
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 السلطة إلى إعالن رفضها والتوقف فورًا عن التفاوض ودعوي خطة كيري الرشق يحّذر من
 بحر: دعوة عباس نتنياهو إللقاء خطاب أمام "التشريعي" مرفوضة وطنًيا وشعبًيا

 رفض االعتراف بالدولة اليهوديةبليفني: عباس سيدفع ثمن تمسكه 
 واشنطن: وثيقة اإلطار ليست خطة أميركية بل ثمرة المفاوضات
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ترفض تمديد المفاوضات وتطالب بةالتوقيع علةى اتفاقةات جنيةف وميثةاق  التحرير ذية منظمةتنفي"الحياة":  .0
 روما
إن منظمة التحرير الفلسطينية تبحث حاليًا  "الحياة"قالت مصادر فصيلية فلسطينية لـ : فتحي صّباح -غزة 

للمفاوضات مع إسرائيل، في كل الخيارات السياسية والطريق الواجب السير فيها بعد انتهاء األشهر التسعة 
 -مضيفة أن االجتماع األخير للقيادة الفلسطينية شهد نقاشًا معمقًا في شأن المفاوضات الفلسطينية 

 اإلسرائيلية التي يرعاها وزير الخارجية األميركي جون كيري.
اقشت خالله ن "فتح"وأوضحت أن االجتماع جاء بعد أيام قليلة على عقد آخر اجتماع للجنة المركزية لحركة 
بعد ضمانات  3102ما جرى حتى اآلن في المفاوضات مع إسرائيل التي انطلقت نهاية تموز )يوليو( عام 

شفهية قدمها كيري الى الطرفين، خصوصًا الفلسطينيين الذي وعدهم بأن يكون لديهم دولة مستقلة في نهاية 
 المطاف.

وى المفاوضات مع اسرائيل بسبب تعنت رئيس الى قرارات عدة، من بينها عدم جد "فتح"وخلصت مركزية 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو في مواقفه ورفضه تقديم أي تنازالت في قضايا مفاوضات الوضع 
النهائي الست، بل على العكس أضاف مسألة االعتراف بيهودية اسرائيل الى جدول أعمال المفاوضات، 

الغربية، وتهويد مدينة القدس التي يتطلع الفلسطينيون إلى أن  فضاًل عن استمرار االستيطان في الضفة
 تكون عاصمة دولتهم.

كما طالبت غالبية أعضاء اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة التي يتزعمها الرئيس عباس، 
بداًل من اضاعة الوقت  بالتوجه الى األمم المتحدة واالنضمام الى هيئاتها والتوقيع على مواثيقها وا عالناتها،

في مفاوضات عقيمة مع اسرائيل التي تريد أن تحصل على السالم من دون أن تنسحب من أراضي 
 فلسطين وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ين وقالت المصادر إن عباس أبلغ أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقياديين من خارج اللجنة الذ
ملعب  في. لكنه ألقى الكرة "فتح"حضروا اجتماع القيادة الفلسطينية األخير، بموقف اللجنة المركزية لحركة 

 ليست من تقرر ذلك بل اللجنة التنفيذية. "فتح"اللجنة التنفيذية والفصائل المنضوية تحت لوائها، معتبرًا أن 
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واالنضمام الى مؤسساتها والتوقيع على مواثيقها  وأيدت غالبية المجتمعين فكرة التوجه الى األمم المتحدة
واتفاقاتها، بما فيها ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ما من شأنه محاكمة قادة اسرائيل 

 السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب أمامها في حال االنضمام، ومن ثم التقدم بدعاوى قضائية ضدهم.
االتحاد "و "الشعب"لتحرير فلسطين وحزب  "الديموقراطية"و "الشعبية"بهتين والج "فتح"كما طالب ممثلو 

واألعضاء  "الجبهة العربية الفلسطينية"و "جبهة التحرير الفلسطينية")فدا( و "الديموقراطي الفلسطيني
ق المستقلون، بالتوقيع، إلى جانب ميثاق روما، على اتفاقات جنيف األربعة ومالحقها وغيرها من المواثي

واإلعالنات المهمة، فيما رفض آخرون )أقلية( هذه الفكرة، وفضلوا التريث واالنتظار حتى نهاية األشهر 
 التسعة.

وباءت محاوالت عباس بالفشل في إقناع غالبية المجتمعين بالتريث إلى ما بعد انتهاء مدة األشهر التسعة، 
للجنة التنفيذية بعد اجتماعات لها ودرس كل لكن تم التوافق على تكليف اللجنة السياسية المنبثقة من ا

الخيارات واألفكار والسبل المتاحة حاليًا وفي المستقبل. كما رفض المجتمعون باإلجماع تمديد المفاوضات 
 نيسان )أبريل( المقبل. 32يومًا واحدًا بعد انتهاء مدتها المحددة في 

مفاوضات إلى ما بعد نيسان المقبل. وقالت إن وكشفت المصادر أن كيري لم يعرض حتى اآلن تمديد فترة ال
اللجنة السياسية عقدت اجتماعًا لها أخيرًا لمناقشة الخيارات واألفكار التي تم طرحها في اجتماع القيادة 

األخيرين. وأضافت أن اللجنة، وكما كان متوقعًا، سترفع توصياتها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية  "فتح"وحركة 
إلى األمم المتحدة واالنضمام الى منظماتها وتوقيع اتفاقاتها. لكن اللجنة لم تحدد موعدًا  المقبل بالتوجه

محددًا لتنفيذ توصياتها، بل تركت األمر للجنة التنفيذية والرئيس عباس التخاذ القرار المناسب في هذا 
 الشأن.

سرائيل وجاءت توصيات اللجنة السياسية بمعزل عن سير مفاوضات الحل النهائي بين  الفلسطينيين وا 
ونتائجها، سواء كان ذلك بالنجاح أو الفشل. كما جاءت في ضوء قناعة اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية 

والمبادرة الوطنية الفلسطينية بعدم جدوى  "الجهاد اإلسالمي"و "حماس"وغالبية الفصائل، بما فيها حركتا 
بقاء سيطرتها على  المفاوضات ورفض أفكار كيري واقتراحاته التي تتضمن االعتراف بيهودية إسرائيل وا 

 القدس واألغوار وأجزاء من الضفة الغربية والحدود والموارد الطبيعية وغيرها.
 42/0/4102الحياة، لندن، 

 
 بحر: دعوة عباس نتنياهو إللقاء خطاب أمام "التشريعي" مرفوضة وطنًيا وشعبًيا .4

لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، دعوة رئيس السلطة محمود  استهجن أحمد بحر، النائب األول :غزة
 عباس لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو إللقاء خطاب أمام المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال بحر في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة منه: "إن دعوة عباس لنتنياهو مرفوضة وطنًيا وقانونًيا 
ًقا لحالة اإلجماع الوطني الفلسطيني الرافضة ألي مواقف سياسية تنتقص من حقوقنا وأخالقًيا، وتشكل خر 

وثوابتنا الوطنية وتستفز مشاعر أبناء شعبنا الذين يكابدون القهر واأللم والمعاناة على يد سلطات االحتالل 
عنصرية التي صباح مساء، وتتجاهل جرائم القمع واالغتيال والعدوان ومخططات التهويد واالستيطان ال

لغاء وجود شعبنا وطمس مقدراته الوطنية".  تستهدف تصفية قضيتنا وا 
وأبدى بحر استغرابه لدعوة عباس لنتنياهو لزيارة المجلس التشريعي "في الوقت الذي يمنع فيه رئيس 

اعًيا عزيز دويك من دخول مقر المجلس برام هللا ومزاولة واجباته ومهامه البرلمانية"، د المجلس التشريعي



 
 
 

 

 

           5ص                                    9103العدد:            62/1/1014األحد  التاريخ:

عباس إلى "مراجعة وطنية وأخالقية تعيد االعتبار للمجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، ولرئيس 
عزيز دويك، وللنواب الممنوعين من الدخول إلى مقر المجلس بالضفة، وتمهد الطريق أمام استعادة  المجلس

الوطني وترتيب البيت الفلسطيني المجلس التشريعي لدوره المحوري في دعم عملية المصالحة والتوافق 
عادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة".  الداخلي وا 

وأشار إلى أن رئيس عباس "يفتقد الصالحية القانونية والدستورية لدعوة نتنياهو إلى المجلس التشريعي، ألن 
(، وال والية لرئيس 10ة )المجلس التشريعي سيد نفسه حسب القانون األساسي الفلسطيني وخاصة الماد

السلطة عليه، معتبرا هذه الدعوة بانها "أشبه ما تكون بالصياح في الهواء أو بالكالم المرسل غير المنضبط 
 الذي يفتقر إلى المسؤولية الوطنية"، على حد تعبيره. 

يق ودعا بحر الرئيس عباس "لالعتذار للشعب الفلسطيني عن هذه التصريحات التي تضر بجهود تحق
المصالحة الوطنية، وعدم التفريط بالحقوق والثوابت الوطنية، واتخاذ قرارات جريئة ومواقف شجاعة لتحقيق 
نهاء االنقسام والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة االحتالل وعدوانه المستمر  المصالحة وا 

 ومخططاته التوسعية".
 42/0/4102قدس برس، 

 
 سون خيارات ما بعد خطة كيريالفلسطينيون يدر تقرير:  .3

يدرس الفلسطينيون خياراتهم السياسية في مرحلة ما بعد انتهاء المفاوضات الراهنة : محمد يونس –رام هللا 
 إسرائيلي. -في نيسان )أبريل( المقبل التي يرجح الكثيرون انتهاءها من دون التوصل إلى اتفاق فلسطيني

عضوًا في اللجنة التنفيذية  03ا األخير لجنة سياسية مؤلفة من وكّلفت القيادة الفلسطينية في اجتماعه
 لمنظمة التحرير يمثلون القوى والفصائل المختلفة والمستقلين، دراسة الخيارات ووضع التوصيات.

وترجح غالبية المسؤولين الفلسطينيين فشل جهود وزير الخارجية األميركي جون كيري في التوصل إلى 
 إسرائيلي قبل نهاية األشهر التسعة التي اتفق على التفاوض فيها. -يفلسطين "اتفاق إطار"

ليكون دلياًل للطرفين في المفاوضات الالحقة، وقدم أفكارًا  "اتفاق إطار"وسعى كيري إلى التوصل إلى 
للطرفين مثل: االعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ومنح الفلسطينيين دولة على مساحة تساوي مساحة الضفة 

قامة عاصمة للفلسطينيين في جزء من القدس، وحل مشكلة 0291بية وقطاع غزة عند احتاللها عام الغر  ، وا 
سرائيلية وأردنية  الالجئين وفق اقتراحات الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون، وتولي قوات أميركية وا 

جراء تبا دل اراض بين الجانبين وفلسطينية حماية األمن في منطقة األغوار على الحدود مع األردن، وا 
لضمان بقاء الكتل االستيطانية في دولة إسرائيل، وتأجير المستوطنات الباقية. ورفض الجانبان اإلسرائيلي 

 والفلسطيني االقتراحات األميركية.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن كيري سيجري األسبوع الجاري لقاءات مع الفريقين المفاوضين الفلسطيني 

ي واشنطن الستكمال المحادثات في شأن فرص التوصل إلى اتفاق إطار. ورجحوا أن يحاول واإلسرائيلي ف
 ."اتفاق إطار"كيري تمديد المفاوضات حتى نهاية العام في حال فشله المتوقع في التوصل الى 

ذا وأعلن غير مسؤول فلسطيني عن رفضه فكرة التمديد، لكن قرارًا في هذا الشأن لم يتخذ بعد. ويبدو أن ه
الخيار هو األكثر ترجيحًا في حال وافق الجانب اإلسرائيلي على قبول مطالب الفلسطينيين أو غالبيتها. ومن 
طالق عدد كبير من  أهم مطالب الفلسطينيين في مقابل تمديد المفاوضات: تجميد البناء في المستوطنات، وا 
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رائيلية إلى خارج مناطق السلطة األسرى، خصوصًا المرضى وكبار السن والنساء، وعودة القوات اإلس
 الفلسطينية، وتوسيع مناطق نفوذ السلطة.

ويتوقع أن ترفض إسرائيل تجميد االستيطان، لكن المرجح قبولها المطالب األخرى. وقالت مصادر 
ديبلوماسية غربية إن الجانب األميركي يدرس حاًل وسطًا لتجميد االستيطان يقوم على السماح إلسرائيل 

في المناطق التي يوافق الفلسطينيون على مبادلتها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وتشكل نحو بالبناء 
 اثنين في المئة من مساحة الضفة الغربية.

أما الخيار الثاني، فهو توقف المفاوضات، وعودة الجانب الفلسطيني إلى خياره األثير المتمثل في االنضمام 
يقها. ويحظى هذا الخيار بدعم واسع في اللجنة السياسية التي شكلتها إلى منظمات األمم المتحدة ومواث
 ."فتح"القيادة، وفي اللجنة المركزية لحركة 

وعقدت اللجنة السياسية في المنظمة قبل أيام اجتماعًا لها في رام هللا خلصت في نهايته إلى توصية قيادة 
مام إلى منظماتها ومواثيقها فور انتهاء فترة األشهر المنظمة بالتوجه إلى األمم المتحدة وتقديم طلبات لالنض

 التسعة.
ويرى البعض أنه يمكن الجانب الفلسطيني اللجوء إلى هذا الخيار، وفي الوقت ذاته مواصلة التفاوض مع 

 إسرائيل في حال موافقتها على مطالب الفلسطينيين.
ة ياسر عبد ربه إنه ليس هناك ما يبرر وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة السياسي

كان من المفهوم أن التمديد يمكن اقتراحه إذا قطعنا نصف المسافة نحو "تمديد المفاوضات، مضيفًا: 
االتفاق، وبالتالي ال يجب ان يكون الزمن عائقًا أمام إتمام النصف اآلخر، لكننا اآلن في المربع الرقم صفر 

على كل حال، هذا الموضوع ". واستدرك بالقول: "يبرر تمديد المفاوضات؟ولم نقطع أي مسافة، فما الذي 
سيخضع لنقاش عندنا، وربما كان من الضروري أن يتمحور النقاش اآلن حول: ما الذي ينبغي عمله بعد 

 ."أن تفشل هذه المحاولة )خطة كيري( نتيجة اصطدامها بالحائط اإلسرائيلي المسدود المانع ألي تقدم فيها؟
بع أن هناك مالمح أفكار عن كيفية التعاطي مع المرحلة التالية بعد فشل المفاوضات، منها التوجه إلى وتا

المجتمع الدولي اآلن يتوافق على إيجاد إطار دولي لحل القضايا المستعصية "المجتمع الدولي. وأضاف: 
ثر من صيغة دولية يجري والساخنة، فهناك جنيف للموضوع اإليراني، وجنيف للموضوع السوري، وهناك أك

، مشيرًا إلى إمكان المطالبة بجنيف "التعاطي بها من أجل مواضيع وقضايا إقليمية ودولية مختلفة
هناك خيارات أخرى لها صلة بدور المنظمات الدولية، منها تفعيل عضويتنا في هذه "للفلسطينيين. وقال إن 

 ."ةالمنظمات بعد أن أصبحت فلسطين دولة من األمم المتحد
ويستبعد المسؤولون الفلسطينيون اللجوء إلى العنف في هذه المرحلة بسبب أكالفه العالية في ظل ما يجري 

هناك طبعًا أساليب ووسائل ينبغي استعمالها، ليس وال "في العالم العربي، خصوصًا سورية. وقال عبد ربه: 
ظة هي التي يترقبها ويتوقعها غالة يجب ان يكون من بينها العنف بأي حال من األحوال، ألن هذه اللح

 ."العنصريين في دولة إسرائيل
 42/0/4102الحياة، لندن، 

 
 في األراضي الفلسطينية مناقصة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في رام هللا تعتزم إعدادالحكومة  .2

ب عن النفط والغاز في تعتزم الحكومة الفلسطينية إعداد مناقصة لطرحها على الشركات الدولية للتنقي: )وفا(
 األراضي الفلسطينية.
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وقال وزير األشغال ماهر غنيم، في بيان، إن لجنة حكومية قامت بمراجعة مقترحات االستشاري الذي يقوم 
بإعداد مناقصة دولية لطرحها على الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن النفط لمساعدة الجانب 

 والغاز. الفلسطيني في استخراج البترول 
وكشف غنيم أن "إسرائيل" تقوم باستخراج النفط من منطقة "رنتيس" شمال غربي رام هللا، مشيرًا إلى وجود 
بنود في "اتفاقية أوسلو" يمكن االستناد إليها كي يقوم الجانب الفلسطيني باستخراج النفط من تلك المنطقة 

تأسيس شركة وطنية للتنقيب عن النفط من  . وأشار الوزير الفلسطيني إلى 0291الواقعة قرب خط عام 
 فلسطينية.خالل االستعانة بخبرات دولية، متوقعًا اكتشاف المزيد من اآلبار في مناطق 

 42/0/4102الخليج، الشارقة، 
 

 الهباش يدعو إلى إطالق حملة لدعم صمود ونضال القدس .2
ش إلى إطالق حملة لدعم صمود ونضال دعا وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني محمود الهبا: )وفا(

القدس، وذلك في ظل المخططات "اإلسرائيلية" الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي بالمدينة 
 المقدسة.

وأكد الهباش في بيان، أهمية الدعم االقتصادي للمدينة المقدسة لتعزيز صمودها، والمحافظة على هويتها 
 سكانها.جه الهجمة "اإلسرائيلية" العنصرية التي تعمل لياًل ونهارًا على إفراغها من العربية واإلسالمية في و 

وقال: "إنه يجب البدء بإيقاظ الشعور الديني لدى المسلمين تجاه القدس، وا عادة إحياء التواصل بين 
ومي من المسلمين والقدس من خالل تشجيع تكثيف الزيارات الدينية لها ولمساجدها التي تحاصر بشكل ي

 قبل قوات االحتالل "اإلسرائيلي"".
 42/0/4102الخليج، الشارقة، 

 
 قدس برس": السلطة التقطت دعوة هنية لعودة نواب فتح للتخلص من "تيار دحالن" بالضفة" .2

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن السلطة في رام هللا استغلت دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة: 
لعودة نواب حركة "فتح" وقادتها الى قطاع غزة من أجل "التخلص من قادة الحركة  غزة إسماعيل هنية

 وكوادرها الغزيين في الضفة الغربية بعدما اصبحوا يشكلون عبئا ثقيال عليها".
وقالت المصادر لـ "قدس برس": "إن مسؤولي السلطة في رام هللا التقطوا دعوة هنية لعودة نواب وقادة حركة 

طاع غزة بالطلب من هؤالء النواب والقادة وهم من المحسوبين على تيار القيادي المفصول من "فتح" الى ق
 الحركة محمد دحالن بالرجوع الى قطاع غزة حيث عملوا التسهيالت الالزمة لعودتهم".

رة، وأضافت أن "هؤالء النواب والقادة كانوا يشكلون تهديًدا كبيًرا على السلطة في الضفة، ولهم مشاكل كثي
وان السلطة كانت تنتظر اي فرصة من أجل ترحيلهم الى قطاع تجنًبا للمخاطر التي كانوا يتسببون فيها، ال 

 سيما وأنهم محسوبين على تيار دحالن".
عادوا الى  3111وأشارت المصادر إلى أن معظم من غادروا قطاع غزة عقب احداث حزيران )يونيو( 

يقة أو بأخرى، ال سيما القيادات الشابة، بعدما تدخلت عوائلهم لدى القطاع واستقروا به بشكل طبيعي بطر 
الحكومة في غزة وسوت ملفاتهم األمنية، وأن من تبقى عدد قليل هم من حصلوا على الجنسيات االوربية 
واستقروا هناك وكذلك من لهم مشاكل أمنية مع عائالت القطاع لم يتم تسويتها بعد، وكذلك من استقر في 

 ن خالل عمل ما دون أن يتسبب بأي مضايقات للسلطة.الضفة م
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 42/0/4102قدس برس، 
 

 هو عام تحريك قضية االسرى وتفعيلها 4102قراقع:  .8
هو عام تحريك قضية االسرى  3109قال وزير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع إن عام  :جنين

ن هذا العام سيكون حاسما ويشكل مفترق طرق وتفعيلها على كافة المستويات السياسية والمحلية والدولية، وا
 بالنسبة لقضية االسرى.

وأشار قراقع، خالل زيارته لعائلة األسير المريض عطا عبد الغني في طولكرم، إلى "الجهود المبذولة سياسيا 
من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لوضع قضية االسرى في سلم األولويات في المفاوضات 

ارية أو في أي حل سياسي قادم، إضافة إلى الوعي الدولي المتنامي حول قضية األسرى والتضامن الج
المستمر معهم، الذي خلق حالة جديدة مختلفة وال يمكن لحكومة إسرائيل تجاهل مطالب الشعب الفلسطيني 

 بإطالق سراحهم".
الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك  ، عام التضامن مع3109وأفاد قراقع بأن األمم المتحدة اعتبرت عام 

 فعاليات دولية تحت رعاية األمم المتحدة، وسيتم التركيز بذلك على قضية المعتقلين في سجون االحتالل.
 42/0/4102القدس، القدس، 

 
 السلطة إلى إعالن رفضها والتوقف فورًا عن التفاوض ودعوي خطة كيري يحّذر من الرشق .8

كتـب السياسـي لحركـة حمـاس مــن الخطـة التـي طرحهـا وزيـر الخارجيــة حـذر عـزت الرشـق عضــو الم: بيـروت
 األمريكي جون كيري، ضمن جوالت المفاوضات الدائرة حاليا بين السلطة في رام هللا واالحتالل الصهيوني.

وقـال الرشـق: "إنانـا فـي حركـة حمـاس نجـّدد تحــذيرنا مـن خطـورة التسـاوق مـع هـذه الخطـة الصــهيوأمريكية  أو 
فكارهــا التــي تعــّد تصــفية كاملــة للقضــية الفلســطينية بصــمت، وتكشــف بوضــوح االنحيــاز األمريكــي الرضــول أل

المفضوح ألجندات االحتالل"، مؤكدًا أن اإلدارة األمريكية لم تكن يوما وسيطًا نزيهًا يؤتمن على أّية رعاية أو 
 مرجعية.

الذي لـم يحـّرك سـاكنًا ولـم يتخـذ ( موقف المفاوض الفلسطيني 1-62واستهجن  في تصريح صحفي السبت )
موقفـًا صـارمًا ورافضـًا لمـا يسـّمى خطـة "إطـار الحــل" التـي تفضـي إلـى التفـريط والتنـازل عـن الثوابـت الوطنيــة 

 والمقدسات.
وعبر الرشـق عـن اسـتغرابه مـن إصـرار السـلطة علـى المضـي فـي مسـار التفـاوض العبثـي مـع االحـتالل أمـام 

لهـا أي أمـل بالنجـاح إال علـى حسـاب حقوقنـا وثوابتنـا الوطنيـة، مضـيفًا:  وضوح حقيقة خطة كيري التي ليس
 "لذا فإنه يمارس ضغوطه وابتزازه على الطرف الفلسطيني األضعف في المعادلة".

وأضاف: "إنانا نؤّكد بوضوح أنه لو اجتمعت قـوى األرض كّلهـا لتفـرض حـاًل يقـود إلـى التنـازل أو التفـريط فـي 
لفلســطيني ومقدســاته فلــن تســتطيع ولــن يقبــل بهــا شــعبنا الفلســطيني الــذي قــّدم الشــهداء حقــوق وثوابــت شــعبنا ا

والتضحيات وما يزال يقّدم ويضحي من أجل استرداد حقوقه وأرضه وتحقيق العـودة كاملـة إلـى ديـاره وتحريـر 
لتنـازل المقدسات وتأسيس دولة فلسطين علـى كامـل أرضـنا وعاصـمتها القـدس"، مؤكـدًا أن "ال أحـد مفـوض با

 عن شبر واحد من أرضنا المحتلة".
وطالــب الرشــق الســلطة الفلســطينية بــإعالن رفضــها بوضــوح لهــذه الخطــة المــاكرة، والتوقــف عــن الســير فــي 
مسلســل التفــاوض العبثــي الــذي يشــّكل غطــاًء لمزيــد مــن الجــرائم الصــهيونية ضــد شــعبنا وأرضــنا ومقدســاتنا، 
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طيني وتنفيذ مصالحة وطنية شاملة وفق برنامج وطني  نضـالي موّحـد والعودة الفورية إلى ترتيب البيت الفلس
 لمجابهة خطط وجرائم االحتالل صفًا واحدًا.

كما وطالب دوال عربية لم يسمها بالكف عن الضغط على الفلسـطينيين للقبـول بمقترحـات كيـري. وشـّدد علـى 
راف بيهوديـة الكيـان الصـهيوني أن "ما يحاول نتنياهو فرضـه علـى شـعبنا غيـر مسـبوق بـاألخص شـرط االعتـ

لغــــاء حــــق العــــودة تحــــت ســــتار ومســــميات مختلفــــة كــــالتعويض والتــــوطين والعــــودة إلــــى الدولــــة الفلســــطينية  وا 
 ".44ومصادرة حق عودة الالجئين إلى أراضيهم المحتلة عام 

 15/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تسعى لنقل عملياتها إلى الضفة الغربية "الجهاد" .3
التـــي يســتهدفها جـــيش االحــتالل اإلســـرائيلي منــذ تكثـــف  اإلســالميتســـعى حركــة الجهـــاد : )ا ف ب( -ة  غــز 

فـي قطـاع غـزة، لنقـل معركتهـا إلـى  األهـدافعمليات اطـالق الصـواريو واسـتئناف عمليـات التصـفية المحـددة 
سرائيل بما في ذلك العمليات "االستشهادية".  الضفة الغربية وا 

على التهدئة المطبقة منـذ انتهـاء العمليـة اإلسـرائيلية التـي  لإلبقاءه الحركة عن تأييدها في المقابل، عبرت هذ
تشـرين الثـاني)نوفمبر(، مـع إسـرائيل فـي غـزة والتـي تعمـل حركـة حمـاس التـي تسـيطر  61الى  14جرت من 

 على القطاع، لفرض احترامها.
كـان هنـاك  ]السـحاب  نـه "منـذ عمليـة عمـودوقال المراسل العسـكري لصـحيفة يـديعوت احرونـوت اإلسـرائيلية ا

تفاهم مع حماس بعدم القيام بأي عملية تصفية طالما ان الهدوء مستتب. وما ان بدا ان حماس تفقد السيطرة 
 على قطاع غزة حتى خرج هذا السالح مجددا".

االرهــاب  تبقــى وســيلة الــردع األكثــر فاعليــة حيــال منظمــي األهــدافان "عمليــات التصــفية المحــددة  وأضــاف
وخصوصا في قطاع غزة حيث ال يستطيع الجيش اإلسرائيلي الدخول للقيام بتوقيف" ناشـطين، خالفـا للضـفة 

 الغربية.
ويقول ابو احمـد احـد قـادة سـرايا القـدس الجنـاح العسـكري للجهـاد لوكالـة فـرانس بـرس ان "قـرار تنفيـذ عمليـات 

ان "العمليـات فـي المـدن الصـهيونية سـتحرج السـلطة  استشهادية فـي المـدن الصـهيونية ال عـودة عنـه"، معتبـرا
 لكنها تحقق ردعا للعدو ومستمرون بمحاولة توجيه العمليات".
"االنفجــار قــادم فــي وجــه االحــتالل قــادم فــي  أنمــن جهتــه، يؤكــد داوود شــهاب المتحــدث باســم حركــة الجهــاد 

 تغول إسرائيل".الضفة الغربية بسبب فشل المشروع السياسي للسلطة ومنظمة التحرير و 
ويضـــيف ان "شـــعبنا ســـيفاجو الجميـــع والفلســـطينيين ســـيتحولون الـــى مشـــاريع شـــهادة الن إســـرائيل تمعـــن فـــي 

 القتل".
وفــي بيــت لحــم بالضــفة الغربيــة اعتقلــت إســرائيل نهايــة كــانون األول )ديســمبر( خليــة تتبــع للجهــاد االســالمي 

 تتهمها بالوقوف وراء هجوم في بيت يام قرب تل ابيب.
وعلق خالد البطش القيادي في الجهاد على اعتقال الخلية بقوله "كنا باركنا عملية بيت يام البطولية ولم نتبن 
العمليـــة وقتهـــا"، معتبـــرا ان "اعتقـــال اربعـــة مجاهـــدين ببيـــت لحـــم جـــاء فـــي اطـــار مواصـــلة االحـــتالل سياســـة 

 االعتقال والتنكيل لكسر إرادة شعبنا ودفعه لليأس".
قوتـه، مـن حـق  أوه "بحق المقاومة بالرد على االحتالل بصرف النظر عن ادعاءات العدو وأكد تمسك حركت

 ".أرضناالفصائل والجهاد توجيه الضربات قدر المستطاع ما دام العدو يحتل 
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وقــــال شــــهاب ان حركتــــه "ستواصــــل تحــــريض الجمــــاهير وتعبئتهــــا للمواجهــــة القادمــــة مــــع االحــــتالل وانــــدالع 
واالعتقـاالت بهـدف ضـرب  األمنـيالسلطة على التنسيق  أجهزة إصرار" إلى"، مشيرا بانتفاضة جديدة بالضفة

 المقاومة ومنع نشوء اي تشكيالت جديدة للمقاومة".
واعترف ابو احمد بان "المقاومة تلقت ضربات كثيرة في الضفة الغربية خاصة االغتياالت فـي شـمال الضـفة 

الســـلطة واالعتقـــاالت". وقتلـــت  أجهـــزةمـــن  األمنيـــةحقـــات وســـبب عـــدم تصـــعيد المقاومـــة هـــو المتابعـــة والمال
اســرائيل فـــي تشــرين الثـــاني)نوفمبر( الماضــي محمـــد عاصـــي الــذي تقـــول الجهــاد انـــه مــن عناصـــرها وتتهمـــه 

 .6016على غزة في نوفمبر  اإلسرائيليةإسرائيل بتنفيذ هجوم في تل ابيب خالل الحرب 
دنا بنـاء قـدراتنا العسـكرية واسـتطعنا تطـوير الوحـدة الصـاروخية ويشرح القيادي في سرايا القـدس ابـو احمـد "اعـ

 بشكل يوجع العدو وصواريو تصل ابعد مما وصلته في حرب السماء الزرقاء )عمود السحاب(".
وقــال "لـــدينا مســـتوى عـــال مـــن التســـليح لضـــرب عمـــق الكيـــان الصـــهيوني وتوجيـــه رســـائل تهـــدده ولـــدينا االف 

با خاصــا، المعركــة القادمــة ســتكون معركــة اشــباح لمواجهــة العــدو" فــي اشــارة المقــاتلين يمتلكــون خبــرة وتــدري
 ضمنية الى انفاق تحفرها الحركة.

على الحـدود مـع غـزة،  األنفاقويقر ابو احمد بان "اضرارا لحقت بالسرايا" بسبب تدمير واغالق مصر لمئات 
يهـــا مـــن الخـــارج" دون تفاصـــيل. حصـــلنا عل أســـلحةلكنـــه يؤكـــد "تجاوزنـــا الضـــرر بالتصـــنيع المحلـــي وتطـــوير 

وتمتلــك منظمــات المقاومــة وفــق ابــو احمــد "مضــادات لطــائرات االســتطالع و)مروحيــات( االباتشــي وليســـت 
 ".12بالكفاءة لطائرات االف 

او عـدد عناصـرها لكـن الفـي  أسلحتهاوتتجنب سرايا القدس والفصائل االخرى اعطاء أي معلومات عن حجم 
شـــاركوا بعـــرض  إســـرائيليةهم قـــادة عســـكريون كـــانوا تعرضـــوا لمحـــاوالت اغتيـــال عنصـــر مـــن ســـرايا القـــدس بيـــن

متنوعــة وقاذفـات صــواريو لمناسـبة مــرور عـام علــى الحـرب علــى غـزة قبــل  أسـلحةعسـكري تــم خاللـه عــرض 
 شهرين.

ويؤكـــد ابـــو احمـــد انـــه رغـــم اتفاقهـــا مـــع الغـــرب بشـــأن برنامجهـــا النـــووي، تبقـــى "ايـــران الـــداعم األكثـــر واألكبـــر 
 للمقاومة وللسرايا وتغطي ما تحتاجه سياسيا وماليا وعسكريا والتدريب".

 .ويضيف ان "دور ايران كان بارزا في استخدام قذائف كورنت والصواريو التي قصفت تل الربيع )تل ابيب("
  16/1/1014، الغد، عّمان

 
 

 
 أبو زهري يستهجن دعوة شخصيات مصرية لمهاجمة غزة بالطيران .10

ـــة  اســـتهجنت: غـــزة ـــة اإلعالميـــة الشرســـة فـــي وســـائل اإلعـــالم المصـــرية الداعي حركـــة حمـــاس، إطـــالق الحمل
 لمهاجمة غزة بالطائرات.

( تلقـــى "المركـــز 1-62وقـــال النـــاطق باســـم حمـــاس، الـــدكتور ســـامي أبـــو زهـــري، فـــي تصـــريح اليـــوم الســـبت )
التــي ينظمهــا اإلعــالم  الفلســطيني لإلعــالم" نســخًة منــه: "تســتهجن حركــة حمــاس الحملــة اإلعالميــة الشرســة

المصــري وبعــض الشخصــيات المصــرية ضــد الشــعب الفلســطيني والــدعوة إلــى اســتهداف قطــاع غــزة وضــربه 
 بالطيران".

وعبـــر عـــن أســـفه "علـــى وصـــول حملـــة التحـــريض إلـــى هـــذا المســـتوى مـــن الـــدعوة إلـــى الكراهيـــة والقتـــل وقلـــب 
طيني هـو العـدو"، ورأى أن "هـذه االتهامـات المعادلة؛ بحيث أصبحت "إسـرائيل" هـي  الصـديق والشـعب الفلسـ
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بأنهــا محاولــة للهــروب لتمــام وتصــدير األزمــة الداخليــة، وأن كــل مــا يــروج لــه اإلعــالم المصــري هــي أكاذيــب 
 وافتراءات، وندعو للتوقف عن ذلك".

 15/1/1014، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تؤكد انحيازها للشعب المصريو  "التفجيرات اإلرهابية"تدين  منظمة التحرير غزة: فصائل .11

فــايز أبوعــون: أكــدت فصــائل منظمــة التحريــر الفلســطينية أن الشــعب الفلســطيني يقــف بكافــة أطيافــه الوطنيــة 
إلى جانب الشقيقة مصر شعبا وجيشا ومؤسسات في معركتها الحاسمة ضد ما وصفته باإلرهاب الممول من 

وي، الـــذي يشـــكل داعمـــا حقيقيـــا للشـــعب الفلســـطيني فـــي قـــوى معاديـــة لتمـــة العربيـــة والمشـــروع القـــومي الوحـــد
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.  نضاله الستعادة حريته وا 

وأدانـــت الفصـــائل فـــي أحاديـــث منفصـــلة مـــع "األيـــام" التفجيـــرات التـــي تحـــدث فـــي مصـــر وتـــأتي متزامنـــة مـــع 
تــي أطاحـــت بحكـــم الـــرئيس األســـبق احتفــاالت مصـــر بالـــذكرى الثالثـــة لثــورة الخـــامس والعشـــرين مـــن ينـــاير، ال

حسني مبارك، ووصفوا هذه التفجيرات بأنها إرهابية، وأكدوا أنها لن تثنـي مصـر عـن دورهـا القـومي واسـتعادة 
 مكانتها ودورها الطليعي لتمه العربية.

وأعربــت حركــة فــتح علــى لســان النائــب الــدكتور فيصــل أبــو شــهال عــن إدانــة عمليــات التفجيــر التــي اســتهدفت 
ة مواقع في القاهرة يوم الجمعة الماضي وما قبلـه وأدت إلـى مقتـل وجـرح العديـد مـن المـواطنين المصـريين عد

األبرياء، وقدم باسم الحركة والمجلس التشريعي والشعب والقيادة الفلسطينية التعـازي األخويـة الصـادقة للقيـادة 
فــظ مصــر وشــعبها مــن كــل ســوء وأن المصــرية والجــيش والشــرطة والشــعب المصــري، متمنيــًا مــن هللا أن يح

 يجنبها كل مكروه.

وأكد أبو شهال وقوف حركة فتح والشعب الفلسطيني إلى جانب الشـعب المصـري الشـقيق حتـى تتجسـد إرادتـه 
الحـــرة وتتحقـــق آمالـــه وتطلعاتـــه فـــي االســـتقرار والعـــيش الكـــريم، مشـــددًا علـــى وفـــاء مناضـــلي الحركـــة للشـــعب 

 ذي قدم المئات من الشهداء وقدم التضحيات الجسام من أجل فلسطين.المصري العظيم وجيشه البطل ال

مــن جانبــه، اســتنكر حــزب الشــعب الفلســطيني علــى لســان عضــو المكتــب السياســي فيــه وليــد العــوض سلســلة 
التفجيرات اإلرهابية التي استهدفت عددًا من المراكز الحيوية فـي مصـر علـى مـدار األشـهر الماضـية، وأعلـن 

ضامنه وكافة جماهير الشعب الفلسطيني مع مصر وشعبها الشقيق في مواجهة مـا تتعـرض وقوف الحزب وت
لــه مــن اســتهداف ألمنهــا واســتقرارها ومكانتهــا فــي المنطقــة والعــالم، مقــدمًا التعــازي للقيــادة المصــرية والشــعب 

 المصري وأسر الضحايا.

الفلســـطيني التفجيـــرات وقـــال إن  بــدوره، أدان محمـــود الـــزق عضـــو المكتـــب السياســـي لجبهـــة النضـــال الشـــعبي
هــدفها إعاقــة مســيرة الشــعب المصــري لتحقيــق الحريــة والديمقراطيــة وبنــاء مصــر كدولــة حضــارية تــوفر العــدل 

 والمساواة لكل مواطنيها، مؤكدا أهمية اتخاذ موقف فلسطيني واضح وجماعي بإدانة هذه التفجيرات.

في بيان صحافي التفجيرات، التـي اعتبـرت أنهـا تسـتهدف من جانبها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
مؤسسات مصر السـيادية والمعـالم التاريخيـة والحضـارية وتحمـل رسـائل المـوت لتبريـاء اآلمنـين، مؤكـدة أنهـا 

 لن تحقق أهدافها الخبيثة في نشر الفوضى وعدم االستقرار في أرض الكنانة.

ياد عوض هللا في تصريح صحافي لـ "األيام" أن ما يجري اآلن واعتبر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة إ
رهابية تابعة لها، مـن أجـل تـدمير الدولـة المصـرية  في مصر مخطط إسرائيلي أميركي تنفذه جماعات ذيلية وا 

 وتحويلها إلى دولة فاشلة على غرار ما حدث في بعض البلدان العربية.
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مـة أكثـر قـوة وصـالبة ورغبـة فـي اسـتعادة دورهـا الطبيعـي وأعرب عن ثقته في أن مصر ستخرج من هذه األز 
على الصعيد العربي واإلقليمي والدولي ومواجهة كل المخططات التـي تسـتهدف تفتيـت األمـة العربيـة لصـالح 

 دولة االحتالل.

ذ من جهتهـا، أدانـت الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين سلسـلة التفجيـرات اإلرهابيـة التـي شـهدتها القـاهرة منـ
الثالثين من حزيران الماضي وزادت وتيرتها في اآلونـة األخيـرة، معتبـرة أن المسـتفيد الوحيـد مـن حالـة الفلتـان 
األمني وعدم االستقرار في مصر هو إسرائيل التي لطالما سعت إلى زرع الشقاق واالنقسام بين أبناء الشعب 

 .الواحد تسهياًل لفرض مشاريعها على المنطقة العربية وشعوبها

وأكدت الجبهة على لسان عضو مكتبها السياسـي صـالح زيـدان أن مـا يرتكـب مـن جـرائم قتـل نتيجـة عمليـات 
التفجيــر المســتمرة يســتهدف دور مصــر الريــادي والتــاريخي فــي مختلــف القضــايا العربيــة وعلــى رأســها القضــية 

ي تتهـدد مصـر علـى مختلـف الفلسطينية، ودعا الشعب المصري وجميع قواه السياسية إلى إدراك المخاطر الت
المستويات ما يتطلـب مـن الجميـع وضـع المصـلحة الوطنيـة المصـرية فـوق أي اعتبـار وتفويـت الفرصـة علـى 

 كل العابثين بأمن مصر واستقرارها.

 16/1/1014األيام، رام هللا، 
 
 

 "الديمقراطية": االحتالل هو المستفيد الوحيد من تفجيرات مصر .11
بهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين" سلســلة  التفجيــرات التــى شــهدتها القــاهرة والتــي أدانــت "الج: غــزة )فلســطين(

 تسببت فى قتل وجرح العشرات.
واعتبـرت الجبهــة فـي بيــان تلقـت "قــدس بـرس" نســخة عنــه أن المسـتفيد الوحيــد مـن حالــة الفلتـان األمنــي وعــدم 

قاق واالنقســام بــين أبنــاء الشــعب الواحــد االســتقرار هــو االحــتالل اإلســرائيلي، "الــذي طالمــا ســعى إلــى زرع الشــ
 تسهيال لفرض مشاريعه على المنطقة وشعوبها".

وأكدت أن هذه التفجيرات "تستهدف دور مصر الريادي والتاريخي فـي مختلـف القضـايا العربيـة، وعلـى رأسـها 
ن المـؤامرات القضية الفلسـطينية، وهـو الـدور الـذى يشـكل خطـًرا علـى مصـالح االحـتالل وأعوانـه الـذين يحيكـو 

 ضد مصر وشعبها".
ذ تــدين هــذه الجــرائم، فإنهــا تــدعو الشــعب المصــري  وقــال البيــان: "إن الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين وا 
الشقيق وجميع قواه السياسية إلى إدراك المخـاطر التـي تتهـدد مصـر علـى مختلـف المسـتويات مـا يتطلـب مـن 

ي اعتبــار وتفويــت الفرصــة علــى كــل العــابثين بــأمن مصــر  الجميــع وضــع المصــلحة الوطنيــة المصــرية فــوق أ
 واستقرارها".

وأضاف الجبهـة: "إن الشـعب الفلسـطيني الـذي يؤكـد إدانتـه الكاملـة لهـذه الجريمـة فهـو يؤكـد وقوفـه أيضـا الـى 
جانــب الشــعب المصــري ودعمــه لكــل الجهــود الهادفــة الــى تعزيــز االمــن واالســتقرار ومحاســبة العــابثين بــأمن 

 ورها الريادي لتمة العربية"، على حد تعبيرها.مصر ود
 15/1/1014قدس برس، 

 
 "الديمقراطية": تصريحات نتنياهو تؤكد أن التفاوض "أمر عبثي" .19
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عتبـــر قيـــادي فـــي "الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين"، أن تصـــريحات رئـــيس الـــوزراء : رام هللا )فلســـطين(
إخـالء أي مسـتوطنة يهوديـة، تؤّكـد أن حكومتـه تفـاوض مـن أجـل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حـول نيتـه عـدم 

 التفاوض فقط وليس من أجل التوصل التفاق ينهي الصراع.
وقـال أمــين عــام "الجبهــة الديمقراطيــة" قـيس عبــد الكــريم "أبــو ليلــى"، فــي بيـان تلقتــه "قــدس بــرس" اليــوم الســبت 

نمـا (، "إن تصريحات نتنيـاهو تثبـت أن حكومتـه غيـر معنيـة 1|62) بـأي مفاوضـات تكـون جديـدة وحقيقيـة، وا 
ـــى األرض مـــن خـــالل تســـريع االســـتيطان  ـــى فـــرض أمـــر واقـــع عل تهـــدف مـــن خـــالل المفاوضـــات العقيمـــة إل
واستغالل هذه المفاوضات لنهب المزيد من األراضي لصالح توسيع المستوطنات الغير شـرعية المقامـة علـى 

 أرضنا المحتلة، كما قال.
"مـا صـّرح بـه نتنيـاهو والـالءات التـي يطلقهـا تمثـل السياسـة العامـة لحكومتـه المتطرفـة وأضاف أبـو ليلـى، أن 

التــي تريــد نهــب المزيــد مــن األرض لبنــاء وتوســيع المســتوطنات، وبالتــالي فــرض الحلــول وفقــا لمزاجهــا العــام، 
 حسب رأيه. ورسم خريطة الدولة الفلسطينية بناء على مصالحها األمر الذي ال يمكن أن يقبل به شعبنا"،

وشّدد القيادي الفلسطيني على ضرورة االنسحاب من المفاوضات والعمل بشـكل سـريع لالنضـمام للمؤسسـات 
والمنظمــات الدوليــة مــن أجــل تــدويل الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية ومحاســبة االحــتالل علــى جرائمــه المرتكبــة 

 بحق الشعب وفرض العقوبات الدولية عليه.
 15/1/1014قدس برس، 

 
 رفض االعتراف بالدولة اليهوديةب: عباس سيدفع ثمن تمسكه فنيلي .02

القدس: انتقدت وزيرة العدل اإلسرائيلية ورئيسة طاقم التفاوض اإلسرائيلي مع الفلسطينيين تسيبي ليفني 
 المواقف التي يتخذها الرئيس محمود عباس، محذرة إياه من دفع ثمن تمسكه بهذه المواقف.

ع القناة التلفزيونية الثانية بالذكر تشبث الرئيس عباس برفضه االعتراف بيهودية وخصت ليفني في مقابلة م
 إسرائيل.

غير أن ليفني أكدت أيضًا أنها ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق إطار مع الفلسطينيين خالل فترة 
اإلسرائيلي بهذا  األشهر الثالثة المتبقية للمفاوضات على الرغم من مشاعر التشاؤم السائدة في المجتمع

 الخصوص.
 42/0/4102األيام، رام هللا، 

 
 سرائيليين ال يتوقعون التوصل التفاق سالممن اإل %78: استطالع .02

اعتبرت أغلبية كبيرة من االسرائيليين ان المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين  :أ.ف.ب -المحتلة  -القدس 
 نتائجه امس. ال تؤدي الى اتفاق سالم، حسب استطالع للرأي نشرت

بـ"نعم"،  %1بـ"ال" مقابل  %11وردا على سؤال هل تعتقد ان المفاوضات ستؤدي الى اتفاق سالم، اجاب 
حسب هذا االستطالع الذي اجراه معهد شيلوف ميلوورد براون لصالح المحطة الثانية في التلفزيون 

 االسرائيلي.
ن رأيهم اعتبروا انه ال يجوز ان تتخلى من االشخاص الذين سئلوا ع %92واشار االستطالع الى ان 

قالوا العكس. وباالضافة الى  %39مقابل  0291اسرائيل عن القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها عام 
( مطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو %11ذلك، دعم اكثر من ثالثة ارباع االشخاص الذين سئلوا رأيهم )
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قالوا ان  %01يهودية وهو طلب من شأنه ان يفشل المفاوضات. فقط  اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة
 هذا المطلب ليس ضروريا.

من االشخاص الذين سئلوا عن رأيهم انه  %21وبالنسبة لوزير الخارجية االميركي جون كيري، اعتبر 
يل ولم يعط قالوا انه متحيز السرائ %3انه "عادل". فقط  %31"متحيز لصالح الفلسطينيين" في حين اعتبر 

 اي رأي. 23%
 نقاط. 9,9شخص مع هامش خطأ بمعدل  113واجري هذا االستطالع على شريحة من 

 42/0/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 سرائيلية تعج بالجنودإسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية  :"يديعوت أحرونوت" .02
روني امس، أن سبع بنادق من طراز أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها االلكت: القدس المحتلة

" ومسدسا سرقت الليلة قبل الماضية من الخزائن الشخصية لجنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية تابعة 09"ام 
 لما يسمى "حرس الحدود" في مركز البالد، وسط تقديرات بأنها وصلت إلى منظمات الجريمة.

ن مجهولين حصلوا على معلومات دقيقة بشأن وحول مالبسات الحادث جاء أن التقديرات تشير إلى أ
الوسائل القتالية، ودخلوا إلى أحد المباني في القاعدة العسكرية، وتوجهوا إلى الخزائن الشخصية للجنود، 

 وقاموا باقتحامها واحدة تلو األخرى، وأخذوا األسلحة منها.
ج بالجنود، قد حصل خالل ساعات كما تشير التقديرات إلى أن اقتحام القاعدة العسكرية، التي كانت تع

الليل، ولكن لم تكتشف عملية السرقة إال في ساعات صباح امس عندما دخل الجنود المبنى واكتشفوا 
 الخزائن التي اقتحمت.

 وبحسب تقديرات المحققين فإن عملية االقتحام جرت بواسطة عناصر من عالم الجريمة.
 42/0/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 قد تغير سياستها تجاه سورية "إسرائيل"ل أمني إسرائيلي: مسؤو .08

تد برس"،  إن قال مسؤول كبير في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، الليلة الفائتة، في مقابلة مع "أسوشي
ما أسماه سياسة الحياد اإلسرائيلي تجاه ما يحصل في سورية باتت موضع تساؤل مع ارتفاع عدد المقاتلين 

 المتماثلين مع تنظيم "القاعدة" في سورية.
وقال المسؤول نفسه إنه بسبب غياب حليف محتمل إلسرائيل في سورية، فإن إسرائيل كانت تفضل أن تذبح 

ة بعضها البعض بدال من التركيز على إسرائيل. وأضاف أنه من المحتمل أن تضطر األطراف المتصارع
إسرائيل إلى إعادة النظر في هذه اإلستراتيجية، وذلك ألنه مع استمرار الحرب في سورية يزاد تدفق 

 "الجهاديين والراديكاليين" إلى المنطقة.
سرائيل كانت عدم التدخل في ما يحصل وفيما عدا هجمات موضعية، بحسب مصادر أجنبية، فإن سياسة إ

في سورية. وأضاف أنه مع دعوة جهات إسرائيلية إلى إبعاد الرئيس السوري بشار األسد عن السلطة، إال 
أنها تجنبت فعل أي شيء خشية أن يمسك بزمام السلطة "منظمات أخطر". وقال المسؤول نفسه إن شيئا لم 

 مناقشات وراء الكواليس بشأن إمكانية تغيير إستراتيجية الحياد.يتغير على المستوى الرسمي، ولكنه تجري 
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ألف مقاتل في سورية مرتبطون  21وبحسب الضابط االستخباري نفسه فإن التقديرات تشير إلى وجود نحو 
بتنظيم "القاعدة"، وهو ما يعتبر قفزة هائلة مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل سنتين، حيث لم يتجاوز العدد 

 مقاتل. ألفي
وحذر المسؤول نفسه من أن هذه المنظمات ستوجه طاقاتها ضد إسرائيل بعد نظام األسد وبعد تثبيت 

 سلطتها في سورية.
وكتبت "أسوشيتد برس" في تقريرها نقال عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن تنظيمات متماثلة مع "القاعدة" 

 المرتين األخيرتين. هي التي أطلقت الصواريو من لبنان باتجاه إسرائيل في
 42/0/4102، 27عرب 

 
 اإلسرائيلي يستهدف األراضي الزراعية وزوارق الصيد في غزة االحتالل .07

استهدف جيش االحتالل "اإلسرائيلي"، صباح أمس السبت، األراضي الزراعية في  رام هللا، وكاالت: -غزة
بمنطقة السودانية في المدينة، وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، غداة إطالق النار على قوارب الصيادين 

الضفة الغربية دهمت قوات االحتالل أحياء في الخليل واعتقلت عددًا من الشبان الفلسطينيين، واعتدى 
 مستوطنون على سكان قريتين في شمال الخليل وجنوبها .

في خان يونس، وقال مصدر فلسطيني، إن اآلليات "اإلسرائيلية" المتمركزة في األحراش بمنطقة القرارة 
أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه أراضي الفلسطينيين الزراعية في المنطقة، ولم يبلغ عن وجود إصابات 
.وفي وقت متأخر من مساء أمس األول الجمعة، استهدفت الزوارق الحربية "اإلسرائيلية" عددًا من قوارب 

 غزة.الصيد في منطقة السودانية ومدينة 
ة المحتلة اعتقلت قوات االحتالل، أمس السبت، مواطنًا فلسطينيًا يدعى محمد خليل وفي الضفة الغربي

أبوعقيل عند حاجز "الكونتينر" العسكري جنوبي مدينة القدس المحتلة، ونقلته إلى جهة غير معلومة . كما 
االحتالل  اعتقلت ثالثة شبان مقدسيين، من باب العمود وسط القدس المحتلة . وأفاد شهود عيان أن جنود

اعتقلوا الشبان الثالثة بعد ادعاء مستوطنين اثنين بانهم اعتدوا عليهما . وأشار الشهود إلى أن القوات اقتادت 
  الشبان إلى مركز شرطة "البريد" التابع لالحتالل، بشارع صالح الدين في المدينة .

 
رب مدينة الخليل، بالغات لمراجعة كما سلمت قوات االحتالل ثالثة مواطنين في بلدة "دير سامت" جنوبي غ

مخابراتها . ودهم جنود االحتالل أحياء عدة في الخليل، ونصبوا حواجز عسكرية على مداخل بلدتي 
 ."سعير"، و"حلحول" شمالي المدينة

 42/0/4102الخليج، الشارقة، 
 

 أمرالخليل: إصابة مواطَنين وتحطيم أشجار في اعتداءات للمستوطنين في أم الخير وبيت  .01
الخليل: أصيب في قرية أم الخير البدوية، جنوب شرقي الخليل، أمس، مواطنان إثر اعتداءات جديدة لنزالء 
مستوطنة "كرمئيل"، فيما شملت اعتداءات بالتزامن نفذها نزالء في مستوطنة "بيت عين"، المقامة شمال 

 ن مزارعي البلدة بالحجارة.غربي بيت أمر، على مرأى من جنود االحتالل، تحطيم أشجار ورشق عدد م
وأوضح منسق لجان مقاومة الجدار واالستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، أمس، أن اعتداءات 
المستوطنين في أم الخير على عدد من المواطنين بغرض منعهم من رعي أغنامهم في أراضيهم شرق 
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عامًا(  11مواطنين مليحة الهذالين )"كرمئيل" )على مرأى من جنود وشرطة االحتالل( أدت إلى إصابة ال
عامًا( برضوض وفي أنحاء من جسميهما، ما استدعى نقل الثاني إلى  91وسليمان عيد الهذالين )

 المستشفى الحكومي في بلدة يطا بعد فقده الوعي إثر ضربه من قبل أحد المستوطنين على رأسه.
أمر محمد عياد عوض: إن مستوطنين في سياق متصل، قال الناشط في مقاومة االستيطان في بيت 

مقنعين من مستوطنة "بيت عين" المقامة شمال شرقي البلدة، هاجموا بالحجارة الشقيقين حماد ومحمد جابر 
عامًا( ومنعوهما من مواصلة العمل في حقول تعود لعائلتيهما في "واد أبو  11و 11عبد الحميد الصليبي )

االعتداء الذي نفذ على مرأى من جنود االحتالل ودون تدخل منهم  الريش" جنوب المستوطنة، مشيرا إلى أن
 لمنعه، شمل تحطيم أغصان عدد من أشجار الزيتون ومالحقة مزارعين آخرين بالمنطقة للغرض نفسه.

 42/0/4102األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل ُيفرج عن رفات شهيد فلسطيني من "مقابر األرقام" .41
ة، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلية قّررت اإلفراج عن رفات الشهيد الفلسطيني رام هللا: قالت هيئة حقوقي

 أحمد حافظ سعدات عبد الجواد من "مقابر األرقام" وتسليمه إلى عائلته يوم الثالثاء المقبل.
وأوضحت "الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء" في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم السبت 

الشهيد عبد الجواد ستتم عن طريق معبر الطيبة قرب طولكرم شمال  ن عملية تسليم جثمان(، أ0|31)
الضفة الغربية المحتلة، حيث سيتم عقبها نقله إلى منزل عائلته في مخيم عسكر بنابلس استعدادًا لعملية 

ة المقامة على فدائية في مستوطنة "ألون موريه" اليهودي وكان عبد الجواد قد استشهد في عملية تشييعه.
، 3113آذار )مارس( عام  31القديم بنابلس، بتاريو  أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب مخيم عسكر

وأشارت الحملة في بيانها، إلى أن رفات الشهيد عبد الجواد هو الخامس  .عاماً  02حيث كان عمره آنذاك 
سطينيًا محتجزٌة رفاتهم في "مقابر األرقام" شهيدًا فل 29الذي يتم اإلفراج عنه في إطار دفعة تحرير جثامين 

 اإلسرائيلية.
 42/0/4102قدس برس، 

 
 احتجاجات بشمال الضفة وجنوبها ضد المفاوضات مع االحتالل .40

شارك المئات من أهالي مدينتي نابلس والخليل شمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبها، اليوم السبت : نابلس
 باتفاق اإلطار الذي عرضه وزير الخارجية األمريكية جون كيري. (،  بمسيرتين وذلك تنديًدا31-0)

وردد المتظاهرون في المسيرة التي انطلقت من وسط مدينة نابلس وجابت عدة شوارع فيها، و نظمتها قوى 
فلسطينية باستثناء حركة "فتح"، هتافات مناهضة لزيارة كيري و رافضة للمفاوضات، مطالبين خاللها رئيس 

 فلسطينية بوقف المفاوضات.السلطة ال
وقال عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رمزي رباح في كلمة له خالل المسيرة 
"إن اتفاق اإلطار هو اتفاق إعالن مبادئ مفتوح على مر الزمن، وكل فقرة في تحتاج لسنوات من 

 المفاوضات".
منطقة "تأتي لمنح "إسرائيل" المزيد من الوقت لمواصلة االستيطان، ورأى رباح، أن زيارات كيري المتكررة لل

 وفرض أمر واقع جديد إللغاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس العربية".
 42/0/4102المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 ةمطالبات في رام هللا بتحييد فلسطينيي سوري .44

وبينهم مؤيدون  0291اء فلسطينيون أغلبيتهم من المناطق المحتلة عام طالب نشط: ميرفت صادق -رام هللا
ومعارضون لنظام الرئيس بشار األسد بتحييد مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا عن الصراع المسلح 

 هناك.
دة ورفع النشطاء شعارات تطالب "بعدم زج الالجئين الفلسطينيين في حروب اآلخرين"، وبضرورة تحمل القيا

والفصائل الفلسطينية مسؤولية حماية الالجئين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك والمهجرين عن 
 مخيماتهم بسوريا. 

، حاولت الوصول 0291جاء ذلك أثناء مظاهرة دعا لها الحراك الشبابي في الداخل الفلسطيني المحتل عام 
 ت، إال أن الشرطة الفلسطينية حالت دون ذلك. إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام هللا ظهر السب

وشارك في المسيرة ناشطون فلسطينيون من مناطق طمرة وعكا وكفر قاسم وكابول وسخنين والطيبة والنقب 
 . 0291في األراضي المحتلة عام 

وأجمع المتظاهرون على تحييد مواقفهم السياسية حيال األزمة في سوريا، وجاء في دعوتهم عبر مواقع 
التواصل االجتماعي "مؤيد للنظام السوري أو معارض، ارفع صوتك وال تفقد إنسانيتك وأعلنها صرخة ضد 

 قتل الفلسطينيين وموتهم جوعا في سوريا".
 42/0/4102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مريض في يومها األول 811تستقبل  "47غزة "طواقم  .43

منذ  ساعات صباح أمس في استقبال المراجعين  31/باشرت طواقم المستشفى الميداني األردني غزة  -غزة 
والمرضى من األهل في قطاع غزة. واحتشد مئات المواطنين من االهل في قطاع غزة في ساحات 
االستقبال الخارجية والداخلية للمستشفى حيث كان في استقبالهم طواقم المستشفى الميداني االردني 

بهم وتم التعامل معهم وفق نظام محدد من اجل تسهيل وصولهم واالبتسامة على محياهم وعبارات الترحيب 
 وحصولهم على الخدمات الطبية.

وقال قائد المستشفى محمد علي الحموري وهو يشارك في استقبال المراجعين اننا جميعا نشعر باالعتزاز 
يهات جاللة الملك والسعادة الغامرة ونحن نستقبل اهلنا في المستشفى الميداني االردني ونقوم بتنفيذ توج

 عبدهللا الثاني في التخفيف من معاناة اهلنا بقطاع غزة الحبيب.
من جهته قال مدير المستشفى الدكتور دعمة محمد الدعمة ان طواقم وكوادر المستشفى بدأت منذ الصباح 

 حالة مرضية لكافة التخصصات الطبية الموجودة.)بترا(. 111باستقبال ما يزيد على 
42/0/4102ان، الدستور، عمّ   

 
 الحصري الشيخ الشيخ ملحس.. رائد علم التجويد بفلسطين ألف كتابا مدحه .42

شاء القدر لشيو ُقّراء فلسطين محمد سعيد ملحس أن ُيثبت صواب رأيه في حكم : عاطف دغلس-نابلس 
لى قصاصة تجويدي لكلمة في القرآن الكريم، كان معلمه في الُكتاب قد خالفه فيه، فحالفه الحظ بأن عثر ع

من كتاب قديم ألحكام التجويد بينما كان في طريقه للمسجد، وقد كتب عليها ذلك الحكم الذي يؤكد صحة 
 رأي الفتى، مما شكل نقطة تحول في حياته، فانطلق يدرس علوم القرآن ويتعمق فيها.
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علم القرآن عاما( في صغره عندما انخرط  في ت 21ما سبق يختزل تفاصيل كثيرة رافقت الشيو ملحس )
الكريم واإلبداع بترتيله في مساجد مدينته نابلس، لكن خالفا في الرأي على حكم تجويدي جعله يغادر إلى 

 مسجد آخر، رغم أن رأيه انبثق عن قاعدة علمها إياه شيخه آنذاك.
حصري، ولعدم اقتناع هذا المعلم، أرسل الفتى ملحس برسالة منمقة إلى شيو قّراء مصر في حينها محمود ال

 طالبا رأيه في هذا الحكم وفي مسائل أخرى، فرد الحصري بصحة رأي الفتى.
شكلت هذه الحادثة نقطة تحول في حياة الشيو ملحس، وانطلق يتدارس علوم القرآن ويتشربه بطرق مختلفة، 

 وصار رغم صغر سنه قادرا على عقد مجالس العلم لمن يفوقه سنا بمساجد مدينة نابلس.
 42/0/4102الدوحة، الجزيرة نت، 

 
 "معاريف" تكشف تفاصيل محاوالت اغتيال حسن نصر هللا .15

نشــرت صــحيفة "معــاريف" العبريــة، اليــوم الســبت، عبــر موقعهــا  :ترجمــة خاصــة -القــدس دوت كــوم  -غــزة 
االلكترونـي تقريــرا مطـوال حــول الوحـدة الخاصــة لحمايــة أمـين عــام حـزب هللا اللبنــاني "حسـن نصــر هللا" والــذي 

 ه بالحرس الملكي، مبينًة أن وحدة النخبة في الوحدة الخاصة لتمن تقوم بحماية نصر هللا.وصفت
ووفقا للصحيفة، فإن الوحدة ترتدي اللباس الفاخر والجميل الموحد، كما ترتدي سترات واقية مـن األفضـل فـي 

ي مميـز بإشـراف رجـال، مـدربون جمـيعهم بشـكل أمنـي وعسـكر  120العالم، ويصل عـدد الوحـدة بشـكل عـام لــ 
 األمن الداخلي الخاص بالحزب والذي يشرف عليه القيادي الكبير في الحزب "وفيق صفا".

حـارس أمـن مـن ذوي  60وحسب الصحيفة فإن فريق األمن الشخصي ألمين عام حزب هللا، يصل إلى نحـو 
 ريبهم لهذه المهمة فقط.الخبرة والمخلصين الذين يعملون تحت قيادة قائد الفريق "أبو علي جواد" وأنه تم تد

مــن أفــراد األمــن الــداخلي والــذين يعملــون علــى تقــديم الــدعم لقــوة  190وتتــألف بقيــة أفــراد القــوة الخاصــة مــن 
ـــين  الحراســـة فـــي حـــال خـــرج نصـــر هللا علنـــا للجمـــاهير، حيـــث تتشـــكل مـــن مـــراقبين فـــي المنـــاطق العامـــة وب

 أسطح المنازل لتأمين ظهر نصر هللا. الجماهير ويعتبرون من الحراس الخفيين ومنهم من يعتلي
ووفقا لمعاريف، فإنه تم تعزيـز الترتيبـات األمنيـة حـول نصـر هللا بعـد اغتيـال قـوة أميركيـة خاصـة لقائـد تنظـيم 

، مشيرًة إلى معلومات نشرتها صحيفة السياسة الكويتية عن أن نصر 6011القاعدة أسامة بن الدن في أيار 
 ضاحية الجنوبية في بيروت إلى مكان آخر وأنه تم تشديد الحراسة عليه.هللا نقل مكانه السري من ال

وتقــول الصــحيفة أنــه فــي أحــد العــروض األكثــر دراماتيكيــة مــن نصــر هللا، ظهــوره بشــكل مفــاجو خــالل إحيــاء 
، وذلــك وســط آالف مــن الجمــاهير التــي احتشــدت فــي بيــروت حينهــا ،ولكــنهم لــم 6011عاشــوراء فــي يونيــو 

تخوفـا  6002لحظة لظهور نصر هللا وجها لوجـه، حيـث لـم يكـن يظهـر منـذ نهايـة حـرب لبنـان يعدوا أنفسهم 
 من أي هجوم إسرائيلي.

لــدى اســتقباله  6004وتشــير الصــحيفة إلــى أن آخــر ظهــور علنــي كــان لنصــر هللا أمــام الجمــاهير، فــي عــام 
ظهـر تحـت حراسـة مشـددة جـدا  األسير "سمير القنطار" الذي أفـرج عنـه فـي صـفقة تبـادل األسـرى، مبينـًة أنـه

وتحـدث لفتــرة وجيـزة وقــد وصـل لمكــان االحتفـال وغــادر عبـر شــبكة نفـق تــربط القبـو مــع أحـد الشــوارع المطلــة 
 على ساحة المهرجان.

ويقول عقيد متقاعد في الجيش اإلسرائيلي، ومقرب من رئاسة هيئة األركان العامة "أن نصـر هللا يظهـر علنـا 
 ن وبما يتناسب مع الحالة األمنية المختارة".اعتمادا على موقع المكا
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وحسب الصـحيفة، فـإن الصـور التـي تنشـر لحظـة ظهـور نصـر هللا تبـين قبـل الحـرب الثانيـة علـى لبنـان كـان 
يظهر بحارس أو اثنين، وبعد الحرب أصبح يظهر بأكثر من حارس وبـات فـي اآلونـة األخيـرة فـي ظـل تزايـد 

 لهجومية، وبات يظهر أيضا مع أحد حراسه حقيبة.التهديدات يستخدم حراسه البنادق ا
وتقول الصحيفة أن حزب هللا في وقت مبكر من أي احتفال تقوم مجموعة حراس أمنية علنية وسـرية بوضـع 
الحواجز ومنع السيارات والدراجات النارية وغيرها من الوصول للمكان تخوفا من اغتيـاالت مماثلـة لتلـك التـي 

ح يــوم المســـيرة التــي ظهـــر فيهــا نصـــر هللا، تــم إغـــالق كــل الشـــوارع فــي محـــيط وقعــت فــي إيـــران. وفــي صـــبا
مــن الحــراس األوفيــاء قــاموا بحراســة أمنيــة مشــددة وشــكلوا حــاجزا حــول نصــر هللا بشــكل  60الملعــب، ونحــو 

مربع، وبدأ يشق طريقه نحـو الحشـود فـي وقـت كانـت قـد أعـدت شاشـة عمالقـة لمتابعـة كلمتـه عبرهـا، إال أنـه 
أة وســط تلــك الحراســة التــي حرصــت علــى دفــع أي حشــد حتــى الوصــول بأمــان إلــى خشــبة مســرح ظهــر فجــ

 المهرجان حيث قال حينها نصر هللا للجماهير "أردت أن أكون بينكم لبضع لحظات لتجديد والئنا للحسين".
ؤديــة وتضـيف: "اســتمر ظهـور نصــر هللا لســت دقـائق، ثــم غـادر خشــبة المســرح مـن أحــد الشـوارع الجانبيــة الم

إلى القبو القريب، وقبل أن يغادر كان يقـوم حارسـه الشخصـي باالتصـال عبـر سـماعة الـرأس لالطمئنـان مـن 
عـدم وجـود أي مشـكلة، فيمـا كــان الحـراس يقومـون بالتحـديق فـي الســماء أحيانـا تخوفـا مـن طـائرات اســتطالع 

 إسرائيلية قد تحلق فوق بيروت في ذلك الوقت".
 حياته في القبو
عامــا( لــه تســعة إخــوة وأخــوات، والــده قــال فــي إحــدى المقــابالت مــع وكالــة  24لكــريم نصــر هللا، )حســن عبــد ا

األنباء اإليرانية "أنه ال يـرى نجلـه إال مـرة واحـدة فـي السـنة حـين يفـاجئهم بزيـارة عائليـة. نصـر هللا نفسـه لديـه 
، 1331جـوم نفـذ عــام خمسـة أطفـال مـن زوجتـه فاطمـة مصـطفى ياسـين، وقــد قتـل نجلـه األكبـر هـادي فـي ه

 عائلته أيضا تعيش في ترتيبات أمنية آمنة وسرية.
لمحاولــة اغتيــال فاشــلة مــن خــالل التســمم الغــذائي، وفــي حــرب لبنــان الثانيــة  6004وتعــرض نصــر هللا عــام 

اعتقلـــت شـــبكة  6002فشـــلت محاولـــة الغتيالـــه خـــالل قصـــف إســـرائيلي علـــى بـــرج كـــان بداخلـــه، وفـــي أبريـــل 
غتيــال نصــر هللا مــن خــالل اســتخدام صــارول "الو" كــان سيســتهدف ســيارته أثنــاء حضــوره إرهابيــة خططــت ال

، وقــع انفجــار فــي مبنــى ســكني فــي 6011يوليــو  90مهرجــان فــي حــارة حريــك فــي الضــاحية الجنوبيــة، وفــي 
الضــاحية وُيعتقــد أن نصــر هللا كــان مســتهدفا حيــث كــان مقــررا أن يلتقــي بمســؤولي كبــار الحــزب، وبعــد شــهر 

جرت سيارة مفخخة قرب قاعة الشهداء حيث كان سيلقي نصر هللا كلمة بمناسبة مـرور سـبع سـنوات علـى انف
 حرب لبنان.

وتقــول الصــحيفة لــيس مــن المســتغرب أن يقضــي نصــر هللا معظــم وقتــه يتحصــن فــي مكــان ســري خشــية مــن 
لقــاءات للحــزب أو  اغتيالــه، وعــدم الظهــور علــى العلــن، وبــالرغم مــن ذلــك يشــمل جــدول أعمالــه اليــومي عقــد

لشخصــيات خــارج الحــزب، لمناقشــة الكثيــر مــن القضــايا الداخليــة والخارجيــة وكــل ذلــك يــتم فــي مبــان تحــت 
 حماية حراسته الخاصة.

أشخاص يمكثون معه  4ويقول الضابط اإلسرائيلي السابق "عتي شيلح": "في المخبأ السري لنصر هللا، يبقى 
شخصـية، وهـم جـزء مـن حيـاة نصـر هللا ويرتبطـون معـه لـيال ونهـار بشكل دائـم وهـم مسـؤولون عـن سـالمته ال
 وربما ال يوجد لهم أي نمط حياة طبيعية".

وحســب الصــحيفة فــإن مــن القــائمين علــى أمــن نصــر هللا، القائــد العســكري األعلــى لحــزب هللا ورئــيس األجهــزة 
ل حرب"، ورئـيس األمـن "خلي 6016الخاصة "مصطفى بدر الدين"، ومستشار شؤون االستخبارات حتى عام 
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المركــزي "وفيــق صــفا" ورئــيس جهــاز األمــن والحمايــة الخاصــة "أبــو علــي جــواد"، ورئــيس المجلــس التنفيــذي 
 للحزب "صفي الدين"، وابن شقيقه وخليفته والمقرب منه "حسين الخليل".

فـــاالت وتقـــول الصـــحيفة أن نصـــر هللا حـــرص فـــي اآلونـــة علـــى الظهـــور العلنـــي فـــي العطـــل الرســـمية واالحت
المركزيــة، وخاصــًة فــي قاعــة ســيد الشــهداء وملعــب الرايــة وهمــا مكانــان أعــدت داخلهمــا خطــط حمايــة مســبقة 

 ومجهزة جيدا للحماية.
فيمــا يقــول الضــابط شــيلح "إن ظهــور نصــر هللا يــتم وفقــا لمســتوى التهديــد وبنــاء علــى المعلومــات االســتخبارية 

أه، فــي األحــداث ذات مغــزى، وفــي أمــاكن يؤخــذ فيهــا كــل المتعلقــة بــذلك، ويتميــز ظهــور نصــر هللا مــن مخبــ
 التجهيزات الالزمة للحماية ويكون ظهوره محدودا لدقائق".

وتقول الصحيفة أن رحالت نصر هللا الخارجية كانت تتم مـن بيـروت إلـى سـوريا ومنهـا إلـى إيـران أو غيرهـا، 
اصـــة وبحراســـة مشـــددة جـــدا مـــن ومنـــذ األحـــداث تغيـــرت وباتـــت مـــن مطـــار بيـــروت مباشـــرة وعبـــر طـــائرات خ
 حراسته الخاصة التي تقوم بالسيطرة على مداخل ومخارج المطار حين سفره.

 15/1/1014، القدس، القدس

 
 واشنطن: وثيقة اإلطار ليست خطة أميركية بل ثمرة المفاوضات .16

باســمها  وكــاالت: قالــت الخارجيــة األميركيــة فــي إعــالن أصــدرته امــس علــى لســان نائبــة الناطقــة -واشــنطن 
ماري هـارف إن وثيقـة اتفاقيـة اإلطـار التـي تعكـف اإلدارة األميركيـة علـى بلورتهـا ال تعتبـر خطـة أميركيـة بـل 

 هي ثمرة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وتعكس المرحلة التي ألت إليه تلك المفاوضات .
صـف فيهـا اتفاقيـة اإلطـار بالخطـة وأضافت فيما بدا بأنه رد أميركي على تصـريحات بنيـامين نتنيـاهو التـي و 

األميركيـة الخالصــة التــي تعبــر عـن موقــف ووجهــة نظــر الواليــات المتحـدة "المفاوضــات تــتمخض عــن تحقيــق 
 تقدم لكن األمر ليس سهال ويوجد المزيد من العمل يجب إنجازه" .

 16/1/1014، األيام، رام هللا
 

 جنيف ليس بديال .17
 أ.د. يوسف رزقة

اليرمـــوك بدمشـــق ذبـــح الفلســـطينيين فـــي ســـوريا الســـلطة و"حمـــاس" تـــدينان جريمـــة  شـــهيدا بقصـــف مخـــيم 60
 "اليرموك"

) لن أخلي أي مستوطنة، ولسنا قريبين من توقيع اتفاق إطار، وما يسـعى اليـه جـون كيـري هـو مسـلك إلدارة 
يتكــرر المفاوضــات، ولــيس اتفــاق إطــار(. هــذا مــا قالــه نيتنيــاهو فــي )دافــوس(، وهــو موقــف سياســي ثابــت، و 

نمــا العبــرة التــي  بصــياغات مختلفــة، واحســب أن العبــرة ليســت فــي أيديولوجيــة الموقــف الصــهيوني، وثباتــه، وا 
يجــدر أن نتوقــف عنــدها فلســطينيا تقــول إنــه ال أمــل لنــا فــي المفاوضــات، وقــد آن آوان اإلعــالن عــن فشــلها، 

وهنــا يجــدر أاّل نلتفــت الــي تصــريح والعــودة الــى المقاومــة، بحســب مــا قــال محمــد اشــتية المفــاوض المســتقيل، 
 عزام األحمد القائل : إن الوقت غير مناسب للمقاومة ألن إسرائيل قوية ؟!.

فــي البــدائل عــن المفاوضــات ثمــة مــن يبحــث عــن ) جنيــف ( لفلســطين، أي يــدعو للعــودة الــى خيــار المــؤتمر 
ت منظمــة التحريــر يومهــا أن الــدولي الــذي رفضــته دولــة االحــتالل، واستعاضــت عنــه األطــراف بمدريد،وارتضــ

تكــون جـــزءا مــن الوفـــد األردنــي، ومـــع ذلــك لـــم تحـــافظ المنظمــة علـــى البعــد الـــدولي، وال علــى البعـــد العربـــي، 
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ودخلــت فــي مســار ســري ثنــائي فــي أوســلو. وهــو اتفــاق تنصــلت منــه الحقــا الــدول العربيــة، ووصــفته باالتفــاق 
نيف / مؤتمر دولي ( يعبر عن موقف رسمي، أم يعبر المنفرد. ولست أدري هل دعوة أفراد من السلطة ) لج

 عن موقف شخصي، أم أن األمر هو تعبير عن إحباط، أم أنه من باب ذر الرماد في العيون.
جنيف ليس من البدائل الممكنة أو ذات الجدوى، والبدائل الممكنة تنحصر فيما يقدر عليه الفلسطيني، ومنها 

ب علـى خيـار مواجهـة الصـلف الصـهيوني. وربمـا يحتـاج هـذا الخيـار الـى العودة إلى المقاومـة، وتوحيـد الشـع
نهاء االحتالل ) الديلوكس( قليل التكلفة.  قرار جريء بحل السلطة، وا 

ذا تأملنا ما قاله اشتية مؤخرًا بأننا كنـا نخـدم )  أوال، ثـم المجتمـع الـدولي، ثـم اسـرائيل (، واآلن صـرنا  أنفسـناوا 
المجتمع الدولي ثانيا، ثم انفسنا(، وهو قول مثير للدهشة واالستغراب، ال سـيما حـين أوال، ثم  إسرائيلنخدم ) 

زاحـت عـن  إسـرائيلنصححه بحسب الواقع والمشاهدة، بالقول : إن السلطة خـدمت  أوال، منـذ توقيـع أوسـلو، وا 
دمات تقـدم بشـكل ظهر االحتالل كلفته المالية وغير المالية منذ اليوم االول من تشكيل السلطة، ومازالت الخـ

مضـــطرد دون مراجعـــة للحســـابات، ولـــم تحقـــق خدمـــة حقيقيـــة للشـــعب الفلســـطيني، بمقيـــاس التحريـــر وتقريـــر 
 المصير.

ومـــن البـــدائل رفـــع اليـــد الثقيلـــة عـــن حمـــاس، وعـــن المقاومـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة، وهـــي ورقـــة رابحـــة فـــي يـــد 
يـة تقـدم لـه بيـد السـلطة. التنسـيق األمنـي هـو ، ومؤلمة جدا للمحتل الذي تعّود على خـدمات مجاننالفلسطينيي

شــكل مــن أشــكال الخــدمات المجانيــة التــي تقــدمها الســلطة لالحــتالل، وبإمكانهــا أن توقــف هــذه الخدمــة، التــي 
 تقدمها األجهزة األمنية.

ن كان تعبيرا عن موقف اليأس من خيار  إلىجنيف ليس بديال، واالنضمام  المؤسسات الدولية ليس بديال، وا 
ن علـــت األصـــوات ال مفاوضــات العبثيـــة، وهـــو ورقـــة شـــكلية ألن إرادة تفعيـــل الخيـــارات شـــبه منعدمـــة، حتـــى وا 

 المنادية بذلك.
 15/1/1014، فلسطين أون الين
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 حلمي األسمر
ســطين مجــرد طبعــة منقحــة يبــدو أن خطــة وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري للتســوية السياســية لقضــية فل

الشــهيرة، وهــي الوثيقــة التــي كانــت نتيجــة االجتماعــات التــي عقــدت علــى  "بيلــين –وثيقــة عبــاس "عمــا يســمى 
فتــرات متالحقــة اســتغرقت أكثــر مــن عــام ونصــف، أجــرت خاللهــا الطــواقم المختلفــة مــن الطــرفين اإلســرائيلي 

دس وقبـــرص وأمســـتردام وأوســـلو ولنـــدن وأثينـــا والفلســطيني أكثـــر مـــن عشـــرين اجتماعـــًا ســـريًا فـــي كــل مـــن القـــ
 وباريس؛ وقد نجح الجانبان في الحفاظ على سرية هذه اللقاءات بتبديل الوجوه وتناوبها باستمرار.

م فـي مقـر 1332مـايو 14و19ومن أهم الجلسـات التـي تمـت فيهـا بلـورة بنـود الوثيقـة، تلـك التـي عقـدت يـومي
 ( في باريس بحضور مراقبين عن وزارة الخارجية الفرنسية.IFRIالمعهد الفرنسي للعالقات الدولية )

م، وقـد أكـد ذلـك وزيـر الخارجيـة 1332تم إنجـاز الوثيقـة فـي األسـبوع األخيـر مـن شـهر تشـرين األول/ أكتـوبر
تشـرين 12السويدي األسبق المستر سـتين أندرسون في مقابلة إذاعية مع راديو الجيش اإلسرائيلي أذيعت يـوم 

..إن مفاوضــات ســّرية مكثفــة قــد جــرت بــين متفاوضــين إســرائيليين وآخــرين "م قــال فيهــا: 1332برالثــاني/نوفم
فلسـطينيين علــى مــدى أكثـر مــن عــام فـي عــدد مــن العواصـم األوروبيــة، أدت إلــى التوصـل إلــى اتفــاق مبــادئ 

ن تلــك المفاوضــات قــد ُتّوجــت بصــياغة وثيقـــة تتضــمن المبــادئ األسا ســية للحــل حظــي بمباركــة القيــادتين، وا 
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سـحق رابـين الـذي كـان يريـد اإلعـالن عنهـا قبـل أسـابيع قليلـة مـن  النهائي بعلم كل مـن السـيد ياسـر عرفـات وا 
؛ غيـــــر أن "م1332موعـــــد االنتخابـــــات اإلســـــرائيلية لتكــــــون أساســـــًا لبرنامجـــــه االنتخـــــابي فـــــي حزيران/يونيـــــو 

ـــذي وقـــع بعـــد اثنــــي عشــــر يومـــ ًا فقـــط مـــن تـــاريو إنجـــاز الوثيقـــة الرصاصـــات التـــي عاجلتـــه عنـــد اغتيالـــه ال
م( أدى إلى إبقاء ملفهـا الســّري مغلقـًا، إلـى أن تسـّلمه خلفـه شــيمون بيريـز الـذي آثـر االحتفـاظ 2/11/1332)

 بسرية الوثيقة وعدم الكشف عنها في حينه ألسباب انتخابية.
للثام عن اللقاءات السرية المثيـرة إال أن جريدة هاآرتس اإلسرائيلية، تلقت برقية من مراسلها في أثيـنا أماطت ا

التي اقتـفى آثارها بمتابعة حثيثة بالغة التعقيد، أدت إلى الكشف عن هوية المتفاوضين ومـا توصــلوا إليـه فـي 
ـــة المـــذكورة. وقـــد نشـــرت الصـــحيفة قنبلتهـــا اإلعالميـــة تلـــك فـــي عـــددها الصـــادر يـــوم  م، 69/6/1332الوثيق

ث عــن )إقامــة دولــة فلســطينية منزوعــة الســـالح لهــا وضــع الفاتيكــان(، واقتطفــت مــن الوثيقــة فقــرة هامــة تتحــد
 مضيفة عنصرًا انتخابيًا مثيرًا في الحملة الدعائية االنتخابية المثيرة التي كانت محتدمة في إسرائيل آنذاك.

ـام عـن وكان هذا الخبر المثير الذي نشرته هـآرتـس ألول مرة عن الوثيقة المذكورة، أول خيط ضوء يمـيط اللثـ
م مـــع رون بونــــداك أحـــد 4/2/1332الوثيقــــة اللغــــز، أعقبتهـــا مقابلـــة نشـــرتها مجلـــة اإلكســـبريس الفرنســـية يـــوم 

..نعم..يوجد شيء من هــذا "المشاركين في صياغة الوثيقة، ألمح فيها بشكل موارب عن صحة الوثيقة بقوله:
 "القبيل..

م 63/11/1332م وآخـر يـوم91/1/1332عبريـة يـومثم تال ذلك تصريح ليوســي بيليــن نشـرته كـل الصـحف ال
أقـــر فيهمـــا بصـــحة تلـــك الوثيقــــة)غير الموقعـــة( وبصـــحة االتصـــاالت التـــي شـــارك فيهـــا عـــدة أكـــاديميين مـــن 

مرجعــًا للمفاوضــين "الطــرفين، وأفصــح فيهمــا عــن معظــم البنــود التــي تضــمنتها الوثيقــة التــي وضــعت لتكــون 
 طلق عليها.كما أ "السياسيين لمرحلة الحل النهائي

ثم تبع ذلك أيضًا تصريح أكثر وضوحًا أدلى به يائيـر هيرشفيلد المشارك اإلسرائيلي في االجتماعات المغلقة 
م كشـف فيهـا 1/4/1332اإلسرائيلية في عـددها الصـادر يـوم "تكـوداه"وفي صياغة الوثيقة، نشرته له صحيفة 

 ي بيلين ورون بونداك.النقاب عن أهم بنودها، وأكد على ما ورد على لساني يوس
وقــد ذيلــت الوثيقــة بالمالحظــة التاليــة: اتفــق الجانبــان علــى تعليــق التوقيــع علــى هــذه الوثيقــة والتصــديق عليهــا 

 وعلى ملحقاتها إلى حين االنتهاء من مفاوضات الحل النهائي حول التفاصيل الدقيقة!
لــى نصــها المســرب كــي نعــرف تفاصــيل ويبــدو أن وقــت التوقيــع علــى هــذه الوثيقــة قــد حــان، ويمكــن الرجــوع إ

 خطة كيري بالتفاصيل!
 15/1/1014، الدستور، عّمان
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 نانسي موراي وسارة درسكول
شـــاهدنا وضـــعًا ممـــاثاًل لوضـــع األمـــريكيين الســـود والملـــونين، عنـــدما ســـافرنا إلـــى "إســـرائيل" والضـــفة الغربيـــة 

ين الثــاني الماضــي، كجــزء مــن وفــد ُبنــاة ســالم ينتمــون إلــى أديــان متعــددة، ودخلنــا المحتلــة، فــي نوفمبر/تشــر 
 عالمًا آخر ُيستخَدم فيه السجن الجماعي، نظامًا للسيطرة االجتماعية واإلخضاع.

هنـــاك أيضـــًا اعتـــاد الجنـــود المـــدججون بالســـالح اقتحـــام المنـــازل فـــي جـــوف الليـــل، وترويـــع ســـكانها والقيــــام 
وهنـــاك ُتجـــرى الغـــارات مـــن قبـــل الجنـــود "اإلســـرائيليين"، ويكـــون المســـتهَدفون باالعتقـــال،  باعتقـــاالت وحشـــية.

 عامًا. 16أو  11أطفااًل فلسطينيين على األغلب، ال تزيد أعمار بعضهم على 
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وتذكر منظمة يونيسيف، والمنظمة الدولية للدفاع عن األطفال، ومنظمة "أنقذوا األطفـال الدوليـة" وغيرهـا مـن 
حقوق اإلنسان، والمنظمات القانونية، أن األطفال الفلسطينيين الذين يجري القبض عليهم، مـن قبـل منظمات 

ـــديهم بشـــرائط مـــن البالســـتيك،  ـــنهم، وتغطـــى رؤوســـهم، وتغـــّل أي ـــًا مـــا ُتعصـــب أعي الجنـــود "اإلســـرائيليين" غالب
 ويؤخذون من منازلهم، وهم على هذه الحال.
ـــد  14ون للضـــرب، وُيحجـــزون وفـــي الحجـــز العســـكري، كثيـــرًا مـــا يتعرضـــ ـــة، وهـــم قي يومـــًا فـــي مرافـــق معزول

التحقيق، من دون أن يتمكنوا من االتصال بوالديهم، أو بمحامين عنهم. وحتى عنـدما يكونـون فـي المحكمـة، 
ال يسمح لهم بالتحدث إلى والديهم. وكثيرًا ما ُيرغم األطفال على توقيـع اعتـراف مكتـوب باللغـة العبريـة، التـي 

 مونها.ال يفه
عامًا، ستة أشـهر فـي السـجن. وقـذف  16ما قد يجلب لطفل عمره  -وجريمتهم، أنهم متهمون برمي الحجارة 
كانـت ثمـة حـاالت  6019عامـًا، حكمـًا بالسـجن المؤبـد. وفـي عـام، 12الحجارة، يمكن أن يجلب لطفـل عمـره 

د "اإلســـرائيليين"، كمـــا ورد فـــي ألوالد فـــي الخامســـة، والسادســـة، والســـابعة مـــن العمـــر، حجـــزوا مـــن قبـــل الجنـــو 
 حاالت مفزعة، وثقتها المنظمة الدولية للدفاع عن األطفال.
عامًا، جرى اعتقال نسبة مدهشة مـن الـذكور  42وأثناء احتالل "إسرائيل" لتراضي الفلسطينية، المستمر منذ 

تجـز كثيـرون سـنوات طويلـة ، بنـاًء علـى مـا تسـميه "إسـرائيل"، "أسسـًا أمنيـة". وقـد اح%40الفلسطينيين، تبلـغ 
ن إلـى أجـل غيـر مسـمى مـن دون تهـم أو محاكمـة. وينـدر أن  -ضمن ما ُيسمى "االعتقال اإلداري" وهو َسـجن

 من أفرادها في السجن. -وغالبًا أكثر من واحد -تجد عائلة في فلسطين، ال يوجد واحد
ســـرى والمعتقلـــين بالنســـبة إلـــى فـــي اليـــوم األول مـــن زيارتنـــا، لمســـنا بصـــورة واضـــحة، مـــدى أهميـــة قضـــية األ

أسـيرًا مفرجـًا عـنهم حـديثًا، وكـان  62الفلسطينيين. وفي المسـاء السـابق لزيارتنـا، خـرج ألـوف النـاس السـتقبال 
عامــــًا فــــي الســــجون "اإلســــرائيلية"، للقيــــام بأعمــــال مقاومــــة مناهضــــة  60العديــــد مــــنهم قــــد قضــــى أكثــــر مــــن 

الذين وافقت "إسرائيل" على إطالق سراحهم  100 د عددهم على،لالحتالل. وكانوا من بين األسرى الذين يزي
 كجزء من "محادثات السالم" الجارية حاليًا بوساطة من وزير الخارجية األمريكي، جون كيري.

كان أحد األسرى ُيستقبل عائـدًا إلـى مخـيم عايـدة لالجئـين فـي بيـت لحـم، الـذي كنـا نـزوره ذلـك اليـوم. وعنـدما 
بضــعة أوالد يبــدو مــن مظهــرهم، أنهــم فــي السادســة أو الســابعة مــن العمــر، ُيعبــرون عــن بلغنــا المخــيم، كــان 

مقاومتهم لالحتالل العسكري، بقذف حجارة باتجاه جنود "إسرائيليين" كـانوا خـارج المخـيم، ربمـا علـى بعـد مئـة 
 ياردة أو نحوها.

للدموع عليهم وعلينـا . تلّمسـنا طريقنـا، وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل  -وفجأة انقّض الجنود باتجاه األوالد 
 ونحن نلهث، إلى داخل أقرب مبنًى، وهو مبنى المركز الثقافي الذي كنا نزوره.

وبعــد أن التقطنــا أنفاســنا، ذكــر رجــل ُيــدعى محمــد، أنــه قضــى عــامين فــي الســجن، ألنــه كتــب شــعارات علــى 
شــرون مــن زمــالء صــّفه المدرســي، فــي الجــدار، عنــدما كــان فــي الســابعة عشــرة مــن العمــر . وكــان ســبعة وع

 السجن ذاته.
وقال لنا إن أحد النزالء مـن مخـيم عايـدة، كـان يخضـع العتقـال إداري مـن دون أن توجـه إليـه تهمـة بارتكـاب 
أي جريمة، منذ تسع سنوات. والفلسطيني الذي يقَبض عليه، دون هوية شخصية، عند واحدة من مئات نقاط 

 تمزق أوصال الضفة الغربية، معرض لقضاء عشرة أيام في السجن. التفتيش "اإلسرائيلية" التي
 وُيستخَدم السجن في العادة للمعاقبة، والتخويف وتجنيد العمالء، إضافة إلى كسر شوكة الفلسطينيين.
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على دافعي الضرائب األمريكيين أن ُيسـارعوا إلـى إعـادة النظـر فـي أولويـاتهم . "فهـل ُيعقـل أن ُيـدفع للسـجون 
ــًا ل"إســرائيل"، حيــث  4مــا ُيــدفع للتعلــيم العــالي فــي الواليــات المتحــدة؟ ولمــاذا نــدفع أكثــر م ماليــين دوالر يومّي

تمكنها تلـك األمـوال مـن الحفـاظ علـى احتاللهـا العسـكري لتراضـي الفلسـطينية، خالفـًا لقـرارات األمـم المتحـدة 
 والقانون الدولي؟

"الحرب على المخدرات"، وتفكيـك نظـام السـجن الجمـاعي. يجب علينا أن نبني حركة هنا في الوطن، إلنهاء 
ديســـمبر/ كـــانون  4ويجــب علينـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه، أن نـــتمعن فـــي الكلمــات التـــي قالهـــا نيلســـون مانـــديال يـــوم 

عندما كـان رئيسـًا لجنـوب إفريقيـا فـي مرحلـة مـا بعـد التمييـز العنصـري، حـين قـال: "إننـا نعـرف  1331األول،
 ا ستبقى ناقصة إذا لم يَنلن الفلسطينيون حريتهم". حق المعرفة، أن حريتن

 16/1/1014، الخليج، الشارقة
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 شلومو تسيزنا
يحاول كثيرون أن يفهمـوا مـا الـذي يرمـي اليـه اصـرار رئـيس الـوزراء نتنيـاهو علـى أن يجعـل وجـود اتفـاق مـع 

يهوديــة. وجــواب رئــيس الــوزراء فــي هــذا الشــأن يــتلخص الفلســطينيين قائمــا علــى اعتــرافهم بــأن اســرائيل دولــة 
 بتفسير بكلمتين: "عالج جذري".

ــا تريــان بساســكو ورئــيس وزراء كنــدا  بــين نتنيــاهو فــي هــذا االســبوع للضــيفين اللــذين زاراه وهمــا رئــيس روماني
تلعــثم"، قــال ســتيفن هــاربر أنــه اســتطاع ان يســأل أبــو مــازن هــل ســيعترفون بالدولــة اليهوديــة؟ "ويبــدأ حينهــا ال

نتنياهو عن رد أبو مـازن وفسـر ذلـك بعـد ذلـك: "هـذا هـو جـذر الصـراع وهنـاك ايضـا يوجـد مفتـاح حلـه. لـيس 
جــذر الصــراع المســتوطنات ولــيس جــذر الصــراع ولــم يكــن عــدم وجــود دولــة فلســطينية، إن جــذر الصــراع هــو 

حقيقــي يوجــب اعتــراف الفلســطينيين الـرفض الــدائم للتســليم بوجــود دولـة مســتقلة للشــعب اليهــودي. إن السـالم ال
 آخر االمر بدولة قومية للشعب اليهودي".

ويبــين نتنيــاهو مــن جهتــه أنــه يقصــد اتفاقــا دائمــا حقيقيــا ينهــي الصــراع. والعــوض عنــه كمــا أعلــن أنــه مســتعد 
تفـاق للتوجه الى تنازالت مؤلمة. إن نتنياهو ال يؤمن في هذه المرحلة بأن أبو مازن قادر على التوصل الى ا

 ويقول "ليس هو شجاعا بقدر كاف".
إن وجود مسار التفاوض مهـم ألنـه ُيمكـن مـن التحـادث ويخفـف عـن اسـرائيل فـي السـاحة الدوليـة ومـع الـدول 
العربيــة، لكــن هــل يوجــد فــي الحقيقــة احتمــال للتوصــل الــى اتفاقــات مــا؟ اذا اردنــا االعتمــاد علــى كــالم رئــيس 

 .20: 20واب هو الواليات المتحدة براك اوباما فالج
لماذا يريد رئـيس وزراء اسـرائيل اعترافـا مـن الفلسـطينيين؟ لمـاذا تحتـاج الـى اعتـراف كهـذا منـه؟ يسـأل كثيـرون 
رئــيس الــوزراء. "هــذا االعــالن لــيس مطلوبــا لنــا بــل هــو ضــروري لتبــين نيــتهم الحقيقيــة"، يجيــب. "هــل يريــدون 

 ؟.سالما حقيقيا أم يريدون االستمرار في خطة المراحل"
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ظهــر االعتــراف الفلســطيني بالدولــة اليهوديــة عنــد نتنيــاهو منــذ اليــوم االول الــذي ذكــر فيــه حــل الــدولتين فــي 
خطبة بار ايالن. واذا اردنا المقارنة بين التفاوض السياسي واجراء قضائي فان االمر يشبه "رفـع سـتار". انـه 

وضــوعين جــوهريين وهمــا عــودة الالجئــين اعـالن نوايــا حقيقــي يبــين هــل ينــوي الفلســطينيون المصـالحة علــى م
مكانية إسرائيلالى داخل  أو البدو فـي المسـتقبل حكمـا ذاتيـا بـزعم أن لهـم حقـا فـي  إسرائيلان يطلب عرب  وا 

 تقرير المصير.
 "زمن حاسم للقرار"

 سـنة، فيجـب أن 42بين نتنياهو في هذا االسبوع أنه اذا كان الصراع موجودا منذ نصف قرن، منذ أكثر من 
يكون مقرونا بشيء آخر ال بمبدأ االرض مقابل السالم. إن عندنا فهما غير سيء لذلك الشيء ألننا في كل 
مــرة أخلينــا فيهــا ارضــا نفــذنا بصــورة دقيقــة مطالــب كثيــرين فــي المجتمــع الــدولي كانــت اقــتالع المســتوطنات 

 ننا لم نحصل على سالم"، قال.مقابل السالم. وقد سلمنا اراضي مقابل السالم لك 1321والعودة الى خطوط 
"إن هذا الموقف هو االهم عند نتنياهو"، قال مسؤول سياسي رفيع هذا االسبوع. ولهذا حينما تبين أن موقف 

 نتنياهو يعارضه رئيس الدولة شمعون بيرس كان الغضب في ديوان رئيس الوزراء على بيرس حقيقيا.
ن حــين آلخــر مــع وزراء واعضــاء كنيســت مــن عــدة كتــل إن الــرئيس يقــول ذلــك الكــالم فــي احاديــث يجريهــا مــ

حزبيـــة. وبـــين بيـــرس أن اصـــرار نتنيـــاهو هـــذا "مـــن الفضـــول" كمـــا عرفـــه، وقـــد يفشـــل التفـــاوض. وقـــال أحـــد 
 المسؤولين الكبار التقى بيرس إنه حتى عرفه بأنه "طلب هاذي".

ودية فـي وثيقـة االسـتقالل"، ويبـين يبين بيرس في تلك االحاديث أن "دولة اسرائيل عرفت نفسها بأنها دولة يه
أن "الشــيء الوحيــد الــذي يقــرر هــل تبقــى دولــة يهوديــة هــو ضــمان االكثريــة اليهوديــة فيهــا". ويضــاف موقــف 
بيرس في هذا الشأن الى موقف رئيس يوجد مستقبل الوزير يئير لبيد. فقد عرف لبيد في مقابلة صـحفية قبـل 

 ليهودية بأنه "سخافة".شهر االصرار على طلب االعتراف بالدولة ا
فــي حــين أن لبيــد شــخص سياســي يعبــر عــن مواقفــه أوال فــي المجلــس الــوزاري السياســي االمنــي وقوتــه هنــاك 
محدودة، فهو واحد بين مجموعة اصحاب قرار، يعتبر الرئيس فوق الشعب وهو ذو تقدير وتـأثير فـي العـالم. 

فـــه رئـــيس الـــوزراء الســـابق اســـحق رابـــين تعريفـــه واســـوأ مـــن ذلـــك أنـــه ســـيبقى دائمـــا "متـــآمرا ال يكـــل" كمـــا عر 
المشهور. فبدل أن يؤيد موقف رئـيس الـوزراء فـي السـاحة السياسـية بـال تحفـظ يرعـى سياسـة مسـتقلة ويحـاول 
أن يــؤثر باحاديــث خاصــة مــن وراء الســتار. إن بيــرس الــذي ُعقــد علــى شــرفه فــي هــذا االســبوع فــي المــؤتمر 

نحه وسام شرف لعمله من اجل السالم، اصـبحت لـه عالقـات بـاردة االقتصادي في دافوس اجتماع خاص لم
 برئيس الوزراء.

"نحن في وقت حرج التخاذ القرارات. والبديل عن السالم خطير"، قال بيرس هذا االسبوع ورأى من هـم حـول 
 رئـــيس الـــوزراء ذلـــك الكـــالم جـــزءا مـــن المحاولـــة االمريكيـــة للضـــغط مـــن الـــداخل تهيئـــة التفـــاق االطـــار. لـــيس
واضحا في هذه المرحلة ما الذي سيشتمل عليه اتفاق االطار لكن الشيء الواضح أنه يوجـد اجمـاع اسـرائيلي 

 على أن الفلسطينيين سيضطرون الى التنازل السرائيل في شأن عودة الالجئين.
ن نتنيـاهو اذا تخلى الفلسطينيون عن عودة الالجئين الفلسطينيين أو اعترفوا بأن اسـرائيل دولـة يهوديـة فسـيكو 

مــع تبـادل اراض تشــمل الكتــل  1321مسـتعدا ألن يقــول فـي اتفــاق االطــار أن التفـاوض ســيقوم علـى خطــوط 
االستيطانية. وبحسب ما قاله مصدر سياسي رفيع المسـتوى، فانـه فـي حـديث كـان لنتنيـاهو مـع رئـيس البيـت 

يعلــن ذلــك دون أن يــؤتى بــه لتقــرر اليهــودي نفتــالي بينيــت، قــال الــوزير لــرئيس الــوزراء إنــه مــا بقــي نتنيــاهو 
 الحكومة فانه لن يترك بسبب ذلك.
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 داود وجوليات النسخة الكندية
تبين في هذا االسبوع لعضو الكنيست احمد الطيبي من مصادره في السلطة الفلسطينية أن جون كيـري عـالم 

قترح االمريكيون اآلن أن بوجود اشكالية في توقعه أن تتخلى اسرائيل عن وجود اسرائيلي في غور االردن. وي
فــي الغــور فتــرة يــتم تحديــدها وأن تقــرر اســرائيل بعــد انتهائهــا هــل يوجــد مــا يــدعو الــى  إســرائيلييكــون وجــود 

 استمرار وجودها هناك.
يمكن أن نفهم من ذلك أنه برغم المواجهة بـين وزيـر الـدفاع يعلـون وكيـري فـان االحتجـاج قـد تغلغـل. فيعلـون 

 كله غير مستعدين للتخلي عن الغور. األمنومن ورائه جهاز 
ونقـــول بالمناســـبة إن العـــاملين مـــع يعلـــون اســـتغلوا هجومـــه الســـافر علـــى كيـــري فـــي محاولـــة لكســـب مكاســـب 
سياسية. ففي اليوم الذي نشر فيـه تصـريحه اهتمـوا حولـه بـأن يعرفـوا فـي المعسـكر القـومي كيـف يقـدرون وأن 

 يأتوا لتعزيزه.
ن رئــيس الــوزراء غيــر مســتعد الخــالء مســتوطنات فــي المرحلــة االولــى، وأن وفــي شــأن المســتوطنات يبــدو ا

االنطواء في الكتـل االسـتيطانية المعروفـة سـيكون مصـحوبا ايضـا بالحفـاظ علـى "اصـابعق فـي منـاطق مهمـة 
 تاريخيا السرائيل مثل بيت ايل وشيال والخليل.

بقـدر مـا بالنسـبة للقـدس. يبـدو أن لبيـد يتبين من احاديث مع كل رؤساء االئـتالف الحكـومي موقـف مفـاجيء 
ولفني وبينيت ونتنيـاهو بـالطبع مجمعـون علـى الحـل فـي القـدس، فـالجميع يتفقـون علـى أن القـدس رمـز وأنهـا 
مهد الثقافة والتاريو وأنها عاصمة الشعب اليهودي في الماضي والحاضر. ويبدو أن هذا هو االئتالف الـذي 

أن اقتـرح رئيسـا وزراء اهـود اولمـرت واهـود بـاراك تقسـيمها، يبـدو أن هـذه فيه اجماع على وحـدة القـدس، فبعـد 
 الحكومة نجحت في أن تغير قواعد اللعب.

فاجــأ رئــيس وزراء كنــدا هــاربر فــي هــذا االســبوع وزراء الحكومــة والضــيوف حينمــا حضــروا المــؤتمر الصــحفي 
ياسـة اسـرائيل االسـتيطانية فأجـاب: الذي عقده مع نتنياهو في القدس. فقـد سـئل هـاربر مـرة بعـد اخـرى عـن س

ن ايضاح هاربر بـأن اسـرائيل مـا زالـت داود وأن العـالم العربـي هـو جوليـات، قـد  "لست هنا النتقد اسرائيل". وا 
 علم االسرائيليين درسا في الصهيونية.

يء "أرى أنهــم أمــس فــي الســلطة لــم يطلبــوا إلــي أن أعلــم الســلطة وأنتقــدها فــي شــأن حقــوق االنســان أو كــل شــ
آخر"، بين هاربر، "وحينما أكون في اسرائيل ُيطلـب إلـي أن أُعلـم اسـرائيل بعالمـة. وحينمـا أكـون فـي السـلطة 

اعتقــد أنــه يجــب أن نــتعلم مــن تجربتنــا فــي كنــدا، وعنــدنا … ُيطلـب إلــي أن أنتقــد اســرائيل، وفــي اســرائيل ايضــا
 ختلفة فهذا هو الـ دي.ان.إي لدولتنا.تجربة صالحة بقدر كاف، لتقبل أناس ذوي خلفية مختلفة وثقافات م

"إن الدرس الذي تعلمناه هو أنه حينما تعتبر جهة ما اقلية صغيرة في العالم فيجب ان تخرج مـن طـورك كـي 
تحتضــنها كــي ال تكــون معرضــة لالنتقــاد، وهــذه هــي االخــالق الكنديــة. وهــذا هــو الســبب الــذي يجعــل كنــديين 

والــذي ال يمنعنــي مــن محادثــة حكومــة اســرائيل وحكومــة الســلطة فــي  كثيــرين يتفهمــون التوجــه الــذي نأخــذ بــه
امــور نتفــق عليهــا واخــرى ال نتفــق عليهــا، وأن نعبــر عــن الفــروق فــي التوجهــات بيننــا. إن الحــديث عــن هــذه 

 االمور بصورة خاصة أكثر مردودا". قال هاربر.
حيـث زار امـاكن مقدسـة للمسـيحية إن هاربر الذي طار في هذا االسبوع في مروحية من القـدس الـى الشـمال 

اضــاف انــه فاجــأه أن يــرى خصــر اســرائيل الضــيق، وقــال إن ذلــك علمــه أن "كــل مطــالبكم االمنيــة واضــحة. 
 فالمسافة هنا من الطرف الى الطرف المقابل ضربة لكم"، قال ملخصا.

 64/1/6014اليوم  إسرائيل
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 15/1/1014، القدس العربي، لندن
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