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 لمحلّ  شرطاً  "إسرائيل"االعتراف بييودية و نتنياىو يصّر عمى االستيطان  1
رئػػػنس الػػػوزراا اإليػػػرائنم  بينػػػامنف يأينػػػاهو ادعػػػ  أف  ، مػػػف ال،ػػػدس، أف7/1/1513، األيـــام، رام اهذكػػػرت 

نة الفميطنينة وايه وضع الرئنس محمود عباس "نأجاهؿ جمنع المحاوالت اليأئياؼ عممنة الأفاوض اإليرائنم
شروطًا ميب،ة أعجنزنة" داعنًا إناه ال  "الشروع فورًا فػ  مفاوضػات دوف شػروط ميػب،ة، باػدؼ الأوىػؿ إلػ  
اأفاؽ أعأرؼ إيرائنؿ بموجبه بدولة فميطنينة م،ابؿ اعأراؼ فميطني  بدولة ناودنة"، وقاؿ، "إف اأفاقػًا كاػذا، 

 ليزاع بنف الطرفنف".نجب أف نشمؿ أنضًا إعاليًا عف إيااا ا
ورفػػض يأينػػاهو فػػ  م،ابمػػة مػػع اإلذاعػػة اإليػػرائنمنة الريػػمنة االيأ،ػػادات الأػػ  وجااػػا إلنػػه رئػػنس جاػػاز ا مػػف 
العػػاـ اليػػابؽ )الشػػاباؾ( نوفػػاؿ دنيػػكنف بشػػرف طرن،ػػة إدارة المياقشػػات ا مينػػة اليػػنما بشػػرف الممػػؼ اإلنرايػػ  

ت بالميػؤولنة، واف إنثػارة هػذا الموضػوع فػ  ويػائؿ اإلعػالـ وقاؿ، إف هذه المياقشات كايػت ميأفنضػة واأيػم
 عشنة االيأخابات نرم  لممياس ب .

كمػػػا رفػػػض االيأ،ػػػادات بشػػػرف أىػػػعنده اليشػػػاط االيػػػأنطاي  فػػػ  ا راضػػػ  الفميػػػطنينة وقػػػاؿ، "إف الحكومػػػات 
 اإليرائنمنة عم  مر اليينف يفذت مشارنع بياا ف  الميأوطيات".
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نة اإليرائنم  اليابؽ وزعنـ حزب )إيرائنؿ بنأيا( افنغدور لنبرماف، إف "المبػادئ الأػ  بدوره، قاؿ وزنر الخارج
طرحاػػا رئػػنس الػػػوزراا بينػػامنف يأينػػػاهو فػػ  خطػػػاب بػػار انػػالف يأشػػػكؿ أيايػػًا لمخطػػػوط العرنضػػة لمحكومػػػة 

 ال،ادمة".
هو جػػػدد أمػػػس يأينػػػا، أف برهػػػـو جرانيػػػ ، عػػػف مرايػػػماا مػػػف الياىػػػرة 7/1/1513، ، الغـــد، عّمـــانوأضػػػافت 

ا حػػد، شػػروطه لحػػؿ الىػػراع، إذ أىػػر عمػػ  أف نعأػػرؼ الفميػػطنينوف عمػػ  أف إيػػرائنؿ "هػػ  دولػػة الشػػعب 
الناػػػودي فػػػ  العػػػالـ"، وأف أكػػػوف دولػػػة فميػػػطنف عمػػػ  جػػػزا مػػػف الضػػػفة الغربنػػػة مػػػع أرأنبػػػات أمينػػػة لىػػػال  

المفاوضػات مػع الفميػطنيننف، إيرائنؿ، وأف أكوف الدولة ميزوعػة مػف اليػالح،  مػدعنا أيػه ميػأعد اليػأئياؼ 
 إال أف الرئنس محمود عباس، هو مف نفرض شروطا ميب،ا، حيب يأيناهو.

 وجاات أىرنحات يأيناهو ف  م،ابمأنف اذاعنأنف، لإلذاعة العامة، وأخرى إلذاعة جنش االحأالؿ.
ب  لنفيػ  ح،نبػة وخالؿ الم،ابمة أوقػؼ يأينػاهو عيػد ممػؼ المفاوضػات، وجػدد إعاليػه بريػه لػف ن،بػؿ بمػي  أيػن

الخارجنػػػػة، فػػػػ  مػػػػا لػػػػو ايضػػػػمت الػػػػ  حكومأػػػػه، وقػػػػاؿ، إيػػػػه نػػػػرفض ياجاػػػػا وموقفاػػػػا مػػػػف المفاوضػػػػات مػػػػع 
الفميطنيننف، وأضاؼ، أيه رفػع شػرف إيػرائنؿ فػ  الموجاػة مػع الفميػطنيننف وأعػاد لاػا قػوة الػردع، وقػاؿ، "إف 

عدنف لالعأػػراؼ بريػػرائنؿ عمػػ  أياػػا الفميػػطنيننف لنيػػوا ميػػأعدنف لالعأػػراؼ بجػػذر الىػػراع، إياػػـ لنيػػوا ميػػأ
الدولػة ال،ومنػة لمشػعب الناػودي، فػ  أي حػدود كايػت، كمػا أياػـ نرفضػوف اإلعػالف عػف اياػاا الىػراع، فاػػؿ 

 نطالبيا أحد أف ي،دـ لاـ ا رض ك  نواىموا الاجمات ضديا".
اف أرأنبػات أمينػة ونثابأػة وأابع يأيناهو قائال، إيػه نرنػد أف أكػوف الدولػة الفميػطنينة ميزوعػة اليػالح، مػع ضػم

مػػف لىػػال  إيػػرائنؿ، وقػػاؿ، إف هػػذه الشػػروط، لنيػػت شػػروطا اليػػأئياؼ المفاوضػػات، بػػؿ هػػ  شػػكؿ االأفػػاؽ 
 الذي يرنده ويىر عمنه.

 وادع  يأيناهو قائال، إف الشخص الوحند الذي نضع شروطا اليأئياؼ المفاوضات هو الرئنس أبو مازف.
أادندات اقمنمنة ف  ظػؿ الأطػورات فػ  العػالـ العربػ ، وادعػ  أف حكومأػه وزعـ يأيناهو أف إيرائنؿ محاطة ب

يجحػػت فػػ  أجينػػد العػػالـ لمضػػغط عمػػ  إنػػراف، الأػػ  أباطػػر مشػػروعاا اليػػووي، وقػػاؿ إف حكومأػػه أعمػػؿ عمػػ  
أغطنة كؿ ا جواا اإليرائنمنة بميظومػة الىػوارنا الدفاعنػة "ال،بػة الحدندنػة"، اضػافة الػ  احاطػة كػؿ الحػدود 

 ار حدودي، كما هو الحاؿ مع ينياا، وانضا اآلف، ف  قمب مرأفعات الجوالف اليورنة المحأمة.بجد
وهػػاجـ يأينػػاهو خػػالؿ الم،ابمػػة، أحػػزاب "العمػػؿ" و"الحركػػة" و"نوجػػد ميػػأ،بؿ"، الأػػ  شػػرعت باأىػػاالت فػػ  مػػا 

اهو، أف االأىػػاالت وادعػػ  يأينػػ بنياػا، باػػدؼ اقامػػة جباػػة موحػػدة بعػػد االيأخابػات لمواجاػػة حكومػػة يأينػػاهو.
 بنف ا حزاب النثالنثة أادؼ ال  اي،اطه عف الحكـ، وادع  أياا "نيارنة" بنيما الشعب نرند النمنف، كما قاؿ.

 
 "إسرائيل"نريد أن نعيش بأمن وسالم إلى جانب : "الصميب الذىبي الكبير" وسامعباس يتقمد  

طرنرؾ الروـ ا رنثوذكس ف  المدنية الم،دية قمد البطرنرؾ كنرنوس نثنوفنموس النثالث، ب: ىفا - راـ اهلل
ويائر فميطنف وا ردف، مياا ا حد، الرئنس محمود عباس، وياـ الىمنب الذهب  الكبنر، أ،دنرا لجاوده 
 ف  إرياا اليالـ والمحبة، ولدعمه المأواىؿ لمكيائس ف  ا راض  الم،دية، خاىة الكينية ا رنثوذكينة.

كم عاـ لـ نأـ ميحه إال لعشرنف شخىنة عالمنة دنينة  نؿ وشرنط، وميذ ونحأوي الوياـ عم  أاج وا 
 ويناينة.

: "أقوؿ  بيائيا المينحننف ولكؿ شعوب العالـ، عند منالد مجند وكؿ عاـ وأيأـ بخنر، احأفموا عباسوقاؿ 
نعـ اليالـ بعند ينديا المين  ريوؿ المحبة واإليياينة، ويأمي  اليالـ والمحبة لكؿ شعوب ا رض، وأف 
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وا مف ف  العالـ أجمع، كايت هياؾ ياب،ة برف ا عناد أأىادؼ هذا العاـ مع حىوؿ دولة فميطنف 
ولكف ب،نت مولودة مكأومة، ولكف اآلف أىبحت  الميأ،مة عم  شاادة منالدها، فدولأيا ولدت عاـ 

 موجودة".
وف باذا الكالـ، ال ي،وله لمجرد وأضاؼ "يرند أف يعنش برمف ويالـ إل  جايب إيرائنؿ، يحف مؤمي

أىرنحات يناينة، ولكف فعال يرند أف يعنش مع إيرائنؿ برمف وايأ،رار، ولكف أنضا عمناا أف أ،بؿ بيا 
وباليالـ، لذلؾ ال نجب أف أ،وؿ أيه ال نوجد شرنؾ فميطني ، ونجب أف ن،بموا بيا، لنعنش العالـ والميط،ة 

 ف وايأ،رار".والشعبنف الفميطني  واإليرائنم  برم
وأابع: "ي،وؿ إف أمف العالـ مرأبط برمف الميط،ة الم،دية، يرند أف يرى الدنايات النثالث أمارس ط،وياا بكؿ 
حرنة ف  ال،دس، وال،دس الشرقنة يأكوف عاىمأيا ويأكوف مفأوحة لكؿ أبياا الدنايات اليماونة، يرجو اهلل 

 أف نادي الجمنع لأح،نؽ اليالـ قبؿ فوات ا واف".
شارؾ ف  العشاا ا خنر الذي أقامأه الكينية ا رنثوذكينة، بميايبة أعناد المنالد المجند  عباسوكاف 

 لمطوائؼ الأ  أينر وفؽ الأ،ونـ الشرق .
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 عباس يصدر تعميمات لألجيزة األمنية بردع االحتجاجات الشعبية في الضفة  

ر رئنس اليمطة الفميطنينة محمود عباس أعمنماأه ل،ادة ا جازة ا مينة، لأطبنؽ ال،ايوف، أىد: راـ اهلل
 "وردع أي محاولة لممياس باليظاـ العاـ، أو إعادة مظاهر الفوض  والفمأاف ا مي  ف  الضفة".

اهلل،  جاا ذلؾ خالؿ اجأماع له مع قادة ا جازة ا مينة، مياا اليبت، ف  م،ر الرئاية بمدنية راـ
بحضور، بحضور وزنر الداخمنة يعند أبو عم ، ومياعد ال،ائد ا عم  ل،وى ا مف المواا الحاج إيماعنؿ 

وذكرت وكالة ا يباا الريمنة الأابعة لميمطة أف عباس "ايأمع لأ،ارنر مف وزنر الداخمنة حوؿ  جبر.
ى ا مف لأطبنؽ ينادة ال،ايوف وحفظ ا وضاع ا مينة ف  المحافظات الفميطنينة، والجاود الأ  أبذلاا قو 

 اليظاـ".
 //قدس برس، 

 
 لوضع خطة لمتصدي لمخططات تيويد القدس  يدعوىنية  

دعا رئنس الحكومة بغزة إيماعنؿ هينة إل  ضرورة ايع،اد لجية ال،دس، ووضع خطط : ىفا -غزة 
 الاادفة إل  أ،ينـ المدنية الم،دية. اإليرائنمنةلمأىدي لممخططات 

وطالب هينة خالؿ ايأ،باله ا حد وفًدا مغربًنا إل  ايأعادة دولأاـ دورها ف  حمانة ال،دس كوياا رئنية لجية 
 ال،دس مف خالؿ الممؾ محمد اليادس، مضنًفا "ال،دس لنيت بمرمف مف خطط اإليرائنمننف المغأىبنف".

يازؿ عف النثوابت، وال بد لألمة وقاؿ "فميطنف لف أأحرر مف الداخؿ، فغزة مشروع ىمود وحمانة وعدـ الأ
 والشعوب مف االيطالؽ والأعاقد، ووضع خطط ايأراأنجنة لأحرنر فميطنف وال،دس وريـ معالـ الأحرنر".

وأضاؼ "ييأ،بمكـ ويحف يعنش ذكرى معركة الفرقاف وما بعد حرب ا ناـ النثماينة، وما شاديا مف دولة 
ن،فوف ونخرجوف بمينرات ممنوينه يىرة لشعبيا وأيدندًا بالعدواف المغرب قنادة وشعبًا رجاال ويياًا وأطفااًل 

 عم  غزة".
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وأابع "هذا الوفد وىؿ ف  ظؿ أغنرات جدندة طرأت عم  الميط،ة وخاىة بعد حرب ا ناـ النثماينة، حنث 
، ولكف أقوؿ وشاادة إف مىر لنيت كياب،اأاا ف  حرب الفرقاف الأ  شادها ال،طاع مطمع عاـ 

أف مىر كايت شرنكا مباشرا ف  ىياعة اليىر بالموقؼ الكبنر الذي وقفه الرئنس محمد مري   لمأارنا
 والشعب المىري".

وف  يناؽ مأىؿ، أكد هينة الأزامه الكامؿ بحمانة أرض فميطنف وعدـ الأيازؿ عف أي شبر مياا، 
  أحرنر ا رض وعودة وايأمرار الشعب والحكومة بالىمود والم،اومة وأعزنز الوحدة عم  أيس ىمبة حأ

 الم،ديات والالجئنف.
وجدد هينة خالؿ ايأ،باله وفدا مالنزنا ا حد الأركند عم  أف هذه ال،وافؿ دلنؿ أف فميطنف قضنة ا مة 
المركزنة، وأف شعبيا لنس وحده ف  مواجاة االحأالؿ، مشددا عم  أف شعبيا مأميؾ بالنثوابت وح،وقه ولف 

 نأيازؿ عياا.
أبعد عيكـ آالؼ ا مناؿ ولكف بوىولكـ لغزة فريأـ أؤكدوف أيه ال نوجد ميافة بنيكـ وبنياا وقاؿ: "ال،دس 

 ويأىموف إلناا بمشنئة اهلل بعد أحرنرها مف ند االحأالؿ".
وأضاؼ هينة "دماؤيا وأرواحيا أرخص مف أجؿ غزة ويىرة لكؿ ميمـ ف  شأ  ب،اع ا رض"، مبنًيا أف 

 روابط مياا اإليالـ ووحدة ا مة وا خوة وفميطنف.شعبيا نجمعه باذا الوفد عدة 
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 الفمسطينية فياض: العرب ال يمتزمون بتعيداتيم المالية لمسمطة 

يالـ فناض، الدوؿ العربنة، ايباب ا زمة المالنة الأ  أمر باا اليمطة  د.حمؿ رئنس الوزراا  :راـ اهلل
 ، بيبب عدـ إنفائاا ب،رارات الجامعة العربنة ال،اضنة بمياعدة الفميطنيننف مالنًا.الفميطنينة

، إيه ف  حاؿ ايأمرار ا زمة المالنة ف  اليمطة، أمسوقاؿ فناض ف  م،ابمة مع وكالة "أيوشنأد برس"، 
"إف  ضاؼوأ %، ف  الضفة وال،طاع.فرف ييبة الفميطنيننف الذنف نعنشوف أحت خط الف،ر يأرأفع إل  

العجز ف  موازية اليمطة ارأفع ف  الييوات ا خنرة، بيبب عدـ الأزاـ الدوؿ العربنة بوعود قطعأاا لمجامعة 
العربنة، ف  الوقت الذي الأـز ا وروبنوف وا منركنوف بأ،دنـ المياعدة المالنة لميمطة، بايأنثياا ممبغ 

 العاـ الماض ".قد جمدها  ا منرك ( ممنوف دوالر، كاف الكويغرس )
 //األيام، رام اه، 

 
 
 
 
 "إسرائيل"منوط بموافقة  ألنوتؤجل تغيير جواز سفرىا الفمسطينية  السمطة 

ولند عوض: أىدر رئنس دولة فميطنف محمود عباس، أعمنمات لمحكومة لإلعداد إلىدار  - راـ اهلل
 حواؿ المدينة، ورخص المركبات يموذج جوازات يفر، وبطاقات هونة، وميأيدات أيجنؿ اليكاف وا
 ورخص ال،نادة، وطوابع اإلنرادات بريواعاا وطوابع البرند لدولة فميطنف.

وأرأ  أعمنمات الرئنس أجيندًا ل،رار الجمعنة العامة لألمـ المأحدة برفع مكاية فميطنف إل  دولة مراقب ف  
أعزنز والنأاا عم  شعب فميطنف، ا مـ المأحدة، ومف أجؿ أكرنياا عم  ا رض وبياا مؤيياأاا، و 
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وينادأاا عم  أرضاا، وخطوة يوعنة جدندة عم  طرنؽ االيأ،الؿ الوطي  الياجز لدولة فميطنف وعاىمأاا 
 ال،دس الشرنؼ.
قررت ال،نادة الفميطنينة أرجنؿ أغننر جواز اليفر الفميطني  الىادر عف اليمطة الوطينة  أفجاا ذلؾ بعد 

 والمعابر والحدود. ا رضالأ  أينطر عم   إيرائنؿأغننره نحأاج لمواف،ة أجؿ غنر ميم ، الف  إل 
، أف ايأبداؿ جواز اليفر الىادر ا حد "ال،دس العرب "نويؼ عضو المجية الأيفنذنة لػ أبوواىؿ  د. وأكد

أينطر عم  الحدود والمعابر وأأحكـ بحركة الفميطنيننف،  إيرائنؿعف اليمطة لمفميطنيننف مؤجؿ كوف 
 "بدولة فميطنف"الذي عمنه  "اليمطة الوطينة الفميطنينة"أغننر جواز اليفر وايأبداؿ مىطم   إف إل شنرا م

 الأ  لف أرأ  بدوف ضغوط دولنة عمناا. إيرائنؿمواف،ة  إل نحأاج 
اليبب الرئني  ف  عدـ أغننر جواز اليفر "، "ال،دس العرب "نويؼ قائال لػأبو  أضاؼوف  ذلؾ االأجاه 

، وكاف مف أويموطني  الىادر عف اليمطة هو ايه جاا ف  ظؿ مرحمة ايأ،النة مأمنثمة باأفاؽ الفمي
، ومعروؼ مانو أنار/ أيأا  ف  شار  أفالمفأرض  المينطر عم   أف، وأـ االيأمرار به لغانة النـو

 أياسؿ معه عم  ، وبالأال  جواز اليفر الفميطني  نأـ الأعاماإليرائنم المعابر والحدود هو االحأالؿ 
اأفاؽ نثيائ ، وهذه ال،ضنة أحأاج لمزند مف البحث ومزند مف الجاود والضغوط مف اجؿ أغننر جواز اليفر 

 دولة فميطنف'. إل مف يمطة وطينة فميطنينة 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 مكتب ىنية "الموساد"تنفي اختراق  في غزة الحكومة 

اإليرائنم  اخأرؽ ” الموياد“اا ف  الحكومة الفميطنينة بغزة أف نكوف يف  مجمس الوزر  :االأحاد –غزة 
وقاؿ مجمس الوزراا ف  بناف أف المجمس نيف  ما أياولأه بعض المواقع  موظفًا ف  مكأب إيماعنؿ هينة.

 المشبوه فنما نأعمؽ باخأراؽ الموياد لموظؼ ف  مكأب رئنس الوزراا.
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 األسرىلن تكون ىناك مفاوضات دون وقف االستيطان وحرية  :عريقات 

إف إيرائنؿ اعأمدت  دوة يناينة بعيواف واقع وأحدنات: قاؿ ىائب عرن،ات خالؿ مشاركأه ف  يال،دس
ميؤولنة مىر وبدوف غزة ال أوجد دولة فميطنينة ونرند االحأالؿ دوف كمفة ونرند  إل دفع غزة  ةإيأراأنجن

خطوة ف  الطرنؽ الىحن   وأيااكما عرج عرن،ات عم  المىالحة الفميطنينة  يمطة. يمطة فميطنينة دوف
 وعيد االخأالؼ نجب االأجاه لىيادنؽ االقأراع والشعب مىدر اليمطات.

عف جمنع  واإلفراجأوقؼ االيأنطاف ف  الضفة الغربنة بما فناا ال،دس  أف إيرائنؿيه نجب عم  أ أكدكما 
ذاكوف هياؾ مفاوضات دوف وقؼ االيأنطاف والمعأ،منف ولف أ ا يرى عم  البياا  إيرائنؿعمنه  أقدمتما  وا 

 نعي  ال،ضاا كمنا عم  مكاية الدولة الفميطنينة وعاىمأاا ال،دس. أيمأااف  ال،دس والمياطؽ الأ  
 //القدس، القدس، 

 
 تياجم سياسة فياض وتطالب بإقالتو من منصبو نجاة أبو بكر النائب 

هاجمت اليائب الدكأورة يجاة أبو بكر يناية الدكأور يالـ فناض االقأىادنة ووىفأاا  :يما - راـ اهلل
 بالعشوائنة وغنر مدروية اليأائج، وطالبأه بااليأ،الة مف ميىبه.
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وقالت " أف ما ن،وـ به الدكأور يالـ فناض مف ينايات اقأىادنة فاشمة ينؤدي بالشعب الفميطني  إل  
 ج مشاكؿ الشعب الفميطني .لحمد عواقباا ولف أعاأ كارنثة كبنرة ال

وقالت أبو بكر" إف حالة الأخبط والأراجع ف  ال،رارات االقأىادنة الىادرة عف الحكومة ندؿ داللة واضحة 
عم  أفرد الدكأور يالـ فناض ف  ال،رار وندؿ أنضا عم  الينايات االقأىادنة المدمرة الىادرة عف 

وضاع االقأىادنة والمواطف الفميطني  لـ نعد قادر عم  أحمؿ ينايات الحكومة وعدـ مالئمأاا لأل
باأت   الفميطنيالشعب  أبيااالحكومة الظالمة بح،ه وبحؽ قوت أطفاله حنث إف الشرنحة الكبرى مف 

غنر  ، أىب اقأىادنة قاأمة وبدا المواطف نعاي  مف الدنوف المامكة والغنر قادر عم  أيدندها بروضاع
الأ  أب،نه عم  قند الحناة واف منثؿ هذه الينايات  و بيائهالحناة له  تمأطمبا أدي وفنر قادر عم  أ

واالجأماع  وأيشر الجرنمة  ا يريبنف الحناة والموت وأضف  مزند مف الأفكؾ  اإلييافالعشوائنة أب،  
الشعب  وخنر دلنؿ عم  ذلؾ أىاعد العيؼ والجرنمة ف  المجأمع ,واف منثؿ هذه اليناية لف أخرج

 .ا ماف"بر  إل ولف أىؿ بالشعب الفميطني   ا زماتالفميطني  مف دائرة 
مشاكؿ المجأمع ولو فعمت  إل وأابعت ف  بناياا" عمنؾ نا دكأور فناض اليظر بعنوف فاحىة يظرة ح،ن،نة 

 ".لؾ وليا ا فضؿااليأ،الة وه  الحؿ  أوالعمؿ الىحن   أماخنارنف  أمامؾذلؾ ينكوف 
نيرؿ الدكأور فناض عف الرخاا االقأىادي  أفذه الظروؼ ال،اينة مف حؽ كؿ مواطف وف  ظؿ ه

حوؿ هذا الموضوع  توالدراياالأىرنحات  إطالؽوأـ ، قبؿ مدة وجنزة إلنه اإلشارةواالكأفاا الذاأ  الذي أـ 
ارض  ولكف أبنف ليا جمنعا اف كؿ م،نؿ هو مجرد كممات عابرة وحبر عم  ورؽ لنس لاا أي قنمة عم 

 الواقع.
مف الكارباا اكبر دلنؿ عم  الأخبط والأداخؿ والأراجع  اإلعفااواف ال،رار الىادر عف الدكأور فناض حوؿ 

الأشاور مع  أودوف الرجوع  ا وؿوقع عم  االأفاؽ   يهمف قبؿ الدكأور فناض يفيه  تال،رارا إىدارف  
 دراية واقع المجأمع الفميطني . أواالخأىاص  أىحاب

عادةهذا ال،رار لو لـ نأـ احأوائه  واف هذا  وأنضافأيه ح،ن،نة داخؿ المجأمع الفميطني   إل   دىىناغأة  وا 
هدارال،رار فنه يوع مف الظمـ  لـ نراع  الفوارؽ االجأماعنة وعزز نث،افة خاطئة لدى   يهلمماؿ العاـ  وا 
الغنر ممأـز ينأـ  أفالبعض مياـ  مف وجاة يظر أىب   يهعدـ الدفع  إل المواطينف الممأزمنف بدفع 

لـ أيأطع حكومة الدكأور يالـ فناض معاقبة الغنر ممأزمنف وال،ادرنف عم  الدفع بال،ايوف  وأنضا إعفائه
عفائاـالماؿ العاـ  برهدارف،امت   .وا 

أاحةولذا يكرر طمبيا باف عمنؾ نا دكأور فناض أ،دنـ ايأ،الأؾ والرحنؿ  اة لحؿ المجاؿ لذوي الخبرة والكفا وا 
 كما جاا ف  بناياا. الااونة. إل مشاكؿ المجأمع الفميطني  وحمانأه وعدـ الوىوؿ به 

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 في غضون أشير القطاعاالنتياء من إعادة إعمار في غزة:  واإلسكان األشغالوزارة  

ومة غزة الم،الة، ناير الشيط ، الشرؽ ا ويط: قاؿ وكنؿ مياعد وزارة ا شغاؿ العامة واإليكاف ف  حك
إيه ينأـ االيأااا خالؿ ا شار ال،منمة الم،بمة، مف إعادة إعمار جمنع الوحدات اليكينة الأ  دمرأاا الحرب 

 وحدة يكينة مف أىؿ  ا خنرة عم  قطاع غزة. وقاؿ الشيط  إيه أـ إىالح ما ن،ارب 
 أواىؿ إلىالح باق  الوحدات. وحدة دمرت بشكؿ جزئ ، مشنرا إل  أف العمؿ م
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وحدة يكينة أـ أدمنرها بشكؿ كامؿ خالؿ الحرب، بنيما أىبحت  وأوض  الشيط  أف ما ن،ارب 
عائمة أىبحت مشردة مف ميازلاا. وأشار إل   وحدة أخرى غنر ىالحة لميكف، مما نعي  أف  

الخنرنة، مشنرا إل  أف الحكومة وبعض أيه أمت إعادة أرمنـ هذه البنوت بالأيينؽ مع بعض المؤييات 
المؤييات قدمت مياعدات  ىحاب البنوت المدمرة والمأضررة لنيأطنعوا إنواا عائالأاـ خالؿ فأرة إعادة 

 البياا والأرهنؿ.
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
  داخمية في غزة يتوجو إلى قطر الوزير  

م،الة ف  غزة فأح  حماد أمس ا حد إل  الدوحة ف  زنارة أوجه وزنر الداخمنة ف  حكومة حماس ال: د ب أ
 ل،طر أيأغرؽ عدة أناـ نمأ،  خاللاا مع عدد مف الميؤولنف هياؾ. 

وقالت مىادر ف  مطار ال،اهرة إف حماد والوفد المرافؽ له أياوا إجرااات يفرهـ عم  الطائرة المىرنة 
وحيب  الياعات الماضنة قادما مف قطاع غزة.  المأجاة إل  الدوحة حنث كاف قد وىؿ إل  ال،اهرة ف 

المىادر، مف الم،رر أف نمأ،  حماد خالؿ زنارأه ل،طر مع عدد مف الميؤولنف ال،طرننف والشخىنات 
الفميطنينة الم،نمة ف  قطر لبحث آخر أطورات الوضع ف  قطاع غزة والمياعدات الأ  أ،دماا قطر 

 لألجازة ا مينة ف  ال،طاع.
 //ارقة، الخميج، الش

 
 "إسرائيل" أمن والبحوث االقتصادية: ثمث ميزانية السمطة الفمسطينية تذىب لحمايةالدراسات معيد 

كشفت دراية حدننثة أف ا جازة ا مينة ف  راـ اهلل أأم،  قرابة نثمث المنزاينة العامة لميمطة الفميطنينة، 
نثالنثة ومالح،ة عياىر حركة "حماس" ف  مدف وذلؾ لحمانة أمف االحأالؿ والميأوطينف وميع ايأفاضة 

 وقرى الضفة الغربنة المحأمة.
ف،د أظارت يأائج دراية حدننثة ىادرة عف معاد الدرايات والبحوث االقأىادنة "ماس" أف يىنب ا جازة 
ا مينة مف "وقائ " ومخابرات وشرطة وايأخبارات و"أمف وطي " مف الياأج المحم  الفميطني  لمعاـ 

 %. مغ ، ب
%، ف  حنف وأظارت يأائج الدراية الأ  أعدها الباحث أحمد قباجة حىوؿ قطاع الىحة عم  ييبة 

%، بنيما حىؿ قطاع الخدمات االجأماعنة عم  كاف يىنب قطاع الأربنة والأعمنـ عم  ييبة 
خالؿ العاـ  %، حنث بمغ ىاف  إنرادات اليمطةيىنب ا يد مف الياأج المحم  بييبة وىمت إل  

 ممنار شن،ؿ. أكنثر مف  
، أوضحت الدراية الأ  ايأيدت وف  بنايات عرضاا الموقع االلكأروي  لوزارة المالنة لموازية عاـ 
ممنار شن،ؿ حأ  شار أشرنف  إلناا أف إجمال  اليف،ات عم  ا مف واليظاـ العاـ بمغت حوال  

 ممنار شن،ؿ. أب الشارنة اليىنب ا كبر بمبمغ أجاوز ا وؿ مف العاـ يفيه، وكاف لمروا
ألفًا ف  الضفة  ف  الم،ابؿ، نبمغ عدد ميأيب  ا جازة ا مينة، حيب المويوعة الحرة "ونكنبندنا"، يحو 

 ألفًا ف  قطاع غزة الذنف نيأموف إل  اليمطة الفميطنينة بالضفة. الغربنة، وأكنثر مف 
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محمؿ اليناي  د. عبد اليأار قايـ، أف المشكمة أكمف ف  الأيينؽ االمي  الأ  أمأـز بدوره نرى الكاأب وال
به اليمطة، ف  الوقت الذي نيأبن  فنه جنش االحأالؿ الضفة، وأيه ال داع  أىال لوجود أجازة أمينة ال 

 أ،در عم  حمانة شعباا؛ بؿ وأالحؽ الم،اومة؟!".
 //فمسطين أون الين، 

 
 يمتقي عائالت األسرى في األغوار الشماليةقراقع  عيسى 

محمد بالص: أف،د وزنر شؤوف ا يرى والمحررنف، عني  قراقع، ومحافظ طوباس وا غوار  -طوباس 
الشمالنة، مرواف طوباي ، أمس، ميازؿ عدد مف ذوي ا يرى ف  يجوف االحأالؿ اإليرائنم  ف  قرنأ  

 عنف البنضاا وبردال با غوار الشمالنة.
وره، قاؿ قراقع: "إف ىمود المواطينف عم  أرضاـ وىمود ا يرى ا يطوري، أفشؿ كؿ المخططات بد

اإليرائنمنة، وبعث ريالة لمعالـ أجمع أف الشعب الفميطني  لف نأيازؿ عف نثوابأه وماض يحو أجيند الدولة 
لفميطني  يحو وشدد عم  أف قضنة ا يرى أمنثؿ عيوايا رئنيا ليضاالت الشعب ا عم  أرض الواقع".

 الحرنة والكرامة، مف خالؿ معركة ا معاا الخاونة الأ  نخوضوياا رفضا لينايات االحأالؿ ويجاينه.
 //األيام، رام اه، 

 
 : استثناء جوازات السفر واليويات من ترويسة "دولة فمسطين"في الضفة الداخمية 

ا ناـ"، أف ال قرار ف  الفأرة الحالنة، بأغننر أرونية أكد حيف عموي، وكنؿ وزارة الداخمنة لػ" نويؼ الشانب:
"اليمطة الفميطنينة" إل  أرونية "دولة فميطنف" فنما نأعمؽ بجوازات اليفر، وبطاقات الاونة الشخىنة، 
  ف الادؼ مف مريـو الرئنس ا خنر هو أكرنس الينادة الفميطنينة ما أمكف، ولنس أع،ند حناة المواطينف.

المريوـ الرئاي  ا خنر بخىوص ايأبداؿ أيمنة اليمطة الفميطنينة بأيمنة دولة  وأضاؼ عموي،
فميطنينة، وكذلؾ الشعار المرافؽ، نيطبؽ عم  جمنع ا وراؽ الريمنة الىادرة عف الوزارة، ومف بنياا 

رة الحالنة شاادات المنالد، وغنرها مف الونثائؽ، بايأنثياا جوازات اليفر، وبطاقات الاونة الشخىنة، ف  الفأ
عم  ا قؿ، آخذنف بعنف االعأبار، أييا ورغـ اعأراؼ العالـ بيا كدولة غنر عضو ف  ا مـ المأحدة، ال يزاؿ 

 دولة أحت االحأالؿ.
 //األيام، رام اه، 

 
 

 نو يخالف الجميع برفضو تنفيذ "رزمة المصالحة"إبو مرزوق ينتقد عباس بشدة ويقول ": أالحياة" 11
موي  أبو مرزوؽ الرئنس « حماس»ايأ،د يائب رئنس المكأب اليناي  لحركة : جنااف الحيني  –ال،اهرة 

الفميطني   يه ال نضع خنارًا آخر يوى خنار المفاوضات، رغـ أف مف المفأرض أف نضع المىالحة عم  
 رأس أولوناأه ف  ظؿ الضغوط الشعبنة. 

 ابات قبنؿ أشكنؿ الحكومة.وأعرب عف أيفه  ف الرئنس عباس ما زاؿ نطرح االيأخ
، بضرورة «فأ »هياؾ أوافؽ فميطني  مف الجمنع، بمف فناـ قنادات «: »الحناة»وأضاؼ أبو مرزوؽ لػ 

أيفنذ اأفاؽ المىالحة رزمة واحدة، ما عدا أبو مازف الذي نرند إيجاز ممؼ االيأخابات أواًل قبنؿ أي 
أغنر ... فاو لـ نأخذ أي خطوة ح،ن،نة مبشرة ف  لأليؼ يموكه عم  ا رض لـ ن»وزاد: «. ايأح،اؽ آخر
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عم  « فنأو أمنركناً »وعبر عف مخاوفه مف ل،اا عباس وهنؿ، الفأًا إل  أف هياؾ «. اأجاه المىالحة
 المىالحة.

ودعا إل  ضرورة أغننر قواعد المعبة ف  ما نأعمؽ بالأفاوض واعأماد ايأراأنجنة وقاعدة جدندة أيأيد إل  أف 
محأمة، مشددًا عم  ضرورة ايأااج خرنطة طرنؽ جدندة بعندة مف المرجعنة ا منركنة الياب،ة،  فميطنف دولة

 وضرورة اف نيأنثمر المفاوض الفميطني  ما ح،،ه مف مكايب ف  ا مـ المأحدة عم  طاولة المفاوضات.
7/1/2013، الحياة، لندن  

 
 "إسرائيل"القدس عاصمة لـ يعدّ ترفض مقترحا أمريكيا  حماس 11

رفضت حركة "حماس" مشروع قايوف أ،ّدـ به عضو مجمس اليواب ا مرنك  يكوت : يبنؿ ييويو - ةغز 
 غارنت، ونعأبر ال،دس المحأمة عاىمة لػ)إيرائنؿ(.

وأكد المأحدث بايـ حماس د. ىالح البردونؿ ف  أىرن  لػ"فميطنف"، عم  أف ذلؾ ين،ابؿ بغضب مف 
 ة بػ"كّؿ ذرة أراب فناا" ه  عاىمة لفميطنف.ا مة العربنة كّماا  ف المدنية الم،دي

وقاؿ د. البردونؿ: "إف الوالنات المأحدة ا مرنكنة مخأرقة بالموب  الناودي ووالة الناود حأ  اليخاع، وف  
اعأ،ادي أف ما نميع ا ول  مف إقرار منثؿ هذه ال،واينف بشكؿ فعم  هو إحياياا أف ا مور لف أكوف 

 رات العربنة الأ  يأأجذر يأائجاا أكنثر فركنثر".كيابؽ عادها ف  ظؿ النثو 
وأضاؼ "إف المجمس الأشرنع  الفميطني  أىدر ياب،ًا قايوف ال،دس الذي نحّرـ الأيازؿ عف أي ذرة مف 
ال،دس المحأمة، وأخونف كؿ مف نأيازؿ عياا  ياا العاىمة ا بدنة لدولة فميطنف، وذلؾ ال،ايوف هو جزا 

 ؿ".مف ميظومة م،اومة االحأال
، 1121وشدَّد عم  أف الشعب الفميطني  الذي أىدى "لػمىاانية"، ميذ أف أحركوا يحو حائط البراؽ عاـ 

 بنثورة عارمة أجبرأاـ عم  الأراجع، آيذاؾ، لف ن،بؿ ب،واينف جدندة "أزند الطنف بمة". 
1/1/2013فمسطين أون الين،   

 
 
 
  

 ليست بديمة عن المقاومة المفاوضاتفتح:  17
قاؿ رئنس الانئة ال،نادنة العمنا لحركة "فأ " ف  قطاع غزة نحن  رباح إف: "المفاوضات : جاير محمد-غزة

 لنيت بدنمة عف الم،اومة"، معأبرًا أف ا ول  إذا كايت بياًا عم  مزاج االحأالؿ اإليرائنم  فاو "كالـ فارغ".
ا مرنك  لعممنة اليالـ إل  لشرؽ  وأوض  رباح ف  أىرن  لػ"فميطنف أوف النف"، ا حد، أف زنارة المبعوث

ا ويط دنفند هنؿ لمميط،ة بريه "أمر طبنع "، ف  ظؿ ايأىار الم،اومة عم  العدواف اإليرائنم  ا خنر ف  
قطاع غزة، وايأىار آخر بحىوؿ فميطنف عم  "دولة عضو غنر مراقب" ف  الجمعنة العمومة لألمـ 

 لمىالحة مع "حماس".بريجاز ا حركأهالمأحدة، مؤكدًا عم  إىرار 
وأابع: "أف ال،نادة الفميطنينة أرفض أي ايأئياؼ لممفاوضات ف  ظؿ ايأمرار بياا الميأوطيات ف  جمنع 

 محافظات الضفة الغربنة، وأاوند مدنية ال،دس المحأمة، وعدـ اعأماد مرجعنة واضحة لممفاوضات".
1/1/2013فمسطين أون الين،   



 
 
 

 

 

           13ص                                    1731العدد:                7/1/1513اإلثنين  التاريخ:

 
 لمخيمات الفمسطينية في سورية وعدم استيدافيا باألذىأسامة حمدان يدعو إلى تحييد ا 11

لـ أكف ف  اليابؽ وال  حركأه  بنروت: أكد ميؤوؿ العالقات الخارجنة ف  حركة "حماس" أيامة حمداف، أف
ف  الحاضر طرفا ف  ا زمة اليورنة، ودعا إل  أحنند المخنمات الفميطنينة ف  يورنة وعدـ ايأادافاا 

 با ذى.
أع،نبا عم  خطاب الرئنس اليوري بشار ا يد النوـ ا حد  ف  أىرنحات لػ "قدس برس"وقاؿ حمداف 

"إف موقفيا مف ا زمة اليورنة واض ، يحف ال يأدخؿ ف  الشرف الداخم  اليوري، وقد عمميا عم   (6/1)
الشعب اليوري وقد دعويا لحؿ ا زمة اليورنة بطرن،ة يناينة أمكف  هذا ميذ النوـ ا وؿ لألزمة اليورنة ..

مف أح،نؽ طموحاأه ومطالبه، ويحف يعأ،د أف احأراـ إرادة الشعوب نؤدي إل  بياا الدوؿ العظم  ون،وناا، 
 وبذليا جاودا ف  هذا الميار، والزاؿ هذا الحرص وينظؿ، وهذا هو الوفاا ليورنة".

 اخمنة".وأضاؼ: "يحف لـ يكف طرفا ف  ما جرى ويرفض أف يكوف طرفا ف  أي أزمة يورنة د
ودعا حمداف إل  عدـ ايأاداؼ المخنمات الفميطنينة ف  يورنة، وقاؿ: "ايأاداؼ المخنمات الفميطنينة 
خيارة لكؿ مف ن،ؼ ورااه، وهو نضر بكؿ مف نفعمه ونوقع أذى بالفميطنيننف الذنف نعايوف ونالت 

 االحأالؿ الىانوي ".
 1/1/2013قدس برس، 

 
 دتنا مطالبة بوقفة جدية مع الذات: قياالقيادي في حماس يحيى موسى 11

دعا ميؤوؿ بارز ف  حركة حماس، قنادأاا إل  ايأخالص العبر مف حجـ الحضور : ىال  اليعام  -غزة
الجماهنري الكبنر، ف  احأفاؿ حركة فأ  بذكرى ايطالقأاا النثامية وا ربعنف ف  مدنية غزة، الجمعة 

 الماض .
مة حماس البرلماينة ف  المجمس الأشرنع  الفميطني ، إف قنادة وقاؿ الدكأور نحن  موي ، يائب رئنس كأ

وأوض  موي  أف ما نأوجب أف أ،ؼ أمامه حركة حماس هو «. برف أ،ؼ مع الذات»الحركة باأت مطالبة 
قنادأاا مي،يمة »ح،ن،ة احأفاظ فأ  باذه الشعبنة الكبنرة، عم  الرغـ مف أياا أعنش أزمة قنادنة، حنث إف 

وشدد موي  عم  أف فأ  أمكيت مف «. أأوزع والاات العياىر )فناا( بنف عباس ودحالفعم  ذاأاا، و 
حشد هذا العدد مف الياس عم  الرغـ مف فشؿ بريامجاا اليناي ، وف  ظؿ الأيينؽ ا مي  مع االحأالؿ، 

 الأ  أعكؼ عمنه اليمطة الفميطنينة ب،نادة الرئنس محمود عباس.
ف  قطاع غزة إل  وجود مشكمة عمن،ة بنف البياا ال،اعدي لحركة حماس وعزا موي  شعبنة فأ  الكبنرة 

إعادة أنث،نؼ وأرهنؿ قواعد »وجماهنر الشعب الفميطني ، مشددا عم  أف معالجة هذه المشكمة أأطمب 
الحركة ك  أكوف فاعمة ف  المجأمع، ومأكنفة معه، وقادرة عم  فاـ دنيامنات العمؿ المجأمع ، وهذا 

، «حث عف أدوات وويائؿ الأواىؿ المباشر، بعندا عف ا عماؿ االيأعراضنة الأ  ال أفندنحأاج إل  الب
بنث،افة جدندة أحأـر اآلخر وأأ،بمه، »عم  حد أعبنره. ودعا موي  إل  أرهنؿ وأدرنب جمنع عياىر الحركة 

الذات، والأربنة  وأأمركز حوؿ الأعاوف عم  البر والأ،وى، وعمؿ الخنر والعمؿ الأطوع ، وعدـ الأمركز حوؿ
ىناغة ع،وؿ »واعأبر موي  أف الحركة ف  حاجة ماية إلعادة «. عم  الأيام  والأفاؤؿ، وحب المجأمع

ويفوس وقموب أبياا الىؼ اإلخواي  والحمياوي، ك  نكوف مأىالحا مع الذات ومع المجأمع، وهذا نحأاج 
 ، عم  حد أعبنره.«إل  ايأيااض جدند ون،ظة ح،ن،نة
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مف أف االيأىارات الأ  ح،،أاا كأائب ال،ياـ، الجياح العيكري لمحركة، أوشكت أف أىنب وحذر موي  
بحالة مف العجب، فأركف إل  أياا أح،ؽ إيجازات وايأىارات عم  ا رض، وأجعؿ قدرأاا »قنادة الحركة 

قنادة الحركة  وخأـ موي  قائال إيه نأوجب عم «. عم  قرااة الموقؼ وأحمنؿ البنئة الداخمنة لمحركة ضعنفة
أف أشكؿ فرؽ العمؿ، وأف أع،د اليدوات والورش المأخىىة ك  أ،نـ شعبنة الحركة، ولماذا أفشؿ ف  »

 عم  حد أعبنره.« إقياع الشارع بىدقاا، بنيما أيج  فأ  ف  إقياع الشارع بيحرها وكذباا ودجماا
7/1/2013، الشرق األوسط، لندن  

 
 .. واتيامات نتنياىو لعباس ىرطقة"رائيلإس": فتح لن تعترف بييودية العالول 20

راـ اهلل: قاؿ عضو المجية المركزنة لحركة فأ ، محمود العالوؿ، إف اأاامات رئنس الوزراا اإليرائنم ، 
بينامنف يأيناهو، لمرئنس محمود عباس بأجاهؿ محاوالت ايأئياؼ الأفاوض ووضع شروط أعجنزنة، ه  

 «.هرط،ة يناينة»
يحف ال يرند المفاوضات بمعاننر يأيناهو،  ياا يأكوف عبنثنة »عف العالوؿ قوله: « يما»وي،مت وكالة أيباا 

وجوب وجود مياخ مياعد نحكـ يجاح المفاوضات، ونأمنثؿ ف  إن،اؼ »، مشنرا إل  «وأقرب لحوار الطرشاف
 «.اإلجرااات ا حادنة الجايب، وأولاا االيأنطاف. كما نجب إنجاد مرجعنة أحدد أيس المفاوضات

ال نمكف أف يعأرؼ بناودنة إيرائنؿ،  ف هذا إجحاؼ بحؽ »وبخىوص ناودنة الدولة، قاؿ العالوؿ: 
 «.الفميطنيننف داخؿ الخط ا خضر وبحؽ الالجئنف

ومف جاأه، قاؿ يائب المفوض العاـ لمعالقات الدولنة لحركة فأ ، الدكأور عبد اهلل عبد اهلل، إف أىرنحات 
 اليأعادة الأرنند العالم  إليرائنؿ عف طرنؽ ادعاا الرغبة باليالـ. يأيناهو أرأ  ف  محاولة

 
حاوليا الأفاوض مرارا، وكاف مف الواض  عدـ وجود أي ينة لمأميؾ بحؿ الدولأنف مف »وأضاؼ عبد اهلل: 

، «الجايب اإليرائنم ؛ فاـ نرندوف فرض ياب ا راض  والينطرة عم  ما نيم  بدولة غنر مأرابطة جغرافنا
 عنا يأيناهو لأيفنذ قرارات ا مـ المأحدة الخاىة بفميطنف، إذا أراد العودة لممفاوضات.دا

7/1/2013، الشرق األوسط، لندن  
 

 بمرض مفاجئ "القسام"عناصر  أحدوفاة  21
عاما( مف يكاف بمدة جبالنا شماؿ قطاع غزة مياا ا حد، إنثر  30أوف  الم،اوـ خمنس أبو اليور ): غزة

ويعت كأائب ال،ياـ الذراع العيكري لحركة "حماس" ف  بناف م،أضب أم،ت وكالة  ه.مرض مفاجئ ألـ ب
 "يما " ييخة عيه الشاب أبو اليور، مشنرة إل  أيه أحد كوادرها. 

 1/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 لى اليرموكإنقاط لعودة الالجئين الفمسطينيين  ثالثةالفمسطينية بسوريا تشترط  الفصائل 22
قاؿ ميؤوؿ فميطني  ف  يورنا اف االأىاالت بنف الفىائؿ الفميطنينة واليظاـ اليوري والجنش  :بنت لحـ

الحر ال زالت ميأمرة لمأوىؿ ال  حؿ ياائ  نكفؿ فنه عودة الالجئنف الفميطنيننف ال  ميازلاـ ف  مخنـ 
 النرموؾ.



 
 
 

 

 

           10ص                                    1731العدد:                7/1/1513اإلثنين  التاريخ:

الفميطنينة بدمشؽ ايه لـ بأـ وأضاؼ اليفنر أيور عبد الاادي مدنر الدائرة اليناينة لميظمة الأحرنر 
الأوىؿ حأ  المحظة  ي اأفاؽ وذلؾ بيبب الشروط الأ  نضعاا الجنش الحر وأيفنذها لنس بند الفىائؿ 

 الفميطنينة.
وأوض  اف عبد الاادي ف  حدنث لغرفة أحرنر معا عبر الااأؼ مف دمشؽ اف المجموعة المكمفة بالحدنث 

الحدنث عف الأوىؿ الأفاؽ وذلؾ دوف الحىوؿ عم  ضمايات مع الميمحنف بالجنش الحر ايأعجمت ب
 يكفؿ فناا الحفاظ عم  يالمة ابياا الشعب الفميطني  انثياا عودأاـ ال  ميازلاـ.

 وأشار اف الفىائؿ اشأرطت نثالث ي،اط اياينة لعودة الالجئنف الفميطنيننف ال  المخنـ:
ـ ال  ميط،ة آمية، وعدـ اليماح بعودة الميمحنف اواًل: اييحاب جمنع الميمحنف مف المخنـ وأحونؿ المخن

 يواا كايوا مف الجنش الحر او الفميطنيننف.
 نثاينا: اليماح بردخاؿ المواد الحناأنة مف وقود ومواد أمونف ال  المخنـ.

 نثالنثا: احأراـ حنادنة المخنـ عف الىراع الدائر ف  يورنا.
 طالما ب،  ميمحا داخمه. وشدد اياـ لف ندعو اي فميطني  ال  العودة لممخنـ

 7/1/2013وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 أسرى حماس في النقب يقدمون التياني ألقرانيم في فتح بمناسبة ذكرى االنطالقة 23
زار أيرى حركة "حماس" ف  يجف الي،ب الىحراوي، أقياـ وغرؼ أيرى حركة "فأ " ف  اليجف، لأايئأاـ 

 حركة.اليطالقة ال 44بميايبة مرور الذكرى الػ
وقالت مىادر ف  حركة "حماس" مف داخؿ يجف الي،ب لمركز أيرى فميطنف لمدرايات ف  بناف ىحف  
: "إف روح الوحدة وا خوة أيرى ف  عروؽ ا يرى، الذنف نواجاوف بشكؿ  وىؿ "فميطنف" ييخة عيه النـو

يناؽ أطبنؽ هذه الوحدة موحد إجرااات االحأالؿ اإلجرامنة بح،اـ"، مشنرًة إل  أف هذه الخطوة أرأ  ف  
 وأكرنياا عم  ارض الواقع.

وأوضحت أف "أ،دنـ الأايئة لػ"فأ " لاو دلنؿ واض  عم  الأعال  عم  الخالفات واالي،ياـ، وفناا ريالة 
يااا االي،ياـ ف  أقرب  واضحة إل  الشعب الفميطني  بضرورة أح،نؽ الوحدة الوطينة وايجاز المىالحة وا 

 وقت".
أيرى حركة "فأ " ف  يجف الي،ب أيرى حركة حماس لوقفأاـ الوطينة بجايباـ وأايئأاـ مف جاأاـ، شكر 

 لاـ ف  ذكرى ايطالقة حركأاـ، داعنف إل  الوحدة ورص الىفوؼ ف  مواجاة االحأالؿ اإليرائنم .
7/1/2013فمسطين أون الين،   

 
 الدولتين يشكل أساسا لمحكومة المقبمة : حلّ ليبرمان 10

، أ،ارنر عف ايفىاؿ حزبه عف حزب «إيرائنؿ بنأيا»يف  أفنغدور لنبرماف، زعنـ حزب  :وكاالت –أؿ أبنب 
المنكػود فػػ  أع،ػػاب االيأخابػػات، قػػائال إيػػه نػػدعـ أىػرنحات بينػػامنف يأينػػاهو بشػػرف حػػؿ الػػدولأنف، لكيػػه نيحػػ  

 بالالئمة عم  الرئنس محمود عباس ف  أعطؿ محادنثات اليالـ، حيب قوله.
اإليػرائنمنة عمػ  موقعاػا اإللكأرويػ  امػس عػف لنبرمػاف قولػه إف إيػرائنؿ « زالنـ بويػتجنػرو »وي،مت ىحنفة 

يحػػف عمػػ  ايػػأعداد » أيأظػػر شػػرنكا ميايػػبا فػػ  الجايػػب الفميػػطني . وأضػػاؼ لنبرمػػاف لإلذاعػػة اإليػػرائنمنة: 
 «.لاليأظار



 
 
 

 

 

           19ص                                    1731العدد:                7/1/1513اإلثنين  التاريخ:

فػاؿ دنيػكنف فنمػا نأعمػؽ اليػابؽ نو « الشاباؾ»ووجه لنبرماف ايأ،ادات حادة لمأىرنحات الأ  أدل  باا رئنس 
العبػري « رنشػت بنػت»بطرن،ة أىرؼ يأيناهو وباراؾ ولنبرماف فػ  قضػانا ا مػف والميػأوطيات، وف،ػا لموقػع 

 الذي ي،ؿ أىرنحات لنبرماف امس.
 7/1/1513، الحياة الجديدة، رام اه

 
 سالموتعّده خرقًا لم ترفض قرار إصدار جوازات سفر تحمل اسم "دولة فمسطين" "سرائيلإ" 10

اعمػػػف دنػػػواف رئػػػنس وزراا ايػػػرائنؿ عػػػف رفضػػػه ل،ػػػرار رئػػػنس دولػػػة فميػػػطنف محمػػػود عبػػػاس : المحأمػػػة ال،ػػػدس
إىػدار جػوازات يػفر وبطاقػات هونػة ورخػص مركبػات وطوابػع برندنػة أحمػؿ ايػـ "دولػة فميػطنف" فػ  خطػوة 

 وىفت باياا أرأ  أجيندا ل،رار ا مـ المأحدة رفع الأمنثنؿ الفميطني  فناا.
  بناف اىدره دنواف رئنس الوزراا "أف دولة فميطنينة لف أ،ـو إال فػ  اطػار اأفػاؽ يػالـ مػع ايػرائنؿ وجاا ف

نضع حدا لميزاع، واف الخطوة الأ  اأخذها عباس أخمو مف أي معي  يناي  وال نوجػد لاػا أي أعبنػر عممػ  
 عم  أرض الواقع".

 خرقا خطنرا  يس العممنة اليناينة.وأكد البناف الذي ي،مه ىوت ايرائنؿ اف هذه الخطوة أعأبر 
 7/1/1513، وكالة سما اإلخبارية

 
 انتفاضة فمسطينية ثالثة انطمقت بالفعل في الضفة الغربية :عسكري إسرائيمي قائد 19

أف ايأفاضػة فميػطنينة نثالنثػة ايطم،ػت بالفعػؿ  ىيرائنم  رفنع الميػأو إ)د ب أ(: ىرح قائد عيكري  -أؿ ابنب
الكولوينػؿ نػاينؼ  "عأىػنوف"ت أىرنحات ال،ائد العيكري االيػرائنم  ل،طػاع اأزنػوف جاا ف  الضفة الغربنة.

اآللػػوؼ رغػػـ حػػرص المؤييػػة العيػػكرنة عمػػ  عػػدـ المبالغػػة فػػ  موجػػة االضػػطرابات االخنػػرة المأيامنػػة الأػػ  
 أجأاح الضفة الغربنة، بحيب ىحنفة )ندنعوت احرويوت( االيرائنمنة ف  موقعاا االلكأروي  ا حد.

اياػا قائمػة بالفعػؿ. يأوقػع الكنثنػر مػف )االشػأباكات( مػف  -ضاؼ اآللػوؼ "لػـ يعػد عمػ  شػفا ايأفاضػة نثالنثػة وا
 االف فىاعدا".

وف  يناؽ الأخفنؼ مػف حػدة أوقعاأػه، قػاؿ فػ  كممػة امػاـ ال،ػوات واالحأنػاط فػ  قطاعػه " ربمػا اليواجػه عػدة 
ولكػػف هػػذا الن،مػػؿ مػػف خطػػورة  47-ؽ انػػه كنػػه االؼ مػػف المأظػػاهرنف الػػذنف ن،أحمػػوف اليػػناج الحػػدودي ببيػػاد

 الموقؼ".
وذكػػػرت الىػػػحنفة اف اآللػػػوؼ، وهػػػو احػػػد كبػػػار ضػػػباط ال،نػػػادة المركزنػػػة، قػػػد أحػػػدث ع،ػػػب دورة أدرنبنػػػة فػػػ  
الميط،ػػة كجػػزا مػػف جاػػود الجػػنش االيػػرائنم  لمأعامػػؿ مػػع الأػػوأرات المأزانػػدة فػػ  الضػػفة الغربنػػة ع،ػػب عممنػػة 

 يطنف ف  االمـ المأحدة ال  وضع دولة مراقب غنرعضو.عامود اليحاب ورفع وضع فم
وقاؿ اآللوؼ "العممنػة الأػ  ن،ودهػا الػرئنس الفميػطني  محمػود عبػاس )أبػو مػازف( ايأاػت وحػؿ محماػا موقػؼ 
أدعمه حماس.. ابػو مػازف نحػاوؿ احنػاا الربنػع العربػ  وايػه نػدرؾ اف طرنػؽ المفاوضػات مػع ايػرائنؿ وىػؿ 

 ال  ياانأه".
 ماذا ينحدث بعد ذلؾ؟ ربما يرى فوض  اقمنمنة مع حممة عيكرنة مف جايبيا". -ليؤاؿ وايأطرد "ا

واعرب عف ال،مؽ مف ايػه اذا أعػنف عمػ  ايػرائنؿ ال،نػاـ بعممنػة عيػكرنة نثاينػة فػ  قطػاع غػزة او الأعامػؿ مػع 
 أدهور ف  الوضع االقمنم ، فاف الجنش االيرائنم  ربما نواجه ي،ىا ف  جيود االحأناط.



 
 
 

 

 

           17ص                                    1731العدد:                7/1/1513اإلثنين  التاريخ:

اعػػرب االلػػوؼ عػػف أفاؤلػػه ازاا الأعامػػؿ مػػع الأادنػػدات االرهابنػػة وقػػاؿ ايػػه النأوقػػع يميػػمة مػػف الاجمػػات  كمػػا
 االيأحارنة الأ  كايت اليمة الممنزةاليأفاضة االقى .

وقػػاؿ "االيأفاضػػة النثالنثػػة لػػف أكػػوف منثػػؿ النثاينػػة، الأػػ  فاجرأيػػا.. اييػػا اكنثػػر ادراكػػا لمعبػػة االف واف االرهػػاب لػػف 
 يط ايرائنؿ الييا افضؿ ايأعدادا االف".نىؿ ال  و 

مف جايبه قاؿ المأحدث بايـ قطاع عأىنوف الأابع لمجنش االيرائنم  " قوة الدفاع االيرائنمنة ال أعمؽ عمػ  
 أىرنحات نأـ االدالا باا ف  الميأدنات المغم،ة".

 7/1/1513، القدس العربي، لندن
 

 د الحدود السوريةتبني سياجًا مكيربًا عنس "إسرائيل: "نتنياىو 17
بينػػامنف يأينػػاهو لػدى افأأاحػػه اجأمػػاع حكومأػػه ا يػػبوع  أمػػس، ” اإليػػرائنم “رأى رئػػنس الػػوزراا : )وكػاالت(

المحأمػة، وأعمػف أف ” عياىر مف الجاػاد العػالم  حمػت مكػاف قػوات الجػنش اليػوري فػ  هضػبة الجػوالف“أف 
ييػػوي إقامػػة “عيػػد الحػػدود مػػع مىػػر. وقػػاؿ يأينػػاهو يػػأبي  جػػدارًا عيػػد هػػذه الحػػدود مشػػاباًا لمجػػدار ” إيػػرائنؿ“

 ”.جدار ينشمؿ عدة أعدنالت أعأمد عم  طبنعة ا رض عم  طوؿ هضبة الجوالف
، وفػػؽ ”يعمػػـ أف الجػػنش اليػػوري اليظػػام  ابأعػػد عػػف الحػػدود ودخمػػت مكايػػه قػػوات الجاػػاد العػػالم “وأضػػاؼ 

ف  الجوالف الذي أيجز ميػه عشػرة كمػـ، يػنأبع  إف اليناج الجدند” فرايس برس“أعبنره. وقاؿ ميؤوؿ أمي  ؿ 
 .2013نجب ايأكمالاا عم  اف أيأا  ا شغاؿ خالؿ ” يحو يأنف كمـ“ميار اليناج ال،دنـ وب،  

 
إييػػا يييػػؽ مخابراأيػػا ومشػػارنعيا مػػع الوالنػػات “وقػػاؿ ” ميػػرلة ا يػػمحة الكنمنائنػػة“كػػذلؾ أحػػدث يأينػػاهو عػػف 

 ”.    ف  ي ينيارنو وأطور محأمؿالمأحدة ودوؿ أخرى ك  يكوف ميأعدن

 7/1/1513، الخميج، الشارقة
 

 الجميع لمحكومة المقبمة لكنيم يرفضوننى نتنياىو: أسعى لضمّ  18
يأينػػاهو قولػػه  رئػػنس الحكومػػة اإليػػرائنمنة بينػػامنف ي،مػػت ىػػحنفة "معػػارنؼ" النػػـو ا حػػد، عػػف: محمػػود محنػػ 

لأمفزنوف اإليػػرائنم  فػػ  بريػػامج "ايأخابػػات شخىػػنة" بنثأػػه ميػػاا خػػالؿ م،ابمػػة أمنفزنوينػػة بنثأاػػا ال،يػػاة النثاينػػة بػػا
أمس اليبت إيه ميأعد الئأالؼ مويع، إال أف العدند مف ا حزاب أرفضه عم  رأس الحكومة الم،بمة، عمػ  

 حد قوله.
 وخػػالؿ الم،ابمػػة قػػاؿ يأينػػاهو "أيػػا لػػـ أيأخػػب بعػػد، لكييػػ  وأرنػػد حكومػػة وايػػعة أضػػـ جمنػػع ا حػػزاب"، معأبػػراً 

 يفيه لـ نيحرؼ عف مواقفه، مشنرًا إل  أيه ينب،  قائدًا لمنكود رغـ وجود خالفات داخمه.
وحوؿ ايضماـ كػؿ مػف رئػنس العمػؿ "شػنم  نحنمػوفنأش" أو رئػنس حػزب "نوجػد ميػأ،بؿ" نػائنر لبنػد أو حأػ  

لـ أيػأبعد أى حػزب، ايضماـ "أينب  لنفي  "رئنية حزب "الحركة" لمحكومة الم،بمة برئايأه، قاؿ يأيناهو "أيا 
لكياـ نرفضويي  ف  هذه المرحمة"، مشنرًا إل  مف نرند االيضماـ إل  حكومأه ينضطر لمعمؿ أحػت ينايػة 

 الحكومة اليناينة واالقأىادنة.
وف  رده عم  يؤاؿ حوؿ إمكاينة أف أكػوف لنفيػ  فػ  ميىػب وزنػر فػ  الحكومػة الم،بمػة قػاؿ يأينػاهو "وزنػرة 

فميػػطنيننف أيػػا يػػرقودها"، وفػػ  رده عمػػ  يفػػس اليػػؤاؿ بخىػػوص "نحنمػػوفنأش" قػػاؿ يعػػـ لكػػف الينايػػة مػػع ال
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"هػذا أمػر ميػوط باػا"، أمػا بخىػوص "نػائنر لبنػد" فػرد يأينػاهو "أيػا لػنس لػدى قنػود أمػاـ أى مػف ا شػخاص"، 
 "أيا لـ نأـ ايأخاب  بعد".

 9/1/1513، اليوم السابع، مصر
 

 اليسار الوسط لمواجية اليمين معاريف: بيريز يبذل جيوًدا لتحالف أحزاب 19
ي،مت اإلذاعة العامػة اإليػرائنمنة أ،رنػرا لىػحنفة "معػارنؼ" يشػرأه فػ  ىػدر ىػفحأاا ا ولػ  : محمود محن 

النػػـو ا حػػد، كشػػؼ بػػذؿ الػػرئنس اإليػػرائنم  شػػنموف بنرنػػز قىػػارى جاػػده لػػدفع مبػػادرة رئنيػػة حػػزب الحركػػة 
 ط لمواجاة النمنف.أينب  لنفي  إقامة أحالؼ  حزاب النيار الوي

وأشارت الىحنفة العبرنة إل  أف لنفي  قد الأ،ت ببنرنز قبؿ الم،ابمة الأمفزنوينة الأػ  أجرنػت معاػا أوؿ أمػس 
 الجمعة حنث طرحت هذه الفكرة عم  حزب  "العمؿ" النيارى و"هياؾ ميأ،بؿ" الويط.

هذا الأوجه لمرئنس اإليرائنم  قائمػة: "إف  وايأ،دت أوياط م،ربة مف رئنس الوزراا اإليرائنم  بينامنف يأايناهو
بنرنػػز اجأػػاز ميػػذ فأػػرة طونمػػة جمنػػع الخطػػوط الحمػػراا حنػػث أحػػوؿ ليشػػنط فػػ  الحنػػاة الينايػػنة ضػػد رئػػنس 

 الوزراا".
 9/1/1513، اليوم السابع، مصر

 
 
 
 

 نتنياىو اإلسرائيمي تفشل في توحيد جيودىا ضدّ  "الوسط"و "المركز"قيادة  35
ج الم،اا المشأرؾ الذي جمػع نثالنثػة مػف قػادة المركػز والويػط اإليػرائنم  دوف يأػائج أػذكر، خر : عكا أوف النف

حنث كاف نادؼ الم،اا ال  أعزنز الأعاوف عم  ضوا االيأخابات ال،ادمة وأيينؽ الجاود ضد حكومػة قادمػة 
 نشكماا رئنس الوزراا اإليرائنم  الحال  "بينامنف يأيناهو".

"أينف  لنفي " ف  أىرنحات أدلت باػا لىػحنفة الجنػروزالنـ بويػت، عػف فشػؿ وأعربت زعنمة حزب الحركة 
جاودهػػا الرامنػػة الػػ  أوحنػػد قػػوة المركػػز و الويػػط اإليػػرائنم  فػػ  كأمػػة واحػػدة ضػػد حكومػػة مػػف المأوقػػػع أف 

 نشكماا بينامنف يأيناهو بعد فوزه ف  االيأخابات ال،ادمة.
مع حزب  العمؿ وهياؾ ميأ،بؿ لأشكنؿ كأمة معارضػة ضػد وقالت لنفي : أياا فشمت ف  الوىوؿ إل  اأفاؽ 

حكومة يأينػاهو المأطرفػة، مضػنفة: "أياػـ لػـ نفعمػوا مػا أرادوا فعمػه، وهػو إىػدار بنػاف ن،ػوؿ أييػا يػوؼ يعمػؿ 
 مًعا ضمف حكومة وحدة وطينة عم  أياس ما نؤميوف به أو حكومة مأشددة ال يرندها يحف وال الشعب".

نحنموفنأش" رئنية حزب العمؿ عم  يدائاا الموجه إل  "لنفي " و"نائنر لبند" رئنس  ومف جاأاا أكدت "شنم 
حزب هياؾ ميأ،بؿ لإلعالف برياـ لف نشاركوا ف  حكومة ن،ودها يأيناهو، مضنفة: "نجب عمنيا جمنًعػا عػدـ 

 االيضماـ لاذه الحكومة ك  نعمـ الجماور أف هياؾ يوانا لمحاربة ح،ن،نة ليأيناهو".
،ػػربنف مػػف "نحنمػػوفنأش" و"لبنػػد" أف لنفيػػ  حاولػػت الحىػػوؿ عمػػ  مكايػػب شخىػػنة مػػف خػػالؿ هػػذه وقػػاؿ م

الخطػػػوة الينايػػػنة ودعوأاػػػا لع،ػػػد هػػػذا الم،ػػػاا، وبيػػػاا عمػػػ  ذلػػػؾ قػػػرر عػػػدـ الأعػػػاط  مػػػع الم،ػػػاا مػػػف الياحنػػػة 
 اإلعالمنة وكشؼ أفاىنؿ وافنة عف الم،اا.

 7/1/1513، عكا اون الين
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 المتطرف يجبر نتنياىو عمى إعادة تقويم حممتو األوبزرفر: صعود اليمين 31

يشرت ىحنفة "ا وبزرفر" البرنطاينة أح،ن،ػا عػف رئػنس الػوزراا اإليػرائنم  بينػامنف يأينػاهو : رنـ عبد الحمند
 الذى نواجاه مف ىعود معارضة نمنينة له قبؿ االيأخابات. يوالأحد

االيأخابنػػة بعػػدما أظاػػرت ايػػأطالعات الػػرأى  وقالػػت الىػػحنفة إف يأينػػاهو اضػػطر إلػػ  إعػػادة أ،ػػونـ حممأػػه
 أحدنا مفاجئا مف ممنوينر شدند الأطرؼ ومحارب مخضـر ف  أعم  وحدات الكومايدز اإليرائنمنة.

وأوقعت الىحنفة أف نكوف هياؾ أكأنكات جدندة النوـ ا حد، مع ظاور يأيناهو ف  مينرة شبابنة بعد إلغاا 
 عنؼ عم  المشاركة ف  مينرأنف آخرننف ا يبوع الماض .حدث نـو الخمنس الماض  ع،ب إقباؿ ض

وبياا عم  يىنحة المخطط االيأراأنج  لحممأه، الميأشار الجماورى ا مرنك  آرنثر فنيكميأنف، فرف رئنس 
الحكومة اإليرائنمنة ينأوقؼ عف الاجوـ مباشرة عم  يفأال  بنينيت الذى ايأطاع حزبه الميأم  إل  أقى  

عامػا  40زخما غنر مأوقع. حنث إف الاجمات عم  اليناي  الشاب الذى نبمغ مف العمػر  النمنف أف نكيب
 قد أدت إل  أعزنز موقفه االيأخاب ، حيبما ن،وؿ محمموف.

وينركز يأينػاهو بػدال مػف ذلػؾ عمػ  أعضػاا حػزب البنػت الناػودى النمنينػنف المأطػرفنف دنينػا والػذنف نيػعوف 
نيػػانر الجػػارى، والػػذنف نطمػػؽ عمػػناـ الػػبعض "قائمػػػة  22بػػات الم،ػػررة فػػػ  لمفػػوز بم،اعػػد برلماينػػة فػػ  االيأخا

 المجاينف"، ف  حنف قاؿ بنينت إف مرشحنه هـ أفضؿ ا فضؿ.
 9/1/1513، اليوم السابع، مصر

 
 1997 العودة إلى حدود ما قبل ييديعوت أحرونوت: ىناك مغالطة ف 31

بػػػادر  2011ة أيػػػه فػػػ  ياانػػػة مػػػانو مػػػف عػػػاـ ذكػػػرت ىػػػحنفة نػػػدنعوت أحرويػػػوت اإليػػػرائنمن: ال،ػػػدس المحأمػػػة
 كشرط لميالـ مع الفميطنيننف. 1967الرئنس ا مرنك  باراؾ أوباما، باعأراؼ وقبوؿ إيرائنؿ بحدود ما قبؿ 

عمػ  وجاػة يظػر شػبه ع،ائدنػة فػ  الميط،ػة،  وأوردت الىحنفة عم  موقعاػا اإللكأرويػ  أف هػذا ا مػر نركػز
وأنثنػػر أمػػؾ الفكػػرة مفاػػـو أيايػػ  خػػاطئ نعػػرض لمخطػػر الفػػرص الضػػعنفة بالفعػػؿ مػػف أجػػؿ اليػػالـ وا مػػف 

 الدائمنف عم  حد يواا إليرائنؿ والفميطنيننف.
، 1967اـ وأابعت الىحنفة اإليرائنمنة أيه عيػد الأعامػؿ مػع ميػرلة الأغنػرات اإلقمنمنػة الأػ  أع،بػت حػرب عػ

ف،د أىب  اآلف معروفا لدوائر ىيع ال،رار الغربنة والعربنة أف الموقؼ ا كنثر اعأداال والمأاح هػو أ،ػدنـ حػؿ 
 الدولأنف والمعروؼ عم  يطاؽ وايع بحدود إيرائنؿ مع الدوؿ العربنة الأ  كايت قبؿ حرب ا ناـ اليأة.

نا مغموطا أ،ـو به جماعات ذات أوجػه اليػالـ وأوضحت الىحنفة أف هذا الوضع اليظرى ن،دـ ميظورا أياي
 .1967واليشطاا المؤندنف لمفميطنيننف بشرف الدفع باالعأراؼ بحدود ما قبؿ حرب 

، حنػث كػاف الفميػطنينوف فػ  غػزة والضػفة 1967و 1948وأضافت أيه كما لػـ نحػدث فػ  الفأػرة بػنف عػام  
رف اليػكاف العػرب الػذنف نعنشػوف فػ  أمػؾ الغربنة أحت حكػـ عيػكرى أجيبػ  بشػكؿ أكنثػر عمينػة ووضػوحا، فػ

الميػػاطؽ لػػـ نكػػف لػػدناـ أطمعػػات لمحكػػـ الػػذاأ  وأف فكػػرة وجػػود دولػػة ميػػأ،مة لمفميػػطنيننف كايػػت موجاػػة ف،ػػط 
لمجرد يف  وجود الدولة ناودنة، ولفأت "ندنعوت أحرويػوت" اإليػرائنمنة إلػ  أف اليػؤاؿ الميط،ػ  الػذى نطػرح 

" أىب  م،ديا حأ  ف  الخطاب 1967اليبب ف  أف مفاوـ "حدود ما قبؿ يفيه مف هذه االعأبارات هو ما 
الينايػػػ  لمميظمػػػات الدولنػػػة وجماعػػػات الضػػػغط والجماعػػػات المأشػػػددة؟، وبعنػػػدا عػػػف الفكػػػرة البيػػػنطة حػػػوؿ 
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" كويػنمة ضػمينة إللغػاا 1967الينطرة عم  ا رض، فريه نمكف قرااة الدعوة إل  العودة إل  "حدود مػا قبػؿ 
 أولئؾ الذنف ال نرندوف هذه الحدود. واقع وضعه

وأوضػػػحت أيػػػه فػػػ  الوقػػػت الػػػذى أشػػػجب فنػػػه الػػػدوؿ العربنػػػة الوجػػػود العيػػػكرى اإليػػػرائنم  فػػػ  غػػػزة والضػػػفة 
الغربنػػة، فريػػه لػػـ نػػأـ ذكػػر يػػوى ال،منػػؿ عػػف االحػػأالؿ العيػػكرى الميػػأمر لاػػذه ا راضػػ  لع،ػػود، وأف اليػػبب 

ننف حوؿ الوضع قد جعموا  يفياـ يىنبا ف  "الأضامف العربػ "، ا ياي  نيبع مف ح،ن،ة أف المعم،نف الغرب
والذى نيظر له ف  بعض ا ماكف عم  أياا جـر أقؿ ظمما إذا كاف كؿ مف المجـر والضحنة مف العػرب فػ  

 عممنة الكفاح ضد قوة غنر عربنة.
لػ  مرحمػة اليضػػوج، نمكػف اعأبارهػا كمػػدخؿ إ 1967وذكػرت الىػحنفة أيػه بالييػػبة لمفميػطنيننف، فػرف هزنمػػة 

ف،د خيروا ال،درة عم  ايأخداـ ا راض  الأ  ندعوف برياا "لاـ" وأىبحت أحت حمانػة مؤكػدة لجػنش قػوي، 
وبالأال  خيارة الفرىة أنضا لشف الاجمات الميمحة، ويأنجة لذلؾ، فرف الدعوة إل  العودة إلػ  هػذه الحػدود 

رت أف أأبعاػا كمحاولػة لأجػاوز الح،ػائؽ الأارنخنػة وأجاهػؿ هو ايأراأنجنة فعالة لم،نػادة الفميػطنينة الأػ  اخأػا
 ع،دنف مف الازائـ العيكرنة.

 9/1/1513، وكالة سما اإلخبارية

 
 

 من رجال أعمال شبيات حول تمقي نتنياىو أمواالً معاريف:  33
أم،ػ  قاؿ موقع "معارنؼ" إف الميأشار ال،ضائ  لمحكومة اإليػرائنمنة والينابػة العامػة نفحىػاف شػباات حػوؿ 

رئنس الحكومة، بينامنف يأيناهو، مبالغ مالنة مف رجؿ أعماؿ عبر يائؽ يأيناهو يفيه، وفحص ما إذا كايت 
 هذه ا مواؿ موجاة ليأيناهو.

وقػػاؿ موقػػػع "معػػػارنؼ" إف الشػػرطة أوىػػػمت إلػػػ  قياعػػػة بعػػدـ أػػػوفر أدلػػػة كافنػػػة أؤيػػس لأح،نػػػؽ جيػػػائ  ضػػػد 
 لمحكومة. يأيناهو وحولت الممؼ إل  الميأشار ال،ضائ 

 7/1/1513، 08عرب 
 

 تل أبيب: تعيين ىيجيل وزيرا لمدفاع األمريكى سيضر بعالقاتنا "الحميمة" مع واشنطن 30
أواىمت ردود الفعؿ الغاضػبة أجػاه أعنػنف اليػياأور ا مرنكػ  اليػابؽ أشػاؾ هنجنػؿ لميىػب : محمود محن 

وي،مػت ىػحنفة "نػػدنعوت  ايػنة فػ  إيػرائنؿ،وزنػر الػدفاع فػ  الوالنػات المأحػدة ا مرنكنػة داخػؿ ا ويػاط الين
أحرويػػػوت" اإليػػػرائنمنة عػػػػف المىػػػادر الينايػػػنة الكبنػػػػرة الأػػػ  لػػػػـ أػػػذكر ايػػػماا قولاػػػػا، إف هنجنػػػؿ معػػػػروؼ 

 بمعارضأه الشدندة لأوجنه ضربة عيكرنة إلنراف.
نف البمػدنف، وأعربت المىادر اليناينة بأؿ أبنب عف اعأ،ادها برف هػذا الأعنػنف لػف نمػس بالأعػاوف ا ميػ  بػ

 ولكيه قد نضر بالعالقات الحمنمة بنياما.
 9/1/1513، اليوم السابع، مصر

 
 ىآرتس: حي سكني لممتدينيين الييود ييدد بتفجير األوضاع في المد 30

قالػػت ىػػحنفة "هػػإرأس" إف إقامػػة حػػ  يػػكي  جدنػػد لممأػػدنيننف الناػػود "رمػػات النشػػنؼ" فػػ  مدنيػػة المػػد عمػػ  
نة لممدينة، وعم  أي،اض أحد أحنائاا العربنة المادومة، نادد بأفجنر ا وضاع بنف م،ربة مف الم،برة اإليالم
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العػػرب والناػػود فػػ  المدنيػػة الأارنخنػػة بفعػػؿ أػػراكـ وأفػػاقـ الضػػائ،ة اليػػكينة لميػػكاف الفميػػطنيننف فػػ  المدنيػػة، 
وطيات اإليرائنمنة م،ابؿ بياا أحناا جدندة ومأطورة مخىىة ليكف الناود المأدنيننف، ممف جاؤوا مف الميأ

 ف  الضفة الغربنة وقطاع غزة.
وقالت الىحنفة إيه ف  الوقت الذي نعمؿ فنه عماؿ عرب عم  أعبند طرنؽ لمح  اليكي  الناػودي الجدنػد، 
ف،ػػد أػػـ وضػػع الفأػػة أ،ػػوؿ إف الػػدخوؿ لمحػػ  هػػو ف،ػػط ليػػكاف الشػػارع مػػف مجموعػػة االيػػأنطاف الأوراأنػػة الأػػ  

 ايأ،مت لميكف ف  المدنية.
وبحيػػب الىػػحنفة نػػأـ عمػػ  م،ربػػة مػػف المكػػاف إقامػػة حػػ  ايػػأنطاي  ناػػودي آخػػر لميػػكاف الناػػود ف،ػػط، ممػػا 
جعؿ اليكاف العرب فػ  المدنيػة ن،ولػوف إف الميػأوطيات اإليػرائنمنة وىػمت إلػ  المػد اآلف عبػر إقامػة هػذنف 

 ف والعنش ف  قطاع غزة.الحننف ف  المدنية، بنيما أذكر ا وضاع المزرنة لألحناا العربنة بشروط اليك
وأي،ػؿ الىػػحنفة عػػف رئػػنس لجيػػة اإلغانثػػة اإليػػالمنة فػ  المدنيػػة، يػػام  وهابيػػة إف هػػذه الموجػػات مػػف البيػػاا 
المخىػػص لميػػكاف الناػػود المأػػدنيننف هػػ  مؤشػػر لميػػاع  وينايػػة واضػػحة أرمػػ  إلػػ  أاونػػد مػػا أب،ػػ  مػػف 

 مدنية المد.  
 7/1/1513، 08عرب 

 
 
  استيداف المخيمات بعد فشل "اتفاق اليرموك"استمرار سورية":  فمسطيني"العمل من أجل  

ايأشاد أيعة الجئنف فميطنيننف عم  ا قؿ، أمس اليبت، جراا ي،وط عدة قذائؼ عم  مخنمات : دمشؽ
النرموؾ والحينينة واليبنية جيوب العاىمة اليورنة دمشؽ، مف بنياـ يندة ونثالنثة أطفاؿ ال أأعدى 

إل  يبع ييوات، فنما فشمت الجاود الأ  يعت لمأوىؿ إل  اأفاؽ جدند بشرف إعادة أعمارهـ ما بنف خمس 
 الادوا إل  مخنـ النرموؾ وعدـ الزج به ف  أأوف الىراع اليوري الداخم .

وقالت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فميطني  يورنة" إف الجنش اليظام  ال زاؿ نفرض حىاًرا خايً،ا عم  
عشر عم  الأوال ، حنث قاـ الجنش اليظام  بميع دخوؿ الينارات، كما ميع  مخنـ النرموؾ لمنـو الرابع

دخوؿ المواد الطبنة وا غذنة بكافة أيواعاا إضافة إل  المحروقات والطحنف إل  المخنـ، كما أعرض امأداد 
ىابة نثالنثة آخرن  ف.شارع النثالنثنف لم،ىؼ مياا اليبت مما أيفر عف ايأشااد شابنف مف أبياا المخنـ وا 

(، إل  ايأمرار يزوح |وأشارت المجموعة ف  بناف ىحف  أم،ت "قدس برس" ييخة عيه النوـ ا حد )
 الالجئنف الفميطنيننف عف مخنـ اليندة زنيب، وذلؾ بيبب أعرض المخنـ لم،ىؼ.

وأضافت أف أربع قذائؼ "هاوف" ي،طت عم  مخنـ الحينينة، أيفرت عف ايأشااد نثالنثة أشخاص مف بنياـ 
 أنف، كما ي،طت عدة قذائؼ ف  ميط،ة المشروع عيد الفرف اآلل  دوف أف أوقع إىابات.طفم

وأكدت المجموعة أف جمنع مخنمات الالجئنف الفميطنيننف ف  يورنة ما زالت أعاي  مف أزمات حادة ف  
 الخبز والكارباا و مواد الأدفئة.

  أضـ العدند مف الينايننف بنياـ قادة ف  فىائؿ مف جايباا؛ قالت "الانئة الوطينة ا همنة الفميطنينة" والأ
فشؿ بعد أف   ميظمة الأحرنر: "إف اأفاؽ النرموؾ الذي كاف م،ررا أف نبدأ أطبن،ه ميذ ىباح أمس اليبت

أراجع أحد أطراؼ االأفاؽ عف الشروط الأ  أـ الأوىؿ لأفاهـ بشرياا"، مشنرًة إل  أف اأىاالت مويعة 
 نـ ومحاولة الأوىؿ الأفاؽ بضمايات.أجري حالًنا إلي،اذ المخ
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وأضافت أف المفاوضات ال زالت جارنة رغـ كؿ الع،بات لمحاولة الأوىؿ الأفاؽ نيا  مرياة مخنـ 
 النرموؾ، ومف نثـ االيأ،اؿ لمأفاوض بشرف المخنمات الفميطنينة ا خرى.

 //قدس برس، 
 
 ى الفمسطينيينتمنع إدخال المالبس الشتوية لألسر  "إسرائيل"واعد": " 

أواىؿ يمطات االحأالؿ اإليرائنم  لمعاـ اليادس عم  الأوال  ميع ادخاؿ المالبس : حامد جاد -غزة
الشأونة ويائر المأطمبات ا ياينة والضرورنة لأليرى الفميطنيننف داخؿ اليجوف الميأشرة ف  طوؿ 

 االرض الفميطنينة وعرضاا.
عم  الرغـ مف دخوؿ فىؿ الشأاا وأفاقـ الظروؼ الحناأنة  وأكدت جمعنة واعد لأليرى والمحررنف أيه

 لأليرى داخؿ اليجوف إال أف قوات االحأالؿ أىر عم  الأعامؿ مع ا يرى بال أدي  وازع مف إيياينة.
وأوضحت أياا أواىمت مع عدد مف المؤييات اإليياينة الدولنة إلدخاؿ بعض المالبس إال أف ا مر لـ 

 الؿ وأباطؤ المؤييات اإليياينة الدولنة ف  مأابعة هذا الممؼ.نيج  بيبب أعيت االحأ
 
واعأبرت واعد ف  بناياا أمس أف ابرز المأضررنف مف ميع إدخاؿ المالبس هـ أيرى قطاع غزة بيبب  

الحىار المفروض عم  ال،طاع، إضافة إل  أف ادارة يجوف االحأالؿ أعمد إل  مىادرة بعض أمواؿ 
 مف قبؿ ذوناـ. ا يرى الأ  أريؿ لاـ 

 //، الغد، عّمان
 
 سجن النقب وتجري حممة تفتيش وتفرض عقوبات عمى األسرىبقوات االحتالل تقتحم قسمين  

 و  اقأحمت ال،وات الخاىة الأابعة إلدارة مىمحة اليجوف أراف،اا الكالب البولنينة قيم   حيف جبر:
 ايعة بعد أف أخرجت ا يرى خارج ال،يمنف.ف  يجف الي،ب الىحراوي وأجرت فناما حممة أفأنش و 

ووفؽ معمومات مف داخؿ اليجف ي،ماا مركز أيرى فميطنف لمدرايات، فاف قوات االحأالؿ ي،مت ا يرى 
مف ال،يمنف ووضعأاـ ف  قيـ مفأوح ال نوجد به ما نحم  مف البرد الشدند الذي نيود أجواا الي،ب ف  

 منثؿ هذا الوقت مف العاـ.
البحث عف أجازة خمونة ماربة أجرت إدارة اليجف مع ياعات الفجر ا ول  حممة أفأنش وأحت ذرنعة 

وايعة ايأمرت حأ  ياعات الظار ف  ال،يمنف وألح،ت اضرارا كبنرة ف  ممأمكات ا يرى شممت إأالؼ 
 المالبس وأغراض ا كؿ.

 يرى ف  ال،يمنف بعد وأكد مدنر المركز الباحث رناض ا ش،ر أف إدارة اليجف فرضت ع،وبات عم  ا
ايأااا حممة ال،مع والأفأنش شممت حرماف ا يرى مف زنارة ذوناـ لمدد أأراوح بنف أيبوعنف وشار إل  

 جايب حرماياـ مف ممارية الرناضة الىباحنة.
 //، االيام، رام اه

 
 مركز "أحرار" يحّذر من انفجار األوضاع في سجن "عوفر" 

 ، مف "ايفجار وشنؾ" ف  يجف "عوفر" العيكري اإليرائنم  يأنجة "لألوضاع حّذر مركز ح،وق  فميطني
 المزرنة" الأ  نعنشاا ا يرى الفميطنينوف ف  اليجف.



 
 
 

 

 

           13ص                                    1731العدد:                7/1/1513اإلثنين  التاريخ:

وأشار مركز "أحرار" لدرايات ا يرى وح،وؽ اإليياف ف  بناف ىحف  إل  أف ا وضاع ازدادت يواًا ف  
إيرائنم  جدند ف  اليجف، حنث أىدر مجموعة قرارات يجف "عوفر" خالؿ الفأرة ا خنرة بعد أعننف ضابط 

 جدندة مف شرياا الأضننؽ عم  ا يرى الفميطنيننف، حيب البناف.
 //، فمسطين أون الين

 
 نائب رئيس رابطة األسرى والمحررين: توجو لخوض األسرى "إضرابًا نخبوياً" الربيع المقبل 

رى والمحررنف الفميطنيننف أحمد الفمنت، أف حالة مف أكد يائب رئنس رابطة ا ي: محمد عند - غزة
الغضب والغمناف العاـ أيود أوياط ا يرى الفميطنيننف المعأ،منف ف  اليجوف اإليرائنمنة، حناؿ مماريات 
االحأالؿ الامجنة والأ  أزاندت ف  اآلوية ا خنرة، مفندًا بأوجه ا يرى لخوض إضراب مفأوح عف الطعاـ 

 ع ال،ادـ.خالؿ فىؿ الربن
وأوض  الفمنت لػ"فميطنف" أف مىمحة اليجوف اإليرائنمنة أأعمد نومنًا الأضننؽ عم  ا يرى، مف خالؿ 
خراجاـ ف  الياحات العامة ف  ظؿ البرد  جبارهـ عم  خمع المالبس وا  المداهمات واالقأحامات النومنة، وا 

 والمطر الشدند.
"اليخبة" خالؿ الربنع الم،بؿ، مف أجؿ المطالبة بأحينف وأوض  أف قنادة الحركة ا ينرة يأأجه إلضراب 

أوضاعاـ المعنشنة والح،وقنة، والضغط عم  االحأالؿ لوقؼ ممارياأه "الامجنة" الأ  نمارياا ضد ا يرى 
 العزؿ.

وطالب جمنع المؤييات الح،وقنة، ودولة مىر الش،ن،ة، بضرورة مراقبة أوضاع ا يرى ومماريات 
أطبنؽ الح،وؽ ال،ايوينة والدولنة عم  ا يرى. االحأالؿ بح،اـ، ل

 //، فمسطين أون الين
 
 مؤسسة التضامن: االحتالل يفرج عن األسير فضل البيتاوي بعد انتياء فترة اعتقالو 

أفادت مؤيية الأضامف لح،وؽ اإليياف أّف يمطات االحأالؿ اإليرائنمنة أفرجت مياا نـو : الضفة الغربنة
 مف يجف مجدو عف أينر مف مدنية يابمس بعد ايأااا فأرة اعأ،اله. //ا ربعاا 

وأوضحت المؤيية أّف االحأالؿ أفرج ف  ياعات المياا عف ا ينر فضؿ يجؿ اليائب ف  المجمس 
 شنكؿ. أشار وغرامة مالنة أبمغ  الأشرنع  المرحوـ حامد البنأاوي، وذلؾ بعد اعأ،اؿ ايأمّر 

 //، السبيل، عّمان
 

  عائمة األسير الشوبكي تناشد القيادة الفمسطينية إنقاذ حياتو  
ياشدت عائمة ا ينر المواا فؤاد الشوبك  ال،نادة الفميطنينة وجمنع مؤييات ح،وؽ اإليياف وكؿ مف : معا

ينر له ضمنر ح  ف  العالـ الحر إلي،اذ حناة الشوبك . وقالت ابيأه راينة إف الوضع الىح  لوالدها ا 
عامًا أدهورت ف  الفأرة ا خنرة، وبدأ نعاي  مف يعاؿ شدند ولـ  ف  يجوف االحأالؿ والمحكوـ باليجف 

نأمؽ العالج مف جايب أطباا اليجف. وأضافت أيه أـ عمؿ أحمنؿ وفحوىات لمدـ لـ أكشؼ عف يأائجاا 
ه وأدهور وضعه الىح ، مىمحة اليجوف الىانوينة بعد ولـ نأـ اعطاؤه العالج الالـز لوقؼ معاياأ

ويبؽ أف أـ ي،مه مرات عدة إل  الميأشف  بشكؿ عاجؿ لأدهور حالأه الىحنة. وطالبت راينة الشوبك  
 بأحرؾ فوري عم  جمنع الىعد إلي،اذ حناة والدها وجمنع ا يرى المرض  ف  يجوف االحأالؿ.
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 //، الخميج، الشارقة
 

  ية تضامنًا مع األسير العيساوييطمقون حممة إلكترون فمسطينييننشطاء  
ياشطوف فميطنينوف عم  مواقع الأواىؿ اإلجأماع "فنيبوؾ" و"أونأر"،  حممة أطمؽال،دس المحأمة: 

يامر العنياوي ا ينر الفميطني ، المضرب عف الطعاـ ف  يجوف االحأالؿإلكأروينة لمأضامف مع
ألؼ  وف عم  الحممة، إف أحّركاـ نادؼ لجمع أواقنع ال،ائموقاؿ عم  الأوال  اإليرائنم  لمنوـ الػ 

بالأحّرؾ ا ينر العنياوي عم  عرنضة م،ّدمة لمبنت ا بنض ا مرنك  ُأطالبه مف خاللاامأضامف مع
المأواىؿ عف الطعاـإلي،اذ حناة ا ينر العنياوي الذي دخؿ "مرحمة حرجة" ف  إضرابه

 //قدس برس، 
 
 عمى مخطط بمدية االحتالل إقامة مكب نفايات عمى أراضي عناتا والعيساوية االعتراضالقدس:  

"ا ناـ": حذر فميطنينوف ومؤيية ح،وقنة مف أف مخطط إقامة مكب يفانات عم  اراض  بمدأ   -ال،دس 
( االيأنطاينة مع ال،دس عياأا والعنياونة ف  ال،دس الشرقنة المحأمة ايما نادؼ لربط ميط،ة )

ت ايرائنمنة ف  الضفة الغربنة وفضاًل عف ذلؾ ينميع أطونر عياأا والعنياونة ونىادر مياحات وميأوطيا
 وايعة مف اراضناما.

وقد قّدـ مركز )عدالة( اعأراضًا بايـ مجمس محم  عياأا ضد مخطط إقامة مكب اليفانات الجافة ف  ال،دس 
 والعنياونة.الشرقنة، حنث أ،اـ أجزاا مف المخطط عم  أراض  قرنأ  عياأا 

 واشار المركز ف  اعأراضه الذي قدمأه المحامنة يااد بشارة ايه "بحيب المخطط، ينيأوعب الموقع مف 
يية"، وقاؿ: المخطط، ف  حاؿ أيفنذه، ينميع أطونر  ممنوف مأر مكعب مف اليفانات عم  مدار  إل  

ف  الميط،ة ون،ّطع أوىاؿ المياطؽ  قرنأ  عياأا والعنياونة، كما ينميع الأواىؿ اليكاي  الفميطني 
، الفميطنينة، ف  الوقت ذاأه، نضمف المخطط أواىاًل يكاينًا بنف ميأوطيات الضفة الغربنة، ميط،ة 

ي،اطاأه نييجماف مع جدار الفىؿ الذي نفىؿ بنف  وميط،ة يفوذ بمدنة ال،دس. واضاؼ: المخطط وا 
 نة الأ  أشّكؿ جزاًا مف المخطط.الميط،ة اليكينة ف  قرنة عياأا وبنف أراض  ال،ر 

 //، األيام، رام اه
 
 ألف دوالر لدعم المخيمات الصيفية تخصص  في غزة والرياضة الشبابوزارة  

، أعمف د. محمد المدهوف وزنر الشباب والرناضة والنث،افة، النوـ ا حد، أف المخنمات الىنفنة لعاـ 
 ألؼ دوالر. يأحظ  بدعـ قنمأه 

أفضؿ مف  وأوض  المدهوف ف  أىرن  وىمت "فميطنف" ييخة عيه، أف موازية الوزارة لعاـ 
ا عواـ الماضنة مما نبشر بفأ  آفاؽ أويع لأيفنذ المزند مف البرامج الأ  أيأادؼ المجأمع وأخدـ قطاعات 

 الشباب والرناضة والنث،افة.
 //، فمسطين أون الين

 
 ة تتيم جيات بزجيا في "المؤامرة" عمى األردنمخيمات فمسطينيعّمان:  
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)نو ب  اي(: اأامت أربعة مخنمات فميطنينة ف  العاىمة ا ردينة عّماف ا حد، جاات لـ أحددها  -عماف
 بزجاا ف  ما وىفأه بػ)مؤامرات عم  البالد(، ووىفت هذه الجاات بػ"الخبننثة والشنطاينة".

ت الوحدات والحينف واليىر والطالبنة الأ  أ،ع ضمف الأيظنـ وقاؿ بناف ىادر عف أبياا ووجااا مخنما
اإلداري لمعاىمة عّماف، إف "هذه الجاات لاا أهداؼ وأجيدات مشبوهة مف أجؿ ل  ذراع الوطف لأح،نؽ 
ميافع يناينة ووضع أيفياـ ف  واجاة أخدـ مىالحاـ وأيفذ أجيدأاـ المخفنة والمرفوضة ميا جمنعًا  ياا 

 أيع  إل  الينؿ مف الوطف وقنادأه وأميه وايأ،رار". خبننثة شنطاينة
وأضاؼ البناف ل،د حاولت "هذه الجاات مرارًا وأكرارًا ايأغالؿ وزج المخنمات ف  مؤامراأاـ عم  ا ردف 
وبث الفأية ما بنف أبياا الشعب الواحد غنر أياـ فشموا فشاًل ذرنعًا"، مؤكدًا أف أبياا المخنمات الفميطنينة 

 ف ف  اإليأخابات البرلماينة الم،بمة.ينشاركو 
وأكد البناف أف فعالنات المخنمات الفميطنينة ف  العاىمة عّماف "يأ،ؼ يدًا مينعًا ف  وجه كافة مظاهر 
اإليحراؼ الفكري واليموؾ العدواي  الأخرنب  الذي أبيأه بعض ال،وى الباغنة والخارجة عف ا طر الوطينة 

شعار ينادة الشرنعة اإليالمنة وهنميأاا بايـ اإليالـ وهو بريا مما  لأح،نؽ أهدافاا المشبوهة أحت
 نفعموف".

 //، القدس العربي، لندن
 
 الضفة والقطاع تقدمت عمى فتح وحماس جماىير 

شكمت الحشود الأ  شاركت حركأْ  الأحرنر الوطي  الفميطني  )فأ ( والم،اومة : غزة-ضناا الكحموت
فاؿ بذكرى ايطالقأناما ف  الضفة الغربنة وقطاع غزة مفاجرة لمفىنمنف ا كبرنف، اإليالمنة )حماس( االحأ

 وريالة أدفع باأجاه إيااا االي،ياـ.
أف كؿ اإلجرااات المأبادلة  -حيب محممنف-ولعؿ الريالة ا برز الأ  حمماا المشاركوف مف الطرفنف 

قىاا اآلخرنف فشمت، وأف الحؿ الوحند هو الشراكة  الوطينة والبحث عياا، بدؿ العمؿ عم  إلغاا إللغاا وا 
 اآلخر والأفرد باليمطة والحكـ.

لـ أيج  ييوات اإلقىاا ف  ميع خروج الجماهنر عيدما  -الأ  أحكماا اليمطة بع،منة "فأ "-فف  الضفة 
أعطنت الفرىة لحماس لالحأفاؿ بذكرى ايطالقأاا. وف  غزة أنضا حمؿ االحأفاؿ بذكرى ايطالقة فأ  

 جرة جماهنرنة كبنرة ُقرئت كريالة وحدة وطينة.مفا
ونرى محمموف أحدنثت إلناـ الجزنرة يت، أف الجماهنر الأ  أ،دمت عم  الفىائؿ بحشودها ومواقفاا أدفع 

 حركأْ  فأ  وحماس لمراجعة طرن،ة أعامماما، وأؤكد أف المىالحة والأوافؽ والشراكة خطوة نرندها الياس.
اف أبو عامر إف حالة الأمكؤ ف  إيجاز المىالحة، وشعور كال الجايبنف برلغاا وقاؿ المحمؿ اليناي  عدي

قىاا اآلخر، نثبت بطالياا بيزوؿ الجماهنر الكبنر إل  الشارع ف  غزة والضفة. وأضاؼ أف الداللة ا هـ  وا 
يااا  لمحشود الجماهنرنة أرأ  أركندا لشعور الجايبنف بعدـ جدوى اإلقىاا، وأف ا واف حاف لممىالحة وا 

 االي،ياـ، مأوقعا أف أكوف لمحالة المنداينة أبعات ف  الأعامؿ مع اآلخر.
ومف ياحنأه، أكد الكاأب والمحمؿ اليناي  فأح  ىّباح أف الحشود حممت ريائؿ داخمنة وخارجنة، فف  

وبّنف أف  الداخؿ كايت الريالة ا هـ أف الشعب الفميطني  أنثبت أيه مأ،دـ عم  فىائمه ف  العمؿ والفعؿ.
الشعب الفميطني  وجه ريالأه لفأ  وحماس برف االي،ياـ مرفوض، وأف الوحدة ه  الخنار الوحند، مشددا 

 عم  أف إجرااات ال،مع ومحاولة إلغاا اآلخر ورفض الشراكة فشمت ف  كؿ مف الضفة وغزة.
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 أف أكوف ال،رااة هذه المرة وذكر ىّباح أف الأجربة أنثبأت أف الفىائؿ أ،رأ الريائؿ الجماهنرنة مأرخرة، آمال
 لمفىنمنف ا برزنف مخأمفة ومأماشنة مع ما نطالب به الشعب.

وبدوره، نرى مدنر مركز أبحاث الميأ،بؿ ف  غزة إبراهنـ المدهوف أف الجماهنر أنثبأت قدرأاا عم  المض  
ف جاة أخرى ف  طرنؽ الأحرنر وأحمؿ أبعات ذلؾ، وأف هياؾ أرضنة خىبة لممىالحة مف جاة، وهياؾ م

 أرضنة حاضية لمم،اومة.
 

وذكر المدهوف أف قنادة الفىائؿ لنيت ف  ميأوى جماهنرها، وه  أأحمؿ ميؤولنة ايأنثمار الحالة والطاقة 
الشعبنة الكبنرة لأوجنااا ف  االأجاه الىحن  واليمنـ، واأخاذ خطوات إنجابنة إليااا االي،ياـ وأفعنؿ بريامج 

 أحرري فعاؿ.
//، الدوحةالجزيرة نت، 

 
  انتياًكا بحق المقدسات بالضفة من قبل االحتالل والمستوطنين خالل  "التضامن": 

أفادت معطنات يشرأاا مؤيية ح،وقنة فميطنينة أف الحكومة اإليرائنمنة والميأوطينف واىموا راـ اهلل: 
والمينحنة ف  ا راض  (، ايأادافاـ الم،ىود لمم،ديات اإليالمنة خالؿ العاـ الماض  )

 .الفميطنينة والمياطؽ المحأمة عاـ 
( والذي أم،ت |وأوضحت "مؤيية الأضامف الدول  لح،وؽ اإليياف" ف  أ،رناا الييوي النوـ ا حد )

"قدس برس" ييخة ميه أف "هذه االعأدااات لـ أ،أىر ف،ط عم  الم،ديات اإليالمنة بؿ شممت أنضا 
ينحنة، وأف هذه االيأااكات وقعت مف قبؿ الحكومة اإليرائنمنة الأ  أعمؿ عم  الرموز والم،ديات الم

شرعيت هذه االعأدااات، ومف الميأوطينف الذنف نوفر الجنش اإليرائنم  لاـ الحمانة عيد أيفنذهـ هذه 
 االيأااكات"، حيب قولاا.

مياجد وكأابة شعارات بذنئة ايأااكا، أوزعت بنف االعأداا عم  ال "أـ إحىاا ما نزند عف  أيه وذكر
بحؽ الرموز الدنينة اإليالمنة والمينحنة وأدمنر وأجرنؼ ال،بور اإليالمنة، هذا عدا عف االيأااكات 
المخأمفة الأ  نأعرض لاا الميجد ا قى  ومدنية ال،دس مف اقأحامات نومنة وحفرنات مأواىمة وخطط 

يأاا وايأخداـ مواد كنمنائنة خطنرة إلذابة أيايات ممياجة لأغننر معالـ المدنية الم،دية واليع  لعبر 
 الميجد ا قى "، كما قاؿ.

 //قدس برس، 
 
 المدينة في أسوأ أحواليا جراء أزمة الرواتب أسواقرفح:  

أعنش أيواؽ قطاع غزة عامة وأيواؽ محافظة رف  عم  وجه الأحدند، أيوأ أحوالاا ميذ العاـ  محمد الجمؿ:
وعم  الرغـ  أزمة الرواأب، وأراجع ال،درة الشرائنة لدى المواطينف إل  ميأونات مأدينة.، بيبب أجدد 

مف وفرة البضائع وايخفاض أيعارها م،ارية بالفأرات الماضنة، إال أف حالة ركود كبنرة أجمت ف  كافة 
 ا يواؽ.

ف،د دفعت حالة الركود معظـ  وكايت يوؽ رف  ا يبوعنة "اليبت" مف أكنثر ا يواؽ أرنثرًا بالحالة المذكورة،
الأجار والباعة فناا إل  مغادرأاا مبكرًا، خالفًا لما كاف يائدًا خالؿ ا يابنع الماضنة، حنث كايت أظؿ 

 اليوؽ قائمة حأ  ياعات ما بعد العىر.
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 //، االيام، رام اه
 
 أردنية فمسطينية لمتعاون في مجال الطب الشرعي تفاىممذكرة  

اأف،ت وزارأا الىحة االردينة والعدؿ الفميطنينة عم  أوقنع مذكرة أفاهـ وأعاوف : ر ىوالحةكونث -عماف 
 ف  مجاؿ الطب الشرع .

ويمـ وكنؿ وزارة العدؿ الفميطنينة الميأشار خمنؿ الرفاع  امس وزنر الىحة الدكأور عبد المطنؼ ورنكات 
غبة الجايب الفميطني  بالأعاوف مع وزارة ريالة مف وزنر العدؿ الفميطني  المحام  عم  مايا أأضمف ر 

 الىحة االردينة ف  مجاؿ الطب الشرع  لأطونره.
واكد وزنر الىحة الدكأور عبد المطنؼ ورنكات اف الوزارة أعمؿ عم  أرجمة الأوجناات الممكنة اليامنة 

اا لمأعاوف ووضع االمكايات االردينة ف  المجاؿ الىح  وخاىة الطب الشرع  ف  خدمة االش،
 ووافؽ الدكأور ورنكات عم  أشكنؿ مجموعة عمؿ مف الجايبنف العداد ميودة مذكرة الأفاهـ. الفميطنيننف.

مف جاأه اكد وكنؿ وزارة العدؿ الفميطنينة الميأشار خمنؿ الرفاع  اليع  لأح،نؽ ضمايات المحاكمات 
 «.العدل »العادلة وبشكؿ خاص ف  مجاؿ الطب الشرع  

مؾ قدرات كبنرة ف  مجاؿ الطب الشرع  ييع  ال  محاكاأاا ف  فميطنف حنث العـز وقاؿ اف االردف نمأ
 لأطونر الطب العدل .

 //ر، عّمان، الدستو 
 
 حالتا وفاة جديدتان بأنفمونزا الخنازير في نابمس ترفعان عدد الوفيات إلى  

" المعروؼ أف ات بريفمويزا "اأش"ا ناـ": أعميت وزارة الىحة، أمس، عف ارأفاع عدد الوفن –راـ اهلل 
حالة، انثر وفاة حالأنف ف  محافظة يابمس، إحداهما طفؿ وا خرى امرأة، وأزاند  بػ"أيفمويزا الخيازنر"، إل  

 حالة ف  محافظات الوطف المخأمفة. عدد اإلىابات المنثبأة إل  
 //، األيام، رام اه

 
 سطيني"متحف المنطار" يروي التاريخ الفم 

نأربع مأحؼ وميأجع الميطار الأرانث  ك،معة شامخة عم  قمة جبؿ الميطار : إنماف عرن،ات -ب  ب  ي 
 شرق  مدنية طولكـر وعم  مياحة اربعة عشر دويما مف اراض  المدنية.

ف  كؿ زاونة مف الميأجع والمأحؼ أأيابؽ مئات ال،طع االنثرنة والأرانثنة لأروي قىىا بعضاا نعود بؾ 
 ف  كنثر مف ممنوف يية وكريؾ أ،رأ كأابا أارنخنا.بالزم

حىؿ الفميطني  بياـ بدراف عم  ال،طع االنثرنة هذه خالؿ عممنات بحث مأواىمة ميذ عاـ انثينف ويبعنف 
مف مخأمؼ المدف الفميطنينة، هدؼ اليند بدراف انثبات هونة وارأباط الشعب الفميطني  باذه االرض ميذ 

 ره.آالؼ اليينف، عم  حد أعبن
وقاؿ بياـ بدراف ىاحب مأحؼ وميأجع الميطار لب  ب  ي : "أيا مف خالؿ جمع  لمأراث أرند أف انثبت 
أف الشعب الفميطني  عاش ونعنش وينعنش عم  هذه االرض، الأراث هو اليموؾ النوم  لاليياف 

 الفميطني  عم  أرضه."
 //، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
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 ة أخرىتدفق النازحين السوريين محذرًا من تجربة فمسطيني يدعو لوقف المبناني وزير الطاقة 03

واىػؿ "الأنػار الػوطي  الحػر" حممأػه عمػ  أػدفؽ اليػازحنف اليػورننف  :يػعد النػاس -"ال،دس العرب " –بنروت 
بعػػدما لبيػػاف، ودعػػا وزنػػر الطاقػػة جبػػراف بايػػنؿ إلػػ  "وضػػع حػػد" لأػػدفؽ الالجئػػنف اليػػورننف  إلػػ والفميػػطنيننف 
، يافنًا أف نكوف طالب برغالؽ الحدود أماـ اليازحنف، وقػاؿ بايػنؿ فػ  مػؤأمر ىػحاف  ألفا 150فاؽ عددهـ 

ع،ده ف  ميزله ف  البأروف "اأامويا بالعيىػرنة والالإييػاينة والطائفنػة وأمػور أخػرى  ييػا طرحيػا ا مػور كمػا 
ميػػاعدة اليػورننف حأّػ  ولػػو لػـ نيػاعدويا فػػ   هػ ، وهػذا الػرّد جعميػػا يأػوّجس أكنثػر، فػػيحف مػف الواجػب عمنيػا

 وقت يابؽ، وأحد لـ نأكمـ عف طرد اليازحنف أو الأرحنؿ أو رمناـ بالبحر كما يمعيا أخنرًا".
لعاـ واحد ماذا يفعؿ ف  العاـ الم،بؿ؟". وحػّذر مػف أكػرار الأجػارب اليػاب،ة، ال  ا مواؿ أمياويرؿ باينؿ "اذا 

ذوظروفاا مخأمفة اليأائج".  أيبابااكايت ينما الفميطنينة مياا "ولو  اعأبر "اف احػدًا لػـ نفأػرض فػ  العػاـ  وا 
"الأػوطنف بػات  أفيػنب،وف فنػه، اعأبػر  إيػرائنؿاف الفميطنيننف الػذنف قػدموا الػ  لبيػاف بعػد قنػاـ دولػة  1948

 حالة قائمة".
7/1/1513، القدس العربي، لندن  

 
 المالية الفمسطينية األزمةبحث اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب ل 00

أيه بعد  ،اليفنر أحمد بف حم  ،ىرح يائب ا منف العاـ لجامعة الدوؿ العربنة :وكاالتال –ال،اهرة 
مشاورات أ،رر ع،د اجأماع غنر عادى لمجمس الجامعة العربنة عم  ميأوى وزراا الخارجنة العرب نـو 

بحث أوضاع الالجئنف وه  ارس نثالث قضانا رئنينة ا حد الم،بؿ برئاية لبياف وبياا عم  طمبه لأد
ومياقشة الأفاعالت الدولنة الراهية بشرف ال،ضنة ، وا زمة المالنة ف  دولة فميطنف ،اليورننف ف  لبياف

الفميطنينة بعد حىولاا عم  ىفة الدولة غنر العضو ف  ا مـ المأحدة. وأكد بف حم  أف البيد النثالث 
مـ المأحدة الخاص برخالا الشرؽ ا ويط مف ا يمحة اليوونة وأيمحة الدمار نأعمؽ بأرجنؿ مؤأمر ا 

 الشامؿ. 
 9/1/1513وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مميار دوالر تعويضًا عن احتالل سيناء 055مصر تطالب الكيان بـ  00

ت كشفت مىادر مطمعة أف مىر أ،دمت بطمب إل  ميظمة ا مـ المأحدة لمحىوؿ عم  أعونضا ال،اهرة:
وقأؿ ا يرى  67، أعونضًا لاا عف احأالؿ ينياا عاـ "إيرائنؿ"ممنار دوالر مف  500أ،در بيحو 
وذكرت أ،ارنر أـ يشرها عم  مواقع إعالمنة عدة م،ربة مف الرئاية المىرنة، أف الطمب ايأيد  المىرننف.

ا حركة المالحة ف  % مف مياحة مىر، وأيه لما لح،اا مف أضرار فادحة جرا6إل  أف ينياا أمنثؿ يحو 
 قياة اليونس ومدياا النثالث، فرياا أطالب باذا الأعونض.

ىفحة مف  750هذا الطمب جرى أ،دنمه ف  يرنة أامة إل  الميظمة الدولنة، واحأوى عم  "وأضافت أف 
خرنطة جغرافنة بناينة أوض  مواقع ا راض  المىرنة، وفندنو أـ  190الحجـ الكبنر وأرفؽ به قرابة 

عم  ال،ياة النثاينة العبرنة ف  اعأراؼ ىرن  برف الىاانية قاموا ب،أؿ ا يرى المىرننف بشكؿ عرضه 
وذكرت أف مؤيية الرئاية ه  الأ  أعدت هذا الممؼ، وأشرؼ عمنه فرنؽ مف الخبراا  ."جماع 

 والمأخىىنف ف  الشؤوف اليناينة وال،ايوينة والأارنخنة.
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ف الطمب المىري ردًا عم  مطالبات ناودنة بأعونضاـ عف الفأرة الأ  ومع عدـ إغفاؿ ذات الأ،ارنر أف نكو 

الممؼ المىري نحأوي عم  ح،ائؽ ووقائع "قضوها ف  مىر، وخمفوا بعضًا مف ممأمكاأاـ، فرياا أكدت أف 
 ."حىمت بالفعؿ عم  ا رض يواا باحأالؿ شبه جزنرة ينياا، أو قأؿ ا يرى المىرننف

 7/1/1513الخميج، الشارقة، 
 

 المغربي يختتم زيارتو لقطاع غزةمن حزب العدالة والتنمية وفد برلماني  09
محمود معروؼ: نخأأـ النـو االنثينف وفد حزب  وبرلماي  مف حزب العدالة والأيمنة الحزب الرئني   -الرباط 

عم  بالحكومة المغربنة زنارة ل،طاع غزة لمأعبنر عف الأضامف مع الفميطنيننف وكير الحىار المفروض 
إف الزنارة أيدرج ف  يناؽ الدبموماينة الموازنة  ،مييؽ الوفد ،ال،طاع ميذ ييوات. وقاؿ عبد العزنز أفأاأ 

يااما ف  المجاودات الأ  ن،وـ باا المغرب مف أجؿ الدفاع عف ح،وؽ  لمدفاع عف ال،ضنة الفميطنينة وا 
 أ،مة وعاىمأاا ال،دس الشرنؼ.الفميطنيننف والوقوؼ إل  جايباـ ف  يعناـ مف أجؿ إقامة دولة مي

 وأجرى ،إيماعنؿ هينة رئنس الحكومة ف  قطاع غزة ،الذي بدأ زنارأه نوـ الجمعة الماض  ،والأ،  الوفد
مباحنثات مع ميؤولنف مف المجمس الأشرنع  بال،طاع ومع عدد مف الميؤولنف الحكومننف وممنثم  ميظمات 

لطب  والجراح  الذي ن،نمه المغرب ف  غزة لدعـ ومياعدة وهنئات مدينة وقاـ زنارة الميأشف  المنداي  ا
 الفميطنيننف.

 يائباً  27 حوال وايأ،بؿ يائب رئنس المجمس الأشرنع  الفميطني  أحمد بحر الوفد المغرب  الذي ضـ 
  مع نيأموف لحزب العدالة والأيمنة بم،ر المجمس. وزار الوفد إدارة الانئة الدولنة إلعمار غزة والأ، برلمايناً 

 عضو بمجمياا اإلداري.
ة نلأضامف حزب العدالة والأيمنة مع قطاع غزة ومع ال،ضنة الفميطني وقاؿ أفأاأ  إف ال،افمة ُأعأبر أجدنداً 

ف الزنارة أيدرج كذلؾ ف  إطار أايئة إ، وقاؿ ف  كممة أل،اها داخؿ المجمس الأشرنع  الفميطني  عموماً 
 واف اإليرائنم  ا خنر.حزبه ليكاف غزة عم  ىمودهـ إزاا العد

 7/1/1513، لندن، القدس العربي
  

 "إسرائيل"شخصية يعمنون عن قيام المرصد المغربي لمناىضة التطبيع مع  155الرباط: أكثر من  07
عشرات الشخىنات الفكرنة واليناينة والح،وقنة والفينة والنث،افنة ورجاؿ  أعميتمحمود معروؼ:  -الرباط 
شخىنة  200مف  أكنثرواقر  المرىد المغرب  لمياهضة الأطبنع مع الدولة العبرنة.بالرباط عف قناـ  أعماؿ

 اليبت ا رضنة ومشروع ال،ايوف ا ياي  لممرىد.
هاأنف الونثن،أنف المأنف أحرماف الأطبنع  إعدادمجموعة العمؿ الوطينة لميايدة فميطنف والعراؽ عم   وأشرفت
أكمنؼ مف الممأ،  الوطي  ا وؿ لمياهضة الأطبنع والذي ىدر وذلؾ ب "إيرائنؿ"العالقة مع  أشكاؿوكافة 

 عيه إعالف الرباط.
 7/1/1513، لندن، القدس العربي
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 إسرائيمي انضمام الالعب الجزائري أحمد عراش لناد   08
أنثارت ا خبار المأداولة بشرف اجأناز الالعب الدول  الجزائري اليابؽ أحمد يمنـ  كماؿ زانت: -الجزائر 
اخأبارات لاللأحاؽ بيادي أشدود اإليرائنم  موجة مف الغضب ف  الجزائر، وخاىة بنف رواد مواقع عراش 

الأواىؿ االجأماع ، خاىة وأف هذه المعمومة الأ  أياقمأاا ويائؿ اإلعالـ ايأشرت كاليار ف  الاشنـ، 
، أو حأ  رناضناً  نايناً ، يواا كاف ي"إيرائنؿ"، عم  اعأبار أف موضوع الأطبنع مع وأنثارت ايأناا كبنراً 
 نب،  مف الكبائر.

 7/1/1513، لندن، القدس العربي
 

 مميون دوالر 085عسكريًا بـ  "إسرائيل"عمى دعم  يصادقأوباما  09
ممنوف دوالر خالؿ العاـ  480عيكرنًا بمبمغ ن،در بػ  "إيرائنؿ"وافؽ الرئنس ا مرنك  باراؾ أوباما عم  دعـ 

ووف،ًا لموقع  دفاع ا مرنكنة الأ  وقع عمناا أوباما خالؿ ا يبوع الماض .الحال  ضمف منزاينة وزارة ال
خالؿ العاـ الحال   "إيرائنؿ""ينوز وف" العبري فرف المبمغ الذي مف المأوقع أف أ،دمه الوالنات المأحدة لػ
ص وحيب الموقع ف،د خى نشمؿ الحمانة مف الىوارنا بما ف  ذلؾ ال،بة الحدندنة وىوارنا "حنأس".

ممنوف لدعـ ال،بة الحدندنة، فنما أـ أخىنص المبمغ المأب،  لميظومة "حنأس" وأطونرها إل   211مبمغ 
 " مف أجؿ اعأراض الىوارنا ف  الطب،ات العمنا لمغالؼ الجوي.3"حنأس 

بمغت المياعدة ا مرنكنة لخطة الىوارنا اإليرائنمنة بايأنثياا  2012ونشنر الموقع إل  أيه وخالؿ عاـ 
ممنار دوالر لمىوارنا أو الحمانة  9.8مموف دوالر، موضحة أف أمرنكا خىىت  235ؿ ال،بة الحدندنة عم

 مف الىوارنا، بما ف  ذلؾ إيشاا نثالنثة قواعد عيكرنة لمحمانة مف الىوارنا شرؽ أمرنكا.
ة مف جايباـ دعا عدد مف أعضاا الكويغرس ا مرنك  أ،دنـ طمب إنضاح ف  وزارة الدفاع ا مرنكن

والخارجنة ما إذا كاف جنش االحأالؿ اإليرائنم  نرند المزند مف بطارنات ال،بة الحدندنة أو ىوارنا 
وأكد ا عضاا عم  ضرورة إبالغ  اعأراضنة أو أي عأاد آخر ف  أع،اب عممنة "عامود اليحاب" ا خنرة.

االيأراأنج  لموالنات الحمنؼ  "إيرائنؿ"رس بذلؾ مف أجؿ عمؿ الالـز بادؼ الحفاظ عم  أمف جالكوي
 المأحدة، مشندنف باليجاح الباهر الأ  ح،،أه ال،بة الحدندة ف  عممنة "عامود اليحاب".

 9/1/1513فمسطين أون الين، 
 

 العالمي لإلضراب عن الطعام لمساندة األسرى الفمسطينيين اليومانطالق  95
الفميطنيننف، عف دعماا ومشاركأاا أعميت الشبكة ا وروبنة لمدفاع عف ح،وؽ ا يرى والمعأ،منف  غزة:

بالأعاوف مع عدد مف المؤييات الفميطنينة والعربنة وا مرنكنة وا وروبنة ف  النوـ العالم  لإلضراب عف 
 الطعاـ لميايدة ا يرى وأيطمؽ فعالناأه النوـ.

جاجنة ف  ياعة، إضافة إل  وقفات احأ 24وأأضمف فعالنات الحممة إضراب المشاركنف فناا عف الطعاـ 
 واشيطف وعواىـ أوروبنة.

 7/1/1513الخميج، الشارقة، 
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 % تصلعربي بين الشباب الالبطالة  لمشباب المصري: نسبة الدولةوزير  

ميأدى الشباب »قاؿ ا منف العاـ لجامعة الدوؿ العربنة يبنؿ العرب  ف  كممأه أماـ الدورة النثالنثة لػ: ال،اهرة
نيانر الجاري:  والم،رر رفع أوىناأه الخاىة به إل  قمة الرناض االقأىادنة أمس ف  ال،اهرة « العرب 

وطالب العرب  الشباب باقأياص الفرص «. إيه أىب  لمشباب العرب  دور حنوي وفعاؿ ىيعوه بريفياـ»
 المأاحة ف  الأزود بالعمـ والمعرفة  يه مف دوياما لف أأـ أمبنة الطموحات وا حالـ.

إف قضنة البطالة أمنثؿ أبرز الأحدنات الأ  ، وزنر الدولة لمشباب المىري أيامة ناينف مف جايبه، قاؿ
أواجه الشباب العرب  كوياا يجمت أعم  معدالأاا ف  الدوؿ العرب  م،ارية بباق  أقالنـ العالـ ا خرى، 

مشكمة نأطمب ف  المئة، مؤكًدا أف أفاقـ هذه ال حنث ن،در مأويط ييبة بطالة الشباب العرب  بيحو 
  .ممنوف فرىة عمؿ بحموؿ عاـ  أوفنر يحو 

 //، البيان، دبي
 

 "إسرائيل" عاميا الجديد؟ تستقبلكيف  91
 د. عدياف أبو عامر
فػػ  هػػذه ا نػػاـ، ومػػع بػػدا العػػاـ الجدنػػد، أػػدخؿ إيػػرائنؿ عاماػػا الخػػامس واليػػأنف، وهػػ  أجػػري كشػػؼ حيػػاب 

ر المىػػاحبة لاػػا، باأػػت أػػؤرؽ ىػػايع ال،ػػرار فناػػا، النػػـو وفػػ  قػػادـ لاػػا، مػػف خػػالؿ درايػػة جممػػة مػػف الظػػواه
ا ناـ، الينما وه  أعأ،د برف الميوغ ا يايػ  ل،ناماػا عمػ  أي،ػاض ا رض الفميػطنينة، جػاا لأكػوف قاعػدة 
عيػػكرنة مأ،دمػػة لممشػػروع الغربػػ  فػػ  الميط،ػػة العربنػػة، وفػػ  مراحػػؿ الح،ػػة أحولػػت لأىػػب  "حاممػػة طػػائرات" 

مؿ الكممة مف معيػ ، ممػا جعماػا "الطفػؿ المػدلؿ" لمعواىػـ الغربنػة، لػنس بالضػرورة حبػًا فػ  يػواد بكؿ ما أح
 عنوف الناود، ولكف  ياـ ن،دموف خدمات جمنمة "غنر مجاينة" لأمؾ العواىـ.

وهػ  أػدخؿ العػاـ -ومع ذلؾ، فرف الضمع ا ياي  مػف أضػالع ا زمػة االيػأراأنجنة إليػرائنؿ إقمنمنػًا ودولنػًا 
نأمنثؿ ف  شعورها بف،داف الػدور والوظنفػة المياطػة باػا ميػذ أرينيػاا، اليػنما بالييػبة لمغػرب، وأمنثػؿ  -لجدندا

ذلؾ بما عرضأه شعبة الأخطنط ف  هنئة ا ركاف العامة لمجنش اإليرائنم ، مف أ،دنرات مأشائمة لألوضػاع 
نشػػاد أفاقمػػًا لبنئأاػػا االيػػأراأنجنة بشػػكؿ الينايػػنة وا مينػػة بشػػكؿ ايػػأنثيائ ، واعأ،ادهػػا بػػرف العػػاـ الجدنػػد قػػد 

 خطنر، مما ينجعماا أ،ؼ ف  وضع بالغ الىعوبة أكنثر مف الوضع الحال .
ونأزامف هذا ا مر بىورة ونثن،ة بما نيم  "أإكػؿ" المواقػؼ ا مرنكنػة فػ  اليػاحة العالمنػة، ممػا يػنجعؿ مػف 

ض ، ولمحاولة ايأدراؾ أراجع الوظنفػة الغربنػة قدرأاا عم  أح،نؽ ايأ،رار الشرؽ ا ويط م،ندة م،ارية بالما
لمدولػػػة اإليػػػرائنمنة، أطالػػػب أويػػػاط ىػػػياع ال،ػػػرار فػػػ  أػػػؿ أبنػػػب بالأىػػػدي لمأحػػػدنات العيػػػكرنة والينايػػػػنة 
المياط،نة، ولمأإكؿ ف  أياس قوة ردعاا،  ف ذلؾ ينأركاا فأرة مف الزمف أ،ؼ بايأظار الحيـ فػ  مواضػنع 

 وف لاا أرنثنر حأم  عم  الحمبة اليناينة الداخمنة والخارجنة.يناينة وأمينة جوهرنة، وينك
فريػػػرائنؿ موجػػػودة فػػػ  وضػػػع نمكػػػف فنػػػه أف أاأػػػز، وكػػػؿ جاػػػد لميػػػع هػػػذه االهأػػػزازات يػػػنكوف ميوطػػػًا بػػػنثمف 
دبمومايػػ ، وبىػػعوبة فػػ  ايػػأنعاب الأحػػدنات ا مينػػة، أمػػا عمػػ  الىػػعند الخػػارج ، فرياػػا أعػػنش فأػػرة أأمنػػز 

دات ا مينة واليناينة المحدقة باا، وأدهور وضػعاا االيػأراأنج  فػ  ظػؿ الحػراؾ العربػ  بأفاقـ يرنع لمأادن
 المأالحؽ، وف،داياا  يظمة شكمت لاا عم  الدواـ مخزويًا احأناطنًا عز يظنره.
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والمنثنر أف ينطرة إيرائنؿ باأت محدودة عم  حجـ هذه الأغنرات وآنثارها، مما ينجعماا أجد يفياا عال،ة ف  
ال أممؾ فنه ردودًا عم  أكنثر الأحدنات الأ  أؤنثر ف  مكايأاا الينايػنة ووضػعاا ا ميػ  فػ  اليػيوات وضع 

الم،بمة، وربما ما نزند ا مور أع،ندًا ويوادًا لدى مراكز الأفكنػر اإليػرائنمنة، مػا أشػاده العالقػات مػع الوالنػات 
ؿ جممة مف المواقؼ، لعؿ أهماا الىراع مع المأحدة واالأحاد ا وروب  مف أزمة غنر ميبوقة ف  حّدأاا حو 

 الفميطنيننف، وجمنع المؤشرات أ،طع بما ال ندع مجااًل لمشؾ أف شرخًا أىاب "الحمنفنف االيأراأنجننف"!
وهياؾ أخّوؼ مف أف أىؿ العالقات بنف أؿ أبنب وباق  العواىـ الغربنة مرحمة "الطالؽ البائف"، ف  ضوا 

 أػػأمخص فػػ  الفػػوارؽ الينايػػنة العمن،ػػة ال،ائمػػة، بػػؿ فػػ  االخػػأالؼ العمنػػؽ فػػ  أف ا زمػػة الحالنػػة بنيامػػا ال
 أوضاعاما.

مع العاـ الجدنػد أنضػًا، نشػاد المراقػب لحالػة إيػرائنؿ، يػّممًا بناينػًا نمنػؿ إلػ  الأراجػع فػ  مخأمػؼ الميػأونات 
لأراجعػات باأػت عمػ  أبػواب اليناينة وا خالقنة واليػكاينة، وأ،أضػ  الضػرورة العممنػة اإلشػارة إلػ  أف هػذه ا

خػالؿ الع،ػود الماضػنة، وهػو ا مػر الػذي وجػد  -وكبنػرة جػدا-الميأوى العيكري، رغـ أيه شاد طفرات كبنرة 
أرجمأه العممنة والمنداينة ف  يجاح الجػنش اإليػرائنم  فػ  أح،نػؽ يجاحػات عيػكرنة عػز يظنرهػا فػ  الأػارنا 

والأػ  شػكمت العػد  1948إليرائنمنوف "حرب االيػأ،الؿ" عػاـ الحدنث والمعاىر، بدًاا بما نيمنه المؤرخوف ا
والأ  أيماها العرب "يكية حزنػراف"،  1967الأىاعدي ليكبة فميطنف، وىوال إل  "حرب ا ناـ اليأة" عاـ 

والأ  يجحت إيرائنؿ مف خاللاا ف  إخراج النثورة الفميػطنينة مػف  1982وايأااا "بحرب يالمة الجمنؿ" عاـ 
 ياينة.ا راض  المب

نأوقػؼ عػف  -ودولأػه ىػاحبة ال،ػوة العيػكرنة الرابعػة عمػ  ميػأوى العػالـ-ولكف، ما الذي جعؿ ذات الجنش 
ذلػػػؾ الميميػػػؿ مػػػف االيأىػػػارات؟ ومػػػا الػػػذي حػػػؿ بػػػه مػػػف أراجعػػػات وعنػػػوب ونثغػػػرات؟ ولمػػػاذا وىػػػؿ قطػػػار 

 االيأىارات اإليرائنمنة إل  محطأه ا خنرة لنبدأ ميميؿ الازائـ واإلخفاقات؟
أعػػاي  مػػف غنػػاب ح،ن،ػػ  لمفاػػـو الػػردع الػػذي بيػػت عمنػػه  65مكػػف ال،ػػوؿ إف إيػػرائنؿ الأػػ  أػػدخؿ عاماػػا الػػػن

أيطورة "الجنش الذي ال ن،ار"، بعػدما ألغػت الم،اومػة الفميػطنينة مػف ال،ػاموس اإليػرائنم  مىػطم  "الحػدود 
إعالف عدـ امأالكاـ حمواًل يحرنة اآلمية"، ووقؼ جنشاا عاجًزا أماـ ابأكارات الم،اومنف، مما دفع قادأه إل  

 ل،معاا، ويجحت ف  فرض المعاياة المباشرة عم  اإليرائنمننف يأنجة ينايات حكوماأاـ المأعاقبة.
وبنيت أف اخأالؿ موازنف ال،ػوى لىػال  المحأػؿ، لػـ نح،ػؽ لػه الحػؿ الػذي أراد، بػؿ عمػ  العكػس، ف،ػد فاقمػت 

اكمػػػة طػػػواؿ يػػػأة ع،ػػػود بػػػرف ينايػػػأاا ال،ائمػػػة عمػػػ  الضػػػـ مػػػف أزمػػػة يظامػػػه الينايػػػ ، وأقيعػػػت ا حػػػزاب الح
واإللحاؽ بررض "إيرائنؿ" الكاممة اىطدمت بع،بات جدنة، رغـ أبيناا شعار ا مف أواًل! وعدـ الأفاوض فػ  

 ظؿ العيؼ!
وعكيػػت الم،اومأػػاف الفميػػطنينة والعربنػػة طػػواؿ ع،ػػود يػػأة ماضػػنة هػػ  عمػػر إيػػرائنؿ، حالػػة أػػدهور وضػػعاا 

اجع ال،نمة الردعنة لجنشػاا، خاىػة الجػرأة المأزانػدة لمم،ػاومنف، ممػا أشػار إلػ  أخطػنط وايػأعداد ا مي ، وأر 
لمواجاػة مباشػػرة مػػع قػػوات ا مػػف، بعػػدما لػػوحظ أغنػػر فػػ  أيػػالنب عمػػؿ خالنػػا الم،اومػػة الأػػ  أىػػبحت أوجػػه 

أف هػػػذه مجاوداأاػػػا ضػػػد قػػػوات االحػػػأالؿ، وال أرأػػػدع عػػػف خػػػوض ىػػػدامات مباشػػػرة معاػػػا، وبػػػات واضػػػًحا 
 العممنات يب،أاا يشاطات ايأخبارنة وأخطنط وجمع معمومات.

كما شادت الم،اومة خالؿ مخأمؼ مراحماا وف  جمنع جبااأاا الداخمنة والخارجنة، ىراًعا دامنًا مع الجػنش 
اإليرائنم ، اشأد مف الياحنأنف الكمنة واليوعنة، حنث ايأمات الم،اوموف ف  الىداـ عم  اعأبػار أف مػوأاـ 
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ينزند حػدة المواجاػة، رغػـ أف مجموعػاأاـ الميػمحة لػـ نػزد عػدد أفػراد الواحػدة مياػا عػف أىػابع النػد، أيطمػؽ 
 لالىطناد ولدناا يالح مىدره ا ياي  مخازف جنش االحأالؿ!

ووىػػمت إيػػرائنؿ إلػػ  قياعػػة جػػاات عمػػ  ليػػاف أحػػد قادأاػػا ب،ولػػه "حظػػ  أعػػداؤيا بيجػػاح عيػػكري فػػ  العػػاـ 
هذا اليجاح يننثنر شانأاـ إلحراز يجاحػات جدنػدة فػ  العػاـ الجدنػد.. ل،ػد ولػدت الحػرب  الماض ، والشؾ أف

االحػػػأالؿ، واالحػػػأالؿ ولػػػد الم،اومػػػة، والم،اومػػػة ولػػػدت الخطػػػوات الوقائنػػػة وال،نػػػود واالعأ،ػػػاالت والأح،ن،ػػػات، 
يضػػج مجػدًدا هػػو روح وم،ابماػا الػردود، والػػردود عمػ  الػػردود، وحيػابات الػػدـ مأواىػمة، وأحػالـ االيأ،ػػاـ، ومػا 

 الكراهنة المأبادلة، وولدت االيأفاضة والم،اومة الوايعة".
أخنػػػرًا.. ف،ػػػد أنثبأػػػت خميػػػة ويػػػأوف عامػػػًا مػػػف أػػػارنا إيػػػرائنؿ عمػػػ  ا رض الفميػػػطنينة، أف الم،اومػػػة خػػػالؿ 
 مخأمػؼ مراحماػػا الأارنخنػة أكػػدت فشػػؿ الاػدؼ اإليػػرائنم  يحػػو خفػض ميػػأوناأاا،  ف الجػػنش لػـ ن،ػػدر عمػػ 
خػوض حػرب طونمػة، ولػػنس هيػاؾ فػ  ا فػػؽ مػا نشػنر إلػ  ياانأاػػا، وقػد باأػت أطػػوؿ حػرب نخػوض غمارهػػا 

 "جنش الدفاع"!
 9/1/1513، فمسطين أون الين
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 يواؼ الزرو
نفػػػاجئي  بعػػػض ا ىػػػدقاا بػػػنف آويػػػة وأخػػػرى بػػػال،وؿ: "بعػػػدنف معػػػاؾ، ألػػػـ أأعػػػب...؟، كػػػؿ نػػػـو أكأػػػب عػػػف  

نف وااليػػأنطاف وااليػػأراأنجنات الىػػانوينة، وعػػف أاونػػد ال،ػػدس و..الػػا "، أبػػدا، هػػذه بالديػػا وقضػػنأيا، فميػػط
ويحػػف فػػ  ىػػراع وجػػودي وجػػذري مػػع المشػػروع الىػػانوي ، وريػػالأيا ومامأيػػا أف يكأػػب ويػػذكر وييأحضػػر 

 يطنف محأمة.الح،ائؽ والمعطنات، وييب،  يكأب لم،ضنة ولمأارنا ولألجناؿ ولمذاكرة، طالما ب،نت فم
كؿ ما نجري ف  المدنية الم،دية، بؿ وف  أيحاا الضفة المحأمة، نيبع عيػدهـ مػف عمػؽ اليىػوص الأوراأنػة 

أي ال،دس" لأغدو ناودنة ي،نة بالكامؿ، بػؿ هػ  حػرب أطانػر عرقػ  ودنيػ   -الأ  أدعو إل " أطانر المكاف
ت والمعطنػػػػات والأىػػػػرنحات وال،ػػػػرارات يػػػػافرة ىػػػػرنحة، أ،ودهػػػػا الجماعػػػػات اإلرهابنػػػػة المأطرفػػػػة، فالمؤشػػػػرا

واإلجرااات، كماا أأحدث عما هو آت ف  المشاد الفميطني ، ف  ذلؾ البعد االحأالل  الأاوندي، إذ نكاد ال 
، أو ربما حأ  ياعة، إال ويأابع أىعندا احأاللنا ف  المدنية الم،دية، أو ف  أي مكاف آخر فػ   نمض  نـو

رقما قناينا  2012طنات فرف البياا االيأنطاي  ف  شرق  ال،دس يجؿ ف  الضفة الغربنة، فوفؽ أحدث المع
هػػػو ا عمػػػ  ميػػػذ عشػػػر يػػػيوات، وفنمػػػا أواىػػػؿ يػػػمطات االحػػػأالؿ ايػػػأنطاياا بال،ػػػدس فػػػ  إطػػػار مخططاػػػا 
الأاونػػػدي، أيػػػع  جاهػػػدة لأاونػػػد كػػػؿ مكويػػػات المدنيػػػة العربنػػػة حأػػػ  وىػػػؿ ا مػػػر لأاونػػػد أيػػػماا شػػػوارعاا 

وأيػػع  يػػمطات االحػػأالؿ إلػػ  ايػػأبداؿ ا يػػماا العربنػػة لأمػػؾ الشػػوارع والطرقػػات بال،ػػدس وطرقاأاػػا وأزقأاػػا، 
بريماا إيرائنمنة، منثؿ شمومو وشامنر وبينامنف وغنرها مف ا يماا الأ  أرأ  ف  إطار اليػع  لأاونػد حأػ  

ة شػػاممة لأاونػػدها أػػارنا أمػػؾ المدنيػػة الأػػ  أزخػػر بػػالأراث العربػػ  اإليػػالم  الأػػ  أعػػنش حالنػػا حممػػة إيػػرائنمن
 وطمس معالماا اإليالمنة والعربنة.

وحيب شاادات أهؿ ال،دس، أشف يمطات االحأالؿ حمالت وهجمات مأالح،ة ف  المدنية أادؼ إل  أاوند 
مػػا نطم،ػػوف عمنػػه المعػػالـ الأرانثنػػة وا نثرنػػة العربنػػة اإليػػالمنة والميػػنحنة، وأ،ػػنـ بػػدال مياػػا مػػا نطم،ػػوف عمنػػه 

ة، وذلػؾ فػ  يػػباؽ مػع الػزمف، بػؿ إف أمػؾ اليػػمطات ال أيػاـ عممنػا إذ أواىػؿ حمالأاػا عمػػ  الحػدائؽ الأوراأنػ
مدار الياعة، وأأركز عم  أهـ معػالـ المدنيػة العربنػة اإليػالمنة، ووفػؽ المعطنػات فػرف أمػؾ اليػمطات أيأ،ػؿ 
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  أاونػػػدها إلػػػ  مرحمػػػة جدنػػػدة فػػػ  أاونػػػد المدنيػػػة الم،ديػػػة، بػػػؿ إياػػػا أشػػػف حربػػػا مفأوحػػػة ميػػػعورة أرمػػػ  إلػػػ
لبػػاس هػػذه العممنػػة زنػػا أنػػدنولوجنا أوراأنػػا ىػػرنحا، فعممنػػا عمػػ  ا رض الم،ديػػنة أأحػػرؾ  بيىػػوص دنينػػة، وا 

الأاوندنػة االحأاللنػة الكاممػة عمػ  المدنيػة الم،ديػة ببمػدأاا  -دولة االحأالؿ مف أجؿ إحكاـ ال،بضة الناودنة 
 خارج أمؾ ا يوار.ال،دنمة داخؿ أيوارها الأارنخنة، وبمدنيأاا الجدندة 

فف  أقرب وأخطر أطورات المشاد الم،دي ، دعا النمػنف اإليػرائنم  المأطػرؼ لميػنطرة عمػ  الحػـر ال،ديػ ، 
وقاـ يشطاؤه بأوزنع ممىػ،ات "أحرنضػنة"، كأػب فناػا "نجػب أطانػر جبػؿ الانكػؿ مػف أعػداا إيػرائنؿ"، وجػاا 

إيرائنؿ الذنف يمبوا ا رض وبياا المعبد عم  ف  يص الممىؽ الميشور"دعويا يطار هذا المكاف مف أعداا 
 أي،اض المياجد ونجب أف ال أخافوا".

وفػػػ  يػػػناؽ عممنػػػة الأطانػػػر، أ،ػػػـو المجيػػػة الموائنػػػة اإليػػػرائنمنة لمأخطػػػنط والبيػػػاا، بػػػرقرار المزنػػػد والمزنػػػد مػػػف 
أيػمنه "الحدن،ػة الحدائؽ الأوراأنة، فىادقت مؤخرا عمػ  مخطػط إلقامػة مػا يػّمأه "مركػز زوار" فػ  يطػاؽ مػا 

الوطينػػة عنػػر دافنػػد" فػػ  حػػ  يػػمواف المالىػػؽ لمحػػـر ال،ديػػ  الشػػرنؼ، بنيمػػا هػػدمت يػػمطة حمانػػة الطبنعػػة 
والحػػدائؽ الوطينػػة مبيػػ  فميػػطنينا ضػػـ حدن،ػػة ألعػػاب ومركػػزا جماهنرنػػا وم،اػػ  فػػ  الحػػ ، وقػػاؿ عػػالـ اآلنثػػار 

ا مػػف عممػػاا اآلنثػػار اإليػػرائنمننف" إف نػػوي  مزراحػػ ، الياشػػط فػػ  ميظمػػة "اليػػاؿ الميػػأوي" الػػذي نضػػـ عػػدد
البياا المذكور هو أعزنز لميشاط االيأنطاي  الذي أ،وـ به جمعنة"العاد" ف  البمدة ال،دنمة، وهو خطوة أخػرى 
باأجػػاه إقىػػاا اليػػكاف الفميػػطنيننف وأجرنػػدهـ مػػف ح،ػػوقاـ الأارنخنػػة "، وقبػػؿ ذلػػؾ شػػرعت آلنػػات وجرافػػات 

يشػػاا حػػدائؽ أممودنػػة بػػنف بػػاب  العػػامود واليػػاهرة، كمػػا أف االحػػأالؿ اإليػػرائنم  بزنػػادة و  أنػػرة العمػػؿ إلقامػػة وا 
أعمػػاال مشػػاباة أجػػرى ميػػذ مطمػػع العػػاـ الماضػػ  فػػ  الميط،ػػة المعروفػػة بايػػـ 'طيطػػور فرعػػوف' ببمػػدة يػػمواف 
جيػوب الميػػجد ا قىػػ  المبػارؾ، فضػػال عػػف كشػؼ لجيػػة الػػدفاع عػف يػػمواف، عػػف زرع قبػور ناودنػػة وهمنػػة 

لمينطرة عم  ا راض  ووضع الند ياائنا عمناا وربط الميط،ة بالبؤر االيػأنطاينة ال،رنبػة باإلضػافة إلػ   فناا
ربطاػػا بػػػ"م،برة الناػػود" بحػػ  رأس العمػػود، فنمػػا أجػػرى أعمػػاؿ موازنػػة فػػ  ميط،ػػة وادي الربابػػة بيػػمواف إليشػػاا 

يازله خطر الادـ واإلزالة الياائنة وأشرند حدائؽ أممودنة أمأد إل  ميافة قرنبة مف ح  البيأاف الذي أأادد م
يكاف الح  الذنف نزند عددهـ عم  ألؼ ويأمائة مواطف لىال  إيشاا حػدائؽ أممودنػة ومشػروعات أاوندنػة 

.  أخدـ خرافة وأيطورة الانكؿ المزعـو
إلػ  فالواض  أف يمطات االحأالؿ أيأ،ؿ خطػوات أخػرى، هػ  ا خطػر فػ  أاونػد المدنيػة الم،ديػة وأحونماػا 

يػػػ،اطاا مػػػف الحيػػػابات الفميػػػطنينة  –"عاىػػػمة لمشػػػعب الناػػػودي  ف،ػػػط...؟!، مػػػا نعيػػػ  اخأطػػػاؼ ال،ػػػدس وا 
 والعربنة واإليالمنة والمينحنة كافة...!

 7/1/1513، العرب اليوم، عّمان
 
 

  ! الوطن البديل تكونسيناء لن  90
 (1االهراـ ) أير 

كمػا أف   ولف أكوف أبدا الوطف البدنؿ  , ينياا خط أحمر  : والأ،بؿ أي قرااة خاطئة أو ممأبية  , الريالة واضحة
أهال  ينياا ف  يفوس وقموب أبياا ال،وات الميمحة لدورهـ الوطي  ف  اليضاؿ جيبا إل  جيب مع المؤيية 

 . العيكرنة
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والأػ  أعأبػػر أهػػال  يػنياا امأػػدادا طبنعنػػا لمجػػنش المىػري, وأف ال،ػػوات الميػػمحة حرنىػة كػػؿ الحػػرص عمػػ  
  يػػنياا وأبيائاػػا. وهػػذه الريػػالة الواضػػحة أكػػررت بىػػور شػػأ  فػػ  اآلويػػة ا خنػػرة مػػف قبػػؿ المؤييػػة مىػػال

العيػػكرنة, ومػػف الفرنػػؽ أوؿ عبػػدالفأاح الينيػػ  وزنػػر الػػدفاع وااليأػػاج الحربػػ  الػػذي نحػػرص عمػػ  الم،ػػاا مػػع 
 شنوخ وعواقؿ, ومجاهدي ورموز ينياا يواا ف  أرض الفنروز أو ف  ال،اهرة.

،ابػػؿ فػػرف شػػنوخ وعواقػػؿ ومجاهػػدي ورمػػوز يػػنياا حرىػػوا هػػـ أنضػػا عمػػ  الأركنػػد مػػرة أخػػري عمػػ  وفػػ  الم
وقوفاـ ىفا واحدا ونػدا واحػدة مػع قػواأاـ الميػمحة, وذلػؾ مػف أجػؿ الحفػاظ عمػ  يػنياا أغمػ  ب،ػاع االرض, 

أمػػاـ بيػػنياا والأػػ  أجمػػ  اهلل يػػبحايه وأعػػال  لػػنكمـ مويػػ  عمنػػه اليػػالـ فناػػا, وأغمػػب الظػػف أف أىػػاعد االه
وميأ،بماا, ف  اآلوية ا خنرة هو ريالة واضحة يواا لمداخؿ أو دوائر بعنياػا فػ  الخػارج أؤكػد أف يػنياا أو 
أي حبػػة رمػػؿ فناػػا لنيػػت محػػؿ أفػػاوض أو أبػػادؿ أراض أو ميػػموحا فناػػا بالأممػػؾ  ي جاػػة أو شػػخص إال 

 لممىرننف ف،ط!.
وأحكمه فػ  ا يفػاؽ, وعممنػات الأارنػب غنػر الشػرعنة, ومػع واآلف نشاد الجمنع أيه بعد أعزنز وجود الجنش 

فػػأ  معبػػر رفػػ  فػػرف الخروقػػات ا مينػػة, وعممنػػات أفجنػػر خطػػوط الغػػاز, وب،نػػة االحػػداث ا خػػري الأػػ  كايػػت 
أ،وـ باا مجموعات أكفنرنة قد أراجعت بشدة, وبات واضحا اآلف اف ايرائنؿ لاا نػد غنػر مباشػرة فػ  أحػداث 

 أخأرؽ ب،وة الجماعات ف  غزة. ينياا, يظرا الياا
كمػا أيػػه مػػف المعػػروؼ أياػػا أأميػػ  الػػأخمص مػػف غػػزة, وال،ػػاا الميػػئولنة عمػػ  مىػػر, فضػػال عػػف فكػػرة الػػوطف 
البدنؿ الأ  أأوهـ أف ينياا نمكف أف أكوف جزاا ميه يواا بأبادؿ االراض  أو بفرضه ب،وة ا مر الواقع. إال 

 أبدا ف  حبة رمؿ مف أرض ينياا. أف الح،ن،ة الوحندة ه  أف مىر لف أفرط
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 عمنره هاس
يػية عمػ   48لـ نفاجئ العدد الضخـ لممشػاركنف فػ  الميػنرة الأػ  أمػت نػـو الجمعػة فػ  غػزة أػذكارا بمػرور 

يب بؿ قنادة فأ  ف  ال،طػاع وراـ اهلل انضػا. بػؿ إف الزحػاـ ايشاا حركة فأ ، يمطات حماس ف  ال،طاع فح
قنايا بالأيظنـ العيكري الذي أيج  حماس ف  أيظنـ جموعاا  –الأ  أمنز هذه الحركة « الفوض «الشدند و
يببا إلغاا خطب مخأمفة وعػروض فينػة، وكايػت الخطبػة الوحنػدة الأػ  خطبػت هػ  خطبػة محمػود  –بحيبه 

 هلل.عباس ببث ح  مف راـ ا
لكػػف إلغػػاا الخطػػب ومياػػا خطػػب ميػػدوب  حمػػاس والزحػػاـ واىػػابة عػػدد مػػف االشػػخاص بجػػروح لػػـ أفيػػد جػػو 
الفػػرح والأػػرنثر الػػذي منػػز الميػػنرة. ف،ػػد كايػػت هػػذه أوؿ مػػرة ميػػذ يحػػو مػػف خمػػس يػػيوات أمكػػف فناػػا يػػمطات 

ة ميػنرات بعد يحو مف شار مف أمكنف يمطات فأ  حماس مف اقامػ –حماس فأ  مف اقامة حدث جماع  
 «.عمود اليحاب»ف  أيحاا الضفة الغربنة. إف هذا االيفأاح المأبادؿ مف اليأائج المباشرة لػ 

جاا مف الضفة مف اجؿ المينرة، عف طرنؽ رف  وفد لفأ  شمؿ جبرنؿ الرجوب ويبنػؿ شػعث المػذنف ن،ػوداف 
ات كػػذلؾ فػػدوى البرغػػونث  الػػياج الػػذي نؤنػػد المىػػالحة بػػؿ يجحػػا فػػ  ايشػػاا عالقػػات نث،ػػة ب،نػػادة حمػػاس. وجػػا

وهػو مػف مؤييػ  فػأ  وهػو مؤيػس الشػبنبة الفأحاونػة. وشػاهنف  –زوجة مرواف البرغونث  وأبػو عمػ  شػاهنف 
، ونعأبػػر عػػدوا ع،ائػػدنا لػػدود 2007وجرحػػوه فػػ  « مجاولػػوف»مػػف يػػكاف ال،طػػاع هػػرب ميػػه بعػػد اف هاجمػػه 
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ة مامة عم  يحو مأمنز ف  اأجػاه لحماس. فح،ن،ة أف يمحت له يمطات حماس بدخوؿ ال،طاع خطوة رمزن
 المىالحة.

 –كايت الريالة المباشرة الرئنيػة لمميػنرة فػ  غػزة فػ  الح،ن،ػة هػ  طمػب اياػاا االي،يػاـ الفميػطني  الػداخم  
وه  ريالة لػـ أيػنطر بالميايػبة عمػ  ميػنرات حمػاس فػ  الضػفة الغربنػة. فػركنثر يػكاف الضػفة الغربنػة أقػؿ 

ل،طنعػػػة االيػػػرائنمنة، واالي،يػػػاـ الينايػػػ  االجأمػػػاع  أقػػػؿ أػػػرنثنرا فػػػناـ، لكػػػف شػػػعورا مػػػف يػػػكاف غػػػزة بينايػػػة ا
المشػػاركنف فػػ  الميػػنرة أريػػموا انضػػا ريػػالة واضػػحة الػػ  يػػمطات حمػػاس أ،ػػوؿ اف يػػيوات ال،مػػع الينايػػ  
ومحاولة ايشاا وحدة أفكنر ويموؾ لـ أيج  ولف أػيج . وأريػمت يفػس الريػالة بالضػبط فػ  االأجػاه العكيػ  

 حماس ف  الضفة الغربنة ال  اليمطة الفميطنينة. مينرات
نوجد كالعادة مف نبالغوف ون،ولوف ايه شػارؾ ممنػوف. ون،ػوؿ الحػذروف اياػـ كػايوا أقػؿ مػف يىػؼ ممنػوف لكػف 
نأفؽ الجمنع عم  أياا كايت أكبر مينرة ظارت ف  غزة ميذ يينف كنثنرة، ونبػدو اف ذلػؾ كػاف  وؿ مػرة ميػذ 

يػػازة رجػػؿ عػػز الػػدنف ال،يػػاـ نحنػػ  عنػػاش الػػذي اغأالأػػه ايػػرائنؿ فػػ  الخػػامس مػػف شػػارؾ مئػػات اآلالؼ فػػ  ج
ف،ػػػد هػػػرب  –. إف يجػػػاح الميػػػنرة أهػػػـ برضػػػعاؼ  ف قنػػػادة فػػػأ  فػػػ  ال،طػػػاع ميأ،ضػػػة 1996كػػػايوف النثػػػاي  

ميؤولوها الكبػار بػؿ أبعػد فرنػؽ مػياـ عػف ىػفوؼ فػأ  ولػـ أػيج  الميػأونات الميخفضػة فػ  اف أأحػدى فػ  
 خنرة يمطات حماس وه  ال أأمنز بأيظنـ أحداث جماعنة.الييوات اال

نأحدث الياس الذنف كػايوا فػ  الميػنرة ايػه بػرز بػنف مئػات اآلالؼ المحأفمػنف العػدد الكبنػر مػف الشػباب أحػت 
يػف العشػػرنف، أي مػف أربػػوا كػػؿ حنػاأاـ أو أكنثرهػػا فػػ  جاػاز الأربنػػة الػذي أيػػنطر عمنػػه حمػاس وكايػػت هػػذه 

ة، وكػػاف عػػدد الييػػاا قمػػنال جػػدا، لكػػياف لػػـ ُنفىػػمف عػػف الرجػػاؿ كمػػا هػػ  العػػادة فػػ  مفاجػػرة فػػ  ضػػمف مفاجػػر
ميػػػنرات حمػػػاس. ون،ولػػػوف انضػػػا فػػػ  ال،طػػػاع ايػػػه كػػػاف بػػػنف المشػػػاركنف يػػػاس مػػػف غنػػػر مؤنػػػدي فػػػأ  أرادوا 

 االيأمأاع بشعور الأحرر واالخأالؼ وأف نضنفوا ىوأا ال  طمب ايااا االي،ياـ الواض .
ة اف مىػر أيػوي اف أجمػع ممنثمػ  الحػركأنف فػ  االيػبوعنف ال،ػرنبنف لمأباحػث فػ  أح،نػؽ أ،وؿ أ،ػارنر مخأمفػ

، وبحيب هذه الخطة نيبغ  ايشاا حكومػة ايأ،النػة 2012خطة المىالحة اليناينة الأ  ُخطط لاا ف  أنار 
نرأياا محمود عباس أدعو ف  غضػوف يىػؼ يػية الػ  ايأخابػات عامػة فػ  الضػفة وال،طػاع. ون،ػوؿ فأحػ  

باح، وهو ىحف  ومحمؿ ف  غزة، إف كؿ واحػدة مػف الحػركأنف خمىػت الػ  ايػأيأاج أياػا ال أيػأطنع أف ى
و ف ال أكوف المىالحة فػ  الرمػوز والجػو العػاـ  –أحكـ وحدها ولاذا أوجد احأماالت جندة ليجاح المخطط 

راـ اهلل ولحمػػاس فػػ   ف،ػط بػػؿ ُأح،ػؽ ينايػػنا انضػػا. وقػاؿ مئػػات اآلالؼ مػف المشػػاركنف فػػ  الميػنرة لفػػأ  فػ 
 غزة ايه ال نجوز اف نكوف هذا هوى قمب ف،ط.

 9/1/1513، ىآرتس
 7/1/1513، الحياة الجديدة، رام اه
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