
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 وحدة استيطانية في الضفة 0011يعلن عن بناء  نتنياهو
 أن تحصل عليهلـ"إسرائيل"  نه أفضل اتفاق يمكنل  ليبرمان يدعو حكومته لقبول عرض كيري

 حملة اعتقاالت لعناصرها وتتهم السلطة بشن  بالضفة.. حماس تلغي مهرجان انطالقتها 
 سلقاء تكون فيه حما أيرفض تمصر  يعلن استعداده لزيارة غزة إلنهاء االنقسام.. وأن حمدال

 بسبب الجوع كارثة إنسانية بمخيم اليرموك ووفيات

اشـــتيهإ "إســـرائيل" تعطـــل أي  فرصـــة 
لقيـــــــــــام الدولـــــــــــة الفلســـــــــــطينية.. 

 ا غير مجديةوالمفاوضات معه
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 هإ "إسرائيل" تعطل أي  فرصة لقيام الدولة الفلسطينية.. والمفاوضات معها غير مجديةاشتي .0

إنه ال يوجد مفاوضات "محمد اشتيه  "فتح"قال عضو اللجنة المركزية لحركة : جيهان الحسيني -القاهرة 
ام الدولة الفلسطينية ، متهمًا الحكومة اإلسرائيلية بأنها تدّمر أي فرصة ممكنة لقي"جدية مع الجانب اإلسرائيلي

 ."غير مجدية"ومن ثم فإن المفاوضات معها 
مواقف إسرائيل واضحة وهي استمرار االحتالل )...( ال "إن  "الحياة"وأضاف اشتيه في تصريحات إلى 

 "ائتالف، واصفًا االئتالف الحكومي اإلسرائيلي بأنه "توجد نيات إسرائيلية حقيقية إلنهاء االحتالل
يتبنى المشاريع االستيطانية ويشرف عليها بل ويتابعها أيضًا )...( " االئتالففت إلى أن هذا . ول"استيطاني

في "فكيف يمكن لنا أن نتفاوض مع مثل هذه الحكومة؟... ولذلك أنا ال أعتبر بأن هناك شريكًا من األساس
نه إجراء تصويت بين أركان ال يمك نتنياهوعملية صنع السالم. وتابع أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

أن اإلسرائيليين معنيون فقط باستمرار األمر الواقع، أي أن "حكومته على إقامة دولة فلسطينية. وأردف: 
 "يظل قطاع غزة معزواًل جغرافيًا عن الضفة الغربية و)تبقى( القدس مضمومة إلسرائيل

ن "ن الجانب اإلسرائيلي، فأجاب: في المفاوضات طالما ال يوجد شريك م االستمراروُسئل عن جدوى 
الهدف من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( االستمرار في المفاوضات هو من أجل عدم 

ن الرئيس عباس ال يريد أن نتعرض للوم دوليًا )...( أي "الفتًا إلى  "تحّمل مسؤولية تعطيل المسيرة السلمية
 ".القول إننا الطرف المعرقل للسالم

رد فعل المجتمع الدولي إزاء المفاوضات  المتصاصه عملية التفاوض بأنها خطوة تكتيكية أشتيواعتبر 
سنستمر في المفاوضات لئال ُنالم، ألنه إذا وقع اللوم على الطرف "المتعثرة وجمود العملية السلمية. وقال: 

المانحين ومنع الدعم المالي  ، مشيرًا إلى إمكان حجب أموال"الفلسطيني سيترتب عليه إجراءات عقابية
، موضحًا أن االتحاد "نحن ال نقايض المال بمواقف سياسية"للسلطة وكذلك التعرض للحصار. وقال: 

 ."ال يستخدم لعبة االبتزاز السياسي )..( لكن اإلدارة األميركية تلّوح بها"األوروبي 
ال حل أفضل ألف مرة من "وقال: . "أفضل ألف مرة من حل هزيل"ورأى إشتيه أن عدم التوصل إلى حل 

التوصل إلى حل بائس )غير مرٍض(، ولذلك لن يكون هناك حل من دون أن يتضمن مجموعة من الثوابت 
مع تبادل طفيف في األراضي  1091حزيران )يونيو(  5وهي االنسحاب من األراضي التي احتلت في 

. وأضاف مشددًا: "ربعًا عاصمة للدولة الفلسطينيةكيلومترًا م 91مماثل له بالقيمة والقدس الشرقية بمساحتها 
ديس أو بيت حنينا، ولن نقبل بأي وجود عسكري في الغور )...( وكذلك لن يتم تأجيل  ال عاصمة في أبو»
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لن يتجاوز أيًا من هذه القضايا بأي حال "، مؤكدًا أن الرئيس الفلسطيني "أي قضية من قضايا الحل النهائي
 ."من األحوال

إن الرئيس عباس يدير معركة سياسية من الطراز األول )...( وهو لن يقبل ما رفضه في كامب "وقال: 
كلم على  41، موضحًا أن الدولة الفلسطينية يجب أن تشمل شواطئ البحر المتوسط و"1000عام  1-ديفيد

طقة الحرام باألراضي السورية، وكذلك المن ألحقتشواطئ البحر الميت ومنطقة الحمة الفلسطينية التي 
الجدار العازل واقعيًا لم يعد له قيمة أمنية أو سياسية... رغم أن إسرائيل حاولت "باللطرون، الفتًا إلى أن 

 ."ذلك )إعطاء الجدار هذه القيمة(
، "لن يكون هناك اتفاق من دون حل مشكلة الالجئين"وعلى صعيد حل مشكلة الالجئين وحق عودتهم قال: 

على الالجئ أن يختار أين يريد أن يذهب؟ هل يستمر في "صاحب الشأن. وتابع: موضحًا أن الالجئ هو 
، الفتًا إلى أن ذلك حق له "البلد المضيف المقيم به أم يأتي إلى الدولة الفلسطينية أم يعود إلى بيته في حيفا

 باإلضافة إلى حقه في التعويض.
إسرائيل تريد منع حق عودة الالجئين إلى " وعلى صعيد الموقف اإلسرائيلي من حق عوده الالجئين، قال:

داخل  -فلسطيني من سكانها للطرد  ألف 100دولة لليهود، وتعّرض مليونًا و إسرائيلديارهم على أساس أن 
تريد منا أن نقبل بالرواية اليهودية ". وزاد: "وستطالبهم بالذهاب إلى الدولة الفلسطينية - األخضرالخط 

 .واإلسالمية"فلسطين( وأن ننفي الروايتين المسيحية  )بحق اليهود التاريخي في
 10/4لم يتم طرح هذه المسألة، لكن يوم "وعلى صعيد ما تردد عن احتمال إطالة أمد المفاوضات، أجاب: 

. "لن يكون هناك تمديد له". وقال: "من إطار االتفاق لالنتهاء)نيسان/ابريل( هو السقف الزمني المحدد 
تفاق على األفكار العامة )في االتفاق اإلطار( فإن المفاوضات ستستأنف لبحث التفاصيل إذا تم اال"وتابع: 

اإلسرائيلي من  االنسحاب، مرجحًا أن فترة "التي ستضمن ترسيم الحدود واالنسحاب وغيرها من القضايا
 قد تستغرق عامًا أو عامين. الفلسطينيةاألراضي 

لم يقّدم لنا حتى اآلن أي شيء مكتوب، لذلك عندما "ن كيري وقال إشتيه إن وزير الخارجية األميركي جو 
، الفتًا إلى أن كل "يتوصل إلى أفكار محددة ونهائية )ويقدمها خطيًا( سنتخذ قرارنا وفق ما سيعرضه علينا

 قرار في شأنه. التخاذما سيتم طرحه على الرئيس عباس سيعرض على القيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير 
الرئيس عباس موقفه "اللقاءين األخيرين اللذين عقدهما كيري مع الرئيس الفلسطيني، قال:  وعلى صعيد

االحتالل ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وتسوية  إنهاءثابت )...( أكد لكيري أن األساس هو 
وفقًا للجدول  لياإلسرائيعادلة لقضية الالجئين، وشدد على رفضه يهودية الدولة وضرورة إنهاء االنسحاب 

 ."الزمني
زيارته كانت ". وقال: "غير واضحة"وعلى رغم إشادة اشتيه بجهود كيري، إال أنه وصف مواقفه بأنها 

ما زالت واسعة )...(  -والفلسطيني  اإلسرائيلي -استكشافية للمواقف )...( ولكن الهّوة بين الموقفين 
 ."كن أن نقبل به بل مرفوض فلسطينياً فالمطالب اإلسرائيلية غير مبّشرة والمطروح ال يم

، وتساءل "الحصول على تطمينات من الجانب الفلسطيني"طلبوا من كيري  اإلسرائيليينوكشف إشتيه أن 
. "هل الحمل هو الذي يطمئن الذئب؟! أو السجين هو الذي يطمئن السّجان، أم العكس صحيح؟!"مستنكرًا 
ّلوا مسيطرين على كافة المصادر والحدود وأن يختصر الوجود يريدون أن يظ - اإلسرائيليون -هم "وقال: 

 ."الفلسطيني في الضفة الغربية ويكون قاصرًا على نظام إداري
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لم يعطوا كيري أي بادرة إلنجاح  اإلسرائيليينواضح جدًا أن "واستبعد أن تتكلل مهمة كيري بالنجاح، وقال: 
 ."هم الطرف المعّطل" اإلسرائيليينأن  ، الفتًا إلى أن األميركيين يعلمون تماماً "مهمته

 00/0/1100الحياة، لندن، 
 
 وشعبنا أرضناتكسر قيد السجان وتفك الحصار عن الزيارات العربية لفلسطين إ عباس .2

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، وفد اتحاد  (:وفا) –رام هللا 
عقد مؤتمره ألول مرة في دولة فلسطين، ومنح مدير عام االتحاد صالح الدين اإلذاعات العربية الذي ي

معاوي، ميدالية االستحقاق والتميز الذهبية تقديرا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية وتوسيع دائرة المعرفة 
ية خالل العرب اإلعالميةالعربي، ومساهمته في تطوير أداء المؤسسات  اإلعالميبعدالتها، على المستوي 

 العربية. اإلذاعاتفترة قيادته التحاد 
أن عقد مؤتمرهم العام على ارض دولة فلسطين هو دليل قوي  إلىباإلعالميين العرب، مشيرا  عباسورحب 

 .أرضهعلى دعم األشقاء العرب للشعب الفلسطيني وصموده على 
ليكونوا سفراء للقضية الفلسطينية فلسطين،  إلى اإلعالميةزيارة الوفود العربية خاصة  أهمية عباس وأكد

جراءاتهوينقلوا معاناة شعبنا جراء االحتالل   العالم. إلىالتعسفية  وا 
عتى احتالل يستهدف البشر أ يتركوا وحيدين في مواجهة  إالوشدد على أن فلسطين وشعبها الصامد يجب 

القرآن الكريم والسنة النبوية والحجر وتغيير التاريخ، كما طالبت بعض الفتاوى التي لم تستند لدليل من 
 الشريفة، لذلك فان زيارة األشقاء العرب هي كسر لهذه الفتاوى ودعم السجين في مواجهة السجان.

وقوف األشقاء العرب والمسلمين ودعم صمودها في وجه آلة التهويد  إلى: إن القدس بحاجة عباسوقال 
وحيدين، لذلك فان مثل هذه الزيارات المهمة تكسر  االحتاللية، لذلك ال يجوز ترك هذا الشعب وهذه األرض

 وشعبنا. أرضناقيد السجان وتفك الحصار عن 
العرب والمثقفين والكتاب ورجال الفكر الى فلسطين  اإلعالميينعن أمله بتكثيف زيارات  عباس وأعرب

د عام إليصال صوت الشعب الفلسطيني الساعي لتحقيق دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدو 
1091. 

 00/0/1100الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 على تعطيل الجهود المريكية بتصعيد االستيطان تصر   "إسرائيل"السلطة الفلسطينيةإ  .3

وحدة استيطانية  1400بناء  إسرائيل، قرار أمسردينة،  أبو: أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل (وفا) –رام هللا 
 ية.جديدة في القدس والضفة الغرب

الهادفة  األميركيةردينة، أن هذا القرار يدلل على استمرار التعنت اإلسرائيلي في تعطيل الجهود  أبوواعتبر 
 حل الدولتين. أساسسالم مبني على  إقامة إلىعمل مسار يؤدي  إلى

مدير  وقال الناطق باسم الحكومة، .اإلسرائيلي، القرار أمس، الفلسطينية في رام هللا كما أدانت الحكومة
إن هذا القرار يقوض جهود السالم ويعد "المركز اإلعالمي الحكومي إيهاب بسيسو، في بيان صحفي، 
بناء هذه الوحدات يعد "وأضاف: إن  ."بمثابة خط أخضر لمزيد من اعتداءات المستوطنين على شعبنا

وخاصة اإلدارة األميركية،  ، داعيا كافة مؤسسات المجتمع الدولي،"استخفافا بالجهود الدولية إلحالل السالم
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إلى الضغط على إسرائيل إللزامها بقواعد القانون الدولي، ووقف عملية االستيطان التي تهدف إلى تغيير 
 الحقائق على األرض، وتحول دون قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

 00/0/1100اليام، رام هللا، 
 
 هو لكيري لعدم العودة للمنطقةعريقاتإ قرارات االستيطان "رسالة" من نتنيا .4

قرارات االستيطان  أنصائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات  .: اعتبر د(أ ف ب) (،األيام) –رام هللا 
 األميركيوزير الخارجية  إلىبنيامين نتنياهو  اإلسرائيليةالجديدة هي رسالة من رئيس الحكومة  اإلسرائيلية

 ة جهوده في محادثات السالم.جون كيري لعدم العودة للمنطقة لمواصل
 إلىكيري لعدم العودة  إلىقرارات البناء االستيطاني الجديدة هي رسالة من نتنياهو  إنوقال عريقات "

"كلما كثف كيري جهوده  وأضاف ".اإلسرائيلية-المنطقة لمواصلة جهوده في محادثات السالم الفلسطينية 
 ة السالم".وقرر العودة للمنطقة كثف نتنياهو تدمير عملي

نتنياهو "يوجه ضربة قاصمة لجهود كيري وعملية السالم" قائال انه "يشن حربا على  إنوقال عريقات: 
 أنعلى جرائمها" مضيفا " إسرائيللمحاسبة  األوانوتابع عريقات "آن  القانون الدولي والشرعية الدولية".

 ".اإلنسانيةجرائم حرب وجرائم ضد  إلىترقى  إسرائيلجرائم 
كافة  إليهاالمؤسسات الدولية وتفعيل المواثيق الدولية وانضمام دولة فلسطين  إلى"التوجه  أندد على وش

 على جرائمها ضد القانون الدولي". إسرائيللمساءلة ومحاسبة  إليهخيارا يجب اللجوء  أصبح
وفرض نظام الفصل وتابع "إن هذه القرارات تدل على التزام واضح من جانب إسرائيل بتدمير عملية السالم 

العنصري ويجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى قطع كل العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي، بما في ذلك 
"يجب على المجتمع الدولي وقف  نهأالشركات والمؤسسات ذات العالقة باستعمار فلسطين "مشددا على 

ضيلية للدولة التي ترتكب الجرائم، إن إعالن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وأن يوقف المعاملة التف
 اليوم هو اختبار لقدرة اإلدارة األميركية على محاسبة إسرائيل على تدمير الجهود السلمية".

 00/0/1100اليام، رام هللا، 
 
 عشراوي تشيد بمقاطعة صندوق التقاعد الهولندي للمصارف اإلسرائيلية .5

لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في بيان، بقرار أشادت عضو اللجنة التنفيذية  :)أ ف ب(
، داعية الشركات العالمية األخرى التي لها عالقات مع قطاعات "بي جي جي أم" صندوق التقاعد الهولندي

طيلة عقود كانت المصارف "وقالت  في االقتصاد اإلسرائيلي التي تساعد المستوطنات، بأن تحذو حذوه.
 ."د الفقري المالي لألنشطة االستيطانية اإلسرائيلية الكارثية التي تهدد وتهدم حل الدولتيناإلسرائيلية العمو 

أعلن يوم األربعاء الماضي، وقف تعاونه مع خمسة مصارف إسرائيلية بسبب  "بي جي جي أم"وكان 
 أنشطتها في مستوطنات في األراضي الفلسطينية.

 00/0/1100السفير، بيروت، 
 
 
 " الخاص بالملف السوري1-لحضور مؤتمر "جنيف ا  قدم طلبنية تالسلطة الفلسطي .6
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كشف سفير فلسطين في جنيف إبراهيم خريشة عن تقدم فلسطين بطلب لحضور  (:خاص معا) –بيت لحم 
 " الخاص بالملف السوري.1-مؤتمر "جنيف

الواليات  إلىعدة رسائل  أرسلوزير الخارجية د.رياض المالكي  أن "معا"وأوضح خريشة في حديث لـ
العام لألمم المتحدة بان  واألمينوروسيا والمبعوث الدولي إلى سوريا األخضر اإلبراهيمي  األمريكيةالمتحدة 

" المزمع عقده في الثاني والعشرين من 1كي مون يطالب فيها بضرورة حضور فلسطين لمؤتمر "جنيف 
 الشهر الجاري لكن فلسطين بانتظار الموافقة على الطلب.

هناك نحو نصف مليون الجئ فلسطيني في  أنيشة على ضرورة حضور فلسطين للمؤتمر خاصة وأكد خر 
 وتقديم اقتراحات إلنهاء معاناة هؤالء الالجئين. أوضاعهمسوريا، ومن الضروري متابعة 

اللجنة المنظمة للمؤتمر قامت بتوجيه الدعوات ونحن بانتظار الموافقة على الطلب  إلى أنولفت خريشة 
يتم بحث حضور فلسطين للمؤتمر خالل اجتماع الوفد الوزاري العربي في  أنوتوقع خريشة  لذكر.سالف ا

 باريس يومي السبت واألحد القادمين.
 01/0/11010وكالة معا اإلخبارية، 

 
 وحدة استيطانية استخفاف بالمفاوضين الفلسطينيين وبكيري 0011النائب البرغوثيإ قرار بناء  .7

 إسرائيلقرار  إنمصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية  .ئب دقال النا :رام هللا 
وحدة استيطانية في القدس والضفة هو استخفاف بالمفاوضين الفلسطينيين وبوزير الخارجية  1400 إنشاء

 جون كيري والعالم. األميركية
بان القدس لن تكون ضمن أي اتفاق هي  األخيرة نتنياهو يمارس األالعيب وان تصريحاته أنالبرغوثي  وأكد

كافية كي يعيد المفاوضون الفلسطينيون النظر في كل حساباتهم وفي كل دقيقة تضيع في  إشارات
 لتكريس االستيطان. إسرائيلالمفاوضات ويتم استغاللها من قبل 

مؤسساتها بما في  إلى المتحدة لالنضمام األمم إلىبحاجة لطي صفحة المفاوضات والتوجه  أننا وأوضح
 ذلك محكمة الجنايات الدولية والتوقيع على االتفاقيات المختلفة.

 00/0/1100الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 حملة اعتقاالت لعناصرها وتتهم السلطة بشن  بالضفة..  انطالقتهاحماس تلغي مهرجان  .8

ألغت حركة  ،عاطف دغلس، نابلس نقاًل عن مراسلها في، 0/1100/ 01، الجزيرة نت، الدوحةنشر موقع 
بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية لالحتفال يوم السبت إقامته  حماس مهرجانها السنوي الذي كان مقرراً 

، بسبب ما سمته "حملة االعتقاالت المسعورة" التي نفذتها األجهزة األمنية التابعة 11 بذكرى انطالقتها الـ
 ها وعناصرها واللجنة المنظمة للمهرجان بالضفة.للسلطة الفلسطينية بحق بعض قيادات

وقال القيادي في حماس ووزير حكومتها السابق وصفي َقبها إن إلغاء المهرجان تقرر يوم الجمعة عقب 
على أن حماس  ،في حديثه للجزيرة نت ،حملة اعتقاالت طالت العشرات من مؤيدي الحركة. وشدد قبها

ة، وبرهنت بذلك على األرض بسماحها لمهرجان حركة فتح بغزة بادرت بخطوات إيجابية نحو المصالح
وبإطالق سراح معتقلين فتحاويين بغزة وباتصاالت مباشرة مع فتح للذهاب إلى المصالحة "إال أن فتح ردت 

 بخطوات سلبية وباعتقال العشرات من عناصر حماس".
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سماحها لحركة فتح باالحتفال وأضاف أنهم بانتظار خطوة جريئة مشابهة لتلك التي قدمتها حماس ب
 بانطالقتها في قطاع غزة مطلع الشهر الجاري.

على طلبة الجامعات خصوصا في جامعتي النجاح بنابلس  ،كما تقول حماس ،وتركز هذه االعتقاالت
وبيرزيت في رام هللا، والتي يضِرب طلبتها لليوم الخامس على التوالي رفضا لهذه االعتقاالت. وأوضح 

نه تواصل مع شخصيات مستقلة لبحث هذه األزمة والعمل على حلها، غير أن الجواب جاء المتحدث أ
 واضحا من األجهزة األمنية التي "حسمت أمرها وشنت حملة اعتقاالت للرد على المصالحة".

واستغرب موقف الفصائل الفلسطينية مما تقوم به فتح من وضع العصي بالدواليب، وهو ما من شأنه تعكير 
 الوحدة التي تحاول حماس على الدوام تصفيتها والدفع باتجاهها، على حد قول المسؤول بحماس. أجواء

ودعا الوزير السابق السلطة الوطنية وفتح إلى تغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية على كل اعتبارات 
 لمصالحة.فئوية وتنظيمية، والرد على خطوات حماس في غزة بخطوات مماثلة على األرض بما يحقق ا

أي علم له بنية حماس إقامة  ،في حديث للجزيرة نت،من جهته، نفى محافظ نابلس اللواء جبرين البكري
 مهرجان لها بنابلس، أو أن تكون الحركة تقدمت بطلب يرخص لها إقامة هذا المهرجان.

ساف إنها تعكر استنكر عضو لجنة الشخصيات المستقلة بالضفة حملة االعتقاالت السياسية، وقال خليل عو 
 صفو أي حديث عن مصالحة.

القيادي في حماس نزيه أبو عون قال  ، أنوكاالت، نقاًل عن ال0/1100/ 00، الخليج، الشارقة وأضافت
إن األجهزة األمنية في نابلس اعتقلت جميع أعضاء اللجنة المنظمة الحتفال انطالقة حماس المنوي إقامته 

رًا ذلك "ردًا على مبادرات حماس التصالحية في غزة، وبداًل من مبادرات في مدينة نابلس اليوم السبت، معتب
 مماثلة كان الجميع ينتظرها".

 11في نابلس "أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت أكثر من  حماسوذكرت مصادر في 
ية التحضير لمهرجان من أعضاء الحركة هم طالب في جامعة النجاح، ومنهم من كان مشاركًا في عمل

 االنطالقة".
 
 لقاء تكون فيه حماس أيرفض تمصر  إلنهاء االنقسام.. وأن غزةيعلن استعداده لزيارة  حمدال .9

، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف المصالحة في األحمدأكد عزام  :خاص معا -بيت لحم 
المقبلة، في محاولة  األيامهنية خالل  إسماعيللة الحركة، أنه سيزور قطاع غزة للقاء رئيس الحكومة المقا

 .اإلمام إلىاالنقسام والسير في المصالحة الفلسطينية  إلنهاء
هنية بناء على  إسماعيل في غزةاتصاال مطوال مع رئيس الوزراء  أجرىأنه  "معا"من عمان لـ األحمدوقال 

، قائال األيامن هنية طلب التأجيل لبعض أ إالغزة  إلىطلب من الرئيس محمود عباس لتحديد موعد زيارته 
 مشاورات داخلية وخارجية في قيادة حماس. إلجراءبعض الوقت  إلىانه بحاجة 

عن حكومة التوافق وتحديد موعد  اإلعالنانه عرض على هنية خالل اتصاله المطّول  األحمد وأضاف
بعض  إلىحماس بحاجة  أند عليه هنية ر  أن ، مؤكداً أشهر 9بعد  أواالنتخابات سواء بتخويل الرئيس 

حوارات جديدة، وأن  إلىحركة فتح ليست بحاجة  أنلهنية  أكدانه  األحمد وأوضحمشاوراتها.  إلجراءالوقت 
 المصالحة. إلتمامالرئيس وحركة فتح جاهزون ومستعدون 
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ه على في موجودةلقاء تكون حماس  أين مصر ترفض إ األحمدوحول سبب عدم عقد اللقاء في مصر قال 
ن أ من رغمبال، إرهابيةالمسلمين جماعة  اإلخوان، خاصة بعد قرار الحكومة المصرية اعتبار حركة أراضيها

 ترعى المصالحة الفلسطينية لكن حماس غير جاهزة لذلك. أنهامصر ال زالت تقول 
هي التي لسنا بحاجة لخطوات الن حماس  األحمد، قال األخيرةوحول خطوات تقابلها فتح لخطوات حماس 

عن سبعة معتقلين من فتح في غزة شارفت  اإلفراججّمدت المصالحة، ولم تأت بجديد مؤكدا انه جرى 
 محكومياتهم على االنتهاء وكانوا محكومين بتهمة التخابر مع رام هللا.

 . لدى حركة حماس اإلرادةالمصالحة الفلسطينية في حال توفرت  إتمام إمكانيةعن تفاؤله من  األحمد وأعرب

 0/1100/ 00، وكالة معا  اإلخبارية

 
 لحكومة توافق وطني رئيسا   مع فتح على تسمية الحمد هللا حماسالبردويل ينفي اتفاق  .01

لحكومة  رامي الحمد هللا رئيساً  .أشرف الهور: نفت حركة حماس أن تكون قد اتفقت على تسمية د - غزة
 حقبة االنقسام. التوافق الوطني التي تسعى الحركتان لتشكيلها إلنهاء

في تصريحات صحافية أنه ال صحة للحديث حول  ،القيادي في حركة حماس ،صالح البردويل .وأكد د
 "صوت األقصى"موافقة حركته على تولي الحمد هللا لرئاسة حكومة التوافق الوطني المقبلة. وقال إلذاعة 

مد هللا لرئاسة حكومة الوحدة المقبلة ونحن حتى اللحظة لم يتم التوافق مع فتح على تولي الح"التابعة لحماس 
 ."بانتظار زيارة عزام األحمد لغزة لبحث ملفات المصالحة

مبادرة جريئة تنم عن مصلحة الشعب الفلسطيني ووحدته "وشدد على أن المبادرة التي أطلقتها حركته تعد 
. وتابع " فائدة من ورائهفي مواجهة التغول الصهيوني والضغوط األمريكية ومستنقع المفاوضات الذي ال

بناء على ذلك تم الحديث بين هنية وعباس إليجاد اآللية لتنفيذ المبادرة التي أطلقتها "القيادي في الحركة 
 ."حماس وقد وعد عباس إلرسال عزام إلى غزة للتباحث في التفاصيل

 0/1100/ 00، القدس العربي، لندن

 
 والبناء عليها لتحقيق الوحدة الوطنية هنية يجب احترامها خطواتتيسير نصر هللاإ  .00

رحب القيادي في حركة فتح وعضو المجلس الوطني الفلسطيني تيسير نصر هللا،  :خاص - نابلس
بخطوات الحكومة برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وقال إنها "خطوة 

واعتبر نصر هللا، خالل حديثه لـ"فلسطين" أن  الحة".يجب احترامها والبناء عليها في إطار تحقيق المص
إجراءات الحكومة والتي سبقتها تصريحات رئيس الوزراء إسماعيل هنية، من شأنها أن تفتح اآلفاق من جديد 

 أمام إمكانية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين.
تلطيف األجواء والمناخات بعد فترة  وأضاف: "تصريحات األخ إسماعيل هنية إيجابية، وتصب في إطار

طويلة من الجمود والفتور في العالقة بين فتح وحماس، واألهم من التصريحات، هو المواقف التي اتخذها 
بالسماح لمن غادر القطاع من أبناء فتح بالعودة إليه، واإلفراج عن المعتقلين وغيرها من الخطوات، وألحقها 

يجابية".باالتصال الهاتفي باألخ الرئي  س أبو مازن.. كل ذلك يدلل على نوايا صادقة وا 
 وشدد نصر هللا على ضرورة أن تغلب أصوات المصالحة على صوت الفرقة والخصام واالنقسام.

 0/1100/ 01، فلسطين أون الين
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 رام هللا بوقف االعتقاالت السياسية وتجريمها حكومةقيادي في فتح يطالب  .02
حركة فتح، حسام خضر، بعمليات االعتقاالت واالستدعاءات السياسية المتواصلة نّدد القيادي في  :رام هللا

بحق نشطاء "الكتلة اإلسالمية" الذراع الطالبي لحركة حماس من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في 
 الضفة الغربية المحتلة.

يتبّنى مجلس الوزراء  ، على ضرورة "أن10/1وشّدد خضر في بيان صحفي تلقته "قدس برس" يوم الجمعة 
في الضفة الغربية المحتلة "قرارًا شجاعًا يحرم االعتقال السياسي ويجّرمه تحت كل الذرائع وأمام كل 

 المسوغات غير القانونية".
وانتقد خضر، غياب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن ممارسات األجهزة األمنية بحق الطلبة 

حقات واالستدعاءات واالعتقاالت "الباطلة والظالمة"، متسائاًل عن مبرر صمت الفلسطينيين المتمثّلة بالمال
عباس إزاء "ترهيب الطلبة وترويعهم وتعطيل الحياة المجتمعية اآلمنة، وحرمان المئات منهم من استكمال 

 مسيرتهم األكاديمية"، وفق البيان.
  01/0/1100قدس برس، 

 
 ابت الوطنيةللحقوق والثو  إسقاطالهنديإ خطة كيري  .03

د. محمد الهندي، أن خطة مبعوث الواليات المتحدة لعملية التسوية  اإلسالميأكد القيادي في حركة الجهاد 
جون كيري هي محاولة إلسقاط الحقوق والثوابت الوطنية والفلسطينية". وأوضح الهندي خالل كلمة له في 

لصهاينة واألمريكيان يريدون منا أن نتجرأ هذا مسيرة جماهيرية يوم الجمعة، أن المفاوضون الفلسطينيون وا
السم من خالل المفاوضات العبثية على حساب الثوابت الوطنية وحقوقنا التي ال يمكن التفريط بها، مؤكدًا 

"المفاوضون يقولون لنا أننا توصلنا إلى حل عادل عن الالجئين  أنها خطة إلسقاط الحقوق والثوابت. وقال:
 حل مضمونه أن ال سيادة لنا على األرض وال مياه".والقدس واألرض وهو 

 0/1100/ 01، فلسطين أون الين

 
 أبو ليلىإ ال سالم دون القدس عاصمة لفلسطين .04

أنه  ،نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،ليلى" أكد النائب قيس عبد الكريم "أبو :رام هللا
أن الشعب الفلسطيني  أمس،في بيان  وأضاف، ،لدولة فلسطين لن يكون هنالك سالم دون القدس عاصمة

المستقلة، كما يرفض سياسة األمر الواقع التي  هلن يقبل بأي حال من األحوال غير القدس عاصمة لدولت
 تسعى سلطات االحتالل لفرضها.

دس من أي اتفاق بنيامين نتنياهو حول استثناء الق اإلسرائيليوقال أبو ليلى "إن تصريحات رئيس الوزراء 
سالم قادم ينقض ليس فقط قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، بل 

 الذي ثبت القدس في مفاوضات الحل النهائي. أوسلوينقض أيضا تفاهمات واتفاق 

 0/1100/ 00، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لحة من خالل قصف غزةلتعطيل المصا يسعىالجهادإ االحتالل حركة  .05

قال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إن االحتالل اإلسرائيلي يخوض حرب استنزاف  :غزة
التقارير "األمنية" اإلسرائيلية التي  أنمع حركات المقاومة خاصة مع حركة الجهاد اإلسالمي، مشيرا إلى 

 سطينية التي تهدد وجود إسرائيل.الجهاد من أخطر المنظمات الفل إنصدرت مؤخر تقول 
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هناك استهداف لعناصر الجهاد وحركات المقاومة،  إن "معاً "وأضاف القيادي في حركة الجهاد في حديث لـ
وان االحتالل يحاول من خالل التصعيد ضد أبناء الشعب الفلسطيني أن يكسر إرادة المقاومة وان يصنع 

االحتالل خلط األوراق ليمرر ما يريد ويجعل الفلسطيني  مفاصلة ما بين الشعب ومقاومته، كما ويحاول
 دائما في مرمي قذائفه وصواريخه لكن نؤكد "أن المقاومة ال يمكن أن تكسر إرادتها".

تصعيد االحتالل مستمر لكن هذه المرحلة حساسة بالنسبة للقضية الفلسطينية وهناك  أنوأردف القيادي 
 ن يعطلها ويمرر ضغوطاته على الطرف الفلسطينية.نحو المصالحة يريد االحتالل أ خطوات

 0/1100/ 01، وكالة معا  اإلخبارية

  
 تضامنية مع مخيم اليرموك وتدعو لفك  الحصار عنه مسيرةحماس تنظم في غزة  .06

نظمت حركة حماس تظاهرة شمال قطاع غزة للتضامن مع مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين  :)أ ف ب(
وانطلق  بسبب الجوع. األقلشخصا على  15عن وفاة  أسفرض لحصار شديد في سورية الذي يتعر 

مسجد الخلفاء في مخيم جباليا لالجئين شمال قطاع غزة  إلىصالة الجمعة  أداءالمشاركون في المسيرة بعد 
 ". األواناليرموك قبل فوات  أنقذوا" إحداهاوهم يحملون يافطات تدعو لفك الحصار عن اليرموك كتب على 

 أبناء"فك الحصار فورا عن  إلى ،النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس ،عا مشير المصريدو 
خالل كلمة له  وأضافشعبنا في مخيم اليرموك، وتحييده عن حالة الصراع واالحتقان الموجودة في سورية". 

غم الحصار من كشعب فلسطيني في غزة لن نتخلى عنكم مهما كانت الظروف حولنا بر  إننافي المسيرة "
 ".اإلسرائيليالعدو 

 0/1100/ 00، النهار، بيروت

  
 االحتالل يعزل القيادي في "القسام" السير إبراهيم حامد لنه "شخصية خطرة" .07

عزلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي القيادي في "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس،  :رام هللا
 مؤبًدا( عن باقي األسرى، متذرعة بأنه "شخصية خطيرة". 54بـ األسير إبراهيم حامد )المحكوم 

ونقل فريق دعم األسرى "فداء" عن مصادر من الحركة األسيرة قولها أن األوضاع في معتقل "نفحة" متوترة 
جًدا بسبب عزل األسير حامد، حيث يتوعد األسرى بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إذا ما 

 ، واألسرى لن يقبلوا أن يتم سرقة انجازهم بإنهاء العزل"، على حد تعبيرها.استمر العزل
 00/0/1100قدس برس، 

 
 وحدة استيطانية في الضفة  0011يعلن عن بناء  نتنياهو .08

وجـــه رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو أمـــس، ضـــربتين لمســـاعي وزيـــر الخارجيـــة : حلمـــي موســـى
 لى اتفاق إطار يسهل التقدم نحو الحل النهائي للصراع العربي اإلسرائيلي.األمريكي جون كيري للتوصل إ

وحــدة اســتيطانية  1400الضــربة األولــى تمثلــت بإعالنــه، بــالرغم مــن التحــذيرات والتهديــدات، عطــاءات لبنــاء 
ت بـين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والثانية بتأكيد رفضه شمول اتفاق اإلطار مدينة القـدس، التـي كانـ

 أبرز قضايا الحل النهائي.
وحـدة  101وحدة سكنية في رمات شـلومو فـي القـدس الشـرقية، وحـوالي  900وتتضمن العطاءات هذه، بناء 

 في مستوطنات تقع ضمن الكتل االستيطانية في الضفة الغربية.
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ارجيــة األمريكــي وكــان نتنيــاهو أعــاق نشــر هــذه العطــاءات لمــدة أســبوعين إلــى مــا بعــد انتهــاء زيــارة وزيــر الخ
األخيرة إلى المنطقة. ويبدو أنه عمـل علـى توقيـت نشـر العطـاءات فـي وقـت مـا، فـي المنتصـف بـين زيـارتين 

 لكيري، المنتظر وصوله إلى األراضي المحتلة مطلع األسبوع المقبل.
لين ولكـــن ســـوء الفكـــرة ال يقـــف عنـــد هـــذه الحـــدود، بـــل يتخطاهـــا فـــي إبـــال  نتنيـــاهو عـــددًا مـــن كبـــار المســـؤو 

 اإلسرائيليين رفضه أن تتضمن اتفاقية اإلطار أية إشارة إلى القدس.
اإلســرائيلية، إنــه ال يعتــزم الموافقــة علــى وثيقــة ُيــذكر فيهــا حتــى ولــو بشــكل  "هــترتس"وقــال لهــم، وفــق صــحيفة 

عمومي إقامة عاصمة فلسطينية فـي أرض مـن أراضـي القـدس المحتلـة. وأوضـح نتنيـاهو بأنـه سيتمسـك بهـذا 
 وقف حتى بثمن تفجير االتصاالت على وثيقة اإلطار.الم

 00/0/1100، السفير، بيروت
 
 أن تحصل عليهلـ"إسرائيل"  نه أفضل اتفاق يمكنل  ليبرمان يدعو حكومته لقبول عرض كيري .09

ليبرمــان بـالده الــى قبـول اتفــاق الســالم  أفيجـدوردعــا وزيـر الخارجيــة اإلســرائيلي : وكـاالتال -القـدس المحتلــة 
 ي تتوسط بشأنه واشنطن حاليا، بوصفه أفضل عرض ستناله.الذ

البريطانيــة إن وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري  "الــديلي تليجــراف"وقــال ليبرمــان فــي مقابلــة مــع صــحيفة 
 جدير باالشادة والشكر على جهوده الرامية الى جمع اإلسرائيليين والفلسطينيين معا إلى طاولة المفاوضات.

لخارجيـة اإلسـرائيلي فـي المقابلـة التـي اجريـت معـه عقـب اجتماعـه مـع نظيـره البريطـاني وليـام وأضاف وزيـر ا
هذا أفضل اقتراح يمكننا الحصول عليه، ونحن نثمن جهود وزير الخارجية األمريكي جون كيري.. إنه " هيج:

يليون االتصاالت مع هو أن يواصل اإلسرائ "الرئيسي". وأوضح أن اآلمر "يبذل جهدا كبيرا بشأن هذه القضية
 الفلسطينيين، بصرف النظر عن محدودية احتماالت النجاح.

بصرف النظر عن التوصـل إلـى اتفـاق شـامل مـن عدمـه، سنواصـل العـين معـا وسـنبقى جيرانـا. هنـاك "وقال 
مشــاكل كثيــرة علــى األرض ولــذلك، مــن المهــم للغايــة مواصــلة هــذه االتصــاالت المباشــرة، وهــذه المفاوضــات، 

. غير أنه أردف بقوله إن هناك عالمة استفهام بشأن ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمـود "المحادثاتوهذه 
جـب علـى المـرء "عدمـه. وأضـاف: مـن  فـي محادثـات السـالم، "أن يبذل الجهود المأمول منه"عباس يستطيع 

كن يتعين علينا أن أن يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط، ولكنني لست على يقين من أنه يستطيع ذلك. ل
 "مستعدون للذهاب ألبعد مدى ممكن" نحن اإلسرائيليين"نتحقق من هذه االمكانية ألننا 

 00/0/1100، الدستور، عم ان
 
 
 
 المستوطنات يهدد السالم فيبيرتسإ البناء عمير  .21

ر بشــأن قــال وزيــر البيئــة فــي الحكومــة اإلســرائيلية عميــر بيــرتس، إن اإلعــالن األخيــ :ترجمــة خاصــة - غــزة
 مناقصات البناء في المستوطنات يهدد عملية السالم مع الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن "مثل هذه الخطوات 
لـــن تبعـــث األمـــل فـــي التوصـــل التفـــاق ســـالم وال تصـــب أيضـــا فـــي مصـــلحة إســـرائيل دوليـــا، والتـــي تتعـــرض 

 استمرار لعدم إفشال المفاوضات".لضغوطات ب
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ذا  وتـابع "إننــي أرى ال لـزوم لمثــل هــذه اإلعالنـات التــي تهـدد عالقاتنــا بــاإلدارة األمريكيـة والمجتمــع الــدولي، وا 
كان لنا في إسرائيل مصلحة بالتوصل التفاق فعلـي مـع الفلسـطينيين فعلـى الحكومـة وقـف طـرح بنـاء وحـدات 

ال سنتعرض جميعنا  في إسرائيل للخطر". سكنية جديدة وا 
 00/0/1100، القدس، القدس

 
ع االستيطاني "يربك ويذل"إ نتنياهو "السالم اآلن" .20  عباس بالتوس 

نّددت منظمة يهودية يسارية، بإعالن حكومتها طرح عطاءات لبناء وتسويق وحدات استيطانية فـي : الناصرة
 نها "نسف المفاوضات السلمية".القدس والضفة الغربية المحتلة، معتبرًة أن هذه الخطوة من شأ

، أن إعـــالن الحكومـــة الصـــهيونية 10/1واعتبـــرت منظمـــة "الســـالم اآلن" فـــي بيـــان صـــدر عنهـــا يـــوم الجمعـــة 
يتوافق مع هجمات المتطّرفين اليهود التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين ممتلكاتهم داخل األراضي المحتلة 

واصـفة قـرار وزارة "البنـاء واإلسـكان" الصـهيونية طـرح عطـاءات ضمن عمليـات منّظمـة ُتعـرف بــ"دفع الـثمن"، 
وحدة استيطانية في القدس والضفة بمثابـة "عمليـة دفـع ثمـن سياسـي"، علـى حـد  1040لبناء وتسويق حوالي 

ــذل رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود  وصــفها. وقالــت الحركــة: "إن رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو ُيربــك وُي
توســـيع أعمـــال البنـــاء فـــي المســـتوطنات، األمـــر الـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى نســـف المفاوضـــات عبـــاس مـــن خـــالل 

 السلمية".
 01/0/1100، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خسائرها من المقاطعة وتبدأ بإحصاء ..معارضة قرار مقاطعة مصارفها هولنداتطلب من " إسرائيل" .22

يلية أمــــس الســــفير الهولنـــدي فــــي إســــرائيل كاســــبر اســــتدعت وزارة الخارجيـــة اإلســــرائ: محمـــد يــــونس -رام هللا 
هولندا في الشهور الثالثة األخيرة والتي " في الحوادث المعادية إلسرائيل"بلدكمب لالحتجاج على ما وصفته بـ

كان آخرها صدور قرار عن صندوق التقاعد الهولندي يقضي بسحب أمواله مـن بنـوك إسـرائيلية لوجـود فـروع 
 طنات وتعاملها مع شركات تقوم بتنفيذ عمليات البناء في المستوطنات.لهذه البنوك في المستو 

وقــرار صــندوق التقاعـــد الهولنــدي واحــد مـــن سلســلة ضــربات تلقتهـــا إســرائيل فــي الحلبـــة الدوليــة فــي الشـــهور 
األخيــرة بســبب مواصــلتها سياســة التوّســع االســتيطاني فــي األراضــي الفلســطينية. وامتــدت هــذه الضــربات مــن 

لى أوروبا وأستراليا وكندا، وشملت إجـراءات حكوميـة وغيـر حكوميـة. ومـن اإلجـراءات الحكوميـة قيـام أمريكا إ
االتحاد األوروبي العام الماضي بإلزام إسرائيل بتصنيف منتجاتها القادمة من المستوطنات، وقراره الذي دخل 

مشـاريع إسـرائيلية فـي األراضـي  حّيز التنفيذ مطلع العام الحالي القاضي بمقاطعة أي أنشطة أو مؤسسـات أو
 الفلسطينية المحتلة، أي في المستوطنات.

ومـــن الخطـــوات غيـــر الحكوميـــة قيـــام جمعيـــة أكاديميـــة أمريكيـــة تضـــم فـــي عضـــويتها خمســـة آالف أكـــاديمي 
 بمقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية التي لها فروع أو مقرات في المستوطنات.

بيـــرة فـــي بريطانيـــا والنـــروج تضـــم فـــي عضـــويتها أكثـــر مـــن ســـبعة ماليـــين عامـــل ومنهـــا أيضـــًا قيـــام نقابـــات ك
بمقاطعة إسرائيل. ومنها أيضًا قيام شركات بإلغاء عقود عمل في المستوطنات مثل شركة القطارات الفرنسية 

نية التــي ألغــت عقــدًا مــع الحكومــة اإلســرائيلية ألن المشــروع المتفــق عليــه مقــام فــي األراضــي الفلســطي "فيــوال"
 المحتلة.
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وأدى إلزام االتحـاد األوروبـي إلسـرائيل بتصـنيف منتجاتهـا القادمـة مـن المسـتوطنات إلـى إلحـاق خسـائر كبيـرة 
ــام مشــاريع زراعيــة ضــخمة مخصصــة للتصــدير  فــي المســتوطنات اإلســرائيلية الزراعيــة فــي األغــوار حيــث تُق

ي لقــاء مــع وســائل اإلعــالم قبــل أيــام أن لالتحــاد األوروبــي. وأعلــن رئــيس مجلــس المســتوطنات فــي األغــوار فــ
خســائر كبيــرة لحقــت بمنتجــات المســتوطنات جــراء قــرار االتحــاد األوروبــي المــذكور بلغــت مئــة مليــون شــيكل 

ـــر مـــن  ـــى دول االتحـــاد  40)أكث ـــة لمســـتوطنات األغـــوار إل ـــال إن قيمـــة الصـــادرات الزراعي مليـــون دوالر(. وق
مليــون شــيكل  900ماليــين دوالر( إلــى  110يــون شــيكل )مل 100األوروبــي انخفضــت العــام الماضــي مــن 

مليــون دوالر(. وأعــرب عــن قلقــه مــن تزايــد معــدالت الخســائر فــي العــام الجديــد جــراء تزايــد المقاطعــة  110)
الشعبية في أوروبا، بخاصة في بريطانيا، لمنتجات المستوطنات. وقال إن عددًا متزايدًا مـن المحـال التجاريـة 

زف عن عرض منتجات المستوطنات تجنبًا لالحتجاجات التي تقـوم بهـا حركـات المقاطعـة في أوروبا بات يع
 إلسرائيل.

 00/0/1100، الحياة، لندن
 
 يهود بعصابة "دفع الثمن" إرهابيين سبعةعتقل الشرطة اإلسرائيلية ت .23

ن، لالشـتباه قاصـري 4يهـود، بيـنهم  إرهـابييناعتقلت شـرطة االحـتالل اإلسـرائيلي سـبعة : وكاالت، ال41عرب 
 في ضلوعهم في النشاطات المسماة "دفع الثمن"، في قرية قصرة قضاء نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالــت اإلذاعــة اإلســرائيلية العامــة علــى موقعهــا اإللكترونــي، يــوم الجمعــة، إن الشــرطة ســتطلب مــن المحكمــة 

 تمديد فترة اعتقالهم.
 01/0/1100، 08عرب 

 
 في الجوالن ُيحاكي اجتياح جنوب لبنان ا  تدريب ينهيلي الجيش اإلسرائي .24

زهير أندراوس: كشفت إذاعة جين االحتالل اإلسرائيلّي الجمعة النقاب عن أّن لواء غوالني، وهو  -الناصرة 
لواء النخبة في جين االحتالل سيعود إلى ما وصفته بالجبهة الجنوبية فـي إشـارة إلـى محـيط قطـاع غـزة بعـد 

 حيث أجرى تمرينات متواصلة على اجتياح برّي لجنوب لبنان. "جبهة الجوالن"وده إلى شهرين من صع
وادعى أحد قادة غوالني العقيد عوفر فينتر بأّن لواء غوالني يتمتـع بـأعلى درجـات الجهوزيـة الحتمـال انـدالع 

ل حدوث أي تطورات، أي مواجهة مع حزب هللا، الفًتا إلى أّنه لدينا جهوزية عالية في هضبة الجوالن الحتما
 وعندما نضطر لالنشغال بغزة سنكون بحاٍل أفضَل هناك، على حّد قوله.

وزعم العقيد عوفر فينتر وهـو قائـد إحـدى الكتائـب فـي لـواء غـوالني أّن مـا وصـفه بالحـل األمثـل لمنـع إطـالق 
إطـالق النـار علـى إسـرائيل  النار على إسرائيل انطالًقا من غزة هو تنفيذ اجتيـاٍح بـري للقطـاع وتـابع قـائاًل إنّ 

ال ينتهي بتدمير المباني، األمر الوحيد الذي بإمكانه حسم هذا األمر، هو االجتياح البـري، والقتـال باسـتخدام 
 كل قوة جين الدفاع، وخصوصًا لواء غفعاتي.

 00/0/1100، القدس العربي، لندن
 
 مع الفلسطينيينالسالم  فاقال يرون إمكانية للتوصل إلى ات نياإلسرائيليمن  %81استطالعإ  .25

المفاوضـــات الجاريـــة مـــع الفلســـطينيين برعايــــة  أنأ ف ب: تـــرى غالبيـــة ســـاحقة مـــن اإلســــرائيليين  -القـــدس
 اتفـاق سـالم، بحسـب مـا كشـف اسـتطالعان للـرأي نشـرت نتائجهمـا الجمعـة. إلـىالواليات المتحدة لـن تفضـي 
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مـن المسـتطلعين بـالنفي، بحسـب  %10تفـاق رد ا إلـىكانـت المفاوضـات ستتوصـل  إذاوردا على سـؤال عمـا 
 دراسة نشرتها صحيفة معاريف.

 %54المجانية القريبة من الحكومة ان اكثـر مـن  "إسرائيل اليوم"وكشف استطالع اخر للرأي اجرته صحيفة 
مـن اإلســرائيليين يعتبــرون ان وزيــر الخارجيـة األمريكــي جــون كيــري الــذي قـام بتحريــك المفاوضــات فــي نهايــة 

 وز/يوليو ليس وسيطا نزيها.تم
يــوم( البحســب إســرائيل  %10بحســب معــاريف وحــوالي  %14كمــا تــرفض غالبيــة مطلقــة مــن اإلســرائيليين )
 في اقتراحات كيري. أساسيا، وهو ما يشكل عنصرا األردنالتخلي عن وجود عسكري إسرائيلي في غور 

 00/0/1100، القدس العربي، لندن
 
 وك ووفيات بسبب الجوعكارثة إنسانية بمخيم اليرم .26

ونروا تحذيرها من خطورة الوضع اإلنساني المترّدي في مخـيم اليرمـوك لالجئـين الفلسـطينيين األجددت وكالة 
 جنوبي العاصمة السورية دمشق نتيجة الحصار الخانق المفروض عليه منذ عدة أشهر.

أكثــر مــن عشــرين ألــف شــخص ألونــروا بالشــرق األوســط ســامي مشعشــع للجزيــرة إن لقــال النــاطق الرســمي و 
معظمهم فلسـطينيون إضـافة لعـائالت سـورية يعـانون داخـل مخـيم اليرمـوك مـن وضـع مأسـاوي هـو مـن صـنع 

وأكــد مشعشــع أن أطعمــة مخصصـة للحيوانــات أصــبحت أكــالت دائمــة لألطفــال فــي  اإلنسـان ولــيس الطبيعــة.
 مخيم اليرموك.

شـاحنات مســاعدات تتوجــه يوميـا لمخــيم اليرمــوك،  ونــروا ُصـدت، موضــحا أناألوأشـار إلــى أن كـل محــاوالت 
وقـال مشعشـع  وما إن تتخطى الحاجزين األول والثاني حتى تتعرض إلطـالق نـار بوصـولها للحـاجز الثالـث.

إن األمم المتحدة تشدد على ضرورة إقامة ممر إنساني آمن يكون بمنأى عن أطراف النزاع في سوريا، وذلك 
وتـابع  الحيوية للمخيم والسـماح لمـن يرغـب فـي مغـادرة المخـيم بطريقـة آمنـة. من أجل التوصل إلدخال المواد

ألونروا بالشرق األوسط القول "إن على كل األطراف المتنازعة فـي سـوريا احتـرام االلتزامـات لالناطق الرسمي 
 األخالقية والقانونية".
يي محاصـر بـاليرموك". وأضـاف ونروا "تدهورت تدريجيا أوضاع عشرين ألف فلسـطيناألوقال المتحدث باسم 

كريس غانيس أنه "إذا لم يعالج الموقف بسرعة فقد ال يكون هناك متسع من الوقت إلنقـاذ أرواح آالف بيـنهم 
 أطفال".

وقــال تجمــع األطبــاء الفلســطينيين بأوروبــا الخمــيس إن العشــرات مــن الالجئــين الفلســطينيين بمخــيم اليرمــوك 
لمطبق المفروض عليهم منذ عشرة أشهر، ودعا العالم لمد يـد العـون لهـم يموتون جوعا وبردا جراء الحصار ا

نسانيا".  "طبيا وغذائيا وا 
 01/0/1100، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في الضفة  قمع االحتالل للمسيرات المناهضة لالستيطان خاللعشرات اإلصابات  .27

، ونشطاء سالم إسرائيليون، إثـر اصيب، امس، العشرات من المواطنين، ومتضامنون أجانب مندوبو "األيام":
 قمع قوات االحتالل للمسيرات األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في مواقع مختلفة من الضفة الغربية.
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عامـا( بقنبلـة غـاز اسـفل  11ففي بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، اصيب، امس، الفتى طارق محمـد عـامر )
يمــا اصـيب عشــرات المــواطنين بحــاالت اختنـاق خــالل قمــع جــين ظهـره ادت الــى كســر فـي احــدى الفقــرات، ف

 االحتالل للمسيرة االسبوعية.
وفــي قريــة بلعــين غــرب رام هللا، أصــيب أربعــة مــواطنين إضــافة إلــى متضــامنين أجنبيــين، بجــروح، والعشــرات 

 بحاالت اختناق، امس في المسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان.
واطنين بجــروح، أمــس، خــالل مواجهــات مــع قــوات االحــتالل انــدلعت علــى مــدخل مخــيم كمــا أصــيب أربعــة مــ

الجلــزون، شــمال مدينــة رام هللا، وفــي قريــة النبــي صــالح شــمال غــرب رام هللا، أصــيب طفــالن بــأعيرة معدنيــة 
 مغلفة بالمطاط، وعشرات المواطنين بحاالت اختناق، في المسيرة األسبوعية.

كمـــا قمعـــت قـــوات االحـــتالل  هللا، اصـــيب شـــاب برصـــاص االحـــتالل اإلســـرائيلي.وفـــي قريـــة نعلـــين غـــرب رام 
 اإلسرائيلي، مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الضم والتوسع االستيطاني.

الى ذلك، أصـيب عـدد مـن المـواطنين بحـاالت اختنـاق بالغـاز المسـيل للـدموع، مسـاء امـس، خـالل مواجهـات 
 ي في مخيم عايدة شمال بيت لحم.مع قوات االحتالل اإلسرائيل

أطفال وفتى من بلدة حلحـول، وذلـك عقـب مـداهمتها  4اعتقلت قوات االحتالل، أمس،  ،وفي محافظة الخليل
 منطقة الحواور.

 00/0/1100، اليام، رام هللا
 
 بسورية  اليرموك مخيم فلسطينيين في الجئينالجوع يقضي على  .28

ان، أمس الجمعة، جراء استمرار الحصار الخـانق الـذي يتعـرض لـه استشهد فلسطيني :القدس دوت كوم -غزة
 يوما. 115مخيم اليرموك منذ ما يزيد عن 

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، باستشـهاد الطفلـة آالء المصـري والمسـن عـوض السـيعدي 
 جراء الجفاف والجوع بسبب الحصار المفروض على مخيم اليرموك.

ة إلـــى إصـــابة عـــدد مـــن الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي قصـــف بالهـــاون اســـتهدف مخـــيم درعـــا وأشـــارت المجموعـــ
 لالجئين.

 00/0/1100، القدس، القدس
 
 
 " قاموس جديد يشهده تاريخ الشعب الفلسطيني جوع ا"الموت  أمين أبو راشدإ .29

لفلسـطيني فـي بـين رئـيس حملـة الوفـاء األوروبيـة أمـين أبـو راشـد أن مخـيم اليرمـوك ا: أسـماء صرصـور -غزة
سوريا يعتبر المخيم األكبر وعاصمة الشتات الفلسطيني، منوًها إلى أنه كان يسكن فيـه أكثـر مـن ربـع مليـون 

 فلسطيني قبل بداية األزمة السورية.
ـــ "فلســطين": "مــع اشــتداد األزمــة الســورية نــزح جــل الفلســطينيين فيــه إلــى  وقــال أبــو راشــد فــي حــوار خــاص ب

من عشرين إلى ثالثين ألف فلسـطيني"، موضـًحا أنـه محاصـر مـن كـل الجهـات منـذ  خارجه، واآلن يوجد فيه
 ما يزيد على ستة أشهر ويعاني من نفاد كامل في المواد الغذائية والطبية.

وتابع: "وفيه ما يقارب من ثالثين حالة ارتقت إلى العال بسبب الجوع والحصار من كل الجهات كون منطقة 
من إمكانياته  %10ة"، ملفًتا النظر إلى أنه ال يعمل إال مستوصف واحد بأقل من المخيم تشهد عمليات أمني
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وهــو مستشــفى فلســطين وأمــا بــاقي المستشــفيات توقفــت منــذ فتــرة طويلــة إمــا الســتهدافها مباشــرة أو الســتهداف 
 الكوادر العاملة فيها.

يمــوت فــي البيــوت ال يعــرف وأشــار إلــى أنــه داخــل المخــيم النــاس تقطعــت بهــم األســباب والســبل وهنــاك مــن 
مصيرهم إال بعد أيام مـن مـوتهم، "ونحـن علـى أبـواب كارثـة فلسـطينية بكـل معنـى الكلمـة ونـتكلم عـن قـاموس 

 جديد في تاريخ الشعب الفلسطيني وهو الموت جوًعا"، تبًعا لقوله.
اني مــن األســر وأوضــح أن الشــعب الفلســطيني يقــدم طــوال عمــره دمــه دفاًعــا عــن فلســطين والقبلــة األولــى ويعــ

واالغتيال والقصف لكن المصطلح الجديد "الموت جوًعا" لم يشهده التاريخ، مبيًنا أن من يتحمـل مسـؤولية مـا 
 يحدث في مخيم اليرموك ولفلسطينيي سوريا الجانب الفلسطيني والعربي والدولي.

لســطيني واضــح فــي وأردف بقولــه: "الجانــب الفلســطيني لــم يرتــق حتــى اآلن لمســتوى الحــدث فهنــاك خــالف ف
ملــف المخيمــات الفلســطينية وعلــى رأســها مخــيم اليرمــوك"، مشــيًرا إلــى تجاذبــات بــين موقــف منظمــة التحريــر 
الفلسطينية والفصـائل األخـرى، ووجـود مبـادرتين متناقضـتين حيـث ال يجـري تنسـيق علـى األرض علـى الـرغم 

 من أنه ال وقت فعلي لهذه التجاذبات إلنهاء أزمة اليرموك.
ففـي جـل األزمـات الحاصـلة فـي المنطقـة  –تبًعـا لحـديث رئـيس حملـة الوفـاء األوروبيـة  –ا الموقف العربـي وأم

العربية أكثـر مـن يـدفع فـاتورة هـذه األزمـات هـو الشـعب الفلسـطيني ودليـل ذلـك مـا حـدث فـي الكويـت والعـراق 
 واآلن يحدث في سوريا.

 01/0/1100، فلسطين أون الين
 

 العربي به الحكومة اإلسرائيلية من محاوالت لسلخ المسيحيين عن مجتمعهم تقومحناإ نستنكر ما  .31
زهير أندراوس: اعتصم مساء الجمعة في باحة كنيسة القيامـة فـي القـدس عـدد مـن أبنـاء الطوائـف  -الناصرة 

 والرعايـــا المســـيحية فـــي المدينـــة المقدســـة وذلـــك تضـــامًنا مـــع أهلنـــا فـــي مخـــيم اليرمـــوك وتنديـــًدا بمـــا تقـــوم بـــه
المجموعات اإلرهابية المسلحة بحق أهلنا، هناك حيث تمنع عنهم الـدواء والغـذاء و تسـتعملهم كـدروع بشـرية، 
وأكدوا تضامنهم مع مخيم اليرموك ومع كل الشعب السوري والدولـة السـورية متمنـين بـان يحمـل العـام الجديـد 

 بشائر االنتصار للدولة السورية على أعدائها.
المطران عطا هللا حنا رئـيس أسـاقفة سبسـطية للـروم األرثـوذكس إنّنـا نسـتنكر وبشـدة مـا  وفي كلمته قال سيادة

تقوم به الحكومة اإلسرائيلية من محاوالت ومخططات هادفة لسـلخ المسـيحيين مـن مجتمعـاتهم العربيـة، وقـال 
بـل هـم جـزء مـن  سيادته إّن المسيحيين في هذه البالد ليسوا طائفة معزولة عن مجتمعهم العربـي والفلسـطيني

كما  هذا النسيج الوطني، والمسيحيون هم جزء من امتنا العربية ومن شعبنا الفلسطيني ولن يكونوا غير ذلك.
جــدد ســيادته موقفــه المتضــامن مــع ســورّيا ومــع مخــيم اليرمــوك ومــع كافــة المخيمــات الفلســطينية فــي ســورّيا، 

ن وحــدة الدولــة والشــعب الســوري وبــان يحمــل العــام مؤّكــًدا علــى أهميــة حــل األزمــة الســورية حــاًل ســلمًيا يضــم
حالل السالم في هذا البلد الذي نحبه كثيًرا، على حّد  الجديد أخباًرا سارة بانتصار سورّيا وعودة المخطوفين وا 

 قول سيادته.
 00/0/1100، القدس العربي، لندن

 
 في سورية  اليرموك إغاثة لمخيمحملة  يطلق مخيم جنين .30



 
 
 

 

 

           00ص                                    4100العددإ            11/0/1100السبت  التاريخإ

دشنت فعاليات ومؤسسات واهـالي مخـيم جنـين، اليـوم الجمعـة، حملـة اغاثـة وتضـامن : يعلي سمود -جنين 
لــدعم الالجئــين الفلســطينيين المحاصــرين فــي مخــيم اليرمــوك فــي ســوريا تحــت شــعار "اليرمــوك ينــزف ومخــيم 

ــم"، وذلــك بمشــاركة ممثلــي القــوى والفعاليــات الوطنيــة والشــعبية بــالمخيم ورئــ يس جنــين يشــاركه الصــمود واالل
 اللجنة الشعبية للخدمات وحشد من االهالي.

ومنذ ساعات الصباح، تدافع المئات من اهالي المخـيم مـن كافـة الشـرائح وخاصـة االطفـال لتقـديم كـل اشـكال 
التبرعـــات للمنكـــوبين فـــي اليرمـــوك العينيـــة وشـــملت المالبـــس واالجهـــزة الكهربائيـــة والعابـــا لالطفـــال، فيمـــا قـــدم 

 سؤول الحملة الشيخ سعيد حنون.اخرون تبرعات مالية لم
 00/0/1100، القدس، القدس

 
 اليرموك  فلسطينية تطلق موجة مفتوحة للتضامن مع مخيم محليةخمسون إذاعة  .32

انطلقـت فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، اليـوم السـبت، الموجـة المفتوحـة ضـمن  :القدس دوت كـوم - رام هللا
 يوما. 110المحاصر منذ أكثر من للتضامن مع مخيم اليرموك  اإلعالمياليوم 

اذاعـة محليـة منتشـرة فـي الضـفة والقطـاع، وسـيتم مـن خاللهـا محـاورة  50وتشارك في الموجـة المفتوحـة نحـو 
 عدد من المسؤولين الفلسطينيين، باالضافة الى عدد من المتواجدين داخل مخيم اليرموك.
 00/0/1100، القدس، القدس

 
 يةسرائيلاإلسجون العبر نطفة أسير مهربة من أول طفل يولد في غزة ".. حسن" .33

نطف "األناضول: وضعت زوجة أسير فلسطيني من قطاع غزة، طفال الجمعة، حملت به عن طريق  - غزة
 ، نجحت بتهريبها من زوجها المعتقل في أحد السجون اإلسرائيلية."منوية

" هنـاء الزعـانين"صـحافي، أن  وقال صابر أبـو كـرن، مـدير مؤسسـة واعـد لشـؤون األسـرى بغـزة، فـي تصـريح
، بعـد أن نجحـت عمليـة إخصـاب مجهــري نعامـا، ُرزقــت بطفـل أطلقـت علـه اسـم حســ 11البالغـة مـن العمـر 

عاًمـا فـي سـجن  11أجرتها، بواسطة نطف منوية هربتها من زوجها األسير تامر الزعانين المحكـوم بالسـجن 
مــن الســجون اإلســرائيلية فــي قطــاع غــزة، بعــد أن  وتعــد هــذه أول حالــة والدة بواســطة نطــف مهربــة إســرائيلي.

 نجحت عدة حاالت مماثلة في الضفة الغربية.
 00/0/1100، القدس العربي، لندن

 
 
ً   011يعتقل  االحتاللمركز أسرى للدراساتإ  .34  1100نساء منذ بداية  خمسبينهم  فلسطينيا 

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسـات، أن سـلطات االحـتالل بـدأت العـام الجديـد بتصـعيد فـي حمـالت االعتقـال 
ضـد المـواطنين الفلســطينيين فـي الضــفة الغربيـة والقــدس المحتلتـين، وقطـاع غــزة، كمـا ضــاعفت مـن عمليــات 

وأوضــح المركــز فــي  .االقتحــام التــي تنفــذها الوحــدات الخاصــة لغــرف وأقســام األســرى فــي الســجون المختلفــة
مـن  110اعتقال ما يزيـد عـن  1014، أنه رصد خالل العشرة أيام األولى من عام 10/1الجمعة  بيان، يوم

 طفاًل. 15المواطنين بينهم 
وأوضــح النــاطق اإلعالمــي للمركــز الباحــث ريــاض األشــقر، أن ســلطات االحــتالل واصــلت سياســة االعتقــال 

 من النساء والفتيات. 5شهدت األيام الماضية اعتقال  لكل شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث
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عمليات اقتحام وتفتـين لغـرفهم أصـيب خاللهـا  9وأشار األشقر إلى أن األسرى تعرضوا منذ بداية العام إلى 
 ثالثة من األسرى.

 01/0/1100، فلسطين أون الين
 
 المصادرة إ وادي عارة في دائرة استهداف مخططاتالرضللدفاع عن  اللجنة الشعبية .35

وادي عــارة بيانـــًا وزعتــه علـــى  - والمســكن األرضأصــدرت اللجنــة الشـــعبية للــدفاع عـــن : توفيــق عبــد الفتـــاح
، باتــت تتجلــى لنــا األخيــرةنســخة منــه جــاء فيــه: "فــي الســنوات العشــرة  41وسـائل اإلعــالم وصــل موقــع عــرب 

هــا مصــادرة األرض وقلــع االشــجار المخططــات "القوميــة القطريــة" الواحــد تلــو االخــر، وكلهــا تحمــل فــي طيات
 الزراعية وتضييق مساحات نفوذ البلدات عامةـ األراضيوتدمير 

 من هذه المشاريع المطروحة للتنفيذ.
مــن اليهــود المتــدينين وتحويــل كافــة األراضــي  150000. مدينــة حــرين: هــذه المدينــة خططــت الســتيعاب 1

جـود بـين البلـدات العربيـة ابتـداء مـن باقـة الغربيـة وكفـر قـرع المفتوحة باسم هذه المدينة الواقعة فـي الفـرا  المو 
 دونم. 11100وام الفحم مرورا بقرى ميسر وام القطف وكفر قرع وعرعرة وعين السهلة والعريان بمساحة 

 دونم. 400. بناء بؤرة استيطانية "متسبي ايالن، تقع بين ام القطف وبرطعة على مساحة ما يقارب ال 1
منشي" تنظيم الغابات وأراض غير حرشية بمنطقة نفوذ لجنة تنظيم منشي الونا.وتحويلها  . مشروع "احران4

 لملكية الكاكال، بضمنها أراض خاصة بملكية عرب.
 . مشــروع "احــران وادي عــارة" تنظــيم الغغابــات وأراض غيــر حرشــية بمنطقــة نفــوذ لجنــة تنظــيم وادي عــارة.4

 صة بملكية عرب.وتحويلها لملكية الكاكال، بضمنها أراض خا
. مشــروع توســعة شــارع وادي عــارة وتحويلــه الــى شــارع ســريع بــثالث مســارات لكــل اتجــاه اضــافة الــى عــدد 5

اضــافي مــن المســارات الجانبيــة والطــرق الزراعيــة ومســارة للمشــة واخــرى للــدراجات الهوائيــة عــدا عــن الفراغــات 
جسـور  1ن البلـدات. كمـا يشـمل هـذا المشـروع الواسعة بين المسارات المختلفة.. سينتج عنه اغالقات لععد مـ

 ومحوالت باحجام متفاوتة.
. ســكة قطــار ومحطــات للركــاب " ال يوجــد لــدينا خــرائط مــع ان المخطــط معــروف لجميــع الجهــات المحليــة 9

 .المختصة
 ابتداء من كفر قاسم حتى كفر قرع. 9. تمديد خط الغاز بمحاذاة شارع 1
ـــدات . توســـعة كســـارة فيـــرد وتحويلهـــا لم1 ـــع المفاعـــل والمصـــانع الملوثـــة للبئـــة مـــن البل نطقـــة صـــناعية لتجمي

دونــم بضــمنها أراض عربيــة 1400اليهوديـة مثــل معامــل البــاطون والشـاين والحجــارة واالســفلت علــى مسـاحة 
ألــف طــن مــن الصــرار شــهريا " علمــا ان هــذا المخطــط هــو بملكيــة شــركة خاصــة 900وســتنتج مــا يقــارب ال 
 ة.وليست حكومية او عام

 . اقامة خط كهرباء ضغط عالي يمر من أراضي الروحة ابتداء من كفر قرع حتى اللجون.0
. مشروع هدم البيوت في المنطقة بحجـة البنـاء الغيـر مـرخص دون االخـذ بالحسـبان الـدوافع الملحـة التـي 10

 دفعت بالمواطن بنء مسكنه في ظروف قاهرة، واالسباب اضطرارية في كل االحوال.
ع اشـــجار الزيتـــون خصوصـــا فـــي منطقـــة الروحـــاء كمـــا حصـــل مـــع عائلـــة جمـــال مـــن عرعـــرة فـــي . اقـــتال11

 ، وكذلك هدم المخازن الزراعية في منطقة معاوية الواقعة في الروحاء.11041011
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. عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية وعدم الموافقة على توسيع نفوذ البلدات في وادي عارة مما يحـول 11
 ئط تفصيلية تتناسب واحتياجات المواطنين.دون اعداد خرا

 .قضية دار الحنون.14
 . قضية المنصورة.14
 . سكن لالزواج الشابة.15
. مناطق صناعية منطقية. هناك مخططان النشـاء منطقـة صـناعية بـالقرب مـن قريـة سـالم وزلفـة واخـرى 19

 صلت االمور.في االساور بالقرب من مفرق باقة الغربية. حتى االن ال علم لنا اين و 

 01/0/1100، 08عرب 
 
 إلقامة حي استيطاني جديد على مشارف رام هللا إسرائيلي مخطط .36

كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن أن ارييه كينغ مدير عام ما يسمى "صندوق إنقـاذ أراضـي رام هللا: 
سـتيطاني يهـودي فـي كفـر إسرائيل" وعضو بلدية القدس االحتاللية، يعد في هذه األيـام مخططـا إلقامـة حـي ا

وقالـت أسـبوعية  عقب شمالي القدس، وسيقام الحي في إطار "حدود بلدية القدس"، لكن خلـف جـدار الفصـل.
"يروشــاليم" العبريــة التــي نشــرت النبــأ فــي عــددها األخيــر، انــه يجــري اإلعــداد إلقامــة الحــي االســتيطاني علــى 

الغربي لكفر عقب علـى مشـارف مدينـة  -شماليدونما تقع في الطرف ال 11أرض خاصة تمتد على مساحة 
رام هللا، زاعمـــة أن يهـــوًدا مـــن مؤيـــدي اليمـــين، لـــم تكشـــف هويـــاتهم، اشـــتروا هـــذه األرض قبـــل حـــوالي عشـــر 

 40وتالصق األرض المذكورة جدار الفصل من الجانب الفلسطيني، ويتضمن المخطط بناء حـوالي  سنوات.
 ها حدائق وبساتين.وحدة استيطانية معظمها أرضية، تقام حول

 00/0/1100قدس برس، 
 
 1104مليون دوالر فوائد على ديونها في  44دفعت  في رام هللاالحكومة  .37

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية مؤخرًا، أن  :محمد عبد هللا -رام هللا 
مليون دوالر  44مليون شيكل ) 11111ديونها بلغت  إجمالي المبالغ التي دفعتها وزارة المالية كفوائد على

 أمريكي(، خالل الشهور األحد عشر الماضية من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي الدين العام على الحكومة الفلسطينية، وفقًا لبيانات النفقات واإليرادات الشهرية الصادرة عن 

مليار دوالر أمريكي(، منها  1141مليار شيكل ) 114وزارة المالية، حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي 
 ( دين خارجي.111مليار شيكل ) 410مليار دوالر( دين محلي، وقرابة  114مليار شيكل ) 415نحو 

إال أن حجم المديونية العامة للسلطة الفلسطينية، بلغت وفقًا لتصريح وزير المالية في الحكومة د. شكري 
مليار دوالر أمريكي، بعد أن  414، نحو 1014ل عرضه خطة موازنة العام بشارة نهاية العام الماضي، خال
 مليار دوالر. 411بلغت نهاية يونيو حزيران قرابة 

 00/0/1100القدس، القدس، 
 
بداعاتهم وأفراحهملتعيبر عن لة غز في شباب ل حرةمساحة  "يوتيوب" .38   همومهم وا 

ــه يبقــى بعيــدًا عــن صــحيح أّن الحصــار يطــال مختلــف أشــكال ال: محمــد فروانــة حيــاة اليومّيــة فــي غــّزة، إال أّن
بـداعاتهم وأفـراحهم. ويجـد اآلالف  العالم االفتراضي، الـذي يجـد فيـه أهـل القطـاع نافـذًة للتعبيـر عـن همـومهم وا 
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، مساحة حرة للتعبير عن واقع صعب يعيشونه، والبحـث عـن "يوتيوب"من خّريجي الجامعات الفلسطينية في 
ثبـــات ا عامـــًا( الـــذي وجـــد لنفســـه مكانـــة فـــي  14لـــذات. مـــن بـــين هـــؤالء، محمـــد أبـــو صـــفية )فرصـــة عمـــل وا 

التصوير وانتاج األفالم، في ظلِّ تعثُّر كل محاوالتـه للبحـث عـن وظيفـة بعـدما تخـرج مـن الجامعـة فـي مجـال 
والقصف الصحافة واإلعالم. اتخذ الشاب من التصوير مهنًة لنقل واقع غزَّة الجميل، بعيدًا عن مشهد الحرب 

. أعمـال لـم ينتجهـا ويصـورها وحـده "يوتيـوب"والدمار، وينشر أعماله علـى قنـاة خاصـة بـه أنشـأها علـى موقـع 
 فحسب، بل شاركه في تنفيذها أصدقاؤه، من مخرجين ومعدين وفنيي صوت ومونتاج وغيرهم.
 00/0/1100، السفير، بيروت

 
 رى انطالقة منظمة التحرير وذك السرى" للتضامن مع 70 السرى خميسلبنانإ تخصيص " .39

والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني االعتصام  األسرىخصصت اللجنة الوطنية للدفاع عن : بيروت
( النطالقة الثورة الفلسطينية، 40الدولي للذكرى ) األحمرمقر الصليب  أمام" 11 األسرىالشهري "خميس 

 سجون االحتالل الصهيوني. في األسرىالمحررين وتضامنا مع  األسرى إلىوتحية 
العردات  أبووتحدث في االعتصام النائب الدكتور مروان فارس، والوزير السابق بشارة مرهج، الحاج فتحي 

سر فصائل منظمة التحرير في لبنان، المحامي عمر زين منسق اللجنة  أمينسر حركة "فتح"،  أمين
لنصرة فلسطين والعراق(،  األهلية)الحملة  عام اتحاد المحامين العرب، وسمير شركس أمينالوطنية، 

 صبحي ظاهر )اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين(.
المحرر سامر العيساوي الذي قهر بصموده السجان  األسير إلىوقد وجه النائب مروان فارس التحية 

معتقل. كما هو ال اإلسرائيليوالسجان  أحراراالذين في تحركاتهم يصبحون  األسرىكما حيا كافة  اإلسرائيلي
 النطالقتها. 40منظمة التحرير الفلسطينية في الذكرى  إلىوجه التحية 

 
 
 

 أنظارالمقدسة جذب  األراضيأما الوزير السابق بشارة مرهج فرأى أن العام الماضي شهد حدثا تاريخيًا في 
سراحه  إطالقى العدو الصهيوني عل بإرغامالفلسطيني البطل سامر العيساوي  األسيرالعالم وتمثل بنجاح 

التي ترفض  اإلنسانية اإلرادةوتضحياته الجسيمة وتفانيه الالمحدود في التعبير عن  األسطوريعبر صموده 
 الذي والخضوع لالحتالل واالستبداد والعنصرية.

 01/0/1100قدس برس، 
 
 ة حول القدس وفلسطينإ قرارات مهم  الدول العربية جامعة .41

ساعد لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة بالجامعة العربية محمد صبيح، أكد األمين العام الم: (.أ.ب.)د
 اتخاذ قرارات مهمة، في اجتماعين يعقدان بالمغرب والكويت لبحث األوضاع في القدس وفلسطين.

جاء ذلك قبل مغادرة صبيح القاهرة أمس، إلى األردن في زيارة خاصة، وقال سيغادر وفد من الجامعة في 
اري إلى المغرب للمشاركة في فعاليات لجنة القدس التي تبحث مختلف األوضاع في من الشهر الج 11

القدس وكيفية مواجهة عمليات التهويد التي تقوم بها "إسرائيل"، وستصدر اللجنة قرارات حاسمة في هذا 
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بحث توفير الشأن، ثم يتوجه وفد الجامعة إلى الكويت للمشاركة في مؤتمر يعقده االتحاد البرلماني العربي ل
 الدعم الالزم للقضية الفلسطينية، وسيصدر المؤتمر أيضًا حزمة قرارات لدعم القضية الفلسطينية. 

 00/0/1100الخليج، الشارقة، 
 
 تنفيذ مخططاته لتقسيم المسجد القصى االحتالل"ألكسو" تستنكر بدء  .40

األلكسو( أمس شروع االحتالل اإلسرائيلي استنكرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) (:بترا) - تونس
في تقسيم المسجد األقصى. وجاء في بيان لها أن "المنظمة تلقت باستياء شديد خبر البدء في تنفيذ 
مخططات االحتالل اإلسرائيلي الرامية إلى تقسيم المسجد األقصى بين المسلمين واليهود"، من خالل 

سرائيلية للمصادقة على مشروع قانون ونظام للمحافظة على جبل المحاوالت الحثيثة للكنيست والحكومة اإل
 الهيكل كمكان مقدس.

 00/0/1100الغد، عمان، 
 
 روحاني ونتنياهو يحضران اجتماع المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس .42

حسن روحاني  اإليراني: قال منظمو المنتدى االقتصادي العالمي الجمعة إن الرئيس (رويترز) –جنيف 
ئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحضران المنتدى المقرر أن يعقد هذا الشهر في منتجع دافوس ور 

 السويسري.
. ورفضت ذكر أسماء "نعم هذا مؤكد"وقالت متحدثة باسم المنتدى ردا على سؤال بشأن حضور االثنين 

 المشاركين اآلخرين في المنتدى السنوي.
 00/0/1100القدس العربي، لندن، 

 
 
 
 
 من إسقاط طائراتها "إسرائيل" تحذر "مقاومة السايبر اإلسالميةمجموعة " .43

مقاومة "، تطلق على نفسها اسم "هاكرز"أعلنت مجموعة من قراصنة المعلوماتية  :)االتحاد( -رام هللا 
ات سرية ، أنها نجحت في اقتحام موقع سلطة المطارات اإلسرائيلية، وحصلت على معلوم"السايبر اإلسالمية

 . "إسرائيل"تمكنها من إسقاط طائرات 
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أمس، أن القراصنة قالوا في بيان لهم على شبكة اإلنترنت، 
إنهم اخترقوا موقع سلطة المطارات اإلسرائيلية طوال أشهر عديدة، وحصلوا على معلومات سرية جدًا، 

 ت اإلسرائيلية.تمكنهم من إسقاط الطائرا
 00/0/1100االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "إسرائيل"و منظمة التحريرعدم االنخراط في التسوية بين لسلطات بالده  يدعوياسي جزائري س .44

( أمام مجلس شورى 10/1دعا األمين العام لحركة "النهضة" الجزائرية في كلمة له الجمعة ): الجزائر
غوط التي تدفعها باالنخراط في مساعي ما يسمى بالحل النهائي الحركة سلطات بالده إلى عدم الرضوخ للض
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سرائيل تحت الوصاية األمريكية، التي وصفها بأنها "الراعي األصلي   -والتسوية بين السلطة الفلسطينية وا 
لالحتالل والحصار الذي يطال الشعب الفلسطيني"، وأطلق نداء استغاثة إلنقاذ الالجئين الفلسطينيين 

في مخيم اليرموك وغيرها من مخيمات الالجئين الفلسطينيين الذين يموتون جوعا قبل الموت المهاجرين 
وحث ذويبي، السلطات الجزائرية أن تقف إلى جانب الشعب المصري الذي قال بأنه  بالرصاص والنار.

كون الجزائر "يعاني اليوم من محنة كبيرة تمثلت في االعتداء على حريته وكرامته وحكامه الشرعيين، وأال ت
 سندا وعونا لمن يرتكبون جرائم القتل والحرق في حق األبرياء العزل".

 01/0/1100قدس برس، 
 

 فضائي عربي موحد دعما  للقدس "يوم" .45
لم تحتضن مدينة رام هللا فقط اجتماع اتحاد اإلذاعات العربية، بل أطلقت شرارة : بديعة زيدان –رام هللا 

فضائية عربية، في تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل،  95بث موحد لنحو أضخم تعاون فضائي عربي، عبر 
وانطالقًا من فلسطين، بمشاركة نخبة من اإلعالميين العرب سواء عبر تلفزيون فلسطين أو من خالل 

 الفضائيات العربية.
وغير  هذه الخطوة، التي بدأت بكسر نحو ثالثين إعالميًا ومسؤواًل عن المؤسسات اإلعالمية الرسمية

الرسمية العربية للحصار المفروض على األراضي الفلسطينية، والذي حال دون دخول نحو أربعين آخرين 
بعد رفض االحتالل منحهم التصاريح الالزمة لذلك، يقول عنها محمد الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية 

من ألف قناة فضائية، والمشكلة أن  رأكثفي العالم العربي توجد ": "الحياة"المنتجين والموزعين السعوديين لـ
ال تنسيق بينها، ولألسف القضايا العربية المشتركة والقضايا المصيرية باتت تثير نوعًا من التضاد، بل 
وتدور حولها معلومات مختلفة، فأحيانًا تبث فضائية عربية ما معلومات معينة حول قضية بعينها، بينما 

ة مزيدًا من جل القضية ذاتها... هذه الحالة لو استمرت لكانت النتيتبث قناة أخرى معلومات مغايرة وحو 
 ."اضمحالل اإلعالم العربي، وهو ما يصيب المستقبل العربي بشكل عام في مقتل

 00/0/1100الحياة، لندن، 
 
 كيري يضغط على نتنياهو كي يقبل صيغة تعترف بالقدس عاصمة  للدولتين"معاريف"إ  .46

من  واألميركيين إسرائيل، انكشفت الفجوات العميقة بين األخيرة األسابيعفي " نهأ "معاريف"ذكرت صحيفة 
وتوقيعه، لن  اإلطار، وبناًء عليه فان اتفاق أخرىمن جهة  واألميركيينجهة، والفجوات بين الفلسطينيين 

كيري ن وزير الخارجية األمريكي جو التي يعمل  األميركيعن ورقة الموقف  أيضايعلن  أاليكونا، ويحتمل 
 ."توافق إلىعليها، وخاصًة في ضوء تدني احتمال التوصل 

مسدسًا موضوعًا على الطاولة  األوروبيكيري يستخدم االتحاد "، بأن "معاريف"ويشعر اإلسرائيليون، بحسب 
لمقاطعات مختلفة، كما  إسرائيللم يلين مواقفه، فستتعرض  إذابأنه  لنتنياهوكي يلمح  األولىفي المعركة 

ثالثة وزراء على  أن، مع األردنما في غور ، وال سيّ األمنيةكيري على نتنياهو لقبول الترتيبات  يضغط
 ."في المجلس الوزاري، يعلون وشطاينتس واردان، ال يقبلون هذه الترتيبات على المستوى العملي األقل

صيغة تعترف يضغط كيري على نتنياهو كي يقبل "، "معاريف" أضافتوفي ما يتعلق بقضية القدس، 
 . "بالقدس عاصمًة للدولتين، وصيغة مخففة في قضية الالجئين، تتيح تحققا محدودا لحق العودة
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تمثل سببا  األميركيةالصيغة التي ستظهر في الورقة "أن  "معاريف"، ذكرت 91وفي ما يتعلق بخطوط عام 
، وماذا لن إسرائيلبقى بيد وجيها للجدال، لكون كيري يريد أن يعرض صيغة يكون واضحا فيها ماذا سيت

كما لو انه تنازل عن المستوطنات الواقعة خارج  ونتنياهستقدم  أنهاهذه الصيغة تكمن في  وأهمية يتبقى. 
 ."الكتل االستيطانية، وعمليا لن يتمكن من البناء فيها

 00/0/1100الخبار، بيروت، 
 
 سالمشكل عقبة أمام البان كي مونإ مشاريع االستيطان الجديدة ت .47

اعتبر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمس، أن إعالن إسرائيل عزمها بناء وحدات : حلمي موسى
 استيطانية جديدة يشكل عقبة أمام السالم.
في القدس  "قلقه من اإلعالن عن بناء أكثر من ألف وحدة سكنية"وفي مؤتمر صحافي، أعرب بان عن 

هذا النشاط غير قانوني، وليس ذلك فحسب، بل إنه يشكل أيضًا "وقال إن  الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
في األشهر المقبلة نأمل أن يحرز اإلسرائيليون والفلسطينيون تقدمًا حاسمًا لحل "وأضاف  ."عقبة أمام السالم

 ."نزاعهم والخروج من الوضع القائم الخطير
 00/0/1100السفير، بيروت، 

 
 "إسرائيل" السابق نائبا  لرئيس "االحتياطي المريكي"أوباما يختار محافظ بنك  .48

قال البيت األبيض إن الرئيس باراك أوباما رشح أمس المحافظ السابق لبنك "إسرائيل" ستانلي فيشر، لشغل 
منصب نائب رئيس مجلس االحتياطي االتحادي األمريكي، ليعمل تحت قيادة جانيت يلين التي ستتولى 

 اير/ شباط المقبل.رئاسة المجلس مطلع فبر 
 

وأضاف البيان الصحفي للبيت األبيض، أن الرئيس األمريكي سيعين إلى جانب فيشر، الذي يحظى باحترام 
واسع في القطاع المصرفي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة "وايل برينارد"، وعضو لجنة السوق الفيدرالية 

 ة قيادته الجديدة."جيروم باول" في مناصب بمجلس االحتياطي تحت إدار 
 00/0/1100الخليج، الشارقة، 

 
 الصين تصن ف نفسها القوة التجارية الولى .49

أعلنت الصين أمس ان حجم مبادالتها التجارية السنوية تخطى للمرة (: يو بي آي)، (أ ف ب) -بكين 
ى في العالم. وسجلت ، مؤكدة أنها باتت القوة التجارية األول1014األولى عتبة أربعة تريليونات دوالر خالل 

تريليون دوالر، فيما ازدادت الواردات  1111لتصل إلى  %110زيادة بنسبة  1014الصادرات الصينية عام 
 تريليون دوالر، بحسب أرقام نشرتها أجهزة الجمارك. 1105إلى  %114بنسبة 

ا كان ازداد بليون دوالر، بعدم 190ليصل إلى  1014عام  %1111وهكذا قفز الفائض التجاري بنسبة 
بليون  4119إلى  1014عام  %119العام السابق. ونما حجم التجارة الخارجية عمومًا بنسبة  %50بنحو 

دوالر. وتقل النسبة عن هدف النمو الذي كانت الحكومة حددته بثمانية في المئة، ولكن مع هذا المستوى 
الصين تخطت الواليات المتحدة  أنلمؤكد بات من شبه ا"القياسي قال الناطق باسم الجمارك تشينغ يوشينغ: 
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 "للمرة األولى العام الماضي لترتقي إلى المرتبة األولى العالمية على صعيد المبادالت التجارية للسلع
 )باستثناء الخدمات(.

وأكد االتحاد األوروبي العام الماضي انه بات الشريك التجاري األول للصين، تليه الواليات المتحدة وبلدان 
)آسيان( وهونغ كونغ واليابان. وفي المقابل تراجعت المبادالت مع األسواق  "بطة دول جنوب شرقي آسيارا"

من التجارة الخارجية الصينية،  %4415التقليدية أي االتحاد األوروبي والواليات المتحدة واليابان والتي تمثل 
 دالت مع االقتصادات الناشئة.العام الماضي، ما يوحي بزيادة اكبر في المبا %111تراجعت بنسبة 

 00/0/1100الحياة، لندن، 
 
 خطة كيري إلعالن المبادئ هل تعني اعترافا  بفشل مساعيه؟ .51

الطرح الجديد الذي قدمه وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، سعيًا إلى : آمال شحادة -القدس المحتلة 
فشل في خطته األصلية للتوصل إلى اتفاق  ، هو بمثابة اعتراف بأنه«إعالن مبادئ»أو « اتفاقية اطار»

الفلسطيني خالل تسعة شهور. فقد جوبه بعقبات شديدة في اسرائيل، ترافقت مع -دائم للصراع االسرائيلي
حملة تحريض شخصية عليه من وزراء ومبعوثين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فاضطر إلى 

ويبدو انه يخشى من الفشل أيضًا في هذا الهدف «. ق االطاراتفا»التراجع، وراح يركز جهوده حاليًا حول 
المتواضع، ولذلك استنجد بالمسؤولين األوروبيين، الذين سيتدفقون على المنطقة في الشهرين المقبلين 
بكثافة، بدءًا من رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، والمستشارة األلمانية، انغيال ميركل )إذا سمح 

 صحي(...وضعها ال
االتفاق اإلطار أو اعالن المبادئ، ليست باألمر السيئ. فقد حلت الكثير من الصراعات بين الدول في 
التاريخ الحديث باالتفاق على مبادئ أساسية، ثم ُأجريت مفاوضات حول التفاصيل. هكذا حصل مثاًل في 

تواصلت المفاوضات الثنائية ، ثم 1011السالم مع مصر، حيث وقع اتفاق المبادئ في كامب ديفيد عام 
ذا كانت هذه المبادئ ستشمل، كما جاء في التسريبات األمريكية،  إلى ان اتُفق على التفاصيل الكاملة. وا 

مع تعديالت طفيفة وستشمل جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة  1091اقامة دولة فلسطينية على حدود 
األمام. ولكن كيري، الذي يعرف مسبقًا ما يواجهه من الفلسطينية، فإنها ستكون بمثابة تقدم كبير إلى 

عقبات، كان قد وضع هدفًا محددًا أبلغه للطرفين وللزعماء العرب والغربيين، بالتوصل الى اتفاق دائم 
ومفصل. بل قال إن هذا االتفاق سيعتمد على خطة كلينتون ومبادرة السالم العربية كأساس. فاعترضت 

آلن، خصوصًا من الطرف االسرائيلي، جعلته يتجه نحو هدف أكثر تواضعًا. طريقه عقبات كثيرة حتى ا
والخوف هو ان يضطره االسرائيليون الى تراجعات أخرى. وقد بدأوا يقولون من اآلن ان الهدف الحالي هو 

 وضع اتفاقية اطار غير ملزمة، مقابل تمديد فترة المفاوضات سنة أخرى.
 ادًا على مصادر اسرائيلية، تتحدث عن اآلتي:خطة كيري، على ما يرّوج لها اعتم
بقاء القدس موحدة، على ان يكون شّقها الغربي  91اعالن دولة فلسطينية وفق حدود  مع تعديالت طفيفة، وا 

سنة  15عاصمة إلسرائيل وقسمها الشرقي عاصمة لفلسطين، ووجود عسكري اسرائيلي لعشر سنوات او 
واعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية مع ايجاد صيغة تضمن  على طول الضفة الغربية لنهر االردن
(. ويرفض الفلسطينيون بشكل قاطع االعتراف بإسرائيل كدولة 41حقوق مواطنيها العرب )فلسطينيي 

، وثانيًا ألن مثل هذا االعتراف يجهض حق عودة 41يهودية، اواًل ألن هذا يعني الطعن بحقوق فلسطينيي 
. ويعترضون على بقاء 41يين، من سكان البلدات والقرى الفلسطينية التي تهجرت عام الالجئين الفلسطين
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الجين االسرائيلي هذه المدة الطويلة في غور االردن ويقولون انهم مستعدون لتحمل ذلك ثالث سنوات على 
األمنية التي األكثر. وهم يتهمون كيري بأنه يساير اسرائيل ويتبنى الكثير من مواقفها، خصوصًا في الخطة 

يطرحها. في اسرائيل، حظيت خطة كيري بدعم من اليسار ومؤيدي حل الدولتين، فيما اليمين الحاكم صّعد 
ورفض ان تكون القدس عاصمة لفلسطين ورفض حدود «. امالءات أمريكية»حملته الرافضة لما سّماه 

وحض نواب ووزراء اليمين «. يكيةالسذاجة األمر »كأساس وراح يتهم كيري بالتحيز للفلسطينيين وبـ  1091
، كما قالت «التنازل عن مساحات من اسرائيل تهدد امن الدولة العبرية»على رفض اية تسوية يتم فيها 

النائبة المتطرفة، ميري ريغف. ويطرح اليسار تحفظات عدة ويتحدث عن سيئات في خطة كيري، بخاصة 
 نحو اآلتي:لجهة الحديث عن تمديد التفاوض لفترة سنة، على ال

ذا كان كيري قويًا فستطبق وفق الجدول  - التأخير سيمنح فرصة لمعارضي عملية السالم إلفشالها، وا 
الزمني الذي يفكر به )كيري(، وهذا يعني عدم ضمان تطبيقها خالل حكومة نتنياهو، ومن غير المضمون 

 ايضًا اذا كانت الحكومة التي ستأتي بعده ستقوم بتطبيق هذه الخطة.
أحد البنود التي تتضمنها خطة كيري يتمثل بوجود قوات اجنبية داخل الدولة الفلسطينية الصغيرة والمتوقع  -

، كما وصفها بعض االسرائيليين. وفي هذا الجانب، تحذر جهات اسرائيلية من ان وجود «مجزأة»ان تكون 
ومة. كما ان القيود االخرى التي القوات اإلسرائيلية في غور االردن، يمكن ان يتحول الى نقطة جذب للمقا

-من منع الطيران وحتى السيطرة االسرائيلية على الموجات الكهربائية –ستفرض على الدولة الفلسطينية 
تشكل أيضًا سببًا لمشاعر اإلهانة والتمييز، تمامًا كما في اتفاق باريس غير العادل، الذي  -المغناطيسية 

 االسرائيلية.« هترتس»إلسرائيل، وفق ما كتبت صحيفة  رسخ التبعية االقتصادية الفلسطينية
أحد المّطلعين على تفاصيل الخطة، نداف ايال، يقول صراحة ان الخطة مقبلة على فشل، والفشل سيلحق 

هذه المرة توجد على الطاولة ليس جزرة فحسب، بل ايضًا عصي ثخينة »ضررًا جسيمًا بإسرائيل، ويضيف: 
 «.زلة لن تبقى هذه المرة مجرد كلمة، بل هي كفيلة بأن تصبح موجة كبيرةومملوءة بالمسامير. فالع

ويتطلعون الى وثيقة أمريكية «. خطة اورانيم الصغيرة»وبرأي نداف، فإن األمريكيين يتحدثون عما سّماه 
( للمفاوضات. وهم كفيلون بأن يسّموا هذا اتفاق اطار، ولكن، برأيه، هذا frameworkتحدد االطار )

 ف مشون بل مضلل بشكل مقصود ألسباب عدة، بينها:تعري
واًل: ال يوجد هنا اتفاق بل تصريح أمريكي لن يلزم الطرفين، على االقل. أما االتفاق فهو بشكل عام شيء أ

 يتفق عليه.
، على 1091« الصوفية»ثانيًا: لن يكون هناك اطار حقيقي. وسيستخدم األمريكيون تعبيرًا يرتبط باألرقام 

يره، وسيتحدثون كذلك عن اسرائيل كدولة يهودية وعن ترتيبات أمنية. ولكن ال يوجد هنا اطار عمل حد تعب
 حقيقي؛ كالحديث عن نسبة االراضي التي سيحصل عليها الفلسطينيون مقابل ضم الكتل االستيطانية.

 
 نتنياهو مختلف

يين حول اتفاق االطار، بكل ما يتعلق الى حين عودة كيري، بدأ النقان والخالف بين االسرائيليين والفلسطين
، 91بمسألة الحدود. فالجانب الفلسطيني يطالب بشكل واضح بأن تجرى المفاوضات على اساس حدود 

بينما تعارض اسرائيل ذلك. اما الجانب األمريكي فمعني، في االتفاق، باإلشارة الى إجراء المفاوضات على 
 مع تبادل لألراضي. 91أساس حدود 
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من دون ذكر الحدود. وهذا يعيد الى االذهان خريطة الطريق  1091ان تشمل خطة كيري ذكر عام ومتوقع 
. ووفق خطة كيري، 1004التي وّقع عليها، آنذاك، رئيس الحكومة السابق آرييل شارون في نيسان )أبريل( 

اعتبار المتغيرات ، من خالل تفهم و 91ان الهدف هو إنهاء االحتالل االسرائيلي الذي بدأ في »يشار الى 
 «.التي طرأت على األرض

أما خبير المفاوضات السلمية ايتان هابر، فيرى ان االسرائيليين كعادتهم يحاولون تجاهل الحقيقة. وللمقارنة 
في حينه وصلت دالئل من سورية ومصر تشير الى »يتحدث عن حرب تشرين األول )اكتوبر( قائال: 

القيادة قررت تجاهل تلك التحذيرات ألنها أقنعت نفسها بأن العرب لن احتمال شن هجوم على اسرائيل، لكن 
ويطرح هابر سلسلة من الدالئل التي تدعم رأيه «. يحاربوا. وبعد الحرب تم إلقاء تلك القيادة في مزبلة التاريخ

 في شأن المفاوضات:
بناء الكثير من تعامل نتنياهو مع المستوطنات يختلف عن تعامل شامير وبيغن. نتنياهو وعد ب -

، ولكن كم هو عدد المرات التي زار فيها المستوطنات، ومتى شوهد «مستوطنة ايلون موريه« المستوطنات كـ
وهو يرقص حاماًل كتاب التوراة في كنيس في المستوطنات، ومن المثير فحص الفارق بين عدد المستوطنات 

 التي بنيت في فترة حزب العمل وفترته.
 بكثرة، وال يمكن وزير الخارجية األمريكي ان يستثمر كل هذا الجهد من دون فائدة.كيري يتجول هنا  -
نتنياهو يتهرب من الظهور في مناسبات يمكن ان توجه اليه خاللها أسئلة، فماذا سيقول: الحقيقة؟ ام  -

 سيكذب؟
ى انه يتحدث كثيرًا تعامل قادة المستوطنات مع نتنياهو يقوم على االشتباه المضاعف به، فهم ينتبهون ال -

 عن البناء في القدس ومحيطها ويكتفي بالكلمات الجميلة حول ارض اسرائيل الكاملة.
الرسائل التي تصدر عن ديوان نتنياهو تشير الى نشاط كبير مع كيري وعن كيري. والسياسي الماهر ال  -

طئ بحقه. فاألمريكيون يزرع اآلمال الكاذبة في نفس وسيط مثل كيري، الذي ستحاسب بالده كل من يخ
 يمكنهم تقبل كل شيء إال الكذب عليهم.

 
 اتفاق وأربع دول

الموقف االكثر تطرفًا في اسرائيل تجاه خطة كيري أبداه وزير الدفاع السابق، موشيه آرنز، الرافض ألي 
خطة  مفاوضات وأي عمليات سالم مع الفلسطينيين. وهذه المرة اختار لهجة الترهيب والتخويف فتحدث عن

تؤدي الى نشوء ثالث دول من دون يهود: دولة فلسطين الشرقية )األردن( ودولة فلسطين الغربية )الضفة( 
ودولة فلسطين الجنوبية )قطاع غزة(، وكلها من دون يهود، على اعتبار ان بقاء اليهود في هذه الدول ليس 

 اتفاق، كما يبدو.مطروحًا في االتفاق كمبدأ، ولكنه من دون ذلك لن يتم التوصل الى 
يمكن من يشاء اعتبار االتفاق المستقبلي بمثابة حل يقوم على »ولم يكتف آرنز بذلك، بل اضاف يقول: 

أساس دولتين للشعبين، لكن في الواقع يدور الحديث عن اربع دول للشعبين، ثالث منها من دون يهود، 
وفق نظرية آرنز، فإن دولة فلسطين الغربية، و «. في المئة 10وواحدة )هي اسرائيل( يشكل العرب فيها نسبة 

أي الضفة، ستكون عمليًا من دون يهود على رغم وجود الكتل االستيطانية، ألن هذه الكتل سيتم ضمها الى 
اسرائيل، وفي مقابلها ستحصل فلسطين على مناطق غير مأهولة من األراضي االسرائيلية، في اطار 

هاية األمر قيام دولة فلسطين الغربية على المساحة ذاتها التي كانت ، وهو ما يعني في ن«تبادل األراضي»
 .1091خاضعة للسيطرة األردنية قبل عام 
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 01/0/1100الحياة، لندن، 
 
 في المثلث الفلسطيني عرقيمشروع تطهير  .50

 نقوال ناصر
راف الفلسطيني منذ أن بدأت حكومة بنيامين نتنياهو في دولة االحتالل اإلسرائيلي تطالب "رسميا" باالعت

والعربي بها "دولة يهودية"، بدأت األحزاب والقوى المشاركة في ائتالفه الحاكم تسوق لفكرة "تبادل السكان" 
في سياق موافقة منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية على مبدأ "تبادل األراضي" كمقدمة 

وكإطار للمساومة على ضم المستعمرات ضرورية تمهد لفرض "يهودية" الدولة واقعا على األرض 
االستيطانية في الضفة الغربية إلى دولة االحتالل بحجة مبادلتها بضم جزء من المثلث الفلسطيني فيها إلى 

 الدولة الفلسطينية المقترحة.
 وقد نجحت دولة االحتالل في انتزاع اعتراف الواليات المتحدة األمريكية بها كـ"دولة يهودية".

االعتراف بدولة االحتالل كـ"دولة يهودية" واعترف  1041الرئيس األمريكي هاري ترومان عام لقد رفض 
بـ"دولة إسرائيل" بدال من ذلك بعيد دقائق من إعالن الحركة الصهيونية لها من جانب واحد، لكن الرئيس 

األمريكي  الحالي باراك أوباما، مثل سلفه جورج بون، قد انقلب على رفض ترومان وعلى االعتراف
األصلي بدولة االحتالل ليلتزم رسميا من حيث المبدأ اآلن بـ"يهوديتها"، فمن يراجع خطابات وتصريحات 
الرئيس أوباما ووزرائه والبيانات الرسمية إلدارته بهذا الشأن يكاد ال يجد واحدا منها يخلو من ذكرها كـ"دولة 

 يهودية".
كيري، ذو األصول اليهودية، هو عراب ترجمة "يهودية" دولة واليوم يبدو وزير الخارجية األمريكي جون 

 االحتالل إلى واقع على األرض من خالل المفاوضات التي يتوسط فيها باسم بالده.
ففي السابع من كانون األول الماضي، في خطابه أمام مركز سابان بمعهد بروكينغز، قال كيري: إن 

ل "خطرا وجوديا" عليها "يجعل من المستحيل عليها المحافظة محركات الديموغرافيا في دولة االحتالل تمث
 على مستقبلها كدولة يهودية ديموقراطية."

والمعنى الذي يتضمنه تصريح كيري هذا غني عن البيان ويكشف نوايا بلده في استغالل الموافقة الفلسطينية 
دل سكاني" ليقود التبادالن في نهاية والعربية على مبدأ "تبادل األراضي" كمدخل النتزاع موافقتهم على "تبا

 المطاف إلى "تهويد" دولة االحتالل بالكامل بموافقة فلسطينية ومباركة عربية.
وموقف كيري الشخصي وموقف بالده الرسمي من "يهودية" دولة االحتالل يجردانه وبالده من أي حد أدنى 

 ربي اإلسرائيلي على فلسطين.لمؤهالت الحياد والنزاهة الالزمين للتوسط في حل الصراع الع
إن موافقة مفاوض المنظمة على "تبادل األراضي" هي عمليا موافقة على انتهاك القانون الدولي وشرعية 
األمم المتحدة اللذين يكرر هذا المفاوض اإلشارة إليهما كمرجعية لمفاوضاته بينما يحظر كالهما ضم 

المحتلة أو نقل سكان القوة القائمة باالحتالل إلى هذه أراضي الغير بالقوة ويحظران نقل سكان األراضي 
 األراضي.

فالهدف التفاوضي من الموافقة على هذا المبدأ هو انتزاع موافقة فلسطينية على شرعية ضم المستعمرات 
 إلى دولة االحتالل. 1091االستيطانية غير الشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة عام 

مفاوض المنظمة على مبدأ "تبادل السكان" فإن أي موافقة له كهذه سوف تعني موافقته على وفي حال وافق 
وكذلك على التطهير العرقي الذي تخطط له دولة االحتالل في  1041التطهير العرقي لعرب فلسطين عام 
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نية ومباركة مناطق كثافتها العربية ومنها المثلث الفلسطيني الذي احتلته في تلك السنة، بموافقة فلسطي
عربية.مجددا رفضه "القاطع على الفور" لـ"فكرة تبادل السكان ونقل المثلث الى نفوذ السلطة الفلسطينية"، قال 

( خالل لقاء له مؤخرا مع أحد أعضاء الكنيست العرب 0/1/1014الرئيس محمود عباس )"كل العرب" في 
لمناسبة ذاتها موقفه "الرافض" لطلب االعتراف إن هذه الفكرة "لم تطرح أبدا في المفاوضات"، مجددا في ا

 "بيهودية إسرائيل".
لكن صحيفة "هترتس" العبرية باللغة اإلنكليزية قالت األربعاء الماضي: إن كيري طلب من السعودية واألردن 
. أثناء زيارته األخيرة لهما "دعم السلطة الفلسطينية في االعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي"

وفي اليوم السابق، أعلن األمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أن وفدا وزاريا برئاسة وزير الخارجية 
القطري كانت قمة الدوحة العربية قد أّلفته، سوف يعقد اجتماعا يحضره العربي في العاصمة الفرنسية باريس 

"هترتس"، عن أمله في أن يسمع من الوفد األحد مع كيري بناء على طلب األخير، الذي أعرب، على ذمة 
"إشارات إيجابية" في هذا الشأن، علما بأن هذا الوفد ذاته كان قد أثار احتجاجات فلسطينية واسعة عندما 

 قال: إنه يوافق على فكرة "تبادل األراضي" أثناء زيارة سابقة له إلى واشنطن.
رحت على كيري نقل تجمعات عربية فيها، هي وقبل ذلك ذكرت صحيفة "معاريف" أن دولة االحتالل اقت

جزء من منطقة المثلث الفلسطينية، إلى السلطة الفلسطينية كجزء من تبادل لألراضي يضع المستعمرات 
 االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية "تحت السيادة اإلسرائيلية".

هذا المطلب. وهو يسو  مطلبه بنفي وزير خارجية دولة االحتالل، أفيغدور ليبرمان، يتصدر الدعوة إلى 
 كونه "نقال للسكان" قائال إنه "نقل للحدود".

، كتب الباحث والمحاضر الفلسطيني بجامعة حيفا مهند مصطفى أن "المثلث ال 1011في مقال له عام 
يزال المنطقة الوحيدة داخل الخط االخضر الذي يحظى باربع صفات هامة: أغلبية عربية، تواصل اقليمي 

 جغرافي بين التجمعات العربية فيه، غياب عمق استراتيجي يهودي جدي، مالصقته للخط االخضر".و 
والمثلث نموذج لما أطلق عليه الصهاينة منذ اغتصاب فلسطين أوصافا مثل "قنبلة ديموغرافية" أو "قنبلة 

يس وزراء في دولة موقوتة" أو "طابور خامس" في قلب دولة االحتالل كما قال ديفيد بن غوريون، أول رئ
 االحتالل.

يقول مهند مصطفى: إن العامل الديموغرافي لم يمنع دولة االحتالل من ضم المثلث ضمن اتفاقية رودوس 
، فالحصول على عمق استراتيجي هو الذي حسم قرارها بضمه، وهي 1040الموقعة بين االردن وبينها عام 

ستراتيجي أعمق يشق الدولة الفلسطينية المقترحة إلى اليوم تريد التنازل عن هذا الضم للحصول على ضم ا
 نصفين شمالي وجنوبي تربط بينهما طرق معبدة وجسور وأنفاق وربما خطوط سكك حديد أيضا.

وتضم المدن والقرى التي تسعى دولة االحتالل اآلن إلى لفظها خارج حدودها كفر قاسم، كفر برا، جلجولية، 
، صندلة، ميسر، برطعة الغربية، عين السهلة، معاوية، يمة، ابثان، مرجة، قلنسوة، الطيرة، الطيبة، مقيبلة

عرعرة، سالم، زلفة، مشيرفة، مصمص وبياضة، وأم الفحم -جت، كفر قرع، عارة-بير السكة، باقة الغربية
( ألف فلسطيني، في مقابل موافقة فلسطينية على ضم المستعمرات االستيطانية 400يقطنها حوالي )

 بخاصة في شرقي القدس، بمستوطنيها الذين يقارب تعدادهم نصف مليون نسمة.الكبرى، و 
والتطهير العرقي الجديد الذي تسعى إليه دولة االحتالل باسم "السالم" سيعني في حال أي موافقة فلسطينية 

لسلطة عليه موافقة أيضا على إسقاط حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، وموافقة من سيتم نقلهم إلى "ا
الفلسطينية" كذلك على التنازل عن حقوقهم الوطنية في العودة وغيرها، وموافقة على انتهاك القانون الدولي 
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بالموافقة على ضم أراض تم االستيالء عليها بالقوة إلى الدولة التي احتلتها، وموافقة على انتهاكه بالموافقة 
 تلة.على نقل سكان دولة قائمة باالحتالل إلى األرض المح

إن الموافقة على يهودية دولة االحتالل تعني تلقائيا الموافقة على تبادل لألراضي والسكان معا، والعكس 
 صحيح كذلك.

 01/0/1100فلسطين أون الين، 
 
 
 
 
 الطوائف" شعوبالصهيونية و" .52

 برهوم جرايسي
ين، أنه سيشرع، خالل أعلن رئيس االئتالف الحاكم في الكنيست اإلسرائيلي، العنصري المتطرف ياريف لف

من أبناء الديانة المسيحية.  41الفترة المقبلة، في طرح عدة قوانين تسعى إلى نزع العروبة عن فلسطينيي 
مبديا في ذلك "كرما زائدا"، إذ قال إنه يريد منحهم حقوقا "أكثر من المسلمين". وليكون هذا حلقة إضافية 

إلى "شعوب طوائف"؛ مثل "الشعب الدرزي"،  41سطينيي ضمن المحاوالت الصهيونية البائسة لتقسيم فل
و"الشعب البدوي"، سعيا إلى تفتيت بنيتهم وتهديد وجودهم. وهي مشاريع تسجل الفشل تلو الفشل على 
األرض.ومعروف عن ياريف لفين أنه من أشرس وجوه الجناح األشد تطرفا في حزب الليكود الحاكم. وهو 

نه أيضا أنه ليس متمردا على رئيس حزبه بنيامين نتنياهو؛ إذ إن األخير بحد ذاته مستوطن. لكن معروف ع
وضع "أمانة" االئتالف الحاكم بين يديه، وعلى رأس مهماته الحفاظ على "سالمة ووحدة" االئتالف في أروقة 

اني، بل الكنيست، وضمان األغلبية الكبيرة للقرارات الحكومية. ما يعني أن لفين ليس منفلتا في عمله البرلم
يعمل بتنسيق كامل مع رئيس حزبه.وما ُيصّرح به لفين، ُيعّبر عن أزمة مشروع صهيوني ظهر بوضوح قبل 
نحو عام ونصف العام، من خالل دعوات لتجنيد الشبان العرب المسيحيين في جين االحتالل. وقد جوبهت 

هيئات وشخصيات دينية، والجماهير هذه الدعوات ميدانيا، وبحّدة، من قبل القوى السياسية واالجتماعية، و 
الواسعة، ما جعل األجهزة "األمنية" اإلسرائيلية يجن جنونها، وتشرع في مالحقة شخصيات سياسية 
واجتماعية قادت حملة التصدي وتحشيد الجماهير ضد ذاك المشروع. ومن هذه الشخصيات من قد يواجه 

ومنبوذ، حاول أن يكون ذراعا لهذه المؤامرة التي  لوائح اتهام بزعم "التحريض" على نفر هامشي صغير جدا
تم وأدها.ولهذا، فإن لفين، وغيره من ساسة إسرائيل وعساكرها، وعلى رأسهم نتنياهو ذاته، يعدون في 
األسابيع األخيرة بتقديم إغراءات مادية وتشجيع "معنوي" للزمرة المنبوذة، في محاولة "لدب الروح" في 

ون مبالغة، "جيفة نتنة".وهذه ليست المؤامرة الصهيونية األولى من نوعها. إذ إن مشروعهم الذي بات، من د
إسرائيل بدأت في سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، محاوالت لسلخ أبناء الطائفة العربية الدرزية عن 

عام إلى شعبهم، وفرضت عليهم قانون التجنيد في جين االحتالل، والذي جوبه بمعارضة ما تزال تتسع من 
آخر. ثم حاولت إسرائيل فرز أبناء عشائر البدو في الشمال والجنوب، ودفع أعداد من أبنائها للخدمة في 
جين االحتالل "تطوعا". وهي ظاهرة حوصرت بنسبة عالية جدا في العقود الثالثة األخيرة على وجه 

ن يكون بمقدور لفين تحويل الخصوص، وتزداد محاصرتها أكثر في هذه المرحلة.ونستطيع التخمين أنه ل
الفقاعة اإلعالمية التي طرحها إلى واقع، أو أن يستعجل في طرح قوانين كهذه على الحكومة، ومن ثم على 
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الكنيست. ونستطيع الجزم أن لفين واألجهزة من فوقه، يعرفون تماما أن المؤامرات التي يحلمون بها لن 
بل إلى المزيد من اليقظة، وتنمية الوعي لدى األجيال  تحقق أهدافها. لكن هذا ليس مدعاة لالطمئنان،

الناشئة، كي تكون حصينة في مواجهة مؤامرات صهيونية عنصرية بهذا المستوى الخطير.إن هذه 
في  41المؤامرات، إضافة إلى مؤامرات كثيرة أخرى، تأتي ضمن مساعي إسرائيل لضرب وجود فلسطينيي 

صرية الخطيرة وصلت الصهيونية، وهي تسعى بشكل دائم إلى وطنهم، وتعكس إلى أي مستوى من العن
ضرب النسيج االجتماعي الفلسطيني، واختالق احترابات طائفية؛ فتريد تحويل الطوائف إلى قوميات، كما 
فعلت من قبل مع أبناء الديانة اليهودية، حينما اختلقت بدعة "الشعب اليهودي".وهذا ال يأتي صدفة. فذات 

ألف  150إسرائيل ديفيد بن غوريون، إن خطأ الصهيونية التاريخي، هو أنها سمحت لنحو يوم، قال مؤسس 
. وقد وضعت إسرائيل الكثير من مخططات التدجين وتذويب 1041فلسطيني بالبقاء في وطنهم في العام 

هذا، الهوية الفلسطينية، ودفع األجيال الناشئة إلى التنكر لهويتهم. لكن كل هذا فشل فشال ذريعا. ول
فباإلمكان القول، إن دعوة أفيغدور ليبرمان لما يسمى "التبادل السكاني" مع الدولة الفلسطينية، بين 

وعصابات المستوطنين الغزاة، تصب في نفس اإلطار؛ إذ تهدف الى ضمان غالبية يهودية  41فلسطينيي 
 في إسرائيل مستقبال.

 00/0/1100الغد، عم ان، 
 
 طلحاتبالمص والتالعب" إسرائيل" .53

 مصطفى قاعود 
يمتاز الخطاب السياسي اإلسرائيلي بإنتاج كم هائل من المصطلحات السياسية حمالة األوجه، وهذه 
المصطلحات جزءا ال يتجزأ من منظومة التضليل التي نما وترعرع عليها المشروع الصهيوني، وهي ذات 

ويتناسب مع المتطلبات المرحلية،  بعدين األول يهدف للوصول إلى بعد داللي سياسي يتناسب والمصلحة
 والثاني تعبوي داخلي يضمن حشد أوسع تأييد داخلي دون استفزاز المجتمع الدولي.

وفي هذه الدراسة سنتوقف مع العديد من تلك المصطلحات، عبر نماذج موجهة للداخل اإلسرائيلي وأخرى 
المشروع الصهيوني، ومنها ما هو جديد موجهة للرأي العام الدولي، ومنها ما هو قديم وتزامن مع والدة 

، أو فيما يختص االستيطانيوينتمي ألدبيات التسوية، أو الخطوات أحادية الجانب سواء في تطور المشروع 
بخطوات تتعلق بإدارة عملية االحتالل ذاتها، مثل عملية فك االرتباط عن غزة، هذا المصطلح الذي سنتوقف 

 عنده مليا. 
 10/11/1014نوت بتاريخ و وهو الدافع وراء إجراء هذا البحث، نشرت يديعوت أحر  وفي جديد هذا الملف

تصريح لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، دعا فيه الرئيس محمود عباس لالعتراف بما أسماه 
)الرابطة التاريخية لليهود بأرض إسرائيل(، ففي سياق كلمة ألقاها في الكنيست بحضور الرئيس الفرنسي 

رنسوا هوالند قال نتنياهو )من هنا أدعو عباس لكسر الجمود. تعال إلى الكنيست اإلسرائيلي وستتي أنا إلى ف
رام هللا. تعال وقف على هذه المنصة واعترف بالحقيقة التاريخية أن لدى اليهود رابطة عمرها نحو أربعة 

هو نوع من التخفيف من وطأة آالف عام مع أرض إسرائيل(. وهذا المصطلح أي )الرابطة التاريخية( 
شعارات مثل )االعتراف بيهودية الدولة _ االعتراف بحق إسرائيل في الوجود(، وهو يعطي نفس المعنى 
السياسي، ولكن بوقع نفسي أخف وطأة على األصدقاء الذين ينفرون من المجاهرة بالعنصرية الصهيونية 

ر عنصري بامتياز، ولكن الحديث عن )الرابطة وهي تحرجهم إلى حد ما، فشعار يهودية الدولة هو شعا
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حالل الرابطة  لغاء للرابطة التاريخية الفلسطينية بأرض فلسطين، وا  التاريخية( هو أخطر منه لما فيه نفي وا 
)بأرض إسرائيل(، وفيه إيحاء بأن الوجود الفلسطيني وجود )عابر في أرض إسرائيل( بينما الحقيقة هي أن 

 ابر في أرض كنعان، وهو كمثل أي غزو تعرضت له فلسطين. الوجود اليهودي هو الع
ولو عدنا قليال إلى الوراء حيث ساد جدل واسع في اإلعالم اإلسرائيلي حول مجموعة من المصطلحات، 
ومعناها الداللي السياسي في اللغة العبرية، ومنها على سبيل المثال )هسداره( وترجمت إلى )التسوية 

يطانية العشوائية(، رغم أن هذا المصطلح لم يحظى بترحيب في أوساط المتطرفين من القانونية للبؤر االست
القائمين على االستيطان، إال أنه أيضا في غاية الخطورة، وهو وليد مصطلح )استيطان شرعي واستيطان 
غير شرعي(، علما أن كل االستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي، بيد أن زرع هذا المصطلح في 

ألذهان يحيل قضية التشريع بشأن االستيطان لحكومة االحتالل وليس للشرعية الدولية، ومن التسوية نصل ا
إلى مفهوم االحتالل واالنسحاب، وألن إسرائيل ال تعترف بأنها دولة احتالل فهي تحذر من استخدام 

غرض منها، ويقولون في مصطلح االنسحاب، والمصطلْح بالعبرية "هتنكتوت" أي فكُّ االرتباْط هذا هو ال
إسرائيل )نحن "لونيسوجيم" ال ننسحب بل "متنكتيم" "نفكُّ االرتباْط" ( عن جزء من )ارض إسرائيل التي 
يسكنها أناس ال ينتمون للشعب اليهودي(، وفي الصراع الدائر بين االحتالل والمقاومة في غزة ال يعترف 

ا شابه لذا استخدم مصطلح )ريجيعاه( أي هدوء ويقابلها االحتالل بنا، وفضل عدم استخدام كلمة هدنة أو م
 عندنا مصطلح تهدئة. 

وضمن المصطلحات المعبرة عن االستيطان واالحتالل وتعريف األراضي الفلسطينية المحتلة، لكل  
مصطلح مرادف داللي في العبرية يعطي المعنى المقصود والذي يلغي صفة مستوطن ويحل مكانها صفة 

إسرائيل الكاملة( وللتوضيح هذا مقطع من حديث إحدى المستوطنات المتطرفات مع وسيلة  مقيم في )أرض
إعالمية إسرائيلية حول األمر حيث تقول اميلي عمروسي )أنا واثقة أّن للكلماِت تأثيرًا ليَس عَلى الوْعي 

نما عَلى الواقع أيضًا. ألنه حين ُيقال "هجداه همعرفييت ) الضفة الغربية ( ال أْدري إلى ماذا فحْسب، وا 
ينسبوَنِني؟ إلى ضفة نهِراألردْن، أْي إلى األردْن. كذلك حين ُيقال أو ُتستخدم كلمة "شطحيم" "مناطق" فهذه 
كلمة أخَرى مشحونة عاطفيا وقاسية جدا. إن معارضَتنا أو رفضنا باألحرى لكلمة "شطحيم" "مناطق" هي 

هي "هاشطحيم هاميتسوحرريم" أِي المناطق المحررة. هناك  باألساس ألن اإلضافة لهذه الكلمة على الغالب
الكثير من الكلمات التي تشير إلى وجودنا هنا مثل "هتنحليوت" "مستوطنات" و"هجدا" "الضفة" و"شطحيم" 
""المناطق"، و"هتيشفوت" "استيطان" و"أيرتس يسرائيل هاشليماه" ) أرض إسرائيل الكاملة". في نهاية المطاف 

ن ُيطِلقوا علي ليس "متنحيليت" ُمستوِطَنة" وال "متيشيفت" "ُمستعِمَرْة، بْل بكل بساطة "توشيفيت" كنت أفضل أ
 ُمقيَمْة..(. 

والحقيقة أن هناك مؤسسات إسرائيلية تعكف على دراسة تلك المصطلحات، بل ومراقبة تصريحات 
ل، وعلى الفور تلق اتصاال هاتفيا المسؤولين، فعشية فك االرتباط عن غزة استخدم أرئييل شارون كلمة احتال

من المستشار القانوني للحكومة جاء فيه) سيدي رئيس الوزراء ال تستخدم مصطلح احتالل بل مصطلح 
أراض متنازع عليها(، ولهذه القصة أيضا جذر في التاريخ الصهيوني حيث يجيد قادة الصهيونية عملية 

العام الدولي والوسط اليهودي، ففي برنامج بازل الذي  التدرج في استخدام وتطوير المصطلح مراعاة للجو
وضعه ثيودور هرتزل، تعمد األخير تجنب استخدام كلمة دولة يهودية في البداية، واستخدم بدال من ذلك 

( إيجاد مأوى hoesteud( باأللمانية أي خلق مسكن لليهود، ويعادلها باإلنكليزية )heimstatteمصطلح )
ي باإلنكليزية )مكان أو منزل المرء(، وكانت هذه الصياغة ملتبسة ومموهة لكلمة للشعب اليهودي، وتعن
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دولة، وذلك خوفا من رفض بعض الدول األوروبية للفكرة حيث كانت تراهن على اندماج اليهود في 
تم مجتمعاتهم، ولكي ال تستفز اليهود المتدينين المعترضين على فكرة الدولة من منطلق ديني، ودائما كانت ت

مراعاة الجذر التوراتي للعديد من الكلمات والمسميات، فعلى سبيل المثال أنشئت حركة استيطانية صهيونية 
وهي من األحرف األولى لجملة )بيت يعقوب ليحي فنيلخاه( أي )إلى بيت يعقوب هيا  biluتحت أسم 

 نذهب( وهذه الجملة وردت في سفر أشعياء.
ي ليست بمعزل عن تلك المعاني الدالة، فكلمة دفاع دائما تبقي إسرائيل وحتى تسمية جين الدفاع اإلسرائيل

في موقع الضحية، ولكن جذر الكلمة حملته نواة هذا الجين من أخطر العصابات اإلرهابية الصهيونية 
تحت هذا االسم الذي يعني بالعبرية )الدفاع(، بينما قبل ذلك  15/9/1011الهاغاناه، والتي تأسست في 

ك ما يعرف بالجين األول ليهودا تحت اسم معلن هو حملة البنادق الملكية ونسبت لبريطانيا كان هنا
تم  1041، وفي عام 40 – 40 -41بقوام الكتائب  1011وبرعايتها، أسسها فالديمير جابوتنسكي عام 

ء عن الرعاية ، في إشارة لالستغنا40تأسيس البلماخ أي القوة الضاربة للهاغانا من قوام الكتيبة الملكية 
البريطانية، بينما كان التوجه التدريجي نحو إظهار الوجه اإلرهابي المتطرف، فقام جابوتنسكي بتأسيس 
منظمة األرغون أو المعروفة باسم إتسل أي المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل، وبذلك خرج 

وأكثر من ذلك عارضت اإلتسل فكرة إنشاء جابوتنسكي على منطق التعمية الدفاعية التي تنتهجها الهاغانا، 
)جين الدفاع( برعاية بن غورويون مما أضطر بن غوريون إلى قصف وا غراق السفينة )إلتلينا(، التي تحمل 
أسلحة ومهاجرين يهود لصالح منظمة اإلتسل، وكانت تلك لحظة فارقة ضحى فيها بن غوريون بهوالء 

 تحتاج إلى جين موحد. اليهود لصالح فكرة الدولة المركزية التي
وفي إطار المصطلحات الدالة والهادفة إلى استقطاب الوعي اليهودي من جهة، واالنتقال بالرأي العام 
العالمي الغربي تحديدا من موقع آلخر، كانت أيضا لعبة اختيار أسماء الحروب ضمن تلك اللعبة، وأخرها 

سم توراتي كناية عن العمود الذي سار أمام بني كان أسم عامود السحاب على أخر عدوان على غزة، وهو أ
إسرائيل أثناء خروجهم من مصر، طبعا سبقه تسميات عديدة مثل عناقيد الغضب وغيرها، ولكن االسم 
األخير كان األكثر داللة عن الطور الذي وصل إليه المشروع الصهيوني، وهو تحقيق يهودية الدولة، وقد 

ت الوتر بحديثه عن الرابطة التاريخية )بأرض إسرائيل(، وهذه اللعبة عاد نتنياهو اليوم للعزف على ذا
استمرت أيضا في تفسير إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، وقد شاركت الواليات المتحدة في صياغة العديد 
من تلك القرارات حمالة األوجه، وقد يطول الحديث عن المصطلحات ولكن أوردنا في هذا البحث بعض 

 علها تفي بالغرض.   النماذج
0/0/1100 
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 يوسي بيلين
إن تصميم وزير الخارجية األمريكي جون كيري يستحق التقدير. فما زال لم ينكسر بعد عشر جوالت بيننا 

متينا كما كان برغم الماء وبين الفلسطينيين وبقي التزامه بالمساعدة على احراز اتفاق سالم بين الطرفين 
 البارد الذي يصب عليه في اثناء الجوالت وبينها. وينظر كيري الى الصراع وال يفهم لماذا ال يمكن انهاؤه.

الحل معروف للجميع، وفي الطرفين اكثرية واضحة تؤيد تسوية الدولتين، واستعداد النهاء الصراع بطريقة 
لسالم علنا على االقل والتكاليف التي تصاحب هذا السالم. سياسية؛ وفي الطرفين زعيمان يلتزمان با
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ويغضبه ان االمر استمر هذا الزمن الكثير وهو يدرك تأثيرات الحل في الدول العربية وفي المنطقة كلها، 
ن خاب أمله لهذا  وهو مؤمن بقدرته على التقريب بين الفروق في مواقف الطرفين. وال يضعف ساعده وا 

 سيأتي في االسبوع القادم ويحاول أن يجد حال.الموقف أو ذاك، و 
حاول كيري أن يفضي الى بدء تفاوض دون اتفاق مسبق على قاسم مشترك. وكان الشيء الوحيد الذي تم 
االتفاق عليه مسبقا أن تفرج اسرائيل عن سجناء فلسطينيين قدماء وأال يتجه الفلسطينيون الى مؤسسات 

اوض التسعة المتوقعة، ولم يتم االتفاق على أي شيء جوهري، وكان االمم المتحدة في خالل اشهر التف
يأمل أن ينشأ في اثناء المحادثات قاسم مشترك يمكن أن يقوم عليه الحل المعلوم مسبقا لكن ذلك لم يحدث. 
كان مطلوب كيري من البداية التوصل الى تسوية دائمة في خالل الفترة التي حددت مسبقا. وتعجب الجميع 

ذا كان وزير الخارجية األمريكي شديد التصميم فلن نجادله ألنه ربما يعلم شيئا ال نعلمه نحن. وربما لكن ا
توجد مع كل ذلك اتفاقات سبقت. رفض كيري كل فكرة تسوية تدريجية في الطريق الى تسوية دائمة. وقبل 

ست كهذه ستصبح هي الطلب الفلسطيني وهو التوصل فورا الى تسوية دائمة خشية من أن كل تسوية لي
نفسها تسوية دائمة والتفضيل االسرائيلي القاطع الذي ال لبس فيه التفاق سالم كامل يشمل في جملة ما 
يشمل انهاء المطالب المتبادلة، وكان ذلك ادعاءا كبيرا جدا ألن حكومة نتنياهو غير مستعدة لدفع الثمن 

بقا. وأما م.ت.ف برئاسة عباس فال تستطيع أن تأتي الذي يفترض أن تدفعه اسرائيل في االتفاق المعلوم مس
 الى الطاولة بتسليم حماس لالتفاق. وال تستطيع أن تشمل قطاع غزة في التسوية التي سيتم االتفاق عليها.

حتى لو تم التوقيع على اتفاق دائم فال يمكن أن يتحقق في هذه المرحلة إال في الضفة الغربية. وحكومة 
الى تقسيم القدس الشرقية أو الى حل رمزي لمشكلة الالجئين أو الى تخلي عن اريئيل.  نتنياهو غير متجهة

ولن يحدث هذا في جولة كيري الحادية عشرة ايضا كما يبدو. ويصعب أن نفهم لماذا اعتقد كيري أنه 
 سيمكن التوصل الى ذلك في الظروف الحالية.

ستوى لفني عريقات قد انتقض، وعلق في مستوى حينما أدرك وزير الخارجي األمريكي أن التفاوض في م
نتنياهو عباس كيري عاد ليبحث عن القاسم المشترك الذي ُيمكن من ادخال التفاوض في اطار يثمر نتائج. 
وهو يتحدث عن اتفاق اطار ألنه ال يريد االبتعاد عن هدفه االول اتفاق كامل لكنه ال يتحدث في الحقيقة 

؛ بل يتحدث عن خطوط متفق عليها الدارة 1011ن بيغن والسادات في عن اتفاق اطار بل اتفاق بي
التفاوض. ويحاول وزير الخارجية أن يفعل في كانون الثاني ما لم يتم فعله في تموز من العام الماضي 
حينما اعلن كيري عن بدء المحادثات: فهو يجلب معه المباديء التي ستكون االساس الستمرار التفاوض 

في االشهر القريبة آمال أن يوافقا على قبول اقتراحه وأن يوافقا على اجراء تفاوض طويل بين الطرفين 
 يتجاوز شهر نيسان، كما تم االتفاق.

بيد أن كيري ُدفع هنا الى تضارب مصالح: فبنيامين نتنياهو سيبارك استمرار التفاوض ألنه ال يسرع الى 
والقطيعات من قبل العالم. وانهاء التفاوض دون شيء  أي مكان، وكلما استمر التفاوض قل خطر التهديدات

وال سيما اذا لم يوجد تفسير يبين أن الطرف الفلسطيني مذنب لذلك، سيجعل اسرائيل تواجه وضعا سياسيا 
شديد التعقيد. وانهاء المحادثات بمصالحات سيجعل نتنياهو يواجه ازمة في داخل حزبه، ويسعده في ظاهر 

 الحقيقة هذه بقدر المستطاع.االمر أن يؤجل لحظة 
وفي مقابل ذلك يجري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التفاوض في ظروف صعبة عليه ألنه ليس 
الحديث فقط عن حماس التي ترفض هذا التفاوض من البدء وال عن منظمات الرفض الفلسطينية االخرى؛ 

رية في داخل اللجنة المركزية في فتح وال في بل الحديث عن فتح وعن اقرب الناس اليه، فليس لعباس اكث
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اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لالستمرار في اجراء التفاوض. وقد استقال المفاوضان منذ زمن، 
 وتصدر عن الدكتور صائب عريقات في احيان متقاربة اقوال يأس تتعلق باحتماالت االجراء.

أنه يجري مسيرة سياسية جوفاء ال أمل منها ويمتنع بذلك عن التوجه إن الدعوى التي تسمع على عباس هي 
الى مؤسسات االمم المتحدة والحصول منها على اعتراف بالدولة الفلسطينية. وهو يبين أن عليه أن يضمن 
 العالقة الطيبة بين م.ت.ف والواليات المتحدة، وهو ينجح بواسطة حيل سياسية في االستمرار في التفاوض.

ي كيري زعيمين سياسيين ليس ألحدهما أكثرية في حزبه ليستطيع دفع ثمن السالم، وليس لآلخر اكثرية يلتق
في حزبه لالستمرار في التفاوض دون شق طريق مهم اآلن. فليس الحل االكثر عملية مثاليا لكنه افضل 

 كثيرا من السير المعلوم الى فشل معروف مسبقا.
فورا تستطيع أن تستوعب فورا الالجئين الفلسطينيين الذين يهربون من  والحديث عن انشاء دولة فلسطينية

 سوريا منذ أكثر من سنتين.
ستكون حدود الدولة مؤقتة، لكنها سيادتها ستكون كاملة، وسيكون التفاوض في التسوية الدائمة على أساس 

وبين حكومة اسرائيل في مدة مباديء يقترحها األمريكيون ويجري بين حكومة الدولة الفلسطينية التي ستنشأ 
زمنية متفق عليها مسبقا. اذا لم يكن يوجد أرانب في قبعة كيري فال مناص سوى محاولة العمل بكامل 
الجهد في هذا االتجاه بدل الحديث الفخم عن اتفاق دائم اآلن ومواجهة دعامة مكسورة ُقبيل نهاية األجل 

الحسن أن االزمة نشأت في كانون الثاني ال في نهاية الذي ُضرب مسبقا الجراء التفاوض الحالي. ومن 
شباط، ومن الحسن أن ُيكشف عن الحقيقة اآلن ال في اللحظة االخيرة. فما زال من الممكن حرف المقود 

 الى االتجاه العملي الذي يمنع التحطم.
 01/0/1100اليوم  إسرائيل
 00/0/1100، لندن، القدس العربي
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