
    

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

 "إطار غير ملزم"واشنطن خفضت سقف توقعاتها التفاق السالم إلى: المالكي

  اإلسرائيليأنفاق وصواريخ المقاومة الفلسطينية كسرت األمن : الزهار

  يونس اكتشف بفعل األحوال الجوية خاننفق : "هآرتس"

 " إلحداث الفوضى في الضفةاًسعي"ه دفتح تهاجم خطاب هنية وتع

   مصر واألردن والخليجفي تعزيز أنظمة الحكم "إسرائيل"على : "األمن القومي"لمركز دراسة 

 المتحدة تنتقد المستوطناتاألمم
   وتطالب برفع الحصار عن غزة

  
٥ص ...   

  

  ٣١٦٧  ٢٥/٣/٢٠١٤الثالثاء 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                      ٣١٦٧ :   العدد    ٢٥/٣/٢٠١٤ الثالثاء :التاريخ

    :أخبار الزيتونة

ملف معلومات يتناول الموقف اإلسرائيلي من األحداث والتغيرات في مصر بعد           يصدر  " الزيتونة"مركز  .٢

  ٢٠١٤مارس /  وحتى منتصف آذار٢٠١٣يونيو /  حزيران٣٠
٦ 

    

    :السلطة

 ٧  درة السالم مع االحتالليطالب القمة العربية في الكويت بسحب مبا" التشريعي".٣

 ٧   بتمديد المفاوضاتإلقناعه مكثفة أمريكيةعباس يلتقي انديك واتصاالت .٤

 ٧  "إطار غير ملزم"واشنطن خفضت سقف توقعاتها التفاق السالم إلى : المالكي.٥

 ٨  المحرريناألسرى رى تستعد الستقبال الدفعة الرابعة من وزارة األس.٦

 ٨  الحكومة تعمل على حماية حقوق أسر الشهداء في الوطن والشتات: الحمد اهللا.٧

 ٩  نزاع عباس دحالن بدأ بالتمدد داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان: الجزيرة نت.٨

 ٩  اجتماع في سفارة فلسطين يؤكد ضرورة الوحدة الفلسطينية لتحصين المخيمات: لبنان.٩

    

    :المقاومة

 ٩  للخروج باستراتيجية موحدة" الشعبية"  بدعوةأبو مرزوق يشيد.١٠

١٠   اإلسرائيلي المقاومة الفلسطينية كسرت األمن أنفاق وصواريخ: الزهار.١١

١١  " إلحداث الفوضى في الضفةاًسعي"ه دفتح تهاجم خطاب هنية وتع.١٢

١١   نابلس ورام اهللا تعلن كشف خليتين مسلحتين في "إسرائيل".١٣

١٢   أي عمل أمنيبالشؤون اللبنانية والتورط بتعهد بعدم التدخل : النأي بالنفس الفلسطينيةمبادرة .١٤

١٣  يونس اكتشف بفعل األحوال الجوية نفق خان: "هآرتس".١٥

١٤  رك دولياًهدد بالتحت وحركة فتح .. الداخلأسرى ألهالي تلغي زيارات "إسرائيل".١٦

١٤   فتح تنهي أزمة احتجاج أطر تنظيم مخيم قلنديا وتنفي اتهامات للواء نافع بمحاربة عرفات.١٧

١٥  في مخيم اليرموك" الحسم"تدعو لتشكيل قوة عسكرية لـ" القيادة العامة".١٨

١٦  تدعو القمة العربية إلى سحب مبادرة السالم ورفض يهودية الدولة" عبيةالش".١٩

١٧  حماس تدين شروع االحتالل في بناء أكبر مشروع تهويدي في القدس.٢٠

١٧  مساجد اهللا" خطف"تصر على " أوقاف رام اهللا: ""حزب التحرير".٢١

    

    



  

  

 
 

  

            ٣ص                                      ٣١٦٧ :   العدد    ٢٥/٣/٢٠١٤ الثالثاء :التاريخ

    :لكيان اإلسرائيليا

١٨  سرائيلية تجيز فكرة التبادل السكاني مع الفلسطينيينالخارجية اإل.٢٢

١٨  موظفةبالوزير اإلسرائيلي سيلفان شالوم مشتبه به بالتحرش .٢٣

١٩  جزافاً" بيبأتل  "ةتهديدات بزلزلهنية لم يطلق ال: ضابط إسرائيلي.٢٤

١٩  ستراتيجي للغربا كعبء وليس كذخر "إسرائيل" ستبرز ةالثورات العربي: محلل عسكري.٢٥

٢١   تركيافيتوقف مقاطعة السياحة  "إسرائيل".٢٦

٢١  لصمت حول اعتقال عناصر للموساد في السودانتلتزم ا" إسرائيل".٢٧

٢١    مصر واألردن والخليجفي تعزيز أنظمة الحكم "إسرائيل"على : "األمن القومي"لمركز دراسة .٢٨

٢٤  لجويةاكتشاف النفق األخير كان بفعل األحوال ا": هارتس"مصدر عسكري إسرائيلي لـ.٢٩

٢٤   إسرائيليون يتظاهرون لمنع إطالق سراح أسرى فلسطينيين: يديعوت.٣٠

    

    :األرض، الشعب

٢٥  األقصى من تداعيات استهداف المسجد تحذر هيئات مقدسية.٣١

٢٥   عسكريةلدواٍع األغوار الشمالية بإخالء مساكنها عائلة في ١٨خطر االحتالل ُي.٣٢

٢٥   بالضفةثمانية فلسطينيين واالحتالل يعتقل.. القدسب  وتخريب سياراتشعارات عنصرية.٣٣

٢٦  االحتاللسجون يروي كيف عذبه جنود ال فلسطيني في أسيرأصغر : وزارة األسرى.٣٤

٢٦  قطاع غزةبفي خان يونس  بيئةللصديقة " المدرسة الخضراء "نشئتُ "ونروااأل".٣٥

٢٧   غزةفياالحتالل يوافق على إدخال مستلزمات بناء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني .٣٦

٢٧   عن معتقليناإلفراج تمديد المفاوضات مقابل معثلثا الفلسطينيين : "سحيةلبحوث الم امركز".٣٧

٢٧  عاطلون عن العمل اإلعاقة في غزةمن ذوي % ٥٩: هيئة حقوقية.٣٨

٢٨   األسوأ منذ عدة سنواتُيعدموسم الصيد الحالي :  في غزةالصياديننقابة .٣٩

٢٨  ١١الـ " إسرائيل"و.. "السعادة" على سلم مؤشر اً عالمي١١٣ المرتبة الـبفلسطين : تقرير.٤٠

   

   : ثقافة

٢٩   بلبنانمخيم برج البراجنةالفنان الفلسطيني محمد عساف ُينهي تصوير فيديو كليب ألغنيته ب.٤١

   

   : مصر

٢٩   واإلمارات من قطر  إلى قطاع غزة بناءمواد شاحنة ٧٤ إدخال :مسؤول مصري.٤٢



  

  

 
 

  

            ٤ص                                      ٣١٦٧ :   العدد    ٢٥/٣/٢٠١٤ الثالثاء :التاريخ

٢٩  إطالق نار على دورية إسرائيلية قرب الحدود مع مصر وال إصابات.٤٣

٣٠  قتل المتظاهرينلمصر لغزة استخدمتها حماس  تبرعت بها التيالذخائر  :القوميرئيس هيئة األمن .٤٤

٣٠   حكم األمور المستعجلةذيستنكر عدم تنفي" حظر حماس"مقيم دعوى .٤٥

   

   : األردن

٣٠  القاضي زعيتر تظاهرة أردنية تطالب برؤوس قتلة.٤٦

٣٠  "األردن وفلسطين ومؤامرة الوطن البديل"دوة في مخيم حطين بعنوان ن.٤٧

   

   :عربي، إسالمي

٣٢   وتطالب بإنهاء حصار غزة من إفشال عملية السالم"إسرائيل"قطر تُحذّر .٤٨

٣٣  صة مع حماسأكدنا ألبو ظبي أنه ال توجد عالقات خا: سودانيمصدر .٤٩

٣٤   في جنيف"حقوق اإلنسان"اإلمارات تشيد بتقرير فولك أمام .٥٠

٣٥  بمشاركة محلية ودولية" ملتقى القدس الثاني"المغرب تحتضن .٥١

   

   :دولي

٣٥   منتجات المستوطنات اإلسرائيليةجيمي كارتر يؤيد وضع عالمة مميزة على.٥٢

٣٥  األوروبية الثامنة تتجه إلى مخيم اليرموك في دمشق" الوفاء"قافلة .٥٣

٣٦  نشطاء دوليون يستنكرون منع لجنة لتقصي حقائق من زيارة السجون اإلسرائيلية.٥٤

    

    :حوارات ومقاالت

٣٧  حلمي األسمر... "!مليونيتها"رسائل حماس في .٥٥

٣٨  نبيل عمرو... بعد العودة من واشنطن.٥٦

٣٩  ماجد كيالي... أزمة البديل عند الفلسطينيين.٥٧

٤١  تسفي برئيل... وانتخابه سيدهور االوضاع في مصر.. ال يزال التأييد للسيسي كبيرا.٥٨

    

 ٤٣  :كاريكاتير

***  

  



  

  

 
 

  

            ٥ص                                      ٣١٦٧ :   العدد    ٢٥/٣/٢٠١٤ الثالثاء :التاريخ

   وتطالب برفع الحصار عن غزة المتحدة تنتقد المستوطناتاألمم .١

 اإلنسانقالت مفوضة األمم المتحدة لحقوق :  عمر خليل-حسن عمار  - روبرت ايفانز -جنيف 

ين إن بناء المستوطنات اإلسرائيلية وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين سبب نافي بيالي االثن

  . المحتلةاألراضيأساسي لكثير من انتهاكات الحقوق في 

 في قطاع غزة وحوله على أيدي األخيرة عن قلقها لتصاعد العنف في اآلونة أيضاوعبرت بيالي 

 التابع لألمم اإلنسانأبلغت مجلس حقوق و .مجموعات فلسطينية في القطاع والقوات اإلسرائيلية

األنشطة اإلسرائيلية المتعلقة باالستيطان وعنف " دولة في جنيف بأن ٤٧المتحدة المؤلف من 

المستوطنين السبب األساسي لكثير من انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة الغربية بما في ذلك 

  ."القدس الشرقية

على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفضال عن ذلك وقالت إن المستوطنات لها تأثير كبير 

 ."كامل حقوق الفلسطينيين االجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية"تنتهك األنشطة المحيطة بها 

وأضافت بيالي وهي قاض سابق بالمحكمة الجنائية الدولية وزارت إسرائيل واألراضي 

 لوقف األنشطة االستيطانية فقد تواصل البناء رغم النداءات المتكررة إلسرائيل"الفلسطينية 

  ."االستيطاني وعنف المستوطنين وكان لهما عواقب مدمرة على المدنيين الفلسطينيين

 الصواريخ من جانب جماعات فلسطينية إطالقوقالت بيالي إن العنف في غزة يتمثل في زيادة 

استهداف المدنيين "ومضت تقول  .عمسلحة على إسرائيل والغارات الجوية اإلسرائيلية على القطا

ورد إسرائيل من خالل .  الصواريخ دون تمييز باتجاه إسرائيل يمثل انتهاكا للقانون الدوليوإطالق

  ."الغارات الجوية مفرط وكثيرا ما يلحق الدمار بالممتلكات الخاصة والعامة

لق بالمخاوف والمتع"وطالبت بيالي بضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة 

مع االعتبار "وقالت بيالي إن الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة ال بد أن يرفع  ."األمنية اإلسرائيلية

  ".اإلسرائيليةالالزم لبواعث القلق األمنية 

 السلطة الفلسطينية إن مراقبي األمم المتحدة إدارتهاوأضافت مشيرة إلى الضفة الغربية التي تتولى 

 القتلى والمصابين في حوادث استخدام القوة على أيدي قوات إعدادكبيرة في زيادة "هناك وثقوا 

وقالت إن ثمة ضرورة ملحة لضمان المحاسبة على مثل هذه  .٢٠١٣في عام " األمن اإلسرائيلية

الحوادث من خالل تحقيقات مستقلة في مزاعم القتل دون وجه حق أو التعذيب وسوء المعاملة 

  .لك الحوادثومحاكمة المسؤولين عن ت

  ٢٤/٣/٢٠١٤وكالة رويترز لألنباء، 

  



  

  

 
 

  

            ٦ص                                      ٣١٦٧ :   العدد    ٢٥/٣/٢٠١٤ الثالثاء :التاريخ

ملف معلومات يتناول الموقف اإلسرائيلي من األحداث والتغيـرات فـي           يصدر  " الزيتونة"مركز   .٢

  ٢٠١٤مارس /  وحتى منتصف آذار٢٠١٣يونيو /  حزيران٣٠مصر بعد 

قـف  أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت ملـف معلومـات يتنـاول المو             

 وحتـى منتـصف     ٢٠١٣يونيو  /  حزيران ٣٠اإلسرائيلي من األحداث والتغيرات في مصر بعد        

  . ٢٠١٤مارس / آذار

؛ ٢٠١١ينـاير   /  كانون الثاني  ٢٥إن حالة الثورة والتغيرات والتطورات التي تشهدها مصر منذ          

السياسيين، واإلعالميين،  تثير اهتماماً كبيراً وقلقاً بالغاً لدى صانع القرار اإلسرائيلي، ولدى عامة            

ـ         . والمتخصصين ، "إسرائيل"وقد زادت عناصر هذا القلق بصعود اإلسالميين المعروفين بعدائهم ل

غير أن صعودهم كان مؤقتاً ومجتـزأ، فقـد تـم           . ورفضهم التفاقيات كامب ديفيد إلى سدة الحكم      

لرئيس المنتخب محمد مرسـي     تعطيل مجلسي النواب والشورى اللذين فازوا بهما، ثم تم إسقاط ا          

 يونيو، وإثر االنقالب العسكري المتحالف مـع عـدد مـن            ٣٠وتعطيل الدستور، إثر مظاهرات     

  .  ٢٠١٣يوليو /  تموز٣األحزاب السياسية في 

 ٣٠يسلط الملف الضوء على أبرز المواقف اإلسرائيلية تجاه األحداث والتغيرات في مصر بعـد               

الملف تصريحات ومواقف المسؤولين الـسياسيين والعـسكريين        ، ويتناول   ٢٠١٣يونيو  / حزيران

ويعـرض مواقـف هـذه      . اإلسرائيليين، وكذلك األكاديميين واإلعالميين، تجاه ما يحدث بمصر       

األطراف من األحداث في سيناء، ومن موقف النظام الجديد من اإلخوان المـسلمين واعتبـارهم               

ومستقبل مصر السياسي، وانعكاسات ذلك علـى       حركة إرهابية، ومن األزمة الداخلية في مصر،        

  . الجانب اإلسرائيلي

ويعرض الملف إلى ارتياح الجانب اإلسرائيلي لقيام السلطات المصرية بتشديد الحصار على قطاع             

غزة، وتدمير األنفاق التي تُعد شرايين الحياة لهذا القطاع، والتي صاحبتها حملة تـشويه لقطـاع                

  . وسائل إعالم مصريةغزة وحركة حماس من قبل 

وتبرز أهمية الملف في كونه مادة علمية مفصلة، تضيف للباحث والمهـتم بالـشأن الفلـسطيني                

والعربي واإلسرائيلي على حد سواء، كماً خصباً من المعلومات الواضحة والدقيقة حول الموقـف              

ويبـرز  . بشكل أفـضل  ، وفهم سياستها    "إسرائيل"ويفيد صناع القرار في تعاملهم مع       . اإلسرائيلي

  .آراء أبرز المحللين في الصحف اإلسرائيلية، وتوجهات اإلعالم العبري

٢٢/٣/٢٠١٤المركز الفلسطيني لإلعالم،   

  

  



  

  

 
 

  

            ٧ص                                      ٣١٦٧ :   العدد    ٢٥/٣/٢٠١٤ الثالثاء :التاريخ

 في الكويت بسحب مبادرة السالم مع االحتالل يطالب القمة العربية" التشريعي" .٣

حب المبادرة العربية دعا المجلس التشريعي الفلسطيني القمة العربية في الكويت إلى س: غزة

، وعدم التعاطي مع خطة كيري تحت أي ظرف من "في ظل تجاهل وازدراء االحتالل لها"للسالم 

  .الظروف، والتأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية دون أي انتقاص

الفلسطيني  لرئيس المجلس التشريعي األولجاء ذلك في رسالة وجهها الدكتور احمد بحر النائب 

  .إلى القادة والزعماء العرب المشاركون في القمة العربية) ٣|٢٤(مساء االثنين 

  ٢٤/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  بتمديد المفاوضاتإلقناعهكية مكثفة يمرأ يلتقي انديك واتصاالت عباس .٤

  التقى الرئيس محمود عباس اليوم االثنين في عمان بالمبعوث االمريكي لعملية السالم:رام اهللا

 وعشرين ساعة، كما تلقى الرئيس اتصاال خالل أربعمارتين اندك، للمرة الثانية خالل اقل من 

  .االجتماع من وزير الخارجية االمريكي جون كيري، بهدف ايجاد صيغة لتمديد المفاوضات

وعلمت القدس دوت كوم، من مصادر سياسية، ان الهدف االساسي من تكثيف االتصاالت 

ايجاد صيغة لتمديد "  من الواليات المتحدة هوعباس منذ عودة سطينيينالفلاألمريكية مع 

  واإلسرائيليين الفلسطينيينالمفاوضات بين 

ووفق المصدر فإن االميركيين سيسعون إلى اقناع الرئيس عباس بتمديد المفاوضات، والحصول 

  .يتعلى إطار عربي داعم لذلك خالل اعمال القمة العربية التي تبدأ غدا في الكو

  ٢٥/٣/٢٠١٤القدس، القدس، 

  

 "إطار غير ملزم"واشنطن خفضت سقف توقعاتها التفاق السالم إلى : المالكي .٥

الشرق «قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حوار مع :  سوسن أبو حسين-الكويت

ارته إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سوف يبلغ القادة العرب اليوم بتفاصيل زي» األوسط

وأفاد بأن الرئيس أبو مازن لن يحصل على . لواشنطن ولقائه مع الرئيس األميركي باراك أوباما

أية مبادرات مكتوبة من الجانب األميركي بشأن اتفاق إطار، وأن كل ما يدور في هذا الخصوص 

يات ربما يكون فخا إسرائيليا وتحويل فكرة اإلطار ومحتواه إلى مرجعية جديدة بديلة عن مرجع

  . الشرعية الدولية لعملية السالم

 نحن ننتظر اتفاق سالم حسب ما أشار إليه جون كيري وزير الخارجية األميركي قبل بدء -

المفاوضات منذ تسعة أشهر، واآلن خفضوا سقف توقعاتهم من اتفاقية سالم إلى اتفاق إطار، 
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إلطار نفسه، ولكن غير ملزم وكانوا يتحدثون أيضا عن اتفاق إطار ملزم، واآلن يتحدثون عن ا

  . ويسمح للفرقاء بتقديم مالحظاتهم

: وتحدث المالكي عن العالقة مع مصر وقرارها باعتبار حماس جماعة محظورة وإرهابية، وقال

نحترم القرار المصري وسيادة مصر وحفاظها على أمنها القومي، ونحاول العمل على إنهاء «

  . »على قطاع غزةاالنقسام مع حكومة حماس التي تسيطر 

  ٢٥/٣/٢٠١٤الشرق االوسط، لندن، 

  

  المحرريناألسرى وزارة األسرى تستعد الستقبال الدفعة الرابعة من  .٦

أعلن وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين، : غزة

 من الشهر ٢٩ في "يلإسرائ" الستقبال األسرى الذين من المقرر أن تطلقهم االستعداداتاستكماَل 

يعيشون لحظات ترقب صعبة «وقال في تصريحات أمس، إن األسرى المنوي تحريرهم  .الجاري

كل تلك التصريحات ال تعنينا «واعتبر أن . »جداً، وهم يتابعون التصريحات اإلسرائيلية في شأنهم

  .»زازجزء من محاولة االستعراض واالبت«، واصفاً إياها بأنها »كفلسطينيين في شيء

من حملَة بطاقة الهوية ) الفلسطينيين(عشرات «وأوضح أن إسرائيل أطلقت في فترات سابقة 

اإلسرائيلية في عمليات تبادل لألسرى، لكنها تحاول التالعب بعواطف األسرى وذويهم بتلك 

  .»التصريحات

  ٢٥/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

 

  داء في الوطن والشتاتالحكومة تعمل على حماية حقوق أسر الشه: الحمد اهللا .٧

رامي الحمد اهللا أن الحكومة ستعمل على حماية حقوق  .أكد رئيس الوزراء د": وفا "-رام اهللا

وأضاف أن الحكومة ستواصل  .ذوي الشهداء في الوطن والشتات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم

تحسين ظروف وضمان عملها وعلى قاعدة التعاون المشترك مع التجمع الوطني ألسر الشهداء، ل

مجانية التعليم المدرسي والجامعي ألبناء وبنات وزوجات الشهداء، وحصول كافة أفراد أسرهم 

على التأمين الصحي والمجاني، واالستمرار في نظام صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى 

جمع الوطني جاء ذلك كلمته في المؤتمر الوطني للعام الثالث للت .بما يضمن لهم الحياة الكريمة

ألسر شهداء فلسطين، برام اهللا وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعدد 

  .من الوزراء والشخصيات االعتبارية

  ٢٥/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، 
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  نزاع عباس دحالن بدأ بالتمدد داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان:  نتالجزيرة .٨

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في لبنان للجزيرة نت أن الصراع : بيروت-جهاد أبو العيس

السياسي بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد 

  .دحالن بدأ بالتمدد داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان

دأت بالفعل وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن مجموعات محسوبة على دحالن ب

بالتحرك داخل أوساط حركة فتح، واستقطاب ما يمكن استقطابه منها وغيرها، ضمن إطار جديد 

  .بات دحالن يسعى لتشكيله داخل المخيمات

ولفتت المصادر عن رصدها تحركات لتشكيل نواة مسلحة قادرة على فرض السيطرة حال 

يدين لها بدؤوا باالنخراط الفعلي ضمن الحاجة، وأن عددا من الشباب المفصولين من فتح أو المؤ

  . سنة٢٠ و١٨ على شباب بأعمار صغيرة بين -أي اإلطار-هذا اإلطار مع تركيزه 

وقالت إن قوى لبنانية باتت تدخل وتستثمر حالة النزاع القائمة بين دحالن وعباس، حيث برز دعم 

دة لدعم تحركات دحالن، عباس داخل المخيمات، في مقابل قوى أخرى باتت مستع-قوى لتيار فتح

  .ومحاولة توظيفها لخدمة أجندة سياسية وأمنية

  ٢٥/٣/٢٠١٤الجزيرة نت، الدوحة، 

 

   يؤكد ضرورة الوحدة الفلسطينية لتحصين المخيماتاجتماع في سفارة فلسطين: لبنان .٩

كرس اجتماع موسع للقوى والفصائل الفلسطينية الوطنية واالسالمية عقد في سفارة : رأفت نعيم

فلسطين في بيروت ظهر االثنين وحدة المبادرة الفلسطينية الهادفة لتحصين امن المخيمات ومنع 

 واستقرار لبنان، ووضع اسس واضحة وثابتة لترتيب بأمناستخدامها منطلقا او ممرا ألي اخالل 

ه العالقة مع السلطات اللبنانية في كل ما له عالقة بالوجود الفلسطيني في لبنان بكل مندرجات

  .السياسية واألمنية واالجتماعية واالنسانية

  ٢٥/٣/٢٠١٤المستقبل، بيروت، 

  

  للخروج باستراتيجية موحدة" الشعبية"  بدعوة يشيدمرزوقأبو  .١٠

أشادت حركة حماس بالدعوة التي أطلقتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لعقد اجتمـاع             : القاهرة

  .اتيجية موحدةوطني عاجل للفصائل الفلسطينية للخروج باستر
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وأكّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريح نشره عبر موقع               

تـستحق  "أن دعوة الجبهـة الـشعبية       ) ٣-٢٥(اليوم الثالثاء   فجر  " فيسبوك"التواصل االجتماعي   

  ".التقدير واالستجابة

اجل لصياغة استراتيجية وطنية    وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعت لعقد اجتماع وطني ع         

  .  بديلة لسياسة التسوية والمفاوضات العبثية وتتبني خيار المقاومة

  ٢٥/٣/٢٠١٤، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

   اإلسرائيليأنفاق وصواريخ المقاومة الفلسطينية كسرت األمن : الزهار .١١

الصواريخ التي تمتلكهـا    محمود الزهار، أن األنفاق و    " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة      

  .المقاومة الفلسطينية كسرت منظومة األمن اإلسرائيلية

إن الحضور المهيـب لمهرجـان      : "محمود الزهار " حماس"وقال عضو المكتب السياسي لحركة      

الحركة اليوم األحد بساحة السرايا بغزة، يعني مدى التمسك الشعبي بالمقاومـة ورفـضه نهـج                

  ".المفاوضات والتسوية

الفضائية أن المقاومة كسرت منظمة األمـن       " القدس"اف الزهار في لقاء تلفزيوني على قناة        وأض

  . التي تمتلكها، ولذلك ى خوف عليهاوالصواريخاإلسرائيلية وذلك باألنفاق 

لم تنقض االتفاق، مشدداً أن من قـام بـنقض االتفـاق            " حماس"وعن اتفاق مكة، أكد الزهار أن       

  .والسلطة برام اهللا" إسرائيل"ق عليه بمكة هم أمريكا ووالمعطل األساس لما اتف

 جميعها، سواء أكانت اإلنـسان أو األرض أو         الفلسطينيةوأوضح أن السلطة تنازلت عن الثوابت       

  .العقيدة أو المقدسات

ولفت الزهار إلى أن المفاوضات بين السلطة واالحتالل اإلسرائيلي ال نقاط قوة لها، فكلها نقـاط                

  .كا ترعاها لتحمي االحتالل ومكوناتهضعف، وأمري

وأكد الزهار أن السلطة ال تستطيع أن تدعم أي شكل من أشكال المقاومة، حتى المقاومة الـشعبية                 

  .التي تعني أن يرمى االحتالل بالحجارة

واعتبر أن السلطة ليس أمامها إال أن تمدد المفاوضات مع االحتالل، أو أن يهـرب قادتهـا مـن                   

  .ا لمن يستطيع حمل السالحاألرض ويتركوه

  ٢٤/٣/٢٠١٤، الشعب، مصر
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  " إلحداث الفوضى في الضفةاًسعي "وتعدهفتح تهاجم خطاب هنية  .١٢

خطاب رئيس الحكومة الفلسطينية فـي غـزة إسـماعيل          " فتح"هاجمت حركة   : )فلسطين(رام اهللا   

في ذكرى  " حماس"التي ألقيت في المهرجان الحاشد الذي نظمته حركة         ) ٣|٢٣(هنية، أمس األحد    

استشهاد الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، معتبرة أنه يسعى إلحداث الفوضـى والبلبلـة فـي                

  .الضفة

هـي تكـريس فكـرة      " حماس"إن استراتيجية   "اسامة القواسمي   " فتح"وقال المتحدث باسم حركة     

بلبلـة فيـه     الفوضى وال  وإحداث لالنقضاض على الداخل الفلسطيني      اإلسرائيليمقاومة االحتالل   

  .، حسب تعبيره" الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينيةأنقاضبهدف فرض سيطرتها وحكمها على 

 علـى   أفعالهـا عن مواقفهـا وردود     " حماس"وعبر القواسمي عن أسفه للكيفية التي عبرت فيها         

الجريمة التي ارتكبها جيش االحتالل في مخيم جنين وراح ضحيتها ثالث من شـباب فلـسطين،                

 مـا   أكثـر  الفلسطيني والداخل الفلسطيني     األخ تستهدف   أنها أخرىتثبت مرة   " حماس"ان  : "الوق

  ".تستهدف االحتالل

في غزة باألمس والرسائل التي تـضمنتها الكلمـات        " حماس"إن المهرجان الذي اقامته     : "وأضاف

لالحـتالل   ما وجهـت     أكثروجهت لالخ الفلسطيني والعربي     " حماس"التي ألقيت تؤكد أن رسائل      

  ".الذي يرتكب جرائمه في قطاع غزة والضفة والقدس يومياً

ال تفكـر بالمـصالحة     " حمـاس "هذه الكلمات وهذه الخطابات تؤكد مرة اخـرى ان          "وأوضح أن   

 تواصل سياسة تكريس االنقسام وتعميق الشرخ داخل الشعب الفلسطيني وان همهـا             وأنهاالوطنية  

  .ب المصلحة الوطنية العامة، على حد تعبيرهالوحيد هو مصالحها الضيقة على حسا
  ٢٤/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  
  نابلس ورام اهللا  تعلن كشف خليتين مسلحتين في "إسرائيل" .١٣

كشفت إسرائيل أمس عن اعتقال أفراد خليتين عسكريتين        : ، سما "الحياة "-القدس المحتلة، رام اهللا     

لماضيين، من خالل التعاون ما بين جهـاز  من نابلس ورام اهللا في الضفة الغربية خالل الشهرين ا      

  .والجيش اإلسرائيلي" شاباك"األمن العام اإلسرائيلي 

وأفاد موقع القناة السابعة للتلفزيون اإلسرائيلي بأنه تم اعتقال خلية من منطقة نابلس كانت مسؤولة               

انون الثاني  ك١٥في " كيدوميم"عن تنفيذ عملية إطالق نار على سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة         

الماضي، وكذلك إلقاء عبوة ناسفة على سيارة ثانية للمستوطنين، وفي العمليتين لـم تقـع               ) يناير(

  .إصابات في صفوف المستوطنين
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وأضاف الموقع أن أفراد الخلية حاولوا تنفيذ عمليات قبل ذلك بشهرين لكنهم فشلوا في ذلك، وقـد                 

ح لتنفيذ العمليات، اذ سلموا السالح الذي نفذوا بـه          جمع أفراد هذه الخلية معلومات وتزودوا السال      

  .العملية بعد اعتقالهم

وجهاد أحمد عـادل    )  عاماً ٢٣(ومن بين المعتقلين في هذه الخلية عماد عبد الجابر نايف شخشير            

ـ  ومالك  )  عاماً ٢٤(، في حين تم اعتقال أمجد فتح اهللا أحمد بوال           ) عاماً ٢١(شخشير    رعبد الناص

، وذلـك علـى خلفيـة تقـديم         ) عاماً ٢١(ونضال ماجد جواد زوربا     )  عاماً ٢٢ (سليمان صبحي 

  .مساعدات ألفراد الخلية

" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"كما تم اعتقال خلية ثانية من بلدة بيرزيت شمال رام اهللا تابعة لـ            

عترف بتنفيـذ   الذي ا )  عاماً ٢٧(تضم عدداً من شبان البلدة، من بينهم فادي صادق موسى وشحه            

) فبراير( شباط   ٢٥عملية إطالق نار وإلقاء قنبلة صوت على موقع للجيش قرب بلدة بيرزيت في              

وأردف . الماضي، بمشاركة معتز وشحه الذي جرى اغتياله بعد ذلك داخل منزله فـي بيرزيـت              

جهاز الموقع أن فادي وشحه سلّم السالح الذي استخدمه في عملية إطالق النار، في حين ما زال                  

  .يواصل التحقيق مع باقي أفراد الخلية" شاباك"

  ٢٥/٣/٢٠١٤، الحياة، لندن

  

  أي عمل أمني بالشؤون اللبنانية والتورط بتعهد بعدم التدخل :  النأي بالنفس الفلسطينيةمبادرة .١٤

تحييد المخيمـات عـن الـصراعات الداخليـة         "مبادرة  تستعد حركة حماس إلطالق     : آمال خليل 

ومن المقـرر أن تعلـن      . لتي تشارك فيها القوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية كافة       ا" واإلقليمية

الجمعة المقبل في مؤتمر صحافي يعقد في عين الحلوة بعد االتفاق النهائي على بنودها في اجتماع                

  .تعقده لجنة الصياغة اليوم في المخيم

الحركـة  "الـسعدي ورئـيس     أبو طـارق    " عصبة األنصار "منهم رئيس   (وكان أعضاء المبادرة    

جمال خطاب والمسؤول السياسي لحماس علي بركة وممثل الجهاد أبو عماد           " اإلسالمية المجاهدة 

األول مع منظمة التحرير الفلسطينية في الـسفارة        : ، قد عقدوا اجتماعين تنسيقيين أمس     )الرفاعي

فـي  " فتح االنتفاضة "قر  الفلسطينية بمشاركة السفير أشرف دبور، والثاني مع قوى التحالف في م          

 التي تؤلف المبـادرة     ١٤أن البنود الـ    " األخبار"أوضح بركة في اتصال مع      و. مخيم مار الياس  

، تشكل  "اإليمان بفلسطين وحدها أرضاً للجهاد    . "نوقشت مع المرجعيات اللبنانية السياسية واألمنية     

على منع الفتنة المذهبية والحؤول     منطلق المبادرة التي تدعو إلى المحافظة على المخيمات والعمل          
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ـ لبناني ودعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره وحماية الهويـة وحـق             دون وقوع اقتتال فلسطيني   

  .العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير

وتعلن إدانة كل عمليات التفجير، متعهدة تعزيز استقرار المخيمات ورفع الغطاء عن كل من يثبت               

في المقابـل، تعطـي المبـادرة دوراً        . األمنية فيها ومنع استقبالهم أو إيوائهم     تورطه في األعمال    

للمراجع اللبنانية المعنية بالشأن الفلسطيني لتوفير الغطاء السياسي والقضائي واألمنـي لتنفيـذها             

  .وإنجاحها وتخفيف اإلجراءات على مداخل المخيمات وحماية المخيمات من االستهداف

المرجعيـة العليـا    "لمبادرة تعهد أن تكون القيادة الفلسطينية الموحدة في لبنـان           البند الختامي في ا   

ليس هذا فحسب، بل إن     ". والمسؤولة المباشرة سياسياً وأمنياً عن اإلشراف على المبادرة وتنفيذها        

ـ          ضرورة إشـراك فـتح فـي       "الجهاد وحماس، سمعتا نصائح من مراجع أمنية وسياسية لبنانية ب

  ". بنانيةتحركاتهما الل

، مؤكداً توافق الفصائل على منع اإلخـالل بـاألمن   "ليس مسموحاً ألحد أن يخطئ    "كد بركة أنه    وأ

وماذا لو طلبت األجهزة اللبنانية تسليم أحد المطلـوبين؟         ". ما حدا على رأسه ريشة    "بنحو حازم و  

 طلـب تـسليم     ، قال بركة تعليقاً على احتمـال      "المبادرة ال تعمل بمفعول رجعي، وما فات مات       "

في المقابل، طالب الدولة بالتعاون على معالجة ملفـات        .  عاماً مثالً  ٢٠شخص مطلوب للدولة منذ     

وال سيما أن الكثير منهم مطلوبـون منـذ سـنوات بقـضايا             "المطلوبين في المخيمات وتسويتها،     

  ".بسيطة

  ٢٥/٣/٢٠١٤، األخبار، بيروت

  

  الجويةيونس اكتشف بفعل األحوال  نفق خان: "هآرتس" .١٥

عـن مـصادر    ) ٣-٢٤(الصهيونية مساء أمس االثنـين      " هآرتس"نقلت صحيفة   : القدس المحتلة 

عسكرية أن اكتشاف النفق األخير جاء بفعل األحوال الجوية واألمطار الغزيرة التي هطلت علـى               

  . ما يؤكد صدق رواية القسام حول النفق،تلك المنطقة مؤخراً

داخـل  )  م٧٠٠(ألطول على اإلطـالق حيـث يبلـغ طولـه          وقالت المصادر إن هذا النفق هو ا      

  .األراضي المحتلة وهي المسافة األبعد التي يصلها نفق حتى اآلن

وقالت الصحيفة إن طول هذا النفق يبلغ ضعف طول النفق السابق والذي تم اكتشافه خالل شـهر                 

لثة ونيريم حيـث يعـد      أكتوبر من العام الماضي وتم اكتشافه بين كيبوتس العين الثا         /تشرين األول 

  .النفق الرابع الذي يكتشف خالل العام ونصف الماضية
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ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري صهيوني أن هذا النفق هو األعمق داخل األراضي المحتلـة               

  . متر عن كيبوتس نيريم٨٠٠حيث ال يبعد سوى 

-٨اوح ما بـين      عمق هذا النفق يتر    إن: الماضي نهاية األسبوع    صهيوني كبير قال  وكان ضابط   

 متر حيث قامت القوات الهندسية بحفر عدة حفر في األرض حتى تم التوصل إلـى محـور                  ٢٠

  .النفق وفتحته األمر الذي يؤكد على أن حماس كانت تعد هذا النفق لعملية إستراتيجية

  ٢٥/٣/٢٠١٤، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

  هدد بالتحرك دولياًت تحوحركة ف .. الداخلأسرى ألهالي تلغي زيارات "إسرائيل" .١٦

 ان الـسلطات    اإلسرائيلية" هآرتس" ذكرت صحيفة    : ترجمة خاصة  - القدس دوت كوم     -رام اهللا   

 من الداخل قبل ايام مـن الموعـد المقـرر           أسرى ألهالي زيارات كانت مقررة     ألغت اإلسرائيلية

 قد تتراجع عن    ئيلإسرا أن إلى عنهم، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ما يؤشر           لإلفراج

  . سراحهمبإطالقالتزامها 

من جهته، صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أنه في حال رفـضت إسـرائيل                 

اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى فإن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة منهـا توجـه قيـادة                  

  .السلطة لألمم المتحدة

، مساء اليوم االثنين، إن الموعد      "هآرتس"االلكتروني لصحيفة   وأضاف اشتية في مقابلة مع الموقع       

المحدد لإلفراج عن الدفعة الرابعة سيكون تاريخا رئيسيا يمكن أن يشهد على نوايا إسرائيل تجـاه                

العملية السياسية، والرفض من قبل إسرائيل يعني انتهاكا جسيما للتفاهمات التي جـرى االتفـاق               

   .ذ حينها القرارات المناسبةعليها مسبقا والسلطة ستتخ

ال شـك فـي أن هنـاك        " انه    وأضاف .وقال اشتية للصحيفة أنه ال يوجد سبب لتمديد المفاوضات        

تقاطعا مركزيا ننتظره فيما يتعلق بالسالم والقضية الفلسطينية وهذا الذي يهمنـا ولـيس تمديـد                

  ".المفاوضات

  ٢٤/٣/٢٠١٤، القدس، القدس

  

   تنظيم مخيم قلنديا وتنفي اتهامات للواء نافع بمحاربة عرفات فتح تنهي أزمة احتجاج أطر .١٧

أكدت مصادر قيادية فتحاوية وازنة من الضفة الغربية أنه تم احتواء أطـر             : أشرف الهور  -غزة  

التنظيم في مخيم قلنديا لالجئين، عقب ما تسرب من بعض أوراق التحقيق في قضية النائب محمد                

 المخيم اللواء بشير نافع، الذي قضى في تفجير إرهابي فـي            ابن تاالتهامادحالن، بعد أن طالت     
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العاصمة األردنية عمان، واتهم حسب صورة لمحضر التحقيق، من قبـل أعـضاء فـي اللجنـة                 

بالضفة لخنق الرئيس الراحـل ياسـر عرفـات،         ’ القوة التنفيذية ‘المركزية لحركة فتح بأنه شكل      

ن جرى نفي ما ورد في المحاضر التي نشرتها مواقـع           ولزعزعة قوة األمن الوقائي، وذلك بعد أ      

وقال فهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الثـوري         . إلكترونية مقربة من النائب محمد دحالن     

ـ     أن المشكلة التي كانت قائمة في مخيم قلنديا انتهت،         ’ القدس العربي ’لحركة فتح في تصريحات ل

  .’وزها على قاعدة وئد الفتنقيادة الحركة وكوادرها استطاعوا تجا‘وأن 

وأشاد الزعارير باللواء نافع، وأكد أن له دور وطني في مرحلة بناء الـسلطة الفلـسطينية، وأن                 

  .’يقدره كل أبناء حركة فتح‘تاريخه 

فإن حالة من الغليان شهدها مخيم قلنديا منذ        ’ القدس العربي ‘ووفق المعلومات التي حصلت عليها      

ب محاضر من لجنة التحقيق التي شكلتها فتح الستجواب النائب دحـالن،            أيام، وتحديدا عقب تسر   

  . قرارا بفصله نهائيا من الحركة٢٠١١قبل أن تصدر اللجنة في منتصف العام 

وهذا الخالف الفتحاوي الجديد هو امتداد للخالف الناشب بين الرئيس محمود عبـاس، والنائـب               

ات عديدة إلى دحالن، بتلميحه عن مشاركته في        دحالن، خاصة بعد أن وجه الرئيس مؤخرا اتهام       

دس السم للرئيس الراحل عرفات، وقتل ستة من قادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية، والمـشاركة            

في اغتيال قائد أركان حماس السابق صالح شحادة، واختالس ماليين الدوالرات، حيث تبعـه رد               

  .من دحالن شن خالله هجوما مضادا على الرئيس

  ٢٥/٣/٢٠١٤، س العربي، لندنالقد
  
  في مخيم اليرموك" الحسم"تدعو لتشكيل قوة عسكرية لـ"  العامةالقيادة" .١٨

الفصائل الفلسطينية إلى   " القيادة العامة "دعا أنور رجا، المسؤول اإلعالمي للجبهة الشعبية        : دمشق

جنوب (سطينيين  تشكيل قوة عسكرية مشتركة لحسم األمر عسكريا في مخيم اليرموك لالجئين الفل           

  .، وإنهاء األزمة فيه، حسب تعبيره)دمشق

 اتخاذ  إلىإننا ندعو الفصائل الفلسطينية     "نسخة عنه،   " قدس برس "وقال رجا في بيان صحفي تلقت       

خطوات جادة واالعتراف بالفشل في معالجة أزمة المخيم بالطرق السلمية والكف عن االسـتمرار              

  ".في تجريب ما هو مجرب

على الطريقـة   " حمائم سالم "المسلحين في مخيم اليرموك يصورون أنفسهم على أنهم         "واعتبر أن   

  .، حسب وصفه"الصهيونية، لكنهم في حقيقة األمر أشباح
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ودعا الفصائل الفلسطينية األربعة عشر إلى تشكيل قوة فلسطينية مشتركة وحسم األمر عـسكرياً              

تبـويس  "طيني موحد والكف عـن سياسـة        في مخيم اليرموك، معتبراً أنه آن األوان لموقف فلس        

  .، كما قال"اللحى

علـى  " هاون"المسلحين داخل المخيم بإطالق الرصاص وقذائف       " القيادة العامة "واتهم القيادي في    

أثناء توزيع المساعدات، ما أدى إلـى استـشهاد         ) األحد(تجمع للمواطنين في ساحة الريجة أمس       

  .أربعة مواطنين وجرح آخرين
  ٢٤/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  
  تدعو القمة العربية إلى سحب مبادرة السالم ورفض يهودية الدولة" الشعبية" .١٩

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القمة العربية المنعقدة في دولـة الكويـت             : )فلسطين(غزة  

وخطة وزير الخارجية األمريكـي     " يهودية الدولة "بسحب المبادرة العربية للسالم والتمسك برفض       

  . كيريجون

في الكويت القمة العربية في وقت تشهد فيه المنطقـة العربيـة أحـداثاً              ) ٣|٢٥(وتنطلق الثالثاء   

داخلية، وتدخالت خارجية عززت من حالة االنقسام السائدة، وألحقت ضرراً كبيـراً بالمـصالح              

  .الوطنية والقومية لألمة العربية

لت غطاء للتطبيـع مـع االحـتالل، وقـدمت          المبادرة العربية شكّ  "واعتبرت الجبهة في بيان لها      

تنازالت مسبقة تجاه بعض الحقوق الرئيسية للشعب الفلسطيني، وبشكل خاص ما يتعلـق بحـق               

  ".العودة لالجئين

وطالبت الجبهة في بيان لها القمة بالتأكيد على المكانة المركزيـة للقـضية الفلـسطينية كقـضية                 

  .سناد السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطينيمركزية لألمة العربية، وتجسيد ذلك باإل

ودعت إلى التمسك برفض مطلب يهودية الدولة، ومقاومة كل الضغوطات التي تمارسـها اإلدارة              

  .األمريكية على القيادة الفلسطينية وبعض البلدان العربية بهدف اإلقرار بذلك المطلب

 الخارجية األمريكي لبلـورة إطـار لحـل         وطالبت الجبهة برفض األفكار التي يعمل عليها وزير       

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، يقوم في جوهره على نفي حقوق الشعب الفلسطيني وتبني جوهر             

 وتحديـد موقـف يـرفض اسـتمرار         الفلـسطيني، المواقف اإلسرائيلية المناقضة لحقوق الشعب      

  .عاية أمريكيةمع دولة االحتالل بر" العبثية الضارة"المفاوضات التي وصفتها بـ 
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وشددت على ضرورة تجسيد القرارات السابقة للقمم العربية الخاصـة بـدعم صـمود الـشعب                

الفلسطيني ودعم مؤسساته، بما في ذلك دعم مدينة القدس التي تتعرض بشكل متسارع للتهويـد،               

  .وتطبيق ما قررته قمة ليبيا بهذا الخصوص

وحتى ال تتحول    "الفلسطيني،خدم صمود الشعب    ودعت إلى تفعيل قرار شبكة األمان للسلطة بما ي        

المساعدات األمريكية وغيرها إلى أداة ضغط على القيادة الفلسطينية لتقديم التنازالت المطلوبة، أو             

  .وفق البيان". الرضوخ لمطلب تمديد المفاوضات لمدة عام

طـاع غـزة    وطالبت بالعمل على إنهاء الحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني عمومـاً وق            

  .خصوصاً واتخاذ السياسات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك
  ٢٥/٣/٢٠١٤قدس برس، 

 
   تدين شروع االحتالل في بناء أكبر مشروع تهويدي في القدسحماس .٢٠

 االحتالل اإلسرائيلي في بناء مـشروع مـا يـسمى           شروع سلطات أدانت حركة حماس    : بيروت

 ألف متر مربع في الجانب الغربي مـن         ٣٥ تصل إلى    ، وذلك على مساحة   "المجمع القومي لآلثار  "

مدينة القدس المحتلة، وأكدت بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة فرض األمر الواقع تحت أي               

  .ظرف

بشدة استمرار التوسع االستيطاني المحمـوم      ) "٣|٢٤( االثنين   لها اليوم  في بيان كما أدانت الحركة    

ني في مدينة القدس المحتلة مستغالً مظلة المفاوضات مع الـسلطة           الذي يمارسه االحتالل الصهيو   

واالنحياز األمريكي والصمت والتواطؤ الدولي أمام جرائمه المستمرة ضد الـشعب الفلـسطيني             

 ."وأرضه ومقدساته
 ٢٤/٣/٢٠١٤قدس برس، 

 
  مساجد اهللا" خطف"تصر على " أوقاف رام اهللا: "" التحريرحزب" .٢١

اإلسالمي في فلسطين وزارة األوقاف والشؤون الدينيـة        " حزب التحرير "هم  ات: )فلسطين(رام اهللا   

ترتكب جرائم سياسية فـي المـساجد، وتريـد         "في رام اهللا، التابعة لحكومة الضفة الغربية، بأنها         

  ".تحريف الكلم عن مواضعه

قـدس  "وقال عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير، ماهر الجعبري، في تصريحات خاصة لـ             

القضاء على رسالة المساجد فـي نـشر        "، أن السلطة وأوقافها يسعون لـ       )٣|٢٤(، االثنين   "سبر

  ".الوعي وشحن األمة نحو مشروع التحرير على أساس اإلسالم
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تسخر المدراء والوكالء فيها لخوض صراع بالوكالة عن وزيرها         "وأشار إلى أن وزارة األوقاف      

 ".الجبن السلطوي" واصفاً ذلك بـ،"محمود الهباش لتحقيق أجندته السلطوية

  ٢٤/٣/٢٠١٤قدس برس، 
  

  سرائيلية تجيز فكرة التبادل السكاني مع الفلسطينيين اإلالخارجية .٢٢

 قالت صحيفة هآرتس االسرائيلية إن وزارة الخارجية وضعت رأياً قانونياً يشَرِعن : معا-بيت لحم

ن التي يحبذها وزير الخارجية أفيغدور فكرة التبادل السكاني المحتمل بين إسرائيل والفلسطينيي

  .ليبرمان

وجاء في الرأي أن القانون الدولي ال يتنافى مع فكرة تسليم تجمعات سكنية عربية في منطقة 

وادي عارة إلى الدولة الفلسطينية المفترضة ضمن تسوية مستقبلية على أن يتم ذلك بموافقة 

واستبعد مكتب النائب العام  .قة وتعويضهمالجانب الفلسطيني وعدم سحب جنسية سكان المنط

 .االسرائيلي بأن يسمح القانون الدولي بنقل وادي عارة المثلث الى دولة فلسطين

  ٢٥/٣/٢٠١٤، وكالة معاً اإلخبارية

  

  موظفة ب  اإلسرائيلي سيلفان شالوم مشتبه به بالتحرشالوزير .٢٣

ر اإلسرائيلي سيلفان شالوم، المرشح كُشف النقاب االثنين، عن أن الوزي): يو بي اي (-تل أبيب

لمنصب الرئيس اإلسرائيلي المقبل، مشتبه به بالتحرش الجنسي بحق موظفة كانت تعمل تحت 

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن الموظفة قدمت األحد شكوى ضد شالوم  . عاما١٥ًإمرته قبل 

ن، الذي حول بدوره الشكوى إلى إلى المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشطاي

الوحدة القُطرية للتحقيق في قضايا الغش بهدف تقصي الحقائق والتدقيق في ما إذا كان باإلمكان 

ووفقاً للتقارير اإلسرائيلية، فإن التقديرات في الشرطة تشير إلى أن  .فتح تحقيق ضد الوزير

ا قانون التقادم، ولذلك فإنه يستبعد الشكوى تعود إلى سنوات طويلة مضت، وأنه ربما يسري عليه

 ضد شالوم، كما أن فحصاً على جهاز كشف الكذب أجرته الشرطة اتهامأن ينتج عنها الئحة 

وقال مقربون من شالوم، إن الوزير ليس لديه أية  .أظهر وجود إشكالية في إفادة الموظفة

ف المقربون أن هذه القضية وأضا .معلومات حول الموضوع، وإنه لم يسمع باسم الموظفة من قبل

 .هي مكيدة مدبرة هدفها منع انتخاب شالوم رئيساً للدولة

  ٢٥/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن
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  جزافاً" بيبأتل  "ةهنية لم يطلق التهديدات بزلزل: ضابط إسرائيلي .٢٤

حذر ضابط كبير في قوات االحتالل االسرائيلي من مغبة المرور على تصريحات رئيس : وكاالت

مرور الكرام، " تل أبيب"وزراء الفلسطيني بغزة إسماعيل هنية أمس بخصوص حديثه عن زلزلة ال

هل سننتظره حتى ": متسائالًمشددا على أن هنية كان يقصد ما يقول ولم يطلق التهديدات جزافًا، 

  ".يحقق وعده؟

 في االحتالل وقال الضابط تسفيكا فوجل والذي كان يشغل منصب مسئول قيادة المنطقة الجنوبية

إبان انتفاضة األقصى والمسئول عن أوامر إطالق النار خالل الحرب على غزة نهاية عام 

 أنه ينصح أولئك الواهمين والذي يتحدثون عن السالم أن يستمعوا إلى كالم هنية ٢٠٠٩، ٢٠٠٨

تل "باألمس حيث توعد بعد أيام فقط من كشف النفق الهجومي للحركة شرق خانيونس بزلزلة 

  ".أبيب

  ٢٤/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين

  

   كعبء وليس كذخر إستراتيجي للغرب"إسرائيل" ستبرز ةالثورات العربي: محلل عسكري .٢٥

يرى المحللون في إسرائيل أن إسقاطات ثورات التحول الديمقراطي : زهير أندراوس -الناصرة

كل كبير، بل أن هناك مخاوف في العالم العربي إسرائيلياً ال تتمثل فقط في زيادة نفقات األمن بش

أن تسهم هذه الثورات في تقليص معدالت النمو وبروز مظاهر الركود اإلقتصادي، مما سيجد 

  .ترجمته في تراجع إجمال الناتج المحلي اإلسرائيلي بشكل كبير

وهذا يعني زيادة كبيرة في الحيز الذي تشغله موازنة األمن من الموازنة العامة للدولة ومن 

 إلى نفس الظروف -مهددة بالعودة – الناتج المحلي، أي إن إسرائيل وفق هذه التوقعات إجمالي

، مع كل ما يعنيه هذا من استحالة النمو إلى ركود، ١٩٧٣التي مرت فيها بعد حرب عام 

أن ) يديعوت أحرونوت(واستفحال التضخم، وفي هذا السياق رأى المحلل اإلقتصادي في صحيفة 

نفاق األمني المتوقع في أعقاب التحوالت في العالم العربي سيدفع إسرائيل تعاظم مستويات اإل

النتهاج سياسة تقشف إقتصادية، وسيجبر مخططي السياسة اإلقتصادية اإلسرائيلية على التراجع 

عن توجهاتهم السابقة لتقليص الضرائب، على اعتبار أن المبدأ السائد في إسرائيل يقول إنه عند 

  .لمناعة األمنية والمناعة اإلجتماعية يتوجب تفضل الخيار األول بدون ترددالمفاضلة بين ا

التراجع عن التوجه عن تقليص : وضمن مظاهر السياسة التقشفية التي يشير إليها ليبائي

الضرائب، والذي كان سائداً حتى اندالع الثورات العربية، بل إنه بات يتوقع حالياً أن تلجأ 

ويتوقع أيضاً أن يؤدي تعاظم اإلنفاق .  جديدة للوفاء بمتطلبات األمنإسرائيل إلى فرض ضرائب
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األمني إلى تراجع في حجم فائض الداخل القومي السنوي بشكل كبير، مع العلم أن هذا الفائض 

. يستخدم عادة في تمويل مخصصات الضمان اإلجتماعي للجمهور، وخصوصا للطبقات الضعيفة

رائيليين إن التحوالت في بنية الجيش اإلسرائيلي لن تسهم فقط في ويرى الكثير من المحللين اإلس

زيادة حجم اإلنفاق األمني بشكل هائل، بل إنها أيضا ستعمل في المدى المتوسط والبعيد على 

إصابة المرافق اإلقتصادية بالشلل، ليكون ذلك سببا آخر لتراجع إجمالي الناتج المحلي بشكل 

  . واضح

شؤون اإلستراتيجية عومر جندلر أن إسرائيل ال يمكنها أن تزيد موازنة األمن ورأى الباحث في ال

بشكل كبير بدون مساعدة خارجية، وتحديدا في ظل األزمة الكبيرة التي يمر بها اإلقتصاد 

العالمي، حيث أن قدرة الدولة العبرية على تجنيد ضمانات مالية لتغطية نفقات األمن المستجدة 

ا، وهو ما يعني أن الخيار الوحيد المتاح أمام إسرائيل سيكون التوجه إلى ستكون محدودة جد

ويرى جندلر أن طلب مساعدات . الواليات المتحدة لمطالبتها بزيادة المساعدات األمنية بشكل كبير

أمريكية يعني زيادة ارتباط إسرائيل بالواليات المتحدة بشكل يقلص من هامش المناورة السياسية 

الحاكمة في تل أبيب، وهو ما جعل إسرائيل تسعى في األعوام الماضية لتقليصه إلى لدى النخب 

  . حد كبير

وحذر الباحث من أنه في الوقت الذي يزداد ارتباط إسرائيل بأمريكا، فإن مكانتها في العالم 

العربي تتدهور، حيث ينظر العرب إليها كالطرف الذي ساعد أنظمة اإلستبداد والديكتاتورية، 

التالي فهو يرى أن هناك أساسا لإلفتراض أن الواليات المتحدة ستلجأ للضغط على إسرائيل من وب

أجل استعادة مكانتها في العالم العربي، الفتًا إلى أن زيادة المساعدات األمنية إلسرائيل ستفضي 

ء إلى مخاطر إقتصادية، منوها إلى أن هذه المساعدات مشروطة بوجوب التزام إسرائيل بشرا

الصادرات الحربية األمريكية، وتفضيلها على الصادرات الحربية اإلسرائيلية ذاتها، وهذا يمس 

  . بقدرة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية على التنافس وقدرتها على تحقيق أرباح، على حد قوله

ل الدولية، وهناك من المحللين اإلسرائيليين من يرى أن زيادة النفقات األمنية سيمس بمكانة إسرائي

وسيجعل الغرب وخصوصا الواليات المتحدة ينظر إليها كعبء، وذلك بخالف اإلستنتاج الذي 

وصل إليه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زعم بأن التحوالت في العالم العربي 

بواحة تفرض على الغرب تقديم الدعم المادي إلسرائيل، على اعتبار أنها تمثل ما أسماها 

ديمقراطية واستقرار في منطقة غير مستقرة، وهذا ما يمثل خدمة إستراتيجية للواليات المتحدة 

يديعوت (لكن المعلق العسكري رون بن يشاي، وصل في مقاٍل نشره على موقع صحيفة  .والغرب

ل إلى استنتاج معاكس تماما، حيث رأى أن الثورات في العالم العربي ستبرز إسرائي) أحرونوت
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كعبء وليس كذخر إستراتيجي للغرب، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع في مستوى التزام دعم 

 .الغرب، وتحديداً الواليات المتحدة للدولة العبرية، على حد قوله

  ٢٥/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

   تركيافيتوقف مقاطعة السياحة  "إسرائيل" .٢٦

ا للسياحة في تركيا بعد أربع سنوات امتنعت فيها وقف مقاطعته" اإلسرائيلية"تعتزم نقابات العمال 

عن إرسال أعضائها لالستجمام هناك في أعقاب تدهور العالقات بين الجانبين بعد أزمة أسطول 

  .٢٠١٠الحرية لكسر الحصار عن غزة في العام 

 ألفاً من ٢٥٠االقتصادية، أمس، أنه يتوقع أن يسافر أكثر من " ذي ماركر"وذكرت صحيفة 

إلى تركيا لالستجمام في منتجعاتها في الصيف المقبل، وفقا " اإلسرائيلية" النقابات أعضاء

التي تركز المعلومات حول النشاط االقتصادي واالجتماعي " فعاديم"الستطالع أجرته شركة 

 بعد ٢٠١٠أعلنت عن مقاطعة السياحة إلى تركيا عام " اإلسرائيلية"وكانت النقابات  .للنقابات

ويعتبر إلغاء المقاطعة بشرى سارة بالنسبة . وتركيا" إسرائيل"قات الدبلوماسية بين تدهور العال

لشركات السياحة بسبب حيازة النقابات الكبرى على حصة مهمة في النشاط السياحي خارج 

  .الكيان

  ٢٥/٣/٢٠١٤، الخليج، الشارقة

  

  تلتزم الصمت حول اعتقال عناصر للموساد في السودان" إسرائيل" .٢٧

في البحر " الموساد"الصمت إزاء اعتقال السودان لعنصر شبكة تجسس لجهاز " إسرائيل"ت التزم

األحمر، متورط بعدد من العمليات ضد مواقع ومناطق عسكرية، وغارات صهيونية بالمنطقة 

  . الشرقية

  ٢٤/٣/٢٠١٤، ٣٠٤١التقرير المعلوماتي 

  

  ظمة الحكم فى مصر واألردن والخليج  تعزيز أن"إسرائيل"على : "األمن القومي"لمركز  دراسة .٢٨

لم تستبعد دراسة إسرائيلية حديثة أن تفشل االستراتيجية التي اتبعتها السعودية في مواجهة 

  .اإلخوان المسلمين في تحقيق أهدافها
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اإلسرائيلي أن المملكة العربية  ”مركز أبحاث األمن القومي“فقد استنتجت دراسة صادرة عن 

ركات اإلسالمية السنية وعلى رأسها اإلخوان المسلمون التهديد األكبر السعودية ترى في الح

  .الستقرار نظام الحكم فيها، مشيرة إلى أن إيران هي أكثر األطراف استفادة من الموقف السعودي

قد  "اإلسالم السياسي السنية"وأشارت الدراسة إلى أن اإلجراءات الخليجية األخيرة ضد حركات 

 على اعتبار أن حالة االستقطاب التي يشهدها مجلس التعاون الخليجي تسمح عززت مكانة إيران،

  .لطهران بهامش مناورة كبير، سيما في ظل تراجع مكانة الواليات المتحدة في المنطقة

ونشرت في  "اإلسالم السياسي في حالة دفاع عن النفس"واعتبرت الدراسة، التي جاءت بعنوان 

السابق في  إسرائيل  والتي أعدها كل من عوديد عيران، سفير،"مباط عال" من مجلة ٥٣٣عدد 

في المركز، أن  "الخليج"كل من األردن واالتحاد األوروبي، ويوئيل جوزينسكي رئيس قسم 

األزمة الخانقة التي تعصف بدول مجلس التعاون الخليجي هي األصعب منذ تأسيس المجلس عام 

اإلحباط الذي يعتمل في القيادة السعودية من سلوك ، مشيرة إلى أن هذه األزمة تعكس حجم ١٩٨١

وأشار الباحثان إلى أن كالً من السعودية واإلمارات بشكل خاص تريان في  .وسياسة دولة قطر

  ."متآمرة وتمثل خطرا على استقرار أنظمة الحكم"جماعة  "اإلخوان المسلمين"

ماً في مواجهتها للحركات اإلسالمية وأكدت الدراسة أن المملكة العربية السعودية أكثر الدول حس

السنية، مشيرة إلى أن المملكة تجتهد لمنع هذه الحركات من تحريض الجمهور على مواجهة نظام 

الحكم السعودي، وهو ما دفعها للقيام بكل الخطوات الالزمة للقضاء على العناصر التي يمكن أن 

  .تتسبب في هز استقرار نظام الحكم السعودي

ثان أن الموقف من دور ومكانة اإلسالم السياسي السني وبشكل خاص الموقف من ويرى الباح

جماعة اإلخوان المسلمين والجماعات المتحالفة معها، يمثل نقطة االرتكاز التي على أساسها تبلور 

  .السياسات الداخلية والخارجية لدول الخليج

وأوضح الباحثان أن الدليل األبرز على مركزية الحرب على اإلسالم السني لدى دول الخليج هو 

قرار كل من السعودية والبحرين واإلمارات بإعادة سفرائها من قطر بسبب دعمها لجماعة 

  .اإلخوان المسلمين

اإلخوان وأوضحت الورقة أن ما يقلق العائلة المالكة في السعودية هو اعتقادها أن جماعة 

المسلمين تسعى إلى تدشين نظام سياسي جديد يقوم على مؤسسات منبثقة من اختيارات الجمهور 

  .عبر صناديق االنتخابات، وال يكتفي بالدور الديني للنظام القائم

وأكد الباحثان أن نظام الحكم في السعودية دعم وتحمس كثيراً لالنقالب في مصر من أجل قطع 

بة اإلسالميين التي تجمع بين الديموقراطية والتقاليد اإلسالمية، مشددة الطريق على نجاح تجر
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على الدور الحاسم للدعم المالي والسياسي الذي تمنحه السعودية لسلطة االنقالب في القاهرة والذي 

وصل لدرجة أن الرياض خاضت مواجهة سياسية ضد اإلدارة األمريكية من أجل دعم تأمين 

  .الدعم لسلطة االنقالب

ونوهت الدراسة إلى أن أنظمة الحكم الخليجية في سعيها لنزع الشرعية عن جماعة اإلخوان 

المسلمين تدعي أن حركات اإلسالم السياسي السني تتناقض مع قيم المجتمع القبلي السائد في 

دولة واعتبر الباحثان أن المحاكمات التي نظمتها  .الخليج وتهدد مكانة النخب التي تقود هذه القبائل

  .التي تنتمي للجماعة تعكس هذا التوجه "اإلصالح"اإلمارات ضد أعضاء جمعية 

ونوهت الدراسة إلى أن القيادة السعودية ترى أن سياسات دولة قطر تضعف أنظمة حكم مهمة 

للرياض، سيما نظام الحكم القائم حالياً في مصر، ويهدد قدرة نظام العسكر على الخروج متعافيا 

النتقالية عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل تتويجاً لالنقالب الذي بدأ بعزل من المرحلة ا

  .الرئيس محمد مرسي

تتعرض لحرب في كل أرجاء العالم العربي،  "اإلخوان المسلمين"وأشارت الدراسة إلى أن جماعة 

تي اضطرت ، وال"المعتدلة"التي وصفها البحث بـ  "النهضة"منوهة إلى ما تتعرض له حركة 

  .لالنسحاب من الحكومة، على الرغم من المرونة الكبيرة التي أبدتها في صياغة الدستور التونسي

وشددت الورقة على أن الدعم المالي الذي قدمته المملكة السعودية لنظام الحكم األردني مكنه من 

ريخي بين عائلة إبراز قدر من االستقرار والصمود، منوهة إلى أنه على الرغم من الصراع التا

آل السعود والهاشميين إال أن السعودية ظلت معنية بتعزيز نظام الحكم الملكي في عمان حتى ال 

ونوهت الدراسة إلى أن السياسات السعودية أسهمت  .تستفيد من إضعافه جماعة اإلخوان المسلمين

ركة نقل األموال في تفاقم األزمة المالية التي تعاني منها حركة حماس عبر فرض قيود على ح

وتستدرك الدراسة بأن تراجع شعبية حركة حماس في القطاع في أعقاب  .من الخليج لقطاع غزة

  .األزمة المالية ال يعني الدفع عن إخراجها من حكم القطاع

وخلصت الدراسة إلى أن إيران هي المستفيد الرئيس من األزمة التي تعصف بدول التعاون 

منع بلورة جبهة موحدة في مواجهة إيران وتعمق االنقسام بين دول الخليجي ألن هذه األزمة ت

، عالوة على أن هذه ”جيرانهم األصغر“الخليج، باإلضافة إلى أنها تسفر عن عزل السعوديين عن 

األزمة تسدل الستار على مشروع توحيد دول الخليج، الذي أعلن عنه الملك عبد اهللا في ديسمبر 

ن هذه األزمة تضر بدور الواليات المتحدة األمريكية وتقلص قدرتها وفي الوقت ذاته، فإ. ٢٠١١

  .على مواجهة إيران
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تقتضي تعزيز أنظمة الحكم في كل من مصر  "إسرائيل"وخلصت الدراسة إلى أن مصلحة 

واألردن ودول الخليج، وأنه على الرغم من أن حل القضية الفلسطينية ال يؤثر على قدرة دول 

 .لتهديدات التي تواجهها، لكنها في الوقت ذاته تحسن قدرتها على ذلكالخليج في معالجة ا

  ٢٣/٣/٢٠١٤، الشعب، مصر

  

   بفعل األحوال الجوية كاناكتشاف النفق األخير": هارتس"لـ  عسكري إسرائيليمصدر .٢٩

العبرية، مساء االثنين، ونقالً عن مصادر " هآرتس"كشفت صحيفة : ترجمة صفا-القدس المحتلة

ئيلية أن اكتشاف النفق األخير جاء بفعل األحوال الجوية واألمطار الغزيرة التي عسكرية إسرا

  .هطلت على تلك المنطقة مؤخراً ما يؤكد صدق رواية القسام حول النفق

داخل )  م٧٠٠(وقالت المصادر إن هذا النفق هو األطول على اإلطالق حيث يبلغ طوله 

ونقلت الصحيفة عن مصدر  .صلها نفق حتى اآلناألراضي المحتلة وهي المسافة األبعد التي ي

 ٨٠٠عسكري إسرائيلي أن هذا النفق هو األعمق داخل األراضي اإلسرائيلية حيث ال يبعد سوى 

وأشارت الصحيفة إلى إن اكتشاف النفق جاء بفعل األحوال الجوية وعلى  .متر عن كيبوتس نيريم

يناير األخير حيث اكتشف نفق بالقرب من /ي غرار النفق الذي تم اكتشافه خالل شهر كانون الثان

  .كيبوتس نير عوز بعد انهيار أجزاء منه بفعل األمطار الغزيرة

  ٢٤/٣/٢٠١٤، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  

  إسرائيليون يتظاهرون لمنع إطالق سراح أسرى فلسطينيين : عوتييد .٣٠

 مساء أمس، لمنع إطالق سراح أسرى تظاهر مئات اإلسرائيليين في مدينة نتانيا، شمالي إسرائيل،

  .فلسطينيين متهمون بقتل إسرائيليين، في إطار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني

 عائلة ١٢٠تظاهر الليلة في مدينة نتانيا "وقال الموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، 

رين لهم، ومجموعات قتل أحد أبنائها في عمليات شنتها فصائل فلسطينية، باإلضافة إلى مناص

طالب المتظاهرون الحكومة اإلسرائيلية بوقف اإلفراج عن "وتابع الموقع  ".إسرائيلية يمينية

 ".األسرى الفلسطينيين في أي تسوية سياسية

  ٢٥/٣/٢٠١٤، الشعب، مصر
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  األقصى من تداعيات استهداف المسجد تحذر هيئات مقدسية .٣١

 على توجيه طائرة صغيرة مـزودة       أمسرائيلي صباح    أقدم متطرف إس   : وكاالت –القدس المحتلة   

وطالب الشيخ عزام الخطيب     .بآلة تصوير نحو المسجد األقصى المبارك، من مقبرة باب الرحمة         

مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى من شرطة االحتالل بفتح تحقيق سريع وعلـى               

مراً في غايـة    أريات التحقيق، واعتبره    أعلى المستويات حول ما جرى اليوم، وتزويدهم بكافة مج        

وحذر الشيخ محمد حـسين، المفتـي العـام للقـدس والـديار              .الخطورة على المسجد األقصى   

خطيب المسجد األقصى، من العواقب التي ستجر إليها المنطقة برمتها جراء استمرار            / الفلسطينية

مبارك، التي كان آخرهـا قيـام       سلطات االحتالل اإلسرائيلي في انتهاك حرمة المسجد األقصى ال        

مستوطن بتوجيه طائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير نحو المسجد األقصى اليوم األحد، من مقبـرة               

  . باب الرحمة، مستغالً تجمع السياح وازدحامهم في باب األسباط

  ٢٥/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

   عسكريةلدواٍع  مساكنها عائلة في األغوار الشمالية بإخالء١٨خطر  ُياالحتالل .٣٢

 عائلة في واد بزيـق بـاألغوار الـشمالية،          ١٨سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين،       

  . بحجة إجراء مناورات عسكريةغد الثالثاء،إخطارات بإخالء مضاربها يوم 

 ١٨ ، أن قوات االحتالل داهمت المنطقة وسلمت      "وفا"وذكر ممثل واد بزيق عماد حروب لـوكالة        

، من الساعة السابعة صـباحا وحتـى الرابعـة          غد الثالثاء عائلة إخطارات بإخالء مضاربها يوم      

  .مساء، لدواع عسكرية

٢٤/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب   

  

   بالضفةثمانية فلسطينيين واالحتالل يعتقل.. القدسب  وتخريب سيارات عنصريةشعارات .٣٣

نين خطوا كتابات عنصرية في     تعرضت عشرات سيارات الفلسطينيين للتخريب على أيدي مستوط       

وثقبت إطارات في حي بيت حنينـا شـمال القـدس           . حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، أمس      

في إشارة لغيـر    " األغيار في األرض هم األعداء    "المحتلة وخطت كتابات عنصرية بالعبرية تقول       

  . سيارة٤٥ هو أن عدد السيارات التي ثقبت إطاراتها" فرانس برس"وذكر مراسل ل  .اليهود

اعتقل جيش االحتالل، أمس، ثمانية فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحـم            من جهة أخرى،    

  . بالضفة

٢٥/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة،   
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  االحتاللسجون يروي كيف عذبه جنود ال فلسطيني في أسيرأصغر :  األسرىوزارة .٣٤

 شباط  ١٠ن العمر الذي اعتقل يوم       عاما م  ١٤روى رشيد رسمي الرشق الذي لم يتجاوز        : رام اهللا 

لمصادر حقوقية فلسطينية، االثنين، كيـف تـم        " شارون"فبراير الماضي، ويقبع حاليا في سجن       / 

  .تعذيبه وضربه بوحشية

وحسب ما أدلى به الرشق في شهادته لمحامية وزارة شؤون األسرى الفلسطينيين فإنـه تعـرض                

 أن ثالثة جنود اقتادوه من منـزل عائلتـه بطريقـة            للتعذيب والتنكيل منذ لحظة اعتقاله، موضحا     

  .وحشية إلى سيارة عسكرية وبدأوا بضربه على وجهه وبطنه بشكل مبرح

 إلـى   اقتـادوه -الجنود-، إنهم   االحتاللوقال الرشق الذي يعتبر أصغر أسير فلسطيني في سجون          

غالت الماكينـات   منطقة بجانب باب الخليل بالقدس وأدخلوه إلى غرفة مليئة بالمحركـات ومـش            

والكهرباء، وهناك دخل عليه شرطيان وضابط وبدأوا يوجهون له لكمات قوية على بطنه ووجهه              

  .، ثم قام أحدهم بدفعه على األرض والدعس على ظهرهباالعتراف مطالبين

 ٣٠ونقال عن إفادة الرشق، فإنه نقل بعد ذلك إلى معتقل المسكوبية حيث استمر التحقيـق معـه                  

إحدى المرات خالل التحقيق معه جرد من مالبسه، وتركوه عاريا بال مالبـس حتـى               يوما، وفي   

وحسب إفادته، فانه في إحدى المرات قام ضابط بضربه بالهراوة على قدمه مـسببا لـه                 .الصباح

آالما قوية، وآخر قام بإخراجه من غرفته وبدأ بضربه على وجهه وبطنه، ثـم أمـسك برأسـه                  

  .أدى إلى انتفاخ في أكثر من مكان في الرأسوضربه بالحائط بقوة، ما 

٢٥/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   

  

  قطاع غزةبفي خان يونس  بيئةللصديقة " المدرسة الخضراء "نشئتُ "ونروااأل" .٣٥

، أمـس، بوضـع     "أونروا" وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        احتفلت : رائد الفي  -غزة  

صديقة البيئة في مدينة خان يـونس       " المدرسة الخضراء  "حجر األساس لمشروع ابتكاري إلنشاء    

فيليبو غراندي خالل الحفل، إن مشروع المدرسـة        " أونروا"وقال مفوض عام     .جنوب قطاع غزة  

يأتي في سياق مجابهة التحديات البيئية التي تواجه القطاع، خاصة في مجالي المياه والكهربـاء،                

يرة لكنها مهمة في التخفيف مـن بعـض التحـديات           خطوة صغ "واعتبر أن إنشاء المدرسة يمثل      

فـي  " أونـروا "ـويعد هذا المشروع األول من نوعه ل       ".الحقيقية والخطرة التي تواجه قطاع غزة     

  ).قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان واألردن(مناطق عملياتها الخمس 

٢٥/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة،   



  

  

 
 

  

            ٢٧ص                                      ٣١٦٧ :   العدد    ٢٥/٣/٢٠١٤ الثالثاء :التاريخ

 
   غزةفيت بناء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني االحتالل يوافق على إدخال مستلزما .٣٦

وافقت سلطات االحتالل، مساء يوم االثنين، على إدخال كافة المستلزمات والمعدات الالزمة للبدء             

  .في بناء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بقطاع غزة

بطلب إدخـال هـذه     تم التقدم   : "وقال وزير الشؤون المدنية برام اهللا حسين الشيخ في تصريح له          

أبلغتهم اليوم بالموافقة على ذلك، الفتا إلى أنـه فـي           ) إسرائيل(المستلزمات قبل نحو عام، إال أن       

  ".حال بدأت عملية اإلدخال فان المستشفى سيكون مشيدا خالل فترة تقدر بستة أشهر

٢٤/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين  

  

   عن معتقليناإلفراجد المفاوضات مقابل  تمديمعثلثا الفلسطينيين : " المسحيةلبحوثا مركز" .٣٧

 في المئة   ٦٥ أن للرأي أجراه مركز فلسطيني وأعلنت نتائجه يوم االثنين          استطالعأظهر  : رام اهللا 

  .األسرى عن عدد من اإلفراجمن الفلسطينيين يؤيدون استمرار المفاوضات مقابل 

ير نتائج الربع األول مـن عـام        تش"وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في بيان         

 صاحب  إذا إسرائيل مرونة لدى الجمهور الفلسطيني فيما يتعلق بتمديد المفاوضات مع            إلى ٢٠١٤

  ." عن مزيد من األسرى أو تجميد للبناء في بعض المستوطناتاإلفراجذلك 

وائية  لعينة عـش   آذار/ مارس ٢٢ و ٢٠ويظهر استطالع الرأي الذي أجراه المركز في الفترة بين          

) ممن جرى استطالع رأيهـم    ( في المئة    ٧٦" موقعا سكانيا ان     ١٢٠شخص في   ١٢٠٠بلغ عددها   

  ."٢٠١٤ حتى نهاية إسرائيلتعتقد ان الرئيس عباس سيقبل بتمديد المفاوضات مع 

 مـنهم   اإلسـرائيلية  معتقل فلسطيني في السجون      ٥٠٠٠ وجود   إلىوتشير االحصاءات الفلسطينية    

  .ة معتقل٢٠ طفال و١٨٧

٢٤/٣/٢٠١٤وكالة رويترز لألنباء،   

  

  عاطلون عن العمل اإلعاقة في غزةمن ذوي % ٥٩: حقوقيةهيئة  .٣٨

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

تخاذ كافة   التي تدعم حقوق ذوي اإلعاقة وتحديث قاعدة البيانات وا          في غزة  االستراتيجيات الوطنية 

  .التدابير االيجابية وإعمال حقوق ذوي اإلعاقة من كافة جهات االختصاص

جاء ذلك خالل لقاء عقدته الهيئة أمس لإلعالن عن نتائج التحقيق الوطني األول الخـاص بحـق                 

ذوي اإلعاقة في العمل المناسب بحضور العديد من الفعاليات الحقوقية واألكاديمية والمؤسـسات             
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وتناولت الدراسة عالقة األشخاص من ذوي اإلعاقة بسوق العمل ومدى           .قطاع الخاص األهلية وال 

مساهمتهم في القوى العاملة وكيفية الحصول على وظائفهم إضافة إلى أهم معيقـات وإشـكاليات               

  %.٧٨مشاركتهم في سوق العمل حيث تبين أن نسبة البطالة بلغت 

اإلعاقة ال يعملون بالمطلق وأن مـشاركة       من األشخاص ذوي    % ٥٩وأوضحت نتائج الدراسة أن     

كما أن النسبة األكبر من أفراد العينة يعملون في القطـاع           % ٧٣النساء كانت هي األدنى وبلغت      

  .الخاص بينما كانت النسبة األقل في القطاع األهلي

٢٥/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا،   

 

  سوأ منذ عدة سنوات األُيعدموسم الصيد الحالي :  في غزةالصياديننقابة  .٣٩

وصف نقيب الصيادين نزار عياش الموسم الحالي لصيد األسماك بأنه األسوأ منذ عدة             : حامد جاد 

سنوات، بسبب استمرار الزوارق الحربية اإلسرائيلية في مطاردة قوارب الصيادين داخل مساحة             

يادين، في سوق تعاني    الصيد المسموح بها، ما أثر سلبا على مهنة الصيد والعائد المادي على الص            

  .منذ عدة أشهر نقصاً في األسماك الطازجة بسبب محدودية كميات األسماك

أن أسواق غزة صارت تعتمد منذ شهر حزيران الماضي بشكل          " األيام"وأكد عياش في حديث لـ      

أساسي على ما يتم صيده من شواطئ غزة، بعد إغالق األنفاق التي كان يتم عبرها تهريب كميات                 

  .لسمك الذي يتم اصطياده من المياه المصريةمن ا

 ألـف   ٥٠ونوه إلى أن عدد العاملين في مهنة الصيد يقدر بنحو أربعة آالف صياد يعيلون قرابة                

نسمة، وأن عددا كبيرا منهم باتوا يعتمدون على ما يتقاضونه من مخصصات تشغيل البطالة فـي                

  .وا يحققونه سابقاً من أعمالهمظل التراجع غير المسبوق في معدالت الدخل الذي كان

٢٥/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا،   

  

  ١١الـ " إسرائيل"و.. "السعادة" على سلم مؤشر اً عالمي١١٣ المرتبة الـبفلسطين : تقرير .٤٠

" الـسعادة " عالميا على سلم مؤشـر       ١١٣حلت فلسطين في المرتبة الـ      :  ترجمة صفا  –نيويورك  

  .١١اإلسرائيلي في المرتبة الـ على مستوى العالم، فيما حل الكيان 

إسـرائيل   أن    تقرير لشبكة حلول التنمية المستدامة التي أطلقتها األمم المتحـدة االثنـين            وجاء في 

  .تصدرت الئحة دول المنطقة بحلولها متقدمة في المركز الحادي عشر
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تهم، والدول  ويوضح التقرير أنه يمكن قياس السعادة بمدى شعور األفراد بالسعادة والرضا في حيا            

األكثر سعادة غالباً ما تكون الدول األكثر ثراء إلى مدى معين، إضافة إلى عوامل أخرى مساعدة                

  .مثل الدخل اإلضافي والدعم االجتماعي، وغياب الفساد ومستوى الحرية التي يتمتع بها األفراد

٢٤/٣/٢٠١٤وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

  

   بلبنانمخيم برج البراجنةُينهي تصوير فيديو كليب ألغنيته ب محمد عساف الفلسطينيالفنان  .٤١

محمد عـساف مخـيم     " أراب آيدول "اختار نجم الموسم الثاني من برنامج       : ـ ناديا الياس   بيروت

يـا  " الجديدة   أغنيته في الضاحية الجنوبية من بيروت لتصوير        نالفلسطينييبرج البراجنة لالجئين    

 بإدارةوقد استغرق تصوير الفيديو كليب هذا الذي تم          .فيديو كليب على طريقة ال  " حاللي ويا مالي  

  . دايفيد زينياألمريكيالمخرج 

٢٥/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   
  
   واإلمارات من قطر  إلى قطاع غزة شاحنة مواد بناء٧٤ إدخال : مصريمسؤول .٤٢

د البناء إلى قطاع  شاحنة من موا٧٤ إدخالصرح مسئول أمني بمعبر رفح البري إنه تم اليوم، 

  . العربيةاإلماراتعن طريق الميناء، وذلك طبقا للمنحة القطرية ومنحة أخرى من .. غزة

 ٣٠، )الزلط الصغير( مترا مكعبا من الحصمة ٩٩٠ شاحنة أقلت ٢٢وأضاف المسئول أن هناك 

 إلى الهاإدخ أنها ضمن المنحة القطرية، وقد تم إلىمشيرا ..  طنا من األسمنت٢٠٩٥شاحنة أقلت 

قطاع غزة طبقا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى مصر توفير مواد البناء 

 غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتم إعمار إعادةالالزمة لمشروعات 

  . الكميات تباعاباقي إدخال، وسيتم البري قطاع غزة عن طريق ميناء رفح إلى مباشرة إدخالها

 مترا مكعبا من الزلط مقدمة كمنحة من الهالل األحمر ٧٥٠ شاحنة تقل ٢٢ عدد إدخالا تم كم

  .المصري عن طريق الهالل األحمر إدخالها، وتم اإلماراتي

  ٢٥/٣/٢٠١٤الشعب، مصر، 
  
   نار على دورية إسرائيلية قرب الحدود مع مصر وال إصاباتإطالق .٤٣

، إلطالق نار االثنينجيش اإلسرائيلي، بعد ظهر تعرضت دورية لل:  األناضول- القدس المحتلة

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة  .لدى مرورها قرب الحدود مع مصر، من دون وقوع إصابات
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 الحدودي، القريب من "نيتسانا"، شمالي معبر "بئر ميلكا"االثنين، أن إطالق النار وقع في منطقة 

  .سيناء المصرية

الق النار لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، كما لم وأشارت اإلذاعة إلى أن إط

 تغ، ١١:٥٠ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى الساعة  .توضح مصدر إطالق النار

غير أن السلطات اإلسرائيلية عادة ما تتهم مجموعات من المهربين ينشطون في تلك المنطقة 

   .لتهريب مخدرات أو أفارقة إلى إسرائيل

  ٢٥/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

قتـل  ل تبرعت بها مـصر لغـزة اسـتخدمتها حمـاس            التيالذخائر   :القوميرئيس هيئة األمن     .٤٤

  المتظاهرين

 تبرعت بها الشرطة المصرية لدولة التي أن الذخائر "اليوم السابع"علمت : محمود سعد الدين

، ٢٠١١ يناير في ضد المتظاهرين  استخدمتها حركة حماسالتي نفسها الذخائر هيفلسطين بغزة 

 رئيس النبيوكشفت مصادر أن هذه المعلومة الهامة يتحمل مسؤوليتها كاملة اللواء مصطفى عبد 

  . تقرير قدمه إلى إحدى الجهات السياديةفي، فهو أدلى بتفاصيلها كاملة القوميهيئة األمن 

ناير مفادها أن أجهزة  ثورة يفيالتقرير تضمن معلومات جديدة عن األسلحة المستخدمة 

 مصر خالل ثورة يناير، فيالمعلومات، رصدت قيام عناصر من حماس بجمع الذخيرة الموجودة 

وقام بهذا التحرك تحديداً عناصر من كتائب القسام، وإضافة إلى ذلك أصدرت كتائب القسام قرارا 

 الهجوم على فيخدمة  نفسها المستوهي سيناء باألسلحة والذخيرة فيبتزويد العناصر المتطرفة 

  .زعبل  النطرون وأبووواديسجون المرج 

 لم تطرح من قبل، وأثارت جدالً فور إعالنها التيوأضافت المصادر أن هذه المعلومات الخطيرة 

 الدوائر األمنية السيادية، وتم على أساسها استطالع آراء عدد من القائمين على إدارة مصر في

 السابق العسكري رئيس المجلس طنطاوي المشير محمد حسين كريالعسوقتها وهما قائدا المجلس 

 عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة األسبق، وقال المشير تعليقاً على تلك ساميوالفريق 

 مسؤول عن كالمه بحكم وظيفته األمنية، ولكن أنا النبياللواء مصطفى عبد ": المعلومة الخطيرة

: ، فيما قال عنان"تلك دليال وممكن تكون الواقعة صحيحة جداً الدليل، ولكن هو يمعنديلم يكن 

  ." معلومة بذلكعنديليس "
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 ثورة يناير، رغم في تلك الواقعة أنها تفتح من جديد الحديث عن األسلحة المستخدمة فيالالفت 

 تم إعدادها طيلة السنوات الثالث الماضية، خاصة أن التيكل تقارير األسلحة والذخيرة 

  .المصريت الجديدة تتعلق بأسلحة مصرية استخدمها حمساويون ضد الشعب المعلوما

  ٢٣/٣/٢٠١٤اليوم السابع، 

  

   حكم األمور المستعجلةذيستنكر عدم تنفي" حظر حماس "دعوىمقيم  .٤٥

 طالبت بأن التي، المحامى ومقيم الدعوى القضائية صبريأعرب الدكتور سمير : رانيا عامر

 فيقضت فيها محكمة األمور المستعجلة بحظر نشاط الحركة  والتي، "إرهابية"حركة حماس 

 إجراءات خاصة بهذا الحكم أيمصر، عن شدة استيائه بشأن عدم اتخاذ الجهات الرسمية 

 الملزم، علما بأنه أرسل صورة ضوئية من القرار إلى كل من وزارة العدل ووزارة القضائي

  .الداخلية والهيئات المختصة لتنفيذ القرار

أن الحكم واجب النفاذ، فور صدوره وبمسودته األصلية دون حاجة " اليوم السابع" لـصبريوأكد 

لإلعالن، وبالرغم من ذلك إال أنه حصل على صورة من الصيغة التنفيذية من قرار الحكم، 

، مشيرا إلى أنه أنذر كافة أجهزة الدولة الماضي مارس ١٦وأرسلها لمكتب وزير العدل بتاريخ 

  .ا الشأن لتنفيذ الحكم، إال أن الجهات المختصة ممتنعةالمعنية بهذ

  ٢٥/٣/٢٠١٤اليوم السابع، 

  

  القاضي زعيتر تظاهرة أردنية تطالب برؤوس قتلة .٤٦

طالبت تظاهرة أردنية انطلقت مساء أمس من أمام البرلمان صوب ميدان جمال عبد : عمان

ضي رائد زعيتر بعد مضي الناصر قرب دوار وزارة الداخلية في عمان برؤوس قتلة القا

  .أسبوعين على اغتياله من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي عقب دخوله معبر الكرامة في فلسطين

  ٢٥/٣/٢٠١٤، الخليج، الشارقة

  

  "األردن وفلسطين ومؤامرة الوطن البديل"ندوة في مخيم حطين بعنوان  .٤٧

 حطين في الرصيفة مساء  استضاف نادي شباب مخيم:بتراوكالة  حسنين واسماعيل-الرصيفة 

 سعد هايل السرور، وأمين عام حزب جبهة العمل االسالمي حمزة  األردنيول النائبأمس األ

، وذلك ضمن : وفلسطين ومؤامرة الوطن البديلاألردن: منصور، في ندوة حوارية بعنوان

  .سبوع الكرامةأفعاليات 
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ذ إن حق العودة أحد إوالفلسطيني، نه ال سبيل لكسر إرادتي الشعبين األردني إوقال السرور، 

ثوابت السياسة األردنية وال يتعارض مع حق المواطنة، وسيرسم الشعبان المستقبل بعد حصول 

ن مصطلح الوطن البديل بات يتحدث به أوبين . الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية

الفلسطينية في ظل ضعف  اختزلت القضية صواتاًأ الى ان هناك ، مشيراً"إسرائيل"شرذمة في 

  .نظار العالم لدول الربيع العربيأثر اتجاه إالنظام العربي 

 مستلهماً ،"إننا ال يمكن أن ننسى بطوالت جيشنا العربي األردني" :وقال الشيخ حمزة منصور

 أننا نستطيع مشاهد لشجاعة الجندي األردني وتضحياته في الدفاع عن كرامة األمة، مؤكداً

ن األردنيين ضحوا بدمائهم على ثرى فلسطين أالنصر عندما نتوحد ضد عدونا، وصناعة ملحمة 

  .إبان النكبة وقبلها، عسكريين ومدنيين، كرجال مقاومة ومتطوعين من أبناء العشائر

  ٢٥/٣/٢٠١٤، الدستور، عمان
  
   وتطالب بإنهاء حصار غزة من إفشال عملية السالم"إسرائيل" تُحذّر قطر .٤٨

 دولة قطر عدم تعاون إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مع مقرر األمم دانت:  قنا–جنيف 

  . الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولكاألراضيالمتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في 

كما دانت بشدة في الوقت نفسه تواصل الهجمات العسكرية اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، 

الستيطانية غير الشرعية، واالعتداءات المتواصلة على القدس والمسجد واستمرار األنشطة ا

األقصى الشريف، محذّرة من أن هذه الممارسات من شأنها تهديد الجهود التي تسعى إلى دفع 

  .عملية السالم إلى األمام بالفشل

لدائم لدولة جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبد اهللا آل حنزاب المندوب ا

قطر لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان 

 اإلنسانالمنعقدة في جنيف حالياً، أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق 

، األعمال جدول ، وذلك في إطار البند السابع من١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة منذ عام األراضيفي 

  ".حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة " والمعنون 

نتفق مع ما ورد في التقرير من انه بعد عشرة أعوام على " وقال سعادة المندوب الدائم في كلمته 

 صدور فتوى محكمة العدل الدولية التي تقر بأن بناء الجدار العازل غير قانوني ويجب إزالته،

ومطالبتها األمم المتحدة، وخصوصاً الجمعية العامة ومجلس األمن، النظر في ما يتعين اتخاذه من 

أفعال إلنهاء هذا الوضع الالشرعي، فإن على المجتمع الدولي الضغط بكل السبل على إسرائيل 
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لوقف تحديها للشرعية الدولية، وإلزامها بوقف كافة االنتهاكات وممارسات الفصل العنصري 

  ".والسياسات االستعمارية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني

 تقرير المقرر الخاص إلى الدور اإليجابي الذي تلعبه دولة قطر وتركيا في بإشارةوأشاد سعادته 

  . في حاالت الطوارئاإلغاثةالتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بتوفير خدمات 

ر الشرعي المفروض على قطاع غزة، مجدداً التأكيد في الوقت ودعا إلى إنهاء الحصار الجائر غي

ذاته أن قطر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وستستمر بتقديم الدعم المطلوب حتى ينال الشعب 

الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، والوصول إلى الحل العادل والدائم على أساس الدولتين، ووفقاً 

  .خصوصاً مبادرة السالم العربيةلمرجعيات عملية السالم، و

 لن تتخلى عن واجبها األخالقي واإلنساني في تقديم أنهادولة قطر في السياق نفسه أكدت 

 ستظل تقرن األقوال باألفعال ولن تخذل أهل غزة مهما وأنهاالمساعدة إلى الشعب الفلسطيني، 

  .كانت الظروف

تبارها القضية المركزية في العالمين العربي كما أكدت على استمرار دعم القضية الفلسطينية، باع

واإلسالمي، وللشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة 

  .دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

م لدولة قطر جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائ

النقاش العام حالة حقوق اإلنسان في / ٧لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف في إطار البند 

  . العربية المحتلة األخرىاألراضيفلسطين وفي 

  ٢٥/٣/٢٠١٤الشرق، الدوحة، 

  

  ظبي أنه ال توجد عالقات خاصة مع حماس أكدنا ألبو: سودانيمصدر  .٤٩

النقاب عن أن القيادة "  قدس برس"صدر سوداني، لـ كشف م:  قدس برس- الكويت -الخرطوم 

السودانية تمكنت من التوصل إلى تسوية مع اإلمارات المتحدة بشأن التعامالت المصرفية بجهود 

 تم فيها توضيح الموقف السوداني من مختلف القضايا التي تشغل بال القيادة اإلماراتية، دبلوماسية

فقد أوضح السودانيون أنهم " اإلخوان المسلمين"ظيم الدولي لـوهي المتصلة بعالقة السودان بالتن

يحملون وجهة نظر سياسية مختلفة مع اإلخوان، وأن هذا أمر معلن منذ عقود طويلة، وبالتالي فهم 

  .ليسوا طرفا مع اإلخوان

ربطهم ، فقد بين السودانيون أن ما ياإليرانية-أما الموقف الثاني فيتصل بحقيقة العالقات السودانية 

  . العادية وأنه ال يوجد أي نوع من أنواع العالقات الخاصةالدبلوماسيةبإيران ال يتجاوز العالقات 
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، فقد أوضح "حماس"أما القضية الثالثة فتتصل بعالقة السودان مع حركة المقاومة اإلسالمية 

طينيين لنيل السودانيون أنهم بالنسبة لهذا الملف هم جزء من الشعب العربي الذي يساند الفلس

في " حماس"، حتى أنه ال يوجد تمثيل لـ "حماس"حقوقهم، وأنه ال توجد عالقات خاصة مع 

وحسب ذات المصادر، فإن العالقات التجارية السودانية ـ اإلماراتية قد عادت إلى  .السودان

منذ أيام طبيعتها بعد أن أكدت القيادة السودانية أن عالقاتها مع اإلمارات عميقة وقوية وراسخة 

  . الشيخ زايد

  ٢٤/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   في جنيف"حقوق اإلنسان" تشيد بتقرير فولك أمام اإلمارات .٥٠

أشاد السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى األمم : )وام(

رد فولك حول المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف، بتقرير المقرر الخاص ريتشا

جاء ذلك خالل كلمة الدولة التي ألقاها الزعابي أمام مجلس ". اإلسرائيلي"انتهاكات االحتالل 

آذار الحالي، /  مارس٢٨ إلى ٣حقوق اإلنسان الذي يعقد دورته الخامسة والعشرين في الفترة من 

ان في فلسطين في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنس

  .١٩٦٧واألراضي العربية المحتلة منذ 

وأثنى السفير الزعابي في مستهل كلمته على الجهود التي بذلها المقرر الخاص ريتشارد فولك 

 خدمة لقضية عادلة تصب في صميم حقوق اإلنسان من خالل ٢٠٠٨خالل فترة واليته منذ،

 االنتهاكات المتواصلة بحق الشعب إطالع مجلس حقوق اإلنسان والرأي العام العالمي على

  ".اإلسرائيلي" سنة من االحتالل ٦٠الفلسطيني ألكثر من 

وفي هذا الصدد أكد الزعابي أنه بالرغم من العراقيل التي وضعتها أمامه سلطة االحتالل، إال أن 

 المقرر الخاص لم يتخل عن مهمته من أجل الكشف عن حقيقة الممارسات القمعية التي تقوم بها

، داعياً المجلس إلى أن يستخلص أن عدم تعاون سلطة االحتالل يضفي مصداقية أكبر "إسرائيل"

  .على والية المقرر الخاص ويعزز من شرعية القضية الفلسطينية

ونوه إلى أنه من خالل االطالع على هذا التقرير والتقارير السابقة للمقرر الخاص، يتضح أن 

يتشارد فولك باستمرار ينبغي على المجلس إيالؤهما اهتماماً أكبر هناك مسألتين هامتين يثيرهما ر

  . ومعالجتهما في أقرب وقت

  ٢٥/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة، 
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  بمشاركة محلية ودولية" ملتقى القدس الثاني" تحتضن المغرب .٥١

تحتضن المغرب، نهاية األسبوع الجاري، ملتقى دوليا حول مدينة القدس : قدس برس -الرباط 

حتلة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه المدينة عمليات تهويد متصاعدة واعتداءات مستمرة بحق الم

  .المسجد األقصى المبارك

فقد أعلنت الهيئة الطالبية لنصرة قضايا األمة، التابعة لالتحاد الوطني لطلبة المغرب، أنها ستنظم، 

ه ذس في نسخته الثانية الذي ينظمانه هبتنسيق مع الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة، ملتقى القد

  ".فلنشعل قناديل صمودها... القدس عمق األمة: "السنة تحت شعار

وأكدت هيئة تنظيم الملتقى الذي ستُعقد فعالياته في كلية العلوم بجامعة الحسن الثاني ابن امسيك 

ة وتعليمية مارس الجاري، سيشهد حضور شخصيات سياسي/  آذار٢٩ و٢٨بالدار البيضاء، يومي 

  .وفنية وثقافية محلية ودولية

  ٢٤/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   كارتر يؤيد وضع عالمة مميزة على منتجات المستوطنات اإلسرائيليةجيمي .٥٢

 نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها االلكتروني مساء اليوم عن رئيس :عكا أون الين

، "لإسرائي"حملة فرض المقاطعة الدولية على ، بأنه ال يؤيد "جيمي كارتر"الواليات المتحدة السابق 

  .في حين أكد دعمه لوضع عالمة مميزة على المنتجات المستوردة من مستوطنات الضفة الغربية

وأضاف كارتر خالل مقابلة مع وكالة األنباء الفرنسية بأنه خالل اجتماع حضره عدد من 

 واتفقوا عدم تأييد أي نوع من المقاطعة المسئولين األمريكيين السابقين تم مناقشة فرض المقاطعة،

  ".إسرائيل"أو فرض عقوبات دولية على 

  ٢٤/٣/٢٠١٤عكا أون الين، 

  

  األوروبية الثامنة تتجه إلى مخيم اليرموك في دمشق" الوفاء"قافلة  .٥٣

حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي "انطلقت القافلة اإلغاثية الثامنة لـ:  قدس برس-بيروت 

 العاصمة اللبنانية بيروت باتجاه األراضي السورية، ال سيما إلى مخيم اليرموك من" سورية

  .لالجئين الفلسطينيين، والمحاصر منذ أكثر من ثمانية أشهر
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 وأوروبياً مؤلفًا من تسعة عشر شخصاً، حيث تسعى القافلة إلى تقديم آسيوياوتضم القافلة وفدا 

في المخيمات ومراكز اإليواء بدمشق، ال سيما في مخيم الدعم والمساندة للفلسطينيين والسوريين 

  .اليرموك، الذي توفي منهم مائة وأربعة وثالثون شخصا بسبب الجوع ونفاد الدواء

وأوضحت حملة الوفاء األوروبية أن القافلة، والتي تُعد الثامنة من نوعها، تتألف من ستة حاويات 

ما يصطحبها أربع سيارات إسعاف لتقديم العالج من المساعدات الغذائية والمواد األساسية، ك

قد استطاعت أن تُدخل الشهر الماضي إلى منكوبي " حملة الوفاء األوروبية"وكانت  .للمرضى

سورية، ال سيما مخيمات الالجئين ومراكز اإليواء، أكثر من أربعة وأربعين حاوية من 

  .المساعدات الغذائية والطبية وحاجيات األطفال

  ٢٤/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  نشطاء دوليون يستنكرون منع لجنة لتقصي حقائق من زيارة السجون اإلسرائيلية .٥٤

بشدة منع لجنة " الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين"استنكرت :  قدس برس-رام اهللا 

تقصي الحقائق المكونة من أعضاء البرلمان األوروبي من زيارة السجون اإلسرائيلية لالطالع 

  . حقيقة أوضاع النواب واألسرى داخل تلك السجونعلى

مارس الجاري، ورفض / آذار١٩وأرسل البرلمان األوروبي وفد تقصي الحقائق في تاريخ 

  .االحتالل التعاون معه بأي شكل من األشكال

بالسلوك غير "هذا األمر ) ٢٤/٣(االثنين " قدس برس"ووصفت الحملة في بيان لها تلقته 

 أن سلطات إلىتعامل مع البرلمانيين الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية، ومشيرة في ال" األخالقي

االحتالل ال تزال تواصل مسلسل انتهاك الحصانة البرلمانية لنواب الشعب الفلسطيني بدءا 

باختطافهم وأبعادهم ومالحقتهم وأخيرا بمنع لجنة تقصي الحقائق من االطالع على أوضاعهم 

ت الحملة كافة المؤسسات البرلمانية والحقوقية الدولية لخطوات مماثلة لكشف داخل السجون، ودع

  .وفضح جرائم االحتالل بحق النواب واألسرى

والجدير ذكره أن هذه الزيارة تأتي بعد تواصل الحملة الدولية مع البرلمان األوروبي واطالعه 

جنة تقصي حقائق برلمانية على خطورة أوضاع النواب داخل السجون، حيث قرر األخير إرسال ل

 نائبا مختطفا في سجون االحتالل يعانون من الممارسات ١١تعد األولى من نوعها، وال يزال 

  .القمعية وغير القانونية بحقهم

  ٢٤/٣/٢٠١٤قدس برس، 
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  "!مليونيتها" حماس في رسائل .٥٥

  حلمي األسمر

التي تستطيع " الطويلة"ويدها ال يساورني الشك، ال أنا وال غيري، في قدرة إسرائيل العسكرية، 

أن تفعل ما تشاء، وقتما تشاء، ضاربة عرض الحائط وطوله، بكل قوانين الدنيا، وشرعة حقوق 

اإلنسان والحيوان، ومع هذا، فقد شعرت بنشوة غريبة باألمس وأنا أستمع لخطاب إسماعيل هنية 

  .هيريفي واحد من أضخم المهرجانات في تاريخ غزة، من حيث الحضور الجما

من كل ) عربيا وإسرائيليا(مبعث النشوة هنا ربما يكون نفسيا محضا، فهذا الرجل المحاصر 

جانب، هو وشعبه، ال يجد أي مشكلة في تحدي الحصار، وبمنتهى الكبرياء واألنفة، والشعور 

بفيض من الوطنية التي قد يراها البعض زائدة، بالنسبة لي، أغبطه، هو ومن يعيشون الحصار في 

 يكون الوحيد في العالم كله، الذي يستطيع أن يتكلم عن إسرائيل بمثل تلك اللغة -ربما–غزة، فهو 

المتحدية، علما بأنه يقف على مرمى نيرانها، هو ومئات اآلالف الذين زحفوا منذ الصباح الباكر 

 ضعفا غزة المبهرة، ومع هذا ال يجد غضاضة وال" مليونية"ألخذ مقاعدهم في ساحة السرايا في 

بما هو أهل لهذا " إعادة احتالل غزة"في أن يرد على التهديدات الحمقى التي تحرض على 

التهديد، فيرد عليه بتهديد آخر، ليس هو بالتأكيد تهديد القوة المادية المتكافئة، بل تهديد المؤمن 

 األعداء بقضيته، المتفاني في خدمتها، مع ما تيسر له من قوة، جرى تهريبها بعيدا عن عيون

  !واألشقاء على حد سواء

مهما كان موقفك من حماس، ال تستطيع إال أن تنظر إليها كواحدة من أنبل الظواهر في حياتنا 

إسرائيل باإليذاء الفعلي، وتجعل " تهدد"العربية، فهي ومعها قلة قليلة من الفصائل، من تستطيع أن 

  !مكلفا جدا ماليا ونفسيا" أمنها"

وسلطة وحكم تفرضها ضرورات " شبه دولة"إلى " ثورة"، ورغم تحولها من حماس بهذا المعنى

الذي يمارسه " الحمق"الواقع أحيانا، تظل بقعة مضيئة في تاريخ النضال الفلسطيني بعيدا عن كل 

القريب والبعيد ضدها، سواء بالتآمر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بمحاولة خنقها 

  "..شيطنتها"ليها، أو ومحاصرتها والقضاء ع

 حماس أثبتت بمهرجان إحياء ذكرى الشهداء الرنتيسي والمقادمة وشيخ المجاهدين أحمد ياسين، 

أنها ليست فصيال مقاوما فقط، بل تكاد تكون هي غزة، وهي نبض الشعب الفلسطيني، وضميره 

  .الذي يأبى أن يموت، رغم كل ما تعرضت له، وما تتعرض له أيضا
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التي بعثت بها باألمس كثيرة، لفلسطين والعرب وإسرائيل، والعالم كله، ولن أتوقف رسائل حماس 

عند هذه الرسائل، فقد وصلت أصحابها، لكن أهم ما قالته حماس باألمس، أن من يريد تصفية 

  !حماس، عليه أن يصفي غزة كلها، وهذا هو المستحيل بعينه

القسام، الجناح العسكري للحركة ليلة أخرى، من نوع آخر بعثت بها كتائب " نصية"رسائل 

السبت، وصلت إلى أعداد غير معروفة من اإلسرائيليين، عبر هواتفهم الخلوية، بمناسبة الذكرى 

إذا تعرضت غزة : "العاشرة الستشهاد مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، من هذه الرسائل

" تم استرجاع كل أرض فلسطينفي الحرب المقبلة سي"، و"لهجوم، فستصبح حياة الصهاينة جحيما

، 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 

طينيا، هي خطوة قد تبدو  فلس١٠٢٧، في صفقة أطلقت بموجبها إسرائيل سراح ٢٠١١عنه في 

" القبة الحديدية"صغيرة، ولكنها تعني الكثير لمن يتلقاها، حتى ولو كان ينام في حضن منظومة 

  !نفسها

٢٤/٣/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع   

  

   من واشنطنالعودةبعد  .٥٦

  نبيل عمرو

 بنجاة بعد انتهاء موسم الحجيج الى واشنطن، وفي االيام التالية أي بعد اطفاء انوار االحتفال

  ماذا سيحدث غداً او بعد غد؟.... الثوابت من التصفية، ثار سؤال على لسان الفلسطينيين جميعا

وامام سؤال كهذا، يسارع االسرائيليون الى االجابة، ليس بالتصريحات والبيانات، وانما باألفعال 

  .شديدة القسوة، والتجرؤ على ابسط القواعد واالعتبارات

واحدة دون ان يوجهوا رسائل قاطعة للفلسطينيين، بان ليس أمامكم سوى فهم ال يضيعون دقيقة 

 من مكان، وبلغ ذروته أكثروفي هذا السياق سال الدم في . االذعان المطلق، او البؤس المستديم

 في ذات الوقت عن رزمة مشاريع استيطانية، تقطع بأن رهانات التقدم في وأعلنفي مخيم جنين، 

ن كان لها بعض مكان في تصريحات او تسريبات كيري المتفائلة، اال انها في العملية السياسية، وإ

  .واقع االمر ال مصداقية لها

ان ما يجري االن على االرض هو عملية منظمة، إن لم تكن تهدف تصفية السلطة، فهي تؤدي 

يظل  والتصفية ال تعني ان نصحو ذات يوم وال نرى وزارات ومؤسسات، بل قد النتيجة،الى ذات 

 اال ان الذي يصفى حقاً، هو عالقة الجسم السلطوي بجموع الجماهير حاله،االمر على 
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فاذا كانت الوزارات والمؤسسات هي الجسم فان العمق الشعبي هو الروح، ولو دققنا . الفلسطينية

 نالحظ فإننافي واقع الحال منذ مجزرة جنين االخيرة حتى االن، وربما الى اجل غير مسمى، 

 وكم تتراجع الرهانات على السلطة وقدراتها الى الحد الجسد، كم تبتعد الروح عن بوضوح

  .االدنى

ولو نظرنا الى خططنا وقراراتنا وسلوكنا، لمواجهة هذا الوضع الخطير، والذي لم يسبق ان 

 او طلب المتحدة، من تهديد متكرر بالذهاب الى االمم أكثر ال نرى فإننا منه، بأخطرمررنا 

يضا من العرب كي ينجدونا، او امرا يوجهه الناطقون باسمنا الى العالم كي يتحمل متكرر ا

  .مسؤولياته في ردع الصلف االسرائيلي، ورفع الظلم عنّا

 المتحدة، والذي يمكن ان يكرر لألممان العالم الذي صوت لنا بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة 

يد ان يرى فعال فلسطينيا على ارض فلسطين،  في المرات القادمة، يرأكثراالمر وبأصوات 

فعالً يتجاوز انتظار ما يمكن ان يسفر عنه حمل كيري، وقد بقي ... وبقيادة السلطة الفلسطينية

 شهر واحد، كما يريد ان يرى غير التهديد بالذهاب الى االمم المتحدة، كبديل أشهرعلى التسعة 

  .عن اليأس من المفاوضات

تمتين البيت الفلسطيني، او اغالق ابوابه ونوافذه المشرعة على الفراغ ما اعنيه بالضبط هو 

ان احداً ال يرى أي عمل على االرض، يوازن الخطر اليومي، الذي يضاعفه . والخطر

  .االسرائيليون ماديا ومعنويا

فما الذي يمنع من اقامة ورشة عمل جدية ونشطة لبناء جبهة داخلية، تصد الرياح العاتية عن 

ات بيتنا وقضيتنا؟، ففي هذا الزمن أي في عالم القرن الحادي والعشرين، وفي ربيع العرب اساس

الدامي، وفي االقليم الذي تتوالد فيه القضايا واالزمات بال هوادة، فال مصداقية للتعويل على من 

انطلق  إذاينتصر للعدالة الفلسطينية، وال من يقيم سياسته على أساسها، فالتعويل يكون ذا جدوى 

 ان ليس لديه سوى انتظار أحدمن ارض فلسطينية ومن قلب الشعب الفلسطيني، الذي لن يصدق 

  .كلمة من كيري، او حجز تذكرة والسفر الى نيويورك

٢٥/٣/٢٠١٤، القدس، القدس  

  

   عند الفلسطينيينالبديلأزمة  .٥٧

 ماجد كيالي

ت إلى السبعينات، بمثابة عامل ثمة مفارقة في وضع الفلسطينيين، ففي حين كانوا، من الخمسينيا

تحريك وتحريض في مجمل الحراكات السياسية التي حدثت في بلدان المشرق العربي، إذا بهم 
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اليوم غير قادرين على إحداث تغيير سياسي في أوضاعهم، التي لم تشهد تغييراً منذ عقود، رغم 

 االنتفاضة الى المفاوضة، ومن إخفاق الخيارات التي تم اعتمادها من المقاومة الى التسوية، ومن

  .بناء المنظمة والفصائل إلى إقامة السلطة

أما من جهة حركتهم الوطنية فهذه إما تآكلت أو تحولت سلطة، بعد تراجع دورها في مواجهة 

عدوها، وبعد أن انحسرت مكانتها التمثيلية في مجتمعها، وبعد أن فقدت القدرة على تجديد 

واألنكى أن هذه الحركة باتت تفتقد للمشروع الوطني الجامع، . عملهاخطاباتها وبناها وأشكال 

الذي يتطابق مع قضية فلسطين وخريطتها الجغرافية والبشرية، بعد تحولها مشروعاً يقتصر على 

  .إقامة كيان سياسي لجزء من الشعب على جزء من األرض

يل وإنما في أحوالهم الخاصة هكذا فإن مشكلة الفلسطينيين ال تكمن في مشروعية البحث عن البد

والمعقّدة التي تجعل من تولّد البديل المناسب عملية صعبة جداً، وربما مستحيلة، في هذه 

  .الظروف، والسيما مع غياب حاضنة عربية تسمح بذلك أو تسهله

في هذا اإلطار قد يمكن الحديث عن عديد من العوامل الموضوعية المعوقة، وضمنها تشتّت 

لفلسطينيين، وتعدد أولوياتهم، وضعف إمكاناتهم، لكن العامل األساس يكمن في وضعية مجتمع ا

  .حركتهم الوطنية التي أضحت بمثابة حجر عثرة أمام أي محاولة للتغيير

لنالحظ أن هذه الحركة تتمتّع بوضع استثنائي، أو خاص، فهي مستقلة عن شعبها من الناحية 

 أي ضغط عليها، إن بسبب تبعثر أماكن تواجد الفلسطينيين، أو التمثيلية، وهو ال يستطيع ممارسة

ولنالحظ، أيضاً، أن هذه الحركة تستمد جزءاً كبيراً من . بحكم أنها ال تعتمد في مواردها عليه

شرعيتها، ومن هيمنتها على المجال الفلسطيني من حيازتها على موارد مالية، وقوات عسكرية، 

بقة سياسية، في السلطة والمنظمة والفصائل، تشكّل كتلة وازنة في ومن وجود ط. وعالقات إقليمية

  .المجتمع

وفي الواقع فإن هذه الطبقة تتبع دورة اقتصادية تختلف عن الدورة االقتصادية للمجتمع، وتتبنى 

مفاهيم سياسية مرتبطة بواقع السلطة بما هي عليه، وضمنه عالقات التنسيق األمني، ما يجعلها، 

غير معنية بانتهاج خيارات وطنية بديلة، في مواجهة إسرائيل، كوقف المفاوضات، أو في الغالب، 

التحول نحو المقاومة الشعبية، ألنها ستتضرر من جراء ذلك، في مكانتها، وامتيازاتها، ونمط 

أيضاً، فإن مشكلة هذه الطبقة تكمن في حرصها على حراسة واقع التكلّس في الكيانات . عيشها

  .، وفي سعيها إلى تأبيد مكانة السلطة، ولو بأي ثمن)المنظمة والسلطة والفصائل (الفلسطينية

٢٥/٣/٢٠١٤، النهار، بيروت  
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 بكثير من   أصعبوانتخابه سيدهور االوضاع في مصر الى فترة        .. ال يزال التأييد للسيسي كبيرا     .٥٨

   ميزت حكم مباركالتيتلك 

 تسفي برئيل

في شهر تشرين الثاني الماضي انتهت . ”نجم الثورة“مكانة لثالث سنوات كاملة تمتع أحمد ماهر ب

فقد اعتقل، حوكم وحبس لثالث سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة . نجوميته، رسميا على االقل

 هو الذي قرر – الذي يستند الى الدستور الجديد، الليبرالي –كان هذا هو الجيش . غير قانونية

ديد الذي يمنع المظاهرات دون ترخيص، ويحدث عاصفة في اعتقاله حسب القانون التعسفي الج

  .مثلما رآها من بادر اليها” روح الثورة“مصر بصفته يتعارض و 

، من الحركات االولى التي اقامت الثورة، ليس ” ابريل٦“ حركة ٢٠٠٨ماهر، الذي أسس في 

اسية، عضو عمرو حمزاوي، المحاضر في العلوم السي. ففي االسبوع الماضي رفع د. وحيدا

البرلمان السابق وأحد الشخصيات البارزة في الكتلة الليبرالية، التماسا الى محكمة االستئناف ضد 

وقد أصدرت االمر في كانون الثاني محكمة بحثت في قضيته . أمر يحظر عليه مغادرة مصر

العام في المس بمكانة المحكمة وبمحاولة التأثير على الرأي “ نشيط آخر مشبوهين بـ ١٩وقضية 

نشطاء كبار آخرون في حركات الثورة، مثل وائل . موضوع قانوني ينطبق عليه مبدأ قيد النظر

غنيم، اختفوا هم ايضا من الساحة العامة، بعضهم معتقلون، آخرون يئسوا من محاولة احداث 

  .التغيير

ل بدال من احداث تغيير جوهري في شكل السلطة، نحن نعيش مرة اخرى في صراع من أج“

. ?هآرتس“، قال صحفي مصري كبير لـ ”حقوق االنسان، مثلما كان الوضع قبل الثورة

الكثيرون منا، ممن أيدوا اسقاط نظام االخوان المسلمين واستيالء الجيش على السلطة، يتبين لهم “

من ليس مستعدا الن ينضم الى جوقة المؤيدين . بان الوضع اليوم اسوأ مما كان في عهد مبارك

الحقيقة هي أنه ليس واضحا لنا ماذا تبقى من . ل السيسي، قد يجد نفسه في غرفة التحقيقاتللجنرا

  .”الثورة

 شخص اعتقلوا منذ ألف ١٦ من أكثروحسب تقارير منظمات حقوق االنسان في مصر، فان 

ليسوا جميعهم من رجال االخوان المسلمين؛ صحفيون، مفكرون . استيالء الجيش على الحكم

وهذا . ات االحتجاج هم ايضا ينتظرون المحاكمة أو نتائج استئنافاتهم ضد االعتقالونشطاء حرك

 الهيئة شبه – المجلس الوطني لحقوق االنسان أعدهالشهر نشرت تفاصيل اولى من تقرير 

 تثير جدا حفيظة منظمات حقوق االنسان –الحكومية التي تعين الحكومة بعضا من اعضائها 

 شخص قتلوا في اثناء تفريق مظاهرات االخوان ٣٠٠” فقط“تب فيه بان وهكذا مثال ك. المستقلة
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 من بين القتلى الذين زعم أنهم قتلوا ٥٠ الى االلف؛ وان أقربالمسلمين بينما العدد الحقيقي هو 

بنار الجيش قد انتحروا، ونشطاء االخوان المسلمين سحبوا جثثهم من المقابر كي يعرضوهم كقتلى 

 بان المتظاهرين حملوا السالح وشاركوا في المذبحة قيل لإلثبات بدا كمحاولة المواجهات؛ وأن ما

  .ان عدد القتلى من بين قوات االمن يكاد يكون مشابها لعدد المواطنين القتلى

 منظمة حقوق انسان تقريرا خاصا بها، رفع الى مندوب ١٩ضد هذا التقرير الرسمي وضعت 

شكل اساسا للتقرير الدولي الذي سينشر في تشرين االول حقوق االنسان في االمم المتحدة، وسي

المس الشديد والمتواصل بحقوق االنسان في مصر يشغل ايضا بال وزارة الخارجية . القادم

 دولة اعالنا مشتركا يشجب الموقف من ٢٧ اذار نشرت ٧في . االمريكية واالتحاد االوروبي

اهرين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد حقوق االنسان في مصر، وال سيما قتل مئات المتظ

واستدعى نائب وزير الخارجية . ٢٠١٣مرسي ممن احتشدوا في ميدان رابعة العدوية في آب 

تدخل في شؤون مصر “ من الدول واوضح لهم بان هذا االعالن هو ١٩المصري سفراء 

  . لم يتوقف فان العالقات مع دولهم ستتضرروإذا، ”الداخلية

المساعدة لمصر “وزير الخارجية جون كيري في شهادته أمام الكونغرس بان وفي واشنطن قدر 

المشكلة هي . ”ستنقل اليها في الزمن القريب القادم) التي تجمدت بعد استيالء الجيش على السلطة(

أنه حسب القانون الذي سنه الكونغرس يمكن لمثل هذه المساعدة أن تعطى فقط شريطة ان تؤكد 

 بان مصر تسير باتجاه ديمقراطي، العائق الذي في ضوء سياسة اليد الحديدية االدارة االمريكية

وتحاول االدارة االمريكية اقناع الكونغرس . التي يتخذها السيسي، ال يبدو أنه يوشك على االزالة

 للمساعدة في المعركة ١٦ اف قتالية وطائراتبان تحرر لمصر عتادا عسكريا يتضمن مروحيات 

كما ان هذا هو التفسير الذي يعطيه الناطقون بلسان الحكم . ي تديره في سيناءضد االرهاب الذ

  .المصري عن موجات االعتقال التي بينها وبين مكافحة االرهاب ال يزال ينتظر االثبات

 بالتوصيفات عن نجاحات عسكرية تتضمن ضمن امور اخرى تمتلئومع أن الصحف الحكومية 

، المسؤولة عن سلسلة من " بيت المقدسأنصار“منظمة المتطرفة تصفية االسبوع الماضي لزعيم ال

صور مهربي المخدرات .  المواد المتفجرة في مدينة القليوبيةإلنتاجالعمليات والكشف عن مصنع 

 كبرهان في الحرب ضد لإلثباتتستخدم هي ايضا ”  المسرطنة المكتوب عليها بالعبريةالمواد” و

ولكن يبدو أنه رغم التقدير . ”تحقيق االمن واالستقرار للدولة“التي تستهدف ” منظمات الجريمة“

الشديد للنشاط ضد االرهاب، تجد مصر صعوبة في ان تقنع حتى الجمهور المصري بالعالقة التي 

  .بين هذه الحرب وبين اعتقال نشطاء االحتجاج المدني
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ولكن الى جانب .  للرئاسةال يزال التأييد للسيسي كبيرا، وفي هذه اللحظة ال يبدو مرشحا بديال

 بكثير من تلك التي أصعبالتأييد يعتمل خوف عميق من أن انتخابه سيدهور مصر الى فترة 

نحن على ما يبدو غير قادرين بعد على أن نتخلى عن حكم عسكري، وال “. ميزت حكم مبارك

ا تعبنا نحن ايض“، هكذا يجمل القول الصحفي المصري، ”عن جنرال يقول ما هو الخير للشعب

  .”من الثورة

٢٤/٣/٢٠١٤هآرتس      

٢٥/٣/٢٠١٤، رأي اليوم، لندن  

  

 :كاريكاتير .٥٩
  

  
  ٢٤/٣/٢٠١٤فلسطين أون الين، 

  
 


