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 4عباس :سأقول لنتنياىو في رسالتي أن السمطة لم تعد سمطة وأنتظر رده بعد أسبوعين
ذكػػرت الحيـــاة الجديـــدة ،رام اهلل 1441/0/40 ،مػػف طوكيػػو ،عػػف وكػػاالت وفػػا – معػػا ،أف الػػر يس محمػػود
عبػػاس لػػاؿ ،أف أمػػر اسػػلكماؿ الفاليػػم السػػءـ وانيػػاال االحػػلءؿ االسػ ار يمي لي ار ػػي الفمسػػطينيم المحلمػػم عػػاـ
 4634أمر ممكف نظريا وعمميا وأمنيا ،واف األمػف بيننػا وبػيف االسػ ار يمييف يمكػف ايكالػو لقػوات النػالو «حمػؼ
االطمسي» اذا كانت اس ار يؿ لخشػ عمػ مسػلقبؿ أمنيػا ،وانػو يمكػف لميميػ حينيػا اف يػبمف ويسػللب األمػف
مف حولو.
وحوؿ الرسالم اللي سيسمميا الدكلور سءـ فياض لر يس الوزراال االس ار يمي بنياميف نلنيػاىو االسػبوع اليػار
لاؿ الر يس اثناال لقا و السفراال العرب فػي اليابػاف اف «مػا نشػر ويػرس لسػريبو حلػ الف حػوؿ الرسػالم مبػال
فيػػو ،واف القػػوؿ انيػػا أـ الرسػػا ؿ يػػاال مػػف بػػاب اللنػػدر وخفػػم الظػػؿ مػػف الػػبعض لػػيس إال» كاشػػفا أف الرسػػالم
بسيطم وميمم في ذات الولت وفييا اسلعراض لما حدث وما ييب أف يحدث مف أيؿ أف ينيح السءـ.
وكشػػؼ الػػر يس اننػػا سػػنقوؿ لنلنيػػاىو «أنػػؾ يػػردت وليػػرد السػػمطم مػػف أ سػػمطم ولػػـ يعػػد لػػدينا سػػمطم لحػػت
االحلءؿ ..فما العمؿ؟» .وا اؼ الػر يس «بعػدىا سػننلظر رد نلنيػاىو عمػ الرسػالم لمػدة اسػبوعيف» .ولػاب
«أ ف الرسالم ليست س ار واف االدارة االميركيم لعرؼ فحواىا وم مونيا ،بؿ اف االدارة االميركيم لالت انو اذا
لـ لنيح رسالم محمود عباس في لحريؾ المفاو ات فسوؼ لقوـ اميركا بلقديـ مقلرحات وأفكار أخرس».
ولاؿ الر يس« :اف السمطم يمكف اف لولؼ أ ل اررات في حاؿ لولؼ اس ار يؿ االسليطاف».
واسػػلقبؿ الػػر يس فػػي مقػػر الاملػػو فػػي طوكيػػو أمػػس نا ػػب ر ػػيس الحػػاد كػرة القػػدـ اليابػػاني ،كػػوزو لاشػػيما ،كمػػا
اللقػ عػػددا مػػف البرلمػػانييف عمػ حػػداال عمػػؿ بح ػػور ر ػػيس الػػوزراال اليابػػاني السػػابؽ ىالويامػػا .كمػػا اسػػلقبؿ
الر يس ع و البرلماف عف الحزب الميبرالي الديمقراطي المعارض نا ب وزير العدؿ سابقا ،لاروكونو.
وأ ػػافت وكال ػػم معــــاً اإلخباريــــة ،1441/0/40 ،فػ ػػي لقري ػػر موف ػػد مع ػػا م ػػف طوكي ػػو ،أف عب ػػاس لػػػاؿ ،اف
المصالحم يرس لوليعيا بويػود الوسػيط القطػر ممػثء بػبمير لطػر وح ػور ر ػيس حمػاس خالػد مشػعؿ وانػو
يرس االلفاؽ عم الخطوط العامم دوف ا اخلءؼ عم اللفاصػيؿ فػي إطػار اللويػو نحػو المصػمحم العامػم
ومصمحم الوطف وصوال ال االنلخابات النزييم وال طي صفحم الخءؼ واسلعادة وحدة المواطف والوطف.
وحػػوؿ لكميفػػو بر اسػػم الحكومػػم لػػاؿ اف االمػػر منػػوط بلنفيػػذ بػػالي بنػػود االلفػػاؽ ،والملمثػػؿ فػػي لشػػكيؿ حكومػػم
مصالحم بااللفاؽ ،وباللزامف م بدال عمؿ لينم االنلخابات فػو ار مػف ايػؿ الليييػز واللح ػير لقػوا ـ لسػييؿ
االنلخابات اللي سلحلاج ال عدة اشير.
وعف موعد لشكؿ حكومم المصالحم ،لػاؿ "اف االمػر معطػؿ لحػيف لسػمح حمػاس لمينػم االنلخابػات المركزيػم
بالوصوؿ ال لطػاع حػزة وفػلح مكالبيػا وبػدال العمػؿ للسػييؿ مػا بػيف  120الػؼ الػ  000الػؼ ناخػب يديػد
مػػف األييػػاؿ اليديػػدة .وأشػػار الػػر يس ال ػ انػػو ورحػػـ اللص ػريحات اللػػي شػػككت بااللفػػاؽ مػػف يانػػب ييػػات
مل ػػررة مػػف المصػػالحم اال اف ليػػادة حركػػم حمػػاس ممثمػػم بخالػػد مشػػعؿ وليػػادة فػػلح ممثمػػم بػػو شخصػػيا وافقلػػا
عم البدال فو ار بلنفيذ الفاؽ الدوحم واف الييات اللي لعطؿ لنفيذ االلفاؽ للحمؿ مسؤوليم اللعطيؿ.
وأشػػارت القـــدس ،القـــدس 1441/0/43 ،ال ػ أف الػػر يس الفمسػػطيني ذكػػر أف أط ػراؼ فػػي حركػػم "حم ػػاس"
لرفض الفاؽ الدوحػم الػذ سػيلول بمويبػو ر اسػم الحكومػم لفلػرة انلقاليػم ال للعػدس عػدة اشػير لعمػؿ خءليػا
عمػ االعػػداد لءنلخابػػات والبػػدال باعػػادة اعمػػار لطػػاع حػزة .وأكػػد اف القيػػادة لنلظػػر االف االنلخابػػات الداخميػػم
ف ػػي حرك ػػم "حم ػػاس" ولك ػػف ف ػػي ا ح ػػاؿ فان ػػو ل ػػف يب ػػدأ بالمش ػػاورات للش ػػكيؿ الحكوم ػػم لب ػػؿ اف يس ػػمح لمين ػػم
االنلخابات الفمسطينيم بليديد سيؿ الناخبيف في لطاع حزة.
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 1عشراوي تطالب "الرباعية" بتقديم خطط ممموسة لعممية السالم
القػػدس المحلمػػم -الشػػرؽ :حػػذرت الناطقػػم بمسػػاف أوؿ وفػػد سياسػػي ولفاو ػػي فمسػػطيني مػػف انييػػار مرعػػب
لمو ػ بػػيف الفمسػػطينييف وايس ػ ار يمييف وطالبػػت ع ػػو المينػػم اللنفيذيػػم لمنظمػػم اللحريػػر الفمسػػطينيم حنػػاف
عشراو  ،المينم الرباعيم بلقديـ خطط ممموسم ويديم الخلراؽ االسلعصاال السياسػي ومعاليػم الو ػ اليػش
والخطير عم األرض ،ولبني رؤيم حقيقيم لدعـ ملطمبات السػءـ قوالامػم الدولػم الفمسػطينيم المسػلقمم .ولالػت
عشراو  ،في بياف صحفي ،لعقيباً عم بياف الرباعيم ،إف األخيرة 'أخفقت ليسؼ في خمؽ انفراج في األزمم
السياسػػيم الراىن ػػم ،قواف ح ػػث األطػ ػراؼ عمػ ػ المفاو ػػات بش ػػكؿ ملك ػػرر ب ػػدال م ػػف لي ػػـ ممارس ػػات االح ػػلءؿ
ايس ار يمي قوانيا و لف يؤد إل سءـ حقيقي'.
وأك ػػدت أف العقب ػػات والقي ػػود الل ػػي يفر ػػيا االح ػػلءؿ حي ػػر الش ػػرعي س ػػلحد م ػػف ل ػػدرة الس ػػمطم الوطني ػػم عمػ ػ
اسلكماؿ بناال مؤسسات الدولم ،عمما أف بناال المؤسسات بحايم إل إنيػاال االحػلءؿ لكػي لف ػي إلػ إنيػاز
االسلقءؿ .وأ افت' :إننا نثمف اىلمػاـ المينػم الرباعيػم بمحاولػم لػوفير الػدعـ االللصػاد والمػالي ،ولكػف مػا
يحلػػاج إليػػو شػػعبنا الفمسػػطيني ىػػو الػػدعـ الػػدولي ينيػػاال المشػػكمم الر يسػػم فػػي لػػدىور األو ػػاع االللصػػاديم،
وىي االحلءؿ والممارسات األحاديم ،بما فييا مصادرة األرض الفمسطينيم وسرلم الموارد والحريات'.
الشرق ،الدوحة1441/0/40 ،
 3شعث :السمطة الفمسطينية في "مأزق خطير" وأصبحنا ندفع ثمن انتخابات حماس
بيت لحـ :لاؿ الدكلور نبيؿ شعث لوكالم "معا" انو وبالرحـ مف اف ىػذا العػاـ انخفػض فيػو ال ػ ط االمريكػي
والدولي عم السػمطم ولحػوؿ مػف ل ػم ليديػد الػ ل ػم اكثػر ىػدوالا لكػف االزمػم الماليػم ىػي يػزال ر يسػي لقيػاـ
سػمطم لعػد لدولػم والدولػم ال لػات وباللػالي نحػف فػي و ػ لػف يكػوف ىنػاؾ اسػلقرار اللصػاد بػدوف دولػم ليػا
حريم االسليراد واللصدير وسياسم اللصاديم مسلقمم بدوف االحلءؿ ".
كذلؾ المع ػمم كمػا ي ارىػا ع ػو مركزيػم فػلحد ىػي عػدـ ولػوؼ الػدوؿ العربيػم ال نيػم واللػي لػـ يصػميا الربيػ
العربي ال يانب السمطم بشكؿ لو  .لذلؾ وكيزال مػف الحػؿ يػرس شػعث اف ىػذا العػاـ ورحػـ صػعوبلو ييػب
االعلمػػاد عم ػ الػػذات اكثػػر مػػف خػػءؿ ولػػؼ االسػػليراد مػػف اس ػ ار يؿ والػػذ يكمػػؼ نحػػو  0مميػػار دوالر سػػنويا
واللحرؾ لءعلراؼ بدولم فمسطينيم في اليمعيم العامم ولفعيؿ المصالحم واللمويؿ المالي العربي".
لكف شعث ال يخؼ باف السمطم لمر بمازؽ خطير بسبب اف الق يم الفمسطينيم لـ لعػد اولويػم عمػ االينػدة
الدوليم بسبب ازمم اوروبا الماليم واالنلخابات االمريكيم وما يحصؿ في الدوؿ العربيم .
ولاؿ إف ذلؾ كمو انعكس في بياف المينم الرباعيم الذ صدر لبؿ يػوميف والػذ رأس فيػو ببنػو يمػوح بػايحراال
طا عمينا ب رورة العودة لممفاو ات وىو محاولػم لصػوير مػف الرباعيػم ببنيػا لقػوؿ لنػا انظػروا
أكثر منو
نحف الف نطالب العالـ بالولوؼ إل يانبكـ.
ولاؿ " :عندما يعود الر يس سنبدا بػالخطوات وبااللصػاالت مػ لطػر ومصػر لمبحػث ميػددا بالنػاع حمػاس -
حػ ػزة -بالمص ػػالحم الداخمي ػػم" .وا ػػاؼ" :نح ػػف اص ػػبحنا ال ن ػػدف ثم ػػف االنلخاب ػػات االمريكي ػػم ب ػػؿ ن ػػدف ثم ػػف
انلخابات حماس الداخميم لذلؾ مسلعدوف اف ننلظر لحيف اف لنليي منيا خءؿ شير".
وكالة معاً اإلخبارية1441/0/40 ،
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 0السفير عبد اليادي لـ"معا" :لم نتدخل بالشأن السوري ونمارس عممنا كالمعتاد
بيػػت لحػػـ -خػػاص معػػا :لػػاؿ السػػفير أنػػور عبػػد اليػػاد مػػدير الػػدا رة السياسػػيم لمنظمػػم اللحريػػر الفمسػػطينيم
بدمشؽ اف السمطم الفمسطينيم ما زالت مصرة عم مولفيا بعػدـ اللػدخؿ فػي الشػؤوف الداخميػم لمػدوؿ العربيػم.
وأو ح عبد الياد الذ لحدث ل رفم لحرير "معا" مف دمشؽ لا ء" نحف كءي يف فمسطينييف يوؼ عم
الحكومػػم والشػػعب السػػور  ،ولػػـ نلػػدخؿ منػػذ بدايػػم االزمػػم السػػوريم بلالػػا فيمػػا يحػػدث مػػف أعمػػاؿ عنػػؼ داخػػؿ
داخؿ المخيمػات الفمسػطينيم فػي
سوريا ،باسلثناال لدخؿ بعض األفراد الذيف لـ لنعكس لدخءليـ عم الو
سوريا.
وأ ػػاؼ "ل ػػـ ننس ػػليدؼ م ػػف أ يي ػػم ،نم ػػارس عممن ػػا السياس ػػي كالمعل ػػاد ،ولك ػػف نعم ػػؿ بح ػػذر عن ػػد لنظ ػػيـ
الميريانػات خوفػػا مػف لػػدخؿ ييػػات خارييػا ليرنػػا لمسػلنق نحػػف ب نػ عنػو ،المخيمػػات و ػعيا امػػف وحلػ
أصبح البعض يطمؽ عمييا "المساحات الخ راال المنم" .ولاؿ عبد الياد انو عم لواصػؿ دا ػـ مػ معظػـ
الفمسطينييف في سوريا والذيف يبم عددىـ حوالي  300الؼ نسمم ،كما اف ىنػاؾ لواصػؿ مػ بػالي الفصػا ؿ
الفمسطينيم في دمشؽ وكميا لعمؿ في مكالبيا كالمعلاد.
وحوؿ نشاط حماس في سوريا ،لاؿ عبػد اليػاد اف معظػـ لػادة حمػاس خريػوا مػف سػوريم وبقػي بعػد أفرادىػا
دوف نشاطات او فعاليات لذكر.
وبشبف الءي يف الفمسطينييف الذيف دخموا األردف لبؿ اياـ لادميف مف سوريا وعددىـ حوالي  44شخصا ،لاؿ
عبد الياد انيـ ذىبوا بإرادليـ إل األردف دوف لدخؿ او عمـ احد بذلؾ.
وكالة معاً اإلخبارية1441/0/40 ،
 8أبو حمبية لـ"قدس برس" :تحريك دعاوى دولية ضد تيويد القدس أمر قابل لمتنفيذ
حزة :أكد ر يس مؤسسم القدس الدوليم – فرع حزة  -النا ب في الميمس اللشػريعي الفمسػطيني الػدكلور أحمػد
فور بلحريػؾ دعػاوس فػي المحػاكـ الدوليػم
رورة البدال ًا
أبو حمبيم ،في لصريحات خاصم لػ"لدس برس" ،عم
د ليويد االحلءؿ ايس ار يمي لمدينم القدس المحلمم.
وأو ح أبو حمبيم ،أف لحريؾ مثؿ ىذه الدعاوس عم المسلوس الدولي "أمر لابؿ لملنفيػذ ،فػي حػاؿ لبنػ ىػذا
األمر المسلوس الرسمي الفمسطيني ،والمسؤولوف العرب والمسمموف بشكؿ يد ".
قدس برس1441/0/43 ،
 6الغصين لـ"قدس برس" :نحفظ حدودنا مع مصر بشكل صارم وليس لنا نشاط في سيناء
حزة :أكد الناطؽ باسػـ و ازرة الداخميػم فػي حػزة ،إييػاب ال صػيف ،أف األييػزة األمنيػم الفمسػطينيم لعمػؿ بشػكؿ
صػػارـ عم ػ حفػػظ الحػػدود بػػيف رفػػح ينوبػػا ويميوريػػم مصػػر العربيػػم .ولػػاؿ ال صػػيف فػػي لص ػريحات خاصػػم
لػ"لدس برس" :إف "لعميمات الحكومم ووزير الداخميم وا حم بيذا الشبف ،وحمايم حدودنا م مصر أمر نقوـ
بو بشكؿ دا ـ ،وىذا يزال أساس مف عممنا" .وأشار إلػ أف األييػزة األمنيػم لعمػؿ كػذلؾ عمػ مرالبػم األنفػاؽ
بشكؿ دليؽ ،و"ىناؾ لعميمات بإدخاؿ كؿ ما يحلايػو القطػاع مػف مػواد أساسػيم ،وعػدـ إدخػاؿ المػواطنيف مػف
قوال ييوريم مصر العربيم ،مف اللعميمات الحكوميم".
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مؤكدا أف "عممنا يقلصر
ونف ال صيف أ نشاط ليييزة األمنيم داخؿ منطقم سيناال أو األ ار ي المصريم،
ً
داخؿ الحدود الفمسطينيم ،والعمؿ في سيناال لػيس مػف ميمالنػا ،لكننػا نػرس أف حمايلنػا لحػدودنا يػزال مػف أمننػا
ومف أمف سيناال عم حد سواال".
قدس برس1441/0/40 ،
" 1داخمية رام اهلل" تقرر حل فرع جمعية "راصد" الحقوقية في الضفة
راـ اهلل :نددت اليمعيم الفمسطينيم لحقوؽ اينساف "راصد" بقرار وزير الداخميم بحكومم راـ اهلل سعيد أبو حؿ
فػػرع اليمعيػػم بال ػػفم ال ربيػػم ،معلب ػرة ذلػػؾ "سػػابقم خطي ػرة مػػف نوعيػػا" .ولالػػت اليمعيػػم ،فػػي بيػػاف ليػػا لمقػػت
"لػدس بػرس" نسػخم عنػو ،أف "لػرار الػوزير بحػؿ فرعيػا بال ػفم يسػلند إلػ مػا يسػميو صػءحيات منحػت لػو،
وألف اليمعيم  -كما يقوؿ  -ال لنسيـ م مصالح الشعب الفمسطيني ،وأف القرار ياال عم خمفيم ايشكاؿ
ػلندا لكلػػاب مػػف وزيػػر الخارييػػم
الوالػ بػػيف ر ػػيس ميمػػس ايدارة فػػي لبنػػاف والسػػفارة الفمسػطينيم فػػي لبنػػاف ،مسػ ً
براـ اهلل رياض المالكي".
ايلماعػا طارًػا لمػرد
وأشارت "راصد" إل أنيا "لبسؼ ليذا القرار" ،مو حم أف ميمس ايدارة لميمعيم سيعقد
ً
عم وزير الداخميم الفمسطيني براـ اهلل في الولت القريب".
وشػػددت اليمعيػػم عم ػ أف "خطػػوة حميػػا سػػابقم أول ػ مػػف نوعيػػا بحػػؿ فػػرع ليمعيػػم حقوليػػم فمسػػطينيم لعن ػ
برصػد ولوثيػػؽ انلياكػات حقػػوؽ اينسػػاف ،ال سػيما وأف اليمعيػػم لػولي كػػؿ االىلمػػاـ بػالي ار ـ ايسػ ار يميم بحػػؽ
أىمنا في فمسطيف المحلمم" ،كما ياال في البياف.
قدس برس1441/0/40 ،
 8أسامة حمدان لـ"فمسطين" :ال انتخابات قبل تشكيل الحكومة وحماس لم تتنصل من "إعالن الدوحة"
حزة -يوسؼ أبو وطفم :أكد مسؤوؿ العءلات الخارييم في حركم المقاومم ايسءميم حماس أسامم حمداف،
أف حركلو لـ للنصؿ مف إعءف الدوحم الذ لـ خءلو االلفاؽ عم أف يرأس زعيـ حركم فلح محمود
عباس ،ر اسم الحكومم الفمسطينيم المرلقب لشكيميا ِ مف لنفيذ بنود الوثيقم المصريم لممصالحم الوطنيم
عم لشكيميا عاـ كامؿ .وشدد حمداف في حوار خاص بػ"فمسطيف" ،عم أف حماس مسلمرة
اللي م
وما يم في طريؽ المصالحم حل لحقيقيا بشكؿ كامؿ وفؽ ما لـ اللوافؽ عميو في القاىرة.
شروطاً لمشروع في إيراال لشكيؿ الحكومم ،وعم الر يس عباس المكمؼ بمنصب
ولاؿ" :نحف لـ ن
ر يس الوزراال أف يشرع في الصااللو م الفصا ؿ الخليار الوزراال الذيف سيعمموف مف حكومم الوفاؽ
الوطني" .ولاب " :ر يس الوزراال المكمؼ إل الف لـ يبدأ في الصااللو ومشاورالو م الفصا ؿ ،ولـ يقـ
بااللصاؿ بب شخصيم" .وحوؿ االليامات اللي وييليا حركم فلح لحماس ببنيا المسؤولم عف لعطيؿ
المصالحم َّ
رد حمداف لا ءً" :نسل رب مف ىذه اللصريحات في ظؿ الحديث عف الرحبم في لنفيذ المصالحم
والشروع في إلماـ المصالحم ،واألصؿ أف للولؼ كافم االليامات اللي يطالعنا بيا لادة حركم فلح بيف الفينم
واألخرس" .إل ذلؾ ،بيف مسؤوؿ العءلات الخارييم في حماس "ويود لبس لدس البعض وىو ربط ممؼ
لشكيؿ الحكومم الفمسطينيم بإيراال االنلخابات اللشريعيم والر اسيم والميمس الوطني لمنظمم اللحرير
الفمسطينيم .ولطرؽ إل مياـ الحكومم الفمسطينيم المرلقبم ،إذ أشار إل أف مف أبرز مياميا إيراال
االنلخابات وايشراؼ عمييا وليي م األيواال ،مشي اًر إل أنو ال يمكف أف يكوف ىناؾ ربط بيف لشكيؿ الحكومم
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قوايراال االنلخابات في ظؿ الحديث عف رفض إس ار يمي ييراال ىذه االنلخابات بسبب مشاركم حماس.
وأبدس ياىزيم حركلو لمساعدة الحكومم المقبمم اللي سللشكؿ وفؽ الفاؽ القاىرة.
وعف العوامؿ الوايب لوافرىا لمبدال في لشكيؿ الحكومم ،أو ح أنو يلويب عم أبو مازف الشروع في
االلصاالت م كافم الفصا ؿ والقوس الوطنيم ولحديد سقؼ زمني معقوؿ كي يكوف الييكؿ الحكومي كامءً
بشكؿ حقيقي .ودعا حمداف إل الشروع بمقاالات يديم وحقيقيم لءلفاؽ عم آليات وأسماال الوزراال المرشحيف
للشكيؿ الحكومم في العاصمم المصريم القاىرة بصفليا الراعي الر ِ
يس لممؼ المصالحم الفمسطينيم.
ورفض القياد في حركم حماس االرلياف لمرفض ايس ار يمي بإيراال االنلخابات الفمسطينيم لا ءً" :مف
الميحؼ البقاال لحت الرحمم ايس ار يميم واالسليابم ألمرىا بعدـ إيراال االنلخابات الر اسيم واللشريعيم
والميمس الوطني" ،معلب اًر أف "انلظار المولؼ ايس ار يمي كمف ينلظر الخير مف الشياطيف" عم حد وصفو.
وأشار إل أف إيراال االنلخابات الر اسيم واللشريعيم يزال مف أشكاؿ الن اؿ د العنصريم ايس ار يميم بحؽ
الشعب الفمسطيني وسلكوف وفؽ لاعدة إعءف الدوحم والفاؽ القاىرة ،مؤكداً رفض حركلو إيراال االنلخابات
دوف مشاركم مدينم القدس.
ولاب " :كنا نريو أف للـ االنلخابات في األ ار ي الفمسطينيم ،ولذلؾ ال يمكف اللنازؿ عف الحد األدن
وىناؾ فارؽ بيف اللمسؾ بالحقوؽ كفمسطينييف وأف نقالؿ مف أيؿ الحصوؿ عمييا وأف نسلخدـ المولؼ
ايس ار يمي للعطيؿ عمميم المصالحم واللوافؽ الوطني".
وفيما يلعمؽ بانلخابات حركم حماس الداخميم ،لـ يلحدث حمداف كثي اًر بيذا الشبف ،واكلف بايشارة إل أف
حركلو سلعمف في بياف صحفي رسمي عف حصيمم النلا ج النيا يم لءنلخابات بعد انليا يا لريباً.
وفي سياؽ آخر ،لمؿ حمداف مف عودة السمطم الفمسطينيم إل طريؽ المفاو ات مف يديد م االحلءؿ
ايس ار يمي ،معلب اًر العودة لممفاو ات مف يديد كمف ينفخ في يثم ىامدة ظناً منو أنو سيحيييا".
وأردؼ" :األمر الذ سبب فشؿ المفاو ات أنيا مسيرة خاط م ،وىذا العدو ال يمكف أف يقدـ شيًا لمشعب
الفمسطيني وال يمكف أف ينسحب ما لـ يكف ذلؾ بالقوة كما يرس في لطاع حزة وينوب لبناف" .واعلبر أف
"المدخؿ الذ يرس اخلياره خاطئ مف خءؿ رسالم لنطو عم لدر كبير مف الرياال أكثر مف الملول "،
م يفاً" :كاف مف المفلرض أف لكوف رسالم يقاؿ فييا لقد عطؿ ايس ار يمييف المفاو ات واخلاروا أف
يسلمروا في عدوانيـ عم الشعب الفمسطيني وعمييـ أف يلحمموا عوالب ذلؾ ولبعالو وليس كما أرسمت
الرسالم لميانب ايس ار يمي" .ورأس أف لياـ السمطم الفمسطينيم بلعديؿ الرسالم لمرات عديدة لد يكوف سمبياً
مف خءؿ لقديـ لنازالت يديدة في كؿ رسالم كاف يير لعديميا.
وشدد مسؤوؿ العءلات الخارييم في حماس ،عم أف المطموب رسالم وطنيم واحدة لحمؿ رحبم حقيقيم في
إلماـ المصالحم قوانياال صفحم االنقساـ.
ولاب " :الرسالم اللي ييب أف لويو لإلس ار يمييف ،أننا نحف الفمسطينييف شكمنا حكوملنا الموحدة وأعدنا
اخليار ليادلنا في منظمم اللحرير وسنقؼ صفاً واحداً في صد العدواف ( )..ىذه ىي الرسالم الوحيدة اللي
سلقرؤىا (إس ار يؿ ) باىلماـ فيما عدا ذلؾ فيي لف لق أر ميما بم ت النصوص واينشاال" .وعف لقاال نلنياىو
فياض ،عبر حمداف عف أممو في أف ال يقدـ المقاال مزيداً مف اللنازالت لءحلءؿ ايس ار يمي.
وبشبف ملابعم حركم حماس لممؼ الر اسم المصريم ولرشح ر يس يياز المخابرات المصر السابؽ عمر
سميماف لمنصب الر اسم لاؿ" :ىذا شبف مصر داخمي والذ يحدد االخليارات في مصر ىو الشعب
المصر  ،ونحف نحلرـ إرادة الشعب المصر ".
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فمسطين أون الين2012/4/14 ،
 9أسامة حمدان :خطوة التعديل الوزاري المرتقبة ىي استخفاف بالعقول ويعطل المصالحة
القاىرة – ييياف الحسيني :اليـ مسؤوؿ العءلات الدوليم في «حماس» أسامم حمداف الر يس محمود عباس
(أبو مازف) بلعطيؿ المصالحم ،ولاؿ إنو «في حؿ مف إعءف الدوحم» ،مشي اًر إل ل ارره إيراال لعديؿ وزار
عم حكومم سءـ فياض في راـ اهلل ،ووصؼ ىذا اييراال ببنو «حير لانوني وينافي المنطؽ ،إ افم إل
أنو يعطؿ المصالحم».
وأ اؼ حمداف لػ «الحياة»« :أدعو أبو مازف ألف يبدأ بمباشرة عممو كر يس وزراال مكمؼ» ،معلب اًر أف
اييراال الذ ينو الخاذه باللعديؿ الوزار مؤشر سمبي يلعارض م الفاؽ المصالحم المول في مصر
والذ يعلبر أف حكومم فياض في راـ اهلل ىي حكومم لصريؼ أعماؿ (أ حير لانونيم).
ورأس حمداف أف «خطوة اللعديؿ الوزار المرلقبم ىي اسلخفاؼ بالعقوؿ ،بؿ صفعم موييم ال الشعب
الفمسطيني  ...ألنيا لعني أف ىناؾ ف م ملنفذة لفعؿ ما لريده في الولت الذ لريده مف دوف االللفات ال
اعلبار ليا» .ولاؿ« :الفاؽ القاىرة أفرز لشكيؿ حكومم لوافؽ وطني خءؿ الفلرة
مصالحو الوطنيم أو و
االنلقاليم ،قواعءف الدوحم كمؼ أبو مازف لشكيميا ،ولقاعسو (أبو مازف) عف القياـ بيذا اللكميؼ ىو لحمؿ
مف إعءف الدوحم».
ولساالؿ حمداف مسلنك اًر« :ما أسباب عدـ شروع أبو مازف في إيراال مشاورات مف أيؿ لشكيؿ حكومم
اللوافؽ الوطني طبقاً اللفاؽ القاىرة قواعءف الدوحم؟» ،مريحاً أف يكوف ىذا األمر ملعمداً اسليابم لشرط
إس ار يمي ،ولاؿ« :ربما أف ر يس الحكومم ايس ار يميم بنياميف نلانياىو اشلرط عدـ لشكيؿ حكومم اللوافؽ
الوطني في مقابؿ اسلقباؿ الوفد الفمسطيني بر اسم فياض الذ يحمؿ رسالم أبو مازف» .وا اؼ« :اعلقد
اف اسلءـ نلانياىو ليذه الرسالم اللي طاؿ انلظارىا وبالت لعرؼ ببـ الرسا ؿ ،مرىوف بعدـ لشكيؿ أبو مازف
لمحكومم».
وفي شبف ما لردد مف اف عباس يرىف لشكيؿ الحكومم ببدال لينم االنلخابات عمميا في حزة ،لاؿ« :ىذا
شروط مسبقم للشكيؿ الحكومم إال لو كانت
شرط حير منطقي  ...مف يريد مصالحم حقيقيم ال يقبؿ بو
مثؿ ىذه الشروط ىو محاولم لمليرب مف اسلحقالات المصالحم
لديو نيم مسبقم للعطيميا» .ورأس أف و
ولبعياليا .وزاد« :فميشكؿ أبو مازف الحكومم أوالً  ...فإذا كانت لينم االنلخابات المركزيم ما زالت معطمم،
فميعطي لعميمالو ويمزميا القياـ بمياميا وفؽ الصءحيات الممنوحم لو» ،مؤكداً أف «ال يويد أ مبرر
حقيقي لعدـ لشكيؿ الحكومم سوس المماطمم».
الحياة ،لندن2012/4/14 ،
 10القدس العربي :ضغوط عمى مركزية فتح إلسناد الحقائب السيادية في حكومة فياض لكوادر من الحركة
راـ اهلل  -وليد عوض :عممت 'القدس العربي' مف مصادر مطمعم في حركم فلح اليمعم ببف المينم المركزيم
لمحركم للعرض ل وط مف داخؿ الحركم مطالبم باسناد الحقا ب السياديم في اللعديؿ الوزار المرلقب
عم حكومم الدكلور سءـ فياض ال كوادر بالحركم وخاصم الخارييم والماليم ا افم لمداخميم اللي يلوالىا
حاليا الدكلور سعيد ابوعمي احد كوادر الحركم.
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ومف ييلو رد محمد المدني ع و المينم المركزيم لفلح عم المعمومات اللي لدس 'القدس العربي'بشبف
وط في فلح عم المركزيم السناد حقا ب سياديم في اللعديؿ المرلقب عم حكومم فياض وايراال
ل ييرات ى يكميم عم السمطم لا ء 'ليس واردا في المنطؽ الرسمي لمحركم اف يكوف اللعديؿ الحكومي القادـ
 اذا كاف ىناؾ لعديؿ  -اف لبحث فلح عف حصم اكبر في الحكومم مف خءؿ لولي و ازرات اكثر' ،مشدداعم اف 'االولويم لدس المينم المركزيم لفلح ىي المشروع الوطني ولحقيؽ المصالحم الوطنيم' ،معب ار عف
رف و لما يشاع ب رورة لولي حركم فلح الو ازرات السياديم في اللعديؿ الحكومم المرلقب عم حكومم
فياض .وبشبف امكانيم نياح المطالبيف باسناد الحقا ب اليامم في اللعديؿ المرلقب مثؿ الماليم والخارييم
والداخميم لكوادر مف فلح لاؿ المدني 'مف حؽ الحركم اف لشارؾ في الحكومم ،ولكف حل الف لـ ينالش
بشكؿ رسمي عم طاولم المينم المركزيم'.
القدس العربي ،لندن2012/4/14 ،
 11الحياة :االنتخابات الداخمية لحماس انتيت في غزة ولم تبدأ في الخارج
القاىرة – ييياف الحسيني :عممت يريدة الحياة أف االنلخابات الداخميم لحركم حماس في حزة انليت ،بينما
لـ لبدأ في الخارج ،رحـ أف مف المفلرض أف ليرس في كؿ مف الداخؿ والخارج باللواز واللزامف ،ومف
المقرر أف لفرز مكلباً سياسياً يديداً لمحركم ور يساً يديداً لكؿ مف المكلب السياسي وميمس الشورس ينلخبو
شورس الحركم .في السياؽ ذالو ،نف لياد بارز في حماس ما لردد عف ويود انقءب داخمي في الحركم
عم ر يس مكلبيا السياسي خالد مشعؿ لقوده ليادات «حمساويم» داخؿ حزة ،مكلفياً بالقوؿ« :ىذا كءـ
فا ي ال يسلحؽ اللعميؽ» .كما رفض الخوض في النلا ج اللي أسفرت عنيا االنلخابات في حزة ،وكذلؾ
عف أسباب لبخر إيراال انلخابات الحركم في إلميـ الخارج.
الحياة ،لندن2012/4/14 ،
 12مصطفى البرغوثي :قمع االحتالل لن يوقف المقاومة الشعبية
راـ اهلل :اكد النا ب الدكلور مصطف البرحوثي االميف العاـ لحركم المبادرة الوطنيم الفمسطينيم اف لم
االحلءؿ لف يولؼ المقاومم الشعبيم اللي سللواصؿ وللس في مخلمؼ اال ار ي المحلمم.
وا اؼ البرحوثي خءؿ اسلقبالو وفود ل امف دوليم وصمت ال اال ار ي الفمسطينيم مف مخلمؼ دوؿ
العالـ انو شرح للمؾ الوفود مخاطر نظاـ اللمييز العنصر الذ انشبلو إس ار يؿ في اال ار ي الفمسطينيم وما
يشكمو مف خطر عم مسلقبؿ حؿ الدولليف .واو ح اف إس ار يؿ لسع ال اسلبداؿ فكرة الدولم كاممم
السيادة بكانلونات ومعازؿ مشددا عم اف شعبنا لف يقبؿ باف يكوف عبدا لءحلءؿ وانو اف االواف لفرض
العقوبات والمقاطعم عم إس ار يؿ اللي انشات نظاـ فصؿ عنصر اسوأ مما كاف سا دا في ينوب افريقيا.
واكد البرحوثي اىميم دور المقاومم الشعبيم رحـ طبيعم القم الذ يقوـ بو االحلءؿ دىا مف اعلداالات
وللؿ واعلقاالت واسلخداـ مفرط لمعنؼ .ولاؿ النا ب مصطف البرحوثي اف شعبنا مصمـ عم مواصمم
ن الو النياال االحلءؿ واالسليطاف رحـ كؿ عمميات القم ايس ار يميم.
واو ح اف االياـ المقبمم سلشيد لصاعدا في حركم المقاومم الشعبيم اللي ييب اف لكوف ميدانا لموحدة
الوطنيم .وشدد عم اىميم اللءحـ بيف المقاومم الشعبيم وحركم الل امف الدوليم م فرض عقوبات
ومقاطعم عم إس ار يؿ لردعيا عما لقوـ بو مف نيب لء ار ي واسلفحاؿ لءسليطاف.
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الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/4/14 ،
 13صالح العاروري :أسرى العزل ينضمون إلى القائد عبد اهلل البرغوثي باإلضراب
أنقرة :دعا ع و القياد في حركم حماس مسؤوؿ ممؼ األسرس فييا األسير المحرر الشيخ صالح
مفلوحا عف الطعاـ أمس
العارور إل الل امف م القا د األسير عبد اهلل البرحوثي الذ بدأ إ رًابا
ً
الخميس رف ً ا لسياسم العزؿ االنفراد  .ولاؿ العارور في لصريح صحفي وصؿ وكالم "صفا" نسخم عنو
عازما عم االسلمرار فيو
مساال اليمعم :إف "المياىد عبد اهلل البرحوثي يبدأ إ رابو عف الطعاـ بالصياـ
ً
حل لحقيؽ مطالبو ،وأوليا وأىميا الخروج مف العزؿ ،من ًما يخوانو الم ربيف مف األسرس ايدارييف
الذيف يطالبوف بحقيـ في الحريم".
وأشار إل أف بقيم األسرس المعزوليف سين موف خءؿ األياـ القادمم إل القا د البرحوثي ويعمنوف اي راب
المفلوح حل خروييـ مف زنازيف العزؿ االنفراد  .وأ اؼ العارور "سين ـ إلييـ خءؿ أياـ يمي
األسرس المعزوليف ثـ لنطمؽ السيوف في رحمم ذات الشوكم باي راب المفلوح عف الطعاـ في يوـ األسير
يميعا أف ننطمؽ معيـ في ىذه الرحمم حامميف الوايب األكيد المطموب
الفمسطيني في  ."4/71وأكد "عمينا
ً
يميعا وىو العمؿ الدؤوب عم لحريرىـ".
منا
ً
ودعا العارور إل لحمؿ المسؤوليم لياه األسرس ،لا ء" :إنيـ ىناؾ خمؼ الق باف مف أيمنا نحف ومف
أيؿ حريلنا ،وسنظؿ أسرس حل يلحرروا ،وعم كؿ واحد منا أيا كاف مولعو أف يساىـ في ىذه المعركم
اللي ىي عنواف كراملنا أو ميانلنا ونحف أمم ال لعرؼ اليواف".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2012/4/13 ،
 40رئيس الكنيست :برلمانيون يسنون قوانين ال يفيمونيا
لؿ أبيب :دعا ر يس الكنيست روبي رفميف ،ايس ار يمييف يسقاط األحبياال «الذيف ال يسػلوعبوف مفيػوـ العمػؿ
البرلماني ويسنوف لوانيف ال يفيمونيا وييعموف مف الكنيست ميزلم» .ولاؿ رفميف ،إف الكنيست ي ـ نوابا ال
يسػػلحقوف ع ػػويلو .وكػػاف رفمػػيف لػػد بػػادر بقػػانوف يديػػد اعلبرلػػو المعار ػػم معاديػػا لمديمقراطيػػم ،يقيػػد فيػػو
صػ ػػءحيات محكمػػػم العػػػدؿ العميػ ػػا ويسػػػلؿ منيػ ػػا صػ ػػءحيم إل ػ ػػاال ل ػ ػوانيف يس ػػنيا الكنيس ػػت .فسػػػبللو صػ ػػحيفم
«معػػاريؼ» ،أمػػس ،عػػف سػػبب ولوفػػو وراال ىػػذا القػػانوف ،فلحػػدث بص ػراحم عػػف سػػمبيات العمػػؿ السياسػػي فػػي
إس ػ ػ ار يؿ واللشػ ػػويو الملواصػ ػػؿ فػ ػػي الديمقراطيػ ػػم ايس ػ ػ ار يميم .فانلقػ ػػد السػ ػػمطات الػ ػػثءث (الق ػ ػػا يم واللنفيذيػ ػػم
واللشريعيم) ،معلب ار الق اة أنػانييف يريػدوف إلاحػم الميػاؿ أمػاـ البرلمػاف أف يعمػؿ .ولكنػو حمػؿ مسػؤوليم ىػذا
اللصػػرؼ لمنػ ػواب وال ػػوزراال أنفس ػػيـ ،فقػػاؿ« :الق ػػاة يس ػػلخفوف ب ػػالنواب والػػوزراال عن ػػدنا وبح ػػؽ .في ػػـ ي ػػرونيـ
يسػػي وف ألنفسػػيـ ولمكػػانليـ .فالنا ػػب الػػذ ال يفيػػـ القػػانوف الػػذ يسػػنو ،عميػػو أف يلول ػ أف لم يػػو المحكمػػم.
والنا ب الذ ال يؤد ميامو بالمسؤوليم المطموبم ييب أف يعرؼ أف اليميور يسقطو عف بريو».
الشرق األوسط ،لندن1441/0/40 ،
ائيمية تكثّف مراقبة الحدود مع مصر بسبب التطورات األخيرة
 48االستخبارات العسكرية اإلسر ّ
الناص ػرة  -زىيػػر أنػػدراوس :أفػػاد مول ػ ( )Israel defenseالملخصػػص فػػي الشػػؤوف األمنيػػم أف األيي ػزة
األمني ػػم ف ػػي الدول ػػم العبري ػػم لق ػػوـ ف ػػي ى ػػذه األي ػػاـ بالعم ػػؿ المكث ػػؼ ينش ػػاال م ػػا أطم ػػؽ عمي ػػو المولػ ػ (ميمػ ػ
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اسلخبارالي) عسكر كامؿ فػي منطقػم كبيػرة بػالقرب مػف مدينػم ب ػر السػب فػي الينػوب ،وبحسػب المعمومػات
الملوفرة ،بحسب المول  ،فإف الحديث يدور عف أكبر محطػم ليسػس ولنصػت وأ ػخميا فػي العػالـ .كمػا أف
لػػدييا القػػدرة عم ػ يم ػ المعمومػػات ايلكلرونيػػم ،ورصػػد الصػػاالت الحكومػػات والمنظمػػات والشػػركات واألف ػراد
عم حد سواال.
وفي ما يلعمؽ باألسباب والدواف اللي دفعت الحكومم ايس ار يميم إل الخاذ ىػذا القػرار ،أ نقػؿ الميمػ إلػ
النق ػػب ،فق ػػد لال ػػت المص ػػادر األمني ػػم ف ػػي إسػ ػ ار يؿ ،بحس ػػب المولػ ػ إف حرك ػػم المقاوم ػػم ايس ػػءميم (حم ػػاس)
لسػػممت شػػبكم الصػػاالت صػػينيم ملقدمػػم يػ ًػدا مػػف إيػراف لشػػبو بػػدلليا ولكنولوييليػػا الملطػػورة شػػبكم الصػػاالت
حزب اهلل.
كمػػا لػػاؿ المولػ  ،بحسػػب نفػػس المصػػادر ،إف الحػػدود مػ مصػػر لرسػػـ خطػاً يكػػاد يكػػوف مسػػلقيماً يفصػػؿ بػػيف
شػبو يزيػرة سػيناال وأ ار ػي صػحراال النقػػب ،ويبػدأ خػط الحػدود مػف رفػح عمػ البحػر الملوسػط إلػ طابػا عمػ
خميج العقبم ،ولرس إس ار يؿ في لمؾ الحدود أىميم كبرس لحمايم أمنيا.
ولاؿ ر يس لحرير المول إف شعبم االسلخبارات العسكريم زادت في الونم األخيػرة مرالبػم الحػدود مػ مصػر
بسػبب اللطػػورات األخيػرة فػػي مصػػر ،قوامكانيػػم سػػيطرة الملشػدديف ايسػػءمييف عمػ مقاليػػد الحكػػـ فػػي القػػاىرة،
كمػػا لفػػت إل ػ أف لقويػػم المرالبػػم عم ػ الحػػدود لعػػود أي ػػا إل ػ اسػػلخءص العبػػر مػػف الفشػػؿ المػػدو لميػػيش
ايس ار يمي في العدواف عم لبناف عاـ ،1003إذ أف القادة في الميداف لـ يلمكنوا مف لمقي األوامر مف القيادة
المركزيم والعكس صحيح ،األمر الذ أدس إل الفشؿ الكبير ،عم حد لعبيره.
القدس العربي ،لندن1441/0/40 ،
 46موقع "والال" :بحرية االحتالل تسعى المتالك مروحية بدون طيار
أكد مولػ "والػء" العبػر عمػ شػبكم اينلرنػت أف االحػلءؿ ايسػ ار يمي ،وفػي إطػار حمايػم منشػ ت ال ػاز فػي
عػػرض البحػػر وارلفػػاع الليديػػدات عمػ الشػواطئ ،بػػدأت بد ارسػػم إمكانيػػم شػراال مروحيػػات بػػدوف طيػػار ،بحيػػث
ليبط عم سفف الدوريم اللابعم لسءح البحريم اللي لعمؿ في ميمات األمف اليار .
وأ ػػاؼ" :إف ييػػود لطػػوير وامػػلءؾ مثػػؿ ىػػذه المروحيػػم لػػلـ باللعػػاوف م ػ إدارة البحػػث و"لطػػوير الوسػػا ؿ
القلاليم والبن اللحليم اللكنولوييم" في و ازرة األمف ،وسءح البحريم ويامعم ب ر السب ".
وأكد مصػدر أمنػي إسػ ار يمي صػحم ىػذه اللفاصػيؿ ،ولػاؿ" :إف الليديػدات اللػي لوايييػا (إسػ ار يؿ) مػف البحػر
للص ػػاعد ،و(إسػ ػ ار يؿ) بحاي ػػم إلػ ػ لوس ػػي ل ػػدرات س ػػءح البحري ػػم ف ػػي عممي ػػات األم ػػف الياري ػػم ف ػػي مويي ػػم
"ايرىاب" ببنواعو المخلمفم" ،عم حد لولو.
فمسطين أون الين1441/0/43 ،
" 41مرصد األكاديميا اإلسرائيمي" :أداة لمالحقة مناىضي الصييونية
حممي موس  :كشؼ لحقيؽ نشرلو صحيفم «ى رلس» عػف الطػرؽ واألسػاليب اللػي يلبعيػا اليمػيف ايسػ ار يمي
فػػي مءحقػػم األكػػاديمييف فػػي إسػ ار يؿ والعػػالـ ممػػف يػػدعوف إلػ مقاطعػػم إسػ ار يؿ أو يشػػنوف الحمػػءت عمييػػا.
لو
وأو ح اللحقيؽ في يانبو الملصؿ بالعالـ األكاديمي ايس ار يمي أف «مرصد األكاديميا ايس ار يمي» و
ىػدفاً وىػو «الكشػػؼ عػف أكػاديمييف إسػ ار يمييف ملطػرفيف يسػي وف اسػػل ءؿ الحريػم األكاديميػم لمعمػػؿ مػف أيػػؿ
حرماف إس ار يؿ مف حقيا في الويود كدولم ييوديم».
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ويرس أكاديميوف يساريوف أنو مف المعيب في إس ار يؿ أف لنشب رابطم ال ىػدؼ ليػا سػوس مءحقػم األكػاديمييف
ممف يخالفونيـ الػ أر ومطػاردة «الطػابور الخػامس» .وبقػدر مػا لطػوؿ لا مػم األكػاديمييف المءحقػيف بقػدر مػا
يبدو الخءؼ أعمؽ في ىذه الشريحم مف النخبم ايس ار يميم.
ومػػف بػػيف أبػػرز مػػف يءحقيػػـ مرصػػد األكاديميػػا ايسػ ار يمي البروفيسػػور نيػػؼ حػػوردوف (الػػذ دعػػا إلػ فػػرض
المقاطعم عم إس ار يؿ بيدؼ إنقاذىا) والبروفيسور أورف يفلاحيؿ (ر يس يمعيم «بلسيمـ» لحقػوؽ اينسػاف).
وىناؾ أي ا بروفيسور القانوف إيػاؿ حػروس الػذ حػارب اليػدار الفاصػؿ ولػرار المحكمػم العميػا بيػذا الشػبف.
لسياسم إس ار يؿ وانلياكاليا لحقوؽ اينساف».
عموم ػاً يحظ ػ مرصػػد األكاديميػػا ايس ػ ار يمي بػػدعـ مػػف «صػػندوؽ ميخا يػػؿ لش ػرنو » اللػػاب لريػػؿ األعمػػاؿ
الييػػود الروسػػي ميخا يػػؿ لش ػرنو المقػػرب مػػف وزيػػر الخارييػػم أفي ػػدور ليبرمػػاف .ويلفػػاخر الصػػندوؽ بػػبف
المرصػػد يءحػػؽ المحا ػريف ومػػا ينش ػره البػػاحثوف وأف فكرلػػو ىػػي لحػػذير الطمبػػم والملبػػرعيف المحلممػػيف مػػف
مسالات دراسيم معاديم يس ار يؿ في اليامعات ومف محا ريف ذو آراال معاديم.
السفير ،بيروت1441/0/40 ،
 40جندي إسرائيمي :لفقت خبر طعني بأيدي فمسطينيين
لػػؿ أبيػػب :اعلػػرؼ ينػػد إسػ ار يمي بػػاخلءؽ لصػػم طعنػػو بسػػكيف مػػف لبػػؿ فمسػػطينييف .وولعػػت ىػػذه الحادثػػم،
الميمػػم لبػػؿ الما ػػيم ،فػػي مدينػػم كرم يػػؿ ،حيػػث وصػػؿ الينػػد لمركػػز شػػرطم شػػاكيا ولػػاؿ إف ع ػربييف مػػف
المنطقم طعناه بسكيف .ول يرت ل م البياف عندما اكلشفت كذبم اليند وصديقو ،بعدما انيػار الينػد أثنػاال
اللحقيؽ واعلرؼ ببنو اخلمؽ الحكايم.
الشرق األوسط ،لندن1441/0/40 ،
" 49ىآرتس" :سفير "إسرائيل" في واشنطن ينفي تدخل نتنياىو في االنتخابات الرئاسية األمريكية
الناصرة  -زىيػر أنػدراوس :كشػؼ مولػ صػحيفم "ىػ رلس" العبريػم اليمعػم النقػاب عػف أف السػفير ايسػ ار يمي
في الواليات الملحدة األمريكيم ،مايكؿ أوزرف ،ويػو رسػالم إلػ صػحيفم 'نيويػورؾ لػايمز' نفػ مػف خءليػا أف
يكوف ر يس الوزراال ايس ار يمي ،بنياميف نلنياىو يلدخؿ فػي االنلخابػات األمريكيػم المزمػ إيراؤىػا فػي لشػريف
الثاني (نوفمبر) المقبؿ.
ردا عم ػ اللحقيػػؽ الػػذ
وبحسػػب المول ػ فػػإف السػػفير ايس ػ ار يمي بعػػث بلعقيػػب يػػوـ أمػػس األوؿ ،الخمػػيسً ،
نشرلو 'نيويػورؾ لػايمز' حػوؿ العءلػات المميػزة اللػي ليمػ بػيف نلنيػاىو وبػيف مرشػح الحػزب اليميػور ميػت
رومني ،منذ عشرات السنيف.
يدير بالذكر أف نلنياىو كاف لػد انلقػد بشػدة اللقػارير اللػي لنشػرىا الصػحيفم األمريكيػم عينيػا ،واعءنيػا ببنيػا
لكف العداال لو ولسياسالو.
وزعػػـ السػػفير أورف فػػي رسػػاللو أف الدولػػم العبريػػم ال للػػدخؿ فػػي الشػػؤوف السياسػػيم الداخميػػم لمواليػػات الملحػػدة،
عاليػا اللبييػػد الواسػ والكبيػػر
وذلػؾ خءفػا لملمميحػػات اللػي وردت فػػي اللقريػر ،مشػ ً
ػددا عمػ أف لػػؿ أبيػب لػػثمف ً
الذ لحظ بو مف الحزبيف الر يسييف ،الديمقراطي واليميور  ،في الواليات الملحدة األمريكيم.
القدس العربي ،لندن1441/0/40 ،
" 14جيروزاليم بوست" :تعاون إسرائيمي قبرصي لتشكيل قاعدة بيانات لعمم اآلثار
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ذكرت صحيفم "الييروزاليـ بوست" العبريم أف كءً مف لبرص و"إس ار يؿ" لعمءف عم لقدـ اللعاوف المشلرؾ
بينيما مف أيؿ ـ كميم ىا مم مف البيانات اللي للـ في كءىما بما يخص عمـ الثار.
وأشػػارت الصػػحيفم إل ػ أف ك ػءً مػػف "يػػدعوف آفنػػي" ر ػػيس لسػػـ الثػػار فػػي سػػمطم الثػػار ايس ػ ار يميم و"ديفيػػد
حبا " مدير لقنيم المعمومات في سمطم الثار لػد حػددا خػءؿ زيارليمػا لقبػرص الشػير الما ػي رؤيػم كاممػم
لقاعدة بيانات لءحلفاظ بالمعمومات اليامم بشبف الثار في كء البمديف.
وأ ػػاؼ "آفنػػي" " :أف لػػدس سػػمطم الثػػار عش ػرات المءيػػيف مػػف القط ػ فػػي وحػػدة األرشػػيؼ اللابعػػم لسػػمطم
الثار ،كما أشار إل أف ىناؾ كميم ىا مم مف المعمومات اللي ييب ليميعيا معاً.
فمسطين أون الين1441/0/40 ،
 14يديعوت" :إسرائيل" تيدد باعتقال أو اغتيال  04أسي ارً حرروا بصفقة شاليط بحجة "العودة إلى اإلرىاب"
لؿ أبيب :في لقرير يرصد نشاط األسرس الفمسطينييف المحرريف في إطار صفقم يمعاد شاليط ،بعد إطءؽ
عءمات عم أسماال  10أسي ار لدعي المخابرات ايس ار يميم «الشاباؾ» أنيـ «عادوا
سراحيـ ،لـ و
لممارسم النشاط ايرىابي» ،مذكرة أنيا كانت لد أعمنت أف «كؿ مف يعود لإلرىاب سيحمؿ روحو عم
كفو» ،وىي الصي م اللي لسلخدـ في الليديد باالعلقاؿ وربما االحلياؿ أي ا.
وياال في لقرير لممخابرات نشرت صحيفم «يديعوت أحرونوت» لمخيصا لو ،أمس ،أف ملابعم نشاط
ولحركات األسرس الذيف لـ لحريرىـ في اليزال األوؿ مف الصفقم ( 120أسي ار و 14أسيرة) ،ولكنيا لـ للـ
ملابعم نشاط  220أسي ار أطمقوا في اليزال الثاني مف الصفقم .ولاؿ إف حالبيم األسرس اخلاروا الحياة
الطبيعيم بعيدا عف السياسم والعمؿ المسمح ،لكف ىناؾ ميموعم ل ـ  14شخصا عادوا إل ممارسم
ايرىاب ،سبعم منيـ أعيد اعلقاليـ ويحلمؿ أف يفرض الحكـ السابؽ عمييـ ،.و 10أسيرا ،يسلعد الشاباؾ
لملعامؿ معيـ .ويقوؿ اللقرير إف الشاباؾ يقدر عودة  10في الما م مف األسرس لمنشاط المسمح لدريييا ،وىو
«يلاب نشاطيـ لموصوؿ إلييـ لبؿ نياحيـ في لنفيذ م ربيـ» .وأشار اللقرير للصريحات لصالح العارور ،
أحد لادة حماس الذ شارؾ في مفاو ات صفقم شاليط ،ببف «الطريؽ الوحيد يطءؽ سراح أسرس ،ىو
في خطؼ ينود إس ار يمييف» .وأشار ولفت اللقرير إل أف ىذه اللصريحات وردت في برنامج «نسيـ
األحرار» في لناة «القدس» ،الذ لقدمو أحءـ اللميمي ،إحدس األسيرات المحررات في صفقم شاليط.
ويزعـ اللقرير ايس ار يمي أف األسرس المبعديف إل حزة ،يعيشوف برفاىيم عاليم ،في فنادؽ فخمم أو في
بيوت فاخرة ،ولمق كؿ منيـ  1000دوالر مف حكومم إسماعيؿ ىنيم ورالبا شيريا ،وعيف  41منيـ في
وظا ؼ عاليم كمقربيف مف ر اسم الحكومم ،وأف ىنيم أصطحب اثنيف منيـ ،يحي سنوار وروحي مشلي ،
في زيارلو األخيرة إل إيراف والخميج .وأف العشرات منيـ سيخو وف االنلخابات الداخميم لميمس الشورس
في حماس ،كخشبم لفز لمقيادة السياسيم.
وي يؼ اللقرير أف ىؤالال األسرس يشكوف م ذلؾ مف مصاعب ،خاصم بعدىـ عف عا ءليـ ومعاناة ىذه
العا ءت اللي لود زيارة أبنا يا ،إذ ل طر لمسفر ألردف ومنو لمصر ،ثـ حزة .ورحـ مف مرور  3شيور
عم إطءؽ سراحيـ ،فإف  12منيـ لـ يملقوا عا ءليـ .ولكمـ عف ىذه ال ا قم ،عبد الرحمف حنيمات،
ر يس لينم األسرس المحرريف في حماس فقاؿ إف العزلم اللي يعانونيا ىي عقاب لاس ين ص عم األسرس
حياليـ.
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ولكف اللقرير يشير إل أف إس ار يؿ ليست العنواف الوحيد ل ب األسرس المحرريف ،إذ لدييـ شكوس د
القيادات الفمسطينيم أي ا .فاألسرس مف حماس يشكوف مف لمييز دىـ في السمطم ،اللي يليمونيا باللحيز
لصالح أسرس فصا ؿ منظمم اللحرير .واألسرس مف فلح في حزة يلذمروف مف حكومم حماس .ولكف أسوأ ما
يعاني منو األسرس ،حسب اللقرير ىو اللشكيؾ بيـ أمنيا .ويقوؿ إف حماس لشؾ في أف الشاباؾ نيح في
لينيد بع يـ.
الشرق األوسط ،لندن1441/0/40 ،
 11الضفة :عشرات اإلصابات خالل قمع االحتالل لممسيرات األسبوعية ضد الجدار واالستيطان
مندوبو "األياـ"" ،وفا" :لمعت لوات االحلءؿ ايس ار يمي ،أمس ،عشرات الملظاىريف مف فعاليات المقاومم
الشعبيم ،والمل امنيف األيانب وايس ار يمييف ،الذيف شاركوا في المسيرات األسبوعيم ،د اليدار
واالسليطاف في عدة مناطؽ بال فم ما أدس ال ولوع عشرات ايصابات.
ففي لريم بمعيف ،أصيب ،أمس ،سبعم مواطنيف بيروح والعشرات مف المواطنيف والمل امنيف األيانب
باالخلناؽ الشديد إثر اسلنشاليـ ال از المسيؿ لمدموع في المسيرة األسبوعيم المناو م لءسليطاف ويدار
الفصؿ العنصر في الذكرس السنويم الثالثم السلشياد باسـ أبو رحمم وانلياال فعاليات مؤلمر بمعيف الدولي
الساب لممقاومم الشعبيم.
كما لمعت لوات االحلءؿ ايس ار يمي ،أمس ،عشرات الملظاىريف مف فعاليات المقاومم الشعبيم،
والمل امنيف األيانب وايس ار يمييف ،الذيف شاركوا في مسيرة المعصرة األسبوعيم ،فيما اعلدس أحد باط
االحلءؿ عم الطفؿ عبادة بريييم ( 44عاماً) الذ اعلم إحدس آليات االحلءؿ بال رب ،ما أدس إل
إصابلو بر وض.
وفي لريم النبي صالح شماؿ راـ اهلل ،أصيب عدد مف المواطنيف والمل امنيف األيانب بالرصاص المعدني
ولنابؿ ال از ،إل ي انب عشرات المواطنيف باالخلناؽ ،إ افم الحلراؽ منزؿ مواطف بعد ميايمم لوات
االحلءؿ القريم ،ولم مسيرة القريم األسبوعيم المناى م لءسليطاف واللي ياالت لمل امف م األسرس في
سيوف االحلءؿ.
كما أصيب أربعم مواطنيف بعد اسليدافيـ بقنابؿ ال از المسيؿ لمدموع مباشرة ،إل يانب عشرات آخريف
أصيبوا باالخلناؽ بعد لم لوات االحلءؿ مسيرة لريم كفر لدوـ األسبوعيم المطالبم بفلح الشارع الر يسي
لمقريم الم مؽ منذ سنوات ،بعد ظير أمس.
وفي الخميؿ ،شارؾ العشرات مف المواطنيف ،أمس ،في االعلصاـ األسبوعي وأداال صءة اليمعم في حي لؿ
الرميدة وسط المدينم ،وذلؾ رف اً لءسليطاف ولممطالبم بإعادة فلح شارع الشيداال الم مؽ مف لبؿ لوات
االحلءؿ منذ العاـ  .4661وكاف االعلصاـ الذ نظـ بدعوة مف "لينم الدفاع عف الخميؿ" لحت شعار" :لؿ
الرميدة أرض أيداد  ....الزـ لرحؿ األعاد " ،شمؿ رف األعءـ الفمسطينيم وشعارات منددة باللوس
االسليطاني واعلداالات المسلوطنيف الملكررة عم أىالي الحي ،إل يانب إيراال المشاركيف نقاشاً حوؿ سبؿ
لفعيؿ المقاومم الشعبيم والن اؿ لفلح الشوارع الم مقم في المدينم وعم رأسيا شارع الشيداال ،وأليؿ حريم
الحركم لممواطنيف في المدينم.
األيام ،رام اهلل1441/0/40 ،
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 13زوارق إسرائيمية تطمق نيرانيا عمى الصيادين وتغرق قارباً في غزة
القدس  -كامؿ إبراىيـ :أطمقت الزوارؽ الحربيم ايس ار يميم صباح أمس ،نيراف رشاشاليا لياه الصياديف
شماؿ حرب حزة واحرلت لاربا دوف ولوع اصابات .ولفلح الزوارؽ ايس ار يميم نيرانيا عم الصياديف يوميا
لمنعيـ مف الصيد في عرض البحر.
عمان1441/0/40 ،
الرأيّ ،
 10التجمع الوطني المسيحي يرفض اإلجراءات اإلسرائيمية المواكبة لألعياد المسيحية خاصة بسبت النور
القدس  -كامؿ إبراىيـ :أكد الليم الوطني المسيحي في األ ار ي المقدسم ،أمس ،رف و ييراالات
االحلءؿ بما فييا ما يسم باللرليبات األمنيم المواكبم ليعياد المسيحيم خاصم في سبت النور.
واعلبر الليم  ،عم لساف أمينو العاـ ديملر دلياني «أف ىذه اييراالات يزال مف يريمم االحلءؿ ي فاال
شرعيم عم ويوده حير الطبيعي في المدينم المقدسم العربيم» ،مؤكداً أف ال شرعيم ليذه اييراالات
االحلءليم ذات األىداؼ السياسيم.
ولاؿ دلياني إف «اللوايد العسكر المكثؼ ومحاوالت لحكـ المحلؿ ايس ار يمي بسير الشعا ر الدينيم
والشعبيم في ىذا اليوـ العظيـ لعلبر مساساً بالحريات الدينيم ،وفر اً أليندات سياسيم عم المناسبات
الدينيم ،عءوة عم من االحلءؿ لممسيحييف في بالي أنحاال ال فم ال ربيم ولطاع حزة مف ممارسم
شعا رىـ بحريم في مدينليـ المقدسم».
عمان1441/0/40 ،
الرأيّ ،
 18مسيرات حاشدة بغزة تضام ًنا مع األسرى
امنا م
حزة -خالد كريزـ :انطمقت مظاىرات حاشدة نظمليا حركم "حماس" اليمعم شماؿ لطاع حزة ل ً
امنا م لرب ذكرس "يوـ األسير الفمسطيني" الذ
األسرس الم ربيف عف الطعاـ في سيوف االحلءؿ ،ولز ً
يحؿ في الساب عشر مف الشير اليار  .ورف المشاركوف في المظاىرة شعارات لندد باعلداالات االحلءؿ
الملكررة عم األسرس ،كما رفعوا الفلات لنطالب المقاومم ببسر ينود إس ار يمييف لمبادلليـ باألسرس
الفمسطينييف .ولاؿ األسير المحرر مف صفقم "وفاال األحرار" لوفيؽ أبو نعيـ إف الشعار الذ رفعلو حركم
المقاومم ايسءميم "حماس" يلمثؿ في عدـ بقاال أ أسير فمسطيني في سيوف االحلءؿ.
وحذر أبو نعيـ خءؿ ميرياف المظاىرة االحلءؿ ايس ار يمي مف م بم االعلداال عم األسرس القادة في
داعيا فصا ؿ المقاومم الفمسطينيم ألسر ينود إس ار يمييف للبييض السيوف .ويسد مشاركوف في
السيوفً ،
الميرياف معاناة األسرس داخؿ السيوف مف خءؿ مشيد درامي لمثيمي أظير انلياكات االحلءؿ واعلدا و
عم األسرس داخؿ السيوف.
بدوره ،أكد النا ب في الميمس اللشريعي مشير المصر أف المقاومم الفمسطينيم ألصر الطرؽ للحرير
األسرس واألرض والوطف.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1441/0/43 ،
 16االئتالف المبناني الفمسطيني يعرض نتائج دراسة ميدانية حول الالجئين الفمسطينيين
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حسيف سعد :يعرض «اال لءؼ المبناني الفمسطيني لحممم حؽ العودة» اليوـ في صور ،نلا ج الدراسم
الميدانيم حوؿ «إمكانات الشباب والناش م الفمسطينييف في لبناف» الممولم مف االلحاد األوروبي.
ولشمؿ الدراسم عينم عشوا يم ل ـ  143فرداً مف الشباف والشابات لراوح أعمارىـ بيف  45و 16سنم مف
 44مخيماً وليمعا فمسطينيا ال يقؿ مسلواىـ اللعميمي عف المرحمم الملوسطم .
لنطمؽ الدراسم اللي نفذليا ميموعم مف الشباف والشابات اللابعم لػ«اال لءؼ» واسلمرت نحو السنم ،مف
مو وع ش ؿ ل يم الءي يف الفمسطينييف في لبناف مساحم واسعم مف اىلماـ الباحثيف والعامميف في مياؿ
اللنميم االيلماعيم والمناصرة لمق يم الفمسطينيم ،في محاولم منيـ يظيار وال الفمسطينييف الءي يف،
وسبؿ عونيـ ولحسيف ظروؼ حياليـ المعيشيم واللعميميم والصحيم .ولمحظ لقدـ محدود في اللحصيؿ
العممي ومسلويات العمؿ بيف أوساط الف م األص ر سنا واألف ؿ لعميما.
لمفت نلا ج الدراسم إل أف ثمثي العينم العشوا يم اللي لـ اخليارىا في الدراسم ،مف اليامعييف وممف حصموا
عم لعميـ نصؼ «لدريب ميني» لمدة سنم أو سنليف أو أكثر ،مشيرة إل لقدـ الشابات في المساريف
اللعميمييف .
ولبيف الدراسم انو بالرحـ مف أف «األونروا» ىي المقدـ الر يسي لملعميـ األساسي والثانو  ،إال أف المعاىد
المبنانيم ىي المراكز اللي يقصدىا الشباب بنسبم عاليم مف ايؿ لحصيؿ لعميمي ملقدـ .و«اليامعم
المبنانيم» ىي األول بيف المؤسسات اللي لخلارىا الشابات ،لمييا «يامعم بيروت العربيم» .ولشكؿ
المدارس /المعاىد اللقنيم المبنانيم المقدـ الر يسي لملدريب الميني وىي أكثر ح و اًر مف «معيد سبميف
لملعميـ اللقني».
ولكشؼ الدراسم أف معظـ الشباب اليامعي في ىذه الدراسم ال يعلمد عم مصادر مساعدة لمواصمم
لعميمو ،مما يوحي أف البعض منيـ ينلمي إل أسر ذات دخؿ عاؿ وأف ألميم مف المسلطمعيف المييبيف
( 15في الم م) أشارت إل أنيا لمقت منحاً يامعيم ،عبر لرض أو مساعدة ،وأف 44في الم م يعمموف
لل طيم الرسوـ الدراسيم.
ولشير النلا ج إل أنو في حيف أف معدالت عمالم الشباف لابمم لممقارنم م السكاف الفمسطينييف عموماً،
فإنيا مف المحلمؿ أف لكوف أعم بمرليف لدس الشابات .ولوحظ في ىذا المياؿ أف نسبم اللوظيؼ بيف
الشابات اليامعيات م اعفم عف الشباب .وأف نصؼ العينم المسلطمعم /المييبم العاممم حاصموف عم
لعميـ شبو ميني ،ورب العينم حاصموف عم لعميـ يامعي ،والخمس ومعظميـ مف الشباب ،حاصموف عم
لعميـ ملوسط أو ثانو .
ولءحظ أف ثءثم ،عم األلؿ مف كؿ عشرة شباب ،يعمموف كمدرسيف ،وعامميف ايلماعييف ،وعامميف
صحييف ،وميندسيف ،ومخلصيف في مياالت الكومبيولر والمحاسبم .أما بيف ايناث الشابات العامءت ،فإف
نسبم ميف االخلصاص ( 33في الم م) ىي أعم مف نسبم الذكور العامميف بمرليف ( 16في الم م) ويبدو
أنيا للياوز بكثير نسبم النساال ذوات االخلصاص بيف السكاف.
أما األيور الشيريم فقد ذكر أنيا ملدنيم يداً في مخلمؼ الميف ولدس أرباب العمؿ ،م ارلفاع طفيؼ في
القطاع الخاص ،إذ إف  14في الم م يكسبوف دوف الحد األدن لييور ،و 11في الم م يلقا وف ما بيف
 010و 200دوالر.
وفي ما يخص المعرفم اللفصيميم باللعديءت األخيرة عم لانوف العمؿ المبناني فإف اييابات كانت عيفم
أثناال المقابءت .الحكـ عم اللعديءت ببنيا حير فعالم بم ت نسبم  14في الم م مف المسلطمعيف ،ولكنيا
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سيمت عم اعلبارىا ييدة بالنسبم إل الشباب الملعمميف والموظفيف بنسبم  14في الم م .واعلبرت نسبم
 04في الم م ببنيا لد لكوف ربما إييابيم وخصوصاً ىؤالال الذيف شعروا أنيا لد لعود بالفا دة عم
الفمسطينييف ولقمص الييرة الخارييم.
ولخمص الدراسم إل المطالبم بما يمي :لطوير ميموعم ميارات اللوظيؼ بما يشمؿ المعرفم والميارات
المينيم ،م يارات ايدارة واللكيؼ م سوؽ العمؿ وحيرىا ،نشر نلا ج ىذه الدراسم بيف الشباب الفمسطيني
األص ر سناً ( 45 -42سنم) وعا ءليـ مف ايؿ مكافحم االحباط وانخفاض الروح المعنويم وكذلؾ للعزيز
مشاركم النساال الشابات اللعميميم وايللصاديم ،اسلمرار عمؿ المناصرة لحؽ العمؿ لءي يف الفمسطينييف
وفقا لءلفالات الدوليم ومشاركم الشباب في لطوير سياسات اللدخؿ االسلراليييم في مدارسيـ ،يامعاليـ،
وفي القطاع الخاص.
السفير ،بيروت1441/0/40 ،
 11المستوطنون يقطعون  444شجرة زيتون ويطاردون المزارعين شرق بمدة يطا
راـ اهلل :ألدـ مسلوطنوف ييود اليوـ اليمعم ( )1/40عم لقطي حوالي  400شيرة زيلوف مثمرة لرب بمدة
يطا ل اال مدينم الخميؿ ينوب ال فم ال ربيم المحلمم ،ولاموا بطرد أصحابيا مف أ ار ييـ.
وبيف رالب اليبور منسؽ المياف الشعبيم في يطا لػ "لدس برس" اف ميموعم مف مسلوطني مسلوطنم
"ماعوف" الدموا اليوـ اليمعم عم لقطي ما ال يقؿ عف  400شيرة زيلوف لعود لممواطف يبريؿ موس
ربعي ولبم مساحم األ ار ي اللي لعر ت األشيار فييا لملخريب اكثر مف  40دونمات.
وأ اؼ اليبور ببف "ميموعم مف المسلوطنيف لامت بمءحقم رعاة األحناـ والمل امنيف األيانب ،المذيف
كانوا يصوروف الحدث ح ل لـ وصوليـ لممنطقم السكنيم في لريم اللوانم ،ورشقوا بيوت المواطنيف بالحيارة
وىرعت لوات كبيرة مف ييش و شرطم االحلءؿ لحمايم المسلوطنيف".
قدس برس1441/0/43 ،
 10وزير الزراعة لـ"معا" :منع البطيخ والبطاطا اإلسرائيمية من دخول الضفة
بيت لحـ :أصدرت و ازرة الزراعم ل ار ار بحظر دخوؿ البطاطا والبطيخ ايس ار يمي إل أسواؽ ال فم ال ربيم.
ولاؿ وزير الزراعم أحمد ميدالني في حديث ل رفم لحرير "معا" انو الخذ ل ار ار منذ أربعم أياـ يق ي بمن
دخوؿ البطاطا والبطيخ ايس ار يمي ال اسواؽ ال فم ال ربيم ولـ لوزي ىذا القرار عم محافظي ال فم
ال ربيم وال ابطم اليمركيم لملعاوف م مديريات الزراعم للطبيقو".
وييدؼ القرار بحسب ما أكد ميدالني إل دعـ المنلج الوطني الفمسطيني وحمايم المزارعيف ،لمحد مف
المنافسم حير الملكاف م بيف المنلييف الفمسطيني وايس ار يمي.
وأكد ميدالني اف ال ابطم اليمركيم بدورىا سلعمؿ ياىدة لمن دخوؿ البطاطا والبطيخ ايس ار يمي إل
األسواؽ الفمسطينيم ،مشددا عم اف المنلج الفمسطيني سي طي األسواؽ ،وسيسمح باالسليراد في حالم
انلياال المحصوؿ .ولفت ميدالني اف أسعار المنلج الفمسطيني والمسلوردة ملقاربم.
وسيبدأ لطبيؽ لرار من دخوؿ البطيخ ايس ار يمي السواؽ ال فم بدايم الشير القادـ.
وكالة معاً اإلخبارية1441/0/40 ،
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 19األونروا %04 :من الوفيات في مناطق الالجئين الفمسطينيين سببيا مرض السكري والقمب
عماف -صءح العباد  :كشؼ مدير برنامج الصحم في مناطؽ عمميات االونروا الدكلور سيلا أف األمراض
حير الساريم كالسكر وأمراض القمب مسؤولم عف حوالي وفاة نحو مف  %50-40إيمالي حاالت الوفاة،
في مناطؽ الءي يف الفمسطينييف.
وفي رسالم ويييا لمشباب لبيؿ االحلفاؿ باليوـ العالمي لمصحم لاؿ »:إف الشباب ىـ مف سيحمموف أعباال
المشاكؿ االللصاديم وااليلماعيم والعاطفيم ليمراض حير الساريم طيمم فلرات حياليـ.
كما أف الشباب أي ا ىـ مف ينب ي أف نركز عمييـ فيما يلعمؽ بالولايم وبانلياج أسموب حياة صحيم .إف
ىذا ىو االللزاـ الثاني لنا لياه الشباب والذ لـ ايعءف عنو مؤخ ار في بروكسؿ في سياؽ فعاليات مؤلمر
إشراؾ الشباب الذ عقدلو األونروا بروكسؿ».
واكد أف مكافحم لمؾ األمراض اخذت أولويم صحيم كبرس لدس الوكالم خءؿ العقد الما ي .وذكر أف
ط الدـ،
االنروا لدمت في العاـ  ،1044الرعايم لحوالي  141,000شخص مصاب بالسكر وارلفاع
وذلؾ عؼ الرلـ الذ لـ لسييمو عاـ .1001
عمان1441/0/40 ،
الرأيّ ،
 34وزارة الصحة في غزة 80 :ألفًا عدد المواليد في القطاع العام 1444
حزة :يسلدؿ مف معطيات فمسطينيم رسميم أف عدد المواليد اليدد في لطاع حزة بم العاـ الما ي ()1044
نحو ثمانيم وخمسيف ألؼ طفؿ يديد ،حيث يعلبر القطاع مف المناطؽ اللي لسيؿ أعم نسب لإلنياب في
العالـ بالنسبم لعدد سكانو.
ولاؿ مركز المعمومات الصحيم بو ازرة الصحم في حزة ،في لقريره السنو لمعاـ الما ي ( ،)1044إف عدد
المواليد في لطاع حزة خءؿ عاـ  1044بم ت  24501مواليد أحياال.
وأ اؼ المركز أف نسبم المواليد في المسلشفيات الحكوميم شكمت  4124في الما م (مسلشفيات و ازرة
الصحم والمسلشفيات العسكريم) ،في حيف بم ت نسبم المواليد في القطاع حير الحكومي ما نسبلو  1420في
الما م .وأكد مدير المركز الدكلور أسامم البمعاو أف أعم نسبم لممواليد كانت في محافظم حزة ،حيث
بم ت  0323في الما م ،بينما شكمت المواليد في محافظم رفح أدن نسبم بم ت  4126في الما م.
قدس برس1441/0/43 ،
 34وزير اإلعالم األردني يقول إن بالده لن تسحب جنسيتيا من قياديين في السمطة الفمسطينية
نشرت القدس العربي ،لندن 1441/0/40 ،نقءً عف وكالم (يو.بي.آ  ،).أف وزير الدولم األردني لشؤوف
ايعءـ وااللصاؿ راكاف الميالي سخر مف األنباال اللي لحدثت حوؿ ويود نيم لدس حكومم بءده لسحب
الينسيات األردنيم مف المسؤوليف الفمسطينييف في السمطم ومنظمم اللحرير الفمسطينيم .ولاؿ الميالي
ليونايلد برس إنلرناشوناؿ اليمعم إف "ىذا األمر لـ يحدث ،ولـ يبحث" ،وأو ح أف "وزير الداخميم [األردني]
محمد الرعود لـ يزر راـ اهلل حل يبحث ىذا المو وع م القيادة الفمسطينيم" ،مشي اًر إل أف وزير الداخميم
الفمسطيني كاف ويو دعوة برولوكوليم لنظيره األردني عندما اللقيا سوياً في لونس مؤخ اًر.
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وكانت يريدة المدينة ،السعودية ،1441/0/44 ،نقءً عف مراسميا في عماف ،رياض منصور ،لد لحدثت
عف لرار أردني مفايئ بسحب الينسيات األردنيم مف المسؤوليف الفمسطينييف في السمطم ،ومنظمم اللحرير
الفمسطينيم ،بما فييـ كبار القادة ،ومنحيـ يوازات سفر أردنيم مؤللم للسييؿ لنقميـ وسفرىـ لطبيقًا لمقوانيف
واألنظمم األردنيم .وأشارت إل أف ر يس الحكومم األردنيم عوف الخصاونم أوفد وزير الداخميم محمد الرعود
األربعاال  1/44إل راـ اهلل ،وبصحبلو كبار المسؤوليف األمنييف في الحكومم لبحث مو وع سحب
الينسيات األردنيم مف المسؤوليف في القيادة الفمسطينيم م الر يس محمود عباس ،وكبار المسؤوليف
الفمسطينييف.
 31محمد صبيح :القدس تتعرض إلى عممية تيويد ...والسخاء العربي ال يزال ضعيفاً جداً
القدس المحلمم :لاؿ األميف العاـ المساعد لميامعم العربيم لشؤوف فمسطيف واأل ار ي العربيم المحلمم السفير
محمد صبيح ليريدة الدسلور" :إف القدس في ال مير والويداف [العالميف] العربي وايسءمي ،وال بد أف
يلريـ ذلؾ سياسياً ومالياً ،مؤكداً أف العرب لـ يلمكنوا بعد مف لوظيؼ ثروليـ الماليم ال خمم لصالح
ل اياىـ وىموـ شعوبيـ".
ولاؿ صبيح إف مؤلمر القدس في الدوحم ياال مف يممم ل اررات لقدمنا بيا إل القمم العربيم في سرت في
ليبيا وفي كؿ لمم عربيم ،مشي اًر إل أف السخاال العربي فيما يخص القدس ال يزاؿ عيفاً يداً .وأكد صبيح
عم أف ىذه المرحمم لكاد لكوف أخطر ما مر ويمر في لاريخ القدس لذلؾ مطموب مف اليمي أف يعمموا
انلي ولت الشعارات والمؤلمرات واللنظير نريد فعءً ،وحذر مف ويود حممم إس ار يميم شديدة الخطورة عم
القدس ولاؿ" :القدس للعرض إل عمميم ليويد حيث يلدفؽ ماؿ رىيب حوالي  44مميار دوالر ."...ولاؿ
صبيح" :نسلطي بييود يماىيريم وشعبيم فمسطينيم وعربيم قواسءميم لوفير موازنم للثبيت عروبم قواسءميم
القدس ونبدأ ببنفسنا حيث يمكف لكؿ مواطف فمسطيني أف يقلط مف رالبو الشير  ."...%4وأو ح أنو إذا
اسلطعنا أف نقن كؿ مسمـ أف يدف دوال اًر عم األلؿ اعلقد أف ىذا سيكوف لو شبف كبير...
وأو ح صبيح انو بعد فشؿ ما يسم مفاو ات السءـ ولعنت "إس ار يؿ" قوانياال حؿ الدولليف ،بصراحم
"إس ار يؿ" ال لريد حؿ الدولليف ،ىؿ للخيؿ انو في الفاؽ أوسمو لاؿ أبو مازف السمطم ليست سمطم!
وفيما يلعمؽ بممؼ إيراف النوو  ،أكد صبيح عم أف يامعم الدوؿ العربيم د الحرب ،لكف عندما نقوؿ
المفاعؿ الذر اييراني والقدرات النوويم اييرانيم العسكريم ييب أف لزوؿ معيا كؿ اللرسانم النوويم
ايس ار يميم للكوف المنطقم برمليا خاليم مف أسمحم الدمار الشامؿ .ولاؿ" :ييب أف لكوف ىناؾ اسلراليييم
بيننا وبيف إيراف ،وأف نفكر أف رب إيراف مف لبؿ إس ار يؿ كيؼ سينعكس عمينا كدوؿ عربيم ونحف يميعاً
ال نعمـ خطورة ذلؾ عسكرياً وعم شعوبنا العربيم ،في حيف أف إس ار يؿ لح ر المدارس والمءيئ والدفاع
المدني والليييز العسكر للمؾ الحرب المدمرة".
الدستور ،عمان1441/0/40 ،
 33خالد السفياني :الموقف من فمسطين ىو معيار نجاح الثورات عربية
الرباط :رأس منسؽ الميموعم الوطنيم الم ربيم لمل امف م العراؽ وفمسطيف ،المحامي خالد السفياني ،أف
ايسر يمي ىي واحدة مف الق ايا األساسيم في الشبف
ا
ل يم األسرس الفمسطينييف في سيوف االحلءؿ
الفمسطيني ،ودعا العرب يميعاً إل يعميا أولويم مطمقم ،وأري ذلؾ ليس إل عدالم الق يم الفمسطينيم
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وحدىا قوانما إل كوف دعـ الق يم الفمسطينيم شرط مف شروط لوة واسلمرار أ نظاـ في العالـ العربي.
ولمؿ السفياني في لصريحات خاصم لوكالم لدس برس مف أىميم اللرايعات اللي بدأت لظير في بعض
عواصـ دوؿ الربي العربي بشبف بعض الثوابت بحيم إثبات حسف النيم ،وأكد أف الق يم الفمسطينيم سلبق
المعيار لنياح أ ثورة عربيم ،ولاؿ" :نحف نعلبر أف فمسطيف ىي البوصمم ،فمف ىو م فمسطيف فقد حقؽ
ثورلو ومف ىو د فمسطيف فإف ثورلو لـ للحقؽ".
وأكد السفياني عم أف "الحؿ الحقيقي لمشكمم األسرس الفمسطينييف في سيوف االحلءؿ ايس ار يمي ىو في
لحرير فمسطيف كؿ فمسطيف ."...وحذر السفياني مف لراي أ حكومم مف حكومات دوؿ الربي العربي مف
عدـ نصرة الق يم الفمسطينيم بحيم االسلقرار الداخمي أوالً.
قدس برس1441/0/43 ،
 30أحمد الكحالوي :الرئيس التونسي قبل استضافة مؤتمر دولي حول األسرى الفمسطينيين
لونس :أكد ر يس اليي م الوطنيم لدعـ المقاومم العربيم في العراؽ وفمسطيف في لونس أحمد الكحءو  ،أف
الر يس اللونسي المنصؼ المرزولي أعمف الخميس  1/41لبولو باسل افم لونس لمؤلمر دولي ليسرس
الفمسطينييف في سيوف االحلءؿ ايس ار يمي .وأو ح الكحءو في لصريحات خاصم لوكالم لدس برس أف
مولؼ الر يس اللونسي المنصؼ المرزولي ياال اسليابم لطمب لقدـ بو عدد مف القيادات الفمسطينيم في
حزة ،ومنيـ نا ب ر يس الميمس اللشريعي الفمسطيني د .أحمد بحر ور يس حركم اليياد ايسءمي رم اف
عبد اهلل شمح .وأكد الكحءو عم أف الق يم الفمسطينيم لمثؿ أحد أىـ شروط النياح أل حكومم عربيم
وليدة الثورات الشعبيم.
قدس برس1441/0/43 ،
 38مصر :تظاىرات حاشدة ضد ترشح عمر سميمان" :نعم لسميمان رئيساً إلسرائيل"
القاىرة  -أحمد مصطف  :املي ميداف اللحرير عف آخره أمس بالملظاىريف د لرشح نا ب الر يس
المخموع عمر سميماف لمر اسم ودعماً لقانوف أصدره البرلماف أوؿ مف أمس يق ي بحرماف رموز حكـ حسني
مبارؾ مف خوض االنلخابات المقررة الشير المقبؿ .ونظمت لوس الليار ايسءمي أمس لظاىرات حاشدة
في ميداف اللحرير القاىر وعدد مف المياديف الر يسم في المحافظات ايلذبت م ات الالؼ .وردد
الملظاىروف ىلافات د لرشح سميماف وشفيؽ ،كما ان ـ إل الملظاىريف مسيرة لشيوخ األزىر حامميف
الفلات كلب عمييا" :ال لفموؿ النظاـ البا س ولو كاف شيخ األزىر" ،وأخرس" :نعـ لعمر سميماف ر يساً
يس ار يؿ" .ورف ملظاىروف الفلات كبيرة لحمؿ صو اًر لسميماف وىو يصافح ساسم إس ار يمييف مكلوب عمييا:
"احذروا با ال از المصر لمصياينم".
الحياة ،لندن1441/0/40 ،
 36األمن المصري يضبط أسمنت ووقود قبل تيريبو لغزة
القاىرة ،العريش :لمكنت أييزة األمف المصريم في محافظم شماؿ سيناال مف بط كميات مف األسمنت
والولود لبؿ ليريبيا إل لطاع حزة عبر األنفاؽ الحدوديم .ولاؿ مصدر أمني إف أييزة األمف بحايز الريسم
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شرؽ مدينم العريش لمكنت مف بط  2شاحنات كبيرة محممم بنحو  100طناً مف األسمنت ،ف ء عف
شاحنم لحمؿ نحو  20ألؼ للر مف البنزيف ،وأخرس محممم بنحو  41ألؼ للر مف السوالر لبؿ ليريبو ل زة.
الخميج ،الشارقة1441/0/40 ،
 31نائب بريطاني يتيم "إسرائيل" بالتسبب بانتخاب المتطرفين في مصر ودفع إيران إلغالق مضيق ىرمز
لندف – (يو.بي.ا  :).ذكرت صحيفم "يويش كرونيكؿ" الصادرة مف لندف اليمعم ،أف النا ب عف حزب
المحافظيف البريطاني الحاكـ يولياف بريزيار حمؿ "إس ار يؿ" مسؤوليم إثارة الشعور المعاد لمقوات
البريطانيم في أف انسلاف ،كما حمميا مسؤوليم انلخاب الملطرفيف في مصر ،وليديد إيراف بإحءؽ م يؽ
ىرمز .وأ افت أف بريزيار أطمؽ ىذه االليامات في رسالم بعث بيا إل وزير الياليات البريطاني إريؾ
بيكمز ،واللبس فييا مف محا رة لممؤرخ العسكر البروفسور ريلشارد ىولمز ،زعـ فييا أف النشاط
االسليطاني ايس ار يمي في ال فم ال ربيم كاف يمعب دو اًر محورياً في إثارة ال ب في باكسلاف وأف انسلاف
ويحرض عم ميايمم القوات البريطانيم .ونسبت "يويش كرونيكؿ" إل بريزيار لولو في الرسالم "ال أشؾ
مطمقاً في أف ال ب الشديد الذ يسببو النشاط االسليطاني ايس ار يمي في يمي الدوؿ المياورة ،والدور
الذ لعبو في النياحات االنلخابيم الساحقم لمملطرفيف في مصر في الخريؼ الما ي" .وأ اؼ النا ب أف
"النشاط االسليطاني ايس ار يمي سييعؿ أ خيار نلخذه حياؿ إيراف في حايم الصعوبم حل عند الركوف
لمسيناريو األسوأ وىو الذىاب إل الحرب يبقاال م يؽ ىرمز مفلوحاً".
القدس العربي ،لندن1441/0/40 ،
" 30لوفتيان از" األلمانية تمغي تذاكر سفر مشاركين في "أىال وسيال بكم في فمسطين"
باريس – (أ.ؼ.ب :).أل ت شركم لوفليان از اليويم األلمانيم لذاكر سفر عشرات المل امنيف م
الفمسطينييف للؿ أبيب لممشاركم حداً في فعاليات "أىء وسيء بكـ في فمسطيف" .وأعمف المنظموف في بياف
أف عشرات الركاب الذيف اشلروا لذاكر سفر للؿ أبيب ،بمِّ وا أوؿ مف أمس مف الشركم أف "حيوزاليـ أل يت
ببمر مف إس ار يؿ" .وأعمف ناطؽ باسـ الشركم أف "لوفليان از ك يرىا مف الشركات اليويم م طرة مبد ياً
لءملثاؿ لمقوانيف واللعميمات الخاصم بدخوؿ أ ار ي البمداف اللي لنقؿ إلييا الركاب".
الشرق األوسط ،لندن1441/0/40 ،
 39ناشطة بريطانية اعتنقت اإلسالم تدعو الفمسطينيين إلى وحدة الصف
راـ اهلل :لحدثت لوريف بوث ،وىي صحافيم بريطانيم ،وناشطم في مياؿ حقوؽ اينساف ومعار م ل زو
العراؽ عاـ  1000وحصار حزة ،وحصمت في سنم  1005عم الينسيم الفمسطينيم مف ر يس الوزراال
الفمسطيني إسماعيؿ ىنيم ،عف مولفيا مف ل يم فمسطيف ومعاناة شعبيا وعف لصم إسءميا وكذلؾ عف
رأييا في مسلقبؿ الشعب الفمسطيني .وأيابت عف أس مم مندوبنا ،كما أدانت العدواف ايس ار يمي المسلمر
عم لطاع حزة وال فم وآثار ذلؾ في ال أر العاـ األوروبي.
وأو حت بوث أسباب اعلناليا ايسءـ بقوليا :ىؿ لعرؼ أف احد األسباب اللي دفعلني العلناؽ ايسءـ
ىي أف ىناؾ بعض الفمسطينييف كانوا يقولوف إنني سبصبح عديمم الفا دة ليـ كناشطم لو اعلنقت ايسءـ!
لخيؿ ذلؾ ،لف أعود بالنف عمييـ حينما ألحوؿ إل مسممم!.
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وبرأييا أف االنقساـ في الصؼ الفمسطيني ال يخدـ ل يم الشعب الفمسطيني ولالت :ال ييد الناشطوف الذيف
يدعموف فمسطيف أ ييم يلوييوف إلييا ويدعمونيا ،بعض الناس يريدوف اللويو إل حماس في حزة ،ولكف
حماس ال لمثؿ اليمي في حزة ،ال يملمؾ أ حزب سمطم مطمقم ما م بالما م في أ مكاف ،في الولت
الذ يف ؿ آخروف اللويو إل فلح ،كنا نعاني مف االنقساـ فيما بيننا مثمما لعانوف انلـ مف االنقساـ داخؿ
فمسطيف ،والييم الوحيدة المسلفيدة مف االنقساـ ىـ الصياينم الذيف يعلبروف ىبم مف السماال ،نعـ كذلؾ،
قواذا لـ للحقؽ الوحدة بيف اليمي في فمسطيف فإنكـ لف لحصموا عم حركم دولم داعمم لكـ ،وال حل حركم
داخميم ،ولذلؾ وباسـ شعب فمسطيف ،الرياال أف ل عوا اللوحد عم رأس أولويالكـ ،لدموا كؿ اللنازالت
الوايبم لبع كـ البعض الف ىذا سيخيؼ "إس ار يؿ" وييعمكـ لفوزوف.
وكالة سما اإلخبارية1441/0/43 ،
 04ىل تنيار السمطة الفمسطينية تحت وطأة أزماتيا السياسية والمالية واألمنية؟
راـ اهلل – محمد يونس :عندما أنسست السمطم الفمسطينيم لطبيقاً اللفاؽ أوسمو اللاريخي بيف منظمم اللحرير
قواس ار يؿ عاـ  ،4660كاف اليدؼ منيا «لشكيؿ سمطم انلقاليم لمدة خمس سنوات» يير خءليا اللفاوض
عم إلامم دولم فمسطينيم مسلقمم .لكف اليوـ بعد مرور  46عاماً عم ذلؾ االلفاؽ ،فإف السمطم لـ لسلط
اللحوؿ ال دولم لط ،قوانما فقدت الكثير مف صءحياليا ،ما يعؿ الكثيريف يطالبوف بحميا ،معلبريف انيا
بالت لقوـ بدور معاكس ،وىو إطالم امد االحلءؿ عبر لخفيؼ العبال االمني واالللصاد عنو.
وبدأ بعض االوساط الفمسطينيم يلحدث عف يدوس بقاال السمطم بعد فشؿ المحاولم االميركيم االخيرة يعادة
اطءؽ المفاو ات بيف الفمسطينييف وايس ار يمييف باللزامف م ولؼ يد لءسليطاف .وصدرت أول
إشارات حؿ السمطم مف رأس اليرـ السياسي ،الر يس محمود عباس ،الذ أعمف حير مرة أف ىذا الخيار
مويود في اسفؿ لا مم خيارات فمسطينيم لبدأ بالميوال ال األمـ الملحدة والميلم الدولي لممطالبم بإنياال
االحلءؿ ،ولنليي بػ «لسميـ مفاليح المقاطعم» ،وىي مقر ر اسم السمطم في راـ اهلل ،ال ر يس الوزراال
ايس ار يمي بنياميف نلانياىو.
قواف كاف البعض اعلبر لمميحات الر يس عباس ولصريحالو «لمويحاً» و «ليديداً» لءميركييف وايس ار يمييف
بالميوال ال خيار يعلبرونو نيايم لطريؽ المفاو ات السمميم ،وبدايم لطريؽ آخر مييوؿ ومحفوؼ
باالحلماالت والمخاطر ،فإف آخريف اعلبروىا نيايم طبيعيم لسمطم موللم ولدت م بدايم المفاو ات،
وانليت م نيايليا وفشميا في اللوصؿ ال حؿ سياسي م إس ار يؿ.
ويرس بعض الملشككيف اسلحالم ليوال أ زعيـ فمسطيني ال خيار حؿ السمطم بسبب الدور الوظيفي الذ
لؤديو في إدارة خدمات حكوميم روريم لممواطنيف ،مثؿ اللعميـ والصحم والبناال والمواصءت واألمف
الداخمي ،وفوؽ ذلؾ ويود يياز حكومي يشكؿ المش ؿ األكبر لمقوس البشريم العاممم ( 420ألؼ موظؼ،
نصفيـ في ال فم والنصؼ الخر في لطاع حزة) ،ي اؼ الييـ  10ألؼ موظؼ في الحكومم المقالم في
القطاع .ويشمؿ اليياز الحكومي ىذا أييزة شرطم وأمف مسمح ،ما ييعؿ حمو ام اًر بال الصعوبم.
ولاؿ أحد السياسييف« :حؿ السمطم يعني أف نقوؿ لعشرات الالؼ مف رياؿ الشرطم واألمف والمعمميف
واالطباال والموظفيف الركوا الشوارع والمخافر والمحاكـ والمدارس والمسلشفيات والمكالب وعودوا ال
بيلوكـ» .وأ اؼ« :مف يمكنو اف يلحمؿ مسؤوليم انييار منظومم الخدمات المقدمم لممواطنيف؟» .ويرس
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ىذا الفريؽ اف العالـ الذ لدـ  42بميوف دوالر لمساعدة السمطم في السنوات االول مف لبسيسيا ،سيسارع
ال لوفير حبؿ النياة ليا ،سياسياً أو مالياً ،لمنعيا مف االنييار.
لكف فريقاً آخر يرس أف مف حير الممكف اسلمرار السمطم في عمميا مف دوف منظور وأفؽ سياسي .ومف
ىؤالال ميندس ال فاؽ اوسمو أحمد لري (أبو عءال) الذ يقوؿ اف اليرافات ايس ار يميم أزالت حؿ الدولليف
عف الويود ،ويرس أف حؿ الدولليف بات «ممياة سياسيم طويمم» و «حرثاً في البحر» ،معلب اًر اف البديؿ لحؿ
الدولليف ىو الدولم الواحدة لكؿ مواطنييا .وحؿ الدولم الواحدة بالنسبم ال لري وأصحاب ىذا الفريؽ ،ليس
إس ار يؿ
حءً لفاو ياً الف إس ار يؿ الباحثم عف نقا يا الييود سلرف و ،قوانما يبدأ مف حؿ السمطم ،وو
أماـ مسؤولياليا عف الشعب الذ لحلمو.
ويرس فريؽ آخر أف السمطم لف لحؿ نفسيا ،لكنيا لد لنيار لحت ثقؿ األزمات السياسيم والماليم واألمنيم
والي رافيم .ومف ىؤالال الدكلور حساف الخطيب الذ يقوؿ اف فرصم لياـ السمطم بحؿ نفسيا لريبم مف
الصفر ،لكف السمطم لد لنيار لحت االزمات السياسم واالللصاديم .ويحدد ىذه االزمات بػ « :عدـ ويود
أفؽ سياسي ينقؿ السمطم مف سمطم موللم ال دولم ،ولواصؿ االسليطاف في المنطقم ج والقدس اللي لشكؿ
ثمثي ال فم ال ربيم ،واالزمم االللصاديم والماليم ،واالنقساـ الداخمي» .ويرس الخطيب اف عدـ حدوث
انلخابات دوريم لممؤسسات السياسيم واللشريعيم نلييم االنقساـ يشكؿ عنصر دف آخر ميماً نحو االنييار.
وللب إس ار يؿ اللي ال لقدـ أ مبادرات لمحؿ السياسي او الليد م ،سياسم لقوـ عم الحفاظ عم الو
القا ـ الذ للعايش فيو السمطم م االحلءؿ ،االمر الذ لف يقبمو الفمسطينيوف ال األبد .ويرس الخطيب
أف لينب الوصوؿ ال االنييار يلطمب لدخؿ ثءثم العبيف ىـ :الميلم الدولي قواس ار يؿ والقيادة
الفمسطينيم .ويقوؿ« :لواصؿ الل كؿ في شرعيم السمطم لد يؤد ال انييارىا لدريياً ومف دوف إنذار
مسبؽ».
عوامل االنفجار
ولبدو عوامؿ حدوث انفيار في األ ار ي الفمسطينيم يؤد ال انييار السمطم ،حا رة وملناميم في
المشيد .أول ىذه العناصر لسارع وليرة االسليطاف وال ـ اليار في المناطؽ «ج» وفي مدينم القدس،
واللي كاف آخرىا إنشاال بنؾ ا ار ي لخدمم المسلوطنات ولوسعييا مسلقبءً .ويقابؿ ذلؾ حصر الفمسطينييف
في ليمعات مكلظم في المدف والمخيمات والقرس.
ولاؿ ر يس لسـ الخ ار ط في يمعيم الدراسات العربيم خميؿ لوفكيي اف الليمعات االسليطانيم بالت لحلؿ
مساحم بناال مساويم لمليمعات الفمسطينيم في ال فم ،واف المسلوطنات للمل ببف ميم كبرس عم
الليمعات الفمسطينيم ،وىي لخصيص مساحات واسعم للوسيعيا مسلقبءً ،االمر حير الملوافر لمليمعات
الفمسطينيم .وأ اؼ« :لويد  412مسلوطنم في ال فم مقامم عم  3في الم م مف مساحم اال ار ي في
مقابؿ  120ليم فمسطيني مقامم عم ذات النسبم ( 3في الم م)» .وأ اؼ اف البناال في الليمعات
الفمسطينيم يير بشكؿ عمود بينما البناال في المسلوطنات يير بشكؿ أفقي.
وأدت مصادرة اال ار ي لمصمحم المسلوطنات ال ارلفاع ينوني في اسعار اال ار ي المخصصم لمبناال في
مناطؽ السمطم ،عم نحو لـ لعد معو حالبيم المواطنيف لادرة عم ش ار يا.
العنصر الثاني ىو االزمم االللصاديم والماليم الملفالمم ،اذ اف عدـ ويود سيادة لمفمسطينييف عم  30في
الم م مف مساحم ال فم ،وىي المناطؽ المرشحم لءسلثمار الزراعي والصناعي ،ادس ال انحسار األنشطم
االللصاديم عم نحو لـ يلرؾ لمفمسطينييف خيا اًر آخر لمبقاال سوس االعلماد عم المساعدات الخارييم.
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وشيدت االعواـ الثءثم االخيرة لرايعاً كبي اًر في المساعدات الخارييم لمسمطم بسبب االزمم الماليم العالميم،
وعدـ ويود مشروع سءـ واعد مشي لممموليف ال ربييف ،وحدوث الربي العربي الذ حير أوليات الداعميف
العرب.
وبيف لقرير أخير لمبنؾ الدولي اف السمطم سلكوف حير لادرة عم دف روالب موظفييا في حاؿ اسلمرار
لراي وليرة الدعـ الخاريي لمسمطم .وولفت السمطم في العاميف االخيريف عايزة عف دف اسلحقالات
شركات المقاوالت ومورد االدويم ،كما عيزت في العديد مف االشير عف دف الروالب في مواعيدىا.
وللمق حالبيم موظفي السمطم ،خصوصاً في اييزة االمف ،روالب ملوا عم ،االمر الذ ي عيا في مقدمم
ا احليايات ايلماعيم مسلقبميم .ولعبت أييزة االمف الدور االبرز في انلفا م عاـ  .1000وبادرت
حالبيم وحدات االمف الوطني والشرطم والمخابرات في حينو ال شف ىيمات او اللصد لييمات
ايس ار يمييف.
ولاؿ مسؤوؿ أمني« :األييزة االمنيم الفمسطينيم أسست للكوف اييزة دولم مسلقمم وليس لخدمم امف
االحلءؿ .نحف نقوـ بالميمم االمنيم فقط في حاؿ ويود أفؽ سياسي ،لكف في حاؿ اخلفاال ىذا األفؽ ،لف
نظؿ نقوـ بيذه الميمم ال األبد» .وعناصر االمف ىـ العناصر األكثر احباطاً في األ ار ي الفمسطينيم،
فيـ يلمقوف روالب ملوا عم يداً ،ويقوموف بمياـ ال ير وف عنيا في كثير مف االحياف.
ويشكؿ مولؼ القيادة الفمسطينيم مفلرؽ طرؽ مسلقبمياً لمفمسطينييف ،ويرس كثيروف اف مولؼ القيادة مف
اسلمرار المشروع السياسي او عدمو سيكوف نقطم اللحوؿ .وحل الف لـ لفقد القيادة ،خصوصاً الر يس
عباس ،إيمانيا ب رورة اعطاال االدارة االميركيم القادمم فرصم لمحاولم اللوصؿ ال الفاؽ سياسي م
إس ار يؿ ،رحـ لم ايمانيا بوالعيم ىذه الفرصم.
ويقوؿ مسؤولوف اف الر يس عباس سينلظر لياـ الر يس األميركي المقبؿ بمحاولم أخرس العادة اطءؽ
عمميم سياسيم ذات م زس لرلبط بولؼ االسليطاف ،او ليامو بفرض حؿ عم اليانبيف يسلند ال الشرعيم
الدوليم .ويلول ىؤالال أف يسل رؽ اخلبار لدرة ايدراة االميركيم المقبمم سنليف أو اكثر لميءً.
ويريح كثيروف أف لشكؿ نيايم فلرة االخليار مفلرؽ طرؽ اماـ السمطم .ولنحصر اللولعات ليذا المفلرؽ بيف
مبادرة الر يس ال م ادرة المشيد ،أو حدوث انفيار يعقب أو يسبؽ م ادرة الر يس ويؤد ال انييار
السمطم ،أو لياـ إس ار يؿ بانسحاب أحاد اليانب مف  20-10في الم م مف ال فم وفرض حصار عم
السمطم في ال فم شبيو بالحصار الحالي المفروض والمسلمر عم لطاع حزة.
الحياة ،لندن1441/0/40 ،
 04انتخابات حماس واالنعطافة اآلتية

عمي بدواف
مف المقرر أف لشيد األو اع اللنظيميم الداخميم في حركم المقاومم ايسءميم (حماس) نقمم يديدة م
اللراب موعد االنلخابات الداخميم الخليار القيادة اليديدة لمحركم لمسنوات األرب القادمم في دورة انلخابيم
عاديم يديدة ال عءلم ليا بب لطور سياسي في المنطقم العربيم وال عءلم ليا بصعود حركم ايخواف
خصوصا في مصر وفؽ لقديرات حالبيم المطمعيف عم أمور حركم حماس.
المسمميف في المنطقم
ً
فكيؼ نسلطي سبر أحوار الحالم الداخميم لحركم حماس ،خاصم أف عمميم االنلخابات الداخميم الملولعم
لبلي ملرافقم م ىذه اليزات والخ ات الكبرس اللي بدأت االعلماؿ في منطقلنا العربيم منذ أكثر مف عاـ
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ونصؼ ،ولد أعطت انعكاساليا المباشرة عم عموـ القوس في المنطقم ،وايسءميم منيا عم ويو اللحديد
بما فييا حركم حماس اللي ويدت نفسيا في بحر ملءطـ مف األمواج العاليم اللي ربت وما زالت أكثر
اما عمييا الخاذ واشلقاؽ موالؼ معينم حساسم ًّ
يدا ودليقم في الولت نفسو وعم "حد
مف بمد عربي ،فكاف لز ً
السكيف" لياه أكثر مف ممؼ مف ممفات عءلاليا العربيم م بعض دوؿ المنطقم ،وىؿ سلنليي العمميم
االنلخابيم المقررة إل بر األماف دوف مصاعب أو اللواالات؟
حماس والنضج التنظيمي
في البدايم ،البد مف ايشارة إل أف الدورة اللاليم مف الحياة اللنظيميم ،واسلحقاؽ االنلخابات الداخميم في
حرك م حماس ،لبلي وفؽ ما ىو مقرر في عموـ مفاصؿ الحركم ،حيث لـ لحديد موعد االنلخابات الداخميم
منذ أف عقد ميمس شورس الحركم ايلماعو الموس األخير لبؿ فلرة ليست ببعيدة في العاصمم السودانيم
الخرطوـ ،وىو االيلماع الذ لقدـ فيو خالد مشعؿ بطمب االعلذار عف لرشيحو لقيادة دورة ثالثم لممكلب
السياسي إال أف طمبو رفض في حينيا بإيماع أع اال ميمس الشورس الذيف يقدر عددىـ بنحو  22ع ًوا.
لياسا
كما البد مف لسييؿ المءحظم ايييابيم اللي لدؿ عم الن ج الييد لمحياة الداخميم في حركم حماس ً
ولياسا بعموـ األحزاب في منطقلنا العربيم .فقد واصمت حركم حماس ،بالرحـ
بعموـ الفصا ؿ الفمسطينيم،
ً
مف اللباينات السياسيم بيف بعض أطرىا القياديم لياه ىذه المسبلم أو لمؾ ،وبالرحـ مف المنعطفات الحادة
اللي مرت بيا في مسيرة العمؿ الوطني الفمسطيني منذ أف أطمقت بيانيا األوؿ نيايم عاـ  ،4654واصمت
االحلكاـ ألنظمليا الداخميم طواؿ العقديف الما ييف ،مسلفيدة مف الليربم المرة والمريرة اللي حكمت مسار
عمؿ عموـ القوس والفصا ؿ الفمسطينيم خاصم اليساريم منيا ،واللي افلقدت عم الدواـ روح العمؿ اليماعي
الداخمي ،واسلشرت داخؿ أطرىا مظاىر ايحءؿ الفولي وحياب الديمقراطيم الداخميم ،وحياب العمميم
االنلخابيم الحقيقيم في بناال اليي ات القياديم ،اللي اسلن ِبدلت بيا نماذج انلخابيم مشوىم عم أساس القوا ـ
المسبقم واللزكيات العميا اللي كانت في يوىرىا ألرب إل منطؽ الفؾ واللركيب العاـ واللرلي لميي ات بدالً
مف منطؽ االنلخابات ذات الشفافيم المطموبم.
فمـ يحدث أف يرت انلخابات داخميم في أ مف عموـ الفصا ؿ الفمسطينيم دوف "لعبم القوا ـ" اللي لطورت
نحو لعبم يديدة عنوانيا االنلخابات اللمييديم (البرايمرز) كما يير عادة عند عموـ األحزاب "ايس ار يميم"
عم أيد مقاولي االنلخابات مف داخؿ الحزب الواحد أو حل مف خاريو.
الكءـ الوارد أعءه لد يسلفز عددا مف الملعيميف أو مف الملسرعيف في الحكـ عم األشياال والماىيات،
مناخا مف ايشكاليات
الذيف يروف أف ىناؾ إشكاليات كبرس ذات طاب سياسي داخؿ حركم حماس لعكس ً
لمايز أو
ًا
اللنظيميم اللي ال لعكس الن ج الداخمي في الحياة اللنظيميم (كما سبؽ أف ذكرنا) ،وأف ىناؾ
لباينا بيف خطاب الداخؿ وخطاب الخارج.
ً
لكف آخريف يروف أف في ذلؾ نوعا مف لقاسـ األدوار ،وىو لقاسـ اعلادت عميو بعض القوس الفمسطينيم،
لماما ما داـ ىذا اللبايف أو
وينحو آخروف (ونحف منيـ) منح آخر فيروف أف لمؾ اللباينات ظاىرة صحيم ً
االيلياد يلـ لحت سقؼ القرار الموحد لمحركم ،ولـ يرلؽ في أ لحظم مف المحظات إل عنواف احلرابي أو
إشكالي معقد داخؿ الحركم ،وما داـ القرار المصاغ والمسلخمص في اليي ات الشوريم المنلخبم والمكلب
السياسي المنلخب أي ا يلـ بطريقم لحفظ حؽ اليمي في إبداال ال أر دوف لي ليعناؽ ودوف سيادة منطؽ
االسلبداد أو منطؽ "البطريريكيم األبويم".
تقديرات وتوقعات
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في ىذا المسار ،فإف العمميم االنلخابيم داخؿ أطر ولنظيـ حركم حماس يلول أف لنيلي خءؿ شير واحد
بدالا مف النصؼ الثاني مف شير أبريؿ/نيساف اليار  ،1041م لسييؿ مءحظات
مف انطءليا المقرر ً
أساسيم:
 -4أوالىا أف االنلخابات لبلي بعد االيلماعات المطولم اللي عقدت لميمس شورس الحركم في الخرطوـ،
حيث نالش ىذا االيلماع العديد مف العناويف والق ايا الحساسم والمثيرة ،ولدـ خالد مشعؿ يرد حساب
لممرحمم الما يم ،اللي كانت بكؿ لبكيد مرحمم صعبم عم حماس ،ويلول أف لكوف نقاشات ذلؾ االيلماع
واسلخءصالو مثار وعامؿ لحفيز عند الناخبيف للحديد خياراليـ االنلخابيم.
وساخنا ،خاصم في لطاع حزة بسبب
مويودا
 -1ثانيليا يلول أف يكوف اللنافس بيف ليادات الحركم
ً
ً
مشاركم العشرات مف ليادة الحركم السياسيم والعسكريم الميدانيم ،اللي يلول أف للـ بسءسم ودوف عراليؿ،
نظر لقياـ سمطات االحلءؿ
في حيف يلول أف لير االنلخابات في ال فم ال ربيم والقدس بصعوبم ًا
باعلقاؿ م ات مف ليادات وأع اال الحركم بع يـ أع اال في الميمس اللشريعي.
 -0ثالثليا أف االنلخابات الداخميم في حركم حماس سلبدأ في عموـ موال ويود حركم حماس في فمسطيف
والشلات بمشاركم كافم أع اال الحركم في لطاع حزة وال فم ال ربيم والقدس والشلات واليناح العسكر
لمحركم (كلا ب الشييد عز الديف القساـ) ،إ افم إل أع اال الحركم داخؿ سيوف االحلءؿ في فمسطيف
وفؽ القوانيف والموا ح اللنظيميم الداخميم ودوف دعايات داخميم أو لرويج معيف.
الخاص لعموـ الحركم وبناىا
ويلول لمعمميم االنلخابيم أف لملد عم نحو شير كامؿ نلييم الو
خصوصا في الداخؿ الفمسطيني ،أما االنلخابات داخؿ سيوف االحلءؿ فيلول أف
اللنظيميم شبو السريم
ً
لبخذ وللًا لد يطوؿ بسبب القيود المفرو م مف االحلءؿ ،ولويود أعداد كبيرة مف معلقمي حماس في عدد
كبير مف السيوف عم املداد األرض المحلمم بما في ذلؾ األرض المحلمم عاـ .4615
 -1ورابعليا أف االسلحقاؽ االنلخابي الداخمي في حركم حماس ،سيطاؿ كما ىو معموـ عموـ ىي اليا
منا انلخاب ميمس شورس الحركم وىو اليي م القياديم
ومفاصميا اللنظيميم في فمسطيف والشلات ،مل ً
الوسيطم بيف الموال اللنظيميم الدنيا والمكلب السياسي ،وىو في الولت نفسو ىي م إرشاديم لوييييم وأساسيم
في رسـ معالـ وسياسات قواسلراليييات حماس.
 -2وخامسليا أف العمميم االنلخابيم سلنلقؿ إل مسلوس آخر بعد االنلياال مف انلخاب ميمس الشورس وفؽ
آليات خاصم ومحددة ملفؽ عمييا في أطر الحركم النلخاب المكلب السياسي لمحركم الذ يمثؿ أعم ىي م
لياديم فييا ،إ افم إل انلخاب ر يس المكلب السياسي ،حيث للوالر اللسريبات واللقديرات اللي لشير
يمكانيم صعود خالد مشعؿ مرة ثا لثم لقيادة المكلب السياسي بعد أف سبؽ أف أعمف عف عدـ رحبلو في
سعيا منو لليديد الدماال في الموال القياديم ،قوافساح
اللرشح لدورة ثالثم في ليادة المكلب السياسي لمحركم ً
المياؿ أماـ الخبرات والكفاالات الصاعدة ،انطءلًا مف اللناعو بلداف األيياؿ ،قواحءؿ منطؽ اللواصؿ
وليس القط بيف القديـ واليديد ،ونقؿ الخبرات والميارات واكلسابيا عم أرض العمؿ والميداف.
 -3وسادسليا أف ىناؾ لقديرات ولولعات لويم لقوؿ بصعود لادة ميدانييف يدد إل الموال القياديم لمحركم
كالمكلب السياسي والقيادات العسكريم .فحركم حماس دأبت عم إيراال انلخاباليا الداخميم بسريم ومف دوف
يم لحيط بيا ،منطمقم مف أف الصعود إل الموال القياديم ميمم لكميؼ ال لشريؼ.
أ

التاريخ :السبت 1441/0/40

العدد1014 :

ص 11

 -4وسابعليا أف الولا لشي ببف اللباينات أو االيليادات حوؿ الق ايا ذات الطاب السياسي أو حل
اللنظيمي ال لؤسس ولف لؤد إل والدة ليارات أو كلؿ (بموكات محسوبم عم ىذا الشخص أو ذاؾ) أو
حاالت مف اللينح أو االنشقاؽ في أسوأ الحاالت.
كاريزما خالد مشعل
في االسلخءصات األخيرة ،نسلطي القوؿ إف حركم حماس سللمكف مف عبور اسلحقاؽ االنلخابات الداخميم
بسءسم ودوف خ ات أو ىزات ،وىي مقبمم عم مرحمم يديدة مف حياليا اللنظيميم الداخميم بعد أف
"دعكليا ومرمرليا" الليربم العسيرة في ساحم العمؿ الوطني وايلميمي وفي الف اال األوس  ،وبعد سنوات
مف االنقساـ الفمسطيني األسود الذ ال بد مف إسداؿ السلار عميو ،والبناال لممرحمم القادمم عم أساس
خيارات فمسطينيم وطنيم مليددة عمادىا البرنامج الوطني اال لءفي الحقيقي والسعي يشراؾ اليمي في
ليادة العمؿ الوطني الفمسطيني ،وكسر حاالت الييمنم واللفرد أل لوف سياسي لصالح برنامج اييماع
الوطني.
وفي ىذا الميداف ،وانطءلًا مف رؤيلي وملابعلي اليوميم في لمب الحدث الفمسطيني ،ومف داخؿ مخيمات
وبعيدا عف
وليمعات شعبنا في الشلات ،وعبر ليربم وطنيم لملد أكثر مف ثءثم عقود ونصؼ مللاليم،
ً
"لقديس الفرد والفرديم" أرس أف خالد مشعؿ بشخصيلو الوسطيم المعلدلم ،وبالكاريزما اللي يلمل بيا ،يسلحؽ
عبور دورة انلخابيم ثالثم لر اسم المكلب السياسي وليادة حركم حماس في المرحمم اللاليم في العمؿ الوطني
الفمسطيني إل يانب كؿ القوس الفمسطينيم والفاعمم منيا عم ويو الخصوص كحركات فلح واليياد
ايسءمي واليبيم الشعبيم للحرير فمسطيف.
موقع الجزيرة.نت ،الدوحة1441/0/43 ،
 01تسويق األوىام

نقوال ناصر
عشيم "يوـ األرض" والذكرس السنويم العاشرة ألسره ،طالب القياد الفمسطيني األسير مرواف البرحوثي
بػ"اللولؼ عف لسويؽ األوىاـ" بإمكانيم إنياال االحلءؿ قوانياز دولم عف طريؽ المفاو ات ،وحث عم
"مقاطعم شاممم" اللصاديم وسياسيم وأمنيم" ،رسميا وشعبيا" ،لءحلءؿ ودوللو و"لوييو دعوة رسميم
فمسطينيم" لمدوؿ العربيم وايسءميم والصديقم "لمقاطعليا" و"عزليا" و"مقاومم ورفض كؿ أشكاؿ اللطبي "
معيا ،وىي دعوة ملنال م ألنيا لرل إل "لسويؽ أوىاـ" أي ا باحلماؿ أف لمق دعولو أ اسليابم
فمسطينيم أو عربيم أو إسءميم ليا ،في األلؿ عم المسلوس "الرسمي".
ويكفي اسلعراض بعض اللطورات األخيرة يثبات ذلؾ.
فاللقارير اللي عر ليا القناة الثانيم في لمفاز دولم االحلءؿ األسبوع الما ي عف "اليدايا الثمينم" اللي
لمقاىا ر يس االسلخبارات الخارييم لمموساد ،م ير داحاف ،مف "زعماال عرب" ،ىي لقارير لرمز إل "المزاج
الرسمي" واللويو العاـ في الدوؿ العربيم حيث لدف سوريم اليوـ ثمف الشذوذ عنو والذ يبد االسلعداد لفلح
معارؾ عربيم – عربيم وعربيم – إسءميم عم كؿ اليبيات إال اليبيم الفمسطينيم الوحيدة اليديرة بالمعارؾ
م العدو األوؿ لمعرب والمسمميف يميعيـ.

التاريخ :السبت 1441/0/40

العدد1014 :

ص 10

ومقاومم اللطبي ورف و ،عم سبيؿ المثاؿ ،المذاف حث البرحوثي عمييما لد لمقيا مؤخ ار "رف ا ومقاومم"
ليما ،فمسطينيا وعربيا .قواذا كانت زيارة أمراال أردنييف لممسيد األلص يمكف الدفاع عنيا برعايم أردنيم
لثالث الحرميف الشريفيف منصوص عمييا في معاىدة السءـ األردنيم – ايس ار يميم ،فإف زيارة الداعيم
ايسءمي اليمني األصؿ الحبيب عمي اليفر سوحيا صاحبيا بػ"االسليابم" لدعوة مفلي القدس والديار
الفمسطينيم الشيخ محمد حسيف ،كما أعمف اليفر  ،بالرحـ مف معار م ليادات دينيم قواسءميم فمسطينيم
مثؿ ر يس اليي م ايسءميم العميا في القدس الشيخ عكرمم صبر وحركم المقاومم ايسءميم "حماس".
كما ليد زيارة اليفر مسوحاً ليا في لكرار دعوة عباس الحماسيم لزيارة القدس لحت االحلءؿ ،اللي
لصطدـ مباشرة وبقوة م دعوة البرحوثي ،الذ لد ييد عزاال لو في االنقساـ الفمسطيني والعربي وايسءمي
بيف لمم مؤيدة لمزيارة وأحمبيم معار م وحدت بيف معار يف ليا يخلمفوف عم كؿ شيال آخر مثؿ الشيخيف
يوسؼ القر او ر يس االلحاد العالمي لعمماال المسمميف ومحمد سعيد البوطي ر يس الحاد عمماال بءد
الشاـ الذ أعمف عف لبسيسو في دمشؽ نيايم األسبوع الما ي ،ناىيؾ عف الحظر الذ فر و الراحؿ
البابا شنودة بطريرؾ ألباط مصر عم زيارليا وىو حظر يسلمر بعد رحيمو بدليؿ رفض كنيسم القيامم
اسلقباؿ حفنم مف الحياج األلباط وصموا إل القدس المحلمم بمناسبم عيد الفصح ممف اعلقدوا أف الحظر
لد انلي بمولو.
والمفارلم أف دعوة عباس لزيارة القدس ،ب ض النظر عف نواياه ،ال يمكف إال أف لسلثمر في خدمم
"االللصاد ايس ار يمي" ،فيي لد لزامنت م إعءف ر يس بمديم القدس المحلمم نير بركات عف خطم لو
لسليدؼ يذب عشرة مءييف سا ح سنويا إل القدس ،وأنو نيح فعء في ايلذاب ( )022مميوف سا ح ليا
خءؿ عاـ  1044الما ي .ومف شبو المؤكد أنو لو اسلياب العرب والمسمموف لدعوة عباس فإف بركات
سوؼ يحقؽ ىدفو في المدس القريب المنظور ،في دعـ أكيد لػ"االللصاد الصييوني" ،كما لاؿ نا ب ر يس
المكلب السياسي لػ"حماس" موس أبو مرزوؽ.
ومف الوا ح أف دعوة عباس ورفض حماس ليا ي يؼ سببا يديدا لملنصؿ مف االسلحقالات الممحم
لممصالحم الوطنيم ،ولصطدـ دعولو أي ا اصطداما مباش ار م مطالبم البرحوثي بػ"لوييو دعوة رسميم
فمسطينيم" لمدوؿ العربيم وايسءميم والصديقم "لمقاطعم" دولم االحلءؿ و"عزليا" ،مما يشير كذلؾ إل بوادر
خءؼ حوؿ االسلراليييم داخؿ صفوؼ حركم "فلح" اللي يقودىا عباس.
ودعوة البرحوثي لمقاطعم االحلءؿ ودوللو "اللصاديا" لوايو بدورىا لحركا "رسميا" فمسطينيا وعربيا في
االلياه الخر ،ال بؿ إف االلياه المعاكس لدعولو يشمؿ القطاع الخاص "حير الرسمي" كذلؾ ،ففي لشريف
األوؿ  /أكلوبر المقبؿ مف المقرر أف يلـ في القدس المحلمم لبسيس "مركز القدس لملحكيـ" ،كمؤسسم
"فمسطينيم – إس ار يميم" مشلركم "حير سياسيم" لحؿ المنازعات اللياريم ،ومف مؤسسي المركز رياؿ أعماؿ
فمسطينيوف ،منيـ منيب المصر  ،ر يس منلدس فمسطيف وممثؿ "المسلقميف" في ايطار القياد المؤلت
لمنظمم اللحرير ،في خطوة وصفليا مريـ يامشيد في مقاؿ ليا مؤخ ار ببنيا ميرد "وسيمم أخرس لمبسسم
النظاـ االللصاد لءحلءؿ".
إف ما وصفلو فايننشاؿ لايمز البريطانيم في الثامف عشر مف الشير الما ي ببنو "أكبر أزمم ماليم" لوايييا
السمطم الفمسطينيم منذ عاـ  4661للخذ الف ذريعم لعدـ االسليابم لدعوة البرحوثي إل المقاطعم
االللصاديم ،وىي أزمم مف الوا ح أف البرحوثي و"السمطم" يخلمفاف حوؿ لوصيفيا ،فاألوؿ يبحث بدعولو
إل المقاطعم عف حؿ نيا ي حاسـ ألزمم اللصاديم – سياسيم يعاني منيا الشعب الفمسطيني لحت
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االحلءؿ بينما لبحث السمطم عف حؿ مؤلت ألزمم "ماليم" لعاني منيا وليدد بػ"االنييار المالي" لمسمطم
(أميف عاـ حزب الشعب بساـ الصالحي) ولسع إل حؿ ليا في لمبيم دولم االحلءؿ السلحقالات اسل ناؼ
المفاو ات اللي طالب البرحوثي بػ"اللولؼ عف لسويؽ أوىاميا".
منذ عاـ  1006ولقارير السمطم والبنؾ وصندوؽ النقد الدولييف وحيرىـ مف "المسوليف" لوىـ إلامم دولم
فمسطينيم عف طريؽ المفاو ات للحدث عف معدؿ لمنمو االللصاد الفمسطيني يلبارس م المعدؿ العالمي
األوؿ لمصيف حد أف لول البنؾ الدولي أف يبم معدؿ النمو الفمسطيني ( )%40عاـ  ،1040وحد أف يلول
ر يس وزراال السمطم براـ اهلل سءـ فياض االسل ناال عف المعونات الخارييم وأمواؿ المانحيف بحموؿ ذلؾ
العاـ ،لكف ما وصؼ ب"أكبر أزمم ماليم" لوايييا السمطم الف كشؼ القناع لماما عما وصفو البرحوثي
ب"لسويؽ األوىاـ" ،للنيار لولعات البنؾ الدولي وفياض ويلبدد وىـ االسلقءؿ الموعود في أيموؿ /سبلمبر
الما ي لميرد أف دولم االحلءؿ منعت لحويؿ حوالي ما م مميوف دوالر أميركي فقط ىي حصم السمطم
المسلحقم مف الرسوـ اليمركيم وال ار ب ،وليعلرؼ ر يس ميمس إدارة صندوؽ االسلثمار الفمسطيني محمد
مصطف بفشؿ ييود بناال "مؤسسات اللصاد مسلداـ" بعد سنوات مف الحديث الصاخب عف بناال مؤسسات
الدولم الفمسطينيم.
ولمثؿ أزمم السمطم الماليم الحاليم إخفالاً ذريعاً لمسياسات االللصاديم اللي انليييا فياض طواؿ السنوات
األربعم الما يم باسـ االسلقءؿ االللصاد والسيادة الفمسطينيم ،ب ض النظر عف صدؽ نواياه ،ال بؿ إف
لمؾ السياسات لد لمخ ت كما يثبت اليوـ عف نلا ج عكسيم لماما ال لدع مياال أل شؾ ببنيا زادت مف
ارلياف السمطم لممانح يف الدولييف والعرب وزادت مف لبعيم االللصاد الفمسطيني الللصاد دولم االحلءؿ،
وكءىما ،االحلءؿ والمانحوف ،مسؤوؿ ر يسي عف أزمم السمطم اللي لصرؼ األنظار بعيدا عف مسؤوليم
سياساليا عف األزمم بلحميؿ المسؤوليم لعدـ لحويؿ لطاع حزة للحصيءت ال ار ب إل خزينليا.
لقد صادؽ الر يس عباس يوـ الثءثاال الما ي عم لانوف موازنم السمطم لعاـ  .1041وب ض النظر عف
انلقاد "اليبيم الشعبيم" وحيرىا يلرارىا دوف موافقم الميمس اللشريعي ،فإف ىذه الموازنم لمثؿ إص ار ار عم
ما وصفو البرحوثي ب "لسويؽ األوىاـ" حوؿ "لقميص االعلماد عم المساعدات الخارييم" ،حسب بياف
ميمس وزراال فياض ،ولمثؿ خطم الملصاص المزيد مف النزر اليسير الملبقي لمشعب لحت االحلءؿ،
فالموازنم اليديدة لعد بلحسيف "يبايم اييرادات للزيد بنسبم  "%44مقارنم بالعاـ المنصرـ ،وبالحد مف
اينفاؽ ،بمزيد مف "اييراالات اللقشفيم" ،ولقميص الدعـ المالي لفوالير الكيرباال ،وزيادة اييرادات بلعديءت
عم لانوف ال ريبم والرسوـ ،الخ ،.في حياب أ رلابم أو موافقم لشريعيم و"بعيدا عف القواعد النظاميم
والقانونيم" كما لالت اليبيم الشعبيم.
فمسطين أون الين1441/0/43 ،
 03تجريم دولي لالستيطان اإلسرائيمي

نبيؿ السيمي
بعد النياح الدبموماسي اليز ي الذ حققو الفمسطينيوف مف خءؿ لبوؿ فمسطيف ع وا كامؿ الع ويم في
اليونسكو لبؿ عدة أشيرد أصدر ميمس حقوؽ اينساف اللاب ليمـ الملحدة ل ار ار في نيايم مارس/آذار
المنصرـ يق ي بإيراال لحقيؽ في االنلياكات ايس ار يميم الناليم عف االسليطاف عم حقوؽ الفمسطينييف،
وىو ما الل لرحيبا فمسطينيا ولبييدا عالميا بم حد موافقم  03دولم مف أع اال الميمس الحقولي األممي،
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في المقابؿ أبدت إس ار يؿ والواليات الملحدة األميركيم معار ليما الشديدة لصدور مشروع القرار ،وىذا ما
انعكس في اللصريحات اللي لمت الموافقم عم القرار المذكور.
وفي الولت الذ عمقت فيو إس ار يؿ المشاركم في ميمس حقوؽ اينساف ردا عم لرار المؤسسم الدوليم
المذكورة ،لرر الفمسطينيوف اللويو إل ميمس األمف الدولي لدعولو إل لشكيؿ لينم لقصي حقا ؽ في أمر
المسلوطنات باعلبار النشاطات االسليطانيم لشكؿ يريمم حرب وفقا اللفاليات ينيؼ الرابعم لمعاـ 4616
ولممادة الثامنم لمحكمم الينايات الدوليم اللي لنص عمي أف االسليطاف يريمم حرب.
ويسع الفمسطينيوف مف وراال نشاطيـ الدبموماسي ببعده القانوني إل محاولم االن ماـ إل المؤسسات
األمميم المخلمفم إل ليريـ إس ار يؿ في نيايم المطاؼ ،ومثوليا وانصياعيا لمشرعيم الدوليم ولق اررات اليي ات
المخلصم في األمـ الملحدة.
إمكانية نجاح المعركة القانونية ضد االستيطان
بعد زيادة الوعي الشعبي في عدد كبير مف دوؿ العالـ حوؿ عنصريم إس ار يؿ وفاشيليا ،ف ء عف انلشار
منظمات الميلم بشكؿ ممموس في العقديف األخيريف ،يمكف لمعرب وفي المقدمم منيـ الفمسطينيوف خوض
معركم دبموماسيم لانونيم د الممارسات والسياسات ايس ار يميم بحؽ الشعب الفمسطيني ،ولد يكوف مف باب
أول العمؿ عم ليي م ظروؼ مناسبم وآليات مدروسم ،واألخذ بعيف االعلبار ببف النشاط االسليطاني عمؿ
حير لانوني وفؽ حالبيم الدوؿ في العالـ عم المسلوس الرسمي والشعبي.
ولد يعزز لرار ميمس حقوؽ اينساف الذ ييرـ االسليطاف والصادر في مارس/آذار المنصرـ اللويو
المذكور .ومف األىميم بمكاف ايشارة إل أنو يمكف االعلماد عم ل اررات الشرعيم الدوليم إزاال المعمـ
األساسي لءحلءؿ ،أ المسلوطنات ايس ار يميم ،حيث نصت القوانيف الدوليم عم حمايم حقوؽ المواطنيف
في أر يـ الوالعم لحت االحلءؿ ،فميثاؽ ينيؼ المدني لمعاـ  4616يشير في مادلو ( )16الفقرة السادسم
إل أف "القوة المحلمم ال ييب أف لنقؿ أو لحوؿ يزالا مف سكانيا إل األ ار ي اللي احلمليا".
ومف الق اررات الدوليم اللي يمكف االسلناد إلييا في المعركم د االسليطاف ؛القرار رلـ  113لسنم 4646
الصادر عف ميمس األمف الدولي ،حيث أكد أف االسليطاف ونقؿ السكاف ايس ار يمييف لي ار ي الفمسطينيم
حير شرعي ،والقرار رلـ  121لمعاـ  4646ويق ي بولؼ االسليطاف حل في مدينم القدس وبعدـ
االعلراؼ ب ميا إل الكياف الصييوني .وكذلؾ القرار رلـ  132لسنم  4650الذ دعا إل لفكيؾ
المسلوطنات ايس ار يميم بكونيا مف مفرزات االحلءؿ ايس ار يمي.
وأخي ار القرار رلـ  145لمعاـ  4650الذ لؤكد نقاطو عم الق اررات السابقم .وىناؾ ل اررات أخرس صادرة عف
اليمعيم العامم ليمـ الملحدة ليرـ االسليطاف ايس ار يمي ويمكف االسلناد إلييا في إطار المعركم د
االسليطاف ايس ار يمي ،ومف أىميا:
 القرار رلـ  1524لسنم .4644 القرار رلـ  430/11لسنم .4654 القرار رلـ  15/11لسنم .4656 القرار رلـ  41/12لسنم .4660 القرار رلـ  14/13لسنم .4664ولبعاً لميموعم الق اررات الدوليم المشار إلييا يعدر النشاط االسليطاني وعمميم مصادرة األ ار ي و ميا
وبناال المسلوطنات ايس ار يميم عمييا في ال فم ال ربيم بما فييا القدس ملعار م ومنافيم لمشرعيم الدوليم،
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وكذلؾ لنص المادة ( )14مف ميثاؽ ينيؼ ،ف ء عف لعارض النشاطات االسليطانيم وعمميم ايحءؿ
الديموحرافي في األ ار ي الفمسطينيم المحلمم ألبسط لواعد القانوف الدولي خاصم اللفاليم الىا المولعم في
رورة حمايم مصالح الشعب لحت االحلءؿ.
العاـ  4604والموا ح الممحقم بيا اللي لؤكد بميمميا عم
وىذا ما ينطبؽ عم سكاف ال فم ال ربيم ( )021مءييف فمسطيني بمف فييـ ( )040عرب مقدسييف.
والمءحظ أف الحكومات ايس ار يميم الملعالبم منذ العاـ  4634وصوال حل العاـ  1041لـ لكلؼ بنقض
القوانيف الدوليم المذكورة ،بؿ ذىبت إل أبعد مف ذلؾ ،حيف لامت بالسيطرة عم األ ار ي الخاصم في
ال فم ال ربيم اللي نصت المواثيؽ الدوليم عم حمايليا ابلداال مف ميثاؽ العاـ  4604إل ميثاؽ ينيؼ
لمعاـ  ،4616حيث أشير فييما إل من عمميات مصادرة األ ار ي الخاصم كميا ،واالسلثناال الوحيد ألسباب
أمنيم ،وحل في ىذه الحالم ال ييوز مصادرة األ ار ي ،بؿ يسمح بالسيطرة المؤللم عمييا ،بخءؼ النقض
الفا ح الذ لقوـ بو السمطات ايس ار يميم بإلامم مباف سكنيم دا مم يسكاف ميايريف ييود ،ونقصد ىنا
المسلوطنات الياثمم عم أ ار ي الفمسطينييف بعد ليييرىـ داخميا أو إل خارج فمسطيف.
المستوطنات في بعدىا الديموغرافي
ثمم أىداؼ كامنم مف وراال مصادرة المؤسسم ايس ار يميم أل ار ي العرب الفمسطينييف وبناال المسلوطنات
ايس ار يميم عمييا ،وفي مقدمم لمؾ األىداؼ طرد أكبر عدد مف العرب خارج أر يـ ،والقياـ بعمميم إحءؿ
ديموحرافي لمزيد مف الميايريف الييود ليصبحوا أم ار والعا يصعب االنفكاؾ عنو.
وفي ىذا السياؽ لشير الدراسات إل أف النشاطات االسليطانيم ايس ار يميم منذ العاـ  4634وحل بدايم
العاـ  1041أدت إل بناال ( )424مسلوطنم إس ار يميم في ال فم ال ربيم لسلحوذ عم ( )020ألؼ
مسلوطف إس ار يمي ،ناىيؾ عف  13مسلوطنم لمؼ القدس بطوليف مف المسلوطنات ،ويلركز فييا أكثر مف
 450ألؼ مسلوطف إس ار يمي.
ولد صادرت الحكومات ايس ار يميم الملعالبم أكثر مف  %10مف مساحم ال فم ال ربيم البال م 2500
كيموملر مرب لمصمحم إنشاال المسلوطنات والطرؽ االللفافيم اللي لربط بينيا ،ناىيؾ عف سيطرة إس ار يميم
عم أكثر مف  %50مف مساحم مدينم القدس.
ومف األىميم بمكاف ايشارة إل أف اليدار العازؿ -الذ سيصؿ طولو إل ( )410كيموملر وسيمليـ نحو
 % 11مف مساحم ال فم ال ربيم -يعد ىو الخر مف أكبر النشاطات االسليطانيم ايس ار يميم حير الشرعيم
في عمؽ ال فم ال ربيم .ولد أكدت ذلؾ ىي ات دوليم عديدة في مقدمليا محكمم العدؿ الدوليم اللي
اسلصدرت ل ار ار يعد اليدار عمء إس ار يميا حير شرعي ،وىو بذلؾ مناؼ لمقوانيف الدوليم.
في مواييم القوانيف الدوليم اللي لؤكد عدـ شرعيم النشاطات االسليطانيم البعت الحكومات ايس ار يميم
الملعالبم منذ العاـ  4634سياسات محددة لإلطباؽ عم األرض الفمسطينيم وشرعنو بناال المسلوطنات
عمييا.
فقد اسلصدرت السمطات ايس ار يميم األمر العسكر رلـ ( )40الصادر في يوليو/لموز مف عاـ 4634
والذ لمت مف خءلو سيطرة إس ار يؿ بشكؿ مباشر عم أمءؾ ال ا بيف ،ونقصد ىنا نازحي العاـ ،4634
واسلحدثت حارسا ألمءؾ ال ا بيف ،ومن بي أو لبيير لمؾ األمءؾ دوف موافقم السمطات والمؤسسات
ايس ار يميم ،وفؽ القرار ايس ار يمي رلـ (.)25
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ويمحظ الملاب لمنشاطات االسليطانيم ايس ار يميم ،أف حكومم نلنياىو لسع إل فرض ولا اسليطانيم
خاصم في مدينم القدس ،وذلؾ مف أيؿ لرسيخ فكرة ييوديم الدولم عم أكبر مساحم مف األرض
الفمسطينيم.
تفكيك المستوطنات وليس تجميدىا
بناال عم ل اررات المنظمات الدوليم وآخرىا لرار ميمس حقوؽ اينساف الذ أشار إل أف اسلمرار
االسليطاف ايس ار يمي ىو انلياؾ لمقانوف الدولي بما في ذلؾ لوسي المسلوطنات ومصادرة األ ار ي وىدـ
المنازؿ والمملمكات الفمسطينيم وطرد الفمسطينييف وشؽ الطرؽ االللفافيم لل يير الطاب العمراني واللكويف
الديموحرافي لي ار ي المحلمم بما فييا القدس الشرليم ،ف ء عف كوف االسليطاف يشكؿ انلياكا اللفاليم
ينيؼ الرابعم الملعمقم بحمايم المدنييف ولت الحربد بات األمر يلطمب لبني خطاب سياسي فمسطيني يديد
يطالب بلفكيؾ المسلوطنات وليس ليميدىا ،خاصم أف الق اررات الدوليم لؤكد أف المسلوطنات لمثؿ عقبم
ر يسم أماـ لحقيؽ السءـ العادؿ والشامؿ قوانشاال الدولم الفمسطينيم القابمم لمحياة ذات السيادة عم األرض
والموارد الطبيعيم في الولت نفسو.
موقع الجزيرة.نت ،الدوحة1441/0/41 ،

 00األسمحة األميركية تحصد أرواح الفمسطينيين

ديفيد إلكينز
إف وثيقم سياسيم يديدة نشرليا الحممم االميركيم النياال االحلءؿ االميركي مؤخ ار لرصد عددا مف الق ايا
اللي حدثت خءؿ العقد الما ي واللي لسببت فييا االسمحم والذخا ر اللي صنعليا ومولليا الواليات الملحدة
بمقلؿ المواطنيف الفمسطينييف واالميركييف العزؿ.
يوش روبنر ،مدير اللاييد الوطني لممنظمم ومؤلؼ الوثيقم السياسيم اليديدة ،لاؿ مؤخرا« :المساعدات
العسكريم االميركيم ال إس ار يؿ سياسم للواصؿ اليا وييب اعادة النظر فييا».
أ اؼ روبنر لا ء« :االسمحم االميركيم المقدمم يس ار يؿ عم حساب دافعي ال ار ب االميركيم ليعؿ
الواليات الملحدة ملورطم في انلياكات حقوؽ االنساف اللي لرلكبيا إس ار يؿ بحؽ الفمسطينييف الذيف
يخ عوف لءحلءؿ العسكر ايس ار يمي منذ اربعم واربعيف عاما في ال فم ال ربيم والقدس الشرليم ولطاع
حزة ولحبط اىداؼ السياسم الخارييم االميركيم لولؼ اللوس االسليطاني ايس ار يمي ،وانياال االحلءؿ
العسكر ايس ار يمي والامم سءـ عادؿ ودا ـ بيف ايس ار يمييف والفمسطينييف».
وفقا لملقرير :ارسمت الواليات الملحدة ،بيف االعواـ  1000و« ،1006أكثر مف  340مميوف لطعم سءح
وذخيرة ومعدات ذات صمم».
خءؿ الفلرة ذاليا« ،للمت إس ار يؿ  1,636فمسطينيا اعزال ،مف بينيـ  4,415طفء ،حالبا باسلخداـ االسمحم
االميركيم منليكم بذلؾ لانوف المساعدات الخارييم ولانوف الحد مف لصدير االسمحم».
لانوف المساعدات الخارييم ،الذ ألر في القانوف عاـ  ،4634يشلرط «اال لقدـ المساعدات االمنيم ال ايم
دولم لشلرؾ حكومليا في نمط ثابت مف االنلياكات الفظيعم لحقوؽ االنساف المعلرؼ بيا دوليا».
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العديد مف االدارات االميركيم صادلت او املنعت عف لمويؿ دوؿ ،ومنيا إس ار يؿ ،كانت لد انليكت لوانيف
كقانوف المساعدات الخارييم .لكف وفقا لملقرير ،اللحقيقات واالسلقصاالات اللي أيريت حوؿ المساعدات
العسكريم االميركيم ال إس ار يؿ خءؿ العقود األخيرة لوبمت بمعار م ملناميم مف يماعات داخؿ الحكومم
االميركيم وخارييا.
عم الرحـ مف أف المزيد مف انظمم اللسمح الباىظم مثؿ الدبابات والطا رات لشكؿ معظـ عقود الشراال بيف
الحكومم ايس ار يميم واصحاب المصان االميركيم ،يلسبب شراال االسمحم والذخيرة الص يرة في العدد االكبر
مف اعماؿ القلؿ.
يورد اللقرير أدلم عم أف لوات الدفاع ايس ار يميم لمقـ بعض اسمحليا بقنابؿ ال از المسيؿ لمدموع
والرصاص المطاطي الملميزاف بالسرعم العاليم والمصنعاف في الواليات الملحدة -وىو سبب ملكرر لموفيات
في يمي انحاال اال ار ي الفمسطينيم.
وفقا لملقرير« ،خءؿ األعواـ الماليم مف  1000ال  ،1006أيازت و ازرة الخارييم  -كما موؿ دافعو
ال ار ب االميركيم -لسميـ اكثر مف  262,000لنبمم حاز مسيؿ لمدموع ومعدات «مكافحم ش ب» أخرس
ال الييش ايس ار يمي ،يقدر ثمنيا ببكثر مف  1022مميوف (دوالر)».
في مذكرة لفاىـ صدرت عاـ  ،1004لعيدت الواليات الملحدة بلقديـ ثءثيف مميار دوالر عم شكؿ مساعدة
عسكريم ال إس ار يؿ ما بيف  1006و  -1045وىي زيادة بمقدار  12بالما م عم ملوسط المساعدات
العسكريم السنويم خءؿ االعواـ السابقم .إس ار يؿ سللسمـ حوالي  024مميار دوالر كمساعدة عسكريم أميركيم
لمعاـ المالي .1041
ذكر روبنر ،اثناال حديثو في مؤلمر عقد في مركز فمسطيف مؤخرا ،أنو وب ض النظر عف اللنالض الوا ح
في لعيد الواليات الملحدة بحمايم حقوؽ االنساف لميمي  ،فإف المساعدة العسكريم يس ار يؿ لخاطر
بالمصالح االسلراليييم ألميركا في المنطقم.
كما أ اؼ لا ء أنيا لريئ وصوؿ عوا د ال ار ب االميركيم ال روريم يدا ال البرامج المحميم ،ولساىـ
في خمؽ رد فعؿ اييابي ييعؿ لحقيؽ االىداؼ االميركيم في المنطقم ،كحؿ الدولليف عبر اللفاوض،
مشروطا بمساعدة عسكريم أكبر ،واللي لسلخدـ في المقابؿ لمواصمم االحلءؿ ايس ار يمي لء ار ي
الفمسطينيم.
كميم المساعدات العسكريم االميركيم في سياؽ أكبر مسلشيدا بمعمومات لـ الحصوؿ
إف اللقرير ي
عمييا مف أيؿ دا رة االحصاالات ولحصيؿ ال ار ب في الواليات الملحدة .
وفقا لملقرير ،فإنو «باسلخداـ ذات المبم الذ لعطيو الواليات الملحدة كؿ عاـ للمويؿ االسمحم ال إس ار يؿ،
يمكف لمحكومم الفدراليم عو ا عف ذلؾ اف لموؿ مانات اسكاف ميسرة لػ  020,000عا مم محدودة
الدخؿ ،أو أف لموؿ اللدريب الوظي في لممبلد يف لنصؼ مميوف عامؿ عاطؿ عف العمؿ ،أو أف لموؿ برامج
لراالة مبكرة لػ  600,000طالب ميدد بالفشؿ ،أو أف لموؿ رعايم صحيم أوليم الربعم وعشريف مميوف
شخص بدوف لبميف» .لاؿ روبنر« :بعيدا عف كونيا مصمحم اسلراليييم لمواليات الملحدة( ،المساعدة
العسكريم ال إس ار يؿ) ىي في الوال عا ؽ سياسي واللصاد واسلرالييي ملناـ».
نشر الوثيقم السياسيم لزامف م المؤلمر السنو لمينم االميركيم ايس ار يميم لمشؤوف العامم ،إحدس يماعات
ال ط ،في واشنطف الذ ل مف خطابات لمسؤوليف كبار في الحكومم األميركيم ،ومنيـ الر يس باراؾ
أوباما.
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لي وف بانيلا ،وزير الدفاع األميركي ،اعاد اللبكيد عم االللزاـ االمني االميركي لياه إس ار يؿ ،بما في ذلؾ
لمويؿ انظمم دفاع صاروخي ولسميح الطا رات المقالمم في أحد الخطابات خءؿ المؤلمر.
بانيلا أخبر الحا ريف لا ء« :ىذا اللزاـ راسخ يل مف اف الواليات الملحدة سلقدـ ا دعـ رور ليمكف
إس ار يؿ مف المحافظم عم اللفوؽ العسكر عم ايم دولم أو لحالؼ دوؿ ،أو ييات ال للب دولم بعينيا».
ايريؾ كانلور وسليني ىوير ،ع وا الكون رس االميركي ،اللرحا مؤخ ار لانونا «سيوس مف سمطم إس ار يؿ
لمقياـ بعمميات شراال بمويب برنامج اللمويؿ العسكر االينبي» ،ويلطمب مف الر يس أف يبم الكون رس
بشبف «االنشطم اللي لحسف العمميم الملعمقم بشراال إس ار يؿ لطا رة اؼ  02للحسيف يدوس اللكمفم واللسميـ
في الولت المحدد».
كانلور ،ع و الكون رس ،صرح مؤخ ار في بياف صحفي لا ء« :اليوـ ،لمت أنا وصديقي سليني ىوير،
المسؤوؿ عف ان باط االع اال الديمقراطييف في ميمس النواب ،بلقديـ لشري العادة اللبكيد عم اللزامنا
الثابت بالعءلم االسلراليييم بيف إس ار يؿ والواليات الملحدة و ماف الرد بقوة عم الليديدات اللي يلعرض
ليا االمف ايس ار يمي واالميركي».
وأ اؼ ع و الكون رس ىوير لا ء« :انو رابط يعكس القيـ المشلركم لشعبينا ومصالحنا المشلركم في
الحفاظ عم االسلقرار في الشرؽ األوسط ...انو لذكير ببف الدعـ المقدـ يس ار يؿ ليس مسبلم حزبيم وال
ييب أف لكوف كذلؾ أبدا».
ولد شدد روبنر عم أىميم خطوات ملعددة يمكف لصناع القرار االميركييف أف يلخذوىا لمن المزيد مف
انلياكات حقوؽ االنساف ،وأبرزىا لشري لوانيف يمكنيا أف لسلفيد مف المساعدات العسكريم االميركيم في
ليميد بناال المسلوطنات ايس ار يميم في ال فم ال ربيم وانياال حصار لطاع حزة.
«أنتي وور»1441/3/44 ،
عمان1441/0/40 ،
الدستورّ ،
 08إسرائيميو الخارجَ ...ي ْنتَ ِخبون!!

محمد خروب
ثمم لناعم في إس ار يؿ ببف اي لءؼ الحكومي الملطرؼ ،الذ يقوده بنياميف نلنياىو ،ىو أكثر حكومات
إس ار يؿ يمينيمً وعدوانيم ليس فقط لياه الفمسطينييف بؿ وأي اً د كؿ ما ىو عمماني أو يسار  ،أو مخالؼ
المشاركم في ىذا اال لءؼ والذ اسلطاع الصمود ثءث سنوات ( )1006/0/04رحـ
لراال الكلؿ الحزبيم ن
لنبؤات مبكرة «يزـ» بع يا ببنو آيؿ إل اللفكؾ ،وأف اللنال ات داخمو كفيمم بنسفو وبما يفسح في المياؿ
لقياـ إ لءؼ آخر يقوده حزب كاديما ،بزعامم لسيبي ليفني( ،بالطب لبؿ أف يطيحيا شاؤوؿ موفاز ببشير
طويمم) ،وربما لياـ إ لءؼ ثءثي يشارؾ فيو باي افم إل ليكود نلنياىو وكاديما ،حزب العمؿ بزعامم
إييود باراؾ( ،لبؿ أف ينشؽ األخير عف العمؿ ويؤسس حزباً مف خمسم نواب أطمؽ عميو اسـ حزب
االسلقءؿ والذ يلول المرالبوف أف يخلفي مف الساحم في أ انلخابات لادمم) بؿ إف ىناؾ مف لاؿ إف
أف ؿ خيار (في حاؿ لفكؾ إ لءؼ نلنياىو) ىو الذىاب إل انلخابات مبكرة ويديدة ،حل يلـ كسر
المعادلم اليشم اللي افرزليا انلخابات الكنيست رلـ ( 45الحاليم) ،اللي منحت كاديما لفولاً بمقعد واحد عم
الميكود ( 15مقابؿ  ،)14لكف «كلؿ» اليميف الفاشي والديني ،اسلطاعت لمب المشيد واصطفت خمؼ
نلنياىو للشكيؿ حكومم ىي األكبر عدداً في لاريخ إس ار يؿ ( 00وزي اًر و 4نواب وزير) ولـ للصدع حكومم
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نلنياىو مف األزمات والخءفات اللي كانت لحدث بيف أركانيا سواال في ما خص المفاو ات م
الفمسطينييف او م مصر مبارؾ وال حل م الواليات الملحدة وخصوصاً الرفض الذ لوبؿ بو لعييف
افي دور ليبرماف وزي ار لمخارييم والمقاطعم مف ِلبؿ وزراال خارييم دوؿ عديدة ،وم ذلؾ «صمد» اال لءؼ
ولـ يحدث اف اسلقاؿ وزير او ىددت «كلمم» باالنسحاب منو ،حل بعد أف عاود نلنياىو «لفاو و» م
السمطم الفمسطينيم عم حير رحبم زعيـ حزب إس ار يؿ بيلنا.
اال لءؼ األكثر يمينيم ولطرفا ،حقؽ «انيازات» داخميم كبيرة والفلم وبخاصم ىيملو المنسقم د
المنظمات المدنيم واليمعيات االىميم المدافعم عف حقوؽ االنساف (لعاونت م لينم حولدسلوف ومءبسات
سفينم مافي مرمرة اللركيم) او الداعيم ال السءـ م الفمسطينييف والكاشفم لي ار ـ االحلءؿ مف اسليطاف
ولنكيؿ وعقاب يماعي قواىانات قواذالؿ عم الحوايز أو مصادرة األ ار ي أو ىدـ البيوت وحيرىا مف
الممارسات واالرلكابات الفاشيم فقامت األكثريم اليمينيم ( 32نا باً) بلمرير مشاري لوانيف لحوؿ دوف لمويؿ
ىذه المنظمات واليي ات مف صناديؽ لموليا الحكومم وكانت لقؼ خمؼ ذلؾ منظمم ملطرفم اسميا «إف
ش لـ» ،كذلؾ في الرار لوانيف مثؿ لانوف النكبم الذ يمن أ ييم او «بمديم» مف االحلفاؿ بيوـ النكبم اذا
ما كانت ىذه الييات ممولم مف خزينم الدولم ولانوف عزمي بشارة واي ا لانوف لياف القبوؿ «الييرة»
واالنسياـ االيلماعي وحيرىا ،اللي لفوح منيا ار حم اللمييز العنصر واعلبار عرب إس ار يؿ بمثابم طابور
خامس ،زد عم ذلؾ الييمم الشرسم اللي للعرض ليا محكمم العدؿ العميا اللي لنليـ في األوساط اليمينيم،
ببنيا محكمم يسيطر عمييا «اليسار» ولحو في صفوفيا لا ياً عربياً ىو سميـ يبراف الذ لـ ينشد ىالكفا
(النشيد الوطني) في بيت شمعوف بيرس أثناال احلفاؿ بلولي القا ي أشر حرونيس ،ر اسم المحكمم العميا
(وىو لاض يميني معروؼ) ..وىناؾ محاولم لكؼ يد ىذه المحكمم مف خءؿ مشروع لانوف يعده نا ب
(وزير عدؿ سابؽ) يقوؿ ببف ال ييوز لممحكمم الرفض مرة أخرس لقانوف سبؽ أف رف لو ،إذا عادت
الكنيست وشرعلو ببحمبيم 32صولاً!!.
آخر ما في يعبم ىذا اليميني الفاشي ،ىو محاولم لمرير لانوف يليح لإلس ار يمييف الماكثيف في الخارج،
باللصويت في انلخابات الكنيست ،وىو أمر يبدو في الظاىر عادياً ومنسيماً م كثير مف القوانيف اللي
ألرليا برلمانات عديدة في العالـ ،وما يزاؿ مواطنوىا في الخارج يصولوف في االنلخابات ر اسيم ،كانت أـ
برلمانيم.
في إس ار يؿ المسبلم مخلمفم لماماً والقصد مف وراال مشروع القانوف ىذا وا ح ويمي ،وىو لعزيز لوة أحزاب
اليميف واللقميؿ مف وزف الصوت العربي ،في ظؿ أرلاـ وفر يات لقوؿ بالميؿ إل اليميف لحاممي يوازات
السفر ايس ار يمييف ممف سيكمفوف أنفسيـ عناال الوصوؿ إل صندوؽ االللراع « ...ايحساس الوطني يزيد
كمما ابلعد المرال عف الوطف» يقوؿ ياروف لندف (يديعوت احرونوت ..)1041/1/40
اليدؿ حوؿ ىذه المسبلم ما يزاؿ ملواصءً ،ال يلردد وزير الدفاع األسبؽ اليميني الملطرؼ موشيو ارنس،
في طرح سؤاؿ اسلنكار  ،ىؿ ايس ار يميوف في الخارج يمينيوف؟ يداف فيو مف خءؿ مقالم في ى رلس عف
حؽ ايس ار يمييف في الخارج باللصويت ويصؼ مف يعار وف ببنيـ مرعوبوف ويرس في «سمب» ايس ار يمييف
ىؤالال حقيـ األساسي بصفليـ مواطنيف ىو أمر «فا ح» ليخمص إل القوؿ..»:مف المنطقي افلراض اف
اسلعماؿ ىذه الطرؽ للخويؼ اليميور ايس ار يمي لف يلوج بنياح ولف يمر» ،بعد اف يسليلر وبكممات
سيخرب الديمقراطيم ايس ار يميم ويمن إل األبد
لاسيم بالذيف ولعوا عم عري م لرفض ىذا القانوف ألنو « ن
إمكانيم ل يير الحكومم» عم ما لاؿ المعار وف.
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عمان1441/0/40 ،
الرأيّ ،
 06كاريكاتير:

وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1441/0/40 ،
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