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 تقترح تسميـ السمطة جز ًا مف منطقة "المثمث" مقابؿ الكتؿ االستيطانية "إسرائيؿ""معاريؼ":  1
صحيفة "معاريؼ" كشفت أمس أف "إسرائيؿ  ، أفراـ اهلل، مف 3/0/3104، الحياة الجديدة، راـ اهللنشرت 

ألؼ  300والتي يسكف فييا حوالي  اقترحت عمى الواليات المتحدة دراسة فكرة نقؿ أراض في منطقة المثمث،
كتؿ استيطانية في الضفة الغربية تحت سيطرة  إبقاءعف  الفمسطينييف تعويضاً  إلى، 1948مف فمسطينيي 

 إسرائيمية في إطار تسوية مع الفمسطينييف".
ونقمت الصحيفة عف مصادر إسرائيمية قوليا إف "الفكرة طرحت عمى بساط البحث خالؿ محادثات مع 

طرحت مرة واحدة عمى األقؿ في لقاء بمستوى رفيع،  أنياف أمريكييف عمى مستوى رفيع"، مؤكدة مسؤولي
، مشيرة مع أدنىبحضور وزير الخارجية األمريكي جوف كيري، بينما تـ تداوليا أكثر مـ مرة في مستويات 

الوزراء بنياميف  مف المسار الرئيسي لممحادثات التي يجرييا رئيس ىذه الفكرة ليست جزءاً  أف إلىذلؾ 
 نتنياىو مع كيري.

وذكرت الصحيفة أف "جيات قضائية إسرائيمية تدرس الجوانب القانونية لمفكرة بما في ذلؾ مسألة الجنسية 
 اإلسرائيمية التي يتمتع بيا المواطنوف العرب في منطقة المثمث التي ستصبح تحت سيطرة فمسطينية".

الحفاظ عمى الكتؿ االستيطانية تحت  إلىمف خالؿ ىذه المقايضة ف نتنياىو يسعى ألى إ"معاريؼ"  وأشارت
السيطرة اإلسرائيمية والتقميؿ مف نسبة السكاف العرب الفمسطينييف، الذيف تبني عمييـ السمطة الفمسطينية في 

 كدولة ييودية في نشوء دولة ثنائية القومية. "إسرائيؿػ"رفض االعتراؼ ب
 التالعب مجدداً "يس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، نتنياىو مف وحذر عضو الكنيست محمد بركة، رئ

وضع أبناء الوطف وأصحابو في كفة موازية "بمقترح ما يسمى التبادؿ السكاني، مع الدولة الفمسطينية"، ومف 
، "48فمسطينيي "لممستوطنيف الغزاة ناىبي األرض". وقاؿ بركة في بياف لو إف ىناؾ حالة مف اإلجماع بيف 

 والقيادة الفمسطينية، عمى رفض ىذا المقترح اإلسرائيمي.

معاريؼ قالت إف وزير صحيفة  .(، أفأي .بي .يو) نقاًل عف وكالة، 3/0/3104، الحياة، لندفوأضافت 
 دور ليبرماف التقى أخيرًا مع كيري وبحث معو إمكاف "تبادؿ سكاف وأراضي".جالخارجية اإلسرائيمية أفي
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رفضت القيادة الفمسطينية ما قالت صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية اليوـ إنو اقتراح : عوض الرجوب- راـ اهلل
تقدمت بو إسرائيؿ بشأف نقؿ أراض بالمثمث، داخؿ الخط األخضر، لمسمطة الفمسطينية مقابؿ بقاء 

وقالت "معاريؼ" اليوـ إف إسرائيؿ عرضت عمى الواليات المتحدة دراسة فكرة  الضفة الغربية.مستوطنات في 
تتمحور حوؿ إعطاء أراض في منطقة المثمث إلى السمطة الفمسطينية، تعويضًا عف إبقاء كتؿ استيطانية في 

 الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيؿ في إطار تسوية مع الفمسطينييف.
تشمؿ القدس الشرقية وانسحاب االحتالؿ مف مدف  67لفمسطينية تمسكيا بدولة عمى حدود وجددت القيادة ا

 الدولة الفمسطينية خاصة معابر الحدود مع األردف.
وأكد أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عبد ربو رفض المقترح اإلسرائيمي بشأف 

ى أراضي المواطنيف بالمحافظات الشمالية في المثمث، بحسب تصريحاتو تبادؿ الكتؿ االستيطانية المقامة عم
 لػ"إذاعة صوت فمسطيف" صباح اليوـ.

وشدد عمى ضرورة وجود ضمانات دولية كي ال تتنصؿ تؿ أبيب مف االتفاقيات التي وقعتيا مع الجانب 
 الفمسطيني كما فعمت في السابؽ.

حرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ أف تكوف القيادة الفمسطينية بدوره نفى عضو المجنة التنفيذية لمنظمة الت
 تمقت العرض اإلسرائيمي أو ناقشتو أو يمكف أف تقبؿ بو.

وأضاؼ أبو يوسؼ في حديث لمجزيرة نت أف محاولة الحديث عف تبادؿ أراض تعني إضفاء الشرعية عمى 
مستوطنات جميعيا في أراضي الدولة المستوطنات، وقاؿ إف ذلؾ أمر مرفوض تماما بالنسبة ليـ "ألف ال

 الفمسطينية، غير شرعية".
وقاؿ إف االحتالؿ يدرؾ أف ىناؾ رفضا فمسطينيا لمحاولة إضفاء أي شرعية عمى ما يسمى الكتؿ 

 االستيطانية، وأف الموقؼ الفمسطيني الرسمي ىو رفض االستيطاف وال يمكف القبوؿ بإبقائو.
ف كاف يتعمؽ بترسيـ الحدود،  واعتبر المسؤوؿ الفمسطيني أنو كاف مف الخطأ القبوؿ بتبادؿ األراضي، وا 

 مشيرا إلى أف ذلؾ يفتح شيية االحتالؿ واإلدارة األميركية في محاوالت إضفاء الشرعية عمى االستيطاف.
 1/1/2014نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 فمسطيف في براغ بانفجار داخؿ مقر إقامتو سفيروفاة  3

'توفي السفير الفمسطيني جماؿ الجمؿ في جميورية التشيؾ متأثرًا بجروح أصيب بيا  وليد عوض: –راـ اهلل 
وذكرت 'إذاعة براغ' أف السفير الفمسطيني  إثر انفجار وقع في مقّر إقامتو في العاصمة براغ امس ألربعاء.

ع قبؿ جماؿ الجمؿ توفي في المستشفى بعد بضع ساعات مف إصابتو بجروح خطرة في االنفجار الذي وق
منتصؼ النيار، مشيرة إلى أف اإلنفجار وقع فيما كاف الجمؿ يفتح خزنة في مكاف إقامتو. وأفيد أف أفراد 
عائمة السفير كانوا في المنزؿ ولكنيـ لـ يصابوا. وقاؿ مصدر بالحكومة التشيكية إف التفجير نتج عمى 

ف ذلؾ عمى الفور. ويمكف تزويد ولـ تتضح تفاصيؿ أخرى بشأ األرجح عف انفجار جياز تأميف لمخزنة.
وقاؿ المصدر التشيكي إف  بعض الخزائف بآليات مصممة لتدمير الوثائؽ السرية في حالة العبث بالقفؿ.

 الحكومة ال تعتقد أف ىذا كاف ىجوما إرىابيا.
 2/1/2014القدس العربي، لندف، 

 
 في الضفة وغزة المالية أزمتنانيا  إ مالية موحدة قادرة عمى موازنة إعدادخريشة:  4
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قاؿ النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي د.حسف خريشة اف "إعداد موازنة : منتصر حمداف -راـ اهلل 
العجز واألزمة المالية التي تعيشيا  بإنياءوالنفقات المالية في الضفة وغزة كفيؿ  لإليراداتمالية واحدة 

 تيا المالية لشعبنا في الضفة وغزة عمى حد سواء".السمطة الوطنية ويجعميا قادرة عمى االيفاء بالتزاما
ودعا خريشة في حديث لػ "الحياة الجديدة" الى إقرار موازنة مالية متفؽ عمييا في الضفة وغزة وتحت اشراؼ 

 لجنة مشتركة كاحدى الوسائؿ النياء االنقساـ الحاصؿ الذي يجعؿ اغمبية المواطنيف يدفعوف ثمنو.
لية واحدة وحساب موحد لاليرادات المحمية أو المساعدات الخارجية يساىـ في انياء وقاؿ: "إقرار موازنة ما

المشاكؿ المالية التي تواجييا قطاعات عريضة مف شعبنا "، مشددا عمى أىمية استثمار التطورات السياسية 
 الحاصمة لالسراع بانياء االنقساـ واالقالع عف منطؽ المناكفات الشكمية.

 2/1/2014راـ اهلل، الحياة الجديدة، 
 

 المالي لمسمطة في ازدياد ولكنو مرىوف بتطورات المفاوضات: دعـ الواليات المتحدة عريقاتمعف  5
قاؿ رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفمسطينية السفير معف عريقات لوكالة معا اف : بيت لحـ

 مميوف دوالر. 440ية قدره الكونجرس االمريكي صادؽ عمى تقديـ دعـ مالي لمسمطة الفمسطين
 .426الذي رصد خاللو مبمغ  2013مميوف دوالر مقارنة بالعاـ  14واضاؼ اف المبمغ المرصود يزيد بػ 

وأوضح أف المساعدات تأتي ضمف مجمؿ ما تقدمو الواليات المتحدة مف دعـ لدوؿ العالـ ومف ضمنيا 
اقتصادية ودعـ التنمية تقدـ عف طريؽ مميوف دوالر لمشاريع  370فمسطيف، حيث سيتـ تخصيص مبمغ 

الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية "يو أس إيد" فيما يخصص القسـ االخر لدعـ االمف والقضاء وتعزيز 
 الشفافية ودعـ خزينة الحكومة مباشرة.

 ورغـ اقرار المبمغ، قاؿ عريقات اف االدارة االمريكية والكونجرس بال شؾ سيربطوف المساعدات بتطور
 العممية السممية في فمسطيف.

مميوف  545، موضحا اف امريكا قدمت 2013واكد اف الواليات المتحدة اوفت كامؿ التزاماتيا المالية لعاـ 
 .2013خالؿ  426فيما تبرعت بػ  2012خالؿ  495، و2011دوالر خالؿ 

كة التي كانت في سنوات وكشؼ عف مطالبة فمسطينية باعادة تشكيؿ المجنة االمريكية الفمسطينية المشتر 
التسعينات والتي كانت تناقش مختمؼ القضايا مف سياحة واقتصاد وعدؿ وسياسة مف خالؿ اجتماعات 

 متواصمة.
وفيما يتعمؽ بزيارة وزير الخارجية االمريكي جوف كيري الى فمسطيف، قاؿ عريقات أف الزيارة استكماال 

 نية االسرائيمية.لمقاءات السابقة والمناقشات االمريكية الفمسطي
 واكد اف الجانب االمريكي لـ يقدـ اي شيء رسمي حوؿ ما ينشر عف خطة اطار سيقدميا جوف كيري.

 1/1/2014وكالة معًا االخبارية، 
 
 

 تنفيذية منظمة التحرير تتيـ واشنطف بالتخمي عف التزاميا بالوصوؿ التفاؽ سالـ نيائي 6
فيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صالح رأفت اإلدارة األمريكية عضو المجنة التن اتيـليد عوض: و -راـ اهلل 

األربعاء بأنيا تخمت عف التزاميا الذي قطعتو لمرئيس الفمسطيني محمود عباس بالتوصؿ التفاؽ سالـ نيائي 
 مع إسرائيؿ إذا ما جرى استئناؼ المفاوضات التي عاد إلييا الجانب الفمسطيني بنياية تموز الماضي.
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فت: نجدد في ىذا اإلطار، وبالتحديد عشية المباحثات المرتقبة بيف الوزير كيري واألخ )أبو مازف(، قاؿ رأو 
عمى رفضنا التفاؽ اإلطار ولمخطة األمنية التي عرضيا الجنراؿ )ألف(، وذلؾ لكونيما يمثالف التفافا عمى 

مف جية ثانية، ىي تكريس  النيائي المفترض التوصؿ إليو، مف جية، وألف نتيجتيما الحتمية، االتفاؽ
دامة عمره. االحتالؿ  اإلسرائيمي وا 

وتابع رأفت: ومف ىنا ندعو إلى الوقؼ الفوري ليذه المفاوضات العبثية والتوجو بدال مف ذلؾ إلى مجمس 
 .التي تقترفيا االنتياكاتاألمف والجمعية العامة لألمـ المتحدة مف أجؿ مساءلة ومحاسبة إسرائيؿ عمى 

 2/1/2014بي، لندف، القدس العر 
 

 : خطاب عباس ال يعبر عف روح تصالحيةحماس 7
استيجنت حركة حمػاس، مػا تضػمنو خطػاب عبػاس حػوؿ افتػراءات بتػدخميا فػي : محمود ىنية - الرسالة نت

الشػػأف العربػػي الػػداخمي والمصػػري تحديػػًدا، واالنتمػػاء إلػػى تيػػارات ال تضػػع فػػي عينيػػا مصػػمحة القضػػية، وفػػؽ 
 حديثو.

ور صػػالح البردويػػؿ القيػػادي بالحركػػة فػػي تصػػريح خػػّص بػػو "الرسػػالة نػػت" الثالثػػاء، "عبػػاس الػػذي وقػػاؿ الػػدكت
يبكػػي عمػػى غػػزة وعيونيػػا، ىػػو الػػذي شػػارؾ بحصػػارىا"، مؤكػػًدا أف تصػػريحاتو بشػػأف تػػدخؿ حمػػاس فػػي الػػدوؿ 

 العربية عارية عف الصحة تماًما.
أف يكػػذب الكذبػػة ويصػػدقيا فيػػذا أمػػر  وأضػػاؼ "حمػػاس لػػـ ولػػف تتػػدخؿ فػػي أي شػػأف داخمػػي ألي دولػػة، أمػػا

 مستيجف".
ورأى أف خطػػاب عبػػاس ال يػػنـ عػػف روح تصػػالحية، وتسػػاوؽ مػػع أكاذيػػب اإلعػػالـ المصػػري التػػي تػػروج ضػػد 

 حركة حماس والمقاومة الفمسطينية بشأف تورطيا في األحداث األمنية والسياسية بالبالد.
فعميػو أف يصػارح الشػعب بتفاصػيؿ خطػة كيػري الخطيػرة،  وقاؿ البردويؿ "مف أراد المصالحة والوحدة الوطنيػة

التي أقؿ ما يقاؿ إنيا تصفية لمقضية الفمسطينية، وعميو المجوء إلى الشعب الفمسطيني لحمايتو مف الضغوط 
 األمريكية واإلسرائيمية".

 30/03/3103، الرسالة، فمسطيف
 

 قبيا: إقامة ميرجاف لفتح في غزة يؤسس لمناخات إيجابيةوصفي  8
أشاد القيادي في حركة حماس بالضفة وصفي قبيا بموافقة الحكومة الفمسػطينية فػي غػزة عمػى إقامػة : الخميؿ

 ميرجاف انطالقة حركة فتح، ووصؼ القرار "بقمة المسؤولية والحكمة والعقالنية".
المػػػوف  وقػػػاؿ المينػػػدس قبيػػػا فػػػي بيػػػاف لػػػو إف القػػػرار يعكػػػس "المسػػػؤولية الوطنيػػػة العاليػػػة تجػػػاه جميػػػع أطيػػػاؼ

 السياسي الفمسطيني، واألصالة والوطنية الخالصة".
واعتبر وزير األسرى األسبؽ قبيا أف القرار "يؤسس لمناخات إيجابية وصحية، ويرسؿ إشػارًة واضػحًة لحركػة 

 فتح لمشروع في تنفيذ الخطوات المطموبة منيا لتحقيؽ المصالحة الوطنية".
ىػذه الخطػوة التػي قػاؿ إنيػا "جػاءت منسػجمة مػع قناعػات وسياسػة وحّيا قبيا حركػة حمػاس وحكومتيػا، مثمنػًا 

الحكومػػة، مػػف سياسػػة المالحقػػة واالسػػتدعاءات واالعتقػػاالت التػػي تطػػاؿ أبنػػاء شػػعبنا الفمسػػطيني فػػي الضػػفة، 
 وتحديدًا مف أبناء حماس وشريحة الطمبة في المعاىد والجامعات".
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لػػى محػػافظ جنػػيف واألجيػػزة  وأضػػاؼ أف "الػػنفس اإليجػػابي فػػي غػػزة ىػػو كرسػػالة أيضػػاً  إلػػى سػػمطة راـ اهلل، وا 
األمنية التي منعت إحياء ذكرى رحيؿ خطيب المسجد األقصى المبارؾ محمد فؤاد أبو زيد "أبو فؤاد"، بالرغـ 

 مف أف إحياء ىذه الذكرى كاف مقررًا باسـ القوى الوطنية واإلسالمية وليس باسـ حركة حماس".
طػالؽ الحريػات العامػة،  وتمنى القيادي في "حماس" عمى سمطة راـ اهلل وأجيزتيا األمنية وقؼ المالحقػات، وا 

وتػػوفير أجػػواء تعزيػػز الثقػػة بػػيف مكونػػات الشػػعب الفمسػػطيني، وأف تتخػػذ خطػػوات مماثمػػة تجػػاه حركتػػي حمػػاس 
 والجياد اإلسالمي وحزب التحرير.

 0/0/3104، السبيؿ، عم اف
 

 نطالقة الكتيبة أو السرايا إلقامة ميرجاف اال فتح: ننتظر تحديد حماس ساحة  باسـالناطؽ  9
أشػػرؼ اليػػور: أعمػػف مسػػؤولوف فػػي حركػػة فػػتح فػػي قطػػاع غػػزة أف الحركػػة جػػاىزة إلقامػػة حفػػؿ مركػػزي  -غػػزة 

، فػػي النصػؼ األوؿ مػف الشػير الجػػاري، حػاؿ تػـ تحديػد مكػػاف إلقامػة ىػذا االحتفػػاؿ 49بػذكرى انطالقتيػا الػػ 
وقت سابؽ موافقة عمى تنظيمو، وذلؾ بعد أف أوقدت جماىير غفيػرة  مف قبؿ حركة حماس، التي أعطت في

مػػػف الحركػػػة ليػػػؿ الثالثػػػاء شػػػعمة اإلنطالقػػػة فػػػي باحػػػة الجنػػػدي المجيػػػوؿ، فػػػي وقػػػت واصػػػمت فيػػػو الحركتػػػاف 
 اإلنتقادات بشأف تعطيؿ ممؼ المصالحة.

لعربي' إف الحركػة تنتظػر أف وقاؿ حسف أحمد عضو المجنة القيادية لفتح في غزة والناطؽ باسميا لػ 'القدس ا
تحدد ليا حركػة حمػاس مكانػا إلقامػة ميرجػاف اإلنطالقػة، الفتػا إلػى أف حمػاس أعطػت موافقػة عمػى التنظػيـ، 

 دوف تحديد ىذا المكاف.
وأوضح أف فتح تطمب إما أف يعقد ميرجاف اإلنطالقة في ساحة الكتيبة، أو ساحة السرايا، وىو المكاف الذي 

ماضي ميرجانيا الكبير، ألوؿ مرة منذ سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة قبؿ أكثر مػف أقامت فيو العاـ ال
 ست سنوات.

وكال المكانيف يتسعاف ألعداد كبيرة جدا مف المواطنيف، ويعد ميرجاف فتح الذي نظـ العاـ الماضػي فػي غػزة 
الفمسػطينية، كونػو حظػي األكبر منذ انطالقػة الحركػة، ويعػد مػف أكبػر الميرجانػات التػي أقيمػت فػي األراضػي 

 بحضور جماىيري منقطع النظير.
الجديػد حػاؿ وفػر المكػاف'،  االنطالقةوقاؿ أحمد لػ 'القدس العربي' أف 'جماىير فتح جاىزة لممشاركة في حفؿ 

 مشيرا إلى أف الحضور سيكوف عمى غرار العاـ الماضي.
مة، حظػي بمشػاركة جماىيريػة كبيػرة مػف قبػؿ الذي يشارؾ فيو أعداد قمي االنطالقةوأشار إلى حفؿ إيقاد شعمة 

 المواطنيف وأنصار وكوادر حركة فتح مف كؿ قطاع غزة، مشيرا إلى أف ىذا الحضور تـ دوف ترتيبات لو.
 3/0/3104، القدس العربي، لندف

 
 االنطالقة بغزةميرجاف لػ القدس: خالؿ أياـ سيتـ تقرير مصير  النجاأبو  01

ادي فػػي حركػػة فػػتح إبػػراىيـ أبػػو النجػػا، إف حركتػػو مػػا تػػزاؿ فػػي حالػػة نقػػاش قػػاؿ القيػػ: القػػدس دوت كػػوـ -غػػزة
 في قطاع غزة. 49بشأف إمكانية إحياء االنطالقة الػ 

وأوضػػػح أبػػػو النجػػػا فػػػي حػػػديث لػػػػ القػػػدس دوت كػػػوـ، أف األيػػػاـ المقبمػػػة سػػػيتـ خالليػػػا تقريػػػر مصػػػير إحيػػػاء 
اتجػػاه لالكتفػػاء بالحشػػد الجمػػاىيري إليقػػاد  االنطالقػػة مػػف خػػالؿ ميرجػػاف مركػػزي مػػف عدمػػو، مبينػػا أف ىنػػاؾ

 الشعمة يوـ أمس في الجندي المجيوؿ.
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وأضػػاؼ "حػػديثنا مػػع حمػػاس منػػذ البدايػػة تركػػز حػػوؿ موعػػد إيقػػاد الشػػعمة، وتػػـ االتفػػاؽ معيػػـ بيػػذا الشػػأف وقػػد 
موعػدا  حضر قياداتيـ أمس في الجندي المجيوؿ، ولكننا في فتح لـ نحدد موعدا لالنطالقة ولكف حددنا فقط

 إليقاد الشعمة إيذانا ببدء احتفاالت االنطالقة".
مكانيػػات، وكػػؿ ذلػػؾ سػػينظر إليػػو الحقػػا مػػع تحديػػد المكػػاف  عػػداد وجيػػود وا  وتػػابع "االنطالقػػة بحاجػػة لترتيػػب وا 
والزماف في حاؿ تـ التوافؽ بشأف إقامة ميرجاف مركزي مف عدمو، وخاصة أف فتح ستنظر لمحالة التي يمػر 

 وف نتيجة حالة الحصار التي يشيدىا القطاع".بيا الفمسطيني

 3/0/3104، القدس، القدس
 

 األكاديمييف لف تفمح في إخماد صوتيـ : حرب االحتالؿ ضد  الرشؽ 00
أكَّد عضو المكتب السياسي لحركة حمػاس عػزَّت الرَّشػؽ أّف حػرب االحػتالؿ اإلسػرائيمي ضػد النخػب : بيروت

 باالعتقاؿ واإلبعاد. واألكاديمييف في الضفة المحتمة متواصمة
وقػػاؿ الرشػػؽ فػػي تعميػػؽ لػػو بعػػد اإلفػػراج عػػف األكػػاديمي والمحاضػػر الجػػامعي الػػدكتور مصػػطفى الشػػنار مػػف 
نابمس بعد اعتقاؿ استمر ثمانية أشير إدارية: "ال يزاؿ العشرات مػف النخػب واألكػاديمييف يقبعػوف فػي سػجوف 

 االحتالؿ".
ف االحتالؿ؛ لف تفمح في إخمػاد صػوتيـ وتغييػب دورىػـ الّريػادي وشّدد الرشؽ عمى أف ىذه محاوالت يائسة م

 المحافظ عمى اليوية الفمسطينية وحقوؽ الشعب الفمسطيني وثوابتو.
أسػيرًا مػف سػجوف االحػتالؿ،  26مف جية أخرى، ىنأ الرشؽ جماىير الشعب الفمسطيني وأسراه باإلفراج عػف 

عانػػاتيـ وتحػػّدييـ لالحػػتالؿ وسػػّجانيو ىػػي التػػي تعّبػػد طريػػؽ وتنّسػػميـ عبػػؽ الحرّيػػة، مؤكػػدًا أفَّ تضػػحياتيـ وم
 التحرير والنصر، عمى حد تعبيره.

 0/0/3104قدس برس، 
 

 في حماس: مقترح تبادؿ األراضي يدؿ عمى تخبط المفاوض الفمسطيني قيادي 03
الفمسطيني أكد القيادي في حركة حماس، وصفي قبيا، أف الحديث عف تبادؿ مناطؽ الثقؿ السكاني : راـ اهلل

في الضػفة الغربيػة "عمػؿ شػيطاني، ويػدؿ عمػى  االستيطانيةمقابؿ الكتؿ  1948داخؿ األراضي المحتمة عاـ 
تخبط المفاوض الفمسطيني وقصور عممية التسوية الجارية وعجزىا عف إيجاد حؿ عادؿ يضمف لمفمسطينييف 

 حقيـ".
تػػرح ييػػدؼ لػػػ"إسقاط حػػؽ العػػودة والقبػػوؿ وأشػػار قبيػػا، فػػي تصػػريح صػػحفي تمقتػػو "قػػدس بػػرس"، إلػػى أف المق

الطػػوعي بالترانسػػفير، لتحقيػػؽ حمػػـ االحػػتالؿ بييوديػػة الدولػػة ونػػزع فتيػػؿ مػػا أطمػػؽ عميػػو البػػاحثوف اإلسػػرائمييف 
 بالقنبمة الديمغرافية".

ولفت وزير األسرى األسبؽ النظػر إلػى التزايػد المضػطرد لمسػكاف الفمسػطينييف مقارنػة بعػدد السػكاف اإلجمػالي 
اخػػؿ األراضػػي المحتمػػة، مشػػددًا عمػػى أف ذلػػؾ األمػػر "يػػؤرؽ ويقػػض مضػػاجع حكومػػات اإلحػػتالؿ اإلسػػرائيمي د

 المتعاقبة منذ عقود".
وبػيف أف قبػوؿ السػػمطة لمبػدأ تبػػادؿ األراضػي مػع االحػػتالؿ والحصػوؿ عمػػى غطػاء مػف الجامعػػة العربيػة ليػػذا 

 ية الكارثة الجديدة لمقضية الفمسطينية".القرار كاف بمثابة  "الوقوع في الفخ الصييوأمريكي، وبدا
وأوضح قبيا أف تمؾ القرارات ُتميد لحكومة االحتالؿ التخمص مف الخطر الديمغرافي العربي، مف خالؿ نقػؿ 
منػػاطؽ المثمػػث ذات الكثافػػة العربيػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية، والتػػي يػػرى فييػػا اإلحػػتالؿ أكبػػر عوامػػؿ إعاقػػة لقيػػاـ 
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ألف المثمػػث الممتػػد مػػف أـ الفحػػـ شػػمااًل وحتػػى كفػػر قاسػػـ جنوبػػًا ذات أغمبيػػة فمسػػطينية  الدولػة الييوديػػة، نظػػراً 
كبيػػرة، وىنػػاؾ تواصػػؿ جغرافػػي مػػريح بػػيف غالبيػػة القػػرى والبمػػدات والتجمعػػات العربيػػة فيػػو ويخمػػو مػػف عمػػؽ 

المحتمػة إستراتيجي ييودي مؤثر، باإلضافة إلى مالصقتو لمخط األخضػر الفاصػؿ بػيف اضراضػي الفمسػطينية 
 ".1967وتمؾ المحتمة عاـ  1948عاـ 

ورأى قبيػػا فػػي ذلػػؾ القػػرار أف أكثػػر مػػف نصػػؼ مميػػوف فمسػػطيني سينضػػموف إلػػى السػػمطة الفمسػػطينية مقابػػؿ 
إضػػػفاء الشػػػرعية عمػػػى مػػػا يعػػػرؼ لػػػدى االحػػػتالؿ بػػػالتكتالت االسػػػتيطانية الكبػػػرى الػػػثالث، )أريئيػػػؿ، وغػػػوش 

 عتصيوف، ومعاليو أدوميـ(.
كتالت الثالث شرح قبيا أف "أرئيؿ" تتوغؿ وتخترؽ أراضي الضفة لعشػرات الكيمػو متػرات لتحػوؿ وعف تمؾ الت

دوف تواصػؿ شػػماؿ الضػفة مػػع وسػطيا وجنوبيػػا، و"غػوش عتصػػيوف" و"معاليػو أدومػػيـ" التػي مسػػاحتيا عشػػرة 
ؿ القدس أضعاؼ مساحة "تؿ أبيب" بينما عدد سكانيا ال يتجاوز ُعشر سكانيا وحيث ييدؼ وجودىا إلى عز 

عػػف محيطيػػا البشػػرى والجغرافػػي مػػف خػػالؿ مػػا يسػػمى بمسػػتوطنات غػػالؼ القػػدس، وىػػذه الكتػػؿ اإلسػػتيطانية 
الثالث تقضى تمامًا عمى أي إمكانية إلقامػة دولػة فمسػطينية مسػتقمة متواصػمة  األطػراؼ وقابمػة لمحيػاة، وفػؽ 

 معايير وأسس قياـ الدولة.
عكػػس ويعبػػر عػػف سػػموؾ وأداء تفاوضػػي كػػارثي وبمثابػػة مراىقػػة وأضػػاؼ أف مػػا يػػدور الحػػديث حولػػو فعػػاًل "ي

تفاوضية مػف قبػؿ السػمطة التػي لػـ يعػط مفاوضػيا األىميػة الكافيػة لموضػوع اإلسػتيطاف منػذ بدايػة التفػاوض، 
وكرس جيوده واىتماماتو يوميا عمى إنجاز القشور والحصوؿ عمى مظاىر أبية السػمطة مػع تأجيػؿ القضػايا 

 المصيرية".
 3/0/3104، قدس برس

 
 حماس تطالب السمطة برفع القيود عف أنشطتيا بالضفة 03

طالػػب القيػػػادي فػػػي حركػػة حمػػػاس، خالػػد الحػػػاج، قيػػػادة حركػػة "فػػػتح" فػػي الضػػػفة الغربيػػػة، : جنػػيف )فمسػػػطيف(
بمعاممػػة حركتػػو بالمثػػؿ مػػف حيػػث الحريػػة التػػي تمقاىػػا األخيػػرة مػػف الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة، ورفػػع 

 الياتيا الحزبية وأنشطتيا الجماىيرية.القيود عف فع
واعتبػػػر الحػػػاج خطػػػوة الحكومػػػة الفمسػػػطينية فػػػي غػػػزة بالموافقػػػة عمػػػى عقػػػد ميرجػػػاف النطالقػػػة حركػػػة "فػػػتح"، 

(، 1/1وبمشاركة قيادات مف الحركة في بعض الفعاليات، في تصريح صحفي تمقتػو "قػدس بػرس"، األربعػاء )
"أمػػرًا جيػػدًا"، مؤكػػدًا تشػػجيع حركػػة "حمػػاس" فػػي الضػػفة  49يػػا الػػػسػػماح حكومػػة غػػزة لفػػتح باالحتفػػاؿ بانطالقت

 الغربية ليذه الخطوات.
وعف مالحقة واعتقاؿ نشطاء الكتػؿ اإلسػالمية فػي جامعػات الضػفة الغربيػة، شػدد الحػاج عمػى أنػو "مػف غيػر 

فػػػي المقبػػػوؿ أف تعطػػػى حركػػػة فػػػتح حريػػػة العمػػػؿ فػػػي قطػػػاع غػػػزة فػػػي ظػػػؿ مالحقػػػة كػػػوادر الكتمػػػة اإلسػػػالمية 
عتقاليـ".  جامعات الضفة الغربية وا 

وأشار الحاج إلى استمرار أمف السمطة في الضفة بحممة اعتقاؿ األسرى والمحرريف، ومصػادرة مخصصػاتيـ 
المالية بدوف وجو حؽ، ومصادرة مخصصات الموظفيف المفصوليف مف وظائفيـ، والتي منحتيػا ليػـ حكومػة 

 غزة.
 0/0/3104قدس برس، 
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 مف أعضائيا في الضفة خمسةالسمطة باعتقاؿ أمف  تتيـ سحما 04
يو بي اي: إتيمػت حركػة حمػاس امػس األربعػاء، األجيػزة األمنيػة الفمسػطينية، باعتقػاؿ خمسػة مػف  –راـ اهلل 

 أعضائيا في الضفة الغربية.
وقالت حماس في بياف تمقت يونايتد برس انترناشوناؿ نسػخة منػو، إف جيػاز 'األمػف الوقػائي' الفمسػطيني شػف 
 حممػػة اعتقػػاالٍت طالػػت خمسػػًة مػػف أعضػػاء الحركػػة فػػي بمػػدة عصػػيرة الشػػمالية قػػرب نػػابمس، شػػماؿ الضػػفة.
وأضافت أف الحممة 'طالت أربعًة مف األسرى المحرريف مف السجوف اإلسرائيمية والمعتقميف سػابقًا فػي سػجوف 

سػوالمة إضػافًة إلػى الشػاب السمطة وىـ :نايؼ حمادنو، وأحمد توفيؽ صوالحة، وبػراء ياسػيف جرارعػة ،وأحمػد 
 عمر شولي'.

 3/0/3104، القدس العربي، لندف

 
ر تأجيؿ البنا  في المستوطنات 05  خشية غضب كيرينتنياىو يقر 

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عف أف رئيس الحكومة اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو قّرر تأجيؿ البدء 
لغربية ومدينة القدس المحتمة، خشية غضب اإلدارة األمريكية بتنفيذ مشاريع البناء االستيطاني في الضفة ا

 ووزير خارجيتيا جوف كيري الذي يقود العممية التفاوضية مع الجانب الفمسطيني.
وذكرت صحيفة "معاريؼ" العبرية أف سكرتير حكومة اإلسرائيمية اتصؿ بوزير اإلسكاف أوري أريئيؿ وأبمغو 

الف عف طرح عطاءات لمشاريع استيطانية جديدة في الضفة والقدس إلى بقرار نتنياىو القاضي بإرجاء اإلع
حيف انتياء زيارة وزير الخارجية األمريكي لممنطقة ومغادرتو. بالتزامف مع إطالؽ سراح الدفعة الثالثة مف 

 األسرى الفمسطينييف القدامى مف المعتقالت اإلسرائيمية.
 0/0/3104، فمسطيف أوف اليف

 
 األغوار يقدـ مشروع قانوف يمنع ضـ   ائيمياإلسر  العمؿحزب  06

أعد عضو الكنيست مف حزب العمؿ حيميؾ بار مشروع قانوف  :سمبؿ أبوعماد  - أريحا ،القدس المحتمة
مف ضـ غور األردف، وستتـ مناقشة ىذا المشروع في المجنة الوزارية لمتشريع األحد المقبؿ  "إسرائيؿ"يمنع 
 .أمسالمقبؿ، حسب ما أورد موقع "جيروزاليـ بوست"  األربعاءكنيست يتـ التصويت عميو في ال أفعمى 

عمى مشروع القرار الذي تقدمت بو عضو  وجاء مشروع القانوف الذي أعده بار تحت اسـ "وثيقة دولتيف" رداً 
 الكنيست مف حزب "الميكود" ميري ريغيؼ والذي ينص عمى تطبيؽ القانوف اإلسرائيمي عمى منطقة األغوار.

اتفاقية حؿ الدولتيف مع  إطاريتحدد مصير الضفة الغربية فقط في  أفمشروع قانوف بار عمى  وينص
ضـ األغوار "يخرب المحادثات الدبموماسية اإلسرائيمية ويضر بجيود  إفالفمسطينييف. وقاؿ حزب العمؿ 

حدة األمريكية ويدمر تمحؿ الدولتيف ويعمؽ الخالؼ القائـ بيننا وبيف الواليات ال إلىرئيس الوزراء اليادفة 
نيائيا حؿ الدولتيف الذي ىو الحؿ الوحيد الذي يضمف مستقبؿ إسرائيؿ كدولة ييودية، صييونية 

 وديمقراطية".
ألحزاب االئتالؼ الحكومي قائال "يبدوف كمف يتنافسوف عمى مف منيـ يستطيع تدمير  الذعاً  ووجو بار نقداً 

 ـ، ومواقفو السمبية مف المفاوضات". إسرائيؿ وجيود رئيس الوزراء لتحقيؽ السال
أما عضو الكنيست شيمي يحيموفيتش، مف حزب )العمؿ(، فقالت إف النقاش حوؿ مكانة غور األردف مثير 

 لمسخرية، ال سيما وأف المفاوضات لـ تبدأ بشكؿ حقيقي بعد.
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 3/0/3104، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 ف "إسرائيؿ" ويجب أف يبقى جز ًا منوفي ضماف أم ميـاألردف عنصر  غور :شتاينتس 07
األردف يعد  غورأعمف ما يسمى وزير الشؤوف االستراتيجية اإلسرائيمي يوفاؿ شتاينتس أف : )د .ب .أ(

عنصرًا ىامًا في ضماف أمف "إسرائيؿ" ويجب أف يبقى جزءًا منو. وقاؿ إف الحكومة كانت أكدت أنيا 
حتى خالؿ فترة التفاوض مع الفمسطينييف، وزعـ في مقابمة  ستواصؿ أعماؿ االستيطاف في الضفة الغربية

إذاعية أف مظاىر التحريض في مناطؽ السمطة الفمسطينية تتجاوز جميع الحدود وتمقي بظالؿ كبيرة عمى 
 إمكانية وجود شريؾ حقيقي لعممية صنع السالـ. 

 3/0/3104، الخميج، الشارقة

 
 نسحاب مف غور األردفاال يكي المتعمؽ بالمقترح األمر  يعمف رفض "إسرائيؿ" يعالوف 08

 األمريكيرفض وزير الجيش اإلسرائيمي موشيو يعالوف، المقترح  :سمبؿ أبوعماد  - أريحا ،القدس المحتمة
مع وضع أجيزة تكنولوجية متطورة لمراقبة  منطقةالمف  إسرائيمياً  المتعمؽ بغور األردف الذي يتضمف انسحاباً 

بديؿ عف التواجد العسكري الذي يمكف أف يحمي المصالح اإلسرائيمية في غور الحدود، قائاًل: "ال يوجد 
 األردف، وأف الوسائؿ التكنولوجية المتطورة أيًا كانت لف تكوف بدياًل".

وقالت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية إف مسؤوليف إسرائيمييف أخبروا نظراءىـ األمريكييف أف األجيزة األمنية 
 قترح األمريكي حوؿ منطقة غور األردف.اإلسرائيمية ترفض الم

 3/0/3104، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 67اقتراح باالنسحاب إلى حدود  يجب رفض أي   :عوزي النداوالوزير  09

نتنياىو دعوات عباس بأف  بنياميف رفض وزراء في االئتالؼ اإلسرائيمي الحاكـ برئاسة :أشرؼ اليور -غزة 
إسرائيؿ "الدولة الفمسطينية المنشودة. وقاؿ الوزير عوزي النداو مف حزب ىي حدود  67تكوف حدود العاـ 

عمى مثؿ ىذا  "إسرائيؿ"، مشيرا إلى أف موافقة "لمتو 67إلى حدود  باالنسحابيجب رفض أي اقتراح " ":بيتنا
 ."تجاوزا لخط أحمر آخر"ستعتبر  االقتراح

 3/0/3104، القدس العربي، لندف

 
 67اتفاؽ يتحدث عف حدود  سرائيمي: لف نقبؿ أي  الخارجية اإل وزيرنائب  31

أعمف نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي زئيؼ الكيف أف حكومة تؿ أبيب تؿ تقبؿ أي اتفاؽ إطار مع  :الناصرة
الجانب الفمسطيني، قد تطرحو الواليات المتحدة األمريكية، عمى أساس االنسحاب مف األراضي المحتمة عاـ 

1967. 
: "يتعيف عمى إسرائيؿ أف ترفض مقترح 2/1في تصريح لإلذاعة العبرية صباح اليوـ الخميس  ،وقاؿ الكيف

ذا لـ يذكر السيادة اإلسرائيمية عمى غور 67األمريكي إذا كاف يتحدث عف حدود عاـ  اإلطاراتفاؽ  ، وا 
 األردف"، عمى حد تعبيره.
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يجب التأكد مف أال يكمؼ ذلؾ إسرائيؿ  وأضاؼ المسؤوؿ اإلسرائيمي أف إجراء المفاوضات "أمر جيد، ولكف
ثمًنا وجودًيا"، كما قاؿ، مشيًرا في الوقت ذاتو إلى أنو "ُيحظر عمى الحكومة أف تمتـز بأمور تتناقض بشكؿ 

 تاـ مع مبادئ حزب الميكود".
 3/0/3104قدس برس، 

 
 مياإلسرائي : خطر األنفاؽ مف أكبر التحديات التي يواجييا الجيشأحرونوت" يديعوت" 30

نوت" روف بف يشاي إف ىناؾ فرصة لنشوب و قاؿ المراسؿ العسكري لصحيفة "يديعوت أحر  :الوكاالت
 عمى الصعيديف اإليراني والفمسطيني عمى حد سواء. 2014مواجية عنيفة صيؼ عاـ 

وأضاؼ بف يشاي في مقاؿ تحميمي عف التحديات التي سيضطر الجيش اإلسرائيمي لمتأقمـ معيا عاـ 
الصعيد الفمسطيني، ىنالؾ ثالثة خيارات لمستقبؿ المسيرة السممية؛ أوليا أف يوافؽ نتنياىو  : "عمى2014

عمى التوقيع عمى اتفاؽ نيائي، ولكف عمى مراحؿ ومع تقسيـ القدس والكثير مف التنازالت الجغرافية المؤلمة؛ 
 األمر الذي سيؤدي إلى تفكؾ االئتالؼ الحاكـ في إسرائيؿ".

ني فيو التوقيع عمى اتفاؽ اإلطار الذي سيعرضو كيري ىذا األسبوع، وفي حاؿ تـ ذلؾ فسيتـ أما الخيار الثا
 تمديد المفاوضات إلى ما بعد شير نيساف/ ابريؿ القادـ.

والخيار الثالث يتحدث عف رفض التوقيع عمى اتفاؽ اإلطار؛ وبالتالي تفجر المفاوضات ويعقب ذلؾ 
ة مقاطعة عالمية لػ"إسرائيؿ"، وربما تفجر موجة عنؼ في حصوؿ السمطة عمى اعتراؼ دولي، وحمم

 المناطؽ، إال أف يشاي يرجح أف يختار نتنياىو والكابينت الخيار الثاني.
أما عمى الصعيد اإليراني، فنبو يشاي عمى أف إيراف خدعت العالـ بتوقيعيا عمى االتفاؽ المبدئي إال انو 

، األمر الذي يعرضيا لفقداف المساعدات العسكرية التي تتمقاىا ليس بإمكاف "إسرائيؿ" معارضة الغرب بأسره
 سنويا مف الواليات المتحدة.

كما حذر يشاي مف أف عدـ وجود عنواف لبعض منفذي العمميات عمى جبيتي لبناف وغزة يجعؿ الرد عمييا  
ألخيرة التي أطمقت مف عديـ الفائدة والجدوى كالصواريخ التي تطمؽ مف غزة بيف الفينة واألخرى والصواريخ ا

 جنوبي لبناف، حيث بدا الجيش عاجزا عف القياـ برد موجع.
أما بخصوص القطاع فيعتبر بف يشاي خطر األنفاؽ اليجومية مف أكبر التحديات التي يواجييا الجيش 
عمى الجبية الجنوبية؛ حيث تسعى حركتا حماس والجياد اإلسالمي إلى تنفيذ عمميات كبيرة عبر إدخاؿ 

االتيا في تمؾ األنفاؽ إلى البمدات اإلسرائيمية القريبة مف القطاع، أو إلى المواقع العسكرية لتنفيذ عمميات رج
 كما يقوؿ بف يشاي. ،قتؿ جماعي ىناؾ، وىو السيناريو األسوأ

 3/0/3104، السبيؿ، عم اف

 
 األمنيةالعاـ األكثر اختراقًا في مراقبة الصادرات  3103لجنة المراقبة في الكنيست:  33

لمجنة المراقبة في الكنيست اإلسرائيمي ارتفاعًا  2013كشفت معطيات عاـ  :شحادة أماؿ -القدس المحتمة 
 .األمنيةكبير في نسبة خرؽ قانوف مراقبة الصادرات 

االتياـ إلى عشرات الشركات والجيات المصدرة لألسمحة والمعدات األمنية بارتكاب  أصابعووجو المسؤولوف 
نيا حرصت عمى تشديد المراقبة أ األمفمخالفة. وذكرت وزارة  172ي مجاالت عدة وصمت حتى مخالفات ف

لضماف تطبيؽ شروط التصاريح التي منحت إلى مصدريف، ومنع وصوؿ معدات  األمنيةعمى الصادرات 
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جيات غير مرغوب فييا، كالدوؿ التي فرض حظر عمييا بسبب خرقيا  إلىومعمومات وتقنيات  أمنية
 ، أو دوؿ معادية.اإلنسافجي لحقوؽ المني

"جمسة استماع" لشركات  14ووفؽ المعطيات، أجرى قسـ مراقبة الصادرات األمنية في العاـ المنصـر 
مصدرة لموسائؿ األمنية، وأقدـ عمى جباية غرامات مالية تقدر بأكثر مف أربعة مالييف شيكؿ مف ست 

رخيص. مع ذلؾ، لـ يفتح أي ممؼ تحقيؽ في شركات صدرت األسمحة والمعدات األمنية مف دوف ت
 الموضوع.

الصحيفة، فإف ارتفاعًا كبيرًا طرأ عمى عدد المخالفيف  إلىوبحسب المصادر األمنية ومعطيات وصمت 
 حالة خرؽ لمقانوف. 112، حيث اشتبو خالليا بحدوث 2012، مقارنة بسنة 2013لمقانوف في 

 3/0/3104، الحياة، لندف

 
 "اإلخواف"ما يحتـ عودة  االنقالبفي مصر بعد  االقتصادي ةتفاقـ األوضاع  تحذير صييوني مف 33

رأى المفكر الصييوني األمريكي وأحد منظري تيار المحافظيف الجدد "دانياؿ : القناة العاشرة )عف العبرّية(
سكري، الع االنقالببايبس" أّف ىناؾ استفحاؿ لممظاىر التي تدلؿ عمى قرب انييار مصر اقتصاديًا بعد 

كتوقؼ عجمة اإلنتاج وانييار السياحة، الفتًا إلى أّف ىناؾ شكوؾ بأف يكوف بوسع اإلنقالب شراء الدقيؽ 
 الالـز إلطعاـ عشرات المالييف مف البشر.

وتوقع "بايبس" أف تسود المجاعة في مصر، في حاؿ لـ يتـ تدفؽ مميارات الدوالرات مف الخارج سنويًا لخزانة 
ستصبح جحيمًا ال يطاؽ في حاؿ أكممت أثيوبيا بناء  االنقالبأّف حياة المصرييف تحت حكـ الدولة، معتبرًا 

سدىا عمى النيؿ األزرؽ، الذي سيقمص بشكؿ كبير مف كمية المياه التي تحصؿ عمييا مصر، مّما يفاقـ 
مسمموف مف نييار حكـ العسكر. وحّذر مف خطورة أف يستفيد اإلخواف الامف تدىور الحياة ىناؾ، ويعجؿ ب

في حاؿ تبيف لممصرييف أف تحالؼ العسكر والميبرالييف لـ يسيـ فقط إال بحدوث مزيد مف  االنقالبتبعات 
التدىور في أوضاعيـ المعيشّية، مضيفًا أّف المصرييف الذيف تظاىروا ضد اإلخواف قد يتظاىروف في 

 المستقبؿ مف أجؿ عودتيـ لسدة الحكـ.
 30/03/3103ركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية، ، م3984التقرير المعموماتي 

 
 ستمنح "إسرائيؿ" السيطرة عمى موارد الما  "قناة البحريف" :القناة السابعة لممستوطنيف 34

أّكدت محافؿ صييونية أف مشروع "تقاسـ المياه" الناتج عف ربط : القناة السابعة لممستوطنيف )عف العبرّية(
ي وقعيا ممثمو "إسرائيؿ" واألردف وفمسطيف، سيحقؽ مكاسب اقتصادية وسياسية البحريف األحمر بالميت، الت

وعسكرّية لػ"إسرائيؿ"، الفتًا إلى أّنو سيشكؿ طريقًا مائيًا بدياًل عف قناة السويس، وفكرة لمسيطرة عمى طريؽ 
ىو حصوليا عمى التجارة العالمية ليكوف مركزىا. وأشارت األوساط إلى أّف اليدؼ اإلسرائيمي مف المشروع 

المياه بالمجاف لتبريد مفاعالتيا النووّية الجديدة التي تنوي إقامتيا في النقب، وأّنو سيكوف بمقدورىا السيطرة 
عمى مقومات المشروع ومنشآتو، ومف ثـ وقؼ تزويد األردف والفمسطينييف بالمياه، موضحًة أّف ذلؾ سيخمؽ 

 السياسي واألمني ألطراؼ اإلتفاؽ. لالبتزازكبيرة في يدىا  أزمة حقيقية لمدولتيف، ويعطي "إسرائيؿ" قوة
 30/03/3103، مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية، 3984التقرير المعموماتي 

 
 وزيرة الثقافة اإلسرائيمية: رأس السنة احتفاؿ بسفؾ دما  الييود 35
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يفنات، أف االحتفاؿ بميمة رأس السنة اعتبرت وزيرة الثقافة اإلسرائيمية ليمور ل :برىوـ جرايسي - الناصرة
 "إسرائيؿ"الميالدية، ىو بمثابة "احتفاؿ بسفؾ دماء الييود"، معترضة عمى احتفاؿ مئات آالؼ الييود في 

 بيذه المناسبة.
وزعمت ليفنات، عمى صفحتيا في شبكة التواصؿ االجتماعي الفيسبوؾ، أنو عمى مر السنيف احتفؿ 

ة، مف خالؿ حرؽ "الكنس" الييودية، ونيب حوانيت الييود وتنفيذ ىجمات األوروبيوف بميمة رأس السن
جماعية عمى الييود في أوروبا. وتابعت ليفنات قائمة، "إنو مثير لمقشعريرة أف تتحوؿ مناسبة سفؾ دماء 
الييود إلى عيد، مف غير الممكف بالنسبة لي أف احتفؿ، ألف رأس السنة بالنسبة لي، ىو األوؿ مف شير 

ري" العبري، وفي ذلؾ اليوـ فإف يحتفؿ الييود الجيدوف، ومف لـ يعمـ ىذا واحتفؿ )برأس السنة الميالدية( "تش
 ىا ىو بات يعرؼ اضف".

 3/0/3104، الغد، عم اف

 
 تدعو عباس لمقا  كيري في مخيـ الجمزوف عميرة ىاس 36

عقد لقائو  إلىحمود عباس، دعت الصحافية اإلسرائيمية اليسارية، عميرة ىاس، الرئيس م :ترجمة خاصة
 المنتظر مع وزير الخارجية األمريكي، جوف كيري، في مخيـ الجمزوف شماؿ راـ اهلل.

وقالت ىاس في مقالة ليا نشرتيا ىآرتس، "عمى الرئيس عباس أف يتوقؼ عف خداع نفسو، وأف يقوـ بنقؿ 
ليس مستحيال، خاصًة وأنو ال يبعد  مخيـ الجمزوف"، مشيرًة إلى أف "عقد المقاء ىناؾ إلىلقائو مع كيري، 

إلى عائمة صبح التي تقيـ في الحي الزراعي بالقرب مف  وأشارتدقائؽ فقط عف مكتب عباس".  6سوى 
المخيـ، وما يتعرضوف لو مف ىجمات لممستوطنيف باستمرار ىناؾ، مجددًة دعوتيا لمرئيس عباس بعقد لقائو 

 ."إسرائيؿػ"ألمنية التي يجري الحديث عف توفيرىا لمع كيري ىناؾ لمحديث عف حقيقة الترتيبات ا
عف نفاذ صبرؾ.  وأعمفوكتبت موجية حديثيا لمرئيس عباس وقالت "استمع جيدا يا عباس إلى فيمنغر، 

 24أرسؿ عشرات اضالؼ مف جنودؾ لالنتشار بيف عشرات القرى التي يياجميا المستوطنوف عمى مدار 
، وبدوف أسمحة، ألف تمؾ المناطؽ خاضعة لمسؤولية الجيش اإلسرائيمي الذي يتيرب مف  ساعة في اليـو

مسؤولياتو". وختمت مقالتيا بالقوؿ"عمى ضباطؾ وجنودؾ أف يتسمحوا بالمصابيح والعصي، وأف يتعمموا 
الكاراتية، ويمبسوا الخوذ والسترات الواقية، وأف يوثقوا لحظة نزوؿ قطاع وعصابات المستوطنيف ويمقونيـ 

 في حقيقة النفاؽ اإلسرائيمي". درسًا آخر

 3/0/3104، القدس، القدس

 
 : الجيش اإلسرائيمي يستخدـ رصاصا محظوراً بيت لحـ 37

في المواجيات التي شيدىا مخيـ  األربعاءاستخدـ الجيش اإلسرائيمي مساء يوـ  :نجيب فراج -بيت لحـ 
في تفريؽ التظاىرات، حيث كانت عايدة لالجئيف في بيت لحـ، رصاصا مف نوع "توتو" الممنوع استخدامو 

 لمفتى غساف عمياف. اإلصاباتأولى 
 أكدوامصادر في جيش االحتالؿ  أفونقؿ مراسؿ القدس دوت كوـ عف مصادر صحفية إسرائيمية قوليا: 

تعّرض  أعقابىذا النوع مف الرصاص جاء في  استخداـف أالجيش " ادعىىذا الرصاص، فيما  استخداـ
 كبديؿ عف الرصاص الحي كوسيمة اقؿ خطرًا". استخداموـ حياة جنوده لمخطر، وت

 3/0/3104، القدس، القدس
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 عف الجاسوس بوالرد باإلفراجيطالبوف فييا  ألوباماكنيست يوجيوف رسالة  أعضا  38

سمـ أعضاء كنيست إسرائيميوف، الرئيس اإلسرائيمي شمعوف  :وكاالتوال ،الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
عف الجاسوس اإلسرائيمي المسجوف في الواليات  اإلفراج إلىلة دعوا فييا الواليات المتحدة رسا أمس زبيري

 المتحدة جوناثاف بوالرد.
الرئيس األمريكي  إلىالكنيست والموجية  أعضاءمف  120 أصؿمف  106وجاء في الرسالة التي وقعيا 

ة ارتكبيا.. وقد نضجت الظروؼ عاما في السجف بسبب جنح خطير  29بوالرد  أمضى"لقد  أوباماباراؾ 
 عنو". لإلفراج

وقالت متحدثة باسـ ايميت شاكد مف حزب "البيت الييودي"، الذي شارؾ في صياغة الرسالة، لوكالة فرانس 
عف قياـ الواليات المتحدة بالتجسس عمى مسؤوليف  األخيرةالمبادرة جاءت بعد التسريبات  إفبرس 

ء بنياميف نتنياىو ووزيرة القضاء تسيبي ليفني وعامراـ ميتزنا مف حزب وقالت إف رئيس الوزراإسرائيمييف.
 ليفني كانوا مف بيف النواب الذيف لـ يوقعوا عمى الرسالة.

 وباما، انو سيقـو بذلؾ انطالقا مف "حقو وواجبو".أ إلىالذي طمب منو النواب نقؿ الرسالة  زوقاؿ بيري
عف  باإلفراجمف داخؿ الخط األخضر  أسرىعف  اإلفراجبط نتنياىو قد ير  أفاإلسرائيمي  اإلعالـوذكر 

 بوالرد، وىو الشرط الذي ترفضو واشنطف حتى اضف.

 3/0/3104، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 وتوقعات بوتيرة مماثمة ىذا العاـ ..3103% في 3.3 يحقؽ نمواً  يسرائيماإلقتصاد اال 39

أظيرت بيانات مبدئية أف اقتصاد : محمد عبد العاؿ تحرير ،إعداد عالء رشدي لمنشرة العربية -القدس 
ُمسجال أبطأ وتيرة مف نوعيا خالؿ أربع سنوات ومف المتوقع أف ينمو  2013في  %3.3نما بنحو  "إسرائيؿ"

 بمعدؿ مماثؿ ىذا العاـ.
في  "إسرائيؿ"وتعزز النمو بفعؿ بدء إنتاج الغاز الطبيعي مف بئر كبيرة في البحر المتوسط قبالة ساحؿ 

. وقاؿ مكتب اإلحصاءات إنو باستثناء 2012في  %3.4أوائؿ العاـ الماضي. ونما االقتصاد اإلسرائيمي 
 متراجعا بفعؿ استقرار الصادرات. 2013في  %2.4نما بنحو  االقتصادإنتاج الغاز فإف 

." وفي 2012وقاؿ رافائيؿ جوزالف الخبير االقتصادي لدى آي.بي.آي لالستثمار "ىذا أضعؼ كثيرا مف 
 .2014لعاـ  %3.3و 2013لعاـ  %3.8بداية العاـ الماضي توقع البنؾ المركزي اإلسرائيمي نموا قدره 
في األعواـ  %40انخفاضا مف نحو  2013وشكمت الصادرات ثمث النشاط االقتصادي فقط في عاـ 

ذي نشر البيانات الماضية. وقاؿ عوز شيموني مدير قسـ االقتصاد الكمي بمكتب اإلحصاءات المركزي ال
يوـ الثالثاء "الصادرات في العادة ىي محرؾ النمو لكنيا لـ تكف محركا العاـ الماضي." وىبطت الصادرات 

 %3.5ويرجع ذلؾ إلى انخفاض الصادرات الصناعية  2012في  %0.9بعد نموىا  2013في عاـ  0.1%
 باستثناء األلماس.

 ـ الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.ى "إسرائيؿػ"والشركاء التجاريوف الرئيسيوف ل
في العاـ الذي سبقو. ولـ يتغير نمو  %3.2العاـ الماضي بعد زيادة قدرىا  %4ونما اإلنفاؽ الخاص 
في  %3.5مف  نزوالً  %3بينما ارتفعت االستثمارات في األصوؿ الثابتة  %3.2اإلنفاؽ الحكومي عند 

2012. 
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تدعـ جراء أسعار الفائدة المنخفضة لمغاية وىبوط معدؿ البطالة إلى  ويعتقد محمموف أف إنفاؽ المستيمكيف
 وصعود سوؽ األسيـ. %6أقؿ مف 

مقابؿ الدوالر العاـ الماضي مسجال أعمى مستوياتو في نحو عاميف ونصؼ.  %8وارتفع الشيقؿ نحو 
 .شيقؿ إسرائيمي( 3.4777)الدوالر= 

 0/0/3104، وكالة رويترز لألنبا 

 
 0948األقؿ منذ  3103: نسبة االنتحار بيف الجنود اإلسرائيمييف في "نوتيديعوت أحرو " 31

شيد انخفاًضا في نسبة جنود الجيش  2013قاؿ الموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت إف عاـ 
. 1948اإلسرائيمي الذيف ُيقدموف عمى االنتحار، وأنو العاـ األقؿ في حاالت االنتحار بيف الجنود منذ عاـ 

% في عدد حاالت 50، سجؿ انخفاًضا بنسبة 2013الت يديعوت أحرونوت، مساء األربعاء، إف عاـ وق
 حالة انتحار. 14، الذي شيد 2012حاالت فقط مقارنة بعاـ  7االنتحار بيف الجنود، حيث تـ تسجيؿ 

جنود لـ ونقمت الصحيفة عف مسؤوؿ بالجيش اإلسرائيمي قولو إف التحقيقات في حاالت االنتحار بيف ال
 تظير أي عالقة مباشرة بيف ظروؼ خدمتيـ بالجيش وسبب االنتحار.

، القاىرة  3/0/3104، المصري اليـو

 
 وليبرماف رئيس مؤقت لمحكومة اإلسرائيمية ..في المستشفى نتنياىو 30

، إلجراء فحوص طبية، 1/1ُأدخؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي إلى المستشفى، صباح يوـ األربعاء  :الناصرة
 دور ليبرماف منصب رئيس الحكومة خالؿ فترة غياب نتنياىو.جي حيف يشغؿ وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيف

ويأتي إدخاؿ نتنياىو إلى المستشفى بعد أربعة أياـ مف فحوص مفاجئة أجراىا في مستشفى "ىيمؿ يافا" 
رائيمية إف نتنياىو يخضع ونقمت وسائؿ اإلعالـ العبرية عف مكتب رئيس الحكومة اإلس بمدينة  الخضيرة.

منذ صباح اليوـ لفحص طبي وصفتو بػ "روتيني" لتنظير المعدة، مشيرة إلى أف ذلؾ "استكماال لمتقرير 
 الطبي الذي ينشره لمجميور سنويا".

 0/0/3104قدس برس، 
 

 : شاروف يخوض معركتو األخيرة بعد إصابتو بفشؿ كموي في غيبوبتو"يديعوت أحرونوت" 33

ديعوت أحرونوت، عمى موقعيا اإللكتروني، إف رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ، أريؿ قالت صحيفة ي
 ، بعد إصابتو بفشؿ كموي."ُيحارب معركتو األخيرة"عاًما،  85شاروف، البالغ مف العمر 

وأضافت الصحيفة، مساء األربعاء، أف تدىوًرا جديًدا طرأ عمى الوضع الصحي لشاروف، ووصفت الصحيفة 
. "التدىور األخطر الذي مف الممكف أف يؤدي إلى انييار في وظائؼ جسده"وأنو  "ُمقمؽ"ىذا التدىور بأنو 

 ."خوًفا كبيًرا وممموًسا عمى حياة شاروف"وأضافت الصحيفة أف ىناؾ 
ال أستطيع أف أتوقؼ "عمى صفحتيا الرسمية عمى فيس بوؾ:  تسيبي ليفني وزيرة العدؿ اإلسرائيميةوكتبت 

 ."عف التفكير في شاروف ىذا المساء
، القاىرة  3/0/3104، المصري اليـو

 
 فمسطينييف في سوريةسبعة  ة: استشيادمجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوري 33
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ة الجئػيف فمسػطينييف، خػالؿ السػاعات األربػع والعشػروف الماضػية، أعمف ناشطوف فمسطينيوف، استشياد سػبع
 .ةجراء القصؼ والحصار الخانؽ الذي تشيده مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوري

" فػي بيػػاف اليػػـو األربعػاء، أف السػػيدة ابتسػاـ عمػػي بطػػو، ةوذكػرت "مجموعػػة العمػؿ مػػف أجػػؿ فمسػطينيي سػػوري
نصور وأحمد محمد خميؿ مف مخيـ "اليرمػوؾ" توفػوا جميعػًا نتيجػة الجػوع وأمؿ قاسـ عوكؿ وخير اهلل حسف م

ونقػػػص الترويػػػة بسػػػبب اسػػػتمرار الحصػػػار المشػػػدد الػػػذي يفرضػػػو الجػػػيش السػػػوري ومجموعػػػات مػػػف "الجبيػػػة 
 عمى التوالي. 168القيادة العامة" عمى المخيـ، لميـو  -الشعبية 

التحريػر الفمسػطيني، خػالؿ اشػتباكات فػي منطقػة  وبحسب البياف فقد قتؿ محمػد إسػماعيؿ مػف مرتبػات جػيش
 عدرا بريؼ دمشؽ، فيما لقي رياض عبد اهلل حتفو، إثر اشتباكات في مخيـ "اليرموؾ".

القيػػادة العامػػة" إثػػر اشػػتباكات فػػي نفػػس  -كمػػا استشػػيد شػػادي وجيػػو عػػوض، مػػف عناصػػر "الجبيػػة الشػػعبية 
 المخيـ.

3/0/3104، فمسطيف أوف اليف  
 

 "جبؿ الزيتوف"ة واإلسالمية بالقدس: مخطط احتاللي إلقامة قرية ييودية عمى القوى الوطني 34
"األيػػاـ": كشػػفت شخصػػيات وطنيػػة ودينيػػة فػػي القػػدس عػػف نيػػة سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي إقامػػة  -القػػدس 

 مشروع قرية تراثية عمى أراضي أىالي جبؿ الزيتوف في الجية الغربية مف المسجد األقصػى المبػارؾ، تشػترط
مػف خاللػػو بمديػػة القػػدس االحتالليػػة اقتطػػاع جػػزء مػػف أراضػي أىػػالي جبػػؿ الزيتػػوف بعػػرض خمسػػة أمتػػار عمػػى 

 طوؿ الجبؿ وأف تكوف تحت تصرفيا.
جػػػاء ذلػػػؾ خػػػالؿ مػػػؤتمر صػػػحافي أقامتػػػو القػػػوى الوطنيػػػة واإلسػػػالمية بالقػػػدس بعنػػػواف "جبػػػؿ الزيتػػػوف وخطػػػر 

فػي الطػور، والػذي تػوّلى عرافتػو المحػامي زاىػي نجيػدات ، في فنػدؽ الكومػودور بحػي الصػوانة أمسالتيويد"، 
 الناطؽ الرسمي باسـ الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني.

وأكػػد رئػػيس الييئػػة اإلسػػالمية العميػػا الشػػيخ عكرمػػة صػػبري أف "ىػػذا المخطػػط التيويػػدي يقصػػد منػػو االسػػتيالء 
ياحة، وىػػذا المشػػروع فيػػو خػػداع لمنػػاس عمػػى أكبػػر مسػػاحة ممكنػػة مػػف أراضػػي أىػػالي مدينػػة القػػدس باسػػـ السػػ

بغطاء السياحة بيدؼ السيطرة عمى مسػاحة كبيػرة مػف أراضػي مدينػة القػدس، وفيػو حصػار لممسػجد األقصػى 
 المبارؾ، بالتالي ىذه المشاريع تيدؼ لتغيير طابع المدينة واالستيالء عمى أراضييا".

سػػطيني الشػػيخ كمػػاؿ الخطيػػب خػػالؿ المػػؤتمر بػػدوره، أطمػػؽ نائػػب رئػػيس الحركػػة اإلسػػالمية فػػي الػػداخؿ الفم
"صرخة القدس عموما وجبؿ الزيتوف عمى وجو الخصوص"، تحذيرا مف خطورة ىذا المشروع التيويدي وقاؿ، 
"ىػػذا الجبػػؿ لمػػذي ال يعرفػػو فأحػػػد سػػفوحو الغربيػػة تطػػؿ عمػػى المسػػػجد األقصػػى المبػػارؾ، ىػػذه المسػػاحة مػػػف 

مية عبػػر مشػػاريع، ظاىرىػػا مشػػاريع سػػياحية وحقيقتيػػا مشػػاريع األرض باتػػت مسػػتيدفة مػػف المؤسسػػة اإلسػػرائي
 تيويدية مف الدرجة األولى".

مف جانبو، لفت حاتـ عبد القادر مسؤوؿ ممؼ القدس بحركة فتح الى أف ىذا المشروع مف المشاريع الخطيرة 
وىو الجبؿ المطؿ  التي تقوـ بيا إسرائيؿ، في تيويد المشيد المقدسي و"خاصة أف األمر يتعمؽ بجبؿ الزيتوف

في منحدراتو الغربية عمى المسجد األقصػى المبػارؾ، لػذلؾ تيويػد ىػذا الجبػؿ يغيػر المشػيد المقدسػي وييػوده، 
 مف خالؿ إقامة مشاريع قد تبدو أنيا مشاريع تراثية عربية، ولكف ىي في جوىرىا مشاريع تيويدية إسرائيمية".

3/0/3104األياـ، راـ اهلل،   
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 بشرقي  القدسقامة "معيد ديني ييودي" في منطقة الشيخ جراح مساٍع إل :ىآرتس 35
طوابػػؽ فػػي منطقػػة  تسػػعةمبنػػى مكػػوف مػػف  إنشػػاءتعتػػـز بمديػػة االحػػتالؿ فػػي القػػدس  :غسػػاف حػػالوة -راـ اهلل 

 الشيخ جراح بالقدس )الشرقية(، بيدؼ إقامة مقر لمعيد ديني ييودي.
المشػروع ال  أف، أف المختصػيف يػروف أمسالصادر الخبر في عددىا  أوردتوكشفت صحيفة "ىآرتس" التي 

 يخدـ السكاف المحمييف )فمسطينييف( القاطنيف في المكاف.
تنػػاقش اليػػـو المجنػػة المحميػػة لمتخطػػيط والبنػػاء مضػػموف ىػػذا المشػػروع الػػذي تػػـ  أفانػػو مػػف المقػػرر  وأضػػافت

 مف قبؿ المعيد الديني "اور سميح". تقديمو مؤخرا
 إسػػرائيؿ أراضػػيالمبنػػى سػػُيقاـ فػػي منطقػػة "فارغػػة" تعػػود ممكيتيػػا لمػػا يسػػمى بػػدائرة  أف إلػػىالصػػحيفة  وأشػػارت

ثالثػػة  إلػػىطوابػػؽ، باإلضػػافة  9ويوجػػد خمػػؼ محطػػة الوقػػود الموجػػودة فػػي المكػػاف، واف المبنػػى سػػيتكوف مػػف 
 مترًا مربعًا. 9615ستكوف  مساحتوواف  األرضطوابؽ تحت مستوى 

ؿ العضػػو فػػي بمديػػة االحػػتالؿ مػػف حػػزب ميػػرتس يوسػػؼ فافػػا "اف المجنػػة وتعميقػػًا عمػػى إقامػػة ىػػذا المبنػػى قػػا
جوف كيري في التوصػؿ  األميركيالمحمية ونير بركات )رئيس البمدية( يسعياف إلحباط جيود وزير الخارجية 

 الى إتفاؽ سالـ بيف اسرائيؿ والفمسطينييف".
اطؽ الفمسػػطينية فػػي القػػدس بأيػػدي الدولػػة ىػػذه الخطػػة مخالفػػة لمتصػػور المطػػروح ببقػػاء المنػػ أفواعتبػػر "فافػػا" 

 الفمسطينية المستقبمية".
3/0/3104القدس، القدس،   

 
 أطفاؿ تسعةفي الطبقة بينيـ  فمسطينياً  04في بمدة كفر قدـو واعتقاؿ  ستشياد مسف  الضفة: اا 36

ف سػػعيد أعمػػف فػػي بمػػدة كفػػر قػػدـو شػػرؽ قمقيميػػة منتصػػؼ الميمػػة الماضػػية عػػف استشػػياد المسػػ :معػػا –قمقيميػػة 
جنػود االحػتالؿ صػوب منػازؿ  ألقاىػاعامػا( اثػر استنشػاقو قنابػؿ الغػاز المسػيؿ لمػدموع التػي  85جاسر عمي )

 المواطنيف أمس.
وكػػاف أىػػالي كفػػر قػػدـو نظمػػوا مسػػيرة الحيػػاء انطالقػػة حركػػة فػػتح انطمقػػت مػػف وسػػط القريػػة باتجػػاه المػػدخؿ 

داخػؿ  إحػداىاالغػاز صػوب المػواطنيف والمنػازؿ سػقطت  الرئيسي لمبمدة حيث قاـ جنػود االحػتالؿ بالقػاء قنابػؿ
مستشػػفى العربػػي التخصصػػي  إلػػى أثرىػػامنػػزؿ المػػواطف عمػػي الػػذي اختنػػؽ نتيجػػة استنشػػاقو لمغػػاز نقػػؿ عمػػى 

 بمدينة نابمس حيث فارؽ الحياة.
ىػػـ واقتحمػت قػوة كبيػػرة مػف جػػيش االحػتالؿ الميمػػة الماضػية، قريػػة الطبقػة جنػػوب الخميػؿ، وشػػرعت بعمميػات د

 أطفاؿ. 9مواطنا بينيـ  14وتفتيش مف بيت لبيت، اعتقمت خالليا 
قػػوات االحػػتالؿ تحمػػػؿ صػػورا وقائمػػة بأسػػماء أطفػػاؿ يعتقػػد أنيػػـ مطموبػػػوف  أف محميػػة إلػػىوأشػػارت مصػػادر 

 لدييا.
3/0/3104الحياة الجديدة، راـ اهلل،   

 
 3103 خالؿة غز و الضفة ب 3335واعتقاؿ أكثر مف  شييدًا فمسطينياً  56 ":التضامف" 37

فمسػػطينيًا برصػػاص قػػوات االحػػتالؿ "اإلسػػرائيمي"،  56رصػػدت "مؤسسػػة التضػػامف لحقػػوؽ اإلنسػػاف" استشػػياد 
 آخريف في الضفة الغربية وقطاع غزة خالؿ العاـ الماضي. 3235واعتقاؿ أكثر مف 
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ي عمػػى حيػػاة وأكػػدت المؤسسػػة فػػي تقريرىػػا السػػنوي أف قػػوات االحػػتالؿ ال تػػزاؿ تشػػكؿ الخطػػر األوؿ والحقيقػػ
الفمسػػػطينييف، وشػػػددت عمػػػى أف االحػػػتالؿ ال يػػػزاؿ ينتيػػػؾ العديػػػد مػػػف االتفاقيػػػات والقػػػوانيف الدوليػػػة الخاصػػػة 

 باحتراـ حقوؽ اإلنساف وعمى رأسيا الحؽ بالحياة وىو الحؽ األسمى.
نيًا فمسػػطي 56 (،2013الماضػػي) وقػػاؿ الباحػػث فػػي "التضػػامف" أحمػػد البيتػػاوي إف االحػػتالؿ قتػػؿ خػػالؿ العػػاـ

أسػػرى قضػػوا فػػي  3إنػػاث، و 4طفػػال و 11مػػف غػػزة، وأوضػػح أف بػػيف الشػػيداء  14مػػف الضػػفة و 42بيػػنيـ 
 المعتقالت نتيجة سياسة اإلىماؿ الطبي.

3/0/3104الخميج، الشارقة،   

 
 الصياينة يقتحموف قبر يوسؼ في نابمس مئات المستوطنيف 38

(، قبػػر يوسػػؼ شػػرؽ مدينػػة نػػابمس، 1-2يس )اقػػتحـ مئػػات المسػػتوطنيف الصػػياينة، فجػػر ايػػـو الخمػػ: نػػابمس
 بحجة القياـ بطقوسيـ الدينية فيو.

 20وأفادت مصادر محمية أف مئات المستوطنيف اقتحموا قبر يوسؼ بعد منتصؼ الميمة الماضية بػأكثر مػف 
حافمة، تحت حراسة مشددة مف قوات االحػتالؿ التػي انتشػرت فػي العديػد مػف الشػوارع المحيطػة بػالقبر لتػأميف 

ووقعت مواجيات عنيفة في محيط القبر, تركزت في مخيـ عسكر وقرية عسكر وشارع  الحماية لممستوطنيف.
عماف وعند المدخؿ الشمالي لمخيـ بالطة، رشؽ خالليا الشباف الفمسطينيوف قػوات االحػتالؿ بالحجػارة، فيمػا 

ة عػدد مػف المػواطنيف بحػاالت أطمؽ الجنػود قنابػؿ الصػوت والغػاز المسػيؿ لمػدموع بكثافػة، مػا أدى إلػى إصػاب
 اختناؽ.

0/0/3104، المركز الفمسطيني لإلعالـ  

 
 لتسييؿ اقتحامات السياح والمستوطنيف "األقصى"بفتح جميع أبواب  يطالبوف"نشطا  الييكؿ"  39

إف ما يسمى بػ"جماعات الييكؿ"  1/1 األربعاءقالت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث في بياف ليا صدر يوـ 
نشطائيا الممثميف بالناشط الميكودي الراؼ ييودا جميؾ، أرسموا رسالة عاجمة لوزير السياحة المزعوـ و 
أماـ حركة اقتحاـ  األقصىعوزي النداو بيدؼ الضغط عميو مف أجؿ فتح جميع أبواب المسجد  اإلسرائيمي

تخفيؼ الضغط  أف ذلؾ يساىـ في إلىالسياح واف ال يقتصر ذلؾ عمى باب المغاربة، منوىيف في الرسالة 
دوف تحّمؿ عناء االنتظار  إليوويسّرع حركة اقتحاـ المستوطنيف  لألقصىوتحريؾ أعداد السياح المقتحميف 

 في طوابير االنتظار.
وتذمر "نشطاء الييكؿ" في رسالتيـ المدعومة بصور تظير طوابير السياح، مف سماح قوات االحتالؿ 

فحص امني عمى  إلىشاءوا دوف أف يخضعوا  األبوابمف أي  األقصىلممسمميف بدخوؿ  اإلسرائيمي
أف طوابير السياح التي تصؿ  إلىالبوابات خالفا لما ىو الحاؿ بالنسبة لمييود والسياح األجانب، مشيريف 

مشارؼ مدخؿ بمدة سمواف، تحوؿ دوف اقتحاـ أعداد اكبر مف الييود المسجد  إلىأحيانا مف باب المغاربة 
 .األقصى

 0/0/3104، لموقؼ والتراث مؤسسة األقصى
 

 3103منشأة في األغوار خالؿ  651تقرير: االحتالؿ ىدـ  41
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جنػػػػيف: أظيػػػػر تقريػػػػر فمسػػػػطيني تفػػػػاقـ االنتياكػػػػات اإلسػػػػرائيمية بحػػػػؽ سػػػػكاف األغػػػػوار الفسػػػػطينييف بالضػػػػفة 
 مف خيـ لمسكاف وحظائر لألغناـ. منشأة 650والتي طالت ىدـ  (،2013خالؿ العاـ المنصـر ) الغربية،

وأفػػػاد التقريػػػر الصػػػادر عػػػف مجمػػػس المػػػالح والمضػػػارب فػػػي األغػػػوار وتمقتػػػو "قػػػدس بػػػرس" أف االحػػػتالؿ وجػػػو 
أربعمائة وعشريف إخطاًرا باليدـ وترحيؿ وغرامات لسكاف األغوار، وصادر االحتالؿ اثنيف وعشريف صػيريج 

 مياه واثني عشر شاحنة تقؿ خيًما ومساعدات إنسانيو لمسكاف ومركبات زراعية.
ألػػػؼ دونػػػـ مػػػف األراضػػػي وخاصػػػة فػػػي منطقػػػة  500ورصػػػد التقريػػػر مصػػػادر سػػػمطات االحػػػتالؿ أكثػػػر مػػػف 

الفارسػػػية، وتػػػـ بنػػػاء عشػػػرات الوحػػػدات االسػػػتيطانية فػػػي مسػػػتوطنات "مسػػػكيوت" و"روتػػػـ" و"ميخػػػوال"، وأغمػػػؽ 
 ألؼ دونـ تحت مسميات وحجج مختمفة. 25االحتالؿ ما يقارب 

3/0/3104قدس برس،   

 
 " في األغوار01دـ قرية "كنعاف االحتالؿ يي 40

" الفمسػػطينية 10(، عمػػى ىػػدـ قريػػة "كنعػػاف 1|1راـ اهلل: أقػػدمت قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمية، اليػػـو األربعػػاء )
 التي شّيدىا نشطاء المقاومة الشعبية في منطقة األغوار شرؽ الضفة الغربية المحتمة.

" 10سػػرائيمية معػػّززة قامػػت بيػػدـ قريػػة "كنعػػاف وأوضػػحت مصػػادر محميػػة وشػػيود عيػػاف، أف قػػوات عسػػكرية إ
وتخريػػػب الخيػػػاـ التػػػي نصػػػبيا نشػػػطاء فييػػػا تأكيػػػدًا عمػػػى أف األغػػػوار أراٍض فمسػػػطينية خالصػػػة، كمػػػا قامػػػت 

 مف نشطاء لجاف المقاومة الشعبية بعد مالحقتيـ وقمعيـ. 8باعتقاؿ 
ـّ بناؤىػا ردًا عمػى قػرار ال10وأّكدت المصادر، أف قريػة "كنعػاف  حكومػة اإلسػرائيمية القاضػي بضػـ األغػوار " تػ

 الفمسطينية لمسيادة اإلسرائيمية.
0/0/3104قدس برس،   

 

 "ريموف" بعد تصدي األسرى لمحاولة نقؿ ممثميـ لسجف آخر سجفتوتر في  43

ذكرت مصادر حقوقية فمسطينية أف األسرى داخؿ سجف "ريموف" التابع لالحػتالؿ اإلسػرائيمي أفشػموا مخططػًا 
 سجف حوؿ اختطاؼ ونقؿ ممثميـ، األسير جماؿ الرجوب، وتصدوا لإلدارة.إلدارة ال

وأوضح نادي "األسير" في بياف مقتضب وعاجؿ، مساء اليوـ األربعاء، نقػاًل عػف مصػادر مػف داخػؿ الحركػة 
األسيرة، أف حالة مف االستنفار تسود السجف حاليًا. مؤكدة أف إدارة "ريموف" مصرة عمى نقؿ الرجػوب لسػجف 

 .آخر
0/0/3104، فمسطيف أوف اليف  

 
 عممية اقتحاـ لممعتقالت العاـ الماضي 073أسيرًا فمسطينيًا في  43تقرير: إصابة  43

شػػيد أعمػػى نسػػبة لعمميػػات االقتحػػاـ والتفتػػيش  2013راـ اهلل: أكػػد مركػػز "أسػػرى فمسػػطيف" لمدراسػػات أف عػػاـ 
الخاصػػػة المتخصصػػػة فػػػي االقتحامػػػات  والقمػػػع التػػػي نفػػػذتيا عناصػػػر إدارة السػػػجوف بالتعػػػاوف مػػػع الوحػػػدات

 . عممية اقتحاـ 172واالعتداء عمى األسرى، حيث بمغ عددىا 

( أف "االحػتالؿ صػعد خػالؿ العػاـ الماضػي 1/1وأوضح المركػز فػي بيػاف تمقتػو "قػدس بػرس" اليػـو األربعػاء )
عـ وتغطيػػػة مػػػف عمميػػػات االقتحػػػاـ والقمػػػع كسياسػػػة ممنيجػػػة ومقػػػره فػػػي أنظمػػػة مديريػػػة السػػػجوف وتحظػػػى بػػػد
نتيجػػػة  2013المسػػػئوليف، ولػػػيس مجػػػرد حػػػوادث متفرقػػػة وفرديػػػة بمػػػغ عػػػدد األسػػػرى المصػػػابيف خػػػالؿ العػػػاـ 

 أسيرا، بينيـ عدد مف قيادات الحركة األسيرة. 42االعتداء عمييـ خالؿ عمميات القمع 
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0/0/3104قدس برس،   
 

 صىمقدسيوف يعترضوف عمى مخطط "كداـ" االستيطاني جنوب المسجد األقال 44
تقدـ العشرات مػف أىػالي حػي وادي حمػوة فػي سػمواف جنػوب المسػجد األقصػى فػي القػدس المحتمػة، بػاعتراض 
مفصػػؿ لمجنػػة الموائيػػة بالقػػدس المحتمػػة لمتخطػػيط والبنػػاء إللغػػاء المخطػػط التيويػػدي الػػذي قػػدمتاه جمعيػػة العػػاد 

السػػػياح كمػػػدخؿ لمدينػػػة داوود االسػػػتيطانية وسػػػمطة الحػػػدائؽ الوطنيػػػة، والػػػذي ييػػػدؼ إلقامػػػة مركػػػز لمػػػزوار و 
 .جنوب المسجد األقصى االستيطانية في سمواف

 _ كداـ مجمع"وكانت المجنة الموائية لمتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخمية اإلسرائيمية، قامت بإيداع مخطط 
بقػات وأوصػت بتقديمػو والمصػادقة عميػو، وييػدؼ المخطػط إلقامػة بنػاء ضػخـ يتكػوف مػف سػبع ط "عير دافيػد

ألػػؼ متػػرًا مربعػػًا ويتكػػوف مػػف  16بمػػدخؿ قريػػة سػػمواف الشػػمالي وبمحػػاذاة البمػػدة القديمػػة لمقػػدس، عمػػى مسػػاحو 
 سبع طوابؽ، ويبعد بضعة أمتار فقط عف باب المغاربة لمقدس القديمة.

0/0/3104، فمسطيف أوف اليف  
 

 قرب البحر الميتإقامة نواة قرية فمسطينية  مف نشطا  فمسطينييف وأجانبيمنع  االحتالؿ 45
منع الجيش اإلسرائيمي نشطاء فمسطينييف وأجانب مف إقامة نواة لقرية فمسػطينية عمػى شػاطل البحػر  :راـ اهلل

 الميت شرؽ الضفة الغربية.
عشػػػػرات النشػػػػطاء الفمسػػػػطينييف، يػػػػرافقيـ عػػػػدد مػػػػف  أفوقػػػػاؿ صػػػػالح الخواجػػػػا احػػػػد المشػػػػاركيف فػػػػي المبػػػػادرة 

صػػػباح اليػػػـو الػػػى منطقػػػة البحػػػر الميػػػت، الواقعػػػة تحػػػت السػػػيطرة العسػػػكرية المتضػػػامنيف الغػػػربييف، توجيػػػوا 
"، لكػف جنػود االحػتالؿ منعػوىـ بػالقوة مػف 9نواة لقريػة فمسػطينية تحمػؿ اسػـ "كنعػاف  إقامة، بيدؼ اإلسرائيمية

 الوصوؿ الييا.
فػي  اإلسػرائيميةالسياسػة ردًا عمػى  ةالفمسػطينيحركة المقاومػة الشػعبية الفمسػطينية أرادت إقامػة القريػة  إفوقاؿ 

والسػػيطرة العسػػكرية اإلسػػرائيمية عمييػػا.  االحػػتالؿإبقػػاء  إلػػىىػػذه المنطقػػة التػػي تسػػمى األغػػوار، والتػػي تيػػدؼ 
وأضػػػاؼ: "نخطػػػط لممزيػػػد مػػػف أنشػػػطة المقاومػػػة الشػػػعبية فػػػي ىػػػذه المنطقػػػة بيػػػدؼ مواجيػػػة سياسػػػة االحػػػتالؿ 

 الرامي الى ضـ المنطقة واالستيالء عمييا".
3/0/3104، لندف، الحياة  

 

 مميوف دوالر 051اتفاقية لتدشيف محطة تحمية مياه البحر بغزة بتكمفة  46
وكاالت: وقعت مصمحة مياه بمػديات السػاحؿ مػع البنػؾ اإلسػالمي لمتنميػة اتفاقيػة لتدشػيف محطػة تحميػة ميػاه 

حمػػػػي وبتمويػػػػؿ البنػػػػؾ وأجريػػػػت مراسػػػػـ التوقيػػػػع، اليػػػػـو الثالثػػػػاء، برعايػػػػة وزارة الحكػػػػـ الم البحػػػػر بمدينػػػػة غػػػػزة.
ألػػػؼ نسػػػمة،  300الميػػػاه حػػػوالي  تحميػػػةوسيسػػػتيدؼ مشػػػروع  مميػػػوف دوالر. 150اإلسػػػالمي لمتنميػػػة بتكمفػػػة 

عامػا، لتصػبح مياىػا صػالحة لمشػرب، وسػتعمؿ  20وسيحؿ مشكمة المموحػة فػي الميػاه والمتفاقمػة منػذ حػوالي 
 آالؼ متر مكعب في اليـو لتحمية المياه. 10المحطة بطاقة 

3/0/3104طيف أوف اليف، فمس  
 
 : الحؿ التاريخي العادؿ لمقضية الفمسطينية مصمحة وطنية أردنية عمياالمصريطاىر  
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رعى رئيس مجمس األعياف السابؽ طاىر المصري، في قصر الثقافة بمدينة الحسيف لمشباب  :بترا –عماف 
طينية الذي نظمتو المجنة التنفيذية امس ميرجاف العيد الوطني الفمسطيني احياء لذكرى انطالؽ الثورة الفمس

 لمجنة الوطنية األردنية لدعـ الشعب الفمسطيني.
لى  أتقدـ إننيوقاؿ المصري في كممتو بالحفؿ  ابتداًء مف الشعب الفمسطيني الشقيؽ، وسائر مؤسساتو وا 

عالى أف يحقؽ رئيس دولة فمسطيف، بخالص التينئة والمباركة، بمناسبة اليوـ الوطني الفمسطيني، وأسألُو ت
ليذا الشعب المكافح، طموحو المشروع، في الحرية وزواؿ االحتالؿ البغيض. وأف تقوـ لو دولتو الحرة 

 المستقمة، عمى ترابو الوطني، وعاصمتيا القدس الشريؼ.
نحف األردنييف نرى في الحؿ التاريخي العادؿ لمقضية الفمسطينية، مصمحًة وطنيًة أردنية »واضاؼ المصري 

ا، فنحف األقرب إلى ىموـ ومعاناة الشعب الفمسطيني، ليس بالجغرافيا وحدىا أو بالتاريخ النضالي ُعمي
نما باختالط الدـ والنسب والمصالح وبالمشاعر اإلنسانية الصادقة، فالوجع الناجـ عف  المشترؾ وحده، وا 

ـ يكف األردف عبر التاريخ، إال االحتالؿ االسرائيمي غرب النير يقابمو بالضرورة، وجٌع مماثؿ شرؽ النير، ول
 في طميعة الداعميف لمحؽ الفمسطيني المشروع. 

 //الدستور، عماف، 
 
 غور األردف مخالؼ التفاقية السالـ "إسرائيؿ" ضـ  : األردف 

اعتبرت الحكومة األردنية أف مشروع ضـ غور األردف إلى إسرائيؿ مخالؼ : تامر الصمادي -عماف 
لموقعة بيف عماف وتؿ أبيب، في وقت أبدت أوساط رسمية أردنية خشيتيا مف حدوث التفاقية السالـ ا

 مفاوضات سرية بيف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو والرئيس الفمسطيني محمود عباس.
وقاؿ رئيس الوزراء األردني عبد اهلل النسور، خالؿ لقاء غير معمف جمعو بأعضاء في البرلماف مساء أوؿ 

يعتبر مخالفًا التفاقية السالـ الموقعة بيننا وبيف تؿ أبيب، »ف أمس، إف ضـ غور األردف إلى إسرائيؿ م
 «.والتي تمنع الدولة العبرية مف بسط نفوذىا عميو

يرفض رفضًا قاطعًا أي توجيات إسرائيمية في ىذا الخصوص، ولف يقؼ مكتوؼ األيدي »وأكد أف األردف 
أف الجانب األميركي أبمغ حكومتو بأف واشنطف غير راضية تمامًا عف المشروع  ، مشيرًا إلى«ديبموماسياً 
إف « الحياة»وفي السياؽ ذاتو، قاؿ الناطؽ باسـ الحكومة األردنية الوزير محمد المومني لػ  اإلسرائيمي.
اض يؤكد موقفو الواضح، الذي ال لبس فيو، بأف كامؿ أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ىي أر »األردف 

واختصر المومني موقؼ بالده «. فمسطينية تحت االحتالؿ، وأنيا جزء مف الدولة الفمسطينية وترابيا الوطني
مف مشروع قانوف ضـ غور األردف بالقوؿ إف أي ممارسات أو إجراءات يمكف أف تقوض حؿ الدولتيف 

عرض عممية السالـ برمتيا يمكف أف ت»وتتناقض مع القانوف الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصمة 
وحذر رئيس الوزراء السابؽ معروؼ البخيت، القريب مف مؤسسة القصر ويشغؿ حاليًا نائب  «.إلى الخطر

الذىاب إلى مفاوضات فمسطينية إسرائيمية تميد ليا « مغبة»رئيس مجمس األعياف )مجمس الممؾ( مف 
غياب »سبة إلى القضية الفمسطينية، مف حيث بالن« األسوأ»قنوات سرية. واعتبر أف التوقيت الراىف ىو 

الظيير العربي القوي، وانشغاؿ المراكز العربية الرئيسية بأزماتيا الداخمية، وتراجع أىمية القضية عمى سمـ 
ويقوؿ وزير أردني بارز إف بالده تراقب محاوالت إنعاش العممية السممية عف كثب وترحب بيا،  «.أولوياتيا

إذا ما شعرنا بأف »أي طاولة مفاوضات، لكف ىذا الموقؼ سيخضع لممراجعة فورًا مف دوف الجموس إلى 



 
 

 

 

 

           34ص                                    3185العدد:            3/0/3104 الخميس التاريخ:

المفاوضات تيدد مصالح أردنية عميا، مثؿ ممؼ الالجئيف الفمسطينييف المقيميف عمى األرض األردنية، 
 «.وممفي الحدود والقدس، التي تشرؼ عمييا عماف

 //الحياة، لندف، 
 
 "إسرائيؿ"لزراعة" تشدد إجرا ات االستيراد مف ااألردنية  الزراعةوزارة  

برزت مؤخرا عمى سطح األحداث قضية ما يسمى بػ"التطبيع الزراعي" المتمثمة  :عبداهلل الربيحات -عماف 
وناؿ حيزا  شارع، حيث تـ تسميط األضواء عميوبالفواكو المستوردة مف إسرائيؿ، وكاف الموضوع حديث ال

ويتردد أف مف يستورد تمؾ المنتجات  ات والصحافة وسائر وسائؿ اإلعالـ.واسعا في الطرح عبر النقاب
اإلسرائيمية ىي "شركات قطاع خاص"، فيما ينحصر دور وزارة الزراعة بمنح رخص االستيراد الالزمة، وفؽ 
شروط محددة، أبرزىا ضرورة عدـ توافر المنتج المنوي استيراده في االسواؽ المحمية، وذلؾ مف باب توفير 

في غضوف ذلؾ، اخذت القضية  مظمة الحماية لممنتج االردني الذي لو األولوية المطمقة في ىذا الخصوص.
منحى آخر، مع تسرب أنباء تشير إلى اف المنتجات المستوردة ىي مف "إنتاج المستوطنات اإلسرائيمية غير 

يفاد لجنة فنية المعترؼ بيا شرعيا"، االمر الذي جعؿ وزارة الزراعة تشدد إجراءات االستي راد مف إسرائيؿ، وا 
مؤخرا لالطالع عمى مناطؽ إنتاج الفواكو اإلسرائيمية المصدرة لممممكة، وذلؾ بغية التأكد مف المنشأ بموجب 

وبحسب الناطؽ اإلعالمي في وزارة الزراعة نمر حداديف فإف الوزارة اتخذت  النظاـ المتبع في الوزارة.
مبات استيراد الخضار والفواكو مف إسرائيؿ، تتضمف بيانات تحدد المنطقة إجراءات جديدة مؤخرًا تتعمؽ بط

وأكد أف الوزارة  الجغرافية التي زرعت فييا تمؾ المحاصيؿ، باإلضافة لبيانات متعددة حوؿ المنتج المستورد.
د "ترفض بصورة قطعية السماح بإدخاؿ أي منتج مزروع في المستوطنات اإلسرائيمية، مع الزاـ المستور 

 بوضع ليبؿ خاص فوؽ كؿ ثمرة مستوردة مف إسرائيؿ".
 //الغد، عماف، 

 
 دعميا لفمسطيف حتى استرداد حقوقيا الثابتة تجددالجزائر  

النطالؽ ثورة الشعب الفمسطيني، دعـ  جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفميقة في الذكرى الػ : الجزائر
 د حقوقيا الثابتة بما فييا إقامة دولتيا المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ.الجزائر لفمسطيف إلى غاية استردا

وقاؿ الرئيس بوتفميقة في برقية بعث بيا لرئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ورئيس السمطة 
الفمسطيني (: "يتأىب الشعب |الفمسطينية محمود عباس، نقمتيا مصادر جزائرية رسمية اليوـ االربعاء )

الشقيؽ الرافض لالستسالـ والخنوع إلحياء الذكرى التاسعة واألربعيف إلنطالؽ ثورتو المجيدة وىي مناسبة 
أغتنميا ألتوجو إليكـ بأحر عبارات التياني و أزكى التبريكات باسـ الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عف 

سيظؿ عالمة فارقة في  ( مف عاـ وأضاؼ: "ال غرو أف يوـ الفاتح مف كانوف ثاني )يناير نفسي".
 الذاكرة الجماعية لشعبكـ المكافح ولكؿ الشعوب المؤمنة بعدالة قضيتكـ"، كما قاؿ.

 //قدس برس، 
 
 المعارضة السورية تحذر مف كارثة إنسانية في مخيـ اليرموؾ  

ثة إنسانية في حي مخيـ حذر االئتالؼ الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مف وقوع كار : اسطنبوؿ
اليرموؾ الواقع جنوب دمشؽ، وحمؿ نظاـ األسد المسؤولية عف ذلؾ لتطبيقو سياسة الحصار والتجويع 
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ألؼ شخص عمى األقؿ مف بينيـ نساء وأطفاؿ، والنعداـ المواد الغذائية والطبية  الجماعي بحؽ 
(، أف خمسة أشخاص قضوا |األربعاء )وذكر االئتالؼ في بياف لو  األساسية لمبقاء عمى قيد الحياة.
(، باإلضافة لعشرة أشخاص آخريف منذ أيموؿ )سبتمبر( الماضي، |جوعًا يوـ السبت الماضي )

 ( لمسبب نفسو، بحسب ناشطيف".|بحسب وكالة )أونروا(، كما أف ثالثة أشخاص توفوا يوـ األحد )
جبار نظاـ األسد عمى إدخاؿ وطالب االئتالؼ المجتمع الدولي "بتحمؿ مسؤوليات و تجاه الشعب السوري، وا 

مساعدات إنسانية عاجمة إلى أحياء دمشؽ الجنوبية، والتحرؾ السريع إلنقاذ المدنييف الرازحيف تحت 
 الحصار في مناطؽ أخرى مف سورية كغوطتي دمشؽ وأحياء حمص القديمة".

 //قدس برس، 
 
 "اتفاؽ اإلطار"ر كيري سيطالب بتكثيؼ المفاوضات إلقرا 

سرائيؿ يسعى مف : أشرؼ اليور -غزة  بدأ وزير الخارجية األمريكي جوف كيري زيارة لألراضي الفمسطينية وا 
خالليا الى طرح وثيقة تمثؿ نقاط حؿ لػ 'اتفاؽ إطار' سيعرضو عمى الجانبيف، وسط توقعات بأال ينجح في 

 . مو لحمؿ الطرفيف عمى الموافقة عمى المقترحاتىذه المرة رغـ المساعي التي بذليا مساعدوه قبؿ قدو 
وسيعقد كيري خالؿ جولتو الحادية عشر لممنطقة لقاءات مع الرئيس عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيمي 
بنياميف نتنياىو، وسيقدـ ليما خالؿ لقاءات منفردة بنود وثيقة حؿ لموصوؿ لػ'اتفاؽ إطار' يمنع انييار 

 الشيور التسعة دوف التوصؿ إلى حموؿ. المفاوضات، أو انقضاء مدة
ولـ يكشؼ بعد عف النصوص التي ستحمميا الوثيقة األمريكية المرتقبة، لكف ىناؾ توقعات كثيرة حوؿ 
فحواىا، دفعت بساسة فمسطينييف إلى اإلعالف عف رفضيا قبؿ طرحيا، كونيا تشمؿ تواجد عسكريا إسرائيميا 

وتشمؿ الوثيقة نقاط حؿ لمجمؿ  مع األردف في منطقة األغوار. عمى حدود الدولة الفمسطينية المنشودة
قضايا الحؿ النيائي بما فييا المستوطنات والالجئيف والمياه، وتطمب مف الطرفاف المضي لعاـ آخر مف 

وبحسب مصادر سياسية في إسرائيؿ فقد ذكرت أنو تمييدا  المفاوضات لمتوقيع عمى اتفاقية الحؿ النيائي.
يبذؿ المسؤولوف األمريكيوف المقربيف منو مساعي المحظة األخيرة لبمورة وثيقة المبادئ التي لزيارة كيري 

ويعمؿ ىؤالء عمى تقميص عدد التحفظات لكال الجانبيف التي ستدرج  ستطرح عمى اإلسرائيمييف والفمسطينييف.
 عمى الوثيقة كما يبدو.

 //القدس العربي، لندف، 
 
 ف االنفجار الذي قتؿ السفير الفمسطيني كاف ىجوماً التشيؾ: ال دليؿ عمى أ 

قالت الشرطة التشيكية يوـ األربعاء إنو ال دليؿ عمى أف االنفجار : أحمد حسف -مصطفى صالح  - غبرا
 الذي أودى بحياة السفير الفمسطيني لدى جميورية التشيؾ كاف ىجوما.

 //وكالة رويترز لألنبا ، 
 
 "إسرائيؿ"تواجو خطر االعتقاؿ في وزيرة بريطانية سابقة  

لمنظمة حظرتيا وزارة  إدارتيا، بسبب إسرائيؿتواجو وزيرة بريطانية سابقة االعتقاؿ في : يو بي أي -لندف 
، بأف وزيرة  واعتبرتيا منظمة غير مشروعة. اإلسرائيميةالدفاع  وأفادت صحيفة "اندبندنت" البريطانية اليـو

السابقة كمير شورت تدير مجمس العالقات الفمسطينية ػ األوروبية، والذي اعمف التنمية الدولية البريطانية 
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وأضافت أف مجمس  موشي يعموف حظره أمس بحجة أنو "منظمة غير مشروعة". اإلسرائيميوزير الدفاع 
العالقات الفمسطينية ػ األوروبية منظمة غير ربحية مقرىا العاصمة البمجيكية بروكسيؿ، وتقوـ بحمالت 

بالنيابة عف حكومة غزة التي تقودىا حركة )حماس(، ومف بيف اعضائيا النائب في البرلماف  ضغط
األوروبي عف حزب العماؿ البريطاني المعارض ريتشارد ىاويت وعضو في مجمس الموردات البريطاني 

اب األوروبييف وأشارت الصحيفة إلى أف وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة والنو  ونائبيف أوروبييف.
ونسبت إلى شورت قوليا: "إف  األعضاء في المجمس يواجيوف اضف خطر االعتقاؿ والمحاكمة في اسرائيؿ.

القرار ليس مستغربًا، لكنو ُيعد دلياًل جديدًا عمى التآكؿ السريع الدعاء اسرائيؿ بأنيا دولة ديموقراطية، وىي 
 روبية عبر اسرائيؿ، بؿ عف طريؽ معبر رفح".لـ تزر غزة مع مجمس العالقات الفمسطينية ػ األو 

 //الحياة، لندف، 
 

 شركا  حقؿ غاز إسرائيمي قد يبيعوف حصتيـ في حقميف صغيريف  
قد تضطر الشركات اإلسرائيمية واألمريكية المطورة لحقؿ لوثياف  :أحمد إليامي -عبد المنعـ  - القدس

ع حصتيا في حقميف أصغر حجما لتجنب تصنيفيا كمجموعة الضخـ لمغاز الطبيعي قبالة ساحؿ إسرائيؿ لبي
 احتكارية.

وقالت ديميؾ لمحفر إحدى الشركاء في حقؿ لوثياف يـو األربعاء إف المجموعة تجري محادثات في مرحمة 
متقدمة مع ىيئة مكافحة االحتكار اإلسرائيمية لمحصوؿ عمى موافقتيا عمى العمميات مقابؿ بيع حصتيا في 

 وكاريش. حقمي تانيف
وقالت الشركة في بياف منفصؿ إنيا تجري محادثات مع شركة وودسايد بتروليوـ األسترالية إلنجاز صفقة 

بالمئة في لوثياف أكبر حقؿ غاز بحري  لشراء  مميار دوالر أعمف عنيا في أواخر  بقيمة 
 يكتشؼ في السنوات العشر األخيرة.
 .خاذ قرار نيائي بشأف لوثياف في النصؼ األوؿ مف كانت وودسايد قالت إنيا تتوقع ات

وتبمغ االحتياطيات التقديرية لحقمي تانيف وكاريش التابعيف لممجموعة التي تضـ ديميؾ وأفنير لمتنقيب ونوبؿ 
 إنرجي األمريكية ثالثة تريميونات قدـ مكعبة إجماال.

ؾ المجموعة ترخيصيما وىما لوثياف الذي يحتوي وىذا أقؿ بكثير مف احتياطيات الحقميف اضخريف المذيف تمم
 تريميوف قدـ مكعبة وتمار الذي يحتوي عمى عشرة تريميونات. عمى 

وقالت ديميؾ في بياف لبورصة تؿ أبيب إف المفاوضات مع ىيئة مكافحة االحتكار بدأت قبؿ أكثر مف 
 ؾ جروب.عاميف لكنيا لـ تذكر تفاصيؿ. وديميؾ وأفنير تابعتاف لمجموعة ديمي

 //وكالة رويترز لألنبا ، 

 "إسرائيؿػ"في غور األردف ال يوف ر أمنًا ل التواجد 56
 دوؼ فايسغالس

بحاجة وىو المطمب اإلسرائيمي بتواجد عسكري في غور األردف، دوف صمة برفض الفمسطينييف المطمؽ لو، 
اإلسرائيمي تمتد عمى طوؿ  ماسة إلى فحص معمؽ: ىؿ ىو حقا الـز كحاجة أمنية؟ ىؿ قوة مف الجيش

 –"التماس" الذي بيف نير األردف والدولة الفمسطينية ىو الجواب األمني المناسب لمخاطر الحدود األردنية 
 الفمسطينية؟ 
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في معدالت التجنيد، في امتثاؿ جنود االحتياط  –مع االنتباه الى االضطرارات المتزايدة لمجيش اإلسرائيمي 
يمكف االفتراض باف القوة العسكرية التي  –تزايد المياـ واالىداؼ االخرى  لمخدمة، في الماؿ، وفي

( ستكوف قميمة؛ فطوؿ غور األردف ىو نحو   250ستخصص لحراسة الغور )مثؿ القوة المتواجدة ىناؾ اليـو
 كـ، حيث اف القوة ستكوف منتشرة عمى نحو متقطع وىزيؿ. ما الذي تستيدفو: احباط اإلرىاب؟ ليس حقا. 

ور االردف يكاد ال يكوف مأىوال )باستثناء منطقة اريحا(. واالرىاب في الغور كاف دوما صغيرا في حجمو غ
مقارنة بمناطؽ اخرى في "ييودا" و"السامرة" )الضفة(. وتمؾ المناطؽ األخرى عمى أي حاؿ ال يفترض بالقوة 

 ؟ "إسرائيؿ" اإلسرائيمية أف تصؿ إلييا او تتواجد فييا. ىؿ تستيدؼ القوة منع غزو
وبغير قميؿ، حجـ الجيش البري العراقي، والتخوؼ  "إسرائيؿ"، شغؿ باؿ 2003لسنوات عديدة، وحتى العاـ 

، "إسرائيؿ"مف الغزو كاف ممموسًا. ولكف ليس اليوـ. وما اف كؼ العراؽ عف اف يشكؿ تيديدا عسكريا عمى 
او تشكؿ تيديدا عسكريا  "إسرائيؿ"أف "تغزو" فميس ىناؾ شرؽ االردف دولة او قوة عسكرية اخرى مف شأنيا 

 عالقات أمنية فائقة.  "إسرائيؿ". وبالتأكيد ليست المممكة األردنية التي بينيا وبيف دولة "إسرائيؿ"بريا ضد 
اذا ما انيارت المممكة االردنية، ال سمح اهلل، وتسممت قوات معادية الى اراضييا وتجدد خطر اليجوـ البري، 

ال سمح اهلل، بدأت مف ىناؾ نار صاروخية، مقذوفات او قذائؼ، فاف الجيش اإلسرائيمي سيكوف او اذا ما، 
مطالبا، بكؿ قوتو الشاممة، بعمؿ عسكري جوىري، دفاعي او ىجومي. ليس "جيش الوضع"، المحدود في 

زيمة، حجومو وقدراتو، ىو الذي سيعنى بذلؾ. وبشكؿ عاـ، فاف تجربة الماضي تبيف اف قوات عسكرية ى
تنتشر في خط دفاعي طويؿ، ال تضيؼ أمنا. وىي تنشغؿ بشكؿ عاـ في الدفاع عف نفسيا، مثمما فعؿ 

فاف القوات  –الجيش اإلسرائيمي في جنوب لبناف وفي محور فيالدلفيا. وفي حالة ىجوـ واسع أو غزو 
ع حرب "يـو المتقدمة الصغيرة "تحشر" وتصاب ىي االولى، مثمما حصؿ في خط بار ليؼ عند اندال

مصمحة جمة في حدود مغمقة كما ينبغي بيف نير االردف وبيف الدولة  "إسرائيؿػ"الغفراف". ال ريب اف ل
، ولكف ليست قوة إسرائيمية صغيرة نسبيا  ىي  –تمتد عمى طوؿ مئات الكيمومترات  –الفمسطينية التي ستقـو
نييف عمى حد سواء مصمحة كبيرة في منع الوسيمة االفضؿ لذلؾ. ويجدر بالذكر اف لألردنييف والفمسطي

التسمؿ المعادي الى اراضييـ؛ والتماثؿ الواضح لممصالح في ىذا السياؽ قد يؤدي الى اتفاؽ عسكري 
وعمى رأس ذلؾ اقامة جدار امني متطور  –فمسطيني، يرتب صيغة ادارة الحدود  –اردني  –إسرائيمي 

اقترحت في خطة السالـ لرئيس الوزراء السابؽ، اييود  وشكؿ حراستو عمى جانبيو. تسوية امنية مشابية
كية(. وقد تضمنت ضمف امور اخرى استخداـ منشآت الرقابة واالنذار ياولمرت )وبالتوافؽ مع االدارة األمر 

اإلسرائيمي، تواجدا عسكريا دوليا في الجانب الشرقي مف نير االردف وما شابو مف وسائؿ امنية اضافية، 
دوف تواجد لمجيش  –عسكري إسرائيمي في غور االردف. الخطة االمنية المذكورة ولكف دوف تواجد 

، حسب ما نشر، يؤيد جياز  اإلسرائيمي في االردف، وضعيا جياز االمف وعرضت بناء عمى رأيو؛ واليـو
 االمف المطمب الحاـز لرئيس الوزراء بتواجد عسكري في الغور. ما الذي تغير؟ ليس الواقع. رئيس الوزراء

 ىو الذي تغير. 
 0/0/3104أحرونوت،  يديعوت

 3/0/3104، األياـ، راـ اهلل
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يعرض االمريكيوف في ىذه االياـ التصور الذي صاغوه المتعمؽ بالترتيبات االمنية في واقع دولتيف. وقد 
ا االمنية. وتعتمد اقتراحاتيـ لمحموؿ التي سترضي كما المتعمقة بحاجاتي "إسرائيؿ"تبنوا في الجممة مواقؼ 

يروف رئيس الوزراء عمى وسائؿ تكنولوجية كثيرة ووضع قوات دولية في الجانب االردني مف الحدود الى 
في ظاىر  "إسرائيؿ"جانب الجيش اإلسرائيمي الذي سيبقى في شريط ضيؽ مدة ُتحدد مسبقا. وقد قامت 

وينحصر الجدؿ  البتودى بحسب ىذا السيناريو ألف بمدات الغور غير مذكورة فيو االمر بتنازالت بعيدة الم
في وجود إسرائيمي عمى الحدود ومعابر االردف. وفي ىذا السياؽ فاف المقارنة بيف الغور ومحور فيالدلفيا 

وعي عمى حدود غزة مصر بعد االنفصاؿ اشكالية، ألنو لـ يكف ىناؾ اتفاؽ. وبرغـ ذلؾ فاف غزة تسـ ال
 اإلسرائيمي بصفتيا فشال ال يجوز تكراره. 

حؽ االعتراض مف بعيد عمى مرور الناس في رفح  ػ"إسرائيؿ"إف الحموؿ التقنية التي صيغت كي يكوف ل
بمساعدة مراقبيف اوروبييف، انيارت حتى قبؿ أف تبدأ العمؿ. وبعد زمف غير طويؿ ىرب المراقبوف 

رى في جيود االمريكييف لمطمأنة وىـ الذيف ما زالوا يؤمنوف بقدرتيـ االوروبيوف ايضا. وال تسيـ ىذه الذك
عمى اقناع الفمسطينييف بالموافقة عمى وجود إسرائيمي في غور االردف مدة بضع سنيف. وال يريدوف في 

 سنة الى أبد اضبديف.  40أف يمتزموا بالمدة مسبقا، وتراوح المدة بيف  "إسرائيؿ"
أكثر مساحة الضفة الغربية، مف جية أمنية، مقروف بتخٍؿ عف قدرات استراتيجية مف  "إسرائيؿ"إف انسحاب 

في مجاؿ الردع والكشؼ وُمضر بالقدرة عمى جمع المعمومات االستخبارية والقضاء عمى البنى التحتية 
 التي ستنشأ في المناطؽ التي سيسيطر عمييا الفمسطينيوف بصورة ناجعة. ويزعـ مؤيدو االنسحاب لإلرىاب

لمخطر في  "إسرائيؿ"مف غور االردف أف احتماؿ نشوء جبية شرقية مف الجيوش العربية قادرة عمى تعريض 
العقد القريب، ضعيؼ. إف ىذا الزعـ صحيح لكف ليست لو صمة بالنقاش: فالترتيبات االمنية التي ىي 

أمنيا واسعا جدا كي ىامشا  لػ"إسرائيؿ"أساس التفاؽ سالـ يفترض أف تثبت لزعزعات شديدة وأف تترؾ 
تستطيع أف تواجو تغييرات مفرطة حتى لو حدثت بعد عقود ايضا. وفي فترة تجري فييا عمى الشرؽ االوسط 

االرىاب  بإحباطتغييرات حادة فاف ثـ مكانا لمحذر المبالغ فيو. والسبب الثاني ىو أنو حتى حينما يشتغموف 
 لذي ينشئو. فثـ معنى كبير لمعمؽ مف االرض ولمجاؿ المرونة ا

ُيحتاج كي يستطيع الفمسطينيوف الى أف يواجيوا في نجاعة الفراغ الذي سيبقى بعد خروج الجيش اإلسرائيمي 
ال دخمت حماس والجياد االسالمي الى  الى تحسيف لقدراتيـ االستخبارية وزيادة اخرى عمى عدد القوات، وا 

ايضا. فينبغي اعداد كؿ ذلؾ وتثبيتو  لإلرىابلمواجية ناجعة  مييلالفراغ. وليس جياز القضاء والسجوف 
لتمكيف الفمسطينييف مف منع تحوؿ الضفة الى كياف ارىابي. إف منع دخوؿ وسائؿ قتالية وعناصر ارىابية 
الى الضفة شرط ضروري لمنع التدىور وتمكيف السمطة الفمسطينية التي ستبقى تعاني ضعفا وانقساما وعدـ 

 مستوى معقوؿ مف القدرة عمى الحكـ.  وجود شرعية داخمية مف اقامة
يعمؿ الجيش اإلسرائيمي والجيش االردني في غور االردف في تنسيؽ وىما ينجحاف في أف يمنعا تماما تقريبا 
التسمؿ وتيريب وسائؿ القتاؿ مف االردف الى الضفة الغربية. إف التصميـ الذي يظيره الجيش االردني 

ي ال ىوادة فيو الى عدـ تمكيف عناصر ارىابية مف أف ُتعرض مدىش وىو ينبع مف توجيو الممؾ الذ
  العالقات الحساسة بيف الدولتيف لمخطر.

إف واقعا ال يكوف فيو الجيش اإلسرائيمي موجودا عمى طوؿ الحدود سيجعؿ االلتزاـ االردني غامضا، ومف 
ى الحدود مع سوريا المنطؽ أف نفرض أف تصرؼ االردف قوة بشرية وموارد لمواجية مشكالت صعبة عم
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والعراؽ وفي مخيمات الالجئيف الجديدة، وىي ظاىرة ستزداد شدة. وستكوف النتيجة المباشرة ضعؼ النظاـ 
 لمخطر.  "إسرائيؿ"االمني في غور االردف وتعريض 

 ال يوجد حؿ أمني كامؿ. إف اتفاقا ُيمكف مف المخاطرة المعقولة يمكف احرازه، لكف ال يمكف أف ُتحدد مسبقا
المدة التي سُيحتاج فييا الى سيطرة إسرائيمية عمى الغور. إف استقرار الحكـ الفمسطيني في الضفة الغربية 

، واستقرار الحكـ في االردف والتزاـ "إسرائيؿ"وتيريب السالح ونوع التعاوف مع  لإلرىابومكافحة الفمسطينييف 
سوريا والعراؽ، والعالقات بيف السمطة  االردف بالسالـ، وتطور صورة التيديدات مف الشرؽ مع تأكيد

كؿ ذلؾ جزء مف المعايير التي اذا اتفؽ عمييا الطرفاف ويشمؿ  بإيرافالفمسطينية وحماس في غزة والعالقة 
 ذلؾ طريقة الفحص عنيا وتقويميا، يجب أف تكوف األساس الذي ُتحدد بموجبو ىذه المدة. 

 30/03/3103ىآرتس 

 3/0/3104، القدس العربي، لندف
 

 حيمة إسرائيمية لضـ غور األردف 58
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سنة، ُقبيؿ تأدية الكنيست الثانية عشرة اليميف الدستورية، ذىبت ألتمقى النصيحة ممف أسفت جدا  25قبؿ 
ألنو لـ ُينتخب ليا، ىو آبا ايباف. فنصحني بشيء واحد فقط وىو أال أصوت أبدا لما آمؿ أال يمر. 

ال "مف المفيوـ مف تمقاء نفسو أال أصوت لما ال أريد أف يحدث. فابتسـ وقاؿ: وفاجأتني نصيحتو جدا ألف 
تعمـ كـ مرة يمقى فييا الوزراء واعضاء الكنيست ظروفا يصوتوف فييا لقرار ما وىـ مقتنعوف أال احتماؿ 

ما ألف ظروفا دستورية وغيرىا ستمنع تحقيقو. وسيكو  ف عندؾ لمروره إما ألنو توجد أكثرية معترضة عميو وا 
إغراء كبير لفعؿ ذلؾ ألنؾ تريد أف تكوف موافقا لمبادئؾ وربما ألنؾ تريد أف تغمز ناخبيؾ. فال تفعؿ ذلؾ 

. 'لـ أنس قط نصيحة ايباف الوحيدة الغريبة، ولـ أنكث قط بوعدي بأال أفعؿ "أبدا ألف ذلؾ تصويت فاسد
 ني تذكرت دائما ذلؾ الحديث. ذلؾ. ُوجدت مرات كثيرة كاف فييا االغراء لفعؿ ذلؾ كبيرا لكن

إف تصويت وزراء الميكود الثمانية في يـو االحد مف ىذا االسبوع مؤيديف ضـ غور االردف، كاف فاسدا ألنيـ 
لو أنيـ اعتقدوا أف لمقانوف احتماؿ مرور مراحمو التالية. عمموا بالضبط ما الذي سيحدث القتراح القانوف في

آمؿ معنى اجازة ىذا القانوف الياذي الذي لـ يمر في أية حكومة يمينية في لما صوتوا لو ألنيـ يدركوف كما 
 تفاوض مع ـ.ت.ؼ قط.  بإجراءالماضي حتى تمؾ التي لـ تحمـ 

لكف ىذا التصويت أحمؽ ايضا ألنو اذا كاف نابعا مف الرغبة في غمز ناخبي المركز فانو يصعب أف نؤمف 
قد أف ىؤالء الثمانية كانوا يقصدوف حقا وصدقا الفعؿ الذي قاموا بأف يوجد أحد منيـ في الظروؼ الحالية يعت

 ه المرة أكثر شفافية مف المعتاد.بو. فقد كاف في ىذ
 "إسرائيؿ"وعمى كؿ حاؿ أخذت العناويف تبمغ الى وسائؿ االعالـ في العالـ، واذا كاف أحد يريد أف يعرض 

 ف ىذا التصويت.محتاج الى أكثر م عمى أنيا رافضة سالـ دائما فيو غير
ف إنو ال يستطيع حينما عرض يغئاؿ ألوف خطتو لضـ غور االردف عمى الحسيف ممؾ االردف، قاؿ لو الحسي

 أف يوافؽ عمييا.
وبّيف الممؾ أنو يجب عميو أف يرفضيا ألف الحديث عف ضـ يشبو اقتطاع روسيا مف فنمندة، ولف يكوف أي 

ذلؾ. ففي تمؾ االياـ ندد اليمينيوف بشدة بالخطة ألنيـ رأوىا شريؾ عربي في السالـ مستعدا لمموافقة عمى 
 مختمفة.  ألسباباقتراحا شديد التنازؿ، أما رجاؿ المعراخ فمـ يكونوا مستعديف لطرحيا لمنقاش في الحكومة 



 
 

 

 

 

           31ص                                    3185العدد:            3/0/3104 الخميس التاريخ:

مف  "إسرائيؿ"سنة يحاوؿ عناصر في اليميف أف يتبنوا الفكرة التي ترمي كميا الى حماية  46بعد أكثر مف 
 الشرقية مف وسائؿ القرف العشريف.بية الج

واليوـ وقد أصبح الجيش اإلسرائيمي يممؾ وسائؿ تكنولوجية مختمفة تماما، وفي وقت أصبح فيو بيف 
واالردف اتفاؽ سالـ، وفي وقت جرى فيو عمى العراؽ تغيير بعيد المدى بعد حرب الخميج الثانية،  "إسرائيؿ"

ة ال ترمي إال الى إغضاب مف يحاولوف التوصؿ الى تسوية سياسية أصبح الحديث عف فكرة قديمة بؿ زائد
 الحقيقية. "إسرائيؿ"أف ىذا االتفاؽ ىو مصمحة  إدراؾعف 

 30/03/3103، اليـو "إسرائيؿ"

 3/0/3104، القدس العربي، لندف
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لتصورات والمدركات والصور التي تحمميا الشعوب تجاه األخرى، السالـ عممية معقدة ومتشابكة تتعمؽ با
ولعؿ مف أصعب ىذه الصور النمطية المتناقضة التي تنفي كؿ منيما األخرى، الصورة التي يحمميا الييود 

وعمى الرغـ مف أىمية ىذا البعد في  والتعايش.إزاء الفمسطينييف، ما يعمؽ مف الفجوة بيف أي إمكانية لمسالـ 
والتي لو  1993اع توجد صورة أخرى قد تفسر لنا لماذا فشمت عممية السالـ التي بدأت منذ عاـ ،الصر 

توفرت ليا البيئة الدافعة والقوية لكانت كفيمة باستئصاؿ الكثير مف التصورات السمبية، وألوجدت قوى مؤثرة 
  الحرب.تتبنى السالـ خيارًا بداًل مف 

سالـ؟ ومف يتحكـ في قراراتو في داخؿ "إسرائيؿ"؟ ولماذا لـ تستجب وىنا تبدو أىمية قراءة مف يصنع ال
"إسرائيؿ" لمسالـ حتى اضف؟ بصيغة أخرى عندما نتساءؿ عمف يتحكـ في القرار السياسي في "إسرائيؿ" 
خصوصًا قرار السالـ، يبرز لنا دور العديد مف القوى المييمنة المتحكمة في صناعة القرار السياسي، وتبرز 

الجذور التي تكمف وراء المدركات والتصورات التي يحمميا "اإلسرائيميوف" تجاه الفمسطينييف والعرب لنا 
عمومًا. المفارقة أنو بداًل مف أف تنمو وتكبر النزعة نحو السالـ نجد تنامي النزعة نحو الحرب بشف أكثر 

طينية والشعب الفمسطيني وسمطتو "إسرائيؿ" تتعامؿ مع األراضي الفمسػمف حرب عمى األراضي الفمسطينية، ف
بخيار الحرب والقوة وليس بخيار السالـ، فزادت وتيرة االستيطاف والتيويد كما زادت نسبة االعتقاالت 
واالغتياالت، واقتحاـ األراضي الفمسطينية عمى مرأى مف السمطة وأجيزتيا، لدرجة صورتيا كأنيا ال وجود 

األمؿ في السالـ، وباتوا ينظروف إليو عمى أنو مجرد وىـ وسراب  ليا، وىو األمر الذي أفقد الفمسطينييف
وخياؿ مع الواقع االحتاللي الذي تمارسو "إسرائيؿ"، وكاف يمكف إف تكوف النتيجة عكس ذلؾ تمامًا لو أف 
"إسرائيؿ" مارست خيار السالـ، لكاف ذلؾ كفياًل بتنامي القوى المؤيدة لمسالـ فمسطينيًا، خصوصًا في 

ت األولى التي لـ يكف فييا تأثير لمقوى المعارضة، لكف الذي حدث ىو فشؿ في عممية السالـ جراء السنوا
 الفكر الصييوني المييمف عمى القرار اإلسرائيمي.

وبقراءة سريعة لمكونات المجتمع اإلسرائيمي والقوى المتحكمة في صناعة قرار السالـ والحرب، نجد عمى 
"إسرائيؿ" وبحكـ نشأتيا التاريخية تحكميا النخبة ػية وسيادة نزعتيا العسكرية، فرأس ىذه القوى النخبة العسكر 

العسكرية واالستخباراتية، وبتحميؿ التكويف السياسي ليذه النخبة وفكرىا نجدىا تتبنى مواقؼ متطرفة إزاء 
قوة، واالعتماد عممية السالـ، وتميؿ لخيارات الحرب، وتفضيؿ السياسات األمنية، والتسمح وفرض سياسات ال

 عمى القدرات العسكرية الذاتية. 
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لقد ساىـ المؤسسوف األوائؿ، وعمى رأسيـ بف غوريوف في التأصيؿ ليذه النزعة العسكرية، مف خالؿ توسيع 
حدود الدولة وضـ مزيد مف األراضي، ولعبت الخبرة التاريخية دورًا في ىذه النزعة، ومف أقوالو "إما أف تبقى 

ما أف تباد"، وىذا الذي يفسر لنا حرص "إسرائيؿ" عمى بناء دولة عسكرية قوية، وامتالكيا إسرائيؿ قوية،  وا 
لكافة األسمحة بما فييا القوة النووية، والحيمولة دوف بروز أي دولة أخرى قوية، ألف ىذا يشكؿ تيديدًا ليا، 

ئيؿ". وعمى الرغـ مف مدنية وبفضؿ ىذه النزعة تنامت المؤسسة العسكرية لتصبح المؤسسة األقوى في "إسرا
النظاـ السياسي في الكياف، وتبعية العسكر لمساسة إال أف مف يحكـ "إسرائيؿ" ىـ العسكر ولو بزي مدني. 
ويمتد تأثير المؤسسة العسكرية إلى تحكميا أيضًا في الحياة االقتصادية، وبموازنتيا الضخمة. وىذا ما يفسر 

"اإلسرائيميوف" ال يثقوف كثيرًا بالرؤساء ذوي الخمفية المدنية، وذلؾ بسبب ػلنا أيضًا صعود الجنراالت لمحكـ، ف
إلسرائيمييف منذ الصغر. وعميو يمكف أف نرى احتماالت لمسالـ عندما يعتقد العسكريوف في لالتربية العسكرية 

الربط بيف السالـ  أىمية السالـ كخيار استراتيجي ألمف وبقاء "إسرائيؿ"، وىذا أيضًا الذي يفسر لنا لماذا يتـ
لى جانب  واألمف، فالعقمية التي تحكـ ىي عقمية عسكرية أمنية. ومف ىنا يتـ الربط بيف السالـ واألمف. وا 
ىذه النخبة التي مازالت ترى السالـ بعيدًا تمعب قوة المستوطنيف الذيف بات ليـ دور مؤثر وحاكـ في 

صوؿ إلى حكومة، وفي الحصوؿ عمى عدد مف "إسرائيؿ" مف خالؿ تشكيؿ أحزاب سياسية نجحت في الو 
مقاعد الكنيست ويتحكموف في مصير أي حكومة مثؿ "حزب بيتف"، و"البيت الييودي" وىي أحزاب 
استيطانية. وبتحميؿ عقمية المستوطنيف يمكف الوقوؼ عمى دور القوى المعارضة لمسالـ، ويقؼ إلى جانب 

اىات المتشددة والرافضة، والحاقدة عمى الفمسطينييف. وفي ىذا ىاتيف القوتيف القوى الدينية التي تغذي االتج
 السياؽ تأتي القيادة السياسية غير القادرة عمى اتخاذ قرار السالـ.
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 حمد جميؿ عـزد. أ
ىداؼ التي يقصدىا اإلسرائيميوف مف ىذه الفكرة، إثر مقاالتي، مؤخرا، عف "الدولة الييودية"، وأسئمتي عف األ

تمقيت شاكرًا، تعميقات ودراسات مف باحثيف مرموقيف، يدرسوف ىذا األمر. وبعض ما وصمني ما يزاؿ غير 
نيائي، لـ يتقرر نشره بعد. لكف دراسة الدكتور يوسؼ تيسير جباريف، المنشورة، تضمنت توثيقا رصينا 

 ي ىذا الشأف.صادمًا لمخطاب اإلسرائيمي ف
الدولة القومّية لمشعب الييودّي"، وىو خاص بالمركز -عنواف البحث "مشروع قانوف أساس: إسرائيؿ

الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار". ويبدأ مف قراءة في مشروع قانوف ُوضع عمى جدوؿ أعماؿ البرلماف 
ف ىما آييمت شاكيد )رئيسة قائمة "البيت يوليو الماضي، مف قبؿ نائبي/ اإلسرائيمي )الكنيست(، في تموز

 الييودي"(، وياريؼ الفيف رئيس االئتالؼ الحكومي "ليكود بيتينو". 
وىذا القانوف، كما يوضح جّباريف، صيغة ممطفة لنص طرحو النائب السابؽ آفي ديختر، في الوالية السابقة 

"الحؽ في تحقيؽ تقرير المصير القومي  لمكنيست! يتضمف مشروع القانوف )الذي ستكوف لو قوة الدستور( أف
في دولة إسرائيؿ حؽ حصري لمشعب الييودي". بيذا المعنى، ينفي مشروع القانوف حؽ أي شخص غير 
ْف أصبح ىؤالء يومًا أغمبية سكانية. وىذا نص عنصري بامتياز، ينسؼ  ييودي في تقرير المصير، حتى وا 

 المييف الفمسطينييف "ترويجو" ومناقشتو عالميا. شرائع حقوؽ اإلنساف، ويجدر بالسياسييف واإلع
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وكما يقوؿ جباريف: "ينتيؾ ىذا التعريؼ الدستوري االنتماء المدني والقومي لممواطنيف الفمسطينييف انتياكا 
قاتاًل، حيث يتحّولوف إلى مواطني دولة ُتّصرح في قاعدتيا الدستورية األساسية أنيا ليست موطنيـ القومي، 

ى غرباء في وطنيـ". وبيذا المعنى، ىناؾ مواطنوف ييود يقيموف في وطنيـ، مقابؿ "المواطنيف وتحّوليـ إل
غير الييود الذيف يعيشوف في دولة ليست وطنيـ". إذ أردنا معرفة ماذا يعني مشروع القانوف ىذا عمميا، فإف 

اطنة" و"الدخوؿ إلى إسرائيؿ" (، وقانوني "المو 1950جّباريف يذكرنا بقوانيف سابقة، وتحديدا قانوف العودة )
(، والتي تقضي بأّف الييود وعائالتيـ يحَظْوف بالمواطنة اإلسرائيمية عمى نحٍو شبو فوري عند 1952)

وصوليـ إلى البالد، باالرتكاز عمى مبدأ "العودة"، ىـ وأقاربيـ مف درجة معينة، بغض النظر عما إذا كانوا 
 ييودا أـ ال. 

، فإنو إذا كاف زوج المواطف العربي في 2003ب تعديؿ قانوف المواطنة العاـ عمى العكس مف ذلؾ، وبحس
وحتى مكوثو -فمسطينّيا مف سكاف األراضي المحتّمة، فاف اكتساب األخير لممواَطنة اإلسرائيمّية  "إسرائيؿ"

تثناء باقي شبو مستحيؿ. بؿ إّف مشروع القانوف يعطي حقوقا وامتيازات لمييود فقط، مع اس -"إسرائيؿ"داخؿ 
المواطنيف. فمثال، جاء في المشروع: "الدولة ستعمؿ عمى مّد يد المساعدة ألبناء الشعب الييودّي الذيف 
يعانوف مف ضائقة، أو يقعوف في اأَلْسر بسبب ييودّيتيـ". بمعنى أّنو، بحسب ىذا القانوف، إذا وقع مسيحي 

 لة عمى مد يد المساعدة لو. أو مسمـ أو درزي... إلخ في األسر، فإنو ال ُتجبر الدو 
القوانيف اإلسرائيمية مصاغة بطريقة ممتوية جدًا، تؤّمف ثغرات تسّيؿ التمييز دائمًا. ىذا يذكرني بقصة اثنيف 

كية يمف رموز حركة التضامف العالمي مع الشعب الفمسطيني؛ ىويدا عراؼ الفمسطينية المسيحية، األمر 
إلسرائيمية الموروثة مف والدييا، وأيضا زوجيا الييودي آدـ شبيرو. المولد والجنسية، إلى جانب جنسيتيا ا

وكالىما قاما بأعماؿ بطولية في الدفاع عف حقوؽ الشعب الفمسطيني، بما في ذلؾ تحوليما إلى دروع 
بشرية في كثير مف المرات، يقفاف بأجسادىما في وجو رصاصات االحتالؿ، وىما مف أكثر مف اشتغؿ عمى 

اطيؿ الحرية إلى غزة. يرفض آدـ الحصوؿ عمى الجنسية اإلسرائيمية باعتباره ييوديا، ألّنو إرساؿ سفف أس
يرفض فكرة الحؽ في الجنسية عمى أساس الديف، ويرفض فكرة حؽ أي ييودي في الجنسية اإلسرائيمية 

فبقي االثناف  . وعمى ىذا األساس، ولعدـ حيازتو الجنسية اإلسرائيمية، ُمنع مف دخوؿ فمسطيف،أوتوماتيكيا
بعيديف عف بعضيما فترات طويمة خالؿ زواجيما؛ إذ تقضي ىويدا وقتا طويال في فمسطيف. ولكف في العاـ 
الماضي كانت ىناؾ معضمة إنجاب ابنيما األوؿ. وألف ىناؾ قانوف إسرائيمي يمنع نقؿ الجنسية اإلسرائيمية، 

قؿ الجنسية مف فمسطينييف يحمموف الجنسية ، فإّف نأوتوماتيكياخارج فمسطيف، ألكثر مف جيؿ واحد، 
اإلسرائيمية ألبنائيـ غير مضموف، بينما ىو لمييود حؽ بغض النظر أيف ولدوا ىـ أو آباؤىـ. النتيجة، كانت 
منع آدـ مف دخوؿ فمسطيف مجددا، وولدت ىويدا ابنيما "ديار" في فمسطيف وحدىا، وضمنت حقو في دخوؿ 

 وطنو.
 0/3/3104، الغد، عم اف
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