
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 وبالشرعية الدولية وتؤمن بالمقاومة الشعبية" إسرائيلـ"نبذ العنف وتعترف بالتكنوقراط ت حكومةعباس: 
 إلدارة معبر رفح غير صالحة 5002أبو مرزوق: اتفاقية 

 راك: شعرت بالفرح لحظة اعتقال مرسي.. وأدعو لدعم السيسيبا
 صباحي: إذا مست "حماس" أمن مصر سأقطع يدها.. وطول عمري كنت ضد كامب ديفيد
 فولك: تعزيز حركة التضامن العالمية هي أفضل فرصة لتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين

هنية في مسيرة "نصرة األسرى": لن 
نتخلى عن األسرى أو نتركهم وحدهم في 

 معركة األمعاء الخاوية
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هنيــة فــي مســيرة "نصــرة األســرى": لــن نتخلــى عــن األســرى أو نتــركهم وحــدهم فــي معركــة األمعــاء  .0
 الخاوية

ن المصالحة قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، إ: حسن النجار –الرأي  –شمال القطاع 
داخل سجون االحتالل الصهيوني، مؤكدًا أن حماس  ىالفلسطينية، تلقي بظاللها على وحدة األسر 

 والحكومة لن تتخلي عن األسرى أو تتركهم وحدهم في معركة األمعاء الخاوية.
ى ، علالملقاةوأكد هنية في تصريح لـ"الرأي" على تحمل المسؤوليات اإلنسانية واألخالقية والوطنية 

عاتقهم تجاه قضية األسرى، مشددًا أن الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والشتات يخرج اليوم 
 موحدًا خلف قضية األسرى.

جاء ذلك خالل مشاركة هنية عقب صالة ظهر اليوم الجمعة بمسيرة حاشدة، دعت لها حركة 
لمضربين عن الطعام في المقاومة اإلسالمية "حماس" شمال قطاع غزة، وذلك تضامنًا مع األسرى ا

 سجون االحتالل الصهيوني.
ودعا خالل مشاركته في مسيرة "نصرة األسرى" والتي دعت لها حركة "حماس" شمال قطاع غزة بعد 

قضية  وااللتفاف حولظهر اليوم الجمعة، األمة العربية واإلسالمية وأبناء الشعب الفلسطيني للتحرك 
ب بضرورة وضع حد لممارسات االحتالل الصهيوني البشعة وطال األسري من اجل إنهاء معلناتهم.

 التي يرتكبها كل يوم بحق األسري، وعلي وجه الخصوص سياسة االعتقال اإلداري.
من جانبه قال النائب في المجلس التشريعي يوسف الشرافي، خالل خطبة الجمعة التي سبقت 

األمة العربية  ىواجب عل ىير األسر المسيرة بمسجد "الخلفاء الراشدين" بمعسكر جباليا، إن تحر 
 واإلسالمية وهو مقدم على تحرير المسجد األقصى.

أسير دون سن البلوغ،  111أسيرة و 11وبين الشرافي أن عدد األسرى في السجون باآلالف، منهم 
 مؤكدًا أن تحرير األسري وفلسطين من بحرها ألي نهرها ال يكون أال بالمقاومة الفلسطينية.

كد وزير الداخلية فتحي حماد، على ضرورة إنهاء االعتقال اإلداري، محذرًا االحتالل من جهته أ
الصهيوني من عدم الرضوخ لمطالب األسري اإلداريين قائال "أن لم يرضخ العدو الصهيوني ألي 

التفكير في خطوات أخري لتحريهم حتى نثبت للعالم أجمع أننا لن  إلىلمطالب األسري سيدفعنا 
 أسرانا".نتخلى عن 

9/2/5004، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
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وبالشــرعية الدوليــة وتــؤمن بالمقاومــة " إسرائيلـ"نبــذ العنــف وتعتــرف بــت التكنــوقراط حكومــةعبــاس:  .2

 الشعبية
شدد الرئيس الفلسطيني على أن استئناف مفاوضات : أ ف ب، رويترز -القدس المحتلة، واشنطن 

إطالق الدفعة األخيرة من األسرى الفلسطينيين ووقف االستيطان  السالم يستدعي من إسرائيل
ال فإن الفلسطينيين سيستمرون في االنضمام للمنظمات الدولية.  والعقوبات التي تلوح بها، وا 

إذا أرادت أن »واتهم عباس، في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، إسرائيل بتعليق المفاوضات، وقال: 
 9أسيرًا ثم نذهب إلى المفاوضات لمدة  31يها أواًل أن تطلق سراح الـ تعود إلى المفاوضات عل

إنما في األشهر الثالث األولى نركز على الخريطة والحدود، وأثناء هذا التركيز »وأضاف:  «.أشهر
عند ذلك »وتابع: «. وهذه األشهر الثالثة تتوقف إسرائيل عن النشاط االستيطاني في شكل كامل

 «.األثناء نكون قد ركزنا على باقي قضايا المرحلة النهائيةننتقل أو في هذه 
منظمة التي أصبحنا أعضاء فيها )...( إذا لم  05نرفض أن نتوقف عن تفعيل االنضمام للـ»وتابع: 

ذا ارتكبت بعض اإلجراءات ضدنا مثل العقوبات التي قرروا أن  تأت إسرائيل إلى المفاوضات، وا 
 «.ن في االنضمام إلى باقي المنظمات الدوليةيفرضوها علينا، فإننا مستمرو 

وعن مشروع القرار الذي يحاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي تمريره في الكنيست في شأن يهودية دولة 
 «.الدولة اليهودية يضعونها عقبة في الطريق ألنهم لم يثيروها في الماضي»إسرائيل قال عباس: 

. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم ونحن 0993ة من نحن معترفون بالدولة اإلسرائيلي»وأضاف: 
معترفون بإسرائيل. ثم أنتم عقدتم معاهدتي سالم مع مصر واألردن ولم تطلبوا االعتراف بيهودية 
الدولة منهما. يمكن أن تذهبوا إلى األمم المتحدة وتغيروا اسم دولتكم بالشكل الذي تريدون كما فعلت 

 «.دول عدة في األمم المتحدة
سرائيل »عباس ورأى  أن الدائرة تضيق عندهم وتتسع عندنا. نفي حل الدولتين ما عاد ممكنًا. وا 

ال أحد يستطيع أن »وقال:  «.تعرف أنها تبني في أرض ليست أرضها وفي بالد ليست بالدها
يسمينا اآلن إرهابيين. بينما على العكس، المستوطنون هم الذين يوصفون بأنهم إرهابيون. اآلن 

غير شرعي. فهي ال تقول فقط بل تفعل. بمعنى أنها اآلن تقاطع  إن االستيطانلها تقول أوروبا ك
 «.منتجات المستوطنات
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المشكلة مع العقلية التي تحكم إسرائيل والتي ال تريد أن ترى على حدودها دولة »وشدد على أن 
نما يريدون دولة بنظامين إن لزم األمر أو إعطاء الفلسط ينيين بعضًا من الحقوق فلسطينية مستقلة وا 

من جهة أخرى أوضح عباس أن المصالحة مع حماس  «.المدنية والدينية )و( هذا لم يعد ممكناً 
على أساس تشكيل حكومة التكنوقراط، يعني ليس من فتح وال حماس والجبهة، هي حكومة »تمت 

ف بالشرعية الدولية من المستقلين والتكنوقراط وهذه الحكومة تنبذ العنف وتعترف بإسرائيل وتعتر 
ليس مطلوبًا من حماس أن تعترف بإسرائيل ألنها ليست »وقال إنه «.وتؤمن بالمقاومة الشعبية

 «.حكومة هي بالنسبة لنا معارضة
00/2/5004الحياة، لندن،   

 
 عريقات: أمام اإلسرائيليين حل الدولتين أو دولة واحدة بحقوق متكافئة .3

 51المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، أمام أعلن كبير : محمد يونس –رام هللا 
خياران: إما أن نعيش في "شخصية إسرائيلية في رام هللا أمس، انه أمام الفلسطينيين واإلسرائيليين 

ما أن نعيش في دولة واحدة ونحصل على حقوق  0991دولتين بأمن وسالم على حدود العام  وا 
ش في نظام فصل عنصري أسوأ من نظام الفصل العنصري من دون ذلك سنعي". وتابع: "متكافئة

وكشف عريقات أمام الشخصيات اإلسرائيلية، وجلهم من النشطاء في  ."البائد في جنوب أفريقيا
المجموعة الناطقة بالروسية في المجتمع اإلسرائيلي، عن محادثة شخصية قّضت مضاجع رئيس 

عريقات أمام الشخصيات التي استضافتها لجنة الوزراء اإلسرائيلي الراحل أرييل شارون. وقال 
قلت لشارون: "التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام هللا أمس: 

سيدي رئيس الوزراء، تعال معي إلى مدينتي أريحا، وهناك أغمض عينيك، وتخيل أننا في عام 
ترى؟ سترى أن غالبية سكان هذه األرض هم ، وسر معي من أريحا إلى تل أبيب، ماذا 1111

عاد إلّي شارون قائاًل: ثائب "وأضاف عريقات:  ."فلسطينيون، ماذا ستفعل بنا سيدي رئيس الوزراء
سؤالك يجعلني ال أنام. فأجبته: نعم. هذا هو الجرس الفلسطيني الذي  "وكان يلفظ حرف الصاد ثاء"

 ."لن يدع اإلسرائيليين ينامون
أن الرئيس محمود عباس والرئيس اإلسرائيلي الحالي  "الحياة"عقب االجتماع لـ وكشف عريقات

شمعون بيريز عقدا سلسلة لقاءات في لندن وبعض المدن األوروبية وفي العاصمة األردنية في عام 
. وأضاف عريقات إن اللقاءات 0991، وأنهما بحثا بعمق في حل الدولتين على حدود عام 1100

في إحدى المرات "اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو نتائجها. وتابع:  رئيس الوزراء انتهت عندما رفض
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استضافنا األردن، وذهب الرئيس عباس إلى عمان وسافرت معه. وانتظرنا هناك قدوم بيريز، لكن 
 ."مكتبه اتصل بي وقال إن نتانياهو يمنعه من القدوم

حول الفصل العنصري وما سماه أحدهم وتلقى عريقات أسئلة قوية من النشطاء اإلسرائيليين 
ستلتزم بعد المصالحة  "حماس"وغيرها. ورد عريقات بأن حركة  "حماس"الالسامية في حركة 
 باالتفاقات الفلسطينية.

وهذا اللقاء واحد من سلسلة لقاءات تعقدها لجنة خاصة في منظمة التحرير الفلسطينية للتواصل مع 
 "الحياة"وقال المدني لـ  محمد المدني. "فتح"للجنة المركزية لحركة المجتمع اإلسرائيلي يرأسها عضو ا

إن الهدف من هذه اللقاءات هو إيصال رسالة السالم الفلسطينية إلى المجتمع اإلسرائيلي في ظل 
رفض الحكومة اإلسرائيلية قبول حل الدولتين. وأضاف إن المزيد من اللقاءات سيعقد في الفترة 

جتمع اإلسرائيلي إلى أن يعي أننا نريد ونسعى إلى سالم عادل على أساس إقامة الم"ودعا «. المقبلة
، وأن هذا هو الحل الوحيد الممكن، وأن الحكومة اإلسرائيلية ترفضه 91دولتين على حدود العام 

 ."وتعمل على تعطيله
00/2/5004، الحياة، لندن  

 
 نذ انتهاء جولة المفاوضاتم "إسرائيل"مع  "مفاوضات سرية"وجود  ينفيمسؤول فلسطيني  .4

مفاوضات "وجود أي اتصاالت أو  "القدس العربي"أشرف الهور: نفى مسؤول فلسطيني رفيع لـ -غزة 
وأكد المسؤول الذي  الماضي. 19مع الجانب اإلسرائيلي منذ انتهاء جولة المفاوضات في  "سرية

ومية، بالتنسيق لدخول طلب عدم ذكر اسمه أن ما يجري من اتصاالت حاليا يخص الحاجات الي
صدار التصاريح، وأن أي لقاءات لها عالقة بالجانب السياسي توقفت بشكل  البضائع والمرضى، وا 

 كامل.
وأشار إلى أن الجانب األمريكي ألمح مرارا الى أنه يرغب في عقد جلسات لبحث كيفية العودة 

ني طالب بوجود خطة تعتمد للمفاوضات، يشارك فيها مسؤولون إسرائيليون، وأن الجانب الفلسطي
، قبل العودة االستيطانعلى المطالب التي قدمت وأهمها إطالق سراح المعتقلين القدامى، ووقف 

 للمفاوضات.
00/2/5004، القدس العربي، لندن  
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 إسالمية لفضح جرائم االعتقال اإلداري -الزعنون يدعو إلى حملة برلمانية عربية .5
لس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى البدء  بمتابعة قانونية دعا رئيس المج: رام هللا -عمان

دولية لالعتقال اإلداري الذي تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تنفيذا لما ورد في اتفاقيات جنيف 
األربع خاصة الرابعة والثالثة منها، وما ورد في االتفاقيات الدولية األخرى ومبادئ القانون الدولي، 

 رَّمْت كلها االعتقال اإلداري، واعتبرْت مرتكبيه مجرمي حرب.التي ح
( نقلته مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية في 5|9وأكد الزعنون في تصريح صحفي له اليوم الجمعة )

الفلسطيني ودعمه لمطالب األسرى اإلداريين في إضرابهم الذين يخوضونه  تضامن الشعبرام هللا، 
، ورفضا منهم الستمرار هذا النوع من االعتقال المخالف للقانون الدولي دفاعا عن حقهم في الحرية

 وحقهم في التخلص من ظلم السجان وممارساته.
ودعا الزعنون االتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات العالم اإلسالمي إلى اإلعداد لحملة برلمانية 

سرائيلية والمخالفة للقانون الدولي التي دولية لفضح القوانين واألنظمة واإلجراءات العنصرية اإل
 يفرضها االحتالل اإلسرائيلي  في دولة فلسطين.

وناشد أحرار العالم ومؤسساته اإلنسانية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه األسرى 
اإلداريون في سجن االحتالل واالنتصار لقيم ومبادئ اإلنسانية والكرامة، والوقوف ضد الظلم 

 واالستبداد الذي يمثله االحتالل وسجونه.
9/2/5004قدس برس،   

 
 تصاعد أعمال العنف المنظمة التي تمارسها عصابات "تدفيع الثمن"تدين عشراوي  .6

عبد الرؤوف أرناؤوط: أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي بشدة  -القدس 
ا عصابات المستوطنين "تدفيع الثمن"، وتماديها، امس، تصاعد أعمال العنف المنظمة التي تمارسه

بخط شعارات عنصرية مسيئة للسيد المسيح عليه السالم، واصفة إياه بـ"المسيح القمامة" وشعارات 
 "الموت للعرب" قرب الكنيسة الرومانية في القدس وباب السلسلة في القدس المحتلة.

دية لألديان بالنتيجة الحتمية للخطاب الرسمي ووصفت عشراوي هذه االعتداءات الخطيرة والمعا
قصاء اآلخر، باإلضافة  اإلسرائيلي القائم على التحريض والكراهية والتشريعات القائمة على التمييز وا 
إلى سياسات حكومة االحتالل وائتالفها اليميني المتطرف والمؤسسة الدينية والقضائية التي تغرسها 

 عام وفي المستوطنين بشكل خاص. في األوساط اإلسرائيلية بشكل 
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ودعت عشراوي إلى لجم الهجمة المدروسة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية واإلساءة إلى 
األديان، واعتبارها أعماال إرهابية خارجة عن القانون، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وطالبت دول 

نصري، والتوقف عن حمالت التحريض على العالم واألمم المتحدة بإلزام إسرائيل بمنع التمييز الع
 الكراهية والعنصرية التي تؤتي ثمارها على حساب أبناء شعبنا.

من جهة أخرى، حملت عشراوي حكومة االحتالل مسؤولية جر المنطقة إلى دوامة من العنف وتدمير 
ت جديدة فرص السالم من خالل إصرارها على تحدي اإلرادة الدولية، وذلك في إطار طرحها لعطاءا

 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة "ادم" شرق القدس. 15لبناء 
وأوضحت عشراوي أن خطط إسرائيل العملية لتقسيم المناطق وتجزئتها في مدينة القدس يصّب في 
خدمة أهدافها القاضية بتفريغ األرض من سكانها األصليين، وعزل المدينة عن محيطها، وذلك 

 ى"، على مرأى ومسمع العالم.إلقامة مشروع "القدس الكبر 
وأكدت عشراوي أن منظمة التحرير الفلسطينية تدرس جميع الخيارات القانونية للرد على خروقات 

 االستيطان وغيرها من االنتهاكات المخالفة لقواعد القانون الدولي، ووضع حد لها قبل فوات األوان.
00/2/5004، األيام، رام هللا  

 
 متطرفة أداة ابتزاز بيد حكومة االحتالل يستخدمها ضد شعبناأبو ليلى: المجموعات ال .7

استنكر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب األمين العام للجبهة  :الحياة الجديدة –رام هللا 
المتواصلة التي تقوم بها عصابات المستوطنين المتطرفين والتي باتت تحمل  االعتداءاتالديمقراطية 

"، معتبرا إن هذه المجموعات أداه ابتزاز بيد الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة شعار "تدفيع الثمن
 تستخدمها ضد شعبنا للنيل من عزيمته.

وقال النائب أبو ليلى أن المجموعات االستيطانية المتطرفة التي تعمل ضمن مجموعات منظمة 
بقرار سياسي من تطلق على نفسها اسم "دفع الثمن تعمل بحماية وحراسة من جيش االحتالل و 

 الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تستخدم هذه المجموعات المتطرفة كاداه ابتزاز ضد شعبنا.
هي من يقدم الدعم لهذه المجموعات المتطرفة لتنفيذ  االحتاللوأضاف النائب أبو ليلى " أن حكومة 

ماتها ضد هج ذية في تنفيتبادل األدوار مع المجموعات المتطرف االحتالل، بل أن جيش اعتداءاتها
ابناء شعبنا، داعيا المجتمع الدولي ومجلس حقوق االنسان الى العمل الحقيقي والجاد لتوفير الحماية 

 شعبنا. ألبناء
00/2/5004، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 إلدارة معبر رفح غير صالحة 5002أبو مرزوق: اتفاقية  .8

" 1115تــب السياســي لحركــة حمــاس، إن "اتفاقيــة قــال الــدكتور موســى أبــو مــرزوق عضــو المك: غــزة
 التي تنظم عمل معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة "قديمة وغير صالحة للعمل".

"ال أعتقـد أنـه يوجـد مكــان  (،5-9وأضـاف أبـو مـرزوق فـي حـديث لوكالـة "األناضــول" أمـس الجمعـة )
تواجــدين لحــل اإلشــكال المتعلــق بمراقبــة مــن للمــراقبين األوروبيــين فــي إدارة شــأن المعبــر، فهــم كــانوا م

 يدخل إلى قطاع غزة ويخرج منه، وهذا األمر أصبح قديمًا".
وتابع "الطرف المصري ليس جزءا من هذه االتفاقيـة، ويمكـن التنسـيق بينـه وبـين الحكومـة الفلسـطينية 

 المقبلة ليفتح المعبر مثل بقية المعابر التي بين مصر وجيرانها".
ر، أشـار أبــو مــرزوق إلــى أن عضـو اللجنــة المركزيــة لحركــة فـتح عــزام األحمــد ســيزور وفـي ســياق  خــ

قطـــاع غـــزة منفـــردًا للحـــديث حـــول التوافـــق بـــين حركتـــي فـــتح وحمـــاس علـــى أســـماء الشخصـــيات التـــي 
 ستتولى حقائب وزارية في حكومة التوافق الوطني القادمة.

ون فــي ذلــك، وســننزع كــل الــذرائع التــي نحــن حريصــون أن نطّبــق كــل مــا اتفقنــا عليــه، وماضــوتــابع "
 تحول دون التطبيق، وسندفع بكل االتجاهات الجيدة من أجل الوصول إلى إتمام اتفاق المصالحة".

 00/2/5004، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 األسرى المضربين عن الطعام صمودفي رام هللا وغزة  مسيراتحماس تدعم في  .9

ــة ، 00/2/5004، الحيــاة، لنــدنذكــرت  شــاركوا  الف الفلســطينيين ، أن غــزةمــن  أ ف بعــن وكال
أنصــار حمــاس فــي مســيرة دعــت  دعــت إليهــا حركـة حمــاس، وتجمــعوقطــاع غــزة  فــي ةأمـس فــي مســير 

إليهــا الحركـــة بعـــد أداء صــالة الجمعـــة فـــي مســـاجد مخــيم جباليـــا لالجئـــين شــمال قطـــاع غـــزة يتقـــدمهم 
رايـات « حمـاس»قـادة الحركـة. ورفـع أنصـار  وعـدد مـن« حماس»إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة 

 «.لن ننسى أسرانا»الحركة الخضراء وصورًا لألسرى الفلسطينيين والفتات كتب على إحداها 
نؤكــد أن مطالــب إخواننــا األســرى المضــربين عــن »فــي كلمــة خــالل المســيرة « حمــاس»وقالــت حركــة 

 «.انب مطالبهم حتى ينالوا حقوقهمالطعام عادلة وشرعية ونؤكد وقوف شعبنا بكافة فصائله إلى ج
المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة والجامعة العربية إلـى »كما طالبت 

 «.أخذ دورها في هذا اإلطار وسرعة التحرك من أجل إنقاذ أسرانا
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 الف أن وعن وكـاالت،  ،غزةمن  نبيل سنونو، عن 9/2/5004فلسطين أون الين، وأضاف موقع 
مسـيرة تضـامنية مـع األسـرى اإلداريـين المضــربين فــي بفعاليـة  لفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة شـاركواا

، وقــال عــن الطعــام، انطالًقــا مــن مســجد الحســين بــن علــي، وصــواًل إلــى دوار ابــن رشــد وســط الخليــل
ئل ، الــذي شـــارك فــي المســـيرة التــي شــاركت فيهـــا عــدة فصـــاالنائــب عــن حركـــة حمــاس حســـن يوســف

، "إننــا نقــف اليــوم موحــدين مــن مختلــف الفصــائل، تضــامًنا مــع األســرى المضــربين وقيــادات فلســطينية
 وُمطالبين بوقف االعتقال اإلداري".

وأضــاف يوســف لوكالــة "األناضــول": "إن قضــية األســرى توحــد الشــعب الفلســطيني"، مشــيًرا إلــى تزايــد 
 التضامن مع األسرى حتى تحقيق مطالبهم الشرعية.

"بارتكاب جرائم حرب بحق األسرى، وانتهاك القانون الدولي باعتقال الفلسطينيين دون  "إسرائيل"تهم وا
 توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمة مدنية".

 
 المسيحيين الرّافض لتجنيد أبنائهم في جيش االحتالل موقفيثّمن  عزت الرشق .01

، موقـــــف بطريركيـــــة الـــــروم ثّمـــــن عضـــــو المكتـــــب السياســـــي لحركـــــة حمـــــاس، عـــــزت الرشـــــق: بيــــروت
األرثوذكس في القدس المحتلة الرافض لتجنيد أبناء الطائفة المسيحية في جيش االحـتالل اإلسـرائيلي، 
ـــا عـــن تقـــديره للجـــراءات الحاســـمة المتخـــذة ضـــد كـــل األصـــوات الداعيـــة إلـــى االنضـــمام لجـــيش  معرًب

 االحتالل.
ــد الّرشــق فــي تصــريح صــحفي اليــوم الجمعــة ) لقــت "قــدس بــرس" نســخة عنــه أن "الشــعب (، ت5|9وأكَّ

الفلســـطيني بكافـــة فصـــائله وقـــواه وطوائفـــه يرفضـــون بشـــكل قـــاطع أن يخـــدم أبنـــاؤهم فـــي جـــيش محتـــل 
يحــاربهم ويصــادر أرضــهم ويهــّود مقدســاتهم"، مبّينــًا أنَّ "الشــعب الفلســطيني بمســلميه ومســيحييه يقفــون 

ون األلــم نفســه، ويتطّلعــون إلــى طــرد المحتــل موقفــًا واحــدًا فــي الــدفاع عــن أرضــهم ومقدســاتهم، ويعيشــ
 الصهيوني عن أرضهم".

وفي السياق نفسه؛ حّذر الّرشق من خطـورة أّي مسـاعت تطبيعيـة مـع االحـتالل سـواء جـاءت عبـر زيـارة 
دينّية أو غيرها، موضحًا أنَّ "زيارة البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي للكيان الصهيوني ستكون 

ت سلبية ألنها ستحمل أبعادًا سياسية تخدم االحتالل الذي يمعن يوميًا في حربه ضد شعبنا لها تداعيا
 ومقدساته اإلسالمية والمسيحية على حّد سواء".

وأضاف القيادي في حماس: "إنَّنا ندعو إلـى الحفـاظ علـى وحـدة الموقـف المسـيحي الـّرافض لالحـتالل 
ع مع االحتالل"، وأكد أنَّ "أّي زيارة للقدس أو األراضي وسياسته اإلجرامية، والمجمع على عدم التطبي
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الفلسطينية في ظـل االحـتالل وتحـت حمايتـه ال تخـدم شـعبنا الفلسـطيني وقضـيته فـي شـيء، وسـيكون 
االحــتالل المســتفيد األّول منهــا فــي تلميــع صــورته، وهــي بــال شــّك تــدخل فــي بــاب التطبيــع المرفــوض 

 والُمدان"، على حد تعبيره.
 9/2/5004س، قدس بر 

 
 جنود إسرائيليين بهدف مبادلتهم بأسرى فلسطينيين اختطافإلى دعو ت "الجهاد" .00

فصــائل ” الجهــاد اإلســالمي“قيــادي فــي حركــة احمــد المــدلل الدعــا : األناضــول -هــاني الشــاعر -غــزة 
ينيين لمبـادلتهم باألسـرى الفلسـط” خطـف الجنـود اإلسـرائيليين“المقاومة الفلسطينية إلى تفعيـل عمليـات 

 في السجون اإلسرائيلية.
قـــال المـــدلل، خـــالل مســـيرة نظمتهـــا حركتـــه فـــي مدينـــة خـــانيونس، جنـــوبي قطـــاع غـــزة، ظهـــر اليـــوم و 

جميـع الفصـائل مطالبـة “الجمعة، تضامنا مع األسـرى المضـربين عـن الطعـام فـي سـجون إسـرائيل إن 
ن فإســرائيل ال تفهــم إال لغــة بتفعيــل عمليــات خطــف الجنــود الصــهاينة للفــراج عــن األســرى الفلســطينيي

وطالـب القيـادة الفلسـطينية والـدول العربيـة واإلسـالمية بوضـع إسـتراتيجية موحـدة لـدعم وتحريــر  ”.القـوة
وناشـــد المجتمـــع الـــدولي بـــأن يســـتخدم كافـــة أوراق القـــوة للضـــغط علـــى  األســـرى مـــن ســـجون إســـرائيل.

سســات حقـوق اإلنســان الدوليــة والعربيــة ودعــا مؤ  إسـرائيل مــن أجــل اإلفـراج عــن األســرى الفلسـطينيين.
 ”.فضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد األسرى الفلسطينيين“إلى القيام بدورها في 

أبريل/نيســان الماضــي؛ للمطالبــة بــاإلفراج  14أســيًرا إدارًيــا إضــراًبا عــن الطعــام، منــذ  011ويخــوض 
 عنهم، ووقف سياسة االعتقال اإلداري.

  9/2/5004، رأي اليوم، لندن

 

 أفشل المفاوضات "إسرائيل": تعنت يحيى رباح .02
اتهم القيادي في حركة فتح السفير يحيى رباح، إسرائيل بإفشـال المفاوضـات : عبدالقادر فارس -غزة 

 طوال تسعة أشهر.
، إن اتهامــات مستشــار األمــن القــومي اإلســرائيلي يوســي كــوهين للســلطة الفلســطينية، «عكــاظ»وقــال لـــ

وأكــد أن إســرائيل هــي التــي  رجيــة األمريكــي جــون كيــري، عاريــة تمامــا عــن الصــحة.بخــداع وزيــر الخا
أفشــلت مهمــة كيــري والمفاوضــات الفلســطينية، بعــدما أخلــت باالتفــاق الــذي انطلقــت المفاوضــات علــى 

 أساسه، وتراجعت عن إطالق الدفعة الرابعة من األسرى وواصلت االستيطان.
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أشهر إذا أطلق  3األمريكيين استعداده لتمديد المفاوضات مدة وأضاف، أن أبو مازن أبلغ المسؤولين 
سراح األسرى وتـم وقـف االسـتيطان وتحديـد مرجعيـة للمفاوضـات، مشـيرا إلـى أن نتنيـاهو كـان يخشـى 
 انهيار حكومته بعد تهديد أحزاب االئتالف اليمنية بالخروج منها إذا وقع اتفاق سالم مع الفلسطينيين.

 00/2/5004، عكاظ، جدة
 

 يهاجمون موقعا عسكريا إسرائيليا برام هللا  فلسطينيونمقاومون  .03
، هجومًا استهدف موقعـًا ]قبل الماضية[ شّن مقاومون فلسطينيون، الليلة الماضية: الناصرة )فلسطين(

 عسكريًا إسرائيليًا قرب رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة.
(، إن مـواطنين فلسـطينيين 5|9) ]أمس[ ي، اليوم الجمعةوقالت اإلذاعة العبرية على موقعها اإللكترون

قــاموا فــي ســاعة متــأخرة مــن الليلــة الماضــية، بإلقــاء عبــوة ناســفة يدويــة الصــنع باتجــاه موقــع عســكري 
 إسرائيلي قرب مخيم الجلزون شمال رام هللا.

رائيلي، وأضافت أن االعتداء لم يسفر عن أية إصابات بشرية في صفوف جنود جيش االحـتالل اإلسـ
 وفق اإلذاعة.

وفي السياق ذاته، أفـادت اإلذاعـة بإقـدام مسـّلحين فلسـطينيْين علـى إطـالق الرصـاص صـوب كيبـوتس 
"مغدال عوز" فـي مسـتوطنة "غـوش عتصـيون" اليهوديـة المقاومـة علـى أراضـي جنـوب الضـفة الغربيـة 

 حسب قولها.المحتلة، غير أن إصابات بشرية أو أضرارًا مادية لم تقع نتيجة الحادث، 
وشرعت قوات جيش االحتالل بأعمال تمشيط واسعة في محيط مستوطنة "غوش عتصيون" بحثًا عن 

 منفذي الهجوم.
 9/2/5004قدس برس، 

 
 يعلون يقرر تأجيل المناورة السنوية بسبب العجز في ميزانية الجيش  .04

نقطة »ة الداخلية المعروفة بـقرر وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون إرجاء المناورة السنوية للجبه
التي كان مزمعًا إجراؤها الشهر المقبل، معلنًا أن السبب هو العجز الذي تعاني منه موازنة « تحول

وذكرت وسائل اإلعالم العبرية أن قرار الوزير اإلسرائيلي جاء بالتنسيق مع رئيس األركان  الجيش.
 إلجراء المناورة. بيني غانتس، لكن أيًا منهما لم يحدد موعدًا جديداً 

يأتي هذا اإلعالن كخطوة إضافية في تصعيد المواجهة التي يخوضها يعالون مع وزارة المالية 
 وعنوانها المطالبة بزيادة موازنة وزارته على ضوء أزمتها المالية.
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وكان يعالون قد أطلق رصاصة البدء في المواجهة قبل أيام حين أعلن أمام لجنة الخارجية واألمن 
، محذرًا من "المؤسسة األمنية واقعة في حالة انكسار على مستوى الموازنة"الكنيست أن  في

 االنعكاسات الخطيرة لذلك على مجمل نشاط الجيش، بما في ذلك جاهزيته العسكرية لخوض حرب.
ن هناك ضررًا قاسيًا سيلحق  وقال يعالون ألعضاء اللجنة إن الجيش اإلسرائيلي أوقف التدريبات، وا 

بتقصيرها في وفاء التزاماتها  "المالية"فاءة الجنود ومشاريع أخرى يلتزم الجيش تطويرها، متهمًا بك
تجاه المؤسسة العسكرية، وهو ما نفته الوزارة التي اتهمته في المقابل بإعطاء األولوية للمخصصات 

 المالية ألفراده على حساب األمور األخرى.
 00/2/5004، األخبار، بيروت

 
 دعو لدعم السيسيأو  شعرت بالفرح لحظة اعتقال مرسي..باراك:  .05

ايهود باراك وزير الجيش اإلسرائيلي السابق عبر ، أن 00/2/5004، وكالة سما اإلخباريةذكرت 
المطروحة لحل الصراع مع الفلسطينيين مفضاًلً اقتراح حل  "دولة ثنائية القومية"عن معارضته لفكرة 

فشل المفاوضات، وطالب بترسيم الحدود للفصل بين الدولتين، وحمل السلطة مسؤولية 
والدولة الفلسطينية مستقباًل، كما انتقد السياسة األمريكية بخصوص المحادثات مع إيران، "إسرائيل"

مشيرًا الى أن الجيش االمريكي يستطيع القضاء على المنشئات النووية اإليرانية في أقل من ليلة 
 واحدة.

الل مؤتمر نظمه معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، أشار من خالله وجاءت تصريحات "باراك" خ
إلى أنه ال يستبعد امكانية عودته إلى الحلبة السياسية اإلسرائيلية، والتنافس على منصب رئاسة 

عام سيكون أصفر في السن بالمقارنة مع الجيل الحالي للرئيس 05الحكومة، قائاًل: "أنه وبعد 
 س" والذي يبلغ من العمر ما يقارب التسعين عام.  اإلسرائيلي شمعون بير 

وتطرق وزير الجيش السابق إلى انهيار المفاوضات اإلسرائيلية مع السلطة الفلسطينية بوساطة 
"، مؤكدًا أن السلطة لإسرائي"امريكية، قائاًل: إن "إقامة دولة فلسطينية هو شيء ضروري لمستقبل 

 إلنجاحها.  "إسرائيل"فاوضات بعد محاوالت كثيرة من تتحمل المسؤولية الكبيرة في فشل الم
وأوضح باراك، أنه إذا لم تنجح المفاوضات يجب رسم الحدود بحيث تتضمن الكتل االستيطانية 

من المستوطنات واإلعالن أن كل ما هو خارج هذا الخط  %01الكبرى وأجزاء من ضواحي القدس و
االرض مع قطاع غزة إلى جانب السيطرة االسرائيلية دولة فلسطين مع فتح قناة تواصل لها من تحت 

 الكاملة على غور االردن "وهذا التواجد ال يؤثر على حياة الفلسطينيين". على حد قوله
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وأردف في تصريحات نقلتها القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أمس الخميس، قائاًل: "يجب على 
ة، ويجب أال ينظر إليها عالميًا على أنها فقدت هذا التفوق"، أن تحافظ على قوتها االخالقي "إسرائيل"

 ذات غالبية مسلمة. وفقاً ألقواله "دولة ثانية القومية"معربًا عن رفضه سيناريو 
ودعا باراك الواليات المتحدة إلى دعم المرشح الرئاسي في مصر عبد الفتاح السيسي خالل المرحلة 

 تأجيل أي اختالفات معه إلى ما بعد توليه السلطة.الحالية وعدم انتقاده بشكل علني، و 
وقال باراك في كلمة ألقاها أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى إنه "يتعين على الواليات 
 المتحدة في بعض األحيان التنازُل عن قيم الدفاع عن الحرية والديمقراطية بهدف حماية مصالحها".

ل الجيش واعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرج الرئيس وأضاف أنه شعر بالفرح بعد أن تدخ
واعتبر أن التحدي األكبر اآلن في مصر هو توفير الغذاء  المخلوع حسنى مبارك من السجن.

والوظائف والحفاظ على دور مصر كأحد الدعائم الرئيسية في منطقة الشرق األوسط، وهو أمر قال 
بداء أي وطالب األ إن السيسي قادر على تحقيقه. ميركيين بالتحلي بالصبر والتعايش مع السيسي، وا 

 مالحظات بصورة غير علنية، وعدم إبداء أي خالفات معه إال بعد توليه السلطة.
قال إن هجوما عسكريا  باراك ، أند ب أ، عن 00/2/5004، القدس العربي، لندنوأضافت 

النجازه، إذا ما قرر الرئيس األمريكي  "ليلةجزء من "أمريكيا ضد المنشآت النووية االيرانية سيستغرق 
بالنسبة للواليات المتحدة من  أسهلوأضاف باراك أن مثل هذا الهجوم سيكون  باراك اوباما ذلك.

الحملة التي كان من المقرر القيام بها العام الماضي ضد البنية التحتية لالسلحة الكيماوية للرئيس 
 ."التخلص من الترسانة االيرانية عملية أبسط كثيرا"وأكد باراك أن:  السوري بشار االسد.

 
 نتنياهو يستثمر أزمة أوكرانيا لتوسيع شعبيتهتقرير:  .06

حينما يزور المرشح األوفر حظًا للفوز بانتخابات الرئاسة في أوكرانيا بيترو بوروشينكو : رؤوف بكر
غير راضية إطالقًا على موقف إسرائيل سرًا طالبًا دعمها لصد العدوان الروسي، فهذا يعني أن كييف 

 تل أبيب من األزمة.
ولم يكن لدى بوروشينكو بطبيعة الحال أية أوهام بشأن كسب إسرائيل إلى جانب األوكرانيين بقدر ما 
هدفت زيارته على أقل تقدير إلى تحييد اإلسرائيليين ودفعهم إلى تخفيف حماسهم الزائد تجاه روسيا 

 عد خافيًا.وميلهم إلى جانبها بشكلت لم ي
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والحال، أن باستطاعة إسرائيل إغضاب الواليات المتحدة في غير ملفت خارجي، فهناك لوبي نافذ 
داخل واشنطن بإمكانه إصالح ما يفسده حكام تل أبيب. لكن العالقة بين تل أبيب وموسكو تختلف، 

 بل عكس، ما هي عليه مع األميركيين.
دة ينقلب إلى لوبي روسي داخل إسرائيل مكون من اليهود فاللوبي اليهودي إياه في الواليات المتح

الذين هاجروا من االتحاد السوفيتي السابق وباتوا يشكلون أكثر من ُسدس الناخبين، وهي نسبة 
 معتبرة في مجتمعت يتألف من خليطت متنوعت إلى حدت كبير.

اهظًا في صناديق االقتراع، وهؤالء، ال يمكن ألي رئيس وزراء إسرائيلي إغضابهم ألنه سيدفع ثمنًا ب
 بالنظر إلى أن أغلب االئتالفات الحكومية اإلسرائيلية باتت تتشكل بأغلبية بضعة مقاعد ال أكثر.

وفضاًل عن ذلك، فإن كتلة الناخبين اليهود الروس في إسرائيل توصف بأنها األكثر تشددًا حينما 
افظة في ما يخص القضايا الداخلية، وهو يتعلق األمر بملف المفاوضات مع الفلسطينيين ويمينية مح

األمر الذي تدعمه توجهات تلك الكتلة التي صوتت بأقل بقليل من نسبة الثلثين لصالح ائتالف 
 "إسرائيل بيتنا"الذي يتكون من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و "ليكود بيتنا"

 هما بعيدان بكل تأكيد عن عش الحمائم.بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وكال
 00/2/5004، البيان، دبي

 
الضــــفة باعتــــداء علــــى فلســــطينيين وأمــــاكن عبــــادتهم وممتلكــــاتهم  700أكثــــر مــــن هرتســــوغ:  .07

 "إسرائيلبـ"و 
أجهزة األمن في إلقاء  "قلة حيلة"انتقد زعيم المعارضة اسحاق هرتسوغ : أسعد تلحمي –الناصرة 

، مشيرًا إلى أن المتطرفين نفذوا في السنوات األخيرة "تدفيع الثمن"ت مسّمى تح القبض على المعتدين
اعتداء على فلسطينيين وأماكن عبادتهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية وفي إسرائيل،  111أكثر من 

مضيفًا أنه يعتقد بأن هناك شبكة محترفة من مرتكبي هذه الجرائم. وحذر من ان تؤدي هذه األعمال 
على غرار ما يجري في اطار "ك الدماء، مطالبًا هو أيضًا بأن يتم التعامل مع هذه الظاهرة الى سف
 .اإلرهاب"مكافحة 

 00/2/5004، الحياة، لندن
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 سرائيلي يرد بحدة على تصريحات انديك ويتهمه بـ "النفاق"إمسؤول  .08
على مسؤول أمريكي إسرائيل ردت ، أن دان وليامز، عن 9/2/5004، وكالة رويترز لألنباءذكرت 

كبير حمل البناء االستيطاني اإلسرائيلي جانبا من المسؤولية عن انهيار محادثات السالم مع 
 الفلسطينيين وقالت إن المبعوث نفسه لم يفعل شيئا إلنقاذ المفاوضات.

م أن إنديك بالنفاق قائال إنه كان يعلمارتن مسؤوال إسرائيليا كبيرا مطلعا على المحادثات  فقد اتهم
 البناء في الضفة الغربية والقدس سيستمر أثناء المباحثات.

وقال المسؤول اإلسرائيلي الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز "يلقي إنديك بالمسؤولية على اآلخرين 
وأضاف المسؤول "من الصعب اإلشارة إلى أي  دون أن يتحدث عن مسؤوليته عن المأزق الحالي."

 للعملية." مساهمة كبيرة قدمها إنديك
وأضاف  وقال المسؤول اإلسرائيلي إن إنديك أبلغ بخطط البناء وأبلغ حتى بعدد الوحدات السكنية.

"كذلك علم بأن إسرائيل وافقت على الدخول في المحادثات على هذا األساس... وعليه ليس واضحا 
ر كل االجتماعات وقال المسؤول اإلسرائيلي الكبير إن إنديك "طلب حضو  لماذا ينتقد هذا اآلن."

 على الرغم من أن الهدف كان أن تكون العملية ثنائية أساسا."
وأضاف المسؤول أن في حين أن بعض جلسات المحادثات اقتصرت على الفلسطينيين واالسرائيليين 

وقال المسؤول "في  فإن وجود انديك في جلسات أخرى أضر بفرص إحراز تقدم في المفاوضات.
وقال المسؤول اإلسرائيلي إن حكومة نتنياهو أبدت  به في الحقيقة ميزة."بعض الجلسات كان غيا

ن إنديك فشل في إقناع عباس بإبداء مرونة مماثلة.  مرونة وا 
أوفير أكونيس المسؤول الكبير في ديوان رئيس ، أن 00/2/5004، القدس العربي، لندنوأضافت 

من المؤسف أن يؤثر الكذب ‘نديك، وقال الوزراء اإلسرائيلي انتقد تصريحات المبعوث األمريكي ا
وزعم أن من عرقل عملية التفاوض كان الجانب  ’.الفلسطيني على موقف األصدقاء أيضا

 الفلسطيني من خالل إقامة تحالف مع حركة حماس والتوجه إلى مؤسسات األمم المتحدة.
 
 يةمسؤول نووي إسرائيلي: نتنياهو يستخدم النووي اإليراني ألهدافه السياس .09

أكد أحد كبار مسؤولي المشروع النووي اإلسرائيلي عوزي عيالم، أمس،  :برهوم جرايسي - الناصرة
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستخدم المشروع النووي اإليراني ألهدافه السياسية، وقال إن 

سنوات من المشروع اإليراني، وفي حال استمر العمل به، فإنه لن يكون جاهزا للتنفيذ قبل عشر 
وجاءت تصريحات الجنرال في االحتياط عيالم، في مقابلة موسعة مع صحيفة "يديعوت  اآلن.
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أحرنوت"، وقال عيالم، إن "المشروع النووي اإليراني سيكون تنفيذيا بعد عشر سنوات فقط، وبشكل 
قوال والتهديدات عام لست واثقا من أن ايران تريد قنبلة"، وتابع يقول في إشارة الى نتنياهو، إن "األ

في موضوع الهجوم على إيران كانت حماسة لم تجِد نفعا، ومحظور علينا أن نقف في رأس هذه 
الجبهة. من ناحية عملية، الوضع القائم هو أن المنشآت النووية اإليرانية منتشرة ومدفونة ومخفية 

د ضربة واحدة، مثل تحت أطنان من التراب واإلسمنت والفوالذ. وهذا يتطلب أكثر بكثير من مجر 
قصف المفاعل في العراق أو في سورية. إن الهجوم على منشآت النووي اإليرانية هو عمليا فتح 

 حرب ضدها".
 00/2/5004، الغد، عّمان

 
 يعول على المساعدات األمريكية لمواجهة خطة التقشف يسرائيلاإلجيش ال .21

التي تعاني من ضائقة مالية  قال مسؤولون يوم الجمعة إن إسرائيل :مصطفى صالح -القدس 
تضغط على الواليات المتحدة الستكمال اتفاق على تمديد المساعدات الدفاعية إلى ما بعد عام 

 مليارات دوالر سنويا. 3الذي ينتهي فيه العمل بخطة المساعدات الحالية البالغة  1101
عد الجيش اإلسرائيلي على وأضاف المسؤولون أن االتفاق سريعا على مستقبل المنح األمريكية سيسا

وضع خطة تقشف مدتها خمس سنوات تناسب متطلبات الحكومة المحافظة التي يقودها رئيس 
وقال مسؤول إسرائيلي بوزارة الدفاع "من الصعب إعداد ميزانية  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 دون معرفة األموال التي ستكون المتاحة." 1109و 1100لعامي 
 9/2/5004، رويترز لألنباء وكالة

 
 جبرائيل نداف من منصبه كد عدم عزلتؤ  "سرائيل"إ .20

رئيسة لجنة الداخلية في البرلمان اإلسرائيلي)الكنيست( ميري ريجف  أكدتوديع عواودة:  -الناصرة 
 )حزب الليكود( برسالة لجبرائيل نداف بأنه لم يعزل من قبل البطريرك كيريوس ثيوفولوس الثالث.

على نسخة منها إنه استمرارا للنشر المتعلق بعزلك " يالقدس العرب"في رسالتها التي حازت وقالت 
 من وظائفك في الناصرة من قبل البطريرك فإن األمر ليس صحيحا.

وعللت ريجف قولها باإلشارة إلى أنها أوفدت مدير قسم الطوائف غير اليهودية في وزارة األديان 
طريرك بناء على طلبها للتثبت من األنباء واتضح لها أنه لم يتم عزل يعقوب سالمة لالجتماع مع الب

بإيمان  نداف من قبل البطريرك. وفي بيانها شدت ريجف على يدي نداف من أجل أن يواصل
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وصدق لمصلحة الوسط المسيحي ومن أجل دمج المسيحيين من فلسطينيي الداخل في المجتمع 
اإلسرائيلي عضو الكنيست أوفير أكونيس قد أكد دعم حكومة  يشار الى أن نائب الوزيرو  .اإلسرائيلي

منتدى تجنيد "إسرائيل النخراط المسيحيين في جيش االحتالل اإلسرائيلي وأنها تساند ما يعرف بـ 
 وأكد عدم صحة األنباء عن عزل نداف من منصبه في الكنيسة.  ."المسيحيين

 00/2/5004، القدس العربي، لندن
 
 %500دفيع الثمن" ارتفعت لـهآرتس: جرائم "ت .22

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن جرائم عصابة "تدفيع الثمن" التي : الرأي –القدس المحتلة 
، موضحة أن %111تستهدف العرب وممتلكاتهم والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، ارتفعت إلى 

ة تفاقم هذه "الجرائم وأرجعت الصحيف مرتكبي غالبية هذه الجرائم ال يزالون يتجولون بحرية.
العنصرية" إلى التماشي الهادئ للمؤسسة االستيطانية مع هذه الظاهرة، أو بسبب عجز سلطات 

 فرض القانون على الجرائم التي يرتكبها مستوطنون متطرفون.
ناشط عنصري متورطون في "أعمال عنف يمينية  011وبحسب تقديرات الشاباك، فإن نحو 

ائم عصابات "دمغة الثمن"، إضافة إلى بضعة مئات يعتبرون ضمن متطرفة"، وعلى رأسها جر 
 الجهاز المساند والمساعد لتنفيذ الهجمات.

ولفت تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" إلى أن الشاباك يعتبر مستوطنة "يتسهار" على أنها بؤرة نشاط 
 اليمين المتطرف الذي يتحمل مسؤولية الجرائم العنصرية.

شكل عام، انتقال ساحة جرائم "تدفيع الثمن" من الضفة الغربية إلى داخل الخط كما أوضح التقرير، ب
داخل الخط األخضر في  في 1واعتداء عنصري في الضفة الغربية  13األخضر، ففي حين نفذ 

 اعتداء 09واعتداءات في الضفة الغربية  4، فمنذ بداية العام الحالي نفذ 1103العام الماضي 
 داخل الخط األخضر.

00/2/5004، كالة الرأي الفلسطينية لإلعالمو   
 

 الطعام عن المضربين األسرى مع تضامناً  وغزة الضفة في ومسيرات تظاهرات": الغضب جمعة" .23
، دعمـا للمعتقلـين أمـسمندوبو األيـام: تظـاهر مئـات المـواطنين فـي مـدن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، 

 يوما على التوالي.  09اإلداريين المضربين في السجون اإلسرائيلية منذ 
وخرجت التظاهرات بعد أداء صالة الجمعة فيما أطلق عليه "جمعـة الغضـب" للتضـامن مـع المعتقلـين 
 اإلداريين وللمطالبة باالستجابة لمطالبهم بإنهاء اعتقالهم اإلداري وتحسين أوضاعهم داخل السجون.
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البيـرة، تضـامنا مـع األسـرى اإلداريـين  ففي البيرة، أدى مئات المواطنين صالة الجمعة في ساحة بلدية
 المضربين عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.

وبعــد انتهـــاء الصـــالة، انطلقـــت مســـيرة باتجـــاه دوار المنـــارة فـــي مدينـــة رام هللا، رفعـــت خاللهـــا األعـــالم 
ن فيها هتافات التأكيد على الوحـدة الوطنيـة، التـي تجسـدت الفلسطينية ورايات الفصائل وردد المشاركو 

 عبر الخروج في مسيرة واحدة دعما لألسرى المضربين.
كما شارك المئات من المواطنين في مدينة الخليل وبلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، أمـس، فـي مسـيرة 

جون االحـتالل، حيـث ومهرجان حاشدين تضامنًا مع األسـرى اإلداريـين المضـربين عـن الطعـام فـي سـ
 أكد المتحدثون في الفعاليتين 

فــي اإلطــار، نظمــت حركــة فــتح فــي بلــدة بيــت أمــر، أمــس، مهرجانــًا تضــامنيًا مــع األســرى فــي ســجون 
االحتالل، وذلك أمام خيمة التضـامن مـع األسـرى وسـط البلـدة، بمشـاركة مـن مختلـف القـوى الوطنيـة، 

حــدثون فــي المهرجــان علــى ضــرورة تعزيــز الوحــدة حيــث رفعــت صــور العديــد مــن األســرى وشــدد المت
 الوطنية.

وشهدت مـدن طـولكرم ونـابلس وجنـين أيضـا مظـاهرات مماثلـة بـدعوة موحـدة مـن الفصـائل الفلسـطينية 
 التي خرج أنصارها وهم يرفعون راياتها واألعالم الفلسطينية.

د والعمـــل الـــداعم وفـــي قلقيليـــة، طالبـــت شخصـــيات وطنيـــة وسياســـية وشـــعبية، أمـــس، بمضـــاعفة الجهـــ
لألســـرى، خاصـــة فـــي ظـــل وجـــود إضـــراب عـــن الطعـــام فـــي ســـجون االحـــتالل، وذلـــك خـــالل صـــالة 
واعتصام تضامني مع األسرى في مدينة قلقيلية، بمشاركة محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، وممثلين 

 عن وزارة شؤون األسرى ونادي األسير، وفعاليات مؤازرة لألسرى.
الــب مئــات المشــاركين فــي مســـيرة حاشــدة جــرت فــي مخــيم جباليــا، عقــب صـــالة وفــي قطــاع غــزة، ط

 الجمعة أمس، باالستجابة لمطالب األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.
ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمتها حركة حماس، الفتات تطالب بضرورة التدخل من أجل فـك 

 يضمن مطالبهم وتلبية حقوقهم وصواًل إلى اإلفراج عن جميع األسرى.إضراب هؤالء األسرى بما 
كما شارك مئات المواطنين في خان يونس بمسيرة جماهيرية تضامنا مع األسرى اإلداريين المضربين 

 عن الطعام في سجون االحتالل.
 00/2/5004األيام، رام هللا، 

 
 



 
 
 

 

 
           50ص                                     3503 العدد:     00/2/5004السبت  التاريخ:

 

 األسيرات وزارة شؤون األسرى: كابوس النقل في "البوسطة" يرعب .24
أسـيرة  00الحياة الجديدة: قالت محامية وزارة شؤون األسرى والمحررين حنان الخطيب، إن  –رام هللا 

فلســطينية يقـــبعن فـــي ســـجن الشـــارون رفعـــن التماســا إلـــى المحكمـــة العليـــا اإلســـرائيلية، احتجاجـــا علـــى 
 إلى المحاكم.السجن  ]مركبة[ المعاناة القاسية التي يتكبدنها خالل نقلهن في "بوسطة"

ووصفت األسيرات نقلهن فـي البوسـطة، بــرحلة عـذاب قاسـية وطويلـة، يتعرضـن خاللهـا لـلذالل علـى 
ساعات  0يد قوات "النحشون" المشرفة على نقل األسرى، إضافة إلى ساعات انتظار طويلة تستغرق 

 وداخل بوسطة مغلقة وسيئة ال تصلح لنقل البشر.
 00/2/5004الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 قاصرون تعرضوا للتنكيل والتعذيب الوحشي في سجون االحتالل أسرىوزارة شؤون األسرى:  .25

الحياة الجديدة: كشفت محامية وزارة شؤون األسرى والمحررين هبة مصالحة، عـن شـهادات  –رام هللا 
 بهم.أدلى بها أسرى قاصرون تعرضوا للتعذيب والتنكيل بطريقة وحشية خالل اعتقالهم واستجوا

 00/2/5004الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
  معنا لنيل الحرية الشعب ضرورة أن يتضامن" من األسرى: مناشدةأسير محرر ينقل "برقية  .26

ـــل ســـنونو -غـــزة ـــو نعـــيم، الســـلطة : وكـــاالت -نبي ـــق أب طالـــب رئـــيس رابطـــة األســـرى والمحـــررين توفي
ـــا، الســـيم ا أن حيـــاة األســـرى مهـــددة داخـــل ســـجون الفلســـطينية بـــإيالء قضـــية األســـرى اهتماًمـــا خاص 

 االحتالل، الذي يواصل انتهاكاته بحقهم.
وقــال أبــو نعــيم فــي تصــريحات خاصــة بـــ"فلسطين": "يجــب رفــع قضــية األســرى إلــى المحــاكم الدوليــة، 
لتصـل جــرائم االحــتالل إلـى محكمــة الجنايــات، ولــن يكـون ذلــك إال بتــدخل مـن الــرئيس محمــود عبــاس 

 لرفع الملف".
 خرون في فترات متتالية،  51مضرًبا عن الطعام من األسرى اإلداريين يلحق بهم  031ح أن "وأوض

ســواء عبــر اإلضــراب عــن الطعــام ليــوم ثــم تعليقــه، أو األســرى المرضــى الــذين يتضــامنون معهــم بعــدم 
 تناول الدواء أحياًنا".

في وجه األسرى المضربين  أبو نعيم اعتبر أيًضا، أن "العدو )اإلسرائيلي( أضعف وأوهن من أن يقف
عــن الطعــام، والشــاهد علــى ذلــك انتصــارات األســرى المحــررين أيمــن الشــراونة وخضــر عــدنان وســامر 

 "إن هذه القضية ُتحل عبر القوانين الدولية أو اإلضراب المفتوح عن الطعام". العيساوي"، مستدرًكا:
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ن المضـربين عـن الطعـام يتعرضـون أوضح األسير المحرر عبـد الـرحمن شـديد، أن "األسـرى اإلداريـيو 
 في هذه األيام ألبشع أنواع االضطهاد والتنكيل والضرب ومصادرة الحقوق".

وتابع شديد خالل كلمتـه فـي مسـيرة شـمال القطـاع: "قبـل أيـام تـمَّ االعتـداء علـى النـائبين الشـيخ محمـد 
يـة إخـوانهم، ومارسـت النتشة وماهر بدر وتم كسر إصبع األخير، كمـا تـم عـزل هـؤالء األسـرى عـن بق

 إدارة السجون بحقهم سياسة التنكيل".
وتــال "برقيــة مناشــدة" مــن األســرى، أكــدوا فيهــا علــى عدالــة مطالــب األســرى اإلداريــين الــذين تحتجــزهم 

 سلطات االحتالل دون مبرر قانوني ودون قضية أو تهمة ُيحاَكمون عليها.
لـــى جانـــب األســـرى اإلداريـــين حتـــى يحققـــوا كمـــا أكـــد األســـرى ضـــرورة "وقـــوف شـــعبنا بكافـــة فصـــائله إ

ــالوا حــريتهم، وضــرورة أن يتضــامن الشــعب بكافــة أشــكال التضــامن مــع إخواننــا األســرى  مطــالبهم وين
 حتى يحققوا مطالبهم بالحرية".

وطــالبوا "المؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة بأخــذ دورهــا، وســرعة التحــرك مــن أجــل إبــراز قضــية األســرى 
قهم مــن أنيــاب الُمحتــل، وتشــكيل شــبكة قانونيــة للــدفاع عــن األســرى لنيــل حــريتهم اإلداريــين ونــزع حقــو 

 بشتى الوسائل القانونية وا غالق ملف االعتقال اإلداري الظالم".
ودعـــوا أيًضــــا "كافــــة المنظمــــات والمؤسســـات الدوليــــة وعلــــى رأســــها األمـــم المتحــــدة ومنظمــــة المــــؤتمر 

وسـرعة التحـرك إلنقـاذ األسـرى المضـربين عـن الطعـام،  اإلسالمي وجامعة الـدول العربيـة ألخـذ دورهـم
 وفضح ممارسات االحتالل".

وأشـــار األســـرى فـــي بـــرقيتهم إلـــى ضـــرورة قيـــام وســـائل اإلعـــالم بـــدورها، والعمـــل علـــى إيصـــال رســـالة 
ــه مــن تنكيــل علــى يــد ســلطات االحــتالل، كمــا أكــدوا  األســرى إلــى كــل العــالم، وشــرح مــا يتعرضــون ل

التنظيمــات والمؤسســـات الوطنيــة والشــعبية إلـــى جانــب األســـرى للبقــاء علـــى  ضــرورة أن تقــف جميـــع
 قضيتهم حية في كافة المحافل والضمائر.

ورفـــع المشـــاركون فـــي المســـيرة الفتـــات مكتوبـــا عليهـــا: "أســـرانا األبطـــال لكـــم الحريـــة ولشـــعبكم الكرامـــة 
دو"، وأخرى اقتبست مقولـة واالنتصار"، و"أسرانا البواسل. على صخرة صمودكم تحطمت مؤامرات الع

شــــهيرة للشــــيخ الشــــهيد أحمــــد ياســــين هــــي "احنــــا بــــدنا والدنــــا )األســــرى( يروحــــوا غصــــبا عــــنهم )عــــن 
 االحتالل(".

 الف أسـير يعـانون ويـالت السـجن،  5من ناحيته، قال مدير مؤسسة مهجة القـدس ياسـر صـالح إن "
ــــنهم  ــــ 111طفــــاًل، و 100أســــيرة، و 00بي ــــل إداري"، مشــــيًرا إل ى أن االعتقــــال اإلداري "تعســــفي معتق

 وانتهاك صارخ لحقوق اإلنسان".
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، وال 01وأكد صالح خالل المسيرة أن "األسرى اإلداريين ينتفضون ويخوضون معركة الكرامة لليـوم الــ
 يتوفر لديهم سوى الماء وهم بحاجة إلى وقفة معهم من الشعب الفلسطيني".

 00/2/5004، فلسطين أون الين
 
 الفلسطينية مصدر قوة للقدس والمسجد األقصى المصالحة الخطيب:كمال  .27

خاص فلسطين: أكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي فلسطين المحتلة عام  -القدس المحتلة
المسـجد األقصـى فـي وجـه المصـلين  اإلسـرائيليالشيخ كمال الخطيب، أن إغالق قوات االحتالل  40

م المســتوطنين فــي ذكــرى مــا يســمى "اســتقالل" دولــة االحــتالل المســلمين األســبوع الماضــي، وفتحــه أمــا
يحمل رمزية خطيرة جدا ومؤشرا إلى أن قادم األيام تحمل في طياتها الكثير من المخاطر التـي تتهـدد 

، قبـل حـدوث أي مكـروه لألقصـى األمـرالـى تـدارك  واإلسـالميةالمسجد األقصى، داعيًا األمـة العربيـة 
 يتفرجون.ومليار ونصف مليار مسلم 

وشــدد الخطيــب علــى أن الحقيقــة تقــول: إن الســيادة اإلســرائيلية علــى المســجد األقصــى حاصــلة علــى 
أرض الواقــع، وهــذا واضــح مــن خــالل قرارهــا بــإغالق المســجد األقصــى فــي وجــه المصــلين المســلمين 

 والسماح للمستوطنين بالدخول إليه في هذا اليوم بالذات.
متـرا، أكـد الخطيـب  91ية إلى أساسات المسجد األقصى على طول وحول وصول الحفريات اإلسرائيل

أن الحفــر حتــى لــو كــان لســنتيمتر واحــد فقــط، فهــو انتهــاك للمســجد األقصــى، فكيــف إذا كنــا نتحــدث، 
 مترا على طول الجدار الغربي. 91عن حفريات على طول 

رهابيـة اليهوديـة، والتـي وأضاف أن موجة الهجمات التي تنفذها مـا يسـمى بجماعـات "تـدفيع الـثمن" اإل
تســتهدف المســاجد والكنــائس والمنــازل والســيارات فــي أم الفحــم والجــش وعكــا والناصــرة وباقــة وعكبــرة 
وعــرب الهيــب وغيرهــا، هــي مظهــر مــن مظــاهر النكبــة، فاالعتــداءات علينــا مــا زالــت مســتمرة وبغطــاء 

 وحماية من سلطات االحتالل.
لــى االتفـاق الـذي توصــلت إليـه حركتـا فــتح وحمـاس مــؤخرًا، وحـول اتفـاق المصــالحة، أثنـى الخطيـب ع

 ودعا إلى استثمار نتائج المصالحة في نصرة المسجد األقصى والدفاع عنه.
وعبر عن أمله بأن تتحقق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، فهي مصدر قوة الشعب الفلسطيني وقوة 

لـة التـي تتعـرض النتهاكـات يوميـة مـن جانـب القضية الفلسطينية وقوة للمسجد األقصـى والقـدس المحت
االحـــتالل. وأكـــد الخطيـــب أن المصـــالحة هـــي أيضـــا مصـــدر قـــوة للفلســـطينيين فـــي أراضـــي فلســـطين 
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ــا إلــى رفــع القيــود عــن نشــاطات الفلســطينيين فــي 40المحتلــة عــام  ، وللفلســطينيين فــي الشــتات، داعي
 القدس.الضفة الغربية، التي تمنع التظاهر نصرة للمسجد األقصى و 

 9/2/5004، فلسطين أون الين
 
 جنود االحتالل لشاب من الخليل: وظيفتنا حماية اليهود وقتل الفلسطينيين .28

بين شريط صوره مركز "شباب ضد االستيطان" محاوالت مستوطنة مهاجرة من روسـيا، االدعـاء أمـام 
ل لشــاب فلســطيني جنــود االحــتالل بأنهــا تعرضــت للرشــق بالحجــارة، كمــا بــين تهديــدات جنــود االحــتال

 يدعى أحمد، وتأكيدهم بأن وظيفتهم هي حماية اليهود، وقتل الفلسطينيين عندما تحين الفرصة.
وقعت الحادثة يوم الجمعة قبل الماضي في تل الرميدة بالخليـل، وكتبـت عنهـا الصـحفية عميـرة هـس، 

 في صحيفة "هآرتس".
 00/2/5004الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 شعارات معادية للعرب في القدس القديمة تخطّ لثمن" جماعات "دفع ا .29

عبد الرؤوف أرناؤوط: في اعتداء هو الثاني الـذي يسـتهدف مواقـع دينيـة مسـيحية فـي مدينـة  -القدس 
القـــدس فـــي غضـــون أســـبوع واحـــد وقبـــل أســـبوعين مـــن زيـــارة بـــاب الفاتيكـــان فرنســـيس األول، أقـــدمت 

رات مسـيئة للديانـة المسـيحية ورموزهـا علـى مقـر ممثليـة جماعات دفع الثمن اإلسرائيلية على خط شعا
 بطريركية رومانيا األرثوذكسية في المدينة المقدسة.

وقد أعلن المتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية ميكي روزنفيلد أن جماعة "دفع الثمن" اإلسـرائيلية أقـدمت 
وأخــــرى مناوئــــة  شــــوارع القــــدس القديمــــة أحــــدصــــباح أمــــس، علــــى خــــط شــــعارات مناوئــــة للعــــرب فــــي 

 للمسيحيين على جدار الكنيسة الرومانية في المدينة.
 00/2/5004األيام، رام هللا، 

 
 بـ عشرة لغات تضامنًا مع األسرى اإلداريين دولية"مي وملح"... حملة  .31

"معـــــا": أطلقـــــت مجموعـــــة مـــــن الشـــــباب اإلعالميـــــين الفلســـــطينيين، امـــــس، حملـــــة "لنكســـــر  -رام هللا 
لغـــات علـــى مواقـــع  01ألســـرى الحريـــة.. ولنســـقط الملـــف الســـري"، بـــأكثر مـــن الصـــمت... ولننتصـــر 

شبكات التواصل االجتماعي. وقال القـائمون علـى الحملـة، إن الحملـة بـدأت عنـد السـاعة العاشـرة مـن 
 مساء امس، بتوقيت فلسطين، عبر موقع "تويتر"، بتغريدة "مي وملح".
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لننتصــر ألســرى الحريــة.. ولنســقط الملــف الســري"، وأكــد القــائمون فــي تعليقــاتهم: لنكســر الصــمت.. و 
لغــات عالميــة ســنغرد ونعــرف العــالم باألســرى الفلســطينيين المضــربين عــن الطعــام فــي  01بــأكثر مــن 

 سجون االحتالل اإلسرائيلي.
 00/2/5004األيام، رام هللا، 

 
 لمسرحية "جيلو" روَّج لها اإلسرائيليطه عدنان: المنع  .30

د الكاتــب طــه عــدنان مؤلــف مســرحية "جيلــو"، أن المنــع اإلســرائيلي لعــرض أكــ الخصــار:عبــد الــرحيم 
المســرحية فــي القــدس قــد رّوج لهــا. وذكــر مســرح الحــارة الفلســطيني أن ســبب المنــع هــو "عــدم حصــول 
طاقم العمل على التصاريح الالزمة". لكنه طبعا يأتي ضمن سياسة صهيونية هدفها عزل القدس عن 

ة الفعاليات الثقافية التي تؤّكد هويتها العربية. كما أن التباس اسم "جيلو" محيطها الفلسطيني ومحاصر 
الذي هو أيضا اسم مستوطنة إسرائيلية ربما ساهم في ذلك. لكن أي ا كانت األسباب، فالمنع ساهم في 

 الترويج للعرض من حيث لم يحتسب سدنة المنع.
 00/2/5004السفير، بيروت، 

 
 مصر سأقطع يدها.. وطول عمري كنت ضد كامب ديفيدمن أصباحي: إذا مست "حماس"  .32

أعلن المرشح الرئاسي حمدين صباحي، في إطار األسئلة السريعة التي يطرحها عليه : سهيلة حامد
كل من اإلعالميان مجدي الجالد وخيري رمضان، بشأن حماس وتعرضها لمصر، قال صباحي: 

 قطع يد من يمسها"."عندما تمس حماس أمن مصر فليس لها مني إال أن أ
"، CBCأما بشأن اتفاقية "كامب ديفيد"، قال صباحي ببرنامج "مصر تنتخب الرئيس" على قناة "

"طول عمري كنت ضد كامب ديفيد، لكن أنا رئيس دولة أجد أن كامب ديفيد تحتاج إلى تعديل 
أزمة سد النهضة وتابع بالقول: "سأدعم تصور حل  خاصة في أعداد األفراد المتواجدين في سيناء".

 سياسيا شريطة عدم التفريط في نقطة ماء واحدة".
9/2/5004، الوطن، مصر  

 
 موقع "واال": السيسي يحافظ على اتصاالت مع كبار قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية .33

كشف موقع "واال" اإلخباري اإلسرائيلي الشهير مساء الجمعة أن المرشح : صفا -القدس المحتلة
الرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي يحافظ شخصيا على إجراء اتصاالت مع كبار قادة النتخابات 
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وأوضح الموقع في تقرير له مساء الجمعة أن من بين هؤالء المسؤولين  األجهزة األمنية اإلسرائيلية.
يز وزير الجيش موشيه يعلون، الفتا إلى أن السيسي أمر مؤخرا قادة األجهزة األمنية المصرية بتعز 

 التعاون والتنسيق مع نظرائهم اإلسرائيليين.
وبين أن السيسي يقلد سلوك الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك تجاه "إسرائيل" حيث كان 
مبارك يرفض زيارة "إسرائيل" لكنه في المقابل كان يحافظ على عالقات وثيقة وقوية معها في الخفاء، 

قع إلى أن حديث السيسي خالل مقابلته التلفزيونية األخيرة عن ونبه المو  سيما على الصعيد األمني.
 رفضه القيام بزيارة ل"إسرائيل" قبل قيام الدولة الفلسطينية يندرج في هذا التكتيك.

وأشار إلى أن السيسي أوضح بشكل خاص خالل مقابلته التلفزيونية أن حركة حماس "تبقى عدًوا"، 
مشيرًا إلى أن تشديده على "أن الشعب المصري لن ينسى من وقف إلى جانبه ومن يقف ضده" تمثل 

ولفت إلى أن حرص السيسي على تعميق عالقاته مع "إسرائيل" وشنه  رسالة واضحة لقادة حماس.
 حرب على حركة حماس لن يضمنا له استقرار حكمه بعد تولي منصب الرئاسة.ال

وأوضح أن السيسي يقلد سلوك مبارك تجاه "إسرائيل" حيث كان مبارك يرفض زيارة "إسرائيل" لكنه 
في المقابل كان يحافظ على عالقات وثيقة وقوية معها في الخفاء، سيما على الصعيد األمني، مشيرًا 

السيسي خالل مقابلته التلفزيونية األخيرة عن رفضه القيام بزيارة إلسرائيل قبل قيام إلى أن حديث 
 الدولة الفلسطينية يندرج في هذا التكتيك.

ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي بارز إشادته بالحرب التي يشنها الجيش المصري بناء على 
ًا إلى أن الجيش المصري سيواصل حربه تعليمات السيسي ضد الجماعات الجهادية في سيناء، منوه

 ضد "الجهاديين" حتى بعد إجراء االنتخابات الرئاسية.
من األنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر،  %95وأشاد المصدر بحقيقة نجاح السيسي في تدمير 

منوهًا إلى أن الحرب التي يشنها الجيش المصري ضد الجهاديين وحماس تتم وسط تعاون وتنسيق 
ع إسرائيل، حيث يؤكد المصدر أنه سيتم الحفاظ على وتيرة التعاون والتنسيق حتى بعد وثيق م

 االنتخابات.
وأوضح الموقع أن السيسي أوضح بشكل خاص خالل مقابلته التلفزيونية أن حركة حماس تبقى 
عدوًا، مشيرًا إلى أن تشديده على "أن الشعب المصري لن ينسى من وقف إلى جانبه ومن يقف 

 ، تمثل رسالة واضحة لقادة حركة حماس.ضده"
واستدرك التقرير أن الحرب ضد الحركات الجهادية أبعد ما تكون عن الحسم، مشيرًا إلى تفجير 

 األنبوب الذي ينقل الغاز المصري لألردن.
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وأوضح الموقع أن حرص السيسي على تعميق عالقاته مع "إسرائيل" وشنه الحرب على حركة 
 ستقرار حكمه بعد تولي منصب الرئاسة.حماس لن يضمنا له ا

من جانبه، أشاد مصدر أمني إسرائيلي بارز في تصريحات للموقع بنجاح السيسي في تدمير األنفاق 
التي حفرت بين قطاع غزة ومصر، مشيًرا إلى أن الحرب التي يشنها الجيش المصري ضد 

المصدر إلى نجاح السيسي في ولفت  الجهاديين وحماس تتم بتعاون وتنسيق وثيق مع "إسرائيل".
وبين أنه سيتم الحفاظ على وتيرة  من األنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بمصر. %95تدمير 

التعاون والتنسيق حتى بعد االنتخابات حيث سيواصل الجيش حربه ضد "الجهاديين" حتى بعد إجراء 
 االنتخابات الرئاسية.

00/2/4500، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  
 
 رجل مصر القوي "السيسي"الصحف اإلسرائيلية:  .34

أشادت الصحف اإلسرائيلية بالمرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي، وأجمعت على 
 .الصهيونيأنه رجل مصر القوي، خاصة وأنه تعهد باحترام معاهدة السالم مع الكيان 

محاوروه عن إمكانية استقباله رئيس إن السيسي عندما سأله ” يديعوت أحرونوت“وقالت صحيفة 
الحكومة اإلسرائيلية أو أن يقوم بنفسه بزيارة إسرائيل، رد بشكل غير مباشر بأن ذلك قد يحدث عندما 

خالل الشهور األخيرة ومنذ سقوط نظام “وتابعت الصحيفة:  نرى دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
السيسي على أنه المنقذ، ما عمل على تمهيد  ، نظر الشعب إلى1103اإلخوان المسلمين في يوليو 

المرشح الذي أطاح بمحمد مرسي من الحكم أكد مجدًدا أن ”: “أحرونوت“وأضافت  طريقه للحكم.
انتخابه سوف يضع نهاية لجماعة اإلخوان المسلمين، وحمل قادتها المسؤولية على سلسلة التفجيرات 

طالق النار ضد قوات األمن، كاشًفا النقاب ع  ”.ن نجاته من محاولتي اغتيالوا 
بينما أشارت اإلذاعة اإلسرائيلية، إلى أن السيسي قدم رؤيته للدولة المصرية التي ينوي قيادتها، 

هاجم )السيسي( الرئيس “وأضافت:  وتعهد بأال يكون للجيش دور رئيسي في إدارة األمور في البالد.
 لتراجع عن كل التعهدات التي قطعها.المعزول محمد مرسي، وسخر منه وقال إن مرسي اعتاد ا

 9/2/5004، الشعب، مصر
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 "إسرائيل": لنتحالف مع "ديلي بيست"وقع لم كمال اللبواني "االئتالف الوطني السوريعضو " .35
المعارض كمال اللبواني مقالة، « االئتالف الوطني السوري»كتب العضو في الهيئة السياسية في 

اعتبر فيها انه يجب التحالف مع إسرائيل من اجل إلحاق  أمس،« ديلي بيست»نشرت في موقع 
يجاد منطقة عازلة.  الهزيمة بالنظام السوري وا 

في الماضي، كانت إسرائيل تالم على كل شيء، لكن إسرائيل لم تعد عدونا. نرى »وقال اللبواني: 
ف يتم معاملتهم كيف فتحت أبوابها لجرحانا. نرى كيف يتم التعامل مع األطفال في سجون األسد وكي

في المستشفيات اإلسرائيلية. إسرائيل قدمت الطعام فيما جوع األسد شعبه. لدى سوريا عدو واحد 
اآلن: نظام األسد المدعوم من إيران وحزب هللا. أنا التقي مع المنشقين السوريين والقادة العسكريين 

 «.ي التغيريوميا، ورأيت كيف انه بعد عقود من غسيل الدماغ، بدأت عقليتهم ف
علينا اإلدراك أن األسد لن يرحل من دون ضغط. إن إسرائيل التي شعرت بطيش األسد من »وتابع: 

خالل دعمه المجموعات اإلرهابية مثل حماس وحزب هللا قد تكون حليفا طبيعيا. لقد اقترحت مؤخرا 
ال يزال حيا. لقد  دكتاتور أكبرفكرة جدلية: الطلب من إسرائيل مساعدة معارضتنا على التخلص من 

قلت إن هذا هو التحدي المشترك وأهم بكثير من مرتفعات الجوالن. إن الجوالن قد يتحول في 
المستقبل إلى واحة سالم للجميع. أؤمن انه يمكن إلسرائيل أن تكون شريكا وليس عدوا. وبعد 

د منهم قد يدعم مثل االجتماع مع عشرات المتمردين في غالبية المحافظات السورية، اعتقد أن العدي
 «.هذه الخطة

الخطوة األولى التي يجب القيام بها من اجل األربعة ماليين نازح في سوريا هي إنشاء »كتب إن و 
منطقة عازلة، ال يستطيع األسد الوصول إليها، وحيث يمكن منها إطالق عملية إعادة البناء. إن 

وسط، ونعم إسرائيل، التحرك بناء على هذا على حلفائنا في الواليات المتحدة وأوروبا والشرق األ
 الحل.

بتصرف "ديلي بيست"عن   
00/2/5004، السفير، بيروت  

 
 "إسرائيل"وزير األمن التونسي ينفي التطبيع مع  .36

الوزير التونسي المكلف باألمن ، أن الوكاالت عنتونس  من، 00/2/5004، البيان، دبي ذكرت
طبيع مع إسرائيل، موضحًا أن السلطات تكتفي بمنح رضا صفر، نفى أمس اتهامات نواب له بالت
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السياح اإلسرائيليين الذين يزورون تونس رخص مرور دخواًل وخروجًا، في إجراء معمول به منذ 
 سنوات.

أمس جلسة عامة للنظر في سحب الثقة من الوزير صفر « البرلمان»وعقد المجلس التأسيسي 
، و مال كربول وزيرة السياحة، اللذين يتهمهما نواب المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف باألمن

بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وبتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس التي ال تقيم عالقات 
 دبلوماسية مع تل أبيب.

نائبًا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بسحب  01وقال النائب فيصل الجدالوي الذي كان من بين 
رين لم نقم بثورة حتى يكون أول إجراء ثوري نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيوني. الثقة من الوزي

ورّد الوزير المكلف باألمن قائاًل: نحن ال نتعامل مع وثائق رسمية إسرائيلية وال تعاملنا سابقًا مع 
أشار و  جواز سفر إسرائيلي، بل تعاملنا مع أشخاص تّم تمكينهم من رخصة مرور دخواًل وخروجًا.

إلى أن تونس تمنح منذ سنوات رخص المرور للسرائيليين الذين يحجون سنويًا إلى كنيس الغريبة 
الذين يشاركون في المؤتمرات الدولية في تونس أو للسياح  40اليهودي في جزيرة جربة، ولعرب 

انئ اإلسرائيليين الذين يزورون البالد ضمن رحالت سفن سياحية عالمية ترسو بضع ساعات بمو 
 سياحية تونسية.

إسرائيليًا من  04وذكر بأن مسؤواًل في ميناء حلق الوادي شمالي العاصمة، منع في مارس الماضي 
النزول من سفينة سياحية رست بالميناء ما أدى إلى استهداف تونس بحملة إعالمية تتهم البالد 

أبريل الماضي  00رة بتاريخ وأضاف أنه أصدر إثر تلك الحادثة مذك بالتمييز إزاء الدين اليهودي.
طلب فيها من مصالح الحدود التونسية منح رخص مرور للسرائيليين في الحاالت المعمول بها، 

 وتابع: ال يمكن الطعن في أشخاصنا بالتطبيع، والتجني علينا بهذه الطريقة خطير جدًا.
ومة التونسية رئيس الحكأن « هآرتس»عن نقلت  أنها، 00/2/5004، األخبار، بيروت وقالت

ال ينبغي طرح هذه المسألة على طاولة النقاش »باإلسرائيليين في بالده، وأكد أنه  بمهدي جمعة رح
بالمطلق، بل يجب العمل على استغالل موسم السياحة، أما لجهة التطبيع وعدم التطبيع )مع 

 «. إسرائيل(، فاتركوا هذه االسئلة الكبيرة جانباً 
ذا الرأي عدد من المسؤولين التونسيين، ومن بينهم الوزير المكلف باألمن وبحسب الصحيفة، يتبّنى ه

رضا صفر الذي ال يرى مشكلة في السماح للسرائيليين بالدخول إلى تونس، كما أن وزيرة السياحة 
  مال كربول تشجع بدورها اإلسرائيليين على زيارة بالدها.
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سرائيل ال تقتصر فقط على الشأن السياحي. إلى أن التوجهات التونسية حيال إ« هآرتس»وأشارت 
وينقل معلق الشؤون العربية في الصحيفة، تسفي برئيل، عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة 

تونس ستسعى إلى إقامة عالقات جيدة »التونسية كان قد التقاه قبل عدة أشهر في السويد، قوله إن 
 «.كثير من الفوائد جراء التعاون بينهمامع إسرائيل، إذ من شأن كال الجانبين أن يحققا ال

أعطونا فرصة حتى تستقر الحكومة »ولدى سؤاله عن موعد حصول ذلك، أجاب المسؤول التونسي: 
ربما حان »الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على هذه المسألة، أكد أنه »وعن تأثير «. وتنظم أمورها

 «.الوقت كي تتخذ كل دولة عربية قرارها بشكل مستقل
، فإن معارضي التطبيع مع الدولة العبرية ال يملكون األغلبية في البرلمان، إال أن «هآرتس»وبحسب 

لديهم القدرة الفعلية على التصويب على حجب الثقة عن حكومة التكنوقراط الحالية، والتسبب بأزمة 
 سياسية جديدة في تونس.

 
 مال في جنين الفلسطينيةاإلماراتية تمول مساعدات غذائية لع "األعمال الخيرية" .37

مولت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية مساعدات غذائية تمثلت بلحوم مجمدة وزعت : وام( -)جنين 
على عمال النظافة في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية الفلسطينية كجزء من مشروع مساعدات 

 شامل لكل العمال الذين يعانون من شح األجور التي يتقاضونها.
ال إبراهيم راشد مدير مكتب الهيئة في الضفة الغربية إن هذه المساعدة لفئة العمال جاءت بمناسبة وق

الذكرى السنوية ليوم العمال العالمي في األول من مايو تهدف إلى التخفيف عن كاهل عمال النظافة 
 الهم.الذين يعانون صعوبات اقتصادية قاسية ال يستطيعون بسببها تدبير لقمة العيش ألطف

 من الظروف االقتصادية الصعبة في األراضي الفلسطينية.
00/2/5004، االتحاد، ابوظبي  

 
 فولك: تعزيز حركة التضامن العالمية هي أفضل فرصة لتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين .38

حث المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بوضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، ريتشارد 
ليوم، مزيدا من الشركات والمجتمع المدني على "االنضمام إلى حركة التضامن العالمية فولك ا

 المتنامية لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي الطويل وعملية ضم فلسطين الزاحفة".
وأوضح الخبير األممي أن اإلسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التوصل إلى حل عادل لهذا الصراع 

ر حقوق اإلنسان، غير أن الجولة األخيرة من المحادثات خلقت  ماال كاذبة مرة مع األخذ باالعتبا
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أخرى وغذت مشاعر اإلحباط، مشددا على "أن أفضل فرصة لتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين 
 اآلن هي عن طريق ضغوط تمارس من خالل القاعدة الشعبية".

التي تشمل مبادرة  الفلسطينيالمية مع وقال فولك في بيانه إنه "يجب تعزيز حركة التضامن الع
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات فيما يتعلق بالشركات التي تستفيد من المستوطنات، 

 فضال عن أشكال أخرى من المقاومة غير العنيفة".
كما أكد المقرر الخاص على أهمية عدم انتهاك أي من الدول األعضاء في األمم المتحدة لحقوق 

نسان في فلسطين المحتلة، معربا عن أسفه لمسارعة إسرائيل، على مدى األشهر التسعة الماضية، اإل
في بناء المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، قائال إنها لم تف باتفاقها القاضي 

 11منذ أكثر من  باإلفراج عن الدفعة النهائية المؤلفة من ثالثين سجينا فلسطينيا سجنوا قبل أوسلو
 عاما.

9/2/5004مركز أنباء األمم المتحدة،   
 
 بمباركة اتفاق مع طهران وتهدد نتنياهو بحملة دعائية ضده "إسرائيل"واشنطن تفشل في إقناع  .39

رايس في سد الفجوة العميقة  ]سوزان[ رائد صالحة: فشلت مستشارة األمن القومي كوندليزا -واشنطن 
كي أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حول القضية النووية بين إدارة الرئيس األمري

اإليرانية خالل محادثات استمرت لمدة يومين في إسرائيل بحضور ويندي شيرمان وكيل وزير 
 الخارجية األمريكية للشؤون السياسية ورئيس الوفد األمريكي في المحادثات النووية .

يجب أن يتوصال الى ‘  0+  5بي ‘ مريكية بأن إيران ومجموعة دول وأعادت رايس وجهة النظر األ
اتفاق قبل نهاية العام الحالي قبل أن تتغير الظروف الداخلية اإليرانية الى تضاريس سياسية جديدة 

دولة على عتبة النادي النووي ولذا ’ وبال رجعة‘كما تجادل واشنطن إسرائيل بأن إيران هي بالفعل 
ها بالحفاظ على برنامج نووي سلمي بما يشمل تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعالت السماح ل ينبغي

 العسكرية. االستخداماتنووية جديدة بشرط أن تلتزم طهران بعدم تحويل قدراتها الى 
وتعهدت واشنطن وفقا لمصادر قريبة من اإلدارة األمريكية إلسرائيل بوضع جميع المعلومات 

ي يتم استخدامها لمراقبة البرنامج النووي اإليراني وضمان عدم تجاوز تحت تصرفها لك االستخبارية
بأن أوباما لن يسمح إليران بامتالك أسلحة  نتنياهوالعتبة كما كررت رايس خالل محادثاتها مع 

نووية ولكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي رفض الموقف األمريكي معتبرا أن إسرائيل ال يمكنها ترك األمن 
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والتي ثبت حسب األقوال اإلسرائيلية أن تنبؤاتها وتقييماتها في  االستخباراتالت في أيدي وكا
 السنوات األخيرة كانت غير دقيقة.

ونقلت إسرائيل عبر رايس رسالة الى أوباما مفادها بأنهم لن يوافقوا قطعيا على السماح إليران 
الة بالقول إنه يجب عدم السماح بالمضي قدما في تخصيب اليورانيوم وردد نتنياهو الخميس هذه الرس

إليران بامتالك أجهزة طرد مركزي أو يورانيوم مخصب وأن أفضل وسيلة دفاع ضد إيران نووية هو 
رايس بتحديد عدد أجهزة الطرد التى يسمح  اقتراحالتأكد من أنها لن تمتلك أي سالح نووي رافضا 

الذي يمكن إثراؤه ويرفض اإلسرائيليون إليران بامتالكها وكذلك وضع حد أقصى لكمية اليورانيوم 
رفضا قاطعا حجة رايس التي تؤكد بأن كميات وعدد أجهزة الطرد المركزي ليست ذات أهمية قصوى 

 مقارنة مع عدد األجهزة التي ستسمح إيران بعملها تحت رقابة دولية الصقة .
ط السياسة األمريكية في من متنفذين باألوسا’ القدس العربي‘ وحسب المعلومات التي حصلت عليها 

واشنطن فقد التقت إدارة أوباما مع عدد من الشخصيات األمنية اإلسرائيلية السابقة والتي ما زالت 
تتشاور بانتظام مع نتنياهو حول القضية اإليرانية وطلبت اإلدارة األمريكية منهم إبداء الرأي حول ما 

بعدة  الف  باالحتفاظقبول بحل وسط يسمح إليران إذا كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي على استعداد بال
 5من أجهزة الطرد المركزي وتخصيب كمية محدودة من اليورانيوم تصل الى أدنى مستوى ال يتجاوز 

الى نتنياهو أخبروه بأن إدارة أوباما تركز  هؤالءفي المئة من الصنف المنخفض وعندما عاد 
 االقتراحرضة إسرائيل وحذروه أيضا بأن رفض اهتمامها على صفقة سريعة بغض النظر عن معا

األمريكي سيؤدى الى حملة دعائية في جميع وسائل اإلعالم المحلية والدولية للطعن في مصداقيته 
 بشأن القضية النووية اإليرانية .

00/2/5004، القدس العربي، لندن  
 
 لحركة حماس وتوقيتها المريب موسىفتوى السيد عمرو  .41

 عبد الباري عطوان
صــدمني الســيد عمــرو موســى امــين عــام الجامعــة العربيــة الســابق مــرة اخــرى، وربمــا الماليــين مثلــي، 

علــى هــامش زيارتــه لواشــنطن، بانــه يتعــين علــى حركــة المقاومــة االســالمية  األربعــاءعنــدما افتــى يــوم 
 .إسرائيل"حماس" ان تقبل بمبادرة السالم العربية وتسارع الى االعتراف بوجود 

ثـل هـذه التصـريحات عـن وزيــر خارجيـة اسـكندنافي ال يعـرف الصـراع العربـي االســرائيلي لـو صـدرت م
مفهوم ومتوقـع، ولكـن ان تصـدر عـن شـخص عمـل وزيـرا  أمروتجربة العرب المريرة مع السالم، فهذا 
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لخارجية بالده وامينا عاما لجامعة الدول العربية الكثر من عشرين عاما متواصلة، عايش خاللها كل 
المراوغة االسرائيلية، المدعومة بسياسات استيطانية ومطالب ابتزازية تعجيزية، فهـذا امـر يجعلنـا  انواع

نشك بكل مواقف هذا الرجل السابقة، وان نشك اكثر بكل المواقف الالحقة التي يمكن ان يتخـذها فـي 
 تكهنات.حال توليه رئاسة الوزراء في عهد "الرئيس" عبد الفتاح السيسي مثلما تشير معظم ال

*** 
وعندما اقـول انـه، اي السـيد موسـى، صـدمني مـرة اخـرى، فـانني ال انسـى مـا حييـت تسـمره فـي مقعـده 
وعدم انسـحابه تضـامنا، وهـو العربـي، مـع السـيد رجـب طيـب اردوغـان رئـيس وزراء تركيـا الـذي غـادر 

يـر مجـازر قواتـه لتبر  اإلسـرائيليشمعون بيـريس الـرئيس  أكاذيبندوة دافوس السويسرية احتجاجا على 
انســـان بعضـــهم حرقـــا  0311وارتكابهـــا جـــرائم حـــرب وقتـــل  1110اجتياحهـــا لقطـــاع غـــزة عـــام  أثنـــاء

 .األبيضبالفوسفور 
مبــادرة  أســاسوقبــول التطبيــع معهــا علــى  بإســرائيلالســيد موســى عنــدما يطالــب "حمــاس" بــاالعتراف 

ادرة، والـــدول العربيـــة التـــي قـــدمتها الســـالم العربيـــة فانـــه يبـــرر مواقـــف اســـرئيل التـــي احتقـــرت هـــذه المبـــ
 وتبنتها بطريقة استجدائية مهينة، فلم تجن غير السراب والهوان.

فقبــل ان يطالــب "حمــاس" بــاالعتراف بمبــادرة ماتــت وشــبعت موتــا، وتحللــت نقاطهــا الرئيســية بعــد ان 
مريب وفي مثل مبرراته هذه التي تكمن خلف هذا الطلب الغريب وال أسبابهيشرح لنا  أنتعفنت، عليه 

 هذا التوقيتن فمن حقنا ان نعرف الحكمة من وراء هذا الطرح والمرامي الخفية من ورائه.
، ويعــارض قبولهــا بإســرائيلتوقعنــا مــن الســيد موســى ان يقــول علــى المــأل، انــه ضــد اعتــراف حمــاس 

ينية ممثلــة فــي بمبــادرة الســالم العربيــة رغــم اختالفــه معهــا وايــديولوجيتها، الن منظمــة التحريــر الفلســط
شـــخص رئيســـها الراحـــل ياســـر عرفـــات اعترفـــت باســـرائيل وتنازلـــت عـــن ثمـــانين فـــي المئـــة مـــن ارض 
فلسطين التاريخية، وقذفت بميثاقها في سلة المهمالت، ووقعـت اتفاقـات اوسـلو المذلـة، وقـدمت واجـب 

ين، ومنـع اي عمليـات لحمايـة االسـرائيلي اإلسـرائيلية األجهـزةالعزاء في اسحق رابين، ونسقت امنيا مـع 
فدائية او حتى احتجاجية سلمية، فمـاذا جنـت فـي المقابـل غيـر االذالل واالهانـات واالعتقـاالت وجـرام 

الف مستوطن فـي الضـفة والقـدس والمحتلـين يعيثـون فـي االرض سـرقة  011الحرب وفوق هذا وذاك 
 ونهبا وارهابا.

نطن نعتقـد انـه يقـدم اوراق اعتمـاده مجـددا مثل هذه التصريحات ومن واش بإطالقهالسيد عمرو موسى 
، كمسؤول كبيـر فـي العهـد المصـري القـادم بزعامـة إلسرائيل، واللوبي اليهودي الداعم األمريكية للدارة
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بعد اقل من عشرين يوما في انتخابات جرى تفصيليها على  بأمرهالمشير السيسي الذي سيتوج حاكما 
 مقاسه.

مــاذا ستحصــل حركـة حمــاس مقابـل اعترافهــا باسـرائيل ومبــادرة ســالم  نتمنـى ان يقــول لنـا الســيد موسـى
عربية يعرف مصيرها اكثر من غيره، هل سـنرى دولـة فلسـطينية مسـتقلة فـي غضـون اسـابيع واشـهر، 
واين ستقام هذه الدولة، وما هي عاصمتها، وما هي حدودها؟ فلينورنـا بنـور علمـه نحـن الجهلـة الـذين 

 ة الجهل.نعيش في ظالم التخلف ونعم
ال نفاجأ بصدور تصريحات كهذه عن شخص مثل السيد عمرو موسى، يبـارك حصـارا تجويعيـا علـى 
قطاع غزة، وخنق اكثر من مليونين من ابنائه، ومن قبل من؟ من سلطة عينته رئيسا للجنة الخمسين 

 التي وضعت دستورها، ومن المتوقع ان يكون الرجل الثاني فيها.
*** 

بهــا الســيد موســى لحركــة حمــاس بعــد اســتخدام حكومــة صــديقه المشــير السيســي  هــل هــي "جــزرة" يلــوح
العصـــا الغليظـــة ضـــدها مرفوقـــة باالتهامـــات المفبركـــة وحملـــة تحـــريض اعالميـــة ظالمـــة غيـــر مســـبوقة 
لتأليــب الشــعب المصــري الــوطني الشــريف ضــد كــل مــا هــو فلســطيني، ام هــي رســالة ملغومــة الهــدف 

بجرها الى مستنقع التطبيع للقضاء عليها كليا ونزع دسمها كحركـة  منها االجهاز على حركة "حماس"
مقاومـة فــازت بأغلبيـة مقاعــد المجلــس التشـريعي فــي انتخابــات وصـفت بانهــا االكثــر حريـة ونزاهــة فــي 

 محيطها؟
السيد موسى يطرق ابواب الثمانين من عمره، ونتمنى له عمرا مديدا، اي انه يعيش ما يوصف بـارذل 

عليــه ان يكفــر عــن خطايــاه السياســية الكثيــرة، باالنحيــاز الــى المظلــومين المحاصــرين العمــر، وكــان 
المجوعين، وان يقول كلمة حق تذكر له في وجـه عـدو عنصـري غاصـب قاتـل مجـرم او ان يصـمت، 

، ولكنه لم يفعل ولن يفعل لألسف الشديد، والى اللقاء في صـدمة جديـدة لـه اشـد اإليمانوهذا اضعف 
 ابقة.من صدماته الس

 00/2/500، رأي اليوم، لندن
 
 خطوة تكتيكية تكونحتى ال  .40

 علي بدوان
حسنا، جاءت الخطـوة األخيـرة بتوقيـع أوراق المصـالحة الوطنيـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة بـين وفـدي 
منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، واالتفـاق علـى تشـكيل حكومـة توافـق 
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ءات وطنية ُمستقلة )تكنوقراط( برئاسة الرئيس محمـود عبـاس طبقـا لمـا جـاء فـي إعـالن وطني من كفا
بـين الــرئيس محمـود عبـاس وخالــد مشـعل وعلــى  1101الدوحـة الُموقـع فــي السـادس مـن فبراير/شــباط 

إجراء االنتخابات الشاملة الرئاسـية والتشـريعية وحتـى انتخابـات المجلـس الـوطني الفلسـطيني )البرلمـان 
 حد( بعد ستة أشهر والتحضير الجتماع الهيئة القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية.المو 

فبعــد جهيــد، وبعــد انتظــار طــال كثيــرا، بــدأ الفلســطينيون خطــوتهم األخيــرة علــى طريــق إســدال الســتار 
، علهــم فــي ذلــك يؤسســون لمرحلــة جديــدة مــن 1111علــى حالــة االنقســام القائمــة منــذ منتصــف العــام 

لعمـــل الـــوطني الفلســـطيني بعـــد ســـنوات ِعجـــاف، حيـــث الوضـــع الفلســـطيني علـــى مســـتوى النـــاس فـــي ا
 فلسطين والشتات لم َيُعد يحتمل مزيدا من الترف في التعامل مع حالة االنقسام.

 فهل ينجح الفلسطينيون هذه المرة في تحقيق نقلة نوعية كبرى بالقفز فوق االنقسام وتجاوزه؟
 

 التفاؤل الحذر
لبداية، بات الواحد مّنا حـذرا فـي تقديراتـه قليـل التفـاؤل وكثيـر التشـاؤم عنـد الحـديث عـن توقيعـات في ا

نهـــاء االنقســـام الـــداخلي  وأوراق وتفاهمـــات وحـــوارات بالنســـبة لعمليـــة المصـــالحة الوطنيـــة الفلســـطينية وا 
 الُمزمن.

قــين، وغيــر ُمبــالين، وغيــر فالتجربــة المــرة والمريــرة خــالل األعــوام الماضــية جعلــت مــن النــاس غيــر واث
 ُمكترثين في أحسن األحوال، لما ُيقال عن تلك التفاهمات بعد االنتكاسات التي كانت تليها مباشرة.

فعســى أن تكــون األمــور هــذه المــرة علــى ســكة جديــة بــين ُمختلــف األطــراف المعنيــة وخصوصــا منهــا 
رام وتقــدير الخــالف والتبــاين حركتــي حمــاس وفــتح. وعســى أن تكــون القناعــة قــد تشــّكلت بأهميــة احتــ

واإليمــــان بالتشــــاركية بــــدال مــــن إقصــــاء اآلخــــر، والقبــــول بالعمــــل المشــــترك علــــى مســــاحات التقــــاطع 
 البرنامجي السياسي والتنظيمي بين مجموع القوى السياسية.

كما في القفز فوق الحسابات الضيقة والعصـبيات التنظيميـة الخاصـة لصـالح المصـلحة العامـة لعمـوم 
 طينيين وحتى ال يكون اتفاق المصالحة تقاسما لكعكة السلطة والنفوذ.الفلس

ما جرى في غزة على صعيد النقلة النوعية باتجاه إنهاء االنقسام الداخلي هو مؤشر إيجابي، ففي كل 
األحــوال هنــاك مــأزق فلســطيني عــام ُمســتحِكم تعــاني منــه الســلطة الفلســطينية أكثــر مــن غيرهــا، وســط 

قلقـــة للخـــروج منـــه فـــي ظـــل ُمعـــادالت ُمعقـــدة، طـــورا عبـــر إحيـــاء جهـــود المصـــالحة محـــاوالت وئيـــدة و 
والحديث عنها والتغني بها، وطورا عبر التمسك بالمفاوضات وبالرعاية الدوليـة باعتبارهـا طريقـا ال بـد 
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كثـر منه أمام األوضاع اإلقليمية والدولية التي َتُلُف المنطقة بأسرها وتلقي بظاللها على الفلسطينيين أ
 من غيرهم.

 
 خشية قائمة

حالــة اإلحجــام عــن الُمبالغــة بالتفــاؤل، والتــوجس عنـــد النــاس وحتــى عنــد العديــد مــن القــوى الفلســطينية 
حالــة قائمــة وُمبــررة، وهنــاك حــذر شــديد مــن التفــاؤل بالنجــاح بــالرغم مــن الــدعوات اإليجابيــة وأجــواء 

فـــي مـــؤتمر -إســـماعيل هنيـــة الـــذي دعـــا  التفـــاؤل التـــي رافقـــت عقـــد لقـــاءات غـــزة األخيـــرة وتصـــريحات
إلـى "التنفيـذ الفـوري لكـل مـا تـم االتفـاق  -صحفي عقده في منزله لدى استقباله الوفد اآلتي من رام هللا

 عليه في الدوحة وفي القاهرة وبمظلة عربية".
ن حماس تؤمن بــ"التد اول وأضاف قائال: "نحن متمسكون بالرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية"، وا 

الســلمي للســـلطة مـــن خـــالل االنتخابـــات". مشـــددا علـــى أن حركـــة حمـــاس "علـــى قلـــب رجـــل واحـــد فـــي 
 تحقيق المصالحة باعتبارها ضرورة وطنية".

في أن يكون ما جرى في غزة وفي منزل إسماعيل هنية  -وكما في كل مرة-الخشية هنا قائمة أيضا 
خطوة استعراضـية احتفاليـة ال أكثـر وال أقـل،  في مخيم الشاطئ على وجه التحديد، بالنسبة للمصالحة

 فالهوة ما زالت قائمة بين خيارات السلطة الفلسطينية وحركة فتح السياسية وخيارات حركة حماس.
كمـــا فـــي الخشـــية أن تكـــون المصـــالحة ومســـاعيها الجاريـــة بمثابـــة خطـــوة اســـتخدامية تكتيكيـــة إلرســـال 

ــــارا  خــــر ــــدى الفلســــطينيين خي ظهــــار أن ل ــــة السياســــية  رســــائل وا  ــــر المفاوضــــات بعــــد َتَعقلــــد العملي غي
التفاوضية ومراوحتها بالمكـان، بمـا فـي ذلـك المصـير المجهـول لخطـة وزيـر الخارجيـة األميركـي جـون 
خراجهـا للحيـاة والتـداول، حيـث المصـلحة المشـتركة "اإلسـرائيلية"  كيري بالرغم مـن محـاوالت إنعاشـها وا 

تقلـــيص الهـــوة بـــين مطالـــب واشـــتراطات "اإلســـرائيليين" وموقـــف واألميركيـــة فـــي تمديـــد المفاوضـــات. و 
 الفلسطينيين خصوصا بالنسبة لبعض العناوين كالعنوان المتعلق بـ"يهودية الدولة".

فالتمديـــد للعمليـــة التفاوضـــية يجـــري اآلن البحـــث بـــه عبـــر اتصـــاالت ُمكثفـــة بـــين الطـــرفين الفلســـطيني 
وجـرى ويجـري ُمعظمهـا مـن وراء الكـواليس بمشـاركة عـدة واإلسرائيلي وبمتابعة من الطرف األميركي، 
 أطراف إقليمية نافذة ومنها أطراف عربية.

ويبدو من تجاوب الطرفين "اإلسرائيلي" والفلسطيني مع المسعى األميركي الستمرار المفاوضات ومنع 
ـــة التفاوضـــية حتـــى ولـــو كا ســـرائيلية الســـتمرار العملي ـــة وا  ـــاك حاجـــة أميركي ـــراوح انهيارهـــا، أن هن نـــت ُت

 مكانها.
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 غياب الغطاء والرعاية

إن المشكلة اإلضافية في جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، أنها لم َتُعد تحظى برعاية، أو غطاء، 
أو متابعــة، مــن جانــب أي طــرف عربــي مــؤثر، أو مــن جانــب أي قــوة إقليميــة، أو دوليــة، وذلــك بعــد 

ظــل مــا يجــري فــي الســاحة المصــرية مــن تفــاعالت  الخــروج العملــي المصــري مــن دائــرة الموضــوع فــي
وتحوالت داخلية جعلت من الجهات المصرية المعنية في حل بالنسبة لموضوع المصالحة الفلسطينية 

 في الوقت الراهن على األقل.
وعليه، فإن النوايا اإليجابيـة لوحـدها ال تكفـي مـع أهميتهـا، فوفـدا المصـالحة لـم يتحـدثا عـن ضـمانات، 

ينية أو عربيـــة لتطبيـــق االتفـــاق، وهـــو مـــا يخفـــض عنـــد الكثيـــر مـــن المتـــابعين مـــن ســـقف ســـواء فلســـط
 التوقعات إلنجاز المصالحة.

ومـن الطبيعـي هنـا، القـول بـأن "إسـرائيل" تـرى فـي المصـالحة الوطنيـة الفلسـطينية شـرا، وهـي ال تـّدخر 
الـــب الســـلطة الفلســـطينية وســـعا فـــي التحـــذير منهـــا. فـــرئيس الحكومـــة "اإلســـرائيلية" بنيـــامين نتنيـــاهو ط

بالرسو على موقف واضح، وعلى حد تعبيره "هل تريد المصالحة مع حركـة حمـاس، أم حـّل نفسـها أم 
 التفاوض مع إسرائيل؟".

ومن هنا علينا أن نتوقع قيام الدولة العبرية الصهيونية بإجراءات عقابية تجاه السلطة في رام هللا حال 
ى صــعيد إنهــاء االنقســام وتطبيــق مــا تــم التوافــق واالتفــاق عليــه ســارت األمــور كمــا هــو مقــرر لهــا علــ

 فلسطينيا بين الجميع.
 

 شيطان التفاصيل
تكُمـُن فـي الخـوف  -وهـي خشـية حقيقيـة-إن الخشية اإلضافية مـن تعثـر جهـود المصـالحة هـذه المـرة 

 من شيطان التفاصيل حال تم السير على طريق إنجاز ملفات المصالحة المنشودة.
ة الضــبابية مــا زالــت موجــودة فــي مــا يتعلــق بإمكانيــة تطبيــق الملفــات الخمســة )تشــكيل حكومــة فالرؤيــ

جـــراء المصـــالحة  عـــادة هيكلـــة األجهـــزة األمنيـــة، وا  جـــراء االنتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية، وا  موحـــدة، وا 
 المجتمعية، وتطبيق الحريات العامة(.

دي طابعـــا إجرائيــا وجوهريـــا علــى حـــد ســـواء. وكمــا تبـــين قبــل أيـــام فـــي لقــاءات غـــزة أن الخالفــات ترتـــ
 وكانت أولى الخالفات حول طبيعة اللقاء والمشاركين فيه.
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نما لتنفيذ مـا سـبق وأتفـق عليـه، بينمـا تريـد  فالسلطة الفلسطينية في رام هللا تريد اللقاء ليس للتفاوض وا 
وصـــل إلـــى حلـــول حركـــة حمـــاس اللقـــاء إطـــارا لحـــوار وطنـــي واســـع لمناقشـــة كـــل القضـــايا وبهـــدف الت

 للتباينات القائمة في الساحة الفلسطينية.
وبالتالي من المهم تنفيذ بنود اتفـاق القـاهرة الموقـع قبـل ثالثـة أعـوام مـن قبـل جميـع القـوى الفلسـطينية، 
صالح منظمة التحرير، وعدم حصـر النقـاش فـي  وفي مقدمتها االتفاق على تشكيلة اإلطار القيادي وا 

 نتخابات العامة وتشكيلة الحكومة االنتقالية على أهميتهما.نقطتين هما: موعد اال
ـــَد منهـــا، وتســـتدعي اختـــزال واختصـــار الـــزمن،  إن وجـــود اإلرادة الحقيقيـــة إلنهـــاء االنقســـام مســـألة ال ُب
وتــوفير مرجعيــة قياديــة موحــدة وجماعيــة مــن عمــوم القــوى والفصــائل فــي عمليــة التنفيــذ، حتــى ال يــتم 

 جزئية كما حصل في مرات سابقة.التعثر بعقبات وبقضايا 
أخيـــرا، إن نجـــاح المصـــالحة الوطنيـــة الفلســـطينية ووصـــولها لبـــر األمـــان ســـيؤدي نتائجـــه بـــوالدة حالـــة 
فلســـطينية مغـــايرة للحالـــة الهزيلـــة الســـائدة، ُيَقـــّدر لـــه أن يـــنعكس إيجابـــا علـــى حـــال فلســـطينيي الشـــتات 

 رة منذ عامين تقريبا.وخصوصا منهم فلسطينيي سوريا الذين يعيشون ِمحنة كبي
 ومن هنا نقول لكل القوى والفصائل بعدها "صالحوا مخيم اليرموك كي تسامحكم فلسطين وشعبها".

 9/2/5004الجزيرة.نت، 
 

 الدولة" يهوديةنتنياهو يقونن " .42
 د. فايز رشيد

طـرح أعلن رئـيس الـوزراء الصـهيوني بنيـامين نتنيـاهو )الخمـيس األول مـن مـايو/ أيـار الحـالي( عزمـه 
مشــروع قــانون "دولــة القوميــة اليهوديــة" علــى الكنيســت فــي دورتهــا الحاليــة. هــذا القــانون إن تــم إقــراره 
فســيكون "قــانون أســاس"، وســيكون القــانون األكثــر عنصــرية فــي تــاريخ "إســرائيل". ُيــذكر أن هــذه هــي 

ت األحـزاب المتطرفـة المحاولة الثانية لتشريع القانون، فقد سبق في الدورة الماضـية للكنيسـت أن حاولـ
طرحــــه علــــى جــــدول األعمــــال، والتــــف مــــن حولــــه نــــواب مــــن االئــــتالف الحــــاكم والمعارضــــة، إال أن 
مستشاري الحكومة والكنيست القضائيين منعا مرحليًا )وليس بشكل دائم( طرح القانون. ينص مشـروع 

انـة اليهوديـة فـي العـالم. القانون على أن "إسرائيل" هي "دولة الشعب اليهودي"، بمعنى هـي ألبنـاء الدي
ــــالمفهوم  ــــة" وهــــي التــــي تعنــــي ب مشــــروع القــــانون يتحــــدث أيضــــًا عمــــا يســــمى "أرض "إســــرائيل" الكامل
الصهيوني "أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر". وهذا يتقاطع مع مشروع قانونت  خر جـرى 

قــراره بــ القراءة األولــى. وهــو "أرض طرحــه علــى الكنيســت فــي الــدورة الماضــية، وهــو بانتظــار بحثــه وا 
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"إسـرائيل" هــي أرض فلسـطين التاريخيــة" ربمــا يكـون هــذا مقدمـة مســتقباًل وفــي ظـروف مواتيــة لمشــروع 
 "دولة "إسرائيل" الكبرى".

مشروع نتنياهو إذا ما تم إقراره )وهناك عوامل مساعدة علـى اإلقـرار هـي أصـوات االئـتالف الحكـومي 
ذن الرســـمي القـــانوني إلجـــراء ترانســـفير مســـتقبلي لكـــل فلســـطينيي الحـــالي( يعنـــي إعطـــاء الحكومـــة اإل

وســـيمنح اليهـــود األولويـــة فـــي مجـــاالت الحيـــاة كافـــة، فـــي التعلـــيم، والســـكن، وامـــتالك  0940منطقـــة ،
األرض والبيـــوت، وســـيلغي المكانـــة الرســـمية للغـــة العربيـــة، وبـــالطبع هـــذا ســـيؤثر فـــي الثقافـــة والتـــاريخ 

علـى حفظهمـا ألن الكيـان الصـهيوني  0940لنا في فلسطين المحتلة عـام العربيين، اللذين يحرص أه
 عمل جاهدًا، وال يزال على تذويبهما.

في حالة إقـرار المشـروع فـإن ذلـك يلغـي حـق عـودة الالجئـين الفلسـطينيين، وتصـبح المرجعيـة فـي كـل 
هــذا مــع نســبية هــذا شــيء بمــا فــي ذلــك القضــاء، القــيم اليهوديــة وليســت القــوانين والقــيم الديمقراطيــة )

المفهوم في دولة الكيان ألن ديمقراطيتها مزيفة(. القـانون يعطـي األفضـلية لليهـود فـي المجـاالت كافـة 
 من دون ذكر أهل البالد األصليين من الفلسطينيين. 

نتنياهو حاول أن يعطي تبريراته لسن هـذا القـانون مـن خـالل كلمـة ألقاهـا فـي زيـارة للقاعـة التـي أعلـن 
بكــل مــا تحملــه هــذه الزيــارة مــن -قيــام "إســرائيل"  0940مــايو/ أيــار  05افيــد بــن غوريــون فــي فيهــا د
فهو يقول: "هناك من ال يعترف بهذا الحق الطبيعي )الدولـة اليهوديـة( وهـذه األطـراف تريـد أن -رمزية

قومية لشعبنا". تتحدى األسباب التاريخية واألخالقية والقانونية لوجود دولة "إسرائيل"، بصفتها الدولة ال
ثــم يســتطرد قــائاًل: "مــن المســتغرب بنظــري بأنــه يوجــد بــين أولئــك الــذين يطــالبون تنــازالت فــي يهــودا 
والسامرة )الضـفة الغربيـة( مـن يعارضـون تعريـف دولـة "إسـرائيل" كالدولـة القوميـة للشـعب اليهـودي. ال 

ــة قوميــة فلســطينية وفــي نفــس ال وقــت يــتم رفــض االعتــراف يمكــن أن تكــون هنــاك مناشــدة إلقامــة دول
بالدولة القومية اليهودية. هذا يمس على المدى البعيد حق دولة "إسرائيل" فـي الوجـود". يقـارن نتنيـاهو 
بين الدولة الفلسطينية العتيدة باعتبارها "دولة قومية فلسطينية" ناسيًا أو متناسيًا أن ليس هناك "قوميـة 

نما "شـعب فلسـطيني" قوميتـه عرب يـة، وهكـذا فـي الـدول العربيـة كافـة التـي تجمعهـا البوتقـة فلسطينية" وا 
القومية العربية. ينسى نتنياهو أن التعايش بين األديان واإلثنيات هو في أوجه في الدول العربية، وأن 
مــا يحصــل مــن أحــداث مــؤخرًا علــى هــذا الصــعيد هــو نتيجــة التــدخل االســتعماري الــذي يحــاول إتــالف 

ي الـــدول العربيـــة. وينســى نتنيـــاهو، أو يتناســـى أن اليهوديـــة هـــي ديـــن وتخريــب النســـيج االجتمـــاعي فـــ
 وليست "قومية" وأن العربية هي قومية أساسية مزروعة في التاريخ.
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وبالعودة إلى تداعيات مشروع قانون نتنياهو فإنه في حالة اإلقرار فسيقضي نهائيًا على حل الدولتين، 
حـــل الدولـــة الثنائيـــة القوميـــة، وعلـــى حـــل الدولـــة لكـــل  وعلـــى حـــل الدولـــة الديمقراطيـــة الواحـــدة، وعلـــى

ـــى  ـــانون عل ـــبعض مـــن الفلســـطينيين. بالنســـبة لمعارضـــة طـــرح مشـــروع الق ـــذي يطرحـــه ال مواطنيهـــا وال
الكنيســت فهــي معارضــة ضــعيفة، إن جــاز التعبيــر، فقــد عارضــته وزيــرة القضــاء "اإلســرائيلي" تســيبي 

راطيــة" وقالــت فــي تصــريح لهــا "إنهــا لــن تســمح مطلقــًا ليفنــي رغــم تمســكها بتعريــف "دولــة يهوديــة وديمق
بــأن يــتم إخضــاع القــيم الديمقراطيــة للقــيم اليهوديــة"، لكــن النائبــة الليكوديــة ميــري ريغــف انتقــدت ليفنــي 
بشـــدة واعتبـــرت "أن تمريـــر القـــانون لـــن يضـــر ب"إســـرائيل" علـــى الســـاحة الدوليـــة ألن الكـــل يعـــرف أن 

شـعب اليهــودي". مـن المعارضـة أيضــًا نـواب مـن كتلــة "هنـاك مســتقبل" "إسـرائيل" هـي الدولــة القوميـة لل
ونـــواب مـــن حركـــة ميـــريتس، ورئـــيس المعارضـــة إســـحق هيرتـــزوغ. معارضـــة هـــؤالء ليســـت جذريـــة بـــل 
توفيقيــة مثلمــا بيّنــا، فهــم يريــدون الجمــع بــين "اليهوديــة والديمقراطيــة" فــي وقــت يســتحيل بمكــان الجمــع 

 دولة ديمقراطية. بينهما، فإما دولة يهودية أو
بالطبع أهلنا في فلسطين المحتلة يعارضون تشريع هذا القانون، وقال النائب في الكنيست محمد بركة 
رئــيس الجبهــة الديمقراطيــة للســالم والمســاواة "مــن الواضــح أن األغلبيــة الســاحقة مــن بنــود هــذا القــانون 

، ولكن القانون المقترح هو عملية مطبقة على أرض الواقع منذ عشرات السنين مع بعض االستثناءات
لتثبيــت هــذه السياســة وجعلهــا إلزاميــة. ليــدرك نتنيــاهو ولتــدرك "إســرائيل" أننــا كعــرب لســنا عــابرين فــي 
وطننا ولسنا ضيوفًا عليه أو ضيوفًا لدى نتنياهو. مهما فعلوا فإننا منغرسون في وطننا". وفي السـياق 

 نفسه جاء تصريح النائب أحمد الطيبي. 
للنكبــة، فــي إطــار  99ى القــول: إنــه لــيس ســهوًا أن يــأتي مشــروع ســن هــذا القــانون فــي الــذكرى اليبقــ

عمليـــة مدروســـة لتأكيـــد األســـاطير واألضـــاليل الصـــهيونية وأوالهـــا "أن فلســـطين التاريخيـــة هـــي وطـــن 
برسم القومية اليهودية". هؤالء هم أعداؤنا فهل بقي أحد يراهن على إقامة السالم معهم؟ سؤال نطرحه 

 أمثال هؤالء.

 00/2/500الخليج، الشارقة، 

 

 يميني" تسبق زيارة البابا لألراضي المحتلة إرهابمخاوف من " .43
 حلمي موسى 
تزايـــدت التقـــارير فـــي الصـــحف اإلســـرائيلية حـــول الخشـــية مـــن قيـــام جهـــات يمينيـــة لـــيس فقـــط بمحاولـــة 

نمـا أيضـا بممارسـة تخريب زيارة البابا فرنسـيس المقـررة نهايـة الشـهر الحـالي إلـى األ راضـي المقدسـة وا 
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اإلرهاب ضده. وكانت "هـآرتس" قـد نشـرت تقريـرا يتحـدث عـن مخـاوف الشـرطة وجهـاز "الشـاباك" مـن 
محاوالت جهات يمينية يهودية بتخريب الزيارة. ولكن "يـديعوت أحرنـوت" نشـرت، أمـس، أنبـاء تتحـدث 

 بابا باستهداف الكنائس المسيحية.عن خشية من توسع موجة عمليات "شارة سعر" أثناء زيارة ال
ـــة  ومعـــروف أّن األســـابيع األخيـــرة شـــهدت تنـــامي اســـتهداف جماعـــات يهوديـــة متطرفـــة لمنشـــآت عربي

. وكانت هذه الجماعـات التـي 0940إسالمية ومسيحية في أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة العام 
مقدسـة وكتابـة شـعارات معاديـة  تعمل تحت شعار "شارة سعر" قد قامت بحرق مساجد وتخريب أمـاكن

للمسلمين وللمسيحيين وللعرب على الجدران. وبرغم اتساع نطـاق هـذه الظـاهرة التـي تـدخل فـي نطـاق 
"جرائم الكراهية" إال أّن الشرطة اإلسرائيلية تكاد ال تعثر على أثـر للقـائمين عليهـا. ويعـرف الجميـع أن 

ن عجز في التعرف عليهم بقدر ما ينبع من رغبة في عدم اعتقال هؤالء وتقديمهم للمحاكمة ال ينبع م
تشــجيعهم. ووجــد الــبعض مــؤخرا فــي تنــامي كراهيــة هــذه األوســاط للجــيش اإلســرائيلي فرصــة لمحاولــة 

 تصنيفهم كجماعات إرهابية إال أن هذه المحاولة فشلت.
مات ملموسة حـول وفي كل األحوال، فإّن الشرطة اإلسرائيلية ترى، وفق "يديعوت"، أنها ال تملك معلو 

جرائم كراهية يخطط لها متطرفون يهود أثناء زيارة البابا ولكن لـديها تقـديرات. وتتحـدث التقـديرات عـن 
أن ناشطين يهودا متطرفين سوف يستهدفون كنائس وأديرة وخصوصـا فـي القـدس والناصـرة فـي إطـار 

ا فـي أن زيـارة البابـا يمكـن "موجة اإلجرام القومي". ونقلت عن ضباط في الشرطة قولهم "ال شـك عنـدن
أن تشــكل حــافزا لجــرائم قوميــة ضــد رمــز المســيحية. فهــذه الجــرائم تتجــه أيضــا ضــد الرمــوز اإلســالمية 
مثل ما هي ضد الرموز المسيحية". وأصدرت الشرطة اإلسرائيلية تعليمات لرجالها بزيادة اليقظة قرب 

ء زيـارة البابـا. ونقلـت "هـآرتس" عـن جهـات األماكن المقدسة للمسلمين وللمسيحيين على حد سـواء أثنـا
 في الشرطة قولها إّن تركيز الحماية سيتم في مدن مثل اللد والرملة ويافا فضال عن القدس والناصرة.
وقد اضطر المسؤول في الفاتيكان عن األماكن المقدسة للمسيحية في فلسطين للعراب عن قلقه من 

اهيـة ضــد المسـيحيين. كمـا وجـه العديــد مـن رجـاالت الكنيســة التقـارير حـول احتمـاالت تزايــد جـرائم الكر 
الكاثوليكيــة فــي األراضــي المقدســة انتقــادات للحكومــة اإلســرائيلية لعجزهــا عــن مجابهــة أعمــال الكراهيــة 

 ضد المؤسسات المسيحية.
 وجاء في بالغ أصدره حارس األراضي المقدسة من البعثة الفرنسيسكانية األب بييـر باتيسـتا بيتسـاباال
"أننــا بتنــا فــي األيــام األخيــرة شــهود علــى تواصــل مقلــق لعمليــات عنــف موجهــة ضــد األمــاكن المقدســة 
للمسيحية تترافق مع تحريض ضد الكنيسة ورجالها والفاتيكان... وتتضـمن هـذه األعمـال تهديـدات بـل 
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بـــأن  وأضـــرارا ماديـــة باألمـــاكن المقدســـة وبالســـكان المســـيحيين أنفســـهم. ويصـــعب عـــدم أخـــذ االنطبـــاع
 التصعيد في هذه النشاطات وثيق االرتباط بالزيارة القريبة للبابا".

وأشار البالغ إلى ما نشرته "هآرتس" قبل يـومين، وقـال إّن "الحـارس يتـابع بقلـق مـا نشـر مـؤخرا بشـأن 
تقــديرات الشــرطة اإلســرائيلية والشــاباك، بــأن جماعــات متطرفــة قــد تحــاول المســاس باألمــاكن المقدســة 

فـــي إســـرائيل وبالســـكان المســـيحيين فـــي هـــذه األمـــاكن، قبيـــل وأثنـــاء زيـــارة البابـــا فرنسيســـكو  للمســـيحية
)فرنسيس( إلسـرائيل فـي نهايـة الشـهر. ونحـن نـدعو كـل الجهـات فـي دولـة إسـرائيل، بمـن فيهـا جهـات 
فــرض القــانون، للعمــل بشــكل عاجــل ضــد هــذه الجهــات المتطرفــة، وضــمان الســالمة العامــة والحفــاظ 

 اكن المقدسة للمسيحية في البالد".على األم
وأشـار تحليـل نشـر فــي "هـآرتس" إلـى أن قـادة الكنيســة الكاثوليكيـة فـي فلسـطين لــم يتفاجـأوا بمـا نشــرته 
"هآرتس" عن تقديرات الشرطة و"الشـاباك" وهـم يقولـون إّن ذلـك متوقـع بسـبب غيـاب الـردع مـن جانـب 

لمســيحيين خصوصــا وكــل مــن لــيس يهوديــا الســلطات وعــزم ناشــطي اليمــين علــى بــث الكراهيــة ضــد ا
على وجه العموم. ونقلت الصحيفة عن مستشار كبير في الكنيسة مقرب من الفاتيكان، هو وديع أبـو 
نصــر، قولــه إّن "قــادة الكنيســة ســبق وحــذروا مــن عواقــب هــذه األحــداث علــى منظومــة العالقــات بــين 

ومـة العالقـات بـين كـل مـواطني الدولـة الكنيسة والمسيحيين مـن جهـة وبـين سـلطات الدولـة وعلـى منظ
من جميع الطوائف. إننا نعيش حاليا أجواء إرهاب وفقط سلطات الدولة هي المفترض أن تعالج ذلك، 
نما سوف تتضرر مكانة إسرائيل أمام األسرة  ففي نهاية األمر لن يقع الضرر فقط على المسيحيين، وا 

 الدولية".
لـى جـدول زيـارة البابـا بـرغم أن مـا يجـري فـي إسـرائيل غريـب ومع ذلـك، أكـد أبـو نصـر أن ال تغييـر ع

من وجهة نظره. وأضاف أن "الغريـب فـي نظرنـا هـو أنـه فـي دول كثيـرة فـي العـالم، عشـية زيـارة هامـة 
مثــل زيــارة البابــا، يركـــز الــرأي العــام علــى شخصـــية الزائــر ومــآثره، لكــنهم فـــي إســرائيل يركــزون علـــى 

ول وأجـــواء الزيـــارة، بـــرغم أن البابـــا يصـــل إلـــى األرض المقدســـة تهديـــدات جهـــات متطرفـــة للمـــس بجـــد
 حامال رسالة السالم واألخوة بين كل الشعوب واألديان".

 00/2/500، السفير، بيروت
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 الحلف الجديد بين فتح وحماس ال يبشر رئيس السلطة الفلسطينية بالخير .44
 د. رؤوبين باركو

واحــد اثنــان ثالثــةه"، هــذه هــي كلمــات المقدمــة للعبــة  – "حجــر وورقــة ومقصــان، فــائزان بــين االثنــين
" اسُتلت بصـورة مفاجئـة Vالحسم في عالم االوالد، بتلويح بقبضة وبيد مفتوحة وباصبعين على هيئة "

ـــة الحجـــر، لكـــن المقصـــين قصـــاها بســـهولة.  مـــن وراء الظهـــر، كســـر الحجـــر المقصـــين، ولفـــت الورق
حاولت منظمـات االرهـاب الفلسـطينية طـول سـنين )ومنهـا  وبصورة تختلف عن العاب االوالد الساذجة

 –حماس والجهاد االسالمي( أن تستعمل هذه االدوات الثالث في سلسلة عمليات قاتلة لتهزم اسرائيل 
 دون نجاح.

"حجارة االنتفاضة" التي رميت بها رؤوس الصهاينة، و"مقصا المعـدن" اللـذان غـرزا فـي ظهـور اليهـود 
القســـام ورصـــاص بنـــادق الكالشــينكوف وكريـــات الشـــحنات الناســـفة التـــي قتلـــت  مــن المـــارة، وصـــواريخ

 كل ذلك لم يهزم "العدو اليهودي". –سكان اسرائيل في الحافالت والمطاعم والشوارع 
فـــي المـــدة االخيـــرة حينمـــا انهـــارت محادثـــات الســـالم مـــع الســـلطة الفلســـطينية تبـــين أنـــه فشـــلت ايضـــا 

اع" باتفاقــات بــال مضــمون وبــال قيمــة والتــزام. منــذ أن كانــت خليــة محــاوالت لــف اليهــود فــي "ورقــة خــد
االخوان المسلمين الفلسطينية التي كان عرفـات عضـوا فيهـا وتطـورت منهـا فـي مطلـع سـتينيات القـرن 
الماضـــي منظمـــة فـــتح، نشـــأت طائفـــة متنوعـــة مـــن منظمـــات القتـــل الفلســـطينية التـــي عملـــت بحســـب 

بية وديمقراطيــة وعربيــة أو اســالمية تنافســت بينهــا فــي الســيطرة ايــديولوجيات متناقضــة: علمانيــة وشــع
 بواسطة ارقام قتل قياسية.

إن كــل واحــدة مــن هــذه المنظمــات اعطاهــا حكــام الــدول العربيــة ميزانيــات ضــخمة وســالحا وكــان ذلــك 
 طريقا الى توحيد صفوف مواطنيهم الخاضعين لالضطهاد.

ظمات ايضا مثل مقاولين ثانويين في اعمال قذرة. وبهذه تذكرون أن الزعماء العرب استعملوا هذه المن
الطريقة دفعوا ضـريبة كالميـة عـن مشـكلة الالجئـين الـذين تجمعـوا فـي بلـدانهم وامتنعـوا عـن حلهـا. إن 
حكـام العـرب صـادروا فـي الحقيقـة االمـالك الضـخمة التـي خلفهـا مئـات  الف المـواطنين اليهـود الـذين 

ســتيعاب اخــوتهم فــي العقيــدة واللغــة والتــاريخ والــدم باعتبــارهم مــواطنين هربــوا الــى فلســطين، لكــن بــدل ا
مســاوين فــي الحقــوق فــي بلــدانهم عرضــوا الفلســطينيين لـــ "فصــل عنصــري"، وســلبوهم حقــوق المواطنــة 

 والجنسية والعمل.
منذ كـان انشـاء منظمـة فـتح نجـح عرفـات ورجالـه فـي جمـع المنظمـات االرهابيـة الفلسـطينية المشـتركة 

الهــدف تحــت ســقف "منظمــة التحريــر الفلســطينية". والحــديث فــي الحقيقــة كمــا يقــول المثــل العربــي فــي 
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عـــن "طيـــزين فـــي لبـــاس" ونجـــح عرفـــات فـــي أن يصـــرف االمـــور فـــي تعقيـــد البواعـــث الشخصـــية لقـــادة 
المنظمـــات االرهابيـــة بطريـــق االغتيـــاالت والتهديـــدات واالبتـــزازات، ووحـــدهم تحـــت رايـــة القضـــاء علـــى 

و"تحريــر فلســطين". وقــد أجــرت اســرائيل تفاوضــا مــع منظمــة هــدفها المعلــن الــذي ترفــع رايتــه  اســرائيل
 تحرير فلسطين )من اسرائيل(. –وهذا صحيح الى اآلن 

 
 ابتالع الضفدع

بيـــد أن سلســـلة تفجيـــرات جغرافيـــة سياســـية احرقـــت اوراق لعـــب مـــن خطـــط للمـــدى البعيـــد فـــي الشـــرق 
وهو االسم الذي اعطـي اليديولوجيـة ارهـاب وقتـل الجمـوع باسـم  –االوسط. فقد رفع االسالم السياسي 

أن حلـم سـيطرة االسـالم علـى العـالم ممكــن،  0919رفـع رأسـه. وأثبتـت الثـورة االيرانيـة فــي  –االسـالم 
وأنــه بــالعودة الــى االســالم "الحقيقــي" وباتبــاع ســنة محمــد مجــددا ستنشــأ خالفــة تحكــم العــالم وتخضــع 

 طتها الى أن يختفي هذان الدينان "غير ذوي الصلة بالواقع".اليهود والمسيحيين لسل
إن انجازات حزب هللا ونجاحات القاعـدة وجيـوب سـيطرة اسـالمية رسـخت فـي نجـاح فـي دول المنطقـة 

 عززت الحركة التي تؤيدها اليوم في االساس امارة قطر.
مركــب عســكري جديــد  إن االنتفاضــة االولــى أنبتــت نشــطاء منظمــة المجمــع االســالمي فــي غــزة بصــفة

ونشــيط فــي القيــادة الموحــدة، بعــد أن كــانوا يعملــون حتــى ذلــك الحــين فــي عنــف موجــه خاصــة علــى 
ممثلي اليسار العلماني فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية. وفـي خـالل االنتفاضـة االولـى والثانيـة تحـول 

ن انتقــال  – نـاس المجمــع الــى حركــة ارهــاب قاتلــة معروفــة باســم حركــة المقاومــة االســالمية حمــاس. وا 
المنظمــة الهامشـــية الـــى منزلـــة شــريكة فـــي كفـــاح م.ت.ف وباعتبارهـــا عـــدوا لهــا بعـــد ذلـــك ُيـــذكر بتلـــك 
الضـــفدع التـــي ارادت أن تشـــاهد العـــالم مـــن فـــوق صـــلعة عبـــد هللا لكنهـــا رفضـــت أن تنـــزل عـــن رأســـه. 

بيـــب الـــى مــــا نمـــا فــــي وبمحاولتـــه ازالتهـــا بتــــدخل الجراحـــة، اشـــتكت الضــــفدع قائلـــة: "أنظـــر أيهــــا الط
 …".مؤخرتي

أجـــل مكنـــت االنتفاضـــتان حمـــاس مـــن تبنـــي دور متقـــدم فـــي الســـاحة الفلســـطينية. والكراهيـــة المشـــتركة 
لليهود عقدت جسرا على الفوارق االيديولوجية بين المعسكرين وتجاهل قادتهما االختالف في الرسـائل 

ءات فيما يتعلـق بتقاسـم ملـذات الحكـم وشـكل السلطوية واالجتماعية والدينية والسياسية، ورفضوا ارضا
 المجتمع )دولة شريعة( وادارة اجهزة االمن.



 
 
 

 

 
           42ص                                     3503 العدد:     00/2/5004السبت  التاريخ:

 

وحيــد الطرفــان مؤقتــا البواعــث والتوجهــات المختلفــة فيمــا يتعلــق ايضــا باســتراتيجية التقــدم نحــو تحريــر 
فلســطين، بــل اســتطاع عرفــات أن يســتعمل علــى عمــد عمليــات حمــاس بمــوازاة "محادثــات الســالم" مــع 

 ائيل ليبتز تنازالت بضغط االرهاب.اسر 
إن الهــزائم التــي منــي بهــا الفلســطينيون فــي كفــاحهم المســلح الســرائيل وال ســيما فــي االنتفاضــة الثانيــة، 
كشــفت عــن تصــدعات فــي االجنــدة المشــتركة التــي تتنــاول مبــدأ القضــاء عليهــا واقامــت المرحليــة فــي 

زة م.ت.ف فـي المنـاطق افضـى الـى فـوز حمـاس فـي مقابل الفورية الشاملة. والفساد الذي زاد في اجهـ
، وكانـت المنظمـة فــي طريقهـا الـى جعـل الســلطة الفلسـطينية "امـارة اسـالمية". وعلــى 1119انتخابـات 

، نفــذت حمــاس 1111إثــر عــزل أبــو مــازن لــرئيس الحكومــة االســالمي المنتخــب اســماعيل هنيــة، فــي 
منـذ ذلـك الحـين اصـبحت حمـاس التـي تطمـح عمل تنكيل وحطمت قوة السلطة الفلسطينية فـي غـزة، و 

ــا الــى القضــاء علــى اســرائيل بالكفــاح المســلح، اصــبحت تهديــدا لمؤسســة الســلطة الفلســطينية فــي  علن
 يهودا والسامرة ايضا.

يقــول المثــل العربــي: "علمنــاهم الشــحدة ســبقونا علــى االبــواب". إن "الضــفادع" التــي وضــعتها حمــاس 
غزة منذ ايام المشـاركة فـي القيـادة الموحـدة، افضـت الـى فـرار رجـال على رأس السلطة الفلسطينية في 

فتح بمساعدة اسرائيل الى يهودا والسامرة. ومات عـدد مـنهم بـاطالق النـار عليـه وطُـرح  خـرون فمـاتوا 
مـن أسـطح مبـان متعــددة الطوابـق، ومنـذ تلــك الفتـرة اضـطرت منظمـة م.ت.ف وفــي مقـدمتها فـتح الــى 

ادع من حماس التي تبني بال توقف بنى تحتية وتدبر للحلول محلها في تولي ابتالع الكثير من الضف
 مقود الحكم.

 
 حماس تتربص بفتح

منذ كان عمل التنكيل اصبح رجال م.ت.ف متنبهين لحقيقة أن حماس تتربص بفتح وتخطط للقضاء 
ــيهم، وهــو شــيء ســيحدث بيقــين كبيــر اذا أجريــت انتخابــات ديمقراطيــة فــي المنــاطق أو ا ذا توقــف عل

التعاون االمني بين اسرائيل والسلطة ورفعت حماس رأسها. وتـرى حمـاس أن السـلطة الفلسـطينية هـي 
مجموعــة كفــار وخونــة ليســت لهــم شــرعية ســلطوية وهــم يتعــاونون مــع اســرائيل ومــن الواجــب القضــاء 
ن علـــيهم. إن هـــذه المنظمـــة التـــي زادت قـــوة بـــدعم مصـــري فـــي فتـــرة حكـــم الـــرئيس مرســـي مـــن االخـــوا

 المسلمين، أصيبت بنشوة ورفضت كل تسوية مع م.ت.ف.
بيــد أن مســار تحطــيم قــدرات حمــاس الــذي تــم باعتبــاره جــزءا مــن زلــزال الربيــع العربــي غيــر المتوقــع 
افضــى الــى فقــدان الــدعم التقليــدي الــذي كــان يــأتي مــن ســوريا وايــران وحــزب هللا ومــن دول كالســعودية 
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بة القاضية المصرية بقيـادة السيسـي التـي دمـرت انفـاق االقتصـاد والبحرين، وانتهى هذا المسار بالضر 
والتسليح لحماس. وأعاد هذا الوضع اسماعيل هنية الى حجمه الطبيعي ووجد قادة الحركة المضـروبة 
المفلســـة اآلن لغـــة مشـــتركة مـــع رجـــال الســـلطة الفلســـطينية وهـــم مهزومـــون ايضـــا بعـــد أن فشـــلوا فـــي 

ينية مــن طــرف واحــد باعتبــار ذلــك جــزءا مــن خطــة المراحــل للقضــاء محــاولتهم "اختطــاف" دولــة فلســط
على اسرائيل. يقول المثل العربي: "المبلبـل مبلبـل ومـا يخـاف مـن المطـر". وقـد خلـص أبـو مـازن كمـا 
ــة فلســطينية الــى جانــب اســرائيل وتبــادل اراض  يبــدو الــى اســتنتاج أن صــيغة الســالم التــي شــملت دول

مـــا كـــان ليقبلهـــا الشـــعب الفلســـطيني وأن هـــذا  –الـــى داخـــل اســـرائيل  والغـــاء عـــودة نســـل الفلســـطينيين
االتفــاق لــو حــدث الفضــى الــى القضــاء عليــه وعلــى رجالــه. اجــل، لــو وقــع علــى هــذا االتفــاق لغرقــت 
السلطة الفلسطينية في بحر العائدين وفي فوضى يحدثها نشاط مستوردي االرهاب الجدد من رافضـي 

 االتفاق.
 

 نمثمن االبحار الى جه
في الظروف التي نشأت اختارت السلطة الفلسطينية خيار "عـدم السـالم". ويـرتبط هـذا الخيـار ارتباطـا 
جيــدا باجنــدة حمــاس الشــاملة الموجــودة فــي "التهدئــة" مــع اســرائيل، وتريــد اآلن أن تســيطر علــى يهــودا 

 والسامرة.
نـد الفلسـطينيين، وعنـد االمـم ربما يستطيع هذا الخيار أن يطيل مؤقتـا فتـرة حكـم أبـو مـازن وشـرعيته ع

التـــي ســـتحاول "تعويضـــه" وأن تثنيـــه عـــن هـــذا االجـــراء. وســـيان عنـــد أبـــو مـــازن أن يكـــون ســـالم فـــي 
الظــروف التــي اقترحــت عليــه وأن يقضــى علــى حكمــه. اذا لــم يحــرز الســالم فستســيطر حمــاس علــى 

ليــه اغــراءات اخــرى المنــاطق اصــال مــع انتخابــات أو بغيرهــا. وقــد تــؤخر النهايــة اآلن وقــد تعــرض ع
 تصبح خط البداية في التفاوض القادم، وهكذا دواليك. فما السيء في هذا؟.

انقضــى زمــان أبــو مــازن وتخلــى عــن الســلطة لحمــاس طامحــا الــى مســار مراقــب والــى اقــل قــدر مــن 
االضرار. ويتبين انه يـرى تفضـيل التخلـي عـن الحكـم بتجديـد القيـادة الموحـدة وأال يسـتمر علـى مسـيرة 

ســالم التــي تنــذر بضــياعه. إن مــن يعتقــد أن أبــو مــازن زعــيم لمــرة واحــدة وأنــه فرصــة اخيــرة للســالم ال
اخطأ. وبالجملة، متى يصنع سالم مع زعيم لمرة واحدة يمثل في زعمـه لتخليـه عـن العـودة نفسـه فقـط 

 ال الشعب الفلسطيني؟.
"حـق العـودة الـى فلسـطين كلهـا في ختام لقاء المصالحة الفلسطينية في الشـاطيء أكـد اسـماعيل هنيـة 

 وانشاء فلسطين على كل اراضيها".
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وعـــّرف ممثـــل الســـلطة الفلســـطينية عـــزام االحمـــد المصـــالحة علـــى النحـــو التـــالي: "وافقنـــا علـــى اجـــراء 
لتغييرات في الحكومة والرئاسة ومؤسسـات م.ت.ف، وسنصـوغ معـا المواضـعات والحقـائق الفلسـطينية 

نعلن أننا لن نعترف باسـرائيل دولـة يهوديـة، ولـم نتخـل عـن حـق العـودة  االيديولوجية للمستقبل. ونحن
ونسـتطيع االتفـاق علـى عـدا ذلـك فيمـا … الى داخل فلسطين ولم نتخل عـن القـدس عاصـمة لفلسـطين

بعــد"، اشــار بنظــرة متعــددة المعــاني نحــو ضــيوفه، ومــا كــان أحــد فــي حمــاس ليعــرف اجنــدة المنظمــة 
 بشكل افضل.

زن الى حضن القيادة الموحدة دراماتيكية، فقد سجل التاريخ محاولة عاطفية اخـرى ليست عودة أبو ما
 لخداع اليهود واألمم. فاليهود هم اليهود والبحر هو البحر حتى عند مرسى القوارب في الشاطيء.

ليس تسـليم أبـو مـازن السـلطة بصـورة تدريجيـة الـى حمـاس مفاجئـا. وتعلمـون أنـه حتـى الملحـد العربـي 
ــد مشــعل  المتشــدد ــه بانضــمامه الــى خال ينطــق "الشــهادة" قبــل موتــه. إن أبــو مــازن مســلم وكــل مــا فعل

ــــالنفوس  واســــماعيل هنيــــة هــــو أنــــه دفــــع "رســــوم انتقــــال" أي رســــوم اســــتقالة منظمــــة ورقابــــة اضــــرار ب
 والممتلكات التي سلبها هو ورجاله.

ت هــادس الــى الجحــيم. إن ُيــذكر هــذا الوضــع باالســطورة اليونانيــة عــن حــارون الــذي يبحــر بقــارب مــو 
"الرئيس" وضع في واقع االمر قطعة نقد في فم مشعل وهنية، ويفترض أن يبحرا به بسالم الى خـارج 

 قيادة السلطة الفلسطينية.
وقد وضع على عينيه قطعتي نقد كي ال يرى ما سيحدث بعده. إن االربع قطع النقدية هذه من اموال 

فــــي مقابــــل الحيــــاة واالمــــالك التــــي صــــرفها رجــــال الســــلطة المســــاعدة االمريكيــــة دفعــــت الــــى حمــــاس 
 الفلسطينية. اجل هذا ثمن ابحار رابح الى جهنم.

 9/5/1104 ،اليوم إسرائيل

 00/2/5004، رأي اليوم، لندن
 

 الدولتين بداًل من اتفاق الدولتين واقععاموس يادلين:  .45
 ناحوم برنياع

دلين، رئـيس معهـد بحـوث االمـن القـومي. وقـد كيف نخرج من هذا، سألت اللـواء )احتيـاط( عـاموس يـا
 صاغ يادلين مع زمالئه في المعهد بعد انهيار بعثة كيري، اقتراحا لحل ممكن.
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، أمـا العشـرون بالمئـة فهـي لكيـري. وخطـأ %11، %41، %41يقول "يتقاسم األطراف الذنب بنسـبة 
ات؛ فقد رفـض أبـو مـازن حتـى أبو مازن االكبر أنه رفض مبادئ كيري كليا، وقبلها نتنياهو مع تحفظ

 أن يسمعها. وقبيل النهاية مضى يجري الى المنظمات الدولية والى "حماس".
"اخطأنا نحن من البداية، حينما فضلنا االفراج عن قتلة على تجميد البناء فـي المسـتوطنات. واسـتقبل 

 القتلة كابطال في رام هللا، فلم يزد ذلك االسرائيليين ثقة بالمسيرة.
على كـل طـرف أن يتنـازل ثالثـة تنـازالت تاريخيـة: فاسـرائيل يجـب عليهـا أن تسـلم بانشـاء دولـة "يجب 

، وأن توافـق علـى تقسـيم القـدس. وقـد 0991فلسطينية، وأن تعود الـى حـدود تسـاوي فـي قيمتهـا حـدود 
 وافق نتنياهو مبدئيا على المطلبين األولين ورفض الثالث.

علــى أن الصــراع ســينهي دون مطــالببهم. وأن يكــون حــق العــودة "ويجــب علــى الفلســطينيين أن يوافقــوا 
الــى دولــتهم فقــط، وأن تســتجاب حاجــات اســرائيل االمنيــة فــي الضــفة، وقــد رفــض أبــو مــازن المطالــب 

 الثالثة".
استعرضــت فــي االســبوع الماضــي هنــا بتوســع روايــة الطــرف االميركــي فــي المحادثــات. وقــد وصــفت 

ي أفسدت وعـادت وأفسـدت التفـاوض. ويـتحفظ يـادلين مـن ذلـك فيقـول: حكومة اسرائيل بأنها الجهة الت
"إن الزعم األميركي بأن معظم الذنب ملقى على اسرائيل غير عادل. فللوسيط ميل طبيعي الـى اتهـام 

 الطرف القوي.
مـا دولـة ذات شـعبين. واسـتنتاجه  "يقول الرئيس اوباما إن اسرائيل أمامها امكانيتان فقط، إما االتفاق وا 
هـو أن اســرائيل محتاجــة الــى اتفــاق بكــل ثمــن. ونقــول نحــن إنــه يوجــد امكانيــة ثالثــة، وهــي وجــود واقــع 

 دولتين، بدل اتفاق دولتين".
 سألته: ماذا يعني ذلك؟

"تستطيع اسرائيل أن تعيش مع استمرار الوضع الراهن"، قال. "ستكون التكاليف ثقيلة، لكنهـا محتملـة. 
هـذا االســبوع فقــط اشــترى اتحــاد شـركات إكســل شــبرنغر االلمــاني شــركة وتعـالوا ال نخــوف أنفســنا. فــي 

مليــون شــيقل. وتوشــك إنتــل أن تســتثمر مليــار دوالر فــي بنــاء مصــانعها فــي الــبالد.  011اســرائيلية بـــ 
 فالذي يوحي بأن اسرائيل ضائعة يفضي الى قبول كل المطالب الفلسطينية".

قطــرات المطــر فــي عــالم مقســوم بــين اليســار واليمــين.  إن يــادلين "مبــائي". وهــو يحــاول أن يســير بــين
"نريد أن نوصل الى حل يعطي أكبر قدر من دولـة ديمقراطيـة وأكبـر قـدر مـن يهوديـة وأكبـر قـدر مـن 

 االمن وأكبر قدر من الشرعية"، يقول.
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وهــو يســمي اقتراحـــه "عمــال مســـتقال بــأكبر قـــدر مــن التنســـيق"، ويتحــدث بلغـــة أقــل غســـال عــن اجـــراء 
 يلي من طرف واحد يتم مع الحفاظ على صلة بالسلطة الفلسطينية.اسرائ

"كان االنفصال عن غزة عمال صحيحا"، يقـول يـادلين. "لكـن وقعـت اخطـاء: فقـد اخطأنـا حينمـا تركنـا 
ممرا مفتوحا لتهريب السالح في سيناء؛ واخطأنـا حينمـا لـم نسـبق االنفصـال بتفـاوض؛ واخطأنـا حينمـا 

 االرض. فلم يهب ذلك للفلسطينيين حافزا لتليين مواقفهم. بالمئة من 011خرجنا من 
"ويحاول اقتراحنا أن يصلح. فالجيش االسرائيلي سيبقى في شريط ضيق على طول نهـر االردن لمنـع 
ـــة تشـــبه مخطـــط كلينتـــون.  ـــى الفلســـطينيين خطـــة عادل ـــرح عل تهريـــب الســـالح؛ وستســـبق اســـرائيل فتقت

 01 – 91ل علـى شـرعية وحينهـا سـنخلي بصـورة مسـتقلة وسيرفضون االقتراح لألسف، لكننا سنحصـ
 بالمئة من مساحة الضفة". 

بالمئــة مــن مســاحة االرض. وصــاغ بــاحثو  10توصــل فريــق كيــري الــى خريطــة تعطــي الفلســطينيين 
 المعهد خريطة مشابهة.

تعـويض. أمـا تلـك التـي ستصـر  –وبحسب الخطة ستخلى مستوطنات متفرقة في اطار تسوية اخـالء 
 البقاء فستجفف، وسيكون البناء فقط في االجزاء االخرى.على 

ويقول يادلين: "سيكون ذلك اجراءا طويال ومنسقا ومراقبا وقابال للتراجع عنه. فهو يترك الباب مفتوحا 
 التفاق".

قلـت: أنـتم تمتنعـون عـن اقتـراح اتفـاق بينــي. فقـال: "الفلسـطينيون ال يريـدون. فـنحن نقتـرح أن نتوصــل 
 ل المسار الى اتفاقات انتقالية والى ترتيبات تنسيق".معهم في خال

قلت: أنتم تقترحون في الحقيقة شيئا يشبه جدا خطة انطواء ايهود اولمرت. فثم أوال اقتراح شامل على 
الفلسطينيين وبعد الرفض اجـراء مـن طـرف واحـد يشـمل اكثـر مسـاحة الضـفة الغربيـة. وغضـن يـادلين 

 ح للعالقات العامة.وجهه ألن اسم اولمرت غير صال
إن ضــعف الخطــة االساســـي فــي انـــه ال يوجــد فـــي االفــق حكومـــة تقبلهــا، وال يوجـــد رأي عــام يناضـــل 

 عنها. فالفلسطينيون ال يهمون االسرائيليين وكأنهم غير موجودين.
يقول يادلين: "صحيح أن االمكانية السياسية غير كبيرة. لكن الفكرة الصـهيونية ايضـا كانـت تبـدو فـي 

يتها غير واقعية. إننا نصل الى هذه الخطة من نقطة قوة فال يجب أن تخشى اسرائيل من خطوات بدا
 من طرف واحد".

حينمــا تحــدث يــادلين عــن اقتراحــه مــع بــوغي يعلــون لقــي ردا شــديدا. فقــد قــال لــه وزيــر الــدفاع: "انــت 
 تهرب خوفا من االرهاب.



 
 
 

 

 
           20ص                                     3503 العدد:     00/2/5004السبت  التاريخ:

 

على االرهاب خصوصا نستطيع أن نبيح ألنفسنا  "أنا أقول عكس ذلك"، يقول يادلين. "فألننا انتصرنا
 بأن نبادر الى اجراءات، فلو أنه وجد اآلن ارهاب لما اقترحت هذه الخطة.

"يوجد عندنا نوعان من عدم الثقة، يوحي االول في كل يوم بأننا على شفا كارثة، ويوحي الثـاني بأنـه 
 الء وال الى اولئك فأنا ضد الذعر".اذا لم يوجد اتفاق فستنهار اسرائيل، وال أنتمي ال الى هؤ 

 "يديعوت"
 00/2/5004، األيام، رام هللا
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