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*** 
 
مليون دوالر.. وعريقات يصف القرار بــ"جريمة  125"إسرائيل" تجمد تحويل ضرائب للسلطة بقيمة  

 حرب"
وكاالت: أعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل جمدت امس، تحويل ضرائب -ؤوط عبد الرؤوف أرنا

مليون دوالر ُجمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردًا على الطلب الفلسطيني  152بقيمة  
المحكمة الجنائية الدولية، األمر الذي سارعت السلطة الفلسطينية الى وصفه بـ  إلىباالنضمام 

 «.جريمة حرب»
إسرائيل األموال نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الواردة إلى مناطق السلطة وتجمع 

الفلسطينية من خالل المعابر اإلسرائيلية، وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه األموال في دفع 
 رواتب الموظفين والمصاريف الجارية للسلطة.

لسطيني الرسمي الذي قدم الى األمم المتحدة وهو اإلجراء اإلسرائيلي األول ردًا على الطلب الف
الجمعة لالنضمام إلى هذه المحكمة، ما سيتيح للفلسطينيين الحقًا تقديم شكاوى ضد مسؤولين 

 إسرائيليين أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
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ي وفي أول رد عقابي على تحرك الفلسطينيين لالنضمام للمحكمة الجنائية الدولية قال مسؤول إسرائيل
امس ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع كبار وزرائه يوم الخميس تجميد التحويل 

مليون  152مليون شيكل في المجمل )حوالي  211الشهري القادم ألموال الضرائب والذي يبلغ نحو 
 دوالر(.

ولدفع رواتب  -حدودالتي تتمتع بحكم ذاتي م-وهذه األموال حيوية لتسيير عمل السلطة الفلسطينية 
 العاملين بالقطاع العام.

وبهذا الصدد، وصف د.صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 
 «.قرصنة إسرائيلية»قرار الحكومة اإلسرائيلية بأنها « األيام»تصريح لـ 

نما »وقال  سرائيل ليست دولة مانحة وا  وأضاف « هي دولة محتلةهذه أموال الشعب الفلسطيني وا 
خطواتنا الشرعية في المحافل الدولية والمواثيق الدولية تقابل بخطوات غير شرعية إسرائيلية، بمزيد »

 «.من القرصنة
الدول العربية واألمين العام لجامعة الدول العربية لتفعيل شبكة األمان المالية التي »ودعا عريقات 

مليون دوالر شهريًا لتعزيز صمود أبناء الشعب  111مة أقرتها القمة العربية في الكويت بقي
 «.الفلسطيني وإلفشال هذه القرصنة اإلسرائيلية

إن حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذه »وقال عريقات 
 «.عقوبات للمستشفيات، للمرضى، للمدارس والمشاريع والرواتب

لسطيني بالكامل، وبالتالي فإن هذا يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة هذا تجويع للشعب الف»وأضاف 
الجنايات الدولية ألنه إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية 

 «.ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية واالستقالل فإنها مخطئة تماماً 
هذه سرقة علنية،  ليست عملية غير »يترز وقالت المفاوضة الفلسطينية الكبيرة حنان عشراوي لرو 

قانونية فحسب، بل إنهم يضيفون إلى سرقة األراضي سرقة األموال، اإليرادات تخص الشعب 
 «.الفلسطيني وهي تذهب للرواتب ولدعم اقتصادنا. ليس من حق إسرائيل أن تقرر سرقة أموالنا

تدرس إمكانية »الضرائب فان إسرائيل وقال المسؤول اإلسرائيلي انه باإلضافة إلى تجميد عائدات 
ضد الرئيس عباس « اتخاذ إجراءات قضائية على نطاق كبير في الواليات المتحدة وأماكن أخرى

 ومسؤولين فلسطينيين آخرين.
وأضاف مسؤول إسرائيلي آخر: إن إسرائيل ستعتمد على األرجح في هذه اإلجراءات القضائية على 

 نونية مؤيدة إلسرائيل قادرة على إقامة دعاوى قانونية في الخارج.منظمات غير حكومية ومنظمات قا
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وقال المسؤولون ان إسرائيل تعتبر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة متآمرة مع حركة 
 حماس في غزة بسبب اتفاق المصالحة الذي ابرماه في نيسان.

 4/1/5112األيام، رام هللا، 
 
 تطالب مصر بالتحقيق في مقتل فتى فلسطينيوزارة الداخلية في غزة  

رائد الفي: دانت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، أمس السبت، ما وصفته حادثة مقتل فتى -غزة 
 فلسطيني برصاص الجيش المصري على الحدود الفلسطينية المصرية في جنوب قطاع غزة.

ما حدث تطور خطير واستخدام مفرط للقوة"، واعتبر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان، أن "
وقال إنه "كان باستطاعة األمن المصري التعامل مع الموقف بحكمة وتفادي ما وقع، في ظل أن 
الفتى أعزل ولم يشكل أي خطر على األمن المصري"، ورأى أن "ما جرى ال ينسجم مع عالقة 

يق عاجل فيما جرى ومحاسبة مرتكبيه لضمان الجوار بين األشقاء"، مطالبًا القيادة المصرية بفتح تحق
 عدم تكراره.

 4/1/5112الخليج، الشارقة، 
 
 مجدي الخالدي: التنسيق والتشاور بين القيادتين األردنية والفلسطينية مستمران ومتواصالن 

كمال زكارنة: قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، ان 
فلسطيني محمود عباس يحرص كل الحرص على التنسيق الكامل والشامل والدائم مع اخيه الرئيس ال

جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين في جميع القضايا والمواضيع ذات االهتمام المشترك وان 
هناك تعليمات لجميع المسؤولين الفلسطينيين في المؤسسات الفلسطينية كافة بما فيها دائرة 

 ات على التنسيق المستمر واليومي مع االشقاء في االردن.المفاوض
من رام هللا، انه ال يوجد اي شيء في الدنيا يمكن « الدستور»وقال الخالدي في اتصال هاتفي مع 

ان يبعد الشقيقين االردن وفلسطين عن بعضهما البعض او ان يوجد سوء فهم من اي نوع بين 
 ن.الجانبين في اي خطوة او اي موضوع كا

واضاف، ان االردن الشقيق يقف الى جانبنا في قضايا القدس ومجلس االمن الدولي وفي جميع 
القضايا االخرى التي تخص القضية الفلسطينية وان التنسيق االردني الفلسطيني متواصل على اعلى 

 المستويات.
 4/1/5112الدستور، عمان، 
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 من فشل التسوية بدران: توجه السلطة لمجلس األمن ُبني على اإلحباط 
الدوحة: عّد القيادي في حركة "حماس"، حسام بدران، أن فشل مشروع قرار "إنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي" الذي قدمته السلطة الفلسطينية لمجلس األمن الدولي، لم يتسّبب بإحداث صدمة في 

 الشارع الفلسطيني.
لشارع الفلسطيني من مجلس األمن وقال بدران في تصريحات صحفية، السبت، "لم يتوقع أحد في ا

 شيئًا"، مشددًا على أن قيادة السلطة الفلسطينية "خطت خطوتها منفردة".
ورأى أن تحّرك السلطة ُبني على "اإلحباط" بعد فشل مسيرة التسوية السلمية مع االحتالل اإلسرائيلي، 

 مشروع حقيقي للتحرك".مضيفًا "سلوك السلطة على األرض يفتقد للجدية، ويدل على عدم وجود أي 
 3/1/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 البردويل: قتل جنود من الجيش المصري سابقة خطيرة 

رائد الفي: قال المتحدث باسم حركة "حماس" صالح البردويل: إن قتل جنود من الجيش  -غزة 
حدى نتائج التحريض في اإلعالم المصري  ضد المصري لطفل فلسطيني سابقة خطيرة وا 

الفلسطينيين، وأضاف في بيان نشره على صفحته في "فيس بوك" أن الجنود أطلقوا النار على الطفل 
 عامًا(، وتركوه ينزف ومنعوا وصول من يسعفه حتى مات. 11زكي الهوبي )

 4/1/5112الخليج، الشارقة، 
 
  كتائب القسام تزف أحد عناصرها والذي وافته المنية في تركيا خالل رحلة عالجية 

(، أحد عناصرها 1-3غزة: زّفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في وقت متأخر من مساء السبت )
 والذي وافته المنية في تركيا خالل رحلة عالجية من مرض عضال.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري، إن الشهيد القسامي المجاهد هاشم محمد الناجي "أبو عزيز" 
لروضة" في حي اليرموك بغزة  انتقل إلى جوار ربه خالل رحلٍة عالجيٍة في عامًا( من مسجد "ا 25)

 تركيا بعد صراٍع مع مرٍض عضال.
 3/1/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حماس تنعي الرئيس كرامي وتعد رحيله خسارة للحياة السياسية في لبنان وللقضية الفلسطينية 

ألسبق عمر كرامي، معتبرة فقدانه "خسارة للبنانيين نعت حركة حماس، رئيس الوزراء اللبناني ا
 واألمة".
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وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم: "إننا فقدنا زعيمًا وطنيًا، ابن عائلة عربية وقفت إلى جانب 
فلسطين بإخالص"، معتبرة فقدانه "خسارة للبنانيين واألمة، لما له من مواقف وطنية ومشرفة 

 الحق والعدل والتسامح".وشجاعة، ووقوفه إلى جانب 
وأضافت: "برحيل كرامي نستشعر فقدان زعيم ابن بيت سياسي لبناني عربي إسالمي عريق، وقف 
إلى جانب القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها، 

زالة االحتالل الصهيوني الغاص  ب".وناصر وكافح من أجل التحرير والعودة، وا 
وتابعت الحركة: إننا "نفتقد زعيمًا لبنانيًا وقف إلى جانب مطالب الالجئين الفلسطينيين اإلنسانية 
عادة إعمار مخيم نهر البارد"، مستذكرة "الرئيس الشهيد رشيد  المحقة، مثل حق العمل والتملك وا 

 ية".كرامي )شقيق عمر(، في دفاعه عن القضية الفلسطينية طوال سنوات حياته السياس
ونعت "حماس" الرئيس عمر كرامي، معتبرًة رحيله خسارة للحياة السياسية في لبنان وللقضية 
الفلسطينية، مقدمة العزاء لعائلته وألنصاره ومحبيه وللبنانيين، داعية "هللا له بالرحمة والمغفرة، وأن 

 يلهم أهله الصبر والسلوان".
 3/1/5112فلسطين أون الين، 

 
 ": الفلسطينيون سيعودون إلى مجلس األمن44عباس زكي لـ"عرب  

جميل حامد: وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، أركان الحكومة اإلسرائيلية 
باللصوص تعقيبا على وقف التحويالت المالية العائدة للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب 

تخاذ قرار بتأجيل دفع رواتب موظفيها. وأكد أن والجمارك، األمر الذي أدى بالسلطة الفلسطينية إلى ا
 السلطة الفلسطينية ستتوجه مجددا لمجلس األمن الدولي للمطالبة بإنهاء االحتالل.

" إن التهديدات اإلسرائيلية بمقاضاة الرئيس الفلسطيني 44وقال زكي في حديث خاص لـ"عرب 
اهب للتصعيد وأنه يضع العقبات أمام محمود عباس والقيادة الفلسطينية تفيد بأن هذا االحتالل ذ

 الخروج من المأزق الحالي عقب توقيع القيادة الفلسطينية على وثائق االنضمام للمنظمات الدولية.
وأضاف زكي الذي احتجزته قوات االحتالل اإلسرائيلي على حاجز الكونتينر صباح اليوم 'إن البنادق 

  تدخل الناس لحمايتي لحدث ما ال يحمد عقباه'.اإلسرائيلية تم تصويبها على صدري اليوم ولوال
وأكد زكي أن الفلسطينيين سيذهبون إلى مجلس األمن الدولي للتصويت على مشروع القرار 
ذا ما استخدمت الواليات المتحدة حق  الفلسطيني إلنهاء االحتالل مرة أخرى ومرات إن لزم األمر، وا 

 التي عارضت القرار.« ول السخيفةالد»النقض الفيتو فهذا يفضحها ويحرجها هي و
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وقال 'إننا ماضون في توجهاتنا رغم كل التهديدات اإلسرائيلية ولن نتراجع عن خطواتنا في سبيل 
 إنهاء االحتالل'.

تجدر اإلشارة إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي أوقفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض 
كي على حاجز الكونتينر الذي يفصل منطقة جنوب الضفة العالقات الفلسطينية الصينية عباس ز 

الغربية عن وسطها وشمالها صباح اليوم ومنعته من التوجه الى مدينة الخليل للمشاركة جنازة في 
 المدينة.

 3/1/5112، 44عرب 
 
 مصادر تنفي لـ "القدس" خبر أسر جندي إسرائيلي بغزة    

يوم السبت، األنباء التي تداولتها وسائل إعالم خــاص: نفت مصادر فلسطينية مطلعة، ال -غزة
 مختلفة عن أن المقاومة الفلسطينية اسرت مؤخرا جنديا إسرائيليا سحبه بحر عسقالن إلى غزة.

وقالت المصادر لـ القدس دوت كوم، انه "ال علم لنا بمثل هذه الحادثة"، مبينًة أن المقاومة لم تعلن 
ن التعامل اإلسرائيلي مع الحدث لم يكن موجودا كما اعتاد أيضا عن مثل هذه العملية في حين أ

 المواطنون بالتوجه إلى تصعيد عسكري للبحث عن الجنود.
وقالت مصادر أخرى لـ القدس دوت كوم، ان الحديث يدور عن شخص ارتيري "مسيحي" دخل غزة 

سطيني باعتقاله ثم عبر الحدود الشرقية لخانيونس قبيل الحرب األخيرة بنحو شهر وقام األمن الفل
سلمه للصليب األحمر الذي بدوره نقله إلسرائيل ورفضت استالمه على اعتبار أنها ال تعرف له هوية 

 أو مكان.
ولم تنف أو تؤكد جهات في الصليب األحمر خالل حديثها مع مراسلنا هذه األنباء وطلبت االنتظار 

 أليام أخرى.
لية أن تكون إسرائيل تحدثت عن أي حدث غير عادي نفى مراسل القدس دوت كوم للشؤون اإلسرائي

على حدود غزة، مبينا أن الحديث من قبل بعض وسائل اإلعالم عن غواص مفقود وصل لغزة غير 
 صحيحة وخاصًة أن إسرائيل أعلنت مساء األربعاء العثور على الغواص متوفيًا.

 3/1/5112القدس، القدس، 
 
 ها لقرار "إسرائيل" تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطةحزب "ميرتس" اليساري تعلن رفض زعيمة 

تل أبيب: أعربت زعيمة حزب )ميرتس( اليساري زهافا غالئون عن رفضها لقرار إسرائيل تجميد 
 تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
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نقل األموال  نتنياهو وبينيت يفضالن مصالحهما الشخصية على المصالح العامة، فتجميد»وقالت:  
 «.يعمل على تدمير السلطة ووقف التنسيق األمني

وقال التحالف االنتخابي بين زعيم حزب العمل اسحاق هيرتسوغ وزعيمة حزب )الحركة( تسيبي 
نه ال يوجد لديه حلول بل يستمر في تشويه صورة  ليفني، إن نتنياهو ضعيف أمام محمود عباس وا 

ك الخطوات ال تساعد الجيش اإلسرائيلي وال تعمل على السيطرة على إسرائيل في العالم، معتبرًا أن تل
 الساحة الدولية.

 111وبموجب اتفاقات السالم المؤقتة الموقعة منذ التسعينات تقوم إسرائيل بتحصيل ما ال يقل عن 
 مليون دوالر شهريًا من عائدات الضرائب نيابًة عن السلطة الفلسطينية.

 4/1/5112الشرق األوسط، لندن، 
 
 هرتسوغ وليفني: ال يوجد لدى نتنياهو الحل الحقيقي لوضع "إسرائيل" المتدهور دوليا 

القدس المحتلة: انتقد زعيما "المعسكر الصهيوني" اسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني، رئيس الوزراء 
تبلغ  االسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب اتخاذه القرار بوقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي

 مليون دوالر. 152قيمتها 
وقال هرتسوغ وليفني في تصريح صحفي "نتنياهو ال يوجد لديه الحل الحقيقي لوضع اسرائيل 
المتدهور على الساحة العالمية". ووصفاه بأنه ضعيف في مواجهة الرئيس محمود عباس، وفشل 

 سرائيلي في الهاي.ايضا في التحرك التخاذ الخطوات التي من شأنها حماية جنود الجيش اإل
 4/1/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تأجيل نشر تقرير تحقيقات "الجرف الصامد" خشية تأثيره على االنتخابات اإلسرائيلية 

آمال شحادة: قرر رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي، ياريف  -القدس المحتلة 
، خشية تأثيره على «الجرف الصامد»فاقات الحرب على غزة ليفين، تأجيل نشر تقرير التحقيق في إخ

 اإلسرائيليين قبل االنتخابات العامة.
وقيل إن ليفين يتخّوف من أن نتائج التحقيق، الذي يتطّرق إلى اإلخفاقات في استعدادات الجيش، 

س الوزاري وبلورة الصورة االستخبارية خالل الحرب وقبلها، والخالفات القوية التي سادت في المجل
األمني، خالل الحرب، وتأثيرها على الحرب، يمكنها جميعًا أن تعّرض الليكود ورئيسه،  –السياسي 

 بنيامين نتنياهو، النتقادات عامة.
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ورأت جهات معينة أن تأخير نشر «. النتائج لن تكون جاهزة للنشر قريباً »وكان ليفين قد صرح بأن: 
نما الجهات المهنية أيضًا، كالجيش والمجلس الوزاري، التقرير يخطئ ليس بحق الجمهور فقط،  وا 

 اللذين يفترض بهما استخالص العبر، ألن هذا هو هدف التحقيق.
ونقل قول البعض إن حرب غزة كانت أصعب حدث ترك تأثيره الكبير على المواطنين في إسرائيل، 

نه من حق الناخبين، الذين واكبوا اب تداء المعركة االنتخابية، على خالل دورة الحكومة األخيرة. وا 
إيقاع انتقادات وّجهها أعضاء سابقين في المجلس الوزاري ضد سلوكيات رئيس الحكومة، فهم 

 األسس التي تقوم عليها هذه االنتقادات، واتخاذ قرار بشأن من سيصوتون له بناّء على ذلك.
لى جانب التحقيق الداخلي الذي ، فإ«الجرف الصامد»ُيشار إلى أنه تجري حاليًا أربعة تحقيقات في 

يجريه الجيش، وتحقيق الشرطة العسكرية، التي تعالج الشبهات بارتكاب أعمال جنائية، هناك تحقيق 
مراقب الدولة، وتحقيق لجنة الخارجية واألمن. ووصل تحقيق اللجنة إلى مراحل متقدمة، خاصة في 

ة العسكرية، وبحسب أعضاء في ضوء معركة التصدي التي يقودها الجيش ضد تحقيقات الشرط
 اللجنة فإنه بات ممكنًا صياغة نتائج تحقيق اللجنة.

 4/1/5112الحياة، لندن، 
 
 إصابة أربعة فلسطينيين برصاص المستوطنين وقوات االحتالل في الضفة  

أصــيب ثالثــة فلســطينيين، أمــس الســبت، برصــاص المســتوطنين وقــوات االحــتالل خــالل هجــوم علــى 
ة األغنــام فــي خربــة يــانون التابعــة لقريــة عقربــا جنــوبي مدينــة نــابلس، وقــال غســان مجموعــة مــن رعــا

دغلــس مســؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الضــفة، إن عــددًا مــن المســتوطنين هــاجموا مجموعــة مــن 
رعاة األغنام في خربة يـانون وأطلقـوا الرصـاص الحـي باتجـاههم، ومـن ثـم قـام جنـود االحـتالل بعمليـة 

 مباشر عليهم، ما أدى إلى إصابة ثالثة أشخاص بجروح مختلفة. إطالق نار بشكل
وانــدلعت مواجهــات فــي حــي الطــور بالقــدس بــين قــوات االحــتالل وشــبان فلســطينيين، مــن دون وقــوع 
إصـــابات، وأفـــاد شـــهود عيـــان بـــأن قـــوات االحـــتالل قامـــت بـــإطالق وابـــل مـــن قنابـــل الغـــاز والصـــوت 

ل القريبــة مــن مفتــرق مستشــفى المقاصــد، مــن دون أن يصــاب واألعيــرة المطاطيــة نحــو الشــبان والمنــاز 
أحد، وأضافوا أنه "خـالل المواجهـات حـاول الجنـود اعتقـال طفـل فـي التاسـعة مـن العمـر، ولكـن تـدخل 
الســكان حــال دون اعتقالــه"، وكانــت مواجهــات قــد انــدلعت فــي حــي بئــر أيــوب بســلوان، قامــت خاللهــا 

 القوات "اإلسرائيلية" باعتقال شابين.
 4/1/5112الخليج، الشارقة، 
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 جرح صياد فلسطيني بنيران البحرية اإلسرائيلية في رفح 
الشرق األوسط: أصيب صياد فلسطيني فجر أمس برصاص البحرية اإلسرائيلية قـرب شـاطئ  -لندن 

 رفح في جنوب قطاع غزة، حسبما أفاد مصدر طبي.
أبــو يوســف النجــار إثــر إصــابته  صــيادا أصــيب بجــروح حرجــة نقــل إلــى مستشــفى»وقــال المصــدر إن 

زورقــا »كمــا أوضــح مصــدر أمنــي محلــي أن «. برصــاص وقــذائف قــوات االحــتالل البحريــة فــي رفــح
حربيــا إســـرائيليا قـــام بمطـــاردة قــارب صـــيد وأطلـــق جنـــود االحـــتالل عــدة قـــذائف ووابـــال مـــن الرصـــاص 

 «.باتجاهه، مما أدى إلى إصابة أحد الصيادين
صــياد يــدعى جمــال نعمـان، وهــو مــن ســكان مخــيم الشــاطئ لالجئــين  وذكـر شــهود عيــان أن المصــاب

 «.القارب دمر واحترق بشكل كامل نتيجة إصابته بقذائف مباشرة»الفلسطينيين، وأكدوا أن 
 4/1/5112الشرق األوسط، لندن، 

 
 صحيفة "كول هعير": ارتفاع نسبة الفلسطينيين وانخفاض عدد اليهود في القدس 

« معهــد القــدس ألبحــاث إســرائيل»العبريــة وفــق معطيــات « كــول هعيــر»ة وام: كشــفت صــحيف -غــزة 
التي ترتكز على معلومات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي عن انخفاض نسبة السكان اليهود في 
القـــدس مقارنـــة بالســـكان الفلســـطينيين خـــالل الســـنوات األخيـــرة إذ كانـــت نســـبة اليهـــود فـــي القـــدس عـــام 

 .5115في المائة العام  13مقارنة بـ في المائة  74نحو  1617
 4711نحو »في المائة  1.6في القدس بنسبة  5115وأوضحت الصحيفة أن عدد اليهود ارتفع عام 

 «.نسمة 7121نحو »في المائة  5.1فيما ازداد عدد الفلسطينيين بنسبة « نسمة
 4/1/5112االتحاد، أبو ظبي، 

 
 احية منذ سنواتأسـرى في عسقالن والنقب ينتظرون عمليات جر  

أفــاد نــادي األســير بــأن عــددا مــن األســرى المرضــى فــي ســجني "عســقالن" و"النقــب"، ينتظــرون تقــديم 
جــراء العمليــات الجراحيــة الالزمــة لهــم منــذ ســنوات، ومــنهم األســيران علــي حســان وعثمــان  العالجــات وا 

 يونس من قلقيلية، واألسير محمد راشد من يطا.
« ديســك»ر علــي حســان، مــن قلقيليــة، إثــر زيــارة لــه، أنــه يعــاني مــن ونقــل محــامي النــادي عــن األســي

، وهـو ينتظـر إجـراء 5114متقدم بالظهر، نتج عن تعرضه للشـبح والتعـذيب علـى يـد المحققـين العـام 
مــن الشــهر الماضــي، ولكنهــا لــم  11عمليــة جراحيــة لــه منــذ ســنوات، العمليــة ُقــررت لــه مــؤخرا بتــاري  

 لقمع "النحشون" لألسطوانة التي تحوي صورة لظهره.تجر له بسبب مصادرة وحدة ا
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وأوضح النادي أن األسير حسان ال يتلقى سوى عدة حقن مسكنة بالظهر للتخفيف من اآلالم الشديدة 
التــي يشــعر بهــا، كمــا يشــكو مــن أزمــة صــدرية حــادة، وتــزداد معاناتــه مــع ظــروف الســجن الصــعبة، 

ألســير حســان، محكــوم بالســجن المؤبــد وســبع ســنوات، والغــرف المغلقــة، والضــغط الشــديد، يــذكر أن ا
 ( سنة.11قضى منها )

 4/1/5112الدستور، عمان، 
 
 قرارات "إجرامية" بحق األسرى العام الماضي 6 تقرير: االحتالل فرض 

قـــدس بـــرس: أّكـــد مركـــز حقـــوقي، أن ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلية واصـــلت خـــالل العـــام  -رام هللا 
التعسفية واإلجراميـة بحـق األسـرى الفلسـطينيين، مشـيرًة إلـى أن هـذه القـرارات  الماضي شرعنة القرارات

 تخالف في مضمونها القانون الدولي اإلنساني.
وقـــال مركـــز "أســـرى فلســـطين" للدراســـات فـــي بيـــان صـــحفي تلّقـــت "قـــدس بـــرس" نســـخة عنـــه، الســـبت 

كيــــل علــــى األســــرى قــــرارات عقابيــــة لفــــرض مزيــــد مــــن التن 1(، إن ســــلطات االحــــتالل أصــــدرت 1|3)
 الفلسطينيين في سجونها، ومضاعفة معاناتهم.

وأوضــح المركــز، بــأن لجنــة "الداخليــة واألمــن" التابعــة للبرلمــان اإلســرائيلي "الكنيســت" صــادقت علــى 
قـانون "التغذيـة القسـرية" لألسـرى المضـربين، والـذي طرحتـه وزارتـي القضـاء و"األمـن الـداخلي" وجهــاز 

اباك"، مشــــيرًا إلــــى أن هــــذا القــــرار يشــــّكل خطــــرًا حقيقيــــًا علــــى حيــــاة األســــرى المخــــابرات العامــــة "الشــــ
 المضربين.

وأضــاف أن الحكومــة اإلســرائيلية صــادقت علــى مشــروع قــانون قدمــه حــزب "البيــت اليهــودي" ويــنص 
علـــى مـــنح جهـــاز القضـــاء صـــالحية منـــع رئـــيس الدولـــة العبريـــة مـــن العفـــو عـــن أســـرى فلســـطينيين أو 

الصــادرة بحقهــم "تحــت أي ظــرف كــان"، االمــر الــذي مــن شــانه أن يعيــق عمليــة تخفيــف مــدة الحكــم 
 اإلفراج عن أسرى فلسطينيين خالل صفقات قادمة.

المنصـرم، علـى  5114اللجنة الوزارية اإلسـرائيلية للتشـريع صـادقت خـالل عـام  وأشار البيان، إلى أن
ة مــــن األطفــــال والمــــواطنين مشـــروع قــــرار يقضــــي بتشــــديد العقوبــــات المفروضــــة علـــى راشــــقي الحجــــار 

عامـــًا فــي الســجن، وكـــذلك أصــدر االحـــتالل قــرارًا بالســـماح  51 - 11الفلســطينيين، لتتــراوح مـــا بــين 
 باستخدام السالح خالل عمليات قمع األسرى.

وذكــر المركــز، أن جملــة القــوانين جائــت إلــى جانــب سلســلة عقوبــات فرضــتها ســلطات االحــتالل علــى 
ســجونها، تضــّمنت حرمــانهم مــن إدخــال حاجيــاتهم مــن األغطيــة والمالبــس األســرى الفلســطينيين فــي 

الشتوية، وتركيب أجهـزة تشـويش جديـدة فـي زنـازينهم تنبعـث منهـا موجـات صـوتية "خطيـرة، باإلضـافة 
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إلى إعادة التحقيق مع أسرى معتقلين منذ فترات طويلة مرة أخرى، واحتجاز األسرى بأعـداد كبيـرة فـي 
 ع لهم، وغيرها.زنازين ضيقة ال تتس

 3/1/5112قدس برس، 
 
 5114مواطنة فلسطينية في  115معطيات: االحتالل اعتقل  

قدس برس: قالـت معطيـات حقوقيـة فلسـطينية رسـمية، إن قـوات الحـتالل اعتقلـت خـالل عـام –رام هللا 
فــي المائــة عــن العــام الــذي ســبقه، وأن  71( مواطنــة فلســطينية، بزيــادة قــدرها 115الماضــي ) 5114

مــن بــين مــن تــم اعتقــالهن خــالل العــام المرصــود أمهــات وربــات بيــوت وفتيــات قاصــرات وطالبــات فــي 
الجامعـــة ومقدســـيات مرابطـــات فـــي المســـجد األقصـــى، فيمـــا أعيـــد اعتقـــال أســـيرتين تحررتـــا فـــي صـــفقة 
"شـــاليط"، وأن جميـــع مـــن اعـــتقلن تعرضـــن لشـــكل أو أكثـــر مـــن أشـــكال التعـــذيب واإلهانـــة والمعاملـــة 

 انية.الالإنس
(، إلـى 1|3وأشار بيان لدائرة اإلحصاء بهيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين، تلقتـه "قـدس بـرس" السـبت )

أســــيرة، أقــــدمهن األســــيرة لينــــا الجربــــوني مــــن الــــداخل  51أن االحــــتالل مــــا زال يحتجــــز فــــي ســــجونه 
 سنة. 17سنة وتقضي حكما بالسجن لمدة  13الفلسطيني والمعتقلة منذ قرابة 

 3/1/5112قدس برس، 
 
 هيئة فلسطينية: التوقيع على "ميثاق روما" سيضع حدا  لالستيطان 

خدمـــة قـــدس بـــرس: رأت هيئـــة حقوقيـــة، أن توقيـــع الســـلطة الفلســـطينية علـــى "ميثـــاق رومـــا"  -رام هللا 
األساسي وما يتبعه من انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيتيح إمكانية وضع حٍد للممارسات 

 ة التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خالل مالحقة قادتها ومحاسبتهم قضائيًا.االستيطاني
وأوضح "المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان" في بيان صحفي تلّقت "قدس برس" 

 (، أن الفقــرة الثامنــة مــن المــادة الثامنــة مــن "ميثــاق رومــا" األساســي تعتبــر1|3نســخة عنــه، الســبت )
 االستيطان بحد ذاته "جريمة حرب".

يكاد يمر يوم دون اعتداءات إسرائيلية تطال البشـر والشـجر والحجـر، وبضـوء أخضـر  وقال البيان "ال
ــــة هــــذه  ــــي كاف ــــد العــــون والمســــاعدة لهــــم ف ــــدم ي ــــذي يق مــــن حكومــــة االحــــتالل اإلســــرائيلي وجيشــــها ال

 االعتداءات".
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يهـود فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة قـد شـهدت ازديـادًا ملحوظـًا ى أن أعـداد المسـتوطنين الونّوه البيان، إلـ
، 5113في المائـة عـن عـام  4ألف نسمة، بزيادة قدرها  361خالل العام الماضي، ليصل إلى قرابة 

 وذلك بحسب األرقام الصادرة عن وزارة الداخلية اإلسرائيلية.
 3/1/5112قدس برس، 

 
 بعد توقيع التهدئة قاربا   20صيادا  ويدمر  30االحتالل يعتقل  

كثفــت قــوات االحــتالل مــن عمليــات اعتقــال الصــيادين فــي عــرض البحــر فــي إطــار تحريــه عــن ســالح 
 بحرية المقاومة الفلسطينية خاصة بعد تنفيذها لعملية بحرية خالل العدوان األخير.

صـياًدا فـي المسـافة  31ووصل عدد الصيادين الذين اعتقلهم االحتالل بعـد عدوانـه األخيـر علـى غـزة 
 المسموح لهم العمل فيها البتزازهم واستجوابهم عن معلومات أمنية.

قاربــا بحريــا فلســطينيا ودمــر أربعــة آخــرين بشــكل مباشــر، األمــر الــذي أدى  11كمــا صــادر االحــتالل 
 إلصابة صياد بجروح متوسطة.

ال الصــيادين خرقــا واضــحا واعتبــر ســامي العمصــي رئــيس االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين اعتقــ
آب/  51التفــاق التهدئــة المعلــن فــي القــاهرة برعايــة مصــرية بــين الجــانبين الفلســطيني واإلســرائيلي فــي

أميـــال، تتســــع  1أغســـطس الماضــــي، الـــذي يــــنص علـــى الســــماح للصـــيادين بالصــــيد بحريـــة لمســــافة 
 تدريجيا.

 4/1/5112الدستور، عمان، 
 
 تفاقية الغاز مع االحتالللمنع توقيع ا حملة شعبية فلسطينية 

قــدس بــرس: أعلنــت "اللجنــة الوطنيــة لمقاطعــة إســرائيل"، عــن تشــكيل حشــد يضــم مؤسســات  -رام هللا 
حقوقيــة فلســطينية ودوليــة إلــى جانــب شخصــيات برلمانيــة وسياســية واقتصــادية، للضــغط علــى حكومــة 

 الغاز مع االحتالل اإلسرائيلي.التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد هلل في مسعى لمنع توقيع اتفاقية 
(، إن األشـهر األولـى مـن 1|3وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـه السـبت )

العــام الجــاري ستشــهد تحركــًا شــعبيًا واســعًا ضــد الحكومــة وعــدد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص التــي 
الطبيعي من الجانب اإلسـرائيلي علـى قامت بالتوقيع على اتفاق مبدئي العام الماضي، الستيراد الغاز 

 مليار دوالر. 1.5عامًا، بقيمة تبلغ  51مدار 
 3/1/5112قدس برس، 
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 لبنان: عائلة فلسطينية تحصل على الجنسية التركية بعد أربع سنوات من الوعد 
المركــز الفلســطيني ل:عــالم: قــام الــرئيس التركــي رجــب طيــب أردوغــان عنــدما كــان رئيســًا  –بيــروت 

، حيــث كــان قــد وعــد 5111اء إلــى مخــيم الالجئــين الفلســطينيين فــي مدينــة صــيدا اللبنانيــة عــام للــوزر 
 عائلة محمد شناعة الفلسطينية المقيمة داخل مخيم المية ومية بصيدا بمنحهم الجنسية التركية.

ـــة إّن  ـــة بعـــد مـــرور أربعـــة أعـــوام قائل ـــى الجنســـية التركي ـــة بســـعادة غـــامرة بحصـــولها عل وشـــعرت العائل
 لكثيرين كانوا يقولون إّن أردوغان وعدهم فقط وال بّد أن ينسى وعده.ا

ووصـفت العائلـة أردوغـان بالقائـد الكبيـر ألّنـه لـم يـنسغ وعـده رغـم مشـاغله الكثيـرة ومـرور أربـع سـنوات 
 على وعده.

ية إن الشجاعة التركية في دعم الفلسطينيين في قطـاع غـزة، والمجـزرة التـي ارتكبتهـا البحريـة الصـهيون
علـــى ظهـــر ســـفينة مرمـــرة التركيـــة، كانـــت دافعـــًا رئيســـًا للالجـــئ الفلســـطيني فـــي لبنـــان محمـــد شـــناعة 

 إلطالق اسم رئيس الوزراء آنذاك والرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على أحد أبنائه.  
ي ولــم يكــن يعلــم شــناعة أن هــذا الطفــل الــذي حمــل اســم "أردوغــان" ســيكون ســببًا فــي تغييــر جــذري فــ

 حياته الصعبة التي يحياها في مخيمات اللجوء اللبنانية.
أربــع ســنوات كاملــة مــرت علــى ذاك اللقــاء حتــى جــاء شــناعة الخبــر بمــنح ابنــه "رجــب طيــب أردوغــان" 
ومـــن بعـــده أشـــقاؤه الخمســـة والوالـــد والوالـــدة الجنســـية التركيـــة، فـــي خطـــوة تاريخيـــة يســـتعد مـــن خاللهـــا 

 اتهم يأملون أن تعّوضهم حياة اللجوء والفقر والمعاناة.الدخول إلى مرحلة جديدة من حي
 4/1/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 أعوام على قرار أممي يؤكد عدم شرعية جدار الفصل العنصري 10 

ذكر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن عشر سنوات قد مرت على رأي محكمة العدل 
 جدار الفصل وعدم شرعيته والمبني على األراضي الفلسطينية المحتلة.الدولية االستشاري تجاه 
فـي المئـة مـن الجـدار حتـى اآلن، بمـا فـي ذلـك مئتـا كيلـومتر منـذ صـدور  15ووفقا لـ"أوتشا"، تـم بنـاء 

رأي محكمـــة العـــدل الـــدولي االستشـــاري فـــي موضـــوع التبعـــات القانونيـــة لبنـــاء الجـــدار الفاصـــل علـــى 
 . 5114عام األراضي الفلسطينية 

قــد طالــب "إســرائيل" بإزالــة  5114وكـان قــرار المحكمــة الــذي صــدر فــي التاســع مـن يوليو/تمــوز عــام ،
الجدار من كل األراضي الفلسطينية بما في ذلـك القـدس الشـرقية وضـواحيها مـع تعـويض المتضـررين 

 من بناء الجدار.
 4/1/5112الخليج، الشارقة، 
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 ل المنطقة العازلة مع قطاع غزةالسلطات المصرية تدّشن ثاني مراح 

وكاالت: بدأت السلطات المصرية أمـس تنفيـذ المرحلـة الثانيـة مـن المنطقـة العازلـة  –البيان  -القاهرة 
 في سيناء، بينما قتل مجند في أسيوط. 31على الحدود مع قطاع غزة، في وقٍت قتل إرهابي واعتقل 

ية من المنطقة العازلة على الحدود مع قطـاع غـزة، وبدأت السلطات المصرية أمس تنفيذ المرحلة الثان
متـر  211حيث قّررت السلطات األمنية والتنفيذية بمحافظة شمال سيناء إخالء المنازل المقامة في الـ

منـزل. وخصـص محـافظ شـمال سـيناء اللـواء عبـد  1511على الشـريط الحـدودي بـرفح والبـالغ عـددها 
 ات المواطنين المصريين من منازلهم مجانًا.الفتاح حرحور سيارات لنقل أثاث ومتعلق

تقرر نقل متعلقات المـواطنين مجانـًا تيسـيرًا علـيهم ومراعـاة »وأّكد حرحور في تصريحات صحافية أّنه 
ســيتم تزويــد مجلــس مدينــة رفــح بعــدد كبيــر مــن »، مضــيفًا أّنــه «لظـروفهم، خاصــة غيــر القــادرين مــنهم

ومــًا لتكــون تحــت تصــرف المجلــس، بهــدف نقــل أمتعــة وأثــاث ي 12الســيارات اعتبــارًا مــن األحــد ولمــدة 
ومتعلقـــات المـــواطنين إلـــى أي مكـــان يريدونـــه مجانـــًا مـــع صـــرف مبلـــغ مـــالي لكـــل مـــواطن ســـيتم إزالـــة 

 «.منزله
سيتم صرف التعويضات المالية عن المساكن المقرر إزالتها في المرحلة الثانية »وأضاف حرحور أّنه 

جنيه  1511لة مثلما حدث مع المرحلة األولى، حيث سيتم الصرف بواقع مباشرة، وفي خالل أيام قلي
جنيــه عــن المتــر المربــع مــن المبــاني ذات الحــوائط  711للمتــر المربــع مــن المبــاني الخرســانية ومبلــغ 

مدينــة رفــح الجديــدة ستنشــأ علــى أحــدث طــراز، حيــث تضــم مجتمعــات عمرانيــة »وقــال إّن «. الحاملــة
دويـــة والحضـــرية، ومنـــاطق زراعيـــة وصـــناعية وحرفيـــة وخدميـــة فـــي مختلـــف جديـــدة تناســـب البيئـــة الب

 «.المجاالت
 4/1/5112البيان، دبي، 

 
 "البيان": الجيش المصري أطلق النار على ستة شباب فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة 

قــوات حــرس الحــدود التابعــة للجــيش أطلقــت الرصــاص علــى شــبان »أّكــدت مصــادر أمنيــة مصــرية أّن 
أحــدهم قــد »، موضــحة أّن «لســطينيين كــانوا يحــاولون التســّلل مــن قطــاع غــزة إلــى شــبه جزيــرة ســيناءف

 «.يكون أصيب في إطالق النار
ــــت المصــــادر إّن  ــــى ســــتة شــــباب »وقال ــــت الرصــــاص عل ــــوات حــــرس الحــــدود التابعــــة للجــــيش أطلق ق

، «راضــي المصــريةفلســطينيين بعــد أن تســّلقوا الجــدار الفاصــل بــين مصــر وقطــاع غــّزة إلــى داخــل األ
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الجيش المصري ألقى القبض على ثالثة شبان بينما تمّكن ثالثة آخرون من الهرب، بعد »مضيفة أّن 
 «.أن رفضوا االمتثال ألوامر حرس الحدود بالتوّقف

 4/1/5112البيان، دبي، 
 
 ا  رئيس لجنة الطاقة النيابية األردنية: مباحثات "استيراد الغاز اإلسرائيلي" متوقفة حالي 

رهام زيدان: قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، جمال قموة إن "المباحثات بشأن اتفاقية اسـتيراد  -عمان 
 الغاز اإلسرائيلي متوقفة حاليا".

وبين قموة، في رد على سـؤال لــ"الغد" أمـس، أن السـبب فـي ذلـك يعـود للخالفـات علـى الجانـب اآلخـر 
كومة اإلسرائيلية من جهة أخرى، ما يهدد بفس  العقـد بـين بين الشركة األميركية "نوبل" من جهة والح

 الطرفين.
فقــط مــن حقــل لوفيثيــان فــي البحــر المتوســط، والــذي  % 36وتمتلــك شــركة "نوبــل انيرجــي" األميركيــة 

 ستستورد المملكة منه في حال وقع االتفاق، بينما يعود الباقي لشركات إسرائيلية.
مــؤخرا، أوصــت هيئــة مكافحــة االحتكــار فــي إســرائيل األســبوع  وبحســب مــا نقلتــه وكــاالت أنبــاء دوليــة

الماضــي، بإنهــاء احتكــار شــركة نوبــل انيرجــي ومجموعــة ديليــك لتطــوير حقــل لوثيــان للغــاز الطبيعــي، 
 الواقع قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط.

جـي وديلـك لتوريـد وليس واضحا في هذه األثناء، كيف سيؤثر قرار غيلو على صفقة وقعتها نوبل إنير 
 مليار دوالر، وفقا لما نقلته هذه الوكاالت. 12الغاز اإلسرائيلي لألردن بقيمة 

وحاولـــت "الغـــد" الحصـــول علـــى تعليـــق مـــن شـــركة الكهربـــاء الوطنيـــة علـــى هـــذه التطـــورات، باعتبارهـــا 
 الطرف الذي سيوقع االتفاق المزمع مع الطرف اآلخر، من دون تجاوب منها.

 4/1/5112الغد، عمان، 
 
 نبيل العربي: "إسرائيل" آخر معاقل العنصرية في العالم 

سها طارق: قال أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، خالل كلمة لـه،  –اإلسكندرية 
السبت، أمام مؤتمر "نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف"، والذي شهدته مكتبة اإلسكندرية 

عــد أخــر معاقــل العنصــرية واالســتعمار فــي العــالم، لمــا تمارســه تجــاه الشــعب الفلســطيني إن إســرائيل ت
 وقضيته، وسط صمت المجتمع الدولي.

 4/1/5112الشرق، الدوحة، 
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 القدس الفلسطينية: كيري هدد عباس بخسارة سلطته ونفسه إذا أصر على مشروع إنهاء االحتالل 
[ بهـذه the red of the reds-nuclear weapon: ] إبـراهيم ملحـم -القدس دوت كوم  -رام هللا 

الكلمــات خاطــب وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري، أبــو مــازن خــالل مكالمــة هاتفيــة مطولــة فــي 
محاولة منه لثنيه عن طرح المشروع الفلسطيني إلنهاء االحتالل للتصـويت فـي مجلـس األمـن، عشـية 

 راس السنة الميالدية.
لرسمي ألية تهديـدات تضـمنتها مكالمـة كيـري بـالرئيس، فـان فـي المعلومـات مـا ورغم النفي األمريكي ا

ينفــي ذلــك النفـــي، ويؤكــد توجيـــه كيــري تهديـــدات للــرئيس عبــاس، إن هـــو أصــر علـــى طــرح المشـــروع 
للتصويت، فقد قال كيري ألبو مازن بالحرف، بعد أن لم يستطع ثنيـه عـن خطوتـه ]ستخسـر سـلطتك، 

 سر نفسك[!وستخسر حل الدولتين، وستخ
 3/1/5112القدس، القدس، 

 
 واشنطن تستنكر اعتداء عدد من اليهود على دبلوماسييها في القدس 

محمــد علــي صــالح: بينمــا جــددت الخارجيــة األميركيــة تحــذير ســفر المــواطنين األميــركيين  -واشــنطن 
ســـيين إلـــى إســـرائيل والضـــفة وغـــزة، انتقـــدت هجـــوم مســـتوطنين يهـــود علـــى ســـيارات كانـــت تقـــل دبلوما

 أميركيين تابعين للقنصلية األميركية في القدس.
وقــــال بيــــان الخارجيــــة إن مســــتوطنين مســــلحين واجهــــوا واحــــدة مــــن ســــيارات القافلــــة التــــي كانــــت تقــــل 
دبلوماسيين، ورموهم بالحجارة، وأوضح أن الدبلوماسيين كانوا في طريقهم إلى قرية فلسطينية للتحقيق 

آالف شجرة زيتون صـغيرة خـالل األيـام القليلـة  2د دمروا أكثر من في أخبار تفيد بأن مستوطنين يهو 
 الماضية.

ــم يصــب بجــروح، وأن الدبلوماســيين ألغــوا المهمــة وعــادوا إلــى القــدس، وأن  وأضــاف البيــان أن أحــدا ل
 الخارجية األميركية ستقدم فيديو عن الحادث إلى المسؤولين اإلسرائيليين.

التعليــق علــى أخبــار مــن إســرائيل بــأن إســرائيليين ســيرفعون قضــايا إال أن الخارجيــة األميركيــة رفضــت 
فــي محــاكم أميركيــة ضــد الســلطة الفلســطينية، وباســم الــرئيس محمــود عبــاس، وذلــك بتحميــل الســلطة 

 مسؤولية قتل مواطنين أميركيين إسرائيليين بقنابل انتحارية انطلقت من األراضي الفلسطينية.
مخـاطر السـفر إلـى »ألميركيـة تحـذيرها للمـواطنين األميـركيين مـن وفي نفس الوقت جـددت الخارجيـة ا

إســرائيل، والضــفة الغربيــة، وغــزة، وذلــك بســبب الجــو األمنــي المعقــد هنــاك، واحتمــاالت وقــوع أحــداث 
 «.عنف وعودة اشتباكات

 4/1/5112الشرق األوسط، لندن، 
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 وقفة احتجاجية بالشموع في فيينا للمطالبة برفع الحصار عن غزة 

المركز الفلسطيني ل:عالم:" نظم المجلس التنسيقي لـدعم فلسـطين )غيـر حكـومي( وناشـطون  -فيينا 
 بالنمسا، مساء السبت، وقفة احتجاجية بالشموع لرفع الحصار عن غزة.

وشــارك فــي الوقفــة التــي ُنظمــت أمــام دار أوبــرا بالعاصــمة فيينــا، العشــرات الــذين رفعــوا خاللهــا أعــالم 
 تظهر حجم الدمار في القطاع.فلسطين، وصوًرا 

عمــار القطــاع الــذي دمــر جــراء  وطالــب المشــاركون بإعــادة فــتح معبــر "رفــح" الحــدودي مــع مصــر، وا 
 الهجوم "اإلسرائيلي" األخير.

 3/1/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 مالحظات عن وضع "إسرائيل" 4 
 يوئيل ماركوس 

في التصويت في مجلس األمن على مشروع القرار  . رأيان عن الهزيمة التي تكبدها أبو مازن1 
قامة دولة فلسطينية في حدود  ، والذي ثمانية اعضاء في المجلس فقط صوتوا 17إلنهاء االحتالل وا 

 25الفيتو الـ  –في صالحه ولهذا لم تكن الواليات المتحدة بحاجة ألن تستخدم الفيتو مرة اخرى 
 لحماية "إسرائيل" منذ قيامها.

من الرأيين، المتفائل جدا، فليس اوباما فقط، بل كل رئيس امريكي في المستقبل لن  حسب واحد
يعطي ضوء أخضر للتصويت ضدنا، والذي معناه تسويغ عمل بالقوة ضد "إسرائيل". أما حسب 
الرأي الثاني، فيحتمل ان نكون عزيزين على قلب السياسيين االمريكيين، ولكن لسنا مهمين جدًا 

 ي مثلما قدر بيغن، رابين وبيرس.كذخر استراتيج

فمن قام عنا بالعمل هذه المرة هم الفلسطينيون: أبو مازن يواصل طريق ياسر عرفات، الذي نجح 
في إنقاذنا المرة تلو االخرى من المشاكل، وينقذ االمريكيين من الحاجة الى استخدام الفيتو. من ما 

ألمريكا في منطقتنا الساخنة، مخطئ. فأمريكا  يزال يعتقد ان "إسرائيل" هي ذخر استراتيجي متقدم
ليست في جيبنا. يمكنها أن تتدبر نفسها جيدا بدوننا أيضا. اسألوا مايكل اورن، سفير "إسرائيل" في 

فهو سيقول لكم مغن يمسك  مغن، في العالقات  -واشنطن سابقا، والذي انضم لتوه الى قوى كحلون 
 االمريكية االسرائيلية.
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االنتخابات بعد، ولكن في كل ما يتعلق بالشرطة، فإن الحملة في ذروتها وينبغي الترحيب . لم تبدأ 5
بذلك. فحسب التحقيقات الجنائية واسعة النطاق والعمق، مرغوب فيه أن يغير "إسرائيل بيتنا" اسمه 

م، ليصبح "نفعا لبيتنا". فاألرض ترتعد تحت اقدام ليبرمان في القصة عن الفساد السلطوي المزعو 
الذي لم يسبق له مثيل. وكان هناك من وصف ما يحصل كـ"بوتينية" الدولة. فال حاجة ألن تخفض 
الشرطة أي وتيرة. فأحد ال يالحق ليبرمان شخصيا. وهو يدعي بأنهم قالوا له انه "ينبغي خوزقة هذا 

 ل غبي.الروسي الصغير". ال أدري اذا ما قالوا أم لم يقولوا، ولكن اذا ما قالوا، فهذا قو 

منذ زمن بعيد تتطور في البالد طريقة، ال يمكن عمل اي شيء دون "وسيط"، ال يمكن اغالق اي 
شرفة دون مال جانبي. فبماذا يشتبه بـ"إسرائيل بيتنا": إن جزءا من اعضائه تلقوا مخصصات 

كان حكومية، شريطة أن يذهب المال الى جمعيات معينة. السؤال هو ما الذي عرفه ليبرمان، وان 
الفساد هو الفساد، ليس مهما ما هو االسم الرسمي الذي يعطى له. إذا كان عدد المشاركين كبيرا 
ومشاركتهم كانت أعمق مما نشر، فإننا بالفعل نشهد "بوتينية" للدولة. ليبرمان هو رجل كفؤ وشديد 

 النشاط، ولكن شيئا واحدا واضح: هو ليس درايفوس.

دية لالنتخابات هي ما يحصل في شاس. قبل أن ندخل في عمق الكومي -. القصة التراجيدية 3
األزمة، آمل أن يسمح لي بأن أمتدح عقيلة آريه درعي مرتدية بأعلى شياكة ممكنة في بني براك، 
دافعت في مقابلة تلفزيونية عن زوجها، برقة تبعث على االحترام. فقد قالت انها ال تعرف، او تعد اال 

فكرت في تلك اللحظات كم يمكن لزوجة الزعيم ان تكون رقيقة ومدافعة  يكون "عاطال عن العمل".
في الخفاء. وكل هذا بينما يؤدي درعي الدور الدراماتيكي لمن أهين، الضحية، المسكين الذي شربوا 

 دمه وما شابه وهلمجرا.

رشوة، على أنه حكم بالسجن بثالث سنوات على ال -على ماذا في واقع األمر شعر درعي باإلهانة 
الغش وخرق الثقة؟ مؤيدوه يمكنهم أن يقفوا خارج السجن وينشدوا بقدر ما يطيب لهم بأنه بريء، 
بريء، بريء. أغضبه الشريط البيتي الذي يشكك فيه المعلم باستقامته. ايلي يشاي قال انه ليس هو 

ايران.  -ق فهناك الكثير مما يسربه. من ناحيتي هذه مثل حرب العرا -المسرب، ولو كان يريد 
 أتمنى لكليهما أن يهزم الواحد اآلخر. كل فكرة الحزب الطائفي مرفوضة في بالد متنورة كبالدنا.
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. هذا هو المكان ألن أطلب االعتذار من القراء على أن هذه المرة لم أذكر نتنياهو. فهو سيسقط 4
 من تلقاء نفسه من قبل نفسه، دون معونتي أيضا.

 5/1/5112هآرتس، 

 3/1/5112عّمان،  الغد،

 

 « العداوة»إلى « الوساطة»واشنطن والفلسطينيون ... من  
 عريب الرنتاوي

ألكثر من عشرين عامًا، نجحت الواليات المتحدة في "اختطاف" الملف الفلسطيني بالكامل، حّيدت 
" مجرد األمم المتحدة وأبعدتها، وحّولت الرباعية الدولية إلى شاهد زور، وجعلت من "القارة العجوز

"ممّول" لمبادراتها ومشاريعها، وفي أحسن األحوال، سمحت لها القيام بدور "الدوبلير" لملء فراغها 
 حين تشتد عليها التزاماتها، الداخلية منها والخارجية، فماذا كانت النتيجة؟

أخفقت واشنطن في جميع مساعيها للوصول إلى حل تفاوضي للقضية الفلسطينية، ال هي نجحت 
هاء االحتالل أو وقف االستيطان، وال هي ساعدت على تجسيد "حل الدولتين"، وبداًل من هذا في إن

وذاك، شهدت الفترة الممتدة منذ قيام السلطة الفلسطينية حتى اليوم، اندالع انتفاضة ثانية، وقيام 
عرفات "إسرائيل" بعملية السور الواقي وا عادة احتالل كل شبر من الضفة الغربية واغتيال ياسر 

)وربما محمود عباس الحقًا(، وشنت القوات اإلسرائيلية ثالث حروب متعاقبة على قطاع غزة، ونفذت 
أجهزة األمن اإلسرائيلية عشرات عمليات االغتيال والتصفيات الجسدية، واعتقلت عشرات ألوف 

ت ، ونشر 17ألف مستوطن في األراضي المحتلة العام  121الفلسطينية، وزرعت ما يزيد عن 
المستوطنات كالنبت الشيطاني على أراضي الفلسطينيين، مقطعة أوصالها، ومدمرة أية فرصة لبناء 

 دولة فلسطينية متصلة، مستقلة وقابلة للحياة.

عن عجٍز أو وهٍم أو إفالس، واصلت القيادة الفلسطينية طوال هذه المدة "تجريب المجرب"، وظلت 
أوسلو،  –"لم تخرج يومًا عن النص" الموضوع منذ مدريد على وفائها لنظرية "المفاوضات حياة"، و

وظلت اآلمال معلقة على البيت األبيض، عّله يستيقظ ذات صباح جميل على الحاجة لحل القضية 
نهاء آخر االحتالالت على سطح الكرة األرضية، وتجرع جيالن من الفلسطينيين سموم  الفلسطينية، وا 

 ن دون نتيجة تذكر.االحتالل واالستيطان والعدوان، وم
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وعندما طّفت كؤوس الفلسطينيين وضاقت صدورهم، لم يجدوا سوى "الشرعية الدولية" مالذًا لهم، 
فذهبوا لمجلس األمن بمشروع قرار تضمن المزيد من التنازالت المجانية الُمذلة ... لكن ذلك لم يشفع 

تدارك ما يمكن تداركه، بحثًا لهم، فتصدت لهم واشنطن بكل جبروتها وأحبطت محاولتهم األخيرة ل
عن قسط من العدالة وقدٍر من اإلنصاف، فلم يبق لهم سوى طرق أبواب العدالة الدولية، علهم 

 يجدون لديها ما أخفقوا في الحصول عليه من أروقة الشرعية الدولية.

رعية أو غريب واستفزازي هذا الموقف األمريكي الذي يحمل على الفلسطينيين لمجرد لجوئهم إلى الش
العدالة الدوليتين، فلم يبق في القاموس األمريكي من أوصاف للخطوة الفلسطينية سوى القول بأنها 
"إرهاب داعشي الطراز"، غريب هذا النفاق األمريكي الذي لم يعد مقنعًا ألحد على اإلطالق، فال 

للسماح لهم بطرق الدولة العظمى قادرة أو راغبة في نصرة الحق الفلسطيني، وال هي في مستعدة 
 أبواب المجتمع الدولي بشرعيته وعدالته وقوانينه.

من أغرب "المبررات" التي تسوقها واشنطن لشرح موقفها المعادي للفلسطينيين، وصف الخطوات 
الفلسطينية األخيرة بأنها "أحادية الجانب"، وأنها ستكون مسؤولة عن انهيار عملية السالم ... عن أي 

يتحدث هؤالء؟ ... ومن المسؤول عن فشل السالم؟ ... ألم يحن الوقت لتدرك سالم وأية عملية 
واشنطن، أنها هي، قبل "إسرائيل" وأكثر منها، من يتحمل وزر الفشل والطرق المسدودة لهذه العملية 
... فعندما تجد "إسرائيل" من يشجعها ويسوغ لها ويحميها في احتاللها لألرض واستيطانها وتهويدها 

رار عدوانها على الشعب، عندما تجد "إسرائيل" أن بمقدورها أن تكون الدولة الوحيدة القادرة وفي تك
على "اإلفالت من العقاب"، عندما ترى "إسرائيل" أنها كلما أمعنت في التنكر للحق الفلسطيني 
ي والعمل على مصادرته، كلما حظيت بمزيد من الدعم السياسي والمالي والعسكري من أكبر دولة ف

العالم، لماذا تنصاع لصوت الشرعية والقانون الدولي، ولماذا تتوقف عن ممارساتها وسياساتها 
 العدوانية، ولماذا تنصاع لنداء الضمير العالمي وصوت الرأي العام العالمي.

إن كان ثمة من توصيفات تشخص الموقف األمريكي األخير، فهي أنه موقف "ال أخالقي"، 
ر بها واشنطن من قيم ومبادئ حول حقوق االنسان وتقرير المصير ويتعارض مع كل ما تبش

والشرعية الدولية والقانون الدولي، والمؤكد أن مواقف كهذه هي التي تجيب عن السؤال األشهر: 
 "لماذا يكرهوننا؟" ... وهي التي ستسهم في تغذية الغلو والتطرف وتفشي مظاهر اإلرهاب.

"إسرائيل"، ومحاوالتها منع الفلسطينيين من اللجوء إلى مالذ  واشنطن بدفاعها األعمى عن جرائم
الشرعية والعدالة الدوليتين، توسع دائرة أعدائها في المنطقة، وتجعل حياة أصدقائها وحلفائها صعبة 



 
 
 
 

           53ص                                     3447 العدد:    4/1/5112 األحد التاريخ:

للغاية إن لم نقل مستحيلة، وتقدم أجل الخدمات لـ"داعش" وأخواتها، وكل ذلك كرمى لعيون "دواعش" 
رهابييها."إسرائيل" ومتطر   فيها وا 

 4/1/5112الدستور، عّمان، 

 

 "إسرائيل" في ورطة قضائية محرجة 
 إيال غروس

عندما قررت في تشرين الثاني الماضي المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، باتو بنسودا، 
أنها عدم استمرار التحقيق في حادثة االسطول ومقتل المدنيين في سفينة "مرمرة"، فعلت ذلك رغم 

توصلت إلى االستنتاج بأنه يوجد أساس لالعتقاد بأنه ارتكبت على متن السفينة جرائم حرب، وفقط 
 استنادا إلى حقيقة أن مستوى خطورة الحالة ال يبرر تفعيل صالحية المحكمة. 

ن كانت ظاهرا، التي قالتها المدعية العامة لغرض هذا القرار تدل على  بعض من األقوال، حتى وا 
طر على "إسرائيل"، وال سيما اآلن عندما أعلنت فلسطين انضمامها إلى المحكمة. فقد أصرت المخا

المدعية العامة مثال على أنه بينما تدعي "إسرائيل" بأنها لم تعد تحتل غزة، فإن الموقف الثابت في 
تى بعد "فك االسرة الدولية هو أن درجة وحجم السيطرة التي تواصل "إسرائيل" االحتفاظ بها في غزة ح

 االرتباط" يجعلها ما تزال قوة احتالل في المنطقة.

أما إغالق ملف "مرمرة" بسبب مسألة الخطورة فقد نبعت من أن دستور المحكمة يقضي بأن يكون 
للمحكمة صالحية بشأن جرائم الحرب وال سيما حين يكون ارتكابها جزءا من خطة أو سياسة، أو 

 جرائم. كجزء من ارتكاب واسع النطاق لل

في هذه الحالة، قضت المدعية العامة، بأن الدعوى المحتملة التي ستأتي من تحقيق الحدث لن 
تكون خطيرة بما يكفي لتبرير تفعيل صالحية المحكمة في ضوء حقيقة أن الحديث يدور عن حدث 

 وحيد وقع فيه عدد قليل من الضحايا. 

ية في أحداث اخرى ارتكبت في سياق أوسع وشددت المدعية العامة بأن المحكمة ليست ذات صالح
للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني. فوضع السكان المدنيين في غزة، كما أشارت، هو موضع اهتمام األسرة 

 الدولية، ولكن ليس للمحكمة صالحية في هذا السياق.
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المدعية أما انضمام فلسطين هذا االسبوع إلى دستور المحكمة فيغير الصورة تماما. وسيتعين على 
العامة أن تقرر اآلن اذا كانت ستتعاطى مع فلسطين كدولة يمكنها بالفعل أن تنضم إلى المحكمة، 

مدعي عام المحكمة عدم الشروع  5115وثمة احتمال طيب ألن تفعل ذلك: فحين قرر في نيسان 
ف في فحص ادعاءات فلسطينية في شأن ارتكاب جرائم حرب، حسب االدعاء، في زمن حملة "الجر 

الصامد"، فقد فعل ذلك بعد أن قضى بأن ليس واضحا اذا كانت فلسطين هي دولة وأنه حسب 
دستور المحكمة فان الدولة وحدها يمكنها أن تعطي موافقة للمحاكمة على جرائم ارتكبت ظاهرا في 

مم ارضها )الشاذ الوحيد لهذه القاعدة هو في الملفات الموجهة إلى المحكمة من مجلس االمن في اال
 المتحدة(. 

وأشار المدعي العام في حينه إلى أن فلسطين يعترف بها في الجمعية العمومية كـ "مراقب" وليس 
كدولة غير عضو، ولكن إذا ما تغير األمر فسيفتح الباب أمامه لفحص ادعاءات بشأن جرائم 

 ارتكبت في فلسطين. 

ت بفلسطين كـ "دولة غير عضو" في اعترف 5115ومنذئذ تغيرت االمور بالفعل: ففي تشرين الثاني 
االمم المتحدة. ولما كان قبولها كعضو يتطلب توصية من مجلس االمن وهناك متوقع فيتو امريكي 
فال تقبل فلسطين كعضو في االمم المتحدة، ولكن االمر ال يستبعد االعتراف بها كدولة غير عضو 

دة في الموضوع يبدو أن في هذا ما يكون في ضوء قول سابق، أعطى وزنا كبيرا لقرارات االمم المتح
على  –وكذا ضد فلسطينيين  –كافيا من اجل أن تتمكن منسودا من أن تفتح ملفات ضد إسرائيليين 

 شبهات لجرائم حرب.

وهكذا تتغير الصورة من حالة "مرمرة"، التي وصلت إلى المدعي العام كون السفينة كانت مسجلة في 
لف إلى المحكمة. أما اآلن فسيكون صعبا أكثر على المدعية جزر كوموروس، التي وجهت الم

 العامة القول إن مصير السكان الفلسطينيين يوجد خارج صالحية المحكمة. 

فاالعتراف بفلسطين كدولة، إلى جانب انضمامها إلى دستور روما من المتوقع أن يفسر كشأن يوسع 
ضفة وغزة. وحجم االحداث في الضفة وغزة في ال –صالحية المحكمة إلى كل االراضي الفلسطينية 

 سيجعل من الصعب أكثر اغالق الملف بسبب "الخطورة".

أي موضوع كفيل بأن يصل إلى المحكمة؟ قتل مدنيين فلسطينيين على أيدي "إسرائيل" كفيل بأن 
يثير تحقيقات، وكذا قتل مدنيين إسرائيليين على أيدي فلسطينيين، كإطالق الصواري  من قبل 

س. وصحيح بالفعل أن الخطوة الفلسطينية تحمل خطرا ايضا على الفلسطينيين، ولكن يجب أن حما
نتذكر أنه عندما يدور الحديث عن فلسطينيين يهاجمون إسرائيليين، فانهم منذ اليوم في خطر كبير: 
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يليين فهم عرضة لسياسة التصفية من "إسرائيل" أو المحاكمة والسجن الطويل. وبالمقابل فان اإلسرائ
حظوا حتى اليوم بحصانة بحكم االمر الواقع على افعال تقوم بها "إسرائيل" للفلسطينيين، والخطوة 

 الفلسطينية تأتي إللغاء هذه الحصانة.

ولكن ينبغي ايضا أن نتذكر بأن دستور المحكمة يحظر، مثل ميثاق جنيف الرابع، نقل السكان 
لة، ويقضي بأن مثل هذا الحظر يشكل جريمة حرب. المدنيين من دولة االحتالل إلى االرض المحت

والثغرة فتحت اآلن إلجراءات ضد زعماء إسرائيليين مسؤولين عن البناء في المستوطنات. فقد ادعت 
"إسرائيل" في الماضي بأن المستوطنات غير محظورة حسب القانون الدولي، وذلك ألن ميثاق جنيف 

أي صاحب سيادة من قبل، ولكن هذا االدعاء ردته األسرة ال ينطبق على المناطق ألنه لم يكن لها 
الدولية وبخاصة محكمة العدل الدولية في الهاي )ليست تلك الجنائية الفردية بل التي تعنى 
بالدعاوى بين الدول وبالفتاوى االستشارية( في فتواها االستشارية التي اصدرتها في مسألة السور 

 الذي بني في المناطق.

 –والتي تتخذ من الهاي ايضا مقرا لها  –لتوقع أن تقرر محكمة الجنايات الدولية من الصعب ا
خالف ذلك. هناك من يعتقد بأن المدعية العامة والمحكمة لن يرغبا في العناية بالموضوع كون 

 الحديث ال يدور عن جرائم حرب خطيرة كقتل مدنيين. 

"إسرائيل"، بعلم تام، والمحكمة ال يمكنها أن  ومع ذلك فقد ُأدخل البند في دستور روما رغم احتجاج
ليس أقل من  –تتجاهله. كما أنه يحتمل أن تعتقد المدعية العامة والمحكمة بأن المستوطنات بالذات 

توجد في قلب نظام االحتالل اإلسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من تقرير المصير،  –قتل المدنيين 
 ليها. ولهذا فان هذه حالة جيدة للتركيز ع

وذلك ايضا عقب كونها حالة سهلة نسبيا من ناحية قانونية: في حاالت الشكاوى بقتل مدنيين، كفيلة 
 بأن تطرح مسائل معقدة حول تفسير مبادئ "التوازن". 

واضافة إلى ذلك، ففي هذه الحاالت قد توليها صالحية المحكمة لمبدأ "االكتمال" الذي يقضي بأن 
وع إذا كانت الدولة ذات الصلة حققت فيه بنفسها تحقيقا صادقا. وفي المحكمة لن تبحث في موض

كل ما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بقتل المدنيين على أيدي "إسرائيل" في اثناء القتال في غزة واحداث 
اخرى، كفيلة "إسرائيل" بأن تدعي أنها نفذت تحقيقات كهذه. ولكن في كل ما يتعلق بالمستوطنات 

 تمال غير ذي صلة، وذلك ألن الحديث يدور عن سياسة حكومية معلنة.فان مبدأ االك
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ال يزال الطريق طويال، بالتالي، عن الدعوى ضد "إسرائيل". فالمدعية العامة كفيلة بأن تحاول 
التخلص من كل ملف يتعلق بالنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني كما يتخلص المرء من حبة بطاطا ساخنة، 

 مسار الصدام مع الواليات المتحدة وبعض الدول االوروبية.وذلك كي ال تصعد إلى 

وبالمقابل، فان كل الملفات التي تجري اليوم في المحكمة هي ضد متهمين من افريقيا، ومكتب 
المدعية العامة، الذي يفحص اليوم عددا واسعا من الحاالت )بما في ذلك تلك المتعلقة بدول كثيرة 

 يا( سيسرها ملف يدحض االدعاء بأن المحكمة تالحق القارة السوداء.القوة كالواليات المتحدة وروس

حتى لو رفعت دعوى ضد إسرائيليين، فان المحاكمة ضدهم ال يمكنها ان تخرج إلى حيز التنفيذ إال 
 إذا سلموا إلى المحكمة، االمر الذي احتماالته في أن يتحقق ضعيفة للغاية. 

دبلوماسية محرجة،  –توح على االقل امام ورطة قانونية ولكن إلى جانب ذلك يبدو أن الطريق مف
فالقرار األكثر إشكالية لمحكمة العدل العليا هذا االسبوع، والذي صادق على سياسة هدم المنازل 

بما فيها  –العقابية للجيش اإلسرائيلي كقانونية، يدل على الفجوة بين المواقف القضائية اإلسرائيلية 
وبين المعايير الدولية المقبولة: هدم منازل المدنيين كفيل بأن  –العدل العليا تلك التي تقرها محكمة 

يعتبر جريمة حرب في إطار دستور روما. هذا مجرد مثال واحد على المخاطر القانونية الجديدة 
 التي يمكن للخطوة الفلسطينية أن تقود "إسرائيل" اليها.

 5/1/5112هآرتس، 

 3/1/5112الغد، عّمان، 
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