
    

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

  المخابرات المصري تستأنف الحوار مع حماس وتجدد اإلقامة ألبو مرزوق": المصري اليوم"

  طالق سراح الدفعة الرابعة من األسرىإ يرفض أي حل وسط بقضية عباس

  تدعو إلى وقف التحريض المصري بعد وثيقة مسربة تؤكد عدم تورط الحركة بأحداث مصرحماس 

  "مافي مرمرة" حول التعويض عن ضحايا "إسرائيل" إلى اتفاق مع التوصل قريباً: داود أوغلو

 الواليات المتحدة األمريكيةليهودية في  مليار دوالر أصول الجمعيات ا٢٦: دراسة أمريكية

  ٣١٧٠  ٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة 

إدارةمسربة منوثيقة ": الجزيرة"
 تدعو يةمصرالالمخابرات الحربية 

  إلى تكثيف التواصل مع حماس
 

٥ص ...   



  

  

 
 

  

            ٢ص                                      ٣١٧٠ :   العدد    ٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة  :التاريخ

    :السلطة

 ٥   طالق سراح الدفعة الرابعة من األسرىإ يرفض أي حل وسط بقضية عباس.٢

 ٦   ترفض إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى"إسرائيل": زياد أبو عين.٣

 ٦   إلى احتالل بموافقة فلسطينية"االحتالل بالقوة" تسعى الستبدال "إسرائيل": اشتية.٤

 ٧  دولة يهودية" اسرائيل"الحمد اهللا يؤكد الرفض المطلق لالعتراف بــ.٥

 ٧ األقصىالمسجد على بعد مائتي متر من "  إسرائيلجوهرة"مخطط احتاللي لبناء كنيس قريع يحذر من .٦

    

    :المقاومة

 ٨  حماس تدعو إلى وقف التحريض المصري بعد وثيقة مسربة تؤكد عدم تورط الحركة بأحداث مصرا.٧

 ٨  إلقرار قانون جديد للعقوبات "التشريعي"نواب عن حماس في تنتقد سعي " الجبهة الشعبية".٨

 ٩  االحتالل ينشر شريطا مصورا لنفق غزة الجديد.٩

 ٩  مروان البرغوثي قائد قيد االنتظار: الغارديان.١٠

١٠  النجاة أحد قادة المقاومة الفلسطينية من محاولة اغتي: غزة.١١

١٠  من حصار غزة" األونروا"تثمن موقف " حماس".١٢

١٠  تنظيم فلسطيني مسلح جديد يظهر في المخيمات": رأي اليوم".١٣

    

    :اإلسرائيليالكيان 

١١  سرى إال بوجود ضماناتلن نفرج عن األ: نتنياهو.١٤

١١   بعد خمس سنوات" حزب اهللا"بأكملها في مرمى صواريخ حماس و" إسرائيل: "باراك.١٥

١٢  جميع المنطقةب المفاوضات فإن موجة من العنف ستنشب تحال تفجرب: وزير البيئة اإلسرائيلي.١٦

١٢   على الواليات المتحدة انقاذ المفاوضات باالفراج عن بوالرد مقابل البرغوثي":ميرتس".١٧

١٢  في عدة قضايا أولمرت إيهود سرائيلية تبدأ بالتحقيق مع النيابة اإل.١٨

١٣   توافق على بناء مستشفى تركي في غزة"إسرائيل: "هآرتس.١٩

١٣  سرائيلي يعترف بأنه كاذب في ادعائه بتعرضه للطعن على يد شبان فلسطينيينإجندي .٢٠

١٤  حملة رصد إسرائيلية تستهدف المناهج الفلسطينية.٢١

١٥   المستوطنين بالضفة مليون دوالر لتحسين طرق٥٧ تخصص سرائيليةحكومة اإلال.٢٢

١٦  "فتح"للحفاظ على موقعه داخل " إسرائيل"عباس ينوي تفجير المفاوضات مع :  إسرائيليتقدير.٢٣

١٦  طرد ضابطين وجندي على إثر حادثة مقتل زميلهم بالخطأ على حدود غزةالجيش اإلسرائيلي ي.٢٤



  

  

 
 

  

            ٣ص                                      ٣١٧٠ :   العدد    ٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة  :التاريخ

    

    :رض، الشعباأل

١٧   من قبل األمن السوريعائلة فلسطينية تقضي بانفجار حافلة تم تفخيخها": مجموعة العمل".٢٥

١٧  في الضفة بأوراق مزورة فلسطينية إفشال محاوالت إسرائيلية في تسجيل أراض.٢٦

١٨  االحتالل يدّرب أطبائه على أجساد األسرى الفلسطينيين:  حقوقية هيئة.٢٧

١٨   يوما٧٨ً عن الطعام منذ المضرب "أبو ماريا"سير األالموت يتهدد حياة .٢٨

١٩  خطوات احتجاجية لألسرى بحال عدم اإلفراج عن الدفعة الرابعة: قراقع.٢٩

١٩  "عيادة الرملة" أسرى مرضى يقبعون بشكل دائم في ستة: نادي األسير.٣٠

١٩   بأكملها إلى ساحات تدريب محاكاة لحرب قادمة فلسطينيةاالحتالل يحول قرى.٣١

٢٠  "يوم األرض"يقررون اإلضراب العام في  ٤٨ الـ يفلسطينيلقررت لجنة المتابعة .٣٢

٢٠   نابلسجنوب شجرة زيتون ٥٠ يقطعون  يهودمستوطنون.٣٣

٢٠  من تلبية دعوة للمشاركة في معرض فن عالمي" بيكاسو العرب"الحصار يمنع : غزة.٣٤

   

   : اقتصاد

٢١  لتطوير محطة مياه في فلسطين"  الكويتيصندوق اإلنماء"ربع مليون دوالر من .٣٥

   

   : ثقافة

٢١  "الصندوق األسود"ضمن السلسلة الوثائقية " المستعربون"فيلم الفضائية تبث " الجزيرة".٣٦

   

   : مصر

 ٢٢  فتح معبر رفحلراندي  ج تنتقد دعوةالخارجية المصرية.٣٧

٢٢  المخابرات المصري تستأنف الحوار مع حماس وتجدد اإلقامة ألبو مرزوق": المصري اليوم".٣٨

٢٣  على الشرق األوسط " بادرة خير"ترشح السيسي : الصحافة الصهيونية.٣٩

   

   : األردن

٢٣  جماعة اإلخوان تحذر من نجاح مشروع كيري لتصفية القضية الفلسطينية.٤٠

٢٤  سرائيليةاإل بمنع الجامعات من عقد اتفاقيات مع جامعات "النواب" تثمن قرار"مقاومة التطبيع: "األردن.٤١

   



  

  

 
 

  

            ٤ص                                      ٣١٧٠ :   العدد    ٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة  :التاريخ

   : لبنان

٢٤   الخطرين اإلسرائيلي والتكفيريلمواجهةاألولوية ": حزب اهللا".٤٢

٢٤الفلسطينيةونرحب بالوثيقة .. جزء ال يتجزأ من صيدا"عين الحلوة: " اإلسالمية والجماعة الناصريالتنظيم.٤٣

   

   :عربي، إسالمي

٢٥  "مافي مرمرة" حول التعويض عن ضحايا "إسرائيل" إلى اتفاق مع يباًالتوصل قر: داود أوغلو.٤٤

٢٦  الحترام القرارات الدولية" إسرائيل"يطالب العالم بالضغط على " مجلس التعاون الخليجي".٤٥

٢٦  "األقصى"ألردنية عن تحذر من محاوالت إسرائيلية لسحب السيادة ا" اإليسيسكو".٤٦

٢٧  ربع مليون دوالر من صندوق اإلنماء لتطوير محطة مياه في فلسطين: الكويت.٤٧

   

   :دولي

٢٨  "بناءة"المباحثات بين كيري وعباس في عمان : مسؤول أمريكي.٤٨

٢٨  "الوثبة األخيرة" الفلسطينيين واإلسرائيليين بـإلقناعنعمل : البريطانيوزير الدولة .٤٩

٢٩  الواليات المتحدة األمريكية مليار دوالر أصول الجمعيات اليهودية في ٢٦: دراسة أمريكية.٥٠

٣٠  موازنتها مليون دوالر لدعم ٣٩ يمنح فلسطين الدوليالبنك .٥١

٣١  االحتالل يرفض دخول وفد برلماني أوروبي إلى غزة.٥٢

٣١  تقرير أوروبي يحذر من تغيير الوضع الراهن في القدس: "هآرتس".٥٣

٣٣ "إسرائيل"معلمة بوتين السابقة تكشف أنه أهداها شقة في .٥٤

    

    :حوارات ومقاالت

٣٣  أسعد غانم"... يهودية إسرائيل"أهداف نتانياهو من التمسك بـ .٥٥

٣٥  اميل خوري... وإسرائيل تبني المستوطنات لتفرض التوطين" إنَس حق العودة"مذ قال أولمرت لعباس .٥٦

٣٧  أسعد عبد الرحمن... وما يجب قوله عربياً.. "إيباك"نتنياهو و.٥٧

٣٩  رؤوبين باركو... عودة مصر إلى حضن الشرعية.٥٨

    

 ٤١  :كاريكاتير

***  

  



  

  

 
 

  

            ٥ص                                      ٣١٧٠ :   العدد    ٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة  :التاريخ

  

   تطلب التعاون مع حماسيمصرالجيش الوثيقة لمخابرات ": الجزيرة" .١

ة على وثيقة مسربة من إدارة المخابرات الحربية واالستطالع موقّعة باسم اللواء حصلت الجزير

أيار من العام الماضي  / تعود إلى أواخر مايو-الذي كان مديرا لها حتى اليوم-محمود حجازي 

والوثيقة الموقعة بخط يد اللواء حجازي ال تتضمن أي  .٢٠١٣تموز /قبل انقالب الثالث من يوليو

وهي تدعو إلى تكثيف  .اعة اإلخوان المسلمين أو حركة حماس باإلضرار بأمن سيناءاتهام لجم

  .التواصل مع حماس، ولم تأت الوثيقة الموقعة على ذكر اإلخوان المسلمين

الوثيقة حصلت عليها الجزيرة حصريا، وهي مسربة من إدارة المخابرات الحربية واالستطالع 

حقيق التنمية في سيناء مؤرخة بما يسبق االنقالب بأقل من بشأن مقترحات حول استعادة األمن وت

وتُظهر الوثيقة توصيات واضحة لعالج بعض جوانب أزمة سيناء تتضمن ضرورة  .شهرين

تكثيف قنوات االتصال مع قيادات حركة حماس حفاظا على االستقرار األمني على الحدود مع 

  .قطاع غزة

أية إشارة لنشاط جماعة اإلخوان المسلمين في سيناء  صفحة لم تتضمن ١٧والوثيقة المكونة من 

وقد اعتبرت حماس أن الوثيقة تمثل دليال قاطعا على زيف االدعاءات  .وبأي صورة من الصور

  .بتدخلها في سيناء

  ٢٧/٣/٢٠١٤، الدوحة، تن. الجزيرة

  

  سراح الدفعة الرابعة من األسرىإطالق أي حل وسط بقضية يرفض عباس .٢

 أكد مسؤول فلسطيني ان الرئيس محمود عباس اكد : وكاالت- نائل موسى–ن  عما–رام اهللا 

ألي حل وسط في قضية اطالق سراح الدفعة "لوزير الخارجية األميركي جون كيري رفضه 

رفضه لالبتزاز اإلسرائيلي " نصرة األسرى"الرابعة من األسرى، فيما أكد البيان الختامي لمؤتمر 

  .ق اإلطاربربط الدفعة الرابعة باتفا

وقال المسؤول الفلسطيني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس ان الرئيس 

 سراح الدفعة الرابعة التي تضم ثالثين معتقال تم إطالقمن المطلوب تنفيذ "عباس ابلغ كيري انه 

لعرب في  معتقال من ا١٤تسليم اسمائهم واالتفاق على االفراج عنهم باالسم واحدا واحدا ومنهم 

يفترض ان يجري كيري "واضاف ". اسرائيل وعودتهم الى منازلهم في اماكن سكناهم في اسرائيل

على )" اليوم(او غدا ) أمس(اتصاالت مع الجانب االسرائيلي خاصة مع نتنياهو للرد خالل اليوم 

  .هذه القضية



  

  

 
 

  

            ٦ص                                      ٣١٧٠ :   العدد    ٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة  :التاريخ

 تاريخ التاسع يرفض بحث أي قضية غير قضية األسرى من اآلن وحتى"واكد ان الرئيس عباس 

 اإلطاروالعشرين من هذا الشهر ويرفض اآلن مناقشة المقترحات واألفكار األميركية حول اتفاق 

  ".بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي

سيتم اتخاذ االجراءات "وقال المسؤول نفسه انه في حال خرق التفاهمات المتعلقة باألسرى 

التزم خالل الفترة الماضية بعدم التوجه الى االنضمام المناسبة ال سيما ان الجانب الفلسطيني 

  ".للمنظمات الدولية

 ٢٨/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 

  ترفض إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى"إسرائيل": زياد أبو عين .٣

تن أكد زياد أبو عين وكيل وزارة األسرى والمحررين أن لقاء القيادة الفلسطينية بمار: وكاالت

إنديك ممثل الخارجية األمريكية حول إطالق سراح الدفعة الرابعة انتهى فجر اليوم دون أية 

  .نتائج

وقال أبو عين إن اسرائيل رفضت إطالق سراح الدفعة الرابعة المقررة يوم غد، وربطت إطالق 

  .سراحهم بتمديد المفاوضات وتطبيق شروط اتفاق اإلطار

إن إسرائيل تريد ونتيجة أزماتها " لى صفحته على الفيسبوكوأضاف أبو عين في تصريح نشره ع

الداخلية تفجير االتفاق والتعهد األمريكي المقدم للقيادة الفلسطينية والذي سبق أن وافقت عليه، وهو 

 الدولية مقابل للمؤسساتغير مرتبط بسير المفاوضات، وإنما أثناء المفاوضات عدم الذهاب 

  .١٠٤ قبل أوسلو والبالغ عددهم  المعتقلينكافةإطالق سراح 

  ٢٨/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

  إلى احتالل بموافقة فلسطينية"االحتالل بالقوة" تسعى الستبدال "إسرائيل": اشتية .٤

قال محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ): األناضول (- قيس أبو سمرة-رام اهللا 

إلى استبدال االحتالل بالقوة إلى احتالل وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض، إن إسرائيل ترمي 

بالموافقة الفلسطينية، من خالل وجود عسكري على أراضي الضفة الغربية، وضم مساحات منها 

  .إلسرائيل

وأضاف اشتية، في مقابلة مع وكالة األناضول، ان الهوة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

/  من أبريل٢٩ي تمديد للمفاوضات بعد تاريخ الـ ، وليس من السهل ردمها، مستبعدا أ’واسعة‘

  .نيسان القادم، تاريخ انتهاء مدة األشهر التسع المحددة لالنتهاء من المفاوضات



  

  

 
 

  

            ٧ص                                      ٣١٧٠ :   العدد    ٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة  :التاريخ

ليس مطروحا على اإلطالق تمديد المفاوضات، واألمر ليس متعلقا بالزمن، وإنما بالنوايا، "وتابع 

نيا بالقبول باتفاق يعطي الشعب الفلسطيني ما فائدة تمديدها إن لم يكن الجانب اإلسرائيلي مع

 ."حقوقه

  ٢٨/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

 دولة يهودية" إسرائيل" اهللا يؤكد الرفض المطلق لالعتراف بــ الحمد .٥

أكد الدكتور رامي الحمد اهللا رئيس وزراء دولة فلسطين، الرفض الفلسطيني المطلق : )وكاالت(

إن أرضنا ومواردنا ومقدراتنا هي حق تاريخي لشعبنا لن نتنازل  "لالعتراف بدولة يهودية، قائال

 لن نفرط بشبر من أرضنا ولن نقبل إال بدولة فلسطينية مستقلة مترابطة وكاملة السيادة وإنناعنه، 

  ". وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧على حدود عام 

 ٢٨/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة، 

 

المـسجد  على بعد مائتي متر من      " جوهرة إسرائيل "س  مخطط احتاللي لبناء كني   قريع يحذر من     .٦

 األقصى

حذر أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون : القدس

القدس، من مناقشة اللجنة اللوائية اإلسرائيلية للتخطيط والبناء االعتراضات المقدمة على المخطط 

داخل البلدة القديمة، " جوهرة إسرائيل"س إسرائيلي يطلق عليه اسم اإلسرائيلي الرامي لبناء كني

  .والذي يبعد مائتي متر عن المسجد األقصى ويقع في الجانب الغربي منه

وأشار إلى أن هذا المخطط ينص على ترميم كنيس يهودي قديم، علماً أن هذا البناء أقيم على 

من ثالثة طوابق فوق األرض ستتم تغطيتها أنقاض مصلى إسالمي، وسيتكون هذا الكنيس الجديد 

 متراً، في حال مصادقة اللوائية على المخطط ٢٤بقبة ضخمة، سيبلغ ارتفاعها عن األرض نحو 

فإن خطوات التنفيذ ستبدأ على أرض الواقع لتضع اللمسات األولى للكنيس الثالث من نوعه خالل 

علماً أن هذه " خيمة إسحق"، وكنيس "خرابكنيس ال"السنوات األخيرة، حيث سبق هذه الكنيس بناء 

  .الكنس الثالثة بنيت على أنقاض أوقاف إسالمية خالصة

إن إسرائيل تريد من هذه االنتهاكات الفظة واألعمال المرفوضة والمخالفة : وقال قريع، في بيان

  للقوانين واألعراف الدولية، تهويد المشهد المقدسي وطمس معالمه الدينية 
٢٨/٣/٢٠١٤ اهللا، األيام، رام  
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 تؤكد عدم تورط الحركة بأحـداث        تدعو إلى وقف التحريض المصري بعد وثيقة مسربة        حماس .٧

  مصر
تؤكد بـشكل   "قالت حركة حماس إن الوثيقة المسربة عن إدارة المخابرات المصرية،           : صفا-غزة

  ".قاطع أن حماس ليس لها عالقة باألحداث الدائرة في مصر
، الليلة، إلى ضرورة وقف الحملة اإلعالميـة التحريـضية          )صفا(وصل  ودعت الحركة في بيان     

 .على غزة والمقاومة بعد أن ثبت بالدليل أن ال عالقة لحماس بكل األحداث الجارية فـي سـيناء                 
تأكيد على أن حركة حماس تحافظ على األمن القومي المصري من           "واعتبرت أن هذه الوثيقة هي      

  ".افظة على أمن مصرخالل ضبط الحدود مع غزة والمح
هذه الوثيقة تحمل رداً قاطعاً على كل االتهامات التي وجهت لحركة حماس مـن قبـل                "وأضافت  

السلطات المصرية القائمة ووسائل إعالم مصرية، وتؤكد أن قرار حظر الحركة وإغالق المعبـر              
  ".قراراً سياسياً غير مبرر

 إدارة المخـابرات الحربيـة واالسـتطالع    ونشرت قناة الجزيرة مساء الخميس، وثيقة مسربة من   
أيـار  / تعود إلى أواخر مايو    -الذي كان مديرا لها حتى اليوم     -موقّعة باسم اللواء محمود حجازي      

  .٢٠١٣تموز /من العام الماضي قبل انقالب الثالث من يوليو
ين أو  وأضافت بأن الوثيقة الموقعة بخط يد اللواء حجازي ال تتضمن أي اتهام لإلخـوان المـسلم               

حركة حماس باإلضرار بأمن سيناء، وهي تدعو إلى تكثيف التواصل مع حماس، ولم تأت الوثيقة               
 .الموقعة على ذكر اإلخوان المسلمين

 ٢٨/٣/٢٠١٤،  غزة–) صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
   إلقرار قانون جديد للعقوبات"التشريعي"نواب عن حماس في تنتقد سعي "  الشعبيةالجبهة" .٨

قانوناً مثيراً للجدل على جدول أعمال المجلـس        " حماس"رة الثالثة على التوالي، تطرح حركة       للم
  .وفقاً للشريعة االسالمية" اقامة الحدود"، وباإلعدامالتشريعي في قطاع غزة يتضمن عقوبات 

في المجلس التشريعي فـي     " حماس"سعي نواب حركة    " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "وانتقدت  
  .وفقاً للشريعة االسالمية" اقامة الحدود"، وباإلعدام يتضمن عقوبات  إلقرار قانونغزةقطاع 

ال يمكن تبرير إصدار هكذا قوانين بالقضاء علـى         "في بيان صحافي أمس أنه      " الشعبية "واعتبرت
الجريمة وردع المجرمين، حيث ثبت بالملموس أن تحسين حياة المواطنين والعمل علـى زيـادة               

مية كفيل بتراجع حدة هذه الجرائم، بخاصة في ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة             معدل التن 
 التي يعاني منها أبناء القطاع في ظل تزايد معدالت الفقر وتفشي البطالة وتأخر صـرف                ةالصعب

  ".الرواتب، وتداعيات الحصار الخانق المفروض على القطاع
مان سنوات من الحكم في حـل هـذه األزمـات           الحكومة القائمة في غزة فشلت بعد ث      " أن   ورأت

تغيير قانون العقوبات وتعديله يجب أن ينبع من أهمية أن يأخذ طابعاً            "، مشددة على أن     "المتالحقة
 يمس  جلدمدنياً صرفاً، استناداً إلى قوانين تنسجم مع الواقع الراهن، لذلك فإن إقرار عقوبات مثل ال              

  ".يولوجية معينة على مجتمع متعدد الثقافاتهذه الخصوصية، وفيه محاولة لفرض أيد
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حاجتنا إلقرار قانون عقوبات جديد بديالً من القانون السابق يتطلب من الجميع اإلسراع             " إن   وقالت
في إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة يشارك فيها جميع أطيـاف      

 الجديـد   مجلـس دأ التمثيل النسبي الكامل، ومن ثم ُيخول ال       المجتمع السياسية واالجتماعية وفق مب    
بإقرار قانون عقوبات جديد توافقي بين الجميع، يتزامن مـع جهـود للقـضاء علـى المـشاكل                  

  ".االجتماعية واالقتصادية آنفة الذكر
رفضها الشديد إثارة هكذا موضوعات هدفها محاولة فـرض أيـدلوجيات           "عن  " الشعبية "وعبرت
  ".التراجع عن هذه المحاوالت امتثاالً للمصلحة الفلسطينية"بـ" حماس"لبة حركة ، مطا"خاصة

  ٢٨/٣/٢٠١٤، الحياة، لندن
  
   ينشر شريطا مصورا لنفق غزة الجديداالحتالل .٩

 نشرت سلطات االحتالل اليوم الخمـيس شـريطاً         : ترجمة خاصة  - القدس دوت كوم     -رام اهللا   
  .غزةمصوراً للنفق المكتشف مؤخرا على حدود 

 متـراً   ٢٠العبري، ان النفق يقع على عمـق        " والال"وجاء في تقرير مرفق بالشريط، نشره موقع        
  .تحت االرض وبطول حوالي كيلو متر ونصف الكيلو

وبحسب التقرير، فانه تم العثور على ادوات للعمل داخل النفق يستدل منها ان العمل به كان منـذ                  
  .فترة قريبة

 على تمديدات كهربائية، وجدرانه من الباطون المسلّح، حيث زعم       حتوييويظهر الشريط ان النفق     
  ". االنفاق تقدماً التي تم العثور عليها في السنوات العشر االخيرةأكثرانه من "جيش االحتالل 

  ٢٧/٣/٢٠١٤، القدس، القدس
  

  مروان البرغوثي قائد قيد االنتظار: الغارديان .١٠
الفلسطينيون يناشدون إسرائيل بإطالق    “بيتر بيمونت بعنوان    نشرت صحيفة الغارديان مقاالً ل    : لندن

  .” القائد قيد االنتظار–سراح مروان البرغوثي 
 فيهـا أن    الفلسطينيين، أكدت وفي مقابلة أجراها بيمونت مع فدوى البرغوثي زوجة أبرز السجناء           

 عامـاً مـن     ١٨، مشيرة إلى أنه أمضى      "الرئاسة الفلسطينية تدفع بضرورة إطالق سراح مراون      “
  .” سنوات، لقد عانى كثيرا٧ًحياته في السجون اإلسرائيلية، كما أنه أبعد لحوالي 

مراون البرغوثي، رغم كل شيء مر به، ال يزال يؤمن بحـل الـدولتين لحـل                “وتؤكد فدوى أن    
 االسرائيلي، كما أنه يؤمن بأن الحل ال يمكن أن يكون أحادي الجانب ألنـه               –الصراع الفلسطيني   

أهم شيء اآلن أن الرئاسة الفلسطينية تـدعم        “، مضيفة   ”دي إلى المزيد من األلم وإراقة للدماء      سيؤ
  .”طلب إطالق سراح البرغوثي

وبحسب سياسي إسرائيلي سابق يدعى يوسي بيلين، الذي لعب دوراً بارزاً في اتفاقيـة أوسـلو،                
لقضان لمدة طويلة ال تجعلـه      البرغوثي ليس الداالي الما أو غاندي، وأن مكثوه وراء ا         “فيرى أن   

 سواء كان خارج السجون االسرائيلية      نالفلسطينيينيلسون مانديال ايضاً، إال أنه يعد من أهم القادة          
  .”أم داخلها
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، موضحاً أنه فـي     ”غير معجب بالبرغوثي، وهو رجل فخور بنفسه وبحركته       “وأضاف بيلين بأنه    
فإن البرغوثي في حال ترشح لهذا المنصب،       حال عدم خوض محمود عباس االنتخابات الرئاسية،        

فإنه سينال منصب رئاسة البالد بكل سهولة، عندها سيكون لدى اسرائيل رئيساً للدولة الفلسطينية              
  .قابعاً في إحدى زنزانتها

  ٢٨/٣/٢٠١٤، لندن رأي اليوم،
  

   أحد قادة المقاومة الفلسطينية من محاولة اغتيالنجاة: غزة .١١
ية الناصر صالح الدين، إن أحد قادتها تعرض لمحاولة اغتيـال، بوضـع             أعلنت ألو : ا قن –غزة  

  .عبوة ناسفة أمام منزله في المحافظة الوسطى من قطاع غزة
وأضافت األلوية في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أن االنفجار الحق إضراراً جسيمة في المنزل،               

  .دون وقوع خسائر في األرواح
لمسؤولية عن محاولة اغتيال أحد قادتها، مؤكدة على حقهـا فـي الـرد              وحملت األلوية إسرائيل ا   
  .بالكيفية التي تراها مناسبة

  ٢٨/٣/٢٠١٤الشرق، الدوحة، 
  

  من حصار غزة" األونروا"تثمن موقف " حماس" .١٢
الموقف اإلنساني والمسئول للمفوض العام لوكالة غوث       "،  "حماس"ثمنت حركة المقاومة اإلسالمية     

غزة وفتح   فيليبو غراندي، الذي دعا فيه لرفع الحصار الظالم عن قطاع            " أونروا"ن  وتشغيل الالجئي 
  ".مصر لمعبر رفح، هذا الحصار غير القانوني وغير األخالقي

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن تصريحات غراندي              
منها قطاع غزة، والذي يعيش في سجن كبيـر  تعكس حجم األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعاني   

  . أعوام٨بفعل الحصار وإغالق المعابر منذ ما يزيد عن 
نقدر هذا الموقف ونثمنه لندعو المجتمع الدولي والمؤسسات اإلنسانية والدول العربيـة            : "وأضاف

ي واإلسالمية إلى ضرورة التحرك إلنهاء أطول حصار في التاريخ المعاصر وتمكين نحو مليـون             
  ".إنسان من العيش بحرية وكرامة كما باقي شعوب العالم

كما دعا برهوم األمم المتحدة لمواصلة جهودها وتكثيفها إلنهاء المعاناة اإلنـسانية بحـق سـكان                
  .القطاع

  ٢٧/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين
  

  تنظيم فلسطيني مسلح جديد يظهر في المخيمات": رأي اليوم" .١٣
 برز مؤخراً داخل المخيمـات      الحلوة أنه ر من داخل مخيم عين      قالت مصاد  :كمال خلف -بيروت  

تكتـل  -كتائب شهداء العودة  “الفلسطينية السيما في عين الحلوة والمية ومية تنظيم جديد حمل اسم            
 وهو يضم مجموعات مسلحة محتضنة ومدعومة، وفق المعلومات، من القيادي المفصول            "١٩٤٨

  . ئيس الفلسطيني محمود عباسمن حركة فتح محمد دحالن والمناوئ للر
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واشارت المعلومات الى ان زعيم هذه الكتائب وأمينها العام في المية ومية يدعى احمد رشيد الذي                
تلقى مساعدات مالية من دحالن عبر زوجته جليلة التي سبق ان زارت المخيم أكثـر مـن مـرة                   

في مخـيم عـين     ” ئب مماثلة كتا“بهدف تشكيل نواة معارضة لفتح والرئيس عباس، فيما تم تأليف           
الذي التقى في اإلمارات العربيـة المتحـدة مـع دحـالن، وهـو باشـر                ” اللينو“الحلوة برئاسة   

التحضيرات إلجراء تدريبات عسكرية للعناصر الجديدة المنضوية تحت لوائه ومعظمها عناصـر            
  .لوة وصيداسابقا ومن نازحين فلسطينيين من مخيم اليرموك في دمشق الى عين الح” فتح“من 

وعلمت راي اليوم ان قيادة فتح استبقت عودة اللينو اليوم من االمارات واجرت اتصاالت مكثفـة                
مع ضباط مقربين منه حذرتهم خاللها من التواصل معه فور عودته تحت طائلـة الطـرد مـن                  

ومـات   وبنقل معل  إلسرائيلالحركة وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتهم اللينو بالعمالة           
 مع القيادي المفصول من حركة فتح محمـد         بالتنسيقللموساد عن تحركات حزب اهللا في الجنوب        

  .دحالن
٢٨/٣/٢٠١٤، رأي اليوم، لندن  

  

  سرى إال بوجود ضماناتلن نفرج عن األ: نتنياهو .١٤

 ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية أن الحكومة االسرائيلية ابلغت : القدس دوت كوم-رام اهللا 

 االميركية رسميا ليل االربعاء الخميس أنها لن تفرج عن الدفعة الرابعة من االسرى اال اذا اإلدارة

وبحسب المصادر ذاتها، فان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين  .تلقت ضمانات بتمديد المفاوضات

الفلسطينيين يريدون  "ان- اتصال خالل-نتنياهو ابلغ وزير الخارجية االميركي جون كيري 

الق سراح الدفعة الرابعة، ولن يستمروا بعدها في التفاوض، ولن تحقق المفاوضات شيئا، إط

  ".وبالتالي لن تستفيد اسرائيل، وعليه لن نفرج عن االسرى إال بوجود ضمانات

  ٢٧/٣/٢٠١٤، القدس، القدس

  

  بعد خمس سنوات" حزب اهللا"و  بأكملها في مرمى صواريخ حماس"إسرائيل": باراك .١٥

صرح وزير الحرب اإلسرائيلي السابق إيهود باراك، أن تطوراً نوعياً سيطرأ خالل : الناصرة

المستقبل القريب على القدرة العسكرية لفصائل المقاومة المعادية لتل أبيب، األمر الذي سيترتّب 

  .على األمن اإلسرائيلي، وفق تصريحاته" تهديدات حقيقية وخطيرة"عليه 

شهد خالل السنوات الخمس القادمة تغييراً دراماتيكياً في التكنولوجيا إن المنطقة ست"وقال باراك 

العلمية، حيث من المتوقع أن تصل صواريخ الجماعات المسلحة إلى أقصى دقة تمكنها من اختيار 

العلم يخدم مصلحة األعداء اإلرهابيين، وعليه سنستمر "، مضيفاً "أي مبنى في إسرائيل لتضربه

لصواريخ التي ستكون أكثر دقة بكثير وخالل خمس سنوات الصاروخ في رؤية العديد من ا
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، على "سيمتلك أقصى درجة من الدقة حيث يمكنهم استهداف أي مبنى في إسرائيل يريدون ضربه

الذي عقد في تل أبيب " دراسات األمن القومي"وحذّر باراك خالل كلمة ألقاها في مؤتمر  .حد قوله

، "هجوم إرهابي بيولوجي وكيميائي غير مسبوق"لدولة العبرية لـ ، من تعرض ا)٣|٢٦(األربعاء 

ستتسرب بسهولة وبثمن رخيص لألحزاب "الفتاً إلى أن أحدث األسلحة والوسائل التكنولوجية 

في المستقبل، سنرى اإلرهاب يتلقى دعماً من "وأضاف  .، كما قال"اإلرهابية كحزب اهللا وحماس

 في مختبر، يجلس أعضاء عدائيون يخططون ألسلحة دمار شامل العلم والتكنولوجيا، في مكان ما

  .، الفتا إلى المشروع النووي اإليراني"مستقبلية، ونحن ال يمكننا انتظار حصول هذا التهديد

  ٢٧/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  جميع المنطقةب المفاوضات فإن موجة من العنف ستنشب تحال تفجرب: وزير البيئة اإلسرائيلي .١٦

قال وزير البيئة االسرائيلي عمير بيرتس، إنه في حال تفجر المفاوضات : ئل موسى نا-رام اهللا 

عن بيرتس " يديعوت احرونوت"ونقلت صحيفة  ".فإن موجة من العنف ستنشب في جميع المنطقة

". علينا ان نبحث عن الحلول وليس عن توجيه االتهامات"قوله أمام طالب جامعة تل أبيب 

يمتلك زعماء الطرفين الشجاعة لمنع انهيار المفاوضات، واتخاذ " أن  بيرتس عن أمله فيوأعرب

  ".القرارات التي تبقي على األمل قائما في نفوس ابناء المنطقة

  ٢٨/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

  على الواليات المتحدة انقاذ المفاوضات باالفراج عن بوالرد مقابل البرغوثي": ميرتس" .١٧

زهافا غالون الى ضرورة تنفيذ االفراج عن " ميرتس"دعت زعيمة حزب : وسى نائل م-رام اهللا 

الدفعة الرابعة، مؤكدة أنه ال يمكن السرائيل ان تخرق التزامها باالفراج عن األسرى، ووجهت 

اذا كانت ترغب في انقاذ المفاوضات عليها االفراج عن : "رسالة الى الواليات المتحدة بالقول

سجون في الواليات المتحدة بعد ادانته بالتجسس لصالح اسرائيل، مقابل جونثان بوالرد، الم

  ".االفراج عن األسير الفلسطيني مروان البرغوثي

  ٢٨/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

  في عدة قضايا أولمرتمع إيهود سرائيلية تبدأ بالتحقيق النيابة اإل .١٨

بالتحقيق مع رئيس الوزراء االسرائيلي السابق  بدأت النيابة االسرائيلية : خاصةترجمة-اهللارام 

وذكر موقع القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الخميس، أن النيابة  .في عدة قضايا" ايهود أولمرت"



  

  

 
 

  

            ١٣ص                                      ٣١٧٠ :   العدد    ٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة  :التاريخ

والتي تعد من أكثر " أولمرت"العامة في إسرائيل نجحت في عقد صفقة مع مديرة مكتب 

  .ي قد تودي به مجددا إلى السجنالشخصيات قربا منه وتملك الكثير من أسراره الت

تشمل معاقبتها بالسجن الفعلي أحد عشر شهرا بدال " شواله أزكين"ووفقا للموقع، فإن الصفقة مع 

من أن تقضي عاما كامال كما كان مقررا سابقا، مقابل تسليمها ما لديها من معلومات وأسرار 

التي " هولي الند"رزها قضية خاصة عن أولمرت الستخدامها ضده في عدة قضايا سابقة من أب

وحسب موقع القناة فإن  .تملك مديرة مكتبه السابقة غالبية الدالئل المتعلقة بإدانته في هذه القضية

وهاجم مكتب أولمرت . النيابة ستجعل من ازكين شاهدة رئيسية في القضايا العالقة ضد أولمرت

 .الصفقة ووصفها بمحاولة لتحريض اإلسرائيليين ضده

  ٢٧/٣/٢٠١٤، ، القدسالقدس

  

   توافق على بناء مستشفى تركي في غزة"إسرائيل: "هآرتس .١٩

 وافقت اسرائيل على السماح لتركيا بادخال معدات البناء، وأجهزة : بترا–القدس المحتلة 

  .االتصال، والمعدات الطبية الالزمة لبناء مستشفى تركي في جنوب قطاع غزة

بيع العالقات بين اسرائيل وتركيا، وتوقيع اتفاق مع الجانب ويأتي القرار االسرائيلي تمهيدا لتط

ووفقا لصحيفة  .٢٠١٠التركي فيما يتعلق بقضية اسطول سفينة مرمرة التركي إلى غزة عام 

 فإن وزير األمن موشيه يعالون صادق األربعاء على توصيات منسق أمسهآرتس اإلسرائيلية 

لمتعلقة بهذا الشأن، مشيرة الصحيفة الى أن تركيا العمليات في األراضي الفلسطينية المحتلة ا

بادرت بمشروع بناء المستشفى دون التنسيق مع اسرائيل، حيث بدأت ببناء المستشفى في نيسان 

وأعلنت األجهزة األمنية  . على أنقاض مستوطنات نيتساريم في مركز قطاع غزة٢٠١١عام 

  .الزمة لبناء مشروع المستشفىاإلسرائيلية انها ستسمح لتركيا بادخال المعدات ال

  ٢٨/٣/٢٠١٤، الرأي، عّمان

  

   يعترف بأنه كاذب في ادعائه بتعرضه للطعن على يد شبان فلسطينيينسرائيليإجندي  .٢٠

في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنه تبين " اسرائيل اليوم"ذكرت صحيفة :  ترجمة خاصة-رام اهللا

رض للطعن في مستوطنة بسغات زئيف من قبل ثالثة أن الجندي الذي تناقلت االنباء امس انه تع

  وذكرت الصحيفة أن الجندي اعترف امام وحدة التحقيقات  .من الفلسطينيين، قد اختلق حادثة طعنه
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واضافت الصحيفة انه تم تحويله  .الخاصة بالجنود أن اصابته كانت نتيجة سقوطه على االرض

 .للشرطة العسكرية لمتابعة التحقيق معه

  ٢٧/٣/٢٠١٤، دس، القدسالق

  

  حملة رصد إسرائيلية تستهدف المناهج الفلسطينية .٢١

على شن حملة دعائية كبيرة ضد وسائل اإلعالم ومناهج " إسرائيل"تعكف :  النعاميصالح –غزة 

  ".مظاهر تحريضها على إسرائيل واليهود"التعليم الفلسطينية، عبر إبراز 

لشؤون االستخبارية والعالقات الدولية، إن طاقماً وقال يوسي كابروفرسير، مدير عام وزارة ا

متخصصاً من وزارته يقوم برصد يومي وعلى مدار الساعة لما تبثه وسائل اإلعالم، وضمنها 

  .وترجمتها وإطالع ممثلي دول العالم عليها" المواد التحريضية"مواقع اإلنترنت وحصر 

المواد "ير قوله، إن وزارته تعرض اليوم الخميس عن كابروفرس" إسرائيل بالس"ونقل موقع 

على سفارات الدول الممثلة في تل أبيب، عالوة على أنه يتم إرسالها إلى قادة اإلدارة " التحريضية

  .وأعضاء الكونغرس، إلى جانب اطالع كبار المعلقين والصحافيين في العالم على فحواها

 التعليم واألنشطة الالمنهجية وأضاف كابروفرسير أن اهتمام وزارته يشمل رصد محتوى مناهج

التي تقدم في المدارس الفلسطينية، مشيراً إلى أن وزارته ترصد أيضاً ما تتضمنه المهرجانات 

والفعاليات التي تنظمها الفصائل الفلسطينية، من باب إبراز مكامن التحريض الذي تنطوي عليه 

قوم بترجمة كلمات األغاني واألناشيد ونوه كابروفرسير إلى أن فريقه ي .الخطابات التي تلقى فيها

التي تبثها وسائل اإلعالم الفلسطينية، سيما تلك التي تدعو إلى عمليات التفجير التي تستهدف 

  .اليهود

، الذي يعنى "مؤشر التحريض"وكان وزير الحرب موشيه يعلون، هو من قرر تدشين مشروع 

  ".إسرائيل"برصد مظاهر التحريض الفلسطيني ضد 

أن لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ األمريكي قد صادقت على مشروع قانون يربط بين ويذكر 

  ".إسرائيل"تواصل المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية وبين وقف التحريض ضد 

، أنه هو الذي نجح في "اإلسرائيلي"وأكد يوفال شطاينتس، وزير االستخبارات والعالقات الدولية 

رس بإصدار هذا القانون، مشيراً إلى أنه تفاهم مع الكونغرس على تشكيل إقناع أعضاء الكونغ

طاقم لمراقبة وسائل اإلعالم الفلسطينية وعرض تقرير كل شهرين عن مضامين التحريض في 

  .اإلعالم والنظام التعليمي الفلسطيني
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حريض الفلسطيني بمظاهر الت" اإلسرائيلية"من ناحيته، اعتبر المعلق عكيفا إلدار اهتمام الحكومة 

وفي مقال نشره صباح الخميس، في النسخة العبرية  ".النفاق وازدواجية المعايير"مؤشراً يعكس 

على التحريض الفلسطيني في الوقت الذي " إسرائيل"، استهجن إلدار أن تركز "مونتور"لموقع 

ينيين لمجرد أنهم تشجع فيه على اإلرهاب من خالل العفو عن اإلرهابيين اليهود الذين قتلوا فلسط

  .عرب

أصدرت عفواً عن أعضاء التنظيم اإلرهابي اليهودي " إسرائيل"وأعاد إلدار لألذهان حقيقة أن 

، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم ١٩٨٤الذي قام بتفخيخ سيارات رؤساء بلدات فلسطينية عام 

لسطينيين ال ينظر إليه في وأضاف إلدار أن جندياً يهودياً قام بقتل أربعة فتيان ف .بإعاقات دائمة

، ويرفض الجهاز القضائي إبقاءه في السجن آلخر عمره، كما يفعل "إرهابي"على أنه " إسرائيل"

  .أقل من ذلك بكثير" جرائم"بفلسطينيين يرتكبون 

 ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم زوأشار إلدار إلى أن كالً من رئيس الدولة شمعون بيري

، بل إنهما طالبا الشباب ١٩٥٣يع جثمان مئير هارتصيون منفذ مجزرة قبية يشاركا فقط في تشي

ونوه إلدار إلى أن واحدة من الجرائم التي ارتكبها هارتصيون، تمثلت في  .اليهودي باقتفاء أثره

قيامه بقتل عدد من الفتية البدو في مطلع ستينيات القرن الماضي انتقاماً لمقتل أخته في عملية 

فلسطينية، منوهاً إلى أن أرئيل شارون، الذي كان القائد المباشر لهارتصيون رفض أن للمقاومة ال

 .يتم اعتقاله ولو ليوم واحد

  ٢٧/٣/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 

  

   مليون دوالر لتحسين طرق المستوطنين بالضفة٥٧ تخصص سرائيليةحكومة اإلال .٢٢

 مليون ٥٧أكثر من "ون شيكل قررت الحكومة اإلسرائيلية تخصيص مبلغ مائتي ملي: الناصرة

 لتمويل مشاريع صيانة وتحسين الطرق التي يستخدمها المستوطنون اليهود في "دوالر أمريكي

، )٣|٢٧(وقالت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس  .الضفة الغربية المحتلة

 مشروعاً في ١٨يذ إن وزير المواصالت يسرائيل كاتس خصص مبلغ مائتي شيكل لغايات تنف

الضفة الغربية المحتلة خالل السنوات المقبلة، غالبيتها العظمى هي مشاريع لتحسين البنى التحتية 

والطرق المؤدية إلى المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة، 

الذي "  آدم-حزما "ارع مشيرةً إلى أن المشروع األضخم من بينها هو مشروع عزل وتوسعة ش

  ). مليون دوالر أمريكي١٩نحو ( مليون شيكل ٦٦تبلغ كلفته حوالي 
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" بساغوت"وأوضحت أن من بين المشاريع المقررة صيانة الطريق الواصل بين مستوطنتي 

حوالي ثالثة ماليين ( مليون شيكل ١١المقامة على أراضي رام اهللا بكلفة " كوخاف يعقوب"و

 مليون ٣,٨شمال البحر الميت بكلفة " كاليا"ة إلى الشارع الواصل إلى مستوطنة ، باإلضاف)دوالر

 ماليين شيكل ٨بكلفة " بروكين"، وتوسيع مدخل مستوطنة )ما يزيد على مليون دوالر(شيكل 

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة المواصالت  ). مليون دوالر أمريكي٢,٣(

شمال الضفة " اريئيل" جديداً إلقامة خط للسكة الحديدية تربط مستوطنة اإلسرائيلية تبحث مشروعاً

  .١٩٤٨باألراضي المحتلة عام 

  ٢٧/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  "فتح"للحفاظ على موقعه داخل " إسرائيل"عباس ينوي تفجير المفاوضات مع :  إسرائيليتقدير .٢٣

 بالمفاوضات مع ستمرار ال ينوي اإل"محمود عباس" أوساط سياسية صهيونية أن زعمت

ة، وليس للصعوبات والعقبات التي ظهرت خالل ، بل يخطط لتفجيرها ألسباب داخلي"إسرائيل"

يفضل التوجه للمؤسسات الدولية كونها الطريق األسهل بالنسبة " عباس"الفتةً إلى أن المفاوضات، 

مواقف بلظهور اختار اوأشارت األوساط إلى أنّه . له ليحصل على أغلبية تلقائية في بعضها

 مقابل أصوات التحدي "فتح"للحفاظ على موقعه في السلطة وداخل حركة " إسرائيل"متشددة تجاه 

ة ال يشكل أولوي" إسرائيل" مع  سياسياًيعني أن اتفاقاًمعتبرةً أن ذلك ، "محمد دحالن"الصادرة عن 

 أكثر من ساعتين "دحالن"ـ حقيقة منح محطة تلفزيونية مصرية ل أنوأضافت .سياسية بالنسبة له

ة ، مما يعتقد أنه تم بوجود مصادقة سياسي"عباس"ـتهامات لونصف زمن غير مسبوق ليكيل اإل

 نأ لحظوته في مصر، و"عباس"يؤشر لفقدان موضحةً أن ذلك مصرية من أعلى المستويات، 

 .لخليج أمامهضافة إلغالق أبواب السعودية ودول اباإل، "دحالن"الدعم المصري انتقل لمعسكر 

  ٢٠١٤-٣- ٢٧، ٣٠٤٣التقرير المعلوماتي 

  

  طرد ضابطين وجندي على إثر حادثة مقتل زميلهم بالخطأ على حدود غزةالجيش اإلسرائيلي ي .٢٤

 قررت قيادة جيش االحتالل طرد ضابطين وجندي من الخدمة العسكرية على إثر :عكا أون الين

من كتيبة جمع المعلومات " تال نخمان"ة نقيب صدور نتائج التحقيق في حادثة مقتل الضابط برتب

  .، الشهر الماضي بنيران صديقة على حدود قطاع غزة)االستخبارات(القتالية 

تسلم نتائج التحقيق في الحادثة " زبيني غانت"واوضحت صحيفة معاريف، أن رئيس اركان الجيش 

 المقاتلين من الخدمة وفق  قرار تسريحأصدرمن قيادة االحتالل في الجنوب وبعد اطالعه عليها 
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وشمل قرار الطرد جندي  ".سامي ترجمان"توصيات قائد االحتالل بالمنطقة الجنوبية الجنرال 

 وقائد فصيل جمع الكتيبة، وقائد السرية في النار، أطلقكتيبة الدورية التابعة للواء جيفعاتي الذي 

  .المعلومات القتالية المسؤل عن الجندي المقتول

  ٢٨/٣/٢٠١٤، ينعكا اون ال

  

   من قبل األمن السوريعائلة فلسطينية تقضي بانفجار حافلة تم تفخيخها":  العملمجموعة" .٢٥

لقي سبعة الجئين فلسطينيين مصرعهم يوم أمس الخميس جراء انفجـار حافلـة ركـاب               : دمشق

  .ةمفخخة في بلدة اليادودة بمخيم درعا في سوري) سيرفيس(صغيرة 

: إن الـضحايا هـم    ) صـفا (في بيان وصـل     " جل فلسطينيي سورية  العمل من أ  "وقالت مجموعة   

رضوان حسن السبروجي، وكاملة حسين علي، وإيمان الجاموس، وعائشة السبروجي، والطفلـين            

  .هبة ومحمد رضوان السبروجي

نتيجة الجفاف النـاجم عـن نقـص التغذيـة          )  عاما ٧٠(وأضافت أن المسنة حمدة حسين يحيى       

  .لحصار على مخيم اليرموكوالرعاية الطبية بسبب ا

وأوضحت المجموعة أن حافلة الركاب تعود ملكيتها لهايل السبروجي المقيم في بلـدة المزيريـب             

حارة الهيب، وقد تم احتجازها من قبل قوات األمن السوري لعدة ساعات حيث تم تفخيخها هناك،                

 .لحضور السـتالمها  وبعد ذلك أخبرت قوات األمن السوري صاحب الحافلة المحتجرة بضرورة ا          

وأشارت إلى أنه وأثناء عودته إلى بيته الكائن في بلـدة المزيريـب إنفجـرت العبـوة الناسـفة                   

  .وقوع عدد من الجرحىلالمزروعة فيها، حيث قضى هو وأفراد عائلته جميعاً، إضافة 

٢٨/٣/٢٠١٤، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية،   

  

  في الضفة بأوراق مزورة فلسطينية  محاوالت إسرائيلية في تسجيل أراضإفشال .٢٦

نجح محامو ملف الجدار واالستيطان في إفشال إحدى محاوالت الشركات االسـتيطانية            : )ق ن ا  (

  .تسجيل أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، استناداً إلى أوراق مزورة" اإلسرائيلية"

بدل هولدنجز،  (تين االستيطانيتين   طلب الشرك " بيت إيل "وردت لجنة التسجيل األولى في مستوطنة       

تسجيل قطعة أرض من أراضي قرية مسحة في محافظة سلفيت، تعـود ملكيتهـا              ) وكفعات نوف 

لمواطنين فلسطينيين من عائلة قادوس، بعد أن أثبت المحامي قصي عواد أن الوكاالت والعقـود               

  .التي تستند إليها الشركتان هي أوراق مزورة

٢٨/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة،   
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  االحتالل يدّرب أطبائه على أجساد األسرى الفلسطينيين: هيئة حقوقية .٢٧

كشفت مصادر حقوقية فلسطينية، النقاب عن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلية بإخـضاع            : الخليل

األسرى الفلسطينيين المرضى في معتقالتها الختبارات وفحوصات طبية وهمية ضـمن عمليـة             

  .حديثي التخرجتدريب أطباء إسرائيليين 

إن إدارة سجون   “،  )٣|٢٧(يوم الخميس   " قدس برس "وقال مركز األسرى للدراسات في بيان تلقّته        

االحتالل تعذّب األسرى المرضى فيما يسمى بمستشفى سجن مراج الرملة علـى أيـادي أطبـاء                

  .، وفق البيان"متدربين خريجين عديمى الرحمة وقليلي الخبرة

 الفلسطيني المحرر محمد الحسنى، قوله إنه خضع للمعالجـة مـن قبـل    ونقل المركز عن األسير  

أولئك األطباء وكانت النتيجة سبع عمليات جراحية متتالية في نفس الموضع، مما زاد من معاناته               

  .وألمه، حسب قوله

٢٧/٣/٢٠١٤، قدس برس  

  

   يوما٧٨ً عن الطعام منذ المضرب "أبو ماريا"سير األ يتهدد حياة الموت .٢٨

بات الموت يتربص بحياة أسير فلسطيني بعـد أن تـدهورت أوضـاعه             : وليد عوض  -اهللا  رام  

  . يوما على التوالي٧٨الصحية بشكل خطير جراء مواصلته اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ 

وفي الوقت الذي حذرت مصادر حقوقية من تدهور األوضاع الصحية لألسير وحيد حمدي زامل              

سكان بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، والمـضرب عـن            من  )  عاما ٤٧(أبو ماريا   

 يوما ويقبع في مستشفى وولفسون اإلسرائيلي، ناشدت عائلته، الخميس، المؤسسات           ٧٨الطعام منذ   

 اإلسرائيلي إلنقاذ حياته ووضعه الـصحي       االحتاللالدولية والجهات المعنية بالتدخل لدى سلطات       

  .اآلخذ بالتدهور بشكل خطير

لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان إن األسير أبو ماريا والمعتقـل          " أحرار"ن جهته، قال مركز     م

 االعتقـال ، يخوض إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار          ٢٠١٢|١٠|٣٠منذ تاريخ   

اإلداري بحقه والذي تجدد له أكثر من أربع مرات بشكل متتالي، وهو اآلن في تـدهور صـحي                  

 كان سليماً ال يعاني أي مرض، مشيرا الى أن األسير مصر على مواصلة إضرابه               خطير بعد أن  

عن الطعام حتى تحقيق مطلبه بإنهاء اإلعتقال اإلداري ضده، حيث ينتهي تمديد اعتقالـه اإلداري               

  . نيسان المقبل٢٨في 

٢٨/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   
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  ن الدفعة الرابعةخطوات احتجاجية لألسرى بحال عدم اإلفراج ع: قراقع .٢٩

صرح وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن األسرى بالسجون سـيبدؤون            : رام اهللا 

بخطوات احتجاج سياسي إذا لم تلتزم إسرائيل باإلفراج عن الدفعة الرابعة من قـدامى األسـرى                

 األسـرى  وقال قراقع، إن إسرائيل تمارس لعبة االبتزاز البشع تحت عنـوان          . أسيراً ٣٠وعددهم  

وتستخدمهم أداه للضغط والحصول على مكاسب سياسية على حساب الحقوق المصيرية للـشعب             

  .الفلسطيني وهذا ما نرفضه تماما

وكشف قراقع أنه في حال تنصل إسرائيل من اإلفراج عن الدفعة الرابعة حسب األسماء والموعد               

للهيئات والمؤسـسات واالتفاقيـات     فإنه ال خيار أمام القيادة سوى التوجه لالنضمام بشكل رسمي           

  .الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف األربع

٢٨/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا،   

  

  "عيادة الرملة" أسرى مرضى يقبعون بشكل دائم في ستة:  األسيرنادي .٣٠

عيـادة  " أسرى مرضى يقبعون بشكل دائم في ٦أفاد نادي األسير، أمس، بأن ": األيام"رام اهللا ـ  

  .اإلسرائيلي لصعوبة وضعهم الصحي" ملةسجن الر

نـاهض األقـرع، ومنـصور موقـدة،        : وأوضح النادي في بيان صحافي أن هؤالء األسرى هم        

  .ورياض العمور، وخالد الشاويش، ومعتز عبيدو، وصالح الطيطي

قام اثنان من محامينا بزيارة هؤالء األسرى مؤخرا، واتضح بأنهم بوضع سـيئ للغايـة،               : وقال

  ".م يمضي عليهم يزيد من سوء حالتهم الصحية ويهدد حياتهم بالموتكل يو"و

٢٨/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا،   

  

   بأكملها إلى ساحات تدريب محاكاة لحرب قادمة فلسطينية يحول قرىاالحتالل .٣١

، ٤٨ُهرع المواطنين الفلسطينيين في منطقة الجليل السفلي شمال فلسطين المحتلة عـام             : الناصرة

تحام قراهم من قبل آليات عسكرية إسرائيلية ثقيلة، خالل األيام الماضية، دون سـابق              على إثر اق  

وذكرت مصادر فلسطينية في بلدتي عرابة ودير        .إنذار، وألحقت أضرار جسيمة بأشجار الزيتون     

حنا، أن دبابات وناقالت جند ومركبات عسكرية ومعدات ثقيلة اقتحمت بشكل مفـاجئ القـريتين               

  .الحتالل على القتال في القرى اللبنانية وغيرهالتدريب جنود ا

٢٧/٣/٢٠١٤، قدس برس  



  

  

 
 

  

            ٢٠ص                                      ٣١٧٠ :   العدد    ٢٨/٣/٢٠١٤الجمعة  :التاريخ

  

  "يوم األرض" يقررون اإلضراب العام في ٤٨ الـ لفلسطينيقررت لجنة المتابعة  .٣٢

، اإلضـراب العـام      الفلسطيني قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل       : الناصرة

  .من كل عام) مارس( آذار ٣٠، الذي يصادف " األرضيوم" لـ ٣٨والشامل في الذكرى الـ 

هـذا العـام    " يوم األرض "إن اللجنة قررت إحياء ذكرى      : "وقال رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان     

  ."يوم األرض"بإضراب عام وشامل للجماهير العربية، والعمل على تنظيم عدة فعاليات إلحياء 

٢٧/٣/٢٠١٤، قدس برس  

  

   نابلسجنوب شجرة زيتون ٥٠ يقطعون  يهودمستوطنون .٣٣

أقدمت مجموعة من المستوطنين اليهود، يوم الخميس، على اقتالع العشرات من أشجار الزيتـون              

المعمرة والمثمرة في حقول زراعية فلسطينية ببلدة حوارة قضاء نابلس شمال الـضفة الغربيـة                

اليهوديـة  " هاريتـس "وأوضحت مصادر محلية وشهود عيان، أن مجموعة من مستوطني           .المحتلة

دهموا صباح اليوم بلدة حوارة وقاموا بقطع حوالي خمسين شجرة زيتون معمـرة مـن حقـول                 

  .زراعية تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين صبحي أحمد عودة وغازي المختار

٢٧/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين  

  

   فن عالميمن تلبية دعوة للمشاركة في معرض" بيكاسو العرب" يمنع الحصار: غزة .٣٤

في منزل شديد التواضع بأحـد  )  سنة١١(يعيش الصبي الفلسطيني محمد قريقع : غزة ـ رويترز 

  .أحياء مدينة غزة مع أربعة إخوة وثالث أخوات

ظهر ولع محمد بالرسم في سن الخامسة فشجعته أسرته على ممارسة هوايتـه خـصوصا أخـاه                 

  .يرسم حاليا لوحات باأللوان على القماشواستطاع الصبي تطوير مهاراته وبات  .األكبر مالك

تلقى محمد دعوة لالشتراك في معرض فني عالمي لكنه لم يتمكن من السفر خارج قطـاع غـزة                  

وعرضت بعض لوحات الصبي في معرض لرسوم األطفال لكنه لم يتمكن أيضا مـن              . المحاصر

عمالـه هـي مواقـع    وذكر الصبي أن الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامه لعـرض أ          .السفر لحضوره 

  .التواصل االجتماعي على اإلنترنت

ولما رأى الفنان التشكيلي الفلسطيني المعروف فتحي أبو غبن الذي يقيم في قطاع غـزة بعـض                 

لوحات محمد قريقع وجه دعوة إلى الصبي لزيارة مرسمه لكي يقدم له بعـض النـصائح فبـادر                  

رأيت بعـض أعمالـه     وقال أبو غبن    . باشرةمحمد بالذهاب إلى مرسم أبو غبن في اليوم التالي م         
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وأطلق بعض من شاهدوا    . وهي ممتازة مقارنة بعمره، وأتصور أن يحقق شيئاً مميزاً في المستقبل          

  .’بيكاسو العرب‘أعمال محمد قريقع لقب 

٢٨/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   

  

  طينلتطوير محطة مياه في فلس"  الكويتيصندوق اإلنماء" دوالر من مليونربع  .٣٥

 ميـاه   لتحليـه  بتنفيذ مشروع تطوير محطة الفالح       أمسبدأت جمعية الفالح الخيرية في فلسطين       

الشرب بقيمة ربع مليون دوالر في إطار برنامج دعم الشعب الفلسطيني المرحلة الحادية عـشرة               

  . بدعم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويتوذلك

إن الجمعية وفي إطار اهتمامها     "ان طنبورة رئيس جمعية الفالح في فلسطين         رمض .دوقال الشيخ   

بتوفير خدمات المياه لجميع المناطق قامت بتطوير محطة الفالح لتحلية مياه الشرب ليتم تغطيـة               

  ".اكبر قدر من المناطق السكانية في قطاع غزة

٢٨/٣/٢٠١٤السياسة، الكويت،   

  

  "الصندوق األسود"ضمن السلسلة الوثائقية " لمستعربونا"فيلم الفضائية تبث " الجزيرة" .٣٦

بالعبرية، اسم سري لوحدات إسرائيلية ال يمكن تهميشها بين أدوات          " المستعرفيم"المستعربون، أو   

كان هذا   .االحتالل إلدامة سيطرته على فلسطين ومالحقة الناشطين واختراق مناطقهم من الداخل          

الذي بثته قنـاة الجزيـرة      " الصندوق األسود "لسلة الوثائقية   ضمن الس " المستعربون"موضوع فيلم   

  .٢٧/٣/٢٠١٤مساء 

تناول الفيلم عددا من القصص التي تكشف مدى اختراق هذه الوحدات األوساط العربية ليس فقـط                

، ١٩٤٨داخل األراضي المحتلة، بل أيضا في أوساط الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا منذ عام              

 بعمليات التصفيات للمقاومين الفلسطينيين خصوصا أثناء االنتفاضـتين األولـى           ناهيك عن قيامهم  

  .والثانية

ونجح فريق العمل في الوصول إلى عدد من المستعربين، وبعضهم كشف عن معلومـات تنـشر                

  .سلطات االحتالل ألول مرة بشأن ظروف عملهم ومهامهم، والعمليات التي نفذوها وتعتم عليها

٢٣/٣/٢٠١٤وحة، الجزيرة نت، الد  
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  فتح معبر رفحلراندي  ج المصرية تنتقد دعوةالخارجية .٣٧

فيليبو غراندي  " أونروا"مفوض العام لوكالة الانتقدت وزارة الخارجية المصرية الخميس، دعوة 

  .لفتح معبر رفح البري مع غزة والمساهمة بتخفيف الحصار عن القطاع

 العاطي، وفق ما نقلت عنه وكالة الشرق األوسط وقال المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد

المصرية الرسمية، إن مصر تتوقع من األمم المتحدة ووكالتها أن تنسق مواقفها مع المبادئ 

ونروا الدقة والمهنية في األوأضاف عبد العاطي أن على مسئولي  .والقرارات الدولية ذات الصلة

 المجتمع الدولي على تنفيذ تلك القرارات تصريحاتهم، كما تتوقع مصر من المنظمة أن تحث

  .وااللتزام بها

وكان جراندي دعا في مؤتمر صحفي عقده في غزة، بمناسبة انتهاء مهام عمله كمفوض 

لألونروا، السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح مع قطاع غزة وعدم المساهمة في تشديد 

  .الحصار المفروض على القطاع

بالقول إن قطاع غزة ما زال يخضع لالحتالل اإلسرائيلي وهو ما ورد عبد العاطي على ذلك 

 .يضع على سلطة االحتالل المسئولية القانونية والفعلية عن توفير االحتياجات األساسية لسكانه

واعتبر أنه من غير المقبول إطالقا أن يسعى أحد موظفي األمم المتحدة للترويج أو اإليحاء بغير 

  .ذلك

  ٢٧/٣/٢٠١٤ ،فلسطين أون الين

  

   تستأنف الحوار مع حماس وتجدد اإلقامة ألبو مرزوقةالمخابرات المصري":  اليومالمصري" .٣٨

 انتخابات رئاسة في ترشحه السيسيالفتاح  رفضت حركة حماس التعليق على إعالن المشير عبد

 داخلي أو غيره هو شأن السيسيإن ترشح ": وقالت مصادر من داخل الحركة .الجمهورية

  ." والمصريون قادرون على اختيار رئيسهم، وعلى اآلخرين القبول بهذا االختيار أياً كان،مصري

 أن حماس أجرت اتصاالت مع مسؤولين بجهاز " اليومالمصري" سياق آخر، علمت في

المخابرات العامة المصرية الستئناف الحوار بينهما حول عدد من القضايا، منها إعادة فتح معبر 

 والمصالحة مع حركة اإلسرائيليرفح بين مصر وقطاع غزة، وكذلك المفاوضات مع الجانب 

لحوار مع حماس، وكذلك تجديد وقالت مصادر مطلعة إن المخابرات قبلت باستئناف ا .فتح

 في يقيم الذيمرزوق،   للحركة، الدكتور موسى أبوالسياسيتصاريح اإلقامة لنائب رئيس المكتب 

  . أعوام٣القاهرة بشكل دائم منذ 

  ٢٧/٣/٢٠١٤المصري اليوم، القاهرة، 
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  على الشرق األوسط " بادرة خير"ترشح السيسي :  الصهيونيةالصحافة .٣٩

، أن قرار استقالة المشير عبد الفتاح السيسي، من وزارة "ذا تايم أوف إسرائيل"أكد تقرير لصحيفة 

 على منطقة الشرق "بادرة خير"الدفاع واإلنتاج الحربي، وترشُّحه في االنتخابات الرئاسية يمثِّل 

األوسط، حيث أكدت الصحيفة أن السيسي قادر على محاربة اإلرهاب، الذي يدمر البالد، 

  .ها، على حد وصفهاوالمنطقة برمت

إسرائيل تخشى من الجماعات اإلرهابية الموجودة في سيناء، نظرا ألن الحدود ": وقالت التقرير

اإلسرائيلية ملتحمة مع المصرية عبر سيناء التي تعتبرها الجماعات اإلرهابية مقرا لها، ومنذ 

ما أدى إلى زيادة في عزل الرئيس السابق محمد مرسي والقوات المسلحة تسعى لتطهير سيناء، 

نشاط تلك الجماعات، مما بثَّ القلق في نفوس القيادات اإلسرائيلية خوفًا من اقتراب تلك 

إسرائيل تعتبر المشير السيسي رجالً قويا سيستطيع التغلب ": وأضاف ."الجماعات من حدودها

 بالتفاهم، والتبادل على اإلرهاب وسحقه، ومن المتوقع أن تتسم العالقات المصرية اإلسرائيلية

  ." حتى اآلن٢٠١١أكثر من ذي قبل، خاصة بعد أن عاشت مصر أصعب ظروفها منذ ثورة يناير 

نتمنى أن نشهد استقرارا في مصر ألنها دولة كبيرة وأغلب دول العالم لها مصالح ": وتابع التقرير

بعيدا عن اإلرهاب اقتصادية فيها، ونأمل أن يعم السالم والهدوء في منطقة الشرق األوسط 

  ."واالضطرابات السياسية

  ٢٧/٣/٢٠١٤الشعب، مصر، 

  

   تحذر من نجاح مشروع كيري لتصفية القضية الفلسطينيةاإلخوانجماعة  .٤٠
حذرت جماعة اإلخوان المسلمين من نجاح ما وصفته بمشروع كيري لتصفية :  السبيل–عمان 

  .القضية الفلسطينية، وتهيئة الظروف المواتية لذلك
عت الجماعة في بيان عقب جلسة طارئة لمجلس الشورى عقد مساء أمس، للتماسك والوقوف ود

صفاً واحداً في وجه هذه المشروع الخطير، وطالب المجلس أبناء األمة جميعاً بوعي أبعاد هذه 
المؤامرة الكبرى التي تسعى إلى إسدال الستار على القضية الفلسطينية وسيادة دولة الكيان 

على كل فلسطين، كما دعا إلى توحيد كل الجهود والطاقات للدفاع عن كيان هذه األمة، الصهيوني 
  .كما طالب بتجاوز كل الخالفات في سبيل صد هذا المشروع

 ٢٨/٣/٢٠١٤، السبيل، عّمان
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 بمنع الجامعات من عقد اتفاقيـات مـع جامعـات           "النواب" تثمن قرار  "مقاومة التطبيع : "األردن .٤١

  سرائيليةاإل
قدرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع عالياً موقف مجلس : الدستور -عمان

النواب وقراره بمنع الجامعات األردنية الرسمية والخاصة من عقد اتفاقيات تعاون علمي مع أي 
على "الدستور"وأعربت اللجنة في بيان اصدرته امس وحصلت  .من جامعات العدو الصهيوني

نه عن المها من إضاعة فرصة اتخاذ مواقف قوية رداً على جريمة اغتيال الشهيد القاضي نسخة م
رائد زعيتر حيث لم ينجح المجلس في تحقيق أي من مطالبه في طرد السفير الصهيوني، 
واستدعاء السفير األردني من تل أبيب، واإلفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، فضالً عن إعالن 

ي عربة، أن يتصدى المجلس وبحزم ألية ممارسة تطبيعية مع العدو الممعن بطالن معاهدة واد
في ارتكاب الجرائم بحق فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات، ولم يحترم األردن في رعاية المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس والسيادة عليها
  ٢٨/٣/٢٠١٤، الدستور، عّمان

  
  طرين اإلسرائيلي والتكفيري الخمواجهةاألولوية ل": حزب اهللا" .٤٢

الحكومة "الشيخ نعيم قاسم، في احتفال لبلدية حارة حريك، إن " حزب اهللا"قال نائب االمين العام لـ
تشكلت بعد معاناة طويلة، ولو صفت النيات واعترف األطراف بالحقائق والوقائع لتشكلت هذه 

اهنات خارجية، كلها أدت الى الحكومة قبل سنة، ولكن كان هناك معاناة وتضييع للجهود ومر
  ".التأخير

أن االستراتيجية الدفاعية لم تقرر بعد، وأن هناك أطراً لمناقشة هذه االستراتيجية ومحالً وأضاف 
هناك واقع عملي اسمه قوة لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه، علينا أن نحافظ على هذه ولمناقشتها، 

الستبدال هذه القوة أو إلقرار استراتيجية دفاعية القوة وأن نحترمها الى حين نرى طرقاً أخرى 
. تختلف عن الواقع الحالي الذي ننطلق منه لالستراتيجية العملية التي نواجه بها العدو االسرائيلي

  .ألننا أمام خطر إسرائيلي
 عدم ربط لبنان بأزمات المنطقة، يعني ال نربط الحلول بحلول المنطقة، ألن أزمات المنطقة وقال
الخطر اإلسرائيلي : وهنا ألفت الى أننا أمام خطرين كبيرين. ة وال أحد يعلم كم تستمرطويل

 ".والخطر التفكيري، وهذان الخطران لهما أولوية المواجهة
  ٢٨/٣/٢٠١٤، النهار، بيروت

  
ونرحب بالوثيقـة  .. جزء ال يتجزأ من صيدا"عين الحلوة: " اإلسالمية والجماعة الناصري التنظيم .٤٣

  الفلسطينية
التنظيم الشعبي " و"الجماعة اإلسالمية"شهدت صيدا، أمس، لقاء سياسياً بين قيادتي : محمد صالح
مصطفى حسن سعد » القيادة« أمينه العام أسامة سعد وأعضاء "التنظيم"، شارك فيه عن "الناصري
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 المسؤول التنظيمي أحمد الجردلي والمسؤول "الجماعة"وناصيف عيسى وطالل أرقدان، وعن 
  .ياسي بسام حمود ونائب المسؤول السياسي حسن الشماس والمسؤول االجتماعي حسن أبو زيدالس

وتناول المجتمعون الشأن الصيداوي، وتوقفوا أمام اإلعالن المرتقب للوثيقة الفلسطينية في مخيم 
كل ما يساهم في خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في "عين الحلوة، فأكدوا تأييدهم 

لشتات، وخاصة لناحية استتباب األمن، مسجلين استغرابهم لتجاوز المدينة في كّل مراحل اإلعداد ا
  ."للوثيقة، ال سيما أن كل الفعاليات الصيداوية تعتبر أن مخيم عين الحلوة جزء ال يتجزأ من صيدا

ينة ومحيطها، أنّنا نبذل جهوداً، كّل من موقعه، للحفاظ على األمن والهدوء في المد"وأشار سعد 
ومن خالل عالقاتنا مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية نبحث معهم في كيفية تحصين اوضاع 

  ."المخيم وتحصين امن الشعب الفلسطيني وأمن مدينة صيدا واألمن الوطني اللبناني عموماً
منه أنّنا نرحب بأي خطوة تنعكس ايجابا على مخيم عين الحلوة وا"بدوره، لفت بسام حمود 

واستقراره، ولكن ما دامت كل القوى الصيداوية تعتبر ان مخيم عين الحلوة جزء من مدينة صيدا، 
فنحن نستغرب التجاوز الذي حصل بالتواصل مع فعاليات صيدا بهذه المبادرة، وإن كنا لن نقف 

 ."حجر عثرة أمام تطبيقها
  ٢٨/٣/٢٠١٤، السفير، بيروت

  

  "مافي مرمرة" حول التعويض عن ضحايا "إسرائيل"تفاق مع  إلى االتوصل قريباً: أوغلوداود  .٤٤

 وزير الخارجية التركي أحمد داود ، أنوكاالت نقال عن ٢٨/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة،  نشرت

على طريق التوصل إلى اتفاق تدفع " تقدماً كبيراً"أحرزتا " إسرائيل"أوغلو أكد أن تركيا و

مافي "على األسطول " اإلسرائيلي"ذين قضوا في الهجوم بموجبه تعويضاً عن األتراك ال" إسرائيل"

  .٢٠١٠الذي كان متوجهاً إلى غزة في " مرمرة

الهوة التي كانت تباعد بين "وقال داود أوغلو في مقابلة مع فرانس برس في قونية وسط تركيا إن 

 للتوصل تحقق تقدم كبير لكن ما زال يتعين على الطرفين أن يلتقيا مرة أخرى. الطرفين تقلصت

  .على المطالب التركية" ننتظر رداً من الجانب اإلسرائيلي "وأضاف". إلى اتفاق نهائي

نائب رئيس أن  بترا  نقال عن وكالةالقدس المحتلة من ٢٨/٣/٢٠١٤الرأي، عمان، وذكرت 

 إسرائيل اتفاق المصالحة بين إن التركية "هورييت"الحكومة التركية بوالنت أرينيتش قال لصحيفة 

 إلىركيا سيوقع على ما يبدو بعد االنتخابات المحلية في تركيا نهاية شهر آذار الجاري، مشيرا وت

 لعائالت إسرائيل مسودة اتفاق المصالحة النهائية التي تتضمن قيمة التعويضات التي ستدفعها أن

 إلى تركيا الشهر الماضي، وستقوم الحكومة التركية بمعاينة أرسلت مرمرة أسطولضحايا 

  .وإسرائيللمسودة اإلسرائيلية والمصادقة عليها بشكل رسمي بين تركيا ا
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  الحترام القرارات الدولية" إسرائيل"يطالب العالم بالضغط على " مجلس التعاون الخليجي" .٤٥

، "إسرائيل"دعت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، المجتمع الدولي إلى الضغط على : )كونا(

أراض عربية، الحترام وتنفيذ القرارات الشرعية الدولية والقانون كونها سلطة قائمة باحتالل 

  .١٩٤٩الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 

وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال 

تحدثاً باسم دول مجلس التعاون  لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان م٢٥ال الغنيم أمام الدورة 

التقارير المعروضة على المجلس حول انتهاكات يتعرض لها الفلسطينيون تؤكد حقيقة "أن 

وأوضح ". استمرار تعنت هذا االحتالل واستمراره في ممارسة تلك االنتهاكات بوتيرة ممنهجة

لحقوق اإلنسان وتقرير مقرر الوقائع التي يعرضها تقرير مفوضة األمم المتحدة السامية "الغنيم أن 

" إسرائيل"األمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي العربية التي تحتلها 

تؤكد استمرار عملية قتل المدنيين العزل وعمليات هدم القرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة 

كل "وشدد على أن ". حتى األطفالوعملية الترحيل الجماعي القسري والحجز والتعذيب الذي طال 

تلك االنتهاكات الموثقة تتطلب وقفة جادة من قبل مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بما في ذلك 

أيضاً التصدي لسياسة توسيع المستوطنات وأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون وتأثيرها 

  . "الكبير في الحقوق االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين

وشدد الغنيم على مسؤولية المجتمع الدولي السيما مجلس األمن واللجنة الرباعية ومجلس حقوق 

" اإلسرائيلي"على تطبيق القرارات الشرعية الدولية وإنهاء االحتالل " إسرائيل"اإلنسان في حمل 

المستقلة وفق لجميع األراضي العربية المحتلة بما فيها الجوالن السوري وإقامة الدولة الفلسطينية 

القرارات الدولية والمبادرة العربية مؤكدين تضامن دول مجلس التعاون الخليجي مع التطلعات 

  . والطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني

  ٢٨/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة، 

  

  "األقصى"تحذر من محاوالت إسرائيلية لسحب السيادة األردنية عن " اإليسيسكو" .٤٦

للخبراء " اإليسيسكو"ة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة أكدت لجن: بترا –عمان 

 السيادة إلى الداعي اإلسرائيلياآلثاريين خالل اجتماعها السابع، رفض مشروع الكنيست 

 إسرائيل إلزام إلى على المسجد األقصى، لمخالفته كافة االتفاقيات الدولية، فيما دعت اإلسرائيلية

  .الشرعية الدولية الخاصة بالقدس المحتلةبتنفيذ كافة قرارات 
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 لتغيير اإلسرائيليةمغبة الخطوات "وحذرت اللجنة التي اختتمت اجتماعها في عمان أمس من 

 اإلسرائيليبالتصعيد "، منددة "الرعاية األردنية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس

واالعتداءات اليومية على المصلين والزوار ضدها من خالل االقتحامات المتكررة لساحة الحرم 

تفعيل القرارات التي اعتمدتها دورات لجنة التراث العالمي منذ "ودعت إلى  ".ومنع حرية العبادة

 وحتى العام الحالي، وأقرتها جميع الدول األعضاء في المنظمة، فيما طالبت باتخاذ ٢٠٠٦العام 

 في مدينة القدس وخاصة داخل البلدة القديمة ليةاإلسرائياإلجراءات الفورية لوقف الحفريات 

  ".ومنطقة سلوان ومحيط المسجد األقصى المبارك

" اليونيسكو"بمخاطبة لجنة التراث العالمي في منظمة " "اإليسيسكو"وطالبت لجنة التراث في منظمة 

، والوقف بإعادة الوضع إلى سابق عهده في منطقة باب المغاربة" كسلطة احتالل"إللزام إسرائيل 

الفوري لكافة أعمال الحفريات والتنقيب األثري في محيط المسجد األقصى المبارك وإزالة جدار 

مأمن اهللا " وقف كافة أشكال االعتداءات على أراضي مقبرة إلىالفصل العنصري، باإلضافة 

هاي لسنة واعتبرت هذه االعتداءات انتهاكا سافراً للقانون الدولي وبنود اتفاقية ال ".اإلسالمية

  .، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة١٩٥٤

  ٢٨/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

  ربع مليون دوالر من صندوق اإلنماء لتطوير محطة مياه في فلسطين: الكويت .٤٧

 بتنفيذ مشروع تطوير محطة الفالح لتحلية مياه أمسبدأت جمعية الفالح الخيرية في فلسطين 

نامج دعم الشعب الفلسطيني المرحلة الحادية عشرة الشرب بقيمة ربع مليون دوالر في إطار بر

وذلك بدعم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في  NOG11 ٣٧/منحة رقم

  .الكويت

إن الجمعية وفي إطار "وقال الشيخ الدكتور رمضان طنبورة رئيس جمعية الفالح في فلسطين 

قامت بتطوير محطة الفالح لتحلية مياه الشرب ليتم اهتمامها بتوفير خدمات المياه لجميع المناطق 

  ." قدر من المناطق السكانية في قطاع غزةأكبرتغطية 

 كما وتلوثها،أن المشروع الخيري سيساهم إلى حد كبير في حل مشكلة ملوحة المياه "وأضاف 

ل المياه من يساهم في التخفيف من المعاناة والمشقة التي يالقيها السكان والمواطنون من جراء نق

 وفضال عن ذلك فإن مشروع التحلية عمل على الحد من نسبة األمراض الناتجة عن بعيدة،أماكن 

  ."ملوحة المياه وتلوثها

  ٢٨/٣/٢٠١٤السياسة، الكويت، 
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  "بناءة"المباحثات بين كيري وعباس في عمان : مسؤول أمريكي .٤٨

 المباحثات بين وزير أن الخميس األميركيةصرح مسؤول في وزارة الخارجية : )ا ف ب(

 مواصلة عملية السالم المتعثرة، والرئيس إلىالخارجية األميركي جون كيري، الذي يسعى 

 المباحثات بين إن األميركيوقال المسؤول  ."بناءة"الفلسطيني محمود عباس في عمان كانت 

طيني في  في بيت السفير الفلساألربعاء ساعات مساء أربعكيري وعباس، التي استمرت نحو 

  ."كانت بناءة"عمان، 

 بنيامين اإلسرائيليةيخطط للتواصل مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة " كيري أن وأضاف

 األربعاء األردنية روما وزار العاصمة إلىوكان كيري قطع زيارته . " المقبلةاأليام في نتنياهو

، على حد قول المتحدثة باسمه ئيليواإلسرا بين الجانبين الفلسطيني "في محاولة لتضييق الفجوات"

 الملك عبد اهللا الثاني بعيد ظهر األردني بالعاهل أوال األميركيواجتمع الوزير  .جنيفر بساكي

  . يلتقي عباس في المساءأن قبل األربعاء

  ٢٨/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

  "خيرةالوثبة األ" الفلسطينيين واإلسرائيليين بـإلقناعنعمل  :وزير الدولة البريطاني .٤٩

 وزير الدولة البريطاني للشرق األوسط هيو روبرتسون الجهود التي ثمن:  العدوانهال-عمان 

  . بقيادته الحكيمة من اجل دفع عجلة السالم واالستقرار في المنطقةاألردنيبذلها 

 انه لم يلتق كيري في عمان، رغم تزامن زيارة كل منهما للمملكة، واصفا جهود األخير أكدوفيما 

 سابق لم يضع الجهد الذي يضعه كيري في عملية أميركي وزير خارجية أي"ن أير المسبوقة وبغ

  ."جدا تصميمه والتزامه رائع ومميز"، وقال عنه "السالم

 إحقاق أن إال "صعوبة التنازالت الضرورية لتحقيق السالم" األردن وبريطانيا تدركان أن أكدكما 

هو الوقت المناسب " اآلن، وان "واإلسرائيليبين الفلسطيني يتطلب تنازالت من الجان«هذا السالم 

  ."لتحقيق تقدم

 اإلسرائيلي البريطاني طبيعة التنازالت التي يتحدث عنها من قبل الطرفين يوضح الوزير ولم 

 انه قال كلنا نعرف القضايا الرئيسية إال تفاصيل جهود كيري سرية، إلبقاء، احتراما »"والفلسطيني

 تقسيم األراضي والعاصمة المشتركة وتعريف الدولة اليهودية وحق العودة وقضايا المعلقة مثل

  ." كانت جزءا من العمليةأخرى
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 يقبلها أن وثيقة ممكن وأنتج نهاية الطريق إلى هناك شعورا بأن كيري وصل أن وأضاف

 من الطرفين  يتطلباألمر اتفاق سالم فان أي معادلة ولكن وكعادة إيجادنجح في "، وانه "الطرفان

  ."، القيام بالوثبة األخيرةواإلسرائيليينالمعنيين الفلسطينيين 

 متاحة، وان الجميع يريد لخطة أخرىكما شدد على انه في اللحظة الحالية، ال يوجد خيارات 

  . األمر الرئيسي لبالده ولألردن هو دعم هذه العمليةأنكيري النجاح، واعتبر 

 الجميع إن على حساب األردن، قال الوزير البريطاني  حال سيكونأنوحول ما يشاع من 

 تكون مفيدة للجميع، وان أن على الوثيقة أن وأكد "بالمجتمع الدولي يتفهمون هذا القلق في األردن

 هي المجتمعات المضيفة في األردن حيث يتواجد اآلنوان القضية الملحة  .الجميع يفهم ذلك

  . الالجئين السوريينأغلبية

، إسترليني مليون جنيه ١٠٠ من أكثر الدعم البريطاني لألردن العام الماضي بلغ أن أوضحكما 

نروا ومنظمات غير حكومية، و لوكاالت األمم المتحدة واألإنسانيةتوزعت على مساعدات 

  . للمجتمعات األردنية الفقيرةإنمائيةومساعدات 

  ٢٨/٣/٢٠١٤الرأي، عمان، 

  

  الواليات المتحدة األمريكيةول الجمعيات اليهودية في  مليار دوالر أص٢٦: دراسة أمريكية .٥٠

أظهرت دراسة أجريت في الواليات المتحدة، أن مؤسسات :  من مصطفى كيليش–نيويورك 

 مليار دوالر، وتحصل على ٢٦المجتمع المدني اليهودية األمريكية تمتلك أصوال تصل قيمتها 

  .الر مليار دو١٤ و١٢إيرادات سنوية تتراوح قيمتها بين 

 األسبوعية، التي تصدر عن Forwardونُشرت الدراسة، التي تعد األولى من نوعها، في مجلة 

 من ٣٦٠٠واستندت الدراسة على البيانات التي أرسلتها . الجالية اليهودية في الواليات المتحدة

، بسبب إعفائها من الضرائب، كما أجرى ٢٠١٢تلك المؤسسات إلى السلطات األمريكية، عام 

  .عدو الدراسة مقابالت مع عدد من المسؤولين في تلك المؤسساتم

وكثيرا ما تثور نقاشات من حين آلخر، حول األصول التي تمتلكها مؤسسات المجتمع المدني 

اليهودية في الواليات المتحدة، واإليرادات التي تحصل عليها، خاصة مع إعفائها من الضرائب، 

  .تُجرى فيها دراسة شاملة، يتم نشرها، حول هذا الموضوعإال أن هذه هي المرة األولى التي 

 التي تحصل تاإليراداوال تشمل الدراسة األصول التي تمتلكها الكُنُس والمؤسسات الدينية، أو 

  .عليها، وذلك ألن المؤسسات الدينية غير مجبرة على اإلفصاح عن بياناتها المالية
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ات التي تجمعها المؤسسات اليهودية، تذهب إلى وأظهرت الدراسة أن النسبة األكبر من التبرع

المؤسسات التي تقدم مساعدات إلى إسرائيل، في حين يحل اإلنفاق على التعليم في المركز الثاني، 

 من التبرعات %٣٨رغم كثرة الحديث عن االهتمام الذي توليه الجالية اليهودية للتعليم، إذ ذهبت 

، خالل فترة الدراسة، والتي functional agencies هودية،التي حصلت عليها الوكاالت الفنية الي

 من تلك التبرعات ذهبت %٢٠ مليار دوالر، إلى مؤسسات تقدم المساعدة إلسرائيل، و٣,٧بلغت 

  . إلى الخدمات الصحية واالجتماعية%٢٠إلى التعليم، و

ات اليهودية فيها، ورتبت الدراسة، الواليات األمريكية، من حيث قيمة األصول التي تعود للمؤسس

ومن حيث نصيبها من اإليرادات السنوية لتلك المؤسسات، وتصدرت القائمتين، والية نيويورك، 

التي يعيش فيها حوالي ربع اليهود األمريكيين، إذ بلغت قيمة األصول التي تمتلكها المؤسسات 

اليفورنيا التي بلغت  مليون دوالر، تلتها والية ك٧٦٥ مليارات و١٠اليهودية في نيويورك حوالي 

  . مليارات دوالر٣قيمة أصول المؤسسات اليهودية فيها ما يقرب من 

وبلغ نصيب المؤسسات اليهودية العاملة في نيويورك، من مجمل اإليرادات التي حققتها 

 مليار دوالر، ١٤ و١٢المؤسسات اليهودية األمريكية خالل فترة الدراسة، والتي بلغت ما بين 

 مليون دوالر، تلتها في القائمة والية كاليفورنيا أيضا، التي بلغ نصيبها ٢٤٦رات و مليا٧حوالي 

  . مليون دوالر٢٢٣من اإليرادات السنوية مليار و

  ٢٨/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

   مليون دوالر لدعم موازنتها٣٩ يمنح فلسطين الدوليالبنك  .٥١

، إلى السلطة أمريكي مليون دوالر ٣٩ره  إنه حول، اليوم الخميس، مبلغا قدالدوليقال البنك 

 الذي" الصندوق االستئمانى متعدد المانحين لخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية"الفلسطينية، من 

  .يديره البنك

 المملكة المتحدة حكومتي تُسهم بها التيستساعد هذه األموال، : " فى بيانالدوليوأضاف البنك 

 لموازنة السلطة الفلسطينية، مما ُيوفِّر الدعم لخدمات التعليم،  دعم الحاجة العاجلةفيوالنرويج 

، الفلسطيني تُقدم إلى الشعب التيوالرعاية الصحية والخدمات االجتماعية الحيوية األخرى، 

مع اإلفراج عن هذه الشريحة االئتمانية، سيكون : "وتابع ".ولإلصالحات االقتصادية الجارية حاليا

 حوالي متعدد المانحين لخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، االئتمانيدوق  ما صرفه الصنإجمالي

  ". للسلطة الفلسطينيةأمريكي مليار دوالر ١,١٦

  ٢٧/٣/٢٠١٤اليوم السابع، مصر، 
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  االحتالل يرفض دخول وفد برلماني أوروبي إلى غزة .٥٢

 الرسمي الذي يضم دخول وفد البرلمان األوروبي" اإلسرائيلي"رفضت سلطات االحتالل : )كونا(

العضو البريطاني كريس ديفيز والعضو األلماني نوربرت نيزر والعضو الفرنسي كيل نيلسن 

  .قطاع غزة

وذكر بيان من البرلمان األوروبي الليلة قبل الماضية أن سلطات االحتالل زعمت أن عبور وفد 

 أن وأضاف. طاع غزةال عالقة له بالوضع اإلنساني في ق) ايريز(البرلمان األوروبي لمعبر 

لقطاع غزة " إسرائيل"أعضاء البرلمان األوروبي دحضوا هذا االدعاء بقوة معتبرين أن إغالق "

  ".يعد خرقاً للقانون الدولي

ألحقت كارثة اقتصادية بشعب غزة متسببة بعواقب إنسانية فبدالً من " إسرائيل"ولفت البيان إلى أن 

دافعي الضرائب األوروبيين ينبغي أن تكون السلطات منع الوفد من تقييم استخدامات أموال 

وذكر البيان أن اتفاقية جنيف . ممتنة بشكل كبير للجهود التي يبذلها االتحاد األوروبي" اإلسرائيلية"

هي المسؤولة عن رفاه الشعب الذي تحت سيطرتها واحتاللها إال أن االتحاد " إسرائيل"توضح أن 

  ". إسرائيل"لة عنها األوروبي دفع الفواتير المسؤو

  ٢٨/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة، 

  

  تقرير أوروبي يحذر من تغيير الوضع الراهن في القدس: "هآرتس" .٥٣

تناولت الكاتبة عميره هس تقريرا داخليا، يعود إلى الثامن " هآرتس"في تقرير نشرته صحيفة 

ورام اهللا، شدد بشكل مارس، أعد من قبل ممثلية دول االتحاد األوروبي في القدس /عشر من آذار

مس يحمل طابعا دينيا بحقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية، ويحذر من تغيير "خاص على 

  ".الوضع الراهن في ساحة الحرم، حسبما يطالب بذلك مجموعات دينية يهودية مختلفة

وجود خطر كبير في منطقة حساسة كهذه، وتهديدات واضحة على الوضع "ويحذر التقرير من أن 

الراهن من شأنها أن تشعل ردود فعل متطرفة على المستوى المحلي، وأيضا على مستوى 

  ".العالمين العربي واإلسالمي، ومن شأنها أيضا أن تحرف محادثات السالم عن مسارها

كما يحذر التقرير من إحداث فصل في الحرم الشريف، وتخصيص وقت منفصل لكل ديانة، مثلما 

  .ي في الخليلحصل في الحرم اإلبراهيم

وبحسب الكاتبة فإن التقرير يحذر أيضا، عن طريق التلميح، من نفي بعض رجال الوقف 

  .اإلسالمي والسياسيين الفلسطينيين لوجود عالقة تاريخية بين اليهود وساحة الحرم الشريف
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ة ويصف التقرير سياسة إسرائيل في القدس بأنها تهدف لتثبيت الضم غير القانوني للقدس الشرقي

  .من جانب واحد، ومواصلة فصلها عن الضفة الغربية

وفيما اعتبر على أنه تلميح للواليات المتحدة، كتب معدو التقرير أنه من أجل ضمان سالم حقيقي 

  .فإن المفاوضات يجب أن تضمن مكانة القدس كعاصمة للدولتين

يوليو / فلسطينية في تموزويشير معدو التقرير أنه منذ تجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة ال

 حصل ارتفاع لم يسبق له مثيل في النشاط االستيطاني في القدس، وذلك في إطار ٢٠١٣

إستراتيجية إسرائيلية موسعة تهدف إلى استخدام المستوطنات وشق الطرق وإقامة المنتزهات 

  .والمواقع السياحية من أجل توسيع القدس عميقا في داخل الضفة الغربية

تقرير عرضا موسعا لتدهور الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي للفلسطينيين في ويشمل ال

من سكان % ٣٩كما يشير إلى أن . قدس، ويربط ذلك بشكل مباشر مع سياسة إسرائيلية موجهةلا

  .من ميزانية بلدية االحتالل% ١٠يخصص لهم نحو )  ألفا٣٧٢نحو (القدس هم من الفلسطينيين 

 ألف من المستوطنين في القدس يعيشون في مستوطنات في شرقي ٢٠٠ إلى أن كما يشير التقرير

% ٣٥من أراضي شرقي القدس ليست معدة للفلسطينيين، وإنما يخصص % ٥٢كما أن . القدس

من أراضيهم % ١٣للمستوطنات، وبالنتيجة فإن احتياجات الفلسطينيين للسكن يمكن أن تقوم على 

  .فقط

 المساحة مأهولة، وأن إمكانية البناء المرخص محدودة جدا، وشروط ويشير أيضا إلى أن غالبية

التخطيط والبناء صعبة على التطبيق، وأن عملية تقديم ترخيص بناء مكلفة وتستغرق وقتا طويال، 

 ألفا من ٩٣من البيوت في شرقي القدس بدون تراخيص إسرائيلية، وأن نحو % ٣٣علما أن 

  .جير بسبب هدم بيوتهمالفلسطينيين يواجهون تهديد الته

 منزال في القدس ٩٨، هدمت سطات االحتالل ٢٠١٣وتشير الكاتبة إلى أنه في العام الماضي، 

وكنتيجة لعمليات . الشرقية، وهو عدد يماثل عدد البيوت التي هدمت في السنوات الثالثة السابقة

  .منازلهم طفال، من ١٥٣ شخصا، بينهم ٢٩٨الهدم في العام الماضي فقد اقتلع نحو 

ويشمل التقرير بندا يتناول تقييد حرية الحركة، والذي يطال حرية تحرك مواطنين أوروبيين، 

والذين حصلوا على تصريح بدخول مناطق الضفة الغربية، ويمنعون من دخول القدس والوصول 

  .إلى قنصلياتهم

واجز  معلما يضطرون لعبور ح٢٥٠ طالب ونحو ٢٠٠٠ويشير التقرير إلى أن أكثر من 

وبسبب فرض قيود على حرية التحرك، والتردد . عسكرية يوميا في طريقهم إلى المدرسة
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اإلسرائيلي في االعتراف بجامعة القدس فهناك نقص خطير في معلمي الرياضيات والعلوم، 

  .ونقص في عدد األطباء في العيادات

  .حت خط الفقرمن األطفال يعيشون ت% ٨٥ومن المقدسيين، % ٨٠ويشير التقرير إلى أن 

وتضيف الكاتبة أن التوصيات المشتملة في التقرير الحالي هي ذاتها التوصيات في التقارير 

وجرت إضافة . السابقة، والتي تتضمن تمكين الفلسطينيين، وإنقاذ مكانة القدس كعاصمة للدولتين

 يجب توصيات أخرى مثل الرقابة عن كثب لما يجري في الحرم الشريف وسلوان، والرد كما

، ومطالبة إسرائيل بموقف فرض قيود على حرية "إي"على عمليات اقتالع البدو من مناطق 

  .تحرك المواطنين األوروبيين

ويختتم التقرير بالقول بأنه يجب إعادة النظر في فرض قيود على دخول المستوطنين المتورطين 

  .في أحداث عنف إلى أوروبا

  ٢٨/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  "إسرائيل"قة تكشف أنه أهداها شقة في معلمة بوتين الساب .٥٤

منح الرئيس الروسي فالديمير بوتين معلمته السابقة التي كانت تدرسه اللغة األلمانية : )أ.ب.د(

  .لوكالة األنباء األلمانية أمس)  عاما٩٣ً(كهدية، حسب ما قالت المعلمة " إسرائيل"شقة في 

قد كانت تدرس بوتين في سان بطرسبرغ قبل ، و"نعم، هذا صحيح"وقالت مينا يودتسكايا برلينر 

  .١٩٧٣هجرتها إلى الكيان في عام 

، حيث تعد أسعار العقارات فيها من بين أعلى المعدالت في العالم، "تل أبيب"وتعيش برلينر في 

" إسرائيل"وقالت إن بوتين بدأ بإرسال هدايا صغيرة لها بعد أن تقابال خالل زيارته الرسمية ل

  . مسؤوالً روسياً ساعدها على البحث عن شقة، ودفع مبلغاً غير محدد ثمناً لها وإن ٢٠٠٥عام،

  ٢٨/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة، 

  

  "يهودية إسرائيل" نتانياهو من التمسك بـ أهداف .٥٥
 أسعد غانم

مع بدء التحضيرات لبدء جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية أميركية، 
راء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الخطوط العامة التي ترشد الموقف اإلسرائيلي أعلن رئيس الوز

الرسمي، وتضمنت تراجعاً جوهرياً عن األسس التي تبنتها الحكومات اإلسرائيلية السابقة التي 
دخلت مسار المفاوضات، والتي انطلقت من األساس أنه يجب التوصل إلى اتفاق حول الحدود 

الجانب الفلسطيني على هذا األساس أيضاً، إال أن نتانياهو أراد وضع أسس جديدة أوالً، وقد اتفق 
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لبدء المفاوضات ال تنطلق من ترسيم الحدود وإنما البدء باالعتراف بإسرائيل كدولة الشعب 
  .اليهودي أي اعتراف بيهودية الدولة

في عملية التفاوض لم يكن نتانياهو المسؤول اإلسرائيلي الوحيد الذي وضع قضية االعتراف 
والسالم، فقد ظهرت قضية االعتراف في اتفاق السالم مع مصر ومع األردن وحتى في إعالن 
المبادئ الموقع في أوسلو، إال أنه في االتفاقيات الثالث السابقة اكتفت إسرائيل بصيغة اعتراف 

دتها في الحدود كما هو متعارف عليه في العالقات الدولية، أي اعتراف بكيانات سياسية وبسيا
وحتى موضوع االعتراف بيهودية الدولة فقد ظهر هذا المطلب في الرد . التي تم االتفاق عليها

لذلك فنتانياهو هو الوحيد الذي اشترط . اإلسرائيلي في فترة والية شارون على خريطة الطريق
لدولة وبإسرائيل االتفاق المسبق وأعطاه جوهراً أكثر وضوحاً وملزماً وهو االعتراف بيهودية ا

كدولة الشعب اليهودي، ووضعه على رأس سلم أولويات التفاوض ويسبق المواضيع الجوهرية 
  .األخرى مثل القدس، الالجئين، االستيطان والحدود والترتيبات األمنية

) يونيو(وأكد نتانياهو على مطلب االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في خطاب له في حزيران 
 وفي ٢٠١٠) يوليو(ابه أمام مجلس العالقات الخارجية في نيويورك في تموز ، وفي خط٢٠٠٩

عدة مناسبات الحقة، حتى اجتماعه األخير قبل أيام مع الرئيس األميركي باراك أوباما الذي تبنى 
  .ضمنياً الموقف اإلسرائيلي بالنسبة لهذا المطلب

، فهو يربط بين قضية االعتراف وبين نجاح يعتبر هذا التجديد عند نتانياهو عميقاً وليس جديداً فقط
المفاوضات، ويعتقد أن حل كل القضايا الجوهرية للصراع تتعلق باعتراف الفلسطينيين بالدولة 

جذور «وقد وصف نتانياهو مرات عدة الرفض الفلسطيني بهذا االعتراف بأنه يعود إلى . كيهودية
إذ ال يقبل نتانياهو . سليم بوجود إسرائيل، ويعبر عن إصرار الفلسطينيين على عدم الت»الصراع

ففي لقاء جمعه . المبدأ القائل بأن إنهاء االحتالل سوف ينهي الصراع، بل إن األمر أبعد من ذلك
، قال ٢٠١٢) مارس(في آذار » مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل«في القدس مع منظمة 

وهي مقولة أخرى من بين كثير . »ناعداؤنا ال يكرهوننا بسبب ما نفعل، وإنما بسبب من نكو«
من المقوالت والخطابات التي يؤكد فيها نتانياهو على أن جوهر القضية بحسب رأيه هو ليس 

  .االحتالل وإنما االعتراف
  

ويثابر نتانياهو على خطاب االعتراف في كل مناسبة، يحاول أن يتبع هذه االستراتيجية في إشارة 
، وأن المشكلة ليست إقامة دولة فلسطينية ١٩٤٨ بل في عام ١٩٦٧إلى أن المشكلة ليست في عام 

ويعتبر خطاب االعتراف خطاباً يحاول أن يزيل صفة . بل في عدم االعتراف بدولة يهودية
المحتل عن كاهل إسرائيل، وهذا ما أشار إليه نتانياهو في خطابه الشهير قبل عام في الكونغرس 

ة الغربية ليس احتالالً بل هو عودة إلى أرض األجداد حيث عندما قال بان تواجد اليهود في الضف
وبهذا فانه يحاول أن يقول إن إسرائيل ليست دولة محتلة، بل . أن األرض هي حق تاريخي لليهود

حقها في هذه األرض هو حق تاريخي وديني، وانه مستعد للتنازل بألم عن هذه األرض مقابل 
  .اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة

 نتانياهو جيداً معنى مطلب االعتراف وانعكاساته على مجمل القضايا الجوهرية، فاعتراف يدرك
فلسطيني بيهودية الدولة معناه تنازل فلسطيني عن حق العودة، ولن يكون هنالك معنى للتفاوض 
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حول هذا الموضوع، وأن مطلب االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية هو مطلب يتناقض مع 
تي تدعيها إسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بمكانة وحقوق الفلسطينيين من الديموقراطية ال

مواطني إسرائيل، كما إن نتانياهو من خالل هذا المطلب سيحصل على اعتراف فلسطيني 
بالرواية التاريخية اإلسرائيلية والحقوق اليهودية في القدس وفي الضفة الغربية وانعكاسات ذلك 

يدرك نتانياهو أيضاً أن الفلسطينيين . طنات في الضفة الغربيةعلى موضوع السيادة والمستو
  .يدركون ذلك، لهذا فهو يدرك أن مطلب االعتراف معناه إفشال المفاوضات حتى قبل بدئها

للتلخيص، يشكل اإلصرار على مطلب االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ترتيباً جديداً ألولويات 
ومن الممكن فهم هذا الموقف .  جديدة إلى القضايا الجوهريةالتفاوض اإلسرائيلية وإضافة قضية

األول، على انه يمثل منطلقاً أيديولوجيا عميقاً لليمين اإلسرائيلي الذي يعتبر : في أربعة سياقات
وثانياً، من الممكن . الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على انه صراع حول وجود إسرائيل وشرعيته

تيكي يتطلع إلى وضع عقبات جدية أمام نجاح المفاوضات، وهذا أيضاً أن يفهم على أنه موقف تك
من أولويات سياسة نتانياهو، على رغم إعالنه اللفظي بانه يؤيد الوصول إلى تسوية تتضمن إقامة 

وثالثاً، االعتراف الرسمي الفلسطيني بهذا المطلب سوف يؤدي إلى تعميق . دولة فلسطينية
 وسوف يؤدي إلى تعمق انعدام الشرعية لقيادة محمود عباس وسلطة الخالفات داخل الفلسطينيين

رام اهللا، فهذا المطلب يمثل خطاً أحمر حقيقياً في طريق تطلع الفلسطينيين من مواطني إسرائيل 
التي صدرت عن لجنة » التصور المستقبلي«إلى المساواة وقد أعلنوا ذلك بشكل واضح في وثيقة 

، كما أن هذا االعتراف يتناقض جوهرياً مع مطلب حق ٢٠٠٦هم عام المتابعة العليا التي تمثل
العودة لالجئين الفلسطينيين أو على األقل هذا ما تسعى إسرائيل إليه، وبهذا فان نتانياهو يتطلع 
إلى تعميق المأزق الفلسطيني الداخلي، وهو يدرك أن غالبية الفصائل والقوى السياسية، بما في 

ورابعاً، يتطلع نتانياهو من وراء االعتراف . لن ترضى بهذا االعترافذلك داخل حركة فتح، 
الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية إلى الحصول على اعتراف دولي متجدد بهذا المطلب وسوف 
يضعف هذا االعتراف الدولي من النقد المتسع إلسرائيل في العالم عموماً، وفي الغرب خصوصاً، 

ية والتي باتت تعرف بأن المعنى الحقيقي للدولة اليهودية هو تفوق بما في ذلك في أوساط يهود
  .عرقي يهودي يضع غير اليهود في خانة المواطنة الثانوية، والمستجدية في دولة اليهود

٢٨/٣/٢٠١٤، الحياة، لندن  
  

  وإسرائيل تبني المستوطنات لتفرض التوطين" إنَس حق العودة"مذ قال أولمرت لعباس  .٥٦
 اميل خوري

 الفلسطينيين في لبنان بات واقعاً مفروضاً وإن يكن مرفوضاً، إن توطينصار ممكناً القول هل 
ألن اسرائيل ترفض عودتهم وتحاول التخلص حتى من الفلسطينيين داخل دولتها وهي تواصل 
قضم أراضيهم ببناء المستوطنات بحيث ال يبقى منها ما يكفي إلقامة دولة لهم بل مجرد حكم 

ين الفلسطينيين في لبنان يغير تركيبته الديموغرافية ويخّل بالتوازنات الداخلية وينتهك وتوط. ذاتي
ال فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، وال : "من مقدمة الدستور وفيها" ط"مضمون الفقرة 

  !، فهل إذا تم التوطين يصبح لبنان معرضاً لخطر التجزئة والتقسيم؟"تجزئة وال تقسيم وال توطين
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الواقع أنه عندما تتوصل اسرائيل إلى إسقاط حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، فإلى 
أين تكون عودتهم؟ أفال يصبح توطينهم حيث هم هو الحّل الواقعي أو هو الواقع وال يعود للقرار 

قمم  أي قيمة وال قرارات الجامعة العربية وال١٩٤٨ الصادر عن مجلس األمن الدولي عام ١٩٤
العربية وال ما نص عليه الدستور اللبناني، ويذهب الكالم على أهمية كل ذلك هباء، كالقول أن 

ألن األمم المتحدة قبلت عضوية ...  قد يسقط شرعية اسرائيل كدولة١٩٤الغاء أو إسقاط القرار 
نساني وال اسرائيل فيها بشروط وهي ملتزمة تنفيذها وتنفيذ كل القرارات ألن حق العودة هو حق إ

يمكن أي سلطة حتى لو امتلكت الصفة التمثيلية أن تفاوض على هذا الحق الذي يعود إلى كل 
الجئ حرية التصرف به، عدا أن حق العودة يستند إلى شرعة حقوق االنسان، وتعويض من ال 

نذ  اسرائيلية م–وقد بذلت جهود أميركية . يرغب في ذلك ال يلغي هذا الحق إال لمن يتنازل عنه
 إلى اليوم كي يتنازل الفلسطينيون عن حق العودة، وساعد طول الوقت على ١٩٤صدور القرار 

ذلك ألن األجيال الفلسطينية التي ولدت ونشأت في الدول المضيفة فقدت حنينها إلى فلسطين 
  .والعودة إليها ألنها ال تحمل شيئاً من الذكريات التي حملها اآلباء واألجداد

يل في المراهنة على الوقت الذي من خالله مارست على األرض سياسات لقد نجحت إسرائ
االستيطان والتطهير العرقي ومصادرة األراضي والتغيير الديموغرافي للمناطق العربية وأبرزها 
القدس الشرقية التي يتطلع الفلسطينيون إليها لتكون عاصمة دولتهم المنشودة لتضعهم في ما بعد 

وهو ما حصل حتى اآلن، ألن القرارات الدولية ظلت أسيرة سياسات ومصالح أمام األمر الواقع، 
الدول الكبرى وال سيما الواليات المتحدة األميركية التي تحظى إسرائيل برعايتها الكاملة وأحياناً 

لذلك ظّل القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية . غير المحدودة منذ نشوئها
  .عطلة بسياسات المصالح االقليمية والدوليةالفلسطينية م

ماذا سيفعل الفلسطينيون وماذا سيفعل العرب لجعل : والسؤال المطروح في ضوء هذا الواقع هو
 القاضي بحق العودة وكذلك القرارات الصادرة عن القمم العربية والتي ١٩٤اسرائيل تنفذ القرار 

 ولالعالن العالمي لحقوق ١٩٤ وفقاً للقرار تطالب بحل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين
. االنسان التي تؤكد كلها الحق االنساني والقانوني لكل فرد في العودة إلى وطنه وأرضه ودياره

هل يتفق العرب والفلسطينيون على عدم توقيع اتفاق سالم شامل وإنهاء النزاع مع اسرائيل إال إذا 
لفلسطينيين إلى دياره، وهل في استطاعة العرب تأمن حق العودة لمن يشاء من الالجئين ا

والفلسطينيين فرض هذا الشرط على اسرائيل تحت طائلة التهديد برفض توقيع السالم معها وقد 
باتوا في وضع العاجز عسكرياً عن استعادة حقوقهم بالقوة، وفي موقع الضعف في المفاوضات 

نه وتفضل أن تحقق األمن أوالً وقد تحقق بحيث لم تعد اسرائيل متهمة بتحقيق سالم دفع هي ثم
  إلى حد بعيد؟

وإذا عجز العرب والفلسطينيون عن جعل اسرائيل تلتزم تنفيذ القرارات الدولية وال سيما القرار 
 المتعلق بحق العودة، فهل يعجز لبنان أيضاً وهو المتضرر أكثر من سواه إذا فرض عليه ١٩٤

ن إليه فيواجه عندئذ مشكلة المطالبة بتجنيسهم تحت توطين آخر لجزء من الالجئين السوريي
الضغط السياسي والمذهبي ومنحهم حق العمل والحقوق المدنية؟ إن هذا ما ينبغي أن يفكر فيه 

فاذا كان الدستور نص في مقدمته على . القادة اللبنانيون وأن يكون لهم موقف واحد وموحد منه
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ل التوطين، هل تصبح التجزئة أو التقسيم جائزاً وأي وحص" ال تجزئة وال تقسيم وال توطين"أن 
  لبنان يكون عندئذ وأي صيغة مالئمة توضع له باتفاق الجميع؟

انس حق العودة وتدبر : "قال إيهود أولمرت عندما كان رئيساً لحكومة اسرائيل لمحمود عباس
  !ون ينسون هذا الحق؟فهل بدأ العرب والفلسطيني"... شؤون المخيمات في لبنان فهي باقية هناك

٢٨/٣/٢٠١٤، بيروت النهار،  
  

  وما يجب قوله عربياً.. »إيباك«نتنياهو و .٥٧
  أسعد عبد الرحمن

تعودنا على عنجهية وصالفة القادة اإلسرائيليين في تصريحاتهم، وهم الذين يدركون أنه لوال 
اؤون، بل تجاوز الضعف العربي الفلسطيني وغياب العدل الدولي، لما سمح لهم بالتطاول كما يش

األمر ذلك حين وصل التطاول في تصريحاتهم سياسيين غربيين يدعمون إسرائيل على طول 
إنه التزوير إذ يبلغ مداه، والبهتان إذ يصبح بال . الخط، وعلى رأسهم أسماء مسؤولين أميركيين

  !حدود، حين نجد الجالد يطالب الضحية االعتراف بحقه في الحياة
عمل السياسي، كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي اليميني، بنيامين نتنياهو، أكثر منذ بداياته في ال

وفي هذا السياق، تجلت . القادة اإلسرائيليين صالفة، رغم أنه سياسي يملك الحنكة والتجربة
، معتبراً أنها »إنها عاصمتنا.. القدس ليست مستوطنة«وقاحته داخل البيت األبيض معلناً أن 

إنما هو إنكار » يهودية إسرائيل«ائيلية وأن رفض الفلسطينيين االعتراف بـوالخليل مدن إسر
لحق إسرائيل في الوجود، مع كيل االتهامات المتتالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بشنها حملة 

  !تحريض على الكراهية ضد إسرائيل
نة الشؤون العامة لج« ألف ناشط في المؤتمر السنوي لـ١٤لقد جاءت كلمة نتنياهو مؤخراً أمام 

، وهي أكبر منظمات الضغط اليهودية الصهيونية في الواليات )إيباك(» األميركية اإلسرائيلية
على رئيس «: وكان مما قاله. المتحدة، مفعمةً بالتقوالت ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ل المطالب السلطة الفلسطينية سرعة االعتراف بيهودية الدولة، والتوقف عن خلق أعذار حو
: وقال في توجه مباشر لعباس. »األمنية الرئيسية إلسرائيل مقابل االعتراف بدولة فلسطينية

وختم نتنياهو . »من دون أعذار، ومن دون تأجيل، لقد حان الوقت لذلك. اعترف بالدولة اليهودية«
ل هي الرأفة، في شرق أوسط مليء بالبربرية وسفك الدماء، إسرائيل إنسانية، إسرائي«: باالدعاء

  !»إسرائيل هي قوة من أجل الخير
، يوجه رسالة واضحة لكل »الدولة اليهودية«نتنياهو، بمطالبته الفلسطينيين سرعة االعتراف بـ

عن إمكانية إغراق إسرائيل بالالجئين أو بتر أجزاء من «فلسطيني من أجل التخلي، كما قال، 
دولة «تكن قادرة يوماً على تعريف مصطلح هذا علماً بأن إسرائيل لم ! »النقب أو الجليل

وإلى ذلك فإن السلوك اإلسرائيلي اليوم يتجه للتشدد . ، وهذا ما يفسر افتقارها لدستور»يهودية
. والتصلب والقسوة في ظل المفاوضات الثنائية مع الجانب الفلسطيني ضمن المساعي األميركية

فكار مثيرة للجدل السياسي، بهدف وضع ونتنياهو هنا يتميز بالقدرة على طرح اقتراحات وأ
وقد تجلت هذه األفكار في مطالبات . العراقيل في دواليب التفاوض وإحباط المفاوض الفلسطيني
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أفيجدور «أخرى، منها الفكرة العنصرية الجديدة التي طرحها بالتنسيق مع نتنياهو وزير خارجيته 
المقيمين على األرض الفلسطينية منذ » وطنينالمست«بين » تبادل السكان«، والمتمثلة في »ليبرمان

  .١٩٤٨ بفعل قوة االحتالل واالغتصاب، والمواطنين العرب الفلسطينيين في أراضي عام ٦٧عام 
وفي حقيقة األمر، يسعى نتنياهو لتجريد السلطة الفلسطينية من سلطتها وجعلها دون مضمون، مع 

في مقال تحت » جدعون ليفي«وفي هذا، يقول . استمرار االحتالل لألراضي الفلسطينية دون ثمن
إن الواقع الذي تريده إسرائيل هو بتأييد وزير الخارجية «: »أي وقاحة أكبر من هذه؟«عنوان 

في ذروة التفاوض مع . فعال، إنها وقاحة إسرائيلية. األميركي إلسرائيل في كل أخطائها
 الغربية، إال أنه ليس لها أي نية الفلسطينيين تقوم إسرائيل بكل ما هو استفزازي في الضفة

وهذا صحيح، فالمعاهدات التي تنتزعها قوى منتصرة نتيجة . »للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين
احتاللها ألرض شعب آخر وتشريد أهله واستغالل خيراته، هي معاهدات بين غاصب محتل وبين 

ألقوى، وهي بالتالي شعب مقهور، وهي تعكس حالة استسالم من الطرف الضعيف للطرف ا
ليست صراعاً حدودياً أو إسقاطاً لنظام حكم، وإنما هي حالة استعمارية تكون أي تسوية فيها، 

  .مهما كانت، تسوية ظالمة ألهل األرض الواقعة تحت االحتالل
، وعلى قاعدة مبدأ الندية في التعامل، لم ال »إيباك«وإذ نعود إلى تصريح نتنياهو أمام مؤتمر 

أسرع واعترف : حن معشر العرب وفي الطليعة منهم الفلسطينيون، لم ال نقول لنتنياهونقول، ن
بأن كامل فلسطين هي في األصل والفرع عربية، إسالمية ومسيحية، مع الفارق المتمثل في كوننا 
ندعو لدولة ديمقراطية علمانية، ونؤكد على أن الوجود الصهيوني في فلسطين هو حالة استعمار 

التي » تل الربيع«بالقوة، وليس نزاعاً بين بلدين متجاورين، وأن حيفا، ويافا، وواغتصاب 
، هي مدن »إسرائيل«، وجميع القرى والبلدات والمدن داخل ما أسميتموه »تل آبيب«أسميتموها 

  .فلسطينية كنعانية عربية
هل دولة  «:يتساءل فيه» بيتر بينارت«اإلسرائيلية مقاال للكاتب » هآرتس«وقد نشرت صحيفة 

نتنياهو وليبرمان اليهودية هي التي تثير نفور مواطنيها العرب، أم دولة إسحاق رابين اليهودية 
بالنظر إلى أفعاله «: ويقول الكاتب! ؟»الشاملة التي كرست نفسها، لفترة وجيزة، للمساواة الحقة

ي يريده نتنياهو دولة وأفعال حلفائه السياسيين، فمن الواضح بجالء أن نوع الدولة اليهودية الذ
وهي دولة تسخر من الوعد الوارد في إعالن االستقالل . يشعر مواطنوها بالنفور من الفلسطينيين

بغض النظر عن الدين، أو .. المساواة التامة في الحقوق االجتماعية والسياسية(اإلسرائيلي بـ
  .»)العرق أو الجنس

خيرة، ال يبدو أن ثمة أفقاً سياسياً لنجاح هذه حتى نهاية األشهر التسعة من جولة المفاوضات األ
 سياسي، وأن ما  المفاوضات، حيث يشترط نتنياهو ما يشترط من عدم البدء ببحث أي موضوع

هو مطروح راهناً يقتصر على اإلجراءات األمنية وتفرعاتها، مما يجعلها الموضوع األوحد 
 من استمرار الحكم الذاتي الفلسطيني، مع ومن الواضح أنه لن يقبل الموافقة على أكثر. المطروح

ناحوم «ومما ذكره الكاتب اإلسرائيلي . تأجيل قضايا الوضع النهائي، بمعنى بقاء االحتالل
ويصح . وغد وأحمق: يقول مثل قديمإنه في كل رهان يوجد اثنان«: في مقال حديث له» برنياع

الخير هي أن رئيس وزرائنا ليس هو فبشرى . هذا كما يبدو على الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
لن يسرق «: ويضيف. »وأخشى أن تكون هذه هي بشرى الخير الوحيدة. األحمق في هذا األمر
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، لكنه اضطر لتطويرها )نعم(كانت صيغته األساسية في التفاوض . من نتنياهو) ال(أحد حق قول 
وحينما يكون في أميركا يؤكد ). ال(، لكنه )نعم(بسبب ارتياب القسم اليميني عنده، فهو اآلن يقول 

ونتنياهو حين يردد تقوالته في مؤتمر . »)ال(، وحينما يكون في إسرائيل يؤكد الـ)نعم(الـ
  :، نردد نحن مع شاعرنا الراحل محمود درويش قوله»اإليباك«

  أيها المارون بين الكلمات العابرة
  آن أن تنصرفوا

  وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا
  آن أن تنصرفوا

  ولتموتوا أينما شئتم، ولكن ال تموتوا بيننا
٢٨/٣/٢٠١٤ي، االتحاد، أبو ظب  

  
  عودة مصر إلى حضن الشرعية .٥٨

 رؤوبين باركو
 في الكويت برز قرار أن تستضيف مصر ٢٥في االعالن الختامي لمؤتمر الجامعة العربية الـ 

لنظام المصري الذي أخذ يثبت أقدامه على وقد عاد هذا االعالن فأقام ا. ٢٠١٥المؤتمر التالي في 
األسس الصلبة للشرعية العربية، برغم محاوالت التآمر التي ال تتوقف التي يتعرض النظام لها 

مثّل الرئيس عدلي منصور الوفد . وفي مركزه الفريق السيسي، من قبل منظمة االخوان المسلمين
 مقدمة اهتمامات الجامعة العربية مثل وقد جعل المشكلة الفلسطينية في. المصري في الكويت

 خفية الى قطر التي تستضيف كبار قادة بإشارةودعا منصور . ممثلي الدول العربية االخرى
االخوان المسلمين ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي، وفي توجه الى من يحاولون التشويش على ما 

  .’الى إعادة اجراء حساباتهم من جديد‘يجري في مصر، دعا 
 صاحب اعالن االستضافة المصرية في السنة القادمة، اعالنات لها معان اقليمية شملت تنديدا وقد

 الذين يقفون وراءها، والتعبير عن معارضة سباق التسلح وبأولئكبكل صور االرهاب االقليمي 
ي ، ودعوة الى انهاء الصراعات الدموية في العالم العرب)في اشارة الى ايران(الذري في منطقتنا 

وتنديدا خاصا بما يجري في سوريا مع تأكيد الحاجة الملحة الى الحل ووقف الكارثة الفظيعة في 
  .هذه الدولة

شكرت الجامعة العربية مصر على جهودها في الشأن الفلسطيني وأجلّت دورها الخاص في 
زن  تأييدهم ألبو ماباإلجماعوأعلن اعضاء الجامعة . ف.ت.محاوالت المصالحة بين حماس وم

ممثال للشرعية الفلسطينية، ودعوا الى انشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وعبروا عن 
ومن المثير لالهتمام أن فتحت مصر على . معارضة مشتركة لتعريف اسرائيل بأنها دولة يهودية

إثر اختتام اجتماع الجامعة العربية، معبر رفح مؤقتا، أما منظمة حماس التي ُأخرجت خارج 
القانون في مصر كما تعلمون، فسارعت الى اقتراح لقاء مصالحة عاجل مع قادة السلطة 

  .الفلسطينية
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، أذاع التلفاز المصري اعالنا نُسب ’الى حضن الشرعية العربية‘الى جانب عودة مصر السيسي 
رة الى ادارة اوباما فحواه أن العالقات بين الواليات المتحدة ومصر شديدة األهمية وأن الثو

االخيرة التي جرت هي من وجهة نظر امريكية نقطة تحول ايجابية في مجال االمن وفي المجالين 
وفي الوقت نفسه أفاد مراسلو التلفاز الرسمي المصري عن نبأ وجود خطط . االقتصادي واالقليمي

يضاف ذلك الى تقارير سابقة عن مشروعات ( منطقة صناعية جديدة في مصر إلنشاءروسية 
  ).’المراودة‘ عسكرية وغيرها في مصر روسية

في حين طلب منصور من فوق منصة المؤتمر أن تخفف اسرائيل خطوات الحصار عن سكان 
القطاع، تابعت مصر مطاردة نشطاء ارهاب اسالميين ورجال من حركة االخوان المسلمين في 

 محمد بديع وأكثر من  يقوم فوقباإلعداموما زال حكم ). وهي التي ُأخرجت خارج القانون(سيناء 
 من اعضائها حوكم أكثرهم غيابيا بسبب مشاركتهم في مهاجمة ضباط شرطة ومؤسسات ٥٠٠

وقاطع المحامون المصريون المداوالت . مصرية، وهو ينتظر موافقة مفتي مصر والرئيس
ر القضائية في شأن المحكوم عليهم وعرفوا االجراءات التي أفضت الى إدانتهم بأنها مختلقة غي

  .سليمة ستفضي الى تصعيد نضال الجهات االسالمية
ُعرضت في نشرات اخبار أمس اجراءات استعداد الوحدة الضخمة التي أنشئت في مصر لعالج 

وتشمل القوة عشرات كثيرة من المدرعات . المظاهرات واالخالل غير القانوني بالنظام وتفريقها
دارة المصرية تنظر الى استمرار الفوضى ويبدو أن اال. الحديثة وقوة بشرية حسنة التدريب

المتزايدة في الدولة على أنه شأن وجودي وأنها قد حسمت االمر أن تعالج في جدية وبال هوادة 
االخالل بالنظام واالحداث االرهابية التي أخذت تتزايد في مدن وطرق نقل الدولة المتصارعة 

  .والفقيرة
. باإلعدامي حركة االخوان المسلمين الذين ُحكم عليهم يتم التباحث اآلن في مسألة اعدام متآمر

  . في احتماالت فوز السيسي في االنتخابات القادمةالدراميةوالسؤال هو ما مبلغ تأثير هذه العملية 
يظهر السيسي في ملصقات في القاهرة في اليسار والى جانبه نمر نبيل، وعن يمين الملصقة يقف 

فقد عرف هؤالء الزعماء جيدا كيف . سطوري جمال عبد الناصرالسادات وفي الوسط الرئيس اال
يعالجون االخوان المسلمين الذين زعموا دائما أن طريقهم هي طريق السالم لكنهم كانوا مشاركين 
دائما في سلسلة اعمال تآمر وتمرد ومحاوالت اغتيال لزعماء مصر من الملك فاروق ورئيس 

وقد يعفو السيسي خاصة عن . ومبارك) الذي قتلوه(ادات الوزراء النقراشي، وعبد الناصر والس
  .المحكوم عليهم ويمهد طريقه بذلك الى رئاسة مصر الجديدة

٢٧/٣/٢٠١٤اسرائيل اليوم   
٢٨/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن  
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 :كاريكاتير .٥٩

 

 
 

  ٢٨/٣/٢٠١٤الغد، عمان،   
 


