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 إسرائيميفي الخميل إحداىا خططت ألسر جندي  فمسطينية خالياثالث  تقالاع " يكشف عنالشاباك" 2

كشؼ جياز األمف العاـ اإلسرائيمي )الشاباؾ( عصر األربعاء النقاب عف أنو ألقى مؤخًرا القبض : الخميؿ
خاليا فمسطينية في منطقة الخميؿ جنوب الضفة الغربية بضمنيا خمية لمسمحيف مف حركة عمى ثالث 

حماس خططت ألسرى جندي إسرائيمي. وأوضحت اإلذاعة إنو تـ اعتقاؿ أعضاء الخمية الثالثة وتقديـ لوائح 
 اتياـ ضدىـ.

عف تفجير عبوة ناسفة  في منطقة يطا وتتحمؿ المسؤولية -بحسب اإلذاعة-أما الخمية الثانية، فقد عممت
 بواسطة ىواتؼ خموية في شير نيساف/ أبريؿ الماضي.

وأشارت إلى أنو ألقي القبض عمى الخمية الثالثة المكونة مف أربعة أفراد حيث قامت برشؽ سيارات إسرائيمية 
طالؽ النار عمى سيارات مدنية وعسكرية.  بالحجارة وا 

يمي أف أحد المعتقميف ىو شقيؽ أسير محرر مف حركة حماس أفرج وذكرت القناة الثانية مف التمفزيوف اإلسرائ
وأوضح أف  عنو في صفقة تبادؿ األسرى حوؿ الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط حيث أفرج عنو لقطاع غزة.

عاما( ىو المسؤوؿ عف خمية حماس، حيث كاف قد اعتقؿ عدة مرات سابًقا "بتيمة  21معتز القواسمة )
وبحسب القناة فإف القواسمة خطط مع اثنيف آخريف لتنفيذ عممية خطؼ أو قتؿ  العمؿ لصالح حماس".

 منسقة.
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عاما( ومحمد  26وأشارت إلى أف الخمية الثانية تنتمي إلى حركة فتح، زاعمة أف كؿ مف محمود داوود )
طرؽ في عاًما( اعترفا أنيما فجرا عبوة ناسفة صنعت محميا بسيارة إسرائيمية عمى إحدى ال 26محامرة ) 

 .2007أبريؿ الماضي، وىجوًما عمى شاحنة في منطقة يطا إضافة ليجمات بالقنابؿ عاـ 
ولفتت إلى أف مف بيف المعتقميف نجؿ القيادي في حركة حماس في الخميؿ النائب محمد جماؿ النتشة، 

يا بالحجارة موضحة أنو وجيت لو تيمة المسؤولية عف مقتؿ مستوطف ونجمو بعد انقالب سيارتيما جراء رشق
 .2011في سبتمبر 

 23/5/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 عباس لـ"النيار": تبادل الرسائل مع نتنياىو وصل إلى حائط مسدود 4
تبادؿ الرسائؿ مع رئيس الوزراء  إفكشؼ الرئيس الفمسطيني محمود عباس في مقابمة مع "النيار" 

تساعد عمى  أفكاراتقدـ الواليات المتحدة " أفائط مسدود". وأمؿ ح إلىبنياميف نتنياىو "وصؿ  اإلسرائيمي
مع  المفاوضات مف خالؿ ما طمبناه لجية وقؼ االستيطاف واالعتراؼ الرسمي بحدود  إلىالعودة 
ال بصريح العبارة سنذىب أراضتبادؿ  المتحدة النتزاع مقعد فمسطيف دولة غير عضو في  األمـ إلى... وا 

 أف إلىدولة ييودية ليس شأف الفمسطينييف. وخمص  بإسرائيؿاالعتراؼ  أفية". واعتبر الجمعية العموم
 "قادمة عمى شيء كبير". إسرائيؿ أفمعناه  إسرائيميةتأليؼ حكومة وحدة وطنية 

بدأ تطبيؽ اتفاؽ المصالحة مع حركة حماس فإف الحكومة  إذاوعف الوضع الفمسطيني الداخمي، قاؿ انو 
القرار الفمسطيني ىو عدـ التدخؿ  أف وأكد"سوؼ ينتيي دورىا ووجودىا".  أياـفياض قبؿ  التي ألفيا سالـ

ولبناف ومرة  األردف"في الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية". وأضاؼ: "تدخمنا ثالث مرات ودفعنا ثمنًا غاليًا: في 
 .. ولالطالع عمى نص الحوار: ثالثة في الكويت وال نزاؿ ندفع حتى اليوـ".

http://www.annahar.com/article.php?t=arab&p=3&d=24740 

 //النيار، بيروت، 
 

 ىنية: انتخابات مصر ستحدد مستقبل القضية الفمسطينية  3
انتخابات الرئاسة التي تجري في جميورية عد رئيس الحكومة الفمسطينية بغزة إسماعيؿ ىنية نتائج : غزة

وأشار ىنية في تصريح مقتضب وصؿ  مصر العربية بانيا ستحدد مسار ومستقبؿ القضية الفمسطينية.
 وكالة "صفا" نسخة عنو إلى أف نتائج ىذه االنتخابات سوؼ تؤسس لدور وموقع األمة في خارطة العالـ.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 عريقات: لجنة المتابعة العربية تبحث الشير المقبل التطورات بعد رسالة نتنياىو 4
أعمف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية د.صائب عريقات لػ"األياـ"  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:

ية القاىرة لبحث أف لجنة المتابعة لمبادرة السالـ العربية ستجتمع مطمع الشير القادـ في العاصمة المصر 
 وقد تقرر عقد االجتماع في الثاني مف الشير المقبؿ. التطورات السياسية في عممية السالـ.

وقاؿ عريقات، "ستجتمع المجنة مطمع الشير القادـ، لـ يحدد حتى اآلف اليوـ الذي ستجتمع فيو لجنة 
أضاؼ، "عمى جدوؿ األعماؿ ستكوف المتابعة ولكف االجتماع سيعقد في األسبوع األوؿ مف الشير القادـ"، و 

 الخطوات القادمة المتخذة فمسطينيًا وعربيًا عمى ضوء التطورات".

http://www.annahar.com/article.php?t=arab&p=3&d=24740
http://www.annahar.com/article.php?t=arab&p=3&d=24740
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وأشار إلى أف التوجو إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى مكانة دولة غير عضو في األمـ 
 المتحدة ىو احد الخيارات المطروحة، وقاؿ، "ىذا احد الخيارات المطروحة".

حث التطورات في ضوء الرسالة التي تمقاىا الرئيس محمود عباس مف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف وستب
 نتنياىو، مؤخرًا، ردًا عمى الرسالة التي وجييا لو الرئيس عباس الشير الماضي.

 //األيام، رام اهلل، 
 

 طينيين باألزمة المبنانيةقادة لبنان يعمن فييا عدم تدخل الفمس إلىرسالة من عباس األحمد:  5
يو بي آي: قاؿ عضو المجنة المركزية في حركة فتح عزاـ األحمد، األربعاء، إنو ينقؿ رسالة مف  -بيروت 

في لبناف لف يكونوا طرفًا سمبيًا في  فالفمسطينييبأف  المبنانيالقادة  إلىالرئيس الفمسطيني محمود عباس 
 األزمة الحالية التي يمر بيا لبناف.

في تصريح إثر اجتماعو برئيس الحكومة المبنانية نجيب ميقاتي في بيروت بعد أف كاف التقى  األحمداؿ وق
قائد الجيش العماد جاف قيوجي، ورئيس مجمس النواب نبيو بري، إنو نقؿ رسالة مف الرئيس الفمسطيني 

، بأف نكوف طرفًا ففمسطينيو الأننا ثابتوف عمى السياسة نفسيا ولف نسمح ألنفسنا نحف "محمود عباس مفادىا 
 ."سمبيًا في األزمة الحالية

وتابع  ."أريد أف أؤكد أننا لف نقبؿ بأف نكوف طرفًا في الصراع، ونحف ننأى بأنفسنا أف نكوف كذلؾ"وأضاؼ 
سنتصدى ألية محاولة لجر المخيمات الفمسطينية في لبناف، وسنعمؿ إلبعاد العنصر الفمسطيني عف أف "

 ."لبنانية –نزاعات لبنانية يكوف طرفًا في 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 لمتصويت في الكنيست "قانون التسويات"تدين نية طرح ما يسمى  رام اهلل: وزارة الخارجية 6

بقانوف "أدانت وزارة الخارجية وبشدة، التوجو إلجراء تصويت في الكنيست اإلسرائيمية عمى ما يسمى  :راـ اهلل
يستيدؼ إضفاء الشرعية عمى البناء االستيطاني عمى أراض فمسطينية خاصة، كما الذي  "التسويات

يستيدؼ تشجيع التبرعات الخاصة لتمويؿ نشاطات جمعيات تعمؿ في ىذا المجاؿ، مف خالؿ إعفاء 
 %.ضريبي ليا بنسبة 

خ عمى األرض الفمسطينية إنيا إذ تستنكر ىذا العدواف اإلسرائيمي الصار "وقالت الوزارة في بياف ليا األربعاء، 
المحتمة، وىذا االستيتار بإرادة المجتمع الدولي، ودعواتو إلحياء عممية السالـ، فإنيا تطالب الرباعية الدولية 
بتحمؿ مسؤولياتيا إزاء ىذا العدواف، والعمؿ مف أجؿ وقفو فورا، وتحميؿ الحكومة اإلسرائيمية كامؿ 

 ."فاوضات وتدمير مبدأ حؿ الدولتيفالمسؤولية عف إفشاؿ عممية السالـ والم
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 يقبل استقالة عبد ربو من منصب المشرف عمى اإلعالم عباس 7

إف الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( قبؿ  "الشرؽ األوسط"قالت مصادر فمسطينية لػ لندف:
ر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، مف منصبو مشرفا عاما عمى استقالة ياسر عبد ربو أميف س

 ."وفا"اإلعالـ الرسمي الفمسطيني بما في ذلؾ اإلذاعة والتمفزيوف ووكالة 
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وحسب المصادر، فإف عبد ربو اضطر إلى تقديـ االستقالة التي قبميا الرئيس عباس عمى الفور بعد أف 
غير مرة بعبد ربو لتأكيد  "الشرؽ األوسط"واتصمت  أمس، بيف االستقالة واإلقالة.خيره أبو مازف ليمة أوؿ مف 

 ."الرجاء ترؾ رسالة صوتية"الخبر أو نفيو، ليأتييا الرد في كؿ مرة بأف ىذا الياتؼ مغمؽ حاليا.. 
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 السمطة جرار: يجب إعادة االعتبار لمنظمة التحرير ومراجعة دورالنائب  8

أكدت النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني خالدة جرار بأف المدخؿ لعالج الوضع الفمسطيني : راـ اهلل
يكوف عبر إعادة االعتبار لمنظمة التحرير الفمسطينية وتفعيؿ دورىا السياسي". أفالقائـ "يجب 

( |لػ"قدس برس" األربعاء )وقالت القيادية في "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" في تصريحات خاصة 
بأف "منظمة التحرير ىي الممثؿ الشرعي لمشعب الفمسطيني في الداخؿ والخارج، عمى عكس السمطة التي 
تمثؿ الضفة الغربية وقطاع غزة، لذلؾ يجب تفعيؿ دور المنظمة كحركة تحرر، ويكوف ذلؾ مف خالؿ 

شيرة إلى أف "السمطة الفمسطينية يجب أف ال تكوف الدعوة النتخابات جديدة لممجمس الوطني الفمسطيني"، م
ودعت إلى "مراجعة سياسية شاممة  المجتمع الدولي". أماـفوؽ منظمة التحرير، ألنيا ىي الممثؿ الحقيقي 

لدور السمطة، خاصة منيج التفاوض الذي مارستو خالؿ السنوات الماضية، وذلؾ إلعادة ترتيب الوضع 
  .الفمسطيني"

 //قدس برس، 
 

 مدارس غزة تبدأ تدريس العبرية العام المقبل 9
بالرغـ مف كؿ ما يعانيو الغّزاويوف، يفتخر سكاف القطاع بنسبة األمّية الضئيمة عندىـ والتي ال تتجاوز 

مف الخريؼ المقبؿ، سيصبح بإمكاف طالب الصفوؼ  وابتداءالبنؾ الدولي.  أرقاـحسب  ةبالمائالواحد 
 تابعة حصة "اعرؼ عدوؾ" لتعميـ المغة العبرية.الثانوية في القطاع م

، قررت حكومة حماس المصادقة عمى القرار حصة المغة العبرية في مدارس القطاع عاـ  إلغاءفبعد 
ُُ مف الصؼ التاسع.  الجديد الذي يسمح لطالب القطاع بتعمـ المغة العبرية بدءًا

مطر لصحيفة نيويورؾ تايمز الخطوة بقولو "انو وبرر مدير عاـ وزارة التربية في حكومة حماس محمود 
"نحف  مضيفًا: ،"مف خالؿ المغة العبرية اإلسرائيمييفيمكننا فيـ تركيبة المجتمع اإلسرائيمي وطريقة تفكير 

 ."كعدو ونعّمـ طالبنا لغة العدو إسرائيؿ إلىننظر 
 أنيا إالس في العاـ الدراسي المقبؿ. حكومة غزة لـ تحدد بعد المواد التي َسُتدرّ  إفوتقوؿ النيويورؾ تايمز 

مستويات بدءًا بالصؼ التاسع، وستكوف متوفرة لمشباب والشابات.  أربع إلىالصفوؼ ستقّسـ  أف أكدت
 إلى، قبؿ االنتقاؿ أولىسبتمبر المقبؿ كمرحمة  /أيموؿعشريف مدرسة تقديـ ىذه المادة في  إلىعشرة  أوستبد

 قت الحؽ.الباقية في و  الثانويات الػ 
ىذه المادة كصؼ تدريب لجواسيس مستقبمييف، يطرح  إلىوتعمؽ الصحيفة بالقوؿ انو في حيف ينظر البعض 

البعض استعماالت عممية لّمغة العبرية. وعمى سبيؿ المثاؿ، يستطيع الفمسطينيوف الذيف درسوا المغة العبرية 
فيـ األخبار والعمؿ في مجاؿ  إلى إضافة، ميةاإلسرائيمؿء االستمارات المتعمقة بالطبابة في المستشفيات 

 اإلعالـ.
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تعميـ المغة العبرية في الصفوؼ الثانوية سيبدأ  أفوقاؿ المسؤوؿ في وزارة التربية في حكومة غزة زياد ثابت 
اإلسرائيمية عف  سكاف محصورًا بالجامعات فقط. ونقمت صحيفة ىآرت أفبدابة العاـ الدراسي المقبؿ، بعد 

وتدريب  إيجادعمى الطالب التعرؼ عمى اكبر عدد ممكف مف المغات واف الحكومة تحاوؿ  إف ثابت قولو
 مدرسيف لّمغة العبرية.
المغة العبرية منتشرة في قطاع غزة، خاصة بيف الفمسطينييف الذيف كانوا يعمموف في  أفوتضيؼ الصحيفة 

 القطاع. إغالؽالمدف اإلسرائيمية قبؿ 
قاؿ نائب  إذيديعوت احرونوت انتقاد السمطة الفمسطينية لقرار حكومة حماس، مف ناحيتيا، نقمت صحيفة 

السمطة الفمسطينية لـ تطرح يومًا تعميـ المغة العبرية في المناىج  أفزيد  أبووزير التربية في راـ اهلل محمد 
 الدراسية.
عمى المنياج  ختالؼاالحد  إلىبيف فتح وحماس  االنقساـيصؿ  أفزيد انو مف غير المقبوؿ  أبووأضاؼ 

 إلىزيد وزارة التربية في غزة  أبو، دعا العبريةال اعتراض موجود حوؿ تعمـ المغة  أفالدراسي. وفيما اعتبر 
 التشاور مع السمطة الفمسطينية لوضع منياج موحد لمضفة الغربية والقطاع.

 //الحياة، لندن، 
 

 لمسماح بإدخال أسمحة تابعة ليا "إسرائيل"الضغط عمى  اإلدارة األمريكيةالسمطة طمبت من "قدس نت":  20
كشفت مصادر فمسطينية مطمعة، مساء األربعاء، بأف السمطة الفمسطينية تقدمت بطمب مف اإلدارة : راـ اهلل

األميركية بالضغط عمى الجانب اإلسرائيمي مف أجؿ الموافقة عمى دخوؿ أسمحة تابعة لقوات األمف 
تعزيز قدرتيا عمى تطبيؽ القانوف وفرض األمف في المدف التي تخضع لمسيطرة  الفمسطيني، وذلؾ مف أجؿ

 الفمسطينية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لػ وكالة قدس نت لألنباء إف "ىناؾ أسمحة تابعة ألجيزة األمف 
ترفض إسرائيؿ إدخاليا لألراضي الفمسطينية وىذا يحد مف قدرة أجيزة األمف عمى فرض األمف في 
محافظات الضفة الغربية، مضيفة " بأف السمطة تقدمت بطمب لإلدارة األميركية مف أجؿ العمؿ عمى إدخاؿ 

 ىذه األسمحة التي ال زالت موجودة في األراضي األردنية إلى مناطؽ الضفة". 
 آالؼ منتسب في جياز األمف الوطني الفمسطيني بالمقابؿ يوجد ىناؾ  وأكدت المصادر أف "ىناؾ 

طعة سالح فقط، وىذه الكمية غير كافية ليذا العدد مف العناصر، موضحة" أنو في ضوء األحداث األخيرة ق
التي شيدتيا مدف بالضفة وكاف آخرىا إطالؽ النار عمى منزؿ محافظ جنيف، فإف ذلؾ تطمب العمؿ الفوري 

 مف أجؿ ضبط األوضاع بصورة مشددة". 
، فإنو يحظر عمى السمطة لجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي عاـ ووفقا إلتفاقية "أوسمو" الموقعة بيف ا

إدخاؿ أي أسمحة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إال بموافقة مسبقة مف الجانب اإلسرائيمي، فيما توافؽ 
إسرائيؿ عمى إدخاؿ كميات محدودة مف األسمحة لتصؿ إلى يد قوات األمف، بينما رفضت إسرائيؿ في 

 آليات مدرعة وذخائر تقدمت بيا روسيا لمسمطة الفمسطينية إلى الضفة الغربية. السابؽ إدخاؿ 
وفي وقت الحؽ، أكدت مصادر فمسطينية، أف الرئيس محمود عباس أصدر تعميمات لقادة األجيزة األمنية 
 برفع الغطاء األمني عف أي منتسب مف أجيزة األمف يثبت تورطو في قضايا خارجة عمى القانوف، وذلؾ في

 أعقاب حادثة إطالؽ النار عمى محافظ جنيف الراحؿ قدورة موسى.
 //وكالة قدس نت، 
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  األمنيفمول الفمتان  رلظيو  أدىوتورط منتسبين  األمنالضميري: تراخي  22

التحقيقات التي تجرييا السمطة  أفالمواء عدناف الضميري  األمنية األجيزةقاؿ الناطؽ باسـ  :معا - بيت لحـ
الناس واالتجار بو وترىيب المواطنيف مف  أماـف كشفت قضايا جديدة تتعمؽ بحمؿ السالح العمني في جني

النار عمى منزؿ المحافظ المتوفى  إطالؽقبؿ خارجيف عف القانوف فضال عف اعتقاؿ المتورطيف في حادث 
 قدورة موسى.

قانونية لمقضاء  إجراءاتبؿ  أمنيةمة ليس حم األمنية األجيزةفي مقابمة مع وكالة "معا": ما تقوـ بو  وأضاؼ
في  األمنية األجيزةوانفجر مؤخرا بسبب تراخي  مف سنوات... ألكثرالذي استمر  األمنيعمى فموؿ الفمتاف 

 إلى أدىالسياسي والوضع االقتصادي الصعب وممارسات االحتالؿ  األفؽ انسداد أفكما  ،المراحؿ السابقة
ىؤالء  أفالتحقيقات كشفت  أف . وأوضحلبث موضوع الفوضى" رىأخالكرة مرة  إعادة أشخاصمحاولة 

 األمنية األجيزةالخارجيف عف القانوف لدييـ اتصاالت مع نظراء ليـ في مدف ومحافظات مختمفة واف 
 القانونية في كؿ المحافظات لمقضاء عمى ذيوؿ الفمتاف. اإجراءاتيمستمرة في 

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 

 يعتقل القيادي بفتح العقيد بالمخابرات عدنان اليندي  أمن جنين 24
اعتقمت األجيزة األمنية في جنيف القيادي البارز في حركة فتح ورئيس المجنة الشعبية لمخدمات : الضفة

عاًما( ونقمتو إلى سجف أريحا لمتحقيؽ معو عمى خمفية أحداث جنيف بمخيـ جنيف عدناف اليندي )
 األخيرة. 

ر لوكالة "صفا" إف االعتقاؿ تـ أمس وأف ىناؾ تكتـ كبير مف قبؿ المحيطيف بو عمى عممية وقالت المصاد
االعتقاؿ، كما أف األجيزة األمنية تتكتـ وال تصدر بيانات حوؿ اعتقاليا لشخصيات سياسية كبيرة في جنيف. 

 ية لمخدمات منذ ويحمؿ اليندي رتبة عقيد في المخابرات العامة الفمسطينية، وىو يرأس المجنة الشعب
وتشير المصادر لوكالة "صفا" إلى أف اليندي  سنوات، وىو مف القيادات البارزة بحركة فتح في المنطقة.

متورط بشكؿ مباشر بأحداث جنيف األخيرة وعمميات إطالؽ النار وأف اعتقالو جزء مف عممية متدحرجة 
 الستيداؼ شخصيات بارزة أخرى بجنيف.

 //ينية )صفا(، وكالة الصحافة الفمسط
 

 حد القادم بين الفصائلألبو زىري: المشاورات لتشكيل الحكومة ستبدأ اأ 23

في حديث لمدستور تفاؤلو بنجاح  ،د.سامي ابو زىري حماس أبدى الناطؽ باسـ حركة :سمير حمتو -غزة 
تحقيؽ المصالحة وقاؿ نحف حريصوف عمى  ،اتفاؽ القاىرة الذي جرى توقيعو األحد الماضي برعاية مصرية

وىذا ما عبرنا عنو وترجمناه خالؿ او بعد إعالف الدوحة. وأضاؼ سنمتـز بتنفيذ كؿ بنود االتفاؽ موضحا 
 فتح وتنفيذىا لما جاء فيو . كةأف نجاح االتفاؽ مرىوف أيضا بمدى تعاطي حر 

ورات بموجب االتفاؽ اف المشاورات لتشكيؿ الحكومة ستبدأ االحد القادـ بيف الفصائؿ مضيفا المشا»وقاؿ 
 ستستغرؽ عشرة أياـ وبعدىا نامؿ اف يتـ اإلعالف عف الحكومة بمقاء يجمع الرئيس محمود عباس واالخ 
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خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفي نفس الوقت تعمؿ لجنة االنتخابات مف اجؿ 
 «.التحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية

 24/5/2012الدستور،عمان، 
 

 قانون االستيطان ويشيد بإلغاء جنوب إفريقيا محاضرة لديبموماسي إسرائيمي يدين الرشق 24

لقانوف االسرائيمي إقرار الكنيست  ،أداف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشؽ: بيروت
مستوطنات "تشجيع االستيطاف" الذي ييدؼ إلى إعطاء تسييالت إلقامة مباف استيطانية جديدة، وتوسيع ال

القائمة في األراضي الفمسطينية المحتمة، واعتبر ذلؾ إمعانا في سياسة سرقة األرض وتيجير أىميا 
 الشرعييف.

( أوردىا عمى موقعو عمى "فيسبوؾ" 5|23عمى صعيد آخر أشاد الرشؽ في تصريحات لو اليوـ األربعاء )و 
المقرر أف يمقييا نائب السفير الصييوني بقرار إحدى الجامعات في جنوب أفريقيا إلغاء محاضرة كاف مف 

في مدينة "نيموكو"، ودعا بقية الدوؿ الحرة في العالـ إلى اتخاذ مثؿ ىذه القرارات الوطنية بحؽ مف قتؿ 
 وىجر ونكؿ بالشعب الفمسطيني. 

 23/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 مبحوحغتيال الإفوزي برىوم يدعو لمقاضاة منتجي فيمم صييوني حول  25

وصؼ الناطؽ الرسمي باسـ حركة "حماس" فوزي برىوـ الفيمـ اإلسرائيمي اليزلي حوؿ اغتياؿ القيادي : غزة
في الحركة محمود المبحوح بدبي )قبؿ سنتيف ونصؼ( بأنو "إساءة متعمدة، وتشويو مقصود لرموز وقيادات 

 الشعب الفمسطيني، والمدافعيف عف الحرية".
( إلى وقؼ ما سماه بػ "الميزلة"، وطالب األوساط 5-23في اليوـ األربعاء )ودعا برىوـ في تصريح صح

 الفمسطينية والحقوقية، وكؿ المحبيف لمشعب الفمسطيني أف "ينبروا لمدفاع عف ىذه القضية العادلة".
ف كما طالب نقابة المحاميف الفمسطينييف، واتحاد المحاميف العرب، واالتحاد العالمي لممحاميف بالدفاع ع

 ىذه القضية، ورفع دعاوى قضائية ضد ىذه الشركة، ووقفيا عف إنتاج ىذا العمؿ المشيف.
 23/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 سرائيميينإتيام ضد احماس تشيد بإعداد تركيا لوائح  26

ألسبؽ غابي أشادت حركة "حماس" بقياـ النيابة التركية إعداد لوائح اتياـ ضد قائد ىيئة األركاف العسكرية ا
 اشكنازي باإلضافة إلى ثالثة ضباط آخريف تدينيـ بقتؿ المتضامنيف األتراؾ في أسطوؿ الحرية. 

واعتبر القيادي في الحركة مشير المصري، في حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف" أف الخطوة التركية تعزز العدالة 
اؾ الذيف قتموا بدـ بارد، مؤكدًا أف ىذه الدولية وتنتصر لدماء أبناء الشعب الفمسطيني والمتضامنيف األتر 

 الخطوة تعبر عف موقؼ الشعب التركي المنتفض ضد سياسة االحتالؿ المجرمة ضد الفمسطينييف. 
 ودعا المصري المدعي العاـ التركي لممصادقة عمى لوائح االتياـ التي أعدتيا النيابة التركية والمطالبة 

 
ة الجنايات الدولية، منوىًا إلى أف اليجوـ اإلسرائيمي الذي شنتو عمى بإحالة مرتكبي ىذه الجريمة إلى محكم

 أسطوؿ الحرية المتوجو لغزة عبر عف إرىاب دولة االحتالؿ. 
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 23/5/2012فمسطين اون الين، 
 

يران 27  الشرق األوسط: إنشقاقات داخل أجنحة فتح العسكرية في غزة لحساب حزب اهلل وا 

فمسطينية مطمعة إف ثمة خالفات حادة تتصاعد بيف مسؤوليف في  قالت مصادر: راـ اهلل: كفاح زبوف
تشكيالت فتح المسمحة في غزة، تحوؿ دوف توحيدىا تحت مسمى وقيادة واحدة، كما يتمنى الكثيروف، 
خصوصا بعد تشكيؿ قيادة سياسية جديدة لمحركة في قطاع غزة. وأكدت المصادر أف ىذه الخالفات تطورت 

قاقات داخؿ مجموعات فتح المسمحة، وتشكيؿ أخرى تتمقى الدعـ المالي والرعاية مؤخرا، وقادت إلى انش
 والتوجيو مف إيراف وحزب اهلل.

جيودا كبيرة بذلت في الشيور الماضية لتوحيد المجموعات »، أف «الشرؽ األوسط»وأوضحت المصادر، لػ
الخالفات تفاقمت »افت أف وأض«. المسمحة المختمفة تحت لواء قيادة فتح، إال أف ىذه الجيود فشمت

وتابعت القوؿ: إف «. ووصمت إلى حد االنقساـ داخؿ بعض التشكيالت المسمحة المعروفة واألقوى في فتح
أحد مسؤولي مجموعات )أيمف جودة( المعروفة، انفصؿ عنيا وشكؿ مجموعات جديدة تحت اسـ )كتائب »

 «.سمحيف مف التشكيالت األخرىعبد القادر الحسيني(، ويعمؿ اآلف عمى استقطاب عشرات الم
وبحسب المصادر فإف ىذا المسؤوؿ التقى منذ فترة قصيرة بقيادات مف الحرس الثوري اإليراني، ومف حزب 
اهلل، في لبناف، ومف ثـ عاد لمقطاع وأعمف انفصالو عف المجموعات التي كاف ينتمي ليا، وكاف أيضا 

 ويعمؿ جاىدا اآلف لتوسيع قاعدتيا. يدعميا سابقا حزب اهلل، وشكؿ مجموعتو الجديدة،
ىذا المسؤوؿ عقد لقاءات مع قيادات حالية، وحتى سابقة كانت تتبع لتشكيالت »ووفؽ ىذه المصادر فإف 

حركة فتح، مف بينيا كتائب األنصار والمجاىديف ومجموعات عماد مغنية ومجموعات أحمد أبو الريش 
 «.ؽ معيـ، مف دوف اتضاح الصورة بعدوتشكيالت لواء جياد العماريف، ويحاوؿ االتفا

ويتصدى مسؤولوف مسمحوف في فتح لمثؿ ىذه المحاوالت، تحديدا في مجموعات أيمف جودة، ويريد ىؤالء 
توحيد مسمحي الحركة تحت لواء قيادة الحركة المركزية، بعد وعود مف الحركة بتبنييـ، غير أف الميمة تبدو 

طموح ودعـ الحرس الثوري اإليراني، وحزب اهلل المذيف »ر صعبة لمغاية، في ظؿ ما وصفتو المصاد
 «.يدعماف ماليا وبقوة تشكيؿ جماعات موالية ليما

، «أيمف جودة»ووصؿ األمر وفؽ ىذه المصادر إلى حد العراؾ في الشوارع بيف عناصر مف كتائب 
االعتصاـ مع األسرى الجديدة أماـ مئات المواطنيف في خيمة « عبد القادر الحسيني»وعناصر مف كتائب 

قبؿ أكثر مف أسبوع، بعد نقاشات حادة، واعتقمت شرطة غزة المقالة عمى أثرىا عددا كبيرا مف الطرفيف قبؿ 
 أف تفرج عنيـ الحقا.

الرئيس الراحؿ ياسر عرفات كاف يتبنى كتائب األقصى في فتح، ثـ بدأت تظير في » ،وقالت المصادر
اوؿ القيادي السابؽ في فتح محمد دحالف تبني بعض ىذه نياية عيده بعض التصدعات، بعدما ح

. ازدادت االنشقاقات، وزاد 2005المجموعات. وبعد تسمـ محمود عباس )أبو مازف(، الرئاسة في عاـ 
 «.الطيف بمة، أف فتح حمت كتائب األقصى، فراح عناصرىا يبحثوف عف مموليف

ممت عمى حؿ كتائب األقصى رسميا قبؿ أعواـ، وال تتبنى فتح الرسمية اآلف أي جماعات مسمحة، بؿ وع
وأحالتيـ في الضفة الغربية إلى األجيزة األمنية الفمسطينية، وحاولت ذلؾ في قطاع غزة. وأكد مسؤولوف 

يراف، وال « الشرؽ األوسط»عسكريوف في فتح في غزة، في أوقات سابقة، لػ أنيـ يتمقوف دعما مف حزب اهلل وا 
 الحركة في الضفة أو في غزة.يتمقوف أي دعـ مف قيادة 
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 24/5/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 الزىار يدلي بصوتو في االنتخابات الرئاسية في مصر في محافظة اإلسماعيمية 28

د. محمود الزىار بصوتو في االنتخابات الرئاسية في مصر في محافظة « حماس»أدلى القيادي في حركة 
 الجنسية المصرية. اإلسماعيمية لممرة األولى بعد حصولو عمى

وأدلى الزىار بصوتو في لجنة مدرسة الزىور باإلسماعيمية. وكاف الزىار وصؿ الى محافظة اإلسماعيمية 
عبر معبر رفح الحدودي قادمًا مف غزة فجر الثالثاء لممشاركة مع وفد الحركة في مباحثات بالقاىرة 

 مؤخرا عقب سقوط النظاـ السابؽ.ولإلدالء بصوتو ألوؿ مرة بعد حصولو عمى الجنسية المصرية 
 24/5/2012البيان، دبي، 

 
 قائد كتائب األقصى زكريا الزبيدي في إطار حممة لضبط األمن في جنينأجيزة السمطة تعتقل  29

أ.ؼ.ب: أعمف محافظ جنيف الجديد المواء طالؿ دويكات، أمس، أف السمطة الفمسطينية شنت في  -جنيف 
، مؤكدا أنيا «حممة البسمة واألمؿ»ت لضبط األمف في المحافظة تحت اسـ األسابيع األخيرة حممة اعتقاال

وشممت الحممة، حسب مصادر أمنية، «. ستستمر حتى إقرار األمف واألماف واالستقرار لمواطني المحافظة»
أعضاء بالشرطة واألمف الوطني، وكذلؾ قائد كتائب شيداء األقصى  26نحو سبعيف فمسطينيا بينيـ نحو 

واعتبر دويكات «. الزبيدي، ورمزي الفياض وعدناف اليندي وىما أيضا قيادياف في فتح في مخيـ جنيفزكريا 
لف نقبؿ بأف يتمرس خمفو أشخاص تحت »وأكد «. موضوع األمف خط أحمر ال يمكف التساىؿ فيو»أف 

حد فوؽ مف يخطئ يحاسب، وال أ»، موضحا أف «مسميات األجيزة األمنية أو التنظيمية أو العشائرية
 «.القانوف، والجميع سواسية أماـ القانوف

 24/5/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 تصيب ضابطا وجنديا إسرائيميين وسط قطاع غزةالمقاومة  40
أصيب قائد سرية في "وحدة غوالني" وجندي مف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي أمس األربعاء برصاص : غزة

 و صفية العسكري شرؽ مخيـ المغازي وسط قطاع غزة.قناص مف المقاومة الفمسطينية قرب موقع أب
متر واتجيت  400آليات توغمت فجر أمس مف موقع كيسوفيـ نحو  5جرافات و 10وقاؿ شيود عياف إف 

نحو الشماؿ بمحاذة السمؾ الفاصؿ وعند الظير، وبينما كانت تقـو بأعماؿ التجريؼ واطالؽ النار العشوائي 
ة عسكرية لمقابؿ القوة المتوغمة، وتوقفت داخؿ السياج الفاصؿ. وعندما بيف الفينة واألخرى، وصمت قو 

ترجمت القوة داخؿ السياج الفاصؿ ومقابميا القوة المتوغمة، تعرضت لعدة رصاصات مف قناص فمسطيني، 
 أدت إلصابة اثنيف، قالت مصادر إسرائيمية الحًقا إنيما جندي وقائد سرية بمواء غوالني.

 عبري جراحيما بالمتوسطة في الساؽ واليد.ووصؼ موقع ولال ال
وقاؿ الشيود إف قوات االحتالؿ نقمت الجريحيف عبر عربة عسكرية لموقع كيسوفيـ حيث حضرت الحًقا 

 طائرة ىيموكبتر تابعة لنجمة داود الحمراء وعادت لمتحميؽ بعدىا بدقائؽ.
ا اإلسرائيمي في بئر السبع لتمقي وذكرت اإلذاعة العبرية أف الطائرة نقمت الجريحيف لمستشفى سوروك

وأوضح شيود العياف أف موقعي أبو صفية وأبو مطيبؽ العسكرييف القريبيف مف مكاف الحادث أطمقا ، العالج
 النار بشكؿ عشوائي بعد اطالؽ القناص الفمسطيني نيرانو.
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 24/5/2012السبيل، عمان، 
 

 نتيجة تدىور وضعو الصحياالحتالل يقرر اإلفراج عن القيادي األسير زىير لبادة  42
(، اإلفراج عف القيادي األسير زىير لبادة 5|23قررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، اليوـ األربعاء )نابمس: 

 مف مدينة نابمس )شماؿ الضفة الغربية( بسبب تدىور وضعو الصحي.
إلسرائيمية قررت عقد وذكر رشيد لبادة نجؿ القيادي األسير لمراسؿ "قدس برس" بأف "النيابة العسكرية ا

جمسة محكمة في معسكر "سالـ" غرب مدينة جنيف يـو غد الخميس لوالده األسير واإلفراج عنو فوًرا"، مبيًنا 
أف "ىذا القرار جاء بعد التماس عاجؿ قدمو محامي والده وطالب خاللو اإلفراج الفوري عنو نتيجة التدىور 

يئة المحكمة والنيابة اإلسرائيمية اإلفراج عنو بكفالة مالية"، الكبير في وضعو الصحي، حيث تـ االتفاؽ مع ى
 كما قاؿ.  يذكر أف األسير زىير لبادة يعتبر مف قياديي حركة "حماس" في مدينة نابمس.

 23/5/2012قدس برس، 
 

 وزرائو ثالثة من تمرد بعد نتنياىو يبرم صفقة مع المستوطنين لتأجيل ىدم حي استيطاني 44
شػػػيد الكنيسػػػت اإلسػػػرائيمي، أمػػػس، صػػػداما دراميػػػا صػػػاخبا أطرافػػػو نػػػواب اليمػػػيف : جمػػػينظيػػػر م - تػػػؿ أبيػػػب

المتطرؼ، تجمى خاللػو تمػرد ثالثػة مػف الػوزراء عمػى رئػيس الحكومػة، بنيػاميف نتنيػاىو، وتػـ طػرد نػائبيف مػف 
 الجمسة، وكؿ ذلؾ بسبب خوؼ نتنياىو مف الظيور وكأنو ضد االستيطاف والمستوطنيف.

ة أبرمػت صػفقة بػيف الحكومػة ونػواب المعارضػة اليمينيػة المتطرفػة يؤجػؿ بموجبيػا الموضػوع وفي ختاـ الجمس
لمدة أسبوعيف، تعيػد نتنيػاىو أف يحػاوؿ اسػتغالليما إليجػاد حمػوؿ تقضػي باالمتنػاع عػف تنفيػذ قػرار المحكمػة 

« بيػت ايػؿ»فػي مسػتوطنة « حػي ىأولبانػا»والقضػية تتعمػؽ بمػا يسػمى  في ىدـ حػي اسػتيطاني قػرب راـ اهلل.
 .الواقعة شماؿ راـ اهلل

 44/5/4024الشرق األوسط، لندن، 
  

 : اتفاق كامب ديفيد يجب أْن يستمر الرئاسية بمصر عمى االنتخاباتمعقبًا باراك  43
قػاؿ  ،االنتخابػات الرئاسػية المصػرية ،في أوؿ تعقيب لمسؤوؿ سياسػي فػي تػؿ أبيػب :الناصرة ػ زىير أندراوس
إلذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي فػي برنامجيػا الصػباحي، األربعػاء، إف جميػع  ،ف اإلسػرائيميإييود باراؾ وزير األم

االتفاقيات الدولية مع مصر، بما فييا اتفاؽ السالـ مع الدولة العبرية، يجب أف تستمر كما ىي بعػد انتخػاب 
ابػات الرئاسػية أىميػة فقد قاؿ وزير األمػف إف إسػرائيؿ تعتقػد أف ليػذه االنتخ ،الرئيس الجديد، وبحسب اإلذاعة

كبيرة لمصػر ودوؿ أخػرى فػي العػالـ، الفتًػا إلػى أف مصػر سػتواجو مشػاكؿ اقتصػادية كبيػرة جػدًا وسػيكوف مػف 
الصػػعب مواجيتيػػا والتعػػػاطي معيػػا مػػف قبػػػؿ أي رئػػيس سػػػيقود مصػػر فػػي المرحمػػػة القادمػػة، دوف أف تسػػػتمر 

السويس والسياحة وغيرىا، كؿ ىػذه األمػور  الشركات األجنبية الكبرى بالعمؿ في مصر، ودوف أف تعمؿ قناة
تػتـ مػػف خػالؿ عشػػرات االتفاقػات الدوليػػة ولػػيس مػف خػػالؿ إلغائيػا، وفػػي حػػاؿ إلغػاء اتفػػاؽ كامػب ديفيػػد، قػػاؿ 

 باراؾ، فإف االقتصاد المصري سينيار، خاصة في حاؿ خوض الحرب مع إسرائيؿ.
قيقػة أنػو ال توجػد حيػاة دوف مشػاكؿ، ونحػف بػدورنا فقاؿ بػاراؾ الح ،أما في ما يتعمؽ بيوية المرشحيف لمرئاسة

ال نحكػػـ مصػػر، فمػػف يػػدرى ربمػػا تحمػػؿ األيػػاـ القادمػػة أمػػوًرا إيجابيػػة وتطػػورات جيػػدة. وبحسػػبو، فػػإف األمػػر 
الفعمي والحقيقي الذي ال نسيطر عميو تمامًا ىو متابعة ومراقبة ما يحدث في شبو جزيرة سيناء، وعميو يجػب 
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رى أكثػػر جديػػة مػػف أجػػؿ التػػأثير عمػػى مصػػر بطريقػػة مباشػػرة وغيرىػػا مػػف أجػػؿ إحكػػاـ أف نتكػػاتؼ مػػع دوؿ أخػػ
السيطرة عمى سيناء، بيدؼ منع التسمؿ والتيريػب وتقميصػيما إلػى درجػة كبيػرة، واتخػاذ سياسػة عامػة وشػاممة 

 تحتـر االتفاقيات الموقعة، عمى حد قولو.
ر في تؿ أبيب يتعامموف بحذر شػديد لمغايػة فػي مف ناحيتيا قالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' إف صناع القرا

ىػػذا الموضػػوع، ويتجنبػػػوف مياجمػػة أي مػػف األطػػػراؼ المتنافسػػة خوفػػًا عمػػػى اتفاقيػػة السػػالـ التػػػي تقػػؼ عمػػػى 
المحؾ، الفتًة إلى أنو عمى الرغـ مف ذلػؾ، فػإف فػإف أعضػاء الحكومػة وقػادة الجػيش يبػدوف خشػية كبيػرة مػف 

ى سػدة الحكػـ، األمػر الػذي سػيؤدي، بحسػب المصػادر فػي تػؿ أبيػب، إلػى صعود حركة اإلخواف المسػمميف إلػ
حػػدوث انقػػالب فػػي المعػػادالت اإلقميميػػة لصػػالحيـ فػػي المنطقػػة. وأضػػافت أف كبػػار المسػػوؤليف فػػي تػػؿ أبيػػب 
يحاولوف فرز عدة خيارات تتػدرج مػف سػيء إلػى أسػوأ، وفػي ىػذا السػياؽ، أبػرز محمػؿ شػؤوف الشػرؽ األوسػط 

ية بالتمفزيوف اإلسرائيمي، إييود يعاري، تصريحات سميماف لصحيفة عربية، والتػي قػاؿ فييػا إنػو في القناة الثان
 ال يستبعد البتة حصوؿ انقالب عسكري بعد االنتياء مف االنتخابات. 

 44/5/4024، القدس العربي، لندن
 

 بن إلعيزر: أخشى أن يتحول الفجر الجديد في مصر إلى ظالم حالك في "إسرائيل" 44
ب وزير الجيش اإلسرائيمي السابؽ بنياميف بف إلعيزر عف أممو "أال تفضي نتائج االنتخابات الرئاسية أعر 

المصرية إلى تحوؿ الفجر الجديد الذي يتحدثوف عنو في مصر إلى ظالـ حالؾ في إسرائيؿ". وعبر بف 
ي ظؿ انتخابات إلعيزر خالؿ حديث إلذاعة الجيش الخميس عف قمقو إزاء مستقبؿ العالقات مع مصر ف

الرئاسة المصرية وما سيعقبيا مف تغييرات عمى المشيد السياسي الذي سيمقي بظاللو ليس عمى مصر 
نما عمى منطقة الشرؽ األوسط بأكمميا.  فحسب وا 

وأوضح بف إلعيزر أف "حقبة جديدة ستبدأ في مصر مع نياية االنتخابات تختمؼ كميا عف الحقبة التي 
 وما رافقيا مف تطور عالقات الشراكة مع النظاـ السابؽ" كما قاؿ.شيدناىا في عيد مبارؾ 

وأردؼ أف "ما سيحدث في مصر سيكوف لو تأثير عمى نطاقيف: النطاؽ الداخمي حيث ستتحدد وجية مصر 
ما ستنيض مصر وستتجو نحو النمو, والنطاؽ  فإما سيستمر تدىور الوضع االقتصادي واالجتماعي وا 

ة الخارجية فمصر ىي أىـ دولة محورية في منطقة الشرؽ األوسط ولذلؾ أي شيء الثاني يتعمؽ بالسياسي
 سيحدث سيؤثر عمى كؿ ما يجري في المنطقة".

وأضاؼ أّف "االنتخابات التي تجري اليوـ ىي انتخابات حقيقية وتشيد نسبة تصويت غير مسبوقة وتجري 
 بشكؿ ديمقراطي إلى أقصى حد وىي تخضع لمرقابة واإلشراؼ".

 44/5/4024كالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، و 

 
 تعقد ألول مرة مؤتمرا عن مواجية الطوارئ والحروب "إسرائيل" 45

عقػػدت إسػػرائيؿ ألوؿ مػػرة فػػى تاريخيػػا المػػؤتمر القػػومي األوؿ لمناقشػػة التعامػػؿ مػػع حػػاالت : محمػػود محيػػي
فػى ذلػؾ أىميػة تقػديـ المسػاعدة الطوارئ والحػروب مسػاء أمػس الثالثػاء، حيػث نػاقش العديػد مػف الممفػات بمػا 

 االقتصادية األولية والمساعدة فى حاالت الطوارئ التى قد تنقذ حياة اإلسرائيمييف.
قػد شػدد  ،أف قائػد وحػدة البحػث واإلنقػاذ شػالوـ بػف أري يباسـ الجيش اإلسرائيم يوذكر موقع المتحدث الرسم

تصػػػادية خػػػالؿ السػػػاعات األولػػػى مػػػف وقػػػوع خػػالؿ كممػػػة لػػػو فػػػى المػػػؤتمر عمػػػى أىميػػػة تقػػػديـ المسػػػاعدات االق
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الكارثػػة مػػف قبػػؿ قػػوات اإلنقػػاذ، قػػائاًل "إسػػرائيؿ لػػدييا قاعػػدة معرفيػػة ىائمػػة ويسػػتفيدوف منيػػا فػػى جميػػع أنحػػاء 
 العالـ" عمى حد تعبيره.

 44/5/4024، اليوم السابع، مصر
 

 رلماني ةليبرمان لدعوتو مقاطعة لجنة الطيبي الب خالكنيست توب  بلجنة آداب المينة  46
الناصرة ػ زىير أنػدراوس: أصػدرت لجنػة آداب المينػة فػي الكنيسػت قرارىػا فػي أعقػاب الشػكوى التػي تقػدـ بيػا 
النائػػب احمػػد الطيبػػي، القائمػػة الموحػػدة والعربيػػة لمتغييػػر، رئػػيس الحركػػة العربيػػة لمتغييػػر، بصػػفتو رئيسػػًا لمجنػػة 

والشػػػكوى كانػػػت ضػػػد وزيػػػر الخارجيػػػة رئػػػيس حػػػزب  التحقيػػػؽ البرلمانيػػػة السػػػتيعاب العػػػرب فػػػي القطػػػاع العػػػاـ،
إسرائيؿ بيتنا افيغدور ليبرماف، بسبب تصريحات األخير والتعميمات التي وجييا إلى جميع الوزراء مػف حزبػو 
والمدراء العاميف والشركات التابعة لوزاراتيـ وكؿ مف ىـ في مناصب مسؤولة بأف يقاطعوا المجنة التي يرأسيا 

 ونوا معو وأال يستجيبوا إلى دعوات المثوؿ إماـ المجنة.الطيبي، وأال يتعا
وجاءت تعميمات ليبرماف ىذه بعد النجاح الباىر الذي حققو د. الطيبي في الجمسة التػي عقػدتيا المجنػة حػوؿ 
العنػػؼ فػػي المجتمػػع العربػػي، وحضػػرىا رئػػيس الحكومػػة ووزيػػر األمػػف الػػداخمي والمفػػتش العػػاـ لمشػػرطة ووزيػػر 

المالية وعائالت ثكمػى وجميػور واسػع، وأوضػح الطيبػي فػي الشػكوى التػي تقػدـ بيػا أف ليبرمػاف التعميـ ووزير 
ينػػاقض بػػذلؾ قػػػانوف أسػػاس الكنيسػػػت الػػذي يقضػػي بػػػإلزاـ الػػوزراء ومػػػف يتبعػػوف وزارتيػػـ بػػػالمثوؿ أمػػاـ لجنػػػة 

 التحقيؽ. 
جنػػة آداب المينػػة فػػي مػػف جيتػػو طمػػب ليبرمػػاف رفػػض شػػكوى الطيبػػي مػػدعيًا أنيػػا فارغػػة وأّف الطيبػػي ىػػاجـ ل

 جمسة الكنيست بينما اآلف يتوجو لذات المجنة لتقديـ شكواه. 
رغػـ أف لجنػة اآلداب ال تتطػرؽ عػادة إلػى شػكاوى ضػد وزراء، إال أف ىػذه  وجاء في قرار لجنة آداب المينة:

سػػت يمػػـز الشػػكوى ىػػي فػػي جػػوىر العمػػؿ البرلمػػاني والعالقػػة مػػع الكنيسػػت، مشػػيرة إلػػى أّف قػػانوف أسػػاس الكني
 الحكومة بالتعاوف مع لجاف الكنيست، المثوؿ أماميا وتقديـ المعمومات ليا. 

 44/5/4024، القدس العربي، لندن
 
 
 

 : ىناك جو عنصري يجتاح المجتمع االسرائيميبعد "عبرنة" شعار جامعة حيفا الطيبي 47
إف "ىنػاؾ  ،ائيمي أحمػد الطيبػيقاؿ العضو العربي بالكنيست اإلسر : وكالة قدس نت لألنباء -القدس المحتمة 

% فقػط 4جو عنصري يجتاح المجتمع اإلسرائيمي ومف ضمنو المؤسسات األكاديمية التي تضـ في صفوفيا 
معتبرا أف جامعة حيفا انجرت إلى ىذا الجو اليميني المعادي لمعرب، بإزالة المغة العربية  ،محاضريف عرب "

 مف الشعار الذي يصدر بتقريرىا السنوي.
ؿ الطيبي في تصريح لػ وكالة قدس نت لألنبػاء إف" المغػة العربيػة فػي إسػرائيؿ تعتبػر لغػة رسػمية وال يحػؽ وقا

ألي طرؼ بأف يتالعب بذلؾ "منوىػا إلػى أف "جامعػة حيفػا عمػى أثػر الضػجة التػي حػدثت بػدأت تتراجػع عمػا 
 قامت بو".

قبػػؿ نػػواب اليمػػيف بالكنيسػػت والػػذيف  وأشػػار إلػػى أف المغػػة العربيػػة فػػي إسػػرائيؿ بشػػكؿ عػػاـ تتعػػرض لحممػػة مػػف
إلػي جانػب ذلػؾ  ،قدموا اقتراحات في السػابؽ تيػدؼ إللغػاء المغػة العربيػة وعػدـ اعتبارىػا لغػة رسػمية بإسػرائيؿ
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ىناؾ محاوالت وسياسات ممنيجة داخػؿ إسػرائيؿ تيػدؼ لطمػس اليويػة العربيػة واالنتمػاء الفمسػطيني وىػو مػا 
 نحاربو بقوة ". 

 44/5/4024، وكالة قدس نت
 

 فمسطيني 200بتسميم جثامين  عباس طمب تلب   "إسرائيلنتنياىو: " المتحدث باسم 48
المتحدث باسػـ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي لإلعػالـ العربػي أوفيػر جنػدلماف فػي بيػاف  قاؿػ وليد عوض:  راـ اهلل

رئػػيس الػػوزراء  صػػحافي االربعػػاء إف 'إسػػرائيؿ لبػػت طمػػب الػػرئيس الفمسػػطيني عبػػاس خػػالؿ لقائػػو مػػع مبعػػوث
نتنياىو، مولخو، بتسميـ جثث لفمسطينييف ُقتموا خالؿ قياميـ بعمميات ارىابية ضد اسرائيمييف ووافقت اسرائيؿ 

 جثة' حسب قولو. 200عمى تسميـ 
واكػػدت مصػػادر اسػػرائيمية اف قيػػادة المركػػز فػػي الجػػيش االسػػرائيمي باشػػرت مػػع حاخامػػات الجػػيش منػػذ صػػباح 

ف الشيداء الفمسطينييف مف مقبرة 'عمميف' في غور االردف، بيدؼ تسميـ ىذه الجثػاميف االربعاء بإخراج جثامي
 لمسمطة.

 44/5/4024، القدس العربي، لندن
 

 باراك: شروط الغرب عمى إيران غير كافية وكل الخيارات مطروحة 49
اإلذاعػػة أعمػػف فػػي حػػديث مػػع  إييػػود بػػاراؾ وزيػػر األمػػف اإلسػػرائيمي ، أف43/5/4024، 48عــرب ذكػػر موقػػع 

اإلسػرائيمية صػػباح اليػوـ، األربعػػاء، أف كافػة الخيػػارات ال تػزاؿ متاحػػة أمػاـ إسػػرائيؿ فػي كػػؿ مػا يتعمػػؽ بتوجيػػو 
 ضربة عسكرية إليراف.

وقػاؿ إييػود بػػاراؾ فػي المقابمػػة اإلذاعيػة إف الشػػروط التػي يسػػعى الغػرب لفرضػػيا عمػى إيػػراف عبػر المحادثػػات 
راقية بغداد ىي متدنية جدا، وأنو بدوف تشديد العقوبات المفروضة عمى التي ستستأنؼ اليـو في العاصمة الع

 إيراف فإف األخيرة لف توقؼ مشروعيا الذري.
وأضاؼ أف كافة الخيارات المتعمقة بما أسماه "القضايا الحيوية لمستقبؿ وأمف إسرائيؿ" ال تزاؿ مطروحة عمى 

 اذ قرارات بيذا الخصوص.الطاولة، وأف حكومة إسرائيؿ ىي الوحيدة المخولة باتخ
واعتبر باراؾ أف العالـ بات يدرؾ اليـو أف المسػألة اإليرانيػة ىػي مسػألة ممحػة وميمػة جػدا لػيس فقػط بالنسػبة 

 إلسرائيؿ، وبالتالي ال يجوز التراجع أو التردد.
وجػػوب الحػػػذر مػػف اف ايػػػراف تسػػتطيع، فػػػي بغػػػداد، »بػػػاراؾ رأى  ، أف44/5/4024، الحيـــاة، لنـــدنوأضػػافت 

 النووي.« فضؿ تنازالت جزئية، تجّنب تشديد العقوبات، والذي مف دونو ستواصؿ برنامجياب
، معتبرًا أف مطالب المجتمػع الػدولي مػف ايػراف «وجوب عدـ الرضوخ في المحظة االخيرة او االستسالـ»وأكد 
فػي  5,7و 40كػؿ مػا ىػو اقػؿ مػف المطالبػة بوقػؼ تخصػيب اليورانيػـو بنسػبة »وقاؿ: «. ضعيفة جداً »كانت 

غػػالؽ منشػػأة قػػـ، لػػيس كافيػػًا. اذا سػػمح )الغربيػػوف  المئػػة، ونقػػؿ كػػّؿ اليورانيػػوـ المخصػػب الػػى خػػارج ايػػراف، وا 
يجػب اف يمنػع العػالـ ايػراف مػف امػتالؾ سػالح نػووي، »واضػاؼ: «. إليراف( باالستمرار، ستممؾ سالحًا نووياً 

 «.وكؿ الخيارات مطروحة عمى الطاولة
 

 ن المحادثات مع إيران ستمنع شن ىجوم إسرائيمي غير صحيحمعاريف: االعتقاد أ 30
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نقؿ موقع "معاريؼ" عف مصدر إسرائيمي سياسػي رفيػع المسػتوى، مطمػع عمػى حيثيػات المحادثػات بػيف إيػراف 
والغرب قولو إف االعتقاد السائد في الغرب والقوؿ إف المحادثات مع إيراف تمنع إسرائيؿ مف شػف ىجػـو عمػى 

، إذ أف نتنيػػاىو، لػف يسػمح بػأف يتػػأثر القػرار اإلسػرائيمي فػي ىػػذا الشػأف بالمحادثػات التػػي إيػراف لػيس صػحيحا
 يجرييا الغرب مع إيراف.

وأشػػػار الموقػػػع إلػػػى أف الجانػػػب الروسػػػي قػػػد سػػػمع رسػػػالة مشػػػابية مػػػؤخرا مػػػف رئػػػيس مجمػػػس األمػػػف القػػػومي 
 رجية الروسي سرجيي الفروؼ.اإلسرائيمي، الجنراؿ احتياط يعقوؼ عمي درور خالؿ لقائو مع وزير الخا

وبحسػػب "معػػاريؼ" فقػػد أبمػػر عػػامي درور الجانػػب الروسػػي أنػػو إذا لػػـ تسػػفر الجيػػود الدبموماسػػية عػػف النتػػائج 
 المرجوة فستضطر إسرائيؿ إلى القياـ بعممية عسكرية لوقؼ خطة الذرة اإليرانية.

 43/5/4024، 48عرب 
 

 ريبية لبمدات ييودية ويستثني البمدات العربيةالمحكمة العميا تمغي قانوًنا يمنح امتيازات ض 32
قبمػػت المحكمػػة العميػػا مسػػاء أمػػس الثالثػػاء ثمانيػػة التماسػػات قػػدمتيا سػػمطات محميػػة مختمفػػة وجمعيػػة حقػػوؽ 
المواطف ومركز عدالة، طالبت بإلغاء التسييالت الضريبية التي منحت عمػى نحػو مميػز لبمػدات ييوديػة فقػط 

 واستثنت البمدات العربية.
، بإلغػاء جػزء مػف قػانوف تعػديؿ 4007طالبت المؤسسات المختمفة في التماساتيا التي قدمتيا لممحكمػة عػاـ و 

أنظمة ضريبة الدخؿ، الذي يمنح تخفيضات في ضريبة الدخؿ لسكاف بمدات معينة. وجاءت ىذه التسييالت 
تمت إضافة بمػدات أخػرى  لمتخفيؼ عمى سكاف البمدات المتاخمة لقطاع غزة. ولكف خالؿ عممية سف القانوف

لقائمػػة البمػػدات المسػػتحقة لمتسػػييالت وذلػػؾ العتبػػارات سياسػػية، ودوف معػػايير موضػػوعية ومتسػػاوية. وعمػػى 
الرغـ مف أف البمدات العربية تقع فػي أسػفؿ السػمـ االقتصػادي االجتمػاعي فػي إسػرائيؿ، لػـ تكػف ضػمف قائمػة 

 البمدات المستحقة لمتسييالت، أية بمدة عربية.
ؿ بياف صادر عف مركز "عدالة" إف المستشػار القضػائي لمحكومػة اعتػرؼ خػالؿ المػداوالت القضػائية فػي وقا

ىذه الممفات بأف ثمة خمال في تحديػد قائمػة البمػدات المسػتحقة، كمػا اعترفػت سػمطة الضػرائب أنيػا اسػتيجنت 
 إدراج بعض البمدات في قائمة البالد المستحقة لمتسييالت.

 43/5/4024، 48عرب 
 

 "إسرائيل"تل أبيب ضد ىجرة األفارقة إلى  فيمظاىرة  34
تظاىر المئات مساء األربعاء، فػى تػؿ أبيػب ضػد وجػود مجموعػة كبيػرة مػف الميػاجريف : )ا ؼ ب( - القدس

وأشػػارت وسػػائؿ اإلعػػالـ اإلسػػرائيمية إلػػى أف  األفارقػػة، حسػػب مػػا أعمنػػت المتحدثػػة باسػػـ الشػػرطة لوبػػا سػػمرى.
وأضػػافت المصػػادر أف اثنػػيف مػػف المتظػػاىريف  ات ضػػد األجانػػب وشػػعارات عنصػػرية.المتظػػاىريف رددوا شػػعار 

وقالت سػمرى لوكالػة فػرانس  تعرضوا بالضرب لعامؿ أجنبى كما ىاجـ آخروف سيارات تنقؿ مياجريف أفارقة.
 متظاىرا". 24برس "بعد أعماؿ العنؼ، اعتقمنا 

 44/5/4024، اليوم السابع، مصر
 

 النتخابات المصرية قد تقود لمستقبل مفزعول إسرائيمي سابق: اؤ مس 33
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أعرب الكاتب اإلسرائيمى "شػاؾ فػريميتش"، فػى مقالػو الػذى نشػرتو صػحيفة "جيػروزاليـ بوسػت"، : بيشوي رمزى
عف بالر قمقو مف جراء التحوؿ الذى تشيده مصر حاليا، خاصة فى ظؿ االنتخابات الرئاسية الحاليػة، والتػى 

ار اإلسػالـ السياسػى ألوؿ مػرة فػى تػاريال الػبالد، مؤكػدا أف المسػتقبؿ قػد يكػوف قد تأتى بحكومة تنتمى إلى تيػ
 مفزعا مف جراء ىذه االنتخابات.

أنػػو بػػالرغـ مػػف أف  -الػػذى شػػغؿ مػػف قبػػؿ منصػػب نائػػب مستشػػار األمػػف القػػومي اإلسػػرائيمى  -وأكػػد الكاتػػب 
مػة جديػدة مػف التحػوؿ نحػو مزيػد مػف االنتخابات الرئاسية التى تشيدىا مصر ىذه األيػاـ قػد تكػوف بدايػة لمرح

الديمقراطيػة فػى الػػبالد، وىػو مػا يسػػتحؽ إشػادة إسػرائيؿ كسػػائر الػدوؿ الديمقراطيػة األخػػرى، إال أف األمػر يعػػد 
 "مفزعا" بالنسبة لو.

وتوقع الكاتب أف نتائج االنتخابات الرئاسية المصرية سوؼ ال تصب فػى خدمػة المصػالح اإلقميميػة لكػؿ مػف 
سرائيؿ، ربما لف تخدـ كذلؾ المصمحة المصرية، موضحا أنو فى حالة فوز عمػرو موسػى الواليات الم تحدة وا 

فإنػو قػد سػبؽ وأف اتخػذ موقفػػا  -والػذى يعػد أحػد أضػالع فريػؽ المعتػدليف باالنتخابػات الرئاسػية فػى مصػر  -
 متشددا مف إسرائيؿ إباف توليو منصب وزير الخارجية فى عيد الرئيس السابؽ حسنى مبارؾ.

وتطرؽ الكاتب كذلؾ إلى معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية، مؤكدا أنيا قد ال تستمر طويال خػالؿ المرحمػة 
المقبمػػة، موضػػحا أنيػػا سػػوؼ تكػػوف مفاجػػأة سػػارة إذا ظمػػت المعاىػػدة فػػى حيػػز التنفيػػذ لسػػنوات قميمػػة قادمػػػة. 

فقػدانيا السػالـ مػع مصػر لتصػبح وأضاؼ أنػو مػف الصػعب لمغايػة أف تتخيػؿ موقػؼ الدولػة العبريػة فػى حالػة 
 ىى الدولة العربية الوحيدة التى ترتبط بالسالـ مع إسرائيؿ. -فى ىذه الحالة  -األردف 

وىػػو أف تنضػػـ مصػػر إلػػى مػػا أسػػماه "معسػػكر  -مػػف وجيػػة نظػػره  -وتوقػػع فػػريميتش مػػا ىػػو أسػػوأ مػػف ذلػػؾ 
ياسػى واٍع، خاصػة فػى ظػؿ احتمػاالت الحرب" ضد إسرائيؿ، مؤكدا أف مثؿ ىذا القػرار لػف يقػـو عمػى قػرار س

قوية حوؿ تجدد العنؼ بيف إسرائيؿ مف ناحية وحمػاس أو حػزب اهلل مػف ناحيػة أخػرى وىػو مػا قػد يػؤدى إلػى 
ازدياد الغضب الشعبى فى مصر مف جراء السموؾ اإلسرائيمى، وىو ما قد يدفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ 

 قرار ال تريده. 
ف الحفػػاظ عمػى معاىػػدة السػالـ المصػػرية اإلسػرائيمية يعػػد أولويػة قصػػوى ومصػػمحة وأوضػح المسػػئوؿ السػابؽ أ

وطنيػة عميػا، وعمػى أىميػة كبيػػرة ال يمكػف المبالغػة فييػا، موضػحا أف مصػػر ىػى الدولػة العربيػة الوحيػدة التػػى 
شػػاركت فػػى كافػػة الحػػروب عمػػى نطػػاؽ واسػػع، وعنػػدما أقػػدمت الحكومػػة المصػػرية لتوقيػػع معاىػػدة السػػالـ مػػع 

 سرائيؿ، عجزت كافة الدوؿ العربية األخرى عف شف أية حروب ضد إسرائيؿ.إ
، 95;2وأضاؼ أنو ليس مف قبيؿ المصادفة أف الحدود اإلسرائيمية السػورية صػارت مؤمنػة تمامػا منػذ حػرب 

مؤكدا أف ذلؾ لـ يأت ألف سوريا قد غيرت موقفيا مف صػييوف أو تتجػو نحػو السػالـ مػع إسػرائيؿ، لكػف ألف 
ببسػػػاطة غيػػػر قػػػادرة عمػػػى شػػػف حػػػرب ضػػػد إسػػػرائيؿ دوف مصػػػر، وبالتػػػالى فقػػػد أصػػػبح خيػػػار الحػػػرب دمشػػػؽ 

 لمسورييف غير متاحا.
وأضػػػاؼ أف مصػػػر أصػػػبحت خػػػارج المعركػػػة العربيػػػة ضػػػد إسػػػرائيؿ منػػػذ ثالثػػػيف عامػػػا، وىػػػو مػػػا يعػػػد مكسػػػبا 

مفػاعالت النوويػة فػى العػراؽ إستراتيجيا كبيرا لمدولة العبرية، وىو ما ساعد إسرائيؿ عمى شف ىجماتيا عمى ال
وسػػوريا، والقيػػاـ بعمميػػات عسػػكرية فػػى لبنػػاف، مجابيػػة مختمػػؼ االنتفاضػػات التػػى قػػاـ بيػػا الفمسػػطينيوف خػػالؿ 

 السنوات الماضية دوف أى خوؼ مف تدخؿ مصرى فى ىذا الصدد.
الشػػػرؽ مػػػف خػػػالؿ تحييػػػد الجػػػيش العربػػػى األقػػػوى فػػػى منطقػػػة  -وأضػػػاؼ الكاتػػػب أف إسػػػرائيؿ تمكنػػػت تمامػػػا 

مف تحقيؽ مصالحيا السياسية والعسكرية بؿ وكذلؾ تمبية احتياجاتيا المحمية. وأوضػح أف السػالـ  -األوسط 
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المصرى اإلسرائيمى أفاد االقتصػاد اإلسػرائيمى كثيػرا، مشػيرا إلػى أف الميزانيػة التػى كانػت تخصصػيا الحكومػة 
 47بعػػػد أف كانػػػت  0:;2اتج اإلجمػػػالى عػػػاـ بالمائػػػة مػػػف قيمػػػة النػػػ 8اإلسػػػرائيمية لػػػوزارة الػػػدفاع قػػػد أصػػػبحت 

 .90;2بالمائة فى عاـ 
وأوضح الكاتب أف إسرائيؿ لف تستطيع أف تفعؿ الكثير لتغيير االتجاه الذى قػد تسػمكو مصػر خػالؿ السػنوات 
القادمة، مؤكدا أف الدولة العبرية سوؼ تمجأ كعادتيا إلى الواليات المتحدة، إال أف المعضمة الحقيقية فػى ىػذا 
الصػدد أف الواليػات المتحػدة ذاتيػا لػـ يعػػد ليػا نفػوذا كبيػرا فػى مصػر بعػػد سػقوط نظػاـ الػرئيس السػابؽ حسػػنى 

 ، مؤكدا أف سالح المعونات صار غير مقبوؿ لدى الرأى العاـ فى مصر.4022مبارؾ فى فبراير 
لقضية الفمسطينية، ونصح المسئوؿ اإلسرائيمى السابؽ حكومة بالده بأف تنتيج سياسة مختمفة، خاصة تجاه ا

فى سبيؿ الحفاظ عمى السػالـ مػع مصػر، مػف خػالؿ إعػادة إحيػاء عمميػة السػالـ مػع الفمسػطينييف، مؤكػدا أف 
التحػدى األكبػػر السػػتمرار معاىػػدة السػػالـ المصػرية اإلسػػرائيمية يتمثػػؿ فػػى الفشػػؿ فػى تحقيػػؽ تقػػدـ ممحػػوظ فػػى 

 عممية السالـ.
سػػوؼ تواجػػو اسػػتفزازات عديػػدة خػػالؿ السػػنوات القادمػػة مػػف جانػػب  واختػػتـ الكاتػػب مقالػػو، مؤكػػدا أف إسػػرائيؿ

مصػر، سػواء مػف خػالؿ خطابػات عدائيػة سػتتبناىا الحكومػة القادمػة أو ىجمػات إرىابيػة قادمػة مػف سػيناء أو 
غير ذلؾ، إال أنو طالب بػالد بضػبط الػنفس فػى مواجيػة العػداء المصػرى المتوقػع وكػذلؾ اليجمػات المتوقعػة 

حػػزب اهلل، مؤكػػدا أف الحفػػاظ عمػػى السػػالـ مػػع مصػػر ىػػو األولويػػة التػػى ينبغػػى الحفػػاظ  مػػف جانػػب حمػػاس أو
 عمييا.

 44/5/4024، اليوم السابع، مصر

 
 قراقع: اتصاالت مكثفة إلنقاذ حياة األسيرين سرسك والريخاوي 34

مكثفة  والمحرريف عيسى قراقع امس اف السمطة الفمسطينية تبذؿ جيودا األسرىقاؿ وزير شؤوف : راـ اهلل
لالفراج عف األسيريف محمود سرسؾ وأكـر الريخاوي المذيف قررا مواصمة إضرابيما المفتوح عف الطعاـ بال 

 توقؼ حتى تمبية مطالبيما.
وعقب زيارة محامي وزارة األسرى فادي عبيدات ليما في مستشفى سجف "الرممة"، قاؿ قراقع اف الوزارة 

ادارة السجوف متابعة قضيتيما مع الجانب االسرائيمي والعمؿ  طالبت الراعي المصري التفاؽ االسرى مع
 عمى حميا واالفراج عنيما"، مؤكدا اف حياتيما في خطر وخاصة الريخاوي الذي يعاني مف امراض عدة.

واشار قراقع الى استمرار االتصاالت مع جيات عدة لضماف سالمة وحياة االسرى الذيف انيوا اضرابيـ وتـ 
 تشفى.نقميـ الى المس

 44/5/4024، المستقبل، بيروت
 

 يعمنون اإلضراب عن الطعام دعما لممصالحة والوحدة الوطنية "شطة" سجن األسرى فيقراقع:  35
كشؼ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع أف أسرى سجف شطة بدأوا بخطوات تضامنية : راـ اهلل

نياء اال نقساـ وتأييدا لجيود الرئيس أبو مازف في بإرجاع وجبات الطعاـ دعما لممصالحة الوطنية وا 
 المصالحة وطي صفحة االنقساـ األسود.

 44/5/4024، الحياة الجديدة، رام اهلل
 



 
 
 

 

 

           40ص                                    4522العدد:                44/5/4024 خميسال التاريخ:

 اإلسرائيمي لم يمتزم ببنود االتفاق مع األسرى حول االعتقال اإلداري جياز المخابرات الخفش:  36
ساف أف جياز المخابرات اإلسرائيمي أقدـ أفاد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلن: الضفة الغربية

عاًما( مف مدينة نابمس إلى االعتقاؿ اإلداري بعد انتياء  70مساء الثالثاء عمى تحويؿ الشيال سميح عميوي )
 محكوميتو وفي الساعة المقرر بيا اإلفراج عنو.

معتقميف ولـ يمتـز وقاؿ مدير المركز فؤاد الخفش في بياف صحافي أف "جياز المخابرات يمعب بأعصاب ال
إطالًقا بما تـ الحديث عنو مف تحجيـ لالعتقاؿ اإلداري بؿ عمى العكس مف ذلؾ زادت وتيرة التمديد 

حالة تمديد اعتقاؿ إداري تمت منذ يوـ توقيع الصفقة بيف  47لالعتقاؿ اإلداري"، مشيًرا إلى أف أكثر مف 
 لجاري.مف الشير ا 26األسرى ومصمحة السجوف برعاية مصرية في 

ولفت الخفش إلى أف ىذا ما حذر منو مف اليوـ األوؿ لتوقيع االتفاؽ حيث قاؿ إف األمور غير واضحة فيما 
يخص االعتقاؿ اإلداري وأف ضبابية كبيرة تمؼ الحديث الذي تـ عف االعتقاؿ اإلداري، مطالًبا المصرييف 

لنوع مف االعتقاالت المخالفة لجميع والوسطاء بضرورة التدخؿ السريع والعاجؿ مف أجؿ وقؼ حد ليذا ا
 األعراؼ والمواثيؽ والقوانيف الدولية.

 44/5/4024، السبيل، عم ان
 

 الشيداء بعد أسبوعجثامين  " تسمم السمطةإسرائيل"لـ"معا":  برام اهلل وزير الشؤون المدنية 37
فمسطينية بعد نحو أسبوع أكد حسيف الشيال وزير الشؤوف المدنية أف إسرائيؿ ستسمـ السمطة ال -معا -القدس

وأوضح الشيال في حديث لػ"معا" أف  جثاميف لشيداء تحتجزىـ في مقابر األرقاـ بعد أف يجري تشخيصيا.
السمطة طالبت إسرائيؿ بتسميميا جميع الجثاميف المحتجزة سواء تـ التعرؼ عمى ىوية أصحابيا اف بقيت 

وأشار إلى أف وزارة الشؤوف المدنية ستتّبع إجراءات فنية ودينية الستالـ وتسميـ الجثاميف  مجيولة اليوية.
 لذوييا ليتـ الدفف وفقا لألصوؿ المتبعة.

 وكانت مصادر اسرائيمية قد أكدت اف قيادة المركز في الجيش االسرائيمي باشرت مع حاخامات الجيش 
 

يداء الفمسطينييف مف مقبرة "عمميف" في غور االردف، بيدؼ منذ صباح اليوـ االربعاء بإخراج جثاميف الش
 تسميـ ىذه الجثاميف لمسمطة الوطنية الفمسطينية.

 43/5/4024، وكالة معًا اإلخبارية
 

 شاليط  خططت إلعادة اعتقال محرري صفقة "إسرائيل" :أحالم حداد محاميةال 38
فقة شاليط، أواسط أكتوبر/ تشريف األوؿ كشفت محامية أحد األسرى الفمسطينييف والذي أفرج عنو ضمف ص

الماضي، ثـ أعيد اعتقالو، أف )إسرائيؿ( استبقت تنفيذ الصفقة بإصدار أمر عسكري يسمح بإعادة الحكـ 
وأضافت أنيا عممت باألمر العسكري خالؿ متابعتيا لقضية موكميا  السابؽ لألسرى المحرريف دوف تيـ.

رابيا لعدـ دراية كؿ مف مصر وحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" األسير أيمف الشراونة، معربة عف استغ
 بيذا القانوف. 

 44/5/4024، فمسطين أون الين
 

 القدس: المعركة في القدس تحتاج إلى مواجية قانونية وسياسية وشعبيةمفتي  39
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ة التي محمد بالص : قاؿ مفتي القدس والديار الفمسطينية، الشيال محمد حسيف، أمس، إف المعرك -جنيف 
تشيدىا المدينة المقدسة مع االحتالؿ اإلسرائيمي كبيرة، وتحتاج إلى تضحيات وصمود ومواجية، مف خالؿ 

 خوض المعارؾ القانونية والسياسية والشعبية في بعدىا الفمسطيني والعربي واإلسالمي والدولي.
ييف، في وقت قاؿ، "إننا وشدد، عمى أىمية دعـ األمة العربية واإلسالمية وكؿ أحرار العالـ لممقدس

كفمسطينييف يجب أال نكوف محاميف فاشميف ألكبر قضية عادلة في التاريال، بؿ عمينا أف نواجو إسرائيؿ التي 
أرادت معنا صراعا دينيا باعتدائيا عمى مقدساتنا، ونحف في فمسطيف التاريخية منذ أكثر مف خمسة آالؼ 

 أحجار القدس تشيد عمى تاريال أجدادنا".عاـ، وىذا يجب أف يمدنا بالقوة، خصوصا وأف 
 وكاف حسيف، يتحدث خالؿ ندوة سياسية نظمتيا الجامعة العربية األميركية، حوؿ تيويد القدس.
 44/5/4024، األيام، رام اهلل

 
  38قرية العراقيب البدوية لممرة " تيدم إسرائيل" 40

سطينييف في النقب جنوب فمسطيف المحتؿ واصمت السمطات االسرائيمية أمس تدمير ممتمكات الفم :راـ اهلل
سكاف مستوطنيف ييود في ديارىـ.  مف أجؿ تيجيرىـ وا 

دائرة أراضي إسرائيؿ بتجريؼ سد لمري في عرعرة النقب واقتالع أشجار الزيتوف ”فقد قامت جرافات ما ُتسمى
قرية العراقيب البدوية لممرة  كما ىدمت جرافات وزارة الداخمية اإلسرائيمية المثمرة التي يروييا منذ زمف طويؿ.

5:. 
 44/5/4024، االتحاد، ابوظبي

 
 تأمر الحكومة بإعادة النظر في منع طالبات غزة من التعمم في الضفة  اإلسرائيمية"العميا ىآرتس: " 42

 ، مساء اليوـ األربعاء، الحكومة اإلسرائيمية بإعادةاإلسرائيميةطالب قضاة المحكمة العميا  - القدس -راـ اهلل
 النظر في منع طمبة قطاع غزة مف الدراسة في الضفة الغربية.

وحسب الموقع االلكتروني لصحيفة "ىآرتس" فإف المحمكة العميا قبمت إلتماسا مف خمس طالبات مف غزة 
يوما( لمرد عمييا، وفي حاؿ كاف الرد إيجابيا فسيسمح لطمبة غزة  67لمدراسة في الضفة، وأميمت الحكومة )

 الضفة. بالدراسة في
 43/5/4024، القدس، القدس

 
 الطالب العرب يتظاىرون ضد عنصرية جامعة حيفا  44

، استجابة 4024-7-45تظاىر عشرات الطالب العرب في جامعة حيفا عمى مدخؿ الجامعة، األربعاء 
لدعوة لجنة الطالب العرب، وذلؾ رفضا لمسياسات العنصرية التي تنتيجيا إدارة الجامعة بحؽ الطالب 

رب ونشاطاتيـ. وحمؿ المشاركوف الفتات تندد بسياسة التضييؽ عمى حرية التعبير عف الرأي والتي الع
 تمثمت بإلغاء فعاليات بعد الموافقة عمييا، ومنع تنظيـ نشاطات في ذكرى النكبة مؤخرا. 

العربية  وشارؾ إلى جانب الطالب العرب عدد مف القيادات العربية، بينيـ رئيس لجنة المتابعة لمجماىير
وقاؿ في كممة لو، "نحف كمجنة المتابعة نقؼ مع طالبنا العرب في التصدي لمسياسيات . محمد زيداف

العنصرية مف قبؿ إدارة جامعة حيفا التي ىي ضد حرية التعبير عف الرأي وضد التفكير، ىذه الممارسات 
  ليست بجديدة عمى جماىيرنا العربية، مؤكديف رفضنا ليا جممة وتفصيال".
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وأضاؼ "نحف نعوؿ عمى طالبنا العرب كثيرا، فأنتـ أمؿ ومستقبؿ شعبنا، ونفخر بما تقوموف بو مف 
 نشاطات وطنية تحمؿ ىمـو شعبنا".

 43/5/4024، فمسطين أون الين
 

 تمنح شركات إسرائيمية عطاءات لمشاريع إعادة إعمار في غزة "اليونيسيفمنظمة " :اتحاد المقاولين 43
أكد أسامة كحيؿ نائب نقيب اتحاد المقاوليف الفمسطينييف النقاب عف فوز شركتيف  غزة ػ أشرؼ اليور:

إسرائيميتيف بيذه العطاءات التي تمثمت في بناء محطات مياه بغزة، رغـ أف السبب في تدمير ىذه المحطات 
ءات عمى وذكر كحيؿ أف منظمة حماية الطفولة 'اليونيسيؼ' قامت بترسية عطا كاف االحتالؿ اإلسرائيمي.

شركات إسرائيمية، لتنفيذ مشاريع في القطاع، الفتًا إلى أف األمر ىذا حـر شركات فمسطينية تقدمت لنفس 
وأشار إلى أف اتحاد المقاوليف رصد اتصاالت مف شركات إسرائيمية، بمقاوليف  ىذه العطاءات مف الفوز بيا.

قيمة العطاء، الذي تـ االتفاؽ عميو مع مف غزة لتنفيذ مشاريع والحصوؿ عمى نصؼ التكمفة مف إجمالي 
وذكر أف االتحاد راسؿ كافة المقاوليف وحذرىـ مف التعامؿ مع شركات إسرائيمية، في أي  'اليونيسيؼ.

مشروع يخص إعمار غزة، وقاؿ اف مف يتجاوز ذلؾ 'سيقع تحت طائمة المسؤولية وسيواجو بعالمات 
 يسمح ألحد بتجاوز الخطوط الحمراء'.استفياـ'، وأضاؼ 'الحس الوطني واألخالقي لف 

 44/5/4024، القدس العربي، لندن
 

 عجز السوالر في مستشفيات غزة% 88وزارة الصحة:  44
حذر الدكتور أشرؼ القدرة الناطؽ باسـ وزارة الصحة مف خطر حقيقي ييدد منظومة العمؿ الصحي : غزة

خطير جرار أزمة نقص الوقود في ظؿ في قطاع غزة ويضع الخدمات الصحية الحيوية برمتيا في منعطؼ 
 استمرار أزمة الكيرباء في قطاع غزة.

( تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو، إف األزمة 7-46وقاؿ القدرة في بياٍف اليـو الخميس )
 المركبة التي تعصؼ بالمستشفيات ومراكز الرعاية األولية وبنوؾ الدـ ومختبرات الصحة العامة منذ منتصؼ

مستمرة ومتزامنة مع التناقص  -التي اشتدت فيو أزمة انقطاع التيار الكيربائي  -فبراير مف العاـ الحالي 
الحاد في كميات السوالر داخؿ المولدات الكيربائية التي بمر العجز فييا مستويات غير مسبوقة وصؿ إلى 

 % حتى المحظة.::
 44/5/4024، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 غزةبأولى من منحة قطرية لبناء فرع لممستشفى السانت جون بالقدس دفعة مستشفى مم عريقات يس 45

سمـ د. صائب عريقات، عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" نيابة عف الرئيس  :زكي ابو الحالوة–القدس 
د بف محمود عباس، إدارة مستشفى "السانت جوف" لمعيوف في القدس الدفعة األولى مف منحة سمو الشيال حم

 خميفة آؿ ثاني، أمير دولة قطر، والبالغة قيمتيا مميوف دوالر.
 وجاءت ىذه المنحة أستجابة لطمب الرئيس عباس بإنشاء فرع لمستشفى السانت جوف لمعيوف في قطاع غزة.
وعبر عريقات عف تقديره العميؽ لدولة قطر أميرًا وحكومة وشعبًا عمى ىذه المنحة التي جاءت لتمبية حاجة 

 ة وضرورية تتمثؿ في إنشاء فرع لمستشفى السانت جوف لمعيوف في قطاع غزة.ماس
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مف جانبيا، عبرت إدارة المستشفى عف تقديرىا لجيود الرئيس عباس ، مثمنة في الوقت ذاتو استجابة أمير 
 دولة قطر وحرصو عمى دعـ وتعزيز صمود الشعب الفمسطيني.

 43/5/4024، القدس، القدس
 

 «اليونسكو»بحق القدس واألقصى سممت لمندوبة  "سـرائيل"إ : تجاوزاتالعبادي 46
قاؿ وزير االوقاؼ والشؤوف والمقدسات االسالمية الدكتور عبدالسالـ العبػادي أف االحػتالؿ : بترا –عماف 

االسػػػرائيمي يبػػػذؿ جيػػػودا لمحاولػػػة تيويػػػد أولػػػى القبمتػػػيف وثالػػػث الحػػػرميف الشػػػريفيف المدينػػػة المقدسػػػة، وفػػػي 
 جيود لمتصدي لتمؾ المحاوالت تبذؿ بكؿ الطاقات المتاحة لوقفيا. المقابؿ ىناؾ

وقػػػاؿ العبػػػادي إف كافػػػة التجػػػاوزات االسػػػرائيمية بحػػػؽ المدينػػػة المقدسػػػة والمسػػػجد االقصػػػى سػػػممت خػػػالؿ 
اليوميف الماضييف لمندوبة اليونسكوضمف مذكرة ليطمػع العػالـ عمييػا المجتمػع الػدولي وليتحمػؿ مسػؤولياتو 

 لتمؾ التجاوزات، وحيا ضمف ىذا السياؽ جميع الجيات العاممة عمى موضوع القدس.تجاه التصدي 
قػػاؿ رئػػيس ممتقػػى القػػدس الثقػػافي الػػدكتور اسػػحؽ الفرحػػاف اف االحػػتالؿ االسػػرائيمي لفمسػػطيف  مػػف جيتػػو،

 والقدس زائؿ ال محالة واف فمسطيف ستبقى عربية، مذكرا بعدد المرات التي سػمبت فييػا مدينػة القػدس وفػي
مػػف جيتػػو، عػػرض مستشػػار معيػػد الوقػػؼ االسػػالمي فػػي ماليزيػػا  كػػؿ مػػرة كانػػت تعػػود عربيػػة، اسػػالمية.

 الدكتور سامي الصالحات دور المعيد في تثقيؼ المسمميف في موضوع الوقؼ وتبياف اىميتو.
 44/5/4024، الدستور، عم ان

 
 ننقيب المحامين ينتقد سياسة سحب الجنسية من األسرى األردنيي: انعم   47

انتقػػد نقيػػب المحػػاميف األردنيػػيف مػػازف ارشػػيدات فػػي رسػػالة شػػديدة الميجػػة وجييػػا  :غػػادة الشػػيال -عمػػاف 
أمػػػس إلػػػى رئػػػيس الػػػوزراء فػػػايز الطراونػػػة، " سياسػػػة" سػػػحب الجنسػػػية االردنيػػػة مػػػف األسػػػرى االردنيػػػيف فػػػي 

قابػػة المحػػاميف وضػػمف ارشػػيدات رسػػالتو  شػػكوى  سػػجمتيا تقػػدمت بيػػا إلػػى ن سػػجوف االحػػتالؿ االسػػرائيمي.
والػػدة األسػػير األردنػػي مرعػػي أبػػو سػػعيدة، بينػػت فييػػا أف السػػفارة االردنيػػة فػػي تػػؿ ابيػػب ابمغتيػػا بػػأف ابنيػػا 

 االسير لـ يعد يحمؿ الجنسية االردنية.
وطالب ارشػيدات فػي رسػالتو التػي حصػمت "الغػد" عمػى نسػخة منيػا، أف يسػتدعي رئػيس الػوزراء والجيػات 

 بػو سػعيدة وتسػتمع لشػكواىا، والعمػؿ مػف اجػؿ وقػؼ سػوء المعاممػة واالعتػداءات،المختصة والدة األسػير أ
 التي  يتعرض ليا األسير أبو سعيدة مف قبؿ مصمحة السجوف اإلسرائيمية.

بدوره، وعد ارشيدات في تصريحات لػ "الغد" بمواصػمة متابعتػو لشػكوى والػدة أبػو سػعيدة، معتبػرا أف سػحب 
سره، مؤشر خطير ومخػالؼ لمدسػتور. وقػاؿ "سػنحارب مػف اجػؿ إنصػاؼ الجنسية مف مواطف أردني بعد أ
 مرعي وكافة األسرى األردنييف".

 44/5/4024، الغد، عم ان
 

 ترتيب زيارة ألىالي األسرى في السجون اإلسرائيمية قريبا: انعم   48
سػرى، فػي أكػدت وزارة الخارجيػة أنيػا "مػا تػزاؿ تعمػؿ عمػى ترتيػب زيػارة ألىػالي األ :تغريد الرشػؽ -عماف 

السػػجوف اإلسػػرائيمية" مؤكػػدة أنيػػا سػػػ"تحصؿ فػػي القريػػب العاجػػؿ بػػإذف اهلل". ونبيػػت، عمػػى لسػػاف المتحدثػػة 
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الرسمية باسـ الػوزارة صػباح الرافعػي، إلػى أف ىنػاؾ "جيػودا مكثفػة" تقػـو بيػا الػوزارة حاليػا، وبالتنسػيؽ مػع 
 سفارتنا في تؿ ابيب، ليذا الغرض.

لػػى "الغػد"، إف القػائـ بأعمػاؿ السػفارة األردنيػػة فػي تػؿ أبيػب، ضػيؼ اهلل الفػػايز، إلػى ذلػؾ، قالػت الرافعػي، إ
زار ثالثة معتقميف أردنييف في السجوف اإلسرائيمية الخميس الماضي، وىـ: عالء حماد ومنير قاسـ وعمي 

 نزاؿ، واطمأف عمى صحتيـ وأوضاعيـ، بعد اف انيوا إضرابيـ عف الطعاـ.
 44/5/4024، الغد، عم ان

 
 عمى وحدة الشعب الفمسطيني بالده حرص ويؤكدخالد مشعل ستقبل يرئيس الوزراء الكويتي  49

رئيس المكتب السياسي لحركة  ،أمس الكويتي، رئيس مجمس الوزراء ،استقبؿ الشيال جابر المبارؾ :كونا
ة في وأكد الشيال جابر حرص الكويت عمى دعـ القضية الفمسطيني حماس خالد مشعؿ والوفد المرافؽ لو.

إلى وحدة الشعب الفمسطيني وتماسؾ قيادتو مف اجؿ تحقيؽ  المجاالت كافة وعمى جميع المستويات، داعياً 
 وتحقيؽ التقدـ المأموؿ في عممية السالـ. ،واالستقرار األمف
خالد مشعؿ،  ،وزير الداخمية الكويتي النائب األوؿ لرئيس مجمس الوزراء ،الشيال احمد الحمود استقبؿ كما
 فد المرافؽ لو.والو 

خالد مشعؿ تطورات القضية الفمسطينية، وممؼ  مع أحمد السعدوفالكويتي رئيس مجمس األمة كما ناقش 
 المصالحة الوطنية وما تـ في االتفاؽ األخير بيف حماس وفتح.

 44/5/4024الراي، الكويت، 
 

 لجنة المبادرة العربية تحسم الموقف من رسالة نتنياىو مطمع الشير المقبل 50
قاؿ األميف العاـ المساعد لجامعة الدوؿ العربية لشؤوف فمسطيف محمد صبيح إف : نادية سعد الديف -عماف 

الشير المقبؿ"، لبحث الرّد اإلسرائيمي عمى  4"مشاورات تجري حاليًا لدعوة لجنة المتابعة العربية لالنعقاد في 
ى الطمب الفمسطيني الذي تقدـ بو الرئيس محمود وذلؾ بناء عم ،الرسالة الفمسطينية وتحديد الخطوات المقبمة

 عباس خالؿ زيارتو األخيرة لمقاىرة.
كما يطرح الجانب الفمسطيني أماـ لجنة المتابعة المقترح األوروبي بالذىاب إلى الجمعية العامة لألمـ 

ضوية المتحدة لنيؿ "دولة غير عضو"، بدياًل مؤقتًا عف نتيجة "غير مضمونة" في مجمس األمف "لمع
 الكاممة".

الغد إف "الجانب جريدة وقاؿ عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ ل
الفمسطيني سيطرح أماـ المجنة آخر المستجدات المتعمقة بالرسالة الفمسطينية لمجانب اإلسرائيمي ورّد األخير 

 مقبمة".عمييا، التخاذ موقؼ موحد بشأنيا، وتحديد الخطوات ال
 44/5/4024الغد، عم ان، 

 
 تركيا تقاضي أشكنازي وثالثة ضباط إسرائيميين عمى خمفية أحداث "أسطول الحرية" 52

تسع عقوبات بالسجف المؤبد عمى أربعة مف أبرز قادة الجيش  بإنزاؿطالب االدعاء العاـ التركي أمس، 
أتراؾ عمى متف سفينة  ;، في قضية مقتؿ ، بينيـ الرئيس السابؽ لييئة األركاف غابي أشكنازياإلسرائيمي

 .4020 سنةفي  اإلسرائيميةالتي ىاجمتيا القوات  "مافي مرمرة"



 
 
 

 

 

           45ص                                    4522العدد:                44/5/4024 خميسال التاريخ:

صفحة أعدىا المدعي العاـ في اسطنبوؿ محمد عاكؼ اكينجي، طالب القضاء  266وفي جريدة اتياـ مف 
، ومدير االستخبارات شكنازي، وقائد القوات البحرية االميراؿ اليعزر مالتركي بالحبس مدى الحياة أل ارـو

العسكرية السابؽ الجنراؿ عاموس يدليف، ورئيس االستخبارات الجوية الجنراؿ افيشاي ليفي لتورطيـ في 
 ."مافي مرمرة"مجزرة 

لى جانب عقوبات الحبس مدى الحياة، تطالب جريدة االدعاء أيضا بالحبس لمدة مجموعيا  ألؼ عاـ  :2وا 
شيادة  إلىئـ المرتكبة خالؿ المجزرة. وأعدت جريدة االتياـ بعد االستماع لمجنراالت األربعة بسبب الجرا

راكبا كانوا ضمف قافمة المساعدات البحرية التي ضمت ست سفف وأقارب  0;6شخص مف بينيـ  800نحو 
القتمى. وذكرت جريدة صباح أف المدعي استعاف في وضع جريدة االتياـ بمراسالت مف مكتب رئيس 

 ووزارتي الخارجية والعدؿ واالستخبارات. الوزراء التركي
 44/5/4024السفير، بيروت، 

 
قامة الدولة الفمسطينية"التعاون الخميجي":  54  السالم ال يتحقق إال باالنسحاب من األراضي المحتمة وا 

مجمس التعاوف لدوؿ الخميج لاألمانة العامة صادر عف  إخباريتقرير أكد  الرياض: -األمانة العامة 
خضاع كافة منشآتيا  ،العربي عمى ضرورة انضماـ إسرائيؿ إلى معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية، وا 

 النووية لمتفتيش الدولي، مف قبؿ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.
عمى أف السالـ الشامؿ والعادؿ والدائـ ال يتحقؽ إال باالنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف كما أكد التقرير 

واألراضي التي مازالت محتمة في جنوب  ،في فمسطيف والجوالف ،89;2بية المحتمة إلى حدود األراضي العر 
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا شرقي القدس. ،لبناف  وا 

صرارىا عمى بناء آالؼ الوحدات كما استنكرت   األمانة العامة استمرار السمطات اإلسرائيمية وا 
 

وكذلؾ  ،وعزؿ المدينة المقدسة عف محيطيا الفمسطيني ،س والضفة الغربيةاالستعمارية في شرقي القد
 االستمرار في ىدـ المنازؿ واالعتداء عمى دور العبادة وجرؼ األراضي الزراعية.

 42/5/4024، األمانة العامة -موقع مجمس التعاون لدول الخميج العربي 
 

 ة في وجدان المغاربة: فمسطين تحظى بمكانة خاصفي رام اهلل السفير المغربي 53
محمد الحمزاوي: إف فمسطيف تحظى بمكانة خاصة في  الفمسطينيةقاؿ السفير المغربي لدى السمطة  :القدس

وأبدى الحمزاوي، خالؿ زيارتو مؤسسة إحياء التراث  وجداف الشعب العربي بخاصة والمغاربي بعامة.
ية، برفقة وكيؿ وزارة اإلعالـ محمود خميفة، استعداد والبحوث اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاؼ والشؤوف الدين

بالده لتقديـ كؿ ما يمكف أف يكوف لو دور في الحفاظ عمى ذاكرة األمة جميا في فمسطيف؛ سيما أف ىذا 
 وطرح السفير المغربي سبؿ وآفاؽ التعاوف التي يمكف لو رسمياً  األمر مف أبرز اىتماماتو الشخصية.

ىذه المؤسسة الوطنية الرائدة في سبيؿ تعزيز رسالتيا وتحقيؽ أىدافيا، مع كافة  أف ييسرىا أماـ وشخصياً 
 المؤسسات والييئات المغربية المماثمة ليا. 

 43/5/4024نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 "سباق القدس لنا"دعوة مغربية لممشاركة بكثافة في  54
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يـ الدعـ لمشعب الفمسطيني في المغرب إلى المشاركة بكثافة دعت جمعيتاف متخصصتاف في تقد :)د.ب.أ.(
، الذي قرر وزراء الشباب العرب تنظيمو في عاصمة كؿ دولة عربية وذلؾ بعد غد "سباؽ القدس لنا"في 

وناشد بياف مشترؾ لمجموعة العمؿ الوطنية لمساندة العراؽ وفمسطيف والجمعية المغربية لمساندة  السبت.
ي، كؿ مكونات الشعب المغربي االنخراط في المبادرة والمشاركة في ىذا السباؽ ألف ىذا الكفاح الفمسطين

 ."يؤكد تمسكنا بالتصدي لمجرائـ الصييونية العنصرية ولمخططات الصياينة ضد القدس وعمـو فمسطيف"
 44/5/4024الخميج، الشارقة، 

 
 في فمسطين حول األوضاع الصحية ىاماً  منظمة الصحة العالمية تتبنى قراراً  55

أفادت البعثة المراقبة الدائمة لفمسطيف لدى األمـ المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا، بأف جمعية  :جنيؼ
 87 في دورتيا الػ الصحة العالمية )أعمى جياز التخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية( والمنعقدة حالياً 

 سطيف.حوؿ األحواؿ الصحية في فم في جنيؼ، تبنت قراراً 
، أف مصر قدت إنابة عف المجموعة العربية 45/7 وأوضحت البعثة في بياف ليا، مساء يوـ األربعاء

مشروع قرار أعدتو البعثة المراقبة الدائمة لفمسطيف في جنيؼ، تضمف فقرات عاممة تطالب دوؿ وىيئات 
 مف خالؿ وزارة الصحة. المجتمع الدولي باستمرار تقديـ الدعـ الالـز لتمكيف قطاع الصحة في فمسطيف

صوت لصالحو  78الذي طالبت الواليات المتحدة التصويت ضده، لكنو حصؿ عمى أغمبية  ،ودعا القرار
وانصياعيا الفوري لمبادئ وأحكاـ القانوف الدولي  "إسرائيؿ"أصوات ضده، إلى ضرورة امتثاؿ  8مقابؿ 

قطاع الصحة والخدمات الطبية في فمسطيف،  والكؼ عف سياساتيا وتدابيرىا التي تمعف في انتياؾ وتدمير
خاصة وقؼ الحصار الجائر عمى قطاع غزة المحتؿ الذي يحوؿ دوف مرور وتنقؿ المرضى والجرحى 
والطواقـ الطبية واألدوية، والمواد الطبية والوقود الالـز لممستشفيات، والمراكز الصحية، ووقؼ العمؿ في 

ية وجودة الحصوؿ عمى خدمات طبية الئقة ووجوب حرية الحركة جدار الفصؿ العنصري، الذي يعيؽ إمكان
 لممرضى، والكوادر الطبية، وسيارات اإلسعاؼ إلى المستشفيات الفمسطينية في القدس الشرقية.

 43/5/4024نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 ةاإلسرائيميالدنمرك تعتزم وضع ممصقات خاصة عمى منتجات المستوطنات  56
الحكومة ستشجع المتاجر عمى وضع ممصؽ عمى منتجات  إف: قاؿ مسؤولوف دنمركيوف .(ب.ؼ.ا)

مف  فمسطينية محتمة بدالً  أراضتأتي مف تمؾ المستوطنات المقامة عمى  أنيايوضح  اإلسرائيميةالمستوطنات 
ي لوكالة فرانس كينغومب -وصرح المتحدث باسـ وزارة الخارجية جاف ايمرماف  .إسرائيؿ"صنع في "ممصؽ 

الحكومة تعمؿ عمى وضع نظاـ معمومات يقوـ عمى المشاركة الطوعية لمحالت البيع " إفبرس الثالثاء 
 .اإلسرائيمية"يحدد المنتجات الغذائية القادمة مف المستوطنات 

 إف عف الحزب االشتراكي الذي يتزعمو وقاؿ وزير الخارجية الدنماركي فيمي سويفنداؿ في بياف صدر مؤخراً 
 ."ال أـكانوا سيشتروف ىذه السمع  إذاالمستيمكيف يقرروف بعد ذلؾ ما "

 44/5/4024، لندن، القدس العربي
 

 بريطانيا: احتجاج ساخن ضد زيارة ليبرمان وىتافات بالحرية لفمسطين في "ىندون" بمندن 57
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أماـ فندؽ  7|44 تظاىر نشطاء مؤيدوف لفمسطيف ومناىضوف لالحتالؿ اإلسرائيمي مساء الثالثاء :لندف
دور جعمى زيارة وزير الخارجية اإلسرائيمي أفي بمنطقة ىندوف، شماؿ العاصمة البريطانية لندف، احتجاجاً 

وىتؼ المتظاىروف ضد الوزير اإلسرائيمي وضد  .فالفمسطينييليبرماف المعروؼ بمواقفو العنصرية تجاه 
 ومحاكمتو، كما ىتفوا بالحرية لفمسطيف. حكومتو التي وصفوىا بػ"العنصرية"، وطالبوا بطرد الوزير

حافظ الكرمي "إف استقباؿ ليبرماف المتطرؼ اليميني  .وقاؿ رئيس المنتدى الفمسطيني في بريطانيا د
والعنصري الذي لو تصريحات تدعو إلى التطيير العرقي ضد الفمسطينييف يجمب العار لمحكومة البريطانية 

برلماف الصييوني. ولكنيا في الوقت ذاتو تصر عمى عدـ التعامؿ مع التي تستقبمو بحجة أنو منتخب في ال
دعا رئيس و نواب الشعب الفمسطيني الذيف انتخبوا في آخر انتخابات ديمقراطية في األراضي المحتمة". 

المبادرة اإلسالمية البريطانية محمد صوالحة حكومة دافيد كاميروف "لتحديد موقفيا مف تصريحات ليبرماف 
 ة".العنصري

وذكر المتحدث باسـ المنتدى الفمسطيني زاىر البيراوي، أف مئات مف أفراد الجالية الييودية كانوا قد قاموا 
في وقت سابؽ ىذا األسبوع باالحتجاج عمى زيارة ليبرماف، وقاؿ إف قرابة ثالثمائة منيـ وقعوا عريضة تنتقد 

في األراضي المحتمة بسبب سياسات  الصندوؽ القومي الييودي، وتحمؿ ليبرماف مسؤولية التدىور
االستيطاف، وتتيمو بالوقوؼ ضد عمؿ المنظمات األىمية المدعومة مف أوروبا والناشطة في مجاؿ حقوؽ 

 اإلنساف.

في ىذه األثناء تجمع العشرات مف أفراد الجالية الييودية المؤيديف لدولة االحتالؿ وأخذوا باليتاؼ ضد 
 شرطة لتكثيؼ تواجدىا لمحيمولة دوف احتكاؾ المجموعتيف.العرب والمسمميف، مما اضطر ال

 43/5/4024قدس برس، 
 

 ناقش كيفية تعامل لندن مع أي حرب بين إيران و"إسرائيل"يمجمس األمن القومي البريطاني  58
البريطانية )بي بي سي( بأف مجمس األمف القومي البريطاني الذي يرأسو  اإلذاعةأفادت ىيئة الوكاالت: 
 .و"إسرائيؿ" إيرافزراء ديفيد كامروف، ناقش األسبوع الماضي كيفية تعامؿ لندف مع أي حرب بيف رئيس الو 
ليس فقط احتماؿ اندالع مواجية عسكرية، بؿ الدور الذي يمكف "أف المجمس ناقش  إلىفي تقرير  وأشارت

حامي الحكومة يدرسوف ف ىيئة مأ إلىولفت التقرير  ."تؤديو بريطانيا، وىؿ ستكوف أي مشاركة، قانونية أف
المشاركة  أوسواء كانت تقديـ مساندة ديبموماسية بريطانية إلسرائيؿ، "قانونية أي مشاركة بريطانية، 

احتماؿ فشؿ  أفوورد في التقرير أف وزراء بارزيف في المجمس ُأبمغوا  ."المحتممة لمبحرية الممكية في المنطقة
عمى منشآتيا النووية، قد يشعؿ حربًا في الشرؽ األوسط.  ىجوماً  "إسرائيؿ"، وشّف إيرافالمحادثات مع 

، ولكف أيضًا بإغالؽ "إسرائيؿ"قد ترّد، ليس فقط بشّف ىجوـ عمى  إيرافالمجمس ُأبمر بأف  أفوأضاؼ 
 مضيؽ ىرمز الحيوي لنقؿ النفط.

 44/5/4024الحياة، لندن، 
 

 يوليو المقبلتموز/ إليران في  إسرائيمية "مدمرة" -كية يضربة أمر  :العراقي التحالف الوطني 59
 ،السياسةجريدة الشيعي في البرلماف العراقي ل ،كشؼ نائب بارز في التحالؼ الوطني باسؿ محمد: -بغداد 
يوليو تموز/ في شير  إيرافاتفقتا عمى شف ىجوـ جوي واسع عمى  و"إسرائيؿ"الواليات المتحدة  أف ،أمس
 يوليو.تموز/ مف  49و 40وأف ساعة الصفر ربما تكوف بيف  ،المقبؿ
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رئيس الوزراء نوري المالكي مف  إلىف المعمومات وصمت إ ،الذي فضؿ عدـ كشؼ ىويتو ،وقاؿ النائب
ىو  ،46/6/4024في  اإليرانيةلطيراف واجتماعو مع القيادة  األخيرف سر زيارة ا  و  أمريكييف،مسؤوليف 

يراف حصمت عمى المعمومات نفسيا التي وأضاؼ أف إ التباحث حوؿ تفاصيؿ الضربة العسكرية الوشيكة.
المالكي ربما كانوا  إلىالذي نقموا المعمومات  األمريكييفالمسؤوليف  أفوذكر النائب  المالكي. إلىوصمت 

اليجـو  أفمشددًا عمى  إيراف،لشف ىجوـ مدمر ضد  "إسرائيؿ"المعارض لمجاراة  األمريكيمف الموبي 
عمى أنو يشمؿ تدمير القوات العسكرية  مشدداً  ،بة محدودة اليدؼوليس مجرد ضر  ،ستراتيجياالمخطط لو 

 إلى إضافةوبعض المصانع الحيوية  والموانئوالمطارات العسكرية  اإليرانيةالتقميدية بما فييا القوة البحرية 
خط ذىاب وعودة سيما  إلىالمعمومات تضمنت تحويؿ سماء العراؽ  أفلى إ وأشار المنشآت النووية.

باتجاه الحدود  األحمرسيتحرؾ عبر البحر  اإلسرائيميسالح الجو  إفأي  اإلسرائيمية،الحربية  لمطائرات
 .األردف إلىالعراقية  األراضيثـ تعود الطائرات عبر  اإليرانيالسعودية العراقية ويدخؿ العمؽ 

 44/5/4024، السياسة، الكويت
 

 عدوانيةو  "متعجرفة"دولة  "إسرائيل"استطالع: غالبية األلمان يرون  60
مقارنة  أصبح أكثر انتقاداً  "إسرائيؿ": كشؼ استطالع حديث لمرأي أف موقؼ األلماف تجاه .(د.ب.أ)

 "إسرائيؿ"مف األلماف يروف  %;7باألعواـ الماضية. وأظير االستطالع، الذي نشرت نتائجو أمس، أف 
، أف ;400عاـ  %;7 بػمف المستطمعيف مقارنة  %90. وذكر ;400عاـ  %;6 ، مقارنة بػ"متعجرفة"
تتبع مصالحيا مف دوف اعتبار لمشعوب األخرى. وقبؿ أياـ مف زيارة الرئيس األلماني الجديد  "إسرائيؿ"

 ، وىذه النسبة تشكؿ انخفاضاً "إسرائيؿ"مف األلماف عف تعاطفيـ مع  %58، أعرب "إسرائيؿػ"يواخيـ جاوؾ ل
في  "إسرائيؿ". ولـ تتغير نسبة معارضي حؽ %67سبة ، إذ بمغت الن;400 فيعما كاف عميو األمر  كبيراً 

 .%25الوجود، حيث بمغت ىذا العاـ أيضا 
بسبب ماضييا  "إسرائيؿ"مف األلماف أف بالدىـ ليس لدييا التزاـ خاص تجاه  %80ومف ناحية أخرى، ذكر 

 مف األلماف أنو ينبغي عمى بالدىـ االعتراؼ بدولة لمفمسطينييف. %87النازي. ورأى 
 44/5/4024شرق األوسط، لندن، ال

 
 عاما من احتالل القدس 45يبرز االنتياكات اإلسرائيمية خالل  لمجامعة العربيةتقرير  62

شدد تقرير صدر اليـو األربعاء، عف قطاع فمسطيف واألراضي العربيػة المحتمػة فػي الجامعػة  :وفا -القاىرة 
عاما مف  67حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي خالؿ العربية، عمى أف إسرائيؿ أمعنت في تجاوزاتيا الخطيرة ل

 احتالؿ مدينة القدس الشرقية.
وأوضػػػح التقريػػػر أف إلػػػزاـ سػػػمطات االحػػػتالؿ فػػػي العشػػػريف مػػػف الشػػػير الجػػػاري، المػػػواطنيف العػػػرب بػػػإغالؽ 
محالتيـ التجارية في ذكرى ما يسمى )يـو القدس( إلتاحة المجػاؿ أمػاـ مسػيرة حاشػدة لعشػرات اآلالؼ مػف 

لمسػػتوطنيف المتطػػرفيف إلػػى الحػػـر القدسػػي الشػػريؼ، ىػػو امتػػداد لعمميػػات تػػدنيس واسػػتفزازات يوميػػة تطػػاؿ ا
 المقدسات اإلسالمية في المدينة.

وقاؿ: ويجسد ىذا العدواف أحد نماذج العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ عمى مدينة القػدس وأىميػا انتياكػا لقػرار 
إف  2:2ذي أسس وأنشأ دولة إسػرائيؿ، حيػث جػاء فػي مػتف القػرار ال 69;2لعاـ  2:2الجمعية العامة رقـ 

 (.Corpus separtumالقدس بكامميا شرقيا وغربيا كياف خاص )
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( القػػرارات الصػػادرة مػػف مجمػػس األمػػف والجمعيػػة 2:2وأضػػاؼ التقريػػر: وتوالػػت اسػػتنادا ليػػذا القػػرار )قػػرار 
حػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي فػػػي مدينػػػة القػػػدس الشػػػرقية العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة التػػػي تػػػديف كافػػػة إجػػػراءات سػػػمطات اال

المحتمػػة اليادفػػة إلػػى ضػػميا لدولػػة االحػػتالؿ وتحويميػػا إلػػى عاصػػمة )إسػػرائيؿ( مػػف ىػػدـ لحػػي المغاربػػة فػػور 
االحػػتالؿ والعػػرض العسػػكري إسػػرائيمي فػػي المدينػػة، إضػػافة إلػػى القيػػاـ بنقػػؿ مؤسسػػات حكوميػػة إلييػػا وبنػػاء 

مكيػػػة فمسػػػطينية خاصػػػة فػػػي القػػػدس المحتمػػػة، كمػػػا تعتبػػػر كافػػػة القػػػرارات مقػػػر 'الكنيسػػػت' عمػػػى أراٍض ذات م
 الدولية أف أي إجراءات إسرائيمية في المدينة ىي باطمة والغية وال يعتد بيا.

وتػػػػابع: فػػػػي تحػػػػد سػػػػافر إلرادة المجتمػػػػع الػػػػدولي وقػػػػرارات الشػػػػرعية الدوليػػػػة التػػػػي تػػػػديف العػػػػدواف واالنتيػػػػاؾ 
 –ىميػا وبطػالف أي إجػراءات تمػس معػالـ المدينػة المحتمػة وتركيبتيػا السػكانية اإلسرائيمي لممدينػة المحتمػة وأ

ودوف توقػػؼ وعمػػى  89;2تواصػػؿ إسػػرائيؿ )السػػمطة القائمػػة بػػاالحتالؿ( عػػدوانيا عمييػػا منػػذ احتالليػػا عػػاـ 
ة مدار الساعة لتيويدىا وتيجير أىميا قسرا والقياـ بالحفريات واألنفػاؽ وبنػاء الكػنس تحػت المقدسػات خاصػ

قامػة مػا يسػمى الحػدائؽ التوراتيػة وتػدمير األمػاكف األثريػة والتاريخيػة التػي تؤكػد اليويػة  في الحـر الشريؼ وا 
العربية لممدينة وتدحض كافة االدعاءات اإلسرائيمية الباطمة بييوديتيا ووجود ىيكميا، فػي محاولػة مسػتميتة 

 .لتزوير ىوية المدينة الدينية والتاريخية بما يخدـ تيويدىا
وأوضح أف سمطات االحتالؿ دأبت في تنفيذ سياسة ممنيجػة لتيجيػر أىػؿ القػدس قسػرا والعمػؿ عمػى تغييػر 
تركيبتيا الديمغرافية لضماف أغمبية ييودية فييا وسنت القوانيف العنصرية وأصدرت القػرارات العسػكرية ليػدـ 

غالؽ مؤسساتيـ الوطنية ومنيا بيت  منازؿ المقدسييف وفرض الضرائب الباىظة عمييـ ومصادرة ىوياتيـ وا 
 المشرؽ.

وأشار إلى أف ذلؾ يترافؽ مع محاوالت تيويد مناىج التعميـ في محاولة لكسر الػوعي واإلرادة لػدى األجيػاؿ 
الفمسػطينية الشػػابة فػػي فمسػطينيتيـ، إضػػافة إلػػى إغػالؽ آالؼ مػػف المصػػانع والمحػالت التجاريػػة الفمسػػطينية 

 شؿ القدرة الفمسطينية االقتصادية.خالؿ األعواـ العشرة األخيرة و 
وأضػػػاؼ التقريػػػر: أف السياسػػػة اإلسػػػرائيمية أدت إلػػػى تفػػػاقـ الوضػػػع المعيشػػػي لمفمسػػػطينييف بالمدينػػػة، مػػػذكرا 

% مػػف أىػػؿ القػػدس الشػػرقية المحتمػػة :9بػػالتحقيؽ الػػذي كشػػفت بموجبػػو صػػحيفة 'ىػػآرتس' اإلسػػرائيمية بػػأف 
المحتمػة( قػد اسػتولت عمػى ثمثػي أراضػي الفمسػطينييف فييػا،  يعيشوف تحت خط الفقر، وأف إسرائيؿ )السػمطة

وقامػت ببنػػاء آالؼ الوحػػدات االسػػتيطانية عمييػػا فػػي سياسػػة إحالليػػة تيويديػػة تجرميػػا وتػػدينيا كافػػة القػػوانيف 
 والقرارات الدولية.

 % مف أراضي القدس المحتمة تحت57وتابع: وفي إمعاف لتضييؽ الخناؽ عمى الفمسطينييف فقد أخضعت 
 580مسػػمى )سػػاحات طبيعيػػة مفتوحػػة ال يسػػمح بالبنػػاء عمييػػا( تحػػـر المقدسػػييف الػػذيف يبمػػر عػػددىـ حاليػػا 

ألؼ فمسطيني مف البناء عمييا، بؿ وتفرض عمى مف يقػـو ببنػاء أو توسػعة منزلػو دوف تػرخيص دفػع رسػـو 
ي أحػػد أقسػػى أنػػواع ىدمػػو كمػػا تجبػػر مػػف ال يسػػتطيع دفػػع ىػػذه الرسػػـو الباىظػػة القيػػاـ بيػػدـ منزلػػو بيػػده فػػ

 التعذيب النفسي.
وقاؿ: تنفيذ ىذا العدواف تحت ىػذا الحجػج الواىيػة يترافػؽ مػع حرمػاف إسػرائيؿ غالبيػة الفمسػطينييف مػف ذوي 
األمػػالؾ الخاصػػة فػػي القػػدس الغربيػػة مػػف العػػودة إلػػى أمالكيػػـ رغػػـ األوراؽ الثبوتيػػة لممكيػػتيـ، إضػػافة إلػػى 

حاممي 'الجنسػية اإلسػرائيمية' مػف  :6;2والمنازؿ مف فمسطينيي عاـ حرماف الفمسطينييف أصحاب األمالؾ 
العػػودة ألمالكيػػـ ومنػػازليـ فػػي مػػدنيـ وقػػراىـ يعرفػػوف باسػػـ الحاضػػر الغائػػب، وذلػػؾ فػػي اسػػتباحة لمممكيػػة 

 الفمسطينية العامة والخاصة بما يخدـ أىدافيا العنصرية التيويدية.
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زات مػا كانػت لتػتـ لػوال تواطػؤ المجتمػع الػدولي وعػدـ حزمػو فػي وأشارت الجامعة العربية إلى أف ىذه التجػاو 
 التعامؿ مع انتياكات إسرائيؿ لمقانوف الدولي والقانوف الدولي اإلنساني.

وأكػػػد قطػػػاع فمسػػػطيف فػػػي الجامعػػػة العربيػػػة فػػػي تقريػػػره عمػػػى ضػػػرورة التػػػزاـ المجتمػػػع الػػػدولي فػػػي تنفيػػػذ حػػػؿ 
ة وعاصػػػمتيا القػػػدس الشػػػرقية ألف ذلػػػؾ سػػػيؤدي بالضػػػرورة إلػػػى الػػػدولتيف بإقامػػػة الدولػػػة الفمسػػػطينية المسػػػتقم

 تحقيؽ االستقرار في المنطقة كميا ويحافظ عمى األمف والسالـ لمعالـ أجمع.
 43/5/4024، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
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 قاسـد. أنيس مصطفى ال
 أيف عمامة مفتي الديار المصرية وىو في المسجد االقصى؟

 وىؿ مف فرائض َشدِّ الرحاؿ اليو التخمي عف العمامة واستبداليِا بُقبََّعٍة؟
غاثة أىميا كما ًيّدعى ليا ولمثيالتيا؟  وكيؼ ساىمت زيارٌة كيذه في تحرير القدس وا 

ئيات والُخػػَيالُء تمػػأُل جوانحػػو وىػػو يسػػير تحػػت والداعيػػة االسػػالمي اليمنػػي الػػذي بثػػت صػػوره عمػػى الفضػػا
حمايػػػة األمػػػف االسػػػرائيمي لمػػػاذا وقػػػع االختيػػػار عميػػػو وعمػػػى فضػػػيمة المفتػػػي لبػػػدء عمميػػػة تطويػػػع االسػػػالـ 

 والمسمميف لخدمة المصالح االسرائيمية وتثبيت االحتالؿ وشرعنتو؟
سػػاءة اسػػتخداـ الػػديف والعواطػػؼ ب االدعػػاء بػػأف الزيػػارات لممسػػجد وىػػؿ يصػػح تضػػميؿ النػػاس واسػػتغفاليـ وا 

االقصػى ال تحتػػاج الػػى تأشػػيرة أو موافقػػة اسػػرائيمية، وأف ُيػػَروَِّج لػذلؾ رجػػاٌؿ ديػػف ُيفتػػرُض فػػييـ الصػػدُؽ فػػي 
القوؿ والنصيحة، ومسؤولوف فمسطينيوف يفترض فييـ التدقيؽ في معرفة وفيـ سياسات العدو وأىدافو وما 

َنكمػػٍر كامػػؿ لكػػؿ َُ حػػؽ مػػف حقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي وطنػػو؟ أال يػػروف أشػػجار  يمارسػػو يوميػػا مػػف َت
ػَرة وىػي تُْقَتمػُع أو ُتحػرؽ، والمحصػوالت الزراعيػة وىػي تمتيميػا النػار فػي موسػـ الحصػاد، ثػـ  الزيتػوف الُمَعمِّ

 يتحدثوف عف انعاش اقتصادي لمفمسطينييف بيذه الزيارات الطارئة؟
ال صػحة ليػا لدرجػة االفتػراء عمػى الرسػوؿ الكػريـ بأنػو شػد  ولماذا تضميؿ الناس باالدعاء بسوابؽ تاريخيػة

ـَ قبؿ فتح مكة؟  الرحاؿ الى المسجد الحراـ بمكة والمسجد تحت االحتالؿ؟ ىؿ كانت الكعبُة المسجَد الحرا
وىؿ كانت قريش، سيدُة قبائؿ مكة، سمطٍة أجنبيًة احتمت مكة واحتمت معيا مسجدا حراما لـ يكف موجودا 

اف المسػػمموف يشػػدوف الرحػػاؿ الػػى المسػػجد االقصػػى أيػػاـ االحػػتالؿ الصػػميبي، كمػػا يػػدعي أصػػال؟ وكيػػؼ كػػ
المطبعػوف، والمسػػجد كػػاف قػػد تحػوؿ الػػى اصػػطبؿ لخيػػوؿ فرسػػاف الصػميبييف، ومسػػجد قبػػة الصػػخرة أصػػبح 
ا موقعا لمقمامة الى أف شد صالح الديف، الفارُس الكرديم المسمـ، الرحاَؿ الييما ومعو عمماء عصره محرر 

لتصح الزيارة واالقامة والمجاَوَرة، ولـ يسبقو الى الزيارة القاضي الفاضؿ، عػالـ عصػره، وال أي عػالـ آخػر 
 مف عمماءاالسالـ في ذلؾ العصر؟

ُترى ىؿ شد المسمموف الرحاؿ في عيد الرسوؿ الكريـ أو عيػدي أبػي بكػر وعمػر لزيػارة المسػجد االقصػى 
تالؿ البيزنطػػي بحيػث يصػبح المسػجد قػػادرا عمػى اسػتقباؿ زائريػػو أـ شػدوىا لتحريػر فمسػطيف كميػػا مػف االحػ

وىػو تحػت سػيادة اسػالمية دوف إذف مػف أيػة جيػة أجنبيػة لموصػوؿ اليػو أو لمجاورتػو كمػا جػاور الكثيػػروف 
مف مختمؼ ديػار االسػالـ؟ ىػؿ ستسػمح سػمطات االحػتالؿ لمزائػريف بالبقػاء فػي القػدس أو االسػتقرار فييػا، 

مسػجد االقصػى، ليصػبحوا الماليػيف الػذيف تخيػؿ وزيػر اوقػاؼ السػمطة الفمسػطينية أف ناىيؾ عف مجاورة ال
يصموا الييا، وبالتالي أف يحرروىا، واسرائيؿ قد باشرت عمميات اليدـ واالزالة في محيط المسجد االقصى 
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دات عمميػة في االسبوع االوؿ مف احتالؿ المدينة، فيػدمت الزوايػا والمنػازؿ واالسػواؽ واآلحيػاء بكامميػا وبػ
تيويػػػدىا بالكامػػػؿ ؟ وىػػػؿ االسػػػرائيميوف مػػػف الغبػػػاء والسػػػذاجة بحيػػػث يسػػػمحوف لوقػػػوع انتعػػػاش اقتصػػػادي 
فمسػػطيني فػػي المدينػػة وسياسػػتيـ الثابتػػة ىػػي أفراغيػػا ، بػػؿ افػػراغ فمسػػطيف كميػػا، مػػف جميػػع أىميػػا العػػرب، 

يمية ىػػػي خنػػػؽ الػػػبالد مسػػػمميف ومسػػػيحييف، لتصػػػبح ارضػػػا ييوديػػػة خالصػػػة ليػػػـ؟ أليسػػػت السياسػػػة االسػػػرائ
وتػػدمير اقتصػػادىا، والقػػدس بالػػذات، مػػف مصػػادر الػػرزؽ بحيػػث يضػػطر األىػػؿ لميجػػرة أو االعتمػػاد عمػػى 
فتػػات يقدمػػو المجتمػػع الػػدولي بالقػػدر الػػذي تػػراه اسػػرائيؿ متمشػػيا مػػع سياسػػتيا فػػي إبقػػاء الفمسػػطينييف تحػػت 

 رحمتيا في معاشيـ اليومي؟.
تيـ وأمػاكف إقػامتيـ؟ رجػاؿ السػمطة الفمسػطينية؟ ىػؤالء ال سػمطة ليػـ مف الذي سيتحكـ فػي الػزوار وتحركػا

حتػػػى فػػػي اعاصػػػمتيمب راـ اهلل، فكيػػػؼ تكػػػوف ليػػػـ سػػػمطة فػػػي مدينػػػة اسػػػميا القػػػدس ال يسػػػمح ليػػػـ حتػػػى 
نو لمف التضميؿ المتعمد االدعاء بغير ىذه الحقائؽ الُمرَّة التي سريًعا ما يكتشفيا اي زائر.  بدخوليا؟ وا 

يب أمػور كيػذه عػف أذىػاف رجػاؿ السػمطة الفمسػطينية، وىػـ يسػوقوف لمسػياحة الدينيػة لمقػدس، غريٌب أف تغ
ىذه السياحة التي ليا وزير اسرائيمي ووزارة اليياـ العالـ بأف اسرائيؿ تحتـر االدياف األخرى وتحتـر حريػة 

ف الػدولي، وسػيكوف ىػذا اتباعيا في الوصوؿ الى أماكنيا المقدسة وزيارتيا. وىذا ىو المطموب وفقا لمقػانو 
متاحا ومرحبا بو في ظػؿ السػيادة االسػرائيمية، وخطػوة خطػوة يصػبح التعػايش مػع االحػتالؿ مقبػوال وتُنسػى 
القضيُة األساسية ويتـ تيويد القدس بمقدساتيا بصورة تدريجيػة وينيػار المسػجد االقصػى بسػبب مػا يجػري 

ستسػمح باعػادة بنائػو ولكنيػا، كعادتيػا، لػف تفػي تحتو مف حفريات، وتعمػف اسػرائيؿ اسػفيا لمػا حػدث وأنيػا 
بوعػػػدىا ولػػػف تجػػػد مػػػف يػػػذكرىا بػػػو أو يتمسػػػؾ، تمامػػػا كمػػػا نسػػػي القػػػادة الفمسػػػطينيوف والعػػػرب أف عضػػػوية 

 اسرائيؿ في االمـ المتحدة عضوية مشروطة، ولكنيـ ال يحركوف ساكنا ولو في محاولة لمتذكير بذلؾ.
مف مراحػؿ تنفيػذ مخطػط السػيطرة الدائمػة والكاممػة عمػى فمسػطيف  السياحة الدينية تعبر عف مرحمة متقدمة

ومقدسػػػاتيا بعػػػد أف أحكمػػػت اسػػػرائيؿ سػػػيطرتيا عمػػػى القػػػدس ومحيطيػػػا بمػػػا أحدثتػػػو مػػػف تغييػػػرات سػػػكانية 
وعمرانيػة، وبعػػد أف طوعػت النظػػاـ الفمسػػطيني والػنظـ العربيػػة لمقبػػوؿ بتنػازالت مػػف جانػػب ىػذه الػػنظـ وفقػػا 

وفػػي الوقػػت ذاتػػو فإنيػػا الػػرد العممػػي عمػػى العزلػػة المتناميػػة السػػرائيؿ فػػي كثيػػر مػػف لممخطػػط االسػػرائيمي. 
االوسػػاط الشػػعبية العالميػػة، ونسػػبٍة متزايػػدٍة مػػف االوسػػاط الرسػػمية. فينػػاؾ حركػػة شػػعبية دوليػػة متزايػػدة فػػي 

أف تأثيرىػػا لمػػا اصػػبح يعػػرؼ بنػػزع الشػػرعية عػػف اسػػرائيؿ. وقػػد دؿ اسػػتطالع لمػػرأي عمػػى مسػػتوى العػػالـ بػػ
اسرائيؿ جاءت رابع دولة في المكروىية وذلؾ بسبب سياساتيا حيػاؿ الشػعب الفمسػطيني. ولػيس أقػوى فػي 
الػػػػرد عمػػػػى ذلػػػػؾ كمػػػػو فػػػػي الدعايػػػػة الصػػػػييونية ِمػػػػْف فَػػػػْتِح االبػػػػواب أمػػػػاـ السػػػػائحيف مػػػػف مختمػػػػؼ الػػػػديانات 

ي وبعػػض الػػزوار االقبػػاط والجنسػػيات، لزيػػارة مقدسػػاتيـ ليعػػودوا الػػى بمػػدانيـ يػػرددوف مػػا ردده فضػػيمة المفتػػ
المصرييف مف أنيـ لـ يالقوا صعوبات ولـ يمألوا استمارات دخوؿ أو خروج ولـ تختـ جوازات سفرىـ ولـ 
يروا جنػودا اسػرائيمييف عمػى نقػاط الحػدود ولػـ تفػتش حقػائبيـ. ومػاذا يريػد المجتمػع الػدولي مػف اسػرائيؿ أو 

ثػػـ تػػـ  :6;2كمػػا نسػػي احػػتالؿ عػػاـ  89;2عػػاـ  أيػػة دولػػة أخػػرى أكثػػر مػػف ىػػذا؟ وىكػػذا ُينسػػى احػػتالؿ
 االعتراؼ بشرعية بقائو.

اسػػرائيؿ تػػتحكـ فػػي الػػزوار عػػف ٌبْعػػٍد بحيػػث تتمشػػى زيػػارتيـ مػػع اليػػدؼ االسػػرائيمي مػػف السػػماح بيػػا . وقػػد 
جرى ىذا النوع مف التحكـ مع فضيمة المفتي. فضيمتو دخؿ فمسطيف ثـ القدس ثـ المسجد االقصى وقابؿ 

ي اطار ىذا التحكـ. دخؿ وىو ال يشعر بأي عالقة السرائيؿ بدخولو، وظف أنيػا ال دخػؿ ليػا. مف قابؿ ف
زار المسػػجد االقصػػى، وكػػاف مػػف المفػػروض، ولػػو مػػف بػػاب المياقػػة، اف يكػػوف فػػي اسػػتقبالو إمػػاـ المسػػجد 
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 وخطيبو الشيال عكرمة صبري، حتى ولو كانت الزيارة شخصية كمػا ذكػر فضػيمتو. ولكػف ذلػؾ لػـ يحػدث،
ألف الشيال عكرمة كاف ممنوعا مف زيارة مسجده والصالة فيو. وفضيمتو لـ يمتؽ بالشيال رائد صالح زعيـ 
الحركة االسالمية في الداخؿ والمناضؿ الكبيػر لحمايػة المسػجد االقصػى مػف التيويػد والػذي لػـ يخػرج مػف 

ى المسػجد االقصػى. ربمػا لػـ السجف االسرائيمي اال ليعود اليو بسبب مواقفػو مػف االعتػداءات المتتابعػة عمػ
يسمع فضيمة المفتي ومستشاروه بياتيف القمتيف، لكف مف المؤكد أف الذيف رتبػوا ىػذه االزيػارةب يعرفونيمػا 

 حؽ المعرفة، وعدـ ادراج المقاء بيما كاف متعمدا.
اليونػاني وبالمثؿ فقد كانت لقاءات فضيمتو مع رجاالت الكنيسة في فمسطيف متميزة. فقد التقى بػالبطريرؾ 

رئيس الكنيسة االرثوذكسية، وىي كنيسة الطائفػة الفمسػطينية األكبػر عػددا، وتغػدى عمػى مائدتػو التػي دعػا 
الييا مف اراد ُمْسَتْبِعدًا أقطاب الكنيسة الفمسطينييف.وغادر القدس دوف أف يمتقػي بػأي مػف القيػادات الدينيػة 

ائػد الروحػي الفمسػطيني لمطائفػة االرثوذكسػية التػي المسيحية االخػرى، بمػف فػييـ المطػراف عطػا اهلل حنػا الق
يرأسيما البطريرؾ اليوناني. وميزة البطريرؾ اليونػاني ىػذا أنػو ٌمقػاَطٌع مػف طائفتػو االرثوذكسػية الفمسػطينية 
واالردنيػػػة ألنػػػو تصػػػرؼ فػػػي أمػػػالؾ الكنيسػػػة، وخاصػػػة فػػػي القػػػدس، بيعػػػًا وتػػػأجيرًا، السػػػرائيمييف أو ييػػػود، 

ا زالػػػت تطالػػػب، بسػػػحب االعتػػػراؼ بػػػو مػػػف جانػػػب الحكػػػومتيف االردنيػػػة واالسػػػرائيمية وطالبػػػت الطائفػػػة، ومػػػ
والسػػمطة الفمسػػطينية، دوف جػػدوى. وكػػذلؾ فػػإف فضػػيمة المفتػػي لػػـ يمتػػؽ بالصػػحافة الفمسػػطينية ولػػـ يصػػدر 

جبو بيانا واحدا ُيسَتفاٌد منو ذرة انتقاد لالحتالؿ أو لمخفريات الجارية تحت المسجد االقصى، ناىيؾ عف ش
 لالحتالؿ وسياساتو ودعمو لحقوؽ الشعب الفمسطيني.

أمػػا المطػػراف عطػػا اهلل حنػػا، الػػزعيـ الروحػػي لمطائفػػة االرثوذكسػػية وابػػف فمسػػطيف والػػذي لػػـ يقابمػػو فضػػيمة 
المفتػػػي فقػػػد حػػػدد موقفػػػو مػػػف ىػػػذه الزيػػػارات مػػػف دوف مواربػػػة. قػػػاؿ : اإننػػػي ارفػػػض زيػػػارة القػػػدس فػػػي ظػػػؿ 

ي أتمسؾ بو وسابقى. ولكنني ال اشكؾ في مصداقية او وطنية مف يخالفونني االحتالؿ. فيذا موقؼ مبدئ
الرأي. إف الػذي يحػرر القػدس ىػو لػيس زيارتيػا فػي ظػؿ االحػتالؿ، وانمػا أف يتخػذ العػرب قػرارا اسػتراتيجيا 
بتحريرىا واستعادتيا. أما السماح بزيارة القػدس دوف اي ضػوابط فيػذا لػف يحػرر القػدس بػؿ سيسػتعمؿ مػف 

اسرائيؿ لكي تظير أماـ العػالـ وكأنيػا دولػة ديموقراطيػة ترحػب بزائرييػا وتفػتح االبػواب أمػاميـ بيػدؼ قبؿ 
الوصوؿ الى المقدساتب. ويقوؿ المطراف عطا اهلل حنا اأؤلئؾ الذيف يدعوف لزيارة القدس عمييـ أف يعرفوا 

ا وسياسيا واعالميػا لكػي تظيػر بأف اسرائيؿ ىي المستفيد الحقيقي مف ىذه الزيارات، وىي تستفيد اقتصادي
 أماـ العالـ بانيا تستقبؿ المؤمنيف مف كؿ االدياف وتقدـ ليـ كؿ التسييالت.'

لقػػد جػػاءت ريػػارة فضػػيمة المفتػػي والداعيػػة اليمنػػي حبيػػب الجفػػري فػػي أعقػػاب خطػػاب االرئيسػػب الفمسػػطيني 
بػو أف يػدقؽ فيمػا يقػوؿ وال  الذي حث فيو عمى زيارة القدس وارنكب أخطاء تاريخية فاضحة، كاف األجدر

يرتجػػؿ. ىػػذا الخطػػاب ميػػد لمسػػياحة الدينيػػة التػػي أسسػػت اسػػرائيؿ وزارة خاصػػة بيػػا. وجػػاء ىػػذا الخطػػاب 
والزيارتػاف فػي الوقػت الػػذي كػاف أنصػار القضػػية الفمسػطينية وشػعبيا يشػدوف الرحػػاؿ مػف مختمػؼ االقطػػار 

سػػطيني وبرنػػامج مرحبػػا بكػػـ فػػي فمسػػطينف لممجػػيء الػػى القػػدس وفمسػػطيف بمناسػػبة ذكػػرى يػػـو االرض الفم
وىما مناسبتاف تبناىما المجتمع المدني الفمسطيني بدعـ مف منظمات المجتمػع المػدني فػي أقطػار أجنبيػة 
متعػػػددة. ىػػػؤالء الػػػزوار تػػػدخمت اسػػػرائيؿ لػػػدى شػػػركات الطيػػػراف االوروبيػػػة واالمريكيػػػة التػػػي قامػػػت بالغػػػاء 

ار والترحيؿ نصيب مػف اسػتطاعوا الوصػوؿ. ىػؤالء الػزوار لػـ حجوزاتيـ، في حيف كاف االعتقاؿ في المط
نما جاؤوا معبريف عف تضامنيـ مع الشػعب الفمسػطيني، ومػع ذلػؾ ىػذه كانػت معػاممتيـ.  يجيئوا مقاتميف وا 

 وشتاف بيف ىذه المعاممة ومعاممة فضيمة المفتي والداعية اليمني.
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فػي نفػس الفتػرة وأف يكػوف القائمػاف بيػا مػف رجػاؿ وليس مف باب المصادفة أف تػتـ زيػارة المفتػي والداعيػة 
الديف االسالمي: ىذا داعيػة وذاؾ مفتػي. لقػد وفػرت زيارتيمػا وخطػاب الػرئيس الفمسػطيني فػي نفػس الفتػرة 
الدعايػػة التػػي تتمناىػػا اسػػرائيؿ لمػػرد عمػػى الػػزوار اآلخػػريف ولمػػرد عمػػى اتياميػػا بالعنصػػرية وانتيػػاؾ حقػػوؽ 

ى كسػػبت اسػػرائيؿ الجولػػة بسػػبب ضػػحالة التفكيػػر والقػػدرة عمػػى التحميػػؿ لػػدى االنسػػاف الفمسػػطيني. مػػرة أخػػر 
مف تتوجو اليػو مػف قيػادات فمسػطينية وعربيػة واسػالمية. فيػؿ أقػوى مػف موقػؼ الػرئيس الفمسػطيني ومفتػي 
الػػديار المصػػرية وداعيػػة يمنػػي قػػد يكػػوف ممػػف اشػػتيروا بػػدور أثنػػاء الثػػورة اليمنيػػة فػػي مفابػػؿ مواقػػؼ شػػباب 

 دفع يؤيد االرىاب كما تصفيـ الدعاية االسرائيمية.متيور من
وجػػػاء الػػػرد الشػػػعبي عمػػػى الزيػػػػارتيف فػػػي المغػػػرب حيػػػث ظيػػػرت حركػػػة تقودىػػػا الجمعيػػػة المغربيػػػة لمسػػػاندة 
الكفػػاح الفمسػػطيني وذلػػؾ لكسػػر الحصػػار المفػػروض عمػػى القػػدس، وسػػتنطمؽ ىػػذه الحركػػة فػػي العديػػد مػػف 

مدنيػػة والسياسػػية المغربيػػة باالضػػافة الػػى مبػػادرات رسػػمية. وذكػػرت المػػدف المغربيػػة وبمشػػاركة المكونػػات ال
أف السػيد محمػد بنجمػوف االندلسػي رئػيس  4024مػايو  ;جريدة القدس العربي في عػددىا الصػادر بتػاريال 

الجمعيػػة دعػػا العػػرب والمسػػمميف الػػى الكػػؼ عػػف تبػػذير األمػػواؿ عمػػى نػػزواتيـ وتوجيػػو الػػدعـ الػػى اشػػقائيـ 
 ااذا ضاعت القدس سيضيع العرب والمسمموف وليس القدس وحدىاب. الفمسطينييف، وقاؿ

وأممنػا أف ينشػط شػباب المغػرب فػي اتصػاالتو مػع بقيػة الشػباب العربػي لتمتػد ىػذه الحركػة الشػعبية وتكػوف 
 ردا عمميا ومؤثرا عمى دعاة الزيارات ودعميا لدعاة التحرير.

مف بيف متطمباتيا أف يكوف رأس فضيمة المفتي، المشكمة ىي في الحدث وفي مغزاه وفي مناسبة يبدو أف 
والمفتػي بالػذات، مغطػى بقبعػة ال عمامػػة. ومػف المؤكػد أنػو لػيس مػػف متطمبػات زيػارة المسػجد األقصػػى أو 
أي مسػػػجد التخمػػػي عػػػف العمامػػػة ولػػػبس قبعػػػة، ولكػػػف لبسػػػيا مشػػػترط لػػػدييـ عنػػػد زيػػػارة مكػػػاف مقػػػدس مػػػف 

ويكشػػؼ عنػػو. ويؤلمنػػا أف سػػمح فضػػيمتو لنفسػػو بػػأف ال  أمػػاكنيـ. ىنػػاؾ سػػر نػػود مػػف فضػػيمتو أف يتحػػراه
 يتروى فيما دعي اليو ػ غفر اهلل لو.

 44/5/4024، القدس العربي، لندن
 

 أحداث الشمال وبيروت تسم ط الضوء عمى "العنصر" الفمسطيني 63
 ريتا صفير

ى االنظار مسمطة عمى مع عودة التوتر المتنقؿ الى المناطؽ المبنانية، عمى وقع تطور االزمة السورية، تبق
 المخيمات الفمسطينية التي تشيد في ظؿ الكر والفر المناطقي، توقيفات شبو يومية وعمى خمفيات عدة.

ورغـ زيارات الطمأنة التي قاـ بيا عضو المجنة المركزية لحركػة "فػتح" عػزاـ االحمػد الػى المسػؤوليف، والتػي 
وحة التباينات المبنانية، مكررا موقؼ الرئيس الفمسطيني جدد فييا بقاء العنصر الفمسطيني عمى الحياد في ل

محمود عباس باحتراـ سيادة لبناف، اال اف المعطيات الميدانية في االياـ االخيرة شيدت، كسابقاتيا، خروقػا 
 متزايدة في الوعود والتوقعات ألسباب عدة.

فػػػػاف الرصػػػػد المتواصػػػػؿ ففػػػػي حػػػػيف اسػػػػتوقؼ االوسػػػػاط دخػػػػوؿ العامػػػػؿ الفمسػػػػطيني "عمػػػػى خػػػػط" االشػػػػتباؾ، 
البػػداوي"، يثيػػر لػػدى  -عػػيف الحمػػوة  -لمتحركػػات التػػي تشػػيدىا المخيمػػات، وخصوصػػًا مثمػػث "بػػرج البراجنػػة 

االوسػاط السياسػية، وتحديػػدا المعارضػة،  سمسػمة عالمػػات اسػتفياـ، وسػػط ترقػب لمػا سػػتؤوؿ اليػو االوضػػاع 
القيادة العامة"  -ا األميف العاـ لػ"الجبية الشعبية مف زوايا عدة. وتندرج ضمنيا تداعيات الزيارة التي قاـ بي

احمد جبريؿ إلى لبناف في ىذا التوقيت، وما رافقيا مػف كػالـ عػف توجػو بػات يتبمػور لػدى رئػيس الجميوريػة 
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والحكومػػة و"حػػزب اهلل"، يقضػػي بنػػزع السػػالح الفمسػػطيني خػػارج المخيمػػات وضػػبطو وتنظيمػػو داخميػػا. وقػػد 
ف توحيػد مرجعيػة ىػذا السػالح تمييػدًا لتسػميمو الػى الدولػة المبنانيػة فػي ظػؿ تنػامي رافؽ ىذه الخطوة كالـ عػ

 الحوادث األمنية، األمر الذي قد يجعمو في أجندة استخدامات قوى محمية وخارجية.
والواقػػع اف ىػػذا المعطػػى اثػػار حفيظػػة القػػوى المعارضػػة التػػي راحػػت تطػػرح تسػػاؤالت عػػف خمفيػػات المبػػادرة. 

وؿ ىػػذا السػػالح او ىػػذه المبػػادرة "ورقػػة انتخابيػػة" بػػيف مجموعػػة اوراؽ يتنازعيػػا االطػػراؼ أبرزىػػا امكػػاف تحػػ
الداخميوف اواًل، وال يغيب عنيا سؤاؿ اساسػي قوامػو ىويػة المرجعيػة التػي ستمسػؾ بالورقػة الفمسػطينية نتيجػة 

 ىذا الواقع المستجد وخصوصا في ظؿ االنقساـ الحاصؿ ثانيا.
الصادر عف اجتماع عزاـ والفصائؿ الفمسطينية طابع "الضيافة" الفمسطينية الموقتة  ورغـ اعادة تأكيد البياف

عمى لبناف والرفض المتكػرر ألف تكػوف المخيمػات مصػدر تػوتر وقمػؽ، فػإف الجيػات المعارضػة تراقػب عػف 
كثػػب دخػػوؿ عناصػػر ومقػػاتميف الػػى المخيمػػات، عممػػا اف بعضػػيا يمعػػب عمػػى وتػػر االنشػػقاقات واالختراقػػات 

الفمسطينية المتبادلة. وىػي تبعػا لػذلؾ، ال تسػتبعد سػيناريو اعػادة تسػعير الوضػع فػي "المثمػث"  -مسطينية الف
الفمسطيني المذكور آنفًا، وال سيما في حاؿ فشػمت التػوترات المتنقمػة فػي المنػاطؽ فػي تحقيػؽ مبتغاىػا لجيػة 

 اعادة اشعاؿ الساحة المبنانية ربطا بالتطورات السورية.
تسييؿ توجيو أصابع االتياـ الى اطراؼ محػدديف فػي ىػذا المجػاؿ، العتبػارات عػدة ابرزىػا،  ومف شأف ذلؾ

ربمػػػا، مواصػػػمة "توظيػػػؼ" العنصػػػر الفمسػػػطيني السػػػني فػػػي المعبػػػة الداخميػػػة. وفػػػي االطػػػار عينػػػو، تسػػػتوقؼ 
ضيا االوساط نفسيا االعالنات المتكررة عف عمميات ضبط وتوقيفات في المخيمات ومحيطيا، عمما اف بع

يممػػح مباشػػرة او مواربػػة الػػى تنظػػيـ "القاعػػدة". وكميػػا معطيػػات تميػػد مػػف وجيػػة نظػػر االوسػػاط إلعػػداد العػػدة 
 التيامات ما مع اي عودة محتممة لمسمسؿ االغتياالت.

ورغـ اف اجتماع االحمػد والفصػائؿ تطػرؽ فػي شػكؿ مباشػر الػى االتفػاؽ االخيػر الػذي وقػع فػي القػاىرة بػيف 
س"، مؤكػػدا اىميػػة تطبيػػؽ مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو فػػي ىػػذا المجػػاؿ، فػػإف اعػػادة تموضػػع حركتػػي "فػػتح" و"حمػػا

"حماس" عمى وقع تطورات "الربيع العربي" مف شأنيا، وفي رأي االطراؼ أنفسيـ، تسييؿ "مضبطة االتياـ" 
 في ما سبؽ.

 44/5/4024، النيار، بيروت
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.. وىو نجاح أسرانا في زحزحة السجانيف اإلسرائيمييف عػف سياسػاتيـ ولػو قمػيال، فمػا تػـ لنبدأ باألمر األىـ
ىػػػو إنجػػػاز لألسػػػرى، وثمػػػف متواضػػػع لصػػػمودىـ األسػػػطوري ومكػػػابرتيـ الشػػػامخة التػػػي ال نظيػػػر ليػػػا فػػػي 

ئمػة التاريال القديـ والحديث، فيذا أقصى ما تستطيعو األمعاء الخاوية فػي ىػذه الجولػة مػف المواجيػات الدا
 مع السجانيف، فينيئا ألسرانا ىذا اإلنجاز.

مع تمقي القيادة الفمسطينية لمرسالة الرد، التي سمميا  –دوف تخطيط مسبؽ  -ولقد تزامنت قضية األسرى 
المحامي مولخو والتي لـ تنشر تفصيال، إال أف تعقيب الناطؽ الفمسطيني عمييا يفصػح بأنيػا ليسػت ذات 

د يمكف البناء عميو، وبيذه الرسالة الرد يفترض أف يتوقؼ سعاة البريد عف نقؿ شأف، أو أنيا لـ تأت بجدي
الرسائؿ، فميس ىكذا تدار األمور، وليس نتنياىو مف يرؽ قمبو حػيف نػذكره بمسػؤولياتو المباشػرة عػف تعثػر 
مسيرة السالـ، فمثممػا خطػط نتنيػاىو ونفػذ سياسػة مفاوضػات مػف أجػؿ المفاوضػات، فػال غػرو أنػو يخطػط 
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يحػػاوؿ أف ينفػػذ سياسػػة رسػػائؿ مػػف أجػػؿ الرسػػائؿ، كونػػو يسػػتطيع الػػزعـ أف الصػػمة مػػع الفمسػػطينييف لػػـ و 
تنقطع، وأف األمور تسير عمى نحو إيجابي، خصوصػا بعػد أف قػدـ إلػى جانػب الرسػالة الػرد مبػادرة حسػف 

شػػواىد نيػػة وىػػي تسػػميـ مائػػة جثػػة فمسػػطينية كػػي تػػدفف فػػي مقػػابر تحتػػـر جثػػاميف الشػػيداء، وتضػػع عمػػى 
أضرحتيـ أسماءىـ وصورىـ وتاريال والدتيـ واستشيادىـ، بعد أف ألغيت آدميتيـ عشرات السنيف حػيف لػـ 

 يكونوا بالنسبة لمحتجزييـ إال مجرد رفات وأرقاـ.
ف كاف سػيجدد الحػزف عمػى الفػراؽ، إال أنػو سػيؤنس قمػوب األميػات  عودة مائة جثماف أمر بالر األىمية وا 

ابرات واألحبة، الذيف حرموا مػف صػحبة الشػييد حيػا وحرمػوا كػذلؾ مػف أداء واجػب الثكالى والزوجات الص
 الوداع ميتا.

خوتنا وأحبائنا، ال نستطيع قبوؿ فكرة أف تسميـ الجثاميف ىو بادرة  غير أننا ونحف نستقبؿ جثاميف أبنائنا وا 
وال إخاؿ الرئيس عباس الذي حسف نية، أو ىدية تقدـ لمفمسطينييف لعميا تغرييـ بقبوؿ ما ال يمكف قبولو، 

قيؿ إف الجثاميف ىي مبادرة حسف نية مف أجمو سيقوؿ شكرا ليذه المبادرة، أو أنػو سيصػدؽ أف ىػذا النػوع 
مػػف المبػػادرات يخفػػي حقيقػػة أف مػػا لنػػا عنػػد إسػػرائيؿ مػػا يػػزاؿ كػػؿ شػػيء.. ومػػا أعطتنػػا إيػػاه إسػػرائيؿ ىػػو ال 

كػانوا محتجػزيف فػي مقػابر كمجػرد أرقػاـ بغيػر وجػو حػؽ، شيء.. سوى أننا سننظـ مائة جنازة لمائة شييد 
ودوف مبرر سياسي وأخالقي، فمع استرداد الجثث يتجدد الحزف، والمصيبة أف إسرائيؿ تنتظر منػا عرفانػا 

 بجميؿ، أو عمى األقؿ أف نقوؿ شكرا.
عػادة الجثػث ال مائػة ىػو أسػبوع إف ىذا األسبوع الذي نحف فيو، والػذي شػيد الرسػالة الػرد واتفػاؽ األسػرى وا 

الحقيقػة المػرة، حقيقػػة تؤشػر بوضػػوح إلػى حػاؿ السػػالـ بيننػا وبػػيف إسػرائيؿ، أو إلػى العالقػػة السياسػية التػػي 
تربط طرفي المشروع التاريخي الذي بدأ في أوسمو وانحدر إلى أدنى المسػتويات فػي ىػذا األسػبوع، أسػبوع 

نجاز السماح بزيارة األسرى.  الرسائؿ والجثث وا 
ا لنػػرى حطػػاـ مشػػروع سػػالـ، أو الرمػػؽ األخيػػر ألمػػؿ محتضػػر بعػػد أف كنػػا قبػػؿ سػػنوات خمػػت ننظػػر خمفنػػ

 ننظر إلى كـ مف األرض سنأخذ في األياـ المقبمة، وكـ بقي مف األرض كي نستعيد في األشير المقبمة.
ثيػر مشاعري الشخصية التي اجتاحتني وأنا أراقب المشيد المؤثر الػذي تجسػد خػالؿ ىػذا األسػبوع، فييػا ك

مػف االلتبػػاس والفوضػػى والحػػزف، فػػأيف وصػمنا فػػي الحقيقػػة؟ ومػػا الػػذي ينتظرنػا غػػدا أو بعػػد غػػد؟ قميػػؿ مػػف 
الفػػرح بإنجػػاز األسػػرى وكثيػػر مػػف الحػػزف ألننػػا نريػػد مػػا ىػػو أىػػـ وأعمػػؽ، وقميػػؿ مػػف الرضػػا لعػػودة الجثػػث 

 وكثير مف الحزف العتبار عودتيـ مكرمة مف جانب مف احتجزىـ طيمة ىذه المدة.
إنو أسبوع استثنائي بكؿ ما لمكممة مف معنى، إال أنػو فػي الوقػت ذاتػو أسػبوع االنحػدار إلػى الػدرؾ األسػفؿ 

 في مشروع السالـ التاريخي الذي سعينا إليو ورجوناه، وىا نحف نراه كما لو أنو مقايضة جثث.
 44/5/4024، الشرق األوسط، لندن
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 عميره ىاس
قعد فيؿ كبير اليوـ في قاعة قضاة المحكمة العميا، آشر غرونس وسميـ جبراف ونوعػاـ سػولبرغ. وسػيكوف 
لمفيؿ مكاف عمى كراسي المسػتأنفات الخمػس الالتػي سػيكف غائبػات وىػف نسػاء مػف غػزة قُػبمف لمدراسػة فػي 

فػي دراسػات الجنوسػة.  جامعة بير زيػت فػي الضػفة الغربيػة. تريػد اربػع مػنيف متابعػة الدراسػة لمقػب الثػاني
وثالث منيف في اربعينيات حياتيف وواحدة في الثالثينيات مف عمرىا. أمػا الخامسػة فشػابة أنيػت بامتيػاز 
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الدراسة الثانوية وُسجمت لدراسة الحقوؽ. وسيرى القضاة الفيؿ في الغرفة لكف ماذا يفعموف بو؟ ستُبيف مػف 
يح مػرور السػرائيؿ وتصػاريح بقػاء فػي الضػفة. وكممػة فوضتيا الدولة أنيا تعارض منح تمػؾ النسػاء تصػار 

تجػرى مػع دولػة اسػرائيؿ مواجيػة عسػكرية مسػمحة مػف قبػؿ  4000السر وكيؼ ال ىي األمف. 'منػذ ايمػوؿ 
منظمات االرىاب الفمسطينية'، كما ورد فػي جػواب النيابػة العامػة فػي الصػيغة التقميديػة. و'تضػييؽ التنقػؿ' 

ى التحتية االرىابية مف غزة الى ييودا والسامرة'. وليذا ال ُتجيز اسػرائيؿ إال طريقة الحباط جيود 'نقؿ البن
 تنقال محدودا لمناس 'في حاالت انسانية وشاذة'.

تعمـ النيابة العامة انو مف الصعب اف تقنع بأف اربع نساء يعممف منذ سنيف كثيرة عمى تقديـ مكانة المػرأة 
شػػيور(، سيصػػدرف بنيػػة تحتيػػة ارىابيػػة الػػى المنػػاطؽ. وليػػذا فػػي القطػػاع، وشػػابة )ىػػي ابنػػة خبيػػر حقػػوؽ م

تذكر النيابة العامػة اف 'لمدولػة صػالحية واسػعة وتقػديرا واسػعا اف تقػرر مػف يػدخميا وانػو ال يوجػد أي حػؽ 
لواحػػد مػػف الرعايػػا االجانػػب فػػي اف يػػدخؿ ارض الدولػػة السػػيادية وال سػػيما اذا كػػاف الحػػديث عػػف واحػػد مػػف 

. وىذا زعـ غريب شيئا ما اذا أخذنا في الحسباف حقيقة اف الدراسػة فػي بيػر زيػت ال سكاف منطقة معادية'
فػػػي حيفػػػا. وليػػػذا تتعجػػػؿ النيابػػػة العامػػػة وتػػػذكر لمقضػػػاة أحكػػػاميـ حينمػػػا رفضػػػوا اسػػػتئنافات مشػػػابية فػػػي 

 الماضي ويوجد غير قميؿ مف ذلؾ. والى اآلف لـ يتجرأ القضاة عمى إغضاب الفيؿ.
مركػػز 'غيشػػو' وىػػي جمعيػػة مػػف اجػػؿ حريػػة التنقػػؿ اف مكتػػب منسػػؽ العمميػػات فػػي  سػػتذكر المحاميػػات مػػف

المناطؽ نفسو أبمر اف تغييرا طرأ عمى سياسة التصاريح في السنتيف االخيرتيف، فمـ تعد لحاجػات انسػانية 
تػػاجرا مػػف قطػػاع غػػزة  622:فقػػط. ويسػػتطعف اف يقتبسػػف مػػف موقػػع منسػػؽ العمميػػات الػػذي يفخػػر بوجػػود '

زار أكثػػػػرىـ ييػػػػودا والسػػػػامرة مػػػػف اجػػػػؿ تعزيػػػػز العالقػػػػات  4022قػػػػاءات عمػػػػؿ فػػػػي اسػػػػرائيؿ فػػػػي خرجػػػػوا لم
 االقتصادية والتجارية بيف غزة واسرائيؿ وييودا والسامرة'.

فمماذا يجوز ذلؾ لمتجار وال يجوز لطالبات الجامعة؟ ألنو يوجد ضغط دولي وامريكي عمى اسرائيؿ لُتمػّيف 
عمى غزة )التي تكمؼ دافع الضرائب فػي البمػداف الخارجيػة ضػرائب كثيػرة(، المعايير االقتصادية لمحصار 

لكنو ال يوجد ضغط دولي وامريكي الحتراـ حؽ أىؿ غػزة فػي الدراسػة فػي الضػفة الغربيػة، وال يزعػزع ىػذا 
الحظر أي جامعة اسرائيمية. وال تحب وزارة تربية حماس مثؿ اسرائيؿ ايضا اف يخرج الشباب الى الضػفة 

ى الخػػارج. وىػػي تعمػػـ لمػػاذا، ألف التطػػرؼ السياسػػي والػػديني يضػػعؼ عنػػدما تُفػػتح اآلفػػاؽ. ولػػو اف أو الػػ
 .2;;2اسرائيؿ أرادت حقا اف تضعؼ سمطة حماس الحترمت حرية التنقؿ التي ُحددت منذ 

وىذا ىو الفيؿ: اف اسرائيؿ معنية بسمطة حماس في قطاع غزة ألنيا تعزز القطيعة بيف القطاع والضػفة. 
قػػد قػػػرر اتفػػػاؽ اوسػػػمو اف الضػػفة والقطػػػاع وحػػػدة جغرافيػػػة واحػػػدة وفعمػػت السياسػػػة االسػػػرائيمية كػػػؿ شػػػيء و 

لمفصؿ بينيمػا. وأحسػنت فػتح وحمػاس التػي تضػر المنافسػة بينيمػا ضػررا شػديدا بالنضػاؿ الفمسػطيني مػف 
 اجؿ االستقالؿ، أحسنتا المعب بحسب السيناريو االسرائيمي.

ـو الػدعوى الظػاىرة التػي تقػوؿ اف طالبػات الجامعػة الخمػس ىػف تيديػد أمنػي يفترض اف يواجو القضاة اليػ
 السرائيؿ. فيؿ يتجاىؿ القضاة ىذه المرة الفيؿ ويعترفوف بأف دعوى الدولة داحضة مف أساسيا؟.
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ة توجيو مركز لممجير السياسي اإلسرائيمي نحو دوؿ المنطقة. اليوـ )أمس( أيضا حينما تُفتح صناديؽ ثم
االقتراع النتخابات الرئاسة في مصػر، سػيكوف السػؤاؿ الػذي يشػغؿ متخػذي القػرارات ىػو ىػؿ أحمػد شػفيؽ 

إسػػالمي  جيػػد لمييػػود أـ سػػيئ؟ وىػػؿ عمػػرو موسػػى كػػاره إلسػػرائيؿ أـ سياسػػي عممػػي؟ وىػػؿ محمػػد مرسػػي
متطػػػػرؼ؟ ىػػػػذه ىػػػػي الصػػػػورة المعتػػػػادة التػػػػي تفحػػػػص بيػػػػا إسػػػػرائيؿ المسػػػػيرة التاريخيػػػػة التػػػػي تمػػػػر بمصػػػػر 

الػػػػذي تمقػػػػى ىػػػػو نفسػػػػو جامػػػػات التيديػػػػدات  –وبالمنطقػػػػة كميػػػػا. وبعػػػػد الحػػػػداد السياسػػػػي لسػػػػقوط الحميػػػػؼ 
ؼ عينػػي يغطػػي ضػػباب كثيػػ –اإلسػػرائيمية مػػف قصػػؼ سػػد أسػػواف الػػى الشػػتـ بػػالقوؿ "ليػػذىب الػػى الجحػػيـ" 

 إسرائيؿ مرة اخرى.
مصر ماضية النتخاب رئيس لتتـ بذلؾ أىـ مسار ديمقراطي في تاريخيا وتاريال المنطقة. ولف تكوف ىذه 
ىي الديمقراطية الكاممة ألف ىذه الديمقراطية غير موجودة إال في أحالـ الياذيف. بؿ أىميتيػا فػي الحقيقػة 

ي مػػنح المػػواطنيف قػػوة وفػػي سػػمب طاغيػػة واحػػد االنفػػراد فػػي نقػػؿ مركػػز القػػوة مػػف الحػػاكـ الػػى الجميػػور وفػػ
بالقرار وتقاسمو مع مجمس الشعب ومع جماعات سياسية واحزاب وحركات تريد اف تصوغ صػورة مصػر. 
وىػػذا تصػػور فكػػري واسػػتراتيجي جديػػد يضعضػػع العػػادة السياسػػية المريحػػة ال إلسػػرائيؿ وحػػدىا بػػؿ لمغػػرب 

ؾ قمػػػب شػػخص واحػػػد حتػػى لػػػو كػػػاف فاسػػدًا إلدارة تجػػػارة خيػػػوؿ كمػػو، وىػػػي عػػادة فحواىػػػا أنػػػو يكفػػي امػػػتال
 ناجعة.

إف الجيش ايضا في مصر الجديدة، والذي حظػي بمكانػة شػريؾ فػي الثػورة، ُمصػر لمساسػة ولمشػارع. وىػو 
لف يكوف عمى كؿ حاؿ عنوانا وحيدا لالعماؿ ومحورا يمتؼ عمى الرئيس ومجمػس الشػعب. ألنػو يعمػـ ىػو 

عمػػى االدارة والحكػػـ المػػدني ىػػو الضػػماف األىػػـ لمسػػتقبؿ مصػػر، والضػػماف ألف أيضػػا أف إظيػػار القػػدرة 
تستطيع مصر اف تجند لنفسيا المساعدة االقتصادية واالستثمارات االجنبية التي تحتاج الييا كثيرا العادة 

ر مميػػا 60بنػػاء الدولػػة التػػي نيبيػػا النظػػاـ السػػابؽ والتػػي تبػػدأ عيػػدىا الجديػػد بعجػػز مػػالي ضػػخـ يبمػػر نحػػو 
 دوالر مع مالييف العاطميف وحممة لجمع تبرعات مف كؿ مستعد لمعطاء.

لكف طريؽ مصر الجديد عمى تعقيده واحتماالتو وأخطاره ىو فػي نظػر إسػرائيؿ أصػوات خمفيػة ليسػت ليػا 
أىمية فقط. فإسرائيؿ ال ترى أىمية إال لسالمة اتفاقات كامب ديفيد. ومف المؤكد اف استمرار وجودىا ىو 

اف الوحيد لعالقات الدولتيف، ويجوز إلسرائيؿ اف تتناوؿ باشفاؽ تصريحات مرشحيف أو احزاب في االمتح
مصػػػر تػػػػدعو الػػػػى تغييرىػػػػا أو تحػػػػديثيا أو الغائيػػػػا فػػػوؽ ذلػػػػؾ. لكػػػػف جميػػػػع المرشػػػػحيف أوضػػػػحوا اف ىػػػػذه 

طمػوح االتفاقات ما عاد مف الممكف اف تكوف مقطوعة عف الواقع في المنطقة وعف سياسػة إسػرائيؿ وعػف 
مصػػر الجديػػدة السياسػػي الػػى توجيػػو مسػػارات فػػي المنطقػػة. وتُػػذكر إسػػرائيؿ فػػي جميػػع البػػرامج االنتخابيػػة 

عممانيػػا أو ليبراليػػا أو مػػػف  -لمرشػػحي الرئاسػػة عمػػى أنيػػا محتمػػػة، ويمتػػـز كػػؿ مرشػػح لمرئاسػػة ميمػػػا يكػػف 
تالؿ". وسػػػيكوف مػػػف أف يسػػػاعد "الشػػػعب الفمسػػػطيني عمػػػى التحػػػرر مػػػف نيػػػر االحػػػ –"االخػػػواف المسػػػمميف" 

السيؿ جدا ومف الكذب أف ننسب كؿ مشكمة سياسية جديدة الى حقيقة اف مصر يحكميػا إسػالميوف. فقػد 
عبػػروا ىػػـ خاصػػة ال العممػػانيوف عػػف االلتػػزاـ باتفاقػػات كامػػب ديفيػػد. وىػػـ جميعػػا يػػروف اف سياسػػة حسػػني 

كامب ديفيد وقرارات االمـ المتحدة  مبارؾ الضعيفة نحو إسرائيؿ وفشمو في اضطرارىا الى تطبيؽ اتفاقات
المتعمقة باالنسػحاب مػف "المنػاطؽ" جػزء مػف األضػرار الشػديدة التػي سػببيا مبػارؾ لمصػر. وىػذا جػزء مػف 

قصػػاء البػػدو فػػي سػػيناء  –التػػراث  تمتػػـز مصػػر الجديػػدة بتنقيتػػو  –كالفسػػاد والطغيػػاف وقػػوانيف الطػػواريء وا 
 حكـ الجديد اف يأتي بيا لمجميور.باعتبار ذلؾ جزءا مف البشرى التي يريد ال
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لف يريد رئيس مصري جديد وال يستطيع التحمؿ مف ىذه الرسالة. وسيكوف مف الوىـ فػي المقابػؿ توقػع اف 
يسػػػػتقر رأي إسػػػػرائيؿ عمػػػػى تغييػػػػر سياسػػػػتيا فػػػػي "المنػػػػاطؽ" تكريمػػػػا لمصػػػػر خاصػػػػة وبخاصػػػػة اذا ترأسػػػػيا 

المصرية و"االخواف المسمموف" وعمرو موسى أو اهلل  إسالمي. وسيكوف أسيؿ وأكثر اقناعا اف تُتيـ الثورة
 بإفساد العالقات وبتيديد السالـ مف فتح العدسة لرؤية المنزلؽ الدحض الذي تتدىور فيو إسرائيؿ.

 43/5/4024، "ىآرتس"
 44/5/4024، األيام، رام اهلل
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