
    

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

  "يهودية إسرائيل"بدي استعداداً لتعديل صيغة متعلقة بـتالواليات المتحدة:"الحياة"مسؤول فلسطيني لـ

  ة التي أقرتها ترفض تمديد المفاوضات والمساس بالمرجعيات الدولي التحريرتنفيذية منظمة

   لالنتفاض في وجه االحتالل بذكرى يوم األرضحماس تدعو

   ليوم األرض٣٨ الذكرى الـيقررون اإلضراب العام في  ٤٨فلسطينيو 

  القدس القديمة كنيس ومدرسة يهودية بمئةاالحتالل أقام : مؤسسة األقصى

اتصاالت أمريكية مكثفة مع

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

  بشأن دفعة األسرى الرابعة
  

٤ص...

  ٣١٧٢  ٣٠/٣/٢٠١٤ حداأل



  

  

 
 

  

            ٢ص                                      ٣١٧٢ :العدد       ٣٠/٣/٢٠١٤ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٦  "يهودية إسرائيل"بدي استعداداً لتعديل صيغة متعلقة بـت الواليات المتحدة:"الحياة"مسؤول فلسطيني لـ.٢
 ٦  لية التي أقرتها ترفض تمديد المفاوضات والمساس بالمرجعيات الدو التحريرتنفيذية منظمة.٣
 ٨   للعمل من أجل إحباط مخططات ومشاريع االحتالله استعداديؤكدالمجلس الوطني الفلسطيني .٤
 ٨   ما يقوم باليمين اإلسرائيلي أوصل إلى طريق مسدود بوجه حل الدولتين:سفيرة فلسطين بألمانيا.٥
 ٩  القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية": يوم األرض"في ذكرى " المبادرة".٦
 ٩  قبها يطالب بتحقيق دولي في اإلهمال الطبي بحق األسرى بالمعتقالت اإلسرائيلية.٧
١٠  قانون للعقوبات يتضمن الجلد واإلعدامؤكد تراجع المجلس التشريعي عن سّنمنظمات حقوقية ت: غزة.٨
١١   مخصص للحاالت اإلنسانية فقط رفح معبرتشغيل :الحكومة في قطاع غزة.٩
١١  برفحهنية يعد بترميم منزل حرق بفعل انقطاع التيار الكهربائي .١٠
١٢   رئيساً بينهم عباس١٢٢واشنطن تجسست على : دير شبيغل.١١
    

    :المقاومة
١٢  ل عباس وحكومته مسؤولية اختطاف وتعذيب قيادات حماسبرهوم يحّم.١٢
١٣  ل بذكرى يوم األرض لالنتفاض في وجه االحتالحماس تدعو.١٣
١٣  قادة فصائل بغزة يطالبون بتحقيق المصالحة لمواجهة التحديات.١٤
١٤  من المفاوضات" التحّرر"تدعو السلطة الفلسطينية لـ" الديمقراطية".١٥
١٥   وضعت الكرة بملعب الدولة اللبنانية بلبناند الفلسطينيمبادرة حماية الوجو: علي بركة.١٦
١٥   على التوالي في سجون االحتالل١٩ يدخل عامه الـ أكرم القواسمةسيراأل.١٧
١٦  هل تفرض حماس عقوبات الجلد وقطع يد السارق في غزة؟: تقرير.١٨
    

    :ئيليالكيان اإلسرا
١٨   مقابل تمديد المفاوضاتأسير ٤٠٠ عن اإلفراج اقترحت "إسرائيل": مصادر إسرائيلية.١٩
١٨  لن نسمح بحصول ذلك: عن مقترح تحرير أسرى فلسطينيين نفتالي بينيت.٢٠
١٨   متسللين في هضبة الجوالن"تقتل" تعتقد أنها "إسرائيل".٢١
١٩   اإلسرائيلية تهدد المعلمين العرب من اإلضراب في يوم األرض"المعارف".٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٩  مسيرات سلمية بالضفة تحيي يوم األرض واالحتالل يقمعها ويجرح العشرات.٢٣
٢٠   ليوم األرض٣٨ الذكرى الـيقررون اإلضراب العام في  ٤٨فلسطينيو .٢٤
٢٢  كنيس ومدرسة يهودية بالقدس القديمةمئةاالحتالل أقام : مؤسسة األقصى.٢٥
٢٣  شمال أريحا" بوابة الكرامة"ناشطون فلسطينيون يقيمون قرية .٢٦
٢٣   تطالب بإنهاء المفاوضات رداً على اإلخالل باتفاق إخالء األسرىالحركة األسيرة.٢٧
٢٤  البحرية اإلسرائيلية تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ غزة.٢٨
٢٤  "يوم األرض"غزة بمناسبة قوات االحتالل تستهدف مسيرة على حدود .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ص                                      ٣١٧٢ :العدد       ٣٠/٣/٢٠١٤ األحد :التاريخ

٢٥  لالنتفاض في وجه االحتالل بذكرى يوم األرض يدعو ائتالف شباب االنتفاضة.٣٠
٢٥   مساحة الكتلة المبنية في فلسطين٢ كم١٧٠٨: دراسة.٣١
٢٦  اسةعباس يتفوق على هنية للرئ: استطالع.٣٢
٢٦  األسرى لم يناضلوا ليكونوا ورقة رخيصة على طاولة المفاوضات: حزب التحرير.٣٣
٢٧   من خالل معبر الكرامة من السفر األسبوع الماضي فلسطينيا٢١ًاالحتالل منع .٣٤
٢٧  "مخطط التصفية"األردن ترفض المخيمات الفلسطينية في .٣٥
   

   : اقتصاد
٢٧   ألف سائح زاروا بيت لحم والخليل األسبوع الماضي٤٤: تقرير.٣٦
٢٨  نشيط السياحة الدينية في فلسطينخطة لت.٣٧
٢٨  اتالمفاوض" تعثره"االقتصاد الفلسطيني .٣٨
   

   : صحة
٣٠   ألف دوالر٣٠٠الصحة الفلسطينية الكويت تمنح وزارة .٣٩
   

   : مصر
٣٠  المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية أمريكية حول -مشاورات مصرية .٤٠
٣٠   على حدود غزة نفقا١٣ًمصر تدمر .٤١
   

   : األردن
٣٠  يدعو إلنهاء االنقسام الفلسطيني" حشد": عّمان.٤٢
٣١   سالم مع هذا العدويؤكد أالّ "يوم األرض"تكرار مشهد : نقابة المهندسين األردنيين.٤٣
٣١  مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون في مجال اإلنشاءات يبحث  األردنيوزير األشغال.٤٤
   

   : لبنان
٣٢  مبادرة حماية الوجود الفلسطينيلالدولة اللبنانية قبلت بتأمين الغطاء السياسي : الجزيرة نت.٤٥
٣٢  إشادة صيداوية بالمبادرة الفلسطينية.٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٣٣  الكويت تتبرع بمليوني دوالر لألونروا.٤٧
   

   :دولي
٣٣   ويلتقي يعالون في القدس"إسرائيل"رئيس األركان األمريكي يزور .٤٨
٣٤  ود الفلسطينية للتوجه لألمم المتحدةالواليات المتحدة لن تستطيع كبح الجه:  أمريكيدبلوماسي.٤٩
٣٤   في عمليات الهدم اإلسرائيلية بالقدسظاً ملحواألمم المتحدة ترصد تزايداً.٥٠



  

  

 
 

  

            ٤ص                                      ٣١٧٢ :العدد       ٣٠/٣/٢٠١٤ األحد :التاريخ

٣٥  تدعو الكيان لعدم اللجوء للعنف بقمع مظاهرات يوم األرض" العفو الدولية".٥١
    

   :مختارات
٣٦  أنجيال ميركل  تقرير حول٣٠٠وكالة األمن القومي جمعت أكثر من .٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٣٦  حسن مواسي...  بين الترانسفير ومحاوالت نزع الشرعية٤٨فلسطينيو الـ: ٣٨يوم األرض الـ .٥٣
٣٩  حمادة فراعنة... متفق عليهالتبادلية والحل ال.٥٤
٤١  محمد خالد األزعر...  وأخيراًاألرض أوالً.. المفاوض اإلسرائيلي.٥٥
٤٣  يوسف رزقة. د.أ... وشهد شاهد من أهلها.٥٦
    

 ٤٤  :كاريكاتير
***  

  

   الرابعة واإلسرائيلي بشأن دفعة األسرىالفلسطينيع الجانبين اتصاالت أمريكية مكثفة م .١

، أن وكاالتوالعبد الرؤوف أرناؤوط، ، نقالً عن مراسلها ٣٠/٣/٢٠١٤ ،األيام، رام اهللانشرت 

االتصاالت األمريكية مع كال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي تواصلت على مدى الساعات 

 تنفيذ التزامها باإلفراج عن الدفعة الرابعة من "إسرائيل"فض الماضية في محاولة إليجاد مخرج لر

  .األسرى القدامى من السجون اإلسرائيلية

 محمود عباس يصر على  السلطة الفلسطينيةأن رئيس" األيام"وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لـ

لحديث عن أي تنفيذ الحكومة اإلسرائيلية التزامها باإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى قبل ا

  .أمر آخر، مشيرة إلى أن الرئيس عباس رفض تأجيل تنفيذ هذه الدفعة

بدورها، ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح على 

الجانب األمريكي أن توافق القيادة الفلسطينية أوالً على تمديد المفاوضات قبل أن توافق الحكومة 

ية على اإلفراج عن الدفعة الرابعة مع إضافة المزيد من المعتقلين الذين سيتم اإلفراج اإلسرائيل

  .عنهم

 أسيراً ٤٢٠ تعرض اإلفراج عن "إسرائيل"اإلخباري اإلسرائيلي فإن ) واال(وبحسب موقع 

  أسماءهم، بمقابل موافقة القيادة الفلسطينية على تمديد المفاوضات حتى"إسرائيل"إضافياً، تختار 

  .نهاية العام الجاري



  

  

 
 

  

            ٥ص                                      ٣١٧٢ :العدد       ٣٠/٣/٢٠١٤ األحد :التاريخ

على أن اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى " األيام "وكانت مصادر فلسطينية أكدت لـ

منفصلة تماماً عن المفاوضات، إذ إن اإلفراج عن األسرى تم في إطار اتفاق من خالل الجانب 

 القدامى على  من األسرى١٠٤األمريكي وافقت الحكومة اإلسرائيلية بموجبه على اإلفراج عن 

 دفعات بمقابل تأجيل الجانب الفلسطيني طلب انضمام فلسطين إلى المؤسسات الدولية بما فيها أربع

  .محكمة الجنايات الدولية

ويحاول المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط مارتين أنديك في اتصاالت مع 

 أسيراً فلسطينياً في إطار المرحلة الرابعة ٣٠الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي تأمين اإلفراج عن 

  .١٩٩٣واألخيرة من اإلفراج عن األسرى القدامى ما قبل اتفاق أوسلو عام 

االبتزاز اإلسرائيلي بما يتعلق باإلفراج "ورفض وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع 

اسي على حساب لن نسمح أن تستخدم ورقة األسرى وسيلة للضغط السي"وقال " عن األسرى

  ".حقوق شعبنا الفلسطيني

األسرى لن يتم إطالق سراحهم اليوم، لكن اتصاالت مكثفة "وقال قراقع لوكالة فرانس برس إن 

  ".تجري للوصول الى موقف واضح خالل الساعات القليلة المقبلة

 خالل" أزمة األسرى"وأضاف قراقع إن الواليات المتحدة تجري اتصاالت مكثفة للخروج من 

  .واكد مسؤولون في حركة فتح هذه المعلومات. الساعات القليلة المقبلة

ن موضوع أوتجتمع الحكومة اإلسرائيلية اليوم األحد في جلستها األسبوعية المعتادة، ومن المؤكد 

 إسرائيلياً حكومياً كبيراً استبق اجتماع ن مسؤوالًأإال  .األسرى سيكون مطروحا على طاولتها

وأضاف هذا المسؤول في  ".افتعال مشاكل"واتهم مساء امس الفلسطينيين بـالحكومة األحد 

إن إلسرائيل مصلحة في مواصلة مفاوضات "تصريح لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه 

، "السالم مع الفلسطينيين وهي مستعدة لتنفيذ المرحلة الرابعة من إطالق سراح اإلرهابيين المدانين

  .الرابعة من األسرىفي إشارة إلى الدفعة 

 عباس، المستشار السياسي للرئيس ،نمر حماد، أن ٢٩/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

، والحكومة األمريكية تعرف ن االتفاق حول عدد األسرى الذين يجب أن يطلقوا كان تاماًإ قال

 "إسرائيل"ت بأن ، وحتى أسماء األسرى كانت محددة ومتفقا عليها، ولكن هناك تسريبابهذا أيضاً

 أن عدم إطالق الدفعة الرابعة من تحاول ابتزاز الجانب الفلسطيني بالتنصل عن االتفاق، مؤكداً

األسرى سيجبر الفلسطينيين على الذهاب إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية 

  .الدولية
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ي أن ما يجري خطأ تم من جهته وصف رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوث

 اآلن بالمطالبة بتوسيع المفاوضات ألنها تستغلها في زيادة "إسرائيل"التحذير منه من قبل، وتستغله 

التوسع االستيطاني واقتحام المناطق الفلسطينية، واصفا مقترحات كيري بأنها منحازة بالكامل إلى 

  .رية وبموافقة فلسطينية ألنها تعني بقاء الفلسطينيين تحت ظل دولة عنص"إسرائيل"

زياد أبو عين، وكيل وزارة األسرى الفلسطينية ، أن ٢٩/٣/٢٠١٤ ،فلسطين أون الينوجاء في 

مبعوث واشنطن، مارتن أنديك، طلب من الجانب الفلسطيني االنتظار حتى الغد، حيث من "ن قال إ

وقال أبو عين  ".المتوقع أن تجتمع الحكومة اإلسرائيلية لبحث قضية اإلفراج عن األسرى

، مضيفا أن "تجرى اتصاالت مكثفة منذ عدة أيام لإلفراج عن الدفعة الرابعة لألسرى: "لألناضول

السلطة الفلسطينية "وأضاف أن  ".الجانب الفلسطيني يترقب ما ستقرره الحكومة اإلسرائيلية غدا"

ية عدم االفراج عن مصرة على التوجه إلى المؤسسات الدولية، في حال قررت الحكومة اإلسرائيل

  ".الدفعة األخيرة لألسرى

بلغ اإلدارة األمريكية أو الجانب الفلسطيني رسميا أونفى أبو عين أن يكون الجانب اإلسرائيلي 

  .عدم اإلفراج عن األسرى

  

ـ   .٢ ـ     ت الواليات المتحدة :"الحياة"مسؤول فلسطيني ل يهوديـة  "بدي استعداداً لتعديل صيغة متعلقة بـ

  "إسرائيل

كي يبدي استعداداً ي إن الجانب األمر"الحياة"قال مسؤول فلسطيني لـ:  محمد يونس– ام اهللار

، وجعلها أمراً مرتبطاً باالتفاق النهائي، لكن الجانب "يهودية إسرائيل"ـلتعديل الصيغة المتعلقة ب

الفلسطيني رفض ذلك، كما رفض الموافقة على البند المتعلق بالقدس، والذي ينص على إقامة 

  ."القدس الشرقية"مة في جزء من القدس الشرقية وليس في كل عاص

 من التداول خشية أن يشكل مرجعية جديدة "اتفاق اإلطار"ويميل الجانب الفلسطيني إلى سحب 

للمفاوضات تهبط بسقف الحقوق الفلسطينية، بينما يبدي الجانب اإلسرائيلي حماسة كبيرة، غير 

  .معلنة، إلبقائه

  ٢٩/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

   ترفض تمديد المفاوضات والمساس بالمرجعيات الدولية التي أقرتها التحريرتنفيذية منظمة .٣

 رفضها الحازم أي  الفلسطينيةجددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:  أحمد رمضان- رام اهللا 

ومبادرة وثيقة تتضمن انتهاكاً لمرجعية عملية السالم التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية 
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السالم العربية، كما أكدت رفضها المطلق الستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة تلغي كون 

، وتمهد لضم أجزاء واسعة من ٦٧مدينة القدس الشرقية جزءاً ال يتجزأ من األرض المحتلة العام 

انية وما يسمى بالوقائع االستيط. األرض الفلسطينية المحتلة تحت ذرائع األمن اإلسرائيلي

اإلسرائيلية، وخدمة لمشروعها التوسعي ونهب األرض، وفتح الباب لتكريس االحتالل، هذا 

 الهادفة الى إلغاء "إسرائيلبيهودية دولة "باإلضافة الى محاوالت انتزاع االعتراف بما يسمى 

  .التاريخ والحقوق الفلسطينية

تأتي هذه  "سبة ذكرى يوم األرض بمنا، في بيان صدر عنها أمس السبت،وأضافت تنفيذية المنظمة

الذكرى، هذا العام في ظل هجمة استيطانية متصاعدة تهدف الى المزيد من نهب األرض وتكريس 

، ١٩٦٧االحتالل، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أرضنا المحتلة منذ العام 

ها قرارات الشرعية الدولية مترافقة مع محاوالت لتقويض مرجعية العملية السياسية كما حددت

ومبادئ القانون الدولي، وفرض مرجعية وقائع االحتالل االستيطاني اإلسرائيلي، األمر الذي نؤكد 

  ."رفضنا المطلق لكل محاوالت ترويجه تحت أي صيغة كانت

هبة يوم األرض في الجليل والمثلث والنقب، ومقاومة شعبنا ضد االحتالل "ن أوأضافت 

، ١٩٨٧خططاته االستيطانية، والتي بلغت ذروتها في انتفاضة شعبنا المجيدة العام اإلسرائيلي وم

وكل أشكال المقاومة الشعبية المتواصلة ضد االحتالل واالستيطان والجدار العنصري، إنما تؤكد 

تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمها االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من كل شبر 

، وبحقه في العودة، وفي تقرير مصيره، وتمكينه من ١٩٦٧ حزيران ٥لمحتلة منذ من أرضنا ا

  ."االستقالل وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس

ودعت اللجنة التنفيذية كافة قوى الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية الى االلتفاف حول هذا 

  : وتؤكد علىالموقف الذي لن تتراجع عنه مهما كانت التضحيات،

رفض أي تمديد للمفاوضات وتدعو المجتمع الدولي للتصدي للسياسة االستيطانية التوسعية،  •

وإلزامها بقواعد القانون الدولي ووقف كل أشكال عدوانها المستمر على أرضنا المحتلة، وعلى 

نسان، أبناء شعبنا الذي يتعرض يومياً للقتل والحصار واالنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق اإل

وفي هذا الصدد ترحب اللجنة التنفيذية بقرارات مجلس حقوق اإلنسان، وندعو هيئات األمم 

المتحدة لوضع اآلليات الالزمة لضمان تطبيقها، كما ندعو الواليات المتحدة الى وقف سياسة 

 .المعايير المزدوجة في التعامل مع حقوق شعبنا ومبادئ القانون الدولي
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إسرائيل على جرائمها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه، وتوسيع نطاق حمالت الدعوة الى مساءلة  •

المقاطعة لمنظومة االحتالل ومشروعه االستيطاني، ومحاصرة وعزل حكومة االحتالل 

 .وسياستها العدوانية التوسعية

إعالء إرادة الوحدة في صفوف شعبنا وقواه السياسة، وإنهاء االنقسام المدمر وإعادة الوحدة  •

مؤسساته الوطنية الجامعة، وبما يستنهض كامل طاقات شعبنا في مقاومته الشعبية في للوطن و

  . مواجهة االحتالل ومشروعه االستيطاني

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،المستقبل، بيروت

  

   للعمل من أجل إحباط مخططات ومشاريع االحتالله استعداديؤكدالمجلس الوطني الفلسطيني  .٤

 االستعداد  يوم األرضس الوطني الفلسطيني في ذكرىأكد المجل : منتصر حمدان- رام اهللا 

الكامل للعمل من أجل إحباط مخططات ومشاريع االحتالل الهادفة إلى سرقة األرض وطرد 

أصحابها األصليين منها، مؤكداً أن لغة الصلف والعنجهية التي تتسم بها سياسات االحتالل لن 

 في الحرية واالستقالل، فاالحتالل إلى زوال، تزيد شعبنا إال قوة وتصميماً على تحقيق تطلعاته

  .وسيبقى الشعب الفلسطيني متجذراً في أرضه يفديها بدمائه

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،الخليج، الشارقة

  

 ما يقوم باليمين اإلسرائيلي أوصل إلى طريـق مـسدود بوجـه حـل               :سفيرة فلسطين بألمانيا   .٥

  الدولتين

وفي كلمتها  ".يوم األرض" لـ٣٨ الذكرى الـأحيى الفلسطينيون المقيمون في ألمانيا: برلين

 قالت السفيرة ، لجنة العمل الفلسطيني في برلينوة مندع ب الجمعةيوم الذي جرى مساء ،باالحتفال

 يؤكد من خالله الفلسطينية في برلين خلود دعيبس إن إحياء ذكرى يوم األرض يمثل عنواناً

ودهم، ومواجهة ما يمارسه بحقهم االحتالل الفلسطينيون على ثباتهم في الدفاع عن أرضهم ووج

  .اإلسرائيلي من قمع وإرهاب

 لما وصفتها بسياسة التطهير العرقي التي بدأتها بأراضي عام "إسرائيل"وذكرت أن مواصلة 

 في القدس المحتلة يواكبه استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في سياستها لتهويد النقب  حاليا١٩٤٨ً

  .م سلفه ديفيد بن غوريونفي محاولة لتحقيق حل
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اليمين اإلسرائيلي المتطرف أوصل إلى "وخلصت السفيرة الفلسطينية بألمانيا إلى أن ما يقوم بـ

 وحل ١٩٦٧طريق مسدود بوجه حل الدولتين الهادف إلقامة دولة فلسطينية على حدود أراضي 

  ". مشكلة الالجئين وفق القرارات الدولية

   ٢٩/٣/٢٠١٤ ،الجزيرة نت، الدوحة

  

  القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية": يوم األرض"في ذكرى " المبادرة" .٦

مازالت شاهدة على " يوم األرض"إن أحداث " المبادرة الوطنية الفلسطينية" قالت حركة :رام اهللا

والذي بات نظام " اإلسرائيلي الذي لم يتوقف في سائر األراضي المحتلة، االستيطانيالمشروع 

  ". ذاتهااالستيطانيةل عنصري في إطار سياسة االحتالل أبارتهايد وفص

المقاومة الشعبية هي "، أن ٢٩/٣نسخة عنه، السبت " قدس برس"وأكدت الحركة في بيان وصل 

الطريق لتقصير عمر االحتالل وتغيير ميزان القوى المختل بالتوازي مع حركة المقاطعة وفرض 

  ".استعادة وحدته الوطنيةالعقوبات على إسرائيل وتعزيز صمود شعبنا و

 لمؤسساتها، ال سيما محكمة واالنضمامودعت الحركة السلطة للتوجه الفوري إلى األمم المتحدة 

مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ومحاسبة االحتالل على كل ما تقوم به "الجنايات الدولية، لـ

  ".في أرضنا من استيطان غير شرعي وتطهير عرقي

يتعرضون لمحاولة تصفية من "لفلسطيني وأرضه وقضيته ومشروعه الوطني ورأت أن الشعب ا

قبل حكومة االحتالل، وأن المخططات اإلسرائيلية ترمي لتمزيق األراضي الفلسطينية وفصل 

الضفة عن غزة وعزل وتهويد القدس للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة واستبدالها 

  ".بدولة كانتونات ومعازل

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  قبها يطالب بتحقيق دولي في اإلهمال الطبي بحق األسرى بالمعتقالت اإلسرائيلية .٧

 طالب وزير األسرى الفلسطيني السابق وصفي قبها، المجتمع الدولي بفتح ملف اإلهمال :رام اهللا

  . فيهالطبي الممارس ضد األسرى الفلسطينيين في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي والتحقيق

لقد آن األوان ليقف العالم "، ٢٩/٣يوم السبت " قدس برس"وقال قبها في تصريحات خاصة لـ

وقفة صدق وجد، ويضع حداً لسياسة اإلهمال واالستهتار الطبي بحياة األسرى المرضى في 

السجون اإلسرائيلية، التي تتجسد بالمماطلة والتسويف في تقديم العالجات وإجراء العمليات 
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ية لهم، األمر الذي أودى بحياة العشرات من األسرى الذين ارتقوا شهداء خلف القضبان الجراح

  ".والذين كان آخرهم الشهيد اللواء ميسرة أبو حمدية وحسن الترابي

وشّدد قبها على ضرورة القيام بتشكيل لجنة طبية وأخرى قانونية لمتابعة أوضاع األسرى 

  .المرضى إلنقاذ حياتهم

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

 قانون للعقوبات يتضمن الجلـد      منظمات حقوقية تؤكد تراجع المجلس التشريعي عن سنّ       : غزة .٨

  واإلعدام

أعلنت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية وعدد من منظمات حقوق اإلنسان :  فتحي صّباح- غزة 

  عن سن قانون جديد الفلسطيني في قطاع غزةفي قطاع غزة عن تراجع المجلس التشريعي

  .للعقوبات يتضمن عقوبات كثيرة، من بينها االعدام والجلد

إعادة المناقشات في شأن مشروع قانون عقوبات من كتلة التغيير "وقالت في بيان أمس إنها تابعت 

في المجلس التشريعي، ومخاطر إقراره واعتماده وتداعيات ) التابعة لحركة حماس(واإلصالح 

  ."ووحدة نسيجه الداخليذلك على بنية المجتمع الفلسطيني 

أهمية التركيز على األولويات الوطنية التي تتطلب تالحم هذا النسيج، وفي مقدمها "وشددت على 

  ."مواجهة الحصار واالحتالل والعدوان

وأشارت الى أن عضو المكتب السياسي في حماس عماد العلمي، ورئيس كتلتها البرلمانية النائب 

ال هاتفي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني أنه ال يوجد إقرار أكدا في اتص"محمد فرج الغول 

أي قرارات يجب "ونسبت الى العلمي والغول قولهما إن . "لهذا القانون بالقراءة األولى أو الثانية

أن تتم بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، وأن اللجنة المكلفة في المجلس التشريعي تقوم في 

  ."تشاور والدرس، وال تنوي اعتماد هذا القانونالمرحلة الراهنة بال

وجددت الشبكة، والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان، ومؤسسة 

أهمية احترام "تأكيدها ) ديوان المظلم( لحقوق االنسان ةالضمير لحقوق اإلنسان، والهيئة المستقل

، واحترام حقوق اإلنسان، وتعزيز التالحم )ي الموقتالدستور الفلسطين(مبادئ القانون األساسي 

  ."الوطني، بما يمكن شعبنا بكل مكوناته من مواجهة التحديات التي يفرضها االحتالل عليه

وكان مدير المركز الفلسطيني لحقوق االنسان المحامي راجي الصوراني وّجه انتقادات الذعة الى 

عي أحمد بحر والنائب الغول وأمين سر المجلس حماس بعدما أعلن نائب رئيس المجلس التشري
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سبوع الماضي عزم المجلس سن قانون جديد للعقوبات يتضمن الجلد في الجنايات نافذ المدهون األ

  .والجنح والمخالفات

حال حقوق " للمركز عن ١٧وحذر الصوراني في كلمة لمناسبة اصدار التقرير السنوي الـ

محاوالت الحكومة في غزة فرض إيديولوجية معينة "ضي، من ثاء الما الثال"االنسان في فلسطين

محاوالت إقرار قانون عقوبات جديد يشرع الجلد ويقيد الحريات "وشدد على أن . "على القطاع

  ."أمر خطير على المستويين السياسي والحقوقي

حقوق جهود المؤسسات الحقوقية لوقف هذه المحاوالت وغيرها من االعتداءات على ال"ولفت الى 

والحريات، من خالل ارسال مذكرة لصنّاع القرار في حكومة غزة وحماس خالل العام الماضي، 

وعقد لقاءات مع عدد منهم، أعادوا التأكيد خاللها على التزامهم احترام حقوق اإلنسان واحترام 

مثل تقويضاً التنوع الثقافي في قطاع غزة، إال أن عرض مثل هذا القانون إلقراره بالقراءة الثانية ي

الغاء "ـ في حماس ب"رأس الهرم السياسي"وطالب من وصفه بـ. "كامالً لكل حقوق اإلنسان

  . "مشروع القانون حرصاً على حماس وفلسطين

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،الحياة، لندن

   

   مخصص للحاالت اإلنسانية فقط رفح معبرتشغيل :الحكومة في قطاع غزة .٩

ية معبر رفح مع قطاع غزة جزئياً، أمس، لتمكين فتحت السلطات المصر : رائد الفي- غزة 

وقالت وزارة .  يوما٥٠ًالحاالت اإلنسانية من السفر في االتجاهين، بعد إغالق استمر قرابة 

، إن السفر عبر المعبر مخصص للحاالت في قطاع غزةالداخلية واألمن الوطني في الحكومة 

  .وازات األجنبية واإلقامات في الخارجاإلنسانية فقط، وتتضمن المرضى والطلبة وأصحاب الج

وذكرت الوزارة على موقعها اإللكتروني، أن السلطات المصرية أبلغت الحكومة بأن العمل في 

حكومة الوأعلن مدير عام اإلدارة العامة للمعابر والحدود في . المعبر سيستمر لثالثة أيام متتالية

ستؤنفت بعد انقطاع لفترة وجرى االتفاق ماهر أبوصبحة، أن االتصاالت مع الجانب المصري ا

  .على آلية لتسهيل حركة السفر على المعبر

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،الخليج، الشارقة

  

  هنية يعد بترميم منزل حرق بفعل انقطاع التيار الكهربائي برفح .١٠

 بترميم منزل عائلة ، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة،وعد اسماعيل هنية: )فلسطين(رفح 

  .قدت طفلتين شقيقتن بعدما اتت النيران عليه في رفح جنوب قطاع غزة قبل ايامفلسطينية ف
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وكانت طفلتان رضيعتان شقيقتان من عائلة الشيخ العيد في رفح لقيتا حتفهما وأصيب عدد اخر 

من افراد العائلة قبل ايام جراء اشتعال النيران في منزلهم بسبب شمعة كانوا يشعلونها في ظل 

  .ءاانقطاع الكهرب

 العزاء لعائلة الضحايا في رفح ولقاءه بوالد ٢٩/٣جاء ذلك خالل تقديم هنية ظهر السبت 

  .الطفلتين، ووعد بترميم المنزل الذي دمرت ممتلكاته بالكامل

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  بينهم عباساً  رئيس١٢٢واشنطن تجسست على : دير شبيغل .١١

ت، مقتطفات من وثيقة تحتوي على أسماء رؤساء  نشرت مجلة دير شبيغل األلمانية يوم السب:الغد

وبحسب  .٢٠٠٩ مايو /دول وحكومات تجسست عليهم وكالة األمن القومي األمريكية في أيار

فإن اسمي الرئيسين الفلسطيني محمود " الغد اإللكتروني"معلومات المجلة التي أطلع عليها موقع 

عليهم وكالة األمن القومي   الذين تجسستة الرؤساءمعباس والسوري بشار األسد، وردا ضمن قائ

  .األمريكية

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،الغد، عّمان

  

   عباس وحكومته مسؤولية اختطاف وتعذيب قيادات حماسيحملبرهوم  .١٢

حمل الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس : غزة

كاملة عن استمرار اختطاف قيادات حماس حكومته رامي الحمد اهللا وأجهزتهم األمنية المسؤولية ال

وأنصارها وتعذيبهم في سجونهم في الضفة الغربية، وعلى رأسهم القيادي في الحركة نزيه أبو 

  .عون والذي يقبع في سجن الوقائي في جنين منذ أكثر من أسبوع

ت  السب-نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريح صحفي مكتوب تلقى - وأبدى برهوم 

االنتهاكات الخطيرة والتي تجاوزت "استغرابه من صمت حركة فتح وقياداتها على هذه ) ٢٩/٣(

  ".كل الخطوط الحمراء

وطالب القيادي في حماس كل الفصائل الفلسطينية وكل مكونات شعبنا وأهلنا وشبابنا في الضفة 

حماية النفس والدفاع عن بعدم االستسالم لهذه السياسة المشينة ورفضها والتصدي لها وبكل قوة؛ ف

  .الحرية والكرامة والوطن يتطلب منا جميعا مزيدا من التضحيات

  ٢٩/٣/٢٠١٤المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   لالنتفاض في وجه االحتالل بذكرى يوم األرضتدعوحماس  .١٣

 دعت حركة حماس، كل أبناء شعبنا في كل أنحاء فلسطين إلى النفير العام والمشاركة وبكل: غزة

قوة في كل الفعاليات الفصائلية والنقابية والشبابية إحياء لذكرى يوم األرض الذي يصادف غدا، 

  .وجعله يوما أسود في تاريخ االحتالل الصهيوني

في الذكرى "، إنّه )٢٩/٣(وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح مقتضب، السبت 

مع الشهداء من أبناء الجليل والمثلث والنقب ومع كل الثامنة والثالثين ليوم األرض، نجدد عهدنا 

أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط، على المضي قدما في الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا بكل ما 

  ".أوتينا من قوة ومهما كلفنا ذلك من ثمن وبكافة أشكال المقاومة

  ٢٩/٣/٢٠١٤المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  

  بون بتحقيق المصالحة لمواجهة التحديات بغزة يطالفصائلقادة  .١٤

أكد عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية في غزة، ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في : غزة

مواجهة التحديات والتهديدات الصهيونية، مجمعين على رفض المفاوضات ومطالبة سلطة رام اهللا 

  .بوقفها

) ٢٩/٣(ن، شمال قطاع غزة، يوم السبت جاء ذلك خالل ندوة سياسية نظمتها نقابة المهندسي

  .، بمشاركة عدد من قادة الفصائل"تحديات وحلول.. الوضع الفلسطيني الراهن"بعنوان 

وشّدد القيادي في حماس، النائب مشير المصري، على أّن المفاوضات الجارية بين سلطة رام اهللا، 

، معتبرا " على الساحة الفلسطينيةال تفويض لها وال شرعية لها، وتشكل خطورة كبيرة"واالحتالل 

خطورة كبيرة على القضية الفلسطينية ويمثل محاكمة "يشكل " يهودية الدولة" أن االعتراف بـ

  ".للتاريخ والجغرافيا والشهداء

وأكّد المصري خالل كلمته على أهمية المصالحة الوطنية وضرورة أن تنبع من رؤية وطنية 

عتقاالت السياسية والمالحقات لعناصر حركة حماس في الضفة شاملة، مستهجناً تسارع وتيرة اال

  .المحتلة

بدوره، استعرض القيادي في الجهاد اإلسالمي خالد البطش، التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني 

وأبرزها االحتالل الصهيوني، وما يمارسه يوميا من اعتداءات وجرائم بحق شعبنا، والتهويد 

جد األقصى، وما يتردد عن السماح لليهود ببناء كنيس داخل ساحات المتواصل للقدس والمس

  .المسجد األقصى
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وشدد البطش على أن الحصار الشديد المتواصل على قطاع غزة وبدأ في الضفة المحتلة، هو من 

 وليس على الحدود، مؤكداً ٦٧أبرز التحديات من أجل دفعه لقبول دولة فلسطينية داخل حدود عام 

  . االنقسام الفلسطينيضرورة إنهاء

تشكل مظلة للمزيد من االنتهاكات بحق أبناء شعبنا "وأشار إلى فشل خيار المفاوضات وأنها 

  ).يهودية الدولة(الفلسطيني وخطورة ما يفرض على المفاوض الفلسطيني القبول بـ 

وحدة من جهته، أكد هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أن المطلب هو ال

وضرورة الضغط على الحركتين فتح وحماس من أجل إنهاء حالة االنقسام والمراهنة على 

ورأى أن القضية الفلسطينية لم تعد على سلم األولويات . الحراك الشعبي السلمي في هذا الملف

  .بالنسبة للعرب خاصة في ظل االنشغاالت الداخلية للدول العربية

لجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إلى االنهاء الفوري فيما دعا عصام أبو دقة عضو ال

ألنها فشلت، وضرورة السعي في استكمال عضوية فلسطين في مؤسسات األمم "للمفاوضات 

  .، مطالبا بضرورة العمل على تجسيد رأي عام واسع من أجل وقف المفاوضات"المتحدة

  ٢٩/٣/٢٠١٤المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  

  من المفاوضات" التحّرر"عو السلطة الفلسطينية لـتد" الديمقراطية" .١٥

دعوتها لسلطة رام اهللا إلى االنسحاب من " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"جّددت : رام اهللا

غطاء وحاضنة دافئة للبناء االستيطاني في الضفة الغربية "عملية المفاوضات التي وصفتها بـ 

  ".والقدس المحتلتين

التي " يوم األرض" لذكرى ٣٨في بيان لها بمناسبة الذكرى السنوية الـ " ةالديمقراطي"وقالت 

نحن وقضيتنا في لحظة اشتباك أممي تاريخي في مواجهة "، )٣٠/٣(تصادف يوم غٍد األحد 

العنصرية والتعسف وطغيان وجور يراد له أن يستديم باالحتالل وهو االستيطان؛ أما المفاوضات 

السوداء التي تواجه أقدارها العبثية والتي تخالف اإلرادة الوطنية العبثية، فهي نقطة الضعف 

  .، وفق البيان"والحكمة والسوية، بوصفها حاضنة دافئة لالستيطان

وطالبت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بالتحّرر من المفاوضات ومن الشروط 

ة، ومن ثم التوّجه إلى األمم المتحدة والضغوط اإلسرائيلية والتفّرد األمريكي برعاية هذه العملي

  .وبدء مفاوضات جديدة تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الكبرى

برفض حكومة االحتالل اإلسرائيلي إطالق الدفعة الرابعة " الديمقراطية"وفي سياق متّصل، نّددت 

  ".أوسلو" قبل توقيع معاهدة واألخيرة من األسرى القدامى القابعين في معتقالتها منذ ما
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إن تنّصل االحتالل مما التزم به حول األسرى "وقال نائب األمين العام للجبهة قيس عبد الكريم 

القدامى هو محاولة إسرائيلية جديدة البتزاز الشعب الفلسطيني من أجل تمديد المفاوضات العبثية 

لمعتقلين البتزاز الشعب الفلسطيني من الجارية حالياً؛ فحكومة االحتالل تحاول استغالل قضية ا

خالل التالعب في عملية إطالق سراح قدامى األسرى التي هي استحقاق وليس منة من االحتالل 

  .، كما قال"كما يحاول تصويرها

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   وضعت الكرة بملعب الدولة اللبنانية بلبنانمبادرة حماية الوجود الفلسطيني: علي بركة .١٦

وقعت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في لبنان :  جهاد أبو العيس- بيروت

مبادرة موحدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العالقات اللبنانية الفلسطينية، بحضور 

وتهدف المبادرة إلى المحافظة على المخيمات  .جميع الفصائل والقوى الفاعلة داخل المخيمات

  .ينية وتحييدها باعتبارها عنوانا رئيسيا لقضية الالجئينالفلسط

من جهته قال ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة إن المبادرة فكرة أطلقتها حماس والقت 

قبوال من قبل المجموع الفلسطيني، حتى تمت بلورتها في شكل مبادرة، وكانت الغاية منها النأي 

- خل لبنان، وحماية حق العودة، ومنع تداعيات نزاع دحالنبالفلسطينيين عن الحوادث األمنية دا

  .عباس من التسرب إلى المخيمات

وقال بركة في تصريح للجزيرة نت إن المبادرة وضعت الكرة بملعب الدولة اللبنانية التي يتعين 

 عليها التقاط هذه الفرصة الفريدة من اإلجماع الوطني الفلسطيني، والعمل بمقتضاها للتسهيل على

  .الفلسطينيين في مختلف المجاالت وبالسرعة الممكنة

وقال إن مسئوال لبنانيا رفيعا وعد الموقعين على المبادرة بطرحها رسميا على طاولة الحوار 

اللبناني الذي سيعقد االثنين المقبل حتى تتخذ بشأنها اإلجراءات العملية الكفيلة بتطبيقها على 

  .األرض

  ٣٠/٣/٢٠١٤نت، .الجزيرة

  

   على التوالي في سجون االحتالل١٩ يدخل عامه الـالقواسمة أكرم سيراأل .١٧

أنهى األسير المقدسي أكرم إبراهيم محمود القواسمي، عامه الثامن عشر على التوالي في : رام اهللا

  .معتقالت االحتالل الصهيوني
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)  عاما٤٠ً(، إن األسير القواسمي )٢٩/٣(للدراسات في بيان، السبت " أسرى فلسطين"وقال مركز 

من بلدة رأس العامود شرق مدينة القدس المحتلة، دخل عامه التاسع عشر في سجون االحتالل، 

، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين ١٩٩٦عام ) مارس( آذار ٢٨حيث إنه معتقل منذ تاريخ 

اركته في الذراع العسكري لحركة حماس، ومش" كتائب الشهيد عز الدين القسام"بتهمة االنتماء لـ 

  .عمليات عسكرية ضد أهداف صهيونية في مدينتي القدس وعسقالن

، "أخطر األسرى"بأنه " ريمون"يشار إلى أن االحتالل يصف األسير القواسمي القابع في معتقل 

وكان قد تعّرض خالل سنوات اعتقاله لعمليات قمع وإرهاب من خالل عزله انفرادياً ونقله 

  .لفية نشاطه داخل المعتقلالتعسفي من سجن آلخر على خ

  ٢٩/٣/٢٠١٤المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  

  هل تفرض حماس عقوبات الجلد وقطع يد السارق في غزة؟: تقرير .١٨

قال قيادي بارز في حركة فتح إن حركة حماس تحاول جر المجتمع  :حسن جبر وفايز أبو عون

  .جبهة النصرة في سوريةو" داعش"الفلسطيني إلى إقرار قوانين تكفيرية أسوة بما تفعله 

 شهال أن إقرار قانون ينص على الجلد أبووأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فيصل 

وقطع يد السارق ال يتفق مع المجتمع الفلسطيني ويسيء له، مشيرا إلى أن فتح لن تقبل أو تشارك 

  .فيه باعتباره تجاوزا للقانون األساسي

إلى أن قانون العقوبات الذي تحاول حماس فرضه في غزة " األيام"ونوه أبو شهال في حديث لـ

وال يمكن قبوله أو االعتداد به، محذرا من أن ) القانون األساسي(غير قانوني ويخالف الدستور 

إقرار هذا القانون الذي يشمل الجلد وقطع يد السارق يرسخ االنقسام وكأن غزة مكان مختلف عن 

  .سائر األراضي الفلسطينية

كيف لكتلة برلمانية تجتمع وحدها أن تحاول إقرار قوانين في جو من االنقسام وبعيدا : وتساءل

  عن الكتل البرلمانية األخرى؟

وفي هذا اإلطار، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد لمسعى حركة حماس وكتلتها 

ل إنها محاولة جديدة لفرض ، وقا)قانون الجلد(البرلمانية إقرار قانون للعقوبات في قطاع غزة 

أنماط وقوانين جديدة مخالفة لطابع الدولة المدنية التي جسدها إعالن االستقالل والقانون األساسي 

  .للسلطة الفلسطينية

وقال الحزب في بيان صحافي إن ما تردد مؤخرا في وسائل اإلعالم وما أكدته تصريحات أمين 

ذلك رئيس اللجنة القانونية في المجلس بغزة بأن سر المجلس التشريعي في قطاع غزة وأكده ك
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 لسنة ٧٤المجلس بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديالً عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 

 يشير إلى أن هناك محاوالت جادة من قبل حركة حماس وكتلتها البرلمانية لتمرير هذا ١٩٣٦

  .القانون بشكل غير قانوني

اس أن تكون كتلتها البرلمانية قد أقرت مسودة مشروع قانون عقوبات من جهتها، نفت حركة حم

بالقراءة األولى أو الثانية، وأكدت أن أي قرارات من هذا النوع يجب أن تتم بالتشاور مع منظمات 

  .المجتمع المدني

وقالت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي المهندس عماد العلمي والنائب محمد فرج الغول 

 كتلة اإلصالح والتغيير في اتصال هاتفي لممثلي منظمات المجتمع في إطار متابعة شبكة رئيس

المنظمات األهلية ومنظمات حقوق اإلنسان إلعادة المناقشات بشأن مشروع قانون للعقوبات من 

لمجلس إنه ال يوجد إقرار لهذا القانون بالقراءة األولى أو الثانية، وإن اللجنة المكلفة با"قبل الكتلة 

  ".التشريعي تقوم بالمرحلة الراهنة بالتشاور والدراسة وال تنوي اعتماد هذا القانون

أن ما تقوم به كتلة التغيير واإلصالح من " األيام"من جانبه، أكد مدير الشبكة أمجد الشوا لـ

مناقشة لمسودة قانون عقوبات يجيز الجلد وما إلى ذلك ومن ثم إقراره واعتماده ينطوي على 

  .خاطر كبيرة، معتبرا أن لذلك تداعيات على بنية المجتمع الفلسطيني ووحدة نسيجه الداخليم

وكانت حركة فتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وجبهة النضال الشعبي أكدت 

في بيانات منفصلة أن محاوالت تمرير هذا القانون غير قانونية، ألن المجلس التشريعي في غزة 

خول بإصدار قوانين كهذه في غياب الصيغة القانونية لعمل المجلس واعتماده على كتلة غير م

برلمانية واحدة، فضالً عن انتهاء المدة الدستورية التي تخّول المجلس إصدار هكذا قوانين، ما من 

  .شأنه أن يعزز ويكرس االنقسام في الساحة الفلسطينية

  ٣٠/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، 

  

   مقابل تمديد المفاوضاتأسير ٤٠٠ عن اإلفراج اقترحت "إسرائيل": رائيليةإسمصادر  .١٩

 على الرئيس لفلسطيني، محمود اقترحتا والواليات المتحدة "إسرائيل"ذكرت مصادر إسرائيلية أن 

 األسرى سراح الدفعة الرابعة من إطالق إلى إضافة فلسطينيا، أسيرا ٤٠٠ سراح إطالقعباس، 

 أشهر شريطة موافقته على تمديد المفاوضات ستة األخضر من داخل الخط ينالفلسطينيبمن فيهم 

  .أخرى

  ٣٠/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 
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  لن نسمح بحصول ذلك: عن مقترح تحرير أسرى فلسطينيين نفتالي بينيت .٢٠

اعترض وزير االقتصاد، ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، على اقتراح تحرير أسرى 

، فيما هدد وزير اإلسكان أوري "أبداذلك لن يحصل "المفاوضات، وقال إن فلسطينيين مقابل تمديد 

  .أرئيل باالنسحاب من الحكومة

تلقيت العديد من االستفسارات ": فيسبوك"وكتب بنيت على صفحته في شبكة التواصل االجتماعي 

لك  مقابل تمديد المفاوضات، سأكون واضحا، لن يحصل ذأسير ٤٠٠بشأن ما يتردد حول تحرير 

إذا كان ذلك صحيحا سأوصي باالنسحاب من : وعقب وزير اإلسكان أرئيل على النبأ بالقول. أبدا

  ".الحكومة

واضح " فلسطينيين وقال أسرىمن جانبه اعترض نائب وزير األمن داني دانون على تحرير 

يغلين، فيما أكد عضو الكنيست، موشي ف". للجميع أن المفاوضات لم تثمر، ولن تثمر في المستقبل

  .بأنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع حدوث ذلك

 والواليات المتحدة اقترحتا على إسرائيلوكانت مصادر إسرائيلية ذكرت يوم أمس السبت، أن 

 إطالق إلى إضافة فلسطينيا، أسيرا ٤٠٠ سراح إطالقرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 

 شريطة موافقته األخضر من داخل الخط سطينيينالفل بمن فيهم األسرىسراح الدفعة الرابعة من 

  .أخرى أشهرعلى تمديد المفاوضات ستة 

  ٣٠/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

   متسللين في هضبة الجوالن"قتلت" تعتقد أنها "إسرائيل" .٢١

أعلن الجيش اإلسرائيلي أن شخصين أطلق جنود إسرائيليون النار عليهما في هضبة الجوالن ليل 

 .، لكنه ليس متأكداً من ذلك"ى ما يبدوعل" السبت قتال -الجمعة 

 إلى "التسلل"وكان جنود إسرائيليون أطلقوا النار مساء الجمعة على شخصين كانا يحاوالن 

  .إسرائيل من الجانب السوري من هضبة الجوالن المحتلة

 أن الرجلين قتال، لكن متحدثة باسم الجيش لم "نت. واي"وأورد الموقع اإلخباري اإلسرائيلي 

جنوداً "وقال بيان عسكري إن  .مكن من تأكيد حالتهما ولم يتضح إلى أي جماعة ينتمي الرجالنتت

 عبر اختراق السياج األمني عند خط فك "رصدوا مسلحين مشبوهين كانا يتسلالن إلى إسرائيل

 .االشتباك بين إسرائيل وسورية في الجوالن
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 الهدفين من دون أن يحدد هوية "بالجيش اإلسرائيلي أطلق النار وأصا"وأضاف البيان أن 

  .ولم يذكر الجيش أمس السبت أية تفاصيل عن هويتي الشخصين .الشخصين أو مصيرهما

  ٣٠/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

   اإلسرائيلية تهدد المعلمين العرب من اإلضراب في يوم األرض"المعارف" .٢٢

دراء المدارس العربية في هددت وزارة المعارف اإلسرائيلية في رسالة صريحة إلى م: الناصرة

، من مغبة قيام المعلمين العرب بتنفيذ قرار اإلضراب العام في ٤٨األراضي الفلسطينية عام 

  ).٣٠/٣( األحد يومالمؤسسات والمدارس في يوم األرض الذي يصادف 

وجاء في الرسالة التي وجهتها المديرة العامة، ميخال كوهن، إلى مفتشي المدارس والذين قاموا 

دورهم بتحويلها إلى مدراء المدارس في الوسط العربي، أّن على المدراء ومعلمي المدارس ب

  .االلتزام بالحضور إلى المدارس في يوم األرض، وأن يتواجدوا بالفعل في مدارسهم

وأمرت كوهن في رسالتها، جميع المدراء العرب، بتزويدها بتقييم الوضع في مدارسهم حتى 

 األحد، أي بقائمة المعلمين المتغيبين، أو الذين ينفذون قرار لجنة المتابعة  صباح يوم٨:٣٠الساعة 

  . ليوم األرض٣٨الـشالعليا للجماهير العربية باإلضراب في الذكرى 

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   سلمية بالضفة تحيي يوم األرض واالحتالل يقمعها ويجرح العشراتمسيرات .٢٣

 أصيب عشرات المواطنين بجراح :وكاالتال ،نائل موسى ، الحياة الجديدة-  الناصرة،محافظات

وحاالت اختناق خالل قمع قوات االحتالل أمس مسيرات الجمعة السلمية المناهضة للجدار 

  . يوم األرضإلحياءواالستيطان في مناطق مختلفة بالضفة والتي خصصت أمس 

ة سلواد شرق رام اهللا، فقد أصيب شابان بالرصاص الحي في مواجهات عنيفة اندلعت أمس في بلد

  . أحد جنود االحتالل بجروح في يده، ونقل بسيارة إسعاف عسكريةأصيبفيما 

وألقى الشبان الحجارة بكثافة على قوات االحتالل ونجحوا في إصابة أحدهم بجروح، في حين 

  .أطلق الجنود الرصاص الحي بكثافة، وطاردوا الشبان في أحياء البلدة

اقتحام أحد المنازل المطل على مكان المواجهات، كما يقومون في كل وحاول جنود االحتالل 

جمعة، وتحويله لثكنة عسكرية ليطلقوا النار منها تجاه الشبان، فقام أصحاب المنزل بإغالق 

األبواب أمام الجنود، ووقفوا أمامهم ورفضوا السماح لهم بالصعود لسطحه، ووقعت مشادات 
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ت المنطقة جميعها وقفت أمام جنود االحتالل ومنعتهم من كالمية وبعض العراك، لكن عائال

  .الصعود واحتالل المنزل

 مباشرة بقنبلة غاز إصابةوفي بلعين أصيب الشاب وائل برناط بجروح في الوجه نجمت عن 

 عشرات الحاالت باالختناق عندما هاجم جنود االحتالل مواطنين كانوا يغرسون إلى باإلضافة

  .لمصادرة لصالح الجدارأشجارا في أراضيهم ا

بمشاركة " األرض"وقمعت قوات االحتالل مسيرة النبي صالح األسبوعية التي خرجت في جمعة 

 العشرات بحاالت إصابة إلى ما أدى أجانب ومتضامنين إسرائيليينوفد برازيلي ونشطاء سالم 

  .اختناق

 فيها من الوصول إلى كما قمعت قوات االحتالل مسيرة المعصرة األسبوعية ومنعت المشاركين

  .مكان إقامة الجدار، بعد أن أغلقت الطريق الواصل إليه، واعتدت عليهم بالضرب

 جنود االحتالل خالل مواجهات مع أطلقهاوأصيب فتى من مخيم عايدة برصاصة حية في الفخذ، 

  .المواطنين عند منطقة المفتاح بالمخيم

غاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على وأطلقت قوات االحتالل أمس العشرات من قنابل ال

 قنابل الغاز وأطلقتمسيرة جماهيرية كانت تهدف الى زراعة اشجار الزيتون في قرية بورين، 

  .المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المواطنين ما ادى الى اصابة عدد منهم بحاالت اختناق

 األبراج العسكرية الجاثمة على وأصيب أمس شاب برصاص جنود االحتالل المتمركزين في

  .الشريط الحدودي شرق بلدة جباليا ووصفت حالته بالمتوسطة

واعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان من مدينة الخليل، فيما شهدت بلدة بيت أمر مواجهات ادت 

 شبان من بلدتي برقين ٤كما اعتقلت قوات االحتالل . الى اصابة عدد من المواطنين باالختناق

  .لسيلة الحارثية، وشابين قال انهما تجاوزا الشريط الشائك المحيط بقطاع غزةوا

  ٣٠/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

   ليوم األرض٣٨ الذكرى الـيقررون اإلضراب العام في  ٤٨ فلسطينيو .٢٤

 لجنة المتابعة العليا«ودعت  ،»يوم األرض« لـ٣٨ة الـيحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى السنوي

» إلى إحياء هذه المناسبة عبر التزام اإلضراب العام«في إسرائيل في بيان، » للجماهير العربية

الذي يشمل السلطات المحلية والمدارس والمؤسسات التعليمية العربية وجميع المؤسسات 

كما دعت جميع األحزاب والحركات السياسية والسلطات المحلية العربية واللجان . والمراِفق

ات المدنية والشعبية إلى تحمل مسؤولياته والقيام بدوره وواجباته في تنظيم الفعاليات والهيئ
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والنشاطات التعبوّية إلنجاح اإلضراب العام والمشاركة في جميع الفعاليات والنشاطات والترفع 

  .عن الخالفات بينها

تصعيد «شيرة إلى وعددت مظاهر سياسة التمييز العنصري اإلسرائيلي ضد األقلية الفلسطينية، م

المؤسسة اإلسرائيلية سياستها ومخططاتها التي تستهدف الوجود العربي الفلسطيني في البالد عبر 

سن قوانين عنصرية وأخرى فاشية تعّبر عن طبيعة السياسة اإلسرائيلية تجاه الجماهير العربية في 

تصعيد سياسة هدم البيوت مناحي الحياة وفي جميع أماكن وجودها في وطنها، كما يتجلّى ذلك في 

العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، وفي السياسة الرسمية المنهجية تجاه الخرائط 

الهيكلية ومناطق نفوذ المدن والقرى العربية، والمحاوالت المتواصلة لمصادرة ما تبقى من أراٍض 

لى جانب مخططات ومشاريع فرض عربية في منطقة النقب وترحيل أهلها وأصحابها العرب، إ

الخدمة العسكرية على ِفئات من أبناء الجماهير العربية على أساس طائفي ترمي إلى المس بأبناء 

الشعب الواحد والوطن الواحد والمصير المشترك وتفكيكه طائفياً، وبالتالي تهدف إلى أسرلة 

  .»ن مالِمح وإرادة وطنيةالشخصية العربية في البالد وإنشاء شخصية هالمية تخلو م

وعلى رغم هذا النداء، ارتأت األحزاب الرئيسة الثالثة تنظيم مهرجانات ونشاطات تثقيفية وفنية 

ملتزمة في البلدات العربية المختلفة، كل على حدة، عاكسةً بذلك الخالفات بينها التي خلّفتها 

  .االنتخابات األخيرة للسلطات المحلية

الجليل التظاهرة المركزية في الشمال، فيما تنظم مسيرة جماهيرية مركزية وتشهد قرية عرابة في 

وتسبق التظاهرتين زيارة أضرحة الشهداء ووضع أكاليل ). في النقب جنوباً(في قرية صواوين 

  .الزهور

وكان العديد من المدارس العربية خصص في األيام الماضية ساعات دراسية تثقيفية ونظم سلسلة 

 للطالب تناولت القيمة التاريخية والّرمزية والنضالية لهذه المناسبة في حياة برامج تربوية

  .الجماهير العربية في البالد

 حين أعلن الفلسطينيون إضراباً ١٩٧٦عام ) مارس( آذار ٣٠إلى » يوم األرض األول«ويعود 

نطقة عاماً في بلداتهم احتجاجاً على مخطط الحكومة تحويل آالف الدونمات من أراضي م

وعشية . إلى منطقة عسكرية مغلقة تمهيداً لمصادرتها) قرى سخنين وعّرابة ودير حنا(» البطوف«

الموعد المقرر لإلضراب، اقتحم الجيش بلدة دير حنا لترهيب المواطنين من المشاركة في 

اإلضراب، واستشهد الشاب خير ياسين من قرية عّرابة برصاص الجيش، فعّم الغضب القرى 

 وفرض الجيش في ساعات صباح اليوم التالي حظر التجول عليها، وقتل شابة وشابين الثالث،

آخرين من بلدة سخنين، ليعم الغضب البلدات العربية كلها، فيستشهد شابان آخران في الطيبة 
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ستة شباب في العشرينات » يوم األرض«وطولكرم برصاص الجيش والشرطة، ويبلغ عدد شهداء 

دات الشخصيات العربية التي شاركت في اتخاذ قرار اإلضراب وتنفيذه، وأكدت إفا. من عمرهم

  .»وبأي ثمن«أن الشرطة والجيش قررا مسبقاً كسر اإلضراب بالقوة 

  ٣٠/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

  كنيس ومدرسة يهودية بالقدس القديمةمئةاالحتالل أقام : األقصىمؤسسة  .٢٥

ل اإلسرائيلي أقام في البلدة القديمة بالقدس قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث إن االحتال

 . كنيس ومدرسة يهودية١٠٠المحتلة ومحيطها حتى اآلن نحو 

السبت أن االحتالل يخطط لتهويد ” صفا“وأكد المنسق اإلعالمي للمؤسسة محمود أبو العطا لوكالة 

لكنه أكد أن صمود كامل البلدة القديمة خالل العشرين عاما القادمة، بحيث تصبح كلها يهودية، و

 .وثبات المقدسيين سيفشل مخططات االحتالل

 تهدف من وراء بناء الكنس اليهودية إلى تهويد المدينة المقدسة بغطاء ديني، "إسرائيل"وأوضح أن 

 .فهي عادةً ما تستغلها وتستثمرها للتعبئة لمشاريعها وللبرنامج السياسي الموازي لحكوماتها

 دفيئة لكثير من القيادات الدينية والسياسية اإلسرائيلية التي تخدم وأشار إلى أن الكنس تُشكل

، حيث أنها تأخذ حيز كبير في المنظر العام، وكأن الهدف منها ”المشروع الصهيوني“أهداف 

ديني، ولكن في الحقيقة االحتالل يستغل تلك الكنس لتمرير مخططاته، كما يحدث في قضية 

 أن االحتالل يحاول استغالل أن هناك أعدادا لتكثيف وأضاف .اقتحامات المسجد األقصى

اقتحاماته لألقصى، مشيرا إلى أن الكنس كانت على مر السنين تخرج أفواجا من المتطرفين الذي 

 .يدعون إلى هدم األقصى، وتهجير الفلسطينيين

، مبينًا أن ”ئهبإبادة الشعب الفلسطيني وقتل أبنا“وذكر أن بعض قيادات الكنس أفتوا أكثر من مرة 

سلطات االحتالل تطوق المسجد األقصى وتحاصره بتلك الكنس، كما أنها تعتبر بمثابة تطويق 

 .استيطاني للمدينة المقدسة

نوه إلى أن الكثير من القيادات اإلسرائيلية كان لهم دور في التحريض على األقصى من خالل 

، فالكنس تعتبر أيضا نقاط انطالق التخطيط لبناء كنس يهودية أو التخطيط لتدمير المسجد

ولفت إلى أن االحتالل بنى خالل السنوات األخيرة كنيسين كبيرين، أحدهما  .الستهداف األقصى

كنيس “أقيم على أنقاض مسجد ووقف إسالمي في حارة الشرف، والثاني ” كنيس الخراب“يسمى 

مترا عن حدود المسجد  ٥٠والذي بنى على أرض ووقفية حمام العين على بعد ” بيت إسحاق

 .األقصى
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جوهرة “وأفاد أن الكنيس الثالث الذي ينتظر المصادقة النهائية عليه للبدء في تنفيذه قريبا هو 

 متر من المسجد األقصى ٢٠٠، والذي سيبنى في حارة الشرف بالبلدة القديمة على بعد ”إسرائيل

 .من الناحية الغربية

حذر أبو العطا من خطورة هذا المخطط التهويدي، كونه سيضم أيضا عرضا للتاريخ العبري 

الموهوم، وكأن الكنيس مقام منذ مئات السنين، وأن اليهود كانوا هناك بشكل كبير، ولكن هذا 

، ١٩٦٧وأشار إلى أن االحتالل صادر حارة الشرف عام  .عكس للرواية التاريخية الحقيقية

 .الذي يضم الكثير من البيوت السكنية والمراكز السياحية” بالحي اليهودي“ى ما يسمى وحولها إل

وبين أن إقامة الكنيس الثالث على أرض وقفية يعني مصادرة أرض فلسطينية مقدسية، مما يشكل 

مركزا جديدا لليهود واالستيطان في البلدة القديمة ومحيط األقصى، مشددا على أن كل هذه 

 . تندرج تحت مسلسل التهويد المتصاعد في البلدة القديمةالمشاريع

ودعا أبو العطا العالم العربي واإلسالمي إلى دعم صمود المقدسيين من أجل التصدي لكل هذه 

  .المخططات التهويدية

  ٢٩/٣/٢٠١٤مؤسسة األقصى للوقف والتراث، 

  

  شمال أريحا" بوابة الكرامة"ناشطون فلسطينيون يقيمون قرية  .٢٦

شمال " بوابة الكرامة" أقام ناشطون فلسطينيون، مساء يوم السبت، قرية :)يو بي آي( - اهللام ر

وقالت وسائل إعالم محلية، إن نشطاء في المقاومة الشعبية، شرعوا  .أريحا، في الضفة الغربية

في تنظيف ساحة في قلعة الجفتلك، شمال أريحا، المستولى عليها من الجيش اإلسرائيلي، ونصبوا 

 ٥٠وذكر مشاركون أن القوات اإلسرائيلية تحيط بالمكان، الذي يتواجد به نحو  .فيها بعض الخيام

  .ناشط فلسطيني، أعلنوا عزمهم المبيت الليلة، فيما يحاول شبان آخرون االنضمام إليهم

  ٣٠/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

  ء األسرى تطالب بإنهاء المفاوضات رداً على اإلخالل باتفاق إخالاألسيرةالحركة  .٢٧

طلبت الحركة األسيرة في السجون اإلسرائيلية، إعالن إنهاء المفاوضات والتوجه إلى : رام اهللا

  .المؤسسات الدولية ردا على إخالل إسرائيل باتفاق اإلفراج عن أسرى

: ، أصدرته الحركة األسيرة باألمس»حي على الكفاح: حملة ميالد«وجاء في بيان يحمل عنوان 

 الذي تثمن فيها عاليا موقف القيادة الفلسطينية التي رفضت تحت كل الضغوط إنه في الوقت«

التخلي عن أسرى الداخل، كما وعدت وتعهدت، فإننا نتوجه إليها بضرورة تنفيذ باقي تعهدها 
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واإلعالن الفوري عن إنهاء المفاوضات ووقف العملية السياسية بكافة جوانبها والتوجه مباشرة 

  .»المتحدةإلى مؤسسات األمم 

ودعت الحركة األسيرة إلى جعل يوم األرض بداية لمعركة شعبية في كل بقاع الوطن، من 

  .ترشيحا إلى رهط، ومن رفح إلى نابلس، ومن رام اهللا إلى حيفا

كما توجهت إلى لجنة المتابعة العليا واألحزاب والقوى الوطنية في الداخل داعية إلى تحويل 

  .غضب في وجه االحتاللمهرجان يوم األرض إلى يوم 

دعت الحركة األسيرة القوى واألحزاب والمؤسسات في كل أنحاء الوطن للبدء بتحركات شعبية 

: ميدانية، ولتنظم المسيرات ومختلف الفعاليات، كل في موقعه، وكلها تحمل مطلبا واحدا واضحا

سرى في خطواتهم كما دعت إلى مواكبة التطورات داخل السجون، ودعم األ .تحرير أسرانا فورا

  .النضالية التي قد يتخذونها داخل السجون

  ٣٠/٣/٢٠١٤الشرق األوسط، لندن، 

  

  البحرية اإلسرائيلية تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ غزة .٢٨

، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه )٢٩/٣(، فجر السبت اإلسرائيليةفتحت قوات البحرية : غزة

يين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الصيادين الفلسطين

  .األرواح

قالت مصادر فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية قامت فجر السبت بإطالق النار تجاه عدد من 

قوارب الصيد الفلسطينية قبالة شواطئ منطقة السودانية شمال قطاع غزة، وذلك خالل مزاولة 

أضافت أن إطالق النار تجاه الصيادين لم يسفر عن أي إصابات، إال أن و .الصيادين مهنتهم

  .الصيادين ُأجبروا على مغادرة البحر تحت تهديد النيران

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  "يوم األرض" تستهدف مسيرة على حدود غزة بمناسبة االحتاللقوات  .٢٩

رات من الفلسطينيين الذين ، العش)٢٩/٣(فرقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح السبت : غزة

  ".يوم األرض"تظاهروا عند السياج الحدودي الفاصل شمال قطاع، في ذكرى 

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية قد دعت إلى المشاركة في غرس أشجار الزيتون شرق بلدة 

وشارك في عملة الغرس العشرات من  .جباليا شمال قطاع، وذلك بمحاذاة السياج الحدودي

  .نين الذين رفعوا األعالم الفلسطينية ورددوا الهتافات المطالبة برحيل االحتاللالمواط
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إن عددا من المشاركين في الفعالية تمكنوا من اجتياز السياج " قدس برس"وقال راصد ميداني لـ

 ١٩٤٨الفاصل وقطع السلك الحدودي والدخول إلى داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وأضاف أن قوات االحتالل أطلقت تجاه  .جار هناك ورفعوا العلم الفلسطينيوحاولوا غرس أش

المشاركين في الفعالية قنابل الغازل المسيل للدموع وكذلك الرصاص الحي لتفريقهم، دون أن يبلغ 

  .عن وقوع اصابات في األرواح

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  ذكرى يوم األرضلالنتفاض في وجه االحتالل ب يدعو ائتالف شباب االنتفاضة .٣٠

، في وجه )٣٠/٣( األحد يومدعا ائتالف شباب االنتفاضة في فلسطين، إلى االنتفاض : غزة

  . ليوم األرض٣٨االحتالل في كل أنحاء فلسطين وعلى نقاط التماس بمناسبة الذكرى ال 

 في هذه ندعو:"نسخةً منه " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال االئتالف، في بياٍن يوم السبت، تلقى 

 إلىالمناسبة عموم أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، في القدس الشريف والضفة المحتلة، وقطاع غزة 

  ".إحياء هذه الذكرى باالنتفاض في وجه االحتالل وإشعال المواجهات في كافة نقاط التماس

فاال وأكد االئتالف أن فعالياته بقطاع غزة ستشهد مشاركة من مجموعات شبابية وسيقيم احت

، شرقي غزة وبمشاركة المئات من الشبان، "نحال العوز"بالقرب من منطقة " ملح األرض"بعنوان 

حيث سيتجمعون الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا أمام دوار الشجاعية في المدينة، ومن ثم 

  . ينطلقون بمسيرة تجاه المنطقة العازلة شرقي غزة

س كل عام، وهو اليوم الذي شهد قيام قوات مار/  آذار ٣٠وتحل ذكرى يوم األرض في 

االحتالل الصهيوني، بارتكاب مجازر بحق أهلنا في الجليل وقرية عّرابة وسخنين ودير حنا بعد 

أن قام أهالي هذه القرى المناضلة بالدفاع عن أراضيهم التي يحاول االحتالل المجرم أن يغتصبها 

  .ويصادرها منهم

  ٢٩/٣/٢٠١٤المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  

   مساحة الكتلة المبنية في فلسطين٢ كم١٧٠٨: دراسة .٣١

، دراسة مسحية للكتلة المبنية العمرانية في "حماس"أجرت دائرة شؤون الالجئين في حركة 

وبّينت الدراسة  .وقطاع غزة, والضفة الغربية, ١٩٤٨فلسطين التي تشمل األراضي المحتلة عام 

من إجمالي % ٦,٣ أي ما نسبته ٢ كم١٧٠٨ بلغت تقريبا أن الكتلة المبنية من مساحة فلسطين

  . وهي المساحة الكلية لفلسطين٢ كم٢٧٠٢٧ والتي تبلغ مساحتها ،مساحة فلسطين الكلية



  

  

 
 

  

            ٢٦ص                                      ٣١٧٢ :العدد       ٣٠/٣/٢٠١٤ األحد :التاريخ

 والشوارع والحدائق واألراضي ،المباني بمختلف استخداماتها% ٦,٣وتضم هذه المساحة 

وأشارت دائرة شؤون الالجئين في بيان  .نيةالزراعية والمسطحات المائية التي تتخلل الكتلة العمرا

مكتوب، اليوم السبت، إلى أنها تواصلت مع أساتذة الجامعات الفلسطينية في علم الجغرافيا حول 

 وذلك عبر الرجوع إلى خرائط محدثة توضح الكتلة العمرانية المبنية على خارطة ،هذه النسبة

  .فلسطين

 واضح إلى أن جهود االحتالل اإلسرائيلي في طرد وأكدت الدراسة أن هذه النسبة تشير بشكل

 ، والزيادة االستيطانية المستمرة في الضفة الغربية،الفلسطينيين من أراضيهم في النقب والجليل

  . وليس بحجة التوسع السكاني،تنطلق من منطلقات استعمارية

  ٢٩/٣/٢٠١٤فلسطين أون الين، 

  

  عباس يتفوق على هنية للرئاسة: استطالع .٣٢

 للرأي في الضفة استطالع قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء :كاالتوال

، جرت انتخابات ٢٠١٤مارس /  آذار٢٢- ٢٠الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 

 هنية، سيحصل األول على وإسماعيلرئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس 

  .من أصوات المشاركين% ٤١والثاني على % ٥٣

  ٣٠/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

  األسرى لم يناضلوا ليكونوا ورقة رخيصة على طاولة المفاوضات: التحريرحزب  .٣٣

في فلسطين على أن قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي " حزب التحرير اإلسالمي"أكد : رام اهللا

يجدد التأكيد على "ما قبل أوسلو، برفض اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى القدامى، أسرى 

  ".عقلية اليهود الناكثة للمواثيق والناقضة للعهود

، على لسان عضو المكتب )٢٩/٣(، السبت "قدس برس"وأضاف الحزب في تصريحات خاصة لـ

قرار الرفض يسحب البساط من تحت أرجل من جعل "اإلعالمي لحزب التحرير، ماهر الجعبري، 

  ". وضيع طريقة للوصول إلى غايات سياسية ممسوخةالمفاوضات مع هكذا شعب

الجاري، ) مارس( آذار ٢٩وكان من المقرر أن تفرج سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم السبت 

عن الدفعة الرابعة واألخيرة من األسرى الفلسطينيين القدامى من سجونها، والتي تتضمن أسرى 

  . مدينة القدس المحتلة وأسرى من١٩٤٨الداخل الفلسطيني المحتل عام 
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اليهود ال يمكن أن يركن إليهم أو أن يطمئن إلى وعودهم إال من تخلى عن : "وأضاف الجعبري

، "ثقافة القرآن التي تصنع األبطال األتقياء، والتزم ثقافة األمريكان التي تصنع المسترزقين العمالء

ضية فلسطين بالمفاوضات أن يصحو من يعلّق مستقبله على قيادة ربطت ق"ودعا  .وفقاً لتصريحاته

  ".من رقاده، وأن يعلي صوته ضد من يختطف قضية فلسطين ويحشرها في أنفاق المفاوضات

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   من خالل معبر الكرامة من السفر األسبوع الماضي فلسطينيا٢١ًاالحتالل منع  .٣٤

نيا من السفر عن طريق معبر منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي واحد وعشرين فلسطي: رام اهللا

، وهو المنفذ الوحيد الذي يصل الضفة الغربية المحتلة بالعالم الخارجي عبر األردن، "الكرامة"

  .وذلك خالل األسبوع الماضي

نسخة عنه، يوم السبت " قدس برس"وقالت الشرطة الفلسطينية برام اهللا في بيان لها تلقت 

ل األسبوع الماضي واحد وعشرين فلسطينياً من معبر ، إن قوات االحتالل أعادت خال)٣|/٢٩(

وبينت الشرطة أن أربعة وعشرين ألف  ".األسباب األمنية"، ومنعتهم من السفر بحجة "الكرامة"

مسافر تنقلوا من خالل معبر الكرامة وتم ضبط خمسة عشرة مطلوبا للقضاء فيما سيكون المعبر 

  .كامل كالمعتادخالل األسبوع الحالي سيكون مفتوحا بشكل 

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  "مخطط التصفية"المخيمات الفلسطينية في األردن ترفض  .٣٥

أكدت المخيمات الفلسطينية في األردن، أمس، رفضها مخطط تصفية القضية الفلسطينية  :عّمان

 مخيمات مسجلة ١٠وشددت . وتجاهل حق العودة وأطروحات الوطن البديل والتجنيس والتهجير

في المملكة ضمن بيان مشترك جاء بمناسبة ذكرى يوم األرض الموافق اليوم األحد على رسمياً 

والتنازل عن كامل القدس " يهودية الدولة"مواجهة مشروع وزير الخارجية األمريكي جون كيري و

  .المنقوصة" التسوية"وجميع مبادرات " شبر في فلسطين المحتلة كل"و

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،الخليج، الشارقة
 

   ألف سائح زاروا بيت لحم والخليل األسبوع الماضي٤٤: يرتقر .٣٦

أظهرت معطيات نشرتها الشرطة الفلسطينية بالضفة أن أربعة وأربعين ألف سائح زاروا، : الخليل

  .خالل األسبوع الماضي، كنيسة المهد واألماكن المقدسة في بيت لحم والخليل بجنوب الضفة
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أنه في إحصائية لشرطة السياحة واآلثار " قدس برس" والذي تلقته وذكر تقرير الشرطة برام اهللا

 سائح وسائحة إلى بيت لحم خالل األسبوع الماضي بهدف ٣١٠٦٩في بيت لحم أكدت دخول 

السياحة والحج إلى كنيسة المهد وزيارة األماكن المقدسة في المحافظة حيث كانت الجنسية 

  .لوافدين إلى بيت لحم والمقيمين في فنادقهاالروسية كانت األكثر حضورا بين السياح ا

 ألف سائح ١٤وبحسب التقرير؛ فقد بلغ عدد السائحين والزوار الذين استقبلتهم مدينة الخليل 

 من باقي المحافظات ٣٠٠٠ زائر من فلسطينيي الداخل و٦٠٠٠ سائح و٤٠٠٠وزائر من بينهم 

كزت على البلدة القديمة والحرم اإلبراهيمي وأضاف البيان بأن الحركة السياحية قد تر .الفلسطينية

الشريف وكنيسة المسكوبية الروسية، إضافة إلى العديد من المناطق األثرية التاريخية القديمة التي 

  .تتمتع بها مدينة الخليل

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  نشيط السياحة الدينية في فلسطينخطة لت .٣٧

طينية روال معايعة أن هناك اتفاقين يتم بلورتهما كشفت وزيرة السياحة واآلثار الفلس: الوكاالت

  .لزيادة أعداد السياح المسلمين القادمين إلى فلسطين

وقالت روال إن االتفاق األول سيتم بين فلسطين واألردن وإندونيسيا والثاني بين فلسطين واألردن 

ى برامج زيارات ويقضي االتفاقان بوضع األماكن الدينية والسياحية في فلسطين عل. وماليزيا

السياح من ماليزيا وإندونيسيا الذين يزورون األردن إلكمال طريقهم إلى فلسطين، كما سيتم وضع 

األماكن التاريخية والدينية في األردن على برامج زيارات السياح الذين يزورون فلسطين إلكمال 

  .مسيرتهم إلى األردن

وزار فلسطين العام . ي األردن خالل أبريل المقبلوأشارت إلى أن االتفاقين سيتم التوقيع عليهما ف

  . ألف سائح تركي٤٢ ألف سائح إندونيسي ونحو ٤٥الماضي 

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،االتحاد، أبو ظبي

  

  المفاوضات" تعثره" الفلسطيني االقتصاد .٣٨

قال خبراء اقتصاديون ومراقبون اليوم إن المفاوضات السياسية المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني 

سرائيلي تسببت في تراجع أرقام النمو االقتصادي منذ الربع األخير من العام الماضي، لتساهم واإل

  .أيضاً في تراجع نسبة الصادرات
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وأوضح الخبير االقتصادي الفلسطيني ماهر الطّباع أن المفاوضات الجارية حالياً، انعكست سلباً 

بخ السياسي، والتي تشير إلى وصول على االقتصاد الفلسطيني بسبب األخبار القادمة من المط

أن القطاعات اإلنتاجية عمدت إلى تقليص إنتاجها بنسب "المباحثات إلى مراحلة معقدة، مضيفا 

كبيرة تخوفاً من عدم تسويقها في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع حجم المنتج المحلي في 

  ".حاصلالسوق الفلسطينية، الذي اعتمد على االستيراد لسد العجز ال

يذكر أن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أظهر في تقرير له نهاية األسبوع الماضي، 

 في المئة ٤,٢الماضي بنسبة ) يناير(انخفاض حجم الصادرات إلى إسرائيل خالل كانون ثاني 

  .بالمقارنة مع الشهر السابق عليه

 في المئة في كانون ثاني ٣٦,٢بة كما انخفضت الصادرات الفلسطينية إلى باقي دول العالم بنس

  .الماضي مقارنة مع الشهر السابق عليه أيضا) يناير(

 في المئة، ١وتراجعت أرقام نمو االقتصاد الفلسطيني خالل الربع األخير من العام الفائت إلى 

 في المئة، بينما يشير اقتصاديون إلى ١,٥ مجمالً، قرابة ٢٠١٣ليستقر إجمالي النمو خالل العام 

  .إمكانية تعرض االقتصاد المحلي إلى ضربة شديدة في حال تم اإلعالن عن فشل المفاوضات

 أبو بكر، أن يصل معدل النمو نهاية العام الجاري إلى ذوقّدر أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح ناف

ام بينما قد تهوي األرق" في المئة، في حال تم تمديد المفاوضات، ولم يتغير الوضع السياسي، ١

ستباشر الدول المانحة في حال تعثر المفاوضات، "إلى السالب في حال تعثر المفاوضات، متابعاً 

إلى وقف، أو تقليل حجم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، الذي سيقود إلى نسبة عجز مرتفعة في 

  ".المئة في ٢٠الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، وتراجع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

 إلى ١٤٥ من ٢٠١٤وعلى الرغم من تقدم ترتيب فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة األعمال 

، إال أن نتائج بيئة األعمال في األراضي الفلسطينية شهدت تراجعاً، من خالل أرقام جهاز ١٣٨

  .اإلحصاء الفلسطيني

لى البيئة االقتصادية، ويرى الطباع، أن أبسط التغيرات على الصعيد السياسي، سرعان ما تؤثر ع

وهذا يعني أن االقتصاد الفلسطيني هش، ومبني على أموال المانحين، ويحتاج إلى ثورة في "

  ".القطاعات اإلنتاجية للخروج باقتصاد مستدام

وكانت السلطة الفلسطينية قد عقدت ثالثة مؤتمرات لالستثمار خالل السنوات األربع الماضية، 

 جيدة، بينما تعكف وزارة االقتصاد في الوقت الجاري، على تنظيم دون تحقيق نتائج اقتصادية

  .مؤتمر آخر لالستثمار خالل وقت الحق من العام الحالي

  ٣٠/٣/٢٠١٤الحياة، لندن، 
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   ألف دوالر٣٠٠الصحة الفلسطينية الكويت تمنح وزارة  .٣٩

وزارة " ألف دوالر لـ٣٠٠قدمت الكويت مساعدة مالية بقيمة :  ا ف ب، رويترز- فلسطين 

  .، لدعم القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية المحتلة على تلبية احتياجاته"الصحة الفلسطينية

اهللا خيري، خالل لقائه سفير دولة الكويت لدى  ردن، عطاوأعرب السفير الفلسطيني لدى األ

القطاع األردن، حمد الدعيج عن تثمين الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمبادرة الكويتية بدعم 

  .الصحي في دولة فلسطين

   ٣٠/٣/٢٠١٤الحياة، لندن 

  

  المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية حول أمريكية -مشاورات مصرية  .٤٠

أجرى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، يوم السبت، اتصاال هاتفيا مع :  أحمد ربيع- القاهرة 

وء الجهود التي يبذلها كيري نظيره األمريكي جون كيري، تناول تطورات عملية السالم في ض

وسيقوم فهمي بزيارة إلى بروكسل لحضور القمة األفريقية  .واإلسرائيليبين الطرفين الفلسطيني 

  .األوروبية التي تعقد مطلع أبريل

، الفتا إلى حوار جرى بينه اإلسرائيليةوأشار فهمي إلى المشاورات حول عملية السالم الفلسطينية 

  .سوريةبهذا الشأن تناول الوضع في " جون كيري"ألمريكي وبين وزير الخارجية ا

  ٣٠/٣/٢٠١٤الشرق، الدوحة، 

  

   على حدود غزة نفقا١٣ً تدمرمصر  .٤١

 نفقا خالل عمليات ١٣ قالت مصادر أمنية مصرية إن الجيش دمر أمس : وكاالت– القاهرة

  . نفقا١٤٥٤آلن التمشيط والمداهمة للشريط الحدودي برفح ليصبح إجمالي ما تم تدميره حتى ا

  ٣٠/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

  يدعو إلنهاء االنقسام الفلسطيني" حشد": عّمان .٤٢

إنهاء االنقسام الفئوي "لـ" حشد"في حزب الشعب الديمقراطي " عودة" دعت دائرة الالجئين :عمان

، في الداخل الفلسطيني، واستقالة حكومتي حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية، "البغيض

  .تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة محمود عباسو
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، في بيان أمس بذكرى يوم األرض، اإلطار القيادي الفلسطيني المؤقت لالجتماع، "عودة"ودعت 

لوضع اآلليات الالزمة لذلك، وتحديد سقف زمني إلجراء انتخابات تشريعية بالتمثيل النسبي 

عت إلى تفعيل المؤسسات االئتالفية الوطنية كما د .الكامل، ومن ثم إجراء االنتخابات الرئاسية

عبر منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتمسك 

  .ببرنامج اإلجماع الوطني

للتوقف عن المفاوضات والعودة للمرجعية الدولية ورفض محاوالت تمديد فترة " عودة"ودعت 

  .  وحماية المخيمات والتجمعات الفلسطينيةالمفاوضات، ورفض مشروع كيري،

   ٣٠/٣/٢٠١٤، الغد، عّمان

  

   سالم مع هذا العدويؤكد أالّ "يوم األرض"تكرار مشهد : نقابة المهندسين األردنيين .٤٣

ن أال إنه رغم مرور السنين ومحاوالت محو الذاكرة إ  األردنيين قالت نقابة المهندسين:عمان

 على يد قوات االحتالل الصهيونية ١٩٧٦ هذا اليوم من العام تكرار المشهد الذي وقع في مثل

 يؤكد أن ال سالم مع هذا العدو الذي تتغير شخوصه ١٩٤٨راضي المحتلة عام بحق فلسطينيي األ

  .تتغير سياساته العنصرية واالحتاللية البغيضة وال

تمنعه من ارتكاب  بوقف المفاوضات مع العدو والتي لم األرض، في بيان بمناسبة يوم ،وطالبت

  .المزيد من الجرائم، واالستمرار بسياسته االستيطانية والعنصرية

 رد على ما يثيره العدو الصهيوني بان االردن هي الوطن البديل أكبروأكدت ان يوم االرض هو 

للفلسطينيين، الذين دافعوا بأجسادهم العارية عن ارضهم وبات استذكار هذا اليوم صفعة في وجه 

  . العدو

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،الدستور، عّمان

  

   يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون في مجال اإلنشاءات األردنيوزير األشغال .٤٤

 سامي هلسة نظيره الفلسطيني ماهر  األردني التقى وزير األشغال العامة واإلسكان:بترا –عمان 

  .سغنيم أثناء زيارته الرسمية الى دولة فلسطين التي اختتمت أول من أم

وبين هلسة، في تصريحات صحفية أمس، أنه بحث خالل الزيارة سبل تعزيز التعاون بين 

الجانبين وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن زيارته هدفت الى استكمال التعاون بين الوزارتين في 

  .وانبثق عن االجتماعات توقيع محضر اجتماع وزاري بين الوزيرين .مجال قطاع اإلنشاءات

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،انالغد، عّم
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  مبادرة حماية الوجود الفلسطينيلالدولة اللبنانية قبلت بتأمين الغطاء السياسي : الجزيرة نت .٤٥

علمت الجزيرة نت أن الدولة اللبنانية قبلت بتأمين الغطاء السياسي : جهاد أبو العيس -بيروت 

 الفصائل هاوقعتادرة التي المبوالقضائي واألمني من الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية لتنفيذ 

والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في لبنان لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز 

التي نصت صراحة على التأكيد على سياسة الحياد اإليجابي وعدم ، والعالقات اللبنانية الفلسطينية

  .التدخل في الشأن الداخلي اللبناني

  رفيعاً لبنانياًإن مسئوالً،  في تصريح للجزيرة نت،ي لبنان علي بركةقال ممثل حركة حماس فو

 على طاولة الحوار اللبناني الذي سيعقد االثنين المقبل وعد الموقعين على المبادرة بطرحها رسمياً

  .حتى تتخذ بشأنها اإلجراءات العملية الكفيلة بتطبيقها على األرض

 يتعين  فلسطينياًإنجازاً"سبق بشارة مرهج بالمبادرة واعتبرها بدوره أشاد وزير الداخلية اللبناني األ

 ،ولفت مرهج .، مشيرا إلى أهمية التوقيت التي جاءت به المبادرة"العمل على االلتزام به وببنوده

 أن على الدولة اللبنانية أن تعمل بدورها على األخذ بعين االعتبار قيمة ،في حديث للجزيرة نت

تحسن عبر مؤسساتها من ظروف معيشة وحياة الفلسطينيين، بما يضمن لهم هذه المبادرة، وأن 

  .عيشا كريما حتى يحين تأمين عودتهم إلى فلسطين

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،الجزيرة نت، الدوحة

  

  إشادة صيداوية بالمبادرة الفلسطينية .٤٦

بإطالق هنأت النائب اللبنانية بهية الحريري القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية 

المبادرة الفلسطينية الموحدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العالقات األخوية اللبنانية "

، معلنة دعمها الكامل للمبادرة، ومعتبرة أنها خطوة مهمة على طريق معالجة كل "الفلسطينية

ية واإلنسانية واالجتماعية، القضايا المتصلة بالوجود الفلسطيني في لبنان، بما فيها األمنية والقانون

  ."بما يعزز أكثر العالقة اللبنانية الفلسطينية ويشكل دعماً للقضية الفلسطينية

. وكان وفد موحد من الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان سلم الحريري نسخة من المبادرة

ان شبح التوترات أن تبعد عن المخيمات والساحة الفلسطينية في لبن"ورأت أن المبادرة من شأنها 

  ."األمنية وتقطع الطريق على أي محاولة لجّرها إلى فتنة أو إلى اقتتال داخلي أو مع الجوار

خطوة نوعية "وزار الوفد الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري، الذي اعتبر المبادرة 

بعدم التورط في مشكالت وإيجابية ورسالة فلسطينية واضحة تعبر عن االلتزام الفلسطيني الحقيقي 
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الداخل الفلسطيني وتسقط الرهانات والمشاريع اآليلة لجر الفلسطينيين إلى أتون النزاعات الداخلية 

  ."األمنية والسياسية اللبنانية

 في الجنوب بسام حمود للغاية نفسها وأكد "اإلسالميةالجماعة "كما زار الوفد المسؤول السياسي لـ

ي سبيل إنجاحها وتـذليل االستعداد التام للتعاون ف"ها ومباركتها المبادرة و تأييد"الجماعة"بيان لـ

  . "ات التي قد تعترضهاكل العقب

   ٣٠/٣/٢٠١٤ ،الحياة، لندن

  

  الكويت تتبرع بمليوني دوالر لألونروا .٤٧

" أونروا"تبرعت الكويت بمليوني دوالر لصالح وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : عّمان

  .عة لألمم المتحدة، في إطار دعمها السنوي للمنظمةالتاب

وسلم سفير الكويت لدى األردن حمد الدعيج، مسؤولة العالقات الخارجية والمشاريع في 

  .بمقر السفارة في عّمان) ٢٩/٣(ماريا محمدي، المساهمة الكويتية لدى لقائهما السبت " االونروا"

يأتي في "باء الكويتية الرسمية اليوم، إن هذا الدعم وقال السفير الكويتي في تصريح لوكالة األن

إطار المساهمة الكويتية السنوية للمنظمة، لتقديم العون للشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف 

 البالد الشيخ أميرمعاناته وتلبية احتياجاته تنفيذا لتوجيهات القيادة الكويتية وعلى رأسها سمو 

  ". الجابر الصباحاألحمدصباح 

تقدير المنظمة الدولية لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على "ن جانبها، أعربت محمدي، عن م

كانت "، مشيرة إلى إن الكويت " على استمرارية تقديم خدماتها لالجئيوأثرهالدعم الذي تقدمه لها 

ام وأوضحت أن الكويت قدمت مساعدتها ع ".وما زالت من اكبر الدول العربية الداعمة للمنظمة

، ٢٠١٣ مليون دوالر في عام ١٥ مليون دوالر، كما قدمت ٣٤ خالل أزمة غزة بقيمة ٢٠٠٩

وخصص أيضا )  مليون دوالر١٥(لالجئين الفلسطينيين في سورية، تجدد هذا العام بنفس القيمة 

  .لالجئين الفلسطينيين الذي يعانون بسبب تداعيات األزمة السورية

  ٢٩/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   ويلتقي يعالون في القدس"إسرائيل"ان األمريكي يزور رئيس األرك .٤٨

 يزور الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة :رويترز - القدس 

األمريكية، تل ابيب، األسبوع الحالي حيث سيلتقي بوزير األمن الذي أغضب واشنطن بانتقاده 

  .ق األوسط وأوكرانياالستراتيجية الواليات المتحدة تجاه الشر
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وقال مسؤول حكومي إسرائيلي يوم السبت إن ديمبسي سيجتمع بوزير األمن اإلسرائيلي موشي 

 .وقال مسؤول آخر إن المتوقع أن تستمر الزيارة حتى يوم الخميس. يعلون في القدس يوم األحد

تمام استراتيجي قضايا ذات اه"وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان إن ديمبسي ومضيفيه سيناقشون 

  ."التزام الواليات المتحدة الذي ال يتزعزع بأمن إسرائيل"وأضاف أن الزيارة ستعكس  ."مشترك

وقالت وزارة الخارجية األمريكية إنها مستاءة ألن يعلون لم يعتذر عن تصريحات أدلى بها خالل 

توسط في اتفاق اجتماع مغلق الشهر الحالي سخر فيها من مساعي وزير الخارجية جون كيري لل

  .سالم إسرائيلي فلسطيني وقال إن تعامل واشنطن مع األزمة األوكرانية مثال للضعف

 قال يعلون وهو عضو في حزب ليكود اليميني اإلعالموفي تصريحات جرى تسريبها إلى وسائل 

واشنطن الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل إذا فقدت الثقة في 

وبعد أن أبدت واشنطن خيبة . تأخذ زمام المبادرة في مواجهة إيران بشأن برنامجها النوويفقد 

أملها جراء التصريحات أصدر يعلون بيانا أبدى فيه أسفه على أي إساءة ربما يكون قد تسبب فيها 

  .إال أنه لم يعتذر

  ٣٠/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

  ستطيع كبح الجهود الفلسطينية للتوجه لألمم المتحدةالواليات المتحدة لن ت: دبلوماسي أمريكي .٤٩

عن دبلوماسي أمريكي قوله إن الواليات المتحدة لن يكون " واشنطن بوست"نقلت صحيفة 

في . بمقدورها كبح الجهود الفلسطينية للتوجه لمؤسسات األمم المتحدة في حال فشل المفاوضات

يني قوله بأن السلطة الفلسطينية لن تسمح حين نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن مسؤول فلسط

  .إلسرائيل بتحديد معايير اإلفراج عن اسري فلسطينيين

إذا فشلت المفاوضات لن يكون بمقدور الواليات المتحدة منع : "وقال الدبلوماسي األمريكي

الفلسطينيين من تعزيز مكانتهم في األمم المتحدة، ولن تتمكن من طرح اعتراضات على خطوة 

  ". هذا النوعمن 

  ٣٠/٣/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

  األمم المتحدة ترصد تزايداً ملحوظاً في عمليات الهدم اإلسرائيلية بالقدس .٥٠

أعربت األمم المتحدة الليلة الماضية عن قلقها إزاء هدم إسرائيل مبنى من :  بترا- نيويورك 

  .طابقين في القدس الشرقية يحوي شقتين ومسجدا ومركزا طبيا
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طق اإلعالمي باألمم المتحدة فرحان الحق إن منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق وقال نائب النا

الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة جيمس راولي، أعرب عن القلق إزاء هدم 

السلطات اإلسرائيلية لمبنى من طابقين في حي الطور شرقي القدس، في السادس والعشرين من 

  .آذار الحالي

راولي يشعر بقلق عميق إزاء تشريد الفلسطينيين في القدس الشرقية وتدمير "ق إن وقال ح

إن هذه اإلجراءات تتسبب في معاناة إنسانية "ممتلكاتهم الخاصة، مضيفا أن المسؤول األممي قال 

  ".ال داعي لها وزيادة التوتر، وكذلك تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي

  ٣٠/٣/٢٠١٤ الغد، عمان،

  

  تدعو الكيان لعدم اللجوء للعنف بقمع مظاهرات يوم األرض" العفو الدولية" .٥١

قالت منظمة العفو الدولية إّن ثمة مخاوف من شن قوات االحتالل الصهيوني حملة : القدس المحتلة

، واألراضي ١٩٤٨عنيفة لقمع االحتجاجات الفلسطينية المزمع إقامتها في الداخل الفلسطيني 

  ". يوم األرض"سطينية المحتلة في ذكرى الفل

غير "، السلطات الصهيونية إلى االمتناع عن استخدام القوة )٣- ٢٩(ودعت المنظمة السبت 

آذار، تزامنا مع تنظيم الفلسطينيين لمهرجانات جماهيرية /  مارس٣٠، يوم األحد "الضرورية

 مصادرة األراضي والتمييز ، حيث دأبوا على االحتجاج على١٩٧٦جريا على عادتهم منذ عام 

وبينّت المنظمة أّن ثمة فريقا تابعا لها . على صعيد حقوق السكن وعمليات اإلخالء القسري

  .متواجد في الميدان لمراقبة أحداث يوم األحد

في ظل : " وقال مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر

عن خطط تنفيذ عمليات إخالء قسري بحق عرب النقب، وهدم منازل األنباء التي تحدثت 

الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنفاذ القانون بشكل مميت في المنطقة العسكرية المحظورة داخل 

قطاع غزة، فسوف تُنظم مظاهرات يوم األرض لالحتجاج على السياسات القائمة واالحتفاء 

 على السلطات اإلسرائيلية عدم اللجوء إلى القوة غير يجب"وأضاف  ".بأحداث تاريخية أخرى

  ".الضرورية أو المفرطة كما سبق وأن اعتادت فعله في الماضي

السلطات الصهيونية تقاعست عن احترام حق الفلسطينيين في ممارسة حرية "وبّين لوثر أّن 

وم األحد من كثب التجمع السلمي، وسوف يعكف باحثو منظمة العفو الدولية على مراقبة أحداث ي

  ".بهدف الوقوف على مدى احترام حقوق المتظاهرين ومراعاتها

  ٢٩/٣/٢٠١٤المركز الفلسطيني لإلعالم،  
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   تقرير حول أنجيال ميركل٣٠٠وكالة األمن القومي األمريكية جمعت أكثر من  .٥٢

ق لدى أمس استنادا إلى معلومات كشفها المستشار الساب" دير شبيغل"أوردت مجلة : فرانكفورت

 ٣٠٠االستخبارات األمريكية إدوارد سنودن، أن وكالة األمن القومي األمريكية جمعت أكثر من 

  .تقرير عن المستشارة أنجيال ميركل

 رئيس دولة ١٢٢وأورد الموقع اإللكتروني للمجلة أن اسم المستشارة األلمانية هو ضمن أسماء 

  .٢٠٠٩أيار /  في مايووحكومة كانت الوكالة األمريكية تجمع معلومات عنهم

  ٣٠/٣/٢٠١٤الشرق األوسط، لندن، 

  

   بين الترانسفير ومحاوالت نزع الشرعية٤٨فلسطينيو الـ: ٣٨ الـ األرضيوم  .٥٣

  حسن مواسي

 ليوم األرض، اليوم األحد في ظل مواصلة الحكومة اإلسرائيلية نهجها تجاه ٣٨تحل الذكرى الــ

فيوم األرض الذي أعلن .  التخلص منهم بأي ثمن، كأعداء والعمل على ضرورة٤٨فلسطينيي الـ

فيه القائد الفلسطيني الراحل توفيق زياد رئيس بلدية الناصرة آنذاك، أن الشعب الفلسطيني في 

 أعلن اإلضراب، في خطوة مفصلية وبارزة من تاريخ الصراع ١٩٤٨األراضي المحتلة العام 

  . اإلسرائيلي- الفلسطيني 

قت تمر القضية الفلسطينية بمراحل كثيرة ينتقص في كل مرة منها من وتتزامن هذه الذكرى في و

حقوق الفلسطينيين لتصبح بعضاً من كّل داسته جنازير آالت الحفر والبناء االستيطاني حتى جاء 

ويتم التعامل معهم على أنهم .  بتمرير وثائق ال شرعية للتخلص منهم٤٨دور فلسطينيي الـ 

قوق لهم باعتبارهم جسماً غريباً وليس باعتبارهم مواطنين حقيقيين ليسوا شركاء سياسيين وال ح

  .يشاركون في الشأن الديموقراطي

 عبر طرح مخططات لنقل مدن وقرى ٤٨وباإلضافة إلى مساعي نزع الشرعية عن فلسطينيي الـ

تسريعاً المثلث للسيادة الفلسطينية، يمكن استنتاج أن كل ما تقوم به السلطات اإلسرائيلية ليس إال 

تهدف باألساس إلى تغير . لفرض السيطرة على األرض العربية، والتي تم التخطيط لها

الديموغرافيا في الجليل والنقب والمثلث، وتنفيذ مخططات على أرض الواقع وجعل اليهود أغلبية 

في تلك المناطق، ولتطبيق يهودية الدولة وإقامة دولة يهودية خالصة وخالية من أي جنسيات 

  .رىأخ



  

  

 
 

  

            ٣٧ص                                      ٣١٧٢ :العدد       ٣٠/٣/٢٠١٤ األحد :التاريخ

التهجيري » بيغن- برافر«في النقب وعلى الرغم من قرار الحكومة اإلسرائيلية وقف تنفيذ مخطط 

 ألف دونم من بدو النقب، ونقلها إلى ملكية الحكومة اإلسرائيلية ٨٠٠الهادف إلى سلب ما يقارب 

ب، التي تتطلع ضمن مخطط تهويد النقب وعسكرته إلى توطين نحو ثالثمئة ألف يهودي في النق

  .ضمن مشروع تهويد وتوطين اليهود في النقب والجليل

 مع مواصلة الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ٣٨وتأتي الذكرى الـ

بنيامين نتنياهو وسط تسارع وتيرة عمليات هدم المنازل العربية في كل مناطق تواجد فلسطينيي 

ويتسابق أعضاء . طاف تشريد وإعادة سيناريو النكبة في النقب، والتي هدفها في نهاية الم٤٨الـ

االئتالف الحكومي بوضع التشريعات والقوانين التي تم إدراجها في االتفاقيات االئتالفية لحكومة 

، وتعهدت »تنظيم االستيطان البدوي في النقب«نتنياهو الثالثة وأجندتها تنفيذ المخطط تحت بند 

  .الل فترة واليتهابإخراجه لحيز التنفيذ خ

النقب، تعمل الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة » تطوير«وتحت مسمى الحجة الممجوجة 

 على ٢٠٢٠ ألف مستوطن يهودي وفق خطة ٣٠٠لتنفيذ مخطط استيطاني واستقدام أكثر من 

 مستوطنة جديدة يرافقها مخطط ١١حساب وجود بدو النقب، عبر اإلعالن عن الشروع بإقامة 

وقد رصدت الحكومة ستة مليارات دوالر ويتوقع . نقل مقرات قيادة الجيش من تل أبيب للنقب

  .٢٠١٨إنجازه العام 

حتى اآلن كانت األرض هي محور الصراع إذ " إسرائيل" وإعالن قيام دولة ١٩٤٨فمنذ العام 

الفلسطينية تتعمد السلطات اإلسرائيلية مصادرة األراضي العربية ومحاصرة التجمعات السكنية 

  .لصالح تخصيصها للمستوطنات

ماليين الدونمات العربية وزرعت عليها المستوطنات والموشافيم " إسرائيل"وصادرت 

 في المئة من مجمل مساحة فلسطين ٢،٥ سوى ٤٨والكوبيتسات، ولم يبق لفلسطينيي الـ

  .التاريخية

ألرض بحجة إقامة وتمعن السلطات اإلسرائيلية في عمليات المصادرة، فمرة تصادر ا

المستوطنات، وتارة أخرى تحت مسمى المشروع القطري، وثالثة تحت ذريعة طريق عابر 

  .، ومرة بادعاء إقامة مناطق عسكرية وغيرها وغيرها)٦شارع رقم " (إسرائيل"

 مستوطنة على أنقاض القرى العربية منها ما ال يقل عن ٧٠٠ومنذ إقامتها تمت إقامة أكثر من 

إضافة إلى احتالل األرض " إسرائيل"ة في الجليل، وفي المثلث والنقب، وقامت  مستوطن٣٥٠

وهي أمالك حكومة االنتداب ) المشاع(عنوة باالستيالء على أمالك الغائبين، واألراضي األميرية 

 في المئة ٩٣ ماليين دونم، وفرضت هيمنتها على أكثر من ٣ -٢،٥البريطاني والتي تقدر بين 
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برلمانها وسنت القوانين من أجل شرعنة " إسرائيل"وقد سخرت . ن التاريخيةمن أراضي فلسطي

  .قانون الغائب، وقانون األراضي البور وغيرها: السيطرة على األرض الفلسطينية، ومنها

ومن خالل متابعة لما يجري وما تقوم به السلطات اإلسرائيلية حيال فلسطين يتضح أن ما تقوم به 

ة هامشية أو محاولة عابرة، إنما تعبر عن األيديولوجية الصهيونية في هذه السلطات ليس سياس

التعامل مع الوجود الفلسطيني، فحقيقة السياسات اإلسرائيلية تتوافق مع الخطاب الصهيوني العام، 

  :الذي يقوم على ثالثة مبادئ ومنطلقات مركزية تهدف إلى تهويد المكان والحيز وهي

، والذي يعني »أرض أكثر وعرب أقل« على األراضي، حسب مبدأ  سياسة التوسع واالستحواذ- 

نشر أقل عدد ممكن من المستوطنين اليهود على أكثر مساحة من األرض مقابل حصر أكبر 

مجموعة ممكنة من الفلسطينيين على أقل مساحة من األرض، في خطوة لتهويد الحيز والسيطرة 

  . للترانسفيرعلى المكان واستئصال السكان األصليين كمقدمة

 قلب التوازن الديموغرافي في الجليل، التي يستهدفها المشروع الصهيوني، والمتمثلة بالمشاريع - 

أكثر من (االستيطانية لتغيير الطبيعة الديموغرافية للجليل الذي فيه غالبية السكان الفلسطينيين 

  ). المئة في٥١قرابة (الذين يشكلون في الجليل أكثر من نصف السكان )  ألف٦٠٠

 قطع أواصر التواصل الجغرافي والبيئي بين البلدات العربية الفلسطينية وحشو المناطق - 

الجغرافية العربية بالمستوطنات اليهودية، منعاً لتطورها واتساع مجالها، وطمعاً في حصرها في 

  .»الغيتو«ما يصطلح على تسميته 

المناطر، بعد فشل هذا المشروع في قلب ففي الجليل يطرح في اآلونة األخيرة استئناف مشروع 

وقد أطلق هذا المشروع في منتصف السبعينات بهدف تغيير الطبيعة . الميزان الديموغرافي

وقد كشف أخيراً في اإلعالم اإلسرائيلي عن مخطط . السكانية في الجليل وخنق البلدات العربية

تيالء على مساحات جغرافية  ألف مستوطن يهودي إلى الجليل لالس٢٠٠جديد يهدف إلى جلب 

ومثاٌل آخر هو ما . واسعة، ولتفكيك التواصل بين البلدات والقرى العربية ومنع تطورها مستقبالً

المقامة على أراضي » كرميئيل«يواجه قرية رمية التي تتعرض إلى مضايقات من بلدية مستوطنة 

  .الشاغور والبطوف لحمل أهلها على الرحيل

الذي » النجوم السبع«وليس أدل على ذلك من مخطط . تهويد ما زالت بارزةوفي المثلث ظواهر ال

 بهدف إقامة أربع ١٩٩١أعلن عنه وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي في حينه ارئيل شارون العام 

مي «تجمعات مدنية استيطانية على أراضي الروحة واللجون؛ ومنها توسيع نفوذ مستوطنة 

العمود الفقري التي يقوم عليه » ٦«واعتبر شارع . وغيرهما» ريشح«و» كتسير«وإقامة » عامي

في مصادرة آالف الدونمات ومحاصرة القرى والبلدات » ٦«فقد ساهم شارع . هذا المشروع
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وهناك هدف آخر هو محو ما يعرف بالخط األخضر تمهيداً لضم الضفة . العربية ومنع تطورها

  .الغربية للسيادة اإلسرائيلية

نقب فالشواهد كثيرة، وعلى رأسها ما تتعرض له القرى غير المعترف بها من تضييق أما في ال

تنظيم «الذي تحول إلى قانون »  بيغن-برافر«ومخطط . وحصار وتهميش لدفع أهلها لتركها

هو أكبر مثال على السياسات االستيطانية والتهويدية التي يتعرض لها » استيطان البدو في النقب

  .مستوطنين وغزاة» برافر«ين يعتبرهم مخطط الفلسطينيون الذ

  ٣٠/٣/٢٠١٤المستقبل، بيروت، 

  

   المتفق عليهوالحلالتبادلية  .٥٤

  حمادة فراعنة

بشأن عودة الالجئين " حل متفق عليه"، و١٩٦٧بشأن األراضي التي أحتلت العام " التبادلية"ليس لـ

بل هما " الثوابت الفلسطينية"سمى ، ليس لهما عالقة بما ي١٩٤٨إلى مناطق االحتالل األولى العام 

يعبران عن خرق فاضح لهذه الثوابت، أي لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، وضد مصالحه 

الوطنية، وإعاقة جوهرية الستعادة كامل حقوقه غير المنقوصة بشكل تدريجي متعدد المراحل، 

  .فلسطيني الثابتةولهذا فالتبادلية، والحل المتفق عليه، يشكالن نقصاً لحقوق الشعب ال

التي ال يتحدث البعض عن " الشرعية الدولية"حقوق الشعب العربي الفلسطيني، مجسدة بقرارات 

، ولكن ٣٣٨ و٢٤٢تفاصيلها، وقرارات األمم المتحدة يجري تقليصها عمداً بقراري مجلس األمن 

  :الحقوق الجوهرية للشعب الفلسطيني تتمثل بعنوانين أساسيين هما

 وهم يمثلون نصف ١٩٤٨لالجئين الفلسطينيين الذين طردوا وهجروا وتشردوا العام حق ا: أوالً

عدد الشعب الفلسطيني، حقهم كبشر في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها، من اللد ويافا 

وحيفا وعكا وبئر السبع وصفد، وحق استعادتهم لممتلكاتهم فيها ومنها وعليها، التي صادرتها 

، واستعادتهم ٤٨سرقتها الدولة العبرية، وحق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى مناطق ونهبتها و

  .١٩٤ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها، جسدها وعبر عنها قرار األمم المتحدة 

حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني وفق قرار التقسيم : وثانياً

على التراب الوطني الفلسطيني، من قبل المجتمع " إسرائيل"مصدر شرعية قيام ، فالقرار هو ١٨١

الدولي، وهو في نفس الوقت مصدر شرعية إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا مرتبط بذاك، وهذه 

مرتبطة بتلك، ألن قرار التقسيم أعطى للطرفين المتصارعين حق إقامة دولة لكل منهما، والشعب 

  .ا الحق ونفذه، بينما تم حرمان الشعب الفلسطيني من تنفيذ هذا الحق وتطبيقهاإلسرائيلي نال هذ
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، لهو إخالل بحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة وباستعادة ١٩٤ولهذا، فإن ما يتعارض مع القرار 

الممتلكات، فإذا كان لليهود الحق بالعودة إلى فلسطين بعد ألفي سنة، فكيف يمكن إلغاء حق 

فلسطينيين بالعودة بعد أقل من مئة سنة من طردهم وترحيلهم من بلدهم، والذي ال بلد الالجئين ال

وال وطن لهم سواه؟؟، ومن هم األحق بالعودة أصحاب األلفي عام من التشرد؟ أم أصحاب المئة 

!! عام من الطرد؟ هذا إذا سلمنا جدالً بواقعة طرد اليهود من فلسطين وتشريدهم أصالً من فلسطين

 إن ربط حل قضية الالجئين بموافقة المشروع االستعماري التوسعي اإلسرائيلي، لهو ولذلك

إجحاف ومس بحق الالجئين بالعودة عبر إعطاء حق عودتهم لحكومات هذا المشروع االستعماري 

، ولذلك إن ٤٨والذي ال شك سيرفض عودة الالجئين إلى بيوتهم واستعادة ممتلكاتهم في مناطق 

ليس فقط يتعارض مع حقوق الالجئين بالعودة واستعادة " حل متفق عليه"صيغة الحل المطروح ب

الحل "الممتلكات، بل هو مس به، وإقالل بمضمونه، وإخالل بتطبيقه، ولهذا يجب أن تكون فكرة 

مرفوضة من قبل الالجئ الفلسطيني، ومن طرف منظمة التحرير، ومن قبل " المتفق عليه

ى حقوق الالجئين، ووفياً الستعادتها، وليس التفريط بها كما فعلت المفاوض باعتباره أميناً عل

مبادرة السالم العربية، مثلما يجب التمسك بمصدر شرعية إقامة الدولة الفلسطينية ومرجعيتها 

  .١٨١القرار 

فهي أيضاً تعبير مطاط، تضليلي، يستهدف بقاء المستوطنات والمستعمرات " التبادلية"أما بشأن 

نية وغير الشرعية القائمة على أراضي الفلسطينيين في مناطق االحتالل الثانية العام غير القانو

 الذي يؤكد عدم جواز االستيالء على األراضي بالحرب، ٢٤٢، وهذا يتعارض مع القرار ١٩٦٧

وهذه األراضي وهذه المستوطنات والمستعمرات تم الحصول عليها ونهبها وفرض السيطرة عليها 

، والقرار يؤكد االنسحاب اإلسرائيلي ١٩٦٧ية الغاصبة، بالحرب وعدوان حزيران بالقوة العسكر

  .١٩٦٧من األراضي التي احتلتها القوات المسلحة اإلسرائيلية في هذا العدوان، وحرب حزيران 

على عدوانها وعلى توسعها وعلى استعمارها، وعلى شرعنة ما قامت " إسرائيل"ال يجوز مكافأة 

لمطالبة يجب أن تكون جلية، وتتمثل بتنفيذ قرارات األمم المتحدة، وليس سلقها أو به وال تزال، وا

بعثرتها أو التقليل من أهميتها، أو اقتصارها على قرار دون اآلخر، وإذا كان جواز التطبيق 

المرحلي التدريجي لها مقبوالً، ولكن ذلك يجب أن يكون مشروطاً بعدم تعارض خطواتها 

ية، مع الهدف األسمى، وهو استعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني كاملة غير التطبيقية التنفيذ

  :منقوصة، وعدم استعادتها، تعني أن هذا الشعب ما زال أسيراً لثالثة عوامل هي
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، وللتشرد وحياة المخيم خارج الوطن في ٦٧، ولالحتالل في مناطق ٤٨للعنصرية في مناطق 

  .واالستقرار والحياة السوية ما زالت خارج التحقق، ويجب نيلهابالد المنافي واللجوء، وأن األمن 

  ٣٠/٣/٢٠١٤األيام، رام اهللا، 

   

  األرض أوالً وأخيراً.. اإلسرائيليالمفاوض  .٥٥

  محمد خالد األزعر

، إال أن ١٩٦٧بالعرب عام " إسرائيل"على الرغم من الهزيمة العسكرية القاسية التي ألحقتها 

ها منذ ذك الحين، تبدو أقرب إلى الطبيعة السياسية والقانونية والمعنوية معظم المكتسبات التي حققت

  .منها إلى التسليم بتمددها الجغرافي على األرض

من مراكمة اعترافات عربية متتالية " إسرائيل"فبفعل تداعيات تلك الهزيمة وتوابعها، تمكنت 

  .باعاًبوجودها وأحقيتها في العيش، ضمن حدود ما زال ترسيمها يجري ت

وقد تم توثيق هذه االعترافات بمعاهدات واتفاقات للسالم مع بعض األطراف العربية، وكذا مع 

النظام العربي برمته من خالل مبادرة السالم االستراتيجي، المعروضة للتداول في انتظار القبول 

  .٢٠٠٢اإلسرائيلي منذ العام 

هداف وسياسات وشعارات ما قبل هزيمة القصد أنه في سياق مقاربة عربية مغايرة ومفارقة أل

على معاهدتي سالم كاملتي األوصاف مع كل من مصر واألردن، بما " إسرائيل"، حصلت ١٩٦٧

  .أراحها من عناء االستنفار والتعبئة الدائمة على أطول جبهتين عسكريتين عربيتين

تعايش والجوار السلمي معها، كما نالت تسليماً عربياً عاماً وفلسطينياً خاصاً، بوجودها وإمكانية ال

ومع ذلك ما زلنا نجد بين اإلسرائيليين من يتأففون من . بشروط تفاوضية غير مستحيلة التحقق

  .هكذا مكتسبات، وال يرونها غاية المراد

لو كان الصراع اإلسرائيلي العربي يدور في فلك المواجهات أو المنازعات المعتادة بين الدول 

لثمن اإلسرائيليون هذه التحوالت والمستجدات عاليا وعضوا عليها بالنواجذ، والكيانات السياسية، 

لكونها تضمن لهم االستقرار واألمن الوجودي والحدودي، وتعبد السبل والمناخات الالزمة لحقن 

الدماء والموارد، وإقرار التعاون اإلقليمي التنموي البناء، وتؤدي إلى االلتفات والتفرغ لما يشبع 

  .ويؤمن من خوفمن جوع 

ومناط . ليست كسائر الدول والكيانات، وال الصدام معها كسائر الصدامات" إسرائيل"لكن 

االختالف هنا هو في جوهرها االستعماري الصهيوني االستيطاني، الذي يعلي شأن التوسع 

  .الجغرافي واالجتهاد في استئصال سكان الوطن األصليين
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تمدد عضوياً على األرض، دولة تحوي نخباً سياسية نحن بصدد دولة ذات شراهة فطرية لل

وأطيافاً شعبية ال يستهان بحجمها؛ تسخر من معاهدات السالم واتفاقات التسوية مع العرب، فرادى 

  .أو مجتمعين، بحسبها تحول دون إشباع هذه الشراهة

 وتتحدث فاالتفاقات والمعاهدات ليست عند هؤالء سوى أوراق وأضابير وملفات تحمل توقيعات

عن ضمانات وأمنيات حالمة؛ ذات قيمة معنوية، بيد أنها ال تضيف إلى الدولة مساحات جديدة من 

  .األرض، وال تطفئ شهوتها للتوسع

انطالقاً من هذه القناعة، كثيرا ما علق غالة الصهاينة على حصاد التسويات مع األطراف 

ملموسة، في مقابل رزم من األوراق تعيد إلى العرب أرضا وموارد " إسرائيل"العربية، بأن 

والتعهدات والعقود القابلة للنقض، والتي قد تتقادم مع مرور الزمن وتغير الشخوص والنفوس 

  .وموازين القوى

وهكذا فإن هؤالء المتعصبين يعضون على أناملهم من الغيظ، بالنظر إلى اعتقادهم بأن الصلح مع 

من سيناء وشرق األردن من دائرة احتمال التوسع مصر واألردن، مثال، أخرج إلى األبد كال 

  .اإلسرائيلي إلى الجنوب والشرق

ويتضاعف هذا الغيظ عندما تهيج في خواطر أصحابه ذكرى التطورات، التي أجبرتهم عنوة على 

  .استبعاد كل من جنوب لبنان وقطاع غزة من هذه الدائرة

ير المتعصبون اإلسرائيليون التساؤل عن في غمرة هذه المشاعر المنحرفة المهتاجة، عادة ما يث

 خاصة، طالما أنها ال تؤدي إلى استحواذهم على مزيد من ١٩٦٧جدوى حروبهم عامة وحرب 

  .األرض

يدور هذا االستفهام أو االستنكار في عقولهم، ويجري صراحة على ألسنتهم، رغم مساهمة بعض 

طيئتهم األولى، المتعلقة باالستيالء على هذه الحروب العدوانية في تحقيق تسويات من شأنها دفن خ

  .المساحة األكبر من وطن الفلسطينيين

ومما يعزز هذا التقدير، االستثنائي في تواقحه وجرأته على أخالقيات التعامل السلمي والقانوني 

الدولي، إدراك هؤالء أن أحدا من العالمين لم يعترف بعمليات الضم والقضم ألقسام من األرض 

  .١٩٦٧التي احتلت عام العربية 

وهذا ما يقودهم إلى االستماتة في تحصيل هذا االعتراف وشرعنته، ال سيما من جانب الطرف 

ال يريد اإلسرائيليون تسوية . الفلسطيني بالنسبة لمناطق االستيطان في الضفة ورحاب القدس

  .١٩٦٧اريخية منذ تخرجهم خالي الوفاض جغرافيا، من نتائج احتاللهم المديد لبقية فلسطين الت
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فكيف الحال بهم إذا ما أنجبت هذه التسوية دولة للفلسطينيين؟ على أن أصحاب هذا العقل التوسعي 

من فلسطين % ٢٢المقيت، يتجاهلون أن التسوية الجاري طبخها سوف تثبت احتاللهم لنحو 

على الحصة ، زيادة ١٩٤٨/١٩٤٩التاريخية، وهي المساحة التي تمددت عليها دولتهم منذ حرب 

  .١٩٤٧التي خصصها لها قرار التقسيم المنكود عام 

في جدل التسوية الراهن، يتعامل اإلسرائيليون مع هذه المساحة وكأن الفلسطينيين قد سلموا كليا 

هذا مع أن غياب استطراد المفاوض الفلسطيني إليها، يمثل واحداً من أهم تنازالته من . باستالبها

  . الدائمأجل التوصل إلى السالم

وإذا ما استمر اإلسرائيليون في مهاتراتهم التفاوضية، فمن الوارد أن يعيد الفلسطينيون النظر في 

بل وربما تعين عليهم أن يفعلوا ذلك . هذا التنازل، ضمن عملية أشمل إلعادة تصفيف أوراقهم

 مربعات الصراع قريبا، على اعتبار أن أفول آمال التسوية السلمية، قد يستدعي العودة إلى بعض

  .القديمة

  ٣٠/٣/٢٠١٤البيان، دبي، 

   

   من أهلهاشاهدوشهد  .٥٦

  يوسف رزقة. د.أ

      

حماس تعلم أنها بريئة من االتهامات المصرية لها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، براءة 

ذه كل فصائل العمل الوطني واإلسالمي في فلسطين تعلم ه. الذئب من دم ابن يعقوب عليه السالم

الشعب المصري قاطبة يعلم علم يقين أن حماس بريئة من دم أبنائه، إال حفنة . البراءة علم يقين

  .ومن أعوانها" إسرائيل"قليلة ممن يسترزقون باتهاماتهم ماال حراما من 

ال يقف علم حماس، والفصائل، والشعب المصري، عند العلم بالبراءة من االتهامات الباطلة، بل 

كدولة نافذة في " إسرائيل" أسباب هذه االتهامات هو تقديم خدمات مدفوعة الثمن لـإنهم يرون أن

  .المنطقة، وحليفة ألمريكا، وتعيش صراعا ساخنا مع حركة حماس والمقاومة عامة 

ال تهدف االتهامات الباطلة لخدمة مصالح مصرية، ألن الشعب المصري يعرف حماس، ويحب 

ومن ثمة فإن الهجوم على . ينية، ويرى فيها شرف األمة العربيةحماس، ويفتخر بالمقاومة الفلسط

  .حماس يصادم المشاعر الوطنية المصرية ، ويعمل ضد اإلرادة المصرية

كانت هذه المقدمة التي تكررت في المقاالت واألبحاث عندي وعند غيري ضرورية تمهيدا لوثيقة 

لحربية المصرية، حيث نشرت الجزيرة نت التبرئة الرسمية التي حملتها إحدى وثائق المخابرات ا
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محمود (والجزيرة الفضائية وثيقة مهربة من المخابرات الحربية واالستطالع، موقعة باسم اللواء 

مايو من عام / الذي شغل منصب مديرها حتى اليوم، والوثيقة تعود إلى أواخر أيار) حجازي

 أو لإلخوان في سيناء، وتوصي  بثالثة أشهر تنفي أي تدخل لحماس٣/٧/٢٠١٣ أي قبل ٢٠١٣

صفحة بتكثيف قنوات االتصال مع حماس لحفظ األمن على الحدود، ) ١٧(الوثيقة المكونة من 

  .ومعالجة أزمة سيناء من خالل التنمية

إن قيمة الوثيقة تكمن في أنها صادرة من جهاز المخابرات الحربية، وأنها بخط اللواء محمود 

سلطات القائمة، وهي تطابق الواقع والحقيقة، ويصح فيها قولهم حجازي، وهو غير متهم عند ال

ومن ثمة ثمنت حماس هذه الوثيقة عاليا، ويجدر بإعالم الفصائل أن يبرز . وشهد شاهد من أهلها

هذه الوثيقة، وأن ينشرها، ال دفاعا عن حماس، ولكن حماية للحاضنة الشعبية المصرية والعربية 

  .ر بهاالتي تحتضن المقاومة وتفاخ

لم تعد حماس وفصائل المقاومة بحاجة إلى لجان تقصي حقائق، أو لجان تحقيق، فما جاء في 

الوثيقة الرسمية كاف، وال يحتاج إلى مزيد بيان ودفاع، لذا يجدر أن تتجه الجهود نحو قطع ألسنة 

المسترزقين بعرض حماس والمقاومة، وهذا يقتضي ما يمكن تسميته بالدفاع المشترك عن 

ويجدر بكم ألّا تنسوا . لحقيقة، وسّد الثغرات التي ينفذ منها المسترزقون بعرض الفلسطينيا

  .المزايدين ، والطبالين، وخدمة الشيطان، ممن يعيشون بيننا

  ٢٩/٣/٢٠١٤فلسطين أون الين، 

  

 :كاريكاتير .٥٧

  
 ٣٠/٣/٢٠١٤الغد، عّمان، 


