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 55 :كاريكاتير

*** 
 
  موال الضرايب الت  تجبيها لصالح الرسيطة الفيرسطينيةأرسراييل" تجمد تحويل إ" .0

 مسؤول اسرائيلي أعلن لوكالة فرانس برس، أن أ ف ب، عن 44/1/4141، رأي اليوم، لندنذكرت 
الخميس ان الدولة العبرية اتخذت سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل 
اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم االخيرة بطلبات انضمام 

 اتفاقية ومعاهدة دولية. 11الى 
تحويل اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل تقرر تجميد "وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه انه 

، مضيفا ان الدولة العبرية جمدت ايضا مشاركتها في تطوير حقل غاز "لصالح السلطة الفلسطينية
 قبالة سواحل قطاع غزة ووضعت سقفا للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف االسرائيلية.
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"إسرائيل" أعلنت الليلة، عن سلسلة ، أن 41/1/4141، وكالة الصحافة الفيرسطينية )صفا(واوردت 
 أخرى من العقوبات الموجهة ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب توجه األخيرة لألمم المتحدة.

وذكرت اإلذاعة العبرية أن من بين هذه العقوبات خصم ديونها المستحقة لشركة الكهرباء وغيرها من 
 رائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.الديون اإلسرائيلية على السلطة من عائدات الض

مصادر إعالمية عبرية قالت إن الحكومة ، أن 41/1/4141وكالة قدس برس، واضافت 
اإلسرائيلية تدرس خصم األموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لألسرى في سجون االحتالل من 

وال "تحّرض على العنف ضد قيمة عوائد الضرائب التي تحجزها تل أبيب، باعتبار أن هذه األم
 إسرائيل".

 
 االرستيطان يشكل العقبة األرسارسية أمام االرستمرار ف  مفاوضات جادة وحقيقية :عباس .2

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته : القاهرة: سوسن أبو حسين ووليد عبد الرحمن
ليا للشؤون الخارجية والسياسات بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس، ممثلة االتحاد األوروبي الع

األمنية كاثرين آشتون على مستجدات العملية السلمية والجهود المبذولة إلنقاذها، بسبب المأزق الذي 
 وصلت إليه عملية السالم، بفعل التعنت اإلسرائيلي ورفضها وقف االستيطان.
العقبة األساسية أمام  وأكد الرئيس الفلسطيني لممثلة االتحاد األوروبي، أن االستيطان يشكل

االستمرار في مفاوضات جادة وحقيقية من أجل الوصول إلى سالم دائم مبني على قرارات الشرعية 
الدولية، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على 

لعملية السلمية، إضافة إلى . وأشار إلى ضرورة أن يكون ألوروبا دور أكبر في ا1691حدود عام 
دورها المميز في دعم دولة فلسطين في المجال االقتصادي، ومساعدة الشعب الفلسطيني في بناء 

 مؤسسات الدولة.
من جهته، أشاد الرئيس الفلسطيني بما يقوم به الشعب المصري من تقدم على طريق إنجاز خارطة 

 ر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.الطريق، مؤكدا ضرورة االلتزام بأمن واستقرار مص
 44/1/4141الشرق األورسط، لندن، 

 
 ي تقدمأحراز إك  ينته  دون ير مرسراييي  الفيرسطين  األاالجتماع اإلعريقات:  .3

كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب ، أن رام هللامن  44/1/4141القدس، القدس، ذكرت 
تراق" في جلسة المفاوضات التي جرت الخميس بين انه لم يتم احراز "اي تقدم او اخ أكدعريقات 

 الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بحضور الراعي االميركي لعملية السالم.
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وقال عريقات لوكالة فرانس برس ان جلسة المفاوضات التي استمرت حتى المساء بحضور الوفدين 
م يحدث بها اي تقدم او اختراق بل ال الفلسطيني واالسرائيلي وممثل االدارة االميركية مارتن انديك "ل
 زالت المواقف متباعدة والهوة عميقة في المواقف بين الطرفين".

 من جهته قال مسؤول فلسطيني آخر لفرانس برس ان "الجلسة كانت صاخبة جدا".
ولفت المصدر الى ان "ما زاد من حدة توتر الجلسة هو ان فلسطين اصبحت دولة متعاقدة على 

 يف االربعة وجاءت موافقة سويسرا حاضنة االتفاقيات خالل انعقاد الجلسة".اتفاقيات جن
واوضح انه "فور االعالن السويسري الذي تم من خالل رسالة بعثت من سويسرا الى السلطة 
الفلسطينية تعلن فيها ان دولة فلسطين اصبحت دولة متعاقدة على اتفاقيات جنيف، وما ان انتهت 

اعلنت اسرائيل قرارها" تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح جلسة المفاوضات، حتى 
 الشعب الفلسطيني". ألموالالسلطة الفلسطينية، هو ما اعتبرته السلطة "قرصنة اسرائيلية وسرقة 

، أن كفاح زبون ، نقاًل عن مراسلتهارام هللامن  44/1/4141الشرق األورسط، لندن، وأضافت 
أمس، وسط تكتم رسمي حول التفاصيل التي ناقشتها الجلسة.  يااإلسرائيلي، التقالوفدان الفلسطيني و 

ولكن مصادر قالت إنها ركزت على اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين، ودفعة 
 أخرى مقابل وقف التوجه إلى مؤسسات المجتمع الدولي.

ة الفرنسية أن اللقاء عقد بعد ظهر وأوضح مصدر فلسطيني مقرب من المفاوضات لوكالة الصحاف
إنه من المرجح نجاح مساعي  "الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية لـو أمس، في فندق بالقدس، 

تمديد المفاوضات، من خالل صفقة تشمل اإلفراج عن أسرى وتجميد االستيطان، مقابل التوقف عن 
ى الجاسوس اليهودي المعتقل في الذهاب إلى مؤسسات المجتمع الدولي وحصول اإلسرائيليين عل

 واشنطن، جوناثان بوالرد.
 
 بحر: المفاوضات تصفية ليقضية وندعم المصالحة رزمة واحدة .4

أكد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني دعم البرلمان : غزة
نهاء االنقسام على قاعدة  الفلسطيني للمصالحة القاهرة والدوحة  الوطنية واتفاقيالثوابت الفلسطينية وا 

 في رزمة واحدة ودون أي تجزئة.
وحذر بحر خالل يوم دراسي عن حياة خليل القوقا أحد قادة حركة حماس عقد صباح الخميس 

وصفها بـ "العبثية" مع الدولة  المفاوضات التي( في مركز "رشاد الشوا" بغزة من استمرار 4|10)
 مفاوضات هي تصفية للقضية الفلسطينية.العبرية، مؤكدا على أن تلك ال

 41/1/4141قدس برس، 
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 بارسمناررسالة مفتوحة إلى محمود عباس: ال يحق لك االرسترسالم  .5

 السيد الرئيس محمود عباس
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 رام هللا ــ فلسطين
 الرئيس محمود عباس

ية واإلسرائيلية على السلطة الوطنية في ضوء الضغوط المكثفة التي تمارسها الحكومتان األميرك
الفلسطينية للتفاوض على اتفاقية نهائية يتم بموجبها االدعاء أنها تفي بجميع حقوق الشعب 
الفلسطيني ومطالبه، السابقة والراهنة، ومع األخذ بعين االعتبار أن االنقطاع الحالي في المفاوضات 

لتزامات، نحن الموقعون أدناه، مجموعة من األكاديميين ناجم عن التقليد اإلسرائيلي بالتنكر الدائم لال
والمهنيين الفلسطينيين والعرب المعروفين بالتزامهم القوي ومنذ أمد طويل بالقضية الفلسطينية نبعث 

 اليك هذه الرسالة:
أواًل: إننا ندعوك للوقوف بحزم في الدفاع عن الحقوق الوطنية لكل الفلسطينيين، وأن تعلن بوضوح 

ال أحد يملك، فردًا كان أم جماعة، الحق أو السلطة غير المشروطة في التوصل إلى اتفاقية  أنه
 نهائية باسم الشعب الفلسطيني.

وحده الشعب الفلسطيني وبكامله وفي كّل أماكن وجوده هو، وفقط هو، صاحب الحق الوحيد لقبول 
يقدم للنظر والتداول أمام  أو رفض أي مشروع اتفاق نهائي، وأي مشروع من هذا النوع يجب أن

مجلس وطني فلسطيني يجري اختيار أعضائه من قبل الشعب الفلسطيني كله في انتخابات حرة، 
عادلة، وعلنية. وأن يتمكن هذا المجلس من عقد اجتماعاته بحرية وبعيدًا عن التأثيرات األجنبية 

 والتدخالت اإلسرائيلية.
كية واإلسرائيلية، للشعب الفلسطيني مجموعة من الحقوق ثانيًا: بغض النظر عن كل الضغوط األمير 

األساسية الوطنية والجماعية والفردية أهمها وأبرزها على اإلطالق، حق العودة الى وطنهم 
المنصوص عليه والمعترف به في الشرعية الدولية. وهذه الحقوق الالزمة واألصيلة للفلسطينيين 

ست وال يمكن أن تكون موضوع مفاوضات وال يمكن كأفراد، وعائالت، وشعب هي بطبيعتها لي
 المساومة عليها أو التنازل عنها أو تعريضها للخطر تحت أي ظرف من الظروف.

ثالثًا: إن األسس التي تقوم عليها المحادثات الحالية، مثل كل المفاوضات السابقة، تستبعد وتتجاهل 
من دون  1691اإلسرائيلي لحدود ما قبل الحق الفلسطيني األساسي في تقرير المصير، واالنسحاب 

زالة كل المستعمرات اإلسرائيلية والمستوطنين المستعمرين من الضفة الغربية  تغيير أو تعديل، وا 
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والقدس، واالعتراف بالسيادة الفلسطينية على كامل القدس الشرقية، وحق السيطرة والسيادة الفلسطينية 
ر الطبيعية االخرى، وحريُة الدخول في تحالفات وعقد على الحدود، واألجواء، والمياه والمصاد

اتفاقيات مع دول اخرى، علمًا بأن هذه االسس تمثل أبسط سمات السيادة. فما يجري نقاشه على 
ما تبقى من فلسطين التاريخية  يطاولة المفاوضات ليس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، حتى ف

شكلي على مستقبلها. على العكس من ذلك، ما ُيبحث فيه من أجزاء مقطعة األوصال يجري تفاوض 
هو هيكل لكيان زائف يتعارض كليًا حتى مع أبسط حقوق وحاجات األقلية من الشعب الفلسطيني 

 .1691التي تقطن األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
الشتات والمنافي رابعًا: هذه المفاوضات تتجاهل كليًا استعادة حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في 

خارج فلسطين التاريخية والذين يشكلون ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمها حق 
في المساواة واستعادة  1641العودة الى وطنهم. كما تتجاهل هذه المفاوضات حقوق فلسطينيي 

إسرائيل . على العكس، فمطلب 1641الحقوق والملكيات التي ُسلبت منهم على إثر النكبة عام 
يهدد في حال قبول السلطة الفلسطينية به بإلغاء كل « دولة يهودية»الجديد المتمثل باالعتراف بها كـ 

هذه الحقوق وبالتالي تثبيت هذا اإلنكار في القانون الدولي. إن مثل هذا االعتراف يعني في حده 
والتطهير العرقي وجعلهم فريسة سهلة لسياسات التمييز  1641األدنى التخلي عن فلسطينيي 

والشتات يعني أن إطار المفاوضات يستثني  1641. إن استثناء فلسطينيي 1641المستمر منذ 
 الغالبية من الشعب الفلسطيني.

خامسًا: بناء على ما سبق، ومع احترام حق الشعب الفلسطيني في التقرير في المسائل األساسية 
ه أيضًا ال يمكن تخّيل أو تصديق أن يقبل الشعب عبر آلية ديمقراطية أشرنا لها سابقًا، وبما أن

الفلسطيني اآلن أو في المستقبل االسس التي تقوم عليها المفاوضات الجارية التي تتنافى مع حقوقه 
وتطلعاته المشروعة، بناء على كل ذلك فإننا على قناعة مطلقة أن الوقت قد حان إلعالن القطع 

التي تم التأسيس لها في اوسلو قبل أكثر « فاوضات بال نهايةم»النهائي، مرة والى األبد، مع نهج 
من عشرين عامًا ولم تفعل شيئًا سوى أنها وفرت إلسرائيل الوقت والفرصة لضم واستيطان أراض 
أكثر وفرض المزيد من القيود على جميع نواحي حياة الفلسطينيين تحت االحتالل. آن األوان للبدء 

ينيين حول مستقبل وأهداف النضال الفلسطيني والطرق المثلى لضمان بحوار وطني جديد بين الفلسط
تحقيق الحقوق الفلسطينية األساسية بما فيها حقوق من يعيشون تحت االحتالل، ومن يعيشون 
كسكان درجة ثانية في اسرائيل، وحقوق المشردين في الشتات الممنوعين بالقوة من العودة الى 

 ديارهم. 
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تحصل على دعم الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني فيما لو قررت أن نحن على قناعة أنك س
 تأخذ على عاتقك تسهيل حوار وطني جديد يسعى للوصول الى هذه األهداف.

سادسًا: لقد أصبح جليًا لنا ولعدد كبير من المراقبين أنك ومعك القيادة الفلسطينية تواجهان خطر 
التصرف بسرعة التقاء هذا الوضع المستحيل. نطالبك  الوقوع في فخ يصعب الخروج منه، ويتوجب

بالمبادرة وبسرعة بدل انتظار اللحظة الحتمية التي سيجري فيها تقديم مشروع لك يتناقض تمامًا مع 
الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني، وُيقدم للعالم على أنه مشروع أميركي محايد، بينما هو ومن 

ه بالتشاور مع الحكومة اإلسرائيلية. في هذه الحالة لن يكون أمامك دون أدنى شك، قد تم التوصل الي
خيار سوى رفض هذا المشروع، ما يتيح للواليات المتحدة واسرائيل مرة اخرى االدعاء بأنك والشعب 
الفلسطيني عقبة في طريق السالم. وبداًل من االنتظار، إننا ندعوك الى المبادرة وبشكل وقائي، وقبل 

الخارجية جون كيري مشروع اإلطار األميركي، الى اإلعالن عن بيان مبادئ واضح إعالن وزير 
 يلتزم بمعادلة سالم قائمة على حقوق وحاجات الشعب الفلسطيني المعترف بها دوليًا.

بعد عقود من النضال لضمان الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني نعلن أننا لسنا في وارد 
حاولة من قبل أي كان لالستسالم باسمنا. ندعوك بصفتك رئيس االستسالم، ونعلن رفضنا أي م

منظمة التحرير الفلسطينية العمل ومن دون تأخير على انعقاد مجلس وطني فلسطيني، بعد أن تتم 
إعادة تشكيله ديمقراطيًا، ُيعهد اليه اإلشراف على صياغة مسار جديد لسالم عادل ودائم يضمن 

ني. نؤكد لك أنه لو اخترت هذا المسار الجديد فإنك ستحظى ليس الحقوق األساسية للشعب الفلسطي
فقط بدعم الشعب الفلسطيني، بل وأيضًا غالبية شعوب العالم الذين ساندوا بحزم وصمود ولعقود 

 طويلة نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه.
 مع االحترام،

 السيد إبراهيم الشقاقي، اقتصادي
 إلثنيةد. ابراهيم عودة، استاذ الدراسات ا

 السيد أحمد خليفة، مدير تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية
 د. أحمد سبيتي، مهندس

 د. أحمد سعيد نوفل، استاذ العلوم السياسية
 د. أسعد أبو خليل، استاذ العلوم السياسية

 د. أسعد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فلسطين الدولية
 د. أنطوان زحالن، استاذ الفيزياء

 نطوني صهيون، استاذ الجراحةد. أ
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 د. أنيس فوزي القاسم، محامي ومستشار قانوني
 د. أنيس مصطفى القاسم، محامي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني

 د. ايليا زريق، استاذ علم االجتماع
 د. ايلين هاغوبيان، استاذة علم االجتماع

 د. بشير أبو منه، استاذ األدب المقارن ودراسات الشرق األوسط
 د. بهاء أبو لبن، استاذ علم االجتماع

 د. بهجت حافظ، استاذ االقتصاد
 د. بيان نويهض الحوت، استاذة العلوم السياسية

 السيد تيسير بركات، عضو مجلس أمناء مؤسسة فلسطين الدولية
 السيد جابر سليمان، باحث في حركة حق العودة

 د. جان مخول، مهندس
 د. جورج بشارات، استاذ القانون

 د. جورج قرم، استاذ العلوم السياسية ووزير المالية اللبناني السابق
 د. جورج قصيفي، استاذ علم االجتماع

 د. جس غنام، استاذ علم النفس وعلوم الصحة العالمية
 د. جوزيه أبو طربوش، استاذ علم االجتماع

 تا الجنوبيةالسناتور جيمس أبو رزق، عضو سابق في مجلس الشيوخ األميركي عن والية داكو 
 د. جيلبرت أشقر، استاذ الدراسات الدولية
 السيدة جين سعيد مقدسي، كاتبة وباحثة

 د. حاتم بازيان، استاذ دراسات الشرق األوسط والدراسات اإلثنية
 د. حسن شريف، استاذ التنمية المستدامة

 د. حليم بركات، استاذ علم االجتماع
 د. خالد خليفة، مستشار وجراح

 ن حسيب، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة العربيةد. خيرالدي
 السيد خيري أبو الجبين، أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية

 د. دانا علوان، استاذة دراسات المرأة والجندر
 د. داود خيرهللا، استاذ القانون الدولي

 اآلنسة ديانا بطو، محامية
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 جنيف –المتحدة لحقوق اإلنسان اآلنسة رانيا ماضي، مستشارة االمم 
 د. راي جريديني، استاذ علم االجتماع

 د. رباب إبراهيم عبدالهادي، استاذة الدراسات العرقية ودراسات المقاومة
 د. رباب كريدية ورد، استاذة الهندسة اإللكترونية والكمبيوتر

 د. رجا عبود، استاذ الطب التنفسي
 د. رندة فرح، استاذة علم اإلنسان

 سيدة روز ماري صايغ، استاذة علم اإلنسان والتاريخ الشفهيال
 د. رياض مهايني، استاذ المجتمع والتخطيط اإلقليمي

 السيد رياض ياسين، مهندس
 د. ريم العيسى، استاذة الهندسة المعمارية

 السيدة ريما طرزي، الرئيسة السابقة لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية
 لكيمياء العضوية ورئيس التحالف الفلسطيني لحق العودةد. زاهي داموني، استاذ ا

 د. سري حنفي، استاذ علم االجتماع
 د. سري مقدسي، استاذ اللغة اإلنجليزية واألدب المقارن

 د. سعاد دجاني، مستشارة
 لندن –د. سلمان أبو ستة، رئيس جمعية أرض فلسطين 

 د. سيف الظاهر، استاذ علوم الكمبيوتر
 تاذ علم االجتماعد. سيف دعنا، اس

 د. شارل حرب، استاذ علم النفس
 د. شيرين صيقلي، استاذة التاريخ

 د. صبحي غوشة، طبيب وعضو سابق في مجلس القدس العربي
 د. صالح بيبي، طبيب

 د. طالب الصريع، استاذ اإلحصاء
 د. طاهر كنعان، عضو مجلس امناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية

 لدراسات العربية واإلسالميةد. طريف الخالدي، استاذ ا
 د. عبدالوهاب التوراه، طبيب
 اآلنسة عبلة شقير، موسيقية

 د. عاطف قبرصي، استاذ االقتصاد
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 د. عصام النقيب، استاذ الفيزياء
 السيد علي عبدالعال، استاذ األدب اإلنجليزي

 د. علي عبداللطيف احميدة، استاذ العلوم السياسية
 دد. عمر ضاحي، استاذ االقتصا

 د. عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية
 السيد عوني فرسخ، كاتب وعضو في المؤتمر القومي العربي

 د. غادة عبدهللا اليافي، طبيبة
 د. غادة كرمي، استاذة دراسات الشرق األوسط

 السيد غسان بشارة، صحافي والمدير اإلعالمي السابق لمشروع الشرق األوسط لألبحاث والمعلومات
 يا رفيدي خوري، محاميةد. فاد

 د. فريد عياد، رئيس االتحاد العربي الكندي
 د. فضل النقيب، استاذ االقتصاد

 د. فيحاء عبدالهادي، كاتبة ومستشارة بحوث
 األميركي-د. ليزا سهير مجاج، استاذة الثقافة األميركية واألدب العربي

 د. ليلي أبولغد، استاذة علم اإلنسان ودراسات المرأة
 ى فرسخ، استاذة العلوم السياسيةد. ليل

 د. مازن قمصية، استاذ علم الجينات
 د. مجيد كاظمي، استاذ الهندسة النووية
 د. محمد حالج، استاذ العلوم السياسية

 د. محمد علوان، استاذ القانون
 د. محمود حداد، استاذ االقتصاد

 النكبةالسيد محمود زيدان، أخصائي حقوق إنسان والرئيس المشارك ألرشيف 
 د. مروان السايح، مهندس

 د. مروان حسن، استاذ علم المياه
 د. ممدوح العكر، طبيب وناشط في مجال حقوق اإلنسان

 السيد مناضل حرزهللا، ناشط نقابي وعضو شبكة الجاليات الفلسطينية في أميركا
 السيد موسى حنا بجالي، مستشار

 جنين–كية د. مفيد قسوم، نائب رئيس الجامعة العربية األمري
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 السيدة مي المصري، مخرجة أفالم
 السيد نادر أبو الجبين، مهندس

 «االنخراط والمشاريع االجتماعية»الحكومية  السيد ناصر العرضة، اقتصادي ومؤسس المنظمة غير
 السيد ناصر منصور، مهندس
 د. نائلة سابا جرمانوس، طبيبة
 د. نبيل دجاني، استاذ اإلعالم

 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينيد. نبيل قسيس، مدير 
 د. نجيب صليبا، استاذ تاريخ الشرق األوسط

 د. نصير عاروري، استاذ العلوم السياسية
 د. نوبار هوفسبيان، استاذ العلوم السياسية
 د. نور مصالحة، استاذ العلوم السياسية

 السيد هاني الهندي، من مؤسسي حركة القوميين العرب
 س، استاذ العلوم السياسيةد. هاني فار 

 د. يوسف صواني، استاذ العلوم السياسية
 السيد يحيى أبو غيدا، مستشار في حقل الطيران

بعد مداوالت مطولة قام بصياغة هذه الرسالة وأشرف على تجميع التواقيع والتحقق من صحتها لجنة 
 تنسيقية مكلفة بالمتابعة وتسّلم الرد مؤلفة من:

 اذ العلوم السياسيةد. هاني فارس، است
 د. سري مقدسي، أستاذ اإلنكليزية واألدب المقارن

 د. سيف دعنا، استاذ علم االجتماع والدراسات الدولية
 44/1/4141، األخبار، بيروت

 
 زمتها الماليةأ تعتمد الرماية اإللكترونية لتدريب عناصرها ف  ظل  الحكومة ف  غزة  .6

جنوده وهم يصيبون أهدافهم بدقة في غزة كومة حاليراقب ضابط عسكري في : أ ف ب -غزة 
لجأت اليها الحكومة لتدريب عناصرها بداًل من الرصاص الحي « الليزر»بأسلحة تعمل بأشعة 

 للتغلب على ازمتها المالية.
، لكنها 19العسكرية واألمنية الرقم  "حماس"وتحمل هذه الدورة الخاصة بتدريب ضباط من اجهزة 

 الرماية اإللكترونية وفق مديرية التدريب.في غزة حكومة اليها األولى التي تعتمد ف
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حقل الرماية اإللكترونية يحقق »واعتبر مدير ادارة التدريب في األمن الوطني العقيد محمد النخالة ان 
فائدة كبيرة، انه مشروع مميز ونقلة نوعية في مسيرة التدريب في وزارة الداخلية، وسيوفر الكثير من 

المتدرب الذي يحمل البندقية ويستخدمها في التدريب يشعر انه »وبّين ان «. الجهد والمالالذخائر و 
يطبق المجال التدريبي نفسه، وستكون لديه الفرصة المالئمة للتمرن والتمرس على اصابة الهدف 

 «.أكبربدقة 
« بًا كثيراً صع»زياد الظاظا ان حكومته تواجه وضعًا ماليًا « حماس»وال يخفي نائب رئيس حكومة 

 ألف موظف، أكثر من ربعهم يعملون بعقود تشغيل موقتة. 11سلبًا في اإليفاء بدفع رواتب  إثر
 44/1/4141الحياة، لندن، 

 
عريقـــات: قـــرار "إرســـراييل" تجميـــد تحويـــل عايـــدات الضـــرايب هـــو قرصـــنة ورســـرقة ألمـــوال الشـــعب  .7

 الفيرسطين 
ين صائب عريقات مساء الخميس ان قرار اعتبر كبير المفاوضين الفلسطيني: )أ ف ب( -القدس

اسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ردا على تقدم االخيرة بطلبات انضمام 
 ”.الشعب الفلسطيني ألموالقرصنة اسرائيلية وسرقة “اتفاقية ومعاهدة دولية، هو  11الى 

الشعب الفلسطيني وخاصة  ألموالرقة هذه قرصنة اسرائيلية وس“وقال عريقات لوكالة فرانس برس 
 ”.دافعي الضرائب وانتهاك للقانون الدولي واالعراف الدولية من قبل اسرائيل

 44/1/4141رأي اليوم، لندن، 
 
 اتفاقيات ومواثيق دولية رسبعةفيرسطين طرفا  وعضوا  ف   وزارة الخارجية ف  رام هللا: اعتماد .8

دولة فلسطين “الخارجية الفلسطينية مساء الخميس، إن  قالت: األناضول -قيس أبو سمرة -رام هللا
 ”.اتفاقيات ومواثيق دولية 1باتت طرفًا وعضوًا في 

إخطارات من األمين العام “وفي بيان وصل األناضول نسخة منه اوضحت الخارجية أنها تسلمت 
دة، بقبول إيداع لألمم المتحدة بان كي مون وبصفته الجهة الوديعة لالتفاقيات ومواثيق األمم المتح

 سبعة من االتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
هذه االتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية “وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن 

 القانونية لدولة فلسطين كدولة بين األمم، وتساهم في التصدي لالنتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق
 ”.شعبنا من ِقبل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل

 44/1/4141رأي اليوم، لندن، 
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 الرسيطرةمن  ف  المخيمات تحت ن يكون الوضع األأعيينا ب أبو العينين: ليبنان حق   .9

أكد عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطان ابو العينين، ان هناك قلقا : صور
يين ولديهم حق في ذلك، من جراء الواقع االمني الحاصل في المخيمات. وقال في لقاء لدى اللبنان

اليقينية والهدوء  السيطرةاعالمي: للبنان حق علينا بان يكون الوضع االمني في هذه المخيمات تحت 
 ."يجب ان يكون هناك تفاهم لبناني فلسطيني على قواعد المصلحة المشتركة"التام، مضيفا بانه 

ي الوقت نفسه، على اخوتنا في لبنان ان يأخذوا بعين االعتبار واالخوة ما يعانيه مجتمع الالجئين وف
من ظروف اجتماعية صعبة وقاسية من غير الممكن تحملها. ان من الواجب االنساني واالخوي 

ذ اجراءات باتخا على االشقاء اللبنانيين ان يبادروا الى التخفيف من معاناة الفلسطينيين االجتماعية
  ايجابية عاجلة. 

 44/1/4141المرستقبل، بيروت، 
 
 "اليونرسكو" إررسال بعثة خبراء إلى القدسوزارة الخارجية ف  رام هللا ترحب بقرار  .01

بتبني المجلس التنفيذي في منظمة اليونسكو، قرار المجلس في رام هللا رام هللا: رحبت وزارة الخارجية 
س مهمتها تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم التنفيذي إرسال بعثة خبراء للقد

 .1014تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر حزيران 
وطالبت الخارجية المؤسسات الدولية ومنظمة اليونسكو خاصة، بتدعيم هذه القرارات بإيجاد خطوات 

 نجازات لحماية اإلرث الحضاري والتراثي والتاريخي لمدينة القدس القديمة.عملية وفعلية تراكم هذه اإل
44/1/4141األيام، رام هللا،   

 
 البردويل: قبول وزراء الخارجية العرب بتمديد المفاوضات "قرار مؤرسف" .00

انتقــــدت حركــــة حمـــــاس بشــــدة قــــرار وزراء الخارجيــــة العـــــرب فــــي القــــاهرة بتمديــــد المفاوضـــــات : غــــزة
 اإلسرائيلية، واعتبرت هذا القرار مؤسًفا ويعكس حالة من "العمى السياسي". الفلسطينية ـ

صـالح البردويـل فـي تصـريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس" رفـض حركتـه لـنهج  الحركـةوجدد القيادي فـي 
المفاوضـــــات ســـــبيال لنيـــــل الحقـــــوق الفلســـــطينية، وانتقـــــد بشـــــدة قـــــرار وزراء الخارجيـــــة العـــــرب بتمديـــــد 

 المفاوضات.
حن في حماس نرفض نهج المفاوضات بشكل كامل، ونأسف لموقـف وزراء الخارجيـة العـرب وقال: "ن

الــذي أعطــى غطــاء لتمديــد هــذه المفاوضــات. كنــا نتمنــى أن يكــون هنــاك موقــف عربــي أكثــر صــالبة، 
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لكــن يبــدو أن الوضــع العربــي ضـــعيف وممــزق، ولــذلك كــان أســـهل األمــور بالنســبة لــوزراء الخارجيـــة 
مســـؤولية فـــي وجـــه الفلســـطينيين ليكابـــدوا وحـــدهم مـــرارة االحـــتالل وانحيـــاز الراعـــي العـــرب أن رمـــوا بال

األمريكـــي لصـــالح االحـــتالل، وهـــذا الموقـــف يعكـــس فـــي أحـــد وجوهـــه انســـحابا عربيـــا مـــن المســـؤولية 
 واالستحقاق الذي يفرض على العرب العمل على تحرير فلسطين".

لوبا لتحريـر فلسـطين، وقـال: "نحـن ال يمكـن أن " لـن تتخلـى عـن المقاومـة أسـسوأكد البردويل أن حما
ن وهو المقاومـة، وهـي حـق ينقبل بأي حال من األحوال أن نتخلى عن األسلوب األمثل لتحرير فلسط

شرعي ووسيلة ناجعة قادرة على إلحاق الوجع بـاالحتالل ودفعـه للخـروج والعـودة مـن حيـث أتـى، وهـو 
أراضيها. أمـا الرهـان علـى المفاوضـات فـي ظـل عـدم  أسلوب استخدمته كافة الشعوب المحتلة لتحرير

عامـــا أنـــه أســـلوب  11التـــوازن القـــائم حاليـــا واالنحيـــاز األمريكـــي الواضـــح لالحـــتالل فقـــد أثبـــت خـــالل 
جملة واحدة من أرض فلسطين، ثم فرط في نصف المساحة المتبقية تحت  %11فاشل، فرط أوال في 

يط في المتبقي تحت اسـم الدولـة اليهوديـة، ومـن هنـا ننظـر سياسة األمر الواقع، وهو اآلن يستعد للتفر 
 إلى تمديد المفاوضات بأنها عمى سياسي وقرار مؤسف"، على حد تعبيره.

 41/1/4141قدس برس، 
 
 قبل اإلفراج عن األرسرى "إرسراييل"قيادي ف  فتح: لن نتفاوض مع  .02

ـــاد أبـــو : رام هللا ـــس الثـــوري لحركـــة "فـــتح" زي ـــة المجل ـــة أشـــاد عضـــو اللجن عـــين بموقـــف وزراء الخارجي
العرب، الذي قال بأنه كان داعما للموقف الفلسطيني من المفاوضـات مـع إسـرائيل، لكنـه أكـد أن قـرار 
تمديد المفاوضات هو "قرار فلسطيني، وأنـه لـن يـتم إال إذا تـم اإلفـراج عـن الدفعـة الرابعـة مـن األسـرى 

 فلسطيني".ووقف حالة الحرب التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب ال
وقــال أبــو عــين فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس" تعليقــا علــى قــرارات اجتماعــات وزراء الخارجيــة 

( فـــي العاصـــمة المصـــرية القـــاهرة: "الجامعـــة العربيـــة وقفـــت خلـــف 4|6العـــرب مســـاء أمـــس األربعـــاء )
متفــق عليــه،  القيــادة الفلســطينية بموقفهــا المطالــب بــاإلفراج عــن الدفعــة الرابعــة مــن األســرى كمــا هــو

وحملــت إســرائيل مســؤولية انهيــار التســوية، ووقــوف الجامعــة العربيــة بمؤسســاتها خلــف موقــف القيــادة 
ــــف الفلســــطيني، أمــــا مســــألة التمديــــد  ــــف مهــــم ومــــن شــــأنه تقويــــة الموق الفلســــطينية هــــو بالتأكيــــد موق

 للمفاوضات فهو قرار فلسطيني وله ثمنه".
لمفاوضات "لن تتم إال وفق أرضية جديدة تتحقق فيها مصلحة وأشار أبو عين إلى أن مسألة التمديد ل

 .الفلسطينيين"
 41/1/4141قدس برس، 
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 تحقيق ومتابعة  ولجنت أمنيةقوة  م يرسفر عن توافق عيىلقاء الفصايل واليواء إبراهيلبنان:  .03

عقـد أمـس بـين ممثلـين عـن فصـائل  ،  مـن بيـروت، أن اجتماعـاً 44/1/4141الحياة، لندن، ذكـرت 
ظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وقـــوى التحـــالف الفلســـطيني والقـــوى اإلســـالمية الفلســـطينية والمـــدير العـــام من

لألمــن العــام اللــواء عبــاس إبــراهيم فــي مكتبــه فــي بيــروت. ويــأتي االجتمــاع فــي ســياق البحــث فــي آليــة 
 اكات التــي، وكانــت االشــتبتنفيــذ المبــادرة الفلســطينية التــي أجمعــت عليهــا جميــع األطــراف الفلســطينية

دارت االثنــين الماضــي بــين مجموعــة تابعــة لـــ "أنصــار هللا" بقيــادة جمــال ســليمان وأخــرى بزعامــة قائــد 
"كتيبــة العــودة" أحمــد رشــيد فــي مخــيم "الميــة وميــة" لالجئــين الفلســطينيين شــرق صــيدا )جنــوب لبنــان(، 

مخـيم عـين الحلـوة الشـيخ ومحاولة اغتيال مسؤول جمعية المشاريع الخيرية اإلسـالمية )األحبـاش( فـي 
 .عرسان سليمان نفسها على االجتماع

الفلســـطيني كـــان مقـــررًا قبـــل انـــدالع االشـــتباكات فـــي مخـــيم  -وعلمـــت "الحيـــاة" أن االجتمـــاع اللبنـــاني 
"الميــة وميــة" ومحاولــة اغتيــال عرســان )مســاء أول مــن أمــس( الــذي ال يــزال فــي مستشــفى حمــود فــي 

 ته بسبب حراجة وضعه.صيدا ويحاول األطباء إنقاذ حيا
ذ أبــدت المصــادر الفلســطينية ارتياحهــا إلــى أجــواء لقــاء الفصــائل الفلســطينية مــع إبــراهيم، أكــدت أن  وا 
 -تنفيـــذ المبـــادرة يحتـــاج إلـــى التفـــاهم علـــى آليـــة مشـــتركة انطالقـــًا مـــن عـــدم حصـــر العالقـــة اللبنانيـــة 

 الفلسطينية بالملف األمني.
لمخيمــات الفلســطينية ينــدرج فــي ســياق البنــود الــواردة فــي المبــادرة ولفتــت إلــى أن الوضــع األمنــي فــي ا

الفلســـطينية التــــي أجمعــــت عليهـــا الفصــــائل بصــــرف النظـــر عــــن انتماءاتهــــا. فـــالملف األمنــــي بوجــــود 
مطلوبين فلسـطينيين للقضـاء اللبنـاني صـادرة فـي حقهـم مـذكرات توقيـف غيابيـة ووجاهيـة، يحتـاج إلـى 

منية اللبنانية. وأكدت ضرورة الفرز بين المطلوبين بداًل من التعامل مع اهتمام السلطات القضائية واأل
جميعهم سلة واحدة بال تمييز بـين مطلـوب بتهمـة أعمـال إرهابيـة وتفجيريـة أو االعتـداء علـى عناصـر 
الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي، وبين مطلوبين ألسباب ال تتعلق بتهديد األمن القومي للبنان أو 

 راط في مجموعات إرهابية.االنخ
ورأت المصـــادر أن فـــرز المطلـــوبين يســـاهم فـــي تفكيـــك المطلـــوبين عـــن بعضـــهم بعضـــًا بـــداًل مـــن أن 

باألمن في جوارها. واعتبرت  لإلخالليتجمعوا في جبهة واحدة تستغل إلحداث بلبلة في المخيمات أو 
ت االجتماعية والحياتية سيدفع الى أن هناك حقوقًا للفلسطينيين وواجبات عليهم، وأن معالجة المشكال

فلسـطينية،  -التقليل من دور المجموعـات المتشـددة التـي ال مصـلحة لهـا فـي تحضـير أرضـية لبنانيـة 
 تحصن االستقرار داخل المخيمات أم خارجها.
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مصـادر من صيدا، أنه بحسب  رأفت نعيم، عن مراسلها 44/1/4141المرستقبل، بيروت، وأضافت 
اع، فقــد تــم التــداول مطــوال فــي الوضــع فــي مخيمــي عــين الحلــوة والميــة وميــة فــي مشــاركة فــي االجتمــ

 يلي:األحداث األخيرة. وتم االتفاق على ما  أعقاب
وقــت ومنحهــا  بأســرعتنفيذيــة مــن كــل القــوى والفصــائل الفلســطينية  أمنيــةالنقطــة األولــى: تشــكيل قــوة -

 المخيمين.صالحيات لضبط الوضع األمني في 
مخيم المية ومية ومحاولـة اغتيـال الشـيخ سـليمان فـي  أحداثنية: تشكيل لجنة تحقيق في النقطة الثا-

 عين الحلوة لجالء مالبساتهما.
النقطـــة الثالثـــة: تشــــكيل لجنـــة متابعـــة مركزيــــة مـــن كافــــة القـــوى الفلســـطينية مهمتهــــا متابعـــة هــــاتين -

ت اللجنـة مـن كـل مـن : عـن منظمـة الخطوتين ومتابعة تنفيذ بنـود المبـادرة الفلسـطينية الموحـدة. وتألفـ
عــرب، عضــو المكتــب السياســي لجبهــة  أبــوالتحريــر " قائــد األمــن الــوطني الفلســطيني اللــواء صــبحي 

النــايف.  أبــوالتحريــر الفلســطينية صــالح اليوســف وعضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة عــدنان 
احمــــد عبــــد الهــــادي والمســــؤول  وعــــن تحــــالف القــــوى الفلســــطينية "المســــؤول السياســــي لحركــــة حمــــاس

 اإلســالميةرئــيس الحركــة  اإلســالميةشــكيب العينــا "، وعــن القــوى  اإلســالميالسياســي لحركــة الجهــاد 
ـــولعصـــبة األنصـــار الشـــيخ  اإلعالمـــيالمجاهـــدة الشـــيخ جمـــال خطـــاب والمســـؤول   عقـــل،الشـــريف  أب

ع لها العاشرة والنصـف قبـل اجتما أولهللا "على ان تعقد هذه اللجنة  أنصارومحمود حمد عن" حركة 
 ظهر غد السبت في مخيم عين الحلوة.

البحــث بموضــوع المطلــوبين وفــي كيفيــة معالجــة هــذا  أيضــاانــه جــرى  إلــىالمصــادر نفســها  وأشــارت
 ستتم هذه المعالجة. أساس أيالملف بالتعاون مع السلطات اللبنانية وعلى 

 
 : حماس ليرست جاهزة إلتمام المصالحةفتححركة  .04

تهــم أمــين ســر المجلــس الثــوري لحركــة "فــتح"، أمــين مقبــول، حركــة "حمــاس" بعــدم جهوزيتهــا : ارام هللا
إلتمام المصالحة، مشيرًا إلى عدم ردها حتى اآلن لتحديد موعـد زيـارة الوفـد الخماسـي مـن رام هللا الـى 

 قطاع غزة.
للحظــة، ردهــا الخمــيس إن "حركــة حمــاس لــم تبلّــغ حتــى ا أمــسوقــال مقبــول، فــي تصــريحات صــحافية 

النهــائي بتحديــد موعــد لزيــارة الوفــد الــذي شــكله الــرئيس )محمــود عبــاس( لزيــارة غــزة، وبحــث وتفعيــل 
 المصالحة، ولقاء قادة حركة "حماس" في القطاع".
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وأوضــح مقبــول، أن "حركــة "حمــاس" تطالــب بالتعامــل تــارة رزمــة واحــدة، لمعالجــة ملفــات المصــالحة، 
ت أخرى، وبذلك تؤكد عدم جهوزيتها في إتمـام المصـالحة، والتفاعـل مـع وتارة أخرى تريد معالجة ملفا

 الوفد الخماسي والتنسيق معه لزيارة غزة".
وشــدد علــى أن "حركــة "فــتح" تســعى جاهــدة، وجــاهزة تمامــًا لتطبيــق مــا تــم االتفــاق عليــه فــي لقــاءات 

اس" وعـــدم الجهوزيـــة المصـــالحة، ومـــا جـــرى توقيعـــه فـــي القـــاهرة والدوحـــة، لكـــن اآلن العقبـــة هـــي "حمـــ
لمناقشــة تلــك الملفــات"، مطالبــًا حركــة "حمــاس" الــرد بســرعة، وتحديــد موعــد زيــارة الوفــد الخماســي إلــى 

 غزة للبدء بخطوات عملية تنهي حالة االنقسام القائمة منذ سنوات بين الحركتين.
 44/1/4141، المرستقبل، بيروت

 
 ة تمديد المفاوضات الفيرسطينية اإلرسرايييية" و"الشعبية" تأرسفان لدعم الجامعة العربيالجهاد" .05

شــددت حركــة الجهــاد اإلســالمي علــى رفضــها القــاطع لتمديــد المفاوضــات مــع : أحمــد المصــري -غــزة
"المفاوضـات  المـدلل:وقـال القيـادي فـي الحركـة أحمـد  االحتالل اإلسرائيلي وا عطائه أي غطاء عربـي.

عامــا، وعــدم تحقيقهــا للفلســطينيين أي  10ى مــدار نرفضــها وال يمكــن القبــول بهــا، وأثبتــت عبثيتهــا علــ
 شيء يذكر".

وأضــاف لـــ"فلسطين": إن جامعــة الــدول العربيــة ووزراء الخارجيــة العــرب كــان يجــدر بهــم االتعــاظ مــن 
 مسيرة المفاوضات الفاشلة، "واالبتعاد عن دعم هذه الدائرة المفرغة والمسماة المفاوضات".

ـــى أن االحـــتالل اإل ـــد ســـالمًا أو أن يعطـــي الفلســـطينيين أي حـــق مـــن وأكـــد المـــدلل عل ســـرائيلي ال يري
 حقوقهم، عوضًا عن تمسكهم فقط بأمنهم واالعتراف بدولة كيانهم كدولة يهودية.

وبــين أن طلــب تمديــد المفاوضــات فــي أصــله طلــب إســرائيلي أمريكــي، وذلــك الســتخدامه كغطــاء علــى 
وأرضه، داعيًا في الوقت ذاته جامعة الدول العربية الجرائم المقترفة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته 

 إلى إعادة النظر في دعم المفاوضات.
وأشــار إلــى أن جامعــة الــدول العربيــة وقــرار وزراء خارجيتهــا، كــان البــد أن يتجــه لــدعم توجــه الســلطة 

ويـد لمحاكمة ومقاضاة االحتالل واإلفراج عن األسرى، ودعم الفلسـطينيين فـي مجابهـة االسـتيطان وته
 المقدسات ال تمديد المفاوضات.

وانتقدت الجبهة الشـعبية هـي األخـرى مخرجـات اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب الـذي عقـد فـي القـاهرة 
اإلســـرائيلية وفـــتح  -أمـــس، والتـــي تلّخصـــت بإعـــادة التأكيـــد علـــى دعـــم خيـــار المفاوضـــات الفلســـطينية 

 المجال لتمديدها بفترة إضافية.
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يـــان لهـــا وصـــلت "فلســـطين" نســـخة عنـــه، أن مخرجـــات اجتمـــاع لجنـــة المتابعـــة واعتبـــرت الجبهـــة فـــي ب
صــرارا علــى اعتمــاد السياســات  العربيــة المعنيــة بعمليــة الســالم "تعكــس حالــة العجــز الرســمي العربــي، وا 

 اإلسرائيلي". –القاصرة والمواقف الخاطئة في التعامل مع الصراع العربي الفلسطيني 
نه أبرز دليل على ما سبق هـو رهـان الـوزراء العـرب علـى "الـدور اإليجـابي" واعتبرت الشعبية القرار بأ

للراعــي األمريكـــي علـــى الـــرغم مـــن انحيـــازه الواضــح لمواقـــف حكومـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي وسياســـاتها 
المناقضــة لقــرارات الشــرعية الدوليــة وألي "ســالم عــادل" بــل وممارســته أشــكااًل متعــددة مــن الضــغوطات 

 لفلسطيني لقبول هذه المواقف والسياسات اإلسرائيلية.على المفاوض ا
 41/1/4141، فيرسطين أون الين

 

 إبراهيم حامدالقيادي حتى األحد إلنهاء عزل  "إرسراييل"حماس تمهل مصيحة رسجون  .06
أمهلت الهيئـة القياديـة العليـا ألسـرى حمـاس إدارة مصـلحة السـجون اإلسـرائيلية حتـى : )أ ش أ( - غزة

كتائــب القســام الجنــاح  فــي القيــاديلألســير إبــراهيم حامــد  االنفــراديبــل إلنهــاء العــزل صــباح األحــد المق
 للحركة. العسكري

وحــذرت الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حمــاس بالســجون اإلســرائيلية مــن اتخــاذ خطــوات تصــعيدية تبــدأ 
 إبراهيم حامد. القياديحالة عدم إنهاء عزل  فيأسير عن الطعام  100بإضراب 

الســــجون  فــــي محكوميــــةأعلــــى  ثــــانيمــــرة وهــــو صــــاحب  14ير إبــــراهيم حامــــد محكــــوم المؤبــــد واألســــ
 الماضـي. وقـررت مصـلحة السـجون اإلسـرائيلية مطلـع ينـاير ياإلسرائيلية بعد األسير عبـد هللا البرغـوث

 الـذيمن ذات الشهر، األمـر  19الـ عزله انفراديا دون مبرر، فأعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى 
 .الجاريأبريل  6 في تنتهيأشهر كان من المقرر أن  4عها إلبالغه بإنهاء عزله بعد دف

 41/1/4141القاهرة، اليوم الرسابع، 

 

 زك : تصريحات بينيت تعبير عن الموقف الكامل لنتنياهو وعباسأبو لييى  .07
اطيـة أن الخطـة التـي أكد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب األمين العـام للجبهـة الديمقر : رام هللا

تحدث عنها وزير االقتصاد في حكومة االحتالل المتطرف نفتالي بينيـت تعبـر عـن البرنـامج الحقيقـي 
للحكومة اإلسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنيـاهو الـذي يحـاول إخفـاء اإلعـالن عـن هـذه الخطـة بشـكل 

ر االقتصـاد ورئـيس حـزب البيـت علني. وجاءت تصريحات النائب أبـو ليلـى ردا علـى مـا أدلـى بـه وزيـ
اليهـودي المتطـرف نفتــالي بينيـت الــذي طالـب فيهــا بضـم الكتـل االســتيطانية فـي الضــفة إلـى إســرائيل. 
وقــال النائــب أبــو ليلــى: إن مــا أعلــن عنــه بينيــت يمثــل البرنــامج الحقيقــي للحكومــة اإلســرائيلية الحاليــة، 
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لحالية التي يخفيها رئيس وزراء االحتالل، مشـيرا وفي واقع األمر هذه هي خطة الحكومة اإلسرائيلية ا
إلــى أن تصــريحات الصــادرة بشــكل يــومي عــن قــادة االحــتالل وأقطــاب حكومتــه تعكــس بشــكل واضــح 
النوايــا الحقيقيــة لحكومـــة االحــتالل االســتيطانية، ويكشـــف الوجــه الحقيقــي لحكومـــة االحــتالل اليمينيـــة 

 . المتطرفة ونظرتها الحقيقية ألي عملية سالم
وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعالقات العربية والصـين الشـعبية 
ان بينيــت وامثالــه واهمــون ان اعتقــدوا ان شــعبنا ســيتعاطى مــع خططهــم التهويديــة الراميــة الــى تصــفية 

 قضيتنا الوطنية.
 91لمصـنفة "ج" التـي تشـكل واضاف زكي ان دعوة المتطرف بينيت الـى ضـم االراضـي الفلسـطينية ا

مــــن مســــاحة الضــــفة الــــى اســــرائيل ومــــنح المــــواطنين فيهــــا الجنســــية االســــرائيلية مــــع ضــــم الكتــــل  %
االســتيطانية هــي دعــوة عنصــرية وانتهــاك فاضــح للقــانون الــدولي خاصــة ان جميــع ارضــنا هــي ارض 

قت مع حزمة من العقوبـات محتلة وفق القوانين والشرائع المختلفة. وأكد زكي أن دعوة بينيت التي تراف
االقتصادية ضد السلطة الوطنية تنم عن افالس سياسي اسرائيلي ومحاولة للهروب الى االمام خاصة 

فشــالها أفعالهــاان حكومــة نتنيــاهو تــدرك تبعــات  للمفاوضــات التــي قــدم لهــا الجانــب الفلســطيني كــل  وا 
وحــدة اســتيطانية وقتــل  آالفســبعة مــن  أكثــربينمــا قابلــت حكومــة نتنيــاهو ذلــك ببنــاء  إلنجاحهــاشــيء 
 من ستين مواطنا فلسطينيا. أكثر

 44/1/4141، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 بهدف التحرر الوطن  والمرساواة  مزدوجا   : نرساء فيرسطين يخضن صراعا  "الديمقراطية" .08

ــــب السياســــي للجبهــــة الديمقراطيــــة ماجــــدة المصــــري  :بروكســــل  قــــال الناشــــطة النســــوية وعضــــو المكت
إن النساء في فلسطين يخضن صراعا مزدوجا، كونها جزءا من حركة التحرر الوطنية لتحقيـق تقريـر "

 المصير، باإلضافة إلى نضالها من اجل المساواة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
وجــاءت تصــريحات المصــري خــالل إلقائهــا كلمــة فــي البرلمــان األوروبــي أثنــاء جلســة االســتماع التــي 

 المبادرة النسوية األوروبية.نظمتها 
اســتعمار اســتيطاني فــي العــالم،  أطــولوأضــافت المصــري " الشــعب الفلســطيني واجــه ومــا زال يواجــه 

مهمـة فـي  أدوارافبينما تشارك النسـاء الفلسـطينيات فـي الصـراع مـن اجـل الحريـة، فـأنهن يشـغلن أيضـا 
 كز صنع القرار.السياسية فضال عن دورهن في الوظائف الحكومية ومرا األحزاب

 44/1/4141، الحياة الجديدة، رام هللا
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 بينيت يهدد بتفكيك االيتالف الحكوم  ف  حال أطيق رسراح أرسرى الداخل .09
البيت "هدد وزير االقتصاد االسرائيلي نفتالي بينيت مساء الخميس بان حزبه : أ ف ب -القدس 
وافقت الحكومة االسرائيلية على  اليميني المتطرف سيغادر االئتالف الحكومي اذا ما "اليهودي

 االفراج عن اسرى فلسطينيين.
اتفاق "المقرب من اللوبي المؤيد لالستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ب "البيت اليهودي"وندد زعيم 

، في اشارة الى احتمال افراج الدولة العبرية عن اسرى من "يتبلور يتضمن االفراج عن قتلة اسرائيليين
عرضت علينا الحكومة هذا االتفاق فان البيت اليهودي سيغادر  إذا"واضاف  ل.عرب اسرائي

 ."االئتالف
 44/1/4141، رأي اليوم، لندن

 
 يعترض ويأمل أن يضع له آباؤه حدودا  : بينيت يتصرف كطفل ليفن  .21

خطط وزيرة العدل والمسؤولة عن ملف المفاوضات تسيبي ليفني، ردت على  :كفاح زبون -رام هللا
أعجبت ": "فيس بوك"بعنف وسخرية، قائلة على  لضم مستوطنات الضفة ر االقتصاد نفتالي بينتوزي

بخطة بينت، لماذا؟ هيا افعل ذلك. إذا أراد المرء أن يصاب بالجنون، فليقم بذلك، استمر بهذه 
 ."الطريقة حتى ال نستطيع إبرام اتفاقية، وحتى نخسر كل ما هو ثمين بالنسبة لنا

نما فقط يكتب رسائل، مثل طفل يعترض ويأمل أن يضع يت"وأضافت:  صرف بينت بعدم مسؤولية، وا 
 ."له آباؤه حدودا

 44/1/4141، الشرق األورسط، لندن
 
 ن خطواتهم األحادية ينحن عيى ارستعداد إلطالق رسراح األرسرى إذا ألغى الفيرسطينيشتاينتز:  .20

الستراتيجية اإلسرائيلي يوفال شتاينتز، عرض وزير اإلستخبارات والشؤون ا: أحمد رمضان -رام هللا 
أسيرًا فلسطينيًا مقابل إلغاء السلطة الفلسطينية توجهها لالنضمام إلى المؤسسات  19إطالق سراح 

واالتفاقيات الدولية، وقيام الواليات المتحدة بإخالء سبيل الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد، 
ميركية الذي ُحكم عليه بالسجن مدى الحياة لتمريره أسرارًا الموظف السابق في استخبارات البحرية األ

 إلى إسرائيل.
إن هذا التبادل يمكن أن يكون "البريطانية، أمس عن شتاينتز، قوله:  "ديلي تليغراف"ونقلت صحيفة 

وسيلة الستمرار المفاوضات بوساطة وزير الخارجية األميركي جون كيري، ومنع االنهيار الوشيك 
 ."الملعملية الس
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نحن على استعداد إلطالق سراح المجموعة األخيرة من األسرى، إذا ألغى الفلسطينيون "وأضاف: 
خطواتهم األحادية الجانب، وسنوافق على المضي قدمًا في مفاوضات السالم، لكن نريد أن نكون 

جراء محادثات السالم المعقدة  ، "للغايةواثقين من أن أبو مازن على استعداد لدعم سالم حقيقي وا 
بعدما كانت إسرائيل  41الـ أسيرًا من عرب  14يمكن إلسرائيل أن تخلي سبيل "مشيرًا إلى أنه 

 ."أدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية
سراح بعض األسرى  إطالقأبومازن وأميركا، تريدان منا  إذا كانت أميركا، أو"وقال شتاينتز: 

كون من المستحيل تمرير مثل هذا القرار في مجلس واإلرهابيين الذين هم مواطنون إسرائيليون، فسي
 ."الوزراء من دون اإلفراج عن بوالرد

دفعات من  4إن إسرائيل اتخذت قرارات صعبة لبدء مفاوضات السالم، وأخلت سبيل "وأضاف: 
األسرى الفلسطينيين، وألغت اإلفراج عن الدفعة الرابعة، بعدما شكك عباس علنًا بجدوى استئناف 

مستعدة للتفاوض، وكانت على وشك اإلفراج "وأصّر شتاينتز على أن إسرائيل  ."السالممفاوضات 
عن اإلرهابيين المدانين من السجن.. لكن من المستحيل تبرير إطالق سراح مجموعة أخرى من 

 ."اإلرهابيين ما لم يكن ذلك مفيدًا لمحادثات السالم
 44/1/4141، المرستقبل، بيروت

 
قــد يــدفع باتجــاه انتخابــات  الظروف الحاليــةصــفقة مــع الرســيطة الفيرســطينية بــإلكــين: التوقيــع عيــى  .22

 جديدة
دعا نائب وزير الخارجية زئيف إلكين رئيس الحكومة إلى عدم التوقيع على صفقة : ـرب41عــ

تتضمن إطالق سراح عدد كبير من األسرى الفلسطينيين وتجميد البناء في المستوطنات طالما لم 
 لسطينية عن التوجه إلى األمم المتحدة.تتراجع السلطة الف

وقال أيضا إن العودة إلى الخطوط العريضة للصفقة في الوضع الحالي يشجع الفلسطينيين على 
مناكفة إسرائيل في الساحة الدولية. كما حذر من أن التوقيع على الصفقة في الظروف الحالية من 

 اتجاه انتخابات جديدة.شأنه أن يؤدي إلى زعزعة األوضاع والدفع بإسرائيل ب
وقال إلكين إنه في أعقاب توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى األمم المتحدة يجب أن 

 نوضح له بأنه سيدفع ثمن نشاطه ضد إسرائيل في الساحة الدولية.
 44/1/4141، 14عرب 
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 فاظ عيى كرامتها عوزي الندوا: يجب عيى "إرسراييل" رفض الصفقة مع الرسيطة الفيرسطينية والح .23
قال عوزي النداو الوزير من "يسرائيل بيتينو"، إن وضع اقتراح لصفقة تتضمن إطالق : ـرب41عــ

 سراح أسرى من الداخل أدينوا بالقتل على طاولة الحكومة سوف يزعزع االئتالف الحكومي.
ترفض فكرة الصفقة، وقال، في حديثه مع اإلذاعة اإلسرائيلية صباح اليوم، إنه يجب على إسرائيل أن 

وأن تحافظ على ما أسماه "كرامتها الوطنية ومصداقيتها لتجنب الضغوط ومحاوالت االبتزاز 
 مستقبال". على حد تعبيره.

 44/1/4141، 14عرب 
 

 رسرىاألنايب وزير إرسراييي : الحكومة لن تصادق عيى إطالق رسراح الدفعة الرابعة من  .24
"ريشيت بيت"، صباح اليوم الجمعة، عن آفي فارتسمان، وهو نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية : ـرب41عــ

نائب وزير من حزب "البيت اليهودي"، تقديراته بأن الحكومة اإلسرائيلية لن تصادق على إطالق 
 أسيرا من أسرى الداخل. 14سراح أسرى الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وبضمنهم 

أخالقية، وأنه ال يخطر بالبال أن تصفع السلطة وقال فارتسمان إن "الحديث عن خطوة غير 
الفلسطينية إسرائيل في توجهها إلى األمم المتحدة، وأن تقدم األخيرة للسلطة الفلسطينية الخد الثاني". 

 على حد تعبيره.
 44/1/4141، 14عرب 

 
 معنية بمواصية عميية التفاوض "إرسراييلنتنياهو: "رييس الهيية اإلعالمية ف  ديوان  .25

قال رئيس الهيئة اإلعالمية في ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي ليران دان، إن : كفاح زبون - هللا رام
إسرائيل معنية بمواصلة عملية التفاوض، وستبذل كل جهد مستطاع الحتواء األزمة الحالية، غير أنه 

لها وزير الخارجية إسرائيل تثمن الجهود التي يبذ"وأضاف إلذاعة الجيش اإلسرائيلي:  ليس بكل ثمن.
األميركي جون كيري في هذا المجال، وهي معنية بإنجاحه، لكن القيادة الفلسطينية لم تعمل شيئا 

وانقسم الوزراء اإلسرائيليون حول إمكانية تمديد المفاوضات بين مؤيد  ."لدفع المفاوضات، بل بالعكس
ية يائير البيد، وآخرين، مواصلة ويؤيد كل من وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير المال ومعارض.

 المفاوضات، ويعارضه وزراء االقتصاد واإلسكان وآخرون.
 44/1/4141، الشرق األورسط، لندن
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 لن تخرج إلى حيز التنفيذو عبثية  باالرستقالة من الحكومة"الييكود": تهديدات بينيت  .26
رئيس "البيت اليهودي"،  الليكود من جدية تهديدات نفتالي بينيت حزب مصادر في : قللتـرب41عــ

باالستقالة من الحكومة في حال المصادقة على إطالق سراح أسرى الداخل. ووصفت تهديداته بأنها 
 عبثية لن تخرج إلى حيز التنفيذ، وأن الحديث عن "أسلوب تهديد" خاص ببينيت.

ى ألنه منذ وأضافت المصادر أن الحكومة اضطرت منذ البداية إلى التباحث بشأن إطالق سراح أسر 
 بداية المفاوضات عارض بينيت لجم البناء االستيطاني خارج الخط األخضر.

 44/1/4141، 14عرب 
 

 لمواجهة ضعف التأييد األمريك  توثيق العالقات مع الصين اإلرسراييي  بالصين: يجب الرسفير .27
رائيلية" مع "اإلستعميق وتوسيع العالقات ب ،السفير الصهيوني السابق في الصينعاموس نداي أوصى

يجاد إدارة حكيمة لمنظومة العالقات االقتصادّية بالصين بصفتها ذات أهمّية استراتيجّية،  الصين، وا 
وتوسيع دائرة العالقات لتشمل مجاالت أخرى كالسياحة والعلوم والثقافة، ألّنها نافذة فرص لن تبقى 

عدم مليون مُ  400فيها دولة  سنة من 90مفتوحة لألبد، الفتًا إلى أّن الصين تحّولت في غضون 
 . في العالم لواحدة من أكثر الدول تأثيراً 

هو الحفاظ على معدل النمو االقتصادي،  الصين جابههالتحدي الرئيس الذي تُ وأشار "نداي" إلى أّن 
ه إجراءاتها في مجال السياسة الخارجية توجّ كما أّنها الدعامة الرئيسة الستقرار نظام الحكم، وهو 

لـ م "إسرائيل"، خاصة بالتوازي مع ضعف تأييد الواليات المتحدة ما يهُ ُمعتبرًا أّن ذلك لهدف، لنفس ا
والجمهور الصينّية  في حين يوجد بين القيادة"إسرائيل" وازدياد العداوة والكراهية لها في أوروبا، 

ن بالعقل اليهودي، ، وتؤم"السامية"ها لم تعرف معاداة ، ألنّ لـ "إسرائيل"الصيني قاعدة دعم واسعة 
  "إسرائيل" قدوة ُيحتذى بها. وترى أنّ 

ولفت "نداي" إلى أّنه تجري على الصين إجراءات اقتصادّية واجتماعّية ُيمكن أن ُتسهم "إسرائيل" 
من أسهم شركات صهيونية قد تصبح واحدة من  %90 لـ كاشفًا النقاب عن شراء شركة صينيةفيها، 

أكثر الشركات الصهيونية العاملة في الصين يصعب عليها  عالم، ألنّ أكبر الشركات في مجالها بال
التعاون االقتصادي مع ُمشيرًا إلى أّن ما يكفي لمساعدتها،  "تل أبيب"دخول سوقها المعقدة، وال تفعل 

ها تتصل بالصين بالواليات المتحدة للخطر، ألنّ  ة "إسرائيل"ض عالقالصين ال يفترض أن ُيعرّ 
 مالي واقتصادي وصناعي.بمنظومة تعاون 

 1/1/4141، 1154التقرير المعيومات  
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 مييار دوالر  4: "إرسراييل" تحصل عيى صفقة أرسيحة أمريكية بقيمة يديعوت .28
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن تلقي وزير الدفاع الصهيوني موشيه يعلون، دعمًا من حكومته 

ة الموافق عليها من ِقبل وزارة الدفاع األميركية مليار دوالر لشراء الُمعدات الحربّية كاف 1بقيمة 
 V-22 tilt-rotor "البنتاغون"، الفتة إلى أّن الصفقة تتضمن نوعًا خاصًا من الطائرات، وهو "

Osprey التي تجمع القدرة على اإلقالع والهبوط بشكل عامودي مثل طائرات الهليكوبتر، وسرعة ،"
 لمستورد األول في المنطقة لهذا النوع من الطائرات. التحليق العالية، وستكون "إسرائيل" ا

 1/1/4141، 1154التقرير المعيومات  
 
 : عمييات "تدفيع الثمن" هو "إرهاب يهودي""الشاباك"رسابقون ف   مرسؤولون .29

أجمع ستة من قادة الشاباك السابقين على وجوب تشديد العقوبة والتصلب في معاملة  :عكا أون الين
تدفيع الثمن" التي انتشرت في اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ في مناطق الضفة ظاهرة ما تسمى "

وفي مقابلة أجرتها صحيفة يديعوت أحرنوت مع أولئك القادة،  م.41الغربية والقدس وأراضي عرب 
م على أنه يجب اعتبار ما 1000-1669أكد "عامي أيالون" الذي تولى رئاسة الشاباك بين األعوام 

ي الفلسطينية بمثابة "إرهاب يهودي"، واصفًا ما يخرج من قرارات من قبل رئيس يحدث في األراض
 الحكومة ووزرائه عبارة عن هذيان ال قيمة له، الفتًا إلى أن الشاباك يعلم ماذا يتوجب عليه أن يفعل.

م، على أن ما جرى 1619-1610من جانبه أكد "إبراهام شالوم" رئيس الشاباك األسبق من الفترة 
ستوطنة "يتسهار" عندما هاجم عدد من المستوطنين جنود االحتالل قبل أيام هو "إرهاب في م

يهودي"، معلاًل ذلك بأن ما حدث ليس من أجل المال أو في إطار نزاع على مكان، بل هو في 
الدرجة األولى إرهاب يخدم جهة سياسية بشكل عنيف وخطير، مطالبًا جهاز الشاباك بعالج األمر 

 على الفور.
 41/1/4141، عكا اون الين

 
 تحرز تقدما   رسيطة الفيرسطينيةوال "إرسراييل"ورسايل إعالم إرسرايييية: المحادثات بين  .31

سرائيل بوساطةإعالم إسرائيلية أن المحادثات بين الفلسطينيين  : ذكرت وسائل41عرب  امريكية،  وا 
 عن اتفاق. حتى اآلنتقدما إال أنه ال يمكن الحديث  احرزت

فة هآرتس نقال عن مسؤولين إسرائييين أن صيغة االتفاق المطروحة ال تختلف جوهريا وذكرت صحي
شهرا، ويتعهد الفلسطينيون  11-6سابقا، وتنص على تمديد المفاوضات من  التي أعلنعن الصفقة 

بعدم التوجه لمؤسسات األمم المتحدة خالل فترة المفاوضات، وأن تقوم إسرائيل بإطالق الدفعة الرابعة 
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، إضافة إلى تحرير 41الـ  أسرىمن  14ن األسرى القدامي التي تشمل تحرير اسيرا بمن فيهم م
، وبالمقابل تقوم الواليات المتحدة "أيديهم غير ملطخة بالدماء"أسير ممن تصنفهم إسرائيل بأن  400

 بتحرير الجاسوس اإلسرائيلي، جوناثان بوالرد.
اليوم، عن مصادر إسرائيلية قولها إن هناك مؤشرات قوية  ونقلت القناة االسرائيلية العاشرة، مساء

لتسوية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن تمديد المفاوضات، لتشمل هذه التسوية إطالق سراح 
 تحرير أسرى فلسطينيين. االسرائيلي مقابلالجاسوس 

هو نسخة قريبة عن  وحسب القناة العاشرة، فإن االتفاق الذي تمت بلورته في الساعات األخيرة
االتفاق الذي كان مقدًما من وزير الخارجية األميركي جون كيري قبل فشل المفاوضات األسبوع 
الماضي. وينص االتفاق المقترح أن تطلق الواليات المتحدة سراح بوالرد قبل الفصح العبري.  

المقدمة لمنظمات دولية  وأضافت القناة نقاًل عن مصادرها بأن السلطة الفلسطينية لن تسحب طلباتها
 منها. 1لكن ستقوم بتجميد 

 41/1/4141، 14عرب 
 

 قراءة إرسرايييية إلفادة كيري بشأن إفشال المفاوضات .30
أثارت إفادة وزير الخارجية األميركي جون كيري أمام لجنة العالقات الخارجية في : صالح النعامي

مة اإلسرائيلية بإفشال مخططاته للتوصل والتي اتهم فيها الحكو -مجلس الشيوخ أول أمس الثالثاء 
 أصداًء واسعة في تل أبيب. -لتسوية للصراع

وكان كيري قد اعتبر أن رفض إسرائيل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين وا عالنها عن بناء مئات 
 الوحدات السكنية في المستوطنات قد دفع الفلسطينيين لترك المفاوضات والتوجه لألمم المتحدة.

ال نشره موقع "ولال" اإلخباري أمس األربعاء، قال الكاتب أمير تيفون إن كيري نسف الخط وفي مق
الدعائي الذي اتبعه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاوالته تحميل الفلسطينيين 

 المسؤولية عن فشل المفاوضات، وهو ما أثار حفيظة نتنياهو ومقربيه.
لتي استخدمها كيري في حصر األسباب التي أدت إلى توقف المفاوضات وأضاف تيفون أن اللغة ا

ال تدع مجااًل للشك حول هوية الطرف المسؤول في نظر األميركيين عن إفشال المفاوضات، أال 
 وهو الجانب اإلسرائيلي.

للتدليل  ويرى أن األميركيين واألوروبيين والروس والعرب لم يقتنعوا مطلقًا بالحجج التي ساقها نتنياهو
على أن الفلسطينيين بقيادة الرئيس محمود عباس يتهربون بشكل "فطري" من التوصل لتسوية سياسية 

 .1000للصراع، تمامًا كما رفض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خطة كلنتون عام 
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وأكد تيفون أن نتنياهو حرص خالل كل اللقاءات التي جمعته مع كيري على رفض عرض خارطة 
تتضمن المناطق التي تبدي إسرائيل استعدادًا لالنسحاب منها في الضفة الغربية ضمن أية تسوية، 

 عالوة على أن موقفه من مستقبل القدس جعل إمكانية التوصل لمثل هذه التسوية مهمة مستحيلة.
نتنياهو بالحرص على  -المعلق في صحيفة يديعوت أحرنوت-وفي ذات السياق، اتهم شمعون شيفر 

استرضاء غالة المتطرفين من المستوطنين، بداًل من اتخاذ خطوات تضمن تغيير نمط العالقة بين 
إسرائيل والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المستوطنين لم يتورعوا مؤخرًا عن المس بالجيش اإلسرائيلي 

 ومواقعه، كما حدث في مستوطنة "يتسهار" القريبة من نابلس.
جابة على "سؤال بسيط" يطرحه الكثير من اإلسرائيليين عن الوجهة التي وحث شيفر نتنياهو على اإل 

يقود الدولة إليها، محذرًا من أن الخالف بشأن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية سيدفع الحلبة 
 الحزبية في إسرائيل إلى صدام سيدفع جميع اإلسرائيليين ثمنه.

تسيبي ليفني المسؤولة عن إدارة المفاوضات مع وأوضح شيفر أن الكثيرين باتوا يتهمون الوزيرة 
 السلطة الفلسطينية بأنها تحرص على البقاء في الحكومة للتغطية على تعنت نتنياهو وعجزه.

من ناحيته دعا المفكر سافي ريخليفسكي إلى عمل "المستحيل" من أجل ليس فقط إسقاط حكومة  
 ي المجتمع والدولة.نتنياهو، بل و"محو الثقافة" التي تحاول تكريسها ف

وفي مقال نشرته صحيفة هآرتس أمس، قال ريخليفسكي إن نتنياهو يوظف المفاوضات من أجل  
ن الحكومة اإلسرائيلية تستغل بيئة  القضاء على أية فرصة للتوصل لتسوية سياسية للصراع، وا 

 المفاوضات من أجل تكريس الوقائع االستيطانية في جميع أرجاء الضفة الغريبة.
يجاد بديل عنها، و  اعتبر ريخليفسكي أن أمر الساعة يتمثل في الحشد من أجل إسقاط هذه الحكومة وا 

حاثًا على بناء تحالف عريض بقيادة حزب العمل من أجل توفير الظروف التي تضمن التخلص من 
 حكومة نتنياهو.

كود مثل حزب وحذر ريخليفسكي من خطورة الرهان على أحزاب الوسط التي تحالفت مع حزب اللي
"ييش عتيد" برئاسة يائير البيد وحزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني، منبها إلى أن هذه األحزاب 

 حرصت فقط على التغطية على األفعال "اإلجرامية" لحكومة اليمين.
 41/1/4141، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األقصى المرسجد مقابل المزعوم الهيكل مجرسم مطية ررسميا   يفتتح االحتالل": األقصى مؤرسرسة" .32

 االحتالل إن ،1/4/1014 الخميس عممته لها بيان والتراثفي للوقف األقصى مؤسسة قالت
 سقف على والمقامة المزعوم، الهيكل مجسم مطلة رسميًا، افتتحت التنفيذية وأذرعه االسرائيلي
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 غربًا، األقصى سجدالم من قليلة امتار بعد على-التوراة نار -إيشهتوراه وكنيس اليهودية المدرسة
 للهيكل كبير مجسم نصب الى باإلضافة الزائرين، لمئات يتسع واسع سقف على المطلة وتحتوي
 القديمة والبلدة األقصى المسجد ساحات رؤية خاللها من يمكن نواظير وضع وكذلك المزعوم،

 .ومحيطهما
 يهدف حيث قصى،األ المسجد على مباشرا خطرا تحويها وما المطلة هذه المؤسسة واعتبرت
 المسجد حساب على المزعوم، الهيكل لبناء والدعم العمل وتيرة تسريع الى خاللها من االحتالل
 خاصة النواظير، وكذلك األقصى، المسجد قبالة الهيكل، مجسم وضع يتم أن عبثا وليس األقصى،

 سنويًا، المطلة لهذه همزيارت المتوقع من واإلسرائيليين األجانب السياح من الزائرين آالف عشرات وأن
 .المزعوم الهيكل بناء عن شروح الى واستماعهم

 وما األقصى، والمسجد البراق ساحة من والقريب االستراتيجي وموقعها المطلة أن المؤسسة وأفادت
 منطقة شامل تهويد االحتالل مخطط ضمن يندرج تهويدية ومشاريع أبنية من المطلة هذه يالصق
 .البراق

41/1/4141 والتراث، ليوقف ىاألقص مؤرسرسة  
 
 األميرك  بالكونغرس عضوان يرافقهم"األقصى" يقتحمون مرستوطنون": المرسيح  الوطن  التجمع" .33

 المسجد باحات األميركي، الكونغرس في عضوان يرافقهم مستوطنًا، 10 من أكثر اقتحم: سما–معاً 
 من عناصر وبحراسة مغاربة،ال باب جهة من ومتتالية صغيرة مجموعات عبر أمس المبارك األقصى

 .اإلسرائيلية الشرطة في ”الخاصة الوحدات“
 األراضي في المسيحي الوطني للتجمع العام واألمين ”فتح“ لحركة الثوري المجلس عضو وكشف
 المتطرف برفقة األقصى باحات اقتحام في شاركا الكونغرس في عضوْين أن دلياني ديمتري المقدسة
 .االستيطانية التطرف مجموعات في أعضاء وخمسة ”الهيكل“ مؤسسة من ريتشمان حاييم
 أوهايو، والية من الجمهوري الحزب إلى المنتمي جونسون، بيل هما الكونغرس عضوي إن“: وقال
 مشاركة“ أن معتبراً  ،”الغربية فرجينيا والية ويمثل نفسه الحزب إلى ينتمي الذي ماكينلي وديفيد

 من مساءلتهما وعدم المبارك األقصى للمسجد إلجراميةا االقتحامات في الكونغرس عضوي
 االستيطان عصابات مع التواطؤ مستويات تطور إلى خطيراً  مؤشراً  يعتبر ومحاسبتهما حكومتهما

 .”األقصى بالمسجد المس إلى تهدف التي
44/1/4141 لندن، الحياة،  
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 جتهلزو  مهينا   تفتيشا   لرفضه صالح رايد الشيخ تدين إرسرايييية محكمة .34
 رائد الشيخ الخميس، أمس المحتلة القدس في االحتالل محكمة دانت: جرايسي برهوم– الناصرة
 يسمى ما بتهمة ،41 فلسطينيي بين الناشطة( الشمالي الجناح) االسالمية الحركة رئيس صالح،

 اهانة االسرائيلي األمن عناصر لمحاولة صالح الشيخ تصدر حينما وذلك ،"شرطي عمل عرقلة"
 .سنوات ثالث قبل الوطن الى عودته لدى الحدود معبر عند ومهين عار بتفتيش تهزوج

 لم ولكن زوجته، وكرامة كرامته عن يدافع كان صالح الشيخ بأن اإلدانة، قرار في القاضي واعترف
 الشيخ ضد ستصدره الذي الحكم شكل في شهر نحو بعد المحكمة وستنظر اإلدانة، سوى أمامه يكن

 الكرامة، يلغي أن يريد اإلسرائيلي القضاء أن يبدو" المحكمة، من خروجه لدى الق الذي صالح،
 هو ذلك على والدليل اإلسرائيلي، القضاء عرف في مدان فهو كرامته على الحفاظ يحاول من وكل

 أني إال كرامتك عن تدافع أن تحاول بأنك أتفهم أني بالرغم أنني واضح بشكل قالها فالقاضي قضيتي
 .أدينك

44/1/4141 عمان، الغد،  
 
 الماضية أشهر الثمانية طوال االحتالل انتهاكات تصاعد عن يكشف" أريج" لمعهد تقرير .35

 واإلسرائيليين الفلسطينيين عودة من الرغم على التطبيقية، للبحوث أريج معهد قال:الجواد عبد حسن
 االنتهاكات فإن ض،األر  على التصعيد لوقف األميركية الضغوط ظل في المفاوضات طاولة إلى

 .لحظة تتوقف لم اإلسرائيلية
 1014 تموز من والثالثين الحادي من الممتدة الفترة خالل شملت االحتالل انتهاكات إن" أريج" وقال
 :1014 آذار من والثالثين الحادي إلى
 

 أراض مصادرة
 مساحة غتبل حيث أراض، مصادرة إلى يهدف عسكرياً  أمراً  11 بإصدار االحتالل سلطات قامت

 .دونم 144141 األوامر هذه بفعل المصادرة األراضي
 

 المنازل وهدم البناء وقف
 منازل وهدم البناء لوقف عسكرياً  أمراً  411 نفسها الفترة خالل أصدرت االحتالل سلطات أن وأوضح
 تم حيث القدس، محافظة في تركزت األوامر أغلبية أن إلى الفتاً  ترخيص، دون البناء ذريعة تحت

 .هدم أمر 110 بواقع الخليل محافظة تلتها هدم، أمر 111 إصدار
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 عمليات نفذت فقد االحتالل، سلطات أصدرتها التي الهدم ألوامر باإلضافة انه إلى المعهد، ولفت
 .منزال 166 هدم إلى تصل للمنازل هدم
 

 المرستوطنين اعتداءات
 100،000 حوالي يبلغ القدس فيها ابم المحتلة الغربية الضفة في المستوطنين عدد أن إلى لفت

 أغلبية وتركزت اعتداء، 119 الغربية الضفة أراضي في المستوطنين اعتداءات عدد وبلغ مستوطن،
 .اعتداء 111 إلى القدس مدينة تعرضت حيث القدس، مدينة في االعتداءات هذه

 لباحات االحتالل جيش بحماية المستوطنين جماعات اقتحامات في االعتداءات هذه أغلبية وتتمثل
 في والرجال والنساء األطفال على للمستوطنين المتكررة لالعتداءات باإلضافة األقصى، المسجد
 .القدس في القديمة البلدة حارات

 
 األشجار عيى االعتداء

 وحرق وتقطيع تدمير على نفسها الفترة في دأبوا االحتالل وقوات المستوطنون أن أريج، معهد وقال
 محافظة في االقتالع عمليات وتركزت. الغربية الضفة محافظات مختلف في شجرة 6664 من أكثر
 .شجرة 4191 بواقع هللا رام
 

 مطروحة بناء مخططات
 المستوطنات في تركزت إضافية استيطانية وحدات لبناء الجديدة والخطط العطاءات أغلبية أن وبين

 من الجنوب إلى الواقعة جيلو مستوطنة في المثال، سبيل فعلى وداخلها، القدس بمدينة المحيطة
 والموافقة عطاءات طرح تم لحم، بيت محافظة في جاال بيت أراضي على والمقامة القدس، مدينة
 .جديدة سكنية وحدة 1461 يقارب ما بناء على

44/1/4141 هللا، رام األيام،  
 
 لحم بيت  ف الزيتون أشجار ميات ويقتيع أخرى مية ويجرف دونم ألف يصادر االحتالل .36

 في الزراعية الدونمات مئات مصادرتها أمس، االحتالل، سلطات أعلنت": وفا" - الخليل لحم، بيت
 الدخول ويمنع دولة أراضي" أنها بحجة لحم، بيت محافظة في نحالين وقرية الخضر بلدة أراضي
 ".إليها
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 جيش من كبيرة قوة بأن صالح أحمد الخضر في واالستيطان الجدار مقاومة لجنة منسق وأفاد
 وزعت" عتصيون غوش" مستوطنة مجمع في المدنية االحتالل إدارة من موظفون يرافقها االحتالل
 والعبسية، الفحم، خلة مناطق في تثبيتها تم" آرمات" وعبر األرض في وضعها تم إخطارات
 غرب ن،نحالي قرية في أخرى أراض   على عالوة الخضر، من لمزارعين تعود والكرامي والزيتونة،
 .دونماً  614 اإلجمالية مساحتها تبلغ حيث المدينة،

 بمنطقة زعرور أبو جبل في أراض من دونم مائة نحو بتجريف أمس، االحتالل، جرافات شرعت كما
 أشتال من المئات اقتالع تخللها لحم، بيت جنوب رحال ووادي أرطاس قريتي بين الواقعة القطن خلة

 .الحقول بهذه تحيط التي الشائكة واألسالك االستنادية انالجدر  هدم إلى إضافة الزيتون،
44/1/4141 هللا، رام األيام،  

 
 تايالند ف  الجئ وضع منحهم يطيبون رسورية من فيرسطينيون .37

 قبل فرارهم بعد تايالند في السبل بهم تقطعت الذين الفلسطينيين، عشرات تقدم(: أ ب د)- بانكوك
 .الجئ وضع منحهم عملية لتسريع أمس المتحدة بالتماساتلألمم الحرب، مزقتها التي سورية من عام

 السامية المفوضية مكتب أمام االطفال، من معظمهم االلتماسات، أصحاب من الفلسطينيون واحتشد
 . شدة تزداد التي لمحنتهم االنتباه لجذب محاولة في بانكوك في الالجئين لشؤون المتحدة لألمم
 إلى نحتاج نحن“ سورية من القادمين الفلسطينيين باسم لمتحدثا/ عاما 41/ تميم طمان وقال

 . ”إليه نعود وطن لنا ليس خاصة كحالة بنا االعتراف
 العام مدى على سورية في القتال جحيم من هربا تايالند إلى فروا قد فلسطيني 400 نحو أن يذكر

 .دخول تأشيرات دمشق في التايالندية السفارة منحتهم أن بعد الماضي
44/1/4141 عمان، الدرستور،  

 
 الداخل فيرسطيني  من العامية المرأة لواقع قاتمة صورة: حقوقية هيية .38

 من العاملة المرأة لواقع قاتمة صورة( نسوي تنظيم" )كيان" لمنظمة حقوقي بحث كشف: الناصرة
 ويذ ظلم وجراء إسرائيل عنصرية نتيجة الذكر حظ ضعف بالظلم حظها أن تظهر الداخل فلسطينيي

 العمل ظروف بالعمق تناولت إفادات على أمس" كيان" عنه كشفت الذي البحث واعتمد. القربى
 لمظاهر الدراسة وتشير. مرتين مظلومات أنهن على يدلّ  ما حقوقهن من وحرمانهن العربيات للنساء
 . الفقرو  العمل سوق في واالنخراط البطالة بنسبة كالفوارق العربيات النساء بحق العنصري التمييز
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 من والحرمان األجور وتدني الوظيفي الوضع هو العاملة، العربية للمرأة المعاناة مظاهر أكثر ومن
 .لحقوقها الممنهج واالنتهاك والحقوق المستحقات

 راتب، قسيمة على يحصلن ال العامالت العربيات النساء من %10 أن البحث نتائج من وُيستدل
 يحصلن العامالت من %11 وأن ومنقوصة، وهمية رواتب قسائم على حصلن بأنهن %40 وافاد
 لقاء العربية العاملة تتقاضاه الذي األدنى األجر ووصل لألجر، األدنى الحد من أقل معاش على
 من األدنى الحد يساوي لما أجر أعلى وصل بينما للساعة، دوالرين من أقل الى الواحدة العمل ساعة

 .األجور
44/1/4141 لندن، ،العرب  القدس  

 
 الطب  اإلهمال برسبب" النقب" رسجن ف  األرسرى من لعدد الصح  الوضع تدهور: األرسرى وزارة .39

 من لعدد الصحية األوضاع بأن أمس، شقيرات، معتز األسرى شؤون وزارة محامي أفاد:  هللا رام
 .الطبي اإلهمال بسبب للغاية سيئة اإلسرائيلي" النقب" سجن في زارهم الذين األسرى
 معه التحقيق بسبب الفقري العمود في الفقرات انزالق من يعاني انه عيسى حسن محمد األسير وبين
 أن وأوضح. بحقه مورست التي التعذيب وأساليب" المسكوبية" سجن في 1004 عام اعتقاله عند

 لتزا ال السجن إدارة ا، اال الفقري العمود في عاجلة جراحية لعملية بحاجة أنه أخبروه السجن أطباء
 من يعاني سلفيت من الديك نايف محمد فراس األسير أن شقيرات معتز المحامي وأوضح .تماطل
 .الدمعية الخاليا ضعف بسبب دمع يوجد وال بالعينين جفاف
 اعتقاله خالل دمدم برصاص لإلصابة تعرض إنه: لحم بيت من عبيات إسماعيل محمد األسير وقال
 وأن كاملة، طعام وجبات تناول يستطع يعد لم حيث عدة،الم في أضرار إلحاق إلى أدت 1009 عام

 قبل وأنه األعصاب، في آالما له وتسبب إزالتها تتم ولم الظهر منطقة في تزال ال رصاص شظايا
 وهناك موجودة األوجاع زالت وما يتحسن، لم والوضع فيها ماء لوجود بالخصيتين عملية أجرى عام

 .الطبية الفحوص إجراء في مماطلة
44/1/4141 هللا، رام يام،األ  

 
 المقدرسيين لتجنيد" إرسراييل" حيية المدنية الخدمة: معطيات .41

 بالداخل تنشط التي ،(بلدنا) العرب الشباب جمعية كشفت: وتد محسن محمد -المحتلة القدس
 وكالء عبر المحتلة، بالقدس المدنية الخدمة مشروع تنفيذ في إسرائيل شروع عن النقاب الفلسطيني،

 .الداخلي األمن ووزارة الحكومة رئيس لمكتب التابعة المدنية الخدمة ريةمدي
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 وشرطة بجيش التجنيد أشكال لفرض أبيب تل ومساعي" العبء تقاسم" قانون مع المخطط وينسجم
 .41 فلسطينيي على االحتالل
 نت لجزيرةا تلقت" ومعطيات تقرير.. المحتلة القدس في المدنية" بعنوان بحثا أعدت المنظمة وكانت
 تحت الفلسطينية السكنية األحياء مختلف من والفتيات الشباب تجنيد ظاهرة الستعراض منه نسخة
 راتب مقابل االحتالل لبلدية تابعة وجماهيرية عامة مؤسسات في المجتمع وخدمة التطوع ذريعة
 .دوالر ثالثمائة بقيمة شهري
 الخدمة" مشروع تداعيات من صيام ادجو  بسلوان حلوة وادي معلومات مركز مدير حذر بدوره،
 ".والجواسيس السماسرة من جيش لخلق يعمل كونه" الفلسطيني الشعب مستقبل على" المدنية

44/1/4141 الدوحة، نت، الجزيرة  
 
 رفح معبر عبر لغزة قطرية بناء مواد شاحنة مية من أكثر إدخال .40

 رفح معبر طريق عن غزة، قطاع ىإل البناء مواد من شاحنة 101 إدخال تم: سويلم يوسف - رفح
 .قطر دولة من المقدمة القطرية للمنحة طبقا وذلك الحدودي،

 الزلط" الحصمة من مكعبا مترا 1611 تقل شاحنة 11 هناك أن البري، رفح بمعبر مسؤول وأعلن
 مشيرا الحديد، من طنا 469 تقل شاحنات 6و األسمنت، من طنا 400 تقل شاحنات 10 ،"الصغير

 المصرية السلطات بين للتنسيق طبقا غزة الى إدخالها تم وقد القطرية، المنحة ضمن هاأن إلى،
 .والقطرية

44/1/4141 الدوحة، الشرق،  
 
 لديارهم العودة حتى يعتصمون14 الـ أراض  داخل الفيرسطينية"برعم كفر" قرية أهال  .42

 ينهوا لن أنهم 41 أراضي داخل المهجرة برعم كفر قرية أهالي أكد: عواودة وديع - الناصرة
 .حقوقهم واستعادة العودة حتى كنيستهم داخل اعتصامهم
 ثمانية منذ أنه أمس بيانهم في والتدمير الهدم من الناجية الكنيسة في يعتكفون الذين األهالي وأوضح
 لم عقود، ستة من أكثر منذ أهلها من والمسلوبة برعم كفر المهجرة قريتهم الى عودتهم أعلنوا أشهر
 ليست هذا بحّقنا مطالبتنا" البيان في وجاء. العودة أجل من واحدة للحظة نضالهم حينها من ّقفوايتو 
يمانا إليها حقيقية عودة إال  شق وهي عودتنا أعلنا شهور ثمانية فمنذ لذلك. فيها البقاء في وأمال وا 

 ".العودة أجل من النضال مسيرة في وجديدة أخرى ووقفة جديد طريق
44/1/4141 لندن، ،العرب  القدس  
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 هللا لكتاب ا  حافظ 11 ُيخرج هاشم الرسيد مرسجد: غزة .43
 بتخريج الماضي الثالثاء مساء غزة شرق بمنطقة هاشم السيد بمسجد الكريم القرآن تعليم مركز قام
 .”القرآن نسائم“ اسم تحت نظمه حفل خالل هللا كتاب حفظة من حافظاً  وثالثين أربع

 الحي وأعيان وجهاء من وعدد الحافظين وأهالي المنطقة أبناء من عدد التكريم حفل في وشارك
 .صبرة ماهر. د ”حماس“ حركة في والقيادي غزة أوقاف مدير سالم محمد الشيخ وبمشاركة

 41/1/4141 مصر، الشعب،
 
 اليونيرسيف ومنظمة هللا رام ف  المياه رسيطة بين تعاون اتفاقية توقيع .44

 اتفاقية كونجةأمس جون اليونيسيف منظمة وممثلة العتيلي شداد. د المياه سلطة رئيس وقع: هللا رام
 مشروع اهمها اليونيسيف من ممولة مشاريع االتفاقية وتشمل. الطرفين بين المياه مجال في تعاونية
 باإلضافة العمل، طبيعة وتحديد ومتابعتها المياه ندرة مواجهة ومشروع غزة، في المياه تحلية محطة

 االخرى المشاريع جانب الى باإلضافة تطويره، في االستمرار حيث من لمعلوماتا بنك مشروع الى
 .والنوعية بالكمية المتعلقة اهدافها وتحديد بالمياه التزود بمشاريع والمتعلقة اليونيسيف تمولها التي

44/1/4141 هللا، رام الجديدة، الحياة  
 
 الحصار دض أهيها وصمود غزة قطاع معاناة يرصد قصير وثايق  فييم .45

 سكان من الفلسطينيين معاناة مشاهده تعرض قصيًرا، وثائقًيا فيلًما غزة، قطاع في حقوقي مركز أنتج
سرائيل غزة بين الحدود المنطقة  .وا 
 بغزة، اإلنسان لحقوق الميزان مركز أنتجه الذي الفيلم، تفاصيل تكشف دقائق، عشر مدار وعلى
سرائيل، غزة بين الحدودية المنطقة سكان أحد معاناة  بعد على ويقطن اسعّيد أبو ناصر يدعى وا 
 .الحدودي السياج عن متر 400 حوالي
 كانت مرتين، اإلسرائيلي للقصف منزله تعرض الذي اسعّيد أبو معاناة القصير، الوثائقي ويتناول
 .الفور على قتيلة زوجته أردت والتي ،1010 عام في األولى
 المنطقة سكان معاناة للعالم نوصل أن أردنا الفيلم خالل من‘: نايف محمد الفيلم، مخرج وقال

 .’ونفسية وعسكرية إسرائيلية ضغوط من له يتعرضون وما العازلة،
41/1/4141 مصر، الشعب،  
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 بتقنية عالية وتحرسن ميحوظ بالعالقات مع حماس األنفاق مع غزةمصر تكشف "معا":  .46

ة رفيعة المستوى لمراسل معا بأن الجيش كشفت مصادر مصرية عسكري :مراسل معا -القاهرة 
حديثة ذات تقنية تكنولوجية عسكرية كبيرة،  األنفاقالمصري استعد لتركيب منظومة للكشف عن 

كم، في  14المقبل بطول خط الحدود بين مصر وقطاع غزة البالغ  األسبوعوسيجري تركيبها خالل 
 حماس والجيش المصري. ظل حديث المصدر عن تحسن ملحوظ على العالقات بين حركة

استشعار وتصوير حديثة ومتطورة عن منظومة  أجهزةالمصادر بأن مصر حصلت على  وأضافت
سنوات والتي جرى تركيبها على  1منذ  األنفاقالسابقة والتي فشلت في مكافحة  األمريكية األنفاق

والذي تمكن  ألرضامليون دوالر، ومن بينها الفوالذ الصلب تحت  10من  أكثرحدود غزة بتكلفة 
 المهربون من اختراقه.

قامةفي سيناء  اإلرهابوفي نفس الوقت تأتي تلك الخطوة من مصر تزامنا مع حربها ضد  منطقة  وا 
متر في المناطق الخالء،  100متر في المناطق السكنية و 400عازلة على حدود قطاع غزة بعمق 

عن حدود مصر  اإلرهابماما لمنع ت األنفاق إغالقتعكس مدى جدية مصر من  إجراءاتوعلى 
 الشرقية.

تزيد من معاناة  ألنهامن قبل مصر  األنفاق إغالقوبرغم اعتراض حركة حماس على مبدأ خطوة 
حركة حماس بدأت بخطوات جديدة مع  أن إالالحصار على قطاع غزة، قالت المصادر العسكرية 

 ل المرحلة المقبلة.مصر للتأكيد على حسن نواياها تجاه مصر والجيش المصري خال
 44/1/4141وكالة معا اإلخبارية، 

 
 يناشد الفيرسطينيين التوحد ف  مواجهة "إرسراييل" األزهرشيخ  .47

أحمد الطيب، أن موقف األزهر ومصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والدفاع  أكد شيخ األزهر د.
لك خالل استقباله الرئيس عنها بالغالي والنفيس على أرض الواقع وفي المحافل الدولية. جاء ذ

الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، واستعرض اللقاء القضايا المحلية والدولية محل االهتمام 
 المشترك، حيث تطابقت وجهتا النظر بين األزهر الشريف ودولة فلسطين.

يات والمخاطر وناَشد شيخ األزهر الفصائل الفلسطينية أن تكون على قلب رجل واحد لمواجهة التحد
التي تواجه الفلسطينيين والقدس الشريف. وجدد دعوته للباحثين بتبني قضية فلسطين في أبحاثهم، 
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وكذلك المساندة اإلعالمية القوية لخدمة القضية ونشر الوعي والثقافة حول دولة فلسطين وبيت 
 المقدس.

 44/1/4141الخييج، الشارقة، 
 
 ليمصالحة ورسنبقى راعيا    ننا القوم: فيرسطين أهم محددات أمصباح  حمدين .48

، عن تفاصيل صباحيكشف السفير معصوم مرزوق، المتحدث باسم حملة : مصطفى عبد التواب
محمود عباس أبو مازن مساء أمس الخميس، مشيرا إلى أن  الفلسطينيبالرئيس  صباحيلقاء 

ات الفلسطينية اإلسرائيلية، ، وما انتهت إليه المفاوضالفلسطينيالطرفين تبادال الحديث حول المشهد 
سجون  فياإلفراج عن األسرى المحتجزين  فيالفتا إلى أن أبو مازن استعرض تعنت إسرائيل 

 .اإلسرائيلياالحتالل 
استمع إلى أبو مازن حول ما  صباحيتصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن  فيوأشار مرزوق 

 األراضيحة الفلسطينية والتطورات الداخلية على ملف المصال فيتوصلت إليه السلطات الفلسطينية 
مصر، وقد استعرض  فيعن ملف االنتخابات الرئاسية  الفلسطينيالفلسطينية، كما استفسر الرئيس 

 األوضاع أمامه. صباحي
 الرئاسياالنتخابات  فيقد حمل رسائل من المرشح المنافس  الفلسطينيوحول ما إن كان الرئيس 

وقت سابق من اآلن، مشددا  فيقد جمع بينهم  الذي" بعد اللقاء السابق يسيالسالمنافس "المشير 
 الفلسطينيعلى عدم حدوث ذلك، ومشيرا إلى أن اللقاء كان حوارا حول التطورات العربية والملف 

 االنتخابات الرئاسية المصرية. فيعلى وجه الخصوص، مشيرا أن الرجل لم يتدخل 
وأبو مازن إلى بحث جهود إتمام  صباحيا، عن تطرق اللقاء بين بيان له في، صباحيوأعلنت حملة 

أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية أحد أهم محددات  صباحيالمصالحة الفلسطينية؛ حيث أكد 
 ، مؤكدا أن مصر ستبقى راعية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.المصري القومياألمن 
 فياج عن الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين دعمه للجهود الفلسطينية لإلفر  صباحيوشدد 

وقف  فيالعربية الفلسطينية  المساعيأن تنجح  في، معربا عن أمله اإلسرائيليسجون االحتالل 
 وا عالن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. اإلسرائيلياالستيطان، 

 44/1/4141اليوم الرسابع، مصر، 
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 الح شحادة معتقل ف  مصرمصرية: ص مذيعة .49
قالت ضيفة على برنامج "صباح" في قناة "أون تي في" المملوكة للملياردير القبطي نجيب ساويرس 

 إن األمن المصري ألقى القبض على "اإلرهابي صالح شحادة" خالل تنقله بين إيران وتركيا وليبيا.
ارة إلى أن شحادة استشهد عام ولم تقم المذيعة بتصحيح معلومات المشاركة في البرنامج باإلش

 مع كامل أسرته في قصف إسرائيلي على منزله في غزة بل قامت بتأكيد االسم. 1001
يشار إلى أن الشهيد صالح شحادة هو مؤسس الجناح العسكري لحركة حماس، وكان مطلوبا 

 إلسرائيل ونجا مع عدة محاوالت الستهدافه.
ى والشهداء الفلسطينيين باقتحام السجون المصرية إبان وكان القضاء المصري اتهم عددا من األسر 

 .1011ثورة يناير 
 41/1/4141، 44عرب  

 
 لبنانف  ألنه لم يشر لرفض توطين الفيرسطينيين  "العرب "القرار  هارفض تعين اليبنانيةالخارجية  .51

شأن الدعم تحفظه واعتراضه على القرار الصادر ب"جبران باسيل عن  اللبناني أعرب وزير الخارجية
العربي للقضية الفلسطينية، إذ إن القرار الذي اعتمده اجتماع الجامعة العربية أول أمس، لم يتضمن 
في فقراته التقريرية اإلشارة إلى حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، أو أقله رفض توطينهم 

محمود عباس  السلطة الفلسطينيةرئيس  إلى الوفد الفلسطيني برئاسة ووجه باسيل كتاباً  ."في لبنان
لى األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والى رئيس الدورة ا  لى رؤساء الوفود العربية، و ا  و 

اكتفاء القرار بتضمين حق "غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري اعترض فيه على 
فقرتها الرابعة ووروده فقط في إحدى فقرات ديباجة عما جاء في المبادرة العربية في  العودة منقوصاً 

رفض توطين الالجئين "وطالب باسيل بتصحيح األمر لجهة إدراج عبارة  ."القرار وليس في متنه
القرار بصيغته الناقصة هذه، ال ينتقص قيد "على أن  في متن القرار، مشدداً  "الفلسطينيين في لبنان

 . "لتوطينأنملة من حق لبنان المقدس في رفض ا
  44/1/4141الرسفير، بيروت 

 
 محاولة اغتيال مرسؤول "جمعية المشاريع"ل : إدانة لبنانيةالحيوةعين  .50

دان "حزب هللا" محاولة اغتيال مسؤول "جمعية المشاريع أ :الوكالة الوطنية لإلعالم، و محمد صالح
وأكد  ة نكراء بكل أبعادها.اإلسالمية" في صيدا وعين الحلوة الشيخ عرسان سليمان، مؤكدًا أنها جريم

 البيان أن "محاولة االغتيال هذه هي جريمة نكراء بكل أبعادها".
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وتابع البيان أن "حزب هللا، إذ يدين هذه الجريمة، فإنه يدعو أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات 
جهات إلى أقصى درجات الوعي لمحاوالت زرع الفتنة بينهم، والعمل على إفشال مخططات هذه ال

 اإلجرامية بوحدتهم وتكاتفهم وتعاليهم على الجراح".
التنظيم "أعرب األمين العام لـو  في الجنوب محاولة االغتيال. "لقاء األحزاب اللبنانية" أدان ،من جهته

 ."القلق العميق لما جرى في مخيمي المية ومية وعين الحلوة"أسامة سعد عن  "الشعبي الناصري
صيدا السابق عبد الرحمن البزري محاولة االغتيال. وزار الشيخ ماهر حمود  استنكر رئيس بلديةكما 

 الشيخ سليمان في المستشفى حمود متضامنًا.
  44/1/4141 ،الرسفير، بيروت

  
 يؤكدان عيى دعمهما لمبادرة الفصايل الفيرسطينيةاليواء إبراهيم و  نصارالشيخ  .52

األمن العام اللواء عباس إبراهيم على رأس  زار مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ أحمد نصار مدير عام
وفد من علماء المدينة، حيث جرى التباحث في أوضاع صيدا والجنوب ووضع المخيمات 

جراء  الفلسطينية. وأثنى الطرفان على "مبادرة الفصائل الفلسطينية كافة وضرورة رعايتها لبنانيًا وا 
سطيني وقضية الالجئين خاصة والجوار مصالحات حقيقية لما في ذلك من خير على الوجود الفل

 اللبناني".
  44/1/4141 ،الرسفير، بيروت

  
 إلنهاء االنقرسام الفيرسطين  الدرزية يدعو شيخ عقل طايفة: بيروت .53

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، رئيس 
زغموت. وتم خالل اللقاء التشاور في الوضع المجلس االسالمي الفلسطيني الشيخ محمد نمر 

وشدد الشيخ حسن خالل اللقاء على ضرورة تضافر الجهود  الفلسطيني ومجمل األوضاع العامة.
للخروج من دائرة االنقسام الفلسطيني، والعمل الحثيث على إبقاء القضية الفلسطينية حّية في كل 

فلسطيني في وجه االحتالل االسرائيلي المتمادي المحافل العربية والدولية. وحّيا نضال الشعب ال
ومحاوالت التهويد وعمليات االستيطان المتواصلة، مؤكدًا أحقية الشعب الفلسطيني بقيام دولته 

 المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
  44/1/4141، المرستقبل، بيروت
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 العربية: بدء توفير شبكة أمان مالية لفيرسطين الدول جامعة .54
بدأت جامعة الدول العربية تنفيذ قرارات الدورة غير العادية على المستوى : مراد فتحي -القاهرة 

مليون دوالر  100الوزاري، التي عقدت أمس األربعاء، بتوفير شبكة أمان مالية لدعم فلسطين بمبلغ 
وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والراضي العربية  شهريا.

لمحتلة بالجامعة العربية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه قرارات المجلس أرسلت إلى ا
 الجهات المعنية سواء المندوبيات أو بعثات الجامعة العربية أو األمم المتحدة وغيرها، للتحرك.

ة في ضوء ونوه صبيح بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية في هذا التوقيت، وتفعيل شبكة األمان العربي
التهديدات اإلسرائيلية، التي بدأت تضغط وتحاصر الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية 

 الفلسطينية بحجز األموال.
 44/1/4141الشرق، الدوحة، 

 
 ألجل القدس" تدعو لهبة شعبية عالمية نصرة ليمرسجد األقصى شباب"رابطة  .55

معية مناصرة فلسطين في البحرين دعت "رابطة شباب من أجل القدس" بج: قدس برس -المنامة 
إلى هبة شعبية عالمية نصرة للمسجد األقصى ومنًعا لتهويد مدينة القدس، تحت شعار "كلنا حماة 
لألقصى"، في ظل تجاوز االحتالل لجميع الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالمدينة المقدسة ومسجدها 

 ن ردات الفعل".المبارك، مشددة على ضرورة االنتقال إلى "الفعل بداًل ع
وقالت الرابطة، في بيان تلقت "قدس برس" نسخة عنه رصدت من خاللها اإلجراءات اإلسرائيلية 
العملية لتقسيم المسجد األقصى وتهويد مدينة القدس: "إن ما يحدث من تغّيرات لصالح جماعات 

ت الشارع العربي "الهيكل" المزعوم في قضية تهويد المسجد األقصى، هو بالدرجة األولى نتاج لصم
 واإلسالمي، عن التجاوزات الصهيونية التي باتت تتعدى كل الحدود".

 41/1/4141قدس برس، 
 
 معاهدة واتفاقية دولية 41عيى طيبات فيرسطين االنضمام إلى  تصادق المتحدةاألمم  .56

ام األمين الع، أن عبد الرؤوف ارناؤوطنقال عن مراسلها،  44/1/4141األيام، رام هللا، نشرت 
لألمم المتحدة بان كي مون نشر على صفحة وقائع األمم المتحدة مصادقته على طلبات فلسطين 

معاهدة واتفاقية دولية، مشيرًا إلى أن غالبيتها ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من  14االنضمام إلى 
 شهر أيار المقبل، وبعضها اآلخر يدخل حيز التنفيذ في بداية شهر أيلول المقبل.
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قًا للرسائل التي وقعها األمين العام لألمم المتحدة، وحصلت عليها "األيام"، فإن عضوية فلسطين وطب
في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية حقوق األشخاص 

ب المعاملة أو العقوبة ذوي اإلعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرو 
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واالتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 

ماسية، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، ستدخل حيز والمعاقبة عليها، واتفاقية فيينا للعالقات الدبلو 
التنفيذ في الثاني من أيار المقبل؛ وذلك ألن االتفاقية تنص على أن العضوية تدخل حيز التنفيذ بعد 

 يومًا على تقديم الطلب. 40مرور 
ع أما عضوية فلسطين في البروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الطفل ومشاركة األطفال في الصرا 

 المسلح فإنها تدخل حيز التنفيذ في السابع من أيار المقبل.
في حين أن عضوية فلسطين في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها تدخل حيز 

 60التنفيذ في األول من تموز المقبل؛ ألن القواعد تنص على أن العضوية تدخل حيز التنفيذ بعد 
 يومًا من تقديم الطلب.

ا عضوية فلسطين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص أم
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فتدخل حيز التنفيذ في الثاني من تموز المقبل؛ وذلك ألن 

 أشهر من تقديم الطلب. 4العهد ينص على أن العضوية تبدأ بعد 
المتحدة ستيفان  األممالمتحدث باسم ، أن نيويوركمن  41/1/4141القدس، القدس،  وذكرت

أدوات )االنضمام( الواردة صيغت  أنالمتحدة "رأت  األممالخدمات القانونية في  أندوجاريك، أوضح 
 بحسب القانون، قبل قبولها للحفظ".

وأوضح  ى ذلك.عل األعضاءالمتحدة باطالع الدول  األممقام فرع االتفاقيات في  باإلجراءاتوعمال 
انه  وأوضحالطابع".  إداريةالمتحدة في هذا الموضوع " لألممالعامة  األمانةمسؤولية  أندوجاريك، 

تعلن قرارها حول المشاكل القانونية" التي قد يطرحها  أنكل دولة عضو على حدة  إلى"يعود 
 تلك االتفاقيات. إلىاالنضمام 

 
 ديد المفاوضاتوتم 14 أرسرىكية: بوالرد مقابل يمصادر أمر  .57

رجحت مصادر أميركية أن يتم خالل األيام المقبلة التوقيع على اتفاق لتمديد المفاوضات : 41 عرب
من نيسان الجاري الموعد المحدد النتهائها وفق جدول  16ما بعد  إلىالفلسطينية  - اإلسرائيلية

نها قريبا، تقضي بتحرير ع اإلعالنالصفقة الجاري بلورتها وسيتم  أنهذه المصادر  وأفادت كيري.
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سراح الجاسوس اليهودي المسجون في الواليات المتحدة  إطالقمقابل  41 أسرىبمن فيهم  أسرى
 جوناتان بوالرد.

 44/1/4141، 14عرب 
 
رسرايييية وفيرسطينية تنف  إحراز تقدم": يديعوت" .58  مصادر أمريكية وا 

رغم األنباء التي تحدثت عن إحراز  نقلت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة أنه: 41 عرب
سرائيلية  تقدم في المفاوضات بشأن إطالق سراح أسرى الدفعة الرابعة، فإن مصادر أمريكية وا 
وفلسطينية نفت حصول تقدم ملموس في المفاوضات، كما أن إسرائيل عملت على وضع سلسلة من 

 العقوبات االقتصادية على السلطة الفلسطينية.
سان الخارجية األمريكية جين ساكي صحة األنباء بشأن الصفقة، وقالت إنها غير ونفت الناطقة بل

دقيقة. وأضافت ساكي أن الفجوات بين الطرفين تقلصت، ولكن التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق 
يواصل العمل مع الطرفين بهدف  كإنديوأضافت أن الطاقم األمريكي برئاسة مارتن  سابقة ألوانها.
 لإسرائيات، وأنه ينوي العودة إلى واشنطن في فترة "عيد الفصح"، وبعده سيتوجه إلى تقليص الفجو 

كما نقلت عن مصادر أمريكية قولها إن الواليات المتحدة لم تتخذ قرارا بشأن  الستئناف المفاوضات.
الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد، وأن الطاقم األمريكي ال يزال يجري محادثات مكثفة مع 

 طرفين.ال
في المقابل، نقل عن مصدر فلسطيني قوله إن المفاوضات ال تزال مأزومة، وأنه لم يتم إحراز تقدم 

وأضاف المصدر نفسه أنه لم يوقع على اتفاق بعد بشأن األسرى مقابل  رغم الجهود األمريكية.
إسرائيلي  كما نقلت عن مصادر إسرائيلية نفيها حصول تقدم في المفاوضات. وقال مسؤول بوالرد.

إنه لم يحصل أي تقدم، وأن التوصل إلى اتفاق ال يزال بعيدا، وهناك نقاش بشأن الخطوط العريضة 
 التي تتيح التوصل إلى تفاهمات.

 44/1/4141، 14عرب 
 

 " تقرر إررسال بعثة خبراء إلى القدساليونرسكو" .59
سالمي، في إصدار قرار للمجل :باريس س التنفيذي لليونسكو نجحت فلسطين واألردن، بدعم عربي وا 

بإرسال بعثة خبراء للقدس، لتقييم حالة الحفاظ على تراث البلدة القديمة منها، وتقديم تقريرها 
 وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر حزيران المقبل. 
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احقة، وكان الفتا وجاء القرار خالل اجتماعات مجلس اليونسكو التنفيذي في باريس أمس، بأغلبية س
ظهور مواقف إيجابية مناصرة لقرار القدس من قبل بعض الدول األوروبية، مثل انجلترا وفرنسا 
سبانيا، علما بأنه لم يكن سوى صوت واحد ضد القرار من قبل الواليات المتحدة  يطاليا والنمسا وا  وا 

لمجلس التنفيذي ولجنة واستطاعت فلسطين واألردن استصدار عدة قرارات من خالل ا األميركية.
التراث العالمي، حيث طالبتا، خالل اجتماع المجلس التنفيذي، سلطات االحتالل، بأن توقف جميع 
االنتهاكات غير القانونية، وأن تتوقف عن اتهام الحريصين على الحفاظ على تراث المدينة المقدسة 

 رحبت وزارة الخارجية بالقرار.بأنهم "يسّيسون عمل اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية". و 
 44/1/4141الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 خيف من "اإلرسكوا"ريما مون يرفض تنحية  ك بان  .61

رفض أمين عام األمم المتحدة بان كي مون، تقديم المديرة التنفيذية لمنظمة اإلسكوا  :الغد -عمان 
ي المنظمة اأُلممية رون بروس، ريما خلف الستقالتها من منصبها، إثر طلب لمندوب إسرائيل ف

بـ"إبعاد خلف، تحت ذريعة تفوهها بألفاظ تحريضية ضد إسرائيل ومعاداة اليهود"، حسبما أكد مصدر 
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد" أمس، إن خلف "أرادت تقديم استقالتها،  ُأممي.

 رسميا". لكن هذا العرض جوبه برفض كي مون، الذي رفض أن يتسلمها
وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن السبب الذي دفع خلف لعرض تقديم استقالتها، "ليس ألنها غير 
مرتاحة في منصبها، أو أنها تتعرض ألي ضغوط"، بل "خوفا من تعرض األمم المتحدة لضغوطات 

قالة وبين أن كي مون، رفض تقديم االست ولحملة إسرائيلية شرسة، تشغلها عن قضاياها األهم".
 هذا قرار نهائي. أنمؤخرا "بشكل قاطع"، وتمسك بوجود خلف في األمم المتحدة، معتبرًا 

إلى ذلك، قالت مصادر أممية لـ"الغد" أمس، نقال عن خلف في محادثاتها مع المسؤولين األمميين 
حول هذا الموضوع، إن "ما ورد في تقرير لـ"اإلسكوا"، ليس قرارها أو رأيها الشخصي، بل هي 

 معلومات مبنية على حقائق وتقارير وقرارات أممية".
كما كشفت عن أن مضمون الشكوى اإلسرائيلية، جاء اعتراضا على كلمة خلف عند إطالق التقرير، 
والتي تحدثت فيه عن مفهوم النقاء العرقي، بما ينسجم مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي 

 يرفض التمييز على أساس العرق.
 44/1/4141عمان،  الغد،
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 لحصار غزة نهاية الشهر الجاري مظاهرات ف  عموم أوروبا رفضا   رسيرسية .60
تستعد جمعيات وهيئات حقوقية في عموم القارة األوروبية لتنفيذ سلسلة : قدس برس -بروكسيل 

مظاهرات ووقفات احتجاجية، بشكل متزامن، تنديًدا بالحصار المفروض على قطاع غزة للسنة 
على التوالي، ال سيما في ظل اشتداد حّدته عقب اإلجراءات التي تتخذها السلطات الحاكمة الثامنة 

 في مصر.
وقالت "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها الرئيس بروكسيل، إن هيئات وجمعيات في 

نيسان/  19)أكثر من ثالثين مدينة أوروبية أنهت استعداداتها لتنظيم وقفات احتجاجية يوم السبت 
أبريل الجاري(، تضامًنا مع قطاع غزة ورفًضا للحصار اإلسرائيلي عليها، وتنديًدا باإلجراءات 

 المصرية التي تزيد من تضييق الخناق على المحاصرين في القطاع.
(، تلقت "قدس برس" نسخة عنه أن هذا 10/4وأوضحت الحملة، في بيان صادر عنها الخميس )

م القارة األوروبية "يأتي في ظل تدهور األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، التحرك الواسع في عمو 
حيث يشتد الحصار اإلسرائيلي والمصري المطبق على القطاع ذو البقعة الصغيرة، محذرة من انهيار 

 حاد يتهدد مفاصل الحياة في غزة".
لية عما يجري في القطاع، وحملت في بيانها االتحاد األوروبي والجانبين اإلسرائيلي والمصري المسؤو 

منبهة من أن آثار الحصار "ستقود المنطقة إلى جولة جديدة من العنف من شأنها أن تؤثر بشكل 
 سلبي على المنطقة".

 41/1/4141قدس برس، 
 
 ف  الجيش يؤدون الصالة والصيام وطعامهم حالل مرسيما   451البريطانية:  الخارجية .62

مسلمًا يخدمون  110لخارجية البريطانية عن أن أكثر من )د ب أ(: كشف تقرير لوزارة ا - دبي
بالمئة ( في الجيش، بينما يخدم  10كضباط وجنود في القوات البريطانية، يعمل منهم )أكثر من 

 البقية في البحرية الملكية أو سالح الجو الملكي.
لمين الذين يخدمون عدد المس“على صورة منه إن  األلمانية األنباءوقال التقرير الذي حصلت وكالة 

، 1001بالمئة منذ عام  40في الجيش البريطاني والبحرية الملكية وسالح الجو الملكي، ارتفع بنسبة 
 ”.وفق احصاءات وزارة الدفاع البريطانية

المسلمين الذي يخدمون في الجيش البريطاني، قادرون على أداء الصلوات الخمس "وذكر التقرير أن 
اس الدعم من رجال الدين المسلمين، وتم توفير غرف لهم إلداء الصالة، إحداها يوميًا والصيام، والتم

 ."أتيحت مؤخرا على سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية
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وأوضح التقرير أن اإلمام عاصم حافظ يشغل منصب مستشار الشؤون اإلسالمية في وزارة الدفاع 
امن مع أسبوع الوعي اإلسالمي في البالد على البريطانية، وحصل الشهر الماضي، خالل احتفال تز 

وسام اإلمبراطورية البريطانية تقديرًا لخدماته للقوات المسلحة البريطانية ودعم عملياتها في أفغانستان، 
 وتعزيز التفاهم الديني والثقافي بين القوات الدولية والشعب األفغاني.

 44/1/4141القدس العرب ، لندن، 

 
 القاعدة إلرسراييلمدى واقعية تهديد  .63

 عدنان أبو عامر
تزايدت في األسابيع واألشهر األخيرة القراءات األمنية اإلسرائيلية التي تناولت ما تسميه التهديد 
"السلفي الجهادي" في الضفة الغربية، وهو تهديد قد يكبر إذا استمرت الظروف السياسية واالقتصادية 

 الراهنة بالضفة.
المسؤولين إلسرائيل، خاصة في ضوء تكرار ما ورد على ألسنة العديد من  بل قد يشكل تحديا حقيقيا

األمنية اإلسرائيلية من أن "الجهادية العالمية" باتت على الحدود، وتعتبر تهديدا جديدا قد  بالمؤسسة
 يتقدم على المسألة النووية اإليرانية، ليتحول التهديد األمني األول إلسرائيل.

 
 تشكيالت ناشية

التشكيالت التنظيمية المرتبطة بتنظيم القاعدة األم من أن تكون الظاهرة األكثر إثارة للقلق  تقترب
التي ستضطر إسرائيل لمواجهتها في المستقبل القريب، مع تراكم األمثلة عن تحركات يقوم بها 

داف جهاديون في الضفة الغربية على نطاق فردي، وا عالن جهاز المخابرات العامة )الشاباك( استه
خاليا جهادية على صلة بتنظيم القاعدة شمال الضفة الغربية وحتى داخل إسرائيل، رغم أن من شأن 
اإلشارات المتزايدة "للجهادية العالمية" في تصريحات المتحدثين باسم األجهزة األمنية، وممارسة 

السلطة تنظيم القاعدة بعض التأثير في الضفة أن تخدما مصالح إسرائيل في مفاوضاتها مع 
 الفلسطينية.

وتعتبر إسرائيل أن هذه التهديدات يمكن أن تضفي بعض المصداقية على اتهام السلطة الفلسطينية 
 بالعجز عن توفير ضمانات أمنية إذا انسحبت من الضفة.

الجهادي، -لكن إذا استمرت الظروف السياسية واالقتصادية الحالية فيها فقد يكبر الكابوس السلفي
ا حقيقيا، بسبب توسع النشاط الجهادي الفردي على المستوى المحلي بدافع من تزايد ويتحول تحدي
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اإلحباطات، أكثر منه بسبب تسلل المقاتلين من الحدود السورية مع الجوالن، أو الحدود المصرية مع 
 سيناء، أو قيامهم بإنشاء شبكات فاعلة ومنسقة.

ي مع الفلسطينيين، واالنقسام الحاصل في الضفة وتفترض إسرائيل أنه في ظل الركود السياسي الحال
الغربية فقد يحاول أفراد مستاؤون التنفيس عن غضبهم من خالل تنظيم صفوف المقاتلين على 
المستوى المحلي، أو عبر بناء روابط مع مجموعات جهادية تعمل في البلدان المجاورة كاألردن 

 ومصر وسوريا ولبنان.
الشاباك" نماذج متعددة لتلك المجموعات الجهادية، ومنها: مجلس وقد أوردت أوساط من جهاز "

شورى المجاهدين، أنصار بيت المقدس، جيش اإلسالم، جيش األمة، جماعة التوحيد والجهاد، 
أنصار هللا، وتدعي جميعها في بياناتها العامة وخطابها عبر اإلنترنت أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة، 

مثل في تحرير فلسطين، والثأر من الهجمات اإلسرائيلية على الفلسطينيين، وأن أهدافها األساسية تت
وتحصر عادة نشاطها في شمال سيناء وقطاع غزة، ويقوم هذا النشاط على إطالق الصواريخ وشن 

 عمليات على طول الحدود المصرية.
عني أنها ستتمكن كما أعلنت أنها تسعى اآلن لتوسيع نطاق عملياتها نحو الضفة الغربية، وهذا ال ي

من إرسال عناصر إليها، أو إنشاء شبكات واسعة فيها، نظرا ألن إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
تحتفظان إلى حد كبير بسيطرة أمنية محكمة هناك، لكن قد يتعاطف البعض في الضفة مع هذه 

 التنظيمات، وينسق معها لشن هجمات محدودة النطاق بطريقة فردية ومعزولة.
 

 ل التنفيذما قب
هناك عوامل عدة ربما ساهمت في دفع بعض األفراد الفلسطينيين نحو دعم المبادرات الجهادية 

، فقد 1009محلية الطابع في الضفة الغربية، ومنها قرار حركة حماس المشاركة في االنتخابات عام 
ملية الديمقراطية خسرت بقرارها هذا عددا من األعضاء الذين اعترضوا على المشاركة السياسية والع

 كأداة أساسية للتغيير، مما أدى لتجميد عضوية العديد منهم.
كما أن التنافس في االنتخابات مع فتح دفع حماس ألن توقف إلى حد كبير عملياتها العسكرية داخل 

، وأثار هذا التغيير في 1691إسرائيل، ووافقت في المبدأ على إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 
 سخط شريحة واسعة من أبناء الحركة الذين ظلوا متمسكين بالمقاومة المسلحة. تيجيةاالسترا

كانوا  -الذين قضوا في عمليات سابقة للجيش اإلسرائيلي-ولذلك ليس مفاجئا أن بعض الفلسطينيين 
أعضاء سابقين في كتائب القسام، وتم تعليق عضويتهم في التنظيم بسبب اعتراضهم على المقاربة 

 راطية الجديدة التي انتهجتها حماس، واعتبروا أنها تشكل انتهاكا للشريعة.الديمق
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لكن استهداف حركة فتح لحركة حماس في الضفة الغربية أوجد فراغا تنظيميا في صفوف 
لتعليق العملية الديمقراطية، وسيطرة حماس على  1001المعارضة، فبعدما أدى النزاع بينهما عام 

سطينية العديد من اإلجراءات األمنية لكبح وجود حماس السياسي والعسكري غزة اعتمدت السلطة الفل
 في الضفة، وعمدت إلى حظر معظم األنشطة االجتماعية والسياسية والعسكرية للحركة في مناطقها.

وقد دفع غياب حماس على المستوى التنظيمي بأعضائها في الضفة للبحث عن ناشطين دينيين 
من خالل قنوات أخرى بغية االستمرار في تنظيم أنفسهم على المستوى يفكرون بالطريقة نفسها 

العسكري، وأوقفت السلطة عشرين سلفيا بتهمة الضلوع في نشاط جهادي، معظمهم أعضاء سابقين 
 في حماس.

سرائيل  ويصعب تحديد النطاق الذي يمكن أن تبلغه األشكال الجديدة من المعارضة العنفية للسلطة وا 
لتي ترتسم حول خطوط سلفية جهادية جديدة، فقد واجهت السلطة إخفاقات في الحكم في الضفة، وا

حالت دون أن تتكرر في الضفة حالة  -فضال عن إسرائيل-في السابق، إال أن أجهزتها األمنية 
 الهشاشة والفوضى التي تشهدها أماكن مثل سوريا وسيناء.

فسح المجال أمام ظهور معارضة غير عنفية لكن عدم وجود قنوات حيوية للمعارضة الديمقراطية ت
في الضفة الغربية يؤجج حاليا اإلحباطات لدى السكان، ويدفع بعض األفراد والمجموعات المحلية 

 للتحول نحو التطرف.
وقد سبق إلسرائيل أن أصدرت عددا من الروايات األمنية حول اعتقال خاليا تابعة لتنظيم القاعدة في 

ا ووجه بنفي فوري من قبل السلطة الفلسطينية، وقال البعض إن أفراد هذه الضفة الغربية، وهو م
ن الشخص المفترض أنه كان يكلمهم من غزة أو سيناء أو األردن  الخاليا هم ضحية خلية وهمية، وا 
مجرد ضابط إسرائيلي يجلس في تل أبيب، مما يرفع من تقدير خطورة وسذاجة التخطيط لعمل مسلح 

سواء كان الطرف اآلخر موثوقا، أم مجرد شخص أعجبنا كالمه، وتنظيره على  من خالل اإلنترنت،
 اإلنترنت.

كما أن معظم من اعتقلوا من خاليا "منسوبة" للقاعدة ما زالت في مرحلة الكالم عن عمليات، ولم 
تصل حتى لمرحلة التخطيط لها، سنفعل كذا وسنعمل كذا، أو مرحلة "قال لي وقلت له"، كما يصفها 

 العاملين في العمل المسلح. بعض
فضال عن كون االهتمام الذي أعطي لهذه الخاليا مبالغا فيه، وكله نفخ في تنظيم القاعدة، خصوصا 
إذا عرفنا أنه سنويا ُيلقى القبض على عشرات الخاليا العسكرية بالضفة الغربية في مرحلة اإلعداد 

لك عشر عمليات ُيلقى القبض على خالياها والتخطيط، ومن بين كل عملية تصل لمرحلة التنفيذ هنا
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نما فقط منحت الخاليا "امتياز" حمل  قبل التنفيذ، بجانب أن القاعدة لم ترسل مقاتلين أو سالحا، وا 
 اسمها، إن صحت جزئية أن الظواهري بارك عمل بعضها.

 
 البيية الحاضنة

وموجود مثلهم في كل مكان  إن وجود متحمسين لفكر تنظيم القاعدة في الضفة الغربية أمر طبيعي،
بالعالم اإلسالمي، خاصة أن له جهاز دعاية وا عالم فقاعي يجيد استقطاب اهتمام الشبان، لكن ال 
توجد أي بنية تنظيمية للقاعدة في الضفة، ووجود مجموعة من الشبان يحملون فكرها أو متحمسين 

 ة تأتي القاعدة في ترتيب متأخر جدا.لها ال يعني الكثير، فمقارنة بالتنظيمات الفلسطينية المختلف
وخالل العام األخير لم تنسب لها سوى خليتين، بينما لباقي التنظيمات عشرات الخاليا تم الكشف 

 عن وجودها، وهذا طبيعي لعدم وجود بنية تنظيمية للقاعدة في الضفة الغربية.
و تساؤل متداول في األروقة ومع ذلك يتساءل اإلسرائيليون: هل حلت القاعدة بالضفة الغربية؟ وه

األمنية اإلسرائيلية إثر إعالن الجيش اغتيال ثالثة فلسطينيين بدعوى انتمائهم لما يسمى "التيار 
 السلفي"، في سابقة هي األولى في تاريخ الضفة الغربية قبل أشهر.

تطور هو األبرز وقد جاء اإلعالن اإلسرائيلي، وتركيز اإلعالم على هذه القضية ليطرقا األبواب أمام 
على تشكيلة المشهد السياسي في الضفة الغربية إذا ما صدقت ادعاءات إسرائيل، وطالما أن هناك 
اتفاقا على أن ادعاءاتها بتصفيته خلية للسلفية الجهادية أمر ال يمكن تأكيده أو نفيه، لكن البيئة 

الة اإلشباع الفكري والتنظيمي الفلسطينية في الضفة الغربية ال تسمح بمزيد من التيارات في ظل ح
 التي تعيشها مع قطاع غزة.

ال تسمح  -والضفة الغربية خصوصا-مع العلم بأن الثقافة السائدة باألراضي الفلسطينية عموما 
بنشوء جماعات تحمل فكر القاعدة، في ظل وجود تيارات إسالمية وسطية حاضرة وبقوة في الشارع 

ن وجدت هناك بعض الحاالت فإنها فردية أو ارتجالية، الفلسطيني، وتتعايش مع اآلخر وتؤ  من به، وا 
 لكن ال تعبر بالضرورة عن تيار سلفي منظم له امتداداته التنظيمية وفكره المستقل.

ومع ذلك، ال يمكن نفي القول إن هناك الكثير من الفرص والظروف مواتية لنشوء بعض التيارات 
فكرا تابعا للقاعدة، خاصة أن حالة إحباط غير مسبوقة  الصغيرة ذات االمتداد المحدود قد تحمل

يعيشها الشارع الفلسطيني اآلن جراء تفاقم عمليات القمع الممارسة من جانب إسرائيل، وانتفاء أي 
 أفق للتسوية معها.

 كما أن أغلبية أنصار القاعدة والمستعدين لالنخراط فيها من الفلسطينيين
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الجيل الجديد الذي لم يسبق له العمل ضمن حركة حماس أو هم من  -خصوصا بالضفة الغربية-
أي فصيل آخر، ألن البنى التحتية لهذه التنظيمات بالضفة مدمرة منذ عدة سنوات، والجيل الجديد 

 من أنصار القاعدة في الضفة يستقي أفكاره من المواقع اإللكترونية التي تروج لفكر التنظيم.
نظيم القاعدة في الساحة الفلسطينية ليس إيجاد أنصار مستعدين أخيرا، فإن التحدي الذي يواجه ت

نما صهر هؤالء األنصار في بوتقة تنظيمية مؤهلة عسكريا وأمنيا ولوجستيا،  للتضحية بأنفسهم، وا 
قادرة على العمل في بيئة معقدة جدا من الناحية االستخبارية، رغم انخراط شبان فلسطينيين من 

 في القتال بجانب الفرعين السوري والعراقي للقاعدة. الضفة الغربية وقطاع غزة
ولئن أسفر هذا االنخراط عن إيجاد كوادر تمتلك خبرات عسكرية وأمنية وعالقات داخل فلسطين 
بإمكانها بناء فرع فلسطيني للقاعدة فإن ذلك يستغرق وقتا، وهو ما يضع عالمة استفهام حول مدى 

 تراب تهديد القاعدة من حدودها.واقعية المزاعم اإلسرائيلية بشأن اق
41/1/4141، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 أورسيو إذ ترستبدل االرستعمار االقتصادي الجديد بالتحرر .64

 خليل نخلة
. فلم تكن أوسلو 1664ال يهدف هذا المقال إلى تقييم آثار اتفاقات أوسلو التي بدأ توقيعها في العام 

يات وسلبيات ما نجم عنها، بل كانت االتفاقات كارثيًة منذ يوًما "عمليًة" يمكن تحليلها إلظهار إيجاب
البداية، وفيها يقول الراحل إدوارد سعيد قواًل بليًغا: "إن الحفل االستعراضي المبتذل الذي عقده البيت 
األبيض ]...[ إنما يواري مؤقًتا هول جسامة االستسالم الفلسطيني. لذا ]...[ دعونا نسمي االتفاق 

 ي: صك االستسالم الفلسطيني، معاهدة فرساي الفلسطينية."باسمه الحقيق
إن ما يستوجب التحليل عوًضا عن ذلك هو كيف أن اتفاقات أوسلو قوَّضت النضالَ من أجل 
التحرر وتقرير المصير إلى حد  كبير، وأبدلته بضرب  خطير من ضروب االستعمار االقتصادي 

تصادية في منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الجديد، في حين ظلت القيادة السياسية واالق
 الفلسطينية شريًكا طائًعا ومتربًحا ُيعين على استحداث "طبقات مفترسة" جديدة.

  
 االرستعمار االقتصادي الجديد لفيرسطين

خضعت فلسطين بأسرها إلى استعمار فريد، هو االستعمار االستيطاني، منذ مطلع القرن التاسع 
طنون المستعمرون الصهاينة تحت غطاء االنتداب البريطاني ومن ثم دولة عشر، حيث دأب المستو 

 إسرائيل على تهجير السكان األصليين وتهجيرهم ونهب أراضيهم ومواردهم الطبيعية.
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، وال سيما منذ 1691ازدادت وتيرة التهجير والنهب مع احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 
عاًما. ومع ذلك، تميزت هذه العملية المستمرة بشكل جديد من  10انطالق "عملية السالم" قبل 

أشكال االستعمار القائمة على الليبرالية الجديدة، أو النيوليبرالية، التي روجتها مؤسسات التمويل 
الدولية التي تقودها الواليات المتحدة للجنوب العالمي )وفرضتها عليه( في أواخر عقد السبعينيات 

ت من القرن الماضي. وفي هذا السياق، َأصطلح مسمى "االستعمار االقتصادي وعقد الثمانينيا
 الجديد" لهذه العملية التي تزاوج بين االستعمار والليبرالية الجديدة.

من الجدير أن نتأمل للحظة  نتائَج االستعمار االجتماعي واالقتصادي الثاني للجنوب، وهو 
وانتقل إلى إفريقيا والشرق األوسط، ألنه كان وما زال ينطبق  االستعمار الذي بدأ في أمريكا الالتينية

على فلسطين )يستخدم هذا المصطلح على سبيل اإليجاز(. وفي هذه العملية النيوليبرالية المتمثلة في 
 إعادة استعمار الجنوب، حلت محل الجيوش والمدمرات والصواريخ أنظمٌة غازيٌة ووكالء للمستعمر:

مة للقطاعات العامة.أزاحوا الضوابط ال•  منظِّ
 خصخصوا الخدمات األساسية كالتعليم والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية.•
رهنوا الناس من خالل قروض وخطط ائتمان سهلة المنال بالتواطؤ مع مؤسسات مالية محلية •

لى سدادها والوفاء واحتكارات محلية، ممَّا حمَّل المواطنين ديوًنا ثقيلة والتزامات مالية ال يقدرون ع
 بها.
 تسببوا بمعدالت بطالة عالية وانخفاض فرص التوظيف. •

ذعان معظم السكان سياسًيا واقتصادًيا لنخب جديدة تتحكم  أفضى كل ذلك إلى إفقار أجيال كاملة، وا 
خت هذه العملية خدعًة كبيرًة للذات مفادها أ ن بالموارد السياسية واالقتصادية. وفي الوقت نفسه، رسَّ

هذه التغييرات سوف تؤدي إلى تحرر الشعب وتكفل رفاههم االقتصادي. غير أن فلسطين لم تكن 
 استثناًءا مّما وصفه كريس هيدجز بأنه "قدرٌة جماعية على خداع الذات." 

، باتت حالًيا 1664مليار دوالر منذ العام  14بعد أن تلقت فلسطين في عهد االستعمار الجديد نحو 
مليار دوالر. وكثيًرا ما تعجز في نهاية كل  444دين  خارجي وداخلي ال يقل عن  ترزح تحت وطأة

موظف. ويبلغ معدل البطالة  110،000شهر عن دفع رواتب موظفي القطاع العام البالغ عددهم 
في أوساط خريجي الجامعات وَمن هم دون سن  %41المتنامي، على سبيل المثال، ما يزيد على 

قتصاد الفلسطيني معتمًدا كلًيا على المحتل و"المساعدات" الخارجية. ومن الثالثين. وأضحى اال
 الناحية التنموية، فإن المجتمع الفلسطيني آخٌذ بالتهاوي.
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 انعدام الرسيادة والطبقات المفتررسة الجديدة 
خ عمليُة أوسلو حالَة انعدام السيادة التي تعانيها فلسطين. يورد هذا المقال مفهوم الس يادة بمعناها ترسِّ

الشمولي، أي أنه ال يشير فقط إلى السيادة السياسية بل يشمل أيًضا االقتصاد والتغذية والتعليم 
والصحة والمياه والموارد األخرى الالزمة للتنمية البشرية المستدامة. لم تمتلك فلسطين يوًما سيادًة 

فلسطين في الوقت الحاضر حقة بسبب إخضاعها لصنوف  متنوعة من االحتالل. ومع ذلك، تشهد 
غياًبا غير مسبوق للسيادة في جميع  -بسبب َوهم الحكم الذاتي الذي أتت به عملية أوسلو  -

 المجاالت المذكورة أعاله.
ويكفي المرَء أن يتذكر بأن األرض الفلسطينية المحتلة تخضُع لسيطرة االحتالل العسكري اإلسرائيلي 

طة الفلسطينية جيدة التدريب والتمويل، وأن الشعب الفلسطيني المطلقة الذي تعينه قوات أمن السل
سكانية: الضفة الغربية، وغزة، والقدس الشرقية، والمواطنين الفلسطينيين  خمسة تجمعاتيتوزع في 

أو باألحرى يعاني  -في إسرائيل، والفلسطينيين في الشتات. وكل تجمع  من هذه التجمعات يمر في 
االحتالل، واللجوء، والمواطنة ضمن أقليات، والمنفى. وهم كذلك  وضع إداري متمايز: -من 

منقسمون على المستوى الجزئي، على سبيل المثال من خالل تصنيف المناطق إلى )أ( و)ب( و)ج( 
يخضع كلُّ منها لقانون  مختلف، حيث تتوقف قدرة الفلسطينيين على التحرك بحرية بين هذه 

 ات االحتالل اإلسرائيلي. التجمعات وداخلها على موافقة قو 
وبالطبع، هناك االعتماد الرسمي والمطلق لالقتصاد الفلسطيني على إسرائيل، حيث غدا االقتصاد 
الفلسطيني سوًقا أسيرًة إلسرائيل. وكما يقول سام بحور بإيجاز: "إن الموارد االقتصادية االستراتيجية 

والحدود، والطيف الكهرومغناطيسي، والمجال لبناء الدولة المتمثلة في األرض، والماء، والطرق، 
مكانية الوصول، والكهرباء، وعالقات التجارة الحرة، وأهم من ذلك كله الموارد  الجوي، والتنقل، وا 

 البشرية ]...[ تخضع بدقائقها إلدارة االحتالل العسكري اإلسرائيلي بنسبة مائة في المائة." 
أوسلو كحاضنة "لطبقات مفترسة" جديدة تقتات على  وباإلضافة إلى ترسيخ انعدام سيادة، عملت

الفئات الضعيفة، وتحظى باالمتيازات السياسية وأموال المانحين، وُتضفي شرعية قشرية على التطبيع 
 Lineages ofمع هياكل االحتالل اإلسرائيلي بموازة عملها كوكيل فرعي لالحتالل. )انظر أيًضا "

Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East وانظر كذلك ،
 "الرأسمالية الفلسطينية المتمادية".( 

إن ما كان ُيفَعل على استحياء  وبتكتم في الماضي، خشيَة اإلقصاء والنبذ من المجتمع ككل وأحياًنا 
ن خشيَة مالقاة مصير الموت، بات ُيفعل منذ أوسلو علًنا وعلى نحو سافر وحتى بتفاخر وقح. وم
 ذلك على سبيل المثال تأمين ما ُيسمى بالصفقات االقتصادية المبتكرة من أجل تطوير فلسطين. 
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 الفئات التالية: -على سبيل المثال ال الحصر  -وتشمل هذه الطبقات المفترسة 
دارة االحتالل اإلسرائيلي.•  سماسرة السياسية الذين يطبِّعون االتصاالت بين السلطة الفلسطينية وا 
سرة األراضي الذين يستحدثون المشاريع العقارية التجارية لبيع أراضي السكان األصليين سما•

 لألثرياء من الفلسطينيين أو العرب أو اليهود القاطنين خارج فلسطين.
سماسرة المال الذين يعملون كوسطاء بين وكاالت المعونة العابرة للحدود الوطنية والوكاالت •

ات التجارية من جهة، والمنظمات غير الحكومية والشركات المحلية من الحكومية األجنبية والشرك
 جهة أخرى.

السماسرة الرأسماليون الذين يصلون الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة بالرأسماليين من •
ة الفلسطينيين والعرب واإلسرائيليين اليهود والغربيين من اليهود وغيرهم الباحثين عن استثمارات مربح

 في فلسطين.
سماسرة األمن الذين يصلون الشركات األمنية اإلسرائيلية والغربية بالشركات والمؤسسات المحلية •

 ذات االحتياجات األمنية.
  

 الخروج من المأزق
وال  1611تتسم التنمية االجتماعية واالقتصادية في فلسطين منذ اتفاقات كامب ديفيد الموقعة عام 

بأنها غير تراكمية عموًما ومجزأة. وما فتئ ُيعرقلها استعمار  1664لو سيما بعد اتفاقات أوس
األراضي وشفط الموارد على يد االحتالل اإلسرائيلي، ووجوُد تحالف  غير رسمي بين الرأسماليين 
الفلسطينيين والنخب السياسية ومنظمات التنمية غير الحكومية ووكاالت المعونة العابرة للحدود 

د هذا التحالف على تدفق األموال عبر الحدود الوطنية وعلى التعاون مع الشركات الوطنية. ويعتم
اليهودية اإلسرائيلية داخل إسرائيل، وفي المنطقة، وحول العالم. وقد أعرب الكثيرون بمن فيهم رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، عن أملهم في أن ُيحِدث ذلك حالًة من "السالم 

قتصادي." )لالطالع على تحليل أوفى، انظر كتابي المعنون "فلسطين: وطن للبيع" " اال
Globalized Palestine: The National Sell-out of a Homeland.)"1 

إن المعونة المقدمة لفلسطين في سياق أجندة اتفاقات أوسلو في ظل استمرار االحتالل واالستعمار 
تُقدَّم خصيًصا إلجبار الشعب الفلسطيني وا غرائه لكي ُيذعن  هي معونٌة سياسية بامتياز. فهي

ويرضخ لبرنامج سياسي واقتصادي مفروض عليه، تحدده وترسم معالمه وتمليه استراتيجيٌة نيوليبرالية 
عالمية ينتهجها المحتل. تركِّز هذه المعونة على عدم اإلنتاج وعلى نمط استهالك كمالي سافر من 

روض يتسنى الحصول عليها بسهولة من المؤسسات المالية، مّما يتسبب في خالل االعتماد على ق
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رهن المجتمع بأسره باإلضافة إلى األجيال القادمة وأخذهم رهينة مقابل الَدين السياسي واالقتصادي. 
وهذه المعونة هي ما يجعل الفلسطينيين يستهلكون ما ال ينتجون، ويأكلون فقط ما يسمح به المحتل 

هناك بديل يتثمل في مقاربة  مختلفة للتنمية أسميها "التنمية التحررية المركزة على  مح.ومتى ما سَ 
الشعب" التي تنطوي على إعادة تكوين مفاهيمنا الذهنية ومؤسساتنا االجتماعية واالقتصادية 

ملية والتعليمية لتقودنا تراكمًيا إلى تقرير المصير والتحرر االجتماعي واالقتصادي والسياسي. إن ع
إعادة التكوين هذه تستهدف المجتمع بأسره ُبغية تعزيز موارده المحلية، وتهدف في المقام األول إلى 
مقاومة االحتالل األجنبي، واالستعمار السياسي واالقتصادي الثاني، والفئات المفترسة. )انظر أيًضا 

 قاومة(.زراعة فلسطين من أجل الحرية والتغلب على االتكالية وبناء اقتصاد الم
يكمن التحدي في كيفية إعادة تشكل هذه البيئة المصطنعة المفروضة لتصير ُمركزًة على الشعب 
ون بإلحاح على تنفيذ  ومحفِّزًة على التحرر. أواًل، ينبغي للفلسطينيين أن يتجنبوا أولئك الذين ُيصرِّ

ون من ورائه. أّما نهجنا حلول فورية ضمن اإلطار القائم، وهو وضٌع راهن يقبلونه ويؤيدونه ويتربح
فال بد أن يكون استراتيجًيا وطويل النظر. ويجب استهالل العملية بتحرير الذات على النحو الذي 
يدعو إليه فرانتز فانون في كتابه "المعذبون في األرض" باالستناد إلى وعي متولد  ومترعرع محلًيا 

 يندرج في تاريخ الشعب ومواطن قوته ونظامه القَيمي.
مثل إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق هذا الهدف في مراجعة المناهج التعليمية إلعادة تعريف تت

دماج هذا الفهم لماهية  معنى أن يكون المرُء فلسطينًيا في سياق االحتالل الممتد لفترة  طويلة، وا 
الصلة في اإلنسان الفلسطيني مع الفهم الموجود لدى سائر الشعب الفلسطيني. ومن الخطوات ذات 
 هذا الصدد إعادُة غرس القيم الثقافية اإليجابية في مجتمعنا، وال سيما قيمة العمل التطوعي.

وفي الوقت نفسه، ينبغي تركيز الجهود على إعادة إرساء "السيادة الشعبية" من خالل استصالح 
تكون التعاونيات أراضينا ومواردنا الطبيعية وبخاصة المياه. وينبغي أن  -وسائل اإلنتاج الزراعي 

الزراعية سبيلنا في المضي قدًما في المستقبل المنظور. أّما تقليد الرأسمالية وأسواقها المفتوحة فليس 
هو السبيل لتقوية نسيجنا االجتماعي في ظل القمع واالحتالل. وال بد أن نعمل على اإلنتاج بداًل من 

سوف تؤدي هذه الُنهج  ك ما ننتج.االستهالك الكمالي، وأن نعزز الهدف المتمثل في استهال
االستراتيجية في نهاية المطاف إلى انعتاق الفلسطينيين وتحررهم. ورغم أنها ستستغرق وقتًا، فإن 
الشعب الفلسطيني لديه الخبرة التي يمكن أن يستمدها من نضاالته العديدة التي خاضها على مدار 

يمكن أن يتحقق التحرر واالستقالل واالكتفاء  القرن المنصرم. وليس هناك وسيلٌة أخرى حًقا، فال
 الذاتي والسيادة في إطار  أوجدته عملية أوسلو.

44/1/4141، شبكة الرسيارسات الفيرسطينية، واشنطن  
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 بو مازن رييس انتهت صالحيتهأ .65

 غي بخور
مثلما في جمهورية موز نموذجية، عقد ابو مازن اجتماعا لمجموعة غير واضحة من االشخاص،  

ا حوله وكأنهم حكومة ما، وقع أمامهم على وثائق االنضمام الى مؤسسات االمم المتحدة اجلسو 
التلفزيون “، مع تصفيق للناس حوله. باألجماعوأجرى تصويتا، حصل بالطبع على اقرار 

 ”.تاريخي“، بوق جمهورية الموز، بث ذلك بالطبع في بث حي ومباشر و ”الفلسطيني
، 10وجد على االطالق مفعول قانوني لتوقيعه؟ أبو مازن، اليوم ابن حتى هنا المسرحية. ولكن هل ي

، برعاية اسرائيل. وقد أنهى واليته في كانون 1001عين رئيسا للسلطة الفلسطينية في كانون الثاني 
، برعاية اسرائيل ايضا، وهو 1009الثاني الفلسطيني انتخب في كانون ” البرلمان. “1010الثاني 

فقط بان أبو مازن هو الذي حل البرلمان  ولإلشارة. 1010ه في كانون الثاني االخر أنهى واليت
رئيس? و “الى ” رئيس منظمة“بسرعة الن حماس فازت فيه. وهكذا تحول أبو مازن بالسرقة من 

 ”.دولة“تحاول أن تتحول بالسرقة الى ” السلطة“
، وحتى هذا تم بالسرقة، على ”سلطة فلسطينية“بالمناسبة، ال يشار في أي وثيقة في اوسلو الى  

 أيدي سلف ابو مازن، ياسر عرفات.
بالضبط مثل ابو مازن، الذي هو اليوم ” رئيس فلسطين“بتعبير آخر، كل واحد من القراء هنا هو 

انسان خاص، دون أي صالحيات خاصة. الواليات المتحدة، التي كانت يقظة لهذه المناورة، قضت 
يل وبين م.ت.ف، وليس السلطة الفلسطينية، الجسم الذي عمليا ال بان تكون المفاوضات بين اسرائ

يوجد على االطالق. ليس له زعيم قانوني، ليس له برلمان، ليس فيه أحزاب مسجلة، ليس فيه 
انتخابات، وليس فيه حكومة الن الحكومة كان ينبغي أن تحصل على اقرار البرلمان، ولكن كما 

 .يذكر هذا ليس موجودا، كونه قد حل
وحتى أنظمة الطغيان مثلما في سوريا، تحتاج كل بضع سنوات الى حملة انتخابات زائفة كي تخلق 
مظهرا من القانونية، اما في السلطة الفلسطينية فحتى هذا ليس ممكنا. ففي كل حملة انتخابات 

يه، ستنتصر حماس. والمنظمات الجهادية ستصعد، وفتح المتحفية ستتحطم، كل واحد يفهم هذا. وعل
ستصعد  –توجهوا الى االنتخابات  إذافان هذا هو شرك للعرب الذين يسكنون في شرق اسرائيل: 

ذاحماس؛   فليس لهم شرعية. –لم يتوجهوا اليها  وا 
واالن نحن ايضا نفهم لماذا تصل هذه المجموعة اياها من العشرين شخصا، التي تسيطر على 

إذ ليس لها أي امكانية الن  –مر الشيخوخة الموغل السلطة وأموالها منذ عقدين من الزمن، الى ع
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تتجدد، وهي عالقة في معضلتها. واضح أن حماس أيضا لن تسمح بانتخابات كهذه في غزة، وكما 
يذكر، فان هذه السلطة منقسمة على نفسها الى كيانين يعادي الواحد االخر، غزة والضفة. شيخوخة 

 ية المستمر.الزعامة هذه هي دليل على انعدام القانون
المتحدة أن تتجاهل انعدام الصالحية القانونية البو مازن، ولكن عليها واجب قانوني الن  لألمميمكن 

ذاتفحص التوقيع وواجب االعالن بان ليس له مفعول وصالحية.  لم تتطوع االمم المتحدة الن  وا 
فلسطينية، المستمرة منذ تفحص هذا، فعلى اسرائيل أن تذكرها بذلك، بدعوى قضائية. هذه الخدمة ال

ال يمكنه أن ” القانون الدولي“عقدين، يجب أن تصل الى منتهاها ومن يدعي نيل الحقوق حسب 
يتجاهله عندما ال يكون االمر مريحا له. ماذا يشبه هذا االمر؟ أن يوقع جورج بوش االن على 

مبارك بالنسبة للحكومة  مراسيم رسمية لحكومة الواليات المتحدة، او ربما جيمي كارتر، او حسني
بدون حملة انتخابات والحصول على شرعية متجددة، ال توجد اي صالحية الي صاحب  المصرية.

ان  –منصب في السلطة الفلسطينية، وعليه فمن ناحية قانونية حكم كل وثيقة توقع هذه عليها هو 
 تكون مرفوضة.

 41/1/4141 احرونوت، يديعوت
 44/1/4141، رأي اليوم، لندن
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