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  ة من ضمنهن حائزة لـ"نوبل للسالم"من الوصول إلى غز  ةناشطة دولي 26تمنع  مصر .1
 26السلطات المصرية، تحفظت مساء األربعاء، على أن ، 2/3/6102فلسطين أون الين،  ذكر موقع

ع غزة عن طريق معبر رفح البري، تمهيدا ناشطة دولية وصلن إلى مطار القاهرة في محاولة لدخول قطا
 لترحيلهن على طائرات صباح الخميس، بحسب مصادر أمنية في المطار وبيان لوزارة الطيران المدني.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن "الناشطات، وبينهن )المناضلة الجزائرية( جميلة 
رات عدد من شركات الطيران من فرنسا وبلجيكا والواليات بوحريد وصلن مطار القاهرة على متن طائ

المتحدة والنمسا.. تم التحفظ على الناشطات ومن المتوقع تزايد أعداهن خالل الساعات المقبلة". لكن مصدرا 
 أمنيا آخر قال إنه "حتى اآلن لم نتأكد من وجود جميلة بوحريد ضمن الناشطات".

 08أعلنت أن بوحيرد ستصل القطاع، على رأس وفد نسائي يضم وكانت الحكومة الفلسطينية في غزة 
مارس/ آذار تضامنا مع  0متضامنة من جنسيات عربية وأجنبية، للمشاركة في احتفاالت يوم المرأة العالمي 

 النساء الفلسطينيات.
ناشطة يسعين لدخول غزة عن طريق معبر رفح.. لكن لن يدخلن مصر  08"هناك  المصادر:وأضافت 

على قوائم الشخصيات غير المرغوب في دخولها البالد، وعليهن  إدراجهنب غلق المعبر، إضافة إلى بسب
سرائيل" التي تحاصر قطاع غزة منذ  التوجه إلى )إسرائيل( لدخول القطاع، حيث توجد ستة منافذ بين غزة وا 

 .6882عام 
 أوقفت وطردتلمصرية السلطات ا، أن ف ب أ عنالقاهرة  من، 2/3/6102، 60موقع عربي وأضاف

إلى وفد  لالنضمامبعدما حاولت دخول البالد  ،األربعاءأمس حائزة جائزة نوبل للسالم مايريد ماغواير 
 سيتوجه إلى قطاع غزة، وفق ما أعلن مسؤولون في مطار القاهرة.

ها مع ويمكن أن يتسبب هذا الوفد بإحراج للسلطات المصرية المؤقتة، وخصوصا على خلفية توتر عالقات
 حركة حماس، التي تسيطر على غزة، التي حظر القضاء المصري الثالثاء نشاطاتها في مصر.

والثالثاء، أوقفت الشرطة المصرية أيضا، وطردت الناشطة األميركية المناهضة للحروب ميدي بنجامين، 
ة كسروا "إن عناصر الشرط وقالت: وهي عضو في الوفد نفسه الذي يتوقع أن يصل إلى غزة الخميس.

وقالت ماغواير الناشطة اإليرلندية الشمالية: "إنها وصلت إلى مطار القاهرة، ترافقها الناشطة آن  ذراعها".
 باترسون مساء الثالثاء".

وأضافت في اتصال هاتفي من لندن "نقلنا إلى مركز اعتقال، وتم استجوابنا واحتجزنا لثماني ساعات، ثم 
وأوضحت ماغواير أن  القاهرة، وستتم إعادتنا على متن طائرة أخرى".أبلغنا بإنه لن يسمح لنا بدخول 

وقال مسؤول في المطار "إن اسمها  "عناصر الشرطة كانوا "مهذبين"، لكنهم لم يوضحوا لها أسباب طردها".
 مدرج على الالئحة السوداء".

 
 الفلسطينية القضيةبيحرم القاهرة من ممارسة دورها د. محسن صالح: قرار حظر حماس في مصر  .4

محسدن  فدي بيدروت، الددكتور قال مددير عدام مركدز الزيتوندة للدراسدات واالستشدارات: سعد الدين نادية- عمان
تصدعيد غيدر مبدرر لجهدة ، حظر أنشطة "حماس" وا غدال  مقراتهدا فدي مصدرحول صالح إن "القرار المصري 

 سيولة".التعامل مع حركة "حماس"، وسط مشهد داخلي مصري غير مستقر وفي حالة 
نما يلحق الضرّر بالسياسدة المصدرية  وأضاف، لد"الغد" من بيروت، إنه "ال يخدم األهداف الوطنية والقومية، وا 

 ويحرم القاهرة من ممارسة دورها المركزي والحيوي في القضية الفلسطينية".
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بيقدده فعليددا ، لصددالح وأوضددح بددأن القددرار "غيددر ملددزم للحكومددة، إزاء جددواز االسددتئناف والتجدداوز"، مسددتبعدا  "تط
 من قبل النظام الحاكم ضّد الحركة ألغراض الضغط السياسي". مسلطا  توظيفه سيفا  

بيددّد أن "الجهددات التددي تسددتخدم حالددة اإلشددكالية القائمددة بددين واقعددة "االنقددالب" والتيددار اإلسددالمي، ممددثال  فددي 
و الحركددة القريبددة مددن الجماعددة وهددي جماعددة اإلخددوان المسددلمين المصددرية، أرادت توسدديع دائددرة االسددتهداف نحدد

 "حماس".
وقّدر "بحذرها تجاه التعاطي مع القرار كورقة سياسية من الممكدن التلدويح بهدا بددون تفعيلهدا"، معتبدرا  أن "هدذه 

 الورقة معيبة بحق الجهة التي أصدرتها".
تراتيجي المصدري الدذي واعتبر أن "ثمدة محدددات ضدابطة لنفداذ القدرار، يقدع فدي مقددمتها العقدل السياسدي االسد

لن يسمح للعالقة مع "حماس" بالتدهور حّد القطيعدة، وال للقيدادة بدالظهور أمدام الشدعب المصدري والدرأي العدام 
العربي اإلسالمي وكأنها متحالفة مع االحتالل اإلسدرائيلي، فدي ظدل االسدتعداد لالنتخابدات الرئاسدية المصدرية 

 قريبا ".
تلك الورقة كمثلبة ضّد النظام نفسه"، منوها  "بحالة التعاطف والوعي الشعبي فيما قد "تستخدم قوى المعارضة 

القويدددة فدددي مصدددر تجددداه الخدددط المقددداوم ضدددد االحدددتالل، حتدددى فدددي ظدددل الحملدددة اإلعالميدددة التدددي تتعدددرض لهدددا 
 حماس، إذ ال بد في النهاية من ترتيبات معينة لن تستثني منها المعادلة الفلسطينية".

ة التددداعيات الميدانيددة للقددرار، إال إذا تصدداعد الموقددف صددوّب الجنددوح لمندداحي أخددرى"، ورجددح صددالح "محدوديدد
 ولكنه استبعدها في ظل المرحلة الحالية.

1/3/4102الغد، عمان،   
 

 المتوقعة لما سيحدث لمخيم اليرموك سيناريوهاتال لمركز الزيتونة حول استراتيجيتقدير  .3
زيتونددددة للدراسددددات واالستشددددارات السدددديناريوهات المتوقعددددة لمددددا اسددددتعرض تقدددددير اسددددتراتيجي لمركددددز ال: بيددددروت

سيحدث لمخيم اليرموك لالجئدين الفلسدطينيين الواقدع جندوب العاصدمة السدورية دمشدق والدذي يخضدع لحصدار 
 مشدد منذ أشهر طويلة.

هدنددة وتوقددع التقدددير الددذي تلقددت وكالددة "صددفا" نسددخة عندده األربعدداء أن تتجدده السدديناريوهات إمددا إلددى إنجدداح ال
وتحييدددد المخددديم، أو إلدددى اسدددتمرار الصدددراع علدددى المخددديم، أو أن يحسدددم أحدددد الطدددرفين السددديطرة علدددى المخددديم 

 لصالحه.
ددا  230ألدف فلسدطيني كددانوا يقيمدون فدي مخديم اليرمددوك اضدطر نحدو  260وبحسدب التقددير فإنده "مددن بدين  ألف 

 ت إلى استشهاد العشرات منهم".منهم للنزوح منه، فيما عانى الباقون من حصار قاٍس، ومن مجاعة أد
ويددذكر أندده بددالرغم مددن حددرو معظددم القددوى والفصددائل الفلسددطينية علددى تحييددد المخيمددات، وعدددم التدددخل فددي 
الشددأن الددداخلي السددوري إال أن تطددورات األحددداث ومحدداوالت العديددد مددن القددوى المتقاتلددة االسددتفادة مددن الموقددع 

ينيين في النزاع، أدى في النهاية إلى أن تصبح ساحة المخديم أحدد اللوجستي لمخيم اليرموك، أو إقحام الفلسط
 ساحات الصراع.

 
 

 السيناريوهات المحتملة
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ويشير التقدير إلى أنه يصعب التنبؤ بمدالالت الثدورة بسدوريا، وفيمدا إذا كاندت محادثدات "جنيدف" سدتنجح، فيمدا 
صر السديناريوهات المحتملدة فيمدا يتعلدق لو استؤنفت في الوصول لحّل سياسي لألزمة، الفتا إلى أنه يمكن ح

 بمخيم اليرموك فيما يلي
 

 التهدئة وتحييد المخيم
ددا ظاهري ددا علددى هددذا السدديناريو لدددى األطددراف المختلفددة حيددث توجددد رغبددة  وبحسددب التقدددير "يبدددو أن هندداك توافق 

 بتحييد الفلسطينيين والمخيمات عن الصراع الدائر وأال ُيستخدموا كأداة ألي طرف".
ددرين للمخدديم، وتدددفق المسدداعدات وا عددادة اإلعمددار، وعددودة الحيدداة المعتددادة،  وهددذا السدديناريو يسددمح بعددودة المهجخ
مشددديرا إلدددى أن أزمدددة الثقدددة بدددين األطدددراف المتصدددارعة، والحاجدددة الماسدددة السدددتخدام كدددل مدددا لدددديها مدددن وسدددائل 

دا للسيطرة والضغط على الخصوم، وعدم حسم الصراع لصالح أيّ  طرف ستجعل  سيناريو التهدئدة احتمداال  هش 
 وقابال  للخر  واالنهيار في أي لحظة.

 
 استمرار الصراع

استراتيجية أو الميدانية لدى أطراف النزاع على الجاندب اإلنسداني -وهو يفترض أن يتم تغليب المصالح الجيو
للصدراع  وكأحدد أورا   أو الخصوصية الفلسطينية للمخيم، والتعامل مع المخيم كجدزء مدن الجغرافيدة السياسدية

 الضغط المستخدمة.
ويتابع "بالتالي فدإن المخديم سديكون عرضدة لمزيدد مدن الحصدار والددمار والمعانداة"، كمدا يفتدرض السديناريو أن 
دا إذا مدا كاندت  النظام قد ال يسدتعجل فدي حسدم المعركدة لصدالحه حتدى لدو كدان يملدك األدوات لدذلك، خصوص 

ا   حتى ال يوصم باستهداف الفلسطينيين ومخيماتهم.األثمان في األرواح كبيرة جد 
كمددا يفتدددرض السدديناريو أن المعارضدددة السددورية مدددا زالددت بعيددددة عددن تحقيدددق أّي مكاسددب جوهريدددة فددي دمشدددق 
العاصمة. وأن الرغبة الدولية الغربية ما زالت مع إطالة أمد الصراع واسدتمرار اسدتنزاف وتددمير البندى التحتيدة 

 االجتماعي في سورية.السورية وتمزيق النسيج 
 

 حسم الصراع ألحد الطرفين
ويفترض هذا السيناريو أن تتحقق السيطرة الكاملة على المخيم ومداخله ومخارجه ألحد الطدرفين  وهدو مدا قدد 

 يعني إنهاء الحصار وعودة أعداد من المهجرين وعودة الحياة بدرجة أو بأخرى.
ا إال بعدد إيجداد حدّل شدامل فدي سدوريا، وهدو مدا يعندي أنده غير أن األوضاع لن تعود بشكل كامل إلى طبيعته

حتدددى لدددو حسدددم األمدددر لصدددالح طدددرف معدددين فدددي المخددديم، فلدددن يكدددون المخددديم بمندددأى عدددن القصدددف الجدددوي أو 
 المدفعي أو العمليات العسكرية واألمنية، طالما أن البيئة المحيطة األوسع هي بيئة غير مستقرة.

يوهات المرجحة علدى أرض الواقدع فدإن السدعي يجدب أن يسدتمر لحمايدة مدا ويضيف التقدير "أي ا كانت السينار 
تبقى من وجود فلسطيني في سوريا، وتحييده عدن المشداركة فدي القتدال، والعمدل الجددّي للتوصدل إلدى توافقدات 
وتفاهمددات مددع أطددراف الصددراع، مددن أجددل جعددل المخيمددات مندداطق آمنددة لسددكانها، ومددّدها بكددل أسددباب الحيدداة 

 ، تمهيدا  لعودة من تهجروا منها وتقطعت بهم السبل داخل سورية وخارجها".ومقوماتها
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ويؤكد أنه في هذا السيا  ال بّد أن تضع القيادات والفصائل الفلسطينية نصب أعينها أهميدة وضدرورة الحفدا  
دددر عدددن  علدددى النسددديج االجتمددداعي الفلسدددطيني بالمخيمدددات بوصدددفها حاضدددنة للنضدددال مدددن أجدددل العدددودة، والمعبّ 

 الهوية الكفاحية الفلسطينية، والموئل للمناضلين الفلسطينيين جيال  بعد جبل.
ومن جهة أخرى يجب على الفصائل الفلسطينية أن تفكر ملي ا وتعمل جدي ا مدن أجدل الحفدا  علدى االمتيدازات 

دا فدي الوضدع القدانوني  والمكاسب التي تحققت للفلسطينيين في سوريا خدالل الفتدرات الماضدية، والمتمثلدة أساس 
 المتميز الذي تمتع به الفلسطينيون في سورية على امتداد العقود الستة الماضية.

 
 اقتراحات وتوصيات

ددرين، 2 . رفددع الحصددار فددور ا عددن مخدديم اليرمددوك )وكافددة المخيمددات(، والسددماح بحريددة الحركددة، وعددودة المهجخ
 وعودة الحياة الطبيعية.

 
ؤكد على تحييد المخيمات الفلسطينية عدن أشدكال الصدراع المسدلح . ضرورة تطوير موقف فلسطيني موّحد ي1

قندداع أطددراف الصددراع المختلفددة  الددذي تشددهده سددورية، وتعزيددز هددذا الموقددف ميدددانيا  بشددكل عملددي وملمددوس  وا 
 بذلك.

 
يدل . دعوة الدول المانحة لإليفاء بالتزاماتها في دعدم األوندروا، وتقدديم دعدم اسدتثنائي لهدا بمدا يمكنهدا مدن تفع3

دورها في إغاثة الالجئين الفلسطينيين داخل سورية، والمهجدرين مدنهم إلدى الددول المجداورة. وفدي السديا  ذاتده 
دعدددوة المنظمدددات غيدددر الحكوميدددة الدوليدددة إلدددى تقدددديم المزيدددد مدددن الددددعم لتدددأمين الحاجدددات األساسدددية لهدددؤالء 

 الالجئين.
 
التابعدددة للدولدددة السدددورية بممارسدددة دورهدددا اإلنسددداني . قيدددام "المؤسسدددة العامدددة لالجئدددين الفلسدددطينيين العدددرب" 4

 وواجبها الوطني، والتنسيق مع األونروا في تقديم الخدمات اإلغاثية.
5/3/4102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
1/3/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 اولة لتبرير الحصارغزة محليرانية متوجهة "إسرائيل" اعتراض سفينة أسلحة إ نإعال : شهوانإسالم  .4

اعترض فجر أمس، عن رأت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة اإلعالن "اإلسرائيلي" : )وكاالت(
محاولة لتبرير الحصار، وقال الناطق باسم  سفينة زعم أنها تحمل شحنة أسلحة إيرانية غايتها قطاع غزة،

ير الحصار المفروض على قطاع غزة وفي ظل حديث بعض الداخلية إسالم شهوان إن "هذا الخبر يأتي لتبر 
المؤسسات الشعبية في أوروبا عن نيتها اإلبحار إلى القطاع لفك الحصار"، وأضاف "ننظر بخطورة بالغة 
إلى أن ذلك لتبرير الحصار بكل أنواعه"، ودعا اإلعالميين إلى "عدم االنسيا  وراء الرواية الصهيونية عن 

لى أن "البحر كله مغلق ومحاصر وال تستطيع أي سفينة اإلبحار"، وأضاف أن "المقاومة السفينة"، الفتا  إ
 ليست بالسذاجة بمكان لتقوم بإرسال كمية من األسلحة عبر البحر في ظل الحصار البحري المطبق". 

 6/2/3014الخليج، الشارقة، 
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 ان محمود عزت في غزةخو عن مقتل نائب مرشد اإلنباء صحة األ تنفي غزة  في الداخليةوزارة  .5
أفادت بمقتل نائب مرشد  التينفى الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة غزة اسالم شهوان صحة االنباء 

مؤكدا ان نائب مرشد االخوان غير  غزة، فيالدكتور محمود عزت منذ ايام  "االخوان المسلمين «جماعة
 غزة مطلقا. فيموجود 
المنشقة عن تنظيم االخوان، ان هناك مصادر تؤكد وفاة محمود اعلنت حركة اخوان بال عنف، وكانت 

منذ ايام والجماعة تقوم حاليا بإخفاء الخبر للمحافظة على الروح المعنوية  عزت نائب مرشد االخوان،
وقامت الحركة  غزة،فند  بقطاع  في، موضحين ان جماعة مسلحة قامت باغتياله اثناء وجوده ألبنائها

 بوك.اعلنت فيه الجبهة على صفحتها على موقع الفيس  الذيبنشر البيان 
 6/2/3014، األهرام، القاهرة

 
 من طرف واحد إلنهاء المفاوضات رسميإعالن  "إيباك"أمام منظمة  نتنياهو: خطاب نبيل شعث .6

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أن خطاب نتنياهو أمام منظمة  اعتبر عوض: وليد-هللارام 
أعلن ‘، ومضيفا ’من طرف واحد إلنهاء المفاوضات رسمي إسرائيليإعالن ‘الواليات المتحدة  في "إيباك"

اتفقنا عليها مع اإلدارة  التينتنياهو بوضوح رفضه لكل قواعد السالم ولكل قواعد المفاوضات النهائية 
. واشار الى أن ’األمريكية وهي حل قضايا الحدود والالجئين واالستيطان وكل قضايا الوضع النهائي

 االعترافنتنياهو أعلن انه ال يريد قوات دولية، أي يريد قوات إسرائيلية وال يريد حال لقضية الالجئين ويريد ‘
 ’.بيهودية الدولة اإلسرائيلية وهذا مرفوض تماما

كالم نتنياهو يشكل تحديا لإلدارة األمريكية ويقطع الطريق على أي حل قائم على ‘وأوضح شعث أن 
إذا قبلت اإلدارة األمريكية هذا ‘، وأضاف ’رعية الدولية وحل الدولتين ويرفض حقو  الشعب الفلسطينيالش

 ’.األمر، وال أعتقد أنها، ستقبل فنحن سنرفض
 6/2/3014القدس العربي، لندن، 

 
 السلطة توقف رواتب عشرات الموظفين الموالين لدحالن :بو زايدةأسفيان  .7

سطيني في حركة فتح أمس ان السلطة الفلسطينية قررت وقف رواتب أعلن مصدر فل :ا ف ب()-غزة
 العشرات من انصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحالن.

محمد دحالن العاملين في  أنصارمن  79السلطة الفلسطينية قطعت هذا الشهر رواتب »وقال المصدر ان 
 «.لطة الفلسطينيةاجهزة السلطة حسب نو القرار لمخالفة السياسة العامة للس

شخصا وان معظم الذين قطعت رواتبهم هم من  21كانت السلطة قطعت الشهر الماضي رواتب »واضاف  
فروا من قطاع غزة الى مصر والضفة  ألنهمالعاملين في االجهزة االمنية وعدد منهم مطلوب لحماس 

 «.زةوان قسما منهم من غ 1009الغربية بعد سيطرة الحركة على القطاع منتصف 
الشديد اتضح بعد ان تم تحويل  لألسف»وصرح عضو المجلس الثوري في حركة فتح سفيان ابو زايدة 

الرواتب للبنوك ان العشرات من ابناء فتح قد تم بالفعل قطع رواتبهم، والسبب كما تم نشره هو لمناهضتهم 
ذا القرار يجب، ال بل هي الجهة التي اتخذت ه»واوضح ابو زايدة ان «. للسياسة العامة لدولة فلسطين

ملزمة، ان تشرح للرأي العام الفلسطيني بشكل عام ولمن قطعت رواتبهم بشكل خاو لماذا تم اتخاذ هذا 
اين موقف القضاء من هذا االجراء، »وتساءل قائال «. االجراء، وما هو االساس القانوني الذي استند عليه
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يني بشكل عام الذين لم تقطع رواتبهم بعد، ان يعرفوا فتح بشكل خاو وابناء الشعب الفلسط ألبناءوكيف 
 «.ان كانوا عرضة لهذا االجراء في المستقبل ام ال؟

6/2/3014الدستور، عّمان،   
 
 الحمد هللا يوقع على طرح عطاء دولي للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول .8

ي للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر وقع رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، على طرح عطاء دول :رام هللا
 تغطي أجزاء عديدة من المحافظات في الضفة الغربية. 1ك م 000البترول في منطقة امتياز بمساحة 

وكّلف الحمد هللا نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية محمد مصطفى، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ 
الغرض بدراسة العروض التي سيتم تقديمها بهذا الخصوو،  ذلك، وتكليف اللجنة الخاصة المشكلة لهذا

وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب حسب المقتضى القانوني في 
 جلسة مقبلة.

6/2/3012الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 يع اإلسكانغزة: ال يمكن التفريط بالمساحات الزراعية لصالح مشار في  الحكومة .9

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة على مبدأ عدم التفريط بالمساحات الزراعية لصالح إقامة : غزة
 مشاريع إسكانية في قطاع غزة.

وقال المكتب اإلعالمي للمجلس، في بيان صحفي له، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته األسبوعية اعتماد 
الدائمة والتي أكدت على هذا المبدأ، الفتا  النظر إلى أنه يمكن تحويل توصيات اللجنة االقتصادية الوزارية 

بعض المساحات الزراعية إلى مناطق سكانية بعد تقديم دراسة من وزارة األشغال العامة واإلسكان 
 بالخصوو.

 5/2/3014قدس برس، 
 

 : تمسك السلطة بالمفاوضات يعطي االحتالل فرصة لتهويد القدسنائب عن حماس .10
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس " باسم الزعارير أن االحتالل اإلسرائيلي لن : يلالخل

يجد فرصة مواتية لمزيد من التهويد واالنتهاكات وفرض الوقائع على األرض في القدس المحتلة، كما توفره 
 السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي.

دس برس" على أن السلطة الفلسطينية ومن خالل رفضها ألي وشدد الزعارير في تصريحات خاصة لد "ق
حراك على األرض في الضفة الغربية حيال إجراءات االحتالل بالقدس وضمان أمن االحتالل واستمرارها 
في المفاوضات بتوفير الغطاء السياسي لكل ما يقوم به االحتالل من انتهاكات بالقدس والمسجد األقصى، 

جراءاتهل تعزز مخططات االحتال  التهويدية. وا 
 5/2/3014قدس برس، 
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 تهامرزوق من مغادر  أبوتمنع  مصر": اليوم"رأي  .00
مدرزو  نائدب رئديس  أبدود. موسدى  أناليدوم" مدن مصدادر مقربده جددا مدن حركدة حمداس  رأيعلمت " القاهرة:

مكددان آخددر  أي إلددىالمكتددب السياسددي للحركددة والمقدديم حاليددا فددي القدداهرة، ممنددوع مددن السددفر ومغددادرة مصددر 
 خارجها.

مرزو  في مصدر ممدا يجعدل وجدوده  أبود.  إقامةالسلطات المصرية رفضت تجديد  أنوقالت هذه المصادر 
 قانونية قد يكون من بينها االعتقال. إلجراءاتالذي قد يعرضه  األمرغير شرعي، 

قطدداع غددزة  إلددىودة تسددمح لدده بددالع أنمددرزو  طلددب مددن السددلطات المصددرية  أبددود.  أناليددوم"  رأيوعلمددت "
 إلددىفيدده بشددكل دائددم، لكددن السددلطات المصددرية رفضددت حتددى هددذا الطلددب، ولددم تسددمح لدده بالمغددادرة  واإلقامددة
 القطاع.

 1/3/4102، رأي اليوم، لندن
 

 في غزة: حماس جزء من الحركة الوطنية وليس لها أي دور خارجي خاصة في مصر  الفصائل .04
القوى الوطنيدة واإلسدالمية فدي قطداع  ، أنغزةمن  )د ب أ(الة ، عن وك1/3/4102، الدستور، عّمانذكرت 
 أكدت أمس حرصها على العالقة "المتينة" بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني. غزة

وأعربت القوى، في بيان صحفي عقب اجتماع لها في غدزة لبحدث قدرار محكمدة مصدرية بحظدر أنشدطة حركدة 
 بها دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.حماس في مصر، عن تقديرها لمصر وشع

فددي الوقددت نفسدده، أكدددت القددوى الوطنيددة "دور مصددر وحرصددها علددى احتضددان ورعايددة المصددالحة الفلسددطينية 
وتطلعهدددا إلدددى اسدددتئناف دور مصدددر فدددي إنهددداء االنقسدددام الفلسدددطيني الدددداخلي وتطبيدددق مدددا تدددم االتفدددا  عليددده". 

النقسدددام يمثدددل جرحدددا  نازفدددا  ومددددخال  السدددتمرار األزمدددات التدددي تعصدددف بالوضدددع وذكدددرت القدددوى أن "اسدددتمرار ا
الفلسددطيني"، مشددددة علددى ضددرورة اإلسددراع فددي إنهدداء االنقسددام واسددتعادة الوحدددة والتقدددم بخطددوات ملموسددة فددي 

 هذا االتجاه "األمر الذي يفتح الطريق لمعالجة األزمات كافة.
ة الوطنيدددة الفلسدددطينية تمدددارس حقهدددا إلدددى جاندددب الفصدددائل وأكددددت أن حركدددة حمددداس هدددي "جدددزء مدددن الحركددد

الفلسددطينية كافددة فددي الدددفاع عددن الشددعب الفلسددطيني وقضدديته العادلددة وقددد أعلنددت أكثددر مددن مددرة لدديس لهددا أي 
 أنشطة خارج فلسطين وبالذات في األراضي المصرية".

ته عقدب االجتمداع، شدددت فدي بيدان صدحفي أصددر ، أن الفصدائل 5/3/4102، فلسطين أون اليـنوأضدافت 
 على ضرورة الوحدة الوطنية وتطبيق خطواتها عملي ا ونبذ االنقسام الداخلي.

ودعدت القدوى الوطنيددة واإلسدالمية وسددائل اإلعدالم كافددة إلدى الحفدا  علددى الخطداب اإلعالمددي لتعزيدز أواصددر 
 صالحة الفلسطينية.العالقة األخوية بين الشعبين، مؤكدة على دور مصر التاريخي واحتضانها لجلسات الم

 
 : حديث االحتالل عن ضبطه لسفينة أسلحة إيرانية إلى غزة تضليل إعالميالبردويل .03

( 3|5)]أمددس  نفددت حركددة حمدداس المعلومددات التددي أوردتهددا مصددادر إسددرائيلية اليددوم االربعدداء : غددزة )فلسددطين(
 2500ى بعدددد حدددوالي فدددي البحدددر االحمدددر علددد باألسدددلحةعدددن أن سدددالح بحريتهدددا اسدددتولى علدددى سدددفينة محملدددة 

كيلددومتر مددن سددواحل فلسددطين المحتلددة، كانددت فددي طريقهددا الددى قطدداع غددزة، واعتبددرت ذلددك جددزءا ممددا أسددمته 
 "الفبركات اإلعالمية" التي تسعى للتحريض على الشعب الفلسطيني.
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ة وأكد القيادي في "حماس" الددكتور صدالح البردويدل فدي تصدريحات لدد "قددس بدرس" أن هدذه المعلومدات عاريد
عددن الصددحة تمامددا، وأن حركتدده "ال علددم لهددا بمددا تحدددث عددن الجانددب الصددهيوني .. هددذا كددالم ال مصدددر لدده 
سوى االسرائيليون، وهو يأتي في سيا  حملة التحريض واالستعداء ضد غدزة، والتدي تشدنها عددة أطدراف لكدن 

 مصدرها األساسي هو الكيان الصهيوني".
 5/3/4102قدس برس، 

 
 ": أمثالك من اإلعالميين هم من يشعلون الفتنة اإلبراشي"المي المصري إلعالزهار ل محمود .02

وائددل اإلبراشددي وبعددض اإلعالميددين،  ]المصددري  اتهددم محمددود الزهددار، القيددادي فددي حركددة حمدداس، اإلعالمددي
 بإشعال الفتنة بين أهل غزة والمصريين، مضيفا: "اإلبراشي وأمثاله هم من يشعلون الفتنة".

، فددي السدداعات األولددى مددن "1دريددم "الل مداخلددة هاتفيددة لبرنددامج "العاشددرة مسدداء" علددى قندداة وقددال "الزهددار"، خدد
صباح اليوم األربعاء: "قرار المحكمة ضد حماس سياسي بامتياز ويفتقد للعدالة  ألنه صددر فدي غيداب دفداع 

 عن الحركة ولم ُيقدم مستندات وال قرائن وال أدلة".
 1/3/4102، الشعب، مصر

 
 ظام الحالي في مصر بإغالقه معبر رفح يفقد دوره المحوري في قضية فلسطينحماس: الن .05

قال فيه الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إن "النظام المصدري الحدالي بإغالقده معبدر : د ب أ()-غزة 
طال  العنان لحمدالت التشدويه والتضدييق علدى الفلسدطينيين.. يأخدذ مصدر باتجداه تخليهدا عدن أي دور  رفح وا 

القضدددايا العربيدددة بوجددده عدددام والقضدددية الفلسدددطينية بشدددكل خددداو". واعتبدددر برهدددوم فدددي بيدددان أن  محدددوري تجددداه
ممارسات مصر ضد حماس "عربون صداقة مدع العددو اإلسدرائيلي وتصدفية حسدابات مدن قبدل قيدادات متنفدذة 

اومتهدا والضدغط وسابقة في نظام )الرئيس السابق محمدد حسدني( مبدارك حداولوا مدرارا تركيدع حمداس ووقدف مق
 أمريكا". وبإمالءاتعليها لالعتراف بإسرائيل وبشروط الرباعية 

وشدد على أن "كل من ساهم في ترسيخ هذه السياسات مدن أي طدرف أو طبدل وزمدر لهدا يتقداطع قدوال وفعدال 
مددع سياسددات العدددو اإلسددرائيلي". وقضددت محكمددة القدداهرة لألمددور المسددتعجلة بمحكمددة عابدددين أمددس بحظددر 

 حركة حماس والتحفظ على مقراتها في مصر.نشاط 

 1/3/4102، الدستور، عّمان
 

 سنة من المطاردة 01بعد  القسامالقواسمي المطلوب رقم واحد بالضفة من  تعتقل "إسرائيل" .01
خاصدة اعتقلدت المطدارد رقدم  إسدرائيليةقدوات  أن األربعاءمصادر فلسطينية أمس  أكدترام هللا د وليد عوض: 

 عاما من مطاردته. 26غربية من قادة حماس العسكريين، وذلك بعد واحد بالضفة ال
المصددادر بددان قددوات إسددرائيلية خاصددة مددن وحدددة "دوفدددفان" هددي مددن نفددذ عمليددة االعتقددال للقيددادي  وأوضددحت

ددا( بددالقرب مددن  44السددابق فددي كتائددب القسددام، الددذراع العسددكرية لحركددة حمدداس، أيددوب أحمددد القواسددمي ) عام 
الخليدددل، وذلدددك بعدددد ان اقتربدددت منددده تلدددك الوحددددات وهدددي متخفيدددة بدددالزي العربدددي المددددني،  منزلددده وسدددط مديندددة

 وبسيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية.
ترجلدوا  –قدوات خاصدة  –مسدتعربين  3وعن تفاصيل عملية االعتقال قال مسلم القواسمي، نجل المعتقدل، إن 
وأشددهروا السددالح فددي وجدده والددده وذلددك بعددد مددن شدداحنة بضددائع بيضدداء اللددون تحمددل لوحددة تسددجيل فلسددطينية، 
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جنددي ا  10انده بعدد ذلدك ترجدل نحدو  إلدىلحظات من صعوده لسيارة ابنه للذهاب إلى إحدى المناسدبات، الفت دا 
 .2443من الشاحنة، لمحاصرة والده واعتقاله، منوها الى أّن والده مطارد لالحتالل منذ عام 

 26مندذ  اعتقالدهب إلسدرائيل مندذ سدنوات، ولدم تدتمكن إسدرائيل مدن ويعتبر القيادي القواسدمي مدن أبدرز المطلدو 
 عاما.

ونقلت مواقع اخباريدة تابعدة لحمداس عدن مسدلم القواسدمي نجدل أيدوب قولده، إن "قدوة مدن المسدتعربين اختطفدت 
 ىإلدأعدوام."، مشديرا  3أيام بعد اعتقال دام نحو  20والده الذي أفرج جهاز األمن الوقائي الفلسطيني عنه قبل 

أن "السدددلطة الفلسدددطينية أفرجدددت عدددن والدددده بعدددد خوضددده إضدددرابا مفتوحدددا عدددن الطعدددام احتجاجدددا علدددى تواصدددل 
هددو "الصدديد الثمددين" الددذي نددال مندده جددي  االحددتالل،  القواسددميبددان  اإلسددرائيليةاعتقالدده". ووصددفت المصددادر 

 ية.بأنه المطلوب رقم واحد في الضفة الغرب اإلسرائيلية "هالرتس"حيث وصفته صحيفة 
من سجن األمن الوقدائي الفلسدطيني الدذي أمضدى  أسبوعينوأوضحت الصحيفة أن القواسمي تحرر قبل نحو 

إلى أن "الشاباك" لم يوضح سبب االعتقال لكنها نقلت عن مسؤول أمندي قولده إن  وأشارتفيه ثالث سنوات، 
الفلسددطينية وعلددى رأسددها  فددي الضددفة الغربيددة يوجددد "حددافز لتنفيددذ عمليددات ضددد إسددرائيل" مددن جانددب الفصددائل

 حركة حماس.
شدددخو علددددى خلفيددددة انتمائدددده  أيال تعتقددددل  بأنهدددداالفلسددددطينية بالضددددفة الغربيدددة  األمنيدددة األجهددددزةوفيمدددا تؤكددددد 

عبيددة النداطق باسدم  أبدوالسياسي وان المعتقلدين لدديها متورطدون فدي قضدايا مخالفدة للقدانون الفلسدطيني، وجده 
، وقدال "أن اإلسدرائيليبدالتواطؤ مدع االحدتالل  األمنيدة لألجهدزةس، اتهامدا كتائب القسام الجناح العسكري لحمدا

 أجهزة الضفة تصر على تبادل األدوار المشبوهة والخيانية مع االحتالل اإلسرائيلي".
الفلسدطينية المسدؤولية الكاملدة عدن اعتقدال  األمدنوحملت لجنة أهدالي المعتقلدين السياسديين فدي السدلطة أجهدزة 

انه: "كان معتقال  في الزنازين االنفرادية في سجن الجهداز الوقدائي فدي  إلىيرة في بيان صحفي القواسمي، مش
الخليددل، وكددان يعدداني مددن عدددة أمددراض نتيجددة هددذا االعتقددال"، مبينددة أن محكمددة تابعددة للسددلطة قضددت بسددجنه 

باشددرة إلددى أسددبوعين حيددث توجدده م حددواليشددهرا ، وأفددرج عندده قبددل  33ثمانيددة أشددهر لكندده قضددى فددي السددجن 
 المستشفى إلجراء عملية جراحية في البطن.

 1/3/4102، القدس العربي، لندن
 

 القواسمي لالحتالل تتهم السلطة في رام هللا بتسليم أحد قادتها "القسام" .07
الندداطق باسددم "القسددام" فددي تغريدددة لدده علددى صددفحته حسددابه فددي موقددع التواصددل االجتمدداعي  ةأبددو عبيدددقددال 

السددلطة فددي الضددفة المحتلددة تصددّر علددى تبددادل األدوار المشددبوهة والخيانيددة مددع االحددتالل  "تددويتر": "إن أجهددزة
 الصهيوني ".

وأضددداف: "إن سدددلطة الضدددفة تتدددورط فدددي آالم وجراحدددات جديددددة لشدددعبنا، وذلدددك بعدددد اعتقدددال قدددوات االحدددتالل 
أن أجهددزة  إلددىا  عندده مددن سددجون السددلطة"، مشددير  اإلفددراجللمطددارد القسددامي أيددوب القواسددمي، بعددد أسددبوع مددن 

 السلطة اعتقلت القواسمي لسنوات بالتنسيق مع االحتالل.
وتابع ابو عبيدة يقوله إنده "عنددما قدررت السدلطة تسدليم القواسدمي لالحدتالل فدي ظدروف مريحده، أفرجدت عنده 

 صورّيا ".
 5/3/4102، فلسطين أون الين
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 يطالب السفير المصري باحترام موقعه الدبلوماسي زهري أبو  .08
أدان الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حمداس، محداوالت السدفير المصدري فدي رام هللا وائدل : غزة

عطيددة اإللحددداح علدددى بعدددض الفصدددائل الفلسدددطينية لتصددددير موقددف ضدددد حركدددة حمددداس عقدددب قدددرار المحكمدددة 
 األخير بحظر الحركة. ةالمصري

طيني لإلعدددالم" نسدددخة عنددده، السدددفير وطالدددب أبدددو زهدددري، فدددي تصدددريح صدددحفي مكتدددوب تلقدددى "المركدددز الفلسددد
المصدددري بدددد "التوقدددف عدددن هدددذه الممارسدددات واحتدددرام موقعددده الدبلوماسدددي، وعددددم التددددخل السدددلبي فدددي الشدددأن 

 الفلسطيني الداخلي".
وأعرب المتحددث باسدم حركدة حمداس عدن تقددير حركتده لموقدف الفصدائل الفلسدطينية التدي رفضدت االسدتجابة 

 الحركة.لهذه الضغوط بإصدار موقف ضد 
 5/3/4102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 زال ممكنا ام: حل الدولتين اشتية .09

كشف عضو اللجنة المركزية لحركدة فدتح محمدد اشدتية، النقداب عدن أن االعتدراف بيهوديدة : رام هللا )فلسطين(
قضدايا مهمدة  إسرائيل ليس العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات كما يروج له مسؤولون إسرائيليون، بل هنداك

 أخرى ترفض إسرائيل التجاوب معها كاالستيطان والحدود والقدس والالجئين.
( 3|5وأوضددح، اشددتية فددي تصددريحات لدده خددالل لقدداء جمعدده بوفددد برلمدداني فرنسددي فددي رام هللا اليددوم األربعدداء )

ضدايا جوهريدة كيهوديدة الدولدة وتهمدي  ق أساسديةنقلتها مصادر تابعدة للسدلطة، أن التركيدز علدى قضدايا غيدر 
 هو ما يقود المفاوضات إلى الفشل.

وجدد اشتية مطالبة الدول األوروبية بأن يكون لها دورا فاعال فدي العمليدة التفاوضدية كونهدا طدرف فدي اللجندة 
ال تتددوانى عددن إجهدداض مسدداعي كيددري مددن خددالل رفددض االقتراحددات  إسددرائيلالرباعيددة الدوليددة. وأوضددح أن 

 ة فرض الوقائع على األرض.المقدمة واستمرارها بسياسي
وأضدداف: "إن حددل الدددولتين مددا زال ممكنددا، فإسددرائيل التددي تريددد اسددتمرار األمددر الواقددع بسدديطرتها علددى الضددفة 

 ومحاصرة غزة ال تدرك أن الزمن في صالحنا".
 %51أن النمدو الدديموغرافي فدي صدالح الفلسدطينيين الدذين سيشدكلون أغلبيدة سدكانية بنسدبة  ىوأشار اشتية إلد

 ، كما قال.1010في فلسطين التاريخية بحلول عام 
 5/3/4102قدس برس، 

 
 العالول: فتح أنهت االنتخابات الداخلية في غالبية أقاليم الضفة الغربية والخارج  محمود .41

غددزة د أشددرف الهددور: كشددف محمددود العددالول عضددو اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتح والمشددرف علددى التنظدديم فددي 
الخاصة بعقد مؤتمر للحركة فدي شدهر آب/أغسدطس  االستعداداتالقدس العربي" أن غالبية الضفة الغربية لد "

المقبددل انتهددت تقريبددا، وأكثريددة أقدداليم فددتح فددي مندداطق الضددفة الغربيددة والخددارج أجريددت فيهددا عمليددة انتخابددات 
ال الضدفة، جديدة تمهيدا للمؤتمر، وقلل مدن أهميدة مدا أثيدر عدن وجدود "جيدوب" للنائدب محمدد دحدالن فدي شدم

 وقال إن الرجل أصبح "خارج المعادلة".
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وفي تصريحات خاصدة لدد "القددس العربدي" قدال العدالول، وهدو مدن أعضداء اللجندة المركزيدة البدارزين ومسدؤول 
عن ملف التعبئة والتنظيم في الضفة الغربية، إن غابلية أقاليم فتح في مددن الضدفة الغربيدة انتهدت مدن إجدراء 

 وجرى فرز قيادات جديدة للحركة في تلك المناطق. العامة، االنتخابات
مدن عقدد هدذه  االنتهداءالحركيدة، لكنده قدال سديتم  االنتخابداتولفت إلى وجود بعض األقاليم التي لم تجدر فيهدا 

 في غضون الشهرين المقبلين. االنتخابات
لسددابع للحركددة، قددال إن وعددن سددؤال بشددأن التحضدديرات التددي تعقدددها فددتح فددي أقدداليم الخددارج اسددتعدادا للمددؤتمر ا

 .واالنتخاباتتلك األقاليم الخارجية انتهت تقريبا من كافة الترتيبات 
وفي رده علدى سدؤال إن كاندت االنتخابدات قدد شدابها بعدض الخالفدات والمشداكل الداخليدة، نفدى العدالول ذلدك، 

 وأكد أنها "انتهت بسالم حسب اللوائح والنظام الداخلي لحركة فتح".
الجديدددة أبقددت علددى "بعددض القيددادات السددابقة"، غيددر أن الغالبيددة مددن المسددؤولين الددذين  نتخابدداتاالوأشددار إلددى 
 كانوا من الجدد. االنتخاباتفازوا في 

وفدددي الملدددف السياسدددي العدددام سدددألت "القددددس العربدددي" العدددالول إن كاندددت حركدددة فدددتح تددددرس بددددائل قبدددل ذهددداب 
الرئيس باراك أوبامدا، ومدن ضدمنها الموافقدة علدى تمديدد الرئيس محمود عباس إلى واشنطن لعقد لقاء قمة مع 

المفاوضدات، فكشدف عددن اجتمداع سدتعقده اللجنددة المركزيدة يدوم التاسددع مدن الشدهر الجدداري برئاسدة أبدو مددازن، 
 قبل يوم من عقد المجلس الثوري للحركة اجتماعا آخر يناق  الملف السياسي.

ي عقدد اتفدا  سدالم مدع الحكومدة اإلسدرائيلية الحاليدة برئاسدة وأكد العالول فدي ذات الوقدت أنده "ال يوجدد أمدل فد
 بنيامين نتنياهو"، واتهمها بد "التهرب من استحقاقات السالم".

ونفى وجود أي نية لدى القيادة الفلسطينية لتمديد المفاوضدات مدع الجاندب اإلسدرائيلي بعدد انتهداء مددة التسدعة 
فيدددذ مدددا جدددرى التوافدددق عليددده، ولددديس الددددخول فدددي مفاوضدددات شدددهور، وقدددال إن "مسدددألة التمديدددد لهدددا عالقدددة بتن

 جديدة".
، تكون عاصمتها القددس 2461وشدد على تمسك القيادة الفلسطينية أن تقام دولة فلسطينية على حدود العام 

 الشرقية، وأن تكون منطقة األغوار فلسطينية، مع رفض ألي وجود إسرائيلي على حدود الدولة الفلسطينية.
 1/3/4102، بي، لندنالقدس العر 

 
 لـ"الديموقراطية" في ذكرى االنطالقة استقبال .40

 45أقامت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" حفل استقبال فدي مقدر السدفارة الفلسدطينية، لمناسدبة الدذكرى 
 نواب وسفراء وممثلو أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية. الحفل النطالقة الجبهة. حضر

"أمدن لبندان مدن أمنندا، وأمنندا مدن أمنده". وأكدد ان مدا مدن  إنأشرف دبور كلمة قدال فيهدا، ألقى سفير فلسطين 
 فلسطيني يقبل التنازل عن الحق الفلسطيني.

وتحدث عضو قيادة الجبهة، علي فيصل، فأكد أن صيغة وزير الخارجية األميركية كيدري للمفاوضدات تشدكل 
الفرصدة مؤاتيدة  أنواعتبر  االنسحاب من المفاوضات. إلىينية مسا  مباشرا  بحق العودة، داعيا  السلطة الفلسط

 لتنظيم العالقات اللبنانية الفلسطينية وتعزيز االستقرار في المخيمات وقطع الطريق على 
 

الدرئيس الراحدل ياسدر  إلدىوقدم فيصدل "درع الشدهيد"  كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الشعب الفلسطيني.
 عرفات، تسلمه دبور.
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 1/3/4102، مستقبل، بيروتال
 

 السورية قرب السودان 314تستولي على سفينة إيرانية محملة بصواريخ إم  اإلسرائيلية البحرية .44
هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بشدة، متهما إياها، بتزويد : زبون  كفاح-هللارام 

الل عمليات سرية. وقال نتنياهو بعد ساعات من اإلرهاب في كل مكان في العالم، بأسلحة فتاكة من خ
في البحر األحمر، كانت في طريقها إلى قطاع غزة:  "إيرانية"سيطرة البحرية اإلسرائيلية على سفينة أسلحة 

هذه هي إيران التي تبتسم للدول العظمى وتقول لهم كالما ناعما، هي نفسها التي ترسل أسلحة فتاكة إلى "
من خالل شبكة واسعة من العمليات السرية التي تجرى في كل أنحاء العالم وترسل من  المنظمات اإلرهابية،

 ."خاللها الصواريخ وأسلحة فتاكة أخرى بغية ضرب المدنيين األبرياء
وكانت وحدة المغاوير اإلسرائيلية التابعة لسالح البحرية، استولت فجر أمس، على سفينة محملة باألسلحة 

 كانت في طريقها من إيران إلى قطاع غزة على ما أعلن الجي  اإلسرائيلي.في عرض البحر األحمر 
 301السفينة كانت محملة بقذائف صاروخية من طراز إم "وقال الناطق بلسان الجي ، أفيخاي أدرعي 

القذائف الصاروخية نقلت جوا من مطار دمشق ". وأضاف: "كيلومتر 100سورية الصنع، ويبلغ مداها نحو 
وأكدت مصادر  ."وحملت في سفينة في ميناء بندر عباس، بعد إخفائها في أكياس لإلسمنتإلى إيران 

 إسرائيلية أن االستيالء على السفينة تم إثر معلومات ومتابعة استخبارية حثيثة منذ فترة طويلة.
كانت ، و «كلوس سي»وتقول مصادر الجي  واالستخبارات اإلسرائيلية، بأن السفينة التي يطلق عليها اسم 

بحارا من جنسيات مختلفة، أبحرت من إيران إلى العرا ، ومنه إلى  21ترفع علم بنما، ويوجد على متنها 
 "23شييطيت "ميناء بورتسودان السوداني، حيث استولى عليها جنود وحدتي سالح البحرية اإلسرائيلية 

 ومتر من إسرائيل.كيل 2500على الحدود بين إريتريا والسودان، على ُبعد نحو  "3شييطيت "و
ويجري اآلن جر السفينة إلى ميناء إيالت، ويتوقع أن تصل بعد يومين. وأكد اللفتنانت كولونيل في الجي  
اإلسرائيلي، بيتر ليرنر، خط سير السفينة، وقال: إن الصواريخ كانت في طريقها إلى الساحل األفريقي كي 

 تهرب على األرجح برا من مصر إلى غزة.
إسرائيلية أن نتنياهو كان على اطالع مباشر على تفاصيل العملية، وأعطى من واشنطن  وأكدت مصادر

 الضوء األخضر لالستيالء على السفينة بعد مشاورات أمنية مكثفة.
وقاد عملية االستيالء على السفينة، رئيس هيئة األركان الجنرال بيني غانتز من غرفة العمليات في مقر 

، إلى جانب قائد سالح البحرية الميجر جنرال رام روتبيرغ، الذي أشرف على هيئة األركان في إسرائيل
 عملية االستيالء من على سفينة صواريخ كانت في عرض البحر.

واتصل نتنياهو بكل من وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، ورئيس هيئة األركان العامة الفريق بيني 
المعلومات االستخباراتية النوعية التي مكنت من تنفيذ "هم على غانتز ورئيس الموساد تامير باردو، وهنأ

 ."العملية بشكل دقيق
أود أن أهنئ جي  الدفاع واألجهزة األمنية وطبعا قادة وجنود البحرية الذين اعترضوا سفينة "وقال نتنياهو 

 ."أسلحة إيرانية سرية على وجه الكمال
تيالء على سفينة األسلحة تثبت مرة أخرى أن إيران هي أكبر إن عملية االس"وأصدر يعالون بيانا، قال فيه 

الجهات التي تصّدر اإلرهاب إلى جميع أنحاء العالم وتستغل لهذا الغرض المسارات البحرية وتنتهك القوانين 
 ."الدولية
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الوقت إن إيران تدّرب وتمّول وتسّلح المنظمات اإلرهابية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم في "وأضاف: 
العملية تثبت أيضا أن حركة حماس هي كيان ". وتابع: "الذي يواصل النظام في طهران تضليل العالم

 ."إرهابي يعمل تحت والية إيران بهدف ضرب عمق األراضي اإلسرائيلية
 1/3/4102، الشرق األوسط، لندن

 
 يتها القبول باتفاق اإلطاربمفاوضات السالم ون "إسرائيل"نتنياهو أبلغ أوباما تمسك : جندلمانأوفير  .43

إن اعتبار الجانب "الناطق بلسان رئيس الوزراء اإلسرائيلي أوفير جندلمان:  األوسط: قال الشر  -هللارام 
الفلسطيني لخطاب نتنياهو أمام مؤتمر )أيباك( في واشنطن إعالنا إسرائيليا رسميا من جانب واحد عن إنهاء 

يثبت الرد عدم استعداد ". وأضاف: "لسطينية لتحقيق السالمالمفاوضات يثبت مجددا عدم وجود نية ف
نهاء الصراع  ."الفلسطينيين لالعتراف بيهودية دولة إسرائيل وا 

وكشف جندلمان أن نتنياهو أبلغ الرئيس األميركي أوباما أثناء لقائهما األخير قبل يومين تمسك إسرائيل 
يعده وزير الخارجية األميركي جون كيري. وكان  بمفاوضات السالم ونيتها القبول باتفا  اإلطار الذي

جندلمان يرد على تصريح للناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وأعلن فيه مجددا 
 الموقف الفلسطيني الرافض لالعتراف بالدولة اليهودية.

 1/3/4102، الشرق األوسط، لندن
 

 ك"إيبا"خطابه أمام بجديد في  لم يأت   : نتنياهوهرتسوغسحاق إ .42
رأى رئيس حزب "العمل" والمعارضة "اإلسرائيلية" اسحق هرتسوغ، أن رئيس وزراء الكيان بنيامين : )وكاالت(

 -نتنياهو لم يقل شيئا  جديدا  خالل خطابه أمام المؤتمر السنوي ل"لجنة الشؤون العامة األمريكية 
 ياهو قرر صنع السالم."اإلسرائيلية" )أيباك(، وأنه ال يمكن القول إن نتن

وقال هرتسوغ إن "نتنياهو مستمر في عرض مسرحية، وهو لم يجدد أي شيء وكرر الالزمات التي قالها في 
الماضي"، وأضاف أن "نتنياهو قال األمر نفسه في مجلس الشيوخ األمريكي قبل أربع سنوات وال يمكنني 

 الحكم أو القول إنه قرر صنع السالم".
 1/3/4102، الخليج، الشارقة

 
 "حل الدولتين"على تطبيق  غير قادر نتنياهودان مريدور:  .45

فيما اعتبر معلقون إسرائيليون بارزون خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أمام : تلحمي أسعد-الناصرة 
دان  ، شكك الوزير السابق"معتدال  "أول من أمس  آيباك"- منظمة العالقات الخارجية األميركية اإلسرائيلية"

حيال تشكيلة حكومته الحالية التي لم تقّر هذا الحل بل  "حل الدولتين"مريدور في قدرة نتنياهو على تطبيق 
وقال مريدور لإلذاعة العامة ان تأييد نتنياهو حل الدولتين ال يتوافق والسياسة التي  تعارضه غالبية مركباتها.

ائل في البناء في مستوطنات األراضي الفلسطينية تنفذها حكومته على األرض، مشيرا  إلى االرتفاع اله
في الحكومة،  "البيت اليهودي"المحتلة الذي ُسجل العام الماضي. وأضاف ان وجود حزب المستوطنين 

الذي يتزعمه نتنياهو حل الدولتين، يتعارضان مع ما يصرح به  "ليكود بيتنا"ورفض غالبية نواب حزب 
واستبعد مريدور أن يحذو نتنياهو حذو سلفه آريئل شارون وينشق عن . "وهذا وضع غير طبيعي"نتنياهو، 
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في المئة من  60ليقيم حزبا  جديدا  يؤيد حل الدولتين، مشيرا  في الوقت ذاته إلى حقيقة أن أكثر من  "ليكود"
 اإلسرائيليين يؤيد هذا الحل.

 1/3/4102، الحياة، لندن
 

 األقصىلمسجد الزمني ل يشّكل لجنة خاصة لفرض مبدأ التقسيم الكنيست .41
زهير أندراوس: صادقت لجنة الداخلية التابعة للكنيست اإلسرائيلي، أمس األربعاء، على إنشاء -الناصرة 

" أمناء الهيكل"لجنة فرعية تتخصو في قضية دخول اليهود إلى المسجد األقصى حظيت بمباركة منظمة 
النقا  الذي جرى األسبوع الماضي في الكنيست، تجدر اإلشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب  المتطرفة.

حول قضية فرض السيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى والتي أدت إلى اندالع مواجهات عنيفة في 
 مدينة القدس.

وذكرت إذاعة الجي  اإلسرائيلي التي بثت النبأ، أن رئيسة اللجنة الداخلية ميري ريغف من حزب الليكود، 
ألسبوع الماضي عن إنشاء اللجنة، بعد أن رفضت قبول ادعاءات الشرطة أنها ال تفرض كانت قد أعلنت ا

قيودا  على دخول اليهود إلى المسجد األقصى خالل الساعات المخصصة لهم. وقالت ريغف، أنا ال أثق 
 وسيكون إلى جانبه .ربالشرطة وسوف انشئ لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الداخلية سيترأسها دافيد تسو 

نحمان شاي، من حزب العمل وعضو الكنيست زفولون كالفا من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف 
كأعضاء في اللجنة. الالفت أن هذه الخطوة حظيت بمباركة أعضاء ما تسمى منظمة )أمناء الهيكل( 

اإلحتالل  المتطرفة، ولفتت إذاعة جي  اإلحتالل إلى أن اللجنة ناقشت بشكل مركزي مدى التزام شرطة
بالقرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بالسماح لليهود للدخول إلى المسجد األقصى في مواعيد تم 

 تحديدها مسبقا. 
 1/3/4102، القدس العربي، لندن

 
عالمية إسرائيلية تحتفي بحظر حماس في مصر .47  نخب سياسية وا 

بالحكم الذي أصدرته محكمة األمور احتفت نخب سياسية وا عالمية إسرائيلية : النعامي صالح-غزة 
 المستعجلة في القاهرة بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر.

وقال النائب الليكودي يورام ليفين رئيس كتلة االئتالف الحاكم في الكنيست إن قرار المحكمة المصرية 
 يصلح كسابقة تستند إليها إسرائيل في التعامل مع كل مناصري حركة "حماس" في الداخل.

وفي تصريحات نقلتها القناة اإلسرائيلية األولى ليل الثالثاء، أوضح ليفين أن إسرائيل مطالبة بتغيير بنيتها 
القانونية لتكون صالحة لمحاربة أعدائها، تماما كما تفعل السلطات المصرية، منوها إلى أنه يتوجب منع 

 من التعبير عن تطلعاتهم القومية. 43الد ممثلي فلسطينيي 
ت تصريحات ليفين بعد ساعات على ما كتبه وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان على صفحته وجاء

في الكنيست، معتبرا أنهم يمثلون حركة حماس، على  43في "فيسبوك" عندما طالب بطرد ممثلي فلسطينيي 
 الرغم من أن معظمهم يمثلون قوى علمانية وشيوعية.

شؤون العربية في صحيفة "هارتس" اإلسرائيلية، الكاتب تسفي بارئيل، أن وفي ذات السيا ، توقع معلق ال
يكون قرار المحكمة المصرية مقدمة لقرار قضائي الحق يقضي باعتبار حركة حماس "إرهابية بحكم 

 القانون"، متوقعا أن يفضي األمر إلى زعزعة شرعية حركة "حماس" في مصر. 
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ل السياسي للقناة اإلسرائيلية الثانية، أن الرئيس األمريكي وفي سيا  متصل، كشف أودي سيغل، المراس
باراك أوباما طمأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتيناهو خالل لقائه به، اإلثنين الماضي، في واشنطن 
بأن التحوالت التي طرأت في مصر منذ االنقالب على الرئيس المنتخب محمد مرسي تصب في صالح 

 إسرائيل.
قرير عرضته القناة الليلة الماضية، أشار سيغل الذي يرافق نتيناهو أن كال من أوباما ونتنياهو اتفقا وخالل ت

 على دعم السلطة القائمة في مصر في مواجهة "القوى المتطرفة".

 5/3/4102، "40موقع "عربي 
 

 "إسرائيلـ"الجيش اإلسرائيلي: عدم االستقرار في سورية يمثل تحديًا لباسم  المتحدث .48
أشار النقيب المتحدث باسم الجي  اإلسرائيلي روني كابالن ان "عدم االستقرار وعدم انسجام القوات 
المنخرطة في الحرب االهلية بسورية المجاورة يمثل تحديا إلسرائيل التي تخشى ان تؤدي المواجهة إلى 

 انقسام هذا البلد".
الرئيسي يكمن في أن تنتقل السلطة يوما إلى وقال في مقابلة مع وكالة "إفي" في واشنطن ان "التهديد 

 شخو ال يكون محاورا، الرئيس بشار األسد كان سيئا، لكنه كان معروفا".
وأوضح كابالن الذي توجه إلى واشنطن بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للواليات 

مناطق في سورية او شبه جزيرة سيناء المصرية،  المتحدة، ان إسرائيل محاطة بجماعات مثل القاعدة في
 وأنها تستغل عدم االستقرار عقب ثورات الربيع العربي.

وقال إنه "ليس من الواضح ما هو األفضل إلسرائيل"، في حال استمرار سورية أرض لمعركة "ألف جماعة 
 إرهابية تتعارك فيما بينها".

ميا جديدا ازاء عدم االستقرار الناجم عن ثورات الربيع واعترف المتحدث بأن إسرائيل تشهد محيطا اقلي
ألف صاروخ" لحزب هللا مصوبة في الوقت الراهن في اتجاه إسرائيل من  210العربي. وأوضح ان هناك "

 جنوب لبنان الذي يشهد توترا ازاء عدم االستقرار في سورية وحيث تنتشر قوات حفظ السالم )يونيفيل(.
السالم المباشرة بين إسرائيل والفلسطينين التي بدأت في تموز )يوليو( الماضي، أكد وفيما يتعلق بمفاوضات 

المتحدث انه بالمضي قدما فيها تكتشف "مزيد من المشكالت االمنية" وبخاصة فيما يتعلق بد"ارهابيين 
 منفردين" يستهدفون مواطنين إسرائيليين.

 1/3/4102، الحياة، لندن

 
 الجيش المصري حليف مهم لـ"إسرائيل"إلسرائيلي: أركان الجيش ا النائب السابق لرئيس هيئة .49

قال النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجي  الصهيوني "موشيه كبلينسكي" أن الجي  المصري حليف مهم 
 لد"إسرائيل"، ومن مصلحتها اإلستراتيجية أن يتم تعزيز قدرته على استعادة اإلستقرار والهدوء في البالد. 

 5/3/4102، 3148ر المعلوماتي التقري
 

 في مقر وزارة الحرب اإلسرائيلية بتل أبيب حريق .31
(، في مقر وزارة الجي  3|5أفادت وسائل اإلعالم العبرية باندالع حريق، صباح اليوم األربعاء ): الناصرة

 (.2443اإلسرائيلي في تل أبيب )داخل األراضي المحتلة عام 
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يقات األولية تشير إلى أن الحريق اندلع في مبنى يستخدم جزء منه كغرفة وقالت اإلذاعة العبرية إن التحق
 طعام لمقر وزارة الجي  وسط تل ابيب، حيث تم إخالء الموظفين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أن رجال اإلطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران، مشيرة إلى أن دخان ا أسود كثيف ا تصاعد من 
 شوهد في أنحاء تل أبيب.المكان و 

 5/3/4102قدس برس، 
 

 : نتنياهو يطلب المستحيل من الفلسطينيين"االندبندنت" .30
وقال لينفيليد إن  ."نتنياهو يطلب المستحيل" نشرت صحيفة االندبندنت تقريرا  لبين لينفيليد بعنوان: لندن

حمود عباس باالعتراف بشرعية دولة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالب الرئيس الفلسطيني م
اإلسرائيلية، إال أنه من المرجح عدم قبول عباس  –إسرائيل إلحراز تقدم في محادثات السالم الفلسطينية 

 بذلك األمر.
نتنياهو يريد أن يتبنى عباس والفلسطينيين الرواية الصهوينة، لكننا لن نصبح صهاينة، اسرائيل بنيت على "

 نا هناك لقرون عدة، نحن ضحايا الصهيونية وقد طردونا واحتلوا ارضن"اراضي فلسطينية وعش
وأضاف كاتب المقال أن نتنياهو يقود حملة إلظهار الفلسطينيين بأنهم المسؤولون عن تعثر مفاوضات 

للوبي  "أيباك"السالم بين الطرفين، ويظهر ذلك جليا  في الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام مؤتمر منظمة 
أن االعتراف سيظهر استعدادك "ائيلي في واشنطن، مطالبا  عباس باالعتراف بالدولة اليهودية، مضيفا  اإلسر 

 ."الكامل إلنهاء النزاع، مضيفا  ال مبررات مقبولة، حان الوقت لعمل ذلكّ 
 1/3/4102، رأي اليوم، لندن

 
 قرى جنوب لبنان يحاكي اشتباكات في لواء المظليينتل أبيب: تدريب عسكري في سوق الكرمل ل .34

ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، أن الجي  اإلسرائيلي أجرى مساء أول من أمس : الحياة –بيروت 
تدريبا  في سو  بوسط تل أبيب يحاكي خوض اشتباكات مسلحة مع مقاتلين في قرية في جنوب لبنان و 

في وسط  "سو  الكرمل"ريب العسكري في وأجرى لواء المظليين التد القرية من المسلحين اللبنانيين. "تطهير"
قرية لبنانية من  "تطهير"تل أبيب وبين أكشاك الفواكه والخضار في ما وصفه الجي  اإلسرائيلي بأنه 

 المقاتلين ومطاردة مقاتلين آخرين فروا من المكان.

 1/3/4102، الحياة، لندن
 

 شبعا  مزارعالجوالن و استنفار إسرائيلي في  .33
شهدت جبهة الجوالن ومزارع شبعا المحتلتين، توترا عسكريا ملحوظا، تمثل برفع جي   :طار  ابو حمدان 

االحتالل من درجة استنفار قواته في هذين المحورين، تحسبا ألية تطورات عسكرية محتملة، في أعقاب 
إعالن العدو عن إحباطه عملية عسكرية، لعناصر من "حزب هللا" في منطقة الجوالن، ُجرح خاللها 

 نصران من المجموعة المهاجمة بحسب االدعاءات اإلسرائيلية.ع
 1/3/4102، السفير، بيروت

 
 األمريكي من المنطقة يضع "إسرائيل" أمام تحديات أمنّية  االنسحاب: إسرائيلي تحذير .32
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ة اعتبر الناطق السابق باسم الجي  الصهيوني "نحمان شاي" أّن هناك إحساسا  أمريكّيا  بعدم الرغبة بمواصل
التدخل في شؤون المنطقة، بعد الفشل في العرا  وأفغانستان، الفتا  إلى أّن الجمهور األمريكي لم يعد مبالّيا  
بما يحدث في الشر  األوسط، وأّن كل ما يعنيه اآلن منافسة الصين، واإلستعداد للمواجهة الحتمية معها. 

ّية، يعكس خيبة أمل "إسرائيل"، ألّن أي مظهر وأشار "شاي" إلى أّن تقليو تدخل أمريكا في الشؤون العالم
يدل على ضعف واشنطن يدل على ضعف "تل أبيب"، رغم قوتها العسكرية ومناعتها اإلقتصادية، لكنها 
تعتمد في بقائها على العالقة مع الواليات المتحدة، محذرا  أنه من غير أمريكا ستحرو العديد من المنصات 

ن الكيان. من جانبه، أوضح الخبير الصهيوني في الشؤون األمريكّية "تسفيكا الدولّية على نزع الشرعّية ع
مليار دوالر، و"أوباما" حرو على زيادة عدد  360غولتفيك" أن "إسرائيل" حصلت منذ تأسيسها على 

مساعديه وموظفي البيت األبيض من اليهود السترضاء "إسرائيل"، لكنه فشل في استرضاء غالة المتطرفين 
 يسيطرون على مقاليد األمور فيها. الذين

 5/3/4102، 3148التقرير المعلوماتي 
 

 ": اشتباه بأن أوامر إطالق النار تسمح بقتل فلسطينيين ال يشكلون أّي خطربتسيلم" .35
قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية االسرائيلية، "هناك اشتباه بأّن أوامر إطال  النار التي تصدر  :القدس المحتلة

 سرائيلي، تسمح بإطال  الرصاو القاتل على مواطنين فلسطينيين ال يشكلون أّي خطر".للجي  اإل
، أن هناك ارتفاعا حادا في عدد الفلسطينيين الذين ُقتلوا بجوار أمسوأوضحت المنظمة في بيان صحفي 

ل فيها الشريط الحدودي في قطاع غزة. وذكرت أن خمس حاالت قتل وقعت في األشهر الثالثة األخيرة، ُقت
مواطنون من قطاع غزة لم يشاركوا في االقتتال، برصاو الجي  اإلسرائيلي، بينما كانوا يمكثون بجوار 

 عام ا( من سكان بلدة خزاعة. 51الجهة الفلسطينية للشريط الحدودي، وكان آخرها المواطنة آمنة قديح )
ول ُقتل بجوار الشريط الحدودي وحتى منتصف كانون األ 1023وأشارت إلى أنه منذ نهاية كانون الثاني 

 فلسطينّي واحد قام باجتيازه وهو يحاول الدخول إلى إسرائيل من دون تصريح.
وبينت "بتسيلم" أنه منذ النصف الثاني من شهر كانون األول، طرأ ارتفاع على عدد الذين أصيبوا 

د صباح، وثق ابتداء من بالرصاو الحّي بجوار الشريط الحدودي، مشيرة إلى أن باحثها الميداني محم
 20أصيبوا بالرصاو الحّي و 43شخصا بجوار الشريط الحدودي، منهم  55، إصابة 10/21/1023

 برصاو معدني مغلف بالمطاط واثنان جراء إصابتهما بقنبلة غاز في الرأس.
 1/3/4102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 

 ورية": استشهاد ستة الجئين فلسطينيين في سالعمل مجموعة" .31
استشهد ستة الجئين فلسطينيين، األربعاء، اثنان منهما نتيجة الجفاف بسدبب اسدتمرار الحصدار علدى : دمشق

 مخيم اليرموك، واآلخرين إثر القصف الذي استهدف مخيم حندرات.
وقالدددت مجموعدددة "العمدددل مدددن أجدددل فلسدددطينيي سدددوريا" فدددي بيدددان وصدددل )صدددفا( إن المسدددن محمدددد ديدددب زيدددن، 

د عبددد هللا، قضدديا بسددبب الجفدداف الندداجم عددن اسددتمرار الحصددار علددى مخدديم اليرمددوك، كمددا والمسددن محمددد خالدد
وأضدددافت بدددأن  العامدددة. القيدددادة-الشدددعبيةقضدددى فدددي المخددديم تيسدددير أحمدددد الحسدددين وهدددو أحدددد عناصدددر الجبهدددة 
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الطفلددين محمددد المصددري، وعمددر حمددادي، والشدداب محمددود الشددلبي قضددوا فددي قصددف عنيددف تعددرض لدده مخدديم 
 دينة حلب، مما أدى أيضا  إلى دمار كبير طال العديد من منازل المخيم.حندرات بم

أشددهر، ممددا تسددبب بنفدداذ  3وأشددارت إلددى أن مخدديم اليرمددوك ال زال يعدداني مددن حصددار مشدددد منددذ أكثددر مددن 
 جميع المواد الغذائية والطبية.

1/3/4102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 

 في المسجد األقصى "األوقاف اإلسالمية"ازية لعمل إقامة مفوضية يهودية مو تحذير من  .37
عبددرت قيددادات دينيددة وسياسددية فلسددطينية عددن غضددبها مددن قددرار لجنددة : محسددن وتددد محمددد- القدددس المحتلددة

بشددأن  اإلسددرائيليةلجنددة فرعيددة تخصصددية مهمتهددا تنفيددذ قددرارات الحكومددة  إقامددةالداخليددة بالكنيسددت اإلسددرائيلي 
اليددده بشدددكل يدددومي ولمددددة ثدددالث سددداعات  "صدددعودهم"وفحدددو إمكانيدددة  ألقصدددىااقتحامدددات اليهدددود للمسدددجد 

ونصف، فضال عن تهيئدة المنداخ لالقتحامدات التدي تتدزامن مدع المناسدبات اليهوديدة مثدل عيدد الفصدح العبدري 
 مفوضية يهودية موازية لعمل دائرة األوقاف اإلسالمية بساحات الحرم القدسي الشريف.، واعتبرته القريب

م وخطيب المسجد األقصى الشديخ عكرمدة صدبري مدن مخططدات االحدتالل التدي تسدتهدف سداحات وحذر إما
الحرم والمقدسات اإلسالمية والعربية، مؤكدا أن قوانين وتشريعات المؤسسدة اإلسدرائيلية ال تسدري علدى القددس 

 المحتلة.
ار لجنددة الداخليددة بمثابددة مددن جانبدده، اعتبددر النائددب بالكنيسددت عددن القائمددة الموحدددة الشدديخ طلددب أبددو عددرار قددر 

 خطوة تصعيدية لفرض الشعائر والصلوات التلمودية للمضي قدما في تقسيم الساحات بين المسلمين واليهود.
بددددوره، أوضدددح المنسدددق اإلعالمدددي لمؤسسدددة األقصدددى للوقدددف والتدددراث محمدددود أبدددو عطدددا أن أذرع االحدددتالل 

ديددد فددي األقصددى، حيددث انتقلددت مددن التصددريحات اإلسددرائيلي بجميددع مسددتوياتها تسددارع الددزمن لفددرض واقددع ج
 والدعوات إلى مرحلة الخطوات العملية.

 إنهدا تنددرج ضدمن سلسدلة خطدوات عمليدة"لهذه الخطوة بعين الخطدر الشدديد، وقالدت  األقصىتنظر مؤسسة و 
 .األقصى"في محاولة فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني بين المسلمين واليهود في المسجد 

1/3/4102نت، الدوحة،  الجزيرة  
 

 "األقصى" ليس مسألة إسرائيلية حتى يبحث "الكنيست" السيادة عليه :28بـ  الحركة اإلسالمية .38
 أكدددت الحركددة اإلسددالمية فددي الدداخل الفلسددطيني أن المسددجد األقصددى "لدديس مسددألة إسددرائيلية: القددس المحتلددة
 .السيادة عليهموضوع  لكنيست اإلسرائيليا حتى يبحث

رت الحركددة أن المسددجد األقصددى هددو قضددية األمددة المسددلمة والعددالم العربددي والشددعب الفلسددطيني، وهددذه واعتبدد
الدددوائر الددثالث لددن تسددلم بددأمر واقددع يحدداول االحددتالل اإلسددرائيلي فرضدده علددى المسددجد األقصددى عبددر تقسدديم 

المتواطئددون وفددرط  زمدداني أو مكدداني أو زمدداني ومكدداني سددعيا  للوصددول إلددى "الهيكددل" المزعددوم حتددى لددو تواطددأ
 "المفاوضون".

5/3/4102، قدس برس  
 

 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا يقتحمون باحات المسجد األقصى 044: مؤسسة األقصى .39
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نفذ مستوطنون متطرفون صباح األربعاء جوالت مشدبوهة فدي باحدات المسدجد األقصدى المبدارك وسدط حراسدة 
 مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

مسددتوطن ا اقتحمددوا منددذ  41إن ، المددي لمؤسسددة األقصددى للوقددف والتددراث محمددود أبددو العطدداوقددال المنسددق اإلع
ساعات الصباح المسجد األقصى من جهدة بداب المغاربدة علدى شدكل مجمدوعتين، ونظمدوا جولدة مشدبوهة فدي 

مدن طدالب  15وأضداف أن  كافة أنحداء المسدجد، وهدم يحملدون خدرائط وكتدب لدم تعدرف مضدمونها ومحتواهدا.
ا فدددي قضدددية المددددا ا أن هنددداك تصدددعيد  رس اليهوديدددة اقتحمدددوا المسدددجد األقصدددى علدددى عددددة مجموعدددات، مؤكدددد 

 اقتحامات الطلبة اليهود، وذلك بتشجيع وتمويل من وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية.
5/3/4102، أم الفحم، مؤسسة األقصى للوقف والتراث  

 
 4102خالل المقدسيين  ت اإلسرائيلية ضدّ االنتهاكايرصد  مركز معلومات وادي حلوةل تقرير .21

سددلوان االنتهاكددات اإلسددرائيلية ضددد المقدسدديين فددي المدينددة منددذ  –رصددد مركددز معلومددات وادي حلددوة : القدددس
مطلددع العددام الجدداري، )شددهري كددانون الثدداني وشددباط(، حيددث تواصددلت االعتددداءات اإٍلسددرائيلية علددى المسددجد 

لي والجماعدات اليهوديدة المتطرفدة، كمدا تواصدلت حمدالت االعتقداالت األقصى على مستوى الكنيست اإلسرائي
 لقاصرين وشبان ونساء، إضافة الى هدم منشالت سكنية وتشريد العشرات من األفراد.

 
 شهيد مقدسي في سجن بئر السبع

داء عليده أثنداء تواجدده فدي عامدا، بعدد االعتد 41واستشهد الشهر الماضي المواطن جهاد عبد الرحمن الطويدل 
 أصدددابته إلدددى أدىديكدددل، حيدددث قامدددت قدددوات االحدددتالل بضدددربه ورشددده بغددداز الفلفدددل، ممدددا –سدددجن بئدددر السدددبع 

 ، واستشهد في مستشفى سوركا ببئر السبع.أسبوعينبغيبوبة وفقدان وعي لمدة 
 

 المسجد األقصى
جلسددة خاصددة اقتراحددا  مددن شددأنه بولددى وعلددى صددعيد المسددجد األقصددى فقددد ندداق  الكنيسددت اإلسددرائيلي للمددرة األ

 .على األقصى، وسحب الوصايا األردنية عنه االحتفاليةفرض السيادة 
( اقتحمدوا 2600) حدوالي أن حيدثالمتطرفين اليهدود اقتحدام األقصدى وتددنيس باحاتده،  واصلباإلضافة لهذا، 

 األقصى خالل شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين.
 بدددداألعيرة(، وهاجمددددت المصددددلين والمددددرابطين 15و 1ت القددددوات المسددددجد خددددالل شددددهر شددددباط مددددرتين )اقتحمددددو 

مواطندا   30سلطات االحتالل عدن المسدجد األقصدى حدوالي  ، وأبعدتالمطاطية والقنابل الصوتية وغاز الفلفل
 ونسداءا  مدن من القدس والداخل الفلسطيني، لمدد تراوحت ما بين يوم واحدد وحتدى سدتة أشدهر، وشدملت رجداال  

 أعمار مختلفة.
 

 قاصرا  75.. بينهم مقدسياً  071اعتقال 
اعتقداال خدالل  50مقدسديا  مندذ مطلدع العدام الجداري ) 210وقال مركز معلومات وادي حلدوة انده رصدد اعتقدال 

 اعتقاال خالل شدهر شدباط(، وتركدزت االعتقداالت فدي البلددة القديمدة تليهدا العيسدوية 210شهر كانون الثاني و
وباقي انحاء المدينة، علما ان معظم االعتقاالت جاءت على خلفية االقتحامدات اإلسدرائيلية للمسدجد األقصدى 

 المبارك.
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 منازل وبركسا سكنيا وبناية قيد االنشاء وشاحنة 01هدم 

وفي الشهرين الماضيين تصاعدت وتيرة عمليات الهدم في أحياء مدينة القددس، كمدا قدام عددد مدن المقدسديين 
مليات الهدم ذاتيا  تنفيذا  لقرارات المحاكم االسرائيلية، وتركزت عمليات الهدم في )بيت حنيندا، جبدل المكبدر، بع

 العيسوية، صور باهر، شعفاط، الطور(.
 

 اعتداءات المستوطنين
ومنددذ مطلددع العددام الجدداري نفددذ المسددتوطنون المتطرفددون عدددة اعتددداءات علددى المقدسدديين وممتلكدداتهم، فددي عدددة 

 10سدديارة فددي قريددة شددرفات جنددوب مدينددة القدددس، و 32بتخريددب اطددارات ، كمددا وقدداموا اء بمدينددة القدددسأحيدد
شددعارات عنصددرية علددى  خددط إلددى إضددافةسدديارة وحافلددة فددي واد ياصددول ببلدددة سددلوان، وخلعددوا اشددجار الزيتددون 

 الجدران تدعو لعدم التعاي  واالنصهار.
 

 اعتداءات سلطات االحتالل
ا العددام اعتددداء آخددر علددى مقبددرة مددأمن هللا الواقعددة غربددي القدددس، حيددث قامددت السددلطات كمددا سددجل بدايددة هددذ

 .االسرائيلية ببناء كافتيريا ووحدة مراحيض وحديقة للكالب على أرضها
مندددزال مدددن مندددازل  50وخدددالل الشدددهر الماضدددي قامدددت طدددواقم شدددركة "جيحدددون" بتفكيدددك عددددادات الميددداه عدددن 

 .سابق إنذار المواطنين في القدس القديمة دون 
قامددت سددلطات االحددتالل بتجريددف مسدداحات واسددعة مددن األراضددي لتنفيددذ مشددروع اسددتيطاني جديددد علددى و  كمددا

 .أراضي حي الصوانة شر  أسوار مدينة القدس، باسم "المطلة الوسطى"
 4كما صادقت بلدية االحتالل على بناء مدرسة يهودية ومركز استيطاني في حي الشيخ جراح علدى مسداحة 

مات، وأقرت لجنة التخطيط والبناء في البلدية بناء برج لصدالح الصدندو  القدومي اليهدودي "كيدرن كييمدت" دون
وسددط مدينددة القدددس، لنقددل كافددة مكاتبدده الموجددودة فددي مندداطق مختلفددة مددن مدينددة القدددس وتددل أبيددب وحيفددا إلددى 

 لك جورج".طابقا ويقع بجوار فند  "شيراتون بالزا" في شارع "الم 25البرج المكون من 
كما قررت الحكومة اإلسرائيلية تحويل إدارة الحديقة التوراتية في القدس لجمعيدة "العداد" االسدتيطانية، وبالتدالي 

 ستسيطر "العاد" على الجهة الجنوبية لحائط البرا  وعلى أماكن تاريخية منذ الفترة اإلسالمية.
 

يددت العددين" فددي منطقددة "العددين" أسددفل حددي وادي كمددا تنددوي سددلطات االحددتالل تنفيددذ مشددروع اسددتيطاني جديددد "ب
 .مترا مربعا  مكون من طابقين 2100حلوة، على مساحة 

5/3/4102، سلوان –مركز معلومات وادي حلوة   
 

 جيش اإلسرائيليالمناطق مغلقة ألغراض تدريبات  دعالضفة ت  أراضي  من %08: "أوتشا" .20
الفلسددطينيين الددذين يقيمددون فددي الضددفة الغربيددة المحتلددة أفددادت معطيددات أمميددة، بددأن عدددد المددواطنين : رام هللا

داريدا  لسديطرة االحدتالل اإلسدرائيلي، يبلدغ حدوالي ثالثمائدة ألدف  داخل المنطقة المصّنفة "ج" والخاضدعة أمنيدا  وا 
 نسمة.
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ووفدددق تقريدددر صدددادر عدددن مكتدددب التنسددديق األممدددي للمسددداعدات اإلنسدددانية فدددي األراضدددي الفلسدددطينية المحتلدددة 
تجمعا  سدكانيا  ضدمن المنطقدة المصدّنفة "ج"، مدن  531ألف مواطن فلسطيني يعيشون في  141فإن  "أوتشا"،
 ألف نسمة. 61تجمعا  وقرية توجد بشكل كامل ضمن حدود المنطقة ويبلغ عدد سكانها أكثر من  140بينها 

منداطق عسدكرية  فدي المائدة مدن أراضدي الضدفة الغربيدة المحتلدة تعتبدر 23وأظهرت المعطيات، أن مدا نسدبته 
 مغلقة ألغراض تدريبات قوات جي  االحتالل اإلسرائيلي.

وأضاف التقرير، أن الغالبية الكبرى من المواطنين الفليسطينيين الدذين يعيشدون فدي المنطقدة "ج" يسدكنون فدي 
ف ألد 61ألدف نسدمة، كمدا أن  14تجمعات تقع في المنطقة المحيطة بمدينة القدس المحتلة، ويقّدر عددهم بد 

 نسمة آخرين يعيشون في المنطقة المحيطة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
5/3/4102، قدس برس  

 
 مليون ونصف شيكل 4إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تكلف االحتالل إسرائيلية: معطيات  .24

فدددي  كشدددفت معطيدددات صدددادرة عدددن قيدددادة جدددي  االحدددتالل بالضدددفة الغربيدددة النقددداب عدددن ارتفددداع حددداد ومسدددتمر
 الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات المستوطنين. إلقاءفي عمليات  األخيرة األعوام

عمليددة أسددفرت  31مددن بينهددا مائددة و 1023عمليددة فددي العددام الماضددي  414وحسددب المعطيددات سددجل ألفددان و
 رتأسدفعمليدة  12من بينها  1021عملية في عام  36في صفوف المستوطنين، مقابل ألفان و إصاباتعن 
 .إصاباتعن  أسفرتعملية  44عملية من بينها  164سجلت ألف  1022، وفي عام إصاباتعن 
مناقشددة هددذه المعطيددات داخددل لجنددة االحددتالل المختصددة بشددؤون الضددفة الغربيددة والتابعددة للجنددة  أعقددابوفددي 

مليددون ونصددف شدديكل مددن أجددل تحصددين  1الخارجيددة واألمددن فددي الكنيسددت قددررت تخصدديو ميزانيددة بمبلددغ 
 .1024مركبات المستوطنين الخاصة بالضفة الغربية لعام 

5/3/4102، عكا أون الين  
 

 أوروبي في بروكسل يناقش أوضاع األسرى  فلسطينياجتماع  .23
: بحثت مجموعة العمل غير الرسمية الفلسطينية األوروبية، مع مدراء اإلدارات المختصدة فدي "ا"وف-بروكسل 

دراء السياسددديين فدددي االتحددداد األوروبدددي، أمدددس، أوضددداع األسدددرى حقدددو  اإلنسدددان فدددي الشدددر  األوسدددط، والمددد
وأوضددح مدددير عددام الشددؤون القانونيددة فددي  الفلسددطينيين واالنتهاكددات التددي تمارسددها سددلطات االحددتالل بحقهددم.

وزارة شؤون األسدرى والمحدررين جدواد عمداوي، أن االجتمداع نداق  ظدروف االعتقدال بشدكل عدام، وركدز علدى 
ضددى، والعددزل االنفددرادي، واحتجدداز األسددرى داخددل دولددة االحددتالل، ومنددع األسددرى مددن مواضدديع األسددرى المر 

 التعليم وحرمان أهاليهم من الزيارات.
ولفددددت إلددددى أن االجتمدددداع تندددداول مواضدددديع األحكددددام المؤبدددددة وقانونيتهددددا، والغرامددددات الماليددددة المفروضددددة علددددى 

والمركز القانوني لألسير الفلسدطيني، وملدف إعدادة األسرى، واالعتقال اإلداري، واعتقال األطفال، واألسيرات، 
اعتقددال األسددرى المحددررين، واألسددرى النددواب، كمددا تطددر  االجتمدداع إلددى موضددوع "اإلعانددات المقدمددة لألسددرى" 

 بطلب من االتحاد األوروبي.
1/3/4102األيام، رام هللا،   

 
 قطاع غزةفي  "أليكسا" المنخفض الجوي  "األونروا" تبدأ صرف تعويضات لمتضرري  .22
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شددرعت وكالددة الغددوث "األونددروا"، مددن خددالل مكاتبهددا المنتشددرة فددي مختلددف أنحدداء قطدداع غددزة  محمددد الجمددل:
بإجراءات صرف مساعدات مالية لمئات األسر المتضررة من المنخفض الجوي "اليكسا"، الدذي خلدف أضدرارا  

 كبيرة في شهر كانون األول الماضي.
نددة رفددح د. يوسددف موسددى: إن "األونددروا" انتهددت مددؤخرا مددن زيددارة منددازل وقددال مدددير مكتددب "األونددروا" فددي مدي

أسرة متضررة في مختلف أنحاء قطاع غزة، توشك أن تتسلم مبالغ تتناسب وحجم األضدرار التدي  2200نحو 
لحقت بكل منزل، مبينا أن األموال التي تبرعت بها المملكة العربية السعودية ستسدهم فدي تخفيدف معانداة تلدك 

 وتساعدها في إصالح منازلها وا عادة تأهيلها من جديد. األسر
1/3/4102األيام، رام هللا،   

 
 يحتجزون مستوطنًا خالل قيامه بقطع أشجار زيتون في قرية تلفيت فلسطينيون الضفة:  .25

"وفدا"، "معدا": احتجدز مواطندون مدن قريدة تلفيدت جندوب شدرقي محافظدة ندابلس أمدس، مسدتوطنا، فدي  -نابلس 
المددواطنين ألقددوا  وقددال مسددؤول ملددف االسددتيطان فددي شددمال الضددفة الغربيددة غسددان دغلددس إن .محدديط القريددة

 القبض على المستوطن، بينما كان يقطع أشجار زيتون تعود ملكيتها لبعض سكان القرية.
مددن جهتهددا، أعلنددت قددوات االحددتالل اعتقالهددا أمددس ألحددد المسددتوطنين يحمددل منشددارا كهربائيددا كددان ينددوي قطددع 

وسددبق للمسددتوطن أن هدددد المددواطنين بوسدداطة المنشددار فددي محاولددة مندده  لزيتددون فددي قريددة "تلفيددت".أشددجار ا
بعادهم عن مسرح الجريمة.  إلخافتهم وا 

1/3/4102األيام، رام هللا،   
 

 عائلة عن األغوار 40حملة هدم في النقب وترحيل الضفة:  .21
وات كبيرة من شرطة االحتالل، أمس، مندازل هدمت جرافات إسرائيلية، معززة بقالوكاالت: -المحتلةاألراضي 

عائلدددة عدددن األغدددوار  12فلسدددطينيين فدددي قريدددة الزعدددرورة فدددي النقدددب المحتدددل. فيمدددا رّحلدددت سدددلطات االحدددتالل 
وقال محمد أبدو جدودة، مدن سدكان القريدة التدي ال تعتدرف بهدا إسدرائيل، إّن "قدوات االحدتالل، ترافقهدا  الشمالية.

 ورة من الجهة الغربية، وقامت بهدم منازل في القرية".قوات شرطية، دهمت قرية الزعر 
عائلددة فلسددطينية فددي واد بزيددق بدداألغوار الشددمالية، إخطددارات بددإخالء  12فددي األثندداء، سددلمت قددوات االحددتالل 

مضددداربهم بحجدددة إجدددراء منددداورات عسدددكرية. وقدددال ممثدددل واد بزيدددق عمددداد حدددروب إن قدددوات االحدددتالل داهمدددت 
 طارات بإخالء مضاربهم لد "دواٍع عسكرية".المنطقة وسلمت سكانها إخ

1/3/4102البيان، دبي،   
 

 حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنانتحت عنوان:  ورشة عمل .27
حقو  الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان" عنوان ورشة العمل التدي نظمهدا، أمدس، : محمد صالح

 منطقة صيدا والمخيمات الفلسطينية، في قاعة مسرح بلدية صيدا. المجتمع األهلي والمدني في
وشددرحت منسددقة الحملددة فددرح الكزلددي أهددداف الحملددة وتعريددف المجتمددع المدددني بهددا. مددن جهتدده منسددق تجمددع 
المؤسسدددات األهليدددة فدددي صددديدا ماجدددد حمتدددو أكدددد "حدددق الالجئدددين فدددي التملدددك إلدددى جاندددب الحقدددو  االنسدددانية 

 1002لدب قانوندا جديددا إنمدا نطلدب العدودة الدى القدانون الدذي كدان موجدودا قبدل العدام االخرى". وقدال: "ال نط
 والذي كان يعطي حق التملك للفلسطيني".
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عضدددو المجلدددس الدددوطني الفلسدددطيني سدددميرة صدددالح تحددددثت باسدددم حملدددة "حقدددو  الملكيدددة العقاريدددة لالجئدددين 
ومنهددا مقتددرح تعددديل قددانون تملددك غيددر  الفلسددطينيين فددي لبنددان"، وعرضددت للخطددوات التددي قامددت بهددا الحملددة

 اللبنانيين من أجل تقديمه لمجلس النواب اللبناني.
1/3/4102السفير، بيروت،   

 
 ورقة بحثية تتناول سلوك حماس تجاه تحدياتها الداخلية والخارجية .28

ي تمددر حركددة المقاومددة اإلسددالمية )حمدداس( بمرحلددة تبدددو األصددعب فدد: عدددنان أبددو عددامر، خالددد وليددد محمددود
  مدا 2431تاريخها، وهي تجُد نفسها أمام واقٍع إقليمي يفرض تحدياٍت مختلفدٍة عمدا عرفتده مندذ تأسيسدها عدام 

اسددتدعى بلددورة مواقددف سياسددية تحددافظ فيهددا علددى مصددالحها االسددتراتيجية مددن جهددة، وتحدداول أن تتكّيددف مددع 
ددا مختلفددة  مددن السدد لوك أمددام الحركددة فددي سدداحتين مخرجاتهددا مددن جهددة أخددرى. وقددد أذكددت هددذه التحددديات أنماط 

 اثنتين:
. الساحة الداخلية المتمثلة فدي التحدديات التدي تواجههدا فدي إدارة قطداع غدزة، فدي ظدل االنقسدام السدائد علدى 2

ا، إلددى جانددب التددوّتر  السدداحة الفلسددطينية، وحالددة الحصددار اإلسددرائيلي المُحكددم التددي باتددت آثدداره تددزداد وضددوح 
 اإلسرائيلية. –اوضات الفلسطينية المتنامي مع إسرائيل، والمف

. الساحة الخارجية المتمثلة بعالقات الحركدة مدع دول اإلقلديم، وبخاصدة مدع مصدر بعدد أن تسدبخب االنقدالب 1
العسدددكري فيهدددا بقطيعدددة غيدددر مسدددبوقة بدددين الطدددرفين، كمدددا خسدددرت الحركدددة مسددداعدات ماليدددة وعسدددكرية ودعدددم 

ثددوري فددي سددورية، مددا أدى إلددى إغددال  مكتددب الحركددة فددي دمشددق إعالمددي كبيددر جددّراء موقفهددا المؤيددد للحددراك ال
 وتراجع الحلف الذي ربطها مع إيران وحزب هللا.

يدددران  تتنددداول هدددذه الورقدددة الصدددعوبات التدددي تكتندددف عالقدددات حمددداس اإلقليميدددة مدددع دول رئيسدددة مثدددل سدددورية وا 
قددددة مددددع حركددددة فددددتح، ومصددددر، فضددددال  عددددن التحددددديات الداخليددددة التددددي تواجههددددا فددددي إدارة قطدددداع غددددزة، والعال

والمصدددالحة الفلسدددطينية، والهدندددة مدددع إسدددرائيل، والمفاوضدددات، كمدددا تتنددداول كيفيدددة تجددداوب حمددداس مدددع هدددذه 
 التحديات؟

 
 ولالطالع على الورقة كاملة على الرابط التالي:

http://en.calameo.com/read/001231435b8394333b8d9?bkcode=001231435b8394333b8d9 
3/3/4102المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،   

 
 جديدين لألسير البرغوثي " كتابينالمقدسي وشياطين الهيكل" و"فلسطين العاشقة والمعشوق " .29

دن، األربعددداء، النقددداب عدددن كتدددابين جديددددين لألسدددير كشدددفت النقابدددات المهنيدددة فدددي األر : األناضدددول –عمدددان 
 األردني، عبد هللا البرغوثي، صاحب أعلى حكم في سجون إسرائيل.

جددداء ذلدددك خدددالل حفدددل أقددديم بمجمدددع النقابدددات المهنيدددة فدددي العاصدددمة األردنيدددة عمدددان، وحضدددرته شخصددديات 
 لبرغوثي.إسالمية ومتضامنين مع األسرى في سجون إسرائيل، وأفراد من ذوي األسير ا

ويحمدددل الكتددداب األول عندددوان: "فلسدددطين العاشدددقة والمعشدددو "، ويدددروي قصدددة االحدددتالل اإلسدددرائيلي، ومعانددداة 
 .صفحة 260جاء في تسعة فصول و الفلسطينيين، ويدعو إلى مقاومة المحتل، وعدم اليأس واالستالم.

http://en.calameo.com/read/001231435b8394333b8d9?bkcode=001231435b8394333b8d9
http://en.calameo.com/read/001231435b8394333b8d9?bkcode=001231435b8394333b8d9
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صدفحة، ويدروي فيهدا الكاتدب  235أما الكتاب اآلخر المعندون بدد "المقدسدي وشدياطين الهيكدل المزعدوم" فيضدم 
قصصا نسجها حول تسلحه بالقرآن الكريم في ظروف االعتقال الصعبة، كما يفرد صفحات لمقاومدة "المحتدل 

 وشياطين الهيكل المزعوم".
41/3/4102"، 40موقع "عربي   

 
 رئيس تحرير "المصريون": قرار القضاء حظر حماس يوم أسود في تاريخ مصر .01

صف رئيس تحرير صحيفة "المصريون" جمال سلطان الحكم "المستعجل" باعتبار و : برس قدس-القاهرة 
"حماس" إرهابية بأنه "يوم أسود في تاريخ مصر"، وقال "لن يشرف مصر بأي حال من األحوال أن تكون 
الدولة الوحيدة في المنطقة، مع إسرائيل، التي تصف حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية بهذا الوصف 

 ر".الخطي
وقدم سلطان في مقال له اليوم بصحيفة "المصريون" اعتذاره لحركة "حماس" وللمقاومة الفلسطينية على حكم 
محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بحق "حماس"، وقال: "باسمي وباسم الشعب المصري الذي ضحى بدماء 

أقدم اعتذاري لحركة "حماس" وكل أبنائه، جيال وراء جيل، من أجل فلسطين وكرامتها واستقاللها وحريتها، 
 قوى المقاومة الفلسطينية عن "العارض" الذي جرى اليوم".

ورأى سلطان أن القرار يفقد مصر دورها اإلقليمي وال سيما في الملف الفلسطيني، وقال: "الحقيقة أن الحكم 
ومة اإلسالمية في الذي أقحم السياسة في القضاء يدخل شؤون الدولة في اضطراب وعبث، ألن حركة المقا

فلسطين "حماس" تمثل سلطة حكم واقعية، وتتعامل معها الدول المختلفة بهذا االعتبار، بما فيها مصر 
ذاتها، ويستقبل قادتها ومسؤولوها كمسؤولين، سواء كانوا سياسيين أو أمنيين، وسبق أن التقوا وزراء وقيادات 

مرسي، ناهيك عن اآلالف من اإلعالميين والصحفيين استخباراتية ومساعدين للرئيس من مبارك لطنطاوي ل
سالميين".  والسياسيين والقيادات من كل التيارات المصرية يسار ويمين وناصريين وليبراليين وا 

 0/3/6102قدس برس، 
 
 
 مصر.. دعوى قضائية للنظر بـ"حظر األنشطة اإلسرائيلية" .00

الجاري للنظر في دعوي قضائية  آذار مارس/ من 62الد حددت محكمة مصرية، األربعاء، جلسة : القاهرة
 تطالب بد"حظر كافة أنشطة إسرائيل داخل األراضي المصرية".

وقال الخبير القانوني المصري حامد صديق إن الدعوى القضائية التي رفعها أمام محكمة عابدين لألمور 
وفي مقدمتها غلق مكاتب المستعجلة، تطالب بحظر جميع األنشطة اإلسرائيلية في مصر بصفة مستعجلة، 

 تل أبيب بالقاهرة وكذلك سفارتها وجميع فروعها مع إدراجها كد"دولة إرهابية".
مارس  62، وحددت 6802لسنة  088ولفت صديق إلى أن "المحكمة قبلت الدعوى القضائية تحت رقم 

 لنظرها".
تثمار والسياحة والزراعة واختصم صديق في دعواه، كل من رئيس الوزراء المصري ووزراء التجارة واالس

 لتنفيذ منطو  الحكم في حال حظر األنشطة اإلسرائيلية بمصر.
 2/3/6102، 60موقع عربي
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 إجراءات أمنية مشددة أمام معبر رفح بعد الحكم بحظر حماس .06
أعقاب قرار محكمة األمور المستعجلة بحظر  فيشهد معبر رفح إجراءات أمنية مشددة منذ أمس األول، 

حماس والتحفظ على مقارها بمصر، وقال شهود عيان إن مدرعات الجي  والشرطة انتشرت  نشاط حركة
 أمام المعبر وعلى الطر  المؤدية إلى بواباته لمنع اقتراب أحد منه.

وأثار استمرار إغال  المعبر استياء الفلسطينيين المتواجدين بسيناء، خاصة من ينتظرون فتحه منذ أكثر من 
د منهم تزايد معاناتهم بسبب استمرار إغال  المعبر، خاصة بعد تدمير الجي  جميع أسابيع، وشكا عد 2

لى القطاع.  أنفا  التهريب من وا 
نشاط، الفتة إلى أنه على  أيمصر وليس لها  فيوأكدت مصادر فلسطينية أنه ال توجد مكاتب للحركة 

يتوقع منع المواطنين من السفر أو  الرغم من االنعكاسات السلبية لقرار المحكمة بحظر الحركة، فإنه ال
 إغال  المعبر لفترة طويلة.

 2/3/6102المصري اليوم، القاهرة، 
 
 : األردن مطلع على تفاصيل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةالثاني هللا عبد .52

افظة إربد، عبد هللا الثاني خالل زيارته إلى مح األردني أكد الملك: بترا مؤيد الحباشنةمراسل وكالة  – إربد
إلى إقامة الدولة  أن األردن مطلع على تفاصيل المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وصوال  

الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
 السالم العربية.

 6/2/3014، الغد، عّمان
 
 تستنكر حظر أنشطة حماس بمصر "مسلميناإلخوان ال: "عّمان .54

اعتبرت جماعة االخوان المسلمين قرار حظر أنشطة حركة حماس في مصر والتحفظ على مقراتها  :عّمان
 ب الوطني والقومي في دعم القضية الفلسطينية.جخطرا  عن الوا بالُمسيخس الذي يشكل انحرافا  

ة العربية تأتي عن طريق دعم حركة حماس في أن مصلحة األم أمسوأكدت الجماعة في تصريح صحفي 
ن ألى إخطرا  على األمة العربية واإلسالمية، الفتة  وجوديا   مواجهة المشروع الصهيوني الذي يشكل تهديدا  

يتعين  و شكلت له غطاء  سياسيا  أهذا القرار يرتب مسؤولية تاريخية لجميع القوى التي شاركت في االنقالب 
 يها وموقفها في رفض تلك الخطوة.ن تعلن عن رأأعليها 

 6/2/3014، الدستور، عّمان
 
 من مبيدات إسرائيلية تسبب العقم أردني تحذير .55

حذرت جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه من قيام "إسرائيل" باستخدام  :هللا الربيحاتعبد -عّمان 
ب العقم للرجال والنساء، وذلك مبيدات حشرية في زراعة الخضار والفواكه، تكون شديدة الفعالية، وتسب

وأشار الحياري أمس الى أن "وزارة الزراعة قامت من خالل منح  بحسب رئيس الجمعية سليمان الحياري.
ولغاية  1022اغسطس  /طنا من بداية آب 1210تصاريح الستيراد الخضار والفواكه من إسرائيل باستيراد 

فا في شهر واحد"، مبينا أن "من أهم المنتجات التي يتم صن 1970، منها 1020يناير  /نهاية كانون الثاني
 استيرادها حاليا من "إسرائيل" البطاطا والكاكا والجزر واألفوكادو".
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 6/2/3014، الغد، عّمان
 
 في الجوالن "حزب هللا"استهداف مجموعة من عن علن ي اإلسرائيلي الجيش .56

الجي  اإلسرائيلي قال إن قواته رصدت خلية  ، أنرام هللا، من 6/2/3014، الشرق األوسط، لندننشرت  
تابعة لحزب هللا اللبناني وهي تحاول زرع عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي شمال هضبة الجوالن، 

 واستهدفتها بقذائف المدرعات والمشاة.
 رصدت قواتنا قبل قليل خلية تخريبية موجهة من"أدرعي:  أفخايوقال الناطق بلسان الجي  اإلسرائيلي 

حزب هللا تحاول زرع عبوة ناسفة قرب السياج شمال هضبة الجوالن، حيث استهدفتها بقذائف مدرعات 
. وقالت متحدثة باسم الجي  إن المخابرات اإلسرائيلية حددت هوية الرجلين وتبين أنهما عضوان في "ومشاة

 حزب هللا.
مصدر عسكري إسرائيلي إن الجي   ورفع الجي  اإلسرائيلي من استعداداته على الحدود مع سورية. وقال

اتخذ إجراءات أمنية خاصة في منطقة شمال مرتفعات الجوالن السورية المحتلة، في أعقاب محاولة زرع 
العبوة الناسفة. وطالب المزارعين اإلسرائيليين في هذه المنطقة باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، خشية 

 احتمال تصعيد أمني في هذه المنطقة.
عن مصدر عسكري أن الجي  اإلسرائيلي أقدم  "سانا"شق، نقلت وكالة األنباء السورية الرسمية وفي دم

أربعة صواريخ من تلة السطح والخوين في الجوالن "وأطلق  "خر  اتفا  فصل القوات"صباح أمس على 
، وفتح نيران أربع قذائف دبابات باتجاه موقع الحرية". كما أطلق "المحتل باتجاه مدرسة وجامع الحميدية

الرشاشات المتوسطة باتجاه موقع الحميدية مما أدى إلى إصابة سبعة من عناصر قوى األمن الداخلي 
العدوان يؤكد مجددا حقيقة التورط المباشر للكيان الصهيوني في ". وقال المصدر إن هذا "وأربعة مدنيين

 ."دعم ومساندة المجموعات اإلرهابية
قال لوكالة  ا  إسرائيلي ا  عسكري ا  مصدر  .(، أنب .ف .أ، نقال  عن وكالة )6/2/3014، الحياة، لندنوأضافت 

. "هذا الحادث ليس مفاجئا  ونعتقد أن المواجهات مع حزب هللا قد تستمر في األيام المقبلة": "فرانس برس"
ي  أفضل وحدات الج"، فإن "عقب تهديدات من حزب هللا بالرد على إسرائيل"وأشار المصدر إلى أنه 

 ."اإلسرائيلي بما في ذلك الوحدات الخاصة، متمركزة على الحدود مع سورية
 
 تحذر حزب هللا من عدوان إسرائيلي وشيك الروسية المخابرات .57

االستخبارات الروسية حذرت المقاومة في حزب هللا من تحضيرات  أنلى إأشارت مصادر دبلوماسية مطلعة 
الضغط على رئيس  إليهملغ األمريكيون بالمعلومات حيث طلب بأإسرائيلية لشن حرب خاطفة ضده، وكذلك 

 وضاع التي تعانيها المنطقة.وزراء العدو اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو لمنعه من شن العملية في ظل األ
وأشارت دراسة أمنية صادرة عن مركز استراتيجي غربي إلى أّن حزب هللا أنشأ شبكة أنفا  متشّعبة في 

، وشّكلت عامال  من عوامل 1002يلة عن شبكة أنفاقه التي استخدمها خالل حرب تّموز جنوب لبنان، بد
 صموده وانتصاره.
ن أن قيادة حزب هللا تبلغت من جهات استخباراتية عسكرية ايرانية، معلومات مفادها أ منيةأوتؤكد مصادر 

يكون موعدها في مطلع شهر  نهت فعال  استعداداتها لضربة عسكرية خاطفة ضد حزب هللا، قدأ "إسرائيل"
 المقبل. / يونيوحزيران
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التعبئة العسكرية  بإعالنالتدابير التي يتخذها حزب هللا خوفا  من ضربة إسرائيلية محتملة، قيامه  إطاروفي 
، ونشرها في المناطق الحدودية في البقاع الغربي، "وحدة النصر"السرية وباستدعاء الوحدة القتالية المسماة 

قامة غ عناصره التابعة  اءاستدعبالحزب  كما قام رف عمليات عسكرية في عدد من المناطق الجنوبية.وا 
لد)وحدة الجراد(، وفضلت قيادة الحزب نشر هذه الوحدات في عمق المناطق الجنوبية في لبنان، ووضعها 

 ي عدوان إسرائيلي.ألمقاومة  يةفي حالة جهوز 
يستعد لحرب قصيرة وحاسمة ضد حزب هللا تتضمن عملية ن الجي  اإلسرائيلي ألى إأشارت المصادر و 

عسكرية مشتركة جوية وبرية واسعة النطا ، تقودها أجهزة استخباراتية جديدة، مستخدمة  اسلحة دقيقة 
ن حزب هللا تولى نقلها ، "إسرائيل"الكترونية لتوجيه ضربة حاسمة لمراكز مفترضة لصواريخ متطورة، تؤكد 

وفي الوقت ذاته وبهدف مواجهة حزب  قضاء على الحزب كقوة مقاتلة للسنوات المقبلة.مؤخرا  من سورية، وال
تستعد وتعزز قدراتها الجوية بطريقة لم يسبق لها مثيل كي تتمكن من  "إسرائيل"ن أ ،تضيف المصادر ،هللا

 هداف في اليوم الواحد.تدمير مئات األ
 6/2/3014، الشعب، مصر

  
 الفلسطينية تستهدف المخيماتسعد يحّذر من مخاطر  أسامة .58

أن هناك مخاطر حقيقية وجدية "أسامة سعد من  " اللبنانيالتنظيم الشعبي الناصري "حذر األمين العام لد
دعم أمن واستقرار المخيمات واألمن الوطني "، داعيا  الى "تستهدف المخيمات وتستهدف قضية الالجئين

 نفسه. "اللبناني في الوقت
فلسطينيين في لبنان وأوضاع المخيمات واستعادة خيار المقاومة والنضال من أجل حق أوضاع الالجئين ال"

بين سعد ووفد مركزي من منظمة التحرير الفلسطينية  أمسكان عنوان اللقاء الموّسع الذي عقد  "العودة
 في صيدا. "التنظيم"برئاسة أمين سر الفصائل في لبنان فتحي أبو العردات في مقر 

توفر األمن السياسي واألمن "الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والحكومة اللبنانية الى أن كما دعا سعد 
األمني، واألمن االجتماعي للمخيمات، ألن هناك من يسعى لضرب مرتكز أساسي في القضية وهو حق 

 ."الالجئين بالعودة عبر ضرب المخيمات في أمنها واستقرارها
الشعب الفلسطيني هو ضد كل أشكال اإلرهاب والعمليات االنتحارية مهما "ن من جهته، أكد أبو العردات أ

 ."كانت هوية وجنسية هؤالء، ألنها تضرب القضية وتمس باألمن واالستقرار
 6/2/3014، السفير، بيروت

  
 مليون دوالر لغزة مئةمنحة مالية قطرية جديدة بقيمة  .09

إعالن الحكومة القطرية عن منحة مالية جديدة كشف مصدر فلسطيني مطلع عن قرب : وكاالت –األمة 
مليون دوالر لمواجهة اآلثار الكارثية على المستوى اإلنساني والخدماتي الناتجة  088لقطاع غزة تقدر بنحو 

 عن الحصار الخانق الذي يضرب القطاع.
عات وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أن هذه المنحة ستوزع على عدد من القطا

مليون دوالر، موضحا أن قطاع  258اإلنسانية المهمة والتي لم تشملها المنحة السابقة والتي بلغت نحو 
سيحظى باهتمام خاو ضمن المنحة المرتقبة، باإلضافة إلى ” وقود محطة توليد الكهرباء بغزة“الطاقة 
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حتية والمتعلقة ببعض المشاريع بعض القطاعات التنموية المرتبطة بالزراعة والصحة والتعليم والبنية الت
 اإلسكانية العامة والمزمع تنفيذها في غزة على غرار مدينة حمد اإلسكانية.

من المقرر أن يزور رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي األراضي الفلسطينية 
 خالل األيام القليلة القادمة، في زيارة تضم رام هللا وقطاع غزة.

توقعت المصادر أن يصل العمادي غزة يوم الخامس عشر من مارس الحالي، حيث سيتابع المشاريع و 
 القطرية الداعمة في شقي الوطن، وبذل الجهود من أجل إزالة العراقيل أمامها.

ماليين دوالر، وكلفت لجنة رسمية اتخذت من مدينة غزة مقر ا  280وكانت قطر تبرعت بأكتوبر الماضي بد 
نفيذ مشاريع إستراتيجية وحيوية في القطاع في مجال إعادة اإلعمار، منها تأهيل شوارع رئيسية وأخرى لها بت

 داخلية، وبناء مدينة سكنية ومشفى لألطراف الصناعية.
 0/3/6102األمة، الكويت، 

 
 غزة إلى أسلحة إيران إرسالينفي  إيرانيمسؤول  .21

الناطقة بالعربية معلومات  اإليرانيةنقلتها قناة العالم  لأقوافي  إيرانينفى مسؤول عسكري  :ف ب أ-طهران 
 مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة. إلىمتطورة  أسلحة أرسلت إيران أنمفادها  إسرائيلية

لها على  أساسننفي هذه المعلومات التي ال  "أنناوصرح المسؤول لقناة العالم التي لم تكشف هويته 
 .اإلطال "
في البحر  األربعاءصباح  اإلسرائيليةعن اعتراض البحرية  األربعاء اإلسرائيليانة الجي  والحكوم وأعلن
جماعات مسلحة فلسطينية في قطاع  إلىموجهة " المتطورة األسلحةمن  إيرانيةشحنة "سفينة تحمل  األحمر
 غزة.

 2/3/6102رأي اليوم، لندن، 
 
عال رالسعودي: قطمجلس الشورى ب سابق عضو .20  الخليجبمية لإلخوان وغزة هي ذراع سياسية وا 

رأى العضو السابق في مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد عبد هللا الزلفة أن : برس قدس-الرياض 
قرار المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين سحب سفرائها من العاصمة القطرية 

التي قال بأنها تحولت إلى ذراع سياسية وا عالمية  الدوحة يأتي بعد صبر طويل على سياسات دولة قطر،
 لإلخوان، وتقوم بدور أكبر من قدراتها.

(، إلى أن قطر بالغت في سياساتها التي 5/3وأشار الزلفة في تصريحات خاصة لد"قدس برس" له األربعاء )
، ذلك أن قطر ال تنسجم مع قدراتها، وقال: "أعتقد أن دول مجلس التعاون صبرت كثيرا على قطر كثيرا

بالغت في مواقفها التي ال تنسجم مع قدراتها، وهذا أمر مؤسف أن نرى الدول الثالثة المؤثرة في مجلس 
 التعاون تسحب سفراءها من الدوحة. والخشية هو ما سيتلو هذا القرار، إذا صدر رد فعل أخر  من قطر".

لزلفة: "بالنسبة لسلطنة عمان هي تقريبا وعن سبب عدم انضمام عمان والكويت لقرار سحب السفراء، قال ا
مع هذا الموقف، أما دولة الكويت فعندها مجاميع من اإلخوان مقربة من قطر، كما أن لها مجاميع شيعية 

 قد تستغل أي موقف كهذا لإلساءة ألمن الكويت".
ال: "لقد تحولت وأشار الزلفة إلى أن السبب الرئيسي الذي دفع لهذا القرار هو قرب قطر من اإلخوان، وق

عة االخوان المسلمين، وهي تريد أن تتحول إلى غزة ثانية في دول جماقطر إلى ذراع سياسية وا عالمية ل
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الخليج، وأعتقد أن دول المجلس وعلى رأسهم السعودية لن تسمح بذلك. نحن نأسف لهذا الوضع الذي 
ن غالبية العرب ال يعرفونها قبل قناة انتهت إليه قطر، وال ندري من يصوغ سياسة قطر الخارجية، التي كا

"الجزيرة"، اآلن حتى "الجزيرة" أصبحت معزولة ألنها تتحدث باسم اإلخوان الذين يستخدمون األموال 
 القطرية، وهذا أمر لم يعد مقبوال خليجيا أو عربيا".

 0/3/6102قدس برس، 
 
 َيعد  نتنياهو بالضغط على الفلسطينيين وتمديد المفاوضات أوباما .26

باراك أوباما،  األميركيعلمت القدس دوت كوم، أن الرئيس  :عريقات سعيد- دوت كوم القدس- واشنطن
وعد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أثناء لقائهما في البيت األبيض أنه سيضغط على الفلسطينيين 

نجاز اتفا  سالم بين الستمرار المفاوضات لما بعد الثالثين من نيسان المقبل المحدد كسقف زمني إل
سرائيل. وعلمت القدس دوت كوم، أن نتنياهو الذي تسلم نسخة عن "اتفا  اإلطار" المقترح  الفلسطينيين وا 

وافق على تسلم نسخة منه )اتفا  اإلطار(، والموافقة المبدئية على جزء كبير منه، وانه طلب من الرئيس 
على األقل، وأن أوباما وعده بأنه سيحاول إقناع  6802ري أوباما استمرار المفاوضات حتى نهاية العام الجا

 الفلسطينيين باالستمرار في المفاوضات".
 2/3/6102القدس، القدس، 

 
 لـ"إرهابيين" سيناتور أمريكي: السلطة الفلسطينية تمنح ماالً  .23

الفلسطينية، دعا سيناتور أمريكي حكومة بالدة إلى قطع مساعدات بالده إلى السلطة : األناضول –واشنطن 
 متهما إياها بد"تمويل اإلرهاب وتشجيعه".

لد"اللجنة الفرعية حول اإلرهاب ومنع االنتشار النووي والتجارة" المنبثقة عن لجنة الشؤون  جلسةوفي مستهل 
الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي، زعم عضو المجلس، لويد بو، األربعاء، أن السلطة الفلسطينية "تمنح 

 األموال لمدانين باإلرهاب في السجون اإلسرائيلية".حقائب من 
أغلبهم  اإلسرائيليةألف سجين فلسطيني في المعتقالت  25ودون أن يكشف عن دالئل اتهامه، قال إن "

 يقضون أحكاما  لجرائم متعلقة باإلرهاب، وأكثرهم يستلم مبالغ مالية من السلطة الفلسطينية مباشرة".
 588لحزب الجمهوري، "أن هذه المبالغ انما هي رواتب شهرية تتراوح بين وأضاف بو، وهو نائب عن ا

، بينما يزيد المرتب بحسب خطورة الجرم وبزيادة عدد القتلى من إسرائيليين وأميركيين"، على دوالر 3588و
ظيفة ، قائال: "يعد اإلرهاب في فلسطين و اإلسرائيليواتهم بو الحكومة الفلسطينية بتهديد األمن  حد زعمه.

ماليين دوالر على هذا البرنامج  0و 2بمرتب عاٍل  فطبقا  لبعض التقديرات تنفق السلطة الفلسطينية ما بين 
 من الميزانية". %2شهريا، أي ما يعادل 

وعلى خلفية هذه االتهامات، ودعا السيناتور األمريكي بالده إلى قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية  
سرائيلييندافعي الضرائب األمريكيين لقتل أمريكيين  كونها "تستخدم أموال ، قائال: "كلما منحناهم المزيد من وا 

ولم يتسن الحصول  لبرامج الوظائف كلما دفعت السلطة الفلسطينية مزيدا  من المال إلى اإلرهابيين". األموال
 على رد فوري من السلطة الفلسطينية على هذه االتهامات.

 2/3/6102"، 60موقع "عربي
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 اإليرانيةلرصد سفينة الصواريخ  إسرائيلي أمريكيتنسيق  .22
االستخباراتية والعسكرية تعاونت مع  أجهزتها أن األربعاءالواليات المتحدة  أعلنت :ف ب أ-واشنطن 
 إلىالمتطورة كانت في طريقها  اإليرانيةمن اجل رصد واعتراض سفينة تنقل شحنة من الصواريخ  إسرائيل

التنسيق العسكري  بدأتواشنطن  أنجاي كارني  األبيضالمتحدث باسم البيت  وأعلنقطاع غزة.
 علمت بتحرك السفينة. أنالقومي بمجرد  األمنعلى صعيد  إسرائيلواالستخباراتي مع 
 األمرخطط طارئة في حال استدعى  إعدادمن قيادته العسكرية  أوباماباراك  األميركيوطلب الرئيس 

 صحافيين على متن الطائرة الرئاسية. أمامرح كارني اعتراض السفينة، حسبما ص
طيلة هذا الوقت، كان يتم تنسيق النشاطات العسكرية واالستخباراتية بشكل وثيق مع نظرائنا "كارني  وأضاف

.وتابع "غير مشروعة من العبور أسلحةالذين قرروا في نهاية المطاف منع السفينة التي تنقل  اإلسرائيليين
جل زعزعة االستقرار في المنطقة وذلك بالتنسيق أمن  إيراننا المعارض للدعم الذي تقدمه سنظل على موقف“

الدولية  األسرةهذه النشاطات غير المشروعة غير مقبولة لدى " إنومضى يقول  ."مع شركائنا وحلفائنا
 ."الدولي األمنمجلس  إزاء إيرانوتشكل انتهاكا صارخا اللتزامات 

سورية الصنع نقلت برا  أسلحةقواتها اعترضت السفينة التي تحمل  أني وقت سابق ف أعلنت إسرائيلوكانت 
 بين السودان واريتريا. األحمريتم اعتراضها في البحر  أنقطاع غزة قبل  إلىومنها بحرا  إيران إلى

 2/3/6102رأي اليوم، لندن، 
 
 رمسؤول أممي: ال تأثير على عمل األونروا في غزة جراء حظر حماس في مص .20

في قطاع غزة، على أن قرار إحدى  "األونروا"الهور: أكد روبرت تيرنر مدير عمليات وكالة  أشرف-غزة 
المحاكم المصرية حظر حركة حماس وا غال  مقراتها في القاهرة ال عالقة له بهيئته الدولية وال تأثير له 

، وحّمل ’مساعدات عاجلة"عليها، وأشار إلى خطورة األوضاع في القطاع، وقال إن الناس بحاجة إلى 
 وطالبها برفع الحصار. االقتصاديإسرائيل المسؤولية عن تردي الوضع 

وقال تيرنر خالل لقائه بعدد من الصحافيين في مكتبه بمدينة غزة إنه ال يرى وجود أي تأثير على عمل 
 جراء قرار محكمة مصرية يحظر نشاط حركة حماس التي تحكم القطاع. "األونروا"

ال تلجأ إلى طلب دخول مواد البناء والمواد األخرى التي تقدمها  "األونروا"لمسؤول األممي عن أن وكشف ا
حتى ال تتخذ إسرائيل ذلك ذريعة للتهرب "لالجئين في غزة من خالل معبر رفح البري الفاصل عن مصر، 

عاتقها مسؤولية إسرائيل هي الجهة المحتلة، ويحب أن تقع على ‘وأضاف  ."مما عليها من استحقاقات
وأكد على موقف  مشددا في ذات الوقت على ضرورة الضغط عليها لرفع الحصار عن غزة. "إدخال المواد

 ."غير شرعي ونوعا من أنواع العقاب الجماعي"الذي يعتبر الحصار  "األونروا"
 2/3/6102القدس العربي، لندن، 

 
 دان شابيرو  ركينواب اليمين اإلسرائيلي المتطرف يهاجمون السفير األمي .22

فوجئ السفير األميركي لدى إسرائيل، دان شابيرو عندما وصل إلى مقّر الكنيست، للقاء نّواب من اليمين، 
 للّنقا  حول مفاوضات السالم، باالّتهامات التي ُوّجهت ضّده وضد اإلدارة األميركية.
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وذلك للمرة األولى، من أجل  فلسطين في الكنيست، "أرض إسرائيل"وكان شابيرو قد التقى أعضاء لوبي 
مناقشة العالقات بين الجانبين والمفاوضات السياسّية. وتوّترت أجواء اللقاء، وأخذ أعضاء الكنيست اليمينّيون 

 ُيسمعون شابيرو كلماٍت قاسية.
ة إنها مصلحة أساسّية للواليات المّتحدة أن تبقى إسرائيل دولة يهودي"وقال السفير األميركي خالل اللقاء 

ال تب عنا "متوجهة إلى شابيرو:  "البيت اليهودي". فردت النائب أوريت ستروك، عن حزب "وديموقراطية آمنة
 ."اّدعاءات غبّية، فال أحد في إسرائيل يشتري هذا

سعادة السفير، ال ". فرد أحد النواب المشاركين: "وتحدث السفير األميركي عن الترتيبات األمنّية إلسرائيل
 ."تيبات األمنية، فنحن هنا بسبب حّقنا في األرضتهّمنا التر 

إسرائيل "وحاول شابيرو إقناع النّواب باالّتفا  السياسي مع الفلسطينيين، لكن النائب دافيد روتم عن حزب 
. الوزيرة تسيبي ليفني، "كيف يمكن أن نثق بكم؟ متى كنتم إلى جانبنا؟"، سأل السفير األميركي: "بيتنا

رّدا  على اّتهامات اليمينيين  "فيسبوك"المفاوضات مع الفلسطينيين، كتبت على صفحتها في المكلخفة بملّف 
من المخزي سماع الهجوم واالّتهامات التي ألقاها أعضاء الكنيست من البيت اليهودي والليكود "لشابيرو، أنه 

يهم، يمّسون بعالقاتنا مع القّوة على سفير الواليات المّتحدة في إسرائيل. بطيشهم وانعدام الفهم والمسؤولية لد
 ."العظمى، التي تشّكل مدماكا  مركزّيا  في أمن إسرائيل

 2/3/6102المستقبل، بيروت، 
 
 / أيار المقبلفي مايو "إسرائيل" تزورمستشارة البيت األبيض لألمن القومي رايس  .26

مريكية لألمن القومي سوزان قال البيت األبيض يوم األربعاء إن المستشارة األ :عبد العال محمد-واشنطن 
بشأن مجموعة من القضايا  تمشاوراعلى رأس وفد أمريكي إلجراء  أيار /رايس ستزور إسرائيل في مايو

وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس األمن القومي في بيان "انطالقا من المشاورات  التي تهم البلدين.
خالل مباحثاتهما الثنائية هذا األسبوع طلب الرئيس  أوباماوالرئيس المثمرة للغاية بين رئيس الوزراء نتنياهو 

إسرائيل في مايو لترأس الوفد األمريكي في  إلىمن مستشارة األمن القومي سوزان رايس السفر  أوباما
 مجموعة التشاور األمريكية اإلسرائيلية."

 2/3/6102وكالة رويترز، 
 

 فلسطينيتحيي سنة التضامن مع الشعب ال "اإلسكوا" .26
تنّظم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( سلسلة من األنشطة ُيعلن عنها في بيانات الحقة 
لدعم كّل جهد أو مبادرة يكون محورها التوعية بحقو  الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتأكيد 

دولي والتي تحرم الشعب الفلسطيني على األرض عليها، وكشف االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة للقانون ال
 المحتلة والشتات من حقو  أساسية تتمتع بها كل شعوب العالم.

سنة دولية للتضامن مع الشعب  6802تأتي النشاطات في إطار إعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 
لى أن تصل إلى حٍل مرٍض وفق ا الفلسطيني، تأكيدا  على مسؤولية األمم المتحدة إزاء قضية فلسطين، إ

 "يوما   000"تنطلق هذه األنشطة خالل شهر آذار/مارس الحالي بحملة عنوانها  لمبادئ الشرعية الدولية.
يوما  على مواقع  000تنشر خاللها معلومة واحدة عن واقع القضية الفلسطينية وتاريخها كل يوم على مدى 

 التواصل االجتماعي.
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 2/3/6102المستقبل، بيروت، 
 
 مليارات دوالر لتعزيز الشراكة االقتصادية مع دول الشرق األوسط سبعة واشنطن: .29

مليار دوالر في الموازنة األميركية  2266خصو الرئيس األميركي باراك أوباما مبلغ : الدستور –عمان 
. وقالت USAID لوزارة الخارجية األميركية والوكالة األميركية للتنمية الدولية )يو اس ايد( 6805لعام 

، إن الموازنة الجديدة تعكس الجهود األميركية المستمرة األول أمسالخارجية األميركية في بيان لها، مساء 
لدعم تحقيق االستقرار والرخاء مع إعطاء أولوية لتحقيق األمن الداخلي والتنمية في دول العالم، بحسب ما 

 ‹. وكالة أنباء الشر  األوسط›نقلت 
مليارات دوالر لتعزيز االستقرار واألمن والشراكة االقتصادية مع دول الشر   0ارة عن تخصيو وأعلنت الوز 

األوسط. وتعتزم الخارجية األميركية مساعدة دول المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية، وهي كل من: مصر 
بسبب الصراع وتونس وليبيا واليمن، باإلضافة إلى تخصيو مساعدات للشعب السوري، خاصة للنازحين 

الدائر في سوريا وتدعيم اإلصالحات التي تشهدها المنطقة كما أعلنت الخارجية األميركية دعمها القوي 
لألردن. وأشار البيان إلى اعتزام الخارجية األميركية بالتعاون مع الوكالة األميركية توفير برامج لتعزيز األمن 

يجاد فرو عمل ومواجهة بعض التحدي ات التي تواجه العالم حاليا  مثل مكافحة التطرف واألمن واالستقرار وا 
 الغذائي العالمي والتغير المناخي.

 2/3/6102الدستور، عمان، 
 
 مصر تتخلى عن دورها .61

 أ.د. يوسف رزقة
بعد أن صدر حكم محكمة األمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس في مصر مؤقت ا إلى حين فصل 

م، بدأ اهتمام المشتغلين بالسياسة يبحثون في  1022ن والتخابر في يناير القضاء في قضية اقتحام السجو 
تداعيات الحكم القضائي على حماس من ناحية، وعلى مصر من ناحية ثانية، وعلى المقاومة الفلسطينية 

وهل سينتهي بشطب الحكم  )بالمؤقت(،من ناحية ثالثة، واهتم بعضهم في تحليل المقصد من وصف الحكم 
 ع عنه أم بالتشديد واإلرهاب ؟!.والتراج

من المعلوم للسلطات في مصر أنه ليس لحماس  وكنظام.وهنا أود الوقوف عند تداعياته على مصر كسلطة 
أدنى نشاط سياسي أو إعالمي أو تنظيمي أو اقتصادي في مصر، ألن نظام مبارك كان يحظر عليها ذلك، 

ركة حماس، ولكنه استضاف مؤتمرا في شرم الشيخ ولم تسجل فترة حكمة الطويلة أي لقاء مع قادة ح
المجلس العسكري في هذه المسألة امتدادا  وكان حكموكانت حماس هي المقصودة منه.  اإلرهاب،لمكافحة 

لحكم مبارك. ولم يتغير األمر كثيرا في عهد محمد مرسي لقصر الفترة، ولحذر الرجل، ولسياسته 
 اإلصالحية التوافقية بين فتح وحماس.

ومن هنا نقول: إنه ال تواجد ذا مغزى لحماس في مصر ال على مستوى األفراد وال على مستوى المؤسسات، 
أو ترنزيت(، ليس ألن حماس تريد ذلك بل ألن مصر هي التي قررت ذلك،  )ممرومصر بالنسبة لحماس 

صر. لذا ال جديد على حماس وعلى كل فلسطيني، خارج من غزة أو عائد إليها جوا أو بحرا أو برا عبر م
 في الحظر سوى اإلعالن الرسمي عنه كسياسة تسمح بالتوسع السلبي فيه.
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أن مصر استأثرت بالملف الفلسطيني على مستوى الداخل الفلسطيني والعربي، وكانت وزير  ومن المعلوم
القات المخابرات العامة يقبض على الملف بدون منازع. واستأثرت بالورقة الفلسطينية على مستوى الع

سرائيل كانتا ترجعان إلى مصر فيما تريده  )أنالدولية، والعالقة مع إسرائيل، وأعني باالستئثار هنا:  أمريكا وا 
كانت فلسطين ورقة رابحة لمصر في العالقات الدولية، ولكن هذه الورقة الرابحة  (، لذامن الفلسطينيين

 تالكلت اآلن لسببين:
، حيث انتقلت الورقة الفلسطينية من يد مصر إلى 3/1/1023بعد  األول انشغال مصر بهمومها الداخلية

دول عربية أخرى. والسبب الثاني في التالكل يرجع الى قرار حظر أنشطة حماس وا غال  مقراتها غير 
الموجودة في مصر، إذ كيف لمصر أن تزاوج بين الحظر وبين اإلمساك بورقة المقاومة، أو الورقة 

 يًّا؟!.الفلسطينية عربيًّا ودول
ما صدر عن محكمة األمور المستعجلة لم يكن حكما قضائيا مائة في المائة، وكل المهتمين من عرب 
وعجم وصفوه بالحكم السياسي والكيدي، ألنه ال نشاط لحماس في مصر أصال، وألنه ال وجه لالستعجال 

في مصر في عجلة من في القضية، لذا جاء الحكم معلقا على محكمة أخرى عادية. فهل كانت السلطات 
أمرها لتصدير الحكم للخارج؟ وماذا ستستفيد السلطات المصرية من الحكم، وهو حكم يخالف الضمير 
المصري على مستوى الشعب، والنخب المثقفة؟، لذا وصفه حسن نافعة وكثير من الليبراليين بالخاطئ. إن 

وفلسطين. لذا فإن نصيحة من يحبون  تداعيات القرار السلبية على مصر، أوسع من تداعياته على حماس
مصر تطالب بالتراجع عن القرار من خالل المحاكم العادية، وا عادة األمور إلى ما كانت عليه، ألن مصر 

 في حاجة إلى الورقة الفلسطينية.
 5/3/4102، فلسطين أون الين

 
 
 
 

 نداءان لمصر من غزة واألقصى .70
 فهمي هويدي

تي كشرت عن أنيابها في مواجهة الغضب الفلسطيني عند معبر رفح، ^المعادلة صارت مقلوبة، فمصر ال
 اعتمدت الديبلوماسية الهادئة في التعامل مع النهم اإلسرائيلي في القدس.

(2) 
الخبر ليس جديدا . وربما كان الجديد فقط هو التزامن بين اللقطتين في لحظة تاريخية واحدة، األمر الذي 

خالل « حماس». ذلك أن معركة السلطة المصرية ضد قطاع غزة ويسلط الضوء على بؤس المفارقة
األشهر الثمانية األخيرة احتلت موقعا  متميزا  في أجندة السلطة وفي المنابر اإلعالمية المعبرة عنها. وفي 

، فإن السكون والتعاون اإليجابي الحذر ظل من أبرز «القطاع»حين ظل التصعيد والتهديد سمة العالقة مع 
العالقات المصرية اإلسرائيلية. صحيح أن ذلك السكون بل والتعاون الحذر ظل مخيما  طول الفترة سمات 

التي كان فيها الدكتور محمد مرسي على رأس السلطة، إال أنه كان متسما  بسوء الظن المتبادل. فضال عن 
وهو الوضع الذي كانت على النقيض تماما  مما هي عليه اآلن. « القطاع»و« حماس»أن العالقات مع 

، وتعالت مؤشرات المودة والثقة مع إسرائيل. «حماس»انقلب في الوقت الراهن، فصار سوء الظن من جانب 
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( عن مركز 25/2/1024ما شهد به السفير اإلسرائيلي األسبق في مصر تسفي مزال في ورقة صدرت )في 
ملخصا  لها باإلنكليزية. وقد هاجم « ستجيروساليم بو »يروشليم لدراسة المجتمع والدولة. وقد نشرت صحيفة 

الرجل فيها بشدة الدول ووسائل اإلعالم الغربي التي اعتبرت الوضع الجديد في مصر انقالبا ، في حين دعا 
الدول الغربية إلى ضرورة تقديم كل صور العون للسلطة القائمة، معتبرا  أنها الوحيدة التي تشن حربا  ال 

 سالمي.هوادة فيها على التطرف اإل
الشكوك العميقة التي ساورت اإلسرائيليين من توجهات النظام السابق عبرت عنها دراسة أعدها البرفسور 

عن مركز بيغين السادات للدراسات اإلستراتيجية التابع لجامعة  24/3/1023ليعاد بورات وصدرت في 
ألرضية التخاذ قرار التخلو من ، وقد ذكر فيها أن نظام الدكتور مرسي اتبع تكتيكات تعّد ا«بارايالن»

فمن ناحية دد والكالم له دد راعى موقف المجتمع الدولي من خالل تأكيده على احترام «. كامب ديفيد»اتفاقية 
االتفاقات الدولية التي وقعتها مصر. ومن ناحية ثانية فإنه سمح لمستشاريه بتقديم كل المسوغات التي تبرر 

 بعد اتهام إسرائيل بعدم الوفاء ببنودها. التنصل من االتفاقية المذكورة
في التعبير عن الثقة ذكر النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجي  اإلسرائيلي، الجنرال موشيه كبلينسكي في 

، أن الجي  المصري حليف مهم إلسرائيل ومن «األسبوع»في برنامج  24/1حوار بثته القناة العاشرة يوم 
 يتم تعزيز قدرته على استعادة االستقرار والهدوء في البالد.مصلحتها االستراتيجية ان 

(1) 
في األسبوع الماضي دعا بعض الناشطين في قطاع غزة إلى اعتصام أمام معبر رفح. مطالبين بفتحه 
لقضاء حوائج الناس ومصالحهم بعدما اشتدت معاناتهم جراء االستمرار في إغالقه بمتوسط ثالثة أسابيع كل 

( 13/1تبليغ الرسالة إلى السلطات المصرية وجرى فض االعتصام يوم الجمعة الماضي ) شهر. وحين تم
يوما  متصلة، في حين وصل عدد الراغبين في السفر ستة آالف  15كان قد مضى على إغال  المعبر 

شخو. بين مرضى بحاجة إلى العالج ودارسين يريدون االلتحا  بمعاهدهم وموظفين وعمال لهم 
وبعدما أصبحت القاعدة ان يفتح المعبر ليوم واحد بعد فترة اإلغال ، فإن عدد الذين يسمح لهم  ارتباطاتهم.

شخو فقط، األمر الذي يعني أن الراغب في الخروج أو  600و 500بالمرور منه يتراوح في العادة بين 
القطاع إلى سجن الدخول عليه أن ينتظر عدة أشهر لكي يحل عليه الدور وينفرج كربه، األمر الذي حّول 

كبير، ال يعرف نزالؤه لماذا ينكل بهم. ويقاوم كثيرون فكرة أنهم يعاقبون ألنهم يمثلون رمز مقاومة االحتالل 
 والصمود في مواجهة العدوان اإلسرائيلي.

 
 حاولت تحرير المشهد فقيل لي ما يلي:

أيام حكم مبارك( حين تولت ) 1001و 1006د إن أهل القطاع تعرضوا لهذا النوع من التنكيل في عامي 
السلطة في القطاع، بعد فوزها باألغلبية في االنتخابات التشريعية. لكن معاناة الناس خفت « حماس»حركة 

بصورة تدريجية بعد ذلك. إال أن األمر اختلف بعد تولي الدكتور محمد مرسي للسلطة، حيث أصبح المعبر 
نما عادت األمور إلى ما كانت عليه 1023حزيران  30عد يفتح يوما  ويغلق يوما . وهو وضع لم يستمر ب ، وا 
 حين كانت األزمة في ذروتها في عهد مبارك.

حزيران، فإن معبر بيت حانون الذي يطلق  30د من المفارقات أنه في حين أصبح اإلغال  هو األصل بعد 
جتياحات واالعتداءات ، لم يغلق مع القطاع حتى في أوقات اال«ارينز»عليه اإلسرائيليون اسم معبر 

 اإلسرائيلية التي تعرض لها أهل غزة.
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، وتقبل قيادات «حماس»د يعتبر المسؤولون عن سلطة القطاع أنه ال أساس لالتهامات التي وجهت إلى 
التحقيق باالتهامات التي نسبت إليها بشهادة رجال المخابرات العامة المصريين الذين تعاملوا مع « حماس»

البداية، وكانوا الطرف األساسي في االتصاالت التي أجريت مع السلطات المصرية، علما  ملف القطاع من 
أن هؤالء لم يغيبوا عن أي لقاء تم بين الدكتور محمد مرسي وبين قيادات الحركة. كما أنهم يقبلون بنتائج 

 أي تحقيق تجريه أية جهة مستقلة سواء كانت حقوقية مصرية أو تابعة للجامعة العربية.
بفكرة منع أعضائها من اجتياز المعبر، وترى أنه ليس هناك ما « حماس»د في الوقت الراهن تقبل حركة 

يبرر معاقبة المرضى وأصحاب المصالح والحوائج من أبناء القطاع، بمنعهم من قضاء مصالحهم خصوصا  
 تلك التي تهدد حياتهم ومصائرهم.

ذي استمر خمسة أيام؟ دد الصحف المصرية لخصت الرد في ماذا كان الرد المصري على رسالة االعتصام ال
الحديث عن االستنفار األمني ورفع درجة االستعداد القصوى، تحسبا  الحتمال اقتحام المعتصمين للمعبر. 

( عن مصدر عسكري قوله إن المشير عبدالفتاح 2/3/1024)عدد « الشرو  »في هذا الصدد نقلت جريدة 
ادة الجي  الثاني الميداني باتخاذ جميع اإلجراءات واالستعدادات بمنطقة رفح السيسي أصدر توجيهاته لقي

والتصدي لمن يحاول اقتحام المعبر بكل قوة وحسم. وأضاف المصدر أن جهات سيادية أبلغت قيادات 
رسائل تحذيرية شديدة اللهجة بأن من يحاول اقتحام المعبر سيتم التعامل معه بالقوة « حماس»بحركة 
 ، وستحمل حماس المسؤولية عن ذلك.والحسم

(3) 
« الكنيست»في حين كانت مصر ترفع درجة االستعداد القصوى لمواجهة المعتصمين أمام معبر رفح، كان 

يناق  مشروع قانون يدعو إلى بسط السيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى. إذ يقضي بإلحا  تبعيته 
 13/1رة األوقاف اإلسالمية باألردن. )االعتصام بدأ يوم األحد لوزارة األديان في إسرائيل، بدال من دائ

السماح لليهود »د، وينو المشروع على  14/1والمناقشة جرت في الكنيست في اليوم التالي مباشرة د االثنين 
، األمر الذي يعني فتح الباب على «بدخول المسجد األقصى من أي باب وفي أي وقت للصالة فيه

 سيم مواعيد الصالة في المسجد بين المسلمين واليهود.مصراعيه أمام تق
زميلنا الدكتور صالح النعامي تابع المناقشة في الكنيست، وقال في رسالة تلقيتها منه إن النائبة الليكودية 
الجنرال ميري ريغف، التي كانت في السابق ناطقة بلسان الجي  اإلسرائيلي، وصفت خالل دفاعها عن 

، وقالت إننا في إسرائيل ندافع «حيوانات محمد»الذين يصلون في المسجد األقصى بأنهم  المشروع المسلمين
عن حقو  الحيوانات، ولكننا ال نحافظ على حقو  اليهود في جبل الهيكل )الوصف العبري للمسجد 

ترديد )صالة مهمة لليهود، وأال نسمح بأن يتم « سمعا  إسرائيل»األقصى(، مضيفة أنه يجب أن يتردد نداء 
بدون سيطرتنا على »فيه، وفى تأييد المشروع قال النائب الليكودي موشيه فايغلين إنه « ال إله إال هللا»عبارة 

، مّدعيا  أن حق اليهود في الصالة بالمسجد األقصى مشتق من حقيقة أن «هذا المكان فلن يكون لنا وطن
إن اليهود يجب « البيت اليهودي»عالم من حزب من ناحيتها قالت النائبة شولي مو «. دولة يهودية»إسرائيل 

أن يدخلوا المسجد األقصى باعتبارهم أصحاب حق، وليس كلصوو يتسللون تحت حراسة الشرطة. 
لن ننتظر حتى نحصل من األردن على إذن قبل الحج لجبل الهيكل. وسنصلي فيه تحقيقا  »وأضافت: 

 «.لسيادتنا على المكان
عن أن ملك األردن ورئيس السلطة الفلسطينية حثا بنيامين « معاريف»على صعيد آخر تحدثت صحيفة 

 نتنياهو رئيس الوزراء على التدخل لعدم السماح بتغيير الوضع القانوني للمسجد األقصى.
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(4) 
الصدى في األردن كان سريعا . فبعد يومين من تقديم المشروع إلى الكنيست، قرر مجلس النواب طرد 

عمان، واستدعاء السفير األردني من تل أبيب. كما دعا الحكومة إلى تقديم مشروع  السفير اإلسرائيلي من
. وهي من القرارات 2444قانون إللغاء اتفاقية وادي عربة )معاهدة السالم( التي وقعت بين البلدين في عام 

 التي يتعين أن تحظى بموافقة الملك والحكومة لتنفيذها.
ر ومجمع البحوث اإلسالمية في البداية. ثم أدانه رئيس الوزراء في مصر استنكر المشروع شيخ األزه

المهندس إبراهيم محلب، الذي طالب الدول العربية واإلسالمية وأحرار العالم باتخاذ موقف حاسم إزاء 
التعديات السافرة على المقدمات اإلسالمية. وأدلى وزير الخارجية نبيل إسماعيل فهمي بتصريح مماثل. لكننا 

هد إجراء  من جانب مصر أو حتى تلويحا  بإجراء تفوح منه رائحة الغضب. حتى اإلدانة اللغوية لم لم نش
تستخدم العبارات الخشنة التي خرجت من القاهرة ردا  على أهالي غزة الذين اعتصموا أمام معبر رفح. وكان 

، إال أنه لم يذهب إلى أبعد من هو الوحيد الذي أصدر بيانا  قويا  أدان المشروع اإلسرائيلي« الدستور»حزب 
مطالبة الحكومة بالتشاور مع اآلخرين في الرد المناسب. رغم أن لدى مصر أوراقا  عدة تستطيع أن تعبر 
بالغه باالحتجاج واستدعاء السفير المصري  بها عن غضبها، أخفها استدعاء السفير اإلسرائيلي وا 

ن. وال ينسى في هذا الصدد أن القاهرة سحبت سفيرها من ، وتقليو اتفاقات التعاون بين الجانبي«للتشاور»
أنقرة وطردت السفير التركي بسبب الخالف مع نظامها الجديد. أما األصوات المصرية األخرى التي تبشرنا 

 باستعادة كبرياء وغيرة الستينيات فقد تجاهلت الموضوع ولم يسمع لها صوت في ما أعلم.
 1/3/4102، السفير، بيروت

 
 
 
 

 سطينيون انتحاريون ... من المسؤول؟فل .74
 حسين قاسم
فلسطينيون انتحاريون غب الطلب. والطلب يتزايد عليهم، في هذه األيام، للقيام بعمليات دموية مذهبية مدانة 
بكل المقاييس. إن اختيار فلسطينيين من قبل مشّغليهم للقيام بهذه األعمال غير بريء ألنها تبعدنا عن 

ة الفلسطينيين في لبنان الى جحيم مضاعف. هذا عدا عن أن الحرب المذهبية، مهما فلسطين وتحّول حيا
كانت مبرراتها، هي الإنسانية وغير أخالقية، وهي مدّمرة، والرابح فيها خاسٌر. حتى اآلن، يتخذ تورط 

يط العام، الفلسطينيين في هذه الحرب اإلجرامية طابعا  فردّيا  بعد نجاح المخيمات في لجم محاوالت التور 
 وخاصة تلك التي قام بها أحمد األسير. هل يدوم هذا النجاح؟ سؤال برسم المعنيين الفلسطينيين واللبنانيين.

 
لمزيد من التوضيح، ولتفويت الفرصة على المتربصين بالفلسطينيين والبيئة الحاضنة للمقاومة في لبنان، 

سنوات، في أكثر من مقالة: السالح  20ما كتبت منذ ودفاعا  عن المصلحتين اللبنانية والفلسطينية، أكّرر 
في المخيمات عديم الجدوى فلسطينيا . ولقد أثبتت األحداث المتتالية أن هذا السالح ليس بدون فائدة فقط، 
نما بات يشكل خطرا  حقيقيا  على الفلسطينيين الالجئين في لبنان، باإلضافة إلى خطره على اللبنانيين.  وا 

فاقية أوسلو، وقبل ذلك بعد إنجاز اتفا  الطائف، ما عاد لسالح القوى الفلسطينية في لبنان أي فبعد توقيع ات
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دور وطني حقيقي/ عملي. ومن األسباب الرئيسية التي قضت على الوظيفة الوطنية لهذا السالح أزمة 
ع األهداف العمل الوطني الفلسطيني الشاملة التي جعلت الفصائل عاجزة عن استخدامه بما يتوافق م

الوطنية. لذلك، فإن لجوء أي فلسطيني في لبنان في الظروف الحالية، فردا  كان أو مجموعة، إلى استخدام 
السالح بحجة إحقا  الحق الفلسطيني أو أي حجة أخرى ال يخدم سوى أعداء الشعب الفلسطيني. والمصيبة 

هذا السالح معرضا  لالستثمار من قبل  الكبرى أنه مع تفاقم األزمة وزيادة وهن الجسم الفلسطيني، صار
اآلخرين خدمة ألجندات إقليمية ودولية منافية للمصالح الفلسطينية. وما ُيؤسف له أن صورة المخيم قد 
ه التهمة إلى  تشّوهت من جراء ارتكابات قلة قليلة من سكانه، فعند حصول أي حادث أمني في لبنان، ُتَوجخ

وترتفع األصوات المتعصبة لشيطنة المخيم بجميع سكانه، معتبرة إياه البؤرة  المخيمات، وبالذات عين الحلوة.
 األمنية المسؤولة عن كل مصائب لبنان.

 
 المخيم ضحية

المخيم هو الضحية األكثر تأثرا  من جراء األحداث األمنية التي يشارك فيها أحد الفلسطينيين أو بعضهم؟ 
للبنانيين )لن ينفع مع سّيئي النية أي توضيح( أن مسؤولية ولتوضيح ذلك، ألفت نظر َحَسني النية من ا

المخيم ال يمكن أن تكون أكبر من مسؤولية أي قرية أو بلدة أو مدينة لبنانية يخرج منها شخو/ مجموعة 
يرتكب جريمة ما )هل يمكن وضع اللوم على البيسارية ألن انتحارّيي السفارة والمستشارية الثقافية اإليرانيتين 

منها(؟ ولمزيد من التوضيح، ال بد من الّتدقيق في انتماءات )الفكرية، السياسية، الحزبية...( أو في  خرجا
مون على ارتكاب األعمال المهّددة لألمن والسلم األهلي. ستجدون حتما   والءات هؤالء الفلسطينيين الذين ُيقد 

لعلم، فإن الفلسطيني ما عاد صاحب قرار في أنها ال تختلف عن انتماءات ووالءات أمثالهم من اللبنانيين. ول
الوضع األمني السياسي في لبنان. إنه اليوم منّفٌذ ليس إال، وهو في كل األحوال ليس الرأس المدّبر )رأس 
األفعى(. لنفحو والءات الفلسطينيين في لبنان: التنظيمات الفلسطينية المعهودة وهي مشلولة ومفلسة 

من الناحية األمنية وهي على تنسيق كامل مع الدولة اللبنانية، وخاصة أجهزتها  سياسيا  وتأثيرها محدود جدا  
األمنية. وبالنسبة لحماس، فقد تكّونت في لبنان باألساس من عناصر فلسطينية كانت تنتمي إلى الجماعة 

إلخوانية  اإلسالمية الممّثلة بنواب في مجلس النواب اللبناني، وهي على تنسيق كامل وعضوي مع الشقيقة ا
أما بعض الفلسطينيين الذين شاركوا في أحداث عبرا، فما هم إال أتباٌع لألسير  وهناك عناصر فلسطينية 
مقاومة تنتمي إلى حزب هللا، مقابل عناصر أخرى تنتمي إلى حزب المستقبل. جمعية المشاريع الخيرية التي 

سطينيين من سكان مخيم ضبية كان معتقال  بتهمة تمّثلت سابقا  في البرلمان لها أتباع في المخيم. أحد الفل
مشاركته في االرتكابات التي أوقف من أجلها جعجع. أضف إلى ذلك، يوجد في المخيم عدٌد ال يستهان به 
من المتعاملين مع استخبارات الجي  وفرع المعلومات. وقائمة االنتماءات والوالءات تطول وال حصر لها. 

ن اإلسالميين، فهم ظاهرة عالمية وال ُيعقل تحميل مسؤولية أعمالها لمخّيم ال يملك أما بالنسبة إلى المتطرفي
كلم مربع ومحاط بأسوار وأسالك شائكة، والدخول إليه  2 حواليمقّومات رعاية هكذا ظاهرة، ومساحته 

الذين ال يمّلون والخروج منه ال يتمان إال عبر نقاط تفتي  تابعة للجي  اللبناني. وما ُيؤسف له أن أحدا  من 
من توجيه االتهامات للمخيم معتبرين إياه بؤرة أمنية تصّدر اإلرهاب ال يكّلف نفسه أن يطرح سؤاال  حول 
كيف يدخل المخّلون باألمن الى المخيم ويخرجون منه، وكيف يدخل السالح إليه ويخرج منه، ومن يرعى 

 ذلك؟
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يكون فاعال  حتى لو شاء ذلك. هو مفعوٌل به، تستخدمه باختصار شديد: المخّيم ليس فاعال  وال يستطيع أن 
جميع القوى الناشطة في لبنان، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. ولهشاشة الوضع السياسي 
االقتصادي واالجتماعي في المخيم، صارت هذه القوى تنظر اليه كأداة لالستثمار في مشاريع تتعارض مع 

الالجئين في لبنان، وقد نجحت نسبيا . إذا ، المخيم هو الضحية وليس الجالد  القضية الفلسطينية ومصلحة 
والدفاع عن الالجئين الفلسطينيين في لبنان ال يعني إلقاء التهمة على اللبنانيين ألن ذلك يعني الوقوع في 

بناني يصيب نفس الخطأ. إّن جّل ما نتوّخاه هو تبيان حقيقة أننا في مركب واحد، واألذى الذي يصيب الل
الفلسطيني أيضا ، والعكس صحيح. وأن بناء الموقف يجب أن يتم على أساس سياسي فكري وقانوني، ال 

 على أساس الهوية الوطنية، الدينية، الطائفية أو المذهبية.
شرح الواقع الفلسطيني في لبنان من هذا الجانب، الذي قّلما ُيسّلط الضوء عليه، ال يهدف إلى تبرير 

اإلجرامية المرتكبة ورفع المسؤولية عن منّفذيها )وال عن المرجعّيات الفلسطينية( أو التخفيف من  األعمال
هْول ها، كما جرت العادة في لبنان عندما يكون المتورطون لبنانيين. فهؤالء المرتكبون يستحّقون أشد 

واستهداف كل المتورطين  العقوبات، وال جدال في ذلك. إن ُجلخ ما نصبو إليه هو معالجة جذر المشكلة
ظهار حجم المسؤولية الفلسطينية الحقيقي. هؤالء المتطرفون الفلسطينيون ال يملكون أجندة فلسطينية، وهم  وا 
فرٌع ألصٍل موجود في كل المنطقة والعالم، والشعب الفلسطيني ال يتحّمل مسؤولية أكثر من الشعب اللبناني 

 غيره ألنه ال يملك دولة تمثله وترعى شؤونه وتطبق القانون.أو أي شعب آخر، وربما يتحمخل أقل من 
أما في ما يخو بسط الدولة سيادتها على المخيمات، فدون ذلك عقبات كبيرة. إحداها، وجود جماعات 
فلسطينية مسلحة، وهذا أمر معروف ويكثر الحديث عنه. لكن هناك عقبة ُمهَملة تتمّثل في أن الدولة ال 

لية األمنية في المخيمات ألن هذا يفرض عليها مسؤوليات اجتماعية واقتصادية تجاه تحبذ تحّمل المسؤو 
سكان المخيم، وهي من المحرمات التي تؤدي إلى التوطين بحسب ما يعتقد أركان الدولة. وألن دولة القانون 

ليكون الشّماعة والمؤسسات ليست أولوية لدى الزعماء اللبنانيين، فإنهم ال يرغبون في تغيير واقع المخيم 
 التي يعّلقون عليها عجزهم في إرساء األمن في عموم لبنان.

ن شئتم  من المسؤول؟ المسؤولية جماعية وتقع على عاتق جميع المرجعّيات والقوى اللبنانية والفلسطينية، وا 
 اإلقليمية والدولية، التي ترى في ظاهرة التطرُّف اإلرهابي خطرا  على كل ما هو إنساني.

 1/3/4102، ار، بيروتاألخب
 

 قرار مصر بحظر حماس بلغ بالعالقات بينهما الى حضيض جديد .73
 تسفي برئيل
بلغت عالقات مصر بحركة حماس أمس )الثالثاء( الى حضيض جديد مع قرار محكمة الشؤون العاجلة في 

ماس مصر على حظر نشاط الحركة في داخل الدولة ومصادرة مكاتب لها. وهذه خطوة قبل اعالن أن ح
 منظمة ارهابية كما ُعرف االخوان المسلمون.

واستجابت المحكمة المصرية جزئيا بذلك لطلب المحامي سمير صبري، وهو واحد من أعلى النشطاء صوتا 
على االخوان المسلمين، والذي رفع استئنافه على رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقد طلب في 

بأنها منظمة ارهابية لكونها جزءا ال ينفصل عن االخوان المسلمين وبسبب  االستئناف أن ُتعرف حماس
 ”.المضاد لالمن القومي المصري “نشاطها 
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، واخترا  سجن 1003وأقام صبري دعواه على ثالث وقائع منها اخترا  الحدود بين غزة ومصر في 
ن المسلمين الذين كانوا سجناء ، والمساعدة في االفراج عن نشطاء االخوا1022النطرون في كانون الثاني 

 .1021ضابطا مصريا في هجوم نفذ في آب  26فيه ُقبيل الثورة، وتهمة مشاركة حماس في قتل 
ومع الدعوى القضائية التي قدمها صبري، وضعت على طاولة المحكمة االدارية دعوى قضائية اخرى 

س المعزول محمد مرسي. وأجلت تطلب منع قادة حماس من دخول مصر الى أن يتم البت في حكم الرئي
 هذه المحكمة المداولة في هذه الدعوى الى شهر أيار القريب.

إن حظر نشاط الحركة في مصر وتجميد أمالكها هو في ظاهر االمر خطوة اعالنية ايضا ألنه ليس 
لحماس مؤسسات فاعلة في مصر أو نشاط منظم رسمي. بل توجد لحماس حسابات مصرفية في مصر 

ن كانت المحكمة استقر رأيها على عدم المس بها. ومع ذلك فان القرار قول مهم يضعضع شرعية حركة  وا 
حماس في مصر وهو يعبر عن المزاج العام الذي يغلب على الجمهور المصري منذ تم اسقاط حكم 

 االخوان المسلمين الذين تتهم قيادتهم في جملة ما تتهم بالتالمر مع حماس على الدولة.
في  لإلرهابمن صراع الجي   وجزئاحماس الى مصر يعتبر بسبب ذلك خطوة شرعية  إن صد وصول

 .إلسرائيلسيناء، برغم تصور أن حماس جهة المقاومة الرئيسة 
من أن متحدثي حماس اتهموا أمس المحكمة وحكومة مصر بحماية مصالح اسرائيل والتعاون  إذاال عجب 
 ”.مصالح الشعب الفلسطيني“معها على 

ل عن ذلك أهمية سياسة الحصار الذي تضربه مصر على قطاع غزة والذي يشمل في ضمن ما وال تق
يشمل فتحا جزئيا جدا لمعبر رفح ثالثة ايام فقط في كل اسبوعين، ومنع دخول وفود مساعدة مصرية الى 
القطاع. وبذلك ُتتم مصر الحصار الذي تضربه اسرائيل على القطاع وهو الذي يعرض حكومة حماس 

 ، مع هدم األنفا  التي كانت تستعمل لمرور السلع واالموال.فالسلإل
مليون دوالر، لكن هذه الميزانية  344على  1024على حسب معطيات نشرتها حماس، ستقف ميزانيتها في 

مليون دوالر فقط. وقد  245مليون دوالر: وستقف االيرادات المتوقعة على  644تشمل عجزا ماليا يبلغ 
وحصل آخرون  أشهرمة أن عددا من موظفي الحكومة لم يحصلوا على رواتبهم مدة اربعة سببت هذه االز 

على رواتب جزئية فقط. وأجابت االدارة اجابة جزئية عن مطلب اتحاد عمال الدولة دفع الرواتب كاملة. 
سجل وقالت إن العمال يستطيعون أن يحصلوا في الشهر القادم على نصف المبلغ الذي يستحقونه فقط، وي

الباقي لهم الى أن يوجد مصدر مالي. ويصعب أن نعلم ما الذي يعتمد عليه هذا االلتزام ألن مصادر تمويل 
عن المساعدة، وقطر  إيرانحماس الخارجية تعتمد في االساس على تبرعات أفراد ومنظمات بعد أن كفت 

 مستعدة لتحويل مال الجل مشروعات فقط ال للنفقة الجارية.
سه يحاول مسؤول حماس الكبير خالد مشعل أن يجد له ولقيادة حماس مكان استقرار جديدا وفي الوقت نف

بعد أن تبين ان بقاءه في قطر يبعده عن ميدان نشاطه. وعلى حسب تقارير اخبارية في وسائل االعالم 
يا وحزب هللا العربية فانه قد يعود الى لبنان. لكن االستقرار في لبنان سيوجب عليه أن يغير موقفه من سور 

بعد أن بلغت العالقات بينهما الى القطيعة على إثر االنتقاد الشديد الذي صدر عن مشعل على المذبحة في 
ألف من سكان  100سوريا. إن الحصار المضاعف، االسرائيلي والمصري، واالزمة الشديدة لمليون و

بي. وليست الدول االوروبية والواليات القطاع قد كفا منذ زمن عن أن يكونا جزءا من الحوار السياسي العر 
المتحدة التي يئست من اقناع اسرائيل باسقاط الحصار، ليست معنية اآلن في مواجهة مصر في شأن يعتبر 

 ”.شأنا مصريا داخليا“
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