تورط  أثبتتالتحقيقات " إن :وقالت كارادجوفا في بورغاس حيث وقع الت جير. اإلقميميةرسيسة وحدة التحقيق 
 ."في العممية، وقد تم بال عل تحديد يوية احديم أشخاصثالثة 

 4/0/3102، لندن، القدس العربي
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 أبيب ستواجو تحديات صعبة تجاه مصرتل : 3102في عام  المنطقةدراسة إسرائيمية لواقع  50

كشاا ت دراسااة عسااكرية إسااراسيمية خطياارة، أعااديا العقيااد احتياااط بااالجيش اإلسااراسيمى  :القاادس المحتمااة / سااما
الجاار ، حياث ركازت فاى  2013رونين كويين، عن أيم وأخطر التحديات التى ستواجه إسراسيل خاالل عاام 

 جديدة، فى ظل حكم جماعة اإلخوان المسممين.جزو كبير لمياية مناا عمى مصر وسياستاا ال
 2013وجاااو فااى الدراسااة، التااى نشاارتاا مجمااة "يسااراسيل دي ياانس"، الصااادرة عاان وزارة الحاارب اإلسااراسيمية، أن 

ستكون عاًما خطيًرا وحاسًما بالنسبة لتل أبيب فيماا يتعماق بالمخااطر المحيطاة بااا فاى المنطقاة العربياة، بعاد 
 معتدلة"، وصعود أنظمة حاكمة أكثر تشددًا بالنسبة لمدولة العبرية.انايار "المخيمات ال

سايكون حاساما أيضاا فيماا يتعماق بالقنبماة النووياة اإليرانياة، وانتجاياات  2013وأشارت الدراساة إلاى أن عاام 
التاااى ساااتؤثر عماااى العدياااد مااان السياسااايين فاااى اعنظماااة الجديااادة، كماااا سيحسااام مساااألة انساااتقرار اعمناااى فاااى 

 وات المقبمة.السن
وأكدت الدراسة العسكرية اإلسراسيمية أن مصر أصبحت أبرز تمك انتجايات المتشاددة بعاد اناياار المخيماات 
العربية المعتدلة، مضي ة أنه عمى الرغم مان أن ياذا المصاطما نشاأ مان جاناب الادول اليربياة، مثال الونياات 

سااراسيل، منااذ توقيااع معاياادة السااالم باا سااراسيل بعااد صااراع طوياال ماان الصااراع المتحاادة وأوروبااا واو ين مصاار واو
اإلسراسيمى، حتى التوقيع عماى معايادة الساالم، إن أناه اآلن أصابا ن وجاود لاه بعاد تييار اعنظماة  –العربى 

 الحاكمة التى كانت أكثر اعتدان، عمى حد قولاا.
 1982صاايو عااام وقاال العقيااد كااويين إن مصار بقيااادة مبااارك نجحاات فاى وقااو حاارب "سااالمة الجميال" فااى 

باااين إساااراسيل ولبناااان، ومناااع اناياااار ات اقياااات أوسااامو بعاااد توقيعااااا بخمساااة عشااار عاماااا، وغيرياااا الكثيااار مااان 
 ال عاليات، وجونت التصعيد فى لبنان والض ة اليربية وقطاع غزة.

وأضاو "كويين" أن مصر فى عصر الرسيس الحاالى محماد مرساى لان تكاون كساابق عااديا خاالل الثالثاين 
ا الماضية، والتى كانت تنتاج مسار المخيم المعتدل، مضي ا أنه ن يوجد شك فى أن مصار ساتيير ياذا عامً 

 انتجا  بشكل كبير عما كانت عميه فى الماضى.
وأوضاااا العقياااد اإلساااراسيمى، خاااالل دراساااته العساااكرية المطولاااة، أن ينااااك اتجاااايين يجاااب أن تساااير عمياماااا 

مساااتقبماا وأمنااااا القاااومى، وياااى الساااير بمروناااة فاااى عالقتااااا ماااع دول  إساااراسيل خاااالل ال تااارة المقبماااة لضااامان
الجااوار، وعمااى رأساااا مصاار، وفااى الوقاات ن سااه انسااتعداد التااام والمزيااد ماان التاادريبات وعمميااات الاادفاع ضااد 
حباط أ  نشاط معااد إلساراسيل فاى المرحماة المقبماة، خاصاة فيماا يتعماق باأمن الحادود ماع مصار،  اععداو، واو

 عمى معايدة السالم، وعدم السماح إلدخال أ  تعديل فى الممحق العسكر  المرفق باا.والح اظ 
وأكدت الدراسة العسكرية اإلسراسيمية أن قيادة مرسى لمصر خمقت تحديا كبيرا إلسراسيل، ظارت بوادر  عنادما 

شااار أغسااطس  دخمات أول مدرعااة لممنطقااة المحظااور فياااا دخااول مركبااات ثقيماة، وفقااا نت اقيااة كامااب دي يااد،
من العام الماضى، ثم تبعاا زيادة فى عدد القوات الجوياة والبحرياة والمدرعاة، بحجاة محارباة أوكاار اإلريااب 

 يناك.
وقااال "كااويين" خااالل دراسااته: "ماان التحااديات الصااعبة التااى سااتواجه تاال أبيااب ماان جانااب مصاار انضااماماا 

وتكااااراًرا أن بناااااو م ااااعالت نوويااااة ساااايكون  لساااباق التسااااما الناااوو ، بااااالرغم ماااان أن المصاااريين يعمنااااون ماااررا
عغراض مدنية، ويو ما تتشكك إسراسيل فيه، وذلك بجانب الخروقات من جانب الجيش المصر  فى سيناو، 

 وتواجد وحدات عسكرية محظورة من قبل الممحق العسكر  المرفق بات اقية السالم".
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اعمنية إلسراسيل، من خالل قطاع غازة ورفاا، وأضاو "كويين" أن مصر قد تمجأ مستقباًل لتصدير المشاكل 
وقااد يمتااد اعماار ماان حيااث الماارور البحاار  لمبارجااات اإلسااراسيمية عباار قناااة السااويس والحااد مناااا، موضااحا أن 
مصر ساتعزز عنصاًرا ماًماا فاى تادياديا إلساراسيل، ويو"الصاواريخ طويماة الماد "، لتصابا جازًوا مان العقيادة 

سااات الجدياادة فااى عاااد مرسااى، مشاايرا إلااى أنااه فااى كمتااا الحااالتين فااإن "مرسااى" العسااكرية المعاادة لخدمااة السيا
 أكثر تعقيدًا فيما يتعمق بتعزيز استقرار المنطقة.

وأوضحت الدراسة اإلسراسيمية أن تنظيم "الجااد العالمى" فى سيناو وقطاع غزة يعاد مان أكبار التحاديات التاى 
مية العسكرية التى خاضتاا مصر فاى سايناو عماى نطااق واساع تواجه إسراسيل، مشيرة إلى أنه بالرغم من العم

نجازات العمل العسكر  المصر  فى  لمحاربة اإلرياب يناك، إن أن الوضع فى سيناو ن يزال صعًبا جدا، واو
المنطقة "ج" الحدودية مع إسراسيل لم تمات البنية التحتية عوكار اإلرياب، ويو الخطر الذ  يادديا حتى تمك 

 .المحظات
وأشااارت الدراسااة إلااى أن التقااديرات العسااكرية اإلسااراسيمية ت يااد أن مصاار فااى عصاار مرسااى لاان تعماال بشااكل 
كبير فى صد أوكار اإلرياب، ومنظمات الجااد العالمى العاممة فى سيناو، عمى الرغم من أناا تشكل خطارا 

طااع فقااط فااى محاربااة البنيااة عمااى اسااتقرار النظااام الجديااد باعساااس، إن أن "مرسااى" يختااار العماال بشااكل متق
 التحتية لإلريابيين، دون رادع تقريبا، حتى تظل الحدود اإلسراسيمية من غزة إلى إيالت غير مستقرة.

وشاادد "كااويين" عمااى ضاارورة تقياايم إسااراسيل لموضااع الحااالى لمواجاااة المخاااطر المحتممااة عمااى المااد  الطوياال 
ياة والدبموماساية الدولياة عماى مصار، ل ارض عقوباات من جارتاا الجنوبية، من خالل ممارساة الضايوط الدول

عمااى البعااد السياسااى لصااد أ  تاديااد عسااكر  محتماال، مشاايرا فااى الوقاات ن سااه إلااى أن مصاار ليساات "حاازب 
 اهلل"، ولكن الجيش اإلسراسيمى مطموب منه التخطيط والدراسة الجيدة لمواجاة أ  طارئ.

ما يتعمق بسياسة مصر الخارجية تجا  إسراسيل، ضااربا وقال "كويين" إن اعوضاع قد تييرت بصورة سيسة في
المثااال بأناااه عنااادما كاااان يااادخل الجااايش اإلساااراسيمى فاااى لبناااان، فاااإن "مباااارك"، الاااذ  لااام تخاااط قدماااه اعراضاااى 
اإليرانية، كان ييض الطارو، ولكان اآلن فاإن مصار أصابحت نعباا رسيسايا، وقاام مرساى باحتضاان أحماد  

 نجاد.
مية إن المثير لمقمق أيضا من جانب إسراسيل أن تتجه ثورة "ميدان التحرير" إلى اعردن وقالت الدراسة اإلسراسي

، وتحااول المممكااة العربيااة السااعودية ماان المحااور المعتاادل، 1994التااى وقعاات ات اااق سااالم مااع تاال أبيااب عااام 
السياساية  ، والمواقاو1990ب ضل عالقاتاا مع الونيات المتحدة، خاصة مناذ حارب الخمايج اعولاى فاى عاام 

 المنايضة إليران وحزب اهلل، إلى محور الشر.
ماان اعطااراو اعخاار  غياار مصاار، بحسااب  2013وفيمااا يتعمااق بالتحااديات التااى تواجااه إسااراسيل خااالل عااام 

الدراساااة، ياااى تحاااول معساااكرات عربياااة معتدلاااة كالسااامطة ال مساااطينية برساساااة محماااود عبااااس أبوماااازن وساااالم 
 يل، كما كان الوضع خالل فترة قيادة ياسر عرفات.فياض نستخدام العنو ضد إسراس

وأضاو "كويين" أن "عباس" وجماعته ترغب فى العودة إلى مركاز انيتماام الادولى والمنطقاة العربياة، وربماا 
ال مسااطينى، عمااى الاارغم ماان أن يااذا  -ترغاب فااى العااودة إلااى طاولااة الم اوضااات إلنااااو الصااراع اإلسااراسيمى 

ياااب الم اوضااات، وتادياادات الشااارع ال مسااطينى لمعااودة لمشااارع، واناادنع انت اضااة اعماار مشااكوك فيااه بعااد غ
 ثالثة فى أ  وقت.

وفيماااا يتعماااق بالمصاااطما اإلساااراسيمى "محاااور الشااار"، الاااذ  يضااام إياااران وحااازب اهلل وساااوريا، قالااات الدراساااة 
حياث إن "بشاار" يواجاه  اإلسراسيمية إن يذا المحور أصبا اآلن فى خطر لممرة اعولى منذ وفاة حافظ اعساد،
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صااعوبات متزاياادة ماان جانااب المعارضااة، فااى ظاال المساااعدات الوثيقااة والثابتااة ماان جانااب إيااران وحاازب اهلل 
 المبنانى )شيعة لبنان عمى وجه الدقة(. -العموية  -لتثبيت المثمث الشيعى 

ا إلاى "كانتوناات" عرقياة، وأضافت الدراسة أن يذا المثمث يمكنه البقاو عماى قياد الحيااة فاى حالاة تقسايم ساوري
ذا لم ينجا "اعسد" فى يزيمة المعارضة فإن سوريا ستصبا دولة سنية وأقمية عموية، قد يعانون انضطااد  واو
الشديد والمستمر، وربما سوو يضطرون إلى الس ر خارج سوريا، وسوو تواجاه الدولاة الساورية السانية ن اس 

 حكم، مما سيشكل تحدًيا خطيًرا آخر إلسراسيل.الحال فى مصر، ويو سيطرة اإلسالميين عمى ال
 2/0/3102، وكالة سما اإلخبارية
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 د. أحمد سعيد نوفل
كثر الحديث في اعيام اعخيرة عن الكون درالية اعردنية ااا ال مسطينية، خاصة بعد زيارة الممك عباداهلل إلاى رام 

ه مااع الاارسيس ال مسااطيني محمااود عباااس، وماان ثاام لقاسااه مااع رساايس الااوزراو اإلسااراسيمي بنيااامين اهلل واجتماعاا
نتنيايو. وعماى الارغم مان الارفض الشاعبي ال مساطيني واعردناي لمكون درالياة بالصايغ المعروضاة حالياا، عنااا 

ية الالجسين، إن أناه تأتي في سياق مخطط إسراسيمي لمقضاو عمى فكرة الدولة ال مسطينية المستقمة وعمى قض
ن باااد مااان البحاااث فاااي أياااة صااايية لموحااادة والتعااااون فاااي المساااتقبل، مااان زاوياااة تطاااور العالقاااات اعردنياااة اااااا 
ال مسطينية، والتي تختمو فاي مكوناتااا وأدواتااا وظروفااا عان العالقاات اعخار  التاي تاربط عاادة باين الادول 

 والشعوب العربية.
ية ا ال مسطينية بعاد قياام إساراسيل، نتيجاة لمتحاونت التاي حادثت فاي الشارق فقد ظار مصطما العالقات اعردن

وحمااات محماااه إدارة  14/3/1949اعوساااط، وأدت إلاااى إليااااو الحكااام العساااكر  اعردناااي فاااي فمساااطين بتااااريخ 
 مدنية.

ت وفي الثاني من شار تشارين الثااني/ ناوفمبر مان ن اس العاام، مانا المماك عباداهلل اعول السامطات التاي كانا
، ألياي منصاب الحااكم العاام العساكر  وعاين 6/12/1949تتمتع باا الحكومة البريطانية فاي فمساطين. وفاي 

متصاارفون فاااي الضااا ة اليربياااة ماان فمساااطين، تاااابعون لاااوزارة الداخميااة اعردنياااة، ومااانا ال مساااطينيون الجنساااية 
اا ال مسطيني الداعي إلى قيام يذ  ، بعد نجاح التيار اعردني ا1950اعردنية قبل قيام وحدة الض تين في عام 

الوحدة . وساعدت تمك الوحدة في إضعاو الكيان ال مسطيني المستقل الذ  قادته ودعات إلياه الايساة العربياة 
العميا بزعامة أمين الحسيني، التي جعمت غزة ا التاي كانات تحات اإلدارة المصارية ا مقارا لااا . وذابات الاوياة 

الوحاادة بااين الضاا تين الشاارقية واليربيااة )المممكااة اعردنيااة الااشاامية( حتااى عااام  الوطنيااة ال مسااطينية فااي دولااة
 ، عندما عادت من جديد وبقوة بعد قيام منظمة التحرير ال مسطينية.1964

وبدأ الصدام بين وجاتي نظار  متناقضاتين، وجااة نظار أردنياة، تعتقاد بأنااا تمثال الشاعب ال مساطيني، عماى 
ال مساطينية ماع اعردن، وحصاول ال مساطينيين فاي اعردن عماى الجنساية اعردنياة أساس وحدة الض ة اليربياة 

وحقااوق المواطنااة، وبااين وجاااة نظاار منظمااة التحرياار ال مسااطينية التااي كاناات تعتقااد بااأن لاااا الحااق فااي تمثياال 
الشااعب ال مسااطيني أينمااا وجااد، حسااب قاارارات القمااة العربيااة، بأيميااة وجااود كيااان فمسااطيني مسااتقل يتصااد  

سراسيل ومخططاا ضد القضية ال مسطينية، ويمثل الاوية الوطنية ال مسطينية. وظارت العالقات اعردنية اااا إل
 ال مسطينية كمظار من مظاير الصراع وليس
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التعااون فاي مان لاه الحاق بتمثيال ال مساطينيين وقضايتام وفااي عادم ثقاة كال طارو باالطرو اآلخار. كماا باارز 
أثاار اعزمااة بااين حركااة المقاومااة ال مسااطينية والساامطات اعردنيااة، فااي  مصااطما العالقااات بااين الطاارفين عمااى

، التااي أدت إلااى خااروج منظمااة التحرياار ومؤسساااتاا ماان اعردن، ممااا دفااع اعخياار إلااى 1970ساابتمبر/أيمول 
تمثااال فاااي مشاااروع المممكاااة العربياااة  1972طااارح م ااااوم جدياااد لمعالقاااات ماااع ال مساااطينيين فاااي ماااارس/ آذار 

كتااب لممشااروع اعردنااي النجاااح بساابب إصاارار منظمااة التحرياار عمااى وحدانيااة تمثيماااا لمشااعب المتحاادة. ولاام ي
 ال مسطيني.

، 1982وعاد يذا المصطما لمظاور من جديد، أثر خروج منظمة التحريار ال مساطينية مان لبناان فاي صايو 
الت اااعالت بعااد انجتياااح اإلسااراسيمي لمبنااان واضااطرار فصاااسل م. ت. و الخااروج ماان يناااك، حيااث نشااطت 

السياسااااية بااااين الحكومااااة اعردنيااااة وقيااااادة م. ت. و، خاصااااة حااااول موضااااوع التحركااااات الدبموماسااااية بشااااأن 
 1985التوصل إلى تسوية سياسية لمنزاع العربي اإلسراسيمي، وأد  إلى التوقيع عمى ات اق فبراير/شاباط عاام 

ل مسااطيني ضاامن إطااار انتحاااد بااين اعردن و م.ت.و. ووافااق الطرفااان عمااى حااق تقرياار المصااير لمشااعب ا
 الكون درالي بين اعردن وال مسطينيين .

وسااعى كاال طاارو إلااى تحقيااق مصاامحته عمااى حساااب الطاارو اآلخاار . فقااد أراد اعردن أن يعااود لمتحاادث ماان 
جديااد باساام الشااعب ال مسااطيني ويشااارك المنظمااة فااي ذلااك، وسااعت المنظمااة إلااى التنساايق مااع اعردن بساابب 

 . 1982من بيروت عام ضع اا بعد الخروج 
وبعد تسريب معموماات عان اتصاانت أردنياة ا أمريكياة بخصاوص حال القضاية ال مساطينية، خشايت المنظماة 
أن تكون عمى حسااب تمثيمااا لمشاعب ال مساطيني. كماا أن المنظماة أرادت انسات ادة مان التنسايق ماع اعردن 

التحرير ال مسطينية . وبسبب عدم وجود الثقة  لكي تعبر عن طريق اعردن بوابة انعتراو اعمريكي بمنظمة
لاام ين ااذ، ممااا جعاال اعردن يتخمااى  1985بااين الطاارفين وضاايوطات عربيااة مختم ااة، فااإن ات اااق فبراير/شااباط 

. وأناااى الممااك حسااين فااي يااذا 1988عاان ارتباطااه القااانوني واإلدار  مااع الضاا ة اليربيااة فااي يوليااو/ تمااوز 
اليربية مع اعردن، إن أن القارار لام يناه الحساساية باين اعردن والمنظماة  عاما من ارتباط الض ة 40القرار، 

وبتمثياال الشااعب ال مسااطيني والاويااة  1967فااي مااا يتعمااق بمسااتقبل اعراضااي ال مسااطينية المحتمااة منااذ عااام 
 الوطنية ال مسطينية.

ردن، الااذ  عباار عنااه ، الخاايط الرفيااع الااذ  كااان يااربط الوفااد ال مسااطيني باااع1993وأناااى ات اااق أوساامو عااام 
بالوفااد المشااترك والمظمااة اعردنيااة. وخشااي اعردن ماان أن يحقااق الكيااان ال مسااطيني الجديااد روابااط اقتصااادية 
قويااة مااع إسااراسيل عمااى حساااب عالقاتااه مااع اعردن، حيااث تقاادر العاساادات الساانوية لااألردن ماان خااالل إدخااال 

، بينما بميت قيمة الصادرات 1992يين دونر في عام مال 10البضاسع اعردنية إلى الض ة اليربية المحتمة با
. وازدادت يااذ  التخوفااات فيمااا بعااد خاصااة بعااد 1104اإلسااراسيمية إلااى الضاا ة اليربيااة وغاازة ماان ن ااس العااام 

. كماا خشاي اعردن أن تقادم 29/4/1994التوقيع عمى ات ااق اقتصااد  إساراسيمي ا فمساطيني فاي القاايرة فاي 
ة الحكم الذاتي مباشرة بعد أن كانات تقادم ساابقا عان طرياق اعردن، وياو ماا حصال المساعدات الدولية لسمط

بال عل فيما بعد. مما أثر عمى انقتصاد اعردني، خاصة أن تمك المساعدات تعاد بممياارات الادونرات. وتاأثر 
مًا كبيرًا منااا اعردن كذلك من جراو التحويالت التي يقوم باا العاممون ال مسطينيون في الخارج، حيث أن قس

كان يتحاول إلاى اعردن وياتم إياداعاا فاي البناوك اعردنياة، أماا بعاد ات ااق الحكام الاذاتي فقاد تام تحويال الجازو 
 اعكبر مناا مباشرة إلى الض ة اليربية وقطاع غزة .
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رفين ون باااد مااان اإلشاااارة إن أن نقااال القضاااية ال مساااطينية مااان اعردن، لااام تاااأت نتيجاااة ات ااااق وت اااايم باااين الطااا
ال مسطيني واعردني، بل أناا جميعًا أتت في أجواو من التوتر وأزمة كبيرة من الشك وعدم الثقاة . فقارار قماة 
الرباط الذ  اعتبر  اعردن خطيرًا ووافق عميه عمى مضاض، اعتبار  ال مساطينيون مكسابًا. وقارار فاك انرتبااط 

 مسااطينية، رحباات بااه منظمااة التحرياار ال مسااطينية، الااذ  اتخااذ  اعردن نتيجااة لمضاايوط العربيااة واننت اضااة ال
واعتبرته خطوة عمى طريق انستقاللية ال مسطينية. وات اق أوسمو التي تح ظ عميه اعردنيون ا عمى اعقل في 
أياماه اعولاى ا اعتبار  ال مساطينيون إنجاازا كبيارًا عماى طرياق الدولاة ال مساطينية المساتقمة. ياذا الطاابع السامبي 

عردنية ال مسطينية الذ  واكب أيم ثالث محطات رسيسية وتاريخية، كاان مان الممكان أن يسا ر عان لمعالقة ا
 نتاسج أفضل لكال الطرفين لو أن جوًا من التعاون والت ايم رافق يذ  المحطات.

ا ولااذا فقاد شاادت العالقاات اعردنياة ا ال مساطينية طيماة العقاود الماضاية أزماة ثقاة باين الطارفين، وكاان ساببا
الخالو حول مسألة الاوية الوطنية والكيانية ال مسطينية، وأحقية تمثيل الشعب ال مسطيني، إن تماك اعساباب 

 تراجعت قميال في عاد الممك عبداهلل الثاني، الذ  لم يعد متحمسا عن يمثل اعردن القضية ال مسطينية.
الجمياع بياد الجاناب ال مساطيني، وكاان ن باد  قضية الكيانية ال مسطينية ومساؤولية تمثيمااا الاذ  أصابا باإقرار

 أن تنتاي التخوفات من قبل الجانبين عمى يذا الكيان أو ذلك من قبل كال الطرفين .
ذا صدقت النوايا وتالشت الشكوك وحمت بدن مناا الثقة المتبادلاة، يمكان البحاث فاي المساتقبل، عان صايغ  واو

لااة اعردنياة والدولااة ال مسااطينية المسااتقمة ال عميااة، التااي تتمتااع جديادة ماان انناادماج أو مشاااريع الوحاادة بااين الدو 
بالسااايادة الكامماااة عماااى مواطنيااااا وأرضااااا ومؤسسااااتاا وحااادوديا الدولياااة الثابتاااة، ولكااان بشااارط أن يكاااون ياااذا 
التعاااون بناااو عماااى رغبااة شاااعبية حقيقيااة ومشاااتركة بااين اعردنيااين وال مساااطينيين، ولاايس بنااااو عمااى إماااالوات 

وخارجية، وأن يكون مبنيا عمى قاعدة تحقياق المسااواة التاماة والمواطناة الحقيقياة لمجمياع، وأن ياأتي  إسراسيمية
قبل ذلك كما جاو في بيان المبادرة اعردنية لمواطنة متساوية، في ظل أجواو ديمقراطياة لاد  المؤسساات فاي 

ننساان ودولاة المؤسساات، وتتاوفر الدولتين وأن 'يؤسسا لنظام ديمقراطي تعدد  وبرلماني تراعاى فياه حقاوق ا
لجميااع مواطنيااه حريااة المشاااركة ال عالااة فااي مؤسسااات الحكاام، واسااتقالل القضاااو وساايادة القااانون، والمواطنااة 
عمى أسس واضحة قاسمة عمى قاعادة المسااواة التاماة وانختياار الشاعبي الطاوعي الحار واعجاواو الديمقراطياة 

 الحقيقية.
 4/0/3102، القدس العربي، لندن
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 محمد ياغي
ن يوجاااد شاااك باااأن المتييااارات السياساااية فاااي المنطقاااة العربياااة قاااد فرضااات ن سااااا عماااى الصاااراع اإلساااراسيمي 
ال مسااطيني. اسااتالم التيااار اإلسااالمي لمحكاام فااي مصاار، واقتااراب وصااوله ماان حكاام سااورية، دفااع أطرافااًا دوليااة 

ة ظاريا كميًا لعممية السالم فاي الشارق اعوساط. واعيام أن ياذ  اعطاراو قاد طمبات مان الماانحين مؤثرة إلدار 
"عربااًا وعجمااًا" التوقااو عاان دعاام الساامطة ماليااًا، ويااو مااا تساابب فااي اعزمااة الماليااة الخانقااة التااي تعاااني مناااا 

 السمطة حاليًا، والتي قد تؤد ، من جممة أسباب أخر ، إلى اناياريا.
يذا الحصار المالي استادو منع السمطة من التوجه لألمم المتحدة لمحصول عمى ص ة المراقاب.. لمبعض، 

ولااذا الابعض أيضاًا، الحصااار يساتادو الضايط عمااى السامطة لمعاودة لمم اوضااات دون شاروط. لكناي أعتقااد 
في حسابات  بأن سبب يذا الحصار يو المتييرات التي تحدث في اإلقميم. إن كان ن بد من تسوية سياسية،
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إسااراسيل، فمماااذا تكااون مااع الساامطة فااي رام اهلل، أو لاايس ماان اعفضاال أن تكااون يااذ  التسااوية مااع "حماااس"، 
 طالما أن اإلقميم يميل لصالحاا؟

دققااوا فااي تصااريحات منسااوبة لاارسيس وزراو إسااراسيل، نتنيااايو، قااال فياااا قباال أيااام ثالثااة إن "سااقوط الساامطة 
" وأن "كل ذ  عقل يستطيع استبصار حالة سقوط السمطة ال مسطينية في الض ة ال مسطينية في رام اهلل وارد،

اليربيااة عمااى غاارار مااا يجاار  فااي سااورية اآلن." مضااي ًا بااأن "حركااة حماااس قااد تساايطر عمااى أراضااي الساامطة 
ال مساطينية إماا قبال التوصال إلاى تساوية سياساية معاااا )ماع السامطة( أو بعاديا". وبالنتيجاة يقاول نتنياايو إنااه 
"يجااب انتااااج ناااج المسااؤولية والعقالنيااة إزاو الساامطة ال مسااطينية فااي رام اهلل بخااالو اعصااوات الداعيااة إلااى 
الارولة والتنازل واننسحاب وذلك لتالفي خطر قيام قاعدة إريابية إيرانية ثالثة في المنطقة بعد ما حادث فاي 

 لبنان وغزة".
حديثاه عان احتماال اساتالم "حمااس" لمسامطة بعاد التساوية  نتنيايو عمى قناعة بأن "حماس" ستستمم السامطة..

يو من باب اندعاو بأنه عمى استعداد لمتوصل لتسوية مع السمطة في رام اهلل، لكن ممارسااته عماى اعرض 
تؤكد عكس ماا يقولاه. دع عناك ادعااو  باأن ينالاك خطار قياام قاعادة إريابياة إيرانياة جديادة فاي الضا ة، فااو 

بااأن "حماااس" قطعاات عالقتاااا مااع إيااران وموجااودة اآلن فااي خناادق الحم اااو الجاادد الااذين  أكثاار ماان غياار  يعماام
يريدون التادسة مع إسراسيل، ولو مؤقتًا.. ثم إذا كانت مخاوفه "حقيقية"، فمماذا يحاصر السمطة ويحجب عناا 

 اعموال، ويماد نناياريا.
عمااى الضاا ة كإحااد  الحقاااسق التااي عمااى  مااا يااو مااام فااي تصااريحاته بأنااه يماااد ل كاارة قبااول ساايطرة "حماااس"

إسااراسيل التعاماال معاااا، والتسااوية تااأتي بعااد ساايطرة "حماااس" عمااى الضاا ة، ن قبماااا. الحصااار المااالي العربااي 
يأتي ضمن يذ  الرؤية أيضًا. وربما من أجل التسريع باستبدال سامطة "فاتا" بسامطة "حمااس"، وبعاديا رعاياة 

 ة لمصراع ال مسطيني اإلسراسيمي.م اوضات، غير مباشرة، إليجاد تسوي
معااالم يااذ  التسااوية فااي حسااابات إسااراسيل، وأظاان بااأن التيااار اإلسااالمي، ن يعتاارض عمياااا، يااي فااي عااودة 
الضاا ة اليربيااة لااألردن. لاااذا كااان ينالااك لقاااو بااين ممااك اعردن ونتنيااايو قباال أساابوع، نقماات بعااض الصااحو 

 لض ة واعردن.عنه، أن المقاو تطرق لعالقة كون درالية بين ا
ياذا حال ماريا عطاراو عدياادة. إلساراسيل أوًن التاي ترياد أكبار جاازو مان أرض الضا ة ولكان بادون فمسااطينيين 

حيااث الدولااة ال مسااطينية المقطعااة اعوصااال ن مقومااات  -عمياااا.. ويااذا الحاال بااديل إسااراسيمي ل كاارة الاادولتين
اسماة إلساراسيل ن يجاب الساماح بااا.. وياو حال اقتصادية تمكنااا مان البقااو وياي تبعاًا لاذلك مصادر أزماات د

 أيضًا في صمب عقيدة الميكود السياسية التي ير  في اعردن دولة لم مسطينيين.
ويو حل مريا لإلسالميين الذين استمموا السمطة قبل أشار أو في طريقام لاا بعد أشار. مصار تحتااج إلاى 

ن باادأت بطريقاااة صااحيحة ، حتاااى تتيمااب عمااى اإلرث المأسااااو  ماان ال قااار ساانوات عدياادة، إن بااادأت اليااوم واو
 واعمية والتخمو العممي وانرتباطات اعمنية الدولية، الذ  تركه لاا حكم مبارك.

وسورية، إن اساتمماا اإلساالميون ساتكون قريباه مان ليبياا.. ميميشايات مسامحة تتناازع عماى السامطة، وسايدخل 
وريون، كما حالام اآلن، في لعباة دولياة يادفاا تمكيانام مان التيار اإلسالمي المعتدل، اإلخوان المسممون الس

الحكم وفرض سيادتام عمى كامل تراب سورية، ويي لعبة لاا أثماناا السياسية.. والموقو من إساراسيل ساواو 
 من مسألة الجونن، أو من التسوية في الض ة سيكون حاضرًا خالل "لعبة التمكين" يذ .

رضاون عماى ياذا الحال.. إلاى الياوم يارفض اإلساالميون قارار فاك انرتبااط باين اإلسالميون فاي اعردن ن يعت
، وياام ياارون بااأن قاارار فااك الوحاادة بااين الضاا تين غياار 1988اعردن والضاا ة الااذ  اتخااذ  ممااك اعردن العااام 
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دساااتور ، وأن الضااا ة يجاااب أن تعاااود أوًن لاااألردن، وأن تجااار  فيااااا انتخاباااات برلمانياااة، ثااام يجتماااع البرلماااان 
موحااد، ليقاارر فاااك انرتباااط ماان عدماااه، ويااو مااا يعناااي صااراحة، بااأنام يؤمناااون بااأن الضاا ة ياااي جاازو مااان ال

 اعردن.
موقاااو اعردن الرسااامي العمناااي ضاااد ال كااارة، بحساااب تصاااريحات وزارة الخارجياااة اعردنياااة ماااؤخرًا.. لكااان ياااذا 

، ويااو عرضااة لضاايط مميااار دونر 24الموقااو مرشااا لمتيّياار لسااببين: اعردن يعاااني ماان ديااون وصاامت الااى 
سياسي لن يكون بإمكانه تحممه في حالة رفضه لممشروع.. والنظام اعردني ثانيًا يعاني من ت سخ في قاعدته 
انجتماعية بين اعردنيين اعصميين، تحديدًا في جناوب اعردن، ومان مصامحته بنااو قاعادة اجتماعياة داعماة 

ذ  يحظى بدعم جماور عريض من ال مسطينيين، ن يمانع له وسط ال مسطينيين. التيار اإلسالمي اعردني ال
ماثاًل، رساساة وزراو وانتخاباات برلمانياة  -في دعم النظام اعردني إن حصال عماى جازو مان السامطة السياساية

 حقيقية عمى الطريقة الميربية.
وتاراين تبعاًا  يبقى موقو "حماس" وموقو "فتا" من المشروع.. اعولى تر  المتييرات في اإلقميم لصالحاا..

لذلك عمى الزمن.. يي لن تتنازل مباشرة، ولن تقاوم بتوقياع ات اقياات مباشارة.. "حمااس" و "التياار اإلساالمي" 
عموماااًا، كماااا قمناااا مااارات عديااادة، يرثاااون انت اقياااات ون يوقعونااااا عساااباب أيديولوجياااة صااارفة ن عالقاااة لااااا 

تعيش عقودًا إلى أن ييير اهلل من حال "اعمة." ضمن يذا بالسياسة، وبعد وراثتاا، يمكن لاذ  انت اقيات أن 
 ال ام، "حماس" لن تقو فعميًا ضد يذا التوجه، ولن تسعى إلحباطه.

"فتا" وعمى الرغم من ناضتاا الم اجسة في غزة، إن أناا في وضع ن يمكنااا مان إحبااط المشاروع.. أقصاى 
ك فااي ظاال الحصااار المااالي والسياسااي الحااالي، يااو مااا يمكناااا الااذياب إليااه يااو حاال الساامطة.. ويباادو أن ذلاا

 عودة الض ة.. أو أجزاو مناا إلى اعردن. -رغبة عربية ودولية لمتمايد لممشروع اإلسراسيمي
 4/0/3102، السبيل، عّمان
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 باتريك سيل
وسااط غياار المسااتقّر. وعمااى رغاام سااقوط ماان المسااتبعد أن تكااون الساانة المقبمااة سااعيدة بالنساابة إلااى الشاارق اع

بعض القادة الدكتاتوريين، ومن مطالبة عرب كثيرين بحقوقام اآلن، ن م ر من الواقع الذ  ي يد بأن حصيمة 
الساانتين الماضاايتين بقياات ساامبية إلااى حااد كبياار. ومااا ماان دلياال مقنااع فااي أ  ماان الاادول التااي طاولاااا الربيااع 

حكاام الرشاايد، وتحّساان مسااتو  المعيشااة فااي أوساااط اعشااخاص العاااديين، العرباي، عمااى السااالم والمصااالحة وال
 وازدياد الحّس بالمواطنة، ناييك عن الديموقراطية الحقيقية.

وقاااد عانااات بعاااض البمااادان أكثااار مااان غيرياااا. إن أن صاااراخ ودماااوع الساااوريين، الاااذين بماااغ عااادد القتماااى بيااانام 
ن، تتثقاال ضاامير العااالم إلااى حااّد كبياار. إّن أّنااه ن عشاارات اآلنو، ومسااات آنو الجرحااى والجياااع والماجااري

ن اقتبساانا مااا قالااه مبعااوث اعماام المتحاادة اعخضاار اإلبراييمااي، فااإن سااورية تواجااه  ناايااة لاااذا انحتضااار. واو
 خطر النزول إلى الجحيم، يذا إن لم تكن فيه اآلن.

ساي العرباي صا عات ياسماة، وياو ن ون تقتصر الضاحايا عماى كال مان الادول العربياة، فقاد تمقّاى النظاام السيا
يزال يواجه حالة من ال وضى العارمة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن قدرة الادول العربياة عماى العمال معاًا ب عالياة 
تقّمصاات إلااى حااد كبياار. ويااي تواجااه صااعوبة لتأكيااد اسااتقاللاا عاان القااو  الخارجيااة الجشااعة، أو الاادفاع عاان 

 ة، مع العمم أن الصوت العربي يكاد ن يتمتع بأ  ن وذ.القضايا العربية عمى الساحة العالمي
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ويتنَظار  –لقد اكتسابت بعاض الادول العربياة ثاروة طاسماة، ولكان مان غيار المباالغ فياه إن قمناا إن العارب ككال 
إليام كمجموعاة أشاخاص يتشااباون فاي طريقاة ت كياريم ويتقاسامون المياة ذاتااا والتااريخ عيناه، ونظاام عقاساد 

سوا أفضل حاًن بكثير مما كاانوا عمياه قبال أكثار مان ساتين عاماًا، عنادما ضااعت فمساطين باين لي –متشاباًا 
، وعندما تعّرض العالم العربي لازيمة نكراو شاممة عمى يد إسراسيل فاي عاام 1947-48أياد  الصااينة في 

1967. 
 ما الذ  يجعمني أتطِمق يذ  اآلراو المتشاسمة؟ فمننظر إلى اعدلة.

كاااان لكااال مناماااا فاااي الماضاااي دور حاسااام فاااي الااادفاع عااان  –تاااان عربيتاااان يماااا ساااورية والعاااراق * ثّماااة دول
تواجاان اليوم التشتيت والتقسيم، وحّتى احتمال خسارة يويتاماا الوطنياة. وأقال ماا نشااد   –المصالا العربية 

د الحاارب العالميااة يااو إعااادة رساام لمخريطااة التااي أنشااأت ياااتين الاادولتين المنبثقتااين ماان ونيااات عثمانيااة بعاا
 اعولى.

* ثّمة لعنة أخر  يعاني العرب بسبباا، تتمّثل بنشوو موجة من الكرايية بين السّنة والشيعة. واليوم، يتّصرو 
كأعااداو ن يمكاان التوفيااق  –الااذين يؤمنااون باااهلل، ويبّجمااون النبااي ن سااه  –يااؤنو اإلخااوة فااي الاادين اإلسااالمي 
أكثر من يذا العداو بين اإلخوة، وما من أمر جمب فرحة أكبر إلى قموب بينام. وما من أمر أَضعَو العرب 

 أعداسام.
 –، عناادما حمّاات الونيااات المتحاادة الجاايش العراقااي وجعماات حاازب البعااث خارجااًا عاان القااانون 2003فااي عااام 

باين الساّنة أطاحات بالدولاة بحاد ذاتااا، وح ّازت حرباًا أيمياة  –ويما المؤسستان الرسيسيتان في الدولاة العراقياة 
والشاايعة، تسااببت بمقتاال مسااات اآلنو وبتاجياار الماليااين. وكاناات نتيجااة يااذا الصااراع كارثااة حقيقيااة. وثانيااًا، 
خساار العااراق، فااي ظاال القيااادة الشاايعية، دور  التقميااد  كثقاال مااوازن إليااران. ونتجاات ماان اخااتالل مياازان القااو  

 مخاوو من الايمنة اإليرانية في بعض دول الخميج العربي.
وبالنساابة إلااى مااراقبين مسااتقمين مثمااي، اشااتممت يااذ  المخاااوو عمااى قاادر كبياار ماان المباليااة، ولكناااا كاناات 
تنطو  عمى تاداعيات مؤسا ة، إذ تساببت باأن ينظار عادد كبيار مان دول الخمايج العرباي إلاى إياران عماى أنااا 

. ون شاااك فاااي أن الدعاياااة وبمجوسااااا إلاااى الونياااات المتحااادة طمباااًا لمحماياااة –عااادو، أكثااار مااان كونااااا شاااريكًا 
 اعميركية واإلسراسيمية المنايضة إليران كان لاا دور في ذلك.

* يطيى شبا اإلفالس عمى مصر، القاسد التقميد  وأكبر دولة عربية من حيث عادد الساكان، ماع العمام باأن 
ت اااع معاادنت اقتصاااديا مناااار، وقااد شااحت فياااا السااياحة وانسااتثمارات اعجنبيااة إلااى حااد كبياار. وستااما بار 

اإلنجااب، التاي بقيات تحاات السايطرة بادوًا ماان خمساينات القارن العشارين. والجاادير ذكار  أن ال ااسض السااكاني 
ساامب الشااعب بمعظمااه أ  فرصااة منطقيااة لحياااة أفضاال. إلااى ذلااك، سااما انعتماااد عمااى اإلغاثااة اعميركيااة 

ي، بتقييااد كبياار لقاادرة مصاار عمااى وعمااى المؤسسااات التااي يااديريا أميركيااون، عمااى غاارار صااندوق النقااد الاادول
 متابعة سياسة خارجية مستقمة تصب في مصمحة العرب.

* أما القضية ال مسطينية، التي تشكل حجر الزاوية بالنسبة إلى الكرامة والاوية العربياة، فتكااد تكاون خاسارة. 
. وقاد 1948زيمة عاام فحل الدولتين أصبا ساقطًا عمميًا. ويواجه العرب احتمال تكّبد يزيمة فادحة، تكمل ي

عجااااازت الااااادول العربياااااة الثرياااااة عااااان اساااااتخدام تأثيرياااااا عماااااى الونياااااات المتحااااادة وأوروباااااا لممطالباااااة بالعدالاااااة 
لم مسااطينيين، ويااو مااا يشااكل سااببًا آخاار لالنشااقاق بااين ال مسااطينيين. ويقااوم ساابب ثالااث عمااى بااروز القااوميين 

إسااراسيل الكباار ، التااي يكااون فياااا ال مسااطينيون إّمااا المتطارفين دينيااًا فااي إسااراسيل، الااذين يصاارون عمااى إنشااو 
 محتشدين كالعبيد في بانتوستانات منعزلة، أو متبعدين عن اعراضي بصورة نااسية.
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لقااد تمكناات إسااراسيل ماان ساامب أراض  فمسااطينية وصااد السااالم ومنااع أ  شااكل ماان أشااكال الدولااة ال مسااطينية، 
ت عمااى جيراناااا بحسااب رغبتاااا، وذلااك لساابب أساسااي وممارسااة ساايطرة عسااكرية عمااى المنطقااة، وشاان يجمااا

واحد، ويو أّنااا حظيات بادعم ن متناا   مان الونياات المتحادة. وعماى رغام انتخااب الارسيس بااراك أوباماا لونياة 
ثانية، يبدو مستمرًا فاي تاردد  حياال مواجااة القاو  المؤيادة إلساراسيل، التاي تمّكنات مان ال اوز بن اوذ ياسال فاي 

حدة، أقمه ضمن الكونيرس اعميركي. وماع ذلاك، يكمان التنااقض فاي أن عرباًا كثيارين ن يزالاون الونيات المت
يطااالبون بحمايااة الونيااات المتحاادةن إّنااه جنااون. وماان الضاارور  أن يتحااّرر العاارب ماان القيااود اعميركيااة وأن 

 يتعّمموا كي ية الدفاع عن أن سام.
 صية القادة العرب باا؟ما يي قرارات السنة الجديدة التي أجرؤ عمى تو 

* أوًن، أن يبذلوا قصار  جاديم إليجاد حل لالنشقاق باين الساّنة والشايعة، الاذ  يتضاعو العاالم العرباي إلاى 
 –حااد كبيااار. وقاااد تقاااوم خطاااوة أولياااة عماااى تنظااايم مااؤتمر كبيااار لعممااااو الااادين مااان كافاااة الماااذايب اإلساااالمية 

بقاسام في مكان واحد إلى أن يحّموا خالفاتام  .واو
يقااو القتال مان خاالل  –* ثانيًا، أن يحموا ما تبقّاى مان ساورية  ودورياا المركاز  فاي كابا جمااح إساراسيل، واو

جمب النظام ومعارضيه إلاى طاولاة الت ااوض، بياض النظار عماا إذا كاان اعمار يعجابام أم ن. فماا مان حال 
ض وقاو إلطاالق الناار عماى عسكر  لألزماة. وتقاوم الطريقاة الوحيادة لوضاع حاّد لمادمار المستشار  عماى فار 

الطرفين، والتوّقو عن إرساال اعماوال واعسامحة لمنظاام والمتماردين، وعازل المتطارفين القااتمين مان الطارفين، 
يااران، لاادعم مرحمااة انتقاليااة  ودفااع الونيااات المتحاادة وروساايا، فضاااًل عاان انتحاااد اعوروبااي ومصاار وتركيااا واو

مااا إذا كااان الاارسيس بشااار اعسااد ساايبقى فااي الساامطة أو ييادريااا، سياسااية. ون تقااوم المسااألة اعساسااية عمااى 
حيث أن وحدة الدولة السورية يي التي تقع عمى المحك. ومن الضرور  القيام بذلك لحماية التراث التاريخي 
ال ريااد فااي سااورية، ومؤسساااتاا الحكوميااة، وأقمياتاااا العريقااة، ودوريااا اإلقميمااي الحيااو  فااي مجااال الاادفاع عاان 

 قالل العربي.انست
ن كان اعمر يادد بانقطاع العالقات الودية مع الونياات المتحادة  * ثالثًا، أن يطالبوا بالعدالة لم مسطينيين، واو

 وسحب القواعد اعميركية من الخميج.
م، * رابعًا، أن يبدأوا حوارًا استراتيجيًا مع طاران، مع اإلشارة إلى أن العداو بين العرب واإليرانيين خطأ جسي

لى أن شراكة بين العرب واإليرانيين  تكاون بمثاباة شاراكة عماى قادم المسااواة بانساتناد إلاى الثقاة المتبادلاة  –واو
وحاديا ك يماة بحماياة منطقاة الخماايج الحيوياة مان مخااطر الحارب ومان طموحاات القااو   –ومصاالا الطارفين 

 الخارجية.
ت والتحال اات الرايناة ياي وحاديا ك يماة بإنقااذ العاالم من المرّجا أّن إعادة ت كير جذرية بالسياسات والتصارفا

 العربي من الح رة الداكنة التي يتواجد فياا. ولكن أ  قاسد عربي سيجرؤ عمى اننطالق في مامة كاذ ؟
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 عمير ربابورت
( والتعقياد، 2011)المستمر منذ  يي عدم انستقرار 2013المزايا انساس لصورة الوضع انقميمي في بداية 

وبالتالي، فان اندعاو بان وضع اسراسيل انستراتيجي تحسان ياو ادعااو تبسايطي )إن لام نقال بصاراحة غيار 
 صحيا(.
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نباادأ باننباااو الطيبااة: التحمياال الااذ  عرضااته أمااس وزارة الخارجيااة دقيااق عمااى انقاال فااي موضااوعين: المحااور 
جادا بال عال فاي السانة انخيارة فاي أعقااب الحارب انيمياة فاي ساورية؛  انيراناي ا الساور  ا حازب اهلل ضاعو

وكذا البراغماتية التي يبدياا نظام انخاوان المساممين فاي مصار )وتاأثير  عماى حمااس فاي غازة( مشاجعة، بال 
وم اجسة جدا. في المد  القصير ن يوجد بال عل خطر حرب قبالة جيش نظامي بعد ت تات الجايش الساور ، 

 ون الداخمية التي تيرق فياا مصر.وعقب الشؤ 
وانن، الااى اننباااو انقاال طيبااة: الساابب انساااس فااي أن حاازب اهلل يوقااو النااار منااذ حاارب لبنااان الثانيااة لاايس 
الردع انسراسيمي، بل يو قرار استراتيجي نيران بعدم السماح لحزب اهلل باالتورط فاي ا  مياامرة ماع اساراسيل 

ان فااي الساانوات انخياارة قااوة حاازب اهلل، فقااط وحصااريا كتاديااد عمااى الجباااة حتااى 'يااوم الاادين'. فقااد بناات اياار 
الداخمية انسراسيمية، في اليوم الذ  تتعرض فيه لماجوم. يذا التاديد ن يذكر اليوم في شيو بترسانة السالح 

 ون بنار حماس من غزة في اثناو عمود السحاب. مخزونات سالح 2006التي كانت لد  حسن نصراهلل في 
 حزب اهلل تتضمن صواريخ ذات رؤوس مت جرة بمسات الكيمومترات ودقة عشرات انمتار.

في يذ  انثنااو، تتقادم اياران نحاو الحصاول عماى ساالح ناوو  حساب خطتااا انساتراتيجية. فاي الربياع القاادم 
نبماة ستعمن عان تجمياد تخصايب اليورانياوم ويكاذا تعطال كال خياار لماجاوم ضاديا )الطرياق القصاير حتاى الق

 سيتواصل بعيدا عن نظر مراقبي انمم المتحدة، حتى لو استيرق بضع سنوات(.
محظااور الوقااوع فااي الخطااأ، فاااذا مااا كااان فااي ناايااة المطاااو يجااوم، فانااه يوجااد نيااران وحاازب اهلل منااذ اليااوم 

 مه.سبيل لماجوم عمى اسراسيل بنار ثقيمة، بحجم سيجعل صعبا عمى منظومة قبة حديدية وحيتس تصمد اما
كما أن الصورة العامة في مصر غير مشجعة عمى انطاالق: عنادما سايثبت انخاوان المساممون حكماام فاي 
مصاار فاااانام سااايذيبون بالتااادريج ات ااااق الساااالم ماااع اساااراسيل، بااال وسااايتحولون بالتااادريج مااان جدياااد الاااى عااادو. 

من كابوس امني من ناحية الوضع في انردن ليس مستقرا، وامكانية انايار الحكم الااشمي يناك ليست أقل 
اسراسيل. في سورية الوضع ممكن أن يكاون مشاجعا بالاذات فاي الماد  البعياد )اذا ماا تثبات بعاد انساد ينااك 
حكاام سااني معتاادل(، ولكاان فااي المااد  القصااير ماان شااأن عاادم انسااتقرار ان يااؤد  الااى عمميااات اريابيااة، باال 

والسااامرة؟ ينااك باادأت موجااة اريااب شااعبية، ضاامن  والاى نااار صاااروخية نحاو اسااراسيل. وماااذا بالنسابة لياااودا
 امور اخر  عقب تعزز ال ام في الشارع ال مسطيني بان الك اح ضد اسراسيل يو الطريق الصحيا.

وخطياارة ماان كاال شاايو آخاار اليااوم حقيقااة أن السااند انسااتراتيجي نسااراسيل، الونيااات المتحاادة، لاام تعااد القااوة 
كاناات فااي الماضااي. فااالول ماارة منااذ عشاارات الساانين ن يوجااد نسااراسيل  العظمااى الوحياادة وكميااة القاادرة مثممااا

حتاى ون حمياو ماام واحاد فاي الشارق انوساط )بعااد ان فقادنا بداياة اياران، ونحقاا تركياا ومصار(. فاال يناااك 
أحد ما في اسراسيل ن يريد أن يعيد الوضع في المنطقة الى ما كان عميه قبل بضع سنوات عمى انقل؟ ربما 

 في وزارة الخارجية.فقط 
 3/1/2013معاريو 
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