
    

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

  سرائيلية أبلغتنا أنها لن تلتزم إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرىالحكومة اإل: جبريل الرجوب

  قدسيينتقرير لممثلية االتحاد األوروبي في القدس يحذر من تغيير وضع األقصى والمس بحقوق الم

  ودفاعي عنهم لن ينتهي سيجدون العدالة في نهاية المطاف ون الفلسطينيونالالجئ: غراندي

  ١٩٧٦منذ فقط % ١٣المقدسيون ومن أراضيهم % ٤ يمتلكون ٤٨ الـ وفلسطيني: التفكجي

  "ليفياثان"رة تتفاوض مع تل أبيب لشراء غاز القاه": الشعب"

الفصائل والقوى اإلسالمية تطلـق     

حمايـة   لتحييـد و   وطنيةالمبادرة  ال

   الفلسطينيين في لبنان
  

٤ص...

  ٣١٧١  ٢٩/٣/٢٠١٤السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                      ٣١٧١ :   العدد    ٢٩/٣/٢٠١٤السبت  :التاريخ

    :السلطة

 ٧   وثيقة المخابرات المصرية تكشف زيف االدعاءات الموّجهة ضد حماس :حكومة في غزةال.٢

 ٨   اح الدفعة الرابعة من األسرىسرائيلية أبلغتنا أنها لن تلتزم إطالق سركومة اإلالح: جبريل الرجوب.٣

 ٨  القضية الفلسطينية غابت عن حوارات الدول العربية: القدومي.٤

 ٩  "قاوم بغذائك"السلطة الفلسطينية تعلن دعمها حملة .٥

 ٩   قرارات لصالح فلسطينأربعة لألمم المتحدة يعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع: المالكي.٦

١٠  "إسرائيل" تعتقل ثالثة من جرحى االشتباكات مع مخابرات السلطة.٧

١٠  المفاوضات على مفترق طرق: تحليل إخباري.٨

    

    :المقاومة

١٢  "دعوة تضليلية"المطالبة بموافقة كتابية لالنتخابات : ويلالبرد.٩

١٣  أي عمل ضد لبنان معاِد للشعب الفلسطيني: محيسن موفداً من عباس يتفقد المخيمات.١٠

١٤  "شبه مستحيل"تقارب حماس ومصر في المرحلة الحالية : خبراء سياسيون.١١

    

    :اإلسرائيليالكيان 

١٦   الرابح األكبر من األزمة في أوكرانيا هو إيران ألنها ستتقرب أكثر من روسيا: "إسرائيل".١٢

١٦  تل أبيب على استعداد لبذل جهود إضافية من أجل تمديد المفاوضات: هارتس.١٣

١٧  "إسرائيل" تؤرق "حرب األنفاق" :وورلد تربيون األمريكية.١٤

١٨  الجيش االسرائيلي يقتل مسلحين اثنين على الحدود مع سوريا: مصادر عبرية.١٥

١٨    وبين مصر وثيقة عن مفاوضات السالم التي دارت بينها٧٠تنشر " إسرائيل".١٦

    

    :األرض، الشعب

١٩  ١٩٧٦منذ فقط % ١٣المقدسيون ومن أراضيهم % ٤ يمتلكون ٤٨ الـ وفلسطيني: التفكجي.١٧

٢٠  المنهار في محافظة خان يونس بقطاع غزة" القسام"يوسع نطاق بحثه عن نفق االحتالل .١٨

٢٠   وعشرات اإلصابات باالختناق والرصاص"يوم األرض"مسيرات الضفة تحيي ذكرى .١٩

٢١  ال سيادة على المقدسات إال للهاشميين: بمناسبة يوم األرض المخيمات الفلسطينية باألردن.٢٠

٢١    األرض ليوم ٣٨ـ يحيي الذكرى ال ٤٨في الـ ي التجمع الوطني الديمقراط.٢١

٢٢  "األبرتهايد اإلسرائيلي"لمناهضة " يوم األرض"فعاليات في عكا في .٢٢
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٢٢  في الضفة فلسطينياً ١٥االحتالل يعتقل .٢٣

٢٢   في بولندا يهوديإبادة معسكر يزورون" القدس" و"بيرزيت" من نفلسطينيو طالب: هآرتس.٢٤

   

   : ثقافة

٢٣   محمود درويش في موسكو للشاعرتمثال.٢٥

   

   : مصر

٢٣   "ليفياثان"القاهرة تتفاوض مع تل أبيب لشراء غاز ": الشعب".٢٦

٢٤   سقطيال تدعموا السيسي علنا في الوقت الحاضر كي ال يكرهه المصريون و: لوزرائها" إسرائيل".٢٧

٢٧  مخاوف من وجود عناصر تابعة لدحالن في سيناء: الجزيرة نت.٢٨

   

   : األردن

٢٨   لمشروع كيريرفضاً وقفات احتجاجية  ينظمطين وفلساألردنالملتقى الشعبي لحماية .٢٩

   

   : لبنان

٢٨  "يوم األرض"تيار المستقبل يقيم ندوة حوارية في صيدا بذكرى : لبنان.٣٠

   

   :عربي، إسالمي

٢٩  نيةمباحثات سعودية أمريكية حول الوضع في سورية والقضية الفلسطي.٣١

   

   :دولي

٢٩  مجلس حقوق اإلنسان يتبنى قرارات تدين االستيطان واالحتالل االسرائيلي.٣٢

٢٩  تقرير لممثلية االتحاد األوروبي في القدس يحذر من تغيير وضع األقصى والمس بحقوق المقدسيين.٣٣

٣١  ودفاعي عنهم لن ينتهي سيجدون العدالة في نهاية المطاف ون الفلسطينيونالالجئ: غراندي.٣٤

٣٢   في الواليات المتحدة"إسرائيل" حرب الجامعات واألكاديميين ضد :تقرير.٣٥

    

    :حوارات ومقاالت

٣٤  عدنان أبو عامر... ل بإعادة احتاللهاغّزة ترصد تهديدات إسرائي.٣٦
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٣٧  علي بدوان.. مصر وحماس والقرار الكيدي.٣٧

٤٠   الهيجاءأبونواف ... السلطة الفلسطينية كطرف ثالث؟.٣٨

٤١  عودة عودة... !دولة يهودية خالية من العرب..طموح إسرائيلي.٣٩

٤٣   عكيفا الدار... الحقيقة التاريخية لنتنياهو.٤٠

    

 ٤٥  :كاريكاتير

***  

  

  حماية الفلسطينيين في لبنان لتحييد ووطنيةالمبادرة الفصائل والقوى اإلسالمية تطلق ال .١

الفصائل والقوى الوطنيـة واإلسـالمية      ، أن   بيروتن  ، م ٢٨/٣/٢٠١٤،  "٢١عربي  "موقع  ذكر  

 -الفلسطينية في لبنان أطلقت مبادرة موحدة لحماية الوجود الفلسطيني وتعزيز العالقات اللبنانيـة              

  .الفلسطينية

وتهدف المبادرة الفلسطينية الموحدة التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي عقد في مخيم عين الحلوة               

ظة على المخيمات وتحييدها، باعتبارها عنوان قضية الالجئـين، والعمـل           جنوب لبنان إلى المحاف   

 فلـسطيني،   – لبنـاني أو فلـسطيني       -لمنع الفتنة المذهبية، والحول دون وقوع اقتتال فلسطيني         

باإلضافة إلى حماية الهوية الوطنية الفلسطينية من خالل التمسك بحق العودة ورفـض مـشاريع               

  .لبديلالتوطين والتهجير والوطن ا

في " فتح"وتحدث في المؤتمر كل من سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة                

لبنان فتحي أبو العردات، باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثل حركة الجهاد اإلسالمي             

نية، في لبنان علي بركة باسم تحالف القـوى الفلـسطي         " حماس"أبو عماد الرفاعي، وممثل حركة      

وأمير الحركة اإلسالمية المجاهدة الشيخ جمال خطاب، باإلضافة إلى ممثـل عـصبة األنـصار               

في عين الحلوة عبد مقـدح باسـم        " الصاعقة"اإلسالمية الشيخ أبو شريف عقل، ومسؤول منظمة        

  .لجنة المتابعة الفلسطينية"

ـ           ي تـستهدف اإليقـاع بـين       واشتملت بنود المبادرة الفلسطينية على مواجهة كل أشكال الفتنة الت

المسلمين والسعي إلى وأدها ونبذ أي شكل من أشكال الفتنة المذهبية فـي لبنـان، وإدانـة كافـة                   

  .عمليات التفجير التي تستهدف اآلمنين واألبرياء المدنيين على كامل األراضي اللبنانية

وضاع األمنيـة فـي     تولي الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية ضبط األ      "وجاء في بنود المبادرة     

، باإلضافة إلى تعزيز أمن واستقرار      "المخيمات الفلسطينية ما أمكن، والسيما في مخيم عين الحلوة        



  

  

 
 

  

            ٥ص                                      ٣١٧١ :   العدد    ٢٩/٣/٢٠١٤السبت  :التاريخ

المخيمات والتجمعات الفلسطينية ونزع أي ذرائع أو أسباب تؤثر سلبا على ذلك ووقف كل أشكال               

رطه بأعمال أمنية من    التحريض المذهبي والطائفي واإلعالمي، ورفع الغطاء عن كل من يثبت تو          

  .داخل المخيمات الفلسطينية

واتفق المبادرون على الحيلولة دون أن تكون المخيمات الفلسطينية منطلقا ألي أعمال من شـأنها               

المساس باألمن في لبنان، ورفض استقبال أو إيواء داخل المخيمات أي عناصر متورطة بأعمـال               

انتها وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم، ورفـض الثـأر   أمنية، وكذلك رفض كل أشكال االغتياالت وإد    

  .واالنتقام والتبرؤ من مرتكبيها وتوفير الحماية للمدنيين واألبرياء ما أمكن ذلك

واتفق المشاركون على السعي لتسوية أوضاع المطلوبين ومن يلزم من األشخاص مـع الجهـات               

 واألمنـي مـن الجهـات الرسـمية         المعنية في الدولة اللبنانية وتأمين الغطاء السياسي والقضائي       

  .والحزبية اللبنانية لتنفيذ هذه المبادرة

وأكدوا على سياسة الحياد اإليجابي وعدم التدخل في الـشأن الـداخلي اللبنـاني، ورفـض زج                 

الفلسطينيين في التجاذبات والصراعات الداخلية اللبنانيـة، باإلضـافة إلـى تأكيـدهم علـى أن                

ع بين جميع األفرقة فـي لبنـان، ومـساحة للتالقـي اللبنـاني              الفلسطينيين هم صلة وصل وجم    

  .الفلسطيني، وجددوا رفضهم كل أشكال الفرقة واالنقسام والخطاب المذهبي والطائفي

وتعهدت الجهات اللبنانية المعنية في البيان بأن ال توفر جهدا لحماية الشعب الفلسطيني في لبنـان                

الالجئين الفلسطينيين، وكذلك بتخفيـف اإلجـراءات       وقضيته من أي استهداف وحماية حق عودة        

  .على مداخل المخيمات والمعاملة الحسنة للمارة وبخاصة النساء

واعتبر المشاركون أن القيادة السياسية الموحدة في لبنان هي المرجعية العليا والمسؤولة المباشرة             

  .سياسيا وأمنيا عن اإلشراف على هذه المبادرة وتنفيذها

السفارة الفلسطينية في بيـروت     ، عن محمد صالح، أن      ٢٩/٣/٢٠١٤سفير، بيروت،   الوأضافت  

اإلسالمية وافقت علـى    وكافة الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير وقوى التحالف والقوى          

  .المبادرة

 الـى   وإخراجهـا  إنـضاجها وقد لعب مدير عام االمن العام اللواء عباس ابراهيم دورا بارزا في             

، كما ان اللقاءات التي عقدها مسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور مع               العلن

  .الفصائل الفلسطينية ساهمت في تذليل بعض العقبات اللوجستية المتعلقة بمخيم عين الحلوة

 كـان يمكـن ان ينفجـر        يالكبير الذ  االمني   "اللغم"، الى تفكيك    األوساطوسعت الوثيقة، كما تفيد     

 من عين الحلوة، وارست بنودا للتعامل االمني والسياسي اللبناني مع المخيمات الفلسطينية             انطالقا
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في مجال مكافحة االرهاب، ووضع ضوابط للفكر المتطرف التكفيري وابعاد الفلـسطينيين عـن              

  .التجاذبات المحلية اللبنانية واالقليمية العربية

 في مخيم عين الحلوة، والتي حضرها ممثّل حركة         وتخلل احتفالية االعالن عن الوثيقة التي أقيمت      

 المهندس بسام الكجك، إلقاء كلمات لكل من السفير الفلسطيني في لبنـان اشـرف دبـور،                 "أمل"

 "القوى االسـالمية  " و "تحالف القوى الفلسطينية  " و "منظمة التحرير الفلسطينية  "وممثلين عن فصائل    

 "حماس" في لبنان فتحي ابو العردات، ممثل حركة         "فتح"، من بينهم امين سر حركة       "انصار اهللا "و

الحركة االسـالمية   " ابو عماد الرفاعي، امير      "حركة الجهاد االسالمي  "في لبنان علي بركة، ممثل      

 الشيخ ابو شريف عقل وممثـل       "عصبة االنصار االسالمية  " الشيخ جمال خطاب، ممثل      "المجاهدة

  . أبو ايهاب"الجبهة الديموقراطية"

مواجهـة  "، وشددت على    "كافة عمليات التفجير التي تستهدف اآلمنين واألبرياء      "ت الوثيقة   وقد دان 

  ."كل أشكال الفتنة التي تستهدف اإليقاع بين المسلمين

الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية ضبط األوضاع األمنية فـي المخيمـات           " الى تولي    وأشارت

لحلوة، وتعزيز أمن واستقرار المخيمات، ووقـف       الفلسطينية ما أمكن، وخصوصاً في مخيم عين ا       

كل أشكال التحريض المذهبي والطائفي واإلعالمي، ورفع الغطاء عن كل مـن يثبـت تورطـه                

  ."بأعمال أمنية من داخل المخيمات الفلسطينية

أن تكون المخيمات الفلسطينية منطلقاً ألي أعمال من شأنها المساس باألمن فـي             "ورفضت الوثيقة   

  ."رفض استقبال أو إيواء في المخيمات أي عناصر متورطة بأعمال أمنية" إلى إضافة "لبنان

السعي لتسوية أوضاع المطلوبين ومن يلزم من األشخاص مع الجهات المعنية فـي             " إلى وأشارت

الدولة اللبنانية، وتأمين الغطاء السياسي والقضائي واألمني من الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية            

  ."ذ هذه المبادرةلتنفي

سياسة الحياد االيجابي وعدم التدخل في الشأن الـداخلي اللبنـاني، ورفـض زج              "وشددت على   

  "الفلسطينيين في التجاذبات والصراعات الداخلية اللبنانية

بتخفيف اإلجراءات على مداخل المخيمات     "وبالمقابل تتعهد الجهات اللبنانية المعنية، وفق الوثيقة،        

  ."حسنة للمارة وبخاصة النساءوالمعاملة ال

أن هذه الوثيقة   " في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي        "حماس"أعلن نائب المسؤول السياسي لحركة      و

  ."جاءت لتحمي الوجود الفلسطيني في لبنان

 برئاسة المسؤول السياسي في لبنان أبو عمـاد الرفـاعي           "الجهاد االسالمي "وكان وفد قيادي من     

عالقات السياسية شكيب العينا قد زار صيدا والتقى الدكتور عبد الرحمن البزري            يرافقه مسؤول ال  
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وتركز البحث حول بنود الوثيقة الفلسطينية والمعطيات التي أوجبتها وما قد ينتج عنها مـن أثـر                 

  .إيجابي مباشر على الساحتين اللبنانية والفلسطينية

 للفلسطينيين في عدم االنجـرار الـى األحـداث          الرغبة الحقيقية "الرفاعي اعتبر أن الوثيقة تُظهر      

  ."الداخلية اللبنانية، والحفاظ على الحياد

ان "، واعتبـر البـزري      "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين    "كما التقى البزري وفداً قيادياً من       

تُزيـل  "، مشيرا الى انها     " الفلسطينية -الوثيقة الفلسطينية هي تحول مفصلي في العالقات اللبنانية         

  ."جزءاً كبيراً من أسباب التوتر في الساحة الصيداوية

ـ      علي فيصل فـاعتبر الوثيقـة       "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   "اما عضو المكتب السياسي ل

  ."خطوة هامة من اجل ضمان امن واستقرار المخيمات الفلسطينية"

  

  ات الموّجهة ضد حماسوثيقة المخابرات المصرية تكشف زيف االدعاء :حكومة في غزةال .٢

اعتبرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الوثيقة المسربة من إدارة المخابرات : غزة

الحربية المصرية والتي خلت من أي اتهام لحركة حماس باإلضرار بأمن سيناء، هي بمثابة دليل 

  .قاطع على زيف االدعاءات بتدخّلها بالشأن المصري

ستثبت االيام " لرئاسة الحكومة في غزة طاهر النونو، تعقبا على الوثيقة وقال المستشار السياسي

والوقائع أن حماس عندما أعلنت وشددت وكررت أن ال عالقة لها بما يحدث في سيناء أو في أي 

  ".من بقاع مصر فإنها صدقت مع شعبها وأمتها

إن عملية تضليل "، )٣|٢٨(اليوم الجمعة " قدس برس"وأضاف النونو في تصريح صحفي تلقّته 

إعالمي منظمة استهدفت تشويه صورة الحركة وساهمت في خلق رأي عام ضدها دون االستناد 

إلى أي دليل حقيقي، غير أن اطمئناننا إلى ممارستنا يجعلنا في حالة من الثقة أن ما نقوله ستثبت 

  .، وفق تعبيره"صحته ساطعاً كنور الشمس في عز الظهر

 غزة دعوتها لوقف الحملة اإلعالمية التحريضية ضد غزة والمقاومة وجددت الحكومة في

  .الفلسطينية، بعد أن ثبت بالدليل أن لها بكل األحداث الجارية في سيناء

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 
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الحكومة اإلسرائيلية أبلغتنا أنها لن تلتزم إطالق سراح الدفعـة الرابعـة مـن              : الرجوبجبريل   .٣

 األسرى

 ان اسرائيل ابلغتها عن طريق الوسيط أمسأعلنت السلطة الفلسطينية :  ب فأ-رام اهللا 

 سراح الدفعة الرابعة من االسرى الفلسطينيين الذي كان مقررا اليوم، إطالقاألميركي رفضها 

  .مؤكدة انها ستستأنف المساعي الى االنضمام الى المنظمات الدولية

 "فرانس برس" اللواء جبريل الرجوب لوكالة "حفت"وصرح نائب امين سر اللجنة المركزية لحركة 

الحكومة االسرائيلية ابلغتنا من خالل الوسيط األميركي وراعي عملية السالم، انها لن " بأن أمس

.  الشهر الجاري"٢٩ الدفعة الرابعة من االسرى الفلسطينيين المقرر السبت الموافق إطالقتلتزم 

 المتفق عليها من االسرى في السجون االسرائيلية منذ إسرائيل رفضت التزام األسماء"واضاف ان 

  ."١٩٩٣ما قبل اتفاق اوسلو عام 

 مع االدارة االميركية، تفاهماتهاتهرب اسرائيل من تنفيذ الصفقة وعدم التزامها "وقال الرجوب ان 

. "ا االميركية وجهودها التي تمت التفاهمات معها ومن خاللهلإلدارةيعتبر صفعة اسرائيلية قوية 

تضرب بعرض الحائط الجهود االميركية والقانون الدولي والشرعية "واتهم الدولة العبرية بأنها 

  ."الدولية وتستهتر بالمجتمع الدولي

 سيكون بداية لجهد باتجاه المجتمع الدولي إلسقاط أسري إطالقبالنسبة الينا، عدم ": وقال الرجوب

وسنبدأ ... الب بتأمين حماية للدولة الفلسطينية نط": واضاف. " وشعبناألرضناشرعية االحتالل 

بالتحرك باتجاه العمل على تثبيت عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة، وتثبيت المركز 

  ."٢٠١٢القانوني لدولة فلسطين التي اصبحت دولة غير عضو في االمم المتحدة منذ عام 

  ٢٩/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

  غابت عن حوارات الدول العربية الفلسطينيةالقضية: القدومي .٤

قال فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير :  األناضول- أروى الغربي-تونس

 الدول العربية ونقاشاتهم وذلك حواراتعن ” أصبحت غائبة“الفلسطينية، إن القضية الفلسطينية 

  .خصوصا بعد اندالع الربيع العربي

ح لوكالة األناضول، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي، اليوم واعتبر القدومي، في تصري

، أن ما يحدث في "يوم األرض الفلسطيني" لـ٣٨الجمعة، بالعاصمة تونس، بمناسبة الذكرى الـ 

  ."خريف بكل معانيه"الدول العربية في الفترة األخيرة ال يعد ربيعا عربيا بل هو 

  ٢٩/٣/٢٠١٤، رأي اليوم، لندن
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 "قاوم بغذائك" تعلن دعمها حملة لسطينيةالفالسلطة  .٥

 التي "قاوم بغذائك"أعلنت السلطة الفلسطينية يوم الجمعة دعمها حملة :  أشرف الهور-غزة

ستنطلق ضمن فعاليات المؤتمر الوطني لتمكين المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات 

  .المستوطنات، في الثالثين من الشهر الجاري

 إن الحملة "وفا"لحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو في تصريح نشرته وكالة وقال المتحدث باسم ا

التي تقوم عليها هيئة المنظمات األهلية بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص واألهلي والحمالت 

  .’ليست بديال عن أية حملة أخرى بل استكماال لها‘، لالستيطانالدولية المناهضة 

نطلق في ذكرى يوم األرض بمشاركة فعاليات وطنية وشبابية ناشطة وأكد أن هذه الحملة التي ت

دعم وتمكين المنتجات الوطنية "سواء في القدس أو مختلف المحافظات األخرى، تهدف إلى 

 ."ومكافحة منتجات المستوطنات

  ٢٩/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

  قرارات لصالح فلسطينأربعةمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة يعتمد : المالكي .٦

رياض المالكي، باعتماد مجلس حقوق االنسان التابع لألمم . رحب وزير الخارجية د: جنيف

ان التصويت االيجابي على هذه "المتحدة اربعة قرارات لصالح دولة فلسطين، مشيرا الى 

صيره، القرارات هو تأكيد على جملة من االمور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير م

، اضافة الى عدم شرعية ١٩٤وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة الجئيه بناء على القرار 

االحتالل وممارساته، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة االستيطان، وبناء 

جدار الضم والفصل العنصري، واالعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير 

 الممنهجالقسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات االحتالل 

  ".والنمطية لحقوق االنسان الفلسطيني

ان التصويت على قرار المستوطنات يعتبر تطورا تاريخياً في الموقف الدولي حيال "واكد المالكي 

  ". وضرورة وقف دعمها ومقاطعتهاالمستوطنات غير الشرعية في االرض الفلسطينية المحتلة،

 تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات اتخاذوحث المالكي المجتمع الدولي على 

وممارسات االحتالل في اراضي دولة فلسطين المحتلة، والضغط على اسرائيل، القوة القائمة 
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ن الدولي، وخاصة القانون الدولي باالحتالل، لتنفيذ قرارات االمم المتحدة، وقواعد ومبادئ القانو

  .االنساني، والقانون الدولي لحقوق االنسان

كما دعا الدول التخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الشركات المقيمة في أراضيها والخاضعة لواليتها، 

بما في ذلك تلك التي تملكها أو تسيطر عليها، لالمتناع عن ارتكاب أو المساهمة في االنتهاكات 

  .يمة لحقوق اإلنسان الفلسطيني والعمل والتعامل مع المستوطنات وبضائعها وما يصدر عنهاالجس

  ٢٩/٣/٢٠١٤القدس، القدس، 
  
  "إسرائيل" تعتقل ثالثة من جرحى االشتباكات مع  السلطةمخابرات .٧

اعتقل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية قبيل منتصف ليلة :  وكاالت–جنين 

 ثالثة من جرحى اجتياح جنين األخير، عقب اقتحام مستشفى الشهيد خليل سليمان السبت،

وأفاد شهود عيان بأن قوة كبيرة من جهاز  .الحكومي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

المخابرات العامة التابع للسلطة، اقتحمت المستشفى باتجاه الغرف التي يرقد بها كل من الجريح 

دي في حركة الجهاد اإلسالمي بسام السعدي، ومحمود أبو الكامل، وحمادة السعدي يحيى نجل القيا

وأضاف شهود العيان أن مالسنات حادة حدثت في المستشفى، خالل عملية االعتقال،  .واعتقلتهم

  .لم يستطع خاللها األطباء حماية مرضاهم

الشتباك العنيف الذي جرى  جريحا نقلوا الى المستشفى جراء ا١٥والجدير بالذكر، أن أكثر من 

بين الشهيد حمزة أبو الهيجا وقوات االحتالل، فجر السبت الماضي، وصفت جراح بعضهم 

وتسود مدينة جنين ومخيمها أجواء من التوتر في ظل الغضب الشعبي الكبير على  بالخطيرة

لتنسيق األمني أجهزة السلطة، والتي يتهمها المواطنون بالضلوع في اغتيال أبو الهيجا من خالل ا

  .الذي تنتهجه مع إسرائيل

  ٢٩/٣/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 

  

 المفاوضات على مفترق طرق: إخباريتحليل  .٨

تعيش األراضي الفلسطينية حالة من التوتر والترقب وسط مؤشرات  :رام اهللا منتصر حمدان

 مناسبتين بتصاعد المواجهات الشعبية مع قوات االحتالل، خاصة أن الفلسطينيين مقبلون على

وطنيتين، األولى تتمثل في اإلفراج المنتظر عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، 

والثانية حلول مناسبة يوم األرض، ما يؤشر إلى أن األوضاع مرشحة لتصعيد المقاومة الشعبية 
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لى حد في مواجهة االحتالل وسياساته التي تستهدف النيل من اإلنسان الفلسطيني وأرضه ع

  .السواء

، فإن األوضاع مرشحة للتصعيد الذي قد يؤدي الى انهيار "الخليج"وحسب مسؤولين فلسطينيين ل

من سياسات " إسرائيل"، في ظل ما تمارسه "اإلسرائيلي"المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و

على إلغاء " إسرائيل"واجراءات هدفها األساسي هو تقويض المسار السياسي، موضحين أن إقدام 

اإلفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وتكرار اإلعالنات الرسمية لمصادرة 

باتت تضع اإلنسان الفلسطيني " إسرائيل"األراضي وبناء المزيد من المستوطنات يؤشران على أن 

  .وأرضه في مرمى نيرانها

تعطيل " إسرائيل"إن محاوالت وقال وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، أمس، 

 أسيراً من الدفعة الرابعة المقرر اإلفراج عنها، اليوم، هو بمثابة إعالن واضح ٣٠اإلفراج عن 

 وتابع .لالحتاللبرفض السالم العادل بالمنطقة وتكريساً أكثر وأعمق " إسرائيل"من جانب حكومة 

از والضغط تحت عنوان األسرى ومواقفها العنصرية وسياستها باالبتز" إسرائيل"إن حكومة 

  ".تتحدى العالم والمجتمع الدولي وتتصرف بوقاحة حتى مع شريكتها أمريكا

وأضاف اإلفراج عن األسرى محور أي سالم في المنطقة وأساس لبناء تعايش مشترك على هذه 

األرض، ألن األسير الفلسطيني يرمز للحرية والنضال التحريري ضد االحتالل، وال يمكن أن 

  .السجننتخلى عنه والمقايضة عليه أو تهميشه وإبقاءه داخل 

حسن خريشة، تزامن استحقاق اإلفراج .من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د 

عن الدفعة الرابعة من األسرى مع حلول ذكرى يوم األرض يضع الحالة في مهب الريح، ألن 

  .مور نحو المزيد من التصعيد تعمل منذ فترة على دفع األ" إسرائيل"

حنان عشراوي، إن تكلفة .من جانبها قالت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د 

العملية التفاوضية التي وضعها وزير الخارجية األمريكية جون كيري باهظة الثمن، ولسنا على 

  .والعجز األمريكي" اإلسرائيلي"استعداد لدفع ثمن التعنت 

لقد كلفتنا العملية التفاوضية أرواحاً بشرية ال يمكن تعويضها، وسرقة أرض لم يتم لها "قالت و

مثيل في العالم، وارتفاع خطر في االستيطان، وغيرها من عمليات التطهير العرقي التي تشرف 

عليها حكومة االحتالل ومؤسساتها بدءاً بتهويد القدس ومحيطها وتغيير الواقع وهدم المنازل 

والترحيل القسري مروراً بأشكال العقاب الجماعي ضد السكان الفلسطينيين األصليين وحجب 

الحقوق والحريات األساسية عنهم، ونظام السيطرة والتخطيط وتقسيم المناطق، والتحريض على 
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العنصرية والكراهية من المؤسسة الرسمية المتمثلة بحكومة االحتالل المتطرفة وأعضاء الكنيست 

  ".سسة الدينية والمستوطنينوالمؤ

 فلسطينياً وأصابت ٦٠قتلت " إسرائيل"وأشارت عشراوي إلى أنه منذ استئناف المفاوضات، فإن 

 في عمليات خارجة عن القانون، واستخدمت الروايات المشوهة والمزورة لتبرير جرائم ٩٤١

 ٢٠١٢ارنة بعام ،مق% ١٢٣القتل، في حين ارتفعت وتيرة االستيطان في الضفة إلى أكثر من 

 وحدات استيطانية جديدة منذ بدء العملية التفاوضية، أضيف ١٠ .٥٠٩حيث تم العمل على إقامة 

 وحدة استيطانية في بيت حنينا في القدس المحتلة وجبل أبو غنيم، ١٨٦إليها المصادقة على بناء 

منذ بدء العملية  من المنازل والممتلكات الفلسطينية ١٤٩في وقت هدمت فيه قوات االحتالل 

  .التفاوضية

٢٩/٣/٢٠١٤الخليج، الشارقة،   

  

  "دعوة تضليلية"المطالبة بموافقة كتابية لالنتخابات : البردويل .٩

إن مطالبة الحركة بالموافقة    : "صالح البردويل .قال القيادي في حركة حماس د     :  جمال غيث  -غزة

هي التي ترفض إجـراء     " حماس"بأن  الكتابية على االنتخابات دعوة تضليلية؛ إلعطاء انطباع عام         

، داعيا في الوقت نفسه رئيس السلطة محمود عباس إلى موافقة خطية علـى تطبيـق                "االنتخابات

  .المصالحة الوطنية رزمة واحدة

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال خالل لقائه صحفيين قبيل مغادرة قمة الكويـت،      

نحن موافقـون علـى إجـراء       : "على ورقة " حماس"هو أن تقول    لدينا مطلب واحد، و   : "األربعاء

  ".، فهذا كاٍف ألن نبدأ فعلًا عملية االنتخابات وتشكيل الحكومة" أشهر٦االنتخابات بعد 

ـ     عباس يكشف في دعوتـه نوايـاه الحقيقيـة تجـاه           ": "فلسطين"وأضاف البردويل في تصريح ل

اول انتقاء ملف خالفي وغير مضمون العواقـب        المصالحة، فهو ال يريد تطبيق ملفاتها، وإنما يح       

  ".دون تحقيق المصالحة

االنتخابات، وتفعيل منظمـة التحريـر      : وبين أن المصالحة الفلسطينية تنطوي على خمسة ملفات       

الفلسطينية، وإعادة صياغتها في اإلطار القيادي وفق ما يضمن الـشراكة الفلـسطينية، وتـشكيل               

لى التحضير لالنتخابات على مستوى المجلس الوطني والتشريعي،        الحكومة المؤقتة التي تساعد ع    

  .إضافة إلى المصالحة المجتمعية وتهدئة الخواطر بين أبناء الشعب الفلسطيني

وأكد أن حركته تؤيد إجراء االنتخابات، وقد سهلت عمل لجنة االنتخابات المركزية فـي القطـاع                

المصالحة أكبر من قضية تصيد     : "لفلسطينية، قائلًا سابقًا، وهي موافقة على ذلك في إطار الرزمة ا        
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انتخابات هنا وهناك، دون توفير أجواء الحرية في الضفة الغربيـة، ودون ضـمانات للـشراكة                

  ".السياسية الحقيقية التي يشارك بها الجميع

إننا نطالب عباس بكتاب خطي بالموافقة على القضايا كافة رزمـة           : "واستدرك القيادي في حماس   

حدة، وبالتزامن؛ حتى ال يضلَّل الرأي العام الفلسطيني والعربي، والتوقف عن إصدار القرارات             وا

  ".الفردية التي يقوم بها المفاوض مع االحتالل

غير جادتين في تحقيق المصالحة الوطنية، وذلـك يتـضح مـن            " فتح"ورأى أن السلطة وحركة     

  . إجماع وطني أو مشاورة داخلية، وفق قولهانفرادهما بالقرار الفلسطيني، وتصفية القضية دون

السلطة حينما تتحدث عن االنتخابات، وهي تواصل مالحقة المقاومـة، وتتعـاون مـع              : "وأكمل

االحتالل ضد الشعب الفلسطيني يتأكد أنها غير جادة؛ ألنها ال تتحدث عن مـصالحة اجتماعيـة،                

  ".يرهاوإنما تريد توتير األجواء بالتنافس في االنتخابات وتزو

قـال  _ السيما أن مصر تشهد أزمات داخليـة      _وعن إمكانية نقل ملف المصالحة إلى دولة أخرى         

ال ندري هل مصر مستعدة إلى مواصلة رعاية ملف المـصالحة، وهـل أبـو      : "القيادي البردويل 

 ، نافيا في الوقت نفسه وجود أي      "مازن مستعد إلى مباشرة المصالحة دون الرعاية المصرية، أم ال         

  .اتصاالت قائمة لعودة جلسات المصالحة

  ٢٨/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين

  

  أي عمل ضد لبنان معاِد للشعب الفلسطيني: محيسن موفداً من عباس يتفقد المخيمات .١٠

 الخارجية في حركـة فـتح       واألقاليم عضو اللجنة المركزية ومفوض التعبئة والتنظيم        أكد: صيدا

 بالتعاون مع كل القوى الفلسطينية لتجنيب المخيمـات فـي   جمال محيسن ان فتح تقوم بكل جهدها      

 يكونوا واعـين    أن إلى الشعب الفلسطيني    أبناءلبنان اية مأساة جديدة يمكن ان تحصل، داعيا كل          

 الن ذلك ال يخدم القـضية       األخرى أو فقط نحو فلسطين وليس االنتصار لجهة        أجندتهموان تكون   

  .الفلسطينية

 إطـار  جولة تفقدية لمخيمي عين الحلوة والمية ومية في صيدا فـي             ثرإكالم محيسن جاء خالل     

زيارته للبنان موفدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، حيث التقى امين سـر قيـادة          

 سر اقلـيم لبنـان فـي        وأمينالساحة اللبنانية في حركة فتح ومنظمة التحرير فتحي ابو العردات           

على اوضاع الالجئين والنازحين الفلسطينيين في المخيمين، برفقـة         واطلع  . الحركة رفعت شناعة  

امين سر فتح في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة قبل ان يعقد اجتماعا موسعا في مقـر شـعبة                   

 المبـادرة   أهميـة وشدد محيسن في ختام الجولة علـى        . عين الحلوة لكبار مسؤولي وضباط فتح     
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ميع الى التعاون من    ج اليها بين كافة القوى والفصائل داعيا ال       الفلسطينية الموحدة التي تم التوصل    

 بأمنهـا وبالعالقـة     بـاإلخالل  كـان    ألياجل ضبط الوضع االمني في المخيمات وعدم السماح         

 ضد لبنان ومخيماته هو عـدو للـشعب         أمنىالفلسطينية اللبنانية معتبرا ان اي شخص يقوم بعمل         

  .ية يدفع ثمنها غاليا يجره الى معركة جانبألنهالفلسطيني 

  ٢٩/٣/٢٠١٤، المستقبل، بيروت

  

  "شبه مستحيل"تقارب حماس ومصر في المرحلة الحالية : خبراء سياسيون .١١

اتفق خبراء سياسيون فلسطينيون على أن كل محاوالت حركة         : ناألناضو -عال عطااهللا  -  غزة

  ".ؤتي ثمارهالن تجدي نفعا، ولن ت"، التقارب مع النظام الحاكم في مصر، "حماس"

في غزة، أن العالقة بين حركة حمـاس        " األناضول"ورأى الخبراء، في أحاديث منفصلة لمراسلة       

ومصر وصلت فـي    ) التي تشترك مع جماعة اإلخوان المسلمين المصرية في المرجعية الفكرية         (

  ".شبه مستحيل"، وأن التقارب بينهما "نقطة الالعودة"الوقت الراهن إلى 

لغة غزل  "، إن أي    )مستقل(دلل، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة         وقال وليد الم  

، تجاه النظـام    ٢٠٠٧سياسية جديدة تتبنّاها حركة حماس التي تدير الحكم في قطاع غزة منذ عام              

  ".المصري الحالي، لن يكتب لها النجاح

نشطتها والتعامـل معهـا     النظام الحالي في مصر اتخذ قراره بتجريم الحركة وحظر أ         : "وأضاف

  ".كحركة إرهابية

، التي تدير غزة، بالتدخّل في الشأن الـداخلي المـصري       "حماس"وتتهم السلطات المصرية حركة     

  .في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر" عمليات إرهابية وتفجيرات"والمشاركة في تنفيذ 

آذار الجاري، حكما قابالً للطعـن،      /س مار ٤، بالقاهرة، في    "األمور المستعجلة "وأصدرت محكمة   

، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفّظ علي مقراتها داخـل           "حماس"بوقف نشاط حركة    

  .مصر

وموقفها السياسي، وهو ما يحدث اآلن، فثمة       ) غزة(مهما بلغت المرونة في خطابها      : "وتابع المدلل 

  ".قت الراهنقرار اتخذته مصر، ولن تحيد عنه على األقل في الو

النظام المصري يحارب هذه الحركة، ألنها امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين، التي           "وأشار إلى أن    

  ".يعتاش النظام الحالي في مصر من محاربتها وشيطنتّها داخليا وخارجيا
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وفي المستقبل، قد تفرض ضرورات الحكم في مصر، معادالت جديدة تتمثل بقبول حركة حماس              

ر شؤون قطاع غزة، والتعامل معها من منظور إنساني، ولو بشكل جزئـي، كمـا أكـد                 التي تدي 

  .المدلل

لكن في الوقت الحالي، من الصعوبة، بل من شبه المستحيل أن تعود المياه إلى              : "غير أنه استدرك  

مجاريها بين الطرفين، أو أن نشهد مصالحة بين مصر وحماس، رغم كـل محـاوالت األخيـرة                 

  ". كل مناسبة على عدم التدخل في الشأن الداخلي المصريبالتأكيد وفي

بدوره، قال هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية بغزة، إن أي محـاوالت               

  ".لن تلقى مصر لها باالً"تتخذها حماس، في الوقت الحالي، للتقارب مع مصر، 

 مرة أنها ال تتـدخل فـي الـشأن          حركة حماس وبشكل رسمي وواضح تعلن وفي كل       : "وأضاف

الداخلي المصري، بل وتتعامل بشكل طبيعي ومسالم مع النظام الحالي، وتتجنّب التعليق علـى أي         

  ".اإلخوان المسلمين"حدث يتعلق بجماعة 

ونأت حركة حماس بنفسها عن التعليق مؤخرا على حكم أصدرته محكمة مصرية بإعدام عناصر              

غزل سياسـي، أو اعتـراف      "كن المسألة كما يرى البسوس أكبر من        وقادة من جماعة اإلخوان، ل    

  ".صريح تقدمه الحركة للنظام الحالي في مصر

المسألة تجاوزت هذا كله، فالسؤال لدى مصر، والكرة في ملعبها، هل تقبل هي بالتعامـل               : "وتابع

  .!"مع حركة حماس مع كل ما تبديه من مرونة؟

النظام المصري للحركات اإلسـالمية ومـن ضـمنها         " عداء"وأكد البسوس أن المشكلة تكمن في       

  .حركة حماس

ال يمكن لهذه اللهجة السياسية أن تتغير إال بمزيد من الوقت، وتبنّي مصر لمواقف              "ولفت إلى أنه    

  ".جديدة تفرضها أجندة الواقع والمتغيرات في المنطقة

فـي أن الكـرة فـي       " البسوس"، مع   ويتفق عبد الستار قاسم، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني       

  .الملعب المصري، وأن حركة حماس ال حول لها أمام القرار المصري المدعوم عربيا وإقليميا

مصر "إن  ) أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة النجاح بمدينة نابلس شمال الضفة          (وقال قاسم   

  ".تبالغ في ردة فعلها تجاه حركة حماس

 مليون مواطن يعيـشون     ٢ارب حركة حماس وحدها بل هي تعاقب قرابة         مصر ال تح  : "وأضاف

في قطاع غزة، رغم أنه في اآلونة األخيرة تبنّت حماس لغة سياسية هادئـة، وجاملـت النظـام                  

الحالي، ولكن من الواضح أن قرارا اتخذ ولن يتم التراجع عنه يتمثـل فـي مقاطعـة وتجاهـل                   

  ".الحركة
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أن العالقة بين حماس ومصر وصلت اآلن وفي الوقت الـراهن إلـى   وأشار المحلل السياسي إلى     

، مؤكدا أن أي تغيير يسير في االتجاه العكسي، يحتاج إلى وقت كبير، ومتغيرات              "الالعودة"نقطة  

  .سياسية داخلية في مصر وأخرى مرتبطة بالوضع اإلقليمي

  ٢٩/٣/٢٠١٤، رأي اليوم، لندن

  

 مة في أوكرانيا هو إيران ألنها ستتقرب أكثر من روسياالرابح األكبر من األز: "إسرائيل" .١٢

 ستتضرر كثيرا في حال لم يتم وضع االستراتيجيةأقرت الدولة العبرية بأن مصالحها : الناصرة

حد لألزمة األوكرانية المتفاقمة، مشيرة إلى أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ستكون أكبر 

  .الرابحين منها

  والعالقات الدولية في حكومة بنيامين نتنياهو،االستخباريةوزير الشؤون حذر يوفال شطاينتس 

، أمس الجمعة من أنه )ريشيت بيت(في مقابلة أجرتها مع اإلذاعة العبرية الرسمية باللغة العبرية 

في حال لم يتم تطويق األزمة المتفجرة بين روسيا من جهة والغرب فإن روسيا ستنسحب من 

 الواليات المتحدة األمريكية والغرب وبتحريض من إسرائيل والهادفة إلى الجهود التي تبذلها

  .إحباط المشروع النووي اإليراني

وتابع قائالً إن ما يحدث خطير، هناك حاجة لتطويق األزمة، لضمان استمرار روسيا في موقفها 

نه في حال الداعم لتجريد إيران من قدراتها النووية، الفتًا في معرض رده على سؤال إلى أ

تواصلت األزمة، فإن موقف إيران في المفاوضات الجارية حاليا في جنيف للتوصل إلى اتفاق 

نهائي بشأن برنامج طهران النووي سيتعزز، وسيؤدي األمر إلى زيادة التطرف الذي يميز القيادة 

  .اإليرانية، على الرغم من هجمة البسمات اإليرانية، على حد وصفه

  ٢٩/٣/٢٠١٤لندن، القدس العربي، 

  

 تل أبيب على استعداد لبذل جهود إضافية من أجل تمديد المفاوضات: هارتس .١٣

العبرية، الجمعة، النقاب، نقالً عن محافل سياسية رفيعة في ) هآرتس(كشفت صحيفة : الناصرة

كٍل من واشنطن وتل أبيب، عن أن كبار المسؤولين في اإلدارة األمريكية يواصلون المحادثات 

مومة والمكثفة في اليومين األخيرين مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومع المح

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك في محاولة لحل أزمة إطالق سراح األسرى 

  .ابريل القادم/الفلسطينيين، وبلورة معادلة تتيح تمديد المفاوضات بعد التاسع والعشرين من نيسان
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عن محفل سياسي رفيع في تل أبيب قوله إن الدولة العبرية على استعداد لبذل ) هآرتس(نقلت 

  .جهود إضافية من أجل تمديد المفاوضات، ولكنه رفض اإلفصاح عن هذه الجهود

وتابع المسؤول اإلسرائـيلي عيـنه قائالً إن األمريكيين يقومون بممارسة الضغوطات المكثفة 

كانية للتوصل إلى صفقة، ولكن الكرة في الملعب الفلسطيني، على حد على الجانبين، وأن هناك إم

  .تعبيره

عالوة على ذلك، نقلت الصحيفة العبرية عن محافل فلسطينية قولها إن المبعوث األمريكي إنديك 

  .قام بتقديم عدة اقتراحات لتشكل أساس لتمديد المفاوضات بين الطرفين لعدة أشهر

  ٢٩/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

 "إسرائيل" تؤرق "حرب األنفاق" : األمريكيةنوورلد تربيو .١٤

 تؤرق األمن اإلسرائيل وهي العمليات حساسةتناولت صحيفة وورلد تربيون األمريكية قضية 

أكد الجيش ” حيث قالت الصحيفة في تقريرها . الحربية التي يتم التدريب عليها في الضفة الغربية

  .”طينية تطور عملياتها العسكرية داخل األنفاق في الضفة الغربيةاإلسرائيلي أن الفصائل الفلس

أن الفصائل الفلسطينية أنشأت أنفاقا في عدد من ” بحسب الصحيفة“وقالت المصادر العسكرية 

المدن في الضفة الغربية وهذا مؤشر على استعدادات الفصائل الفلسطينية لخوض حرب آخرى 

  .مع إسرائيل

 األنفاق تستخدم لحفظ األسلحة، وتستخدم أيضا كمركز لتجمع المتمردين هذه"وأضاف المصدر أن 

  ."وخصوصا تلك األنفاق القريبة من نابلس والخليل

وصرح قائد سابق لكتيبة الهندسة القتالية العقيد عطائي شيليش أن هذه األنفاق موجودة باألصل 

 والضفة الغربيةاق في سوريا في مناطق الصراع الحالي كقطاع غزة ولبنان، ولكن الجديد األنف

  .وتطور مهارات وقدرات العاملين عليها

أن الجيش اإلسرائيلي مستعد لحرب األنفاق " "نقال عن الصحيفة"من جانب أخر، أضاف شيليش 

  ."والمخابئ الفلسطينية، حيث درب بشكل جيد لمواجهة الفلسطينيين

شفت أنفاق للجهاد اإلسالمي ولحماس ونقلت الصحيفة قول ضباط في الجيش اإلسرائيلي أنه اكت

تسيطر حيث تقدم حركة حماس التي . في عدة مدن في الضفة الغربية خالل العاميين الماضيين

  . قطاع غزة المساعدات لبنائهاعلى

  ٢٩/٣/٢٠١٤رأي اليوم، لندن، 
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 الجيش االسرائيلي يقتل مسلحين اثنين على الحدود مع سوريا: عبريةمصادر  .١٥

در عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن قوة من الجيش اإلسرائيلي قتلت شخصين  ذكرت مصا:غزة

  .مشتبه بهما بعد اقترابهما من السياج األمني الحدودي مع سوريا

 مشتبه إن اثنينالعبرية، عن ناطق بلسان الجيش قوله ) احرونوتيديعوت (ونقل موقع صحيفة 

جوالن وحاوال العبث بالسياج األمني، زاعما بهما اقتربا من السياج الحدودي قبالة وسط هضبة ال

  .أن أحدهما كان مسلحا ويبدو أنه كان ينوي زرع عبوات ناسفة

العبري، نقال عن مصادر عسكرية اسرائيلية في المنطقة، أن قوة من ) واال(من جانبه، ذكر موقع 

  . المسلحينالجيش االسرائيلي هاجمت ثالثة مسلحين قرب الحدود مع القنيطرة فقتل اثنين من

يشار إلى أن هذه المنطقة شهدت مؤخرا عدة هجمات استهدفت القوات اإلسرائيلية المتمركزة في 

  .المنطقة

 من ٤ حيث أدى هذا الهجوم في حينه الى اصابة أسبوعين،وكان آخر هذه الهجمات منذ نحو 

 .جنود االحتالل بجروح مختلفة

  ٢٩/٣/٢٠١٤القدس، القدس، 

  

 وثيقة عن مفاوضات السالم التي دارت بينها وبين مصر ٧٠تنشر " إسرائيل" .١٦

، بدا وزير ١٩٧٨ في يوليو: عوفر أديرت قال فيهلمقال " اإلسرائيلية "هآرتسنشرت صحيفة 

الخارجية اإلسرائيلي موشيه دايان يائساً خالل الحديث الذي جرى بينه وبين نائب الرئيس 

 عاماً من ٣٠لدي خبرة : " وقال دايان لمونديل".الملك ديفيد"األميركي والتر مونديل في فندق 

المفاوضات مع العرب من دون الوصول إلى نتائج، باستثناء أن بعض الذين أجرينا معهم 

  .“المفاوضات جرى اغتيالهم 

لقد أصبح في اإلمكان االطالع على تفاصيل هذا الحديث على الموقع : "وأضاف أديرت

 وثيقة تضمنت مئات الصفحات التي ٧٠ الذي نشر نحو اإللكتروني ألرشيف الدولة الصهيونية

توثق محادثات السالم المباشرة التي جرت بين إسرائيل ومصر بعد الزيارة التي قام بها الرئيس 

ويصادف نشر هذه الوثائق مناسبة مرور . ١٩٧٧المصري أنور السادات إلى إسرائيل في نوفمبر 

  ".١٩٧٩مارس / آذار٢٦ائيل ومصر في  عاماً على توقيع اتفاق السالم بين إسر٣٥

ولدى االطالع على هذه الوثائق المكتوبة بالعبرية واإلنكليزية بخط اليد وباآللة الطابعة، يتبين لنا 

السبب الذي دفع رئيس الحكومة آنذاك مناحيم بيغن الذي رفض في البداية التفكير بإخالء 

لى إخالء المستوطنين حتى آخر واحد منهم، المستوطنات اإلسرائيلية في سيناء، إلى الموافقة ع
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كل شيء سيقع على عاتقي، وأطلب من عيزر وايزمن الدفاع عني أمام غيؤوال "وإلى القول 

  ".كوهين

  ٢٨/٣/٢٠١٤الشعب، مصر، 

 ٢٩/٣/٢٠١٤، المصري اليوم، القاهرة

  

  ١٩٧٦منذ فقط % ١٣المقدسيون ومن أراضيهم % ٤ يمتلكون ٤٨ الـ وفلسطيني: التفكجي .١٧

 مسؤول دائرة الخرائط في مركز الدراسـات العربيـة، خليـل            قال: "فلسطين" خاص   -طولكرم

 لم يعودوا يمتلكون منذ عـام    ٤٨إن فلسطينيي الـ    : ،"فلسطين"في تصريحات خاصة لـ      التفكجي

فقط، فيما اسـتولت سـلطات      % ١٣من أراضيهم، في حين يمتلك المقدسيون       % ٤ سوى   ١٩٧٦

من أراضي الضفة الغربية، بهدف رسم حـدود لدولـة إسـرائيل،    % ٥٨ االحتالل على ما نسبته 

  .الحجة األمنية"بموجب استراتيجية مخطط لها مسبقاً مبنية على االستيطان و

  

  السالم واالستيطان

، ١٩٩٢معهـا، بعـد عـام       " التـسوية "قدوم السلطة الفلسطينية، و   ) إسرائيل(وأشار إلى استغالل    

احة الضفة الغربية، خاصة في منطقة األغوار، مؤكداً أنها وخالل          للسيطرة على أكثر من ثلث مس     

مـن  % ٦تلك الفترة صادقت على جميع المخططات الهيكلية للمستوطنات بالضفة، التي تعـادل             

وغير " ج"و" ب"و" أ"مساحتها، ساعدها في ذلك تصنيف األراضي في الضفة الغربية إلى مناطق             

منقوصاً "من مجمل مساحة الضفة     % ٤٢ للفلسطينيين سوى    ذلك، وفق اتفاق أوسلو، حيث لم يتبق      

 كيلومتر مربع،   ٢٠٠ كيلومتر مربع ومنطقة غور األردن       ٧٠منها مساحة القدس الشرقية البالغة      

  ". كيلومتر مربع٥٨وأيضا منطقة اللطرون البالغة مساحتها 

لـن تبقـي بيـد      التي يطرحها وزير الخارجيـة األميركـي        " اتفاق اإلطار "وأشار إلى أن خطة     

 كم تشكل مساحة الضفة الغربية المحتلـة بعـد          ٥٨٠٠ كم من إجمالي     ٢٠٠٠الفلسطينيين سوى   

  .من الكتل االستيطانية لالحتالل اإلسرائيلي % ٧٠، وبعد ضم "االقتطاعات

، عمدت إلـى    ١٩٦٧وبعد احتاللها لمدينة القدس في أعقاب حرب عام         ) إسرائيل(وأشار إلى أن    

مـصادرات  "ي من خالل فرض القانون اإلسرائيلي عليها، وذلك تحت مـسمى            مصادرة األراض 

، واستولت من خالل هذا القانون      "استمالك للمصلحة العامة  "باستخدام قانون الـ    " للمصلحة العامة 

  . في المائة من األراضي٨٧على أكثر من 
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  E1مخطط 

طات االستيطانية على    أشار إلى أن هذا المخطط يعتبر من أخطر المخط         ،E1وبخصوص مخطط   

، وتم تحويلها مباشرة ألراضي دولة حتـى ال         ٦٧اإلطالق، وهي أراض فلسطينية احتلت في الـ        

  .تنتقل إلى سيادة الدولة الفلسطينية

هذا المخطط، فستقضي بشكل تام على دولـة فلـسطينية          ) إسرائيل(وحذر من أنه في حال نفذت       

  .دث تغييراً جوهرياً في موضوع الديمغرافياعاصمتها القدس، كما أن هذه المستوطنة ستح

٢٨/٣/٢٠١٤فلسطين أون الين،   

  

  المنهار في محافظة خان يونس بقطاع غزة" القسام"يوسع نطاق بحثه عن نفق  االحتالل .١٨

وسعت قوات االحتالل اإلسرائيلي من نطاق بحثها عن نفق كتائب          :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

حركة حماس المنهار على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنـوبي           القسام الجناح العسكري ل   

  .قطاع غزة

     الحفارات اإلسرائيلية وسعت من عمليات البحث عن تفرعات النفـق،          "وقالت مصادر خاصة إن

 متر عن مكان الحفر المتواصل منـذ أسـبوعين          ٢٠٠لتنتقل للحفر بمنطقة مجاورة تبعد حوالي       

  ."تقريبا

فارات تقوم بأعمال حفر أسفل سطح األرض، وتضع كميات كبيرة من التراب على             ولفتت إلى الح  

الجهة الغربية لحجب الرؤية من قبل أي شخص في الجانب الفلسطيني، مشيرة إلـى أن الحفـر                 

  .المتواجد على الشريط الحدودي) الترنس الكهربائي(الجديد يقع قرب 

٢٩/٣/٢٠١٤الرأي، عمان،   

  

   وعشرات اإلصابات باالختناق والرصاص"يوم األرض"رى  الضفة تحيي ذكمسيرات .١٩

، عشرات المواطنين بحاالت اختناق، جراء استنشاقهم الغـاز         أمس،   أصيب ":وفا"،  "األيام"مندوبو  

المسيل للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل، خالل قمعها للمشاركين في المـسيرات األسـبوعية              

  .وإحياء لذكرى يوم األرض السلمية المناهضة لالحتالل واالستيطان

، بلدة سلواد شرق رام اهللا    : وانطلقت المسيرات، في كافة قرى ومحافظات الضفة الغربية، أبرزها        

 مخيم عايدة، شـمال بيـت       ،المعصرة قرية   قرية بلعين شمال غربي رام اهللا،      و قرية النبي صالح،  

  . قرية بورين، جنوب نابلس،لحم، محافظة الخليل

٢٩/٣/٢٠١٤، األيام، رام اهللا  
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  ال سيادة على المقدسات إال للهاشميين: بمناسبة يوم األرض  الفلسطينية باألردنالمخيمات .٢٠

وجه النائب رائد الكوز خالل المهرجان الخطـابي الـذي          : بترا،   رامي عصفور  –عمان، السلط   

ي مخيم   وحق العودة ف   األرضنظمته الفعاليات الشعبية في مخيمات محافظة العاصمة بمناسبة يوم          

 الرسـمي   األردنـي  الثاني للموقـف     عبد اهللا  برقية شكر وتقدير وعرفان لجاللة الملك        ،الوحدات

  .والشعبي الرافض لمشروع الوطن البديل

 إلى التنازل عنه مشيرا     أحدووصف حق العودة بأنه حق مقدس لألفراد والمجموعات وال يستطيع           

الدولة وعلى حق مواطنيها مـن الالجئـين         أصر على حدود     األردن دوما على أن     أكد الملك   أن

  .بالعودة والتعويض معا فالدفاع عن حقين حق العودة وحق التعويض

وفي نهاية المهرجان الذي حضره عدد من النواب واألعيان وشيوخ ووجهاء وممثلـي االحـزاب      

ـ  عبـد اهللا  لملك  لورؤساء واعضاء لجان المخيمات وقع الحضور على وثيقة شعبية لرفعها            اني  الث

  .تؤكد الوصاية الهاشمية على المقدسات

٢٩/٣/٢٠١٤، نالدستور، عما  

  

  األرض ليوم ٣٨ـ يحيي الذكرى ال ٤٨في الـ التجمع الوطني الديمقراطي  .٢١

أقام التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الناصرة مهرجاناً جماهيرياً حاشـداً           : توفيق عبد الفتاح  

  ".لنااألرض "ت عنوان  ليوم األرض، تح٣٨إحياء للذكرى الـ 

 حـزب التجمـع الـوطني وعـدد مـن           وأنصار وكوادر   أعضاءوشارك بالمهرجان المئات من     

  . جانب قيادات الحزب والكتلة البرلمانيةإلىالشخصيات االعتبارية 

 يـوم  نإ: وقالـت  الحدث أهمية خالل كلمتها    القيادية في التجمع،   استعرضت النائبة حنين زعبي   و

 أول وكشعب بـصفته     حياتنا كأقلية اديا بل مفترق طرق ومحطة مفصلية في         ليس حدثا ع   األرض

 الفلسطينية الباقية بوطنها بحيث تحركنا به في ارادة جامعة كـشعب وذاكـرة              لألقليةحدث جامع   

 يتم التعامل مع االرض والمصادرة كملكية خاصـة         موبالحياة، ول كيف مارس شعبنا حقه بالوجود      

  . اصالنيين في وطنهم بل كسكانأرضهلمن صودرت 

 األسـاس  هـو    واإلنـسان  واإلنسان، األرض هو يوم    األرضقال يوم   : النائب جمال زحالقة  أما  

  . عليهااإلنسان بقدر ما تمثل من معاني الحياة والبقاء وتطور تأتي األرض وأهمية

٢٨/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب   
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  "األبرتهايد اإلسرائيلي"لمناهضة " يوم األرض" عكا في فيفعاليات  .٢٢

، نظمت مجموعة   ١٩٤٨في نشاط أول من نوعه يقوم به فلسطينيو عام          :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

، في اليومين الماضيين في مدينة عكا فـي الـشمال،           " أجل حراك وطني ومدني    من-فلسطينيات  "

 ٣٨الـ  ، وذلك عشية إحياء الذكرى السنوية       "مناهضة األبرتهايد اإلسرائيلي  "فعاليات تحت عنوان    

  ".وم األرضي"لـ 

بتظاهرات وفعاليات مختلفة، إال أن     " يوم األرض "وعلى رغم أن الفلسطينيين يحيون سنوياً ذكرى        

يكسر تقليد اإلحياء المقتصر في العادة على البرنامج الـذي تقـرره            " فلسطينيات"نشاط مجموعة   

شـعبي بمـشاركة    ، إذ يقوده حراك     )تظاهرات وخطابات " (لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية    "

الخـط  "ناشطين من الفعاليات السياسية والمدنية المختلفة في المجتمع الفلـسطيني علـى جـانبي               

  .، لكن شرط إبقاء النقاش الحزبي والسياسي بين األحزاب خارج الحراك"األخضر

٢٩/٣/٢٠١٤الحياة، لندن،   

  

  في الضفة فلسطينياً ١٥ يعتقلاالحتالل  .٢٣

  . ثالثة عشر فلسطينياً في الضفة الغربيةت االحتالل، أمس،اعتقلت قوا": اوف"– محافظات

 بينما اعتقلت ستة آخـرين فـي        .مدينةال ثالثة شبان من     ففي مدينة الخليل اعتقلت قوات االحتالل     

ستة مواطنين منهم ثالثة من عناصر وضباط جهـاز         قوات االحتالل   وفي سلفيت، اعتقلت    . جنين

  .لمبرحالدفاع المدني، بعد تعرضهم للضرب ا

٢٩/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا،   

  

   في بولندا يهوديإبادة معسكر يزورون" القدس" و"بيرزيت" من فلسطينيون طالب: هآرتس .٢٤

  في بولنـدا،   ،"بيركيناو" أمس الى معسكر      طالبا فلسطينياً  ٣٠ وصلت مجموعة مكونة من      :وارسو 

  .عسكر النازية لإلبادةفي ما يعتقد أنها أول زيارة منظمة من قبل طلبة فلسطينيين لم

، تحت إشراف حركتين يهوديتين خاصـة       "أوشفيتشيم"و  " كراكوف"وسيمضي الطلبة عدة أيام في       

  .بالناجين من المحرقة

وطلب منظمو الرحلة بالتعتيم اإلعالمي عليها، وجرى تغطية وجود المجموعة الفلـسطينية فـي               

  .ألول مرة" بيركيناو"معسكر 
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 التي أوردت النبأ، يشارك طلبة من جامعتي القدس وبيرزيت، في برنامج            "هارتس"ووفقا لصحيفة    

مع جامعة فريدريتش شيلر في جينا بألمانيا وجامعـة         " المصالحة وحل الصراعات  "مشترك حول   

  .بن غوريون في النقب

٢٩/٣/٢٠١٤القدس، القدس،   

  

   محمود درويش في موسكو للشاعرتمثال .٢٥

 المتخصـصة   ٢٠٤٢اعر محمود درويش في المدرسة رقم        الجمعة تمثال للش   أمس دشن   :موسكو

  .في تدريس اللغات الشرقية في العاصمة الروسية موسكو

أسامة السروي المستشار الثقـافي فـي       . دان التمثال من عمل النحات      " روسيا اليوم "وذكر موقع   

  .السفارة المصرية في موسكو

 على الـدور    األمسيةي كلمتين ألقياهما في     وذكّر السفير الفلسطيني وسفير جامعة الدول العربية ف       

البارز الذي لعبه الشاعر محمود درويش في النهوض بالروح الوطنية الفلـسطينية وبنـاء دولـة                

  .فلسطينية مستقلة، مشيرين إلى كونه رمزا شامخا للشعب الفلسطيني

٢٩/٣/٢٠١٤القدس، القدس،   

  

  " فياثانلي" تتفاوض مع تل أبيب لشراء غاز القاهرة": الشعب" .٢٦

الخبير في مجال االتصاالت المقيم بالواليات المتحدة، إن القاهرة تجري " نائل شافعي"أكد مهندس 

  .اإلسرائيلي الذي يقع في شرق البحر المتوسط" ياثانفلي"مفاوضات مع إسرائيل لشراء غاز حقل 

ح منير تصري"وأضاف شافعي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات المصغرة، أن 

عن بحث مصر شراء غاز مسال من روسيا، هو جزء من ) وزير الصناعة(فخري عبد النور 

  ".مفاوضات مع إسرائيل لشراء غاز لفياثان

  ".أمر لن يحدث ألنه باهظ التكلفة"وأكد شافعي أن شراء مصر لغاز مسال من روسيا 

، "يعي المسال من روسيامصر تدرس شراء الغاز الطب"وفي وقت سابق، قال وزير الصناعة، إن 

  . ولم يذكر عبد النور الذي يزور موسكو حاليا أي تفاصيلرويترز،بحسب ما أوردت وكالة 

  ٢٨/٣/٢٠١٤، الشعب، مصر
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    السيسي علنا في الوقت الحاضر كي ال يكرهه المصريون ويسقطتدعمواال : لوزرائها "لإسرائي" .٢٧

للرئاسة وتخليه عن منصبه " السيسي"ح شاحتفت الدولة الصهيونية بتر: محمد جمال عرفة

ألنصاره ومؤيديه في المجلس العسكري الذين عاونوه في االنقالب علي الرئيس المنتخب 

، بيد أن " كان يغلب المبادئ الدينية في عالقته مع تل ابيب"االسالمي محمد مرسي الذي قالوا أنه 

احتضان السيسي ودعمه علنا في الوقت الدبلوماسيين االسرائيليين دعوا القادة الصهاينة لعدم 

الحاضر كي ال يظهر أنه صديق اسرائيل ويكرهه المصريون ويخسر االنتخابات ، ومع هذا 

قدمت أهال : "، قائال ) ٢٠١١-٢٠٠٩(سفير اسرائيل السابق في مصر " اسحق ليفانون"رحب به 

  " !!.ووطئت سهال يا فخامة الرئيس

 سابق ألريئيل شارون ومندوب إسرائيل سابقاً في مكتب رعاية رمستشا-" إيلي أفيدار"فقد اعتبر 

فوز " إن ،٢٠١٤ مارس الجاري ٢٧" معاريف" في صحيفة –المصالح اإلسرائيلية في قطر 

منذ وصوله إلى السلطة تعاون مع "مؤكدا أنه " السيسي في االنتخابات الرئاسية مضمون 

  .“إسرائيل

يس مرسي واإلخوان المسلمين، يسمح برسم الخطوط التي أن سلوك السيسي منذ عزله للرئ"وقال 

 سياسي -ستطبع عمل هذه الشخصية التي ستؤثر أكثر من أي شخصية أخرى في الفضاء الجيو

  ".الذي ستحتاج إسرائيل إلى المناورة داخله 

يجب أن نحاذر  ":قائال ،"حيال الرئيس السيسي"نصح إسرائيل بالتصرف بحذر " أفيدار"ولكن 

كي ال ) السيسي( ويجب علينا أال نحتضن الرئيس المصري بالكارثة،ر بالنشوة أو الشعور الشعو

 كذلك يجب أن نحول دون الشارع،يتحول هذا االحتضان إلى عبء عليه وعلى حكومته في 

  ".تدهور العالقات في أي لحظة أو التسبب بجمودها

ماتهم عدم احتضان الجنرال فالحب من المهم أن نطلب من يهود الواليات المتحدة ومنظ ":وأضاف

الشديد والمبالغ به من جانب واشنطن ليس هدية ايجابية في نظر القاهرة، وعلينا أن نسأل أنفسنا 

 فهذا التصرف مصالحنا،في كل لحظة ما هي مصلحة النظام المصري وكيف يمكن أن تتالقى مع 

 ما افتقرنا إليه في المدة األخيرة، الحكيم هو الذي سيضمن االستقرار على الجبهة الجنوبية، وهو

  .“وهو ما يستطيع السيسي تأمينه 

  إلسرائيل؟ماذا فعل السيسي 

واشار الدبلوماسي الصهيوني الي بعض ما فعله السيسي لخدمة مصالح اسرائيل بعكس اإلخوان 

بسبب ميلهم نحو وضع المصلحة القومية في " الذين قال أن سقوطهم أفرح اسرائيل المسلمين،

لكنه .. منذ وصوله إلى السلطة تعاون مع إسرائيل " مؤكدا أن السيسي ،“خدمة اإلرادة اإللهية 
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سمح أيضاً بتوجيه االنتقادات العلنية إليها، كما سمح بنشر قضية التجسس الوهمية في توقيت 

  .؟ " !مالئم كي يبعث إلى الشعب المصري رسالة بأنه ليس حليفاً إلسرائيل أو واشنطن

 شخصاً من اإلخوان المسلمين بعد محاكمة صورية قصيرة ٥٢٩إن الحكم باإلعدام على " :وقال

 إذ ال يريد السيسي الظهور بأنه ديكتاتور أسوأ من مبارك، كما ليس من يلغى،ومثيرة للسخرية قد 

 وبعد أن وصلت الرسالة التي أراد تمريرها، المسألة،مصلحته االختالف مع الغرب بشأن هذه 

فرصة كي يظهر بأنه حنون ورحيم، ويستطيع ) السيسي(ء حكم المحكمة سيمنح الرئيس فإن إلغا

  "!!.من دون أن يدفع ثمناً شعبياً" صفحة جديدة"بذلك أن يثير انطباعاً بأنه يفتح 

وزعم الدبلوماسي الصهيوني أن السيسي سوف يحصل علي نسبة تأييد عالية من المصريين، 

ة للسيسي دليل على وجود تالعب أو فساد، ولكن القضية أعقد من ذلك، نسبة التأييد العالي: "قائال

ففي مصر يوجد فساد، لكن هذا وحده ال يفسر التأييد الشعبي الواسع الذي يحظى به الجنرال 

السابق ، فالسبب الحقيقي لهذا التأييد هو التعب من الثورة ومن الفوضى، ورغبة المواطن 

، صحيح أن الشارع المصري أراد اسقاط المجموعة الفاسدة المصري باالستقرار االقتصادي 

لمبارك والمقربين منه، لكنه عندما يجد صعوبة في تأمين القوت ألوالده، يصبح البقاء مصلحة 

  ".عليا بالنسبة إليه 

  

  !االتحاديةمرحًبا بك في قصر 

 سفير اسرائيل "اسحق ليفانون" كتب ،"قدمت أهال ووطئت سهال يا فخامة الرئيس"وتحت عنوان 

 مؤكدا أن ،"مرحبا بك في قصر االتحادية يا سيادة الرئيس ":للسيسي مصر قائالالسابق في 

مؤهالت السيسي هي اطاحته بالرئيس مرسي وبجماعة االخوان المسلمين ما يحقق مصالح 

  .اسرائيل

رسي، أول رئيس  ألم يؤدي السيسي إلى اإلطاحة بم:ألعمالهتعالَوا نحكم على ذلك وفقًا  ":وأضاف

منتخب لمصر، زعما أن الكثير من أبناء الشعب طلبوا ذلك؟ ألم يكن هو نفس السيسي الذي ترشّح 

للرئاسة حين طالبه الجمهور المصري بذلك؟ إنّه نفس السيسي الذي أعلن أن اإلخوان المسلمين 

مع آراء قوية، يعرف تنظيم إرهابي ألن الشعب طلب ذلك، ولذلك، فأنا أقول إن السيسي هو رجل 

  "إلى أين يمضي وماذا يريد تحقيقه 

يبثّ " وأشار الي أن محلّلي خبراء لغة الجسد قالوا أن خطاب السيسي لدي ترشيح نفسه للرئاسة 

  .بنفسه كما أن ظهوره في الزي العسكري يظهر ثقته الكبيرة ،“الخوف والقلق 
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اضح أن السيسي سيضطر لمواجهة مشاكل صعبة من الو ":أنولكن السفير االسرائيلي السابق قال 

 ولكن وغيرها،مثل انعدام األمن الشخصي، اإلرهاب، االقتصاد المنهار، السياحة غير الموجودة، 

 وإلى أي مدى بشخصيته،المواجهة الحقيقية للسيسي ستكون في مجال آخر، وهو مجال متعلّق 

 وأن يفهم بأن األمر لم يعد إعطاء األوامر سينجح في أن يزيل عن نفسه نظرته العسكرية بكاملها،

  .“ وهنا يكمن خطر الفشل ليحكم،للناس بل أصبح يتطلب مسايرة القوى السياسية التي سيحتاجها 

إن الظروف التي صدرتْ السيسي هي التي جعلت منه  ":مصروقال السفير الصهيوني السابق في 

" و" سيسي مرحبا بك في قصر االتحادية الرجل المناسب في الوقت المناسب ولذلك نقول لل

 طريق ناصر ليؤكّد على دور مصر الرئيسي في العالم بالسفينة؟ستخبرنا األيام أي طريق سينتهج 

العربي ويجذب الشباب في جميع أنحاء الشرق األوسط إليه، والذين خابت آمالهم من الربيع 

 حّل مشاكل مصر علىت بالتركيز  أم طريق الساداعاما؟العربي، ويصبح زعيما عربيا 

 !.؟" المستعصية بدال من األحالم العربية العامة التي هناك شك في إمكانية قيامها 

  

  كامب ديفيد في حماية العسكر

خمس لحظات امتحان حاسمة في تاريخ معاهدة السالم بين (تحت عنوان " يؤاف شاحام"وكتب 

ألكبر على اإلطالق على اتّفاق كامب ديفيد من  في ظل الخوف احتى أنه :يقول) إسرائيل ومصر

 خاصة السالم، وازدياد القلق في إسرائيل من احتراق اتفاق ،٢٠١١الثورة المصرية في يناير 

وعود " كانت تصلنا إلغائه،السلطة واإلعالن عن " حكومة إسالمية متطرفة"المخاوف من ارتقاء 

  ."اق لن يمس ضباط الجيش المصري وراء الكواليس بأن االتّف

ما دام المجلس األعلى للقوات المسلّحة يمسك بزمام األمور، كانت إسرائيل تتنفّس  ":واضاف

في قطاع " عمود السحاب" مؤكدا أنه خالل عملية ،“الصعداء، فرحةً باستمرار التعاون السري 

  ..؟" !لمصر وجيشها ) في الخفاء(كانت تتمتّع بالدعم الكامل  " ٢٠١٣غزة، مطلع عام 

 أن ُألقي مرسي في السجن، وأصبح عبد الفتّاح السيسي الرجل القوي في مصر إنه بعدوقال 

ما زالت الجموع في مصر ال تفتح ذراعيها الحتضان إسرائيل، كما كان األمل "لسنواٍت قادمة 

هذه هي "للمسار الذي بدأ حينذاك، و" نعم" ال تزال تقول إن مصر لكن الواقع يقول عاما، ٣٥قبل 

 ز الشرق أوسطية الصعبة الندماج إسرائيل في الحيالخطوة األولى في العملي."  

إن مصلحة الغرب تقتضي دعم  ":العبريةلإلذاعة " نتسايشط"من ناحيته قال الوزير الصهيوني 

 وعدم خذالن قيادتها الحالية كما تم خذالن مبارك السيسي،مصر في حربها ضد االرهاب ودعم 

نائب نتنياهو " تينينفتلي ب"" أكد ، فيما“ن التنظير للديموقراطية التي تجلب الفوضى والبعد ع
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نحن في شراكة مع العرب في الحرب على اإلخوان المسلمين، ونتوقع تأييد ": "لإلذاعة العبرية

  " !.مصري وعربي ألي عمل عسكري ضد حماس التي تمثل اإلخوان 

  ٢٨/٣/٢٠١٤، الشعب، مصر

  

  مخاوف من وجود عناصر تابعة لدحالن في سيناء: الجزيرة نت .٢٨

محمد دحالن ) فتح(ظهر مؤخرا القيادي السابق بحركة التحرير الفلسطينية : سيناء-مني الزملوط

ومن خالل . على إحدى الفضائيات المصرية يؤكد وجود رجال أمن تابعين له في منطقة سيناء

 من فتح وحركة المقاومة اإلسالمية هذا التصريح يدعي اإلعالم المصري وجودا أمنيا لكل

وكانت السلطات المصرية حملت حماس المسؤولية عن عمليات . في شبه جزيرة سيناء) حماس(

  .في سيناء تهدف إلى زعزع األمن القومي

وحسب األهالي، فإن رجال دحالن ضباط عسكريون يتحركون وسط رعاية أمنية من الجهات 

وقد  .ء منذ سنوات إثر االقتتال بين فتح وحماس داخل قطاع غزةالسيادية، بعد أن دخلوا إلى سينا

 إال أن البعض يرى فلسطين،استقر هؤالء الضباط بحجة الهروب من أحكام وقضايا سياسية في 

أن هناك مبررا أقوى لوجودهم وهو تقديم خدمات للسلطات المصرية عبر التمركز في مدينة 

  .العريش والتنقل فيها

ي علم بمبررات وجود هؤالء الضباط وعدم ترحيلهم إلى فلسطين، في ظل وليس لدى األهال

وتثور في سيناء أسئلة حول السبب . األحداث الملتهبة بسيناء وقطع مصر لعالقاتها مع قطاع غزة

  .الذي جعل السلطات المصرية تقبل بوجود عناصر أمنية تابعة لمحمد دحالن داخل شبه الجزيرة

 دحالن وضباط فتح المقيمين في المنطقة إن-سيناءوهو محام من -يد ويقول إبراهيم عبد الحم

ويرى أن القضاء المصري كان سيعلن  .وراء مجزرة الجنود المصريين في رمضان قبل الماضي

أسماء الضالعين في المجزرة لو أنهم ينتمون إلى حركة حماس أو جماعة اإلخوان المسلمين، 

  رتكبي مجزرة جنود رفح في العام قبل الماضي؟لماذا ال يتم اإلعالن عن م: وتساءل

 إن هناك عناصر لدحالن في سيناء يعرفهم الجميع، -وهو أحد سكان العريش-ويقول محمد بتور 

ويؤكد أن هؤالء الضباط يتبعون لدحالن فكرا وتنظيما، وبعضهم . وقد دخلوا المنطقة منذ سنوات

يضيف أن بعض هؤالء العناصر قبض عليهم و .يستأجر شققا في العريش أو شاليهات على البحر

أثناء مداهمات أمنية في الصيف الماضي وتم ترحيلهم جوا إلى القاهرة، وحينما تم االطالع على 

  .أنهم ضباط تابعون لفتح تم إطالق سراحهم بعد االعتذار وصرف مبالغ مالية لهم
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 آخر مثل األردن أو ويتساءل بعض السكان عن سر تمركز ضباط فتح في سيناء دون أي مكان

  .غيره

 هذه العناصر تخضع لرقابة أجهز األمن، إن-صورتهالذي رفض نشر -ويقول أبو إبراهيم 

مضيفا أن مهارتهم العالية في استخدام السالح والرواتب الكبيرة التي تصرف لهم تبرر التساؤل 

  .عن الدور الذي يضطلع به دحالن في سيناء

  ٢٩/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت

  

   لمشروع كيريرفضاً وقفات احتجاجية  ينظم وفلسطيناألردن لحماية الشعبيقى الملت .٢٩

 وفلسطين والتصدي لمـشروع كيـري       األردن الملتقى الشعبي لحماية     نظم: بترا –عمان، الكرك   

  . المسجد الحسيني الكبير في عمانأمامأمس الجمعة وقفة احتجاجية 

ع ذكرى معركة الكرامة ويوم األرض بضرورة       وطالب المشاركون في الوقفة التي تأتي تزامنا م       

 القضية الفلسطينية والمطالبة بتنفيـذ المطالـب الـشعبية اإلصـالحية     ئالتصدي لمشاريع تصفية 

  .السياسية واالقتصادية ومحاسبة الفاسدين

٢٩/٣/٢٠١٤الدستور، عمان،   

  

  "يوم األرض" المستقبل يقيم ندوة حوارية في صيدا بذكرى تيار: لبنان .٣٠

 آذار، استضافت منسقية تيار المـستقبل فـي صـيدا           ٣٠لمناسبة ذكرى يوم األرض، في       :صيدا

 في ندوة   )الحريري السابق للرئيس الشهيد رفيق      المستشار(والجنوب الكاتب والباحث محمد كشلي      

  .حوارية

:  ذكرى يوم األرض فقـال     أهمية منسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود، عند           وتوقف

 بعد أن قامت السلطات اإلسرائيلية بمـصادرة  ١٩٧٦م األرض الخالد تعود أحداثه آلذار     ذكرى يو 

آالف الدونمات من األراضي ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية               

  ). عرابة(سكانية فلسطينية مطلقة، وخاصة في الجليل 

، ة فلسطين وبدايات الوعي العربـي لهـذه القـضية         ثم تحدث كشلي مستعرضا مرحلة ما بعد نكب       

 يوم األرض هو مناسبة ألن يقوم األخوة الفلسطينيون بمراجعة لكل المرحلـة الـسابقة             أنواعتبر  

ولالنطالق منها باتجاه المزيد من تعزيز التمسك بأرض فلسطين خاصة في ظل استشراس الخطر              

 أكثر أن إلى والمقدسات، الفتا    للممتلكاتالتهويد  الصهيوني المتمثل في توسيع الرقع االستيطانية و      
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 ما يريحها هـو     وأكثر من الفلسطينيين هو تزايد عددهم في الداخل الفلسطيني،          إسرائيلما يخيف   

  .انقسامهم وتشرذمهم

٢٩/٣/٢٠١٤المستقبل، بيروت،   

  

  مباحثات سعودية أمريكية حول الوضع في سورية والقضية الفلسطينية .٣١

 بن عبد العزيز مع الرئيس األمريكي عبد اهللا بحث العاهل السعودي الملك :الرياض ـ د ب أ

 الـوضع في سورية والقضية الفلسطينية وموقف البلدين حاليا،باراك أوباما، الذي يزور المملكة 

  .هامن

مجمل األحداث في المنطقة وفي طليعتها تطورات القضية الفلسطينية والـوضع  "وبحث الزعيمان

  ."منهما الصديقين البلدين موقف والدولية الساحة علىضافـة إلى المستجدات سورية إ في

  ٢٩/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

  مجلس حقوق اإلنسان يتبنى قرارات تدين االستيطان واالحتالل االسرائيلي .٣٢

 وبحضور مكثف للدول ٢٥الـ اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بدورته العادية 

اء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكاالتها المتخصصة إضافة لمنظمات المجتمع المدني األعض

والخبراء واألكاديميين الدوليين أربعة مشاريع قرارات قدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة 

  .فلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف

ير مصيره، وحول حالة حقوق اإلنسان وهذه المشاريع هي المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقر

، وحول االستيطان اإلسرائيلي في األرض "القدس الشرقية"في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها 

، وحول متابعة تقرير بعثة األمم المتحدة الدولية "القدس الشرقية"الفلسطينية المحتلة بما فيها 

 دولة، ٤٦ح مشاريع القرارات األربعة وصوتت لصال .لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة

  .وعارضتها فقط الواليات المتحدة

  ٢٨/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

قـصى والمـس بحقـوق      ألا ممثلية االتحاد األوروبي في القدس يحذر من تغيير وضـع         لتقرير   .٣٣

  المقدسيين 

 أظهر تقرير أعده ممثلو الدول االوروبية في : غسان حالوةترجمة-كوم دوت القدس-اهللارام 

لقدس ورام اهللا، ان اسرائيل تمس فعلياً بحقوق الفلسطينيين الدينية في مدينة القدس، وحذّر ا
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حسبما تطالب بذلك ) الحرم الشريف(من تغيير الوضع القائم في المسجد االقصى ) التقرير(

  .متطرفةجماعات يهودية 

 نسخة منه ان "هآرتس" من الشهر الجاري ووصلت ١٨وجاء التقرير الذي تم إعداده في الـ 

 بركاني في المكان، الذي يشهد تهديداً حقيقياً لتغيير الوضع القائم، بانفجارهناك خطرا كبير يتهدد "

مما سيؤدي الى إشعال معارضة عنيفة، على المستوى المحلي، وعلى مستوى العالم العربي 

  ".نحراف عن مسار المفاوضاتاواالسالمي، باإلضافة الى ما قد يسببه ذلك من 

وحذّر التقرير االوروبي من مغبة خرق القواعد المعمول بها في الحرم، عبر تقسيم زماني 

والمح التقرير بانتقاد  .ومكاني بين االديان في المكان كما حصل في الحرم االبراهيمي في الخليل

لما يقوم به رجال الوقف االسالمي وبعض السياسيين الفلسطينيين من مواصلة نكران الرابط 

  .تاريخي لليهود في المكانال

 تأثيراً، ولرفع درجة التفهم والتدقيق في المعلومات أكثر سياسات اتخاذويطالب الممثلون بضرورة 

 تخريب فكرة إقامة دولة احتماالتمن قبل مقر االتحاد في بروكسيل، ولنقل المخاوف من 

  .فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل

، فقد طرأت زيادة غير ٢٠١٣دة للمفاوضات في تموز من العام واشار التقرير الى انه منذ العو

مسبوقة على اعمال البناء في مدينة القدس، وهو ما يمثل سياسة استراتيجية اسرائيلية لتوسيع 

االحياء اليهودية قدر االمكان، عبر المزيد من البناء، وشق الطرق، وإقامة الحدائق والمواقع 

  ".القدس في عمق اراضي الضفة الغربيةالسياحية، لتوسعة حدود مدينة 

ويجِمل التقرير بشكل سنوي التدهور الحاصل على الوضع االجتماعي واالقتصادي للفلسطينيين 

في القدس، بسبب السياسة االسرائيلية المتعمدة، حيث جاء فيه ان من بين عدد سكان القدس الـ 

من مجموع % ٣٩ وهم يمثلون ةالمدين فلسطيني يعيشون في ألف ٣٢٧ نسمة، هناك ألف ٨٠٠

فقط من موازنة المدينة للسكان % ١٠عدد السكان، اال ان بلدية االحتالل تخصص فقط 

  .الفلسطينيين

 استغاللهمن مساحة المدينة محظور على الفلسطينيين % ٥٢وجاء في التقرير ايضاً ان ما نسبته 

توطنات اليهودية، اي ان من هذه المساحة لبناء المس% ٣٥لتطوير اوضاعهم، فيما يخصص 

من مساحة القدس الشرقية، عدا عن القيود التي % ١٣حاجة الفلسطينيين للبناء تتركز فقط في 

تفرضها السلطات االسرائيلية على منح رخص البناء للفلسطينيين من سكان المدينة والتي تجعل 

  .الحصول على التراخيص امرا شبه مستحيل
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 بنيت بدون ترخيص، وهو المدينةمن بيوت الفلسطينيين في % ٣٣ن ونتيجة لذلك فإن ما ال يقل ع

 فلسطيني يعيشون تحت خطر التهديد الدائم بهدم مساكنهم وتشريدهم ألف ٩٣ من أكثرما يجعل 

 ٣٩ بيتاً شرقي القدس، من بينها ٩٨ بهدم ٢٠١٣منها، حيث قامت السلطات االسرائيلية في العام 

 ١٥٣ شخصاً من بينهم ٢٩٨ للسكن، مما تسبب بتشريد  منزال٢٤وورشة عمل ومكان لالرتزاق، 

 فلسطيني نتيجة لهدم اماكن ٤٠٠ باإلضافة الى تضرر ،٢٠٠٩طفالً وهو الرقم االعلى منذ العام 

  .عملهم

ويتطرق التقرير الى القيود التي تفرضها اسرائيل على حرية حركة المواطنين االوروبيين الذين 

مناطق السلطة الفلسطينية، حيث يحظر عليهم الدخول الى القدس يحصلون على تصاريح دخول 

  .او الوصول الى ممثليات بالدهم في المدينة

 الحواجز اجتياز معلم ٢٥٠ من وأكثركما يتوجب على اآلالف من الطالب الفلسطينيين، 

االسرائيلية بشكل يومي للوصول الى مدارسهم، حيث تعاني مدارس المدينة من نقص خطير 

رسي العلوم والرياضيات بسبب القيود االسرائيلية التي تحول دون تمكنهم من الوصول بمد

  ".ابو ديس"واشار التقرير كذلك الى عدم اعتراف اسرائيل بجامعة القدس . للمدينة

من اقتصاد السلطة الفلسطينية، % ١٥ اوسلو كانت القدس تساهم بنسبة اتفاقيةواوضح انه قبل 

من االطفال في % ٨٥من سكان القدس الفلسطينيين و% ٨٠، وان %٧بـ  فيما تساهم اليوم فقط

  .الفقر يندرجون تحت خط ٢٠١٣العام 

واعادت التوصيات التي وردت في التقرير التأكيد على التوصيات السابقة لتقوية وتعزيز السكان 

هذا العام الفلسطينيين في المدينة وللحفاظ على القدس عاصمة للدولتين، فيما اضيف لتوصيات 

ضرورة مراقبة ما يدور في الحرم القدسي الشريف وفي سلوان عن كثب، وإلعداد الرد المناسب 

 ودعوة اسرائيل لضرورة التوقف عن ،A1 البدو المقيمين في منطقة اقتالعلخطة اسرائيل الرامية 

  .األوروبيينتقييد حرية التنقل للمواطنين 

دراسة تقييد حرية دخول المستوطنين المتورطين بأعمال هذا واعاد التقرير التأكيد على ضرورة 

  .األوربيةالعنف الى الدول 

  ٢٨/٣/٢٠١٤، القدس، القدس

  

  ودفاعي عنهم لن ينتهي سيجدون العدالة في نهاية المطاف ون الفلسطينيونالالجئ: غراندي .٣٤

" األونروا"نيين أعرب المفوض العام لمنظمة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطي: )وام(

فيليبو غراندي عن ثقته بأن الالجئين الفلسطينيين سيجدون العدالة في نهاية المطاف وقال إن 



  

  

 
 

  

            ٣٢ص                                      ٣١٧١ :   العدد    ٢٩/٣/٢٠١٤السبت  :التاريخ

وأشار إلى أنه سيقوم اليوم بتسليم مهام المنصب . دفاعه عنهم لن ينتهي بمغادرته فلسطين

  .ة الجئي فلسطينللسويسري بيير كراهينبول، مؤكداً أنه سيعمل على كسب التأييد إليجاد حل لمحن

 ٢٩/٣/٢٠١٤، الخليج، الشارقة

  

   في الواليات المتحدة"إسرائيل" الجامعات واألكاديميين ضد حرب :تقرير .٣٥

المسيحي -القت حكومة الكيان الصهيوني بكل ثقل لوبيها اليهودي: سنان قديح. د–واشنطن 

 ضد حركة مقاطعة المتطرف في الواليات المتحدة األميركية ليخوض عنها معركة غير متكافئة

وفرض العقوبات على اسرائيل بعد ان حققت األخيرة انجازات ملحوظة على مستوى المقاطعة 

  .االقتصادية تفعيل المقاطعة باتجاهاألكاديمية وَأطرت نفسها 

 الحملة ضد حركة المقاطعة لكيانه عندما أطلقوكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو قد 

به الذي القاه في الرابع من الشهر الجاري امام اللوبي اليهودي في الواليات كرس معظم خطا

ودعا . ” عدم األمانة وحركة العاربالتعصب،المتحدة لمهاجمة حركة المقاطعة التي وصفها 

، “تماما كما تعاملنا مع أي متعصب معاد للسامية “أنصاره إن يعاملوا ناشطي حركة المقاطعة 

  .”السذج والجهلة في حملة معادية للسامية” تجندوحذر من أن الحركة 

 "HR4009” وعلى المستوى الفيدرالي تقدم أنصار اسرائيل بقانون جديد للكونغرس يحمل اسم 

 من جمهوري( النائب بيتر روسكام أبرزهموتبناه نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 

” قانون حماية الحرية األكاديمية“ل اسم ، ويحم)ديمقراطي من شيكاغو(ودان ليبينسكي ) شيكاغو

المقاطعة األكاديمية ” المشاركة في“ويحضر فيه التمويل الحكومي الفدرالي للمؤسسات األكاديمية 

 تطرفا تحضر التمويل الحكومي ألي أكثر بنوده الى مادة أحدويمضي القانون في . إلسرائيل

  .إلسرائيلاجراءات مقاطعة اكاديمية مؤسسة تعليمية او جامعة تتبنا منظمات ناشطة فيها 

 إلسرائيلوعلى مستوى برلمانات الحكومات المحلية للواليات فقد تركزت حملة اللوبي المؤيد 

على ثالث واليات اميركية تشكل رأس حربة ومقر المنظمات القائمة على حملة مقاطعة اسرائيل 

شروع قانون يفرض عقوبات على ففي نيويورك، تم اسقاط م. وإيلينوي مريالند نيويورك،وهي 

 بعد معارضة من مجموعات متعددة تشعر بالقلق إزاء الهجوم غير إلسرائيلالهيئات المقاطعة 

  .دستوري على الحرية األكاديمية وحرية التعبير

 اسرائيل لبرلمان الوالية بمشروع قانون مماثل لخفض التمويل موالو تقدم مريالندفي والية 

ابا لتسديد مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المنظمات المهنية التي تدعم للجامعات العامة عق
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ومن المقرر عقد جلسة استماع حول مشروع القانون خالل اجتماع لجنة شئون . أنشطة المقاطعة

  .التعليم والصحة والبيئة التابعة لبرلمان الوالية مطلع الشهر المقبل

 مواطن يتركزون ألفتي ئة كبيرة يبلغ تعدادها نحو م حيث تقيم جالية فلسطينيإيلينويوفي والية 

في مدينة شيكاغو تقدمت عضو مجلس شيوخ الوالية ايرا سيلفرشتاين بمشروع قانون يحمل رقم 

 من شأنه أن يمنع الجامعات والكليات العامة التي تتلقى تمويال من حكومة الوالية من – ٣٠١٧ –

 اي بلد عضو في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مقاطعة“األدالء بتصريحات او الشاركة في 

)OECD( على ان تفقد الجامعات المخالفة كل التمويل . “، أو مؤسسات التعليم العالي في ذلك البلد

  .الحكومي لتلك السنة

وفي حين لم يناقش القانون في برلمان الوالية لغاية األن أن المنظمات الفلسطينية واألميركية 

 لحماية الحرية األكاديمية وحرية التعبير وشرعت في جمع ائتالفالحق الفلسطيني شكلت المؤيدة ل

 وعامة الناس لرفض القانون في حين يتم إيلينويتوقيعات من أعضاء هيئات التدريس في 

  .التخطيط اتخاذ مزيد من اإلجراءات التصعيدية عند طرح القانون امام البرلمان المحلي

 األربعاء،حيلولة دون عقد جلسة استماع للجنة البرلمانية كانت مقررة يوم  في الاالئتالفونجح 

ومناقشات  وااللتماسان، ورسائل البريد اإللكتروني، الهاتفية، اذار نظرا لمئات من المكالمات ١٩

 مع أعضاء الهيئة التشريعية لمعارضة مشروع القانون لكن ذات النائبة تقدمت بمشروع مباشرة

 ويعتبر من يؤيدون المقاطعة األكاديمية إلسرائيل معادين – SJR59 –مل رقم قانون جديد يح

  .٢٤/٣/٢٠١٤ الثالثاء أمسوعقدت جلسة استماع أولية يوم . للسامية

 لحماية الحرية األكاديمية و حرية التعبير عدة منظمات ابرزها المجلس إيلينويويضم ائتالف 

مركز الحقوق الدستورية، الصوت , ”كير “ميةاإلسالمجلس العالقات , الفلسطيني األميركي

اليهودي من أجل السالم في شيكاغو، منظمة التضامن والدعم القانوني لفلسطين، جمعية الدراسات 

األمريكية، اللجنة من أجل سالم عادل في إسرائيل وفلسطين، مجموعة التضامن مع فلسطين 

ة في الشرق األوسط، لجنة مناهضة القمع شيكاغو، شراكة العرب واليهود من أجل السالم والعدال

  .السياسي، شبكة الجالية الفلسطينية، المسلمين األميركيين من أجل فلسطين وعدة منظمات اخرى

وعلى صعيد الجامعات فقد تبنى اللوبي اليهودي حملة ضغط مالي وقانوني ضد الطالب الناشطين 

 واعلنت انها اإلسرائيلية لضغوطلفي بوسطن ” نورث إيسترن“وجامعاتهم وقد رضخت جامعة 

 جنبا إلى جنب مع تهديد الجامعة ،)SJP(” طالب من أجل العدالة في فلسطين“حظرت منظمة 

 دعاوي اخالء على مقر اتحاد بالصاق تدابير تأديبية ضد أعضاء المنظمة الذين ردوا باتخاذ
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المنازل التي يزمع هدمها  على االحتاللالمنظمات الطالبية في الجامعة كتلك التي يلصقها جيش 

  .في القدس

  عشرة طالب١وفي كاليفورنيا صدرت احكاما قضائية ضد 

  ٢٨/٣/٢٠١٤،  لندن–رأي اليوم، لندن 

  

  غّزة ترصد تهديدات إسرائيل بإعادة احتاللها .٣٦

  عدنان أبو عامر

مارس الجاري مواجهة جديـدة أتـت فـي         /خاض الفلسطينيون واإلسرائيليون في منتصف آذار     

 متعددة، شملت إطالق عشرات الصواريخ على غزة والمـستوطنات اإلسـرائيلية، وقـد              جوالت

  .بالتفصيل في تقرير سابق" المونيتور"تناولها 

لكـن  . كان يفترض أن تنتهي هذه الجولة مثل سابقاتها بتصريحات متبادلة بين غزة وتـل أبيـب               

كانية إعادة احتالل قطاع غزة من جديد       األخيرة رفعت سقفها هذه المرة بإطالق تهديدات تتعلق بإم        

لتطهيره من الترسانة العسكرية والقدرات الصاروخية التي يحتفظ بها، كما جاء في دعوة أطلقهـا               

  .وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان

لكن المخاوف زادت في غزة، بعد أن ارتفعت وتيرة هذه التصريحات المهددة، على لسان رئـيس     

  .ين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون وقائد الجيش بيني غانتسالحكومة بنيام

وبالتزامن مع هذه التهديدات، نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العـسكري لحركـة حمـاس                

تسجيل فيديو يظهر رصدها لزيارة وزير الدفاع اإلسرائيلي يعلون لحدود غزة الشرقية مـن دون               

  .ه تحت مرمى قناصتهاأن تحدد تاريخها بدقّة، ووقوع

مارس الجاري في منطقة محاذية     / آذار ١٩إلى ذلك أجرى الجيش اإلسرائيلي تمريناً عسكرياً يوم         

  .لقطاع غزة بمشاركة وحدات قتالية مختلفة، لرفع مستوى جهوزيتها القتالية

  

  حماس تتوّعد

 غزة بأراضيها بهدف    مارس اكتشاف نفق جديد يربط    / آذار ٢٠وقد تال ذلك إعالن إسرائيل مساء       

ويتوغّل هذا النفق مئات األمتار وقد بني على عمق ما بين ستّة وثمانية             .  مسلّح عليها  هجومتنفيذ  

لكن كتائب القسام أعلنت أن اكتشافه يعـود        . أمتار، واستخدمت في بنائه كتل كبيرة من اإلسمنت       

  .إلى األمطار وهو ليس إنجازاً إسرائيلياً
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 عمدت حماس إلى خطوة هي األولى من نوعهـا، إذ بعثـت بعـشرات               مارس،/ آذار ٢٢ومساء  

الرسائل إلى هواتف خليوية إسرائيلية، تضمنت تهديدات ألصحابها بخطفهـم وبتنفيـذ عمليـات              

  .عليها" المونيتور"وقد اطّلع . ضدهم

رئـيس  وكان على رأسها تلـك الـردود، رد         . في غزة، لم يتأخّر الرد على التهديدات باحتاللها       

حكومة حماس إسماعيل هنية الذي هدد أمام عشرات اآلالف من أنصاره في مهرجان لحماس أقيم               

مارس ذكرى اغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسـس  / آذار ٢٣في  " المونيتور"في وسط غزة وحضره     

أي عدوان جديد على القطاع سيكلّف إسرائيل غالياً، ألن ما تخفيه المقاومـة مـن               "الحركة، بأن   

  ".مكانيات هو أكبر من تقديراتهاإ

أن األوساط السياسية والعسكرية في غزة تداولت جدية التهديـدات بـاحتالل            " المونيتور"وقد علم   

خاصة بأحد األجنحة العسكرية، جاء فيهـا أنـه         " تقدير موقف "واطلع على وثيقة    . القطاع مجدداً 

تها تزامنت مع حراك عسكري متالحق سواء       يأخذ تهديدات إسرائيل على محمل الجد، ألن تهديدا       "

على الحدود مع غزة أو في المناورات الداخلية للجيش، ألن أي هجوم متوقّع سيرتبط بدعم إقليمي                

كذلك فإن غزة تفتقر إلى العمق اإلستراتيجي، لوقوعها ضمن نيران المدفعية، وهي مدينة             . ودولي

تدمير القوى المدافعـة عبـر الـضغط العـسكري          محاصرة يمكن اقتحامها عسكرياً واحتاللها و     

  ".واالستنزاف الميداني

الفضائية التي تحظى بمتابعة فلسطينية كبيرة، أن نـشرت تحـت   " الجزيرة"وقد وصل األمر بقناة     

هل التـصعيد   : "على صفحتها الرئيسة على شبكة اإلنترنت السؤال اآلتي       " استطالع للرأي "عنوان  

  ". لغزة؟اإلسرائيلي بداية اجتياح

  

  سيناريو االجتياح

وعلى الرغم من أن الشعور السائد في غزة هو أن التطورات السابقة التي ذكرها هـذا التقريـر                  

ـ               " المونيتـور "تعجل من قرار إسرائيل بمهاجمة غزة، إال أن مسؤوالً في حماس في القطاع قال ل

عد إقدام إسـرائيل علـى إعـادة         التي تعدها الحركة، تجعله يستب     -بحسب وصفه –" المفاجآت"إن  

  .احتالل غزة بالكامل

إعادة احتالل إسرائيل لغزة يتطلّب منها      "أضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن          

واألمر ال يتجاوز الرسائل التي تدعو المقاومة إلى التوقّف عـن           . تكلفة باهظة ال تريد أن تدفعها     

، واصـفاً تـصريحات نتنيـاهو ويعلـون         "ض عبر األنفاق  تصعيدها العسكري الخفي تحت األر    

  .وليبرمان بأنها جزء من الحرب النفسية التي يشنّونها على غزة
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فتّم نشر وبثّ آراء    . من جهته، انشغل اإلعالم الفلسطيني في األيام األخيرة بتهديدات احتالل غزة          

 وتم تناول خشية إسرائيل مـن       .خبراء عسكريين لوضع تصور متوقّع لطبيعة االحتالل المفترض       

تصاعد مفاجئ في حال قيام مواجهة محدودة مع حماس، التي قد تحصل ربما بتشجيع وتمويل من                

هذا باإلضافة إلى أن االتفاق الحاصـل مـا بـين           . قبل الدول العربية إلنهاء حكم حماس في غزة       

المعيقة في تطبيقه وهي حكومـة      السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يترتّب عليه ضرورة إنهاء العقبة         

  .حماس في غزة

أنه وبهدف مواجهة االجتياح المفترض، تجري كتائـب        " المونيتور"وعلى الصعيد العسكري، علم     

القسام ومعها األجنحة المسلحة، تدريبات عسكرية يومية لصد أي هجوم محتمـل ال سـيما فـي                 

، ٢٠٠٥ي انسحبت منها إسرائيل فـي العـام         وهي المستوطنات الت  " المحررات"المناطق المسماة   

  .بخاصة جنوب قطاع غزة ووسطه وشماله

ـ       هذه التدريبات تأتي في ضـوء قناعـات        "أن  " المونيتور"وقد أوضح مسؤول عسكري في غزة ل

سائدة في غزة تفيد بأن أي اقتحام إسرائيلي محتمل سيركّز على إمكانية تقسيم القطاع إلى ثالثـة                 

قناصـة  : وهو سيستلزم أساليب حروب العـصابات مـن       . وشمالي وفي الوسط  جنوبي  : محاور

وتهدف ... ومقاتلين استشهاديين وصواريخ مضادة للدبابات وبيوت مفخّخة وعبوات على الطرقات         

  ".جميعها إلى جباية ثمن باهظ من اإلصابات في داخل الجيش اإلسرائيلي

 تضع التصور العملياتي المتوقّـع لـدى        على دراسة عسكرية  "المونيتور"من جهة أخرى، حصل     

سـيكون الهـدف األساسـي      "وجاء فيها   . األجنحة المسلحة في غزة، لالجتياح اإلسرائيلي المقبل      

، وستكون المواجهة بين جيشَين ولـيس     ٢٠١٢للحرب المقبلة إعادة الردع الذي تالشى بعد حرب         

ة للفلسطينيين يـضعف قـدرتهم      بين جيش ومنظمات عصابية، إلحداث حالة من الذهول والصدم        

  ".على الرد، عبر قطعها لوسائل االتصاالت والكهرباء والبث الفضائي

االجتيـاح  "ورأت الدراسة التي انتشرت على نطاق ضيق بين المحافل العسكرية فـي غـزة، أن                

 شـرق   اإلسرائيلي المقبل سيكون عبر االندفاع البري بالمدرعات واآلليات نحو المناطق المفتوحة          

قطاع غزة، لتقطيعه وصوالً إلى خط الساحل على البحر لاللتقاء بالقوات البرمائية، مـا سـيفتح                

الباب واسعاً أمام دخول القوات إلى التجمعات السكنية، ما سيصعب على المقاومـة الفلـسطينية               

 ".استخدام أسلحتها

 ٢٨/٣/٢٠١٤المونيتور، 
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  مصر وحماس والقرار الكيدي .٣٧

   بدوانعلي

قرار محكمة األمور المستعجلة في القاهرة بحظر حركة حماس الفلسطينية فـي مـصر حماقـة                

كبرى، قد تنتج عنها تطورات سلبية ال تخدم القضية الفلسطينية، وال تخـدم العالقـات الكفاحيـة                 

  .المشتركة بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني

 الفلسطينية أو دورهـا أو رؤيتهـا أو حتـى           وليس ذلك بسبب من وزن حركة حماس في الساحة        

تكوينها السياسي واأليديولوجي وجملة مواقفها، بل من النتائج الكارثية التي قد تتمخض عن قرار              

واألميركيـة وبعـض    " اإلسرائيلية"ليخدم المناخات العامة    ) شئنا أم أبينا  (كهذا، حيث يأتي القرار     

  .هي تدعو العتبار حركة حماس تنظيما إرهابياالمناخات الغربية، التي ما كلت وال ملت و

ليس من حركة حماس فقـط بـل مـن          " اإلسرائيلي"وهو ما يدفع نحو إعطاء المسوغات للموقف        

عموم القوى والفصائل في ساحة العمل الوطني الفلسطيني بما فيها حركة فتح لتجريمها والتأكيـد               

  .يعلى ضرورة تصنيفها باعتبارها من قوى اإلرهاب العالم

  

  الكيدية السياسية

المنطق السياسي السليم جانَب الجهات المصرية المعنية هذه المرة مجانبةً كبيرة، فإدارة الخـالف              

بين مصر وحركة حماس بهذه الخفة وعبر المحاكم واالتهامات االسـترجاعية، تتجـاوز منطـق               

 ال تدار السياسة بهذه الطريقة      السياسة العاقلة والراجحة باتجاه التسرع واالبتعاد عن التعقّل، حيث        

  .وبتلك األساليب وبالمنطق الكيدي

 ٢٠٠٨حركة حماس في اقتحام الحدود عـام        " تورط"فحديث المحكمة المصرية عن تقارير تؤكد       

 وتهريب عناصر محتجزة إلـى أمـاكن مجهولـة، بـتُهم            ٢٠١١واقتحام عناصرها السجون في     

ل توفير مادة مفبركة إلدانة اآلخر، وهي تهم مضحكة         استرجاعية لمن يريد أن ينبش ملفات من أج       

  ".التخابر مع حركة حماس"ومثيرة للسخرية مثَلُها كتهمة 

إن الخطير في هذا القرار ما قد يترتب عليه من نتائج على أكثر من جانـب، فـرئيس محكمـة                    

أي من أعضاء   القرار يترتب عليه منع دخول      "جنايات الجيزة، المستشار زكريا شلش أوضح بأن        

، وهـو  "حركة حماس إلى البالد، وإلقاء القبض على أي من أعضاء الحركة الموجودين في مصر         

عند الحديث عن حركـة حمـاس،       " اإلسرائيلي"بذلك يجاري وينسجم بالنتيجة العملية مع الموقف        

تحـت  ويسهم بشكٍل فعال بتحريض الحالة العامة عند قطاعات واسعة في مصر على الفلسطينيين              

دعوى وجود ممارسات ذات طابٍع أمني لحركة حماس في مصر مع سيل االتهامـات التـي تـم                  
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توجيهها إليها، وتصوير دورها وتدخلها في مصر وكأنها بيضة القبان في مسار تقرير المـستقبل               

  .السياسي وخيارات الشعب المصري

ـ            ستعجلة قـرار مـسلوق     وفي جوهر األمر، فإن القرار المصري الصادر عن محكمة األمور الم

ومتسرع بل ومتخبط، وال عالقة له بالمنطق، فهو قرار كيدي سياسي بالدرجة األولى، ويأتي في               

سياق تصفية حسابات داخلية مصرية مع حركة اإلخوان المسلمين المصرية ليس للفلسطينيين أي             

  .عالقة بها ال من قريب وال من بعيد

  

  شيطنة الفلسطينيين

غيرها من القوى الفلسطينية ال وجود حقيقيا لها في الساحة المـصرية، وكـل              إن حركة حماس و   

ال يتعدى الوجود التمثيلي السياسي، وحركة حماس في هذا المجال شأنُها شأن            ) إن تحقق (وجودها  

كل القوى الفلسطينية ال تمتلك مقرات أو ممتلكات في مصر، ويقتصر األمر على مبنى مـستأجر                

  .موسى أبو مرزوق في القاهرة على حد ما تشير إليه المصادر المصرية ذاتهايقيم فيه الدكتور 

كما أن القرار المصري، وإن تحدث عن حركة حماس باالسم، إال أنه يفتح الطريق واسعا أمـام                 

وهي العملية الجارية منذ وقت على أكثر من ساحة عربية، حيث المتـاجرة             " شيطنة الفلسطينيين "

  .سطينيين في أزمات تلك البلدانالرخيصة بآالم الفل

تؤدي بنتائجها العملية لتضييق الخناق على الالجئين الفلسطينيين في         " الشيطنة"وبالطبع فإن عملية    

دول الطوق المحيطة بفلسطين التاريخية وتدفع بهم نحو التفكير بالهجرات البعيدة والخروج مـن              

أكثـر دفئـا علـى الالجئـين        ) كنـدا (صـقيع   ) وكما قال أحدهم  (ليصبح  " بالد العرب أوطاني  "

) فكتوريا الكبرى (، ولتصبح حرارة صحراء     "الشيطنة"الفلسطينيين، الذين تطالهم كل يوم دعوات       

  .أكثر لطفا ورحمة من نظرة اللبنانيين إلى الالجئ الفلسطيني في لبنان على سبيل المثال

التهجير والهجرة إلى كندا وأسـتراليا      وبالنتيجة دفع الفلسطينيين وتحديدا فلسطينيي الشتات للقبول ب       

والواليات المتحدة، بحسب ما يخطط له الوزير األميركي جون كيري في خطته العتيدة المطروحة              

  .على الطاولة في هذا الوقت بالذات

  

  الشماتة المرفوضة

لقد قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي الفصيل الثـاني مـن فـصائل منظمـة التحريـر         

ينية والقوة اليسارية األساسية في الساحة الفلسطينية، قوال متزنا جدا حول القرار المصري             الفلسط

  .األخير بشأن حركة حماس ومخاطره وارتداداته المتوقعة
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فقد تحفظت عليه وقالت قوال سديدا في هذا المضمار ومعها العديد من القوى الفلسطينية التـي ال                 

 المصلحة الوطنية الفلسطينية، حيث ال يمكن ألي فلـسطيني          تقف موقف الشماتة، بل تُفكر بصوت     

  .وطني أن يوافق على قرار كهذا كونه يتجاوز الحقيقة ويزور الوقائع في أهم فقرات مقدمته

لم تُمارس إرهابا في مصر كما يردد الـبعض، بـل تَـدخلت             ) وليس دفاعا عنها  (فحركة حماس   

 على هذا األداء، وطلب العديد من الشخـصيات  إعالميا في الشأن المصري وقد سجلت مالحظات      

والقوى الفلسطينية من قياداتها ضرورة تجنب هذا األمر لما له من انعكاسات سلبية على عمـوم                

شيء آخر يؤدي   " منظمة إرهابية "الحالة الفلسطينية، لكن هذا شيء والتمهيد العتبار حركة حماس          

واألميركي بالنظر لحركة حماس وعمـوم القـوى        " اإلسرائيلي"بشكل أكيد للتساوق مع التصنيف      

  .والفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة

لقد اختلفت منظمة التحرير الفلسطينية والعديد من قواها وفصائلها مع مصر في لحظات تاريخيـة            

ناصر الذي قَِبَل بمبادرة وزيـر      معينة وفي مفاصل كثيرة، وحتى مع الرئيس الراحل جمال عبد ال          

 بينما رفضتها المنظمة وجميع القوى الفلـسطينية        ١٩٧٠عام  ) وليم روجرز (الخارجية األميركي   

  .في حينها

واختلفت أيضا مع الرئيس أنور السادات وخطه وبرنامجه ومعاهدة كامب ديفيد األولى، ومع كـل               

صري الكبير يوسف السباعي على يد مجموعة       هذا وحتى في أوج الخالفات عندما قُِتَل الكاتب الم        

 ١٩٨٥عـام   ) أبو نضال (فلسطينية منشقة تعود لحركة فتح المجلس الثوري بزعامة صبري البنا           

في نيقوسيا، لم تَقُم في مصر أي جهة بالدعوة العتبار أي من فصائل العمل الوطني الفلـسطيني                 

  .تنظيمات إرهابية

  

  إيجاد المخارج

لنسبة للشعب الفلسطيني، ال يتعلق بحب حركة حماس أو كرهها، بل في إدانـة              إن األمر هنا، وبا   

ورفض استخدام فزاعة حركة حماس والشعب الفلسطيني في المعادلـة والحـسابات المـصرية              

الداخلية، فهذا األمر غير مقبول وال يصب في صالح االستقرار في مـصر ومـستقبل نظامهـا                 

  .السياسي

ر إلى الدور اإليجابي لمصر على صعيد المساعدة مـن أجـل إعـادة              ويتأكد ذلك خصوصا بالنظ   

الوحدة للبيت الفلسطيني، ونحن هنا ال نريد أن نخسر الدور المصري في هذا الميـدان، ومـصر                 
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دورها كبير، حيث ال يمكن إتمام الوحدة الوطنية والوصول إليها دون الدور المـصري المـؤثر                

  .لسطينيةنظرا لمكانة مصر في المعادلة الف

إن القرار المصري السياسي والمتسرع الذي تناول حركة حماس، يعني حـال االسـتمرار فيـه                

اختزال الدور المؤثر تاريخيا لمصر في الساحة الفلسطينية، كما يعني تخلي مـصر عمليـا عـن        

دورها في رعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، بل وسيؤدي تلقائيا النسحابها مـن دورهـا فـي                

  .جهود المصالحة

لذلك هناك قلق من تداعيات هذا القرار غير العاقل وغير المدروس علـى الـشعب الفلـسطيني                 

  .ومصالحه الوطنية وخصوصا منها بالنسبة لقطاع غزة

ومن هنا فإن الضرورة تفرض إيجاد مخرج لهذه األزمة يلبـي مـصالح الـشعبين الفلـسطيني                 

ب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه الخـصوص،         والمصري، كما يلبي حاجات ومصالح الشع     

وهو الذي يدفع كل يوم فواتير االنقسام الفلسطيني الداخلي وتردي العالقات المصرية مع حركـة               

  .حماس

لقد بات من المطلوب قيام تحرك فلسطيني عاجل وعدم التشفي وتجاوز الكيدية السياسية لتطويـق               

 حماس بل هو دفاع عـن الـشعب الفلـسطيني           األزمة بين مصر وحماس، ليس دفاعا عن حركة       

ومصالحه الوطنية، وتحسب االرتدادات والنتائج السلبية لقرار كهذا على الفلسطينيين وعلى قطاع            

  .غزة

 ٢٨/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة
 
  السلطة الفلسطينية كطرف ثالث؟ .٣٨

   الهيجاءأبونواف 

لى قطاع غزة، كما دان فـي الوقـت         دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس العدوان الصهيوني ع       

  ."إسرائيل" الصواريخ الفلسطينية على إطالقعينه، عملية 

 مواقف سابقة للسلطة الفلسطينية دانت فيها عمليات المقاومة وعزت          األذهان إلىهذا الموقف يعيد    

الكيـان  الصهاينة بقتالهم، ما يطرح سؤاال حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية طرفاً ثالثاً بـين                

  الصهيوني والشعب الفلسطيني، او بين المنظمات الفلسطينية المقاِومة وبين العدو الصهيوني؟

منظمـة التحريـر    " ولكنها من نتاج     "اتفاقية اوسلو "السلطة الفلسطينية انبثقت الى الوجود بموجب       

ف نحو ثلثي   اعترف العرب بالمنظمة واعتر   .  تمثل الشعب الفلسطيني   أنها التي يفترض    "الفلسطينية

 كان الواقع قـد قـال ان المنظمـة          وإذا. دول العالم بها ممثال وحيدا وشرعيا للشعب الفلسطيني       
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 اال ان الواقع ذاته يقول أيضاً بأن الرئيس الفلسطيني هـو            "اتفاقية اوسلو "وضعت على الرف منذ     

  ."فتح"يني  وهو ايضا رئيس حركة التحرير الوطني الفلسط"منظمة التحرير الفلسطينية"رئيس 

 رفضه تمديد المفاوضـات     وأعلن "فتح"قبل بضعة ايام انعقدت اجتماعات المجلس الثوري لحركة         

، دولة يهودية، ودعـا الـى       بإسرائيل رفضه االعتراف    أعلنكما  . بين السلطة والكيان الصهيوني   

 أعلنـه لمـا   فهل ستمتثل قيادة الـسلطة      . "منظمة التحرير الفلسطينية  "الوحدة الوطنية والى تفعيل     

  ؟"فتح"المجلس الثوري لحركة 

تصرفات السلطة تأتي وكأنها تصرفات قوة ثالثة او طرف ثالث من حيث الموقف من االحـتالل                

فليس يفترض في الممثل الشرعي للـشعب       . ومن المفاوضات ومما يجري في الداخل الفلسطيني      

ت المنظمة في االساس التعبيـر      الفلسطيني ان يكون طرفا بين الشعب وبين االحتالل واال لما كان          

  .عن االرادة الشعبية الفلسطينية في التحرير وفي العودة

والمؤسف أنه حين سئل الرئيس الفلسطيني عن الموقف من المقاطعة الدولية للكيـان الـصهيوني               

العجيب . قال، انه ال يدعو الى المقاطعة، وان السلطة الفلسطينية تتعامل مع اسرائيل وال تقاطعها             

 على االقل مما    إزالتهن الرئيس هنا يتصرف فعال كطرف ثالث ال كطرف مجابه لالحتالل ويريد             ا

  .١٩٦٧احتل من ارض فلسطين في العام 

ان قـرارات   . القضية اليوم تحتاج الى مناقشة في الوسط الفلسطيني إلعادة الصورة الى طبيعتها           

رة دعت الى تفعيل دور المنظمة ولكنهـا        عديدة اتخذت في اجتماعات القيادات الفلسطينية في القاه       

- رسـم خريطـة العالقـات الفلـسطينية          إعادةفما المانع في    . حتى اآلن بقيت حبرا على ورق     

 هيكلـة وتفعيـل     إعادةالفلسطينية بما يعيد الى الفلسطينيين قوتهم في استعادة الوحدة الوطنية وفي            

مثل هذا األمر إما    . قيقي للشعب الفلسطيني   لتكون الممثل الشرعي الح    "منظمة التحرير الفلسطينية  "

 .أن يدعم السلطة في مواجهة االحتالل، أو ينزع عنها الثقة

 ٢٩/٣/٢٠١٤، السفير، بيروت
 
  !دولة يهودية خالية من العرب..طموح إسرائيلي .٣٩

  عودة عودة

) سية الجن وهو أمريكي .. ريتشارد فولك (ندد الخبير الدولي في مجلس حقوق اإلنسان        : في األخبار 

 صـفات الفـصل العنـصري       واعتبرها تحمل  المحتلة،بسياسة اسرائيل في األراضي الفلسطينية      

 الوضع يتفاقم عاما بعد عام متهما اسرائيل بوضـع خططًـا منهجيـة              وان هذا  والتطهير العرقي 

والعقوبـات   اللجوء الـى القـوة       واإلفراط في متواصلة لتغير التركيبة العرقية في القدس الشرقية        
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 القـدس الـسكانية داعيـا       وتغيير تركيبة  المستوطنات، بناء   والمزيد في  وتدمير المنازل  لجماعيةا

الـرأي  . ( الطويـل لـألرض الفلـسطينية      وانهـاء هـذااإلحتالل   محكمة العدل الدولية التـدخل      

 عاما من اغتصابها    ٦٦ اإلسرائيلي فعلى مدى     االحتالل هذا ليس بجديد على دولة       )٢٣/٣/٢٠١٤

 استخدمت جميع األساليب غير المسبوقة لمحتلين اخرين في العالم لطرد الفلسطينيين من             لفلسطين

  . لدى مؤسسات دولية معروفةوالخبث وهي موثقة غاية اللؤم وبأساليب فيارضهم بالقوة 

على األحـداث التـي وقعـت فـي         % ٣٨لقد سجلت اسرائيل في األعوام األخيرة ارتفاعا بنسبة         

 تمييزي عنصري ليس ضد العرب فحسب بل ضد العمال األجانب           مت بطابع واتساألرض المحتلة   

العـرب   تتعامالن مـع المـواطنين       والجيش اإلسرائيلي  كما ان الشرطة     والمهاجرين واألفارقة، 

ففـي الـسنوات    ... وليس كمواطنين ) أعداء(وخارجه ك داخل الخط األخضر    ) أصحاب األرض (

 رام اهللا تم قتلهم بدم      واخر في ب اخرهم ثالثة في جنين      األخيرة جرى قتل المئات من الشبان العر      

  . النهاروفي وضحبارد 

 على المواطنين الفلسطينيين من قبل      االعتداءكما سجل العامان األخيران ارتفاعا كبيرا في حاالت         

 الى اليهـود مـن اجهـزة التعلـيم          والرسالة الموجهة  عنصرية،مواطنين اسرائيليين على خلفية     

 دعوة صريحة لممارسـة العنـصرية       والسياسية وكلها تعتبر   والقضاء والقيادات الدينية  واإلعالم  

  . العربوالتحريض ضد

 تـم التوافـق علـى       واوسع إذا  وستصبح أكبر لقد اصبحت العنصرية في اسرائيل سياسة رسمية        

وهـذا تكـريس     للتهجيـر، يهودية الدولة حيث سيصبح العرب سكان البالد األصليين عرضـةً           

ئيل كدولة ابارتهايد تماما كجنوب افريقية قبل التسعينات حيث كـان الحكـم بيـد األقليـة                 اسرا(

  .البيضاء

 فمنذ عهد بن غـور      جديدة،السياسات العنصرية للحكومات االسرائيلية المتعاقبة متماثلة و ليست         

ر و  يون و مرورا بليفي اشكول و غولدا مائير و مناحيم بيجن و اسحاق رابين و اسـحاق شـامي                  

انتهاء ببنيامين نتنياهو تقوم كلها على اقناع جميع من يلتقون بهم من كبار المسؤولين االمـريكيين          

و حتى كبار المسؤوليين العرب يجب ان تكون فلسطين         ..  و االفريقيين  األسيويين و   األوروبيينو  

  .!خالية من العرب

 ٢٩/٣/٢٠١٤، الرأي، عّمان
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  الحقيقة التاريخية لنتنياهو .٤٠

  كيفا الدار ع

من األمور الشهيرة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد منذ اليـوم لالعتـراف بفلـسطين                

كالدولة القومية للشعب الفلسطيني، بينما الرئيس أبو مازن يرفض االعتراف بإسـرائيل كالدولـة              

. لـسطيني نتنياهو يرفض االعتراف بوجود شعب ف     . ليس هكذا هو الحال   . القومية للشعب اليهودي  

مثلما قال في خطابه في مؤتمر ايباك، بالنسبة له الخليل هي فقط المدينـة              . تماما مثل غولدا مائير   

، "حلم يعقوب فيهـا حلمـه     "، بيت ايل هي المكان الذي       "اشترى فيها ابراهيم مغارة الماكفيال    "التي  

ن المـؤرخ الـذي     فكيف يمكن الجدال مع اب    .  منها "حكم داود مملكته  ". القدس هي صخرة وجودنا   

 دوائر اآلثار   إلغالقوإذا كان كذلك، فقد حان الوقت       . "توجد فقط حقيقة تاريخية واحدة    "يعلن بأن   

  ."جامعة ارئيل"والتاريخ لبالد إسرائيل وترك هذه المجاالت في أيدي باحثي 

حقيقـة  توجـد   " ما كرر لعدد ال يحصى من المرات الجملة السخيفة           إذايبدو أن نتنياهو يعتقد بأنه      

لقد استغل رئيس الوزراء الجلسة     .  بمصداقيتها باإليمان كلنا سنبدأ    فإننا – حقيقته   – "تاريخية واحدة 

كانت عودة  "الخاصة للكنيست بكامل هيئتها على شرف نظيره البريطاني دافيد كامرون كي يقول             

دول المجـاورة   اليهود إلى صهيون هي التي أدت إلى هجرة عربية مكثفة إلى بالد إسرائيل من ال              

  ."للبالد التي تبنى من جديد

ولم يكتِف نتنياهو بالطلب بان يعترف الفلسطينيون بان دولة إسرائيل هي اليوم الدولـة القوميـة                

الفلـسطينيين ملزمـون بـاالعتراف      "للشعب اليهودي وهكذا ستبقى في المستقبل؛ بل قضى بان          

ال توجـد   "بل وقرر بان    . "ائيل وحقوقه فيها  بالصلة التاريخية للشعب اليهودي بوطنه في بالد إسر       

  ."هنا مسألة روايات، توجد هنا حقيقة تاريخية واحدة

تساؤل مشابه ينشأ عن اقوال قالها نتنياهو نفسه في نهاية االسبوع، في تراشق الكالم مع رئيـسة                 

القوميـة  ميرتس زهافا غلئون في الكنيست، بالنسبة لطلبه أن يعترف أبو مازن بإسرائيل كالدولة              

أن يكـون   "، وشرح بانه    "حقيقة تاريخية واحدة  "وكرر نتنياهو ثالث مرات جملة      . للشعب اليهودي 

ال يمكـن تغييـر     "، ولكنه اضاف على الفور      " بالتأكيد أقبل ذلك   – ٤٣هناك طرف فلسطيني من     

 الـ  ال الماضي التوراتي وال ما بعد التوراتي وال ما حصل في بالد إسرائيل في القرن              . الماضي

  ."٢٠ وفي القرن الـ ١٩

 وقصة بيع يوسف    األحمريمكن الفهم من ذلك بان نتنياهو مقتنع بان الضربات العشر، شق البحر             

  ولكن لحظة، من أين جاء االسماعيليون إلى نابلس خاصتنا؟. "حقيقة تاريخية" هي لإلسماعيليين
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 الكثيرين الـذين يـشككون بمـدى    البروفيسور حاييم غانز، واحد من اولئك الباحثين اإلسرائيليين 

 – بان الحجة التاريخيـة      "نظرية سياسية للشعب اليهودي   "مصداقية نظرية نتنياهو، كتب في كتابه       

 غاب اليهود عـن     إذا".  التأريخ الصهيوني  ألكاذيبالملكية لتبرير الصهيونية وفرت دافعا مركزيا       

 ما في زمـن  وإذا، ١١سابع والقرن الـ  سنة فأكثر بعد أن تركوها بين القرن ال        ألفبالد إسرائيل   

فكيـف  " يتشدد غانز،    "غيابهم عنها كانوا منشغلين اساسا بالحياة التي عاشوها في أماكن وجودهم          

 كانوا أصحابها في الزمن العتيق ولم يكفوا عن أن يكونوا أصحابها علـى              بأنهميمكنهم أن يدعوا    

  ."مدى كل زمن انقطاعهم المادي عنها؟

يوجد بيننا الكثير من الجدال حول الحاضر       ": ت في اثناء خطاب غلئون قال نتنياهو      في مقاطعة تم  

 –ولكن المشكلة هي أن نتنياهو جعل الحجة التاريخية         . "والمستقبل، ولكن ال يمكن تغيير الماضي     

  ."الملكية التي تبناها إلى أداة يحفر فيها قبر تسوية الدولتين

 ملكية على بالد إسرائيل، فال مجـال لطلـب عـودة    –خي  كان فقط للشعب اليهودي حق تاري إذا

وحسب سارة نتنياهو عليهم    .  الوطن القومي الحصري لشعب آخر     –الالجئين الفلسطينيين إلى هنا     

وحسب . بشكل عام ان يقولوا شكرا لليهود الذين تفضلوا بطيبتهم الن يخصصوا لهم عمل الخدمة             

من ابو مازن بان إسرائيل هي الدولة القومية للشعب         ) ف؟االعترا(أقوال نتنياهو نفسه، فان للبيان      

في ذات النقـاش فـي الكنيـست شـرح بـان            . اليهودي سيكون معنى سياسي قانوني بعيد األثر      

وفي الخطاب امام ايباك توجـه      .  معناه التنازل عن حق العودة     "الدولة القومية "االعتراف بمفهوم   

وهكذا تقول للفلسطينيين أن اهجروا الخيال      . لة اليهودية اعترف بالدو ": نتنياهو إلى ابو مازن وقال    

  ."عن اغراق إسرائيل بالالجئين أو قطع اجزاء من النقب والجليل

 مازن أن صرح علنا بانه يكتفي بزيارة بيـت          ألبويبدو أن الخيال يعود لنتنياهو أساسا؛ فقد سبق         

 يمكن الفتح بالقوة لبوابات دولة      وكل من له عقل يفهم بانه ال      . صباه في صفد كسائح، وليس كمقيم     

طردوا "اسألوا وزير الداخلية جدعون ساعر وطالبي اللجوء الذين         . ذات سيادة واغراقها بالالجئين   

ال هذا وال ذاك، فاذا كان االعالن عن االعتراف بإسرائيل كالدولـة            .  من أرض الميعاد   "طواعية

إسرائيل، فان على نتنياهو ان يمنـع الهجـرة         القومية اليهودية يشكل تنازال عن الحق للهجرة إلى         

وهو ال بد سمع مقاطعة النائـب إسـرائيل         . الصعود من االصوليين غير الصهاينة إلى صهيون      /

  ."ال توجد قومية كهذه. ال توجد قومية يهودية"في النقاش في الكنيست، ) يهدوت هتوراة(آيخلر 

ة هو مثابة تفكيك انتهازي لعناصـر       ان طرح الماضي اليهودي كعنصر مركزي في تسوية سياسي        

ومثلما قالت له   .  الرعب التي يتميز نتنياهو في اخراجها      ألفالمقومية ودينية، مثابة موسيقى خلفية      

عندما ال تفزع من رفيف أجنحة      "غلئون في النقاش على الطلب من الفلسطينيين أن يعرفوا هويتنا،           



  

  

 
 

  

            ٤٥ص                                      ٣١٧١ :   العدد    ٢٩/٣/٢٠١٤السبت  :التاريخ

ك في كل مرة تسمع فيها هذا الرفيف، فان كـل           التاريخ، وال تعتقد أن عصافير هتشكوك تأتي الي       

  ."شيء هنا سيكون مختلفا

 ٢٨/٣/٢٠١٤هآرتس 

 ٢٩/٣/٢٠١٤، الغد، عّمان

  

 :كاريكاتير .٤١

 

 
٢٨/٣/٢٠١٤فلسطين أون الين،   


