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*** 
 

 : يتعين اتخاذ قرارات صعبة واإلقدام على "مجازفات"األبيض يستقبل عباس في البيت أوباما .1
خالل لقائه مع الرئيس محمود عباس  أوباماقال الرئيس األميركي باراك  وكاالت: - عبد الرؤوف أرناؤوط

، "أعتقد أن الجميع يدرك الخطوط العريضة لما سيبدو عليه اتفاق سالم، إنها أمسفي البيت األبيض مساء 
مع تبادل متفق عليه لألراضي  7691نازالت إقليمية في كال الجانبين على أساس خطوط تنطوي على ت

يكون للفلسطينيين دولة ذات سيادة يمكنهم  أنوالذي من شأنه أن يضمن إسرائيل آمنة ولكنه أيضا يضمن 
 من خاللها تحقيق التطلعات التي حملوها لفترة طويلة".

ولو لمرة واحد تعبير" دولة إسرائيل اليهودية" في الكلمة المطولة التي ولوحظ أن الرئيس األميركي لم يستخدم 
 ألقاها في مستهل لقائه مع الرئيس عباس.

من جهته، قال الرئيس عباس، إن "هناك اتفاقا بيننا وبين اإلسرائيليين من خالل الوزير كيري حول قضية 
والعشرين من آذار الجاري وهذا سيعطي انطباعا األسرى ونأمل أن يتم اإلفراج عن الدفعة الرابعة في التاسع 

 بجدية المساعي التي نبذلها ككل لتحقيق السالم".
، ليحصل 91وشدد الرئيس على "مواصلة العمل من أجل حل قائم على أساس الشرعية الدولية وحدود 
ين"، وقال، "منذ شعبنا على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئ

نمد أيدينا لجيراننا اإلسرائيليين من أجل سالم عادل، ومنذ ذلك الوقت اعترفنا بقرارات الشرعية  7611العام 
اعترفنا بشكل واضح بدولة  7661الدولية وكان ذلك موقفا شجاعا من القيادة في ذلك الوقت، وفي العام 

ق جدا خاصة أننا نعيش في الشرق األوسط بظروف إسرائيل". وأضاف، "ليس لدينا وقت لنضيعه ألنه ضي
 صعبة للغاية، ونأمل أن تستغل هذه الفرصة للوصول إلى سالم".

وفيما لفت الرئيس األميركي إلى الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية األميركي جون كيري "بجد مع جميع 
هنا فقط قبل بضعة أسابيع، إنني أعتقد أن األطراف" فإنه قال، "كما قلت لرئيس الوزراء نتنياهو عندما كان 

اآلن هو الوقت المناسب ليس فقط للقادة من كال الجانبين ولكن أيضا لشعبي الجانبين أن تغتنم هذه الفرصة 
من أجل السالم، ولكن ستكون لدينا الكثير من التفاصيل التي يتعين أن نناقشها، األمر صعب جدا، بل 

اذ بعض القرارات السياسية الصعبة والمخاطر لنتمكن من التقدم إلى األمام، صعب للغاية، يتعين علينا اتخ
 وأملي هو أن نتمكن من االستمرار في رؤية تقدم في األيام واألسابيع المقبلة".

واستهل الرئيس األميركي بالترحيب بالرئيس عباس، وقال، "أود أن أرحب بالرئيس عباس في المكتب 
ون قد مر عام منذ أن سنحت لي الفرصة لزيارة األراضي الفلسطينية حيث البيضاوي، هذا األسبوع يك

حظيت بتقدير كبير جدا من كرم الضيافة التي أظهرها الرئيس عباس عندما كنت هناك، لقد عقدت لقاء 
رائعا مع مجموعة واسعة من المجتمع والمسؤولين وكبار رجال األعمال في األراضي الفلسطينية، بما في 

 اب الذين كانوا ملهمين وأعتقد أنه كان لديهم أمل كبير بالمستقبل".ذلك الشب
وأضاف، "سنمضي الجزء األكبر من وقتنا نتحدث عن شيء كنا نعمل عليه لفترة طويلة جدا ومن الواضح 
أن الرئيس عباس عمل عليه فترة طويلة، وهو كيف يمكننا تحقيق السالم الشامل بين الفلسطينيين 

 واإلسرائيليين"
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وتابع الرئيس األميركي، "أود أن أثني على الرئيس عباس، لقد نبذ باستمرار العنف، وسعى باستمرار إلى 
حل دبلوماسي وسلمي يسمح بقيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في سالم وأمن، دولة تسمح بالكرامة 

 ش في سالم مع جيرانهم".والسيادة للشعب الفلسطيني ودولة تسمح لإلسرائيليين أن يشعروا باألمن والعي
ولفت الرئيس األميركي إلى أن "من الواضح أن هذا الهدف بعيد المنال، وهناك سبب لماذا استغرق األمر 

 عقودا حتى نصل إلى النقطة حيث نحن اآلن، لكننا ال نزال مقتنعين بأن هناك فرصة.
اء مؤسسات قوية استعدادا لليوم الذي وأشار الرئيس األميركي إلى أن "السلطة الفلسطينية واصلت محاولة بن

يصبح لدى الفلسطينيين دولة خاصة بهم، وسأستمر في التشديد على أهمية سيادة القانون، والشفافية، 
واإلصالح الفعال بحيث ال يقتصر األمر على أن يكون للفلسطينيين في نهاية المطاف دولة على الورق، 

فاعلة"، وقال، "الواليات المتحدة كانت مؤيدا قويا للسلطة ولكن األهم من ذلك، أن تكون لديهم دولة 
الفلسطينية، نحن أكبر جهة مانحة للقضايا اإلنسانية وسنواصل تقديم المساعدة في محاولة لتعزيز التنمية 

 االقتصادية والفرص والرخاء للناس، وال سيما الشباب مثل الذين التقيت بهم".
س ونظيره األميركي، وثم لقاء منفرد، واستكملت المحادثات على غداء وُعقد اجتماع موسع بين الرئيس عبا

عمل، انضم إليه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح محمد اشتية، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون 

 سية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس أكرم هنية، وسفير فلسطين في واشنطن معن عريقات.الدبلوما
 81/3/4182األيام، رام هللا، 

 
 سرى وتجميد االستيطاندفعات األ إطالقتمام إوباما على ضرورة أيشدد خالل لقائه  عباس .4

باس خالل لقائه اوباما رفضه جدد الرئيس محمود ع :وكاالت –الحياة الجديدة  –واشنطن  –القدس المحتلة 
االعتراف بـ"يهودية الدولة"، وشدد على ان اطالق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اوسلو "سيعطي 
انطباعا بجدية مساعي السالم". ونقلت مصادر اسرائيلية عن مصادر في البيت االبيض ان الرئيس عباس 

وأمين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات واالسير فؤاد سراح االسير القائد مروان البرغوثي  إطالقطلب 
شوبكي المتهم بسفينة "كارين اي" ومئات األسرى اآلخرين قبل الحديث عن اي تمديد للمفاوضات واال فان 

 الخطوة الفلسطينية القادمة ستكون التوجه لمنظمات االمم المتحدة وبدء حرب دبلوماسية ضد اسرائيل. 
باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان الرئيس االميركي باراك اوباما لم يعرض االتفاق الناطق الرسمي  وأعلن
على الرئيس عباس بشكل رسمي". لكنه اوضح ان "اوباما والجانب االميركي عرضا مجموعة من  اإلطار

االفكار المتعددة على الجانب الفلسطيني والرئيس عباس"، الفتا الى ان "اللقاءات سوف تستمر خالل 
 السابيع القادمة".ا

صائب عريقات لفرانس برس في اتصال من واشنطن "ان  الفلسطينيينمن جهته، قال كبير المفاوضين 
الرئيس عباس جدد التأكيد على المواقف الفلسطينية كافة من كل القضايا وخاصة رفض االعتراف بيهودية 

"لقاء معمقا وجديا وصريحا". واكد ايضا  دولة اسرائيل". ووصف عريقات اللقاء بين عباس واوباما بانه كان
الذي يفترض ان يكون وزير  اإلطاران الجانب الفلسطيني لم يتسلم اي صيغة مكتوبة رسمية لالتفاق 

 لتقديمه الى الفلسطينيين واالسرائيليين. أعدهالخارجية االميركي جون كيري قد 
مهما ايضا وستستمر اللقاءات وتبادل وعن اللقاء بين الرئيس عباس وكيري وصفه عريقات بانه كان "

للرئيس اوباما "ضرورة حل قضية الالجئين وفق القرار االممي رقم  أكدوأوضح ان الرئيس عباس  االفكار".
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"، كما كشف ان الرئيس الفلسطيني سلم "اوباما خرائط ووثائق عن كل االستيطان في فلسطين وكل 894
 الممارسات االسرائيلية االخرى".

رئيس عباس قال في البيت األبيض قبيل محادثاته مع اوباما "ليس لدينا وقت لنضيعه ألنه ضيق وكان ال
جدا، خاصة أننا نعيش في الشرق األوسط بظروف صعبة للغاية، ونأمل أن تستغل هذه الفرصة للوصول 

سرى، ونأمل أن إلى سالم". وقال "هناك اتفاق بيننا وبين اإلسرائيليين من خالل الوزير كيري حول قضية األ
يتم اإلفراج عن الدفعة الرابعة في التاسع والعشرين من آذار الجاري، وهذا سيعطي انطباعا بجدية المساعي 

 التي نبذلها ككل لتحقيق السالم".
نمد أيدينا لجيراننا اإلسرائيليين من أجل سالم عادل، ومنذ  8911وأشار الرئيس عباس إلى أنه منذ عام 

ا بقرارات الشرعية الدولية وكان ذلك موقفا شجاعا من القيادة في ذلك الوقت، وفي عام ذلك الوقت اعترفن
اعترفنا بشكل واضح بدولة إسرائيل. وأكد مواصلة العمل من أجل حل قائم على أساس الشرعية  8993

عليه ، ليحصل شعبنا على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل ومتفق 16الدولية وحدود 
 لقضية الالجئين.

وشكر الرئيس نظيره األميركي على الدعم االقتصادي والسياسي الذي تقدمه أميركا للدولة الفلسطينية لتقف 
تاحة هذه الفرصة التاريخية لمتابعة الجهود التي تبذلها االدارة االميركية إلنهاء الصراع  على قدميها، وا 

د التي تبذلونها رغم مشاغلكم الدولية الكثيرة، من أجل الوصل العربي اإلسرائيلي. وقال "نعول على الجهو 
 إلى سالم في أقرب فرصة".

 01/2/3104، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 لخفض بعض الضرائب إجراءاتتتخذ في رام هللا  "المالية"  .3

وشملت  ائب.قرارات جديدة لخفض عدة انواع من الضر  5اتخذت وزارة المالية  :محمد ابو الريش -رام هللا 
 %5، والغاء نسبة الـ %80إلى  %10قرارات الخفض ضريبة الدخل برامج تمويل المشاريع الصغيرة من 

على فوائد ودائع المواطنين في البنوك، والغاء ضريبة الدخل على األرباح الرأسمالية للشركات، وتبني 
ر، إلى جانب تعديل قانون تشجيع على عوائد توزيع أرباح للسندات واألسهم تقتطع من المصد %80ضريبة 

 االستثمار.
جاء االعالن عن القرارات خالل اللقاء الذي نظمته إدارة العالقات العامة في "المالية" اليوم االثنين في مقر 

-1084الوزارة برام هللا، مع عدد من الصحفيين حيث عرضت الوزارة "استراتيجية اإليرادات العامة لألعوام 
 والتي يمكن تعديلها الحقا لتشمل قطاع غزة." في الضفة 1081

وقال الوزير بشارة "أوصينا في جزئية قروض البنوك الموجهة للمنشآت الصغيرة، بأن تخفض ضريبة الدخل 
، وقد نكون الوزارة الوحيدة على مستوى الشرق األوسط التي تتخذ هذا القرار، وبالفعل %80إلى  %10من 

  فيز البنوك لدعم المشاريع".صدر مرسوم بهذا الشأن بهدف تح
 من الناتج المحلي  %83مليار دوالر، اي ما يعادل  8ر5وبين أن العجز في الموازنة بلغ العام الماضي 

 
مليون  400-300مليون دوالر شهريا، مضيفا ان "الفجوة التمويلية تتراوح بين  815اإلجمالي، أي حوالي 

 للموازنة".دوالر سنويا، رغم الدعم الخارجي المستمر 
 01/2/3104، القدس، القدس
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 الضغوط األميركية أمامدعما  لعباس أبوابها  تغلق والمدارسالمؤسسات الحكومية والهيئات المحلية  .2

خرج عشرات آالف الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، أمس، في : ، أ ف ب«الحياة» –رام هللا 
اتفاق »ه الضغوط األميركية الرامية إلى حمله على قبول اقتراح مسيرات داعمة للرئيس محمود عباس في وج

كأساس لمفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، يراه الفلسطينيون مجحفًا بحقوقهم « إطار
 الوطنية.

ابة أغلقت المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية والمدارس في الضفة الغربية أبوابها صباح أمس، استجو 
والحكومة، للمشاركة في المسيرات والمهرجانات التي أقيمت في جميع مدن الضفة « فتح»لدعوة من حركة 

 الغربية.
اإلسالمية في الضفة « حماس»وقال ناصر الدين الشاعر، وهو وزير سابق ومسؤول مقرب من حركة 

عقد الثامن، وأنه لن ينهي حياته إن الرئيس عباس أعلن أنه على أبواب ال»الغربية شارك في تظاهرة نابلس: 
 «.إال بصفحة بيضاء. ونحن هنا اليوم للوقوف في وجه أي ضغوط تمارس عليه كي يبقى ثابتًا على موقفه

جئنا »في كلمة ألقاها في مهرجان كبير وسط مدينة رام هللا:  الحمد هللاوقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
ساعي الرئيس وجهوده بحل قضيتنا العادلة والوصول بها إلى نهايتها هنا اليوم لنؤكد دعمنا وتأييدنا لم

قامة دولتنا المستقلة على كامل حدود عام  والقدس الشريف  8916الحتمية المتمثلة بإنهاء االحتالل، وا 
 «.عاصمتها، وغزة قلبها النابض واألغوار

دم االعتراف بيهودية إسرائيل، ع»وجدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل يوسف، في كلمة 
 «.وعدم المساس بالثوابت كحق العودة، والقدس العاصمة األبدية لفلسطين

 01/2/3104، الحياة، لندن
 

 النهيار المفاوضات  سفارات فلسطين تحسبا  بخطة عمل دبلوماسية جديدة وتغييرات  :"رأي اليوم" .5
من دبلوماسي فلسطيني رفيع أن الرئيس محمود ” رأي اليوم“علمت  ”:رأي اليوم“األراضي الفلسطينية ـ 

عباس طالب السفارات في عدة عواصم عربية وعالمية باالستعداد لمرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي في 
الفترة المقبلة، تحسبا من انهيار عملية السالم، إضافة إلى أنه سيقوم ضمن الخطة وخالل األيام المقبلة أي 

الحالية للواليات المتحدة، بالتوقيع على حركة التنقالت في السلك الدبلوماسي  عقب عودته من الزيارة
الفلسطيني، وأهمها تعيين جمال الشوبكي السفير الحالي في المملكة السعودية، سفيرا في القاهرة ومندوبا 

 لفلسطين في الجامعة الغربية.
مكتب الرئيس بأن تكون السفارات  وتشمل خطة عباس التي وضعتها الخارجية الفلسطينية وشخصيات في

الفلسطينية في العواصم األوروبية الهامة، وبعض العواصم العربية، على أهبة االستعداد للعمل الدبلوماسي 
على مدار الساعة، حال انهارت مفاوضات السالم مع الجانب اإلسرائيلي، أو حال واجهت تعثرا في 

 المستقبل القريب.
ك العواصم ومن طاقم السفارة األول بالبقاء في أماكن عملهم، وانتظار القيام وسيطلب من السفراء في تل

بحملة توعية تدافع عن الحقوق الفلسطينية، وتفضح الحكومة اإلسرائيلية، على أنها صاحبة مخطط انهيار 
 عملية السالم، في حال لم تنجح الجهود األمريكية الراهنة في دفع العملية قدما.
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مور ألن يطلب من الدبلوماسيين الفلسطينيين في العواصم المؤثرة أوروبيا وعربيا بعدم أخذ وربما تتطور األ
 إجازاتهم السنوية والبقاء في أماكن العمل خشية من أي تطورات.

وستركز الخطة على المزيد من التحشيد الدولي وكذلك كسب الرأي العام األوروبي لصالح القضية 
 الفلسطينية.

الحالية قال الدبلوماسي الفلسطيني وهو على إطالع كبير بأن هناك خطة تنقالت بين وفي إطار الخطة 
السفراء تشمل إحالة السفير الحالي في القاهرة الدكتور بركات الفرا للتقاعد، لبلوغه السن القانون، على أن 

ن قيادات فتح في والشوبكي م يخلفه السفير الشوبكي في مهام السفارة والمندوبية لدى الجامعة العربية.
الضفة الغربية وهو من مدينة الخليل، وانتخب في المجلس الثوري لحركة فتح، وكان عضوا في المجلس 

 التشريعي الفلسطيني السابق.
ويرجح أن تشهد حركة السفراء المعتمدين في الدول العربية وبعض دول أفريقيا حركة تنقالت أخرى في 

 ها الخارجية الفلسطينية.إطار الخطة الدبلوماسية التي أعدت
وتشمل الخطة الجديدة حركة تنقالت للسفراء بين العواصم العربية واألفريقية، خاصة وأن األمر بحسب 

 الدبلوماسي الفلسطيني لم يحدث منذ فترة.
وينفي الدبلوماسي الفلسطيني أن تكون الخطة الجديدة من بينها إنهاء عمل سفراء فلسطين في القارة 

كون أن غالبيتهم جرى تعيينه في أماكنهم مؤخرا، ولم يمضي على أغلبهم مدة العام في العمل  األوروبية،
 الدبلوماسي.

 01/2/3104، رأي اليوم، لندن

 
 أبو مرزوق: نتائج لقاء عباس أوباما لن تكون إيجابية .6

رى، مســاء قــال نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس موســى أبــو مــرزوق إن  اللقــاء الــذي جــ: القــاهرة
(، بين رئيس السلطة محمود عباس والرئيس األمريكي باراك أوباما، "لن تكون منه أي نتـائج 3-86االثنين )
 إيجابية".

وتساءل أبو مرزوق على حسـابه فـي "الفيسـبوك" قـائاًل: "لمـاذا يعطيـك اآلخـر وأنـت فـي وضـع صـعب داخليـًا 
قليمية لـيس مـن بينهـا القضـية الفلسـطينية، مـع راع وبيئتك العربية في وضع أصعب، وهناك أولويات دولية و  ا 

 أمريكي ال يستطيع االنفكاك من شباك اإليباك والرؤيا الصهيونية للصراع".
وتوقــع أبــو مــرزوق أن اللقـــاء "جــاء اســتدعاًء ولــيس بترتيـــب عــادي وذلــك للــدفع فـــي اتجــاه عــدم فشــل مهمـــة 

ن، ولم يكن بوسع عباس عدم االستجابة لطلب أوباما كيري"، مشيرًا إلى أن توقيته ليس في صالح الفلسطينيي
 ألن هذا األمر "في منتهى الصعوبة".

فصـائل مـن منظمـة التحريــر  4ولفـت إلـى أن المجمـوع الـوطني مـع انتهـاء المفاوضـات، وكـان آخـر المواقـف 
يــة طالبــت باالنســحاب مــن عمليــة التفــاوض، مــع وجــود إجمــاع شــعبي علــى عــدم تقــديم تنــازالت ورفــض اتفاق

 اإلطار األمريكية.
وتطرق أبو مرزوق إلى الوضع الداخلي والعربي والدولي، حيث قال: "ينعقد اللقاء بعد أن انشغل الرئيس أبو 
مازن بمعركـة داخليـة فـي حركـة فـتح وعـدم التقـدم فـي المصـالحة مـع حمـاس، ووضـع الفلسـطينيين فـي سـوريا 

 ولبنان في أصعب حاالته".
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مــا بالــك بعمقنــا العربــي واالنقســامات فيمــا بيــنهم، عوضــًا علــى أنهــا لــن تنتهــي ولــن وأضــاف "هــذا فلســطينيًا، ف
تستقر إال بعد فترة ليست بالقصيرة، وعلـى الصـعيد الُقطـري كـل ُقطـر عربـي فيـه مـا يكفيـه مـن مشـاكل ولـيس 

 لديه الوقت لكي ينظر بعيدًا عن ذاته ولو للحظة واحدة".
رج، فاألولويـة لروسـيا وأوكرانيـا وكـذلك أوروبـا وأمريكـا التـي تقـف إلـى وتابع: "أما الوضع الدولي فحدث وال حـ
 جوار الرؤية الصهيونية في الصراع".

وتمنى أبو مرزوق "أن يخرج أبو مازن كما دخل ألنه لن يكسـب المعركـة فـي ظـل هـذه الظـروف، والمطلـوب 
 منه الصمود والخروج بالموقف الثابت فلسطينيًا مثلما دخل ليس إال".  

 01/2/3104، لمركز الفلسطيني لإلعالما
 

 وباما "مفصلي"أ -: فشل المفاوضات تتحمله واشنطن ولقاء عباس فتح .7
]أمــس  اعتبــرت حركــة فــتح أن لقــاء رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس اليــوم االثنــين : غــزة )فلســطين(

تي فـــي ظـــل تشـــتت عربـــي بـــارك أوبامـــا فـــي واشـــنطن "لقـــاء مفصـــلي وهـــام يـــأ األمريكـــي( مـــع الـــرئيس 3|86)
سالمي وانقسام فلسطيني".  وا 

وقال يحيى رباح القيادي في حركة فتح في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": "لقاء اليوم بين الرئيس محمود 
باراك اوباما لقاء مفصلي ألن الحقـائق والنتـائج النهائيـة سـتعرض هـذا اليـوم فـي هـذا  األمريكيعباس ورئيس 

 اللقاء".
الرئيس محمود عباس يتمتع بمصداقية عالية وكـل مواقفـه التـي سـيقولها اليـوم الوبامـا سـبق أن وأضاف: "أن 

قالهــا لجميــع االطــراف، وهــي دائًمــا تحــت ســقف قــرارات الشــرعية الدوليــة وهــي تلقــى تفهــم واســع مــن المجتمــع 
بعض هذه المبادئ الدولي وسبق للرئيس أوباما وكيري )جون كيري وزير الخارجية االمريكي( أن تحدثوا عن 

 عندما قالوا إن االستيطان غير شرعي وأنه عقبة في وجه السالم".
نمــا وضــع لهــا بــديل منطقــي قابــل للتطبيــق ولــه  وقــال: "الــرئيس عبــاس لــم يــرفض المطالــب اإلســرائيلية فقــط وا 

 صدى كبير في الشرعية الدولية بما فيها قضية الالجئين واالستيطان والتواجد األمني".
كــان اوبامــا وواشــنطن اســتطاعت ان تضــغط ولــو قلــيال علــى حليفهــا االســرائيلي ام  إذا"ســوف نــرى وأضــاف: 

ال". وأشــــار ربــــاح الــــى أنــــه "منــــذ بــــدء المفاوضــــات نهايــــة تمــــوز )يوليــــو( والمفاوضــــات لــــم تكــــن تــــدور بــــين 
المفاوضـات بـين  "سوف نـرى نتيجـة هـذه مضيفا:الفلسطينيين واإلسرائيليين بل بين االسرائيليين واالمريكان"، 

 امريكا وحليفتها اسرائيل هل فصلت فيها االدارة االمريكية ام ال؟".
وأكـــد أن الســـلطة الفلســـطينية ال تتحمـــل اي فشـــل، وقـــال: "إذا فشـــلت المفاوضـــات فـــان الفاشـــل هـــو الوســـيط 

تبتـدع حلـوال  األمريكي". وأضاف: "علينا فلسطينًيا في مواجهة هذا االختبار الكبير أن نصعد إلى الوحدة وأن
ملهمــة وغيــر تقليديــة مــن أجــل أن نجســد الوحــدة الوطنيــة ونخــرج مــن حفــرة االنقســام األســود الــذي كــان فكــرة 
وتخطيًطا وتنفيـًذا مـن قبـل العـدو اإلسـرائيلي ولـم يسـتفيد منـه سـوى العـدو االسـرائيلي علينـا ان نخـرج مـن هـذه 

 الحفرة".
سالمًيا مع االسف الش ديد ان الوزن العربي والوزن االسـالمي فـي المعادلـة اليـوم هـو مـا وتابع رباح: "عربًيا وا 

دون الصــفر والعــرب المســلمون ال يفعلــون شــيئا ســوى ان يقــدموا غطــاءات بالمجــان لهــذا الطــرف الــدولي او 
ان يسـتعيد العـرب الحـد األدنـى مـن ثقلهـم ووزنهـم  -وهنـاك بصـيص امـل  -ذاك، لكـنهم مطلـوب مـنهم اليـوم 
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دولية، ونرجو ان نرى شيء جديد وقرارات جديدة مهمة في القمة العربية القادمة بعـد ايـام قليلـة في المعادلة ال
 في الكويت"، على حد تعبيره.

 06/2/3104قدس برس، 
 

 كل التقديرات تشير إلى إمكانية تمديد المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيليحسن يوسف:  .1
القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس حســـن يوســـف إن كـــل  قـــال: ميرفـــت صـــادق، عـــاطف دغلـــس - الضـــفة الغربيـــة

التقــــديرات تشــــير إلــــى إمكانيــــة تمديــــد المفاوضــــات مــــع االحــــتالل اإلســــرائيلي بعــــد انتهــــاء مــــدتها فــــي نهايــــة 
 أبريل/نيسان المقبل، وذلك بسبب تمسك فريق المفاوضات بها كخيار إستراتيجي.

ســار التســوية الســلمية طــوال الفتــرة وحســب يوســف، فــإن مــن شــأن ذلــك إطالــة عمــر االحــتالل الــذي اتخــذ م
 السابقة غطاء لشرعنة ممارساته العدوانية من قتل واستيطان وتهويد للقدس والمقدسات.

ودعــا يوســف الــرئيس عبــاس لالنســحاب فــورا مــن المفاوضــات الحاليــة ورفــض تمديــدها بســبب الضــرر الــذي 
 تلحقه بحقوق الشعب الفلسطيني، كما قال.

بــين حركـة حمــاس والـرئيس الفلســطيني حاليـا فــإن يوسـف قــال إن اتصـاالت ســابقة  ورغـم انقطــاع االتصـاالت
معه ومـع قيـادات مـن حركـة فـتح مـن خـالل المكتـب السياسـي للحركـة فـي غـزة أو فـي الخـارج أيـدت مخـاوف 

 حماس بشأن تمديد المفاوضات وبكل ما يحيط بعملية التسوية ومآالتها.
 06/2/3104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 نسف كل قرارات الشرعية الدولية بمن خطة إطار  واشنطنما تطرحه الشعب: حزب  .9

قال األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسـام الصـالحي  : ميرفت صادق، عاطف دغلس - الضفة الغربية
إن أمريكا ليست راعيا نزيها للمفاوضات، كما أنهـا  -في تصريح لمراسل الجزيرة نت بنابلس عاطف دغلس-

 طوال سنوات التفاوض في تحقيق أي تقدم بالعملية السياسية.فشلت 
وأوضـــح أن مـــا تطرحـــه أميركـــا مـــن خطـــة إطـــار تنســـف كـــل قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة واألمـــم المتحـــدة بحـــق 
الفلســطينيين بدولــة كاملــة الســيادة علــى حــدودها وعاصــمتها القــدس الشــرقية وعــودة الالجئــين "والتعامــل وفــق 

 رضته إسرائيل".األمر الواقع الذي ف
وشـــــدد الصـــــوالحي علـــــى أن الخيـــــار الفلســـــطيني بالتوجـــــه للمؤسســـــات الدوليـــــة لمحاســـــبة إســـــرائيل هـــــو حـــــق 

 للفلسطينيين وليس موضوع تفاوض. 
 06/2/3104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بّت في مسألة تمديد المفاوضاتحتى اآلن لم ي  أمين مقبول:  .81

مجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، في حديث لـ"األخبار" أنه أوضح أمين سر ال: مالك سمارة  - رام هللا
"حتى اآلن لم يبت  في مسألة تمديد المفاوضات، ولم ُتطلب من الرئيس أبو مازن، وعندما ُتطرح عليه سوف 

 نرى ما هي طلباتها وندرسها، ونحدد على إثرها مسألة التمديد من عدمه".
، بي ن مقبـول أن "الموقـف الفلسـطيني مـا زال ة محمود عباس إلى واشنطنزيار وعن الُمتوقع فلسطينيًا من هذه 

ملتبســًا لــدى أوبامــا وبحاجــة إلــى توضــيحات، وهــذه هــي النقطــة األساســية فــي هــذه الزيــارة، الــرئيس أبــو مــازن 
سيوضح الموقف بتفاصيله وبشكل واضح ألوباما"، مضيفًا أن الموقف الذي سيشرحه للرئيس األميركي "كان 
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مع الموافقة علـى معظمـه مـن أوبامـا نفسـه عنـدما بـدأت المفاوضـات، قبـل أن تنحـرف عمـا جـرى التعهـد قد س
 به".

أما في ما يتعلق بالبدائل الفلسطينية في حال رفـض أبـو مـازن تمديـد التفـاوض، فأوضـح مقبـول أن الخيـارات 
إلـى األمـم المتحـدة لرفـع دعـاوى الفلسطينية المطروحة هي: "استمرار النضال السياسي والدبلوماسي، واللجوء 

ــــداخلي بالســــعي نحــــو  ــــين البيــــت ال ــــة، وتصــــعيد المقاومــــة الشــــعبية، وتمت ــــة محتل ضــــد إســــرائيل بوصــــفها دول
 المصالحة".

وأضــاف أن كــل تلــك االســتراتيجيات ســتناقش بتفاصــيلها فــي اللحظــة التــي ُيفقــد فيهــا األمــل مــن التوصــل إلــى 
 تسوية سياسية.

 01/2/3104، األخبار، بيروت
 

 تمديد المفاوضات يعني تمديد معاناة الشعب الفلسطينيتيسير خالد:  .88
شدد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد في حديث لــ"األخبار" علـى أن "تمديـد : سمارة مالك- رام هللا

ا المفاوضــات يعنــي تمديــد معانــاة الشــعب الفلســطيني تحــت االحــتالل، يعنــي اســتمرار إســرائيل فــي نشــاطاته
االســتيطانية علــى نحــو غيــر مســبوق، كمــا كانــت الحــال فــي الفتــرة الماضــية، إضــافة إلــى عمليــات التطهيــر 

 العرقي في القدس واألغوار الفلسطينية".
 01/2/3104، األخبار، بيروت

 
 في العودة للمفاوضات أوامحمود عباس والقيادة المتمثلة في المنظمة أخط"الشعبية":  .84

أكـد عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية، ربـاح مهنـا، أن الـرئيس محمـود عبـاس،  :سـمارة مالك- رام هللا
 والقيادة المتمثلة في المنظمة أخطآ في العودة للمفاوضات.

وأضــاف مهنــا: "الــرئيس عبــاس ذهــب إلــى هــذا الخيــار بشــعار المفاوضــات ثــم المفاوضــات، وهــذا أدى إلــى 
المدعومـة أميركيـًا"، مبينـًا أن البـديل هـو "اسـتعادة الوحـدة  وضعه تحت الضغط ليستجيب للشروط اإلسـرائيلية

 الوطنية، وممارسة المقاومة بكل أشكالها، السياسية والدبلوماسية والمسلحة".
 01/2/3104، األخبار، بيروت

 
 لعباسمن إقامة فعاليات مساندة مجددا  بمنعها  الحكومة في غزةتتهم  فتح .83

 اتهمــتحركــة فــتح  ، أنغــزةمراســلها مــن أشــرف الهــور ، عــن 01/2/3104القدددس العربددي، لندددن، ذكــرت 
حكومـــة حركـــة حمـــاس فـــي قطـــاع غـــزة بمنعهـــا مـــن إقامـــة فعاليـــات تأييـــد للـــرئيس محمـــود عبـــاس، لمواجهـــة 

 الضغوط األمريكية التي تمارس عليه، في إطار المفاوضات الجارية مع إسرائيل.
تنظـيم فعاليـات ‘جهـزة أمـن حركـة حمـاس منعـتهم مـن وقال الدكتور حسن أحمد النـاطق باسـم حركـة فـتح أن أ

 ’.الدعم والمساندة والتأييد للرئيس محمود عباس في معركة الصمود والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية
وكانت حركة فـتح فـي غـزة تنـوي تنظـيم العديـد مـن المسـيرات والوقفـات المسـاندة للـرئيس عبـاس فـي كـل مـدن 

 قبيل لقائه بالرئيس األمريكي باراك أوباما.قطاع غزة االثنين، وذلك 
وأعلن أحمد عن رفض فتح لما قامت به أجهزة أمن حمـاس، خـالل عقـدها فعاليـة أقيمـت مسـاندة للـرئيس فـي 

 ساحة الجندي المجهول.
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 المتحــدث باســم وزارة الداخليــة، أن أ ف ب، وعــن وكالــة رام هللا، مــن 01/2/3104الحيدداة، لندددن، وأضــافت 
لــ "الحيـاة": "إن الـوزارة أكـدت لقيـادة فـتح أول مـن أمـس وقـف أي فعاليـات تتعلـق بـدعم  قـال اد البزمأي في غزة

وشدد البزم علـى أن وزارة  عباس في إطار الحفاظ على األمن والنظام العام والتجاذبات الشديدة" في الحركة.
 القانونية الالزمة لذلك".الداخلية "لن تسمح بعودة الفوضى واالنفالت األمني، وستتخذ اإلجراءات 

 
 يقف خلف قيادة أبو مازن فتح: مسيرات الضفة تؤكد أن الشعب الفلسطيني  .82

خــرج آالف الفلسـطينيين فــي مختلـف أنحــاء الضـفة الغربيــة، أمـس، فــي مســيرات : "الحيـاة"، أ ف ب –رام هللا 
 بول اقتراح "اتفاق إطار".داعمة للرئيس محمود عباس في وجه الضغوط األميركية الرامية إلى حمله على ق

وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح": "إن هـذا التفاعـل الكبيـر يوجـه رسـائل واضـحة بـأن 
الشعب الفلسطيني متمسـك بعنـاد وبقـوة بثوابتـه األساسـية بحقوقـه ولـن يفـرط بهـا، وأن هـذا الشـعب رافـض كـل 

، والــرئيس عبــاس، داعــم ومســاند لــه فــي تمســكه بالثوابــت الضــغوط، صــامد فــي مواجهتهــا، ملتــف حــول قيادتــه
 الفلسطينية".

ـــا  وتوقـــع العـــالول أن تتعـــرض الســـلطة الفلســـطينية لحصـــار مـــالي. وأضـــاف: "لكـــن، ال يمكـــن أن نبيـــع ثوابتن
 بالمال".

وذكر أحمد عساف المتحدث باسم حركة "فتح" أن "المسيرات حملت رسالتين: األولـى إلـى إسـرائيل والمجتمـع 
لــدولي، خصوصــًا اإلدارة األميركيــة، بــأن الشــعب الفلســطيني يقــف خلــف قيــادة أبــو مــازن ويلتــف حولــه ألنــه ا

عبر عن إرادة شعبنا ورفـض كـل الضـغوط، وأنـه متمسـك بالثوابـت الفلسـطينية التـي تقـود شـعبنا إلقامـة دولتـه 
 وتحقيق أهدافه الوطنية".

ة للـرئيس عبـاس محـل اعتـزاز مـن شـعبنا الـذي يعلـن فـي كـل وقال إن الرسالة الثانية هي أن "المواقف المشرف
 المحطات التاريخية تمسكه بحقوقه ويرفض التنازل عنها".

وجــدد عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر واصــل يوســف، فــي كلمــة "عــدم االعتــراف بيهوديــة إســرائيل، 
 ".وعدم المساس بالثوابت كحق العودة، والقدس العاصمة األبدية لفلسطين

 01/2/3104، الحياة، لندن
 

 ومحاكمته قريبة أبو ماهر غنيم: مقابلة دحالن ال تستحق الردّ  .85
اســـتهجن أبـــو مـــاهر غنـــيم أمـــين ســـر حركـــة فـــتح تصـــريحات محمـــد دحـــالن وتهجمـــه علـــى القيـــادة  -رام هللا 

 حول التهم الموجه له. اإلجابةومحاولة بث الفتنة مع مصر والشعوب العربية دون 
يكلـف المحـامين للـدفاع عنـه وفلسـطين  أن: "المطلـوب مـن دحـالن تسـليم نفسـه للقضـاء ومـن حقـه وقال غنيم

 "كيل الشتائم ال يمحي الجرائم". أن إلىمشهود لها بالقضاء النزيه" مشيرا 
وبــين غنــيم ان "مقابلــة دحــالن اظهــرت مســتواه وعداوتــه لكــل قطاعــات ومؤسســات الشــعب الفلســطيني ســواء 

أو المركزية أو المجلس الثوري أو المجلس التشـريعي وكـأن الشـعب كلـه فاسـد باسـتثنائه وهـذا  اللجنة التنفيذية
 كالم معيب وخارج عن قيمنا وأخالقنا".

 بـه وقال: "ان اعتراف دحالن باختالفه مع أبو عمار كان مختلفا عن غيـره وانـه رجـولي وان ابـو عمـار يثـق 
يعد رمزا للشعب الفلسطيني وان الشعب يريد قيادة شابة مثله  علما انه قال ان عرفات انتهت صالحياته ولم 
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 جميعهـا أين الرجولة في ذلك؟". واضاف: "اعتبر دحالن اللجنة المركزية السابقة انها قيادات هرمة وواجهها 
 فمع من لم يختلف دحالن؟".

جــراءات بحقهــم بشــكل وبــين غنــيم ان "اللجنــة المركزيــة مجمعــة اآلن علــى مواجهــة كــل المتجنحــين واتخــاذ اال
 حاسم وال وجود ألي متجنح داخل الحركة، وخالف دحالن مع شعبنا وليس مع أشخاص".

وحول وجوده بالمفاوضات بين غنيم ان "دحـالن لـم يكـن مـؤهال ألي منصـب فيهـا سـوى قدرتـه علـى التحـدث 
 ن نفسه وزمرته".باللغة العبرية ولألسف استغلت لبناء عالقات مع االحتالل لم يستفد منها سوى دحال

واكد غنيم ان رد شعبنا كان أمس في شوارع فلسطين دعما للقيادة وتمسكها بالثوابت وعلى رأسها الرئيس أبو 
مازن. وقـال: "ال يوجـد فـي مقابلـة دحـالن سـوى أكاذيـب ال تسـتحق الوقـوف عنـدها فـنحن ماضـون بمشـروعنا 

 واندحروا وسنستمر بذلك". والصمود سابقا باإلصرارالوطني وأمثال دحالن واجهناهم 
 01/2/3104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ": حماس ليست بصدد البحث عن مكان لمكتبها السياسي"قدس برس .86

نفت مصادر مسؤولة في حركة حماس ما جاء في تصريحات منسوبة للدكتور أحمد يوسـف : غزة )فلسطين(
غــزة، عــن أن "حمــاس" بصــدد البحــث عــن مقــر  المستشــار السياســي الســابق لــرئيس الحكومــة الفلســطينية فــي

لمكتبها السياسي في عم ان أو غيرها من العواصم العربية، ووصفت ذلك بأنه "معلومات غير دقيقة وال تمـت 
 للواقع بأية صلة".

ـــ "قــدس بــرس" وطلبــت االحتفــاظ باســمها، إلــى أن المكتــب السياســي  وأشــارت هــذه المصــادر، التــي تحــدثت ل
ع بين الداخل، أي قطاع غزة والضفة والخارج فـي عـدد مـن الـدول علـى الـرغم مـن وجـود لحركة "حماس" موز 

رئيســه خالــد مشــعل فــي العاصــمة القطريــة الدوحــة، وأنــه ال صــحة للمعلومــات التــي تتحــدث عــن أن "حمــاس" 
ي تبحث عن مكتب هنا أو هناك على اإلطالق، وأن موقفها المتمسك بالمصالحة وفق ما تم التوافق بشأنه ف

 القاهرة والدوحة لم يتغير، على حد تعبيرها.
علــى صــعيد آخــر  أبــدت مصــادر فلســطينية متعــددة اســتغرابها إزاء الحــديث عــن مبــادرة أردنيــة لتفعيــل ملــف 
المصــالحة بــين حركتــي "فــتح" و"حمــاس"، وأكــدت أنهــا لــم تســمع بهــذه المبــادرة. ونفــت علمهــا بوجــود ترتيبــات 

عباس ورئيس المكتـب السياسـي للحركـة خالـد مشـعل عقـب عـودة عبـاس مـن  جديدة للقاء بين الرئيس محمود
 واشنطن.

 06/2/3104قدس برس، 
 
 

 وتشكيل حزب جديد "الليكود"نتنياهو ينفي نيته االنشقاق عن  .87
الذي يتزعمه،  "الليكود"نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته االنشقاق عن حزب : المستقبل

وكانت شائعات سرت مؤخرًا حول احتمال حدوث انهيار سياسي يهدد االئتالف  ديد.وتشكيل حزب ج
الحاكم، وتشكيل حزب جديد يضم إليه زعيم حزب  "الليكود"الحكومي يقرر نتنياهو في اعقابه االنسحاب من 

 تسفي ليفني. "هتنوعاة"أفيغدور ليبرمان، وزعيمة حزب  "إسرائيل بيتنا"
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التلفزيون اإلسرائيلي أن نتنياهو، وفي لقاء خاص عقده في منزله ليلة الخميس  وذكرت القناة الثانية في
المركزيين، فند ما أثير مؤخرًا حول قرب حدوث انهيار سياسي،  "الليكود"الماضي، ودعا إليه أعضاء حزب 

 ."االدعاءات"وحول نيته تشكيل حزب سياسي جديد يضم ليبرمان وليفني، ووصفها بـ
، مشيرة إلى أنه دعا إليه "أهمية كبيرة"لثانية أمس االثنين إلى أن نتنياهو أولى هذا اللقاء وأشارت القناة ا

بشكل عاجل، على الرغم من التصعيد األمني في ذلك الوقت، على الحدود مع قطاع غزة، هادفًا إلى وئد 
 هذه اإلشاعات وا عادة التفاف أعضاء الحزب من حوله.

 01/2/3104، المستقبل، بيروت
 

 ورجل مبادئ ولديه مواقف واضحة ضّد "اإلرهاب" والعنف  شريك حقيقي للسالمبيريز: عباس  .81
في تصريحات نشرها موقع صحيفة  ريزقال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بي: برهوم جرايسي -الناصرة 

تمر "معاريف" على االنترنت، "إن الرئيس محمود عباس شريك حقيقي للسالم"، وأضاف قائال، إن المنطقة 
في حالة حرجة جدا، ونسعى لبذل كافة الجهود الستمرار عملية السالم"، واشار الى أن المفاوضات تمر في 

وجود  يزوادعى بير  مرحلة حرجة تتطلب منا جميعا العمل على استمرار المفاوضات والعملية السلمية.
ب الفلسطيني والرئيس محمود غالبية في إسرائيل تؤيد حل الدولتين، وقال يتوجب علينا العمل مع الجان

عباس، وأضاف أنه يوجد غالبية في إسرائيل تؤيد حل الدولتين لشعبين، ويتوجب علينا العمل مع السلطة 
الفلسطينية والرئيس أبو مازن، "كونه رجل مبادئ ولديه مواقف واضحة ضد االرهاب والعنف، وهو شريك 

 كي تحل النزاعات والخالفات".شيء طبيعي ولذلك ولدت المفاوضات  جيد، فالخالفات

 01/2/3104، الغد، عّمان
 

 إيران علون يؤيد عملية عسكرية أحادية الجانب ضدّ هآرتس: ي .89
قالت صحيفة "هارتس" العبرية إن وزير الجيش موشيه يعلون غي ر موقفه من الملف : صفا -القدس المحتلة

 ادية الجانب ضد المنشآت النووية في ايران.االيراني، وأصبح يميل الى تأييد عملية عسكرية إسرائيلية أح
خالل اجتماع ُعقد في  أمسوقالت الصحيفة في عنوانها الرئيسي صباح الثالثاء، إن يعلون ألمح الى ذلك 

 جامعة "تل ابيب"، حيث اشار الى أنه ال يمكن إلسرائيل ان تعتمد على الواليات المتحدة بهذا الشأن.
كان إبان حكومة بنيامين نتنياهو السابقة يقود المعسكر المعارض لمثل هذه وأشارت الصحيفة إلى أن يعلون 

 العملية العسكرية، خالفا لموقف رئيس الوزراء "نتنياهو" ووزير الجيش آنذاك إيهود باراك. 

 01/2/3104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 

 زعيتر مقتل"يأسف بشدة" على  يعلون .41
سرائيلي موشيه يعلون اليوم االثنين، رسالة إلى الحكومة األردنية أعرب فيها عن أرسل وزير الحرب اإل :الغد

"أسفه الشديد"، عن حادثة استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد جنود االحتالل في جسر الكرامة قبل أيام، 
 وفق ما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية.

الل اإلسرائيلي خالل األيام المقبلة على ممثلي وقالت اإلذاعة إنه من المتوقع أن يعرض ممثلو جيش االحت
 الجيش األردني نتائج التحقيق الذي أجري حول هذا الحادث.
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 01/2/3104، الغد، عّمان
 

 زعيترالقاضي رائد  رب عن أسفه للملك األردني على مقتلبيريز يع .48
مكالمة هاتفية مع الملك  الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز لصحفيين االثنين إنه قدم في عواودة: قالوديع 

 األسف،األردني "تعازيه العميقة" للشعب األردني لقتل القاضي زعيتر ولعائلة الراحل. واستخدم بيريز عبارة 
وتحدث عن بدء عمل لجنة مشتركة إسرائيلية أردنية الستكمال التحقيق في حادثة قتل زعيتر في العاشر من 

ن أهمية تحقيق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين، يقوم على هذا الشهر. وأضاف أنه بحث مع ملك األرد
وضرورة وقف "سفك الدماء في الشرق األوسط" وتعزيز االستقرار واالزدهار والرفاه  لشعبين،أساس دولتين 

فإن إسرائيل تولي أهمية كبيرة للعالقات مع األردن ولحل  بيريز،لشعوب المنطقة كافة. وعلى حد قول 
 "الدولتين". 

 01/2/3104، جزيرة نت، الدوحةال
 

 محاوالت إسرائيلية للتهرب من تحرير الدفعة الرابعة لقدامى األسرى .44
تزايدت المؤشرات في األيام األخيرة التي تشير إلى توجهات الحكومة اإلسرائيلية، : برهوم جرايسي -الناصرة 

األسرى الفلسطينيين، مع نهاية الشهر  إلى التهرب من التزامها بتنفيذ الدفعة الرابعة من إطالق سراح قدامى
، وقال نائب الوزير في مكتب رئيس 41الحالي، التي من المفترض أن تضم عددا من قدامى أسرى 

الحكومة والمسؤول عن العالقة مع الكنيست أوفير أكونيس في مقابلة مع إذاعة جيش االحتالل، "إن الوعد 
نما العكس". اإلسرائيلي لتحرير" المخربين "هو خطأ خطير، من  فهذا لم يقر ب الفلسطينيين الى السالم وا 

جانبها قالت صحيفة "هآرتس" أمس، إن مسؤولين كبارا في الحكومة اإلسرائيلية، طرحوا على الواليات 
، حتى لو لم ينجحوا في جسر الفجوات 1084المتحدة امكانية تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الحالي 

، وقد ألمح الطرف اإلسرائيلي بانه دون تمديد المحادثات، سيكون من إطارول الى وثيقة بين الطرفين والوص
 آذار )مارس(. 11الصعب حتى المتعذر تنفيذ الجولة الرابعة من تحرير األسرى الفلسطينيين في 

 01/2/3104، الغد، عّمان
 

 ": عناصر من حزب هللا تمكنوا من التسلل إلى داخل "إسرائيل"والال"موقع  .43
كشف موقع والال اإلخباري مساء اليوم االثنين بأن جيش االحتالل اإلسرائيلي قد أجرى  :عكا أون الين

تحقيقًا مفصاًل حول تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري كان قد وقع قبل أيام على الحدود اللبنانية مع 
ألول مرة تمكن عناصر من حزب وأفاد الموقع بحسب ما تم نشره من نتائج التحقيق والذي يشير  "إسرائيل".

هللا التسلل إلى الجانب اإلسرائيلي عبر الحدود الشمالية وزرع عبوة ناسفة على مسافة أمتار ما يسمى الخط 
 األزرق.

وكانت المنطقة الحدودية مع لبنان قد شهدت يوم الجمعة الماضية تفجير عبوتين ناسفتين بالقرب من جيب 
ائد سرية في الجيش اإلسرائيلي وضابط عسكري رفيع المستوى، واللذان كانا عسكري إسرائيلي، كان بداخله ق

  يقومان بجولة ميدانية على المواقع الموجودة في المنطقة.
 06/2/3104، عكا اون الين
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 التي تضرب غزة اإلسرائيلية نظومة صواريخ أرض أرضتقرير حول م .42
الوسائل التي يتم بها األهداف في قطاع  مع كل تصعيد صهيوني في قطاع غزة تتعدد :خاص – المجد 

غزة، فمنها ما يتم قصفه عبر الطائرات ومنها ما يتم قصفه عبر الدبابات ومنها ما يتم قصف عبر صواريخ 
 أرض أرض.

وهنا يسلط "المجد األمني" الضوء على منظومة صواريخ أرض أرض التي قصف بها عدد من مواقع 
 ي صواريخ منظومة القافز )جمبر(.المقاومة خالل التصعيد األخير وه

 
 تعريف الجمبر" القافز":

الصهيونية ضمن  AIAمنظومة صواريخ أرض أرض جديدة كشف النقاب عنها مؤخرًا من قبل شركة 
" التي يتم canisteredمعرض الدفاع في منطقة اللطورن, حيث يضم النظام ثمانية صواريخ من طراز "

 ميال(. 38كيلومترا ) 50دي لضرب أهداف على مدى يصل إلى إطالقها من قاعدة قاذفة بشكل عمو 
 

 المكونات:
وقيادة واحدة متكاملة "وحدة التحكم" التي يتم  canisteredيحتوي على ثمانية صواريخ  JUMPERنظام 

 ترتيبها في كل خلية.
 النظام ال يتطلب طاقم التشغيل وال يحتاج لمنصة إطالق خاصة.

 ران قصير يجعله الحل األمثل في تقديم الدعم الناري اآللي للقوات البرية.لديه دقة متناهية ووقت طي
 كيلوغرام. 90وزن الحاوية الكلية للصاروخ  كم، 13سم ويزن  85متر وقطره  8.1الصاروخ طوله 

الصاروخ مجهز بنظام تحديد المواقع، لديه أربع أجنحة للتوجيه في الذيل باإلضافة إلى ذلك الصاروخ 
 عمل بنظام التوجيه الليزري.يستطيع ال

له تأثير كبير ضد مجموعة أهداف متنوعة، وخصوصًا في حرب المدن حيث يتم توخي الخظر من ايقاع 
 أضرار جانبية.

 يتم تسليح الصواريخ بعدة أنواع من الرؤوس الحربية لمهام متنوعة قد تتطلب اصابات دقيقة.
 وبشكل دقيقي بغض النظر عن الطقس وظروف الرؤية. لديه القدرة على المناورة بشكل ذاتي على الفور

 سبب انشائها:
بعد نشوب الكثير من االشكاليات لدى الجيش الصهيوني في الميدان أثناء التعامل في البيئات المعقدة 
ل كلبنان وغزة والتي كانت القوات البرية تشاهد فيه أماكن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين وال تستطيع التعام

جاءت هذه المنظومة لتمكن الجنود  األرض،معها ألن القوات الجوية ال تدرك العدو كما يدركه الجنود على 
من التحكم بالصورايخ في الميدان عبر تحديد أماكن تواجد األعداء عبر الليزر واإلطالق عبر جهاز تحكم 

 صغير يكون مع قائد الفيلق المقاتل.
 

 اطالق الصاروخ:
ويتم تحديد الهدف  الصوت،اروخ على مرحلتين محرك صاروخي وبسرعة تفوق سرعة يتم اطالق الص

, أو عبر نظام الوجيه الليزري, ويستخدم لعمليات التفجير أو GPSالمطلق عليه عبر نظام تحديد األماكن 
ويمكن نشره على  االختراق ومن الممكن أن يستخدم ضد اآلليات في حال تركيب رأس اختراقي عليه.
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ة أو على األرض ويمكن استخدامه في العمليات البحرية من على سطح السفينة للحصول على الدعم شاحن
 الناري من البحر إلى اليابسة.

 07/2/3104، المجد االمني
 

 "إسرائيل"من اإلسرائيليين يقرون بوجود العنصرية في  %95استطالع:  .45
اإلسرائيليين يعتقدون بوجود عنصرية يعاني من  %95قال استطالع  للرأي إن : برهوم جرايسي -الناصرة 

منها المجتمع اإلسرائيلي، وأظهر االستطالع أن األثيوبيين اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل في العقود 
 هم أكثر الشرائح في المجتمع اإلسرائيلي تعرضا للسلوك العنصري. 41الثالثة األخيرة، يليهم فلسطينيو 

من الشهر الحالي، ويكشف  18اليوم العالمي لمكافحة العنصرية، الذي يصادف وأجري االستطالع بمناسبة 
من اإلسرائيليين يعتقدون أن الشريحة التي تعاني أكثر من غيرها من العنصرية هم  %69االستطالع، أن 

 قالوا إنهم %41، ثم 41إن الشريحة األكثر معاناة هم فلسطينيو  %11المهاجرون األثيوبيون، بينما قال 
 اليهود الشرقيون. %34اليهود المتدينون المتزمتون، و

من المستطلعين إنه ال يوجد أي مظهر من مظاهر العنصرية في إسرائيل، وقال أكثر من  %4,4وقال 
من المستطلعين أن الحكومة اإلسرائيلية ال تفعل ما فيه الكفاية من أجل وقف ظاهرة العنصرية، واتهم  60%

أن حكومتهم تفعل ما هو مطلوب  %80بتشجيعها عمليا العنصرية، ويرى  ومةالحك %10الـ ما يقارب 
 منها.

 01/2/3104، الغد، عّمان
 

 اإلسرائيلي شدد اإلجراءات األمنية للطائرات التي تدخل المجال الجوي"يديعوت": "إسرائيل" ت .46
اإلجراءات األمنية  أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" االسرائيلية أن السلطات االسرائيلية شددت: أش أ

للطائرات التي تدخل المجال الجوي االسرائيلي، خشية استخدام الطائرة الماليزية التي اختفت قبل أكثر من 
 أسبوع في هجوم. ويتركز التحقيق حاليًا على اختفاء الطيار ومساعده.

الطائرات والطيارين ونقلت الصحيفة عن وزير المواصالت اسرائيل كاتس إنه تم تشديد اجراءات التعريف ب
األجانب وانه أعطى تعلمياته بـ"التحضير لكل السيناريوات المحتملة". ونسبت الى مسؤول في الوزارة: "ال 

 أحد يعلم اين الطائرة الماليزية، لذلك فإننا لن نجازف".
 01/2/3104، النهار، بيروت

 
 ثانيلليوم ال المسجداالحتالل يواصل حصار اقتحامات للمسجد األقصى..  .47

"األيام": عادت الشرطة اإلسرائيلية، أمس، لفرض قيود على دخول المصلين إلـى المسـجد األقصـى  -القدس 
 المبارك وهو ما تسبب بتجدد االشتباكات على أبواب المسجد بين المصلين وقوات االحتالل اإلسرائيلي.

قبولة وهي اسـتفزاز لمشـاعر المسـلمين وأدان الشيخ الخطيب بشدة اإلجراءات اإلسرائيلية التي أكد أنها غير م
 وتوحي إلى وجود مخططات غير مقبولة تسعى السلطات اإلسرائيلية لتنفيذها ضد المسجد األقصى.

بدورها، قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، إن قوات االحتالل تفـرض لليـوم الثـاني علـى التـوالي الحـواجز 
من دخوله منـذ صـالة الفجـر،  50الـ قصى ومنعت من هم دون العسكرية على البوابات الخارجية للمسجد األ

 وتقوم بالتضييق على موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية ومنع قسم منهم من الدخول.
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مستوطنين األقصى وسط وجـود مكثـف لقـوات شـرطة االحـتالل  80وأضافت، "يأتي ذلك في وقت اقتحم فيه 
 الحذر". في جميع رحاب المسجد ما يخلق حالة من التوتر

 01/2/3104األيام، رام هللا، 

 
 منذ فبراير الماضي األقصى أكثر من ألف مرةالمسجد المستوطنون اقتحموا منظمة حقوقية:  .41

 اقتحام للمسجد األقصى منذ الشهر الماضي وحتى اليوم 8000أكثر من 
ات المتكــررة لجـــيش عبــرت المنظمــة العربيــة لحقـــوق اإلنســان فــي بريطانيـــا عــن قلقهــا مــن اســـتمرار االعتــداء

االحتالل والمستوطنين ووزراء فـي حكومـة االحـتالل علـى المسـجد األقصـى بشـكل شـبه يـومي خاصـة خـالل 
وحتى اآلن بلغـت فـي  1084ساعات الصباح، وذكرت إن اقتحامات المستوطنين منذ الشهر الماضي شباط/

فين اليهـــود وعلـــى رأســـهم وزيـــر عمليـــة اقتحـــام ويتـــرأس تلـــك العمليـــات كبـــار المتطـــر  8000عـــددها أكثـــر مـــن 
 "أوري أريئيل". اإلسرائيلياإلسكان 

وقالت المنظمة إن تكرار مثل هذه االنتهاكات ينبيء بمخاطر شديدة تتمثل في محاولة تقسيم المكـان زمانيـًا، 
ا حيــث تصــبح ســاحات وباحــات المســجد مرتعــًا للمســتوطنين خــالل ســاعات النهــار كخطــوة أولــى نحــو بنــاء مــ

 يسمى "الهيكل".
يقوم بإغالق جميع الشوارع المؤدية للمدينة، في محاولة منه  اإلسرائيلي االحتاللوأضافت المنظمة إن جيش 

لمنع تدفق الفلسطينيين إلى المسجد األقصى من أجل التصـدي للمسـتوطنين الـذين يقـدم لهـم جـيش االحـتالل 
طــالب "مصــاطب العلــم" والمعلمــات هنــاك، حيــث أبعــد ، كمــا يعتــدي علــى االقتحــامكــل الــدعم والحمايــة أثنــاء 

كمـــا أشـــارت المنظمـــة إلـــى وجـــود عشـــرات  وخـــالل شـــهرين خمســـة معلمـــات عـــن المســـجد األقصـــى ألشـــهر.
اإلصابات في صفوف الفلسطينيين في كـل عمليـة اقتحـام، يلـي ذلـك عمليـات اعتقـال للشـبان الـذين يتصـدون 

إصابة  850ل الشهر الماضي وحتى هذا اليوم أكثر من العتداءات المستوطنين والجيش، حيث سجلت خال
متنوعــة فــي صــفوف الشــبان مــا بــين إصــابات بالرصــاص الحــي والمطــاطي واإلصــابة بحــاالت اختنــاق جــراء 

وطالبــت المنظمــة الحكومــات العربيــة واإلســالمية إلــى  الغــاز المســيل للــدموع الملقــى مــن قبــل جنــود االحــتالل.
متحدة التخاذ إجـراءات حاسـمة وسـريعة لوضـع حـد لهـذه االنتهاكـات اليوميـة التـي التحرك سريعا نحو األمم ال

 باتت تشكل خطرًا مباشرًا على وجود المسجد األقصى.
06/2/3104المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، لندن،   

 
 4183سنة مبنى في النقب خالل  697الحتالل هدم : اتقرير .49

مبنـى فـي النقـب جنـوب  196الحـتالل اإلسـرائيلي عـن تسـببها بهـدم كشف تقرير أمني لوزارة األمن الداخلي ل
 .1083خالل العام  41األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

أمـن االحـتالل ونشـرت بعضـا  لـوزارةوبحسب التقرير السنوي لهيئة فرض األحكام المتعلقة باألراضي، التابعة 
"عـدد المبـاني التـي تـم هـدمها فـي النقـب خـالل ، فـإن 1084-3-86منه وسائل إعالم عبرية، مسـاء االثنـين 

مبنى اضطر  361مبنى قامت بهدمها قوات تابعة للوزارة، و 318، منها 196( بلغت 1083العام الماضي )
أصـحابها لهــدمها بأيــديهم بعــد التلــويح باتخــاذ إجــراءات ضـد أصــحابها منهــا اإلجــراءات القانونيــة"، بحســب مــا 

 ُنشر.
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شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ عدد المباني  1083ليات الهدم التي شهدها العام وأظهرت المعطيات أن "عم
هــدمت بيــد أصــحابها  895مبنــى، و 864مبنــى، هــدمت الــوزارة منهــا  319، بلغــت 1081التــي هــدمت عــام 
 بأوامر قضائية".

 01/2/3104، فلسطين أون الين
 

 حتالل العدوانيةعلى سياسة اال عن الطعام احتجاجا   األسرى يخوضون إضرابا   .31
ينفــذ األســرى الفلســطينيون فــي ســجون االحــتالل اإلســرائيلي إضــرابًا عــن الطعــام  :ناديــة ســعد الــدين -عمــان 

 احتجاجًا على ممارسات االحتالل العدوانية ضدهم، وللمطالبة باإلفراج عنهم.
تصـل ذروتهـا مـع  ويأتي ذلك في خطوة أولى من سلسلة إجراءات احتجاجية قرر األسرى المضـي  فيهـا حتـى

 آالف أسير. 5نيسان )إبريل( المقبل، بينما يقدر عددهم بنحو  86ذكرى يوم األسير الفلسطيني في 
وقال مدير عام نادي األسـير الفلسـطيني عبـد العـال العنـاني إن "إضـراب الحركـة الوطنيـة األسـيرة اليـوم يـأتي 

 احتجاجا على سياسات االحتالل التعسفية ضد هم".
"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "عدوان االحتالل مستمر ضد األسرى بأشكال عديدة، منها سياسة وأضاف، لـ

العقاب الجماعي والعزل اإلنفـرادي والتفتـيش التعسـفي المهـين، واإلهمـال الطبـي المتعمـد فـي ظـل وجـود زهـاء 
 حالة مزمنة". 81حالة مرضية، منها  840

 01/2/3104الغد، عمان، 
 

 معدرض لخطدر المدوت المفداجئ الناصدرة دعدن الطعدام مندذ أكثدر مدن شدهرين المضدرب " رياأبو ما"األسير  .20
ســنة، مــن ســكان بلــدة بيــت أمــر  14وجــه األســير الفلســطيني وحيــد حمــدي زامــل أبــو ماريــا : زهيــر أنــدراوس

احتجاجـــا علـــى اعتقالـــه اإلداري ويقبـــع فـــي مستشـــفى  9/8/1084قضـــاء الخليـــل المضـــرب عـــن الطعـــام منـــذ 
اإلسرائيلي رسالة إلى الشعب الفلسطيني ومؤسسات حقوق اإلنسان نقلتها محامية وزارة األسرى هبة  وولفسون

تشـير أنـه معـرض لخطـر المـوت  ه الطبـيأن نتـائج فحصـ األسـير، وأفـاد مصالحة التي زارته فـي المستشـفى.
نضــمام أســـيرين أســيرا بعــد ا 88ويــذكر أن عـــدد األســرى المضــربين قــد ارتفــع إلـــى  المفــاجف فــي أي لحظــة.

 لإلضراب تضامنا مع األسرى المضربين وهم إبراهيم الحيح وحاتم وأحمد صبارنة.
 01/2/3104القدس العربي، لندن، 

 
 من فلسطينيي الضفة وغزة يرفضون "مشروع كيري" %19استطالع:  .34

ضــون مــن فلســطينيي الضــفة وغــزة يرف %19أظهــرت نتــائج اســتطالع رأي علمــي، أن : األناضــول –رام هللا 
اتفاق "اإلطار" الذي اقترحته الواليـات المتحـدة األمريكيـة، الـذي مـن شـأنه أن ال يقـدم حريـة حقيقيـة وال يحتـرم 

 حق تقرير المصير، بحسب نتائج العينة المستطلع رأيها.
 894ويظهــر االســتطالع الــذي رعتــه مجموعــة المناصــرة العالميــة "آفــاز" )منظمــة غيــر حكوميــة، تتواجــد فــي 

مــل لضـمان مشــاركة آراء وقـيم شــعوب العـالم بصــناعة القـرار(، وأجرتــه شـركة المســح "ريـوي" )مركــز دولـة، تع
معلومــات فلســطيني، غيــر حكــومي(، وشــمل عينــة فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، بــأن أغلبيــة كبيــرة ممــن 

ــــازالت تضــــمن اســــتمرار االحــــتالل اإلســــرائيلي أو تعيــــق ســــيادة ا ــــدعم أي تن ــــن ت ــــة شــــملهم االســــتطالع ل لدول
 الفلسطينية".
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فقـط مـن الـذين  %88مـن المسـتطلعين رفضـوا اتفـاق اإلطـار، و  %19وبحسب بيان صدر عن "آفاز"، فإن 
مــن المســتوطنين بالبقــاء فــي  %15-65شــملهم االســتطالع قــالوا إنهــم ســيدعمون إطــار مفاوضــات يســمح لـــ 

ــــة إســــرا %11الضــــفة الغربيــــة، و فقــــط يــــدعمون  %81ئيل، ومــــن المســــتطلعين يرفضــــون االعتــــراف بيهودي
 االعتراف.

 01/2/3104"، 30موقع "عربي 
 

 الجليل الغربيفي طفال  فلسطينيا   22 الضفة: االحتالل يعتقل .33
طفـاًل فلسـطينيًا تواجـدوا فـي الجليـل الغربـي بشـكل غيـر قـانوني،  44اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية أمـس : البيان

للـدخول إلـى إسـرائيل بشـكل غيـر قـانوني وتـم الـتحفظ علـى ثـالث وتم اعتقال ثالثة شبان قدموا لهم المسـاعدة 
 سيارات.

عامـًا، حيـث  84وبحسب ما نشر موقع القناة السابعة اإلسرائيلية فإن أغلـب المعتقلـين ال تتجـاوز اعمـارهم الــ 
 دخلوا الى منطقة الجليل الغربي بهدف العمل في الحقول الزراعية، كذلك تم التحفظ على ثالث سيارات.

 01/2/3104البيان، دبي، 
 

 في فلسطين وعدد من الدول دعما  لعباسمسيرات ووقفات تضامنية  .32
، فــي أمــسشــاركت جمــاهير غفيــرة مــن أبنــاء شــعبنا فــي محافظــات الــوطن والشــتات،  منــدوبو "األيام"،"وفــا":

فضـة للضـغوط مسيرات ووقفات تضامنية في الميادين العامة دعما وتأييدا لمواقف الرئيس محمـود عبـاس الرا
 والتهديدات والمتمسكة بالثوابت الوطنية.

وانطلقــت عــدة مســيرات فــي محافظــات ومــدن الضــفة منهــا: رام هللا، البيــرة، جنــين، قلقيليــة، الخليــل، نــابلس، 
كما أكد التجمع الـوطني للشخصـيات المسـتقلة، دعمـه المطلـق للـرئيس محمـود ، واالغوار، بيت لحم، طولكرم
 للرئيس عباس فـي المخيمـات الفلسـطينية فـي لبنـان. ةكما وخرجت مسيرات مؤيد ارية.المفاوضات الجعباس 

باإلضافة إلى ذلك، أعربت الجاليـات الفلسـطينية فـي اسـبانيا، الواليـات المتحـدة األميركيـة، الصـين، البحـرين، 
 .صفا واحدا خلف قيادة الرئيس محمود عباس اعن وقوفهتونس الجزائر، اليمن، 

 01/2/3104هللا، األيام، رام 
 

 عباس ودحالن أنصاربين  غزةبجامعة األزهر اشتباكات في  .35
أشـرف الهـور: نشـبت صـدامات فـي جامعـة األزهـر بمدينـة غـزة أمـس نجمـت عنهـا اشـتباكات باأليـدي  - غزة

ئب محمد بين عناصر من حركة فتح فريق منهم يؤيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفريق آخر يؤيد النا
 .المفصول من الحركةدحالن 

ووقعت المشادات بين الطرفين والتي سرعان ما تطورت إلى االشتباك باأليدي حـين نظـم طـالب مـن جامعـة 
األزهر بمدينة غزة من المؤيدين للرئيس وقفة مسـاندة وتضـامن دعـت إليهـا حركـة فـتح فـي كـل منـاطق قطـاع 

 قبيل لقائه بالرئيس األمريكي باراك أوباما. غزة، تهدف لدعم الرئيس في مواجهة الضغوط األمريكية، وذلك
ووفق المعلومات المتوفرة لـ "القدس العربي" فـإن نشـطاء حركـة فـتح المؤيـدين للـرئيس رفعـوا صـورا ألبـو مـازن 

 في احدى باحات الجامعة، ورددوا هتافات تأييد، وهو أمر قابله أنصار دحالن برفع صور األخير.
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لطــرفين، فــي ظــل رفــض أنصــار حركــة فــتح والــرئيس عبــاس رفــع صــور وســرعان مــا تطــورت األمــور بــين ا
دحالن في الوقفة التضـامنية، ونشـب اشـتباك باأليـدي، أسـفر بحسـب شـهود عيـان عـن وقـوع إصـابات طفيفـة 

 جراء عمليات اللكم والركل.
 01/2/3104القدس العربي، لندن، 

 
 سبعة أصلتعمل بشكل جزئي في قطاع غزة من فقط ثالثة معابر  .36

منهـا لسـيطرة إسـرائيل، والمعبـر الوحيـد الخـارج عـن سـيطرتها هـو  سـتةمعابر تخضع  سبعةحيط بقطاع غزة ت
 معبر رفح البري، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية.

 لكن غالبية هذه المعابر، مغلقة بشكل كامل، فيما يعمل المفتوح منها، بشكل جزئي.
يني، يعيشون فـي قطـاع غـزة وسـط أزمـات إنسـانية، واقتصـادية غيـر مليون فلسط 8.1وبات أقصى ما يتمناه 

 مسبوقة، هو أن تفتح إسرائيل ومصر كافة المعابر المغل قة كليا أو جزئيا.
 01/2/3104القدس العربي، لندن، 

 
 مليار دوالر 2.1وصلت  4183منتصف بالمديونية العامة للسلطة وزارة المال برام هللا:  .37

أن مديونيتها العامة حتى منتصف العام  االثنينعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية أمس د ب أ: أ  –رام هللا 
 مليار دوالر أمريكي. 4.1الماضي وصلت إلى 

وقــال وزيــر الماليــة الفلســطيني، شــكري بشــارة، خــالل لقــاء مــع الصــحفيين فــي رام هللا ان الســلطة مدانــة بهــذا 
 التقاعد وشركات القطاع الخاص والديون الخارجية.المبلغ لصالح كل من البنوك المحلية وصندوق 

 83مليــار دوالر، بمــا يعــادل  8.5وذكــر بشــارة أن العجــز المــالي الحــالي فــي موازنــة الســلطة الفلســطينية يبلــغ 
مليــون دوالر، فيمــا تتــراوح الفجــوة  815فــي المئــة مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي. ويبلــغ معــدل العجــز الشــهري 

 مليون دوالر. 400إلى  300التمويلية بين 
 550بغـرض تـوفير  1081إلـى  1084وأوضـح أن السـلطة الفلسـطينية وضـعت إسـتراتيجية إيـرادات لألعـوام 

 مليون دوالر سنويا، بما يمكنها أن تسهم في تقليل العجز العام بنسبة النصف تقريبا.
مليــون دوالر وهــي  151ضــي مبلــغ وبحســب بشــارة فقــد بلغــت اإليــرادات الماليــة للســلطة الفلســطينية للعــام الما

 في المئة من النفقات الجارية. 13تشكل 
وتعتمـــد الســـلطة الفلســـطينية علـــى المســـاعدات الخارجيـــة لتغطيـــة نحـــو ثلثـــي موازنتهـــا الماليـــة وتســـديد رواتـــب 

 ألفا. 850موظفيها البالغ عددهم نحو 
 01/2/3104القدس العربي، لندن، 

 
 شركات الخاصةالقروض  من إجمالي % 4.9لمتعثرة ال تتجاوز القروض ا: سلطة النقد الفلسطينية .31

جهــــاد الــــوزير، محــــافظ ســــلطة النقــــد الفلســــطينية )البنــــك المركــــزي(، ان نســــبة  د.األناضــــول: قــــال  –رام هللا 
 16، أي نحـو %1.9القروض المتعثـرة إلـى إجمـالي القـروض المقدمـة للشـركات الخاصـة واألفـراد ال تتجـاوز 

 مليار دوالر أمريكي. 3.03كي من إجمالي مليون دوالر أمري
نسبة القروض المتعثرة في فلسطين هـي األدنـى علـى مسـتوي الـوطن العربـي، "بـل  أنوقال الوزير في مقابلة 

 ."1.5على مستوى العالم، ألن متوسط نسبة القروض المتعثرة المتعارف عليها دوليا هي 
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لودائع في البنوك الفلسطينية في الوقت الحالي تبلغ نحـو من جهة ثانية قال المحافظ ان نسبة القروض إلى ا
54%. 

ويبلــغ إجمــالي حجــم القــروض والتســهيالت التــي قــدمتها المصــارف العاملــة فــي فلســطين إلــى القطــاع الخــاص 
مليــار دوالر قــروض ممنوحــة للحكومــة، والبــاقي  8.36مليــار دوالر أمريكــي، منهــا نحــو  4.4والحكومــة نحــو 

 فراد.قروض للشركات واأل
 01/2/3104القدس العربي، لندن، 

 
 بعملية السالم عباستثمن تمسك  يةمصر الخارجية ال .39

أشادت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية االثنين، بـ"تمسك الرئيس الفلسطيني : أحمد ربيع –القاهرة 
ة السالم ومؤتمر محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمرجعيات والمبادئ التي قامت عليها عملي

وشددت على أنها تؤيد ذلك بقوة، ووصفته بأنه "يعبر عن التزام  مدريد والمبادرة العربية للسالم مع إسرائيل".
رادة صادقة إلقرار السالم بناء على حل الدولتين".   حقيقي وا 

ر النشيط لوزير وقال البيان إن "التفاؤل الذي ساد في بداية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، والدو 
الخارجية األمريكي الستئناف المفاوضات ومتابعتها، يشير إلى أن الفرصة ال تزال سانحة لتحقيق تقدم 

وجددت مصر  تاريخي يمكن أن تكون له تداعياته اإليجابية على مستقبل عملية السالم والمنطقة ككل".
اإلسرائيلي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني التأكيد على موقفها بأن التوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني 
وأوضحت  وعاصمتها القدس الشرقية. 7691في دولة مستقلة ذات سيادة على األراضي التي احتلت عام 

أن التوصل إلى حل متفق عليه لمشكلة الالجئين، هي الضمانة الحقيقية الستدامة السالم وتوفير ظروف 
 تقبل أفضل.تسمح لشعوب المنطقة كلها للتطلع إلى مس

 81/3/4182الشرق، الدوحة، 
 

  بها عمل خادما  أأن  وأتمنى "إسرائيل" أعشق ي متهم بمراسلة إسرائيليين:مصر  .21
أمر المستشار خالد أبو العباس، رئيس النيابة الكلية بمحافظة سوهاج، بحبس : محمد عبد المجيد –سوهاج 

والسياسي  الحربيئيل، وذلك لإلضرار بمركز مصر التخابر مع دولة إسرا»المتهم على ذمة التحقيقات، بتهم 
والدبلوماسي واالقتصادي، وكذلك قبول المتهم من دولة أجنبية نقودا بغرض ارتكاب عمل ضار للمصلحة 

التراسل مع دولة أجنبية بغرض »كما وجهت له النيابة، تهم  يوما، بحسب النيابة. 71، "القومية للبالد
ذاعته، وكذلك حيازة ذخائر بدون ترخيص الحصول على سر من أسرار الدف اع عن البالد وتسليمه وا 

 ."البطاقات الشخصية، وتغيير المهنة على خالف الحقيقة وهيوالتزوير في محضر رسمي 
ساعة اعترف المتهم خاللها بأنه تعرف على  71التحقيقات استمرت مع المتهم أكثر من »وقالت النيابة، إن 

دوالرا، وأنه حاول السفر  711خ تدعى نيكوال وقام بممارسة الجنس معها، وأعطته فتاة إسرائيلية بشرم الشي
أكثر من مرة إليها، إال أنه فشل كما أنه سبق محاولته السفر إليها عن طريق السودان إال أنه لم يتمكن من 

 ، بحسب تحقيقات النيابة.«تنفيذ ذلك أيضا
ضبط المذكور بمنزله وتبين وجود وشم لنجمة داود على " وقالت تحقيقات النيابة، إنه عند ضبط المتهم تم

 4، و16×1691طلقة حية عيار  "1"ذراعه، وبتفتيش المنزل عثر على قاموس لتعلم اللغة العبرية وعدد 
المتهم خالل اعترافاته قال: "وأضافت تحقيقات النيابة، أن  ."بطاقات رقم قومي مثبت بها مهن مختلفة للمتهم
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ل ويريد أن يعمل خادما بها، ويكره وطنه مصر، وأنه درس اللغة العبرية وأصبح متقنا لها إنه يحب إسرائي
يعمل موظفا بالوحدة  الذيوالده "، مشيرا إلى أن "حتى إذا سافر هناك يستطيع التأقلم على العيش بها

ه أبى ورفض ولم المحلية بمركز سوهاج حاول إقناعه أكثر من مرة بالعدول عن رأيه وحبه إلسرائيل، إال أن
 ، وفًقا للنيابة."يستمع إلى كالمه وضرب به عرض الحائط

 81/3/4182الشروق، مصر، 
 

 األقصىالمسجد دين بشدة تصعيد االحتالل اإلسرائيلي في ت يةاألردنالحكومة  .28
محمد المومني بشدة  .لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة داألردني أدان وزير الدولة  :عم ان

 صعيد سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك.ت
بواب المسجد ومنع المصلين من الدخول ومضايقة موظفي أغالق إ قدام قوات االحتالل على إورفض 

عاقة دخول طالب المدارس الشرعية. وأضاف أن الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية ا  األوقاف اإلسالمية و 
لى إوالمتطرفين بانتهاك حرمة المسجد تحت حماية شرطة وقوات االحتالل ستؤدي بالسماح للمستوطنين 

 اشعال العنف والتطرف الديني في المنطقة.
مر واقع جديد في المسجد األقصى وبما يتعارض مع القانون أوجدد المومني تحذير سلطات االحتالل فرض 

 ك حرمة المسجد األقصى.الدولي، واستمرارها السماح للمستوطنين والمتطرفين بانتها
 11/3/4112، الدستور، عّمان

 
 باألردن "إسرائيل"ثالث الءات تنهي أزمة سفير .": الجزيرة نت" .24

على خلفية مقتل القاضي  "إسرائيل"تحولت األزمة التي اندلعت بين األردن و :محمد النجار -عم ان 
معبر الملك حسين بين المملكة والضفة األردني رائد زعيتر االثنين الماضي برصاص جندي إسرائيلي على 

بحلول  "إسرائيل"الغربية، إلى أزمة داخلية هدد النواب على أثرها بطرح الثقة في الحكومة إْن لم تطرد سفير 
 اليوم الثالثاء.

غير أن مراكز القرار العليا في الدولة األردنية أوصلت للنواب عبر رئيس المجلس عاطف الطراونة "ثالث 
يل جلستهم المقررة اليوم، بحسب ما أكدت مصادر برلمانية وسياسية عدة للجزيرة نت، وهي ال الءات" قب

طرد للسفير اإلسرائيلي من عم ان، وال إسقاط لحكومة عبد هللا النسور، وال إفراج عن الجندي السابق بالجيش 
 .7991ام األردني أحمد الدقامسة المحكوم بالمؤبد بعد قتله ثماني طالبات إسرائيليات ع

البرلمان أمام أزمة، فبعد أن كانت الحكومة في موقف ال  -بحسب نواب وسياسيين-هذه الالءات وضعت 
تحسد عليه أمام غضبة شعبية وبرلمانية األسبوع الماضي إثر مقتل زعيتر، يبدو أن المجلس سيتحول مرة 

جع عن موقفه والمهلة التي منحها لإلدانة الشعبية بعد أن لم يعد أمامه من خيار سوى الترا أخرى هدفاً 
 بحلول اليوم الثالثاء. "إسرائيل"للحكومة لطرد سفير 

ويكشف النائب المعارض علي السنيد أن المعلومات التي تصل للنواب تتمثل في أن الحكومة ال تريد تنفيذ 
أدى لتدخل جهات قرارهم بطرد السفير اإلسرائيلي من عم ان. وقال للجزيرة نت "الحكومة لجأت للملك مما 

عليا للضغط على البرلمان، الذي أظهرته الحكومة وكأنه في مواجهة مع الدولة ومصالحها، ال في مواجهة 
ولم يستبعد السنيد أن  مع حكومة ال تنفذ قرارات المجلس بطرد السفير اإلسرائيلي، وتستحق طرح الثقة فيها".

 هد "بهذه الهزلية" اليوم، على حد وصفه.يذهب حد تقديم استقالته من البرلمان إذا خرج المش
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 11/3/4112، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "القاضي زعيتر"شكل لجنة وزارية للتحقيق باستشهاد ت يةاألردنالحكومة  .23
ثنين لجنة للمشاركة مع الجانب اإلسرائيلي في )أ ف ب(: شكل مجلس الوزراء األردني اإل -عم ان

 األردني رائد زعيتر. القاضي "استشهاد"التحقيقات في ظروف 
حد اعضاء النيابة أوبحسب وكالة االنباء األردنية الرسمية التي اوردت النبأ، تضم اللجنة التي يرأسها 

العامة، ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ومندوبين عن القوات المسلحة األردنية. واوضحت الوكالة ان 
للجنة بمباشرة عملها بالسرعة الممكنة واعداد تقرير تفصيلي في هللا النسور أوعز الى ا رئيس الوزراء عبد"

 ."ذلك واعالمه بحيثيات عملها والنتائج التي تتوصل لها
 11/3/4112، القدس العربي، لندن

 
 بطرد السفير اإلسرائيلي"العمل اإلسالمي" يجدد المطالبة بإلغاء "وادي عربة" و  .22

بالغ الكيان باس"طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي  :عم ان تدعاء السفير األردني من تل أبيب، وا 
الصهيوني بأن سفيره غير مرغوب فيه، ووقف التنسيق والتعاون مع الكيان، على طريق إعالن بطالن 

 ."معاهدة وادي عربة، واإلفراج الفوري عن الجندي األردني المسرح أحمد الدقامسة
ا إلى رئيس الوزراء عبد هللا النسور أمس، إلى أن وأشار أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة أرسله

عبروا عن مخزون هائل من الغضب تجاه هذه الجريمة، وهو غضب محمود، ألنه غضب من "األردنيين 
ودعا منصور الحكومة إلى انسجام  ."أجل إنسان كرمه هللا، أزهقت روحه البريئة، وغضب من أجل األردن

يرتد الغضب إلى داخلنا، وهو ما نرفضه، بينما يتبناه العدو البارع في  حتى ال"مواقفها مع الموقف الشعبي 
 ."إشعال الفتن والحرائق الداخلية

وقال إن مثل  ."رائد زعيتر جريمة مستفظعة بكل المقاييس .جريمة قتل القاضي األردني د"إن منصور  وقال
عبرت عنه الحكومة، والذي يكتفي  ال يجوز أن يتعامل معها بهذا القدر من السلبية الذي"هذه الجريمة 

باعتذار أو إبداء أسف، وانتظار نتائج التحقيق، فاالعتذار يقبل من المخطف وليس من متعمد اغتال قاضيًا 
 ."متميزًا بدم بارد، والتحقيق معروفة نتائجه سلفاً 

 11/3/4112، الغد، عّمان
 

 عفو عن الدقامسةالللملك عبد هللا الثاني من أجل التماس  .25
هللا الثاني  ملك عبدلل، أمس، اً سااألسبق الفقيه الدستوري حسين مجلي التماألردني وزير العدل  قدمم ان: ع

ر عفو خاص عن الجندي أحمد الدقامسة الذي بدأ إضرابه عن الطعام مساء الجمعة اصدمن أجل إ
 صالة."إسرائيليات" استهزأن بأدائه ال 1عامًا على سجنه إثر قتله  71الماضي مع مرور 

 11/3/4112، الخليج، الشارقة
 

 حول التحقيق المرتقب بقضية الشهيد القاضي زعيتر اتفاقا  بين الجانبين األردني واإلسرائيلي :"الغد" .26
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هللا  ، يلقيه رئيس الوزراء عبدتفصيلياً  ن الحكومة أعدت بياناً أأكد مصدر رسمي  :تغريد الرشق -عم ان 
حول التحقيق  "يتضمن تفاصيل مهمة"إلى أن البيان  ر اليوم، مشيراً النسور أمام النواب في جلستهم عص

 المشترك المرتقب بقضية الشهيد القاضي رائد زعيتر.
تم بين الجانبين األردني واإلسرائيلي، حول آليات التحقيق المشترك،  اتفاقاً " أن "الغد"وأعلن المصدر لـ

ن بوزارة الخارجية شاركوا بصياغة البيان الحكومي المسؤولي"ن ألى إ. الفتا "سيكشف عنها النسور اليوم
المسؤولين األردنيين، على مختلف المستويات، وبعد ". وفي ذات الصدد، بين المصدر أن "بشكل فعال

االطالع على مالبسات الحادث، باتوا على قناعة أكبر، بأن ما حصل بحق الشهيد كان جريمة غير 
 ."مبررة

 11/3/4112، الغد، عّمان
  

 العربية تطالب واشنطن بإنقاذ المفاوضات الدول امعةج .27
جددت الجامعة العربية دعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في  وكاالت: - "الخليج" -عواصم 

"اإلسرائيلية" الجارية برعاية اإلدارة األمريكية، داعية واشنطن إلى التدخل إلنقاذ  -المفاوضات الفلسطينية
مغبة استمرار التعنت "اإلسرائيلي" وعدم التزامه المرجعيات التي نصت عليها المفاوضات، ومحذرة من 

 القوانين الدولية.
جاء ذلك على لسان أحمد بن حلي نائب األمين العام للجامعة، خالل تصريحات للصحفيين أمس، نبه فيها 

ة االنتهاكات في األراضي إلى أن القضية الفلسطينية تمر حاليًا بأزمة نتيجة التعنت "اإلسرائيلي"، ومواصل
الفلسطينية المحتلة، مطالبًا واشنطن بالعمل على إخراج المفاوضات من المأزق الراهن الذي وضعها فيه 

إلى ذلك، دانت الحكومة األردنية التصعيد اإلسرائيلي في  رئيس الحكومة "اإلسرائيلية" بنيامين نتنياهو.
إلى "إشعال العنف والتطرف الديني في المنطقة"، ونقلت  المسجد األقصى، محذرة من خطورة أن يؤدي ذلك

وكالة )بترا( عن وزير الدولة لشؤون اإلعالم محمد المومني قوله إن "الممارسات واالنتهاكات "اإلسرائيلية" 
بالسماح للمستوطنين والمتطرفين بانتهاك حرمة المسجد تحت حماية شرطة وقوات االحتالل ستؤدي إلى 

 لتطرف الديني في المنطقة".إشعال العنف وا
 81/3/4182الخليج، الشارقة، 
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، مشيرا على وجه "ضرورة عدم نسيان وتحريف ملحمة الدفاع المقدس"المرشد علي خامنئي أمس  أكد
ة حاسمة في فيينا اليوم بين القضية الفلسطينية، وذلك عشية جولة مفاوضات نووية ثاني إلىالخصوص 

 ."+ 1"إيران ومجموعة 
التي تسي ر لزيارة  "السائرون في طريق النور»والمعنيين بقوافل  المسئولينوقال خامنئي، خالل استقباله 

 اإلسالميةحدثي الثورة  أصلي» إن(، 7611-7611المناطق التي شهدت وقائع الحرب العراقية اإليرانية )
 أيالنسيان والتحريف يمثالن خطرين مهمين يهددان »، مضيفًا أن «جهان التحريفوالدفاع المقدس يوا

يسمحوا بان تدخل هذه  إالحدث تاريخي كبير، وعلى النخبة والعلماء والمعنيين في مجال الدفاع المقدس 
 ."الملحمة حيز النسيان والتحريف وذلك عبر التعريف الدقيق بهذه الثروة والخزين الثقافي الهائل
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النظام السلطوي يخطط لحدث قل نظيره في التاريخ، وهو تشريد "القضية الفلسطينية قائال إن  إلى وأشار
لقائهالتقليل من شأنه  إلىالمدن والقرى الفلسطينية من مناطق سكناهم،  أهالي  أن وأكد. "في دائرة النسيان وا 

المؤامرات التي حاكتها جبهة االستكبار  الماضية برغم مختلف األعوامبقاء القضية الفلسطينية حي ة طيلة »
 ."الخميني اإلمام أطلقهاوالنداءات المخلصة التي  إيرانفي  اإلسالميةكان بفضل الثورة 

 81/3/4182األخبار، بيروت، 
 

 تمديد المفاوضات واتفاق اإلطار.. وجهان لعملة واحدة .29
 هاني المصري

ما وأبو مازن قد عقد، وربما تكون نتائجه قد ظهرت. آمل عند نشر هذا المقال يكون اللقاء المنتظر بين أوبا
وأعمل وأدعو هللا أن يصمد أبو مازن في وجه الضغوط األميركي ة التي تعهد أوباما لنتنياهو، في لقائهما 
األخير، بممارستها على أبو مازن، لكي يدفعه لقبول "اتفاق اإلطار" الذي بلوره كيري ومساعدوه طوال 

 ، أو على األقل إقناعه بتمديد المفاوضات إلى نهاية العام بهدف التوصل إلى اتفاق سالم.األشهر األخيرة
تأسيسًا على ما تقدم، فإن مقياس صمود أبو مازن ليس رفضه إطار كيري فقط، فكما قال لي مسؤول 

قضي ة فلسطيني، لو عاد مصطفى دودين من قبره ال يمكن أن يقبل هذا اإلطار، ألنه يهدف إلى تصفية ال
نما رفضه أيًضا تمديد المفاوضات من دون أي التزام إسرائيلي.  الفلسطيني ة تصفيًة جذرية  وا 

إن تجربة استئناف المفاوضات بال شروط فلسطيني ة، أي وفًقا للشروط اإلسرائيلي ة ممكنة في ضوء 
ن هناك تصريحات مسؤول مجهول تدلل أن هناك مخاطر من أن تمدد المفاوضات مقابل ترضيات، أل

سابقة ال تزال طري ة باألذهان وافق فيها الرئيس على استئناف المفاوضات مقابل إطالق سراح أسرى ما قبل 
 أوسلو وتجميد التوجه إلى األمم المتحدة، وحتى من دون تجميد االستيطان.

وتفجر  وصل أبو مازن إلى واشنطن والوضع الفلسطيني سيف: سواء على صعيد استمرار وتعميق االنقسام
الفتحاوي ة، كما ظهر في خطاب الرئيس أمام المجلس الثوري ورد دحالن عليه  –الخالفات الفتحاوي ة 

وتداعيات كل ذلك  أو على صعيد المعارضة الفلسطيني ة الستئناف المفاوضات في نهاية تموز الماضي، 
دي ة المالي ة في الضفة الغربي ة والحتمال تمديدها بعد نهاية نيسان القادم  أو على صعيد األزمة االقتصا
الحمساوي ة بصورة انعكست  -وقطاع غزة، مع اختالف الحدة، خصوًصا في ظل تدهور العالقات المصري ة 

 سلبًيا على مختلف جوانب الوضع الفلسطيني، وعلى رأسها الجهود الرامية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.
لرفض سيحم ل الفلسطينيين مسؤولي ة فشل الجهود األميركي ة في ظل حجة المنادين بتمديد المفاوضات أن ا

وضع عربي أقل ما يقال عنه إنه غير مناسب للفلسطينيين، وهذا سيفتح الباب لقطع المساعدات األميركي ة، 
خراج المنظمة من دائرة الالعبين السياسيين في المنطقة،  وربما إلى إغالق مكتب المنظمة في واشنطن، وا 

ا سيؤدي إلى وقف أو تقليل مساعدات أوروبي ة ودولي ة أخرى  األمر الذي سيفتح الباب لمزيد من وربم
انقسام، بل وتشظي، الحركة الفلسطيني ة، كما سيفتح الباب النسحاب اإلدارة األميركي ة من المساعي المبذولة 

طالق يد إسرائيل ضد الفلسطينيين ووقف ت -عفًوا النزاع  -لحل الصراع   حويل العائدات الجمركي ة للسلطة.وا 
ويتابع أصحاب وجهة النظر هذه أن االستيطان مستمر بوجود المفاوضات أو بعدم وجودها، وأن ال خيارات 
حقيقي ة وعملي ة أمام الفلسطينيين سوى استمرار المفاوضات، ألن التوجه إلى األمم المتحدة، والمقاطعة، 

نهاء االنقسا م، والرهان على التضامن العربي والدولي، وعلى استعادة الوحدة خيارات والمقاومة الشعبي ة، وا 
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لفظي ة ليست عملي ة، وليس لها فرصة حقيقي ة بتغيير موازين القوى، إذ إن أهميتها تنحصر في كونها ملحقة 
 بخيار المفاوضات الذي يجب أن يكون الخيار األساسي إن لم يكن الوحيد.

األبد بأن هذا الخيار ُجر ِّب وأوصلنا إلى الكارثة، وليس إلى الدولة كما  ال يرى أنصار المفاوضات إلى
بشروا، وأن هناك فرقًا هائاًل بين استمرار االستيطان بغطاء من القيادة الفلسطيني ة من خالل مشاركتها في 

لقضي ة إلى عملي ة سالم زائفة، توحي للعالم بأن السالم قاب قوسين أو أدنى  وبين استيطان في ظل عودة ا
طبيعتها األصلي ة كقضي ة تحرر وطني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واالستقالل الوطني، وما 
يستدعيه ذلك من جمع كل عناصر القوة الفلسطيني ة والعربي ة واإلسالمي ة والدولي ة للضغط على إسرائيل ومن 

فيها تراجع الدور األميركي في المنطقة والعالم يدعمها، بحيث يصبح االحتالل مكلًفا لهم، في مرحلة بدأ 
يران ودول أميركا الالتيني ة.  وبرزت أدوار أخرى في اإلقليم والعالم، من ضمنها روسيا والصين وا 

لى األبد ومن أجل المفاوضات، تم تمكين العرب واألوروبيين وغالبي ة مناصري  في مرحلة المفاوضات فقط وا 
رير تنصلهم، بحجة أن القيادة الفلسطيني ة وضعت كل بيضها في السلة األميركي ة، القضي ة الفلسطيني ة من تب

وتمترست وراء القرار الفلسطيني المستقل ذاهبة فيه إلى حد إعفاء العرب من مسؤولياتهم، ولم تستخدم 
وعشرات القرارات العامل الدولي والمزايا السياسي ة والقانوني ة واألخالقي ة التي يتيحها لها القانون الدولي 

المناصرة للقضي ة الفلسطيني ة، على رأسها الفتوى القانوني ة لمحكمة الهاي، التي تتيح عدًدا من االلتزامات 
الملزمة للدول األعضاء في األمم المتحدة وليست استشاري ة، كما يرو ُِّج الكثيُر من المسؤولين الفلسطينيين 

ولي وتحميل المجتمع الدولي لمسؤولياتهم إزاء قضي ة خلقها عن جهل أو لتبرير التخلي عن اإلطار الد
المجتمع الدولي وتنصل منها من دون ثمن، في ظل لهاث أصحاب القضي ة وراء سراب الحل عن طريق 

 المفاوضات الثنائي ة برعاية أميركي ة بعيًدا عن المرجعي ة الدولي ة.
دفعات جديدة، كلهم أو معظمهم من األسرى، وحتى تظهر خطورة تمديد المفاوضات مقابل إطالق سراح 

من كبار السن والمرضى واألطفال والذين أنهوا معظم محكوميتهم  ال بد أن نالحظ أن ما حصل منذ عشي ة 
 استئناف المفاوضات في أواخر تموز الماضي وحتى اآلن ما يأتي:

كي ة تقترب من المواقف األكثر تراجع الموقف األميركي كما لم يحدث من قبل، إذ أصبحت اإلدارة األمير 
يميني ة في إسرائيل، بالنسبة للدولة اليهودي ة والقدس واالستيطان والالجئين، واستمرار تواجد القوات اإلسرائيلي ة 
على الحدود والمعابر، وفي بعض النقاط الحيوي ة حتى بعد قيام الدولة العتيدة، وما أدى إليك ذلك من تغييب 

على مستوى اللجنة الرباعي ة الدولي ة "شاهد الزور". وهذا يعني أن أي مفاوضات الحقة  العامل الدولي، حتى
 ستكون على أساس مرجعي ة تقل كثيًرا عن المرجعيات الدولي ة وعن مرجعيات المفاوضات السابقة.
السلبي في تراجع الموقف العربي حتى عن سقف مبادرة السالم العربي ة الهابط أصاًل، من خالل زيادة تدخله 

الملف الفلسطيني عبر موافقة "لجنة المتابعة العربي ة" على مبدأ "تبادل األراضي" وعلى استئناف المفاوضات 
وفق الشروط اإلسرائيلي ة، حتى قبل الموافقة الفلسطيني ة التي أصبحت تتغطى بالموافقة العربي ة بعد أن كانت 

 ركي ة وغير األميركي ة.تستنجد بالموقف العربي للتخلص من الضغوط األمي
لقد وصل األمر ببعض البلدان العربي ة إلى حد الموافقة على مطلب االعتراف بإسرائيل كدولة يهودي ة، 
وببعض البلدان األخرى إلى حد االستعداد للموافقة على هذا المطلب إذا وافق عليه الفلسطينيون، ما 

ة على الفلسطينيين. صحيح إن التراجع في الموقف يستدعي المزيد من الضغوط األميركي ة واإلسرائيلي  
ن أهل مكة أدرى بشعابها، ولكن هذا ال يعفي العرب من مسؤولياتهم،  العربي يتذرع بالموقف الفلسطيني، وا 

 فالقضي ة الفلسطيني ة قضي ة عربي ة وتمس األمن القومي العربي.
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الف وحدة استيطاني ة، وتكثيف االعتداءات آ 80لقد شهدنا بعد استئناف المفاوضات إصدار عطاءات ببناء 
من جيش االحتالل وقطعان المستوطنين، خصوًصا في القدس واألقصى، والمزيد من التنازالت الفلسطيني ة 
تجلت أوال بإعادة التأكيد على تنازالت قدمت سابًقا ولم تؤد إلى اتفاقات، حيث ال بد من العودة إلى المواقف 

فإذا كانت كل حكومة إسرائيلي ة ترفض استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها األصلي ة االبتدائي ة. 
المفاوضات السابقة، فلماذا ال يحذو الفلسطينيون حذوهم، بحيث يسحبون تنازالتهم السابقة حول "حل متفق 

لى االستعمار عليه لقضي ة الالجئين"، ومبدأ "تبادل األراضي"، الذي يفتح الطريق إلضفاء الشرعي ة ع
االستيطاني، وضم الكتل االستيطاني ة، وتقسيم القدس الشرقي ة بين األحياء العربي ة واألحياء اليهودي ة وفق 

 معايير كلينتون؟
بدال من سحب هذه المواقف من التداول استمعنا أن الرئيس ال يريد العودة إلى صفد وال يريد أن يغرق 

مطلوب عودة رمزي ة لالجئين إلى أراضيهم وديارهم، أو تخييرهم بين عدة إسرائيل بماليين الالجئين، وأن ال
خيارات، من ضمنها خيار العودة إلى إسرائيل إذا وافقت إسرائيل على هذه العودة  وسيمنع اندالع أي 

 انتفاضة، خصوًصا مسلحة، طالما بقي رئيًسا.
ولة القادمة ستكون منزوعة السالح، وأنها واستمعنا إلى أقوال رسمي ة فلسطيني ة على أعلى مستوى أن الد

توافق على وجود قوات من الناتو بقيادة أميركي ة أو حتى قوات أميركي ة صرفة ترابط في جميع األراضي التي 
ستقوم عليها الدولة العتيدة، واستمعنا إلى موافقة فلسطيني ة مجاني ة على أن يتم االنسحاب اإلسرائيلي خالل 

م خمس سنوات. في المقابل لم نر جديًدا إسرائيلًيا، بل تصرفت الحكومة اإلسرائيلي ة مثل مدة ثالث سنوات ث
 المقبرة التي كلما دفن فيها المزيد من الموتى هتفت هل من مزيد؟

وفي ظل المفاوضات تم تجميد التحرك إلى األمم المتحدة وتجاهل قطاع غزة، ولم يتحرك ملف المصالحة، 
سرائيل  ضد المصالحة ويعتبرانها أنها اختيار "لإلرهاب بدال من السالم". صحيح إن مراهنة ألن أميركا وا 

"حماس" على صعود جماعة اإلخوان المسلمين وبقايا الرهان على عودتهم إلى مصر تتحمل قسطها لعدم 
 تحقيق المصالحة، إال أن الرهان على المفاوضات يتحمل قسطه أيًضا.

 01/2/3104، األيام، رام هللا
 

 االعتراف بالدولة اليهودية يعني التسليم بالرواية اإلسرائيلية! .51
 خالد وليد محمود

منسق أمني أمريكي ألمن السلطة عباس يشترط إطالق األسرى واألسلحة  متعلقة تعيينمواضيع 
 للمفاوضات )إسرائيل( توجه عباس لألمم المتحدة "عالقات عامة"

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى االعتراف  بين فترة وأخرى يدعو رئيس وزراء االحتالل
 بـ)إسرائيل( دولة "يهودية"، شرًطا إلقامة دولة فلسطينية منقوصة السيادة 

اإلسرائيلي  -تصريح نتنياهو األخير كان في خطابه أمام المؤتمر السنوي للجنة العالقات الخارجية األميركية
، اعترف بالدولة اليهودية.. وقل للفلسطينيين أن يتخلوا عن وْهم إغراق )آيباك( حيث قال: أيها الرئيس عباس

)إسرائيل( بالالجئين". وأضاف متوجهًا لعباس أيضًا: "باالعتراف بالدولة اليهودية، ستجعل من الواضح أنك 
لسالم مستعد تمامًا إلنهاء الصراع"، في إشارة إلى المسألة الحساسة التي أصبحت نقطة مهمة في محادثات ا

 المتعثرة التي تقودها الواليات المتحدة.
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مثل هذه التصريحات تدق نواقيس الخطر، وتربط إقامة الدولة الفلسطينية بضرورة اعتراف العرب بيهودية 
وهذا تطور خطير ويحمل في ثناياه حالة تكريس للهجة اليمين اإلسرائيلي المتطرف المتشددة  .)إسرائيل(

 ل وترفض وجود الفلسطينيين أساسا.ب ،التي ترفض السالم
وبناًء على ذلك  يمكن القول: أن اإليمان بيهودية )إسرائيل( أمرًا كان واضحًا لدى أمريكا ومؤسسي 
)إسرائيل( منذ اللحظة األولى، غير أن اعتراف الفلسطينيين ومن ورائهم الدول العربية بذلك له تداعيات 

لمناسبة لطرح هذا األمر عليهم، وتتمثل تلك التداعيات بـإسقاط حق كثيرة، جعلت )إسرائيل( تنتظر اللحظة ا
ومن ثم ترحيلهم. ومن أجل ذلك  كانت فكرة "حل الدولتين" دولة يهودية،  41العودة، والتضييق على عرب 

وأخرى فلسطينية  فالهدف من وراء ذلك الحل هو تأكيد يهودية دولة )إسرائيل(، وتأكيد االنفصال عن 
ين لقطع الطريق على العالم حتى ال يفرض على اإلسرائيليين مستقباًل خيار الدولة الواحدة، في الفلسطيني

 وقت يكون فيه الميزان الديموغرافي في فلسطين لصالح الشعب الفلسطيني.
فهاجس يهودية الدولة يتزايد الترويج له وبقوة داخل النخب الحاكمة والمسيطرة داخل )إسرائيل( ويبدو أن 

طموحات المشروع الصهيوني األول و"الرواد األوائل" الذين أكدوا على يهودية الدولة العبرية، والذين  تراجع
لم يترددوا في إطاحة شعارات التحرر القومي وبناء الدولة الديمقراطية على مذبح التمسك بالهوية اليهودية 

بمختلف تالوينها وكذلك قطاعات واسعة للدولة، باتت تجد صداها اليوم عند األحزاب السياسية اإلسرائيلية 
من المؤسسة السياسية والعسكرية وحتى األكاديمية اإلسرائيلية. ويبدو الهدف من طرح هذه الفكرة اليوم هو 
تكريس وترسيخ "يهودية دولة )إسرائيل("، أي أنها دولة لليهود وليس لمواطنيها بما يكرس في الواقع تعريفها 

 العنصري.
راف بيهودية )اسرائيل( يعني التسليم بقبول الرواية اإلسرائيلية وكل اساطيرها التي تقوم ال شك أن االعت

عليها، بأن كل أرض فلسطين لليهود، وال حقوق للعرب والمسلمين فيها، ويعني أيضًا اعتبار كل التاريخ 
  صحيح.اإلسالمي والعربي فيما يتعلق بفلسطين ومدينة القدس غير 

سرائيل( هو قبول بتلفيقات الحركة الصهيونية ومزاعمها بإنكار أي حضارة في فلسطين، فالقبول بيهودية )ا
لذا ال بد من االنتباه بأنه ال مجال لحل تفاوضي مع  اليهودي.واالدعاء بأنها هي "أرض الميعاد" للشعب 

والذي  "،حكومة متطرفة من أجل حل سياسي على مقاس نتنياهو صاحب "األمن أوال" و"السالم االقتصادي
على جزء من الضفة الغربية بما يزيد أو  ومعاييره،في قيام دولة فلسطينية على وفقا لحساباته  أبدًا،لن يمانع 

يتقلص وفقا لموازين اللحظة وحساباتها إال أن ذلك لن يتم اال مقابل أثمان باهظة يدفعها الفلسطينيون من 
 دس والمياه والسيادة.والق "،كيس "حقوق الالجئين وخط الرابع من حزيران

 01/2/3104، فلسطين أون الين
 

 في مشروعية السؤال الفلسطيني عن معنى المقاومة .58
 ماجد كيالي
بعد حوالى قرن من صراع الفلسطينيين ضد المشروع الصهيوني تخللته انتفاضات وثورات وتجارب كفاحية 

)ستة أشهر(، وتجربة الكفاح المسلح ، التي شملت أطول إضراب عرفه التاريخ 8931متعد دة، أهمها ثورة 
( في الداخل، وبعدها االنتفاضة 8993ـ8916(، ثم االنتفاضة الشعبية األولى )8911ـ8915من الخارج )

(، التي غلب عليها البعد العسكري، ال يبدو أن الفلسطينيين توصلوا إلى توافق حول 1004ـ 1000الثانية )
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مكانياتهم، على رغم تمر سهم بالسياسة، معنى المقاومة، أو حول شكل المقاومة ا ألنجع واألنسب لظروفهم وا 
 وغنى تجربتهم، والتضحيات والمعاناة والبطوالت التي بذلوها.

واضح أن الفلسطينيين في كل هذه المسيرة لم يستطيعوا أن يهزموا إسرائيل، وال على مستوى االنسحاب من 
ن كل النواحي، ال سيما بسبب تمي ز إدارتها وتأهيلها (، بسبب تفوقها عليهم م8916األراضي المحتلة )

لمجتمعها ولمواردها البشرية، أي ليس بسبب تفوقها العسكري فقط، وتأتي في إطار ذلك، طبعًا المعطيات 
 العربية والدولية المواتية لها.

العربي  على ذلك فإن مشكلة الفلسطينيين ال تكمن في ضعف إمكانياتهم فحسب، أو عدم دعم النظامين
والدولي لكفاحهم فقط، إذ هي تكمن أيضًا في تخل ف إدارتهم لصراعهم ضد إسرائيل، كما في تخل ف إدارتهم 
ست عليها حركتهم  لمجتمعهم ولمواردهم البشرية والمادية، ونمط عالقاتهم البينية، والمعايير التي تأس 

 الوطنية.
لسطينيين تكمن في اختزالهم إياها في المقاومة أما ما يخص  موضوع المقاومة تحديدًا فإن مشكلة الف

المسلحة، ما يعني حصرها في جماعات محترفة، األمر الذي يستبعد معظم الشعب من دائرة مقاومة 
المستعمر وتضييع طاقته. هذا أواًل. ثانيًا، ال يقف األمر عند اختزال المقاومة بالعمل المسلح، إذ أن 

ين المقاومة المسلحة وبين الحرب، وال بين هذين وردود الفعل على اعتداءات الفلسطينيين لم يمي زوا أيضًا ب
إسرائيل. ثالثًا، لم يتعامل الفلسطينيون مع المقاومة باعتبارها عماًل سياسيًا يقوم به بشر قد يخطئون أو 

القداسة، يصيبون، أو على أنها عمل يخضع لحسابات الجدوى والكلفة والمردود، إذ أضفوا عليها نوعًا من 
ما يتناقض مع السياسة. وبديهي أن ذلك أفضى إلى تسي د مظاهر الهيمنة والسلطة في عالقة الفصائل مع 
المجتمع، ال سيما بحكم عدم خضوع القيادات للمساءلة والمحاسبة، وافتقاد الفصائل للحراكات الداخلية 

 ولتقاليد العمل الديموقراطي.
وا، طوال نصف قرن من تجربتهم الوطنية، أين كنا وأين أصبحنا؟ وال لماذا بالنتيجة فإن الفلسطينيين لم يسأل

حصل ما حصل؟ ولم تتم مراجعة تجربة المقاومة المسلحة في األردن، وال في لبنان، وال في االنتفاضة 
الثانية. كما لم يسأل أحد كيف تحولت المقاومة إلى نوع من سلطة في األماكن التي صعدت فيها، في 

 ولبنان ثم في الضفة وغزة، إلى الحد الذي أدى إلى هذا التناقض بين مفهوم الحرية والتحرير. األردن
والحال، فإن الجدال هنا ال يدور حول مشروعية المقاومة بمختلف أشكالها، ضد االستعمار والهيمنة 

نما حول األشكال األجدى للمقاومة في كل مرحلة، باعتبار ذ لك من أبجديات والعنصرية اإلسرائيلية، وا 
العمل السياسي، ومن صلب عملية المراجعة والتقييم المطلوبة إلدارة الصراع ضد إسرائيل، بالشكل األفضل 

 واألقوم، ال سيما بعد تجربة معقدة ومضنية ومكلفة مدتها نصف قرن.
« الجهاد»و « حماس»و « فتح»ولعل المسألة األساسية التي ينبغي إدراكها هنا أن كل الفصائل، وضمنها 

والجبهات، ال تستطيع شن  حرب ضد إسرائيل، ال من الضفة وال من غزة، إذ أنها منظمات مقاومة، أما 
الحرب فلها وسائلها وأدواتها وظروفها، وهي ليست في متناول الفلسطينيين تحت االحتالل، وحتى أنها لم 

نما يعني أن  تعد في مقدور النظام العربي السائد. هذا ال يعني أن الفلسطينيين ال يستطيعون شيئًا، وا 
باستطاعتهم المقاومة حصرًا، ويعني أنهم، في ظل إدارة أفضل ألحوالهم ولطاقاتهم، يستطيعون أن يرفعوا 
ثمن االحتالل، وأن يزعزعوا استقرار إسرائيل، وأن ينزعوا عنها شرعيتها، في إطار سعيهم لهزيمتها بالمعنى 

لدولية والعربية والمحلية التي تقوض معناها، كدولة صهيونية، استعمارية التاريخي، بانتظار التطورات ا
 واستيطانية وعنصرية ودينية في الشرق األوسط.
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اآلن، ثمة مشروعية لطرح السؤال مجد دًا عن معنى المقاومة، أو عن جدوى هذا الشكل أو ذاك، في هذه 
ذ إن الفصائل السائدة، على اختالف تالوينها، المرحلة أو تلك، وذلك بمناسبة ما حصل في غزة مؤخ رًا، إ

وضعت الفلسطينيين أمام خيارين: إما التهدئة مع إسرائيل، أو شن  الحرب عليها بالصواريخ، علمًا أن بين 
هذين ثمة أشكااًل صراعية أخرى قد تكون أجدى وأنسب وأكثر كلفة إلسرائيل، وأكثر ديمومة ومالءمة لكفاح 

 الفلسطينيين.
ظنا، مثاًل، أن محصلة االشتباك الصاروخي أفضت إلى التهدئة، بعد أن كان الحديث يدور عن وقد الح

الحق في استمرار المقاومة، بالصواريخ وغيرها، لكن ما الذي تعنيه التهدئة حقًا؟ فهل هذه باتت مقاومة 
ة؟ ثم من الذي من حقه أيضًا؟ وهل التهدئة تنهي االحتالل؟ ثم ما الفرق بين التهدئة في غزة عنها في الضف

 أن يتخذ قرار الحرب وألي هدف؟
أيضًا، في خضم طرح هذه التساؤالت، ال ننسى أن صيحات الحرب من غزة مضرة، وغير مسؤولة، وغير 
مجدية، إذ بداًل من أن تظهر ما يعانيه القطاع من االحتالل والحصار، تقوم بإظهاره كمنطقة تملك الجيوش 

بالصواريخ. والواقع فإن إسرائيل تتعمد استدراج الفلسطينيين إلى هذا المربع لتغطية  التي تهدد اإلسرائيليين
معان البطش بهم، وتشديد الحصار على مليون ونصف مليون منهم، هذا من  اعتداءاتها الوحشية عليهم، وا 

والمياه والكهرباء. دون أن ننسى معاناة الفلسطينيين في القطاع نتيجة افتقادهم للمواد التموينية والمحروقات 
والمعنى أن أخذ األمر نحو حرب وجودية، أي غزة ضد إسرائيل، عدا عن أنه غير صحيح، وغير عقالني، 

، مع االحترام لكثير من الشعارات 1081و 1001يؤدي إلى نتائج كارثية، على نحو ما حصل في 
 والمبالغات.

ز الفلسطينيون إدرا كاتهم للكفاح المسلح باعتباره، مع مشروعيته، ليس على ذلك ربما بات من المفيد أن يعز 
عماًل مزاجيًا، وال وسيلة للمزايدة أو التوظيف الخارجي، وأن األساس هو مقاومة الشعب، وأن من يريد 
مكانياته ورؤيته، ألن األمر ال يقتصر على مجرد  أخذهم إلى هذا الخيار أو ذاك عليه أن يقنعهم بخطته وا 

تصيب، فاألمر أعقد وأصعب من كل ذلك. أيضًا، من المفيد هنا مالحظة أن خيار صواريخ، تصيب أو ال 
لم يتبنوا هذا الشكل إطالقًا في  8941المقاومة عند الفلسطينيين لم يقتصر على الكفاح المسلح، ففلسطينيو 

سطينيين تاريخهم، ومع ذلك فهم يواصلون كفاحهم ضد إسرائيل بطريقتهم، ووفق ظروفهم. أما بالنسبة للفل
(، فهم تبن وا طريق المقاومة الشعبية والعصيان المدني، واالنتفاضات 8993في الضفة والقطاع )قبل أوسلو 

(. أما بشأن الفلسطينيين الالجئين 8993ـ8916بين فينة وأخرى، والتي تو جت باالنتفاضة الشعبية األولى )
بب انتهاء العمل من الخارج، والتحوالت في في الخارج فقد باتوا خارج معادالت الصراع مع إسرائيل، بس

ذا كان األمر على هذا النحو فهل هذا يعني أنه ال توجد طريقة الستثمار طاقاتهم في  الدول العربية. وا 
مصارعة إسرائيل وفي الكفاح من أجل حقوقهم؟ وفي ذات السياق، وعلى ضوء انتهاء المقاومة المسلحة 

ترى ماذا بإمكان الفصائل أن تعمل؟ فهل هذا يعني انتفاء أي شكل وتجفيف مصادر التسلح من الخارج، 
من أشكال المقاومة؟ أم ينبغي حث  الطرق التي يمكن أن تستنهض طاقات المقاومة الكامنة عند الشعب 
الفلسطيني، بحسب اإلمكانيات والوسائل المتوافرة لديه، وهي القناعة التي توصل إليها العديد من قادة حركة 

 ، وضمنهم خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي؟«حماس»
عمومًا، هذه المالحظات بمناسبة الجدل الدائر حول ما جرى في غزة، وحول األشكال األجدى للمقاومة، ال 
عالقة لها ال بوقف المقاومة وال باستئنافها، ألن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الفصائل، فهي التي 

 ومة، أو استئنافها.تملك القدرة على وقف المقا



 
 
 

 

 
           23ص                                    2071العدد:     01/2/3104 الثالثاء التاريخ:

زج ت المقاومة الفلسطينية المسلحة  1001ولعله يجدر بنا التذكير هنا بمحصلة بعض التجارب، ففي عام 
بكل طاقتها، متخل ية في ذلك عن استراتيجية حرب الضعيف ضد القوي، أو استراتيجية االستنزاف، ما نتج 

بها من الضربة القاضية، في حين أن إسرائيل  إسرائيليًا، وكأنها إزاء حرب يتم الفوز 451منه مصرع 
معان القتل والتدمير فيهم. بالنتيجة وبدءًا من  وجدت في ذلك الفرصة لالنقضاض على الفلسطينيين وا 

حصل تراجع ونضوب في قدرات المقاومة، فبداًل من أن يستنزف الفلسطينيون إسرائيل باتت هي  1003
وفي  51فقتل  1005منهم، أما في  886قتل  1004ئيليين، وفي إسرا 101قتل  1003تستنزفهم، ففي عام 

، أي وصلنا إلى الحد الذي توقفت فيه المقاومة تقريبًا في الضفة وفي 83قتل  1006وفي  30قتل  1001
وا بطاقتهم مرة واحدة  8939ـ 8931غزة، وبكل أشكالها الشعبية والمسلحة. وكان الفلسطينيون إبان ثورة  زج 

ألفًا  65البريطاني وعصابات المستوطنين الصهاينة، والنتيجة كانت هزيمة الثورة، مع إخراج  ضد االنتداب
 8941منهم من الصراع بين شهيد وجريح ومعتقل ومنفي، ومصادرة معظم أسلحتهم، لذا عندما وصلوا إلى 

 كانوا في غاية االستنزاف، وحصل ما حصل.
العتماد على إمكانياتهم الذاتية، واالقتصاد في تصريف المعنى من كل ذلك أن الفلسطينيين معنيون با

طاقتهم في صراعهم الطويل والمضني والمعقد ضد إسرائيل، ال سيما أنهم أثبتوا أن الصمود في األرض، 
والمقاومة الشعبية، واالنتفاضة، والحث على مقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، باعتبارها دولة استعمارية 

ة، هو الشكل األكثر جدوى بين األشكال األخرى، إلى حين توافر معطيات جديدة. وال شك وعنصرية وديني
أن هذا يتطلب، أيضًا، تركيز الفلسطينيين على استنهاض أحوالهم كشعب، وبناء مؤسساتهم والحفاظ على 

ائيل ال ينبغي هويتهم الوطنية وتطوير كيانيتهم السياسية، باعتبار ذلك جزءًا من العملية الصراعية ضد إسر 
 إهماله أو االستهانة به.

 01/2/3104، الحياة، لندن
 

 االعتراف بحكم حماس .54
 غيورا ايلند
تعيدنا أحداث االيام االخيرة في الجنوب مرة اخرى الى مسألة ما الذي ينبغي أن تكون عليه سياستنا حيال 

ا يمثل االماني هو مصلحة. غزة. فتحديد السياسة يجب أن يستند الى تعريف واضح للمصالح. ليس كل م
المصلحة هي أمر هام جدا من أجل تحقيقها يكون المرء مستعدا لدفع الثمن. غير أن مصالحنا بالنسبة لغزة 

 ضيقة وأمنية صرفة.
أوال، وقبل كل شيء، نريد الهدوء. مصلحة اخرى هي ان نمنع قدر االمكان التعاظم العسكري هناك )انظروا 

مصلحة سياسية في غزة. توجد  إلسرائيلة التي نبعت من هذه المصلحة(. ليس عملية سالح الجو االخير 
مصلحة فلسطينية )وكذا مصرية واردنية( في أن تكون الضفة وغزة كيانا سياسيا واحدا، ولكن هذه ليست 

 مصلحة اسرائيلية على االطالق.
تقر مع مسؤولية سياسية. في وضع االمور هذا، وكي نحقق مصالحنا، من المهم أن يكون في غزة حكم مس

تحدث في ذلك في الماضي قائد المنطقة الجنوبية، اللواء سامي ترجمان، وهو محق. الجهة الوحيدة التي 
 مصلحة في أن يكون حكم حماس مستقرا. إلسرائيليمكنها ان تشكل حكما مستقرا هي حماس ولهذا فان 

توجد هناك الشروط االربعة  ألنهلكلمة، وذلك فضال عن ذلك، من ناحية اسرائيل غزة هي دولة بكل معنى ا
التي تجعلها كذلك: لها حدود معترف بها، لها حكم مركزي، لها سياسة خارجية مستقلة ولها قوة عسكرية 



 
 
 

 

 
           22ص                                    2071العدد:     01/2/3104 الثالثاء التاريخ:

تجاهها، روافع  أكثرخاصة بها. بقدر ما هي غزة دولة أكثر، وبقدر ما نتعاطى معها هكذا، تكون لها روافع 
 فاظ على الهدوء، الذي هو مصلحتنا االساسية حياله.يمكنها أن تجبرها على الح

في تركيا ال يمكنه أن يساعد  أردوغانفي السنة االخيرة نشأت فرصة. مصر أصبحت عدوا لحماس، وكذا 
بالتالي: يمكن استغالل ذلك من  بإسرائيلالداخلية. ويتزايد تعلق حماس  توريطاتهحماس مثلما أراد عقب 

صا والجزرة. في جانب الجزرة يمكن ان نزيد عبور البضائع في المعابر، نزيد خالل سياسة صحيحة من الع
توريد الكهرباء والوقود، بل ونسمح بتشجيع االستثمارات االجنبية في غزة وما شابه. في جانب العصا ينبغي 

فان  االيضاح بان كل خرق للهدوء االمني سيؤدي على الفور الى وقف تلك االمتيازات. واضافة الى ذلك،
النار بل وايضا بمصالح الحكومة في غزة،  إطالقالخرق سيؤدي الى رد عسكري يمس ليس فقط بمنفذي 

 اي، بمصالح حماس.
ما كانت حماس معترفا بها بحكم االمر الواقع بانها  إذاهذه السياسة للردع يمكنها أن تكون ناجعة فقط 

ذاعلى المنظمات االخرى  كان بوسعها أن تفرض سيطرتها إذاالجهة السلطوية لغزة،  كان لها الكثير مما  وا 
لم يحفظ الهدوء. عندما ثبتنا السياسة مع غزة بدعوى ان حماس هي منظمة ارهابية ولهذا  إذاتخسره 

محظور الحديث معها، فقد تصرفنا بصبيانية. حماس هي الحكم في دولة غزة بل وحتى انتخبت بشكل 
ين بان نعترف سياسيا بحماس )مثلما هي ال تعترف بنا(، ولكن من ديمقراطي بما فيه الكفاية. لسنا ملزم

السليم االعتراف بالواقع واستغالله في صالحنا. على السياسة أن تستند الى المصالح وليس الى المثل، 
 والمصلحة تستوجب خلق عالقات جيرة في اساسها الردع.

االحتمال لتحقيق حل كهذا صغير ظاهرا، تعزيز حكم حماس يمس بفرص تحقيق حل سياسي. غير أن 
لدرجة أنه حتى دون صلة بحماس سيكون من الخطأ اقامة السياسة على الحاجة للمساعدة في الوحدة 

لم تسيطر حماس في غزة  إذاالفلسطينية الداخلية بدال من أن تقوم على المصالح االسرائيلية المباشرة. 
من ذلك، فصائل القاعدة التي ليس لها اي مسؤولية معقول أن تتعزز مكانة الجهاد االسالمي او اسوأ 

 سياسية. وبالتالي فان حماس هي أهون الشرور.
 06/2/3104يديعوت 

 01/2/3104، القدس العربي، لندن
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