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 عباس يقبل استقالة فياض ويكّمفو بتسيير أعمال الحكومة .4
يب لقاء بين الرئيس محمود عباس في تطور مفاجئ، جرى أمس، عمى عجل، ترت عبد الرؤوف ارناؤوط:

ورئيس الوزراء الدكتور سبلم فياض الساعة السابعة مساء في مقر الرئاسة في رام اهلل قدم خبللو فياض 
استقالتو من منصبو كرئيس لمجمس الوزراء، حيث قبل الرئيس ىذه االستقالة وطمب منو تسيير أعمال 

ك حد ألسابيع من الجدل والشائعات والتسريبات الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة ليوضع بذل
 والتعميقات واألنباء المتضاربة حول وضع فياض.

ذ من المقرر أن يبدأ الرئيس خبلل أيام مشاوراتو الختيار رئيس جديد لموزراء لتشكيل حكومة جديدة، فبل  وا 
، خاصة بعد إعبلن لجنة يبدو ان ىناك حسمًا باتجاه طبيعة تركيبتيا ومدى ارتباط ذلك بجيود المصالحة

 االنتخابات المركزية قبل ايام جاىزيتيا إلجرائيا.
وأكدت مصادر مطمعة لـ "األيام" انو ال توجد اآلن لدى الرئاسة "الئحة قصيرة" لمرشحين محتممين لتكميف 

 احدىم بالتشكيل الوزاري الجديد.
ي جو ودي لمغاية وفقًا لمصادر مطمعة دقيقة ف 02وقد استغرق االجتماع بين الرئيس ورئيس الوزراء نحو 

في مقر الرئاسة التي أصدرت بعده بيانًا رسميًا جاء فيو "استقبل الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة، 
في رام اهلل رئيس مجمس الوزراء سبلم فياض، وخبلل االجتماع قدم رئيس الوزراء إلى السيد الرئيس استقالتو 

أبمغ الرئيس فياض قبول استقالتو، وطمب منو تسيير أعمال الحكومة إلى من منصبو"، وأضاف البيان: و 
 حين تشكيل حكومة جديدة".

وبحسب البيان الرسمي "أعرب فياض عن عميق تقديره لثقة الرئيس والدعم البلمحدود الذي قدمو لعمل 
ى ما حققتو الحكومة من الحكومة خبلل السنوات الماضية" وقال "أكد الرئيس، ثقتو العالية بفياض، مشيرًا إل
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إنجازات استثنائية في خدمة المشروع الوطني، وبناء مؤسسات دولة فمسطين المستقمة في أوقات صعبة، 
 شاكرًا لو جيوده وعممو الدؤوب وشاكرًا وزراء الحكومة عمى عمميم".

ات المستقمة وقالت مصادر مطمعة لـ "األيام" أن الرئيس عباس سيتشاور مع الفصائل واالحزاب والشخصي
بعد عودتو في نياية االسبوع من زيارتو الرسمية إلى الكويت، التي يبدأىا غدا االثنين، حول الشخصية التي 

 سيتم تكميفيا تشكيل الحكومة الجديدة.
وليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم تشكيل حكومة من المستقمين أم انو سيصار إلى تشكيل حكومة 

 ئاسة الرئيس عباس المتفق عمييا في إعبلن الدوحة األخير.الكفاءات المستقمة بر 
وجاء ترتيب اجتماع أمس عمى عجل وبناء عمى طمب من فياض بعد أن كان تم االتفاق سابقا عمى عقد 

 االجتماع بعد عودة الرئيس عباس من زيارتو إلى الكويت.
عودة الرئيس من الكويت، ولكن قيام وقال مصدر مطمع لـ "األيام" : جرى االتفاق عمى عقد االجتماع بعد 

بعض الجيات في حركة فتح باإلدالء بتصريحات وكأن فياض مفروض عمى الشعب الفمسطيني من قبل 
 جيات غربية استدعت طمب عقد االجتماع والتأكيد عمى االستقالة".

ىا تدخبل في وأضاف: إن التصريحات األميركية األخيرة حول موضوع استقالتو استفزت فياض الذي اعتبر 
 الشؤون الداخمية الفمسطينية فصمم عمى عدم تأجيل موعد تقديم استقالتو.

وأشارت مصادر مقربة من رئيس الوزراء لـ "األيام" إلى أن "االستقالة التي تم تقديميا اليوم )أمس( ىي 
شباط  02استكمال لرسالة االستقالة التي قدميا رئيس الوزراء فياض مكتوبة إلى الرئيس عباس يوم 

الماضي والتي عبر فييا عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة مقبولة لكي تعمل بصورة أفضل وبما يحقق 
 االنسجام بين المكونات السياسية الفمسطينية".

وأضافت المصادر " رئيس الوزراء فياض عاد وأكد عمى رسالتو التي قدميا مرة أخرى وطمب من الرئيس 
 قبول االستقالة".
سمي فمسطيني لفرانس برس طالبًا عدم كشف ىويتو امس ان "فياض قال انو لن يبقى رئيسا وقال مصدر ر 

 لمحكومة ولو طالبو الكون كمو بالبقاء".
واكد أن "فياض قدم أصبًل طمبًا إلى الرئيس عباس بإعفائو من ميامو في الثالث والعشرين من شباط 

 ولسياستو". الماضي عمى خمفية التظاىرات والتصريحات المناىضة لو
من جية، نفى مصدر فمسطيني آخر أن يكون سبب استقالة فياض الخبلف مع الرئيس عباس عمى قضية 
استقالة وزير المالية نبيل قسيس، موضحا ان "قضية رئيس الوزراء بدأت منذ أيمول الماضي، حين بدأ 

ومطالبة برحيل فياض،  الحديث عن سياسة فياض المالية، ومن ثم تصاعدت األمور ووصمت الى تظاىرات
 خصوصا من قبل قيادات في حركة فتح".

وفي اإلطار نفسو، قال مصدر فمسطيني ثالث إن "األمور بالنسبة لفياض لم تعد تطاق، وخصوصا أن 
 ىناك قيادات ومسؤولين دائمي االنتقاد لسياساتو ولكل ما يتم تحقيقو من إنجازات".

 41/1/3142األيام، رام اهلل، 
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 ت: لقاء الخارجية الكندية باإلسرائيميين في القدس خرق لمقانون الدوليعريقا .3
عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات، أن لقاء  : اعتبريو بي أي -القدس 

تزامات وزارة الخارجية الكندية بالجانب اإلسرائيمي في القدس الشرقية يعد "خرقًا فاضحًا لمقانون الدولي، والل
 ".9191كندا بميثاق جنيف الرابع لعام 

وقال عريقات في بيان إن ما قام بو وزير خارجية كندا "يعتبر خرقًا لقرارات وتوصيات مجمس األمن 
ومحكمة العدل الدولية ذات العبلقة.. ومثل ىذه االجتماعات قد تبدو وكأنيا محاولة إلضفاء شرعية عمى 

 باطمة والبلغية قانونًا تجاه ضم القدس الشرقية المحتمة".قرارات الحكومة اإلسرائيمية ال
ودعا كندا وجميع دول العالم إلى احترام القانون الدولي والمواثيق الدولية وقرارات مجمس األمن "التي تعتبر 

 قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية المحتمة عمبًل باطبًل والغيًا".
الخارجية الكندي أعرب فييا عن القمق البالغ والعميق من قيام وكان عريقات بعث برسالة خطية الى وزير 

 وزير خارجية كندا بمقاء مسؤولين إسرائيميين في القدس الشرقية المحتمة.
 41/1/3142الحياة، لندن، 

 
 عنو لإلفراجترفض عروضا  و"إسرائيل"العيساوي "معرض لمموت" قراقع:  .2

زير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع امس ان اسرائيل اعمن و  :وكاالت -الحياة الجديدة  -رام اهلل 
رفضت عروضا عدة لبلفراج عن االسير سامر العيساوي الميدد بالموت جراء اضرابو عن الطعام منذ آب 

 الماضي.
عاما( الراقد حاليا في مستشفى  22وقال قراقع لفرانس برس ان مسؤولين اسرائيميين أبمغوه ان العيساوي )

واوضح ان الفمسطينيين  ب يعاني "وضعا صحيا ال يطاق وىو معرض لمموت في اي لحظة".قرب تل ابي
"اقترحوا االفراج عنو الى رام اهلل لوقت معين لكن الجانب االسرائيمي رفض كافة العروض االيجابية". 

، لكنيم واضاف قراقع "وافقنا عمى ان يتم ارسالو الى اوروبا لبضعة اشير لتمقي عبلج طبي عمى ان يعود
 رفضوا" ايضا.

 41/1/3142الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 شيوان: عمالء ُكثر سمموا أنفسيم خالل الحممة األخيرةإسالم  .1

أكد المتحدث بإسم وزارة الداخمية بغزة إسبلم شيوان أّن حممة مكافحة : المركز الفمسطيني لئلعبلم -غزة 
 جازات كبيرة.التخابر التي نفذتيا الوزارة لمدة شير حققت إن
( أّن أعدًدا كبيرة من العمبلء سمموا أنفسيم خبلل الحممة 9-92وأوضح شيوان في حديث إذاعي السبت )

 طواعية واستفادوا من امتيازات حممة التخابر.
وأشار إلى استفادة الوزارة من ىجمات الياكرز ضد المواقع االلكترونية الصييونية في السابع من الشير 

 ا من إقدام االحتبلل عمى تجنيد المواطنين المسافرين عبر معبر بيت حانون "إيرز" وابتزازىم.الجاري، محذرً 
وأكد أن االحتبلل تعاطي بحالة من اليستريا والتخبط منذ المحظة األولى لسريان حممة مكافحة التخابر، 

عتبار من يراجع نفسو داعًيا من يتعامل مع الكيان الصييوني لتسميم نفسو وأن الوزارة ستأخد بعين اال
 ويتوب، مشيرًا إلى أنو لن يتمتع بمميزات من تاب خبلل الحممة.

 42/1/3142المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 رام اهلل بمباركة أمريكية في حكومةم: محمد مصطفى رئيًسا لالمركز الفمسطيني لإلعالم .5

(، أن رئيس السمطة 9-92السبت )أكدت مصادر مطمعة، مساء : المركز الفمسطيني لئلعبلم -رام اهلل 
محمود عباس سيكمف محمد مصطفى رئيس صندوق االستثمار سابقا بتشكيل "الحكومة" الجديدة بعد 

 استقالة سبلم فياض.
وقالت المصادر الخاصة لـ"المركز الفمسطيني لئلعبلم": "إن محمد مصطفى قدم استقالتو من رئاسة صندوق 

ر قبل ثبلثة أيام، واجتمع بوزير الخارجية األمريكي جون كيري واتفقا عمى االستثمار التابع لمنظمة التحري
 تنمية اقتصادية حقيقية بعد توليو منصب رئيس الوزراء خمفا لسبلم فياض".

وأضافت المصادر أن محمود عباس سيكمف محمد مصطفى برئاسة الحكومة، وأن الذي يجري ىو فقط 
بقاء لسياسات أمريكيةـ  وأن األمريكان عمى دراية بيذه الخطوة التي طمبيا عباس من أوباما تغيير لوجوه وا 

في زيارتو األخيرة في إطار تغيير صورة السمطة في الضفة الغربية ووضع ممف الفساد في جعبة شخص 
قالتو واستبدالو بآخر اقتصادي كمحمد مصطفى، وىو فتحاوي االنتماء وأمريكي السياسة.  وا 

ياض ومحمد مصطفى في نفس المستوى من الرضا األمريكي، كما أنيما عمبل وتعتبر المصادر أن سبلم ف
في البنك الدولي ومؤسسات اقتصادية دولية ومحمية، وأن دوال أوروبية باإلضافة إلى أمريكا واالحتبلل 

 يعممون جيًدا بالخطوة التي أقدم عمييا عباس وال تمت بصمة إلى ممف المصالحة الداخمية.
 42/1/3142ي لإلعالم، المركز الفمسطين

 
 رزقة: استقالة فياض تعود لصراع مراكز القوى داخل السمطةيوسف  .6

اعتبرت الحكومة الفمسطينية استقالة سبلم فياض وقبوليا من قبل رئيس السمطة محمود عباس، بأنيا : غزة
 "ال عبلقة ليا بممف المصالحة وتعود لصراع مراكز القوى داخل السمطة".

( استقالة فياض بعدما تقدم بيا قبل 9|92ة محمود عباس قد قبل مساء اليوم السبت )وكان رئيس السمط
 عدة أيام، وطمب منو تسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقال الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة لوكالة "قدس برس": 
ن "الرئيس" عباس سواء انتيت بتكميف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء لرام اهلل أو "استقالة فياض وقبوليا م

بإعادة فياض نفسو بتشكيل وزارة جديدة؛ ال عبلقة ليذا الموضوع ال من قريب وال من بعيد بالمصالحة 
 الفمسطينية التي تعاني في مكانيا من كثير من المشاكل".

ئيس األمريكي باراك أوباما لممنطقة بسبب موقف الرئيس أوباما وأضاف: "المصالحة توقفت قبيل زيارة الر 
من المصالحة وبسبب انتقائية عباس لممفات المصالحة، ألن اإلرادة الحقيقة لمشراكة الحقيقية غير متوفرة، 
ولذلك يتم التركيز عمى ممف االنتخابات والحكومة وتيمل الممفات األخرى، وىذا مخالف لما تم التوقيع عميو 

 أخذ الممفات الستة بالتوازي والتزامن".ب
ورأى رزقة تقديم فياض لبلستقالة بأنو "يعّبر عن صراع مراكز قوى، ألنيا جاءت عمى خمفية مزدوجة؛ 
األولى الخمفية التراكمية لمواقف حركة "فتح" التي تريد أن يرأس الوزارة شخصية من تنظيم "فتح" وىذا من 

كثر من صيغة، والسبب الثاني ىو استقالة وزير المالية في حكومة رام اهلل فترة، وعبروا عن ىذا الموقف بأ
نبيل قسيس والخبلف الذي أثارتو بين عباس وفياض، ألن فياض قبل االستقالة دون الرجوع إلى رئيس 

 السمطة، حيث يعد قسيس من الشخصيات المقربة من عباس".
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ية أخرى مرتبطة باستقالة فياض متعمقة بالنفوذ وتوقع المسؤول الفمسطيني أن تكون ىناك مسائل داخم
 وترسيم المستقبل بين األطراف في السمطة.

 42/1/3142المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 توّقعان اتفاقية لمتعاون األمني بينيما السمطة الفمسطينية وقطر .7

المشترك بين الجانبين في وقّعت السمطة الفمسطينية وقطر، اليوم السبت، مذكرة تفاىم لتعزيز ُأطر التعاون 
 المجاالت األمنية.

ووّقع االتفاقية عن الجانب القطري وزير الدولة لمشؤون الداخمية عبد اهلل بن ناصر آل ثاني وعن الجانب 
الفمسطيني وزير الداخمية في حكومة رام اهلل سعيد أبو عمي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمدوحة يرافقو وفد يضم 

 ين في وزارتو.عددًا من المسؤول
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن السفارة الفمسطينية في قطر، فإن تفاىمات عديدة تّم التوّصل إلييا في 
اجتماعات الوفد الفمسطيني مع المسؤولين في وزارة الداخمية القطرية، تّم تتويجيا بتوقيع اتفاقية لمتعاون 

ألجيزة المعنية في البمدين في مجاالت مكافحة الجريمة األمني المشترك تيدف إلى الرفع من كفاءة وقدرات ا
 المنظمة والجرائم اإللكترونية.

كما تنص االتفاقية عمى تبادل الخبرات ودعم مؤسسة األمن التابعة لمسمطة الفمسطينية، في مسعى لتنظيم 
ما يعزز منظومة األمن وتأطير عبلقات التعاون الثنائية وتعزيزىا في نطاق العبلقات المتبادلة بين الدول، وب

 والتعاون العربي، وفق البيان.
 42/1/3142فمسطين أون الين، 

 
 اعتداء عمى مدرسة مسيحية غزة: الشرطة تحقق في  .8

أضرم مجيولون النار فجر أمس في البوابة الرئيسية لمدرسة العائمة المقدسة في مدينة : فتحي صّباح -غزة 
 الدراسية وكاميرات المراقبة وأحرقوا إطارات سيارات لممدرسة. غزة، وحطموا زجاج عدد من نوافذ الفصول

في قطاع غزة أيمن البطنيجي لـ « حماس»وقال الناطق باسم الشرطة في الحكومة التي تقودىا حركة 
الشرطة اعتقمت ثبلثة من الشبان »وأضاف أن «. الشرطة شرعت في التحقيق في الحادث»إن »، «الحياة»

 «.لبوابة وتخريب بعض ممتمكات المدرسةالمشتبو فييم بحرق ا
المعتقمين شبان يقطنون في منازل مجاورة لممدرسة لم َيُرْق ليم منعيم من استخدام ممعب »وأشار إلى أن 

 «.تابع لممدرسة لممارسة الرياضة بعد الدوام المدرسي
 41/1/3142الحياة، لندن، 

 
 يونيوحزيران/  7أبو حمبية: مسيرات القدس العالمية تنطمق في النائب  .9

كشف رئيس المجنة الوطنية لممسيرة العالمية إلى القدس، النائب في المجمس : أحمد المبابيدي - غزة
التشريعي أحمد أبو حمبية، أنو يجري اآلن االستعداد إلطبلق الفعاليات المرتبطة بمسيرة القدس العالمية في 

 جميع دول العالم.
مسطين أون الين":" إن المجنة التحضيرية لمسيرة القدس قررت تنظيم وقال أبو حمبية في تصريح خاص بـ"ف

المسيرات في يوم الجمعة الموافق السابع من يونيو/حزيران المقبل، مبينًا أن ىذا التاريخ ىو اليوم الذي 
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 .9191استكمل فيو االحتبلل إطباق السيطرة عمى المدينة المقدسة عام 
ع المسيرات الشعبية شعار واحد وىو "شعوب العالم تريد تحرير القدس، وأوضح أنو تم التوافق عمى رفع جمي

شعوب العالم تريد إنياء االحتبلل"، معربًا أممو في أن تشكل ىذه المسيرات باكورة التحرك العالمي نحو 
 تحرير القدس.

لعنف، مشيرًا وشدد أبو حمبية عمى أن جميع المسيرات المزمع تنظيميا ستكون سممية وبعيدة بشكل تام عن ا
إلى أن ىذه المسيرات ستظير لبلحتبلل وقوف كل أحرار العالم إلى جانب القضية الفمسطينية وجوىرىا 

 المدينة المقدسة.
 42/1/3142فمسطين أون الين، 

 
 قبيا يستنكر اقتحام أمن السمطة لمنزل القيادي األسير أبو الييجاء في جنين وصفي  .41

سرى الفمسطيني السابق، المعتقل في سجون االحتبلل اإلسرائيمي استنكر وصفي قبيا وزير األ: جنين
استيداف أجيزة أمن السمطة )جناح الضفة الغربية( لمنازل رموز الشعب الفمسطيني وقادة نضالو ضد 
االحتبلل في مخيم جنين، معتبرًا ذلك "انتياكًا لؤلعراف الفمسطينية وتطاواًل عمى موروث القيم التي رسختيا 

 شيداء وعذابات المعتقمين".دماء ال
وقال الوزير قبيا في بيان صحفي سربو من سجن "ىداريم" ونشرتو حركة "حماس" وتمقتو "قدس برس" السبت 

( أن "اقتحام أجيزة أمن السمطة لمنزل القيادي في حركة حماس الشيخ األسير جمال أبو الييجاء 9|92)
 ب الفمسطيني وتاريخو النضالي".تحمل رسالًة ذات دالالٍت خطيرٍة عمى ثقافة الشع

وأكد قبيا عمى أن "واجب السمطة الفمسطينية أن تحمي عائبلت أسرى الشعب الفمسطيني وتوفر ليا مقومات 
الثبات والصمود، وأن ذلك أقل الممكن في ظل عجزىا عن إطبلق سراح أوليائيم، ال أن تقتحم منازليم 

عتبرا "اقتحام منزل األسير أبو الييجاء الذي أفنى زىرة شبابو وتفتشيا وتبلحق عوائميم وتنتيك الحرمات"، م
في سجون االحتبلل عمبًل معيبًا وشائنًا"، مطالبًا السمطة الفمسطينية "بالكف عن ىذه الممارسات التي ال 

 تخدم غير االحتبلل"، حسب قولو.
 42/1/3142قدس برس، 

 
 يضرب االقتصاد الفمسطينيالخضري: فتح معبر "كرم أبو سالم" بشكل مقنن النائب  .44

رفض النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني جمال الخضري، رئيس المجنة الشعبية لمواجية : غزة
الحصار، سياسة سمطات االحتبلل اإلسرائيمي في فتح معبر كرم أبو سالم بشكل "مقنن"، واعتبره "ضربة 

 لبلقتصاد الوطني الفمسطيني". 
(: "إن إسرائيل تحاول 9|92تمقت "قدس برس" نسخو منو اليوم السبت ) وقال الخضري في بيان مكتوب

 إظيار صورة مغايرة لمحقيقة"، مبديًا تخوفو من استمرار إغبلق المعبر بيذه الصورة خبلل األيام المقبمة. 
وشدد عمى أن المجنة الشعبية مستمرة في تواصميا مع المجتمع الدولي والمؤسسات األممية حتى إنياء 

صار بشكل كامل وفتح المعابر، مشيرًا إلى إرسال رسالة لمجنة الدولية لمصميب األحمر ليكون ليا دورا الح
غبلق المعابر وممارسة الضغوط عمى إسرائيل.   في إظيار البعد اإلنساني في قضية الحصار وا 
عمييا رسميًا  وأكد الخضري أن "إسرائيل لن تمتزم بإنياء الحصار وفتح المعابر إال بوجود قوة ضاغطة

 وشعبيًا".
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 42/1/3142قدس برس، 
 

 "الجبية الشعبية" تطمق مبادرتيا من أجل المصالحة الفمسطينية .43
أطمقت الجبية الشعبية لتحرير فمسطين مبادرة من خمسة بنود من أجل تحقيق : يو بي أي -القدس 

نياء االنقسام.  المصالحة الفمسطينية وا 
جدالوي في بيان صحفي إن المبادرة تنص عمى أن يصدر الرئيس وقال القيادي في الجبية جميل الم

الفمسطيني محمود عباس مرسومًا بتحديد موعد االنتخابات لكل من الرئاسة والمجمسين التشريعي والوطني 
وفقًا لآلليات التي يقررىا القانون األساسي لمسمطة والنظام األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية في موعد ال 

 ز ستة أشير تنتيي في شير تشرين أول )أكتوبر( القادم.يتجاو 
وأضاف أن البند الثاني ينص عمى بدء الرئيس الفمسطيني المشاورات وتمقى االقتراحات الخاصة بتشكيل 

 الحكومة وفقًا التفاق القاىرة بحيث ال تتجاوز فترة المشاورات نياية شير نيسان )أبريل( الجاري.
ى أن يعمن الرئيس الفمسطيني الحكومة ويصدر مرسوميا في األسبوع األول من وتنص المبادرة أيضًا عم

شير أيار )مايو( القادم، وأن يدعو خبلل أسبوعين المجمس التشريعي لبلنعقاد في جمسة مفتوحة "إلنياء كل 
جراء االنتخابات، بما في ذلك تعديل قانون انتخاب  الممفات التي تييئ إلنياء االنقسام، ولعمل الحكومة وا 

 المجمس التشريعي".
ودعا قيادة حماس "لبلستجابة لئلجماع الوطني الذي يطالب ويفضل اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في  

 انتخابات المجمس التشريعي أسّوة بما تم التوافق عميو في انتخابات المجمس الوطني".
يذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، مستعينة بمجنة وينص البند الخامس من المبادرة عمى أن تقوم المجنة التنف

اإلطار القيادي لممنظمة، بإجراء االتصاالت البلزمة، ابتداًء بالجامعة العربية ثم كل الدول واألطراف 
 المعنية، لضمان إجراء االنتخابات الممكنة لممجمس الوطني.

دعاءات المخادعين والمعرقمين، خاصة. وقال المجدالوي: "إن ىذا النداء، يعطي الجميع الفرصة، ويكشف ا
وأنني ومن مواقع إطبللتي عمى المواقف الرسمية ومطالبات الجميع، قد راعيت اعتبارات مختمف األطراف 
 فيما أعتقد أنو يشكل قاسمًا مشتركًا يخرج كارثة االنقسام من آتون وبراثن المساجبلت والمناكفات المتبادلة".

 14/4/2013الحياة، لندن، 
 

 أبو مرزوق: حماس لم تطمب تأجيل مشاورات تشكيل الحكومة .42
أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن الحركة لم تطمب تأجيل : القاىرة

 مشاورات تشكيل الحكومة الفمسطينية.
حة، لم يكن لقاًء وقال أبو مرزوق، في تصريح صحفي "إن المقاء مع عزام األحمد رئيس وفد "فتح" لممصال

ًيا، ولم يتطرق مطمقا لقضية المشاورات، وكل ما ذكر أن "الرئيس" عباس سيتسمم السجل االنتخابي، مرس  
 وبعده من المفترض أن تبدأ المشاورات".

ورد ا عمى ما يقال بأن تأجيل تنفيذ اتفاق المصالحة جاء نتيجة االنتخابات الداخمية لمحركة، قال أبو مرزوق 
 نتخابات الداخمية، لم تكن معيًقا لتأجيل أي مواعيد أو استحقاقات وطنية متفق عمييا.إن اال
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وأكد أن "سياسة "حماس" نحو المصالحة ثابتة وال تغيير عمييا وتمتزم بكل ما وقعت عميو مع فتح 
األضرار لقضيتنا والفصائل"، مشيًرا إلى أن "تمك االتفاقات كافية إلنياء االنقسام، الذي يمحق استمراره أفدح 

 الوطنية، ولن يستفيد جراء ذلك أي فصيل".
 13/4/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حماس: استقالة فياض مرتبطة بخالفاتو مع فتح وال عالقة ليا بالمصالحة .41

اعتبرت حركة "حماس" أن قبول رئيس السمطة محمود عباس استقالة رئيس وزراء حكومة رام اهلل سبلم 
"داخميا" نتيجة "خبلفات" فياض مع حركة "فتح"، متيمة اياه )فياض( باغراق الشعب الفمسطيني  فياض شأنا

 في الديون المالية.
وقال المتحدث باسم "حماس" سامي ابو زىري، إن استقالة فياض موضوع داخمي مرتبط بالخبلفات بين فتح 

 ر".وفياض، وىو ما عبر عنو المجمس الثوري لفتح خبلل اجتماعو االخي
واضاف ابو زىري "فياض يغادر الحكومة بعد ان اغرق شعبنا بالديون، وحركة فتح تتحمل المسؤولية عن 

 ذلك النيا ىي التي فرضتو عمى الجميع منذ البداية".
وأكد أن حركة "حماس" التي تسيطر عمى قطاع غزة منذ ست سنوات تقريبا "جاىزة لتنفيذ اتفاق المصالحة 

ة لبللتزام بالكامل باالتفاق"، اوضح ابو زىري ان "ىذا التطور )استقالة فياض( غير حينما تكون فتح جاىز 
 مرتبط بممف المصالحة الفمسطينية".

 13/4/2013فمسطين أون الين، 
 

 األحمد: تدخل واشنطن باستقالة فياض "ميين ومخجل" .45
خارجية االميركية في لندن استنكر عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد تصريحات ممثل وزارة ال

 حول ما أثير من لغط بشأن استقالة رئيس وزراء حكومة الضفة سبلم فياض.
وأكد األحمد في تصريح صحافي، أنو يشعر "بالميانة والخجل" جراء التدخل األمريكي السافر بالشؤون 

مف دول العالم ولكن ليس الداخمية الفمسطينية، مضيفًا: "الواليات المتحدة تتدخل في الشؤون العامة لمخت
 عمى ىذا النحو الذي يبعث عمى الميانة".

 ونفى عضو المجنة المركزية لفتح أن يكون الستقالة فياض أي عبلقة بممف المصالحة الفمسطينية.
وكان ممثل وزارة الخارجية االميركية في لندن قال، الخميس، "إن فياض لم يستقل وباٍق في منصبو، ولن 

 وفق معموماتي". يقدم استقالتو 
 13/4/2013فمسطين أون الين، 

 
قامة دولة واحدة لشعبين .46  موشي أرنس يدعو ليدم الجدار وا 

خرج وزير الجيش اإلسرائيمي األسبق، موشيو أرنس، بدعوة إلى إحداث انعطاف في المفاوضات  :تل أبيب
ض عمى دولة واحدة لمشعبين، مع الفمسطينيين وىدم الجدار العازل بين إسرائيل والضفة الغربية، والتفاو 

وعدم الخوف من إقامة دولة واحدة يعيش فييا الييود والفمسطينيون معا. ولقيت دعوة أرنس، دعما من 
 اليمين المتطرف في إسرائيل والمستوطنات.
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حسب ما ذكرت صحيفة "الشرق األوسط" في  -وقال أرنس في محاضرة بتل أبيب الخميس، مفسرا دعوتو، 
إنو ال توجد ىناك أي فائدة من الجدار، وىو يؤدي فقط ألضرار سياسية إلسرائيل  -أمس  عددىا الصادر

بالخارج، ويتسبب في أضرار لمعيشة الفمسطينيين. وأضاف: "في فترة موجة العمميات الكبيرة اقتنع الجياز 
في حينو، بعدما السياسي بضرورة بناء جدار أمن من دون مبرر حقيقي. فقد كانت ىناك حالة من اليستيريا 

أصبحت تنفذ عممية كل يوم تقريبا، وأحيانا عمميتان. وفي ذلك الوقت خرج جياز األمن العام )الشاباك( 
ليستنتج، أنو من دون جدار ال يمكن وقف اإلرىاب. وعندما تقول المخابرات ىذا، أنت تقتنع فورا. والصحيح 

 يوجد عبلقة بين الجدار وصد العمميات". أنني اقتنعت بذلك أيضا، لكن من الواضح اليوم، أنو ال
وقال: إنو يعتقد أن إسرائيل تتمكن من صد العمميات الخطيرة، كالتي كانت في حينو، بفضل عمميات 
الجيش عمى األرض، وبفضل التعاون مع الشرطة الفمسطينية وليس بفضل الجدار. و"من الواضح اليوم أن 

نما يسبب أضرارا لصورة  مساىمة الجدار في وقف العمميات تقترب من الصفر. فيو ال يوفر األمن، وا 
إسرائيل في العالم، ويصعب الحياة اليومية لمفمسطينيين، بحيث ال يستطيعون الوصول إلى أراضييم القائمة 
غرب الجدار". وأعرب أرنس عن قناعتو بأن الجدار بشع ويبدو مثل الندوب عمى الوجو وعمى وجو أرض 

 إسرائيل.
حقيقة مخاوفو من الجدار وقال: "أنا ال أريد أن يتحول الجدار مع األيام إلى خط حدود وكشف أرنس 

سياسي". فيو ال يوافق عمى قيام دولة فمسطينية مستقمة، ومستعد ألن تكون ىناك دولة واحدة لمفمسطينيين 
قراطية تماما يشارك واإلسرائيميين، شرط ألن ال تشمل قطاع غزة. وقال: إنو مستعد ألن تكون ىذه الدولة ديم

 فييا الفمسطينيون في التصويت لمكنيست، إذا كانوا يقبمون بأن تكون دولة الشعب الييودي.
وقال أرنس: "ال تبدو المفاوضات مع الرئيس محمود عباس مجدية، والرئيس أوباما بالتأكيد يفكر بطريقة 

ردن عمى استعداد الستيعاب أراض أخرى، وعباس يكاد ال يتحدث باسم نصف الفمسطينيين. ولو كانت األ
وسكان آخرين لكان ذلك أسيل، لكن األردن ال يوافق، ولذلك يمكن التوجو نحو إمكانية أخرى، وىي أن 
يسري القانون اإلسرائيمي عمى الضفة الغربية، وأن يتم منح المواطنة اإلسرائيمية لمميون ونصف المميون 

 فمسطيني".
 41/1/3142الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تطور منظومة وسائل قتالية تعمل بدون جنود "إسرائيل" .47

تحدث مدير البحث وتطوير وسائل القتال والبنية التحتية التقنية  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -غزة 
)مبات( في وزارة الدفاع اإلسرائيمية "أوفير شاىم"، عن المشروع الذي طمب منو لرسم شكل لمنظومة الوسائل 

ية التي ال يشغميا بشر في القتال البري لمجيش اإلسرائيمي خبلل المستقبل، بقولو :""لن يحل الرجل القتال
 ".0202اآللي محل الجندي المقاتل .. فيذا شيٌئ بعيد جدا حتى عام 

ويوضح شاىم في مقابمة مع صحيفة ىآرتس االسرائيمية، أن الجيش اإلسرائيمي سيممك في غضون بضع 
يام "العممياتية" ذات التأثير، كمركبات بدون بشر في مواجية أىداف ذات خطر كبير، سنين عدد من الم

طبلق  حيث يمكن لتمك المركبات أن تصل لمناطق بعيدة داخل "أرض العدو" وستكون ميمتيا المراقبة وا 
 النار".

حدود قطاع وأضاف: "لدينا مشروع مركبة ال يشغميا بشر وتستعمل اآلن في الدوريات االستطبلعية عمى 
سيممك الجيش وسائل  0202غزة، لكن قدراتيا محدودة وتتعمق بالتخطيط المسبق لمسارىا، وفي عام 
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لوجستية يتم تسييرىا عن بعد ووسائل تخترق العوائق وتتخفى أمام وسائل االستطبلع والمتابعة واالختراق 
 ساعدة لوجستية".إلى مناطق خطرة وتقع تحت التيديد وجمع معمومات استخبارية لتقديم م

ويشير الصحفي عاموس ىرئيل إلى أن مؤسسة "مبات" عممت مؤخرًا عمى سمسمة طويمة من المشروعات 
مميون شيكل فقط، فيما توجد مخصصات مالية  192التقنية رغم أن الموازنة المالية السنوية ليا تبمغ نحو 

التأييد القميل ليا في أوساط كبار مسئولين  أخرى لمنظومات منيا القبة الحديدية التي تطور العمل فييا رغم
جياز األمن في بداية عمميا ولكنيم عادوا وغير رأييم فييا عقب عمميا الجيد خبلل عممية "عامود السحاب" 

 األخيرة ضد قطاع غزة.
 41/1/3142القدس، القدس، 

 
 تل أبيب تتقدم بشكوى إثر استيداف دورية إسرائيمية من الجانب السوري  .48

تقدمت الحكومة اإلسرائيمية بشكوى رسمية إلى األمم المتحدة إثر تعرض دورية عسكرية تابعة : رةالناص
لجيش االحتبلل إلطبلق النار من الجانب السوري في مرتفعان الجوالن المحتمة، عمى الرغم من أن الجيش 

 اإلسرائيمي أطمق قذائف الدبابات والصواريخ باتجاه مصادر النيران المتوقعة.
الت وسائل إعبلم عبرية إن دورية تابعة لمجيش اإلسرائيمي تعرضت إلطبلق النار بالمدفعية واألسمحة وق

 الخفيفة من الجانب السوري لمحدود في شمال مرتفعات الجوالن، مشيرة إلى أنو لم يصب أي من الجنود.
 42/1/3142قدس برس، 

 
 شجرة زيتون في الضفة 51المستوطنون الييود يقتمعون  .49

شجرة زيتون في بمدة عوريف  50السبت  -قطع مستوطنون ييود ليل الجمعة : رويترز -غزة  -اهلل رام
قرب نابمس شمال الضفة الغربية، فيما أحرق مزارعو غزة أطنانًا من األعشاب بعدما أدى إغبلق اسرائيل 

 با.معبرىا التجاري مع القطاع المحاصر الى جعل النباتات غير صالحة لمتصدير إلى أورو 
ودارت بينيم مواجيات واسعة، « يتسيار»وتصدى سكان القرية لممستوطنين الذين قدموا من مستوطنة 
 تدخل عمى اثرىا الجيش االسرائيمي وىاجم المواطنين الفمسطينيين.

وفي غزة، أحرق مزارعون فمسطينيون ثبلثة أطنان من األعشاب بعدما أدى إغبلق اسرائيل معبرىا التجاري 
 المحاصر الى جعل النباتات غير صالحة لمتصدير إلى أوروبا. مع القطاع

 14/4/2013الحياة، لندن، 
 

 ساعة 18ألف سائح زاروا بيت لحم خالل  45: لسياحة واآلثار الفمسطينيةا .31

أكد تقرير فمسطيني رسمي أن أكثر من خمسة عشر ألف سائح من مختمف الجنسيات زاروا مدينة بيت لحم 
 ضفة الغربية المحتمة، خبلل يومي الخميس والجمعة الماضيين.الواقعة في جنوب ال

وذكر التقرير اإلحصائي الصادر عن شرطة السياحة واآلثار الفمسطينية في محافظة بيت لحم أظير أن 
عدد السياح الذين زاروا بيت لحم وتوجيوا إلى كنسية الميد واألماكن المقدسة األخرى خبلل الثمانية 

حافمة كانت تقميم إلى ميد المسيح عميو السبلم  317وقد دخموا في  15604ماضية بمغ واألربعين ساعة ال
 واألماكن المقدسة األخرى.
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نزيل ونزيمة  10674وأكد أن إدارة السياحة تابعت كذلك حركة نزالء السياح في الفنادق وسجمت وجود 
 تواجدوا في كافة فنادق المحافظة.

 13/4/2013فمسطين أون الين، 
 

 أعوام 5ي األسير الفمسطيني: توجو إسرائيمي لسجن العيساوي ناد .34

أفاد رئيس نادي األسير الفمسطيني قدورة فارس بأن سمطات االحتبلل اإلسرائيمي : محمد عيد -غزة-رام اهلل
 5عامًا(، تقضي بسجنو لمدة  33تتوجو إلى إجراء محاكمة لؤلسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي )

 أعوام، بعد فشل حمول اإلبعاد إلى إحدى الدول األوروبية.
دارة السجون، يحاولون اآلن عرض وقال فارس في تصريحات لـ"فمسطين": "إن ض باط الشاباك اإلسرائيمي وا 

أعوام عمى األسير العيساوي، الذي يرفض فكرة اإلبعاد تمامًا، ويتمسك في حقو ومطمبو  5فكرة السجن لمدة 
 األساسي بنيل حريتو واإلفراج عنو إلى بيتو وبمدتو في مدينة القدس".

قدسي فكرة اإلبعاد كحل بديل عن توجو المحكمة اإلسرائيمية وعرض االحتبلل اإلسرائيمي عمى األسير الم
عامًا، إال أنو متمسك بالحرية والعودة لبمدتو "العيساوية" جنوب القدس  28بإعادة حكمو السابق والبالغ 

واستيجن رئيس نادي األسير عرض االحتبلل بسجن العيساوي لمدة خمسة أعوام، معتبرًا ما تقوم  المحتمة.
 ل( منافيًا لجميع األعراف والقوانين الدولية.بو )إسرائي

 13/4/2013فمسطين أون الين، 
 

 % من مساحة الضفة خارج المفاوضات37خميل التفكجي:  .33

قال خميل التفكجي مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتمة  :بشار دراغمة -نابمس
 330% من مساحة الضفة والتي تساوي 27وأن % من أرض الضفة، 100أن مفاوضات ال تتم عمى 

 تعتبر خارجيا. 2كم
كم أسماىا بالمنطقة الحرام خارج  58كم من مساحة البحر الميت خارج المفاوضات، و200مشيرا إلى أن 
 كم ىي مساحة القدس خارج المفاوضات. 72المفاوضات، و

 5800التي تقدر ب  2كم 2000وقدر المحاضر التفكجي ما تبقى لنا من أرض فمسطينية الثمث وىي 
 .جاء ذلك خبلل ندوة نظميا المنتدى التنويري في نابمس .2كم

 14/4/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 معابر غزة لميوم السادس إغالقتواصل  "سرائيل"إ: "المجنة الشعبية" .32

لميوم السادس باعتبار أكدت المجنة الشعبية لمواجية الحصار أن إسرائيل تغمق معبر كرم أبو سالم  :غزة
 فتحو الجمعة لمدة أربع ساعات غير كاف.

محتجزة بسبب إغبلق معابر غزة، ومن  1300شاحنة من أصل  130وأفادت المجنة أن إسرائيل أدخمت 
شاحنة  120بين ما دخل كميات محدودة من الوقود وغاز الطيي الذي يتسبب نقصو بأزمة في غزة، وقرابة 

 زراعي وتسع شاحنات مساعدات.لمقطاعين التجاري وال
 14/4/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 أجيزة إلكترونية تسّبب السرطان داخل معتقالت االحتالل مركز "أحرار": .31

رام اهلل: ذكر مركز حقوقي فمسطيني، أن أجيزة إلكترونية قامت سمطات االحتبلل اإلسرائيمية بزراعتيا داخل 
د من األسرى الفمسطينيين بأمراض السرطان بفعل الذبذبات واإلشعاعات التي معتقبلتيا، تسّببت بإصابة عد

 تطمقيا ىذه األجيزة.
وقال مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان في تقرير تمقت "قدس برس" نسخة عنو، اليوم السبت 

، بحجة ضبط وجود (، إن سمطات االحتبلل تتعّمد وضع مثل ىذه األجيزة "القاتمة" داخل السجون4|13)
أجيزة خموية لدى األسرى، مضيفًا "االحتبلل اإلسرائيمي يستخدم تمك األجيزة التي تصدر أصواتًا مرتفعة 

 وضجيج عالي جدًا بشكل ممنيج، وأسموب جديد لمقتل البطيء لؤلسرى الفمسطينيين"، وفق التقرير.
 13/4/2013قدس برس، 

 
 ل شرق رام اهللاالحتالل يعتقل ستة فتية فمسطينيين شما .35

(، ستة فتية فمسطينيين بعد 4|13رام اهلل )فمسطين(: اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي مساء السبت )
 شمال شرق مدينة رام اهلل بوسط الضفة الغربية. الواقعة في عمميات دىم وتفتيش تعرضت ليا بمدة سموان

 13/4/2013قدس برس، 
 

 من الضفة األسبوع الماضي  فمسطيني تقرير: االحتالل اعتقل مائة .36

فمسطيني أن قوات االحتبلل اإلسرائيمي اعتقمت خبلل األسبوع الماضي مائة  رام اهلل: أظير تقرير إحصائي
 مواطن فمسطيني خبلل عمميات دىم واقتحام مدن وقرى الضفة الغربية.

( إلى أن مدينة الخميل 4|14حركة "حماس"، وتمقتو "قدس برس" اليوم االحد ) وأشار التقرير الذي نشرتو
حظيت بالعدد األكبر من المعتقمين، إذ أقدمت قوات االحتبلل عمى اعتقال ستة وعشرين مواطًنا، في حين 
اعتقمت سبعة عشر من نابمس، وخمسة عشر من قمقيمية، واثنا عشر مقدسًيا وثمانية من جنين وسبعة من 

 ن محافظة سمفيت.رام اهلل وستة من بيت لحم وخمسة من طولكرم وأربعة م
والدات أسرى جرى اعتقالين خبلل زيارة أبنائين. ووثق  اثنين منين وكان من بين المعتقمين ثبلثة سيدات 

قيام قوات االحتبلل باعتقال خمسة من المفرج عنيم من سجون أجيزة األمن التابعة لمسمطة  التقرير 
 الفمسطينية.

41/1/3142قدس برس،   
 
 

 أثناء عودتو إلى األردن شييد يحيى عياشاالحتالل يعتقل عم ال .37

نابمس )فمسطين(: اعتقمت سمطات االحتبلل االسرائيمي المواطن األردني عطا عياش، عم الشييد القيادي 
وذلك عمى معبر الكرامة الفاصل بين األراضي الفمسطينية واألردنية، خبلل عودتو إلى مكان  يحيى عياش،

شمال الضفة الغربية  ة لذويو في قرية رافات قرب سمفيت الواقعة فيإقامتو في مدينة المفرق بعد زيار 
 المحتمة.

41/1/3142قدس برس،   
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 فمسطينية تحرق نفسيا في غزة .38

لقيت امرأة فمسطينية حتفيا، أمس، بعد أن أشعمت النار في جسدىا، برفح جنوبي قطاع : )يو .بي .آي(
 غزة، بسبب سوء األوضاع االقتصادية .

سكبت “إعبلم محمية إن الفمسطينية )ن . ع( في العشرينات من عمرىا وىي أم لطفمتين وقالت وسائل 
البنزين عمى نفسيا وأشعمت النار، ما أّدى إلى احتراقيا وصعوبة إطفائيا، وتم نقميا إلى المستشفى جثة 

 بسبب ضائقة مالية .“، وذكرت أنيا أحرقت نفسيا ”متفحمة
بلفات زوجية كانت وراء إقدام الفمسطينية عمى حرق نفسيا، ال في وقت الحق، قال مصدر أمني إن خ

 أسباب اقتصادية كما ذكر سابقًا.
 14/4/2013الخميج، الشارقة، 

 
  العربية إلسقاط "الالجئين" من مبادرة السالم إسرائيمياً  كياً يالعرب يرفضون مسعى أمر  .39

ية لشؤون فمسطين محمد صبيح "الرفض أكد مساعد األمين العام لمجامعة العرب :نادية سعد الدين عمان
كي يالعربي إلسقاط بند قضية البلجئين الفمسطينيين من المبادرة العربية لمسبلم"، ردًا عمى مسعى أمر 

إسرائيمي نشط مؤخرًا لذلك. وقال، إن "قضية البلجئين الفمسطينيين تعّد من المحرمات، وال يوجد أي توجو 
( وأعيد التمسك بيا في القمم 2002رة"، التي أقرت في قمة بيروت )إلجراء تعديل أو تغيير عمى المباد

كي إسرائيمي بيذا الخصوص". وأضاف بأن يالعربية المتوالية منذاك، من أجل "االستجابة لمطمب أمر 
"الجانب العربي الفمسطيني يرفض تمامًا البحث في إجراء تعديبلت عمى المبادرة، التي تعّد خطوة عربية 

 ولكنيا جوبيت برفض إسرائيمي". غير مسبوقة،
 14/4/2013، الغد، عّمان

 
 في عممية السالم  "اختراق"وزير خارجية مصر: آثار غير محمودة ستنتج عن عدم حصول  .21

وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في مقابمة عمى ىامش  : أكدمحمد المكي أحمد -الدوحة 
تمر "اجتماع عقدتو لجنة مبادرة السبلم العربية، أن ببلده مشاركتو في مؤتمر دولي لممانحين لدارفور و 

في  "اختراق". وطالب بـ"بمرحمة انتقالية ليست سيمة لكنيا تقوم بدورىا اإلقميمي والدولي وتضطمع بمسؤولياتيا
حول  "انتفاضات في الشارع الفمسطيني أو العربي في حال استمر اإلحباط"شأن القضية الفمسطينية، وتوقع 

وحول . "مصر تحترم اتفاق السبلم مع إسرائيل طالما الطرف اآلخر يحترمو"ة السبلم. وجدد التأكيد أن عممي
الرؤى التي سيطرحيا وفد عربي سيتوجو إلى واشنطن نياية الشير ستقبل كية ياإلدارة األمر  توقعو إن كانت

نحن )الوفد العربي بمشاركة "، قال: حول تفاعبلت القضية الفمسطينية والسبلم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين
مصر( سننقل الشعور السائد في العالم العربي، وىو أن عممية السبلم منذ أوسمو ومنذ عشرين عامًا قبميا، 
دارة أزمة من دون التوصل إلى سبلم، وىذا  تحّولت إلى عممية من دون سبلم، تحّولت إلى إدارة مفاوضات وا 

حباط، ليس فقط لدى الحكومات بل لدى الشعوب وفي الشارع العربي، ىم يسبب اليوم نوعًا من القمق واإل
سنة، ولكن ليس ىناك أي تقدم.  11يسمعون عن )المجنة( الرباعية ومبادرة السبلم العربية و)عمرىا( اآلن 

أضف إلى ىذا أن ىناك عممية االستيطان المحمومة التي يقوم بيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي )بنيامين 
ياىو(، ما يجعل من حل الدولتين الذي اتفق عميو الجميع والمفروض أن يكون بعد سنتين أو ثبلث نتان

 ."سنوات، غير وارد
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 14/4/2013، الحياة، لندن
 

 بحجج أمنية واىية متذرعةالدولة الوحيدة في العالم التي تشّرع العقاب الجماعي " إسرائيلأوغمو: " .24
ة التعاون اإلسبلمي أكمل الدين إحسان أوغمو األمم المتحدة ناشد أمين عام منظم: غزة –حامد جاد 

عمى فتح المعابر بينيا وبين  "إسرائيل"ومؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية بالتدخل العاجل لحمل 
الكف عن سياسة العقاب الجماعي عبر بقطاع غزة بشكل مستمر، وتحييدىا عن دائرة الصراع. وطالب 

بر كرم أبو سالم لفترات طويمة، ما يترتب عميو تعاظم وتفاقم األزمة اإلنسانية الىالي اإلغبلق المتعمد لمع
غزة. وقال "إن إسرائيل ىي الدولة الوحيدة في العالم التي تشّرع العقاب الجماعي عبر التذرع بحجج أمنية 

لجسيمة لحقوق واىية، األمر الذي يمقي بمسؤولية كبرى عمى المجتمع الدولي لوقف ىذه االنتياكات ا
 اإلنسان".

 14/4/2013، الغد، عّمان
 

 قبل االعتذار  ميناء حيفاسمحت لتركيا بتصدير بضائعيا عبر  "سرائيل"إتركية: الصحيفة ىرييت  .23
من ميناء ، سمحت لتركيا بتصدير بضائعيا "سرائيل"إن أكشفت صحيفة "ىرييت" التركية،  :وكاالت

قبل اعتذار رئيس الحكومة بنيامين  ،الى دول الخميج عبر االردن براً لى ميناء حيفا ومنو إاسكندرون التركي 
ن السمطات ألى إان، بوقت طويل. الصحيفة اشارت غلنظيره التركي رجب طيب اردو  نتنياىو ىاتفياً 

االسرائيمية اعفت المصدرين االتراك من ضرورة نقل البضائع الى شاحنات محمية، بل سمحت لمشاحنات 
 تكاليف النقل. ءبحرية في طرقات الببلد االمر الذي خفف من عب التركية بالتنقل

 13/4/2013، 44عرب 
 

 الى قطاع غزةمتسماًل فمسطينيًا  45السمطات المصرية ترحل  .22
متسمبًل فمسطينيًا إلى قطاع غزة، عن طريق معبر رفح البري  15رحمت السمطات المصرية  :)د .ب .أ(

فمسطينيًا إلى غزة عن طريق  15ري، أمس، إنو جرى ترحيل الحدودي مع مصر. وقال مصدر أمني مص
متسمبًل فمسطينيًا  24معبر رفح الجمعة، بعد دخوليم إلى سيناء بطريقة غير شرعية، وأضاف جرى ترحيل 

 .                   39أيضًا إلى غزة خبلل الشير الماضي، ليرتفع العدد اإلجمالي لممرحمين إلى 
 14/4/2013الخميج، الشارقة، 

 
 

 سالم فياض...المشكمة أم الحل!؟  .21
 زياد أبو زياد
تابعت في األيام واألسابيع األخيرة ما ُيكتب وما ُينشر من أنباء وتقارير عن استقالة رئيس الوزراء د. سبلم 
فياض واالنتقادات التي توجو ألدائو كرئيس لموزراء ووزير لمماليًة منذ فترة طويمة من قبل شخصيات 

ىي في الغالب من حركة فتح كان آخرىا اليجوم الذي شّنو عدد من أعضاء المجمس الثوري قبل وقيادات 
أيام عمى فياض وحكومتو، وااليحاءات التي تضمنتيا بعض ىذه التقارير من أن د. فياض ىو خيار 

ريكية وجاءت تصريحات مسؤول كبير في الخارجية األم أوروبي مفروض عمى القيادة الفمسطينية. –أمريكي 
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وباألمس تواردت أنباء عن أن وزير الخارجية األمريكي جون كيري اتصل  قبل يومين لتعزز ىذا االنطباع.
يجاد أرضية مشتركة لمعمل معو. وأياً   بالرئيس محمود عباس ودعاه إلى مصالحة رئيس الوزراء فياض وا 

قائمة بأن فياض ىو خيار أمريكي كانت نية وقصد الوزير األمريكي فإن ىذا االتصال يعزز وجية النظر ال
وأن االدارة األمريكية تواصل التدخل في الشأن الداخمي الفمسطيني وتحاول أن تفرض عمى الشعب 

من الشعب  تاماً  الفمسطيني من يقوده ومن يدير شؤونو. وىذا التدخل األمريكي تزداد وتيرتو ويستدعي رفضاً 
لوقف  "إسرائيل"ض فيو واشنطن ممارسة أي ضغط عمى الفمسطيني ألنو يأتي في نفس الوقت الذي ترف

االستيطان والدخول في مفاوضات جدية النياء األحتبلل وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لمشعب الفمسطيني 
ظيار د. سبلم  ويقيناً  في ظل دولتو المستقمة. أن ىذا التدخل األمريكي في الشأن الداخمي الفمسطيني وا 
إنما يسيء لمدكتور فياض ويمس بو كقائد فمسطيني وطني يطمح ألن يستمد  فياض وكأنو رجل أمريكا

مصداقيتو من شعبو وليس من أمريكا، وأنا واثق من أن د. فياض ال يسّره وال يرضيو أن تحاول واشنطن 
ة وفي الحقيقة فإن ىذه المحاول تصويره بأنو رجميا أو ولي نعمتيا وأن قراره وخياره ىو االنحياز إلى شعبو.

األمريكية األوروبية ليست األولى من نوعيا. فقد مارست أوروبا وأمريكا ىذا الدور من قبل ضد الرئيس 
الراحل ياسر عرفات حين رفض االنصياع إلى إمبلءات واشنطن فبدأت تضغط لتقميص صبلحياتو والفصل 

شريعي عمى تعديل بين منصب الرئيس ورئاسة مجمس الوزراء، وأسفرت ىذه الضغوط عن حمل المجمس الت
القانون األساسي واستحداث منصب رئيس الوزراء الذي أنيط آنذاك بأمين سر المجنة التنفيذية محمود عباس 
الذي اعتقد األوروبيون واألمريكيون بأنو سيكون رجميم وسيتجاوب مع مطالبيم وضغوطيم باعتبار أن ياسر 

وىا ىو  ما خرجت من يده إلى يد محمود عباس. عرفات ىو المشكمة وأن األمور ستجري بسبلسة أكثر إذا
التاريخ يعيد نفسو. فقد توصل األوروبيون واألمريكيون بأن عباس ىو المشكمة وىو العقبة أمام تنفيذ 
سياستيم فبدأوا يمارسون ضد عباس ما مارسوه ضد عرفات وبدأوا يضغطون لجعل فياض يقوم بالدور الذي 

وستكتشف أوروبا وأمريكا أن فياض ال يختمف عن  في جعمو يقوم بو. كانوا يريدونو لعباس ولم ينجحوا
عباس وأنو ىو اآلخر لن يقبل أن يكون أداة لمتخمي عن حقوق شعبو أو التفريط فييا. فالمسألة ليست فيمن 
نما في رفض أمريكا وأوروبا تفيم حقيقة الصراع االسرائيمي  يمسك بزمام األمور في الجانب الفمسطيني وا 

دراك أنو لن يكون في قيادة الشعب الفمسطيني من يقبل التنازل عن وطنو وحقوقو الثابتة. وعمى الفم سطيني وا 
االدارة األمريكية واألوروبية أن تكف البحث عن حل لمصراع من خبلل التعمق بوىم إيجاد قيادة فمسطينية 

عمى التخمي عن سياستيا  "ئيلإسرا"تُفرط في حقوق شعبيا وأن تفيم بأن السبلم والحل يكمن في إرغام 
لقد أبدى الرئيس عباس قدرًا مذىبلً  من المرونة  عتراف بحقوق الشعب الفمسطيني.ستيطانية واإلالتوسعية اإل

تيامات دون نفسو ألقسى االنتقادات واإل السياسية في مقابل التعنت والصمف والعنجيية األسرائيمية، ُمعرضاً 
ي بالعبث بالشأن الداخمي الفمسطيني فإن عمى أمريكا وأوروبا أن تستجيب أن يعبأ بيا، وبدالً  من التمي

فمن يكون ىناك أي تقدم نحو  لسؤال واحد بسيط طمبو عباس وىو: أين ستكون حدود الدولة الفمسطينية ؟!..
باالفصاح عن موقفيا الحقيقي والتصريح أين الحدود المستقبمية بين  "إسرائيل"تفكيك األزمة دون قبول 

الدولتين وعندىا سيقرر الفمسطينيون ما إذا كانت ىناك جدوى من االستمرار في ىذه المعبة أم طي الممف 
إن ىناك اليوم ثبلثة ممفات عمى المائدة التفاوضية: الممف السياسي واألمني  واالتجاه نحو وجية أخرى.

بامتياز وأن معالجتيا تقتضي أوال واالقتصادي. وال بد من أن تعترف أمريكا بأن المشكمة ىي مشكمة سياسية 
التصدي لمممف السياسي واالتفاق بشأن الحدود المستقبمية لمدولتين قبل الدخول في ممفات األمن واألقتصاد 

أما بشأن  التي سيكون دخوليا واألتفاق حوليا ممكناً  إذا ما تم االتفاق حول االطار السياسي لممشكمة.
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ومة الدكتور سبلم فياض من قبل قيادات فتحاوية من الصف األول، فأنني االنتقادات الموجية نحو أداء حك
فياض إال أنني ال أعتقد بأن  ال أختمف مع الكثير من االنتقادات التي وجيت أو توّجو ألداء حكومة د.

نما في الظروف التي ُوضع فييا ووجد نفسو مضطر ألداء ميامو خبلليا  الخمل موجود في الرجل نفسو وا 
الظروف التي أعقبت االنقسام والشمل الذي أصاب المجمس التشريعي وتغييب المساءلة والرقابة وأعني 

التشريعية واالستقواء واالستيبلء من قبل السمطة التنفيذية عمى صبلحيات المجمس التشريعي من خبلل 
وىنا  ل التأجيل" ..!"التي ال تحتم إصدار األوامر الرئاسية التي ليا صفة القانون بحجة الضرورة القصوى..

وال شك أية  ال بد من االتفاق مع أولئك الذين يقولون بأن المال والقوة ىما من أكثر االغراءات لمفساد..
سمطة تنفيذية تعمل بمعزل عن الرقابة والمساءلة التشريعية ستجد نفسيا أمام إغراء استخدام قوتيا لعمل ما 

ةً  بفعل ما تعتقد بأنو لممصمحة العامة دون إدراك بأن في ذلك تريد، وقد تكون في كثير من األحوال مندفع
إضرار لممصمحة العامة وليس منفعة. وبيذا المنطق يمكن تفسير الكثير من االجراءات والتخبطات التي 

فقد أصابت ىذه الحكومة في كثير من األمر وأخطأت في الكثير  وقعت فييا حكومة د. سبلم فياض.
الحكومة في ظروف صحية وفي ظل رقابة تشريعية وسيادة لحكم القانون لجّنبيا  اآلخر. ولو عممت ىذه

ذلك الكثير مما وقعت فيو. فالمسؤولية ىي بالدرجة األولى عمى الذين كّرسوا االنقسام وعطموا رأب الصدع 
عادة الوحدة الوطنية وتثبيت دعائم الديمقراطية الفمسطينية الوليدة من خبلل تثبيت وتطبيق م بدأ تداول وا 

لقد أدت الفوضى التشريعية التي أعقبت األنقسام والتي كان ليذه  السمطة من خبلل صناديق االقتراع.
الحكومة دور رئيس فبيا إلى خمق واقع تشريعي وقانوني جديد سيكون من أعقد األمور التي ستواجو أية 

مقت الباب أمام أية مصالحة ذلك ألن محاولة لممصالحة في المستقبل والتي يمكن الجازفة بالقول بأنيا أغ
( التي استخدمت لتبرير ما تم إصداره من تشريعات وقوانين إلى أن 13القانون األساسي ينص في المادة )

ىذه القوانين يجب أن ُتعرض عمى المجمس التشريعي ألقرارىا أو إلغائيا، وليتصور البعض مدى الفوضى 
لتي تمت في ظل تمك القوانين الرئاسية التي سُتمغى بعد أن ترتبت وفقدان الشرعية لمكثير من األجراءات ا

عمييا أمور وحقوق والتزامات إذا ما انعقد المجمس التشريعي سواء القديم أو مجمس جديد منتخب وقرر إلغاء 
يوم نقسام حتى الإلوالحكومات التي قادىا د. فياض منذ ا ىذه القوانين أو تجميدىا لحين دراستيا والبت فييا.

من ىذه المشكمة، ولكن ىذه المشكمة ستبقى وستتفاقم ما لم تتم إزالة األسباب التي  رئيسياً  تتحمل جزءاً 
نقسام وانتخاب مجمس تشريعي جديد وتكريس مبدأ فصل السمطات نقسام، فبدون إنياء اإلخمقتيا وىي اإل

خضاع الحكومة لممساءلة والرقابة التشريعية فإ نحدار من السيء إلى نييار واإلإلن اوسيادة حكم القانون وا 
 األسوأ سيستمر بغض النظر عمن سيجمس عمى كرسي رئاسة الوزراء مستقبلً  كان أم من القيادة الفتحاوية!

 41/1/1043، القدس، القدس

 
 فّياض .. من يجرؤ عمى قبول االستقالة؟ .25

 عريب الرنتاوي 
واإلعبلمي في فمسطين والعواصم المعنية، منذ أن استقال أم لم يستقل؟، سؤال يييمن عمى الوسط السياسي 

 لحكومة الدكتور سبلم فّياض قبل بضعة أيام.” مفترضة“تم تسريب خبر استقالة 
بعضيم قال، أن فّياض استقال فعبًل إثر تفاقم ضغوط فتح عمى الرئيس عباس إلقالة الحكومة وباألخص 

رة عمى خمفية استقالة )إقالة( وزير المالية نبيل بالمتوت” الرئاستين“رئيسيا، بعضيم وصف العبلقة بين 
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قسيس، بعضيم قال أن االستقالة قديمة، تعود لشباط الفائت، وربما لتواريخ أسبق، تمييدًا لمطريق أمام 
 المصالحة وحكومة الوحدة الوطنية التي قررىا اتفاق الدوحة بين عباس ومشعل.

عن ” تسريبات“الستقالة، ال نعرف إن كانت حقيقية أم االتصاالت انيالت عمى الرئيس فياض لثنيو عن ا
لرئيس تصريف األعمال )ىل تذكرون(، لكننا نعرف بكل تأكيد، أن ” المكانة الدولية“مكتبو بيدف إظيار 

المرحمة المقبمة في الضفة الغربية، ذات طبيعة اقتصادية بامتياز )بسبب غياب االختراق السياسي/ 
 م فّياض، يمكن أن يكون موضع ثقة الغرب ورضاه الكاممين؟!.التفاوضي(، وَمْن غير سبل

ليست المرة األولى، التي ُيعَمن فييا عن استقالة فّياض، ثم عودتو عن االستقالة، أو رفض استقالتو، لقد 
الشعب الفمسطيني الذي ال رادَّ لو وال فكاك منو، حركة فتح ال تريده، ومنذ سنوات، ” قدر“أصبح فّياض 

ف عاجزة أمام عجزىا أواًل، وأمام شبكة العبلقات الدولية التي تفرض فّياض عمى الشعب الفمسطيني لكنيا تق
توسع في ” توماس فريدمان“، حتى أن كاتبًا بوزن ”األساطير“ثانيًا، لقد قيل في وصف الرجل ما يشبو 

الدولة “وباني ” ؤسساترجل الم“إلى أن جاء ناثان براون من كارنيجي، ليبدد أسطور ” لمفياضية“التنظير 
 الشييرة.” ورقتو“في ” الفمسطينية الحديثة

تسند الرجل، في االنتخابات التشريعية ” ُمثبتة“ليس لفّياض قاعدة قوة داخمية في فمسطين، ال قواعد شعبية 
ين، كانت كتمتو البرلمانية مكونة من نائبين اثنين، رغم بذخ الحمبلت االنتخابية، سرعان ما انشقت إلى كتمت

لكن الرجل الذي ىبط عمى الحركة الوطنية من خارجيا، وىي في أرذل العمر، وبمظمة البنك الدولي، بات 
رقمًا صعبًا في المعادلة الفمسطينية الداخمية، يصعب اجتيازه، حتى عمى الرئيس الشرعي المنتخب، وزعيم 

المندوب “وعصر ” القناصل“عود إلى زمن التنظيم األكبر والسمطة والمنظمة الممثل الشرعي والوحيد، لكأننا ن
 ”.السامي

لست ىنا بصدد تقييم الرجل وال إطبلق أحكام قيمية عمى أداء حكومتو، ىناك الكثير مما يقال في ىذا 
التي قمنا في وصفيا ذات يوم، أنيا حصيمة التقاء ” الفّياضية“الصدد، من األكاذيب إلى الحقائق، لكن 

، تنيض شاىدًا عمى انييار الحركة الوطنية الفمسطينية المعاصرة، ووصوليا ”يريةالبم”و” الدايتونية“مساري 
ال لما  جدارًا مسدودًا، مثمما تنيض كشاىد عمى الحاجة الماسة إلعادة بناء ىذه الحركة وبعثيا من جديد، وا 

ية، ال سيما إن كان بمقدور رجل واحد، أن يكون لو كل ىذا التأثير الوازن في حياة الشعب وخياراتو المصير 
 ”.جاء من أقصى المدينة“

ينفي فيو ” المقاطعة“ال أستبعد عمى اإلطبلق، أن تنتيي استقالة فّياض وحكومتو ببيان رسمي يصدر عن 
، بل وربما يتيم مرّوجو ىذه ”زوبعة في فنجان”جممة وتفصيبًل نباء االستقالة، وتطوى ىذه الصفحة كـ

ن أجندات خارجية مشبوىة، كما أنني ال أستبعد وجاىة ما ُيشاع عن يخدمو ” طابور خامس“الشائعات بانيم 
أن الرئيس عباس )قد( يستعجل تشكيل الحكومة الوطنية، ال حبًا بالمصالحة وحماس، بل رغبة في التخمص 

الذي بات يجثم عمى صدور فتح والرئاسة والسمطة والمنظمة، ويتربع فوقيا من دون ” الشريك الثقيل“من 
يعرفيا ” زبائنية“بعبلقة ” الفّياضية”مزاحم، وبإسناد قوي من يساريين متيافتين ومسؤولين ارتبطوا بـمنافس أو 

 القاصي والداني.
سنفترض أنو السير ونستون تشرتشل، الذي قاد بريطانيا العظمى لمنصر المؤزر عمى النازية في الحرب 

وعاد إلى منزلو، أو تشارل ديغول بطل حرب العالمية الثانية، لقد خسر أول انتخابات مع نياية الحرب، 
ليمكث  4893التحرير الوطنية الفرنسية، الذي استقال بعد أقل من عام من تحرير فرنسا، وخسر انتخابات 

ليعود كأول رئيس لمجميورية الخامسة، كيف أمكن لشعوب ىذه الدول العظمى  4898في منزلو حتى العام 
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ن الثورية )التحريرية( والدستورية )االنتخابية(، في الوقت الذي يعجز فيو أبطاليا المدججين بالشرعيتي” خمع“
الشعب الفمسطيني وقيادتو عن خمع رئيس حكومة تصريف أعمال، لم ُتعرض قط عمى المجمس التشريعي، 
ولم تحظ بأي سند قانوني صمب لمزاولة مياميا منذ تأسيسيا؟، ولم تسجل سوى مأثرة واحدة في سجميا 

ماكينات الصّراف اآللي، نياية كل شير، ” ازرار“إبقاء أصابع الفمسطينيين وانظارىم متسمرة عمى الطويل: 
 بعد أن فقدت ىذه األصابع وظيفتيا في الضغط عمى الزناد؟.

 41/1/1043الدستور، عمان، 
 

 استكمااًل لمنقاش مع الجبية الشعبية لتحرير فمسطين .26
 د. نياد الشيخ خميل

ألف مواطن ببل مبلجئ أبو مجاىد: متمسكون بطريق ونيج قادتنا تقييم جاىزية  700"يديعوت أحرونوت": 
 الجبية الداخمية اإلسرائيمية لممواجية
الجبية الشعبية لتحرير فمسطين، وجاء  1043-1-8فمسطين( بتاريخ  -استضافت )جمعية أساتذة الجامعات

ان )مشروع التحرر الوطني الفمسطيني: ذلك في إطار برنامج الفعاليات الذي تنظمو الجمعية تحت عنو 
مراجعة التجربة ونظرة لممستقبل(، وكان المقاء جادًا وصريحًا، وامتاز ممثمو الجبية بسعة الصدر واألفق، 
اتفقنا معيم في بعض القضايا واختمفنا في العديد من المسائل، ونأمل أن يكون المقاء معيم ومع بقية 

جاد حول مراجعة التجربة، والتأسيس لعمل مستقبمي يمكن أن يكون أكثر الفصائل بداية لمنقاش العمني ال
 قدرة عمى تحقيق أىداف الشعب الفمسطيني.

في ىذا المقال سُنسجِّل مجموعة من النقاط والمبلحظات واألسئمة التي تحتاج إلى إثراء من جانب الجبية 
طمق من أرضية الثقة بقدرات الجميع، الشعبية، وغيرىا من الفصائل والفعاليات، ونحن إذ نفعل ىذا نن

يمانا منا بأىمية الحوار الفكري بين مكونات المجتمع الفمسطيني، لتكوين  والرغبة في تفعيل النقاش العام، وا 
أرضية مشتركة تساعد عمى تحقيق االلتقاء السياسي عمى برنامج عمل منتج ومثمر، وفيما يمي أىم 

 المبلحظات:
النظام السياسي الفمسطيني، واحتكر صناعة القرار في إطاره فريق من الساسة،  أواًل: لقد أمسك بمفاتيح

الذين أوصدوا أبواب المستقبل وأحكموا إغبلقو بالتفرد، والعجز، والتراجع المستمر أمام االحتبلل في جميع 
حقيق المجاالت. ما ىي رؤية الجبية الشعبية وخطتيا لكسر ىذا االحتكار، وفتح األبواب الموصدة لت

 انطبلقة فمسطينية كبرى نحو التحرر الحقيقي، وليس االستقبلل الوىمي.
ثانيًا: لقد وقفت الجبية الشعبية مواقف صمبة في بعض المفاصل التاريخية، وصمت حد الخروج من 
عضوية المجنة التنفيذية لممنظمة، اعتراضًا عمى ما كانت تسميو النيج التفريطي لمقيادة السياسية لمنظمة 

كانت تعود لعضوية المجنة التنفيذية، دون أن تتخمى األخيرة  -بعد فترة من الوقت-لتحرير، لكن الجبية ا
عن المواقف التي أطمقت عمييا الجبية وصف التفريط أو التنازل أو غيرىا من األوصاف. كيف تفسر 

ىذه المواقف؟ وىل الجبية ىذه المواقف؟ وىل كانت تريد أن ترفع العتب عن نفسيا عندما كانت تتخذ 
 ستواصل الجبية العمل وفق الطريقة القديمة؟ أم أنيا ستكون أكثر صرامة في المرحمة المقبمة؟

ثالثًا: فيما يتعمق بالخبلف الدائر بين حركتي حماس وفتح، ما ىو موقف الجبية؟ وىل تعتقد الجبية أن 
و الموقف الصائب؟ ىل بالفعل ما يجري ىجاء االنقسام، وتحميل الطرفين المسئولية عن الحالة القائمة ى
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ىو صراع عمى السمطة؟ أم أنو صراع عمى وظيفة السمطة؟ بين من يريد لمسمطة أن تكون رافعة لمشروع 
 التحرر الوطني، وبين من يريد لمسمطة أن تبقى رىينة لمدور الوظيفي في خدمة أمن االحتبلل!

تح وحماس ىو صراع بين ىويتين: األولى ىوية وطنية، رابعًا: وىل ترى الجبية الشعبية أن الصراع بين ف
واألخرى ىوية إسبلمية؟ أم أن حقيقة الصراع الدائر ىو بين وطنيتين: األولى )أليفة(، تمثميا حركة فتح، 
تحاول أن تثبت جدارتيا أمام الُمحَتل والبيئة المؤيدة لو، وتعتبر ذلك مدخبًل يؤىميا لخوض مفاوضات يمكن 

رجاع حقوق الشعب الفمسطيني، وبين وطنية )ثورية(، تمثميا حركة حماس، وتعتقد أن تحرير أن تقود الست
 فمسطين لن يتم إال من خبلل المقاومة؟!

خامسًا: تتشكل في الوطن العربي بيئة إقميمية جديدة ومختمفة عن البيئة السابقة، من أىم مبلمح ىذه البيئة 
اطق أخرى من العالم )ما يجري في الصين وجوارىا(، وحدوث الجديدة انشغال اإلدارة األمريكية في من

رغم كل التعثر الذي تعاني منو –الثورات العربية، حيث ارتفعت قيمة الرأي العام العربي وقدرتو عمى التأثير 
الثورات العربية، وىذا ُيبشر من وجية نظر الكثير من المتابعين لشئون المنطقة بوالدة عصر جديد سيشيد 

 عربيًا شامبًل، وانحسارًا تدريجيًا لدولة االحتبلل وأىدافيا وطموحاتيا في المنطقة. نيوضاً 
سادسًا: كيف تنظر الجبية الشعبية لما ورد في بندي )رابعًا( و)خامسًا(؟ ىل تتفق، أم تختمف؟ ىل تحتكم 

ع ما يجري من في نظرتيا لممتغيرات الجديدة لمتحميل العممي، والتشخيص الموضوعي؟ أم أنيا تتعامل م
خبلل المنظور األيديولوجي؟ وبالتالي ترفض نتائج التغيير الجاري ألن اإلسبلميين يتصدرون المشيد العام 
لموطن العربي والمنطقة؟! أم أنيا ستتجاوز المنظور األيديولوجي، وتتحالف مع اإلسبلميين، خدمة لمواقفيما 

 المتقاربة من القضية الفمسطينية؟
ية وخطة وبرنامج عمل الجبية الشعبية لممستقبل؟ ىل تعتقد أن النظام السياسي الفمسطيني سابعًا:ما ىي رؤ 

 بحاجة إلى تجديد البنية والشرعية؟ أم تعتقد أن القائم مفيد ومناسب وفعال؟
المبلحظات سابقة الذكر، بعضيا يخص الجبية الشعبية، والبعض اآلخر يخص جميع الفصائل، وكل 

الفمسطيني، ونحن في أمس الحاجة لمزيد من النقاش حوليا، وحول غيرىا من  مكونات العمل الوطني
المبلحظات والمفاىيم والمشاريع التي يجب أن يتكاثر الجدل السياسي حوليا، حتى يتمكن الشعب 
الفمسطيني من تحديد ما ينبغي االجتماع عميو من أجل تحقيق األىداف الكبرى التي قاتل من أجميا الشيداء 

 رى، وضّحى في سبيميا الصغار والكبار.واألس
 41/1/1043فمسطين أون الين، 

 
 ىجوم )السايبر( إذ يعيد البوصمة إلى االتجاه الصحيح .27

 خالد وليد محمود
طالت عدة مواقع إلكترونية إسرائيمية عممية قرصنة كبرى تبنت مسؤوليتيا مجموعة )أنونيموس( الدولية، 

ترونية )ىاكرز( الشير الماضي أنيا ستشن في السابع من نيسان وكانت قد أعمنت مجموعات قرصنة إلك
الجاري ىجمات إلكترونية )سايبر( عمى المواقع اإللكترونية اإلسرائيمية الرسمية والتجارية واالجتماعية، 
بالتنسيق مع منظمة )أنونيموس(؛ احتجاًجا عمى سياسات وممارسات )إسرائيل( ضد الفمسطينيين في الضفة 

 وقطاع غزة، وأن ىدف ىذه الحممة ىو "محو )إسرائيل( من الشبكة".الغربية 
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اليجوم اإللكتروني عمى )إسرائيل( الذي وصف بأنو األكبر واألشمل في تاريخ القرصنة التكنولوجية جاء 
تحت شعار: "فمسطين حرة"، وتضمن وضع صور األسرى الفمسطينيين المضربين عن الطعام، خاصة 

 ية واألسير البطل سامر العيساوي.الشييد ميسرة أبو حمد
لقد وصفت صحيفة )ىآرتس( العبرية الحرب اإللكترونية التي تسببت باختراق عشرات آالف المواقع 
اإلسرائيمية بأنيا الحرب اإللكترونية األكبر في التاريخ، وأقرت قوات األمن اإلسرائيمية بنجاح اليجوم 

 إلكتروني.
نيسان )أبريل(  7( بمحو )إسرائيل( عن الشبكة العنكبوتية في OpIsrael)وتنفيًذا لتيديد أطمقتو مجموعة 

رد ا عمى جرائميا وانتياكاتيا ضد الشعب الفمسطيني والعرب؛ تمكنت المجموعة من اختراق وتدمير صفحات 
لجيش ومواقع إسرائيمية إستراتيجية ىامة، في المقدمة منيا مواقع أجيزة أمنية ووزارات سيادية مثل وزارتي ا

والخارجية، فضبًل عن عشرات آالف الحسابات اإلسرائيمية عمى مواقع التواصل االجتماعي، ُقدرت بنحو 
 أربعين ألف صفحة، أو حساب شخصي واعتباري لمؤسسات إسرائيمية.

انطمقت الحرب المفتوحة عبر )فيديو( بثّتو صفحة "الحرب اإللكترونية ضّد )إسرائيل("، الصفحة "الفيسبوكية" 
لتي تشّكمت في أقّل من اثنتي عشرة ساعة نشرت )فيديو( لشخص يضع قناع )فانديتا( الشيير، وتبل ا

القرصان البيان التالي: "من )األنونيموس( إلى العدو الصييونّي: من مدة طويمة جد ا نتسامح مع جرائمكم 
اساتكم الماكرة ضّممتم ضّد اإلنسانّية، ونغفر خطاياكم من دون عقاب، من خبلل إعبلمكم المخادع وسي

الجميع، بادعائكم الديمقراطية، ولكن في الواقع ىذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، ىدفكم الوحيد ىو تحسين 
حياة قّمة مختارة، في حين تنتيي حياة اآلخرين، وقد تمّخصت حممة )األنومينوس( في ثبلثة أىداف، وىي: 

ت(، وكشف خططيا المستقبمّية وجرائميا ضد اإلنسانّية، إزالة )إسرائيل( بشكل ممنيج من شبكة )اإلنترن
 وتقّديميا ىدّية لمعالم أجمع".

لقد حددت مصادر إسرائيمية مختمفة أن اليجوم انطمق من مناطق في جنوب إفريقيا، والحًقا انضم إلى 
سبلمية كمبنان وسوريا وفمسطين واألردن والسعودية  المجموعة قراصنة إلكترونيون آخرون من دول عربية وا 

والجزائر وتونس والمغرب، كما انضمت مجموعات من إيران وأندونيسا، وأشارت معمومات الى أن نحو 
 تسعة آالف )ىاكرز( شاركوا في استيداف المواقع اإلسرائيمية.

وفي السياق نفسو، أعمن التمفاز اإلسرائيمي سقوط عشرات آالف من الحسابات اإلسرائيمية عمى موقع )فيس 
إضافة إلى عشرات المواقع الحكومية اإلسرائيمية، بعد ىجوم شنتو مجموعة _ىاكرز( مناىضة  بوك(،

 لـ)إسرائيل( تدعى "أوب )إسرائيل(".
م وقامت بالقرصنة عمى عدة دول حققت نقمة نوعية ليمة أمس، إذا إن 1003المجموعة التي أسست عام 

 األشمل في تاريخ القرصنة التكنولوجية.اليجوم المنظم عمى المواقع اإلسرائيمية كان األكبر و 
قارات، منيا: فرنسا  1دولة في العالم في  49اليجمات التي عرضت ليا )إسرائيل( جاءت من حوالي 

يران، وىذا يدل عمى تنظيم مذىل وجدية كبيرة في  ندونيسيا وماليزيا والواليات المتحدة وا  سبانيا واألرجنتين وا  وا 
ل، وبالرغم من كل البيانات التي أصدرتيا بعض الفصائل والتنظيمات اإلصرار واالىتمام بالتفاصي

 بالمسؤولية عن العمل إنو أمر يتجاوز البعدين العربي واإلسبلمي؛ فيو عالمي التوجو.
ورغم من قمل من أىمية ما حدث حممة )أنونيموس( ىذه قد سّجمت انتصاًرا واضح المعالم عمى الكيان 

م اإلسرائيمي والمؤسسة اإلسرائيمية باختراق مواقع حساسة، منيا موقع وزارة العبري، وسط اعتراف اإلعبل
الحرب اإلسرائيمية، وموقع )الموساد(، إضافة إلى مواقع كلٍّ من: رئاسة الوزراء ووزارتي التجارة والصناعة، 
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سرائيمية" والمعنية وسوق األوراق المالية )البورصة( اإلسرائيمية، و"شؤون المحاكم" التابعة لوزارة "العدل اإل
 بالبنى التحتية، وشرطة حيفا، وشرطة )تل أبيب(، وموقع التعميم، إضافة إلى بعض المواقع اإلخبارية.

تسبب ىذا االختراق اإللكتروني في تعطيل آالف الصفحات اإللكترونية اإلسرائيمية، فضبًل عن خسارة مالية 
ر أميركي، إذن ال ينبغي تقميل أىمية ىجمات كيذه، ونحن قدرتيا أوساط إسرائيمية بنحو ثبلثة مميارات دوال

نرى استنفار اإلعبلم اإلسرائيمي والنخب األمنية التي حشدت خبراءىا وتقنيييا وفنيييا لصد تمك اليجمات 
 اإللكترونية، وىذا وحده انتصار معنوي.

القضية الفمسطينية أمر  المسألة األخرى ىي أن ما حدث يشير إلى أن تضامن الشباب )الياكرز( في سبيل
يثير االحترام والترحيب، في زمن غابت فيو القضية ولم تعد ضمن اىتمام األنظمة العربية، وال عمى أجندة 
شعوبيا، في ظل التحوالت الجديدة التي أحدثيا ربيع الثورات العربية، فيذا القصف اإللكتروني عمى 

من عدة دول وقارات وأديان وشعوب في سبيل القضية  )إسرائيل( الذي جمع شباًبا ال يعرف بعضيم بعًضا
الفمسطينية؛ أقل ما يمكن أن يوصف بو بأنو أعاد البوصمة إلى االتجاه الصحيح، وأثبت أن القضية 

 الفمسطينية وعدالتيا مازالتا تعشعشان في وجدان الكثيرين في كل دول العالم.
 41/1/1043فمسطين أون الين، 
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