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 هنية: المقاومة لن تنسى األسرى وستعمل على تحريرهم بكل الوسائل .1
ن المقاومة الفلسطينية لن تنسى األسرى في أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية أ: غزة

سجون االحتالل، وستعمل على تحريرهم بكل الوسائل، كما حررت من قبل أكثر من ألف أسير في إطار 
 صفة التبادل مع الجندي الصهيوني جلعاد شاليط قبل أكثر من عامين.

تبادل األسرى وأحد قادة عاما( أحد محرري صفقة  94جاء ذلك خالل تأبين هنية المحرر مجدي حماد )
( إثر مرض عضال، 3|94كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الذي وافته المنية مساء األربعاء )

 وذلك خالل تشييعه بعد الصالة عليه، في مسجد الرباط شمال قطاع غزة، قبل مواراته الثرى.
عامًا في سجون  02د، الذي أمضى وقال هنية: "نودع اليوم بكل الصبر واالحتساب البطل مجدي حما

 االحتالل بكل صبر وثبات، لم يبخل بعمره على فلسطين والقدس واألقصى".
ووجه هنية التحية لألسرى القابعين في سجون االحتالل، مؤكدًا أن المقاومة لن تنساهم، وستعمل على 

خوانه األ سرى، فقد احتضنت غزة تحريرهم بكل الوسائل، وأضاف: "لم ننس ولن ننسى الشهيد مجدي وا 
خواننا وأبطالنا". 5شاليط   سنوات دفعت فيها الدم والتضحيات ثمنًا من أجل مجدي وا 

ولفت هنية إلى أن األسير المحرر حماد خرج من سجنه الطويل، متوقدًا، عازمًا على االستمرار في ذات 
 الطريق، طريق البندقية والرباط والمواجهة، والشهادة في سبيل هللا.

دد على أن المقاومة شرف لألمة العربية واإلسالمية، وأنها تواصل السير على طريق المقاومين، مؤكدا وش
 أن "أولويات الشعب الفلسطيني لن تتغير، ولن ينجح أحد في تزييف وعي شعبنا".

 11/3/4112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 "وساطة قوية" تقف خلفها مصر "القدس العربي": عباس هاجم دحالن بهدف قطع الطريق أمام .4
أشرف الهور: علمت "القدس العربي" من مصدر مطلع أن الرئيس محمود عباس شن الهجوم األخير  - غزة

التلفزيون  علىعلى النائب محمد دحالن، وسمح ببث كلمته للمرة األولى في اجتماع حركة فتح الداخلي، 
تقف خلفها مصر ’ وساطة قوية‘طع الطريق أمام الفلسطيني للمرة األولى كاملة وبدون حذف، بهدف ق

 للمصالحة بين الرجلين.
فإن عدة رسائل وصلت مؤخرا للرئيس عباس بعضها حمل من ’ القدس العربي‘وبحسب ما أكدته المصادر لـ

مسؤولين فلسطينيين زاروا مؤخرا العاصمة المصرية القاهرة، تدعو الرئيس للبدء في مصالحة مع دحالن 
 الخالف، وتعيد األخير إلى صفوف حركة فتح.تطوي صفحة 

من المطلعين على تفاصيل األزمة من ألمح إلى أن ظهور دحالن في لقاء مطول على أحد الفضائيات 
للرئيس عباس، عقب بث خطاب أبو مازن في  االتهاماتلتوجيه سيل من ’ قناة دريم‘المصرية الهامة 

ن، على استضافة الناطق باسم فتح أحمد عساف، بمفرده المجلس الثوري، كما جرى اتفاق بعد لقاء دحال
واشتراطها أن يكون أمامه ضيف من أنصار دحالن في حلقة أخرى، يشير إلى عدم وجود رضا من 

 األوساط المصرية المسؤولة من خطاب أبو مازن.
جدا لمقابلة في برنامجها الشهير لمدة زادت عن ساعتين، وهي مدة طويلة ’ قناة دريم‘وظهر دحالن على 

 ركزت فقط على انتقاد الرئيس عباس.
الذي يقدمه اإلعالمي ’ العاشرة مساء‘ولم تكتف القناة عند هذا الحد، فاتصلت في حلقة جديدة من برنامج 

وائل األبراشي، برجل األعمال المصري نجيب ساويرس، الذي ذكره الرئيس عباس في كلمته، حين قال إنه 
، ببيع حصة من أسهم إحدى الشركات االستثمارعلى أموال من صندوق  لالستيالءتآمر مع دحالن 

 الكبرى.
فباشر على الفور ساويرس بمهاجمة الرئيس عباس بعنف، في حين أشاد ومدح كثيرا بدحالن، ووصفه 

 ."لو كان هناك ثالثة رجال مثل دحالن في فلسطين كانت تحررت من زمان‘، وأنه "رجل محترم"بـ
وقالت إنها تراجعت عن اتفاقها السابق، في حين توعدت  "قناة دريم"نتقادات شديدة لـووجهت حركة فتح ا

ضلوعه بمؤامرة على شعبنا وعلى الرئيس محمود عباس، وتدخله السافر في ‘بمالحقة ساويرس قضائيا لـ 
 ’.الشأن الداخلي الفلسطيني

وقال إنه ضغط بشكل  "العاشرة مساء"ه وعاد اإلعالمي األبراشي وانتقد أبو مازن ليلة أول أمس في برنامج
ببعض الجهات السياسية، وقال منتقدا المحاولة  االتصالكبير لوقف بث مقابلته مع دحالن، من خالل 

، ونفى أن يكون قد ألغى المقابلة مع الناطق باسم فتح أحمد عساف للرد على ’المشكلة في عقولهم‘
في إشارة إلى ’ صبي المعلم‘بو مازن، وليس كما وصف دحالن، لكنه قال إنه في هذه القضية يستضيف أ

 الناطق باسم فتح.
 تلقت أمواال من دحالن لبث مقابلته. "دريم"ورفض اتهامات نشرت على مواقع إلكترونية تتحدث عن أن قناة 

شن خاللها هجوما على الرئيس  متتاليتينألكثر من ساعتين  "قناة دريم"وكان دحالن ظهر في مقابلة 
لمصلحة من يتم تغييب الحقيقة والصورة الحضارية الصادقة المعبرة عن شعبنا "وتساءل عساف  عباس.

 ."الوطنيةوقضيته 
 41/3/4112القدس العربي، لندن، 
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 عن الدفعة الرابعة من األسرىاألمم المتحدة إذا أوقفت "إسرائيل" عملية اإلفراج إلى شعث: سنتوجه  .3

إذا « فورا»ي الفلسطيني نبيل شعث بالتوجه إلى مؤسسات األمم المتحدة هدد القياد: كفاح زبون -رام هللا
أن « الشرق األوسط»الدفعة الرابعة من األسرى. لكن مصادر أكدت لـ أوقفت إسرائيل عملية اإلفراج عن

 إسرائيل لم تبلغ السلطة أبدا بقرار تأجيل اإلفراج عن أسرى.
ي جون كيري جهوده من أجل عرض اتفاق إطاري حتى ومن المفترض أن يواصل وزير الخارجية األميرك

ووصفت لقاء أوباما وعباس « الشرق األوسط»نهاية أبريل )نيسان( المقبل، على ما قالت مصادر لـ
وسيحاول كيري مجددا التوصل إلى اتفاق حل وسط بما في ذلك تمديد «. غير الحاسم»و« الصعب»بـ

ى ووقف االستيطان. وقال نتنياهو، أمس، إن إسرائيل ترغب المفاوضات مقابل إطالق سراح مزيد من األسر 
 في التوصل إلى السالم ولكنها ليست مستعدة للتنازل عن مطالب أساسية.

 41/3/4112الشرق االوسط، لندن، 
 

 تثني على دور قطر في دعم غزة الحكومة في غزة .2
التشريعي وأحد قادة حماس خالل قال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس : أشرف الهور -غزة
إن "نظمتها اللجنة الوطنية لفك الحصار عن قطاع غزة على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية  "وقفة شكر"

إلى غزة شكلت نقلة نوعية ومتقدمة في دعم فلسطين  "زيارة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني
. وأشاد بدعم قطر لقطاع غزة، من خالل إقامة العديد من "صدقاءمتمثلة في غزة المحاصرة من األعداء واأل

 المشاريع اإلسكانية وتقديم أموال لصالح شراء وقود محطة توليد الكهرباء.
قطر هي التي قدمت الدعم المادي والمعنوي لغزة وتمكنت الحكومة من الحصول على الوقود "وأضاف 

ونظمت الوقفة عند أحد فنادق غزة، وهو المكان ’. القطري الالزم لتشغيل محطة الكهرباء عن طريق الدعم
 الذي ينزل به السفير القطري محمد العمادي المسؤول عن ملف إعمار غزة.

وأشاد كذلك يوسف الغزيز وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة حماس المقالة بدولة قطر وأثنى على 
 ’.الداعمة لغزة‘جهودها 

من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، والحالي الشيخ تميم بن حمد، وقال وقدم شكر حكومته لكل 
قامة مدينة سكنية والتي كان األمير السابق قد تبرع بها  مشيدا بمنحة قطر التي من بينها رصف طرق وا 

 ."تشهد غزة اليوم مسيرة إعمار ومعركة صمود وتحٍد بفعل المشاريع القطرية الداعمة للقطاع‘
 41/3/4112لعربي، لندن، القدس ا

 
 مستوطنتين بالقدس المحتلةعشراوي تدين خطط البناء االستيطاني في  .5

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان خطط  أ.ف.ب: -القدس 
واليات المتحدة وقالت عشراوي "اصبح من الواضح لل مستوطنتين بالقدس المحتلة.في  البناء االستيطاني

المفاوضات إلفشال االميركية ولجميع األطراف الدولية بال استثناء ان اسرائيل تعمل بشكل مدروس 
 وتستغلها للحصول على الوقت والغطاء لخلق واقع استيطاني غير شرعي ".

41/3/4112األيام، رام هللا،   
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 قصىتمارس انتهاكات يومية ممنهجة في المسجد األ "إسرائيل"الهباش:  .6
حذر وزير األوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية محمود الهباش، من المخاطر المترتبة : رام هللا

على االنتهاكات اإلسرائيلية التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك من حفريات وتدنيس لساحاته، 
 تالل اإلسرائيلي.وتعرُّض لقدسيته من قبل المستوطنين العنصريين تحت حماية شرطة االح

( أذاعته مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية إن "سلطات 3|94وقال الهباش في بيان صحفي اليوم األربعاء )
متر جنوب المسجد  922االحتالل تواصل حفرياتها الضخمة في موقع مدخل حي وادي حلوة، على بعد 

آبهًة برفض المجتمع الدولي لمثل هذه مترًا، غير  02األقصى المبارك، على نحو ستة دونمات، وعمق نحو 
 .اإلجراءات وتناقضها مع القانون الدولي

 11/3/4112قدس برس، 
 

 هااتفي مهم "الكالب البوليسية"ألول مرة.. شرطة غزة تستخدم  .7
كالب "استعانت شرطة غزة ألول مرة في عمليات بحثها عن المخدرات، والمتفجرات، بـ  األناضول: - غزة

، وعكفت على تدريبها، بعد تلقي عدًدا من أفراد 0290، استقدمتها عبر مصر نهاية عام مدربة "بوليسية
 طاقمها دورات متخصصة في الخارج.

، وتم استخدامها 0290وأنشأت وحدة الكالب البوليسية في جهاز شرطة غزة، في ديسمبر/تشرين ثاني، عام 
 فعلًيا قبل نحو خمسة أشهر.

 41/3/4112رأي اليوم، لندن، 
 

 ينتقد "التالسن" بين عباس ودحالن مرزوقأبو  .8
بـين  "التالسـن"أشرف الهور: انتقد الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس عملية  - غزة

 الرجلين، وقال إنها تضر بالقضية الفلسطينية.
إلطــــار فــــتح علــــى الــــرغم مــــن الخالفــــات داخلهــــا فــــي اإلطــــار الفتحــــاوي ومــــع حمــــاس وآخــــرين فــــي ا‘وقــــال 

الفلسطيني، إال أن الجهد الذي يجب أن يبذل هو فـي خـروج فـتح مـن خالفاتهـا، بوحـدة صـفها، مـع مصـالحة 
وطنية مع اآلخرين، ألن فتح إحدى روافع القضية الفلسطينية وكانت وشغلت وال زالت العمود الفقري لمنظمة 

 ’.ودولية التحرير الفلسطينية، وهي من يقود السلطة الفلسطينية بشرعية عربية
إن كانت "المتبادلة، و واالتهامات االنتقادات، في إشارة إلى "تنأى بنفسها عن هذه المهاترات"وأكد أن حماس 

 ."حماس قاسما مشتركا في نقد كال الطرفين لها
رغم أن كال الطرفين يؤكـدان اليـوم مـن خـالل حـديثهما مقـوالت حمـاس عنهمـا فـي اسـتهداف قادتهـا ‘وأضاف 
وبواعثـه األمريكيـة الصـهيونية ومسـؤولية بعـض مسـؤولي فـتح فـي اسـتهداف  االنقسـاملتي أدت إلـى والمؤامرة ا

 ."قادة وكوادر حماس
كشـف المسـتور الـذي خـدم ويخـدم بشـكل واضـح ‘أن يكفا عن ’ من أجل فلسطين‘ودعا أبو مرزوق الطرفين 

 ’.الكيان الصهيوني
 02/3/0204، القدس العربي، لندن
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 القاهرة على خلفية الحرب بين دحالن وعباسبالمتحدث باسم فتح بالبيض مجهولون يقذفون  .9
قـذف مجهولـون، األربعــاء، المتحـدث باسـم حركـة فــتح، أحمـد عسـاف، بــالبيض  :خمـيس عبـدر ربــه -القـاهرة 

 أثناء دخوله مقر وكالة األنباء المصرية وسط القاهرة إلجراء لقاء صحافي.
ئ أفراد األمن الخاصين بالوكالة لحظـة دخـول عسـاف المقـر بقيـام فوج“وبحسب مصدر مسؤول في الوكالة: 

 ”.ثالثة أشخاص بإلقاء البيض عليه، فيما قام رابع بتصوير الواقعة بكاميرا جوال )هاتف( حديث
أفــراد األمــن الخــاص بالوكالــة “، قــائال إن ”حساســية األمــر”ومضــى المصــدر، الــذي طلــب عــدم نشــر اســمه لـــ

لـــة بســـرعة لتـــوفير الحمايـــة لـــه، بينمـــا قـــام آخـــرون بمالحقـــة المعتـــدين، وتمكنـــوا مـــن أدخلـــوا عســـاف إلـــى الوكا
 ”.اإلمساك بشخصين، فيما الذ اآلخران بالفرار

المســـؤولين بالوكالـــة اتصـــلوا بالشـــرطة التـــي حضـــرت علـــى الفـــور، واقتـــادت المتهمـــين إلـــى قســـم “وأوضـــح أن 
 ”.شرطة عابدين )وسط القاهرة(
قهمــا الثبوتيــة، قــدم أحــدهما هويــة فلســطينية، بينمــا قــال اآلخــر إنــه ال يحمــل أي وبســؤال الشخصــين عــن أورا

 أوراق ثبوتية، وجاٍر التحقيق معهما، وفقا للمصدر.
المصـرية الخاصـة مـع عسـاف، للـرد علـى لقـاء ” دريـم“وجرى إلغاء لقاء كان مقرًرا، مساء الثالثاء، على قنـاة 

( فـي القنـاة ذاتهـا، والـذي شـن فيـه هجوًمـا حـادا علـى الـرئيس محمد دحالن )القيادي المفصول من حركة فـتح
 الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، يعود إلغاء اللقاء إلى إصرار القناة على أن يكون 
 هناك ضيف آخر من مؤيدي دحالن.

ة فـتح ودحـالن، والسـيما األخيـرة منهـا علــى وردا علـى سـؤال بشـأن االتهامـات المتبادلـة بـين أعضـاء فــي حركـ
لـيس “، أجاب عساف، خالل لقاء صحفى بمقر وكالة األنبـاء المصـرية الرسـمية، مسـاء االربعـاء: ”دريم“قناة 

لــدينا رد ســوى بــالطرق الرســمية، فكــل مــا يقولــه دحــالن افتــراءات وتزويــر للواقــع علــى أرض فلســطين وقلــب 
 ”.للحقائق

 02/3/0204، القدس العربي، لندن
 
 

 في غزة األسير المحرر مجدي حّمادوفاة  .02
توفي أمس األسير المحرر مجدي حماد، شقيق وزير الداخلية في الحكومة التي تقودها حركـة "حمـاس" : غزة

 في قطاع غزة فتحي حماد، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.
ن الرعيـل األول لكتائـب الشـهيد "عـز عامـًا فـي السـجون اإلسـرائيلية، مـ 02وُيعتبر حماد الذي أمضـي حـوالى 

الـــدين القســـام" الـــذراع العســـكرية لحركـــة "حمـــاس" ومـــن قـــادة الحركـــة األســـيرة فـــي الســـجون. وكانـــت ســـلطات 
االحــتالل اإلســرائيلي أطلقــت حمــاد ضــمن صــفقة "وفــاء األحــرار" التــي تطلــق تــل أبيــب عليهــا "صــفقة شــاليت" 

وحكمـــت  .0222مـــة الشـــعبية فـــي تشـــرين األول )أكتـــوبر( لتبـــادل األســـرى مـــع حركـــة "حمـــاس" ولجـــان المقاو 
 عامًا. 32محكمة إسرائيلية على حماد بالسجن المؤبد ست مرات إضافة، إلى 

 02/3/0204، الحياة، لندن
 
 

 برعاية الجيش  عين الحلوة وقوى لبنانية الفصائل الفلسطينية في وثيقة بين"السفير":  .00
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ينية لـــ"السفير" ان "هنــاك حركــة اتصــاالت بــين صــيدا ومخــيم كشــفت مصــادر صــيداوية وفلســط: محمــد صــالح
عين الحلوة تشارك فيهـا مراجـع امنيـة لبنانيـة، قـد تفضـي الـى االتفـاق علـى اعـالن وثيقـة امنيـة ـ سياسـية بـين 

 مخيم عين الحلوة وبين القوى السياسية اللبنانية برعاية الجيش اللبناني".
بـين القـوى الفلسـطينية، بمشـاركة اساسـية مـن  األضـواءعيـدا عـن واوضحت المصادر "ان االتصاالت تجري ب

حركتــي الجهــاد االســالمي وحمــاس وعصــبة االنصــار والحركــة االســالمية المجاهــدة وصــوال الــى حركــة فــتح 
وعدد من المكونات الفلسطينية، وبين جهات سياسية لبنانية متعددة، من بينها حزب هللا، برعاية الجيش، من 

تلــك الوثيقــة التــي تهــدف الــى لجــم اي تحــرك لــبعض الفلســطينيين المتطــرفين وابقــائهم فــي  اجــل التوصــل الــى
 دائرة المراقبة".

ولفتت الى "ان الهدف من هذه االتصاالت هو التوصل الى االعالن عن تلك الوثيقـة"، بهـدف تحييـد المخـيم 
ت مـع محيطـه وجـواره السـكاني عن اية تجاذبات لبنانيـة، اضـافة الـى الحـد مـن تـوريط المخـيم فـي ايـة اشـكاال

 ومداه الجغرافي".
وكشفت المصادر "ان الهدف االهم من حركة الحوارات واالتصاالت الجارية هو محاصرة الفكر التكفيري في 
المخــيم، والحــد مــن تــداعيات تــأثيره ووضــع مكوناتــه تحــت المراقبــة كــي ال يتحــول المخــيم الــى مخــيم يرمــوك 

 د".بنسخة مستحدثة، او بارد جدي
والحظت المصادر "ان القوى االسالمية الفلسطينية المعنية بتلك الوثيقة قد عقدت اكثر من لقاء مع عدد من 

ــذين يحملــون  ــتم العمــل  أفكــاراالرمــوز الســلفية المتشــددة ومــع ال بــين  إلنضــاجهتكفيريــة، وابلغــوهم فحــوى مــا ي
لفتـت الـى "ان شخصـيات ومرجعيـات المخيم ومحيطه، كما تم وضعهم فـي صـورة مـا يجـري التحضـير لـه". و 

لبنانيــــة حزبيــــة ورســــمية وامنيــــة، وضــــعت فــــي عهــــدة القــــوى الفلســــطينية المعنيــــة بالوثيقــــة، أســــماء اشــــخاص 
فلسطينيين متهمين بأعمال أمنية او بالتخطيط للقيام بمهمات امنية خارج المخيم. وان الجميـع اصـبح ضـمن 

 ييع او المماطلة".دائرة المراقبة، ألن الوضع لم يعد قابال للتم
وشددت على "ان الوثيقة قد تبصر النور قريبا، بعد ان باتت القوى الفلسطينية الرئيسية في المخيم في وضع 
ـــاء خلـــف  ـــة لالختب ـــاك مـــن امكاني ـــم تعـــد هن ـــة، ول ـــة والسياســـية اللبناني ـــه امـــام المرجعيـــات االمني ال تحســـد علي

لـــك القـــوى الفلســـطينية ومرجعيـــات لبنانيـــة ســـجاالت االصـــبع، بعـــد ان شـــهدت االجتماعـــات التـــي تعقـــد بـــين ت
 عاصفة وغير مريحة، خاصة ان القوى الفلسطينية متهمة بانها تخلت عن دورها في المخيمات".

 02/3/0204، السفير، بيروت
 

 مرزوق أبو إقامةوتنفي مغادرة قطر وتؤكد منع تجديد  أردنيةحماس ترحب بوساطة  .00
باســم حركــة حمــاس المقــيم فــي قطــر حســام بــدران، انــه ال يوجــد مــانع لــدى قــال النــاطق : وكــاالتال – الدوحــة

المصـالحة الفلسـطينية مـن  إلـىاالنقسـام للوصـول  إنهـاءكوسـيط فـي ملـف  األردنيـةحركته فـي تـدخل المملكـة 
 قد وجهت دعوة رسمية الى حماس حول هذا الموضوع. األردنتكون  أنحيث المبدأ، نافيا بالوقت ذاته 

قرار نقل ملف المصالحة الفلسطينية بالكامل مـن مصـر الـى االردن يحتـاج الـى قـرار مـن  أن، بدارن وأوضح
حركتي )فتح وحماس (، مضيفا "رغم كـل التغيـرات التـي حـدثت فـي مصـر وعالقتهـا مـع حمـاس مازالـت هـي 

ذا الملف التي ترعي ملف المصالحة الفلسطينية ، لكن نحن نقول ان الباب مفتوح امام أي دولة عربية في ه
 لتكون جهودها اضافة الى الجهود التي بذلت بالسابق من قطر ومصر ".
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وحول موضوع نقل اقامة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس من قطر لدولة اخرى، اكـد بـدران " ان 
مشعل ال يوجد نيه لديه لنقل مقر اقامته من داخل قطر لخارجهـا، وان كـل مـا يـدور فـي هـذا الموضـوع غيـر 

 صحيح، وانه يقيم بقطر بجانب العديد من االسرى المحررين المنتمين لحركة حماس ".
ونفــي النــاطق باســم حمــاس حســام بــدران، ان يكــون لديــه علــم فــي اي وســاطة يقــوم بهــا رمضــان شــلح االمــين 

نقطــع العـام لحركــة الجهـاد االســالمي، لتحسـين العالقــات بــين )حمـاس وايــران (، مشـيرا الــى ان العالقـات لــم ت
مــع الجهوريــة االســالمية االيرانيــة، رغــم انهــا شــهدت تراجعــا بســبب ملفــات خارجيــة لــيس لهــا عالقــة بالقضــية 

 الفلسطينية.
وتطرق بدران الى موضوع منع السلطات المصرية موسـى أبـو مـرزوق عضـو المكتـب السياسـي لحمـاس مـن 

المصــرية ألبــو مــرزوق قــائال " لكــن لــيس هــو تجديــد اقامتــه او الســفر، واكــد انــه لــم يــتم بالفعــل تجديــد االقامــة 
بالتحديد فقط بل كال الفلسـطينيين المقيمـين داخـل مصـر ، لكـن نفـى ان يكـون قـد تـم منعـه مـن السـفر خـارج 

 مصر.
ووصف بدران قرار مصر بحظـر انشـطة حمـاس بالجـائر والظـالم ، مضـيفا " الـدكتور موسـى ابـو مـرزوق مـا 

 حدد ومسألة بقاءه في مصر تقرر حسب الظروف ".زال موجود وموضوع نقل اقامته لم ي
وقال بدران حول عالقة حماس باإلخوان المسلمين التي اعلنتها مصر جماعة "ارهابيـة"،" نحـن ال نخجـل فـي 
اعــالن انتمائنــا لجماعــة االخــوان المســلمين ونفخــر بهــذا االمــر ، لكــن حمــاس حركــة تحــرر وطنــي فلســطينية 

تتأثر في قرارات خارجيـة ، وال يوجـد لنـا عالقـة تنظيميـة وميدانيـة مـع االخـوان  قراراتها ومؤسساتها جميعها ال
 المسلمين او أي جهة خارج فلسطين ".

وعن تأثير اعتبار المملكة السعودية االخـوان جماعـة "ارهابيـة" علـى حركـة حمـاس اضـاف بـدران " نتمنـى ان 
التــي لهــا مواقــف ســلبية ضــدنا، وهــذه المرحلــة تكــون عالقتنــا جيــدة مــع جميــع الــدول العربيــة بمــا فيهــا الــدول 

 ستزول، و حماس تلتقي مع الدول العربية في مصلحة الشعب الفلسطيني ".
وعن دور قطر في دعم حماس اكد ان قطر تنتهج سياسية استراتيجية ثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 

ة في دولـة قطـر يـدعمون القضـية الفلسـطينية وليس مع حماس فقط، وبتالي "جميع الكتاب والسياسيين والنخب
 و ال اتوقع تغيرا في هذه السياسية مستقبال ".

 02/3/0204، وكالة سما اإلخبارية

 
 يقترح على حزبه خطة لتحريض الرأي العام العالمي ضد الفلسطينيين نتنياهو: هآرتس .03

هو إلى كبح ضغوط دولية على إسرائيل يسعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا: «المستقبل»رام هللا ـ 
آذار  02بعد طرح الفلسطينيين موضوع إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى التي من المقرر تنفيذها في 

التي « الليكود ـ إسرائيل بيتنا»طالب نتنياهو، الوزراء في حكومته ونواب الكنيست من كتلة  . فقدالجاري
الفلسطينيين وأن تبدي إسرائيل توجهًا إيجابيًا حيال المفاوضات لكي  يتزعمها بعدم إطالق تصريحات ضد

 يظهر الفلسطينيون أمام الرأي العام الدولي كرافضي سالم.
الليكود ـ إسرائيل »األربعاء، عن نتنياهو، قوله خالل اجتماع كتلة  أمساالسرائيلية « هآرتس»ونقلت صحيفة 

واضح للجميع من هو الرافض في ما يتعلق بالمفاوضات، »إنه  في الكنيست أول من أمس الثالثاء،« بيتنا
التي تنتهي في « انهم، الفلسطينيون، الذين يرفضون تمديد فترة المفاوضات إلى ما بعد فترة التسعة شهور

 نيسان المقبل. 02
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ع بالتوصل بداًل من الرفض يتعين علينا إظهار االستعداد، وأقترح اآلن أن نسمح للجمي»وأضاف نتنياهو انه 
ليس مجديًا أن نقول أمورًا تعكر »وأنه « إلى اكتشاف الجهة الرافضة، وغرس ذلك في الرأي العام الدولي

يسعى بذلك إلى كبح »وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو  «.الفهم الدولي بأن الفلسطينيين هم الرافضون
الدفعة الرابعة من األسرى  ضغوط دولية على إسرائيل بعد طرح الفلسطينيين موضوع إطالق سراح

 آذار الجاري. 02التي من المقرر تنفيذها في « الفلسطينيين القدامى
 02/3/0204، المستقبل، بيروت

 
 تشن غارات على مواقع سورية بعد هجوم على جنودها في الجوالن "إسرائيل" .04

؛ ردا على تفجير عبوة شنت إسرائيل، أمس، غارات جوية على مواقع عسكرية سورية: كفاح زبون -رام هللا
ناسفة أدى إلى إصابة أربعة من جنودها في مرتفعات الجوالن المحتلة، أول من أمس، لتضيف بعدا خطيرا 

 جديدا للحرب األهلية في سوريا.
سياستنا »وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات علنية في اجتماع للحكومة: 

لم تسمح عناصر سورية بالهجمات على قواتنا فحسب، لكنها ». وأضاف: «واضحة. نؤذي من يؤذينا
وأضاف أن إسرائيل تهدف من القيام بعمل عسكري اآلن إلى ضمان استعادة الهدوء «. تعاونت فيها أيضا

 على طول حدودها الشمالية.
ذا استمر نحمل نظام األسد مسؤولية ما يحدث في أر »وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلون:  اضيه، وا 

في التعاون مع اإلرهابيين الذين يسعون إلى إيذاء إسرائيل فإننا سنستمر في أن نكبده ثمنا باهظا ونجعله 
 «.يندم على أفعاله

ولمح نتنياهو في تصريحاته أمس أيضا إلى الغارات الجوية اإلسرائيلية على شحنات أسلحة، وقال إن 
إحباط نقل األسلحة عن طريق البحر والجو والبر »السوري من أجل  إسرائيل اتخذت إجراءات خالل الصراع

 «.بقدر المستطاع
لدى « ال توجد رغبة في التصعيد»لكن عاموس يادلين الرئيس السابق للمخابرات العسكرية اإلسرائيلية قال: 

الهجمات التي الجانب اإلسرائيلي. وأشار إلى أن القوات الجوية قادرة على شن هجمات أكثر قوة بكثير من 
 جرت قبل فجر أمس.

وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن األهداف شملت مقرا عسكريا سوريا ومنشأة للتدريب وبطاريات مدفعية على 
الجانب السوري من الجوالن. وكثيرا ما أدى امتداد العنف إلى الجوالن من الحرب األهلية السورية إلى رد 

خرق ألوضاع مستقرة في مواجهة خامدة بين الخصمين منذ إسرائيل بشن هجمات على مواقع سوريا في 
 عقود.

 02/3/0204، الشرق األوسط، لندن
 

 نتنياهو أمر باالستعداد لضرب إيران هذا العام!: هآرتس .05
كشف ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلي عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع : محمد بدير

يمات للجيش بمواصلة االستعدادات خالل العام الحالي لشن هجوم عسكري على موشيه يعالون، أصدرا تعل
 .المنشآت النووية في إيران، على الرغم من المحادثات بين األخيرة والدول العظمى
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أمس أن أقوال الضابطين، نائب رئيس أركان الجيش اللواء غادي آيزنكوت « هآرتس»وذكر موقع صحيفة 
عبة التخطيط في هيئة األركان العامة العميد آغاي يحزقيل، جاءت خالل سلسلة وقائد لواء التخطيط في ش

اجتماعات مشتركة للجنتي الخارجية واألمن والمالية في الكنيست، خالل شهري كانون الثاني وشباط 
 الماضيين، وعرض الضابطان خاللها تقارير عن خطة عمل الجيش اإلسرائيلي إلقرار ميزانية األمن.

عن ثالثة أعضاء كنيست شاركوا في هذه المداوالت وطلبوا عدم كشف هويتهم، قولهم إن « آرتسه»ونقلت 
، «إلحباط البرنامج النووي اإليراني»آيزنكوت ويحزقيل تطرقا باقتضاب إلى استعداد الجيش اإلسرائيلي 

 وأشاروا إلى أن هذا جزء من خطة عمل الجيش.
 3.4 – 0.2ن الجيش سيرصد خالل العام الجاري ما بين وأضاف أعضاء الكنيست أن الضابطين ذكرا أ

مليار دوالر من ميزانيته لالستعداد الحتمال شّن هجوم في إيران، وأن هذا المبلغ مشابه للمبلغ الذي ُرصد 
 للهدف نفسه العام الماضي.

في »خارجية الذي تظهره اإلدارة األميركية في سياستها ال« الضعف»وكان يعالون شن هجومًا الذعًا على 
لقد اعتقدنا أن من ينبغي أن »، وخصوصًا في الملف النووي اإليراني. وقال يعالون: «كل منطقة من العالم

يقود الحملة على إيران هو الواليات المتحدة، لكن الواليات المتحدة دخلت في مرحلة معينة إلى المفاوضات 
إذا كنا نريد أن ينفذ اآلخرون المهمة »وأضاف: «. قوامعهم، وألسفي فإنه في البازار الفارسي اإليرانيون تفو 

عنا، فإن هذا لن يحدث قريبًا، ولذلك فإنه ينبغي التصرف حيال هذا الموضوع وفقًا لمنطق إن لم أكن 
 «.لنفسي، فمن لي؟

 02/3/0204، األخبار، بيروت

 
 ليهودية للمساءلةسقطت اقتراح إخضاع وحدة االستيطان في الوكالة اأفي الكنيست  الدستورلجنة  .02

، طلب وزيرة القضاء اإلسرائيلية تسيبي أمسأسقطت لجنة الدستور في الكنيست اإلسرائيلي : القدس المحتلة
ليفني، بإخضاع وحدة االستيطان في الوكالة الصهيونية لقانون المكاشفة والشفافية وحرية المعلومات، من 

 أجل منع الكشف عن عمل الوحدة وتمويلها لالستيطان.
وكانت عضو الكنيست زهافا جلؤون، من حزب ميرتس، قد طالبت بالكشف عن مصادر تمويل االستيطان 
والحصول على المعلومات حول الوحدة. وأجرى رئيس اللجنة في الكنيست دافيد روتم من حزب إسرائيل 

قدم استئنافا وأعلنت جلؤون أنها ست بيتنا، تصويتا حول الطلب الذي أسقط بأغلبية عضوين في الكنيست.
يذكر أن وحدة االستيطان في الوكالة اليهودية تمّول االستيطان في الضفة الغربية، وتحصل  على القرار.

 على التمويل الحكومي لكنها ال تخضع لمراقب الدولة أو الكنيست.
 02/3/0204، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 عمليات التخريب في إيرانعن  "إسرائيل"اإلسرائيلي يلمح لمسؤولية  األركانرئيس  .07

دور إسرائيل في عمليات التخريب التي  غانتس إلىألمح رئيس األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، بني 
قسم منها »وقعت في إيران خالل السنوات الماضية، وقال ايضا إن إسرائيل نفذت عشرات العمليات السرية 

 «.خالل األسبوع األخير
قام  إن الجيشالب ثانوية "غان يفني"، نقلت فحواه القناة التلفزيونية العاشرة، وأضاف غانتس في حوار مع ط

منها نفذ خالل األسبوع األخير، مضيفا أن تلك العمليات توزعت ما بين  السرية قسمبعشرات العمليات 
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 ، مردفا: "تلك ليست مناطق خارج«إيران–عمليات أكثر بعدا »عمليات قصيرة المدى وفورية، وما بين 
 نطاق عمليات الجيش اإلسرائيلي".  

وتطرق وزير األمن اإلسرائيلي، موشي يعلون للعمليات السرية، وقال في حفل تخريج فوج من وحدات   
 «. ويترك العدو فاغرا فاه –الجيش يصل ألهداف قريبة وبعيدة »" إن 23النخبة "شييطت 

ة مع قائد المنطقة الشمالية للجيش اإلسرائيلي وذكرت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية يوم أمس في سياق مقابل
عمليات سرية  6سالح الجو اإلسرائيلي نفذ منذ مطلع يناير/ كانون الثاني العام المنصرم  غوالن، إنيائير 
 هللا. إلى حزبمتجهة من سوريا  أسلحة كانتشحنات  األقل استهدفتعلى 

 02/3/0204، 48عرب 
 

 ستيطانية في مستوطنتين بالقدس المحتلةوحدة ا 084بناء : االحتاللبلدية  .08
"األيام",أ.ف.ب: صادقت بلدية القدس الغربية، أمس، على بناء وحدات استيطانية جديدة في نفس  -القدس 

 الوقت الذي هدمت فيه ثالثة بيوت متنقلة لمواطنين فلسطينيين في بيت حنينا.
وحدة استيطانية جديدة في  224أمس، بناء فقد أقرت لجنة التخطيط المحلية في بلدية القدس الغربية، 

وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على  244وطبقا للقرار، فانه ستتم إقامة  القدس الشرقية.
 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة "بسغات زئيف". 42أراضي جبل أبو غنيم في حين تقام 

يوسيف االلو: يعتقد المجلس البدي انه طالما أن الكبار  وقال عضو مجلس بلدية القدس من حزب "ميرتس"
 .منشغلون بما يجري في أوكرانيا والقرم فلماذا ال نمرر هذه الخطط

 02/3/0204، األيام، رام هللا
 

 اإلعالم العبري: يعلون يخرب عالقتنا بالواليات المتحدة .09
المتحدة شديدة الغضب على وزير الدفاع قال الكاتب اإلسرائيلي حيمي شليف إن الواليات : القدس المحتلة

بلينها من  إيراناإلسرائيلي موشيه يعلون الذي يتهمها بالضعف في ساحات كثيرة في العالم وبأنها ُتمّكن 
واتهمت اإلدارة األمريكية يعلون بحسب مقال شليف في صحيفة هآرتس  الوصول إلى القدرة الذرية.

كما أغضب اإلدارة األمريكي االنتقاد  عمد للعالقات بينها وبين إسرائيل.اإلسرائيلية، األربعاء، باإلفساد المت
 الذي وجهه يعلون للسلوك األمريكي في مسألة األزمة في أوكرانيا.

سرائيل"، وأن  وجاء على لسان موظف رفيع في اإلدارة أن يعلون "مصمم على إفساد العالقة بين أميركا وا 
هانة ألكبر موظفيها".كالم يعلون "استخفاف باإلدارة األم وأضاف بحسب شليف "إن أميركا خيب  ريكية وا 

 وأنها إذا لم تتنبه فإن اإلرهاب سيصل إليها مرة أخرى.  األوسط،آمال حلفائها في الشرق 
في السياق ذاته قالت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها، األربعاء، إن يعلون يعرف ما هو المعنى الحقيقي 

قتصادية والسياسية التي تمنحها الواليات المتحدة إلسرائيل، ويفترض به أن يفهم بأنه للمساعدة العسكرية، اال
دون هذه المساعدة من شأن إسرائيل أن تعلق في خطر حقيقي. ولكن يعلون يتجاهل كل هذا، ويتصرف 

 كآخر صارخي اليمين ومنتصبي القامة الوهمية في إسرائيل.
يمر به يعلون، ويمكن االفتراض بأنه يحاول أن يموضع نفسه  وأضافت أنه من الصعب أن نعرف ما الذي

 كزعيم المعارضة، على يمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 
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ال في الموضوع اإليراني  –وأشارت إلى أنه ليس إلسرائيل أن تدخل في خالف واضح مع الواليات المتحدة 
 االنتقاد الدولي ضد إسرائيل.في الوقت الذي يتعاظم فيه   -وال في المواضيع األخرى 

 00/3/0204، "00موقع "عربي 
 

 ": جنرال إسرائيلي فر من لندن خوفا من االعتقال00موقع "عربي  .02
" على وثيقة وهي رسالة رسمية من الشرطة البريطانية يفهم منها بأن قائد سالح البحرية 02حصلت "عربي

هرب من بريطانيا في شهر أكتوبر الماضي خوفا من ماروم قد يكون  أليعازراإلسرائيلية السابق الجنرال 
االعتقال، بسبب اتهامه بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية أثناء الهجوم اإلسرائيلية على سفينة مرمرة )أسطول 

 .0222الحرية( في العام 
" 02وقال المحامي البريطاني المتخصص في قضايا حقوق اإلنسان طيب علي في حديث حصري لـ "عربي

، بتهمة 0223قدم للشرطة البريطانية بطلب العتقال ماروم بعد دخوله لبريطانيا في منتصف أكتوبر أنه ت
المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب بحق ركاب سفينة "مافي مرمرة"، باالستناد الى بند "الوالية القضائية 

جرائم حرب فور دخوله الدولية" الذي يتيح للسلطات البريطانية فتح تحقيق واعتقال أي متهم بارتكاب 
 الجرائم.لألرض البريطانية بغض النظر عن جنسيته أو عن مكان ارتكاب 

فبراير/  02وأضاف طيب أن مكتبه تلقى رسالة من "فريق جرائم الحرب" في الشرطة البريطانية بتاريخ 
بعد  0223أكتوبر  22شباط الماضي، تعلمه بأن الجنرال اإلسرائيلي الكبير ماروم خرج من بريطانيا بتاريخ 

يوم واحد من دخوله للبالد، مشيرا إلى اعتقاده أنه هرب من المملكة المتحدة بعد أن تناهى إلى علمه أن 
 قضية قد حركت ضده، ففضل الفرار قبل التعرض لالعتقال.

 00/3/0204، "00موقع "عربي 
 

 عنصريةمنع لم الشمل للعائالت الفلسطينية ويقر سلسلة قوانين  يمدد"الكنيست"  .00
أنهى الكنيست اإلسرائيلي أمس، دورته الشتوية، بعد أن اقر سلسلة من القوانين  :برهوم جرايسي -الناصرة 

العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين، كان اهمها تمديد قانون منع لم شمل العائالت الفلسطينية لعام 
، من قانون اجرائي مؤقت الى 42ق اضافي، وتحويل قانون منع دخول فلسطينيي الضفة والقطاع الى مناط

 قانون دائم.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية، قانونا يمنع الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة من الدخول الى االراضي 
اإلسرائيلية دون اذن رسمي من السلطات تحت طائلة العقوبات المالية او السجن، وتشمل هذه العقوبات 

 انه ساعد أو سهل أو احتضن أي من القادمين من الضفة أو غزة.ممن يثبت  42فلسطينيي 
وأقر الكنيست كذلك قانونا يستهدف رعاة الماشية العرب، خاصة في الجنوب، وهو يضاعف العقوبات على 
كل من يدخل الى حقول زراعية، أو أن ماشيته دخلت الى حقول زراعية ولو عن طريق الخطأ، لتصل 

 ي السجن.ف أشهرالعقوبة الى ستة 
من  % 22كما أعلن وزير المالية عن طرحه مشروع قانون جديد، يلغي بموجبه ضريبة الشراء بنسبة 

البيوت الجديدة، التي تشتريها أزواج شابة، شرط أن يكون أحد الزوجين قد أدى الخدمة العسكرية في جيش 
إسرائيلية تحقيقا عن مجّندة  من القانون، في حين بثت قناة 42االحتالل، ما يعني استثناء فلسطينيي 

 "عربية" في جيش االحتالل رفض العديد من اليهود بيعها بيتا لكونها عربية.
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 02/3/0204، الغد، عّمان
 

 المالية بالعنصرية ويطالبه باالستقالة وزيرزحالقة يتهم  .00
زحالقة، وزير الناصرة ـ زهير أندراوس: طالب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال 

من منصبه بعد أن ظهرت عنصريته تجاه العرب من خالل خطته  باالستقالةالمالية اإلسرائيلي، يئير لبيد 
من سعر الشقق لألزواج الشابة،  %22الجديدة التي أعلن عنها، بشأن خصم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 ابة العربية. بشرط أن يكونوا قد خدموا في الجيش، مما يستثني األزواج الش
 02/3/0204، القدس العربي، لندن

 
 الوضع األمني في الضفة أمام ثالث سيناريوهات؟: صهيوني أمنيمصدر  .03

نقلت إذاعة الجيش عن مصدر أمني صهيوني رفيع المستوى قوله "إن الوضع القائم في : وكاالت –المجد 
ة إلى أن تلك التصريحات تتناقض مع الضفة الغربية ال يمكن أن يستمر في حال فشل المفاوضات"، الفت

 تصريحات كان مسئولون كبار في المنظومة األمنية قد أدلوا بها في الماضي.
وأضاف المصدر األمني "إن فشل المفاوضات لن يؤدي بالضرورة إلى اندالع انتفاضة ثالثة، ولكن سيؤدي 

عة إلى أن استعدادات الجيش ذلك إلى أجواء مشحونة ستجعل المنطقة على صفيح ساخن"، وتشير اإلذا 
 لتلك الحالة مرتبطة بالمحادثات التي جرت مع نتنياهو.

من السيناريوهات المتوقعة خالل الفترة المقبلة، ويتمثل  3وكشفت اإلذاعة أن مناطق الضفة الغربية أمام 
اتفاق سالم بين السيناريو األول بتحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات الجارية والمضي قدمًا والتوصل إلى 

الطرفين وهو ما يعني التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع وهذا أمر مستحيل 
 حدوثه، بحسب اإلذاعة.

أما السيناريو الثاني وهو فشل المفاوضات بشكل تام، في حين من المتوقع أن يكون السيناريو الثالث هو 
، وهو ما تصفه المصادر األمنية الصهيونية بمرحلة الضياع ألن هذه عبارة عن تمديد للمفاوضات الجارية

المرحلة يمكن أن تؤدي إلى حدوث محاوالت للمساس بمسار المفاوضات مثل تنفيذ عمليات فدائية أو 
استمرار المواجهات مع جنود االحتالل المتواجدين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وأوضحت اإلذاعة أن 

 اوف لدى المنظومة األمنية هما السيناريوهان الثاني والثالث.ما يثير المخ
ولفتت اإلذاعة على لسان مراسلها "عيدو بن باجي" إلى أن تحقيق اختراق في المفاوضات والتوصل إلى 
اتفاق سالم سيفضي إلى واقع مجهول، الفتًا إلى أنه وفي الوقت الراهن ال يمكن اعتماد شكل معين لما هو 

نه من الصعب تقدير شكل التصعيد المحتمل في حال تعثرت المفاوضات، مشيرًا إلى أن احتمال قادم، كما أ
 اندالع انتفاضة ضئيلة.

 09/3/0204األمني، المجد 
 
 
 

 إلى حرب استنزاف في الحدود الشمالية  "إسرائيل"يجرون  "حزب هللا"و ونالسوري: إسرائيليةصحف  .04
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يلية على مواقع عسكرية سورية، فتح العديد من القادة بعد أن أغارت طائرات إسرائ: حلمي موسى
اإلسرائيليين، من رئيس الحكومة إلى رئيس األركان مرورا بوزير الدفاع، أفواههم مهددين بعمل عسكري 
شديد، إذا استمرت العمليات في الجوالن ضد قوات االحتالل. وتحدث المعلقون العسكريون عن أن رد الفعل 

وسوريا يقفان خلف هذه العمليات، ما يعني إعادة « حزب هللا»القناعة المتزايدة بأن  الحاد نسبيا نبع من
 «.الجبهة الشمالية»تشكيل 

وقد أغارت طائرات حربية إسرائيلية فجر أمس على عدة مواقع للجيش السوري، بينها مقر قيادة وبطاريات 
 مدفعية ومعسكر تدريب، وفق متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي.

عمير ربابورات إلى وجود سلسلة من األسئلة « معاريف»تحليل للموقف، أشار المعلق العسكري في وفي 
التي « المواقع المتسللة»الصعبة التي ينبغي للجيش اإلسرائيلي الرد عليها، من بينها جدوى ما أسماه بـ
وقال إن غالبية العمليات  أقامتها إسرائيل في مناطق تنعدم فيها اإلطاللة على ما يجري في الجانب السوري.

تستهدف هذه المواقع، التي في جوهرها ال تفيد في الحماية، وتحتاج إلى حماية، وهي عمليا تغلغل في 
 األرض السورية.

« حزب هللا»اليكس فيشمان إلى أن السوريين و« يديعوت احرونوت»وقد أشار المعلق العسكري لصحيفة 
حدود الشمالية، في وقت ووتيرة يفرضانهما، ويجران المؤسسة يجرون إسرائيل إلى حرب استنزاف في ال

 العسكرية إليها جرا.
فلن يبعد اليوم الذي نجد فيه »وكتب فيشمان أنه إذا لم ينتبه رئيس الحكومة والمجلس الوزاري المصغر 
حكومة تواجه هذه ال»وأضاف «. أنفسنا على غير رغبة منا في ِقدر تغلي في جبهتين، في غزة وفي الشمال

«. في الحدود الشمالية تحديا أمنيا من الطراز األول، وال يبدو أن عندنا جوابا عن سؤال كيف نمنع التدهور
الخوف من تدهور يفضي إلى أضرار بالجبهة الداخلية مع »والحظ أن الرد اإلسرائيلي ال يزال مترددا بسبب 

 «.كل التأثيرات المعنوية والسياسية
لألحداث األخيرة على »ة للجيش اإلسرائيلي وأدائه في الجوالن إال أنه اعتبر أن ورغم انتقاداته الضمني

الحدود الشمالية صلة مباشرة بثقة السوريين وحزب هللا المتزايدة بأنفسهم في مواجهة ما يرونه نجاحات في 
 «.القتال في سوريا في األسابيع األخيرة

تبر أن األحداث األخيرة تبعث إلى الحياة من جديد عاموس هارئيل فاع« هآرتس»أما المعلق العسكري لـ
الجبهة الشمالية. وفي هذا السياق، أشار إلى تواصل األحداث منذ بداية آذار الحالي وعدد الحوادث التي 
حطمت حالة السكون التي تسود المنطقة منذ عقود. ورأى أن هذه األحداث تذكر إسرائيل ببداية األحداث 

الحدود مع لبنان في الثمانينات والتسعينات. وقال إن إسرائيل قد تضطر الحقا إلى  في الحزام األمني على
 «.تحديد شارة ثمن عالية للعمليات على الحدود السورية»أن ترفق تهديداتها التقليدية بـ

م غير مقصود للنيران المتبادلة بين النظا« تسربا»وفي رأي هارئيل فقد انتقلت إسرائيل من اعتبار األحداث 
السوري ومعارضيه، إلى النظر إليها على أنها أعمال مقصودة، ألنها انطلقت من مناطق واقعة تحت سيطرة 

معسكر األسد ـ »النظام. وأشار إلى أنه حتى إذا لم تكن واضحة هوية الجهات التي نفذت العمليات فإن 
 هو المسؤول عن هذه العمليات.« حزب هللا

 02/3/0204، السفير، بيروت
 

 األسبق: اإلسالم الراديكالي ال يقبل اآلخر ومصيره الفشل الموسادس رئي .05
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الخارجية( في إسرائيل إن ما سماه  االستخباراتأندراوس: قال رئيس جهاز الموساد األسبق ) زهير-الناصرة
 باإلسالم الراديكالي الذي يسعى للسيطرة على مقاليد الحكم في العالم العربي فشل، وسيفشل كونه ال يقبل

 اآلخر في المجتمع ونظام الحكم ويحاول فرض رؤيته على المجتمعات العربية، على حد تعبيره.
وأضاف شافيت، إن حركات اإلسالم الراديكالي التي يظهر أن لها تأييدا كبيرا في الشارع بدأت بالفعل 

ت فرض رؤيتهم بفقدان هذه الثقة والدعم خالل األشهر األخيرة نتيجة سياسات عدم قبول اآلخر ومحاوال
على المجتمعات العربية. وأشار شافيت إلى أن المجتمعات العربية تسعى لتبني ثقافات تقبل اآلخر وقيم 

من قبل األحزاب الحاكمة، وال تريد العودة لهذه األنظمة، مشدًدا  االضطهادالتسامح خصوًصا وأنها عايشت 
خطواتها للمواجهة، فإنها ستعيش عشرات السنوات على أنه إذا لم تقم هذه المجتمعات باتخاذ إجراءاتها و 
 مجدًدا تحت حكم أنظمة استبدادية تتسم بالصفة الدينية.

عالوة على ذلك، لفت رئيس الموساد األسبق إلى أن أكبر األخطاء التي وقع فيها اإلسالميون الراديكاليون 
إليجاد ثقافات متعددة مناوئة هي أنهم يصورون كل من يخالفهم على أنهم كفار، وكل من يحاول السعي 

 لهم يتهم باتهامات الخيانة والعمالة والكفر. 
 02/3/0204، القدس العربي، لندن

 
 متعاونة لمنع المد اإلسالمي المعادي استراتيجياتعلى ستعمالن  "إسرائيل"و اروسي: إسرائيليةدراسة  .02

ليمي في القدس الغربية أنه في نهاية أندراوس: رأت دراسة جديدة صادرة عن المركز األورش زهير-الناصرة
المطاف تقوم السياسة الروسية بتفضيل سوريا على إسرائيل، الفتًة إلى أنه ليس غباًء سياسيا أن تدعم 
روسيا األنظمة على الشعوب ألن الواضح الذي فهمته موسكو هو أن اإلسالميين هم الذين سيحكمون الدول 

ما سينشط الحركات اإلسالمية في روسيا للثورة هناك ما يجعل روسيا العربية في المستقبل المنظور، وهذا 
في موقف محرج إذا وافقت على الثورة في الدول العربية، في حين تبقى خسارة إسرائيل مؤقتة ألن روسيا 
أصبحت بمواقفها األخيرة العدو األكبر للعرب مع العدو اآلخر التقليدي للعرب والدائم إسرائيل، فروسيا 

سرائيل على  تعرف متعاونة لمنع المد اإلسالمي  استراتيجياتأنه سيأتي اليوم الذي يبحث الطرفان الروسي وا 
المعادي لهما في المنطقة، وبذلك سيبحث الطرفان الروسي واإلسرائيلي على إعادة العالقات بينهما إلى 

 ان وتحولها إلى المد السني.سابق عهدها وأكثر، خاصة بعد اختفاء سوريا األسد من الخارطة وانكسار إير 
سرائيل فسيكون همهما البحث عن شريك خارج هذه المعمعة السنية في الشرق ‘وتابعت الدراسة  أما روسيا وا 

األوسط ولن يكون هناك أحسن للطرفين من إعادة العالقات القوية بينهما، خاًصة وأن أهم مصادر التخوف 
تغيير هو صعود األحزاب اإلسالمية إلى السلطة في أماكن الروسي مما يحدث في المنطقة العربية من ال

 ’.التغيير المسمى )الربيع العربي(
وأشارت الدراسة إلى أنه في روسيا توجد أقلية مسلمة كبرى وعندها مشكلة الشيشان، وهي ال تريد امتداد 

، رغم أنها تعرف أنه سلطة اإلسالميين إلى عقر دارها، وبالتالي اختارت روسيا دعم نظام األسد في سوريا
الروسية على علم بأنها خاسرة بدعمها األسد، ولكن أكبر  االستراتيجيةنظام زائل عاجاًل أم أجاًل، ذلك أن 

سماع صوتها للغرب وجعلهم يجلسون معها في طاولة  مكسب أرادت تحقيقه هو عودة ظهورها الدولي وا 
منذ زمن بعيد وبدعمها سوريا عادت روسيا لتستعرض  واحدة ويناقشون أفكارها، هذا الدور الذي فقدته روسيا

عسكريا يليق بقيمتها  استراتيجياقوتها، وهذا ما جعلها تبتعد عن الدولة العبرية، ولو مؤقًتا، ألنها تريد دوًرا 
 في السياسة الدولية وليس مجرد دولة تابعة إلسرائيل. 
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لس األمن القومي اإلسرائيلي السابق، في دراسة من ناحيته قال الجنرال )احتياط( داني روتشيلد، رئيس مج
قام بإعدادها في المركز األورشليمي إن تحول الشرق األوسط إلى معقل لإلسالم السياسي الراديكالي، 
نشاء  المرتكز على دعم جماهيري متين، وضع حًدا لتوقعات تطبيع العالقات بين إسرائيل والدول العربية وا 

بأن الواليات  االنطباعمركزية في المنطقة، وتابع أنه ال يمكن التهرب من  مع دول استراتيجيةعالقات 
المتحدة ترى في إسرائيل بخطواتها المستقبلية خطرا استراتيجيا أكثر مما تراها حليًفا استراتيجًيا، وخلص إلى 

لغة القسوة القول إن الصورة التي أعطيت لحكومة إسرائيل الحالية في أوروبا وفي الواليات المتحدة با
ضدها في العالم ليست نزيهة دائًما، لكن من ناحية إسرائيل، هذا إخفاق دبلوماسي مدٍو، لجهة  واالنتقادات

 أن ُنطرد من المدينة وأن نأكل السمك النتن، على حد وصفه.
 في السياق ذاته قال الباحث يوئيل غوجانسكي، من مركز أبحاث األمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب،
قال إن تأثير العامل الديني في المنطقة ليس جدًيدا، ولكن تصرفات المشيخات واإلمارات والمملكات في 
الخليج العربي في اآلونة األخيرة تقطع الشك باليقين بأنها تخشى جدا من التهديدات القادمة من اتجاه 

ه. وبحسبه، فإن الخطر األكبر اإلسالم السياسي، الذي بات ُيشكل خطرا كبيرا على حكمهم، على حد تعبير 
الذي ُيشكله اإلسالم السياسي على أنظمة الحكم في الخليج كامن في أنه يقترح طريقة أخرى وبديلة لمبنى 
األنظمة الحاكمة الحالية، والتي بموجبها تمنح حرية سياسية إلى جانب شرعنة الدين، أي أن العالقة الوطيدة 

 اإلسالم والدولة، يجعله منافًسا قوًيا لألنظمة الحاكمة. التي يقترحها عن طريق التوازن بين
 02/3/0204، القدس العربي، لندن

 
 د شاب فلسطيني في الضفة برصاص االحتاللااستشه .07

خـالل  اإلسـرائيلياستشهد شاب فلسطيني في الضفة الغربية برصاص االحـتالل : )وكاالت(-القدس المحتلة 
وذلــك بـــالقرب مــن عـــرب الرماضــين جنـــوب  أمـــس إســرائيلداخـــل  إلــىمحاولتــه عبــور جـــدار الضــم والتوســـع 

النــار بشــكل مباشــر علــى الشــاب يوســف نــايف  أطلقــتقــوات االحــتالل  أنوقالــت مصــادر فلســطينية  الخليــل.
من سكان قرية دير العسل الفوقا جنـوب غـرب الخليـل، خـالل محاولتـه  (عاما 22)يوسف الشوامرة أبو عكر 

 استشهاده على الفور. إلى أدىبالقرب من عرب الرماضين، ما  إسرائيل إلىعبور الجدار 
02/3/0204الدستور، عمان،   

 
 النقببغير معترف بها  فلسطينية قرية 44فرض تعرفة مياه مرتفعة على سكان ت "إسرائيل" .08

زهير أندراوس: توجـه أمـس األربعـاء مركـز )وجـود( لحمايـة حقـوق العـرب فـي النقـب بالتعـاون مـع  - الناصرة
مجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب برسالة عاجلة إلى كل من السلطة الحكومية اإلسـرائيلية ال

مكــوروت، طالــب فيهــا فــرض تعرفــة ميــاه علــى مســتهلكي الميــاه -للميــاه وللمجــاري والــى شــركة الميــاه الوطنيــة
ة تقريبـا( مسـاوية لتلـك التعريفـة قريـ 44غيـر المعتـرف بهـا وقـرى أخـرى ) الفلسطينية المنزلية من سكان القرى

 .في الدولة العامة المفروضة على سائر المستهلكين
هذا وذكر المحامي نبيل دكور مدير مركز )وجود( في الرسالة المذكورة أن السعر القـانوني لكـل متـر مكعـب 

تـرف بهـم ( شـيكل بينمـا السـعر المفـروض علـى المسـتهلكين مـن سـكان القـرى غيـر المع5.2مياه منزليـة هـو )
( شــيكل لكــل متــر مكعــب، مــع العلــم أيًضــا أن التعريفــة العامــة المفروضــة علــى المســتهلكين تشــمل 2.4هــو )

 تقديم خدمات للمستهلك، الشيء المعفي من تقديمه السلطات في حالة القرى مسلوبة اإلعتراف.
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02/3/0204القدس العربي، لندن،   
 

 االحتالل لشروطهماخضوع يعلقان إضرابهما بعد  فلسطينيانأسيران  .09
قالت مصادر حقوقية إن األسيرين الفلسطينيين معّمر بنات وأكرم الفسيسي من مدينة الخليـل جنـوب ل: الخلي

(، بتعليـق إضـرابهما المفتـوح عـن الطعـام والـذي دام سـبعين 3|22الضفة الغربية المحتلة، قاما يـوم األربعـاء )
 يومًا على التوالي.

طيني" فـــي بيـــان تلّقـــت "قـــدس بـــرس"، أن النيابـــة اإلســـرائيلية وافقـــت علـــى مطالـــب وأفـــاد نـــادي "األســـير الفلســـ
األسيرين بنات والفسيسي بتحديد سقف زمني إلنهاء اعتقالهما اإلداري واإلفراج عنهما، حيث تم االتفاق على 

 أن يكون ذلك في شهر أيار )مايو( المقبل.
آب )أغســطس( الماضــي، فــي حــين  02نــذ تــاريخ يشــار إلــى أن األســير بنــات معتقــل فــي ســجون االحــتالل م

 .0220اعتقل األسير الفسيسي في تشرين ثاني )نوفمبر( عام 
09/3/0204، قدس برس  

 
 يتعرضن ألشد الظروف االعتقالية" هشارون"أسيرة يقبعن في سجن  00: هيئة حقوقية .32

أسـيرة فلسـطينية ال زلـن  02أكد مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسـان فـؤاد الخفـش أن : نابلس
يقــبعن فــي ســجن هشــارون، وســط إجــراءات عقابيــة وانتهاكــات بحقهــن، إضــافة لســوء ظــروف االحتجــاز التــي 

ـــال الخفـــش فـــي تصـــريحات صـــحفية الخمـــيس ) يعشـــنها فـــي المعتقـــل. (: إن االحـــتالل الصـــهيوني 3-02وق
ن مـنهن مريضـات وال يتلقـين العـالج، كمـا أنـه  يواصـل احتجـاز األسـيرات فـي ظـروف سـيئة وغيـر صـحية، وا 

 عنهن كعقاب. تالزيارايقوم بمنع 
02/3/0204لإلعالم، المركز الفلسطيني   

 
 مؤتمر في غزة لمناهضة قتل النساء على خلفية "شرف العائلة" .30

يـوم األربعـاء، مــؤتمرا  نّظمـت مؤسسـة "فلســطين الحبيبـة" فـي قطـاع غـزة، األناضـول: ،نـور أبـو عيشـة -غـزة 
 النساء على خلفية ما ُيعرف بـ"شرف العائلة". لمناهضة قتل

ويقول حقوقيون إن المحاكم الفلسطينية في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، تصـدر أحكامـا مخففـة علـى مرتكبـي 
وتعتمد المحاكم على  سنوات فقط. 3أشهر و 6جرائم القتل على خلفية الشرف، حيث تتراوح األحكام ما بين 

، وهــو قــانون تقــول مراكــز حقوقيــة إنــه يــوفر الحصــانة 2236المطبــق منــذ عــام  قــانون العقوبــات الفلســطيني
للقتلة، باإلضافة إلى أن القضاة يأخذون بعين االعتبـار "العـادات والتقاليـد، وطبيعـة المجتمـع والحالـة النفسـية 

 للمتهم".
02/3/0204رأي اليوم، لندن،   

 
 خالل مواجهات غرب جنينويصيب العديد فلسطينيًا  00االحتالل يعتقل  الضفة: .30

مواطنـا فـي قريـة زبوبـا غـرب جنـين، كمـا  20، أمـسمسـاء  اإلسـرائيلي"وفا": اعتقلت قوات االحـتالل  -جنين 
 العشرات بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغـاز المسـيل للـدموع الـذي اطلقتـه خـالل اقتحامهـا القريـة. أصابت

أطلقـت قنابــل الصـوت والغـاز المســيل للـدموع مـا أدى إلــى مواجهـات عنيفـة انــدلعت مـع قـوات االحــتالل التـي 
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إصابة العديد من المـواطنين بحـاالت اختنـاق جـراء استنشـاقهم الغـاز المسـيل للـدموع، واعتـدت علـى عـدد مـن 
 .المواطنين بالضرب

02/3/0204األيام، رام هللا،   
 

 لدولة قطر شكرفي غزة تنظم وقفة  اللجنة الوطنية لفك الحصار .33
نظمت اللجنة الوطنية لفـك الحصـار عـن قطـاع غـزة وقفـة شـكر شـارك فيهـا : محمد جمال، ما زنادةري - غزة

رجال قطاع غزة بكافة مستوياتهم السياسية الرفيعـة عبـروا مـن خاللهـا لدولـة قطـر عـن امتنـانهم علـى مواقفهـا 
 تجاه القضية الفلسطينية.

القطري بالعلم الفلسطيني في سماء غـزة، وجاورتهـا وقد ارتفعت خالل الوقفة كلمات الشكر التي عانقت العلم 
صور أمير البالد الشيخ تميم بن حمد آل ثـاني، واألميـر الوالـد الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني بجـوار صـورة 

 .رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية
02/3/0204الشرق، الدوحة،   

 
 غوش في القدس أبومدرسة ب يذهاتسحل معلمة فلسطينية أمام تالم اإلسرائيليةشرطة ال .34

بمشــاركة عضــو الكنيســت حنــين زعبــي،  األخضــرداخــل الخــط  الفلســطينية،تظــاهر ســكان بلــدة عــارة : القــدس
 إلى، ما أدى األحدتالميذها يوم  أمام اإلسرائيليةالشرطة  أفرادتضامنا مع ابنة البلدة رلى ملحم، التي سحلها 

 مواجهات بين التالميذ والشرطة.
، حيـــث كانـــت تعمــل المعلمـــة، مغلقـــة منـــذ األخضـــرزال مدرســـة ابـــو غــوش شـــمال القـــدس، داخـــل الخــط وال تــ
، في حين تضامن معها أهل البلدية والتالمذة الذين نشروا صور سحل الشرطة لها على "يوتيـوب" كمـا األحد

 تناقلتها التلفزيونات العربية المحلية.
سراحها في اليوم نفسه لوكالة فرانس بـرس  أطلقتأقوالها ثم  ةاإلسرائيليوقالت رلى ملحم التي أخذت الشرطة 

للمدير لسوء المعاملة، وأردت توديع تالمذة صفي فمنعتني إحـدى المعلمـات  األحد: "قدمت استقالتي األربعاء
 بالتنسيق مع المدير".

، وعنــدما حضــرت وأبلغهـم بــأنني أفتعــل المشـاكل اإلســرائيليةإصــراري اتصــل المـدير بالشــرطة  إزاءوأضـافت: "
 الشرطة أرادوا اقتيادي فلم أمانع وطلبت توديع تالميذي".
 مفـاجئ، ثـم وبشـكل إضـافيةالشرطة قـوة  فأحضرتوتابعت: "تصادف ذلك مع خروج التالميذ من الصفوف، 

تالميـذي، الـذين راحـوا يحتجـون فاسـتخدمت  أمـامبجري في الممرات وعلى الـدرج  وبدأوضعوا القيود في يدي 
: "أصــبت برضــوض جــراء جــري وأضــافت ".األوالدالغــاز المســيل للــدموع، ثــم حبســوني فــي حمامــات  الشــرطة

 .على درج المدرسة
09/3/0204القدس القدس،   

 
 "لبنانفي واقع حقوق الفلسطينيين تحت عنوان " طاولة حوار: االئتالف اللبناني الفلسطيني .35

للعوائق القانونيـة التـي تحـول دون ممارسـة الالجئـين االئتالف اللبناني الفلسطيني التي عرضت أقام اإلتالف 
الفلسطينيين لحق العمـل والتملـك العقـاري والحـق فـي الشخصـية الثبوتيـة وحريـة التنقـل ومنـع الحجـز التعسـفي 

لـم تقـم الحكومـة اللبنانيـة حتـى و  والحق في المحاكمة العادلة والحق فـي السـكن الالئـق وفـي التعلـيم والصـحة.
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الجئ الفلسطيني، وبالتالي لم يشهد واقع حقوق الالجئين تطورًا ملحوظًا وهذا مـا شـّكل محـور اآلن بتعريف ال
 الحوار.

02/3/0204المستقبل، بيروت،   
 

 مليون دوالر 42التجاري الفلسطيني تصادق على رفع رأسمال البنك إلى للبنك الهيئة العامة  .32
جــاري الفلســطيني باإلجمــاع علــى رفــع رأس مــال البنــك رام هللا: صــادقت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك الت

ـــة  42.206.226ليصـــبح  ـــاب بقيمـــة اســـمية اجمالي  22مليـــون دوالر مـــن خـــالل طـــرح ســـندات قـــرض لالكتت
 ماليين دوالر تحول الى أسهم بتاريخ التحويل، مع حق البنك في تسديد الفائدة المترتبة واإلطفاء المبكر.

، الذي عقد أمس، فـي فنـدق جرانـد بـارك بـرام 0224عامة غير العادية للبنك جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة ال
 هللا وعمان عبر "الفيديوكونفرنس" برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك د. 

وفوضت الهيئة العامة غيـر العاديـة مجلـس ادارة البنـك بالتصـرف بـأي سـندات اذا زادت قيمـة االكتتـاب علـى 
مع القوانين واألنظمة سارية المفعول وبعد أخذ الموافقات من الجهات ذات ماليين دوالر بما ال يتعارض  22

 العالقة.
والقاضـي برفـع  22/0222وألغت الهيئة العامة غير العادية للبنك قـرار الهيئـة العامـة غيـر العاديـة فـي شـهر 

 مليون دوالر. 32.206.226مليون دوالر، وتخفيض رأس المال ليصبح  62رأس المال لغاية 
02/3/0204يام، رام هللا، األ  

 
 نجاح تشجيع االستثمار بفلسطينُيشككون في  خبراء واقتصاديون فلسطينيون .37

شـــكك خبـــراء واقتصـــاديون فلســـطينيون فـــي جـــدوى محـــاوالت ومســـاعي الســـلطة ب: عـــوض الرجـــو  - رام هللا
مختصين تحـدثوا  الفلسطينية لجلب استثمارات تساعدها في تجاوز األزمات التي تعانيها منذ سنوات. وحسب

للجزيــرة نــت لــم يتجــاوز حجــم االســتثمار الخــارجي فــي األراضــي الفلســطينية منــذ قــدوم الســلطة حــاجز المليــار 
دوالر، مؤكدين أن وجود االحتالل وتحكمه في الحركة والتنقل والمعابر والموانئ يحول دون جلب استثمارات 

 خارجية حقيقية لألراضي المحتلة.
ة وصناعة نابلس حسام حجاوي إن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون ال يسهم في جلـب يقول رئيس غرفة تجار 

المســـتثمرين، موضـــحا أن أي مســـتثمر خـــارجي يريـــد أن يضـــمن ســـهولة مراقبتـــه اســـتثماراته فـــي الـــبالد التـــي 
 ج.يستثمر فيها، لكن ذلك غير متاح في فلسطين نظرا لسيطرة االحتالل على المعابر وحركة الدخول والخرو 

من جهة أخرى، يقول عادل عودة نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين إن حجم االستثمار الخارجي منـذ 
قـــدوم الســـلطة قبـــل عقـــدين لـــم يتجـــاوز مليـــار دوالر، وأرجـــع عـــودة غيـــاب االســـتثمار الخـــارجي إلـــى العراقيـــل 

مســـيطرة علـــى المعـــابر والمـــوانئ اإلســـرائيلية، معتبـــرا أنـــه ال يمكـــن الحـــديث عـــن اســـتثمار مـــا دامـــت إســـرائيل 
 واألرض وتقيم الحواجز وتعيق التنقالت.

فــي حــل  -مــن ناحيــة مبدئيــة-ويــرى االقتصــادي الفلســطيني نصــر عبــد الكــريم أن تشــجيع االســتثمار يســهم 
األزمة المالية للسلطة لكنه ال يحلها بالكامل، مشيرا إلى دور االستثمارات في زيادة فرص التوظيف، وهو مـا 

 تب عليه زيادة ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وبالتالي زيادة إيرادات السلطة الضريبية.يتر 
09/3/0204الجزيرة نت، الدوحة،   
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 الفيلم الفلسطيني "عمر" يفتتح المهرجان العربي الخامس لألفالم في برلين .38
افتتاح المهرجان الخامس  األربعاء أمسالعربية تم  األفالمعالء جمعة: تحت رعاية جمعية أصدقاء  -برلين 
العربية في عدة دور عرض سينمائي في مدينة برلين حيث يستمر المهرجان والذي حمل اسم " الفلم"  لألفالم

 حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.
لفئــة األفــالم  األوســكاراســعد والــذي رشــح لنيــل  أبــوالفيلم الفلســطيني "عمــر" للمخــرج هــاني بــتــتح المهرجــان افُ 
ألجنبيــة ويــروي الفــيلم قصــة حيــاة خبــاز فلســطيني شــاب يــدعى عمــر ويلقــي الضــوء علــى الخيــارات الصــعبة ا

التي يضطر التخاذها بعد تورطه في قتل جندي إسرائيلي وتعرضه لضغوط من جانب المخابرات اإلسرائيلية 
 الفتيات. دىإلحللعمل لصالحها وما يعانيه البطل من تمزق نفسي بين الوالء والخيانة بعد حبه 

02/3/0204القدس العربي، لندن،   
 

 "احمد الشقيري للدراسات"جائزة  انطلقتُ  رة"البيا"وجمعية  "فلسطين الثقافية" .39
أعلنــت مؤسســة فلســطين الدوليــة وجمعيــة البيــارة الثقافيــة يــوم أمــس األول، عــن إطــالق جــائزة  :)بتــرا(-عمــان 

لفلســطينية العربيــة وأول رئــيس للجنــة التنفيذيــة لمنظمــة جديــدة تحمــل اســم أحمــد الشــقيري الشخصــية الوطنيــة ا
حيـاًء لمـا قدمـه للقضـية العربيـة بوجـه عـام ولقضـية فلسـطين بوجـه خـاص  التحرير الفلسطينية، وذلـك تقـديرًا وا 
نجــازات ودراســـات. ووفقــا لبيــان صــحفي صــادر عـــن المؤسســة اليــوم، كانــت "مؤسســـة  مــن جهــود ومواقــف وا 

البيارة الثقافية" أعلنتا سابقا عـن إطـالق الـدورة الثالثـة مـن جـوائز فلسـطين الثقافيـة،  فلسطين الدولية" و"جمعية
 والتي تحمل كل منها اسم علم عربي فلسطيني كبير.

02/3/0204الدستور، عمان،   
 

 يدين مهاجمة دحالن لعباس فلسطينلدى سفير مصر  .04
التـي وجهـت إلـى الـرئيس محمـود عبـاس أدان السفير المصري لدى فلسطين وائل نصر الدين عطية اإلساءة 

 عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة، معتبرا أن اإلساءة للرئيس عباس هي إساءة لمصر.
وقال نصر الدين في تصريح خاص لـ"وفا"، اليوم األربعاء، "ما ذكـر )عبـر إحـدى القنـوات الخاصـة( ال يعبـر 

لمصــريين. كالهمــا يــثمن عاليــا دور القيــادة الفلســطينية، بــأي حــال مــن األحــوال عــن رأي الحكومــة والشــعب ا
 ويحترمان دائما خيار الشعب الفلسطيني في تحديد قيادته".

وأضـــاف: القيـــادة الفلســـطينية الحاليـــة هـــي القيـــادة الشـــرعية، ومصـــر تقـــف وراءهـــا بكـــل قـــوة، وخصوصـــا فـــي 
 المفاوضات وما تقوم به إلحياء عملية السالم".

"مــا حصــل ال يعبــر ال عــن وجهــة النظــر الرســمية وال الشــعبية، نعلــم جيــدا الــدعم الــذي وقــال نصــر الــدين إن 
 يونيو، ومصر لن تنسى أبدا هذه األفعال الطيبة". 32قدمه الرئيس محمود عباس لمصر بعد ثورة 

وشدد السفير المصري علـى ارتبـاط مصـر، حكومـة وشـعبا، بالقضـية الفلسـطينية "والتـي هـي اكبـر بكثيـر مـن 
ل قد تحدث من البعض هنا أو هناك"، مؤكدا أن "ما حصل ال يعكس تبدال في طبيعة العالقات الرسمية أفعا

 المصرية الفلسطينية، وال تغيرا في الرأي العام المصري".
09/3/0204وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا،   

 
 لتوثيق التعاون "إسرائيل"كبار الضباط المصريين في : هآرتس .04
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ت صحيفة هآرتس أّن وفدًا من كبار الضباط في الجيش المصري والخارجية المصرية زاروا األسبوع أكد
الماضي إسرائيل على خلفية توثيق التعاون مع الحكم الجديد في مصر وحلوا ضيوفا على شعبة التخطيط 

 في الجيش اإلسرائيلي ووزارة الخارجية.
في إسرائيل لمدة أسبوع، والتقوا  الوفد مكثواأن أعضاء   وبحسب الصحيفة أشار موظف إسرائيلي كبير إلى

 مسؤولين إسرائيليين، وتلقوا استعراضات أمنية وتجولوا في مناطق مختلفة في إسرائيل. 
وفي سياق ذي صلة، قال الكاتب في الصحيفة براك ربيد إّن إسرائيل توجهت إلى مسؤولين كبار في اإلدارة 

لى أعضاء كبار ف ي الكونغرس بطلب يدعوهم إلى عدم وقف تزويد الجيش المصري لعشر األمريكية وا 
 مروحيات هجومية متطورة من طراز أباتشي.

وبررت إسرائيل طلبها هذا بحسب مسؤول كبير في القدس "بان تزويد مصر بالمروحيات هو أمر حرج من 
سين الوضع األمني في أجل مكافحة منظمات الجهاد العالمي)...( في شبه جزيرة سيناء وسيساهم في تح

 المنطقة".
وقال ربيد في مقالته التي نشرتها هآرتس األربعاء " منذ االنقالب في مصر جمدت أمريكا المساعدات 
العسكرية للدولة، ويشترط الكونجرس الستئناف المساعدة العسكرية للجيش المصري إجراء انتخابات 

 مدنية وديمقراطية. ديمقراطية وانتقال مرتب للحكم من الجيش إلى حكومة
وشّدد على أّن التعاون األمني بين إسرائيل تعزز أكثر فأكثر منذ عزل مرسي، وبذلت إسرائيل في األشهر  

 األخيرة جهودا واسعة في صالح الحكومة المؤقتة في مصر. 
 14/3/1440، 14موقع عربي، 

 
 مقاتالت أباتشي عشرمسؤول إسرائيلي: تل أبيب تسعى إلقناع واشنطن بتزويد القاهرة ب .01

قال مسؤول إسرائيلي إن بالده تسعى حاليا إلى إقناع اإلدارة األناضول: -العينين أبو   عالء- تل ابيب
األمريكية ونواب بارزين في الكونجرس األمريكي بالتراجع عن قرار تجميد المساعدات لمصر، والتي 

 مروحيات هجومية من طراز أباتشي. 01تتضمن 
رفيع “تس? العبرية، األربعاء، عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه واكتفت بوصفه بأنه هآر “ونقلت صحيفة 

أمر حيوي في الحرب التي “المستوى في القدس" إن إسرائيل أكدت أن إمداد مصر بمروحيات األباتشي 
تقودها األخيرة ضد المنظمات الجهادية في منطقة سيناء )شمال شرق مصر(، فضال عن تحسين األمن 

 ”.ليمياإلق
وتشهد سيناء تصعيًدا غير مسبوق في استهداف مسلحين لقوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس المصري 

يوليو/ تموز الماضي، سقط فيها عشرات القتلى، معظمهم من الضباط والجنود، بعضها  3محمد مرسي يوم 
 أعلنت جماعات مسلحة مسؤوليتها عنها.

 14/3/1440رأي اليوم، 
 

 على دحالن ترفض السماح للمتحدث باسم "فتح" الردّ قناة مصرية  .03
تراجعت قناة فضائية مصرية عن قرارها السماح لمتحدث باسم حركة "فتح"، التي : قدس برس -رام هللا 

يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الظهور على شاشتها للرد على اتهامات القيادي المفصول 
 لك على الرغم من وجود اتفاق مسبق بين القناة والسفارة الفلسطينية في القاهرة.في الحركة محمد دحالن، وذ
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فقد استنكر المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف تراجع فضائية "دريم" عن اتفاق قال إنه "قضى بمنحه 
 المساحة والمدة الزمنية إلظهار حقائق ومواقف الرئيس محمود عباس، وحركة "فتح"، لتفنيد أكاذيب

 وادعاءات محمد دحالن".
وقال عساف، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة التابعة لحركة "فتح"، فاجأتنا الفضائية بشروط لم 
تكن واردة باالتفاق المسبق الذي على أساسه حضرنا للقاهرة للظهور في البرنامج نفسه ومع المقدم ذاته 

"، متسائاًل "لمصلحة من يتم تغييب الحقيقة والصورة وبالمساحة الزمنية نفسها التي أعطيت لدحالن
 الحضارية الصادقة المعبرة عن شعبنا وقضيته الوطنية؟".

 41/3/1440قدس برس، 
 

 مع قضية زعيتر "النواب" أداءينتقد .. و استخدام "فزاعة الوطن البديل" هرفضيعلن  "اإلسالميالعمل " .22
. وقال الحزب في بيان صدر في "فزاعة الوطن البديل" رفض حزب جبهة العمل اإلسالمي استخدام :عّمان

ن األردن وطن أصيل، وليس وطنًا بدياًل، فهو ليس أرضًا بال أ أمسأعقاب اجتماع دوري لمكتبه التنفيذي 
شعب لشعب بال أرض، كما أن الفلسطينيين، مقيمين والجئين ونازحين ومغتربين، ال يقبلون بدياًل عن 

 وطنهم فلسطين.
نه كان جديرًا "إ :بيانفي  الً ئول، قامس األأالثقة بالحكومة  األردني حزب على تجديد مجلس النوابالعلق و 

زعيتر، وأن يحققوا انجازًا على األرض يحسب ]رائد[ بالنواب أن يحسنوا إدارة ملف قضية اغتيال القاضي 
 ."لهم، ولكنها فرصة أضاعوها كما أضاعوا غيرها

 41/3/4112، الدستور، عّمان
  

 اغتيال القاضي زعيتر جاء عن استهتار ونية مسبقة في القتل :مؤسسة "الحق" الفلسطينية .25
عّمان: أكدت تحقيقات أعلنتها مؤسسة "الحق" الفلسطينية لحقوق اإلنسان أمس أن اغتيال قوات االحتالل 

وع الماضي جاء الصهيوني القاضي األردني رائد زعيتر بعد دخوله معبر الكرامة في فلسطين منتصف األسب
 عن استهتار ونية مسبقة في القتل.

وأكد التقرير المبني على شهادات موثّقة أن هناك نية واضحة في القتل باستهتار مطلق من مسافة قريبة 
ومن دون إخطار وتعمد ترك زعيتر ينزف حتى الموت بال مباالة وال اكتراث من خالل تأخر وصول 

إلى تضليل الحقيقة عبر مزاعم تطلع زعيتر إلى نزع سالح أحد  اإلسعاف القريب من المعبر والسعي
 الصهاينة.

 41/3/4112، الخليج، الشارقة
  

 إضرابه عن الطعام بعد قسطرة قلبية للدقامسةعملية األردن:  .26
الذي  ،حمد الدقامسةأمس نقل الجندي أنه تم إ األردني قال المركز اإلعالمي في مديرية األمن العام :عّمان

إلى مستشفى المفرق الحكومي بعد ، 9441حكمًا بالسجن المؤبد لقتله سبع طالبات إسرائيليات عام يقضي 
 عارض مرضي ألّم به إثر إضرابه عن الطعام والعالج حيث تلقى اإلسعافات األولية والفحوصات الالزمة.

هى إضرابه عن نه جرى تحويل الدقامسة إلى مستشفى البشير الستكمال عالجه حيث أنأوأضاف المركز 
الناطق االعالمي في  . وذكرالحكومي الطعام والعالج هناك ونقل بعد ذلك إلى مستشفى األمير حمزة
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نه تم إجراء عملية قسطرة قلبية وكانت أبو جلود أن الحالة الصحية للدقامسة حسنة، و أمستشفى مجدي ال
 في المستشفى للمراقبة.النتيجة والفحوصات حسنة، وما يزال النزيل يرقد على سرير الشفاء 

 41/3/4112، الدستور، عّمان
 

 مشروع وطني فلسطيني... ويدعو لتبني جنبالط يستغرب زّجه في مسائل فلسطينية .27
عالم في النائب وليد جنبالط، في بيان لمفوضية اإل " اللبنانيالحزب التقدمي االشتراكي"استغرب رئيس 

أن نقاشاته السياسية مع مختلف األفرقاء الفلسطينيين، "وأكد  ،"زّج اسمه في مسائل فلسطينية داخلية"الحزب 
إنما تشدد على الوحدة الوطنية الفلسطينية وأهمية الحفاظ على القرار الوطني المستقل، ولم تدخل يومًا في 

 ."مسائل تفصيلية داخل البيت الفلسطيني
ي سياق اجتماعاته مع أي من و عائلة فلسطينية فأي شخصية ألأن يكون قد وّجه اتهامات "كما نفى 

أن ُتكّرس "، آمال في الوقت ذاته "بعاده عن خالفاتها وتجاذباتهاإلطراف ألكل ا"، داعيًا "القيادات الفلسطينية
ت السرائيلي الذي يبقى متربصًا لضرب كل نضاإلحتالل االالقيادات الفلسطينية جهودها لمواجهة ا

 ."وعًا وطنيًا فلسطينيًا لنيل حقوقه السياسية المشروعةوتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يستحق مشر 
 41/3/4112، السفير، بيروت

 
 والمؤّبد لمتعاملين ..حازوا الجنسية اإلسرائيلية ثمانية لبنانيينالحبس ل .24

يلي سمير نهرا. ا  سعد سمير نهرا و أالدائمة بالحبس المؤبد لكل من اللبنانية قضت المحكمة العسكرية 
واالنخراط في  "إسرائيل"مل مع العدو اإلسرائيلي والحصول على جنسية إسرائيلية ودخول ودانتهما بالتعا
سنة لحصولهم على جنسية إسرائيلية  95كما حكمت على ثمانية لبنانيين آخرين بالحبس  صفوف العدو.

اتيا ، وهم: راشاتا الزقليط وفيوليت طانس نمر وجان ميشال زعرور وجو جان زعرور وك"إسرائيل"ودخول 
 شوقي ابو كسم وجيمي جان زعرور وجويس وجيلبير جان زعرور.

 41/3/4112، النهار، بيروت
 إثر الغارات اإلسرائيلية في الجوالن للخطر ّرض أمن المنطقةعتمن  تحذرسورية  .01

على قواعد للجيش السوري  األربعاء- ءالثالثاحّذرت سورية أمس من أن الغارات التي شنتها إسرائيل ليلة 
لكن دمشق «. تعّرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر وتجعلها مفتوحة على جميع االحتماالت»الجوالن في 

لم تكرر تهديدها الذي دأبت على إطالقه في السابق من أنها سترد على ضربات إسرائيل في الزمان 
 العبرية.والمكان المناسبين، ما يمكن فهمه بأن دمشق ليست راغبة في التصعيد أكثر مع الدولة 

وبعد ساعات من إعالن الجيش اإلسرائيلي أن قواته ضربت في غارات جوية وقصف مدفعي مواقع تابعة 
للجيش السوري ردًا على عملية تفجير استهدفت دورية للجيش اإلسرائيلي في هضبة الجوالن المحتلة، أعلنت 

جرحى سقطوا في سلسلة هجمات شنها أن قتياًل وسبعة « القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية»
 على مواقعه في الجوالن.« العدو الصهيوني»

في خرق جديد التفاق فصل القوات، قام العدو الصهيوني بعد ظهر »وجاء في بيان لقيادة الجيش السوري: 
)أول من( أمس بإطالق عدد من قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ المضادة للدروع بالقرب من قرية 

طيران العدو الصهيوني »وأضاف البيان أن «. / متسببًا بوقوع خسائر مادية0103سحيتا وعلى المرتفع /
استهدف صباح اليوم )األربعاء( مواقع كوم الويسية ونبع الفوار وسعسع في محيط القنيطرة، ما أدى إلى 
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صابة سبعة آخرين بجروح جاء متزامنًا مع هجوم  هذا العدوان»ولفت البيان إلى أن «. استشهاد عنصر وا 
، في محاولة لربط هجوم الثوار «أعداد من اإلرهابيين من اتجاه األردن على السجن المركزي في مدينة درعا

 على السجن بما تقوم به إسرائيل في الجوالن.
تأتي كمحاولة لصرف األنظار عن االنتصارات المتالحقة التي »واعتبر البيان أن الضربات اإلسرائيلية 

ققها الجيش العربي السوري وبخاصة اإلنجاز الكبير في يبرود الذي وّجه ضربة صاعقة للتنظيمات يح
وكان البيان يشير إلى سيطرة الجيش السوري، بمساعدة «. اإلرهابية وداعميها وفي مقدمهم الكيان الصهيوني

 المحاذية للحدود اللبنانية.اللبناني، على يبرود االستراتيجية في منطقة القلمون « حزب هللا»مقاتلين من 
صرارها على مواصلة حربها على التنظيمات اإلرهابية »وفي وقت أكدت قيادة الجيش السوري  عزمها وا 

من أن هذه المحاوالت اليائسة للتصعيد وتوتير الموقف في هذه الظروف »، فإنها حّذرت «والقضاء عليها
تعّرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر وتجعلها  من خالل تكرار هذه األعمال العدوانية من شأنها أن

 «.مفتوحة على جميع االحتماالت
 14/3/1440الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"جمعيات مغربية تطالب حكومة بالدها بالتصدي لمبادرات التطبيع مع  ثالث .04

ينية، أمس طالبت ثالث جمعيات مغربية مساندة للقضية الفلسط: األناضول -خالد عبد الرحمن  -الرباط 
 األربعاء، حكومة بالدها بالتصدي بمختلف الوسائل القانونية لمختلف مبادرات التطبيع مع إسرائيل.

تسليط الضوء على آخر المستجدات “جاء ذلك خالل ندوة صحفية بالعاصمة المغربية الرباط )شمال( حول 
ق الصهيوني من تهديد لألمن الوطني المتعلقة بموضوع التطبيع مع إسرائيل، وما آلت إليه محاوالت االخترا

 ”.المغربي
المغربية لمساندة  ةالجمعي” و” مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين“ونظمت الندوة كل من جمعية 

 )غير حكومية(. "المغربي لمناهضة التطبيع دالمرص” و” الكفاح الفلسطيني
خول المغرب ألي إسرائيلي، ومنع األنشطة وطالبت تلك الجمعيات الحكومة المغربية بمنع إعطاء تأشيرة د

التي يحاول اإلسرائيليون القيام بها في المملكة، إضافة إلى التقصي في المعامالت التجارية التي تتم بين 
سرائيل لوضع حد نهائي لها. كما دعت إلى القيام بالبحث والتقصي حول تصريحات عاموس  المغرب وا 

إسرائيل تتوفر على )تمتلك( شبكة تجسس “اإلسرائيلية السابق، بكون  يادلين، رئيس االستخبارات الحربية
 ”.وتخريب يمكنها في حالة الحاجة وحسب األوامر أن تزعزع أمن واستقرار المغرب

 14/3/1440رأي اليوم، لندن، 
 
 تعرب عن استيائها الشديد من تصريحات يعلون الخارجية األمريكية .04

اإلدارة األمريكية عن استيائها الشديد من تصريحات  أعربت :يقاتسعيد عر  - القدس دوت كوم - واشنطن
وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشي يعلون، اتهم فيها الواليات المتحدة بأنها ال تهتم بأمن إسرائيل، وأعرب عن 
هذا االستياء وزير الخارجية األمريكي نفسه جون كيري حيث قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية 

ألمريكية جنيفر بساكي، األربعاء، أن وزير الخارجية األمريكية جون كيري اتصل هاتفيًا مع رئيس وزراء ا
إسرائيل بنيامين نتنياهو صباح األربعاء، وعبر له عن استياء الحكومة األمريكية من تصريحات وزير الدفاع 

 تم بحماية أمن إسرائيل.اإلسرائيلي موشي يعلون، التي ادعى فيها أن الواليات المتحدة ال ته
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وقالت الناطقة بساكي في معرض ردها على سؤال أثناء إيجازها الصحفي اليومي عصر األربعاء بشأن 
انتقادات يعلون الالذعة إلدارة الرئيس أوباما ووزير خارجيته كيري: "لقد عبر الوزير )كيري( في مكالمته عن 

م الواليات المتحدة بأمن إسرائيل الذي ال يهتز، وأن خطأ مضمون تصريحات وزير الدفاع، وعبر عن التزا
هذه اإلدارة باعتراف المسؤوليين اإلسرائيليين عززت من التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل، وضاعفت 

 مستوى التعاون األمني والسياسي أكثر من اإلدارات السابقة".
ئيس الوزراء اإلسرائيلي: "لقد أعرب رئيس وأضافت بساكي في معرض ردها على سؤال يتعلق بطبيعة رد ر 

الوزراء )نتنياهو( عن قناعته بأن تصريحات وزير الدفاع يعلون ال تعبر عن موقف الحكومة اإلسرائيلية 
 الرسمي، وال عن أغلبية أعضاء الحكومة اإلسرائيلية".

االعتذار أو طلب  ورفضت بساكي التعليق على سؤال حول ما إذا كان الوزير كيري قد طلب من نتنياهو
منه أن يطلب بدوره اعتذار أو استقالة وزير الدفاع اإلسرائيلي، مكتفية بالقول، ان "الوزير )كيري( جلده 

 سميك )يتحمل( وال يأبه لهذه اإلدعاءات غير الصحيحة".
 41/3/1440القدس، القدس، 

 
 على تخريب العالقة مع الواليات المتحدة مصرّ  يعلونمسؤول أمريكي:  .01

لت وسائل إعالم إسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير األمن اإلسرائيلي موشي يعلون "مصر على نق
واضاف المسؤول في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوسط"ن  تخريب العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة".

إسرائيل ال يمكنها  ون بأنيعلاإلدارة األمريكية ذهلت من من تصريحات   اإلسرائيلية، إننقلته اإلذاعة  
 إيرن من الحصول على سالح نووي. االعتماد على الواليات المتحدة في منع

 
على إطالق تصريحات تستهتر باإلدارة األمريكية رغم تأكيدها  يدأب»يعلون وقال المسؤول األمريكي إن 

 «.الدائم على التزامها بأمن إسرائيل
األمن اإلسرائيلي على تخريب العالقة  من  إصرار وزيرتهجانه  وقالت الصحيفة إن المسؤول أعرب عن اس

 بين إسرائيل والواليات المتحدة.
أن تعتمد على نفسها في مواجهة المشروع النووي  لإسرائيوكان يعلون قد صرح يوم أمس بأن على 

 إياها بالعجز األمريكية متهمااإليراني، موجها انتقادات حادة لإلدارة  
 41/3/1440، 40عرب 

 
 من تدهور الوضع اإلنساني في غزة تحذراألمم المتحدة  .03

انتقد مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان سياسة الحكومة اإلسرائيلية في حق 
 الفلسطينيين في قطاع غزة، الفتًا إلى أن الوضع اإلنساني في القطاع آخذ في التدهور.

حول الوضع في الشرق األوسط والقضية  ءالثالثاخلة أمام مجلس األمن مساء وقال فيلتمان في مدا
تشديد القيود على حركة الدخول والخروج من قطاع غزة على معبري إيريز ورفح يسبب »الفلسطينية أن 

 «. معاناة المدنيين، بمن فيهم المرضى الذين ينتظرون تلقي العالج
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لتجهيزات الطبية يضر بالمؤسسات الطبية في غزة ويزيد عدد النقص الدائم في األدوية وا»وأضاف إن 
المرضى الذين يطالبون بنقلهم للخارج للعالج من حاالت كان يمكن عالجها في داخل غزة لو توافرت 

 «.التصعيد )العسكري( بين إسرائيل وغزة األسبوع الماضي»الطبية. وحذر من عواقب « اللوازم
 303عملية تفتيش واعتقال، واعتقلت  02من اإلسرائيلية أجرت أخيرًا قوات األ»ولفت فيلتمان إلى إن 

مواطنًا، وسمح الجيش للمستوطنين بالعبث بالممتلكات  001مواطنًا فلسطينيًا، إضافة إلى أنها أصابت نحو 
 «.شجرة زيتون 011شجرة، بينها  321الفلسطينية، واقتلعوا 

 14/3/1440الحياة، لندن، 
 
 مشيعي رفات الحنبليعلى نسان" تدين اعتداء أمن السلطة الفلسطينية "العربية لحقوق اإل  .00

أعربت "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان" في بريطانيا عن قلقها الشديد إزاء تصاعد : قدس برس -لندن 
 االحتاللفي األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتلت قوات  االحتاللعمليات القتل على أيدي جنود 

عاما من قرية دير  01( في محافظة الخليل الطفل يوسف سامي الشوامرة 3|02اليوم االربعاء )صباح هذا 
جثمان  االحتاللالعسل بدعوى أنه حاول اجتياز جدار الفصل العنصري وعقب عملية القتل اختطف جنود 

 الطفل ولم يتم تسليمه لعائلته حتى اآلن.
"قدس برس"، أن الطفل الشوامرة هو طالب مدرسي، وقد  وذكرت المنظمة في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ

 2مارس )بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين توفوا برصاص االحتالل االسرائيلي منذ بداية الشهر الجاري 
 شهداء( في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 
ن السلطة الفلسطينية "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان" في بريطانيا مواصلة أجهزة أم إلى  ذلك أدانت

سياسيتها في قمع الحريات العامة في الضفة الغربية وخرقها للقوانين من خالل اعتقال النشطاء السياسيين 
 الفلسطينيين.

( أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس": "إنها رصدت العديد من 3|02وقالت المنظمة في بيان لها االربعاء )
ألمنية بعد تسلم رفات الشهيد محمد الحنبلي من قبل عائلته يوم أمس االنتهاكات التي قامت بها األجهزة ا

مواطنا  01(، واثناء مراسم تشييعة ظهر اليوم األربعاء، حيث اعتقلت األجهزة األمنية 3|01الثالثاء )
فلسطينيا من مدينة نابلس شاركوا في الصالة على الشهيد. ووفقا لشهود عيان فقد اختطفت األجهزة األمنية 

شتية ومحمد السيد بطريقة أثارت استياء ابين الجموع وسط دوار مدينة نابلس أثناء صالة الجنازة أمير  من
 المشاركين".

 41/3/1440قدس برس، 
 

 حرب السعودية ضد اإلخوان المسلمين تتجنبحماس  .55
 عدنان أبو عامر

ية بتصنيف عدد من ، بالقرار غير المسبوق للسعود5/3/0224فوجئت حركة حماس يوم الجمعة الماضي 
الجماعات اإلسالمية، على أنها إرهابية، ومنها جماعة اإلخوان المسلمين، وعدم تساهلها وتهاونها مع من 

 يثبت انتماؤها لها.
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ورغم أن القرار السعودي لم يشمل حركة حماس باالسم مباشرة، لكن الحركة تعتبر جماعة اإلخوان 
ما أورده ميثاقها التأسيسي، في مادته الثانية التي أعلنت أن "حماس المسلمين بأنها "الحركة األم"، في ضوء 

من أجنحة اإلخوان المسلمين في فلسطين، وهي التنظيم العالمي، وكبرى الحركات اإلسالمية في العصر 
 الحديث".

ولعل مما زاد من قلق حماس، ما ذكره مصدر مقرب من صناع القرار السعودي أن المرسوم الملكي بوضع 
 خوان المسلمين على قائمة التنظيمات اإلرهابية، يشمل أفرعها بدول أخرى بما فيها حماس في فلسطين.اإل
 

 مواقف تصالحية
ورغم أن حماس لم تصدر موقفًا رسميًا تعقيبًا على القرار السعودي، لكن مسئواًل في قيادتها السياسية خارج 

ركة من الجو العام في المنطقة المعادي فلسطين، عبر في حديث هاتفي "للمونيتور" عن قلق الح
 لإلسالميين بصورة إجمالية.

وأضاف: حماس ال تعتبر نفسها جزًء من القرار السعودي، ألن انتماءها الفكري لإلخوان المسلمين ال يعني 
انتماءها التنظيمي لهم، فحماس حركة تحرر وطني فلسطيني، ولئن كانت ترتبط فكريًا باإلخوان المسلمين، 

نها تعمل وفق سياستها الخاصة، وال ترتبط إداريًا بالجماعة، كما أن حماس ليس لها وجود تنظيمي في لك
 السعودية، وال تمتلك فيها مكاتب أو مقرات.

وما لبث أن جاءت خطوة إسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس في غزة، وهي غير مسبوقة، باالتصال 
 ، قدم خالله التعازي بوفاة شقيقه، وهو أول22/3الثالثاء  بوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، يوم

 اتصال يجريه مسئول من حماس عقب القرار السعودي، كمؤشر على أن المملكة لم تحظر نشاط الحركة.
فيما وجه أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي البارز في حماس، يوم الخميس 

شدة للسعودية للوقوف مع المقاومة الفلسطينية ماديًا ومعنويًا وسياسيًا واقتصاديًا، منا 23/3/0224الموافق 
في ظاهرة غير معتادة في الخطاب السياسي لحماس، الذي دأب على توجيه مثل هذه المناشدات إلى 

 مصر، قبيل حظرها رسميًا قبل أسابيع.
ودي ضد اإلخوان المسلمين، لكن ذلك ال ورغم هذا الموقف "التصالحي" من قبل حماس تجاه القرار السع

يعني أنها لن تكون من بين المتضررين، في ضوء أن الرياض ال تستطيع اتخاذ قرار عقابي ضدها، فال 
توجد اتصاالت بينهما، ولم يحظ مسئول فيها بأي استقبال رسمي من قبل رسميين سعوديين، باستثناء المرة 

، 0225ضافت مسئولين من حماس وفتح للمصالحة بينها في فبراير اليتيمة التي شهدتها الرياض، حين است
إجراء  دونومن حينها لم يزرها مسئول من حماس رسميًا، باستثناء مواسم الحج العمرة في مكة والمدينة 

 اتصاالت سياسية.
 ولذلك سرت تقديرات في غزة وصفت القرار السعودي بأنه انقالب في المواقف والتحالفات، مما ُيضعف
الحالة العربية، وُيربك المشهد السياسي العربي في المدى القريب، ومن ناحية التبعية الجغرافية واأليديولوجية 
والسياسية، يربك المشهد السياسي الفلسطيني، وبالتحديد حماس، وسيكون الوضع الفلسطيني أكثر تعقيدا، 

فع ثمنه أمنيًا واقتصاديًا الشعب وستترتب عليه تبعات ثقيلة وخطيرة، ألن كل تضييق على حماس يد
 الفلسطيني.

وقد علم "المونيتور" من أوساط في غزة، أن جزء وافرًا من المساعدات القادمة من الدعم المالي والتمويل 
النقدي للجمعيات الخيرية المقربة من حماس، مصدرها من دول الخليج، وتحديدًا في السعودية، حيث يتبرع 
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مرون ببعض أموالهم لدعم هذه الجمعيات، التي تأخذ عن حماس عبئًا كبيرًا في أمراء ورجال دين ومستث
 إعانة ومساعدة آالف األسر المحتاجة في غزة.

ذات المسئول السياسي في حماس، أوضح خالل حديثه "للمونيتور"، أن أجواء من الفتور تسود العالقة مع 
نية، لكن الحركة "حريصة على عدم توتر العالقة السعودية منذ سنوات، بسبب تعثر ملف المصالحة الفلسطي

 مع دولة كبيرة بحجم السعودية، بل إنها تسعى لتحسينها، رغم صعوبة الوضع القائم حاليًا".
وأضاف: رغم وجود حالة من البرود في العالقة بين حماس والرياض، لكن الحركة تمتلك ما أسماها 

ة وجماهيرية داخل المملكة، باعتبارها حركة مقاومة وطنية "حاضنة شعبية" واسعة من نخب ثقافية وا عالمي
فلسطينية، بغض النظر عن االستقطابات العربية الداخلية، والحركة مصرة على تجاوز األزمة التي تعصف 

 بالمنطقة العربية حاليًا بأقل قدر من الخسائر.
 

 البقاء في قطر
يم اإلخوان المسلمين، تزامن مع سحب سفيرها التطور الالفت حول موقف حماس من قرار السعودية بتجر 

، بشأن خالفات داخلية تتعلق بالموقف من مصر وسوريا وقناة الجزيرة، 2/3من قطر األربعاء الماضي 
 ودعم الحركات اإلسالمية.

وفور أن صدرت الخطوة السعودية غير المسبوقة في تاريخ عالقاتها مع قطر، خرجت أنباء تفيد بطلب 
السياسي لحماس خالد مشعل بمغادرة الدوحة مع بقية رفاقه القادة المقيمين فيها، من خالل رئيس المكتب 

 مدير المخابرات القطرية، غانم الكبيسي، الذي التقى بمشعل مؤخرًا.
وقد برر مشعل طلبه، بناء على التقارير غير المؤكدة، لتجنيب قطر ضغوط السعودية، إلجبارها بالتخلي 

 عن دعمها، وعدم السماح لقيادتها باإلقامة فيها.عن حماس، والتوقف 
وهو ما رفضه األمير تميم، وطلب من مشعل البقاء في الدوحة، وجدد رفضه لمغادرته ومن معه من قيادة 

 .2/3الحركة، في االتصال الذي أجراه هنية معه يوم األحد 
في اتصال هاتفي أن مشعل لم  لكن مسئواًل سياسيًا في حماس فضل التكتم على اسمه، أكد "للمونيتور"

يطلب مغادرة قطر بتاتًا، ألن العالقة بين الحركة وقطر قائمة على االحترام المتبادل فيما بينهما، ومشعل لم 
يتعرض لضغوطات أو مضايقات في الدوحة، ولذلك فهو أنه لم يقدم طلبًا بمغادرة الدولة إلى بلد آخر، 

 يج عقب التجاذبات السياسية األخيرة.بسبب التوترات الحاصلة في منطقة الخل
وختم بالقول: الدولة القطرّية توّفر لمشعل كامل التسهيالت التي يطلبها، وتفسح المجال أمامه لممارسة 

 أعماله كافة دون مضايقات، وهو يرتبط بعالقات وثيقة مع قيادة الدولة، وعلى رأسها األمير تميم.
08/3/0204المونيتور،   
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 عبد الستار قاسم
تشن السلطات المصرية على مدى أشهر حملة واسعة على حماس متهمة إياها بأنها تنظيم إرهابي وال 

 يجوز التعامل معها أو قبولها أو مساعدتها بأي شكل من األشكال.
معتها وتبعا لذلك يشن اإلعالم المصري حملة شعواء على الحركة، ويعمل على تشويهها والنيل من س

 العربية واإلسالمية.
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ويحاول المستويان الرسمي واإلعالمي المصريان تبرير التهمة بأمثلة وأدلة من واقع مصر، لكن دون تقديم 
أدلة ترتقي إلى مستوى العداء الذي يستشعره المراقب. العداء الذي يظهره اإلعالم المصري يتسم بالكراهية 

 عداء العقالني الذي يفتح مجاال لتحوالت مستقبلية.الشديدة واألحقاد، ويبتعد كثيرا عن ال
 حماس حركة مقاومة

من المفروض أن حركات المقاومة العربية واإلسالمية التي توجه سهامها ضد إسرائيل ذات شأن كبير في 
 النفوس العربية وتكتسب نوعا من القدسية.

ئيل، تلعب حركات المقاومة في فلسطين في الوقت الذي ال تلعب فيه الجيوش العربية دورا في مواجهة إسرا
ولبنان دورا تاريخيا بارزا يغطي على عورات العرب وتخاذلهم وتعاونهم مع االحتالل الصهيوني للمقدسات 
العربية واإلسالمية. وهي تلعب دورا يغطي على عوراتنا جميعا، من المفروض أن تحظى هذه الحركات 

 لدعم على كافة أوجهه.بالقدسية واالحترام الالزمين، وأيضا با
حماس هي إحدى هذه الحركات، وهي الحركة الفلسطينية العظيمة التي صمدت إلى جانب حركة الجهاد 

 .0220و 0222/0222اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية في وجه إسرائيل في حربين واسعتين أعوام 
لجيش اإلسرائيلي دون أن يحقق أهداف إسرائيل التي هزمت الجيوش العربية لم تستطع هزيمة غزة، وانكفأ ا
 الحربين، لهذا يجب أن نضرب للحركة تعظيم سالم، ال أن نحاربها.

لكن الهزيمة هي سمة مالزمة لألنظمة العربية، وتخجل هذه األنظمة من النصر، وتفضل دائما البقاء تحت 
 هيمنة الغزاة. فما قيمة النصر بالنسبة للذين يبحثون عن الهزائم؟

ن ذلك، حماس حركة منبثقة من حركة اإلخوان المسلمين التي ال يعرف عنها في كل أنحاء العالم فضال ع
أنها إرهابية. واإلخوان حركة دعوية ال تؤمن بممارسة القتل، ولم تلجأ يوما لقتل الناس كوسيلة لالبتزاز 

 السياسي أو فرض وقائع على األرض.
لت البندقية لمواجهة االحتالل الصهيوني، وكل أعمالها وحماس هي حركة المقاومة اإلسالمية التي حم

ذا كان هناك من يصفها باإلرهاب فهي إسرائيل والواليات المتحدة.  العسكرية كانت موجهة ضد االحتالل، وا 
 واآلن تنضم مصر للجوقة.

ألسف في المقاومة فوق الخالفات السياسية، ويجب أال تؤدي الخالفات السياسية إلى مقاومة المقاومة. ل
 الساحة العربية ال تحظى المقاومة بالحماية واالحترام الالزمين.

ضعافه، وفي فلسطين هناك جماهير غفيرة  في لبنان، الشغل الشاغل لفئات لبنانية واسعة معاداة حزب هللا وا 
تعادي حماس والجهاد اإلسالمي، وعلى المستوى العربي تعمل أنظمة عربية عديدة على قهر المقاومة، 

 وتقدم دعما إلسرائيل للقضاء على المقاومة.
المقاومة مقدسة ويجب أال ُتمس بأذى، والخالف السياسي يجب أن يبقى في حيزه السياسي دون المساس 
بالمقاومة. فمثال اختلف حزب هللا مع حماس بشأن سوريا، لكن حزب هللا لم يفتح أبوابا للنيل من حماس، 

ي سلم أولوياته ذلك ألن الحزب يدرك قيمة المقاومة العربية في مواجهة وبقيت نشاطات المقاومة في غزة ف
 إسرائيل.

 حماس والسفارة اإلسرائيلية
إذا كان للنظام المصري غيرة على مصر، فإنه من المتوقع اتخاذ إجراءات ضد السفارة اإلسرائيلية في 

 القاهرة والتي تشكل وكرا استخباريا يعبث بأمن مصر ومقدراتها.
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ئيل تبث الجواسيس داخل مصر، والصناعة االستخبارية اإلسرائيلية واألميركية انتعشت في عهد مبارك إسرا
بحيث باتت مصر بمختلف مؤسساتها مخترقة ومنخورة من قبل إسرائيل وأميركا، واألفضل لمصر أن تنظف 

ث النظام سمومه ضد مؤسساتها بما فيها الجيش واألجهزة األمنية من عمالء إسرائيل وأميركا، ال أن يب
 حماس التي كلها غيرة على أمن مصر.

هل حقق المسؤولون األمنيون المصريون في قتل األقباط في مصر؟ وهل علموا تماما من يقوم بقتل الجنود 
المصريين في سيناء؟ عليهم أن يبحثوا، ولن تكون الصهيونية بعيدة عن القيام باألعمال التي تؤدي إلى فتنة 

 في مصر.
سمع المصريون عن التنظيم اليهودي الذي يتغلغل بين المتظاهرين في بلدان شتى إلحداث الفتن وهل 

 وحرف المظاهرات عن أهدافها؟
نأمل أن يبحثوا قبل توجيه التهم إلى حماس. حماس ال يمكن أن تفتح النار على جنود مصريين، وهي تفتح 

احبة المصلحة األولى في بث الفتن الداخلية في النار على من يفتح النار على مصر، أما إسرائيل فهي ص
حداث االنشقاقات واالقتتال.  الساحة العربية وا 

والمسألة في غاية البساطة: لماذا يهاجم النظام المصري حماس في حين أنه لم يتلفظ بكلمة واحدة ضد 
الحقيقة في حين أنه نظام  السفارة اإلسرائيلية واتفاقية كامب ديفيد؟ ولماذا يرفض البحث العلمي للوصول إلى

 يتعاون مع إسرائيل أمنيا بخاصة فيما يتعلق بسيناء.
من المعروف أن مصر ال سيادة لها على سيناء، وما كان لجيشها العامل اآلن في سيناء أن يدخل المنطقة 

قوات لوال اإلذن اإلسرائيلي. هناك مصريون تخابروا مع إسرائيل وحصلوا على إذن من إسرائيل لدخول ال
 المصرية، وهذه القوات ال تعمل إال بتنسيق مع إسرائيل.

والغريب أن النظام يوجه لمرسي تهمة التخابر مع حماس، وال يوجه لنفسه تهمة التخابر مع إسرائيل. وهنا 
 يصدق القول: ال عين لمتورط لمواجهة الناس، لكن النظام المصري الحالي نزع عن نفسه ثوب الحياء.

 كراهية وتضييق
سبق أن غضب زعماء مصريون على الفلسطينيين وذموهم في خطاباتهم وتصريحاتهم السياسية، وكانت 

 النتيجة كراهية جماهيرية شعبية واسعة للشعب الفلسطيني.
يغرد كثير من المصريين خلف رئيسهم، ومن شأن المواقف المصرية الرسمية الحالية والضخ اإلعالمي 

ية المصريين للشعب الفلسطيني ككل وليس لحماس فقط بخاصة أن أغلب المركز ضد حماس أن يولد كراه
 الناس البسطاء ال يعرفون ما هي حماس وما هي فتح، وال يعرفون عن الفصائل الفلسطينية.

صرار على تمزيق األمة  يقوم الذين يولدون الكراهية والبغضاء بأعمال نكراء وهم يعملون عن سابق وعي وا 
 لى بؤر متصارعة يضعف أحدها اآلخر.العربية، وتفتيتها إ

مجرم من يولد الكراهية والبغضاء، وهو بالتعريف إرهابي ألنه يستعمل مشاعر الناس وآالمهم من أجل 
 تحقيق أهداف سياسية آنية تضر وال تنفع.

والنظام القائم في مصر اآلن يدعي أنه قومي، ويصف السيسي بأنه عبد الناصر الجديد. فأين هي مواقف 
سيسي من المواقف التي كان من الممكن أن يتخذها عبد الناصر؟ عبد الناصر كره اإلخوان المسلمين ال

 لكنه لم يقف ضد المقاومة بغض النظر عن منحاها السياسي أو األيديولوجي.
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ومن الواضح في الساحة العربية اآلن أن على من يريد كسب رضا إسرائيل وأميركا أن يعادي حركات 
ي عليه أن يعادي حزب هللا وحماس والجهاد اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية، وكل من يقدم المقاومة، أ

 لهذه الحركات الدعم والمساندة.
هذا الرضا مرتبط بالمساعدات المالية التي يمكن أن تقدمها دول عربية، ألن هذه الدول ال تستطيع تقديم 

م المصري الحصول على مساعدات عربية، وهو فعال يريد الدعم دون إذن أميركي إسرائيلي. فإذا أراد النظا
 ذلك، فإن الطريق يمر بتل أبيب.

ضرب حماس وما شاكلها يشكل مفتاح قلب نتنياهو، ونتنياهو يملك مفتاح الخزائن العربية. معاداة حركات 
 المقاومة تشكل أوراق اعتماد رسمية وحقيقية للحصول على "العلف".

المصرية تقوم اآلن بدور خطير جدا ضد قطاع غزة من ناحية الحصار المشدد وألجل ذلك فإن السلطات 
الذي تفرضه. إسرائيل تحاصر القطاع، ومصر تدمر األنفاق ولم تفتح معبر رفح إال أياما قليلة خالل 
األشهر السابقة. شعب غزة يعاني بالدرجة األولى من الحصار المصري وهدم األنفاق، والناس البسطاء 

 ء في قطاع غزة هم الذين يعانون أشد المعاناة.والفقرا
وما تقوم به مصر اآلن ضد قطاع غزة يتسم بحدية أكثر مما كان يقوم به حسني مبارك. مبارك كان 
يتحدث ضد األنفاق ويدمر بعضها، وسبق أن أغلق الحدود مع غزة تماما، لكنه لم يشن حربا على القطاع 

 تدفق إلى رفح المصرية.عندما قام الناس بتدمير الحدود وال
النظام الحالي يجعل من أوضاع القطاع أشد صعوبة، وهدفه في هذا يتفق مع الهدف اإلسرائيلي والعربي 

 الفلسطيني بأن أفضل الحلول للتخلص من حماس هو التضييق على الناس لكي يثوروا.
رة من الداخل تشكل البديل إذا كانت إسرائيل قد فشلت في اجتياح القطاع والقضاء على حماس، فإن الثو 

المعقول. هناك من يعملون بمثابرة في هذا االتجاه على مدى سنوات، لكن النظام المصري يرى أن إجراءات 
مبارك لم تكن كافية، ومن شأن قرارات المحكمة المصرية األخيرة أن تزيد من شدة الحصار، والناس 

 العاديون هم الذين يدفعون الثمن في النهاية.
الحصار المصري المشدد يطال المرضى والطالب والعمال الذين يعملون في دول عربية وغربية، هذا 

ويطال أيضا عمليات التهريب التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية والتي تعتبر حيوية للحصول على أسلحة 
 وأموال.

ريب المضنية والشاقة التي ال يوجد لدى مصر ما تقدمه للمقاومة ضد إسرائيل، وهي اآلن تمنع عمليات الته
 تقوم بها عناصر مقاومة عبر خطوط خطيرة جدا وقاسية.

غزة تعتمد إلى حد كبير على األموال المهربة عبر األنفاق ألن النظام المالي العالمي ال يسمح بتحويل 
ما يتيسر األموال إلى غزة، وهي تعتمد أيضا على تهريب المواد الخام لتصنيع األسلحة داخل غزة، وتهريب 

من سالح إيراني وسوري. أي أن مصر اليوم تعمل على إضعاف غزة أمام إسرائيل، وهذا عمل ال ينسجم 
مع البعد القومي الذي يتظاهر به النظام، وال مع أمن مصر ألن قوة غزة جزء من أمن مصر، حيث تشكل 

 غزة خط دفاع متقدم عن مصر.
 ماذا ستفعل حماس؟

ماس على قطع عالقاتها مع مصر، أو أن تتوقف عن االتصال مع مصر، ليس من المتوقع أن تعمل ح
فغزة مرتبطة بمصر كما ترتبط الضفة الغربية باألردن، وهو ارتباط ثقافي واقتصادي و"مصاهراتي"، وال 

 يمكن أن يكون هناك انفكاك بين مصر والقطاع مهما حاول السياسيون اإلساءة للتاريخ والجغرافيا.
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قنوات مفتوحة، وستحاول رد التهم الموجهة ضدها إعالميا، ومن المتوقع أن تنشط حماس ستُبقي حماس ال
 إعالميا إلفهام الشعب المصري بالظلم الذي يوقعه النظام المصري بها.

ولن تمتنع حماس عن المشاركة بنشاطات مصرية متعلقة برأب الصدع الداخلي الفلسطيني، ستستمر 
ر، ولن تقابل إساءات النظام بإساءات، وستحاول استيعاب السياسة بانتهاج نهج تقاربي ودي مع مص

 المصرية الكيدية.
 من العار على النظام المصري أن تكون حماس هي التي تستوعب مصر وليس العكس.

09/3/0204الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 الدولة الفلسطينية في الرؤى اإلسرائيلية .57
 نبيل السهلي

من قبل اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ اتفاقات أوسلو وصواًل إلى إدارة  على رغم التصريحات المتكررة
اإلسرائيلية في نهاية  -أوباما الحالية والداعية بمجملها إلى ضرورة أن تفضي المفاوضات الفلسطينية 

قاتها المطاف إلى دولة فلسطينية، إال أنها لم تتضمن إشارات واضحة إلى حدود تلك الدولة وسيادتها وعال
المستقبلية، فضاًل عن عدم التلميح إلى ضمانات أميركية حقيقية إلقامتها. والالفت أنه ومنذ إنشاء السلطة 

بقيت المفاوضات رغم استمرارها في فترات مختلفة أسيرة المواقف اإلسرائيلية، ما  2224الفلسطينية في عام 
التي ما  -العكس من ذلك كانت الضغوط يؤكد غياب أي ضغوط أميركية حقيقية على إسرائيل، بل على 

 -تبعًا للشروط اإلسرائيلية  0223زلنا نشهد فصولها بعد انطالق جولة مفاوضات جديدة في تموز )يوليو( 
على الطرف الفلسطيني الذي يفتقد أوراق قوة حقيقية، بخاصة في ظل غياب حاضنة عربية وموحدة 

سطينية من جهة، وعدم وضوح المرجعيات السياسية للتفاوض، ناهيك عن التشظيات في الساحة الفل
 للتفاوض من جهة أخرى.

هذا يقودنا إلى إلقاء الضوء على مواقف إسرائيل من الدولة الفلسطينية، حيث أعلنت إسرائيل مرارًا أنها تؤيد 
ان ستعيشان جنبًا إلى جنب بسالم وأم -دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل  -فكرة قيام دولتين 

وفق موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية على شبكة اإلنترنت، وترى أن الحل الحقيقي سيكون بقيام  -وطمأنينة 
دولتين وطنيتين وهما: دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني ودولة يهودية لليهود، وال تطمح إسرائيل إلى 

طية حقًا تربطها عالقات سليمة كاملة مع السيطرة على الفلسطينيين، وتعتقد أن قيام دولة فلسطينية ديموقرا
إسرائيل سيؤدي إلى أن األمن واالزدهار الطويل األمد سيسودان إسرائيل كدولة يهودية. وتؤكد وزارة 
نما يزعجها هو نوع الدولة  الخارجية اإلسرائيلية أن إسرائيل ال تقلق من فكرة إقامة دولة فلسطينية. وا 

ن دولة ديموقراطية؟ دولة قانون ونظام تتجنب اإلرهاب والعنف الفلسطينية التي ستقوم، هل ستكو 
والتحريض؟ األمر الذي سيمكن إسرائيل من العيش بسالم إلى جانبها، أو ستكون دولة فوضوية تستمر في 
سلوك مسلك العنف واإلرهاب، وتعرض للخطر ليس إسرائيل وحدها بل المنطقة كلها، وليس من الممكن أن 

)كما تزعم إسرائيل( على امتداد حدودها، ويجب أن تأخذ الجهود المبذولة « إرهابية»ام دولة تقبل إسرائيل بقي
إلقامة دولة فلسطينية في االعتبار الحقوق والمصالح الحيوية اإلسرائيلية، وبخاصة في ما يتعلق باألمن. 

يهودية ديموقراطية، تعيش وهكذا سيسود السالم واالستقرار هذه المنطقة. وتهدف إسرائيل إلى أن تكون دولة 
 بانسجام مع الدول المجاورة لها.
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إن هذا الهدف يحمل إسرائيل على تبني رؤية الدولتين، وتدرك إسرائيل أن مستقبل كل دول الشرق األوسط 
المجاورة مرتبط بمستقبل الدول األخرى، وال يكتب النجاح ألي سالم ال يأخذ هذه الحقيقة بالحسبان، وتشير 

خارجية اإلسرائيلية على موقعها على اإلنترنت إلى أن تأسيس إسرائيل كان بمثابة استجابة وزارة ال
للطموحات الوطنية ألبناء الشعب اليهودي، ويجب أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية لنفس الغرض 

سكنون في بالنسبة إلى الفلسطينيين وعليها أن تلبي طموحات أبناء الشعب الفلسطيني جميعهم، ممن ي
الضفة الغربية وقطاع غزة أو يعيشون في مخيمات الالجئين في الدول العربية، أو يقيمون في أي مكان 
آخر في العالم، أي حل قضية الالجئين في إطار جغرافية الدولة الفلسطينية. إن إقامة دولة فلسطينية ثابتة 

، 0222ل في خطة االنفصال عن غزة عام ومزدهرة وهادئة، تعتبر مصلحة إسرائيلية، وكما أثبتت إسرائي
فإنها مستعدة التخاذ خطوات مؤلمة من أجل دفع هذا الغرض إلى األمام، ولكن عليها أن تعرف أن 

 شركاءها جاهزون للتوصل إلى مصالحة تاريخية ستجلب السالم الدائم.
ن االتجاه العام للرأي اضافة إلى تصورات المؤسسة اإلسرائيلية حول الدولة الفلسطينية، يمكن القول إ

اإلسرائيلي يعكس الصورة نفسها إزاء الدولة الفلسطينية، حيث هناك إجماع في الرأي العام اإلسرائيلي يرفض 
، ويتمسك باالستيطان وبمساحات واسعة من الضفة 2265بشدة العودة إلى حدود الرابع من حزيران )يونيو( 

طينية وفق الرؤى اإلسرائيلية يجب أن يتم إنشاؤها على جزء من الغربية، ولهذا يمكن القول إن الدولة الفلس
ألف مستوطن  322مستوطنة يتركز فيها  222 -المناطق الفلسطينية المحتلة، تقطع أوصالها المستوطنات 

في المئة من مساحة الضفة الغربية الكلية  42وجدار الفصل العنصري الذي سيلتهم اكثر من  -يهودي 
 في المئة من حجم المياه الفلسطينية. 22ومتر مربع، وتبقي السيطرة المطلقة على كيل 2222البالغة 

إسرائيل من الفلسطينيين، وفي « تتخلص»كي « المشكلة الديموغرافية»وهذا حل لما يطلق عليه اإلسرائيليون 
مساحة الوقت نفسه تحصرهم في معازل تطلق عليها دولة فلسطينية، مساحتها اإلجمالية ال تتعدى نصف 

الضفة الفلسطينية، ليصبح أسهل عليها التحكم بالفلسطينيين والسيطرة عليهم، وذلك أفضل من إبقائهم تحت 
 االحتالل المباشر.

يالحظ المتابع للتوجهات اإلسرائيلية السابقة بوضوح جلي عدم اإلشارة إلى حدود الدولة الفلسطينية 
وكذلك لم يتم التطرق إلى مستقبل االقتصاد الفلسطيني  ومصادرها الطبيعية ومستقبل عالقاتها الخارجية،

الذي تسيطر إسرائيل على أهم مفاتيحه مثل: التجارة الخارجية وأداء قوة العمل، بل تم التركيز في التصورات 
اإلسرائيلية حول الدولة الفلسطينية على ضرورة أن تكون تلك الدولة ديموقراطية تتحلى بعنصر األمن وأن 

لكل الفلسطينيين، بمعنى أنها دولة لسكان الضفة والقطاع وكذلك لالجئين الفلسطينيين، وبذلك  تكون دولة
تجنبت إسرائيل الحديث عن عودة الالجئين إلى قراهم داخل األراضي التي أنشئت عليها إسرائيل في عام 

ن الفلسطينيين وفق . ولفرض التصورات اإلسرائيلية حول الدولة الفلسطينية وشطب حق العودة لالجئي2242
القرارات الدولية، تنشط الدوائر اإلسرائيلية المختلفة منذ سنوات عدة من أجل تعميم فكرة يهودية الدولة، 
وتنشيط االستيطان وتكثيفه في عمق الضفة الغربية وبخاصة في قلب مدينة القدس التي يعتبرها 

 الفلسطينيون عاصمة دولتهم المنشودة.
02/3/0204، الحياة، لندن  
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بعد أربعة أحداث عنف على الحدود السورية واللبنانية منذ بداية الشهر، يخيل أنه لم يعد مبالغا فيه الحديث 
عن جبهة انبعثت الى الحياة في الشمال. فقد سبق اصابة المظليين االربعة في الجوالن يوم أمس نار 

بل الشيخ من االراضي السورية، زرع عبوة احبطت في الجوالن وتفجير عبوة ناسفة اخرى صاروخية الى ج
ضد دورية الجيش االسرائيلي في هار دوف يوم الجمعة الماضي. هذا التواصل من االحداث لم يسجل في 

 .0226الشمال منذ حرب لبنان الثانية في 
سرائيلي في الحزام االمني في جنوب لبنان في وتبدأ الوتيرة حتى في التذكير بعهود تواجد الجيش اال

ذاالثمانينيات وفي التسعينيات.  استمر التصعيد الحالي فان اسرائيل كفيلة بان تكون مطالبة برد أكثر  وا 
حزما. فقد اكتفت اليوم بنار المدفعية الى االراضي السورية، في المنطقة التي وقع فيها الحدث. ولكن ال 

 أطلقتهااالسرائيلي مجال عمل أكبر. فالى جانب التهديدات التقليدية التي يزال تحت تصرف الجيش 
اسرائيل، في قنوات مختلفة، نحو دمشق، يحتمل أن تضطر الحقا الى تحديد شارة ثمن عالية على العمليات 

 من الحدود السورية.
غير مقصود لتبادل ’ تسرب‘النار نحو االراضي االسرائيلية مثابة  إطالقحتى الفترة االخيرة اعتبرت أحداث 

النار بين نظام االسد ومنظمات الثوار في الجوالن، كجزء من الحرب االهلية السورية. ولكن الخلفية لسلسلة 
االحداث االخيرة تختلف جوهريا. فقد وقعت ثالثة احداث في الحدود السورية في المناطق التي تحت سيطرة 

لتي في سفوح جبل الشيخ السورية، حيث ترابط القوات الموالية نظام االسد، او في جيوب القرى الدرزية ا
لالسد. الحدث الرابع، من الحدود اللبنانية في هار دوف، وقع في المنطقة التي يعمل فيها حزب هللا. حتى 
ن كانت الهوية الدقيقة للمسؤولين عن هذه االحداث ليست واضحة، واضح أنه في الجولة الحالية ال يدور  وا 

عن مصادفات. فمعسكر االسد النظام، حزب هللا والميليشيات المتماثلة مع الرئيس مسؤول عن  الحديث
 سلسلة عمليات موجهة ضد اسرائيل.

الموجة االخيرة. فقد كان هذا هو الهجوم، المنسوب الى  أشعلال توجد صعوبة في تشخيص االنفجار الذي 
ليس مثل االنفجارات السابقة، ففي شباط قصفت شباط من هذا العام. و  04سالح الجو االسرائيلي، في 

قافلة سالح في االراضي اللبنانية وليس في الجانب السوري من الحدود. وقد كان هذا انحراف لبضع مئات 
االمتار، ال بد أنه نبع من اعتبارات عملياتية صرفة )مثال، ضمان احتماالت االصابة االفضل(، ولكنه ولد 

خر. فعندما وقعت الهجمات المنسوبة السرائيل في االراضي السورية اختار ردا مختلفا من الطرف اال
الرئيس بشار االسد بشكل عام التجلد. اما حزب هللا فتصرف بشكل مختلف. بعد وقت قصير من تهديد 
المنظمة بالرد، جاءت بالفعل سلسلة العمليات. ومنظومة اعتبارات حزب هللا تختلف عن تلك لدى النظام 

رأى نفسه ملزما بأال يترك الحساب مع  نصر هللاويحتمل أن يكون االمين العام لحزب هللا حسن السوري، 
 اسرائيل مفتوحا.

ولكن يمكن أن يكون تفسير آخر: فالنجاح النسبي لمعسكر االسد وحزب هللا في صـــد تقدم منظمات الثوار 
 م بأنفسهم.وازالة الخطر الفوري عن الحكم في دمشق أضاف ربما الى مدى ثقته

على مدى سنوات القتال ضد الجيش االسرائيلي، اختص حزب هللا في تفجير العبوات الناسفة. ويبدو أن 
العبوات االخيرة التي تفجرت أو انكشفت على الحدود ركبها مختصون. ويستعد الجيش االسرائيلي بشكل 

ة اقيم جدار جديد، نشرت وسائل جمع على الحدود السورية ففي السنة االخير  الناشئسليم لمواجهة التهديد 
االمن الجاري. ولكن يحتمل أنه  بأعمالالمعلومات االستخبارية ودشنت قيادة فرقة لوائية جديدة، مختصة 

في الحدث االخير كان هناك جانب رسوم تعليم للواء. فمن التقارير االولية عن الحدث يتبين أن هذا كان ما 
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قائد كتيبة المظليين وجنوده لفحص حركة مشبوهة على مقربة من  فقد خرج نائب’. عملية جذب‘يسمى 
الجدار، وعندما نزلوا من السيارة المحصنة، تم تفعيل العبوة فيما كانوا هم مكشوفين نسبيا. وفي القاطع الذي 
يجري فيه العمل الميداني بحالة تأهب عالية، على مدى السنين، معروفة جيدا كل نقاط الضعف وطرق 

دو. وفي القاطع الذي يتشكل من جديد فقط، يستغرق وقتا الى أن يعثر على كل الثغرات ويتم عمل الع
 اغالقها.

صورة عملياتية مشابهة جدا ترتسم االن في عدد من حدود اسرائيل. دول غير مستقرة، يدور فيها قتال ال 
ي لبنان، منظمات يتوقف بين معسكرات متخاصمة )االسد ضد الثوار في سوريا، الشيعة ضد السنة ف

. في كل إلسرائيلاسالمية متطرفة في سيناء ضد نظام الجنراالت المصري(، بعضها على االقل معاٍد أيضا 
هذه الساحات اسرائيل هي فقط العب ثانوي. والحكمة الدارجة تفترض بان الالعبين المركزيين منشغلون 

ضد اسرائيل. ولكن عدم االستقرار المستمر جدا في الحرب كل ضد االخر من أن يبادروا الى معركة أوسع 
يقضم بالتدريج من الفقاعة االمنية التي يعيش فيها مواطنو اسرائيل في السنوات االخيرة، آمنين نسبيا من 
صدمات الربيع العربي. في هذه الظروف، يخيل أن الجيش االسرائيلي سيجد صعوبة في أن يواصل توفير 

 وعلى مدى الزمن. الهدوء شبه التام في كل الحدود
09/3/0204هآرتس   

02/3/0204، القدس العربي، لندن  
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