
    

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

  الوطنيةماضون في تحقيق المصالحة و...دولة يهودية"إسرائيل"االعتراف بـنرفض :عباس

  وال مبرر إلغالق معبر رفح".. قعو"جاهزون لتنفيذ اتفاق المصالحة كما : حماس

  فتح ترفض دعوة أمير قطر إلى عقد قمة عربية مصغرة إلتمام المصالحة الفلسطينية

  قريباً.. خالد مشعل إلى إيران: تقرير

  صدرت بموافقة السيسي مصري٥٠٠ بحقّ أكثر من أحكام اإلعدام": معاريف"

 تح المعابر وفكّ  أمير قطر يطالب بف   

قترح استضافة قمـة  ويحصار غزة  

   " مصالحة فلسطينية"
 

٥ص ....   

  ٣١٦٨  ٢٦/٣/٢٠١٤األربعاء 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                      ٣١٦٨ :   العدد    ٢٦/٣/٢٠١٤األربعاء  :التاريخ

    نةأخبار الزيتو

 ٦   حول مستقبل العالقة بين حماس وإيراناً استراتيجياًتقديريصدر " الزيتونة"مركز .٢

    

    :السلطة

 ٨  الوطنيةماضون في تحقيق المصالحة و ...دولة يهودية" إسرائيل"االعتراف بـنرفض : عباس.٣

١٠  تدعو قمة الكويت إلنهاء حصار غزةفي غزة الحكومة .٤

١٠   لهجوم إسرائيلي مباغتمقراتها األمنية تحسباًالحكومة في غزة تخلي .٥

١١   سرى الدفعة الرابعة من األ" اسرائيل"سنتوجه للمنظمات الدولية في حال لم تطلق : عبد ربه.٦

١٢  الفلسطينيةتصفية القضية لموقف عربي واضح لرفض الخطة األميركية الهادفة أبو يوسف يطالب ب.٧

١٢  رفض االبتزاز السياسي ومحاوالت تعطيل اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرىت رام اهللابالحكومة .٨

١٢  قمة الكويت قد تعّدل المبادرة العربية لتنسجم مع خطة كيري: نائب فلسطيني.٩

١٣  اليرموكمخيم  العسكري إلنهاء أزمة منظمة التحرير ترفض الحّل.١٠

    

    :المقاومة

١٣  وال مبرر إلغالق معبر رفح".. قعو"حة كما جاهزون لتنفيذ اتفاق المصال: حماس.١١

١٤  فتح ترفض دعوة أمير قطر إلى عقد قمة عربية مصغرة إلتمام المصالحة الفلسطينية.١٢

١٦  "إسرائيل" بخصوص تبادل السكان بين فلسطين والقانون اإلسرائيلي فتح ترفض مشروع.١٣

١٦   صراعات إقليميةلمنع توظيف الالجئين الفلسطينيين في أّيمبادرة حماس بلبنان : رأفت مرة.١٤

    

    :اإلسرائيليالكيان 

١٧   شيء غير متوقع ومفاجئيحدثوقد بخصوص األسرى  شيء قد ال يكون هناك أّي :نتنياهو.١٥

١٨  فلسطينيةلى الدولة الإال تعارض بين القانون الدولي ونقل الفلسطينيين ": سرائيليةالخارجية اإل".١٦

١٨  لى العملإليبرمان يهدد الديبلوماسيين المضربين بإجبارهم على العودة .١٧

١٨   بتهمة االعتداء الجنسي سيلفان شالوماشر التحقيق معالشرطة اإلسرائيلية تب.١٨

١٩    من اإلفراج عن األسرى  بتجميد االستيطان بدالً نتنياهوالمعارضة اإلسرائيلية تطالب.١٩

١٩   ٤٨أسرى وتستثني " الدفعة الرابعة"تل أبيب تسلم واشنطن قائمة بأسماء أسرى .٢٠

٢٠  "إسرائيل"ـ بنى تحتية معادية لتمتلكالدول التي كافة  بنك أهداف في نمتلك :الجيش اإلسرائيلي.٢١

٢٠   لتحديات أكثر تركيباًهاوسيعرض" إسرائيل"  يخدم لنبغزة حماس  حكمإسقاط: خبراء إسرائيليون.٢٢
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٢١  من اإلسرائيليين يرفضون االنسحاب من الضفة الغربية% ٦١: استطالع.٢٣

٢٢  عن القدس مقابل السالم" التنازل"من اإلسرائيليين غير مستعدين لـ% ٨٥: استطالع.٢٤

    

    :األرض، الشعب

٢٢  ٢٥٧ لليوم  مخيم اليرموك وتواصل حصار.. فلسطيني في حلبيد شه":مجموعة العمل".٢٥

٢٣   باحات المسجد األقصى مستوطنًا برفقة حاخامات يقتحمونستون": صفا".٢٦

٢٣  نسيها قضية القدسي" الربيع العربي"ة بـانشغال األّم: الشيخ عكرمة صبري.٢٧

٢٣  هباحاتب وآخرون يطالبون ببناء كنيس للمسجد األقصىحاخامات يفتون بتحريم دخول اليهود .٢٨

٢٤   بالحقوق المائية الفلسطينية قضائياً"إسرائيل"مختصون يوصون بمطالبة .٢٩

٢٤   استمرار الجرائم اإلسرائيلية دون عقابألسوأ في ظّل ا٢٠١٣  سنة:هيئة حقوقية.٣٠

٢٥  أّي قرار إسرائيلي باستثناء أسرى قدامى يعد إعالناً عن وقف المفاوضات: هيئات فلسطينية.٣١

٢٥   في الضفة  فلسطينيا١١ًاالحتالل يعتقل .٣٢

٢٦   من الصيادين الفلسطينيين بنيرانها وتدمر قواربهمصيب عدداًتُاالحتالل  زوارق :غزة.٣٣

٢٦  "العودة توحدنا"الجئون فلسطينيون في الوطن والشتات ينظمون نشاطات تحت شعار .٣٤

٢٦  لروسياه  يطلبون ضمن الجنسية الروسية بقطاع غزة يحملو ألف فلسطينيخمسون": الحياة".٣٥

   

   : مصر

٢٧  دلي منصور يطالب برفع المعاناة عن سكان قطاع غزةعالرئيس المصري .٣٦

٢٨   أيام ثالثةفتح معبر رفح من السبت ولمدة : مصر.٣٧

٢٨ "مبارك" لما هو أسوأ من عهد "السيسي" مصر ذاهبة تحت حكم :إسرائيليقدير ت.٣٨

٢٩   صدرت بموافقة السيسي مصري٥٠٠ بحقّ أكثر من أحكام اإلعدام": معاريف".٣٩

   

   : األردن

٢٩  السورية أولوية أردنية القضية الفلسطينية واألزمة حّل:  الثانيعبد اهللا.٤٠

٣٠  "األقصى"  تحذر من إجراءات االحتالل ضّد"الشؤون الفلسطينية".٤١

٣٠  ة اإلسالمية صمام األمان لسيادة األّماألقصىالسيادة األردنية على المسجد : الفرحان.٤٢
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   :عربي، إسالمي

٣١  اإلسرائيلية الممارسات أمامالوقوف بصرامة بالمجتمع الدولي السعودية تطالب .٤٣

٣١   عن نزعتها العدوانية"إسرائيل" لن ننعم باالستقرار وبالسالم ما لم تتخَل: أمير الكويت.٤٤

٣٢  طينية تظل قضية العرب الرئيسيةالقضية الفلس: العربينبيل .٤٥

٣٣  نعمل على عدة مستويات لدعم استقالل فلسطين: اندونيسيا.٤٦

٣٣  ال استقرار في المنطقة إال بإقامة الدولة الفلسطينية: رئيس جيبوتي.٤٧

٣٤   من الحملة الشرسة التي تهدف إلى تهويد القدس بشكل كامل يحذرالبرلمان العربي.٤٨

٣٤  يوقع قريباً" مافي مرمرة" حول تعويضات ضحايا "إسرائيل"االتفاق مع : مسؤول تركي.٤٩

   

   :دولي

٣٥   عمان للقاء عباسيزوركيري : الخارجية األمريكية.٥٠

٣٥  إسرائيليةاستياء أمريكي لعدم منح السعودية تأشيرة لمراسل صحيفة .٥١

٣٥  حصار غزة األطول في التاريخ وعلى مصر الوفاء بالتزاماتها: ونروااأل.٥٢

٣٦  لدولي للقانون ااً انتهاكوتعّدهاليابان تدين االستيطان .٥٣

٣٧  إسرائيليون يدمرون ويسرقون آثار : بيرو.٥٤

٣٧  سيناء وليس غزةل كانت متجهة خراًؤ م"إسرائيل"الصواريخ التي ضبطتها : محللون أمريكيون.٥٥

    

   :تقارير

٣٧  قريباً. .خالد مشعل إلى إيران: تقرير.٥٦

    

    :حوارات ومقاالت

٤٠  يوسف رزقة. د.أ... األمير تميم وفليبو غراندي.٥٧

٤٢  هشام منور... تداعيات وآثار: حظر القضاء المصري لحركة حماس.٥٨

٤٤  غسان العزي... "ائيلإسر"مخاطر القبول الفلسطيني بيهودية .٥٩

٤٦  تسفي برئيل... هل ما حدث في مصر ثورة؟.٦٠

٤٨  درور يميني–بن ...  ال يزالون يحظون بتأييد شعبي هائل..دول الخليجب لإلخوانرغم موجة العداء .٦١

    

 ٥٠  :كاريكاتير
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***  

  

  " مصالحة فلسطينية"قترح استضافة قمة وي حصار غزة أمير قطر يطالب بفتح المعابر وفّك .١

في كلمته الثالثاء، أمام قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، :  حاتم العبادي-الكويت 

 تشكل أهم  أن القضية الفلسطينية ال تزاللقمة العربية الخامسة والعشرين التي تستضيفها الكويتا

ولن .  فقضية الشعب الفلسطيني هي قضية مصير ووجود لنا كعربالتحديات التي تواجه األمة،

يتحقق االستقرار واألمن في المنطقة إال بتسوية عادلة تستند إلى مقررات الشرعية الدولية 

ي قدما في  اإلسرائيلية المتعنتة عقبةً كؤوداً أمام المضتمثل السياساتوكما تعلمون . والعربية

 وإضافة شروط جديدة في ومراوغتها، تطبيق القرارات الدولية بتنصلها منتحقيق السالم المنشود 

وهي تريد من المجتمع الدولي أن يعتاد على انتهاكها المستمر للقانون . كل جولة مفاوضات

العتداءات الدولي فيعتبره أمرا طبيعيا، وذلك عبر مواصلة سياسة االستيطان وتهويد القدس وا

 المبارك مما جعل عملية السالم بأسرها موضع شك لدى األقصىالخطيرة على حرمة المسجد 

  .الشعوب العربية

وكما تعلمون تمثّل السياسات اإلسرائيلية المتعنتة عقبةً كؤوداً أمام :  األمير القطريوأضاف

 وإضافة ومراوغتها،دولية المضي قدما في تحقيق السالم المنشود بتنصلها من تطبيق القرارات ال

وهي تريد من المجتمع الدولي أن يعتاد على انتهاكها . شروط جديدة في كل جولة مفاوضات

المستمر للقانون الدولي فيعتبره أمرا طبيعيا، وذلك عبر مواصلة سياسة االستيطان وتهويد القدس 

لية السالم بأسرها موضع  المبارك مما جعل عماألقصىواالعتداءات الخطيرة على حرمة المسجد 

  .شك لدى الشعوب العربية

إننا نؤكد على أهمية التسوية السلمية العادلة، إال أن استمرار االستيطان واعتداءات : وقال

المستوطنين على الفلسطينيين، وانعدام المرجعية التفاوضية ورفع سقف الشروط اإلسرائيلية يفرغ 

  . المفاوضات من مضمونها

 اإلسرائيلي وتحقيق - أن تدرك أن الحل الوحيد الممكن إلنهاء الصراع العربيوعلى إسرائيل

 إسرائيل الكامل من كافة األراضي الفلسطينية انسحابالسالم الشامل والعادل يقوم على أساس 

 إسرائيلليست . والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

فلدينا رأي عام عربي وقد بات يشكك بمصداقية التسوية السياسية .  رأيا عاماوحدها من تملك

  . برمتها
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 يعانيه قطاع غزة وما يتسبب به من معاناة أمراً الذيلم يكن استمرار الحصار الخانق : وأضاف

ةً من وقد بذلنا في دولة قطر جهوداً متّصل .وأخالقيامقبوالً في يوم من األيام، وال مبرراً سياسياً 

أجل تخفيف معاناة أشقّائنا الفلسطينيين في غزة، وبذلنا جهودا حثيثة إلعادة إعمار القطاع وتوفير 

وفي هذا اإلطار يتعين علينا نحن العرب جميعاً أن . سير الظروف الحياتية في القطاعالوقود لتي

فتح المعابر أمام سكان نعمل على إنهاء هذا الحصار الجائر، غير المبرر، وغير المفهوم فوراً، و

فبأي حق يسجن أكثر من مليون إنسان، . غزه لتمكينهم من ممارسة حياتهم أسوة ببقية البشر

  ويحول مكان سكنهم إلى معسكر اعتقال طوال ثمانية أعوام؟

كما يتعين علينا أيضاً تنفيذ ما قطعناه على أنفسنا من تعهدات بتقديم المساعدات المالية وغيرها 

ع أو تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإعادة اإلعمار ومواجهة السياسات والممارسات لرف

اإلسرائيلية غير المشروعة حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه، بما فيها إقامة دولته المستقلة 

وُأشير هنا إلى قرار قمة الدوحة بناء على اقتراح دولة قطر بإنشاء صندوق . على أرض وطنه

فقد أعلن سمو األمير الوالد في حينه عن المساهمة بربع . م القدس برأسمال قدره مليار دوالرلدع

مليار دوالر في الصندوق، إال أن القرار لم ينَفَّذ، مما يدعوني لإلعالن أمامكم عن التزام قطر 

وسوف نعمل على التنسيق مع (بالمبلغ الذي تبرعت به لتأسيس صندوق قطري لدعم القدس، 

وال يمكننا تجاهل حقيقة أن حالة االنقسام  ). الرئيس الفلسطيني األخ محمود عباس في هذا الشأن

الفلسطيني تحمل تداعيات خطيرة بالنسبة لقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الضغوط، 

  . وبالنسبة لمستقبل مشروعه الوطني

لة االنقسام وتغليب المصلحة الوطنية نحن ندعو القيادات الفلسطينية إلى إنهاء حا: وجاء في كلمته

 تقوم بإنجاز المهام الدستورية والتنفيذية الستعادة انتقالية وطني ائتالفالعليا بتشكيل حكومة 

، كما ندعو ٢٠١٢، وإعالن الدوحة في فبراير ٢٠١١الوحدة الوطنية وفقاً التفاق القاهرة في مايو 

 ترغب التيعربية مصغرة تشارك فيها الدول العربية مجدداً إلى تنفيذ قرار قمة الدوحة بعقد قمة 

  .باإلسهام في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ونحن على استعداد الستضافة هذه القمة

  ٢٥/٣/٢٠١٤، )قنا(وكالة األنباء القطرية 

  

   حول مستقبل العالقة بين حماس وإيراناً استراتيجياًتقديريصدر " الزيتونة"مركز  .٢

 رسم تقدير استراتيجي لمركز الزيتونة للدراسات سيناريوهات العالقة         : وكاالت - زةغ –بيروت  

، فـي ضـوء     )حمـاس (المستقبلية المحتملة بين الجمهورية اإليرانية وحركة المقاومة اإلسالمية         

وبين التقدير أنه يمكن تقدير مستقبل      . القراءة لخريطة العالقة بين الطرفين وتقاطعاتها وتناقضاتها      
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القة بينهما من خالل ثالثة سيناريوهات، أولها عودة العالقة إلى سابق عهدها، بما فـي ذلـك                 الع

  .عودة الدعم المالي واللوجستي لحركة حماس من قبل طهران

فيما كان السيناريو الثاني انسداد أفق التواصل بين الطرفين، ووصول العالقة بينهما إلى حالة من               

مثل العالقـات   " عادية"حول االتصال بين الطرفين إلى مستوى عالقة        القطيعة التامة، أما الثالث ت    

  .مع بعض الدول في المنطقة

وتوقع التقدير أن تتراوح العالقة بين الطرفين بين السيناريوهين األول والثالث، وأن يتشكَّل مزيج              

  .منهما، وسيتحدد أكثرهما وزناً في المزيج بحسب العوامل المؤثرة المرافقة

ن ذلك يأتي نظرا لحاجة الطرفين لبعضهما البعض، وتوافقهما على رزمة من المصالح             وأوضح أ 

ونظـراً لوجـود    . المشتركة، وتشابه الموقع الجيو سياسي لكل منهما في المشهد اإلقليمي الحالي          

التناقضات التي ما زالت قائمة بسبب األزمة السورية وغيرها، فضالً عن أن طهران تقع تحـت                

  .بي في أثناء مباحثات الملف النووي اإليرانيالمجهر الغر

وقال إن العوامل المؤثرة في نشوء السيناريو المحتمل تعتمد على مـدى اتـساع الـصفقة التـي                  

ستجري بين الغرب وطهران فيما يتعلق بالملف النووي، وهل ستشمل ملفاٍت إقليمية أخرى، بمـا               

التالي أن تتم هذه الترتيبات على حساب عالقـة         وب. يعني اعترافاً غربياً بدور إيراني في المنطقة      

  .طهران بحماس

كما يرتكز على مسار األزمة السورية والوجهة التي ستنساق باتجاهها، ومحصلة التباين الـداخلي        

سيكون له وزن أثقـل فـي       ) تيار روحاني، وتيار الحرس الثوري    (اإليراني، بمعنى أي التيارين     

في المستقبل، إضافة إلى ماهية الرد الغربي علـى خطـوات التقـارب    المعادلة اإليرانية الداخلية  

وال . المحتملة من جهة طهران مع حماس، ومدى تأثيرها على مسار التفاوض في الملف النووي             

اإلسـالم  "يغفل التقدير تطورات األوضاع في الملف المصري، ومدى تصاعد التـضييق علـى              

عض األطراف الخليجية حماس في برامج التـضييق        في المنطقة، ومدى محاولة حشر ب     " السياسي

  ".اإلرهاب"ومحاربة 

وتطرق إلى أن العالقة بين حماس وطهران تتـداخل فيهـا عوامـل تقـاطع جاذبـة وداعمـة                   

  .الستمرارها، وعوامل تناقض أخرى تهددها وتعمل على إضعافها

ا على ما هـو مـشترك       وأوصى التقدير الطرفين أن يديرا خالفاتهما بطريقة إيجابية، وأن يركز         

بينهما، وخصوصاً في دعم قضية فلسطين ودعم قوى المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وكسر             

وأوضح أن على إيران وحماس وبالتنسيق مع سائر األطـراف اإلقليميـة المعنيـة أن               . الحصار
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وقـت ذاتـه    يعملوا على تنفيس االحتقان الطائفي، ألنه يستنزف األمة وطاقاتها ومواردها، وفي ال           

  .يغيِّب صورة الصراع الحقيقية، التي من المفترض أن تكون مع الكيان اإلسرائيلي

وطالب الطرفين أن يعمال على منع التدخل الخارجي الغربي في المنطقـة، وأن يـسعيا لقطـع                 

الطريق على استفادة الجانب اإلسرائيلي واألمريكي من األوضاع التـي نـشأت بعـد الثـورات                

عا إيران أن تقدم تطمينات ملموسة لدول المنطقة وشعوبها بشأن دورها اإلقليمي، على             ود .العربية

قاعدة البعد عن المذهبية والطائفية، وعلى قاعدة تحقيق شعوب المنطقة لطموحاتها وبناء أنظمتهـا           

  .السياسية بإرادتها الحرة

لى أنظمة وشـعوب    وشدد على أن دعم قضية فلسطين وقوى المقاومة يدخل في إطار الواجب ع            

  .المنطقة العربية واإلسالمية؛ وال ينبغي أن يستخدم كأداة ضغط على أي طرف

وحققت العالقات بين الجانبين قفزة نوعية بعد فوز حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي في              

الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيلها للحكومة الفلسطينية، وأسهمت إيران بقوة في دعم حكومـة              

وبلغ الدعم ذروته فـي أثنـاء العـدوان         . إسماعيل هنية في مواجهة الحصار الذي فرض عليها       

وبطبيعـة الحـال لـم تتوافـق     . ٢٠٠٩ ومطلع ٢٠٠٨اإلسرائيلي على غزة في حرب في نهاية    

سياسات الطرفين دائماً خالل الفترة الماضية، إال أنهما تمكنا من إدارة العالقة بينهما بقدر كبيـر                

  .اح، وتشكل بينهما ما يشبه االلتقاء االستراتيجيمن النج

ـ             " الربيـع العربـي   "غير أن العالقة تعرضت لنوٍع من البرود والتأزم بسبب تداعيات ما عرف ب

وبسبب الخالف الكبير تجاه األزمة السورية؛ وخصوصاً بعد خروج قيادة حماس من دمشق مطلع              

  .٢٠١٢سنة 

،  لإلعـالم   موقع سـراج   - ٢٦/٣/٢٠١٤أون الين،    فلسطين   - ٢٦/٣/٢٠١٤السبيل، عمان،   

  .٢٥/٣/٢٠١٤، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية، - ٢٥/٣/٢٠١٤

  

  الوطنيةماضون في تحقيق المصالحة و ...دولة يهودية" إسرائيل"االعتراف بـنرفض : عباس .٣

ل شدد الرئيس محمود عباس على رفضه الشديد لمطلب إسرائي : عبد الرؤوف أرناؤوط-الكويت

إسرائيل بدأت بابتداع شروط جديدة لم يسبق طرحها سابقا، : "االعتراف بها دولة يهودية وقال

  ".كاالعتراف بها كدولة يهودية، وهو أمر نرفض مجرد مناقشته

في سياق االتصاالت والمفاوضات أكدنا أننا " وأعلن الرئيس في كلمته أمام القمة العربية أمس أنه

رجعية قرارات الشرعية الدولية، وتكون مرفقة بجدول زمني محدد ننتظر اقتراحات تلتزم بم
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وملزم وواضح وغير قابل للتأويل، ويرتبط تنفيذه الدقيق بضمانات دولية واضحة إلنهاء االحتالل 

  ".١٩٦٧اإلسرائيلي لألراضي التي احتلتها العام 

ي تدفنها إسرائيل بجملة من فنحن لسنا بحاجة إلى دوامة جديدة من االتفاقات الت: وقال بهذا الشأن

االشتراطات والتحفظات والتفسيرات والتأويالت قبل أن تقوم بالتنكر لما يترتب عليها من 

  .التزامات

وخير مثال على ما نقول هو موقف الحكومة اإلسرائيلية التي تحاول اليوم التنصل من : "وأضاف

لفلسطينيين المعتقلين لديها قبل توقيع تفاهم عقدته مع اإلدارة األميركية إلطالق سراح األسرى ا

، وهو ما يؤكد ما نقوله عن عدم جدية أو استعداد الحكومة اإلسرائيلية ١٩٩٣اتفاق أوسلو العام 

  ".لالنسحاب وصنع السالم

إننا نريد قيام دولة فلسطين : أوال: موقفنا ما زال يتلخص في نقاط محددة"ولفت الرئيس إلى أن 

، دولة مستقلة وسيدة على ١٩٦٧ية على جميع األراضي المحتلة العام وعاصمتها القدس الشرق

حل قضية الالجئين الفلسطينيين حالً : أرضها وأجوائها ومعابرها وحدودها ومائها وثرواتها، وثانيا

، وكما نصت مبادرة السالم العربية، وذلك لتصحيح الظلم ١٩٤عادالً ومتفقا عليه وفق القرار 

  ".، ولتحقيق سالم عادل ودائم١٩٤٨ق بشعبنا في النكبة في العام التاريخي الذي ُألح

تقوم بتصعيد هجمة إجرامية واسعة النطاق، تستهدف في المقام األول "واشار الى ان اسرائيل 

تكثيف عمليات االستيطان في القدس وبقية أرض دولة فلسطين المحتلة، بجانب عمليات الهدم 

د الفلسطيني، وصوالً إلى فرض حل نهائي للقضية الفلسطينية واالعتقال والحصار وخنق االقتصا

  ".وفق المواصفات والشروط اإلسرائيلية

لم توفر الحكومة اإلسرائيلية فرصة إال واستغلتها إلفشال الجهود األميركية، "واكد الرئيس انه 

لسالم، محاولة تغييب أية مرجعية معتمدة لعملية ا: األول: وكان ذلك يتم على ثالثة أصعدة

  ".كقرارات هيئات األمم المتحدة واالتفاقات الموقعة

يتمثل في تسريع عمليات االستيطان والقتل والهدم في األرض الفلسطينية، وعبر مسابقة : والثاني

الزمن نحو إكمال المشروع األخطر، وهو التقسيم المكاني والزماني للمسجد األقصى المبارك بين 

  .ا في المسجد اإلبراهيمي الشريفالمسلمين واليهود كما فعلو

أما الصعيد الثالث فكان على طاولة المفاوضات حيث أكدت المواقف : "وأضاف الرئيس

اإلسرائيلية الرسمية رفض إسرائيل إنهاء االحتالل، وسعيها لتكريسه وإدامته بصور شتى، 

تحقيق سالم عادل ورفضها القبول بأي مما نراه ويراه العالم متطلبات أساسية وال غنى عنها ل
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ودائم ينهي الصراع، بل إن إسرائيل بدأت بابتداع شروط جديدة لم يسبق طرحها سابقا، 

  ".كاالعتراف بها كدولة يهودية، وهو أمر نرفض مجرد مناقشته

إننا ماضون دون تردد في جهودنا إلنهاء االنقسام وتحقيق : "وبشأن المصالحة قال الرئيس عباس

تعادة وحدة األرض والشعب والمؤسسات، وفي هذا اإلطار فإننا نؤكد من المصالحة الوطنية الس

جديد، التزامنا بتنفيذ االتفاقات الداعية إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات، وهذا ما تم 

االتفاق عليه في كل من الدوحة والقاهرة، وما زلنا بانتظار نتائج االتصاالت الجارية حالياً والتي 

إننا نتألم لمعاناة : "واكد الرئيس عباس السعي لرفع الحصار عن غزة وقال ".الجميع عليهاشجعنا 

أهلنا في قطاع غزة، ونعمل بكل طاقتنا لتوفير مقومات صمودهم واحتياجاتهم األساسية، وتذليل 

العقبات التي تحول دون ذلك، وسنستمر في سعينا لرفع الحصار اإلسرائيلي عنهم، وبذل كل جهد 

أود االشارة هنا، إلى أننا : " الرئيس عباسوأضاف ". شأنه منع العدوان على أهلنا في القطاعمن

نبذل أقصى ما نستطيع من جهود لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا من الالجئين الفلسطينيين في 

سورية الذين فرض عليهم أن يكونوا داخل دوامة العنف نتيجة األحداث الدموية في هذا البلد 

الشقيق، بانتظار عودتهم وبقية الجئينا إلى وطنهم، مع أملنا أن تنتهي سريعا محنة الشعب 

  ".السوري الدامية والمتواصلة، بما يحقق تطلعاته ويحفظ وحدة وسالمة أراضيه

  ٢٦/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، 

  

  تدعو قمة الكويت إلنهاء حصار غزةفي غزة  الحكومة .٤

ادة العرب لترجمة تصريحاتهم إلى أفعال تؤدي إلى كسر فوري دعت الحكومة الفلسطينية الق

وأكدت في ختام اجتماعها األسبوعي، الثالثاء،  .للحصار الظالم والغير القانوني على قطاع غزة

على ضرورة أن تبقى فلسطين القضية المركزية لألمة، وأن يتحمل الزعماء والقادة العرب 

ة الفلسطينية واستمرار دعم وصمود الشعب الفلسطيني على مسؤولياتهم التاريخية في نصرة القضي

وثمنت الحكومة الفلسطينية المواقف الداعية لكسر الحصار اإلسرائيلي عن قطاع  .أرضه المحتلة

  .غزة، بعد تصريحات مفوض األونروا في غزة فليبو جراندي ومنسق األمم المتحدة فولك اليوم

  ٢٥/٣/٢٠١٤فلسطين أون الين، 

  

   لهجوم إسرائيلي مباغتمقراتها األمنية تحسباً في غزة تخلي الحكومة .٥

مقراتها األمنية وانتشرت في  في غزة أخلت قوات األمن التابعة للحكومة: أشرف الهور: غزة

محيطها، فيما غادر أفراد المقاومة مواقع التدريب، وذلك ضمن خطة أمنية، عقب تحليق مكثف 
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 غارات وهمية فوق أجواء القطاع، تالها عمليات توغل للطيران الحربي اإلسرائيلي الذي شن

  .برية وهجمات على طول الحدود الشرقية

وانتشر أفراد أجهزة األمن التابعة لحركة حماس خارج المقرات األمنية، فيما ترك نشطاء 

، تحسبا لهجوم إسرائيلي مباغت على تلك االنتشارالمقاومة مواقع التدريب ضمن خطة إعادة 

وجاءت العملية هذه في أعقاب تحيق مكثف للطيران الحربي اإلسرائيلي النفاذ فوق  .المقرات

أجواء القطاع طوال ليل االثنين وفجر الثالثاء، عالمة عن تحليق مكثف آخر للطيران 

ويأتي التحليق اإلسرائيلي المثير للقلق، رغم حالة الهدوء الكبير التي  .’دون طيار ‘االستطالعي

منذ أكثر من أسبوع، عقب موجة تصعيد شهدت تبادال للهجمات، وانتهت بتدخل يشهدها القطاع 

  .مصري أعاد تثبيت التهدئة المبرمة، التي تنص على وقف الهجمات

  ٢٦/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

 

  الدفعة الرابعة من األسرى" اسرائيل"سنتوجه للمنظمات الدولية في حال لم تطلق : عبد ربه .٦

مين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس، أن القيادة الفلسطينية أكد أ: )وكاالت(

سراح الدفعة " إسرائيل"ستتوجه إلى المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة في حال لم تطلق 

  .الرابعة واألخيرة من األسرى الفلسطينيين القدامى، المتفق عليها الستئناف مفاوضات السالم

حاولت أن تقول إن إطالق األسرى جاء مقابل استمرار االستيطان، ونحن " سرائيلإ"وأضاف أن 

ال نقبل الربط بين "قرارنا كان إطالق األسرى مقابل تجميد توجهنا للمنظمات الدولية، وتابع 

، مشيراً إلى أن أي "إطالق سراح األسرى واستمرار المفاوضات، هذان أمران مختلفان تماماً

تريد " إسرائيل"مرفوضة ألنها ستؤدي إلى نتائج وخيمة، ألن "ن الموضوعين محاولة للربط بي

  ".تمديد المفاوضات إلى ما ال نهاية

وأوضح عبد ربه أن سلطات االحتالل ستواصل االبتزاز والتوسع واالستيطان مقابل إطالق 

النضمام كان ينبغي أن نتوجه ل"األسرى ومن أجل القبول بشروطهم للحل وهو ما نرفضه، وقال 

، وأكد أنه من خالل االنضمام "لهذه المنظمات الدولية منذ زمن ألن لدينا مصالح وحقوقاً واسعة

  ".اإلسرائيلية"لهذه المنظمات يمكن مالحقة جرائم الحرب 

  ٢٦/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة، 
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تـصفية القـضية    لموقف عربي واضح لرفض الخطة األميركيـة الهادفـة           يطالب ب  يوسفأبو   .٧

  سطينيةالفل

القمة "طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف :  نادية سعد الدين–عمان 

العربية بدعم موقف القيادة الفلسطينية الثابت بشأن الحقوق الوطنية، أمام تحديات عدوان 

إعالن موقف عربي واضح لرفض الخطة "ودعا، في بيان أصدره أمس، إلى  ".االحتالل

ية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب، ومطالبه العادلة التي األميرك

أقرتها وحفظتها الشرعية الدولية، في تحقيق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

  ".القدس

واتخاذ دعم الحملة الدولية لمقاطعة مصالح االحتالل واستثماراته وبضائعه، "وأشار إلى أهمية 

اإلجراءات العملية لذلك على غرار ما فعل االتحاد األوروبي والكثير من دول العالم، وذلك 

 ".لمحاصرته وفرض المزيد من العزلة الدولية عليه، ودفعه للرضوخ للشرعية الدولية

  ٢٦/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

لدفعة الرابعـة مـن     رفض االبتزاز السياسي ومحاوالت تعطيل اإلفراج عن ا       ت  اهللا برامالحكومة   .٨

  األسرى

رامي الحمد اهللا . شدد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية برام اهللا، أمس، برئاسة د: رام اهللا

على أن قضية األسرى هي محور أساسي من محاور العملية السياسية الجارية، وأن محاوالت 

ر محكا لمدى مصداقية اإلدارة تعطيل اإلفراج عن الدفعة الرابعة وممارسة االبتزاز السياسي، يعتب

  .األميركية كراع نزيه لعملية السالم، ولمدى مصداقية إسرائيل في االلتزام بتعهداتها

وأكد المجلس على موقف القيادة برفض المقايضة بين اإلفراج عن األسرى كاستحقاق أساسي ألي 

ت االستيطانية في مفاوضات أو تسوية عادلة في المنطقة، بطرح عطاءات لبناء آالف الوحدا

مختلف أنحاء الضفة الغربية، مستنكراً المراوغة اإلسرائيلية بشأن اإلفراج عن الدفعة الرابعة من 

  .األسرى الفلسطينيين المقرر إطالق سراحهم نهاية الشهر الحالي

  ٢٦/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، 

  

   خطة كيريقمة الكويت قد تعّدل المبادرة العربية لتنسجم مع: فلسطينينائب  .٩

باسم الزعارير أن القادة " حماس"أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : رام اهللا

والئهم لواشنطن وتل ابيب وستعيد سيرة القمم العربية "العرب سيؤكدون في القمة العربية على 

  ".الى ما قبل الربيع العربي
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ر المجتمعون في قمة الكويت أن يقر" قدس برس"وتوقع الزعارير في تصريحات خاصة لـ 

تعديل المبادرة العربية للسالم بما ينسجم مع خطة اإلطار األمريكية للسالم، بل إنهم جاهزون 

 للسالم، باإلضافة إلى دعمهم الكامل لخطة رئيس السلطة محمود عباس إطارلتمويل اي اتفاق 

سطينية بدعم مسيرة التسوية قادة العرب حصروا متابعتهم للقضية الفل"وأشار إلى أن  .للتسوية

 ابو مازن والحديث عن الدعم العربي السلطةبتشكيل لجنة متابعة عربية تبارك ما يقوم به رئيس 

ال يعدو عن كونه رفع عتب لو حصل، وقضيتنا ليست من أولوياتهم في خضم األحداث المسيطرة 

  ".على المشهد مثل الموضوع المصري والسوري واألزمة الخليجية

باتخاذ موقف برفع الظلم والقمع عن شعوبهم وردع المفسدين "ب الزعارير القمة العربية وطال

واالنقالبيين والذين تلطخت أيديهم بدماء المطالبين بالحرية ودعم المقاومة الفلسطينية وصمود 

شعبنا ورفع الحصار فورا عن غزة وانقاذ مخيم اليرموك والعمل الجاد الصادق إلنهاء حالة 

  ".ام الفلسطينياالنقس

  ٢٥/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  اليرموكمخيم  العسكري إلنهاء أزمة  ترفض الحّلالتحرير منظمة .١٠

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس وفد المنظمة لمخيم اليرموك في سورية : دمشق

ظمة التحرير  وقيادة من١٤أحمد مجدالني على ضرورة االلتزام بما أكدته الفصائل الفلسطينية الـ 

الفلسطينية بالتمسك بالمبادرة الفلسطينية، ورفضها القاطع للحل العسكري إلنهاء أزمة مخيم 

باعتباره الحل األنجع لتجنيب أهالينا بالمخيم ويالت "اليرموك واالستمرار بالحوار والتفاوض، 

  ".وكوارث تسعى لها أطراف عدة، لخدمة أغراض وأجندات فئوية

  ٢٥/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  وال مبرر إلغالق معبر رفح".. وقع"جاهزون لتنفيذ اتفاق المصالحة كما : حماس .١١

، أن حركة حماس، مـساء      )يو بي اي  ( عن وكالة    ٢٦/٣/٢٠١٤رأي اليوم، لندن، غزة،     ذكرت  

  ".كما وقع"أعلنت اليوم الثالثاء، استعدادها لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية 

جاهزون لتنفيذ اتفاق المصالحة كما     "ي أبو زهري، في تصريح اننا       وقال الناطق باسم حماس، سام    

  .”التوقف عن سياسة االنتقائية"، داعيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "وقع

بتنفيـذ االتفاقـات    "كان الرئيس الفلسطيني أكد في كلمته أمام القمة العربية في الكويت االلتـزام              

 وإجراء انتخابات، وهذا ما تم االتفاق عليه في كل من الدوحـة             الداعية إلى تشكيل حكومة انتقالية    



  

  

 
 

  

            ١٤ص                                      ٣١٦٨ :   العدد    ٢٦/٣/٢٠١٤األربعاء  :التاريخ

، ”ما زلنا بانتظار نتائج االتصاالت الجارية حالياً والتي شجعنا الجميع عليهـا          "وأضاف   .”والقاهرة

  .فيما أبدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد استعداد الدوحة الستضافة قمة عربية لتنفيذ المصالحة

تحمل مسؤولياتهم تجاه غزة وعدم االكتفـاء بالـدعوة       "ق باسم حماس، العرب     إلى ذلك، دعا الناط   

إلنهاء حصارها ألنه ال يوجد أي مبرر إلغالق معبر رفح من طرف مصر وتحويل غـزة إلـى                  

  .”سجن حقيقي

مـن غـزة، أن حركـة       ) يو بي اي  (، عن وكالة    ٢٦/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن،    وأضافت  

دعوة أمير قطر لعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية، حيـث          حماس وحكومتها في غزة ثمنت      

ـ          بدعوة قطر لعقد قمة    ’ التويتر’أشاد عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة على صفحته ب

عربية مصغرة للمصالحة الوطنية، وإنشاء صندوق عربي لدعم صمود القدس ومبادرتها لإلسهام            

 . مليون دوالر في هذا الصندوق٢٥٠ب

  .’نرحب بدعوة أمير قطر لعقد قمة عربية مصغرة للمصالحة الوطنية‘ الرشق وأضاف
 
  دعوة أمير قطر إلى عقد قمة عربية مصغرة إلتمام المصالحة الفلسطينيةترفضفتح  .١٢

، الثالثاء، رفضها دعوة أمير قطـر  ’القدس العربي‘أكدت حركة فتح ل : رام اهللا ـ وليد عوض 

إلتمام المصالحة الفلسطينية، مشددة على أنه ال حاجة إلى قمم          عقد قمة عربية مصغرة في الدوحة       

جديدة بل الى المسارعة في تنفيذ ما تم االتفاق عليه في إعالن الدوحة واتفاق القاهرة للمـصالحة                 

  .الوطنية

ـ             القـدس  ’وقال أمين مقبول عضو وفد فتح للحوار الوطني، أمين سر المجلس الثوري للحركة لـ

ال أعتقد أننا بحاجة إلى قمم جديدة طالما أن هناك اتفاقيات تم التوقيـع عليهـا                ‘، الثالثاء   ’العربي

، وذلك في إشارة إلى إعالن الدوحة الذي جرى التوقيع عليه من            ’برعاية قطرية وبرعاية مصرية   

قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وذلك برعايـة              

، ونص اإلعالن على تشكيل حكومة من المستقلين برئاسـة عبـاس للتحـضير              أمير قطر السابق  

لالنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، إال أن قيادات من حماس عارضت ذلـك اإلعـالن،              

األمر الذي حال دون تنفيذه على غرار اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنيـة الـذي وقعتـه جميـع                  

  .ض الواقعالفصائل ولكن لم ينفذ على أر

القمة تعيدنا إلى المربع األول، وال أعتقد أننا بحاجة للعودة إلى المربع األول، نحن              ‘: وتابع مقبول 

  .’بحاجة الى وضع آليات لتنفيذ ما تم التوقيع عليه واالتفاق عليه في الدوحة وفي القاهرة
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اآلليات لتنفيذ اتفـاق    وحول إمكانية أن تساهم القمة المصغرة التي دعا إليها أمير قطر في وضع              

اآلليات يتم وضعها من قبل فصائل العمـل        ‘المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، قال مقبول        

الوطني الفلسطيني، وتحديدا بين فتح وحماس، وهي التي تضع اآلليات، ولكن المهم هـو البـدء                

  .’بالتنفيذ

حمود عباس ورئـيس الحكومـة      وأشار الى أن آخر مكالمة هاتفية تمت بين الرئيس الفلسطيني م          

المقالة في غزة اسماعيل هنية تناولت وضع اآلليات لتنفيذ اتفاق المصالحة، منوها الـى أن هنيـة     

وعد بالرد وترتيب موعد لزيارة وفد من فتح برئاسة عزام األحمد إلى غزة لوضع اآلليات، إال أن               

  .حماس لم ترد منذ شهرين على حد قوله

قد أن طرح أفكار لعقد قمة عربيـة جديـدة هـي عـودة للمربـع االول،             لذلك أعت ‘وتابع مقبول   

والمطلوب هو الشروع بتنفيذ ما تم االتفاق عليه وهذا يتم من خالل دعوة من حركة حماس ومن                 

، متابعـا   ’لتنفيذ المـصالحة  ‘اسماعيل هنية لوفد فتح برئاسة عزام األحمد ليبدأوا بوضع اآلليات           

  .’نذ شهرينولكن لألسف حماس لم ترد م‘

أعتقد أن اإلجابـة عنـد      ‘وبشأن األسباب التي تحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية قال مقبول           

حركة حماس، وواضح أن حركة حماس والمتتبع لكل االتفاقات التي تم التوقيـع عليهـا، وعـدم                 

قـاهرة  االلتزام بها توحي بأن هناك مشكلة في حركة حماس، فحتى بعد إعالن الدوحة واتفـاق ال               

  .’خرجت بعض القيادات في حماس لتعلن موقفا رافضا لها، وفي مقدمتهم محمود الزهار

وأشار مقبول الى أن الصراع الداخلي في حماس هو ما يحول دون تنفيذ االتفاقيات التي سبق وتم                 

  .٢٠٠٧التوقيع عليها إلنهاء االنقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 

 الفلسطينية مجمد حاليا في ظل توقف الجهود التـي تبـذل علـى ذلـك                وأكد أن ملف المصالحة   

لألسف الملف مجمد، وليس هناك جهود فعلية حقيقية تبذل لدفع ملف المصالحة            ‘الصعيد، مضيفا   

وأشار مقبول الى أن انشغال مصر بأوضاعها الداخلية وخالفاتها مـع حركـة حمـاس                .’لألمام

وذلـك إضـافة إلـى      ‘ا مصر منذ سنوات طويلة، وتابع       انعكس على ملف المصالحة التي ترعاه     

في إشارة الى قرار القضاء المصري قبل أسابيع بحظر         " عالقات مصر المتوترة مع حركة حماس     

  .حركة حماس ونشاطها على األراضي المصرية

وشدد مقبول على أن الذي يعطل المصالحة هو عدم التزام حماس بدعوة وفد من فـتح برئاسـة                  

 غزة لوضع اآلليات لتنفيذ ما تم االتفاق عليه سواء في اتفاق القاهرة او إعالن الدوحة                األحمد إلى 

برئاسة عباس للتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية      ’ بتشكيل حكومة الوفاق الوطني   ‘القاضي  

ية جري وعد من قبل السيد اسماعيل هن      ‘إلنهاء االنقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، مضيفا        
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إذن . بالرد على الرئيس الستقبال وفد من حركة فتح برئاسة عزام االحمد، ولكن لم يـأت الـرد                

  ".المسألة ليست فقط من جانب مصر وإنما أيضا من جانب حماس

  ٢٦/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

  "إسرائيل"فتح ترفض مشروع القانون اإلسرائيلي بخصوص تبادل السكان بين فلسطين و .١٣

رفض الـشعب  ‘جدد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، الثالثاء، :  ـ وليد عوض رام اهللا

الفلسطيني وقيادته السياسية القاطع للقانون العنصري الذي تعمل وزارة الخارجية اإلسرائيلية على            

  .’إصداره بخصوص تبادل السكان بين فلسطين وإسرائيل

بأن هذا القانون يكشف الوجه العنصري لدولـة        ‘واعتبر القواسمي في تصريح صحفي، الثالثاء،       

االحتالل وينتهك بشكل سافر القوانين الدولية واإلنسانية التي تمنع نقل مـواطنين مـن منـاطقهم                

أن الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنيـاهو         : وأضاف .’وأراضيهم وممتلكاتهم 

نظر للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية إلّا مـن زاويـة          وليبرمان وبينت، ال تؤمن بالسالم وال ت      

  .سياسة التطهير العرقي وتشريد الشعب الفلسطيني عن أرضه وإحكام السيطرة عليها

سيقاوم هذا القانون وهذه السياسة العنصرية بكل الوسـائل         ‘وأكد القواسمي أن الشعب الفلسطيني      

أشكاله والذي يمثل جوهر هذه السياسة العنصرية       المشروعة دوليا، تماماً كما يقاوم االحتالل بكل        

التوسعية، داعيا المجتمع الدولي وبالتحديد راعي عملية التفـاوض الواليـات المتحـدة واللجنـة               

الرباعية إلى وقف هذا القانون العنصري الذي يهدد بشكل خطير كل جهود عملية السالم ويـدمر                

  .حل الدولتين

  ٢٦/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

 مبادرة حماس بلبنان لمنع توظيف الالجئين الفلسطينيين في أّي صراعات إقليمية: مرةرأفت  .١٤

في لبنان رأفت   " حماس"كشف المسؤول اإلعالمي لحركة     :  االناضول - وسيم سيف الدين   -بيروت

مرة اليوم الثالثاء النقاب عن توافق القوى الفلسطينية اإلسالمية والوطنية في لبنان، على إطـالق               

  .الوجود الفلسطيني في البالد وحماية العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية” تحييد”مبادرة لـ

وأوضح مرة في اتصال مع وكالة االناضول أن هذه المبادرة التي حظيت بقبـول واسـع لـدى                  

األوساط الفلسطينية واللبنانية وستطلق في األيام القليلة المقبلة في مخيم عين الحلوة فـي صـيدا                

  .”لمنع توظيف الالجئين الفلسطينيين في أي صراعات إقليمية"ي لبنان، تأتي جنوب
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المنطقة المحيطة بفلسطين تتعرض إلى مجموعة من األزمات السياسية واألمنيـة           "وأشار إلى أن    

التي أخذت طابع العنف واالقتتال الداخلي وأضرت بالمجتمعات المحيطة، وأوجـدت حالـة مـن               

سطيني، وأصبح هناك انقسام في لبنان في المـسألة الـسورية، وهـذا             التحريض ضد الوجود الفل   

انعكس على الوجود الفلسطيني في لبنان، فزاد االنقسام السياسي، وأصبح هناك تحـريض علـى               

الخطير في الموضوع أن هناك جهات إقليميـة تـسعى          : "وأضاف .”الوجود الفلسطيني في لبنان   

  .عات المحلية، وهذا األمر يهدد الوجود الفلسطيني هناكإلدخال الفلسطينيين في لبنان في الصرا

وقد ارتبطت هذه المخاوف بمشروع خطة وزير الخارجية األمريكي جون كيري للتسوية السياسية             

  .”في المنطقة، بحيث أصبح الوجود الفلسطيني مهددا

في لبنـان عـن     تحييد الوجود الفلسطيني    "بعنوان  " حماس"وأوضح مرة، أن المبادرة التي أطلقتها       

، وعرضت على الجهات الفلسطينية واللبنانية، ”الصراعات وحماية العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية 

  .وعقدت اجتماعات فلسطينية مكثفة لجميع القوى الفلسطينية أثمرت قبول هذا التصور

  ٢٦/٣/٢٠١٤رأي اليوم، لندن، 
 
  شيء غير متوقع ومفاجئيحدث وقد بخصوص األسرى د ال يكون هناك أي شيء ق :نتنياهو .١٥

 ما لبثت وسائل االعالم ان نقلت خبر اتهام الرئيس محمود عباس، الحكومة : خاصةترجمة- غزة

اإلسرائيلية بأنها تتنصل من اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى، حتى علق رئيس الوزراء 

ر في إمكانية اإلفراج عن  بهدوء وصبإنه سينظراإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك بالقول 

العبري، عن نتنياهو الذي كان يتحدث مساء اليوم الثالثاء أمام " والال"ونقل موقع  .السجناء

ال أعرف ماذا : "ونشطاء حزبه في بئر السبع، قوله" الليكود"أعضاء اللجنة المركزية لحزب 

  ".سيحدث قد ال يكون هناك أي شيء وقد يكون هناك شيء غير متوقع ومفاجئ

وبرر نتنياهو أمام أعضاء حزبه عدم تواصله معهم النشغاله باألوضاع األمنية التي وقعت مؤخراً 

 ألف صاروخ موجهة نحو نتيفوت ١٠٠هناك نحو : "مع حزب اهللا وسوريا وغزة، قائال

وسديروت وبئر السبع وأوفاكيم وغيرها، ولكن ليس هناك ما يدعو للقلق على أمن الدولة، فنحن 

منها % ٧٠ ساعة في اليوم، ١٨ودا كبيرا في مواجهة اإلرهاب، وفي الحقيقة أنا أعمل نبذل جه

وأشار نتنياهو للتصعيد األخير على جبهة غزة وتزايد  ".مخصص لبحث األمن وأنا بحاجة لدعمكم

عمليات إطالق الصواريخ من حين آلخر، مستعرضا العمليات الخاطفة التي يقوم بها الجيش 

 ".هناك بعض المنظمات في غزة التي تسعى لتدميرنا برعاية إيران: "غزة وقالاإلسرائيلي في 

  ٢٥/٣/٢٠١٤، القدس، القدس
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  فلسطينيةال تعارض بين القانون الدولي ونقل الفلسطينيين الى الدولة ال": سرائيليةإلاالخارجية " .١٦

ل فلسطينيين من أعلنت اسرائيل أن القانون الدولي ال يتعارض مع مشروع نق: الحياة –الناصرة

وقدم المستشار القضائي لوزارة الخارجية اإلسرائيلية  .أراضيها الى الدولة الفلسطينية العتيدة

ايهود كينان لوزيره أفيغدور ليبرمان رأياً قانونياً استشارياً، مفاده أن القانون الدولي ال يتعارض 

ألخضر إلى الدولة الفلسطينية  داخل الخط ا"وادي عارة –منطقة المثلث "ومشروع ليبرمان نقل 

العتيدة حتى من دون أخذ موافقة صريحة من سكانها في حال توافرت موافقة الدولة الفلسطينية 

وبرأي المستشار فإن نقل  .وتم ضمان أن ال يبقى السكان من دون مواطَنة وأن يتم تعويضهم مالياً

ي القانون الدولي، شرط أالَ يتم السيادة على منطقة مأهولة بين دول هو أمر مقبول ومشروع ف

  .بالقوة

  ٢٦/٣/٢٠١٤، الحياة، لندن

  

  لى العملإ الديبلوماسيين المضربين بإجبارهم على العودة يهددليبرمان  .١٧

حذر وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان الثلثاء موظفي وزارة :  أ ف ب-القدس المحتلة 

ن انه قد يلجأ إلصدار امر يجبرهم على العودة الى الخارجية المضربين عن العمل منذ األحد م

وقال ليبرمان في مؤتمر صحافي عقد في الكنيست بسبب اغالق وزارة الخارجية ان  .العمل

اعطيت اوامر للوزارة بقطع كل االتصاالت مع نقابة الموظفين . المضربين تجاوزوا كل الحدود"

 الخارجية االسرائيلية الذين يخوضون نزاعاً مع وقرر موظفو وزارة. "طالما لم يتم استئناف العمل

ادارتهم منذ اسابيع عدة، اضراباً عاماً االحد في البعثات الديبلوماسية وفي الوزارة احتجاجاً على 

  .تدني رواتبهم

 آالف ١٠السفراء يتقاضون إما "ونفى ليبرمان ان تكون رواتب الديبلوماسيين متدنية مؤكداً ان 

وبعد وقت قصير من تصريحات ليبرمان، تظاهر نحو  ."والر في الشهر آالف د١٠يورو او 

  . شخص من موظفي الوزارة بصخب امام مدخل مباني وزارة الخارجية في القدس الغربية٢٠٠

  ٢٦/٣/٢٠١٤، الحياة، لندن

 

   بتهمة االعتداء الجنسي سيلفان شالوم تباشر التحقيق معاإلسرائيليةالشرطة  .١٨

 باشرت الشرطة اإلسرائيلية أمس التحقيق مع وزير الطاقة اإلسرائيلي  : كفاح زبون- رام اهللا

.  عاما بحق موظفة كانت تعمل في مكتبه١٥سيلفان شالوم، بشبهة ارتكابه جرائم جنسية قبل 
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وخضع شالوم، أحد أبرز المرشحين لمنصب رئاسة إسرائيل، للتحقيق في مكاتب الوحدة القطرية 

  .لى خلفية الشكوى المقدمة من المرأةالمعنية بجرائم االحتيال، ع

واستمر التحقيق مع شالوم على مدى ساعتين، ثم نقلت إفادته إلى المستشار القانوني للحكومة 

وقالت مصادر شرطية إن التحقيق مع شالوم جرى تحت طائلة التحذير، وأنه . يهودا فاينشتاين

  .ريان ضدهسيخضع للتحقيق في صحة شكويين أخريين قدمتهما امرأتان أخ

وفي أول تعقيب للوزير شالوم على هذه القضية، جاء من مكتبه أن شالوم أدلى بإفادة أمام 

ال يعرف ") الوزير(ويقول ديوان شالوم إنه . الشرطة، أجاب خاللها على جميع أسئلة المحققين

 فلم هذا اغتيال سياسي، ال أعرف عما يجري الحديث،"وقال شالوم إن . "عن شكوى أو قصة كهذه

  ."أسمع باسم المرأة على اإلطالق

  ٢٦/٣/٢٠١٤، الشرق األوسط، لندن

  

   من اإلفراج عن األسرى  بتجميد االستيطان بدالً نتنياهو تطالباإلسرائيليةالمعارضة  .١٩

 المعارضة االسرائيلية رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم طالبت: بترا-المحتلةالقدس 

 الرابعة من األسرى الفلسطينيين، مقابل تجميد البناء في المستوطنات بشكل إطالق سراح الدفعة

  .مستمرةمؤقت، طالما بقيت المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثالثاء، ان اعضاء 

الحكومة اإلسرائيلية اختارت "الوا فيها إن ، قأمسكنيست من المعارضة بعثوا برسالة الى نتنياهو، 

، مشيرين الى انه يمكن "الخيار األسوأ في مبادرات حسن النية التي قدمتها في إطار المفاوضات

  .دائما إلغاء تجميد البناء في المستوطنات، بينما ال يمكن إعادة األسرى إلى السجون

  ٢٦/٣/٢٠١٤، الغد، عّمان

  

  ٤٨وتستثني أسرى " الدفعة الرابعة"ة بأسماء أسرى تل أبيب تسلم واشنطن قائم  .٢٠

أكدت مصادر إسرائيلية الثالثاء أن إسرائيل سلمت المبعوث األمريكي :  وليد عوض-رام اهللا 

 أسيرا فلسطينيا تنوي إطالق سراحهم كدفعة رابعة ٢٦لعملية السالم مارتن انديك قائمة بأسماء 

 مستثنية في تلك القائمة كل األسرى المعتقلين من من األسرى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو ،

  . الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية١٩٤٨األراضي المحتلة عام 

  ٢٦/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن
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  "إسرائيل"ـ بنى تحتية معادية لتمتلكالدول التي كافة  بنك أهداف في نمتلك :اإلسرائيليالجيش  .٢١

ر عسكري إسرائيلي كبير، مساء اليوم الثالثاء، إن جيش  قال مصد: ترجمة خاصة-رام اهللا

  ".معادية إلسرائيل"االحتالل يملك بنك أهداف في كافة الدول التي يوجد بها بنى تحتية 

العبرية، أن لدى الجيش مخزونا كبيرا من األسلحة والمعدات المتطورة " ريشت بيت"ونقلت إذاعة 

بأربع مرات من الموجود حاليا لديه، مشيرا إلى أن عدة كما سيتم تزويده بمدفع أكثر دقة وسرعة 

 .شركات إسرائيلية وأجنبية تتنافس على إنتاج المدفع الجديد

  ٢٥/٣/٢٠١٤، القدس، القدس

  

   لتحديات أكثر تركيباًهاوسيعرض" إسرائيل"  يخدم لنبغزة حماس  حكمإسقاط: إسرائيليونخبراء  .٢٢

 وسياسيون إسرائيليون أن إسرائيل تجد نفسها في  أكد خبراء عسكريون: خالد أحمد-القاهرة 

في " حماس"في واقع معقد تناقضي، بحيث أصبح من مصلحتها أن تقوي " حماس"مواجهتها لـ

وجه المنظمات األخرى المتحدية، وأن تضعفها من جهٍة أخرى عسكرياً، ألن الجولة األخيرة في 

اإلستراتيجية بهذه المنطقة، ألنها تجد نفسها غزة تزيد في حدة السؤال المتعلق بجوهر مصلحتها 

في دائرة جوالت عنف المدة بينها أقصر من توقعاتها، بما يشهد على ضعف الردع الذي يفترض 

وأشاروا إلى أنّه مع ". عامود السحاب"و" الرصاص المصبوب"أن تقدمه عمليات عسكرية مثل 

ي غزة، قد تشيع خيبة أمل عامة تتحول عدم وجود اتفاق أو فهم واسع للمصلحة اإلسرائيلية ف

لضغط على إسرائيل لتفعل فعالً، وقد تجد نفسها مع الضغط السياسي محشورة في ركن في مسار 

عملية عسكرية واسعة النطاق ال تخدم نهايتها بالضرورة المصلحة اإلستراتيجية الواسعة، ألن 

مة تؤدي عملها في هذا الوقت، جهة حاك" حماس"مصلحتها اإلستراتيجية في القطاع أن تكون 

وتكون عنواناً مسؤوالً، وإن لم يكن ذلك بصورة رسمية، وفي نفس الوقت تكون مردوعة ضعيفة 

  .من جهة عسكرية

لكن التناقض المنطقي كامن في اإلزدواجية التي يقتضيها السلوك اإلسرائيلي، ألنه ينبغي من جهة 

 يستنفد بصورة ذكية التعاون اإلقتصادي والمدني جهة حاكمة تؤدي عملها أن" حماس"للحفاظ على 

حاجات السكان المحليين، وتحظى بالشرعية منهم، وينبغي في " حماس"والبنى التحتية، بحيث تلبي 

الوقت نفسه أن نجد التوازن الصحيح فيما يتعلق بالمس بقدرات حماس العسكرية، ووسائل 
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ض فيه الرتابة اليومية للحفاظ على الردع تسلحها، وضرب مصالحها الحيوية في كل وقت تُنق

  .وتعزيزه

يبدو أن إسرائيل نجحت بإيجاد هذا التوازن اللطيف المركب، وإن كانت الجولة "وقال الخبراء، 

األخيرة غير عادية في سعتها، وتجاوزت حدود اللعبة المشروعة في نظرها، ما يوجب مقابل ذلك 

، يزيد عددها على "حماس"لذي يعمل فيه عدة العبين عدا أن يوجد تفهم اسرائيلي للواقع الغزي ا

بهذا المعنى يتم تحديها على نحو " حماس"وبالتالي فإن . الدوام، وتطمح لضعضعة مكانة الحركة

يجعل إسرائيل شريكة لها رغم عدم رغبة منها، ألن لألخيرة مصلحة واضحة في إضعاف 

  ".يوجهون نحوها ضربات صاروخيةالالعبين الذين يعادون حماس، وفي نفس الوقت 

ونوهوا إلى أن واقع الصراع الذي تعمل إسرائيل فيه داخل غزة يطلب منها أن تختار بين بدائل 

إشكالية، وأن تصوغ البديل األقل سوءا من الجميع، والدعوة إلحتالل قطاع غزة، وتنقيته من بؤر 

، يعبر عن تجاهل للتركيب اإلستراتيجي الذي السالح، والتفكير بعد ذلك في الجهة التي ينقل إليها

هناك لن يخدما " حماس"يميز هذه الساحة، ألن التصعيد العسكري في القطاع وإسقاط حكم 

  .المسيرة السياسية، وسيعرضان إسرائيل لتحديات أكثر تركيباً

خارج " سحما"ولفت الخبراء أن التحدي اإلسرائيلي يصبح أكثر تعقيداً هذه األيام بعد إخراج 

القانون في مصر، فلهذه الحقيقة معنى يتعلق بقدرتها كجهٍة حاكمة تنجح بتلبية حاجات السكان، 

على تأدية عملها، وقد يتبين أن هذه الصعوبة فرصة أيضاً، وهذا نوع من منطق تناقضي مرة 

 أخرى، لزيادة المساعدة المدنية لقطاع غزة، وحث حماس على تعزيز قبضتها في القطاع،

وأضافوا أن هناك من يرى أن هذا اإلجراء ابتعاداً عن  .وفرض سلطتها على المنظمات العاصية

، لكن اإلختيار ليس ٢٠٠٥فكرة اإلنفصال عن قطاع غزة، وإجراء متمم ضروري لإلنفصال سنة 

بين بديل صالح وسيء، فقد قضي على إسرائيل أن تطور قدرتها على العمل في واقع جدلي، 

ورة تناقضية، وتُلهم الجمهور هذا التعقيد، وتزيد قدر المستطاع الفترات بين جوالت والعمل بص

 .العنف

  ٢٥/٣/٢٠١٤، القدس، القدس

  

  من اإلسرائيليين يرفضون االنسحاب من الضفة الغربية% ٦١: استطالع .٢٣

يليين  في المائة من اإلسرائ٦١أظهر استطالع جديد للرأي العام في الدولة العبرية أن : الناصرة

  .يرفضون التخلي عن مناطق الضفة الغربية المحتلة، في إطار اتفاق تسوية مع السلطة الفلسطينية
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قناة الكنيست "برئاسة مينا تسيمح هذا األسبوع لصالح " مدغام"وذكر االستطالع الذي أجراه معهد 

ق الفلسطينية  في المائة فقط من اإلسرائيليين يؤمنون بضرورة االنسحاب من المناط٣٩، أن "٩٩

 في المائة من الجمهور اإلسرائيلي ال يؤمنون بأن ٧٠وجاء في االستطالع أن  .مقابل التسوية

  . في المائة فقط شريكا٣٠ً، فيما يرى فيه "شريكا للسالم"رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

انتهاء مهلة ، بمناسبة قرب )٣|٢٧(ومن المقرر نشر االستطالع كامالً يوم الخميس القادم 

مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي الجارية برعاية أمريكية، والمقررة 

  .المقبل) إبريل( نيسان ٢٩في 

  ٢٥/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  عن القدس مقابل السالم" التنازل"من اإلسرائيليين غير مستعدين لـ% ٨٥: استطالع .٢٤

 في المائة من المستطلعين ال ٨٥ي العام اإلسرائيلي أن أظهر استطالع حديث للرأ: الناصرة

 في المائة ٢٠عن القدس حتى مقابل السالم، في حين أبدى " التنازل"يبدون استعدادا لما أسموه 

العبرية على موقعها االلكتروني اليوم الثالثاء " معاريف"وأفادت صحيفة  .استعدادهم لذلك

 شخصاً ٥٠١نترنت بين عينة من المستطلعين بلغ عددهم ، أن االستطالع ُأجري عبر اال)٣|٢٥(

كما  . سنة ويتحدثون اللغة العبرية١٨-١٥من بين اإلسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 

أظهرت معطيات االستطالع فيما يتعلق بمعرفة مدى الحس الصهيوني بين أوساط الشباب في 

 ٨٩في حين يعتبر " صهيونيا"ائة منهم يعتبر نفسه  في الم٧٠الدولة العبرية، أن كل فرد من نسبة 

 في المائة من ٢٣من جهة أخرى؛ أعرب  ".إسرائيليين"في المائة من المستطلعين أنفسهم 

  .المستطلعين من العلمانيين رغبتهم بترك الدولة العبرية والعيش في دولة أخرى

  ٢٥/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  ٢٥٧ لليوم  مخيم اليرموك وتواصل حصار.. فلسطيني في حلب شهيد":مجموعة العمل" .٢٥

استشهد الجئ فلسطيني أمس الثالثاء جراء تجدد القصف الذي تنفذه قوات النظام السوري             : دمشق

  . الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشقنالالجئيعلى مخيمات 

إن الفلـسطيني أحمـد     " صـفا " في بيان وصل     ةوقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري      

لدربي من أبناء مخيم النيرب، قضى متأثرا بجراح أصيب بها إثر االشتباكات بـين مجموعـات                ا

  .الجيش الحر والجيش النظامي بحلب
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، حيث يمنع الجـيش     ٢٥٧لليوم  اليرموك  وأكدت المجموعة استمرار الحصار المشدد على مخيم        

الغذائية إليه مما تـسبب بتـردي        القيادة العامة إدخال المواد الطبية و      –النظامي والجبهة الشعبية    

  .األوضاع الصحية والمعيشية داخله، خاصة مع انتشار الجفاف واليرقان في صفوف األهالي

  ٢٦/٣/٢٠١٤، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية، 

  

   باحات المسجد األقصى مستوطنًا برفقة حاخامات يقتحمونستون": صفا" .٢٦

ستوطنين المتطرفين برفقة حاخامات يهود صباح      اقتحم عشرات الم  :  خاص صفا  –القدس المحتلة   

 .الثالثاء المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شـرطة االحـتالل              

 مستوطنًا برفقـة حاخامـات      ٦٠إن  " صفا"وقال المختص في شؤون القدس جمال عمرو لوكالة         

لوا فـي أرجـاء متفرقـة مـن         اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد األقصى على دفعات، وتجو        

 األمنية بحق الداخلين إلى األقصى عبر بواباته، من خالل          اإلجراءاتوأشار إلى تواصل     .المسجد

تفتيشهم واحتجاز بطاقاتهم الشخصية، مؤكدا أن هذه السياسة أصبحت ممنهجـة، وأن االحـتالل              

  .لألقصىيسعى إلى تحقيق المزيد من األهداف لفرض التقسيم الزماني والمكاني 

  ٢٥/٣/٢٠١٤، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية، 

  

  نسيها قضية القدسي" الربيع العربي"ة بـانشغال األّم:  صبريعكرمةالشيخ  .٢٧

حذر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، خطيب المسجد األقصى، عكرمـة صـبري مـن خطـورة                

 .سة إسرائيليون للمسجد األقصى   المخططات اإلسرائيلية واالقتحامات شبه اليومية التي يقوم بها سا        

السيادة األردنية علـى المـسجد      : "وقال صبري في ندوة عقدت بالعاصمة األردنية عمان بعنوان        

، مساء أول من أمس، إن الدول العربية تنشغل منذ ثـالث         "تطورات وتداعيات .. األقصى المبارك 

يجعل األوضاع مهيأة أمام تمادي     هو انشغال   "و) العربيالربيع  (سنوات بأوضاعها الداخلية، نتيجة     

  ."االحتالل اإلسرائيلي في سياساته ضد المسجد والمدينة

  ٢٥/٣/٢٠١٤مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، 

  

  هباحاتب وآخرون يطالبون ببناء كنيس للمسجد األقصى بتحريم دخول اليهود يفتونحاخامات  .٢٨

، ان حاخامات أصدروا فتـوى  "الحرديم" المتدينين  قال الحاخام موشيه فريدمان من    : وفا – رام اهللا 

وكان الحاخـام   ". تحريم دخول اليهود للحرم القدسي الشريف، ومن يدخله يجب أن يموت          "مفادها  

فريدمان قد التقى مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس لجنة التواصـل مـع المجتمـع                 
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أن  "إلبالغـه  لقاء مع الرئيس محمود عباس،        ترتيب إمكانية محمد المدني، وبحث معه      اإلسرائيلي

  ".يؤمنون بالسالم مع الفلسطينيين) الحرديم(

 بنيامين  اإلسرائيلية رئيس الحكومة    إلىفي المقابل، طالب حاخامات وأكاديميون يهود، في رسالة         

نتنياهو، بتخصيص مكان الئق على حد تعبيرهم في ساحات األقصى ليتسنى لهم بناء كنيس حتى               

  .ن اليهود من تأدية الصلوات وطقوسهم الدينيةيتمك

واعتبر عضو الكنيست طلب أبو عرار من القائمة العربية الموحدة، أن هذه الرسالة هي الخطـر                

  .بعينه، وهي خطوة في اتجاه تقسيم المسجد األقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم

  ٢٦/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

   بالحقوق المائية الفلسطينية قضائياً"إسرائيل"لبة  بمطايوصونمختصون  .٢٩

أوصى مختصون فلسطينيون بضرورة تجهيز ملف قضائي لمطالبة إسـرائيل          :  األناضول -غزة

  .بالحقوق المائية الفلسطينية، من خالل المؤسسات الدولية الحقوقية التابعة لألمم المتحدة

، وسلطة المياه الفلسطينية، ومجموعة     "لساحلمياه بلديات ا  "جاء ذلك خالل مؤتمر نظمته، مصلحة       

، في مدينة غزة يـوم الثالثـاء        "أوكسفام"ومنظمة المساعدات الدولية    " الهيدروجينيين الفلسطينيين "

التابعة (وقال ربحي الشيخ، القائم بأعمال رئيس سطة المياه الفلسطينية           .بمناسبة يوم المياه العالمي   

 اإلسرائيلية، التي تضع    تالسلطالمياه في فلسطين، كلها أسيرة بيد       مشاريع ا ):"للحكومة في رام اهللا   

وأكد الشيخ على ضرورة العمل مـن       ". إجراءات معقدة لتطوير هذا القطاع خاصة في قطاع غزة        

، ودفع التعويضات للفلسطينيين بسبب األضـرار       "مطالبة إسرائيل بالحقوق المائية الفلسطينية    "أجل  

  .ستيالء على المياهالتي وقعت عليهم نتيجة اال

وأشار إلى أن سلطة المياه الفلسطينية وضعت حجر األساس قبل أسبوع إلنشاء محطة لتحلية مياه               

، موضـحاً أن بنائهـا      )بتمويل من االتحاد األوربي ومنظمة يونيـسيف      (البحر وسط قطاع غزة     

  .، لتكون حالً موقتاً لمشكلة المياه في القطاع٢٠١٥سينتهي مع نهاية العام 

  ٢٦/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

   استمرار الجرائم اإلسرائيلية دون عقاب األسوأ في ظّل٢٠١٣ سنة :هيئة حقوقية .٣٠

 كان األسوأ على اإلطالق، وذلك الستمرار الجـرائم         ٢٠١٣أكد حقوقي فلسطيني أن العام      : غزة

  .اإلسرائيلية دون عقاب، وتشديد الحصار على قطاع غزة
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اجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق االنـسان خـالل إعـالن            جاء ذلك على لسان ر    

، في غزة وذلك بحضور جمع كبيـر        ٢٠١٣إصدار تقريره السنوي للعام     ) ٣|٢٥(مركزه الثالثاء   

  .من الشخصيات البارزة من صناع قرار وسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشباب

نوعه الذي يعده المركز، حيث دأب على إصدار تقـارير          يعتبر هذا التقرير هو السابع عشر من        

  .  ودون انقطاع١٩٩٧سنوية تستعرض حالة حقوق اإلنسان خالل العام، منذ العام 

  ٢٥/٣/٢٠١٤، قدس برس

  

  أّي قرار إسرائيلي باستثناء أسرى قدامى يعّد إعالناً عن وقف المفاوضات: فلسطينيةهيئات  .٣١

ادي األسير الفلسطيني قدورة فارس أمس الثالثاء، ردا علـى          قال رئيس ن   : وليد عوض  -رام اهللا   

األنباء اإلسرائيلية باستثناء أسرى الداخل الفلسطيني من اإلفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة مـن              

بأنه وفي حال أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة الكارثية فإنـه           " الشهر الجاري،    ٢٩األسرى، في   

 إلى المؤسـسات والمعاهـدات      االنضمامسطينية التوجه فورا إلى     سيكون على منظمة التحرير الفل    

هذا باإلضافة إلى اإلعالن عن     . الدولية، بما يمكن من فتح جبهة مع االحتالل في كل أنحاء العالم           

  ".وقف المفاوضات فورا

ومن جهته قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن أي تقدم في عملية المفاوضات               

سوية عادلة مرهون بمدى التزام حكومة إسرائيل باإلفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى             وتحقيق ت 

وأشار إلى أن هذه القضية غير       .٢٩/٠٣/٢٠١٤ يوم   االتفاقاألسرى وفي موعدها المقرر حسب      

  .خاضعة للمساومة أو النقاش أو اإلبتزاز

  ٢٦/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

   في الضفة  فلسطينيا١١ً يعتقلاالحتالل  .٣٢

 عشر فلسطينيا في منـاطق      أحد، يوم الثالثاء،    اإلسرائيلية اعتقلت قوات االحتالل     :)بترا(-رام اهللا 

وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل دهمت مدن الخليـل وبيـت          .متفرقة بالضفة الغربية  

  . نار كثيف واعتقلتهمإطالقلحم ونابلس وجنين وسط 

حمالت دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين فـي مـدن وبلـدات    وتشن قوات االحتالل يوميا  

  .الضفة الغربية بحجج وذرائع مختلفة

  ٢٦/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 
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   من الصيادين الفلسطينيين بنيرانها وتدمر قواربهماًصيب عددتُاالحتالل  زوارق :غزة .٣٣

 أصيب أربعة صيادين فلسطينيين فجر اليوم األربعاء إثر إطالق زوارق االحتالل اإلسرائيلية النار            

  .على قوارب الصيادين بمحاذاة ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة

العبري إن زوارق البحرية اإلسرائيلية قصفت زورقين انطلقا من سواحل مصر           " وال"وقال موقع   

الحديث يدور كمـا    " أن   القطاع، مضيفا ما للحصار المفروض على     باتجاه قطاع غزة بزعم خرقه    

  ".يبدو عن زوارق تستخدم للتهريب

 اشتعال النار في عدد منها      إلى أدى عدة قذائف تجاه مراكب الصيادين ما        أيضاوأطلقت الزوارق   

  .وتدمير اثنين بصورة كاملة

  ٢٦/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

  "العودة توحدنا"ون نشاطات تحت شعار الجئون فلسطينيون في الوطن والشتات ينظم .٣٤

من مخيم بالطة في الضفة الغربية إلى مخيمات غزة ومخيم اليرموك في            :  محمد يونس  –رام اهللا   

سورية، إلى الجالية الفلسطينية في تشيلي والجاليات الفلسطينية في األميركيتين وأستراليا، انطلقت            

بهـدف تعميـق ثقافـة العـودة بـين          "  توحدنا العودة"أمس سلسلة فعاليات فلسطينية تحت شعار       

  .الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم

وقال جمال ابو هاشم، الناشط في الحملة، إن هذه النشاطات تأتي في إطار فعاليات عالميـة مـن                  

أجل حق العودة تقوم عليها مجموعة من االئتالفات الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مـع االئـتالف               

لمي لحق العودة وبمشاركة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسـرائيل وجمعيـة            الفلسطيني العا 

  .الكشافة والمرشدات الفلسطينية والقوى الوطنية واإلسالمية وائتالف القدس

  ٢٦/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

  روسيال ه يطلبون ضّم يحملون الجنسية الروسية بقطاع غزة ألف فلسطينيخمسون": الحياة" .٣٥

تداعيات ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا برزت في أشكال لم يكن بعضها             : رائد جبر  –موسكو  

كما أعلـن   " حماية الروس في أوكرانيا   "وجاء القرار تحت ذريعة حماية      . ليخطر في بال الكرملين   

الخارجيـة والداخليـة    " مواجهتـه "ولم يكن ينقص الكرملين في      . الرئيس الروسي فالديمير بوتين   

غزة ستسعى أيضاً لالنـضمام إلـى روسـيا         . قطاع غزة الفلسطيني  ... القرم، إال لتداعيات ضم   

 خمسين ألف   حواليهذا ما يقوله ناشطون يمثّلون      . لضمان الحماية، ولديها مبرر أخالقي وقانوني     
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شخص يحملون الجنسية الروسية في القطاع، توجهوا إلى رئيس الحكومة الفلـسطينية إسـماعيل              

  .ستفتاء على االنضمامهنية بنداء لتنظيم ا

موسكو أعلنـت عزمهـا الـدفاع عـن         : "الروسي عن إحدى المبادرات   " إسالم نيوز "ونقل موقع   

وقال ". مواطنيها في كل مكان، ونحن هنا نتعرض ألسوأ أشكال التنكيل والقتل من جانب إسرائيل             

  ."!يليينروسيا سيوفر لنا الحماية ويردع اإلسرائلانضمام قطاع غزة : "أصحاب المبادرة

  ٢٦/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

   يطالب برفع المعاناة عن سكان قطاع غزةمنصوردلي عالرئيس المصري  .٣٦

قال الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، إن األمة العربية تواجه :  أ ش أ-الكويت 

ها أن تحديات جسام على مستويات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، تستوجب كل

يعضد بعضنا بعضا وان تتضافر الجهود المخلصة من أجل بلوغ الغايات التي تتوق إليها الشعوب 

في مقدمة التحديات كانت وال تزال القضية الفلسطينية والتي : وأضاف .العربية منذ زمن طويل

إن مصر تابعت وال تزال المفاوضات الجارية برعاية .. هي قضيتنا المحورية والمركزية

أن مصر دعمت :  بالكويت٢٥وتابع في كلمته أمام القمة العربية الـ .واليات المتحدة األمريكيةال

وال تزال السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في مواقفها وفي كل ما يصب إيجابا في 

ف العربي  أن تسفر القمة العربية الحالية عن التأكيد الموقىنتطلع إل" وقال.. مصلحة الفلسطينيين

الجماعي الراسخ والداعم إلنهاء مأساة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والذي بات يشكل 

  .امتداده لعقود طوال وصمة عار في جبين اإلنسانية جمعاء

إن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة : "واستطرد

 وعاصمتها القدس الشرقية اتساقا مع ١٩٦٧حدود ما قبل الخامس من ينونيو عام القابلة للحياة في 

القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات عملية السالم ال سيما مؤتمر مدريد ومبادرة 

السالم العربية أمور ال تقبل التنازل أو التفريط وإال باتت الشرعية ذاتها محل تشكيك وصار 

  .م على العدل وغير قابل لالستدامةالسالم غير قائ

 محاوالت إسرائيلية للنيل من أيوطالب الرئيس منصور المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف 

هذا خط أحمر لو تم تجاوزه فلن "وقال.. حرمة المسجد األقصى الشريف ومقدساتنا في القدس

  ".يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه الكارثية على الجميع

لمسجد األقصى يخص األمة اإلسالمية بأسرها وتتحمل إسرائيل المسئولية كاملة وأكد أن حرم ا

مايته من ل في شان حذبوصفها قوة احتالل إزاء النتائج الوخيمة التي ستنتج عن التهاون أو التخا
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نرجو أن ترسل قمتنا هذه رسالة قوية وواضحة إلى : وأضاف. جماعات التطرف اليهودية

أدين في هذا السياق وبكل قوة العدوان اإلسرائيلي "وقال .. ا الخصوصع الدولي في هذالمجتم

على قطاع غزة، وأطالب المهتمين بحقوق اإلنسان والمدافعين عنها القيام بدورهم في رفع المعاناة 

ومطالبة إسرائيل باعتبارها قوة االحتالل  "..عن الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها بشكل فوري

  .ها تجاه سكان غزةبالوفاء بمسئوليات

  ٢٥/٣/٢٠١٤الشروق، مصر، 

  

   أيام ثالثة معبر رفح من السبت ولمدة فتح: مصر .٣٧

قررت السلطات المصرية، اليوم الثالثاء، فتح منفذ رفح البري لعبور :  أيمن قناوي-القاهرة 

فس  من ن٣١ مارس الحالي، وحتى ٢٩الحاالت اإلنسانية والعالقين من الجانبين، خالل الفترة من 

  .وسوف يتم تنفيذ هذا القرار طبقا لآلليات المتبعة .الشهر

  ٢٦/٣/٢٠١٤الشرق، الدوحة، 

  

 "مبارك" لما هو أسوأ من عهد "السيسي" مصر ذاهبة تحت حكم :إسرائيليتقدير  .٣٨

لرئاسة مصر " انتخاب السيسي  أن"رئيلاتسفي ب"اعتبر الخبير الصهيوني في الشؤون العربية 

، الفتاً إلى أن "مبارك"لة جديدة من الفوضى لفترة أصعب بكثير مما ميز حكم سيؤدي بالبالد لمرح

ن أالكثيرين ممن أيدوا إسقاط نظام اإلخوان المسلمين، واستيالء الجيش على السلطة، يتبين لهم ب

 ألف معتقل ١٦هناك أكثر من أن " بارئيل"وكشف . الوضع اليوم أسوأ مما كان في عهد مبارك

صحفيون، مفكرون ، فمنهم الجيش على الحكم، ليسوا جميعهم من اإلخوان المسلمينمنذ استيالء 

حتجاج ينتظرون المحاكمة، وهو ما يشغل وزارة الخارجية األمريكية واالتحاد ونشطاء حركات اإل

، "إسرائيل"لـ، ناقالً عن ضابط مصري كبير تأكده توجه وفد عسكري مصري األوروبي

تصال للجانبين، لبحث تأمين الحدود المشتركة، وفق  بين جهازي اإلاستمرار التنسيق الدوريو

 وفي هذا السياق، أعلن وزير الدفاع المصري ".كامب ديفيد"المالحق األمنية التي تضمنتها اتفاقية 

أنه تم تشكيل مجموعة من القوات الخاصة، للتدخل السريع لمواجهة التحديات " السيسى"

لبالد في الوقت الراهن، الفتاً إلى أن القوات تمتاز بالقدرة العالية الذي تتعرض له ا" اإلرهاب"و

 .على المناورة وسرعة الحركة لتنفيذ جميع المهام

  ٢٥/٣/٢٠١٤، ٣٠٤٢التقرير المعلوماتي 
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   صدرت بموافقة السيسي مصري٥٠٠ بحقّ أكثر من  اإلعدامأحكام": معاريف" .٣٩

ان المسلمين ال يزالون يحظون بتأييد شعبي هائل، اإلسرائيلية أن اإلخو" معاريف"قالت صحيفة 

وأكدت الصحيفة في عددها الثالثاء أنه وبالرغم من الحملة  .رغم موجة العداء لهم في دول الخليج

ويرى الكاتب اإلسرائيلي في الصحيفة بن  ".ال يزال عشرات الماليين إلى جانبهم"العنيفة ضدهم، 

ى فرصة جديدة لإلخوان المسلمين، وقد كانوا مستعدين، الربيع العربي أعط"درور يميني، أن 

  ".ففازوا في البرلمان وكذا في االنتخابات للرئاسة في مصر

، وأشار إلى أحكام اإلعدام "إحساس اإلخوان هو أن الجيش سرق منهم الحكم الديمقراطي"وقال إن 

كثر بقليل قواعد الشرق من يخيل له، بأنه يفهم أ" مصريا، قائال إن ٥٠٠األخيرة بحق أكثر من 

هذا األمر لم يسبق أن كان في (...) األوسط، يقف اليوم مذهوال أمام قرار المحكمة في مصر 

  ".العالم العربي

، مشيرا إلى السيسي، "ما كان ليتخذ دون إقرار الحاكم األعلى"ويرى الكاتب أن قرار المحكمة 

السيسي "ويتابع  ". دولة حكم القانونمصر حتى تلك التي تحت حكم علماني، ليست "مضيفا أن 

يعلم بأن األحكام، حتى لو لم تنفذ، لن تحسن صورته في مصر، ولكن يحتمل أن يكون قد يئس 

ينسجم قرار الحكم المتشدد مع موجة العداء " ".من الغرب، وباألساس من الواليات المتحدة

مشكلة السيسي تتمثل في "فت أن ، قالت الصحيفة، وأضا"لإلخوان المتصاعدة اآلن في دول الخليج

  ".قناة الجزيرة القطرية

  ٢٥/٣/٢٠١٤، ٢١موقع عربي 

  

   القضية الفلسطينية واألزمة السورية أولوية أردنيةحّل: الثاني عبد اهللا .٤٠

أن منطقتنا العربية ما زالت تعاني العديد من " الثاني عبد اهللاأكد الملك :  الدخيلزايد-الكويت

لناجمة عن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، التحديات واألخطار، ا

إلى جانب تفاقم األزمة السورية وتصاعد حجم المعاناة اإلنسانية التي يواجهها الشعب السوري 

الشقيق، واألعباء التي تتحملها الدول العربية المحيطة بسورية، واستمرار التحديات التي تواجهها 

  ".قة بعد التحوالت التي مرت بها لترسيخ أمنها واستقرارهابعض الدول الشقي

لقد أكدنا على الدوام أن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة والقابلة للحياة، استنادا إلى وأضاف، 

حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، هي األساس إلنهاء النزاع 

. لي، وإحالل السالم الشامل، وترسيخ األمن واالستقرار في الشرق األوسط اإلسرائي–الفلسطيني 
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ويمثل تحقيق ذلك، في ذات الوقت، مصلحة أردنية عليا، فنحن الدولة التي تستضيف العدد األكبر 

  .من الالجئين الفلسطينيين، وحماية حقوقهم هي في مقدمة أولوياتنا

٢٦/٣/٢٠١٤، الغد، عّمان  

  

  "األقصى"  تحذر من إجراءات االحتالل ضّد"يةالفلسطينالشؤون " .٤١

الذي يرصد » التقرير الشهري« اصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية عددا جديدا من :الرأي–عمان 

 التقرير أن الوصاية أكدكما  .أبرز تطورات القضية الفلسطينية خالل شهر شباط الماضي

 ليست منحةً من أحد، ولكنها مسؤولية الهاشمية على األماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة

 الوصاية التي اتفاقيةتاريخية ووديعة عربية اسالمية ملقاة على عاتق الهاشميين، وأكدت عليها 

  .وقعت بين االردن والسلطة الوطنية الفلسطينية

وحذر من المخاطر المحدقة بالسلم واالمن االقليمي والعالمي جراء محاوالت اليمين االسرائيلي 

 االستفزازية ضد المسجد األقصى المبارك، وبوجه خاص محاولته سحب الوصاية وإجراءاته

 غرار ما هو حاصل في ومكانيا، على، تمهيداً لتقسيمه زمانيا بإسرائيليةاالردنية عنه واستبدالها 

ما الحرم االبراهيمي الشريف بالخليل، ومن ثم تحقيق حلم اسطوري يداعب مخيلته بهدمه وإقامة 

 االنتهاكات االسرائيلية في االراضي أبرزكما استعرض التقرير  . بالهيكل المزعوم مكانهسميهي

 فلسطينيين، وجرح ٤الفلسطينية المحتلة خالل الشهر موضع البحث، بما فيه التسبب باستشهاد 

 ٤ تجمعاً في الضفة الغربية و٥٦٤(العشرات؛ واقتحام المئات من التجمعات السكنية الفلسطينية 

  ).تجمعات في قطاع غزة

٢٦/٣/٢٠١٤، الرأي، عّمان  

  

  ة اإلسالميةقصى صمام األمان لسيادة األّمالسيادة األردنية على المسجد األ: الفرحان .٤٢

نظم ملتقى القدس الثقافي مساء امس االول االثنين في المركز الثقافي الملكي ندوة حول : عمان

رورتها وأهمية هذه السيادة وتطور الموقف مفهوم السيادة على المسجد األقصى المبارك وض

  . ثره المباشر على المسجد االقصىأاالردني في ظل االحداث األخيرة و

افتتح الندوة رئيس ملتقى القدس الثقافي وزير التربية والتعليم االسبق الدكتور اسحق الفرحان، 

وعرض إمام . سالميةاإلحيث أكد أهمية السيادة األردنية كونها صمام األمان لسيادة األمة 

وخطيب المسجد االقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري االقتحامات األخيرة لألقصى، ال سيما 

بعد ان تسلمت الحكومة اليمينية مهامها منذ ثالث سنوات، من جانبه، أكد الباحث والمتخصص في 
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كل اليوم قوة شؤون القدس زياد ابحيص ان مديرية اوقاف القدس التابعة للحكومة االردنية تش

  .االمر الواقع التي حافظت على المسجد االقصى واالوقاف االسالمية والمحاكم الشرعية

وقال الدكتور رائف نجم في مداخلة ان االعالم هو اهم شيء، والسلطات الصهيونية استخدمت 

كل  استخدمت االعالم بشجميعها ولكنهاالتاريخ والدين واالثار والقوة العسكرية وفلشت فيها 

صحيح، وغيرت الرأي العالمي، فهي تسيطر على االعالم في أوروبا وامريكا، لذا يجب ان 

  .»نخترق هذا االعالم المتغلل وتصحيح ما بثوه من سموم وكشف كذبهم

٢٦/٣/٢٠١٤، الدستور، عّمان  

  

  اإلسرائيلية الممارسات أمامالوقوف بصرامة بالمجتمع الدولي  تطالب السعودية .٤٣

 األمير  في القمة العربية بالكويت رئيس وفد المملكة العربية السعوديةأكد:  العبادي حاتم-الكويت 

 القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة االهتمامات واالنشغاالت،  أن سعودألالعزيز  سلمان بن عبد

 أي تفضي أن موقف المملكة العربية السعودية هو موقف ثابت حيال ضرورة أنمشددا على 

 تحقيق سالم شامل وعادل يمكن الشعب إلى األشكالجهود وبأي شكل من  أومفاوضات 

 دولته المستقلة وإقامة حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية، استردادالفلسطيني من 

وعبر عن رفض ما تتعرض له مدينة القدس من خطط تسعى لتهويدها وما  .وعاصمتها القدس

 إلى محدقة، مطالبا المجتمع الدولي أخطارومحيطة من  المبارك األقصىيتعرض له المسجد 

 تجاه الوصول للسالم المنشود أمل أي التي تقوض اإلسرائيلية الممارسات أمامالوقوف بصرامة 

 إسرائيل على يهودية واإلصرار في بناء المستوطنات اإلسرائيليبما في ذلك استمرار النشاط 

  . ووطنهأرضهني المشروعة على ومواصلة انتهاك ابسط حقوق الشعب الفلسطي

  ٢٦/٣/٢٠١٤الرأي، عمان، 

  

   عن نزعتها العدوانية"إسرائيل" لن ننعم باالستقرار وبالسالم ما لم تتخَل: الكويتأمير  .٤٤

في   الجابر الصباحاألحمدأمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح اعتبر :  حاتم العبادي-الكويت 

 اإلسرائيليةالعقيلة " أنلخامسة والعشرين التي تستضيفها الكويت لقمة العربية ااكلمته الثالثاء، أمام 

 تحقيق أمام مسيرة السالم، وتقف عائقا إلنجاحالرافضة للسالم تقوض كافة الجهود التي تبذل 

 إلى على بناء المستوطنات واالنتهاكات المتطرفة الهادفة إصرارها هذه المسيرة عبر أهداف

  .تغيير معالمه واألقصىالسيطرة على المسجد 
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، " السلمإلىلن ننعم باالستقرار وبالسالم ما لم تتخل إسرائيل عن نزعتها العدوانية وتجنح "وقال 

مؤكد أن السالم العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إال من خالل قيام دولة فلسطين المستقلة 

 مقابل السالم األرض  وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأمبادئوعاصمتها القدس الشريف، وفق 

  ."ومبادرة السالم العربية

 لتتحمل مسؤولياتها، األوسط الدولية المعنية بالسالم في الشرف األطراف إلىوجدد الدعوة  

  . لحملها على االنصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية ووقف االستيطانإسرائيلوالضغط على 

  ٢٦/٣/٢٠١٤الرأي، عمان، 

  

   الفلسطينية تظل قضية العرب الرئيسيةالقضية: العربينبيل  .٤٥

قال األمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، إن القضية :  بوابة الشرق-الكويت 

الفلسطينية تمثل تحديا كبيرا أمام الدول العربية، كونها القضية المحورية والمركزية األولى، ألن 

إذا لم تقر إسرائيل بالحقوق المشروعة وحق الشعب العالم لن ينعم باألمن والسالم واالستقرار 

الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة 

  .الالجئين وفقا للقرارات الدولية

 التي تعقد في الكويت، أن ٢٥الـ وأكد العربي، في كلمته اليوم الثالثاء خالل القمة العربية 

ء االنقسام وفقا لالتفاقات الموقعة بين مختلف األطراف، قائال إنه وبالرغم من الجهود ضرورة إنها

التي تبذلها اإلدارة األمريكية في عملية السالم، غير أنها لم تسفر حتى اللحظة عن نتائج ملموسة، 

  .حيث تحاول إسرائيل كسب الوقت لمواصلة تهويدها في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف

وضح العربي أن المطلوب إيجاد بدائل في حال استمرت إسرائيل بسياستها التهويدية، واللجوء وأ

 نظرا الستحالة الوضع القائم "األبرتهايد"إلى مجلس األمن الدولي، معتبرا أن إسرائيل تمثل نظام 

  .في األرض الفلسطينية نتيجة التعنت اإلسرائيلي وأثر ذلك على نجاح المفاوضات

ى أن استمرار إجراءات االحتالل سيؤدي إلى عزلتها عن العالم ومقاطعتها من قبل وأشار إل

المجتمع الدولي وفرض عقوبات عليها، مطالبا الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها ومساندة الشعب 

  .الفلسطيني وقيادته، سياسيا واقتصاديا وماليا، حتى يتمكن من نيل حريته المشروعة

  ٢٦/٣/٢٠١٤الشرق، الدوحة، 
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  نعمل على عدة مستويات لدعم استقالل فلسطين: اندونيسيا .٤٦

 قال السفير االندونيسي في فلسطين إن بالده تعمل على عدة مستويات إقليمية : وفا–رام اهللا 

وقال تغوه واردويو، الذي عين  .ودولية لدعم نضال الشعب الفلسطيني النجاز دولته المستقلة

نيسيا في كل من فلسطين واألردن، إن الحكومة االندونيسية تبذل جهدا سفيرا فوق العادة الندو

متعدد المستويات لدعم إنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة، سواء على الصعيد الثنائي، أو على 

، إضافة إلى "ناسب"، أو منظمة التعاون اآلسيوي األفريقي "سيباد"صعيد منظمة التعاون اآلسيوية 

  .المنظمات الدولية كاألمم المتحدةالجهد على مستوى 

هناك تطور ملحوظ وتقدم واضح في "وأضاف بحضور سفيرنا في جاكرتا فريز مهداوي، 

العالقات الثنائية الفلسطينية االندونيسية، في مختلف المجاالت، واعتقد أن هناك مجاال واسعا 

  ".لتنمية هذه العالقات بأبعاد متعددة في المستقبل

ندونيسي حرص بالده على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات وأكد السفير اال

وهذا بطبيعة الحال ينسجم تماما مع الموقف الرسمي للحكومة "التي يالقيها، في كافة المستويات، 

ولفت واردويو إلى تجربة الشعب  ".االندونيسية في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وهذه التجربة في النضال " عاما ٣٥٠ناء دولته بعد التحرر من استعمار دام نحو االندونيسي في ب

  ".واالستقالل وبناء الدولة يمكن أن تكون مفيدة للشعب الفلسطيني

من جهته، قال مهداوي إن هناك توجها لدى الحكومة االندونيسية لتجديد برنامج يستهدف الكوادر 

يسي لدعم القدرات الفلسطينية في مجال الكوادر البشرية، هناك برنامج اندون"وقال  .الفلسطينية

 شخص على مدى خمس سنوات، ولمسنا توجها لتجديد هذا البرنامج ١٢٠٠استفاد منه حوالي 

  ".لخمس سنوات أخرى

  ٢٦/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

  ال استقرار في المنطقة إال بإقامة الدولة الفلسطينية: جيبوتيرئيس  .٤٧

 إال ال يمكن تحقيقه األوسط استقرار منطقة الشرق إن جيله إسماعيليس جمهورية جيبوتي أكد رئ

  . الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقيةبإقامة

ما نراه على ارض الواقع من ممارسات " ٢٥وقال جيله في كلمة له في القمة العربية الـ 

 إسرائيلية وبناء مستوطنات األقصىالمسجد  لتهويد القدس واالعتداءات المستمرة على وإجراءات

 والقوانين الدولية ومبدأ حل األعراف الفلسطينية المحتلة يتنافى مع كل األراضيجديدة تلتهم 

  ."الدولتين
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 تبذل وإقليمية هناك جهودا داخلية ودولية أن الرئيس الجيبوتي أوضحوعن الوضع في الصومال 

رغم كل التحديات التي تواجهها الحكومة الصومالية  االستقرار هناك إلعادةعلى قدم وساق 

  . منها واالقتصاديةاألمنيةالسيما 

 في الصومال منذ أشقائنا جانب إلىنحن في جيبوتي من منطلق مسؤوليتنا القومية نقف “وقال 

 بكتيبة سيتم اإلفريقية في بداية التسعينيات وتشارك قواتنا في قوات حفظ السالم أزمتهاندالع 

 موقف بالده الثابت في دعم الصومال على الرغم من تعرض  وأكد."أخرىها قريبا بكتيبة تعزيز

 هجمات من جانب حركة إلىقوات بالده وهي القوات العربية الوحيدة التي تعمل في الصومال 

  .اإلرهابيةالشباب 

  ٢٦/٣/٢٠١٤السياسة، الكويت، 

  

  لى تهويد القدس بشكل كامل يحذر من الحملة الشرسة التي تهدف إالبرلمان العربي .٤٨

 في كلمته أمام  رئيس البرلمان العربي احمد بن محمد الجروانأشار:  حاتم العبادي-الكويت 

 وجوهر الصراع العربي األساسية القضية الفلسطينية هي القضية أن إلى، القمة العربية بالكويت

طنية وبناء دولته المستقلة الصهيوني طالما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الو

 الحل العادل للقضية الفلسطينية أنواعتبر  .على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس

 مقومات االستقرار مجددا تضامن ويهيئ والسالم في المنطقة األمنيشكل أساسا الستتباب 

ويد القدس وبسط البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني ضد الهجمة الشرسة التي تستهدف ته

  .السيادة الصهيونية الكاملة عليها وتغيير معالمها الديموغرافية العربية

  ٢٦/٣/٢٠١٤الرأي، عمان، 

  

  يوقع قريباً" مافي مرمرة" حول تعويضات ضحايا "إسرائيل"االتفاق مع : تركيمسؤول  .٤٩

 إسرائيلتفاق مع  االأن نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينج الثالثاء أعلن:  أ ف ب-انقرة 

 على اإلسرائيلي خالل هجوم شنه الجيش ٢٠١٠ الذين قتلوا في األتراكحول تعويض عائالت 

 متجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، سيوقع بعد االنتخابات البلدية التركية في أسطول

قيا الشهر تلقينا نصاً تواف: "االلكتروني" حرييت"وقال ارينج لموقع صحيفة  .مارس/ آذار ٣٠

 تكون مسألة التعويضات على شكل أن األولىبعد االنتخابات ستكون مهمتنا : "، مضيفاً"الماضي

  .بالحملة االنتخابية الحالية" منشغلون جدا "األتراك المسئولينوأوضح أن ". وثيقة قانونية

  ٢٥/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 
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   عمان للقاء عباسيزوركيري : الخارجية األمريكية .٥٠

 وزير الخارجية أن جنيفر بساكي األميركيةأعلنت المتحدثة باسم الخارجية : ) با ف( -روما 

 إلى روما سيغادرها صباح اليوم متوجها إلى أمس جون كيري الذي وصل مساء األميركي

  .االردن للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ي محاولة لتقريب  عمان للقاء الرئيس عباس فإلى األربعاءكيري سيتوجه " إنوقالت بساكي 

 عبر الدائرة أو مشاورات هاتفية أيضاسيجري " كيري أن، مضيفة "المواقف بين الطرفين المعنيين

  ." بنيامين نتنياهواإلسرائيليالمغلقة مع رئيس الوزراء 

  ٢٦/٣/٢٠١٤الدستور، عمان، 

  

  إسرائيليةاستياء أمريكي لعدم منح السعودية تأشيرة لمراسل صحيفة  .٥١

 قال البيت األبيض األمريكي أمس إن الواليات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة :رز رويت–الهاي 

 اإلسرائيليةألن السعودية لم تمنح تأشيرة لمواطن أمريكي يعمل لدى صحيفة جيروزالم بوست 

  .األسبوعلتغطية زيارة الرئيس باراك أوباما للمملكة في وقت الحق هذا 

 على إسرائيل وافقت إذا مستعدة لتغيير هذا الموقف إنهاا قالت  لكنهبإسرائيلوال تعترف السعودية 

 إلى دولة فلسطينية والسماح بعودة الجئين فلسطينيين إنشاءخطة سالم اقترحتها الرياض تشمل 

 برناديت ميهان في بيان نشعر بخيبة أمل األبيضوقالت المتحدثة باسم البيت . ديارهم السابقة

وأضافت سنواصل تسجيل قلقنا البالغ . وق به حرم من التأشيرةشديدة الن هذا الصحفي الموث

وقالت صحيفة جيروزالم بوست على موقعها على االنترنت إن  .بشأن هذا القرار المؤسف

 القومي األمريكي سوزان رايس ونائبها توني بلينكن عبرا عن مشاعر االستياء األمنمستشارة 

وقالت .  المراسل مايكل ويلنر والرفض المحتملللسعودية بشأن التأخير في التعامل مع طلب

 على إسرائيل ولم يقم في اإلسرائيلية ويلنر أمريكي يهودي ال يحمل الجنسية إنالصحيفة 

  .اإلطالق

  ٢٦/٣/٢٠١٤الدستور، عمان، 

  

  حصار غزة األطول في التاريخ وعلى مصر الوفاء بالتزاماتها: ونروااأل .٥٢

فاق "حدة حصار قطاع غزة األطول في التاريخ، مؤكدة أنه اعتبرت األمم المت: قدس برس -غزة 

  ".حصارات شهيرة على مدار التاريخ
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فيليبو جراندي خالل مؤتمر صحفي عقده " ونروااال"جاء ذلك على لسان مفوض عام وكالة 

بغزة، حيث سيغادر القطاع في ختام فترة واليته التي " ونروااأل"في مقر رئاسة ) ٢٥/٣(الثالثاء 

 في قطاع غزة صعبة للغاية فيما يمنع الحصار األوضاعإن : "وقال جراندي . سنواتأربع امتدت

 في التاريخ من حصار سراييفو وبرلين األطولوجود تنمية حقيقية في القطاع والذي يعد 

. وطالب جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة ".وليننغراد

غلق منذ سبعة اسابيع ويجيب تذكير مصر بالتزاماتها تجاه قطاع غزة إن معبر رفح م: "وأضاف

  ".وبالذات فيما يتعلق بالمرضى والطالب الذين هم في حاجة ماسة للسفر 

 مواد البناء بإدخالوطالب المسؤول الدولي االحتالل اإلسرائيلي برفع الحصار عن غزة والسماح 

 مليون دوالر ١٥٠مشاريع بقيمة " ونروااأل"ى أن لدى والمعدات الالزمة للبنى التحتية، مشيرا إل

  .إليها مواد البناء إدخال على إسرائيلمعطلة في انتظار موافقة 

 المتحدة حول غزة في األمم تقرير إلى غزة تواجه مشكلة خطيرة في المياه، منوها أنوشدد على 

 إلى قبل الوصول  المائية في قطاع غزة حتىاألوضاع، والذي تحدث عن خطورة ٢٠٢٠عام 

قد قلص في خدماتها في التعليم والصحة فيما يصل عدد " ونروااأل" تكون أنونفى  .ذلك التاريخ

  . هذا الرقم مرشح للزيادةأن الجئ، مؤكدا ألف ٨٠٠ إلىمن يتسلمون مواد غذائية في قطاع غزة 

  ٢٥/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  لدولي للقانون ااً انتهاكوتعّده االستيطان تديناليابان  .٥٣

 أدانت حكومة اليابان بشدة، موافقة الحكومة اإلسرائيلية على مخططات لبناء :وفا -طوكيو 

  .وحدات استيطانية في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والضفة

فيما تبذل " نسخة منه، أمس، "وفا"وقالت وزارة الشؤون الخارجية اليابانية في بيان، تلقت 

صى جهود الوساطة لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الجانبين اإلسرائيلي الواليات المتحدة أق

والفلسطيني وفي ظل قرب إنتهاء موعدها النهائي، تواصل الحكومة اإلسرائيلية خطتها في بناء 

  .المستوطنات ما يتنافى بكل وضوح مع الجهود المستمرة للمجتمع الدولي نحو تطبيق حل الدولتين

نشطة االستيطانية انتهاكًا للقانون الدولي، واليابان تجدد دعوتها إلسرائيل تعتبر األ: وأضافت

كما دعت حكومة اليابان بقوة إسرائيل لإلحجام عن أية أفعال  .للتوقف الكامل عن هذه األنشطة

أحادية الجانب من شأنها تغير الوضع الراهن للقدس الشرقية، والكف عن تنفيذ مخططات البناء 

   .ا بغية تحقيق التقدم في عملية السالمالمذكورة آنفً
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وحثت اليابان مجددا، حسب البيان، وبقوة كال الجانبين على تعزيز الثقة المتبادلة ومواصلة بذل 

  .الجهود الحثيثة لتحقيق السالم

  ٢٦/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

  إسرائيليون يدمرون ويسرقون آثار : بيرو .٥٤

ما نقلته وسائل اإلعالم في بيرو، الثالثاء، عن قيام " أحرونوتيديعوت "تناولت : ٤٨ عرب

وجاء أن  .سائحين إسرائيليين بتدمير وسرقة آثار وتناول السموم وتنظيم حفالت جنسية جماعية

 سائحا، غالبيتهم من اإلسرائيليين، شاركوا في حفلة صاخبة في منطقة أثرية تقع في إقليم ٦٠نحو 

  .لى الجنس والسموم والكحول وتدمير وسرقة آثارقوسقو في بيرو، اشتملت ع

وبحسب الصحيفة فإن متطوعين محليين توجهوا للشرطة، خاصة وأن الحفلة الصاخبة استمرت 

 قطعة من ٢١وعندما وصلت الشرطة إلى المكان عثرت على  .حتى ساعات الليل المتأخرة

  .الفخار، بينها جرار، تعود إلى حضارة اإلنكا

  ٢٥/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

  سيناء وليس غزةل كانت متجهة خراًؤ م"إسرائيل"الصواريخ التي ضبطتها :  أمريكيونمحللون .٥٥

 يعتقد بعض محللي المخابرات األمريكيين ومسؤولي األمن في الشرق : القدس دوت كوم- القدس

  البحرية اإلسرائيلية انها ضبطتها في البحر األحمر هذاأعلنتاألوسط أن شحنة الصواريخ التي 

الشهر، كانت في طريقها إلى شبه جزيرة سيناء المصرية وليس إلى قطاع غزة كما تقول 

وقال مسؤول أمريكي ومصدران إقليميان غير إسرائيليين، إن إسرائيل بدت مصممة  .إسرائيل

على أن الشحنة كانت في طريقها إلى غزة، كي تتجنب إحراج الحكومة المصرية التي يؤيدها 

  .ح لفرض النظام في سيناءالجيش والتي تكاف

  ٢٥/٣/٢٠١٤القدس، القدس، 

  

  قريباً..  مشعل إلى إيرانخالد: تقرير .٥٦

من أوساط في غزة أن بوادر الدعم المالي اإليراني بدأ " المونيتور"وقد علم : بقلم عدنان أبو عامر

  .٢٠١٢يصل حماس وإن لم يكن بالوتيرة ذاتها التي سبقت القطيعة بينهما في أواخر العام 

محور إلى " حماس"تساؤالت عديدة سادت األوساط السياسية في غزة عن حقيقة عودة حركة 

 بعد قطيعة استمرت أكثر من عامين، إلى أن جاء القيادي البارز في الحركة محمود الزهار إيران
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و الرجل وه.. ليعلن الشروع بخطوات من شأنها ترميم العالقة الثنائية وإعادة المياه إلى مجاريها

  .وطهران الذي لم يقطع بعد" حماس"الذي مثّل الخيط األخير بين 

من -من مصدر مقرب من القيادة السياسية لحماس أن إيران تعتزم قريباً " المونيتور"وقد علم 

 استقبال رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بعد طول شد --دون تحديد تاريخ بعينه

أضاف أن جملة من المباحثات المكوكية جرت في اآلونة . الماضيةوجذب في خالل الفترة 

األخيرة لم يفصح عنها، باإلضافة إلى وساطة قطرية مع إيران لإلسراع في طي صفحة القطيعة 

مع حماس طرحت في خالل زيارة وزير خارجية قطر خالد العطية لطهران في أواخر 

  .فبراير الماضي/شباط

يران أعطت الضوء األخضر قبل أيام إلتمام زيارة مشعل لها بعد اتصاالت إ"تابع المصدر أن 

قادها الزهار والقيادي الكبير في كتائب عز الدين القسام الجناح المسلّح للحركة مروان عيسى، 

أثمرت عن بدء ترتيبات الزيارة التي طال انتظارها والتي ستبلغ ذروتها بلقاء مشعل مع المرشد 

  .ية اإلسالمية اإليرانية علي خامنئياألعلى للجمهور

كذلك وفي خالل زيارة أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح األولى إلى قطر مؤخراً 

وهو ما كان قد أشار إليه . ولقائه بمشعل، تم البحث في تفاصيل الزيارة المرتقبة لطهران

  .في تقرير سابق" المونيتور"

  

  تطّورات إقليمّية

لبدء الستئناف العالقات بين الجانبين جاءت بإعالن رئيس مجلس الشورى اإليراني علي وإشارة ا

إيران تدعم حماس على اعتبار أنها حركة "مارس الجاري أن /الريجاني في العاشر من آذار

  ".عادت كالسابق، وليس لدينا أي مشكلة معها"وأنها " الجيدة""، واصفاً العالقة معها بـ"مقاومة

في خالل األيام " المونيتور"اف الموقف السائد حول تجدد العالقة مع إيران، استطلع والستكش

فشدد أحدهم في . األخيرة رأي عدد من قادة حماس في الصفَّين األول والثاني في الداخل والخارج

الحركة ال تنتقل من حضن إلى حضن، تارة مع إيران ثم مصر ثم قطر وأخيراً "غزة على أن 

لكنها منسجمة مع نفسها، ومع خطّها ! وهي لم تخطئ بالضرورة الحسابات. إلى إيرانالعودة 

وقد انحازت إلرادة الشعوب وحقّها في التحرر وصناعة نظامها . اإلسالمي والوطني والتحرري

  ".السياسي
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ال أخفي أن التطورات في اإلقليم سرعت عودة العالقات ما بين حماس وإيران، ولعّل "أضاف 

مها قطيعة حماس القاسية مع مصر بعد االنقالب والتوتّر ما بين قطر والسعودية، ما ساعد على أه

  ".تسخين العالقة ما بين الدوحة وطهران وألقى بظالله على حماس بصورة إيجابية

من جهته، وصف وزير اإلعالم السابق في حكومة حماس يوسف رزقة العالقة مع إيران بأنها 

  .ا تتوافقان في كثير من المواقف وأبرزها الصراع مع إسرائيلمستقرة، ألنهم

من أوساط في غزة أن بوادر الدعم المالي اإليراني بدأ يصل حماس وإن لم " المونيتور"وقد علم 

، ما أوجد ارتياحاً نسبياً لدى ٢٠١٢يكن بالوتيرة ذاتها التي سبقت القطيعة بينهما في أواخر العام 

. ضدها لدى دوائر صنع القرار في طهران" الفيتو"تجدد الدعم غياباً لـحماس ألنها رأت في 

  .وهي بالتالي متفائلة بأن تسفر زيارة مشعل المرتقبة عن رفع قيمة الدعم المالي لها

وهو ما أكّده الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة 

فهما . هنية، بالقول إن حماس حريصة على تطوير العالقة مع إيرانفي قطاع غزة إسماعيل 

شريكان استراتيجيان، وقد تفاهما على تفّهم كل طرف لمواقف اآلخر في القضايا الخالفية، 

  .بخاصة في ما يتعلّق بالموقف من الوضع في سوريا

ع أركان حلفاء طهران ال اإليرانية لن تنسحب بالضرورة على جمي-لكن عودة العالقات الحمساوية

وهو ما سبق وعالجه . سيما سوريا وحزب اهللا، الذين ال يتّفقون على إعادة حماس إلى محورهم

  .باستفاضة" المونيتور"

  

  مصالحة حزب اهللا

 إلى ذلك، فإن شخصية فلسطينية رفيعة المستوى في لبنان كانت قد سعت إلى القيام بوساطة

 بالتزامن مع مصالحة حماس وإيران، أوضحت في اتصال مصالحة ما بين حماس وحزب اهللا

أن الحزب يزعم بأن كوادر حماس يغضون الطرف عن تهريب السالح إلى " المونيتور"هاتفي مع 

سوريا عبر لبنان، هذا باإلضافة إلى اكتشافه مشاركة بعض عناصرها بالقتال مباشرة في سوريا 

  . الجنوبية في بيروتوتورط فلسطينيين ببعض تفجيرات الضاحية

أضافت الشخصية الفلسطينية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن جهود الوساطة التي شهدتها 

األبواب المغلقة في بيروت بين حماس وحزب اهللا، أسفرت عن اتفاقهما على عدم االتفاق 

  "!االستراتيجيةالشراكة "بخصوص سوريا مع مواصلتهما لما وصفه بـ
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دة على وهو ما عبر عنه القيادي في حماس صالح البردويل بالقول إن العالقة مع الحزب جي

وقد أضاف . الرغم من الخالفات القائمة حول سوريا، وإن ثمة جهود تبذل إلعادة العالقات معه

  .أن لكّل طرف مصلحة في عودتها

قبلها بزيارات وحماس لم تكتِف بالتصريحات لتحسين العالقة مع الحزب، بل بدأت وفود من 

مكثّفة للقوى اللبنانية بهدف تبرئة الوجود الفلسطيني من تهم شتّى تُشاع حول اعتبار حماس 

وهو ما دفع ممثليها إلى . الحاضنة األولى للجماعات الجهادية والسلفية المتمركزة في المخيمات

قطعها وال هي راغبة فال هو يفكّر ب. للحزب الذي تحافظ على عالقتها معه" براءة ذمة"تقديم 

  .بذلك، على الرغم من التعقيدات والتباينات ال سيما أن القواسم جوهرية

وفي وقت الحق، أعلن القيادي في حماس في لبنان جهاد طه أن حركته تدرس إطالق مبادرة 

قة مع الفلسطينية ومنع الفتنة المذهبية، في إشارة منه إلى تحسين العال-لتعزيز العالقة اللبنانية

حزب اهللا عبر سلسلة من اللقاءات والزيارات المكثّفة مع القوى الوطنية والجهات الرسمية 

  .واألمنية اللبنانية إلنجاحها

أن عودة عالقات الحركة مع " المونيتور"ويرى المصدر المقرب من حماس الذي تحدث إليه 

نطقة في خالل األشهر األخيرة، ألن طهران يمكن إدراجها في إطار إعادة ترتيب األوراق في الم

عودة العالقة بينهما باتت في متناول "يتابع . صدى التغيرات في مصر وسوريا وصل غزة وإيران

 ظّل سياسة االستقطاب الطائفي والسياسي التي في‘ الشيعية’ طهراناليد، ألن صنّاع القرار في 

والحركة .  العالقات معهاوتعزيز‘ نيةالس’حماستسود المنطقة، يريدون استعادة العالقة مع 

وأمل أن تتكلل زيارة مشعل ". بدورها بحاجة إلى مثل هذه العالقة في هذه المرحلة الحرجة

بالنجاح الذي سيجد طريقه في ضخّ دعم جديد في شرايين الحركة، يساعدها على الصمود في 

 .وجه الحصار اآلخذ بالتفاقم بصورة غير مسبوقة

٢٤/٣/٢٠١٤المونيتور،   

  

   وفليبو غرانديتميماألمير  .٥٧

  يوسف رزقة. د.أ

، فيما )٢٥(أمير دولة قطر األكثر إشراقاً في قمة الكويت رقم ) تميم بن حمد(كانت كلمة األمير 

وال أعني أن كلمات اآلخرين كانت معتمة، بل العكس لقد اجتمعت القمة . يتعلق بالشأن الفلسطيني

اختلفت في الملف السوري، وملف الخليج، وملف الربيع .  واختلفت في غيرهافلسطين،على 

  .العربي، وملف اإلخوان
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لقد كشفت لغة الخطاب، ولغة البدن، في كلمة األمير الشاب عن مصداقية عملية في تناوله للملف 

الفلسطيني، ففي مجال المصالحة الفلسطينية قدم األمير آلية للحل بمقترح استضافته لقمة عربية 

أن، وبهذا المقترح عالج انشغال مصر بقضاياها الداخلية، دون أن يتهمه أحد بأنه ينزع في هذا الش

الملف من مصر، فهو يقترح شراكة عربية من أجل المصالحة، وقد ظفر مقترحه بترحيب مباشر 

  .من حماس

وفي مجال القدس، فقد ذكّر المجتمعين بقرار القمة السابقة بإنشاء صندوق القدس بقيمة مليار 

دوالر، وطالب المجتمعين بالوفاء بما التزموا به، ولم تثنه حساسية القمة، من اإلشارة إلى عدم 

وفاء الدول بالتزاماتها، وأن قطر قدمت في العام الماضي ربع مليار، وأنها ستقدم في هذا العام 

  .ربع مليار آخر

ن غزة، ووعد أن تبقى وفي مجال الحصار طالب الدول العربية بإجراءات عملية لرفع الحصار ع

  .قطر الى جانب فلسطين وغزة، منوها إلى المسئولية الدولية في رفع الحصار

يعقد مؤتمراً صحفياً في مقر األونروا في غزة ) فليبو غراندي(بينما كان األمير يلقي كلمته، كان 

ر يطالب فيه برفع الحصار عن قطاع غزة، واصفا إياه بأطول حصار عرفته األمم في العص

مشروعاً ) ١٥٠( إلى توقف واإلعمار، مشيراًالحديث، وطالب دولة االحتالل بإدخال مواد البناء 

ولم يفته الحديث المباشر إلى السلطات المصرية بطلب . لألونروا بسبب عدم توفر مواد اإلعمار

  .أسابيع على إغالقه، وهو أمر مؤسف) ٧(فتح المعبر منوها إلى مرور 

العربية، وما قالته األمم المتحدة في الشأن الفلسطيني كاف على مستوى إن ما قالته القمة 

الخطاب، والعمل الدبلوماسي، ولكننا في فلسطين عامة، وفي غزة خاصة، نريد عمالً تقوم به 

إن الكالم الطيب جيد، . القمة، وتشارك فيه األمم المتحدة، من أجل رفع الحصار، وإزالة االحتالل

  .الحياة والبقاء واألثر إذا غاب عنه العملغير أنه يفقد روح 

لم تعد الشعوب العربية تهتم كثيراً بالقمم العربية، إما لحسن القول وغياب العمل، وإما لمخالفة 

  .األعمال لألقوال

 حيث التفت إلى العمل وآلياته، ولم يبق حبيس الشعوب،لقد المست كلمة األمير تميم مطالب 

  .يز خطابه عن خطاب آخرين ذكروا فلسطين بخيرالخطاب النظري، وهذا ما م

٢٦/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين  
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  تداعيات وآثار:  المصري لحركة حماسالقضاءحظر  .٥٨

 هشام منور 

تعد العالقة بين الحركة الفلسطينية ذات الجذور اإلخوانية التي تتبنى مواجهة االحتالل اإلسرائيلي 

غم من فترات الفتور التي شابتها إبان نظام حسني وبين مصر عالقة قديمة ووطيدة، على الر

مبارك، السيما إغالق معبر رفح لفترات طويلة، وتقييد حرية الحركة للغزيين إلى مصر، منفذهم 

في أي مفاوضات أو ) حركة فتح(الوحيد مع العالم، والوقوف علناً مع خصم حركة حماس 

ين، وهو ما أسهم في تأخير هذا الملف وتعطيله مباحثات للمصالحة الوطنية بين الفريقين الفلسطيني

  .حتى اآلن، على الرغم من تبدل الموازين والقوى في فترة حكم اإلخوان القصيرة لمصر

حزيران، /توتر عالقة حركة حماس مع الدولة المصرية يعود إلى ما قبل فترة الثالثين من يونيو

 محمد مرسي، إذ بدأت مع انتخاب مرسي، وللمفارقة، فإنها تعود إلى فترة حكم الرئيس المعزول

 بالدفء والتقارب، لكنها على أرض الواقع اتسمت الظاهر’في مرحلة جديدة من العالقات اتسمت 

بكثير من الجور والتضييق، الذي لحق بالحركة جراء وقوفها إلى جانب جماعة اإلخوان المسلمين 

 حينها إثارة أي نوع من التذمر أو التململ المصرية، التي تعتبر الحركة االم لها، لكنها لم تشأ

جراء ذلك، تخفيفاً على الجماعة األم إزاء المعضالت التي كانت تتهدد حكمها حينها، فتواصل 

طويلة، والحملة  إغالق معبر رفح الوحيد الرابط بين قطاع غزة ومصر والعالم الخارجي لفترات

تي تؤمن الدخل اليومي آلالف األسر في قطاع االمنية التي شنها الجيش المصري على األنفاق ال

غزة، ويعد الرئة الوحيدة لمسؤولي القطاع، بدأت منذ اواخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، 

لكنها تصاعدت مع عزله، كما تزايدت فترات إغالق المعبر الوحيد، ولم يفتح خالل الشهور 

  .الماضية سوى أقل من تسعين يوماً

ز لنا التعبير، بدأت في وسائل اإلعالم التي ناصبت جماعة اإلخوان شيطنة حماس، إن جا

المسلمين العداء منذ توليها السلطة، وبدا للمتابع أن أي استهداف للثانية يصب في خانة استهداف 

األولى بالضرورة، ونشر الكثير من الشائعات التي طالت رموز الحركة وقياداتها، على الرغم من 

 إزاء هذه الحمالت، التي اعتبرت سكوتها عن الرد خدمة لحاكمي مصر التزام حماس الصمت

  .آنذاك، وحتى ال تتورط في التجاذبات السياسية الجارية حينها في مصر

القومية الصادرة في العاصمة المصرية القاهرة يوم ’ األخبار‘فعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة 

قامت ) حماس(ى أن حركة المقاومة الفلسطينية كانون الثاني الماضي، خبراً يشير إل/ يناير٢٨

أحمد الجعبري إلى مصر لتخريب احتفاالت الذكرى الثالثة لثورة ’ المجاهد‘بإرسال كتائب بقيادة 

  . يناير المجيدة٢٥
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وهذا الخبر الذي نشرته تلك الصحيفة كان من الممكن أن يصدقه العامة في مصر، لوال أن القائد 

 عندما قصفت طائرة ٢٠١٢تشرين الثاني عام /كان قد استشهد في نوفمبرالحمساوي المشار إليه 

  .آباتشي إسرائيلية سيارته التي كان يستقلها في قطاع غزة

حركة حماس، وعلى الرغم من كون القرار القضائي الصادر يعد األقسى بحقها خالل تاريخ 

حكم مسيس ويستهدف الشعب عالقاتها مع الجارة الكبرى مصر، اكتفت بإدانة الحكم وقالت إنه 

عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق اعتبر إقدام القضاء المصري . الفلسطيني ومقاومته

والنظر فيها؛ يقدم خدمة ’ إرهابية‘ منظمة "حماس‘على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار 

ة واإلسالمية، على حد مجانية لالحتالل الصهيوني الذي يتربص بفلسطين وشعبها وأمتنا العربي

تعبيره، ويمثّل تتويجاً لما بدأه اإلعالم المصري وبعض سياسييه من تشويه متعمد للمقاومة 

  .وللشعب الفلسطيني وللحركة نابعا من كيد وتخبط سياسي محض ال مصلحة لمصر وشعبها فيه

ة المصرية، وسوف ال يخفى أن القرار القضائي المصري يعد سابقة في تاريخ العالقات الفلسطيني

ينعكس، شئنا أم أبينا، على هذه العالقة، لكن حسابات الربح والخسارة من الناحية السياسية 

  .واالقتصادية يمكن لها ان تؤثر في مسارات العالقة الثنائية بين الطرفين

زيادة الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة ورقة فلسطينية قد تلعب، في هذا السياق، في مواجهة 

ي محاولة مصرية لالنتقاص من شرعية الحركة ووجودها على الحدود مع مصر، فرغم اآلثار أ

االقتصادية القاسية التي قد يتعرض لها القطاع، جراء تشديد الحصار عليه وعلى أهله، إال ان 

، من حيث محاصرتها ’إسرائيل‘الحصار نفسه قد يضع النظام المصري في خانة واحدة مع 

غزة، وهو ما قد تلعب عليه الحركة مستقبال، ولمحت إليه خالل ردها على لسلطة حماس في 

القرار القضائي، فشعبية الحركة في العالم العربي واإلسالمي ال تزال كبيرة، على الرغم من 

الهزات التي تعرضت لها حركة اإلخوان المسلمين، بوصف الحركة الفلسطينية حركة مقاومة 

  .وب العربية حتى اآلنلالحتالل من وجهة نظر الشع

ال تمتلك حركة حماس استثمارات أو مقرات أو جمعيات سياسية أو خيرية كبيرة أو كثيرة في 

مصر، مقارنة مع ما كان لديها في سوريا على سبيل المثال، وهي رغم ذلك قد تتأثر بسبب هذا 

اد على التمويل القرار، لكنه لن يصيب الحركة بالشلل بسبب تعدد موارد الحركة وعدم االعتم

  .المصري في األساس

تخشى حماس حالياً استغالل إسرائيل لما قد تعتبره نزع الشرعية المصرية والعربية جزئياً عن 

الحركة، لشن أي عدوان على القطاع في ظل تشاغل العرب والعالم بأزمات أكبر وأخطر على 

ش اإلسرائيلي وسالح الجو فيه المنطقة والعالم، وهو تهديد جدي يأخذ في الحسبان قدرات الجي
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وقدرته على استهداف الناشطين والقادة العسكريين لحركة حماس وبقية فصائل المقاومة، السيما 

بعد شحنة األسلحة التي أوقفتها إسرائيل في عرض البحر، مدعية انها مرسلة إلى حماس من 

الشمال أكثر منها بالجنوب، سوريا وإيران، لكن في تصوري أن الجبهة اإلسرائيلية معنية أكثر ب

وهي تتخوف من مخاطر اطالة النزاع السوري ومشاركة حزب اهللا اللبناني في القتال هناك، 

  .واحتمال تمدد النزاع إلى حدودها

لن يكون القرار القضائي األخير ضد حركة حماس من وجهة نظرها سوى حلقة في مسلسل 

جه عام بدرجة تالية، وهو قرار قد يجد صدى لدى شيطنة الحركة بالدرجة األولى، والفلسطيني بو

الشارع المصري المنفعل حالياً، بحكم التطورات المتسارعة على مشهده السياسي، لكن األمور قد 

تتبدل سريعاً في ما لو هدأت األمور وقررت مصر استعادة دورها في الملفات اإلقليمية، وبالذات 

الوطيدة مع حركة فتح الخصم اللدود للحركة فلسطينياً، الفلسطيني منها، على الرغم من عالقتها 

لكن شعبية حماس التي لم تنتقص منها جذورها اإلخوانية قد يدفع حكام مصر الجدد إلى إعادة 

  .النظر في سياق العالقة ومآالتها

٢٦/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن  

  

  "إسرائيل"مخاطر القبول الفلسطيني بيهودية  .٥٩

 غسان العزي

ق، في تاريخ العالقات الدولية، أن اعترفت دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولية، بالطابع لم يسب

 وليس في القانون الدولي .الوجوداإليديولوجي أو القومي أو الديني لدولة حديثة الوالدة أو سابقة 

ية قائمة  فالدولة حقيقة قانون.االعترافوالمعاهدات والمواثيق الدولية وغيرها ما يفرض مثل هذا 

بمعزل عن طابعها اإليديولوجي أو الديني أو غيره والذي هو من المتغيرات، بدليل أن دول 

 شيوعية تعتنق االقتصاد الموجه وتدور ١٩٨٩أوروبا الشرقية والوسطى التي كانت، حتى العام ،

 حلف ، أضحت ليبرالية رأسمالية عضواً في)الذي اختفى من الوجود(في فلك االتحاد السوفييتي 

 اعترفت به كدولة ١٩٣٣ وعندما اعترفت الواليات المتحدة باالتحاد السوفييتي، في العام ،.الناتو

 وعندما اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية لالعتراف .إيديولوجيوليس كنظام سياسي أو 

طلب  يتالها لم وتبادل الرسائل الذي ١٩٩٣بموجب اتفاقيات أوسلو، في العام ،" دولة إسرائيل"ب

بالمنظمة كممثل " إسرائيل" وفي المقابل عندما اعترفت .الصهيونيةأحد منها االعتراف بطبيعتها 

  .للمنظمةشرعي وحيد للشعب الفلسطيني لم تعترف بأي طبيعة إيديولوجية أو دينية أو قومية 
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 لتقدم على الفلسطينيين والعرب االعتراف بيهوديتها شرطاً" إسرائيل"إنها سابقة خطيرة أن تفرض 

 ما يهدف إليه نتنياهو من وراء هذا الشرط هو تفجير المفاوضات وكل مسار .معهمالمفاوضات 

السالم، والذي إذا ما قاد إلى اتفاق فمن األرجح أن يفرض تفكيكاً لمستوطنات ووقفاً لالستيطان 

سطينيين  نتنياهو يدرك استحالة اعتراف الفل.الفلسطينيةفي المناطق التي تدخل ضمن الدولة 

ألنهم عندئذ يعلنون على المأل بأنهم كانوا على خطأ طيلة سنوات نضالهم، " إسرائيل"بيهودية 

وبالتالي فهم المعتدون، وبأن الحركة الصهيونية هي التي كانت على حق منذ نشأتها، وبالتالي 

على اليهود يعني قبولهم بأنها ستكون وقفاً " إسرائيل" اعترافهم بيهودية .عليهافهي المعتدى 

فحسب، أما غير اليهود فسيغدون مجرد رعايا أو تابعين يحملون جنسية الدولة والتي يمكن أن 

 وبالطبع يلغي هذا االعتراف حق .بأخرىأو ) أمنية على سبيل المثال ال الحصر(يفقدوها بذريعة 

 إنه يعني نزع .١٩١الفلسطينيين بالعودة والذي أقرته االعالنات والقرارات الدولية ومنها القرار 

السالح الديمغرافي، وهو الوحيد المتبقي في يد الفلسطينيين الذين تقول االحصاءات بأنهم 

 إنه يعطي .المقبلةسيشكلون أكثر من نصف السكان في القدس في غضون السنوات العشر 

بمن فيهم الحق باالستمرار في االستيطان بال هوادة، وهو ما ال يقر أحد في العالم، " إسرائيل"ل

 وفي هذا الصدد فتمسك نتنياهو وحكومته باالستيطان بات .شرعيتهالحليف األمريكي، بقانونيته أو 

  .معدودة إن أوباما فشل في إقناعه ليس بوقف االستيطان بل حتى بتجميده ألشهر الثوابت إذمن 

نه إلدارة فهو ينسى بأن الوسيط الذي عي" اإلسرائيلي"وعندما يتقبل جون كيري هذا الشرط 

دولة اليهود فمعنى ذلك أنها وطن " إسرائيل" فإذا كانت .أنديكالمفاوضات هو اليهودي مارتن 

مارتن أنديك، تمثله كما يمثلها، شاء الرجل أم أبى، فكيف يمكن له االستمرار عندئذ في دور 

األمريكيين في ؟ ثم ما هو موقع ماليين اليهود "اإلسرائيلية"-في المفاوضات الفلسطينية" الوسيط"

حول الكثير من المواضيع الخالفية؟ إلى أي " اإلسرائيلية"وقت تتصادم فيه الحكومتان األمريكية و

  جانب ينبغي أن يقفوا؟

ويقترح نتنياهو أن يبقى آالف المستوطنين حيث هم فيصبحون مواطنين في الدولة الفلسطينية 

ليهم ما على هؤالء من واجبات، تماماً كما المزمعة، لهم ما للمواطنين الفلسطينيين من حقوق وع

 هذه االطروحة تلقى تجاوباً واضحاً في الدول .الكيانهي حال الفلسطينيين الذين يعيشون في 

الغربية حيث القوانين يتساوى أمامها الجميع وحيث قدر كبير من الديمقراطية واحترام حقوق 

هم " إسرائيل"ذين يعيشون داخل ما يسمى  الحقيقة أن الفلسطينيين، اللكن. وغيرهااالقليات 

أصحاب األرض الحقيقيين ورثوها من آبائهم وأجدادهم الذين كانوا هنا منذ آالف السنين قبل أن 

يأتي يهود صهاينة في ظروف دولية مشبوهة ويحتلوها عنوة ليقيموا عليها دولة هي رأس جسر 
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ون بإيديولوجيا فاشية أتوا من الخارج  أما المستوطنون فهم متعصبون مدفوع.الجديدلالستعمار 

 وهم يكرهون العرب ويعتبرون أن ال ضير .وأصحابهاليحتلوا أرضاً ليست لهم ويطردوا سكانها 

 هذا ما ال يخجل بعض حاخامات ".إرهابيين"من قتل أطفالهم قبل أن يكبروا ويصبحوا 

 في كنف دولة فلسطينية  فكيف لهم أن يعيشوا مواطنين صالحين.عالنيةالمستوطنين من قوله 

  ناشئة؟

ما يسعى إليه نتنياهو من وراء التفاوض مع الفلسطينيين هو استدراجهم إلى المزيد من التنازالت 

سيحتاج كل بند من بنوده إلى مفاوضات مستقبلية تكون، هي األخرى، " اتفاق إطار"في مقابل 

، هذا إذا تبقى عندئذ ما يتنازلون مناسبة جديدة لالستحصال من الفلسطينيين على تنازالت جديدة

  .يدوم إنه بكل بساطة يسعى لالستفادة القصوى من الظرف اإلقليمي المالئم والذي قد ال .عنه

٢٦/٣/٢٠١٤، الخليج، الشارقة  
 
  هل ما حدث في مصر ثورة؟ .٦٠

 تسفي برئيل

ماضي انتهت في شهر تشرين الثاني ال. ’نجم الثورة‘لثالث سنوات كاملة تمتع أحمد ماهر بمكانة 

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

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

 في مصر حسب القانون التعسفي الجديد الذي يمنع المظاهرات دون ترخيص، ويحدث عاصفة

  .مثلما رآها من بادر اليها’ روح الثورة‘بصفته يتعارض و 

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

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

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

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

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

نشطاء كبار آخرون في حركات الثورة، مثل وائل . رموضوع قانوني ينطبق عليه مبدأ قيد النظ

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

  .التغيير

بدال من احداث تغيير جوهري في شكل السلطة، نحن نعيش مرة اخرى في صراع من أجل ‘

. ?هآرتس‘ال صحفي مصري كبير لـ ، ق’حقوق االنسان، مثلما كان الوضع قبل الثورة
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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

قة هي أنه ليس واضحا لنا ماذا تبقى من الحقي. للجنرال السيسي، قد يجد نفسه في غرفة التحقيقات

  .’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 . استئنافاتهم ضد االعتقالونشطاء حركات االحتجاج هم ايضا ينتظرون المحاكمة أو نتائج 

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

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

اهرات االخوان  شخص قتلوا في اثناء تفريق مظ٣٠٠’ فقط‘وهكذا مثال كتب فيه بان . المستقلة

 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 

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

  .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 

ول حقوق االنسان في االمم المتحدة، وسيشكل اساسا للتقرير الدولي الذي سينشر في تشرين اال

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

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

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

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

وفي واشنطن قدر وزير الخارجية .  لم يتوقف فان العالقات مع دولهم ستتضرروإذا، ’الداخلية

التي تجمدت بعد استيالء الجيش (المساعدة لمصر ‘ان جون كيري في شهادته أمام الكونغرس ب

المشكلة هي أنه حسب القانون الذي سنه . ’ستنقل اليها في الزمن القريب القادم) على السلطة

الكونغرس يمكن لمثل هذه المساعدة أن تعطى فقط شريطة ان تؤكد االدارة االمريكية بان مصر 

ء سياسة اليد الحديدية التي يتخذها السيسي، ال يبدو تسير باتجاه ديمقراطي، العائق الذي في ضو

وتحاول االدارة االمريكية اقناع الكونغرس بان تحرر لمصر عتادا . أنه يوشك على االزالة

 للمساعدة في المعركة ضد االرهاب الذي ١٦عسكريا يتضمن مروحيات قتالية وطائرات اف 
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يه الناطقون بلسان الحكم المصري عن موجات كما ان هذا هو التفسير الذي يعط. تديره في سيناء

  .االعتقال التي بينها وبين مكافحة االرهاب ال يزال ينتظر االثبات

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

لسلة من ، المسؤولة عن س" بيت المقدسأنصار‘تصفية االسبوع الماضي لزعيم المنظمة المتطرفة 

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

 كبرهان في الحرب ضد لإلثباتتستخدم هي ايضا ’  المسرطنة المكتوب عليها بالعبريةوالمواد

 التقدير ولكن يبدو أنه رغم. ’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

ولكن الى جانب . ال يزال التأييد للسيسي كبيرا، وفي هذه اللحظة ال يبدو مرشحا بديال للرئاسة

 بكثير من تلك التي أصعبأن انتخابه سيدهور مصر الى فترة التأييد يعتمل خوف عميق من 

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

نحن ايضا تعبنا ‘، هكذا يجمل القول الصحفي المصري، ’عن جنرال يقول ما هو الخير للشعب

  .’من الثورة

٢٤/٣/٢٠١٤هآرتس   

٢٦/٣/٢٠١٤لندن، ي، القدس العرب  
 
   ال يزالون يحظون بتأييد شعبي هائلأنهمال إدول الخليج ب المسلمين لإلخوانلعداء ا موجةرغم  .٦١

   درور يميني–بن 

حتى من يخيل له، فقط يخيل له، بانه يفهم أكثر بقليل قواعد الشرق االوسط، يقف اليوم مذهوال 

مبارك مع المخابرات لم . ست سورياالن مصر، رغم كل شيء، لي. امام قرار المحكمة في مصر

ولكن التقدير هو أن القرار . يكن صدام حسين، والجنرال السيسي، الحاكم الفعلي ليس بشار االسد

فمصر، حتى تلك التي تحت حكم .  شخصا ما كان ليتخذ دون اقرار الحاكم االعلى٥٢٩ بإعدام

  .علماني، ليست دولة حكم القانون

، كان الحكم لمحمد مرسي ٢٠١٣ أنه قبل سنة فقط، في اذار من جهة اخرى، يجدر بالذكر

 من مؤيدي كرة القدم، ليسوا ٢١ على باإلعداموحكمت المحكمة المصرية . واالخوان المسلمين

ليس ارهابيين أعضاء . ليس بالضبط قتلة مع سبق االصرار. سوى مؤيدين قاموا باعمال الشغب

  .ثرأكمجرد مشاغبين، ليس . في منظمة سرية ما
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.  معتقال، من رجال االخوان المسلمين٣٧قبل اسبوع صدر الحكم على افراد الشرطة لقتلهم 

على شرطي واحد فقط حكم بالسجن عشر . اغتيال. ويدور الحديث أغلب الظن عن عملية تصفية

  .مثل هذا االمر لم يسبق ان كان في العالم العربي.  حكم باالعدام٥٢٩ –واالن . سنوات

ولكن يحتمل أن يكون يئس من . ي بان االحكام، حتى لو لم تنفذ، لن تحسن صورتهيعرف السيس

 لإلخوانوينسجم قرار الحكم المتشدد مع موجة العداء .  من الواليات المتحدةوباألساسالغرب، 

فقبل بضعة ايام فقط أعادت هذه الدول سفرائها من . المسلمين المتصاعدة االن في دول الخليج

 كان ينبغي إذا. لإلخوان، الدعمة االبرز "الجزيرة"صل كونها، الى جانب قناة قطر، التي توا

مشكلته هي مع . للسيسي أن يخشى، فهذا ليس من االتحاد االوروبي أو االدارة االمريكية

  ."الجزيرة"

فقد كانت مراحل اضطهاد . للحكم المصري توجد شبكة معقدة من العالقات مع االخوان المسلمين

 حاول جمال عبد الناصر مصالحتهم، وسمح ١٩٥٢بعد ثورة الضباط في . حل تسامحوكانت مرا

 حاول أحد نشطاء المنظمة اغتياله، فاخرجوا مرة اخرى عن القانون لعشر ١٩٥٤في . لهم بالعمل

. ولكن هذا لم يجِد نفعا. اما السادات فحاول مصالحتهم. أعدموااعتقل االالف، وقلة فقط . سنوات

  .ان اغتالوهفنشطاء االخو

ففازوا في البرلمان وكذا . كانوا مستعدين.  المسلمينلإلخواناعطى الربيع العربي فرصة جديدة 

ولكن احساس االخوان هو أن الجيش سرق لهم . ارتكب مرسي أخطاء. في االنتخابات للرئاسة

لذكر أنهم ، يجدر بالإلخوانوفي كل االحوال، رغم موجة العداء . يوجد حق في هذا الزعم. الحكم

يحتمل أن يكونوا االن في مرحلة الضعف، ولكن عشرات . ال يزالون يحظون بتأييد شعبي هائل

  .الماليين ال يزالون الى جانبهم

فنحن نعيش في الشرق . ان محاولة السعي الى ايجاد المنطق في هذه التقلبات محكومة بالفشل

من المحلل الكبير جدا، توماس فريدمان، ال توجد اي حاجة للهزء . االوسط، وله قوانين خاصة به

الذي هذي في الصيف بثورة الفيسبوك في مصر، وللحظة كان يخيل له بان يصبح ميدان التحرير 

ما هو واضح .  هذه ستنفذباإلعدام كانت االحكام إذافي هذه المرحلة ليس واضحا . تايمز سكوير

  . أن نكون نعيش في شرق أوسط جديديحتمل بالفعلهو أنه 

  

  



  

  

 
 

  

            ٥٠ص                                      ٣١٦٨ :   العدد    ٢٦/٣/٢٠١٤األربعاء  :التاريخ

 بمراعاة ما يحصل في اليمن، حيث قتل أمس عشرات الجنود، وبمراعاة ما يحصل في سوريا 

، وبمراعاة أن الحرب في سوريا انتقلت منذ االن الى لبنان، فيحتمل ١٠٠حيث قتل ما ال يقل عن 

  .إذن، فقط يحتمل، في أن قريبا سنتوق الى الشرق االوسط القديم

٢٥/٣/٢٠١٤ –معاريف ـ الموقع   

٢٦/٣/٢٠١٤، رأي اليوم، لندن  

  

 :كاريكاتير .٦٢
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