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 على الحدود مع قطاع غزة محافظ شمال سيناء: إزالة مدينة رفح بالكامل إلنشاء المنطقة العازلة .0

أعلننن اللننواد عبنند الفحننا  حرحننورا محنناء، شننمال سننينادا أننن  سننيحى الالننة مدينننة رءنن  علنن  الحنندود بننين 
محنر داخنل اارا ني  1111حي حمحند الن  مصر وقطاع غلةا إلقامة المنطقة العاللة مع قطاع غلة ال

 المصري. 
قننال حرحننور ءنني مننيحمر صننحفي نانشنناد المنطقننة العاللننة علنن  الحنندود مننع قطنناع غننلة يحطلنن  الالننة و 

 مدينة رء  المصرية بالكاملن م يًفا أنها سوف نسحلال بالكاملن. 
واصنفات ححنوادى منع وأ اف نيجري العمنل علن  انشناد مديننة رءن  الجديندة وبنداخلها منطقنة سنكنية بم

طبائع سكان المنطقةنا مشيًرا ال  أن  حى االحفاق مع الجهة الهندسية المسيولية للبندد ءني العمنل علن  
الفننور. وجننادت حصننريحات المحنناء، عشننية بنندد المرحلننة المانيننة مننن اخننفد منطقننة الحنندود ءنني رءنن  

منننلال حننيوي  1551حننوالي  إلنشنناد المنطقننة العاللننة بننين مصننر وغننلة. وحق نن  الخطننة المعلنننة الالننة
 عائلة.  5144

 7/1/5112المصريون، القاهرة،  
 
تـتمكن مـن القيـام بـدورها دون تمكينهـا مـن أداء مهامهـا كاملـة فـي تقول إنهـا لـن  حكومة التوافق .2

  غزة
أصدر مجلس الولرادا اليوى ااربعادا بيانا صحفيا حو يحيا حول نحائج حوج  وءد الولراد  :راى هللا

الميسسات الحكومية ال  قطاع غلةا أو   ءي  اللبس بشأن ما حناقلح  وسائل اإلعفى حول وريساد 
والحي خصصت  6/1/5112( الحي انعقدت يوى المفماد بحاريخ 33جلسة مجلس الولراد رقى )

 لمناقشة وحقييى حقارير الولراد وريساد الميسسات الحكومية حول حوجههى ال  غلة.

الولراد ناقش حقارير الولراد وريساد الميسسات الحكومية باسحفا ة وأو   البيان أن مجلس 
وبمنهجية علمية مهنية آخذا باالعحبار المصلحة العليا للشع  الفلسطيني الحي حأحي ءي المقاى ااولا 
وسياسات الحكومة ومنهجيحها وسعيها إلنهاد االنقساى وا عادة الوحدة ال  شقي الوطن وحوحيد 

ة وءقا لخطا  سيادة الرئيس بحكليف حكومة الوءاق الوطنيا م يفا أن  ال بد من الميسسات الحكومي
حمكين الحكومة من بسط سيطرحها ءي غلةا وحمكينها من القياى بدورها ومهامها لححقيق مصلحة 

 الوطن والمواطنين كوحدة واحدة دون حمييل أو محاباة.
قشة وحقييى نحائج حوج  الولراد وريساد وأ اف البيان: ان جلسة مجلس الولراد الحي خصصت لمنا

الميسسات الحكومية قد خلصت ال  نحيجة واحدة وهي أن  ءي حال حمكين الحكومة من القياى بدورها 
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ومهامها ومسيولياحها ءي غلة ءإنها سحعمل عل  معالجة كاءة المشاكل الناجمة عن االنقساى وءقا 
مكانياحهاا وءي حال حى حمكين  من العودة  14/6/5112المو،فين المعينين ما قبل لخطط الحكومة وا 

ال  و،ائفهى الحي كانوا يشغلونها قبل االنقساىا ءسيحى امهالهى مدة أربعة أسابيع للعودة ال  عملهىا 
 وكل من ال يعود ال  عمل  بانحهاد هذه المهلة سحعحبره الحكومة مسحنكفا وءاقدا لو،يفح .

ر الحي نحجت عن عدى الحلاى بعض المو،فين بالعودة ال  وأ اف البيان بأن  سيحى ملد الشواغ
عملهىا والشواغر الناحجة عن حاالت الحقاعد والوءاة من العاملين ءي ولارات وميسسات الحكومة 

ومن المو،فين المفصولين بسب  عدى الحلامهى بالشرعية  14/6/5112الذين حى حعيينهى بعد حاريخ 
 فية المعحمدة.وءقا للهيكليات الحن،يمية والو،ي

وأكد أن رئيس الولراد حعهد ءي الجلسة بأن الحكومة سحسع  إليجاد حلول ابداعية خفقة لكاءة 
العاملين ءي ولارات وميسسات الدولة الذين ال يشملهى الحسكين عل  الو،ائف الشاغرة وءقا 

دراجهى  من للهيكليات المعحمدةا ومن  منها منحهى مكاءآت نهاية خدمة وءقا لقانون العملا  وا 
ااولويات ءي الحصول عل  حمويل المشاريع الصغيرةا والمن  الحطويريةا ومساعدات الدول المانحةا 
بحيث ال ي،لى أي كانا وال يبق  أي عامل ءي ميسسات الدولة دون حمكين  من الحصول عل  حل 

 أو دخل معقول. 
ابر دون منالعا ءإنها سححمكن من وأ اف البيان أن  ءي حال حى حمكين الحكومة من اسحفى المع

ءرض ح ورها وسيطرحها وححمل مسيولياحها حجاه عملية اعادة اإلعمارا مما يشجع الدول المانحة 
 عل  الوءاد بالحلاماحها ءي ميحمر القاهرة الخاص بإعادة اإلعمار.

الحكومة  كما أكد أن هناك عوائق كميرة ما لالت حعحرض عمل الحكومة ءي غلةا وأهمها عدى قدرة
عل  حنفيذ قراراحها بسب  عدى وجود قوة شرطية مدنية حابعة للحكومةا باإل اءة ال  مشكفت أخرى 
حخرج عن اخحصاصات الحكومة ومن أهمها قوى اامن والق اد والنيابة العامة الحي ال بد من ايجاد 

الفصائل ءي اطار اسحكمال  الحلول المفئمة لها وءقا الحفاق القاهرة وحس  ما يحى االحفاق بشأن  بين
 عملية المصالحة وحوحيد الميسسات غير الحكومية. 

وأءاد البيان بأن الحكومة حعمل وءقا لبرنامجها وخططها الوقحية والسنويةا وهي نحاج حواءق وطني 
نما هي حكومة رئيس الدولة حقوى بعملها وءقا لحوجيهات سيادة  وءصائلي اال أنها ال ححبع للفصائل وا 

 ئيس واسحنادا لصفحياحها ءي القانون ااساسي.الر 
وحول ما حناقلح  وسائل اإلعفى بخصوص حصريحات الدكحور موس  أبو مرلوق نائ  رئيس 

غلة المكح  السياسي لحركة حماسا بشأن حعهد رئيس الولراد رامي الحمد هللا بمعالجة كاءة مشاكل 
( 33رئيس الولراد هو ما صدر ءي بيان الجلسة )خفل أربعة أسابيعا أكد البيان أن ما الحلى ب  
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وءي هذا البيان الحو يحيا ميكدا أن الحكومة لن  6/1/5112الحي انعقدت يوى المفماد بحاريخ 
ححمكن من القياى بدورها دون حمكينها من أداد مهامها كاملة ءي غلةا دونما عوائق وعراقيل ي عها 

 لياحها حجاه أهلنا وأبناد شعبنا ءي قطاع غلة.أي ءصيلا وأن الحكومة لن ححخل  عن مسيو 
 7/1/5112وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خالل عدوانها على غزة واالستيطان "إسرائيل"عريقات: نعّد ملفات حول جرائم  .3

قال كبير : كفا  لبون نقًف عن مراسلها راى هللا من 8/1/5112الشرق األوسط، لندن،  ذكرت
ين الفلسطينيين صائ  عريقاتا ع و اللجنة الحنفيذية لمن،مة الححريرا ان ءلسطين بدأت المفاو 

بحجهيل ملفين كبيرين لعر هما ءورا عل  محكمة الجنايات الدولية بعد االن ماى اليها رسميا ءي 
 أبريل )نيسان( المقبلا واصفا قبول ءلسطين ءي المحكمة الدولية بأن  يوى حاريخي للفلسطينيين.

ان جميع الجهات المخحصةا ال  جان  الولارات « الشرق ااوسط»وقال عريقات ءي حديث لن
وميسسات المجحمع المدنيا بدأت بالعمل كفريق واحد لحجهيل ملفين منفصلينا واحد عن العدوان 
اإلسرائيلي ااخير عل  قطاع غلةا والماني عن االسحيطان اإلسرائيلي ءي ال فة الغربية منذ عاى 

لن حكون هناك مغرات أبداا ونحن نقول للعالى ». وأ اف عريقات مو حا 5112وحح   1968
أجمع اليوى ان الوقت الذي كانت ءي  اسرائيل ححصرف وكأن السلطة من دون سلطةا وأن اححفلها 

 «.من دون كلفةا قد ول  بف رجعة
اسحمنادا كما أن ملف وأكد عريقات أن ملف العدوان عل  غلة سيحناول جميع جوان  الحر  بف 

نما  االسحيطان سيحناول اامر من جوانب  المخحلفةا باعحباره جريمة محواصلةا ليس كبناد ءقط وا 
 كإرها  وعنف ومصادرة أراضا وهدى البيوت وحهجير للسكان.

وقال عريقات ان  مع اعفن اامين العاى لألمى المححدةا بان كي مون أن ءلسطين سحن ى للمحكمة 
حكون ءلسطين قد اسحكملت أربعة اجرادات  رورية  اة الدولية ءي ااول من أبريل المقبلالجنائي

ا 15/3حوقيع ميماق روماا وحوقيع المادة المحعلقة بالوالية »ا وهي «الجنائية الدولية»لفن ماى لن
علن قبول وحوقيع ميماق عدى سقوط الجرائى بالحقادىا والرسالة الحي أرسلها الرئيس ال  بان كي مون ح

نقول للمجحمع الدولي اذا »وحابع عريقات «. ءلسطين كل هذه الخطوات.. ونحن اسحكملنا كل خطواحنا
أردحى حل هذا الصراع ءعليكى أن حقبلوا وحمبحوا وححددوا المرجعيات المحددة ءي القرارات الدولية 

دف عملية السفى هو والقانون الدوليا وءق سقف لمني محدد ءي قرار مجلس اامن يبين ءي  أن ه
ا وحل ق ايا الو ع 1962اقامة الدولة الفلسطينية المسحقلة وعاصمحها القدس الشريف عل  حدود 
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النهائي كاملةا حح  حححقق عملية سفى بمصداقيةا وليس مفاو ات هي هدف اسرائيلي ءي حد 
 «.ذاحها

عريقات  أن الي الصال ع نقًف عن مراسلها لندن من 8/1/5112القدس العربي، لندن، وأ اءت 
نطل  من الواليات المححدة أن حعيد الن،ر ءي مواقفها وأن ححصرف كدولة ع،م  وأن حوقف »قال 

 «.الحعامل مع اسرائيل كدولة ءوق القانون
ا مو حا أن «نحن من جانبنا سن ع دولة االححفل أماى مسيولياحها كاءة»ومرة أخرى قال عريقات 

اما أن حكون هناك سلطة بسلطات او ال حكون هناك سلطة من غير  السلطة لن ححل نفسها ولكن
 «.سلطاتا وعل  دولة االححفل عندئذ أن حححمل مسيولياحها االححفلية كاملة

 
شــبكة األمــان "الــدول العربيــة البــدء بتمويــل الصــندوق الخــاص بـــ القــدس العربــي: الســلطة تطالــب  .4

 "العربية
من مصدر مسيول ءي القيادة الفلسطينية أن  حى « العربي القدس»علمت «: القدس العربي»غلة ن 

لحأمين « شبكة اامان العربية»بالفعل الطل  من الدول العربية البدد بحمويل الصندوق الخاص بن 
اححياجات السلطة الفلسطينية من ااموالا بعدما أوقفت اسرائيل ححويل عوائد ال رائ ا كعقا  عل  

 «.ردودا ايجابية»الدوليةا غير أن  قال ان القيادة لى ححلق بعد طل  ع وية محكمة الجنايات 
وأكد المصدر الذي طل  عدى ذكر اسم  أن  حى بالفعل عبر احصاالت أجرحها القيادة الفلسطينيةا 
وآخرها االحصال الذي جرى بين الرئيس محمود عباسا واامين العاى لجامعة الدول العربية نبيل 

والطل  من الدول العربية اإلسراع ءي دءع ما عليها من الحلامات  من ما العربيا طر  المو وعا 
وهذه الشبكة حعهدت بها دول عربية غنيةا لسد اححياجات السلطةا بخفف «. شبكة اامان«يعرف بن

 ما عليها من الحلامات أخرى حجاه الفلسطينيين.
 8/1/5114القدس العربي، لندن، 

 
 ومة التوافق "مدسوس وتخريبي"أبو شهال: البيان المنسوب لحك .5

قال ولير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهفا مساد اليوى ااربعاد: ان نالبيان المنسو  لحكومة 
الحواءق حول آلية حعامل الحكومة مع ألمات قطاع غلة مدسوس وحخريبي ونحن جادون ءي حل كاءة 

 مشاكل غلةن.
ألنبادا أن رئيس حكومة الحواءق رامي الحمد هلل وأو   أبو شهف ءي حصري  لمراسل ناانا ولن ل

 سيصدر بيانا ينفي ءي  المعلومات الحي وردت ءي نالبيان المدسوسن.
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وأ اف أن نهناك جهات ححاول الحخري  والحكومة الفلسطينية جادة ءي حل كاءة مشاكل وألمات 
 قطاع غلةن.

ءي  مما حى االحفاق علي  مع الدكحور  وكان بيان لحكومة الحواءق ُنشر ،هر اليوى ااربعادا ححنكر
 موس  أبو مرلوق نائ  رئيس المكح  السياسي لحماسا حول حلول سريعة المات القطاع.

 7/1/5112فلسطين أون الين، 
 

 المجلس التشريعي الفلسطيني: قرارات حكومة الحمد هللا باطلة وغير دستورية .6
فلسطيني د. أحمد بحر أّن قرارات نحكومة الحمد أكد النائ  ااول لرئيس المجلس الحشريعي ال: غلة

 هللان باطلة وغير دسحورية.
وأرجع بحر ذلكا خفل حصريٍ  صحفيا ال  أنها صدرت عن حكومة باطلة وغير شرعية ولى حنل 

 مقة المجلس الحشريعي.
قرارات وءي ذات السياقا قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الحشريعي المسحشار محمد الغول: نان 

وأ اف الغول ءي حصريٍ   حكومة الحمد هللا غير قانونية ومخالفة احكاى القانون ااساسين.
 صحفيا أّن هذه القرارات أي ًا مخالفة لقانون الخدمة المدنية والخدمة ءي قوى اامن.

 7/1/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 "الخيانة" نائب فلسطيني يدعو لمحاكمة رئيس السلطة بتهمة .7
بحقديى رئيس السلطة محمود عباس ال  محكمة  طال  النائ  الفلسطينيا عاطف عدوانا غلة:

 وطنية الحهام  بن نالخيانةن.
وقال عدوانا حعقيبًا عل  قرارات حكومة الوءاق ااخيرة حول اإلعمار والمو،فينا ومواقف عباس 

 هي أكمر المراحل قحامة وخيانة وحنالاًلنا نان مرحلة حكى عباس والحمد هللا ااخيرة من قطاع غلةا
لن  وأ اف رئيس اللجنة االقحصادية ءي المجلس الحشريعي الفلسطينيا ءي حصريحات حس  حقديره.

نلو ُقّدى عباس لمحكمة وطنية لق ت علي  بالخيانة  (ا1|2نقدس برسن أدل  بها اليوى ااربعاد )
 مي الحمد هللا ءهو أكبر حابع ءي حاريخ ءلسطينن.رئيس ولراده را ءي حين أن وجردح  من منصب ا

 7/1/5112، قدس برس

 
نهاء  .8  االنقسامأبو مرزوق: بيان حكومة التوافق انقالب واضح على المصالحة وا 

القيننادي ءنني حركننة حمنناس ا أن راى هللا )ءلسننطين( ا منننغننلةا مننن 7/1/5112قــدس بــرس، ذكننرت 
 ااربعننناد ]أمنننس  الحواءنننق النننوطني الصنننادر الينننوىالننندكحور موسننن  أبنننو منننرلوق أكننند أن بينننان حكومنننة 
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(ا والذي أكد أن الحكومنة لنن حنحمكن منن القيناى بندورها دون حمكينهنا منن أداد مهامهنا كاملنة ءني 1|2)
النوطنيا وأكنند غنلةا دونمنا عوائننق وعراقينل ي نعها أي ءصننيلا يفقندها المصنداقية والمسننيولية والحنس 

نهاد الفلسأن  انقف  وا   عل  المصالحة   االنقساى.طينية وا 
أبننو مننرلوقا ع ننو المكحنن  السياسنني لحركننة  ا أن7/1/5112فلســطين أون اليــن، وأ نناف موقننع 

ااربعادا مح ر اجحماع  مع كًف من المححدث باسى حكومة الحواءق د. ايهنا   ]أمس  نشر حماسا
 و شهف.بسيسوا وولير ااشغال العامة د. مفيد الحساينةا وولير العمل د. مأمون أب

وأكد أبو مرلوق عبر صفحح  الرسمية عل  نءيس بوكن أن منا نشنره أمنس المفمناد حنول وعنود رئنيس 
الولراد بحكومة الحواءق رامني الحمند هللا بحنل ألمنات القطناع خنفل أربعنة أسنابيعا هنو مخحصنر للقناد 

 الذي جمع  بالمححدث باسى الحكومة وعدد من ولرائها.
ر عننن اللقننادا ولننيس ءينن  أي حعليننق مننن قبلننناا وبيننان حكومننة عبنناس وأ نناف: نمننا ُنشننر أمننس مخحصنن

نهننناد  يفقنندها المصننداقية والمسننيولية والحنننس الننوطنيا وانقننف  وا نن  علننن  المصننالحة الفلسننطينية وا 
 االنقساىن.

 
 "تبادل أدوار"و"لعبة مكشوفة"  أبو زهري: تسريبات بعض الوزراء أن بيان الحكومة مدسوس .9

بعنض النولراد أن بينان  مي أبو لهريا النناطق باسنى حركنة حمناسا حسنريباتوصف الدكحور سا: غلة
 الحكومة مدسوس بأن  نلعبة مكشوءةن ونحبادل لألدوارن.

وقال أبو لهري ءي حصريٍ  مقح  : نالحد اادن  المطلو  هو اعفن رئيس الحكومنة بشنكل رسنمي 
 لة ومو،فيهان.االعحذارا والحراجع عن البيانا وااللحلاى بكاءة اسححقاقات غ

كمنننا ممنننن حصنننريحات الفصنننائل الراء نننة لبينننان حكومنننة عبننناسا داعينننا الننن  موقنننف وطنننني جننناد لقطنننع 
الطريق أماى عملية العبث ءي الوحدة الوطنية ووقف سياسة الحهميش والحمييل الحني حمارسنها الحكومنة 

  د أهل غلة.
لمنشنننور علنن  وكالنننة نوءنننان وكننان ولينننر العمننل ءننني حكومننة الحواءنننق مننأمون أبنننو شننهف وصنننف البيننان ا

لألنباد )الوكالنة الرسنمية للسنلطة( بأنن  نمدسنوسن ونحخريبنينا مشنيًرا الن  أنن  سيصندر بعند قلينل بينان 
 رسمي من المححدث باسى الحكومة ينفي ءي  صحة البيان.

وقننال أبننو شننهف ءنني حصننري  نقلنن  موقننع الرسننالة نننت وجننرى بننث حسننجيل صننوحي لنن ا ان نهننذا البيننان 
در عن جهات حخريبية ولى يصدر عن الحكومة البحةنا مشددا عل  أن الهدف من البيان حخريبي وص

 حخري  العفقة بين الحكومة وحركة حماس.
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جدير بالذكر أن مصادر مطلعة كشنفت أن رئاسنة السنلطة حقنف وراد البينان الحو نيحي الصنادر عنن 
ءيمنننا وصنننف  أحننند النننولراد بأنننن  الحكومنننة النننذي ينقلننن  علننن  احفننناق المصنننالحة ويحنكنننر السنننححقاقاحهاا 

 نمدسوسن ونحخريبين.
وقالننت المصننادر لمراسننل نالمركننل الفلسننطيني لععننفىن ان معطيننات أكينندة حننوءرت عننن حوجيهننات مننن 
الرئاسننننة ءنننني المقاطعننننة بننننراى هللا النننن  علنننني أبننننو دينننناكا أمننننين عنننناى مجلننننس الننننولراد بإصنننندار البيننننان 

همات المصالحة بما ءيها الغاد البنود الحي وردت ءي الحو يحي باسى الحكومة الذي ح من نسفًا لحفا
رسالة رامي الحمد هللا وسلمها النولير منأمون أبنو شنهف لنائن  رئنيس المكحن  السياسني لحركنة حمناس 

 الدكحور موس  أبو مرلوق مساد المفماد.
د وذكننرت المصننادر أن أع نناد الحكومننة لننى يطلعننوا علنن  ءحننوى البيننانا وهننو مننا أكننده عنندد مننن ولرا

 الحكومة.
 7/1/5112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 التوافق لتمرير رغباته خلف حكومةحماس: عباس يثير "البلبلة" ويختبئ  .01
احهمننت حركننة حمنناسا رئننيس السننلطة محمننود عبنناس بننالوقوف خلننف كننل البلبلننة : هيننمى غننرا  –غننلة 

ي عّدحنن  الحركننة انقفبننًا علنن  الحنني يعيشننها الشننارع الفلسننطينيا والناجمننة عننن بيننان حكومننة الحواءننق الننذ
 كل احفاقيات المصالحة.

وقننال القيننادي ءنني حركننة حمنناس صننف  البردويننلا ءنني حننديث خنناص لننننالمركل الفلسننطيني لععننفىن 
(ا ان عباس يخشن  أن يعلنن موقفن  النراءض إلحمناى المصنالحةً خوءنًا منن 1-2مساد اليوى ااربعاد )

 حكومة الحواءق لحنفيذ ما يريدا ويحسب  ءي احراجها. غ بة الشارع الفلسطيني  دها ءيخحبئ خلف
وشدد البردويلا علن  أن حكومنة الحواءنق مرهوننة ب نغوط رئنيس السنلطةا وقنال: نعبناس ال نسنمع لن  
صننننوحًا اال حينمننننا يهنننناجى شننننعب  ويسننننّوا حصنننناره وقحلنننن  عبننننر حننننوارات طويلننننة علنننن  شاشننننات القنننننوات 

هللاا اذا كنان عناجلًا عنن الححلنل منن هنذه ال نغوطا الن   المصريةنا داعيًا رئيس الحكومة رامي الحمد
 أن يكون حرًا ويعلن ذلك للجماهير الفلسطينية.

وكشف البردويل عن احصال حلقاه ع نو القينادة السياسنية لحركنة حمناس الندكحور موسن  أبنو منرلوق 
ئولية منننن النننناطق باسنننى حكومنننة الحواءنننق ايهنننا  بسيسنننوا اعحنننذر خفلننن  عنننن البينننانا وحنّصنننل منننن مسننن

 الحكومة عن اصداره.
وحس  البردويلً ءقد قال بسيسو ان من أصندر هنذا البينان هنو اامنين العناى لمجلنس النولراد منفنردًاا 
وأن  هو من يححمل المسئولية وحدها وأن الحكومة ملحلمة بما وعدت ب ا وأن رئيسنها رامني الحمند هللا 
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هنننا ملنننف المنننو،فين بمنننا ي نننمن أمنننانهى مصنننر علننن  لينننارة قطننناع غنننلة لحنننل كاءنننة اإلشنننكاليات بمنننا ءي
 الو،يفي وعدى اسحمناد أي منهى.

ويرى البردويل أن هذا الكفى الذي نطنق بن  بسيسنو خنفل احصنال  بالقينادي أبنو منرلوقا بحاجنة الن  
حطبيق عل  أرض الواقعا وقال: نلسننا ءني معنرض الشنفقةا ولسننا شنعبًا آخنرا وال نقبنل أن نكنون أقنل 

 نا اسمنا عل  هذه اارض بدمائنان.من شركادا ءنحن كحب
ودعننا البردويننل النن  وقننف نالعبننثن بالحصننريحات المحناق ننة والمسننحفلةا وحنفيننذ االحفاقيننات علنن  أسنناس 
الشراكة الوطنيةا مو حًا أن حركة حماس قدمت الكمير من الحنالالت من أجنل المصنالحةا مسنحدركًا 

 أو حركيعنا وحركيع غلةا ءهذا لن يحدث أبدًان. بالقول: نلكن اذا أرادوا ابحلالنا أو نلع سفحنا
 7/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 البطش يدعو إلعادة تشكيل اللجنة القانونية واإلداريةخالد  .00

دعا خالد البطش ع و القيادة السياسية لحركة الجهاد اإلسفمي إلعادة حشكيل اللجنة القانونية : غلة
 ي غلة عل  أساس احفاق القاهرة.واإلدارية الخاصة بملف مو،ف

وقال البطش ءي حصري  مكحو  اطلع علي  نالمركل الفلسطيني لععفىن نيجن  أن حراعني اللجننة ءني 
حننال اعننادة حشننكيلها البعنند الننوطني الحصننالحي والبعنند المهننني القننانوني واإلداريا وعننندها ءقننط سننحكون 

فة الغربينة النذين حنى حعييننهى بعند أحننداث هنذه اللجننة قنادرة علن  حنل مشناكل منو،في قطناع غنلة وال ن
 ىن.5112

وأكد أن المو،فين من حقهى الحمحع باامان النو،يفي وأال يبقن  مسنحقبلهى رهًننا باجحهناد هنذه الجهنة أو 
 حلك.

 7/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 حماس تطالب الحمد هللا بوقف "العبث األمني" في جامعات الضفة  .02
حماسا رئيس حكومنة الحواءنق الفلسنطينيةا رامني الحمند هللاا بإيقناف منا سنمح  نالعبنث  راى هللا: طالبت

اامنننين ءنني الحينناة الطفبيننةا وبكننف ينند أجهننلة اامننن عننن الجامعنناتا اذ يمبننت اعحصنناى الطلبننة ءنني 
يومنننًا علنن  الحنننوالي منندى حغلغنننل السننيطرة اامنينننة علنن  كنننل  55و 33جننامعحي القنندس وبيرلينننت منننذ 

 ءي ال فة الغربية.منطق يسود 
لغاد قرارات اسحدعائهى الصنادرة  ويطال  المعحصمون ءي الجامعحين باإلءراج عن لمفئهى المعحقلين وا 

 عن أجهلة السلطة عل  خلفية نشاطهى الطفبيا وبوقف حدخلها ءي حياحهى الجامعية.
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حقننة العمنننل ودعننت الحركننة ءننني بيننانا رئننيس الحكومنننة الحنني حشننكلت بحواءنننق ءلسننطيني النن  وقنننف مف
طالبنًا منولعين علن   52الطفبي ونشطاد الكحل واإلءراج الفوري عن جميع الطلبة المعحقلين وعنددهى 

 الجامعات المخحلفة.
وقالننت الحركننة ءنني بيانهنناا ان الحمنند هلل وبحكننى موقعنن  كننرئيس حكومننةا ححبننع ااجهننلة اامنيننة لهننا هننو 

نقناذ الطلبنة المطال  نبوقف هذه المهللنة واإلءنراج عنن الطلبنة ال معحقلنين وكاءنة المعحقلنين السياسنيين وا 
 المعحصمين ءي جامعحي القدس وبيرليت ءي هذه ال،روف الجوية الصعبةن .

ودعننت حمنناس ادارات الجامعننات النن  الححننرك وأخننذ اجننرادات حقيقيننة حعطنني العمننل الطفبنني الحريننة  
امعنات ونشنطاد الكحنل وحرمنانهى منن الكاملة وحمنع حدخل ااجهلة وحللمها بوقف مفحقاحهنا لطلبنة الج

حقهنننى ءننني الحعلنننيى الجنننامعي وحأدينننة االمححاننننات. وقالنننت ان عنننددًا منننن طلبنننة الجامعنننات أم نننوا ءحنننرة 
 االمححانات الجامعية ءي المعحقفت الحي لى حأب  لعرقلة مسيرحهى الدراسية. 

لعندد منن الجنامعيين ويصدر عن حماس بيانات يوميةا حححدث عن اعحقال أجهنلة اامنن الفلسنطينيا 
والشبا  المحسو  عل  الحركة اإلسفميةا واسحدعاد عندد آخنر بشنكل ينوميا وهنو منا ينفين  النناطق 

 باسى الميسسة اامنية بشكل دائىا ويقول أن ال معحقلين سياسيين ءي ال فة الغربية.
  8/1/5114، القدس العربي، لندن

 

 ا حافزًا للمضي قدمًا على طريق النضال نا يعطوننؤ شهدافتح في يوم الشهيد الفلسطيني:  .03
أحيا الفلسطينيون أمس يوى الشهيد الفلسطينيا ءي مموى شهداد المورة الفلسطينية عند مسحديرة شاحيف 

العردات وقيادة  أبوءي بيروتا بمشاركة سفير دولة ءلسطين أشرف دبور وأمين سر حركة ءح  ءححي 
منن  أكالينلملو ءصائل من،مة الححرير الفلسطينيةا و نعوا ءح  ءي بيروت وبعض القوى اللبنانية ومم

اللهر باسى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسفارة ءلسطين ومن،مة الححرير وحركة ءح  ءي بيروت 
 عل  النص  الحذكاري لشهداد حل اللعحر وقرأوا الفاححة اروا  الشهداد.

 ءلسطين. ال ا معالى طريق الحرية العردات كلمة حيا ءيها الشهداد الذين رسمو  أبو وألق 
شهدادنا يعطوننا حناءلًا للم ني قندمًا علن  طرينق الن نال والكفنا .. سنسنير علن  خطناهى  انوقال: ن

عمنار وحكنيى المنورة جنورج  أبنووعل  المبادئ الحي اسحشهدوا من أجلها... عل  خط  الرئيس الشنهيد 
أحمند ياسنين والندكحور ءححني الشنقاقي  حبش وءارس ءلسطين أبنو العبناس وأبنو علني مصنطف  والشنيخ

وسعيد اليوسنف وأبنو العنل وحف،ني قاسنى وأبنو  ةوطلعت يعقو  وأبو احمد حل  والدكحور سمير غوش
العمننرينا وأميننر الشننهداد مهننندس االنحفا ننة أبننو جهنناد الننولير وعمننر قاسننى وشننهداد اللجنننة المركليننة 

كراماً  اجفالً والذي نحني ريوسنا لحركة ءح  الذي يرقد عدد منهى ءي هذا المكان المقدس   لهىن. وا 
 8/1/5114، المستقبل، بيروت
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 مصادر في تل أبيب تقول إن خالد مشعل قد يستقر في تركيا"الشرق األوسط":  .04
حل أبي : رغنى النفني الصنادر عنن حركنة حمناس وعنن أوسناط قطرينةا ءنإن ولارة الخارجينة اإلسنرائيلية 

د مشننعلا رئننيس المكحنن  السياسنني لحمنناسا مننن الدوحننة. كمننا حصننر علنن  أن هننناك قننرارا بإبعنناد خالنن
حددت جهات اسرائيلية بأن  سينحقل ال  حركياا رغى أن جهات أخرى أعلننت أنن  لنن يكنون منن السنهل 

 عل  أنقرة اسح اءح ا وأن  قد يسحقر ءي نهاية المطاف ءي ايران.
مراقبة ححركات حماس عن كم ا  ورغى االرحيا  الذي يسود اسرائيل حجاه قطرا ءإن حل أبي  حواصل

« عنندى االرحيننا »وال سننيما أن قيننادة حمنناس بنندأت حغننالل ايننران مننن جدينند ءنني ا ونننة ااخيننرة. ويصننل 
هنذاا حسن  بعننض المنراقبينا النن  درجنة القلننق منن انحقننال مشنعل النن  طهنرانا ان ممننن هنذا االنحقننال 

حف نل أن يحوجن  الن  حركيناا انهنا سيكون دءع حماس ال  الحنر  منع اسنرائيلا ولنذلك ءنإن حنل أبين  
حسننحطيع أن حمننأل الفننراا الننذي خّلفحنن  قطننرا كحا نننة للقيننادة السياسننية للحركننةا مننع محنناذير حفر ننها 

 عفقاحها مع أوروبا.
 8/1/5112الشرق األوسط، لندن، 

 
 الغاز لألردن اً أنبوبي اً تقر مخططاإلسرائيلية  الداخليةوزارة  .05

قت ولارة الداخلية اإلسرائيلية للجنة الحخطيط الُقطريةا بالشروع صاد: برهوى جرايسي - الناصرة
نقطحي حدود  ال المحوسطا  اابيضبالحخطيط لمد أنبوبين بريينا لنقل الغال من الحقول ءي البحر 

 مع ااردنا ااول ا عند جنو  البحر الميتا والمانية شماالا عند مدينة بيسان.
ا ءإن الجهة المخحصة ءي ااربعادلصحاءة اإلسرائيلية أمس وبحس  القرار الذي نشرت م مون  ا

ولارة الداخليةا صادقت للجنة الحخطيط القطرية الشروع بو ع مخطط لمد أنبو  الغالا الذي قد 
 كيلومحرا جنوبا. 81كيلومحراا مقابل ما يليد عل   61يبلغ طول  برا ءي شمال ءلسطينا نحو 

ط والبناد شوكي أرمانيا ءي بيان ل ا ان هناك أهمية نقومية وقال رئيس اللجنة الُقطرية للحخطي
قوميةا بما ءي ذلك أهمية العفقات الخارجية  أهميةع،م ا لحصدير الغال لألردنا ءهذا مشروع ذي 

 اإلسرائيليةا ما يللى بأن نكون مخلصين ءي حنفيذ المهمةن.
 8/1/5112، الغد، عّمان

 
 عب اإلسرائيلي وللدولةليست لدى نتنياهو أي خطة للش: لبيد .06

الوسطي يائير  نهناك مسحقبلنرأى ولير المالية اإلسرائيلي المقال لعيى حل  : المسحقبل –راى هللا 
 .نمنعلل عن الواقع ويكشف الحقائق ءي آخر لح،ةنلبيدا ان رئيس الولراد بنيامين نحنياهو 
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ليس معنيًا بدءع اسرائيل من النواحي نحنياهو نونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن لبيد قول ا ان 
. وأ اف: نالسياسية واالقحصادية واالجحماعيةا وأن  يركل جل اهحمام  عل   مان بقائ  ءي منصب 

 .نليست لدى نحنياهو أي خطة للشع  اإلسرائيلي وللدولةن
 8/1/5112، المستقبل، بيروت

 
 بينيت عن مجزرة قانا: أنا فخور بذلك .07

قال ولير االقحصاد اإلسرائيلي رئيس حل  البيت اليهودي  :دوت كوى حرجمة القدس -القدس 
 المحطرف نفحالي بينيتا أن  ءخور بدءاع  عن اسرائيل ءي وج  ناإلرها ن.

وكح  بينيت عل  صفحح ا ءي أعقا  حقارير صحفية نشرت عن مسيوليح  عن المجلرة الحي وقعت 
ي ءي اطار حملة منسقة ومحلامنة مع قر  ءي كفر قناا أن هذه االحهامات  ده حأح 1996عاى 

 االنحخابات اإلسرائيلية.
وأ اف بينيتا كما نقلت عن  صحيفة اسرائيل اليوىا نءي ااياى ااخيرة وقفت للدءاع عن مقاحلي 

ني أكرر  الححقيق الجنائي عل   –جفعاحيا بعد أن جرى الحديث عن ءح  ححقيق جنائي  دهىا وا 
للبطولة لن يكون ححقيق .. مقاحلو  –حطاف حماس لل ابط هدار غولدن القحال ححت النارا بعد اخ

وحابعا نبعد أن أعربت عن موقفي هذا بدأت حملة منسقة  جفعاحي يسححقون وساما وليس محاميان.
ومحلامنة  ديا عن مسيوليحي الملعومة كقائد عن المذبحة ءي كفر قانا. أنا ال أعحلى الدءاع عن 

نة خرجت بالفعل ال  لبنان كي أداءع عن سكان الشمال وعل  مدى ممانية نفسي هنا. قبل عشرين س
 أياىا مع عشرات المقاحلينا عملنا هذا بال بطا لن أعحذر عن هذاا وأنا ءخور ب ن.

 7/1/5112، القدس، القدس
 
 تبرئة الجيش أحد جنوده من مسؤولية قتل الوزير أبو عينأفيخاي أدرعي ينفي  .08

اإلسرائيلي أءيخاي أدرعي للجليرة ما حناقلح  وسائل اعفى اسرائيلية بشأن  نف  الناطق باسى الجيش
حبرئة الجيش أحد جنوده من مسيولية اسحشهاد الولير الفلسطيني لياد أبو عين الذي كان يشارك ءي 

 مسيرة سلمية قر  مدينة راى هللا. 
عسكرية كان سليما غير أن أدرعي أكد أن الححقيق ءي الق ية خلص ال  أن حصرف القوات ال

ومفئما خفل ءض مسيرة سلمية مناه ة لفسحيطان ءي قرية حرمسعيا شمال مدينة راى هللا وشارك 
 الشهر الما يا مما أدى ال  اسحشهاده.  11ءيها أبو عين ءي 

 غير أن مراسل الجليرة سمير أبو شمالة نقل عن الجيش اإلسرائيلي أن الححقيقات ما لالت جارية. 
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سائل اعفى اسرائيلية قد نقلت عن مصادر عسكرية خبر حبرئة قائد المنطقة الوسط  ءي وكانت و 
 جيش االححفل الجندي المحهى ءي ق ية االعحداد عل  الولير أبو عين. 

وذكرت قناة حلفليونية اسرائيلية أن نحائج الححقيق أكدت أن حصرف الجنود اإلسرائيليين مطابق اوامر 
 أخطاد ءي اطفق الغال المدمع خفل المسيرة.  قيادحهىا مسحبعدة أي

 7/1/5112، الجزيرة نت، الدوحة
 
خفاق إسرائيلي .09  ديسكين: أنفاق غزة عمل استراتيجي وا 

السابق يوءال ديسكين عل   نالشاباكنالقدس العربي: حمل رئيس المخابرات العامة  -الناصرة 
 لهما بإهمالهى. نغفف غلةننات الحكومة والجيش ءي اسرائيل وحبن  احهامات سكان مسحوط

صعبة  أسئلةان  طالما كانت هناك  نيديعوت أحرونوتنوقال ديسكين ءي مقال مطول نشرح  
ا مو حا أن اسرائيل لى حخطط للحر  عل  غلة وحى جرها نالجرف الصامدنوجوهرية بشأن حر  

 بشكل محسرعا ءي اللح،ة ااخيرة. أهداءهااليها وحى كما يبدوا ححديد 
اسحمرار للجدل الواسع داخل اسرائيل حول مدى معرءة اسرائيل باانفاق مسبقا قبل الحر  أكد و 

ديسكين أن  كان بحولة الشاباك معلومات عنها منذ سنوات حى عر ها عل  لجنة الخارجية واامنا 
كان من الوا   أن حماس حركل جهدا غير عادي نحول اانفاق الهجومية الخطيرة. وحابع القول 

وقيادة الجنو  وشعبة  نالشاباكنعل  هذا المو وعا ولذلك ءقد ح،ي بأولوية عالية جدا من قبل 
وءي معرض انحقاداح  المباشرة للميسسة الحاكمة يشير ديسكين ال  أسئلة جوهرية لى  .ناالسحخبارات

 عليها ومنها ما يحعلق باانفاق وعدى معالجحها مبكرا.  اإلجابةححى 
 8/1/5112، دنالقدس العربي، لن

 
 تسعى إلى تحالف بين نتنياهو وهيرتسوغ بعد االنتخابات الواليات المتحدة .21

ءي الوقت الذي حححدى ءي  معركة االنحخابات العامة ءي اسرائيلا وحشحد : ن،ير مجلي - حل أبي 
 شراسحها بشكل خاص بين الليكودا بلعامة رئيس الحكومة بنيامين نحنياهوا ومعسكر الوسطا بلعامة
يحسحاق هيرحسوا وحليفح  حسبي لفنيا كشفت مصادر سياسية ءي حل أبي  عن وجود خطة أميركية 

من مارس  12بينهما بعد االنحخابات المقررة ءي  نوحدة وطنيةنمن وراد الكواليس لحشكيل حكومة 
منهماا )آذار( المقبل. ووءقا لهذه الخطةا يحفق الطرءان عل  حقاسى رئاسة الحكومة لمدة سنحين لكل 

وحكون البداية لرئيس الحل  الذي يحصل عل  أعل  عدد من المقاعد ءي الكنيست )البرلمان 
اإلسرائيلي(. وقالت هذه المصادر ان اإلدارة ااميركيةا الحي أدركت أن اسقاط نحنياهو لن يكون 
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ح ا مهمة سهلة ءي ال،روف الحاليةا ححبذ وجود حكومة بمشاركح ا شريطة احداث ححول ءي سياس
بحيث ححي  العودة ال  المسار السياسيا والحعاون ءي مخحلف الملفات ءي الشرق ااوسطا بما ءي 

. وبناد عل  ذلكا ءحصت لدى الطرءين امكانية الححالف ووجدت نداعشنذلك الملف اإليراني وملف 
ئيل وأكدت هذه المصادر أن الشخص الذي كلف بنسج خيوط هذا الححالفا هو ميخا آذانا صاغية.

هيرحسواا شقيق لعيى حل  العملا الذي يعمل مسحشارا لدى نحنياهو لشيون المفاو اتا كما عمل 
 ال  جان  يحسحاق مولخوا حامل أسرار نحنياهو. 

 8/1/5112، الشرق األوسط، لندن
 
 هآرتس: محاكمة زعبي تهدف إلى رسم حدود الخطاب السياسي .20

نا حناولت هيئة ححرير صحيفة نهآرحسنا اليوى ححت عنوان نال لمحاكمة حنين لعبي: نر 48عنن
الخميسا قرار المسحشار الق ائي للحكومة اإلسرائيلية يهودا ءاينشطاينا حقديى النائبة حنين لعبي 
 للمحاكمةا باعحبار أن القرار يهدف ال  نرسى حدود المسمو  ءي الخطا  السياسي ءي اسرائيلن.

ححهى النائبة لعبي بننالححريض عل  العنف  د الشرطةا وبعد أن أشارت الصحيفة ال  أن النيابة 
هانة مو،ف جمهورنا أشارت ال  أن القانون يمن  حصانة لع و الكنيست من حقديى دعوى جنائية  وا 

  ده اذا كانت بسب  نشاطات قاى بها ءي نطاق قيام  بواجب  كع و كنيست.
لنائبة لعبي حأحي بسب  كونها ع و وعر ت الصحيفة السيال الذي اعحبرح  جوهريا: نهل محاكمة ا

كنيست عربية حعحمد بشكل منهجي أسلو  حديث عنيف وممير للغ  ا أى أن محاكمحها حنبع من 
 قلق المسحشار الق ائي عل  نوعية الخطا  السياسي ءي البفدن.

 8/1/5112، 48عرب 
 
 رائيل بيتينو""يسالفساد الكبرى لحزب تبلور لوائح اتهام في قضية اإلسرائيلية الشرطة  .22

أكد المفحش العاى للشرطة اإلسرائيلية يوحنان دانينوا أن  جرى بلورة قاعدة أدلة كاءية : 48عر  
لحقديى لوائ  احهاى  د ق ية الفساد الكبرى الحي يشحب  بال لوع ءيها عددا من قادة حل  نيسرائيل 

 بيحينون الذي يحلعم  ولير الخارجيةا أءيغدور ليبرمان.
نو إلذاعة الجيش اإلسرائيليا مساد اليوى ااربعادا ان  ءيما يحعلق بحطورات الححقيق ءي وقال داني

الق ية ءإن  نسأبقي القرار بشأن لوائ  احهاى بأيدي النيابة العامةا لكن سحكون هنا عدة ق ايا حوجد 
 ءي  أدلة ميكدة وصلبةن.
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خفل المعركة االنحخابيةا شدد وردا عل  ملاعى ليبرمان بأن الكشف عن ق ية الفساد هذه جاد 
دانينو عل  أن الححقيق بدأ قبل أن ُعلى عن حقديى االنحخابات. وأو   أن نهذا الححقيق بدأ قبل أكمر 
من عاىا وللدقة قبل عاى ومفمة شهور. والحخطيط إلخراج المو وع ال  العلن حى قبل وقت طويل 

 أحد حوقع هذه االنحخاباتن. من اقرار اجراد االنحخابات. وبودي أن أذكر بأن ال
وأ اف دانينو أن  نلى حكن هناك مفاجآتا وقد علما مسبقا أن هذا الححقيق سيكون واسعا وخطيرا ءي 
قسى من الشبهاتن مشيرا ال  أن الشرطة مسحقلة للغاية ءي ححقيقاحها مشددا عل  أن  ننحن مسحقلون 

 جدان.
 7/1/5112، 48عرب 

 
 جهة الفساد المتفشيجديدة لموا طط"إسرائيل": خ .23

وديع عواودة: حنك  سلطات القانون ءي اسرائيل عل  بلورة خطة جديدة لمواجهة ،اهرة  -الناصرة 
الشرطة عن  أكاديميين وقادةويبحث مسيولو ولارة الق اد اإلسرائيلية مع  الفساد ا خذ ءي الحفشي.

لون أخطر من قنبلة ايران عل  وسائل جديدة لمكاءحة ،اهرة الفساد الحي اعحبرها مراقبون ومسيو 
ويقود المسحشار الق ائي للحكومة يهودا ءاينشطاين هذه المساعي االححرالية لحوءير ما  اسرائيل.

الداخلية الجديد بعد االنحخابات العامة  حوصيات لوليري اف للوسيلة القانونية الجنائيةا وسيقدى سلة 
ييرات ءي القانون القائىا وحعديل معايير الميماق ءي آذار/ مارس المقبل. وحشمل الخطة الجديدة حغ

 ااخفقي للسياسيين وحشكيل محكمة طاعة وان باط لمنحخبي الجمهور برئاسة قاض محقاعد.
أن الطاقى  نيديعوت أحرونوتنويو   النائ  اإلسرائيلي العاى شاي نيحسان ءي حديث لصحيفة 

حقة البعوض الفاسدا الءحا ال  أن ذلك يحطل  المذكور يحطلع لحجفيف المسحنقع ا سن بدال من مف
حقيقة أن الفساد ءي الحكى المحلي ينطوي عل   اءهاى الجمهورحغييرات بنيوية حساهى أي ا ءي 

 كارمة.
وييكد نيحسان أن مكاءحة الفساد ححى بااساس بواسطة ءرض القانون الجنائي بشكل صارى عبر 

ذا ءحس  بل هو يعحقد ب رورة حعديل الحشريعات وبالحربية الححقيقات واالعحقاالت واإلدانات. ليس ه
ويقدى مماال عل  ذلك يكمن بحعيين مهندس ومحاس  ومسحشار ق ائي ءي السلطة المحلية يكونون 

 مسحقلين عن رئيسها وأجهلحها. 
 8/1/5112، القدس العربي، لندن
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 ئاسة الحكومة: العمل يسبق الليكود لكن نتنياهو المفضل لر "هآرتس"استطالع لـ .24
أمس أن حل  العمل  نهآرحسنالقدس العربي: يسحدل من اسحطفع للرأي نشرح  صحيفة  -الناصرة 

يحقدى عل  الليكود ءي عدد المقاعدا اال أن غالبية اإلسرائيليين حييد حكليف بنيامين نحنياهو بحشكيل 
 .الحكومة وحعحبره الشخص ااء ل ءي مخحلف المجاالت السياسية واامنية

الحركة برئاسة  –العمل ن نالمعسكر الصهيونينويحكهن االسحطفع بالنحائج الحالية لألحلا  المناءسة: 
)نفحالي  نالبيت اليهودينا 55 –ياهو( ن)نح نالليكودنا نمقعدا 53وحسي  ليفنيا  –اسحق هيرحسوا 

 نميرحسنا 2 – نةيهدوت هحورا نا 9 –)كحلون(  نكلنانا 15 –)لبيد(  نيوجد مسحقبلنا 16 –بينت( 
ا 2 – نشاسنا 2 – نالعربية الموحدةنا 2 – نالجبهةن -6)ليبرمان(  ناسرائيل بيحنانا 6 –)غليون( 

 صفر لكل منهما. – نكاديمانو نالحجمعنا 4 –)ايلي يشاي(  نالشع  معنان
 ورغى ان هيرحسوا يليد عن مقاعد نحنياهو بمقعد واحدا اال أن  ءي السيال حول الشخص المف ل

(. كما يعحقد %31مقابل  % 46لرئاسة الحكومةا ال يلال نحنياهو يحقدى عل  هرحسوا بفارق كبير )
من هيرحسوا  أء لغالبية الجمهور ان نحنياهو سيعالج المو وع السياسي الدبلوماسيا بشكل 

 %52لنحنياهو و %22(ا وكذلك اامر بالنسبة لمعالجة ااو اع اامنية )%33مقابل  48%)
ءقط.  %53ان نحنياهو سيكون رئيس الحكومة المقبلا ءي ما يييد هيرحسوا  %26وا(. ويرى لهرحس

والمسألة الوحيدة الحي يحساوى ءيها هيرحسوا مع نحنياهو هي معالجة االقحصاد اإلسرائيليا حيث 
 .%38حصل كل منهما عل  نسبة 

  الحي صوحوا لها ءي وءي الرد عل  سيال حول نسبة المصوحين الذين خا  املهى من ااحلا
يوجد ن(ا يلي  %63هي ااعل  ) نكاديماناالنحخابات السابقةا كانت نسبة الخائبين من حل  

العربية ن(ا و%48) نشاسن(ا و%48) نبيحنا –الليكود ن(ا و%21) نالحجمعن(ا مى %21) ن«مسحقبل
 نلبيت اليهوديان(ا و%56) نالعملن(ا و%32) نميرحسن(ا و%32) نالحركةن(ا و%41) نالموحدة

من المشاركين ءي االسحطفع  %43(. ويييد %2) نيهدوت هحوراةن( و%51) نالجبهةن(ا و51%)
 .%41حشكيل حكومة وحدة ح ى الليكود والعمل وأحلا  أخرىا ءيما يعارض ذلك 

 8/1/5112، القدس العربي، لندن
 
 لمواجهة اإلسالم السني "إسرائيلي": حلف عربي ون"إسرائيلي" ونباحث .25

شريك رئيس ءي الحر  الحي حشنها الدول العربية  ناسرائيلن ان   ناسرائيليونندبلوماسيون وباحمون قال 
أصبحت جلدًا ال يحجلأ من الجبهة اإلقليمية  ناسرائيلنا مو حين أن  ننالمعحدلةن عل  ناإلسفى السني

سلمين والجماعات الحي ححصدى للحركات اإلسفمية السنيةا وعل  رأسها جماعة اإلخوان الم
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ومصر ودول الخليج حرى ءي ناإلسفى السنين  ناسرائيلنكًف من  أن  وأ اف الباحمون  .الجهادية
ا خطرًا يهدد مصالحهاا مما جعل هناك مسوغًا للحنسيق والحعاون ءيما بينها ءي حر  ال هوادة ءيها

الدول العربية ءي مواجهة ححرص أال ي،هر للعلن دورها ءي مساعدة  ناسرائيلالءحين ال  أن  ن
العداد لحركيا يممل أي ًا أحد القواسى المشحركة بين  ال  أن  ن. ونو ه الدبلوماسيون نالحن،يمات السنية

مصر حطال  دول الخليج بال غط عل  دولة قطر ا لاعمين أن  والدول العربية المعحدلة ناسرائيلن
مساندًا للحركات اإلسفمية  نطي  رج  أردوغاننلحقليص عفقاحها مع حركياا الحي يعحبر لعيمها 

هناك ما يبعث عل  القلق الاد الجهود الهادءة لفنحصار عل  اإلسفميينا  ان  . وقال الباحمون السنية
  ءي كل مرة حنش  ألمة ءي العالى العربي يحمكن اإلسفميون الحجربة دللت عل  أن   ال  أن   ينمشير 

الغر  ال يقل  ناسرائيلنخطر ناإلسفى السياسين عل  الدبلوماسيون أن   واعحبر .ءقط من ملد الفراا
وحوميق نا اإلسرائيليةنالقوة العسكرية نا مشددين عل   رورة حعليل عن خطر ناإلسفى الجهادي

 .والواليات المححدة نحل أبي نالححالف بين 
 7/1/5112، 3536التقرير المعلوماتي 

 
 ئة قاتل "أبو عين" إمعان في الجريمة نادي األسير الفلسطيني: تبر  .26

(ا نان حبرئة الجندي 1-2قال رئيس نادي ااسير الفلسطيني قدوره ءارسا اليوى ااربعاد ): راى هللا
الصهيوني الذي قحل الشهيد لياد أبو عين لن حمنعنا من مفحقة هيالد المجرمين الذين قحلوه عل  

 ة بنن الوقاحة واإلمعان ءي الجريمةن.مرأى ومسمع العالىنا واصفًا عملية الحبرئ
قاحل الشهيد  الجندي-أجراهعبر ححقيق -وكان قائد نالمنطقة الوسط ن الحابعة لقوات االححفلا بّرأ 

لياد أبو عين من الجريمةا مدعيًا ءي ححقيق  نبأن الجندي وقواح  حصرءت قبل شهر وءقًا للحعليمات 
 المحبعة وبما يحفدى والموقف ءي حين ن.

وأ اف ءارس ان الجريمة الحي ارحكبحها حكومة اليمين المحطرف بحق الشهيد أبو عينا الذي قحل 
وهو يلرع الليحونا مومقة بالصوت والصورةا ولن ححمكن ححقيقات هذه الحكومة المليفة والماسخة من 

 اخفاد وحلييف الحقيقة الراسخة.
ي جريمة ال  ال،هور بصورة ال حية وءح  وأو   ءارس أن حكومة االححفل حسارع بعد ارحكابها أ

الححقيقاتا حح  حبين لدول العالى أنها دولة قانونا وهي ءي حقيقة اامر عبارة عن عصابة من 
 المجرمينا وءق حعبيره.

7/1/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 في الضفة إلغاء زيارات السجون لألسرى بسبب األحوال الجوية العاصفة .27
اكحست جبال مدينة نابلس وراى هللا صبا  اليوى ااربعاد حلة بي اد بفعل : الرجو عوض -الخليل

العاصفة الملجية نهدىن الحي حجحا  منطقة الشرق ااوسطا ءيما يحوقع أن ححراكى الملوج مساد عل  
 أغل  المرحفعات ءي ال فة الغربية.

ارصاد الجوية ال  أن مدن وبينما شهدت عدة محاء،ات هطول اامطار بغلارة حشير حوقعات ا
 القدس المححلة وبيت لحى والخليل سحشهد حساقطا للملوج خفل الساعات القادمة. 

ووءق المصدر ذاح ا يحوقع حساقط الملوج عل  المناطق الحي يليد ارحفاعها عل  خمسمائة محر عن 
 لساعة.سط  البحر بالحلامن مع ريا  نشطة قد حصل سرعحها ال  ممانين كيلومحرا ءي ا

من جهحهاا أعلنت اللجنة الدولية للصلي  ااحمر الغاد ليارات السجون لألسرى الفلسطينيينا بسب  
 ااحوال الجوية العاصفة.

7/1/5112، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 ألف أسرة تضررت منازلها 46األونروا تصرف مساعدات لـ  .28

ين المح ررين جراد الحر  اإلسرائيلية أنها انحهت من حقييى منالل الفجئ« ااونروا»غلة: أعلنت 
ألف وحدة سكنية. وقال المهندس رءيق  96ااخيرة عل  قطاع غلةا وذلك بحصر وحقييى أ رار 

ءي حصريحات صحاءية أن  حى صرف حعوي ات لن  نااونروان عابد رئيس برنامج البن  الحححية ءي
 ألف أسرة أخرى. 31لما يقار  الوكالة حقوى بإجرادات صرف  أيألف أسرة منهاا وأنها  46

 دوالر. وشرعتمليون  21عل  ااسر المح ررة مناللها جلئيا  نااونرواما أنفقح  نوبلغت قيمة 
ميخرا ءي صرف بدل ايجار اصحا  البيوت المهدمة كليا أو الحي أصيبت بأ رار « ااونروا»

 دوالر مساعدة عاجلة لكل أسرة. 211بليغة باإل اءة ال  صرف 
ءي حين أن « ااونروا« »مراكل ايواد»العديد من أصحا  هذه المنالل ال لالوا يقيمون ءي  لكن

 آخرين لى حصرف لهى هذه ااموالا يقيمون ءي منالل أقار ا وبع هى نص  خياما ءوق الركاى.
عملية البطد ءي صرف ااموال الخاصة بالمح ررين ال  عدى « ااونروا»وأرجع المسيول ءي 

حقوى بعمل كل ما « ااونروا»وأكد أن «. ااونروا»وال الحي حعهدت بها الدول المانحة لن وصول اام
 هو مسحطاع من جهد لمساعدة هيالد المح ررين والمححاجين.

8/1/5112، القدس العربي، لندن  
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 في األسر  33يونس األقدم ويدخل عامه الـكريم األسير  .29
اسير الفلسطينيا بالححّرك الجاد والفعلي لجميع الجهات راى هللا: طال  قدورة ءارسا رئيس نادي ا

الرسمية المحلية والدوليةا لعءراج عن أقدى أسير ءي سجون االححفلً كريى يوسف ء ل يونس 
ورءاق  من ااسرى القدام ا وذلك بمناسبة دخول هذا ااسير وهو من بلدة عارة ءي المملث الشمالي 

 عام  المالث والمفمين ءي سجون االححفل.ً 1948ءي اارا ي المححلة عاى 
ا «نادي ااسير يبذل كل الجهود لل غط والمطالبة باإلءراج عن ااسرى القدام »وأ اف ءارس أن 

وأعلن النادي أن ااسير كريى «. المسيولية مقيلةا ولن يهدأ لنا بال ااّل باإلءراج عنهى»الءحًا ال  أن 
ا ا اءة ال  1983كانون الماني/ يناير  6كان قد اعحقل ءي عامًاا  26يونس البالغ من العمر 

يناير من  19عامًاا وهو من أبناد عمومح ا بحاريخ  22اعحقال ااسير ماهر يونس البالغ من العمر 
 نفس العاى. 

8/1/5112، القدس العربي، لندن  
 
 المنخفض الجوي بسبب  أزمة غير مسبوقة على معبر الكرامة .31

يغادروا ءلسطين  أنأن عدد المعحمرين المقرر « القدس العربي»سعدى: علمت  أبو ءادي-هللاراى 
خفل ااسابيع المقبلةا هى عشرة آالفا وقرر جميعهى وءق حوجيهات الجهات المخحصةا المغادرة 

الذي سيحمل مع  عاصفة ملجية. كما قرر « هدى»أول من أمس وأمسا أي قبل المنخفض الجوي 
آالف لائرا المغادرة مبكرا ال  أماكن سكنهى خارج  6 حواليعددهى ال   آالف اللوار الذين يصل

  ءلسطين.
ونجحت ادارة المعابر والحدود الفلسطينية ءي العمل أول أمس المفماد حح  ساعات الصبا  ااول  
من أمس ااربعادا ءي اخراج سبعة آالف مساءرا وهي المرة ااول  الحي يغادر ءيها هذا الرقى ءي 

 واحدا ومن بين السبعة آالفا أربعة آالف معحمرا ومفمة آالف لائر. يوى
وو عت ادارة المعابر خطة لعبور سحة آالف معحمر جددا وقرابة االفي لائرا قبيل اغفق جسر 
الكرامةا الذي حى بالفعل عند السابعة والنصف من مساد أمسا مع وصول العاصفة ال  ذروحها ءي 

 ءلسطين ودول الجوار.
8/1/5112، لقدس العربي، لندنا  
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 عـنغيـر راضـين  %59و يرون السلطة غير قادرة على وقف التنسيق األمنـي.. %66استطالع:  .30
 حكومةال

/ راى هللا: أ،هر اسحطفع للرأي أجراه مركل وطن للدراسات والبحوث حول احجاهات آراد أمد
حيث أن االسحطفع أ،هر أن نسبة الفلسطينيين حول ااو اع السياسية واالقحصادية واالجحماعية 

يرون أن السلطة غير قادرة عل  وقف الحنسيق اامني مع االححفل اإلسرائيلي ءي أي  6256%
مما ال رأي % 159أن السلطة قادرة عل  وقف الحنسيق اامني ونسبة  %3552وقتا بينما يرى 

 لهى.
 الوقتاأن اسرائيل من حححمل مسئولية حأخير اإلعمار ءي قطاع غلة ال  هذا  % 4956وحرى نسبة 

أن حركة ءح  حححمل  % 1152يرون أن مصر هي من حححمل المسئولية ونسبة % 1354بينما 
 لهى.مما ال رأي  % 1459يحملون حركة حماس المسئولية ونسبة  %1152المسئولية ونسبة 
بين راٍض وراٍض بشدة ونسبة % 3654ات حكومة الوءاق إلعمار غلة ءكانت نسبة وءي حقييى لححرك

 لهى.مما ال رأي % 352بين غير راٍض وغير راٍض ونسبة  % 2959
من  % 43. 1وءي نفس السياق حول حقييى حركة ءح  ودورها ءي اعادة اعمار غلة ءإن نسبة 

بين غير راٍض وغير راٍض بشدة ونسبة  % 2159المسحطلعة آرائهى بين راٍض وراٍض بشدة ونسبة 
 لهى.مما ال رأي  % 459

من % 3856وءي السياق ذاح  حول حقييى حركة حماس وجهودها إلعادة اإلعمار ءإن نسبة 
من المسحطلعة آرائهى غير راٍض وغير راٍض  % 22المسحطلعة آرائهى بين راٍض وراٍض بشدة بينما 

 .بشدة
بين محفائل ومحفائل بدرجة كبيرة % 2851ار قطاع غلة نسبة وحول مدى الحفايل بحل ق ية اعم

مما ال رأي لهى من العينة  % 158بين غير محفائل وغير محفائل مطلقًا ونسبة  % 4151ونسبة 
 .المسحطلعة آرائهى

بين محفائل  % 4154وعن مدى الحفايل باسحكمال ملفات المصالحة بين االسحطفع أن نسبة 
 لهى.ال رأي % 556غير محفائل وغير محفائل مطلقًا و% 2659ونسبة ومحفائل بدرجة كبيرة 

بين محفائل ومحفائل بدرجة كبيرة % 2153وءي سيال حول امكانية حل ق ية مو،في غلة نسبة 
 لهى.ال رأي  % 659غير محفائل وغير محفائل مطلقا و% 4158ونسبة 

 42ومحفائل بدرجة كبيرة ونسبة  بين محفائل% 2153وعن مدى الحفايل بحل ق ية معبر رء  نسبة 
 ال رأي لهى. %552غير محفائل وغير محفائل مطلقا و%
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 31بين محفائل ومحفائل بدرجة كبيرة ونسبة % 6255وعن امكانية الحفايل بحل ق ية ااسرى نسبة 
 ال رأي لهى.%158غير محفائل وغير محفائل مطلقًا و%

بين محفائل ومحفائل بدرجة كبيرة ونسبة % 2256ة وعن مدى امكانية حل مشكلة الكهرباد ءكانت نسب
 لهى.ال رأي % 155غير محفائل وغير محفائل مطلقا و% 41

بين محفائل ومحفائل بدرجة كبيرة ونسبة  %5852وعن ق ية البطالة ءكانت نسبة المسحطلعة آرائهى 
 لهى.ال رأي  % 556غير محفائل وغير محفائل مطلقا و% 6852

 2158بين محفائل ومحفائل بدرجة كبيرة ونسبة  % 5653ة الميناد والمطار وعن امكانية حل ق ي
 لهى.ال رأي  558غير محفائل وغير محفائل مطلقا و

حركة  %5459وءي حسايل حول من يححمل مسئولية عدى اسحكمال ملفات المصالحة ححمل نسبة 
اس مسئولية عدى ححمل حركة حم % 5352ءح  مسئولية عدى اسحكمال ملفات المصالحة ونسبة 

 حرى أن جهات آخري حححمل المسئولية. % 2154اسحكمال ملفات المصالحة ءيما نسبة 
 انجالشهور من الحر  كان النحيجة  4أن  بعد انق اد  % 2158وحرى الغالبية الع،م  بنسبة 

 اي طرف انجالحرى أن  ال  % 4554حرى إلسرائيل ءيما  انجالحرى أن   % 252للمقاومة ونسبة 
 المذكورة.من ااطراف 

وحول سيال من الشخصية ااكمر وطنية خفل ءحرة الحر  ءحالت شخصية الناطق باسى كحائ  
صوحا ويلي  الرئيس الفلسطيني محمود  191القساى أبو عبيدة عل  المرحبة ااول  بحصول  عل  

 88ل هنية صوت ومن مى نائ  رئيس المكح  السياسي لحركة حماس اسماعي 183عباس بحصول  
صوت ومن حى يلي  رئيس  85رم ان شل   صوت يلي  اامين العاى لحركة الجهاد اإلسفمي د.

صوحا ويلي  القائد العاى لكحائ  القساى محمد  29ناصر اللحاى  ححرير وكالة معا اإلخبارية د.
اى لحركة صوحا ويلي  اامين الع 58صوحًا ومن مى القيادي الفححاوي مروان البرغومي  22ال يف 

صوحًا وحصل رئيس المكح  السياسي لحركة حماس خالد  52المبادرة الوطنية مصطف  البرغومي 
 صوحًا من المسحطلعة آرائهى . 51مشعل 

أن المقاومة الفلسطينية يوجد لديها ما  %2958وحرى الغالبية الع،م  من المسحطلعة آرائهى بنسبة 
 لهى.ممن ال رأي  %3ال يرون ذلك ونسبة  %1255حجبر العدو عل  صفقة وءاد ااحرار ونسبة 

 %6152من المسحطلعة آرائهى مواءق ومواءق بشدة قياى انحفا ة جديدة ونسبة  %3454وكانت نسبة 
 ممن ال رأي لهى. %459بين غير مواءق وغير مواءق بشدة ونسبة 
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االن ماى ال  يرون أن الرئيس الفلسطيني سيقدى عل  خطوة  %2159وي،هر االسحطفع أن نسبة 
أن  لن يقدى  %4254محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة االححفل كمجرمي حر  وبينما حري نسبة 

 ممن ال رأي لهى. %556عل  ذلك ونسبة 
 يرون أن  ما %59بين مهى ومهى جدًا ونسبة  يرون أن  ما %6958وحول أهمية وجود نائ  للرئيس 

 مما ال رأي لهى. %151بين غير مهى وغير مهى مطلقا ونسبة 
امكانية مشاركحهى ءي انحخابات المجلس الوطني ءي حال حدومها  آرائهى عنوءي سيال للمسحطلعة 

 ال يرغبون بالمشاركة. %3853سيشاركون ونسبة  %6152ءان 
ءي حال حدوث انحخابات مجلس وطني ومشاركة ءصائل المن،مة والفصائل اإلسفمية ءإن نسبة 

سحنحخ  حركة  %1554سحنحخ  حركة حماس ونسبة  %33  ونسبة سحنحخ  حركة ءح 4255%
 سحنحخ  الجبهة الديمقراطية. %155سحنحخ  الجبهة الشعبية ونسبة  %254الجهاد اإلسفمي ونسبة 

ءيما أ،هر االسحطفع نسبة ممن سيشاركون ءي انحخابات المجلس البلدي ءي حال حدومها ءكانت 
 المشاركة. يرء ون % 3355ونسبة  %6658النسبة 

ومشاركة الكل الفلسطيني ءإن نسبة  المحلية( )الهيئاتءي حال حدوث انحخابات المجلس البلدي 
سحنحخ  حركة  %1152سحنحخ  حركة حماس ونسبة  %3456بينما سحنحخ  حركة ءح   4154%

 .الديمقراطيةسحنحخ  الجبهة  %151سحنحخ  الجبهة الشعبية ونسبة  %455الجهاد اإلسفمي ونسبة 
وأ،هر االسحطفع نسبة ممن سيشاركون ءي انحخابات المجلس الحشريعي ءي حال حدومها ءإن نسبة 

 المشاركة.. يرء ون %3156نسبة يييدون المشاركة بها وأن  % 6854
وءي ما يحعلق بسيال من سحنحخ  ءي حال وجود انحخابات حشريعية كانت نسبة حركة ءح  ااعل  

 % 1154ونسبة  %155والديمقراطية  %258والجبهة الشعبية  %3259ولحماس  %4652بنسبة 
يييدون احجاهات آخري علمًا بأن  لى يحى ادراج بعض الفصائل لموقفها الوا   حجاه عدى مشاركحها 

 باالنحخابات الحشريعية.
 %2552كما أ،هر االسحطفع نسبة من سيشاركون ءي انحخابات الرئاسة ءي حال حدومها ءإن نسبة 

 .  يرء ون المشاركة%5255المشاركة وأن نسبة يييدون 
وحول سيال ءي حال حدوث انحخابات رئاسية من سحنحخ  ءحالت شخصية الرئيس الفلسطيني 

ا ومن مى القيادي الفححاوي مروان %35محمود عباس عل  المرحبة ااولي بحصول  عل  نسبة 
كة حماس اسماعيل هنية بنسبة ومن مى نائ  رئيس المكح  السياسي لحر  %5252البرغومي بنسبة 

ويلي   %1154ءيما حصل رئيس المكح  السياسي لحركة حماس خالد مشعل عل  نسبة  1251%
 %255اامين العاى لحركة المبادرة الوطنية مصطف  البرغومي بنسبة 



 
 

 
 

           52ص                                     3421 العدد:    8/1/5112 خميسال التاريخ:

ومن مى اامين العاى للجبهة  %351ومن مى اامين العاى للجبهة الشعبية أحمد سعدات بنسبة 
. 4. % ومن مى اامين العاى لحل  الشع  بساى الصالحي بنسبة 2راطية نايف حواحمة بنسبة الديمق
 ممن ال رأي لهى. %8ونسبة  %

وءي سيال حول الفصائل الحي حالت عل  حقدير الجماهير وحأييدها حصلت حركة ءح  عل  أعل  
مي بحصولها عل  مى حركة الجهاد اإلسف ومن %5952حليها حركة حماس بنسبة  % 3858نسبة 
 %1153نسبة 

 ال يييدون أحد. %1459ونسبة %8والجبهة الديمقراطية . %452أما نسبة الجبهة الشعبية ءكانت 
بأن ااو اع االقحصادية للشع  الفلسطيني بعد  %9554ويري غالبية المسحطلعة آرائهى بنسبة 

 ححسنت وححسنت كميراً  بين بأنها ما %259انحهاد الحر  بين حراجعت وحراجعت كميرا ونسبة 
. سيهاجرون %5452لن يهاجروا ذلك  %2253وءي حال احاحة الفرصة لهى للهجرة ءكانت نسبة 

وءي سيال عن أكمر الق ايا الحي ححدمت بها مع العائلة وااصدقاد خفل الشهر الما ي ءإن نسبة 
 %1558فساد ونسبة حري أنها ق ية ال %13حري أنها ق ية ارحفاع حكاليف الحياة ونسبة  5851%

حرى أنها ق ية  %254حري أنها ق ية اإلعمار ونسبة  %1156حري أنها ق ية البطالة ونسبة 
 %451حري أنها ق ية القدس ونسبة  %251حري أنها ق ية الرواح  ونسبة  %2المصالحة ونسبة 

ونسبة هي ق ية الحعليى  %355هي ق ية الكهرباد ونسبة  %359حري أنها ق ية ااسري ونسبة 
أنها ق ية الرواح   % 6حري أنها ق ية المقاومة ونسبة . %151ق ايا آخري ونسبة  156%

 أنها ق ية الفجئين %3ونسبة .
ال فة الغربية  الجنسينا منشخص من كف  1136ومن الجدير بالذكر أن االسحطفع ُأجري عل  

 .%552طأ نسبة عاًما حيث بلغ هامش الخ 18والقدس وقطاع غلة وحليد أعمارهى عن 
6/1/5112، غزة –أمد لإلعالم   

 
 1967الفلسطينية المحتلة عام  األراضي-بطاقات قانونية : تصدر كتابًا جديدًا بعنوان "شاهد" .32

-أصدرت الميسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد( كحابًا بعنوانا نبطاقات قانونية بيروت: 
 ن.1962الفلسطينية المححلة عاى  اارا ي

هذا الكحا   من أربعة محاور محخصصة بالبعد القانوني لألرا ي الفلسطينية المححلةا يقع 
ويححدث المحور ااول عن الحوصيف القانوني لألرا ي الفلسطينية المححلةا أما المحور الماني 
يحناول أحكاى احفاقية جنيف الرابعة بخصوص اارا ي الفلسطينية المححلةا والمحور المالث يححدث 

 الجلائية والمدنية عل  دولة االححفل. يبين المسيولياتالمحاكى الجنائيةا والمحور الرابع عن 
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حأحي هذه البطاقات القانونية كجلد من برنامج حمقيفي حقوى ب  الميسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
العاى والقانون )شاهد( حول البعد القانوني للق ية الفلسطينيةا وال سيما ما يرحبط بالقانون الدولي 

الدولي اإلنساني. ولعل االخحصار المقصود ءي هذه البطاقات القانونية يساعد صانع القرار 
 الفلسطيني والعربي عل  ءهى البعد القانوني للق ية الفلسطينية بطريقة سهلة وميّسرة. 

 6/1/5112، بيروت ،المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(
 
 لية لنصرة فلسطين" تكّرم آمنة جبريل"الحملة األهبيروت:  .33

ءي الذكرى الخمسين النطفقة حركة ءح ا كّرمت الحملنة ااهلينة لنصنرة ءلسنطين وق نايا اامنة العربينة 
ا ءني بينروت آمنة جبريل ع و المجلس المنوري لحركنة ءنح  خنفل أمسنية ن،محهنا ءني دار النندوة الحمنرا

ا ع ننو المجلننس المننوري لحركننة ءننح ا أمننين سننر بح ننور سننفير دولننة ءلسننطين ءنني لبنننان أشننرف دبننور
ءصننائل من،مننة الححريننر الفلسننطينية وحركننة ءننح  ءنني لبنننان ءححنني أبننو العننرداتا ع ننو المجلننس المننوري 

 .وا عفىلحركة ءح ا أمين سر اقليى ءح  ءي لبنان رءعت شناعة وشخصيات سياسية ورجال ءكر 
قامنةلامننا بحنق الشنع  الفلسنطيني بحقرينر مصنيره أكند ءيهنا نالح اكلمة دار الندوة اوالق  جهاد الخطي   وا 

جبريننل حممننل المننرأة الفلسننطينية الناجحننة  آمنننةأ نناف: نو  دولحنن  الفلسننطينية وعاصننمحها القنندس الشننريفن.
الحلول لمشاكل شعبنا الفلسطيني ءي مواجهة الصعا  ءهني  ايجادوالعمل والمنهجية ءي  اإلرادةصاحبة 

 ونساد وشبا  ءلسطينن. أطفالا كرست حياحها للدءاع عن مسحقبل ةالمرير  ابنة المخيمات وابنة المعاناة
ننارًاا وآمننة احندى حارسنات نارننا الدائمنة  أصنبحتوقال دبنور: نمنن رمناد النكبنة خرجنت الشنعلة الحني 

 ن.واإلجفل واإلكباريناديها يا آمنة لك كل الححية  أنعمار  أبوكما كان يح  الشهيد 
 منة حعحل بما ءعلت ولكنها حعمل بصمتن.آ بيان الحوت:ن .د من جهحها قالت الكاحبة

وخننحى االححفننال بحقننديى درع حكريمنني لجبريننلا وقنندمت حركننة ءننح  درع  اوشننكرت آمنننة جبريننل مكرميهننا
 القدس لمعن بشور.

 8/1/5112 ،المستقبل، بيروت
 
 موقع "دبكا" اإلسرائيلي يكشف كيف تمكنت فتاة من توريط قيادي في حزب هللا .34

أبينن : كشننف موقننع اخبنناري ءنني حننل أبينن  حفاصننيل جدينندة عننن االخحننراق اامننني الننذي حنندث ءنني  حننل
ا والننذي ححنندث عننن  نائنن  اامننين العنناى نعننيى قاسننى بعنند اعحقننال القيننادي ءنني صننفوف حننل  هللا مننيخراً 
( ءنني الشننهر الما نني. وجنناد ءنني الحفاصننيل أن ءحنناة عملننت لصننال  عامنناً  45الحننل  محمنند شننواربة )

أوروباا وأصبحت ءي وقت الحق لوجح ا كاننت حعمنل لصنال  جهنال مخنابرات يعحقند بأنن   شواربة ءي
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نالموسادن اإلسرائيليا وأنها هي الحي اسحطاعت حنوريط شنواربة والحصنول علن  معلومنات خطينرة عنن 
حل  هللاا مى اخحفت عن اان،ار منذ الكشف عن ارحباطها بهذا القياديا ولى يسحطع رجال حل  هللا 

 روبا وال المخابرات اإليرانية الحوصل لطرف خيط بسيط يقود لهذه الفحاة.ءي أو 
ال  مصادر اسنحخباريةا ان محمند شنواربة النذي كنان نائن  قائند  وقال موقع ندبكان اإلسرائيليا اسحناداً 

عننن اامننن الشخصنني لألمننين العنناى لحننل  هللا حسننن نصننر هللاا  ءنني حننل  هللا ومسننيوالً  911وحنندة 
سبانياا وقاى بحأمين السف   رئيساً  5111عمل منذ عاى  لشركات وهمية حابعة لحل  هللا ءي ايطاليا وا 

وااموال لصال  هنذه الشنركات ءني العواصنى ااوروبينةا واسنحعان بفحينات صنغيرات السنن للندخول الن  
هذه العواصىا ومن بين هيالد السيدات الفحاة الحي أصنبحت ءني وقنت الحنق لوجحن . وءني نهاينة سننة 

ا . لكن  أبق  الخبر سراً 5112وقع شواربة ءي ح  هذه الفحاةا قبل أن يقرر اللواج منها عاى  5112
ولى يبلغ حنل  هللا بهنذا االرحبناط. ومنن خنفل هنذه العفقنة بندأت هنذه ناللوجنةن ءني معرءنة الكمينر منن 

لحننر  الحفاصننيل عننن حننل  هللاا ومننن  ننمنها الكشننف عننن الوحنندة ااكمننر سننرية ءنني الحننل : نوحنندة ا
اإللكحرونينةنا ومعلومنات عنن الشنخص المركنلي ءني هننذه الوحندة حسنن اللقنيسا والنذي حنى اغحيالن  ءنني 

 .ناسرائيلننءي بيروت أماى منلل ا وقد حمل حل  هللا المسيولية ءي حينها ل 4/15/5113
وأ ننناف الموقنننع أنننن  بعننند الكشنننف عنننن لواج محمننند شنننواربة منننن قبنننل حنننل  هللا ءننني بينننروتا وعملينننة 

لنن  والكشننف عننن ارحباطنن ا قنناى حننل  هللا بإرسننال عناصننره للبحننث عننن اللوجننة بمسنناعدة عناصننر اعحقا
ا ولنننى ححنننرك أي أمنننر يقنننود اليهنننا. وبقينننت شخصنننيحها مجهولنننةا مخنننابرات ايرانينننةا ولكنهنننا اخحفنننت حمامننناً 

وكننذلك الجهننة الحنني كانننت حعمننل لصننالحهاا والحننني قنندمت لهننا معلومننات خطيننرة عننن قيننادة حنننل  هللا 
 ح  المخحلفة.ونشاطا

 8/1/5112 ،الشرق األوسط، لندن
 
 للبحث في دعم الموقف الفلسطيني الجاري اجتماع للجامعة العربية منتصف الشهر .35

أعلن مسيول كبير ءي الجامعة العربية أمس أن ولراد الخارجينة العنر  سنيعقدون : أ ف   -القاهرة 
ا بح ور الرئيس محمود عبناس. وسنيكون الشهر الجاري 12اجحماعًا طارئًا الخميس المقبل المواءق 

االجحمنننناع هننننو ااول منننننذ اإلخفنننناق ءنننني الحصننننول علنننن  قننننرار ءنننني مجلننننس اامننننن إلنهنننناد االحننننحفل 
 اإلسرائيلي لألرا ي الفلسطينية.

وقال نائ  اامين العاى للجامعة العربينة أحمند بنن حلني للصنحاءيين ان االجحمناع الطنارئ يهندف الن  
اا وعل  رأسها آخر حطورات الق ية الفلسنطينية امنر اخفناق مجلنس اامنن الن،ر ءي عدد من الق اين

الححنننرك العربننني نا م نننيفًا أن البحنننث سنننيطاول نءننني حمرينننر مشنننروع القنننرار العربننني الخننناص بفلسنننطين
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. وحنننابع أن النننرئيس عبننناس سيح نننر االجحمننناع النننذي نالمطلنننو  مسنننحقبًف لننندعى الموقنننف الفلسنننطيني
 .نالسفى العربية بح ور الرئيس الفلسطيني اجحماع للجنة مبادرةنسيسبق  

 8/1/5112الحياة، لندن، 
 
 : سنواجه اإلرهاب من غزةالرئيس اإليراني .36

ا ومقره طهرانا بمشاركة عدد منن نالمجمع العالمي للحقري  بين المذاه  اإلسفميةنن،ى : علي شقير
النرئيس اإليرانني  وقنال العنالى. كبار العلماد والمفكرين اإلسفميين من كنل المنذاه  ومنن جمينع أنحناد

لنيس ن ن:. الححنّديات وا لينات.اامة اإلسفمية الواحندة.نحسن روحاني كلمح  ءي مراسى اءححا  ميحمر 
عامنًاا وأن يقنف مكحنوف اايندي  66هناك أي مسلى ير   بنأن حنرل  ءلسنطين ححنت االحنحفل لمندة 

 .نمن وأءغانسحان وباكسحان وغيرها من البلدانحجاه ما حل باامة اإلسفمية وءي سوريا والعراق والي
ذ أشننار النن  أن  مننا يسننع  الينن  االسننحكبار العننالمي مننن ا ننعاف العننالى اإلسننفمي عننن طريننق بننث نوا 

الجمهوريننة اإلسننفمية اإليرانيننة سننحقف النن  جاننن  نا أكنند روحنناني أن نالفرقننة والخفءننات بننين المسننلمين
 .نا سواد كانت ءي غلة أو دمشق أو الموصل أو غيرهاكل دولة أو جماعة حواج  اإلرها  والحطرف

 8/1/5112السفير، بيروت، 
 
 / نيسانبريلأاألمم المتحدة: الفلسطينيون سيحصلون على عضوية الجنائية الدولية من أول  .37

قنننال المكحننن  الصنننحفي لألمنننى المححننندة ينننوى : سنننيف الننندين حمننندان -أحمننند حسنننن  -اامنننى المححننندة 
ن اامنين العناى للمن،منة الدولينة أكند أن الفلسنطينيين سيحصنلون رسنميا علن  ااربعاد ان بان جي مو 

 نيسان. أبريل/ع وية المحكمة الجنائية الدولية اعحبارا من أول 
احفاقينننة رومنننا الميسسنننة  الننن وسنننلى الفلسنننطينيون ينننوى الجمعنننة بمقنننر اامنننى المححننندة ومنننائق االن نننماى 

أخنرى ءني خطنوة أدت الن  حصناعد حندة الحنوحر منع اسنرائيل للمحكمة الجنائية الدولية واحفاقينات دولينة 
 ويمكن أن حدءع الواليات المححدة ال  خفض مساعداحها.

وو ع اإلعفن الرسمي عن موعد ان ماى الفلسطينيين للمحكمة الذي جاد ءي صورة رسالة من بان 
ة رومنننا والكمينننر منننن لألمنننى المححننندة الحننني حممنننل المقنننر الرسنننمي إلينننداع احفاقيننن اإللكحروننننيعلننن  الموقنننع 

 االحفاقيات ااخرى.
وبموج  قواعد المحكمة الجنائية الدولية حسم  ع وية الفلسطينيين للمحكمة الحي مقرهنا الهناي بنأن 
يكون لها والية ق ائية عل  جرائى الحر  أيا كان مرحكبها عل  اارا ني الفلسنطينية دون احالنة منن 
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سرائيل مملهنا ءني ذلن ك ممنل الوالينات المححندة ليسنت ع نوا ءني المحكمنة لكنن مجلس اامن الدولي. وا 
 .الفلسطينيةاإلسرائيليين يمكن أن يحاكموا عل  ااءعال الحي يرحكبونها عل  اارا ي 

 8/1/5112وكالة رويترز لألنباء، 
 
 واشنطن: فلسطين غير مؤهلة لالنضمام للجنائية الدولية .38

اربعاد ان الواليات المححدة ال حعحقد أن ءلسطين دولنة قالت ولارة الخارجية اامريكية اليوى ا: واشنطن
 ذات سيادةا ولذلك ءهي نغير ميهلة لع وية المحكمة الجنائية الدوليةن.

الفلسننننطينيين غيننننر مننننيهلين  ان ااربعنننناد يجننننين بسنننناك ااميركيننننةوقالننننت المححدمننننة باسننننى الخارجيننننة 
 هذه الهيئة. ال المححدة طلبهى باالن ماى  ىاامقبلت  أنالمحكمة الجنائية الدولية بعد  ال لفن ماى 

دولنة ءلسنطين حعحبنر دولنة ذات سنيادةا وال حعحنرف  أننالواليات المححدة ال حعحقند  أنوصرحت بساكي 
بموجبهنا المحكمنة  حأسسنتمعاهندة رومنان الحني  الن ميهلنة لفن نماى  أنهابها بوصفها ذلكا وال حعحقد 

 الجنائية الدولية.
 8/1/5112القدس، القدس، 

 
 الخارجية األمريكية: الكونغرس سيتخذ الخطوة األولى بشأن خفض المساعدات للفلسطينيين .39

بشنننأن خفنننض  اامريكينننةرائننند صنننالحة: حيكننند الحصنننريحات الصنننادرة عنننن ولارة الخارجينننة  - واشننننطن
لسياسنة المساعدات المقدمة ال  السلطة الفلسطينية بعد االن ماى ال  المحكمة الجنائية العلياا نفاق ا

جديندة  أمملنةاامريكية والمعايير الملدوجة ءي الخطا  الرسنمي عنندما يحعلنق اامنر بإسنرائيل. والنيكى 
من الميحمرات الصحاءية ااخيرة لجنيفر بساكي المححدمنة الرسنمية باسنى « القدس العربي»خرجت بها 

 الولارة.
ن أن ييدي ال  خفنض المسناعدات ءقد حذرت من أن ان ماى الفلسطينيين ال  المحكمة الجنائية يمك

اامريكيننة للسننلطة الفلسننطينية. وعلنن  الفننور حصنندر هننذا الحصننري  عننناوين الصننحاءة اامريكيننة الحنني 
ملينون دوالرا لكنهنا حجنبنت  411 حنوال قالت ان واشنطن ححوقع خفض المسناعدات الحني حصنل الن  

ي: ومنناذا عننن المسننحوطنات بو ننو  اإلجابننة عننن عفمننات اسننحفهاى وا ننحة ءنني أسننئلة الصننحاءيين هنن
عاما ولى حهدد الواليات المححدة قطعيا بالحد  21الحي ال ححوقف الحكومات اإلسرائيلية عن بنائها منذ 

من مساعداحها إلسرائيل جراد ذلك؟. وعندما سئلت عن اسنحمرار النشناط االسنحيطاني وهنو عمنل غينر 
ات اامريكية إلسنرائيل؟ اإلجابنة الوحيندة شرعي من جان  واحدا ما هي ا مار المحرحبة عل  المساعد



 
 

 
 

           31ص                                     3421 العدد:    8/1/5112 خميسال التاريخ:

حسنناا هنذه اإلجنرادات يحخنذها الكنونغرس لنذلك أقحنر  نالحي حوصنلت اليهنا بسناكي كاننت علن  الفنور: 
 .اليهىنحوج  السيال  أنعليك 

مكحملنة ان بسناكي نفسنها صنرحت منرارا ءني السنابق بنأن النولارة ححمحنع  أوهذه اإلجابة لى حكن مقنعنة 
ص ومرونة ءي ممل هذه الق نايا وال يمكنن القناد اللنوى ءقنط علن  الكنونغرس للنحخلص بسلطة واخحصا

 من أعباد الق ية. 
 ناالححيننال اللف،ننينبسنناكي عننادت بعنند اصننرار الح ننور اإلعفمنني علنن  الخننروج بحصننري  يبحعنند عننن 

ينند شننيد حننول ذلننك مننع الحأك أيبننالقول بننأن الننولارة حسننحعرض اسننحمرار المسنناعدات ولكننن لننيس لننديها ن
عل  أن المساعدات المقدمنة الن  الفلسنطينيين قند لعبنت دورا قيمنا ءني حعلينل االلدهنار واالسنحقرار ءني 

 المنطقة عل  حد قولها.
خينننار لهنننا بهنننذه  ال أوبامننناوحاولنننت بسننناكي الحلنننوي  مجنننددا بورقنننة الكنننونغرسا بنننالقول ان ادارة بننناراك 

س حننص صنراحة علن  قطنع المسناعدات المسألة ان هنناك مناقشنات ومشناريع حشنريعات ءني الكنونغر 
حاولنننت ححرينننك ق نننية  ننند  أوللسنننلطة الفلسنننطينية اذا قنننررت االن نننماى لميسسنننات اامنننى المححننندة 

اسرائيل ءي المحكمة الجنائية مع الححذير عل  قدرة وسلطة الكونغرس باحخاذ اجنرادات  ند السنلطةا 
 وقد برهن حاريخ  عل  ذلك ءي هذا الصدد.

 8/1/5112، القدس العربي، لندن
 
 سيناتور جمهوري يطرح مشروع قانون لقطع المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية .41

قدى ع و مجلس الشيوخ اامريكيا راند بولا مشروع قانون : كاكان/اانا ول واشنطن/أمير
للحصول عل  حأييد الكونغرس اامريكي بقطع المساعدات اامريكية عن السلطة الفلسطينيةا 

 ا عل  سح  طل  ان مامها ال  المحكمة الجنائية الدولية.إلجباره
قدى ع و مجلس “وقال بيان صادر عن مكح  مممل السيناحور الجمهوري عن والية كنحاكيا 

الشيوخا راند بولا اليوى )ااربعاد( مشروع قانون الدءاع عن اسرائيل بقطع المساعدات ااجنبية عن 
 .″5112الفلسطينيين لعاى 

الواليات المححدة ممنوعة من مساعدة السلطة الفلسطينية اذا ما قررت مقا اة “يان ال  أن وأشار الب
اسرائيل ءي محكمة الجنايات الدوليةا حس  القانون الحاليا اال أن ادارة أوباما لى حلحلى حح  ا ن 

 ”.باحخاذ أي اجرادا ويبدو أنها محجمة عن قطع المساعدات
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البيانا أن  سيفعل كل ما ءي وسع  لقطع المساعدات عن السلطة السيناحور اامريكي أكدا ءي 
اسرائيل عل  أنهى حلفاد للواليات  أعدادهذا الكونغرس سيحوقف عن معاملة “الفلسطينيةا قائف 

 ”.المححدة
7/1/5112 ،رأي اليوم، لندن  

 
 ستقبالهابعد رفض نتنياهو وليبرمان ا لـ"إسرائيل" وزيرة الخارجية السويدية تلغي زيارتها .40

أعلنت وليرة الخارجية السويديةا مارغوت وولسحروىا عن الغاد ليارحها المقررة ال  اسرائيل ءي أعقا  
رءننض رئننيس حكومننة اسننرائيلا بنيننامين نحنينناهوا ووليننر الخارجيننةا أءيغنندور ليبرمننانا االلحقنناد معهنناا 

 بدولة ءلسطين. عل  خلفية االمة الدبلوماسية بين الجانبين ءي أعقا  اعحراف السويد
وكننان ليبرمننان قنند أعلننن ءنني أعقننا  اعحننراف السننويد بفلسننطين أننن  سننيقاطع ن،يرحنن  السننويدية معحبننرا أن 
السويد حخلت عن اسرائيل مملما حخلت الدول ااوروبية عن حشيكوسلوءاكيا باحفاق ميونيخ مع الناليين 

 .1938ءي العاى 
نحصنف الشنهر الحنالي للمشناركة ءني مراسنى احيناد وكان من المقرر أن حلور وولسحروى اسنرائيل ءني م

ذكرى الدبلوماسي السنويدي رايول ءنولنبرا بسنب  دوره ءني انقناذ يهنود ابنان المحرقنة. وأجنرى السنويون 
 احصاالت مع مكح  نحنياهو لفحص امكانية عقد لقاد بين وولسحروى ونحنياهو لكنهى حلقوا ردا سلبيا. 

 ية السويدية عن نارجاد الليارة ال  موعد آخر غير معروفن.وعل  أمر ذلكا أعلنت ولارة الخارج
 7/1/5112، 48عرب 

 
 على االستيطان كجريمة حرب أجدى من محاكمة أفراد "إسرائيل" مقاضاةخبير قانوني:  .42

قننال ديفينند لوبننان أسننحاذ القننانون النندولي ءنني جامعننة  :سننعيد عريقننات - القنندس دوت كننوى - واشنننطن
ميركينة واشننطن حعليقنا علن  ان نماى ءلسنطين لمحكمنة الجناينات الدوليننةا جورجحناون ءني العاصنمة اا

ن كانت حهدف لمقا اة اسرائيل عل  جرائى الحنر  ءني  ان هذه الخطوة حعد سفحا ذو حدينا ءهي وا 
غلة ءإنها حفح  البا  أي ا أماى حوجين  احهامنات اسنرائيلية لحركنة حمناس بارحكنا  أو محاولنة ارحكنا  

ى  د اإلنسانيةا وأن حصريحات حركة حماس والنناطقين باسنمها أن نحركنة حمناس جرائى حر  وجرائ
حمحلك قذائف صاروخية حمكنها من  ر  مراكل ومدن اسرائيلية مكح،ة بالسكان المدنيين يعحبر أدلة 
حنندرج قانونيننًان ءنني حننين نقنند يجنند الفلسننطينيون صننعوبة بالغننة ءنني حننوءير أدلننة ال حُنندحُض ءنني المحكمننة 

 الدولية عن قياى جنود اسرائيليون بارحكا  جرائى حر ن.الجنائية 
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اال أن لوبنننان النننذي ححننندث لنننن القننندس دوت كنننوى عنننن نحعقيننندات المسنننار القنننانوني وبنننطد السنننياق ءننني 
نالفلسنطينيين قند يكوننون أكمنر نجاحنًا ءني امبنات أن االسنحيطان هنو  انالمحكمة الجنائية الدوليةن قنال 

الدولي ُيحرى نقل السكان ال  أراض مححلةن كمنا ءعلنت اسنرائيل منن جريمة حر ا خاصة وأن القانون 
وعل  حسا  المواطنين الفلسطينيين  1962خفل حوطين مسحوطنين يهود ءي اارا ي المححلة عاى 

 الذين خ عوا لسلطات االححفل.  
واىا منذكرًا وقال لوبان ءي حنديث لنن القندس دوت كنوىا انن  ينحفهى مطالن  الفلسنطينيين بالعدالنة مننذ أعن

بنننأنهى كنننانوا حوجهنننوا الننن  محكمنننة العننندل الدولينننة ءننني الهنننايا إللالنننة جننندار نالفصنننل العنصنننرينا وأن 
 ولكن اسرائيل لى حعبأ بكل ذلك. 5114المحكمة ءي الهاي أصدرت حكمها لصالحهى عاى 

 8/1/5112القدس، القدس، 
 
 مؤسسة أوروبية تندد باالعتداءات على الصحفيين في الضفة .43

قدس برس: أدانت ميسسة حقوقية أوروبيةا قياى أجهلة أمن السلطة الفلسطينية ءي قرية  -ل الخلي
قبفن ق اد نابلس شمال ال فة الغربية المححلةا باالعحداد عل  الصحفي والناشط معاذ موس  

 عاما(. 54عملة )
لهاا ان امنين من عناصر وقالت نالفيدرالية الدولية للحقوق والحنميةن الحي ححخذ من روما مقرًا رئيسًا 

اامن الفلسطيني يرحدون لباسًا مدنيًا يراءقهما امنين من أقار  رئيس بلدية قبفنا أقدموا ءي ليل الن 
من شهر كانون أول/ ديسمبر الما يا عل  االعحداد عل  الصحفي معاذ عملة بال ر   59

لبلدية قبفن عن طريق مواقع المبّر ا وذلك بعد حلقي  حهديدات بسب  انحقادات كان قد وجهها 
 الحواصل االجحماعية.

 7/1/5112قدس برس، 
 
 أزمة مالية طاحنة تضرب الفضائيات المصرية .44

بندأ عندد منن الف نائيات المصنرية  5112منع اايناى ااولن  منن العناى الجديند : روان محمند -القاهرة 
  الخسنائر الحني الحقنت هنذه بحنفيذ سياسة حقشف ءي النفقات. ومن الوا ن  أن هنذا الحقشنف يعنود الن

الف ائيات أخيرًا خصوصًا مع حراجع العائدات اإلعفنينة بدرجنة كبينرة ء نًف عنن العمالنة الكميفنة ءني 
الحني كاننت المحطنات حعحمند عليهناا  نالحنوك شنونالمحطات. وءي شكل رئيسي بات وا حًا أن بنرامج 

هاا وأي ننًا لهنندود الحالننة السياسننية لننى حعنند ححقننق مكاسنن  ماليننة لكمرحهننا ولملننل المشنناهد مننن م ننمون
 واامنية ءي مصر.
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بدأت بالفعل حخفيض عدد العناملين منن خنفل االسنحغناد عنن عندد كبينر منن الفنينين  نon tvنمحطة 
ن،ننرًا  on tv liveوالمعنندين ومننديري اإلنحنناج ءنني المحطننةا ا نناءة النن  عنندد مننن العنناملين ءنني قننناة 

 حين عل  مدار عدد من ساعات اليوى.لوجود خطة دمج البث الحلفليوني للقنا
 نالمحننور درامننانو ن5 المحننورنا ءخف ننت موالنحهننا الشننهريةا وألغننت قننناحي نالمحننورنأمنا شننبكة حلفليننون 

ا مننننع هالننننة سننننرحان. كمننننا ألغننننت المحطننننة برنننننامج «آن ااوان»مننننع حوقننننف عنننندد مننننن البننننرامج ممننننل 
فنناع موالنحنن  وعنندى وجننود عائنند اعفننني الفحننا  بسننب  ارح الننذي كننان يقدمنن  معحننل بنناهلل عبنند نباخحصننارن

والفنانننة مهننا  نبننين امنننيننمننن ا ناهيننك عننن عنندى الحجدينند للمذيعننة مهننا عممننان الحنني كانننت حقنندى برنننامج 
 .نربع دسحة سحاتنأحمد مقدمة برنامج 

الف ائية بألمة ماليةا وأشنارت مصنادر حعمنل ءني القنناة الن   ندريىنومن ناحيحها حمر مجموعة قنوات 
لمة منذ عناى حقريبنًا حينث لنى يحصنل مع،نى العناملين علن  مرحبناحهى ءني مواعيندها المابحنة. كمنا وجود أ

هننندد أكمنننر منننن منننرة بالرحينننل لعننندى صنننرف  نالعاشنننرة مسنننادنأن المنننذيع وائنننل اإلبراشننني مقننندى برننننامج 
 مسححقاح  ءي شكل منح،ى.

ا اإلعفمني معحنل الندمرداش حالنة منن الحنوحر بعند خسنارحه نالحيناةنوءي المقابلا حعيش شبكة حلفلينون 
الننذي حركهننا بسننب  رغبننة ادارة الشننبكة ءنني  ن5الحينناة نعلنن   نمصننر الجدينندة مننع معحننلنمقنندى برنننامج 

. كما أن هناك خفءات بنين نال يحناس  مع خبراح  اإلعفميةا ونجا  برنامج نخفض راحب  ءي شكل 
مننذ سننوات وعندى قندرة الشنبكة علنن  بسنب  النديون المحراكمنة  نالحيناةنعندد منن جهنات اإلنحناج وشنبكة 
 سداد مفيين الجنيهات للمنحجين.
ءننني ألمنننة مالينننة طاحننننة مننننذ أشنننهر بسنننب  حنننأخر صنننرف  نالححرينننرنومنننن ناحيحهننناا دخلنننت ء نننائية 

مسننننححقات العنننناملين بالقننننناةا مننننا قوبننننل بغ نننن  شننننديد النننن  أن قننننرر بع ننننهى الرحيننننلا وعلنننن  رأسننننهى 
ة راحنة منن القنناة ويسنع  حالينًا الن  انهناد حعاقنده منع ادارة اإلعفمي جمال عنايت الذي قنرر أخنذ ءحنر 

 القناة ءي شكل ودي.
وءنني المقابننلا ُحطننر  عفمننات اسننحفهاى حننول موقننف عنندد مننن المننذيعات ءنني القننناة ممننل ريهنناى السننهلي 

 .نالححريرنوجيهان منصور كونهما حأمرحا أي ًا بالحالة المادية الصعبة الحي حعيشها محطة 
حعاني منذ ءحنرة طويلنة ألمنة مالينة كبينرة ححن  أن العناملين ءيهنا لنى يحصنلوا  نالفراعيننية كما أن ء ائ

عل  مسححقاحهى منذ ءحرة طويلةا وهذا اامر يعلنن  دائمنًا رئنيس القنناة حوءينق عكاشنة ءني برنامجن  ءني 
 شكل أدهش المشاهدين.

مقبلننة خفننض أجننور مقنندمي وا  نناءة النن  هننذا كلنن ا حنندرس بعننض الف ننائيات المصننرية خننفل الفحننرة ال
البرامج بسب  حردي ااو اع المالية. ومنع حلايند ميشنر بورصنة االنحقناالتا منن المحوقنع انحقنال عندد 



 
 

 
 

           34ص                                     3421 العدد:    8/1/5112 خميسال التاريخ:

ن كانننت قناحنا  مصننر والنهنار ححمحعنان باسننحقرار منالي مننا  mbcمنن المنذيعين النن  ء نائيات أخنرى. وا 
 سوف يجعل منهما محور اهحماى نجوى برامج الحوك شو.

أن أجور  يوف برامج المنوعات ءني الف نائيات المصنرية سحشنهد حراجعنًا كبينرًا خاصنة  ونذكر أخيراً 
أنها حكبد ميلانية البرامج مبالغ كبيرة ءيما لى حعد أسماد هيالد النجوى قادرة عل  ححقينق نسن  مشناهدة 
عالينننة أو جنننذ  اإلعفنننناتا منننا يعنننني أن ال بنننديل أمننناى هنننيالد النجنننوى سنننوى المواءقنننة علننن  خفنننض 

جورهى. كذلك ءإن ميلانيات شراد المسلسفت الجديدة سححراجع ءي شكل كبير كونها حكبد الف ائيات أ
 مليون جني  ءي العاى الما ي. 391المصرية خسائر كبيرة وصلت ال  ما يقر  من 

 8/1/5112الحياة، لندن، 
 
 قتيالً  12دقائق وخلف  10استغرق  "شارلي إيبدو"الهجوم على مجلة  .45

شننارلي ن مننع بنندد االجحمنناع الححريننري ااسننبوعي للمجلننة الفرنسننية السنناخرة: شننال أبننو نجننىمي - بنناريس
ا صبا  أمسا اقححى مسلحون ملممون مقر المجلة بباريسا بحما عن رئنيس الححرينر المعنروف نايبدو
صننحاءيين ورجننف شننرطة ءنني أسننوأ هجننوى يشننن   8آخننرينا بينننهى  11ءننأردوه قحننيف مننع  ناشننار نباسننى 

داخننل ءرنسننا منننذ عقننود. وأعلنننت مصننادر أمنيننة مسنناد أن الشننرطة حبحننث عننن شننقيقين مننن محشننددون 
باريس ومالث من منطقة رايمسا عل  خلفية االعحداد. وأ،هرت لقطات ءيديو رجف يردد حكبيرات منع 

شنوهد مهاجمنان  ادقنائق. وبعندها 11ءني هجنوى اسنحمر  ادوي أصوات طلقات برشاشنات كفشننيكوف
بهدود ليسحقف سنيارة ءيهنا سنائق كنان ينح،رهمنا ليلنوذا بنالفرار. وقنال مسنيول ءني نقابنة يغادران المكان 

ا وهننناك مخنناوف مننن وقننوع ملينند مننن الهجمننات ءنني نالمهنناجمين مننا لاال طليقننيننالشننرطة الفرنسننية ان 
 ءرنسا الحي شددت اجراداحها اامنية.

الساخرة الحني حوجههنا لللعمناد السياسنيين معروءة بإمارة الجدل بسب  االنحقادات  نشارلي ايبدونومجلة 
والدينيينا وسبق أن نشرت رسوما مسيئة لعسفى قبل سنوات. وسخرت آخر حغريدة ءي حسابها عل  

 أبو بكر البغدادي. نداعشنقبل ساعات من الهجوى من لعيى حن،يى  نحويحرنموقع 
حننداد الننذي وصننف  الننرئيس الفرنسنني والعالميننة باالع واإلسننفميةوسننرعان مننا حوالننت الحندينندات العربيننة 

. ءقد أدان مجلنس اامنن الندولي الهجنوىا بينمنا اعحبنره االهنر نهجوى ارهابي دون شكنءرنسوا هوالند بن
. كنننذلك أكننندت جامعنننة الننندول العربينننة اسنننحنكارها للهجنننوى. وبننندورها أداننننت السنننعودية نعمنننف اجرامينننان

نحن عل  حواصل نلرئيس ااميركي بارك أوباما ءقال واإلمارات وقطر وااردن والعراق االعحداد. أما ا
مننع المسننيولين الفرنسننيينا وأمننرت ادارحنني بحننوءير أي مسنناعدة اللمننة ءنني جلنن  هننيالد اإلرهننابيين أمنناى 
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بنين منفننذي هننذه  نالخلننطن. وشنندد النرئيس الفرنسنني السنابق نيكننوال سنناركولي علن   ننرورة عندى نالعدالنة
 الجريمة ومسلمي ءرنسا.

 8/1/5112سط، لندن، الشرق األو 
 
 خيارات حماس .46

 عدنان أبو عامر
حلول لمشاكل الفلسطينيين ااكمر الحاحًاا وحشعر حماس  ءي حقديىءشلت حكومة الحواءق الفلسطينية 

عل  وج  الخصوص بأن المصالحة ااخيرة مع ءح  لى حقّدى لها طوق النجاة الذي كانت حنشده ءي 
الحركة ءي احرال حقدى ءي اعادة ااعمار بعد الحر  ااخيرةا غلةا ويسحشهد قادحها وأع ائها ءشل 

والمسألة الخفءية الحي حميرها رواح  مو،في الحكومةا والمشاغل اامنية الناجمة عن حفاقى أو اع 
ا انق اد اإلطار اللمني لحكومة الحواءق المحدد بسحة أشهرا 5/ديسمبر ااولالمعابر. ومنذ كانون 
 ة عل  الححركا لكن خياراحها محدودة.حجد حماس نفس  مرغم

ححعا،ى الحشّنجات مع حكومة الحواءق حول عدد من المسائل المهمة. بعد الحر  اإلسرائيلية ااخيرة 
عل  قطاع غلةا يحهى الفلسطينيون ءي غلة حكومة الحواءق القائمة بعدى الحسريع بإنجال مسيرة اعادة 

قليمية ودولية اإلعمارا ودخولها ءي اشكاليات ادارية وب يروقراطية مع حماس حول احفاقات محلية وا 
محعددة لمراقبة دخول مواد البناد المسمو  بها ال  غلة. أما حماس من جهحها ءحشعر بأن الحباطي 
الحاصل ءي اعادة اإلعمار هو محاولة لحقويض الدعى والشعبية اللذين ححمحع بهما الحركة ءي غلة. 

لحواءق لى حساعد عل  الحوصل ال  حسوية سلمية لفح  معبَري كرى أبو حلعى حماس أي ًا أن حكومة ا
يريل مع اسرائيلا ما يحسب  بمليد من العللةا ال  جان  معبر رء  الذي يحواصل اغفق  ءي  سالى وا 
مع،ى ااوقات منذ حشرين ااول/أكحوبر الما ي بسب  الو ع اامني ءي سيناد. يدءع حفاقى 

قحصادية حماس ال  الخشية من أن ينفجر الموقف الميداني داخل غلةا ال،روف االجحماعية واال
لها بإدارة الو ع ءي غلة وبأنها ححكى قب حها  ال حسم ءيما حشّدد حكومة الحواءق عل  أن حماس 

 عل  القطاع.
لكن مع أن حماس حشهد اندءاعة كبيرة ءي شعيبحها بعد الحر  اإلسرائيلية ااخيرة عل  قطاعا 

طرحها ءي غلة ءي طور الحراجع. حشير الحقارير ااخيرة من غلة ال  أن رجال اامن سي أصبحت
والشرطة الذين لى يحقا وا رواحبهى حخّلوا عن الحفا، عل  الحدود المشحركة مع اسرائيل شرقًا ومصر 

أهى جنوبًا. كما أن حلايد حركة اإل رابات النقابية ااخيرة ءي قطاع غلة بدأت حمس بصورة مباشرة ب
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قطاعين حيويين هما: الحعليى والصحةا وهو ما يعني احداث هلات محسارعة ءي الجهال الحكومي 
 .مو،فيهىال  دءع رواح  

مع حفاقى ااو اع ءي غلةا حماس مرغمة عل  الححرك لكن خياراحها محدودة. اذا اسحمر الو ع 
 ال يص ع اسرائيلا مع العلى بأن  القائى مطواًلا الخيار ااخير المحا  أمامها هو حجدد المواجهة م

ءي مصلحة أي من الفريَقين. ءرغى حلايد اسحخداى حماس للصواريخ ءي ااسابيع ااخيرةا ليس 
الفلسطينيون بصدد الذها  لحر  جديدة. لكن حدوث بعض االشحباكات ءي ااياى ااخيرة عل  

صابة جندي اسرائيليا وح صابة ءلسطينيينا وا  بادل اطفق الصواريخ بين غلة حدود غلةا ومقحل وا 
سرائيلا لادت كلها من ءرص خيار المواجهة مع اسرائيل.  وا 

بداًل من ذلكا بإمكان حماس أن حدءع باحجاه اقالة حكومة الوحدة الوطنية الحالية بدعوى انحهاد مدة 
صفحيحها المحددة بسحة شهورا والدعوة لحشكيل حكومة محض سياسية ح ى أع اد من ءح  

والجبهة الشعبية لححرير ءلسطين والجبهة الديمقراطية لححرير ءلسطين. وحأمل حماس بأن  وحماس
حكون هذه الحكومة ااكمر حمميًف للشارع الفلسطينيا أسرع انجالًا للملفات العالقة. ءي حال احفقت 

أن  الفصائل المخحلفة عل  الحصص الولاريةا قد ُيطَل  من حماس حقديى حنالالت مهمة من شأنها
 حخنق االحفاق ءي مهدها ممل اشحراط االعحراف بإسرائيل. 

وءي حال العجل عن حشكيل حكومة حواءق جديدة أو عن حوسيع الحكومة الحاليةا قد حجد حماس 
نفسها ذاهبة باحجاه الححالف مع محمد دحفنا القيادي ءي ءح  الذي يح،  بدعى كبير ءي غلة. 

انها حرى ءي  مفحاحًا محوقعًا للكمير من مشاكل غلة ءي  سبق أن لوحت حماس بممل هذا الخيار
من دون  ى الفصيل الفححاوي  -غيا  خيارات أء ل. من شأن الحهديد بحشكيل ححالف مع دحفن 

أن يحي  لحماس ال غط عل  خصمهما المشحرك محمود عباس  -المناءس ل  ءي ال فة الغربية 
ار ال  أن  لدحفن ارحباطات اقليمية مع مصر لمحاولة االسحجابة لبعض مطال  الحركة. يش

واإلمارات والسعودية حأمل حماس باإلءادة منها من أجل الحصول عل  الحمويل. لكن الححالف مع 
 بمواءقة واسعة ءي صفوف الحركة. ال يح، دحفن 

حكومة  عل   ود البدائل القليلة المحاحة أماى حركة حماسا غال  ال،ن أنها سحعمد ال  حمديد والية
الحواءق الحاليةا ءيما حسحمر ءي ال غط عبر قنوات أخرى ل مان االسحجابة الححياجاحها. قد ييّمن 

ال غوط والحشنجات االجحماعية الشديدة الوطأة  ال يعالجذلك بقاد حماس ءي المدى القصيرا لكن  
 الحي حدءع بغلة نحو الهاوية.

7/1/5112مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي،   
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 رالقه .47
 نهلة الشهال
ممنوع عل  الفلسطينيين االن ماى للمحكمة الجنائية الدولية )وال اي من،مة دولية من المن،مات 

الحي حقدموا بطل  لفن ماى اليها(. وممنوع عليهى مفحقة اسرائيل بحهمة االعحداد عليهى أو  19الن
مححدة ااميركية مساعداحها لهى طل  الححقيق الدولي ءي ممارساحها. ولو ءعلوا ءسحقطع الواليات ال

مليون دوالر سنويًا( ان ذلك هو حرءيًا نقانونهانا ما يعني أن واشنطن حمن  حلك  321)حوالي 
المساعدات للفلسطينيين ليرح وا الموت عل  يد اسرائيل.. الحي قررت من جهحها االمحناع عن حسديد 

ا بموج  ما يمكن اعحباره أحد مفحق أوسلوا الرسوى وال رائ  للسلطة الفلسطينية )والمجباة باسمه
(. وءي الوقت نفس ا حنحقد واشنطن القرار اإلسرائيلي انها 1994أي احفاقية باريس االقحصادية لعاى 

حراه نيوحر الموقفن وي ر.. بإسرائيلا بينما ينب  نحنياهو الفلسطينيين بأن االن ماى ال  الجنائية 
ِعي  عل  الفلسطينيين طلبهى  5113حابعون؟ وقبل ذلكا ءي العاى الدولية ي ر بهى! هل ما للحى ح

االن ماى ال  اامى المححدة كدولة مراِق ا ءقطعت عنهى كذلك المساعدات وهددوا بع،ائى اامور. 
 مى هدأ الموقف.

ويحجادل الفلسطينيون ءي ما بينهى ءي نمفاعيلن قرار االن ماى ال  نميماق رومان الميسس للمحكمة 
نائية الدوليةا ءيقول ءريق منهى ان اامر ندرجاتنا وان الع وية نفسها ال حقع )والحمد هلل(  من الج

ما يح،ره القانون ااميركيا بل وال حح  االن ماى للمحكمة. ءاامر يخص طل  الححقيق مع 
دولياا  اسرائيلا وهذا يأحي الحقا.. وقد ال يأحي. بينما ُيطمئن ءريق آخر بأن المقاومة حق مكفول

وبالحالي ءف خطر عل .. القيادات الفلسطينية لجهة مفحقحها من قبل حلك المحكمة نفسها. ويصل 
 االبحهاج ان اسرائيل غير موقعة عل  ميماق روماا ءف يمكنها مفحقة الفلسطينيين.. ال آخرون 

ان نءلسطين ليست بالمقابلا دعا نحنياهو الجنائية الدولية نفسها ال  رءض الطل  الفلسطيني.. 
دولةن. وأكد بالطبع ان  لن يسم  بريية جنوده يحاسبون أماى حلك المحكمة ءهى أبناد نجيش أخفقين. 

 هل ما للحى ححابعون؟
يقف المنطق هنا عل  رأس  من دون خشية من مسخرة. ان ح ييع الوقت هو المحا  الوحيد ءي 

ق من احفاقية أوسلو وملحقاحها أي أمر سوى وجود ،ل االسحعصاد الكامل ءي الموقف العاىا اذ لى يب
سلطة هجينة ءي مدينة صارت هي ااخرى هجينة ءي بيئحها.. بينما حصطدى اسرائيل بحدود قوحها 

 القادرة عل  القحلا ولكن العبمية.
8/1/5112، السفير، بيروت  
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 هيرست: إبقاء الدولة الفلسطينية واقعًا افتراضياً  .48
 ديفيد هيرست

،ة أن الدولة الفلسطينية موجودة داخل اانفاق وءي القصاصات وخلف الجدران وءي حصور للح
 جيو  اارض الواقعة بين مباني المسحوطنات والطرق الحي سم  إلسرائيل باالححفا، بها. 

كان يقال لنا عل  مدى أكمر من عشرين عامًا أن ممة حمامًف ءي ممل هذا الحل وأن الطرءين يحوج  
 ى حنالالت ميلمة.عليهما حقدي

يححاج ممل هذا السيناريو ال  بعض الخيال ان اححماالت السفى ححفش  يوى بعد يومًاا ءلقد أعلن 
 بنيامين نحنياهو يوى ااربعاد بأن  لن يخلي أيًا من المسحوطنات خفل ءحرة وجوده ءي السلطة. 

فحات المحبقي من أرا ي وعرة ولكن دعونا نحخيل أن ذلك حدث وأن السفى يسود جنة اسرائيل وال
 وصحراوية خصصت للدولة الفلسطينيةا ما الذي ححوقع  اسرائيل من هذا الجار المحوالد؟ 

ءي رده عل  محاولة محمود عباس المحأخرة جدًا االن ماى ال  المحكمة الجنائية الدولية يقدى لنا 
 نحنياهو بعض الميشرات. 

باللجود ال  العدالة الدولية ان ذلك سيهدد الجنود اإلسرائيليين.  ال يمكن بحاحًا السما  لدولة ءلسطينية
وأعلن يوى ااربعاد بأن الحقدى بالطل  ذاح  يفرا الدولة من معناها. وءي ذلك يعبر نحنياهو عن الرأي 

 السائد ءي اسرائيل. 
ةا وهي كما صدر عن حسيبي ليفنيا كبيرة المفاو ين ءي حكومة ايهود أولمرتا اعحرا ات مشابه

انها  د القانون الدولي مصرة  5112الحي اشحهر عنها أنها قالت للمفاو ين الفلسطينيين ءي عاى 
عل  أن  ال ينبغي أن يكون مح منًا ءي مرجعية المحادماتا ونقل عنها القول: نكنت وليرة للعدل 

 ولكني  د القانونا وبالذات  د القانون الدولين. 
سياسيون ءي حل  العمل صفًا واحدًا للدءاع عن جيش الدءاع واليوىا حقف هي وشركايها ال

اإلسرائيلي. وقد جاد ءي بيان صادر عن المقر الرئيسي للحملة االنحخابية المشحركة مع لعيى حل  
العمل اسحق هيرحلوا ما يلي: نسوف نحمي جنود جيش الدءاع اإلسرائيلي ونوءر لهى سحرة واقية من 

 . الرصاص السياسي والقانونين
وال يمكن طبقًا لنحنياهو أن ححخل  اسرائيل عن مهمة حف، اامن غربي نهر ااردنا وهي المنطقة 
الحي حشكل المسحوطنات جلدًا أساسيًا منها. ءي اليوى الرابع من الهجوى اإلسرائيلي عل  قطاع غلة 

يعحقده حقيقة بشأن العاى الما يا وبينما كان يححدث باللغة العبرية ءقطا كشف نحنياهو النقا  عما 
حل الدولحين: ءالدرس ااشمل الذي خرجت ب  اسرائيل من هذا الحصعيد مفاده أن عليها أن ح من 

 نأال ينحهي بنا المطاف بوجود غلة أخرى ءي يهودا والسامرةن. 
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وم   يقول: نأ،ن أن الشع  اإلسرائيلي يفهى ا ن ما كنت دائمًا أقول  من أن  ال يمكن السما  
شكل حالةا ححت أي احفاقا نحخل  بسببها عن الححكى اامني بالمنطقة الحي حقع ال  الغر  بأن حح

 من نهر ااردنن. 
وهو ال يحصور أن بإمكان الجي  الفلسطيني أن يعمل ال كدولة ذات سيادة وال كدولة مسحقلة. بل 

امر ال يقحصر ببساطة حححاج هذه البقعة من اارض ال  البقاد باسحمرار قيد الرقابة الخارجية. وا
عل  اإلصرار عل  أن حبق  ءلسطين منلوعة السف ا بل ان كل ححالف سياسي ينشأ داخل ممل 
هذه الدولةا وكل حصري  يخرج منهاا وكل صفقة احصاالت حبرى ءيهاا وكل ليارة رسمية اليهاا 

لسطين حالة دائمة من سحكون قيد الحدقيق وححت رحمة المواءقة اإلسرائيلية. وسيكون ممن الحرية لف
 اليق،ة اإلسرائيلية. 

سيكون من الغباد حوقع مقاربة مخحلفة من هيرحلوا ءيما لو أصب  رئيسًا للولرادا ءهو أي ًا يطال  
الفلسطينيين باالعحراف بإسرائيل كدولة يهوديةا والفرق الوحيد بين  وبين نحنياهو هو أن  سيصر عل  

 ذلك كشرط السحئناف المحادمات. 
ي ممل هذا المناخ ال يملك نحنياهوا طبيعةا سوى معاقبة عباس عل  حجريه احخاذ مسار مسحقلا ء

وذلك ان اسحقفلية الفعل هي مما يشعر المححل والمراق  الدائى أن  بحاجة ان يوقف  بنفس القدر 
 الذي يسع  من خفل  لوقف ااءعال ذاحها. 
حيار العصا الحي سح ر  بها السلطة الفلسطينية الحي والمشكلة الحي حواج  اسرائيل حاليًا هي اخ

طالما كانت مذعنة لها ءيما م  . وكخطوة أول   من سلسلة من اإلجرادات جرى الحهديد 
مليون دوالر من عائدات ال رائ   158باحخاذهاا عمدت الحكومة اإلسرائيلية ال  اححجال 

 رارًا ءي الما ي ولكن دونما كمير جدوى. المسححقة للفلسطينيينا اامر الذي ءعلح  مرارًا وحك
هذه العائدات الواردة من االححاد الجمركي الذي أنشأه بروحوكول باريس للعفقات االقحصادية حشكل 

 -بالمائة 38حوالي -بالمائة من ميلانية السلطة الفلسطينيةا وهي نفس النسبة  44و  36ما بين 
والحي مهمحها ااساسية هي الحنسيق مع اسرائيل. وبذلكا  الحي حنفقها السلطة عل  ااجهلة اامنيةا

ومن خفل السعي إل عاف السلطة الفلسطينيةا ءإن اسرائيل ح عف السيطرة اامنية اإلجمالية 
 عل  ال فة الغربية أي ًاا وهو اامر الذي حعهد نحنياهو بأال يحخل  عن  بحاحًا. 

ة؟ ال. ءمن مصلحة اسرائيل أال يفقد عباس السيطرة هل يرغ  نحنياهو ءي انهيار السلطة الفلسطيني
عل  ال فة الغربية. ءي حصري  لوكالة اانباد الفرنسيةا قال روبي سابيلا المسحشار القانوني 
السابق لولير الخارجية اإلسرائيلي: نحواج  اسرائيل مع لةا ءنحن نرغ  ءي أن يكون لنا القدرة عل  
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ايا( ال  المحكمة الجنائية الدوليةا ولكننا ءي نفس الوقت ال نريد منع الفلسطينيين من احالة )الق 
 ا عاءهىا ءمن مصلححنا أن ي،لوا ءعليًا مسيطرين عل  ااو اع ءي ال فة الغربيةن. 

نما ءرق ءي  ءي نلاع من هذا النوع ال يكاد يوجد ءرق نوعي كبير بين ال فة الغربية وقطاع غلة وا 
ب  العقوبات اإلسرائيلية المفرو ة عليهاا رجعحا بسرعة ال  حالحهما الدرجةا ءكف المنطقحينا وبس

وبإمكان اسرائيل أن حشكل الحركة بشكل حاى ءي كاءة أنحاد ال فة  -كجيو  محاصرة-الفعلية 
الغربية خفل ساعات معدودة. ءي ممل هذه ال،روف سيصب  صعبًا اإلقرار بأن المراد النسبي الذي 

و اال ممن عشرين عامًا من الححدث مع اسرائيل واالعحراف بها. وما من شك ءي حنعى ب  راى هللا ما ه
أن اسرائيل سحبذل كل ما ءي وسعها لحذكير الفلسطينيين حيث يقيمون بأنهى يشحركون جميعًا ءي 

البيانات الصادرة عن الواليات المححدة وعن االححاد ااوروبي منحقدة الحوج  اإلسرائيلي  العبودية. 
عاقبة السلطة الفلسطينية أشب  ما حكون بالرقص عل  ساق واحدة حول نفس الحناقض الداخليا نحو م

ومفاده أن حل الدولحين حح  يححقق عل  أرض الواقع ءإن  بحاجة ال  حكومة جنينية ءي السلطة 
ذا  ما الفلسطينيةا ولكن ءي نفس الوقت ال ينبغي لها أن ححكى ءعليًا أو أن ححخذ قرارات حخصهاا وا 

أقدمت عل  ذلك ءإن اجراداحها سحعحبر أحادية واسحفلالية. بمعن  آخرا ال بأس بوجود سلطة 
 ءلسطينية طالما أنها ال حمارس أي سلطة حقيقيةا وعل  الفلسطينيين أن يعرءوا قدرهى ويلحلموا حدهى. 

لو. لقد ولعل هذا ينبئك بكل ما حححاج ال  معرءح  حول الطريق المسدود الذي وصلت الي  أوس
أكمر اكحمااًل من ءشل كام  داءيد قبل أربعة عشر  5114أصب  انهيار عملية السفى ءي عاى 

عامًاا وهو اامر الذي أء   ءي حين  ال  انطفق االنحفا ة المانية. لقد ءشلت العملية هذه المرة 
ءي ن الهى  بطريقة مبدئيةا وذلك أن الفلسطينيين الذين يرء ون اللجود ال  العنف ويلحلمون

بااسالي  السلمية ءقط باحوا ال يجدون سبيًف سلميًا للحقدى ال  ااماى. الكل يعلى بأن انفجارًا عل  
 وشك الوقوع والجميع يشعرون ب  ءي ع،امهى.

7/1/5112، موقع "هافينغتون بوست"  
8/1/5112، "51موقع "عربي   

 
 هلوسة االنفصال .49

 كوبي نيف
من يعد  أوالمرشحين الكبارا ولير سابق  أحدي ءحرة االنحخاباتا يأحي ء وبااساسبين ءحرة وأخرىا 

شخص  أولكما لو ان   15126نفس  ليصب  وليراا وءي هذه المرة يائير لبيدا ويعرض للمرة الن 
 «.االنفصال عن الفلسطينيين»يعرض هذا الشيد 
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ا أردناا وما العملا وكما والق يةا كما يشر  لنا من جديدا هي ان الفلسطينيينا مع كل االححراى
السفى ودولة  أردنا اذاانهى غير نا جون للسفىا كما لو انهى طيور حرقص عل  جراحها. ولذلك 
ا الذي هو ليس أخريهودية ديمقراطيةا واسحق رابين ونشيده السلميا ال بد من البحث عن حل 

المححدة ءي الشحاد وءي  امىاسفما للحخلص من هيالد المحصلبين بكوءياحهى الذين يحوجهون ال  
 الصيف يطلقون الصواريخ.

وهكذا ينجحون بمفث كلمات « االنفصال عن الفلسطينيين بسفى»والحل كما يقولون هو ببساطة 
 ءقطا باالنفصال عن الفلسطينيينا وبصنع السفى معهى.

سطينيين؟ ءهى االنفصال عن الفل باإلمكان؟ كيف «االنفصال عن الفلسطينيين»ولكنا ماذا يعني 
االنفصال عنهى؟ ماذاا  باإلمكانيعيشون معنا هناا سويًاا بشكل مخحلطا بداخلناا وال  جوارناا كيف 

هل نسم  للفلسطينيين اى ال نسم  لهى ببناد بيوحناا وغسل صحونناا وحمريض مسنيناا والسكن ءي 
 مدننا؟

منا؟ لن يححاجوا بعد ذلك العالة  رأمحاوحين ذاكا هل ءجأًة سيخحفون؟ لن يواصلوا السكن عل  بعد 
 ؟ للعمل؟ للحعلى؟ لفكل؟ للحنفس؟أنفسهى

من سبع « جدار علل»بهذه الفكرة البسيطة والبارعةا ان نقيى بيننا وبينهى  أحدونقولا كيف لى يفكر 
طوابقا لكي ال نرى انهى موجودون ءهل حينها سيحوقفون عن الوجود ويحفشون؟ وماذا بالنسبة 

لسطيني الذين سيبقون معنا خلف الجدار؟ كيف ننفصل او نحخلص منهى؟ وما ذا سنفعل للمليون ء
حوجهوا لفمى المححدة  اذاالصواريخ علينا؟ او  بإطفقن عللناهى خلف الجدار ياذا بدا المفيين الذ

بشكوى  دنا؟ ان ءكرة االنفصال عن الفلسطينيين ليست مجرد هرادا انها حماقة عميقة ال مميل 
هي غير ممكنةا وغير واقعيةا وهلوسة. وهي بال بط كما ان يقرر شخص ما باالنفصال  ءأوال. لها

االنفصال عن كف يدك وحسحطيع  حسحطيععن كف يده بسب  انها حمير الحساسية لدي . لكنك ال 
  االبحعاد عنهاا وال حسحطيع ان حبني بينك وبينها جدار. وال حسحطيع ان حبقيها ءي البيت عند الذها

 ال  العمل. ءهذا غير ممكن وهذه هلوسة.
االنفصال عن »والمحلن والممير هو ان هيالد السياسيين يعر ون ءكرة االنفصال المجنونة 

لو اننا  كما»يقحرحون ءكرة االنفصال عن الفلسطينيين  بأنفسهىكوصفة للسفى. وهى « الفلسطينيين
يحقق معهى السفى. حماماً  بصيغة السفى مع وهذا « وداعًا وليس ال  اللقاد»نقول للفلسطينيين 

 «.الفلسطينيين بدون الفلسطينيين
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ليسوا نا جين لذلك. ولذلك نعمل  انهىهل سيواءق الفلسطينيون عل  سفى كهذا؟ نحن ال نسألهى. 
معهى سفى من طرف واحد. نحن ونحنا وهذا كل شيد. وهذه الطريق الوحيدة والصحيحة للسفى 

 ن. سفى بدونهى.مع الفلسطينيي
احفاق سفى مع الفلسطينيين  إلبراىم ينا بطريقة الحفكير هذها ءان الطريقة الوحيدة  اذاباخحصارا 

الق اد عليهى. حمامًا مملما أن الحل الوحيد لليد الحي حسب  الحساسية  أي« االنفصال عنهى»هي 
ذاهو قطعها. وعندما ال حعود موجودة ال حعود حمير الحساسية.  لى يكن هناك ءلسطينيون ءي العالى  وا 

صنع السفى معهى وبنفس الوقت ال يكون هناك للوى لذلك السفى. وهذا هو  باإلمكانءسيكون 
 ليس كذلك؟أالجنون. 

7/1/5114هآرتس   
8/1/5112، القدس العربي، لندن  
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