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*** 
 
 المضربين: نجري اتصاالت دولية مكثفة للحفاظ على حياة األسرى عباس .0

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية تجري اتصاالت مكثفة مع : رام هللا
الجهات الدولية كافة ذات العالقة، للحفاظ على حياة األسرى المضربين عن الطعام في سجون 

نهاء معاناتهم.  االحتالل وا 
ي لحركة فتح، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة وقال في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المجلس االستشار 

في مدينة رام هللا، إننا نتابع وبشكل حثيث أوضاع األسرى المضربين عن الطعام، التي وصلت 
 لمرحلة خطيرة جراء تجاهل سلطات االحتالل لمطالبهم العادلة.

ق اإلنسان التابع وأضاف: لقد أصدرنا تعليماتنا لبعثاتنا الدبلوماسية في األمم المتحدة ومجلس حقو 
 لها، للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف معاناة أسرانا.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الرئيس، إن قطار المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية قد 
 انطلق من خالل تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

عب الفلسطيني والمجتمع الدولي، وأضاف: إن هذه الحكومة تحظى بدعم كامل من جميع أطياف الش
إلنهاء آثار االنقسام األسود في تاريخ شعبنا وتوحيد المؤسسات، والتحضير إلجراء االنتخابات 

 الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد.
وأشار، إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إنجاح عمل هذه الحكومة المشكلة من قبل وزراء 

 م أي انتماءات سياسية، بهدف اإلعداد لالنتخابات المقبلة.مستقلين ليس لديه
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الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالمفاوضات من أجل  عباسوحول العملية السلمية، أكد 
 .3667الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 

إلفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، كما وقال، إن العودة لطاولة المفاوضات تتطلب ا
تم االتفاق عليه مع اإلدارة األميركية، وايقاف االستيطان في األرض الفلسطينية، خاصة في مدينة 

 القدس المحتلة.
وأضاف: إننا على استعداد الستئناف المفاوضات على األسس التي أعلناها، بحيث تكون الثالثة 

صة لبحث قضية الحدود، ومن ثم ننتقل بعدها لبحث كافة قضايا الوضع أشهر األولى مخص
 النهائي.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي لحركة فتح، قال الرئيس، إن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر السابع 
 للحركة في موعده.

 04/1/4108، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 لين كافة عن االعتداء على الصحفيينالحمد هللا: سنحاسب المسؤو  .2

قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا إنه سيتم فتح تحقيق حول حادثة اعتداء عناصر من  :رام هللا
 األمن على الصحفيين أمس األربعاء، وسيتم محاسبة المسؤولين كافة عن هذا االعتداء وفق القانون.

الصحفيين، برئاسة النقيب عبد الناصر النجار، وأكد الحمد هللا لدى اجتماعه مع وفد من نقابة 
وبحضور المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو، على حرية العمل الصحفي في فلسطين، مشيرا إلى 
أن اإلعالم الفلسطيني جزء من العمود الفقري للحركة الوطنية التحررية، وهو مصدر فخر للجميع، 

 ة الفلسطينية في نقل معاناة شعبنا الفلسطيني للعالم.وأن الصحافة واإلعالم شريك للحكومة والقياد
وعبر عن دعمه لجهود نقابة الصحفيين والمؤسسات المختلفة للقيام بدورها وعدم التقاعس في الدفاع 
 عن المصالح الفلسطينية من أية أجندات توتيرية تضر بشعبنا الفلسطيني، سيما في المرحلة الحالية.

ح من وفد النقابة، حول ما جرى من اعتداء على الصحفيين خالل تغطيتهم واستمع الحمد هللا إلى شر 
 العتصام تضامني مع األسرى المضربين عن الطعام يوم األربعاء.

وطالب وفد النقابة بتعامل األمن الفلسطيني مع الصحفيين بشكل مهني، منعا لتكرار االعتداءات 
 وأي احتكاك بين أجهزة األمن والصحفيين.

 04/1/4108، (وفا) الفلسطينية والمعلومات نباءاأل  وكالة
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 مسؤولية التصعيد في غزة "إسرائيل"الرئاسة الفلسطينية تحمل  .3
صابة اثنين  رام هللا: أدانت الرئاسة الفلسطينية، الغارة اإلسرائيلية، التي أدت إلى استشهاد مواطن وا 
 .بجروح في قطاع غزة

(: "نحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية 6|31الخميس )وقالت الرئاسة في بيان صادر عنها اليوم 
 ."هذا التصعيد، ونعتبره محاولة لتوتير الوضع، وجره إلى دائرة العنف

كما طالبت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة اإلسرائيلية بوقف هذا التصعيد، الذي وصفته بـ "الخطير" 
 .فورا

 09/1/4108الشرق األوسط، لندن، 
 
 "إسرائيلـ"أثناء احتجاج مناهض ل : رصاصة حية قتلت صبيا  لفلسطينيا العام النائب .4

قال النائب العام الفلسطيني يوم الخميس إن التشريح كشف ان رصاصة حية : اليماني محمد-هللارام 
 قتلت صبيا فلسطينيا في حادث وصفته منظمة حقوقية بأنه جريمة حرب إسرائيلية محتملة.

ي عبد الغني العووي لرويترز بعد التشريح الذي أجري يوم األربعاء لجثة وقال النائب العام الفلسطين
 عاما "تبين وجود شظايا داخل جسد الشهيد )نديم نوارة(." 37نديم نوارة البالغ من العمر 

ولم ينشر بعد التقرير الرسمي لنتائج التشريح لكن العووي قال إن االطباء خلصوا إلى أن الذخيرة 
 حيد للوفاة".الحية "السبب الو 

 04/1/4108رويترز،  وكالة
 

 "ج"بوقف تهويد مناطق  "إسرائيل"تدعو إللزام  الفلسطينية" الخارجية" .5
دعت وزارة الشؤون الخارجية، األمم المتحدة، والدول األعضاء في مجلس األمن، إلى : رام هللا

قانون الدولي وقرارات الضغط على إسرائيل، لوقف تهويد وضم مناطق 'ج'، ووضع حد الستهتارها بال
 الشرعية الدولية، ومعاقبتها على أفعالها.

وأدانت الخارجية أقوال نائب وزير الجيش اإلسرائيلي داني دانون في رده على االستجواب الذي قدمه 
عضو الكنيست العربي جمال زحالقة، والتي قال فيها: إن 'الحكومة اإلسرائيلية ستستمر في طرد 

 يين، وستهدم المنازل في المناطق 'ج'.المزيد من الفلسطين
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واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، هذه األقوال والمواقف اعترافات إسرائيلية رسمية، 
تكشف مجددا عن المخططات االحتاللية الهادفة إلى ضم مناطق 'ج' وتهويدها، وبالتالي تدمير حل 

 .الدولتين، واغتيال مقومات وجود دولة فلسطينية
 04/1/4108، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة  

 
 سيدعو لعقد دورة برلمانية جديدة في الثالثين من الشهر الجاري عباسأبو ليلى:  .6

توقع قيس عبد الكريم )أبو ليلى( النائب عن كتلة البديل في المجلس التشريعي أن  فايز أبو عون:
ي الثالثين من الشهر الجاري بعد أن يقوم الرئيس محمود يعقد المجلس التشريعي جلسته األولى ف

عباس، األسبوع المقبل، بدعوة هيئة رئاسة المجلس الحالي للتحضير لعقد دورة برلمانية جديدة، 
يجري فيها انتخاب هيئة رئاسة مجلس جديدة بدياًل عن الحالية التي ستحل نفسها في أول جلسة 

 للبرلمان.
يام": إن عقد جلسة المجلس التشريعي في هذا الموعد أمر متفق عليه مسبقًا وقال عبد الكريم لـ"األ

بين جميع الفصائل، أي أنه تم االتفاق والتوافق على إصدار مرسوم رئاسي قبل أسبوع من نهاية 
الشهر، من أجل عقد الجلسة بعدها مباشرة، أي بعد شهر من اإلعالن عن تشكيل حكومة الوفاق 

 في الثاني من الشهر الجاري.الوطني التي ُشكلت 
وأضاف: إن جميع الكتل البرلمانية في المجلس اتفقت فيما بينها على أن تنعقد جلسة المجلس التي 
حددها االتفاق الذي ُوقع في غزة في الثالث والعشرين من شهر نيسان الماضي بين وفد منظمة 

سيكون ملتزمًا بما تم االتفاق  التحرير من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، وأعتقد أن الرئيس
 عليه.

وأوضح عبد الكريم أنه سيكون مطروحًا على جدول أعمال المجلس التشريعي األولى عدة بنود، أولها 
المصادقة على هيئة رئاسة المجلس التي يجري اآلن االتفاق على تشكيلها بالتوافق بين جميع الكتل 

ي للمجلس، )أي أن عملية االنتخاب ستكون شكلية وليس باالنتخاب كما ينص عليه النظام الداخل
 فقط(، وهذا ما هو متفق عليه بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.

 09/1/4108األيام، رام هللا، 
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 عباسوزراء المحافظات الجنوبية يؤدون اليمين الدستورية أمام  .7
المرأة، والعمل اليمين  أدى وزراء العدل، واألشغال العامة واإلسكان، وشؤونوكاالت:  -رام هللا

الدستورية أمس أمام الرئيس محمود عباس عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس" بحضور 
 رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا.

والوزراء هم: سليم مصطفى السقا وزيرا للعدل، ومفيد محمد موسى الحساينة وزيرا لالشغال العامة 
 فظ اآلغا وزيرة لشؤون المرأة، ومأمون عبد الهادي أبو شهال وزيرا للعمل.واالسكان، وهيفاء فهمي حا

ويأتي ذلك استكماال ألداء اليمين الدستورية للحكومة السابعة عشرة، والذي لم يستكمل في حينه 
بسبب عدم تمكن الوزراء المقيمين في المحافظات الجنوبية من الوصول إلى رام هللا بسبب منع 

 لهم. سلطات االحتالل
 09/1/4108الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ما هو سر عالقة دحالن بالسيسي؟ :84عرب .8

طاحته بحكم اإلخوان والرئيس  بعد شهر من تولي المشير عبد الفتاح السيسي قيادة مصر عسكريا وا 
المصري المعزول محمد مرسي، قال مقربون من القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحالن، 

الرجل في مصر آخذة باالرتفاع وانه يجتمع بأعضاء هيئة األركان الحربية على أعلى إن أسهم 
 المستويات بتوصية مباشرة من السيسي نفسه.

وذهب المقربون الى أبعد من ذلك بالقول إن مكانة دحالن تتعدى ذلك إذ تحط طائرته بمطار القاهرة 
 ع مع أعلى الرتب العسكرية المصرية.ويتكفل به رجال الحماية المصرية وحراسة النظام ويجتم

ّمر الكثيرون عن هذه المعلومات مرور الكرام، إال أن ما كشفت عنه وسائل اإلعالم المصرية عن 
أجواء متوترة بين القيادة الفلسطينية والمصرية في حفل تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية، يعيد إلى 

ؤكد بأن للزعيم المطارد داخل مقاطعة رام هللا مكانة األذهان ما قاله المقربون من دحالن سابقا، ولي
خاصة في أروقة القرار المصري الجديد، إلى حد وضع العالقة مع الرئيس الفلسطيني تحت عالمة 
استفهام كبيرة بعد توجهه نحو المصالحة مع حركة حماس، على حساب المطلب المصري 

ولتطرح تساؤال ما زال أعتى المحللين يبحثون  بالمصالحة داخل حركة فتح وترميم البيت الفتحاوي. 
له عن إجابة أال وهو: هل ترفض مصر الخدمات الحمساوية التي افرزتها المصالحة وتبقي رهانها 

 على رجل اإلمارات؟
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الى حضن أمه، وا عادة  االبنوهل رهان السيسي والحربية المصرية على دحالن نابع من إعادة 
الفلسطيني إلى الحاضنة المصرية، بعد ان عاشت فترة فطام أعقبت الثورة القضية الفلسطينية والقرار 

المصرية وصعود اإلخوان المسلمين سدة الحكم في مصر، واعتماد القيادة الفلسطينية على الدعم 
 االوروبي والعربي نظرا لغياب الدعم المصري؟

ة بين الرئيس عباس قد كشف أمس عن التوتر في العالق« العربي الجديد» وكان موقع صحيفة
والقيادة المصرية في حفل تنصيب "المشير" رئيسا لمصر إنها علمت من مصادرها بأن الرئيس 

 عباس قال إن دحالن مسؤوال إماراتيا وال عالقة له بالحركة الوطنية الفلسطينية.
رة والمقربون من دحالن ال يخفون ان القيادي المفصول من حركة فتح ويقيم في دبي وضع االما

 الخليجية في الواجهة من خالل مصر.
وبحسب المصادر المصرية طلب  الرئيس عباس من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، محمد 
ال سينسحب ويعود إلى رام هللا،  التهامي، التدخل لمنع حضور دحالن حفل تنصيب السيسي، وا 

سلبيًا، ومفاده أن السيسي ُمصرٌّ  فطلب التهامي بعض الوقت للتدخل، وبعد أربع ساعات جاء الرد
على حضور دحالن لوال أن مسؤولين سعوديين تدخلوا  في اللحظات األخيرة، لمنع تفّجر أزمة بين 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والسلطات المصرية، خالل حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح 

ال داعي لحضور دحالن الحفل، لكن ذلك السيسي الذي اقتنع بدوره  بوجهة نظر السعوديين بأنه 
أزعج ولي عهد أبو ظبي، الذي أعرب عن استغرابه إزاء الحادثة، فاستبق السيسي األمر بدعوة محمد 

 بن زايد ودحالن إلى منزله، في جلسة خاصة ليل السبت/ األحد.
لحة مع ، بإجراء مصا1031وكان السيسي، قد طالب عباس، عقب انقالب الثالث من يوليو/تموز 

دحالن "بداًل من التركيز على مستقبل العالقة مع حركة حماس، والمصالحة معها"، في ظل التوتر 
 بين القاهرة والحركة عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

في هذا الصدد ان المشير السيسي سأل الرئيس الفلسطيني: "ما حال  44وتقول مصادر لعرب 
عها؟ ليرد عليه الرئيس الفلسطيني مطمئنا. غير ان حركة فتح في الضفة وغزة؟ وكيف هي أوضا

السيسي رد بالقول: مصادرنا تقول غير ذلك واألفضل من ان تذهب للمصالحة مع حماس بأن 
 تصلحون الوضع داخل حركة فتح".

وأضافت أن هذه الواقعة أظهرت الخلل في العالقة بين القيادة العسكرية المصرية حينذاك وبين 
بين القيادتين أصابه عطب بعد دخول دولة االمارات العربية  االنسجامنية، وبينت أن القيادة الفلسطي
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المتحدة بملياراتها وبرجلها المؤثر محمد دحالن على الخط المصري بقوة بعد إسقاط اإلخوان 
 المسلمين عن السلطة في مصر.

عالقة بين القيادة وتقول مصادر أخرى إن ما كشفت عنه وسائل اإلعالم المصرية من توتر في ال
المصرية الجديدة والقيادة الفلسطينية، يظهر عدم االنسجام بين القيادتين فيما يتعلق بدحالن من 
جهة، وبحماس من الجهة االخرى، ليبقى السؤال مفتوحا حول إصرار السيسي على دعوة دحالن 

ان المسلمين يلعب دوره لحفل التنصيب، فهل المال االماراتي الذي أنعش انقالب السيسي على االخو 
 في إعادة رسم خارطة العالقات المصرية بحلفائها الجدد والقدامى؟  

 04/1/4108، 84عرب
 

 التمّلص من المصالحة قرعاوي لـ"قدس برس": السلطة وفتح تحاوالن .9
طولكرم: حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، فتحي قرعاوي، من مؤشرات داّلة على 

جانب السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" للتملص من اتفاق المصالحة الوطنية المبرم مع محاوالت من 
نجاح المصالحة.  حركة "حماس"، مشددًا على جدّية األخيرة في إنهاء االنقسام وا 

(، "من الواضح أن 6|31وقال قرعاوي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أدلى بها اليوم الخميس )
ل مع المصالحة كورقة ووسيلة ضغط في مواجهة فشل المفاوضات السياسية السلطة ما زالت تتعام

والضغوط التي تمارسها عليها دولة االحتالل من أجل تقديم مزيد من التنازالت"، موضحًا أن هذا 
النهج استخدمته السلطة سابقًا، فمع كل فشل في المسار السياسي تقوم السلطة بالتلويح بورقة 

حرك أمريكي الستئناف المفاوضات يتم تأجيل المصالحة، وهو تمامًا ما يحدث المصالحة، ومع كل ت
اآلن في ظل الحديث عن تحرك أمريكي جديد لعودة المفاوضات بين الطرفين اإلسرائيلي 

 والفلسطيني، على حد تصريحاته.
 04/1/4108قدس برس، 

 
 على النواب" اعتدائهم"اء نواب حماس يطالبون الرئاسة بمعاقبة أفراد وضباط أجهزة األمن، جر  .01

طالب نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، التابعة لحركة : األناضول –قيس أبو سمرة  -رام هللا
حماس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد هللا، بمعاقبة أفراد وضباط 

م في المسيرات الداعمة لألسرى على النواب خالل مشاركته ”اعتدائهم“أجهزة األمن، جراء 
 المضربين.



 
 
 

 

 
           00ص                                     9487 العدد:     09/1/4108 الجمعة التاريخ:

 

جاء ذلك خالل وقفة نظمتها الكتلة البرلمانية، اليوم الخميس، أمام مقر المجلس التشريعي في رام 
أجهزة األمن  ”اعتداءات وانتهاكات”هللا، وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على ما وصفوه بـ

 المسيرات التضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام.الفلسطينية تجاه النواب، والمشاركين في 
ودعا النائب إبراهيم أبو سالم الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، في تصريح 

للمحاكمة، والعمل على وقفها، وصون الحريات  ”االنتهاكات“لوكالة األناضول، إلى تقديم مرتكبي 
 أي.العامة، والحق في التعبير عن الر 

من جانبه، أكد النائب حسن يوسف، في كلمة له، على تمسك حركة حماس بالمصالحة، والحفظ 
عليها، داعيا حركة فتح واألجهزة األمنية، لصون المصالحة، مشيرا إلى أن ما يجري على األرض 

 يومية انعكاس خطير على الحريات. ”انتهاكات واعتداءات“من 
ألجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية عدنان الضميري، ونفى يوسف اتهامات الناطق باسم ا

اعتدي علي بالضرب والركل، واتهامي برش الغاز على أفراد األمن نكتة ال يمكن أن يصدقها “وقال 
 .”طفل

 09/1/4108رأي اليوم، لندن، 
 
 ةالملقب بـ"أبو خطاب المقدسي" شمال قطاع غز الجيش اإلسرائيلي يغتال أحمد العاوور  .00

وكاالت: استشهد الليلة الماضية، شاب وأصيب آخر وطفل في السابعة من عمره، جـّراء غـارة  -غزة 
 شنتها طائرة استطالع إسرائيلية على دراجة نارية في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.
الشاب وأفادت مصادر محلية بأن صاروخًا على األقل أصاب الدراجة النارية، ما أسفر عن استشهاد 

صابة حمادة حسن نصـر، وكالهمـا مـن عناصـر السـلفية الجهاديـة  11محمد أحمد العاوور ) عامًا( وا 
صــابة طفــل كــان يمــر فــي المكــان، موضــحة أن الشــهيد العــاوور قضــى علــى الفــور  فــي قطــاع غــزة، وا 
 ونقل أشالء إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، في حين وصفت جراح رفيقه نصر بأنها بالغـة

 الخطورة.
وأوضــحت أن العــاوور الملقــب بـــ "أبــو خطــاب المقدســي" وهــو مــن ســكان بلــدة بيــت الهيــا ويعمــل فــي 

 قادة السلفية الجهادية في القطاع. أبرزشرطة "حماس" يعتبر من 
وقال جيش االحتالل الذي أكد أنه نفذ الغارة في تصريحات نقلتها وسائل إعالم إسـرائيلية، إن العمليـة 

نها استهدفت مجموعة كانت تخطط لشن هجمات ضد أهـداف "تمت بالتن سيق بين الجيش والشاباك وا 
 إسرائيلية".
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وحسب ما نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن جهاز المخابرات "الشـاباك"، فـإن العـاوور وهـو مـن سـكان 
بلــدة بيــت الهيــا ويعمــل فــي شــرطة "حمــاس"، "نفــذ فــي األشــهر الماضــية العديــد مــن عمليــات إطــالق 
نــه كــان  الصــواريخ، بعضــها أطلــق عشــية عيــد الفصــح فــي نيســان الماضــي، علــى جنــوب إســرائيل، وا 
يعمــل فــي الســلفية الجهاديــة ويؤســس للبنيــة التحتيــة لهــذه المجموعــات علــى الــدوام، وكــان يخطــط قبــل 

 إلسقاط طائرة وتنفيذ مزيد من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية". أشهر
 04/1/4108، األيام، رام هللا

 
 أسرى من "الجهاد" يحاولون الهروب من سجن شطة اإلسرائيلي عن طريق حفر نفق .02

كشفت مصلحة السجون اإلسرائيلية أن أسرى مـن حركـة الجهـاد اإلسـالمي حـاولوا الهـروب مـن سـجن 
 شطة عن طريق حفر نفق بطول أربعة أمتار، وذلك في حمام أحد الزنازين.

تضم أسرى من حركة الجهـاد اإلسـالمي، بعضـهم صـدر علـيهم وقال موقع "واينيت" إن الزنزانة كانت 
 أحكام بالسجن المؤبد.

وجــاء أن التفتــيش فــي حمامــات القســم األمنــي فــي ســجن شــطة بــدأ فــي أعقــاب معلومــات وصــلت إدارة 
 السجن مفادها أن هناك شبهات تشير إلى احتمال هجوم على سجانين.

ى مـدخل النفـق الـذي تـم إخفـاؤه بـالبالط األرضـي. وخالل عملية التفتيش فـي إحـدى الزنـازين عثـر علـ
 أمتار وبعرض نصف متر. 4ولدى فحص النفق تبين أنه بطول 

وبحســب مصــلحة الســجون فــإن الــدالئل تشــير إلــى أن الحــديث عــن نفــق بــدأ حفــره فــي األيــام األخيــرة 
 فقط، وأنه يؤدي إلى ساحة القسم، واكتشف قبل أن يصل إلى خارج السجن.

ع أنه في أعقاب اكتشاف النفق أعلنت حالة طوارئ في سجن شطة، وبدأت قوات كبيـرة وأضاف الموق
بـإجراء تفتـيش فـي كافــة الزنـازين، حيـث عثــر علـى ثيـاب مدنيــة تـم تمويههـا لتبــدو كثيـاب سـجان، وقــد 

كما قررت إدارة  ألصق عليها رموز مصلحة السجون من الكرتون، ورسمت بواسطة معجون األسنان.
 القسم لمواصلة التفتيش. السجن إخالء

وادعــت مصــلحة الســجون أنــه "تــم إحبــاط عمليــة هــروب وتنفيــذ هجــوم علــى ســجانين مــن قبــل أســرى 
 أمنيين".

 04/1/4108، 84عرب 
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 القسامكتائب : مسؤول أوروبي يبلغ حماس ربط تخفيف حصار غزة بنزع سالح "رأي اليوم" .03
مقــرب مــن حركــة حمــاس إن مســؤول قــال مصــدر فلســطيني : األناضــول - مصــطفى حبــوش - غــزة

أوروبي اجتمع مع أحد قيادات الحركـة فـي قطـاع غـزة، أمـس األربعـاء، وأبلغـه بـربط إجـراءات تخفيـف 
 الحصار عن القطاع بنزع سالح كتائب عز الدين القسام.

وفـــي ســـياق آخـــر، أضـــاف المصـــدر، )الـــذي رفـــض الكشـــف عـــن هويتـــه( فـــي تصـــريح لمراســـل وكالـــة 
الخميس، أن "المسؤول األوربي أبلغ القيادي في حمـاس الـذي  ]امس[ ء، مساء اليوم"األناضول" لألنبا

اجتمــع معــه، بــرفض االتحــاد األوروبــي دفــع رواتــب عناصــر األجهــزة األمنيــة التــابعين لحكومــة قطــاع 
 غزة السابقة".

هــذا  وأشــار إلــى أن المســؤول األوروبــي "يحمــل الجنســية السويســرية". ولــم يؤكــد المصــدر مــا إذا كــان
 الموقف يمثل "االتحاد األوروبي" بشكل رسمي.

 04/1/4108رأي اليوم، لندن، 
 
 التي يشارك فيها مئة ألف طالب االحتالل يحّرض على المخيمات الصيفية لحماس بغزة .04

دّشن االحتالل اإلسرائيلي حملة تحريض إعالمية على المخيمات الصيفية لحركة المقاومـة اإلسـالمية 
 ع غزة، مشيرة إلى أنها تحّرض على العداء لدولة االحتالل."حماس" داخل قطا

ورّكزت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل األيام الماضية عبر بث سلسلة من التقـارير واألخبـار، علـى 
المخيمات الصيفية لـ "حماس" التي تضم أكثر من مائة ألف من طلبـة المـدارس االبتدائيـة واإلعداديـة 

ة لطــالب الجامعــات والمؤسســات الشــبابية واألنديــة الرياضــية، قائلــًة "مــع بدايــة أيــام والثانويـة، باإلضــاف
الصــيف الحــارة شــرعت حمــاس بإقامــة مخيمــات صــيفية مســتهدفة تربيــة الفتيــان الفلســطينيين ليصــبحوا 

 مقاتلين في المستقبل".
لمخيمـــات الصـــيفية وادعـــى موقـــع "بـــازام" اإلخبـــاري العبـــري، أن الطلبـــة الفلســـطينيين المشـــاركين فـــي ا

يخضعون لبرامج تدريب شاقة ترّكز على تعليمهم وتأهيلهم بدنيًا ونفسيًا، تمهيدًا لتحويلهم إلى مقـاتلين 
 في صفوف تنظيمها في المستقبل، وفق الموقع.

وأضاف أن الحديث ال يدور عن ظاهرة جديدة، حيث أن هذه المخيمـات تُـنّظم بصـفة دوريـة كـل عـام 
اء فــي نفــوس الفتيــان الفلســطينيين تجــاه دولــة إســرائيل"، وفــق مــا جــاء فــي الموقــع وتســتهدف "زرع العــد

 العبري.
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ويشارك في المخيمـات الصـيفية لــ "حمـاس" لهـذا العـام، أكثـر مـن مائـة ألـف طالـب فلسـطيني ُمـوزعين 
علــى عشــرات المخيمــات المنتشــرة فــي جميــع منــاطق القطــاع والتــي انطلقــت فعالياتهــا فــي األول مــن 

 الجاري. الشهر
 04/1/4108، فلسطين أون الين

 

 مخيم عين الحلوة: "الديمقراطية" تنظم اعتصاما  تضامنا  مع األسرى .05
 األســــرىنظمــــت الجبهــــة الديمقراطيــــة لتحريــــر فلســــطين فــــي المخــــيم اعتصــــامًا تضــــامنا مــــع : صــــيدا

للجبهـــة عمـــر  اللجنــة المركزيـــة أعضـــاءوتكريمــا لـــذكرى استشـــهاد  اإلســـرائيليةوالمعتقلــين فـــي الســـجون 
سر حركة فتح في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة توجـه  أمينالقاسم وخالد نزال وبهيج المجذوب. 

. وقــال: "ان أســرهمعــنهم وفــك  بــاإلفراج، مطالبــا اإلســرائيليةوالمعتقلــين فــي الســجون  لألســرىبالتحيــة 
 األمنة العليا لشعبنا هي المصلح أنخيارات قيادتنا وشعبنا هي رفض التوطين والتهجير ونؤكد على 

في مـدماك بقـاء مخيماتنـا  األولفي المخيم هي الحجر  األمنيةفي مخيماتنا وان تشكيل القوة  واألمان
 ".واألمنيةبعيدة عن كل التجاذبات السياسية 

عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة خالــد يــونس طالــب المجتمــع الــدولي والمنظمــات الحقوقيــة 
عـــن المعتقلـــين.. وقـــال: "بهـــذه المناســـبة نقـــول ان شـــعبنا  لإلفـــراج إســـرائيلبالضـــغط علـــى  ةواإلنســـاني

ان نتمكن  واإلسالميةالفلسطيني في مخيم عين الحلوة يتطلع الينا جميعا في الفصائل والقوى الوطنية 
انــت الســالح مهمــا ك إلــىمــن التغلــب علــى الخالفــات واالحتكــام الــى لغــة العقــل والحــوار وعــدم اللجــوء 

واللبنانيــة وان  اإلقليميــةالصــراعات  إلــىوان نحــافظ علــى امــن المخــيم واســتقراره وان ال ننجــر  األسـباب
 شيء اخر". أيوهمنا وشغلنا الشاغل وال يصرفنا عنها  وأولويتناتبقى فلسطين بوصلتنا 

طالـــب عمـــر النـــداف مســـؤول حـــزب الشـــعب الفلســـطيني فـــي منطقـــة صـــيدا الشـــعب الفلســـطيني بـــدوره 
والمعتقلــين فــي  األســرىوفصــائلها بتنظــيم التحركــات التضــامنية مــع  وأحزابهــالشــعوب العربيــة بقواهــا وا

 والضغط من اجل تحريرهم. اإلسرائيليةالسجون 
  09/1/4108، المستقبل، بيروت
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 الفاصل مشاريع استيطانية جديدة شرق الجدارطرح نتنياهو يمنع  .06

سكرية اإلسرائيلية أمس عن أوساط سياسية أن رئيس الحكومة نقلت اإلذاعة الع: الحياة – الناصرة
في جيش االحتالل بعدم طرح مشاريع بناء جديدة  "اإلدارة المدنية"بنيامين نتنياهو أعطى تعليماته لـ

في المستوطنات القابعة شرق الجدار الفاصل، أي في عمق األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك 
خارج التكتالت "بيد الذي يرفض تمويل البناء في المستوطنات تحت ضغط وزير المال يئير ل

 ."االستيطانية الكبرى
أمس أن إسرائيل أرجأت دفع مشاريع بناء جديدة في المستوطنات كان « هآرتس»ذكرت صحيفة و 

مفروضًا اإلعالن عنها قبل يومين، وذلك تحت ضغط خمس دول في االتحاد األوروبي )بريطانيا 
وايطاليا واسبانيا( التي توجه سفراؤها في تل أبيب إلى مكتب رئيس الحكومة ووزارة  وفرنسا وألمانيا

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة. 3400الخارجية بطلب عدم إقرار مخططات لبناء 
 09/1/4108، الحياة، لندن

 
 طانية وحدة استي 0011على بناء  صادق نهائيا  تفي الضفة  اإلدارة المدنية اإلسرائيلية .07

صادق ما يسمى بالمجلس األعلى للبناء والتنظيم التابع إلدارة : الحياة الجديدة –القدس المحتلة 
االحتالل المدنية في الضفة األربعاء وبشكل نهائي على سلسلة من المشاريع االستيطانية في الضفة 

" العبري nrgفقا لموقع "ما يعني إعطاء الجرافات الضوء األخضر للشروع بتنفيذ المشاريع المذكورة و 
ويدور الحديث عن إعطاء مصادقة نهائية وقطعية لمشروع إقامة حي  الذي أورد النبأ أمس.

استيطاني جديد في مستوطنة "ارئيل" وبوركان القريبة منها شمال الضفة، إضافة لمشاريع استيطانية 
 ريبة من القدس المحتلة.أخرى في مستوطنات "كوخاف يعقوب" و "نافية تسوف" و"بسغات زئيف" الق

وناقش المجلس مشاريع استيطانية تتضمن بناء وحدات جديدة في مستوطنتي "الفيه منشيه" و"بال 
وتأتي المصادقة المذكورة لتنهي فترة قصيرة  متان" لكن تقرر إعادة فحص ودراسة المشاريع المذكورة.

 من وقف إصدار مصادقات بناء في الضفة. 
 09/1/4108، هللا الحياة الجديدة، رام
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 يعلون: "سنالحق كل من له صلة بتهديد أمننا" .08
أكد وزير الجيش اإلسرائيلي "موشيه يعالون" على أن "إسرائيل" لن تمر مر الكرام  :عكا أون الين
مزيد من الصواريخ الفلسطينية التي يتم إطالقها من قطاع غزة تجاه البلدات اإلسرائيلية  على إطالق

اع، الفتًا إلى أن "إسرائيل" لن تسمح بتشويش حياة المئات من اإلسرائيليين، وكذلك المحاذية للقط
 المس بالجنود اإلسرائيليين.

وهدد يعالون بأن جيشه لن يتوقف عن توجيه الضربات العسكرية التي تستهدف قطاع غزة، مدعيًا 
 طينية، على حد تعبيره.أن هذه االعتداءات تصب في خدمة "وقف النشاط اإلرهابي" للمقاومة الفلس

 04/1/4108، عكا اون الين
 
 يرحب بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يزبير  .09

بتشكيل حكومة  يزرحب الرئيس االسرائيلي المنتهية واليته شمعون بير  :القدس دوت كوم -القدس
 يزوقال بير  الوفاق الوطني الفلسطينية، في ضربة جديدة لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واضاف:  نيوز": "فكرة الحكومة جيدة". 14في مقابلة مع القناة التلفزيونية االسرائيلية الدولية "اي 
"حماس ال تشكل جزءا من الحكومة ومن الواضح انها لو كانت جزءا في الحكومة فان احدا لن 

"يتوجب على حركة حماس  في المقابلة التي تبث كاملة مساء اليوم الخميس انه يزواكد بير  يدعمها".
. انهم فقراء للغاية فلماذا ينفقون الكثير على االسلحة؟ لقد تركنا غزة )في لإلرهابان تقول ال 

 إطالق( وهم احرار ومستقلون، فلماذا يستمرون في 1002االنسحاب االحادي الجانب عام 
 )الصواريخ(؟ ماذا يريدون؟".

 09/1/4108، القدس، القدس
 
 "لواء غوالني"غسان نايف علّيان رئيسا  لـالعقيد الدرزي  .21

تباهت إسرائيل أول من أمس بتسلم العقيد الدرزي غسان نايف علّيان منصب قائد : الحياة – الناصرة
للمشاة، بعد سبعة أشهر على قرار رئيس هيئة  "لواء غوالني"إحدى أهم الوحدات في جيش االحتالل، 

لهذا المنصب ومصادقة وزير الدفاع موشيه يعالون عليه  تعيينه زأركان الجيش الجنرال بيني غانت
الحقًا، ليكون أول درزي يقود اللواء في تاريخ الجيش. وجرى تقليد غسان رتبته العسكرية الجديدة في 

 احتفال رعاه قائد المنطقة العسكرية الشمالية اللواء يئير جوالن ولفيف من أعضاء هيئة األركان.
 09/1/4108، الحياة، لندن
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 أراضي الضفة الغربية " فيحقوق توراتّية"للشعب اليهودي داني دانون ردا  على دوف حنين:  .20

بعد كشف صحيفة )هآرتس( العبرّية مؤخًرا في تقرير لها عن اعتراف  زهير أندراوس: -الناصرة 
ضفة جيش االحتالل اإلسرائيلي بإجراء تدريبات على مقربة من التجمعات السكنية الفلسطينية في ال

الغربية بهدف طرد الفلسطينيين من هناك، إلى جانب وقف ما سماه الجيش )البناء غير المرخص 
في المكان( أرسل النائب د. دوف حنين، من الجبهة الديمقراطّية للسالم والمساواة، استجواًبا عاجاًل 

 لنائب وزير األمن اإلسرائيلي، عضو الكنيست داني دنون، حول ما نشر في التقرير.
وجاء في االستجواب أّن ما يقارب المليون دونم من أراضي الضفة الغربية المحتّلة، والتي تشّكل 

، معلنة كمناطق تدريبات عسكرية، معظم المناطق العسكرية متواجدة في منطقة األغوار %10نسبة 
كن ما (، يسOCHAكما لفت النائب د. حنين إلى أّنه وفق معطيات األمم المتحدة ) الفلسطينّية.
ألًفا يسكن قرب  31آالف فلسطيني داخل المناطق المعلنة كمناطق تدريبات عسكرّية و 6-يقارب ال

المناطق التي أعلن عنها الجيش اإلسرائيلّي منطقة تدريبات عسكرّية. النائب حنين سأل في استجوابه 
من بلداتهم وفق  فيما إذا كان الهدف من التدريبات العسكرية هو طرد الفلسطينيين أصحاب األرض

ما نشر في الصحافة، وما هي الخطوات التي يّتخذها الجيش لصّد االعتداءات المتكّررة التي 
يمارسها المستوطنون والتي يتغاضى عنها الجيش بشكّل مستمّر. كما طالب حنين بتوضيح 

الفلسطينّية اإلجراءات التي يتخذها الجيش لمنع المستوطنين من االستيالء على األراضي الزراعية 
 التي تقع ضمن المناطق التي أعلن عنها الجيش مناطق تدريبات عسكرّية.

" الحقوق التوراتّية"في جوابه تطّرق الليكودي المتطّرف داني دانون، نائب وزير األمن، إلى ما أسماه 
ء للشعب اليهودّي على أراضي الضفة الغربية، وأضاف أّن الجيش يعمل لمعالجة ما أسماه )البنا

غير القانوني للفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية(، وذلك في مقارنة فارغة بين التطور العمراني 
واإلسكاني الفلسطيني وبين مشروع االستيطان الذي يعد جريمة حرب وفق جميع معايير القانون 

 الدولّي، كما قال النائب حنين. 
 04/1/4108، رأي اليوم، لندن

 
 برميل متفجرات يجب تفكيكه يةسرائيلإلاحكومة محمد بركة: ال .22

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في  زهير أندراوس: -الناصرة 
خطاب له أمام الهيئة العامة للكنيست، إّن حكومة إسرائيل برميل متفجرات يجب تفكيكه، وفيها 
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ولكنهما تحوال  "الحركة"و "يوجد مستقبل"حزبي  شركاء يدعون أنه يؤيدون المفاوضات والحل، مثل
إلى ورقة تين لستر حقيقة مواقف حكومتهم. وجاء هذا لدى طرح النائب بركة قضية رد حكومة 
نتنياهو على حكومة التوافق الفلسطينية ومشاريع االستيطانية المكثفة التي أعلنتها، على الهيئة العامة 

م األخيرة قيام حكومة توافق فلسطيني، وأنا أبارك قيام هذه للكنيست، وقال بركة شهدنا في األيا
الحكومة، واعتقد أن سنوات االنقسام هي سنوات سوداوية في تاريخ الشعب الفلسطيني، ووصمة عار 
في الحياة السياسية الفلسطينية، وكانت خدمة لالحتالل والمحتل. وختم بركة قائال، إنني لن أتوجه 

نحو المفاوضات، ألنه ال أمل منها، فهذه حكومة برميل متفجرات خطير  إلى هذه الحكومة لتندفع
 ويجب تفكيكه.

 04/1/4108، رأي اليوم، لندن
 
 نتنياهو وشيطريت  يبحث في فتح تحقيق ضدّ المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية  .23

اين، بفتح تحقيق في الوقت الذي يبحث فيه المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، يهودا فاينشط
ضد عضو الكنيست مائير شيطريت، بشبهة التحرش الجنسي بمدبرة منزله، تبين أن بحوزة مدبرة 

 المنزل شريط تسجيل تظهر فيه أنها تشكو من قيام شيطريت بلمسها.
قد يكون إشكاليا بالنسبة للشرطة،  وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، إن هذا األمر

 واضحا ما إذا كان شريط التسجيل ما زال موجودا وبحوزة من. ألنه ليس 
وقالت صحيفة "هآرتس" إن فاينشطاين يعتزم فتح تحقيق ضد شيطريت، الذي كاد يصل إلى منصب 

 رئاسة الدولة في االنتخابات التي جرت هذا األسبوع.
من المنزل الرسمي من جهة ثانية يبحث فاينشطاين في فتح تحقيق ضد نتنياهو بشبهة نقلها أثاث 

 لرئيس حكومة إسرائيل في القدس، وتم شراؤه بأموال الجمهور، إلى منزل عائلة نتنياهو في قيساريا.
وتناقضت روايات مكتب نتنياهو التي قيلت في األيام األخيرة. إذا قالت مصادر في مكتب نتنياهو 

نهم افادوا الحقا بأن نتنياهو أن االثاث المقصود موجود في مقر إقامة رئيس الحكومة الرسمي، لك
 اشترى أثاثا لبيته الخاص في قيساريا وأن ذلك تم وفقا لألنظمة المعمول بها.

 09/1/4108، 84عرب 
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 للتحقيق حول "وثيقة هارباز" عرئيس األركان السابق أشكنازي يخض .24
في  قيقوزوجته، للتحيخضع رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق غابي أشكنازي، : 44عرب 

 مكاتب وحدة مكافحة االحتيال، في إطار القضية التي باتت تعرف باسم "قضية هارباز".
وتشير إلى الحرب الطاحنة  1030ووثيقة "هارباز" التي تبين أنها مزيفة، كشف النقاب عنها عام 

 ذاك.بين الجنراالت في الجيش اإلسرائيلي، وكانت تهدف إلى التاثير على تعيين رئيس األركان حين
بـ  همولم تتضح بعد التهم الموجهة الشكنازي بما يتعلق بالوثيقة، لكن اإلذاعة اإلسرائيلية ذكرت أنه مت

خيانة األمانة، تشويش إجراءات تحقيق، ونقل معلومان لجهات غير مسموح لها باالطالع عليها. 
زيفة إال بعد أن وصلت واشارت اإلذاعة إلى أن الشرطة تشتبه بأن أشكنازي لم يبلغ عن الوثيقة الم

 للنيابة العامة.
 04/1/4108، 84عرب 

 
 بروفيسور إسرائيلي: علينا استخدام العرب في جمع القمامة وتوفير الخضار والفواكه  .25

ُيعتبر البروفسور أرنون سوفير، أستاذ قسم الجغرافيا في جامعة حيفا،  زهير أندراوس: - الناصرة 
جغرافيا واإلحصاء لليهود في الجامعة العبرية في القدس من أوائل وسيرجيو ديلال فرغوال رئيس قسم ال

وأفعل المحاربين على الجانب الديمغرافي ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وسوفير هو الذي زرع في 
أذهان: الوزير السابق دان ميريدور ومن بعده رئيس الوزراء اإلسرائيلّي األسبق أرئيل شارون، 

زير حربه، زرع ضرورة التصّدي العاجل لخطر القنبلة الديمغرافية الفلسطينّية وبنيامين بن أليعيزر و 
حيث كشف اإلعالم العبرّي النقاب عن أّن هذا األخير كان يحتفظ بدراسة سوفير في مكتبه في 
الوزارة ويقوم بتطبيقها بناًء على أوامر من رئيسه شارون الذي سرعان ما اّتخذ مبادرة بناء الجدار 

غير مكترث بأحٍد في هذا العالم، والسيما بقرار المحكمة الدولية في الهاي والذي جاء معلًنا العازل 
 بطالن شرعية هذا الجدار، ودعا الحكومة اإلسرائيلية إلى التراجع عنه وهدم ما ُبني منه على الفور.

سس الدول وهناك إجماع صهيونّي على أّن المشكلة الديمغرافية هي الخطر األعظم الذي يتهدد أ
العبرية، وبشيء من مفارقات السخرية والتهّكم يقول أرنون سوفير إّنه ال بأس من أن ُنبقي حاجتنا 
منهم )للفلسطينيين( لجهة استخدامهم في جمع القمامة والعمل في البنية التحتية الرثة، وكذلك في 

 توفير الخضار والفواكه لنا وكذلك الخدمة في المقاهي والمطاعم.
على ذلك، يقترح سوفير على عجل، إلنقاذ التدهور السكاني اليهودي في إسرائيل العمل على عالوة 

ألف يهودي كل سنة. واألمر برأي سوفير يتطّلب وعلى جناح السرعة اتخاذ  100استيعاب أكثر من 
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قرارات سياسّية، صعبة وال رجعة عنها، بدءًا مثاًل من الطرد الجماعي وكل ما خال ذلك ال يفيد 
 اإلسرائيليين ال اليوم وال غًدا، على حّد تعبيره. 

ذا كانت إسرائيل قد قامت  حالل يهود مكانهم، فإّن  أيديولوجيتهاوا  على مبدأ طرد السكان العرب وا 
مخازنها اليهودية في الخارج بدأت بالنضوب لجهة إمدادها بالصهاينة الراغبين في العودة إلى ما 

ألمر الذي جعل سوفير وأصدقاءه يعلنون تعويم الترانسفير الجديد ُيطلقون عليها أرض الميعاد، ا
ومعهم فلسطينيو غزة والضفة الغربية أيًضا إلى األردن والعراق  3644وطرد كل من فلسطينيي 

وتوطين الفلسطينيين حيث هم في الدول العربية ودول العالم كافة. وتحت عنوان )دولة تل أبيب 
عاًما المقبلة مخاطر  32سوفير يقول: إّن إسرائيل سُتواجه خالل الـ تهديد إلسرائيل( كتب أرنون 

انهيار داخلي مريع يتهددها أكثر من القنبلة النووية اإليرانية والجيوش العربية مجتمعًة، يتمظهر ذلك 
 في فقدان السيطرة على أطرافها وفي إطار اختزال تمركز ذاتها في دولة تل أبيب، على حّد وصفه.

 04/1/4108، م، لندنرأي اليو 
 
 أهمية السيطرة على غور األردنمن : التطورات في العراق تزيد يونإسرائيل خبراء .26

أبدت إسرائيل اهتماما كبيرا بالتطورات األخيرة الحاصلة في العراق، وسيطرة التنظيم الجهادي العالمي 
تبر محللون عسكريون . واعل"الدولة اإلسالمية في العراق والشام" )"داعش"(، على مدينة الموص

لجمعة، أن هذه التطورات في العراق، إلى جانب األحداث، على مدار السنوات إسرائيليون، اليوم ا
األخيرة، في سورية وسيناء ولبنان، بما يتعلق بانتشار مسلحي تنظيمات الجهاد العالمي، التي تدور 
في فلك تنظيم القاعدة، عند الحدود اإلسرائيلية، تزيد من أهمية بقاء السيطرة اإلسرائيلية على منطقة 

 ور األردن.غ
وكتب المحلل العسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" االلكتروني، رون بن يشاي، أن "ما يهمنا، هو 

واضح، وهو أنه أخذت تنشأ قاعدة واسعة للجهاد العالمي عند عتبة بابنا  "داعش"أن معنى سيطرة 
نظام بشار األسد  وعلى مسافة ليست بعيدة عن أوروبا. وباتت أنظمة عربية في المهداف اآلن، مثل

في دمشق ونظام نور الدين المالكي في العراق والحكومة التي تستند إلى حزب هللا في لبنان. لكن 
 بعد ذلك قد نصبح نحن في المهداف ونتحول إلى الهدف األساسي. 

من جانبه، رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، أن ثمة ثالثة أفكار تراود 
ئيليين على أثر التطورات األخيرة في العراق: "الفكرة األولى هي أنه يتوجب على إسرائيل أن اإلسرا

 تبذل كل ما بوسعها من أجل مواصلة تقوية األردن.
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وأضاف هارئيل أن "النقطة الثانية هي أن التطورات في الشرق األوسط تجري بوتيرة عالية للغاية، 
يرات والتحوالت. وعلى إسرائيل أيضا أن تأخذ بالحسبان إلى درجة أنه من الصعب جدا توقع التغ

مفاجآت مشابهة، وبضمن ذلك محاوالت إقدام فصائل القاعدة في منطقة مرتفعات الجوالت على 
 تنفيذ هجمات عدائية، رغم أنها منشغلة أكثر حاليا بحربها ضد األسد وحزب هللا".   

ات األمنية التي يبقيها األميركيون وراءهم. وانهيار وتابع أن "النقطة الثالثة تتعلق بنوعية الترتيب
الجيش العراقي هو الثاني من نوعه لقوة عسكرية أقيمت على أيدي الواليات المتحدة في السنوات 

، انهيار قوات السلطة الفلسطينية وهروبها من قطاع غزة، 1007األخيرة. وسبقه، في حزيران العام 
 ماس".تحت هجوم دام عدة أيام وقادته ح

بدوره كتب القائد السابق للجبهة الوسطى للجيش اإلسرائيلي والرئيس السابق لمجلس األمن القومي، 
اللواء في االحتياط عوزي ديان، في صحيفة "إسرائيل اليوم، أنه "في حالة انعدام يقين كهذه، ينبغي 

وحافظ بحرص شديد على  العمل وفقا لقاعدتين: جّهز نفسك وفقا لقدرات العدو، وليس وفقا لنواياه،
، وخاصة الحدود اآلمنة. وينبغي أن توفر الحدود اآلمنة إلسرائيل عمقا االستراتيجيةكنوزك 

أساسيا، أي دفاع ضد تهديدات بشن هجمات تقليدية من الخارج وقدرة على قتال فعال  استراتيجية
 ضد اإلرهاب". 

سرائيلية الجنوبية "بفضل جعل سيناء منزوعة واعتبر ديان أن حدودا آمنة كهذه موجودة في الجبهة اإل
السالح"، بموجب اتفاقيات كامب ديفيد، وفي جبهتها الشمالية "بفضل امتناع إسرائيل عن تسليم 

وتابع أنه "في الجبهة الشرقية )مع األردن( توجد حدود أمنية واحدة  مرتفعات الجوالن" إلى سورية.
غور األردن. وخلص ديان إلى أن "الوضع في العراق  فقط تستجيب إلى االحتياجات األمنية، وهي

شائك، لكن الرسالة واضحة، وهي أنه فقط السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على غور األردن كله، 
 كمنطقة أمنية تستند إلى أن نهر األردن هو خط الحدود، ستوفر األمن إلسرائيل".   

 09/1/4108، 84عرب 
 
 مطلع الشهر الجارياقتحموا المسجد األقصى منذ  0931: "ىعمارة األقص"و" مؤسسة األقصى" .27

ومؤسسة األقصى للوقف  أوضح إحصاء توثيقي أعدته كل من مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات
بأن هناك تصعيد وزيادة  31/6/1034ونشرت نتائجه عبر بيان صحفي يوم الخميس  والتراث

خالل الشهر الجاري، بشكل الفت، بل إن ملحوظة في عدد المقتحمين للمسجد األقصى المبارك 
االقتحامات أخذت صور االقتحامات الجماعية المتتالية، تترافق مع إصرار االحتالل االسرائيلي على 
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عمليات االقتحام وتوفير حراسات مشددة لهم، تتزامن مع مالحقات وتضييقات واسعة على المصلين 
شكل يومي، والذين يتواجدون بالمئات عبر وطالب مصاطب العلم وطالب المدارس في االقصى ب

 نشاطات الرباط الباكر والدائم في االقصى.
وبحسب اإلحصاء فإن عدد المقتحمين من المستوطنين والجماعات اليهودية وعناصر المخابرات 
والجنود بلباس عسكري، وطالب الجامعات والمدارس أو حتى اإلسرائيليين الذين أخذوا يتسللون الى 

األقصى عبر السياح األجانب، وصل عددهم االجمالي منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اليوم المسجد 
 3367عنصرًا احتالليًا اقتحموا ودنسوا المسجد االقصى، على النحو التالي: ) 3166الخميس 
جنديًا بلباس عسكري ضمن جوالت االرشاد واالستكشاف  317عنصر مخابرات،  61مستوطنًا، 
 العسكري(.

04/1/4108األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،  مؤسسة  
 
 المسـجد طـائرة صـغيرة مـزودة بكـاميرا تصـوير تحلّـق فـوق إطـالقمؤسسة األقصى: للمـرة الثالثـة  .28

 األقصى
إن إسرائيليًا أطلق صباح  31/6/1034في بيان لها الخميس  قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث

صوير فوق المسجد األقصى المبارك من منطقة القصور اليوم الخميس طائرة صغيرة مزودة بآلة ت
الفترة األخيرة التي يتم فيها إطالق مثل هذه الطائرة خالل األشهر باألموية، وهي المرة الثالثة 

األخيرة، وحّذرت المؤسسة من مخاطر وتبعات تكرارا إطالق مثل هكذا طائرة واألهداف الحقيقية من 
 ورائها.

حراس المسجد األقصى رصدوا صباح اليوم قيام يهودي بإطالق طائرة  إن وقالت مؤسسة األقصى
دقيقة، وأوضحت أن  10صغيرة فوق سماء األقصى وقبة الصخرة المشرفة، وقد استمر إطالقها نحو 

حراس األقصى أحبطوا ذلك، فيما اعتقلت شرطة االحتالل اليهودي، منوهة إلى أن هذه المرة الثالثة 
طائرة صغيرة فوق األقصى، حيث كانت المرة األولى من منطقة باب الرحمة، التي يتم فيها إطالق 

 والثانية من منطقة حائط البراق، وقد تم إحباط ذلك.
04/1/4108مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 أيام خمسةمنذ "فلسطين اآلن": االحتالل يواصل محاصرة بلدة العيسوية في القدس  .29
عيسوية وسط القدس المحتلة تخضع لحصاٍر إسرائيلي عسكرٍي مشدد منذ خمسة أيام، ما زالت بلدة ال

 تخللها حمالت دهٍم واسعة النطاق لمنازل ومتاجر المواطنين واعتقال عدد من الفتيان والشبان..
ما زالت بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة تخضع لحصاٍر عسكرٍي مشدد خاص:  –القدس المحتلة 
يام، تخللها حمالت دهٍم واسعة النطاق لمنازل ومتاجر المواطنين واعتقال عدد من منذ خمسة أ

معظم أحياء وأزقة بالفتيان والشبان، في حين يقابل اهل البلدة هذه الحملة بمواجهات متواصلة 
 وشوارع البلدة.

الل حول أماكن وأكد سكان البلدة لمراسلنا استخدام قوات االحتالل لطائرة مروحية إلرشاد جنود االحت
تواجد الشبان في البلدة العتقالهم، فضاًل عن استخدام عناصر المستعربين، واستخدام القنابل 
الصوتية الحارقة والضوئية والغازية السامة المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ّما أوقع عددًا كبيرًا 

سعاف الميدانية، في حين من االصابات في صفوف المواطنين لم يسلم منها حتى رجال وطواقم اال
يرد الشبان واألهالي على قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة، وبالمفرقعات النارية، واللجوء 
الى اغالق عدد من الشوارع الرئيسية بكتل كبيرة من الحجارة والصخور لعرقلة تقدم سيارات 

 االحتالل.
04/1/4108وكالة فلسطين اآلن،   

 
 "إسرائيل"لتدويل ملف األسرى وتجريم  لسطينية تدعوفجمعيات حقوقية  .31

في ظل تصاعد ملف األسرى اإلداريين الفلسطينيين في سجون : محمد محسن وتد -مجدو 
االحتالل، اتهمت جمعيات حقوقية بالداخل الفلسطيني إسرائيل بالتسبب في "الموت البطيء" لألسرى 

فلسطينية إلى تدويل ملف األسرى وتحريك دعاوى اإلداريين المضربين عن الطعام، ودعت السلطة ال
أسيرا إداريا محتجزين دون تهم أو  370ويخوض نحو  قضائية إلدانة تل أبيب بجرائم حرب.

محاكمة بالسجون اإلسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام وذلك لألسبوع الثامن على التوالي، وقد 
 .المؤبدات واألحكام العاليةانضم إليهم بشكل متدرج المئات من األسرى أصحاب 

04/1/4108الجزيرة نت، الدوحة،   
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 األسرى المضربون مقّيدون على أسّرتهم في المستشفى ومساومات لعالجهموزارة األسرى:  .30
أفاد محامو وزارة شؤون األسرى، الذين زاروا عددا من األسرى المضربين عن الطعام في  :رام هللا

إلسرائيليين، بأن أوضاعهم الصحية صعبة جدًا، ويتعرضون مستشفيي "كابالن" و"برزالي" ا
 إلجراءات قاسية ومذلة ومساومات في عالجهم مقابل فك إضرابهم.

وحملت وزارة شؤون األسرى، حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى في مستشفى 
سرى كل أشكال االنتهاكات "كبالن" الذين يعيشون وضعا خطيرا للغاية، وقالت إنه يمارس بحق األ

 اإلنسانية التي حرمها القانون الدولي اإلنساني وحرمتها كل المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكدت أن األسرى المرضى والمضربين في المستشفى، يتعرضون لهجمة شرسة من السجانين الذين 

ودهم، ودفعهم نحو يتولون حراستهم، ويتعاملون معهم بحقد وعنصرية تهدف إلى النيل من صم
 الموت.

ونقلت الوزارة على لسان األسرى أنهم مقيدون بأسرة المستشفى بصورة حقيرة، ويتعرضون للضرب 
واإلهانة على مدار الساعة، وتتم مساومة المضربين منهم على تقديم العالج الالزم لهم مقابل فك 

م وشعرهم، وهناك تجاهل واضح إضرابهم، ولم يسمحوا لهم منذ اليوم األول لإلضراب بقص أظافره
 لحاالتهم، علما أنهم فقدوا كثيرا من أوزانهم ويتوجعون على مدار الساعة.

09/1/4108األيام، رام هللا،   
 
ـــة" .32 ـــة بحـــّق األســـرى المضـــربين فـــي "أطبـــاء لحقـــوق االنســـان"و "عدال : ممارســـات وحشـــّية ومذّل

 المستشفيات
، رسالة طارئة الى وزيرة أمساء لحقوق االنسان، أرسل مركز عدالة ومنّظمة أطب: القدس المحتلة

الصّحة ومدراء المستشفيات االسرائيلّية يطالبون فيها بالتوّقف فوًرا عن تكبيل األسرى المضربين عن 
الطعام الذين ُنقلوا الى المستشفيات. األسرى يمكثون في المستشفيات في حين ُتكّبل أقدامهم وأياديهم 

. ُيمنع األسرى من الحركة بتاًتا، وهو ما يزيد من تعقيد وضعهم الصّحي ساعة يومًيا 14بالسرير 
الى المستشفيات االسرائيلّية أكثر من ثمانين أسيًرا من األسرى  أمسالمتدهور أصاًل. وُنقل لغاية 

 يوًما. 20المضربين عن الطعام منذ 
طيرة المفروضة على وطالب عدالة وأطباء لحقوق االنسان في رسالتهم وقف كل التقييدات الخ

األسرى في أبسط احتياجاتهم االنسانّية مثل دخول المرحاض، خاصًة في ساعات الليل، حيث تّدعي 
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طواقم المستشفى والسجن المعنّية وجاء على لسان األسير أن جزءا كبيرا من األسرى يفّضلون البقاء 
 في السجن بداًل من الذهاب الى المستشفيات!

09/1/4108هللا،  الحياة الجديدة، رام  
 
 دخول إضرابهم يومه الخمسين مع إضراب شامل في القدس تضامنا  مع األسرى اإلداريين .33

رام هللا: تصاعدت أمس، الفعاليات التضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام مع دخول إضرابهم 
تالل يومه الخمسين وسط مخاوف من تدهور أوضاعهم الصحية، فيما واصلت إدارة سجون االح

 سياساتها القمعية بحقهم بهدف ثنيهم عن مواصلة إضرابهم.
فقد عّم اإلضراب التجاري الشامل مدينة القدس تضامنًا مع األسرى وبدت أسواق القدس التاريخية 
خالية إال من بعض المارة، كما أغلقت المحال التجارية في أسواق القدس الرئيسة أبوابها خاصة في 

 السلطان سليمان، والساهرة، والرشيد، وفي أحياء المدينة المختلفة.شوارع: صالح الدين، و 
وفي مدينة غزة، أعلن خمسون مواطنًا عن مشاركتهم في إضراب تضامني عن الطعام ليوم واحد في 

 خيمة التضامن مع األسرى تلبية لدعوة من حزب الشعب.
09/1/4108األيام، رام هللا،   

 
 من أسرى محافظة الخليل %71عتقال اإلداري لـ نادي األسير: االحتالل يمدد اال .34

من األسرى اإلداريين المضربين  %70أن ، أكد مدير نادي األسير في الخليل أمجد النجاررام هللا: 
، منهم ، جددت لهم سلطات االحتالل أوامر االعتقال اإلداريالخليل عن الطعام من أبناء محافظة

 يومًا(. 20حد األسرى المضربين عن الطعام منذ )عامًا( وهو أ 17ألسير مهاب الجنيدي )ا
وقال إن استمرار سلطات االحتالل بتجديد أوامر االعتقال اإلداري بحق المضربين "هو إصرار على 

 إعدامهم، وصفعة لكل المؤسسات الحقوقية الدولية التي تحمي القانون وتنادي باسمه.
09/1/4108األيام، رام هللا،   

 
 أسيرا   39دد اعتقال محاكم االحتالل تم .35

أسيرًا، بذريعة استكمال التحقيق واإلجراءات  61رام هللا ـ "األيـام": مددت محاكم االحتالل اعتقال 
 القضائية، حيث ُمدد لعدد منهم لمرتين وثالث مرات.
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محكمة أن التمديد جاء في كل من المحاكم التالية:  وقال نادي األسير، في بيان صحافي، أمس،
محكمة  ،محكمة االحتالل في "عوفر"، محكمة االحتالل في "بيتح تكفا"، في "سالم"االحتالل 

 "المسكوبية".محكمة االحتالل في ، محكمة االحتالل في "عسقالن"، و االحتالل في "الجلمة"
09/1/41108األيام، رام هللا،   

 
 مسيرة تضامنية مع األسرى منعت األجهزة األمنية في الضفة .36

أبو سمرة: اتهم نشطاء فلسطينيون األجهزة األمنية الفلسطينية، امس الخميس،  من قيس -رام هللا
بمنع عشرات األشخاص من فصائل ومؤسسات ناشطة في قضايا الدفاع عن األسرى، من الوصول 

 إلى بوابة محكمة سالم اإلسرائيلية )أقصى شمال الضفة(.
ية، نصبت حواجز عسكرية على أطراف وقال نشطاء، في اتصاالت هاتفية إن أجهزة األمن الفلسطين

مدينة جنين )شمال(، ومنعت النشطاء من الخروج باتجاه بوابة المحكمة اإلسرائيلية التي تبعد بضع 
وأضاف النشطاء أن األمن الفلسطيني أوقف مركبات وحافالت فلسطينية،  مئات األمتار عن المدينة.

 وفتشها ومنعها من الخروج من المدينة.
09/1/4108بي، لندن، القدس العر   

 
 انفجار غامض في غزة يؤدي لمقتل طفل فلسطيني .37

 طفالً ، أن الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: قال أشرف الهور –غزة 
القدرة أن الطفل خليل  جراء انفجار غامض وقع شرق مدينة غزة، وقال الطبيب ًا قضى أمسفلسطيني

 ى في انفجار عرضي.، قض«عاما31»جالل الغصين 
وأشار إلى أن الطفل الغصين أصيب بجروح خطيرة جراء االنفجار، وأنه قضى بعد وصوله 

بجراح متوسطة، « عاما34»المستشفى بنحو الساعة. وأشار إلى إصابة فتى آخر يبلغ من العمر 
 جراء تعرضه النفجار عرضي في أحد المنازل.

09/1/4108القدس العربي، لندن،   
 
 لضفة تنصاع ألوامر االحتالل منع طباعة الصحف الصادرة في غزةمطابع ا .38

طباعة  "األيام" في رام هللا لطلب سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعدم غزة: انصاعت مطابع جريدة
 الصحف الفلسطينية الصادرة في غزة، وذلك بعد التهديدات التي وصلتها.
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االستقالل( قد ُمنعت  –الرسالة  -فلسطينوكانت الصحف الفلسطينية التي تصدر من قطاع غزة )
( وأبلغت مطبعة األيام إدارات الصحف بأنها لن تتمكن من 6|33من الطباعة والتوزيع يوم األربعاء )

 الطباعة خشية التهديدات التي وصلتها من قوات االحتالل بالتوقف عن الطباعة بدًء من اليوم.
سطينية مسؤولية قرار االحتالل اإلسرائيلي بمنع وحملت الصحف في بيان مشترك لها السلطة الفل

الطباعة في أراضي الضفة، بسبب تقاعسها عن القيام بدورها في متابعة األمر، خاصة وأن المطبعة 
  .تقع بأراضي السلطة الفلسطينية، وتتواجد بالقرب من مقرات األجهزة األمنية والمؤسسات الرسمية

04/1/4108قدس برس،   
 
 سندافع عن حقوق موظفي غزة بكل قوةبسام زكارنة:  .39

أكّد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أن النقابة ستدافع عن : محمود هنية
حكومة الجديدة إلى الالحكم، داعًيا  حكومة هنية جميع حقوق موظفي غزة ممن وظفوا اثناء تولي

 ضرورة اإلسراع في صرف رواتبهم فوًرا.
ة في تصريح لــ "الرسالة نت"، إن النقابة ستتخذ اجراءات عملية لضمان حقوق موظفي وقال زكارن

 غزة، وستنحاز لهم ولمطالبهم جميًعا.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى توجيهات إيجابية بالتعامل مع الملف، وأن 

 النقابة ستجلس مع الرئيس لمطالبته اإلسراع في صرف رواتبهم.
دد الزكارنة أن النقابة لن تقبل المساس بحقوقهم وعلى انهم جزء ال يتجزأ من أبناء الشعب وش

 الفلسطيني.
وأضاف " أن صرف الرواتب للموظفين هو األهم اآلن من أي اجراءات أخرى"، الفتًا إلى أن 

 الحكومة شكلت لجنة إدارية للبحث في موضوع الموظفين.
04/1/4108الرسالة، فلسطين،   

 
 العراقيب للمرة السبعين على التواليقرية هدم ي حتاللاال .41

هدمت السلطات "اإلسرائيلية" أمس، مساكن الفلسطينيين المقامة على : وديع عواودة - الناصرة 
 على التوالي. 70أراضي قرية العراقيب للمرة ال

لخيالة تمركزت وذكر شهود عيان في القرية، أّن المئات من رجال الشرطة والوحدات الخاصة وفرق ا
منذ ساعات الصباح قرب قرية العراقيب في النقب الغربي جنوبي فلسطين المحتلة، استعدادًا 
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خالء السكان الذين يقيمون في محيط مقبرة العراقيب، فيما قامت شرطة االحتالل  القتحامها وا 
قة داخل المقبرة منذ بإغالق كافة المداخل إلى القرية، وتواجدت أعداد كبيرة من األهالي وسكان المنط

ساعات الليل من أجل التصدي لعملية الهدم واإلخالء التي تقوم عليها ما تسمى "سلطة أراضي 
 ."إسرائيل"

09/1/4108القدس العربي، لندن،   
 
 بروفيسور فلسطيني يحرز سبقا طبيا في مجال جراحة الغدة جار الدرقية .40

مناظير في مستشفى بوجن هاوزن في مدينة أحرز رئيس قسم الجراحة الهضمية وال :وفا –برلين 
ميونيخ األلمانية، البروفيسور الفلسطيني أيمن اآلغا، سبقا طبيا عالميا، في مجال جراحة الغدة جار 

 الدرقية.
وأجرى البروفيسور عملية جراحية تعتبر األولى من نوعها لزراعة أحد فصوص الغّدة جار الدرقية تّم 

 ضة وزرعها في ذراعها.استئصالها من رقبة شقيق مري
وأعلن عن السبق العلمي في المؤتمر السنوي السابع لتجّمع األطباء الفلسطينيين في ألمانيا، الذي 

 عقد في العاصمة األلمانية برلين، خالل الفترة من السادس وحتى الثامن من شهر حزيران الجاري.
09/1/4108الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 أيار/ مايوخالل  ملحوظا   ة البضائع الواردة لقطاع غزة تسجل ارتفاعا  "هيئة المعابر": حرك .42

سجلت حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خالل شهر أيار  حامد جاد:
الماضي ارتفاعًا في عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة الواردة إلى القطاع، وذلك عقب ثالثة 

خفاض المتواصل في كمية البضائع الواردة التي وصلت خالل الشهر الماضي إلى أشهر من االن
 أدنى معدالتها.

وبلغت نسبة االرتفاع في عدد شاحنات البضائع الواردة للقطاع الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر 
شاحنة خالل شهر  4331شاحنة بالمقارنة مع  2166إذ بلغ عدد الشاحنات  %14الذي سبقه 

 يومًا. 36ن الذي عمل خالله المعبر نيسا
وأشار رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا في حديث لـ"األيام" إلى أن حركة البضائع والسلع 

 3202شاحنة بالمقارنة مع  1064الواردة خالل الشهر الماضي من إسرائيل إلى القطاع بلغ 
فيما بلغت نسبة االرتفاع في عدد  %16شاحنات خالل الشهر الذي سبقه ما سجل ارتفاعًا نسبته 
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، حيث بلغ عددها الشهر الماضي %11شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع من الضفة الغربية 
 شاحنة خالل الشهر الذي سبقه. 664شاحنة مقارنة مع  763

09/1/4108األيام، رام هللا،   
 
 بيريز يشيد بالسيسي ويثني على حربه ضد "اإلرهاب" .43

الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بالرئيس المصري الجديد المشير أول عبد الفتاح  أثنى: الناصرة
السيسي على ما يقوم به من جهود عسكرية لمحاربة ما يسمى "اإلرهاب"، في وقت أفادت فيه 
مصادر أمنية إسرائيلية بانتشار قوة الجيش المصري لمنع إطالق أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية 

 في طابا.
بيريز، الذي ينهي مهام منصبه قريًبا بعد انتخاب خلف له هو رئيس الكنيست ريئوفين ريفلين، وقال 

في مقابلة متلفزة مع قناة فرنسية أعادت وسائل اإلعالم العبرية نشر مقتطفات منها، إن الرئيس 
 المصري الجديد عبد الفتاح السيسي يتخذ مواقف حازمة ضد "اإلرهاب".

 09/1/4108قدس برس، 
 
 محكمة جنايات غرب عّمان تبرئ منيب المصري من جرم التزوير .44

عمال الفلسطيني منيب ان رجل األبرأت محكمة جنايات غرب عمّ  :بو هزيمأعبد الرزاق  -ان عمّ 
وراق رسمية، وفق أعمال نضال القريوتي من جناية التزوير بالمصري وابنه عمر المصري ورجل األ

 ن البراءة استندت إلى عدم وجود أدلة.إوقال المصدر  ي( مصدر قضائي.أبلغ به )الر أما 
ان أحال المتهمين الثالثة للمحاكمة بجرم التزوير الجنائي بناء على وكان مدعي عام غرب عمّ 

 عمال لبناني.أ شكوى تقدم بها رجل 
 09/1/4108 ،الرأي، عّمان

 
ـــ  .45 ــق العســكري يطلــب اإلعــدام ل ــى " 90قاضــي التحقي ــد هللا عــزام"فلســطينيا  النتمــائهم إل  كتائــب عب

 و"القاعدة"
طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة اإلعدام لواحد وثالثين لإلعالم: الوكالة الوطنية 

لتنظيم إرهابي مسّلح "كتائب  النتمائهمفلسطينيًا فارين من وجه العدالة في قرار اتهامي أصدره اليوم 
ولة القتل والسرقة بقوة السالح أثناء االشتباكات التي وقعت عزام" و"القاعدة" وعلى القتل ومحا عبد هللا
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قتل خاللها ثمانية أشخاص وجرح تسعة آخرون. وأصدر  7/4/1034في مخيم المية ومية بتاريخ 
 مذكرة إلقاء قبض في حق كل منهم وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

 09/1/4108 ،السفير، بيروت
 
 "إسرائيل"بية في األمم المتحدة تندد بعنصرية المجموعة العر  .46

العربية في األمم المتحدة أمس، إلى ضرورة قيام المفوضة  المجموعةدعت  خليج:ال -القاهرة 
السامية لحقوق اإلنسان بإدانة االنتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد السلطات 

معتقلين الفلسطينيين واستمرار السياسات "اإلسرائيلية"، خاصة فيما يتعلق بتدهور أوضاع ال
 االستيطانية.

جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لمصر لدى األمم المتحدة بجنيف وليد عبد الناصر أمام 
 مجلس حقوق اإلنسان، نيابة عن المجموعة العربية خالل دورته السادسة والعشرين. 

الدولي ككل للتعامل بأكبر قدر ممكن من الجدية ودعا عبد الناصر مجلس حقوق اإلنسان والمجتمع 
 مع االنتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد السلطات "اإلسرائيلية".

 09/1/4108الخليج، الشارقة، 
 
 يطالب نتنياهو بعدم إقرار بناء مستوطنات جديدة االتحاد األوروبي .47

العبرية، أن سفراء دول االتحاد األوروبي الكبرى  "هآرتس"فة كشفت صحي: القادر فارس عبد – غزة
وحدة استيطانية في لجنة التخطيط والبناء في  3400ضغطت على بنيامين نتنياهو، لعدم إقرار بناء 

 اإلدارة المدنية.
رة وأوضحت الصحيفة، أن سفراء بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، توجهوا خالل األيام األخي

 إلى مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية اإلسرائيلية وطالبوا بشكل جماعي بعدم إقرار البناء.
وحدة  3400، أن رئيس اللجنة العليا للتخطيط والبناء أعلن عن تأجيل بحث بناء "هآرتس"وأضافت 

ي سكنية بأمر من مصادر عليا، حيث تم تأجيل إقرار البناء في مستوطنات اريئيل، براخة، والف
 وحدة. 143منشة، واورنيت، وأماكن أخرى، كما تم إقرار البناء في مستوطنة جبعات زئيف بـ 

 09/1/4108عكاظ، جدة، 
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 الخارجية األمريكية: مساعداتنا للسلطة الفلسطينية أمر مهم .48
قررنا ان "قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية االميركية جنيفر بساكي : وكاالت -كامل ابراهيم 

 ."عدتنا للسلطة الفلسطينية امر مهم بالنسبة الى الواليات المتحدةمسا
 09/1/4108الرأي، عمان، 

 
 "األورومتوسطي" يوّثق استخدام الجيش اإلسرائيلي لمسنْين فلسطينيْين "دروعا  بشرية" .49

جنيف: نشر "المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان" شريط فيديو يوّثق قيام قوة عسكرية من 
إلسرائيلي باقتحام منزل في قرية سلواد قضاء رام هللا الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة، الجيش ا

األسبوع الماضي، يقطنه مسنان فلسطينيان، حيث قامت القوة باحتجازهما في المنزل تمهيًدا 
 الستخدامهما "دروًعا بشرية"، بعد أن حّولت المنزل لثكنة عسكرية.

الدولي، الذي يتخذ من جنيف مقًرا رئيًسا له، اقتحام قوة من جيش  ووثق تقرير المرصد الحقوقي
منزل المواطن الفلسطيني محمد  1034االحتالل اإلسرائيلي في ليلة السادس من حزيران )يونيو( 

عاًما(، وهما يحمالن الجنسية األمريكية، حيث حّولت  64عاًما( وزوجته نجمة عياد ) 71عياد )
 من أحد عشر جندًيا المنزل إلى ثكنة عسكرية. القوة العسكرية المكونة

واحتوى التقرير، على شهادات موثقة ومصورة وشريط فيديو يوثق دخول أهالي القرية إلى المنزل 
إلنقاذ السيد والسيدة عّياد بعد أن احتجزهم الجنود ليلة كاملة في صالة منزلهم ومنعهم من االتصال 

 بأحد بعد مصادرة هواتفهم. 
قرير أن لقطات الفيديو، والصور، وشهود العيان أشاروا إلى أن السيد والسيدة عياد لم يشكال وأكد الت

أي خطر أو تهديد للقوات اإلسرائيلية، التي اقتحمت منزلهما واتخذت فيه وضعيات قتالية، وأضاف 
ات المنزل التقرير أن الجنود أجبروا الزوجين المسنين على البقاء في غرفة المعيشة، واستخدمت القو 

 كبرج مراقبة عسكري وأماكن للقناصة.
 04/1/4108، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

 
 "هآرتس": سيناتور أمريكي يتوّقع هجوما  عسكريا  إسرائيليا  على إيران خالل أشهر .51

األمريكي عن الحزب الجمهوري، تيد كروز، أن يبادر الجيش  قدس برس: توقع السيناتور -الناصرة 
سرائيلي إلى توجيه ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية اإليرانية في غضون األشهر القليلة اإل

 القادمة.
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(، النقاب عن أن "كروز" أدلى 31/6وكشفت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر الخميس )
 بتلك التصريحات خالل اجتماع مغلق مع وفد ممّثل عن معهد بحوث يهودي في واشنطن.

ضحت الصحيفة، أن تصريحات السيناتور األمريكي وردت في أعقاب زيارته لتل أبيب التي التقى وأو 
خاللها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه جملة مواضيع مركزية من أبرزها الملف 

 اإليراني.
ستمرت إيران في ، "إذا ا1036وقال كروز المرشح الجمهوري النتخابات الرئاسة األمريكية عام 

مشروعها النووي فإن إسرائيل ستعمل على حماية أمنها القومي ولو لم تقم أمريكا بذلك أواًل"، مشيرًا 
 إلى احتمالية شّن ضربة عسكرية إسرائيلية ضد طهران في "وقت مبكر" أكثر من المتوقع.

ئاًل "إن رئيس الحكومة وفي سياق مّتصل، شّن كروز هجومًا على الرئيس األمريكي باراك أوباما، قا
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يعمل على حماية المصالح األمريكية أكثر من أوباما نفسه"، على حد 

 تقديره.
 04/1/4108قدس برس، 

 
 فرنسا تدعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية .50

فرنسا مع حكومة  أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند للرئيس عباس أمس تعاونوكاالت:  – رام هللا
الوفاق الوطني. وقال هوالند في اتصال هاتفي مع الرئيس: "إننا نتابع باهتمام بالغ القرارات التي 
اتخذتموها، خاصة المصالحة، وفرنسا قررت التعاون مع حكومة الوفاق الوطني". وأضاف: "ان 

ي جميع المجاالت، قراركم بإجراء االنتخابات في الخريف المقبل سيعزز الموقف الفلسطيني ف
كما عبر الرئيس الفرنسي عن انزعاجه الستئناف  وسيقوي موقفكم مع المجتمع الدولي بأسره".

 النشاطات االستيطانية.
 09/1/4108الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االستيالء اإلسرائيلي الشامل والقبول الفلسطيني بالجزء! .52

 د. أسعد عبد الرحمن
، ال عنجهية وال صالفة تعلو فوق عنجهية 3644لة الصهيونية في عام تاريخيًا، ومنذ قيام الدو 

وصالفة رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي )نتنياهو(. فهو القومي اليميني، الرافض للحقوق الوطنية 
التطرف الصهيوني « رائد»)فالديمير جابوتنسكي(، « قائده الروحي»الفلسطينية رفضًا منبعه عند 
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غرابة أن تكون لدى نتنياهو نظرة انتقائية واعتقاد ذاتي بأنه على حق بخصوص  األشهر! لذلك، ال
، وهو مدفوع بالحقد واالحتقار تجاه العرب عامة والفلسطينيين خاصة. كما ينظر إلى «دولته»تاريخ 

عالقات إسرائيل بالعالم العربي على أنها عالقة صراع دائم بين قوى النور وقوى الظالم. أما 
الحكومي الذي يقوده فيمثل اليمين األكثر عدوانية واألشد تصلبًا من الناحية الدبلوماسية،  االئتالف

 «!حدود إسرائيل الكبرى»واألوضح عنصرية في تاريخ إسرائيل، والحدود عندهم هي 
الفلسطينية مع حكومته فهي: أواًل، االعتراف « المفاوضات»أما مطالب نتنياهو التي تكشفت عنها 

والمطالب األمنية الرئيسية إلسرائيل مقابل االعتراف بما يشبه دولة فلسطينية على « الدولة يهودية»بـ
المقيمين بالقوة على األرض « المستوطنين»سعد حداد. ثانيًا، تبادل السكان بين « دولة»نسق 

سلطة . ثالثًا، تجريد ال44الـ ، والمواطنين الفلسطينيين في أراضي 3667الفلسطينية المحتلة عام 
الفلسطينية من مضمونها، مع استمرار االحتالل لألراضي الفلسطينية دون ثمن. رابعًا، القدس 

إلسرائيل دون تقسيمها، ومن ثم االستمرار في تهويد المدينة المقدسة. كما « عاصمة أبدية»يريدونها 
ء يمكن أن يثنيه شي الوأن « كبر للدفاع عن المستوطنينألالدرع ا»أن نتنياهو يعتبر نفسه بمثابة 

ستيطان في القدس الشرقية ومناطق إلستمرار في تعزيز اإلمن أجل ا« الكفاح»في  االستمرارعن 
 يهودا والسامرة )الضفة الغربية(.

)وكالة أنباء ألمانية( قال نتنياهو إنه يدرس فكرة االنسحاب أحادي « بلومبيرج»وفي مقابلة مع 
، نظرًا إلى «سرائيل"إأن استمرار الوضع القائم غير جيد » عتقادهإ في الضفة، « مناطق»الجانب من 

أربع مرات، بطريق « جيفري غولدنبرغ»وسأله الصحفي «. يريد قيام دولة ثنائية القومية ال»أنه 
وفي «. وماذا بعد يا دولة رئيس الوزراء، إلى أين تريد أن تصل في العملية السياسية؟»مختلفة: 

 ن الرد على السؤال.األربع مرات تهرب نتنياهو م
بشأن دعم نتنياهو « عوزي برعام»، كتب «قيمة نتنياهو العليا»وفي السياق ذاته، وفي مقال بعنوان 

، والذي سخرت الصحافة «لالستيطان»ألحد مرشحي الرئاسة في إسرائيل )رؤوبين ريفلين(، المؤيد 
في قيادة الليكود واضح وهو يعبر  اإلجماع»للرئاسة: « الليكود»اإلسرائيلية منه باعتباره بات مرشح 

إذا كان بيبي قفز فوق مركب ريفلين مخالفًا »وأضاف: «. عن القيادة أكثر من تعبيره عن الناخبين
ما قاله وآمن به، فمن يضمن لنا أال يقفز فوق كل مركب مريب يضمن بقاءه؟ فقد أصبح هذا الهدف 

إن تغيير نتنياهو موقفه »واختتم مقاله بالقول: «. هاعنده كما يبدو القيمة العليا التي تشتق قراراته من
السريع المتقلب في أمر دعم ريفلين ينصب أمامنا شارة حمراء مظهرًا لنا أن البواعث التي تؤثر في 

 «.اتخاذ نتنياهو للقرارات مستعبدة تمامًا لقيمة حفظ البقاء المقدسة
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ويرفض « دولة يهودية»بل يعمل إلقامة  نتنياهو ال يريد ضم أكبر جزء من الضفة والقطاع فحسب،
بقاء « األمن المطلق»الدولة الثنائية القومية. فهو يريد األرض بال سكان، و بمفهومه الصهيوني، وا 

 «.غير شريك»القطاع محاصرًا ومعزواًل. كما يصر على وجود إجماع إسرائيلي بأن الرئيس عباس 
، كتب يقول: «نتنياهو أصبحنا ضد العالم كلهفي عهد »بعنوان « أمنون شموش»وفي مقال للكاتب 

ليس من المبالغة القول إن ثمة تماهيًا خفيًا بين عدم تدخل نتنياهو، وبين مبادرته إلى سّن قانون »
أساس القومية الذي تنبعث منه أيضًا رائحة استكبار على أبناء شعوب وأديان أخرى يعيشون 

عمى يؤدي إلى شّل القدرة على أليمان اإلإن ا»ويضيف: «. رض المقدسةألوسيعيشون معنا في ا
ُبد من استبداله بزعيم الالتفكير والفهم والمصالحة. ونظرًا إلى كون نتنياهو رجل إيمان أعمى، فإنه 

يفهم ويعلم أن ثمة روايتين يجب القيام بالمصالحة بينهما: الرواية القومية اليهودية والرواية القومية 
ساسية أللقد حان الوقت كي يشغل رئيس الحكومة نفسه بالقضايا ا»اتب: ويختم الك«. الفلسطينية

سامية "والملحة، وفي مقدمتها قضايا وطن يقوم متطرفون قوميون بتدنيس مقدساته، ويتسببون بتأجيج 
 ."جديدة في جميع أنحاء العالم غير اليهودي

الوجود، خصوصًا من التاريخ،  ما يفهم مما سبق، أن )نتنياهو( يريد اختفاء الفلسطيني تمامًا من
اللهم إال وفق الرواية الصهيونية التي تقزم أحقيته باألرض وحقوقه األخرى، وكأنه يعيش القلق من 
المستقبل، ومن الشعب والتاريخ اللذين يكرسان حقوق الفلسطينيين باألرض الفلسطينية. صحيح أن 

لتعني دولة فلسطينية فقط على حدود « يةالثوابت والحقوق الفلسطين»الفلسطينيين أعادوا تعريف 
، لكن هذا ال ينفي أن فلسطين التاريخية هي أرض الشعب الفلسطيني الواحد 3667الرابع من يونيو 

، وال يمكن ضمن أي تسوية التراجع عن حق تاريخي 44سواء في الضفة أو القطاع أو أراضي 
 «.حتى ولو كان ذلك من أجل تسوية راهنة

كشرط أساسي لنجاح المفاوضات « الدولة اليهودية»نياهو، أي االعتراف الفلسطيني بـإن ما يريده نت
والتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، يعيدنا ويعيد القضية الفلسطينية إلى مربعها األول. وهو، بذلك، 

د، يرى )ونحن علينا بالتالي أن نرى( أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي صراع وجود وليس صراع حدو 
ذلك أن كافة االتفاقات والمعاهدات والتفاهمات والتنازالت، لم تجبر االحتالل على تقديم أي تنازل، 

صرارًا على تنفيذ مخططاته التوراتية التي تعتبر فلسطين التاريخية  الوطن القومي »بل زادته تطرفًا وا 
ب الفلسطيني. وعليه، ، مع رفض االعتراف بالحقوق الوطنية والتاريخية المشروعة للشع«لليهود

يتوجب علينا القول: طالما رفع اإلسرائيليون سقفهم السياسي، فعلينا ليس أن نخفض سقفنا، وال حتى 
الفلسطيني. فإن هم لم يأتوا إلى كلمة سواء من « الحد األدنى»أن نقبل بالسقف المنخفض لبرنامج 
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منظمة التحرير الفلسطينية، فلنذهب  الذي تبنته فصائل« الحد األدنى»حدها « تسوية تاريخية»خالل 
عندئذ إلى الجذر، إلى األصل، أي المطالبة بفلسطينية فلسطين الكاملة )مقابل يهودية فلسطين( أو 
أن نذهب سويًا إلى الدولة الديمقراطية المدنية الواحدة حيث لكل مواطن مقيم على أرض فلسطين 

 ها وعليه الواجبات ذاتها أيضًا.)مسلمًا كان أم مسيحيًا أم يهوديًا( الحقوق ذات
09/1/4108، االتحاد، أبو ظبي  

 
 هل سلمت حماس نفسها لشيطان التفاصيل؟ .53

 عماد زقوت
رفضت حركة فتح تسليم مقاليد السلطة لحركة حماس بعد فوزها في االنتخابات التشريعية وتشكيلها 

المشاكل واألزمات،  م، بل تمردت فتح على الحكومة، وافتعلت العديد من1006الحكومة عام 
ورفضت األجهزة األمنية االحتكام ألوامر وزير الداخلية سعيد صيام، أي حاولت حركة فتح االنقالب 

 على صناديق االقتراع التي شهد لها العالم.
وبدأت حينها جوالت الحوار الفلسطيني في القاهرة ومكة، لكن أطراًفا متنفذة داخل حركة فتح أصرت 

حكومة لحركة حماس، وهددت بـ"الخمسة بلدي"، وازدادت وتيرة الحوارات بعد حسم على عدم تسليم ال
حركة حماس األمور في قطاع غزة، وحدوث االنقسام الذي كان سببه األساس تعنت حركة فتح، 
ورفضها نتائج االنتخابات التشريعية، وانتهى قطار الحوارات واالتفاقيات في غزة، وتحديًدا مخيم 

اتفاق المصالحة الوطنية وتبعه تشكيل حكومة توافق برئاسة د. رامي الحمد هلل، من الشاطئ، ووقع 
أولى مهامها توحيد مؤسسات الشعب الفلسطيني، وتحقيق المصالحة المجتمعية، ولكن _يا لألسف_ 
فشلت في أول اختباراتها عندما رفضت صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وبدأت تماطل 

حتى أوجدت انقساًما جديًدا، وشرًخا كبيًرا داخل المجتمع الفلسطيني، بين موظفين في هذا الملف، 
اشتغلوا بعد االنقسام بأوامر حكومة غزة، وموظفين شغلتهم على مدار سنوات حكومات السلطة، 
واستنكفوا عن العمل بأوامر من الرئيس محمود عباس، ولكن ماذا بعد؟، وهل حركة حماس سلمت 

التفاصيل، وفشلت في تقدير موقف ونية حركة فتح، التي أرادت فقط تسلم مفاتيح نفسها لشيطان 
 الحكومة، وشغل حركة حماس بملفات جديدة؟

والواضح أن أطراًفا بعينها تريد شغل حركة حماس عن العمل الجهادي، والقضايا الوطنية الكبيرة، 
ك بإدخالها في دوامة ملفات كاألسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، والقدس، والالجئين، وذل

داخلية، كرواتب الموظفين، والهيكليات اإلدارية، واللجان اإلدارية، والمالية، وهل سيقرر الرئيس 
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تفعيل المجلس التشريعي أم ال، وهل سيدعو اإلطار القيادي لالجتماع أم ال، وكل ذلك يبقينا في 
 "خالط" االنقسام، ولكن بحلته الجديدة.

نا مراقبين: حذار من ذلك؛ ألن حركة حماس قد تلجأ إلى قلب الطاولة، وتوجيه ولكن نقول بصفت
صواريخها تجاه العدو الصهيوني، وربما نصحو على خبر أسر جندي صهيوني جديد، خاصة أن 
قضية األسرى تشكل ضاغًطا كبيًرا على قيادة حركة حماس، التي هددت مراًرا بأن الحل الوحيد 

 سياسة أسر الجنود.لإلفراج عن األسرى هو 
وفي هذا اإلطار نشير إلى أن العدو الصهيوني يلعب بوضوح في ملف االنقسام الفلسطيني، ودائًما 
يضع أمام حركة فتح والسلطة )فزاعة( أن حركة حماس ستسيطر على الضفة الغربية قريًبا، ويا 

ة في الهجوم على حماس، لألسف هذه األقاويل تجد آذاًنا صاغية عند حركة فتح، التي تتخذها ذريع
ومنع أي تحركات ونشاطات لها، وفي المقابل حركة حماس ترتاح ربما إلى تلك المعلومات التي 
يتحدث بها أركان العدو الصهيوني، وعلى رأسهم نتنياهو، ويشعرها ذلك بأنها قوية في الضفة، وقد 

 يكون دافًعا لها إلى الكشف عن بعض أوراقها.
ناع القرار الفلسطيني: ال تلجؤوا إلى الروايات الصهيونية، وال تنصتوا إليها؛ وبناًء عليه نقول لص

ألنها تحتوي على الكثير من السم إلى جانب بعض العسل، ونحذر أيًضا حركة فتح واالحتالل 
وبعض األطراف العربية والدولية أال تضغطوا على حركة حماس؛ ألنكم تدفعونها إلى االنفجار في 

 وا.وجوهكم فانتبه
04/1/4108، فلسطين أون الين  
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 نبيل عمرو
الحذر الذي ميز رد الفعل االولي على اعالن نهاية االنقسام كان مبررا، بل ان ما يجري حاليا، هو 

 التفسير العملي للمخاوف الشعبية.
اوساط فتحاوية صدر عن  االولى،اال ان الحذر لم يصدر عن جهات مستقلة، وانما ومنذ اللحظة 

 االغلبية،وحمساوية، واكاد اجزم ان الحذرين مما تم هم 
والسؤال المركزي الذي يدور في فتح وفي حماس، هو من الذي اوقع باالخر؟ او من الذي ألبس 

 االخر العمامة؟ وهو تعبير مصري حين يدور الحديث عمن " بلف " االخر في صفقة ما.
 لمعركة من خالل القرائن التالية...يقولون في حماس، ان فتح كسبت ا
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 اوال...انها شكلت الحكومة على مزاجها ومن مؤيديها.
ثانيا... انها جذبت حماس الى موقعها السياسي، حين اعلنت الحكومة المشتركة عن تجديد اعترافها 

س عباس عليه الرئي أسبغباسرائيل، والتزامها بوقف العنف، ومضيها قدما في التنسيق االمني الذي 
اال ان اعتبارها  هذا،صفة المقدس، ومهما حاولت حماس فصل نفسها عن الحكومة التي فعلت كل 

حكومة مشتركة، جعل حماس ليست مجرد شريك في الرواتب مثاًل، وانما شريك في السياسة، حتى 
 بالباطن، او بالسكوت والسكوت غالبا هو عالمة بإسرائيلساد مصطلح يقول، ان حماس اعترفت 

 الرضى.
هكذا يتحدثون في حماس، اال ان المتحمسين لما تم، يفسرون ذلك كله ويحاولون من خالل هذا 
الحديث الفوز بمغانم الحكومة المشتركة، وتجنب مغرمها السياسي، وهذه مسألة لن تقنع احدًا ال في 

 حماس وال في العالم الخارجي.
ان الحركة التي جرى التنكيل بها على مدى سبع  اما فتح ..فان رأيا عاما مهما في داخلها ، يرى

سنوات في غزة، هي التي قدمت طوق النجاة لحماس، بعد ان فقدت جميع حلفائها ومصادر قوتها ، 
ويقولون في فتح استطرادا لذلك، ان االتفاق المرتجل الذي اعلن في مخيم الشاطئ لمجرد 

تها خصوصا المالية، دون ان يمس االستعراض التلفزيوني، اعفى حماس من جميع مسؤوليا
باستقاللية قوتها االمنية واالدارية والعسكرية، وبذلك تكون حماس تخلت عن قشرة السلطة وحصلت 
بالمقابل على عمق السيطرة والنفوذ، وهذا اراح حماس في غزة وفتح لها ابواب نفوذ وشرعية في 

 الضفة.
حركتين الكبيرتين، اال انه اتسع وانتشر على وجدل كهذا وان دار بحدة داخل اوساط واطارات ال

 بأزمةمستوى الرأي العالم الفلسطيني كله، حين اصطدمت احتفاالت الوحدة السطحية وغير المقنعة، 
الرواتب ، وهي ازمة ال صلة لها بالخيارات السياسية او المقاومة، فأزمة الرواتب، وضعت المقاتل 

اثناء الجدل حولها االدعاء ان من قبض هو من اتباع خيار  والمفاوض على قدم المساواة، وال مجال
التفاوض، وان من لم يقبض هو ضمانة المقاومة المسلحة، ذلك ان الموظف الذي ينتظر راتبه بفارغ 
الصبر آخر الشهر، وان كان وطنيا بالفطرة كسائر ابناء الشعب الفلسطيني ، اال انه في امر قوت 

 وادعاءاتهمدة عن تصنيفات السياسيين عياله يفكر بصورة عملية بعي
ان الذي يجري االن من اقتتال حاد على المرتبات، وسبقه اقتتال كالمي على بعض الوزراء وبعض 

وهذا  آخر،المسميات االدارية، يؤكد ان وحدة الوطن في واد ووحدة المأزومين من السياسيين في واٍد 
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جرس انذار يدعو الفلسطينيين الى التفكير جديا في امر فوق انه برر الحذر مما تم اال انه يقرع 
 وحدة حقيقية، وليس في مجرد استعراض تلفزيوني.

04/1/4108، القدس، القدس  
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 دانييل ابراهام
في فشل « من المذنب»الفلسطينية االن بجدال معاٍد يركز في مسألة  –تتميز الساحة االسرائيلية 

فاوضات، وما هو معنى اقامة حكومة التكنوقراطيين في رام هللا. ولكن يخيل أن على حقيقة واحدة الم
يتفق الجميع: أجراس السالم ال تقرع، وبالتأكيد ليس االن. هذه الحقيقة ليس فقط ال تجعل الحاجة 

لحاحا بل أقل ا –حل المسألة الفلسطينية  –الى التصدي للتحدي االهم الذي تقف امامه اسرائيل 
 وتؤكدها: فالسبيل الى التصدي لهذه المشكلة سيحسم مستقبل اسرائيل.

من جيد.  أكثربحذر. فوضع اسرائيل اليوم بل وغدا، هو وضع جيد. « مستقبل»وأنا استخدم كلمة 
االقتصاد يزدهر وال يوجد خطر حرب فوري. ولكن من لديه عينان في رأسه يمكنه أن يرى بان 

ودية موضع خطر. وال سيما الن معنى استمرار الوضع الراهن هو أن عدد العرب مستقبلها كدولة يه
 الذين يعيشون داخل حدود اسرائيل سيزداد.

 1.4مليون مواطن اسرائيلي هم عرب.  4.1في المئة من  10بقليل من  أكثرمليون نسمة،  3.7
الى ذلك، كون اسرائيل  مليون فلسطيني آخر يعيشون تحت حكم اسرائيلي في الضفة الغربية. اضافة
مليون عربي يعيشون  3.7تسيطر على المجال الجوي والحدود البحرية لقطاع غزة، فان العالم يرى 

مليون  6.3هناك كمن يوجدون ايضا تحت حكم اسرائيلي. الميزان في خالصته: في اسرائيل يعيش 
 تحت حكم اسرائيلي(.عربي )بعضهم مواطنو الدولة وبعضهم االخر يوجدون  مليون 2.4ويهودي 

عدد العرب يزداد بسرعة أكبر من عدد اليهود. واسرائيل تقترب من المساواة في االعداد بين اليهود 
والعرب الذين يعيشون تحت حكم اسرائيلي. البروفيسور سيرجيو دي ال فرغوال من الجامعة العبرية، 

والعربية، توصل الى استنتاج بانه حتى  المرجعية الرائدة في العالم في مواضيع الديمغرافيا اليهودية
سيكون اليهود اقلية في االرض التي تتضمن اسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة. كما  1010العام 

في  44سيشكل العرب  1010يقضي دي ال فرغوال ايضا بانه حتى بدون قطاع غزة، حتى العام 
ه، فليس بعيدا اليوم الذي يفوق فيه عدد المئة من السكان الذين يعيشون تحت حكم اسرائيلي. وعلي

 سكان الدولة العرب عدد اليهود.
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ولكن عندما يحذر وزير الخارجية االمريكي جون كيري من «. االزمنة المتغيرة»بوب ديلن غنى عن 
لم تجد اسرائيل السبيل الى المساعدة في قيام دولة فلسطينية وتخليص نفسها من الضفة،  إذاأنه 

مما يقدر الكثير من  أكبر، فان المعنى هو أن االزمنة تتغير بسرعة «دولة أبرتهايد»فانها ستصبح 
 .إلسرائيلاالسرائيليين. وكيري، كما ينبغي التشديد، هو صديق عاطف 

اسرائيل ملزمة بان تحسم. عليها أن تحل النزاع كي تكون دولة يهودية. من اجل الحفاظ على أغلبية 
اسة لحدود معترف بها ومتفق عليها، تفصل بينها وبين الدولة يهودية فان اسرائيل بحاجة م

الفلسطينية المستقبلية في الضفة الغربية وفي غزة. وكلما حصل هذا بشكل أسرع، هكذا سيكون 
أمنا. وهذه المهامة ملقاة على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عليه أن  أكثرمستقبل اسرائيل 

 تكون فيه دولة يهودية تحافظ على طابعها الديمقراطي.يقود اسرائيل الى مستقبل 
الحسم في هذا الشأن هو الحسم االهم الذي يتعين على الجمهور االسرائيلي أن يجريه: ان يكون 

كنتم تريدون دولة يهودية عليكم أن تصروا  إذادولة يهودية أو دولة نصفها يهودي ونصفها عربي. 
 . المستقبل منوط بكم.على أن يلبي رئيس وزرائكم ارادتكم

00/1/4108هآرتس   
09/1/4108القدس العربي، لندن،   
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