
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 منظمة ومعاهدة 51السلطة الفلسطينية تسلم األمم المتحدة طلبات االنضمام إلى 
 "ثمن باهظ"بـ هاتتوعدو بانتهاك التفاهمات بين الجانبين  السلطة الفلسطينيةتتهم  "إسرائيل"
 وحدة استيطانية منذ بدء المفاوضات "0404"صادقت على  "إسـرائيل"

 بث خطابه الشهير الذي هاجم فيه دحالن إلىعباس "رأي اليوم": األسباب التي دفعت 
 في اغتيال المبحوح ودحالن خلفانورط تو ".. إسرائيل"تطبيع سري بين اإلمارات و ":هآرتس"

جزءًا  يفتتح: االحتالل مؤسسة األقصى 
في سلوان وينتهي من بناء  من نفق
ويشرع ببناء "مجمع أثري قومي" فندق 

 في القدس  
 

0... ص    
 

 3276 3/4/1024 الخميس



 
 
 

 

 
           4ص                                     3574 د:العد     3/0/4450 خميسال التاريخ:

  السلط:
 4 هنية: ال مستقبل ألي مشروع يؤسس خارج اإلجماع الوطني الفلسطيني  .2
 4 منظمة ومعاهدة 51السلطة الفلسطينية تسلم األمم المتحدة طلبات االنضمام إلى   .3
 8 منظمات األمم المتحدةل: تنشر التفاصيل الدقيقة التي سبقت قرار انضمام فلسطين "القدس العربي"  .4
 9 االعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية باألمم المتحدة هدفهعميرة: االنضمام للمنظمات الدولية   .5
  

  المقاومة:
 9 انحماس تنفي الطلب من األردن فتح مكاتب لها في العاصمة عم    .6
 54 وفد المصالحة "تكتيك سياسي": نخشى أن يكون تشكيل عباس البردويل  .7
 54 حقيقية" جةيؤدي إلى أي نتي مسار التفاوض الخطاب عباس يؤكد ما كنا نقوله أن ": حماس  .8
 55 تح تدعم قيام السلطة بتقديم طلب االنضمام للمنظمات الدوليةحركة ف  .9
 54 قرار االنضمام للمنظمات الدولية ال يعني نهاية المفاوضات أمين مقبول:  .01
 54 االنضمام للمنظمات الدولية "خطوة ال بأس بها""الجهاد": قرار السلطة   .00
 53 "الشعبية" وحزب الشعب يرحبان بقرار السلطة االنضمام للمنظمات الدولية  .02
 53 عباس على بث خطابه الشهير الذي هاجم فيه دحالن"رأي اليوم": األسباب التي دفعت   .03
 50 مارس/ آذارخالل  من أنصار المقاومة 500والسلطة  ياً فلسطين 457حماس: االحتالل اعتقل   .04
 51 من أعضائها 50باعتقال  في الضفة حماس تتهم السلطة  .05
  

  :اإلسرائيليالكيان 
 51 "ثمن باهظ"بـ هاتتوعدو بانتهاك التفاهمات بين الجانبين  سلطة الفلسطينيةالتتهم  "إسرائيل"  .06
 54 ترجيح تحرير البرغوثي مقابل إطالق واشنطن بوالرد: الجزيرة نت  .07
 57 وحدة استيطانية منذ بدء المفاوضات "0404"صادقت على  "إسـرائيل"  .08
 57 اً توزع األراضي العربية المصادرة على العائالت اليهودية مجان "سرائيل"إ  .09
 58 تمويل مخطط نقل قواعد عسكرية إلى النقبلمليار دوالر  50تعمل على تجنيد  نتنياهوحكومة   .21
يران وحزب هللا : عودة العيوسي ميلمان  .20  58 "تطور سيئ"القات بين حماس وا 
 59 صحف إسرائيلية: المفاوضات تمر بأزمة حادة  .22
  

  األرض، الشعب:
 44 جراء قصف بالبراميل المتفجرةبسورية  استشهاد فلسطيني في مخيم درعا ":مجموعة العمل"  .23



 
 
 

 

 
           3ص                                     3574 د:العد     3/0/4450 خميسال التاريخ:

 44 في ظل الحاجة لبناء مائة مدرسةاألونروا: االحتالل يمنع دخول مواد بناء لقطاع غزة   .24
 45 الجدار العازل في القدس بات يقسم قرية بيت حنينا الى قسمين  .25
 45 سوء استخدام السالح في غزة ببسب 4450شخصًا قتلوا منذ مطلع  58": الميزان"مركز   .26
 44 تقرير حقوقي: االحتالل مستمر في تلويث البيئة الفلسطينية  .27
 43 الفلسطينيون يعيدون بناء خربة حمصة باألغوار الشمالية بعد ما دمرها الجيش االسرائيلي  .28
 43 حماس والجهادحركتي محامين مقدسيين بدعوى التعامل مع  ستةتالل يكشف عن اعتقال االح  .29
 43 " بعد احتجازهمجهول"طفاًل على تناول دواء  وُيجبرفلسطينيين بالضفة  تسعةاالحتالل يعتقل   .31
 40 منظمة دولية 51قيع على االنضمام لـ إلعالن عن التو مسيرات مؤيدة لعباس بعد ا  .30
  

  : اقتصاد
 40 مليون شيقل شهرياً  44: قيمة دعم المحروقات تجاوزت برام هللا "هيئة البترول"  .32
  

  : ثقافة
 41 "المسيحيون واليهود في التاريخ اإلسالمي العربي والتركيعرض كتاب "  .33
 41 القدس"ب األوضاع الديموغرافي ة والجيوسياسي ة توفـر نسخة إلكتروني ة من كتاب " الد ولية" "القدس  .34
  

  مصر: 
 44  "جيروزاليم بوست": السيسي يقف بوضوح ضد حركة حماس  .35
 44 يناير 41العادلي يتهم إيران وحزب هللا وحماس بقتل متظاهري  حبيب محامي  .36
  

  األردن: 
 47 لمبنى أردني في القدس "إسرائيل"ف "الخارجية" بالتحقق من بيع لحكومة تكل  عم ان: ا  .37
 47 االحتالل أردني يدخل عامه الحادي عشر في سجون أسير  .38
  

 47 عربي، إسالمي:
 48 العربي: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب األربعاء المقبل استجابة لطلب فلسطيني  .39
 48 حماس وحزب هللا ضد   " الواليات المتحدةيحرض"ويكيليكس االمارات: محمد بن زايد   .41
 49 في اغتيال المبحوح ودحالن ورط خلفانتو ".. إسرائيل"تطبيع سري بين اإلمارات و ":هآرتس"  .40
 34 "إسرائيل"الئحة مغربية بأسماء المطبعين مع   .42



 
 
 

 

 
           0ص                                     3574 د:العد     3/0/4450 خميسال التاريخ:

 35 للمغرب إسرائيليفي تصريحات لعاموس يدلين عن اختراق  ناشطون يطالبون بفتح تحقيقالرباط:   .43
  

  دولي:
 35 ترتب اجتماعًا ثالثيًا عاجالً و  الفلسطينية ةواشنطن تعب ر عن خيبة أملها من اإلجراءات اإلسرائيلي  .44
 34 نتقد اقتراح االفراج عن بوالردقيادات في الكونغرس واالستخبارات ت  .45
 33 يبدأ حملة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات يمريكاألاللوبي اإلسرائيلي   .46
 30 واشنطن: هناك إمكانية إليجاد تعاون أمني بين "إسرائيل" و"جيرانها" العرب  .47
 30 اتفاقات دوليةو نها تسلمت رسائل فلسطينية لالنضمام إلى معاهدات إمم المتحدة تقول األ  .48
 30 ندوة في البرلمان البريطاني ضمن حملة المطالبة باإلفراج عن البرغوثي  .49
  

  حوارات ومقاالت:
 31 هاني المصري... حول يهودية إسرائيل  .51
 37 د. فايز رشيد... محاوالت إسرائيلية الحتواء المسيحيين… حذار    .50
 04 دافيد بارزيالي... دولة اليهود أم الدولة اليهودية  .52
 04  نحمان شاي... سياسيةالمسيرة ال إنقاذيجب   .53
  

 00 :كاريكاتير
*** 

 
ويشـرع ببنـاء فنـدق فـي سـلوان وينتهـي مـن بنـاء جزءًا من نفـق  يفتتح: االحتالل مؤسسة األقصى .0

 "مجمع أثري قومي" في القدس
االحتالل م إن 1/4/1024في بيان لها مساء االربعاء  ”مؤسسة األقصى للوقف والتراث“قالت 

جزءًا من نفق سلوان  -بحسب مصادر إسرائيلية –االسرائيلي افتتح اليوم، باحتفال شبه سري 
، والذي أطلق -الواقعة جنوب المسجد األقصى –وسط بلدة سلوان  -العميق، بالقرب من العين الفوقا

لمتواصلة والعميقة، عامًا من الحفريات ا 21، وذلك بعد "قلعة النبع"أو " قلعة العين"عليه االحتالل 
االستيطانية،  "جمعية إلعاد"بمبادرة وتمويل من  اإلسرائيلية"سلطة اآلثار بـ" التي قامت عليها ما يسمى

وبالتالي فإن افتتاح هذا النفق هو عمليًا افتتاح المرحلة االولى من المشروع التهويدي ) مركز 
 سبيت العين(. -الزوار
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يرتبط بشبكة األنفاق التي حفرها ويحفرها االحتالل  ،النفقوأضافت المؤسسة أن هذا الجزء من 
االسرائيلي أسفل بلدة سلوان، باتجاه المسجد األقصى، وبالتالي فالنفق الجديد يرتبط بشبكة األنفاق 
التي يحفرها االحتالل أسفل وفي محيط المسجد األقصى، كما انه الحفر في هذا المقطع من النفق 

قد وثقت سابقا جزءًا من  قتطاع صخور ضخمة، وكانت مؤسسة االقصىتخلله حفريات عميقة وا
 الحفريات المذكورة في هذا النفق.

، "قلعة العين"واشارت المؤسسة بأن االحتالل االسرائيلي يّدعي بأنه أكتشف القلعة التي يطلق عليها 
سليمان تمّلك الملك احتلها من اليبوسيين /الكنعانيين العرب، وأن  -عليه السالم-وان النبي داوود

على بني إسرائيل في هذا الموقع، مما يعني أن االحتالل االسرائيلي يهدف من خالل هذه الحفريات 
 وافتتاح هذا الجزء من النفق االدعاء بتاريخ عبري موهوم، وتصدير الرواية التلمودية.

إن  1/4/1024اء في بيان لها االربع ”مؤسسة األقصى للوقف والتراث“قالت في السياق ذاته، 
المؤسسة االسرائيلية وأذرعها التنفيذية المتعددة أعلنت عن انتهائها من بناء فندق سياحي تهويدي 

من مجموعة فنادق هلتون العالمية، والذي ُبني على أنقاض بناية  ”وولدورف أسطوريه ”عالمي باسم 
ن هللا االسالمية التاريخية في المجلس االسالمي األعلى، الواقع في غربي القدس، مقابل مقبرة مأم

القدس، ليس بعيدا عن أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك بعد ست سنوات من أعمال الهدم 
ثم البناء على موقع بناية المجلس االسالمي االعلى، الذي لم يبقى منه خالل عمليات الهدم إاّل 

 .-ي علميات الجذب والتسويق السياحيحقيقة الستعمالها ف –جزءًا من الواجهات الخارجية 
فيما قالت المؤسسة أن المؤسسة االسرائيلية ستفتتح رسميًا هذا الفندق في األيام القريبة، بعد أن كان 
وزير السياحة االسرائيلي وعدد من القيادات االسرائيلية الدينية والسياسية شاركوا قبل ايام في احتفال 

على المدخل الرئيسي للفندق، في حين بلغت تكلفة  –ودي ) مزوزاه( اليه ”التعويذة  ”لتركيب شعار 
 مليون دوالر أمريكي. 210بناء الفندق نحو 
م 1/4/1024في تقرير لها نشرته األربعاء  ”مؤسسة األقصى للوقف والتراث“قالت من جهة أخرى، 

سالمية بالقدس المحتلة إن المؤسسة االسرائيلية تستهدف بشكل ممنهج اآلثار الفلسطينية العربية اإل
والمسجد األقصى المبارك، وكذلك في الداخل الفلسطيني، والضفة الغربية المحتلة، بهدف طمسها 
وتغيير معالمها، ومحاولة تغيير وقائع وحقائق التاريخ والحضارة، ومن ثم نقلها إلى أماكن أخرى، 

 اإلسرائيلية.على أنها موجودات أثرية عبرية، يتم عرضها بالمتاحف والمعارض 
في  ”مجمع أثري قومي“، على خلفية بدء المؤسسة االسرائيلية بناء ”مؤسسة االقصى“وجاء تقرير 

غربي القدس، والذي من المخطط أن يحتوي على عرض عشرات آالف القطع األثرية، على أنها من 
 الموجودات األثرية العبرية.
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رضت لتدمير ممنهج لألثار هي القدس، واضحت المؤسسة بأن أكثر المدن الفلسطينية التي تع
معلًما أثرًيا من بينها مسجدًا ومدرسة تاريخية تم تدميرها  231ولفتت المؤسسة الى أن أكثر من 
، وتسويتها باألرض، وهناك الكثير من الحجارة الضخمة 2667بشكل كامل في حي المغاربة عام 

سلطة اآلثار “ها في مخازن، ما يسمى بـ وغيرها كان يتم سرقتها من منطقة القصور األموية ووضع
 ”.اإلسرائيلية

4/0/4450مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
  ال مستقبل ألي مشروع يؤسس خارج اإلجماع الوطني الفلسطيني هنية: .2

)د ب أ(: اعتبر رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية أمس أن المفاوضات بين السلطة  -غزة
س ضابط  2100وقال هنية خالل حفل تخريج «. نهاية مربكة ومضطربة»رائيل تواجه الفلسطينية وا 

إننا لم نفاجأ بهذه النهاية المربكة والمضطربة لمسيرة »وجندي لوزارة الداخلية في حكومته في غزة 
 6عاما ثم الوقت اإلضافي  10المفاوضات والمدة المستقطعة من تاريخ شعبنا الذي زادت عن 

 «.أشهر
"هذه النهاية المضطربة المربكة مسدودة األفق كانت نتيجة طبيعية لكل مشروع يؤسس  وأضاف

واعتبر هنية أن «. خارج اإلجماع الوطني فكل مشروع يتم تأسيسه خارج اإلجماع ال مستقبل له
منحت العدو سقفا وذلك لتمكين االستيطان والتعاون األمني وتشديد الحصار على غزة »المفاوضات 

لقدس وضرب ثوابت القضية الوطنية الفلسطينية وهي ليست خيارا للتحرير وللعودة للقدس وتهويد ا
 والمسجد األقصى".

ودعا هنية إلى أن تكون األولوية الفلسطينية لبناء استراتيجية وطنية فلسطينية "جامعة يلتقي عليها 
بل للمحتل على أرض كل أبناء شعبنا الفلسطيني بأن ال مستقبل للمفاوضات مع المحتل وال مستق

 فلسطين".
 3/0/4450الدستور، عمان، 

 
 منظمة ومعاهدة 51السلطة الفلسطينية تسلم األمم المتحدة طلبات االنضمام إلى  .3

السلطة أن  ،من رام هللا نقاًل عن مراسلتها كفاح زبون 3/0/4450الشرق االوسط، لندن،  ذكرت
اتفاقية دولية تعد جزءا من قائمة أوسع  21الفلسطينية قدمت رسميا، أمس، طلب االنضمام إلى 

اتفاقية ومعاهدة وميثاقا ومنظمة تأمل فلسطين االنضمام إليها. وقدم أمس وزير الخارجية  63تضم 
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الفلسطيني رياض المالكي، بشكل رسمي، الوثائق التي وقع عليها عباس إلى الجهات الدولية 
 ات الدولية باسم دولة فلسطين.المختصة طالبا االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهد

 
 هي: 51واالتفاقيات الـ

 *اتفاقية الهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها
 *االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

 *اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها
 لفساد*اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا

 *اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 *االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

 *اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
 *اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 ييز ضد المرأة*اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم

 *اتفاقية حقوق الطفل
 *اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية
 *اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية

*اتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكول األول اإلضافي لالتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات 
 المسلحة ذات الطابع الدولي

 اسية*العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي
وقالت الخارجية في بيان بأن المالكي، سلم صباح أمس هذه الوثائق المجهزة سلفا، رسميا إلى ممثل 
األمين العام لألمم المتحدة روبرت سيري، وممثل االتحاد السويسري بول غارنيير، وكذلك نائب ممثل 

 المملكة الهولندية.
بد ربه أكد أن الفلسطينيين يأملون في أن وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر ع

 يواصل كيري، جهوده إلنقاذ عملية السالم.
واقترح عبد ربه في مؤتمر صحافي عقده في رام هللا، أمس، متحدثا باسم القيادة الفلسطينية، الدخول 
مباشرة في مفاوضات حول الحدود ال تتجاوز الشهرين إلى ثالثة أشهر، ويكون ذلك مخرجا لمأزق 

 لعملية السياسية.ا
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القيادة لم تخرج بهذه الخطوة )االنضمام إلى المؤسسات الدولية( »ودافع عبد ربه عن الخطوة، قائال: 
عن التزاماتها، كونها لم توقع على أي اتفاقية دولية تمنعها من االنضمام لمنظمات األمم المتحدة.. 

ملية السياسية الجارية، ورفض إسرائيل هذه الخطوة كانت مؤجلة حتى ال يجري تفسيرها في إطار الع
إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى القدامى المتفق عليها هو ما أجبر القيادة الفلسطينية على 

 «.اتخاذ قرار االنضمام
الفلسطينيين سيظلون منخرطين في عملية »بأن « الشرق األوسط»وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ

ر الحالي وفق االتفاق السابق مع كيري، ثم سيعلنون انتهاء المفاوضات إذا التفاوض حتى نهاية الشه
الخطوة الثانية ستكون االنضمام إلى مزيد من »وأضافت المصادر: «. لم يكن كيري قد جاء بجديد

وأكدت أن الرئيس الفلسطيني يريد التدرج «. االتفاقيات والمعاهدات لكن على مستوى أعلى وأهم
 لمواثيق الدولية، بحسب كل مرحلة، لكنه يترك الخطوات األهم لوقت الحق.باالنضمام إلى ا

وأوضحت المصادر أن السالح األقوى بيد عباس ولم يستخدمه بعد هو االنضمام إلى محكمة 
 مختلفة.« جرائم»الجنايات الدولية، وهو الذي يتيح للفلسطينيين محاكمة إسرائيل على 

سفير فلسطين  ، أنميشيل نيكولز مراسلها نقاًل عن 4/0/4450رويترز لألنباء،  وكالة وأضافت
إلى المعاهدات  االنضماملدى األمم المتحدة رياض منصور قال للصحفيين يوم األربعاء إن 

 يوما من تقديمها لألمم المتحدة. 30واالتفاقات الثالثة عشر سيدخل حيز التنفيذ خالل 
انوني كدولة لالنضمام إلى هذه األجهزة. وأضاف وقال منصور إن الفلسطينيين يمارسون حقهم الق

أنهم جزء من المجتمع االنساني وهذا سيتيح لهم تحمل مسؤولياتهم في تنفيذ ما يطلب منهم بموجب 
الفلسطيني التفاقيات جنيف سيسري  االنضمامبنود هذه االتفاقات والمعاهدات. وقال منصور إن 

وأضاف منصور أن من حق الفلسطينيين عمل  حتالل.على الفور ألن األراضي الفلسطينية تحت اال
المزيد وان القيادة تتصرف على نحو مسؤول للغاية لعمل كل ما يلزم على أساس المصلحة الوطنية 

 للشعب الفلسطيني.
 
 منظمات األمم المتحدةل: تنشر التفاصيل الدقيقة التي سبقت قرار انضمام فلسطين "القدس العربي" .4

من مستوى سياسي ’ معلومات خاصة جدا‘على ’ القدس العربي‘حصلت  أشرف الهور: -غزة 
رفيع، شرح خاللها األسباب التي دفعت الرئيس محمود عباس لالنتظار حتى ليل الثالثاء، لتقديم 

منظمة دولية، كرد على رفض إسرائيل إطالق سراح الدفعة الرابعة من  21طلبات لالنضمام لـ 
ثة اتصاالت نقلها طاقم وزير الخارجية األمريكي جون كيري إلى األسرى القدامى، وعلمت أن ثال
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الجانب الفلسطيني، كانت وراء عملية التأجيل الفلسطيني، وعدم التصويت على القرار في اجتماع 
 االثنين.

المعلومات التي أكدها مسؤول فلسطيني رفيع جدا )يشارك في الحلقة الضيقة التي ترسم القرارات 
ضل عدم ذكر اسمه، تشير إلى أن القيادة كانت ستذهب مباشرة للتصويت على هذه الفلسطينية( وف

القرارات ليل السبت الماضي، وهو الموعد المحدد إلطالق سراح األسرى القدامى، حيث أخّلت 
إسرائيل باالتفاق، الذي وضعه كيري، وينص على إطالق سراح هؤالء، مقابل تجميد الفلسطينيين 

 لمنظمات الدولية.عملية االلتحاق با
 3/0/4450القدس العربي، لندن، 

 
 االعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية باألمم المتحدةهدفه عميرة: االنضمام للمنظمات الدولية  .5

عوض الرجوب: يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة إن  -رام هللا
ات والمعاهدات الدولية هو تحقيق االعتراف بفلسطين دولة هدف االنضمام إلى مجموعة من المنظم

 كاملة العضوية في األمم المتحدة وتعزيز االعتراف بها في المؤسسات العالمية.
ورغم تأكيده تأجيل االنضمام إلى بعض المنظمات رغم أهميتها، قال إن هناك نشاطات وفعاليات 

جراءات يمكن اللجوء إليها الحقا بما فيها تقد يم مالحقات قضائية لشخصيات إسرائيلية في المحاكم وا 
 الدولية.

وأرجع هذا التوجه إلى وصول المفاوضات الحالية إلى طريق مسدود، واالشتراطات اإلسرائيلية 
المتزايدة التي تغلق أي أفق للتسوية، قائال إن الحصول على دولة فلسطينية ذات سيادة بات غير 

ميرة في حديث للجزيرة نت أن القيادة الفلسطينية تهدف من وأضاف ع ممكن عبر هذا المسار.
توجهها هذا إلى تكثيف الضغوط على الحكومة اإلسرائيلية من أجل إعادة النظر في مواقفها، مجددا 

 رفض أي تنازالت أو مساومات على األهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.
وطا على القيادة الفلسطينية بدل حكومة وأقر المسؤول الفلسطيني بممارسة الواليات المتحدة ضغ

 االحتالل، موضحا أن واشنطن أعلنت رسميا اعتراضها على أي خطوة من جانب واحد.
 4/0/4450الجزيرة نت، الدوحة 

 
 انتنفي الطلب من األردن فتح مكاتب لها في العاصمة عم   حماس .6

، مـــن أنبـــاء ذكـــرت أن نفـــت حركـــة حمـــاس مـــا نشـــرته إحـــدى الصـــحف األردنيـــة: غـــزة ـ أشـــرف الهـــور
 المملكة رفضت طلبا من حركة حماس لفتح مكاتب لها في عمان.
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إننا في حركـة حمـاس ‘نسخة منه ’ القدس العربي‘وقال مصدر مسؤول في الحركة في تصريح تلقت 
المباشر أو عبر أّي  باالتصالننفي بشكل قاطع طلب حركة حماس فتح مكاتب لها في األردن سواء 

 ."أخبار عارية عن الصحة وال أساس لها من الواقع‘وأكد أن ما نشر  ،’وساطة عربية
 3/0/4450، القدس العربي، لندن

 

 وفد المصالحة "تكتيك سياسي": نخشى أن يكون تشكيل عباس البردويل .7
رحبت حركة حماس بزيارة الوفد الفلسطيني الذي شـكله رئـيس السـلطة محمـود عبـاس : غزة )فلسطين(

متابعــة تنفيــذ اتفــاق المصــالحة، لكنهــا أشــارت إلــى أن هــذه الخطــوة "جــاءت بشــكل لزيــارة قطــاع غــزة و 
 انفرادي من السلطة في رام هللا ولم يتم التنسيق معها بشأن هذا الوفد ومهمته".

وأعرب القيادي في حركة "حماس" صالح البردويل في تصريحات خاصة لــ "قـدس بـرس" عـن خشـيته 
ســجيل نقــاط تكتيكيــة علــى "حمــاس" مــن دون أن يــتم تحقيــق أي مــن أن يكــون هــدف هــذا الوفــد هــو "ت

 شيء على األرض في موضوع المصالحة".
وقال: "ال بد من التأكيد أوال أن هذا الوفد الذي تم اإلعـالن عـن تشـكيله فـي رام هللا ونيتـه زيـارة قطـاع 

لتنســيق مــع غــزة هــو خطــوة انفراديــة تــم اتخاذهــا مــن طــرف الســلطة والــرئيس محمــود عبــاس مــن دون ا
"حمــاس". وال أعتقــد أن هنـــاك فيمــا تــم اإلعـــالن عنــه أي جديـــد، ولــذلك فــاألرجح أن هـــذه الزيــارة هـــي 
محاولة تكتيكية من عباس لتسجيل موقف على "حماس" بأنـه يريـد المصـالحة وأن "حمـاس" هـي التـي 

بالمصــالحة  تعرقلهـا. وهــذه سياســة عرفناهــا كلمــا ضــاقت طريــق المفاوضــات بعبــاس اتجــه إلــى التهديــد
 من دون توفير شروطها الضرورية".

وعما إذا كان هذا الموقف يعني أن لجنة المصالحة غير مرحب بها في غزة، قال البردويل: "نحـن ال 
نمنع أي وفد فلسطيني من زيارة غزة، أهال وسهال بالجميع وبأي وفـد، لكننـا نصـف الحقيقـة، وهـي أن 

هره ولحرف األنظار عن مسار التنازالت في المفاوضات"، هذا الوفد هو تكتيك من عباس لتزييف مظ
 على حد تعبيره.

 4/0/4450قدس برس، 
 
 حقيقية" إلى أي نتيجة يال يؤدمسار التفاوض خطاب عباس يؤكد ما كنا نقوله إن ": حماس .8

قالت حركة حمـاس إن خطـاب رئـيس السـلطة الفلسـطينية بالضـفة الغربيـة، محمـود : رام هللا )فلسطين(
يــؤدي إلــى أي نتيجــة حقيقيــة، وأن  ، يؤكــد مــا كانــت تقولــه الحركــة مــن أن "مســار التفــاوض العبــاس

 االحتالل اإلسرائيلي يتحكم فعليًا بكل أوراق عملية التسوية".
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(، أن 4|1وأشار حسام بدران، الناطق باسم الحركة في تصـريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس"، األربعـاء )
إرضـاء الشـارع الفلسـطيني فقـط، وحـين توقفـت هـذه الدفعـة وجـدت دفعات إطالق األسرى كـان هـدفها "

 السلطة نفسها معلقة في الهواء فكان هذا الخطاب والموقف للرئيس عباس".
وعــن توجــه عبــاس وتوقيعــه وثيقــة لاللتحــاق بمؤسســات وجمعيــات دوليــة، أضــاف بــدران: "نحــن نضــع 

ف صـحيح، وقـد كـان مطلبـًا عامـًا لـدى هذه الخطوة فـي إطارهـا المنطقـي والمعقـول، بمعنـى أنهـا تصـر 
 الفلسطينيين".

بجــزء مــن المنظمــات  لالكتفــاءلكنــه رأى أن خطــوات الــرئيس عبــاس وخطابــه "جــاء متــأخرًا ومنقوصــًا، 
 الدولية وليس من بينها تلك التي يمكن من خاللها محاكمة االحتالل على جرائمه".

نها خطـوة غيـر مرتبطـة بتغييـر فـي المـنهج العـام وأضاف القيادي الفلسطيني: "لكن إشكاليتها األكبر أ
 والنظرة اإلستراتيجية، حيث تم التأكيد على البقاء في مربع التفاوض".

ولفت بدران النظر إلى أن عباس في خطابه "بّرأ" أمريكا من المسؤولية "مع أنها هي التي تنحاز علنًا 
نا سـيدعم أي خطـوة وسـيؤيد أي موقـف للعدو وتضغط علـى الجانـب الفلسـطيني دومـًا"، مضـيفًا: "شـعب

ذا لمــس فيــه جديــة حقيقيــة مبنيــة علــى  تتخــذه الســلطة أو غيرهــا إذا رأى فيــه مصــلحة وطنيــة عامــة، وا 
 رؤية واضحة".

مكانية دعمها للرئيس عباس، أوضح بدران: "مـن حيـث المبـدأ نحـن مـع  وعن موقف حركة "حماس" وا 
لجهـــة التـــي تتخـــذ هـــذا الموقـــف أو مـــدى كـــل موقـــف يصـــب فـــي مصـــلحة شـــعبنا بغـــض النظـــر عـــن ا

 اختالفنا معها في مسائل أخرى".
 4/0/4450قدس برس، 

 
 فتح تدعم قيام السلطة بتقديم طلب االنضمام للمنظمات الدوليةحركة  .9

بقــرار الســلطة الفلســطينية التوجــه لطلــب االنضــمام إلــى « فــتح»حركــة : رحبــت فتحــي صــّباح -غــزة 
كــل قراراتــه التــي كــان آخرهــا »ة فــي بيــان دعمهــا الــرئيس وتأييــده فــي وجــدد الحركــ، المنظمــات الدوليــة

منظمة ومعاهدة واتفاق دولي على قاعدة حصول فلسطين على دولة  21توقيعه وثيقة االنضمام إلى 
عضــــو مراقــــب فــــي األمــــم المتحــــدة، وذلــــك ردًا علــــى سياســــة االبتــــزاز والمســــاومة التــــي يتبعهــــا كيــــان 

ات الشرعية الدولية وتنصله من التزاماته ورفضـه إطـالق الدفعـة الرابعـة مـن االحتالل، وتنكره لكل قرار 
 «.األسرى

، معبـــرة عـــن رفضـــها «صـــمام األمـــان والمـــؤتمن علـــى حقـــوق وثوابـــت شـــعبنا»ووصـــفت عبـــاس بأنـــه 
التهديــدات والتصــريحات العنصــرية التــي يطلقهــا قــادة كيــان االحــتالل، وكــل الضــغوط التــي تمــارس »
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كــل خياراتــه وقراراتــه »إلــى جانــب عبــاس فــي « التفافهــا ووقوفهــا»وأعلنــت «. ســطينيةعلــى القيــادة الفل
 «.الحكيمة في مواجهة التعنت اإلسرائيلي والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني

اتخاذ خطوات جـادة وسـريعة واالسـتجابة إلـى كـل نـداءات فـتح وعبـاس بإنهـاء »إلى « حماس»ودعت 
مواجهــة األخطــار التــي تهــدد شــعبنا وقضــيتنا لالســتمرار فــي مســيرة االنقســام وتجســيد الوحــدة الوطنيــة ل

النضال الفلسطيني، وإلنجاز حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمها حقه في العودة إلى أرضه 
قامة دولته الفلسطينية المسـتقلة كاملـة السـيادة علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران   2667وتقرير مصيره وا 

 «.وعاصمتها القدس
 3/0/4450، لحياة، لندنا

 
 قرار االنضمام للمنظمات الدولية ال يعني نهاية المفاوضات  مقبول: أمين .01

أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أمين مقبول، تمّسك القيادة الفلسطينية : رام هللا )فلسطين(
مقبـول فـي تصـريحات وقـال  بعملية المفاوضات، على الـرغم مـن قرارهـا االنضـمام للمنظمـات الدوليـة.

ـــ "قــدس بــرس" أدلــى بهــا اليــوم األربعــاء ) (، "إن القيــادة الفلســطينية لــن تعلــن عــن وقــف 4|1خاصــة ل
نيسان )أبريل( الجـاري، وفقـًا للتفاهمـات مـع الجانـب  16المفاوضات قبل موعد نهايتها المقّرر بتاريخ 

اء ردًا علـى رفـض تـل أبيـب اإلفـراج األمريكي، وأن التوجه الفلسطيني لاللتحاق بالمنظمـات الدوليـة جـ
 عن األسرى القدامى"، وفق تصريحاته.

وشــّدد مقبــول علــى أن القيــادة الفلســطينية ســتلتزم بالموعــد المحــّدد لنهايــة المفاوضــات رغــم توقفهــا منــذ 
فتـــرة، مضـــيفًا "القيـــادة لـــن تعلـــن وقـــف المفاوضـــات قبـــل نهايـــة الشـــهر الجـــاري، حيـــث ســـتجتمع لتقـــّرر 

 طينيين من االستمرار بالمفاوضات من عدمه"، كما قال.مصلحة الفلس
 4/0/4450قدس برس، 

 
 "الجهاد": قرار السلطة االنضمام للمنظمات الدولية "خطوة ال بأس بها" .00

رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود قـــرار « الجهـــاد اإلســـالمي»وصـــفت حركـــة : فتحـــي صـــّباح -غـــزة 
وقـــال عضــو المكتــب السياســي لــــ  «.ة ال بــأس بهــاخطــو »بأنـــه  االنضــمام للمنظمــات الدوليــة، عبــاس

علــى رغــم أننــا ال نعــول كثيــرًا علــى األمــم المتحــدة وهيئاتهــا ومنظماتهــا »الشــيخ نافــذ عــزام: « الجهــاد»
التي ظلت عاجزة أمام غطرسة إسرائيل وعدوانها ووحشـيتها، فـإن الخطـوة ال بـأس بهـا، وسـتمثل إدانـة 

 «. ًا من العزلةجديدة إلسرائيل، وستفرض عليها مزيد
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 «.تأتي تأكيدًا على حق الفلسطينيين في أن يقرروا مصيرهم»واعتبر أن هذه الخطوة 
 3/0/4450، الحياة، لندن

 
 "الشعبية" وحزب الشعب يرحبان بقرار السلطة االنضمام للمنظمات الدولية .02

ي بيــان أن بقــرار عبــاس، ورأت فــ« الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين»رحبــت : فتحــي صــّباح -غــزة 
القــــرار خطــــوة فــــي االتجــــاه الصــــحيح الــــذي ال بــــد مــــن اســــتكماله باالنضــــمام إلــــى كــــل المؤسســــات »

والمعاهدات الدولية، واالستجابة لمطلب الشعب وقواه السياسية بعـدم تمديـد المفاوضـات، بـل مغادرتهـا 
رتيـب البيـت الفلسـطيني نهائيًا، وعدم االستجابة للضغوط األميركية المتوقعة، وا عطـاء األولويـة اآلن لت

بإنهـــاء االنقســـام واســـتعادة الوحـــدة بشـــراكة وطنيـــة فعليـــة، علـــى أســـاس برنـــامج سياســـي كفـــاحي يوحـــد 
 «.طاقات الشعب الفلسطيني في مقاومة شاملة لالحتالل

الفلسطيني بقرار عبـاس، ورأى عضـو المكتـب السياسـي للحـزب وليـد العـوض « الشعب»ورحب حزب 
في استعادة الزخم والتأييد والتضامن الدولي مـع الشـعب الفلسـطيني وقضـيته ستسهم »أن هذه الخطوة 

 «.بعد تراجعه في ظل المفاوضات طيلة ثمانية أشهر

 3/0/4450، الحياة، لندن
 

 عباس على بث خطابه الشهير الذي هاجم فيه دحالن "رأي اليوم": األسباب التي دفعت  .03
رض المحتلـــة وخارجهـــا، بـــالهجوم الشـــرس الـــذي شـــنه الكثيـــرون داخـــل اال فـــوج  ”:راي اليـــوم“لنـــدن ـ 

الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس علــى خصــمه محمــد دحــالن اثنــاء اجتمــاع للمجلــس الثــوري لحركــة 
، مصــدر المفاجئــة حجــم المعلومــات التــي اوردهــا الــرئيس واالتهامــات غيــر المباشــرة بمســؤولية ”فــتح“

 .خصمه في عملية تسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات
مــن هـذا الخطــاب بعـد بضــعة ” مقتطفـات“المفاجـأة االكبـر جــاءت عنـدما قــرر الـرئيس الفلســطيني بـث 

قـــدر مـــن  أكبــرايــام عبـــر شاشـــة التلفزيــون الفلســـطيني، بعـــد اعالنــات مكثفـــة عـــن موعــد البـــث لجـــذب 
 المشاهدين.

ى ثالثـة معسـكرات انقسمت ال” فتح“ان اللجنة المركزية لحركة ” راي اليوم”مسؤول فتحاوي كبير قال لـ
 حول مضمون الخطاب اوال ومسألة بثه او عدم بثه.

*المعســـكر االول: طالـــب بـــان يـــتم تجاهـــل موضـــوع دحـــالن كليـــا وعـــدم التطـــرق لـــه بـــأي شـــكل مـــن 
 االشكال خاصة من قبل الرئيس.
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*المعسكر الثاني: كان مع الرئيس ووجهة نظره في ضرورة التصدي للسيد دحالن وكشف مخططاتـه 
بالســلطة والحلــول محــل الــرئيس عبــاس علــى قمــة ســلطة جديــدة، ومــع بــث الخطــاب مباشــرة  ةلإلطاحــ

 عبر التلفزيون الفلسطيني.
يتنـاول تسـريب بعـض المعلومـات عـن مـا تـردد حـول  هـاد *المعسكر الثالث: كان مع اعداد خطـاب 

المجلــس لقـاءات السـيد دحـالن مــع اسـحق مولخـو مستشــار نتنيـاهو علـى ان يظـل الخطــاب فـي اطـار 
 الثوري وعدم بثه على الهواء بأي شكل من االشكال.

ــــار الثالــــث، اي اشــــارة مقتضــــبة وعــــدم البــــث  بعــــد مــــداوالت فــــي اللجنــــة المركزيــــة تقــــرر االخــــذ بالخي
التلفزيوني، والسؤال الذي يطـرح نفسـه هـو عـن االسـباب الـذي دفعـت الـرئيس عبـاس الـى التراجـع عـن 

 ع سؤال آخر حول الفقرات التي جرى حذفها من الخطاب؟هذا االتفاق وااليعاز بالبث، وتفر 
ان مـا دفـع الـرئيس عبـاس لتغييـر رأيـه هـو نشـر تسـريبات ” راي اليـوم”المصدر الفتحاوي الكبيـر قـال لــ

حول خطابه في المجلس الثوري تفيد بانه هاجم المشير عبد الفتاح السيسي بشراسة، ووصـف مـا قـام 
فقــرات فــي الخطــاب ايــد فيهــا  بإذاعــةر الــرد علــى هــذه التســريبات بــه بانــه انقــالب عســكري، ولــذلك قــر 

 المشير السيسي واشاد به.
ان الفقـــرات التـــي حـــذفت مـــن الخطـــاب تناولـــت ذكـــر اســـماء اخـــرى تحـــوم حولهـــا ” راي اليـــوم“وعلمـــت 

الشــبهات بــالتورط فــي اغتيــال عرفــات، وكــذلك انتقــاد دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة والحمايــة والــدعم 
 لذي تقدمه لدحالن.ا

 3/0/4450، رأي اليوم، لندن
 

 مارس/ آذارخالل  من أنصار المقاومة 500والسلطة  ياً فلسطين 457حماس: االحتالل اعتقل  .04
رصدت حركة حماس عشرات االنتهاكات واالعتـداءات فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع : رام هللا )فلسطين(

 نية الفلسطينية، خالل شهر آذار )مارس( الماضي.غزة من قبل االحتالل اإلسرائيلي واألجهزة األم
وأصــدرت الحركــة تقريــرًا، حصــلت "قــدس بــرس" علــى نســخة منــه، بينــت فيــه أن االحــتالل قتــل ثالثــة 

 عشر فلسطينًيا بالضفة والقطاع، واعتقل مائتين وسبعة عشر آخرين.
فـــي قطــاع غـــزة،  وأوضــحت الحركــة أن االحـــتالل قتــل ســـبعة فلســطينيين فـــي الضــفة الغربيـــة وخمســة
 واعتقل اثني عشر طفاًل فلسطينيًا وأعاد اعتقال سبعة أسرى محررين وثالث سيدات. 

ولفـــت التقريـــر النظـــر إلـــى أن جرافـــات االحـــتالل هـــدمت منـــزلين ســـكنيين وآخـــرين متنقلـــين، وحظـــائر 
دم للمواشــي، وأربعــة مشــاريع بنيــة تحتيــة، ومســجد، ومركــز صــحي، وســّلمت طــواقم االحــتالل أوامــر هــ
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وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة والضفة  782لعدد آخر من المنازل، وشرع االحتالل ببناء 
 الغربية.

مــن "أنصــار  244وفــي ســياق متصــل، أشــارت حركــة "حمــاس" إلــى أن أجهــزة أمــن الســلطة اعتقلــت 
ينتمــون  مــن المعتقلــين 230وعناصــر وقيــادات المقاومــة" بمختلــف مــدن الضــفة الغربيــة. موضــحة أن 

لحركة "حماس" بينهم سيدة، وثالثة عشـر مـن حركـة "الجهـاد اإلسـالمي" وعضـو المكتـب اإلعالمـي لــ 
 "حزب التحرير" بالضفة باهر صالح.

( 3( نســاء، و)4( مــن حركــة "حمــاس" بيــنهم )43( فلســطينيًا، مــنهم: )46واســتدعت أجهــزة الســلطة )
الرغم مــــن صــــدور قــــرارات بــــاإلفراج عــــنهم، ( بــــ6آخــــرين مــــن "الجهــــاد اإلســــالمي"، ومــــددت اعتقــــال )

 وأصدرت أحكامًا مختلفة بحق ثالثة آخرين.
وكشــفت حركــة "حمــاس" فــي ذات التقريــر أن أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية بالضــفة الغربيــة أعــادت 
مســتوطنًا يهوديــًا زعــم أنــه دخــل مدينــة نــابلس، شــمال الضــفة، "عــن طريــق الخطــأ" وســلمته لالرتبــاط 

 .اإلسرائيلي
 3/0/4450قدس برس، 

 
 من أعضائها 50باعتقال  في الضفة حماس تتهم السلطة .05

من أعضائها  24اتهمت حركة "حماس"، أمس، األجهزة األمنية الفلسطينية، باعتقال : )يو .بي .آي(
فـــي الضـــفة الغربيـــة. وقالـــت "حمـــاس" فـــي بيـــان إن أجهـــزة أمـــن الســـلطة "صـــعدت" حمـــالت االعتقـــال 

ف محافظــــات الضــــفة، وأشــــارت إلــــى أن "االعتقــــاالت تركــــزت خــــالل اليــــومين واالســــتدعاء فــــي مختلــــ
 الماضيين في محافظات نابلس، والخليل، ورام هللا، وطولكرم. 

  3/0/4450الخليج، الشارقة، 
 

 "ثمن باهظ"بـ هاتتوعدو بانتهاك التفاهمات بين الجانبين  السلطة الفلسطينيةتتهم  "إسرائيل" .06
إسرائيل بدت "مصدومة" ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط، وكاالت، 3/0/4450، األيام، رام هللا قالت

و"مرتبكة" و"متفاجئة" تماما بالخطوة الفلسطينية، ورغم تصريحات وتهديدات من قبل بعض الوزراء 
 فقد غاب موقف رسمي واضح من حكومة بنيامين نتنياهو.

الفلسطينية ألن جميع المعطيات من جانبها، قالت مصادر إسرائيلية، إن نتنياهو فوج  بالخطوة 
االستخبارية اإلسرائيلية كانت تستبعد اإلقدام على خطوة كهذه وأن هذا هو ما دفع نتنياهو في 
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المماطلة واالستجابة لطلب واشنطن إطالق الدفعة الرابعة من األسرى ضمن صفقة تضمن تمديد 
 المفاوضات.

إسرائيلي بتقديمه  -فلسطيني  -اهم أميركي واتهمت ليفني، امس، الرئيس الفلسطيني بانتهاك تف
 هيئة ومعاهدة دولية. 21طلبات لالنضمام إلى 

وقالت ليفني: "إن تقديم الطلبات يعد انتهاكا لاللتزام .. إذا كانوا يريدون دولة، فعليهم أن يدركوا أن 
ود هذا يجب أن يمر عبر غرفة المفاوضات" مؤكدة من جديد على موقف إسرائيل من أن الجه

الفلسطينية للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في الهيئات الدولية يعد تهميشا إلسرائيل، 
 وكذلك المفاوضات الثنائية.
إن قرار عباس تقديم الطلبات  -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته  -وقال مسؤول إسرائيلي، 

وقال المسؤول لموقع "واال"  ضات.ترك "فرصة ضئيلة للغاية" للتوصل الى اتفاق والستمرار المفاو 
 اإلخباري اإلسرائيلي: "لقد قرر أبو مازن نسف المحادثات .. ال يوجد تفسير آخر لهذه الخطوة".

وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل بذلت "كل جهدها لمحاولة التوصل 
 لتسوية مع الفلسطينيين والكرة اآلن في ملعبهم".

وزير ، أن سماووكالة أ ف ب،  ، عنالقدس المحتلة من، 3/0/4450، الحياة، لندن افتوأض
إذا »اليميني المتطرف عوزي النداو قال لإلذاعة اإلسرائيلية: « إسرائيل بيتنا»السياحة، عضو حزب 

عون كانوا يهددون اآلن )بالذهاب إلى منظمات األمم المتحدة(، فعليهم أن يعرفوا أمرًا بسيطًا: سيدف
أحد اإلجراءات التي يمكن اتخاذها هو قيام إسرائيل بتطبيق سيادتها على »وأكد أن «. ثمنًا باهظاً 

 «.المناطق التي ستكون بوضوح جزءًا من دولة إسرائيل في أي حل مستقبلي
 

 ترجيح تحرير البرغوثي مقابل إطالق واشنطن بوالرد: نت الجزيرة .07
ت إلى ترجيح التوصل لتسوية تشمل إطالق سراح القيادي تذهب بعض التحليال: حيفا-وديع عواودة

في حركة التحرير الوطني )فتح( مروان البرغوثي مقابل إفراج واشنطن عن الجاسوس اإلسرائيلي 
 المسجون بالواليات المتحدة جوناثان بوالرد.

طالق سراح نحو أربعمائة أس ير يحدد وتشمل الصفقة إنجاز الدفعة الرابعة من األسرى القدامى وا 
 االحتالل هويتهم، ووقف جزئي للبناء االستيطاني، مقابل تمديد المفاوضات بعام واإلفراج عن بوالرد.
ويؤكد مصدر سياسي مقرب من عباس أن األخير مصمم على رفض أطماع إسرائيل بصفقة 

 رخيصة، الفتا إلى أن إطالق الدفعة الرابعة من األسرى القدامى أمر متفق عليه سلفا.
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ل المصدر للجزيرة نت إن عباس وضع شروطا للموافقة على تمديد المفاوضات، منها تجميد وقا
وأضاف أن الجانب  االستيطان وتوسيع السيطرة على األرض، واإلفراج عن مئات من األسرى.

الفلسطيني رفض عرضين إسرائيليين بنقل عشرة من األسرى القدامى لغزة أو بالموافقة على عودتهم 
ويعتقد المصدر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  ي الضفة مقابل التنازل عن أسرى الداخل.لديارهم ف

بنيامين نتنياهو معني جدا بعدم تفجير المفاوضات وباإلفراج عن بوالرد، منوها بأن ذلك سيقابل 
ن ويؤكد الدبلوماسي اإلسرائيلي السابق أورن مايكل أ بمردود كبير له عالقة بالمطالب الفلسطينية.

بالده ستحقق فوائد مهمة من الصفقة المقترحة رغم "الثمن الباهظ" وعدم إثمار المفاوضات، على حد 
وفي تصريح للقناة اإلسرائيلية العاشرة، لفت مايكل إلى أن تمديد المفاوضات يخدم مصلحة  وصفه.

نيين لألمم إسرائيل، ألن البديل أسوأ وينذر باندالع موجة عنف جديدة، قائال إن توجه الفلسطي
 المتحدة سيدخل بالده في عزلة خطيرة ويعرضها لعقوبات موجعة.

3/0/4450، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 وحدة استيطانية منذ بدء المفاوضات "0404"صادقت على  "إسـرائيل" .08
صادقت سلطات االحتالل االسرائيلي منذ أن جددت مفاوضاتها مع  :)وكاالت(-القدس المحتلة 
وحدة استيطانية  4064ية برعاية أميركية اواخر تموز من العام الماضي على بناء السلطة الفلسطين

 في األراضي الفلسطينية المحتلة.
3/0/4450، الدستور، عم ان  

 
 توزع األراضي العربية المصادرة على العائالت اليهودية مجاناً  "إسرائيل" .09

اإلسرائيلية النقاب عن أن  كشفت صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية :برهوم جرايسي -الناصرة 
الحكومة اإلسرائيلية قررت توزيع قطع أراض للبناء مجانا آلالف العائالت اليهودية، في عدد من 
المدن، وفي مستوطنات أقيمت في السنوات األخيرة في منطقة الجليل )شمال فلسطين(، وهي عمليا 

ئرة أراضي إسرائيل"، الحكومية أراض عربية مصادرة، وحسب تقرير الصحيفة، فإن ما يسمى بـ"دا
الرسمية، ستبدأ في نهاية الشهر الحالي بتوزيع قسائم أراض بمساحة نصف دونم لكل قسيمة، على 

ألف عائلة يهودية قسم كبير منها في منطقة الشمال، ومنها في مدن كبيرة في الوسط  31أكثر من 
لرسوم، وتقدر قيمة هذه األراضي لغرض البناء، دون مقابل، وستكون األراضي معفية ايضا من ا

 مليار دوالر. 2،6بنحو 
3/0/4450، الغد، عم ان  
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 تمويل مخطط نقل قواعد عسكرية إلى النقبلمليار دوالر  50تعمل على تجنيد  نتنياهو حكومة .21

مس، عن أن الحكومة اإلسرائيلية ستعمل أكشفت صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية اإلسرائيلية النقاب 
مليار دوالر، من خالل سندات دين، من أجل تمويل مخطط نقل قواعد  24حتى  على تجنيد

عسكرية ضخمة من منطقة تل أبيب إلى صحراء النقب، على األراضي التي صودرت على مر 
 السنين من عشائر النقب.

وتسعى إسرائيل منذ سنوات عديدة إلى تهويد منطقتي "الجليل" )شمال فلسطين( والنقب )جنوب 
من إجمالي سكان منطقة الجليل، وحسب  % 13ما نسبته  48(، إذ يشكل فلسطينيو فلسطين

، في % 2معطيات دائرة اإلحصاء المركزية، فإن أعداد اليهود في منطقة الجليل تتراجع سنويا بنسبة 
، وهناك أيضا ال يحظى مشروع التهويد % 40حين يشكل الفلسطينيون في صحراء النقب ما نسبته 

إسرائيلية، رغم المحفزات المالية والضريبية التي تدفعها إسرائيل للعائالت اليهودية التي "بنجاحات" 
 تنتقل للعيش في الجليل والنقب.

3/0/4450، الغد، عم ان  
 

يران وحزب هللا يوسي ميلمان .20  "تطور سيئ": عودة العالقات بين حماس وا 
س من جهة، وكل من إيران وحزب هللا وصفت تقارير إسرائيلية عودة العالقات بين حما: يحيى دبوق

ألن استئناف الحلف يعزز احتماالت أن تقوم »من جهة أخرى، بالتطور السي  بالنسبة إلى إسرائيل؛ 
وذكر محلل الشؤون االستخبارية في موقع «. حماس والجهاد اإلسالمي بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل

«The Post»توقعها أن يقوم رئيس المكتب السياسي  ، يوسي ملمان، عن مصادر استخبارية غربية
 «.لالتفاق على تفاصيل االتفاق»لحركة حماس، خالد مشعل، بزيارة قريبة لطهران 

وبحسب الكاتب، لن تستبعد االستخبارات اإلسرائيلية أن تكون شحنة السالح التي صادرتها إسرائيل 
إيراني « مهر»قطاع غزة هي  ، وقالت إنها كانت مرسلة إلى«كلوس»قبل أسابيع على متن سفينة 

 على طريق تسوية العالقات مع حماس.
يران وقطر أجروا اتصاالت  وأضاف ميلمان أن ممثلين عن حركة الجهاد اإلسالمي وحزب هللا وا 
عادتها إلى ما كانت عليه في السابق.  سرية خالل األشهر األخيرة لترميم العالقات مع حماس وا 

ه االتصاالت جاءت من قيادة حماس على خلفية العزلة السياسية وأشار إلى أن المبادرة إلى هذ
والضائقة االقتصادية التي تعاني منها، وكذلك الصعوبات في الحصول على أسلحة متطورة، الفتًا 
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إلى أن الجهة الرئيسية التي ضغطت من أجل استئناف العالقات بين حماس وطهران كانت كتائب 
 روان عيسى.عز الدين القسام، وعلى رأسها م

وقال ميلمان إن المؤسسة األمنية في إسرائيل تتابع بقلق هذه االتصاالت. ونقل عن مصادر أن 
أو أنها أعطت التزامًا بتحويل أموال بعد نشر إعالن »إيران عادت إلى تحويل األموال إلى حماس 

 عن عودة العالقات.« رسمي
3/0/4450، األخبار، بيروت  

 
 ات تمر بأزمة حادةإسرائيلية: المفاوض صحف .22

اعتبرت صحف إسرائيلية أن العملية التفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بوساطة أميركية تمر 
بأزمة حادة دفعت وزير الخارجية األميركي جون كيري إلى إلغاء زيارته إلى رام هللا، ولكنها رجحت 

مة أعدها كيري مسبقا وتمديد في الوقت ذاته أن يعمد األطراف الثالثة إلى التوقيع على رز 
 المفاوضات التي كانت محددة بنهاية الشهر الجاري.

فقد قال الكاتب أليكس فيشمان في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت إنه سيتم التوقيع آخر األمر 
على الرزمة التي يعرضها كيري ألن أطراف التفاوض الثالثة معنية جميعا بعدم انهيار التفاوض، 

 وجد ما هو األفضل من ذلك بالنسبة لهم.وألنه ال ي
 

 جهد يائس
من جانبه اعتبر الكاتب عاموس هرئيل بصحيفة هآرتس أن االتصاالت إلطالة أمد التفاوض ما هي 

 إال جهد يائس لتأخير المحادثات النهائية دون تقديم أي تقدم ملموس.
از مصالحة وباستمرار ويوضح أن األطراف الثالثة في التفاوض يبدون اهتماما واضحا بإحر 

المحادثات، لكن العقبات التي تواجههم اآلن ستكون نفسها في السنة المقبلة، بدءا من االعتراف 
 الفلسطيني بالدولة اليهودية إلى إخالء كثيف للمستوطنات.

وفي صحيفة هآرتس، اعتبر حيمي شليف في مقاله أن لجوء كيري إلى اإلفراج عن الجاسوس 
وقال إن  ات بوالرد كجزء من صفقة مع إسرائيل والفلسطينيين، داللة على يأسه.اإلسرائيلي جوناث

وزير الخارجية األميركي استل ورقة لعب قوية كانت في ُكمه في مقامرته بشأن مستقبل التفاوض 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وهي ورقة بوالرد، لكنه حصل على انفجار بدل أن يحصل على 

 لة أمد المفاوضات.تمهيد طريق إطا
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 صفقة كيري

من جانبها تحدثت هآرتس عن بنود الصفقة التي كان كيري سيعرضها على الجانبين الفلسطيني 
واإلسرائيلي، والتي تهدف إلى إطالة أمد المفاوضات، قبل أن يلغي زيارته إلى رام هللا ردا على إعالن 

 الفلسطينيين عزمهم االنضمام إلى الهيئات الدولية.
من بنود الصفقة أن يوافق الفلسطينيون على تمديد المفاوضات بنحو عام، ويمتنعون خالله عن و 

 اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب للتوجه إلى األمم المتحدة.
وتتضمن الصفقة أيضا إفراج واشنطن عن الجاسوس بوالرد، وتنفيذ تل أبيب اتفاق األسرى 

طالق سراح الدفعة األخيرة  آخرين "غير  400من قدامى األسرى، إلى جانب تحرير الفلسطينيين وا 
 ملطخة أيديهم بالدماء" تحدد إسرائيل أسماءهم.

تجميد معظم البناء في المستوطنات باإلضافة إلى الشطر  -وفق الصفقة-كما يتطلب من إسرائيل 
التي الشرقي من القدس المحتلة، ووقف نشر العطاءات الحكومية، على أن يستمر بناء المشاريع 

 بدأت بالفعل، وكذلك البناء في المستوطنات الصغيرة خارج الكتل االستيطانية.
 4/0/4450، الجزيرة نت، الدوحة

 
 جراء قصف بالبراميل المتفجرةبسورية  استشهاد فلسطيني في مخيم درعا ":العمل مجموعة" .23

قصف بالبراميل  استشهد الج  فلسطيني أمس األربعاء بعد ساعات على إصابته بجروح جراء: غزة
 المتفجرة استهدف مخيم درعا لالجئين.

وأفادت )مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا( في بيان، أن الشهيد يدعى حسن تالوي، فيما 
 أدى القصف لوقوع عدة إصابات أخرى.

وأشارت المجموعة إلى قصف عنيف استهدف المخيمات الفلسطينية في مدينة حلب، مشيرًة إلى أن 
 ان السوري قصف مخيم حندرات بالبراميل المتفجرة ما أدى إلحداث دمار كبير.الطير 

3/0/4450القدس، القدس،   
 

 في ظل الحاجة لبناء مائة مدرسة: االحتالل يمنع دخول مواد بناء لقطاع غزة األونروا .24
قال مسؤول في وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" خليل الحلبي إن بناء  كتب حسن جبر:

المدارس والعيادات في قطاع غزة ما زال يحتاج الى موافقة اسرائيلية حتى يتم ادخال مواد البناء 
 واالسمنت.
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خالل لقاء نظمه الملتقى الفكري في محافظة الوسطى بمقر جمعية تطوير المرأة ، وأكد الحلبي
"األونروا" دون أن أن هذا االمر ينسحب ايضا على المدارس التابعة لـ ، الفلسطينية بمخيم البريج

يستعرض آليات الحصول على الموافقة االسرائيلية، مشيرًا إلى ان بناء المدارس والعيادات التابعة لـ 
 30"األونروا" يخضع اآلن لقرار اسرائيل إدخال مواد البناء، مشيرا الى ان الوكالة نجحت في بناء 

ان تتمكن من حل مشكلة االزدحام  مدرسة خالل العام الماضي في مناطق مختلفة من القطاع دون
 الشديد في الفصول الدراسية.

آالف طالب سنويا الى انها ارتفعت بعد  6 -4كانت الزيادة تتراوح بين  1006وأضاف: قبل عام 
آالف طالب ولتعود ثانية الى االنخفاض لتصل الى خمسة  20الحرب األولى على غزة الى نحو 
مدرسة من اجل حل مشكلة  200وكالة تحتاج الى بناء نحو آالف طالب فقط، الفتًا الى ان ال

لغاء نظام الفترة المسائية من مدارس القطاع، الفتًا إلى ان إسرائيل تتشدد  التكدس في الفصول وا 
 إدخال مواد البناء.ب

3/0/4450األيام، رام هللا،   
 

 العازل في القدس بات يقسم قرية بيت حنينا الى قسمين الجدار .25
قال سكان قرية بيت حنينا في القدس المحتلة إن جدار الضم والتوسع أصبح يحيط بجزء : )وكاالت(

ن شارعًا يمتد من القدس إلى "تل أبيب" بات يقسمها إلى قسمين أحدهما داخل حدود  من قريتهم، وا 
 2100القدس والثاني في الضفة، ويحيط الجدار بما أصبح يسمى بيت حنينا القديمة التي يسكنها 

ألف  47ني ويفصلها شارع عن بقية القرية التي بات اسمها بيت حنينا الجديدة ويسكنها فلسطي
 فلسطيني، وقال نضال أبو حمدة عضو مجلس قروي بيت حنينا "بيت حنينا قسمها االحتالل.

عاما( إنه أغلق منزله في بيت حنينا القديمة وانتقل إلى القسم اآلخر من  61وقال أكرم شومان )
أجل االحتفاظ بحق اإلقامة في القدس، أما جمال نسيم فيحمل هوية فلسطينية وأصبح بيته القرية من 

 في الجزء التابع للقدس المحتلة وبات يحتاج إلى تصريح من أجل دخول الضفة. 
3/0/4450الخليج، الشارقة،   

 
 سوء استخدام السالح في غزة بسبب 4450شخصًا قتلوا منذ مطلع  58": الميزان" مركز .26

واصل ظاهرة انتشار وسوء استخدام السالح تهديد السالمة البدينة للفلسطينيين وتوقع قتلى وجرحى تُ 
يقاع الجرحى في صفوف المدنيين في صفوفهم. كما تُ  واصل المخلفات المتفجرة حصد األرواح وا 

 والسيما األطفال منهم، وحسب مصادر المعلومات في مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد بلغ عدد
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( طفاًل 23( من بينهم )17( سيدتين، فيما بلغ عدد الجرحى )1( طفاًل و)3( من بينهم )28القتلى )
( سيدات سقطوا ضحية النتشار وسوء استخدام السالح والمخلفات المتفجرة في قطاع غزة منذ 3و)

 .1024مطلع 
3/0/4450مركز الميزان لحقوق االنسان،   

 
 لويث البيئة الفلسطينيةحقوقي: االحتالل مستمر في ت تقرير .27

كشف تقرير حقوقي النقاب عن أن البيئة في األراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من انتهاكات 
الجسيمة التي تهدف إلى جعل الحياة مستحيلة على ما تبقى من أراض بعد مصادرة  االحتالل

 مساحات واسعة بغرض بناء المستوطنات والمعسكرات والمصانع.
يضخ ماليين األمتار المكعبة من المياه العادمة الخارجة من المستوطنات  االحتاللوأشار إلى أن 

التي تلف الضفة الغربية المحتلة األمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي هائل يتمثل في إتالف المحاصيل 
حداث أضرار بالثروة الحيوانية.  الزراعية وتلوث المياه الجوفية وا 

ربية لحقوق اإلنسان" يوم االربعاء، أن المصانع اإلسرائيلية القريبة من "المنظمة العـــ وذكر تقرير ل
الجدار األمني تقوم بتلويث البيئة من خالل ما يصدر منها من غازات سامة وتعمد رمي المخلفات 
الصناعية في أراضي المدن والقرى الفلسطينية القريبة من هذه المصانع مما أدى إلى تغير لون 

د لتصبح غير صالحة للزراعة بفعل تركز عناصر كيميائية ضارة تؤدي النسداد األرض إلى األسو 
 مسامات التربة.

ووفقا لما ذكره مركز أبحاث األراضي الفلسطيني فإن ثمانية مصانع تحيط مدينة طولكرم داخل الخط 
غرب المدينة تضخ مخلفات المستوطنات والمياه العادمة إلى وسط التجمعات السكنية  األخضر

غيشوري للدهانات والمواد الزراعية، بالستيك، ياميت، محطة لتعبئة الغاز، كرتون، مصنع  هي:و 
 األقمشة غير المصبوغة، مصنع إنتاج ألواح الخشب، مصنع اللوحات االلكترونية.
مادة كيميائية في  27ونقلت المنظمة في بيانها عن تحاليل وزارة شؤون البيئة الفلسطينية ثبت وجود 

يات قلقيلية وهذه المواد لها تأثير خطير على الغطاء النباتي والمياه الجوفية والثروة الحيوانية مكب نفا
 ومن بين هذه المواد الكيمائية اإلسبست، وفكتين، بيروكسين، بوتاسيوم عضوي، فتاليت، ميتوليت.

4/0/4450، فلسطين أون الين  
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 الية بعد ما دمرها الجيش االسرائيلييعيدون بناء خربة حمصة باألغوار الشم الفلسطينيون .28
محمد بالص: راحت النساء يسابقن الرجال في إعادة بناء المساكن  -)األغوار الشمالية( حمصة 

 وحظائر المواشي التي دكتها جرافات االحتالل، أول من أمس، في خربة حمصة باألغوار الشمالية،
من تحت جنازير جرافات االحتالل، بعد وبدت هذه الخربة، وكأنها تنهض من تحت الركام وتنبت 

ساعات قليلة من يوم آخر عصيب مر على العائالت البدوية التي تعيش في هذه الخربة، منذ القدم، 
 وتعتمد في مصدر عيشها على الزراعة وتربية المواشي.

3/0/4450األيام، رام هللا،   
 

 حماس والجهادحركتي مع  محامين مقدسيين بدعوى التعامل ستةيكشف عن اعتقال  االحتالل .29
محامين فلسطينيين تتهمهم بالعمل  ستةكشفت شرطة االحتالل امس انها اعتقلت  :القدس المحتلة

عاما(، والمحامي  36) لصالح حركتي حماس والجهاد االسالمي، من بينهم المحامية شيرين عيساوي
 عاما(. 42عماد حق)

ويعمل المحامون في مكتب محاماة في حي العيساوية في القدس. ونقلت اإلذاعة عن ضابط في 
تعمل في القدس الشرقية بتهمة نقل رسائل بين « خلية محامين»الشرطة قوله إن الشرطة اعتقلت 

 قيادة حركة حماس واألسرى في السجون اإلسرائيلية.
اعتقال المحامين الستة حتى اليوم  أمسدت وقالت اإلذاعة إن محكمة احتاللية في القدس مد

 «.النشاط في تنظيم إرهابي»الخميس، ويتوقع أن تقدم النيابة الئحة اتهام ضدهم بتهمة 
والمحامون هم: شيرين العيساوي، وأمجد الصفدي، وعمرو إسكافي، ونديم غريب، ومحمود أبو 

 سنينة، وعماد حق.
3/0/4450الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 " بعد احتجازهمجهول"طفاًل على تناول دواء  وُيجبرفلسطينيين بالضفة  تسعةيعتقل  حتاللاال .31

فلسطينيين بعد حملة دهم بالضفة  تسعةاعتقل جيش االحتالل "اإلسرائيلي"، أمس، : )وكاالت(
 تسعةالغربية، وقال مصدر حقوقي إن جيش االحتالل داهم فجرًا، مناطق عدة بالضفة واعتقل 

 من بينهم فتاة وصحفي.  فلسطينيين
إلى ذلك، قال شهود فلسطينيون إن جنودًا أجبروا طفاًل فلسطينيًا على تناول حّبة دواء "مجهولة"، بعد 

 احتجازه في الخليل.
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عامًا(، بمنطقة  21مصادر محلية، إن قوة احتاللية احتجزت الطفل، زياد فيصل الشنتير ) وقالت
د على تناول حّبة دواء، أصيب على إثرها بالدوران والّصداع"، جبل جوهر جنوبي الخليل، وأجبره جنو 

وذكرت المصادر أنه جرى إخالء سبيل الطفل، ونقله إلى مستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة، من 
 دون أن تتضح طبيعة حبة الدواء.

3/0/4450الخليج، الشارقة،   
 

 منظمة دولية 51 إلعالن عن التوقيع على االنضمام لـمؤيدة لعباس بعد ا مسيرات .30
في مسيرات تأييد، فور  في الضفة شارك آالف المواطنين في مدن مختلفة: الهور أشرف-غزة 

انتهاء خطاب عباس الذي افتتح فيه اجتماع القيادة الفلسطينية، باإلعالن عن التوقيع على االنضمام 
 األسرى القدامى.منظمة دولية، ردا على رفض إسرائيل إطالق سرح الدفعة الرابعة من  21لـ 

وعلى الفور انطلقت مسيرة من ميدان المنارة، وهم أشهر ميادين مدينة رام هللا، وتوجهت إلى مقر 
 المقاطعة، الذي عقد فيه االجتماع الموسع للقيادة الفلسطينية.

وكذلك خرجت مسيرات في مدن بيت لحم، والخليل، وجنبن، رفعت خاللها األعالم الفلسطينية، 
 ات ضد إسرائيل، وأخرى تمتدح أبو مازن.ورددت هتاف

3/0/4450القدس العربي، لندن،   
 

 مليون شيقل شهرياً  44: قيمة دعم المحروقات تجاوزت برام هللا "هيئة البترول" .32
مليون شيقل شهريا،  60"وفا": قالت الهيئة العامة للبترول، إن قيمة دعم المحروقات تجاوزت  -هللا 

 من العجز المالي. %21له خزينة الدولة، ويشكل ما يقارب ما يشكل عبئا مرتفعا تتحم
وأضافت الهيئة في بيان توضيحي ردا على ما صدر عن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات 
سهيل جابر على أحد المواقع اإلخبارية: ما زال هناك فرق في األسعار بيننا وبين الجانب اإلسرائيلي 

 للبنزين لصالح المستهلك الفلسطيني. %7فيما يخص السوالر، و %21يتجاوز 
وأشار البيان إلى إن ما ذكره رئيس النقابة عن قيمة "دعم المحروقات غير دقيق، فقيمة دعم 

مليون شيقل  60مليون شيقل شهري وتجاوزت القيمة اليوم  10 -40المحروقات كانت تتراوح بين 
من العجز  %21الدولة، ويشكل ما يقارب  شهري تقريبا، وهذا يشكل عبئا مرتفعا جدا تتحمله خزينة
 المالي تتحمله الخزينة للتخفيف من التكلفة على المواطن".

فيما يخص  %21وأكد أن هناك فرقا في األسعار بيننا وبين الجانب اإلسرائيلي تتجاوز نسبة 
 للبنزين لصالح المستهلك الفلسطيني. %7السوالر، و
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 %10نقابة، فإن إيرادات الخزينة من استيراد البترول تقارب وتابع: "على العكس مما ذكره رئيس ال
 .كما ذكر %60وليس 

3/0/4450األيام، رام هللا،   
 

 القدس"ب ألوضاع الديموغرافي ة والجيوسياسي ةاتوفـر نسخة إلكتروني ة من كتاب  الد ولية" القدس" .33
طيط واألوضاع الديموغرافية "التخ توفّـر مؤّسسة القدس الّدولية الّنسخة اإللكترونّية من كتاب

والجيوسياسية في القدس" للّتحميل عبر موقعها اإللكتروني. ويعكس هذا الكتاب حجم االهتمام 
على  1010اإلسرائيلي برسم صورة القدس على المستويين الّديموغرافي والجيوسياسي حتى عام 

 األقل. 
ف شرغاي، وهو باحث إسرائيلي صفحة من القطع الوسط، وهو من تأليف ندا 80يقع الكتاب في 

 بارز في مركز القدس لشؤون الجمهور والدولة، وصحفي متخصص في شؤون القدس. 
وقد ترجم الكتاب الدكتور عدنان أبو عامر أستاذ القضية الفلسطينية في جامعات غزة، وأصدرته 

 .  1023إدارة األبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية في حزيران/يونيو 
عرض الكتاب عموم المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة، ومنها رفع و 

نسبة المواليد بين اليهود، وتهجير الفلسطينيين، والمخططات االستيطانية، ودور الحكومة اإلسرائيلية 
ا، وتحويلها في كل تلك المخططات التي شملت أيًضا تحسين اقتصاد المدينة، ومستوى الحياة فيه

 إلى مزار ديني وسياحي. 
وختم الكتاب بجملة من التوصيات لصانع القرار اإلسرائيلي للتغلب على المشكلة الديموغرافية، ومنها 
رفع معدالت البناء في األحياء القروية في شرق القدس، والمبادرة إلى تسوية وضع األراضي فيها، 

عادة االعتبار للمناطق الخضراء كمناطق   مفتوحة ووضع حّد للهجرة السلبية. وا 
كما تضّمن الكتاب مجموعة من المالحق من إعداد المترجم فيها تعريف بأهم مستوطنات القدس 

 وبعض األرقام المتعلقة بالهدم واالستيطان وأعداد السكان في سنوات مختارة.    
 

40/3/4450مؤسسة القدس الدولية،   
 

 "لتاريخ اإلسالمي العربي والتركيالمسيحيون واليهود في اكتاب " عرض .34
يتناول هذا الكتاب مجمل التاريخ الديمغرافي )السكاني( للمسيحيين واليهود : بدر محمد بدر عرض/

في عالم اإلسالم العربي والتركي، منذ بداية بعثة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وحتى اآلن، 
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د، ويدرس في نفس الوقت تاريخ انتشار ويكشف عن عوامل ازدهار واضمحالل المسيحيين واليهو 
 اإلسالم طوال هذه الفترة.

والمؤلف: فيليب فارج هو مدير البحوث في المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية في باريس، 
ومحاضر في معهد باريس للعلوم السياسية، والمؤلف المشارك: يوسف كرباج هو باحث في المعهد 

 ي باريس أيضا.الوطني للدراسات الديمغرافية ف
والكتاب مكون من ثمانية فصول مدعمة بعشرات من الجداول واإلحصاءات والرسوم البيانية، 
وينطلق من القول بأن األمر تطلب قرابة األلف عام، حتى يتسنى لإلسالم الفوز تدريجيا بوالء 

ة والمعتقدات السكان الذين ينتمون إليه اليوم، ولم يكن مجرد فتح خاطف السرعة للسلطة السياسي
ويستعرض وضعية المسيحيين واليهود في العالم عند ظهور اإلسالم وحتى  الدينية على حد سواء.

بعد ثالثة قرون من انتشاره، حيث يشير إلى أن تعداد المسيحيين واليهود بين القبائل العربية كان 
 هزيال، لكن األمر كان مختلفا في كل من العراق وسوريا ومصر.

4/0/4450، الدوحة، الجزيرة نت  
 

 بوست": السيسي يقف بوضوح ضد حركة حماس جيروزاليم" .35
اإلسرائيلية، إنه في ظل المناخ السياسي الحالي في مصر، يظهر  "جيروزاليم بوست"قالت صحيفة 
الفتاح السيسي، المرشح المحتمل النتخابات الرئاسة، بأنه الرجل القوي والعقالني الذي  الجنرال عبد
 قيق مزيد من االستقرار في القاهرة واإلقليم بأسره.يستطيع تح

على عكس منافسه السياسي المحتمل حمدين  –: "فضاًل عن أن السيسي ةالصحيفة قائل ضيفوت
يقف بوضوح ضد حركة حماس، فعندما دخل صباحي سباق الرئاسة الماضية في  –صباحي 

حماس ضد إسرائيل،  "مة المسلحةالمقاو "مواجهة محمد مرسي أعلن على المأل أنه سيدعم حركة 
ومثل هذا الموقف يجر بالضرورة منطقة الشرق األوسط إلى حروب ومواجهات مدمرة، وعلى 

 . "النقيض من ذلك، من المرجح أن الموقف العقالني للسيسي يمنع مثل هذه المواجهات
  4/0/4450الشعب، مصر، 

 
 يناير 41ل متظاهري العادلي يتهم إيران وحزب هللا وحماس بقت حبيب محامي .36

القاهرة: استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة محمد الجندي وعصام البطاوي المحاميين عن 
يناير،  11وزير الداخلية في نظام حسني مبارك اللواء حبيب العادلي، المتهم بقتل متظاهري ثورة 

 حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم االثنين المقبل.
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يناير باستخدام نفس أساليب حزب هللا اللبناني. كما اتهم  11دفاع العادلي اإلخوان بقيادة ثورة واتهم 
الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا وحماس بإطالق األعيرة النارية على المتظاهرين بعد سرقة أسلحة 

 الشرطة لإليقاع بينها وبين المتظاهرين.
  3/0/4450الخليج، الشارقة، 

 
 لمبنى أردني في القدس "إسرائيل"ف "الخارجية" بالتحقق من بيع حكومة تكل  : العم ان .37

أمس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتحقق واعالم المجلس  األردني كلف مجلس الوزراء: عمان
بشأن قيام اسرائيل، ببيع جزء من مبنى مسجل باسم خزينة المملكة األردنية الهاشمية، ويقع على 

 أراضي القدس الشرقية المحتلة. قطعة أرض من
، رفضه لهذه التصرفات االسرائيلية، الهادفة الى تغيير االمر أمسواكد مجلس الوزراء، بعد اجتماعه 

الواقع، وتهويد المدينة المقدسة، السيما وان بيع جزء من هذا المبنى سيؤدي الى ايجاد بؤر 
 خالفا للقانون الدولي واالنساني.استيطانية في المحيط، الذي يقطنه العرب والمسلمون، 

، وبقي مملوكا للحكومة 2663الى عمارة بريد القدس، والذي بني العام  أمسويشير قرار الحكومة 
، حيث وضعت 2667االردنية، حتى ما قبل احتالل القدس الشرقية والضفة الغربية في عدوان 

لتي تعود ملكيتها لخزينة المملكة حكومة االحتالل يدها على المبنى وباقي االمالك والعقارات ا
 االردنية في القدس.

 3/0/4450الغد، عمان، 
 

 اإلسرائيلي يدخل عامه الحادي عشر في سجون االحتالل أردني سيرأ .38
أتّم األسير األردني منير عبد هللا مرعي عامه العاشر في سجون االحتالل : حمدان الحاج -عمان

مرات، بتهمة  1ة االحتالل حكما بالسجن المؤبد ودخل عامه الحادي عشر، حيث أصدرت محكم
المشاركة في عملية التسلل إلى مستوطنة صهيونية أسفرت عن قتل خمسة صهاينة وجرح ثالثة 

 عشر آخرين، كما وجهت له تهمة العضوية في كتائب الشهيد عز الدين القسام. 
 3/0/4450الدستور، عمان، 

 
 العرب األربعاء المقبل استجابة لطلب فلسطيني: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العربي .39

أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة  األناضول مصطفى يوسف:مراسل وكالة  – القاهرة
وقال العربي في مؤتمر صحفي  نيسان. 6ربعاء الى اجتماع طار  على مستوى وزراء الخارجية األ



 
 
 

 

 
           48ص                                     3574 د:العد     3/0/4450 خميسال التاريخ:

الرئيس )الفلسطيني( محمود عباس طلب رسميًا عقد ": إن 1/4 بمقر الجامعة بالقاهرة، يوم األربعاء
اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، األسبوع 
المقبل، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء رفض إسرائيل اإلفراج عن الدفعة الرابعة من 

 ."المفاوضات األسرى الفلسطينيين )القدامى(، وتمديد
حق أصيل لدولة "معاهدة واتفاقية دولية، أنه  21نضمام إلى اال القرار الفلسطيني العربيواعتبر 

 ."كدولة غير عضو 1021نوفمبر/تشرين الثاني عام  16فلسطين بعد قبولها في األمم المتحدة في 
عة من األسرى، تعطيل الدفعة الراب إطالقأنا شخصيًا أرى أن إسرائيل تريد من وراء عدم " وقال:

ورأى أن  ."عمل عدائي تجاه دولة فلسطين"، واصفًا الخطوة اإلسرائيلية هذه على انها ”المفاوضات
التي ال تريد حكومتها سالمًا مع " "إسرائيل"الجانب األمريكي هو الوحيد القادر على الضغط على 

 . "القيادة الفلسطينية
  3/0/4450 ،رأي اليوم، لندن

  
 حماس وحزب هللا ضد   " الواليات المتحدةيحرض"االمارات: محمد بن زايد  سويكيليك .41

( المسربة عبر 21618تبين من الوثيقة األمريكية السرية رقم ) خاص وحصري: –أسرار عربية 
 1008أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي حرض األمريكيين في العام  "ويكيليكس"

قد انتهت قبل أقل من عامين من  "إسرائيل"هللا، في الوقت الذي كانت  ضد حركة حماس وضد حزب
 حرب مدمرة على لبنان، وكانت تشد األحزمة لخوض حربها الكبيرة على غزة.

ن محمد بن زايد عقد اجتماعًا مع قائد إف "أسرار عربية"وبحسب الوثيقة التي حصل عليها موقع 
حركة "، وقال له بالحرف الواحد إن 12/4/1008وم العمليات البحرية األمريكية في أبوظبي ي

حماس وحزب هللا أكثر تهديدًا لألمن األمريكي من أسامة بن الدن، ألن هذه المنظمات تبني قوة 
 ."وتطور تكنولوجيات متزايدة بالتعاون مع حكومات لكن تنظيم القاعدة ال يجد حكومة تدعمه

أن تتمكن هذه المنظمات من الوصول الى  التاحتماأنا قلق بشكل خاص من "وأضاف بن زايد: 
، واستشهد بن زايد على حديثه عن خطورة حركة حماس وحزب هللا بالقول "أسلحة دمار شامل

للمسؤول األمريكي إن المحققين أمضوا عدة سنوات من أجل تحديد هوية مرتكبي الهجوم ضد السفارة 
المنظمات تعمل على تطوير التكنولوجيا التي اإلسرائيلية في األرجنتين، وهو ما يدل على أن هذه 

 تستخدمها في تنفيذ العمليات.
 بن زايد أن دولة االمارات تقوم بخوض حرب طويلة ضد التيار االسالمي. أكدوخالل االجتماع 

  4/0/4450 ،موقع أسرار عربية
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 المبحوحفي اغتيال  ودحالن ورط خلفانتو ".. إسرائيل"تطبيع سري بين اإلمارات و ":هآرتس" .40

 "إسرائيل"كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن العالقات السرية بين اإلمارات و وكاالت: -عواصم 
 عبر " مكتب مصالح" غير معلن يديره أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي.

لتفاصيل باسم "مخلص اإلمارات" كشف ا Twitterعلى موقع التواصل االجتماعي  وأكدت أن حساباً 
من وسائل اإلعالم لتحقيق  الكاملة لخطوط االتصال السرية التي يديرها قرقاش الذي يمتلك عدداً 

حمد الطيبي أوكشفت عن استخدام مكتب قرقاش لعضو الكنيسيت  ."إسرائيل"التعاون السري مع 
لطيبي" تشمل كحلقة االتصال مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفتة الى أن مهام "ا

وأكدت أن "مخلص اإلمارات" وراء تسريب  ترتيب زيارات أسبوعية لرجال أعمال إسرائيليين الى دبي!.
 فضائح عدد من المسؤولين اإلماراتيين في تركيا ومنها الفضيحة الجنسية لضاحي خلفان.

قيادي الل في تسريب أدلة جديدة حول تورط خلفان في اغتيا وقالت: إن صفحة تويتر نجحت أيضاً 
واعترفت  بأحد فنادق دبي. 26/2/1020في  حماس محمود المبحوح الذي تم تصفيته جسدياً في 

الصحيفة بأن خلفان لم يحاول إحباط خطة االغتيال رغم امتالكه كافة التفاصيل والصور ومقاطع 
خارج الفيديو لتحركات مجموعة تصفية المبحوح، ولم يفصح عنها إال بعد سفر الفريق بالكامل 

يذكر أن تقرير نشره مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم )ايماسك( قد كشفت عن  اإلمارات مباشرًا.
واستند  تفاصيل حول عملية اغتيال المبحوح تكشف عن تورط "ضاحي خلفان" في عملية االغتيال.

 دبي. إلى مصدر إعالمي إماراتي، والذي نقل بدوره عن أحد العاملين في جهاز شرطة (ايماسك)
وأشار المصدر إلى أن "المبحوح أحد مؤسسي كتائب القسام التابعة لحماس كان يتحرك بجوازات 
يران والصين والعديد من الدول.  سفر وأسماء وهمية بعلم المخابرات السورية، وسبق أن زار سورية وا 

ل عن شراء وأضاف: حصر المبحوح نشاطه في سورية وقرر التوجه لإلمارات لإلقامة، وكان المسؤو 
 األسلحة لحماس والمسؤول عن تحويل األموال والتبرعات إلى حماس.

ولفت المصدر إلى أن "المخابرات اإلماراتية علمت بنشاط المبحوح وسبق لها أن أوقفته، واستلم 
خلفان ملف المبحوح وبدأ بالتواصل مع رئيس جهاز األمن الوقائي )محمد دحالن( لكي يمده 

 يولفت المصدر نفسه إلى أنه كان "لمحمد دحالن دور كبير ف المبحوح".بمعلومات عن محمود 
اغتيال المبحوح، حيث كان يشرف على الملف مع مدير شرطة دبي.. وهم على علم بأن المبحوح 

للموساد، وسبق أن تعرض لمحاولة اغتيال في  2من القيادات الفاعلة لحماس وبأنه مطلوب رقم 
 بيروت ونجا منها".

  4/3/4450 ،الدوحةالراية، 
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 "إسرائيل"الئحة مغربية بأسماء المطبعين مع  .42

أعلنت منظمة مدنية مغربية الئحة بأسماء شخصيات وهيئات سياسية واقتصادية : مصطفى البقالي
 استراتيجياً  وفنية وثقافية مغربية "متورطة" بالتطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن التطبيع يشكل خطراً 

 لقضية الفلسطينية وشعوب المنطقة.يستهدف ا مزدوجاً 
الصادر عن المرصد المغربي لمناهضة  1023التي تضمنها التقرير السنوي لسنة -وشملت الالئحة 

 رصد حاالت التطبيع في مجاالت مختلفة، استهلتها بـ"التطبيع الرسمي". -التطبيع
بل تم ذكر األسماء  ،عاماً  "إسرائيل"وفي متن التقرير لم يكن الحديث عن تطبيع مغاربة مع 

 رصد المواقف المناهضة للتطبيع في المغرب. ، كما تم أيضاً والصفات والتواريخ أيضاً 
فعلى المستوى الرسمي، تحدث التقرير عن حضور ممثل وزارة العدل اإلسرائيلية إلى مراكش 

اية وزارة االتصال للمشاركة في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي نظم بـ"رع
 المغربية".

وأشار التقرير إلى مشاركة وفد إسرائيلي في افتتاح فعاليات مؤتمر نظم بمدينة طنجة، وترأسه وزير 
الفالحة والصيد البحري المغربي، إضافة إلى مشاركة شخصيات مغربية رسمية، من بينها أندريه 

"تنغير جيروزاليم"، الذي وصفه التقرير أزوالي مستشار الملك محمد السادس في عرض دعائي لفيلم 
 بأنه "بروباغاندا صهيونية"، ووصف مخرجه كمال هشكار بـ"المطبع".

وانتقد التقرير تصريح رئيس مجلس الجالية المغربية إدريس اليزمي إلذاعة مغربية خاصة بوجود ما 
ته من مبادرات مناهضة أسماها "جالية مغربية في إسرائيل تجب العناية بها ورعايتها"، وكذلك سخري

 التطبيع، على حد تعبير التقرير.
إلى أسماء شخصيات ومؤسسات إعالمية متهمة بالتطبيع مع إسرائيل، من بينها مجلة  وتطرق أيضاً 

ببث تقارير من إسرائيل، وعرضت  -حسب التقرير-"تيل كيل" والقناة المغربية الثانية التي قامت 
 وزاليم".الفيلم المثير للجدل "تنغير جير 

في  "إسرائيل"وفي الجانب التجاري، تحدث التقرير عن ارتفاع المعامالت التجارية بين المغرب و
اآلونة األخيرة، وتسجيلها "معدالت قياسية غير مسبوقة"، مع إشارته إلى أن الحكومة المغربية تنفي 

ل الوسطاء وعن طريق ، مبررة ذلك بالتعامل التجاري من خال"إسرائيل"أي تعامل تجاري مباشر مع 
 شركات ومؤسسات أوروبية.

  3/0/4450 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 للمغرب إسرائيليناشطون يطالبون بفتح تحقيق في تصريحات لعاموس يدلين عن اختراق : الرباط .43
طالبت مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والجمعية المغربية : محمود معروف -الرباط 

فلسطيني والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، من عبد االله بن كيران رئيس لمساندة الكفاح ال
الحكومة المغربية ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات بفتح تقص وتحقيق في تصريحات أدلى 

الرئيس السابق لالستخبارات الحربية  ،موس يدلينابها للقناة السابعة اإلسرائيلية الصهيوني ع
على شبكة يمكنها زعزعة  "إسرائيل"ود اختراق صهيوني للمغرب وبتوفرهم في اإلسرائيلية، عن وج

 أمن واستقرار المملكة بضغطة زر.
التقصي  الحكومة ووزارة العدلعلى نسخة منها، من  "القدس العربي"وطالبت الرسالة، التي حصلت 

ال تخفي دعمها فيما يمكن أن يكون من صلة لهذه الشبكة وعدد من التحركات والتصريحات التي 
للكيان الصهيوني من المغرب وبالتردد عليه باستمرار، وذلك بما يحفظ امن واستقرار المغرب 

 والمواطنين.
وقال خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين، إن الصهاينة ال أصدقاء لهم 

نت مصنفة عدوة أو )صديقة(. ن زرع الفتنة هو قاعدة لهم في مختلف الدول العربية سواء كاا  و 
، "إسرائيلـ"وأضاف أن رئيس االستخبارات الحربية اإلسرائيلية السابق ورئيس مركز أبحاث حاليا ب

وكالمه لوحده جريمة خطيرة في حق المغرب من "يتحدث عن معطيات وهو شخص غير عادي 
 ."المطلوب الكشف عن عناصرها ومموليها ومن تستهدف

  3/0/4450 ،القدس العربي، لندن
  

 ترتب اجتماعًا ثالثيًا عاجالً و  الفلسطينية ةتعب ر عن خيبة أملها من اإلجراءات اإلسرائيلي واشنطن .44
نها تشعر بخيبة امل من أمس، أقالت اإلدارة األمريكية مساء  كتب عبد الرؤوف أرناؤوط، وكاالت:

والتي تهدد بإفشال مباحثات السالم اإلجراءات "غير البناءة" التي اتخذها اإلسرائيليون والفلسطينيون 
 التي ترعاها الواليات المتحدة.

مل واشنطن بوصفه أوعبر المتحدث المساعد باسم اإلدارة األمريكية جوش ارنست عن خيبة 
ن إوقال  ها "غير بناءة وأحادية الجانب".أناإلجراءات التي اتخذها الطرفان في األيام األخيرة ب

ردود انتقامية ليست مجدية مؤكدا مع ذلك انه ال تزال هناك فرصة امام  اإلجراءات التي هي بمثابة
واضاف، "هناك برأينا سبيل للتوصل دبلوماسيا الى طريقة توجد فيها دولة إسرائيل الى  الدبلوماسية.

 جانب دولة فلسطينية".
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 رارات صعبة".ن يتخذا "قأوالفلسطينيين  "إسرائيل"وذكرت زميلته في الخارجية ماري هارف بأن على 
وقالت المتحدثة األمريكية، "ال يمكننا ان نفعل ذلك بدال منهما. هما من عليهما القيام بذلك" مؤكدة 

 ن عملية السالم ليست في طور االحتضار.أمع ذلك 
 "إسرائيل" أطلقتخاصة عن غضبهم، الثالثاء، حين  أحاديثوتحدث مسؤولون أمريكيون في 

 القدس.شرقي احياء  أحديطانية في وحدات است 708لبناء  عروضاً 
المتحدث باسم البيت األبيض للصحافيين على الطائرة الرئاسية التي  ،قال جوش ايرنست ،من جهته

كانت تقل الرئيس باراك أوباما الى ميشيجان، "نشعر بخيبة أمل إزاء األعمال المنفردة غير المفيدة 
اف، إن وزير الخارجية جون كيري يجري وأض التي صدرت عن الجانبين في األيام األخيرة".

"اتصاالت وثيقة مع فريقنا التفاوضي الذي ما يزال على األرض في المنطقة لمواصلة النقاش مع 
 األطراف".

أمريكي عقد في القدس الغربية  -إسرائيلي  –وفي الغضون، فقد دعا أنديك إلى اجتماع فلسطيني 
صائب عريقات ورئيس  ة لمنظمة التحرير الفلسطينية د.عضو اللجنة التنفيذي هوشارك في ليلة أمس.

المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، أما من الجانب اإلسرائيلي فقد شاركت وزيرة العدل اإلسرائيلية 
 تسيبي ليفني ومستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي المحامي اسحق مولخو.

  3/0/4450 ،األيام، رام هللا
 

 الستخبارات تنتقد اقتراح االفراج عن بوالردفي الكونغرس وا قيادات .45
بدا الجانب األمريكي في مأزق أمس بعد إلغاء وزير الخارجية جون كيري : جويس كرم -واشنطن 
لى رام هللا، ومواجهة الرئيس باراك أوباما عاصفة من االنتقادات من مشرعين كبار في لجان إزيارته 

فكرة "ج عن الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد واعتبروها االستخبارات في الكونغرس القتراح االفرا
 ."سيئة

ن إ "دايلي بيست"وقالت رئيسة لجنة العالقات االستخباراتية في مجلس الشيوخ ديان فاينستاين لموقع 
ما فعله خيانة "، معتبرة "غير مناسب"عن بوالرد مقابل تنازالت في المفاوضات أمر  باإلفراجاالقتراح 
. ولم "من دون فرص اتفاق أمر مختلف تماماً "ن الحديث عن االفراج عنه ألى إمشيرة  ،"أساسية

تغلق فاينستاين الباب أمام خطوات تشريعية لعرقلة هكذا خطوة في حال االتفاق عليها بين االدارة 
 ."إسرائيل"األمريكية و

ن أطوة، الفتًا الى كما اعترض النائب الجمهوري في لجنة االستخبارات ساكسبي شامبلس على الخ
 ."بوالرد ألحق الكثير من الضرر بأمريكا وال يجب االفراج عنه"
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عن السيناتور الجمهوري مارك كيرك، وكان جنديًا في قوات االحتياط في جهاز  "رويترز"ونقلت 
ال ينبغي اإلفراج عنه. عليه أن يقضي عقوبته. آمل ان يقبع في جحيم "االستخبارات البحرية، انه 

 ."ن لفترة طويلةالسج
وقال )أ ف ب( مايك روجرز رئيس لجنة االستخبارات األمريكية في مجلس النواب األمريكي لشبكة 

ن أ. وقال روجرز ان على بوالرد "مر خطأ فادحعتقد ان هذا األ"أ أول من أمس:  "ام اس ان بي سي"
نيين ارتكب بعضهم عن معتقلين فلسطي لإلفراجيدفع ثمن جريمته بالكامل. ومقايضته في صفقة 

 ."اعمال عنف، أمر غير مناسب
نهم يعارضون بشدة إطالق بوالرد أ "رويترز"أبلغ ستة من مسؤولي االستخبارات الحاليين والسابقين و 

مبكرًا، واعتبروا إن مثل هذه الخطوة ستكون خيانة ألجهزة االستخبارات، ال سيما عندما يشعر 
 على مقابل كاف من إسرائيل.كثيرون أن الواليات المتحدة ال تحصل 

الجيوسياسية  "ستراتفور"عن فريد بورتون، نائب رئيس االستخبارات في مؤسسة  "فرانس برس"ونقلت 
لقد وصل الى نهاية فترة عقوبته، ولم يعد ذا فائدة بالنسبة لنا. لماذا ال نستخدمه "االستخباراتية قوله: 
 ."في مقايضة مفيدة؟

 3/0/4450 ،الحياة، لندن
 

 يبدأ حملة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات يمريكاألاإلسرائيلي  اللوبي .46
علمت القدس دوت كوم، أن منظمة "ايباك"، اللوبي اإلسرائيلي قوي األثر  :سعيد عريقات - واشنطن

في الكونجرس األمريكي "ارسلت موفديها إلى الكونجرس األمريكي للقاء األعضاء المؤثرين في 
النواب والشيوخ، محملين ببيانات حقائق عن أن الفلسطينيين هم الذين يتحملون فشل جهود مجلسي 

 الواليات المتحدة إلحالل السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين".
ن "الفلسطينيين لم يفاوضوا أبدًا أوتزعم البيانات التي توزعها "ايباك" على األعضاء الذين تلتقي بهم 

هم منذ اللحظة األولى التي استؤنفت فيها المفاوضات في الصيف الماضي وهم بنوايا حسنة، وأن
يضعون العراقيل أمام المفاوضات، وأنهم كانوا ينتظرون اللحظة المالئمة للتوجه للمحافل الدولية، 
والتنصل من تعهداتهم التي قدموها للوزير جون كيري، في تحد لموقف الواليات المتحدة، كما بدا 

 ".1024نيسان  2إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثالثاء واضحًا ب
 3/0/4450 ،القدس، القدس
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 : هناك إمكانية إليجاد تعاون أمني بين "إسرائيل" و"جيرانها" العربواشنطن .47
رأى رئيس هيئة األركان األمريكي، الجنرال مارتن دامبسي، أن هناك إمكانية إليجاد تعاون أمني بين 

 "نيويورك تايمز"العرب لمواجهة تحديات إقليمية مشتركة. ونقلت صحيفة  "جيرانها"و "ئيلإسرا"
تعاونًا كهذا بين البلدان التي ربما لم تكن على استعداد للشراكة في "األمريكية عن دامبسي قوله إن 

كلها الماضي قد يكون ممكنًا بنحو متزايد بسبب المصالح المشتركة وفي وجه التهديدات التي تش
 . "طموحات إيران النووية والحرب األهلية في سورية والفوضى الجارية في مصر لالستقرار
  3/0/4450، األخبار، بيروت

  
 اتفاقات دوليةو نها تسلمت رسائل فلسطينية لالنضمام إلى معاهدات إالمتحدة تقول  مماأل .48

ثالثة عشر  ،الشرق األوسطالمنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في  ،تسلم روبرت سيري
 من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لالنضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية. موقعاً  خطاباً 

من تلك الرسائل إلى رئيسة  كما سلم السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة رياض منصور نسخاً 
 ية.ديوان األمين العام الذي يقوم في الوقت الراهن بجولة أوروبية أفريق

وتشمل تلك الطلبات خطابين موجهين لممثلي سويسرا وهولندا لدى السلطة الفلسطينية لالنضمام إلى 
 معاهدات جنيف األربع، واتفاقية الهاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية وملحقاتها.

 4/0/4450مركز أنباء األمم المتحدة، 
 

 راج عن البرغوثيفي البرلمان البريطاني ضمن حملة المطالبة باإلف ندوة .49
طالب مشاركون في ندوة نظمتها مجموعة البريطانيين الفلسطينيين في البرلمان البريطاني،  :لندن

سرى الفلسطينيين في السجون السلطات اإلسرائيلية بإطالق سراح مروان البرغوثي، وبقية األ
 اإلسرائيلية.

ساسيان، ورئيس مجموعة البريطانيين وشارك في الندوة سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة مانويل ح
من جنوب  وأطلقهاالفلسطينيين ريتشارد بيردين، وعضو الحملة الدولية لإلفراج عن مروان البرغوثي، 

افريقيا العام الماضي، احمد كاثردا، وعضو اصدقاء فلسطين في حزب العمال البريطاني مارتن 
 لينث.

 3/0/4450 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 يهودية إسرائيل حول .51
 هاني المصري
بــدأت القصــة منــذ نشــوء الحركــة الصــهيونّية وعقــدها العــزم علــى إقامــة وطــن قــومي لليهــود فــي "أرض 
الميعاد"، أي في فلسطين، على حساب أهلها األصليين، أي الشعب الفلسـطيني. وأخـذت القصـة ُبعـًدا 

يًرا عنـدما صـدر "وعـد بلفـور" فـي الثـاني عملًيا مع أول هجرة يهودّية إلى فلسطين. ثم أخذت بعًدا خط
، الذي أعطى فيه من ال يملك إلى مـن ال يسـتحق. واكتملـت 2627من شهر تشرين الثاني من العام 

الــدائرة عنــدما أنكــرت الحركــة الصــهيونّية وجــود الفلســطينيين ورّســخت بــين أنصــارها مقولــة )شــعب بــال 
بالشــعب الفلسـطيني بالرســائل المتبادلــة التــي أرض ألرض بـال شــعب(. وحتــى عنـدما اعترفــت إســرائيل 

؛ جــاء ذلـــك بشــكل مــوارب عـــن طريــق االعتـــراف 2663تزامنــت مــع توقيـــع "اتفــاق أوســلو" فـــي العــام 
بالمنظمة بوصفها ممثاًل للشعب الفلسطيني مـن دون االعتـراف بحقوقـه، بينمـا اعترفـت المنظمـة بحـق 

 إسرائيل في الوجود والعيش بأمن وسالم.
، 282لقصــة وأخــذت بعــًدا تراجيــدًيا عنــدما أصــدرت الجمعّيــة العامــة لألمــم المتحــدة القــرار وتواصــلت ا

مــن األرض، والدولـة العربّيــة  %11الـذي قسـم فلســطين بـين الدولــة اليهودّيـة التــي خصـص لهــا تقريًبـا 
، بينما خصص الباقي لمنطقة القدس التي نـص قـرار التقسـيم علـى أن %44التي خصص لها تقريًبا 

 ون دولّية.تك
وبالرغم من أن إسرائيل اعتبرت نفسها دولة يهودّية وتمثل الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، إال 
ــــة" كشــــرط ألي اتفــــاق إال أثنــــاء انعقــــاد مــــؤتمر  أنهــــا لــــم تطــــرح مطلــــب االعتــــراف بهــــا كدولــــة "يهودّي

 .1007"أنابوليس" في أواخر العام 
إسرائيل كدولة "يهودّيـة" مـن خـالل توقيـع "اتفاقّيـة جنيـف" بـين هناك من بين الفلسطينيين من اعترف ب

، بيــنهم أمــين ســر منظمــة التحريــر الحــالي، الــذي يعلــن اآلن 1003إســرائيليين وفلســطينيين فــي العــام 
رفضــه ليهودّيــة إســرائيل مــن دون أن يعلــن تخّليــه عــن هــذه االتفاقّيــة التــي نصــت علــى "حــق كــل مــن 

ي فــي دولــة"، وال يغّيــر مــن بشــاعة هــذا االعتــراف مــا جــاء بعــد ذلــك مــن الشــعبين الفلســطيني واليهــود
عبارة تحدثت عـن "عـدم اإلجحـاف بـالحقوق المتسـاوية لجميـع المـواطنين فـي كـل مـن الـدولتين". فكمـا 
نعرف أن وعد بلفور نّص أيًضا "على ضرورة أن نفهم جلًيـا أن لـن ُيـؤتى بعمـل مـن شـأنه أن ينـتقص 

الدينّية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودّية المقيمـة فـي فلسـطين"، ورأينـا كيـف من الحقوق المدنّية و 
أن هــذه الجملــة لــم تســاعد، بــل غطــت علــى اقــتالع الفلســطينيين وتشــريدهم وارتكــاب المجــازر بحقهــم. 
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فعنــدما يصـــبح أصـــحاب الـــبالد دخـــالء تـــتم المطالبـــة بعــدم اإلجحـــاف بحقهـــم، فهـــذا يعنـــي فـــتح البـــاب 
 م.الستباحته

هنـاك مــن يــدعو مـن الفلســطينيين ســًرا إلـى بــق البحصــة مـن خــالل إرســال رسـائل إلــى الــرئيس تطالبــه 
والحمد هلل أنه لـيس  –باالعتراف بإسرائيل كدولة "يهودّية"، أو التوصل إلى حل وسط، وبعضهم توقع 

ة وفقًـا لمـا جـاء فـي أن يتم االعتراف الفلسـطيني بإسـرائيل كدولـة يهودّيـ –مقرًبا من الرئيس هذه األيام 
ــة، وأخــرى  خارطــة الطريــق التــي تــنص علــى أن الحــل يجــب أن يتضــمن إقامــة دولتــين: واحــدة يهودّي

 فلسطينّية.
ومنهم من أخذ يدعو علًنا إلى عدم الرفض التلقائي لالقتراح بـاالعتراف بيهودّيـة إسـرائيل، والقيـام قبـل 

وكــأن هــذا لــيس واضــًحا(، وهــل هنــاك أي غطــاء ذلــك بفهــم تفســير الدولــة اليهودّيــة وتوضــيح تبعاتهــا )
قانوني لها؟ وهل يعنـي اعتـراف الفلسـطينيين بالدولـة اليهودّيـة أنـه ال يحـق العـيش فيهـا سـوى لليهـود؟، 
ـــة اليهـــود بتفســـير مـــاذا يقصـــدون منـــه  نمـــا مطالب ـــب اإلســـرائيلي بهـــذا الشـــأن، وا  أو عـــدم رفـــض المطل

 بالضبط.
ون تصـــدعات فـــي موقـــف اإلجمـــاع الفلســـطيني إزاء االعتـــراف مثـــل هـــؤالء الفلســـطينيين الـــذين يحـــدث

بيهودّيــة إســرائيل يراهنــون علــى أنهــم عــن هــذا الطريــق يلقــون الكــرة فــي الملعــب اإلســرائيلي، ويحرجــون 
 اليهود.

حجــة هــؤالء تنــازالت القيــادة الفلســطينّية، خاصــة بالنســبة لقضــّية الالجئــين، وأن اليهــود مختلفــون علــى 
ـــة، وموقـــع تفســـير هـــذا المطلـــب ـــة وديموقراطّي ـــة أو يهودّي ـــة ويهودّي ، وعلـــى أن إســـرائيل دولـــة ديمقراطّي

الفلســـطينيين فـــي هـــذة الدولـــة، وهـــل يـــتم العمـــل علـــى تهجيـــرهم طوًعـــا أو قســـًرا بـــالقوة، أو عـــن طريـــق 
تضــمين االتفــاق القـــادم تبــادل الســـكان واألراضــي الـــذي يفضــله ليبرمـــان ووضــعه شـــرًطا لقبــول خطـــة 

قبــول بوجــودهم كعبيــد ومــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة، أو اعتبــارهم أقلّيــة ُيمن حــون كيــري، أو ال
 حقوًقا متساوّية في دولة لكل مواطنيها.

إذا أقدمت القيادة الفلسطينّية على االعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي أينما كان، مثلمـا تطالـب 
لـة الفلسـطينّية، التـي إذا أقيمـت نتيجـة لمـا تسـمى "عملّيـة السـالم" الحكومة اإلسرائيلّية، مقابـل قيـام الدو 

الجاريـة حالًيــا سـتقوم علــى جـزء مــن الضــفة ومـن دون معظــم القـدس، ولــن تسـتطيع اســتيعاب إال جــزء 
مــن الشــعب الفلســطيني؛ فإنهــا تتبنــى الروايــة الصـــهيونّية للصــراع، التــي تســتند إلــى أن فلســطين هـــي 

ود إلقامــة دولــتهم الموعــودة لهــم إلقامــة هيكــل ســليمان الثالــث، وهــذا يعنــي أن "إســرائيل"، وحررهــا اليهــ
الضــحّية الفلســطينّية تعطــي الشــرعّية للجــالد الــذي لــن يعوضــه ولــن يكفيــه اعتــراف العــالم كلــه الــذي ال 
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ـــراف  ـــاهو كـــل هـــذا االهتمـــام لالعت ـــذلك تعطـــي حكومـــة نتني ـــه؛ ل ـــراف الشـــعب الفلســـطيني ب يعـــادل اعت
 رائيل كدولة "يهودّية".الفلسطيني بإس

كما ال تقتصر خطورة هذا االعتراف على تزييف الماضي، وما يعنيـه ذلـك مـن إقـرار الفلسـطيني بأنـه 
نمــا فــي كونــه يفــتح الطريــق واســًعا إلســقاط حــق الالجئــين فــي العــودة،  كــان علــى خطــأ منــذ البدايــة، وا 

اغتصـــب أرضـــه، كمـــا يفـــتح  وحـــق الشـــعب الفلســـطيني فـــي الـــداخل أن يعـــيش حـــًرا ومتســـاويا مـــع مـــن
الطريــق الســتمرار نظــام التمييــز والفصــل العنصــري ولطــرد مــن تبقــى مــن فلســطينيين، بعــد أن تكــون 

 قيادتهم قد اعترفت بأنهم غرباء وغزاة ومحتلين وجاء اليهود لتحرير أرضهم منهم.
يـزال مفتوًحـا ولـم  ما يجعل الكـالم السـابق منطقي ـا أن المشـروع االسـتعماري الصـهيوني االسـتيطاني ال

يغلق، بل اتجه، خصوًصـا فـي السـنوات األخيـرة، نحـو المزيـد مـن التطـرف وعـدم االسـتعداد للمسـاومة 
لعقـــد أي تســـوية تحقـــق الحـــد األدنـــى مـــن الحقـــوق الفلســـطينّية. وال يغيـــر ممـــا ســـبق اقتـــران االعتـــراف 

"لكل مواطنيها"، أو إقرار قانون  بإسرائيل كدولة "يهودّية" بالقول "مع عدم اإلجحاف"، أو إضافة عبارة
أساســي يحفــظ حقــوق المــواطنين فــي إســرائيل، ألنهــا عبــارات تســتهدف مــنح الشــرعّية للجــرائم الســابقة، 
وفــــتح الطريــــق لجــــرائم الحقــــة. فإســــرائيل تجســــيد لمشــــروع اســــتعماري اســــتيطاني عنصــــري، واالتجــــاه 

واصـل ويعمــق هـذا المشـروع، بحيـث ال معنــى المركـزي فيهـا يعطـي تفسـيًرا للمطالبــة بالدولـة اليهودّيـة ي
ألي جمــــل أو أي محاولــــة للتــــذاكي مــــن خــــالل اللعــــب بملعــــب الحركــــة الصــــهيونّية وتصــــور إمكانّيــــة 
إحراجهـــا عـــن هـــذا الطريـــق. فـــالمطلوب أواًل هزيمـــة وتفكيـــك المشـــروع االســـتعماري، وبعـــد ذلـــك يمكـــن 

 االعتراف بالحقوق المتساوّية للشعبين.
ال أن قــرار التقســيم نــص علــى قيــام دولــة "يهودّيــة"، فــالرد عليــه يكــون: أن القــرار كــان أمــا التعلــق بأذيــ

يتحدث عن اليهود في فلسـطين ولـيس دولـة لليهـود أينمـا كـانوا، كمـا أن الدولـة اليهودّيـة كانـت ستضـم 
 20ألـــف عربـــي و 711ألـــف عربـــي، بينمـــا كانـــت ستضـــم الدولـــة العربّيـــة  407ألـــف يهـــودي و 468

آالف  201ألف يهودي مقابل  200، بينما القدس وضواحيها ستضم وفق قرار التقسيم آالف يهودي
 عربي. فمن يتحدث عن قرار التقسيم عليه أن يأخذه كله وليس أن ينتقي جزًءا منه.

وما له داللة في هذا السياق أن نص االعتراف األميركي بإسـرائيل كـان يتضـمن كلمـة "يهودّيـة"، فقـام 
حينذاك هاري ترومان بشطبها بخط يده واستبدالها بكلمـة إسـرائيل، مـا يـدل علـى أن الرئيس األمريكي 

مســألة االعتــراف بإســرائيل كدولــة يهودّيـــة كانــت مرفوضــة حتــى مــن أقـــرب حلفائهــا، علــى عكــس مـــا 
يمارسه الرئيس األميركي الحالي باراك أوباما الذي يدعم المطلب اإلسرائيلي باالعتراف بإسرائيل دولة 

ّيـــة"، مخالًفـــا الدســـتور األمريكـــي والقـــيم الديمقراطّيـــة التـــي مـــن المفتـــرض أنهـــا تـــرفض العنصـــرّية "يهود
 والتمييز على أساس الدين.
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إن تكرار الحديث من قبل الرئيس أبو مازن عن استطاعة إسرائيل أن تسمي نفسها كدولة "يهودّية" أو 
األسـاس إذا اعترفـت بهـا الجامعـة العربّيـة  كما تشاء، وأن الفلسطينيين يمكـن أن يعترفـوا بهـا علـى هـذا

أو األمم المتحدة، والموافقة على حل متفق عليه لقضّية الالجئين وتخييـرهم الشـكلي فـي خيـارات، مـن 
ضمنها خيار العودة إلى ديارهم "إذا وافقت إسرائيل"؛ يتناقض مع التأكيدات الفلسطينّية المستمرة التـي 

بيهودّية إسرائيل، فمثل هذه القضّية ستبقى مرفوضة من الفلسطينيين  يكررها أبو مازن بعدم االعتراف
حتــى لـــو اعتـــرف العــالم كلـــه بهـــا، ومثــل هـــذه المواقـــف تشــجع مـــن يريـــدون كســر الموقـــف الفلســـطيني 

 الرافض لتبني الرواية الصهيونّية للصراع.
 3/0/4450الدستور، عم ان، 
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 . فايز رشيدد
المســألة قديمــة جديــدة، محــاوالت إســرائيلية حثيثــة الحتــواء المســيحيين العــرب، لــيس فــي داخــل منطقــة 

نما مسيحيو الدول العربية، نعم تتصاعد األصـوات فـي الكيـان الصـهيوني مطالبـة بـانخراط  48 فقط وا 
دمة فـي الجـيش اإلسـرائيلي في الحياة اإلسرائيلية، والسماح لمن يريد التجنيد والخ 48مسيحيي منطقة 

من هؤالء، من أجل ادماجهم في "المجتمع اإلسرائيلي". من بين تلك األصوات اإلسرائيلية التي تنادي 
بـــذلك، اوري شـــنهار الصـــحافي اإلســـرائيلي الـــذي كتـــب مقالـــًة فـــي صـــحيفة "هـــآرتس" حـــول الموضـــوع 

(. يـــرى الصـــحافي أن 1024ار مـــارس/اذ 14بعنـــوان "هـــل يريـــد المســـيحيون أن يكونـــوا إســـرائيليين" )
يريدون االندماج في الحيـاة اإلسـرائيلية، مـن خـالل كافـة المسـالك  48عددًا كبيرًا من مسيحيي منطقة 

 ومن أهمها، تجنيد الشباب في الجيش اإلسرائيلي.
يبـــين الكاتـــب ان لهـــذه الظـــاهرة ثالثـــة أعـــداء، القـــوميين العـــرب ومـــن ضـــمنهم تيـــار مســـيحي، واليمـــين 

لي الـــذي يعتبـــر المســـيحيين "أغيـــارا"، وكـــذلك اليســـار اإلســـرائيلي الـــذي يـــرى فـــي هـــذه الظـــاهرة اإلســـرائي
 قضيًة غير موضوعية.

يقــول الكاتــب فــي مقالتــه:"عّبر عــدد مــن الزعمــاء المســيحيين النــاطقين باســم الجمهــور المســيحي، فــي 
يلي، مــن هــؤالء الــزعيم األشــهر األخيــرة، بــأنهم يؤيــدون تجنيــد الشــباب المســيحيين فــي الجــيش اإلســرائ

الروحــي األب جبرائيــل ندافــة، والمنظمــة التــي أنشــأها وهــي "منتــدى تجنيــد الطائفــة المســيحية". يقــول 
الصحافي "لقد خلص إسرائيليون مسيحيون كثيرون بسبب هياج التطـرف الـديني والعنـف الطـائفي فـي 

ن تضـــمن لهـــم وألبنـــائهم: حريـــة الـــدول المجـــاورة، خلصـــوا إلـــى اســـتنتاج، أن إســـرائيل القويـــة يمكنهـــا أ
شخصــية ودينيــة، ونمــاء ورفاهيــة وحمايــة مــن مصــير األقليــات الفظيــع فــي الــدول المجــاورة". بــالطبع 
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يستغل الصحافي اإلسرائيلي األحداث الطائفية األخيرة التي حصـلت فـي أكثـر مـن بلـد عربـي وجعلـت 
 ي يعيشون فيها.قسمًا من المسيحيين يعملون على الهجرة من الدول العربية الت

على صعيد آخر، واألمر ليس مصادفًة بالطبع، سّن الكنيست اإلسرائيلي قانونًا يميـز بـين العـرب فـي 
 ، ويقسمهم إلى مسلمين ومسيحيين ودروزا.2648المنطقة المحتلة عام 

ارة القــانون يجعــل تمثيــل الفلســطينيين فــي اللجنــة االستشــارية لمفوضــية المســاواة فــي العمــل التابعــة لــوز 
االقتصاد، على أساس الطائفة التـي ينتمـون إليهـا. معـروف أنـه يوجـد فـي الحكومـة الصـهيونية سـلطة 
التكــــافؤ فــــي فــــرص العمــــل، ولهــــا لجنــــة مســــؤولة فــــي وزارة االقتصــــاد تمثــــل فيهــــا هيئــــات ومؤسســــات 

 جماهيرية، والعرب ممثلون فيها كأقلية عربية بدون أية تفاصيل.
القانون هو جعل التمثيل على أساس طائفي بأن يكـون هنـاك ممثـل عـن  ما قامت به إسرائيل في هذا

المسلمين العرب، وممثل عن المسيحيين مع إسقاط كلمة عرب عن المسيحيين، وممثـل عـن الـدروز. 
للعلـــم هـــذه أول مـــّرة فـــي التشـــريع يـــتم فيـــه الفصـــل وتحويـــل المســـيحية إلـــى طائفـــة لهـــا تمثيـــل. إن هـــذا 

مـــن الكيـــان الصـــهيوني. معـــروف أنـــه فـــي الهويـــة تكتـــب كلمـــة "عربـــي"  القـــانون هـــو سياســـة مقصـــودة
 للمسلمين. والمسيحيون يشار إليهم بأنهم مسيحيون وستزال عنهم كلمة "عرب".

مثلمــا قلنــا، ســّن القــانون لــيس مصــادفًة، ويتــواءم تمامــًا مــع مــا كتبــه شــنهار. بكــالم آخــر ان الحكومــة 
ان إلـى قضـية المسـيحيين العـرب، ويحـاوالن احتـواءهم. وفـي هـذا اإلسرائيلية والمشّرع اإلسرائيلي منتبه

ما يؤكد من زاوية أخرى على أن إسرائيل هي التي تقف وراء الفتنة الطائفية التي تجري في أكثر من 
 بلد عربي، مهما كانت األدوات واالتجاهات المحلية التي تستغلها.

ائفية والمذهبية واإلثنية، وتقـوم باالعتـداء علـى هذه تعمل كل ما في وسعها من أجل إثارة النعرات الط
المراكــز الدينيــة لهــذه الطائفــة، أو لــذلك المــذهب، أو لتلــك اإلثنيــة، هــذه االتجاهــات المحليــة أّيــًا كانــت 

أمريكيــة هــدفها، تفتيــت النســيج  -انتماءاتهـا الفكريــة واأليديولوجيــة والدينيــة تقــوم بتنفيــذ مخططــات إســرا
ــاه أننــا نلقــي بتبعــات مــا يجــري علــى هــذا  االجتمــاعي للمجتمعــات ــدانها. هــذا لــيس معن العربيــة فــي بل

نمــا  الصــعيد علــى نظريــة المــؤامرة، مــن دون تحميــل األدوات التنفيذيــة المحليــة المســؤولية عــن ذلــك، وا 
نقــول بــأن األخيــرة تتحمــل مســؤولية مــا يحصــل مــن تفتيــت طــائفي فــي العــالم العربــي، وهــي شــاءت أم 

مــــن دون وعيهــــا، مباشــــرة أو بطريقــــة غيــــر مباشــــرة، هــــي تقــــوم بتنفيــــذ المخططــــات أبــــت بوعيهــــا أو 
 اإلسرائيلية.

إسرائيل ال تكتفي بهـذا التفريـق بـين المسـلمين والمسـيحيين، بـل تعمـل علـى مبـدأ التفريـق بـين مسـيحي 
عامل مع ومسيحي، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الكاثوليك والالتين والموارنة مسيحيين غربيين، فإنها تت

األرثوذكس واألقباط على أنهم شرقيون. لقد سلخ الكيـان الصـهيوني المسـيحيين عـن عـروبتهم بعـد أن 
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كــانوا تــابعين لــإلدارة العربيــة، ففــي أواســط الخمســينيات اعترفــت إســرائيل باســتقالل الــدروز دينيــًا، وتــم 
ة للبـــدو )الـــذين تشـــكيل المجلـــس الـــديني الـــدرزي فـــي محاولـــة لضـــرب العـــرب بعضـــهم بـــبعض. بالنســـب

تفصلهم اسرائيل عن العرب وتتعامل معهـم كوحـدة مسـتقلة( فانهـا مـا تـزال تتـركهم فـي أوضـاع حياتيـة 
مترديـــة، خاصـــة فـــي النـــواحي التعليميـــة والصـــحية، فنســـبة التعلـــيم فـــي أوســـاطهم هـــي أدنـــى النســــب 

عض، تعمـل علـى الموجودة في الكيان الصهيوني. إسرائيل تحاول ضرب الطوائـف العربيـة بعضـها بـب
اســتمالة بعــض زعمــاء القبائــل والعــائالت مــن ذوي النفــوس المريضــة وتحــابيهم علــى حســاب العــائالت 

 األخرى، في محاولة واضحة لتفريق الصف العربي.
لقـد دأبــت األحــزاب الصــهيونية علــى إدراج بعــض األســماء العربيــة فــي قوائمهــا االنتخابيــة، بمــا يــتالءم 

 ا في تفتيت وحدة العرب.مع مصالحها ويخدم أهدافه
المسيحيون العرب مكون أساسي من مكونات أمتنا العربيـة، عاشـوا قرونـًا وعقـودًا طويلـة فـي وئـام تـام 
مـــع إخـــونهم المســـلمين. وقـــد لعبـــوا دورًا مهمـــًا فـــي النهضـــة العربيـــة الحديثـــة، وأي اســـتهداف لهـــم هـــو 

 استهداف للمسلمين أيضًا، والعكس بالعكس.
وأهلنا المسلمون يجـابهون معـًا االحـتالل والعنصـرية اإلسـرائيلية. وهـم  48في منطقة  أهلنا المسيحيون

معـــًا ولعقـــود طويلـــة هـــي عمـــر الكيـــان الصـــهيوني منـــذ إنشـــائه وحتـــى هـــذه اللحظـــة قـــاوموا ويقـــاومون 
المخططات الصـهيونية ألسـرلتهم واالبتعـاد عـن ثقـافتهم العربيـة األصـيلة. المخطـط اإلسـرائيلي الجديـد 

حلقـــة فـــي سلسلســـة طويلـــة مـــن المخططـــات الصـــهيونية للتفريـــق بـــين المســـلمين والمســـيحيين فـــي هـــو 
 .2648المنطقة المحتلة عام 

لقد أظهر المسـيحيون العـرب كمـا المسـلمون وعـيهم فوقفـوا ومـا يزالـون يقفـون فـي وجـه كـل المحـاوالت 
ن أمـام المـؤامرة الجديـدة اإلسرائيلية لفصلهم بعضهم عن بعض. نعـم يقـف معظـم المسـيحيين والمسـلمي

 التي ستفشل هي األخرى كما فشلت مخططات سابقة أخرى.

 3/0/4450، القدس العربي، لندن
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 دافيد بارزيالي
فضــال عــن البحــث فــي موضــوع تبريــر مطلــب رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو العتــراف مــن الجانــب 

هوديـــة، حقيقـــة هـــي أن المســـألة موضـــوعة منـــذ زمـــن بعيـــد علـــى طاولـــة الفلســـطيني باســـرائيل كدولـــة ي
المباحثات ويبدو ان المطالبة من الجانب االسرائيلي تشكل محطما للمساواة إن لم تكن ذريعة. وعليه، 

 يجدر أن يتوفر لها جواب راشد وبناء يكون مقبوال من الطرفين.
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هود بنـاء علـى تعريـف بنيـامين زئيـف هرتسـل فـي ان مسألة تعريف اسرائيل كدولة يهودية أو كدولة الي
كتابه "دولة اليهود" شغلت من قبـل بـال مؤسسـي الدولـة وتـردد رئـيس الـوزراء االول دافيـد بـن غوريـون 

 فيها وقرر ما قرره.
ال ريب أن جزءًا من االسباب التي منعت بن غوريون الن يقرر االمكانية الثانية أي، دولـة اليهـود لـم 

 عصرنا. يعد ذا صلة في
وكما هو معروف فقد كان التخوف في حينه أن تقرر الدول بانه اذا كان لليهود دولة، فيجدر بهـم أن 
يغادروا وينتقلوا للسكن فيها بل وان يفرضوا ذلك على مواطنيهم اليهود. تخوف آخر كـان أن المحافـل 

الوالء المـزدوج. واالدعـاء بـان المناهضة لليهود ستتهم يهود الشتات، وال سيما يهود الواليات المتحـدة بـ
اليهــود ســيكونون مطــالبين بــان يغــادروا بيــوتهم فــي الواليــات المتحــدة أو فــي اوروبــا كونــه يوجــد لليهــود 

حيــث أنــه حتــى الهجــرة الســكانية كالمكســيكيين  12وطــن قــومي فــي اســرائيل لــيس واقعيــا فــي القــرن الـــ 
طلبــا بــان يعــودوا الــى وطــنهم. وبالتأكيــد يوجــد  الــى الواليــات المتحــدة والمســلمين الــى اوروبــا ال تجــر

 اجماع بان مثل هذا الطلب ليس واقعيا.
يمكن حتى القول بان االدعاء بالنسبة لليهود غير ذي صلة على نحـو خـاص، وذلـك بسـبب االنظمـة 

يـة الديمقراطية المتينة في هذه البلدان، بسبب تـاريخ القـرن العشـرين والكارثـة، وكـذا بسـبب المكانـة القو 
 والمستقرة لليهود في أرجاء المعمورة وال سيما الواليات المتحدة.

ويتبقى االن البحث في االسباب التي تبرر مثل هـذا التعريـف اي اسـرائيل كدولـة اليهـود ولـيس الدولـة 
اليهوديــة. ومنــذ اعــالن االســتقالل كــان واضــحا بــان مــواطني اســرائيل ليســوا فقــط اليهــود بــل وانــه توجــد 

قليلة من المـواطنين االسـرائيليين بكـل معنـى الكلمـة هـم عـرب مسـلمون أو مسـيحيون، وكـذا اقلية غير 
دروز وآخرون. وتحمي وثيقة االستقالل منح المواطنة االسرائيلية لهـذه االقليـات، وهـم بالفعـل ممثلـون 

 منذئذ في الكنيست.
يــر يهــود، مثلمــا يجــد امــا تعريــف "الدولــة اليهوديــة" فيقــف علــى نقــيض وجــودي مــع كــونهم مــواطنين غ

 االمر تعبيرا رمزيا له في عدم قدرة قاضي المحكمة العليا سليم جبران على انشاد "هتكفا".
وها هي فان عظمة االساس الديمقراطي للدولة هي في أن المواطن العربي يعين قاضيا في المحكمـة 

 اشكالية الهوية بين الدولة والقومية اليهودية. أخرىالعليا، ومن جهة 
وتعريــف "الدولــة اليهوديــة" يخــرج مــن داخلــه كــل مــن ليســوا يهــودا، ولكــن معنــى تعريــف "دولــة اليهــود" 
بالمقابل هو أن كل يهودي في العالم هو بالفعـل مـواطن فـي هـذه الدولـة نظريـا إن لـم يكـن عمليـا وان 

ى كفيلـون هذه هي دولة اليهود. وهـذا حتـى لـو لـم يكـن اليهـود فقـط بـل وايضـا اصـحاب االديـان االخـر 
 بان يروا فيها دولتهم.
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برأيــي مثــل هــذه الصــياغة كفيلــة بــان تكــون مقبولــة مــن الطــرفين، وتحقــق حــال للتنــاقض البنيــوي بــين 
الدولــة اليهوديــة والدولــة الديمقراطيــة بــل وكفيلــة بــان تتغلــب بقــدر كبيــر علــى التــوتر الــذي بــين الدولــة 

ائيل كدولة اليهود ستبقى دولة يهوديـة بفضـل قـانون اليهودية ودولة كل مواطنيها. وعليه فان دولة اسر 
 العودة، ولكن في نفس الوقت ايضا دولة كل مواطنيها بحكم وثيقة االستقالل.

اضافة الى ذلك، على اساس هذه الفرضية من غير المستبعد ان نعترف، وبحكم التبادلية نحن ايضـا 
لى ذلك، سيكون ممكنا أن نرى كيـف يمكـن بفلسطين بانها دولة الفلسطينيين وليس دولة فلسطينية وع

في المستقبل للمواطنين اليهود ان يواصلوا العيش في اجزاء من هذه الدولة بل وان يـروا فيهـا دولـتهم. 
بصـــياغة اخـــرى، دولـــة اســـرائيل ســـتكون دولـــة الشـــعب اليهـــودي ولكـــن ايضـــا بصـــفتها دولـــة أي جســـم 

فلسـطين تكـون دولـة الشـعب الفلسـطيني، ولكـن سياسي مدني ستكون ايضا دولة كل مواطنيها. ودولة 
 ستكون ايضا دولة كل مواطنيها بمن فيهم اليهود.

 1/4/1024 موقع معاريف،

 3/0/4450، القدس العربي، لندن
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 نحمان شاي 

ممكـن. استقر رأي نتنياهو على اجتياز نهـر الروبكـون وبـوالرد فـوق ظهـره. ويبـدو طريـق العـودة غيـر 
ولو أنه جمد فقط البناء الحكومي لكان ذلك كافيا لنا، ولو أنه أفرج فقط عـن سـجناء فلسـطينيين لكـان 
ذلــك كافيــا لنــا، ولــو أنــه أفــرج عــن ســجناء اســرائيليين لكــان ذلــك كافيــا لنــا بيقــين، ولســت أعلــم مــا هــي 

 التنازالت االخرى التي وافق عليها قبيل عيد الفصح.
ـــ  ســاعة االخيــرة منــذ جــاء كيــري الــى اســرائيل. ربمــا ُعرضــت علــى رئــيس  14حــدث شــيء مــا فــي ال

الـــوزراء صـــورة وضـــع محدثـــة وصـــعبة عمـــا يتوقـــع فـــي الميـــدان السياســـي. ومـــن الممكـــن أن الواليـــات 
المتحدة قدرت أنها لن تستطيع أن تصد الموجة الدولية التي ستفضي الى اعتراف بدولة فلسطينية في 

لقريبـــة. أوربمـــا تكـــون حملـــة المقاطعـــة مـــؤثرة؟ قـــد تكـــون الواليـــات المتحـــدة جلســـة الجمعيـــة العموميـــة ا
تماليء اسرائيل في موضوعات مـا امنيـة أو غيرهـا، وسـنتحدث عـن بـوالرد بعـد قليـل، وعلـى كـل حـال 

 فان قرارات بهذا القدر هي قرارات تاريخية.
ولــو أنــه كــان كــذلك لكــان يمكــن أن نأســف ألن نتنيــاهو لــم يكــن مــن البدايــة مســتعدا الجــراءات كهــذه 

التفــاوض اليــوم فــي مكــان مختلــف تمامــا. مــن المناســب أن نفحــص عــن مبلــغ جديــة كــل طــرف فــي 
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التفــاوض، لكننــا موجــودون فــي داخــل المســيرة ونريــد أن ننقــذها وأن نســتمر عليهــا بغيــة التوصــل الــى 
 تسوية، آمل.

تم تجاوزهـا فـي الماضـي جزئيـا أو لـم إن التنازالت التي وافق عليها نتنياهو هي بمنزلة خطوط حمراء 
يتم أصال وقد تم تجاوزها اآلن بيقين تام. وسيكون من الصعب جدا العودة عن ذلك. إن تجميد البناء 
نقطة رئيسة فاذا كانت اسرائيل تعترف بحقيقة أنه ال ينبغي البناء وراء الكتل االستيطانية فهذه سياسة 

ن االفراج عن سـجناء عنصـر النشـاء جديدة مهمة وهي تزيل عقبات كثيرة في ا لطريق التي أمامنا. وا 
ثقــة بــين الطــرفين. أنــا أعتقــد أن االفــراج عــن ســجناء عــرب اســرائيليين خطــأ كبيــر ســيؤثر فــي مســتقبل 
العالقــات بــين مــواطني اســرائيل اليهــود ومــواطني اســرائيل العــرب والدولــة الفلســطينية المســتقبلية، لكــن 

 االيام ستخبرنا.
بهـذا القـرار زمنـا طـويال، طـويال جـدا، وال يعلـم إال القليلـون  األمريكيـونن الى بوالرد. انتظر وننتقل اآل

أن بوالرد يفترض أن يفرج عنه أصال في نهاية السـنة القادمـة، كمـا كتـب فـي موقـع مصـلحة السـجون 
ن التعجيـــل بـــاالفراج عنـــه يســـاعد  عـــام فـــي علـــى تهيئـــة الـــرأي ال األمـــريكييناالمريكيـــة فـــي الشـــبكة. وا 

اسـرائيل وفــي اليمـين خاصــة لقبـول التســوية. فهـو ُيحلــي حبـة الــدواء المـرة، المــرة جـدا التــي ســيبتلعونها 
وســـيبتلعونها، بـــال ريـــب. ومـــع ذلـــك تنهـــي الواليـــات المتحـــدة ايضـــا هـــذا الفصـــل القبـــيح للعالقـــات بـــين 

في أطواء التاريخ. ومـن الدولتين وهذا أمر جيد، فمن المرغوب فيه أن تغرق قضية بوالرد آخر االمر 
المعلــوم أن بــوالرد ســيفرج عنــه قبيــل الفصــح بحســب دراماتيــة توجيــه االمــريكيين لالحــداث. وقــد نجــح 

 جون كيري في االخراج التمثيلي لذلك. األمريكيوزير الخارجية 
إن كيــري علــى العمــوم يســتحق كــل مــدح، فقــد أخــذ اجــازة مــن حادثــة دوليــة خطيــرة كشــبه جزيــرة القــرم 

الفلسـطيني. وال شـك أنـه "موسـوس" و"مسـيحاني" وربمـا يسـتحق  اإلسـرائيليللتفـاوض  أخـرىغ مرة وتفر 
 جائزة نوبل. األمرآخر 

 1/4/1024اليوم  إسرائيل
 3/0/4450القدس العربي، لندن، 
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