
    

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

  يشكر الفلسطينيين على مناصرتهأردوغان يحتفل بالنصر مع مؤيديه و

   واضح ومسؤول حول تهديدات بينيتنطالب نتنياهو برد: أبو ردينة

  المصالحةومقاومة المفاوضات أثبتت عقمها والبديل ال :البرغوثيمروان سعدات و

   اتفاق يتم التوصل إليه لن يكون دون مقابل أي..مصير المفاوضات يتضح خالل أيام: نتنياهو

  مريض٦٠٠االحتالل بينهم  آالف معتقل فلسطيني في سجون خمسة: نادي األسير

بينيـت   وزير االقتصاد اإلسـرائيلي   

عباس سيضر بنفسه حـال     : "يهدد

   " المتحدةلألممأصر على التوجه 
 

٤ص ...   

  ٣١٧٣  ٣١/٣/٢٠١٤اإلثنين 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                      ٣١٧٣ :   العدد    ٣١/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 ٦  األبواب لم تغلق أمام اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى: عريقات.٢
 ٦   واضح ومسؤول حول تهديدات بينيتنطالب نتنياهو برد: أبو ردينة.٣
 ٧   أسير فلسطيني١٢٠٠ باإلفراج عن نحو "وعود أولمرت"فيذ باس يطالب بتنع": الشرق األوسط".٤
 ٧  إلفراج عن األسرىل" إسرائيل"واليات المتحدة على ضغط التعباس سيستقيل في حال لم ": ٢١عربي".٥
 ٨   عن األسرى"إسرائيل"  لبحث عدم إفراج الفلسطينية تعقد مساء اليوم اجتماعاًالسلطة.٦
 ٨  تنفي االتفاق على تشكيل لجنة إلدارة قطاع غزةفي غزة حكومة ال.٧
 ٩  ويجب عليها العودة للمصالحة" أوراقها" فقدت  الفلسطينيةالسلطة: القرعاوي.٨
 ٩  مما دمره االحتالل في الحربين على غزة% ٨٠ار الحكومة تنهي إعم.٩
١٠   ملتزمة بحمل القضية لكافة المحافل الدولية للخالص من االحتاللالسلطة: الحمد اهللا.١٠
١٠   أو بعد غٍد الرابعة غداًالدفعةاإلفراج عن أسرى ": القدس"مصادر لـ.١١
    

    :المقاومة
١٠  التهديد باالغتيال لن يرهبنا وعلى االحتالل تحمل الثمن: البردويل.١٢
١١   واالنسحاب من المفاوضاتتحقيق الوحدة الوطنية: الفصائل الفلسطينية تحيي يوم األرض.١٣
١٣  ادرة إلنهاء االنقسام الفلسطينيحواتمة يقدم مب.١٤
١٤  المصالحةومقاومة الالمفاوضات أثبتت عقمها والبديل  :البرغوثيمروان سعدات و.١٥
١٧  التسوية تلفظ أنفاسها األخيرة: "الجهاد".١٦
١٧   السيسيالغتيال عبد الفتاحية بالتخطيط حماس تنفي اتهامات صحف.١٧
١٨  "الوثيقة السياسية األمنية الفلسطينية"سنلتزم بـ: وفد فلسطيني يلتقي قيادات لبنانية.١٨
١٨  وبين مشكلة المطل وحّلالمخيمات بلبنان على مداخل إجراءات األمنتخفيف المطلوب : فتح.١٩
١٩   مقدسيين بتهمة االنتماء لحماس ثالثة قاسية بحقّاًأحكاممحكمة إسرائيلية تصدر .٢٠
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٩  اتفاق يتم التوصل إليه لن يكون دون مقابل أي..مصير المفاوضات يتضح خالل أيام: نتنياهو.٢١
٢٠  األقصىالمسجد ى نائب رئيس الكنيست موشيه فيغلين يجدد دعوته للسيطرة عل.٢٢
٢١  تقترح اإلفراج عن أسرى تحدد هي هوياتهم" إسرائيل": صحف إسرائيلية.٢٣
٢١  ٤٨ه اليهود والعنصرية تجاه فلسطينيي قراطية تجاو تنتهج الديم"إسرائيل": الطيبي.٢٤
٢٢  ولمرت بتلقي الرشوةأ تدين إسرائيليةمحكمة .٢٥
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٢٣  لفان شالوم في قضية تحرشيأدلة جديدة على تورط وزير الطاقة اإلسرائيلي س.٢٦
٢٣  "إسرائيل"ردوغان سيبعد تركيا أكثر عن فوز أ:  إسرائيليةصحف.٢٧
٢٤   الرئاسية يمثِّل بادرة خير على المنطقةلالنتخابات" السيسي"ترشح : مصرب اإلسرائيليةالسفارة .٢٨
    

    :األرض، الشعب
٢٥  ٤٨الـ  وداخل وغزةلضفة اب "يوم األرض"ـ ل٣٨حيون الذكرى الـ الفلسطينيون ُي.٢٩
٢٦   وعناصر مخابرات يقتحمون باحات المسجد األقصىمستوطنون: مؤسسة األقصى.٣٠
٢٦  من فلسطين% ٨٥ وسرق ٢٠٠٠ سنة منزال بالقدس منذ ١٢٣٠هدم االحتالل ": اإلحصاء الفلسطيني".٣١
٢٨  تطالب بدعم تثبيت المقدسيين بأرضهم" القدس الدولية".٣٢
٢٩   فلسطيني جراء التعذيب في السجون السوريةاستشهاد": مجموعة العمل".٣٣
٢٩   مريض٦٠٠االحتالل بينهم  آالف معتقل فلسطيني في سجون خمسة: نادي األسير.٣٤
٣٠  بيت لحم في  شتلة زيتون ويسرقونهاخمسينمستوطنون يقتلعون .٣٥
٣٠  مقابل حريته" المساومة على الحقوق"زوجي يرفض ": بهة الشعبيةج"ـزوجة األمين العام ل.٣٦
٣٠  بدأ زيارة لغزة لتنفيذ مشاريع خيريةزوجة محمد دحالن ت": رأي اليوم".٣٧
٣١   رفح معبر شاحنة مواد بناء قطرية إلى غزة عبر٩١ إدخال.٣٨
٣١  أوكرانيون بغزة يطلبون الجنسية الروسية :"ريا نوفوستي"وكالة .٣٩
   

   : مصر
٣٢  قطر متورطة في قضية التخابر المتهم فيها مرسي: داخلية المصريالوزير .٤٠
٣٣   تدعو الغرب للتعاون مع مصر والخليج ضد اإلخوان"إسرائيل: "دراسة.٤١
   

   : األردن
٣٤   المسجد المباركمشرفون على شؤون األقصى يدعون لدعم الصندوق الهاشمي إلعمار.٤٢
٣٥  غزةيعقد ندوة حول تداعيات التحوالت في مصر على قطاع " الشرق األوسط".٤٣
   

   : لبنان
٣٦  "مبادرة حماية الوجود الفلسطيني"يشيدان بـ" أمل"و" التقدمي االشتراكي".٤٤
٣٦  إشادة صيداوية بالمبادرة الفلسطينية.٤٥
٣٧  فلسطين وشعبها يدفعان فاتورة العجز العربي والضعف االسالمي: علي فضل اهللالسيد .٤٦
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   :عربي، إسالمي

٣٧   ورفع الحصار عن غزةالجامعة العربية تطالب بإطالق األسرى في سجون االحتالل.٤٧
٣٨  يشكر الفلسطينيين على مناصرتهأردوغان يحتفل بالنصر مع مؤيديه و.٤٨
٣٨   الفلسطينياالنقسام تدعو إلى إنهاء  التونسيةحركة النهضة.٤٩
٣٩   غزة ماليزي يصل إلى قطاعإعالميوفد .٥٠
   

   :دولي
٤٠  واشنطن تسعى الستمرار المفاوضات وإطالق األسرى": يديعوت".٥١
٤٠  "اإلطاراتفاق "كارتر يحذر كيري من مغبة خرق القانون الدولي عند صياغة .٥٢
٤١   تجسست على الرئيس عباسدة األمريكيةالواليات المتح:  سنودنوثائق.٥٣
٤٢   لألونرواكراهينبول يتسلم مهامه مفوضا عاماً.٥٤
    

    :حوارات ومقاالت
٤٢   فهمي هويدي...ضحايا لعنة المعبر.٥٥
٤٤  ماجد عّزام... ة نحو تمديد أكيدالمفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلي.٥٦
٤٧   سيف الدولةمحمد"... إسرائيل" فلسطين وليست هي..  يوم األرضفي.٥٧
٥٠  ماهر حسن شاويش... درهم وقاية.. المبادرة الفلسطينية لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان.٥٨
٥١  حلمي موسى... أحاديث إسرائيلية في الحرب والتطوير والمخاطر.٥٩
٥٣  ايلي أفيدار... ال تعرقلوا السيسي.٦٠
    

 ٥٥  :كاريكاتير
***  

  

 لألمـم جـه   عباس سيضر بنفسه حال أصر علـى التو       : "يهددبينيت  وزير االقتصاد اإلسرائيلي     .١

  "المتحدة

   نفتالي بينيت الرئيس محمود عباس اإلسرائيلي هدد وزير االقتصاد : القدس دوت كوم-رام اهللا

  في حال عدم التزام  المتحدة،األمم أي من مؤسسات إلىوعموم الفلسطينيين من عواقب التوجه 
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نقلت القناة السابعة و .األسرى عن الدفعة الرابعة من باإلفراج بتعهداتها المتعلقة إسرائيل

 الرئيس أن، اإلسرائيلية على موقعها االلكتروني عن بينيت قوله عقب جلسة الحكومة اإلسرائيلية

اسرائيل ستعرف كيف  "أن إلى المتحدة، مشيرا األمم بالتوجه لمؤسسات إسرائيلعباس يهدد 

اسبته على الذي ستكون الئحة اتهامه مزدحمة لمح) مع الرئيس عباس وحركة فتح(تتصرف 

  ".بإسرائيل لإلضرارمساعيه 

 إذا: "، وقال" المتحدةلألممسيضر بنفسه حال أصر على التوجه "ورأى بينيت ان الرئيس عباس 

 ابو مازن على الذهاب الى االمم المتحدة فانه يقدم لنا خدمة ومصلحة حتى نعرف كيف أصر

 محتملة إسرائيليةوايا واضاف في تهديد مباشر وصريح يكشف ن ".نتصرف معه ونرد عليه

من المعروف ما الذي يمكن : "للمساس بالرئيس عباس وحركة فتح وعموم ابناء الشعب الفلسطيني

  ".بإسرائيلان تتضمنه لوائح االتهام لقادة منظمة فتح االرهابية التي تريد االضرار 

قدرة الجيش مشيرا الى " ليواجهنا عباس وهو ال يملك ال أمن وال قوات وال اقتصاد: "وقال

 ألنهانصح عباس بعدم التهديد "االسرائيلي على احتالل المدن الفلسطينية خالل دقيقة ونصف، و 

ورغم ان االمم المتحدة اعترفت بدولته اال انها ال .. ال دولة له، وال حدود، وال مقومات عنده

  ".تعني لنا شيئا

ة المحادثات الن له مصلحة فيها انصح عباس بمواصل: "ومضى وزير االقتصاد االسرائيلي قائال

ليس ضد المحادثات لكنه ضد استغالل المحادثات "واشار الى انه  ". مما لنا فيها من مصلحةأكثر

  ".البتزاز اسرائيل

، وان تسأل "تهديدات عباس بالتوجه الى االمم المتحدة"ودعا بينيت اسرائيل الى عدم الخوف من 

مرار المفاوضات طالما رفض عباس االعتراف بحق سؤاال حول جدوى است) اسرائيل(نفسها 

هذه االرض ارض اسرائيل وارض اليهود التي وعدهم بها اهللا : "وقال. اليهود في دولتهم اليهودية

  ".وهذا ما يرفضه المسلمون والمسيحيون، وبالتالي ما الجدوى من استمرار المفاوضات

ووصفها "  معتقل فلسطيني٤٠٠ عن جلإلفرامقترحات أمريكية "ونفى بينيت صحة ما ذكر عن 

وان " شائعات والحكومة االسرائيلية لم تناقش في جلستها هذه أياً من هذه االمور"بانها مجرد 

  ".كذبة نيسان"االمر ال يتعدى 
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 الداخل والدفعة الرابعة بأنه أسرى على االفراج عن والفلسطينيينووصف اصرار الرئيس عباس 

هلوسات "وانه عبارة عن " صدمة وسكتة دماغية لها"ل بمثابة مطلب يجب ان تعتبره اسرائي

  .وان حزبه سيخرج من حكومة نتنياهو حال وافقت على االفراج عنهم" واحالم

٣٠/٣/٢٠١٤، القدس، القدس  

  

 األبواب لم تغلق أمام اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى: عريقات .٢

رير صائب عريقات، إنه يقوم بسلسلة اتصاالت  قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التح:أريحا

دقيقة وحساسة مع الجانبين األمريكي واإلسرائيلي، تتطلب أكبر قدر من االبتعاد التام عن 

  .التصريحات الصحافية ووسائل اإلعالم

ونفى عريقات ما نسب إليه من تصريحات، كان آخرها ما وضع على لسان إذاعة الجيش 

  .ئل إعالم مختلفةاإلسرائيلي وتناقلته وسا

ودعا عريقات كل اإلعالميين إلى تفهم عدم قدرته على الحديث معهم خالل هذه الفترة، نظراً لدقة 

  .وحساسية المحادثات

وعلى صعيد الدفعة الرابعة من األسرى، شدد عريقات أن األبواب لم تغلق، وأن على إسرائيل 

 استحقاق وجب تنفيذه الستكمال اإلفراج عن  أسيراً على اعتبار ان ذلك٣٠االلتزام باإلفراج عن 

 منهم على ثالثة ٧٤معتقلين ما قبل توقيع اتفاق اوسلو، مشيرا إلى أنه تم اإلفراج عن ) ١٠٤(

  .  أسيرا٣٠ًدفعات، وبقيت الدفعة الرابعة المكونة من 

عة، وأكد عريقات أن الرئيس محمود عباس يبذل كل جهد ممكن لضمان اإلفراج عن الدفعة الراب

مشدداً في ذات الوقت الرفض الفلسطيني لمحاولة الربط بين اإلفراج عن هؤالء األسرى وأي 

مسألة أخرى، على اعتبار أن الجانب الفلسطيني كان قد التزم بعدم االنضمام للمؤسسات 

  .أسرى ما قبل أوسلو) ١٠٤(والمواثيق الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل االفراج عن ال 

  ٣٠/٣/٢٠١٤، )وفا( والمعلومات الفلسطينية وكالة األنباء

  

  واضح ومسؤول حول تهديدات بينيتنطالب نتنياهو برد: أبو ردينة .٣

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم األحد، إن تصريحات :رام اهللا

 رئيس الوزراء نحمل'وزير االقتصاد اإلسرائيلي نفتالي بينيت وتهديداته مرفوضة ومدانة، و

، مضيفا أن الشعب الفلسطيني لن تهزه هذه 'اإلسرائيلي مسؤولية مثل هذه التهديدات العلنية

  .التصريحات غير المسؤولة
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تمسكنا بحقوقنا وبأرضنا ومقدساتنا، وعودة أسرانا وإقامة دولتنا الفلسطينية 'وقال أبو ردينة إن 

ال تراجع عنه، مذكرين الوزير أن األمم المتحدة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ال تنازل و

اعترفت بدولة فلسطين وذلك يعطينا الحق بمحاسبة كل من يخرج عن القانون الدولي، وينكر 

حقوقنا بهذه الطريقة الفجة، وبمثل هذه التهديدات التي ال تخيف أحدا، بل تدلل على تصرفات غير 

  .  'مسؤولة

  ٣١/٣/٢٠١٤، )وفا(طينية وكالة األنباء والمعلومات الفلس

  

  أسير فلسطيني١٢٠٠ باإلفراج عن نحو "وعود أولمرت"عباس يطالب بتنفيذ ":  األوسطالشرق" .٤

 أن الرئيس الفلسطيني "الشرق األوسط"أفادت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  كفاح زبون-رام اهللا

 أسير ١٢٠٠عن نحو محمود عباس طلب من األميركيين تنفيذ إسرائيل اتفاقا سابقا باإلفراج 

فلسطيني بينهم مسؤولون فلسطينيون كبار ومحكومون بالمؤبد ونساء وأطفال ومرضى مقابل 

  .تمديد المفاوضات عاما آخر

وقالت المصادر بأن عباس كان أخذ تعهدا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود أولمرت 

ة العبرية في إطار صفقة الجندي باإلفراج عن دفعة مماثلة لتلك التي أفرجت عنها الدول

 ١٠٢٧اإلسرائيلي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لدى حماس، عندما أطلقت إسرائيل سراح 

  . في عهد نتنياهو٢٠١١أسيرا في 

وهذه ليست أول مرة يطلب فيها عباس تنفيذ االتفاق، لكن نتنياهو رفض تنفيذ تعهدات سلفه 

  .أولمرت

  ٣١/٣/٢٠١٤الشرق االوسط، لندن، 

  

ـ  .٥ اإلفراج " إسرائيل"عباس سيستقيل في حال لم يضغط األمريكيون إلرغام         ": ٢١ي  عرب"مصادر ل

 عن األسرى

أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هدد األمريكيين باالستقالة من رئاسة السلطة، في : غزة

موضوع اإلفراج على تغيير مواقفها من " إسرائيل"حال لم يضغط األمريكيون بشكل كاف إلرغام 

  .عن األسرى

وذكرت مصادر مطلعة التقت بعباس مؤخرا، أن رئيس السلطة أبلغ أركان اإلدارة األمريكية بأن 

عليهم االستعداد للتعامل مع من يخلفه في الموقع، مشيراً إلى أنه غير قادر على تحمل تبعات 

  .مع المفاوضات" اإلسرائيلي"التعاطي 
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ل في اجتماعات مغلقة إنه لم يعد هناك ما يخسره، وإنه في حال لم وأكدت المصادر أن عباس يقو

يتم اإلفراج عن األسرى الذين تطالب السلطة باإلفراج عنهم فإنه لن يظل في موقعه كرئيس 

  .للسلطة

وأوضحت المصادر أن عباس بدا محبطا من مستقبل المفاوضات ومن أداء الوسيط األمريكي، 

 على الجانب الفلسطيني لتقديم مزيد من التنازالت، عالوة الذي يحرص على مواصلة الضغط

على إفصاح عباس عن خيبة أمله من موقف بعض األطراف العربية التي لم تبد مؤشرات قوية 

  .لدعمه

  ٣٠/٣/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 

 

  عن األسرى"إسرائيل" لبحث عدم إفراج  الفلسطينية تعقد مساء اليوم اجتماعاًالسلطة .٦

قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن : ألناضولا-اهللارام 

القيادة الفلسطينية ستعقد، مساء اليوم اإلثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس لتقييم 

التطورات الجارية، عقب عدم التزام الجانب اإلسرائيلي بإطالق الدفعة الرابعة من األسرى 

  .القدامى

اتصاالت تجري بكثافة مع الجانب األمريكي من أجل اإلفراج عن ‘أضاف أبو يوسف أن و

الواليات المتحدة األمريكية راعية اإلتفاق يتوجب عليها الضغط على ‘، مشيرا إلى أن ’األسرى

  .’الجانب اإلسرائيلي، وتأمين إطالق الدفعة الرابعة

عدم قبول ‘، مؤكدا ’ ستدرس كل الخياراتالقيادة الفلسطينية‘وأوضح القيادي الفلسطيني أن 

  .’الجانب الفلسطيني بأي اشتراطات جديدة، كتمديد المفاوضات أو االعتراف بيهودية الدولة

  .’إسرائيل تسعى إلى جباية ثمن إطالق سراح األسرى من جديد‘ولفت أبو يوسف إلى أن 

  ٣١/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

 على تشكيل لجنة إلدارة قطاع غزةتنفي االتفاق في غزة حكومة ال .٧

المقالة في غزة، ايهاب الغصين، ما تناقلته وسائل » حماس«نفى الناطق باسم حكومة حركة 

  .اعالمية عن موافقة حكومته على تشكيل الرئيس محمود عباس لجنة إلدارة أمور القطاع

، داعيا » االنباءال صحة لمثل هذه«:  االحدأمسوقال الغصين في تصريحات صحافية ادلى بها 

  .وسائل االعالم إلى التحري من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومة عنها
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وكان أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مأمون أبو شهال قد كشف أن الرئيس عباس 

أصدر قراراً بتشكيل لجنة إلدارة أوضاع قطاع غزة اإلنسانية واالقتصادية برضا الحكومة في 

ابع أن من سيمثل اللجنة في قطاع غزة، شخصيات اقتصادية مستقلة هي امين سر وت .غزة

 الحايك، علىالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص مأمون ابو شهال، ورئيس جمعية رجال األعمال 

ورئيس جمعية شركات الوقود محمود الشوا، والرئيس السابق للغرفة التجارية في قطاع غزة 

  .محمود اليازجي

  ٣١/٣/٢٠١٤، بيروت، المستقبل

  

 ويجب عليها العودة للمصالحة" أوراقها" فقدت  الفلسطينيةالسلطة: القرعاوي .٨

حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي من أن :  القيقمحمد-اهللارام 

 كل سياسات السلطة في رام اهللا، من شأنها أن تهدد ثوابت القضية الفلسطينية باستفراد وتسلط في

الجوانب، مؤكدا أن السلطة فقدت كل أوراق الضغط الالزمة بسبب سلوكها األمني والسياسي 

بالعودة " فتح"وحالة المفاوضات التي أضاعت أكثر بكثير مما حافظت عليه، مطالبا حركة 

  .للمصالحة على أساس شروط الشعب وليس بقرار األمريكان

 أن السلطة وحركة فتح تتعمدان إخفاء تطورات "فلسطين"وأكد النائب القرعاوي في حوار مع 

، مشيراً "سرية"المفاوضات التي تجريها مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي برعاية أميركية، وجعلها 

إلى أن ما يرشح من أخبار ال يعدو كونه تخمينات وتوقعات وليس لها دخل بالذي يجري في 

  .األروقة الداخلية لجلسات المفاوضات

  ٣٠/٣/٢٠١٤،  الينفلسطين أون

  

 مما دمره االحتالل في الحربين على غزة% ٨٠الحكومة تنهي إعمار  .٩

 إعمار معظم المنازل التي دمرتها قوات إعادةأعلنت الحكومة الفلسطينية أنها أنهت : غزة

  .٢٠١٢ وعام ٢٠٠٨االحتالل خالل الحربين األخيرتين على قطاع غزة نهاية عام 

ة األشغال العامة واإلسكان المساعد في غزة خالل برنامج لقاء مع وقال ناجي سرحان وكيل وزار

إن وزارته أنهت ) ٣|٣٠(مسؤول والذي نظمه مكتب اإلعالم الحكومي في مقره بغزة األحد 

 في المائة من المنازل التي هدمت كليا خالل العدوان الصهيوني األول على ٨٠إعمار أكثر من 

  ".م٢٠١٢م  والعدوان الثاني عا٢٠٠٨غزة عام 

  ٣٠/٣/٢٠١٤، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   ملتزمة بحمل القضية لكافة المحافل الدولية للخالص من االحتاللالسلطة: اهللالحمد  .١٠

رامي الحمد اهللا خالل كلمته في مهرجان الوفاء ليوم األرض، . أكد رئيس الوزراء د: رام اهللا

مستقال ومحصنا، وستظل القيادة الفلسطينية أمس، في عزبة الطبيب، أن القرار الوطني سيبقى 

ملتزمة بحمل القضية العادلة إلى كافة المحافل الدولية، والوصول إلى نهايتها الحتمية المتمثلة 

باالنتصار إلى حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء أطول احتالل عرفه التاريخ، وتمكين شعبنا من 

  .إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

  ٣١/٣/٢٠١٤اة الجديدة، رام اهللا، الحي

  

  أو بعد غٍد الرابعة غداًالدفعةاإلفراج عن أسرى ": القدس"مصادر لـ  .١١

القدس دوت كوم أن االفراج عن الدفعة الرابعة من االسرى  كدت مصادر مطلعة لـأ: رام اهللا

مفاوضات السالم  والذي بموجبه استؤنفت واإلسرائيليين الفلسطينيينسيتم وفق االتفاق الموقع بين 

  .أشهرقبل حوالي ثمانية 

وقال  ".يبدو أن الجهود المبذولة اتت اكلها وسيتم االفراج عن االسرى"وأوضحت المصادر 

  ". إن االفراج عن الدفعة الرابعة مساء غد"القدس دوت كوم  المصدر المطلع لـ

لة وبالتالي بعد غد إن لم يحصل ذلك فسيكون خالل الساعات الثماني واالربعين المقب"وأضاف 

دون " نعم حصل تقدم ايجابي على صعيد هذا الملف وسيتم حله"وأكد المصدر  ".على أبعد تقدير

 . ان يوضح إن كان هناك مقابل أو ثمن تم دفعه من الجانب الفلسطيني

  ٣١/٣/٢٠١٤القدس، القدس، 
 
  التهديد باالغتيال لن يرهبنا وعلى االحتالل تحمل الثمن: البردويل .١٢

صالح البردويل، أن تهديـد     . أكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، د      :  أحمد اللبابيدي  -ةغز

والمقاومة باالستهداف المباشر لن يثنيهم عن مواصلة طريـق التحريـر وإرغـام             " حماس"قيادة  

االحتالل على الرحيل عن فلسطين، مبينًا أن اغتيال القيادات ال يزيد المقاومة إال قوة وإصـرارا                

  .ى استكمال طريق التحرير والنصرعل

في كل  "وذكرت القناة العاشرة العبرية، أن سياسة اغتيال قادة حماس السياسيين ال زالت سارية، و             

وكانت القناة العاشرة قد تحدثت مساء الجمعـة، ضـمن          ". مواجهة ستدفع القيادة الثمن منذ البداية     
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 المسؤولين عن اغتيال مؤسـس حركـة        برنامج مطول استضاف قادة أجهزة األمن اإلسرائيليين      

  .٢٠٠٤آذار عام /  مارس٢٢الشيخ أحمد ياسين والتي تمت في " حماس"

ـ      إن حديث االحتالل عن استئناف اغتيـال قيـادة         ": "فلسطين"وقال البردويل في تصريح خاص ب

حماس السياسية لن يدفعها إلى العودة عن خيار المقاومة كخيار اسـتراتيجي لتحريـر فلـسطين                

، مشددا على استعداد قادة حركته لتقديم أرواحهم وكل ما يملكون فداء للـوطن              "ألرض واإلنسان ا

  .قادتها قبل جندها" حماس"والمقدسات، وهذا ما لمسه كل العالم حين قدمت 

وأوضح أن تهديدات االحتالل لحماس تأتي في سياق الحرب الضروس بين المقاومـة والكيـان               

 التي تمثل المركـز الـرئيس       غزة،عليا الدخول في مواجهة مباشرة مع       المحتل الذي بات يخشى ف    

لمحور المقاومة، مؤكدا أن حركته تتعامل مع تهديدات االحتالل بشكل جدي وتأخذها على محمل              

  .الجد

ورأى القيادي في حماس أن التهديدات مرتبطة بنجاح حركته في الوقوف على أقدامها وتحـديها               

 أحيكت ضدها ليالً وتجاوزها دون اضـطرارها لرفـع الرايـة البيـضاء              لكافة المؤامرات التي  

واالستسالم كما أراد لها البعض، منوها إلى أن حركته ستبقى خط الـدفاع األول عـن فلـسطين                  

  .ومقدساتها ومسجدها األقصى

 ٣٠/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين

  

  نسحاب من المفاوضات واالتحقيق الوحدة الوطنية: الفصائل الفلسطينية تحيي يوم األرض .١٣

 األحد وفي الشتات ٤٨ الفلسطينيون في الضفة والقطاع وداخل منطقة أحيا: غزة ـ أشرف الهور 

 ٣٠ فـي    اإلسـرائيلية  برصاص القوات    ٤٨، ذكرى استشهاد ستة من عرب منطقة        األرضيوم  

  . من قبل الدولة العبريةأراض في مواجهات عنيفة ضد مصادرة ١٩٧٦مارس /آذار

وركز قادة الفصائل المشاركين فـي تلـك        ات بهذه المناسبة،    لفصائل الفلسطينية مظاهر  ونظمت ا 

المسيرات من كل الفصائل بما فيها فتح وحماس، خالل تصريحات جانبيـة علـى ضـرورة أن                 

  .تنسحب السلطة الفلسطينية من المفاوضات الجارية مع الجانب اإلسرائيلي

يؤكد على وحدة القضية "ي لحركة فتح أن يوم األرض       وقال أبو جودة النحال عضو المجلس الثور      

وأكد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنيـة، وقـال إن يـوم             ."الفلسطينية واإلجماع على الثوابت   

 ٤٨األرض يحمل عدة رسائل أهمها أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي أراضـي الــ                 

  .’ الزيتونباق على هذه األرض كبقاء شجر‘وفي الشتات، يؤكد أنه 
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وجددت حركة حماس في بيان لها بذكرى يوم األرض التمسك باألرض الفلسطينية، وقال الناطق              

في الذكرى الثامنة والثالثين ليوم األرض نجدد       ‘باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحافي        

رابط، علـى  عهدنا مع الشهداء من أبناء الجليل والمثلث والنقب ومع كل أبناء شعبنا الفلسطيني الم          

المضي قدما في الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة ومهما كلفنا ذلك مـن                  

ال تنازل وال تفريط في شبر من أرض        ‘وأكدت أنه في هذه الذكرى      . ’ثمن وبكافة أشكال المقاومة   

  .’نهج المقاومة حتى التحرير والنصر‘، وعاهدت بأن تبقى على ’فلسطين

هي السبيل األمثل السترداد    ‘أن المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة         كما أكدت   

، ورفضت التساوق مع خطة السالم األمريكية، التي يروج لها وزيـر الخارجيـة جـون                ’أرضنا

، وأكدت  ’االحتاللفكرة الوطن البديل التي يسوق لها       ‘كيري، كما أكدت مجددا رفضها القاطع لـ        

دة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها حق مقدس ال يجوز ألحد التنازل عنه             حق عو ‘أن  

وشددت على أن توحيد الصف الفلسطيني وبناء شراكة وطنية حقيقية على أساس            . ’أو التفريط فيه  

  .استراتيجية نضالية موحدة هي خيارها اإلستراتيجي

 مـن   باالنسحاب الشيخ نافذ عزام السلطة      وطالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي      

لم تحقق ولو النذر اليسير من حلم الشعب الفلسطيني باستعادة أرضه، بل            ‘المفاوضات، وقال إنها    

  .’ في األرض الفلسطينيةاالستعماريشرعنت وكرست الواقع 

ألرض النهج األقوى والقادر علـى اسـتعادة ا       ‘ هما   واالستشهادوشدد على أن المقاومة والجهاد      

 االنقـسام ودعت الجبهة الشعبية بذكرى يوم األرض إلى إنهـاء          . ’وتحقيق الحلم لكل الفلسطينيين   

يرتبط ‘السياسي، وقف المفاوضات، وشددت على أن عودة الالجئين إلى أرضهم التي شردوا منها          

  .’ بالصراع على األرضاالرتباطأشد 

ت، ورفض أي وثيقـة تتـضمن انتهاكـا         كما دعت الجبهة الديمقراطية أيضا إلى وقف المفاوضا       

مـن  . لمرجعية عملية التسوية التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الـسالم العربيـة             

جهتها أكدت لجان المقاومة الشعبية أن ذكرى يوم األرض راسخة ومتجذرة فـي وجـدان كـل                 

فلسطين بـأرض آبـائهم     فلسطيني وعربي لما يمثله من محطة تاريخية لتجديد تعلق وتشبث أهل            

  .وأرض أجدادهم

وجددت رفضها لخطة السالم األمريكية، ودعت إلى التوقف الفوري عن هذه المفاوضـات التـي               

 حول برنامج وطني يضم الكل الفلسطيني ويحافظ على خيـار           وااللتفافال جدوى منها    ‘قالت إنه   

  .’المقاومة كخيار إستراتيجي

  ٣١/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن
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  واتمة يقدم مبادرة إلنهاء االنقسام الفلسطينيح .١٤

تقدم بمبادرة جديدة   " قال األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إنه            :عمان

إلنهاء االنقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، أطلع عليها الرئيس محمود عبـاس وكافـة               

  ".الياًالفصائل الوطنية، فيما يدرسها الطرفان ح

مضمون المبادرة يرتكز حول تقـديم حكومـة        "وأضاف، في لقاء صحفي عقده أمس بعمان، أن         

الستقالتها إلى الرئيس عباس في اليوم األول من بعد إنجاز االتفاق، على أن تقدم حكومة               " حماس"

  ". استقالتها أمامه في اليوم التاليالحمد اهللارامي 

ادرة، يبدأ بعدها مباشرة العمل على تشكيل حكومة توافـق          الرئيس عباس، وفق المب   "وأوضح بأن   

وطني من شخصيات مستقلة برئاسته، تكون مهمتها إنهاء نقاط الخالف القـائم بـين الحـركتين،                

  ".وتحقيق المصالحة النهائية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

 لالجتماع، وبعـد ذلـك يـصدر    من ثم يدعو الرئيس عباس اللجنة القيادية الفلسطينية العليا "وزاد  

، بحيث يعلن في أوالهما عن تشكيل حكومة التوافق الوطني المستقلة برئاسته،            نرئاسييمرسومين  

  ".فيما يحدد في الثاني موعد إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية

لت لغـم   بنتائج وقرارات القمة العربية، التي انعقدت مؤخراً في الكويت، حيث أزا          "وأشاد حواتمة   

تبادل األراضي بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وعملت على حمايـة حـدود الرابـع مـن                

  ". إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة دون أي تغيير١٩٦٧) يونيو(حزيران 

قرارات القمة رفعت الوصاية عن الشعب الفلسطيني، بحيث ال يتم الحديث باسـمه             "وأشار إلى أن    

  ".بيهودية الدولة"قرارها برفض االعتراف "فتاً إلى أهمية ، ال"نيابة عنه

، وفق المـسعى األميركـي،      ٢٠١٥لعام  ) إبريل(رفض تمديد المفاوضات إلى شهر نيسان       "وأكد  

  .الماضي) يوليو( تموز ٣٠، في "مثلما تم رفض استئناف المفاوضات

لسطيني، بينما تفتح آفاقـاً     المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بالنسبة إلى الجانب الف        "ورأى أن   

للجانب اإلسرائيلي، من أجل تكثيف االستيطان والتهويد وتنفيذ الـسياسة التوسـعية والعدوانيـة              

  ".والتهجيرية للشعب الفلسطيني

الذي يطرحـه وزيـر     " اتفاق اإلطار "الرئيس عباس وجميع الفصائل الفلسطينية برفض       "وطالب  

  ".ب في المصلحة اإلسرائيليةالخارجية األميركي جون كيري، ألنه يص

 من الـشهر المقبـل فـي        ٢٧- ٢٦المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد اجتماعاً يومي       "وقال إن   

  ".األراضي المحتلة، ليؤكد اإلجماع الوطني على رفض اتفاق اإلطار وتمديد التفاوض
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في سـجون   " امىالقد"استخدام كافة الوسائل لضمان إطالق الدفعة الرابعة من األسرى          "ودعا إلى   

  ".االحتالل، والعمل الجاد على وقف أعمال االستيطان

 ٩٧عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ارتفع من حوالي             "وأشار إلى أن    

  ". ألف مستوطن حاليا٧٠٠ً، إلى ١٩٩٣ألفا في العام 

) بنيـامين ( فيما تخطط حكومة     ، %١٢٣بازدياد حجم االستيطان عن العام الماضي بنسبة        "وأفاد  

نتنياهو لزيادة عدد المستوطنين في األراضي المحتلة إلى المليون مستوطن، وذلك قبل نهاية والية              

  ".تلك الحكومة، التي ال تريد السالم

في ظل األفق المسدود للمفاوضات، ال بد من إحياء الثورة والمقاومة واالنتفاضة ضـد              "وقال انه   

 إلى األمم المتحدة ومؤسساتها للمطالبة بـالحقوق الوطنيـة الفلـسطينية وفـق         االحتالل، والتوجه 

  ".المرجعية الدولية

المسيرات والتظاهرات الشعبية العارمة التي تم تنظيمها في األراضي المحتلة عـامي            "وأكد أهمية   

مس الثامنة والثالثين، التي صادفت أ" يوم األرض "، وفي الشتات، في ذكرى ثورة       ١٩٦٧ و ١٩٤٨

  ".األول، ضد عدوان االحتالل وانتهاكاته المتواصلة

  ٣١/٣/٢٠١٤، الغد، عمان

  

  المصالحةومقاومة الالمفاوضات أثبتت عقمها والبديل  :البرغوثيمروان سعدات و .١٥

مروان البرغوثي واألمين العام    " فتح"دعا عضو اللجنة المركزية لحركة      :  الجديدة الحياة-رام اهللا   

 بعـدما أثبتـت   إسرائيل الكف عن المراهنة على المفاوضات مع إلىد سعدات   للجبهة الشعبية أحم  

  . المصالحة وفق وثيقة األسرىإرساء تفعيل المقاومة بكل أشكالها والى إلىعقمها، ودعوا 

مـن خلـف    " مجلة الدراسات الفلـسطينية   "جاء حديث القائدين في سياق حديثين أجرتهما معهما         

الذي يوزع بنسخته الورقيـة     ) ٢٠١٤ربيع   (٩٨ي عدد المجلة    قضبان سجنهما، وسوف ينشران ف    

  .اعتباراً من مطلع األسبوع المقبل في فلسطين والوطن العربي

نتائج المفاوضـات علـى     "، يرى سعدات أن     وإسرائيلوبشأن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية      

سلو والمرجعيـات   مدار عقدين من الزمن حسمت الجدل في شأن جدوى استمرارها وفق منهج أو            

  ".القائمة

الخروج من المأزق الراهن بات يحتاج الى وقف المفاوضـات والكـفّ عـن              "ويرى سعدات أن    

المراهنة عليها، أو على األقل التزام الفريق المسؤول عنها بالشروط واألسس التي وضـعها فـي     

ليـة كمرجعيـة    وقف االستيطان؛ قرارات الشرعية الدو    : وقت سابق للعودة الى مسارها الصحيح     
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سياسية؛ االفراج عن األسرى والمعتقلين؛ البناء على انجاز االعتراف الدولي بفلسطين دولة غير             

 ملف القضية الفلسطينية الى األمم      إعادة رؤية شاملة ترتكز على      إطارعضو في األمم المتحدة في      

عـضوية فـي كافـة      ، والعمل لنيـل ال    إسرائيلالمتحدة مرجعية وقرارات، والمطالبة بأن تنفذها       

  ".مؤسسات األمم المتحدة، وخصوصاً المحكمة الدولية

وشدد سعدات على ضرورة انجاز الوحدة الوطنية على أساس وثيقة األسرى للوفـاق الـوطني،               

من وجهة نظري ال يمكن الفصل بين استمرار المفاوضات العقيمة وحالة االنقـسام التـي        "ويقول  

  ".يعيشها شعبنا

الشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة عبر تأليف حكومة التوافق الـوطني فـوراً؛             "ودعا سعدات الى    

 لإلعـداد  بنائهـا،  وإعـادة  القيادي الموقت المعنّي بتفعيل منظمـة التحريـر   اإلطارانتظام عمل  

النتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني للمنظمة عبر جـدول زمنـي محـدد ال               

 أن يجري تمديد الفترة اذا اقتضت الحاجة؛ تحشيد جماهير شعبنا، وهذا            يتجاوز ستة أشهر، ويمكن   

األهم، حول رؤية وبرنامج سياسي وطني كفاحي موحد يرتكز الى المقاومة بأشـكالها وأسـاليبها               

  ".كافة

أساساً سياسياً صالحاً النجـاز المـصالحة كمـدخل         "ال تزال   " وثيقة األسرى "واعتبر سعدات أن    

الوطنية، وبناء مؤسسات شعبنا السياسية القيادية وفي مقدمها منظمة التحرير على           الستعادة وحدتنا   

  ".أسس وطنية وديمقراطية وفق آلية االنتخاب الديمقراطي، وبمشاركة شعبنا حيثما يمكن ذلك

امتالك القدرة  " سعدات عن رفضه لحصر المقاومة بشكل واحد، وانما يشدد على ضرورة             وأعرب

سلوب أو ذاك على غيره من األساليب في كل ظرف، تبعاً لحاجات هذا الظرف،          على تقديم هذا األ   

ان طرح المقاومة الشعبية كخيار نضالي ال يستدعى المفاضلة         : "ويقول". أو تلك اللحظة السياسية   

 النـضال الـسلمي     إطاروحصر المقاومة الشعبية في     [....] بين مختلف أشكال النضال وأساليبه،      

ا الثوري، فاالنتفاضة الشعبية الفلسطينية الكبرى كانت نموذجاً للمقاومة الشعبية          يفرغها من مفهومه  

الـسلمية، والعنيفـة، والجماهيريـة،      : وبوصلة لكوكبة من أشكال وأساليب المقاومـة المتميـزة        

فالمنهج السياسي العلمي يرفض منطـق تجزئـة        . والفصائلية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية   

  ".ومة وأساليبهاأشكال المقا

 فشل ذريع، فيما االستيطان يأكل ما تبقـى         إلىأما مروان البرغوثي فيرى أن المفاوضات قد آلت         

من أرض في الضفة وما بقي من أمتار قليلة في شوارع القدس الضيقة، وال أمل في أن نـستطيع                  

ـ          "ويقول  . تحقيق أي نتيجة   د مـروراً   ان تجربة عشرون عاماً من المفاوضات منذ مـؤتمر مدري

بأوسلو، لم تفض االّ لمزيد من االستيطان وتكريس االحـتالل وتهويـد القـدس، ولمزيـد مـن                  
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ومـن  [....] وحان الوقت الستخالص العبر والدروس من تكـرار التجـارب           [....] االعتقاالت  

المالحظ أن عكازة المفاوضات نخرها السوس منذ زمن وهي عاجزة عن تحقيق األهداف الوطنية              

 في غياب المساندة الحقيقية والفاعلة على األرض وغياب الدعم العربي والـدولي وفـي               وبخاصة

  ". غياب األسس والمرجعيات القائمة على أساس الشرعية الدولية

 من الطموحات الوطنيـة     األدنىمن غير المتوقع للمفاوضات أن تحقق الحد        "ويرى البرغوثي أنه    

 لكسب المزيد من الوقت ولفك عزلتها الدولية وتـراهن           تستخدم المفاوضات  وإسرائيلالفلسطينية،  

على حالة العجز التي تعيشها الساحة الفلسطينية في ظل االنقسام والوضع العربي الراهن، مستغلة              

ذلك لتكثيف االستيطان وزيادة عدد المستوطنين على نحو يحول دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة              

  ".، وعاصمتها القدس١٩٦٧ن حزيران كاملة السيادة على حدود الرابع م

 إبطـاء يتوجب مواصلة العمل لالنضمام للمنظمات والوكاالت الدوليـة دون تـأخير أو   "وأكد أنه  

والدعوة الصريحة والرسمية ـ فلسطينياً وعربياً ـ للمجتمع الدولي ومؤسساته لمقاطعة اسـرائيل    

  ".كري واألكاديمي والعسواإلعالميوعزلها على المستوى السياسي واالقتصادي 

 بناء الحركة   إلعادةالخطوة األولى   "وشدد البرغوثي على ضرورة ارساء المصالحة فانه يعتبر أن          

الوطنية هي في المصالحة واعادة االعتبار لوثيقة األسرى للوفاق الوطني، وبناء وتطوير وتحديد             

الجـامع للفلـسطينيين فـي       اإلطار-الكيان المعنوي والسياسي الفلسطيني ممثالً بمنظمة التحرير        

 أساس ديمقراطي وعلى قاعدة الشراكة للجميع، وفي تحديـد مؤسـسات            وعلى-الداخل والخارج   

 االنتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني وتعزيز سبل ومجاالت          وإجراءالسلطة  

  ".مقاومة االحتالل على كافة المستويات

تفعيل المقاومة الشعبية على أوسع نطاق وانخراط       " ضرورة   وبشأن المقاومة، شدد البرغوثي على    

 ووقف كـل أشـكال التنـسيق        اإلسرائيليةالجميع فيها والعمل على مقاطعة المنتوجات والبضائع        

ليس هناك تناقض بـين هـذا الـشكل         : "ويقول".  مع دولة االحتالل   واإلدارياألمني والتفاوضي   

تملة في سلسلة واحدة، ونطاق المقاومة واسع وعلينا        وذاك، بل كافة أشكال النضال هي حلقات مك       

أن ال نختزل المقاومة بشكل واحد مهما كان هذا الشكل، بل ان سر نجـاح المقاومـة هـو فـي                     

شموليتها وتعدد أشكالها وأنواعها دون استثناء ودون استبعاد هذا الشكل أو ذاك أو وضـعه فـي                 

ك أو هذا األسلوب أو تلك الوسيلة يجب أن يتحدد          ان استخدام هذا الشكل أو ذا     . حالة من التناقض  

وفق كل مرحلة ومدى مالئمته وقدرته على تحقيق األهداف، وأكدت الوثيقـة وحـدة المقاومـة                

  ".وضرورة قيام جبهة مقاومة واحدة وقيادة موحدة، ألن ذلك من شروط نجاح المقاومة

   ٣١/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا



  

  

 
 

  

            ١٧ص                                      ٣١٧٣ :   العدد    ٣١/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

  

   تلفظ أنفاسها األخيرةالتسوية: "الجهاد" .١٦

أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أهمية مغـادرة دائـرة             :  نفوذ البكري  -غزة  

ألن في الوحدة قطع لطريق االبتزاز األميركي واإلسرائيلي وإسـقاط مفهـوم يهوديـة              "االنقسام،  

  ".إسرائيل

لبطش في مهرجان جمـاهيري أقامتـه       جاء ذلك في كلمة القوى الوطنية واإلسالمية التي ألقاها ا         

  .حركة المقاومة الشعبية وجناحها العسكري، أمس، في ذكرى استشهاد مؤسسها أبو يوسف القوقا

عملية التسوية السياسية تلفظ أنفاسها األخيرة فـي ظـل االنحيـاز األميركـي              "وقال البطش إن    

فكار باإلنابة عن إسـرائيل مـا       المقصود ال سيما وأن اإلدارة األميركية تفاوض نفسها وتطرح األ         

  ".يتطلب استعادة الوحدة وتفعيل المقاومة

وأشار مسؤول الدائرة السياسية بحركة المقاومة الشعبية حسن الزعالن إلى أن ذكـرى استـشهاد               

القوقا تتزامن مع يوم األرض؛ وهذا يؤكد على العطاء والتضحية، ال سـيما وأن الـشهيد القوقـا     

 وكان حلمه نحو قريته حمامة، وحمل البندقية من أجل أن ينعم الـشعب              تربى في مخيم الشاطئ،   

  .بالحرية واالستقالل

  ٣١/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

   السيسيالغتيال عبد الفتاححماس تنفي اتهامات صحفية بالتخطيط  .١٧

ا، نفت حركة حماس، اعتقال األجهزة األمنية المصرية لثالثة مـن عناصـره           :  األناضول -غزة

  .بزعم التخطيط الغتيال وزير الدفاع السابق، والمرشح لرئاسة مصر المشير عبد الفتاح السيسي

وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة إن ما أوردته صحيفة الرأي الكويتية عـن اعتقـال                 

  .األجهزة األمنية المصرية لثالثة من عناصر الحركة، عاٍر عن الصحة، ومجرد أكاذيب

و زهري، في تصريح نشرته وكالة الرأي الحكومية في غزة، أن نشر هذه األخبار يمثـل                وأكد أب 

إساءة كبيرة لمصر، ألنها تصور الجيش وأجهزة األمن المصرية هشة، وغير قادرة على حفـظ               

  .أمنّها وحدودها، حسب وصفه

ودعـا   .”ينيةاألخبار العارية عن الصحة، تهدف لتشويه صورة المقاومة الفلسط“ولف إلى أن هذه  

تحري الدقة والمصداقية في نشر األخبار، ووقـف مـا وصـفت بـالتلفيق              “وسائل اإلعالم إلى    

  .”والتحريض المستمر بحق حركة حماس، والمقاومة الفلسطينية

  ٣١/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن
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  "الوثيقة السياسية األمنية الفلسطينية"سنلتزم بـ:  يلتقي قيادات لبنانيةفلسطينيوفد  .١٨

الوثيقة الـسياسية   "إلطالعها على   فلسطيني قوى فعاليات لبنانية في صيدا        زار وفد : محمد صالح 

:  كـل مـن    وضم الوفد الفلـسطيني   . التي وقعت، أمس االول في عين الحلوة      " األمنية الفلسطينية 

 "أنـصار اهللا  "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تحالف القوى الفلسطينية، القـوى اإلسـالمية،            

  .ومجلس علماء فلسطين في لبنان

التنظـيم الـشعبي    "النائبة بهية الحريري، أمـين عـام        : وكان الوفد الفلسطيني قد التقى كالً من      

الدكتور أسامة سعد، الدكتور عبد الرحمن البزري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سـليم             " الناصري

  .ي في الجنوب العميد علي شحرورومسؤول مخابرات الجيش اللبنان" الجماعة اإلسالمية"سوسان، 

ومنظمة التحريـر الفلـسطينية فتحـي أبـو         " فتح"أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة        ورد  

وعلى تساؤالت المرجعيات السياسية واألمنية اللبنانيـة، مـشدداً علـى           " الهواجس"العردات على   

ت وأكبر تجّمـع فلـسطيني فـي        أهمية إطالق الوثيقة من مخيم عين الحلوة لكونه عاصمة الشتا         "

الهدف هو إرسال رسالة اطمئنان ألهلنا في المخيمات وألبناء الشعب اللبناني           "وأوضح أن   ". لبنان

وسنستمر بروح التعـاون والتكامـل بيننـا جميعـاً          .. بأننا نجحنا بكل صدق وقوة في وأد الفتنة       

  ".كفلسطينيين

  ٣١/٣/٢٠١٤السفير، بيروت، 
 
  مشكلة المطلوبين  وحّلالمخيمات بلبنان على مداخل إجراءات األمن تخفيفالمطلوب : فتح .١٩

 سر قيادة الساحة اللبنانية في الحركة والمنظمة فتحي ابو العردات ما هـو              أمين حدد   :عين الحلوة 

 األمنيـة علـى مـداخل       اإلجراءاتتخفيف  " المبادرة الفلسطينية الموحدة وهو      إقرارمطلوب بعد   

 ورشة مع الدولة اللبنانية من اجـل الحقـوق المدنيـة      وإطالقلمطلوبين  المخيمات، وحل مشكلة ا   

  . للفلسطينيين في لبنانواإلنسانية

 حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية لمناسبة ذكرى يوم األرض في قاعـة           إقامتهوفي مهرجان   

ياسة المبـادرة جـزء مـن الـس       : " العردات أبو قال   الحلوة،الشهيد زياد األطرش في مخيم عين       

 استطاعت ان تواجه رياحا عاتية ومطبات كبيـرة         أنها أثبتتالفلسطينية المرسومة في لبنان والتي      

 مخيماتنا وشهدنا بعض فصولها فـي مخـيم عـين           إلى من الشمال وامتدت     بدأت متفجرة   وأحداثا

لمخيم  األخضر واليابس في ا    تأكلالحلوة في محاولة الستدراج المخيمات الى فتنة طائفية ومذهبية          

وال زلنا حتى اآلن نداوي جراح نكبة نهر البارد، فأخذنا قرارا هنا في اطار منظمة               . وفي جواره 
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 اطارا قياديا موحدا من اجل تبني       أو والوطنية ان نشكل هيئة      اإلسالميةالتحرير والتحالف والقوى    

اعتمـدناها  هـذه الـسياسة التـي       ..  والوجود الفلسطيني  المخيماتسياسة فلسطينية واحدة تحمي     

استطعنا من خاللها ان نشكل سدا منيعا بوجه محاوالت جرنا واسـتدراجنا، او اسـتخدام بعـض        

ننحاز الى لبنـان وجيـشه      : "وقال" األفراد من اجل ضرب السلم األهلي في البلد او داخل المخيم          

نا ضد اي   ومقاومته والى الشعب اللبناني في مواجهة االحتالل هذا امر محسوم وال جدال فيه، لكن             

  . يمكن ان يضر بالمخيم او بأمن هذا البلدأمنى استخدام ألي فلسطيني في اي عمل أواستدراج 

الفلسطيني عامل من عوامل األمن واالستقرار في لبنان، والفلسطينيون ليسوا عبئا في هذا البلـد،               

ـ                 .. يوليسوا كماً مهمالً في خارطة الشتات، وانما هم مجتمع حـي سياسـي واقتـصادي ووطن

  ". اللبنانيين في انجازها وتحقيقهاوإخوتنا نحن شركاء واإلنسانيةوالحقوق الوطنية المدنية 

  ٣١/٣/٢٠١٤، المستقبل، بيروت

  

   مقدسيين بتهمة االنتماء لحماس ثالثة قاسية بحقّاًأحكام إسرائيلية تصدر محكمة .٢٠

 تقضي بفرض عقوبة    ، قرارات قضائية  )٣|٣٠(أصدرت محكمة صهيونية، األحد     : القدس المحتلة 

السجن الفعلي لفترات متفاوتة على ثالثة شّبان مقدسيين، متهمـين باالنتمـاء لحركـة المقاومـة                

  ".حماس"اإلسالمية 

وحكمت سلطات االحتالل على المواطنين المقدسيين يعقوب أبو عصب، وكفاح سرحان بالـسجن             

  .ربع سنوات ونصفالفعلي لمدة سبع سنوات، وعلى المواطن أحمد عليان بالسجن أل

تقـصد بـه حركـة      " تنظيم إرهابي "ووّجهت المحكمة للمقدسيين الثالثة تهماً تتعلق باالنتماء لـ         

عمليـة  "، بينما نسبت للشاب سرحان تهمة إضافية وهي التخطيط لـ           "حماس"المقاومة اإلسالمية   

  .على حد زعمها، "فساد مالي تتعلّق بتبييض األموال"، ضد أهداف صهيونية وقضايا "إرهابية

 ٣٠/٣/٢٠١٤، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

   اتفاق يتم التوصل إليه لن يكون دون مقابل أي..مصير المفاوضات يتضح خالل أيام: نتنياهو .٢١

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األحد أن مصير مفاوضات :  وكاالت-الجزيرة 

 خالل أيام، في إشارة إلى إمكان تمديدها لما بعد موعدها السالم المتعثرة مع الفلسطينيين سيتضح

  .نيسان المقبل/ أبريل٢٩النهائي المحدد بيوم 

وقال نتنياهو في لقاء مع وزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه قبيل االجتماع األسبوعي للحكومة 

توصل إليه لن يكون دون ، مؤكدا أن أي اتفاق يتم ال"إما أن يتم حل المسألة وإما أن تنفجر العملية"
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وأوضح في مستهل الجلسة األسبوعية للحكومة  .مقابل، وأنه سيعرض على مجلس الوزراء

اإلسرائيلية األحد أن المباحثات بشأن موضوع األسرى ال تزال جارية وقد تستغرق عدة أيام، 

  .وأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيعرض على الحكومة للتصديق عليه

اإلسرائيلي أن نتنياهو اقترح على الجانب األميركي أن يوافق الجانب " االو"وذكر موقع 

الفلسطيني أوالً على تمديد المفاوضات قبل اإلفراج عن الدفعة الرابعة مع ترفيع عدد المعتقلين 

  .الذين سيتم اإلفراج عنهم

ار الساعة يعملون على مد"من جانبه أكد الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أن جميع األطراف 

آمل أن تحدث "وأضاف بيريز في تصريحات وزعها مكتبه  ".للتوصل إلى اختراق في المفاوضات

  ".تطورات إيجابية في المفاوضات خالل األيام المقبلة

، لكنه "وافقنا على دفعة رابعة"وقال وزير االستخبارات اإلسرائيلي يوفال شتاينتز للصحفيين األحد 

ق سراح هذه الدفعة ما دام الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستعد شدد على أنه لن يتم إطال

  .في اليوم الذي يلي ذلك" لتفجير المفاوضات"

على اتخاذ قرارات شجاعة، "أما زعيمة حزب ميريتس اليساري زهافا جالئون فحضت نتنياهو 

   ".حتى لو كانت صعبة

تماع له مع رئيس هيئة األركان ونقل عن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون في نهاية اج

المشتركة للقوات األميركية المسلحة مارتن ديمبسي، قوله إن األسبوع المقبل سيكون مصيريا 

وأشار يعالون إلى تقدير إسرائيل للجهود التي يبذلها  .بشأن مستقبل عملية السالم مع الفلسطينيين

  .في هذا الصددالرئيس األميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري 

٣١/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة  

  

  قصىالمسجد األى  الكنيست موشيه فيغلين يجدد دعوته للسيطرة علرئيسنائب  .٢٢

، إلى عقد جلسة خاصة »الليكود«دعا نائب رئيس الكنيست موشيه فيغلين، من حزب ": المستقبل"

صى، معلالً هذه الدعوة بقوله األسبوع المقبل في الكنيست لبحث موضوع السيادة في المسجد األق

حان الوقت كي تعود فيه السيادة الكاملة إلى إسرائيل في المسجد االقصى، بدل السيادة «إنه 

  .»األردنية

ولقيت هذه الدعوة ترحيباً كبيراً داخل الكنيست، من قبل األحزاب اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها 

  .المتدين» البيت اليهودي«حزب 

٣١/٣/٢٠١٤، روتالمستقبل، بي  
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  تقترح اإلفراج عن أسرى تحدد هي هوياتهم" إسرائيل":  إسرائيليةصحف .٢٣

أن تفرج عن مجموعة من األسرى الفلسطينيين بشرط أن تحدد هي فقط " إسرائيل"اقترحت : غزة

" إسرائيل"صباح األحد، أن " هآرتس"اإلخباري وصحيفة " ولال"وذكر موقع  .هوية هؤالء األسرى

 اإلدارة األمريكية أن يتم اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى الذين التزمت تل اقترحت على

هويتهم، " الشاباك"أبيب باإلفراج عنهم، بشرط أن يحدد جهاز المخابرات الداخلية اإلسرائيلي 

  .ومقابل التزام فلسطيني بعدم التوجه بطلب لالنضمام للمؤسسات الدولية

مستعدة لإلفراج فقط عن أسرى يقضون أحكاما بسيطة وعلى " سرائيلإ"إلى أن " ولال"ونوه موقع 

 أسير من هؤالء، في حين أن السلطة ٤٠٠تهم صغيرة، وهي لن تتردد في اإلفراج عن 

، يقضون أحكاما بالسجن مدى ٤٨ أسير من فلسطينيي ٢٦الفلسطينية تصر على اإلفراج عن 

  .تاللالحياة بعد إدانتهم بقتل عدد كبير من جنود االح

 عن أسرى فلسطينيين باإلفراج" اإلسرائيلي"أن االقتراح " معاريف"من ناحيتها، أكدت صحيفة 

ونقل موقع  ".رافضو سالم"تحدد هي هويتهم يهدف فقط إلى اإلثبات للعالم بأن الفلسطينيين 

يقي لقد كشفنا عن الوجه الحق: "الصحيفة صباح األحد، عن محافل رسمية في ديوان نتنياهو قولها

  ".لعباس وسلطته أمام األمريكيين والعالم، وهذا إنجاز دبلوماسي مهم

٣٠/٣/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع   

 

  ٤٨قراطية تجاه اليهود والعنصرية تجاه فلسطينيي و تنتهج الديم"إسرائيل": الطيبي .٢٤

ت  شارك رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، النائب في الكنيس:وفا–بروكسل / برلين

اإلسرائيلية، أحمد الطيبي، الجالية الفلسطينية في برلين، مهرجانها التضامني إلحياء ذكرى يوم 

األرض، بدعوة من لجنة العمل الوطني الفلسطيني، وبحضور السفيرة الفلسطينية في ألمانيا خلود 

  .دعيبس، إلى جانب سفراء لدول عربية وأجنبية، ونشطاء سياسيين

إن المثلث الفلسطيني بأضالعه الثالثة مصمم على النضال « في المهرجان، وقال الطيبي في كلمته

من أجل حقوقه كل من موقعه وخصوصيته، وجمهور يوم األرض مستمر في هذه المعركة ضد 

  .»المصادرة واالقتالع والهدم

وسرد أمام الحضور أحداث يوم األرض، مؤكدا أنه كثر في اآلونة األخيرة الحديث عن مطلب 

لة اليهودية الذي يراد به إلغاء الرواية الفلسطينية، وبأن روايتنا عن النكبة ملغية والرواية الدو
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الصهيونية هي الصحيحة، إنها محاولة إللغاء التاريخ والمعاناة والشتات والمخيمات، وإذا كانت 

  .هذه الدولة اليهودية فإنه سيسقط حق قضية العودة والالجئين عن طاولة المفاوضات

ا تطرق الطيبي لقضية القدس واألقصى، وقال، تكررت المحاوالت القتحام المسجد األقصى كم

هذا واجب على األمة بأكملها بأن تقف «وتقسيم أوقات الصالة بين اليهود والفلسطينيين، وتابع، 

بجانب القدس والمسجد األقصى، متسائال هل يعقل أن يستثمر ملياردير يهودي هو موسكوفيتش 

  .»يد القدس أكثر مما يستثمره كل العالم العربيفي تهو

وأكد أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقل أبدا دولة فلسطينية مستقلة، ألنه يطالب 

بالسيطرة على المجال الجوي، ويقول دولة ليست ذات سيادة وبوجود عسكري إسرائيلي في 

س إنهاء االحتالل، وإنما إعادة تنظيم االحتالل، ولذلك الغور، إذن ما يطرحه الجانب اإلسرائيلي لي

عالية ومدوية، هذا هو المطلب الذي ناضل من أجله هذا الشعب وسقط » ال«الرد على ذلك 

الشهداء، وسجن أسرى الحرية في سجون االحتالل، كل ذلك ليس من أجل دولة مقّزمة معدومة 

  .السيادة واالستقالل

، إنها كابوس نتنياهو الجديد، وإن مقاطعة االحتالل واجب سياسي وبالنسبة للمقاطعة، قال

وأخالقي، وكل من يشتري كرتونة تمر من مزارع الغور اليهودي، فإنه يمّس بعائلة فلسطينية 

  .تعمل في نفس المجال في الغور وهذه جريمة أخالقية وليس فقط قانونية

 ألف مواطن بدوي في النقب، ٤٠رحيل  ألف دونم وت٨٠٠ثم تطرق الطيبي إلى االستيالء على 

سنرفع هذه القضية في االتحاد األوروبي وطرحناها في األمم المتحدة : ضمن مخطط برافر، قائال

ليعرف العالم أن الدولة تحرم السكان البدو في القرى غير المعترف بها كل مقومات الحياة، إن 

  .هم ويهدد آالف الفلسطينيين العربمخطط برافر الذي رفضه شعبنا ما زال مطروحا على طاولت

من السكان وهم اليهود، والتمييز العنصري % ٨٠وأوضح أن إسرائيل تنتهج الديمقراطية تجاه 

  .٦٧، ونظام األبرتهايد في مناطق ٤٨تجاه فلسطينيي 

٣١/٣/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  

  ولمرت بتلقي الرشوةأسرائيلية تدين إ محكمة .٢٥

 االسرائيلية السابق الحكومة االثنين رئيسلمركزية في تل أبيب، صباح اليوم دانت المحكمة ا

 عندما كان رئيسا في القدسالعقاري "ايهود اولمرت بتلقي الرشوة في قضية مشروع هوليالند 

وأكد القاضي انه تم تحويل مئات آالف الشواقل من بعض المبادرين الى مشروع هوليالند . للبلدية

  .اولمرتخصيات العامة وبمن فيها الى عدد من الش
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كما أدانت المحكمة رئيس بلدية االحتالل في القدس سابقا اوري لوبوليانسكي ومهندس البلدية 

 إطار في إليهمالسابق اوري شيطريت ورجل االعمال هليل تشيرني ببعض التهم التي وجهت 

  .القضية

٣١/٣/٢٠١٤،  فلسطين المحتلة- ٤٨عرب   

  

  لفان شالوم في قضية تحرشيرط وزير الطاقة اإلسرائيلي سأدلة جديدة على تو .٢٦

قالت مصادر في الشرطة اإلسرائيلية إن تقدما فعليا حدث في التحقيق مع وزير الطاقة : رام اهللا

سلفان شالوم قد يسفر عن تقديم الئحة اتهام ضده في مسألة التحرش بموظفة سابقة في مكتبه قبل 

  . عاما١٥

هذا التقدم طرأ بعد الحصول على «رائيلية عن المصادر قولها إن ونشرت وسائل إعالم إس

. »معلومات مهمة ال يسري عليها قانون التقادم، ومن شأنها أن تسفر عن نتائج ال يتمناها شالوم

وأضافت أن الشرطة توصلت إلى دليل جديد يربط شالوم بالحادثة، لكنها بحاجة إلى مزيد من 

  .جديدةالوقت من أجل تتبع الخيوط ال

وجاءت االتهامات المفاجئة لشالوم في الوقت الذي كان يستعد فيه إلعالن ترشحه لمنصب رئيس 

وقال مقربون من الوزير إن الشكوى المتأخرة لسلطات القانون في إسرائيل تدل . دولة إسرائيل

  .على أن هدفها الحقيقي هو وضع العراقيل في وجه ترشح سيلفان لرئاسة الدولة

شحون للمنصب رئيس الكنيست إلى أن يحدد موعدا متأخرا لالنتخابات حتى يتمكن ودعا المر

  .شالوم من الترشح إذا لم يوجه المستشار القضائي له الئحة اتهام

٣١/٣/٢٠١٤،  لندن–الشرق األوسط، لندن   

  

  "إسرائيل"فوز أردوغان سيبعد تركيا أكثر عن : صحف .٢٧

ة من أن فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا حذرت أوساط إسرائيلية رسمي: صالح النعامي

سيسهم في إضفاء تشدد على مواقف رئيس الوزراء "في االنتخابات المحلية، التي تبدأ اليوم األحد 

  ".التركي رجب طيب أردوغان من إسرائيل

يتجه "ونقل موقع صحيفة جيروزاليم بوست أمس السبت عن تلك األوساط قولها إن أردوغان 

في التعامل مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه حرص على تحطيم أسس العالقات "  من التشددلمزيد

وأعادت الصحيفة لألذهان وصف الدبلوماسي  .السياسية واألمنية التي كانت تربط تل أبيب بأنقرة
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أصولي متطرف، عقيدته الدينية " بأنه -الذي التقاه عدة مرات-اإلسرائيلي غابي ليفي ألردوغان 

  ".لكراهيتنا وهذه الكراهية تزداد مع مرور الوقتتدفعه 

  

  عناصر قوة

أما المستشرق اإلسرائيلي إلكسندر بالو فتوقع أن يسهم تفجر أزمة القرم في إضفاء تطرف على 

  .مواقف أردوغان من إسرائيل

يوم الجمعة الماضي، إن أزمة القرم ضاعفت " إسرائيل اليوم"وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة 

ن أهمية ومكانة تركيا اإلستراتيجية بالنسبة للغرب والواليات المتحدة على وجه الخصوص، م

على اعتبار أن تركيا التي تتحكم بالدخول للبحر األسود والخروج منه هي الدولة الوحيدة التي 

  .بإمكانها التحكم في قدرة الروس على الوصول للبحر األبيض المتوسط

  

  استفتاء على الشعبية

 االنتخابات البلدية -"يسرائيل هيوم"المعلق في صحيفة - سياق متصل، اعتبر بوعاز بسموت وفي

استفتاء شعبيا على حكم رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن حزب أردوغان لم يخسر "التركية 

  .٢٠٠٢أية انتخابات منذ العام 

إن كان -خابات ستكشف  وذكر في مقال نشره موقع الصحيفة صباح اليوم األحد، أن نتائج االنت

 .آب القادم/ بجدارة في االنتخابات الرئاسية التي ستنظم في أغسطس-بوسع أردوغان التنافس

على الرغم من "وحذر بسموت إسرائيل من الرهان على سقوط أردوغان في االنتخابات، قائال 

 المسؤول عن نتائج الصراع بينه وبين جماعة غولن، فإن األتراك يذكرون ألردوغان حقيقة أنه

، حيث فاقت معدالت النمو ٢٠١٢ و٢٠٠٢النمو االقتصادي الكبير الذي حققته تركيا بين العامين 

  ".OECD"التركية معدالت النمو ألية دولة من دول منظمة التعاون والتنمية 

٣٠/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة  

  

  ة يمثِّل بادرة خير على المنطقة الرئاسيلالنتخابات" السيسي"ترشح : مصرب اإلسرائيلية السفارة .٢٨

 لالنتخابات" السيسي"أكّدت السفارة الصهيونية في مصر أن ترشح : )عن العبرّية، ترجمة المركز(

الرئاسّية يمثِّل بادرة خير على المنطقة، ألنه قادر على محاربة الجماعات المسلحة الموجودة في 

رجالً قوياً سيستطيع التغلب على هذه الجماعات " يسيالس"تعتبر أّن " إسرائيل"سيناء، الفتاً إلى أّن 



  

  

 
 

  

            ٢٥ص                                      ٣١٧٣ :   العدد    ٣١/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

وتوقعت السفارة أن تتسم العالقات الثنائّية بين الطرفين بالتفاهم والتبادل أكثر من ذي . وسحقها

  . قبل

 التي سيخوضها االنتخابيةأّن الدعاية " رؤوبين باركو"ومن جانبه، ذكر المستشرق الصهيوني 

، ألنهما عرفا جيداً كيف يحاربان اإلخوان "عبد الناصر"و" السادات"تتماثل مع سابقيه " السيسي"

عن المحكوم عليهم باإلعدام، ويمهد طريقه بذلك لرئاسة " السيسي"المسلمين، متوقعاً أن يعفو 

  .مصر الجديدة

 موقع قضايا مركزية 

٢٩/٣/٢٠١٤، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ٣٠٤٤التقرير المعلوماتي   

  

  ٤٨الـ  وداخل وغزةالضفة ب "يوم األرض"ـ ل٣٨حيون الذكرى الـ  ُيلفلسطينيونا .٢٩

 وفي الـشتات  ٤٨ وداخل منطقة  غزة الفلسطينيون في الضفة وقطاعأحيا: غزة ـ أشرف الهور 

في مواجهـات عنيفـة ضـد       ،  ١٩٧٦مارس  / آذار ٣٠في  " األرضيوم  "ذكرى   يوم أمس األحد،  

  .ية من قبل الدولة العبرأراضمصادرة 

 شخص للمشاركة في التظـاهرة      ألف من   أكثروفي بلدة عرابة البطوف العربية في الجليل تجمع         

 في قرية صـواويل البدويـة غيـر         أخرىونظمت تظاهرة    .الرئيسية حاملين االعالم الفلسطينية   

  ).جنوب(المعترف بها في صحراء النقب 

 بينما اشارت متحدثة باسم الـشرطة       وفي القدس المحتلة، اندلعت مظاهرة بالقرب من باب العامود        

 الشرطة، مشيرة   أفراد المشاركين فيها الحجارة على      إلقاء بانه تم تفريق التظاهرة بعد       اإلسرائيلية

  . انه تم اعتقال متظاهر فلسطينيإلى

 قامت السبت باستخدام العنف لتفريق تظاهرة اخرى في القدس ما ادى            اإلسرائيليةوكانت الشرطة   

  .ن الجرحى بينهم اربعة صحافيين، فيما اعتقلت ستة فلسطينيين العديد مإلى

 األحد، خـالل تفريـق      أمس فلسطينيا باالختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع،         ١٥وأصيب  

غـرب مدينـة    " نتانيـا " ليوم األرض على حاجز      ٣٨الـ  الجيش اإلسرائيلي لمسيرة في الذكرى      

  .هود عيانطولكرم شمالي الضفة الغربية، بحسب ش

وانطلقت عدة مسيرات شعبية في مناطق متفرقة في قطاع غزة، توجهت جميعها إلـى المنـاطق                

الحدودية مع إسرائيل، زرع خاللها النشطاء المشاركون أشجار زيتون، واشـتبكوا فـي بعـض               

، تأكيدا على تمسكهم بالمناطق التي تمنع إسرائيل المزارعين مـن           االحتاللالتظاهرات مع جنود    

وصول إليها، والممتدة على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، بعد أن تمكن المئـات مـن                ال
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المتظاهرين والمزارعين من الوصول إلى مناطق التماس التي تقيم فيها إسرائيل منطقـة أمنيـة               

  غزة،عازلة عند الحدود الشرقية لشمال قطاع 

 االحـتالل موا خاللهـا برشـق جنـود       قـا " االنتفاضةائتالف شباب   "وخرجت مسيرة بدعوة من     

المتمركزين على الشريط الحدودي بالحجارة، بعد أن رفعوا األعالم الفلسطينية عند منطقة الحدود             

  .لالحتاللالتي تمنع إسرائيل سكان غزة من الوصول إليها، في تحٍد واضح 

 االحـتالل ش  وكان من بين المشاركين العديد من المزارعين الذين جرفت أراضيهم من قبل جـي             

اإلسرائيلي في أوقات سابقة، وتمكنوا يوم أمس من الوصول إلى تلك األراضي المجرفة وإعـادة               

  .غرسها بالشتالت

ونظمت الفصائل الفلسطينية مظاهرة على حدود بلدة بيت حانون، كذلك نظم نـشطاء وجمعيـات               

  .زراعية تظاهرات أخرى عند مناطق أخرى قريبة من تلك الحدود

٣١/٣/٢٠١٤ربي، لندن، القدس الع  

  

   وعناصر مخابرات يقتحمون باحات المسجد األقصىمستوطنون: مؤسسة األقصى .٣٠

عناصر مخابرات ومستوطنون، صباح األحد، المسجد األقصى المبارك مـن جهـة بـاب              اقتحم  

  .المغاربة بحراسة مشددة من قبل شرطة االحتالل

ـ           مـستوطنًا   ١٩راث أنـس غنـايم أن       وأفاد الناشط االعالمي في مؤسسة األقصى للوقـف والت

وعنصري مخابرات؛ اقتحموا األقصى ونظّموا جوالت في ساحاته، ابتداء مـن بـاب المغاربـة               

مرورا في الساحات قبالة المصلى القبلي المسقوف، ووقوفًا عند المصلى المرواني حيـث تلقـوا               

  .شروحات عن الهيكل المزعوم

 طالب مصاطب العلم الـذين ردوا علـى هـذه           وأضاف غنايم أن شرطة االحتالل ضيقت على      

  .االقتحامات بالتكبير وذلك بتصوير جميع حلقات العلم

٣٠/٣/٢٠١٤مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

  

مـن  % ٨٥ وسرق   ٢٠٠٠ سنة منزال بالقدس منذ     ١٢٣٠هدم  االحتالل  ": اإلحصاء الفلسطيني " .٣١

  فلسطين

مـن أرض   % ٨٥ إن االحتالل يسيطر على أكثر مـن          قال الجهاز المركزي لإلحصاء    :رام اهللا 

  .فلسطين التاريخية، وأن نصف المستعمرين يسكنون في محافظة القدس
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 ليوم األرض قيام سلطات االحتالل بهدم       ٣٨وأظهر البيان اإلحصائي الذي صدر لمناسبة الذكرى        

  .لسطينيينالمنازل الفلسطينية، ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء للف

 مبنى في القدس الشرقية،     ١،٢٣٠ تم هدم    ٢٠١٣ وحتى   ٢٠٠٠وحسب مؤسسة المقدسي فمنذ عام      

 امرأة، وتقدر إجمالي    ١،٤٢٣ طفال و  ٢،٨٣٢ شخصا منهم    ٥،٤١٩ما أسفر عن تشريد ما يقارب       

  .ر مليون دوال٣,٥الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس بنحو 

 حيـث   ٢٠٠٠وتشير البيانات إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ عـام               

 ٢٠١٠ مواطنا على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد عـام          ٣٢٠أقدمت سلطات االحتالل على إجبار      

  . عملية هدم٤٩ بلغت ٢٠٠٩ عملية، وفي عام ٧٠أعلى عملية هدم ذاتي والتي بلغت 

 قـد   ٢٠١٣إلى أن إجمالي مساحة المنازل التي تم هدمها في القدس خالل عام             " اإلحصاء"وأشار  

، حيث بلغت إجمالي مساحة المباني الـسكنية المهدومـة          ٢٠١٢تضاعفت عما هي عليه في عام       

 ١،١٥٠، بالمقابل بلغت إجمالي مساحة المنشآت المهدومة نحو        ٢ م ٦،١٩٦ نحو   ٢٠١٣خالل عام   

من حاالت الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان وال يقومون بإبالغ اإلعالم           علما بأن هناك العديد     . ٢م

وتشير بيانات  . ومؤسسات حقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها حسب مؤسسة المقدسي         

 ألف مسكن فـي     ٢٥مؤسسات حقوقية إسرائيلية إلى أن سلطات االحتالل قد قامت بهدم أكثر من             

  .١٩٦٧فلسطين منذ عام 

 فـي الـضفة     ٢٠١٣عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في نهاية عام          وبلغ  

 مستعمرا نهايـة    ٥٦٣،٥٤٦ موقعا، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ           ٤٨٢الغربية  

من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس، حيث       % ٤٩,٢ويتضح من البيانات أن     . ٢٠١٢عام  

 مستعمرا في القدس الشرقية، وتشكل      ٢٠٣،١٧٦ مستعمر، منهم    ٢٧٧،٥٠١حوالي  بلغ عـددهم   

 ١٠٠ مـستعمرا، مقابـل كـل        ٢١نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي         

 ١٠٠ مـستعمرا مقابـل كـل        ٦٩فلسطيني، في حين بلغت أعالها في محافظة القدس حـوالي           

  .فلسطيني

ائيلي إلى أن المساحة المزروعة في المستعمرات اإلسـرائيلية فـي           وتشير بيانات االحصاء اإلسر   

 ٥٠، معظمها زراعات مروية، مستغلة حـوالي        ٢ كم ٨٦ حوالي   ٢٠١٢الضفة الغربية خالل عام     

 سنويا للزراعة من المياه الجوفية الفلسطينية، بينما لـم تتجـاوز المـساحة األرضـية                ٣مليون م 

، وال تزيد كمية المياه المستهلكة للزراعـة فـي          ٢كم٧٨ين  المزروعة المروية من قبل الفلسطيني    

 بسبب القيود اإلسرائيلية الكبيرة     ٢٠١١ سنويا حسب بيانات عام      ٣ مليون م  ٣٠الضفة الغربية عن    

على الفلسطينيين في استخراج مياههم الجوفية، والجدير بالذكر أن مساحة األراضـي الزراعيـة              
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 ألـف فرصـة     ١٠٠حتالل االسرائيلي يمكن أن توفر حوالي       وكميات المياه المستغلة من قبل اال     

عمل، في حال استغاللها من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، األمر الذي يساهم فـي زيـادة                 

الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الزراعة منه وخفض نسبة البطالة في الضفة الغربية، باإلضـافة              

ية للحدود الشرقية لقطاع غزة والتي ال يتم استغاللها مـن  إلى المساحات الزراعية الشاسعة المحاذ   

  .قبل الفلسطينيين بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية على حدود قطاع غزة

مـن  % ٨٥ وتستغل إسرائيل أكثـر مـن        ٢ كم ٢٧،٠٠٠وتبلغ مساحة فلسطين التاريخية حوالي      

 مساحة األراضي، فـي     فقط من % ١٥المساحة الكلية لألراضي، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي        

ظل إجراءات االحتالل اإلسرائيلي في تقسيم األراضي الفلسطينية إلى عدة مناطق بلغـت نـسبة               

من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، ما يقود إلى االستنتاج بـأن الفـرد              % ٤٨الفلسطينيين  

  .لي من األرضالفلسطيني يتمتع بأقل من خمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد اإلسرائي

 وحـدة سـكنية جديـدة فـي         ٢،٠٠٠االحتالل اإلسرائيلي يصادق شهريا على ما يزيـد علـى           

  .المستعمرات

 هجمة شرسة على األراضي في فلسطين، طالت االعتداءات نحو ثمانيـة آالف             ٢٠١٣وشهد عام   

ألمر الذي   ألف شجرة مثمرة تم تدميرها، ا      ١٥دونم باالستيالء، أو التجريف أو الحرق، وأكثر من         

يعني اإلضرار بالبيئة الفلسطينية، وكذلك أعلنت سلطات االحتالل عن المصادقة على أقامـة مـا               

 ألف وحدة سكنية تركزت في المستعمرات في محيط القدس حسب التقرير السنوي             ٢٣يزيد على   

  . الصادر عن دائرة العالقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية

٣٠/٣/٢٠١٤، اء الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحص  

  

  تطالب بدعم تثبيت المقدسيين بأرضهم" الدوليةالقدس " .٣٢

بدعم عربي وإسالمي للفلسطينيين، السيما سكان مدينـة        " مؤسسة القدس الدولية  "طالبت  : بيروت

القدس المحتلة، تمكّنهم من التمّسك بأرضهم وتثبيتهم فيها، السيما في ظل ما تتعـرض لـه مـن                  

  .رة واسعة وتهويد منظّم من قبل االحتاللعمليات مصاد

يـوم  "بمناسبة الذكرى الثامنة والثالثين لــ       " قدس برس "وقالت المؤسسة، في تصريحات لوكالة      

أمام الواقع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية، في ظل الحديث عن خطة وزيـر               ": "األرض

 والمساعي التـي تقـوم بهـا اإلدارة         الخارجية األمريكي جون كيري للسالم في الشرق األوسط،       

األمريكية للضغط على الطرف الفلسطيني لتسجيل تنازل خطير لصالح االحـتالل اإلسـرائيلي؛             
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نطالب األمة العربية واإلسالمية بتقديم الدعم المعنوي والمادي المطلوب لتثبيت المقدسيين وتوفير            

  ".اء في أرضهم والدفاع عنهاالحد األدنى من الحياة الكريمة لهم وتحفيزهم على البق

٣٠/٣/٢٠١٤قدس برس،   

  

   جراء التعذيب في السجون السوريةي فلسطيناستشهاد": مجموعة العمل" .٣٣

، إن شابا فلسطينيا من سكان مخيم       "مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطيني سوريا      "قالت  : لندن

عرضـه للتعـذيب فـي      جراء ت "اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، لقي حتفه أمس السبت          

  ".سجون األمن السوري

 عبـد اهللا  أن الفلسطيني   ) ٣|٣٠(يوم األحد   " قدس برس "وأوضح بيان صدر عن المجموعة وتلقته       

 .السعد، قضى أكثر من عام ونصف في سجون األمن السوري، وأنه كان طالبا في جماعة دمشق               

 تـوترا يـسود مخيمـات الالجئـين         ولم يشر البيان إلى الخلفية التي اعتقل عليها السعد، إال أن          

  .، بسبب األوضاع األمنية والعسكرية السائدة هناكةالفلسطينيين في سوري

٣٠/٣/٢٠١٤قدس برس،   

  

   مريض٦٠٠االحتالل بينهم  آالف معتقل فلسطيني في سجون خمسة: األسيرنادي  .٣٤

اإلسرائيلي يحتجز  قال نادي األسير الفلسطيني إن االحتالل       : ة قيس أبو سمر   ، األناضول -رام اهللا 

  . سجنًا ومعتقال ومركز توقيف٢٢ أسير فلسطيني، في ٥٠٠٠في سجونه  

في بيان صحفي صدر عنه يوم األحد، بمناسـبة يـوم األرض أن           ) غير حكومي (وأضاف النادي   

 أسيرة معتقلة في السجون اإلسرائيلية تعانين ظروفا حياتية صـعبة وتحـرمن مـن أبـسط                 ١٩"

 ."١١رة لينا الجربوني والمحكومة بالسجن لسبعة عشر عاماً، قضت منهـا         حقوقهن، أقدمهن األسي  

 طفل فلسطيني، ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاماً، يقبعون فـي             ٢٠٠"وأوضح البيان أن    

 أسير مريض، يعانون جّراء     ٦٠٠"ومن بين المعتقلين بحسب البيان      . سجون االحتالل اإلسرائيلي  

 حالة مرضية مزمنة    ١٦٠ماطلة في تقديم العالج، ومن بينهم أكثر من         سياسة اإلهمال الطبي والم   

  ".بشكل دائم" مستشفى سجن الرملة"وخطيرة، ومنهم ست حاالت مرضية في 

٣١/٣/٢٠١٤راي اليوم، لندن،   

  

  

  



  

  

 
 

  

            ٣٠ص                                      ٣١٧٣ :   العدد    ٣١/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

  بيت لحم في  شتلة زيتون ويسرقونهاخمسين يقتلعون مستوطنون .٣٥

 من قرية حوسان قضاء بيت لحم الواقعة في         أقتلع مستوطنون يهود خمسين شتلة زيتون     : بيت لحم 

  .جنوب الضفة الغربية وقاموا بسرقتها

أن مستوطنين من البؤرة االستيطانية المقامة على أراضي        " قدس برس "وذكرت مصادر محلية لـ     

اقتلعوا خمسين شتلة زيتون من أراضي المواطن محمود السباتين         " سيدي بوعز "الخضر والمسماة   

  .وكسروا بعضها قبل أن يستولوا على األشتال وينقلوها للمستوطنةفي قرية حوسان، 

٣٠/٣/٢٠١٤قدس برس،   

  

  مقابل حريته" المساومة على الحقوق"زوجي يرفض ": بهة الشعبيةج"ـ العام لاألمينزوجة  .٣٦

قالت السيدة عبلة سعدات زوجة األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين األسير أحمد             : رام اهللا 

ت، إن زوجها يرفض فكرة اإلفراج عنه في صفقة لألسرى ناتجة عن مفاوضات مـشروطة               سعدا

  .مع االحتالل الصهيوني

، أن زوجها قال لهـا فـي آخـر          "المركز الفلسطيني لإلعالم  "في حوار مع    " أم غسان "وأوضحت  

  ".ال يمكن أن أخرج بمفاوضات مشروطة: "الصهيوني" جلبوع"زيارة له في سجن 

أقبل أن يكون ثمن حريتي عدة أمتار من أرض فلسطين التي ناضـلنا مـن أجلهـا                 ال  "وأضاف  

واعتقلنا من أجلها، أو ألجل تمديد عمليات االستيطان، أنا أرفض أن أكون حّراً مقابل بناء عـدة                 

  ".كيلومترات من المستوطنات أو حتى بناء بيت واحد للمستوطنين الصهاينة

أكيد وزير األسرى في حكومة رام اهللا عيسى قراقـع فـي            وأضافت أن حديث زوجها جاء بعد ت      

مؤتمر تضامني مع األسرى أن تمديد المفاوضات يمكن أن يكون رهنا بإطالق سـراح مـروان                

  .البرغوثي وأحمد سعدات وبقية البرلمانيين واألسرى المرضى

٣٠/٣/٢٠١٤، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  

  رة لغزة لتنفيذ مشاريع خيريةزوجة محمد دحالن تبدأ زيا": اليومرأي " .٣٧

دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس جليلة دحالن، زوجة النائب محمد دحـالن             : األراضي الفلسطينية 

 شمال قطاع غزة قادمة من األراضي األردنيـة، فـي           "إيرز"المفصول من حركة فتح، من معبر       

من سلطات حمـاس فـي   زيارة الهدف من ورائها متابعة نشاط جمعيتها الخيرية، بعد أخذ موافقة    

  .غزة
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وتفيد أنباء مؤكدة مصدرها مسؤولون في حماس وآخرون مقربين من تيار دحالن، أن جليلة التي               

وهي جمعية خيرية، وصلت صباح األحد إلى غزة قادمـة مـن األردن، وأن              " فتا"ترأس جمعية   

لخيرية، في قطـاع    زيارتها سيتخللها اإلطالع على عدد من المشاريع التي ستنفذها هذه الجمعية ا           

  .غزة قريبا

فإن دحالن حصل على موافقة من حركة حماس على زيارة زوجتـه            " رأي اليوم "ووفق ما علمت    

لغزة، التي دخلت برفقة إحدى بناتها، بناء على مشاريع تقدمت بها المؤسسة الخيرية التي تديرها               

  .ة األهلزوجته لتنفيذها في قطاع غزة، وليس كما أشيع بان الهدف منها زيار

٣١٤/٣/٢٠١٤رأي اليوم، لندن،   

  

   رفح معبر شاحنة مواد بناء قطرية إلى غزة عبر٩١ إدخال .٣٨

 شاحنة من مواد البناء القطرية إلى قطاع غزة، عن طريـق            ٩١ إدخالتم  :  يوسف سويلم  -رفح  

 . قطـر  بتنفيذه تقوم   الذيمعبر رفح البرى، وذلك طبقا للمنحة القطرية ضمن مشروع إعمار غزة            

الزلط " مترا مكعبا من الحصمة،      ٢٥٢٠ شاحنة تقل    ٥٦ أن هناك    البريأعلن مسئول بمعبر رفح     و

 ماكينـات   ٣ طنا من األسمنت عالوة على شاحنة واحدة تقـل           ٢٢٩٠ شاحنة تقل    ٣٤، و "الصغير

 قطاع غـزة    إلى إدخالها، مشيرا الى أنها ضمن المنحة القطرية، وقد تم          اإلسمنتيلتصنيع الطوب   

سيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى مصر تـوفير مـواد البنـاء الالزمـة                طبقا للتن 

 إدخالهـا  اعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليـتم             إعادةلمشروعات  

  . الكميات تباعاباقي إدخال وسيتم البرى، قطاع غزة عن طريق ميناء رفح إلىمباشرة 

٣١/٣/٢٠١٤الشرق، الدوحة،   

  

  أوكرانيون بغزة يطلبون الجنسية الروسية :"نوفوستيريا "لة وكا .٣٩

 يسكنون قطاع غزة حاليا، وكـانوا       مواطنونذكر تقرير إخباري، يوم األحد، أن       :  وكاالت –غزة  

من مواطني جزيرة القرم ويحملون الجنسية األوكرانية، طالبوا بمنحهم الجنسية الروسـية أسـوة              

  .ها روسيا مؤخرابسكان شبه جزيرة القرم، التي ضمت

هناك "ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، عن مواطنة تدعى إيرينا روميان تسفا قولها، إن               

مواطنين يحملون الجنسية األوكرانية ويعيشون في قطاع غزة، ولكنهم أصبحوا في حالـة عـدم               

جنسيتنا األوكرانية،  استقرار بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ولذلك فنحن نطالب بتغيير             
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والحصول على الجنسية الروسية، حتى نستطيع استخراج جوازات سفر ألفراد عائالتنا وتوثيـق             

  .المواليد الجدد في السفارة الروسية وللمحافظة على جنسيتهم

٣١/٣/٢٠١٤الشرق، الدوحة،   

  

  قطر متورطة في قضية التخابر المتهم فيها مرسي:  المصريالداخليةوزير  .٤٠

تفاصيل "قدم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ما وصفه بـ:  صفوتصفاء-  أميرمصطفى

 في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من ضمنهم أمين "جديدة

  .الصرفي الذي كان يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية آنذاك

حد بديوان عام وزارة الداخلية بوسط  عقده اليوم األصحفي مؤتمر في –وقال وزير الداخلية 

 القضية اتفقوا فيما بينهم على في توصلت إلى أن المتهمين الوطنيإن تحريات األمن "القاهرة، 

االستيالء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة واألمن 

بصفته ) المحبوس حاليا على ذمة القضية (فيالصير أمين أإلخوانيالقومي، وتكليف القيادي 

سكرتير برئاسة الجمهورية بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها 

بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدا إلرسالها ألحد أجهزة المخابرات السابق رصد 

 الدولي تدعم مخططات التنظيم التي للدول  ذلك الوقت والتابعةفيتعاملها مع هؤالء المتهمين 

 القومي إطار استكمال مخططهم إلفشاء أسرار البالد العسكرية ذات الصلة باألمن فيلإلخوان؛ 

 الدولي أن التنظيم إلى وزعزعة األمن واالستقرار وإسقاط الدولة المصرية، مشيرا المصري

ن التقارير الواردة للرئيس المعزول من  أصدر تكليفات إليه أيضا بالتخلص ماإلرهابيةللجماعة 

  ". لإلخوانالسريجهاز المعلومات 

 أنه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفى، قام بإصدار تكليفات إلىالمعلومات أشارت "وأشار إلى أن 

من داخل السجن لنجلته وباقى أعضاء الخلية السابق ذكرها تضمنت تصوير المستندات واالحتفاظ 

 عالء عمر محمد سبالن الفلسطيني، وتكليف )فالش ميمورى(دة ذاكرة نقالة بنسخة منها على وح

بالسفر إلى قطر وإجراء لقاء مع مخابرات إحدى الدول العربية، وتكليف المدعو محمد كيالنى 

 أنه عقب ذلك غادر إلىمشيرا ... بنقل تلك المستندات لقطر مستغال وظيفته كمضيف جوى

 ي ومنها إلى قطر؛ حيث تقابل مع اإلخوانالماضي ديسمبر ٢٣ في  تركياإلى المذكور الفلسطيني

 على صور بعض تلك اطلع الذي، )مدير قطاع األخبار بقناة الجزيرة(إبراهيم محمد هالل 

 حضر اللقاء بأحد الفنادق، وطلب والذي كبير، قطريالمستندات وقام بترتيب لقاء له مع مسئول 

 تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل األخير خالل هذا اللقاء تهريب أصول
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 ألف دوالر بصفه مبدئية، قام ٥٠ المذكور الفلسطيني مليون دوالر، وقام بتسليم ١ر٥مبلغ 

 رضوان عن حمدي عضو التنظيم خالد باسم آالف دوالر منها ١٠ المذكور بإرسال الفلسطيني

دوره بتسليم المبلغ إلى اإلخوانى أحمد على  قام بوالذي شركات تحويل األموال، إحدىطريق 

 عالء سبالن من مسئول قطري توفير فرصة عمل له بقناة الفلسطيني، كما طلب عفيفيعبده 

  .، على حد التحريات" بقناة الجزيرةالمصريالجزيرة، وبالفعل قام بتعيينه كمعد لبرنامج المشهد 

  ٣٠/٣/٢٠١٤الشروق، مصر، 

  

  لغرب للتعاون مع مصر والخليج ضد اإلخوان تدعو ا"إسرائيل: "دراسة .٤١

حث مركز أبحاث يديره دوري غولد، كبير مستشاري رئيس الوزراء :  صالح النعامي–غزة 

بنيامين نتنياهو، الغرب على دعم سلطات االنقالب في مصر والتعاون معها ومع " اإلسرائيلي"

  .ان المسلميندول السعودية في الحرب التي تخوضها البلدان ضد جماعة اإلخو

، الغرب على تقديم دعم غير "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"وحثت الدراسة التي نشرها 

اإلسالم "متحفظ لسلطات االنقالب في مصر، على اعتبار أنها القوة العربية األبرز التي تواجه 

  ".المتطرف

ي القاهرة، إلى ضرورة إسراع األسبق ف" إسرائيل"ونوهت الدراسة التي أعدها تسفي مزال، سفير 

وأجهزة مراقبة ورصد " أباتشي"الواليات المتحدة في تزويد سلطات االنقالب في مصر بطائرات 

  .إلكترونية لتوظيفها في الحرب ضد جماعة اإلخوان المسلمين

وصب مزال جام غضبه على السلطات األلمانية، ألنها احتجزت قبل أيام سفينة محملة بالسالح 

  . سلطات االنقالب من بولندااشترتها

التي يواجهها الغرب، مدعياً " مصدر كل الشرور"وزعم مزال أن جماعة اإلخوان المسلمين هي 

قد تربى على أفكار جماعة اإلخوان المسلمين، إلى " القاعدة"أن أسامة بن الدن، مؤسس تنظيم 

 قد -ظيمات المصرية تطرفاً، التي يصفها بأنها أكثر التن"الجماعة اإلسالمية"جانب حقيقة أن 

  ".اإلخوان"انبثقت عن 

لقد كان كوادر هذه الجماعة هم : "وواصل مزال تحريضه على جماعة اإلخوان المسلمين قائالً

  ". سبتمبر على مخططهم١١الذين حرضوا منفذي تفجيرات 

يشغلون وادعى مزال أن عدداً من المسلمين األمريكيين ممن ينتمون لجماعة اإلخوان المسلمين 

مواقع مهمة في البيت األبيض ووزارة الخارجية األمريكية واألجهزة السيادية األمنية التي تعنى 

  .بمكافحة اإلرهاب
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وحمل مزال قادة الغرب المسؤولية عن توجه قادة االنقالب في مصر إلى روسيا للحصول على 

 مشيراً إلى أن السعودية السالح، منوهاً إلى أن الروس لن يترددوا في تقديم الدعم المطلوب،

  .ودوال خليجية مستعدة لتمويل صفقات السالح الروسية لمصر

وشدد مزال على أن إضعاف جماعة اإلخوان المسلمين هو أحد أهم االعتبارات التي تحكم 

السياسة الخارجية للسعودية على الصعيد الدولي واإلقليمي، منوها إلى أن السعودية لم تتردد في 

ها الواضح والصارم لعزل مرسي، وسارعت لقطع عالقاتها مع قطر بسبب عالقتها إعالن تأييد

  . باإلخوان المسلمين

ويرى مزال أن مـأزق األنظمة العربية المرتبطة بالغرب يكمن في حقيقة أنه على الرغم من 

صادية الثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها بلدانها، إال أنها لم توظفها في بناء نهضة اقت

  .وعسكرية، ما جعلها تعتمد على القوى العظمى في الحفاظ على أمنها

واستدرك مزال قائالً إنه على الرغم من حاجة هذه الدول للغرب، إال أنها في المقابل تؤدي دوراً 

  .استراتيجياً في مواجهة القوى اإلسالمية التي تهدد الغرب

٣١/٣/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع   

  

  األقصى يدعون لدعم الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد المباركمشرفون على شؤون  .٤٢

ن الصندوق الهاشمي إ قال مشرفون على شؤون المسجد األقصى، وعلماء دين :بترا –عّمان 

 المسجد األقصى أسهم في استمرار اعماره، وصيانته، داعين لدعمه ورفده بالمال، إلعمار

  . المقدسات في القدس الشريفوالجهاد في سبيل اهللا بالمال والنفس لحماية

ردني مساء كل سبت اهتمام الهاشميين وثمنوا في برنامج عين على القدس الذي يبثه التلفزيون األ

عمارات الهاشمية ن اإلأورعايتهم الموصولة للمقدسات المسيحية واالسالمية في القدس، مبينين 

  .ليار دينارن نحو مبلغت قيمتها حتى اآل ١٩٢٤ منذ عام لألقصىالمستمرة 

 مالية لدعم صمود االخوة في ن الصندوق يعد ذراعاًأ:  وائل عربيات.وبين مقدم البرنامج د

القدس، موضحا ما يواجهه المسجد األقصى من تحديات وظروف صعبة ومحاوالت التهجير 

 السابق الشيخ عبد اإلسالمية األردنيوقاف والشؤون والمقدسات واستعرض وزير األ .والتهويد

  .قصىعمار الهاشمي لألرحيم العكور اإلال

 الشيخ محمد عزام الخطيب ،)اتصال هاتفي( عبر الدائرة التلفزيونية ،وقاف القدسأوقال مدير عام 

  .هم المؤسسات في مدينة القدسأن دائرة المقدسات االسالمية من إ: التميمي

   ٣١/٣/٢٠١٤ ،الدستور، عمان
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  غزةات التحوالت في مصر على قطاع يعقد ندوة حول تداعي" الشرق األوسط" .٤٣

تباينت آراء سياسيين ومراقبين بشأن ما يمر به الوضع السياسي في قطاع :  هديل غبون-عّمان 

  .غزة من تبدالت، في ضوء التحوالت الدائرة في مصر

وتراوح التباين بين استمرار الحصار على القطاع الذي يعتريه سكون سياسي، وانزياح الوضع 

  ."دول الممانعة"و التهدئة أو االنفتاح على دول محيطة، وإعادة بناء عالقات إقليمية مع القائم نح

سياسيون ومنتدون عرضوا ذلك في ندوة سياسية، نظمها مركز دراسات الشرق األوسط بمقره 

 موسى بريزات، بمشاركة رئيسة .أمس، وأدارها المفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان د

 قاصد محمود . أحمد نوفل واللواء المتقاعد د.لوم السياسية في الجامعة األردنية دألستاذ الع

  .ورئيس تحرير الزميلة صحيفة السبيل عاطف الجوالني

وتساءل نوفل عن حقيقة ما آلت اليه األوضاع في القطاع، وما إذا كانت نتيجة لنجاح حماس في 

ى أن تردي األوضاع اإلنسانية والسياسية ورأ .الوصول للسلطة، أم جراء محاصرة القطاع نفسه

في غزة، ال ينفي أن حماس اليوم، قادرة على توظيف ما لديها من تناقضات سياسية، بإعادة بناء 

ولفت الى أن حزب اهللا صار بحاجة إلى ترميم صورته أمام الرأي  .عالقتها مع إيران وحزب اهللا

، ولحاجة األخيرة "المقاومة وحماس"ت بوابة العام العربي، عقب موقفه من األزمة السورية، تح

  .للدعم اإليراني

واعتبر نوفل أن تعقيد المشهد السياسي في غزة، والحصار أسهمت فيه السلطة الفلسطينية بشكل 

لو لم يكن "، مضيفا "سممت العالقة بين حماس واألقطار العربية"وقال إن السلطة  .رئيس وكبير

  ."حماس، لما نجحت أطراف عربية في محاصرة غزةهناك موقف معاد في رام اهللا ل

أما اللواء محمود، فرأى أن القطاع ما يزال يمتلك عناصر قوة رئيسة، يتقدمها العامل المعنوي 

اإلمكانيات " ،، وفق محمودقوة أيضاًالالنفسي عند سكان غزة، وتبني نهج المقاومة، ومن عناصر 

 وبالنسبة لخيارات المقاومة المتاحة أمام القطاع اعتبر أن ."العسكرية، بمستوياتها ومدياتها المختلفة

خيار الصمود، هو الخيار الصفري بالنسبة لسكان غزة، بما يشتمل عليه من محافظة على "

  ."الوضع القائم

، مشيرا الى فداحة "توجه حماس نحو التصعيد والعودة للعمليات العسكرية حاليا"واستبعد الجوالني 

 من خسائر، جراء إغالق معبر رفح الحدودي مع مصر، فكيف بما قد ينتجم عن ما تكبده القطاع

وحصر الجوالني احتماالت تطور الوضع السياسي واألمني في غزة في ثالثة  .عسكرة القطاع

استمرار الوضع القائم، والحفاظ على منسوب التوتر ذاته، معتبرا إياه الخيار : خيارات أوال
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: مثل بالتوجه نحو مزيد من التصعيد كخيار أضعف، وذهب الى أن الثالثأما الثاني، فيت .األقوى

  .االنفراج والتهدئة

وقدم الجوالني مقترحات عملية للخروج من األزمة في القطاع وحماس، الفتا الى القطيعة مع 

ورأى أنه يمكن تنحية  . وعزل الرئيس السابق محمد مرسي"االنقالب العسكري"مصر جراء 

جماعة " خاصة وأن األخيرة تنظر إلى حماس بوصفها "بين حماس والسلطات المصريةاأليدلوجيا "

ودعا الجوالني إلى تنفيذ  ."محسوبة على جماعة اإلخوان المسلمين التي أعلنتها جماعة إرهابية

مصالحة فلسطينية داخلية بين حركتي فتح وحماس، على أن تكون تحت مظلة عربية، بعيدا عن 

  .مصر

   ٣١/٣/٢٠١٤ ،الغد، عمان

  

  "مبادرة حماية الوجود الفلسطيني"يشيدان بـ" أمل"و" التقدمي االشتراكي" .٤٤

في مهرجان اقامته حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية لمناسبة ذكرى يوم : وةعين الحل

 عضو قيادة الحزب التقدمي جدداألرض في قاعة الشهيد زياد األطرش في مخيم عين الحلوة، 

ومسؤوله في الجنوب سرحان سرحان دعم الحزب لقضية الشعب الفلسطيني لبناني الاالشتراكي 

..  في لبنانوالسياسية واالجتماعية ونيل حقوقه االنسانية المستقلةوحقوقه الوطنية واقامة دولته 

 للقوى الفلسطينية في لبنان في حماية المخيمات والحرص على السلم الشجاعةمنوها بالمبادرة 

  ..بناناالهلي في ل

مل عضو مكتبها السياسي ومسؤولها في صيدا بسام كجك فحيا الشعب أوالقى كلمة حركة 

الفلسطيني في اراضي الثمانية واربعين وما مثلته تضحياتهم في يوم االرض من قيم ومعان 

وثمن عاليا المبادرة الفلسطينية . ١٩٧٦بطوليه الهمت الجماهير منذ وقوعها في الثالثين من آذار 

 المسؤوليةموحدة لحماية المخيمات ووجه التحية للقيادة الفلسطينية التي تثبت دوما انها على قدر ال

  .الوطنية وحرصها على السلم االهلي في لبنان

   ٣١/٣/٢٠١٤، المستقبل، بيروت

  

  إشادة صيداوية بالمبادرة الفلسطينية .٤٥

، هذا ما أكدت عليه القوى "نفيذالعبرة في االلتزام والت" و"الكرة اآلن في ملعبكم: "محمد صالح

الصيداوية السياسية والدينية لدى استقبالها الوفد المركزي الفلسطيني الذي جال على قيادات 
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 التي وقعت، أمس االول في احتفال "الوثيقة السياسية األمنية الفلسطينية" على الطالعهاالمدينة، 

  .حاشد في عين الحلوة

 أسامة سعد، . د"التنظيم الشعبي الناصري" بهية الحريري، أمين عام النائبة:  الوفد كالً منالتقىو

 ومسؤول "الجماعة اإلسالمية" عبد الرحمن البزري، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، .د

  .مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور

 الفلسطيني اإلجماعا تعبيراً عن سيدرس الوثيقة لكونه"وأشار سعد، بعد لقائه الوفد، الى أنه 

والحرص على تطوير العالقات الفلسطينية اللبنانية بما يخدم أمن واستقرار الشعبين ونضالهما 

  ."المشترك في مواجهة العدو الصهيوني وتهديداته وأخطاره

علينا يتوجب "وقال خالل لقائه الوفد . دعا المفتي سوسان لتحييد المخيمات عن الخالفات اللبنانيةو

تجنيب المخيمات االنجرار الى اي خالفات لبنانية، ألن أمن صيدا من أمن مخيم عين الحلوة 

  ."والعكس صحيح

   ٣١/٣/٢٠١٤ ،السفير، بيروت

  

  فلسطين وشعبها يدفعان فاتورة العجز العربي والضعف االسالمي: علي فضل اهللالسيد  .٤٦

، أّن فلسطين وشعبها يدفعان في هذه ض، بمناسبة يوم األرأكّد العالمة السيد علي فضل اهللا

 خشيته من أن تأكل الفتنة المذهبية المرحلة، فاتورة العجز العربي والضعف االسالمي، مبدياً

 الى الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعمه، إلعادة أخضر القضية الفلسطينية ويابسها، داعياً

  .الجذوة الى الثورة الفلسطينية واالنتفاضة من جديد

   ٣١/٣/٢٠١٤، ستقبل، بيروتالم

   

   ورفع الحصار عن غزة العربية تطالب بإطالق األسرى في سجون االحتاللالجامعة .٤٧

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، بإطالق سراح جميع األسرى الفلسطينيين من األطفال 

 اتفاقات والنساء، خاصة من شملهم االتفاق األخير في مفاوضات التسوية ومن هم في األسر قبل

  ".أوسلو"

دعمها " ليوم األرض، ٣٨الـ وأكدت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى 

وتضامنها مع الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والمتطلع إلقامة دولته المستقلة على حدود 

  ". وعاصمتها القدس١٩٦٧الرابع من حزيران 
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ويعد ) إسرائيل(مفروض على قطاع غزة، والذي تفرضه برفع الحصار الظالم ال"وطالب البيان 

 عام دولي للتضامن مع ٢٠١٤، مؤكدة أن قرار هيئة األمم المتحدة بأن عام "انتهاكا للقانون الدولي

  .الشعب الفلسطيني، هو بمثابة دعم جديد من المجموعة الدولية لعدالة هذه القضية الفلسطينية

المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وممارسة ضغوط على ودعت الجامعة العربية في بيانها، 

لوقف سياستها االستيطانية، والرفض الكامل لمخططاتها لتهويد القدس واالعتداءات ) إسرائيل(

على المقدسات الدينية الممنهجة، من أجل تغيير الواقع على األرض وطمس معالم الهوية العربية 

  . وقرارات األمم المتحدةالفلسطينية واالنصياع للشرعية الدولية

كانت الشرارة بإعالن جماهير الشعب في الداخل "إن هذه ذكرى يوم األرض : وقال البيان

، المصحوب بالمظاهرات العارمة التي اتسعت ١٩٧٦ آذار ٣٠الفلسطيني اإلضراب العام يوم 

شعب دائرتها بخروج الجماهير الفلسطينية العربية للشارع دفاعا عن األرض وعن حق ال

  ".الفلسطيني في العيش على أرضه حرا كريما

  ٣٠/٣/٢٠١٤، فلسطين أون الين

  

  يشكر الفلسطينيين على مناصرته يحتفل بالنصر مع مؤيديه وأردوغان .٤٨

ألقى رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب الحرية والعدالة، رجب طيب :  األناضول–أنقرة 

الرئيسي للحزب في العاصمة أنقرة، أعلن فيه أردوغان خطابا أمام أنصاره، من على شرفة المقر 

  .فوز حزبه بأغلبية كبيرة في االنتخابات البلدية التي جرت األحد في كافة المدن التركية

على هذا " يحمد اهللا العظيم"وشكر أردوغان الشعب التركي على التصويت لحزبه، وقال إنه 

  ". السوريون والفلسطينيون"دمتهم االنتصار، ويشكر كل من دعا وتمنى الفوز للحزب، وفي مق

  ٣١/٣/٢٠١٤، ٢١موقع عربي 

  

   الفلسطينياالنقسام تدعو إلى إنهاء  التونسيةحركة النهضة .٤٩

نظم مئات التونسيين خالل يومي السبت واألحد تظاهرات في العاصمة :  حسن سلمان- تونس

، فضال عن "يوم األرض"ـوعدد من المدن تضامنا مع الفلسطينيين في الذكرى الثامنة والثالثين ل

  .بعض األنشطة السياسية والثقافية لبعض األحزاب حول هذه المناسبة

 بإحراق العلم اإلسرائيلي خالل تظاهرات نظموها "حركة الشعب"وقام العشرات من أنصار حزب 

  . وسط العاصمة التونسية"الحبيب بورقيبة"السبت في شارع 



  

  

 
 

  

            ٣٩ص                                      ٣١٧٣ :   العدد    ٣١/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

ركة الشعب التونسية، عبروا خاللها عن تضامنهم مع وتحّدث خالل المظاهرة عدد من مسؤولي ح

  .الشعب الفلسطيني وشددوا على أهمية التمّسك بخيار المقاومة لتحرير األراضي العربية المحتلة

 ٣٠لـ  حدثاً محورياً في الصراع العربي اإلسرائيلي، وتعود أحداثه "يوم األرض"ويعتبر 

 اإلسرائيلي بمصادرة آالف األراضي اللاالحت، حيث قامت سلطات ١٩٧٦مارس عام /آذار

الفلسطينية، وأدى ذلك إلضراب عام في فلسطين ومسيرات عارمة امتدت من الجليل إلى النقب، 

 أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال االحتاللحيث اندلعت مواجهات مع قوات 

  .المئات

ات ثقافية لتذكير بهذه المناسبة، تضمنت وأقام عدد من األحزاب السياسية الكبرى في تونس تظاهر

 االعتداءاتمحاضرات حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ومعارض وأفالم وثائقية توثق 

  .اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

 الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية بهدف مواجهة االنقسامودعت حركة النهضة إلى إنهاء 

 وقوفها مع "يوم األرض" الصهيوني، وأكدت في بيان أصدرته في لالحتاللالسياسات العنصرية 

الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولة عاصمتها القدس، داعية إلى رفع الحصار عن 

  .قطاع غزة

عهد " مبادرة بعنوان "الجبهة الشعبية"، قدمت "يوم األرض"وخالل تظاهرة سياسية وثقافية بمناسبة 

 تؤكد التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية وتأكيد حق "عب الفلسطينيتونس لمناصرة الش

  .الفلسطينّيين في دولة مستقلّة عاصمتها القدس

  ٣١/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

   ماليزي يصل إلى قطاع غزةإعالميوفد  .٥٠

 ماليزي من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح البري مساء إعالميتمكن وفد :  قدس برس-غزة 

وكان في استقبال الوفد  .، وذلك بعد احتجازه لساعات في الصالة المصرية للمعبر)٣|٣٠(حد األ

  .، عمر صيام المدير التنفيذي لمؤسسة أمان فلسطين ماليزياإعالميينالمكون من ستة 

وأوضح صيام في تصريح له أن الوفد مكون من ستة صحفيين ماليزيين وصلوا للتضامن مع 

 أسبوعين في القطاع إلعداد تقارير صحفية عن معاناة سكان حوالي نوقطاع غزة حيث سيمكث

 معبر رفح يعمل جزئيا لليوم الثاني على التواصل وذلك بعد أنويشار إلى  .القطاع المحاصرين

  . يوما٥٠ طويل دام إغالق

  ٣٠/٣/٢٠١٤قدس برس، 
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  واشنطن تسعى الستمرار المفاوضات وإطالق األسرى": يديعوت" .٥١

 أمس األحد، إن اإلدارة األميركية، تسعى من إسرائيليةقالت مصادر : برهوم جرايسي -الناصرة 

 إيجاد حل وسط، يضمن تنفيذ الدفعة الرابعة إلىخالل مبعوثيها ووزير خارجيتها جون كيري، 

من تحرير قدامى األسرى الفلسطينيين، واستمرار المفاوضات حتى نهاية العام الحالي، من خالل 

 في تنفيذ إسرائيليونويشكك مسؤولون . إسرائيلامسة لتحرير أسرى تحدد أسماءهم ضمان دفعة خ

التي تتضمن اعترافا فلسطينيا " وثيقة كيري"الدفعة الرابعة، إذا لم يوقع الرئيس الفلسطيني على 

  ؟"يهودية الدولة"بما يسمى 

ا في نهاية األسبوع ، إن كيري والمبعوث مارتن أنديك، أجري"يديعوت أحرونوت"فقد قالت صحيفة 

، وإفساح "لمنع انفجار المفاوضات" والفلسطيني، اإلسرائيليبين الجانبين " ماراثونية"اتصاالت 

 بتنفيذ الدفعة الرابعة من تحرير قدامى األسرى الفلسطينيين، اإلسرائيليالمجال أمام تنفيذ التعهد 

 أسيرا من قدامى ٢٦، وتضم )رسما( الشهر المنتهي آذار ٢٩التي كان من المفترض أن تتم يوم 

  .٤٨ أسيرا من فلسطينيي ١٤األسرى، من بينهم 

 انهارت المفاوضات ولم يكن حل، فإن اإلدارة إذا"وقال دبلوماسي أميركي للصحيفة، إنه 

األميركية لن تتمكن من منع الفلسطينيين من التوجه إلى األمم المتحدة ومنظمات دولة أخرى 

تخلى وزير الخارجية كيري منذ اآلن عن "وحسب الصحيفة، فقد ، "للحصول على االعتراف

وبات هدفه اآلن هو ) ابريل( تحقيق اتفاق بين الطرفين حتى نهاية نيسان -الهدف الذي أعلن عنه 

  ".صيانة المحادثات وتحقيق تمديد يمنع الطريق المسدود

واء بالضغط على إسرائيل وتقدر مصادر دبلوماسية في واشنطن أنه سيوجد حل لألزمة الحالية، س

 إلى أو سيتم الوصول أخرى أياملإليفاء بالتزامها وتحرير األسرى، حتى لو استغرق ذلك بضعة 

  . من إسرائيل والفلسطينيين تسمح باستمرار المحادثاتأخرىحدود وسط 

  ٣١/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

  "طاراإلاتفاق "كارتر يحذر كيري من مغبة خرق القانون الدولي عند صياغة  .٥٢

 أطلع الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، الرئيس محمود عباس على : الجديدةالحياة-رام اهللا 

نص رسالته التي وجهها إلى وزير الخارجية األميركي جون كيري بما يتعلق بمساعيه للتوصل 

ي وأعرب في رسالته عن قلقه من بعض التصريحات الت. وإنقاذ عمليه السالم" اتفاق إطار"لـ

  .وبعض المجموعات اليهودية) ايباك(أدلى بها مارتن انديك أمام منظمة 
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وأكد كارتر للرئيس عباس، دعمه للجهود التي يبذلها كيري للتوصل إلى مقترح يمكن أن يكون 

اتفاق "اآلثار الضارة عند صياغة "وحذر كارتر في رسالته إلى كيري من . مقبوالً للطرفين

ل من األشكال القوانين الدولية، والمحددات التي تكرست منذ عام من تجاوز وبأي شك" اإلطار

 الذي قبل به رئيس الوزراء ٢٤٢، مشيراً إلى ضرورة االلتزام بقرار األمم المتحدة رقم ١٩٦٧

اإلسرائيلي األسبق مناحيم بيغن، وكذلك الكنيست كجزء من معاهدة كامب ديفيد، كما يدعم هذا 

  .وبي واللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية والمؤتمر اإلسالميالقرار كل من االتحاد األور

رغم الحقائق الجديدة على األرض، فإن اقتراح الواليات المتحدة وبشكل "وشدد كارتر على أنه 

رسمي إلغاء وخرق القانون الدولي، سيجعل ذلك من المستحيل على الفلسطينيين في األراضي 

  ".كأساس جديد) اق اإلطاراتف(المقدسة وفي الخارج قبوله 

  ٣١/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

   تجسست على الرئيس عباسالواليات المتحدة األمريكية:  سنودنوثائق .٥٣

 كشفت وثائق سربها األميركي، إدوارد سنودن، أن وكالة األمن القومي :وكاالت-رام اهللا 

 برنامج ضمن-ات البريطانية استهدفا األميركية، ومكتب االتصاالت الحكومية التابع لالستخبار

  . مسؤوالً سياسياً حول العالم١٢٢-مراقبة واحد 

 تعود لبرنامج للبحث في المعلومات االستخباراتية المجمعة عن المسؤولين التي-وأظهرت الوثائق 

 أحد عشر مسؤوالً سياسياً فقط كانوا ضمن نطاق برنامج اسم-نيموردالسياسيين المستهدفين اسمه 

  .مراقبة، والذي استهدف قادة لدول حليفة ألميركا وبريطانيا، وقادة لدول عربيةال

وبرز من األسماء التي تم الكشف عنها أسماء عربية، أهمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

اهللا يوسف،  عباس، والرئيس السوري بشار األسد، كما ظهر اسم رئيس الصومال الراحل عبد

  .ين أبرزهم المستشارة األلمانية أنغيال ميركلوأسماء لقادة أوروبي

وأشارت الوثائق إلى أن المعلومات االستخباراتية، التي تم البحث فيها عبر نظام نيمورد جمعت 

المكالمات الهاتفية ورسائل الفاكس ورسائل البريد : عبر اختراق اتصاالت هؤالء المسؤولين، مثل

  .زة كمبيوتر تابعة لهم تم اختراقهااإللكتروني، إضافة إلى معلومات من أجه

  ٣١/٣/٢٠١٤الغد، عمان، 
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   لألونروا يتسلم مهامه مفوضا عاماًكراهينبول .٥٤

 تسلم بيير كراهينبول مهامه مفوضا عاما لوكالة األمم المتحدة : الجديدةالحياة- القدس المحتلة

العام لألمم المتحدة بان كي ، في أعقاب تعيينه من قبل األمين "األونروا"إلغاثة وتشغيل الالجئين 

وعمل كراهينبول في االثنتي عشرة سنة الماضية مديرا لعمليات اللجنة الدولية للصليب  .مون

األحمر، وكان تبوأ منصب مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب األحمر في تموز من عام 

٢٠٠٢.  

  ٣١/٣/٢٠١٤الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  

  ضحايا لعنة المعبر  .٥٥

ي هويدي فهم  

 بعدما طال انتظارها أمام معبر رفح       الماضي التاسع من شهر فبراير      فيحين ماتت نايسة شاهين     

قدر «فإن أهلها ظلوا يرددون     .  نهش جسمها  الذي الثديولم يسمح لها باجتيازه للعالج من سرطان        

لقـى العـالج    لكنهم لم ينسوا ان إغالق السلطات المصرية للمعبر منعها من ت          . »اهللا وما شاء فعل   

ولئن كفكف أهلها دمـوعهم     .  سن الخامسة والخمسين   فيتزال    بعد ال  وهي ربما أنقذ حياتها     الذي

تزال تنهمر حزنا على ثالثة من أطفالهن        واحتسبوها عند اهللا، فإن دموع أخريات من األمهات ال        

ى العـالج فـى     يحوم حولهم شبح الموت منذ أسابيع وهم ينتظرون اإلذن لهم باجتياز المعبر لتلق            

منذ خمسة وأربعين يوما والمعبر مغلق، واألمهات الثالث يتطلعن إليه كل صباح بـأعين              . مصر

األطفال الثالثة الموجودون فى    .  أطفالهن من الموت   إنقاذ أن يقدر لهن     فيأطفأ الحزن بريقها أمال     

 فـي اب بـضمور    المص)  سنوات ٥(أحمد التباهين   :  غزة هم  فيالعناية المركزة بمستشفى الشفاء     

 ولدت  التي سنوات، والثالثة آمال الخطيب      ٤ مريضة األورام البالغة من العمر       حجيوجنة  . الكبد

 مريـضا   ٥٥٠ الحاالت األشد حرجا من بـين        وهي.  الدماغ فيمنذ ثالثة أشهر بمرض مجهول      

ج خارج   قوائم انتظار وزارة الصحة، وجميعهم أحالهم األطباء للعال        فيفلسطينيا مدرجة أسماؤهم    

  . غزةفيالقطاع، ألنه ال يوجد لهم عالج وال دواء 

حيث ال أظن أنه خطر ببال أحد، حتـى         . المشهد من هذه الزاوية يبدو عبثيا وغير قابل للتصديق        

وان كان من أبالسة البشر، أن يحدث ذلك على أحد أبواب مـصر، وبحـق الفلـسطينيين الـذين             

 تستهدف جبهتها الشرقية، وان يـصبحوا       التيهديدات   يصدوا عنها الت   أنفرضت عليهم الجغرافيا    

 استقالت مصر منه منذ عقود، ودعك       الذي» الشقيقة الكبرى «دعك من موقع    . ضحايا ذلك الموقع  

 أن ينبغـي  مواجهة الغطرسة الصهيونية، وهو ما    في يقوم به القطاع     الذيأيضا من الدور المقاوم     
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 وال حتى عـن     قومياللحظة الراهنة ال عن واجب       فييكون محل حفاوة واحترام، ولكننا نتحدث       

ذلك انه ال يعقل ان تعمد إسرائيل إلى خنق         .  عن اعتبارات إنسانية وعملية بحتة     وإنماأمن األمة،   

 مـصر   فـي  يكون   أنوال يعقل   . القطاع من شماله، بينما تحكم مصر الخناق وتشدده من الجنوب         

ل األحمر، ثم ال يرفع فيها صوت يدعو إلى رفـع           مجالس للمرأة والطفولة وهيئات لإلغاثة والهال     

 يـصبحوا مجـرد     لكيحيث ال يتوقع أن يتخلى كل هؤالء عن إنسانيتهم          . الغمة عن أهل القطاع   

كما ال يعقل ان تتحجر قلوب أهل السياسة ومنظمـات المجتمـع            . أذرع وأدوات للمؤسسة األمنية   

 التـي ئا أمثال تلك الحاالت العارضـة       ، خصوصا الحقوقية منها، بحيث ال تحرك فيهم شي        المدني

 المقدمـة   في الوقت ذاته فإنه ال يعقل ان يعاقب الفلسطينيون جميعا ــ وأهل القطاع              فيذكرتها،  

 الـداخلي  مصر وبين حركة حماس، بسبب الصراع        فيمنهم ــ بسبب توتر العالقة بين السلطة        

  .مع اإلخوان فى مصر

 أي ال أجـد     لكننـي .  صدده القراءات والتأويالت   فيعدد   بات معقدا وتت   السياسيأدرى أن الملف    

حملة تجويع القطاع ـــ  : هي يتضمن ثالثة عناوين أساسية الذي اإلنسانيمسوغ إلغالق الملف  

ربما كـان   .  الخارج من أبناء القطاع    فيعالج المرضى ــ رعاية مصالح الدارسين والعاملين        

ا مفهومة، إال أننا ال نـستطيع أن نتجاهـل   موضوع المرضى يحتل أولوية قصوى ألسباب أحسبه  

 فـإن عـدد     علمـي وفى حدود   .  أوقفها أو دمرها إغالق المعبر     التيمصالح األلوف ومصائرهم    

المسجلين لدى وزارة داخلية القطاع من أصحاب المصالح الذين يريدون اجتياز المعبر وصل إلى              

جابة لرغبات الذين تـم تـسجيلهم       وقد أوقفت الوزارة تسجيل األسماء ألن االست      .  مواطن ٧٠٠٠

  . أشهر٧ و٦تستغرق ما بين 

العبث والالمعقول يذهب إلى أبعد من ناحية ألن معبر رفح يعد معبرا دوليا ال يجوز إغالقه حتى                 

 غزة استثنوا من ذلك، رغم ان إغالقه بالصورة الراهنـة يعـد             فلسطينيي ظل الحروب، لكن     في

 وجوه الفلسطينيين بتلك الطريقـة      في حين يغلق معبر رفح      جريمة حرب، من ناحية ثانية ألنه فى      

.  سيناء مفتوح طول الوقت أمام اإلسرائيليين ولم يغلـق يومـا واحـدا             فيالفظة، فإن معبر طابا     

 حين معبر طابـا مفتـوح   في يريدون اجتياز معبر رفح للضرورات اإلنسانية والحياتية،  واأللوف

رائيليين، وال أريد أن أقارن بين كراهيـة اإلسـرائيليين          الستمتاع ورفاهية وعطالت السياح اإلس    

 اختارت معاقبتهم وتشديد الخناق علـيهم،       التي القطاع وبين حسابات السياسة المصرية       لفلسطينيي

 تختل  الذي يجيد الحساب والصديق الغاضب      الذيلكن المقابلة تعيد إلى أذهاننا موقف العدو العاقل         

  .بين يديه معايير الحساب
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 قرر مجلسها يوما ما كسر حصار غزة، ومـا بـرح            التي ان الجامعة العربية     والمخزيدهش  الم

يدعو إسرائيل بين الحين واآلخر لرفع حصارها للقطاع التزمت الصمت إزاء موقـف الـسلطات               

. فلـسطيني  مليـوني المصرية من إغالق معبر رفح، ومن ثم تحول القطاع إلى سجن كبير لنحو              

 أفضل بكثير من تعـاطف األنظمـة العربيـة    الدولي ان التعاطف    لخزيواويضاعف من الدهشة    

.  ما برحت تعبر عن ذلك التعاطف بـين الحـين واآلخـر            التيتشهد بذلك وفود التضامن     . معهم

 للمرأة مع نـساء     العالمي قدم إلى القاهرة لالحتفال باليوم       الذي الغربي النسائيوأحدثها ذلك الوفد    

  .م منع الوفد من مغادرة مطار القاهرة والوصول إلى غزة، ث) مارس٨(غزة الصامدات 

 أزعم أن األولين مـن      فإنني ذلك مما ال يخطر على البال وال يكاد يصدقه العقل،            إن كل لئن قلت   

 ظلها تتغير   في التي زمانهم العتبروه من عالمات الساعة الصغرى        فيأهل السلف لو وقعوا عليه      

، بحيث يصبح الخلل والخطـل قاعـدة والـصواب شـذوذا            النواميس وتنقلب األمور إلى ضدها    

  .واستثناء

٣٠/٣/٢٠١٤الشروق، مصر،   

  

   الفلسطينية ـ اإلسرائيلية نحو تمديد أكيدالمفاوضات .٥٦

 ماجد عّزام

تتجه المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية نحو تمديد أكيد إثر تعثر الجهـود التـي قادهـا وزيـر                 

تي هدفت للتوصل إلى اتفاق سـالم نهـائي للـصراع فـي             الخارجية األميركي جون كيري، وال    

 اآلن على كيفية تمرير هذا التمديد، والصفقة التي سيتم التوصـل            المساعيبينما تنصب   . فلسطين

إليها إلخراجه بالشكل المناسب والمطلوب، كما عالقته باتفاق اإلطار الذي عمـل عليـه كيـرى                

  .الجانبينلشهور في مسعاه الدؤوب من أجل التقريب بين 

بداية نحن أمام شكل من أشكال اإلقرار األميركي باإلخفاق أو العجز عن التوصل إلى اتفاق سالم                

نهائي وفق الخارطة المقررة سلفاً، والتي أعلنها كيري نفسه في تموز الماضي، عندما تم اإلعالن               

ية نفـسه أمـام     عن استئناف المفاوضات بعد سنوات من التوقف، واآلن وكما أعلن وزير الخارج           

مارس الحالي، فإن الهوة ما زالت سـحيقة بـين الجـانبين            /الكونغرس في الثاني عشر من آذار     

وحاجز عدم الثقة عال جداً، ولتالفي اإلعالن عن الفشل وتداعيات ذلك السيئة جداً على المنطقة،               

لي، على األقل، علماً    وحتى على المصالح األميركية نفسها تم ابتداع فكرة التمديد لنهاية العام الحا           

  .أن االحتمال األرجح هو أن يتم تمديد المفاوضات لعام واحد على األقل
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قبل الحديث عن خارطة الطريق الجديدة التي تتـضمن تمديـد المفاوضـات، وتـدخل الـرئيس         

األميركي باراك أوباما شخصياً من أجل إقناع الفلسطينيين واإلسرائيليين بذلك، ال بد مـن إلقـاء                

 على المشهد التفاوضي الحالي، وأسباب تعثر الجهود ومساعي الوساطة التى قام بها جـون               نظرة

  .كيري على مدار سنة تقريباً

بدأ وزير الخارجية األميركي جهوده من نقطة الصفر تقريباً، وحاول جسر الهوة أو التوصل إلى               

الصلة، وإنمـا وفـق     حلول وسط ليس وفق قرارات الشرعية الدولية، وال حتى المرجعيات ذات            

التكتيك أو الفخ الذي نصبه له نتنياهو باختيار ملفي األمن والحدود أوالً، والتركيز علـى البعـد                 

األمني، واالنطالق إلى بقية الملفات من خالله، ثم السعي للتوصل إلى حلول وسط بين المطالـب                

سرائيلي، وتضمن خصوصاً   الفلسطينية العادلة والسقف العالي جداً الذي رسمه رئيس الوزراء اإل         

فكرة الدولة اليهودية والشروط األمنية التعجيزية في غور األردن كما الرفض القاطع لما يـصفه               

تقسيم القدس وضرورة بقائها موحدة تحت السيطرة اإلسرائيلية، وتـضخيم الكتـل االسـتيطانية              

في ذلك مستوطنة بيت     كي تضم معظم المستوطنات في الضفة الغربية بما          ٣ بدل   ١٠الكبرى إلى   

 مدينة رام اهللا، هذا السقف العالي جداً المتغطرس، والعنصري أثّر سـلباً             ضواحيآيل الواقعة في    

ومن هنا كان ابتداع فكرة اتفاق اإلطار لتحاشـي         . على جهود كيري وأوصلها إلى طريق مسدود      

  .وضات من ناحية أخرىاإلقرار بالفشل من ناحية، ولتوفير أرضية مناسبة ومقبولة لتمديد المفا

غير أن اتفاق اإلطار هذا لم يعد أمراً مسلّماً مفروغاً منه، بعدما جاء مسخاً ال يلبي الحد األدنـى                   

المطلوب فلسطينياً، وطبعاً ال يلبي السقف العالي والمتطرف لنتنياهو وأركان حكومتـه، ولـذلك              

 أفكار تعبر عن المواقـف      يجري الحديث اآلن عن ورقة غير ملزمة للطرفين، وحتى عن مجرد          

  .كما قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي أمام نواب حزبه األسبوع الماضي. األميركية

أمام هذا الواقع، وللتداعيات السلبية لفشل المفاوضات على إسرائيل، واحتمال تـشديد المقاطعـة              

ـ    -والعزلة الدولية ضدها، حتى من قبل حلفاء وأصدقاء لها وإقرار واشنطن             ال أوبامـا    كمـا ق

، كما لتأثير الفشل على معالجتها      وعرقلته جيفري جولد برغ بعدم قدرتها على منع ذلك          للصحافي

 أوباما شخصياً في العملية عبر استدعاءات أو        سالرئيللملفات األخرى الملحة في المنطقة، تدخل       

يني محمـود   لقاءات في البيت األبيض مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو والـرئيس الفلـسط            

عباس، حيث تركز النقاش على كيفية وآلية اإلعالن عن تمديـد المفاوضـات والـثمن المقبـول                 

فلسطينياً، والمفترض أن تدفعه تل أبيب كونها القوة القائمة باالحتالل، كما الجانب المستفيد أكثـر               

  .من تمديد المفاوضات
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اً من الوضع الفلسطيني الـداخلي المتـردي        الرئيس الفلسطيني ال يمانع مبدئياً فكرة التمديد انطالق       

وابتعاد شبح المصالحة داخل فتح أو بينها وبين حماس، كما لتردي أو برود عالقاته مـع قـوى                  

عربية رئيسة منشغلة بمشاكلها الداخلية أو متحفظة على طريقة معالجتـه لألزمـات الفلـسطينية               

جدية وفّعالة، بما في ذلك الذهاب أو باألحرى        المختلفة، وقبل ذلك وبعده االفتقاد إلى خيارات بديلة         

الرجوع إلى األمم المتحدة واالنضمام إلى بعض هيئاتها كون ذلك لن يؤدي إلى تحسين األوضاع               

  .الفلسطينية أو إحداث تحول ملموس على األرض أقله في المدى المنظور

فتقاد إلـى الخيـارات     إذن مع رفض اتفاق اإلطار الذي يلغي كل مرجعيات التفاوض السابقة واال           

البديلة الواقعية والقادرة على تعديل فوري وملموس لموازين القوى علـى األرض بـدا الـرئيس         

عباس منفتحاً على فكرة تمديد المفاوضات شرط الحصول على مقابل أو ثمن مناسـب يتـضمن                

قادة السياسيين  تجميد االستيطان واإلفراج عن األسرى القدامى والمرضى، كما النساء واألطفال وال          

مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي، وطبعاً تقـديم مـساعدات ماليـة للـسلطة                

وتسهيالت أمنية واقتصادية في الضفة الغربية، وربما أيضاً تخفيف الحصار عن قطـاع غـزة،               

  .لجعل التمديد مقبول شعبياً أو على األقل تمريره دون خضات سياسية وأمنية كبرى

لجانب اإلسرائيلي يبدو التمديد متسقاً مع التكتيك التفاوضي المتبع والباحـث عـن إطالـة               على ا 

المفاوضات إلى أبعد مدى زمني ممكن واستغالل الهامش المتاح لفرض الوقـائع علـى األرض               

 غير ذي صلة، وهذا ما دعا القيادية الفلسطينية البارزة          وجعلهاوإفراغ العملية برمتها من محتواها      

 عشراي للقول ان التمديد سيكون كارثي على المصالح الفلسطينية، وسيمكن تل أبيـب مـن                حنان

إكمال مشروعها التهويدي واالستيطاني في الضفة الغربية وصوالً حتى إلى إقامة إسرائيل الكبرى             

  .حسب تعبيرها الحرفي

ى التمديد بدأت   بعد تدخل الرئيس األميركي وحصوله على موافقات مبدئية من نتنياهو وعباس عل           

الطواقم التفاوضية التابعة لوزير خارجيته جون كيري بالعمل من أجـل بلـورة الـصفقة التـي                 

ستتضمن بالتأكيد تجميدا ما لالستيطان، وطبعاً خارج الكتل االستيطانية الكبرى مع إفراج ما عن              

ة تتساوق أساساً مع    األسرى، ولكن دون القادة الكبار، وطبعاً تسهيالت اقتصادية في الضفة الغربي          

فكرة نتنياهو واليمين اإلسرائيلي عن السالم االقتصادي قبل الخوض في الملفات الصعبة الحساسة             

  .والشائكة مثل الحدود والقدس والالجئين

إذا سارت األمور وفق ما هو جار حالياً ولم يقع حادث أو تطور خطير قادر على قلب المـوازين         

تمدد لعام أو سبعة شهور على األقل، غير أن هذا ليس أكثـر مـن               والتوقعات، فإن المفاوضات س   

 أكثر لواشنطن، وبدرجة أقل تل أبيب، المتبنيـة أصـالً           مؤاتيهمسكن وتأجيل لألزمة إلى ظروف      
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لفكرة إدارة الصراع بديالً عن حله، وكالعادة سيدفع الطرف الفلسطيني الضعيف والمنقسم علـى              

 المسار الحالي، كما عن ابتداع خيارات بديلة واقعية وناجعـة          نفسه الثمن كونه عاجزا عن تحسين     

  .للخروج منه

٣١/٣/٢٠١٤المستقبل، بيروت،   

  

  "إسرائيل" فلسطين وليست هي..  يوم األرضفي .٥٧

  الدولةمحمد سيف

ستظل أنظمة كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة ومبادرة السالم العربية، هي العقبة الحقيقية أمـام               

  .  من خطر هذا الكيان العدواني العنصري اإلرهابيتحريرنا جميعا 

  

***  

 قرن وعشنا عليهـا     ١٤فلسطين أرض عربية منذ الفتح اإلسالمي، اختصصنا بها ما يزيد عن             •

 ودافعنا عنها جيال وراء جيل، ونجحنا من قبل في تحريرها من الغزو الصليبي              .أبداولم نغادرها   

  ١٢٩١ ـ ١٠٩٦

بالحقوق اليهودية في فلسطين هي ادعاءات كاذبة، وكذلك كل األساطير          واالدعاءات الصهيونية    •

  .المزورة حول ارض الميعاد واألمة اليهودية والشعب اليهودي

والوجود اليهودي الصهيوني الحالي على ارض فلسطين هو وجود غير مشروع يـستند إلـى                •

ك االنتـداب البريطـاني     تواطؤ استعماري ودولي على امتداد قرن من الزمان، فوعد بلفور وص          

والهجرات اليهودية الكبرى في القرن العشرين وقرار التقـسيم وإعـالن قيـام دولـة إسـرائيل                 

ومعاهدات السالم العربية اإلسرائيلية، كلها غير مشروعة وتمت بـاإلكراه ضـد إرادة الـشعب               

  .اد الداخليالعربي ورغما عنه في ظل خضوعه لفترات طويلة من االحتالل األجنبي أو االستبد

ولقد اغتصب الصهاينة فلسطين من خالل ارتكاب أبشع أنـواع المـذابح وحـروب اإلبـادة،                 •

وما بني على اغتصاب هو اغتصاب ولو طال به الـزمن، فاألوطـان ال              . إلخراجنا من أراضينا  

  .بالتقادمتضيع 

ع ودولته دولـة     ذلك فإن هذا الكيان الصهيوني المسمى بدولة إسرائيل هو كيان غير مشرو            لكل• 

  .تكونغير مشروعة ولن 
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باإلضافة إلى ذلك فان هذا الكيان قام بهدف فصل مشرقنا عن مغربنا، والحيلولة دون وحـدتنا،                 •

وليكون عصا استعمارية دائمة لتأديبنا والحيلولة دون نهضتنا، إن وجوده يهددنا جميعـا ولـيس               

  .فلسطين فقط

  . تنازال عن أرضنا وتهديدا لوجودنا واستسالما لعدوناوعلى ذلك فإن االعتراف بإسرائيل يمثل• 

إن االعتراف يعني القبول بمشروعية االغتصاب الصهيوني لفلسطين، والقبول بصحة األساطير           • 

  الصهيونية حول األمة اليهودية والشعب اليهودي وحقه التاريخي في أرض الميعاد

 في تحرير   ١٩٤٨رر وطني، نجحت عام     وهو يعنى االعتراف بأن الحركة الصهيونية حركة تح        •

وطنها المغتصب من االستعمار العربي االسالمي، الذي يحتفلون بذكراه كل عام في عيد يطلقون              

  ".عيد االستقالل "عليه 

وإذا كان هذا صحيحا ــ وهو ليس كذلك ــ فإن الضفة الغربية وغزة، هي األخرى، وبذات                 •

  .ها عاجال أم آجال من االحتالل العربي لهاالمنطق، أرض يهودية مما يستوجب تحرير

وسيكون وبالقياس وجودنا نحن أيضا هنا في مصر وجودا غير مشروع، فنحن نمثـل، بـذات                 •

  .المنطق، احتالال عربيا إسالميا ألراضى الغير

إن االعتراف بإسرائيل في حقيقته هو عملية انتحار جماعي، بموجبـه تقـرر األمـة العربيـة                  •

 ١٤عترف بأن وجودها على هذه األرض هو وجود باطل وغير مشروع على امتـداد               االنتحار وت 

  .قرن وأكثر

كما أنه إذا كانت إسرائيل مشروعة ــ وهى ليست كذلك ــ فمن حقها أن تفعل مـا تريـده                    •

للحفاظ على وجودها وعلى أمنها، إن االعتراف بها يجعل من المقاومة إرهابـا، ومـن إرهابهـا          

  .شعبنا فاعترافنا بها يعطيها رخصة لقتلنا وإبادة النفس،ن دفاعا مشروعا ع

  .مجنونةإن االعتراف هو جريمة تاريخية وعملية انتحار  •

كما أن التنازل عن األوطان ليس من صالحيات أحد، فاألوطان ملكا جماعيـا مـشتركا لكـل                  •

 فليس من حقه التنازل أو      األجيال الراحلة والحالية والقادمة، ولكل جيل حق االنتفاع بالوطن فقط،         

  .التفريط او التصرف فيه

إن اعتراف األنظمة العربية بدولة إسرائيل، هو اعتراف غير مشروع وانحياز للعدو، كما أنـه                •

  .حق ال يملكوه

  .شيء يلزمنا في العالم على االعتراف بإسرائيل، ال  وإجماع دول•
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 فال يجب أن تكون مرجعية لنا على أى وجه، فكل           أما األمم المتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية      • 

الشرعيات الدولية والقوى الكبرى على امتداد قرنين من الزمان هي التي سلبت منا حياتنا واحتلت               

  .األصليأوطاننا وناصبتنا العداء وال تزال، إنهم العدو 

ـ             • وى ال يعطـى    إن العجز المؤقت عن تحرير أوطاننا، وتأخر النصر بسبب اختالل موازين الق

مبررا لالستسالم، وإنما يفرض علينا الصمود لحين توفير شروط النجاح ولو جاءت من األجيـال              

  .القادمة

كما إن في تاريخنا الحديث انتصارات كبيرة ومعارك تحرر ناجحة على امتداد الوطن العربي،               •

   فهل نستسلم اآلن ؟؟الجزائر، عاما مثل ١٣٠وبعض معاركنا استمرت 

، ١٩٧٣إن في تاريخنا القريب انتصارات حقيقية على الكيان الصهيوني وحلفاءه، مـصر             كما   •

، فلماذا نستسلم   ٢٠١٢، وغزة   ٢٠٠٦، ولبنان   ٢٠٠٠و ١٩٨٧، وانتفاضة فلسطين    ٢٠٠٠ولبنان  

  ونحن قادرون على النصر؟

 وانظروا حولنا لشعوب عظيمة قد تحررت وغيرت مصائرها، شعوبا ال نقل عنها حـضارة أو               •

  .وغيرهاوطنية، انظروا للصين والهند وفيتنام وجنوب إفريقيا 

كما أن السلوك العدواني المتكرر للعدو الصهيوني يقوى من قناعاتنا باستحالة القبول بوجـوده               •

 وصابرا وشـاتيال    ٨٢ و ٦٧ و ٥٦ وعدوان   ٥٥على أرضنا، فمذابح دير ياسين وكفر قاسم وغزة         

  . صحة مواقفنا المبدئيةتأكيد علىو  ه وغيرها،٢٠١٢و ٢٠٠٩وقانا وغزة 

 لم يأخذوا شيئا، بل فقدوا السيادة على أبسط         المقابل؟ثم الذين اعترفوا بإسرائيل، ماذا أخذوا في         •

  .قراراتهم

إن الذين يتصورون أنهم باعترافهم بإسرائيل، إنما يأخذون الممكن والواقعي الوحيد فـي ظـل                •

ر الظروف الدولية في المستقبل لصالح القـضية، إنمـا هـم            موازين القوى الحالية، إلى أن تتغي     

واهمون، فهم يتناسون تاريخنا على امتداد قرن كامل؛ فتسويات الحرب العالمية األولى ما زالـت               

  .رفضها لم نستطع المساس بها رغم اإلجماع على اآلن،قائمة حتى 

 تعديل ولـو طفيـف فـي        وها هي مصر بجاللة قدرها وقوتها ومكانتها عاجزة عن انجاز أي           •

 التي تقيد إرادتها إلى أبلغ حد       ١٩٧٩الترتيبات األمنية المفروضة بموجب اتفاقية كامب ديفيد منذ         

  .أرضهاوتمس سيادتها على 
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 هذا  .قادمةإن ما ستأخذونه من إسرائيل بالتسوية اليوم، سيكون هو نهاية المطاف لعقود طويلة               •

  .تفعل ولن .شيئاإن أعطتكم 

  .وخيانةالعتراف بإسرائيل استسالم إن ا •

٣١/٣/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع   

  

  درهم وقاية..  لحماية الوجود الفلسطيني في لبنانالفلسطينيةالمبادرة  .٥٨

 ماهر حسن شاويش

موحـدة  " مبـادرة " الفلسطينية في لبنان بإطالقها    واإلسالميةحسناً فعلت الفصائل والقوى الوطنية      

 الفلسطينية فـي مـؤتمر      -لبنان وتعزيز العالقات األخوية اللبنانية      لحماية الوجود الفلسطيني في     

  .صحفي عقد في قاعة الشهيد اللواء زياد األطرش بمخيم عين الحلوة

 الصحيح بتوقيتها الزماني والمكاني وبمضامينها الشاملة الذي أنتجه حـراك           االتجاههي خطوة في    

يلة، جال من خاللها الطرف الفلسطيني علـى        فلسطيني على كافة الصعد ولفترة زمنية ليست بالقل       

  .المستوياتأبرز القوى المؤثرة في صنع القرار اللبناني من جهات رسمية وشعبية شملت مختلف 

يجنب الفلـسطيني    القراءة المتأنية لبنود المبادرة تدلل على حرص القائمين عليها تضمينها كل ما           

سات المشهد اإلقليمي الذي يعج بتطورات دراماتيكية       الالجئ وأخيه اللبناني توترات المنطقة وانعكا     

   .والحساستتطلب التنبه لمفرزاته على العالقة الفلسطينية اللبنانية في هذا الظرف الدقيق 

 أن جميع األطـراف أرادتهـا       اللبنانيون،كما يردد األشقاء    " المبكلة"كما يتضح من خالل نقاطها      

عد وتيرة األحداث الناجمة عن األزمة الـسورية وتـأثر          خطوة استباقية ووقائية السيما بعد تصا     

الساحة اللبنانية بها عبر سلسلة من التفجيرات والهجمات طالت العمق اللبنـاني وكـذا الحـدود                

  .سواءاللبنانية السورية على حد 

الفلسطيني فيها كأداة قد سرع هذا الحراك وأكسبه أهمية لدى            فيه أن استخدام العنصر    كال ش ومما  

  .معتركهايع الحريصين على تفادي انغماس الفلسطيني والحؤول دون زجه في جم

حيث عاصـمة الـشتات     " مخيم عين الحلوة  "  كما رسالة المكان     واضحة،رسالة التوقيت للمبادرة    

 وبوضوح أكثر الجغرافية المكانية التي يعول عليها الـبعض          األكبر،الفلسطيني في لبنان وخزانه     

ل من شأنها العمل على فصل عرى العالقة األخوية بـين الـشعبين اللبنـاني               لتكون منطلقاً ألعما  

والفلسطيني، ومن ثم االستخدام والتوظيف السيء لهذه األعمال في خلط متعمد لـألوراق يختـار               

 انطالقاً مـن    فيها،جمل له     وال ةال ناق توقيته من يسعى لزج الفلسطيني الالجئ في معارك جانبية          

  .لسطيني على أنه الحلقة األضعف ومكسر العصانظرته الخاطئة للف
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لقد أراد الفلسطيني من هذه المبادرة أن تكون رسالة طمأنة ونقطة ارتكاز لبناء عالقة متينة مـع                 

شقيقه اللبناني ، ومنطلقاً لحوار جاد فلسطيني لبناني تصاغ من خالله عالقة الشعبين على قاعـدة                

ؤكد بأن مشروعه في أي جغرافيا يتواجد بها هو مـشروع           سليمة يؤكد الالجئ الفلسطيني فيها الم     

مكان لمشاريع التوطين والوطن البديل فيها، مهما اعتور الطريـق وصـعب             عودة وتحرير ، ال   

المسلك ومهما تكاثرت مشاريع الشطب والتصفية لحقوقه المشروعة والثابتة ، وربما يـدعم هـذا               

ئات الشعب الفلسطيني وشرائحه والذي ظهر جليـاً        اإلجماع الذي القته هذه المبادرة من مختلف ف       

  .في طبيعة ومستوى الحضور

في المقابل تحتاج هذه المبادرة من الطرف اللبناني دعماً وإسناداً على مختلـف الـصعد، وعلـى       

شـيطنة  "رأسها اإلعالم الذي اضطلع بدور تحتم بنود المبادرة الواضحة تغييـره لجهـة عـدم                

 كما يأمل الفلسطيني أن تدفع هذه المبادرة الطرف اللبناني إلـى            قصد، بقصد أو بغير  " الفلسطيني

العمل والسعي الجاد والحثيث لوضع خطوات قوننة الوضع الفلسطيني في لبنان موضع التنفيـذ،              

 والمدنية وعلى رأسها حقي العمل والتملك ما يشكل رافعة وضـمانة            االجتماعيةبما يؤمن الحقوق    

  .بين الشعبينلبناء العالقة المتينة 

 البل كل الظروف تـدفع      األرض،باختصار كل الظروف مواتية إلنجاح هذا الحراك عملياً على          

لتبني هذه المبادرة ودعمها بكافة السبل باعتبارها ضرورة يمليها الواقع وتتوق إليها كـل جهـة                

  .الشعبينتحمل على عاتقها مسؤولية، وتتمتع بأدنى حس من مقتضيات األمانة في كال 

  . درهم وقاية خير من قنطار عالج.وبكلمة

٢٩/٣/٢٠١٤  
 

   في الحرب والتطوير والمخاطر إسرائيليةأحاديث  .٥٩

 حلمي موسى

كل من يسمع الضباط اإلسرائيليين يتحدثون عن المخاطر التي تحيط بإسرائيل وتزايدها يخرج 

كانت إقليمية أو داخل وكل من يحاول قراءة المعطيات الميدانية سواء أ. بانطباع أن الحرب قريبة

وهذا يقود إلى االنطباع بأن المخاطر وحدها ال تشكل دافعا . إسرائيل يشعر بأن الحرب بعيدة

ومع ذلك هناك . للحرب وأن الظروف المحيطة كثيرا ما تشكل عامل تشجيع أو إحباط للحرب

 لها وإنما تحدث قناعة واسعة بأن الحرب يمكن أن تقع ليس ألن أيا من الطرفين يريها أو استعد

  .نتيجة انعدام السيطرة أو سوء إدارة األزمات
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والواقع أن الجيش اإلسرائيلي ألسباب مختلفة يشعر بالتوتر على كل الجبهات تقريبا بسبب إما 

تغير الواقع على هذه الجبهات أو جراء استشعاره بالجهل لما يجري فيها أو ربما بسبب إفراطه 

وكثيرا ما تصرفت إسرائيل على أساس أن ما تتطلع إليه . ي استخدامهافي التباهي بقوته ورغبته ف

. هو فرض قدرتها الردعية على محيطها وضمان أطول فترة من الهدوء والسالم على جبهاتها

وهي تشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن هذه القدرة تتأكّل ليس في مواجهة األنظمة وإنما 

  .في مواجهة المنظمات

 فعليا هذه األيام على الجبهة السورية سواء نسبت التسخين الحادث هناك لحزب اهللا أو وهذا قائم

لميليشيات مقربة من النظام السوري أو حتى لجماعات المعارضة السورية سواء أكانت جهادية أم 

وهو قائم بشكل مختلف بعض الشيء على الحدود مع مصر في سيناء حيث ورغم وجود . سواها

وطبيعي أن . توجد جماعات جهادية تحاول بين حين وآخر توجيه ضربات إلسرائيلمعاهدة سالم 

الحال على الحدود مع لبنان هش بسبب إيمان إسرائيل بأن مجرد وجود حزب اهللا يشكل خطرا 

والشيء نفسه يتعلق بقطاع غزة حيث توجد منظمات معادية . دائما عليها ال يمكن أن تتجاهله

  .ئيل وتحاول أن تخلق معها نوعا من توازن الرعبتعمل بشكل علني ضد إسرا

وطبيعي أن كل هذا الحديث يقع في الدائرة الحدودية المباشرة التي كثيرا ما أنزلتها إسرائيل في 

العقدين األخيرين من دائرة الخطر الكبير إلى دائرة الخطر المحتمل بعد أن صارت تركز على 

والجميع يعرف حجم التهديدات التي أطلقتها إسرائيل . يةالخطر اإليراني وتعتبر أنه صاحب األولو

ضد إيران ومشروعها النووي وما قيل عن مليارات الدوالرات التي أنفقـتها في تجــهيز 

بل ان هذه التهديدات ظلت تلعب دورا أساسيا في توتير . نفســها لضربة عسكرية منفردة

سابيع األخيرة بعدما أطلق وزير الدفاع، موشي العالقات بين إسرائيل واإلدارة األميركية حتى األ

  .يعلون العنان لهجمة جديدة ضد هذه اإلدارة وسياستها

فإسرائيل . ولكن موانع الحرب تكمن أيضا، أوال وقبل كل شيء في العالقة األميركية اإلسرائيلية

من يصعب تجد نفسها في موضع القادر على التصرف تكتيكيا حتى في ظل االختالف مع أميركا ل

جدا تخيل شن إسرائيل حربا على أي جهة مهما كانت من دون االرتكاز على عالقة جيدة مع 

فأميركا ليست مجرد داعم مالي أو تسليحي وإنما هي في األساس الداعم شبه الوحيد في . أميركا

 بأنها في الحلبة السياسية الدولية في عالم ال تزال أميركا تشكل فيه القطب األول حتى مع اإلقرار

  .مرحلة تراجع وانسحاب

ومن الجائز أيضا أن النظر إلى تقليصات ميزانية الدفاع اإلسرائيلية وكيف تكاثر الحديث عن 

، يقلل من حمى التخوف من »ذكي«، رغم محاوالت تحويله بشكل كامل إلى جيش »نحيف«جيش 



  

  

 
 

  

            ٥٣ص                                      ٣١٧٣ :   العدد    ٣١/٣/٢٠١٤اإلثنين  :التاريخ

رائيل في محيطها وفرت ومن الجائز أيضا أن سيرورة تفكك الدول التي تلحظها إس. حرب جديدة

. فرص جوهرية سمحت بتقليص الميزانيات ضمن رؤية استراتيجية لسنوات قادمة» نافذة«لها 

فاألزمة االقتصادية العالمية التي لم تقفز عن إسرائيل أجبرت حكومة نتنياهو على محاولة تخفيف 

. انفجار أزمة اجتماعيةاألعباء االقتصادية عن شرائح دنيا ووسطى في المجتمع اإلسرائيلي لمنع 

وكان الجيش اإلسرائيلي هو من اضطر إلى دفع الثمن ليس بمعنى أن التقليصات كانت هائلة وال 

  .حتى بمعنى أن التقليصات حدثت فعليا ولكن بمعنى أنه لم يسمح للجيش اإلسرائيلي بالتوسع

تتطلب تخصيص المزيد فالمخاطر والتهديدات الكثيرة التي يتحدثون عنها والتي تواجه إسرائيل 

كما أن غالء المواد وغالء المعيشة اضطرا الجيش لتدبر . من الموارد وهو ما لم يحدث فعليا

وهذا ما . أموره في إطار ميزانيته المحددة التي حاول مرارا زيادتها بشكل كبير من دون نجاح

ته ومخازنه االحتياطية اضطره إلى إجراء تقليصات في قوام هيئاته القيادية من ناحية وفي تدريبا

  .من ناحية أخرى

وإذا أضيف إلى ذلك نوع المصاعب التي يواجهها في ظل تراجع مكانة الجيش لدى الجمهور 

التي جرت إلى التحقيق واالعتقال » وثيقة هرباز«جراء األزمات التي تعصف به وآخرها أزمة 

ذ من المتوقع قريبا استدعاء إ. لدى الشرطة عددا من كبار الضباط، فإن الصورة تبدو متأزمة

رئيس األركان السابق غابي أشكنازي للتحقيق معه في احتمال تورطه في قضية التآمر لمنع 

تعيين رئيس أركان معين واختيار آخر بكل ما انطوى عليه ذلك من تزوير للوثائق أو التنصت أو 

  .تسريب معلومات

ة األخيرة لتكشف أن قادته يبحثون عن وجاءت قضية تعامل الجيش مع سفينة السالح اإليراني

وسائل لرفع المعنويات خصوصا أن التحقيقات أظهرت أنواعا من الفشل العملياتي في مواضع 

» صديقة«عموما إن توتر الجيش قاد إلى مقتل ضابط بنيران . عدة سواء في الضفة أو القطاع

  .األراضي المحتلةعلى الحدود مع غزة وإلى تنفيذ عملية في مخيم جنين كادت تشعل 

٣١/٣/٢٠١٤، السفير، بيروت  

  

   السيسيتعرقلواال  .٦٠

 ايلي أفيدار

أعلن وزير الدفاع المصري، المشير عبد الفتاح السيسي مؤخرا عن اعتزاله منصبه وعـن نيتـه                

. وقد نضجت الخطوة التي كانت متوقعة منذ بضعة اشهر        . التنافس في االنتخابات القريبة للرئاسة    

فالسياسة المصرية تحب الخطوات المنسقة التي تنـضج علـى          : ن إعالنا متسرعا  ولكن هذا لم يك   
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هكذا فقط يتحقق االستقرار في اكبر وأهـم        . مدى فترة طويلة بعد ان تكون كل الساحة اعدت لها         

  .دولة عربية

 برسـم   أيـضا  المـسلمين يـسمح      واإلخوانفسلوكه منذ عزل مرسي     . انتخاب السيسي مضمون  

طبيعة من سيؤثر، أكثر من أي شخصية اخرى، علـى المجـال الجغرافـي               ل األساسيةالخطوط  

السيسي، مثل مبارك حتى اكثـر منـه لـيس          . السياسي الذي سيتعين على إسرائيل أن تناور فيه       

له خارج  ’ طبيعي‘ حليف   إيجادوهو ليس صديقا للواليات المتحدة ومن الصعب        . صديقا إلسرائيل 

. ع الذي عرفت مصر كيف تنميه منذ منتصف القرن السابق         فالسيسي هو وطني من النو    . القاهرة

ومنذ أخذ زمام الحكم وهو يتعاون مع إسرائيل حين كان التنسيق ينسجم مع المـصلحة القوميـة                 

المصرية، ولكنه أتاح أيضا االنتقاد الفظ على إسرائيل بل ونشر قضية تجسس هاذية في توقيـت                

 حليفا إلسرائيل او لواشنطن وبالتأكيد ليس تابعا        مناسب وذلك كي يبث للشعب المصري بانه ليس       

  .لهما

ففضال عن تحالفهم مع حمـاس، فـان للقـوى          . على إسرائيل أن تفرح لسقوط االخوان المسلمين      

ولكن السيسي ليس مناهـضا للـدين،       . االصولية ميال الستعباد المصلحة القومية للفريضة اإللهية      

لسعودية التي ال تعرف تمامـا بانفتاحهـا وبحـساسيتها          والحليف المركزي له اليوم هي المملكة ا      

  .المناهضة لالسالم

 من قادة االخوان المسلمين بعد محاكمـة تظاهريـة قـصيرة            ٥٢٩حكم اإلعدام الذي صدر بحق      

فالسيسي ال يريد ان يتخذ صورة الدكتاتور االسوأ من مبارك، وال مصلحة له في              . وسخيفة سيلغى 

وقرار المحكمة يعطي الرئيس    . مسألة، والرسالة على أي حال وصلت     الشقاق مع الغرب في هذه ال     

وهكـذا  . أيضا فرصة الن يتخذ صورة الغفور والرحيم من خالل الغائه له، مع تسلمه زمام الحكم       

  .دون أن يدفع أي ثمن عام’ الصفحة الجديدة‘يحصل السيسي على احساس 

ولكن القصة أكثـر    .  على التالعب او الفساد    يرى الكثيرون في نسبة التأييد المذهلة للسيسي دليال       

فالفساد في مصر موجود، ولكنه ال يمكنه أن يفسر العطف الـشعبي الواسـع للجنـرال                 . تركيبا

السبب الحقيق هو التعب من الثورة ومن الفوضى، واالستقرار االقتصادي الذي يتوق له             . السابق

صبة الفاسدة لمبـارك ومقربيـه ولكنـه    لقد أراد الشارع المصري ان يسقط الع . المصري العادي 

  .عندما يجد صعوبة في توفير الغذاء األساس ألطفاله يصبح البقاء المصلحة االولى األسمى

فقد صدم ماليين المشاهدين من شريط اليوتيوب       . اإلخوان بصدمة حكم    أيضاال ينبغي االستخفاف    

لون تعرية الشابة الشقراء التي     الذي يظهر الطالب المصريين المتحرشين، الذين يتحسسون ويحاو       

  .ثارت في جامعة القاهرة وهي تلبس الجينز والقميص
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وهذا مثال على فقدان اللجام، التسيب العام       . مثل هذه الظاهرة ال يمكنها أن توجد في مصر مبارك         

وفضال عن ذلك فـان الـساحة االقتـصادية         . واالحساس بان كل عصبة الزعران تفعل ما تشاء       

وهي ستتحرك عندما يكون رب بيت في مصر يوضح بانـه           .  مبارك إسقاطدة منذ   المصرية متجم 

  . مؤسسات الحكمإلىسيعيد النظام الى الشوارع والمصداقية 

عبر هذا المنشور المزدوج المصالح واالستقرار يجب إلسـرائيل أن تتـصرف حيـال الـرئيس             

الهبوط، وستكون أزمات   وسيكون في العالقات حاالت من الصعود وستكون حاالت من          . السيسي

ال لعنـاق  .  من احساس المصيبة   أو يجب الحذر من النشوى      األوضاعوفي كل   . وستكون نجاحات 

الرئيس المصري الن العناق سيصبح عبئا عليه وعلى حكومته في الـشارع، ولكـن ال لـدهورة               

  .العالقات ايضا في كل لحظة جمود

مثل إسرائيل، فـان  . نظماتهم ان يعانقوا الجنرال   من المهم اال نطلب من يهود الواليات المتحدة وم        

علينا أن نسأل أنفسنا ما هـي مـصلحة         . الحب الكثير من واشنطن ليس هدية ايجابية في القاهرة        

عمل ذكـي كهـذا سيـضمن       . الحكم المصري في كل لحظة معينة، وكيف تستوي مع مصالحنا         

. ا مؤخرا والسيسي قادر على أن يعيده      هذا االمر الذي ينقصنا جد    . االستقرار في الجبهة الجنوبية   

  .في عهد الجنرال يجب العودة للحديث بالعربية
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