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 .. وعباس يرحبيعلن قرارات لدفع عجلة المصالحة هنية .1
أعلن رئيس الوزراء إسماعيل هنية السماح ألعضاء المجلس التشريعي من حركة فتح الذين خرجوا من : غزة

 قطاع غزة بالعودة إليه للقاء ذويهم وأسرهم وأبناء شعبهم.
سيتم السماح أيضا لكل أبناء غزة الذين غادروها إثر األحداث وقال هنية في مؤتمر صحفي، االثنين، إنه 

 الداخلية بالعودة إليه ليكونوا بين أهليهم وأسرهم، باستثناء من لهم ملفات في القضاء.
 وأشار إلى أنه سيتم اإلفراج عن بعض عناصر حركة فتح المعتقلين على خلفية أمنية ذات بعد سياسي.

نكفين ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات بالعمل في المؤسسات األهلية وأوضح أنه سيتم السماح للمست
 والمدنية.

وذكر هنية أن الحكومة ستتكفل بإصدار شهادات ميالد وبطاقات هوية لغير القادرين ألسباب مالية رغم 
 الحصار.

تقاط كل الرسائل وأكد هنية استعداد حكومته لتقديم كل ما يلزم من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني، وال
 االيجابية من خالل القنوات المباشرة مع الضفة وليس عبر الوسطاء.
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وفي سياق متصل أضاف رئيس الوزراء أن" أمن غزة جزء ال يتجزأ من األمن العربي والمصري ونتحرك 
 لحماية األمن المشترك".

 : "قراراتنا نابعة من إدراك وطني بما وأكد أن ملف المصالحة الفلسطينية سيبقي تحت الرعاية المصرية، قائالا
 تمر به قضيتنا من مخاطر إقليمية ودولية من أجل القدس وحق العودة واألسرى وتحقيق الوحدة".

وأشاد بأداء وزارة الداخلية في حفظ األمن في قطاع غزة، مضيفاا: "هذا األمن الذي يتحلى به كل شخص 
 ء".سنصونه ولن نسمح ألي جهة أن تعيدنا إلى الورا

أبدى رئيس السلطة محمود عباس ترحيبه بخطوات الحكومة الفلسطينية بعد إقرارها جملة قرارات تهدف و 
 لدفع عجلة المصالحة.

 وبحث عباس خالل اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية سبل إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة.
 لتسوية الداخلية والمصالحة.وعد عباس قرارات رئيس الوزراء بأنها تساهم في إنجاح ا

6/1/2212، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 

 ": نقطة الخالف المركزية بين عباس وكيري "يهودية الدولة"األوسط"الشرق  .2
إن نقطة الخالف المركزية، التي  "الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: كفاح زبون -رام هللا

شات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية األميركي جون أخذت مساحة واسعة من النقا
التي يصر عليها رئيس الوزراء  "يهودية الدولة اإلسرائيلية"كيري، خالل األيام الماضية، كانت مسألة 

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابل المضي قدما في اتفاق سالم.
بإسرائيل دولة يهودية، على الرغم من ضغوط كيري  وحسب المصادر، رفض الرئيس عباس االعتراف

 ."أحرار فيما يسمون أنفسهم، لكن من دون اعتراف فلسطيني"الكبيرة، وأبلغه بأن اإلسرائيليين 
وحاول كيري، كما يبدو، التوصل إلى صفقة حل وسط، بأن يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل مقابل حل 

اإلسرائيلية إن كيري مارس ضغوطا  "معاريف"وقالت صحيفة  القدس. مشكلة عودة الالجئين وتسوية وضع
كبيرة على نتنياهو، من أجل أن يوافق على عودة جزء من الالجئين الفلسطينيين إلى داخل حدود إسرائيل. 

 كما ضغط على الرئيس الفلسطيني، من أجل االعتراف بيهودية إسرائيل، لكنهما رفضا.
تلبية رغبة نتنياهو بالحصول على االعتراف الفلسطيني بالدولة اليهودية،  ويعتقد كيري أنه لو نجح في

والتوصل إلى اتفاق مقبول بشأن الترتيبات األمنية، فإنه )نتنياهو( سيوافق على صيغة تتطرق إلى إقامة 
 ، مع تبادل األراضي وعودة جزء من الالجئين.7691دولة فلسطينية على حدود عام 

ية إن كيري يحاول دفع اتفاق يتضمن نصوصا تشير إلى أن إطار الحل المطروح وقالت مصادر إسرائيل
 17يستند باألساس إلى وثيقة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، والرئيس عباس، التي اتفقا عليها في 

، وأن تعمل إسرائيل على ضم أراٍض من الضفة مقابل أراٍض بديلة، مع وجود ممر 8002أغسطس )آب( 
سريع بين غزة والضفة. عالوة على تقسيم القدس وعدها عاصمة الدولتين، بإشراف لجنة دولية على آمن و 

المقدسات. كما يسعى كيري إلى السماح بعودة عدد قليل ومحدد من الالجئين إلى إسرائيل، وتوطين آخرين 
خالء إسرائيل غور األردن، واالستبدال بالوجود الع سكري األميركي الوجود في الخارج، وتعويض البقية، وا 

اإلسرائيلي، وتجميع المستوطنين في الضفة الغربية في مستوطنات كبيرة ضمن التبادل، على أن توضع 
 جداول زمنية واضحة لكل نقطة على حدة.

7/1/2212الشرق األوسط، لندن،   
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 سياسيكيري أو مواجهة حصار مالي و  بأفكارمام خيارين إما القبول أالفلسطينيون  :حنا عميرة .3

 "القدس العربي"وليد عوض: أكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ  -رام هللا 
امس االثنين أن الفلسطينيين باتوا أمام خيارين إما قبول افكار وزير الخارجية األمريكي جون كيري لتسوية 

نيين اذا ما نفضت اإلدارة األمريكية يدها سياسية أو مواجهة حصار سياسي ومالي سيفرض على الفلسطي
 من ملف عملية السالم.

وأوضح عميرة بأن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط هائلة تستوجب توفير مظلة عربية سياسية ومالية 
للفلسطينيين، لمواجهة تلك الضغوط التي تمارسها واشنطن على القيادة الفلسطينية لتسويق أفكار كيري بشأن 

ة السياسية كخطة سالم أمريكية غير مطلوب التوقيع عليها حاليا، بل يضمن طرحها في األسابيع التسوي
 القادمة تمديد فترة محادثات السالم عاما إضافيا للتفاوض على تفاصيل تلك االفكار.

7/1/2212القدس العربي، لندن،   
 

 عبنا وكفاحهوفياء لتاريخ شأأبو ردينة: لن نخضع البتزاز حكومة نتنياهو وسنظل  .2
وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، حملة االفتراءات التي شنتها الحكومة  :رام هللا

االسرائيلية في اجتماعها يوم أمس على شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية ومؤســــساته، بالخطيرة وغير 
للرد على   -االسرائيلية -األميركية  -الفلسطينية المقبولة، مطالبا االدارة األميركية بتفعيل اللجنة الثالثية

 هذه االدعاءات.
وقال أبو ردينة: إن الحملة التي تجند فيها رئيس ووزراء الحكومة االسرائيلية التهام شعبنا وقيادته، بتهمة 

ش التحريض، تفضح النوايا المبيتة للتنصل من عملية السالم ومواصلة ذات السياسة التي ال تستطيع العي
خارج مستنقع االحتالل واالستيطان والقمع المتواصل لشعبنا وزج االالف من ابنائه في عتمة السجون 

 والمعتقالت، واالستيالء على امالكه وهدم بيوته وتشريده.
6/1/2212، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  

 
 عربيةالطيب عبد الرحيم ينقل رسالة من عباس ألمين عام الجامعة ال .5

نقل أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، اليوم اإلثنين، رسالة من الرئيس محمود عباس إلى  : القاهرة
األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، تتعلق بآخر التطورات حول القضية الفلسطينية، على ضوء 

 جوالت وزير الخارجية األميركي جون كيري .
ي تصريحات عقب لقاء العربي: حملت رسالة من الرئيس محمود عباس إلى األمين العام وقال عبد الرحيم ف

للجامعة العربية نبيل العربي، حول مجمل اللقاءات التي تمت مع وزير الخارجية األميركي جون كيري في 
سرائيل، وذلك بشأن الحديث عن إطار يجري التشاور حوله حاليا،  حيث يعتزم زيارته األخيرة إلى فلسطين وا 

 الجانب األميركي تقديمه في اللقاء المرتقب للوفد الوزاري العربي مع الوزير كيري. 
وأشار إلى أن الرسالة تتضمن مجمل التطورات واللقاءات التي تمت مع الجانب األميركي، الذي يسعى إلى 

 ا.التوصل إلى اتفاق إطار ' تفاهم'، والذي وصفه بأنه ليس حال انتقاليا أو نهائي
7/1/2212، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(  
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 "صعبة"ألشهر الوزاري واالستعداد  رجاء التعديلإيطلب من الحمد هللا  القدس الفلسطينية": عباس" .6
كشف مصدر مطلع لـالقدس عن ارجاء موضوع التعديل الوزاري على  :خاص بـالقدس دوت كوم -رام هللا

 بموضوع المفاوضات التي دخلت مرحلة حرجة. عباسنشغال حكومة الحمدهللا بسبب ا
وحسب المصدر ذاته فان الرئيس طلب من الحمد هللا االستعداد الوقات "صعبة" قد تواجه الحكومة خالل 

 االشهر المقبلة خشية عقوبات امريكية واسرائيلية قد تفرض على السلطة في حال فشل المفاوضات.
تشكيل حكومة وحدة بعد اتمام المصالحة كرد على فشل محتمل للمسار وحسب المصدر فان عباس يسعى ل

 التفاوضي.
7/1/2212القدس، القدس،   

 
 "إسراييل": لم نتفق مع كيري على أي شيء ونجاحه مرهون بما يمكن أن يحصل عليه من "األيام" .7

رجية األميركي جون قال مسؤول فلسطيني لـ "األيام" إن المحادثات مع وزير الخا عبد الرؤوف أرناؤوط :
كيري خالل األيام القليلة الماضية" تضمنت الحديث عن كل شيء ولكن دون االتفاق على أي شيء" 
وأضاف: "حددنا لوزير الخارجية األميركي موقفنا بشأن جميع القضايا ونحن بانتظار اآلن أن يقدم قريبا 

 ت في المرحلة القادمة من المفاوضات".أفكارا مكتوبة بشأن اتفاق اإلطار الذي سيكون أساسا للمفاوضا
ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن "الوزير األميركي تحدث عن أفكار واستمع إلى مواقف" وقال: "جدد 

 7691الرئيس محمود عباس على مسامع كيري الثوابت الفلسطينية وهي: دولة فلسطينية على حدود 
ننا نوافق على وجود ط رف ثالث ولكننا ال نوافق على أي تواجد إسرائيلي بعد عاصمتها القدس الشرقية، وا 

 تنفيذ االتفاق، وفيما يتعلق بباقي القضايا فيجب أن يكون هناك حل عادل لها وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف: "فيما يتعلق بما يقال عن المطالبة باالعتراف بإسرائيل دولة يهودية، فإن الموقف كان واضحا وهو 

 وبالتالي فال تطرحوا هذا الموقف علينا". 7661تراف بإسرائيل تم خالل االعتراف المتبادل في العام أن االع
7/1/2212األيام، رام هللا،   

 
 دحالن يعلن نيته الترشح للرياسة الفلسطينيةالقدس العربي:  .8

لعالقات مع دول بروكسل: قام القيادي بحركة فتح محمد دحالن بالقاء كلمة باللغة العربية امام لجنة ا
المشرق بالبرلمان االوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل الشهر الماضي، تطرق فيها الى االوضاع في 

 قطاع غزة، منتقدا حركة حماس، ومؤكدا على ان الدولة العبرية غير معنية بالتوصل الى سالم بالمنطقة.
، اكد دحالن التزام الرئيس ’القدس العربي’وحسب مصادر حضرت الجلسة في بروكسل وتحدثت لـ

الفلسطيني محمود عباس، بالتوصل لتحقيق السالم، كما انه قام بالدفاع عن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات حول التهم التي تم توجيهها له انذاك من الغرب بانه كان يعيق التوصل لتسوية سلمية، اضافة الى 

ي الراحل لم يكن له حساب بنكي في اي بنك بالعالم، كما شدد تهم بالفساد حيث قال ان الرئيس الفلسطين
 على ضرورة اجراء انتخابات فلسطينية واعلن انه سوف يرشح نفسه في االنتخابات الرئاسية القادمة.

الجدير بالذكر بان هذه اللجنة بالبرلمان االوروبي يرأسها النائب البرتغالي ماريو دايفيد والمعروف بمواقفه 
واقف كتلته، )الحزب الشعبي االوروبي(، المؤيدة السرائيل والتصويت لمصلحتها في جميع كما هي م

القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكان ماريو دايفيد جمع دحالن على عشاء عمل مع ايلمر بروك 
عن اسرائيل. رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان االوروبين والمعروف بصداقته ودفاعه المستميت 
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يشار الى انه وبسبب مماطلته، لم يتم تحديد موعد الرسال لجنة تقصي الحقائق عن اوضاع االسرى في 
 السجون االسرائيلية.

ويرى دبلوماسيون عرب في بروكسل ان دعوة نواب معروف عنهم تأييدهم السرائيل دحالن للحديث امام 
 له في البرلمان االوروبي. البرلمان االوروبي، تهدف وبشكل اساسي لفتح خطوط

7/1/2212القدس العربي، لندن،   
 

 خطوة في االتجاه الصحيحلغزة  الحركةلعودة أبناء هنية  دعوة: فتح .0
اعتبر سفيان أبو زايدة القيادي في حركة فتح، أن دعوة رئيس الوزراء إسـماعيل هنيـة اليـوم بعـودة نـواب : غزة

، 1002ذين اضطروا لمغادرة غزة بسبب األوضاع الداخلية عام المجلس التشريعي عن حركة فتح وأبناءها ال
 هي" خطوة في االتجاه الصحيح".

وطالب أبـو زايـدة فـي تصـريحات عبـر صـفحته علـى الفـيس بـوك، االثنـين، بخطـوات مماثلـة تتبعهـا فـي نفـس 
 االتجاه.

سـتثناء مـا أسـماه "بعـض كما دعا أبناء حركـة فـتح بعـدم تفويـت الفرصـة علـى أنفسـهم والعـودة إلـى القطـاع، با
وبين أن الثقـة قـد تحطمـت بـين الحـركتين بـالتراكم وأن إعـادة بناءهـا أيضـاا يكـون بـالتراكم،  الحاالت المحددة".

 حسب قوله.
لعـودة المصـالحة الفلسـطينية  تقـراراوكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسـماعيل هنيـة قـد أعلـن ظهـر اليـوم عـدة 

نهاء  عوته ألبناء ونواب المجلس التشـريعي لحركـة فـتح الـذين خرجـوا مـن غـزة بسـبب ، من أبرزها داالنقساموا 
األوضاع الداخليـة للعـودة إلـى أهلهـم وذويهـم، كمـا قـال إن الحكومـة سـتفرج عـن المعتقلـين مـن فـتح علـى بعـد 

 سياسي.

 2/0/2100، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عباس التخاذ خطوات مماثلةاد" تدعو .. و"الجهبقرارات هنية األخيرة " ترحبالشعبية" .01

أثنـــى ممثلـــو فصـــائل فلســـطينية علـــى قـــرارات رئـــيس وزراء الحكومـــة الفلســـطينية المقالـــة : أحمـــد فيـــاض-غـــزة 
إسماعيل هنية المتعلقة بتهيئة األجواء للبدء بتطبيـق المصـالحة الوطنيـة، وطـالبوا الـرئيس الفلسـطيني محمـود 

 تسهم في إنهاء االنقسام.عباس بالمثل وبمعالجة ملفات أخرى 
على إيجابيـة خطـوات هنيـة، ودعـوا  -ممن استطلعت الجزيرة نت آراءهم-ويجمع ممثلو الفصائل الفلسطينية 

 الطرفين للولوج إلى ملفات أكثر عمقاا وصوالا إلى المصالحة الحقيقية.
يــادة حمــاس وتبادلهـــا تمنــى القيــادي فــي حركــة الجهـــاد اإلســالمي أحمــد المــدلل أن تحــذو قيـــادة فــتح حــذو قو 

بخطــوات إيجابيــة مماثلــة مــن أجــل مــد جســور الثقــة بــين صــفوف أبنــاء الشــعب الفلســطيني لمواجهــة المشــروع 
 الصهيوني الذي يمعن في إجرامه.

واعتبر المدلل أن هذه الخطوات ليست كافية للوصول إلى المصـالحة مـا لـم تتخـذ خطـوات أكثـر عمقـاا تتعلـق 
 وتحقيق المصالحة المجتمعية على وجه الخصوص.بإطالق العنان للحريات، 

أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر فرأى أن الخطوات التي اتخذها هنيـة 
مهمــة وفــي االتجــاه الصــحيح وينبغــي البنــاء عليهــا، عبــر مواصــلة إطــالق الحريــات والبــدء بــإجراء االنتخابــات 

 بية في الجامعات.البلدية والنقابية والطال
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وذكــر مزهــر أن الخطــوة المهمــة هــي اإلعــالن صــراحة وبشــكل واضــح عــن البــدء عمليــاا فــي تشــكيل حكومــة 
 كفاءات وطنية، واالستعداد إلجراء االنتخابات في غضون ستة أشهر من تشكيل الحكومة.

 2/0/2100، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يينخطة كيري لتصفية قضية الالج بإحباط تتعهدحماس  .00
والســلطة  إســرائيلمــا بــين  إطــارلــن تســمح بتمريــر خطــة كيــري لتوقيــع اتفــاق  بأنهــاحركــة حمــاس  : أكــدتغــزة

ماليــين الجــس فلســطيني، والعمــل علــى  2شــطب حــق العــودة الكثــر مــن  إلــىالفلســطينية، يفضــي فــي النهايــة 
 توطينهم في الدول التي يقيمون فيها حاليا.

طق باســم حمــاس فــي تصــريح صــحفي مــن خطــورة مــا يــتم تســريبه مــن وحــذر الــدكتور صــالح البردويــل النــا
 إلنهـــاءوالـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس  إســـرائيلمـــا بـــين  إطـــارمعلومـــات عـــن خطـــة كيـــري لبلـــورة اتفـــاق 

الصــراع مــع الفلســطينيين، مؤكــدا ان هــدف واشــنطن تصــفية القضــية الفلســطينية وضــرب مقوماتهــا األساســية، 
 أو الالجئين.سواء في القدس أو األرض 

خطــة كيــري التــي يجــري تســويقها فلســطينيا وعربيــا تنطــوي علــى إنهــاء أهــم عناصــر  أن إلــىالبردويــل  وأشــار
مليـــون الجـــس فلســـطيني، وتـــوطينهم فـــي الـــدول العربيـــة التـــي  2القضـــية الفلســـطينية المتمثـــل بحـــق العـــودة ل 

 والسلطة الفلسطينية. لإسرائيلتحقيق السالم ما بين  األميركيةيتواجدون بها وفق الخطة 
المطالبـة الفلسـطينية  إنهـاءالهـدف الثـاني فـي خطـة كيـري هـو  أن إلـىواشار البردويل في تصريحه الصحفي 

بالقــدس مــن خــالل اعتبارهــا مدينــة موحــدة تكــون مــن الناحيــة العمليــة تحــت الســيطرة االســرائيلية رغــم الرعايــة 
تقر المستوطنات وتعطـي المسـتوطنين حـق الحصـول  خطة كيري أنلبعض المقدسات، مشددا على  األردنية

ــــى الجنســــيتين  ــــى العــــودة للشــــعب  اإلســــرائيليةعل ــــاس إل ــــرئيس الفلســــطيني محمــــود عب ــــا ال والفلســــطينية، داعي
الفلسطيني ورفض أن يكون جسراا لتصفية القضـية الفلسـطينية، وقـال: "إن المقاومـة الفلسـطينية تـدرك خطـورة 

رهـا ولـن تقبــل بهـا، ونصـيحتي للـرئيس محمــود عبـاس أن ال يخشـى مصــير هـذه الخطـة وهـي لــن تسـمح بتمري
الــرئيس الراحــل ياســر عرفــات الــذي قــد يكــون أخطــأ فــي أوســلو لكنــه دفــع عمــره لتصــحيح هــذا الخطــأ ومــات 
ذا كان محمود عباس يخشـى علـى حياتـهع فعليـه أن يرحـل ويتـرك القضـية الفلسـطينية دون  شهيدا كما أراد، وا 

 لتصفيتها" وفق قوله.أن يكون جسراا 

 7/0/2100، العرب اليوم، عم ان
 

 تصفية لحق العودة إسراييل"يهودية ة"ب عزام األحمد: االعتراف  .02
 بيهوديـة الدولـة االعتـراف  عضو اللجنة المركزيـة لحركـة فـتح عـزام األحمـد: رفض نادية سعد الدين –عمان 
 ”.حق العودة“يلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس رفضه ، فإن رئيس الوزراء اإلسرائ”تصفية لحق العودة“ واعتبره

رفــض أي وجــود إســرائيلي، ”وأبلــا الفلســطينيون الــوزير األميركــي، خــالل جولتــه العاشــرة لفلســطين المحتلــة، بـــ
 ”.عسكري أو مدني، في منطقة األغوار، مقابل موافقتهم على قوات دولية فقط

ألفكار التي يقدمها كيري غير مقبولة من الطرف الفلسطيني، من فلسطين المحتلة إن ا” الغد”وقال األحمد، لـ
قامة الدولة الفلسطينية على حدود العـام  وعاصـمتها القـدس،  1027الذي يريد اتفاقاا يضمن إنهاء االحتالل وا 

 مستبعداا خروج كيري بنتائج ايجابية من جولته الحالية.
 7/0/2100، الغد، عم ان
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 االحتالل وأهداف يري" يصب في مصلحةكل ما يطرحه "كأسامة حمدان:  .02
أكد مسئول العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان، أن جميع ما يطرحه : أحمد المصري-بيروت

وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري، علــى الســلطة الفلســطينية فــي رام هللا مــن ملفــات، تصــب فــي مصــلحة 
 دولة االحتالل اإلسرائيلي وأهدافه.

ان في حوار خاص بـ"فلسطين": "من الواضـح أن مـا يجـري مـن جـوالت تفاوضـية وجهـود كيـري لـن وقال حمد
تخـرج إال باتفــاق إطــار جديــد يقــدم فيــه الفلســطيني جملــة مــن التنــازالت اإلضــافية، ويحقــق الجانــب اإلســرائيلي 

 نقاطا من المكاسب االضافية".
التــي تخــالف وتنــاقض االســتراتيجية االســرائيلية،  وشــدد علــى أن االتفــاق المتوقــع لــن يمــس القضــايا األساســية

عوضا عن كونـه لـن يتعـرض لالسـتيطان المتفشـي فـي القـدس والضـفة، أو يتبنـى وجـود كيـان فلسـطيني ذات 
 سيادة حقيقية على األرض.

ورأى حمدان أن اإلدارة األمريكية والسلطات اإلسـرائيلية تحـاول جاهـدة مـن الحـراك الحـالي، نقـل المعركـة مـن 
ــه مــن الحقــوق علــى شــ عب يــرزح تحــت االحــتالل، يريــد التحــرر واالنعتــاق، إلــى احــتالل قــائم معتــرف بــه، ل

 األرض والشعب، مع سلطة تدير أمره.
 

 اختالل الميزان
وأوضح أن السلطة تتفـاوض فـي ظـل اخـتالل واضـح لميـزان القـوى لصـالح االحـتالل، عوضـا عـن أن اإلدارة 

يــرة، أكبــر ممــا كــان يمــارس خــالل الســنوات الماضــية، وتضــع مصــالح األمريكيــة تمــارس بحقهــا ضــغوطا كب
 االحتالل فوق أي اعتبار.

وأشــار حمــدان إلــى أن التخــوف مــن اقتــراف الســلطة لـــ"حماقة" تفــرط بــالحقوق واألرض الفلســطينية مــع جهــود 
"الــذي وقــع  التســوية الجديــدة، منبثــق مــن عــدم الثقــة فيهــا أو فــي مــن فوضــتهم للتفــاوض نيابــة عنهــا، مضــيفا:

أوســلو واســتمر عشــرين عامــا فــي التنســيق األمنــي وتقــويض قــوة المقاومــة مــن الممكــن أن يقــدم علــى حماقــة 
 وتنازالت".

وذكر أن السلطة تستطيع االنفـالت مـن هـذه الحالـة التـي تعيشـها، فـي حـال رغبـت بـذلك، مـن خـالل خيـارات 
االحــتالل، وتقــديم التضــحيات لحمايــة حقــوق سياســية قاعــدتها مشــروع وطنــي فلســطيني بــإدارة المواجهــة مــع 

الشـــعب الفلســـطيني، والتفكيـــر ببـــدائل وخيـــارات سياســـية حيويـــة، عوضـــا عـــن تملكهـــا الجـــرأة بـــالقول إن خيـــار 
 المفاوضات "قد فشل".

وبين أن المفاوضـات مـع أي جهـة البـد وأن تسـند بقـوة تفـرض علـى الخصـم المقابـل أو العـدو ليحتـرم موقفـك 
لطلـب حقوقـك المسـلوبة، فـي وقـت أن الحـديث عـن السـالم بصـورته الحاليـة "لـن ينطـوي إال ورأيك ويسـتجيب 

 على وهم وسراب كبير جدا".
وبشأن الحراك األمريكي في الدول اإلقليمية، قال حمدان إنه محاولة لتسويق أي حل قادم، ومـن بـاب قبـولهم 

اول تهيئـة البيئـة لتـوفير دعـم ألي حـل قـادم، فيه، سيفرض تلقائيـا علـى السـلطة بـرام هللا، مضـيفا : "كيـري يحـ
 برضا األطراف العربية عليه".

 
 المصالحة ضمن استراتيجيتها
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ونــوه حمــدان إلــى أنــه يمكــن التمــاس هــذا األمــر مــن خــالل انطــالق كيــري مباشــرة للــدول اإلقليميــة، بعــد لقائــه 
ر مـن دافـس"، ورأت السـلطة فيـه أنـه برئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، والذي وصـفه األخيـر بأنـه "أكثـ

 ال يحمل أفكارا تقدم ما تريد".
وطالب السلطة وقيادة حركة "فتح" بالتوجه للمصالحة الوطنية، والذهاب في إطار تفاهم وطني إلدارة الصراع 
علــــى أســــاس واضــــح يحقــــق للشــــعب الفلســــطيني حقوقــــه، مشــــددا علــــى أن حركــــة "حمــــاس" مــــا زالــــت تضــــع 

 اتها االستراتيجية.المصالحة ضمن خيار 
، كان المعرقل لوجود وحـدة 1002ولفت حمدان إلى أنه ومنذ أن فازت "حماس" باالنتخابات الفلسطينية عام 

وشراكة فلسطينية "طرفا واحدا معروفا"، وأنها منذ أن حصل االنقسـام بـادرت للـدعوة إلنهـاء االنقسـام والتوقيـع 
الت كبيــرة كانــت مــن حــق مــن فــاز باألغلبيــة فــي االنتخابــات علــى اتفــاق القــاهرة، والدوحــة رغــم تضــمنه تنــاز 

 البرلمانية.
 

 سذاجة سياسية
أكد أن محاولة اتهام حركة "حماس" باإلرهاب هو "نوع من السذاجة السياسـية"، عوضـا عـن  وبشأن منفصل،

ة مقاومــة كونــه فــي البيئــة العربيــة واالقليميــة يصــل إلــى "عــدم الفهــم السياســي"، مشــيرا إلــى أن "حمــاس" حركــ
فلســـطينية، خاضــــت نضــــاال واســــعا ضـــد االحــــتالل، ودحــــرت االحــــتالل عـــن قطــــاع غــــزة، وانتخبهــــا الشــــعب 

 الفلسطيني ويثق في قادتها.
وأوضح حمدان أن كل المسؤولين الذين قابلتهم قادة "حماس" في مصـر بأوقـات مختلفـة، عبـروا عـن تقـديرهم 

بأنه إذا كان من األمـر فـي الوقـت الـراهن دفـع فـواتير سياسـية للحركة، واحترام قيادتها ونضالها، مختتما قوله 
 فيجب أن ال يكون على حساب القضية الفلسطينية او غزة او حماس".

 2/0/2100، فلسطين أون الين
 

 الدول العربية بعدم الضغط على الرييس عباس لقبول خطة كيري تطالب فتح .00
عـدم خـذالن" الفلسـطينيين وفـرض خطـة وزيـر الخارجيـة دعت حركـة "فـتح" الـدول العربيـة بــ ": غزة )فلسطين(

االمريكــي جــون كيــري التــي رفضــتها القيــادة الفلســطينية، والوقــوف إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني وحقــه فــي 
 العيش بكرامة، وعدم الضغط عليه.

ســــرائيلية متطابقــــة تحــــدثت عــــن ضــــغوط يمارســــها كيــــري علــــى رئــــيس الســــلطة  وكانـــت مصــــادر فلســــطينية وا 
طينية محمود عباس من اجل القبول برؤيته للحل وانـه يحـاول اسـتجالب ضـغوط عربيـة إضـافية للقبـول الفلس
 بذلك.

وقال ابراهيم ابـو النجـا القيـادي فـي حركـة "فـتح" لــ "قـدس بـرس": "هـذه مرحلـة صـعبة ومرحلـة ي ـراد فيهـا فـرض 
عند الفلسطينيين كافة )..( ذهـب حلول علينا، وكيري عندما لم يجد حالا عند االخ الرئيس )محمود عباس( و 

إلــى العــرب وســتكون لــه جــوالت الحقــة فــي دول عربيــة"، وذلــك فــي اشــارة منــه إلــى زيــارة كيــري إلــى المملكــة 
 العربية السعودية.

وأضاف: "نحن نقول ألشقائنا العرب نتمنـى علـيكم أن ال يخـذلكم الموقـف األمريكـي، واألمريكـان مهمـا كانـت 
م هؤالء ليسو صادقين ولم يصدقوكم قبل ذلك، ومن هنا نتمنى علـى اشـقائنا العـرب وسائلهم وطرقهم ووعوده
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ـــا للمخطـــط االمريكـــي الـــذي يريـــد ان يســـلبنا  أن يكونـــوا معنـــا ويشـــدوا مـــن عزيمتنـــا، ال أن يشـــكل مـــوقفهم دعما
 حقوقنا". وتابع: "العرب يعرفون ماذا يضمر االمريكان لنا والمتنا ولمستقبلنا كأمة عربية".

االمريكيـة فرضـها علـى الفلسـطينيين والتـي كانـت طرحتهـا  اإلدارةرق ابو النجا إلى المشاريع التي تحاول وتط
الدولــة العبريــة ســابقاا باالتفــاق معهــا وذلــك إلرضــاء االحــتالل وفــرض مــا يســمى الحــل النهــائي علــى الجانــب 

 الفلسطيني.
 2/0/2100قدس برس، 

 
 ر االنتخاباتاتهامات الزهار بالسعي لتزوي تنتقدفتح  .05

قــال المتحـــدث باســـم حركـــة "فـــتح" فـــايز أبـــو عيطـــة إن اتهـــام القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس محمـــود : )د .ب .أ(
الزهار لفتح بتزويـر االنتخابـات التـي لـم تحصـل بعـد هـو "دليـل علـى عـدم ثقـة بـالنفس". ونقلـت وكالـة األنبـاء 

قيات حركتنا وال مبادئها، والـدليل فـوز حمـاس والمعلومات الفلسطينية )وفا( عنه القول "التزوير ليس من أخال
ــــات التشــــريعي عــــام ، ــــات الســــابقة بمــــا فيهــــا  1002بانتخاب ــــع االنتخاب ــــي جمي فالحركــــة أثبتــــت مصــــداقيتها ف

االنتخابات البلدية بمراحلها األربع، وانتخابات المجلـس التشـريعي والرئاسـة". وتـابع أبـو عيطـة "نحـن فـي فـتح 
نهـاء االنقسـام والمصـالحة، وواجهنـا ضـغوطاا أمريكيـة دفعنا أثماناا باهظة مـن أ جـل اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة وا 

نمـا اسـتراتيجية ال تتـأثر بـالظروف السياسـية، وقطـاع غـزة جـزء  و"إسرائيلية"، فوحـدتنا الوطنيـة ليسـت خيـاراا، وا 
 أصيل من دولة فلسطين". 

 7/0/2100، الخليج، الشارقة

 
 عن األضواء إلتمام المصالحة بين األحمد وأبو مرزوق بعيدا   تصاالت رسمية"القدس العربي": ا .02

ـــ أشــرف الهــور: قــال أحمــد عســاف النــاطق باســم حركــة فــتح فــي تصــريح صــحافي إن اتصــاالت رســمية  غــزة
 ’.بعيدا عن األضواء‘، تجري بين حركته وحركة حماس، بهدف استكمال ملفات المصالحة

د بين عزام األحمد رئيس ملف المصالحة في فـتح، وبـين نظيـره وأشار في هذا اإلطار إلى اتصال جرى األح
في حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، في إطار استكمال النقاش الذي تم في الدوحة مع خالد مشعل 

 رئيس المكتب السياسي لحماس.
بــات، ودعــا ونفــى النــاطق باســم فــتح مــا أشــيع حــول التوصــل التفــاق نهــائي لتشــكيل الحكومــة وإلجــراء االنتخا

 ’.الحذر وعدم الوقوع فريسة لهذه اإلشاعات‘وسائل اإلعالم لـ 
إن قلوبنـــا مفتوحـــة وأيادينـــا ممـــدودة إلنجـــاز الوحـــدة الوطنيـــة وتنفيـــذ مـــا وقعنـــا عليـــه بتشـــكيل حكومـــة ‘وقـــال 

لـس الكفاءات الوطنيـة، وبعـد ذلـك يـدعو الـرئيس محمـود عبـاس إلجـراء اإلنتخابـات الرئاسـية والتشـريعية والمج
 ’.الوطني

لكنــه فــي الوقــت ذاتــه أعــرب عــن اســتغرابه مــن تنــاقض التصــريحات والمواقــف لــدى قيــادات حمــاس فــي غــزة، 
ففي الوقت الذي يتحدث به أحمد يوسـف عـن قـرب إجـراء االنتخابـات البلديـة والنقابيـة، نجـد أن هنالـك ‘وقال 

حجـة تزويـر اإلنتخابـات التـي سـتجري، موقفا معارضا إلجـراء اإلنتخابـات جـاء علـى لسـان )محمـود( الزهـار ب
والتـي تقـدمت  1002متناسيا انه هو وقيادات حمـاس كافـة قـد تحـدثوا عـن نزاهـة االنتخابـات التـي جـرت عـام 

 بها حماس.
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وأشـار عســاف إلــى أن مـن قــرر وأشــرف وحمـى هــذه االنتخابــات ونتائجهـا هــو الــرئيس محمـود عبــاس وحركــة 
 ’.أي من مواقف حماس هذه نعتمد‘بالتزوير، متسائال فتح الذين قالوا أن الزهار يتهمهم 

 7/0/2100، القدس العربي، لندن
 

 أحمد يوسف: ربما أصبح هناك تقدير موقف بأن نضع قضية المصالحة على الرف   .07
’ القـدس العربـي’ـ وليد عوض: كشف الدكتور أحمد يوسف أحد قادة حماس البارزين في قطاع غـزة لــ رام هللا
لنتائج المفاوضات الجارية ما بين  االنتظارأن ملف المصالحة الفلسطينية يعيش حالة من  عن االثنينأمس 

أن األخيـــر طلـــب مـــن  إلـــىالفلســـطينيين واإلســـرائيليين برعايـــة وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي جـــون كيـــري، مشـــيرا 
تـم اسـتئنافها  مـن المفاوضـات التـي االنتهـاءالرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل ذلـك الملـف إلـى مـا بعـد 

 في نهاية تموز/يوليو الماضي وتنتهي المدة المحددة لها في نيسان/ابريل القادم.
أن حماس تقدر قرار عباس تأجيل تنفيذ الخطوات العملية إلتمـام المصـالحة لحـين اتضـاح  إلىوألمح يوسف 

يني واإلســــرائيلي نتــــائج المفاوضــــات والخطــــة األمريكيــــة التــــي يســــعى كيــــري لطرحهــــا علــــى الجــــانبين الفلســــط
 للوصول التفاق سالم بناء عليها.

علــى ملــف المصــالحة  االنتظــاروأشــار يوســف إلــى أن األوضــاع الداخليــة لمصــر فرضــت كــذلك حالــة مــن 
جــراء انتخابـــات رئاســـية مصـــرية النتخـــاب رئـــيس جديـــد  الفلســطينية لحـــين اســـتقرار األوضـــاع الداخليـــة فيهـــا وا 

 لمصر على حد قوله.
ببلـــورة اتفـــاق مـــا بـــين فـــتح وحمـــاس لتشـــكيل حكومـــة كفـــاءات وتحديـــد موعـــد لالنتخابـــات  ونفـــى يوســـف علمـــه

اشهر، موضحا أنـه التقـى مـؤخرا قياديـا مـن حركـة فـتح قريـب مـن عبـاس،  2الرئاسية والتشريعية في غضون 
ت بلديـة وتم التفاهم على مواصلة تهيئة األجواء الداخلية التمام المصالحة، مثل شروع حماس بتنظيم انتخابا

 ونقابية في غزة بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية.
أنــا قبــل يــومين كنــت فــي لقــاء مــع شخصــية مــن قبــل الــرئيس أبــو مــازن، ‘، ’القــدس العربــي’وأضــاف قــائال لـــ

وهناك أفكار تتداول، ولكن لغاية اآلن لم يتم التوصل ألية اتفاقات، هناك تفاهمات مفتوحة حول أفكار تنهي 
، إال أنــه اســتبعد أن يكــون هنــاك تنفيــذ خطــوات عمليــة لتطبيــق ‘لــم الصــف الفلســطيني مــن جديــد اإلنقســام وت

اتفضـل أخ أبـو مـازن وشـكل حكومـة ‘المصالحة على أرض الواقع في القريب العاجل، رغم أن حمـاس قالـت 
 ’. انتقالية من أجل أن تعد لإلنتخابات بعد ستة أشهر

دير موقــف بــأن نضــع قضــية المصــالحة علــى الــرف، ولكــن هنــاك ربمــا أصــبح هنــاك تقــ‘وتــابع يوســف قــائال 
أجواء إيجابية كثيرة وهناك لغة تصالحية بـدأت تسـود خطـاب الجميـع، وخـف اإلحتقـان بشـكل أو بـآخر وربمـا 
في الفترات القادمة نشهد هنا على مستوى غزة مثال ان يحصل انتخابات بلديات يشارك فيها الجميـع وانفتـاح 

، مشـيرا الـى أن تلـك خطـوات لتهيئـة األجـواء وخلـق روج ايجابيـة للمرحلـة القادمـة، ’والنقاباتللنشاط الطالبي 
مســتبعدا أن يــتم تشــكيل حكومــة كفــاءات وطنيــة قريبــا قبــل اتضــاح نتــائج المفاوضــات واســتقرار األوضــاع فــي 

 مصر.
ســاهمة فــي تهيئــة وحــول اذا مــا كانــت اســتقالة حكومــة اســماعيل هنيــة فــي غــزة مطروحــة مــن قبــل الحركــة للم

هـذه المسـألة بحاجـة لتفاهمـات بشـأن طبيعـة ‘، ’القدس العربـي’االجواء العامة إلتمام المصالحة قال يوسف لـ
ن كانـت هنـاك جهـود  الحكومة االنتقالية وشكل االنتخابات وحتى اللحظـة لـم يـتم التوصـل لتلـك التفاهمـات، وا 
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هذا االتجاه ولكن حسب ما لدي من معلومات فإن هذا تبذل في هذا اإلتجاه، وربما هناك أناس يشتغلون في 
 ’.الطريق يحتاج للكثير من الوقت

بطبيعـة الحكومـة التـي سـيتم التوافـق علـى تشـكيلها وبرنامجهـا مـن ‘وأوضح بأن استقالة حكومة هنية مرتبطة 
زة اسـتقالتها بعد ستة اشهر، وهذا هو الذي على أثـره ممكـن أن تقـدم الحكومـة فـي غـ لالنتخاباتأجل أن تعد 

 ’.وفق تفاهم ما بين فتح وحماس، وحتى هذه اللحظة ال أعتقد بأن األمور أنجزت لتتم مثل تلك المسائل
وأشـار يوسـف الـى أن الشـهور القادمـة سـتكون حاسـمة بشـأن الوضـع السياسـي الفلسـطيني والمشـروع الـوطني 

نهاء اإلنقسام الداخلي.  وا 
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عبرت قـوى وفصـائل فلسـطينية ومواطنـون عـن الـرفض الشـديد لالسـتمرار فـي خيـار : الخليل-عوض الرجوب
المفاوضات مع االحتالل في ظل غياب أفق حقيقـي لحـل يعيـد الحـق إلـى أصـحابه، معتبـرين هـذا االسـتمرار 

 غله إسرائيل للمضي في البناء االستيطاني والتهويد.غطاء تست
لجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين بــدران جــابر إنــه رغــم محــاوالت تجميــل هــذه لوقــال عضــو القيــادة السياســية 

المفاوضـات، فــإن القــرائن السياســية واإلعالميـة تؤكــد بشــكل واضــح أن المطلـوب لــيس حــال عــادال وال منصــفا 
 ثابتة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.يلبي الحقوق الوطنية ال

واعتبـــر جـــابر فـــي حـــديث للجزيـــرة نـــت أن رحلـــة كيـــري إلـــى األردن والســـعودية هـــدفت إلـــى "تعميـــق الضـــغوط 
 وتكثيفها على الجانب الفلسطيني من أجل فرض جملة من التنازالت".
القـــــدس موحـــــدة علـــــى أرضـــــية التهويـــــد وقـــــال إن مـــــن الواضـــــح جـــــدا أن المطلـــــوب إســـــرائيليا وأميركيـــــا بقـــــاء 

بقاء األغـوار خاضـعة للسـيادة اإلسـرائيلية وبقـاء المسـتوطنات عليهـا، إلـى جانـب الحفـاظ علـى  واالستيطان، وا 
 .44االستيطان في الضفة م عتَرفا به، وتبادل األراضي بإخراج فلسطينيي 

لفلسطيني الثابت، مؤكدا أنه "ال يوجد وخلص جابر إلى أن العملية السياسية تستهدف بالدرجة األولى الحق ا
فلســــطيني قـــــادر علـــــى التفـــــريط بحقـــــه اســـــتجابة للمطالبــــة اإلســـــرائيلية )...( ومـــــن يفـــــر ط فمكانـــــه لـــــيس بـــــين 

 الفلسطينيين".
من جهته وصف عضو القيادة السياسية لحـزب الشـعب الفلسـطيني فهمـي شـاهين المقترحـات األميركيـة التـي 

بأنهــا تلبــي االشــتراطات والتصــور السياســي اإلســرائيلي،  -رح اتفــاق اإلطــاربمــا فــي ذلــك مقتــ-حملهــا كيــري 
 وطموحات الحكومة اإلسرائيلية التي ال تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية واألسس العادلة لعملية السالم.

وطالــــب شــــاهين فــــي حــــديث للجزيــــرة نــــت القيــــادة الفلســــطينية بوقــــف التفــــاوض واحتــــرام إرادة وعقــــل الشــــعب 
ـــة أشـــكالها وفـــي مقـــدمتها المقاومـــة الف ـــز المقاومـــة بكاف ـــى تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة وتعزي لســـطيني، والعمـــل عل

 الشعبية.
كما شدد على ضرورة "استثمار ما حصل عليه الشعب الفلسطيني من عضوية في األمم المتحدة واالنضمام 

 يليين".إلى المنظمات الدولية.. لتمكين شعبنا من مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائ
 7/0/2100، نت، الدوحة.الجزيرة

 
 مالية خانقة بعد توقف الدعم اإليراني أزمةحماس تعاني "القدس العربي":  .00



 
 
 

 

 

           05ص                                    2101العدد:            7/0/2100الثالثاء  التاريخ:

مــن مصــادر رفيعــة المســتوى فــي حمــاس االثنــين أن األزمــة ’ القــدس العربــي‘وليــد عــوض: علمــت  -رام هللا 
بالتزاماتـه،  اإليفـاءباتـت شـبه عـاجزة عـن  المالية لدى الحركة تفاقمت بشكل خطيـر فـي اآلونـة األخيـرة، وأنهـا

أن الدعم الذي يتوفر من خالل جمع المساعدات في بعض الدول العربية واإلسالمية وعلى رأسها  إلىمشيرة 
 تركيا لم يسد العجز الذي نتج عن توقف التمويل اإليراني الرسمي للحركة.

ة تعـــيش حالـــة مـــن التقشـــف جـــراء تراجـــع وحســـب المصـــادر فـــإن الحركـــة بجميـــع أذرعهـــا العســـكرية والسياســـي
التمويل الخارجي فـي حـين باتـت األمـوال التـي يـتم جمعهـا مـن بعـض الـدول العربيـة واإلسـالمية وعلـى رأسـها 

 تمويل الجناح العسكري وتوفير األساسيات لحكومة الحركة بقطاع غزة. إلىتركيا يذهب معظمها 
’ أهـــل الخيـــر‘ليـــا بـــات يعتمـــد علـــى هبـــات يقـــدمها وألمحـــت المصـــادر بـــأن جـــزءا كبيـــرا مـــن دخـــل حمـــاس حا

اإلسرائيلي، إضافة لبعض المساعدات المحددة من  االحتاللالمقتنعين بنهج حماس وضرورة دعمها لمقاومة 
 بعض الدول مثل تركيا.

أن ما يقدم للحركة حاليا من تمويل سواء من تركيا أو غيرها لم يسد العجز الـذي نـتج  إلىوأشارت المصادر 
غــالق األنفــاق مــع مصــر التــي كانــت تــؤمن دخــال  عــن يســاهم فــي تمويــل  إضــافياتوقــف التمويــل اإليرانــي، وا 

 نشاطات الحكومة بقطاع غزة. 
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زهــري أن تعقيبــات الســفير المصــري ياســر عثمــان  أكــد النــاطق باســم حركــة حمــاس ســامي أبــو: الــرأي –غــزة 
 على المعلومات التي نشترها الحركة تعقيبات غير علمية وال موضوعية.

وقـــال أبـــو زهـــري عبـــر صـــفحته علـــى الفـــيس بـــوك، اإلثنـــين،:" تعقيباتـــه لـــم تقـــدم رداا واحـــداا علـــى مـــا ورد فـــي 
 التوضيح الذي تم نشره".

في رام هللا في التحريض على حركة حمـاس والتنسـيق مـع أجهـزة أمـن  وجدد اتهام عثمان بالتورط هو ومكتبه
حركــة فــتح فــي فبركــة االتهامــات وتحديــد قــوائم أســماء كــوادر حركــة حمــاس المنــوي تلفيــق اتهامــات مصــرية 

 ضدها.
وأرفق أبو زهري وثيقة جـرى رفعهـا إلـى مـدير جهـاز األمـن الوقـائي، تتضـمن ملخـص لقـاء تنسـيقي مـع نائـب 

في سياق التعاون المشترك بين الطرفين ضـد حركـة  4/7ير المصري برام هللا طارق طايل بتاريخ رئيس السف
 حماس.

 2/0/2100، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين ، أن ؤوطعبــد الــرؤوف أرنــا، عــن 7/1/2212، رأي اليةةوم، لنةةدنذكــرت 
نتنياهو، قال إنـه نجـح فـي إقنـاع وزيـر الخارجيـة األمريكـي، جـون كيـري، باحتفـاظ الجانـب اإلسـرائيلي بالكتـل 

 االستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية، بحسب صحيفة الجروزاليم بوست اإلسرائيلية.
جتمـاع مغلــق مـع كتلـة الليكـود، التــي يتزعمهـا، اإلثنـين: هنـاك تفــاهم ونقلـت الصـحيفة عـن نتنيــاهو قولـه فـي ا

حـــول حاجـــة إســـرائيل إلبقـــاء الكتـــل االســـتيطانية والمنـــاطق ذات األهميـــة التاريخيـــة مثـــل الخليـــل وبيـــت ايـــل 
 مستوطنة إسرائيلية على أراضي رام هللا.
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يلي مـن اليمـين أخـذوا االنطبـاع مـن أعضـاء الكنيسـت اإلسـرائ"وقالت الصحيفة، على موقعها اإللكترونـي، إن 
نتنياهو أن ال مشكلة لديه بالتنازل عن األراضي غير المأهولة، وأنه على اسـتعداد للتنـازل عـن المسـتوطنات 

 ."غير القائمة في الكتل االستيطانية أو تلك التي ال أهمية قومية أو استراتيجية لها
يتحـــدث خـــالل لقاءاتـــه مـــع كيـــري حـــول إخـــالء  نتنيـــاهو قـــال أنـــه ال، ان 7/1/2212، 28عةةةرب وأضـــافت 

المستوطنات،  وشدد على أن "إسرائيل لن تتنازل عن أماكن تخلى عنها آخرون في السابق"، مشيرا إلى  أن 
وقـال  "الخليل أو بيت إيل تقعان خارج الكتل االستيطانية  لكنهمـا تحظيـان بأهميـة خاصـة للشـعب اليهـودي".

ق األوسط ليست الصراع اإلسرائيلي الفلسـطيني، بـل إيـران واإلخـوان المسـلمون.  نتنياهو إن "المشكلة في الشر 
 واشار إلى أن عددا من زعماء الدول العربية يتفقون معه في هذا الشأن".

 
 : مصممون على طرد جميع المتسللين األفارقةنتنياهو .22

مين نتنيــاهو خــالل كلمــة ألقاهــا تطــرق رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــا :وكــاالت –الحيــاة الجديــدة  -تــل ابيــب 
امس أمام كتلة الليكود البرلمانية لالحتجاجات التي نظمها طالبو اللجوء السياسي األفارقة، تلك االحتجاجات 
التــي دخلــت يومهــا الثــاني وســط تــل أبيــب قــائال "أود التطــرق لتظــاهرات المتســللين األفارقــة التــي نشــهدها هــذه 

 ة تظاهرات او إضرابات".األيام وأقول لهم لن تنفعكم أي
وأضاف نتنياهو "كما نجحنا بوقف عمليات التسلل بشكل كامل مصممون على اخراج كل مـن دخـل إسـرائيل 
قبــل إغــالق الحــدود". وعــرض موقفــه مــن قضــية طــالبي اللجــوء السياســي وقــال "أود أن أوضــح أن الحــديث ال 

عـن العمـل غيـر قـانونيين ونحـن سنسـتنفذ معهـم  يدور عن الجئين وفقا للمواثيق الدولية بـل متسـللون بـاحثون
منهم وهـذا العـدد يمثـل سـتة أضـعاف العـدد الـذي  8900بطرد  8071كافة اإلجراءات القانونية ونجحنا عام 

وفـــي هـــذا العـــام ســـنعمل علـــى إخـــراج عـــدد اكبـــر.. هـــذا هـــو واجبنـــا وســـنعمل وفقـــا لهـــذا  8078ســـجله عـــام 
 الواجب".

 7/1/2212، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 سراييلي والفلسطينيبين الجانبين اإل "تقدم حقيقي" في المفاوضاتلبيد: هناك  .23
أكد وزير المالية االسرائيلي يائير لبيد أمس، وجود "تقدم حقيقـي" فـي المفاوضـات  :برهوم جرايسي -الناصرة 

لقــاء مــع كتلــة حزبــه  بــين الجــانبين االســرائيلي والفلســطيني، مطالبــا بعــدم "اضــاعة الفرصــة"، وقــال لبيــد فــي
البرلمانية "يوجد مستقبل" أمس، "إني كمن يعرف مدى التقدم في العملية السياسـية، فـإنني أقـول لكـم إنـه تقـدم 
حقيقــي، توجـــد هنـــا فرصــة حقيقيـــة، أقـــرب ممــا نـــراه فـــي العــين، مـــن أجـــل التوصــل لحـــل، وممنـــوع أن نضـــي ع 

 الفرصة".
لحـزب الليكـود فـي االئـتالف الحـاكم، قـائال "اننـي أريـد دعــم  وأضـاف لبيـد، وهـو رئـيس الحـزب الشـريك األكبـر

رئـيس الحكومـة، وأدعـوه الـى بـذل كـل جهـد مـن أجــل كسـب هـذه الفرصـة، وحـزب "يوجـد مسـتقبل" سـيقف مــن 
خلف القرارات الشجاعة التي سيتم اتخاذها من أجـل التوصـل الـى حـل، وننفصـل بموجبهـا عـن الفلسـطينيين، 

نما ط  القا، لقد حان الوقت لننفصل بسالم".ليس زواجا سعيدا وا 
 7/1/2212، الغد، عم ان

 
 إننا أمام لحظة تاريخية من اتخاذ القرارات الحاسمة: هرتسوغ .22
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جــون كيــري وزيــر الخارجيــة األميركــي مــع أعلــن إســحاق هرتســوت فــي ختــام لقائــه : أســعد تلحمــي –الناصــرة 
م أكثر من أي وسـيط آخـر علـى التوصـل إلـى أمس، الذي أطلعه على سير المفاوضات، أن كيري عاقد العز 

 اتفاق، مضيفاا أنه استنتج أن ثمة فرصة لتقليص الفجوات بين الطرفين والتوصل إلى تفاهمات.
إننا أمام لحظة تاريخية من اتخاذ القرارات الحاسمة. والكرة اآلن في ملعبي نتانياهو وعباس، "وتابع هرتسوت: 

ال ". وشدد على أن "ا إذا كانوا قادرين على القيام بخطوة تاريخية وشجاعةوعليهما اتخاذ القرار والحسم في م
قامــة دولتــين للشــعبين، ألن البــديل اآلخــر ســيأتي بدولــة  بــديل آخــر أمامنــا غيــر االنفصــال عــن الفلســطينيين وا 

 ."واحدة ثنائية القومية تضع حداا للحلم الصهيوني والستقالل الدولة الفلسطينية
 7/1/2212، الحياة، لندن

 
 "إسراييل": يمكن تحقيق سالم يحافظ على أمن وصهيونية ويهودية أولمرت .25

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، إن عدم تبني خيار السالم من أجـل مصـلحة  :ـرب82عــ
 إسرائيل هو حماقة، مؤكدا أنه يمكن تحقيق سالم يضمن أمن ويهودية وصهيونية إسرائيل.

مرت في كلمة له في مؤتمر عقد في الجامعة العبرية: "حتى رئيس وزراء أحمق يحصل على تغطية وقال أول
 إعالمية إيجابية إذا ما صنع السالم، لكن رئيس فقط رئيس وزراء أحمق ال يصنع السالم".

سـرائيل وأوضح أولمرت  بعد ذلك أنه ال يقصد الطعن برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن السـالم بالنسـبة إل
وبنظــر أولمــرت فــإن الســالم ســيوفر فرصــا  بــات ملحــا وأن الفائــدة التــي تــأتي منــه أكبــر مــن اي شــيس آخــر.

 إلسرائيل ويعزز مكانتها  ويدفع بالشرق األوسط قدما.
 ضاف أولمرت إنه "يمكن اليوم تحقيق سالم يضمن أمن إسرائيل، ويهوديتها، وصهيونيتها، وأمن سكانها".أو 

 6/1/2212، 28عرب 
 
 

 وحدة استيطانية جديدة في الضفة  272توافق على بناء  يةسراييلاآلن": الحكومة اإل السالم" .26
 818كشفت منظمة "السالم اآلن" المناهضة لالستيطان االثنين أن مشروعاا لبنـاء : القدس المحتلة ـ أ ف ب

عليـــه عشـــية مغـــادرة وزيـــر وحـــدة ســـكنية جديـــدة فـــي مســـتوطنات إســـرائيلية فـــي الضـــفة الغربيـــة تمـــت الموافقـــة 
 الخارجية االميركي جون كيري.

أخـرى فـي مسـتوطنة  88وحدة سكنية في مستوطنة عـوفرا و 850وقالت المنظمة في بيان إن مشروعاا لبناء 
"كرني شمرون" تمت المصادقة عليه االحد وفق وثيقة رسمية نشـرت علـى موقـع االدارة العسـكرية االسـرائيلية 

 الفتة إلى أن "عملية البناء يمكن أن تبدأ سريعاا". المكلفة المستوطنات،
 7/1/2212، الحياة، لندن

 
 تثبيت حكم علماني ليبرالي و  مع مصر ستراتيجي تعميق العالقاتعيران: هدفنا اال عوديد .27

مــــا زالــــت مراكــــز األبحــــاث اإلســــتراتيجي ة فــــي الدولــــة العبري ــــة وبطبيعــــة الحــــال :  زهيــــر أنــــدراوس - الناصــــرة
 ي طلق عليها بالثورات العربية وتداعياتها على صعيد نفقات األمن.ن األمنــي  والسياســي  فــي إســرائيل يعكفــون علــى دراسـة المخــاطر اإلســتراتيجية التــي تنطــوي عليهــا مــا المسـتويي
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واعتبـــرت النخـــب اإلســـرائيلية أن مـــا حـــدث فـــي العـــالم العربـــي يمثـــل تهديـــداا التفاقيـــة كامـــب ديفيـــد، مـــن العـــام 
صر، والتـي أتاحـت إلسـرائيل تقلـيص نفقـات األمـن ومضـاعفة االسـتثمار فـي المجـاالت المدنيـة مع م 7616

ــان  التــي تعــزز النمــو، وتبعــد شــبح الركــود االقتصــادي. ويــرى عوديــد عيــران، ســفير تــل أبيــب األســبق فــي عم 
، وحتـى 7616ونائب رئيس معهد أبحاث األمـن القـومي اإلسـرائيلي أن ـه مـن منـذ التوقيـع علـى المعاهـدة عـام 

اندالع المظاهرات المطالبة بالتغيير في ميدان التحرير في الخامس عشر من كانون الثاني / يناير مـن عـام 
 لم يطرح أي عالمة استفهام حول مدى التزام مصر باتفاقية كامب ديفيد على اإلطالق.  8077

الســالم فــي الوقــت الــذي قامــت  ويشــير عيــران إلــى إن  النظــام المصــري فاجــأ إســرائيل عنــدما صــمدت اتفاقيــة
، وفي خضـم انتفاضـتي الحجـر 7628وغزت لبنان عام  7627إسرائيل بقصف المفاعل الذري العراقي عام 

، بـل إن  مصـر بـدالا مـن االحتجـاج الحقيقـي 8002، وحرب غـزة 8009واألقصى وكذلك حرب لبنان الثانية 
دما أثــارت الممارســات اإلســرائيلية أعصــاب علــى ســلوك إســرائيل، حرصــت علــى تهدئــة األطــراف العربيــة عنــ

، على حد  تعبيره.   العالم العربي 
وال يســتبعد عيــران تخلــي مصــر عــن اتفاقيــة كامــب ديفيــد، مســتنداا فــي حكمــه هــذا إلــى نتــائج اســتطالع للــرأي 

مـن المصـريين يـرون  %58، التـي أظهـرت أن  " The Pew Research Center "العـام أجـراه معهـد
رأوا وجـــــوب الحفـــــاظ عليهـــــا. وتـــــابع قـــــائالا إن  الهـــــدف  %19معاهـــــدة كامـــــب ديفيـــــد، مقابـــــل وجـــــوب إلغـــــاء 

االستراتيجي اإلسرائيلي هو الحفاظ على عالقات السالم مع مصر، بل وتعميقها، ومصلحة خاصة إلسرائيل 
لفـت  في تثبيت حكم علماني، ليبرالي مسؤول ويؤدي وظائفه بنجاعة في مصر كلها وفي منطقة سيناء، كمـا

سـرائيل، برأيـه، مطالبـة  إلى أن  إسرائيل مطالبة بالعمل على عدة مسـتويات مـن أجـل تحقيـق هـذه األهـداف، وا 
بأن تعمق التعاون مع الجيش المصـري ومواصـلة السـماح لـه باسـتخدام القـوات فـي سـيناء، بحجـم يخـرج عمـا 

شبكات تهريب الوسائل القتالية إلى يملى في إطار الملحق العسكري التفاق السالم، ضد الشبكات الجهادية و 
قطاع غزة، مشيراا إلى أن  الدولـة العبري ـة قـد اسـتجابت لطلبـات مصـري ة باسـتخدام قـوات ووسـائل تتجـاوز قيـود 

 الملحق العسكري التفاق السالم، ويجب اإلستمرار في ذلك. 
ا، إلى أن  مصر شهدت عملية متواصلة وسريعة لتضعضع األمن الداخل ي. ميليشيات مسلحة، ال وأشار أيضا

تخضع إلمرة محافل األمن، يمكن إيجادها اليوم في كل حي، وحكم هذه الميليشيات في الشارع سيتسـع كلمـا 
 استمر التدهور اإلقتصادي في الدولة، كما أن ه من المتوقع تمرد الطبقات الفقيرة، ذات المدى األوسع. 

لطوية سـيجد تعبيـره فـي إحـالل القـانون والنظـام الـداخلي، وكـذا وبالتالي فـإن  اختبـار قـدرة الحكـم والنجاعـة السـ
في تحسين الوضع اإلقتصادي وخلق أماكن عمل. في ضوء ذلـك، تحسـن إسـرائيل عمـال، زاد عيـران، إذا مـا 
أيــدت مواصــلة المســـاعدة األمريكيــة األمنيـــة للجــيش المصـــري، توســيع المســـاعدة المدنيــة لمصـــر مــن جانـــب 

ســـات الماليـــة الدوليـــة، والمبـــادرة الدوليـــة لتطـــوير البنـــى التحتيـــة، التـــي تحتاجهـــا مصـــر الـــدول الغربيـــة والمؤس
كالهواء للتنفس. ويمكن للمحافل اإلقليمية، التـي انطالقاـا مـن تخوفهـا علـى حكمهـا صـل ت لفشـل وسـقوط حكـم 

مـارات الخلـيج أن تسـاعد فـي  اإلخوان المسلمين في مصر، وعلى رأسها الملكيات السنية السـعودية، األردن وا 
 استقرار مصر ودعم تصدي الحكم للتحديات القاسية في الداخل، وباألساس بوسائل اقتصادية. 

وتـــابع: إلســـرائيل تـــأثير محـــدود فـــي هـــذا المجـــال، ولكـــن يمكنهـــا أن تحـــاول إقامـــة قنـــوات تنســـيق ســـرية مـــع 
لســطينيين، حتــى علــى نطــاق الملكيــات. فضــالا عــن ذلــك، فــإن  اســتئناف المســيرة السياســية بــين إســرائيل والف

ا أن يدفع إلى األمام بتنسيق إقليمي واسع ليس فقط في المساعي الستقرار مصر، بل  جزئي، يمكنه هو أيضا
ا في المساعي لبلورة جبهة إقليمية ضد المحور الراديكالي، بقيادة إيران.   وأيضا
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ه بـالتوازي، ال يمكـن إلسـرائيل أن وأضاف أن ـه كانـت العالقـات مـع الجـيش المصـري وال تـزال حيويـة، غيـر أن ـ
تتجاهــل النفــوذ المتعــاظم لقــوى مدنيــة فــي مصــر الشــباب الليبرالــي والعلمــاني، الــذي أثــر جــدا علــى اإلطاحــة 
بالرئيســين مبــارك ومرســي، مشــدداا علــى أن  إلســرائيل قــدرة تــأثير محــدودة علــى الســاحة السياســية فــي مصــر، 

وات حـوار مـع الجهـات التـي تخـوض الثـورة فـي ظـل الحـرص علــى ومـع ذلـك، فـإن عليهـا أن تحـاول إقامـة قنـ
االمتناع عن استفزاز الجيش المصري، وهكذا يمكن إلسرائيل أن تحاول إسداء المشورة لتلك المحافل المدنيـة 
في مواضيع اإلقتصاد واإلدارة، ويمكن لهذه المحافل أن تستعين بإسرائيل وبعالقاتها لتشجيع االستثمارات في 

ـــــا دان إلـــــدار، الـــــذي تــــولى فـــــي الســـــابق مناصـــــب قياديـــــة فـــــي جهـــــاز الموســـــاد مصــــر، ع لـــــى حـــــد  قولـــــه. أم 
)اإلستخبارات الخارجي ة( ويعمل حالياا محاضراا لدراسات الشرق األوسط في جامعة تل أبيـب، فيـذهب إلـى مـا 

ائيل الراسخة عميقاا ذهب إليه عيران، الفتاا إلى إن  غياب نظام الرئيس مبارك سيسمح بالتعبير عن عداوة إسر 
 ن. يفي الوعي الجمعي للمصري

 7/1/2212، القدس العربي، لندن
 

 "إسراييلة": السلطة الفلسطينية تنم ي ثقافة الكراهية لإسراييليتقرير  .28
اتهم تقرير استخباري إسرائيلي السلطة الفلسطينية، بالوقوف خلـف التحـريض : آمال شحادة -القدس المحتلة 

على إسرائيل، معتبراا أنها وضعت خطة متكاملة تضمن من خاللها تنميـة ثقافيـة الكراهيـة  الشعبي الفلسطيني
 واإلرهاب تجاه إسرائيل.

وبحسب التقرير اإلسرائيلي، فإن "السلطة الفلسطينية تركز على رسائل أساسـية فـي مركزهـا، التحـريض وعـدم 
بيـــة". وذكـــر التقريـــر أن "الســـلطة الفلســـطينية تقبـــل اإلســـرائيليين واليهـــود، والتشـــجيع علـــى تنفيـــذ عمليـــات إرها

تستثمر في غـرس هـذه الرسـائل بـين األطفـال، فـي إطـار التعلـيم الرسـمي وغيـر الرسـمي، ومـن خـالل البـرامج 
التلفزيونيــة والمجــالت والمناســبات الثقافيــة الخاصــة باألطفــال". وأضــاف: "فــي المقابــل ال يوجــد لــدى الســلطة 

 ي يثقف على السالم مع إسرائيل".الفلسطينية أي برنامج تعليم
كما جـاء فـي التقريـر أن "الرسـالة األساسـية التـي تـروج لهـا السـلطة، فـي إطـار التحـريض، تنفـي حـق إسـرائيل 
فـي الوجـود، وبالتأكيـد لـيس كدولـة يهوديـة، كمــا تـدعي السـلطة أن الشـعب اليهـودي غيـر قـائم، وال تربطــه أي 

 صلة بأرض إسرائيل".
نية، بحسب التقريـر، فتقـول إن "اختفـاء إسـرائيل وارد فـي المسـتقبل، وسـتقوم الدولـة الفلسـطينية أما الرسالة الثا

 على كل أراضي فلسطين. وفي هذه الرسائل، تظهر خارطة ال تبين وجود إسرائيل".
وأكــد أن "الرســـالة الثالثــة تتضـــمن الكراهيــة لليهـــود، وتشــمل مصـــطلحات ال ســامية بـــل ونازيــة، تعتبـــر اليهـــود 

لصهاينة ملوثاا بيئياا يجب معالجته كما يجب". فيما تعتبـر الرسـالة الرابعـة، بحسـب التقريـر، أن "كـل وسـائل وا
 النضال، بما في ذلك اإلرهاب، هي وسائل شرعية على طريق تحقيق الهدف الدائم".

 د اليهود". ويختم التقرير أن "هذه الرسائل تشمل دعماا لإلرهاب وتمجيد القتلة، والتشجيع على العنف ض
 7/1/2212، الحياة، لندن

 
 يشكل فرقة خاصة إلحباط عمليات من سيناء "الشاباك" .22



 
 
 

 

 

           21ص                                    2101العدد:            7/0/2100الثالثاء  التاريخ:

كشـــفت صـــحيفة هـــآرتس العبريـــة، أن جهـــاز األمـــن العـــام الصـــهيوني الشـــاباك شـــكل فرقـــة : ترجمـــات -المجـــد
حباط أية عمليات أو محاوالت إطـالق صـوار  يخ مـن خاصة تعنى بملف شبه جزيرة سيناء المصرية األمني وا 

 األراضي المصرية باتجاه دولة الكيان.
جماعة جهادية في سيناء  75وقالت الصحيفة  إن جهاز األمن الصهيوني "توفرت لديه معلومات عن وجود 

تــرتبط بالمنظمــات الجهاديــة العالميــة، أربعــة منهــا " علــى الحــدود الشــمالية الشــرقية المصــرية مــع دولــة الكيــان"
 المصرية. -داف صهيونية على الحدود الصهيونيةتختص بتنظيم عمليات ضد أه

وبحســب هــآرتس فــإن التقــديرات األمنيــة لــدى أجهــزة األمــن الصــهيونية متباينــة حــول عــدد نشــطاء الجماعــات 
الســلفية الجهاديــة فــي شــبه جزيــرة ســيناء، إذ يقــدر جهــاز الشــاباك عــددهم بالمئــات، بينمــا تــرى االســتخبارات 

 بضعة آالف. العسكرية أمان أن عددهم يبلا
وعن جنسية تلك التشكيالت الجهادية قالت الصحيفة إن البنية التنظيمية لهذه الجماعات تقوم علـى المـواطن 

وبحسـب  المصري في سيناء، لكن المؤكد أن أعداداا منهم جاءت من المملكة العربية السعودية واليمن وليبيـا.
جهاديـة بسـيناء تخطـط لتنفيـذ عمليـات كبيـرة ضـد دولـة تقديرات الجهات األمنية الصهيونية، فإن الجماعـات ال

 الكيان خاصة في ظل األوضاع القائمة في مصر.
ويسود في األوساط الصهيونية جـدل واسـع علـى خلفيـة المخـاوف مـن أن تتحـول سـيناء إلـى الخاصـرة الرخـوة 

ان ضــعف الســيطرة واألضــعف بالنســبة للكيــان فــي المنطقــة، وذلــك لعــدة عوامــل تــتلخص فيمــا تــراه دولــة الكيــ
المصــرية الرســمية علــى شــبه جزيــرة ســيناء، وتنــامي نفــوذ الجماعــات وصــوالا إلــى ترامــي أطــراف شــبه جزيــرة 

 سيناء، وضعف السيطرة والمراقبة األمنية عليها، بحسب خبراء صهاينة.
 5/1/2212، المجد االمني

 
 
 

 عمل في لبنانهاز "أمان" يجهادي بسورية وج ألف 22الخطر قادم جراء تمركز  :إسراييلي جنرال .32
يفن" ممـا أسـماها "العاصـفة" التـي سـتهب علـى حذ   ر رئيس شعبة العمليات فـي الجـيش الصـهيوني "يـؤاف هـارا 

أن الخطر قادم جراء تمركز  المنطقة بفضل التغييرات الجوهرية الجارية فيها، خصوصاا سوريا ولبنان، معتبراا 
ــديهم رؤيــة لمحاربــة "إســرائيل".فــي ســوري "الجهــاد العــالمي"ألــف مــن رجــال  80 يفن" وأعلــن  ا ممــن ل  أن  "هــارا 

سـتعد للـدفاع عـن وأن  الجـيش الصـهيوني يقـوم بعمـل ممتـاز فـي لبنـان، ية "أمـان" ستخبارات العسكري  جهاز اإل
الحـرب المقبلـة ال تنطـوي علـى قيـد عـدم ضـرب أهـداف إسـتراتيجية فـي مـع لبنـان، مشـيراا إلـى أن   خط الحدود
خططـاا واسـتبعد أن  يكـون لـدى "حـزب هللا"  س هناك اليوم حصانة ألحد في لبنان، بما فيهـا الدولـة.لبنان، ولي

 األسد. نظام اآلن بمحاولة إنقاذ الحزب مشغول إستراتيجية لتحطيم الوضع الراهن، ألن  
 6/1/2212، 2287التقرير المعلوماتي 

 
 071ار حصار "اليرموك" لليوم واستمر أسبوع في سورية بفلسطينيا  قضوا  ثالثون: معطيات .20

الجئا فلسطينيا، قضوا خالل األسبوع  00، أسماء ةوثق ناشطون فلسطينيون في مخيمات الالجئين في سوري
 الماضي، أكثر من ثلثهم بسبب الجوع.



 
 
 

 

 

           20ص                                    2101العدد:            7/0/2100الثالثاء  التاريخ:

وأشارت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في بيان صحفي، يوم االثنين، إلى أن القصف تواصل 
وقالت المجموعة في بيانها إن  ماضي على مخيمات "درعا" و"حندرات" و"اليرموك" و"خان الشيح".األسبوع ال

"الجــوع مــا زال يحصــد أرواح أهــالي مخــيم اليرمــوك )جنــوب دمشــق( وذلــك بســبب اســتمرار الحصــار المشــدد 
دى لعشــرات يومــاا بشــكل متواصــل، حيــث يمنــع إدخــال المــواد الغذائيــة والطبيــة، ممــا أ 170عليــه ألكثــر مــن 

ضـحية  11اإلصابات بالجفاف الذي أدى النتشار ظاهرة الموت جوعاا حيـث سـجل خـالل األسـبوع الماضـي 
 بسبب ذلك".

2/0/2100، فلسطين أون الين  
 

 ومحاولة ألداء صلوات تلمودية.. اقتحامات للمسجد األقصى بكيراتالشيخ  يعتقلاالحتالل  .22
إن قـــوات االحـــتالل  2/1/1014لهـــا صـــباح يـــوم االثنـــين  للوقـــف والتـــراث فـــي بيـــان األقصـــىقالـــت مؤسســـة 

واقتادتـه  األسباطاعتقلت صباح يوم االثنين المدرس في مصاطب العلم الشيخ عبد الرحمن بكيرات عند باب 
 .بتهمة اثارة الشغب والتحريض مركز التحقيق في القشلة إلى

من محبيه ومناصريه  األقصىتفريا المسجد  وأكد بيان المؤسسة أن هذه التهم كلها باطلة والهدف من ورائها
فساح المجال القتحامات المستوطنين ومخططات االحتالل الخبيثة بحقه  .وا 

مـــن جهـــة بـــاب المغاربـــة وقـــاموا بجولـــة فـــي أنحائـــه  األقصـــىمســـتوطنا المســـجد  10وفـــي هـــذه األثنـــاء اقـــتحم 
المقتحمــين حــاولن أداء صــلوات  أن أربــع مســتوطنات مــن ضــمن إلــىبحراســة أمنيــة مشــددة، ولفتــت المؤسســة 

منعـوهن مـن ذلـك  األقصـى، غيـر أن حـراس "االنبطـاح المقـدس علـى األرض"تلموديـة مـن خـالل مـا يسـمى بــ
 .األجواءخشية حدوث تصعيد في  األقصىمن  بإخراجهنفورا، فيما قامت قوات االحتالل 

2/0/2100مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 

 كنيسة المهد ثيوفيلوس الثالث يترأس قداس منتصف الليل في يركالبطر بيت لحم:  .22
تـرأس غبطـة البطريـرك كيريـوس ثيوفيلـوس الثالـث، بطريـرك الـروم األرثـوذكس فـي المدينـة  حسن عبد الجـواد:

المقدسة وسائر فلسطين واألردن، قـداس منتصـف الليـل لعيـد المـيالد المجيـد للطوائـف المسـيحية األرثوذكسـية 
 حسب التقويم الشرقي في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم. التي تسير

ودعــــا غبطــــة البطريــــرك ثيوفيلــــوس خــــالل القــــداس، مــــن أجــــل نجــــاح مفاوضــــات الســــالم بــــين الفلســــطينيين، 
سرائيل، واالعتراف بالدولة الفلسطينية دوليا  .وا 

امي الحمدهللا، ورئيس ر  د.عباس، ورئيس جمهورية سيرالنكا، ورئيس الوزراء  محمود وحضر القداس، الرئيس
 .بلدية بيت لحم السيدة فيرا بابون

7/0/2100األيام، رام هللا،   

 
 2102 سنةدونم من أراضي الضفة  00211صادر  االحتاللتقرير:  .20

كشف مركز أبحاث فلسطيني متخصص في شؤون االستيطان، النقاب عن أن سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي 
( دونمـــات مـــن األراضـــي الفلســـطينية فـــي الضـــفة 14104حـــوالي ) (1010صـــادرت خـــالل العـــام المنصـــرم )

 الغربية، وبدأت بتسجيل األراضي المصادرة وتطويبها لصالح شركات استيطانية ومستوطنين.



 
 
 

 

 

           22ص                                    2101العدد:            7/0/2100الثالثاء  التاريخ:

ـــة فـــي بيـــان صـــحفي إن  وقـــال "مركـــز أبحـــاث األراضـــي" ومقـــره مدينـــة بيـــت لحـــم فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتل
( مواطن 1100( مسكنا يأوي )142( منشأه أخرى، كما هدم )010)( منشأة وهدد بهدم 071االحتالل هدم )

( مبنــى تــم هــدمها فــي القــدس 101( طفــال أصــبحوا بــال مــأوى فــي العــراء، مــن بينهــا )200فلســطيني، مــنهم )
 المحتلة.

( شـجرة 10040( مسـكنا، واقتلـع وقطـع )0101وأضاف المركز أن االحتالل سلم أوامر هدم جديدة لحـوالي )
فـي  01( شجرة زيتون، كما بلغـت نسـبة األشـجار المقلوعـة والمحترقـة بالكامـل حـوالي )11100ا )مثمرة، منه

 المائة(.
( حــاجزا، قطعــت أوصــال الضــفة، إضــافة إلــى المصــادقة علــى بنــاء 001وأشــار إلــى أن عــدد الحــواجز بلــا )

 .ألف وحدة جديدة 10( وحدة استيطانية، والبدء بإعداد مخططات لـبناء 7000وتنفيذ )
2/0/2100، فلسطين أون الين  

 
 األسرىموجهة من قبل جهاز األمن اإلسراييلي إلثارة اإلرباك في صفوف  "يديعوت"قراقع:  .25

والمحـــررين عيســـى قراقـــع مـــن التعـــاطي مـــع مـــا تنشـــره صـــحيفة يـــديعوت  األســـرىحـــذر وزيـــر شـــؤون : رام هللا
فراج عـنهم فـي الدفعـة الرابعـة وأن هـذه القـوائم احرنوت اإلسرائيلية التي نشرت قوائم أسماء لألسرى المقرر اإل

 غير صحيحة وغير رسمية وغير معتمدة وهدفها إثارة اإلرباك والبلبلة في صفوف االسرى وذويهم.
وطالــب قراقــع وســائل اإلعــالم الفلســطينية بعــدم االنجــرار وراء مــا تنشــره هــذه الصــحيفة التــي تعمــدت وبشــكل 

سرائيلية بنشر قوائم غير دقيقة عن أسرى سوف يفرج عنهم للتالعـب فـي مبرمج وبتوجيه من أجهزة األمن اإل
 .األسرىأعصاب الشعب الفلسطيني وذوي 

مـــن جهـــة اخـــرى، قـــال قراقـــع ان الوضـــع الصـــحي المتـــدهور لألســـرى المرضـــى فـــي ســـجون االحـــتالل ســـوف 
نقـاذهم مـن الوضـع  يتصدر كافة التحركات واللقاءات الدولية واإلقليمية خالل هذا العام ألجل اإلفراج عـنهم وا 

 الخطير الذي يمرون به بسبب اإلهمال الطبي المبرمج والمتعمد الذي يتعرضون له.
 10وكشف قراقع عن ازدياد نسبة اإلصابة باألمراض الخبيثة وخاصة أورام الحنجرة حيث وصل عددها إلـى 

 .1010شهور األخيرة من عام  2حاالت اكتشفت خالل الـ 
7/0/2100رام هللا، الحياة الجديدة،   

 
 2102ا  خالل سياسي اعتقاال   050 أجهزة السلطة نفذت الضفة:بالسياسيين  المعتقلين لجنة .22

تشــير معطيــات إحصــائية وثقتهــا "لجنــة أهــالي المعتقلــين السياســيين فــي الضــفة الغربيــة" إلــى ارتفــاٍع فــي عــدد 
 1410حالـة اعتقـال وأكثـر مـن  001ت (، والتـي بلغـ1010حاالت االعتقال السياسي خالل العام الماضـي )

حالــة اعتقــال عــن العــام الســابق  111حالــة اســتدعاء مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية، بزيــادٍة قــدرها 
 حالة. 400، الذي بلا عدد حاالت االعتقال السياسي خالله 1011

مــن ثــالث ســنوات بعضــهم وأكــدت اللجنــة اســتمرار اعتقــال عــدٍد مــن قــدامى المعتقلــين السياســيين منــذ أكثــر 
مضــى علــى اعتقالــه أكثــر مــن خمــس ســنوات، علــى الــرغم مــن صــدور قــرارات قضــائية متكــررة بــاإلفراج عــن 

 .معظمهم
ووث قــت اللجنــة تعــرض العديــد مــن المعتقلــين لعمليــات "تعــذيب"، مشــيرة إلــى أنهــا "تراوحــت بــين الجلــد والشــبح 

عظمهــا كانــت ضــد  معتقلــين تــم التحقيــق معهــم علــى والضــرب والشــتم والمنــع مــن النــوم لســاعات طويلــة، وم



 
 
 

 

 

           22ص                                    2101العدد:            7/0/2100الثالثاء  التاريخ:

قضـــايا لهـــا عالقـــة بتوصـــيل أو اســـتالم مســـتحقات لعـــائالت األســـرى والشـــهداء وحـــاالت أخـــرى علـــى خلفيـــة 
 اتهامهم بأعمال مقاومة أو حيازة السالح".

لمفـرج عـنهم وتابع التقرير "لم تتوقف أجهزة السلطة عن عقد المحاكمـات السياسـية بحـق  عشـرات المعتقلـين وا
بعـد اعتقــالهم، علـى الــرغم أن  بضــعهم أسـرى يقبعــون فــي سـجون االحــتالل، ويعرضــون فـي ذات الوقــت علــى 

 المحاكم الفلسطينية".
2/0/2100، فلسطين أون الين  

 
 فلسطينيا   شهيدا   202االحتالل يواصل احتجاز جثامين جثامين الشهداء:  استردادحملة  .27

الحملــــة الوطنيــــة الفلســــطينية الســــترداد جثــــامين الشــــهداء المحتجــــزين  كشــــفت وكــــاالت: -فلســــطين المحتلــــة 
شـــهيداا  101والكشــف عـــن مصـــير المفقــودين، أمـــس، أن حكومـــة االحــتالل ال تـــزال تحتجـــز مــا ال يقـــل عـــن 

وشـــهيدة فـــي مقـــابر أقيمـــت فـــي أمـــاكن عســـكرية مغلقـــة، فـــي حـــين مـــا زالـــت تماطـــل فـــي تنفيـــذ قـــرار محكمـــة 
ــذين خضــعوا وعــائالتهم لفحوصــات الحمــض النــووي  02ج عــن رفــات االحــتالل العليــا لإلفــرا مــن الشــهداء ال

 الريبي لتحديد هوياتهم في نوفمبر الماضي.
جثماناا لشهداء فلسطينيين منـذ بـدء الحملـة"،  00"الخليج" "نجحنا في استرداد ـوقال منسق الحملة، سالم خلة ل

وية أصـحابها، وأن الحملـة نجحـت فـي إتمـام توثيـق جثماناا يجري فحصها للتأكد من ه 02موضحاا أن هناك 
حالة، إضافة إلى وجود  04رفاتاا لشهداء احتجزت "إسرائيل" جثامينهم، في حين يجري توثيق  104قانوني ل

 حالة ضمن المفقودين. 20
7/0/2100الخليج، الشارقة،   

 
 

 بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز اإلسراييلي الفلسطينية بحاث يطالب السلطةلأل بيسان مركز .28
طالــب مركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء، الســلطة الفلســطينية بإلغــاء اتفاقيــة اســتيراد  منتصــر حمــدان: -رام هللا 

عامـــاا، التـــي تـــم توقيعهـــا أول أمـــس فـــي فنـــدق "األمريكـــان كولـــوني" فـــي القـــدس  10الغـــاز "اإلســـرائيلي" لمـــدة 
مليـار  1. 1شركات وقود "إسرائيلية"، ووزير الطاقة الفلسـطيني عمـر كتانـة بقيمـة  المحتلة، بين رؤساء ثالث

 دوالر.
ودعــا مــدير مركــز بيســان اعتــراف الريمــاوي، أمــس، إلــى ضــرورة إلغــاء هــذا االتفــاق لمــا يتضــمنه مــن تعميــق 

ة، للفكـاك مـن لتبعية االقتصاد والقرار الفلسطيني للمحتـل، وممارسـة الضـغط الشـعبي علـى السـلطة الفلسـطيني
 المشاريع والتعاقدات السياسية واالقتصادية وغيرها معه، وقال إن هذا االتفاق يكرس التبعية لالحتالل.

7/0/2100الخليج، الشارقة،   
 

 بتوحيد جهود "المقاومة والمفاوضات" لتحرير األسرى ةفلسطينيمطالبات  .20
ة للجنــة االقــوى الوطنيــة واإلســالمية"، فــي محمــد ماجــد: طالبــت لجنــة ااألســرى"، التابعــ - االناضــول -غــزة 

قطاع غزة، "فصائل المقاومة"، وطاقم االمفاوضين"، بتوحيد جهودهم للعمل على تحرير األسرى من السجون 
 اإلسرائيلية بكافة الوسائل المتاحة.
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غـرب  االثنـين، أمـام مقـر اللجنـة الدوليـة للصـليب األحمـر أمـسجاء ذلك خالل احتفـال نظمتـه لجنـة األسـرى 
 مدينة غزة، لتكريم األسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم من السجون اإلسرائيلية يوم الثالثاء الماضي.

وقـــال حســـن المصـــري، المتحـــدث باســـم القـــوى الوطنيـــة واإلســـالمية: علـــى المقاومـــة، والمفاوضـــين أن تتوحـــد 
 .السبل والوسائل المتاحةجهودهم من أجل دعم، وتحرير كافة األسرى من السجون اإلسرائيلية، بكل 

وتحقيـق المصـالحة  االنقسـاممن جهته، دعا األسير المحرر إبراهيم أبو علي فـي كلمـة لـه إلـى ضـرورة إنهـاء 
 الفلسطينية.
مـن القطـاع، وباإلضـافة إلـى  000أسير فلسـطيني فـي السـجون اإلسـرائيلية، مـنهم حـوالى  4400ويقبع قرابة 

 غزة.بحكومة الاألسرى في  عشرات األسرى األطفال، بحسب وزارة
7/0/2100القدس العربي، لندن،   

 
طالق .01  لمخيم اليرموك حملتي "أغيثوهم" و"شريان الحياة" فلسطين: مسيرات تضامنية وا 

محافظـــات ـ "األيــــام"، "وفــــا": نظمـــت، أمـــس، فـــي القـــدس ورام هللا ونـــابلس وبيـــت لحـــم اعتصـــامات ومســـيرات 
لفلســـطينيين فـــي ســـورية، فـــي حـــين أطلقـــت وزارة األوقـــاف والشـــؤون تضـــامنية مـــع مخـــيم اليرمـــوك لالجئـــين ا

، حملة "أغيثوهم" إلغاثـة المخـيم، وفـي بيـت لحـم أطلقـت الحملـة الوطنيـة إلغاثـة مخـيم اليرمـوك أمسالدينية، 
 والشتات حملة "شريان الحياة" وفي قلقيلية أطلق المحافظ حملة لمساندة المخيم، أيضاا.

المواطنين المقدسـيين، امـس، أمـام مقـر اللجنـة الدوليـة للصـليب األحمـر فـي حـي ففي القدس اعتصم عشرات 
 الشيخ جراح بالقدس، تضامنا مع مخيم اليرموك.

وفي رام هللا شارك العشرات من المواطنين غالبيتهم من األطفال، امس، في مسيرة تضامنية مع أطفال مخيم 
 لحصار المستمر على المخيم.اليرموك الذين يموتون يوميا بسبب الجوع والقصف وا

وفي نابلس شارك عشرات المواطنين، امس، فـي المسـيرة التضـامنية وسـط المدينـة مـع الالجئـين الفلسـطينيين 
 في مخيم اليرموك.

وفي بيت لحـم أعلنـت الحملـة الوطنيـة إلغاثـة أهلنـا فـي مخـيم اليرمـوك والشـتات "شـريان الحيـاة" فـي مخيمـات 
 ا اإلغاثية ألبناء شعبنا في المخيم.بيت لحم، عن انطالق حملته

وقــد نظمــت الحملــة الوطنيــة اعتصــاما جماهيريــا، أمــس، أمــام صــرح الشــهيد، فــي مخــيم الدهيشــة، بمشــاركة 
عشـــرات الفعاليـــات الوطنيـــة، مـــن مراكـــز الشـــباب واللجـــان الشـــعبية، وأبنـــاء مخيمـــات الدهيشـــة وعايـــدة وبيـــت 

الس بلديــة، ورجــال أعمــال، ومؤسســات أهليــة، مــن أبنــاء جبــرين، ونشــطاء مجتمعيــين، ورؤســاء وأعضــاء مجــ
 المحافظة.

، حملة "أغيثوهم" إلغاثـة أبنـاء شـعبنا فـي أمسعلى صعيد ذي صلة، أطلقت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 
 مخيم اليرموك.

ليرمــوك وقــال وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة محمــود الهبــاش: إن معانــاة الالجئــين الفلســطينيين فــي مخــيم ا
خصوصا، تزداد يوما بعد يوم، ومعاناتهم طغـت بشـكل يثيـر مشـاعر الجميـع، فضـال عـن الفلسـطينيين الـذين 

 يشعرون بحجم الكارثة.
7/0/2100األيام، رام هللا،   

 
 غزة ممنوعون من زراعة أراضيهمفي قطاع  العازلةقة طسكان المن .00
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قــــة العازلــــة فــــي قطــــاع غــــزة مــــع الحــــدود هــــاني الشــــاعر: يعــــاني ســــكان المنط -األناضــــول  -خــــان يــــونس 
 اإلسرائيلية معاناة يومية، حيث تتسبب السلطات اإلسرائيلية في منعهم من زراعة أراضيهم.

عامـا،  40إياد قديح، مزارع فلسطيني من محافظة خان يونس جنوبي قطـاع غـزة، ويعمـل، البـالا مـن العمـر 
صــل ســبعة آالف متــر مربــع كــان يزرعهــا فــي فــي جــزء صــغير مــن أرضــه يقــدر بــألف متــر مربــع فقــط، مــن أ

 السابق.
آالف متــر مربــع( ضــمن مــا ي عــرف بالمنطقـة العازلــة والتــي فرضــتها إســرائيل فــي بدايــة  2وتقـع بقيــة األرض )

 متر، على طول حدود قطاع غزة. 000لمسافة  1000انتفاضة األقصى التي اندلعت نهاية أيلول/سبتمبر 
تراا عن الشريط الحدودي، ومعاناتنـا كسـكان للشـريط الحـدودي ال حـدود لهـا، م 400منزلي  يبعدويقول قديح: 

فعــدا االعتــداءات اإلســرائيلية اليوميــة مــن إطــالق للنــار والقصــف والتــوغالت، ال تتــوفر ميــاه صــالحة للشــرب 
 بشكٍل كاِف، وال شبكات كهرباء، فضالا عن قطع التيار لساعات طويلة يومياا.

والنصـف األول مـن  1011تها كبيـرة، لـم نسـتطع الوصـول لهـا إال فـي نهايـة عـام ويضيف لدينا أراٍض مسـاح
بعد اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي، والذي ينص أحد بنوده على إلغاء ما  1010

 .ت سمى بالمنطقة العازلة، وعليه تمكنا من زراعتها لموسم واحد فقط
7/0/1002القدس العربي، لندن،   

 
 عن غزة يبدأ من مصر "الظلم": رفع الفلسطينيةتمرد حركة  .02

فلسـطين" الـذي ينـاقش  –محمد العطار: بدأ عصر يوم االثنين المـؤتمر الصـحفي لحركـة "تمـرد  -إنجى طه 
الناصـــر  وأوضـــح عبـــد غـــزة". فـــيتمـــر بهـــا غـــزة، تحـــت عنـــوان "تمـــرد علـــى الظلـــم  التـــي "األوضـــاع المؤســـفة"

فلسطين"  فى مصر، أن المؤتمر سيحضره شخصيات عامة وممثلـين  –م حركة "تمرد العربى، المتحدث باس
المؤتمر قاموا بدعوة الفريق األول عبدالفتاح  منظميعن األحزاب والنقابات والسفارات العربية، مشيراا إلي أن 

 السيسى وزير الدفاع واإلنتاج الحربي.
تعاصـرها غـزة، وصـور أخـري لمـا أسـموه  التـياة إلي أنه سـوف يـتم عمـل معـرض صـور للمأسـ العربيوأشار 

 "ضحايا جرائم عصابات حماس".
قالــت هنــد العربــى، المنســقة اإلعالميــة لحركــة " تمــرد فلســطين"، أن الحركــة ســتقوم برفــع قضــية دوليــة ضــد و 
 ."ترتكبها عصابات حماس ضد الشعب الفلسطينى فى غزة التيالجرائم الفاشية "

عــن غــزة يبــدأ مــن مصــر أوال ثــم ســيتم تصــعيد  "الظلــم"بوابــة الوفــد أن رفــع تصــريحات ل فــي العربــيأوضــحت 
ـــدوليالقضـــية علـــى المســـتوى  ـــار  ال ـــك االســـتقاللمضـــيفة أن المستشـــار أحمـــد الفضـــالى، رئـــيس تي ، تبنـــى تل

 القضية.
7/0/2100الوفد، الجيزة،   

 
 غزةاع قطدخول مواد البناء ل "إسراييل"مليون دوالر بسبب منع  251بة مشروعاتتوقف  .02

أعلــن النائــب جمــال الخضــري رئــيس اللجنــة الشــعبية لمواجهــة الحصــار أن منــع إســرائيل : غــزة ـ أشــرف الهــور
 مليون دوالر. 100دخول مواد البناء إلى قطاع غزة تسبب بوقف مشروعات بقيمة 

وقــال الخضــري فــي تصــريح صــحفي أن شــلل المشــروعات فــي قطــاع غــزة وتوقــف شــركات المقــاوالت والبنــاء 
 .%00المهن والحرف المرتبطة بالبناء رفع معدالت البطالة بصورة كبيرة جداا فاقت الـو 
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وأشار إلى ارتفاع معدالت البطالة يعني بالمقابل ارتفاعاا حاداا في معدالت الفقـر، الفتـا إلـى أن  تقريـر البنـك 
 .%04الدولي األخير قال إن نسبة الفقر بين السكان في غزة وصلت إلى 

يومـاا عبـر معبـر كـرم أبـو سـالم  40أن االحـتالل اإلسـرائيلي يمنـع دخـول مـواد البنـاء إلـى غـزة منـذ ولفت إلـى 
المفتوح جزئياا ويسمح من خالله بمرور بعـض السـلع والمسـاعدات ويفـرض قـوائم ممنوعـات تضـم مـواد البنـاء 

 والمواد الخام الالزمة للصناعات المختلفة.
بعـد أن دمــر الجـيش المصـري أنفــاق تهريـب البضــائع أسـفل الحــدود،  كافــة المشـاريع الخاصــة، ت أيضـاا وتوقفـ

 التي كان يمر منها مواد البناء والعديد من السلع.
7/0/2100القدس العربي، لندن،   

 
 " يوقع اتفاقيات لدعم ست مؤسسات وجمعيات خيرية بقيمة مليوني دوالربكدار" :القدس .00

بكــدار، ومحــافظ فلســطين لــدى البنــك -يني للتنميــة واإلعمــارأعلــن رئــيس المجلــس االقتصــادي الفلســط: رام هللا
مؤسسـات  سـتاإلسالمي للتنمية د. محمد اشتية عن توقيع اتفاقيـة مـع البنـك، لتمويـل مشـاريع دعـم وتطـوير 

 .أخرىوجمعيات خيرية، في القدس ومحافظات 
تم تنفيـذ مشـروع طاقـة متجـددة وسيتم خالل أسابيع البدء بمرحلة تنفيذ المشاريع وتمتد لسنتين، ففي القدس سي

أريج، كما سيتم تأهيل قاعة المسـرح  -وخضراء في المناطق المهمشة بالتنسيق مع معهد األبحاث التطبيقية 
الرئيســية التابعــة للمســرح الــوطني الفلســطيني/ الحكــواتي، وتزويــدها بأحــدث األجهــزة والتجهيــزات. وتبلــا تكلفــة 

 لف دوالر.ا 400المشاريع التي ستنفذ في القدس 
مليــــون دوالر، ينفــــذها "بكــــدار" ويمولهــــا الصــــندوق العربــــي لإلنمــــاء  1للمشــــاريع  اإلجماليــــةوتقــــارب التكلفــــة 

بصــفته مـديراا لصـندوق األقصـى، الـذي وقـع االتفاقيــات  اإلسـالمياالقتصـادي واالجتمـاعي عـن طريـق البنـك 
 مع "بكدار" قبل أيام في جدة.

7/0/1002الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 مرزوق ضمن القيادات المصادرة أمالكها أبوتضع موسى  : السلطات المصرية"20"عربي  .04

" اإللكترونية على وثائق رسمية "سرية" تفيد بأن السلطات 12حصلت صحيفة "عربي  :12عربي  - لندن
المصرية قررت مصادرة كافة ممتلكات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو 
مرزوقع ضمن إجراءات السلطات لمصادرة ممتلكات جماعة اإلخوان المسلمين بعد تصنيفها "تنظيما 

 إرهابيا" في مصر.
من قيادات جماعة اإلخوان  271" قوائم بأسماء 12وتتضمن الوثائق السرية التي حصلت عليها "عربي 

 ستعجلة مصادرة أموالهم قبل أيام.المسلمين وشخصيات قريبة من الجماعة، قررت محكمة القاهرة لألمور الم
وتضم الوثائق السرية أيضا كتابا رسميا موجها من مدير "قطاع الرقابة واإلشراف" في البنك المركزي 

، يعلمها فيه بضرورة تطبيق قرار المصادرة بناء 1121ديسمبر  12المصري إلى البنوك المصرية، بتاريخ 
 زير العدل"، حسب نص الكتاب. على تعليمات "السيد المستشار مساعد أول و 

كشفا  12ويشير الكتاب المختوم بعبارة "سري جدا" إلى أن المستشار مساعد أول وزير العدل أرفق في قراره 
بأسماء الشخصيات التي ينطبق عليها القرار، منوها إلى أن المصادرة تشمل كافة ممتلكاتهم "العقارية 

 م المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة بأسمائهم". والمنقولة والسائلة، وكذلك كافة حساباته
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ومن الجدير بالذكرع أن بعض الشخصيات المشمولة بالقرار ال تنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين، وتضم 
وزراء في حكومة د.هشام قنديل ومستشارين ونوابا للرئيس مرسي، إضافة إلى نائب رئيس المكتب السياسي 

 مرزوق المقيم في مصر. لحركة حماس موسى أبو
 6/2/1320، 12موقع عربي 

 
 يونيو" 03بفلسطين: بيان حماس هدفه التشويش على تصرفات الحركة عقب ثورة " مصرسفير  .06

البيان الصادر عن حركه  إنقال السفير ياسر عثمان، السفير المصري بفلسطين، : أحمد عبد العظيم عامر
لفلسطيني كان هدفه النيل مني بشكل شخصي للتشويش علي الداخلي ا الشأنحماس الذي زعم تدخلي في 

 يونيو". 11عقب ثوره " الحركةتصرفات 
عثمان خالل مداخله مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"، انه ال  وأوضح

نماالداخلي الفلسطيني  الشأنيتدخل في   أنحماس تريد  أن إلي، مشيرا الفلسطينية القضيةيسعي لدعم  وا 
 التي ترتكب ضد مصر بسيناء. ةرهابيإلا األفعالتشوش علي دورها في دعم 

فقط للجانب الفلسطيني ومن بينهم حركه حماس باالنصهار كفصائل  النصيحةانه يقدم  إليولفت عثمان 
التي تحتلها  المسيحية اإلسالمية العربيةوالمقدسات  الفلسطينية األراضيواحده لتحرير  ةفلسطينيه في بوتق

الجانب المصري وهذا شان يخصها ولكن  نصيحة إليحماس ال تريد االستماع  أنعثمان  وأكد .إسرائيل
أبو محمود عباس  برئاسة الفلسطينية السلطةفي  الممثلة الشرعية الفلسطينية السلطةمصر تتعامل مع 

 مازن.
والشعب  ةغز  أهاليبلوماسي بغزه لدعم الجانب المصري كان لديه مكتب د أن إلي باإلشارةواختتم عثمان 

المكتب المصري  إغالقتم  1112في عام  الفلسطينية السلطةانه عقب انقالب حماس علي  إالالفلسطيني 
 .ةبقطاع غز 

 4/2/1320بوابة األهرام، القاهرة، 
 
 ا دولي ا  مصر ومطالبة صهيوني ة بدعمهب االنقالبمتزايد من تنامي التهديد األمني لحكومة  صهيونيقلق  .04

أعربت أوساط صهيوني ة عن قلقها مما يواجهه حك ام مصر الجدد من مشكلة مع المجموعات المسلحة في 
مصر إلى سوريا في  لسيناء، مشيرةا إلى أن ه يتحت م على المجتمع الدولي أن يدعمهم للحؤول دون تحو  

خرى من مصر، إضافة إلى زيادة المستقبل القريب، بعد أن باتت العمليات تمتد من سيناء إلى أجزاء أ
 مشاركة جماعات أجنبية من تنظيم "القاعدة" و"الجهاد العالمي". 

ال يزال في مراحله المبكرة، باإلضافة إلى  االنقالبوأوضحت هذه األوساط أن  التحدي "الجهادي" لحكومة 
تمك نهم من إخراج عملي ات فدائي ة  أن الجهاديين ما زالوا في مراحل تطوير مهاراتهم واستراتيجياتهم، معتبرةا أن  

ستراتيجياتهم، مما  االنتحاريةكالهجمات  وتفجيرات السيارات الضخمة، تطور واضح ويؤك د على قدراتهم وا 
أن العناصر المتطرفة يمكنها في المستقبل فتح الجبهة الداخلية  االعتباريتعين على السلطات أْن تأخذ في 
 الداخلي  في مصر. واالستقراردي اا خطيراا لألمن المسلحة التي يمكن أن تشكل تح

 القناة السابعة للمستوطنين )عن العبري ة، ترجمة المركز(
6/2/1320، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 1894التقرير المعلوماتي   
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 على غور األردن "إسراييل"سيادة  نرفضجودة:  .08
جـودة، إن الحـديث عـن سـيادة للجـيش اإلسـرائيلي علـى الشـريط قـال وزيـر الخارجيـة األردنـي، ناصـر : السبيل

الحدودي في "غور األردن" مع "إسرائيل" هو أمر مرفوض "أردنياا"، وأن ما يتسرب من أنباء لوسـائل اإلعـالم 
ونفــى وزيــر الخارجيــة األردنــي أن  بهــذا الشــأن، وقبــول األردن لــذلك قــائم علــى التحلــيالت فــي أغلــب األحيــان.

األمريكـي، جـون كيـري، لفرضـها علـى المملكـة، قـائالا:  ةأي مقترحات جاهزة قدمها وزير الخارجي يكون هناك
"إنه لن يفرض شيئاا على األردن، ال يرى فيه ما ينسجم مع مصـالح األردن الوطنيـة.. وال يحلـم بيهـا مـين مـا 

 كان، نحن دولة ذات ثقة وذات وزن، وأولويات األردن معروفة."
مــا يجــري الحــديث علــى الســاحة األردنيــة عنــه مــن تخوفــات حيــال فــرض ســيادة إســرائيلية، واعتبــر جــودة أن 

كمقترح لمسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، هو "غالباا" قائم على تحليالت، مشيراا في الوقت ذاتـه إلـى 
 أنه من حق مجلس النواب األردني أن يبدي مخاوفه من أي أطروحات مشابهة.

تســرب مــن إصــرار "إســرائيل" علــى "يهوديــة الدولــة" خــالل المفاوضــات، قــال جــودة: "ال أريــد ان أمــا بشــأن مــا 
لهـم حقـوق يجـب أن ت حفـظ، وهنـاك دولـة  44أدخل في تفاصيل.. أؤكد أنـه فـي نهايـة المطـاف، هنـاك عـرب 

 ه والمستوطنات".فلسطينية يجب أن ت قام، واألمر الثالث وهو األهم، القدس والالجئون والحدود واألمن والميا
 7/0/2100، السبيل، عم ان

 
 برلماني عربي للدفاع عن الفلسطينيين تحالف :معا .00

في خطوة نحو دعم القضية الفلسطينية، كشفت معا عن قرب تشكيل تحالف برلماني : خاص معا -بيت لحم
روع تصـفوي عربي للدفاع عن حقوق الفلسطينية على غرار تشكيل تحالف برلماني اردنيع للتصدي ألي مشـ

 لحقوق الشعب الفلسطيني.
فقــد شــك ل نــواب اردنيــون تحالفــا برلمانيــا للتصــدي لمــا وصــفه الــبعض "ألي مشــروع تصــفوي أو تنــازلي" عــن 
حقوق الشعب الفلسطيني، فـي حـين أكـدوا عـزمهم علـى تشـكيل "تحـالف برلمـاني عربـي" كخطـوة مقبلـة وثانيـة 

 لدعم الفلسطينيين.
البرلمان االردني مصطفى اليـاغي، والـذي كشـف بـدوره أن عـددا كبيـرا مـن النـواب تحدثت معا مع النائب في 

وقعوا على وثيقة "تحالف برلماني أردني" لـدعم الشـعب الفلسـطيني نحـو نيـل حقوقـه ولمواجهـة أي مخططـات 
نـواب وأضـاف اليـاغي أحـد المـوقعين علـى هـذه الوثيقـة لــ معـا أن ال قد تترك تأثيرات سلبية على الفلسطينيين.

االردنيين يشعرون أن زيارة كيري والترتيبات التي تتم بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني تحت اشراف وزير 
الخارجيــة االمريكــي جــون كيــري قــد تحمــل نوعــا مــن التــآمر علــى حــق العــودة للشــعب الفلســطيني، والمصــالح 

 االردنية الفلسطينية المشتركة.
لف برلمــاني أردنــي" تــأتي خطــوة اولــى لــدعم الفلســطينيين، مشــيرا إلــى أن وأكــد اليــاغي أن فكــرة تشــكيل "تحــا

وأوضح الياغي لــ معـا أن  الخطوة المقبلة ستتمثل بتشكيل تحالف برلماني عربي لمساندة القضية الفلسطينية.
ط النواب االردنيون يتواصلون مع نظراهم من النواب في البرلمانـات العربيـة لتشـكيل جبهـة قويـة تهـدف للضـغ

 على الحكومات العربية من اجل دعم الفلسطينيين والتأكيد على حقوقهم وعدم االنتقاص منها.
7/0/2100، وكالة معا  اإلخبارية  

 
 األردن يمنع دخول الالجيين الفلسطينيين من حملة الوثايق السورية .51
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ميد وضاح الحمود، التزام أعلن مدير إدارة مخيمات الالجئين السوريين في األردن الع :جمال إبراهيم -عم ان 
إدارة المخيمــات بقــرار الحكومــة المتمثــل بمنــع إدخــال الالجئــين الفلســطينيين مــن حملــة الوثــائق الســورية إلــى 

االلتـزام "األردن. وبرر الحمود خالل حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية فـي مجلـس النـواب أمـس بعمـان 
 ."لسطينيين وحتى ال يكون األردن وطنا بديل لهمبالقرار بالحفاظ على حق العودة لالجئين الف

 102وبحسب الحمود، فإن عدد الالجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية الموجودين في األردن يبلـا 
الموجــودين فــي المخــيم دخلــوا فــي بدايــة األزمــة "، وقــال الحمــود إن: "ســايبر ســيتي"الجئــاا جمــيعهم فــي مخــيم 

. وبلـــا أكبـــر عـــدد لالجئـــين الفلســـطينيين مـــن حملـــة الوثـــائق "وازات ســـفر ســـورية مـــزورةالســـورية تســـلالا أو بجـــ
الجئاا، بحسب الحمود الذي أشار إلى أن غالبيتهم عادوا إلى سوريا بشـكل طـوعي،  040السورية في األردن 

 فيمــا غــادر اآلخــرون إلــى بعــض الــدول التــي يحملــون إقامــة فيهــا. ولــم يجــب الحمــود علــى ســؤال موجــه مــن
الـذي يـنص  1020النائب تامر بينو حول مخالفة األردن للقرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب في عام 

 على معاملة الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية معاملة مواطني الدولة الصادرة عنها الوثيقة.
ردن أن عـدد الفلسـطينيين وفي المقابل، تكشف إحصائيات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي األ

مــن حملــة الوثــائق الســورية، الــذين وصــلوا إلــى األردن وســجلوا فــي إحصــائيات الوكالــة بلــا قرابــة عشــرة آالف 
 الجس.

7/0/2100، االتحاد، أبو ظبي  
 

 األردن عن المفاوضات يثير القلق غيابسياسيون:  .50
اليــاا فــي المفاوضــات بــين الفلســطينيين تغريــد الرشــق: قــال سياســيون إن األردن "قلــق"، ممــا يجــري ح -عمــان 

واإلسرائيليين، إذ أجمعوا أنه مـن "الضـروري" وجـود المملكـة علـى طاولـة المفاوضـات، نظـرا لمصـالحها العليـا 
المتعلقـــة بقضـــايا الوضـــع النهـــائي كالحـــدود والقـــدس وحـــق العـــودة والالجئـــين. وشـــدد هـــؤالء السياســـيون، فـــي 

الــب األردن بوجــوده فــي المفاوضــات، إذ "ال يجــوز أن يكــون واقفــا علــى حــديثهم لـــ"الغد"، علــى ضــرورة أن يط
ـــاني بـــأن األردن  ـــك عبـــدهللا الث ـــة المل ـــى تأكيـــد جالل ـــة المفاوضـــات وجـــاهال بمـــا يجـــري فيهـــا". وأشـــاروا إل حاف
سيواصل دوره في دعم مسار مفاوضات السالم بما يحمـي مصـالحه العليـا، خصوصـا تلـك المرتبطـة بقضـايا 

 ئي.الوضع النها
7/0/2100الغد، عم ان،   
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كشــفت أرقــام رســمية أردنيــة أن المســتثمرين مــن حملــة الجنســية اإلســرائيلية يحتلــون : محمــد النجــار - عمــان
هـؤالء، فـإن جنسية تستثمر ببورصة َعمان. وعلى الرغم من محدودية استثمارات  101من بين  41المرتبة الـ

ونشـر  .1010البورصة أدرجت الجنسية اإلسرائيلية كواحدة من الجنسـيات المسـموح لهـا بالتـداول مطلـع عـام 
غيـر  موقع عمون اإللكتروني المحلي أمس األحد بيانات تشير إلى موقـع إسـرائيل بـين الجنسـيات المسـتثمرة.

ية اإلسرائيلية تـم قبـل عـام واحـد فقـط، وقبـل أن ما كشفته مصادر داخل البورصة للجزيرة نت أن إدراج الجنس
ــة الهويــة اإلســرائيلية بفــتح الحســابات بالبورصــة تحــت بنــد  ذلــك كانــت البورصــة تســمح للفلســطينيين مــن حمل
"الجنســية الفلســطينية" حيــث لــم تكــن الجنســية اإلســرائيلية مدرجــة قبــل ذلــك، وكــان فــتح الحســابات واالســتثمار 

 عرب من حملة الهويات اإلسرائيلية.بالبورصة محظوراا على غير ال
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، تم السماح لكافة حاملي الهويـات اإلسـرائيلية بغـض النظـر عـن كـونهم عربـاا أو 1010لكن ومنذ مطلع عام 
يهــوداا باالســتثمار فــي البورصــة، علــى الــرغم مــن أن البورصــة ال تعتمــد تصــنيف الديانــة ضــمن المعلومــات 

 المطلوبة للمستثمرين فيها.
مارات لحملة الجنسية اإلسرائيلية فـي بورصـة َعمـان محـدودة للغايـة، فحتـى نهايـة العـام الماضـي وتبدو االستث

مليــار دينــار  14ماليــين دوالر( مــن أصــل نحــو  0.0ماليــين دينــار ) 0.7لــم يتجــاوز حجــم هــذه االســتثمارات 
مــن قيمــة  %0.01مليــار دوالر( هــي قيمــة األســهم المدرجــة بالبورصــة، وهــي نســبة ال تشــكل أكثــر مــن  10)

وأكــد متعــاملون بالبورصــة بــأن الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء المســتثمرين  .01/11/1010األســهم حتــى تــاريخ 
 .1044من عرب عام 

وتكشــف أرقــام حصــلت عليهــا الجزيــرة نــت تراجــع مركــز إســرائيل بــين الجنســيات المســتثمرة بالبورصــة مقارنــة 
عـام  02بعـد أن كـان مركـزهم  1010نهايـة  41يلية للمركـز الــفقد تراجع حملة الجنسية اإلسرائ بأعوام سابقة.

مـن قيمـة األسـهم  %0.00ماليـين دوالر( وبنسـبة بلغـت  0.4ماليـين دينـار ) 2.7وباستثمارات بقيمـة  1000
 المدرجة بالبورصة ذلك العام.

، 1000قصــى عــام وكانــت االســتثمارات اإلســرائيلية بــاألردن قــد شــهدت تراجعــاا حــاداا منــذ انــدالع انتفاضــة األ
  .1004بعد أن تدفقت هذه االستثمارات للمملكة بعد توقيع معاهدة السالم بين البلدين عام 

( QIZغيــر أن العالقــات االقتصــادية األردنيــة اإلســرائيلية ال تــزال مســتمرة، الســيما مــن خــالل اتفاقيــة كــويز )
ســـماح لمنتجاتهـــا بالتصـــدير ألســـواق التـــي تســـتخدم مـــن خاللهـــا مصـــانع أردنيـــة مـــدخالت إنتـــاج إســـرائيلية لل

كما تنشط العالقات الزراعية بين تل أبيب وَعمان في مواسم محددة، السيما مواسم الزيتون  الواليات المتحدة.
وبعــض أصــناف الخضــراوات. وتثيــر أرقــام التبــادل التجــاري بــين البلــدين حفيظــة منظمــات مناهضــة التطبيــع 

 رى لشركات وجهات وأشخاص يتعاملون مع إسرائيل.تعلن حمالت مقاطعة بين الفينة واألخ
 2/0/2100، الجزيرة نت، الدوحة
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( 1010 ، وتحـت عنـوان )حـزب هللا"إسرائيل اليـوم"الناصرة ـ زهير أندراوس: تناول المحلل العسكري لصحيفة 
، واصـفاا حـزب 1002اإلمكانيات العسكرية والتنظيمية والبنيويـة التـي طـرأت علـى حـزب هللا منـذ نهايـة حـرب 

 باألكثر استقاللية واألكثر تسليحا واألكثر جرأة وشجاعة إضافة إلى تغييره لطرق القتال.  1010هللا عام 
لجبهـة السـورية بصـرف األنظـار عمـا يجـري فـي ودعا إلى عدم السماح للتطورات الميدانية التي وقعت على ا

والذي شـرع  "اإلسرائيلي"لبنان وعن التطورات التي يعيشها حزب هللا الذي يشكل الخطر الحقيقي على العمق 
 حيز التنفيذ. 1002بإعادة بناء نفسه وتجهيز قواته للمواجهة القادمة فور دخول وقف إطالق النار عام 

أضعاف الصواريخ التـي كـان قـادرا علـى  10سرائيلية بقدرة حزب هللا على إطالق وتعتقد المؤسسة األمنية اإل
معتمـــدين فـــي مواجهتهـــا علـــى منظومـــة القبـــة  1002إطالقهـــا نحـــو تـــل أبيـــب ووســـط إســـرائيل خـــالل حـــرب 

الحديديـــة التـــي قيـــل بأنهـــا غيـــرت قواعـــد اللعبـــة خـــالل العـــدوان األخيـــر علـــى غـــزة والمعـــروف باســـم )عـــامود 
 السحاب(. 

لكن ليس فقط أعداد الصواريخ الكبيرة التي يمتلكها حزب هللا هي من تؤرق القيادة األمنية اإلسرائيلية وتجعـل 
 النوم عليها مستحيال لكن التحسن الكبير في مستويات الدقة التي تتمتع بها هذه الصواريخ. 



 
 
 

 

 

           20ص                                    2101العدد:            7/0/2100الثالثاء  التاريخ:

ة مهاجمــة القافلــة التــي بحثــت إســرائيل إمكانيــ 1010كمــا يبــدو عـام  M-600وحـين تســلم حــزب هللا صــواريخ 
 نقلتها من سوريا إلى لبنان لكنها تراجعت عن خطتها العتبارات مختلفة. 

الدقيقــة نســبياا  Dوبحســب مصــادر فــي مخــابرات غربيــة يمتلــك حــزب هللا اآلن مجموعــة مــن صــواريخ ســكود 
ــا بــأن  امــتالك حــزب هللا قــدرة عاليــة علــى التصــويب ســتمكن الحــزب مــن ســرائيل تــدرك تماما توجيــه ضــربات  وا 

ـــادة  ـــل المطـــارات ومنشـــآت التجنيـــد ومراكـــز القي ـــة التحتيـــة اإلســـرائيلية العســـكرية منهـــا والمدنيـــة مث ـــة للبني فعال
 والسيطرة التابعة للجيش اإلسرائيلي.

ويحـــاول حـــزب هللا فـــي ســـياق جهـــوده إلعـــادة تســـليح نفســـه وضـــع يـــده علـــى منظومـــات أســـلحة متطـــورة جـــداا 
يـران  مثـل منظومـات مضـادة للطـائرات، صـواريخ تطلـق عـن الكتـف متطـورة وصـوالا إلـى موجودة في سـوريا وا 

بحــر مــن طــراز  -امـتالك أســلحة كيميائي ــة، وتعتقـد إســرائيل أن  حــزب هللا ال يمتلــك حتـى اللحظــة صــواريخ بـر
ذا نجـح الحـزب فـي الحصـول  )ياخونت( صـينية الصـنع مـع أن صـواريخ مـن هـذا النـوع موجـود فـي سـوريا، وا 

ضها سيهدد السفن الحربية اإلسرائيلية بشكل جدي كما سيهدد المواقع اإلستراتيجية اإلسرائيلية القائمة على بع
 في عرض البحر، آبار الغاز وغيرها. 

كمــا تعتقـــد إســـرائيل ومؤسســـتها األمنيــة وفقـــا للمحلـــل العســـكري المـــذكور بــأن  حـــزب هللا لـــم يمتلـــك حتـــى اآلن 
القـادرة علـى الحـد مـن حريـة عمـل الطـائرات الحربيـة اإلسـرائيلية  SA-17منظومات دفـاع جـوي متطـورة مثـل 

وسبق إلسرائيل وفقاا لمصـادر غربيـة أْن هاجمـت قافلـة كانـت تنقـل مثـل هـذه الصـواريخ مـن سـوريا إلـى لبنـان 
 وكان الهجوم في يناير من هذا العام. 

تــل، فيمــا تنقســم قواتــه النظاميــة إلــى ألــف مقا 40-00ويضــم حــزب هللا، وفقاــا للمعلومــات اإلســرائيلية، مــا بــين 
ثالث قيادات مناطقية تقع القيادة األولى في منطقـة البقـاع قـرب الحـدود السـورية فيمـا تقـع الثانيـة فـي بيـروت 

 العاصمة والثالثة في الجنوب اللبناني وتنقسم كل منطقة وقيادة حسب حاجتها وطريقة عملها. 
نظاميــة بــآالف المــدنيين بوصــفهم قــوات إحتياطيــة ينتظــرون لحظــة ويحــتفظ الحــزب إضــافة لقواتــه العســكرية ال

االستدعاء وهنا تتجلى بنيته الواسعة والفعالة حتى يستخدم الحزب بيوت المدنيين في القـرى الجنوبيـة إلخفـاء 
أســلحته بمــا فــي ذلــك الصــواريخ كمــا يخضــع جــزء مــن الســكان لتــدريبات تتعلــق بتــأهيلهم للعمــل وقــت الحاجــة 

 والضرورة.
7/0/2100، القدس العربي، لندن  
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بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة خطية إلى األمين العام لجامعة : محمد الشاذلي -القاهرة 
يركي جون كيري مع الدول العربية نبيل العربي يشرح فيها مجمل المحادثات التي أجراها وزير الخارجية األم

 الجانب الفلسطيني خالل جولته المكوكية الحالية في المنطقة.
وأعلن العربي أن وفداا وزارياا شكلته قمة الدوحة سيعقد اجتماعاا مشتركاا مع كيري األحد المقبل في باريس 

األمين العام بناء على طلب األخير، ويضم الوفد وزراء خارجية مصر، السعودية، األردن، قطر، فلسطين، و 
للجامعة، وتترأسه قطر. وصرح العربي بأن الوفد سيبحث في المطالب الفلسطينية التي تسعي إلى إنهاء 

 اإلسرائيلي في فترة محددة وبأسرع ما يمكن. -النزاع الفلسطيني 
 إلى كيري اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في "رسالة خطية"وسينقل الوفد 
كانون األول )ديسمبر( الماضي، تؤكد التمسك العربي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  12القاهرة السبت 



 
 
 

 

 

           22ص                                    2101العدد:            7/0/2100الثالثاء  التاريخ:

، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاا لمبادرة السالم العربية، مع رفض 2697على كامل األراضي المحتلة عام 
اقع الديموغرافي والجغرافي في األراضي اإلجراءات والخطط والسياسات اإلسرائيلية الهادفة إلى تغيير الو 

 الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وذكر العربي أن كيري سيطلع الوفد الوزاري العربي على اتفاق اإلطار المقترح من الجانب األميركي لدفع 

 المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
ري تم خالله التطرق إلى االجتماع المرتقب في باريس في ما وكان العربي تلقي اتصاالا هاتفيا أمس من كي

 يتعلق بنتائج المحادثات التي أجراها كيري مع المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
ويلتقي العربي اليوم مع المبعوث األميركي للسالم مارتن أنديك بعدما التقى أمس أمين عام الرئاسة 

لذي سلمه رسالة عباس والتي تتضمن الثوابت الفلسطينية في شأن التسوية الرحيم ا الفلسطينية الطيب عبد
 المرتقبة.

وأكد العربي أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى إنهاء النزاع، وهذا يعني انسحاب إسرائيل من األراضي 
 الرحيم. المحتلة في فترة زمنية محددة، مشيراا إلى أنه تم بحث هذا الموضوع خالل لقائه مع عبد

 4/2/1320الحياة، لندن، 
 
 يوما 03للسلطة ثمن وقود لغزة تكفي  دوالرمليون  21": قطر تحول سمامصادر لة" .44

 21تحويل مبلا  إجراءات أنهتدولة قطر  أنمصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما"  أكدت :خاص -غزة 
السلطة في رام هللا خالل خزينة  إلىتصل  أنمليون دوالر ضمن المنحة القطرية لوقود غزة ومن المتوقع 

 إلىماليين دوالر  21شركة الكهرباء في غزة حولت الشهر الماضي مبلا  أنالمصادر  وأوضحت. أيام
وذلك لتغطية قيمة الوقود والضريبة  أخرىماليين دوالر  21مبلا  أيضاخزينة السلطة وستحول هذا الشهر 

 للسلطة.
يوم  01حويل شركة الكهرباء سيكفي قطاع غزة لمدة التحويل القطري الجديد وت أنالمصادر  وأوضحت

 تقريبا.
 4/2/1320وكالة سما اإلخبارية، 

 
 : سفير الرياض بواشنطن "رجل إسراييل""جيروزاليم بوست" .46

تحت عنوان "رجلنا في الرياض"، نشرت النسخة العبرية لموقع صحيفة "جيروسالم  صالح النعامي: -غزة 
ل دور السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في تعزيز العالقات السرية بوست" اإلسرائيلية تقريراا حو 

 مع تل أبيب.
وأشار التقرير الذي أعده يوسي ميلمان، الصحافي المختص بالشؤون االستخبارية وقضايا األمن القومي، 

ن واآلخر في إلى أن الجبير يعكف على عقد لقاءات سرية مع قادة المنظمات اليهودية في واشنطن بين الحي
 واشنطن.

وأشار ميلمان في تقريره الذي نشر مساء الجمعة إلى أن العالقة الوثيقة بين الجبير وقادة المنظمات 
اليهودية تعكس في الواقع التقارب الكبير الذي حصل مؤخراا بين إسرائيل والسعودية، مشيراا إلى أن هذا 

المكثفة بين مستويات تنفيذية في كل من تل أبيب  التقارب يتمثل في نقل الرسائل والتنسيق واللقاءات
 والرياض.
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وأشار ميلمان إلى أن الجبير يحرص خالل لقاءاته بقادة المنظمات اليهودية على إسماع انتقادات حادة 
 للسياسة التي يعكف عليها الرئيس األمريكي باراك أوباما، تعكس خيبة أمل الرياض من السلوك األمريكي.

أن العالقة الوثيقة بين السفراء السعوديين في واشنطن وقادة المنظمات اليهودية أصبحت وأوضح ميلمان 
تقليداا، مشيراا إلى أن السفير السابق األمير بندر على عالقات حميمية مع قادة اللوبي اليهودي في الواليات 

 المتحدة.
تي تلقى استحساناا في ديوان نتنياهو ال –وحسب ميلمان، فإن االنتقادات التي وجهها الجبير لسياسة أوباما 

 ال تجرؤ الحكومة اإلسرائيلية على توجيهها بسبب طابعها الحاد وغير الدبلوماسي. –
ونوه ميلمان إلى أنه يستشف من تفوهات الجبير أن السعودية تعتبر أن الواليات المتحدة قد "خانتها" بسبب 

 لرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.تقاربها مع إيران، وترددها سابقاا في دعم نظام ا
ونقل ميلمان عن الجبير قوله في إحدى هذه اللقاءات: "هناك بون شاسع بين ما تعلنه اإلدارة األمريكية من 
مواقف وبين سلوكها على األرض، فسلوكها على األرض يقول إنها سلمت ببقاء نظام األسد والتفاهمات 

 ارت االنبطاح أمام القيادة اإليرانية".األخيرة مع طهران، تدلل على أنها اخت
ونقل ميلمان عن بعض الذين شاركوا في اللقاءات مع الجبير قولهم، إنه تجاوز العرف الدبلوماسي في 
االنتقادات الحادة للسياسة األمريكية، مشيرين إلى أن التقاليد الدبلوماسية تفترض أن يقوم السفراء بنقل 

 مثلون فيها وليس توجيه انتقادات على هذا النحو.رسائل لحكومات البلدان التي ي
وأكد ميلمان أنه، على الرغم من أن الجبير يعي أن األجهزة االستخبارية األمريكية تتنصت عليه، إال إنه 

 اختار توجيه هذا الكم من االنتقادات.
 0/2/1320، 12موقع عربي 

 
 اإلمارات.. بسبب جواز سفره اإلسراييلي دخولمنع العب من  .44

 ذكر التلفزيون الرسمي الهولندي )اإلثنين( أن فريق فيتيس ارنهم لكرة القدم توجه إلى أبو: أ ف ب -الهاي 
، غير المرغوب فيه باإلمارات بسبب جواز سفره "دان موري"ظبي إلقامة معسكره الشتوي من دون مدافعه 

أنه  "فيسبوك"التواصل االجتماعي عاماا( على صفحته في موقع  12وكتب الدولي اإلسرائيلي ) اإلسرائيلي.
 ظبي. قرر البقاء في هولندا بينما سافر زمالؤه األحد إلى أبو

ظبي من دون موري انتقادات شديدة في هولندا، ونقل التلفزيون واإلذاعة  والقى قرار فيتيس بالسفر إلى أبو
ي فقد ذاته بقبوله هذا الوضع إن الناد"قوله:  "بيتر اومتزيغت"المسيحي  الديمقراطيالرسميين عن النائب 

قرار ""من جانبه، اعتبر النائب القومي غيرت فيلدرز المعروف بقربه من إسرائيل أن  ."ظبي وبسفره إلى أبو
وتمنى اتحاد اليهود في هولندا الذي شعر بالخزي من تسامح فيتيس  ."النادي يساوي قبوله العداء للسامية
 ذ االتحاد الهولندي لكرة القدم موقفاا بهذا الخصوص.مع التمييز تجاه أحد العبيه، أن يتخ

 4/2/1320الحياة، لندن، 
 
 والفلسطينيين بخطته "إسراييل" إقناعاألوسط من دون  الشرقكيري يغادر  .49

)أ ف ب(: غادر وزير الخارجية األمريكي جون كيري االثنين الشرق االوسط في ختام أربعة أيام  -القدس 
والفلسطينيين بخطته لتحقيق السالم  إسرائيل إقناعينجح في  أنلكن من دون من المحادثات المكثفة و 

 بينهما.
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وكان الدبلوماسيون األمريكيون حذروا من انه يجب عدم توقع حدوث اختراق في جولة كيري هذه، العاشرة 
عد بين مواقف المنطقة والتي اصطدمت فيها مقترحاته بالهوة الشاسعة التي ال تزال تبا إلى األمريكيللوزير 

 .واإلسرائيليينالفلسطينيين 
يحدد الخطوط العريضة لتسوية نهائية لقضايا  إطار"اتفاق "مشروع  األمريكيوخالل زيارته طرح الوزير 

 ووضع القدس ومصير الالجئين الفلسطينيين. واألمنالحدود 
)الواليات المتحدة، روسيا،  طاألوسالشرق  إلىوقبل مغادرته المنطقة التقى كيري مبعوث الرباعية الدولية 

 اسحق هيتزوت. اإلسرائيليةالمتحدة( توني بلير والزعيم الجديد للمعارضة  واألمم األوروبياالتحاد 
المقبل لمواصلة  األسبوعالمنطقة مطلع  إلىيعود  أنولكن غياب كيري عن المنطقة لن يطول. فمن المقرر 

 .ليةاإلسرائيالصحافة  أكدتجهوده التفاوضية، كما 
والسعودية حيث حصل من  األردنكل من  إلىبزيارتين خاطفتين  األحدوخالل جولته العاشرة هذه قام كيري 

للنزاع  "عادل ومتوازن"التوصل لحل  إلىالعاهل السعودي الملك عبد هللا على دعم لجهوده الرامية 
 سرائيلي.اإل-الفلسطيني

ساعة بالمجموع(  21) نتنياهوته الماراثونية مع كل من خالل اجتماعا "تقدم"حصول  األمريكيالوزير  وأكد
 والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 4/2/1320القدس العربي، لندن، 
 
 العودة كيري يضغط على نتنياهو العتماد صيغة توافقية تضمن حق  "معاريف":  .48

رئيس الحكومة  يمارس وزير الخارجية األميركي جون كيري ضغوطاا على: آمال شحادة -القدس المحتلة 
 عن موقفه المتعنت تجاه حق العودة. نتنياهواإلسرائيلية، العتماد صيغة توافقية تساهم في تراجع بنيامين 

، في مقابل موافقة رئيس السلطة نتنياهووذكرت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية أن "كيري يطرح اقتراحه على 
 لة يهودية".الفلسطينية محمود عباس، على االعتراف بإسرائيل كدو 

ومع عودة كيري إلى إسرائيل صباح اليوم، في محاولة لدعم جهوده األخيرة والتوصل إلى اتفاقات بين طرفي 
النزاع، تحدثت مصادر سياسية إسرائيلية عن "مؤشرات على تمديد العملية التفاوضية عام آخر، في مقابل 

 جديدة في المستوطنات".موافقة إسرائيل على تجميد إجراءات التخطيط لمشاريع بناء 
رفض صيغة عرض كيري، وتحدث عن أهمية الترتيبات األمنية، ووافق على  نتنياهووقالت المصادر إن "

 مع تبادل لألراضي". 97صياغة تتعلق بقيام دولة فلسطينية داخل حدود 
ات األميركية وكيري، تتعلق بالمقترح نتنياهووتشير بعض المصادر إلى أن "هناك مشكلة بدأت تتطور بين 

 المختلفة لصياغة ورقة الموقف".
يشعر في األيام األخيرة بأن كيري تراجع تحت تأثير الرفض الفلسطيني، عن مواقف  نتنياهووتضيف إن "

كان أعلنها سابقاا، وبدأ يزيد من حدة الفحص مع إسرائيل حول ما إذا كانت توافق على إعادة صياغة بعض 
 المواقف".

وطاقمه المرافق بتغيير مواقف كيري في  نتنياهونه "كلما عاد كيري من رام هللا يشعر ووفق المصادر، فإ
بعض القضايا، من دون أن يشير كيري مباشرة إلى الموقف الفلسطيني". وأوضحت المصادر أنه "يجري 

ألسر حالياا تبادل صياغات مختلفة في شأن مسألة الالجئين، بما في ذلك إمكان لم شمل محدود لعدد من ا
سرائيل، وهي صيغة ال يكتفي بها الجانب الفلسطيني".  بين الضفة الغربية وا 
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أما في جانب الترتيبات األمنية في غور األردن، فذكرت المصادر اإلسرائيلية، أن "إسرائيل تدعي وجود 
 ك".تفاهم واتفاقات مع األردن حول طبيعة الوجود اإلسرائيلي في غور األردن، لكن كيري ال يتقبل ذل
 4/2/1320الحياة، لندن، 

 
 ال مطار وال ميناء وال عاصمة في القدس ينص على أن كيري مشروع"العرب اليوم":  .63

 أنأشار تقرير داخلي للسلطة الفلسطينية اطلعت "العرب اليوم" على مضمونه إلى : خاص –العرب اليوم 
اشرة معدلة ومطورة، لكنها أقل خطة الوزير جون كيري المعروضة على الفلسطينيين تتضمن اقتراحات مب

 .نكلينتو سقفا من المشروع الذي حمل اسم الرئيس األمريكي األسبق بيل 
مشروع كيري وخالفا للمألوف ال يتضمن نصا يعترف بحق الفلسطينيين بإقامة عاصمة في القدس الشرقية، 

نما  ديس. أبو أومثل شعفاط  األحياءاختيار احد  بإمكانهم وا 
مصادر مصمم على شرط الدولة اليهودية، ويبدو أن الرئيس محمود عباس في طريقه نتنياهو حسب ال

 أعلىيفترض أن يحصل تغيير طفيف وهو عدم ذكر حد زمني  األردنللخضوع لهذا السياق. بالنسبة لغور 
نما  في الوقت نفسه ال مطار وال ميناء للدولة  الفلسطيني. األداءينتهي بعد اختبار  إسرائيليوجود  وا 

 .إلسرائيل إطالقاالفلسطينية الوليدة التي ستنشأ بعد اتفاقية كيري. وال عودة لالجئين 
 4/2/1320العرب اليوم، عمان، 

 
 ليكشفها بة "إسراييل"المتعلقة  لديه المزيد من األسرار سنودن: الغارديان .62

ات ادوارد سنودن قال الصحفي الذي كان أول من نشر تسريب: أحمد صبحي خليفة -أميرة فهمي  -القدس 
المتعلقة  األسرارسنودن لديه المزيد من  أن األمريكيةالقومي  األمنالسابق مع وكالة  األمريكيالمتعاقد 
 ليكشفها. بإسرائيل

ونظيرتها البريطانية  األمريكيةالقومي  األمنوكالة  أنومن بين المزاعم التي سربها سنودن العام الماضي 
 اإلسرائيليعنوان البريد االلكتروني المخصص لرئيس الوزراء  1116م )جي.سي.اتش.كيو( استهدفت عا

 ولمرت كما راقبتا الرسائل االلكترونية لكبار مسؤولي الدفاع.أ أيهودحين ذاك 
بنيامين نتنياهو صرح بأنه  اإلسرائيليمن شأن ما كشف عنه سنودن. لكن رئيس الوزراء  إسرائيلوهونت 

  تفعل" بين الحلفاء. إالشياء يجب أمر بفحص المسألة وان "هناك أ
شارك في تحرير  أووالتقى جلين جرينوولد الصحفي بالجارديان البريطانية وجها لوجه مع سنودن وكتب 

 الكثير من التقارير التي نشرتها الصحيفة واعتمدت فيها على المادة التي جمعها.
فقال  بإسرائيلالمتعلقة  األسراريه المزيد من كان سنودن لد إذاسئل عما  إسرائيليوخالل مقابلة مع تلفزيون 

هناك عددا كبيرا من التقارير الهامة  أنتقارير لم تنشر بعد لكن من المؤكد  أي"نعم. ال أريد ان أتحدث عن 
وقال جرينوولد المقيم في البرازيل لقناة )تين تي.في( من خالل دائرة تلفزيونية مغلقة  جدا التي لم تنشر بعد."

حجم )الوثائق( وطبيعتها  إلىلى هذه الوثائق لمدة سبعة أشهر فقط وهي فترة ليس طويلة بالنظر "حصلنا ع
سرائيل األوسطالمعقدة. بالقطع هناك تقارير لم تنشر تمس الشرق  . نشر التقارير سيستمر بنفس الوتيرة وا 

 تقريبا."
 6/2/1320وكالة رويترز لألنباء، 
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  تغضب االحتالل يتشيلفي فريق كرة القدم "بالستينو"  على قميص سطينفلخارطة  .61
أثار فريق كرة القدم "بالستينو" التشيلي الذي أسسته مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين عام : وكاالت
وقرر األسبوع الماضي تغير قمصان الالعبين ليصبح رقم "واحد" على كل قميص بشكل خارطة  2611

يخية، إضافة إلى ألوان القميص التي تمثل العلم الفلسطيني، غضب رؤساء الجالية اإلسرائيلية فلسطين التار 
 الذين وصفوا القرار باليوم األسود للكرة التشيلية.

واتهم موقع "يديعوت احرونوت " اإلسرائيلي الذي أورد النبأ االثنين فريق "بالستينو " وتعني باللغة العربية 
موز والمواقف السياسية إلى مالعب الكرة من خالل قرارها تغيير ألوان قمصان الفريق "فلسطين" بإدخال الر 

ضافة خارطة فلسطين كما كانت قبل   مكان الرقم "واحد". 2601وا 
وأضاف الموقع لعب فريق "بالستينو" األسبوع الحالي في سياق الدوري التشيلي أمام فريق "ابرتون" وفاز 

بقي راسخاا في أذهان الجمهور من المباراة هي قمصان الفريق الفائز التي تغير  عليه برباعية نظيفة، لكن ما
 تصميمها قليالا بما يميل إلى التعبير عن مضمون سياسي.

 4/2/1320فلسطين أون الين، 
 
 المتحدة األخطر على السالم العالمي الواليات: استطالع .60

دولة،  92ن مع "معهد الدراسات الدولية واين" في بي ن استطالع عالمي للرأي أجراه معهد "غالوب" بالتعاو 
 ونشر الليلة الفائتة، أن الواليات المتحدة تعتبر التهديد األكبر للسالم العالمي.

 %1من المستطلعين يرون في الواليات المتحدة التهديد األكبر، بينما يعتقد  %10وبحسب االستطالع فإن 
 أن الصين هي التهديد األكبر. %9يرى أن باكستان هي التهديد األكبر للسالم. و 

يران وكورية الشمالية وأفغانستان،  %2وفي المكان الرابع، بحسب االستطالع، فإن  يعتقدون أن إسرائيل وا 
 هي األخطر على السالح العالمي.

، قال مستطلعون إن الخطر على السالم العالمي يأتي من الهند والعراق %0وفي القائمة أيضا، وبنسبة 
 قالوا إنها روسيا. %1إن الخطر يأتي من سورية، مقابل  %1يابان، وقال وال

من المستطلعين فقط إن التهديد األكبر للسالم العالمي هو من الفلسطينيين وبريطانيا وألمانيا  %2وقال 
 وأستراليا وكورية الجنوبية والصومال والسعودية.

سعيدون بالحياة في دولتهم، مقابل آخرين معنيين  من المستطلعين قالوا إنهم %11وبحسب االستطالع فإن 
 إنهم يرغبون بالعيش في الواليات المتحدة. %6بمغادرة بالدهم، حيث قال 

إنهم يرغبون بالعيش في  %9إنهم يرغبون بالعيش في كندا، وبنسبة مماثلة في أستراليا، و قال  %7وقال 
يطاليا والسعودية.في ألمانيا ومثلها في ب %1في فرنسا، و %0سويسرا، و   ريطانيا وا 

 عاما، في نهاية السنة الميالدية. 17يشار إلى أن االستطالع الدولي يجري سنويا منذ 
 4/2/1320فلسطين أون الين، 

 
 السياسية لحركة "فتح" األفكارمآالت  .20

 ماجد كيالي
طوال نصـف قـرن، بمـا من المثير تفح ص مآالت الفكر السياسي لحركة "فتح" التي قادت الكفاح الفلسطيني، 

ســـت للهويـــة الوطنيـــة  لـــه ومـــا عليـــه، فـــي مراحـــل صـــعوده وهبوطـــه، وعنفوانـــه وأفولـــه. فهـــذه الحركـــة التـــي أس 
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والكيانية السياسية للفلسطينيين، على عمودي الكفاح المسـلح وتحريـر فلسـطين، هـي ذاتهـا التـي نكصـت عـن 
ست علي  ها.ذلك، وذهبت في اتجاهات مختلفة عن الفكرة التي تأس 

هكذا، ال يمكن وصف التغيير في التفكير السياسي ل "فتح" بمصطلح "التطو ر" أو "التحـول"، فـاألول ينطـوي 
علـــى دالالت إيجابيـــة، بينمـــا الثـــاني يحتمـــل الســـلب واإليجـــاب. لـــذا، يبـــدو مصـــطلح "النكـــوص" الـــذي يعنـــي 

عنـه، منـذ حسـم تحـو ل هـذه الحركـة  التراجع واالنكماش والتخل ي، أكثر مطابقـة للواقـع، وهـو مـا دأبـت الحـديث
إلــــى مجــــر د ســــلطة، )مــــثالا، مقــــالتي: "مــــآالت حركــــة وطنيــــة: عــــن إشــــكاليات المســــيرة الفتحاويــــة"، "الحيــــاة"، 

17/11/1000) 
سة للفكر السياسي ل "فـتح"، كمـا جـرى تعريفهـا فـي "المنطلقـات واألهـداف واألسـلوب"،  وكانت المفاهيم المؤس 

لفلســـطيني، باعتبــاره "صــاحب الحــق  فــي تقريـــر مصــيره والســيادة علــى جميـــع تمحــورت حــول وحــدة الشــعب ا
(، وأن "الوجــود اإلســرائيلي فــي فلســطين هــو غــزو صــهيوني عــدواني وقاعدتــه اســتعمارية 1أراضــيه" )المــادة 

(. وحــول هـــدف "تحريــر فلســـطين تحريـــراا كــامالا وتصـــفية الكيــان الصـــهيوني اقتصـــادياا 4توســعية..." )المـــادة 
(، و "إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية... على كامل التراب الفلسـطيني 11اا وعسكرياا وثقافياا" )المادة وسياسي

تحفظ للمواطنين حقوقهم... على أساس العدل والمساواة من دون تمييـز بسـبب العنصـر أو الـدين أو العقيـدة" 
ف... إال بالقضــــاء علــــى الكيــــان (، وأن يكــــون ذلــــك بأســــلوب "الكفــــاح المســــلح" الــــذي "لــــن يتوقــــ10)المــــادة 

 (.10الصهيوني وتحرير فلسطين" )المادة 
الالفــت أن هــذه المبــادئ تضــم نت، أيضــاا، "مقاومــة الحلــول السياســية المطروحــة كبــديل عــن تصــفية الكيــان 

( 1071(، وهو ما تم تأكيده في البرنـامج الصـادر عـن المـؤتمر الثالـث لهـذه الحركـة )11الصهيوني" )المادة 
ة رفــض "الحلــول التصــفوية واالستســالمية كافــة بــدءاا مــن وعــد بلفــور ومــروراا بقــرار التقســيم... والمشــاريع لجهــ

 المشبوهة كافة الرامية إلى إقامة كيان فلسطيني مسخ، ومرتبط بالصهيونية".
ت اآلن، وبصرف النظـر عـن رأينـا، فهـذه األفكـار هـي التـي شـك لت هويـة "فـتح"، ومي زتهـا عـن غيرهـا، وسـاهم

 في تعزيز شعبيتها، في بيئة كانت تعج  باأليديولوجيات والطروحات القومية واليسارية واإلسالمية.
وقــد يجــدر لفــت االنتبــاه هنــا إلــى مســألتين، أوالهمــا، أن هــذه المبــادئ تصــد رت وثــائق مــؤتمري "فــتح" الرابــع 

طينية، التي انتهجتها قيـادة (، على رغم التغييرات في السياسة الفلس1040( والخامس )تونس 1040)دمشق 
لها عن هدف التحريـر إلـى إقامـة سـلطة أو دولـة فـي أي  هذه الحركة، من موقعها في قيادة المنظمة، في تحو 

(. وتتعلـــق المســـألة الثانيـــة 1074جـــزء يجـــرى "تحريـــره"، منـــذ تبنـــي مـــا بـــات يعـــرف ب "البرنـــامج المرحلـــي" )
اسية لحركتها، من دون أن تشرعن ذلك في تنظيمها، واألصح  بمالحظة أن هذه القيادة تجاوزت المبادئ األس

خ هيمنتها على الحركة، بدليل أن األمور سارت كما سارت عليه، في  أنها لم تشعر بضرورة ذلك، بحكم ترس 
ه.  حينه، على رغم ظهور خط معارض في "فتح" لهذا التوج 

(، تمـت إزاحـة المبـادئ 1000المحتلـة ) فقط في مؤتمرهـا السـادس الـذي عقـد فـي ظـل  السـلطة، فـي األراضـي
(، 1002عامــاا علــى تعــديل الميثــاق الــوطني )غــزة  10المــذكورة مــن الوثــائق الصــادرة عــن المــؤتمر، أي بعــد 

(، وعقـــدين علـــى تبن ـــي برنـــامج "الحريـــة واالســـتقالل" )الجزائـــر 1000عامـــاا علـــى توقيـــع اتفـــاق أوســـلو ) 12و
 (، في دورات المجلس الوطني.1074المرحلي )القاهرة  عاماا على إقرار البرنامج 00(، و1044

والمعنــى مــن ذلــك أن الحركــة الفلســطينية لــم تكــن تــولي اهتمامــاا مناســباا لفكرهــا السياســي، وأن الطبقــة القياديــة 
فيها هي التي تتحك م بتقرير الخيارات الكبرى، وأن الديموقراطية ال تشـتغل جيـداا فـي الحقـل السياسـي لفصـائل 
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ينيين، بصــرف النظــر عــن مالءمــة مــا جــرى مــن تغييــرات لكفــاحهم مــن عدمــه، فبهــذه الطريقــة، وعبــر الفلســط
 مفاوضات سري ة، تم تمرير اتفاق أوسلو، كما يجرى تمرير غيره اآلن، على األرجح.

لــيس القصــد هنــا نفــي شــرعية التغييــر فــي التفكيــر السياســي للحركــات واألحــزاب، فهــذا أمــر محمــود، علــى أن 
تيجة لتفاعل داخلي، وكمحصلة عملية ديموقراطية، وفي سياق اإلغناء والتطـوير، مـع المحافظـة علـى يأتي ن

الهدف األساس، أو الروح التي شك لت هذه الحركة أو الحزب، وهي بالنسبة ل "فتح" تتحدد في تعزيزها هويـة 
 االستعماري والعنصري. الفلسطينيين وكيانيتهم السياسية، واستمرار كفاحهم لتقويض المشروع الصهيوني

ر إلــى  لهــا مــن حركــة تحــر  طبعــاا، فبالنســبة ل "فــتح"، لــم تســر علــى هــذا النحــو، فهــي لــم تعــد ذاتهــا، بعــد تحو 
(، ما انعكـس سـلباا علـى إدراك الفلسـطينيين 1027( إلى سردية االحتالل )1044سلطة، ومن سردية النكبة )

ــدة  هــويتهم التــي باتــت عرضــة للتمــز ق، وعلــى إجماعــاتهم التــي باتــت متباينــة، وعلــى كيــانيتهم الرمزيــة الموح 
المتمثلــة فــي المنظمــة، التــي أضــحت مهم شــة، لمصــلحة الســلطة. األنكــى أن التخل ــي عــن ســردية النكبــة، أو 
تغييبها، بدعوى الواقعية، أخرج الالجئين من المعادالت السياسية، وطرح عالمات شك  حول مفهـوم الشـعب، 

قامــة دولــة علــى جــزء مــن األرض لجــزء مــن الشــعب، بحيــث بــات تعريــف الفلســطينيين، مــع اختــزال الهــدف بإ
عملياا، يقتصر على فلسطينيي الضفة والقطاع، وهو وضع يخشى في حال مأسسـته وشـرعنته أن يـؤد ي إلـى 

 تقويض الهوية الفلسطينية.
تهــــا الحركــــة الفلســــطينية قــــد يعتقــــد الــــبعض أن الواقعيــــة والظــــروف والتحــــديات الصــــعبة والمعقــــدة التــــي اختبر 

اضطر تها إلى التغيير، لكن تفح ص الخيارات السياسية، والطريقة التي أدير بها العمل الفلسطيني، يبي نـان أن 
ســــــية، وضــــــعف الحــــــراك الــــــديموقراطي، والتعويــــــل علــــــى العمــــــل  العامــــــل الــــــذاتي، أي هشاشــــــة البنيــــــة المؤس 

ــم طبقــة سياســية محــد دة بالحقــل السياســي، منــذ نصــف قــرن، ســاهم كثيــراا فــي  االستعراضــي والخــارجي، وتحك 
 تطويع هذه الحركة وحرفها.

فــي المحصــلة، فقــد أضــحت األمــور معكوســة، فبــدالا مــن أن تكــر س الفصــائل، ومــن ضــمنها "فــتح"، الســتعادة 
حقوق الشعب، بات الحفاظ على وجودها هو الهدف، وبدالا من أن تغي ر الحركـة الوطنيـة الواقـع االسـتعماري 
والعنصري في فلسطين، قامت هي بتغيير، أو مواءمة ذاتها، مع هذا الواقع. هكذا، فليست إسرائيل هي التي 
نمــا "أنــا لــن أعــود إلــى صــفد"، علــى مــا صــر ح يومــاا أبــو مــازن قائــد "فــتح" ورئــيس  تحــول دون "حــق العــودة"، وا 

 المنظمة والسلطة!
ر "البرنـامج المرحلـي"، علـى رغـم اعتمـاده فـي المنظمـة (، لـم يمـر  1040هكذا، فإذا كـان مـؤتمر "فـتح" الرابـع )

قامة 1074)منذ  (، بتأكيده أنها "حركة وطنية ثورية هدفها تحرير فلسطين... وتصفية الكيان الصهيوني.., وا 
( الـذي عقـد فـي تـونس، بعـد الخـروج مـن 1040دولة ديموقراطيـة"، فـإن القيـادة مررتـه فـي المـؤتمر الخـامس )

ظــاهرة المقاومــة المســلحة مــن الخــارج، علــى رغــم أن ذلــك لــم يصــل إلــى حــد  إزاحــة المبــادئ لبنــان، وانتهــاء 
 األولية للحركة.

(، بعــد إخفــاق االنتفاضــة الثانيــة، ورحيــل أبــو عمــار 1000وقــد تحققــت هــذه اإلزاحــة فــي المــؤتمر الســادس )
دوَره النضـالي ومكانتـه ( الذي صات "فتح" علـى طريقتـه، وحـافظ علـى ازدواجيـة خطابهـا، وفـق فهمـه 1004)

الشعبية ورمزيته التاريخية. وقد سه ل هذا النكوص ارتهان القيادة لخيار السلطة والمفاوضات، وعدم اعتمادها 
خيارات أخرى، وهيمنة طبقة سياسية باتت متقادمـة، ومسـتهلكة ألهليتهـا النضـالية، أضـحت مصـالحها تـرتبط 

 عن الفكرة الوطنية التي مثلتها "فتح".باستمرار الوضع الراهن، ولو بثمن التخل ي 
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وفــي الحقيقــة، فــإن هــذا المــؤتمر لــم يجــِر المراجعــة النقديــة المرجــو ة لتجربــة "فــتح"، بإخفاقاتهــا ونجاحاتهــا، وال 
لخياراتها السياسية، ومـن ضـمنها خيـار المقاومـة والسـلطة والمنظمـة واالنتفاضـة والمفاوضـة، بمقـدار مـا رك ـز 

ر، على شرعنة وضعية ال قيادة الجديدة. وقـد صـدرت عـن هـذا المـؤتمر عبـارات ال تعب ـر عـن روح حركـة تحـر 
نهاء استيطانه"، حيث اختـزل "الـوطن"  قدم شعبها تضحيات جمة، من ضمنها اعتبار هدفها "تحرير الوطن وا 

هــم بالضـفة والقطــاع، وحيـث كلمــة "تحريــر" ال داللـة لهــا. أمـا قضــية الالجئــين فجـرى الحــديث عـن ضــمان حق  
"، و "تفعيـل دور الجاليـات الفلسـطينية 104"في العـودة والتعـويض، اسـتناداا إلـى ميثـاق األمـم المتحـدة والقـرار 

وتعزيزها"، و "إشراك الفلسطينيين في الشتات في أنشطة الحركة والمنظمة"، و "التصـدي لمسـاعدة أبنائنـا فـي 
 الشتات عند تعرضهم لألخطار".
ؤتمر التغييــر بحيــث بتنــا إزاء "فــتح" أخــرى، علــى رغــم اســتمرار معظــم الطبقــة بالنتيجــة، فقــد شــرعن هــذا المــ

ستها، وبحيث بات ثمة تطـابق بـين بنيـة "فـتح" وفكرهـا السياسـي، ففـي عهـد أبـو مـازن، قائـد  السياسية التي أس 
 فتح ورئيس المنظمة، لم يعد ثمة حاجة لالزدواجية.
إمكانهـــا الحفـــاظ علـــى جـــوهر فكرتهـــا كحركـــة تكـــافح ضـــد هـــذا كـــالم نـــاجم عـــن اعتقـــاد مفـــاده أن "فـــتح" كـــان ب

الصـــهيونية االســـتعمارية االســـتيطانية والعنصـــرية، بتطـــوير فكرتهـــا عـــن "الدولـــة الديموقراطيـــة الواحـــدة"، فهـــذا 
الهـدف ينطــوي علـى أفكــار واقعيـة أيضــاا، باعتبـاره ينطلــق مـن الواقــع الناشـس فــي فلسـطين الكاملــة، ومعالجتــه 

ينية واإلســـرائيلية، بطريقـــة تتجـــاوب مـــع القــيم اإلنســـانية العالميـــة، أي قـــيم الحريـــة والمســـاواة المســألتين الفلســـط
والحقيقة والعدالة والديموقراطية. فما هي هذه الحركة التي تغي ـر ذاتهـا للتكي ـف مـع الواقـع االسـتعماري، بسـبب 

نمـا، أيضـاا، تحريـر  عجزها عن تغييره؟ ثم ألم تقل "فتح" ذاتها، يوماا، إنها تتوخ ى ليس فقط تحريـر فلسـطين وا 
 اليهود من الصهيونية االستعمارية والعنصرية؟

 7/0/2100، الحياة، لندن
 

 فتحمأزق  .25
 هاني المصري
فـي الــذكرى التاســعة واألربعــين النطالقــة "فــتح"، انطالقــة الثــورة الفلســطيني ة، أحــاول أن اكتــب حــول مــا أســم يه 

لجهود األميركي ة الرامية إلى التوصل إلـى حـل تصـفوي جديـد للقضـي ة "مأزق فتح"، في ظل استمرار وتكثيف ا
 الفلسطيني ة، من خالل توظيف الضعف واالنقسام الفلسطيني وتردي الوضع العربي.

منذ توقيع "اتفاق أوسلو" بقيوده المجحفة والتزاماته السياسي ة واألمني ة واالقتصادي ة، وبعد قيام السلطة واندماج 
أصـــبحت غالبي ـــة أعضـــاء "فـــتح" علـــى كـــل المســـتويات مـــوظفين فـــي الـــوزارات واألجهـــزة األمني ـــة "فـــتح" فيهـــا، 

والرئاســة والســـفاراتع األمـــر الـــذي غي ــر طـــابع "فـــتح" مـــن حركــة وطني ـــة ثوري ـــة إلـــى جــزء مـــن ســـلطة ال تملـــك 
 السلطة كونها قامت تحت االحتالل، ما جعلها رهينة السلطة.

طريـق المفاوضـات الثنائي ـة برعايـة أميركي ـة ومـن دون أوراق ضـغط وقـوة لـن وبعد اتضاح أن طريق "أوسلو"، 
قامـة الدولـة الفلسـطيني ة، حتـى بعـد تقـديم االعتـراف الـذهبي  -كما كان متوهماا  -يقود  إلـى إنهـاء االحـتالل وا 

ـــى العكـــس، فقـــد فصـــل "أوســـلو" القضـــي ة عـــن الشـــعب  بحـــق إســـرائيل فـــي الوجـــود، ووقـــف المقاومـــة، بـــل عل
لــى واأل ــم القضــية إلــى قضــايا، والشــعب إلــى شــعوب، واألرض إلــى )أ( و)ب( و)ج(، وا   27و 44رض، وقس 

لى ضفة وغزة، وقدس وضفة، والمرحلة إلى مراحل انتقالي ة ونهائي ة.  وشتات، وا 
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وكـــان مـــن نتـــائج "أوســـلو" قبـــول فلســـطيني بحـــل متفـــق عليـــه لقضـــي ة الالجئـــين، والموافقـــة علـــى مبـــدأ "تبـــادل 
 ، وضم الكتل االستيطاني ة إلسرائيل في أي حل نهائي.األراضي"

ثبــــات الجــــدارة وبنــــاء  حتــــى محــــاوالت مقايضــــة الدولــــة بحــــق العــــودة، أو الفصــــل مــــا بــــين الدولــــة والعــــودة، وا 
ثبات حسـن النوايـا مـن خـالل تطبيـق االلتزامـات مـن جانـب واحـدع كلهـا فشـلت، مـا جعـل "فـتح"  المؤسسات، وا 

ر وأكثر ويوماا بعد يـوم، فـي ظـل اسـتمرار وتعميـق االحـتالل، وتوسـيع االسـتيطان، تعيش في مأزق يتفاقم أكث
والجــدار، وتقطيــع األوصــال، والعــدوان، والحصــار، واالنقســام، وتهمــيش القضــي ة الفلســطيني ة، وتهويــد القــدس 

لحــل الوحيــد وأســرلتهاع األمــر الــذي خلــق أمــَر واقــٍع احتاللي ــا يجعــل الحــل اإلســرائيلي بصــيغه المتعــددة هــو ا
 الممكن والمطروح عملي ا.

ا على ما سبق، أصبحت "فتح" رهينة لعملي ة سياسي ة سم يت زوراا وبهتاناا "عملي ـة سـالم"، فـي حـين أنهـا  تأسيسا
عملي ــة مــن دون ســالم. عملي ــة تهــدف إلــى شــراء الوقــت الــالزم إلســرائيل الســتكمال تطبيــق مخططاتهــا التــي 

 ل "السالم" الوحيد القابل للتطبيق هو السالم اإلسرائيلي.تجعل السالم مستحيالا، وتجع
ذا خرجــت منهــا بصــورة فوضــوي ة  ف "فــتح" إذا اســتمرت فــي هــذه العملي ــة ستخســر روحهــا ومبــرر وجودهــا، وا 
ارتجالي ــة ستخســر، وقــد تتمــزق: بــين مــا كانــت ومــا حاولــت تحقيقــه أيــام النهــوض الــوطني، وبــين مــا أصــبحت 

خم المصـــالح الفردي ـــة والفئوي ـــة علـــى هـــامش الســـلطة والمصـــالح التـــي نمـــت فيهـــا تمثلـــه فـــي ظـــل ظهـــور وتضـــ
 وبسببها.

هـــذا الواقـــع يجعـــل "فـــتح" التـــي تمثـــل أكثـــر مـــن غيرهـــا التيـــار الـــوطني العـــام والمركـــزي، والتـــي ال تضـــم فقـــط 
نمـــا مئـــات اآلالف مـــن الفقـــراء والبســـطاء والمناضـــلينع مط البـــةا بـــإجراء المتســـلقين والمســـتفيدين والفاســـدين، وا 

 مراجعة تاريخي ة للتجارب التي خاضتها وقادت فيها مسيرة الكفاح الفلسطيني في مراحل صعوده وهبوطه.
لقد شهدت مسيرة "فتح" لحظات مضيئة، فيكفيهـا أنهـا قـادت الثـورة الفلسـطيني ة التـي نقلـت القضـي ة الفلسـطيني ة 

قضـــي ة تحـــرر وطنـــي، ال تحـــل إال بعـــودة الالجئـــين  بعـــد النكبـــة وحولتهـــا مـــن قضـــي ة إنســـاني ة )الجئـــين( إلـــى
ـــة مســـتقلة ذات ســـيادة  قامـــة دول ـــر المصـــير وا  وتعويضـــهم عـــن التشـــريد والمعانـــاة، وتمكـــين الشـــعب مـــن تقري

 وعاصمتها القدس.
لــت منظمــة التحريــر مــن إطــار فــوقي بيروقراطــي يمثــل جــزءاا مــن النظــام العربــي  ويكفــي "فــتح" كــذلك أنهــا حو 

ل شـــرعي وحيـــد للشـــعب الفلســـطيني، حـــاز علـــى اعتـــراف ودعـــم مـــن الشـــرعيات الفلســـطيني ة الرســـمي إلـــى ممثـــ
والعربي ة والدولي ة، إلى أن قز مت المنظمة بعد "أوسلو"، وأصبحت هـيكالا بـال روح وال فعالي ـة، حيـث ال يناسـب 

لسـلطة التـي تمثـل المرحلة الجديدة بقاء المنظمة التي تمثل الشعب الفلسطيني كله وحقوقه كافـة، فتضـخمت ا
 الضفة الغربي ة وقطاع غزة على حساب المنظمة، وأصبحت األخيرة مجرد بند صغير في موازنة األولى.

ا  "فتح" اآلن مطالبة باالختيار مع حلول لحظة الحقيقة، فال يمكن استمرار الوضع الراهن إلى األبد، خصوصا
د أن تأخـــذ اســـم الدولـــة، وبعـــد أن اتضـــح أن بعـــد اتضـــاح أن الســـلطة يـــراد لهـــا أن تكـــون بـــال ســـلطة حتـــى بعـــ

ا إلسرائيل التي تتمتع بمزاياه والمجتمع الدولي يدفع التكاليف. فلم يعد هنـاك أي شـرعي ة  االحتالل أصبح رابحا
قامـة دولـة فلسـطيني ة  للعملي ة السياسي ة، التي ظهر بالدليل القاطع أنها ال يمكن أن تقود إلى إنهاء االحـتالل وا 

 .27على حدود 
على "فتح" أن تختار بين: خيار مواصلة مسار "أوسلو" والمفاوضات الثنائي ة برعاية أميركي ة انفرادي ة، وعليها 
في هذه الحالة أن تقبل بما يعرض على الفلسطينيين من حلول مهما جاءت تنتقص من الحقوق الفلسطيني ة، 

ميركـي جـون كيـري إقنـاع الطـرفين بالتوصـل إليـه، بما في ذلك "اتفاق اإلطار" الذي يحاول وزير الخارجي ة األ
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وهو يمثل مرجعي ة جديدة يراد لها أن تتضمن وأن توثق كـل التنـازالت السـابقة، يضـاف إليهـا تنـازالت جديـدة، 
مثــل االعتــراف بإســرائيل كدولــة "يهودي ــة". وتضــمن "فــتح" بــذلك بقاءهــا العباــا سياســياا ومــدعوماا عربياــا ودولياــا، 

ا أمير  سرائيلياا، ولكن على حساب تصـفية القضـي ة، ولكنهـا فـي هـذه الحالـة لـن يكـون لهـا عالقـة خصوصا كياا وا 
دته منذ تأسيسها وكونها "أول الرصاص وأول الحجارة".  بما جس 

إن خطورة التوصل إلى اتفاق ينتقص من الحقوق الوطني ة الفلسطيني ة تتضاعف، بسبب أنه لن يمر من دون 
ـا خليجـي، مـع إسـرائيل مـن مشاركة وغطاء عربي،  بمـا يفـتح البـاب علـى مصـراعيه لتطبيـع عربـي، وخصوصا

 أجل التحالف في مواجهة الخطر اإليراني المزعوم.
والخيــار الثــاني يكــون بــالجرأة علــى اتخــاذ قــرار بتغييــر المســار كلياــا، ومــا يقتضــيه ذلــك مــن تغييــر السياســات 

لكــن فــي ســياق االســتفادة مــن دروس وِعَبــِر المرحلــة الســابقة، والممارســات، وربمــا القيــادات، وقواعــد اللعبــة، و 
ـا بعـد "أوسـلو".  والبناء على اإليجابيات واإلنجازات التي ما تزال قائمة رغم كل التراجع الـذي حـدث، خصوصا
وأهــم هــذه اإلنجــازات أن القضــي ة الفلســطيني ة بــالرغم مــن تهميشــها وتراجعهــا مــا تــزال حي ــة، ومــا يــزال الشــعب 

طيني مصمماا على الكفاح لتجسيدها، كما يظهر ذلك من خالل كل أشكال الصمود والبطولة والمقاومـة الفلس
حيــاء القضــي ة والهوي ــة الوطني ــة ثقافياــا مــن خــالل األدب والفــن والســينما  الفردي ــة والعامــة، وأشــكال التضــامن، وا 

 والتراث.
فلســـطيني ة ولـــو كعضـــو "مراقـــب"، وهنـــاك حركـــة كمـــا أن العـــالم مـــا يـــزال يعتـــرف بالمنظمـــة واعتـــرف بالدولـــة ال

تضــامن عــالمي مــا تــزال مــؤثرة وتتنــامى، ويمكــن أن تتصــاعد بشــكل هائــل لــو تــم تغييــر المســار الــذي حــول 
الصــراع مــن صــراع بــين شــعب مشــرد مــن أرضــه واالحــتالل االســتعماري اإلجالئــي العنصــري، إلــى نــزاع حــول 

 ناهضة لإلرهاب.الحدود وطبيعة السالم واإلرهاب والقوى الم
ـا وضـرورة وطني ـة كلمـا تـأخر تعرضـت  الواقع صعب جداا، وتغيير المسار صعب كذلك، ولكنـه بـات أمـراا ملح 
القضـــي ة الفلســـطيني ة إلـــى المزيـــد مـــن التـــدهور. إن تكلفـــة تغييـــر المســـار مهمـــا بلغـــت والوقـــت الـــالزم لتحقيـــق 

مســار "أوســلو" والــزمن الــذي مضــى علــى بــدء هــذا  األهــداف والحقــوق الوطني ــة أقــل بكثيــر مــن تكلفــة اســتمرار
 المسار، والممكن أن ينقضي والفلسطينيون تحت قبضته.

المهم أن تتوفر الرؤية القادرة علـى االسـتجابة للتحـديات والمخـاطر التـي تواجـه القضـي ة الفلسـطيني ة، والقناعـة 
ذلك األمر بالتدريج ومـن دون مغـامرة وال  بضرورة تغيير المسار، واإلرادة الالزمة لذلك، وبعدها يمكن أن يتم

 قفز عن حقائق الوضع السياسي والتزاماته.
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 د. فوزي علي السمهوري
هــل يحمــل وزيــر الخارجيــة األمريكيــة فــي جولتــه الحاليــة مــا هــو جديــد بشــأن الوصــول إلــى "تســوية" للقضــية 

 ية؟الفلسطين
ن كــان يحمــل جديــداا، فمــا هــو الجديــد؟ هــل يصــب الجديــد فــي كــيس قضــية الشــعب الفلســطيني العادلــة؟ أم  وا 

 يصب في كيس السياسة اإلسرائيلية الممعنة في تطرفها وتحديها لحق الشعب الفلسطيني؟
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دأ يتغيـر نحـو وفي المقابل ما الذي يمكن أن يكون قد تغي ـر عـن الجـوالت السـابقة؟ هـل الموقـف اإلسـرائيلي بـ
القبول بمطالب فلسطينية "بالرغم من تواضعها"؟ أم أن الموقف الفلسطيني بدأ يتغير نحو الخضوع واإلذعـان 

 للشروط والمطالب األمريكية؟ "التي هي بواقع الحال المطالب والشروط اإلسرائيلية"؟
مريكيـة كيـري أن يعـرج علـى زيـارة ما تقدم يقود إلى تساؤل آخر، ويتمثل في ما الذي حدا بوزير الخارجيـة األ

األردن والسعودية، واالجتماع العاجل مع العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني وخادم الحرمين الملـك عبـدهللا؟ 
وهل يعني ذلك فعالا أن طبخة التوصل إلعالن أو إطار اتفاق قد بلا مرحلتـه األخيـرة؟ ومـا يتطلبـه ذلـك مـن 

 موقف السعودي واألردني المظلة الحامية والواقية لمثل هذا اإلعالن؟دعم وغطاء عربي الذي يمثل ال
وســؤال آخــر يقــف أمامــه قــوى سياســية ومحللــون سياســية وقــوى مجتمعيــة عــن مغــزى التصــريحات المتشــددة 
والرافضة أو المتحفظة على مثـل هـذه الخطـة األمريكيـة، هـل هـي ذر للرمـاد فـي العيـون؟ أم تسـريبات تهـدف 

 رأي العام الفلسطيني و"اإلسرائيلي" في حال التوقيع عليه.إلى جس نبض ال
أم أن قيادة السلطة الفلسطينية تهدف إلى القول للشعب الفلسـطيني إن هـذا أكثـر مـا يمكـن تحصـيله فـي ظـل 

 اختالل موازين القوى والدعم األمريكي إلسرائيل والضغط األمريكي على قيادة السلطة الفلسطينية؟
ل اإلعالم عن مسودة بنود الخطة األمريكية ال يمكن وصـفها بـأي حـال مـن األحـوال أو إن ما نشر في وسائ

نمــا هــي األفكــار واالســتراتيجية الصــهيونية ولكــن بقلــم أمريكــي  أي شــكل مــن األشــكال باألفكــار األمريكيــة؟ وا 
 ووزير أمريكي.

ني "داخــل األراضــي فمحصــلة الخطــة ترمــي إلــى اإلجهــاز علــى مــا تبقــى مــن أحــالم وطمــوح الشــعب الفلســطي
 " بالحرية واالستقالل والعيش في ظل دولة مستقلة ذات سيادة أسوة بباقي الشعوب.1027المحتلة منذ عام 

كما أن خطة كيري في ذات الوقت ترمي إلى تكريس وترسيخ االحتالل اإلسرائيلي لمناطق واسـعة مـن أرض 
اسي واالقتصـادي واالجتمـاعي للفلسـطينيين قيـادة ، واالحتالل العملي للقرار السي1027فلسطينية احتلت عام 

ال فمـــا معنـــى أن تنحصـــر الدولـــة الفلســـطينية فـــي حـــال االعتـــراف الكامـــل بهـــا بـــين الجـــدارين؟ أي  وشـــعباا. وا 
االعتــراف بسياســة إســرائيل بفــرض األمــر الواقــع عبــر إجــراء التغيــرات علــى األرض خالفــاا للمواثيــق الدوليــة 

 مم المتحدة؟التنصت عليها وأقرتها األ
وما معنى أن تنص المسودة على السيطرة الحقيقية علـى المعـابر الجويـة والبريـة والبحريـة، عبـر تواجـد قـوات 

 أمريكية إسرائيلة فلسطينية مشتركة؟
ومـــا معنـــى اإلقـــرار بالتنـــازل عـــن حـــق العـــودة لالجئـــين الفلســـطينيين الـــذي كفلـــه قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 

وذلـك االتفــاق علــى مـنح اإلقامــة الدائمــة لالجئـين فــي أمــاكن تواجـدهم وخاصــة فــي دول ، 104المتمحـدة رقــم 
 الخليج العربي؟

 وما معنى أيضاا عدم النص صراحة على االنسحاب الكامل لقوات االحتالل من القدس الشرقية؟
تدعي رص إذن نحن نعم نقف على أبواب الفصل األخير من مرحلة تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يسـ

صفوف الشعب الفلسطيني داخل األرض المحتلة وخارجها من منظمات وقوى سياسية وفكرية ومجتمعية من 
 أجل إجهاض مثل هذه المخططات، التي ال تخدم إال إسرائيل ومن يدور في فلكها.

 والمطلـــوب أيضـــاا مـــن الشـــعب العربـــي أن يهـــب لنصـــرة الشـــعب الفلســـطيني الـــذي يقـــف وحيـــداا ومحاصـــراا فـــي
 األرض المحتلة، في نضاله من أجل الحرية واالستقالل؟

ال فإن الشعب والتأريخ لن يرحمها؟!  والمطلوب من قيادة السلطة عدم الرضوخ لكافة أشكال الضغوط، وا 
 2/0/2100، السبيل، عم ان
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 حاييم شاين
عـن غـور األردن الـذي لـيس لـه فـي رأيـه أهميـة زعم رئيس "الموساد" السابق، مائير دغان، أنه يمكـن التخلـي 

أمنية. وبي ن في الوقت نفسه ايضا أنه ال يمكن االعتماد على الفلسطينيين ألنهـم لـم يعتـادوا احتـرام االتفاقـات 
وهــذا تنــاقض داخلــي واضــح. ووعظنــا مســؤولون كبــار ســابقون آخــرون مــدة ســنين بأنــه يمكــن التخلــي عــن  –

 عايش مع ايران النووية وأنه ليس للقدس الكاملة الموحدة أهمية قومية.هضبة الجوالن وأنه يمكن الت
تعب دغان، الرجل الذي نجح بيديه حقا تحت قيادة اريك شارون في القضاء علـى "االرهـاب" فـي قطـاع غـزة 
مــدة ســنين. وهــو ينتمــي الــى مجموعــة صــغيرة مــن جنــراالت الجــيش االســرائيلي ورؤســاء "الموســاد" ورؤســاء 

وكلهـــم ســابقون، اســـتقر رأيهـــم علــى أن يبيعـــوا للجمهـــور وهــم الســـالم، وبـــدؤوا معركــة تخويـــف تهـــدد "الشــباك" 
بتحول اسرائيل الى دولة ذات شعبين. وهم يتجاهلون فقط مليوني فلسطيني آخـرين سيسـكنون الدولـة الجديـدة 

 التي يتمنون إنشاءها.
رة كـي يسـتطيع أن ي سـايرها ألن المسـيح تروي الحكايات عن ثعلب دعا حمامة بيضاء الـى النـزول عـن الشـج

ــمع نبــاح فجــأة، فهــرب الثعلــب وبعــد دقــائق عــاد فعــرض علــى  الم خلــص قــد جــاء ومعــه الســالم المــأمول. وس 
الحمامــة مــرة اخــرى أن تنــزل إليــه، وســألته الحمامــة لمــاذا هــرب مــن النبــاح، فكــان جــواب الثعلــب أن الكــالب 

جـاء وبأنـه يوجـد سـالم فـي العـالم. فمـاذا نفعـل وجيراننـا لـم يسـمعوا النابحة لم تسمع بأن المسـيح المخلـص قـد 
 بأن السالم على األبواب، وما زالوا ي حرضون مواطنيهم على إسرائيل.

يمكن أن نتفهم جون كيري، الذي يشيع جوا متفائال باتفاق قريب. فهو ضيف على الشـرق االوسـط، وسـيتعلم 
منطقتنــا. ولســت  أنجــح فهــم مســؤولين اســرائيليين كبــار وقفــوا فــي بالطريقــة الصــعبة المؤلمــة ســبل الســلوك فــي 

 –مقدمــة جبهــة محاربــة "اإلرهــاب" وجيــوش عربيــة مــن أولئــك الــذين يفتــرض أن يعرفــوا قــراءة خريطــة جغــرا 
سياسية، والذين ي بينون لنا بال كلل أننا اذا تخلينا وانكمشـنا فقـط فسـيتحول األعـداء الـى م حبـين وسـيجلس فـي 

 كل انسان تحت كرمته وتحت تينته.اسرائيل 
إن الصـهيونية الحديثـة هـي الحركــة األكثـر إدهاشـا وانجــازا وعـدال فـي القـرن العشــرين. فهـي مجموعـة صــغيرة 
مــن حــالمين ومتنبئــين قــادت شــعبا الــى الخــالص فــي وطنــه بعــد جــالء قــاٍس طويــل. وكــان طريــق الخــالص 

فس. ولــم يســتطع كثيـرون مــن أبنـاء الهجــرات االولــى صـعبا ومؤلمــا واحتـاج الــى تضــحية عظيمـة بالجســم والـن
حمل العبء فتعبوا وعادوا الى الـبالد التـي جـاءوا منهـا، لكـن القليلـين الـذين بقـوا اسـتمروا فـي حفـر طبقـة بعـد 
اخرى الى أن بلغوا إلى الماء المسـتنبط وهـو مـاء حيـاة يـروي جـذر وعينـا اليهـودي. فالـذي حلـم تحقـق حلمـه، 

 انكساره. والذي تعب بقي مع
أثبــت الشــعب اليهــودي مــدة ســني وجــوده كلهــا قــدرة علــى الصــمود غيــر عاديــة. فقــد آمــن بــولص، واوغســتين، 
ومحمد، ومارتن لوثر وكثيرون آخرون بأنه يمكن تحويل دين اليهود واعتقادهم، وفشلوا. وبعد الفشل أصبحوا 

طولــــة عظيمــــة أن يــــدفعوا كــــل ثمــــن كبــــار معــــادي الســــامية. وكانــــت أمهــــات وآبــــاء واوالد يهــــود مســــتعدين بب
لالستمرار في العيش يهودا. وحينما عدنا الـى الـوطن خاصـة أصـبح يوجـد بيننـا مـن نفـد صـبرهم وفقـدوا الثقـة 

 بالنفس.
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إن عظمة الزعامة وقدرتها على النضال من أجل ما هو صحيح وحق مشروطة بقدرة الجمهور على الثبات. 
ســرائيليين كثيــرين، أن ت صــر بتصــميم علــى الحقــوق القوميــة وعلــى وتســتطيع حكومــة إســرائيل، عــن معرفتــي بإ

 أمن المواطنين. وال يستطيع مسؤولون كبار سابقون أن يرعبوا شعبا حكيما وذكيا وقويا.
 2/0/2100، إسراييل اليوم""
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 تشيلي في  لكرة القدمنادي بالستينو  يالعب خارطة فلسطين على قميص

 2/0/2100، فلسطين اون الين


