
    

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

  ندعو حماس للعودة إلى الشرعية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة عربية:عباس

  كل شيء بين السلطة الفلسطينية واالحتالل فاشل إال التنسيق األمني: أبو مرزوق

   دولة يهودية"إسرائيل"ـالرفض المطلق والقاطع لالعتراف ب: االجتماع التحضيري للقمة العربية

   تشمل المقاطعة وفرض العقوبات"إسرائيل"ـ يصوت على قرارات مناوئة لاإلنسانمجلس حقوق 

  لسطينياً منذ بداية الثورة في سورية شهيداً ف٢١٣٣: إحصائية

  ٣١٦٦  ٢٤/٣/٢٠١٤اإلثنين 

 إلنهـاء   "خريطة طريق "هنية يقدم   

ــها  ــسطيني أساس ــسام الفل االنق

  الشراكة وتبني المقاومة المسلحة
 ٥ص ... 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٣١٦٦:    العدد    ٢٤/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة

 ٨  ندعو حماس للعودة إلى الشرعية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة عربية: عباس.٢

 ٨   من السالم اختارت المستوطنات بدالً"إسرائيل": عريقات.٣

 ٩  مقابل تمديد المفاوضات" القدامى"السلطة ترفض إطالق سراح الدفعة األخيرة من األسرى .٤

مروان البرغوثي على طاولة سراح وإطالق "... إسرائيل" مع  ال يستبعد تمديد المفاوضاتالهباش.٥

  البحث
٩ 

١٠   محاور لدعم فلسطين في القمة العربية المنعقدة في الكويتثالثةقرارات في ": األيام"ـالمالكي ل.٦

    

    :المقاومة

١١  كل شيء بين السلطة الفلسطينية واالحتالل فاشل إال التنسيق األمني: أبو مرزوق.٧

١١  قف التنسيق األمني وتطالب بتبني خيار المقاومةتدعو السلطة لو" الشعبية".٨

١٢  مهرجان غزة يؤكد وقوف الفلسطينيين مع المقاومة: حماس.٩

١٣  أعوام الذي تحتضنه غزة منذ األكبرمهرجان حماس ": قدس برس"مراقبون لـ .١٠

١٣  هآرتس تصف الشهيد أبو الهيجاء بالمطلوب الذي لم يعرف الخوف.١١

١٥  المشهراوي يدعو لتغليب لغة العقل وتجاوز الخصومات من أجل فتح.١٢

١٥   الوحدة الفلسطينية هي خيارنا لصد اعتداءات االحتالل:حسن يوسف.١٣

    

    :سرائيلياإلالكيان 

١٦   مجزرة جنين واكتشاف نفق خان يونسمنفذينتنياهو يثني على .١٤

١٦  لمنع انهيار المفاوضات أمريكيين وعريقات ليفني تجتمع مع مسؤولين.١٥

١٧  ضراب الدبلوماسيينإ بسبب نحاء العالمأ تغلق سفاراتها في "سرائيلإ".١٦

١٨   من تعاظم خبرة مقاتلي حزب اهللاتل أبيب قلقة جداً: هار إيفناإلسرائيلي جنرال ال.١٧

١٨  " إسرائيل"المواجهة الحالية بين واشنطن وموسكو بأوكرانيا سيكون لبعضها تأثير في : شوفال.١٨

١٩  فضيحة جنسية لوزير إسرائيلي تتصدر الصحف العبرية.١٩

١٩   المتطرف تدين محمد بركة بتهمة مهاجمة ناشط من اليمينالصلح اإلسرائيليةمحكمة .٢٠

٢٠   وصلت إلى طريق مسدودجهود كيري للتوصل التفاق السالم: خبراء إسرائيليون.٢١

٢١  األسرى من األخيرةطالق الدفعة إقائمة طويلة من عطاءات البناء بالمستوطنات عشية : معاريف.٢٢

٢١  كية لتل أبيب ال يستبعد شمولها تحرير جوناثان بوالرديمغريات أمر: اإلذاعة اإلسرائيلية.٢٣



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٣١٦٦:    العدد    ٢٤/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

٢٢  وروباألى إسرائيلية ارتفاع نسبة الصادرات اإل: اإلحصاء اإلسرائيلي.٢٤

٢٢  من العصابات الصهيونية إلى دولة االحتالل.. المستعربون.٢٥

٢٤  كيةيمرالية اليهودية األكيين لضريح عرفات تثير سخط الجييهود أمر زيارة طالب.٢٦

٢٤ فشل الحركات اإلسالمية من السيطرة على الحكم لتهديدها األنظمة الحاكمة بالخليج: تقدير إسرائيلي.٢٧

    

    :األرض، الشعب

٢٥   فلسطينيين في اليرموك بقذيفة هاونسبعةاستشهاد .٢٨

٢٥   شهيداً فلسطينياً منذ بداية الثورة في سورية٢١٣٣: إحصائية.٢٩

٢٥   األقصى المسجدلتصوير" كاميرا طائرة"مستوطن إسرائيلي يستخدم .٣٠

٢٦  جد األقصىحذر من تداعيات استهداف المسي  للقدسالمفتي العام.٣١

٢٦  األقصى بحماية عسكرية مشددةالمسجد جنود ومستوطنين يهود يقتحمون .٣٢

٢٧  إصابة العشرات بمواجهات مع قوات االحتالل في مخيم عايدة.٣٣

٢٧  "ايشل" و"نفحة" و"ريمون"ألوضاع الصحية لألسرى في نادي األسير يحذر من تفاقم ا.٣٤

٢٧   جريمة سرقة أعضاء من شهداء فلسطينيين٢٨ :معهد الطب العدلي الفلسطيني.٣٥

٢٨   مريضاً في سجونه٣٦ أسيراً معزوالً و٢٠ ":األسرى للدراسات".٣٦

٢٩   جامعيين شاركوا في تشييع رفات شهيدأجهزة السلطة تمدد اعتقال طالباً.٣٧

   

   : اقتصاد

٢٩   من ذوي االعاقة ال يعملون%٥٩: غزة.٣٨

٣٠  األوروبية للمستوطنات الحكومة الفلسطينية فشلت في استثمار المقاطعة :مازن سنقرط.٣٩

   

   : ثقافة

٣٠   تطالب بانتفاضة جديدة فلسطينية جديدةأغنية شعبية.٤٠

٣١  األغنية الفلسطينية نبع متجدد لإلبداع والمقاومة: تقرير.٤١

   

   : صحة

٣٢  تلوث كبير في مياه الخزانات وآبار الجمع": الصحة" آالف عينة بالضفة ٨ فحصت الوزارة.٤٢

   



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٣١٦٦:    العدد    ٢٤/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

   : مصر

٣٢  ال يمكن إقامة سالم شامل في دون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس : نبيل فهمي.٤٣

٣٣  نهائي وغير قابل للطعنر بمصحكم حظر حماس : المحامي سمير صبري.٤٤

٣٣  "إسرائيل" بعقد اجتماع عسكري مع تقرالقوات المسلحة المصرية .٤٥

٣٤   إلى السعودية عبر مطار القاهرة فلسطينيا٢٩٠ًفتح معبر رفح استثنائيا لمرور .٤٦

   

   : األردن

٣٥  ندوة أهمية السيادة األردنية على المسجد األقصى في تؤكد" ى القدس الثقافيقملت".٤٧

٣٥  القدسب على المقدسات وصايتناالعـرب سيتبنون مشـروع قـرار يؤكد اتفاقية : األردن.٤٨

٣٦  فخار سطرها رجال القوات المسلحة األردنيةالكرامة ملحمة عز و": اإلسالميالعمل ".٤٩

٣٦  تبحثان عددا من قضايا المخيمات" االونروا"و" الشؤون الفلسطينية".٥٠

٣٧  يئات المجتمع المدني تطالب القمة العربية إنشاء صندوق دعماً للفلسطينيينه: األردن.٥١

٣٨  األحزاب والفلسطيني في األردنياختتام ورشة لتبادل الخبرة بين الشباب .٥٢

   

   :عربي، إسالمي

٣٨   دولة يهودية"إسرائيل"ـالرفض المطلق والقاطع لالعتراف ب: االجتماع التحضيري للقمة العربية.٥٣

٤١  "إسرائيل" أكبر مسجد للعرب في "أبو غوش"س الشيشاني يفتتح مسجد الرئي.٥٤

   

   :دولي

٤٢   تشمل المقاطعة وفرض العقوبات"إسرائيل"ـ يصوت على قرارات مناوئة لاإلنسانمجلس حقوق .٥٥

٤٣  كة في استثمارات بإثيوبياأديس أبابا تدعو الشركات اإلسرائيلية للمشار.٥٦

٤٤  سرائيليينإل برفض منح تأشيرات "سياسة"واشنطن تنفي وجود .٥٧

    

   :مختارات

٤٤  ديون العالم تجاوزت مئة تريليون دوالر.٥٨

٤٥  نهيارالحضارة الصناعية في طريقها لال: دراسة.٥٩

  

  
  



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٣١٦٦:    العدد    ٢٤/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

    :حوارات ومقاالت

٤٧  طالل عوكل... إسرائيل ومحاولة تغيير قواعد اللعبة.٦٠

٤٩  حلمي موسى... مخاطر الحرب المتزايدة تدفع إسرائيل للحذر.٦١

٥١  حلمي األسمر... !رسائل حماس.٦٢

٥٣  عبد الجليل زيد المرهون... إسرائيل والمسألة السورية.٦٣

    

 ٥٧  :كاريكاتير

***  

  

المقاومـة  " إلنهاء االنقسام الفلـسطيني أساسـها الـشراكة وتبنـي            "خريطة طريق "هنية يقدم    .١

 "المسلحة

استراتيجية جديدة في مواجهة "تائب القسام دشنت أكد رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة أن ك

االحتالل اإلسرائيلي من خالل األنفاق، مشدداً على أن هدف الحصار المفروض على قطاع غزة، 

  ".الثوابت والمقاومة"إجبار حركة حماس على التخلي عن "هو 

الستشهاد وقال هنية خالل مهرجان نظمه حركة حماس، بمدينة غزة بمناسبة الذكرى العاشرة 

إن الحشود التي خرجت في المهرجان هي الرد العملي على ذلك : مؤسسها الشيخ أحمد ياسين

هذه الجماهير ترد على الحصار والعدوان : "وأضاف. وهي تصوت على أن غزة كلها مقاومة

  ".وحمالت التشويه ومحاوالت التركيع وإخضاع غزة وفلسطين

يدوا الحسابات، نحن قوم ال تجدي معنا هذه اللغة وال هذه تقول لكل المتآمرين يجب أن تع: "وتابع

األساليب، فاذا كان قراركم الحصار فإن قرارانا هو االنتصار، وإذا كان القرار تركيع غزة 

والشعب فإننا ال نركع اال هللا، وعلى كل صانعي القرار داخل فلسطين وخارجها أن يلتقطوا رسالة 

  ".وت كما يعشق أعدائنا الحياةهذا المهرجان أننا قوم نعشق الم

  خارطة لتوحيد الوطن

كل ذلك االستهداف لقضيتنا يستوجب علينا في كل القوى الوطنية واإلسالمية "وشدد على أن 

كأبناء شعب وأمة أن نقف مليا لتقييم الوضع، ودراسة هذه الهجمة العنيفة، للوقوف أمام مسئولياتنا 

  ". الشهداءواألمانة التي نحملها من وراء هؤالء

إننا انطالقا من إيماننا العميق بعدالة قضيتنا وأننا أصحاب الحق وأصحاب األرض : "وقال

الحقيقيين وثقة باهللا والنصر واألمل نرى أن الطريق والخيار واالستراتيجية الحقيقية والفاعلة 



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٣١٦٦:    العدد    ٢٤/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

أوال : من خاللوالوحيدة لتغيير واقعنا تحت االحتالل والتقدم على طريق التحرير والعودة تكون 

إنهاء االنقسام وبناء وحدتنا الوطنية ونظامنا السياسي في إطاري السلطة ومنظمة التحرير على 

  ".قاعدة االنتخابات والشراكة لنكون شركاء في سلطة واحدة ومنظمة واحدة وقيادة واحدة

: ال هنيةواألمر الثاني، وقف المفاوضات مع العدو، وعدم تمديدها تحت أي سبب أو ذريعة، وق

باسم هذه االستفتاء ندعو المفاوض الفلسطيني إلى االنسحاب من هذه المسيرة العبثية وعدم تمديد "

  ".المفاوضات، فمسار المفاوضات عقيم ثبت فشله ولم يحقق لنا أي إنجاز، بل يخدم عدونا

مع لها كل وشدد على أهمية العمل سريعا من أجل بناء استراتيجية وطنية مشتركة نبنيها معا ونج

أوراق القوة وعلى رأسها المقاومة المسلحة وكل أشكال النضال ونتحرك بها على األرض على 

كل الصعد، ونتوافق فيما بيننا على مختلف محطاتها وتكتيكاتها ونكون شركاء في القرار السياسي 

  ".الوطني الذي هو أكبر وأخطر من أن ينفرد به أحد

  استراتيجية األنفاق

استراتيجية جديدة في مواجهة االحتالل "ر، قال هنية إن كتائب القسام دشنت من جانب آخ

المجاهدون سيخرجون لالحتالل اإلسرائيلي من فوق : "، مضيفاً"اإلسرائيلي من خالل األنفاق

  ".األرض وتحت األرض حتى يخرجوه من أرض فلسطين

غير رجعة، وإن المقاومة الفلسطينية إن تهديداتكم لغزة وأهلها قد ولت إلى : "قال مخاطباً االحتالل

أي عدوان أو حماقة يرتكبها االحتالل ستكلفهم غاليا، وإن "، مؤكداً أن "تخفي لكم أكثر مما تقدرون

  ".دم الياسين ما زال في رقبتكم أيها الصهاينة

على لقد كنسناكم من غزة يوم لم يكن بأيدينا إال القليل من السالح، وحينما كنتم تجثمون "وأضاف 

صدورنا في زنازين السرايا بغزة، أما اليوم فإننا والحمد هللا، باهللا أقوى، فقد تطورت مقاومة 

  ".شعبنا أضعافا مضاعفة وقويت المقاومة أضعافا مضاعفة، وما خفي عنكم أكبر مما تقدرون

أمتنا اليوم وإن سال دمها في غالبية الساحات فقد نفضت عنها غبار الوهم "وشدد على أن 

ترون منها ما يذهلكم، ثقتنا بالنصر كبيرة، فهذا قدر اهللا لنا، ونحن من سينفذ اهللا بنا قدره، وس

  ".وسيقف معنا في ساحات النصر من وقف معنا اليوم وفك عنا الحصار

الحركة والحكومة الفلسطينية ليست طرفا وال "ووجه هنية رسالة إلى حركة فتح أكد فيها أن 

وفي ذات الوقت "عض اإلشكاالت أو الخالفات الداخلية في حركة فتح، ترغب أن يقحمها أحد في ب

فإن مصلحتنا ومصلحة قضيتنا أن تكون فتح موحدة وكل القوى الفلسطينية كذلك وأن تكون جبهتنا 

  ".موحدة حتى نكون أقدر على مواجهو العدو



  

  

 
 

  

            ٧ص                                     ٣١٦٦:    العدد    ٢٤/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

لحل أال ينحصر ا: "وبشان ما أذيع من ملفات تتعلق بملفات اغتيال عرفات وشحادة، قال هنية

التحقيق والمعالجة في إطار فتح وحدها بل في اإلطار الوطني العام، لذا ندعو لتشكيل لجان 

تحقيق وطنية في هذين الملفين، دماء شحادة دماء غالية ودماء عرفات دماء غالية على كل 

  ".فلسطيني كما كل دماء شهداء شعبنا

  ال نتدخل بشئون أحد

ل في شأن أحد من الدول، ال مصر وال سوريا وال غيرهما من الدول وأكد هنية أن حماس ال تتد

ليس لنا أي دور أمني أو عسكري ال في سيناء وال في أي مكان من : "العربية المحيطة، وقال

  ".أرض مصر العزيزة

حماس حركة تحرر وطني فلسطيني، معنية بقضيتها الفلسطينية كما يهمها أحوال أمتها : "وأضاف

أن تكون بعافية وقوية وموحدة من أجل فلسطيني والقدس، معنية بقضيتها إلى ترغب وتحرص 

  ".جانب شركائها في الساحة الفلسطينية

إن كل ما وجه للحركة وكل ما نسمعه عبر وسائل اإلعالم من اتهامات هو أمر عار عن : "وقال

ا والتوقف عن شيطنة الصحة مطلقا، وبالتالي ندعو للخروج من دائرة االتهامات التي ال أساس له

حماس وغزة والفلسطينيين تحت تلك الذرائع، والتوقف عن معاقبة أهلنا في غزة، يجب أن يتوقف 

  ".عقاب أهل غزة

لماذا تعاقب غزة أألنها صمدت؟ أألنها انتصرت على المحتل، أألنها تصنع من رفات "وتساءل 

؟ أألنها رفعت البندقية؟ أألنها )لإسرائي(الشهداء رايات النصر والتحرير؟ أألنها قالت ال لـ

صمدت وتصمد في وجه العدوان؟ أألنها تريد أن تحرر القجس؟ أألنها انحازت إلى خيارات 

  ".األمة؟

المبادرة سريعا لكسر الحصار وفتح معبر رفح، ونحن حريصون على مصر "وشدد على أهمية 

غرافيا، مصر األخ والجار الشقيقة العزيزة، مصر العروبة مصر اإلسالم مصر التاريخ والج

  ".والشقيق األكبر، نؤكد حرصنا على مصر وعلى كل دولنا العربية وأمتنا اإلسالمية

سيبقى العدو الصهيوني هو العدو المركزي الرئيس ألمتنا وشعبنا، ال تغيير في : "وأضاف

 إلى إعطاء األولويات وال تبديل في األجندات، وندعو االمة رسميا وشعبيا مع التقدير لهمومها

  ".قضية القدس واألقصى ما تستحقه من اهتمام وجهود وتحرك

وبخصوص استشهاد قائد كتائب القسام في جنين حمزة أبو الهيجا، قال هنية إن ما جرى يؤكد أن 

ال وحدة على "الشعب الفلسطيني يتوحد بالمقاومة ويتفرق بالمساومة والمفاوضات، وأضاف 

  ".و هذه رسالة الدم باألمس وحقيقة شعبناالمساومة والتفريط والتنازل 
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ما جرى في جنين يعطي الدرس لكل من يدب على أرض فلسطين وخارجها أن " وأضاف 

  ".الشهادة والمقاومة هي الطريق لتحرير أرض فلسطين واستعادة القدس واألقصى

خة امام اليوم تخرج غزة عن بكرة ابيها كأنها ترد على جريمة جنين كأنها تقف شام: "وتابع

 في الضفة نحن معكم لن نتخلى ألهلناعظمة المقاتلين في جنين القسام كأن غزة اليوم تقول 

  ".معركتكم هي معركتنا والمواجهة واحدة واأللم واحد والمصير واحد... عنكم

  ٢٣/٣/٢٠١٤فلسطين أون الين، 

  

 ي دولة عربيةندعو حماس للعودة إلى الشرعية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أل: عباس .٢

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس القادة العرب المجتمعين في قمة الكويت إلى  :شوقي محمود

بموازاة مواصلة الدعم , توفير شبكة أمان سياسية داعمة للموقف الفلسطيني في مفاوضات السالم

إطالق الدفعة الرابعة مشدداً على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها لجهة , المالي للشعب الفلسطيني

  .من األسرى نهاية الشهر الجاري

أعرب ,  ابريل المقبل٢٩وإذ أكد أن القيادة الفلسطينية ملتزمة مهلة المفاوضات المقررة حتى 

  .وثقته بجديتها, عباس عن تقديره للجهود األميركية في مفاوضات السالم

, الشؤون الداخلية ألي دولة عربيةجدد تأكيده الموقف الفلسطيني الرسمي الرافض للتدخل في و

وتغليب هويتها , للعودة إلى حضن الشرعية الفلسطينية واالنخراط في المصالحة” حماس“دعا 

  .الوطنية على أية اعتبارات أخرى

  ٢٤/٣/٢٠١٤السياسة، الكويت، 

  

  من السالم اختارت المستوطنات بدالً"إسرائيل": عريقات .٣

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إن  قال عضو اللجنة : بترا-رام اهللا

الممارسات التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية على االرض بحق ابناء الشعب الفلسطيني تؤكد أن 

  .اسرائيل اختارت المستوطنات واالمالءات واستمرار االعتداءات بدالً من السالم والمفاوضات

زير خارجية لوكسمبورغ جين انسلبرغ ومبعوث األمين العام لألمم وأكد عريقات خالل لقائه و

المتحدة روبرت سيري والمبعوث األمريكي لعملية السالم مارتن انديك، كال على حدة في رام اهللا 

اليوم أن انتهاكات االحتالل تعد منهجاً يهدف إلى تدمير الجهود التي تبذلها اإلدارة األمريكية 

  .١٩٦٧لمجتمع الدولي لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود واللجنة الرباعية وا
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واشار الى اقتحام اسرائيل لمخيم جنين ما أدى الى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أكثر من 

 وحدة استيطانية جديدة، وهدم البيوت ٢٥٠٠عشرة، والعطاءات االستيطانية التي تمثلت بحوالي 

  .العتداءات على المسجد األقصى المبارك، وتهجير السكان واستمرار حصار قطاع غزة وا

  ٢٤/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

 مقابل تمديد المفاوضات" القدامى"السلطة ترفض إطالق سراح الدفعة األخيرة من األسرى  .٤

االحتالل اإلسرائيلي إطالق سراح " مقايضة"رفضت القيادة الفلسطينية :  نادية سعد الدين-عمان 

ستكون في حل من "مقابل تمديد المفاوضات، مؤكدة بأنها " القدامى"الدفعة األخيرة من األسرى 

  ". من الشهر الجاري٢٩االتفاق إذا لم يتم اإلفراج عنهم في 

للجانب الفلسطيني حق التوجه إلى "عزام األحمد إن " فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 

الجاري إذا لم تلتزم سلطات االحتالل مؤسسات األمم المتحدة في اليوم التالي من التاسع والعشرين 

  ".وفق ما تم االتفاق عليه سابقاً" القدامى"بإطالق سراح األسرى 

الموقف اإلسرائيلي األخير لم يكن مفاجئاً بل متوقعاً، حيث تم استحضاره مع كل دفعة "واعتبر أن 

  ".تم اإلفراج عنها، لوضع العراقيل أمام تنفيذ االتفاق

  ٢٤/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

مـروان البرغـوثي علـى      سراح  وإطالق  "... إسرائيل" مع    ال يستبعد تمديد المفاوضات    الهباش .٥

 طاولة البحث

لم يستبعد وزير فلسطيني تمديد المفاوضات مع إسرائيل إذا اقتضت :  جيهان الحسيني-القاهرة 

من المصلحة الوطنية ذلك، في وقت رجح مسؤول فلسطيني أن تفرج إسرائيل عن عدد كبير 

. البارز مروان البرغوثي في مقابل تمديد المفاوضات» الفتحاوي«األسرى، وفي طليعتهم القيادي 

وكشف مصدر ديبلوماسي أن إسرائيل سبق أن وافقت خالل مفاوضات سابقة على إطالق 

  . البرغوثي شرط إبعاده إلى األردن، لكن الرئيس محمود عباس رفض ذلك

إن » الحياة«ينية في السلطة الفلسطينية محمود الهباش لـ وقال وزير األوقاف والشؤون الد

السلطة ستقبل بتمديد المفاوضات إذا ما رأت أن المصلحة تتطلب ذلك، مشيراً إلى اللجنة التنفيذية 

  .لمنظمة التحرير هي الجهة التي يجب أن يصدر عنها قرار بهذا الشأن
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يليون، بإيعاز من اإلدارة األميركية، إلى في الوقت نفسه، رجح مسؤول فلسطيني أن يلجأ اإلسرائ

 عاماً بهدف دفع ١٢اإلفراج عن عدد كبير من األسرى، في طليعتهم البرغوثي المعتقل منذ نحو 

  .الرئيس عباس إلى تمديد المفاوضات على قاعدة اتفاق اإلطار الذي سيعلنه األميركيون قريباً

، مشيراً إلى أن فكرة »حيباً كبيراً لدى عباسهذا األمر سيلقى تر«: »الحياة«وقال المسؤول لـ 

وأوضح أن . »تعيين البرغوثي نائباً للرئيس تمثل فرصة لعباس الصطياد عصفورين بحجر واحد

اإلفراج عن مروان مبرر كاٍف لتمديد المفاوضات بالنسبة إلى المزاج الفلسطيني العام الرافض «

لفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحالن تماماً للتمديد، كما يقطع الطريق على النائب ا

الذي يطمع بكرسي الرئاسة، وهذا األمر الذي يتوجس منه الرئيس تماماً وال يتصوره، خصوصاً 

  .»في ضوء الخالفات الحادة بينهما، والتي تصاعدت أخيراً وبشكل غير مسبوق

يين سبق أن وافقوا على أن اإلسرائيل» الحياة«في هذا السياق، كشف مصدر ديبلوماسي رفيع لـ 

جاء ذلك أثناء رعاية األردن المفاوضات غير «: وقال. إطالق البرغوثي شرط إبعاده إلى األردن

طلب العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني «: وتابع. »المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

يلية بنيامين نتانياهو من أجل إطالق من الرئيس باراك أوباما التدخل لدى رئيس الحكومة اإلسرائ

لكن ... البرغوثي، فوافق نتانياهو على طلب أوباما شرط إبعاد البرغوثي إلى األراضي األردنية

لكنه لم يرغب في أن يحسب عليه أنه وافق على إبعاد ... الرئيس الفلسطيني رفض مبدأ اإلبعاد

  .»البرغوثي ألنها خطوة لها دالالتها

المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين كانت متوقفة نحو ثالث «وأشار إلى أن 

سنوات بسبب اإلصرار الفلسطيني على ضرورة تجميد إسرائيل لالستيطان أوالً قبل استئناف 

المفاوضات، ما دفع العاهل األردني إلى التدخل لحلحلة األمور، فاتصل بأوباما وطلب منه 

نتانياهو بضرورة الموافقة على اإلفراج عن البرغوثي حتى يتمكن المساعدة من خالل إقناع 

في مقابل استئناف ) وقف االستيطان(الفلسطينيون من تليين مواقفهم والتراجع عن شرطهم 

  .»المفاوضات المباشرة

  ٢٤/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

 المنعقدة في الكويت محاور لدعم فلسطين في القمة العربية ثالثةقرارات في ": األيام"المالكي لـ .٦

أن " األيام"رياض المالكي، وزير الخارجية، في تصريح لـ.اكد د": األيام" من موفد -الكويت 

، الفتا الى ان "القضية الفلسطينية هي القضية األولى بامتياز في القمة العربية المنعقدة في الكويت"

قف التفاوضي الفلسطيني األول تحصين المو:  محاور٣القرارات التي تم اعتمادها هي من 
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والثاني الموقف العربي بشكل عام من القضية الفلسطينية أما المحور الثالث فهو ما يتعلق بالجانب 

  .المالي

  ٢٤/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، 

  

  كل شيء بين السلطة الفلسطينية واالحتالل فاشل إال التنسيق األمني: أبو مرزوق .٧

سي لحركة حماس موسى أبو مرزوق من تعثّر وفشل كـل           استغرب عضو المكتب السيا   : القاهرة

شيء بين السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي إالَّ التنسيق األمني في مواجهـة، مـا أسـماه                

  ".أشرف عنوان وهو المقاومة"بـ

وأضاف أبو مرزوق في تصريح له نشره على صفحة الرئيسية على موقع التواصل االجتمـاعي               

إن ثالثة مجاهدين ارتقوا إلى اهللا شهداء بعد معركة بطولية مـع            ): "٣|٢٣(األحد  اليوم  " فيسبوك"

  .، وأكد أن الفلسطينيين تجمعهم المقاومة وتفرقهم المفاوضات"قوات االحتالل الصهيوني

عزاؤنا ألهلنا في مدينة جنين القسام، هذه المدينة التي قدمت وما زالت تقدم الشهيد تلو               : "وأضاف

لشهيد، وعزاؤنا لشعبنا الفلسطيني المرابط، ولكل المقاومين على ثرى القدس وفلسطين، وستبقى            ا

  .، على حد تعبيره"دماء هؤالء الشهداء الكرام لعنة على االحتالل وهاديةً لطريق الخالص

  ٢٣/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   لوقف التنسيق األمني وتطالب بتبني خيار المقاومةالسلطةتدعو " الشعبية" .٨

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية إلى وقف التنـسيق           : )فلسطين(رام اهللا   

األمني مع االحتالل اإلسرائيلي، مدينة بشدة إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على اغتيـال ثالثـة               

  .فلسطينيين في مخيم جنين فجر أمس السبت

يجـب أال تمـر بـدون       "الل بحق الشعب الفلـسطيني      وأكدت الجبهة في بيان لها أن جرائم االحت       

، ودعت جميع القوى واذرعها العسكرية إلى مقاومة االحتالل وضرب مواقعـه وثكناتـه،              "عقاب

وتبني خيار المواجهة العسكرية والسياسية الشاملة لدحره عن ارض فلـسطين ووقـف عدوانـه               

  ".المتواصل

ألمنية إلى وقف التنسيق األمني فوراً، والذي قالت        كما دعت الجبهة السلطة الفلسطينية وأجهزتها ا      

ال سيما وأن شهداء أمس قد لوحقوا من        . العدو استفاد منه في اعتقال واغتيال شباب المقاومة       "بأن  

  ".قبل اجهزة أمن السلطة، في محاولة العتقالهم، وتعرضوا خاللها إلطالق النار



  

  

 
 

  

            ١٢ص                                     ٣١٦٦:    العدد    ٢٤/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

راتيجية وطنية بـديالً عـن سياسـة        وأكدت على ضرورة عقد اجتماع وطني عاجل لصوغ است        

العدو استغلها كغطاء لقواته فـي ارتكـاب        "التسوية العقيمة والمفاوضات العبثية، والتي قالت بأن        

  .، على حد تعبير البيان"جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

  ٢٣/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  مهرجان غزة يؤكد وقوف الفلسطينيين مع المقاومة: حماس .٩

د القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل أن المقاومـة الفلـسطينية             أك: )فلسطين(غزة  

بخير على الرغم من الحصار، وأن شدة الحصار لن تدفعها لالستسالم أو القبول باألمر الواقـع،                

كان دليال واقعيا علـى تأييـد       ) ٣|٢٣(وشدد على أن المهرجان الذي احتضنته غزة اليوم األحد          

  .طيني للمقاومةغالبية الشعب الفلس

المهرجان الذي أقامته حماس وفصائل المقاومة      "إن  " قدس برس "وقال البردويل في تصريحات لـ      

في غزة، حمل عدة رسائل، أولها أنه هذا الحشد الكبير الـذي لبـى دعـوة                ) ٣|٢٣(اليوم األحد   

لن يدفع المقاومة   وأن الحصار لم و   .. المقاومة، يؤكد أن غالبية الشعب الفلسطيني هم مع المقاومة          

والرسالة الثانية موجهة لالحتالل وهي رسالة قـوة وثقـة بـالنفس مفادهـا أن          .. إلى االستسالم   

  ".االحتالل إذا أقدم على دخول غزة فإنه سيواجه مقاومة شرسة ومفاجآت لم يعهدها

شـعارهم  والرسالة الثالثة لمن فكروا بأن الحصار يمكن أن يدفعنا للتراجع، فإذا كـان              : "وأضاف

الحصار فنحن شعارنا االنتصار، ونحن نثق باهللا أوال ثم بشعبنا ثانيا ثم بالمقاومـة فـي انجـاز                  

والرسالة الرابعة لمصر، وهي رسالة محبة وليس رسالة استسالم أو اعتذار، نحن على             . االنتصار

ـ                     ذب ثقة بأننا لم نتدخل في الشأن المصري أبدا، وأن كل ما نراه من تـشويه وتـضليل هـو ك

  ".وافتراء

أما الرسالة الخامسة برأي البردويل، فهي للشعب الفلسطيني في مختلف مواقعـه، وفـي الـضفة            

تحديدا، مفادها أن من يقف مع المقاومة لن تنكسر إرادته بحول اللهوأن العدو لن يفلح في هزيمة                 

  .المقاومة، كما قال

:  خليجيـة مـع مـصر، وقـال    على صعيد آخر نفى البردويل أن تكون حركته قد طلبت وساطة   

الحديث عن طلب حماس لوساطات مع مصر ليس صحيحا وهو إشـاعات كاذبـة ومحـاوالت                "

النتزاع اعترافات بطريقة غير مباشرة بأننا تدخلهنا في الشأن المصري، هذا أمر ال وجـود لـه                 

  ".على اإلطالق
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جان الذي تقيمه حركته     المهر إن المتحدث باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري          بدوره قال 

  ".هو بمنزلة رسالة قوية للمشتركين في الحصار المفروض على قطاع غزة"

إن المهرجان يحمل رسـائل لكافـة       ): "٣|٢٣(وأوضح أبو زهري في تصريحات له اليوم األحد         

، مشيراً إلى   "حماس"المتآمرين على غزة، والمشاركين في حصارها، وكذلك للمراهنين على كسر           

 الحركة ستبقى على نهج الشهداء والقادة ولن تحيدأن.  

  ٢٣/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  أعوام الذي تحتضنه غزة منذ األكبرمهرجان حماس ": قدس برس"مراقبون لـ  .١٠

 الـذي   األكبراعتبر مراقبون ان المهرجان الذي تقيمه حركة حماس في غزة هو            : )فلسطين(غزة  

  .سابقة في نفس مكانه مهرجانات أيتحتضنه غزة منذ اعوام، وفاق 

 من المواطنين رجاال ونساء وأطفاال وشيوخا منذ ساعات الـصباح البـاكر             اآلالفوبدأ عشرات   

الوفـاء والثبـات علـى درب القـادة         "للمشاركة في مهرجان بعنوان     " السرايا"بالتوافد الى ساحة    

د ياسين واثنـين    ظهرا في ذكرى استشهاد مؤسسها الشيخ احم      " حماس"الذي تقيمه حركة    " الشهداء

  .من ابرز قادتها وهما الدكتور ابراهيم المقادمة والدكتور عبد العزيز الرنتيسي

اليوم االكبـر منـذ     " حماس"مهرجان حركة   " قدس برس " وقدرت مصادر محايدة في حديثها لـ       

  .العام الماضي في نفس المكان" فتح"اعوام، وفاق مهرجان انطالقة حركة 

في كلمته االفتتاحية للمهرجان هـذه الحـشود        " حماس"ئب عن حركة    ووصف مشير المصري النا   

  ".بالقول هذه سابقة تاريخية احتشدت فيها الجماهير بشكل لم يسبق على مدار التاريخ

وأضاف خرجت غزة اليوم في ظل الحصار المطبق والمؤامرة الدولية عليها من خالل محاربـة               

  .الشعب في قوت يومه

ني لن ينسى من وقف معه ولن يغفر من تآمر ضده وليؤكد لـى ضـرورة                شعبنا الفلسطي : "وتابع

  ".وقوف االمة النهاء الحصر

  .وأشار الى ان هذه الجماهير جاءت  لتؤكد على تمسكها بالمقاومة والثوابت، وانهاء المفاوضات

  ٢٣/٣/٢٠١٤قدس برس، 
 

  هآرتس تصف الشهيد أبو الهيجاء بالمطلوب الذي لم يعرف الخوف .١١

المطلوب الذي لم يعرف الخوف، قال المحلل غدعون : تحت عنوان:  ـ زهير أندراوس الناصرة

أمس إنه التقى بالشهيد حمزة أبو الهيجاء، من قياديي كتائب القسام في            ) هآرتس(ليفي في صحيفة    
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الضفة الغربية المحتلة، قبل حوالي أسبوعين، الذي لم يكن يتصرف كمطلوب مالحق مـن قبـل                

مل السالح، لم يكن عصبيا، كما هو حال باقي المطلوبين الذين التقى بهم خـالل               ، لم يح  االحتالل

السنوات األخيرة، ولعب مع ابنة أخته الصغيرة، وأكثر من الضحك والمزاح، كما كتب المحلـل               

  .اإلسرائيلي

ـ     ديسمبر الماضي، تمكن أبو الهيجاء من اإلفالت       / من شهر كانون األول      ١٨وتابع قائال إنه في ال

ن جيش اإلحتالل، الذي وصل إلى بيته العتقالـه، ولكـن فـي الواقعـة عينهـا استـــشهد                   م

  . العتقالهاالحتاللذ ذلك الحين لم يصل جيش نرفيـــقه، نافع السعدي، وم

اتصل ) الشاباك(وبحسب ليفي، كشف له أبو الهيجاء النقاب عن أن عنصرا من جهاز األمن العام               

ونقل . ، نحن مجبرون على إنهاء القصة بيننا      العتقالكريبا سنصل   ق: على هاتفه المحمول وقال له    

 حتى انتهـت    االحتاللليفي عن شهود عيان قولهم إن أبو الهيجاء واصل إطالق النار على جنود              

ولكن القـصة   . الذخيرة التي كانت بحوزته، عندها تقدم إلى الجنود، وقاموا بقتله رميا بالرصاص           

نين اللذين كانا مع الشهيد لم يكونا يحمالن الـسالح، وأن الجـيش             األخطر، أضاف ليفي، أن االث    

اإلسرائيلي قتلهما وهما يحمالن جثة الشهيد لنقلها إلى بيت عائلته، كما روى شهود عيان من مخيم                

ال تقلـق،   : جنين، وخلص ليفي إلى القول إنه عندما ودع الشهيد قبل أسبوعين قال له أبو الهيجاء              

  .لى ما يرامفإن األمور ستكون ع

تفاصـيل  ) يـديعوت أحرونـوت   (العبري، التابع لصحيفة    ) YNET(في السياق ذاته، نشر موقع      

، بمساندٍة جهاز األمن العام فـي       )يمام(العملية الخاصة التي قامت بتنفيذها وحدة مكافحة اإلرهاب         

  . آخرين٨ فلسطينيين وإصابة ٣مخيم جنين، والتي أدت الستشهاد 

 قوله إن العملية كان هـدفها  االحتاللبط وصفه بأنه رفيع المستوى في جيش ونقل الموقع عن ضا 

قتل حمزة أبو الهيجاء الذي وصفه بأنه قنبلة موقوتة قد أبطل مفعولها بعد أشهر مـن مالحقتهـا،                  

موضحا أن الوحدة الخاصة حاصرت في ساعات الليل المتأخر المنزل، فيما انتشرت وحدات من              

  .ي محيط المنطقةغفعاتي وحرس الحدود ف

 عبر المنـاداة عليـه بمكبـرات        باالستسالموزعم الضابط أن الوحدة الخاصة طالبت أبو الهيجاء         

الصوت، إال أنه لم يستجب وبدأ يطلق النار مع بدء محاولة اقتحام المنزل، فتراجعت القـوة إلـى                

ولفـت  . زل بكثافـة  الخلف وأطلقت النيران من نافذة المنزل، فرد الجيش بإطالق النار على المن           

الضابط عينه إلى أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تبادلوا إطالق النار مع القـوات العـسكرية                

األخرى التي كانت في محيط المنزل، مشيرا إلى أن القوة الخاصة أرسلت أحد الكالب المدربـة                

  .للبيت فقتله أبو الهيجاء فور دخوله المنزل
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الهيجاء من المنزل وأطلق النار تجاه الوحـدة الخاصـة مـا أدى             خرج أبو   : وزاد الضابط قائال  

  .إلصابة اثنين من عناصرها، فرد جنود آخرون بإطالق النار تجاهه فأردوه قتيال، على حد زعمه

 ٢٤/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 
 

  المشهراوي يدعو لتغليب لغة العقل وتجاوز الخصومات من أجل فتح .١٢

 دعا القيادي في حركة فتح سمير المشهراوي، جميـع أبنـاء فـتح              : القدس دوت كوم   -رام اهللا   

وقيادتها الى تغليب لغة العقل وتجاوز هذه الفترة العصيبة التي يمر بها شعبنا، وترتيـب البيـت                 

  .الفتحاوي

 اللجنة المركزية في    أعضاء،  األحدمساء  ) الغد العربي ( وحمل المشهراوي في حوار مع فضائية       

  . القواعد الفتحاويةأصابت ما وصفه بانحطاط الروح المعنوية، والتي حركة فتح مسئولية

 المركزية خرج بعد خطاب الرئيس عباس، ليقول أن الخطاب كـان            أعضاءولو أن أحد    : وأضاف

 ليـرد علـى الـتهم       لإلعالم أن نقنع دحالن بعدم الخروج       الستطعناسقطة أو فيه أخطاء كثيرة،      

س عباس معتبرا أن دحالن ال صفة رسمية له اليوم في السلطة وهو             المخيفة التي القاها عليه الرئي    

  .مواطن عادي ويحق له أن يرد على وجه له من اتهامات

  . السلبية التي انعكست على حركة فتح عقب هذا السجالباآلثارواقر مشهراوي 

ا شعبنا،   ضرورة تغليب لغة العقل وتجاوز هذه الفترة العصيبة التي يمر به           إلىودعا المشهراوي   

  .وترتيب البيت الفتحاوي

وطالب المشهراوي الرئيس عباس بضرورة أخذ المبادرة وفتح باب المصالحة الفتحاوية الداخلية،            

 .لوقف التراشق االعالمي المضر بوحدة حركة فتح

 ٢٣/٣/٢٠١٤، القدس، القدس
 

   الوحدة الفلسطينية هي خيارنا لصد اعتداءات االحتالل:حسن يوسف .١٣

أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن يوسف، أن المصالحة الوطنية          : )فلسطين (رام اهللا 

هو خيار الشعب والفصائل الوطنية واإلسـالمية لمواجهـة اعتـداءات           "وإنهاء االنقسام الداخلي    

  ".وانتهاكات االحتالل وقطعان مستوطنيه

 -في جامعة القدس    "  اإلسالمية الكتلة"وقال يوسف في كلمة ألقاها خالل مشاركته بمهرجان نظمته          

إن الشعب والفـصائل ال     "أبو ديس إلحياء الذكرى السنوية العاشرة الستشهاد الشيخ أحمد ياسين،           

، مشدداً علـى ضـرورة      "يمكن أن تقف أمام المشاريع التهويدية والصهيونية إال من خالل الوحدة          
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ها دولة االحتالل اإلسرائيلي في القدس      التوحد في مواجهة االستيطان ومخططات التهويد التي تنفّذ       

  .والضفة الغربية المحتلتين

فلسطين ليست لجيل وال لنظام وال لملك وال لرئيس، وهي ملك األمة بأسرها إلى قيـام                "وأضاف  

  .، على حد تقديره"الساعة، وأن المقاومة هي الطريق األقصر للوصول إلى أهدافنا وتحقيقها

، مـن محـاوالت     "حمـاس "البرلمانية التابعة لحركة    " يير واإلصالح التغ"وحذّر النائب عن كتلة     

االحتالل الدائمة لتقسيم المسجد األقصى زمانياً ومكانياً عبر اقتحام المستوطنين والضباط اليهـود             

لـن تقـف مكتوفـة    "لباحات المسجد والتجول فيها، مشدداً على أن حركته وبقية فصائل المقاومة   

 .، وفق تأكيده"سرقة األراضي وتغير معالم القدس والمسجد األقصى المباركاأليدي أمام التهويد و

 ٢٣/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   مجزرة جنين واكتشاف نفق خان يونسمنفذينتنياهو يثني على  .١٤

اثنى رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو في بداية جلسة الحكومة االسبوعية امس، : رام اهللا

واضاف  .قوات الخاصة التي قتلت الشهيد حمزة ابو الهيجا في مخيم جنينعلى جهاز الشاباك وال

إني راغب بتوجيه المديح لهذه القوات التي حالت دون تنفيذه لعملية استهدفت حياة "نتنياهو 

". سياسة االحتالل ستستمر بالتصدي لمن يحاول المس باالسرائيليين"، مؤكداً أن "اسرائيليين

إن عملية "هزة االمنية االسرائيلية نفقا على الحدود مع غزة، قال نتنياهو وتعقيباً على كشف االج

  ".اكتشاف النفق تؤكد على اهمية الترتيبات االمنية في اي اتفاق سياسي مستقبلي

  ٢٤/٣/٢٠١٤المستقبل، بيروت، 

  

  لمنع انهيار المفاوضات أمريكيين وعريقات مسؤولينليفني تجتمع مع  .١٥

اإلخباري العبري أن وزيرة القضاء اإلسرائيلية تسيبي ليفني، " والال"قع ذكر مو:  وكاالت-القدس 

المسؤولة عن ملف المفاوضات اجتمعت، أول من امس، مع أفراد من طاقم المفاوضات، لمحاولة 

  .منع انهيار المفاوضات العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

ألميركي، كل من السفير األميركي في وأضاف الموقع، انه شارك في االجتماع من الجانب ا

  .إسرائيلي دان شابيرو والمبعوث األميركي الخاص بالمفاوضات مارتين إنديك، وآخرين
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وأشار الموقع الى أن اجتماعاً مماثالً عقد في نهاية األسبوع مع صائب عريقات رئيس الوفد 

هذه المساعي تأتي "قوله، إن الفلسطيني المفاوض، ونقل الموقع عن احد المسؤولين األميركيين 

  .، معرباً عن تشاؤمه في نجاحها"في محاولة إلغالق الدائرة

  ٢٤/٣/٢٠١٤، األيام، رام اهللا

  

  ضراب الدبلوماسيينإنحاء العالم بسبب أ تغلق سفاراتها في "سرائيلإ" .١٦

ق له قال مسؤولون إن دبلوماسيين إسرائيليين نظموا اضرابا لم يسب:  الين فيشر ايالن- القدس

مثيل يوم األحد مما تسبب في اغالق تام للسفارات اإلسرائيلية في انحاء العالم في تصعيد لنزاع 

ويهدد االضراب بالفعل بتأجيل زيارة البابا فرنسيس إلسرائيل والمقررة في مايو  .حول االجور

 جانب  زيارة لمسؤولين اجانب تأثرت بسبب تباطؤ في إنجاز العمل من٢٥ايار وهي واحدة من 

  .الدبلوماسيين بدأوه في الخامس من مارس آذار عندما انهارت المحادثات المتعلقة باالجور

وبعد تصعيد التحرك إلى اضراب كامل وهو األول العضاء السلك الدبلوماسي منذ قيام دولة 

 مما ١٠٢ سيغلق الدبلوماسيون جميع البعثات اإلسرائيلية في الخارج وعددها ١٩٤٨إسرائيل عام 

  .سيؤدي إلى توقف معظم العمل الدبلوماسي مع الدول األخرى واألمم المتحدة

وزارة (نغلق تماما الوزارة "وقال يجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية 

  ."هذه هي المرة األولى على االطالق. والبعثات في الخارج) الخارجية

و " غير مسؤول"يبرمان اإلضراب بانه اجراء ووصف وزير الخارجية اإلسرائيلي افيجدور ل

  ."قرار بائس ويظهر فقدان السيطرة من جانب النقابة"

بالدولة ) التي سيلحقها اإلضراب(سنفعل كل ما هو ممكن لتقليص حجم األضرار "وقال ليبرمان 

 موظف مفتوح المدة وتمت ١٢٠٠وقال دبلوماسيون إن االضراب الذي يشمل نحو  ."ومواطنيها

  .عوة اليه بعد ان عجزت وزارة المالية عن طرح اي مقترحات مقبولةالد

 و ١٧٠٠( شيقل ٩٠٠٠ و٦٠٠٠ويطالب الدبلوماسيون بزيادة الرواتب الشهرية بما يتراوح بين 

ويريدون تعويضا لالزواج الذين اجبروا على ترك وظائفهم بسبب التكليف بالعمل )  دوالر٢٦٠٠

لث عدد الدبلوماسيين استقال في االعوام الخمسة عشر االخيرة ويقولون ان نحو ث. خارج البالد

وزارة المالية مصممة "وقال ياكوف ليفني المتحدث باسم نقابة الدبلوماسيين  .بسبب ضعف االجور

  ."على تدمير وزارة الخارجية والدبلوماسية اإلسرائيلية

  ٢٣/٣/٢٠١٤، وكالة رويترز لألنباء
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   من تعاظم خبرة مقاتلي حزب اهللاتل أبيب قلقة جداً: جنرال اإلسرائيلي هار إيفنال .١٧

عبر ضابط إسرائيلي رفيع المستوى عن قلق الدولة العبرية من : الناصرة ـ زهير أندراوس

تعاظم خبرة مقاتلي حزب اهللا جراء مشاركتهم في الحرب الدائرة في سوريا، وذلك في إجابته 

. قع صحيفة يديعوت أحرونوت على اإلنترنتعلى أسئلة وسائل إعالم إسرائيلية، كما ذكر مو

وقال الضابط عينه إن مشاركة حزب اهللا في سوريا أكسبت مقاتليه خبرة عالية وهذا يقلق جيش 

  .اإلحتالل

عالوة على ذلك، لم يستبعد الضابط اإلسرائيلي أن يتدخل الجيش السوري إلى جانب حزب اهللا في 

باإلضافة إلى ذلك، عبر عن خشية إسرائيل . لبنانحال نشبت حرب بين إسرائيل وحزب اهللا في 

من امتالك حزب اهللا لترسانة صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية ودقة في اإلصابة، مؤكدا على أن 

في السياق ذاته، قال .  آالف صاروخ ستسقط علينا يوميا في حال نشبت حرب مع حزب اهللا٣

ال يؤاف هار ايفن إن حزب اهللا غارق في رئيس شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي الجنر

سوريا، إال أن قدراته النارية هائلة، ويمكنه، برغم التدخل هناك، أن يضرب إسرائيل بصورة 

وحذر هار ايفن من اإلسترخاء أمام التهديد الهائل لحزب اهللا، ومن اإلكتفاء بغرقه في  .ثقيلة جدا

، جاهز للعمل والمبادرة ضد إسرائيل، الحرب في سوريا، مؤكدا على أن الحزب، برغم ذلك

واكتسبت وحداته الخاصة في سوريا خبرة قتالية عالية، وزادت قدراته النارية البعيدة المدى، 

وبإمكانه حاليا إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل بقوة كبيرة، بما يشمل تفعيل الضربة األولى 

  .اإلفتتاحية التي وعد بأنها ستكون ثقيلة جدا

 ما يتعلق بتهديدات صدرت عن األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا أن الحرب المقبلة أما في

ال نعلم إن كان لديهم أنفاق، لكن ال شك : ستشهد عمليات دخول بري إلى شمال إسرائيل، فقال

عندي في أن التجربة العملياتية التي يحصلونها في سوريا ستمكنهم من تنفيذ عمل يتجاوز الحدود، 

 . ود في المكان والزمان، وهذا ما نستعد لمواجهتهمحد

  ٢٤/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

 "إسرائيل"سيكون لبعضها تأثير في  أوكرانياب بين واشنطن وموسكو الحاليةالمواجهة : شوفال .١٨

أن المواجهة الحالية بين واشنطن " زلمان شوفال"رأى السفير الصهيوني السابق في واشنطن 

، "إسرائيل"تنطوي على سيناريوهات خطيرة سيكون لبعضها تأثير في س وكرانيا،وموسكو في أ

 واعتبر . لتزام بموقف مما يجري في أوكرانياعن اإلمحقة في امتناعها " تل أبيب"الفتاً إلى أن

 حليفة ألمريكا اا، ألنهتهوليس في مصلح" إسرائيل"أن مثل هذه المواقف غير مطلوبة من " شوفال"
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إلى " يؤاف شاحام"ة ون الدوليؤأشار الكاتب الصهيوني في الش من جانبه، .ةادئها األساسيوتؤيد مب

 باتوا ينظرون لألزمة األوكرانية على أنها تجسيد لتنامي قوة " إسرائيل"صناع القرار في أن

ح  الذي كبح بيده جماح الهجوم األمريكي، ونجح بإنقاذ نظام األسد مقابل التضحية بالسال"بوتين"

 خطواته مع أوكرانيا لم تكن ممكنة لوال انحالل اإلدارة األمريكية برئاسة  أنالكيميائي، مقدراً

ة ألوكرانيا، قلقه من عدم إيفاء واشنطن بضماناتها األمني" شاحام"وأبدى . ونعومتها" أوباما"

في أوكرانيا، ة موسكو كما وقفت عاجزة أمام عدوانينه أو، "إسرائيل"وإمكانية تكرار ذلك على 

 ".تل أبيب"هكذا يتوقَّع أن تتخلى عن 

  ٢٢/٣/٢٠١٤، ٣٠٤٠التقرير المعلوماتي 

  

  فضيحة جنسية لوزير إسرائيلي تتصدر الصحف العبرية .١٩

 تصدرت الصحف العبرية الصادرة اليوم االثنين، : ترجمة خاصة- القدس دوت كوم -رام اهللا 

 الحكومة االسرائيلية الحالية، في اعقاب تقديم إحدى الفضيحة الجنسية التي طالت احد الوزراء في

موظفاته شكوى ضده، تتهمه فيها انه تحرش بها جنسياً، األمر الذي دعا المستشار القضائي 

  .للحكومة بتوجيه أوامر بفتح تحقيق بالحادثة على الرغم من اقدميتها

  ٢٤/٣/٢٠١٤، القدس، القدس

  

   المتطرفركة بتهمة مهاجمة ناشط من اليمين محمد بتدين الصلح اإلسرائيليةمحكمة  .٢٠

 أدانت محكمة الصلح في تل ابيب امس عضو الكنيست العربي :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 

 ٢٠٠٦محمد بركة بمهاجمة ناشط يميني متطرف في تظاهرة ضد الحرب على لبنان العام 

عين قضاء رام اهللا، لتناقض واسقطت عنه تهمة مهاجمة جنود اسرائيليين في تظاهرة بقرية بل

وعقدت الجلسة في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لالعالن عن تبرئة او ادانة  .اقوال الشهود

عضو الكنيست بركة بتهمتين، يمكن ان يصل الحكم في حال ادانته بالتهمتين الى السجن خمس 

التعرض لتظاهرة قام بها لكن المحكمة ادانته بمهاجمة ناشط من اليمين المتطرف حاول . سنوات

وستعلن المحكمة عن نوع العقوبة . ٢٠٠٦مناهضو الحرب على لبنان في تل ابيب في تموز عام 

االدانة لن تردعنا عن واجبنا النضالي "وقال بركة ان  . نيسان المقبل٢٤التي ستفرضها عليه في 

لة سنوات مالحقة ان سير المحاكمة يثبت مجددا اننا واجهنا طي"واضاف ". ونحن مستمرون

 ". لن يأتي يوم نخفض فيه اعالمنا ونتنكر لمواقفنا"، مؤكدا "سياسية بهدف ترهيب جماهيرنا

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  جهود كيري للتوصل التفاق السالم وصلت إلى طريق مسدود: خبراء إسرائيليون .٢١

الجهود التي يبذلها وزير الخارجية أجمع ساسة ومعلقون إسرائيليون على أن : صالح النعامي

األميركي جون كيري للتوصل إلى صيغة توافقية التفاق السالم يقبل بها الفلسطينيون 

  .واإلسرائيليون، قد وصلت إلى طريق مسدودة

وقال وزير القضاء اإلسرائيلي األسبق يوسي بيلين إن يأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من 

لفلسطيني بمواقفه من التسوية سيدفعه لإلقدام على خطوات أحادية الجانب إمكانية قبول الجانب ا

في الضفة الغربية، على غرار تلك التي أقدم عليها رئيس الوزراء األسبق أرييل شارون عندما 

؛ وهي الخطة التي شملت تدمير المستوطنات اليهودية القائمة ٢٠٠٥عام " فك االرتباط"نفذ خطة 

  . تموضع الجيش اإلسرائيلي في محيط القطاعفي قطاع غزة وإعادة

في عددها الصادر الجمعة الماضي حذر بيلين من " إسرائيل اليوم"وفي مقال نشرته صحيفة 

التداعيات الخطيرة الناجمة عن أية خطوة أحادية الجانب، مشدداً على أن التجربة دللت على أن 

  .مثل هذه الخطة قد تنطوي على مخاطر جمة

تنياهو على محاولة إنجاز اتفاق ثنائي مع السلطة الفلسطينية، مشددا على أنه بالرغم وحث بيلين ن

من صعوبة التوصل لمثل هذا االتفاق بشأن تسوية الصراع، فإن هذه االتفاقات تبقى أكثر 

  .استقراراً من الخطوات األحادية الجانب

رئيس األميركي باراك أوباما فشل وكان معلقو قنوات التلفزة الرئيسية في إسرائيل قد أكدوا أن ال

، "كيري"في إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقائهما األخير في واشنطن بقبول خطة 

  .حيث أصر عباس على رفض االعتراف بيهودية إسرائيل

وقال المعلق السياسي في قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية، أودي سيغل، إن إسرائيل تخشى من 

نيسان القادم، وهو التاريخ الذي حددته خطة /انقضاء مهلة التاسع والعشرين من أبريلتداعيات 

  .كموعد نهائي لتحقيق توافق فلسطيني إسرائيلي على قبول بنود الخطة" كيري"

التي تتمتع بمكانة -ومن تلك التداعيات أن ينفذ عباس تهديداته ويسعى النضمام دولة فلسطين 

 هيئة أممية كعضو كامل العضوية، ومن ضمن تلك الهيئات ٣٦ إلى -مراقب في األمم المتحدة

  .محكمة الجنايات الدولية

من جهة أخرى، قال سيغل في تقرير آخر بثته القناة مساء الجمعة الماضي إن األميركيين قد 

يسعون إلى التوصل لصفقة بين عباس ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يلتزم فيها 
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 بتمديد المفاوضات على خطة كيري وعدم التوجه للمؤسسات الدولية، مقابل قيام إسرائيل األول

  .باإلفراج عن مجموعة من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل

  ٢٣/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة

  

 مـن   األخيـرة طـالق الدفعـة     إقائمة طويلة من عطاءات البناء بالمستوطنات عشية        : معاريف .٢٢

  سرىاأل

ان رئيس " معاريف" ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة : ترجمة خاصة-دوت كوم  القدس-ام اهللار

الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير البناء واالسكان في حكومته اوري اريئيل اعدوا قائمة 

لقدس طويلة من العطاءات لبناء المئات من الوحدات االستيطانية االضافية في الضفة الغربية وا

الشرقية، وذلك لالعالن عنها بالتزامن مع إطالق سراح الدفعة الرابعة من االسرى الفلسطينيين 

واشارت الصحيفة الى ان هذه القائمة كانت اعدت في وقت سابق  .في حال تم االتفاق عليها

سراح بالتنسيق بين نتنياهو واريئيل وان االعالن عنها تم تأجيله لحين إتضاح الموقف من إطالق 

 .الدفعة الرابعة من االسرى

  ٢٣/٣/٢٠١٤، القدس، القدس

  

  كية لتل أبيب ال يستبعد شمولها تحرير جوناثان بوالردي أمرمغريات: اإلذاعة اإلسرائيلية .٢٣

في موازاة الصعوبات التي تعترض المساعي األميركية، والتقدير بأن المفاوضات : علي حيدر

عن مصادر دبلوماسية غربية قولها " ريشيت بيت"اإلسرائيلية تواجه خطر االنهيار، نقلت اإلذاعة 

إن اإلدارة األميركية تسعى إلى بلورة اقتراح يتيح لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

إقناع أعضاء الحكومة بالمصادقة على إخراج الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين، وبينهم من 

  .١٩٤٨األراضي المحتلة عام 

اإلدارة األميركية ال ترفض بشكل قاطع طلب نتنياهو تحرير "وأكدت المصادر نفسها أن 

الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد، في مقابل تبنّي اتفاق اإلطار األميركي وتحرير أسرى من 

  ".عرب إسرائيل

  ٢٤/٣/٢٠١٤األخبار، بيروت، 
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  وروباألى إائيلية سر نسبة الصادرات اإلارتفاع: اإلحصاء اإلسرائيلي .٢٤

 شكك محللون في صحة االرقام التي تفيد بارتفاع نسبة الصادرات : محمد عبد اهللا-القدس 

  .االسرائيلية الى اوروبا رغم اتساع رقعة المقاطعة االقتصادية للمستوطنات

وأظهرت أرقام وبيانات صادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي، ارتفاعاً في حجم 

  .ات اإلسرائيلية خالل شهر شباط الماضي، نحو دول االتحاد األوروبيالصادر

وبحسب بيان صادر عن اإلحصاء اإلسرائيلي حصلت القدس دوت كوم على نسخة منه، فقد 

 من إجمالي الصادرات من %٣٧وصلت نسبة الصادرات اإلسرائيلية لدول االتحاد األوروبي إلى 

  . شيكل٤,٩٥، أي بقيمة اقتربت من %٢,٧السلع والخدمات، بنسبة ارتفاع بلغت 

في شباط، ) باستثناء الماس(وبلغ إجمالي الصادرات اإلسرائيلية إلى العالم من السلع والخدمات 

 مليار شيكل، أي ١٨,١ مليار شيكل، بينما بلغ إجمالي الواردات من الخارج، قرابة ١٣,٤نحو 

حاد األوروبي بدأ مطلع العام الجاري، يذكر أن االت . مليار شيكل٤,٧بعجز تجاري يقدر بنحو 

رسمياً مقاطعة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة فيما قدر المركز الفلسطيني للدراسات 

 ٣١، في تقرير له مطلع الشهر الجاري خسائر إسرائيل بسبب المقاطعة بنحو "مدار"اإلسرائيلية 

  . خارج وظائفهم عامال٩٨٠٠ً، فيما سيكون ) مليار دوالر٨,٦(مليار شيكل 

  ٢٤/٣/٢٠١٤، القدس، القدس

  

   الصهيونية إلى دولة االحتاللالعصاباتمن .. المستعربون .٢٥

شكل المستعربون أداة متقدمة من أدوات الحركة الصهيونية، تغيرت أشكالها : محمد هديب

كنها ل. وأسماؤها وأولوياتها منذ أن كانت ذراعا لعصابات حتى أصبحت ذراع الدولة اإلسرائيلية

  .كانت وبقيت حتى اللحظة أداة الحتالل فلسطين ومحاولة وأد أي حراك للمقاومة

ويمكن وصف وحدات المستعربين بوحدات عسكرية سرية عرفت رسميا في بداية األربعينيات 

من القرن المنصرم، ونفذت مهام استخبارية لصالح العصابات الصهيونية، عبر التغلغل في أوساط 

  .الفلسطينيين

من أشهر هذه الوحدات البالماخ، وهي الذراع المتقدمة لمنظمة الهاغاناه التي تعد من أوائل  و

، علما بأن فكرة التغلغل في ١٩٤٢كان ذلك عام . المنظمات التي أسست هذه الوحدات السرية

الوسط العربي بفلسطين تعود جذورها األولى إلى بدايات القرن العشرين، حيث عمد أفراد عصابة 

 إلى -١٩٠٩وهي أول جمعية صهيونية تأسست على أرض فلسطين العربية عام -ومير هاش

  .االنخراط في حياة البدو في المنطقة التي انتشروا فيها
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  المهام المبكرة

سواء القيادات أو إيقاع أكبر الخسائر بين -وفي خضم الحرب العالمية الثانية كان اغتيال العرب 

مستعربين، وكان التجنيد موجها في المقام األول لليهود من أصول  في مقدمة مهمات ال-المدنيين

  .عربية، لسهولة إتقان اللهجة المحلية

تزويد جهاز االستخبارات بمعلومات عن شحنات : وكان من المهام التي تضطلع بها هذه الوحدات

ال البالماخ األسلحة والتدريبات واالستعدادات العسكرية للعرب، واستكشاف المناطق التي كان رج

  .ينوون القيام بعمليات فيها

، ١٩٥١وثمة أدوار خارجية لعبها المستعربون مثل تفجير كنيس معسودة شخطوف في بغداد عام 

إلشاعة الخوف بين اليهود العراقيين ودفعهم للهجرة إلى إسرائيل، وتفجير ميناء طرابلس في 

  .١٩٦٥مره وأعدم عام لبنان، وزرع العميل إيلي كوهين في سوريا الذي اكتشف أ

لكن المهام األساسية داخل فلسطين المحتلة كانت جلَّ ما يقع على هذه الوحدات، سواء داخل 

  . في المثلث والجليل والنقب، أو الضفة الغربية وقطاع غزة١٩٤٨فلسطين 

، وعقب نكبة فلسطين وقيام دولة إسرائيل، أنشئ جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي المسمى الشاباك

ومن هنا بدأ التنسيق والتخطيط بين وحدات المستعربين وجهاز األمن الذي يوفر المعلومات 

  .والخلفيات حول النشطاء الفلسطينيين

  

  وحدة ريمون

ويمكن القول إن أشد مراحل االستعراب شراسة كانت في مواجهة مقاومة الفلسطينيين، 

  .١٩٦٧عام وخصوصا المسلحة منها، كما كان في غزة عقب احتاللها 

حيث برزت في هذه المرحلة وحدة ريمون التي أسسها أرييل شارون قائد المنطقة العسكرية 

الجنوبية في القطاع، وتعد األساس الذي انطلقت منه وحدات أخرى منذ اندالع االنتفاضة 

  .١٩٨٧الفلسطينية األولى عام 

اك مئير داغان ورئيس في سبعينيات القرن الماضي برئاسة النقيب وقتذ" ريمون" ونشطت 

  .ضد المقاومة الشعبية في غزة) ٢٠١٠-٢٠٠٢(الموساد فيما بعد 

عندما "ويعترف داغان في شهادة له بحجم الدماء الفلسطينية التي سفكتها هذه الوحدة، حيث قال 

أي بعد ثالث (عندما غادرتها . وصلت إلى غزة، كانت لدينا قائمة تتضمن ثالثمائة مطلوب

  ".ي القائمة عشرة أسماء فقطكان ف) سنوات
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 بدأ عمل وحدة دوفدوفان في الضفة الغربية ١٩٨٧ قبيل انطالق االنتفاضة الفلسطينية األولى في 

وقد أسسها إيهود باراك قائد المنطقة الوسطى آنذاك، أما وحدة شمشون فقد كانت منطقة عملها في 

  .قطاع غزة

المستعربون فرق "تعربين، لكن بحسب كتاب وال تتوافر أرقام دقيقة حول ضحايا وحدات المس

 فلسطينيا ما بين عامي ٤٢٢لمؤلفه غسان دوعر فقد قتلت أفراد تلك الوحدات " الموت الصهيونية

  .٢٠٠٤ و١٩٨٨

  ٢٣/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة

  

  كيةيمر لضريح عرفات تثير سخط الجالية اليهودية األكيينيأمريهود  زيارة طالب .٢٦

في عددها الصادر امس، إن صورة " يسرائيل هيوم" قالت صحيفة :الحياة الجديدة –القدس المحتلة 

، بالقرب من ضريح الشهيد ياسر "هارفارد"التقطت لعشرات الطالب اليهود األميركيين من جامعة 

  .عرفات في رام اهللا، أثارت نقاشا في أوساط الجالية اليهودية األميركية

أثارت تهجما على منظمي الزيارة، ألنهم أخذوا الطالب وأوضحت الصحيفة أن زيارة الطالب 

وأشارت الصحيفة إلى أن . إلى رام اهللا، خالفا للبرنامج المخطط، كما تدعي تلك األوساط

 طالبا جامعيا زارت إسرائيل األسبوع الماضي، والتقت مع عدد ٥٠المجموعة التي ضمت نحو 

رت رام اهللا والتقت بعض القادة الفلسطينيين، من المسؤولين السياسيين والعسكريين، ومن ثم زا

وخالل جولتهم وصلوا إلى ضريح الشهيد عرفات، وهناك التقطوا صورا جماعية بجانب 

  .'تالضريح، ونشروها على شبكة اإلنترن

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

ها األنظمـة الحاكمـة      الحركات اإلسالمية من السيطرة على الحكم لتهديد       فشل: تقدير إسرائيلي  .٢٧

 بالخليج

 الحركات اإلسالمية التي تسعى للسيطرة على نأبق ا الصهيوني الس"الموساد" رئيس جهاز اعتبر

هذه  في الشارع العربي،  كبيراً لها تأييداًمقاليد الحكم في العالم العربي فشلت، رغم أن زاعماً أن

ر األخيرة، وإذا لم تقم المجتمعات العربية بدأت بفقدان هذه الثقة والدعم خالل األشهالحركات 

 تحت حكم أنظمة اًدباتخاذ خطواتها لمواجهة اإلسالميين، فإنها ستعيش عشرات السنوات مجد

داني روتشيلد" زعم رئيس مجلس األمن القومي السابق من جانبه، .ة تتسم بالصفة الدينيةاستبدادي "

 سي، المرتكز على دعم جماهيري متين، وضع حداً لإلسالم السيا تحول الشرق األوسط معقالًنأ
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والدول العربية، وإنشاء عالقات إستراتيجية مع دول " إسرائيل"لتوقعات تطبيع العالقات بين 

تل "د الباحث في مركز دراسات األمن القومي التابع لجامعة أكّ ومن ناحيته، .مركزية في المنطقة

، لكن تصرفات المشيخات  الديني في المنطقة ليس جديداً تأثير العاملأن" ، يوئيل غوغانسكي"أبيب

 من التهديدات القادمة واإلمارات والمملكات في الخليج العربي تقطع الشك باليقين بأنها تخشى جداً

 . على حكمهم كبيراًمن اتجاه اإلسالم السياسي، الذي بات يشكل خطراً

  ٢٢/٣/٢٠١٤، ٣٠٤٠التقرير المعلوماتي 

  

   في اليرموك بقذيفة هاونفلسطينيين سبعةاستشهاد  .٢٨

 أن قذيفة ،٢٣/٣ األحد مساء يوم  في بيان لها، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةذكرت

المتجمعين في وهاون سقطت على أهالي مخيم اليرموك المحاصرين في العاصمة السورية دمشق 

ين وإصابة العشرات بجراح ساحة الريجة الستالم المساعدات ما أدى إلى استشهاد سبعة الجئ

  .متفاوتة

  ٢٣/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين

  

   فلسطينياً منذ بداية الثورة في سوريةشهيداً ٢١٣٣: إحصائية .٢٩

 شهيداً فلسطينياً قضوا ٢١٣٣إنها وثّقت ارتقاء : قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 الجئاً قضوا ٨٨٨الجاري، منهم  آذار / مارس٢٢نحبهم منذ بداية األحداث في سورية وحتى 

  .بسبب القصف المباشر على أماكن تواجدهم

، إلى أن ٢٣/٣ نسخه عنه، يوم األحد" فلسطين أون الين"وأشارت المجموعة في بيان وصل 

  .فريق التوثيق لدى المجموعة سيقوم بنشر اإلحصائيات التفصيلية مطلع الشهر القادم

  ٢٣/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين

  

   األقصى المسجدلتصوير" كاميرا طائرة "يستخدمن إسرائيلي مستوط .٣٠

 على توجيه طائرة أمس أقدم متطرف إسرائيلي صباح :وكاالتال ، الحياة الجديدة–القدس المحتلة 

  .صغيرة مزودة بآلة تصوير نحو المسجد األقصى المبارك، من مقبرة باب الرحمة

 على سطح قبة يرا باتجاه األقصى، مركزاًن المستوطن قام بتوجيه الكامأوأفاد شهود عيان 

ن الطائرة مزودة بجهاز تحكم عن بعد، األمر الذي اكتشفه حراس أ الصخرة والقبة نفسها، علماً

  .المسجد، وتم استدعاء شرطة االحتالل وقامت األخيرة باعتقاله من مقبرة باب الرحمة
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سجد األقصى من شرطة وطالب الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون الم

االحتالل بفتح تحقيق سريع وعلى أعلى المستويات حول ما جرى اليوم، وتزويدهم بكافة مجريات 

لى ان الحراس تمكنوا من إ التحقيق، واعتبره امراً في غاية الخطورة على المسجد األقصى، الفتاً

  .تصوير الطائرة وهي تحلق فوق قبة الصخرة، كما تم تصوير المستوطن

 حيث تعتبر الحادثة غريبة من أمسطالب مكتب حراس األقصى بفتح تحقيق يوضح ما جرى و

  .نوعها

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

   من تداعيات استهداف المسجد األقصىحذري  للقدسالمفتي العام .٣١

ام للقدس  حذر سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي الع:وكاالتال ، الحياة الجديدة–القدس المحتلة 

خطيب المسجد األقصى المبارك، من العواقب التي ستجر إليها المنطقة برمتها / والديار الفلسطينية

جراء استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في انتهاك حرمة المسجد األقصى المبارك، التي كان 

  . اليوم األحدآخرها قيام مستوطن بتوجيه طائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير نحو المسجد األقصى

إن هذا االعتداء يشكل منعطفاً خطيراً، كونه يأتي من الجو، األمر الذي يشكل : "وقال سماحته

خطراً حقيقياً على وجود المسجد األقصى المبارك، كونه يأتي مع تواصل االقتحامات األرضية 

جد، للمسجد األقصى عبر باب المغاربة وتكثيفها، إلى جانب فرض حصار مشدد على المس

  ".والتضييق على المواطنين الذين يؤمون المسجد األقصى المبارك إلعماره والصالة فيه

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

  األقصى بحماية عسكرية مشددةالمسجد  يقتحمون يهودجنود ومستوطنين  .٣٢

الحتالل أمس  اقتحم مجموعة من المستوطنين وضباط ا: البيان والوكاالت-األراضي الفلسطينية 

باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قبل شرطة 

  .االحتالل الخاصة

 مستوطنا ١٤وقال الناشط اإلعالمي في مؤسسة األقصى للوقف والتراث أنس غنايم إن نحو 

ائه، شملت برفقة حاخامات يهود اقتحموا صباح األحد المسجد األقصى، ونظموا جولة في أنح

 .المسجد القبلي المسقوف والمصلى المرواني والمنطقة الشمالية الشرقية لقبة الصخرة المشرفة

وأوضح أن المستوطنين تلقوا شروحات حول تاريخ الهيكل المزعوم ومعالمه، الفتا إلى أن نخبة 
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ند مصطبة من ضباط االحتالل والمخابرات اقتحموا أيضا األقصى بلباس مدني، ووقفوا لدقائق ع

  .الجنائز قبالة المسجد القبلي

  ٢٤/٣/٢٠١٤، البيان، دبي

   

   مع قوات االحتالل في مخيم عايدةبمواجهاتإصابة العشرات  .٣٣

 قوات االحتالل ، أنحسن عبد الجواد، نقالً عن مراسلها ٢٤/٣/٢٠١٤، األيام، رام اهللانشرت 

جئين، في المنطقة الشمالية لبيت مس، على مخيم عايدة لالأاإلسرائيلي صعدت من اعتداءاتها، 

حياء المخيم منذ ساعات الظهر، ونفذت اعتداءات وحشية ألحم، حيث اقتحمت قوات االحتالل 

  .صابة العشرات باالختناقإلى إدى أما ، عنيفة بحق المواطنين ومنازلهم

  .جهات اصيب خالل الموا إسرائيلياًمس، افاد شهود عيان بأن جندياًأوفي وقت الحق من مساء 

 نجيب فراج وعبد ،بيت لحم، نقالً عن مراسليها في ٢٣/٣/٢٠١٤، القدس، القدسوأضافت 

 مصادر عبرية، ذكرت مساء يوم األحد، أن جنديين إسرائيليين أحدهما ضابط ، أنالرحمن يونس

أصيبا بجروح جراء رشقهما بالحجارة في مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم عايدة لالجئين في 

  .بيت لحم

  

  "ايشل" و"نفحة" و"ريمون"نادي األسير يحذر من تفاقم األوضاع الصحية لألسرى في  .٣٤

 "ريمون"مس، األسرى في سجني أ، عقب زيارتهم،  الفلسطيني أفاد محامو نادي األسير:رام اهللا

  .، بأن الوضع الصحي لعدد من األسرى يشهد تدهورا شديداً"نفحة"و

 بعدما وصل "أيشل"الصحية لألسرى المرضى في سجن وحذر نادي األسير من تفاقم األوضاع 

 زياراتهم المتكررة إثرويؤكد محامو النادي .  حالة، معظمها مزمنة٣٦عدد الحاالت المرضية لـ 

أن معظم األسرى في السجن بحاجة للنقل لمستشفيات خارجية لتلقي العالج والمتابعة، بالمقابل 

  .تابعة الطبية لهمتستمر مصلحة سجون االحتالل في اهمال الم

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

   جريمة سرقة أعضاء من شهداء فلسطينيين٢٨ :الفلسطينيمعهد الطب العدلي  .٣٥

 مدير معهد ، أنفلسطين المحتلة، نقالً عن مراسلها في ٢٤/٣/٢٠١٤، الخليج، الشارقةنشرت 

 لدى المعهد توثيق كامل لعمليات صابر العالول، كشف أمس، أن. الطب العدلي الفلسطيني، د 

 جثة لفلسطينيين استشهدوا برصاص االحتالل، موضحاً أن عملية توثيق ٢٨سرقة أعضاء من 
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هذه الحاالت يشمل االسم والعمر ومكان السكن وطبيعة األعضاء التي سرقتها سلطات االحتالل 

الذين تعرضت جثثهم لسرقة إن أعمار الشهداء "وقال العالول  .المختصة بتشريح جثامين الشهداء

  ". عاما٢٥ً إلى ٢٠أعضاء منها تتراوح ما بين 

وقال مدير مؤسسة الحق المحامي شعوان جبارين إن سرقة أعضاء الشهداء من جانب االحتالل 

 .تعد جريمة من جرائم الحرب التي يجب مالحقتهم عليها وعدم السكوت على مثل هذه الجرائم

  .نذ فترة طويلة حاالت تم سرقة أعضاء من جثامين الشهداءوكشف أن مؤسسة الحق تابعت م

ويأتي ذلك في وقت كشفت البرفيسور اإلسرائيلي، مئيرا فايس، عن سرقة أعضاء من جثامين 

الشهداء من أجل زرعها في المرضى اليهود أو استعمالها في كليات الطب في الجامعات 

، موضحة أن عمليات "الجسم المتبقي" بعنوان اإلسرائيلية، مشيرة في كتابها الذي أصدرته مؤخراً

سرقة األعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين وصلت ذروتها إبان االنتفاضة األولى التي 

التي تم بموجبها سرقة " الفترة الذهبية"بأنها " إسرائيل"وصفتها نقالً عن معهد أبو كبير المدار من 

  .األعضاء من دون رقيب وبحرية تامة

 ، أنوليد عوض، رام اهللا، نقالً عن مراسلها في ٢٤/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندنت وأضاف

 مسؤول اإلعالم في الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير ،نشأت الوحيدي

 أكد أن جريمة سرقة األعضاء من أجساد الشهداء الفلسطينيين والعرب ،المفقودين في قطاع غزة

ديمة جديدة، مذكرا بالصحافي السويدي كارل دونالد بوستروم الذي فجر في شهر هي جريمة ق

 اإلسرائيلي بسرقة أعضاء من أجساد الشهداء االحتالل قضية قيام ٢٠٠٩  أغسطس/آب

 أن هناك جرائم ١٩٩٢وبحسب تصريحات بوستروم والتي جاء في أحدها عام . الفلسطينيين

 الشهداء الفلسطينيين حيث قال إنه حصل على معلومات  بحق"إسرائيل"وحقائق خطيرة ترتكبها 

 فلسطينيا في ظروف غامضة وأنه تمكن من ١٣٣ومن مصادر تحفظ عليها وتفيد باختفاء 

 من جثامين الشهداء ٥٢ منهم ومن بين هذا العدد ما مجموعه ٩٢الحصول على كشف بأسماء 

ا هي مخاطة وكان تسليمها في تعرضت للتشريح وأن معظم الجثامين التي تم تسليمها لذويه

  .السابق يتم تحت جنح الليل وتحت فوهات البنادق

  

   مريضاً في سجونه٣٦ أسيراً معزوالً و٢٠ ":األسرى للدراسات" .٣٦

، أمس، إن إدارة مصلحة السجون الفلسطينيةقالت مركز األسرى للدراسات : فلسطين المحتلة

 أسيراً مريضاً ٣٦نفرادي، في حين يعاني  أسيراً في زنازين العزل اال٢٠تعزل اإلسرائيلية 

  .أمراضاً مزمنة أوضاع صحية متدهورة
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رأفت حمدونة في بيان، المؤسسات العاملة في مجال " مركز األسرى للدراسات"ودعا مدير 

األسرى بالبدء بحملة قانونية وحقوقية وبالتعاون مع منظمات دولية، وااللتقاء بممثلي مؤسسات 

  .خارجها للتعريف بانتهاكات االحتالل بحق األسرى المعزوليندولية في فلسطين و

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الخليج، الشارقة

  

   جامعيين شاركوا في تشييع رفات شهيد طالباًاعتقالأجهزة السلطة تمدد  .٣٧

مددت محاكم تابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، اعتقال عدد من طلبة : رام اهللا

 إضافية على ذمة التحقيق، لمشاركتهم في تشييع رفات ة خمسة عشر يوماًلمد" النجاح"جامعة 

  . في مقابر األرقام اإلسرائيليةشهيد فلسطيني كان محتجزاً

وذكرت مصادر مقربة من عدد من عائالت الطلبة المعتقلين سياسيا أن خمسة من الطلبة 

  .لي، بعد اعتقالهم التعسفيالمعتقلين، يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوا

لن ترهبنا ولن تعيق "في جامعة النجاح، أن االعتقاالت السياسية " الكتلة اإلسالمية "ذكرتو

مسيرتنا، بل ستزيدنا إيماناً وصالبةً وإصراراً على مواصلة دورنا الريادي في خدمة طلبة 

العصا األمنية أبت إال أن " أن يوم األحد،" قدس برس"وشددت الكتلة في بيان لها، تلقته  ".الجامعة

تعكّر األجواء الوطنية التي مثلها الشهداء، بما قامت به األجهزة من حملة اعتقاالٍت واسعةً طالت 

 من أبناء الكتلة اإلسالمية وطلبة ٢٥العشرات من المشاركين في مسيرة تشييعهم، بينهم أكثر من 

  ".الجامعة

  ٢٣/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  االعاقة ال يعملون من ذوي %٥٩: غزة .٣٨

 دعت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان لسن التشريعات ورسم السياسات : نفوذ البكري-غزة 

ووضع االستراتيجيات الوطنية التي تدعم حقوق ذوي اإلعاقة وتحديث قاعدة البيانات واتخاذ كافة 

 ذلك خالل لقاء جاء .التدابير االيجابية وإعمال حقوق ذوي اإلعاقة من كافة جهات االختصاص

عقدته الهيئة أمس لإلعالن عن نتائج التحقيق الوطني األول الخاص بحق ذوي اإلعاقة في العمل 

  .المناسب بحضور العديد من الفعاليات الحقوقية واألكاديمية والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص

.  شخص٢٠٠دهم رباب العمل وبلغ عدأضافة الى استهداف إ  شخصا١٥٢٠ًعلن عينة الدارسة أو

وتناولت الدراسة عالقة األشخاص من ذوي اإلعاقة بسوق العمل ومدى مساهمتهم في القوى 

العاملة وكيفية الحصول على وظائفهم إضافة إلى أهم معيقات وإشكاليات مشاركتهم في سوق 



  

  

 
 

  

            ٣٠ص                                     ٣١٦٦:    العدد    ٢٤/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

ن األشخاص م% ٥٩وأوضحت نتائج الدراسة أن %. ٧٨العمل حيث تبين أن نسبة البطالة بلغت 

كما أن % ٧٣ذوي اإلعاقة ال يعملون بالمطلق وأن مشاركة النساء كانت هي األدنى وبلغت 

النسبة األكبر من أفراد العينة يعملون في القطاع الخاص بينما كانت النسبة األقل في القطاع 

  .األهلي

الحكومي منهم يعمل في القطاع % ٢٢أما بشأن االلتحاق بسوق العمل فأظهرت الدراسة أن 

يعملون في البسطات والزراعة % ١٨في القطاع األهلي و% ١٨في القطاع الخاص و% ٢٣و

والخياطة كما تبين أن األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية هم األكثر حظا لاللتحاق بسوق العمل 

واإلعاقة % ١٠ثم اإلعاقة السمعية بنسبة % ١٩تالهم ذوو اإلعاقة البصرية بنسبة % ٥٩بنسبة 

في القطاع % ٢٦من النساء يعملن في القطاع األهلي و% ٣٧كما أن % ٨ة بنسبة المركب

  .في القطاع الخاص% ٢١الحكومي و

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

   فشلت في استثمار المقاطعة األوروبية للمستوطناتالفلسطينية الحكومة :مازن سنقرط .٣٩

 مازن سنقرط إن الحكومة الفلسطينية فلسطيني ال قال رجل األعمال:  محمد عبد اهللا-القدس 

لمستوطنات اإلسرائيلية، من خالل عدم رفع حجم اإلنفاق  لفشلت في استثمار المقاطعة األوروبية

على المشاريع الزراعية حتى تكون الصادرات الفلسطينية بديالً لتلك التي تمت مقاطعتها من قبل 

 القدس دوت كوم، إن اإلنتاج الزراعي ال يحتاج وأضاف خالل حديث مع. دول االتحاد األوروبي

إلى تقنيات علمية وأدوات عالية الجودة، بقدر ما هو بحاجة إلى استغالل األراضي الصالحة 

  ". فالمنتج الزراعي الفلسطيني يتمتع بجودة عالية بسبب المناخ المعتدل الذي تتمتع به"للزراعة، 

  ٢٣/٣/٢٠١٤، القدس، القدس

  

   تطالب بانتفاضة جديدةلسطينية جديدة فأغنية شعبية .٤٠

على ضوء حالة الغليان الفلسطينية جراء استمرار الجرائم اإلسرائيلية :  وليد عوض-رام اهللا 

يعيش الشارع الفلسطيني حالة من الدفع باتجاه اندالع انتفاضة جديدة ضد االحتالل، حيث تداول 

هداء جنين تطالب بانتفاضة فلسطينية غنية شعبية صدرت عقب سقوط شأربعاء الفلسطينيون األ

  .واستعادة الوحدة الوطنية ما بين حركتي فتح وحماس لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي

التي " طفح الكيل" قصيدة "يوتيوب"وفي ذلك االتجاه نشر الفنان الشعبي الفلسطيني قاسم النجار 

  .ضة في وجه االحتالل اإلسرائيلييؤديها بشكٍل مشترك مع الشاعر عدنان بالونة، والداعية النتفا
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ويتحدث النجار خالل قصيدة طفح الكيل عن االنقسام الفلسطيني حيث يطالب القيادات واألحزاب 

 بعد أن توحدت دماء الشهداء الثالثة من االحتالل لمحاربة االنقسامالفلسطينية للتوحد وإنهاء 

شعب الفلسطيني على القيام بالثورة  كما حث ال)اإلسالميفتح وحماس والجهاد (مختلف الفصائل 

  .ومقاومة شعبية ضد المحتل

  ٢٤/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

   نبع متجدد لإلبداع والمقاومةالفلسطينيةاألغنية : تقرير .٤١

التي سجلت بطوالت محمد جمجوم " من سجن عكا طلعت جنازة" منذ األغنية الشهيرة :فاتنة الغرة

اومة االحتالل البريطاني، استطاعت األغنية الفلسطينية أن وعطا الزير وفؤاد حجازي في مق

  . مختلفا في ساحة األغنية العربيةتصنع لها مكاناً

وتتكئ األغنية الفلسطينية على تراث شعبي ثري، وعلى وجوه عديدة لمحنة وطن وشعب ومسار 

كلمة المقاومة نضالي ألهم مبدعين كثيرين في مراحل مختلفة، مما جعلها ترتبط في األذهان بال

  .واللحن المناضل

ولكن موسيقيين فلسطينيين عباقرة أمثال رياض البندك وحليم الرومي وروحي خماش حلقت 

 عن نمط األغنية المقاومة، لكنها أنجزت تجربة موسيقية مبدعة موسيقاهم في العالم العربي بعيداً

  .وفريدة خطا على دربها فنانون آخرون

قفزة نوعية وحضورا ثريا لألغنية المقاومة التي كانت ترافق تطورات وشهدت مرحلة الثمانينات 

وفرقة " العاشقين"حركة المقاومة الفلسطينية، والتي عبرت عنها مجموعة من الفرق أبرزها فرقة 

من خالل كلمات أهم الشعراء الفلسطينيين أمثال محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق " صابرين"

اشهد يا عالم علينا "ح الدين الحسيني، وغيرهم، واشتهرت أغنيات مثل زياد وأحمد دحبور وصال

  .وغيرها" طل سالحي من جراحي"و" وع بيروت

 وأدت مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو إلى ظهور نوع جديد من األغاني الفلسطينية في فلسطين تحديداً

وظهرت أغاني مثل شارك فيها عدد من المغنين من بينهم عبد المنعم عدوان وجمال النجار، 

وكلها كانت أغاني تتماشى مع راهن الحياة " علي الكوفية"و" صامد يا غالي"و" بلدي غزة يا غزة"

  .السياسية الفلسطينية

وتماشيا مع تطورات الواقع الفلسطيني، أخذت األغنية منحى مختلفا وبدأت تظهر تجارب تحاول 

رة أبرزها تجربة كاميليا جبران، كما ظهرت  عن الثورية المباش وبعيداًتقديم شكل أكثر تطوراً

  .أصوات تقدم األغنية بشكل متجدد مثل ريم تلحمي وأمل مرقص وريم بنا
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وفي سياق تطور التجربة الفنية الفلسطينية وتجددها، ظهرت فرق موسيقية فلسطينية مثل الثالثي 

 في الوسط  نجاحاًجبران ومشروع اإلخوة خوري، كما برزت في السنوات األخيرة تجارب القت

  .الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية مثل تجربة باسل زايد وشادي زقطان وغيرهما

وترى المطربة ريم تلحمي أن األغنية الفلسطينية بخير من حيث غنى التجارب الفنية الموسيقية 

شرق حيث نجد األغنية الوطنية والتراثية والطربية واألوبريت والحداثة والتجريب، ونجد ال"

األغنية الفلسطينية تمتد لتنسجم مع الموروث العربي "إلى أن " يا جبل"وأشارت صاحبة  ".والغرب

  ".الشرقي الكبير الواسع، تنهل منه وتختلف معه وتطرح البدائل، لترسيخ الوطن

المشهد الموسيقي الفلسطيني قوي ومتنوع "من جهته، يعتبر الفنان الشاب شادي زقطان أن 

ه وعمقه ونضوجه عن التجارب العربية، وهو في طريقه لتكوين تجربة فريدة ومختلف ببعد

  ".ستشكل إرثا ثقافيا ملونا ألجيال من الزمان

  ٢٣/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة

  

  تلوث كبير في مياه الخزانات وآبار الجمع": الصحة" عينة بالضفة آالف ٨الوزارة فحصت  .٤٢

 تجاوز الحد  رصدها تلوثاً في الضفة الغربيةوزارة الصحة أكدت دائرة صحة البيئة في :رام اهللا

الطبيعي في خزانات المياه وآبار الجمع بالضفة الغربية، داعية المواطنين إلى االهتمام بنظافة 

  .الخزانات وآبار الجمع التي تستخدم مياهها للشرب

ف عينية مياه شرب  آال٨إبراهيم عطية إن وزارة الصحة فحصت أكثر من . وقال مدير الدائرة م

، ورصدت تلوثا في خزانات المياه وآبار الجمع، حيث كانت ٢٠١٣في الضفة الغربية خالل عام 

  .أعالها في محافظة الخليل

 مليون متر مكعب ٣٠ إلى أن االستهالك المنزلي للمياه في الضفة يقدر بـ الوزارةوأشارت

ر جمع مياه األمطار، حيث يبلغ عددها  مليون متر مكعب من هذه الكمية من آبا٥سنويا، ويأتي 

  . ألف بئر٨٠

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

     

   سالم شامل في دون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس إقامةال يمكن : نبيل فهمي .٤٣

قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن الرئيس الفلسطيني محمود : الشرق األوسط - الكويت

الطالعهم على نتائج لقائه مع الرئيس ) االثنين(ي مع وزراء الخارجية العرب عباس سيلتق

  .األميركي باراك أوباما األسبوع الماضي
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وذكر فهمي في مؤتمر صحافي في الكويت أمس أنه ال يمكن إقامة سالم شامل في المنطقة من 

 اإلسرائيلي -سطيني دون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مضيفا أن التفاوض الفل

  .ال يمكن أن يستمر من أجل التفاوض، وإنما يجب أن يكون جادا وناجحا

وأوضح فهمي أن هناك تحديات كثيرة تمر بها المنطقة العربية، ومطلوب من الجميع التعامل 

معها لتوفير مستقبل أفضل للشعوب العربية، كما أن التحدي األول يكمن في اإلرهاب، ويأتي بعده 

ضية الفلسطينية واألزمة السورية، إضافة إلى قضية الهوية العربية، وما تتعرض له من الق

  .مخاطر طائفية ومحاوالت للتقسيم

  ٢٤/٣/٢٠١٤الشرق األوسط، لندن، 

  

  نهائي وغير قابل للطعنبمصر حكم حظر حماس : المحامي سمير صبري .٤٤

قاهرة أخيراً بحظر حركة المقاومة أصبح الحكم الذي صدر بال:  دار اإلعالم العربية- القاهرة

  .، نهائياً وباتاً غير قابل للطعن؛ لفوات مواعيد الطعن عليه باالستئناف)حماس(اإلسالمية 

وأكد المحامي المصري البارز سمير صبري أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة لألمور 

عجل القاهرة الدائرة  مست٢٠١٤ لسنة ٣١ مارس الجاري، في الدعوى رقم ٣المستعجلة بتاريخ 

الثانية والقاضي بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها 

أو منشأة بأموالها  .من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها

لفصل في الدعاوى الجنائية أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين ا

المنظورة، والمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعالن، أصبح حكماً نهائياً؛ لفوات 

  .مواعيد االستئناف عليه

وطالب المحامي المصري، الجهات واألجهزة المناط بها تنفيذ هذا الحكم بالمبادرة بتنفيذه فوراً 

  .األجهزة مسؤولة مسؤولية كاملة عن التراخي في التنفيذدون أي تباطؤ، وإال اعتبرت هذه 

  ٢٤/٣/٢٠١٤البيان، دبي، 

  

  "إسرائيل" بعقد اجتماع عسكري مع تقرالقوات المسلحة المصرية  .٤٥

أكدت القوات المسلحة المصرية أمس السبت توجه وفد عسكري مصري إلى إسرائيل األيام 

  .بالتعاون العسكريالماضية، لكنها قالت إنه لم يبحث قضايا تتصل 
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وكانت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية ذكرت أن سفير إسرائيل بواشنطن يقود ضغوطا على اإلدارة 

الستخدامها في سيناء ضد من تسميهم " أباتشي"األميركية كي تسلّم مصر مروحيات من طراز 

  .بالعناصر اإلرهابية

 عقد الذيجتماع التنسيقي الدوري وقال بيان صادر أمس عن المتحدث باسم القوات المسلحة إن اال

 كان لبحث تأمين الحدود المشتركة، وفق -خالل األسبوع الماضي-بين جهازي االتصال للجانبين 

  .المالحق األمنية التي تضمنتها اتفاقية السالم بين البلدين

وأوضح المتحدث بصفحته على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك أن هذه االجتماعات تعقد منذ 

يكون أحدها بالقاهرة واآلخر في تل أبيب ويختتم ) ثالث مرات سنوياً( بشكل دوري ١٩٨٢عام 

بلقاء ثالث في روما نهاية العام باعتبارها المقر الرئيسي للقوة متعددة الجنسيات التي تراقب تنفيذ 

  .بنود اتفاقية السالم بين البلدين

ال يتطرق على اإلطالق إلى أية "لمشار إليه وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن االجتماع ا

موضوعات تتعلق بالتعاون العسكري، ويقتصر فقط على آليات التنسيق بين الجانبين ووسائل 

  ".االتصال بينهما

وكشف المتحدث أن الصورة التي تم إرفاقها بخبر االجتماع وتداولتها مواقع إلكترونية ومواقع 

ديم، وتم الحصول عليها من الموقع اإللكتروني للقوة متعددة التواصل االجتماعي تعود لتاريخ ق

الجنسيات على شبكة اإلنترنت، ولم يتم التقاطها خالل االجتماع الدوري بين الجانبين األسبوع 

ويأتي اعتراف الجيش المصري بهذا االجتماع بعد فترة صمت إثر ضجة أثارتها  .الماضي

ظل توتر شديد يسود العالقة بين النظام العسكري في صحيفة هآرتس التي كشفت عن اللقاء، في 

  .مصر وقطاع غزة، وهو توتر يربطه كثيرون بمتغيرات الصراع في الشرق األوسط

  ٢٤/٣/٢٠١٤نت، الدوحة، .الجزيرة

  

   إلى السعودية عبر مطار القاهرة فلسطينيا٢٩٠ً لمرورفتح معبر رفح استثنائيا  .٤٦

 فلسطينيا متجهين إلى ٣٩٠استقبل مطار القاهرة الدولي، :  هشام عبد العزيز- عبد الرحيم تهاني

جدة ألداء مناسك العمرة، ووصلوا من األراضي الفلسطينية عبر معبر رفح البري الذي فتحته 

وقال مصدر بسلطات مطار القاهرة  .السلطات المصرية استثنائيا لمرور المعتمرين الفلسطينيين

 .االثنينيغادرون إلي جدة علي رحلتين متعاقبتين فجر اليوم، الدولي إن الفلسطينيين المعتمرين س

  .جدير بالذكر أن السلطات المصرية تغلق معبر رفح البري لدواٍع أمنية

  ٢٤/٣/٢٠١٤األهرام، القاهرة، 
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  ندوة أهمية السيادة األردنية على المسجد األقصى في تؤكد" ى القدس الثقافيقملت" .٤٧

 في المركز الثقافي الملكي ندوة حواريـة حـول          أمسس الثقافي    القد ملتقىنظم  : )بترا (-عمان  

 فـي ظـل     األردنـي السيادة األردنية على المسجد األقصى وأهمية هذه السيادة وتطور الموقف           

  .األقصى األخيرة وأثره المباشر على المسجد األحداث

األردن هـو    الدكتور هايل داود ان صـوت        اإلسالميةوقال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات      

 والمسيحية في القدس والوقوف أمام التحديات       اإلسالميةاألعلى واألقوى في الدفاع عن المقدسات       

، مستعرضا الوصاية الدينية على القدس تاريخيا       األقصىبفعل االعتداءات المتكررة على المسجد      

  .والدور الذي يقوم به األردن للحفاظ على المقدسات

فاقية التاريخية التي وقعها جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني          وأكد داود على أهمية االت    

 يولي جل قدرته لرعاية المقدسات والحفـاظ        األردن ان   إلىمحمود عباس للدفاع عن القدس، الفتا       

  .عليها

السيادة األردنية على المسجد    "من جهته، بين رئيس الملتقى اسحق فرحان في ورقة قدمها بعنوان            

 هي ضمانة لسيادة األمة     األقصى على المسجد    األردنيةان السيادة   "  تطورات وتداعيات  -صىاألق

  . تعتبر تهديدا لسيادة األمة بأكملهااألردنية، مضيفا ان أي تهديد للسيادة اإلسالمية

 المبارك عكرمة الخطيب االقتحامات االحتاللية األخيـرة        األقصىوعرض إمام وخطيب المسجد     

 أن إلـى  تصاعدت بعد تسلم الحكومة اليمينية مهامها منذ ثالث سنوات، مـشيرا             لألقصى، والتي 

  . الهدف منها فرض واقع جديد في باحات المسجد

 ٢٤/٣/٢٠١٤، الدستور، عمان

  

  القدسبالمقدسات   علىوصايتناالعـرب سيتبنون مشـروع قـرار يؤكد اتفاقية : األردن .٤٨

 الجتماعات وزراء الخارجية العـرب وزيـر        ردنياألقال رئيس الوفد    :  عمر محارمة  -الكويت  

الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني ان القادة العرب سيتبنون مشروع القرار االردني الذي             

 والمسيحية فـي مدينـة      اإلسالميةيؤكد على ما جاء في اتفاقية الوصاية الهاشمية على المقدسات           

  .القدس

 المشاركين في تغطية أعمال القمة الى ترحيـب واشـادة           دنييناألر باإلعالميينولفت خالل لقائه    

كافة الدول العربية بهذه االتفاقية التي من شأنها أن تحافظ على هوية المدينة المقدسـة وتتـصدى                 

  . لتهويدهااإلسرائيليةللمحاوالت 
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لعربيـة   في مجلس جامعة الدول ا     لألردن في القاهرة المندوب الدائم      األردنيمن جهته قال السفير     

بشر الخصاونة ان مشروع البيان الختامي للقمة العربية يشتمل على تأكيد القادة العرب لقراراتهم              

 رأس البيان، مؤكدا ان هذه القضية ستبقى على         أغلبيةحول القضية الفلسطينية التي تستحوذ على       

  .الملفات العربية باستمرار

 ٢٠٠٢ من بيروت عـام      أطلقتم العربية التي     القمة تسعى الى تفعيل مبادرة السال      أن إلى وأشار

 الكويت بعـد ان احتفظـت قطـر         إلى انتقال رئاسة اللجنة الوزارية العربية من قطر         إلىمشيرا  

برئاستها لعدة سنوات بسبب ظروف سياسية تتعلق ببعض الدول العربية التي عقدت القمة العربية              

  .فيها خالل السنوات الثالث الماضية

 ٢٤/٣/٢٠١٤، الدستور، عمان

  

  الكرامة ملحمة عز وفخار سطرها رجال القوات المسلحة األردنية": اإلسالميالعمل " .٤٩

 الحـزب أن    ، وأكـد  عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي اجتماعه الدوري        : عمان

لجهـاد  النصر ليس مرهونا بالعدة والسالح على أهميتهما، وإنما بالعقيدة القتالية، التي تعلى قدر ا             

 عقـب االجتمـاع     أصـدره وحيا الحزب في بيان     .والشهادة، وبوحدة الصف، واالعتماد على اهللا     

 الحـزب   وأهـاب .على نسخة منه، شهداء فلسطين واألمة العربية واإلسالمية       " الدستور"وحصلت  

، "المفاوضات العبثيـة  "بالسلطة الفلسطينية، أن تضع حدا للتنسيق مع العدو، وأن تنفض يدها من             

  .تي شكلت ستارا خادعا لجرائم العدو في اغتصاب األرض، وتهويد المقدساتال

وقال انه في الوقت الذي تواصل فيه الدبلوماسية األميركية جهودها المحمومـة لتحقيـق تـسوية                

بؤرة اسـتيطانية، مبـددا     ) ٢٣٧٢(سياسية تنهي الصراع مع العدو، يعلن العدو عزمه على بناء           

  ".المفاوضات الملهاة"ون إلى دولة فلسطينية عبر بذلك أحالم الذين يتطلع

واهاب الحزب بالشعوب العربية واإلسالمية أن تدرك مسؤولياتها إزاء أقدس مقدسات األمة إلـى              

  .جانب مكة والمدينة، وإزاء الشعب الفلسطيني الذي يقف وحيدا في مواجهة المشروع الصهيوني

 ٢٤/٣/٢٠١٤، الدستور، عمان

  

  تبحثان عددا من قضايا المخيمات" االونروا"و" ينيةالشؤون الفلسط" .٥٠

التقى المهندس محمود العقرباوي مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية فـي           :  جعفر الدقس  -عمان  

  .روجر ديفيز) االونروا(األردن مكتبه امس مدير عمليات وكالة الغوث الدولية في 
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 دوري بين الدائرة والوكالـة، عـددا مـن          وبحث العقرباوي وديفيز خالل اللقاء الذي يعقد بشكل       

 التي ترغب   األراضي موضوع   وأبرزهاالقضايا المتعلقة بعمل ونشاطات االونروا في المخيمات،        

 الى المباني المستأجرة مـن قبـل        باإلضافة الالجئين   أبناء مدارس عليها لخدمة     إقامةالوكالة في   

كما تـم بحـث موضـوع       . وزيادتها األجوريل  الوكالة والعائدة لوزارة البلديات التي تطالب بتعد      

 التي تحصل عليها بموجب االتفاقية الموقعـة بينهـا وبـين            واإلعفاءاتترخيص سيارات الوكالة    

وفي نهاية اللقاء وعد العقرباوي بمتابعـة هـذه القـضايا مـع الجهـات ذات                .الحكومة االردنية 

م الدعم الكامل للوكالة وتذليل كافة       تعمل جاهدة على تقدي    األردنيةاالختصاص، مؤكدا ان الحكومة     

 .الصعوبات التي قد تعيق عملها

 ٢٤/٣/٢٠١٤، الدستور، عمان

  

  هيئات المجتمع المدني تطالب القمة العربية إنشاء صندوق دعماً للفلسطينيين: األردن .٥١

نعقدة  ناشد ممثلو هيئات المجتمع المدني األردني القادة العرب والقمة العربية الم           - الراي   -عمان  

في الكويت المبادرة لتأسيس صندوق مالي يبدأ بخمسة مليارات دوالر، مهمته تحـسين ظـروف               

 االستثمارات المولدة لفرص العمل وتحـسين       بإقامةالحياة للشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة       

 إلـى البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية وخالفه كسبيل لدحر مخططات العدو التي تسعى             

  . كأسباب للنزوح والتهجيرواإلفقار الفاقة إشاعة

نسخة منه أن من مهمات هذا الصندوق المقترح حماية األراضي          " الرأي  " وقالوا في بيان وصل     

على أن يتم تشكيل هيئة عربية من شخصيات        . المعرضه للمصادرة أو البيع وخصوصا في القدس      

وأن يتم بعد ذلك فتح باب التبرعـات        . ا الصندوق  هذ إلدارةوثيقة ذات سجل نظيف وكفاءة عالية       

للمواطنين العرب وبالذات أصحاب الرساميل، تعزيزا لمالية هذا الصندوق وتمكينه من أن يقـوم              

وتمنوا لمؤتمر القمة العربية أن يشكل نقطة تحول نوعي في الواقع العربـي، فتنتهـي مرحلـة                 

التوافق، وينهي تلك الحروب البشعة المشتعلة      المناكفات لجهة توافق عربي يشيع أسلوب الحوار و       

  .وغيرها... في أقطارنا وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الرأي، عمان
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  األحزاب والفلسطيني في األردنياختتام ورشة لتبادل الخبرة بين الشباب  .٥٢

رشة التدريبية المخصصة لتبادل     اختتمت في مركز البديل للدراسات واألبحاث الو       :)بترا (-عمان  

 عضوا من القيـادات     ٢٠الخبرة بين الشباب األردني والفلسطيني في األحزاب السياسية بمشاركة          

  .الشبابية اليسارية من األردن وفلسطين

وقدمت خالل الورشة التي استمرت ثالثة أيام عروض لتجربة الشباب السياسية وآفاق التطور في              

من قادة األحزاب رؤيتهم حول دور الشباب في ظل التحوالت السياسية،           كل حزب، كما قدم عدد      

طوير وتعزيـز   توتضمنت الورشة حقيبة تدريبية حول عدد من المهارات قدموا خاللها مبادرات ل           

  .المشاركة السياسية للشباب 

 ٢٤/٣/٢٠١٤، الدستور، عمان

  

   دولة يهودية"إسرائيل"ـعتراف بالرفض المطلق والقاطع لال: العربيةاالجتماع التحضيري للقمة  .٥٣

الرفض المطلق "أكد وزراء الخارجية العرب  :عبد الرؤوف أرناؤوط" األيام" موفد -الكويت 

والقاطع لالعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة 

  ".الفلسطينية في هذا الشأن

، قبل رفعه أمسزراء الخارجية العرب في اجتماعهم، وشدد القرار الخاص بفلسطين الذي اقره و

وأن " لن يكون هناك سالم دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين" القمة على أنه إلى

  ".١٩٦٧القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية التي احتلت العام "

مشاورات مع مجلس األمن واإلدارة استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي إلجراء "واكد القرار 

األميركية وروسيا االتحادية والصين واالتحاد األوروبي، والتأكيد مجددا على االلتزام العربي بما 

جاء في مبادرة السالم العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السالم الدائم والعادل في 

ارات األمم المتحدة ذات الصلة وبما يفضي المنطقة والتي تستند جميعها إلى القانون الدولي وقر

إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها 

  ".١٩٦٧القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 

  .رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، ترأس الوفد الفلسطيني في االجتماع.وكان د

 توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن إلىدعا وزراء الخارجية العرب، الدول العربية كما 

 مليون دوالر شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ١٠٠بمبلغ 

ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها لألموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه 

  .ل العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتهاالشكر للدو
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الواليات المتحدة األميركية وكافة دول االتحاد األوروبي إلى االعتراف بدولة "ودعا العرب 

مشددين على " ، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧فلسطين على حدود خط الرابع من حزيران 

االت الدولية المتخصصة جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوك"دعمهم 

  ".واالنضمام إلى المواثيق والبروتوكوالت الدولية

ومع تسلمها رئاسة القمة العربية تتولى دولة الكويت رئاسة لجنة مبادرة السالم العربية خلفا 

تكليف لجنة مبادرة السالم العربية باالستمرار في تقييم " وزراء الخارجية العرب أكدلقطر، فيما 

ربي إزاء مجريات عملية السالم من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى الموقف الع

استمرار االلتزام العربي في طرح مبادرة السالم العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر 

جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي إنجاز باتجاه : في

دل والشامل، والتعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة تحقيق السالم العا

القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات 

جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى .  األراضي العربية المحتلةلفلسطين وباقي

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على القمة 

  ".العربية

أن مفاوضات السالم يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السالم والمتمثلة في "واكد القرار 

لشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية ومبدأ األرض مقابل السالم وفي قرارات ا

إطار زمني متفق عليه إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية التي احتلت العام 

١٩٦٧."  

االستيطان، القدس، : على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي هي"وشدد 

جئون، الحدود، المياه، األسرى، ورفض كل المحاوالت اإلسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الال

  ".األراضي الفلسطينية وكافة اإلجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل

وكان المندوبون الدائمون في جامعة الدول العربية قد اعدوا مشاريع القرارات وبحثها وزراء 

 يبدأ الملوك واألمراء والرؤساء والقادة العرب أن، في الكويت على أمسالخارجية العرب، 

حيث تنعقد القمة العربية يومي الثالثاء واألربعاء في قصر ) االثنين( الكويت اليوم إلىبالوصول 

  .بيان

تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما "ويجدد القرار على 

 –اقتحامات واعتداءات إسرائيل " شدد على إدانة أنبعد " مسجد األقصى المباركيتعرض له ال
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 المتواصلة على المسجد األقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية –السلطة القائمة باالحتالل 

المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش االحتالل اإلسرائيلي في 

ه زمانيا ومكانيا وبسط السيادة اإلسرائيلية الكاملة عليه ولنزع الوالية األردنية محاوالت القتسام

  ".الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم

يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والى العنف والكراهية "ويحذر القرار من أن من شأن ذلك أن 

المجتمع الدولي ومجلس "مطالبا " إسرائيل مسؤوليتها الكاملةوينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل 

بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد األقصى المبارك ) اليونسكو(األمن واالتحاد األوربي و

  ".باعتباره أبرز معلم إسالمي في فلسطين المحتلة

ن عملية السالم عملية السالم العادل والشامل هو الخيار اإلستراتيجي وأ"ويجدد القرار على أن 

السالم العادل والشامل في المنطقة ال يتحقق إال من خالل "مشددا على أن " شاملة ال يمكن تجزئتها

االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجوالن 

اضي التي ما زالت محتلة ، واألر١٩٦٧العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران 

في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة 

  ".١٩٤٨لسنة ) ١٩٤(السالم العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

عاصمتها القدس رفض كل أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة و"ويؤكد 

وأعادت ) ٢٠٠٢(الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السالم العربية التي أقرت في قمة بيروت 

  ".التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة

الم والتأكيد على أن إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية الس"وفي هذا الصدد يحمل القرار 

استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس 

األمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في 

بت معه اإلدارة األميركية موفرة معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السالم، وهو ما تجاو

الرعاية والضمانات الالزمة لعملية استئناف المفاوضات، بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام 

بأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى اإلجحاف أو االستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى 

ت االستيطانية ومنح المفاوضات تحت المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطا

رعاية الواليات المتحدة األميركية الفرصة التي تستحق إلقرار التسوية النهائية لكافة قضايا 

الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير األمن يتم من خالل الحل العادل 

 والشامل من األراضي المحتلة وإنهاء أي والشامل للصراع العربي اإلسرائيلي واالنسحاب الكامل

  ".شكل من أشكال التواجد العسكري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية
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مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك التخاذ الخطوات واآلليات الالزمة "ويدعو القرار 

 في المنطقة على لحل الصراع العربي اإلسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السالم العادل والشامل

، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين ١٩٦٧أساس حل الدولتين وفقا لحدود 

المحتلة إلنهاء احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، واالنسحاب إلى خط الرابع 

  ".، وإعمال القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة١٩٦٧من حزيران 

أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة "ؤكد وي

جوانبها بهدف إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية المحتلة مستندا الى إقرار قضايا التسوية 

النهائية للصراع العربي اإلسرائيلي وعلى رأسها الحدود، األمن، االستيطان، القدس والالجئون 

والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السالم المتفق عليها ومبادرة السالم 

لسنة ) ١٩٤(العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة والخاص بقضية الالجئين رقم 

١٩٤٨."  

فتح المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة و"ويطالب 

، ٢٠٠٥/١١/١٥المعابر من وإلى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 

وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم 

السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، 

ها إدخال مواد البناء إلعادة إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة ورفض

والتعبير عن الشكر والتقدير لإلجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح 

  ".للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

لدولي واألمم المتحدة للضغط على إسرائيل بذل المساعي والجهود لدى المجتمع ا"كما يؤكد 

لإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون االحتالل، بمن فيهم 

  ".القيادات السياسية والتشريعية

  ٢٤/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، 

  

  "إسرائيل" أكبر مسجد للعرب في "أبو غوش"الرئيس الشيشاني يفتتح مسجد  .٥٤

 مسجدا على اسم والده ورئيس األحد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف افتتح:  أ ف ب- القدس

 غوش شمال غرب مدينة القدس، ويعتبر هذا أبو في بلدة "الحاج احمد قديروف"الشيشان السابق 

  .إسرائيلالمسجد اكبر مسجد داخل المدن والبلدات العربية في 
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 غوش الذين يعتبرون أبوان تلبية لطلب سكان بلدة  على نفقة جمهورية الشيشالمسجد اوشيد هذ

  .٢٠١١ متحدرين من بالد الشيشان في القرن السادس عشر وبدا العمل لبناء المسجد في أنفسهم

 اعل الشيشان بإمكان ما كان أرضكممنذ هجرتكم من "وقال الرئيس الشيشاني لدى افتتاح المسجد 

 وأعطى دستور الشيشان أسسيد احمد قديروف الذي  عاما بفضل الحاج الشه١١ قبل إالقوميتهم، 

  ." شيشان مسلمونأننا نعلن للعالم أن بإمكاننا وأصبححياته من اجل ذلك، 

ويتسع .  ومسجد قبة الصخرة في مدينة القدساألقصى األكبر بعد مسجدي المسجد اويعتبر هذ

رية الشيشان بمبلغ  ماليين دوالر وساهمت جمهو١٠وكلف بناؤه نحو .  مصلآالف ٣ من ألكثر

  . ماليين دوالر٦

 على شارع المسجد على اسم الرئيس "احمد قديروف" غوش المحلي اسم أبو مجلس بلدة وأطلق

 بيد إسالميين شيشان متطرفين ٢٠٠٤الشيشاني السابق الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة العام 

  .الشيشانيةوهو والد الرئيس الحالي للجمهورية 

ويعتبر الرئيس .  جميلإسالمي بفن وإخراجه ومعماريون للعمل في المسجد أتراكوتبرع فنانون 

  .الحالي رمضان قديروف من المؤيدين للرئيس الروسي فالديمير بوتين

 بنحو مليون ونصف المليون دوالر لمنتزه تزلج في احد أيضاة يوتبرعت الحكومة الشيشان

  .منتزهات القدس الغربية

 كلم شمال غرب مدينة القدس، وهي البلدة العربية الوحيدة على ١٣ بعد  غوش تقع علىأبووبلدة 

 نسمة وترتفع عن سطح البحر آالف ويسكنها نحو سبعة أبيبالطريق الرئيسي بين القدس وتل 

 األديرة غوش للموسيقى الكالسيكية الذي ينظم مرتين في أبو مترا وتشتهر بمهرجان ٧٦٠

  .القديمة

  ٢٤/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

 تـشمل المقاطعـة وفـرض       "إسـرائيل "ـ على قرارات مناوئة ل    يصوت اإلنسانمجلس حقوق    .٥٥

  العقوبات

 قرارات مناهضة ٥ في جنيف يومي الخميس والجمعة المقبلين على اإلنسانيصوت مجلس حقوق 

  . وسحب االستثمارات من المستوطناتإسرائيل تشجيع المقاطعة ضد إلى يدعو احدها إلسرائيل

 اإلضراب الخبر في عددها الصادر اليوم االثنين، انه بسبب أوردتالتي " هآرتس"الت صحيفة وق

 إسرائيلي نشاط أي، فإنه لن يكون هناك اإلسرائيليةالذي يقوم به مستخدمو وزارة الخارجية 

  . وقفهاأولمحاولة تليين صيغة هذه القرارات 
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 مشاريع القرارات شكّلت ضغطاً شديداً إن: "ه قولاإلسرائيليينونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين 

على مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد التأكد انه وبسبب إضراب الخارجية لن يكون 

  . جنيفإلى خاص على عجل إسرائيلي متابعة للموضوع، ويفكرون بإرسال مبعوث أيهناك 

 القومي لجنيف األمن مجلس  يسافر نائب رئيسأن انه كان من المقرر إلى الصحيفة وأشارت

 فهم المسؤولين في مكتب نتنياهو انه لن يكون له تأثير على أن سفره تم إلغاؤه بعد أن إالغداً، 

  .صيغة القرارات

ويتضمن مشروع القرار الذي تقدمت به الدول العربية والسلطة الفلسطينية تحت عنوان 

صيغاً جديدة لم تتضمنها " والجوالن المحتل في الضفة الغربية والقدس اإلسرائيليةالمستوطنات "

  .اإلنسان السابقة لمجلس حقوق اإلدانةقرارات 

 اقتبست صيغاً تم اتخاذها من حملة حركة أنهاووفقاً للصحيفة، فإن خطورة مسودة القرار تنبع من 

"BDS " منها، وعلى تاالستثمارا وفرض العقوبات عليها وسحب إسرائيل مقاطعة إلىالتي تدعو 

 تشجع وتسرع في عملية أن من شأنها أن إاللرغم من أن هذا القرارات تعتبر غير ملزمة، ا

  . العاملة فيهااألجنبية والشركات اإلسرائيليةفرض المقاطعة على الشركات 

  ٢٤/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

   للمشاركة في استثمارات بإثيوبيااإلسرائيليةأديس أبابا تدعو الشركات  .٥٦

 أن وزير الخارجية تيدروس أدهانوم حث اإلثيوبيةشئون الخارجية كرت وزارة ال: أ ش أ

  .الشركات اإلسرائيلية على المشاركة في مشروعات استثمارية بإثيوبيا

 أن ذلك جاء خالل لقاء وزير - بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن في -وأوضحت الوزارة 

 البوتاس نجيب أبا، الذي يمثل إلنتاجيلية أالنا بوستاش اإلسرائ  مع رئيس شركةاألثيوبيالخارجية 

  .للكيماويات" إسرائيل كيميكال"أيضا شركة 

وذكر البيان أن الوزير أدهانوم أكد التزام الحكومة اإلثيوبية بدعم وتشجيع كافة مساعي الشركات 

 في االستثمار بإثيوبيا، وأنه دعا الشركات اإلسرائيلية إلى االستثمار فياإلسرائيلية الراغبة 

  . يتم تحديد أولوياتهاالتيالمجاالت 

  ٢٤/٣/٢٠١٤األهرام، القاهرة، 
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  سرائيليينإل منح تأشيرات برفض "سياسة"واشنطن تنفي وجود  .٥٧

تقول وزارة الخارجية األمريكية إن ما يتردد في اآلونة األخيرة بشأن الرفض المتزايد : )أ ب د(

الراغبين في الحصول على تأشيرة لدخول الواليات  سن التعليم الجامعي في" اإلسرائيليين"لطلبات 

  .المتحدة ليس وليداً ألي سياسة مقررة

وكان عدد من أعضاء الكونغرس األمريكي أثار هذه القضية مع وزير الخارجية جون كيري هذا 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية . الشهر كتابة وفي جلسات استماع في مقر الكونغرس

وأضافت للصحفيين ". إلقاء نظرة فاحصة على اإلحصاءات" إن وزارة الخارجية تعتزم جين ساكي

  ".لكن ليس هناك سياسة شاملة"

ويقول فريق موظفي السيناتور تشارلز شومر، نقالً عن بيانات وزارة الخارجية، إن نسبة رفض 

 ٢،٥حدة ارتفعت من الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول للواليات المت" اإلسرائيليين"طلبات 

 في المئة العام ٩،٧ ثم قفزت إلى ٢٠١٢ في المئة في عام ٥،٤ إلى ٢٠٠٧في المئة في عام 

  .الماضي

على النحو " تجري مراجعتها بشكل فردي"وأكدت ساكي أن جميع طلبات الحصول على تأشيرة 

الحال، بالتأكيد، وهذه هي أيضاً "وأضافت . المطلوب بموجب قانون الهجرة في الواليات المتحدة

وأي مسؤول عسكري وأي مجموعة من األفراد حيث تتردد شائعات بأنه " إسرائيلي"مع أي شاب 

  ".توجد سياسة شاملة هنا

  ٢٤/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة، 

  

  ديون العالم تجاوزت مئة تريليون دوالر .٥٨

سم توقعات تجاوزت ديون العالم توقعات االقتصاديين، ويتعذر على الخبراء السويسريين ر

  .مستقبلية حول مسارها

وال تكمن المشكلة في حجم هذه الديون، اعتماداً على آراء الخبراء فحسب، إنما في مسار نموها 

، الذي شهد والدة أزمة مالية عالمية، قفزت ٢٠٠٧فمنذ منتصف عام . السريع وغير المتوقع

  . تريليون تريليون دوالر إلى مئة٧٠ في المئة، من ٤٠ديون العالم بنحو 

ويضم هذا المبلغ الديون المتراكمة لدى الشركات الصناعية والمالية حول العالم، وديون الدول 

  .١٩٢٩خصوصاً بعد تدخلها إلنقاذ النظام المالي العالمي من أسوأ كارثة تعرض لها منذ عام 

أما . يون تريل١٦,٥، لتتخطى ٢٠٠٧ تريليون دوالر عام ٤,٥فديون الواليات المتحدة قفزت من 

  .بعض دول االتحاد األوروبي، فتصل ديونها إلى تريليوني دوالر
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ويلفت الخبراء السويسريون إلى أن المصارف األوروبية كان لها الدور األبرز في شراء الدين 

علماً أن المصرف المركزي .  بين الدول األوروبية والمصارف"الخطرة"العام، ما عزز العالقات 

  .التنظيمية األوروبية يحاولون إقفال بعض المصارفاألوروبي والسلطات 

وعند الحديث عن شراء المصارف األوروبية للديون العامة يبرز في المقام األول شراء هذه 

، أن درجة "زوريخ الكانتونالي"وتفيد مصادر في مصرف . المصارف سندات الخزينة األوروبية

، ٢٠٠٦وروبية بلغت رقماً قياسياً، منذ عام انكشاف المصارف األوروبية على سندات الخزانة األ

 في المئة من إجمالي األصول التابعة ٥,٧ تريليون يورو أي حوالى ١,٧٥٠وتصل إلى 

  .للمصارف

وال شك في أن المصرف المركزي األوروبي ساهم في دعم مصارف أوروبا الغربية بمبلغ 

صارف على إعادة دفعه بالتقسيط  شهراً، وستعمل هذه الم١٤تجاوز تريليون يورو، في أقل من 

  .المريح

ومع ذلك، سادت المصارف األوروبية موجة من الجنون دفعت بعضها كالمصارف اإليطالية إلى 

 ٤٠٧ في المئة، أي ما مجموعه ٦٢رفع درجة انكشافها على سندات الخزينة األوروبية إلى 

على سندات الخزينة األوروبية في حين رفعت المصارف البرتغالية درجة انكشافها . باليين يورو

  . في المئة٤٥ في المئة، واإلسبانية إلى نحو ٥٢إلى 

إضافة إلى ذلك، يشير محللون سويسريون إلى أن حركة شراء سندات الخزينة األوروبية من 

ما دفع . ٢٠٠٧ في المئة منذ عام ٣١مستثمرين دوليين ومن ضـمنهم السويسريين، زادت 

 في المئة قبل ست ٤,٦ في المئة بعدما كانت أكثر من ٢ إلى ما دون الـفوائـد إلى التـراجع

  .سنوات

  ٢٤/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

  الحضارة الصناعية في طريقها لالنهيار: دراسة .٥٩

صورة قاتمة عن مستقبل ) ناسا(رسمت دراسة مولتها جزئيا وكالة الفضاء والطيران األميركية 

ت بانهيار الحضارة في شكلها الحالي في العقود المقبلة، الحضارة الصناعية المعاصرة، حيث تنبأ

االستغالل غير المستدام للموارد، وعدم المساواة في توزيع الثروة على : وذلك ألسباب عدة، منها

  .نحو متزايد
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حضارتنا " أن -التي نشرتها العديد من وسائل اإلعالم والمواقع اإللكترونية-وجاء في الدراسة 

، وأن مستوى المعيشة العالي والرخاء االقتصادي والبيئي ال " عليها بنهاية قريبةاإلنسانية محكوم

  .من األزمات" عاصفة مثالية"يمكن الحفاظ عليه بهذا الشكل إذا تكالبت عليه 

وترأس فريق البحث عالم الرياضيات صاف موتيشاري الذي عمل في مركز غودارد لرحالت 

، من أجل "نموذجا رياضيا مزدوجا لنظام األرض" طور الفضاء الممولة من وكالة ناسا، حيث

تحليل بعض سمات الحضارة المعاصرة وعلى رأسها استقرار وازدهار الكثير من الشعوب، 

  .باإلضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيرها على المواد

ما العوامل التي يمكن أن تطيح : وحاول الباحث اإلجابة في دراسته عن سؤال جوهري هو

الحضارات اإلنسانية العظيمة؟ وللوصول إلى اإلجابة، حلل العالم عدة عوامل مثل النمو السكاني ب

  .وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والوصول إلى المياه والزراعة والطاقة

 أن هذه العوامل بإمكانها أن -وهم فريق من علماء العلوم االجتماعية والطبيعية-ووجد الباحثون 

بيرا، خاصة عندما تجتمع في وقت واحد، وكانت النتائج الواضحة التي جاءت بها تسبب ضررا ك

  .الدراسة وفقا لهذا النموذج المبسط أن الحضارة الصناعية في طريقها إلى االنهيار

  جدل وتفنيد

التي نشر قصتها أول مرة في صحيفة غارديان البريطانية الكاتب نفيز -يذكر أن هذه الدراسة 

 أثارت اهتمام وسائل اإلعالم، وتناقلتها عشرات المواقع اإللكترونية، -آذار/ارس م١٤أحمد في 

ودفعت ناسا إلى إصدار بيان قبل يومين قالت فيه إنها لم تطلب إجراء تلك الدراسة كما أنها لم 

  .تُدرها أو تراجعها

يركية وعلقت صحيفة غارديان على ذلك بأن الدراسة تشير بشكل واضح إلى أن الوكالة األم

مولت الدراسة جزئيا، وأنه من الطبيعي جدا أن تمول وكاالت أو هيئات خارجية األبحاث الخاصة 

  .دون أن تتفق بالضرورة مع نتائج تلك األبحاث

لكن كاتب المقال األصلي في صحيفة الغارديان، أقر بأن العديد من تقارير وسائل اإلعالم التي 

دراسة ممولة " نوع من التضليل عندما تحولت عبارة مثل تناولت الموضوع عقب مقاله تسببت في

  .، األمر الذي دفع األخيرة إلى إنكار صلتها بتلك الدراسة"دراسة لناسا"إلى " من ناسا
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وقال أيضا إنه تم تصوير النموذج الرياضي الذي طوره الباحث في الدراسة، والذي سعى إلى 

فتراضية لمستقبل الحضارة اإلنسانية، بأنه توصل استكشاف مجموعة واسعة من السيناريوهات اال

الحضارة الغربية تتجه نحو "، و"النهاية قريبة"، و"المجتمع هالك"بشكل ال لبس فيه إلى أن 

  .، على الرغم من أن ذلك يظل مجرد سيناريوهات غير مؤكدة"االنهيار

  غارديان,دويتشه فيلله

  ٢٣/٣/٢٠١٤نت، الدوحة، .الجزيرة

  

  ولة تغيير قواعد اللعبةإسرائيل ومحا .٦٠

  طالل عوكل

  

التوتر الذي يسود الضفة الغربية، وتتصاعد مظاهره، وتتنوع أشـكاله ال يمكـن، وال يحـق ألي      

فلسطيني أن يحتسبه على أنه تصعيد للمقاومة الشعبية السلمية أو غير السلمية لالحتالل، ذلك أنـه               

  .وهادفةينتمي إلى ردود الفعل على أفعال إسرائيلية مدروسة، 

خالل المفاوضات كثفت إسرائيل من عدواناتها االستفزازية، عبر االستيطان واإلمعان في تهويـد             

القدس وتهديد المقدسات اإلسالمية والمسيحية، لم تنفع لوقفها، أو تخفيفهـا صـرخات وشـكاوى               

 الـدولي   الفلسطينيين التي تذهب في واد الصراعات العربية العميق، وفي واد التواطؤ، والتجاهل           

األمر هنا ال يتصل فقط بإمعان إسرائيل في استغالل المفاوضات كغطاء لمواصـلة             . األكثر عمقاً 

مخططاتها العدوانية وأطماعها التوسعية، وإنما يستهدف إفراغ المفاوضات من مضامينها، وإفشال           

ميركيـة التـي    العملية السلمية، حتى لو أن هذه العملية ستكون على قياس المواقف والسياسات األ            

كل الوقت سعت إسرائيل إلى تـصعيد عـدواناتها         . تتفق مع مثيلتها اإلسرائيلية بنسبة مرتفعة جداً      

مرة تجاه قطاع غزة، ودائماً تجاه األراضي والحقوق في الضفة والقدس عبر االستيطان والهدف              

فلسطيني التخـاذ   شراء رد فعل فلسطيني يبرر لها تصعيد عدواناتها االستفزازية إلى أن يضطر ال            

أمام المجتمع الدولي، بما    . موقف إزاء المفاوضات يجعله المسؤول عن فشل المحاوالت األميركية        

يصعب على الفلسطينيين الحقاً، تحقيق إنجازات هامة، حين يقررون التوجه إلى األمـم المتحـدة               

  .والمؤسسات الدولية

تالل، ان إقدام إسرائيل علـى اغتيـال        نعرف نحن الفلسطينيين، بناء على تجربة طويلة مع االح        

قيادات وكوادر فلسطينية، يعني بأنها ستواصل التصعيد، إلى أن تصاب القيادات السياسية بالحرج             

أمام جماهيرها أو أن تضطر بعض الفصائل للرد، بهدف توفير الذرائع الرتكاب عدوان أوسـع،               
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واصـلة العـزف علـى وتـر الحـق          تساعد الواليات المتحدة، وحلفاء إسرائيل اآلخرين على م       

  .اإلسرائيلي في الدفاع عن النفس

الجريمة التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية أول من أمس، في جنين وأدت إلـى استـشهاد ثالثـة                 

كوادر، من ثالثة فصائل مسلحة، هي سرايا القدس وشهداء األقصى، والقـسام، وانـدلعت علـى              

ة بما في ذلك القدس، هذه الجريمة مرتبطة بتوقيت دقيق،          اثرها اشتباكات في العديد من مدن الضف      

  .ولتحقيق أهداف محددة

بعد لقاء الرئيس محمود عباس في واشنطن بالرئيس األميركي باراك أوباما كان من المتوقـع أن                

يعاود فريق وزير الخارجية جون كيري العمل مع الطرفين الستثمار وتوظيف لقـاءات أوبامـا،               

محاولة أخيرة وضعيفة، للتوصل إلى اتفاق اطار، وكمحاولة جادة وقوية لتحقيق           نتنياهو وعباس، ك  

  .نجاح فيما يتعلق بضرورة تمديد المفاوضات

إذا كانت اإلدارة األميركية تعلم بأن التوصل إلى اتفاق اطار ال ينطوي على أمل، فـإن الطـرف                  

 أخرى في ظل الـشروط التـي        الفلسطيني، ال يجد مسوغاً التخاذ قرار بتمديد المفاوضات أشهراً        

  .رافقت المفاوضات الجارية منذ بداياتها

تدرك اإلدارة السياسية اإلسرائيلية أن الفلسطينيين يحتاجون لمـا يبـرر الموافقـة علـى تمديـد              

المفاوضات، لكنها تحاول تقليص الطلبات الفلسطينية إلى الصفر أو ما هو قريب من ذلـك، ألن                

سطينية من شأنها أن تخلق في إسرائيل معارضة قوية، وألنها، أيـضاً،            الموافقة على الشروط الفل   

تحرص على أن تبقى القيادة الفلسطينية تحت الضغط، ولقتل مشاعر التحدي أو ما تبقـى لـديهم                 

  .منها

إسرائيل تحاول ابتزاز الطرف الفلسطيني فيما يتعلق باستحقاق اإلفـراج عـن الدفعـة الرابعـة                

لتي يفترض تنفيذها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، من خـالل            واألخيرة من األسرى، ا   

  .ترحيلها، كجزء من شروط تمديد المفاوضات

حين لم تنجح المحاوالت اإلسرائيلية في استفزاز القيادة الفلسطينية التخاذ ردود فعل إزاء ما تقوم               

حيث صعدت عدوانها،   به من عدوانات، وبمستوى يؤثر على المفاوضات تحولت إلى قطاع غزة،            

. بأمل أن تتلقى الرد في الضفة، ولكنها حين فشلت مرة أخرى، أقدمت على جريمتها في الـضفة                

وذلك لضمان أن يبـادر     . ليس صدفة، أن تستهدف إسرائيل ثالثة كوادر من ثالثة فصائل مقاومة          

 من سـرايا القـدس،   أي منها للقيام بردود ثأرية، فإن لم تنجح في استدراج رد من القسام، توقعته  

وفي الحقيقة، فإن إسرائيل تواصل توفير      . وان لم تنجح توقعته من كتائب شهداء األقصى، وهكذا        

الظروف الموضوعية المناسبة، لتصعيد شعبي على األقل، وتصعيد عسكري، ربمـا تقـوم بـه               
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، ولكن من   فصائل معارضة أصالً للمفاوضات، ويناسب حساباتها السياسية، أن تبادر إلى التصعيد          

قاعدة رد الفعل، حتى ال يبدو فعلها وكأنه يستهدف على نحو مباشر، الدخول إلى مربـع إفـشال                  

  .المفاوضات وإحراج القيادة الفلسطينية، وتعميق االنقسامات القائمة أصالً

وكالعادة كان على الواليات المتحدة أن تتحرك لردع االستفزازات اإلسرائيلية وإللـزام إسـرائيل            

يذ استحقاق اإلفراج عن الدفعة األخيرة من األسرى في موعـدها المحـدد، غيـر أن اإلدارة                 بتنف

األميركية لم تبد غضباً، ولم يظهر منها أو عنها ما يفيـد االسـتعداد لـردع، وضـبط الـسلوك                    

  .اإلسرائيلي

ها على  على أن اإلدارة األميركية قد تتدخل، كما تدخلت في مرات سابقة إلقناع إسرائيل أو إرغام              

تنفيذ استحقاق اإلفراج عن األسرى، غير أنها على ما يبدو ستحاول توظيف السلوك اإلسـرائيلي،    

لتخفيف الشروط الفلسطينية من أجل تمديد المفاوضات، ولكنها في النهاية ال تستطيع التهرب مـن   

  .التزامها تجاه استحقاق اإلفراج عن األسرى

علونه في حال امتنعت إسرائيل عن اإلفـراج عـن الدفعـة            الفلسطينيون لديهم ما يقولونه وما يف     

األخيرة من األسرى، ففي هذه الحالة عليهم أن يظهروا صالبة في الرد، بأن يتحللوا من التزامهم                

أما فيما يتعلق بالبعد العسكري فإن القيادة الفلـسطينية         . بعدم التوجه إلى األمم المتحدة ومؤسساتها     

نهج، بإمكانها أن تتعامل مع أي ردود فعل من جانب بعـض الفـصائل،              التي ال تتبنى مثل هذا ال     

  .على أنه رد فعل طبيعي ومنطقي على العدوان اإلسرائيلي

في مطلق األحوال، فإن القيادة الفلسطينية عليها أن تنشغل في التحضير للقمة العربية القادمة فـي                

 حتـى ال تظـل تحـت رحمـة          الكويت، بما يضمن توفير غطاء عربي سياسي ومالي، للسلطة،        

العقوبات األميركية، سواء كانت مالية أو سياسية بما يشمل بعض الدول العربيـة التـي تلتـزم                 

  .األجندة األميركية

  ٢٤/٣/٢٠١٤، األيام، رام اهللا

  

  مخاطر الحرب المتزايدة تدفع إسرائيل للحذر .٦١

  حلمي موسى

شير إلى أن الدولة العبرية وبقدر مـا        وفر األسبوع األخير جملة من التصريحات واألحداث التي ت        

وبـديهي أن   . تشعر بالقلق من المستقبل تحاول التعامل بعنجهية مع التطورات اإلقليمية والعالمية          

أول ما يخطر بالبال ذلك الموقف الذي أبداه وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعلون والذي كرر فيه                

ليمية والعالمية سواء تجاه التسوية أو مـن سـوريا أو           إهاناته لإلدارة األميركية بسبب مواقفها اإلق     
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ونشرت الصحف اإلسرائيلية من جديد أنباء تتحدث عـن تعليمـات رئـيس الحكومـة               . أوكرانيا

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لقيادة الجيش بمواصلة االستعداد لتوجيه ضربة عسكرية منفردة إذا لم             

  .لسفن اإلسرائيليةتأت رياح مفاوضات فيينا وفق ما تشتهي ا

وبديهي أن األمور لم تتوقف عند هذه الحدود فقد كرر وزير الدفاع يعلـون، ورئـيس األركـان                  

. الجنرال بني غانتس تصريحات تتحدث عن أن دائرة الفعل اإلسرائيلي باتت كبيرة وكبيرة جـدا              

 عظمى عالمية   وتقريبا توحي هذه التصريحات لكل من يتابعها بأن إسرائيل تتصرف على أنها قوة            

  .تتحدى ضآلة مساحتها الجغرافية بإفراط في الفعل على مساحة واسعة في البحر والجو والبر

ومع ذلك، فإن هذه العنجهية تصطدم بين الحين واآلخر بعالئم إدراك محدودية القوة بعدما عادت               

ل سنوات مديدة   فالتوتر الذي كان قسرا طوا    . المخاطر الفعلية لتتراكم من جديد على طول الحدود       

على حدود لبنان وقطاع غزة ينتشر ويتوسع اآلن أيضا على حدود سيناء وسوريا وحتـى داخـل                 

والغائب الوحيد تقريبا عما كان قائما في الماضي البعيد هو تـوتر الحـدود مـع                . الضفة الغربية 

  .األردن أيضا

والبعيدة على حد سـواء، إال     ورغم تمسك إسرائيل بالعنجهية ذاتها في التعاطي مع الحدود القريبة           

أنها تبدو أكثر حرصا في كل ما يتعلق بالحدود القريبة خشية إفالت الوضع وعدم توفر قـدرات                 

ويتجلى هذا مثال على الحدود مع قطاع غزة حيث أثبتت تجارب الشهر الماضي أن              . على ضبطه 

واضطرت مـرة   . محاوالت إسرائيل المتالك حرية عمل من دون المخاطرة بتصعيد واسع فشلت          

أخرى إلى العودة إلى انتهاج سياسة أكثر حذرا بعدما ردت حركة الجهاد بإطالقـات صـاروخية                

  ".عمود السحاب"كبيرة ولكن مدروسة على تحلل إسرائيل من التزامات وقف النار في عملية 

مـا هـو    ومن الجائز أن الوضع على الحدود اللبنانية والسورية أكثر تعقيدا، في نظر إسرائيل، م             

فاإلمكانيات للرد هناك أوسع بكثير مما هي عليه الحال في القطاع، فـضال             . الحال في قطاع غزة   

عن أن خطوط إمداد المقاومة اللبنانية أو إمكانيات فعل النظـام الـسوري أكبـر بمـا ال يقـاس          

التطـورات  ولذلك فإن القيادة العسكرية اإلسرائيلية تتعامل بدرجة أعلى من التردد إزاء      . ومفتوحة

  .في الجبهة الشمالية

وال يبدو أن هذا الحذر كبير في الضفة الغربية حيث تعتقد إسرائيل أن ردود الفعـل هنـاك فـي                    

الغالب تبدو مكبوحة ليس فقط بسبب القوة اإلسرائيلية وإنما أيضا لما يمثله خروج رد الفعل عـن                 

ركت إسـرائيل فـي العديـد مـن     وقد تح. المألوف من خطر أيضا على السلطة الفلسطينية ذاتها       

الحوادث وكأن السلطة غير قائمة، بل وبقصد إهانتها ألسباب سياسية تتعلق بالمفاوضات والرغبة             

  .في إفشالها، وأمنية خاصة
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عموما، وبغض النظر عما يبدو من فوارق وخصائص بين الجبهات، فإن الجيش اإلسرائيلي عمد              

إذ أنشأ مؤخرا فرقتي حدود خاصـتين       .  بالطريقة نفسها  إلى التعاطي معها من وجهة بنيوية تقريبا      

. في سيناء والجوالن على شاكلة ما كان قائما على الحدود مع لبنـان وغـزة والـضفة الغربيـة          

وبديهي أن إضافة سيناء والجوالن لتشكيلة هذه الفرق االختصاصية والتي تعتمـد علـى المـشاة                

رعة يعني أن دائرة الحدود تضيق نظرا لما تحتاجه         واالستخبارات أكثر مما تعتمد على القوة المد      

  .هذه الفرق من تعداد جنود

وتحاول إسرائيل اعتبار واقع الحدود الجديد هذا عنوانا لمرحلة جديـدة أساسـها تفكـك الحكـم                 

وتشكل هذه المرحلة، وفق القراءات، خطرا مقلقـا        . المركزي وانفالت عقال الفعل غير الرسمي     

وكانـت  . ة مركزية يمكن توجيه الضغط نحوها لتندفع إلى ضبط األمـور          بسبب انعدام وجود جه   

السياسة اإلسرائيلية قد انتقلت في وقت سابق من مواجهة أوضاع الدولة إلى تقبل فكرة التعامل مع                

. كما كانت المقاومة في جنوب لبنان أو المقاومة في قطاع غزة حاليـا            " دون الدولة "واقع كيانات   

 ذلك وكأنه استمرار لكيانات الدولة طالما أن هناك قوة مركزية قادرة علـى              وحاولت التعامل مع  

وهي اآلن تجد نفسها في وضع جديد جدا يمكن أن تتفشى فيه تعددية ال              . السيطرة على األوضاع  

  .يمكن معرفتها ويصعب عليها أصال السيطرة التامة على مناطق تواجدها

سرائيل ينتقدون الساسة وقادة الجـيش لتـسرعهم فـي          لهذا السبب، فإن كثيرين من المعلقين في إ       

إطالق التصريحات أو الفعل كما في السابق من دون األخذ بالحسبان التغييـرات الكبيـرة التـي                 

وهذا يعني بكلمات أخرى أن مقومات الردع التي كانت سارية حتى وقت قريب ربما لـم                . تجري

سرائيلية زائدة قد تتسبب في إشعال الحريق ليس        ولذلك تزداد التخوفات من أن أفعاال إ      . تعد سارية 

في جبهة واحدة وإنما في كل الجبهات ليس نتيجة رد فعل مركز وإنما أساسا بسبب ما يقترب من                  

ولذلك فإن المعلقين يطالبون نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أالركان بضبط تـصريحاتهم            . الفوضى

فالوجهـة الجديـدة    . اجهة وضع يصعب التحكم فيه    وزيادة التنسيق مع اإلدارة األميركية لمنع مو      

  .للحروب هي حروب استنزاف يصعب حسمها في وقت قصير، وهي آخر ما تتطلع إليه إسرائيل

 ٢٤/٣/٢٠١٤السفير، بيروت، 
 

  !رسائل حماس .٦٢

  حلمي األسمر

ع التي تـستطي  " الطويلة"ال يساورني الشك، ال أنا وال غيري، في قدرة إسرائيل العسكرية، ويدها             

أن تفعل ما تشاء، وقتما تشاء، ضاربة عرض الحائط وطوله، بكل قوانين الدنيا، وشرعة حقـوق                
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اإلنسان والحيوان، ومع هذا، فقد شعرت بنشوة غريبة باألمس وأنا أستمع لخطاب إسماعيل هنيـة               

  .في واحد من أضخم المهرجانات في تاريخ غزة، من حيث الحضور الجماهيري

مـن كـل    ) عربيا وإسـرائيليا  ( يكون نفسيا محضا، فهذا الرجل المحاصر        مبعث النشوة هنا ربما   

جانب، هو وشعبه، ال يجد أي مشكلة في تحدي الحصار، وبمنتهى الكبرياء واألنفـة، والـشعور                

بفيض من الوطنية التي قد يراها البعض زائدة، بالنسبة لي، أغبطه، هو من يعيشون الحصار في                

 في العالم كله، الذي يستطيع أن يتكلم عن إسرائيل بمثل تلك اللغة              يكون الوحيد  -ربما–غزة، فهو   

المتحدية، علما بأنه يقف على مرمى نيرانها، هو ومئات اآلالف الذين زحفوا منذ الصباح البـاكر                

ألخذ مقاعدهم في ساحة السرايا في غزة، ومع هذا ال يجد غضاضة وال ضعفا في أن يرد علـى                   

بما هو أهل لهذا التهديـد، فـرد عليـه          " إعادة احتالل غزة  "رض على   التهديدات الحمقى التي تح   

بتهديد آخر، ليس هو بالتأكيد القوة المادية المتكافئة، بل تهديد المؤمن بقـضيته، المتفـاني فـي                 

  !خدمتها، مع ما تيسر له قوة، جرى تهريبا بعيدا عن عيون األعداء واألشقاء على حد سواء

 تستطيع إال أن تنظر إليها كواحدة من أنبل الظواهر فـي حياتنـا              مهما كان موقفك من حماس، ال     

إسرائيل باإليذاء الفعلي، وتجعل    " تهدد"العربية، فهي ومعها قلة قليلة من الفصائل، من تستطيع أن           

  !مكلفا جدا ماليا ونفسيا" أمنها"

أيضا أجهـزة   وسلطة وحكم وربما    " شبه دولة "إلى  " ثورة"حماس بهذا المعنى، ورغم تحولها من       

الذي يمارسه القريب   " الحمق"تظل بقعة مضيئة في تاريخ النضال الفلسطيني بعيدا عن كل           (!) قمع

والبعيد ضدها، سواء بالتآمر عليها بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، او بمحاولـة خنقهـا                   

تيسي حماس أثبتت بمهرجان إحياء ذكرى الشهداء الرن      " شيطنتها"ومحاصرتها والقضاء عليها، أو     

والمقادمة وشيخ المجاهدين أحمد ياسين، أنها ليست فصيال مقاوما فقط، بل تكاد تكون هي غـزة،                

وهي نبض الشعب الفلسطيني وضميره الذي يأبى أن يموت، رغم كل ما تعرضـت لـه، ومـا                  

  .تتعرض له أيضا

 ولن أتوقف   رسائل حماس التي بعثت بها باألمس كثيرة، لفلسطين والعرب وإسرائيل، والعالم كله،           

عند هذه الرسائل، فقد وصلت أصحابها، لكن أهم ما قالته حماس باألمس، أن من يريـد تـصفية                  

  !حماس، عليه أن يصفي غزة كلها، وهذا هو المستحيل بعينه

أخرى، من نوع آخر بعثت بها كتائب القسام، الجناح العـسكري للحركـة ليلـة               " نصية"رسائل  

فة من اإلسرائيليين، عبر هواتفهم الخلوية، بمناسبة الـذكرى         السبت، وصلت إلى أعداد غير معرو     

إذا تعرضـت غـزة     : "العاشرة الستشهاد مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، من هذه الرسـائل          

" في الحرب المقبلة سيتم استرجاع كل أرض فلـسطين       "، و "لهجوم، فستصبح حياة الصهاينة جحيما    
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، في إشارة إلى الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط        " استعد ...القسام اختارتك لتكون شاليط المقبل    "و  

الذي أسرته مجموعة فلسطينية مسلحة في عملية كوماندوس، على تخوم قطاع غزة، قبل أن تفرج               

 فلسطينيا، هي خطوة قد تبـدو       ١٠٢٧، في صفقة أطلقت بموجبها إسرائيل سراح        ٢٠١١عنه في   

" القبـة الحديديـة  " ولو كان ينام في حضن منظومة صغيرة، ولكنها تعني الكثير لمن يتلقاها، حتى    

  .!نفسها

  ٢٤/٣/٢٠١٤الدستور، عمان، 

  

  إسرائيل والمسألة السورية .٦٣

  عبد الجليل زيد المرهون

. الجغرافيا واألمـن واالشـتباك الـسياسي      : ترتبط إسرائيل بالمسألة السورية من ثالثة أبعاد، هي       

الرتباط، لكنها ال تعبر عن كامل سياقه اإلسـتراتيجي         وتمثل هذه العناصر األبعاد المباشرة لهذا ا      

  .والبنيوي

  

  معطيات طبيعية وديمغرافية

تجد تداخالت إسرائيل بالمسألة السورية أولى خلفياتها في العامل الجغرافي، على مستوى األرض             

  .والسكان

دوده بواقع   كيلومترا، يمثل أقصر حدود القطر اإلقليمية، حيث تمتد ح         ٧٦هناك خط حدودي طوله     

 كيلومترات، ولبنـان واألردن،     ٦٠٥ كيلومترا مع تركيا، تليها تلك القائمة مع العراق بواقع           ٨٢٢

  . كيلومترا لكل منهما٣٧٥بواقع 

وعلى الرغم من ذلك، فإن خط الحدود القصير هذا ال يعبر عن كامل البعد الجغرافي في تفاعـل                  

د أساسا في هضبة الجوالن المحتلة، التي لم يسترد         إسرائيل مع المسألة السورية، فهذا البعد يتجس      

تشرين األول، وفقـا التفاقيـة فـك        /وكان ذلك بعيد حرب أكتوبر    . القطر سوى جزء يسير منها    

  .االشتباك

ـ       كيلومترا مربعا، أي ما يزيد قليال على واحد         ١٨٦٠وتقدر المساحة اإلجمالية لهضبة الجوالن ب

 كيلومترا مربعـا خـالل      ١١٥٨وقد احتلت منها إسرائيل     . ليةفي المائة من مساحة القطر اإلجما     

  . أعادت مناطق تتبع القنيطرة وريفها١٩٧٤وفي العام . ١٩٦٧حزيران /حرب يونيو

ومن بين أمور عدة، تتبدى إحدى الميزات اإلستراتيجية لهضبة الجوالن السورية المحتلـة فـي               

ا، كما أنها محاذيـة لكـل مـن األردن          قربها من دمشق، إذ ال تبعد عنها سوى خمسين كيلومتر         
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وتقع على الحدود بينها مع األخيرة قرية الغجر، التي يحمل سكانها الجنسية السورية، إال              . ولبنان

  .أن جزءا منها كان خاضعا للسيادة اللبنانية، وهي اآلن تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة

يطه السوري واللبناني، وهـي تحتـضن       ويمثل جبل الشيخ أعلى نقطة في الجوالن المحتل، ومح        

حاليا ما يمكن اعتباره أكبر مركز استطالع في الشرق األوسط، يـشرف مـن خاللـه الجـيش                  

  .اإلسرائيلي على مساحات واسعة من القطر وجواره اللبناني، بما في ذلك دمشق وبيروت

 علـى   -الجوالنبعد احتالل   -ومن منظور الحسابات العسكرية األكثر داللة، فإن دمشق أضحت          

  .مرمى حجر من القوات اإلسرائيلية، عبر محور القنيطرة ومحاور حوران

أو (العامل اآلخر في البعد الجغرافي الرتباط إسرائيل بالمسألة السورية هو المكون الـديمغرافي              

  .، ويعد هو اآلخر مصدر تأثير كبير في الحسابات القائمة)الجغرافي البشري

تجاهاتهم الفكرية والسياسية، قد فرضت نفسها على معادالت األمس واليوم،          إن خيارات الناس، وا   

وعلى خالف الجغرافيا الطبيعية، فإن هذا البعـد جـاء          . على السياسة واألمن واالجتماع البشري    

  .نقيضا لتطلعات إسرائيل

  

  قوانين اللعبة في الجوالن

هذا المتغير تمثـل    . والن السوري المحتل  اليوم، ثمة متغير كبير طرأ على المعادلة األمنية في الج         

في تمركز عدد متزايد من فصائل المعارضة المسلحة في القنيطرة وريفها، في حين ما زال يوجد                

  . في الجيش السوري٩٠في الغرب موقع حربون للدفاع الجوي، التابع للواء 

  

 شمال حدود الجوالن،    وهذا الموقع يشكل حائال دون اختراق المنطقة الغربية، وصوال إلى أقصى          

كما أن المانع الطبيعي هنا يتمثل أيـضا فـي قريتـي عرنـة              . حيث تتمركز القوات اإلسرائيلية   

  .وحضر

  

  :هذا المتغير األمني في الجوالن المحتل قد يعمل في أحد اتجاهين

لي األول، زيادة منسوب االشتباك السوري اإلسرائيلي في الجوالن، ونقله من حالة االحتكاك األه            

  .العفوي إلى المواجهة المنظمة غير الرسمية

  .الثاني، تطويق هذا االشتباك، وإعادة توجيهه ليكون اشتباكا مع السلطة السورية ذاتها

وهل هذا يمثـل    . وإذا كان االحتمال األول يمثل كابوسا إلسرائيل، فإن الثاني يعد مكسبا أكيدا لها            

  .ر فكري وأيديولوجي، يدركه الجميع، والريب في ذلكإنه خيا. خيارا أمنيا مجردا؟ بالطبع ال
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وفي خضم سيل من التقارير المتضاربة عما تفكر به إسرائيل وما تمارسه على األرض، تناولت               

بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ما قيل إنه فكرة أولية، أو تصور مبدئي، إلقامة شريط حـدودي                

، "جيش لبنان الجنـوبي   " قائما في جنوب لبنان، بإدارة       في الجوالن المحتل، على النحو الذي كان      

  .١٩٧٨ وتوسع بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان في العام ١٩٧٦الذي تأسس في العام 

وقد تعاقب على قيادة هذا الجيش كل من سـعد حـداد            . ذلك االجتياح الذي عرف بعملية الليطاني     

وفي تطور الحق، شكل سـعد حـداد        . ئيليةوأنطوان لحد، تحت إشراف أعلى من القوات اإلسرا       

  .١٩٧٩نيسان / أبريل٢٩، في "دولة لبنان الحر"

يشير السيناريو المتداول في جنوب القطر إلى جيب يمتد على طول هضبة الجوالن، على أن يتم                

  .ربط جميع المناطق العازلة في حزام أمني واحد

غر لتجربة جنوب لبنـان، حيـث كانـت         وإذا صدق هذا السيناريو، فسنكون أمام إعادة إنتاج مص        

  .جماعة أنطوان لحد والقوات اإلسرائيلية تسيطر على شريط يضم عددا كبيرا من القرى والبلدات

وعلى الرغم مما قد يكون حالة مصغرة في جنوب القطر، فإن األمر ال يختلف كثيرا من منظور                 

  .الحسابات اإلستراتيجية

متغيرا جديدا يكون قد شق طريقه إلى المعادلة األمنية، لـيس           ومتى أقيم هذا الشريط بالفعل، فإن       

واألكثر من ذلك   . فقط في هضبة الجوالن المحتلة، أو الجبهة الجنوبية وحدها، بل في القطر عامة            

  .في بعض من جواره العربي، وخاصة لبنان

و فيه رابحة، إن    في حالة كهذه، تكون إسرائيل قد أحدثت تحوال تاريخيا في معادلة االشتباك، تغد            

  .أحكمت مساره واتجاهاته، وإال فقد يصبح عبئا إستراتيجيا عليها

إن مثل هذا الشريط قد يصبح سببا لتغيير قواعد االشتباك على نحو ال تأمله إسرائيل، وقد يتسبب                 

وقد يدفع، من جهة ثالثة، قـوى عربيـة وإقليميـة           . في صدام بين المكونات السورية المعارضة     

  . في مهاجمة إسرائيلالستخدامه

وينطبق هذا بصفة خاصة على فصائل فلسطينية ولبنانية، ال تبـدو الظـروف الراهنـة مواتيـة                 

  .لالنطالق من أراضيها، في فعل هجومي ال طابع دفاعيا له

  

  االشتباك األمني والسياسي

شـتباك  ثمة بعد آخر في عالقة إسرائيل بالمسألة السورية، هو ما يمكن أن نـصطلح عليـه باال                

ونقصد بذلك األنماط المتقابلة والمتعارضة لتفاعالت األطراف اإلقليميـة مـع الحـدث             . اإلقليمي

  .السوري
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إن إسرائيل قد وجدت نفسها في صدام مضاعف، أو معزز، مع خصومها اإلقليميين، الذين وقفوا               

  .إلى جانب السلطة السورية ورموا بكامل ثقلهم لدعمها سياسيا وأمنيا

عنى إسرائيل هنا ليس فقط دعم سلطة الرئيس بشار األسد، بل زيادة التحالف بين هـذه                إن الذي   

وهذه مسألة لها وزنها الكبير فـي الحـسابات األمنيـة والعـسكرية           . السلطة وداعميها اإلقليميين  

  .اإلسرائيلية

 جزئيـا   هذا المتغير رفع من مستوى التداخل اإلسرائيلي في المسألة السورية، وقد عبر عن نفسه             

في عمليات القصف الجوي التي طالت ما قيل إنها إمدادات عسكرية متجهة من دمشق إلى لبنان،                

والتي تطورت الحقا إلى قصف موقع لحزب اهللا في سهل البقاع اللبناني، في حدث هو األول من                 

  .، التي لم تنته مفاعيلها بعد٢٠٠٦تموز عام /نوعه منذ حرب يوليو

 هذا القصف تدمير ما قيل إنه مخزن للسالح، لكن هذا الهدف االفتراضـي              كان الهدف المعلن من   

كما ليس من الواضح في األصل ما هي القيمة الفعلية لتدمير مخـزون             . هو هدف تكتيكي وحسب   

  .تمتلك الجهة المستهدفة الكثير منه، أو ما يفوقه أهمية

 لتغيير قواعد اللعبة التي أرسيت منذ       إن القضية هنا ترتبط بهدف أكثر داللة، إنه محاولة إسرائيلية         

  .أكثر من عشرين عاما، في االشتباك اللبناني اإلسرائيلي

على صعيد آخر، وفي سياق االشتباك ذاته، يمكن مالحظة أن ارتفاع حدة الخطـاب اإلسـرائيلي                

ضد إيران قد وجد إحدى خلفياته في تنامي دعم طهران العسكري للسلطة السورية، فهذا الـدعم                

وهي مسألة يدرك اإلسرائيليون مغزاها فـي       . عل القوة اإليرانية على مسافة صفر من إسرائيل       ج

  .لعبة التوازنات

وكما االشتباك اإلقليمي في الساحة السورية، لم تكن مخرجات االشتباك الدولي ذات نتيجة إيجابية              

  .مني والسياسيبالنسبة إلسرائيل، وكانت فواعله على األرض ضاغطة عليها، بالمعيارين األ

هذا االشتباك، لم يكن في األصل متسقا في حركته باتجاه طرفي الصراع، أو لنقل لم يكن متوازنا                 

على هذا الصعيد، فروسيا صاحبة دعم مفتوح للسلطة السورية، في حين أن الغرب كان وال يزال                

لجيوسياسية للرمي   ال تدفعه حساباته ا    -خالفا للروس -وهو  . حذرا في دعمه للقوى المعارضة لها     

  .بثقله في الواقع السوري

األولى، أن  : هذا االختالل في مشهد االشتباك الدولي، قاد إلى نتيجتين رئيسيتين بالنسبة إلسرائيل           

روسيا، حالها حال إيران، أضحت متعاظمة في حضورها األمني في سوريا، علـى نحـو بـات                 

عم االستطالعي الذي يقدم لدمشق، والذي تنامى       يتلمس اإلسرائيليون عواقبه، ال سيما من ناحية الد       

  .بوتيرة متسارعة خالل األشهر الماضية، كما تشير العديد من المصادر الدولية
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النتيجة الثانية، إن إسرائيل أخذت تتحرك على نحو بدت فيه وكأنها تسعى لتعـويض الغيـاب أو                 

 إلى شن ضربات جويـة      -رىضمن أمور أخ  -ودفعها ذلك   . التراخي الغربي في الواقع السوري    

، وهو األمر   ٢٠١٣على مواقع عسكرية وصناعية داخل القطر، خاصة تلك التي حدثت في العام             

، فقد أدركت منذ    "التفهم"الذي لم تكن له أرجحية لدى حليفتها واشنطن، رغم ما أبدته من عبارات              

  .البدء أن كرة النار قد تتدحرج

يركي حول سوريا، ليضاف إلى الخالف القائم حول الملف         وفي المحصلة، حدث تباين إسرائيلي أم     

  .وهنا، أكلت إسرائيل المزيد من رأسمالها السياسي. النووي اإليراني

وما يمكن قوله خالصة، هو أن المشهد السوري الجديد ظهر إلسرائيل بداية وكأنه فرصة يجـب                

  .انتهازها، لكنه انتهى إلى كونه تحديا إستراتيجيا

من ذلك، فإن هذا االستنتاج ال يجب وضعه في إطار تبسيطي، فهناك منظومة مـن               وعلى الرغم   

العوامل الموجهة لسلوك الفرقاء المختلفين، وهي منظومة دينامية بطبعها، متغيرة بتغير الحسابات            

  .والقراءات

ـ                صل ونحن من جهتنا معنيون، في األحوال كافة، بمقاربة قضايانا الوطنية مقاربة نـاجزة، ال ينف

  .فيها اإلجراء التكتيكي عن الرؤية اإلستراتيجية البعيدة المدى

  ٢٣/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة
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