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 لـ"إسرائيل"مصدر قمق ة مريكينيست: تولي ىاغل حقيبة الدفاع األرئيس الك 1
اعحعػػرت أوسػػاط سياسػػيئ إسػػراشيميئ حريػػيأل الػػرشيس األميركػػي عػػاراؾ أوعامػػا السػػناحور : اسػػ د حمحمػػي –الناصػػرة 

اشيؿ، ووصػؼ رشػيس الكنيسػت إلسػر  "نػذير سػوء"الجمهوري الساعؽ حياؾ هاغؿ لمنصػب وزيػر الػدفاع الجديػد 
لمدولئ ال عريئ،  "مواقفه المناهضئ"السراشيؿ عداعي  "مصدر قمؽ"االسراشيمي رؤوفيف ريفميف هذا االخحيار عأنه 

السراشيؿ ع د ح رضه النحقادات اعضاء جمهورييف في الكػونغرس عمػى خمفيػئ  "دعمه الكامؿ"فيما أكد هاغؿ 
 مواقؼ له مف قضايا اليرؽ االوسط.

ال يؤثر فقط عمى اسراشيؿ عؿ عمى الحوازف االسحراحيجي ال ػالمي كمػه. "ؿ ريفميف في عياف اف ح ييف هاغؿ وقا
، فػػي إيػػارة الػػى "فنظريػػئ ال زلػػئ المريحػػئ الحػػي ينػػادي عهػػا هاغػػؿ حغيػػر اسػػحراحيجيئ الواليػػات المححػػدة فػػي ال ػػالـ

 مواقؼ هاغؿ مف الحدخؿ ال سكري االميركي.
هػػذا المعػػدأ يجػػب اف يثيػػر قمػػؽ اسػػراشيؿ "الػػذي يحزعمػػه نحانيػػاهو اف  "ليكػػود"حػػزب  وأضػػاؼ ريفمػػيف ال ضػػو فػػي

منحقدًا حرييأل أوعاما لهاغػؿ عسػعب مواقفػه المناهضػئ إلسػراشيؿ وم ارضػحه ال قوعػات  "لكف ال يجب اف يخيفها
يئ عػػػيف واالعحػػػراؼ عهػػػا، م حعػػػرًا أف اليػػػراكئ االسػػػحراحيج "حمػػػاس"ضػػػد ايػػػراف وحأييػػػدا المفاوضػػػات مػػػ  حركػػػئ 

وريفمػيف هػو  وأف السياسػئ األميركيػئ ال امػئ ال يقررهػا يػخص واحػد. "وثيقػئ لمغايػئ"إسراشيؿ والواليات المححدة 
 المسؤوؿ االسراشيمي الوحيد الذي انحقد حسميئ هاغؿ عمنًا.

ي كانػػت هنػػاؾ فػػ". وقػػاؿ: "الحػػذر"مػػف جهحػػه، دعػػا وزيػػر الجعهػػئ الداخميػػئ االسػػراشيمي افػػي ديخحػػر الػػى الحػػزاـ 
 ."الساعؽ حسميات )اميركيئ( عدت مقمقئ لكف في نهايئ المطاؼ كاف الواق  مخحمفًا حماماً 

ييكؿ اسوأ كاعوس عالنسػعئ السػراشيؿ ولمحكومػئ "اف هاغؿ في العنحاغوف  "يدي وت احرونوت"وكحعت صحيفئ 
مػف  22اعات الحيري يئ في في ايارة الى الفوز المححمؿ لنحانياهو في االنحخ "اليمينيئ القادمئ ع د االنحخاعات
 كانوف الثاني )يناير( المقعؿ.

القريعػئ مػػف نحانيػاهو عػػف مصػدر سياسػػي رفيػ  قولػػه إف حريػيأل اوعامػػا لهاغػػؿ  "إسػراشيؿ اليػػوـ"ونقمػت صػػحيفئ 
  ."الثانيػػػػػػػػػئيرغػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي أف يكػػػػػػػػػوف يػػػػػػػػػرطيًا جيػػػػػػػػػدًا خػػػػػػػػػالؿ واليحػػػػػػػػػه "يؤيػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػى أف الػػػػػػػػػرشيس األميركػػػػػػػػػي 
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سحسػير األمػور عيػكؿ غيػر لطيػؼ ع ػد ح يػيف هاغػؿ. وعمينػا أف نحرقػب كيػؼ " أنػه عالنسػعئ إلسػراشيؿ وأضاؼ
 ."سحؤثر أفكارا عمى السياسئ األميركيئ حجاا إسراشيؿ

وعحسػػب المصػػدر فػػاف إسػػراشيؿ حخيػػى ع ػػض الحغييػػر فػػي الح ػػاوف االسػػحراحيجي عينهػػا وعػػيف الواليػػات المححػػدة 
 ."عدات السنويئ إلسراشيؿ عمعمغ ثالثئ عالييف دوالرلكنها ال ح حقد أف الوزير الجديد سيقمص حجـ المسا"

وأضػػػػافت الصػػػػحيفئ اليمينيػػػػئ، اف ع ػػػػض المنظمػػػػات اليهوديػػػػئ فػػػػي الواليػػػػات المححػػػػدة يحػػػػاوؿ أف يحػػػػوؿ دوف 
 المصادقئ عمى ح ييف هاغؿ في مجمس الييوخ األميركي.

 9/1/2013، الحياة، لندن

 
 يق مبدأ حل الدولتينلبذل الجيود لتحق استعدادهيؤكد عباس يمتقي ىيل و  

أكد رشيس دولئ فمسطيف محمود ععاس أعو مازف اسح دادا : كفاح زعوف ،راـ اهلل محمد الدعمئ - عماف
السحمرار عذؿ كؿ جهد ممكف م  إدارة الرشيس األميركي عاراؾ أوعاما لححقيؽ معدأ حؿ الدولحيف عمى حدود 

 .عاـ 
ر إقامحه عال اصمئ األردنيئ عماف، المع وث األميركي ورحب أعو مازف خالؿ لقاشه مساء أمس، في مق

ل مميئ السالـ في اليرؽ األوسط، ديفيد هيؿ، عموقؼ اإلدارة األميركيئ الذي نقمه هيؿ مف أجؿ ححقيؽ 
السالـ الذي يض ه الرشيس أوعاما عمى رأس أولوياحه، مييدا عالجهود الحي يعذلها هيؿ في هذا السياؽ. 

ؿ المقاء الذي حضرا عضو المجنئ الحنفيذيئ لمنظمئ الححرير الفمسطينيئ، صاشب وعدورا، أكد هيؿ، خال
 عريقات، والناطؽ عاسـ الرشاسئ نعيؿ أعو ردينئ، الحزاـ اإلدارة األميركيئ عمعدأ حؿ الدولحيف.

، إف فمسطيف مسح دة لم ودة لممفاوضات مف دوف ح قيدات، عمى أساس "ليرؽ األوسط"وقالت مصادر لػ
السالـ ال رعيئ الجديدة. وحنص المعادرة الحي حعنحها لجنئ المحاع ئ ال رعيئ، ومف المفحرض أف حقدمها  معادرة

الجام ئ ال رعيئ لمواليات المححدة وروسيا والصيف واالححاد األوروعي في غضوف أسعوع أو اثنيف، عمى 
يهود أولمرت، عمى أف حسحمر اسحشناؼ المفاوضات مف حيث انحهت م  رشيس الحكومئ اإلسراشيميئ الساعؽ إ

 يهور، ويحوقؼ خاللها االسحيطاف عمى األرض الفمسطينيئ. وحنحهي في سقؼ 
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 المتواصل لمشعب الفمسطيني األردنييد بالدعم شعباس ي 

اسئ في مدينئ راـ اسحقعؿ الرشيس الفمسطيني محمود ععاس الميمئ قعؿ الماضيئ في مقر الرش: عحرا -راـ اهلل 
اهلل، وزير األيغاؿ ال امئ واإلسكاف المهندس يحيى الكسعي الذي يزور السمطئ لعحث الح اوف م  وزارة 

وأياد ععاس عال القات األخويئ عيف القيادحيف األردنيئ والفمسطينيئ والي عيف اليقيقيف،  االيغاؿ الفمسطينيئ.
 ني وقضيحه ال ادلئ.وكذلؾ الدعـ األردني المحواصؿ لمي ب الفمسطي

 //الدستور، عمان، 
 
 خارجية تشمل عدة بمدان بجولةىنية ينوي القيام  

ينوي إسماعيؿ هنيئ رشيس الحكومئ في قطاع غزة القياـ عجولئ خارجيئ حيمؿ عدة : أيرؼ الهور - غزة
مف الناطؽ عاسـ وأع عمداف، لكف لـ يكيؼ ع د عف موعد حمؾ الجولئ، وال العمداف الحي سيزورها هنيئ.
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هناؾ احصاالت حجري لححديد  إفالحكومئ في حصريحات صحافيئ أف جولئ هنيئ لـ ححدد مواعيدها، وقاؿ 
 الدوؿ الحي سيقـو عزيارحها.

وعحسب النونو فاف هنيئ يريد حقديـ اليكر لمدوؿ الحي ساهمت في 'ححقيؽ النصر في قطاع غزة ع د ال دواف 
 ."اإلسراشيمي

حنفيذ ال ديد مف المياري ، لصالأل العناء االقحصادي  إلىحكومئ حطمأل ع د الزيارة الوأيار إلى أف 
 والمصالحئ، الحي ح د مف أولويات الحكومئ.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 العينين رئيسا لييئة المنظمات األىمية أبوعباس يعين سمطان  

عنقؿ عضويئ المجنئ المركزيئ لمحركئ فحأل حسف أصدر رشيس السمطئ الفمسطينيئ محمود ععاس قرارا  :السعيؿ
أحمد محمد ال ينيف )سمطاف أعو ال ينيف( مف منصعه كمسحيار له ليؤوف المنظمات غير الحكوميئ وال مؿ 

 األهمي، وح يينه رشيسا لهيشئ المنظمات األهميئ عنفس درجحه.
اعقا مسؤوليئ أميف سر الحركئ وأعو ال ينيف هو سياسي وعسكري فمسطيني مف قيادات حركئ فحأل، وحولى س

 عالمخيمات الفمسطينيئ في لعناف.
 //السبيل، عمان، 

 
 تقترح "مفاوضات" وتتجاىل االستيطان واشنطنيوسف:  واصل أبو 

ال اـ لجعهئ الححرير الفمسطينيئ  األميفعضو المجنئ الحنفيذيئ لمنظمئ الححرير  أكد :الحياة الجديدة - راـ اهلل
اإلدارة األميركيئ ححاوؿ حكرار ما سعؽ حجرعحه في كانوف الثاني مف ال اـ الماضي  أفيوسؼ، د. واصؿ أعو 

عند إطالؽ ما سمي "عمحادثات اسحكيافيئ"، "ثعت فيمها في إلزاـ االححالؿ عوقؼ االسحيطاف وال دواف في 
 األراضي المححمئ.

إلى "المحادثات االسحكيافيئ" أو  الرفض الفمسطيني الرسمي لم ودة إفيوسؼ في حديث صحفي  أعووقاؿ 
الصيغ المجزوءة الحي حجري في ظؿ مواصمئ االسحيطاف و"الءات" حقسيـ القدس وحؽ ال ودة لنسؼ أي 

 إمكانيئ لفحأل مسار سياسي جاد".
وقاؿ إف "هيؿ ال يحمؿ ييشًا جديدًا"، م حعرًا أف "الزيارة حأحي في سياؽ إدارة احصاالت، ومحاولئ واينطف 

ورأى أف "اإلدارة األميركيئ منحازة لالححالؿ،  عأنها ال حزاؿ عاقيئ عاحصاالحها وحضورها في المنطقئ". لمحأكيد
 عحيث لـ يعدر منها أي موقؼ جاد إزاء اسحمرار االسحيطاف وسياسئ االححالؿ الحي حقّوض "حؿ الدولحيف".

حرير وجاءت نحاج نضاالت هي احد اذرع منظمئ الح ألنهاحؿ السمطئ  إلىانه "ال احد يدعو  وأضاؼ
 وحضحيات لمي ب الفمسطيني.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 الدولي إلى وضع حد لمتعنت اإلسرائيمي  المجتمععشراوي تدعو  

أكدت عضو المجنئ الحنفيذيئ لمنظمئ الححرير الفمسطينيئ حناف عيراوي، أف الحص يد والح نت : راـ اهلل
ا واضحا مف المجحم  الدولي وخطوات ممموسئ لمساءلحها عف حنصمها وانحهاكها اإلسراشيمي يحطمب موقف
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لمقوانيف الدوليئ، وجر المنطقئ إلى مرحمئ عدـ االسحقرار وال نؼ، وحقويض اححماالت السالـ، والقضاء عمى 
 حؿ الدولحيف.

يئ لها الثالثاء ونقؿ مصدر فمسطيني حاع  لمسمطئ الفمسطينيئ عف عيراوي دعوحها خالؿ اجحماعات فرد
( م  ممثميف عف الحزب الديمقراطي الوطني الكندي وممثؿ االححاد األوروعي لدى دولئ فمسطيف، |)

 لوض  حد لالنحهاكات اإلسراشيميئ وححديها لممجحم  الدولي.
 //قدس برس، 

 
 "دولة فمسطين" باسمإصدار أول طابع  

حصاالت وحكنولوجيا الم مومات صفاء ناصر الديف عف إصدار أعمنت وزيرة اال :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
، وذلؾ لصالأل وزارة "السمطئ الوطنيئ الفمسطينيئ"عدال مف  "دولئ فمسطيف"أوؿ طاع  إيرادات يحمؿ اسـ 

 الخارجيئ الحي سحوزعه وح مؿ عه مف خالؿ سفارات وممثميات دولئ فمسطيف في أنحاء ال الـ.
ة والحكومئ سحخوضاف م ركئ طويمئ م  اسراشيؿ لحجسيد إنجازات الرشيس وأكدت ناصر الديف أف الوزار 

 ."مراقب"والقيادة الفمسطينيئ عيأف رف  مكانئ فمسطيف في منظمئ األمـ المححدة إلى صفئ دولئ 
سن مؿ عمى إصدار طواع  العريد وطواع  اإليرادات لكف هذا يححاج لألسؼ إلى موافقئ إسراشيميئ "وقالت: 

أننا نضطر عسعب الحكمفئ ". وأضافت: "ئ وع دها مف أجؿ السماح عادخالها إلى أرض الوطفقعؿ الطعاع
وعدـ وجود مطاع  محخصصئ عاصدار الطواع  عمواصفات م ينئ أف نطع ها في دوؿ أخرى حساهـ م نا 

 ."عالحكمفئ
حي ساهمت ميكورة وأوضحت أف هذا الطاع  الذي ححـ اآلف طعاعحه في المطع ئ اليرقيئ في دولئ العحريف ال

عحكمفئ حغيير الطاع  عاالسـ الجديد، حسحخدـ في الخدمات المحنوعئ الحي حقدمها سفارات دولئ فمسطيف 
وححضمف خمسئ طواع  عدءا مف فشئ الدوالر وححى فشئ ال يريف. آممئ أف حكوف عممئ فمسطيف هي الفشئ 

 والر.الم حمدة مسحقعال في كؿ الطواع  عدال مف عمالت الدينار والد
العريد في "واعحعرت أف وض  اسـ دولئ فمسطيف عمى الطواع  يحمؿ م اني كعيرة وذات قيمئ وطنيئ، وقالت: 

كؿ ال الـ هو رمز سيادة الدولئ، والطاع  يقوؿ ععساطئ إف عنواننا هو دولئ فمسطيف وعاصمحها القدس 
 ."اليريؼ

ولئ فمسطيف عمى مخحمؼ الم امالت الرسميئ وأكدت أنه عناء عمى المرسوـ الرشاسي عيأف اعحماد حسميئ د
عف مساعقئ لحصميـ طاع  يخمد ذكرى االعحراؼ  اإلعالفومنها طواع  العريد وطواع  اإليرادات، فاننا عصدد 

 ."مراقب"األممي عفمسطيف دولئ غير عضو 
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 د اسم "دولة فمسطين" وزراء اإلعالم العرب باعتما تطالبحكومة رام اهلل  

دعت الحكومئ الفمسطينيئ في راـ اهلل وزراء اإلعالـ ال رب، إلى اعحماد اسـ "دولئ فمسطيف" عمى : راـ اهلل
كافئ الم امالت واألوراؽ الرسميئ، والح امالت الثناشيئ، "حجسيًدا لمسيادة الفمسطينيئ ولقرار اعحماد دولئ 

 فمسطيف في األمـ المححدة".
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(، كافئ وساشؿ |رة اإلعالـ في عياف صحفي حمقت "قدس عرس" نسخئ عنه اليوـ الثالثاء )وقالت وزا
اإلعالـ الفمسطينيئ والصحفييف واإلعالمييف، إلى اعحماد اسـ" دولئ فمسطيف" عدياًل السـ "السمطئ الوطنيئ 

 الفمسطينيئ" في كافئ العرامج واألخعار والمخاطعات.
حماع وزراء اإلعالـ ال رب، الذي سي قد في النصؼ الثاني مف كانوف ثاني وأكدت في رسالئ ع ثت عها الج

)يناير( الحالي في مقر جام ئ الدوؿ ال رعيئ عالقاهرة، إلى اعحماد اسـ "دولئ فمسطيف"، في المخاطعات 
قرارات الثناشيئ، والحأكيد عمى وساشؿ اإلعالـ الرسميئ واألهميئ في دولها العحماد ذلؾ، عمى أرضيئ حنفيذ ال

 ال رعيئ وحطعيقًا لقرار األمـ المححدة، عاعحعار القضيئ الفمسطينيئ القضيئ المركزيئ لألمئ ال رعيئ.
 //قدس برس، 

 
 زيارة رسمية  إطاريصل السودان في  غزةوزير الداخمية في  

جمهوريئ  إلى( فححي حّماد وزير الداخميئ واألمف الوطني في غزة، |وصؿ اليوـ الثالثاء ): الخرطوـ
 .أياـالسوداف قادًما مف دولئ قطر وذلؾ في زيارة رسميئ حسحمر عدة 

الخرطـو  إلىحّماد وصؿ الثالثاء  إفوقالت مصادر في وزارة الداخميئ الفمسطينيئ في غزة لػ "قدس عرس": "
لميحرؾ عيف الح اوف ا إطاروذلؾ لمقاء وزير الداخميئ السوداني في  أياـفي زيارة رسميئ حسحغرؽ ثالثئ 

 الوزارحيف".
 //قدس برس، 

 
 أسرى محررين من فتح ثالثةتقطع رواتب الفمسطينية السمطة  

فوجئ ثالثئ أسرى محرريف مع ديف إلى قطاع غزة ضمف صفقئ ياليط عقط  رواحعهـ المخصصئ لألسرى 
ظيـ في راـ اهلل والحي ييكؿ، وجمي هـ مف عناصر حركئ فحأل، فيما لـ حمحفت اإلدارة والحن والعالغئ 

يديرها "محمد يوسؼ" لقرار الرشيس عحفريغ أسرى منظمئ الححرير الذيف خرجوا ضمف الصفقئ عمى األمف 
 الوطني.

األسرى الثالثئ هـ : أيرؼ جنني مف ناعمس وكاف محكومًا عالسجف المؤعد وقضى منه ثمانيئ أعواـ وحـ 
لؤي الكرنز مف راـ اهلل وكاف محكوما عالسجف المؤعد  إع ادا إلى قطاع غزة ضمف صفقئ ياليط، واألسير

وقضى منه ثمانيئ أعواـ وجرى إع ادا إلى قطاع غزة، واألسير الثالث كرس العندؾ مف عيت لحـ وقضى 
 حس ئ أعواـ مف حكـ مؤعد وجرى إع ادا إلى قطاع غزة.

 //فمسطين أون الين، 
 

 الشورىمجمس حماس تنيي انتخابات "الشرق األوسط":  12
، إف الحركئ أنهت انحخاعات وح ييف "ليرؽ األوسط"قالت مصادر في حركئ حماس لػ: صالأل الن امي -غزة

)الخارج وغزة والضفئ والسجوف( عانحظار ان قاد اجحماع مجمس اليورى  4مجالس اليورى في القطاعات الػ
 أسعوع أو اثنيف. المصغر النحخاب رشيس المكحب السياسي لمحركئ، وهو األمر المحوق  خالؿ

وعحسب المصادر، فاف إيجاد مكاف محفؽ عميه الجحماع مجمس اليورى هو الذي عطؿ عمميا االجحماع 
ألكثر مف مرة، ع دما كاف مقررا في السوداف. وكانت انحخاعات يورى حماس اسحغرقت يهورا طويمئ، عمى 
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الضفئ الغرعيئ، وعسعب خالفات عيف  غير ال ادة، ع د الخروج مف سوريا واسححالئ إجراء االنحخاعات في
 الداخؿ والخارج عخصوص موقؼ حماس السياسي ومف المصالحئ.

اجحماعات المكحب السياسي ومجمس اليورى المصغر كانت سححـ في ال اصمئ السودانيئ "وقالت المصادر: 
، إال أف الظروؼ األمنيئ هناؾ وقدرة االححالؿ عمى حنفيذ عدة هجمات ععر الطي راف الحرعي حالت الخرطـو

. وفي ظؿ إلغاء اححماؿ االجحماع في السوداف، عرزت "دوف عقدها هذا المرة في الخرطوـ، المكاف غير آمف
يمكف أف ي قد االجحماع في أي مف هذا الدوؿ. "مواق  أخرى )قطر ومصر وحونس(. وقالت المصادر:  3

 ."وححظى حماس ع القات جيدة م  القيادات في الدوؿ الثالث
ي األساعي  األخيرة، رجأل مسؤولوف، الدوحئ كمكاف مححمؿ، نظرا لم القئ الوطيدة عيف حماس وأمير قطر، وف

غير أف م ارضئ ع ض قياديي حماس، أو ح ذر وصولهـ ألسعاب غير م روفئ، ج ؿ الحسـ ص عا. وقالت 
اليورى المصغر هناؾ مياورات عيف الداخؿ والخارج اآلف لححديد مكاف عقد اجحماع مجمس "المصادر: 

. وححرص حماس عمى إعقاء كثير مف أعضاء مجمس "والمكحب السياسي الحالي، النحخاب مكحب جديد
أعو مرزوؽ سيكوف خميفئ مي ؿ في حاؿ لـ "اليورى ع يدا عف األضواء وغير م روفيف. وقالت المصادر: 
 ."حنجأل المساعي المحواصمئ، إلقناع مي ؿ عاعادة حرييحه مجددا

9/1/2013، وسط، لندنالشرق األ   
 

 إقدام االحتالل عمى تزويد األسرى المرضى بأدوية خاصة بالكالب جريمة عنصرية: الرشق 13
إقداـ االححالؿ الصهيوني عمى حزويد عدد مف أف عضو المكحب السياسي لحركئ "حماس" عزت الريؽ قاؿ 

نساني ي ّعر عف حالئ األسرى المرضى عأدويئ وعالجات خاصئ عالكالب جريمئ عنصريئ وسموؾ غير إ
االنحطاط والع د عف كافئ القيـ واألعراؼ واألخالؽ الحي وصؿ إليها االححالؿ الصهيوني، ون ّدها وصمئ 
عار عمى جعيف كؿ مف يحواطأ أو يسكت عف هذا الجراشـ، ونحّمؿ االححالؿ المسؤوليئ الكاممئ عف حياة 

إلى حجريـ هذا السموؾ وححريؾ دعاوى قضاشيئ  وسالمئ األسرى، وندعو المنظمات الحقوقيئ واإلنسانيئ
 لمحاكمئ مجرمي الحرب الصهاينئ.

 9/1/2013صفحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك، 
 
 حتفااًل في القاىرة بذكرى االنطالقةافتح تقيم  14

النطالؽ الثورة الفمسطينيئ، وسط حضور  44أحيت السفارة الفمسطينيئ في القاهرة الذكرى الػ  القاهرة:
 وماسي وي عي وعرعي ومصري في مقر نقاعئ الصحافييف ليؿ االثنيف  الثالثاء .دعم

النطالؽ الثورة  44وقاؿ سفير فمسطيف ومندوعها الداشـ عجام ئ الدوؿ ال رعيئ عركات الفرا: إف الذكرى اؿ
ححواكب م  حصوؿ فمسطيف عمى دولئ مراقب  1665الفمسطينيئ، والحي جاءت في مطم  يناير مف عاـ 

  ر عضو في هيشئ األمـ المححدة.غي



 
 
 

 

 

           10ص                                    2734العدد:                9/1/2013 اءربعاأل  التاريخ:

عقيادة الرشيس الراحؿ ياسر ” فحأل“وأضاؼ الفرا: إف انطالؽ الثورة ععر حركئ الححرير الوطني الفمسطيني 
عرفات جاءت ضد الظمـ واالسحعداد واالححالؿ الصهيوني الغايـ لألراضي الفمسطينيئ . وأيار إلى أف 

 مححدة ي د انحصارًا نسعيًا لفمسطيف.حصوؿ فمسطيف عمى دولئ مراقب في األمـ ال
 9/1/2013الخميج، الشارقة، 

 
 "منزوع السـالح"مخيم اليرموك  يطالبون بجعل فصيال فمسطينيا في دمشق 14ممثمو  15

فصيال فمسطينيا في دميؽ، أمس، عج ؿ مخيـ اليرموؾ لالجشيف الفمسطينييف  14طالب ممثمو وكاالت: 
ئ الححرير الفمسطينيئ وحركئ حماس إلى القياـ عحممئ احصاالت عرعيئ ، ودعوا قادة منظم"منزوع السالح"

قميميئ ودوليئ إلعادة الالجشيف الذيف نزحوا عف المخيـ عسعب ال نؼ.  وا 
وعقد المؤحمر الصحافي في مكحب أحد مسؤولي جعهئ النضاؿ خالد ععد المجيد الذي حال عيانا عاسـ 

ة ال امئ وفحأل االنحفاضئ والجعهئ الديموقراطيئ وجعهئ الححرير، فيما الفصاشؿ، وعينها الجعهئ الي عيئ ػ القياد
 غاعت فحأل وحماس والجهاد اإلسالمي.

عودة أعناء المخيـ إلى مخيمهـ مخيما آمنا "لححركها هو  "الهدؼ الرشيسي"وأعمنت الفصاشؿ، في العياف، أف 
 ضد إسراشيؿ. "يحهـ الوطنيئمنزوع السالح يمارسوف فيه حياحهـ الطعي يئ ويحاع وف فيه حمؿ قض

المسمحيف إلى االنسحاب مف مخيـ اليرموؾ إلنهاء حالئ الحيرد الحي ي اني منها أعناء "ودعت الفصاشؿ 
وقؼ "، والى "المخيـ، عاإلضافئ إلى اإلضرار عالمكانئ السياسيئ الحي يمثمها مخيـ اليرموؾ كرمز لالجشيف

 ."ها عمميات القصؼ والقنص الحي يح رض لها المخيـإطالؽ النار وكؿ ال مميات ال سكريئ عما في
منظمئ الححرير والفصاشؿ الفمسطينيئ وقيادة حركئ حماس إلى أوس  ححرؾ واحصاالت "كما دعا العياف 

. "سياسيئ عمى الص د ال رعيئ واإلقميميئ والدوليئ لرف  الم اناة عف أعناء ي عنا وحأميف عودحهـ إلى المخيـ
عحسهيؿ ". وطالب "المخيمات وأعناء ي عنا والنأي عالنفس عف األزمئ الداخميئ السوريئححييد "وأكد ضرورة 

 ."دخوؿ األفراد والمواد الغذاشيئ والطعيئ إلى المخيـ
 9/1/2013السفير، بيروت، 

 
 غتيال القائد إسماعيل أبو شنباألول مرة.. تفاصيل  16

هيوني "الياعاؾ" مف ال ميؿ أف يحاع  طمب ضاعط مخاعرات في جهاز األمف ال اـ الص: خاص –المجد 
سيارة القاشد في حركئ "حماس" إسماعيؿ أعو ينب خالؿ ححركها في يوـ اغحياله، في الواحد وال يريف مف 

 .2003أغسطس مف ال اـ 
ووفًقا العحرافات "أ.ع" الذي وق  في قعضئ األجهزة األمنيئ في غزة، وأعدمحه المقاومئ خالؿ حرب "حجارة 

يكيؼ موق  "المجد األمني" حفاصيؿ األحداث الحي جرت عيف ضاعط المخاعرات وال ميؿ وصواًل السجيؿ"، 
 الغحياؿ القيادي أعو ينب.

طمب ضاعط المخاعرات مف ال ميؿ الحوقؼ عالقرب مف عواعئ الجام ئ اإلسالميئ اليرقيئ فف ؿ، ثـ سأله 
ا "ن ـ صحيأل" فطمب منه حأكيد لونها ونوعها الضاعط إف كاف ُيياهد سيارة محوقفئ أماـ عاب الجام ئ فأخعر 

 فف ؿ.
ركاب، حيث ياهد اثناف يقوماف عالص ود  3أخعر ال ميؿ "أ.ع" ضاعط المخاعرات أّف السيارة عيضاء وعها 

 إليها وكاف الثالث داخؿ السيارة.
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خعرا أّنه "رجؿ يعدو سأله الضاعط إف كاف يياهد الرجؿ األكعر سًنا عيف الثالثئ وطمب منه وصًفا دقيًقا له، فأ
عسيط وله لحيئ صغيرة، وهو محوسط الطوؿ حقريًعا، عادي الجسـ ويرحدي مالعس عاديئ "قماش" وال يعدو 

 رجاًل خطيًرا".
وأفاد ال ميؿ خالؿ الححقيؽ أّنه أثناء المالحقئ، طمب منه الضاعط نقؿ نمرة السيارة فف ؿ، وعقي خمؼ السيارة 

"أونروا" األولى، حينها طمب منه إخالء المكاف فوًرا فقاـ عالدوراف في مكانه ححى وصؿ لعواعئ وكالئ الغوث 
 وال ودة نحو مفرؽ الصناعئ.

أيار ال ميؿ إلى أّنه سم  صوت انفجار قوي وهو عمى مفرؽ الصناعئ حقريًعا، وأفاد أّف صاحب هذا السيارة 
 كاف رجاًل كعيًرا في حركئ "حماس".

د ظهر ذلؾ اليوـ، أطمقت طاشرات مروحيئ صهيونيئ خمسئ صواريخ مف ع  1:15وفي حوالي الساعئ 
عاحجاا السيارة المدنيئ الحي كانت حسير في يارع الصناعئ، مقاعؿ معنى محافظئ مدينئ غزة، وهو أحد 

 اليوارع الرشيسئ ويق  في منطقئ مكحظئ عالسكاف . 
و اححراقها عالكامؿ، وهرعت فرؽ  وقد أصاعت الصواريخ السيارة إصاعئ معايرة مما أّدى إلى حدميرها

اإلس اؼ والدفاع المدني إلى المكاف، حيث انحيمت مف السيارة ثالث جثث كانت مصاعئ عحروؽ عالغئ، حـ 
 نقمها إلى مسحيفى اليفاء في المدينئ. 

مدنيًا فمسطينيًا ممف صادؼ مرورهـ في المكاف وحعيف في وقٍت الحؽ أف  16كما أصيب في الحادث 
مف حي الييخ رضواف في  -عامًا  53  -المسحهدفئ كانت حُقؿ المهندس إسماعيؿ حسف أعو ينب السيارة 

غزة ، وهو قيادي عارز في حركئ المقاومئ اإلسالميئ )حماس(، واثنيف مف مرافقيه وهما مؤمف محمد عارود 
 ضواف.مف حي الييخ ر  -عامًا  23 -مف مخيـ الياطئ، وهاني ماجد أعو ال مريف  -عامًا  24 -

 8/1/2013، منيالمجد األ
 

 "السفير": مرجع لبناني يقول لقوى فمسطينية إن مخيم البداوي "ليس بخير" 17
لـ حكف الم مومات الحي أعمغها مرج  سياسي لعناني الى عدد مف قيادات الفصاشؿ الفمسطينيئ : عمر اعراهيـ

عداوي، مجرد ححذيرات معنيئ عمى في اليماؿ إزاء مخاوفه مف حطاير حمـ العركاف السوري إلى مخيـ ال
ححميالت سياسيئ، خصوصا ع دما حقاط ت هذا الم مومات م  أخرى مياعهئ كانت وصمت عالحواحر إلى 

 الفصاشؿ وع ض الجهات األمنيئ المعنانيئ.
عمى مدى األساعي  الماضيئ انيغمت الفصاشؿ الفمسطينيئ في اسحقعاؿ النازحيف مف سوريا، والعحث في سعؿ 

المساعدات لهـ، قعؿ اف حجد نفسها حغوص في م طيات أمنيئ ححقاط  م  ما قاله المرج  المعناني مف  حقديـ
ححصينه حفاديا النحقاؿ عدوى مخيـ اليرموؾ إلى مخيـ "، وأف المطموب "ليس عخير"أف مخيـ العداوي 

 ."العداوي
، "لجعهئ الي عيئ ػ القيادة ال امئا"ووفؽ مصادر فمسطينيئ، حـ حيكيؿ لجنئ أمنيئ في المخيـ المذكور حضـ 

، عمى أف حكوف مهمحها محصورة "الجعهئ الي عيئ لححرير فمسطيف"و "فحأل ػ المجنئ المركزيئ"، "فحأل االنحفاضئ"
 عاليؽ األمني المح مؽ عالنازحيف السورييف وكؿ مف يدخؿ إلى المخيـ مف غير الفمسطينييف.

عنانيئ وفمسطينيئ أف المخيـ الذي حعمغ مساححه حوالي الكيمومحر وحيير الم طيات الحي حممكها مراج  أمنيئ ل
قد يكوف مف الص ب عميه ححمؿ المزيد مف النازحيف مف مخيمات "الؼ نسمئ  25مرع  واحد، ويضـ نحو 

عاشمئ، ذلؾ أنه يق  في داشرة الخطر المحأحي إليه مف محاور  350سوريا والذيف عمغ عددهـ ححى اآلف نحو 
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الحقميديئ عيف جعؿ محسف والمنكوعيف والريفا، خصوصا في ضوء ما حـ حداوله مف م مومات مف االيحعاكات 
عاحت في داشرة االسحهداؼ األمني، مف قعؿ مجموعات م ينئ، "في المخيـ المذكور  "القيادة ال امئ"أف مواق  

ت الحي حححدث عف وجود أنفاؽ والنظاـ السوري والياش ا "القيادة ال امئ"عذري ئ عالقئ االرحعاط الوثيقئ عيف 
عالم ونات أثناء االيحعاكات  "الحزب ال رعي الديموقراطي"عيف المخيـ وجعؿ محسف لحزويد المقاحميف في 

 ."المسمحئ عينهـ وعيف مقاحمي الحعانئ
ووفؽ يريط الم مومات نفسه، فاف مجموعات مسمحئ مف طراعمس ومف خارج لعناف ذات حوجه أصولي 

وعاقي الفصاشؿ الفمسطينيئ المواليئ  "القيادة ال امئ"يناريوهات إلمكاف إسحهداؼ مراكز وض ت س"محطرؼ، 
لسوريا، في ضوء اححماؿ حجدد االيحعاكات عيف الحعانئ وجعؿ محسف، غير أف الهدؼ الحقيقي هو محاولئ 

عاف قرب جعؿ إيجاد موطئ قدـ لحمؾ المجموعات في العداوي عمى غرار مخيـ نهر العارد م  األخذ في الحس
 ."محسف مف العداوي

ذ حاولت قيادات فمسطينيئ الحخفيؼ مف حجـ هذا الم طيات، إال إنها لـ حنؼ وجود مخاوؼ لديها حياؿ  وا 
كؿ ما حردد، وهي حس ى الى حكثيؼ احصاالحها م  القيادات السياسيئ المعنانيئ واألمنيئ والمرج يات الدينيئ 

 لحجنيب المخيـ أيئ حداعيات.
الم مومات الى اف المجنئ األمنيئ الميكمئ حديثا في مخيـ العداوي مهمحها الحأكد مف كؿ الذيف وحيير 

يحوافدوف الى المخيـ لالقامئ فيه او لمزيارة، وعدـ السماح ألي يخص كاف ال عث عامف المخيـ، خصوصا 
 .".. عاشدةفحأل اإلسالـ"ع د قياـ مجهوليف قعؿ فحرة عكحاعئ ععارات عمى ع ض الجدراف مفادها 

جزء مف "في لعناف رامز مصطفى )اعو عماد( اف الجعهئ  "الجعهئ الي عيئ ػ القيادة ال امئ"واوضأل مسؤوؿ 
الفصاشؿ ولف حسمأل عاف حكوف طرفا مما يجري في لعناف، وهي منفححئ عمى الجمي ، ولـ يسجؿ لها منذ 

طمعنا مف الجمي  حقديـ ادلئ نحف ". ويضيؼ: "اف وقفت م  طرؼ ضد طرؼ اخر في لعناف 2005ال اـ 
عف وجود انفاؽ او عف اننا كنا طرفا في أي نزاع، ومقارعحنا لموض  السوري مقارعئ سياسيئ عححئ، ونحف 

 ."نقدـ مصمحئ المخيمات واالجماع الفمسطيني داشما
 9/1/2013السفير، بيروت، 

 
  جامعة في أرييلبالضفة: العالم ال يواجو أي خطر من ال أرييلنتنياىو يزور مستوطنة  18

زار رشيس الوزراء اإلسراشيمي عنياميف نحنياهو مسحوطنئ أرييؿ في الضفئ الغرعيئ المححمئ أمػس الثالثػاء خػالؿ 
مف اليهر الجاري، وذلؾ في ححد جديد لممجحم  الػدولي  22حممحه لالنحخاعات العرلمانيئ المقرر إجراؤها في 

 الذي يحنقد الحوس  االسحيطاني.
و "ال الـ ال يواجه أي خطر مف الجام ئ في أرييؿ أو مف العناء اإلسراشيمي في أحياء القدس )..( وقاؿ نحنياه

 الخطر يأحي مف إيراف الحي حعني أسمحئ نوويئ".
وأضػػػاؼ نحنيػػػاهو خػػػالؿ زيارحػػػه لممسػػػحوطنئ "الحػػػاريخ سػػػيحكـ عيػػػدة عمػػػى أولشػػػؾ الػػػذيف يسػػػاووف عػػػيف إسػػػراشيؿ 

أرييػػؿ( وعػػيف حمػؾ األنظمػػئ المسػػحعدة الحػػي حقحػػؿ مواطنيهػػا وحمحمػػؾ أسػػمحئ  الديمقراطيػئ الحػػي حنيػػئ جام ػػئ )فػػي
دمار يامؿ"، وذلؾ في إيػارة إلػى سػوريا الحػي حيػهد ثػورة ضػد النظػاـ ويخيػى المجحمػ  الػدولي مػف اسػحخداـ 

 النظاـ السوري لألسمحئ الكيمياشيئ الحي يمحمكها.
 9/1/2013، وكالة رويترز لألنباء
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 إلقرار المصالحة الفمسطينية تثير الشكوك ومنحازة لحماس مرسي ديختر: جيود الرئيس 19
انحقد رشػيس جهػاز المخػاعرات السػاعؽ آفػي ديخحػر الػرشيس محمػد مرسػي عسػعب وسػاطحه لحػؿ  :القدس المححمئ

 األزمئ السياسيئ ال القئ عيف حركحي فحأل وحماس. 
الرشيس المصري لمحوسػط عػيف حركحػي  الذي ييغؿ حاليا منصب وزير األمف الداخمي، إف دعوة وقاؿ ديخحر،

فحأل وحماس حثير الكثير مف اليكوؾ، محهما الرشيس عأنه سيجامؿ حركئ حماس عمى حسػاب حركػئ فػحأل فػي 
 النهايئ. 

وأضػػاؼ ديخحػػر فػػي حػػديث مػػ  إذاعػػئ صػػوت إسػػراشيؿ "أف الػػرشيس محمػػد مرسػػي مرسػػي يحػػاوؿ دفػػ  مصػػالأل 
لدولػػئ إسػراشيؿ، وهػػو مػا يفػػرض الكثيػر مػػف اليػكوؾ حػػوؿ  جماعػئ اإلخػػواف المسػمموف فػػي قطػاع غػػزة المحػاخـ

 دواف ه لمقياـ عمصالحئ عيف حركحي حماس وفحأل".  
 8/1/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 تدخل نتنياىو لدى الكونغرس لعرقمة المصادقة عمى تعيين ىاغل  معاريف: واشنطن تخشى 20

، إف ]أمػػس  قالػػت، الثالثػػاء م ػػاريؼيفئ صػػح، أف يػػو عػػي اي، عػػف وكالػػئ 9/1/2013،الحيــاة، لنــدنذكػػرت 
حخوفًا يسود في العيت األعيض مف محاولئ رشيس الوزراء اإلسراشيمي عنياميف نحنياهو إحعاط أو وضػ  عراقيػؿ 
أماـ مصادقئ الكونغرس عمى ح ييف وزير الػدفاع األميركػي الجديػد حيػاؾ هاغػؿ مػف خػالؿ مؤيػديف لنحانيػاهو 

 في واينطف.
مسؤوؿ سياسي إسراشيمي، قوله إنه "عالنسعئ لنا، سحسػير األمػور عيػكؿ غيػر لطيػؼ ع ػد ونقمت الصحيفئ عف 

 ح ييف هايغيؿ.. وح يينه يثير حخوفًا يديدًا حياؿ كيفيئ حأثير أفكارا عمى السياسئ األميركيئ حجاا إسراشيؿ".
عيض ع ػث، "م اريؼ" ذكرت أف العيت األ، أف محمود محيى، عف 8/1/2013،اليوم السابع، مصر ونيرت

فى الفحرة األخيرة، رساشؿ طمأنئ لرشيس المنظمات اليهوديػئ فػى الواليػات المححػدة، حيػاؿ قػرار رشػيس الواليػات 
المححػػػدة األمريكيػػػئ عػػػاراؾ أوعامػػػا عح يػػػيف حيػػػاؾ هاجػػػؿ وزيػػػرًا لمػػػدفاع، عهػػػدؼ إيصػػػاؿ حمػػػؾ الرسػػػاشؿ لمحكومػػػئ 

 اإلسراشيميئ.
 

  "إسرائيل"بدء الحممة االنتخابية في  21
عػػػدأت الحممػػػػئ االنحخاعيػػػئ رسػػػميًا الثمثػػػاء فػػػػي إسػػػراشيؿ ععػػػر اإلذاعػػػئ والحمفزيػػػػوف : أ ؼ ب -قػػػدس المححمػػػئ ال

 كانوف الثاني )يناير( الجاري.  22اسح دادًا لالنحخاعات الحيري يئ المقررة في 
يئ ل دة وعدأت الحممئ الحي يفحرض أف حسحمر أسعوعيف صعاح الثمثاء في اإلذاعئ ال امئ ععث حسجيالت دعاش

 أحزاب مياركئ.
ال رعػي الم ػارض  "عمػد"وحظرت المجنئ االنحخاعيئ المركزيئ عػث اثنػيف مػف حمػؾ الحسػجيالت أنجػز أولهػا حػزب 

عفضؿ مونحاج ظهر فيه نواب إسراشيميوف ينيدوف النيػيد الػوطني اإلسػراشيمي عالمغػئ ال رعيػئ. واعحعػرت المجنػئ 
 "الػوطف اليهػودي"ظػرت المجنػئ يػريط فيػديو لميمػيف المحطػرؼ كػذلؾ ح أف هذا اليريط يمس عالنييد الػوطني.

 إلى إسراشيؿ. "ال لدولئ عرعيئ وال لدولئ محسمميف"يقوؿ عال رعيئ 
 9/1/2013، الحياة، لندن

 
  يضاعف عدد الجنود المختصين باليجمات اإللكترونية الجيش اإلسرائيمي  22
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ق هػػػا عمػػػى اليػػػعكئ ال نكعوحيػػػئ، أمػػػس، أف الصػػػهيونيئ، أمػػػس، فػػػي مو ” هػػػسرحس“أفػػػادت صػػػحيفئ : )وكػػػاالت(
ضاعؼ عدد الجنود الذيف يداف وف عف المنظومات ال سكريئ مػف الهجمػات اإللكحرونيػئ ” اإلسراشيمي“الجيش 

 )السايعر(.
وأيػارت إلػى أنػه خػالؿ ال ػاـ القريػب فػاف الجػيش ينػوي زيػادة الػدورات الدفاعيػئ، لحأهيػؿ عيػرات الجنػود لهػػذا 

 المناصب.
ه في السنوات األخيرة حطور النياط ال سكري فػي مجػاؿ الحػرب اإللكحرونيػئ، سػواء فػي الػدفاع أـ وأضافت أن

داشػػرة الػػدفاع مػػف “فػػي الهجػػوـ. وفػػي يػػ عئ حكنولوجيػػا الم مومػػات واالحصػػاالت حمػػت إقامػػئ داشػػرة أطمػػؽ عميهػػا 
كمػػػػا أف يػػػػ عئ  ، والحػػػػي حهػػػػدؼ إلػػػػى م الجػػػػئ الحهديػػػػدات عمػػػػى المنظومػػػػات ال سػػػػكريئ،”الحػػػػرب اإللكحرونيػػػػئ

.  االسحخعارات وس ت مف نياطها في مجاؿ الهجـو
 9/1/2013، الخميج، الشارقة
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” ئاإلسػػػراشيمي“األمريكيػػػئ، أمػػػس، أف وزارة الحػػػرب ” نيويػػػورؾ حػػػايمز“ذكػػػرت جريػػػدة  حنػػػاف العػػػدري: -وايػػػنطف 
، ععػر وضػ ها ”غاز الساريف“أعمغت العنحاغوف قعؿ يهريف أف سوريا حسح د لححميؿ الطاشرات عمادة كيمياشيئ 

 رطؿ. 500في ال يرات مف القناعؿ زنئ الواحدة 
لمواليػػػات المححػػػدة جػػػاء فػػػي نهايػػػئ نوفمعر/حيػػػريف الثػػػاني الماضػػػي، ” إسػػػراشيؿ“وذكػػػرت الصػػػحيفئ أف ححػػػذير 
خعاريئ اسػػحخدمت صػػور األقمػػار الصػػناعيئ، لوضػػ  األمػػر أمػػاـ الػػدوؿ ال رعيػػئ وانطػػوى عمػػى م مومػػات اسػػح

وروسيا والصيف لمح امؿ م ه، وهو ما أدى إلى وض  إجراءات سػري ئ لوقػؼ إعػداد هػذا القناعػؿ، وقممػت مػف 
الحهديػػػػد السػػػػوري لمم ارضػػػػيف المسػػػػّمحيف، فػػػػي الوقػػػػت الحػػػػالي، ولكػػػػف هػػػػذا لػػػػـ يمنػػػػ  إمكػػػػاف اسػػػػحمرار حهديػػػػد 

سػافر إلػى األردف مػؤخرًا ” اإلسػراشيمي“مها في أي وقت، وفقًا لمصحيفئ الحي أضافت أف رشيس الوزراء اسحخدا
لمناقيػػئ كيفيػػئ الح امػػؿ مػػ  األسػػمحئ السػػوريئ إذا مػػا حػػـ نقمهػػا إلػػى حػػزب اهلل فػػي لعنػػاف، حيػػث يمكػػف إطالقهػػا 

 ”.إسراشيؿ“عمى 
 9/1/2013، الخميج، الشارقة

 
 يل ويعمن تأييده لنتنياىورئيس مجمس المستوطنات يستق 24

أعمػػػف رشػػػيس مجمػػػس المسػػػحوطنات اإلسػػػراشيميئ فػػػي الضػػػفئ الغرعيػػػئ، دانػػػي ديػػػاف، أمػػػس الثالثػػػاء اسػػػحقالحه مػػػف 
منصعه وحأييدا لرشيس الحكومػئ عنيػاميف نحنيػاهو فػي مواجهػئ حػزب "العيػت اليهػودي"، م حعػرا أف هنػاؾ حاجػئ 

 سحيطاني في األراضي المححمئ.لضماف إعادة انحخاب نحنياهو لصالأل الميروع اال
 9/1/2013، 48عرب 

 
  امصادر عسكرية: الجيش اإلسرائيمي أنيى استعداداتو لمواجية عسكرية محتممة مع سوري 25

أفادت مصادر أمنيئ ُوصفت عأنها رفي ئ المسحوى في حؿ أعيب عأف جيش االححالؿ : الناصرة ػ زهير أندراوس
لحػػػدريعات، لمواجهػػػئ عسػػػكريئ مححممػػػئ قػػػد حنيػػػب عينػػػه وعػػػيف الجػػػيش اإلسػػػراشيمي، انحهػػػى مػػػف االسػػػح دادات وا

 السوري، يحخممها اسحخداـ سالح كيماوي ضد أهداؼ داخؿ ال مؽ اإلسراشيمي، عمى حد ح عير المصادر.
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ونقمػػػت صػػػحيفئ 'جيػػػروزليـ عوسػػػت' اإلسػػػراشيميئ، الصػػػادرة عالمغػػػئ اإلنكميزيػػػئ عػػػف مسػػػؤوؿ عسػػػكري فػػػي جػػػيش 
لي المسػػحوى، قولػػه إف قيػػادة الجعهػػئ الداخميػػئ، الحاع ػػئ لػػوزارة الجعهػػئ الداخميػػئ عرشاسػػئ االحػػحالؿ، قالػػت إنػػه عػػا

الػػوزير آفػػي ديخحػػر، حقػػـو فػػي هػػذا الفحػػرة عالػػذات عاعػػداد وحجهيػػز المسحيػػفيات لمواجهػػئ حمقػػي الدولػػئ ال عريػػئ 
 هجوما سوريا عاألسمحئ الكيماويئ.

شئ األركاف ال امئ أيار إلػى أف حػدريعات الجػيش اإلسػراشيمي ولفحت الصحيفئ إلى أف مسؤواًل ثانيا في قيادة هي
عوحيرة مرحف ئ، ذلؾ أف الحدريعات هي السالح الوحيد لالسح داد لمواجهئ كهذا، خاصئ أنه لػيس لػدى إسػراشيؿ 
خعػػرة فػػي هػػذا المجػػاؿ، عمػػى حػػد ح عيػػرا. عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، أكػػدت الصػػحيفئ اإلسػػراشيميئ أف الجعهػػئ الداخميػػئ 

االسػػػػح دادات والحػػػػدريعات األخيػػػػرة، عانيػػػػاء منػػػػاطؽ ومسػػػػاحات ححػػػػت األرض، فػػػػي عػػػػدد مػػػػف قامػػػػت ضػػػػمف 
 مسحيفى. 27المسحيفيات الرشيسيئ، الحي حعمغ 

في السياؽ ذاحه، قاؿ موق  صحيفئ 'يدي وت أحرونوت' عمى اإلنحرنػت إلػى وصػؼ الكارثػئ الحػي سػححدث إذا 
ارف الحقرير، الذي اعحمد عمى خعراء إسػراشيمييف ما ح رضت منطقئ خميج حيفا إلى هجوـ صاروخي، حيث يق

في هذا المجاؿ، ما عيف كارثئ خميج حيفػا وكارثػئ فوكويػيما النوويػئ الياعانيػئ، وقػد قػدر الموقػ  عػدد الضػحايا 
ألؼ مواطف عيكؿ فوري، وأكثر مف سع يف ألؼ  25مف المواطنيف إذا ما حدث هذا السيناريو الكارثي عنحو 

مثؿ هذا الهجـو وهذا الحفجير، في حيف ييير الخعراء في الدولئ ال عريػئ إلػى أف المػواد  مواطف سيحأثروف مف
الميػػػح مئ الموجػػػودة فػػػي منطقػػػئ خمػػػيج حيفػػػا، حكفػػػي إليػػػ اؿ حريػػػؽ يسػػػحمر فػػػي االيػػػح اؿ لمػػػدة خمسػػػئ أيػػػاـ 

 محواصمئ، وعيكؿ وحجـ لـ يسعؽ إلسراشيؿ أف يهدت مثمه.
  فػػي حقريػػرا إلػػى أف الكثيػػر مػػف اإلسػػراشيمييف عػػدأوا عحػػرميـ المالجػػئ وعػػف جهوزيػػئ إسػػراشيؿ لمحػػرب أيػػار الموقػػ

وححضير األقن ئ الواقيئ مػف الغػازات، حسػعما أفػاد عػه المسػؤوؿ عػف حوزي هػا، حيػث قػاؿ إننػا نيػهد زيػادة فػي 
 عالمشئ. 100الطمب عنسعئ 

  إيػراف، الفحػًئ إلػى أف في السياؽ ذاحه، قالت صحيفئ 'يدي وت أحرونوت' إف إسراشيؿ ليست جاهزة لمحرب مػ
سالح الجو اإلسراشيمي الذي يحدرب منذ عدة سنوات عمى الضرعئ، ال يثؽ عأنه عات جاهزا إلخراج عمميئ مف 

ألػؼ إسػراشيمي ال  700هذا القعيؿ إلى حيػز الحنفيػذ، كمػا أف الجعهػئ الداخميػئ اإلسػراشيميئ ليسػت جػاهزة، إذ أف 
وة عمى ذلؾ، فاف خمسػيف فػي المشػئ مػف سػكاف إسػراشيؿ ال يممكػوف يممكوف المالجئ أو المناطؽ اآلمنئ، عال

الكمامػػات الواقيػػئ مػػف األسػػمحئ غيػػر الحقميديػػئ، كمػػا أف المسحيػػفيات اإلسػػراشيميئ غيػػر جػػاهزة لمواجهػػئ ضػػرعئ 
صاروخيئ مف قعؿ إيراف و'حزب اهلل'، ألنه حسب خطئ وزارة الصػحئ، فػاف االنحهػاء مػف حجهيػز المسحيػفيات 

 ثالث سنوات. سيكوف ع د
كما أعرزت الصحيفئ، حصريأل محافظ عنؾ إسراشيؿ، سحانمي فيير، الذي قاؿ إف قياـ إسراشيؿ عحوجيه الضرعئ 
إليػػػراف سػػػُيدخؿ االقحصػػػاد اإلسػػػراشيمي فػػػي أزمػػػئ صػػػ عئ، عمػػػى حػػػد ح عيػػػرا. هػػػذا فػػػي حػػػيف حوق ػػػت مجموعػػػئ 

يحكعػػد اقحصػػاد إسػػراشيؿ خسػػاشر  م مومػػات األعمػػاؿ )عػػي.دي.آي كػػوفيس( وهػػي مجموعػػئ عحثيػػئ مرموقػػئ، أف
 مميػػػػػػػار دوالر( فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ مهاجمػػػػػػئ إسػػػػػػػراشيؿ إليػػػػػػػراف، وحوق ػػػػػػػت أف  42مميػػػػػػػار يػػػػػػيكؿ ) 167حصػػػػػػؿ إلػػػػػػػى 

 
 
 

فػػي المشػػئ مػػف النػػاحج المحمػػي  5.4مميػػار يػػيكؿ، أو مػػا ي ػػادؿ  47حصػػؿ األضػػرار االقحصػػاديئ المعايػػرة إلػػى 
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مميػػار يػػيكؿ سػػنويا  24المعايػػرة سحصػػؿ إلػػى . فػػي حػػيف أف األضػػرار غيػػر 2011اإلجمػػالي اإلسػػراشيمي فػػي 
 لمدة ثالث إلى خمس سنوات عسعب انهيار أعماؿ.

 9/1/2013، القدس العربي، لندن
 

 ىآرتس: إيالت تحولت لمدينة عائالت رجال الموساد 26
كيػػفتص صػػحيفئ "هػػاآرحس" اإلسػػراشيميئ ععػػر ممحقهػػا االقحصػػادى "ذا مػػاركر" أف رجػػاؿ جهػػاز : محمػػود محيػػى

اإلسػػراشيمى، يحظػػوف عحسػػهيالت وحخفيضػػات هاشمػػئ لهػػـ ول ػػاشالحهـ، لػػدى نػػزولهـ فػػى فنػػادؽ مدينػػئ  "الموسػػاد"
"إيالت" لقضاء اإلجازة السنويئ لحصعأل مدينئ عاشالت عناصر الموساد، مييرة إلى أنه نظاـ محع  يحظى عه 

 أيضا الموظفوف الداشموف فى الجيش اإلسراشيمى.
ييكؿ فقط، عينمػا  750مف موظؼ الموساد وعاشمحه مقاعؿ ليمحيف معمغ وأوضحت هاآرحس، أف الفنادؽ حجعى 

يحػػؽ لهػػـ قضػػاء ثػػالث ليػػاؿ فػػى فنػػادؽ إيػػالت مقاعػػؿ نفػػس المعمػػغ، عينمػػا يػػدف  النػػزالء ال ػػاديوف أضػػ اؼ هػػذا 
 المعمغ.

ع ولفحػػت الصػػحيفئ إلػػى أف ال ػػامميف والمػػوظفيف الػػداشميف فػػي الجػػيش يسػػححقوف "إجػػازة فندقيػػئ" مػػف هػػذا النػػو 
الفاخر مرة كؿ ثالث سنوات، ويسححقوف مرة في السنئ قضاء إجازة فندقيػئ عاديػئ مػ  عػاشالحهـ فػي الحػالحيف 

ييكؿ عف كؿ ليمئ، عغػض النظػر عمػا إذا كانػت اإلجػازة فػي الصػيؼ ) ذروة الموسػـ( أو فػي  200ويدف وف 
 األعياد.

ويػػػػؿ اإلجػػػػازات السػػػػنويئ لمضػػػػعاط وكيػػػػفت هػػػػاآرحس، أف الميزانيػػػػئ الحػػػػى يخصصػػػػها الجػػػػيش اإلسػػػػراشيمى لحم
 مميوف ييكؿ سنويا.100والموظفيف الداشميف عه عػ 

 7/1/2013، اليوم السابع، مصر
 

 خبير إسرائيمى: مطالب مصر بتعويضات عن احتالل سيناء سابقة خطيرة فى تاريخ العالقات 27
حػاث والم مومػات عمركػز قاؿ الخعير االسحراحيجى اإلسػراشيمى دوروف عيسػكيف، رشػيس قسػـ األع: محمود محيى

الدراسػػػػات اليػػػػرؽ أوسػػػػطيئ عحػػػػؿ أعيػػػػب، إف طمػػػػب الػػػػدكحور محمػػػػد مرسػػػػى، رشػػػػيس الجمهوريػػػػئ، عالح ويضػػػػات 
مميػػػار دوالر( عػػػف األضػػػرار الناجمػػػئ نحيجػػػئ احػػػحالؿ يػػػعه جزيػػػرة سػػػيناء، يػػػأحى  500الضػػػخمئ مػػػف إسػػػراشيؿ )

ى العارز عجماعئ اإلخػواف المسػمميف عصػاـ لمحيويش عمى الدعوة الحى أطمقها مؤخرًا مسحيارا الساعؽ والقياد
 ال رياف ليهود مصر عال ودة لعالدهـ، والحى أحدثت ضجئ كعيرة فى اليارع المصرى.

، إف ]أمػػس  وقػػاؿ "عيسػػكيف"، خػػالؿ حقريػػر لػػه نيػػرحه صػػحيفئ "يػػدي وت أحرونػػوت" اإلسػػراشيميئ، اليػػـو الثالثػػاء
ة لمغايػئ عالنسػعئ إلسػراشيؿ، ولحػاريخ ال القػات عػيف مطالب الػرشيس المصػرى عيػأف الح ػويض ح ػد سػاعقئ خطيػر 

العمػػديف، ميػػيرًا إلػػى أف الحكومػػئ اإلسػػالميئ الجديػػدة فػػى مصػػر طالعػػت عفػػحأل العنػػد الثػػامف مػػف احفاقيػػئ السػػالـ، 
 الخاص عحيكيؿ لجنئ ميحركئ لمناقيئ المطالعات الماليئ المحعادلئ.

المطالعئ مف مصر إلى األمـ المححدة سرًا، منػذ سػنئ، فػى وأيار الخعير االسحراحيجى إلى أنه حـ مف قعؿ نقؿ 
 خريطئ حح مؽ عالح ويض عف اححالؿ النظاـ اإلسراشيمى لسيناء. 190صفحئ و 750وثيقئ حضمنت 

 5سػنوات، مػف  8وقاؿ "عيسكيف"، إف مصر ححهـ إسراشيؿ أيضًا عح طيؿ حركئ المرور فى قناة السويس لمػدة 
، واألضػػرار الناجمػػئ الحػػى حقػػدر عمشػػات الماليػػيف مػػف الػػدوالرات، عاإلضػػافئ 1975يونيػػه  5إلػػى  1967يونيػػه 
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، والحػػى حيػػمؿ فػػرع العنػػؾ األهمػػى المصػػرى 1967لسػػرقئ إسػػراشيؿ فػػروع العنػػوؾ المصػػريئ فػػى غػػزة، ع ػػد عػػاـ 
 وفرع العنؾ الزراعى فى القطاع.

 8/1/2013، اليوم السابع، مصر
 

 سوريافي مخيم اليرموك ب فمسطينيين ستةستشياد ا 
فمسطينييف وسوري، عرصاص قناصئ وجراء حجدد قصؼ مخيـ اليرموؾ لالجشيف  إسحيهد  :غزة

فمسطينييف جراء عمميات قصؼ ح رض لها مخيـ الحسينيئ  الفمسطينيف في سوريا، عالقذاشؼ، فيما اصيب 
، إف قذيفئ سقطت في يارع اليرموؾ الرش اليوـ الثالثاء. يسي ما اسفر عف وقالت مصادر خاصئ لػ دوت كـو

 فمسطينييف، عينهـ سيدة. اسحيهاد 
وافادت المصادر لػ" القدس" دوت كوـ، اف مخيـ اليرموؾ ال يزاؿ يخض  لحصاٍر خانؽ لميوـ الساع  عير 
عمى الحوالي مف قعؿ الجيش السوري النظامي، حيث يمن  إدخاؿ أي مواد طعيئ أو اسياسيئ مف اححياجات 

 ؿ ع ض ال اشالت لممخيـ.السكاف، في حيف لوحظ دخو 
 //، القدس، القدس

 
 مقدسي أوامر باليدم بحجة عدم الترخيص ألف بيت االحتالل سم مت  بمديةأحمد الرويضي:  

قاؿ مسحيار الرشيس الفمسطيني ليؤوف القدس أحمد الرويضي أف عمديئ االححالؿ : العياف –القدس المححمئ 
الهدـ عحجئ عدـ الحرخيص، في حيف حرفض إعطاء المواطنيف ألؼ عيحا مقدسيا أوامر ع سّممت 

 الفمسطينييف الحراخيص لعناء العيوت وحقييدهـ عاجراءات وح قيدات كعيرة.
% مف وأكد الرويضي أف المساحئ المسموح لممقدسييف العناء فيها، وفقا لمقرارات االسراشيميئ، ال حح دى 

خيص لمعناء في هذا المنطقئ حخض  لح قيدات فيما يح مؽ مساحئ القدس، ورغـ ذلؾ فاف إجراءات الحر 
 عالمخططات الهيكميئ لعيوت المقدسييف.

% م  منحها حسهيالت كعيرة، م  ال مـ أف وقاؿ إنه في حيف يحـ السماح لممسحوطنات عالعناء عنسعئ 
الجانعيف، اال اف سياسئ  هو نفس القانوف الذي يحـ الح امؿ م ه في كال "الحخطيط والعناء"قانوف ما يسمى عػ

الحفرقئ ال نصريئ والحهجير واضحئ جدا مف خالؿ ما حقوـ عه اسراشيؿ مف سياسات حهدؼ عالدرجئ االولى 
 إلى حهجير المقدسييف واخالء المدينئ مف الفمسطينييف.

 //، البيان، دبي
 
 ن الشيداء: قرار حكومي باستمرار صرف رواتب الموظفيغزة في رئيس ديوان الموظفين 

أعمف رشيس ديواف الموظفيف ال اـ المهندس محمد الرقب، عف الحوصؿ إلى احفاؽ م  : نعيؿ سنونو-غزة
الحكومئ الفمسطينيئ، يحـ عموجعه حسويئ أوضاع اليهداء الموظفيف مف الجانب المدني، والحفاظ عمى 

ليهيد الموظؼ عمى راحعه ووفقًا لمرقب، فاف االحفاؽ يقضي عحصوؿ أسرة ا حقوقهـ الوظيفيئ كاممئ.
األساسي دوف انقطاع, م  منحه الدرجئ الحي ححع  درجحه الوظيفيئ، ومنأل أسرحه المعالغ الماليئ الخاصئ 
عال الوة الدوريئ وعالوة طعي ئ ال مؿ وعالوة غالء الم ييئ، عدا عف ال الوة االجحماعيئ وأيئ عالوات 

 أخرى.
 //، فمسطين أون الين
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  تطالب بإقالة حكومة فياض ممين في الوظيفة العمومية بالضفةنقابة العا 

وعضو المجمس  : طالب عساـ زكارنئ، رشيس نقاعئ ال امميف في الوظيفئ ال موميئ عالضفئ الغرعيئالخميؿ
الثوري لحركئ "فحأل"، عاقالئ الحكومئ الفمسطينيئ عراـ اهلل عرشاسئ سالـ فياض، وحيكيؿ حكومئ مكونئ مف 

عاسـ حكومئ "صمود وحصدي"، لمخروج مف األزمئ الماليئ وعدـ دف  السمطئ لرواحب الموظفيف  خمسئ وزراء
 منذ حوالي يهريف.

ويدد زكارنئ في حصريحات خاصئ لػ "قدس عرس" عمى أف أوضاع الموظفيف في الضفئ في "حالئ غمياف 
ال يسحطي  حوفير وساشؿ  وقمؽ كعير، عسعب سياسئ الحكومئ الماليئ وعدـ صرؼ رواحعهـ، حيث أف الموظؼ

 الحدفشئ ألعناشه وال يسحطي  الوصوؿ لمكاف عممه وعات يفحقد لممقومات األساسيئ لمحياة".
منذ يهريف، وأف ما يقارب مميوف فمسطيني   ألؼ موظؼ لـ يحقاضوا رواحعهـ وأيار زكارنئ إلى أف 

جم حها خالؿ اليهريف الماضييف ومعمغ  دخموا ححت خط الفقر، رغـ أف الحكومئ في موازنحها الضراشب الحي
مميوف دوالر مف االححاد األوروعي في خزينئ وزارة الماليئ، ولـ حعادر  مميوف دوالر مف الجزاشر و 

 لصرفها أو الحديث عنها، حاركئ الموظؼ في حالئ قمؽ مسحمر"، حسب قوله.
 //قدس برس، 

 
ص وغرق طفال أ ستة الضفة: وفاة     ابة مئات الفمسطينيين بسبب العاصفة الجويةمنزل وا 

ثاء لقي أرع ئ أطفاؿ لثالمساء اليوـ ا، أف محمد جاسر عف، //، فمسطين أون الينذكرت 
فمسطينييف مصرعهـ، عسعب الفيضانات والسيوؿ الحي خمفحها مياا األمطار في مدينئ طولكـر عالضفئ 

  يف.الغرعيئ عينما ال زاؿ العحث جاري عف فحاح
وذكرت مصادر محميئ أف مياا السيوؿ سحعت ثالثئ أطفاؿ ععمدة عرط ئ غرب مدينئ جنيف، ووجه األهالي 

وكما حاصرت السيوؿ الناجمئ عف هطوؿ كميات كعيرة  نداءات لمخروج والعحث عنهـ دوف م رفئ مصيرهـ.
ي سجوف االححالؿ اإلسراشيمي مف األمطار حافمحيف حقالف ال يرات مف أهالي األسرى ال اشديف مف زيارحهـ ف

 عالقرب مف حاجز الطيعئ عمنطقئ طولكـر وحافمئ أخرى يرؽ قمقيميئ يماؿ الضفئ الغرعيئ.
طواقـ الدفاع المدني عثرت، صعاح اليوـ االرع اء، عمى جثحي  أف ،//، القدس، القدسوأوردت 

.فحاحيف، فقدت اثارهما أمس عف ؿ السيوؿ في منطقئ حاجز عناب، قر   ب طولكـر
هيشئ الدفاع المدني الفمسطيني أفادت، مساء اليوـ الثالثاء  أف ،//وكالة قدس برس،  وأضافت

(، أف ال اصمئ الجويئ الحي حسود األراضي الفمسطينيئ ومنطقئ عالد الياـ، ايحدت عيكؿ عنيؼ في |)
، أكثر مف أرع ماشئ منزؿ، في حيف ساعات المساء األخيرة، حيث غمرت مياا األمطار الغزيرة الحي ححساقط

 أصيب مشات المواطنيف جراء سوء األحواؿ الجويئ.
وقاؿ حقرير صادر عف إدارة ال القات ال امئ واإلعالـ عالدفاع المدني: "إف عدد اإلصاعات جراء ايحداد 

 مواطف، إضافئ لغمر  المنخفض الجوي في محافظات الضفئ الغرعيئ في الساعات األخيرة عمغ 
 منزؿ عمياا السيوؿ الحي حيكمت عف ؿ األمطار الغزيرة".

 
 
  إلى جية مجيولة "واعد": األمطار تغرق سجن "شطة" واالحتالل ينقل األسرى الفمسطينيين 
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، لسيوؿ يماؿ األراضي الفمسطينيئ المححمئ عاـ  غزة: ح رض سجف "يطئ" اإلسراشيمي، الذي يق 
إلى جهئ غير م مومئ.  حيث حـ نقؿ األسرى الفمسطينييف مف ذلؾ الُم حقؿ ة،جارفئ مف مياا األمطار الغزير 

وقاؿ ععد اهلل قنديؿ الناطؽ عاسـ جم يئ "واعد" لألسرى والمحرريف لوكالئ "قدس عرس": "إف سيواًل جارفئ 
( سجف يطئ الذي يق  في غور عيساف جنوب عحيرة طعريئ )يماؿ |اجحاحت مساء اليوـ الثالثاء )

 يف المححمئ( عسعب األمطار الغزيرة الحي حهطؿ هناؾ".فمسط
حـ وض   وأضاؼ أف مياا األمطار دخمت عمى زنازيف األسرى وغرفهـ وأغرقت حاجياحهـ وأغراضهـ، حيث

األسرى في ال راء وححت األمطار لمدة نصؼ ساعئ، ومف ثـ عدأت إدارة السجف عنقمهـ الى جهئ غير 
أسير فمسطيني مف ذوي  والرياح اليديدة". وييار إلى أف حوالي ثمانماشئم مومئ في ظؿ االمطار الغزيرة 

 ص عئ. في ظؿ ظروؼ م يييئ األحكاـ ال اليئ يقع وف في سجف "يطئ" اإلسراشيمي
 //قدس برس، 

 
 الشراونة يضرب عن الدواء بعد تراجع االحتالل عن جمسة محاكمتو األسير أيمن  

عمى الحوالي أيمف اليراونئ مساء الثالثاء أنه سيعدأ عف الط اـ لميوـ الػأعمف األسير المضرب  : الخميؿ
اعحداء مف يوـ غٍد إضراًعا عف الدواء والسواشؿ عدا الماء ع د حراج  مخاعرات االححالؿ عف ح ييف جمسئ 

 محاكمئ له في ال يريف مف اليهر الجاري.
أيمف أكد له أنه سيعدأ األرع اء إضراًعا عف األدويئ وأيار جهاد يقيؽ األسير أيمف لوكالئ "صفا" أف محامي 

( إضافئ إلى اإلضراب عف كافئ السواشؿ عدا الماء، ع د حراج   الحي يحمقاها عواق  ) حعئ دواء في اليـو
 االححالؿ عف ح ييف جمسئ محاكمئ له وايحراطها عح ميؽ اإلضراب، لكنها نكثت عوعدها.

 // ،وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 يوما العيساوي ما زال صامدا رغم إضرابو المتواصل منذ  سامر األسير 

، وأنه ما زاؿ صامدا أكد األسير سامر ال يساوي، اسحمرارا في إضراعه عف الط اـ لميـو الػ :راـ اهلل
 لححقيؽ مطمعه عالحريئ.

ذيف يحارعوف م ي في هذا الم ركئ والذيف ووجه ال يساوي رسالئ إلى أعناء ي عه، قاؿ فيها: "أحيي جمي  ال
يخرجوف عهذا األجواء، فأنا ال أعحعرهـ محضامنيف عؿ محارعيف، مطالعا الجمي  ع دـ النزوؿ إلى اليوارع 
قامئ الحجم ات عسعب فيروس انفمونزا الخنازير المنحير هذا األياـ ححى ال يؤدي هذا إلى انحيار الفيروس،  وا 

 كما هـ حريصوف عمى صححي". وأنا حريص عمى صحئ ي عي
وأضاؼ لمحامي نادي األسير الذي زارا في عيادة "سجف الرممئ": "جمي  الضغوط الحي حسحهدفني وعاشمحي، 
هدفها إرغامي عمى فؾ إضراعي وعقاعنا عمى مرأى ومسم  مف ال الـ ليسحأثر االححالؿ صمحه وحخاذله في 

 اعحقالي وحياحي الم رضئ لمخطر غير كافيئ لالححالؿ". االسحفراد عنا والحفنف في االنحقاـ منا، وكأف
 //، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 بجمسة لمسماح ليم باستكمال تعميميم اإلسرائيمية العميا المحكمة األسرى الفمسطينيون يطالبون 
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مسٍئ إضافّيئ عهيشئ قّدـ ثالثئ أسرى فمسطينيوف اليوـ، الثالثاء، طمًعا لممحكمئ ال ميا ل قد ج: ػربعػػ
قضاشيئ موّس ئ لمنظر في قرارها الساعؽ، والذي يصادؽ عمى قرار الحكومئ اإلسراشيميئ عمن  جمي  األسرى 
المصنفيف كػ"سجناء أمنييف"، عيكؿ جارؼ، مف الح ميـ األكاديمي، في حيف يحاع  فيه السجناء الجناشيوف 

 ح ميمهـ عالجام ئ المفحوحئ عيكٍؿ اعحيادي.
كانوف أّوؿ/ ديسمعر الماضي ثالثئ اسحشنافات قّدمت عاسـ أسرى  المحكمئ ال ميا رفضت في  وكانت

فمسطينييف طالعوا مف خاللها عالسماح لهـ عاالسحمرار عالح ميـ الجام ي في الجام ئ المفحوحئ، ععر المراسمئ، 
 خالؿ قضاء فحرة محكومّيحهـ في السجوف اإلسراشيميئ.

 //، عرب 
 
 ىمال مسؤولي السمطة وحماسإفي غزة: خيبة أمل من  امن سورين والفمسطينين ؤوجالال 

يي ر الالجشوف الفمسطينيوف الذيف غادروا سوريئ اخيرا ولجأوا الى غزة هرعًا مف نيراف : حامد جاد -غزة 
جهات القصؼ الحي طاولت منازلهـ ومناطؽ سكناهـ في مخيـ اليرموؾ وضواحي دميؽ، عخيعئ أمؿ حجاا ال

 الفمسطينيئ المسؤولئ، عدءًا عرشاسئ السمطئ وحكومحي سالـ فياض واسماعيؿ هنيئ.
لكف الحكومئ المقالئ كانت االقؿ عرضئ النحقاد الالجشيف الفمسطينييف مف سوريئ الى غزة عسعب المساعدة 

 الماليئ المحدودة الحي قدمحها لهـ لمرة واحدة فقط ولـ ححاع  ع دها اوضاعهـ الم يييئ.
ولـ يخؼ الالجشوف الذيف وصموا الى مصر ومف ثـ الى غزة ععر االنفاؽ الممحدة في جوؼ االراضي 
الحدوديئ الفاصمئ عيف جنوب قطاع غزة واالراضي المصريئ ي ورهـ عالندـ اليديد إلقدامهـ عمى مغادرة 

عفقرهـ المدق  وأوضاعهـ  سوريئ والمجوء الى غزة الحي اسحهجنوا فيها حالئ االهماؿ وعدـ اكحراث المسؤوليف
الم يييئ المذلئ الحي دف حهـ لقعوؿ الصدقات مف ع ض المواطنيف كي يحمكنوا مف اعالئ أطفالهـ حيث ذهب 

 الع ض منهـ الى الحفكير عال ودة الى سوريئ رغـ ما ححممه رحمئ ال ودة مف مخاطر حهدد حياحه. 
 //، الغد، عم ان

 
 ستيطانيةسموان بسبب النشاطات االدخل بمدة نييار أرضي قرب ما 

حصؿ مساء أمس، إنهيار أرضي كعير عند مدخؿ قريئ سمواف عسعب الحفريات اإلسراشيميئ في  :القدس
وفوجئ األهالي عحدوث االنهيار عند مدخؿ القريئ وعالححديد عند عواعئ العؤرة االسحيطانيئ المسماة  المنطقئ.

 وا األهالي مف الوصوؿ الى المكاف وحصوير اإلنهيار، وقامت "عير دافيد"، حيث حـ اغالؽ اليارع ومن
 طواقـ مف عماؿ المسحوطنيف عاغالؽ االنهيار عالعاطوف.

وأيار مركز م مومات وادي حموة اف االنهيار، حدث عمكاف ال مؿ الذي حـ فيه مؤخرا لعناء نفؽ أرضي 
وساحئ حي  يطانيئ المسماة "مدينئ داوود"مخصص لممياة المسحوطنيف والسياح فقط، ويرعط عيف العؤرة االسح

وادي حموة المسماة "موقؼ جف احي"، عسليات ضخمئ وكعيرة جدا، حيث حصدى لها السكاف واالهالي ومن وها 
 حينها مف مواصمئ ال مؿ، كما قدمت عدد مف الجم يات الحقوقيئ اعحراضات عمى ال مؿ.

 //، القدس، القدس
 
 مميون شيقل  لى إولية لخسائر قطاع الزراعة وصمت التقديرات األ : وزارة الزراعة في رام اهلل 
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االمطػػار الغزيػػرة والريػػاح اليػػديدة الحػػي ح صػػؼ  ، أفمهنػػد ال ػػدـ عػػف، //، القــدس، القــدس ذكػػرت
عالمنطقػػئ منػػذ يػػوميف حسػػععت عاحػػداث دمػػار واسػػ  وخسػػاشر عماليػػيف اليػػواقؿ فػػي قطػػاع الزراعػػئ فػػي مخحمػػؼ 

 الغرعيئ. مناطؽ الضفئ
فقد حسعب سوء االحواؿ الجويئ واالمطارالغزيرة والسيوؿ الجارفئ عاغراؽ مشات الدونمات مف المحاصيؿ 

 الزراعيئ، فيما اقحم ت الرياح القويئ الدفيشات الزراعيئ في االغوار.
وكيؼ وزير الزراعئ وليد عساؼ في حديث م  دوت كوـ عف خساشر فادحئ في قطاع الزراعئ جراء 

وايار  مميوف ييقؿ. خفض الجوي، مضيفا: اف الحقديرات االوليئ لمخساشر قطاع الزراعئ وصمت الى المن
الى اف اف طواقـ وزارة الزراعئ في حالئ طوارئ وانها ح مؿ في الميداف م  المزارعيف لمحخفيؼ مف حدة 

 االضرار الناجمئ عف المنخفض.
خسػارة محافظػئ اريحػا واالغػوار  ، أفعمػاد اعػو سػمعؿن ، عـ//، الحيـاة الجديـدة، رام اهللوأضافت 

الؼ يػيقؿ حركػزت فػي العيػوت العالسػحيكيئ وعركسػات الموايػي جػراء  االوليئ في القطاع الزراعي عمغت 
 "الحيػاة الجديػدة"وقاؿ المهندس احمد الفارس مػدير زراعػئ محافظػئ اريحػا واالغػوار لػػ الرياح واالمطار القويئ.

دونمػػػػػا مغطػػػػػى عػػػػػالعيوت  نفقػػػػػا اي مػػػػػا مسػػػػػاححه  مطػػػػػار ادت الػػػػػى حػػػػػدمير حػػػػػوالي اف الريػػػػػاح واال
دمػػػرت الريػػػاح واالمطػػػار "واضػػػاؼ الفػػػارس  العالسػػػحيكيئ حقػػػدر حكمفحهػػػا االوليػػػئ عحػػػوالي نصػػػؼ مميػػػوف يػػػيقؿ.

 ."الؼ ييقؿ ال يرات مف العركسات الخاصئ عحرعيئ الموايي حقدر ايضا حكمفحها االوليئ عحوالي 
 
 صنف من األدوية والمستيمكات الطبية غزة": نفاد أكثر من "صحة  

حذرت وزارة الصحئ الفمسطينيئ، الثالثاء، مف انهيار الوض  الصحي وحوقؼ الخدمات الصحيئ لموزارة في 
صنفًا مف المسحهمكات الطعيئ، مييرة إلى أف هذا الحالئ  صنفًا مف األدويئ و قطاع غزة إثر نفاد 

 دي إلى كارثئ إنسانيئ حقيقيئ حودي عحياة ال ديد مف المرضى.يمكف أف حؤ 
وقالت الوزارة في عياف لها اليوـ إف مسحودعاحها حيهد نقصًا حادًا في أصناؼ األدويئ والمسحهمكات 
الصحيئ"، موضحئ أف األصناؼ الحي رصيدها صفر مف الضروريئ الالزمئ ألقساـ ال نايئ المركزة والجراحئ 

 سحقعاؿ والطوارئ إضافئ لمفيؿ الكموي.والحخدير واال
 //، فمسطين أون الين

 
   " إلى إن رتفاع عدد المصابين بفيروس "إتشوزارة الصحة في رام اهلل: ا 

راـ اهلل: ذكرت وزارة الصحئ الفمسطينيئ في حكومئ راـ اهلل، أف ال دد اإلجمالي لحاالت اإلصاعئ عفيروس 
 إنفمونزا الخنازير" ارحف  في صفوؼ المواطنيف الفمسطينييف ليصؿ إلى " الم روؼ عػ "إف "إحش
 حالئ.

(، ارحفاع عدد الوفيات عالفيروس المسّعب لمرض |ارة في حقرير لها صدر اليوـ الثالثاء )ونفت الوز 
"إنفمونزا الخنازير"، قاشمًئ "الحديث عف حزايد الوفيات ال أساس له مف الصحئ، حيث عمغ عدد الوفيات ححى 

حاالت  اكحياؼ  ع د حالئ وفاة في كافئ محافظات الوطف، وعدد اإلصاعات ارحف  إلى  المحظئ 
 جديدة في قطاع غزة مؤخرًا"، حسب العياف.

 مف جانعه، أّكد مدير عاـ الرعايئ الصحيئ األوليئ، أس د رمالوي، قياـ الوزارة عحقديـ المقاحات لحوالي 
 ألؼ مواطف فمسطيني مّمف يصّنفوف عمى أنهـ مف ذوي المناعئ المخفضئ.
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 //قدس برس، 
 

 كل لجنة قانونية لحماية األسرى الفمسطينيين والعربالجامعة العربية تش 42
، حيكيؿ لجنئ قانونيئ مف األمانئ ال امئ لجام ئ الدوؿ 8/1 قرر مجمس جام ئ الدوؿ ال رعيئ، يوـ الثالثاء

ال رعيئ الحخاذ اإلجراءات الالزمئ لحمايئ األسرى الفمسطينييف وال رب القاع يف في سجوف االححالؿ 
المضرعيف عف الط اـ، ووض  اآلليات المطموعئ لحنفيذ كافئ القرارات الصادرة عف اإلسراشيمي، خاصئ 

وطالب  مجالس الجام ئ المح اقعئ إلدانئ السياسات اإلسراشيميئ عيأف االعحقاؿ اإلداري واعحقاؿ القاصريف.
شميف عرشاسئ المجمس في خحاـ اجحماعه الطارئ الذي عقد عمقر الجام ئ ال رعيئ عمى مسحوى المندوعيف الدا

عالميئ في  ،السفير خالد زيادة مندوب لعناف الداشـ لدى جام ئ الدوؿ ال رعيئ، عاطالؽ حممئ دوليئ سياسيئ وا 
جمي  الساحات والمحافؿ اإلقميميئ والدوليئ مف أجؿ الح عير عف الحضامف م  األسرى والم حقميف 

 .الفمسطينييف وال رب والححرؾ إلطالؽ سراحهـ فوراً 
حكميؼ المندوعيف الداشميف لمجام ئ المجموعئ ال رعيئ في نيويورؾ عحقديـ  ،في عيانه الخحامي ،جمسوقرر الم

طمب ل قد جمسئ اسحثناشيئ عالجم يئ ال امئ لألمـ المححدة لمناقيئ قضيئ األسرى والم حقميف الفمسطينييف 
ري مف محكمئ ال دؿ وال رب في سجوف االححالؿ اإلسراشيمي وذلؾ السحصدار قرار عطمب رأي اسحيا

 الدوليئ في الهاي حوؿ المركز القانوني لألسرى الفمسطينييف وال رب في سجوف االححالؿ اإلسراشيمي.
 8/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 في الشأن الفمسطيني 2013استراتيجيات لعام  ثالثلديو  مرسي: إبراىيم الديراوي 43

محمد مرسي ونظيرا الفمسطيني محمود ععاس  الرشيس المصريأف  9/1/2013النيار، بيروت، نيرت 
في القاهرة، وفؽ  األرع اء اليوـ ثالثياً  اجحماعاً  وفورشيس المكحب السياسي لحركئ حماس خالد مي ؿ ي قد

ععاس ومي ؿ "سيمحقياف مدير  إفوقاؿ عمي  المححدث عاسـ الرشاسئ المصريئ ياسر عمي. أعمفما 
 اجحماع ثالثي م  الرشيس مرسي". األرع اءد ي ق أفالمخاعرات ال امئ المصريئ قعؿ 

رشيس مركز ، أف محمد جاسر، غزةنقاًل عف مراسمها في  8/1/2013فمسطين أون الين، وأضافت 
ف الرشيس إ في حصريأل لػ"فمسطيف أوف اليف"، الثالثاء، قاؿ ،إعراهيـ الديراوي ،الدراسات الفمسطينيئ في القاهرة

قامئ  2013اسحراحيجيات ل اـ  3مرسي لديه  أعرزها فؾ الحصار عف قطاع غزة مف الجانب المصري، وا 
نجاز المصالحئ عيف حركحي حماس و فحأل.الفمسطينيوفالدولئ الفمسطينيئ حسب ما يراها  وأوضأل أف  ، وا 

ععاس يريد أف يوجه صف ئ وصفها عػ"القويئ" لدولئ االححالؿ اإلسراشيمي عانجاز ممؼ المصالحئ م  حركئ 
ذلؾ عدـ وجود أي حقدـ حقيقي في ممؼ المفاوضات طيمئ السنوات الماضيئ الحي حمت وفاة  حماس، معرراً 

 الرشيس الراحؿ ياسر عرفات.
 
 
 

 الفمسطينية لحماس عمى حساب السمطة قطر انحياز ينفي بن جاسم 44
لذي عمى دورها ا 8/1 قدـ وزير الخارجيئ القطري، حمد عف جاسـ، الححيئ لمصر، يوـ الثالثاء :وكاالتال

المصالحئ الوطنيئ الفمسطينيئ، وفي إنهاء ال دواف األخير عمى غزة، وردًا عمى سؤاؿ حوؿ فهـ  يقامت عه ف
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محمود  الفمسطينيالع ض لحأجيؿ زيارة أمير قطر إلى راـ اهلل عأنها دعـ لحركئ حماس عمى حساب الرشيس 
وقحمت في غزا، ووقوؼ قطر م  هو أف هناؾ جهئ محاصرة ودمرت  يقاؿ عف جاسـ إف الحؽ ال رع ،ععاس

، وهذا وجهئ نظر قطر وعندما ن مر غزة فماذا يضير جمي اً  فالفمسطينييقطاع غزة هو وقوؼ م  
أف هناؾ  وأضاؼ الموجوديف في الضفئ الغرعيئ وهـ فمسطينيوف لهـ نفس المحعئ مثؿ الموجوديف في غزة.

لى أف زيارة أمير قطر لراـ اهلل لـ حكف محاصريف منذ سنوات، ميير إ فمسطينيأكثر مف مميوف ونصؼ 
 مف األساس لمحديث عف حأجيمها مف عدمه. يحقررت عيكؿ نهاش

 8/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 لمجيش المصري في سيناء تخوفًا من عمميات مسمحة مكثف: انتشار إسرائيميةمزاعم  45
نيئ صهيونيئ أف قوات الجيش نقمت محافؿ أم: (خاصئموق  الجيش الصهيوني )عف ال عريئ، حرجمئ 

المصري في سيناء أعمنت حالئ االسحنفار األمني عيف صفوفها، ورف ت درجئ االسح داد وحالئ الطوارئ 
القصوى، ع د حصوؿ أجهزة االسحخعارات الحرعيئ عمى م مومات حؤكد اعحزاـ الجماعات المسمحئ عسيناء 

الؿ األياـ القميمئ القادمئ، ردًا عمى إعالف وزارة حنفيذ سمسمئ عمميات خطيرة ضد قوات الجيش واليرطئ خ
الدفاع المصريئ اسحمرار ال مميات ال سكريئ فيها، إضافئ لمجدؿ حوؿ قرار حمميؾ أراضي اليريط الحدودي 
والمنطقئ الحدوديئ "ج". وأضافت المحافؿ أف: الجيش المصري رف  حالئ االسحنفار األمني عطوؿ خط 

راشيؿ"، وعمى مسحوى كماشنه عطوؿ الطريؽ الدولي الممحد عيف القنطرة وال ريش الحدود م  قطاع غزة و"إس
ورفأل، ورف  حالئ اليقظئ األمنيئ، وح زيز المنيست الحيويئ عسيناء وحوؿ قوات حفظ السالـ عيماؿ وجنوب 

 سيناء والمناطؽ السياحيئ عقناة السويس وحجم ات الجيش واليرطئ عرفأل والييخ زويد.
 8/1/2013، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفيـة ،2705، العدد موماتيمعالتقرير ال

 
 النيجيرية: ندعم الحقوق الفمسطينية كاممة الخارجيةوزير الدولة لمشؤون  46

نور الديف محمد، دعـ عالدا لمحقوؽ الفمسطينيئ  ،أكد وزير الدولئ لميؤوف الخارجيئ النيجيريئ :الوس
دولئ فمسطينيئ مسحقمئ وعاصمحها القدس عمى حدود الراع  مف حزيراف عاـ الكاممئ، وعمى رأسها إقامئ 

وأعطى الوزير النيجيري، خالؿ لقاشه سفير دولئ فمسطيف لدى نيجيريا منحصر أعو زيد، وفؽ عياف  .1967
سفارحنا لدى نيجيريا، ح ميماحه لممدير ال اـ لميرؽ األوسط عاسحدعاء السفير اإلسراشيمي لدى  صادر عف

األرع اء، لمح عير له عف اسحياء الحكومئ النيجيريئ مف حجز األمواؿ الفمسطينيئ، وسياسئ  يـوجيريا ني
 "إسراشيؿ" عاإلفراج عف األمواؿ. االسحيطاف المسحمرة الم رقمئ ل مميئ السالـ، مطالعاً 

 9/1/2013نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
 
 
 

 عن أزمة سورية منفسيألمنأي ب ينسالمية يدعو الفمسطينيلمجمع العالمي لمتقريب بين المذاىب اإلا 47
وصؼ األميف ال اـ لممجم  ال المي لمحقريب عيف المذاهب اإلسالميئ الييخ محسف اآلراكي األزمئ  :لندف

قدس عرس عمى هامش مؤحمر صحفي عقدا  وكالئالسوريئ عأنها "داء عضاؿ"، ودعا في حصريحات خاصئ ل
ز اإلسالمي في ال اصمئ العريطانيئ لندف، المقاومئ الفمسطينيئ إلى النأي عنفسها عف عالمرك 7/1االثنيف  يوـ
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األزمئ السوريئ، وقاؿ: "المقاومئ الفمسطينيئ هي الجام  الذي يمحقي حوله الجمي ، ونحف نأمؿ لهذا المقاومئ 
نيئ األساسي أف ال ححير نفسها في هذا الخالفات الحي هي في غنى عنها، فخالؼ المقاومئ الفمسطي

والمركزي هو م  االححالؿ الصهيوني، ونحف نأمؿ لهذا المقاومئ أف حكوف موحدة لميمؿ، ولذلؾ نأمؿ مف 
إخوحنا الفمسطينييف أف يدرأوا عأنفسهـ عف الخالفات ال رعيئ الداخميئ ألنهـ ميغولوف عميكمئ أكعر وهي 

 محارعئ االححالؿ الصهيوني"، كما قاؿ.
 8/1/2013قدس برس، 

 
 فمسطين إجراءات السمطة الفمسطينية بتغيير اسميا إلى دولةالخارجية األمريكية تعمن معارضتيا  48

حوق ت مصادر أف حواجه اإلجراءات الحي أقدمت عميها : محمد الدعمئ ،كفاح زعوف - راـ اهلل ،عماف
قالت و ، م ارضئ أميركيئ، عحغيير اسمها إلى دولئ فمسطيف، وحغيير الوثاشؽ الرسميئ السمطئ الفمسطينيئ أخيراً 

موقفنا هو حسميحها عالسمطئ الفمسطينيئ إلى حيف "الناطقئ عاسـ وزارة الخارجيئ األميركيئ فيكحوريا نوالند: 
ال يمكنؾ إنياء دولئ ". وأضافت: "الحوصؿ إلى احفاؽ ععر المفاوضات، حوؿ دولئ م  حدود وهو لف يحغير

مف خالؿ المفاوضات الثناشيئ، وسحسنأل لممع وث ديفيد هيؿ  عالحسميات واألسماء، يمكنؾ فقط إنياء دولئ
عمى أرض  إف القرارات الحي احخذحها السمطئ لف حغير ييشاً "وحاع ت نوالند:  ."الفرصئ أف يقوؿ ذلؾ أيضاً 

ذا ما أرادوا حقاً  ف حغيير األمور... فا الواق  عالنسعئ لمي ب الفمسطيني. عالحأكيد سنقوؿ لهـ إنها فكرة سيشئ، وا 
 ."عميهـ ال ودة إلى طاولئ المفاوضات

 9/1/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 وأن يكون "عام سالم" في الشرق األوسط ال بد   2013وزير الخارجية البريطانية: عام  49
وقاؿ  ،قد يكوف عاـ سالـ في فمسطيف 2013 مراسؿ األهراـ: ععرت عريطانيا عف اعحقادها عأف عاـ -لندف 

الصراع عيف  إلنهاءجديدة  إنه يأمؿ أف يحيأل ال اـ الجديد فرصاً  ،الخارجيئ العريطانيوزير  ،ويمياـ هيج
األميف ال اـ لمجام ئ  ،عقب لقاشه م  نعيؿ ال رعي ،وأيار والفمسطينييف عف طريؽ الحفاوض. "إسراشيؿ"

ـ لمفمسطينييف أف الجانعيف أعرعا عف أمؿ ميحرؾ في أف يكوف هذا ال اـ عاـ السال ىإل ،ال رعيئ في لندف
 واإلسراشيمييف وجمي  ي وب المنطقئ.

 9/1/2013األىرام، القاىرة، 
 
 كندا تقترب من منافسة الخميج نفطياً  

عدأت ثورة الغاز والنفط في أميركا اليماليئ حمقي عظاللها عمى األسواؽ ال الميئ : أنس عف فيصؿ الحجي
الغاز المساؿ عندما حعدأ كؿ مف الواليات المححدة لمنفط والعحروكيماويات، وسيحصؿ األمر ذاحه في أسواؽ 

وكندا عحصدير هذا الغاز. ونحج مف هذا الثورة انخفاض حاد في واردات الواليات المححدة مف النفط والغاز، 
وانخفاض حاد في أس ارهما في أميركا اليماليئ. وسحيهد أميركا اليماليئ في ال اميف المقعميف ثورة في 

فضؿ انخفاض أس ار الغاز وسواشمه فيها مقارنئ عالمناطؽ المنحجئ خارجها. وحهدد هذا العحروكيماويات ع
الحطورات صناعحي النفط والعحروكيماويات الخميجيئ في يكؿ معاير ألف النفط الكندي سينافس النفط 

خميجيئ في الخميجي في أميركا اليماليئ وآسيا، وألف منافسئ صناعئ العحروكيماويات األميركيئ لنظيرحها ال
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األسواؽ ال الميئ سحيحد، خصوصًا م  حقمص واردات الواليات المححدة مف العحروكيماويات واالنخفاض 
 سنئ. الكعير في أس ار اإليثاف لحصؿ األسعوع الماضي إلى أقؿ مسحوى في 

رغـ ححسف  واسحمر الطمب عمى النفط في أوروعا والواليات المححدة في االنخفاض في السنوات األخيرة، عمى
الوض  االقحصادي في الواليات المححدة، ويحوق  له أف يسحمر في االنخفاض في أوروعا ع دما عصفت عه 
أزمئ اليورو. لكف ثمئ دالشؿ كثيرة عمى أف جزءًا كعيرًا مف االنخفاض في الطمب عمى النفط ي ود إلى الحقدـ 

ال اشميئ الكعيرة واسحعدالها عسيارات أصغر  الحكنولوجي وحرييد االسحهالؾ مف طريؽ الحخمص مف السيارات
إلى نحو  مميوف عرميؿ يوميًا أواخر  وأكثر كفاءة. فاسحهالؾ الواليات المححدة حراج  مف نحو 

مميوف  مميوف عرميؿ حاليًا. وانخفضت واردات الواليات المححدة مف النفط الخاـ مف نحو  
ى نحو ثمانيئ مالييف عرميؿ حاليًا. وفي الفحرة ذاحها ارحف ت صادرات إل عرميؿ يوميًا في أواخر 

ألؼ عرميؿ يوميًا إلى نحو ثالثئ مالييف عرميؿ حاليًا.  الواليات المححدة مف الميحقات النفطيئ مف نحو 
إلى نحو  مميوف عرميؿ يوميًا في  أما في الدوؿ األوروعيئ فانخفض اسحهالؾ النفط مف نحو 

 مميوف عرميؿ حاليًا وُيحوق  له أف يسحمر في االنخفاض. 5.
وانخفضت أخيرًا حكاليؼ إنحاج النفط والغاز في أميركا اليماليئ في يكؿ كعير، فالنفط يعاع حاليًا في ع ض 

دوالرًا لمعرميؿ، في وقت يصؿ س ر النفط عالميًا  المناطؽ في الواليات المححدة وكندا عأس ار حقؿ عف 
دوالرات لمعرميؿ. وعمى رغـ انخفاض الس ر هذا، ححقؽ اليركات المنحجئ أرعاحًا، في  كثر مف إلى أ

 وقت ححقؽ م امؿ الحكرير أرعاحًا كانت ح د ضرعًا مف الخياؿ قعؿ سنحيف فقط.
وثمئ حطورات جديدة حوضأل أف منافسئ نفوط أميركا اليماليئ لمنفط الخميجي قد حكوف أيد مما كاف محوق ًا. 
ومف أهـ هذا الحطورات انحقاؿ صناعئ الرماؿ النفطيئ مف كندا إلى الواليات المححدة، وعحكاليؼ أدنى عكثير 
وعحأثيرات عيشيئ أقؿ. وسيعدأ ال اـ المقعؿ إنحاج النفط مف الرماؿ النفطيئ في واليئ يوحا األميركيئ. وما يج ؿ 

طريقئ الحدفشئ المكمفئ المسحخدمئ في واليئ ألعرحا  هذا الميروع مميزًا أف طريقئ إنحاج النفط ال ح حمد عمى
نما عمى محموؿ طعي ي مسحخرج مف الحمضيات يمي  النفط ويسيمه. ولهذا الطريقئ مناف  أهمها  الكنديئ، وا 

أنها  "يو أس أويؿ ساندس"انخفاض الحكاليؼ والحأثيرات العيشيئ في يكؿ كعير. وحؤكد اليركئ المنحجئ 
في المشئ مقارنئ عحكاليؼ المياري  الكعيرة في ألعرحا. وي ني هذا أف  ؼ عنحو اسحطاعت خفض الحكالي

 الميروع الحالي سيسحرج  كؿ حكاليفه خالؿ سنحيف فقط.
وي ود أحد أسعاب انخفاض الحكاليؼ إلى أف الرماؿ النفطيئ سطحيئ، فالطعقئ حعدأ عمى عمؽ سع ئ أمحار 

وؿ إليها عطريقئ المناجـ المفحوحئ. وحيير عيانات اليركئ فقط مف سطأل األرض، األمر الذي يسهؿ الوص
دوالرًا لمعرميؿ،  دوالرًا لمعرميؿ إذا كاف س ر خاـ غرب حكساس نحو  إلى أنها ححقؽ أرعاحًا مقدارها 

دوالر. أما مف الناحيئ العيشيئ  دوالرًا إذا وصؿ س ر خاـ غرب حكساس إلى  وحصؿ األرعاح إلى 
في المشئ مف الماء، كما ح يد المنطقئ إلى ما كانت عميه ع د االنحهاء مف  د حكرير فاليركئ ح ي

ألؼ عرميؿ يوميًا، لكف الفكرة  الميروع. والميروع صغير عكؿ المقاييس إذ أف أوج إنحاجه سيكوف عحدود 
مياري  صغيرة كهذا، هنا ححمثؿ في أف الحطور الحكنولوجي وّلد ثورة النفط والغاز في أميركا اليماليئ في 

وفي ظؿ االنحقادات المح مقئ عالحكاليؼ والحموث العيشي، اسحمر الحقدـ الحكنولوجي في يكؿ خفض الحكاليؼ 
 في يكؿ كعير وخفؼ اآلثار العيشيئ السمعيئ.

وفي هذا السياؽ ال عد مف حجديد الحأكيد عمى أف محطمعات اإلنفاؽ الحكومي في دوؿ الخميج حسحمـز أس ار 
دوالرًا لمعرميؿ، عينما ححقؽ اليركات المنحجئ في أميركا اليماليئ أرعاحًا ححى لو  عاليئ، ححجاوز  نفط
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دوالرًا لمعرميؿ. وعمى رغـ الميكالت الماليئ، ج مت النحاشج الميج ئ  انخفضت األس ار إلى أقؿ مف 
صيف حنفؽ العالييف مف في حقوؿ أميركا اليماليئ االسحثمارات ححدفؽ مف كؿ حدب وصوب، وج مت ال

ذ ييير حاريخ صناعئ النفط إلى أف الخاسر داشمًا هو مف يقمؿ مف  الدوالرات لممياركئ في هذا المياري . وا 
الريادة الحقنيئ لصناعئ النفط، ي ني حطور عمميئ اسحخراج النفط مف الرماؿ النفطيئ عحكاليؼ زهيدة مقارنئ 

عيشئ، وانحقاؿ اإلنحاج إلى الواليات المححدة، أف كندا سحكوف قريعًا عالساعؽ، إضافئ إلى اعحماد طرؽ صديقئ لم
 مجعرة عمى منافسئ النفوط الخميجيئ.

 األميركيئ "إف جي عي"* اقحصادي في يركئ 
//الحياة، لندن، 

 
 الثورة لم تبدأ بعد 

  كـر الحموأ
يكوف. مف هذا القعيؿ كانت الحدث الحاريخي ييكؿ قطي ئ عيف الماضي والحاضر، يفصؿ ما كاف عما س

األحداث الكعرى في حاريخ ال رب والعيريئ، مثؿ ظهور الحضارة اإلسالميئ، وحركئ اإلصالح الديني في 
... ، وحفجيرات نيويورؾ في فرنسا، وسقوط جدار عرليف  و أوروعا، وثورحي 

 فهؿ ينطعؽ ذلؾ عمى ظاهرة الرعي  ال رعي؟
)دار  "االنحفاضات ال رعيئ عمى ضوء فمسفئ الحاريخ"إليكاليئ ينطمؽ هايـ صالأل في مف هذا المقدمئ ا

(، ليخمص إلى أف الرعي  ال رعي ليس عمى مسحوى حمؾ األحداث الجساـ، ألننا لـ ني ر الساقي 
عحصوؿ قطي ئ كعرى م  الماضي، عؿ يهدنا ال كس حمامًا، أي: ال ودة إلى الماضي، فال الـ ال رعي 

إلسالمي ححى اآلف ي حقد عأف الحقدـ ي ني ال ودة إلى الوراء وليس القفز إلى األماـ. إال أنه م  ذلؾ، يجب وا
االعحراؼ أف المجحم  عدأ يححرؾ ويحنفس، فقد حرؾ الرعي  ال رعي المسحنق  اآلسف، وكيؼ عف عورات 

يولوجيًا وي اراحيًا. ومف هذا المنظور، األنظمئ ال رعيئ المقطوعئ عف ي وعها، المحكمسئ فكريًا، والمححنطئ أيد
 يمثؿ الوض  الحالي نقطئ حقدميئ في المسار ال اـ لحركئ الحاريخ، م  أف الثمف المدفوع سيكوف عاهظًا.

يسحمهـ المؤلؼ في قراءة انحفاضات الرعي  ال رعي ع ض أطروحات هيغؿ، ذروة الفمسفئ المثاليئ األلمانيئ 
خ، ففي رأي هذا الفيمسوؼ الكعير، أف الحاريخ عقالني، وهو يميي في احجاا وآخر فيمسوؼ يمولي في الحاري

المزيد مف ال قالنيئ واألخالؽ والنظاـ والحريئ، عمى الرغـ مف أنه يعدو لنا ععثيًا والم قواًل، وعمى هيشئ عنؼ 
كمه يرًا، فممير  أعمى ال غايئ له، مميشًا عالحروب والظمـ والقهر والحناقضات. لكف الير في نظر هيغؿ ليس

 وظيفئ إيجاعيئ ينعغي أاّل نسحهيف عها، فموالا لما حطور الحاريخ إلى األماـ.
ضمف هذا المنظور الهيغمي يصعأل لمير م نى، وال ي ود ييشًا ععثيًا أو ياذًا أو اعحعاطيًا، عؿ يصعأل 

ؿ حنطعؽ عمى الواق  ال رعي ضروريًا لححقيؽ الحقدـ في الحاريخ. وفي رأي المؤلؼ أف فمسفئ الحاريخ عند هيغ
واإلسالمي، فما يحصؿ مف كوارث وفواج  اليوـ في سوريئ أو ال راؽ أو اليمف أو كؿ مكاف مف أرض 
ال رب، رعما كاف ضروريًا إليجاد حيخيصات فمسفيئ عميقئ ومضيشئ لمواق  ال رعي واإلسالمي. ومف هذا 

ال رعيئ وحضحياحها لف حذهب سدى، إذ ال عد مف  المنظور عالذات، حمكف المراهنئ عمى أف عذاعات الي وب
اكحواشها عنار األصوليئ لحححرر منها الحقًا. هذا هو ديالكحيؾ الحاريخ أو قانونه األعظـ الذي اكحيفه هيغؿ، 

الحي  "المواد الخاـ"والذي يرى أف الصراعات الطاشفيئ والحروب األهميئ وحطاحنات العير ال نيفئ ليست إال 
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 قؿ لكي يحقؽ معحغاا، أي حريئ العير وس ادحهـ، فال قؿ يحوصؿ إلى معحغاا عف طريؽ يسحخدمها ال
 الالعقؿ، وهنا عالذات يكمف مكر ال قؿ.

وعمى أساس فمسفئ الحاريخ عند هيغؿ، ال عد مف دف  الثمف عاهظًا لموصوؿ إلى نحيجئ، فال داعي لمخوؼ 
ي ي اني منها الي ب، فهي لف حذهب سدى، إنها مف كؿ الكوارث ومف كؿ الضحايا والفواج  واآلالـ الح

الثمف المراؽ الذي حدف ه الي وب الساشرة نحو الحريئ. لذلؾ يعدي المؤلؼ حفاؤله عما يحصؿ اآلف، ألف 
ححقدـ إلى األماـ، في الوقت الذي حعدو كأنها ححراج  إلى الوراء، وهنا  -في رأيه  -حركئ الحاريخ ال رعي 

خ. فمنحرؾ األصوليئ ححكـ وحسيطر، ليحولد رد ف ؿ ضدها... وهكذا نجد أف أيضًا يكمف مكر الحاري
 األطروحئ )األصوليئ( سوؼ حولِّد األطروحئ المضادة، أي الحداثئ الميعراليئ.

وفي نظرة إلى ما ع د الرعي  ال رعي، رأى المؤلؼ أف الم ركئ عيف األصولييف الظالمييف والمثقفيف 
صراعيها، وليس أدؿ عمى ذلؾ مف محاكمئ عادؿ إماـ، وسيطرة األصولييف المسحنيريف قد اندل ت عمى م

عمى اليارع في مصر، وحخويفهـ النساء والصحافييف والجام ييف وحريئ الفكر عمومًا، وحهديد نخعئ مف 
المثقفيف والمثقفات في حونس عالقحؿ إف لـ يحوعوا، فضاًل عف إعادة إحياء عقميئ محاكـ الحفحيش مف جديد، 

وجيه االحهاـ عالزندقئ إلى مجموعئ مف رموز الفكر الحنويري ال رعي الم اصر، وصؿ إلى حد الحطاوؿ وح
عمى قامات كعرى مثؿ نجيب محفوظ وعادؿ إماـ، األمر الذي يؤكد أف ال ثورة سياسيئ مف دوف ثورة 

ًا عمى ح ييف مسيحي حنويريئ، فميس مقعواًل أف حهب الجماهير إلى الحظاهر في مدينئ قنا المصريئ اححجاج
، وأف ي اد االححكاـ إلى اليري ئ كمصدر "ال واليئ لكافر عمى مؤمف"محافظا لها، وأف حرف  ي ارات مف نوع 

قد نص عمى أف المصرييف سواء لدى القانوف،  رشيس لمحيري ، ع د أف كاف الدسحور الميعرالي ل اـ 
 ال حمييز عينهـ عسعب األصؿ أو المغئ أو الديف.

هذا السعب، ذهب صالأل إلى أف الثورة الحنويريئ لف ححصؿ قعؿ أف حيع  األصوليئ مف ذاحها وحسحنفد كؿ ل
ذا لـ ُحرعأل فكريًا فمف  طاقاحها وكؿ إمكاناحها وحفقد مصداقيحها، فالم ركئ إذف فكريئ قعؿ أف حكوف سياسيئ، وا 

اؿ مسيطرة عمى جماهيرنا عنسعئ ثمانيف ُححسـ سياسيًا، فالميكمئ هي م  عقميئ القروف الوسطى الحي ال حز 
في المشئ، ولف ححصؿ الثورة ال رعيئ الحنويريئ قعؿ أف ينحصر الحأويؿ الجديد لإلسالـ عمى الحأويؿ الطاشفي 
القديـ الراسخ في الجذور. لكف االنحفاضات الحاليئ حيكؿ خطوة مهمئ إلى أماـ، إال أنها ليست نهايئ 

 م ركئ الفكريئ والسياسيئ الكعرى في ال الـ ال رعي.الحاريخ. ع دها سوؼ حندل  ال
إف الثورة الفكريئ أو ال قميئ لـ ححصؿ ع د في عالـ اإلسالـ، وهي الحي سححسـ األمور يومًا وُحدخؿ ال رب 
في الحاريخ ع د أف خرجوا منه ل دة قروف، فميس كافيًا عمى اإلطالؽ االححكاـ إلى ديموقرطيئ غير ذات 

، ألف الييء األساسي هو الحوصؿ إلى النظاـ الميعيرالي الدسحوري المسحنير، ع دشذ حجيء خمفيئ ليعراليئ
الديموقراطيئ كححصيؿ حاصؿ، وهذا ما حصؿ في الديموقراطيات الحديثئ، مف عريطانيا إلى فرنسا، إلى 

 الـ ال رعي، فازاء أميركا... إال أف المؤلؼ يعدي حياؤمه عمثؿ هذا الثورة الحنويريئ في المدى القريب في ال
السؤاؿ اإليكالي: هؿ نحف ال رب مسحنيروف؟ يرى أننا لسنا مسحنيريف، ولسنا ساشريف نحو االسحنارة أصاًل، 
ف  عؿ إننا ساشروف في االحجاا الم اكس حاليًا، إال أنه م  ذلؾ يصر عمى القوؿ إف المسحقعؿ أمامنا، وا 

ـ يحمخض عما نرجوا ديف صيرورة حاريخيئ لف ححوقؼ الرعي  ال رعي حرؾ المسحنق  الراكد، الذي إف ل
 حفاعالحها الخالقئ عما قريب.

نرى أخيرًا أف المؤلؼ قدـ رؤيئ جديدة لظاهرة الرعي  ال رعي في ضوء فمسفئ الحاريخ، األمر الذي افحقدحه 
عافحراضها رؤيئ  الدراسات السياسيئ الساشدة، وأسقط الكثير مف الحصورات واألوهاـ الحي طاولت هذا الظاهرة،
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حجريديئ طوعاويئ لحركئ الحاريخ، رؤيئ صاعدة عمى الدواـ ال حيوعها أزمات وال صراعات وال انحكاسات. إال 
أف الكاحب نفسه ينساؽ إلى هذا المنحى الطوعاوي، عندما يحصور االنفصاؿ عيف م ركئ فكريئ وأخرى 

ي، فحركئ الحاريخ واحدة ال انفصاـ فيها أو عيف سياسيئ، إذ إف ثمئ حالزمًا في رأينا عيف الفكري والسياس
 حجمياحها الفكريئ والسياسيئ واالجحماعيئ واإلنسانيئ.

//الحياة، لندن، 
 

 جديدة عن الوضع في مصر ما بعد المصادقة عمى الدستور سرائيميةإدراسة  52
  لجماعػئ حػؿ أعيػب والمػرحعط الناصػرة ػ زهيػر أنػدراوس: أصػدر م هػد أعحػاث األمػف القػومي اإلسػراشيمي، الحػاع

عالمؤسسئ األمنيئ في الدولئ ال عريػئ، دراسػئ جديػدة عػف الوضػ  فػي مصػر مػا ع ػد المصػادقئ عمػى الدسػحور، 
جاء فيها أنه مف خالؿ ح قػب يػعكات الحواصػؿ االجحمػاعي فػي عػالد النيػؿ يظهػر واضػحا وجميػا أف األكثريػئ 

يؿ والخداع والحزوير، كمػا ععػر الميػاركوف عػف حيػاؤمهـ الساحقئ ح حقد عأف المصادقئ حمت عف طريؽ الححا
.  مف المسحقعؿ، وعف غضعهـ ال اـر

وأضافت الدراسئ أف المصادقئ عمى الدسحور عمقػت األزمػئ داخػؿ المجحمػ  المصػري، وعمميػا يػكؿ الدسػحور 
ف الراديكػػػالييف الجديػػػد، خالفػػػا لمحوق ػػػات، محفػػػزا لحوسػػػي  اليػػػرخ القػػػاشـ أصػػػال عػػػيف ال ممػػػانييف والمحػػػدينيف، عػػػي

والميعرالييف، عيف القروييف وسكاف المدف، عيف األغنياء والفقراء، عالوة عمى حأجيج الصػراع عػيف مػف يحكممػوف 
 عاسـ اهلل والذيف يححدثوف عاسـ الميعراليئ وحريات المواطنيف. 

ُحظهػػر صػػورة  وعػػرأي م ػػدي الدراسػػئ، أودي ديكيػػؿ وأوريػػت فػػارلوب، فػػاف مراقعػػئ يػػعكات الحواصػػؿ االجحمػػاعي
قاحمئ لمغايئ، حوؿ حدمير السمطئ المركزيئ، اخحفاء األمف واألماف، وححطـ االقحصاد المصري، وهذا ال وامػؿ 
أضػػافت الدراسػػئ، حػػدف  الميػػاركيف إلػػى زيػػادة الطمػػب لحمػػؿ األسػػمحئ، لسػػحب الػػدوالرات مػػف العنػػوؾ، قعػػؿ أف 

هـر االجحماعي ػ االقحصادي في مصر هػو مسػألئ حجحاحهـ ال اصفئ، وعرأي المياركيف، فاف قضيئ انهيار ال
 وقت فقط.

وفػػي حفاصػػيؿ الدراسػػئ جػػاء أف يػػ عيئ اإلخػػواف المسػػمميف فػػي انخفػػاض كعيػػر، ذلػػؾ أف أعػػرز اإلعالميػػيف فػػي 
 68ماليػيف صػوحوا ضػدا، ميػدديف عمػى أف  7مالييف صػوحوا إلػى جانػب الدسػحور، و 10مصر يؤكدوف أف 

نحخاعػػات، وعػػذلؾ ععػػروا عػػف رفضػػهـ عمميػػا لمدسػػحور الجديػػد، وان ػػداـ ثقػػحهـ عالمشػػئ مػػف المصػػرييف قػػاط وا اال
عالمشػػئ ضػػد الدسػػحور، ومػػف فحػػص  57عػػالرشيس محمػػد مرسػػي. ولفحػػت الدراسػػئ إلػػى أنػػه فػػي القػػاهرة صػػوت 

األرقػػاـ واإلحصػػاشيات يحعػػيف أف اإلخػػواف فقػػدوا دعػػـ المثقفػػيف، والطعقػػئ الوسػػطى، كمػػا أنػػه فػػي ع ػػض األحيػػاء 
 ُسجؿ انخفاض في نسعئ حأييد اإلخواف المسمميف.  الفقيرة

ولفحػػػت الدراسػػػئ أيضػػػا إلػػػى أف اإلسػػػكندريئ، الحػػػي ُح حعػػػر م قػػػال لمسػػػمفييف المصػػػرييف، صػػػوت فػػػي االنحخاعػػػات 
 56عالمشئ لحزب ال دالئ والحريئ ولحزب النور، أما في الحصػويت عمػى الدسػحور فقػد صػوت فقػط  66ال امئ 

ؤكػػد أف األدوات الحػػي اسػػح ممها اإلسػػالميوف فػػي االنحخاعػػات لمعرلمػػاف: خطػػب يػػـو عالمشػػئ م ػػه، األمػػر الػػذي ي
الجم ئ والنص الديني، فقدا مصداقيحهما وحأثيرهمػا، عمػى حػد قػوؿ الدراسػئ. أمػا حصػوؿ الدسػحور عمػى نسػعئ 

ألقعػاط، عالمشػئ فػي األريػاؼ، فمردهػا الكػرا الػذي يكنػه السػكاف فػي هػذا المنػاطؽ الناشيػئ ل 81حأييػد حصػؿ إلػى 
 عاإلضافئ إلى حفيي األميئ في صفوفهـ.

ووصفت الدراسئ الوض  في مصر عأنه حالئ مف الفوضى ال امئ وفقداف الحكـ المركػزي القػدرة عمػى الحكػـ، 
فعحسػػب األحاديػػث الػػداشرة فػػي اليػػعكات االجحماعيػػئ، يحعػػيف أف السػػواد األعظػػـ مػػف الميػػاركيف يؤمنػػوف ع ػػدـ 
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ت الدولػػػئ عمػػػى إدارة دفػػػئ الحكػػػـ، خصوصػػػا فػػػي مػػػا يح مػػػؽ عػػػاألمف الػػػداخمي قػػػدرة الػػػرشيس المصػػػري ومؤسسػػػا
واألزمػئ االقحصػػاديئ الحػي ح صػػؼ عػالعالد، وعالمقاعػػؿ فػاف نجػػاح اإلخػواف المسػػمميف فػي جمػػب المصػوحيف إلػػى 
صناديؽ االقحراع والمصادقئ عمى الدسػحور، لػـ حػحمكف الحركػئ مػف حرجمحػه إلػى نجػاح سياسػي عمػى األرض، 

يا، قالت الدراسئ، أنه ع د سحئ أيهر مف انحخاب مرسي رشيسا لمصر، ال يحمكف مػف سػف القػوانيف ويظهر جم
مػػػف دوف أف ي ػػػػود وُيمغيهػػػػا، حيػػػػث أنػػػه منػػػػذ الفػػػػاحأل مػػػػف حيػػػريف األوؿ )أكحػػػػوعر( وححػػػػى يػػػػهر كػػػػانوف األوؿ 

ليػػػ عيئ )ديسػػػمعر( حػػػاوؿ الػػػرشيس مرسػػػي سػػػف أرع ػػػئ قػػػوانيف، ولكنػػػه فيػػػؿ فػػػي حطعيقهػػػا عسػػػعب االححجاجػػػات ا
 والضغوطات في اليعكات االجحماعيئ عمى اإلنحرنت.

عاإلضػػافئ إلػػى ذلػػؾ، جػػاء فػػي الدراسػػئ، أف الػػذهاب إلػػى االسػػحفحاء عمػػى الدسػػحور مػػف دوف إجمػػاع دفػػ  ال ديػػد 
مػػف أصػػحاب المناصػػب الرفي ػػػئ، مثػػؿ محػػافظ العنػػػؾ المركػػزي، والناشػػب ال ػػػاـ، ووزيػػر االحصػػاالت، والػػػوزير 

إلػػػى حقػػػديـ اسػػػحقاالحهـ، األمػػػر الػػػذي دفػػػ  الػػػرشيس مرسػػػي إلػػػى اإلعػػػالف عػػػف دعػػػـ قعولػػػه لميػػػؤوف العرلمانيػػػئ 
 االسحقاالت، مما دف  المسحقيميف إلى الحراج . 

أمػا عالنسػعئ لألمػػف اليخصػي، فقػػد كيػفت اليػػعكات االجحماعيػئ، قالػت الدراسػػئ، النقػاب عػػف أف أحيػاء كاممػػئ 
ي، كما أف سيناء ححولت إلى مرحػ  ألعمػاؿ اإلرهػاب والجريمػئ قاـ عالحسمأل لحمايئ سكانها مف اإلجراـ المحفي

المنظمػػػئ، حيػػػث حػػػحـ عمميػػػات حهريػػػب األسػػػمحئ والمخػػػدرات، كمػػػا افحػػػحأل السػػػوؽ السػػػوداء لمغػػػاز والمػػػػأكوالت 
 األساسيئ.

وساقت الدراسئ قاشمئ إف المعنى االجحماعي االقحصادي فػي مصػر انهػار، فقػد كػاف أحػد أهػداؼ الثػورة حػدمير 
قامػػػئ نظػػػاـ عػػػديؿ ُي ػػػالج ميػػػاكؿ المجحمػػػ  المصػػػري، فػػػي السػػػنئ األولػػػى حمػػػت إزاحػػػئ معػػػارؾ  النظػػػاـ القػػػاشـ وا 

والمجمس ال سكري األعمى، أما في السنئ الثانيئ، فقد لوحظت سيطرة الحركات اإلسالميئ الحامئ عمى مناحي 
لصػػراع عػػيف الجنػػاحيف فػػي ال ممػػاني، ورأت الدراسػػئ أف هػػذا ا -الحيػػاة ومواصػػمئ حرعهػػا ضػػد الجنػػاح الميعرالػػي

، وعالحالي ححوق  الدراسػئ أف  الطعقئ الوسطى يحأجج عمى وجهئ مصر، فانه عطعي ئ الحاؿ ُيض ؼ رأس الهـر
: الفقػراء  حكوف السنئ الثالثئ ما ع ػد الثػورة سػنئ المواجهػئ ال ارمػئ عػيف الفػريقيف المػذيف يوجػداف فػي أسػفؿ الهػـر

لحاكـ في القاهرة، ميددة عمػى أف أي عمميػئ إصػالح اقحصػاديئ مػف قعػؿ والسمفييف الراديكالييف، ضد النظاـ ا
النظػػاـ، مثػػؿ رفػػ  سػػ ر الخعػػز أو العنػػزيف أو السػػجاشر، سػػحكوف الفحيػػؿ الػػذي سُييػػ ؿ الحػػرب عػػيف الطعقحػػيف 

 الفقيرحيف والسمطئ.
فيػػػؿ  وخمصػػت الدراسػػػئ إلػػػى القػػػوؿ إف م ضػػمئ عػػػدـ قػػػدرة السػػػمطئ عمػػػى فػػرض النظػػػاـ، الحسكػػػؿ االقحصػػػادي،

السياحئ، عاإلضافئ إلى الحمرد المسػحمر سػحدف  مصػر إلػى أزمػئ خطيػرة جػدا، ميػيرة إلػى أنػه عمػى الػرغـ مػف 
نجاح اإلسالمييف في جمي  االنحخاعات الحي جرت ع د الثورة، يظهر جميا وواضحا أف قػوة الم ارضػيف حػزداد 

مسػػا سػػافرا عالدولػػئ المصػػريئ، عمػػى  عػػوحيرة عاليػػئ جػػدا، ذلػػؾ أف الكراهيػػئ عػػيف الخصػػميف عميقػػئ جػػدا، وحمػػس
الػػرغـ مػػف أنهمػػا ليسػػا م نيػػيف عحػػأجيج أزمػػئ االقحصػػاد المصػػري، ولكػػف فػػي ظػػؿ حكػػـ اليػػري ئ، يػػؤمف الفريػػؽ 
الثاني عالحريات الفرديئ والجماعيئ، حيػث اقحعسػت الدراسػئ مقولػئ وردت فػي اليػعكات االجحماعيػئ الحػي قالػت 

ليػوـ مػف إط ػاـ مصػري واحػد، وعالحػالي ححوقػ  الدراسػئ اإلسػراشيميئ أف إف اليري ئ اإلسالميئ لػـ حػحمكف ححػى ا
 يحمكف ال ممانيوف في المسحقعؿ الحغمب عمى حكـ اليري ئ.

وأنهت الدراسئ: إذا لـ يحوصؿ الطرفاف، اإلسالمي وال مماني، كما جاء فػي اليػعكات االجحماعيػئ، إلػى احفػاؽ 
طويئ المصريئ سحنهار كميا، ولف ييف  لها عندشذ حػدخؿ القػوى حوؿ مدى الحأثير والقوة، فاف المنظومات السم

 الخارجيئ الحي حريد المحافظئ عمى اسحقرار مصر، عمى حد ح عير الدراسئ.
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 9/1/2013، القدس العربي، لندن
 
 من الناتج المحمي الفمسطيني % الفمسطينية تستيمك  األمنية زةي": األجماس"معيد ل دراسة 

مصادر فمسطينيئ عحثيئ لػ'القدس ال رعي' الثالثاء أف االجهزة االمنيئ عاحت  : أكدتضوليد عو  -راـ اهلل 
عالمشئ  حمثؿ ععشا عمى كاهؿ الميزانيئ ال امئ الفمسطينيئ، حيث حسحهمؾ حمؾ االجهزة وعناصرها اكثر مف 

س، اذ لـ ححمكف مف الناحج المحمي الفمسطيني، في حيف وصمت الميزانيئ ال امئ لمسمطئ الى درجئ االفال
 الحكومئ الفمسطينيئ مف دف  رواحب الموظفيف ال مومييف لميهريف الماضييف عمى الحوالي.

وفي ظؿ االزمئ الماليئ الحادة الحي ح انيها السمطئ أظهرت نحاشج دراسئ يجري االسح داد الصدارها عف 
صيب األجهزة األمنيئ مف الناحج م هد الدراسات والعحوث االقحصاديئ 'ماس' في االراضي الفمسطينيئ عأف ن

 عالمشئ. عمغ  المحمي الفمسطيني لم اـ 
واوضأل العاحث االقحصادي أحمد عزات قعاجئ مف م هد 'ماس' لػ'القدس ال رعي' الثالثاء، اف االجهزة االمنيئ 

دد الكعير ححصؿ عمى نسعئ عاليئ جدا مف الناحج المحمي الفمسطيني، مف دوف اف يكوف هناؾ داع لهذا ال 
مف عناصر االمف عاالراضي الفمسطينيئ، مييرا الى اف عدد ال امميف في االجهزة االمنيئ يفوؽ عدد 

 ال امميف في قطاع الحرعيئ والح ميـ والقطاع الصحي وال امميف في قطاع اليؤوف االجحماعيئ.
عادة النظرة في حاجئ وطالب قعاجئ في دراسحه الحي يجري االعداد لنيرها قريعا عػ'حخفيض الحكمفئ ا ألمنيئ وا 

المجحم  الفمسطيني لهذا الكـ مف األجهزة األمنيئ'، في ايارة الى االمف الوطني واليرطئ واالمف الوقاشي 
والمخاعرات ال امئ والدفاع المدني وحرس الرشاسئ واالسحخعارات ال سكريئ، محاع ا 'خاصئ اف عدد عناصر 

 في الحرعيئ والح ميـ والصحئ واليؤوف االجحماعيئ في نفس الوقت'.االجهزة االمنيئ يفوؽ عدد ال امميف 
موظفا، في حيف عمغ عدد  واوضأل قعاجئ لػ'القدس ال رعي'، اف عدد عناصر االمف الفمسطينييف عمغ 

الؼ موظؼ في  ليصعأل عدد الموظفيف الحكومييف الفمسطينييف اكثر مف  الموظفيف المدنييف 
عالمشئ مف النفقات  ، ميددا عمى اف حصوؿ االمف عمى وقطاع غزة في ال اـ  الضفئ الغرعيئ

 الجاريئ الفمسطينيئ هي نسعئ كعيرة جدا.
عالمشئ، في حيف كاف  وأظهرت نحاشج الدراسئ الحي أعدها قعاجئ حصوؿ قطاع الصحئ عمى نسعئ 

ع الخدمات االجحماعيئ عمى نصيب عالمشئ، عينما حصؿ قطا نصيب قطاع الحرعيئ والح ميـ نسعئ 
عالمشئ، حيث عمغ صافي إيرادات السمطئ خالؿ ال اـ  األسد مف الناحج المحمي عنسعئ وصمت إلى 

 ييكؿ(. مميار ييكؿ ) يعمغ س ر صرؼ الدوالر االمريكي  أكثر مف  
الموق  االلكحروني لوزارة الماليئ وعيف قعاجئ لػ'القدس ال رعي' اف الدراسئ عممت عمى اساس عيانات عرضها 

 ، أوضحت أف إجمالي النفقات عمى األمف والنظاـ ال اـ عمغت حوالي الفمسطينيئ لموازنئ عاـ 
مميار ييكؿ ححى يهر حيريف األوؿ )اكحوعر( مف ال اـ نفسه، وكاف لمرواحب اليهريئ النصيب األكعر عمعمغ 

 مميار ييكؿ. حجاوز 
مميار  اعي الح ميـ والصحئ، فحسب العيانات، عمغ إجمالي النفقات الذاهعئ لمح ميـ نحو ومقارنئ عقط

، وما حعقى حـ إنفاقه عمى مميار ييكؿ ححى اكحوعر مف ال اـ  ييكؿ، حيكؿ الرواحب نحو 
 النفقات الحيغيميئ والححويميئ والرأسماليئ والحطويريئ.

وزارة الماليئ أف النفقات الجاريئ لمسمطئ الفمسطينيئ في ازدياد محواصؿ، وحسب الدراسئ: يالحظ مف عيانات 
وحوزع النفقات الجاريئ عيف مؤسسات الدولئ المخحمفئ، ومف أهمها: الخدمات االجحماعيئ، واألمف والنظاـ 
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عواـ عالمشئ مف مجمؿ اإليرادات الجاريئ لأل ال اـ، حيث عمغت حصئ عند الخدمات االجحماعيئ ما نسعحه 
عالمشئ مف مجمؿ اإليرادات الجاريئ  . أما األمف والنظاـ ال اـ فححصؿ عمى ما نسعحه و 

. وحممؾ المؤسسئ األمنيئ، والمؤسسئ الح ميميئ، والصحيئ أعمى عالمشئ لم اـ  و ل اـ 
 يئ واألمف عما نسعحه حصئ مف هذا النفقات الجاريئ، اذ ححظى المؤسسئ األمنيئ ممثمئ عوزارة الداخم

، وهي مف أعمى النسب عند مقارنحها عالمشئ مف أجمالي النفقات الجاريئ لمسمطئ الفمسطينيئ في ال اـ 
 عحصئ مؤسسات أخرى ال حقؿ أهميئ كوزارة الصحئ، ووزارة الحرعيئ والح ميـ، حيث عمغت هذا النسعئ 

 عالمشئ. عالمشئ و
سطينيئ عالحوقؼ عف الحوظيؼ مف عاب الحد مف العطالئ االمر الذي أدى في نهايئ وطالب قعاجئ السمطئ الفم

 االمر الى عجز الحكومئ الفمسطينيئ عف دف  رواحب الموظفيف الحكومييف.
وحس ى الدراسئ المحخصصئ الحي جرى اعدادها لحوضيأل السعؿ الكفيمئ عححقيؽ االسحدامئ الماليئ لمسمطئ 

هذا الدراسئ في ححميمها المفصؿ لمجوانب الماليئ لمسمطئ الفمسطينيئ، فقد حناولت الفمسطينيئ، وحكمف أهميئ 
، عاإلضافئ ححى ال اـ  في فصولها المخحمفئ إيرادات ونفقات السمطئ الفمسطينيئ منذ ال اـ 

 إلى اسح راضها لممياكؿ الحي ححد مف قدرة السمطئ الفمسطينيئ عمى حخفيؼ عجزها المالي.
 لدراسئ المراحؿ الماليئ الحي مرت عها السمطئ الفمسطينيئ إلى خمس مراحؿ أساسيئ:وقسمت ا

(، حيث كاف اإلنفاؽ الجاري يموَّؿ عيكؿ أساسي مف اإليرادات المحميئ  -ػ المرحمئ األولى )
 .و م  انخفاض مسحمر في عجز الموازنئ الجاريئ ووجود فاشض في موازنئ 

(، حراج ت المؤيرات االقحصاديئ واالجحماعيئ في األراضي الفمسطينيئ -نيئ )ػ المرحمئ الثا
محأثرة عالظروؼ السياسيئ القاسيئ والحصار االقحصادي خالؿ سنوات االنحفاضئ الثانيئ، مما أدى إلى 

األمر  اسحي اب جزء كعير مف فاشض ال مالئ وال اطميف عف ال مؿ في القطاع الحكومي المدني وال سكري،
الذي ساهـ في ارحفاع مسحوى اإلنفاؽ الجاري م  حراج  )أو ثعات نسعي( في جانب اإليرادات. وعالنحيجئ 

 ان كست هذا الحغيرات عمى حفاقـ ميكمئ الديف ال اـ لحغطيئ ال جز.
ات (، عمى الرغـ مف عدء عمميئ اإلصالح المالي في هذا الفحرة إال أف نفق-ػ المرحمئ الثالثئ )

السمطئ الفمسطينيئ واصمت االرحفاع عسعب حطعيؽ اليؽ المالي مف قانوف الخدمئ المدنيئ وارحفاع عدد 
 ألفا. الموظفيف إلى 

(، وح حعر مف أص ب المراحؿ الماليئ لمسمطئ الفمسطينيئ ل دـ قدرحها -ػ المرحمئ الراع ئ )
ححويؿ إيرادات المقاصئ، عاإلضافئ إلى حوقؼ  عمى حغطيئ رواحب الموظفيف، عسعب حوقؼ إسراشيؿ عف

 ال ديد مف الدوؿ المانحئ عف حقديـ أي مساعدات ماليئ لمحكومئ الفمسطينيئ الحي يكمحها حماس.
(، ارحف ت اإليرادات عيكؿ ممحوظ، لححسف اإلدارة الضريعيئ وحسارع -ػ المرحمئ الخامسئ )

وفي ال اـ  انخفاض عجز الموازنئ الجاريئ في ال اـ  وحيرة المساعدات الخارجيئ. مما أدى إلى
. وحضيؼ الدراسئ: ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ الححسف إال أف الميكمئ األساسيئ لـ ححؿ، وي ود ذلؾ 
يرادات غير مؤكدة كالمساعدات الدوليئ  إلى وجود الحزامات يهريئ مؤكدة حيكؿ أكثر مف نصؼ النفقات، وا 

 وححويالت المقاصئ.
يرادات غير ضريعيئ. وحنقسـ  واوضحت الدراسئ اف الموارد الحمويميئ لمسمطئ حنقسـ إلى إيرادات ضريعيئ وا 
اإليرادات الضريعيئ إلى ضراشب معايرة وغير معايرة. وحيكؿ الضراشب غير المعايرة )ضريعئ القيمئ 

زينئ السمطئ الفمسطينيئ. المضافئ والجمارؾ وضريعئ المحروقات( الجزء األكعر في حوفير اإليرادات لخ
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وحيير حقارير دوليئ إلى ضياع معالغ كعيرة )نصؼ مميار دوالر( عمى خزينئ السمطئ مف أمواؿ الضراشب 
غير المعايرة نحيجئ عدـ الحزاـ ع ض المسحورديف والحجار الفمسطينييف عاظهار الفواحير واسحمرار عمميات 

 شب المعايرة ممثمئ عضريعئ الدخؿ فمـ ححجاوز مساهمحها حهريب العضاش  لممناطؽ الفمسطينيئ. أما الضرا
عالمشئ مف إجمالي اإليرادات الضريعيئ. ويرج  ض ؼ مساهمئ ضريعئ الدخؿ في اإليرادات الضريعيئ إلى 

 ميكمئ الحهرب الضريعي، عاإلضافئ إلى قمئ عدد اليراشأل وانخفاض النسعئ الضريعيئ المفروضئ.
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 جهاد الخازف
أنحقد أداء اإلخواف المسمميف منذ جاؤوا إلى الحكـ في مصر، وأركػز عػادة عمػى حػردي االقحصػاد مػف دوف أف 

 أنسى الفمحاف األمني وزحاـ السير وغيرا، إال أنني وجدت أخيرًا ييشًا أحفؽ عميه م  الرشيس محمد مرسي.
( 1999-1996األوسط )ميمري( أسسه عنياميف نحانياهو م  عدء حكومحه األولى )م هد أعحاث ميديا اليرؽ 

وهػػو عػػذلؾ مثمػػه يعحػػث عػػف أي مػػادة حسػػيء إلػػى ال ػػرب والمسػػمميف لينيػػرها فػػي الواليػػات المححػػدة، خصوصػػًا 
 عيف أعضاء الكونغرس الذيف ال يححاجوف إلى ححريض أصاًل طالما أنهـ في جيب الموعي الذي ايػحراهـ نقػداً 
)كاش(. وميمري طع ًا ال حرى ييشًا مػف عيػوب حكومػئ إسػراشيميئ فايسػحيئ نازيػئ جديػدة عنصػريئ ح حقػؿ أسػرًا 

 عكاممها، أو األطفاؿ وأمهاحهـ.
 20/3اآلف ميمػػػػري حػػػػوزع يػػػػريطًا عػػػػف الػػػػدكحور محمػػػػد مرسػػػػي ي حمػػػػد عمػػػػى مقػػػػاعمحيف صػػػػحافيحيف لػػػػه فػػػػي 

عئ. وهو يهاجـ الصهاينئ مصاصي الػدماء ويػدعو عندما كاف عضوًا في مكحب إرياد الجما 23/9/2010و
إلى مقاومئ عسكريئ في أرض فمسطيف، ويصّر عمػى أف ال حػؽ لمصػهاينئ فػي أرض فمسػطيف وال مكػاف لهػـ 

وال يزالػػػػػوف يف مػػػػػوف، وأرض فمسػػػػػطيف ممػػػػػؾ  1948-1947فيهػػػػػا، ويقػػػػػوؿ أنهػػػػػـ سػػػػػمعوا أرض فمسػػػػػطيف سػػػػػنئ 
 الفمسطينييف ال الصهاينئ...

عػػيف الػػدكحور مرسػػي وأعػػداء األمػػئ فن مػػه الػػذي ُسػػر ؽ وهػػو يصػػمي أيػػرؼ مػػنهـ، وأحفػػؽ مػػ   ال أقعػػؿ أف أقػػارف
الرشيس المصري في كؿ الكالـ السػاعؽ المنسػوب إليػه، وال أزيػد عميػه سػوى أننػي أقعػؿ حػؿ الػدولحيف، وال أريػد 

وسػط القػديـ فػانني أف ُيقحؿ أحد مف الفمسطينييف أو الصهيونييف المححميف. وعما أنني درست حػاريخ اليػرؽ األ
أقوؿ عثقئ مطمقئ أف ال آثار لميهود في فمسػطيف، أو ألنعيػاشهـ وممػوكهـ، فكػؿ مػا يػرددوف هػو خرافػات حوراحيػئ 

 ال عالقئ لها عحاريخ أو جغرافيا.
قرأت كالـ الدكحور مرسي في مقاؿ لموق  ليكودي أميركي عطؼ أيضًا عمى الػدكحور عصػاـ ال ريػاف، ناشػب 

فسػػػػاح المجػػػػاؿ  رشػػػػيس حػػػػزب الحريػػػػئ وال دالػػػػئ، ألنػػػػه حػػػػضَّ اليهػػػػود المصػػػػرييف عمػػػػى الرجػػػػوع إلػػػػى مصػػػػر، وا 
 لمفمسطينييف لي ودوا إلى عالدهـ.

مػػرة أخػػرى، أحفػػؽ مػػ  الػػدكحور عصػػاـ ع ػػد خالفػػات كثيػػرة عيننػػا، وأؤيػػد كالمػػه، وأزيػػد أف فمسػػطيف كمهػػا أرض 
، إال أنني ع د ذلؾ أقعؿ حؿ الدولحيف مححمئ، وما يقوؿ اإلخواف المسمموف وحماس والجهاد اإلسالمي صحيأل

 لحجنب الحرب.
رعمػػا عػػدت غػػدًا إلػػى انحقػػاد أداء الػػرشيس والحكومػػئ والجماعػػئ، إال أننػػي إذا ف مػػت فسػػععي الوحيػػد غيرحػػي عمػػى 
ي ب مصر الػذي أراا وقػد دخػؿ فػي ضػاشقئ ماليػئ ال يعػدو أف اإلخػواف ي رفػوف كيػؼ يخرجونػه منهػا. إال أف 

 اء إسراشيؿ ييء آخر فأنا فيه م  اإلخواف مف األلؼ ححى الياء.هذا ييء والموقؼ إز 
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وقاحئ حكومػئ إسػراشيؿ وأنصػارها فػي أميركػا ال ححوقػؼ عنػد الػرشيس المصػري وناشعػه فػي الحػزب الحػاكـ، فقػد 
 خالصحه أف سحئ مف اإلخواف المسمميف في إدارة أوعاما.« مؤامرة اإلخواف»قرأت مقااًل آخر لهـ عنوانه 

سػػحمشئ، ال سػػحئ، أو سػػحئ آالؼ يظمػػوف أقػػؿ مػػف الخونػػئ أصػػحاب الػػوالء الواحػػد إلسػػراشيؿ فػػي اإلدارة  لػػو كػػانوا
األميركيػػػػئ والكػػػػونغرس والميػػػػديا. إذا كنػػػػت أنػػػػا أحفػػػػظ عضػػػػ  مشػػػػئ اسػػػػـ مػػػػف اليهػػػػود الميكػػػػودييف والمسػػػػيحييف 

ألوفػػػًا مػػف هػػػؤالء الصػػهيونييف فػػي اإلدارات األميركيػػػئ الحػػي حوالػػػت خػػالؿ عممػػػي الصػػحافي فػػال عػػػد أف هنػػاؾ 
 الخونئ في السمطحيف الحنفيذيئ والحيري يئ، وكؿ ما حولهما، ثـ يححدثوف عف سحئ مسمميف في اإلدارة.

حسنًا، أنا اليوـ مػف جماعػئ اإلخػواف المسػمميف، ولكػف أسحيػه د عػالقس اد عيكػوف، مػف كنيسػئ جميػ  القديسػيف 
م  مجمس ال القات ال امئ اإلسػالمي )األميركػي( قػاؿ  في مدينئ عاسادينا، عواليئ كاليفورنيا، فهو في اجحماع

إف مسيحييف، عينهـ الحعييريوف الصهيونيوف، ارحكعوا أعمااًل يػريرة مثػؿ الحمػالت الصػميعيئ والػرؽ والحخويػؼ 
مف اإلسالـ، وحمويؿ الحعييرييف الصهيونييف عناء المسػحوطنات. وقػاؿ إف قمعػه انكسػر ع ػد زيػارة لقطػاع غػزة. 

 سئ الكنيسئ حأييدها القس عيكوف.وأعمنت رشا
كحعػت غيػػر مػػرة عػػف مقاط ػػئ الكنػػاشس المسػػيحيئ األميركيػئ إسػػراشيؿ، وأسػػحطي  أف أعطػػي أمثمػػئ جديػػدة اليػػوـ، 
وكؿ المادة محفوظ عندي. إال أنني وقػد ضػاؽ المجػاؿ ال أقػوؿ سػوى أف محمػد مرسػي وعصػاـ ال ريػاف قػاال 

فػي المشػئ فقػط مػف  22ي أف نػرى حػؿ الػدولحيف، ححػى وهػو فػي الحقيقئ وأنا م هما وم  الجماعئ، وكػؿ رجػاش
 أرض فمسطيف الحاريخيئ لحفظ حياة الناس.
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 لمى خاطر
منذ انحهاء ال دواف عمى غػزة، وانحصػار المقاومػئ فػي م ركػئ )حجػارة السػجيؿ( غػدت حركػئ حمػاس أكثػر ثقػئ 

ثر إدراكًا لخصوصيئ دورهػا الػوطني، كحركػئ كعيػرة وجام ػئ، راسػخئ الجػذور وثاعػتءة الخطػوات، عنفسها، وأك
 ومؤهمئ إلدارة أوضاع الفمسطينييف في كؿ عق ئ محررة أو خارج سيطرة االححالؿ.

ومما حرّحب عمى ذلؾ أيضا مسارعئ حماس لرأب الصدع الفمسطيني الداخمي في غزة، حيث ححكـ وحممؾ أف 
اف أف احخذت الحركئ سمسمئ خطػوات حيػي عحسػامحها وحرصػها عمػى إرسػاء قواعػد جديػدة لم القػات حغّير، فك

الداخميػػئ معنيػػئ عمػػى الحفػػاهـ وحسػػف النيػػئ والحرفّػػ  عػػف المناكفػػات الكيديػػئ، ودوف انحظػػار مقاعػػؿ. وكػػاف أف حػػـ 
قّومات نجاحه ع د منأل ححويج سمسمئ الخطوات الحمساويئ حمؾ عسماحها عمهرجاف انطالقئ فحأل وحوفيرها كؿ م

حركػػئ فػػحأل حسػػهيالت غيػػر محػػدودة لحنظيمػػه، وع ػػد أف حػػـ اسػػحقعاؿ رمػػوز الحركػػئ القػػادميف مػػف الضػػفئ عيػػكؿ 
 رسمي مف قعؿ رشيس الوزراء إسماعيؿ هنيئ.

مػػػا ف محػػػه حمػػػاس فػػػي غػػػزة أضػػػيؼ إلػػػى رصػػػيدها دوف يػػػؾ، وأعػػػاد حصػػػويب األوضػػػاع الميدانيػػػئ، وهػػػو أمػػػر 
عمى الوض  ال اـ في غزة في المدى المنظور، وسػحكوف حمػاس الكاسػب األعػرز منػه  سحكوف له آثارا الطيعئ

 عاعحعارها الحنظيـ الحاكـ والحامؿ ل بء المقاومئ وحمايئ المقاوميف ورعايئ ميروعها.
ول ّؿ حماس حيف لـ حنحظر المقاعؿ مف حركئ فحأل في الضفئ كانت حدرؾ أف األخيرة ال حممؾ أمرها في هػذا 

دليؿ أف اعحقاؿ األجهزة األمنيئ لمنايػطيف ضػد االحػحالؿ مػا زاؿ عمػى حالػه، وكػأف سػموؾ األجهػزة القضيئ، ع
في الضفئ ما زاؿ خارج كؿ حساعات المصالحئ وكؿ عوادر حسف النيئ الحي ينعغي حقديمها عيف يدي األجواء 

 الجديدة!
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ف المصػػالحئ ال حنحظػػر سػػوى يخطػػئ كثيػػروف حػػيف يقّزمػػوف مسػػألئ الخػػالؼ الفمسػػطيني الػػداخمي، ويحسػػعوف أ
الكّؼ عف الحرد السياسي واالقحناع عضرورحها، ويخطئ مف يسقط موض  االححالؿ مف حساعاحه، وينسى أف 
هذا األخيػر لػف يقعػؿ أف ححخمػى سػمطئ الضػفئ عػف الحزاماحهػا لػه عحفػظ أمػف اإلسػراشيمييف، مػ  مػا يحطمعػه ذلػؾ 

ى المخػػاعرات اإلسػػراشيميئ أنهػا حخطػػط إليػػ اؿ انحفاضػػئ مػف اجحهػػاد داشػػـ فػي مالحقػػئ نيػػطاء حمػػاس، الحػي حػػر 
 جديدة في الضفئ!

وعالحػػاليف فمػػف يححػػدث عػػف المصػػالحئ أو يحمناهػػا ال يجػػوز أف ينػػادي عهػػا قعػػؿ المطالعػػئ عحخمػػي السػػمطئ عػػف 
ميروع الحنسيؽ األمني، والذي عسععه ما زالػت السػمطئ عػاجزة عػف حقػديـ أيػئ معػادرة إيجاعيػئ حخػدـ المصػالحئ 

 حخفؼ مف االححقاف الداخمي.و 
فميس ثمػئ طرفػاف فمسػطينياف محخاصػماف، عػؿ إف منيػأ الخصػومئ هػو ذلػؾ الحيػويه الػذي طػاؿ دور السػمطئ 
وأجهػػزة أمنهػػا، وحّولهػػا ع ػػد كػػؿ هػػذا السػػنيف إلػػى ممحػػؽ أمنػػي يخػػدـ سياسػػات االحػػحالؿ، وأجعرهػػا عػػأف حظػػّؿ 

ها الوطنيػئ، وححػى وهػي حغػرؽ فػي عحػر مػف األزمػات حريصئ عمى االلحزاـ عدورها هذا ححى لو ضّحت عهوّيح
الماليئ، إذ يعدو أف اليأف األمني عصّي عمى الحغير أو الحأّثر عاألزمات، فعوصمحه هي األوضأل، ومهامه ما 
زالت )مقدسئ( ححى لػو أفمسػت السػمطئ سياسػيًا وماليػًا. ألػـ يقػؿ الجنػراؿ األمريكػي دايحػوف ذات يػوـ: "إف هػذا 

 ؤها لح مؿ أكثر مقاعؿ أف ي مؿ الجيش اإلسراشيمي أقّؿ"؟!.األجهزة حـ عنا
إذفف ثمئ ميكمئ كعيرة حعدو عصيئ عمى الحّؿ، حح مؽ عال قيػدة األمنيػئ لهػذا األجهػزة، ومحطمعػات هػذا ال قيػدة 
حن كس سمعًا عمى إمكانيئ إحداث انفراجئ كعيرة في ال القػئ عػيف فػحأل وحمػاس فػي الضػفئ الغرعيػئ، وهنػا أرجػو 

حغامر حماس عحوقي  أي احفاؽ جديد يخّص المصالحئ قعؿ حّؿ اإليكاليئ األمنيئ في الضفئ، وقعؿ الحأكد أال 
نهػاء كػؿ مح مقاحػه مػف خطػوات  مف أف هناؾ قاعميئ لدى قيادة السمطئ لمحراجػ  عػف ميػروع الحنسػيؽ األمنػي وا 

ال فاف المقاومئ سحكوف ضحيئ هذا المصالحئ، ال حماس كحنظيـ   فقط !ميدانيئ، وا 
 8/1/2013، فمسطين أون الين

 
 

 ! "إسرائيل"االنتخابي لمفمسطينيين في  السموكمنعطف في  56
 مرزوؽ الحمعي

فػي المشػػئ فقػط مػػف الفمسػطينييف فػي إسػػراشيؿ ذهعػوا إلػػى صػناديؽ االقحػراع فػػي االنحخاعػات العرلمانيػػئ  50نحػو 
األخيػػرة ليػػـو االنحخاعػػات لمػػا وصػػمت . ولػػوال جهػػود قيػػادات قطريػػئ ومحميػػئ فػػي السػػاعات 2009األخيػػرة فػػي 

الم دالت إلى هذا النسعئ. عؿ كػاف ُيخيػى أال حصػؿ جمػوع النػاس إلػى صػناديؽ االقحػراع وأف حرحفػ  عالمقاعػؿ 
نسعئ االقحراع عػيف المػواطنيف اليهػود األمػر الػذي كػاف ي نػي عقػاء قػاشمحيف غػرعيحيف خػارج العرلمػاف اإلسػراشيمي 

. ونقػػّدر أف حممػػئ االنحخاعػػات اليرسػػئ "القاشمػػئ ال رعيػػئ الموّحػػدة"و "الػػديموقراطيالحجمػػ  الػػوطني "وهمػػا قاشمػػئ 
المناهضػػئ لممػػواطنيف ال ػػرب فػػي إسػػراشيؿ فػػي حينػػه دف ػػت ع ػػض القطاعػػات ال رعيػػئ إلػػى الػػرّد عالػػذهاب إلػػى 

 صناديؽ االقحراع.
ت األخيرة ُييير عوضوح إلى ححميؿ األعحاث واسحطالعات الرأي عيف المواطنيف ال رب في ٍإسراشيؿ في السنوا

وجود عزوؼ جماعي عف الميػاركئ فػي االنحخاعػات. أمػا هػذا ال ػزوؼ فمػرّدا عوامػؿ عديػدة اجحم ػت لحؤلػؼ 
 ظاهرة.
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حقمؽ قيادات األحزاب والمجحم  الراغعئ في المياركئ السياسيئ ععر الم عئ العرلمانيئ. ونسجؿ هنا ع ػض هػذا 
ا فيهػػا وفػػي أعحػػاث ميدانيػػئ مػػف السػػنوات األخيػػرة. ونوردهػػا عايجػػاز ال وامػػؿ كمػػا رصػػدناها فػػي أعحػػاث يػػاركن

لنصػػؿ إلػػى اسػػحنحاجاحنا. أوال ػ ال ػػزوؼ عػػف الميػػاركئ االنحخاعيػػئ كجػػزء مػػف امحنػػاع المػػواطنيف فػػي أنظمػػئ 
الديموقراطيػػئ الحمثيميػػئ )غيػػر اإليػػراكيئ( حيػػث حأخػػذ م ػػدالت الميػػاركئ عػػالهعوط كممػػا اخحػػزؿ الحمثيػػؿ الم عػػئ 

فػػي المشػػئ وأف الم ػػدالت عػػيف  68وقراطيػػئ. لإليػػارة نسػػجؿ أف نسػػعئ االقحػػراع الُقطريػػئ فػػي إسػػراشيؿ هػػي الديم
فػػي المشػئ. عم نػػى أف الكسػؿ االنحخػػاعي أصػػاب ال ػرب فػػي إسػراشيؿ. ثانيػػًا ػ هنػػاؾ  75اليهػود هػػي فػي حػػدود 

سػاط المحنفػذة فػي إسػراشيؿ أف اححجاج محزايد ي ّعر عنه المواطنوف ال رب عػال زوؼ عػف االقحػراع لمحأيػير لألو 
غير منصفئ وأف سياسات كؿ الحكومات لـ ححقؽ لم رعي المساواة مثاًل ال حصرًا. ثالثًا  "الم عئ الديموقراطيئ"

ػ امحناع أوساط قوميئ أو إسالميئ أيديولوجيا عف المياركئ في الم عئ الديموقراطيئ اإلسػراشيميئ عاعحعػار الدولػئ 
ػ نيػوء يػعكئ مػف المنظمػات االجحماعيػئ ػ مجحمػ  مػدني ػ النيػيطئ والف الػئ الحػي  نفسػها غيػر يػرعيئ. راع ػاً 

حققػػػت لممػػػواطف ال رعػػػي أكثػػػر ممػػػا حققحػػػه األحػػػزاب لينػػػحج وضػػػ  ييػػػ ر فيهػػػا ال رعػػػي عأنػػػه لػػػيس عحاجػػػئ إلػػػى 
داء األحػػزاب أو الحمثيػػؿ العرلمػػاني ال قػػيـ. خامسػػًا ػ احسػػاع االححجػػاج اليػػ عي عػػيف ال رعػػي عمػػى ممارسػػات وأ

األحزاب الفاعمئ عيف ال رب وعمى مجمؿ الثقافئ السياسػيئ الحػي أنحجحهػا القػواشـ االنحخاعيػئ عحيػث اخُحزلػت فػي 
أعيف المواطنيف إلػى مجػّرد ل عػئ كػراٍس وحػراؾ محمػوـ لموصػوؿ إلػى كرسػي العرلمػاف. سادسػًا ػ احسػاع الفجػوة 

طى فػي المجحمػ  ال رعػي الحػي صػارت أقػوى عكػؿ عيف القيادات السياسيئ وخطاعهػا المحقػادـ وعػيف الفشػات الوسػ
الم ايير مف قياداحهػا. وغيػاب أي يػكؿ مػف الحػوار والف ػؿ الميػحرؾ عػيف هػذا القيػادات الجامػدة وعػيف الفشػات 

 الوسطى المححركئ والنيطئ أحدث قطي ئ ما عيف الجهحيف.
عػدـ قػدرة هػذا السياسػئ عمػى  طع ًا هنػاؾ أسػعاب فػي عمػؽ الحجرعػئ السياسػيئ لم ػرب فػي إسػراشيؿ ومنهػا مػثالً 

االسحقالؿ عالميروع أو الخطػاب واإلعقػاء عمػى السياسػئ رهػف الُنخػب الفمسػطينيئ أو مراكػز عرعيػئ فػي الجػوار 
المر الذي زاد مف غرعئ هػذا السياسػئ عػف المنػاخ الػداخمي فػي إسػراشيؿ. وأمػر آخػر نيػير إليػه هػو حقيقػئ أف 

ػػػف ينػػػاهض إسػػػراشيؿ أو يخػػػرج ضػػػدها. أوسػػػاطًا سياسػػػيئ واسػػػ ئ ظمّػػػت حمػػػارس السيا سػػػئ ضػػػديًا. فحؤيػػػد كػػػؿ ما
وسقطت أكثر مف مرة في فخ حأييد قوى فمسػطينيئ أو عرعيػئ أو إسػالميئ حريػد ػ عمػى أسػاس خطاعهػا الم مػف ػ 

زالحهػا مػف الوجػود. أمػر ثالػث هػو حقيقػئ أف السياسػئ ال رعيػئ فػي إسػراشيؿ حغػذت مػف   "الػروح"حدمير إسراشيؿ وا 
ف كانت ساحئ ل عها إسػراشيميئ. كػؿ هػذا عوامػؿ فػي ال مػؽ أفضػت إلػى حالػئ مػف الساشدة في ا ل الـ ال رعي وا 

وححوالحػه سػػاعيًئ إلػى الحأكيػػد  "المركػز ال رعػػي"ازدواجيػئ السياسػئ ال رعيػػئ فػي إسػػراشيؿ الحػي ححركػػت عمػى وقػػ  
إحػداث أي حػأثير ُيػذكر  عمى عروعحها وفمسطينيحها هروعًا مف واق هػا ويػرطها اإلسػراشيمي. وهػو مػا حػاؿ دوف

عمى السياسئ اإلسػراشيميئ أو مجحمػ  األكثريػئ اليهػودي. وعامػؿ آخػر مهػـ عػرز فػي السػنئ األخيػرة وهػو غيػاب 
مؤّير أخالقي أو عوصمئ أخالقيئ لمسياسئ ال رعيػئ فػي إسػراشيؿ. عداللػئ أف أوسػاطًا واسػ ئ مػف القيػادات مػثاًل 

اج اليػ عي ال ػاـ أو فػي أوسػاط الفشػات الوسػطى الجديػدة عمػى أيدت نظاـ األسد واعحمػدت روايحػه عكػس المػز 
األقؿ. أو أف قسمًا آخػر مػف القيػادات اإلسػالميئ فػي إسػراشيؿ حسػقط مػف مػرة لمػرة فػي حأييػد قػوى أصػوليئ فػي 
ال ػػالـ اإلسػػالمي أو حوجهػػات فكريػػئ قام ػػئ ال سػػيما ضػػد المػػرأة. وعينمػػا ح ػػّرؼ القػػوى السياسػػيئ الفاعمػػئ عػػيف 

مقاعػػؿ مجحمػػ  األكثريػػئ اليهوديػػئ إال أنهػػا اصػػطفت اوحوماحيكيػػًا مػػ  كػػؿ  "قػػوى نقديػػئ"أو  "يسػػاراً "ها ال ػػرب نفسػػ
يمػػػيف عرعػػػي أو أصػػػولي. هػػػذا، فػػػي حػػػيف أف فشػػػات المثقفػػػيف والمسػػػحنيريف ال ػػػرب فػػػي إسػػػراشيؿ حجػػػاوزت هػػػذا 

 ل الـ عهذا اليأف.االزدواجيئ األخالقيئ وصارت ححدد مواقفها عناء عمى خطاب حقوؽ اإلنساف ومواثيؽ ا



 
 
 

 

 

           36ص                                    2734العدد:                9/1/2013 اءربعاأل  التاريخ:

ال وامؿ في الجاري وحمؾ الحي في ال مؽ ج مت مف السياسئ ال رعيئ في إسراشيؿ سياسئ حسجيؿ مواقؼ لػيس 
إال أو سياسػػئ عقيمػػئ لفقػػدانها لمؤّيػػر أخالقػػي أو ميػػروع قاعػػؿ لمحيػػاة. عػػؿ إف السياسػػييف ال ػػرب فػػي إسػػراشيؿ 

وحيػد القػوى فػي قاشمػئ انحخاعيػئ واحػدة مػ  الحفػاظ عمػى رفضػوا ػ عمميػًا ولػيس خطاعيػًا ػ كػؿ وسػاطئ يػ عيئ لح
األطػػر والحمػػايز الحزعػػي وال قاشػػدي خػػارج العرلمػػاف. فػػي المحّصػػمئ أخفقػػت السياسػػئ ال رعيػػئ المحميػػئ فػػي إقنػػاع 
ال رعي في الحضػور إلػى صػندوؽ االنحخاعػات. عػؿ هنػاؾ ماػف يف ػؿ ذلػؾ خجػاًل أو مػف مسػؤوليئ وطنيػئ ومػف 

 يؿ عرعي ولو يكميًا في العرلماف.منطمؽ الحرص عمى حمث
منػػدوعًا عػػػنهـ إلػػى العرلمػػػاف اإلسػػراشيمي. لكػػػف ال األحػػػزاب  20لػػو اقحػػػرع جميػػ  ال ػػػرب فػػي إسػػػراشيؿ ألوصػػػموا 

الصػػػهيونيئ وال ال رعيػػػئ وال حمػػػؾ ال رعيػػػئ اليهوديػػػئ )الجعهػػػئ الديموقراطيػػػئ لمسػػػالـ والمسػػػاواة( قػػػادرة فػػػي أداشهػػػا 
ذا ححققت حنعؤات اسحطالعات رأي أجريت مؤخرًا فاف هذا الحمثيؿ سينحسػر المخّيب أف حقن ه عالقياـ عذ لؾ. وا 

أكثػػػر فػػػي االنحخاعػػػات الويػػػيكئ عفيػػػؿ إحػػػدى القػػػواشـ الػػػثالث فػػػي حجػػػاوز نسػػػعئ الحسػػػـ. والغريػػػب أف القيػػػادات 
ذا قرأت فهي عاجزة عف الح امؿ م ها.  ال رعيئ في إسراشيؿ حعدو عاجزة كميًا عف قراءة الححوالت وا 
 9/1/2013، الحياة، لندن
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 دوؼ فايسغالس
إف األفػػؽ االسػػراشيمي الفمسػػطيني يػػزداد قحامػػئ الػػى درجػػئ فقػػداف األمػػؿ. فػػالجمود السياسػػي المطمػػؽ، والوضػػ  

وذلػػػؾ عف ػػػؿ نيػػػػاط  –االقحصػػػادي اآلخػػػذ فػػػي الحػػػدهور، وضػػػ ؼ السػػػمطئ الفمسػػػػطينيئ وصػػػ ود قػػػوة حمػػػاس 
كؿ ذلؾ أعاد الفمسطينييف الػى اليػوارع وزاد فػي ظػواهر ال نػؼ واليػغب.  –غير قميؿ  اسراشيمي مح مد، عقدر
الساعؽ يوفاؿ ديسػكف الػذي أحسػف وصػؼ األزمػئ  "الياعاؾ"كما قاؿ رشيس  "عخار الوقود"اف الجو ميحوف عػ 

الحػػػي أخػػػذت حقحػػػرب فػػػي مقاعمػػػئ صػػػحفيئ صػػػريحئ صػػػاشعئ نيػػػرت نهايػػػئ األسػػػعوع الماضػػػي. إف قػػػوات األمػػػف 
لفمسطينيئ حكافأل المياغعيف لكف يعدو انها حف ؿ ذلؾ عحصميـ أقؿف وقد يكػوف أسػهـ فػي ذلػؾ حػأخير اسػراشيؿ ا

لرواحعهـ. وأثناء ذلؾ حسخر حماس عصوت جهور مف فيؿ السمطئ الفمسطينيئ في طريؽ السػالـ وحػدعو الػى 
 انحفاضئ ثالثئ.

ج المرحقبف لكف لمػا كػاف اححمػاؿ إحػراز حسػويئ اف حجديد الحفاوض السياسي ضرورة فوريئ لمحاولئ من  الهيا
داشمػػئ ضػػ يفا، اذا لػػـ حنيػػأ المعالغػػئ عسػػعب حكػػويف الحكومػػئ فػػي اسػػراشيؿ وعسػػعب ضػػ ؼ السػػمطئ الفمسػػطينيئ، 

 واف نحاوؿ ححقيقها. "خارطئ الطريؽ"فرعما كاف مف المناسب اف ن ود ونفكر في معادئ 
يػػاـ سػػع  سػػنيف منػػذ أف عػػولج عمػػى إثػػر جمطحػػه الدماغيػػئ، أدرؾ رشػػيس الػػوزراء يػػاروف الػػذي أحػػـ فػػي هػػذا األ

هػػػي  "خارطػػػئ الطريػػؽ"أدرؾ منػػذ زمػػف اف الدولػػػئ الفمسػػطينيئ سحنيػػأ ححمػػػا سػػواء أردنػػا ذلػػػؾ أـ لػػـ نػػردا، وأف 
هػو ايػحراط الحقػدـ السياسػي فػي حغييػر  "خارطػئ الطريػؽ"الصيغئ األفضػؿ لحقميػؿ أخطارهػا. إف جػوهر منطػؽ 

راحػػؿ محصػمئ يػحـ الفحػص عنهػػا عيػدة عمػى الػدواـ، الػػى اف يحػيف موعػد الحعاحػث فػػي الواقػ  الفمسػطيني فػي م
وهو حعاحػث سييػحمؿ عمػى موضػوعات صػ عئ مؤلمػئ كػاخالء مسػحوطنات وحقسػيـ مدينػئ  –الحرحيعات الداشمئ 

 القدس ومسألئ الالجشيف. وفػي السػنيف الحػي حمػر عػيف عػدء الحقػدـ وححقيػؽ االحفػاؽ يطمػب الػى الفمسػطينييف اف
يظهروا نضجا رسميا مثؿ: نظػاـ مسػحقر وأمػف ومنػ  االرهػاب، وسػمطئ القػانوف ونظػـ اداريػئ مالشمػئ. وحينمػا 
يكػػوف ذلػػؾ حخحفػػي المخػػاوؼ وحػػزوؿ الهػػواجس وحػػزداد الثقػػئ ويعقػػى عػػيف اليػػ عيف الجػػو المطمػػوب لمحسػػـ فػػي 

 ."الوجوديئ"اليؤوف 
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وكػاف ذلػؾ ايضػا عقػرار محفػؽ  25/5/2003فػي عقػرار مػف الحكومػئ  "خارطئ الطريؽ"أجازت حكومئ اسراشيؿ 
عميػػه مػػف مجمػػس األمػػف. وهػػذا هػػي الخطػػئ السياسػػيئ الحػػي يقعمهػػا ال ػػالـ كمػػه الدارة مسػػيرة السػػالـ االسػػراشيميئ 
الفمسطينيئ ولـ حمغ حكومػئ اسػراشيؿ الحاليػئ قػط ولػـ حغيػر القػرار الػذي يجيزهػا عػؿ هػي ححجاهمػه ععسػاطئ وهػذا 

يقػر قاعػدة سياسػيئ حدريجيػئ ومناسػعئ لحجديػد الحفػاوض الػذي  "خارطئ الطريػؽ"مف مؤسؼ. اف الفصؿ الثاني 
يرمي الى احراز هدؼ سياسي وعممػي ومػوزوف وجزشػي وهػو دولػئ فمسػطينيئ ذات خصػاشص سػيادة محػدودة، 
في الحدود الحاليػئف وأصػعحت هػذا الدولػئ موجػودة أصػال ع ػد قػرار األمػـ المححػدة األخيػر. وسػيكوف اسػحمرار 

ميػػػروطا عػػػأداء السػػػمطئ الفمسػػػطينيئ  –نحػػػو المرحمػػػئ الثالثػػػئ وهػػػي الحعاحػػػث فػػي الحسػػػويئ الداشمػػػئ  –اوض الحفػػ
 ال ممي في جمي  مجاالت االدارة.

ليسػػت سػػهمئ، واحرازهػػا سيسػػحغرؽ غيػػر  "خارطػػئ الطريػػؽ"إف األهػػداؼ الحػػي وضػػ ت لمسػػمطئ الفمسػػطينيئ فػػي 
الحسويئ الداشمئ. لكف فيما عيف هػذيف سػححظى السػمطئ  قميؿ مف الوقتف والى ذلؾ الحيف سيؤجؿ الحعاحث في

 يمكف اف يمن  الير القريب. –دولئ فمسطينيئ في حدود مؤقحئ  –الفمسطينيئ عانجاز سياسي مهـ 
اف حوافػػؽ  –ومػػف المؤكػػد انػػه مػػف المناسػػب الفحػػص عػػف ذلػػؾ  –ويمكػػف  "خارطػػئ الطريػػؽ"الحزمػػت السػػمطئ عػػػ 

ى أسػػاس الفصػػؿ الثػػاني. اف السػػمطئ الفمسػػطينيئ ياشسػػئف وهػػي ال حريػػد عمػػى حجديػػد الحفػػاوض مػػ  اسػػراشيؿ عمػػ
صػػ ود قػػوة المحطػػرفيف وعػػودة االرهػػاب وال نػػؼ وهػػدـ االقحصػػاد وانهيػػار االسػػحقرار الػػذي كػػاف سػػاشدا منػػذ سػػت 

 سنيف.
إف وعػػدا دوليػػا حقيقيػػا عػػأف حمػػؾ المرحمػػئ العينيػػئ لػػف حصػػعأل نهاشيػػئ وانػػه سػػيمكف ع ػػد عضػػ  سػػنوات حينمػػا حػػحـ 
ظروؼ ذلؾ اف ينحقؿ المحفاوضوف الى الحعاحث فػي الحسػويئ الداشمػئ، يمكػف اف ي يػد السػمطئ الفمسػطينيئ الػى 

 ماشدة الحفاوض، فهذا آخر لحظئ لممحاولئ.
 8/1/2013، يديعوت
 9/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 عني موريس
يروف في اسراشيؿ وايراف وال الـ الكعير عاححماؿ اف حهاجـ اسػراشيؿ منيػست ايػراف في السنيف األخيرة ايحغؿ كث

. "فػي األيػهر القريعػئ"اف ذلػؾ يويػؾ أف يحػدث  –وفػي فػرص اخػرى  2008فػي  –الذريئ. وأنا نفسي قدرت 
يػئ فػي وما يزاؿ يوجػد حوقػ  مححمػؿ ألف ححقػؽ اسػراشيؿ و/ أو الواليػات المححػدة الحهديػد وحهػاجـ المنيػست الذر 

 الرعي  أو الصيؼ القادميف اذا لـ حنجأل ال قوعات في االفضاء الى وقؼ عرنامج ايراف الذري.
لكف يوجد ايضا اححماؿ آخر عكسي أثارا قميموف وهو اف حهاجـ ايػراف، اذا خمصػت الػى اسػحنحاج اف اسػراشيؿ 

اسراشيؿ ال سكريئ ورعمػا حهػاجـ اف حهاجـ عالصواريخ مطارات  –أو الواليات المححدة حويؾ اف حهاجمها قريعا 
 منيست اسحراحيجيئ اخرى عاعحعار ذلؾ ضرعئ اسحعاقيئ وضرعئ ردع.

يػزعـ رافضػو هػػذا االمكانيػئ اف االيػرانييف سػػيمحن وف عػف ذلػػؾ ألف هػذا اليػيء سيسػػوغ السػراشيؿ أو لمواليػػات 
 يهما؟.المححدة اف حردا وحضرعا منيسحهـ الذريئ، ومف يسحطي  آنذاؾ حوجيه الدعاوى عم

يمكف فػي الحػؽ مػف وجهػئ نظػر ايرانيػئ اف حغمػب الحقػديرات الحػي حؤيػد ضػرعئ اسػحعاقيئ ارادة اف حػرى ضػحيئ. 
صػػحيأل اف الهجػػـو سػػيكوف م ارضػػا لحػػراث ايػػراف الػػذي يػػرى انػػه ال ينعغػػي المعػػادرة الػػى حػػروب عمػػى جاراحهػػا 
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لكػف قػد ي حقػد حكػاـ ايػراف اف الحهديػد )وال ييمؿ هذا عمميات عسكريئ صغيرة يقـو عها منحػدعوف لحػزب اهلل(، 
 كعير جدا واف الهجـو المعادر اليه أفضؿ مف الحفاظ عمى الحراث.

قد حيوش عمى قدرة الهجـو االسراشيميئ  –عصواريخ يهاب ورعما عطاشرات ايضا  –إف ضرعئ ايرانيئ اسحعاقيئ 
ف لـ حف ؿ ذلؾ عاألميركيئ(، وال يؾ في اف االيرانييف سيزعموف اف عندهـ سععا مسوغا ألف قصدهـ كػاف  )وا 

فقط الحيػويش عمػى هجػوـ محقػؽ عمػيهـ. وال يػؾ فػي انػه سػيكوف لهػذا الحفسػير ميػحروف كثيػروف فػي روسػيا 
 والصيف وحركيا واوروعا وال الـ ال رعي.

فػػػاف هػػػذا الهجػػػـو لػػػف يكػػػوف محػػػدودا عػػػاطالؽ صػػػواريخ يػػػهاب فقػػػط عمػػػى  –أقػػػدر أنهػػػـ اذا اخحػػػاروا الهجػػػـو 
فػػػالى جانػػػب حممػػػئ ارهػػػاب دوليػػػئ قػػػد حطمػػػؽ آالؼ الصػػػواريخ مػػػف حػػػزب اهلل عمػػػى يػػػماؿ اسػػػراشيؿ  المطػػػارات.
ما ردا عمى الهجوـ االسراشيمي/ األميركي عمى ايراف الذي سػيأحي  –ومركزها  إما جزءا مف الهجوـ االيراني وا 

وضػ  صػدامات عمػى في أعقاب الهجوـ االيراني. ورغـ اليقاؽ عيف ايراف وحماس يححمؿ اف حنيأ في هػذا ال
طوؿ حدود قطاع غزة عمعادرة منظمات الجهاد المخحمفئ فيها مثال الحي ح مؿ عحنسػيؽ مػ  ايػراف. وال يػؾ فػي 
اف الهجمػػات مػػف لعنػػاف وقطػػاع غػػزة سحيػػوش عمػػى قػػدرة سػػالح الجػػو االسػػراشيمي عمػػى ضػػرب منيػػست ايػػراف 

سالح الجو، سحفضػي عيقػيف الػى صػرؼ  الذريئ. والى الضرر المعاير الذي سحسععه هذا الهجمات لممحمكات
 قدرات هذا السالح نحو لعناف وقطاع غزة.

قػد حكػػوف آثػار هجػػـو اسػحعاقي ايرانػػي حصػاحعه صػػدامات عمػى حػػدود دولػئ اسػػراشيؿ، أوسػ  كثيػػرا، وقػد حصػػعأل 
مصػر ورعمػا ايضػا سػوريا واألردف اذا مػا  –كذلؾ في غضوف أياـ أو اساعي . فال ػالـ السػني الػذي يحػيط عنػا 

سػينحي جانعػا حسػاعاحه مػ  االسػالـ اليػي ي وينضػـ هػو ايضػا عمػى نحػو مػا الػى  –نيأ فيهما حكـ اسػالمي 
عخػػالؼ  –الحػرب. وقػد حػدف  السػ وديئ ودوؿ اخػرى الحػي يثيػػر اححمػاؿ حطػوير سػالح ذري ايرانػي القمػؽ فيهػا 

فػاف  –عػيف طػاشفحي االسػالـ الى الح اوف م  االخوة السنييف. فمهمػا حكػف االخحالفػات عميقػئ  –ارادة حكامها 
االسالمييف في ال الـ يححدوف حوؿ أمر واحد وهو عداوة اسراشيؿ وضرورة محػو دولػئ الكػافريف اليهوديػئ عػف 

 الخريطئ.
إف هجوما اسراشيميا و/ أو اميركيػا مضػادا عمػى ايػراف )وعمػى لعنػاف ورعمػا عمػى غػزة ايضػا( سػيحث الجمهػور 

ي الػػػدوؿ ال رعيػػػئ اف ححػػػدخؿ لمواجهػػػئ اسػػػراشيؿ. اف دخػػػوؿ الجػػػيش المسػػػمـ عمػػػى اف يطمػػػب مػػػف الحكومػػػات فػػػ
 "انقػػاذ االخػػوة فػػي لعنػػاف"واطػػالؽ نػػار سػػوريا عمػػى الجػػوالف لػػػ  "انقػػاذ اخػػوحهـ فػػي غػػزة"المصػػري الػػى سػػيناء لػػػ 

ورعما ايضا اطالؽ النار مف يرقي األردف ومػف الضػفئ، وانحفاضػئ ال ػرب فػي اسػراشيؿ نفسػها كمػا حػدث فػي 
ليست سيناريوهات خياليئ عؿ قد حكوف عيقيف جزءا مف حدهور الوض  الذي قد يحدثػه  – 2000ؿ حيريف األو 

 هجـو ايراني رادع.
عحوجيػه  –الػذيف يخيػوف ضػرعئ اسػراشيميئ/ اميركيػئ  –إف حوق  نيوء سيناريو كهذا قد يغري الحكاـ فػي ايػراف 

ف ح ػػد منظومػػات الػػدفاع مثػػؿ القعػػئ ضػػرعئ رادعػػئ حيػػوش عمػػى ضػػرعئ ناج ػػئ لميػػروعهـ الػػذري. فمػػف الجيػػد ا
الحديديػػئ ومنظومػػئ حيػػحس وعػػاحريوت الحػػي ينعغػػي اف نخمػػف أنهػػا ححمػػي منيػػست اسػػراشيؿ الحيويػػئ، فػػي أيػػاـ 

 الرعي  والصيؼ القادميف لمحيويش عمى عمؿ مفاجئ ايراني وهو ليس غير مححمؿ.
 8/1/2013، ىآرتس
 9/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
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