
    

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

 أفكاراًقدمبلأوباما لم يقدم شيئاً مكتوباً:عباس

  الكويت ورفع الحصار عن غزةالعربية في تدعو لتنفيذ قرارات قمة الحكومة في غزة 

  إنه الضمان اإلقليمي: يسيترحب بترشح الس" فتح"

   بفعل الحصار%٥٠نسبة الفقر والبطالة في غزة تجاوزت الـ : الخضري

   دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياةإلقامةروسيا ستواصل جهودها : بوتين

 تـرفض    في الكويـت   القمة العربية 

الدولـة  "ـبشكل مطلق االعتراف ب   

   "اليهودية
  

٥ص ...   

  ٣١٦٩  ٢٧/٣/٢٠١٤الخميس 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                      ٣١٦٩ :   العدد    ٢٧/٣/٢٠١٤الخميس  :التاريخ

    :السلطة

 ٧  أفكاراًقدم  بلأوباما لم يقدم شيئاً مكتوباً : عباس.٢

 ٩  الكويت ورفع الحصار عن غزةالعربية في تدعو لتنفيذ قرارات قمة  في غزة الحكومة .٣

 ٩  عباس يجري مباحثات مع كيري في عمان إلنقاذ المفاوضات: عطااهللا خيري.٤

١٠  " يوماً غير كافية٤٩لمدة ثالثة أيام بعد إغالق استمر  خطوة فتح معبر رفح: "غزةبوزارة الداخلية .٥

١٠   إلى وليد المعلم"باقة ورود"عباس يبحث مع الجربا األزمة السورية ويرسل .٦

    

    :المقاومة

١١  حماس تأسف لخلو بيان القمة من الدعوة إلنهاء الحصار.٧

١١   غزة"مقاومة" عنوان المواجهة بين إسرائيل و"معركة تحت األرض وفوقها".٨

١٢   تحذر من استمرار السلطة باستهداف أنصارها"الجبهة الشعبية".٩

١٢   في سجون السلطة شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام معتقال١٤ً: حماس.١٠

١٣  سرائيليةالمدني يلتقي أعضاء حركة السالم اإلمحمد .١١

١٣  إنه الضمان اإلقليمي: ترحب بترشح السيسي" فتح".١٢

١٤   انتصار لقرار قيادتنا الوطني"إسرائيل"القرار العربي برفض االعتراف بيهودية : فتح.١٣

١٤   "اللينو"مخاوف من حصول انشقاقات داخل فتح في المخيمات مؤيدة لدحالن و": ي اليومرأ".١٤

    

    :اإلسرائيليالكيان 

١٥   نسخة متطرفة من الرئيس السوري بشار األسدعباس: بينتلي نفتا.١٥

١٦  من موقفها بشأن المستوطناتالسلطة الفلسطينية ليبرمان يحذر .١٦

١٦  "تحت سيادتنا إلى األبد"هضبة الجوالن ستبقى : بينيتنفتالي .١٧

١٦  سرىبشأن إطالق األ في الكنيست ال قرار: سرائيليةذاعة اإلاإل.١٨

١٧   من شأنه إنهاء التهديد الصاروخي لحزب اهللالبنانلى إ  الواسعالدخول البري: ضابط إسرائيلي.١٩

١٧   في قريتين بالجليلسرائيلي للجيش اإلمناورات: القناة الثانية اإلسرائيلية.٢٠

١٨  الجيش اإلسرائيلي يعترف بإصابة أحد سفنه الحربية بإطالق نار من غزة.٢١

١٨   جيالً من االستشهاديينتواجه" إسرائيل": إسرائيليونخبراء .٢٢

    

    



  

  

 
 

  

            ٣ص                                      ٣١٦٩ :   العدد    ٢٧/٣/٢٠١٤الخميس  :التاريخ

    :األرض، الشعب

١٩   األقصى بالمسجداإلسرائيلية" الجوالت اإلرشادية "تصاعد: هيئات مقدسية.٢٣

١٩   يهود يقودون اقتحاماً للمسجد األقصىحاخامات.٢٤

١٩   وتقتلع عدداً من أشجار الزيتونجرافات االحتالل تهدم مسجداً في القدس.٢٥

٢٠   شركة المياه ضّداإلسرائيلية  العليامحكمةال إلىفلسطينيو القدس يتجهون .٢٦

٢٠   شجرة زيتون شمال رام اهللا١٢٠٠مستوطنون يقتلعون أكثر من .٢٧

٢١  بفعل الحصار %٥٠نسبة الفقر والبطالة في غزة تجاوزت الـ : الخضري.٢٨

٢١   ودون سابق إنذار بإصراراإلسرائيليونالفتى الشوامرة قتله الجنود : "بيتسيلم".٢٩

٢٢  مدينة القدسب بسغات زئيف مستوطنةطعن جندي إسرائيلي في .٣٠

٢٢   أسيرا٥٨ًالل تمدد اعتقال محاكم االحت: نادي األسير.٣١

٢٢  تحكم بالسجن متهمين بالتخابر مع االحتالل  في غزةالمحكمة العسكرية.٣٢

   

   : اقتصاد

٢٢   مليون دينار على المساهمين٦٦قرر توزيع أرباح نقدية بقيمة  تُ"الفلسطينية االتصاالت".٣٣

   

   : صحة

٢٣  "النمر األسود"علن السيطرة على انتشار حشرة رام اهللا تُفي صحة وزارة ال.٣٤

   

   : مصر

٢٣   ألف عنصر من حماس١٤لـ  منح الجنسية المصرية يمرس:  تزعم"وورلد تريبيون".٣٥

   

   : األردن

٢٤   يؤكد ضرورة تحقيق السالم الشامل بما يصون مصالح األردن العلياعبد اهللا الثاني.٣٦

٢٤  اإلسرائيليةجامعات عقد اتفاقيات تعاون علمي مع من منع الجامعات األردنية مجلس النواب ي.٣٧

٢٥  ومة هما السبيل لتحرير فلسطينالصمود والمقا": العمل اإلسالمي".٣٨

   

   : لبنان

٢٥  تحييد المخيمات عن الخالفات الداخلية وتشكيل قناة اتصال موحدة مع الدولة اللبنانية: مراد.٣٩



  

  

 
 

  

            ٤ص                                      ٣١٦٩ :   العدد    ٢٧/٣/٢٠١٤الخميس  :التاريخ

٢٦  الجيش اللبناني يطالب بوقف الخروقات واالستفزازات اإلسرائيلية.٤٠

   

   :عربي، إسالمي

٢٦  وترحب باليهود.. على أنها عدو" إسرائيل"اإلمارات ال تنظر إلى : عن محمد بن زايد" ويكيليكس".٤١

دبلوماسي مغربي يتدارك غياب اإلشارة لدور الملك محمد السادس بالحفاظ على الوضع القانوني .٤٢

  للقدس
٢٧

٢٨  دعوات لبرنامج عربي وإسالمي إلنقاذ المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس: عّمان.٤٣

   

   :دولي

٢٩  كيري يواصل من األردن مساعيه إلنقاذ مفاوضات السالم المتعثرة.٤٤

٣٠   دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياةإلقامةهودها روسيا ستواصل ج: بوتين.٤٥

٣٠  نالفلسطينييواشنطن تنفي أن يكون اإلفراج عن بوالرد جزءاً من صفقة إطالق األسرى .٤٦

٣١  ما يجري في القدس تطهير عرقي منظم: العربية لحقوق اإلنسان.٤٧

٣٢  "إسرائيل"تقاطع العالمية لموسيقى الروك  "رولينغ ستونز"فرقة .٤٨

٣٢   من التأشيرةاإلسرائيليينواشنطن ترفض إعفاء .٤٩

٣٣  إهانة وزير الجيش اإلسرائيلي ألوباما أعلى درجات الوقاحة: كيةيمجلة أمر.٥٠

    

    :ارات ومقاالتحو

٣٣  مصطفى الصواف... هل بات العدوان قاب قوسين أو أدنى؟.٥١

٣٥  ياسر علي"... المبادرة الفلسطينية لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان"الطريق إلى .٥٢

٣٦  انطوان شلحت... ليتقرير يستشرف الوضع اإلسرائي.٥٣

٣٧  تسفي برئيل... اعتراف بدولة يهودية قومية.٥٤

٣٩  زلمان شوفال... أبو مازن ليس شريكاً للسالم.٥٥

    

 ٤٠  :كاريكاتير

***  

  

  



  

  

 
 

  

            ٥ص                                      ٣١٦٩ :   العدد    ٢٧/٣/٢٠١٤الخميس  :التاريخ

  "الدولة اليهودية"ـعتراف ب ترفض بشكل مطلق اال في الكويتالقمة العربية .١

 مجلس أعمال ٢٦/٣/٢٠١٤اختتمت األربعاء  أنه قد ٢٦/٣/٢٠١٤جامعة الدول العربية، ذكرت 

 والتي عقدتجامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة والعشرين، 

  .كويتالحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة  برئاسة 

بالقضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداته، اعتمد  وفي إطار القرارات الخاصة  

تتعلق بالقضية الفلسطينية ومستجداتها ودعم موازنة دولة فلسطين  قرارات  القادة العرب خمسة

نبثق عن لجنة وصمود الشعب الفلسطيني ومبادرة السالم العربية ومهمة الوفد الوزاري العربي الم

   . ودعمه مبادرة السالم العربية، والجوالن العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان 

قمة الكويت  أن عبد الرؤوف أرناؤوط نقال عن موفدها ،٢٧/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، ونشرت 

ت السالم، كما منحت تأييدا مطلقا للمواقف السياسية التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية في مفاوضا

  .جددت دعوة الدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية

ووسط تقارير عن ضغوط أميركية على الزعماء العرب لثنيهم عن اتخاذ مواقف تؤثر على 

الجهود األميركية فقد جاء دعم القمة الصريح لمواقف القيادة الفلسطينية قبل ساعات من اللقاء 

 عمان، أمس، الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية األميركي جون كيري الذي جمع في

  .لبحث مأزق مفاوضات السالم

فقد أكد الزعماء والقادة العرب رفضهم االعتراف بإسرائيل دولة يهودية وقالوا في إعالن الكويت 

م واستمرار في ختام أعمال القمة العربية، نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السال

التوتر في الشرق األوسط، ونعبر عن رفضنا المطلق والقاطع لالعتراف بإسرائيل يهودية، 

واستمرار االستيطان وتهويد القدس واالعتداء على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية وتغيير وضعها 

رات الديمغرافي والجغرافي ونعتبرها إجراءات باطلة والغية بموجب القانون الدولي وقرا

  .الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية

وأضافوا، ندعو مجلس األمن الى تحمل مسؤولياته والتحرك التخاذ الخطوات الالزمة ووضع 

 اإلسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السالم العادل والشامل -اآلليات العملية لحل الصراع العربي 

 وتنفيذ قراراته ذات الصلة بإنهاء ١٩٦٧على أساس حل الدولتين وفقا لحدود العام في المنطقة 

احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واالنسحاب لخط الرابع من حزيران 

١٩٦٧.  

، نعبر عن إدانتنا الحازمة لالنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي على "وتابعوا

د األقصى المبارك ورفضنا لمحاوالت االحتالل اإلسرائيلي انتزاع الوالية األردنية الهاشمية المسج



  

  

 
 

  

            ٦ص                                      ٣١٦٩ :   العدد    ٢٧/٣/٢٠١٤الخميس  :التاريخ

بتحمل مسؤولياته في " اليونسكو"عنه ونطالب المجتمع الدولي ومجلس األمن واالتحاد األوروبي و

  الحفاظ

  .على المسجد األقصى وفقا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن

، أعمال دورتهم العادية الـ أمس القمة العربية اختتموا، إلىاء الوفود العربية وكان القادة ورؤس

 في قصر بيان بعقد جلسة ختامية علنية برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر ٢٥

فيما ألقى الرئيس المصري عدلي منصور كلمة ) إعالن الكويت(الصباح تم خاللها اإلعالن عن 

 وألقى أمير ٢٦بية التي ستتولى رئاسة القمة العربية المقبلة في دورتها الـ جمهورية مصر العر

  .الكويت الكلمة الختامية للقمة

عدم شرعية المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة "وشدد القادة العرب على 

ستيطاني اإلسرائيلي وبطالنها القانوني ونطالب المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوقف النشاط اال

  ".في األراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة

ندعو الى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس وتثمين "وقالوا، 

جهوده في مجال المصالحة الوطنية وضرورة احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية 

  ".لسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وااللتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطينيالف

 المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات أننؤكد "وأضافوا، 

وقعة في الرابع الشعب الفلسطيني في االستقالل الوطني وندعو لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الم

 ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها ٢٠١١من أيار 

الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كما نرحب بإعالن الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة 

شريعية والمجلس انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير إلجراء االنتخابات الرئاسية والت

  ".الوطني

توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو "وقال نص القرار، 

جزئيا في دعم موارد صندوقي األقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية 

 بيروت في دورتها العادية ، وفي تقديم الدعم اإلضافي للصندوقين وفق مقررات قمة٢٠٠٠لعام 

 بدعم القدس، ودعوة الدول ٢٠١٠ وتفعيل قرار قمة سرت في دورتها العادية العام ٢٠٠٢لعام 

  ".العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم اإلضافي سرعة الوفاء بهذه االلتزامات

وازنة دولة فلسطين توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم م"وأضاف، 

ودعوة الدول العربية األخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على 

  "أهمية االستمرار في دعم موازنة دولة فلسطين
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اعتبار بند دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني بندا دائما على جدول "وتابع، 

 وفقا ٢٠١٤/٤/١عربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من ودعوة الدول ال" األعمال

  ".٢٠٠٢لآلليات التي أقرتها قمة بيروت 

دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ "كما أكدت القمة العربية 

 ضوء ما تتعرض له من مائة مليون دوالر شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في

ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها لألموال المستحقة لدولة فلسطين، وتوجيه 

  ".الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة األمان المالية

  

   أفكاراًبل قدم لم يقدم شيئاً مكتوباً أوباما: عباس .٢

يس األميركي باراك اوباما لم يعرض عليه في  الرئيس محمود عباس ان الرئأكد: الكويت

اجتماعهما األخير األسبوع الماضي في واشنطن نص اإلطار مكتوبا وإنما جرى بحث بعض 

األفكار، مشيرا الى ان موضوع تمديد المفاوضات لم يطرح اذ ما زالت الواليات المتحدة 

  .رين من نيسان المقبلاألميركية تحاول التوصل الى إطار للمفاوضات حتى التاسع والعش

 في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين على هامش أعمال قمة الكويت من بينهم موفد عباسوقال 

التمديد لم يبحث حتى اآلن ألن المفروض ان لدينا شهرا نستكمل فيه كل هذه القضايا "، "األيام"

 قريبة جدا من الحل  كان ممكنا او غير ممكن، فهل وصلنا الى نتائجإذاوعلى ضوء ذلك نرى 

  ". ان احكم اآلن وبالتالي ليس لدي جوابأستطيعتحتاج الى بعض الوقت؟ ال 

ألن هناك تباينا او "وقال، " الدولة اليهودية رفضناها والقمة العربية رفضتها"وشدد على ان 

ن مسافات بين موقفنا وبين الموقف األميركي او اإلسرائيلي فإن هذا طبيعي ونحن ال نستطيع ا

  ". اقتنعنا بأن ما سيأتينا يلبي ثوابتناإذانستمر إال 

 نيسان سينتهي الشهر ٢٩ اشهر وفي ٩المفاوضات كما اتفقنا مع األميركيين مدتها "ولفت الى ان 

التاسع ولذلك قلنا قبل ان ينتهي هذا الموعد سندعو لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية التي 

ان تجتمع فهي الجهة العربية المكلفة من القمم العربية متابعة أصبحت اآلن برئاسة الكويت 

، وأضاف، "المبادرة العربية التي تعنى بعملية السالم وعند ذلك فإننا نلتزم بما يراه األشقاء العرب

وبالمناسبة فإنه منذ تشكلت هذه اللجنة والى اليوم ونحن نجتمع باستمرار لبحث عملية السالم "

 وعندما نصل الى مشارف نهاية المدة ان نجلس ونقول ما هو رأيكم واآلن من الضروري

  ".وبالتأكيد فإن ما يقررونه سنقوم به
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هناك فرقا بين ما يعرض علينا وما نقبله فإلى اآلن لم يعرض علينا شيء " على ان عباسوشدد 

  ".حتى نقول رأينا

 الحديث هو حول حدود ما يهمنا هو عدة نقاط، األولى ان يكون واضحا ان" ان عباسوأكد 

 أخذنا ٢٠١٢ تشرين الثاني ٢٩، ففي األمم المتحدة في ١٩٦٧، بمعنى ان نأخذ حدود ١٩٦٧

 وعاصمتها القدس الشرقية، اذاً، ١٩٦٧قرارا واضحا بأن دولة فلسطين تقوم على أساس حدود 

  ".النقطة الثانية هي القدس الشرقية

 كيف يتم االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي النقطة الثالثة هي األمن بمعنى"، عباسوقال 

  ".الفلسطينية على دفعات وما هي المدة التي سيستغرقها هذا االنسحاب

والنقطة األخرى هي قضية الالجئين وهي مهمة جدا واعتمدنا فيها مبدئيا على أفكار "وأضاف، 

يارات واضحة  خيارات ويجب ان تكون هذه الخ٤الرئيس األسبق بيل كلينتون الذي يقول عن 

واألول ان الفلسطيني الذي يريد ان يبقى حيث هو يبقى باالتفاق مع الحكومة المضيفة ويأخذ 

تعويضا عن أمالكه ومعاناته وكذلك فإن الدولة المضيفة تأخذ تعويضات أما الخيار الثاني فإذا ما 

إنه يأخذ تعويضا ويذهب أراد الفلسطيني ان ينتقل الى بلد آخر فأيضا اذا ما اتفق مع البلد اآلخر ف

والنقطة الثالثة انه يريد ان يعود الى دولته الفلسطينية فيستطيع ان يعود الى هذه الدولة والنقطة 

الرابعة ان يعود الى إسرائيل وهو ما يسمى حق العودة وهذا البند حتى اآلن ليس واضحا تماما 

الدول المضيفة يجب تأخذ أيضا وليس متفقا عليه وهو قيد البحث والنقاش، باإلجمال فإن كل 

 عاما، هذا الموضوع لم يتبلور اآلن، وهذا ما سمعته، ٦٦تعويضات على ما قدمته لالجئين عبر 

  ".ألنه حتى اآلن لم استلم شيئا) غير موافق(او ) موافق(والى اآلن ال أقول 

لم يكن عبثا إطالقها "وقال، " المبادرة العربية للسالم يجب ان تبقى قائمة"واكد عباس ان 

وباعتقادي فإن المبادرة العربية لو ندرسها بعمق وبتعمق فسنجدها اثمن مبادرة للسالم منذ العام 

 والمبادرة، التي أصبحت إسالمية، تقول باختصار انه اذا ١٩٤٨ وأجرأ مبادرة منذ العام ١٩٤٨

دول اإلسالمية انسحبت إسرائيل من األراضي العربية المحتلة فإن الدول العربية ومن ثم ال

ستعترف بإسرائيل وقد وضعت حال عقالنيا لقضية الالجئين يقول بحل عادل ومتفق عليه لمشكلة 

 وانا اعتبره حال عقالنيا وجيدا، اذاً، فإن المبادرة العربية جاءت ١٩٤الالجئين حسب القرار 

ادرة ولم يعطوها حقها إسرائيل تجاهلتها وان العرب لم يفعلوا هذه المب" ولكنه لفت الى ان ".بحلول

 سنة ونحن نتابعها في كل المحافل الدولية وفي كل ١٢على مدى "، وقال، "في اإلعالم والمتابعة

اللقاءات السياسية والدبلوماسية ومع األسف فإن إخواننا لم يهتموا بها، فهي تستحق ان يقوم وفد 

  ".حصلعربي على اعلى مستوى بزيارة الى العالم لشرحها ولكن هذا لم ي
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هذا : من خالل نظرتنا الى العالم العربي فإن موقفنا كان هو التالي"وبشأن التطورات العربية قال، 

شأن عربي داخلي ال يجوز لنا ان نتدخل فيه وهذا يترك للشعوب نفسها، ومن يأتي الى الحكم 

ضة ولكن ال بالنسبة لسورية فإن عالقاتنا هي مع النظام ومع المعار"، وأضاف، "نحن نتحدث معه

يوجد عندنا لغتان فالكالم الذي نقوله للطرفين هو واحد وهو ان الحل الوحيد النقاذ سورية هو 

  ".الحل السياسي

  ٢٧/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، 

  

  الكويت ورفع الحصار عن غزةالعربية في تدعو لتنفيذ قرارات قمة الحكومة في غزة  .٣

نفيذ القرارات التي خرجت بها القمة العربية التي دعت الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة ت :غزة

عقدت بالكويت خالل اليومين الماضيين، وذلك برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ووضع 

  .آليات عملية لذلك

مساء الثالثاء، أن الخطوة " الرأي"ورأت الحكومة في تصريح للناطق باسمها إيهاب الغصين لـ

ح الفوري والسريع لمعبر رفح البري باعتباره معبراً مصرياً األولى في هذا االتجاه هي الفت

وأكد الغصين تقدير الحكومة لموقف القمة العربية باعتبار القضية الفلسطينية  .فلسطينياً خالصاً

  .قضية األمة المركزية، ورفضها االعتراف بيهودية االحتالل الصهيوني

ومة وشعباً في مسعاها لرأب الصدع وعبرت الحكومة عن شكرها لدولة الكويت أميراً وحك

  .العربي، مثمنة دعوات القادة العرب لرفع الحصار عن غزة

ولفت إلى أن الحكومة تقدر موقف دولة قطر األصيل والثابت عالياً، لدعمها النبيل للشعب 

  .الفلسطيني في القدس وغزة سياسياً ومالياً

  ٢٦/٣/٢٠١٤وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

  

  عباس يجري مباحثات مع كيري في عمان إلنقاذ المفاوضات:  خيريعطااهللا .٤

التقى الرئيس محمود عباس أمس في عمان بوزير الخارجية األميركي :  نادية سعد الدين–عمان 

" صيغة"جون كيري ضمن مساعي الواليات المتحدة إلنقاذ المفاوضات من مصير الفشل، عبر 

  .وتسمح بتمديد المفاوضات، "األسرى" سراح إطالقتحل اشكالية 

وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري إن الرئيس عباس، القادم من الكويت بعد 

، الذي "التقى مساء أمس بكيري" من الشهر الحالي، ٢٦ و٢٥مشاركته في القمة العربية يومي 

ردني وصل عمان على عجل بعد قطع زيارته لروما، إلجراء مباحثات مع الجانبين األ
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 كيري يأتي ضمن المساعي األميركية للعودة –لقاء عباس "، إن "الغد"وأضاف، لـ .والفلسطيني

  ".إلى المفاوضات وتحقيق تقدم في العملية السياسية

هدف اللقاء محاولة "من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إن 

  ".القدامى"ضات أو تأجيل إطالق سراح األسرى الضغط على الرئيس عباس لتمديد المفاو

  ٢٧/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

 يومـاً غيـر     ٤٩لمدة ثالثة أيام بعد إغالق استمر        خطوة فتح معبر رفح   : "غزةب الداخليةوزارة   .٥

  "كافية

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس في تصريح : أشرف الهور -غزة 

تح معبر رفح من قبل السلطات المصرية السبت المقبل، ولمدة ثالثة أيام يعد صحافي أن قرار ف

، مشيرا إلى كون أن هذه الخطوة تأتي بعد إغالق ’غير كافية في الوقت الراهن‘خطوة جيدة لكنها 

  . يوماً وتكدس آالف المسافرين٤٩استمر 

، الفتا ’ اإلنسانية للمسافرينتاالحتياجاال تلبي الحد األدنى من ‘وعاد وأكد على أن هذه الخطوة 

 مريض بحاجة لعمليات عاجلة، يعانون ١٢٠٠إلى أن من بين العالقين عشرة آالف حالة إنسانية و

  .من أمراض السرطان والقلب والكلى والكبد، وطالب بفتح المعبر بشكل كامل

  ٢٧/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

   إلى وليد المعلم"باقة ورود"عباس يبحث مع الجربا األزمة السورية ويرسل  .٦

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس االئتالف السوري  ’بحث: الكويت ـ األناضول

 ٢٥الـ المعارض أحمد الجربا، مستجدات األزمة السورية وذلك على هامش القمة العربية 

ماعي وفي خبر نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل االجت .المنعقدة في الكويت

، قال االئتالف إن عباس التقى الجربا، أمس الثالثاء، على هامش قمة الكويت حيث ’فيسبوك‘

آخر المستجدات على الساحة الدولية بخصوص األزمة  ؟استعرض رئيس االئتالف لعباس

 عمق تعاطف الحكومة الفلسطينية مع الشعب عن’ عبروأشار االئتالف إلى أن عباس  .السورية

  .’مأساته الرهيبة‘السوري في 

الجرائم التي يرتكبها نظام األسد ضد المدنيين، مستخدما البراميل المتفجرة ‘واستنكر عباس 

، ’العمياء التي ال تمييز بين مدني وعسكري، ما يعد سابقة خطيرة في حروب العصر الحديث

  .على حد ذكر االئتالف
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فير أنور عبد الهادي مدير الدائرة الس "، إن’سانا‘من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء النظام 

السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق قام بتكليف من الرئيس محمود عباس باالطمئنان 

  .بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً" على صحة وليد المعلم وزير خارجية النظام

  . عباس متمنياً له الشفاء العاجلباقة من الورد باسم "وذكرت سانا أن عبد الهادي قدم للمعلم

  ٢٧/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 
  
  حماس تأسف لخلو بيان القمة من الدعوة إلنهاء الحصار .٧

ـ     : غزة التراجع الذي تضمنه البيان الختامي للقمة العربية التـي         "عبرت حركة حماس عن أسفها ل

تضمن اإلشارة إلى إنهاء الحصار     في الكويت، والذي لم ي    ) ٣-٢٦(اختتمت أعمالها اليوم األربعاء     

  ".عن شعبنا في قطاع غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني

نسخة عنه إن البيان خال مـن       " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت حركة حماس في بيان لها تلقى        

الدعوة إليجاد آليات لتنفيذ قرارات القمم السابقة والمتعلقة بإنهاء الحصار ودعم صـمود الـشعب               

لسطيني، والتي نخشى أن تبقى حبيسة األدراج كجزء من تاريخ القمم ومقرراتها دون أن تتحول             الف

وأشارت إلى أنها كانت تتطلع وشعبنا الفلسطيني إلى أن تقف هذه القمـة عنـد                ".إلى واقع عملي  

مسئولياتها تجاه التطورات الخطيرة في القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بالمسجد األقـصى            

التهويد المتسارع في القدس المحتلة والسرطان االستيطاني المتجدد في الضفة وحـصار قطـاع              و

غزة وأن تتخذ القرارات القوية واآلليات العملية التي تتناسب مع هذه التحديات وحجـم الجـرائم                

  .الصهيونية

 أصـيلة   لكن الحركة في ذات الوقت أكدت أن الشعب الفلسطيني واألمة استمعت إلى مواقف قوية             

تضمنتها كلمات بعض القادة والزعماءـ معبرة عن تقديرها العميق لهم لما دعوا له من مواقـف                

  .مسئولة خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات إلنهاء عدد من القضايا الملحة في الواقع الفلسطيني

 ٢٦/٣/٢٠١٤، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   غزة"مقاومة"ن إسرائيل و عنوان المواجهة بي" األرض وفوقهاتحتمعركة " .٨

سلّط اكتشاف الجيش اإلسرائيلي األسبوع الماضي، لنفـق        ): األناضول (- هداية الصعيدي  –غزة  

الفلسطينية، األضواء مجددا على ما وصـفه خبـراء ومحللـون فلـسطينيون             ’ المقاومة‘حفرته  

  .’الحرب الدائرة تحت األرض بين الجانبين’بـ
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ديث منفصلة، بأن هذه الممرات المحفورة، غيرت دفـة المعركـة        ويرى هؤالء الخبراء خالل أحا    

واعتبـر  . بينهما’ توازن الرعب ‘اليوم بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وحققت ما يعرف بـ          

، كي تتغلب علـى التطـور العـسكري    ’للمقاومة‘الخبراء أن األنفاق هي الخيار األقوى واألمثل     

  .مكانياتها المتواضعةوالتكنولوجي اإلسرائيلي، أمام إ

  ٢٧/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

   تحذر من استمرار السلطة باستهداف أنصارها"الشعبيةالجبهة " .٩

هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، السلطة الفلسطينية، بشدة، على خلفيـة            : )وكاالت(

  ".حدودصبرنا له "شن حملة اعتقاالت ضد نشطائها في الضفة، محذّرة من أن 

صبر الجبهة على استمرار أجهزة أمن السلطة باالستدعاءات        "وقال مصدر مسؤول في الجبهة إن       

في الوقت  "، وأضاف   "واالعتقاالت بحق أنصارها والمقاومين في الضفة، خاصة بيت لحم له حدود          

جهـزة  الذي تستمر قوات االحتالل الصهيوني بحربها المفتوحة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، تأبى أ            

، وأشـار إلـى أن      "أمن السلطة إال أن تقدم خدمة مجانية له حفاظاً على التزاماتها األمنية المذلـة             

 من أنصار الجبهة في مخيم الدهيشة، وحقّقت معهم وأعطتهم          ٣األجهزة األمنية احتجزت الثالثاء،     

ل آخرين في مخيم    استدعاء العديد من الرفاق، واعتقا    "طلبات لتحقيق آخر، بعد أن قامت االثنين ب       

  ".العزة وعايدة، ومطاردة مجموعة أخرى في مخيم عايدة

  ٢٧/٣/٢٠١٤، الخليج، الشارقة

  

   في سجون السلطة شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام معتقال١٤ً: حماس .١٠

 من أعضائها المعتقلين في سجون السلطة شرعوا فـي          ١٤أن  " حماس"أعلنت حركة   : )وكاالت(

 وقـال   ٧٠م منذ أسبوع، في وقت ارتفع عدد المعتقلين السياسيين إلى ،          إضراب مفتوح عن الطعا   

 طالباً من جامعة النجاح، شـرعوا       ١٤وزير األسرى األسبق وصفي قبها إن       " حماس"القيادي في   

فـي  " استمرار اعتقالهم في ظـروف صـعبة  "في إضراب مفتوح منذ نحو أسبوع، احتجاجا على    

زة األمن بتصعيد حملة االعتقاالت في اآلونة األخيرة، مؤكداً         سجن تابع لألمن الوقائي، واتهم أجه     

  ". من القيادات السياسية والطالبية٤٠ما يزيد على "أن الحملة طالت خالل األيام الماضية 

المهزلة األمنية التي تنفذها    "وكشف قبها أنه خاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخّل لوقف           

يقف هذا المسلسل المتناقض مـع التـصريحات المناديـة          "، متمنياً أن    "األجهزة األمنية في الضفة   

  ".ال يعقل أن يتم اعتقال وطنيين أمضوا سنوات عديدة في األسر"، وقال "بالوحدة الوطنية



  

  

 
 

  

            ١٣ص                                      ٣١٦٩ :   العدد    ٢٧/٣/٢٠١٤الخميس  :التاريخ

 أعوام تباعاً   ٨ عاماً و  ١٢إلى ذلك، قضت محكمة عسكرية تابعة للحكومة المقالة في غزة بالسجن            

  ". إسرائيل"التخابر مع على فلسطينيين أدينا بتهمة 

  ٢٧/٣/٢٠١٤،الخليج، الشارقة

  

  سرائيلية  أعضاء حركة السالم اإليلتقيالمدني محمد  .١١

 اجتمع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنـة التواصـل مـع المجتمـع                :وفا–رام اهللا   

قيادة القادة  "،  االسرائيلي، محمد المدني مساء اليوم االربعاء، مع أعضاء حركة السالم االسرائيلية          

دولتين لشعبين فلـسطين    "، والتي ستنظم بعد غد الجمعة، مسيرة في تل ابيب تحت شعار             "للسالم

أعضاء الوفد االسرائيلي أكدوا أنهم يأملون بمشاركة فلسطينية فـي المـسيرة التـي               ."وإسرائيل

السـرائيلي مـن     من أجل تحريك الرأي العام ا      "اليركون"ستنطلق من ميناء تل ابيب باتجاه جسر        

إنه من المهم دعم ومشاركة قوى فلـسطينية فـي مثـل هـذه              "وقال المدني    .أجل السالم العادل  

  ."النشاطات التي من شأنها ان تحرك الرأي العام في اسرائيل من اجل السالم

ان الهدف من حشد أكبر عدد من المشاركين هو إرسـال  "وقال يواب وهو ناشط اسالم إسرائيلي،       

 رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، مفادها أن االسرائيليين يريـدون التوصـل    رسالة الى 

  . الى سالم مع الفلسطينيين

  ٢٦/٣/٢٠١٤، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  

  إنه الضمان اإلقليمي: ترحب بترشح السيسي" فتح" .١٢

ـ    قائـد  "، معتبرة انه    "لرئاسة في مصر  ترشح المشير عبدالفتاح السيسي الى ا     "رحبت حركة فتح ب

وقال نائب امين سر اللجنة لمركزية لحركة فتح جبريـل          ". قادر على استعادة دور مصر وهيبتها     

ترحب حركة فـتح بقـرار المـشير        : "تعقيباً على ترشح السيسي   " فرانس برس "الرجوب لوكالة   

ا الرجل القيادي البـارز سـليل   السيسي الترشح النتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، وتؤكد ان هذ 

". المؤسسة العسكرية التي شكلت ضماناً وطنياً لمصر قائد قادر على استعادة دور مصر وهيبتهـا              

دور السيسي مع المؤسسة العسكرية المصرية يشكل ضمانا اقليميـاً ووطنيـاً            "وقال الرجوب ان    

ن ثقة حركة فتح بـأن السيـسي        وعبر ع ". مصرياً وللعرب والمسلمين وللدولة والهوية الفلسطينية     

سيقود مصر إلى شاطىء األمان واالستقرار والستعادة مصر لدورها االقليمي والدولي الذي نحن             "

وأضـاف  ". أحوج ما نكون إليه كفلسطينيين وخاصة في هذه المرحلة الحرجة من تـاريخ أمتنـا              

اطيا قادر علـى    سنحترم خيارات المصريين ونتطلع إلى رئيس مصري منتخب ديموقر        "الرجوب  
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حماية مصر واإلقليم بشكل عام ومصالحه من خالل الدور القيادي الطليعي لمصر العروبة قائـدة               

  ".  امتنا العربية

  ٢٧/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

   انتصار لقرار قيادتنا الوطني"إسرائيل"القرار العربي برفض االعتراف بيهودية : فتح .١٣

رفض الرؤساء والملـوك والقـادة      ) فتح(لوطني الفلسطيني    ثمنت حركة التحرير ا    :وفا –رام اهللا   

  .العرب في قمة الكويت االعتراف بيهودية إسرائيل

واعتبر المتحدث باسم الحركة فايز أبو عيطة في تصريح صحفي صدر عن مفوضـية اإلعـالم                

ويعـزز  والثقافة اليوم األربعاء، هذا الموقف دعما سياسيا وقوميا ومعنويا للقيـادة الفلـسطينية،              

  .الموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس

إن الموقف الذي تبنته القمة العربية في إعالنها الختامي يمثل دعما سياسيا ومعنويا وقوميا              ': وقال

لموقف القيادة الفلسطينية الملتزمة بالمواقف العربية وبمقررات القمم العربية باعتبارهـا إجماعـا             

  .'عربيةعربيا يعبر عن موقف األمة ال

وأكد أبو عيطة أن الرفض العربي ليهودية إسرائيل يؤكد صواب قرار الرئيس برفضه الموافقـة               

على مطلب االعتراف بيهودية دولة إسرائيل أو مجرد مناقشته، رغم ضغوط اإلدارة األميركيـة              

 .وتهديدات حكومة االحتالل

  ٢٦/٣/٢٠١٤، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  

   "اللينو"من حصول انشقاقات داخل فتح في المخيمات مؤيدة لدحالن ومخاوف ": ي اليومرأ" .١٤

قالت أوساط فلسطينية أن قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان سابقا العميد محمود عبد              : بيروت

سيعود الى مخيم عين الحلوة قرب صيدا في غضون يـومين بعـد             ”  باللينو عيسى الملقب الحميد  

قادته الى االمارات العربية المتحدة لعدة ايام التقى خاللها بالعقيد دحالن وزوجتـه جليلـة               زيارة  

  .بحضور القيادي الفتحاوي سمير مشهراوي

في المخيمات مؤيـدة    ” فتح“وأعربت هذه االوساط عن خشيتها من حصول انشقاقات داخل حركة           

المخيمات،  ولكن يبدو ذلك صعبا      ، وقد بدأت بوادر ذلك تظهر في بعض         ”اللينو”لحركة دحالن و  

او القبول بتغلغل دحالن في     ” فتح“مع وجود قرار جامع لبناني حتى بعدم السماح بإضعاف حركة           

  .اروقة المخيمات والسيطرة على قرارها السياسي واالمني
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في وقت سابق وبناء على توصية المشرف العام على الساحة اللبنانية عـضو             ” فتح“وكانت قيادة   

ووقـف مخصـصاته الماليـة      ” اللينـو “ الى تجميد عضوية     االحمد عمدت ة المركزية عزام    اللجن

  .وموازنته الخاصة

 وقبل يومين ترأس قائد قوات االمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب اجتماعاً               

 عين الحلوة   طارئاً لقادة الكتائب العسكرية في لبنان في مقره في االمن الوطني في البركسات في             

وعدم التعاطي مع اي عرض مـن قبـل         » فتح«حيث خاطبهم بضرورة االلتزام بقرارات حركة       

دحالن وانصاره وإال سيكون عرضة للتجميد او الفصل، مشددا على ضرورة حماية المخيمـات              

  .وعدم االنجرار الى اي إشكال او فتنة في هذه المرحلة الدقيقة

 اتهاماتلرئيس محمود عباس بعد خطابه االخير والذ ي وجه فيه           وكان اللينو قد وجه رسالة الى ا      

بالخيانة لمحمد دحالن شملت اللينو قال فيها إنها الفاجعة بعينها يـا سـيادة الـرئيس أن يكـون                   

أما الفاجعة األكبـر    .مصدرك الموثوق عزام األحمد وشلته وهذا موضوع سوف اعالجه بمقاضاته         

 اذا كنت ال تعرف فهـذه       ،ساكناًت لسنوات طويلة ولم تحرك      أن حضرتكم تمتلك كل هذه المعلوما     

مصيبة، وإذا كنت تعرف فالمصيبة أكبر، إن الساحة اللبنانيـة عمومـاً والمخيمـات الفلـسطينية       

خصوصاً تعرف جيداً من هو اللينو، فالشهادة الذي ينتظرها اللينو هي من أهله وشعبه الصامد في                

سمياً مع االجهزة األمنية اإلسرائيلية والتي سوف نقوم بـالكالم          لبنان وليس من من ينسق امنياً ور      

  .المتلفزةعنها بالتفصيل الممل كما فعلت حضرتك في كلمتك 

   ٢٧/٣/٢٠١٤، رأي اليوم، لندن
  

   نسخة متطرفة من الرئيس السوري بشار األسدعباس: بينتنفتالي  .١٥

سطيني بشكل غير مسبوق على خلفية هاجم وزراء إسرائيليون الرئيس الفل:  كفاح زبون- رام اهللا

قرار الجامعة العربية عدم االعتراف بإسرائيل دولة يهودية، في الوقت الذي تخيم فيه قضية 

وقال وزير . إطالق سراح أسرى فلسطينيين ومن الداخل، على مستقبل المفاوضات برمتها

. "س السوري بشار األسدأبو مازن نسخة متطرفة من الرئي": االقتصاد اإلسرائيلي، نفتالي بينت

إنه يحيا بفضل رماحنا، وبفضل . من دوننا لن يبقى أبو مازن على كرسيه دقيقة": وأضاف

األموال األميركية، إنه يعرف ذلك وعليه أن يتوقف عن تهديدنا وعلينا أن نتوقف عن إعطائه ما 

  ."يريد

  ٢٧/٣/٢٠١٤، الشرق األوسط، لندن

  



  

  

 
 

  

            ١٦ص                                      ٣١٦٩ :   العدد    ٢٧/٣/٢٠١٤الخميس  :التاريخ

  من موقفها بشأن المستوطنات السلطة الفلسطينيةليبرمان يحذر  .١٦

حذر وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان، من االنعكاسات التي قد : قنا –القدس المحتلة 

تترتب على مشروع قرار بشأن المستوطنات، بادرت إليه السلطة الفلسطينية في مجلس حقوق 

 إلى نظرائه في أمريكا وروسيا أضاف ليبرمان في رسائل بعث بها و.االنسان التابع لألمم المتحدة

واليابان وكندا وأستراليا وكذلك إلى وزراء خارجية االتحاد األوروبي، أن مشروع القرار 

وقال إن المبادرة الفلسطينية  .الفلسطيني يضر بشكل خطير بالمفاوضات التي تمر بمرحلة حساسة

 ومدى حسن النية الذي يبديه في هذه تثير التساؤالت بالنسبة لمصالح الجانب الفلسطيني الحقيقية

وأكد أن إسرائيل تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مناسبة في حال مصادقة المجلس  .المفاوضات

 .األممي على مشروع القرار الفلسطيني

  ٢٧/٣/٢٠١٤، الشرق، الدوحة

  

  "تحت سيادتنا إلى األبد"هضبة الجوالن ستبقى : بينيتنفتالي  .١٧

المتطرف نفتالي " البيت اليهودي"رئيس حزب " اإلسرائيلي"قتصاد أعلن وزير اال: )أ.ب .د (

  .، على حد زعمه"إلى األبد" اإلسرائيلية"ستبقى تحت السيادة "بينيت، أمس، أن هضبة الجوالن 

لكانت "عن الهضبة للرئيس السوري السابق حافظ األسد " إسرائيل"وقال بينيت إنه لو تنازلت 

، حسب ما "اإلرهابي" القاعدة"وخية من جانب عناصر تنظيم بحيرة طبريا عرضة لهجمات صار

  . ذكرت إذاعة الكيان، وجاءت التصريحات خالل جولة قام بها في الهضبة المحتلة

  ٢٧/٣/٢٠١٤، الخليج، الشارقة

  

  سرىبشأن إطالق األ في الكنيست ال قرار: سرائيليةاإل ةذاعاإل .١٨

ان جلسة لجنة الداخلية في الكنيست " ئيلصوت اسرا"ذكر موقع :  القدس دوت كوم-رام اهللا 

  .االسرائيلي انتهت دون اتخاذ قرار بشأن اطالق سراح الدفعة الرابعة من االسرى

، فان جلسة اللجنة التي ناقشت المعايير الخاصة باطالق سراح الدفعة "صوت اسرائيل"وبحسب 

  .الرابعة، انتهت دون اتخاذ قرار بشأن دفعة االفراجات

  ٢٦/٣/٢٠١٤س، دالقدس، الق
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   من شأنه إنهاء التهديد الصاروخي لحزب اهللالبنانلى إ  الواسعالدخول البري: إسرائيليضابط  .١٩

التأكيد هذه .  بحزب اهللا"ال لبس فيها"أكدت إسرائيل، من جديد، أنها باتت قادرة على إلحاق هزيمة 

ديث إلى صحيفة المرة صدر عن ضابط رفيع المستوى في الجيش اإلسرائيلي، أوضح في ح

االركان العامة باتت تدرك أن الدخول البري الواسع النطاق الى "، أمس، أن "جيروزاليم بوست"

االراضي اللبنانية من شأنه إنهاء التهديد الصاروخي لحزب اهللا، وأنه يلحق به هزيمة ال لبس 

سلسلة من التعديالت ولتحقيق الغاية المطلوبة، أضاف الضابط، أجرت قيادة القوات البرية  ."فيها

لتأمين جاهزية عسكرية أفضل، كي تكون جاهزة للتحرك في اليوم الذي يطلب منها التوغل 

الدخول البري الى الساحة اللبنانية هو المطلوب "واحتالل منطقة العدو في لبنان، مشيراً الى أن 

 وتحديداً قدرته على لتحقيق النصر، رغم القدرات المتطورة جداً التي باتت في حوزة سالح الجو،

وفي حين أقر الضابط بأن حزب اهللا يراكم  ."قصف عدد كبير جداً من االهداف في مدة قصيرة 

قوة نارية هائلة، وتحديداً القدرة على إمطار الجبهة الداخلية في إسرائيل بوابل من الصواريخ، إال 

 هو قدرة الجيش االسرائيلي التحدي االساسي الذي يواجه حزب اهللا"أنه شدد في المقابل على أن 

، مشيراً الى أن الجيش أجرى سلسلة من "على شن هجوم بري، وهو ما يراه نقطة تفوق إسرائيلي

حوالى "التعديالت المهمة جداً، ومن بينها تعديالت طرأت على االسلحة والوسائل القتالية، إذ إن 

ئف دقيقة قادرة على إصابة أهدافها أربعين في المئة من قذائف المدفعية جرى تطويرها الى قذا

  ." في المئة على سابقاتها١٥بدقة، وبمدى يزيد 

  ٢٧/٣/٢٠١٤، األخبار، بيروت

  

   في قريتين بالجليل للجيش اإلسرائيليمناورات:  اإلسرائيليةالثانيةالقناة  .٢٠

ام  أصيب سكان قريتين في منطقة الجليل األسفل شمالي فلسطين المحتلة ع: االتحاد-رام اهللا

 بالهلع والغضب جراء إجراء مناورات عسكرية إسرائيلية فيهما فجر أمس، نتج عنها ١٩٤٨

وأوضحت القناة الثانية في التليفزيون اإلسرائيلي أن  .إلحاق أضرار جسيمة بأشجار الزيتون

 ومعدات ثقيلة اقتحمت بشكل مفاجئ قريتي "هامر"ناقالت جنود وعربات عسكرية من طراز 

وعبر سكان . نا قرب مدينة سخنين في إطار تدريبات عسكرية للجيش اإلسرائيليعرابه ودير ح

وإتالف المحاصيل وتدمير األشجار وإرعاب النساء  القريتين عن معاناتهم من التدريبات المتكررة

 طلب أبو عرار وزير "الكنيست"وطالب عضو البرلمان اإلسرائيلي . واألطفال الفلسطينيين خاللها

 . رائيلي موشى وطالبه بوقف التدريبات العسكرية في القرى الفلسطينيةالدفاع اإلس

  ٢٧/٣/٢٠١٤، االتحاد، أبو ظبي
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   يعترف بإصابة أحد سفنه الحربية بإطالق نار من غزةاإلسرائيليالجيش  .٢١

اعترف متحدث باسم جيش االحتالل أن سفينة تابعة للبحرية اإلسرائيلية تضررت بسبب : الناصرة

  ).٣|٢٦(ن الجانب الفلسطيني أمس األربعاء إطالق نيران م

على ) ٣|٢٦(وقال المتحدث العسكري إن مسلحين فلسطينيين على الشاطئ أطلقوا النار األربعاء 

قوات البحرية، ردا على استهداف الصيادين الفلسطينيين، مما ألحق أضرارا بالسفينة اإلسرائيلية، 

  ".جاه الموقع الذي أطلقت منه النارالجنود ردوا بفتح النار بات"مشيرة إلى أن 

  ٢٧/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   جيالً من االستشهاديينتواجه" إسرائيل": إسرائيليونخبراء  .٢٢

من تداعيات جمود عملية التسوية واألثر المحتمل لذلك على مستقبل " إسرائيليون"حذر محللون 

  ".إسرائيل"األوضاع األمنية في الضفة الغربية وداخل 

إسرائيل جيالً من "اإلخباري أن تواجه " ولال"يخاروف، خبير الشؤون العربية لموقع وتوقع آفي س

االستشهاديين في حال تواصلت حالة اليأس وانعدام األمل الناجمة عن تدهور األوضاع السياسية 

وفي مقال نشره الموقع الثالثاء، اعتبر سيخاروف أن حادثة  ".واالقتصادية في الضفة الغربية

، الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام"مزة أبو الهيجا الناشط في اغتيال ح

األسبوع الماضي وعنصرين من حركتي فتح والجهاد اإلسالمي تدلل على أن األمور تتجه إلى 

وشدد سيخاروف على أنه بالرغم من درجة  .التصعيد في ظل حالة اليأس التي تجتاح الفلسطينيين

 غير المسبوق بين أجهزة السلطة الفلسطينية من جهة والجيش والمخابرات التعاون األمني

من جهة ثانية، إال أن هناك مؤشرات تدلل على تراخي قبضة السلطة في كثير من " اإلسرائيلية"

المناطق بفعل اإلحراج الذي تشعر به بسبب ضآلة االنجازات التي حققتها، سيما في ظل تواصل 

  .واصلة المستوطنين استفزاز مشاعر الجماهير الفلسطينيةاالستيطان والتهويد وم

إن األوضاع في " هآرتس"من ناحيته قال عاموس هارئيل، خبير الشؤون العسكرية في صحيفة 

الضفة الغربية تثير القلق بشكل كبير، مشيراً إلى أن المعطيات الرسمية التي يقدمها جهاز 

في " اإلسرائيلي"العمليات التي تستهدف المس باألمن تؤكد تعاظم " الشاباك"المخابرات الداخلية 

 .الضفة الغربية أو انطالقاً منها

  ٢٦/٣/٢٠١٤، الشعب، مصر
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   األقصى بالمسجداإلسرائيلية" الجوالت اإلرشادية "تصاعد: مقدسيةهيئات  .٢٣

 في حديثه للجزيـرة     بكيراتيقرأ مدير المسجد األقصى ناجح      :  محسن وتد  محمد- القدس المحتلة 

 تصاعد وتيرة جوالت العسكريين في ساحات الحرم من ثالث زوايا، أولها أنها تـأتي فـي                 ،تن

سياق مساعي إسرائيل لتهويد المدينة وتكريس الوجود اإلسرائيلي فيها، وثانيهـا أنهـا محاولـة               

  .لتزوير التاريخ العربي واإلسالمي والمسيحي بطمسه وتهويده

 األخطر ذلك أن من شأن تلـك الجـوالت أن تخلـق             فهي-بكيراتكما يرى   -أما الزاوية الثالثة    

  .تصورا جديدا يشي بأن كل ما في القدس المحتلة يخضع للسيادة اإلسرائيلية

 أن  ،من جانبه، أوضح مدير مؤسسة األقصى للوقف والتراث أمير خطيب في حديثه للجزيرة نت             

لقدسي الـشريف، والتـضييق     المؤسسة اإلسرائيلية تبتكر أساليب وآليات لعسكرة ساحات الحرم ا        

على األقصى بقمع الرباط ومنع االعتكاف وإغالق البوابات بوجـه المـسلمين وفتحهـا لليهـود                

والسياح األجانب برفقة حاخامات يرشدونهم ويشرحون لهم معالم الهيكل المزعوم الذي يخططون            

  .لتشييده فوق مسجد قبة الصخرة

٢٦/٣/٢٠١٤الجزيرة نت، الدوحة،   

  

  يهود يقودون اقتحاماً للمسجد األقصى حاخامات .٢٤

 باحات المسجد األقصى من جهـة       أمس متطرفون   إسرائيليون اقتحم مستوطنون    :)بترا(-رام اهللا   

  .باب المغاربة بمدينة القدس المحتلة تحت حماية مشددة من الشرطة اإلسرائيلية

 عـددا مـن    إن  فـي رام اهللا   ) بتـرا ( الخطيب لمراسـل     إسماعيلوقال رئيس لجنة تهويد القدس      

 وقـاموا بالعديـد مـن الجـوالت         األقـصى الحاخامات المتزمتين قادوا عملية االقتحام للمسجد       

 طقوسا تلمودية ما اوجد حالة من التوتر في صفوف          وأدوااالستفزازية المشبوهة داخله في باحاته      

ميـع   شرطة االحتالل اإلسـرائيلي تحاصـر ج       أنوأضاف الخطيب    .طلبة العلم وحراس المسجد   

  .مداخل المسجد األقصى وتفرض حالة من التضييق على المصلين وطلبة العلم المتجهين لألقصى

٢٧/٣/٢٠١٤الغد، عمان،   

  

   وتقتلع عدداً من أشجار الزيتونجرافات االحتالل تهدم مسجداً في القدس .٢٥

ين هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس، مبنى من طـابق         : وكاالت -األراضي المحتلة 

في حي الطور بالقدس المحتلة، يحتوي مسجداً ومركزاً صحياً، بذريعة أن المبنى شيد مـن دون                

ترخيص، كما جرفت أراضي زراعية، واقتلعت أشجار زيتون، ودمرت محاصيل زراعيـة فـي              
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محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في وقت قاد حاخامان متطرفان اقتحاماً جديداً للمسجد              

وقالت مصادر محلية في القدس إن قـوات االحـتالل أفرغـت المبنـى مـن                 .صى المبارك األق

ويتألف المبنى من مسجد الرحمة، ومركز صحي، وشـقتين، وتبلـغ            .محتوياته، ثم قامت بهدمه   

  . شخصا١١ً متر مربع، ويسكن في الشقتين٧٠٠مساحته 

د على خمسة دونمـات فـي       في موازاة ذلك، جرفت قوات االحتالل أراضي زراعية بمساحة تزي         

، المحاذية لقرية سوسيا شرق يطا بالخليل، واقتلعـت أشـجار زيتـون، ودمـرت               "أم نير "خربة  

  .محاصيل زراعية

٢٧/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا،   

  

   شركة المياه ضّداإلسرائيلية  العليامحكمةال إلى القدس يتجهون فلسطينيو .٢٦

 التماساً للمحكمـة    إسرائيليةية المحتلة مع منظمة حقوقية      قدم سكان مخيم شعفاط في القدس الشرق      

. ، بسبب استمرار مشكالت انقطاع المياه، وفق ما أعلن متحدث باسـم المنظمـة             اإلسرائيليةالعليا  

غالبية المنازل في مناطق    " أن   إسرائيلويؤكد االلتماس، الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن في          

السالم، وهي مناطق داخل مخيم شعفاط ال يوجد لديها ميـاه            شحادة وضاحية    ورأس خميس   رأس

انقطاع المياه مـستمر    " السكان أن    وأفاد ". ضغط المياه ضعيف لدرجة انه يتوقف بشكل متكرر        أو

ـ اإلسرائيلية، مطالبين السلطات    "أسابيعمنذ ثالثة     اإلسـرائيلية التدخل فوراً لتقوم شركة الميـاه       " ب

البنية التحتية للمياه تـستطيع  "ووفق الجمعية فإن  ".بتة من المياه للمخيم ثا إمداداتبتوفير  " جيحون"

  ". ألف شخص٨٠ و٦٠عدد السكان في المنطقة يقدر بما بين "، في حين أن " شخصاًألف ١٥دعم 

٢٧/٣/٢٠١٤الحياة، لندن،   

  

   شجرة زيتون شمال رام اهللا١٢٠٠ يقتلعون أكثر من مستوطنون .٢٧

ـ           قال ربحي عواد،   :رام اهللا  قـدس  "  رئيس مجلس بلدية ترمسعيا قضاء رام اهللا، في تصريحات ل

 ١٢٠٠، على اقتالع أكثر مـن       )٣|٢٦(مجموعة من المستوطنين أقدمت يوم األربعاء       أن  ،  "برس

شتلة زيتون من إحدى األراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة شمال مدينة رام اهللا وسـط الـضفة                

ي المنطقة قاموا قبل شهرين تقريباً بتشجير أراضيهم وزراعتهـا          موضحاً أن أهال   .الغربية المحتلة 

 شتلة زيتون لحمايتها من خطر مصادرتها من قبل االحتالل الذي يـستولي             ٤٠٠٠بما يقارب الـ    

  .على األراضي لصالح االستيطان

٢٦/٣/٢٠١٤، قدس برس  
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   بفعل الحصار%٥٠ الفقر والبطالة في غزة تجاوزت الـ نسبة: الخضري .٢٨

قال النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري، إن نسب           :  األناضول -غزة

مـن الـسكان، بـسبب الحـصار        % ٥٠ومعدالت الفقر والبطالة في قطاع غزة تجاوزت الــ          

وقال الخضري، وهو رئيس اللجنة الشعبية لكـسر        . اإلسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي     

 تصريح صحفي األربعاء، إن أكثر من مليون مـواطن يعتمـدون علـى              الحصار عن غزة، في   

  . دوالر فقط٢المساعدات اإلغاثية، فيما يبلغ معدل دخل الفرد اليومي 

يتفاقم بشكل سريع ومخيف ويؤثر علـى كافـة         ‘وأشار إلى أن الوضع اإلنساني في قطاع غزة،         

  .’مناحي الحياة

٢٧/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   

  

   ودون سابق إنذار بإصراراإلسرائيليون قتله الجنود الشوامرة ىالفت: "بيتسيلم" .٢٩

 بـشأن حادثـة   أجرتـه  نتائج تحقيـق     اإلنسان لحقوق   اإلسرائيلية" بتسيلم" نشرت مؤسسة    :الخليل

من سكان قرية ديـر العـسل الفوقـا الـذي ارتقـى      )  عاما١٤(استشهاد الفتى يوسف الشوامرة    

 قـرب جـدار الـضم       ٢٠١٤/ ٣/ ١٩ الموافـق    األربعاءم  برصاص قوات االحتالل صبيحة يو    

والمنتصر )  عاما ١٣( تواجده هناك مع صديقيه زاهي شوامرة        أثناءوالتوسع جنوب غرب الخليل     

ويتضح من االستقصاء أن الفتية الثالثة كانوا فـي          .بأذىاللذان لم يصابا    )  عاما ١٨(باهللا الدردون 

 القطاف الموسمي الذي يجري في هذا الوقـت مـن           الموقع من أجل قطف نبتة العكوب في إطار       

وقد أقيم الجدار في هذه المنطقة في داخل منطقة الضفة           .السنة، ويشكل مصدر رزق هاما للسكان     

  . متر شرقي الخط األخضر وبمحاذاة بيوت القرية٢٠٠الغربية على بعد نحو 

مرة، وهي المنطقة التي قـصدها      ومن جانب القرية الغربي ظلّت منطقة زراعية تابعة لعائلة الشوا         

الى انه في هذا المقطع من الجدار يوجد ثغرة كبيرة وهي قائمة منـذ              " بتسيلم"وأشار تقرير    .الفتية

  .نحو سنتين، وقد مر الفتية منها ثم عبروا الطريق األمنية القائمة في الجهة األخرى

، إنه عند نزولهما عن الطريق سمعوا ثـالث         "بتسيلم"وقال الفَتَيان لموسى أبو هشهش، الباحث في        

           نداء تحذيري إطالق الرصاص لم يسبقه أي ة، وأنوأصيب على أثره الفتى     .أو أربع طلقات ناري 

  . ثم ما لبث أن استشهديوسف

٢٦/٣/٢٠١٤القدس، القدس،   
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  مدينة القدسببسغات زئيف  مستوطنة في إسرائيليطعن جندي  .٣٠

طعن جندي إسرائيلي صباح اليوم الخميس، في ساقه في حي بسغات زئيف في مدينـة القـدس،                 

: " وقالت الناطقة باسم الشرطة اإلسرائيلية لوبا سمري       .ونقل على إثرها إلى مستشفى في المدينة      

" بـسغات زئيـف   "  بحي القدس، في شمالي    الخميس،في حوالي الساعة األخيرة من صباح اليوم        

 على طعـن رجـل امـن        أفراد، ٣-٢ ما بين    عرب، عدة مشتبهين    أقدم" نتيب همزلوت " شارع  

الجندي طعن بقدمه مما أسفر عن إصابته بجراح وصـفت بالطفيفـة            :" وأضافت سمري  ".يهودي

  ".بينما قام المشتبهون بالفرار من هناك" هارهتسوفيم"أحيل على أثرها للعالج في مستشفى هداسا 

وفي سياق متصل قالت القناة العاشرة اإلسرائيلية أن موقعاً تابعاً لحرس الحدود اإلسـرائيلية فـي              

  .مدينة القدس، قد تعرض إلطالق النار

٢٧/٣/٢٠١٤الين، أون عكا   

  

   أسيرا٥٨ًمحاكم االحتالل تمدد اعتقال : نادي األسير .٣١

ـ   محاكمقال نادي األسير الفلسطيني أن      : رام اهللا   أسـيراً، بذريعـة     ٥٨ددت اعتقـال    االحتالل م

، أن محكمـة    أمـس نادي في بيـان صـحافي       الوأوضح   .استكمال التحقيق واإلجراءات القانونية   

فـي  و" سـالم " االحتالل فـي     تيفيما مددت محكم   أسيرا،   ١٨مددت اعتقال   " الجلمة"االحتالل في   

ـ ستة أسرى،   ل" عوفر"في  إلى ذلك، مددت محكمة االحتالل       . أسيراً آخراً  ٢٥ اعتقال   "المسكوبية"

  .عسقالن"محكمة االحتالل في بينما جاءت باقي التمديدات في 

  ٢٧/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، 
  

  تحكم بالسجن متهمين بالتخابر مع االحتالل  في غزةالعسكريةالمحكمة  .٣٢

عوام،  أ ثمانيةبالحبس  " خ.م"، اليوم األربعاء، على المتهم       في غزة  حكمت المحكمة العسكرية  : غزة

وأدين المتهمان بالتخابر مـع قـوات        . عاما بتهمة التخابر مع العدو الصهيوني      ١٢" م. ن"على  و

  .االحتالل، وصدرت عليهما األحكام بعد ثبوت ذلك باألدلة

٢٦/٣/٢٠١٤وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم،   

  

  لى المساهمين مليون دينار ع٦٦قرر توزيع أرباح نقدية بقيمة  تُ"الفلسطينية االتصاالت" .٣٣

أقرت الهيئة العامة لشركة االتـصاالت الفلـسطينية، أمـس، توصـية مجلـس اإلدارة               : رام اهللا 

من القيمة االسمية للـسهم،     % ٥٠بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة تصل إلى          
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، ٢٠١٣م  عن أرباح العا  % ٤٠البالغة دينارا أردنيا للسهم الواحد، وذلك بواقع توزيع نقدي بنسبة           

كتوزيع نقدي استثنائي للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة، حتـى تـاريخ            % ١٠إضافة إلى   

  .انعقاد الهيئة العامة، وذلك عن استثمارات الشركة خالل العام الماضي

 مليـون   ٦٦على المساهمين حوالي    › االتصاالت‹ويصل المبلغ اإلجمالي لألرباح التي ستوزعها       

أن تبدأ عملية التوزيع خالل األسابيع القليلة المقبلة وسيتم اإلعالن عنهـا فـي              دينار أردني، على    

عقد بالتزامن في فندق     ، أمس، والذي  )١٧(جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة العامة العادية الـ          .حينه

  .في قطاع غزة" المشتل"برام اهللا وفندق " موفنبيك"

١٧/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا،   

  

  "النمر األسود"علن السيطرة على انتشار حشرة رام اهللا تُفي صحة وزارة ال .٣٤

أكدت وزارة الصحة في رام اهللا أن أقسام صحة البيئة في محافظـات الـضفة الغربيـة                 : الخليل

 موقع لتكاثر الحشرات والقوارض عن طريق رش المبيدات وتمكنت من السيطرة            ٤٣٠٠عالجت  

  .أمراض خطيرةوالتي تنقل " النمر االسود"على انتشار حشرة 

أن ) ٣|٢٦(األربعـاء   " قدس برس " عطية في بيان تلقته      البيئة إبراهيم وأضاف مدير دائرة صحة     

 موقع محتمل لتكاثر الحشرات والقـوارض،       آالف ١٠طواقم الوزارة المختصة أجرت كشفا على       

تكلفة وتمكنت من التخلص منها ب    "حيث وجدت أن نصف هذه المواقع تعتبر أماكن فعلية لتكاثرها           

  ". ألف دوالر عبر صرف مبيدات حشرية ومبيدات أعشاب١٢٠تجاوزت 

٢٦/٣/٢٠١٤، قدس برس  
  
   ألف عنصر من حماس١٤لـ  منح الجنسية المصرية يمرس": وورلد تريبيون" .٣٥

ذكرت صحيفة وورلد تريبيون، أمس، أن مصر بدأت إجراءات تتبع أعضاء : نسمة عبد العظيم

 خالل السنتين الماضيتين عن طريق الرئيس في المصرية حماس الذين حصلوا على الجنسية

وقد نقلت الصحيفة عن مصادر مصرية أن مرسى منح الجنسية المصرية  .السابق محمد مرسى

 في وحتى اإلطاحة به ٢٠١٢ عنصر من عناصر جماعة حماس منذ يونيو ١٣,٧٥٧ لحوالي

 غزة، كما أضافت أن حتى في  مصر امتدادا لحكمهمفي اعتبرها اإلخوان والتي، ٢٠١٣يوليو 

 مصر لفترة مؤقتة حصلوا على الجنسية وتلقوا كافة حقوق فيأعضاء الجماعة الذين أقاموا 

  .المواطنة المصرية
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 يخطط لسحب المصريوقالت المصادر حسب صحيفة وورلد تريبيون، إن وزير الداخلية 

 مصر فيظر كافة نشاطاته  تم حوالذيالجنسية من تلك األعداد الضخمة من عناصر التنظيم، 

 قادة جماعة تأوي، كما اتهمت مصر حماس بأنها الجاري مارس ٤ فيبحكم المحكمة اإلدارية 

 المحاكم المصرية، كمحمود فياإلخوان المسلمين الهاربين من مصر، والذين يواجهون اتهامات 

 يقال والذيمرسى،  قطاع غزة منذ اإلطاحة بفي يختبئ والذيعزت نائب المرشد العام للجماعة، 

 مصر بمساعدة ميلشيات حماس والقاعدة، ولكن وزير داخلية فيإنه يدير عمليات القتل واإلرهاب 

  . القطاع نهائياًفيحماس نفى وجود عزت 

 القاهرة واإلسكندرية، ولكن وزير الداخلية فيويعتقد المصدر أن معظم أفراد حماس يتواجدون 

  . سيناء، حيث يديرون الهجمات اإلرهابية من هناكفي يصر على أنهم يتواجدون المصري

  ٢٧/٣/٢٠١٤المصري اليوم، القاهرة، 

  

   ضرورة تحقيق السالم الشامل بما يصون مصالح األردن العليايؤكد عبد اهللا الثاني .٣٦

 الثاني أمس وزير الخارجية األميركي جون كيري الذي اطلع عبد اهللا استقبل الملك :بترا–عمان 

 جهوده المستمرة على صعيد مفاوضات السالم الفلسطينية إطارر المستجدات في جاللته على آخ

 خالل اللقاء موقف األردن الداعم لمفاوضات السالم بين الفلسطينيين الملكوأكد  .اإلسرائيلية

  .واإلسرائيليين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السالم العربية

رة تحقيق السالم العادل والشامل، وصوالً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وشدد على ضرو

على التراب الوطني الفلسطيني، وبما يحمي ويصون مصالح األردن العليا، خصوصا تلك 

  .المرتبطة بقضايا الوضع النهائي

  ٢٧/٣/٢٠١٤، الغد، عّمان

  

  اإلسرائيليةجامعات ت تعاون علمي مع عقد اتفاقيامن  الجامعات األردنية منعي مجلس النواب .٣٧

 المعدل لقانون ٢٠١٠لسنة ) ١٧(أقر مجلس النواب القانون المؤقت رقم :  حمزة العكايلة-عمان 

التعليم العالي والبحث العلمي، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة 

المجلس، فإن رؤساء الجامعات يتم وبموجب التعديالت التي أجراها  .وحضور عدد من الوزراء

تعيينهم بتنسيب من مجلس التعليم العالي بعد توصية من مجلس األمناء في الجامعة المعنية 

  .شريطة أن يوصي مجلس األمناء في الجامعة المعنية بثالثة أسماء إلى مجلس التعليم العالي
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ع أي من الجامعات اإلسرائيلية، ومنع المجلس الجامعات األردنية من عقد إتفاقيات تعاون علمي م

  .في الوقت الذي سمح للجامعات المحلية عقد مثل تلك االتفاقيات مع الجامعات األجنبية األخرى

  ٢٧/٣/٢٠١٤، الدستور، عّمان

  

  الصمود والمقاومة هما السبيل لتحرير فلسطين": العمل اإلسالمي" .٣٨

، الذي يصادف يوم األحد المقبل،  استذكر حزب جبهة العمل اإلسالمي يوم األرض:الغد–عمان 

الصمود والمقاومة هما السبيل لتحرير فلسطين وتحقيق حلم العودة والتخلص من الكيان "مؤكداً أن 

  ".الصهيوني الذي يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة وعلى العالم أجمع

  ٢٧/٣/٢٠١٤، الغد، عّمان

  

   قناة اتصال موحدة مع الدولة اللبنانيةتحييد المخيمات عن الخالفات الداخلية وتشكيل: مراد .٣٩

 عبد الرحيم مراد، الذي حاول، أمس األول، إبعاد شبح "حزب االتحاد"هم المخيمات يالحق رئيس 

، وسفير "حزب اهللا" و"أمل"الفتنة عنها، من خالل لقاء، عقد في منزله وضم ممثلين عن حركة 

لبحث خالله في وحدة الفصائل والقوى الوطنية دولة فلسطين أشرف دبور وقيادات فلسطينية، تم ا

الفلسطينية واإلسالمية في لبنان، إضافة إلى تعزيز العالقات الفلسطينية واللبنانية وااللتزام 

  .الفلسطيني باألمن واالستقرار في لبنان

ي متانة العالقات اللبنانية والفلسطينية الت" االجتماع، إثروأكد المجتمعون في بيان صدر عنهم 

اإلجماع الفلسطيني على التنسيق في القضايا "وثمنوا  ."تجمعها وحدة األهداف والعدو المشترك

كافة التي تهم الشعب الفلسطيني في لبنان، وخصوصا لجهة تحييد المخيمات عن المشاكل 

  ."والخالفات الداخلية اللبنانية، وتشكيل قناة اتصال موحدة مع الدولة اللبنانية

العمل السريع والجاد إلنصاف الفلسطينيين في لبنان وتوفير حياة كريمة "ن بـوطالب المجتمعو

  ."لهم على المستويات كافة، السيما من خالل ورشة نيابية لتعديل بعض القوانين المجحفة بحقهم

تحييد المخيمات الفلسطينية عن أي نزاع داخلي يسعى إليه "إلى ذلك، شدد البيان على أهمية 

إدخال العامل الفلسطيني في النزاعات الداخلية اللبنانية أو العربية، سيترك " أن ، معتبرا"البعض

ما يجمع النضال الفلسطيني واللبناني هو "وذكّر المجتمعون بأن  ."أثارا سلبية على قداسة القضية

تاريخ طويل عمد بدماء الشهداء ولن تحرفه سياسات البعض لنزع القضية الفلسطينية من أفئدة 

انيين والعرب والمسلمين ليصبحوا أسيري سياسات مصنوعة في دوائر الغرب االستعماري اللبن
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العدوان السافر على األراضي "وختم البيان مستنكرا  ."وأجهزة االستخبارات الصهيونية

  ."شعلة النضال الفلسطيني لن تتوقف"، ومؤكدا أن "الفلسطينية

  ٢٧/٣/٢٠١٤، السفير، بيروت

  

   بوقف الخروقات واالستفزازات اإلسرائيليةالبيطالجيش اللبناني  .٤٠

 -أعلنت قيادة الجيش اللبناني ان لبنان طالب خالل االجتماع االمني اللبناني:  بترا–بيروت 

االسرائيلي برعاية االمم اليونيفيل في الناقورة قبل ايام بوقف الخروقات واالستفزازات اإلسرائيلية 

 انه تم أمسوأضافت في بيان اصدرته  ".حاذية للخط األزرقوإزالة حقول الرمي اإلسرائيلية الم

 التي حصلت في الفترة األخيرة، ١٧٠١خالل االجتماع مناقشة الحوادث المتعلقة بالقرار 

واستعراض الخروقات اإلسرائيلية البرية والبحرية والجوية وبصورة خاصة الغارة الجوية على 

  ".جنتا وحادثة قصف منزلين في كفركال

  ٢٧/٣/٢٠١٤، ، عّمانالغد

  

وترحـب  ..  علـى أنهـا عـدو      "إسرائيل" اإلمارات ال تنظر إلى   : حمد بن زايد  عن م " ويكيليكس" .٤١

  باليهود

 "ويكيليكس"تبين من إحدى الوثائق المسربة عبر  : خاص وحصري– أسرار عربية – يأبو ظب

ظبي غضبت  ن أبو سراً، وأاإلمارات وأمريكية يهودية تتدفق على دولة إسرائيليةبأن وفوداً 

، حيث كان اإلمارات أنها ستزور إلسرائيلعندما أعلنت أكبر جمعية يهودية أمريكية داعمة 

  . في واشنطن قد طلب منهم إبقاء الزيارة سريةاإلماراتيالسفير 

أسرار "، وحصل موقع ٢٠٠٧يناير /  كانون ثاني٢٤ إلىوبحسب وثيقة أمريكية يعود تاريخها 

ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال لمساعد وزير  ا، فان ولي عهد أبو على نسخة منه"عربية

، " عدواًإسرائيل ال تعتبر اإلماراتإن “الخارجية األمريكية نيكوالس بيرنز بالحرف الواحد 

  ."اإلماراتاليهود مرحب بهم في دولة “: مضيفاً

التسامح “ تتبنى اإلماراتن  أإلى المبعوث األمريكي إلىوأشار الشيخ محمد بن زايد في حديثه 

 إشارة، في "ظبي  أبوبإمارةالديني بدليل أنها تسمح لبعثات مسيحية طبية بالعمل في مدينة العين 

 بعثات تبشيرية مسيحية يكشف عنها هي األخرى ألول مرة ويبدو أنها تعمل بدعم من إلى

  .ظبي وبعلمها ومباركتها الحكومة في أبو
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 بن زايد زيارة لقادة المنظمات األمريكية اليهودية الكبرى، وقال وكان بيرنز ناقش مع محمد

 اإلمارات وأبلغوه بأنهم مسرورون ألنهم سيزورون إسرائيلبيرنز لبن زايد انه التقاهم في 

  .ويلتقون المسؤولين الحكوميين فيها

 واشنطن  فياإلماراتوبحسب المعلومات الواردة في الوثيقة فان الزيارة تأجلت بطلب من سفير 

 بضرورة التأجيل ألسباب أمنية إلسرائيليوسف العتيبة، والذي أبلغ اليهود األمريكيين الداعمين 

تأجيل “ أن لإلسرائيليينوأكد العتيبة . بعد أن ورد ذكر هذه الزيارة في مقالة بمجلة أمريكية

  .”الزيارة ال يعني إلغاءها

هيان تدعم الجمعيات المسيحية وبعثاتها الطبية عائلة آل ن":  محمد بن زايد متحدثاً لبيرنزوأضاف

: وتابع .اإلمارات في "التسامح الديني" إلى إشارة، في "منذ الخمسينيات في القرن الماضي

  ."و على أنها عدإسرائيل إلى ال تنظر اإلمارات"

  ٢٧/٣/٢٠١٤، أسرار عربيةموقع 

  

دس بالحفـاظ علـى الوضـع        غياب اإلشارة لدور الملك محمد الـسا       يتداركدبلوماسي مغربي    .٤٢

  القانوني للقدس

شوهد دبلوماسي مغربي كبير في وزارة الخارجية المغربية خالل : الشرق األوسط - الكويت

انعقاد الجلسة الختامية للقمة العربية الخامسة والعشرين في الكويت، وهو يتنقل بين الرئيس 

بن كيران الذي مثّل عاهل المغرب الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة المغربية عبد اإلله 

الملك محمد السادس في القمة، األمر الذي أثار فضول بعض الحاضرين في قاعة المؤتمر، إذ لم 

يكتِف مدير الشؤون العربية واإلسالمية في وزارة الخارجية المغربية أحمد التازي بالتنقل بين أبو 

سة المؤتمر وصعد إليها قاصدا أمير مازن وابن كيران حامال ورقة، بل توجه نحو منصة رئا

الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح من دون أن يمر عبر مسؤول التشريفات األميرية 

  .ليضع أمامه الورقة التي كان يحملها

وألقى أمير الكويت نظرة على الورقة قبل أن يلتفت إلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي نهض من مقعده وتوجه إلى ووزير الخارجية الكويتي 

أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي الذي تسلم منه الورقة، قبل أن يسلمها بدوره إلى 

األمين العام المساعد أحمد بن حلي، الذي توجه بها نحو وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد 

، فسلمه بن حلي الورقة "إعالن الكويت" مقربة من االنتهاء من قراءة الجار اهللا الذي كان على

نشكر جاللة ملك المغرب رئيس لجنة القدس للحفاظ "وطلب منه تالوة مضمونها الذي جاء فيه 
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 اإلسالمي، والمساهمة في تمكين -على الوضع القانوني للقدس الشريف وطابعها العربي 

، تال ذلك إلقاء أمير الكويت كلمته »وجزاه اهللا ألف خير وشكرالمقدسيين من الصمود في مدينتهم، 

  .الختامية للقمة العربية الخامسة والعشرين

  ٢٧/٣/٢٠١٤الشرق األوسط، لندن، 
 

   عربي وإسالمي إلنقاذ المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدسلبرنامجدعوات : عّمان .٤٣

ماع السابع للجنة المنظمة اإلسالمية  أكد مشاركون في االجت:موسى خليفات - بترا -عمان 

 الجديدة في محيط اإلسرائيلية حول االنتهاكات اآلثاريينللخبراء " اإليسيكو"للتربية والعلوم والثقافة 

المسجد األقصى، أهمية الدور الذي يقوم به األردن في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية 

  .والمسيحية في مدينة القدس

اع عقدوه أمس في عمان بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية واعتبروا خالل اجتم

 مناقشات إنوالثقافة والعلوم ونظيرتها األردنية بمشاركة آثاريين من األردن ومصر وفلسطين، 

 لنزع الرعاية األردنية عن المسجد األقصى ومدينة القدس تستهدف األخيرة اإلسرائيليةالكنيست 

  .ي عن المدينةنفي كل ما هو عرب

 وأمينووجه المشاركون في االجتماع الذي حضره نائب السفير السعودي بعمان حمد الهاجري، 

 األمة العربية واإلسالمية إلنقاذ القدس إلىسر اللجنة الوطنية األردنية انتصار القهيوي، نداء 

ض ألشرس هجمة  تتعرأنها المقدسة في المدينة، وقالوا األماكنوالمقدسات اإلسالمية وكافة 

  .اإلسرائيلي من قبل سلطات االحتالل وإنسانيةومجزرة ثقافية ودينية 

 عام أمينوأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في كلمة ألقاها في االجتماع نيابة عنه 

 األردن كان وسيبقى السند األول للشعب إنالوزارة للشؤون الفنية واإلدارية محمد العكور، 

 مواقفه الثابتة والراسخة من القضية الفلسطينية ودعمه المتواصل للشعب إلىالفلسطيني، مشيرا 

  .الفلسطيني

 األردن حريص على متابعة ملف الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة، إنوقال 

ثية للقدس وبما  لعدم تغيير المعالم التاريخية والتراإسرائيلويبذل جهودا دبلوماسية للضغط على 

  .يحفظ الهوية العربية واإلسالمية للمدينة

اهللا الثاني للرعاية والعناية   الجهود التي يقوم بها جاللة الملك عبدإلىوأشار الدكتور الذنيبات 

بالقدس ومقدساتها وسعي جاللته المتواصل وتوجيهاته المستمرة إلعمارها وصيانتها وتوفير 

 مع الجهات المعنية أخيرا جاللة الملك أجراها االتصاالت التي أندا التجهيزات الالزمة لها، مؤك
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 عن األردنية لرفع الوصاية اإلسرائيلي الكنيست أعضاء أحدكان لها دور في وقف مناقشة اقتراح 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

 كافة المنظمات المعنية في  التي تبذلها اللجنة الوطنية األردنية للتنسيق معاإلجراءات إلى وأشار

 من خالل التواصل مع الجهات المعنية والمندوبية األردنية وأسوارهمتابعة ملف القدس الشريف 

الدائمة في باريس لمتابعة ملف القدس ودعم الجهود العربية واإلسالمية لمواجهة االنتهاكات 

  . المستمرة للمدينةاإلسرائيلية

العزيز سالم جهود البيت  مية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبدبدوره، ثمن ممثل المنظمة اإلسال

  .الهاشمي في حماية المقدسات اإلسالمية في مدينة القدس الشريف

في مواجهة وفضح المحاوالت الجديدة " اإليسيكو" الجهود التي تقوم بها إلى الدكتور سالم وأشار

 في القدس الشريف والمتمثلة بالحفريات في محيط  لتهويد المعالم اإلسالميةاإلسرائيليةللسلطات 

 وحائط البراق وضم الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بالل بن رباح األقصىالمسجد 

  .اإلسرائيلي قائمة التراث إلىفي بيت لحم 

ية التي  التقارير القانونية والفنوإعداد اإلسرائيليةتعكف على توثيق االنتهاكات " اإليسيكو "إنوقال 

تبرز عدم شرعيتها وانتهاكها لالتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودعوة الجهات الدولية التخاذ ما يلزم 

  . فورية لوقف هذه االنتهاكاتإجراءاتمن 

  ٢٧/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

   مساعيه إلنقاذ مفاوضات السالم المتعثرةاألردنكيري يواصل من  .٤٤

وصل أمس وزير الخارجية األميركي جون : اح زبون  كف-  محمد الدعمة- رام اهللا - عمان

كيري إلى األردن قادما من إيطاليا في زيارة استغرقت يوما واحدا، تستهدف إنقاذ مفاوضات 

  . اإلسرائيلية المتعثرة-السالم الفلسطينية 

وخالل لقائه كيري في عمان أمس، أكد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، ضرورة تحقيق 

الم العادل والشامل، وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الس

الفلسطيني، وبما يحمي ويصون مصالح األردن العليا، خصوصا تلك المرتبطة بقضايا الوضع 

كما شدد على موقف بالده الداعم لمفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين . النهائي

بينما أطلعه كيري . ى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السالم العربيةاستنادا إل

-على آخر المستجدات في إطار جهوده المستمرة على صعيد مفاوضات السالم الفلسطينية 

  .كما تناول اللقاء أبرز التطورات اإلقليمية، خصوصا مستجدات األزمة السورية. اإلسرائيلية
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التقى كيري الرئيس عباس في عمان، ضمن مساعيه إلنقاذ مفاوضات السالم على صعيد متصل، 

المتعثرة مع الجانب اإلسرائيلي، حيث امتدت المباحثات أكثر من ساعتين، أجرى خاللها كيري 

  . مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

  ٢٧/٣/٢٠١٤الشرق األوسط، لندن، 

  

   دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياةإلقامة جهودها اصلستوروسيا : بوتين .٤٥

 إلى أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أن روسيا ستستمر في جهودها الرامية :وفا-الكويت 

 دولة فلسطينية مستقلة وقابلة إقامة تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية من خالل إلىالتوصل 

  .ش بسلم وأمن مع جيرانهاللحياة ومتصلة جغرافيا وتتعاي

 إلى في الكويت، على أن التوصل ٢٥الـ  القمة العربية إلىوشدد الرئيس الروسي، في رسالة 

، سيسهم بشكل اإلسرائيلي المزمنة، ومنها الصراع العربي اإلقليميةحل شامل وسريع للقضايا 

 روسيا إنوتين وقال ب .إفريقياكبير في تطبيع األوضاع في منطقة الشرق األوسط وشمال 

حريصة على تعزيز عالقات الشراكة مع جامعة الدول العربية للمساعدة على تحقيق السالم 

  .واألمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط

 تسويات سياسية ودبلوماسية إلىوأعرب الرئيس الروسي عن اهتمام بالده البالغ للتوصل 

وأبدى استعداد روسيا لتكثيف  . جميع الدولللصراعات والنزاعات احتراما لسيادة واستقالل

 القرارات المتخذة خالل االجتماع األول لمنتدى إطارصالت الشراكة مع جامعة الدول العربية في 

  .٢٠١٣التعاون الروسي العربي على مستوى الوزراء في موسكو في شباط 

  ٢٧/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

  نالفلسطينييعن بوالرد جزءاً من صفقة إطالق األسرى واشنطن تنفي أن يكون اإلفراج  .٤٦

نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية :  سعيد عريقات-  القدس دوت كوم- واشنطن

األميركية ماري هارف، عصر األربعاء، أن يكون الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان بوالرد الذي 

س لصالح إسرائيل، جزءاً من صفقة اإلفراج  بعد إدانته بتهمة التجس١٩٨٥يقبع بالسجن منذ عام 

 ضمن الدفعة ٢٠١٤ آذار ٢٩ عنهم السبت اإلفراجعن المعتقلين الفلسطينيين الذين من المفترض 

  .الرابعة وفقا لتفاهمات سابقة

وقالت هارف في معرض ردها على سؤال وجهته القدس دوت كوم، بخصوص ما تسرب من 

ية قد تفرج عن الجاسوس بوالرد مقابل التزام إسرائيل معلومات تفيد بأن الحكومة األميرك
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، )٤٨مناطق ( معتقال فلسطينيا من سكان الداخل ٢٠باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين بمن فيهم 

ليس هناك أي خطط في الوقت الراهن لإلفراج عن : "ومن سكان القدس الشرقية المحتلة

ة تخص مفاوضات السالم اإلسرائيلية الجاسوس المدان جوناثان بوالرد كجزء من أي صفق

  ".الفلسطينية

وكانت مصادر إسرائيلية ادعت األربعاء أن الواليات المتحدة، قد تخضع البتزاز الحكومة 

اإلسرائيلية وتفرج عن الجاسوس اإلسرائيلي المعتقل لديها جوناثان بوالرد من أجل تفادي انهيار 

  .مفاوضات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية

 لطالما كانت تطالب بإطالق بوالرد، المحكوم بالسجن مدى أبيب تل أنادعت هذه المصادر و

ربما تلبي "الحياة في الواليات المتحدة، إال أن واشنطن كانت ترفض الطلب، لكنها هذه المرة

  ".الطلب اإلسرائيلي وتتجنب الحرج الدولي وتسمح بإتمام االتفاق الذي تم برعايتها

هذه بدعة إسرائيلية، تبتدعها بين الحين : " طلب عدم ذكر اسمه"القدس"ركي لـوقال مسؤول أمي

واآلخر عند تعثر المفاوضات وتعومها على السطح لمعرفة ما إذا كانت ستحظى باهتمام أميركي 

  ".يؤدي لإلفراج عن بوالرد

  ٢٦/٣/٢٠١٤القدس، القدس، 

  

  منظمما يجري في القدس تطهير عرقي : اإلنسانالعربية لحقوق  .٤٧

، رسائل إلى صناع القرار )٢٦/٣(وجهت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، األربعاء 

في العالم شرحت فيها المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، واالنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها 

  .صىاألققوات االحتالل بحق المواطنين المقدسيين والمقدسات وعلى وجه الخصوص المسجد 

الصمت الدولي شجع إسرائيل على مواصلة ارتكاب جرائم “وبينت المنظمة في هذه الرسائل أن 

حرب في مدينة القدس حيث تعمل دون كل أو ملل باستخدام كافة األدوات التشريعية واألمنية 

والعسكرية لتهويد مدينة القدس؛ ففي كل يوم تطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية وتعمل على 

  .”ادرة المنازل الفلسطينية وسحب الهويات في عملية تطهير عرقي لم يشهد التاريخ لها مثيالمص

الجاري تم هدم سبعة مساكن ومخزن، منها ) مارس(وأوضحت المنظمة أنه خالل شهر آذار 

 ١٣ثالثة مساكن هدمها أصحابها بأنفسهم بعد أن أجبرتهم بلدية االحتالل على ذلك، وتهديد بهدم 

في حيي الثوري وسلوان، وكذلك اإلعالن عن مخططات طرح مناقصات والمصادقة على مسكنا 

 وحدة استيطانية في سبع مستوطنات منتشرة في القدس المحتلة، وكذلك بناء حي ٢٢٥٠بناء 
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استيطاني جديد على أراٍض ومساكن مصادرة في بلدة بيت حنينا، إضافة إلى مخططات لبناء 

  .”للصندوق القومي اليهودي“ طابقاً ١٥ والمصادقة على بناء مدرسة دينية ومتحف يهودي،

إن التوسع االستيطاني الرسمي في مدينة القدس يرافقة خنق لألحياء العربية؛ “: وأضافت المنظمة

حيث يمنع على الفلسطينيين بناء وحدات سكنية جديدة رغم الحاجة الملحة لها كما يمنع عليهم 

، وهذه السياسية أحدثت تأثيرا خطيرا على الوضع التعليمي حيث ترميم المباني اآليلة للسقوط

 طفل سنويا يحرمون من االنتظام في الدراسة نتيجة االكتظاظ وعدم ١٥٠٠٠هناك أكثر من 

  .”وجود غرف صفية كافية

  ٢٦/٣/٢٠١٤مؤسسة األقصى للوقف والتراث، 

  

  "إسرائيل" العالمية لموسيقى الروك تقاطع "ستونزرولينغ "فرقة  .٤٨

 العالمية لموسيقى الروك إلغاء حفلتها التي كان مقرراً إقامتها في "رولينغ ستونز"قررت فرقة 

المقبل في ساحة حديقة اليركون في تل أبيب، والتي كان من المتوقع ) يونيو(الرابع من حزيران 

  . ألف مشجع٥٥أن تجذب أكثر من 

واألكاديمية األوروبية لمقاطعة الدولة العبرية يأتي ذلك في سياق توجه العديد من الفعاليات الثقافية 

  .بسبب سياساتها في األراضي المحتلة

ويرى ناشطون أوروبيون يدعمون نهج مقاطعة إسرائيل ثقافياً، أن إسرائيل كانت بصدد استثمار 

هذه الحفلة الضخمة التي تم التعاقد على إقامتها بموجب صفقة تجاوزت قيمتها ثالثة ماليين جنيه 

 لتحسين صورة الحكومة اإلسرائيلية وتبرئتها من تهمة التمييز "أداة دعائية"، كـرلينيإست

  .العنصري

  ٢٧/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

   من التأشيرةاإلسرائيليين إعفاءواشنطن ترفض  .٤٩

 إعفاء أمس، إن الواليات المتحدة ترفض طلب إسرائيل إسرائيلية قالت مصادر :الغد- الناصرة

 للمواطنين اإلسرائيليةأشيرة لدى دخولهم للواليات، بسبب تنكيل األجهزة مواطنيها من الت

 حد منع دخولهم إلى من أصل فلسطيني وعربي، عند المعابر الحدودية والمطارات، األمريكان

  . كل مناطق فلسطين التاريخيةإلى

  ٢٧/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 
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  لى درجات الوقاحةوزير الجيش اإلسرائيلي ألوباما أع إهانة: كيةيمجلة أمر .٥٠

 اإلسرائيلياألميركية، إهانة وزير الجيش " ذي أميركان بروسبكت" انتقدت مجلة :بترا-واشنطن 

 أعلىموشيه يعالون للرئيس األميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، واعتبرتها 

  .درجات الوقاحة

، أن "احترامك لمن يدافع عنكعدم "وأوضحت المجلة في تقرير على موقعها اإللكتروني بعنوان 

يعالون نعت أوباما األسبوع الماضي بالضعف، وكيري يفتقر لألهلية، معتبرة ان يعالون بذلك إنما 

  .يضعف جبهته

إن األمر كان يمكن تمريره لو أن يعالون خصم سياسي محلي ألوباما، كأن " بروسبكت"وقالت 

) نوفمبر(وات لشهر تشرين الثاني يكون عضوا بالحزب الجمهوري يسعى إلى اجتذاب األص

  .المقبل وعامين من بعده

، تعتمد )إسرائيل(وتقول المجلة عندما تصدر اإلهانة من وزير جيش مسؤول عن أمن دولة تابعة 

بشدة على دولة عظمى حدث أن أوباما يرأسها، فإن ذلك كفيل بكسر عدة مستويات عليا من 

  .ؤوليةمقياس ريختر للوقاحة واالفتقار إلى المس

وتساءلت المجلة عما إذا كانت هذه هي أميركا التي تمنح إسرائيل مليارات الدوالرات في صورة 

  .مساعدات عسكرية، وهل هي أميركا التي تدافع عن إسرائيل في المنتديات الدولية

إن حديث يعالون يثير التساؤالت حول قدرة الرجل على فهم أبعاد " ذي أميركان بروسبكت"وقالت 

وقف اإلسرائيلي دوليا، ال سيما أن هذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتمكن فيها يعالون من الم

  .توتير العالقات اإلسرائيلية األميركية

وشبهت المجلة حديث يعالون بحديث طفل هزيل الجسم عن صديق ضخم يحميه أمام اآلخرين 

لة أن إسرائيل هي الخاسرة في نهاية وأكدت المج .وقوله مرارا بأن صديقه الضخم يخشى الشجار

األمر؛ فهي وإن لم تكن ضعيفة إال أن أقوى ما فيها هو فهم اآلخرين في محيطها أنها تحتمي بقوة 

  . ولكن ماذا لو عملت إسرائيل على الحط من شأن هذه القوة الصديقة.. عظمى

  ٢٧/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

  هل بات العدوان قاب قوسين أو أدنى؟ .٥١
  لصوافمصطفى ا

هل دقت ساعة المواجهة بين المقاومة وقوات االحتالل الصهيوني؟ وهل القرار الصهيوني وضع 
على طاولة التنفيذ ولم يبق الكثير من الوقت حتى تشهد المنطقة حراكا يعقب العدوان سواء على 
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تضامنة الصعيد الداخلي أو اإلقليمي أو حتى الدولي الشعبي وليس الرسمي إال من بعض الدول الم
  .والمتعاطفة مع الشعب الفلسطيني؟

االحتالل الصهيوني تلقى في األيام األخيرة رسائل من قبل المقاومة الفلسطينية كانت صادمة 
وقوية ولها دالالت كبيرة على غير ما توقع االحتالل وختمت بالمهرجان الجماهيري لحماس 

 والتي وصفتها وسائل اإلعالم وتوجت بكلمة رئيس الوزراء قائد حركة حماس في قطاع غزة
الصهيونية أنها بمثابة خطاب حرب ضد االحتالل وقد توعد العدو بمفاجئات غير متوقعة لو أقدم 
على عدوان ضد القطاع وان المقاومة ستكون بالمرصاد له وستذيقه الويل على أي حماقة 

  .سيرتكبها
ي أظهرت العوامل الجوية وإصابته لعل من الرسائل القوية التي وجهت لالحتالل ذلك النفق الذ

بالضرر ما مكن االحتالل من اكتشافه وفي االكتشاف رسائله تقول أن المقاومة خالل فترة الهدوء 
 ، لم تكن تلعب وهي قد ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ وما بعد عدوان ٢٠١٢النسبي الحادث بعد عدوان 

لية التي بني بها في ظل أدخلت عناصر جديدة في أدوات المقاومة وطبيعة النفق والتقنية العا
الظروف القاسية التي تعيشها المقاومة من حصار ومحاولة تجفيف منابعها ومالحقتها سواء من 
قبل قوات االحتالل أو أجهزة السلطة في الضفة وغزة، وما محاولة الشيطنة والتشويه واالتهامات 

لى تجفيف منابع المقاومة التي ترمى بها المقاومة وغزة إال واحدة من األساليب التي تهدف إ
ومحاصرة تزودها باألدوات والمعدات والتفاف الجماهير العربية حولها لقطع العمق العربي عن 

  .المقاومة
ومن الرسائل التي وجهتها المقاومة تلك الرسائل االلكترونية التي أرسلت من قبل كتائب القسام 

 واالنجليزية والتي لعبت دورا نفسيا مؤثرا إلى قطاع كبير ومتنوع من الصهاينة باللغتين العبرية
وأسلوبا جديدا من أساليب المواجهة الهادفة إلى زعزعة الجبهة الداخلية وزرع الرعب والخوف 
في نفوس الصهاينة وهي رسائل ربما المرة األولى التي تستخدمها المقاومة وهذا له دالالت كبيرة 

مقاومة من تطور وتنوع في األساليب واألدوات وذات أثر وتعطي مؤشرات إلى ما وصلت إليه ال
  .في المواجهة وهذا يؤكد أن زمن تفرد العدو بات من التاريخ

الرسالة الثالثة تلك التي أرسلت في شريط الفيديو والذي أظهر وزير الحرب الصهيوني وهو في 
أن تطلق النار مرمى النيران لكتائب القسام والتي كانت لديها القدرة في تلك اللحظة العابرة 

وتصيبه في مقتل ولكن يبدو أن من راقب لم يكن لديه قرار من القيادة بتنفيذ عملية إطالق النار 
عليه ولقصر المدة التي مكث فيها بالمكان لم تكن كافة لقرار أو أن هناك أمر ال ندركه والمقاومة 

ي صاحبة الموقف تدركه وتقدر المصلحة وفق ما لديها من معطيات فهي األكثر دراية وه
  .والقرار

وأخيرا وليس آخرا تلك المواجهة التي جرت بين سرايا القدس وفصائل المقاومة والتي شكلت 
رسالة قوية للعدو حملها حجم الرد الذي تبع عملية االغتيال التي طالت ثالثة من الشهداء من 

ت االحتالل دللت بشكل سرايا القدس في مدينة رفح ، فكثافة النيران التي أطلقت على مستوطنا
  .واضح أن المقاومة لن تقف صامته وان ردها خارج التوقع

ويبدو أن هذه الرسائل وصلت للعدو وقرأها جيدا وهذه القراءة ربما أوصلته إلى نتيجة مفادها أن 
المقاومة في تعاظم وأن عملية تقليم أظفارها باتت أمرا ضروريا لحفظ أمن االحتالل، وبناء على 



  

  

 
 

  

            ٣٥ص                                      ٣١٦٩ :   العدد    ٢٧/٣/٢٠١٤الخميس  :التاريخ

ن نقدر ونتوقع الموقف الذي يمكن أن يكون عليه المشهد في ظل التحليق المكثف للطيران ذلك نح
الصهيوني والتحركات الواسعة لقواته على حدود قطاع غزة إلى جانب استمرار التهديدات من 

  .عسكريه وسياسييه
  ٢٧/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين

  
  "لسطيني في لبنان الفلسطينية لحماية الوجود الفالمبادرة"الطريق إلى  .٥٢

  ياسر علي
بتوقيع الشباب المسلم في مخيم عين الحلوة على وثيقة مشتركة ترفض العنف والقيام بأي عمل 
ضد اإلخوة اللبنانيين، ورفع الغطاء عن أي مخالف للقانون، تكون قد اكتملت التحضيرات 

فلسطيني في لبنان وتعزيز  الفلسطينية لحماية الوجود الالمبادرة«لدعم واالتفاقات لحشد التأييد 
  .» الفلسطينية–العالقات اللبنانية 

إعالنها المفترض » المبادرة«فبعد أسابيع شهدت مداً وجزراً وتعديالت وتغييرات، شهدت وثيقة 
  .عصر اليوم في مخيم عين الحلوة

من راقب الحراك السياسي الفلسطيني في األسبوعين الماضيين، لحظ اللقاءات الرسمية التي 
ورأى جولة وفد حركة حماس على . عقدتها الجهات الفلسطينية مع الجهات اللبنانية المعنية باألمر
  .عدد من الشخصيات المركزية المؤثرة في أوضاع المخيمات

فقد زار الوفد المسؤولين األمنيين المعنيين بملف المخيمات، مثل العميد الركن إدمون فاضل مدير 
يد عماد عثمان رئيس شعبة المعلومات، ونسق مع اللواء عباس المخابرات العسكرية، والعم
وجال وفد من قيادة حماس في بيروت على عدد من الفصائل . إبراهيم مدير عام األمن العام

  ..الفلسطينية لوضعها بتفاصيل التصور المطروح للمبادرة
وضاع األمنية بين بعض مع وثيقة قدمتها حركة الجهاد اإلسالمي، لمعالجة األ» المبادرة«وتوافقت 

  . المخيمات والجوار
في المرحلة الثانية، اجتمعت الفصائل الوطنية واإلسالمية على مرحلتين لمناقشة المبادرة، 
لمناقشتها ووضع التعديالت عليها، وعقدت جلسات عديدة في مخيم عين الحلوة، وجلسات مماثلة 

لطرح وخصوصية األطراف وقضاياهم، ونظراً لجدية ا. في السفارة الفلسطينية في بيروت
  ..وتفاصيلها والتعديل عليها» المبادرة«واستثنائية المرحلة، جرت مناقشة 

وقد تُوجت اللقاءات، بلقاء مشترك في السفارة الفلسطينية بين جميع الفصائل الفلسطينية والقوى 
التفاق على إعالن وجرى ا.. اإلسالمية التي حضرت قياداتها من مخيم عين الحلوة إلى بيروت

  .في مؤتمر صحفي اليوم في مخيم عين الحلوة» المبادرة«
مؤكداً مباركة الدولة اللبنانية » المبادرة«كما التقت القوى باللواء عباس إبراهيم، الذي شجع على 

لها، من الرؤساء الثالثة إلى الحكومة والجيش واألجهزة األمنية، األمر الذي انعكس ارتياحاً على 
  .جتمعين، وطمأن إلى تعاون الطرف اللبناني فيهاالم
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  مضمون المبادرة
، ستتلى A4المقدمة واألهداف والبنود، كتبت على صفحتَي : من ثالثة أقسام هي» المبادرة«تتألف 

  .في المؤتمر الصحفي في مخيم عين الحلوة
  . طالقهاعن الثوابت الفلسطينية وحسن الجوار وسبب إ» المبادرة«في المقدمة تتحدث 

أما األهداف فتتلخص بالمحافظة على المخيمات وتحييدها، والعمل على منع الفتنة المذهبية 
واالقتتال الفلسطيني اللبناني والفلسطيني الداخلي، وتحرص على حماية الهوية الفلسطينية، وتدعم 

عبنا من خالل وحدة لبنان واستقراره والمقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، وتعزيز صمود ش
  .الحقوق المدنية واالجتماعية

وهي تسعة عشر بنداً، اتفقت عليها . والقسم األهم والعملي هو القسم الثالث المتعلق بالبنود
  :الفصائل الفلسطينية والقوى اإلسالمية، وأبرزها

إدانة عمليات التفجير اإلرهابية في لبنان، وضبط األوضاع األمنية في المخيمات، ووقف كل 
أشكال التحريض المذهبي، ورفع الغطاء عن المتورطين في أعمال أمنية من داخل المخيمات 

  .ورفض إيواء مطلوبين
إلى تسوية أوضاع المطلوبين مع الجهات المعنية اللبنانية، وتتعهد الجهات » المبادرة«وتسعى 

ف اإلجراءات على اللبنانية المعنية بحماية حق العودة لالجئين وحمايتهم بما تستطيع، وبتخفي
وكذلك بتأمين الغطاء السياسي واألمني . مداخل المخيمات والمعاملة الحسنة للمارة وخاصة النساء

  .للمبادرة
على أن الفلسطينيين يمارسون سياسة الحياد اإليجابي ليكونوا صلة وصل » المبادرة«وتؤكد 

  .دهوبأنهم يتبرأون من كل من يخالف االتفاق وبنو. وجمع بين الجميع
بالتأكيد على أن القيادة الموحدة في لبنان هي المرجعية العليا والمسؤولة » المبادرة«وتختم 

  . المباشرة سياسياً وأمنياً عن اإلشراف على هذه المبادرة وتنفيذها
  

  محاذير
على إشراك كل األطراف بالتوقيع عليها، لتكون ملزمة لهم، وأن » المبادرة«يسعى القائمون على 

  .. هم برفع الغطاء عن من يخالف ما وافقوا عليهيقوموا
، يمكن أن يقوم ببعض األعمال »المبادرة«إال أن هناك طرفاً أطلق بع اإلشارات عن رفضه 

هنا ال بد أن يكون .. المخلّة باألمن، يمكن أن يخرب الوضع األمني من أجل إفشالها ووأدها
  ..ذ زمنالجميع صفاً واحداً ضد هذه الشريحة المشبوهة من

٢٧/٣/٢٠١٤  
  
  تقرير يستشرف الوضع اإلسرائيلي .٥٣

  انطوان شلحت
، ٢٠١٤لعام ) رام اهللا( مدار -التقرير االستراتيجي للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

والذي صدر هذه األيام وتضمن استشرافاً إلحاالت الوضع اإلسرائيلي اآلن على مختلف الصعد، 
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ر الخارجية األميركي جون كيري عن إحراز تقدم في عملية التسوية استبعد أن تسفر جهود وزي
 اإلسرائيلية، انطالقا من قراءة استراتيجيا إسرائيل التفاوضية القائمة على مبدأ -الفلسطينية 

التفاوض من أجل التفاوض، وإفشال أي جهد لتحقيق نتائج فعلية، مع تحين أي فرصة لتفجير 
  .فلسطينيين مسؤولية الفشل، وتظهرهم بمظهر الرافض للسالمالمفاوضات بطريقة تحمل ال

وتناول التقرير انعكاس انشغال الدول العربية الرئيسة بملفاتها الداخلية على السلوك اإلسرائيلي 
الميداني والتفاوضي، حيث تحاول إسرائيل توظيف ذلك لالستفراد بالفلسطينيين عبر مواصلة 

  .ولة انتزاع حّل يطابق المعايير اإلسرائيلية من جهة أخرىفرض األمر الواقع من جهة، ومحا
االعتراف "ورجح التقرير أن يحاول الجانب اإلسرائيلي تفجير المفاوضات على موضوعة 

، وأن يتجنب تفجيرها على موضوعات خالفية كاالستيطان، وذلك بغرض "بيهودية الدولة
وع يهودية الدولة، وزيادة قدرة رئيس االستفادة من اإلجماع الداخلي اإلسرائيلي على موض

الحكومة بنيامين نتنياهو على المناورة، عبر تقديم الفلسطينيين، داخلياً ودولياً، كرافضين لوجود 
  .إسرائيل، ال لشروط الحل ومواصفاته

واعتبر التقرير أن فرص نجاح الحل على طريقة كيري متدنية، رغم اقتراب طروحات واشنطن 
 وجهة النظر اإلسرائيلية في معظم القضايا الخالفية، وذلك من جراء التركيبة إلى حد كبير من

  .االئتالفية للحكومة اإلسرائيلية المستندة إلى األيديولوجيا، والجو اليميني السائد في إسرائيل عموماً
رض وإلى جانب التكتيكات التفاوضية، قدم التقرير ما يواكبها من فرض وقائع إسرائيلية على األ

على نحو يكشف انحصار نظرة إسرائيل الى المفاوضات فقط في إطار ما يقلل الخسائر السياسية 
  .على مستوى العالقة مع أميركا وأوروبا

 نظراً الى اصرار إسرائيل األوروبية-وتوقع التقرير تواصل التصعيد في العالقات اإلسرائيلية 
  .بياً شبه مستحيلعلى تجسيد وقائع تجعل حل الدولتين المقبول أورو

كما أشير في التقرير إلى ممارسات حكومية متعددة تحافظ على الطابع اليهودي إلسرائيل حتى لو 
جاءت متضادة مع طابعها الديموقراطي، عبر الدفع قدماً بمزيد من مشاريع القوانين والمبادرات 

  .الرامية إلى ترسيخ الصهيونية داخل إسرائيل وخارجها
لتقرير الذي أشارك في إعداده منذ أعوام عدة كامنة في أنه الوحيد فلسطينياً وعربياً إن أهمية هذا ا

الذي يقدم زاداً معرفياً عن إسرائيل من منظار عرض الحقائق وتشريحها ومحاولة تلمس وجهتها، 
ومجرد ذلك يبرر تخصيص هذه الوقفة . من خالل قراءة ما يجري داخلها من تفاعالت متعددة

  . لهالسريعة
  ٢٧/٣/٢٠١٤، النهار، بيروت

  
   قوميةيهوديةاعتراف بدولة  .٥٤

 تسفي برئيل
، همس بنيامين نتنياهو في أذن الحاخام كدوري غير الصاغية ’نسوا ما معنى أن يكونوا يهودا ‘

جزء جليل من ’ هم’؛ و’طيبي القلوب’، و’اليساريين’، و’آكلي األرانب‘تعني ’ هم’و. ١٩٩٧في 
  مع حذف العرب الذين لم يطلب منهم الى اآلن كما تعلمون أن يكونوا (ائيل السكان في دولة اسر
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فاليهود الحقيقيون كما يرى نتنياهو هم فقط اولئك الذين تنبع اسرائيليتهم من يهوديتهم، ). يهودا
  .واالسرائيلية ال يمكن أن تكون من وجهة نظرهم سوى يهودية

، ألن ’دولة كل مواطنيها‘أن يحاربوا بما أوتوا من قوة ويتفرع من ذلك أن اليهود الحقيقيين يجب 
هذا المصطلح ينطوي على تهديد فظيع فهو يرفض وجود اسرائيل دولة وارضا الستيعاب اليهود 

وهذه قومية طموحة تطهيرية تبلغ حد العنصرية ال أقل وال أكثر من القومية الفلسطينية . وحدهم
شعب الفلسطيني فقط وارضا الستيعاب ماليين ألن فلسطين ايضا مخصصة لتكون دولة ال

  .الالجئين منه وحدهم فقط
لكن هاوية تفصل .  في ظاهر االمر كالفلسطينيين أن تطلب اعترافا بقوميتها الدينيةإلسرائيليحق 

ففي حين تُشتق قومية الدولة اليهودية . بين طلب الفلسطينيين االعتراف وبين الطلب اليهودي
من الدين والوعد االلهي والتاريخ المعادي للسامية المأساوي، ) ة اسرائيلبخالف دول(وهويتها 

تعتمد الرواية والهوية الفلسطينيتان في ثقل على التاريخ المشترك للشعب الفلسطيني والحركة 
، وهذا تعريف ’جمهورية اسرائيل اليهودية‘وفي مقابل الطلب اليهودي االعتراف بـ . الصهيونية

، يطلب الفلسطينيون اعترافا بالنكبة وهي المأساة التي ولّدت مشكلة وإيرانتان يشبه تعريف باكس
ولم تعترف اسرائيل بكل . الالجئين، وبالرواية التاريخية التي تصف ضياع االرض الفلسطينية

  .ذلك قط ويبدو أنها ال تنوي أن تعترف بذلك اآلن ايضا
ية عن نصيبها من الرواية الفلسطينية إن الخوف اليهودي هو أن يستتبع االعتراف بالمسؤول

مطالب تعويض أو يؤبد حلم العودة الفلسطينية الى االرض اليهودية وأن ذلك سيمنع انهاء 
 أن تحملت أللمانياوليس لهذا الزعم ما يقوم عليه، فاسرائيل لم تنس ولم تغفر . الصراع ايضا

وفيتنام لم تغفر ولم تنس . ن الدولتينمسؤولية كاملة عن جرائمها، ومع ذلك كله ال يوجد صراع بي
فظائع الحرب لكن الصراع بينها وبين الواليات المتحدة أفل منذ زمن ومثله ايضا الصراع القومي 

  .بين الجزائر وفرنسا ونضال الدول االفريقية كاملة لمحتليها المستعمرين
الغضب والرغبة في االنتقام لن تستطيع اسرائيل أن تمحو الذاكرة الجماعية الفلسطينية وال مشاعر 

عند مواطنين فلسطينيين كثيرين ما زال عدد منهم في مخيمات الالجئين خارج فلسطين، ويزور 
لكن الدول ال تنتقم بخالف . عدد منهم أعزاءهم في المقابر في الضفة أو في السجون في اسرائيل

  .المواطنين بل تحل صراعاتها باتفاقات
أن الرفض اليهودي لالعتراف بدولة فلسطينية وطلب االعتراف ومن هنا ال ينبغي أن نرى 

الفلسطيني بيهودية اسرائيل فقط، حيلة سياسية فقط ترمي الى احباط التفاوض بل ينبع طلب 
وهو يرمي الى أن يعرف لمواطني . االعتراف بالجمهورية اليهودية من خوف الهوية الداخلية

دية دولتهم، وهي جزء أساسي في تراث الهوية الذي اسرائيل عن طريق الفلسطينيين خاصة يهو
  .يطمح نتنياهو الى أن يورثه لشعب اسرائيل

يضاف طلب نتنياهو االعتراف بالدولة اليهودية الى جهود لتدريس التراث بزيارات المستوطنات 
وقبور اآلباء القدماء ومضامين موجهة في دراسات المدنيات مع إبعاد مستمر منهجي للرواية 

وأخطر . فلسطينية عن دراسة التاريخ، وقوانين تمنح اليهود امتيازات واضحة بالنسبة لألقلياتال
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من ذلك أن طلب االعتراف بدولة يهودية يهدد الهوية االسرائيلية التي أخذت تفنى في الهوية 
  .’معنى أن يكون يهوديا‘اليهودية القومية، أكثر من كل شيء، وهي هوية ال تُنسي أي اسرائيلي 

٢٦/٣/٢٠١٤هآرتس   
٢٧/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن  

  
   للسالمشريكاًأبو مازن ليس  .٥٥

  زلمان شوفال
على غير سخرية بلقب " هآرتس"الذي توجته صحيفة (أعلن أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية 

ا نحن مصرون على وعدن: "، عند عودته من لقائه في البيت االبيض قائال")نذير الرئيس أوباما"
وكي ال يدع شكاً في ماهية تلك المبادئ فصل سلسلة مطالب جديدة ". وسنحافظ على مبادئنا

االفراج عن مروان البرغوثي، الذي حكم عليه بخمسة مؤبدات، واحمد سعدات، : مستعادة، وهي
، "فتح"ووافقت قيادة . االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المخطط لقتل رحبعام زئيفي

لتي اجتمعت في المقاطعة على النهج الذي انتهجه أبو مازن في واشنطن، واتخذت عدة قرارات ا
والتي تعني رفض مطالب اسرائيل (للدولة الفلسطينية " السيادة الكاملة"متطرفة أخرى في شأن 

وقد بالغ نبيل شعث، المسؤول عن العالقات الخارجية في . ، وفي شأن الالجئين والقدس)األمنية
في القدس ورام اهللا " فايننشال تايمز"، فقد هدد شعث في مقابلة صحافية مع مراسلي صحيفة "تحف"

، أي أن يطلبوا الى المؤسسات الدولية أن "السير في مسار جنوب افريقيا"بأن الفلسطينيين يزنون 
 مع وسيعود الفلسطينيون. تفرض مقاطعة شاملة على اسرائيل، كما عاملت جنوب افريقيا في حينه

طلب المقاطعة ايضا الى ميدان االمم المتحدة والى جهات دولية اخرى منها محكمة الجنايات 
" منتدى دولي"ولم يدخر شعث انتقادا للواليات المتحدة فاتهمها بالنفاق، واقترح أن يحل . الدولية

ني الدور قد يكون نبيل شعث يؤدي في الجانب الفلسطي. في المستقبل محلها في المسيرة السياسية
ايضا، وقد تكون آراؤه " الليكود"الذي يؤديه بعض الساسة االسرائيليين في االئتالف الوطني وفي 

ال تعبر بالضبط عن مواقف أبو مازن، لكن يبدو أنه يعبر عن الجو في أجزاء مهمة من حركة 
  .التي هي القاعدة السياسية ايضا لرئيس السلطة" فتح"
). في جميع الظروف والضغوط(ه االحتفالي بأنه صمد في واشنطن أبو مازن في استقبال" تبجح"

 تذكرنا أن إذالكن يصعب أن نعلم في الحقيقة ماذا كانت تلك الضغوط وكم كانت قوتها وال سيما 
بعض المواقف الفلسطينية، وال سيما مسألة البناء وراء الخط االخضر، يشارك فيها االميركيون 

واشنطن "ون ديلي، وهو من كبار الصحافيين في صحيفة وعلى كل حال سأل جاكس. أصال
 آذار لماذا امتنع الرئيس اوباما، بخالف الضغوط التي استعملها ١٧في مقالته النقدية في " بوست

 لم يتراجعوا إذاعلى اسرائيل، من تحذير أبو مازن علنا من النتائج شديدة الوقع على الفلسطينيين 
  عن مواقف رفضهم وتحديهم؟

لمريح ألبو مازن من النواحي السياسية الداخلية ايضا أن يزعم أنه مورست عليه ضغوط من ا
وهو ( نيسان بقدر أكبر ٢٩شديدة، وأنه صمد بفخر، كما ان أن الجمود الحالي وذاك المتوقع بعد 

يمكن الفلسطينيين من التمسك بجهدهم ) األجل المسمى األصلي لوزير الخارجية كيري
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متناع عن اجراء تفاوض مهم مع اسرائيل يوجب عليهم مصالحات وتنازالت في االستراتيجي لال
 وهو اعتراف معناه األساسي –مقدمتها مسألة االعتراف بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي 

ويتجادل قادة اسرائيل في أنه هل أبو مازن شريك في . اعتراف بحق دولة اسرائيل في الوجود
رغ، ألنه تبين في هذه المرحلة أنه ليس شريكا حقيقيا حتى في السالم أم ال، وهذا جدل فا

  .التفاوض
لكن من الممكن أن توجد . ال يوجد، اذاً، أي شق طريق، ونشك في ان يوجد بعد عدة اسابيع ايضا

في اللحظة االخيرة صيغة محكمة تُمكن من تمديد المحادثات كما تريد الواليات المتحدة واسرائيل، 
ويحسن في هذا السياق . اس الدبلوماسي من أال يحدث ذلك على حساب اسرائيللكن يجب االحتر

أن نتذكر أنه حتى لو وجد احيانا انتقاد على قدر ما من العدل إلجراءات الواليات المتحدة، فال 
يجوز أن نضيع االتجاه الى الشمال من جهة سياسية وأمنية ألن اميركا برغم ما يبدو أنه ضعف 

لقوة العظمى الوحيدة في العالم، وللعالقات االستراتيجية والقيمية بينها وبين اآلن ما زالت ا
  .اسرائيل أهمية ال نظير لها

٢٦/٣/٢٠١٤، "إسرائيل اليوم"  
٢٧/٣/٢٠١٤، األيام، رام اهللا  

  

 :كاريكاتير .٥٦
 

 
٢٧/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا،   


