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ة الضػفبويطالبيػا بالعمػؿ عمػى تيدئػة األوضػاع  الفمسطينية نتنياىو يحّوؿ العائدات الضريبية إلى السمطة 8

 ةالغربي
، مػػ القػػدس الم  ، مػػف )يػػو بػػ  اي( -)ا ؼ ب( عػػف وكػػال  ، 52/5/5380، القػػدس العربػػي، لنػػدف ذكػػرت

مف السمط  الفمسطيني   يدئ  طمب اس ؽ مولخو مبعوث رئيس الوزراء االسرائيم  بنياميف ن نياىو  ، أفغزةو 
، وذلػؾ فػ  أعقػاب موج  ال ظاىرات ف  الضف  الغربي  ب سب ما اعمف مسؤولوف اسػرائيميوف فػ  بيػاف ا  ػد

 اس شياد ا سير الفمسطين  ف  مع قؿ عوفر عرفات جرادات.
يػػاف إلػػ  أف ن نيػػاىو ايضػػا أمػػر ب  ويػػؿ الرسػػـو الضػػريبي  لشػػير كػػانوف الثػػان / ينػػاير ال ػػ   جمعيػػا واشػػار الب

 اسرائيؿ نياب  عف السمط  الفمسطيني  بعد اف ا  جز يا.
وب سػػػب البيػػػاف فػػػاف "اسػػػرائيؿ ضػػػدمت طمبػػػا واضػػػ ا الػػػ  السػػػمط  الفمسػػػطيني  ب يدئػػػ  اراضػػػييا" عبػػػر مبعػػػوث 

 ن نياىو الخاص اس ؽ مولخو.
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و ابع "و    ال يكوف عدـ دفع امػواؿ الضػرائب ال ػ   جمعيػا اسػرائيؿ لمفمسػطينييف  جػ  لمسػمط  الفمسػطيني  
 بعدـ  يدئ  الوضع ف  مناطقيا فاف ن انياىو امر ب  ويؿ امواؿ شير كانوف الثان / يناير".

كػرت أف ضيػادة ذ  قػارير صػ افي ، أف الناصػرةمػف اسػعد  م مػ  ، عػف 52/4/5380الحياة، لنػدف، وأضافت 
 جػػري منػػذ مسػػاء السػػبت مشػػاورات م واصػػم   ػػوؿ ال طػػورات فػػ  أن ػػاء الضػػف ، وأنػػو  ػػـ  اإلسػػرائيم  الجػػيش

 كثيفيػػا فػػ  أعقػػاب وفػػاة ا سػػير عرفػػات جػػرادات. وأضػػافت أف رئػػيس ا ركػػاف الجنػػراؿ بينػػ  غػػان س أصػػدر 
كػػذلؾ يعقػػد الجػػيش مػػؤ مرًا «. خطػػراً  ليكػػوف م بىبػػًا ل طػػورات أكثػػر» عميما ػػو لمجػػيش باسػػ كماؿ االسػػ عدادات 

أليكس فيشماف، أف « يديعوت أ رونوت»خاصًا خالؿ ىذا ا سبوع لمغرض ذا و. ورأى المعمؽ العسكري ف  
 المؤ مر سيب ث اس كماؿ اس عدادات لمواجي  ان فاض  ثالث .

ودة عمػ   افػ  انػدالع المنطقػ  موجػ»و ذر وزير الػدفاع السػابؽ النائػب العمػال  بنيػاميف بػف أليعػازر مػف أف 
 ، م وضعًا أف  كوف أكثر دموي  مف سابق ييا.«ان فاض  ثالث 

وشدد ف   ديث ال  اإلذاع  العام  عم  أنو ي وجب عم  ن انياىو أف يقود عمميػ  سياسػي  فػ  المنطقػ  ضبػؿ 
ـ عمػػ  سينضػػـ إلػػ   كومػػ  ن انيػػاىو فػػ   ػػاؿ أضػػد« العمػػؿ»أف يػػ ـ إمػػالء ذلػػؾ عميػػو، ممم ػػًا إلػػ  أف  زبػػو 
   ريؾ عممي  مفاوضات  قيقي  مع الفمسطينييف.

المنطقػػػ   ػػػدخؿ مسػػػار »كػػػذلؾ اع بػػػر رئػػػيس ىيئػػػ  ا مػػػف القػػػوم  السػػػابؽ الجنػػػراؿ ا  يػػػاط غيػػػورا  يالنػػػد، أف 
 صاعد العنؼ، أيضًا ن يجػ   ػردي الوضػع االض صػادي فػ  السػمط  الفمسػطيني ، كػذلؾ بسػبب ضضػي  ا سػرى 

ـ بيػػػػا مسػػػػ وطنوف ضػػػػد الفمسػػػػطينييف و صػػػػري ات ال لػػػػزـو ليػػػػا  ػػػػوؿ مواصػػػػم  وعمميػػػػات االن قػػػػاـ ال ػػػػ  يقػػػػو 
 «.االس يطاف ف  الضف  الغربي 

وأشارت مصػادر عسػكري  إلػ  أف الجػيش شػرع فػ  ال  قيػؽ فػ  ادعػاء الفمسػطينييف فػ  ضريػ  جنػوب نػابمس، 
 ببف مس وطنيف أطمقوا النار عمييـ بعد ظير السبت.

وضػاؿ «. ف  ا ياـ ا خيرة الشارع السريع إل  ان فاضػ  ثالثػ  عمػ  مصػراعيو ف ح ال طورات »وبرأي فيشماف، 
انو بينما ي ذر المس وى العسكري منذ أشير مف  دىور مقمؽ ف  ا وضػاع ا منيػ  فػ  الضػف  الغربيػ ، فػ ف 

بما ي صؿ المس وى السياس  يبدو مر ا ًا إل  الجمود ف  العممي  السياسي ، فيما الشارع اإلسرائيم  غير  بو 
طالما أف العنؼ لـ ي خطَّ الخط ا خضر. وأضاؼ أف المس وى السياس  ف  إسرائيؿ يبن   سابا و عمػ  أف 
السمط  الفمسػطيني  ليسػت معنيػ  باشػ عاؿ الميػداف عمػ  ا ضػؿ إلػ   ػيف زيػارة الػرئيس ا ميركػ  بػاراؾ اوبامػا 

وضاع ا مني  ف  الضف  الغربي  مف شبنيا أف لممنطق  بعد أضؿ مف شير، لكنو  ذر مف أف انفال ًا أوسع لأل
المقاوم  الشعبي  ال    شػجعيا السػمط  الفمسػطيني  إلػ  ان فاضػ  مسػم   لػف  سػ طيع السػمط  الػ  كـ »  ّوؿ 

 «.بمس وى نيرانيا
عػػػاموس ىارئيػػػؿ، أف أ ػػػداث نيايػػػ  ا سػػػبوع فػػػ  المنػػػاطؽ « ىػػػسر س»مػػػف جانبػػػو رأى المعمػػػؽ العسػػػكري فػػػ  

سرائيؿ والفمسطينييف ف  النقط  ا ضػرب إلػ  الصػداـ بيػنيـ، مضػيفًا أف مػوت أسػير فػ  سػجف الم  م   ضع إ
وزاد أف سػػػموؾ «. مػػػواد م فجػػػرة  شػػػعؿ أ رض، بعػػػد أشػػػير مػػػف  صػػػاعد ال ػػػو ر»إسػػػرائيم  ضػػػد ي  ػػػوؿ إلػػػ  

نػدالع سػيكوف مصػيريًا و اسػم  لجيػ  ا»الطرفيف اإلسرائيم  والفمسطين  فػ  معالجػ  مالبسػات وفػاة جػرادات 
ان فاضػػ  ثالثػػ  أو منعيػػا. و ػػذر المعمػػؽ مػػف أف يكػػرس اوبامػػا زيار ػػو لممنطقػػ  لب ػػث الممػػؼ النػػووي اإليرانػػ  

ما مف شبنو أف يكوف ا د العوامؿ، باإلضاف  إلػ  ضضػي  ا سػرى وضػعؼ »عم   ساب الممؼ الفمسطين ، 
 «.السمط  الفمسطيني ، ل سريع االن فاض  الثالث 
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  "التعاوف اإلسالمي"ف عمى استمرار التنسيؽ بيف السمطة وعباس وأوغمي يتفقا 

ب ث أميف عاـ منظم  ال عاوف اإلسالم  البروفسور أكمؿ الديف إ ساف أوغم  : الشرؽ ا وسط - جدة
ىا فيا مع الرئيس الفمسطين  م مود عباس الجيود ال    بذليا المنظم  مف أجؿ  نفيذ القرارات الصادرة عف 

 ال   عقدت ف  القاىرة مطمع الشير ال ال ، الخاص  بفمسطيف. القم  اإلسالمي 
وأكد إ ساف أوغم  خالؿ ا صاؿ ىا ف  أجراه أمس مع الرئيس عباس ال زاـ منظم و ب نفيذ  مؾ القرارات، 

 ."ال    ب   ف  مقدم  أولويات )ال عاوف اإلسالم ("مؤكدا دعميا المطمؽ لمقضي  الفمسطيني  
اـ لممنظم  اإلسالمي  اس مع إل  شرح مف الرئيس عباس عف  طورات ضضي  ا سرى وأعمف أف ا ميف الع

واالس يطاف ف  ا راض  الفمسطيني ، بينما شدد أوغم  عم   رص المنظم  عم  م ابع  ىذه القضي  ف  
 المنابر الدولي ، وا فؽ الجانباف عم  اس مرار ال نسيؽ والمشاورات خالؿ الف رة المقبم .
 //قدس، القدس، ال

 
 األسرىسر شاليط قادر عمى تحرير أومف  التحريرىنية: نبني مقاومة  

وجو رئيس وزراء  كوم  غزة إسماعيؿ ىني  ال  ي  وال قدير لكؿ مف شارؾ ف  مؤ مر ال رب  :سما -غزة 
يف فمسطيف ليست ضضي  الفمسطيني أفعم  غزة، موض ا أف ىذا المؤ مر وىذه المشارك  الواسع   دلؿ 

سالمي  وضضي  ا  رار ف  العالـ. وأشاد ىني  عم  ال رص الشديد مف الجميع  و دىـ بؿ ضضي  عربي  وا 
عم  دراس  القضي  الفمسطيني  وال رب ا خيرة، مؤكدا عم  ضرورة  كرار ىذا المؤ مر واع باره دوريا 

 وي ناوؿ الشبف الفمسطين  بكؿ المجاالت وبكؿ ما ي صؿ بيا. 
"ان صار المقاوم  ف  ىذه المعرك  جاء   ويجا  م  الخ امي  لمؤ مر ال رب عم  غزة:وضاؿ ف  الكم

الن صارات خالؿ السنوات ا خيرة منيا االن صار ف   رب الفرضاف والذي يعد نصر الصمود والثبات 
فشاؿ العدو، ثـ  قؽ الشعب الفمسطين  والمقاوم  نصر ال بادؿ نصر وفاء ا  رار". وأضاؼ  أىداؼ وا 

" مكنت المقاوم  اال  فاظ بشاليط لخمس سنوات وان صر العقؿ ا من  الفمسطين  عم  الصييون  وفرضت 
شروطيا مف خالؿ عممي  سياس  معقدة وأخيرا رضخ اال  الؿ لمطالب الشعب والمقاوم ". و ابع "ثـ جاء 

ضدـ عم  اغ ياؿ القائد النصر ا خير الذي بن  عم  االن صارات السابق "، موض ا أف اال  الؿ عندما أ
الشييد أ مد الجعبري كاف بمثاب  إعالف  رب بما يمثمو ذلؾ القائد بمسيرة العمؿ الجيادي ولمشعب 
والفصائؿ وما يمثمو لألم ، واع بر رئيس الوزراء أف ضرار االغ ياؿ مف اال  الؿ كاف بناء عم   قدير خاطئ 

 لوضع غزة.
وفسر الصمت خالؿ السنوات ا خيرة بعد الفرضاف أنو صمت "كاف اال  الؿ يظف أنيا جري    وضاؿ:

الضعيؼ وصمت غير القادر عم  المقاوم  والرد عم  جريم  مف ىذا المس وى"، مبينا أف المقاوم  كانت 
 رد بالطريق  المع ادة أـ  رد عم  مس وى ىذه الجريم  "وكاف القرار بالرد  أفبيف خيارات صعبو إما 

  عامؿ مع الموضوع عم  أنو اغ ياؿ  إالاـ أف المقاوم  ضررت دخوؿ ال رب وضررت والديموم  ثماني  أي
طاؿ ضيادي كبير وبعد يود اال  الؿ اغ ياؿ عدة ضادة   نوعادي". وأوضح أف ىذه االغ ياؿ لـ يكف عاديا 

ف عندما فجرت ويريد  ثبيت ضوة الردع، مشيرا إل  أف سياس  اال  الؿ لـ  نجح وان قؿ الرعب إل  داخؿ الكيا
 المقاوم  مفاجب يا عندما ضرب  ؿ أبيب وأصبح المالييف   ت نيراف المقاوم . 
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وضاؿ "اع قد أف اال  الؿ لـ يفاجئ بام الؾ المقاوم  لصواريخ ضوي  و صؿ  ؿ أبيب والعمؽ، ولكف ما فاجبه 
ليذه المعرك  سيكوف ليا ما ىو وجود ضرار لدى المقاوم  بنقؿ المعرك  إل  عمؽ الكياف، واإلدراؾ ال اـ أف 

ضميمي  ودولي  موا ي  لممقاوم  وليس لال  الؿ كما  ا خيرةبعدىا"، مبينا أف ال رب  جرت بظروؼ م مي  وا 
جرى ف  ال رب ا ول . وأوضح أف ال رب ا خيرة بدأت مع وجود  ماسؾ فمسطين  عم  مس وى الشعب  

ت الفعؿ، وكانت الضف  بالمس وى الرسم  أفضؿ مف وا  ضاف كامؿ مف ال كوم  بغزة لممقاوم  ول طورا
ال رب السابق ، الف ا إل  أف البيئ  اإلضميمي  كانت مساعدة لممقاوم  ف  ظؿ الربيع العرب  خاص  مع وجود 
أنظم  ى  أضرب لممقاوم . وأشار إل  وجود   الؼ عرب  برز واض ا بيف  ركيا ومصر وضطر وغيرىا، 

  لغزة مف مثؿ زيارة رئيس الوزراء المصري ووفد مف الجامع  العربي  ضـ وزراء ومف خالؿ الزيارات الرسمي
مف مخ مؼ الدوؿ العربي ، م طرضا لممواضؼ الجديدة لمصر وغيرىا وال   سمع يا الواليات الم  دة. وأكد 

  كؿ ىني  أف البعد الدول  كاف جيدة، ولـ  كف  منح غطاء لجرائـ اال  الؿ عموة عف ال راؾ الشعب  ف
 أوروبا  قريبا مناىض  لمعدواف اإلسرائيم ، رغـ وجود بعض ال واطؤ مف اال  الؿ. 

 مفاجستوضاؿ "أف المقاوم  وبما ضدم و خالؿ ال رب لو اس مرت ال رب  ياـ أخرى لرأى اال  الؿ والعالـ 
و اع راؼ أخرى"، مشيرا إل  أف ال يدئ  جرت بمصر وب ضور وزيرة الخارجي  ا مريكي  نرى فيو أن

عالميا وأمنيا وداخميا وخارجيا، مؤكدا أف ىذا  بالمقاوم  وفعميا، لذا االن صار ف  غزة كاف ان صارا سياسيا وا 
. ما بعد النصر و وؿ ما بعد ىذا النصر؛ الذي اع بره ام دادا ا  رارولكؿ  لألم االن صار ان صار 

ظ عم  مس وى المقاوم  والعمؿ عم   طويره، لم رك  الصراع مع العدو الصييون ، أكد عم  ضرورة ال فا
 ووضع اس را يجيات ليا     ي ـ   قيؽ العودة وال ري  االس قالؿ. 

وأشار إل  أف ال كوم  و ماس وفصائؿ المقاوم  اس  ضرت اس را يجي   ر كز إل  االن قاؿ مف مقاوم  
  ال  رير، مؤكدا أىمي  اس ثمار الوضع المشاغم  والمدافع  إل  مقاوم  ال  رير، وكيؼ يمكف بناء اس را يجي

الفمسطين  والعرب  والدول  الجديد. وأكد عم  ضرورة وضع اس را يجي  كامم  لم  رير، ومف خالؿ بدأ 
القضـ مف ا رض وطرد اال  الؿ، مع برا غزة نموذجا عم  المناطؽ الم ررة مف فمسطيف رغـ أنيا 

"غزة  قـو بواجبيا و قوـ بالدفاع  يشارؾ فييا الجميع. وضاؿ: أفم اصرة، مبينا أف اس را يجي  ال  رير يجب 
عف فمسطيف كؿ فمسطيف، وأيضا الضف  الغربي  ليا دورىا ف  مشروع ال  رير، فمس قبؿ  سـ الصراع مع 
اال  الؿ ف  الضف  الغربي ، وأيضا الشعب الفمسطين  ف  الش ات "، مؤكدا عم  ضرورة انخراط كؿ ما ىو 

ما كاف ف  اس را يجي  ال  رير. وأشار ىني  إل  دور ا م  العربي  واإلسالمي  ف  اس را يجي  فمسطين  أين
ما ف  ظؿ الربيع العرب ، م منيا   رير فمسطيف، موض ا أف البيئ  اآلف أفضؿ ل نخرط ف  المشروع، ال سيّ 
 لقضي  الم وري .العافي  لكؿ الدوؿ العربي  واإلسالمي  وأف   فرغ لمقضي  الفمسطيني  كونيا ا

ما مع ار فاع مؤشرات وأوضح أف البعد اإلنسان  ف  العالـ لو أيضا دور ميـ ف  اس را يجي  ال  رير، ال سيّ 
ونسب الذيف يروف ف  الكياف اإلسرائيم  ى  مف  شكؿ الخطر عم  العالـ ف  المج معات الغربي ، والعالـ 

أجؿ م اكم  مجرم  ال رب. ولفت إل  وجود لجن  بدأ يضجر مف جرائـ اال  الؿ و  عال  ا صوات مف 
مخ ص  ف   وثيؽ جرائـ اال  الؿ وى  لجن   وثيؽ ال كومي  ال   يس ند إلييا الكثير مف المجاف 
والمؤسسات  وؿ العالـ، موجيا ال  ي  لكؿ المؤسسات ال قوضي  والقانوني  ال    عمؿ عم  كشؼ جرائـ 

مف بيف االس را يجيات ال    عمؿ عمييا  أفالمصال   وأكد عم   اال  الؿ والعمؿ عم  م اكم  ضاد و.
 وا  ماـالمصال   الفمسطيني ، مشيرا إل  ضرارات ال كوم  مف اجؿ  ييئ  ا جواء  إ ماـال كوم  ىو 

المصال   ومف بينيا ضرار العفو عمف غادر غزة بسبب االنقساـ واس ثن  مف عميو شبي  ض ؿ     ي ـ  ؿ 
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، كما  ـ اإلفراج عف عدد مف المع قميف المن ميف ل رك  ف ح وىـ ليسوا مع قميف سياسييف بؿ ا مور  ماماً 
 فؿ انطالض  لف ح بغزة مشيرا إل  أف ال كوم  أسيمت  إجراءاع قموا عم  خمفي  أمني ، كما  ـ السماح لف ح 

 الميرجاف و وفير ا جواء المناسب .  إنجاحف  
الم  دة، وأف ال رك  مع كؿ الخطوات ال    لألمــ الوضوؼ ف  وجو ال وجو وأشار ىني  إل  ضرار  ماس بعد

ال  فرط بشبر مف أرض فمسطيف وال  عن  االع راؼ بػ"إسرائيؿ". ولفت إل  ا جواء اإليجابي  ال   سادت ف  
د ال رب، لقاءات القاىرة وال   أ دثت اخ راضًا واض ا وال   ساعد ف  إيجادىا ا جواء اإليجابي  خالؿ وبع

االنقساـ ىو اس را يجي  ويجب أف نس مر  إنياءموض ا أف البطئ ا خير بسبب  دخالت خارجي ، "ولكف 
فييا ويجب أف   وفر إرادة فمسطيني  لم صدي لم دخالت ا مريكي ، وعدـ السماح  ي ضوة با رض ال دخؿ 

. وأكد أف المصال   يجب أف   ـ ي ا مريكف  الشبف الفمسطين "، مؤكدا عم  ضرورة عدـ الرضوخ لمضغط 
أي  ؽ مف  قوؽ الشعب  أوشبر مف أرض فمسطيف  ببيعم  أساس  ماي  ال قوؽ والثوابت وعدـ ال فريط 

 الفمسطين ، ودعـ المقاوم .
غزة  أفوأوضح أف أيضا مف بيف اس را يجيات بعد ال رب االنف اح واالل قاء أكثر مع ا م ، مشيرا إل  

اآلالؼ مف أبناء ا م ، و وؿ ممؼ ا سرى، وجو رئيس الوزراء كؿ ال  ي  وال قدير  اس قبمت و س قبؿ
ما يخوضو ا سرى ى  معرك   قيق ، ناعيا الشييد ا سير عرفات  أفلألسرى ف  سجوف اال  الؿ واع بر 

 وكسر ضيدىـ.  ا سرىجرادات، مطالبا الشعب الفمسطين  وا م  أف    مؿ مسئوليا يا ل  رير 
شاليط واال  فاظ بو وصنع وفاء ا  رار لقادر عم  أف ي رر ا سرى مرارا"، مؤكدا  ببسر"إف مف ضاـ  اؿ:وض

أف ال كوم  مم زم  بواجبيا  جاه ا سرى. وأكد أف  وصيات المؤ مر كميا س كوف م ؿ اى ماـ وأف ال كوم  
 وا م .  س عمؿ دوما عم  رعاي  وا  ضاف المؤ مرات ال   مف شانيا خدم  فمسطيف

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 اإلسرائيميةالسريالنكي عمى االنتياكات  الخارجيةفياض ُيطمع وزير  

، ف  مك بو ف  مقر رئاس  أمساس قبؿ رئيس الوزراء الدك ور سالـ فياض ظير  :ال ياة الجديدة -راـ اهلل 
ف بيريس والوفد المرافؽ لو ب ضور سفير الوزراء ف  راـ اهلل، وزير خارجي  سريالنكا جامين  الكشما

سريالنكا ف  فمسطيف    جايا سينجو، ووزير الخارجي  د. رياض المالك ، وسفير فمسطيف لدى سريالنكا 
أنور اآلغا،  يث أطمع فياض الوزير الضيؼ عم   خر ال طورات السياسي  ف  فمسطيف، واالن ياكات 

إمعاف إسرائيؿ ف   صعيد نشاطيا االس يطانّ ، وسيطر يا عم  اإلسرائيمي  الم واصم  ضد شعبنا، وخاصً  
% مف ا رض مواردنا مف خالؿ نظاـ ال  كـ والسيطرة ومنع اس ثمار ىذه الموارد ف  أكثر مف 

الفمسطيني  الم  م  وى  المناطؽ الُمسماة )ج(، مؤكدًا عم  أىمي  ال دخؿ الدولّ  الجدي والقادر عم  إلزاـ 
 ىذه االن ياكات.إسرائيؿ بوضؼ 

كما أطمع رئيس الوزراء الضيؼ السريالنك  عم  أوضاع أسرى ال ري  ف  سجوف ومع قالت اال  الؿ، 
خاصً  الوضع الص ّ  الم دىور والخطير لألسرى المضربيف عف الطعاـ سامر العيساوي وأيمف الشراون  

السرع ، عف ا سباب ال قيقي   وجعفر عز الديف وطارؽ ضعداف، ُمشددًا عم  ضرورة الكشؼ، وعم  وجو
 ال   أدت إل  اس شياد ا سير عرفات جرادات أثناء اع قالو وال  قيؽ معو ف  سجف الجمم  داخؿ إسرائيؿ.

 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
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 الحقيقية" لوفاة عرفات جرادات  األسبابفياض يطالب بمعرفة " 
لفمسطين  سالـ فياض إل  الئ   المطالبيف بكشؼ ال قيق   وؿ رئيس الوزراء ا : انضـا ؼ ب -راـ اهلل 

إذ أعرب فياض ف  بياف صادر عف  وفاة المع قؿ الفمسطين  ف  السجوف اإلسرائيمي  عرفات جرادات.
وفاة جرادات إضاف  إل   زنو الشديديف عم  اس شياد جرادات ف  سجوف  إزاءمك بو، عف "صدم و" 

يمكف فصؿ واضع  الوفاة عف كونيا وضعت ف  ظروؼ اع قاؿ، وف  سجوف اال  الؿ"، مضيفًا أنو "ال 
 ".إسرائيؿاال  الؿ داخؿ 

بقواعد القانوف  إسرائيؿودعا فياض إل  أف "ي  مؿ المج مع الدول  مسؤوليا و القانوني  وا خالضي  إللزاـ 
ف الطعاـ وا سرى ، خاص  المضربيف عا سرىالدول ، واالس جاب  لضرورة المعالج  الفوري  لممؼ 

 الفوري عنيـ". اإلفراجالمرض  وضرورة 
 //الحياة، لندف، 

 
 بدأت واالحتالؿ ىو المسؤوؿ  قدقراقع: االنتفاضة  

ف االن فاض  الشعبي  ضد أضاؿ عيس  ضراضع، وزير ا سرى ف  السمط  الوطني  الفمسطيني ،  :سما -راـ اهلل 
اس شياد الشييد عرفات جرادات، وذلؾ بسبب  عرضو لم عذيب خالؿ بدأت، م مال إسرائيؿ المسؤولي  عف 

"االن فاض  ال  :]ا  د[ وأضاؼ ضراضع ف  مؤ مر ص ف  براـ اهلل اليـو ال  قيؽ معو ف  مع قؿ الجمم .
إف وضاؿ: " ."   اج إل  ضرار، إنيا  ال  عفوي ، إذ  نطمؽ الشرارة  مقائيًّا ردًّا عم  ما  قوـ بو دول  اال  الؿ

كاف الرئيس أوباما يريد أف يزور المنطق  بيدوء، فعميو أف يضغط عم  إسرائيؿ لإلفراج عف ا سرى، خاص  
ال سيب   إل  فمسطيف وى  مم يب ، والمسؤوؿ عف ىذا ال صعيد ىو  المضربيف منيـ عف الطعاـ، وا 

 ."اال  الؿ
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 يد العنؼ لتشكيؿ حكومة حرب نتنياىو يبحث عف تصع: الضميري 

ضاؿ المفوض السياس  العاـ والناطؽ الرسم  باسـ المؤسس  ا مني  الفمسطيني  المواء عدناف  :سما -راـ اهلل 
ضميري، إف ما ُينظِّر لو بنياميف ن نياىو وجنراالت اال  الؿ  وؿ ان فاض  ثالث  يمثؿ رغب يـ وأمانييـ ف  

 ـ السياسي ، وموضفيـ الالأخالض  مف الشرعي  الدولي .اندالع العنؼ لمخروج مف أزم ي
وأضاؼ ضميري ف  بياف ص ف ، أف طمب ن نياىو  يدئ  ا وضاع ف  الضف  الغربي ، ىو رسال  ممغوم  
أراد مف خالليا  وجيو المـو لرئيس الشعب الفمسطين  ف  وضت ي ناس  فيو أسباب ال فجير وف يؿ االنفجار 

وضاؿ  .م  ا رض، واغ ياؿ ا سرى وضمعيـسرائيم  وسموؾ المس وطنيف اإلجرام  عالذي يمثمو الموضؼ اإل
إف ن نياىو يب ث عف  صعيد العنؼ بجيشو ومس وطنيو لي مؿ الجانب الفمسطين  المسؤولي ، ويشّكؿ 

  كوم   رب لمواجي  ما يسميو العنؼ الفمسطين .
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تنظـ المظاىرات والمواجيات السمطة في ت"ىآرتس": قيادا 

ك ب الم مؿ العسكري لص يف  "ىسر س" اإلسرائيمي ، عاموس ىارئيؿ، إف ىناؾ ضيادات ف  السمط  يعمموف 
خمؼ الكواليس ل نظيـ المظاىرات والمواجيات ال    شيدىا الضف ، وذلؾ لصرؼ ا نظار عف فشؿ الو دة 
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يجاد ضضي  مش رك  يم ؼ  ولي ا الشارع الفمسطين ، وذلؾ ف  ضوء ا زم  االض صادي  ال   مع  ماس، وا 
  شيدىا مناطؽ السمط .

 //، عرب
 
 نبيؿ شعث: ال أحد في القيادة الفمسطينية يخطط النتفاضة ثالثة 

، إف ىناؾ  خوؼ ]ا  د[ ضاؿ ضيادي بارز ف  السمط  الفمسطيني ، نبيؿ شعث، ف   صري ات ص افي  اليوـ
لقيادة مف  دىور ا وضاع الميداني ، رغـ أف  ال  الغضب ف  الشارع الفمسطين  مبررة وسببيا دائـ لدى ا

وأضاؼ: "ال أع قد أف أ دا ف  القيادة الفمسطيني  يخطط الن فاض  ثالث ، لكف ما  االس فزازات اإلسرائيمي .
   عنؼ دموي ". قوـ بو إسرائيؿ يفجر الغضب ف  كؿ مكاف ف  العالـ، ويجر المنطق  إل  دوام

وضاؿ أيًضا: "ن ف نرى أف ال راؾ الفمسطين  يجب أف يكوف سمميا ومنظما عم  شاكم  ما جرى مف إضام  
وأشار شعث إل  أنو "ال يس طيع  ضرى رمزي  كباب الشمس، إل  جانب ال راؾ الدول  وال صالح مع  ماس".

عم  ضبط ا وضاع إذا اس مرت إسرائيؿ ف   أ د أف ي نبب إل  ما س ؤوؿ إليو ا مور، وما إذا كنا ضادريف
أفعاليا العدائي "، وضاؿ أيضا: "ىناؾ فرؽ بيف ما نريد وما ي دث... ىؿ مطموب منا أف نعمؿ  راسا 

 إلسرائيؿ؟ ينبغ  عم  الرئيس ا مريك  أف يفيـ ذلؾ".
 //، عرب

 
 البردويؿ: لف ييدأ لممقاومة باؿ حتى تحرير األسرى النائب  

ضاؿ النائب بالمجمس ال شريع  عف ك م  ال غير واإلصالح صالح البردويؿ، إّف : صفا -ف يونس خا
المقاوم  الفمسطيني  لف ييدأ ليا باؿ       رير كاف  ا سرى مف داخؿ السجوف اإلسرائيمي ، وس كشؼ 

 ا ياـ القادم  معدنيا ومعدف شعبنا ا صيؿ. 
اشدة نظم يا  رك   ماس، الميم ، انطالًضا مف وسط مدين  خاف وشدد البردويؿ خالؿ مسيرة جماىيري   

يونس وجابت شوارعيا، اس نكاًرا لجريم  اس شياد ا سير عرفات جرادات، عم  أف شعبنا مدعوا الن فاض  
 ثالث   ن ي  ب  رير كؿ أسير وشبر بفمسطيف. 

ًا لم ري  ال   ى  أغم  مف الدماء، أن ـ ودعا الشعب الفمسطين  ضائاًل: "أن ـ مطالبوف اليوـ ببف  ثوروا طمب
 مطالبوف بال  رؾ ضد مف يغ صب ا رض وييود المقدسات ويعذب ا سرى وي اصر شعبنا..". 

وأداف البردويؿ  واصؿ ال نسيؽ ا من  بيف السمط  والجانب اإلسرائيم ، ضائاًل "كيؼ  ريدوف المصال   ومف 
باالع قاؿ وال طاوؿ عم  رمز الشرعي ، و ارة بال نسيؽ ا من   جي   غدروف بيا،  ارة بالدعوة لالس مرار

ما  والم اجرة بثوابت الشعب و قوضو مقابؿ أمواؿ الضرائب، وعميكـ اخ يار طريؽ وا د إما الذىاب لعدوكـ وا 
 لشعبكـ".

وف ولفت ف  م ض رسال  وجييا لمكياف اإلسرائيم ، "ان ظروا ان فاض  جديدة، لو لـ  كف مف ا سرى س ك
 مف شعبنا بالقدس ال    يود أو مف شعبنا بالضف  الغربي ، ولف  كوف لصال كـ". 

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
طالؽ وقؼ االستيطاف فوراً  "إسرائيؿ"المطموب مف أبو ردينة:    بيئة ىادئةإليجاد  األسرى وا 
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باف المطموب مف  ا  دسـ الرئاس  الفمسطيني  نبيؿ أبو ردين  الم  دث با : رأىا ؼ ب - القدس الم  م 
طالؽإسرائيؿ وضؼ االس يطاف فورا   مف اجؿ خمؽ بيئ  ىادئ . ا سرىسراح  وا 

 إسرائيؿف  المنطق  عم   ا وضاع قع مسؤولي   يدئ   أفردين  لوكال  فرانس برس "المفروض  أبووضاؿ 
و ابع انو "ال يوجد  المضربيف عف الطعاـ فورا".وخاص   ا سرىسراح  إطالؽال يدئ   أرادوا إفوالمطموب 

وممارسا و مف اع قاالت واس يطاف وض ؿ وعمييـ وضؼ كؿ ىذه  اإلسرائيم اال  الؿ  إالسبب ل و ر المنطق  
   ريؾ عممي  السالـ المي  ". ب عادةالممارسات لخمؽ بيئ  ىادئ   سمح 

 //القدس العربي، لندف، 
 
 ة دولية لمتحقيؽ في استشياد األسير جراداتالزعنوف يطالب بمجن 

دعا رئيس المجمس الوطن  الفمسطين  سميـ الزعنوف إل   شكيؿ لجن  دولي  لم  قيؽ ف   :الغد -عماف 
 ظروؼ اس شياد ا سير عرفات جرادات ف  سجوف اال  الؿ اإلسرائيم .

ن يج  ال عذيب الذي  إسرائيمي   ووصؼ الزعنوف، ف   صريح لو أمس، "اس شياد ا سير جرادات أنو جريم
و ذر مف " داعيات ما  المسؤولي  عف مق مو. اإلسرائيم  عرض لو أثناء ال  قيؽ"، م مال سمطات اال  الؿ 

يمارسو اال  الؿ ب ؽ ا سرى، خاص  المضربيف منيـ عف الطعاـ، الذيف ي عرضوف لالع قاؿ ال عسف  
 وال عذيب النفس  والجسدي".

 //الغد، عماف، 
 
 خريشة: األجواء الحالية بالضفة تشير الندالع انتفاضة ثالثةحسف  

أكد النائب الثان  لرئيس المجمس ال شريع  د.  سف خريش  أف ا جواء ال الي  : م مد جاسر - غزة
ي  أف مالمح  مؾ االن فاض   موح ف  ا فؽ، عبر اليب  الجماىير  إل بالضف   شير إل  ان فاض  ثالث ، الف ا 

 الضف  الم  م . أن اءف  جميع 
و وضع خريش  ف   صريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، ا  د، أف   جو االن فاض  الشعبي  بالضف  إل  ال صعيد، 

عدة  وخاص  جاء القرار شعب ، مؤكدًا ف  الوضت ذا و أف الشعب الفمسطين  سيبدع بمقاوم  اال  الؿ عبر
 طرؽ.

  الم  م  مف ىبو شعبي  ىو طبيع ، ن يج  ض ؿ اال  الؿ اإلسرائيم  وأوضح أف ما ي دث بالضف  الغربي
وأكد أف العيب ليس ا  الؿ إسرائيؿ لألراض   د".ر لألسير عرفات جرادات الذي وصفو بػ"الدـ البا

الفمسطيني ، ولكف العيب السكوت عم  أفعاؿ ضوات اال  الؿ اإلسرائيم  عبر االض  امات الميمي  لممدف 
 واالن ياكات بشكؿ يوم  ب ؽ ا سرى وكاف  خرىـ اس شياد ا سير جرادات.الفمسطيني  

 //فمسطيف أوف اليف، 
 
 غير مرتبط بقرار رسمي ومقايضة نتنياىو مرفوضة  بالشارعتيسير خالد: الحراؾ  

لمقايض  ا ببسموبرفض  يسير خالد عضو المجن  ال نفيذي  لمنظم  ال  رير الفمسطيني ، ما وصفو : راـ اهلل
مقابؿ مطالب و لمسمط  ب يدئ  الشارع  فالفمسطينييالذي ي بعو رئيس ال كوم  اإلسرائيمي  باالفراج عف أمواؿ 

 الفمسطين ، مع برا أف ال راؾ بالشارع ي وضؼ عم  الممارسات اإلسرائيمي .
ر م  م قدم  وشدد خالد ف   صري ات لػ"ضدس برس" عم  أف ال راؾ بالشارع الفمسطين  "والذي وصؿ لم
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مف الغمياف بفعؿ ال ناضض ما بيف ال ياة الفمسطيني  ف  الجانب االض صادي والنفس  وممارسات اال  الؿ 
 أ د.  يس بذنوفغير مر بط بقرار رسم  فمسطين  و أف ىؤالء الشباف المن فضوف بالشارع ال  ا رضعم  

الشارع الفمسطين  يرى القيادي الفمسطين ، وأجيز يا ا مني  مف ال راؾ ب  الفمسطينيو وؿ موضؼ السمط  
ببف ال أ د يس طيع "منع المواطف مف ال عبير عف غضبو ف  وجو اال  الؿ اإلسرائيم ، و أف اال  الؿ ىو 

ا وؿ وا خير عما سيجري و أف م اول و إعادة الكرة إل  الممعب الفمسطين  مرفوض"، مع برا باف  المسئوؿ
مواجي  دموي  مف خالؿ  صري ات ضاد و و عميما و  إل جر الفمسطينييف جيش اال  الؿ "يس عجؿ ف  

 ".ا رضلمجنود عم  
 //قدس برس، 

 
 يستقبؿ وفدًا تضامنيًا مصرياً  " في غزةالتشريعي" 

اس قبؿ نواب المجمس ال شريع  الفمسطين  برئاس  الدك ور أ مد ب ر النائب ا وؿ لرئيس المجمس وفدًا 
يًا، مف جمعي  القدس الخيري ، والمؤسس  المصري  لإلغاث  وال نمي ، برئاس  عضو مجمس  ضامنيًا مصر 

 الشورى المصري السيد العابد.
شخصيات رمزي  وضيادي  ونسوي  مف  إل وضـ الوفد نخب  مف أسا ذة الجامعات المصري ، باإلضاف  

الدك ور خميؿ ال ي  رئيس ك م  المج مع المصري،  يث كاف ف  اس قباليـ عدد مف نواب المجمس منيـ 
 .واإلصالحال غيير 

ور ب ب ر بالوفد الزائر ف  ر اب المجمس ال شريع ، مؤكدًا عم  رمزي  ىذا الوفد باع باره مف مصر 
 .واإلسالمي الشقيق ، والدول  العربي  الرائدة ال    قؼ بجوار الشعب الفمسطين ، وال اضن  لألم  العربي  
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 مواقؼ دويؾ وسموكو أظيرت حقيقة مواقفو التوتيرية واالنقساميةكتمة فتح البرلمانية:  

ثق يا بو، وضالت ف  بياف  عزاـ ا  مدجددت ك م  ف ح البرلماني  ال   يرأسيا  وليد عوض: -راـ اهلل 
ؼ الصادرة عف ص اف  'إف رؤوس الف ن  ف  السا    طؿ بوجييا مف جديد عبر ال صري ات والمواض

النائب عزيز الدويؾ، وال   أطمقيا خالؿ الندوة ال مفزيوني  ضد منظم  ال  رير الفمسطيني  وضد  رك  ف ح 
 وعضو لجن يا المركزي  ورئيس ك م يا البرلماني  ورئيس وفدىا لممصال   عزاـ ا  مد'.

ت  قيق  مواضفو ال و يري  واالنقسامي  وضالت الك م  البرلماني  لف ح ف  بيانيا: إف مواضؼ دويؾ وسموكو أظير 
وكؿ ذلؾ يشكؿ م اول  يائس  لم غطي  عم  أدائو غير المقنع خالؿ الندوة، وكذلؾ م اول  لم غطي  عم  
مواضفو ال قيقي  المعادي  لممصال   والو دة الوطني  والمسيئ  ل رك  النضاؿ الوطن  الفمسطين  وذلؾ عبر 

شاع  الفوض  ا مر الذي أثار  فيظ   م اول  اف عاؿ ا زم  مف خالؿ الكذب وم اول  ال ضميؿ وا 
ومعارض  ال ضور وكؿ مف شاىد واس مع لمندوة ال   كانت  بث عم  اليواء مباشرة و    بعض زمالئو 

 ف  ك م  اإلصالح وال غيير والذيف رفضوا ما ضاـ بو الدويؾ.
 //القدس العربي، لندف، 

 
 في "الندوة السياسية" ذي قاده الدويؾ عمى منظمة التحريرلتيجـ العشراوي ترفض ا 
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 نعكس  مم  ال راشؽ  أفالفمسطيني  مف  ا وساطف  الوضت الذي  خش  فيو  وليد عوض: -راـ اهلل 
الماضي  عم  خمفي  ما جرى ف  الندوة السياسي   ا ياـال   شيد يا  رك ا ف ح و ماس خالؿ  اإلعالم 

ال يجـ الذي ضاده الدويؾ "ضت الدك ورة  ناف عشراوي ال    رأست الندوة بشدة عم  جيود المصال  ، رف
لممنظم   اإلعالم عم  منظم  ال  رير والقائميف عم  الندوة السياسي  ال   عقد يا الدائرة ولجن  ال نسيؽ 

 ."وعم  الجميور المشارؾ -منظم  ال  رير والمصال   -بعنواف 
لقدس ػ"ال أرسؿفييا ف  بياف  اإلعالـفيذي  لمنظم  ال  رير ورئيس  دائرة وضالت عشراوي عضو المجن  ال ن

السبت:  مت دعوة الم  دثيف الرئيسييف مف أطياؼ ال رك  الوطني  مف  رك  ف ح، والجبي   "العرب 
ف  جو مف اال  راـ الم بادؿ وال فاىمات المش رك   اآلراءالشعبي ، و رك   ماس والمس قميف بيدؼ  بادؿ 

ل عددي  السياسي ، وعم  أساس ال ؽ ف  ال فكير وال عبير واالخ الؼ ضمف مفيوـ شامؿ لمديمقراطي  ما وا
 ."االنقساـ و عزيز المصال   ال قيقي  إلنياءيعزز جيودنا 

 //القدس العربي، لندف، 
 
 اليباش: توافؽ أردني فمسطيني عمى حماية المقدسات اإلسالمية في القدس 

والشؤوف الديني  خالؿ لقائو نظيره  ا وضاؼالدك ور م مود اليباش وزير  أكد :اة الجديدةال ي -عماف 
الدك ور عيد السالـ العبادي عم  خطورة الوضائع ال    س جد عم  السا   الفمسطيني  وأىميا  ا ردن 

اطنييا، ا مر االع داءات اإلسرائيمي  ال   أصب ت   كرر بشكؿ يوم  عم  مدين  القدس بمقدسا يا، ومو 
الذي ي ر ب عميو معاناة يومي  لممواطف المقدس ، و دنيسًا يوميًا لممسجد ا ضص  الذي يعان  جراء 
االض  امات ال   ينفذىا المس وطنوف العنصريوف، داعيًا المؤسسات الدولي ، وعم  رأسيا منظم  اليونسكو 

ف  ومقدسات الفمسطينييف وال    جاوزت إل  ضرورة ال د مف االع داءات اإلسرائيمي  عم  ىوي  وثقا
 ا عراؼ السياسي  والقانوني  وا خالضي .

مف جي و أكد الوزير العبادي عم  عمؽ العالض  ا ردني  والفمسطيني ، وعم  أىمي   نسيؽ المواضؼ ف  
ي  كبيرة خاص  مواجي  ا خطار ال     يط بمدين  القدس، و راضبيا القيادة ا ردني  كما الشعب ا ردن  ببىم

ف  ظؿ اس مرارىا و كرارىا بشكؿ كبير، ا مر الذي يدفعنا إل  العمؿ وبشكؿ سريع ل ماي يا، وبذؿ الجيود 
 الرامي  إل  إنيائيا بشكؿ سريع وفوري.

 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 بومنظمة التحرير: تقرير صحيفة "الحياة" عف "قيادات المنظمة" يعبر عف رأي كات 

ف  منظم  ال  رير الفمسطيني ،  عميقا عم   قرير لمزميؿ م مد يونس نشر  واإلعالـجاءنا مف دائرة الثقاف  
اج ماع إعادة بناء المنظم  يكشؼ ىـر القيادات وغياب االن خابات عقب  أماـ "الشير   ت عنواف  ف  

 يعّبر ف  مجممو عف رأي كا بو فقط." ظيور ضيادة جديدة
الص اف  جزءا مف ال ديث الذي دار ف  اج ماعات داخمي  لمجن  ال نفيذي  ف  جمس  غير  وضد اض بس

رسمي ،  سودىا ا جواء االيجابي  ف  القاىرة. ولـ  ك ب )الدك ورة  ناف( عشراوي مقااًل ولـ  زود الص اف  
 ببي  صريح ص اف   وؿ ىذا الموضوع.

يجب اف نع رؼ، ن ف كبرنا ف  "  مف ال قرير فقط،وى : عشراوي ف  الفقرة الثاني. وضد ورد ما ضال و د
شخصيا  أنانخم  ىذه المواضع لألجياؿ الجديدة،  أفمواضعنا، ولـ نعد ضادريف عم  أداء ميامنا، وعمينا 
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مف يقبؿ  أوؿ أنن أعمف مف ىنا "، مضيف : " جاوزت الس يف واشعر أنن  كبرت، وان ـ أكبر من ، وضد ىرم ـ
 ."س قبؿ الشعب الفمسطين ال ن   مف اجؿ م

عشراوي بو،  و ؤكد الدائرة أف ما ورد ف  ال قرير عدا ذلؾ، ىو رأي الص اف  م مد يونس، وال عالض  لػ د.
، وأثار ردود فعؿ غير اإلخباري الم مي  ىذا الخبر مثؿ وكال  سما  اإلعالـ يث  ناضمت بعض وسائؿ 

 ."د. عشراوي بالخطب إل ميؿ ورأي م مد يونس ، خاص  وأف البعض ضد عزا   اإلطالؽمقبول  عم  
 //الحياة، لندف، 

 
 الداخمية بغزة تقرر بناء سجف مركزي 

كشؼ النائب العاـ المس شار إسماعيؿ جبر أف ال كوم  الفمسطيني  ضررت بناء سجف مركزي يني  مشكم  
  بىيؿ.ال كدس واالك ظاظ العددي لمنزالء ف  النظارات و مراكز اإلصالح و ال

جاء ذلؾ خالؿ زيارة  فقدي  نفذىا جبر لسجف أنصار بيدؼ االطالع عم  أوضاع النزالء الموضوفيف و 
ال بكد مف سالم  اإلجراءات القانوني  و الظروؼ المعيشي  ليـ، كما اس مع إل  المال ظات ال   أبداىا 

  و سالم  مذكرات ال وضيؼ ب قيـ المدراء وضباط و أفراد سجف أنصار، و إل  النزالء ومشاكميـ القانوني
 بعد مراجع و لمكشوؼ الرسمي  لمنزالء.

 //فمسطيف أوف اليف، 
 
 ثالث بخطؼ ناشط ايطالي بغزة  تخفيؼ الحكـ لمداف   

م كم  عسكري   ابع  ل كوم   ماس ف  ضطاع غزة طمب االس ئناؼ الذي  أمسضبمت : ا ؼ ب -غزة 
  بخطؼ الناشط االيطال  في وريو اريغون ، وضررت  خفيؼ  كـ السجف ضدمو ناشط سمف  ديف العاـ الماض

 خمس سنوات، ليكوف ثالث مداف ي ـ  خفيؼ  كمو. إل عميو مف عشر 
 //الحياة، لندف، 

 
 رئيسا لوفدىا لمحوار الوطني وترفض طمب حماس باستبدالو لألحمدفتح تجدد مبايعتيا  22

ح مبايع يا ال  عزاـ اال مد عضو المجن  المركزي  لم رك  رئيسا راـ اهلل ػ وليد عوض: جددت  رك  ف 
 لوفدىا لم وار مع  ماس النجاز المصال   الوطني ، رافض  اس بدالو.

وكاف الدك ور عزيز الدويؾ رئيس المجمس ال شريع  ا د ضادة  ماس البارزيف طالب ف ح ف  مقابم  نشر يا 
رئاس  وفدىا لم وار الوطن  ب ج  انو 'ال يصمح الف يكوف طرفا القدس العرب  السبت باس بداؿ اال مد عف 

لي ـ ال  اور معو' وانو 'شخصي  غير م وازن ، وغير مس وي ، ال  عرؼ وال  سمع اال ما  ريد، وال  قوؿ اال 
 كما ضاؿ المثؿ العرب : ييرؼ بما ال يعرؼ'.

لمبايع  لو  يث عقدت المجن  المركزي  لف ح اال اف رد ف ح عم  دعوة الدويؾ باس بداؿ اال مد جاء ب جديد ا
 اج ماعا السبت جددت فيو ثق يا بو ممثال ليا ف   وارات المصال   الوطني .

وضالت المجن  المركزي  لم رك  ف  بياف ليا مساء السبت 'لف  س طيع  رك   ماس أف  فرض عمينا مف 
ماس وضياد يا 'ال  ال وضؼ عف  مالت يمثمنا أو ي  دث باسمنا ف  جوالت المصال  '، داعي   رك   
 ال  ريض ال   دأبت عمييا و الض  كؿ الرفض والريب  مف الجميع'.
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واخ  مت مركزي  ف ح بيانيا ضائم : 'لقد اس ندت بعض ضيادات  رك   ماس ف  بيانا يا و يجما يا عم  
ثت االربعاء الماض  ف  وضائع ممفق   رفت الكالـ عف مواضعو'، وذلؾ ف  اشارة ال  'الطوش ' ال    د

ندوة سياسي  نظمت ف  مقر منظم  ال  رير براـ اهلل لب ث مس قبؿ المنظم  والمصال   الوطني ، وان يت 
 مؾ الندوة بمشادة كالمي  بيف اال مد والدويؾ الذي انس ب مف الندوة عم  وضع ا يامو مف ضبؿ اال مد بانو 

 سقوا مع رئيس وزراء اسرائيؿ االسبؽ اس اؽ رابيف.مف المعرضميف لممصال   الوطني  ومف الذيف ن
وفيما واصؿ ضادة  ماس  وجيو ان قادا يـ لال مد خالؿ االياـ الماضي  وا يامو بانو 'صا ب نيج  و يري'، 
وال يصمح اف يكوف م اورا ال ماـ المصال   جددت ك م  ف ح البرلماني  ال   يرأسيا اال مد ثق يا بو، وضالت 

  'إف رؤوس الف ن  ف  السا    طؿ بوجييا مف جديد عبر ال صري ات والمواضؼ الصادرة ف  بياف ص اف
عف النائب عزيز الدويؾ، وال   أطمقيا خالؿ الندوة ال مفزيوني  ضد منظم  ال  رير الفمسطيني  وضد  رك  

 '.ف ح وعضو لجن يا المركزي  ورئيس ك م يا البرلماني  ورئيس وفدىا لممصال   عزاـ ا  مد
واس نكرت ك م  ف ح البرلماني ، ف  بياف ليا 'اإلساءة البالغ ' ال   وجييا دويؾ لممشاركيف ف  الندوة ال   
نظم يا دائرة اإلعالـ ف  منظم  ال  رير عبر اال يامات ال   أطمقيا عبر اليواء مباشرة أو ف  بيانا و 

 و صري ا و الال ق  ضد المشاركيف ف  الندوة.
 25/2/2013لندف، القدس العربي، 

 
 تأجيؿ المقاء المقبؿ مع فتح في القاىرة بعد "أزمة دويؾ" تطمبأبو مرزوؽ: حماس  23

وكاالت: أعمف د. موس  ابو مرزوؽ أف  رك   ماس طمبت  بجيؿ الموعد المزمع عقده مع  رك  -القاىرة 
  رصًا عم  أف يكوف المقاء إيجاب . 2-27"ف ح" يـو ا ربعاء 
فبراير، لب ث مشاورات  27ف  م ق   رك ا  ماس وف ح بالقاىرة يوـ ا ربعاء المقبؿ وكاف مف المقرر أ

 شكيؿ ال كوم  بعيًدا عف القضايا الخالفي  ا خرى. ويب   ذلؾ بعد ما  دث مف اشكاليات و صري ات 
 سياسي .م بادل  بيف ف ح و ماس اثر انس اب الدويؾ مف ندوة  واري  ف  راـ اهلل وما شيد و مف مناوشات 

 24/2/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 البردويؿ لػ"قدس برس": عزاـ األحمد ال يصمح أف يكوف جزءا مف حوارات المصالحة 24
رأى القيادي ف   رك  " ماس" صالح البردويػؿ أف عضػو المجنػ  المركزيػ  ل ركػ  "فػ ح" ورئػيس وفػدىا غزة: 

ا مػػف المصػػال   الفمسػػطيني ، بعػػد  يجمػػو ا سػػبوع ل ػوارات المصػػال   عػػزاـ ا  مػػد "ال يصػػمح أف يكػػوف جػزء
الماضػػ  عمػػ  رئػػيس المجمػػس ال شػػريع  الفمسػػطين  الػػدك ور عزيػػز دويػػؾ، ودفاعػػو عػػف االع قػػاؿ السياسػػ  

 ورفض المقاوم  أو إعادة ف ح مؤسسات العمؿ اإلسالم  ف  الضف ".
ا مقػر منظمػ  ال  ريػر الفمسػطيني  وأكد البردويؿ ف   صري ات خاص  لػ "ضدس برس" أف الندوة ال   ا  ضني

ا سػػبوع المقبػػؿ وال ػػ  دعػػ  ليػػا رئػػيس المجمػػس ال شػػريع  الفمسػػطين  الػػدك ور عزيػػز دويػػؾ وعضػػو المجنػػ  
المركزيػػػ  ل ركػػػ  "فػػػ ح" عػػػزاـ ا  مػػػد وأدار يػػػا  نػػػاف عشػػػراوي "كانػػػت فػػػ  مجمميػػػا مسػػػر ي  لإلسػػػاءة ل ركػػػ  

 " ماس" ولإلسالـ السياس  بشكؿ عاـ".
د  مػػت إىانػػ  نػػواب " مػػاس" فػػ   مػػؾ النػػدوة،  يػػث أجمسػػوىـ فػػ   خػػر القاعػػ ، وكانػػت إدارة النػػدوة وضػػاؿ: "لقػػ

عبارة عف مسر ي  ىزلي   اولوا السخري  فييا مف اإلسالـ السياس  بال وافؽ بيف عشراوي وا  مد، مس غميف 
زاـ ا  مػػد أخذ ػػو نشػػوة وجػػود اال ػػ الؿ، وأف أي نائػػب سػػيرد عمػػييـ سػػيجد اال ػػ الؿ فػػ  البػػاب الع قالػػو، وعػػ
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االن صػار بػػدعـ اال ػػ الؿ وا يػـ الػػدويؾ بالعمالػػ  وال واصػػؿ مػع رابػػيف، و  ػػ  بعػد أف انسػػ ب الػػدويؾ ونػػواب 
 " ماس" اس مر ا  مد ف  ىجومو عم  " ماس".

 24/2/2013قدس برس، 
 

 عساؼ: تصريحات البردويؿ تعكس نزعة االنقالب واستخداـ العنؼ ضد اآلخر الفمسطيني 25
ضػػاؿ الم  ػػدث باسػػـ  ركػػ  فػػ ح أ مػػد عسػػاؼ، إف  صػػري ات القيػػادي فػػ   مػػاس صػػالح البردويػػؿ  :ـ اهللرا

  عكس  جـ النزع  االنقالبي  و ماس يـ الس خداـ القوة  ضد اآلخر الفمسطين .
وأضاؼ: 'مف   بصؿ فيو ثقاف  المؤامرة يع قد أف كؿ مف  ولو ي سمروف عميو' .. مشيرًا بذلؾ إل   صري ات 

لقيػػػادي فػػػ   مػػػاس صػػػالح البردويػػػؿ ال ػػػ  ا يػػػـ فييػػػا عضػػػو المجنػػػ  المركزيػػػ  عػػػزاـ ا  مػػػد وعضػػػو المجنػػػ  ا
ال نفيذي  لمنظم  ال  رير الفمسطيني  الدك ورة  ناف عشراوي، ببنيما ا فقا ل نظيـ الندوة بيدؼ اإلسػاءة ل ركػ  

  ماس و'ال يار اإلسالم '!.
ف  داخمو وداخؿ ىذه القيادات ال مساوي  مف نزع  انقالبيػ   وضاؿ عساؼ: إف  صري ات البردويؿ  عكس ما

و ماسػػػػ يـ السػػػػ خداـ القػػػػوة ضػػػػد اآلخػػػػر الفمسػػػػطين  وذلػػػػؾ بقولػػػػو:' أف ا  مػػػػد وعشػػػػراوي ضػػػػد اسػػػػ غال وجػػػػود 
 اال  الؿ ل نظيـ ىذه الندوة لإلساءة ل رك   ماس'.

 24/2/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 ت: حماس تتجو لمتجديد لمشعؿالجزيرة ن 26

خاص: كشفت مصادر ضيادي  ف   رك  المقاوم  اإلسالمي  ) ماس( لمجزيرة نت، أف  –الجزيرة نت 
ضغوطا  مارس مف مخ مؼ ا طر القيادي  ف  ال رك  لثن  رئيس المك ب السياس  ف  ال رك  خالد مشعؿ 

 لو لدورة أخرى ف  ان خابات القيادة الم وضع  ضريبا.عف ضراره بعدـ ال رشح لقياد يا مجددا، وال وجو لم جديد 
ووفؽ المصادر ف ف الضغوط عم  مشعؿ  زايدت ف  اآلون  ا خيرة وأف كاف  أضاليـ ال رك  ف  الداخؿ 
الفمسطين  والخارج أبمغ و بضرورة  رش و لوالي  جديدة نظرا لم اج  الماس  الس مراره ف  موضعو ف  ظؿ 

    مر بيا المنطق  العربي  وعم  صعيد القضي  الفمسطيني .الم غيرات الكبرى ال 
و  دث مصدر ضيادي ف   ماس لمجزيرة نت عف رسائؿ وصمت لمشعؿ مف مخ مؼ ا ضاليـ  طالبو بال رشح 
لوالي  جديدة، كاف أبرزىا رسائؿ وصم و مف ضطاع غزة ضبؿ وبعد ال رب ا خيرة ال   شن يا إسرائيؿ عم  

 يف السياس  والعسكري لم رك .القطاع ومف الجنا 
وضاؿ إف رئيس وزراء ال كوم  المقال  ف  القطاع إسماعيؿ ىني  أبدى دعمو ل رشح مشعؿ مجددا وذلؾ بعد 

 عاما عم   بسيس  ماس. 25الزيارة ال اريخي  ال   ضاـ بيا ا خير لمقطاع إل ياء ذكرى مرور 
د الخالفات العمني  ال   ظيرت عبر وسائؿ اإلعالـ بيف و ع بر المواضؼ القادم  مف غزة الف   لممراضبيف بع

ضيادة  ماس وضيادات ف  القطاع أبرزىا القيادي م مود الزىار الذي  قوؿ المصادر إنو ال يزاؿ عم  موضفو 
 المعارض لم جديد لمشعؿ.

ارزة ولفت المصدر إل  أف ىذه المواضؼ مف داخؿ ال رك  ال قت مع مواضؼ أخرى مف ضيادات إسالمي  ب
سالمي  طالبت مشعؿ  أىميا المرشد العاـ لجماع  اإلخواف المسمميف ف  مصر، وضيادات سياسي  عربي  وا 

 بال رشح لوالي  جديدة نظرا  ىمي  اس مراره ف  القيادة خالؿ المر م  المقبم .
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دة  ماس كال وعممت الجزيرة نت أف مف بيف الزعماء الذيف طالبوا مشعؿ بال راجع عف ضرار عدـ  رش و لقيا
مف رئيس الوزراء ال رك  رجب طيب أردوغاف ورؤساء دوؿ عربي  سواء مف ال   وصؿ اإلسالميوف ل كميا 

 بعد الربيع العرب ، أو     زعماء دوؿ عربي    سب عم  معسكر االع داؿ.
 24/2/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 يونيباؿ إاّل بتبييض سجوف العدو الصي لحماسأبو زىري: لف ييدأ  27

أكد الناطؽ باسـ  رك  المقاوم  اإلسالمي  " ماس" الدك ور سام  أبو زىري أفَّ " ماس" س ظؿ "عمػ  غزة: 
 العيد       رير  خر أسير ف  سجوف اال  الؿ الصييون ".

( فػػػ  مدينػػػ  غػػػزة أف معانػػػاة ا سػػػرى فػػػ  سػػػجوف 2|24وأوضػػػح أبػػػو زىػػػري خػػػالؿ مػػػؤ مر صػػػ ف  ا  ػػػد )
  ، مشددًا عم  أف  رك و لف ييدأ ليا باؿ     إطالؽ سراح ا سرى.اال  الؿ يجب أف  ن ي

ولفػػت االن بػػاه إلػػ  أّف ضضػػي  ا سػػرى ُ مثػػؿ ضضػػي  و ػػدة ووفػػاؽ وطنػػ ، مجػػدًدا عيػػد  رك ػػو ال مسػػؾ بخيػػار 
 اإلفراج عنيـ جميعًا عف طريؽ صفق  "وفاء أ رار" أخرى.

 24/2/2013قدس برس، 
 
 إلى انتفاضة ثالثة" لف يبادروا فوالفمسطينيالرجوب:  28

نقمت اإلذاع  اإلسرائيمي  )ريشيت بيت( عف القيادي ف   رك  ف ح جبريؿ الرجوب ضولو إف "اليميف ف  
إسرائيؿ لف يجر الفمسطينييف إل  سفؾ الدماء". وب سبو ف ف "م طرفيف مف الطرفيف يضعاف جدوؿ أعماؿ 

 يبادروا إل  ان فاض  ثالث ".يقوـ عم  الكراىي  والق ؿ"، مضيفا أف "الفمسطينييف لف 
ونقمت عف القيادي الف  اوي نبيؿ شعث ضولو إنو يع قد أف ال يوجد ف  القيادة الفمسطيني  مف يخطط 
الن فاض  ثالث  إال أف الخطوات ال    قوـ بيا إسرائيؿ  ثير الغضب ف  كؿ العالـ، و جر المنطق  إل  دائرة 

اؿ أيضا إف القيادة الفمسطيني   خش  دوما مف  دىور ا وضاع مف العنؼ وسفؾ الدماء. عم   د ضولو. وض
عم  ا رض، مشيرا ف  الوضت نفسو إل  أف الغضب ف  الشارع الفمسطين  ينبع مف االس فزازات 

 اإلسرائيمي .
 25/2/2013، 48عرب 

 
 
 
 كتمة فتح البرلمانية تستنكر منع آماؿ حمد مف التوجو الى الضفة 29

ديدة: اس نكرت ك م  ف ح البرلماني  منع  ماس عضو المجن  المركزي  ل رك  ف ح  ماؿ ال ياة الج -راـ اهلل 
 مد مف ال وجو ال  الضف  واع برت الك م  اف ىذا السموؾ دليؿ واضح عم   صاعد نفوذ ودور ال يار 

  صعيد االنقسام  ف   رك   ماس الذي يسع  جاىدًا ال   و ير االجواء و عكيرىا كمما كاف ىناؾ  قدـ عم
 ممؼ المصال   الفمسطيني .

واشارت الك م  إل  اف ما ضامت بو  ماس مف منع االخت اماؿ  مد واس مرار ان ياكا يا ضد ابناء وكوادر 
ال رك  ف  ضطاع غزة يذكرنا بما  قوـ بو سمطات اال  الؿ مف اجراءات ضمعي  ضد ابناء شعبنا، وطالبت 

ؿ البرلماني  والشخصيات الوطني  المس قم  ومؤسسات  قوؽ الك م  جميع فصائؿ العمؿ الوطن  والك 
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االنساف باعالء صو يا وادان  ما  قوـ بو  رك   ماس مف ضمع لم ريات وان ياكات ب ؽ ابناء ال رك  ف  
 ضطاع غزة.

 25/2/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

  مسطينييفإلى اختطاؼ جنود إسرائيمييف لمبادلتيـ بأسرى فيدعو  قيادي في فتح 30
 سف جبر:  صاعدت دعوات الغاضب  المطالب  بوضع  د لما يجري مف ان ياكات إسرائيمي  م واصم  ب ؽ 

 ا سرى الفمسطينييف، عم  وضع جريم  اغ ياؿ الشييد عرفات جرادات ف  سجوف اال  الؿ. 
كاف يشارؾ ف  وضاؿ القيادي ف   رك  ف ح ا مد نصر ف  خطاب ألقاه، أمس، أماـ  شد جماىيري كبير 

مسيرة  ضامني  مع ا سرى: إف إسرائيؿ ال  عرؼ إال لغ  العنؼ والقوة، مؤكدا أف كؿ ا سرى الذيف أطمؽ 
 سرا يـ ف  السابؽ ضد   رروا إثر عمميات ل بادؿ ا سرى.

ب يا ودعا نصر إل  اخ طاؼ جنود إسرائيمييف لمبادل يـ ببسرى فمسطينييف، منددا بالجريم  البشع  ال   ار ك
 ضوات اال  الؿ باغ ياؿ ا سير جرادات.

وكانت مسيرة  ضامني   اشدة نظم يا القوى والفصائؿ الفمسطيني  انطمقت، أمس، مف مف رؽ السرايا وصوال 
 إل  با   الجندي المجيوؿ ف  مدين  غزة، 

ل فجير  بدوره، أكد خضر  بيب القيادي ف   رك  الجياد اإلسالم  أف اس شياد جرادات يمثؿ صاعقا
 ان فاض  ثالث  س ق مع اال  الؿ مف جذوره، مطالبا العالـ ب  مؿ المسئولي  ف  مواجي  اإلجراـ اإلسرائيم .

ودعا  بيب ا مـ الم  دة ومؤسسات  قوؽ اإلنساف وكاف  دوؿ العالـ إل  أف  قؼ ف  وجو دول  اال  الؿ 
 ال   ار كبت العديد مف جرائـ الق ؿ ضد الشعب الفمسطين .

إل  ذلؾ، ضاؿ أبو م مد الناطؽ اإلعالم  باسـ ك ائب شيداء ا ضص  "لواء الشييد نضاؿ العامودي" إف 
صبر الك ائب لف يطوؿ ولف  ن ظر     يموت ا سرى ولف  صمت صمت الجبناء وس ربؾ  سابات العدو 

 بمعادل  مسم   ى  مف  فرضيا.
 25/2/2013األياـ، راـ اهلل، 

  
 
 
 
 بميمتيف لبنانية وفمسطينية بيروتعزاـ األحمد في  31

« ف ح»أف ف  جعب  عضو المجن  المركزي  ل رك  « المػواء»ىيثـ زعي ر: أكدت مصادر موثوؽ بيا لػ 
والمشرؼ عم  السا   المبناني  لم رك  عزاـ ا  مد، الذي وصؿ مساء أمس )الجمع ( إل  لبناف، ممفيف 

 عم  الصعيديف المبنان  والفمسطين :
 : عم  جدوؿ أعمالو لقاءات مع عدد مف المسؤوليف المبنانييف، لوضعيـ ف  أجواء:لبنانياً  
عضو مراضب،  -« ا مـ الم  دة»الخطوات ال   أعقبت االع راؼ الدول  بدول  فمسطيف ودخوليا إل  -

والضغوطات اإلسرائيمي  الم واصم  ضد الفمسطينييف مف  يويد ف  القدس، ومواصم  سياس  االس يطاف 
عادة اع قاؿ مف و   جب مس  قات السمط  الفمسطيني ، فضاًل عف االع قاالت وال ضييؽ عم  ا سرى، وا 

 ُأطمؽ سرا و ف  صفقات  بادؿ ا سرى سابقًا.
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الزيارة ال   ينوي الرئيس ا ميرك  باراؾ أوباما القياـ بيا إل  المنطق ، وال    شمؿ دول  فمسطيف، خالؿ -
 المقبؿ، وُ ع بر ا ول  بعد االع راؼ الدول  بدول  فمسطيف. النصؼ الثان  مف شير  ذار

المصال   الفمسطيني ، والخطوات ال   ضطع يا، بعدما بوشر ب نفيذ العديد مف النقاط ال   كاف ضد  ـ  -
 ال وافؽ عمييا ف  ا فاؽ المصال   الفمسطيني ، الذي وضع بيف مخ مؼ ا طراؼ الفمسطيني .

ني  والفمسطينيوف ف  لبناف، ي  رموف خصوصي  لبناف، ولف يكونوا طرفًا ف  أف المخيمات الفمسطي-
السجاالت ال    جري عم  بيف ا فرضاء المبنانييف، بؿ أف ميم يـ ودورىـ ىو المساىم  ف   قريب وجيات 

 النظر، إذا طمب وا  اجت ا مور إل  ذلؾ، وىو ما جرى وأثب ت ا ياـ ص  و.
مر، أف المخيمات الفمسطيني  لف  كوف جزرًا أمني ، وأنيا  خضع إل  السمط  إبالغ مف ىو معن  با -

و"  الؼ القوى « منظم  ال  رير الفمسطيني »المبناني ، وىو ما  جمع عميو مخ مؼ القوى الفمسطيني  ف  
 الفمسطيني " و"القوى اإلسالمي ".

وف ل سف اس ضاف يـ إل   يف  بميف ال نسيؽ بشبف الناز يف الفمسطينييف مف سوريا، وب ث سبؿ ال عا-
 عود يـ إل  المخيمات ف  سوريا أو ان ياء ا  داث ىناؾ.

أف الفمسطينييف ي  رموف خصوصي  أي مف البمداف العربي ، ولف يكونوا طرفًا ف  أي اض  اؿ أو اخ الؼ - 
 ف  أي بمد عرب ،  ف القضي  الفمسطيني     اج إل  الجميع.

 رنامج ا  مد:فمسطينيًا، ف ف ف  ب 
ومع القوى الفمسطيني  لوضعيا ف  « منظم  ال  رير الفمسطيني »عقد سمسم  لقاءات ف  إطار فصائؿ -

أجواء ال طورات ال    شيدىا القضي  الفمسطيني ، والضغوطات ال     ـ ضد الرئيس الفمسطين  م مود 
 طع يا المصال   الفمسطيني .عباس، خصوصًا مف ضبؿ ضوات اال  الؿ اإلسرائيم ، والمرا ؿ ال   ض

، و قييـ «ف ح»سيكوف الم ور الرئيس  ف  الزيارة عقد سمسم  مف المقاءات مع المسؤوليف ف   رك  -
سنوات، وأىمي  ال شديد  3لممر م  السابق  ال   كمؼ بيا ا  مد باإلشراؼ عم  السا   المبناني  ضبؿ  وال  

أو «  ك الت»ناسب، وأنو مف غير المسموح أف  كوف ىناؾ عم  أف يكوف الشخص المناسب ف  المكاف الم
، أو  سابات يجري  سديدىا إل  أشخاص أو جيات أخرى خارج إطار ال رك ، ال    م ـز «بموكات»

 بالقرارات ال     خذىا ضياد يا المركزي .
 مد مفوض أف ا »ووفؽ ما كاف ضد أكده لنا الرئيس م مود عباس خالؿ المقاءات ال   أجريناىا معو 

بكامؿ الصال يات عم  السا   الفمسطيني  ف  لبناف، وأف ما يقولو ا خ عزاـ ا  مد أسير بو وأوافؽ 
 «.عميو

، «فقاضيع صابوف»وىذا يؤكد أف كؿ اإلشاعات وا ضاويؿ، وما جرى  رديده ف  الف رة السابق ، يبق  
واك شاؼ خيوط ُمخطط ل و ير الوضع خصوصًا أف ا مور با ت مكشوف  وواض   المعالـ، بعد ا ضاح 
سياسيًا وعسكريًا عم  السا  ، « ف ح»ا من  ف  المخيمات، ولجي  مف يسع  إل  اإلي اء بضعؼ  رك  

أي اإلي اء ببف  -وأف بعض ال فجيرات والقنابؿ ال   ألقيت ف  مخيـ عيف ال موة  صب ف  ىذا اإلطار 
القوى اإلسالمي  إل  اش باؾ، وىو ما جرى ف  ا ياـ ضد  الش ، أو الس دراج بعض « ف ح»دور  رك  

ب ذف البعض، أف زيارة ا  مد كانت مقررة ضبؿ أياـ )و ينيا كاف ف  « ىمس»الماضي ،  يث كاف ضد 
 مصر(، وكذلؾ  عرض بالؿ بدر، الطالؽ نار أمس.
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ل    ـ االع ياد با خاذ وف  ضوء زيارة ا  مد، ضد  كوف ىناؾ سمسم  مف اإلجراءات والقرارات ال نظيمي  ا
يعمموف أف ال رك  أكبر مف « ف ح»مثميا بيف ف رٍة وأخرى ول م م  بعض العقد، خصوصًا أف جميع أبناء 

 «!ي عرى»أي شخص، ومف ي ـ اس بدالو أو عزلو مف مسؤولي و، أو ُيرفع عنو الغطاء داخؿ ال رك  
 23/2/2013المواء، بيروت، 

 
 سيدفع الثمف عمى جرائمو بحؽ األسرى االحتالؿ"الجبية الشعبية":  32

طالبت الجبي  الشعبي  ل  رير فمسطيف ب شػكيؿ لجنػ    قيػؽ دوليػ  فػ  ظػروؼ ومالبسػات اس شػياد  راـ اهلل:
عامػػًا( مػػف الخميػػػؿ، "و قػػديـ ضػػػادة اال ػػ الؿ أمػػاـ الم ػػػاكـ الدوليػػ  وم ػػػاكم يـ  30ا سػػير عرفػػات جػػػرادات )

  اال  الؿ اإلسرائيم     مؿ المسؤولي  كامم  عف اس شياد ا سير وضالت الجبي  إف  كوم كمجرم   رب".
 جرادات.

 24/2/2013قدس برس، 
 

 مفتوحة لنصرة أسرانا بما فييا أسر جنود االحتالؿ الخياراتلوية الناصر: كؿ أ 33
غػػزة:  ػػذرت ألويػػ  الناصػػر صػػالح الػػديف، الجنػػاح العسػػكري لمجػػاف المقاومػػ ، الدولػػ  العبريػػ  مػػف دفػػع ثمػػف 

رائميػػا ب ػػؽ ا سػػرى فػػ  سػػجوف اال ػػ الؿ وال ػػ  كػػاف أخرىػػا جريمػػ  اغ يػػاؿ ا سػػير عرفػػات جػػرادات جػػراء ج
 ال عذيب الو ش  ف  سجونو.

(: "إف فػػا ورة ال سػػاب مػػع العػػدو الصػػييون  ضػػد ازدادت وال 2|24وضالػػت ا لويػػ  فػػ  بيػػاف ليػػا اليػػـو اال ػػد )
ال مػػادي فػ  جرائمػػو ضػد ا سػرى، مع بػػرة أف كػؿ الخيػػارات رادع لعدوانػو إال المقاومػ "، م ػػذرة اال ػ الؿ مػف 

 مف و   لنصرة أسرانا بما فييا عمميات أسر جنود اال  الؿ.
 24/2/2013قدس برس، 

 
 محاولة أسر جنود قاـ بمعظميا عناصر مف حماس  81بالجيش اإلسرائيمي: تمكّنا مف إحباط  قائد 04

يػ  فػ  ال مفزيػوف اإلسػرائيم ، ضائػد المنطقػ  الوسػط  فػ  جػيش اس ضافت القنػاة الثان: الناصرة ػ زىير أندراوس
اال ػػػػ الؿ، الجنػػػػراؿ  فػػػػ  مزرا ػػػػ ، وىػػػػو المسػػػػؤوؿ العسػػػػكري عػػػػف الضػػػػف  الغربيػػػػ  فػػػػ  برنػػػػامج )ال ػػػػؽ مػػػػع 
الص اف (، بمناسب  اض راب إنياء ميم و ال   اسػ مرت سػن  ونصػؼ السػن ،  يػث ضػاؿ إف الجػيش اإلسػرائيم  

اـ )الشػػػاباؾ(  مكنػػػا مػػػف ال فػػػاظ عمػػػ  اليػػػدوء النسػػػب  فػػػ  أرجػػػاء الضػػػف  الغربيػػػ  بمسػػػاعدة جيػػػاز ا مػػػف العػػػ
الم  م  بفضؿ ال عاوف وال نسيؽ ا من  مع ا جيزة ا مني ، ال ابع  لمسػمط  الفمسػطيني  فػ  راـ اهلل الم  مػ ، 

 و  ػػػػػػػ  النيايػػػػػػػ   5025وزعػػػػػػػـ الجنػػػػػػػراؿ مزرا ػػػػػػػ  أنػػػػػػػو منػػػػػػػذ شػػػػػػػير  شػػػػػػػريف الثػػػػػػػان  )نػػػػػػػوفمبر( مػػػػػػػف العػػػػػػػاـ 
م اولػػ  مػػف ضبػػؿ  28الشػػير الفائػػت، كػػانوف الثػػان  )ينػػاير(،  مكنػػت ا جيػػزة ا منيػػ  اإلسػػرائيمي  مػػف إ بػػاط 

مجموعات فمسطيني   سر جنود مف جيش اال  الؿ، ورًدا عم  سؤاؿ أضر ببف معظـ الم اوالت ضاـ ب نفيذىا 
 عناصر مف  رك   ماس، عم   د  عبيره.

 52/5/5380، القدس العربي، لندف
 

 عمى شفا انفجار شديد بسبب األوضاع األمنية والسياسية الفمسطينيةحزب ميرتس: المناطؽ  02
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طالبػػت رئيسػػ   ػػزب ميػػر س، زىافػػا غػػالؤوف، مػػف ن نيػػاىو اإلعػػالف عػػف الخطػػوات ال ػػ  ينػػوي ا خاذىػػا لمنػػع 
 اندالع ان فاض  ثالث  ف  الضف  الغربي .

ؤضػت، بنيػاميف بػف أليعػزر "يجػب عمػ  ن نيػاىو الكشػؼ وجاء ف  طمب رفع و غالؤوف إلػ  رئػيس الكنيسػت الم
 عف  قيق  ا وضاع ف  المناطؽ الفمسطيني ".

و ػػذرت رئيسػػ  ميػػر س مػػف أف المنػػاطؽ عمػػ  شػػفا انفجػػار شػػديد، بسػػبب مػػا وصػػف و بقصػػور ال كومػػ  عمػػ  
 الصعيديف ا من  والسياس . ويع بر ىذا موضؼ ا جيزة ا مني  اإلسرائيمي .

  52/5/5380 ،القدس، القدس
 

 "موقوتة" في المنطقة العربية  قنبمةقضية األسرى  بركة: 06
اع بػػػػر النائػػػػب العربػػػػ  م مػػػػد بركػػػػ ، رئػػػػيس الجبيػػػػ  الديمقراطيػػػػ  لمسػػػػالـ :  مػػػػاؿ شػػػػ ادة -القػػػػدس الم  مػػػػ  

اسػػير، ضنبمػػ  موضو ػػ  فػػ  المنطقػػ ، م ػػذرًا  0200والمسػػاواة، اشػػ عاؿ ضضػػي  االسػػرى واالضػػراب الػػذي اعمنػػو 
مف ابعاد سياس يا  جاه االسرى الفمسطينييف ودعاىا ال  ا خاذ خطوات فوري  واالفراج عف االسػرى،  اسرائيؿ

 طبقًا لمقانوف الدولي  والشرعي  الدولي .
و مؿ برك  ال كوم  االسػرائيمي  مسػؤولي  مػا ي صػؿ م ػذرًا:" اذا وضػع أي مكػروه  ي اسػير، خاصػ  االسػير 

عػف الطعػاـ، فػ ف االمػر سيشػعؿ  ريقػا ممكػف اف ن وضػع بداي ػو لكػف ال سامر عيساوي، الذي يواصؿ اضرابو 
 يمكف اف ن وضع نياي و".

ورأى برك  ما اعمف عف ا خاذ اسػرائيؿ خطػوات  سػف نيػ   جػاه الفمسػطينييف و  ويػؿ امػواؿ الضػرائب خطػوة 
  سػي وليا ن انيػاىو ضد  كوف ميم  لم ياة اليومي  ولكنيا ليست عنصرا ف  ال ؿ السياس  وضاؿ:" االمواؿ ال 

ىػػ  امػػواؿ سػػرضيا ن انيػػاىو و كوم ػػو مػػف الفمسػػطينييف وبعػػد ا  جازىػػا يريػػدوف اعاد يػػا الصػػ ابيا، ومػػا ضػػرره 
 ن انياىو ليس  اًل، الف ال ؿ اليوـ  جاه القضي  الفمسطيني  ىو انياء اال  الؿ".

 52/5/5380، الحياة، لندف
 

  ركيا نتنياىو رفض اقتراحات باالعتذار لتىآرتس:  01
ضػػاؿ  قريػػر إسػػرئيم ، أمػػس، إف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف ن نيػػاىو، رفػػض اض را ػػات ضػػدميا لػػو : )يػػو .بػػ  . ي(

باالع ذار ل ركيا عف مجػزرة أسػطوؿ ال ريػ  ال ركػ  لكسػر ال صػار عػف غػزة و سػوي  ” إسرائيميوف“مسؤولوف 
، أف وزيػر ال ػرب اييػود بػاراؾ ”ىػسر س“ا زم  الدبموماسي  بيف الدول يف. وذكػر الموضػع اإللك رونػ  لصػ يف  

أخطػاء عسػكري  ضػد  كػوف “اض رح عم  ن نياىو، أف ي ول  إرساؿ رسال  إل  نظيػره ال ركػ  يع ػذر خالليػا عػف 
 ”.وضعت

، ضولػػػو إف ن نيػػػاىو رفػػػض اض ػػػراح بػػػاراؾ. وأضػػػاؼ ”اإلسػػػرائيمي “عػػػف مصػػػدر فػػػ  الخارجيػػػ  ” ىػػػسر س“ونقمػػػت 
اراؾ  ضمف أف ي ـ  قديـ االع ذار إل   ركيػا خػالؿ واليػ   كومػ   صػريؼ المصدر ف  الخارجي  أف اض راح ب

ووفقًا لمص يف  ف ف ن نياىو درس ا  ماؿ  قديـ اع ذار ل ركيا مرات عدة لكنو ”. إسرائيؿ“ا عماؿ ال الي  ف  
 فػػ   ينػػو أفيغػػدور ليبرمػػػاف عمػػ  االنسػػ اب مػػف ال كومػػػ ” اإلسػػرائيم “خشػػ  مػػف أف يقػػدـ وزيػػر الخارجيػػػ  

سقاطيا.        وا 
 52/5/5380، الخميج، الشارقة
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 السوريةتسميح المعارضة  " ال تمانعإسرائيؿ: "صحيفة "مكالتشي" األمريكية 01
أّكد مصدر عسكري إسرائيم ، ف   ػديث لصػ يف  "مكال شػ " ا ميركيػ ، أّف "إسػرائيؿ ال  نػوي : ي ي  دبوؽ

وري ، إاّل أّنيػػا  شػػدد عمػػ  وجػػوب  عزيػػز الرضابػػ  العمػػؿ عمػػ  منػػع إرسػػاؿ شػػ نات أسػػم   إلػػ  المعارضػػ  السػػ
عمييا"، مشػيرًا إلػ  أّف "السػالح الػذي يوجػو اآلف ضػد الجػيش السػوري النظػام ، ضػد يجػد طريقػو غػدًا إلػ  أيػٍد 
 واجػػو الجػػيش اإلسػػرائيم ". ونقػػؿ موضػػع "والػػال" اإلخبػػاري العبػػري، أمػػس، مق طفػػات مػػف الخبػػر المنشػػور فػػ  

ف ػػًا إلػػ  أّف المصػػدر العسػػكري، الػػذي رفػػض الكشػػؼ عػػف اسػػمو، أكػػد أّف " "إسػػرائيؿ الصػػ يف  ا ميركيػػ ، ال
 راضب عف كثب أنواع ا سم   ال   بدأ إرساليا، وى  عم  ا صػاؿ و شػاور مػع المسػؤوليف ا ميػركييف  ػوؿ 

 ا سم   ال    عد م طورة جدًا، ويمنع إمرارىا إل  الم مرديف".
 52/5/5380، األخبار، بيروت

 
 اط وشخصيات إسرائيمية تطالب نتنياىو وباراؾ بمساعدة سورية إنسانيًا ضب 09

طالبػػت شخصػػيات وضػػباط إسػػرائيمييف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف ن انيػػاىو ووزيػػر الػػدفاع : يػػو بػػ  أي - إسػػرائيؿ
 ، ولف ػتاييود باراؾ، اف  منح إسرائيؿ مساعدات إنساني  لمسورييف الم ضرريف مف ال رب الدائرة ف  بالدىػـ

أف يؤدي إل   غييػر إيجػاب  فػ  العالضػات المسػ قبمي  مػع سػوري  وعمينػا أال نفػوت ىػذه  ذلؾ شبفإل  أف "مف 
 الفرص ".

المطالب  ال   جاءت مػف خػالؿ رسػائؿ مباشػرة إلػ  ن انيػاىو وبػاراؾ نقم يػا صػ يف  "ىػسر س"، جػاءت خالليػا 
سػػوري  فػػ  ىضػػب  الجػػوالف و قػػديـ العػػالج  أيضػػًا مطالبػػ  أف  قػػيـ إسػػرائيؿ مس شػػف  ميػػدان  عنػػد ال ػػدود مػػع

 لجر   سورييف.
 وأشارت الص يف  إل  أف أ د الموضعيف عم  الرسال  ىو الرئيس اإلسرائيم  ا سبؽ إس اؽ نافوف.

 52/5/5380، الحياة، لندف
 

 وحدة "ايغوز" التابعة لمواء "غوالني"بيدد لبناف ي القناة الثانية: الجيش اإلسرائيمي 43
بثت القناة العاشرة ف  ال مفزيوف العبري  قريرًا دعائيًا عف جيوزي  عػدد مػف الو ػدات االسػرائيمي  : ي ي  دبوؽ

لخوض مواجي  جديدة مع  زب اهلل. ُعّد ال قرير اس عراضًا لمقػوة، ورسػال  ضػمف رسػائؿ اخػرى،  رصػت  ػؿ 
عمنػػت اخيػػرًا، عػػف ضػػرب وضػػوع ابيػػب عمػػ  ارسػػاليا الػػ  لبنػػاف فػػ  االيػػاـ الماضػػي ، ربطػػًا ب قػػديرات اسػػ خباري  ا

ىجمػػات عمػػ  أىػػداؼ اسػػرائيمي  فػػ  الخػػارج، او  ػػدىور امنػػ  غيػػر م سػػوب عمػػ  ال ػػدود الشػػمالي  لفمسػػطيف 
 الم  م ، سواء مع سوريا او لبناف.

 قريػػر القنػػاة ركػػز عمػػ  و ػػدة "ايغػػوز" ال ابعػػ  لمػػواء "غػػوالن "، ا ػػد ألويػػ  النخبػػ  فػػ  الجػػيش االسػػرائيم . امػػا 
 قرير في  ان ياء  دريبات خيضت اخيرًا ف  الشماؿ، ف  م اكاة لمواجي  عسكري  مقبمػ  مػع  ػزب مناسب  ال

وصػػوال  2992اهلل. و ضػػّمف ال قريػػر سػػردًا ل ػػاريخ الو ػػدة ومعاركيػػا فػػ  االراضػػ  المبنانيػػ ، منػػذ انشػػائيا عػػاـ 
وضوع  ليا، مع ال شػديد . كما  ضمف مشاىد طويم  عف ال دريبات والسيناريوىات الم5002ال  عدواف عاـ 

 عم  اف ال رب المقبم  لف  كوف كما ال رب الماضي .
وخالؿ ال قرير، أكد مراسػؿ القنػاة لمشػؤوف العسػكري ، اور ىيمػر، أف كػؿ الشػماؿ فػ  وضػع اسػ عداد وجيوزيػ  

مػف لمواجي  امكاف اندالع ال رب مع  زب اهلل، مشيرًا ال  اف االسابيع االخيرة شيدت عمميات نصػب عػدد 
بطاريات القب  ال ديدي  ف  الشماؿ، وف ح المالجئ ف  المػدف والمسػ وطنات، كمػا صػدرت  يديػدات مػف ضبػؿ 
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سػػوريا و ػػزب اهلل ضػػد اسػػرائيؿ و"ال ػػرب ليسػػت اال مسػػبل  وضػػت. واذا كػػاف الشػػماؿ سيشػػ عؿ مػػف جديػػد، فػػ ف 
 ئيمي ".و دة ايغوز س كوف اوؿ مف يدخؿ ال  لبناف مف بيف الو دات المقا م  االسرا

وأشار المراسؿ ال  اف "مقػا م  ايغػوز  ػدربوا بشػكؿ مكثػؼ، وعمػ  مسػ وى عػاؿ، لمواجيػ  اي سػيناريو  ػرب 
مف رض ، ومف بينيا ال وغؿ عميقًا ف  االراض  المبناني ، لمساف   زيد عم   سعيف كيمػوم رًا"، ونقػؿ عػف ضائػد 

 ا يمكف اف راضو".الو دة ضولو اف "ال دريبات ضاسي  و  اك  مواجيات ى  اشد م
 52/5/5380، األخبار، بيروت

 
 ستعد لمنع تسميح "حزب اهلل"ي : الجيش اإلسرائيميقائد القوات البرية 48

أعمف ضائد القوات البري  فػ  الجػيش اإلسػرائيم  المن ييػ  والي ػو الجنػراؿ سػام   ورجمػاف أف الجػيش : )أ ش أ(
 لنظاـ السوري.يس عد لمنع نقؿ ا سم   إل  " زب اهلل" عند سقوط ا

ونقمت ص يف  "جيروزاليـ بوست"، أمس، عف  ورجمػاف ضولػو "ي م ػور  قييمنػا فػ  أف نظػاـ )الػرئيس السػوري 
بشار( ا سد سيسقط، لذا ن ف فػ  سػباؽ مػع الوضػت ل  سػيف اسػ جاب نا  ػاؿ  ػدوث ىػذا ا مػر"، مضػيفا أف 

 لديو ضوات  س عد و جيز ليذه العممي .
 52/5/5380، السفير، بيروت

 
 لتشكيؿ الحكومة اإلسرائيمية الجديدة عقبات جدية أماـ نتنياىو 45

ضػدـ كػؿ مػف يػائير البيػد زعػيـ  ػزب "يػش ع يػد"، ونف ػال  بنيػت زعػيـ  ػزب : القػدس الم  مػ  ػ  سػف مواسػ 
"البيػػػت الييػػػودي"، صػػػيغ  مشػػػ رك  لموضػػػوع  جنيػػػد الم ػػػدينيف فػػػ  الجػػػيش اإلسػػػرائيم ، إلػػػ  رئػػػيس الػػػوزراء 

لمكمؼ بنياميف ن نياىو، وصػفيا المػراضبيف بعراضيػؿ جديػدة  عيػؽ  قػدـ ن نيػاىو فػ  مسػاعيو  شػكيؿ اإلسرائيم  ا
  كوم  جديدة.

طالػب م ػػديف  5000و 2200وذكػرت صػ يف  "يػديعوت أ رنػوت" اف صػيغ  اال فػػاؽ  قضػ  ب عفػاء مػا بػيف 
ات مػف االنضػماـ إلػ  الجػيش، سنويًا مف الخدم  ف  الجيش اإلسرائيم ، باإلضاف  إلػ  إعفػاء النسػاء الم ػدين
 مش رطاف موافق  ن نياىو عم  ىذه الشروط لالنضماـ إل  ال كوم  ال الي .

وضالػػت الصػػ يف  إف ن نيػػاىو، ومػػع اض ػػراب ان يػػاء الميمػػ  الم ػػددة ل شػػكيؿ ال كومػػ ، سػػع  إلػػ  إغػػراء بينػػت 
ي  الجديدة، إال اف ىػذه المسػاع  باالنس اب مف ال  الؼ المش رؾ مع البيد، واالنضماـ ال  ال وليف  ال كوم

 لـ  بت ثمارىما.
وأفػادت الصػ يف  أف لقػاًء بػيف ممثمػ   زبػ  "الميكػود ػ إسػرائيؿ بي نػا" و"البيػت الييػودي" الػ  جانػب اال ػزاب 
الديني  االخرى، بينيا  رك  "شاس"  نػاوؿ المواضػيع االض صػادي . وعمػـ اف ممثمػ  "البيػت الييػودي" يطػالبوف 

اؽ االئ الفػػ  الموضػػع مػػع  ػػزب "ال ركػػ "، ال سػػيما المػػادة ال ػػ   ػػنص عمػػ  مػػنح رئيسػػ  ال ػػزب ب عػػديؿ اال فػػ
  سيب  ليفن  صال ي  إدارة المفاوضات مع الفمسطينييف.

 52/5/5380، المستقبؿ، بيروت
 

 "البيت الييودي": شرطنا لالنضماـ لمحكومة االىتماـ بالقضايا االجتماعية ورفض المفاوضات 40
اعمنػػت ك مػ  "ىبايػػت ىييػودي" فػػ  الكنيسػت اإلسػػرائيم  أمػس ا  ػػد، أف شػػرطيا : ىػػـو جرايسػ بر  -الناصػرة 

لمػػدخوؿ الػػ   كومػػ  بنيػػاميف ن نيػػاىو الجديػػدة، ىػػو أف  يػػ ـ ال كومػػ  بالقضػػايا االج ماعيػػ  فقػػط "وأف  نسػػ  



 
 

 

 

 

           54ص                                    5118العدد:                52/5/5380اإلثنيف  التاريخ:

عمػػ  اال فػػاؽ أبػػو مػػازف"، فػػ  اشػػارة الػػ  رفضػػيا  ي مفاوضػات مػػع الجانػػب الفمسػػطين ، وىػػذا ردا  )الػرئيس(
الذي ابرمو ن نياىو مع رئيس  "ال رك "  سيب  ليفن  النضماـ ك م يا ال   كوم و، ويقض  ببف   ػول  ليفنػ  
مسػػؤولي  ممػػؼ المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف، وكػػاف مسػػؤولوف فػػ  "ىبايػػت ىييػػودي" ضبػػؿ ايػػاـ، إنػػو فػػ   ػػاؿ 

 .انضماميـ ال  ال كوم  فسيطمبوف شطب  كميؼ ليفن  بالمفاوضات
نائبػػا، وىػػ  ال ػػزب ا كبػػر بػػيف مسػػ وطن  الضػػف  الغربيػػ  والقػػدس، ويػػرى  25و ضػػـ ك مػػ  "ىبايػػت ىييػػودي" 

 زب "الميكود" برئاس  ن نياىو أف انضماميا ال  ال كوم  ىػو أمػر ضػروري، مػف أجػؿ "ال فػاظ عمػ  الطػابع 
 جميػد االسػػ يطاف ودفػػع اليمينػ  لم كومػػ "، وعػدـ انضػػماميـ الػ  ال كومػػ  سػيجعؿ ن نيػػاىو عرضػ  لمطالػػب 

 المفاوضات مع الفمسطينييف، بشكؿ ي عارض مع ما يريده اليميف الم شدد.

  52/5/5380، الغد، عّماف
 

 إخفاقات في الحماية األمنّية لمقواعد العسكرّية لمجيش اإلسرائيمّي بالضفة الغربّيةموقع ولال:  44
ا منيػػػػ  فػػػػ  القواعػػػػد العسػػػػكرّي  لمجػػػػيش  لػػػػال" اإلخبػػػػاري العبػػػػري، مجموعػػػػ  مػػػػف اإلخفاضػػػػاتاكشػػػػؼ موضػػػػع "و 

الصييونّ  بالضف  الغربّي ، الف ًا إل  أّنو ف  الوضت الذي يس عد فيو الجيش  ي  صػعيد خطيػر فػ  الضػف ، 
ُ عػػان  القواعػػد العسػػكرّي  المركزّيػػ  فػػ  المنطقػػ  مػػف إخفاضػػات خطيػػرة لػػـ   ػػظس بالمعالجػػ  مػػف ضبػػؿ المسػػؤوليف 

ّف نجػػاح أشػػخاص باض  ػػاـ إ ػػدى القواعػػد العسػػكرّي  والصػػعود إلػػ  بػػرج المراضبػػ  عنيػػا. وأشػػار الموضػػع إلػػ  أ
وخطؼ سالح الجندي الم واجد فػ  البػرج يعػد مػف اإلخفاضػات ا منيػ  الخطيػرة، موضػ ًا أنػو ال يوجػد  طبيػؽ 

سػػكرّي  كػػاٍؼ لقواعػػد ال مايػػ  لمػػذخيرة وخػػرائط البرمجػػ  الم واجػػدة فػػ  المكػػاف. وأضػػاؼ الموضػػع أّف الخػػرائط الع
الميمػػ  والمشػػار إلييػػا ببنيػػا "سػػرّي  لمغاّيػػ "   نػػاثر عمػػ  مقاعػػد الجيبػػات العسػػكرّي . مػػف جانبػػو، كشػػؼ النػػاطؽ 
ب سـ الجيش الصييونّ ، أّف الجيش يعد مشروعًا ل  سيف شروط ال ماي  ا منّي  ف  القاعدة العسكرّي ، الف ًا 

لالزم ، بما ف  ذلؾ  جديد السياج القائـ والم يط بالقواعد إل  أّف ذلؾ يشكؿ اس جاب  لكؿ ال اجات ا منّي  ا
 العسكرّي .

 موقع فمسطيف اآلف
 55/5/5380، 5145 ، العددالتقرير المعموماتي
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  أف إجمػال   جػـ اإلنفػاؽ العسػكري وا منػ  العربػ  زاد نقمت أوساط عسكري  صػييوني  عػف نظير يػا الغربيػ

، ما يعن  أف الدوؿ العربيػ   افظػت عمػ  مركزىػا كػبكبر 5025-5022مميار دوالر خالؿ عام   300عف 
مجموع  ف  العالـ مف  يث اإلنفاؽ العسػكري مقارنػ  مػع نا جيػا اإلجمػال  الم مػ . وأوضػ ت ا وسػاط أف 

ل   زايد أسعار النفط، وال وسع ف  عػدد أفػراد القػوات المسػم   والقطاعػات ا منيػ  أسباب ىذا االر فاع  عود إ
وشػػراء أسػػم   ومعػػدات عسػػكري  وأمنيػػ   ديثػػ ، ورفػػع روا ػػب العسػػكرييف وضػػوات ا مػػف. وفػػ  سػػياؽ م صػػؿ، 

فػػ   مميػػار دوالر 2881أعمنػت صػػ يف  ألمانيػػ  أف مبيعػػات ا سػػم   ا لمانيػػ  إلػػ  دوؿ الخمػػيج العربػػ  بمغػػت 
، الف ػػً  إلػػ  أف أغمبيػػ   مػػؾ ا سػػم   5022، وىػػو مػػا يزيػػد عمػػ  ضػػعؼ ضيمػػ  المبيعػػات فػػ  عػػاـ 5025عػػاـ 

 س س خدـ بشكؿ رئيس  ف  نظاـ أمف ال دود.
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 القناة الثانية )عف العبرية، ترجمة( + صحيفة الجميورية، لبناف

 50/5/5380، 5140 ، العددالتقرير المعموماتي
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وزير شؤوف ا سرى والم رريف ف  السمط  الفمسطيني  عيس  ضراضع ، أف 24/2/2013، 48عرب ذكرت 
ضاؿ، مساء اليوـ ا  د، إف ن ائج  شريح جثماف الشييد عرفات جرادات،  شير إل  أنو ضض  ن يج  ال عذيب 

 ديد، ما أدى إل  اس شياده بشكؿ مباشر.الش
وأضاؼ ضراضع ف  مؤ مر ص اف  مش رؾ مع رئيس "نادي ا سير"، ضدورة فارس، عقد ف  مدين  راـ اهلل، أف 
الشييد جرادات  عرض ل عذيب شديد أدى إل  اس شياده بشكؿ مباشر، وأنو ال  وجد أي دالئؿ عم  إصاب و 

  الؿ اإلسرائيم ، مبينا أف  ثار ال عذيب ظيرت عم  أطرافو، ورضب و، بنوب  ضمبي  مثمما ادعت سمطات اال
ل  جانب عموده الفقري، كما ظيرت  ثار دموي   وؿ فمو وأنفو. وأكد وزير ا سرى أف الرواي   ووجيو، وا 

اإلسرائيمي   وؿ اس شياد جرادات كاذب ، و مؿ إسرائيؿ المسؤولي  كامم  عف ىذه الجريم  البشع ، وعف 
 ة كاف  ا سرى ف  سجوف اال  الؿ. يا

وضاؿ ضراضع: "ىذه جريم   رب ار كبت ب ؽ ا سير عرفات، ويجب أف  خضع إسرائيؿ لممساءل ، لذلؾ 
طمبنا  شكيؿ لجن    قيؽ م ايدة لموضوؼ عم  ظروؼ اس شياد جرادات، مشددا عم  ضرورة مال ق  كؿ 

 لقضاء الدول ."المسؤوليف عف ىذه الجريم  ضانونيا، ومال ق يـ ف  ا
وأوضح ضراضع أف ن ائج ال شريح ا ساسي  أظيرت "إصابات و كدمات  ثار  عذيب عم  الظير العموي ، 
صابات واض   جدا و ثار  عذيب  و ثار  عذيب عم  منطق  الصدر مف الجي  اليمن ، عم  شكؿ دائري، وا 

، وبم اذاة العمود الفقري أسفؿ سـ داخؿ العضم  9*4شديد ف  العضم  أعم  الك ؼ مف الظير، بمسا   
العنؽ، وى  عميق  داخؿ ا نسج ، و ثار  عذيب   ت الجمد داخؿ العضالت ف  الجي  اليمن  الصدري ، 

 سـ." 27سـ، و ب عد عف العمود الفقري بػ  10*4بمسا    
الشراييف وضاؿ ضراضع إف ن ائج ال شريح أكدت أف "القمب خاؿ مف أي عالمات مرضي  أو جمطات ضمبي ، و 

القمبي  مف و   وسميم ، وال يوجد أي  ثار لم جمط، وىذا رد عم  االدعاء اإلسرائيم  الذي أعمف أنو أصيب 
 بجمط  ضمبي ."

و ابع ضراضع: "ىناؾ كسر ف  الضمعيف الثان  والثالث مف الجي  الصدري  اليمن ، و كدمات  ي   وؿ 
صابات ف  باطف الشف  السفمي ، ووجود سائؿ مدمـ  وؿ ا نؼ،  الكسر، وجميع ىذه اإلصابات  ديث ، وا 

صابات ف  من صؼ العضم  لميد اليمن ."  وا 
ة فارس، أف الفمسطينييف يدركوف  ماما أف دول  اال  الؿ وأذرعيا مف جي و، أكد رئيس "نادي ا سير"، ضدور 

% مف ا سرى الذيف ي عرضوف 95ا مني  مارست ال عذيب اس ناًدا لكؿ اإل صائيات، ب ؽ أكثر مف 
 لم  قيؽ.

م ًرا مف  20وأضاؼ فارس: "وفقا لشيادة أسرة الشييد، ال   ضالت إنيـ سمعوا صراخو عم  بعد أكثر مف 
فيذا يعن  أف الم ورط ف  ىذه الجريم  ىو جيش اال  الؿ، الجي  ال   ضامت باالع قاؿ، ثـ جياز  البيت،

الشاباؾ الذي أشرؼ عم  عممي  ال  قيؽ، وما نقمو إل  سجف مجدو إال م اول  لم ممص مف الجريم ، وظنوا 
  معيد إسرائيم   وضح أف  مؾ الرواي  الكاذب  يمكف أف  نطم  عم  أ د، ولكف ىا ى  ن ائج ال شريح ف

 أنيا جريم  ض ؿ بدـ بارد م عمدة."
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وأكد فارس أف معيد الطب الشرع  ف  "أبو كبير" سيضطر إل  نشر ىذا ال قرير، مع بًرا أف ىذه إدان  
 دامغ  لمجريم  المس مرة والم واصم  ف  أضبي  ال  قيؽ، وف  سجوف اال  الؿ.

، ال  زاؿ 2013وال قوضي  ف  العالـ، أف الفمسطينييف ف  العاـ  ووجو فارس نداًء إل  كؿ المؤسسات الدولي 
ىناؾ دول  م خمف  مجرم   ر كب ىذا النوع مف الجرائـ ب قيـ، وى  ال  خجؿ مف أف  مارس الكذب ل برير 

 فعم يا، مع بًرا أف ىذا سموؾ يميؽ بعصابات وال يميؽ بدول .
اًل إف شبك  ا ماف وال ماي  ا ساسي  ال   يجب أف  وفر ووجو فارس نداًء إل  أبناء الشعب الفمسطين  ضائ

لألسرى، يس طيع فقط أف يقدميا الشعب، وأف الوضت ضد  اف ل ماي  ا سرى مف خالؿ  رك  شعبي  مس مرة 
وم واصم ، ف  ظؿ  ال  القمؽ الشديد  ياؿ وضع ا سرى، و  ديًدا المضربيف منيـ عف الطعاـ، خاص  

 يف اليـو إل  مس شف  " ساؼ ىروفيو" ن يج   ردي وضعو الص  .بعد نقؿ جعفر عز الد
الغضب عـّ جميع الم افظات، يـو امس، ـ، أف مندوبو ا يا، عف 25/2/2013، األياـ، راـ اهللوأضافت 

 نديًدا باغ ياؿ االسير عرفات جرادات الذي اس شيد، أوؿ مف امس، ف  سجف "مجدو"  يث خرجت 
ا أدى إل  وضوع مواجيات عنيف  كما عـّ االضراب الشامؿ م افظ   الخميؿ مسيرات ف  معظـ المدف، م

 وجنيف.
ومساء امس، سممت سمطات اال  الؿ، جثماف الشييد االسير جرادات لمجانب الفمسطين  عبر معبر 

 " رضوميا" العسكري إل  الغرب مف مدين  الخميؿ .
  لميالؿ اال مر الفمسطين  مف داخؿ معبر ونقؿ جثماف الشييد ب ضور عائم و عبر سيارة اسعاؼ  ابع

 " رضوميا" ال  المس شف  االىم  ف  الخميؿ، الجراء ال ر يبات الالزم  ل شييعو ال  مثواه ا خير.
و سب عائم و، سيشيع جثماف الشييد جرادات بعد صالة ظير اليوـ االثنيف ف  مسقط رأسو بمدة سعير 

رة وسط  ال  مف الغضب الشعب  والرسم  عم  ممارسات ادارة ضضاء الخميؿ، بمراسـ رسمي  وشعبي  كبي
وبيذا الصدد،  ّممت ضوى وفعاليات، سمطات اال  الؿ  السجوف االسرائيمي  ب ؽ االسرى الفمسطينييف.

 المسؤولي  عف اس شياد ا سير جرادات.
جا عم  ممارسات ميدانيا، اندلعت، امس، مواجيات ف  أماكف م فرض  بم افظ  الخميؿ،  نديدا وا  جا

 اال  الؿ ضد االسرى وال   كاف اخرىا اس شياد ا سير جرادات.
وضالت مصادر طواضـ اإلسعاؼ ال ابع  لجمعي  اليالؿ ا  مر، ليم  أمس، إف عدد المواطنيف الذيف أصيبوا 

لم افظ ، ببعيرة معدني  وب االت اخ ناؽ بفعؿ "المسيم  لمدموع" خالؿ المواجيات مع ضوات اال  الؿ ف  ا
 مواطنا. 115بمغت ن و 

مف جي و، أشار الناشط ف  مقاوم  االس يطاف ف  بيت أمر م مد عياد عوض، مساء أمس، إل  أف عدد 
المصابيف با عيرة المعدني  مف أىال  البمدة خالؿ المواجيات مع ضوات اال  الؿ،     الخامس  والنصؼ 

 ت اخ ناؽ جراء كثاف  القنابؿ المسيم  لمدموع.مواطنيف، فيما أصيب عدد  خر ب اال 6مساء، بمغ 
وأفادت مصادر م مي ، ببف مواجيات اندلعت بيف الشباف وجنود اال  الؿ ف  منطق  العروض جنوب 
سعير، أصيب خالليا عدة شباف ب االت اخ ناؽ جراء اس نشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع، كما اندلعت 

كما عـ اإلضراب  ، ومنطق  باب الزاوي  وسط مدين  الخميؿ.مواجيات مشابي  ف  بمدة بيت امر، والعروب
ال جاري امس، مدين  الخميؿ، وبمدات سعير، و م وؿ، وبيت امر وعددا مف ضرى الم افظ   دادا عم  روح 

 االسير عرفات جرادات.
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 مواطنا بالرصاص ال   والمطاط  ظير امس، ف  المواجيات ال   اندلعت 26وف  غرب راـ اهلل، أصيب 
  بيف الشباف وضوات اال  الؿ ف  م يط مع قؿ "عوفر"، بينيا اصاب اف بالرصاص ال   ف  الصدر.

كما دعا مئات المواطنيف وممثمو فصائؿ ومؤسسات، أمس، إل  مال ق  إسرائيؿ وم اسب يا عم  ان ياكا يا 
ف الييئ  العميا لم ابع  وجرائميا ضد ا سرى، وذلؾ خالؿ مسيرة واع صاـ نظما ف  راـ اهلل،  مبي  لدعوة م

شؤوف ا سرى والم رريف، اس نكارا لمجريم  ال    عرض ليا ا سير عرفات جرادات، الذي ضض  ف  
 سجوف اال  الؿ، أوؿ مف أمس.

وردد المشاركوف ف  الفعالي  ى افات  ندد بجريم  ض ؿ عرفات، و  مؿ سمطات اال  الؿ المسؤولي  عف 
 اس شياده.

امس، عدد مف المواطنيف ب االت اخ ناؽ، ف  مواجيات مع ضوات اال  الؿ عم   وف  بيت ل ـ، أصيب
 المدخؿ الشرض  لبمدة الخضر جنوب بيت ل ـ.

وف  نابمس، شارؾ العشرات مف ممثم  القوى الوطني  وأىال  ا سرى امس، بمسيرة ا  جاجي  بعد اس شياد 
ا مع ا سرى المضربيف عف الطعاـ، وذلؾ ف  ا سير جرادات داخؿ أضبي  ال  قيؽ اإلسرائيمي ، و ضامن

 ميداف الشيداء وسط مدين  نابمس.
ساعو مف  24كما اندلعت مواجيات بيف المواطنيف وضوات اال  الؿ جنوب مدين  نابمس، بعد أضؿ مف 

وأصيب ف  المواجيات، عدد مف  مواجيات مماثم  بعد مسيرة  ضامني  مع ا سرى ف  سجوف اال  الؿ.
 الخ ناؽ إثر إطالؽ ضوات اال  الؿ الغاز المسيؿ صوبيـ.الشباف با

، اندلعت امس، مواجيات بيف عشرات الشباف، وجنود اال  الؿ، بالقرب مف مصنع "غاشوري"  وف  طولكـر
. وأفادت مراسم  "وفا"، ببف جنود اال  الؿ أطمقوا ضنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع  اإلسرائيم ، غرب مدين  طولكـر

ه الم ظاىريف، ف  الوضت الذي كثفت فيو ضوات اال  الؿ مف دوريا يا الراجم  والم مول  ف  بكثاف  با جا
.  منطق  ال   الغرب  لطولكـر

وف  جنيف، أصيب ف   مف مدين  جنيف، أمس، بكسر  اد ف  ساضو اليمن ، فيما أصيب العشرات ب االت 
ال   اندلعت مع ضوات اال  الؿ اإلسرائيم  اخ ناؽ جراء اس نشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع، خالؿ المواجيات 

 عم  مقرب  مف معبر "الجمم " شمال  المدين .
، شرؽ ضمقيمي ،  كما ضمعت ضوات اال  الؿ، مساء أمس، مسيرة سممي  نظم يا  رك  ف ح ف  ضري  كفر ضدـو

كفر ضدـو  وشارؾ ف  المسيرة المئات مف سكاف ضري  اس نكارًا لجريم  اغ ياؿ ا سير عرفات جرادات.
مردديف الشعارات المنددة بممارسات اال  الؿ وادارة سجونو ضد االسرى، وأشعموا النار ف  اطارات 
السيارات  عبيرا عف سخط الفمسطينييف ف  كاف  اماكف  واجدىـ عم  الجريم  البشع  ال   راح ض ي يا 

 الشييد جرادات، وعشرات االسرى الذيف يواجيوف الموت كؿ ل ظ .
ة , خرج االالؼ مف المواطنيف ف  مسيرات غاضب  جابت شوارع المدين  لم نديد بجريم  اغ ياؿ وف  غز 

وطالبت الفصائؿ الوطني   الشييد جرادات وال    كشؼ  جـ المعان  ال   يعانييا االسرى داخؿ السجوف.
 واإلسالمي  بسرع  ال  رؾ عم  الصعيد الدول  لكشؼ جرائـ اسرائيؿ ب ؽ االسرى.

، أف ا سرى الفمسطينيوف ف  مع قؿ "مجدو" اإلسرائيم  ضرروا 25/2/2013، وكالة القدس برست وأورد
اإلضراب عف الطعاـ لمدة يوميف م  الييف، إضاف  إل  مقاطع  عيادة السجف، وذلؾ ف  أعقاب اس شياد 

ه  شريح جثماف زميميـ ا سير عرفات جرادات بسبب  عذيبو عم  يد الم ققيف اإلسرائيمييف، ب سب ما أكد
 الشييد.
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وأكد ا سرى، ب سب "نادي ا سير"، عم  أف "إدارة السجف بدأت ب صدار  يديدات ب قيـ، وأوؿ ىذه 
أسير إل  سجوف أخرى ضمف  مم  ال نقالت ال عسفي  ال    جري ف  كاف   40-30ال يديدات نقؿ 

 ؿ.السجوف"، مشيريف إل  أف  ال  مف الغمياف  سود كاف  سجوف اال  ال
 
نياء الحصار .. التداعيات وآفاؽ المستقبؿغزة عمىمؤتمر "الحرب غزة:  47  " يوصي بالمصالحة وا 

أوص  مؤ مر "ال رب عم  غزة: ال داعيات و فاؽ المس قبؿ" الذي عقد بمدين  غزة عم  مدار :صفا –غزة 
باعي  واالش راطات يوميف م  اليف بب ث ودراس  سبؿ إنياء ال صار المفروض عم  ضطاع غزة بعيدا عف الر 

 الدولي .
وأكّد المؤ مر الذي ضّدـ فيو مفكروف وبا ثوف دوليوف أوراؽ ب وث ف  مجاالت مخ مف  عم  ضرورة   قيؽ 
المصال   عم  الثوابت الفمسطيني  غير القابم  لم صرؼ و عزيز ال واصؿ مع الم يط اإلضميم  والدول  

 .بيدؼ دعـ ال قوؽ الفمسطيني  ف  كاف  الم افؿ
وضاؿ نياد الشيخ خميؿ، أس اذ ال اريخ ف  الجامع  اإلسالمي  بغزة وأ د منظم  المؤ مر خالؿ المقاء 
الخ ام  مساء ا  د، إّف  وصيات المؤ مر  مثمت أيًضا با خاذ القيادة ضرارا سياسيا واض ا ببدء مال ق  

  كوم  وجيش اال  الؿ ب قديميـ لمم اكـ كمجرم   رب.
 طوير القدرات الفمسطيني  لمواجي  السياسات العدواني  اإلسرائيمي  و وفير الدعـ المال  ولفت إل  ضرورة 

وال قن  والسياس  ل مكيف شعبنا مف نيؿ  قوضو، إضاف  إل  وضع اس را يجي  إعالمي  لخدم  مشروع ال  رر 
 الوطن ، وال وازف بيف البعديف السياس  واإلنسان  ف  عرض معانا نا.

ر ب وجيو الدعـ االض صادي لمشعب الفمسطيني  ف  المجاالت ال نموي  ل ؤسس لواضع فمسطين  وأوص  المؤ م
 ضادر عم  الصمود والمقاوم .

وأكّد البا ثوف فيو عم  ضرورة   ويمو لمؤ مر سنوي يب ث القضايا اإلس را يجي  ذات العالض ، و شكيؿ 
 لجن  لم ابع   وصيات المؤ مر
ا ثوف عم  و دة شعبنا ف  مخ مؼ أماكف  واجدىـ وعم  اخ الؼ أطيافيـ ووفؽ الشيخ خميؿ، أكد الب

 السياسي ، مشدديف عم    قيؽ المصال   عم  طريؽ   رير ا رض.
ولفت البا ثوف إل  أّف ان صار غزة، أظير ضدرة المقاوم  عم   فريغ ال فوؽ العسكري مف م  واه وأفشؿ ضدرة 

شف  رب خاطف ، مؤكديف أّف  طورات المنطق   ؤكد عم  إعادة  "إسرائيؿ" عم    قيؽ أىدافيا مف خالؿ
النظر بمجمؿ السموؾ السياس  ل  قيؽ أىداؼ شعبنا بال ري  واالس قالؿ مف خالؿ  فعيؿ جميع أشكاؿ 

 المقاوم .
وضاؿ الشيخ خميؿ: "  شك  عم  أرض الواضع بيئ  إضميمي  جديدة  خ مؼ عف البيئات السابق ، برز ف  سياضيا 

ضؼ عرب  إسالم  داعـ لممقاوم  عم  المس وى الرسم ، و وفرت  اضن  شعبي  مساندة ليا، مما ساعد مو 
 عم   فعيؿ المقاوم  مدعوم  بشمؿ مال  وعسكري".

و ابع: "أكّد البا ثوف عم  أّف الموضؼ الغرب  الرسم  ين از  مف )إسرائيؿ( بشكؿ مطمؽ، لكف رغـ المشيد 
إال أف ىناؾ  ال  مف عدـ الرضا عف السياس  ال    شكؿ عبئا أخالضيا وضانونيا الظاىر المؤيد لال  الؿ، 

 وماديا عم  مؤيدي )إسرائيؿ( و  رجيـ جراء جرائميا الم كررة ب ؽ الفمسطينييف".
ولفت إل  أّف عدواف اال  الؿ يصنؼ وفؽ القانوف كجرائـ  رب بام ياز، مشيًرا إل  أّنو مف الممكف جمب 

 لمم اكـ الدولي ، والمعيؽ غياب اإلرادة السياسي  عم  المس وى الرسم  الفمسطين . ضادة اال  الؿ
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وأشار إل  أّف اإلعالـ الفمسطين  كاف فاعاًل ف   عزيز الجبي  الداخمي  و فوؽ عم  اال  الؿ رغـ معانا و 
 بعدـ  وفر ا دوات المناسب  ولغ  الخطاب الجيد.

س يدؼ  دمير اض صادنا وخمؽ مشاكؿ بنيوي  عظيم  ذات انعكاسات وشّدد المفكروف عم  أّف اال  الؿ ي
بقائو داخؿ سياج ال صار االس را يج .  سمبي  لفصؿ االض صاد الفمسطين  عف العالم  وا 

وأشاروا إل  أّف الدوؿ المان     بن  سياس  ال مويؿ الداعم  لمعممي  السياسي ، و  ناضض مع  قنا ف   قرير 
 ات إغاثي  بينما  ب عد عف المساعدات ال نموي  لممجاالت ال قيقي .المصير و خصص مساعد

عاما، ا ضح أف أوسموا أ ا ت لال  الؿ فرص  لم ديث  20وف  خ اـ المؤ مر، أكّد البا ثوف عم  أّنو "بعد 
 عف إنياء اال  الؿ، بينما ى  ف  الواضع  قوـ ب كريسو عم  ا رض".

 24/2/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 يةالفمسطينية بسور  المخيماتشيداء في  سبعة 48

فمسطينييف وسورييف، اليوـ ا  د وأمس السبت، جراء عمميات القصؼ ال    س يدؼ  7اس شيد  :غزة
، باف الفمسطيني  يسرى  مخيمات الالجئيف الفمسطينييف ف  سوريا.وضالت مصادر خاص  لػ القدس دوت كـو

شقيق يا بجراح خطرة جراء اس يدافيما مف ضبؿ ضناص، عم  مدخؿ مخيـ العم ، اس شيدت فيما أصيبت 
اليرموؾ، جنوب العاصم  السوري  دمشؽ، مشيرة ال  اف المخيـ شيد اليوـ ضصفًا م فرضًا بقذائؼ الياوف. 
وأوض ت أف الفناف السوري ياسيف بقوش، وىو مف سكاف مخيـ اليرموؾ، اس شيد جراء إصاب  سيار و 

العسال ، بشارع الثالثيف ف  المخيـ، ف   يف اس شيد الشاب السوري م مد ال ريري، جراء  بقذيف  ف    
إصاب و برصاص ضناص ف  المخيـ، كما اس شيد الشاب الفمسطين  أكـر الكوس ، برصاص ضناص عند 

بشظايا مدخؿ مخيـ اليرموؾ.واس شيد الشاباف الفمسطينياف يامف بي ـ، و م مد عبد الر يـ، جراء إصاب يما 
ضذائؼ ىاوف ف     القابوف الفمسطين  بدمشؽ.وف  بمدة الدرخبي  بريؼ دمشؽ، اس شيد الفمسطين  فادي 

صاب    مف عائم و. 3صالح، جراء سقوط ضذيف  أماـ منزلو، بالبمدة ما أدى الس شياد وا 
 25/2/2013، القدس، القدس

 
 رة ليـ في معركتيـ المفتوحة مع االحتالؿانتفاضة النصب يـكافة أماكنب الفمسطينييفاألسرى يطالبوف  49

دعا ا سرى ف  سجوف اال  الؿ اإلسرائيم  الشعب الفمسطين  ف  كاف  أماكف : السبيؿ -الضف  الغربي 
 واجده إلطالؽ ان فاض  النصرة ليـ ف  معرك يـ المف و   مع اال  الؿ. ووجو ا سرى ف  بياف سّرب مف 

ؿ المقاوم  "ال   نعقد عمييا ا مؿ بعد اهلل عز وجؿ ف  أف  نزع  ؽ سجوف اال  الؿ النداء لقوى وفصائ
 إخوانيـ ورفاؽ سال يـ با مس ف  ال ري  ولجـ اال  الؿ الذي ال يفيـ إال لغ  وا دة".

وطالبوا "ا طراؼ الفاعم  مف دوؿ ومؤسسات وفضائيات، وف  مقدم يا مصر الثورة لم دخؿ الفوري والضغط 
نقاذ ا سرى المرض  والمعزوليف والمضربيف عم  اال  الؿ إليق اؼ مسمسؿ اإلجراـ ب ؽ أسرى ال ري ، وا 

عف الطعاـ ضبؿ أف ينضموا لمقبرة ا رضاـ". وأكد ا سرى أف روح ال  دي وال ياة والمقاوم  ما زالت  سري 
 مارسو  ف  أوصاؿ ال رك  ا سيرة، "وى  اليوـ مو دة أكثر مف أي وضت مض ، وأف زيادة الضغط الذي

إدارة السجوف ومف خمفيا اال  الؿ سيولد انفجارات ضد ال   وضؼ عند  دود معرك  ا معاء الخاوي ، ولف 
 ن راجع أبدًا عف  قنا بالعيش بكرام      نناؿ  ري نا المسموب  ب ذف اهلل".
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 ، وف  السجوف و ذوا مف "أف جنازات لشيداء جدد ضد  خرج ضريبًا مف السجوف ف  مقبرة ا  ياء ف  الرمم
مف يصارع المرض ويمفظ أنفاسو ا خيرة وف  مقدم يـ مع صـ رداد ومنصور موضدة وميسرة أبو  ميدة 

 والقائم  طويم  مف الشيداء مع وضؼ ال نفيذ".
وأضافوا: "وف  أضبي  العزؿ الرىيب ال أ د يسمع أنيف وصرخات الدك ور ضرار أبو سيس  الذي اش د أليمو 

و عوض الصعيدي الذي يعان  ما ال يطيقو بشر، ثـ رموز معرك  ال ري  الذيف ك بوا ون ؿ جسده، وأخي
وصاياىـ وىو يشرفوف عم  الشيادة بعد اشير مف االضراب المف وح عف الطعاـ: أيمف الشراون  وسامر 

خوانيـ دوف أف ي  رؾ أ د ف  ىذا العالـ إلنقاذ  يا يـ ضبؿ فوات ا واف".  العيساوي وا 
 25/2/2013، افالسبيؿ، عمّ 

 
 جرادات امؿ عف الطعاـ حدادا عمى استشياداإلضراب الش تعمف الحركة األسيرة في سجوف االحتالؿ 50

مف ا سرى الفمسطينييف ف  إضراب عف الطعاـ  4500شارؾ ن و : وكاالت – البياف –ا راض  الم  م  
سجوف اال  الؿ اإلضراب الشامؿ  ا  جاجًا عم  موت ا سير عرفات جرادات.. وأعمنت ال رك  ا سيرة ف 

 عامًا( ف  مع قؿ مجدو بعد أياـ مف اع قالو. 30عف الطعاـ  دادا عم  اس شياد ا سير جرادات )
وذكرت وكال  ا نباء والمعمومات الفمسطيني  أف كاف  ا سرى ف  سجوف اال  الؿ شرعوا منذ ساعات 

عوا وجبات الطعاـ  دادا عم  اس شياد جرادات. الصباح ا ول  بخوض اإلضراب الشامؿ عف الطعاـ وأرج
 ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمي  عف مصم   السجوف أف ا سرى أعادوا وجبات الفطور ال    ـ  قديميا ليـ.

 25/2/2013، البياف، دبي
 

 أقدـ أسير فمسطيني في السجوف اإلسرائيمية يبدأ إضرابًا عف الطعاـ 51
 31وىو أضدـ أسير فمسطين  يقبع ف  سجوف اال  الؿ )ضض  فييا  راـ اهلل: ضرر ا سير ماىر يونس،

 (، 2|25سن (، اإلضراب المف وح عف الطعاـ اع بارًا مف صباح اليوـ االثنيف )
الذي زاره ف  سجف   وضاؿ النائب العرب  ف  الكنيست اإلسرائيم  أ مد الطيب  إف ا سير ماىر يونس،

(، جاءت 48لألسير وىو مف بمدة عارة )شماؿ فمسطيف الم  م  عاـ  "جمبوع" أمس ا  د، إف ضرار اإلضراب
 ا  جاًجا عم  ال فرض  ف  ظروؼ االع قاؿ بيف ا سرى الفمسطينييف، والسجناء الييود.

مف جانبو؛ ضاؿ مركز "أ رار" أف ا سير يونس "يريد ب ضرابو،  وجيو رسال  سياسي  لمقيادة الفمسطيني ، 
ا سرى، الذيف أىمم يـ جميع إفراجات "أوسمو"، وصفقات ال بادؿ ال   عقدت منذ عاـ ولفت االن باه ليؤالء 

1985." 
عاًما( ىو ابف عـ عميد ا سرى الفمسطينييف والعرب كريـ يونس، اع قؿ ب اريخ  54وا سير ماىر يونس )

 اإلعداـ بو.، و كـ عميو بالسجف المؤبد مدى ال ياة، بعد أف كاف مف المقرر  نفيذ  كـ 18/1/1983
 25/2/2013قدس برس، 

 
 ستشيادهاقبيؿ  األسيرلػ" القدس" كيؼ بدا  يرويمحامي عرفات جرادات  52

أكد الم ام  كميؿ الصباغ، م ام  االسير الشييد عرفات جردات، الذي ال قاه  :م مد ابو الريش - راـ اهلل
جرادات بدا مجيدا  يف عرض  يوـ الخميس الماض  ف  الم كم  )ضبؿ يوميف مف اس شياده(، اف االسير
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عم  الم كم  ل مديد  وضيفو، وب ال  نفسي  سيئ ، وشكا مف االالـ، وانو )الم ام ( طمب مف الم كم  
 عرض االسير جردات عم  طبيب السجف الجراء ف وص لو لم بكد مف سالم  وضعو الص  .

(  2-21 كم  يوـ الخميس ))يوـ االثنيف( وضدـ ال  الم 2-18وكاف ا سير جرادات اع قؿ ب اريخ 
، كما اوضح م امو الصباغ، وىو م اـ يعمؿ ضمف طواضـ وزارة شؤوف 2-23واس شيد يوـ الجمع  ب اريخ 

 االسرى.
، ببف االسير جرادات، كاف يعان  مف  الـ ف  ظيره،  وضاؿ الم ام  الصباغ، ف   ديث لػالقدس دوت كـو

ساعات طويم ، عمما انو يعان  مف ديسؾ ف  الظير، ن يج  اجباره عم  الجموس عم  كرس  ال  قيؽ ل
 وكاف ف  الم كم  يجمس اماـ القاض  وىو من ن  الظير.

واشار الصباغ ال  انو  ـ عرض الشييد جردات، لمف ص الطب  ضبؿ ال  قيؽ )كما ضاؿ لو( اال اف االسير 
و )م اميو( عما اذا كاف سيطوؿ جرادات كاف يظير ف  الم كم  ب ال  نفسي  سيئ  ن يج  ال  قيؽ، وانو سبل

 بقائو ف  الزنازيف.
واوضح الصباغ انو طمب مف القاض  االسرائيم ، ضرورة عرض االسير جرادات عم  طبيب السجف مرة 

زم  لو، لم بكد مف سالم  وضعو الص  ، بعد اف بدت عميو عالمات الاخرى، واجراء الف وصات ال
يعرؼ اذا ما  ـ اجراء اي ف وصات لالسير جردات بناء عم   االجياد والخوؼ مشيرا انو )الم ام ( ال

 ذلؾ.
و وؿ  واجد الشييد جردات ف  سجف مجدو، ضاؿ الم ام  الصباغ ببنو مف المس بعد نقؿ أسير ضيد ال  قيؽ 

"غرؼ العصافير" ف  سجف مجدو  ال  السجف ضبؿ ان ياء ال  قيقات معو. موض ا اف ىناؾ ضسما لمعمالء
 الممكف اف يكوف  ـ نقؿ االسير جردات لغرؼ العصافير  يف اس شيد. وعميو فانو مف

 25/2/2013، القدس، القدس
 
 
 والمصابيف الفمسطينييفشرب الماء تضامنًا مع الجرحى  عفالعيساوي يتوقؼ األسير  53

كشؼ عضو الكنيست اإلسرائيم  م مد برك  بعد زيار و لألسير الفمسطين  : برىوـ جرايس  -الناصرة 
يومًا سامر العيساوي إف ا خير  وضؼ عف شرب الماء منذ يوـ الجمع   215رب عف الطعاـ منذ المض

 الماض .
وأضاؼ برك  ف  بياف أف  وضؼ العيساوي عف شرب الماء ى  "رسال  شكر مع الم ضامنيف معو، و ضامنًا 

خطرا م دضا عم   ياة منو مع الجر   والمصابيف الفمسطينييف ف  االياـ ا خيرة، إال أف ا مر يشكؿ 
ا سير العيساوي"، كما أف برك   مؿ لألسير العيساوي رسال  مف والد و ال   زارىا عضو الكنيست يـو 

 الجمع  الماض .
ونقؿ برك  عف ا سير العيساوي ضولو إف كؿ ال  قيقات معو " م ورت  وؿ الضغط عميو لإليقاع برفاضو، ثـ 

ال  الؿ االسرائيم ، و ينما لـ ينفع ال ىذا وال ذاؾ، عرضوا عميو أف م اول  اضناعو بال جند لمخابرات ا
ينسؽ نشاطو االج ماع  لخدم  أبناء مج معو ف  القدس الم  م ، مع بمدي  اال  الؿ، وىذا ما رفضو 
العيساوي بشدة ايضا"، كما  وجو العيساوي إل  مصر الف ًا إل  أف مسبل  ال  خصو ىو و ده ف  مواجي  

، بؿ  خص مصر، كونيا الراعي  ال فاضي   بادؿ ا سرى ال    ـ ابراميا و نفيذىا ضبؿ عاـ ونصؼ اال  الؿ
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العاـ، وعم  مصر أف  بخذ دورىا ف  ىذه القضي ، وضضي  سائر ا سرى الذيف أعيد أسرىـ بعد   ريرىـ 
 ضمف  مؾ الصفق ".

 25/2/2013، الغد، عّماف
 
 أشير ثالثةاإلداري لألسير سامر البرؽ ل االحتالؿ يجدد االعتقاؿنادي األسير:  54

ضاؿ مدير الو دة القانوني  ف  نادي ا سير الم ام  جواد بولس: إف سمطات اال  الؿ جددت االع قاؿ 
اإلداري لمدة ثالث  أشير لألسير سامر البرؽ، وبذلؾ  نصمت النياب  مما صر ت بو وأعمنت عنو ف  

 ذا كاف ىناؾ طرفا  خر الس قبالو.الماض  بخصوص اس عدادىا لإلفراج عنو إ
 24/2/2013، فمسطيف أوف اليف

 
 تدويؿ قضية األسرى ب منيب المصري يطالب 55

دعا رئيس ال جمع الوطن  لمشخصيات الفمسطيني  المس قم ، منيب رشيد :  ماؿ ش ادة -القدس الم  م  
ع الممؼ ال  الم افؿ الدولي  المصري ال  "ا خاذ خطوات  ضامني  مؤثرة مع االسرى الفمسطينييف يضمف دف

و عري  اسرائيؿ اخالضيًا وضانونيًا"، مؤكدا "ضرورة  دويؿ ىذه القضي  وطر يا ك  دى أىـ القضايا ال   
وضاؿ المصري" صوؿ فمسطيف عم     طمب  اًل عاجاًل وجذريًا، كونيا  ؤثر عم  السمـ وا مف الدولييف".

ا إل  االنضماـ إل  ا فاضي  جنيؼ الرابع ، و دويؿ ضضي  ا سرى دول  بصف  مراضب ف  ا مـ الم  دة يؤىمي
الفمسطينييف ف  سجوف اال  الؿ اإلسرائيم ، وىذا يكوف عبر ال وجو إل  الدول  ال افظ  لال فاضي  وطمب 
العضوي  فييا  مييدا لعقد مؤ مر دول  ل طبيؽ ىذه اال فاضي  عم  أرض الدول  الفمسطيني  بصف يا أرض 

 واذا  عذر اس صدار ضرار مف مجمس االمف ينصؼ ا سرى، نس خدـ  م  م ،
 
 
 

مبدأ "اال  اد مف اجؿ السمـ"، و  ويؿ الموضوع إل  الجمعي  العام  وا خاذ ضرار فيو يكوف واجبا وكبنو 
صادر عف مجمس ا مف، فمسؤولي نا الب ث عف كؿ الطرؽ ال    وصمنا إل    رير ا سرى كواجب عمينا 

 ".وك ؽ ليـ
 25/2/2013، الحياة، لندف

 
 "الميزاف" يستنكر استمرار انتياكات االحتالؿ بالمناطؽ الحدودية 56

جدد مركز الميزاف ل قوؽ اإلنساف اس نكاره الشديد لالن ياكات اإلسرائيمي  الم واصم  ف  المناطؽ ال    قيد 
 الؿ  ر كب ان ياكات منظم   ؽ الفمسطينييف ف  الوصوؿ إلييا ف  البر والب ر، مؤكًدا أف ضوات اال 

لقواعد القانوف الدول  اإلنسان  والقانوف الدول  ل قوؽ اإلنساف باس يدافيا الم كرر لممدنييف والمزارعيف 
 الذيف ي رموف مف مصادر رزضيـ.

وأشار المركز ف  بياف مك وب، إل  مواصم  ضوات اال  الؿ ان ياكا يا ب ؽ المزارعيف والمدنييف ف  
( شباف شماؿ غزة، 3 دودي  وم يطيا ف  مناطؽ مخ مف  مف ضطاع غزة، ما  سبب ف  إصاب  )المناطؽ ال
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والذي أني   21/11/2012بالرغـ مف ا فاؽ وضؼ إطالؽ النار الذي أعمف عنو مساء ا ربعاء الموافؽ 
 ثماني  أياـ مف العدواف واسع النطاؽ عم  القطاع.
 22/11/2012ميزاف ف نو منذ  اريخ وضؼ إطالؽ النار وب سب عمميات الرصد وال وثيؽ لدى مركز ال

( مّرة ف  المناطؽ القريب  مف 72و     اريخو، ف  ت ضوات اال  الؿ النار  جاه المدنييف الفمسطينييف )
و سببت ىذه االن ياكات ف  اس شياد  ( طفاًل.23( مف بينيـ )40( مرات، واع قمت )10ال دود، و وغمت )

صا4)  ( شخصًا بجراح م فاو  .88ب  )( فمسطينييف، وا 
وطالب المركز ال قوض  المج مع الدول  بال دخؿ ل ماي  المدنييف ووضؼ االن ياكات اإلسرائيمي  المنظم  
ال    ر كب ب قيـ، وشدد عم  أف ضطاع غزة ىو جزء مف ا راض  الفمسطيني  الم  م  وأف اال فاضات 

اؼ فمسطيني  برعاي  إضميمي  ودولي  بما ف  ذلؾ ا فاؽ أوسمو الثنائي  ال     دث بيف ضوات اال  الؿ وأطر 
نفسيا ال يمكف ليا أف  غير مف ىذا الواضع الذي يفرض عم  ضوات اال  الؿ ا  راـ ال زاما يا بموجب القانوف 

 الدول .
 24/2/2013، فمسطيف أوف اليف

 
 قاعلبناف: المسكف يتصدر معاناة الالجئيف الفمسطينييف مف سورية في الب 57

، مف سوريا ف  البقاع وي صّدر معاناة الناز يف الفمسطينييف« أـ المشاكؿ»اإليواء ىو : سامر ال سين 
مقابؿ إ جاـ أغمب الييئات االغاثي  عف  قديـ المساعدة المطموب  لمنازح الفمسطين  ب ج  أف إغاث و مف 

 لو.ال     مكب، ى  االخرى، عف  قديـ العوف « ا ونروا»مياـ واخ صاص 
، « شريدًا م نقالً »ف  المئ  مف مجمؿ عدد الناز يف الفمسطينييف ف  البقاعيف ا وسط والغرب  يعيشوف  20

عبداهلل كامؿ، الذي يشير ال  أف عدد « الجبي  الديموضراطي  ل  رير فمسطيف»وفؽ عضو المجن  المركزي  لػ
 عائم . 1253الغرب  وا وسط  جاوز  العائالت الفمسطيني  الناز   المسجم  ف  ضيود منطق   البقاع

ف  المئ  مف الناز يف  65و شير ا رضاـ المسجم  ف  ضيود النجدة االج ماعي  الفمسطيني  إل  أف ن و 
الفمسطينييف يعيشوف عند أضاربيـ وأصدضائيـ، وي شاركوف معيـ الغرؼ الضيق ، ف   يف لـ   جاوز نسب  

ف  المئ ، وى  اس طاعت  بميف إيوائيا  10دبر إيوائيا أكثر مف العائالت الفمسطيني  ال   اس طاعات  
 ب يجارات مر فع .

ل قديـ مساعدات « ا ونروا»المطموب، وفؽ كامؿ، المسارع  إل  إعالف  اؿ طوارئ إغاثي ، والضغط عم  
  الييئات عاجم  إل  الناز يف، ووضؼ سياس  ال فريؽ بيف النازح السوري والنازح الفمسطين ، واإليعاز إل

 العربي  والدولي  اإلغاثي  ل شمؿ مساعدا يا الشعب الفمسطين .
، وفؽ كامؿ، سوى بوف ألبس  ضيم و مئ  ألؼ ليرة، وغالوف مازوت «ا ونروا»منذ  موز الماض  لـ  قّدـ 

بدؿ  «االونروا»فارغ لصالح كؿ عائم ، وضد اس مـ الناز وف الفمسطينيوف منذ أياـ مساعدة مالي  اع بر يا 
 دوالرا أميركيا لمعائم  ك د أضص . 120دوالرا أميركيا لكؿ فرد أو بمعدؿ  20إيواء وى  عبارة عف 

 اوؿ الناز وف الفمسطينيوف والفصائؿ الفمسطيني  أف يغيروا الواضع المبساوي ل شريدىـ الجديد، 
ف  ف ح باب المساعدة ف   عمبايا لـ  جد نفعًا، ولـ  ساىـ « ا ونروا»فاالع صامات ف  با   مركز 

المطموب  لمنزوح الفمسطين  الجديد الذي يعد أضس  مف نكب  فمسطيف، وفؽ أ مد، الذي ي  دث عف ألـ 
 نفس  كبير عند النازح الفمسطين  الذي يف قد ف   شريده الجديد أي نصير أو مغيث.

 25/2/2013، السفير، بيروت
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 الدولية باالنضماـ لمحكمة الجنايات ولة فمسطيفدطالب يمجمس منظمات حقوؽ اإلنساف الفمسطينية  58

طالب مجمس منظمات  قوؽ اإلنساف الفمسطيني ، والذي يضـ إ دى عشرة منظم   قوضي ، دول  فمسطيف 
بال  رؾ الفوري والعاجؿ لم وضيع عم  ا فاؽ روما واالنضماـ لمم كم  الجنائي  الدولي  والسع  بكؿ السبؿ، 

جنائي  دورىا ف  ال  قيؽ ف  الجرائـ اإلسرائيمي  المر كب  ب ؽ المدنييف ف  "لضماف ممارس  الم كم  ال
 ا راض  الفمسطيني  الم  م ".

وندد المجمس ف  بياف ص ف  باالن ياكات اإلسرائيمي  ال    ر كب ب ؽ المع قميف الفمسطينييف، داعًيا 
يف ال    ف قر لم دود الدنيا مف معايير المج مع الدول  "إل  ال  رؾ لوضؼ الممارسات اإلسرائيمي  والقوان

 العدال  الدولي ، والكؼ عف  سييس ضضايا  قوؽ اإلنساف عندما ي عمؽ ا مر با راض  الفمسطيني  الم  م ".
وشدد المجمس عم  ضرورة وضع " د الن ياكات  قوؽ اإلنساف الداخمي "، مؤكدا دعمو لموضؼ لجن  

 قوؽ اإلنساف و عزيز المساءل  لمن يكييا و قديميـ لمعدال  دوف ربط  ال ريات" ال     مسؾ بضرورة ا  راـ
 بيف إ ماـ المصال   ووضؼ ان ياكات  قوؽ اإلنساف".

وأكد المجمس أف "ا  راـ  قوؽ اإلنساف ىو واجب وال زاـ أصيؿ يقع عم  عا ؽ أي  كوم  فمسطيني   دع  
ه مف القوانيف كفمت لإلنساف الفمسطين  جمم   قوؽ ا  راـ القانوف،  ف القانوف ا ساس  الفمسطين  وغير 

اإلنساف وشكمت ضمان  ل ماي  ال ريات العام  والخاص  وجاءت نصوصو ف  أغمب ا  ياف ل نسجـ مع 
 شكؿ وروح المعايير الدولي  ل قوؽ اإلنساف".

ذي  سبب ف   عثر واس نكر المجمس  راجع الدعـ المال  الدول  لممنظمات ا ىمي  الفمسطيني ، "ا مر ال
داري  ىددت ولـ  زؿ ضدرة المؤسسات ا ىمي  الفمسطيني ، عم   الكثير مف المؤسسات وخمؽ مشكالت مالي  وا 
القياـ بدورىا ف  الدفاع عف ال ريات العام  و قوؽ اإلنساف فيما ي عمؽ با وضاع الفمسطيني  الداخمي ، 

 القانوف الدول  اإلنسان  والقانوف الدول  ل قوؽ اإلنساف". ومواجي  االن ياكات اإلسرائيمي  الم واصم  لقواعد
واس يجف المجمس "اس مرار دعـ و مويؿ مؤسسات أجنبي  صغيرة بدأت   كاثر ف  ا راض  الفمسطيني  وى  
 قدـ خدمات مباشرة  نافس عمؿ كثير مف المؤسسات ا ىمي  و س ول  عم  جزء كبير مف ال مويؿ، ا مر 

اس مرار  عرض المؤسسات ا ىمي  الفمسطيني  لمقيود ال    فرض والمدفوع  ب دىور  الذي ي رافؽ مع
ا وضاع الداخمي  ا مر الذي أفض  إل  إغالؽ عشرات المؤسسات ا ىمي ، إما بقرارات  س خدـ القانوف 

 كذريع ، أو باالس يالء المباشر عميو".
ؽ اإلنساف وغيره مف ا جساـ الممثم  وضرر المجمس "صياغ  ورض   ظير موضؼ مجمس منظمات  قو 

لممؤسسات ا ىمي  ف  ا راض  الفمسطيني ، والعمؿ عم   نظيـ لقاءات مباشرة مع المان يف لمعمؿ عم  
 غيير ا وضاع القائم  والعمؿ عم   بميف كاِؼ يساعد عم  إنجاح عمؿ المؤسسات ا ىمي  الفمسطيني  

 و قوؽ اإلنساف ومواجي  االن ياكات اإلسرائيمي ".ل  قيؽ أىدافيا ف  الدفاع عف ال ريات 
 24/2/2013، فمسطيف أوف اليف

 
 في الضفة  %18مقابؿ  %32ارتفاع نسبة البطالة في غزة إلى الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني:  59

أف نسب  البطال  ف  ضطاع غزة أكبر مف ف   قرير أشرؼ اليور: بيف الجياز المركزي لإل صاء  -غزة 
 بالمئ  ف  الضف . 18.3بالمئ  ف  القطاع، مقابؿ  32.2ضف  الغربي ، إذ بمغ المعدؿ ال
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، بيف 2012وأوضح اإل صاء ف   قريره أف الن ائج ا ساسي  لمسح القوى العامم  ف  دورة الربع الرابع لعاـ 
فمسطيف  ألؼ شخص ف  260أف عدد العاطميف عف العمؿ  سب  عريؼ منظم  العمؿ الدولي  بمغ  وال  

 ألفا ف  ضطاع غزة. 121ألؼ ف  الضف  الغربي ، و وال   139منيـ  وال  
وي بثر ضطاع غزة اض صاديا بشكؿ كبير ف  ال صار الذي  فرضو إسرائيؿ منذ ن و ست سنوات،  يث أدى 
غالؽ مئات المصانع والورش، و  وؿ إسرائيؿ بموجب ال صار دوف دخوؿ  إل   سريح  الؼ العماؿ، وا 

 د مف السمع، كما  منع  صدير من جات القطاع لمخارج.العدي
ألؼ شخص ف   761مميوف  1.137وأوضح ال قرير أف عدد المشاركيف ف  القوى العامم  بمغ  وال  

 ألؼ شخص. 376الضف ، وف  ضطاع غزة  وال  
ن ( ىـ س 17-10بالمئ  مف ا طفاؿ ) 4.2وف  إشارة إل  نسب  العمال  ف  فمسطيف، ذكر ال قرير أف 

 بالمئ  ف  ضطاع غزة. 1.8بالمئ  ف  الضف  الغربي ، و 5.8عامموف، بواضع 
بالمئ  ف   39.5،  يث بمغت 24ػ  20وأشار ال قرير إل  أف أعم  معدالت بطال  سجمت لمفئ  العمري  

ي  فبكثر سن  دراس 13الف رة المذكورة، أما عم  مس وى السنوات الدراسي ، فقد سجمت اإلناث الموا   أنييف 
 بالمئ . 42.7أعم  معدالت بطال  مف إجمال  اإلناث المشاركات ف  القوى العامم ،  يث بمغت 

بالمئ  لكؿ  24.3كما سجمت م افظ ا طولكـر والخميؿ أعم  معدالت بطال  ف  الضف  الغربي   يث بمغت 
 بالمئ . 36.4منيما، وسجمت م افظ  شماؿ غزة أعم  معدؿ ف  القطاع بنسب  

بالمئ  ف  الربع الثالث  27.8سب ال عريؼ الموسع لمبطال ، فقد انخفض معدؿ البطال  ف  فمسطيف مف و 
 .2012بالمئ  ف  الربع الرابع  26.7، إل  2012

 21/2/2013الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، 
 
 األقصى... بشروط "إسالمية" المسجد  إلىوباما أزيارة  60

 ا ميرك ف دينيوف وسياسيوف فمسطينيوف ف  القدس عم  اف "زيارة الرئيس شدد مسؤولو : ا ؼ ب -القدس 
اذا  صمت، ينبغ  اف   ـ ف  طريق  ال  ؤدي ال  المساس بسياد و  ا ضص باراؾ اوباما لممسجد 

 ".اإلسالمي 
و بزيارة الفمسطيني  ف  الربيع المقبؿ و زايدت ال كينات  وؿ ا  ماؿ ضيام وا راض  إسرائيؿوسيزور اوباما 

 ف  البمدة القديم  ف  القدس. ا ضص المسجد 
العميا ف  القدس والمف   السابؽ اف "اي زائر مر ب بو  اإلسالمي وضاؿ الشيخ عكرم  صبري، رئيس الييئ  

اف يكوف دخوؿ الزائر مف  وأىميا اإلسالمي  ا وضاؼشرط اف يم ـز بالضوابط، ال    ضعيا  ا ضص ف  
مف جي و، دعا  ا ـ عبد القادر  ".اإلسالمي عم  السيادة   بكيدامف باب المغارب  وذلؾ باب ا سباط وليس 

 ".وا ردن اف " كوف الزيارة بال نسيؽ مع الجانبيف الفمسطين   إل مسؤوؿ ممؼ القدس ف   رك  ف ح 
دة عم  اف "ليس لمدول  العبري  اي سيا إسرائيؿف   اإلسالمي الشيخ رائد صالح، رئيس ال رك   وأكد

 القدس". أو ا ضص 
انيا  اإلسرائيمي برنامجيا، و قوؿ وسائؿ االعالـ  أو    اآلف موعد زيارة اوباما  ا بيضولـ يعمف البيت 

 /مارس المقبؿ.  ذار 20س بدأ ف  
 25/2/2013، الحياة، لندف
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  طائرات االحتالؿ تشف غارات وىمية عمى قطاع غزة 61
 (، غارات وىمي  عم  ضطاع غزة.2|24يم ، ظير اليـو ا  د )غزة: شف الطيراف ال رب  اإلسرائ

" شنت 16مف نوع "اؼ  وضاؿ راصد ميدان  لػ "ضدس برس" إف طائرات  ربي   ابع  لمقوات الجوي  اإلسرائيمي 
 ظير اليوـ ا  د عدة غارات وىمي  عم  ضطاع غزة، مصدرة أصوات انفجارات كبيرة ىزت أرجاء القطاع.

باس شياد  لغارات الوىمي  مع مسيرة جماىيري   اشدة كانت  جوب شوارع مدين  غزة،  نديًداو زامنت ىذه ا
 ا سير عرفات جرادات مف مدين  الخميؿ ف  الضف  الغربي  الم  م  ف  سجوف اال  الؿ.

 24/2/2013قدس برس، 
 
  متطرفوف ييود يعتدوف عمى فمسطيني في يافا ويصيبونو بجراح خطيرة  62

( 24/2لت مصادر فمسطيني ، إف مجموع  مف الم طرفيف الييود اع دوا صباح اليوـ ا  د )ضا: الناصرة
، وأصابوه بجراح 48عاما( مف مدين  يافا وسط فمسطيف الم  م  عاـ  37عم  الشاب  سف اصرؼ )

أف ال ادث وضع ف  شارع  وأضافت المصادر، خطيرة ف  الرأس، نقؿ عم  إثرىا لممس شف  ل مق  العالج.
 ليركوف ف  مدين   ؿ أبيب، بينما كاف مجموع  مف الم طرفيف الييود ي  فموف بما يسم  عيد المساخر.ا

 24/2/2013قدس برس، 
  
 
   حممة تمفزيونية لجمع معونات لالجئيف في المخيمات الفمسطينية بسورية 63

يد مف المؤسسات بيروت: مف المقرر أف  طمؽ " مم  الوفاء ا وروبي "، ال    نضوي ف  إطارىا العد
الفمسطيني  الفاعم  ف  عموـ القارة ا وروبي ،  مم   مفزيوني  لجمع المعونات لالجئيف والناز يف ف  
يوائيـ، وذلؾ  مييًدا إلدخاؿ أوؿ ضافم  مساعدات شعبي  مف  المخيمات الفمسطيني  بسوري  وأماكف  جمعيـ وا 

 الخارج إل  المخيمات.
عالم  باسـ ال مم ، ف   صري ات خاص  لػ "ضدس برس" إنو  ـ ال وافؽ مع وضاؿ خالد اليوسؼ، الناطؽ اإل

عدد مف القنوات ال مفزيوني  عم  إطالؽ  مم  يوـ الجمع  القادم ، الموافؽ ا وؿ مف شير  ذار )مارس( 
المقبؿ، لجمع ال برعات لصالح الفمسطينييف والسورييف الم واجديف ف  مخيمات الالجئيف ف  ا راض  

وري ، ف  ظؿ ما  شيده البالد صراع داخم  منذ ن و سن يف. وأشار اليوسؼ إل  أنو  قرر العمؿ عم  الس
 وفير المس مزمات الطبي  والمساعدات مف لبناف  مييًدا إلدخاليا عبر ضافم   شرؼ عمييا " مم  الوفاء 

يا لمف ف  المخيمات الفمسطيني  ا وروبي " بال عاوف مع جيات دولي . إال أف ىذه ال مم  ُ عد ا ول  مف نوع
 ف  داخؿ ا راض  السوري  ف  ظؿ ا زم  الم صاعدة ىناؾ.

 25/2/2013قدس برس، 
 

 جردات األسيرولية الكاممة عف استشياد ؤ " المسإسرائيؿحمؿ "تجامعة الدوؿ العربية  64
لمجمػػس  قػػوؽ اإلنسػػاف ا مػػيف العػاـ لجامعػػ  الػػدوؿ العربيػػ  دعو ػو  العربػػ جػػدد الػدك ور نبيػػؿ :  مػاؿ رسػػالف

والمنظمػػػات ال قوضيػػػ  واإلنسػػػاني  المعنيػػػ  ال  ػػػرؾ السػػػريع والفعػػػاؿ لنصػػػرة ضضػػػي   الػػػدول والصػػػميب ا  مػػػر 
 22، الػذيف ار فػع عػددىـ إلػ  اإلسػرائيم سػجوف اال ػ الؿ  فػ المع قميف الفمسطينييف المضػربيف عػف الطعػاـ 

 إضرابو عف الطعاـ منذ ما يقرب مف أربع  أشير. بدأ الذي ىالع  ساو مع قاًل انضموا إل  ا سير سامر 
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وأعػػرب ا مػػػيف العػػػاـ عػػػف ضمقػػػو البػػػالغ عمػػػ  مصػػير ىػػػؤالء المع قمػػػيف الفمسػػػطينييف م مػػػاًل  كومػػػ  اال ػػػ الؿ 
 فػ  دولػ فػ  بيػاف لػو اليػـو ا  ػد إلػ  إجػراء   قيػؽ  العربػ المسئولي  الكامم  عف  يا يـ، ودعا  اإلسرائيم 

 الفمسػػطين المسػػئولي  الكاممػػ  عػػف اس شػػياد الموضػػوؼ  "إسػػرائيؿ"الفمسػػطينييف، و مػػؿ ظػػروؼ اع قػػاال  سػػرى 
 أعمػػػػف عػػػػف وفا ػػػػو يػػػػـو السػػػػبت والػػػػذي، اإلسػػػػرائيم سػػػػجف مجػػػػدو  فػػػػ كػػػػاف معػػػػ قال  الػػػػذيعرفػػػػات جػػػػردات 

 ظروؼ غامض . ف  ،53/5/5023
طينييف ونصػػػرة فّعػػػاؿ مػػػف أجػػػؿ إنقػػػاذ  يػػػاة ا سػػػرى الفمسػػػ ودولػػػ  عربػػػ وأكػػػد عمػػػ  ضػػػرورة إطػػػالؽ   ػػػرؾ 

مػػػف  عػػػذيب ومعاممػػػ  غيػػػر إنسػػػاني  وان ياكػػػات  اإلسػػػرائيم سػػػجوف اال ػػػ الؿ  فػػػ ضضػػػي يـ، إزاء مػػػا يعانونػػػو 
با فاضيػػات جنيػػؼ والمواثيػػؽ الدوليػػ  الم عمقػػ   "إسػػرائيؿ"ل قػػوضيـ، وىػػو مػػا يشػػكؿ مخالفػػات خطيػػرة الل زامػػات 

 ب قوؽ ا سرى والمع قميف.
امعػػػ  الػػػدوؿ العربيػػػ  بمواصػػػم  جيودىػػػا مػػػع الجيػػػات ال كوميػػػ  الفمسػػػطيني  وأكػػػد ا مػػػيف العػػػاـ عمػػػ  ال ػػػزاـ ج

طالؽ سرا يـ.المدن المعني  ومنظمات المج مع   ، مف أجؿ ال خفيؼ مف معاناة ىؤالء المع قميف وا 
 54/5/5380اليـو السابع، مصر، 

 
 
 
 

 في السجوف اإلسرائيمية جراداتوفاة األسير  تديف"التعاوف اإلسالمي"  منظمة 62
خدمػ  ضػدس بػرس: أعػرب ا مػيف العػاـ لمنظمػ  ال عػاوف اإلسػالم ، أكمػؿ الػديف إ سػاف أوغمػو، عػػف  -جػدة 

إدان و الشديدة الس شياد ا سير الفمسطين  عرفات جرادات ف  السجوف اإلسرائيمي ، مع برًا ذلؾ جريم  بشع  
 وان ياؾ صارخ لمقانوف الدول  اإلنسان  وال فاضيات جنيؼ. 

، اال ػ الؿ اإلسػرائيم  المسػؤولي  الكاممػ  عػف وفػاة 50/5/5023ف   صري ات لػو اليػـو ا  ػد و مؿ أوغمو 
ا سػير الفمسػطين  جػرادات، وال ػ   ػدثت ن يجػ  مػا ي عػرض لػو ا سػرى مػف إجػراءات  عسػفي  ومعاممػ  غيػػر 

سياسػػات  إنسػػاني  و رمػػاف مػػف ال قػػوؽ ا ساسػػي . مؤكػػدًا فػػ  الوضػػت نفسػػو أف وفػػاة ا سػػير جػػرادات  فضػػح
 اال  الؿ العنصري  وان ياكا و الممنيج  ب ؽ ا سرى الفمسطينييف. 

وكرر أوغمو دعو و إل   دويؿ ضضي  ا سرى الفمسطينييف، داعيػًا المج مػع الػدول  إلػ    ّمػؿ مسػؤوليا و فػ  
مرة  مايػػػ  ا سػػػرى الفمسػػػطينييف والضػػػغط عمػػػ  "إسػػػرائيؿ"، ضػػػوة اال ػػػ الؿ، مػػػف اجػػػؿ وضػػػؼ ان ياكا يػػػا المسػػػ 

 واإلفراج الفوري عنيـ. ضدىـ،
 54/5/5380قدس برس، 

 
 يزور قطاع غزة المصرية لإلغاثة والتنمية والمؤسسةمف جمعية القدس الخيرية  وفد 66

وفػػػد  ضػػػامنً  مصػػػرًي، مػػػف جمعيػػػ  القػػػدس الخيريػػػ ، والمؤسسػػػ  المصػػػري  لإلغاثػػػ  : زار فمسػػػطيف أوف اليػػػف
وضػـ الوفػد ، ضطػاع غػزه، مس الشورى المصري السيد العابدبرئاس  عضو مج ،50/5/5023ا  د  وال نمي ،

مف المج مع المصري،  ونسويوشخصيات رمزي  وضيادي   إل نخب  مف أسا ذة الجامعات المصري ، باإلضاف  
 .واإلصالح يث كاف ف  اس قباليـ عدد مف نواب المجمس منيـ الدك ور خميؿ ال ي  رئيس ك م  ال غيير 
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جميعيػا، وأنػ ـ البعػد  اإلسػالمي د العابػد: "ضضػي  فمسػطيف ىػ  القضػي  المركزيػ  لألمػ  ضاؿ رئػيس الوفػد السػيو 
 لنا، ونديف بالفضؿ لكـ أنكـ خط الدفاع ا وؿ عف مصر والدوؿ العربي ". واإلضميم القوم  

وأضاؼ: "مصر لػدييا مسػئولي   جػاه فمسػطيف بشػكؿ عػاـ وضطػاع غػزة بشػكؿ خػاص، وعمػيكـ أف  ػدركوا بػبف 
قطػاع ، مػف الالسياسي  ف  مصر ضد   ررت، وى   عمؿ وفؽ منظوم  لموصوؿ ل ػؿ دائػـ لمشػكالت  ةاإلراد

لفمسػػطيف، ولكػػف ضػػدروا  واإلسػػالمي خػػالؿ معبػػر اض صػػادي  جػػاري وشخصػػ  وممػػر أمػػف لكػػؿ ا مػػ  العربيػػ  
، ومصر ضبؿ والدولي ، والظرؼ الذي نمر بو، وب ذف اهلل القادـ مف مصر أفضؿ مما سبؽ اإلضميمي الظروؼ 

 الثورة ليست ى  مصر بعد الثورة".
 54/5/5380، فمسطيف أوف اليف

 
عالمًيا محمودخبير القانوف الدولي  61  المبارؾ يدعو الستثمار قضية جرادات قانونًيا وا 

دعػػا خبيػػر القػػانوف الػػدول  م مػػود المبػػارؾ، جميػػع الييئػػات والمؤسسػػات الفمسػػطيني  إلػػػ  : م مػػد عيػػد-غػػزة
عالميػػػًا عمػػػ  الصػػػعيد الػػػدول ، لفضػػػح جػػػرائـ اسػػػ ثمار ضضػػػي  اس  شػػػياد ا سػػػير عرفػػػات جػػػرادات، ضانونيػػػًا وا 

 اال  الؿ ومال ق  مجرم  ال رب اإلسرائيمييف.
عالميًا، وذلػؾ خػالؿ لقػاء نظم ػو وزارة ا سػرى والم ػرريف  وأوضح المبارؾ طرؽ مال ق  اال  الؿ ضانونيًا، وا 

 قػػ  مجرمػػ  ال ػػرب اإلسػػرائيمييف فػػ  القػػانوف الػػدول "، ب ضػػور ووزارة العػػدؿ بغػػزة،   ػػت عنػػواف "كيفيػػ  مال
 وزير ا سرى والم رريف د.عطا اهلل أبو السبح، وعدد مف ال قوضييف الفمسطينييف.

وضػاؿ إنػو يجػب عمػ  السػمط  الفمسػطيني  ضػرورة ال وجػو لمجمػس  قػوؽ اإلنسػاف ال ػابع لييئػ  ا مػـ الم  ػدة، 
ـ، أـ 2909ؿ ا سػػرى الفمسػػطينييف "أسػػرى  ػػرب" وفػػؽ ا فاضيػػ  جنيػػؼ و قػػديـ طمػػب "اس يضػػاح"، لمعرفػػ  ىػػ

 أسرى وفؽ القوانيف اإلسرائيمي .
ونوه إل  أف المال ق  القضائي   كوف وفؽ المعطيات ا ممي ، وما ي ر ب عم  اال فاضيات الدولي ، مشيرًا إل  

 دولًيا،  عرؼ ببنيا دول  ا  الؿ. "إسرائيؿ"أف 
، ىػػػػ  ضػػػػػوانيف باطمػػػػ  بموجػػػػب ا  الليػػػػػا، وكػػػػذلؾ جميػػػػػع "إسػػػػػرائيؿ"ال ػػػػ   سػػػػ خدميا  وضػػػػاؿ: جميػػػػع القػػػػػوانيف

 المصطم ات ال    س خدميا ب ؽ ا سرى الفمسطينييف ى  أيضًا باطم .
دولػػػ  ا ػػػ الؿ، وال يجػػػوز ليػػػا ال ػػػذرع بالػػػدفاع عػػػف  "إسػػػرائيؿ"واسػػػ دؿ بف ػػػوى م كمػػػ  العػػػدؿ الدوليػػػ ، باع بػػػار 

 النفس.
رورة اس ثمار ضضي  اس شػياد ا سػير جػرادات إعالميػًا، "ورفػع دعػوات عاجمػ  ضػد وأوص  الفمسطينييف، بض

 رئيس السمط  م مود عباس، ل قصيره القانون   جاه  قوؽ ا سرى"، كما ضاؿ.
وطالػػػب القضػػػاة واإلعالميػػػيف، وذوي ا سػػػرى، بفضػػػح جػػػرائـ اال ػػػ الؿ فػػػ  جميػػػع الميػػػاديف، لمضػػػغط عمػػػ  

 وخصوصًا بعد  صوؿ فمسطيف عم  مراضب ف  ىيئ  ا مـ الم  دة.المؤسسات الدولي ، وال قوضي ، 
 54/5/5380فمسطيف أوف اليف، 

 
 شراكة جديدة مع شركة "ديمؾ االسرائيمية" في لوكسمبورغ اتفاقيةتكتـ عمى  :كويتي نائب 61

 ػو فػ  أكد النائب سعدوف  ماد أف الفساد اإلداري وعدـ ا  راـ ضػوانيف دولػ  الكويػت وصػؿ إلػ  ذرو الكويت: 
عم  ال وسػع فػ   باإلصرارشرك  الب روؿ الكوي ي  العالمي  م مثم  برئيس وأعضاء مجمس إدارة الشرك  وذلؾ 

 ػـ ال كػ ـ عمػ  ا فاضيػ  الشػراك  الجديػدة مػع شػرك  "ديمػؾ االسػرائيمي " فػ   إذ, اإلسػرائيمي ال عامؿ مع الشركات 
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خوفػا  اإلدارة يػ  العالميػ  وبعػض أعضػاء مجمػس لوكسمبورغ بشكؿ كامؿ مف ضبؿ رئػيس شػرك  الب ػروؿ الكوي
 ؟ مف المساءل  فماذا ين ظر وزير النفط

يضػػيع الوضػػت وييػػدر ا مػػواؿ العامػػ   أف مػػاد: يجػػب عمػػ  وزيػػر الػػنفط   مػػؿ مسػػؤوليا و بػػدال مػػف  وأضػػاؼ
 مػت مػع  الشػراك  ال ػ  إجػراءاتلمدول  بال عاضد مػع مس شػار ضػانون  عػالم  لم اولػ  ال غطيػ  وال ػدليس عمػ  

"ديمؾ االسرائيمي " رغـ عممو الكامؿ ببف الجي  الو يػدة المخولػ  بػال  قيؽ ومعرفػ  ال قيقػ  ىػ  النيابػ  العامػ  
 ؟ فماذا ين ظر وزير النفط

 52/5/5380السياسة الكويت،
 

 مقر رئاسة الوزراء في راـ اهلليزور  السريالنكيوزير الخارجية  69
ر خارجيػػ  سػػريالنكا جػػامين  الكشػػماف بيػػريس والوفػػد المرافػػؽ لػػو ب ضػػور وزيػػ : زارال يػػاة الجديػػدة -راـ اهلل 

، فػػ  أمػػس ا  ػػدرئػػيس الػػوزراء الػػدك ور سػػالـ فيػػاض ظيػػر  سػػفير سػػريالنكا فػػ  فمسػػطيف  ػػ  جايػػا سػػينجو،
مك بو ف  مقر رئاس  الوزراء ف  راـ اهلل ووزيػر الخارجيػ  د. ريػاض المػالك ، وسػفير فمسػطيف لػدى سػريالنكا 

 . ب ث الطرفاف العالضات الثنائي  الفمسطيني  السريالنكي  .  يثغاأنور اآل
وشػػػكر وزيػػػر الخارجيػػػ  السػػػريالنك  ال كومػػػ  الفمسػػػطيني  والشػػػعب الفمسػػػطين  عمػػػ   سػػػمي  الشػػػارع المػػػؤدي 
لمسفارة السريالنكي  ف  بي ونيا باسـ الرئيس السريالنك  ماىي دا راجبكس  ما يدؿ عم   قدير عال  لو بصف و 

 يس لجن  الصداض  وال ضامف مع الشعب الفمسطين .رئ
الرغبػ  فػ   قػػديـ مػنح دراسػي  لمطػػالب الفمسػطينييف والعمػؿ عمػػ   طػوير مينػ  ال مػػريض  إلػػ الضػيؼ  وأشػار

 فعيػؿ البعػد االض صػادي ليػذه العالضػ  مػف خػالؿ  شػجيع  أىميػ عمػ   أيضػا وأكػدف  فمسطيف بدعـ مف بالده 
 زيادة ال بادؿ ال جاري. وأيضاد السيا   الديني  لممسمميف والمسي ييف فمسطيف بال  دي إل السيا   

 52/5/5380الحياة، الجديدة، 
 

 "حؽ تحرير األراضي المغتصبة مف "إسرائيؿعمى  يؤكد القاىرةبسفير كوريا الشمالية  13
رئيس  ػزب  ويالبدالقاىرة بالدك ور السيد  ف ال ق  رى ىيوؿ  شوؿ سفير كوريا الشمالي  : ك ب أميف صالح

مسػير يا  فػ أكد  شوؿ أف بالده  ؤيد  قوؽ ا م  العربيػ   يث الوفد عصر يوـ ا  د بمقر ال زب بالدض ، 
 العربػػ يسػ رد الشػعب  كػ ، وسػوؼ نكػوف سػويًا مػع ا مػػ  العربيػ  "إسػػرائيؿ"المغ صػب  مػف  ا راضػ ل  ريػر 

 بيف البمديف. االض صاديزيدا مف ال عاوف  قوضو العادل ، كما أكد أف بالده   من  االس قرار لمصر وم
 54/5/5380اليـو السابع، مصر، 

 
  5330عاـ  "إسرائيؿ" عمىي عراقي او ىجـو كيم منعتبمير حكومة  :"ميؿ أوف صندي" 18

كشػػفت صػػ يف  "ميػػؿ أوف صػػندي" ا  ػػد، أف و ػػدة مػػف القػػوات الخاصػػ  البريطانيػػ   - "يػػو بػػ  أي" لنػػدف ػ
 ."إسرائيؿ"، لمنع شف ىجـو با سم   الكيماوي  عم  5003راؽ ضبؿ الغزو عاـ نّفذت ميم  سري  داخؿ الع

وضالت الص يف  إف القػوات الخاصػ  خاضػت ض ػااًل شرسػًا داخػؿ العػراؽ ضبػؿ يػوـ مػف  صػويت مجمػس العمػوـ 
 ضوات بالده ف  العمؿ العسكري ضد نظاـ الرئيس السابؽ صداـ  سيف. إشراؾالبرلماف البريطان  لصالح 

إلػ  أنيػػا  صػمت عمػػ  وثػائؽ سػػري  عػف العمميػػ  السػري  ال ػػ  ُ عػد وا ػػدة مػف أكثػػر العمميػات المثيػػرة  ارتوأشػ
 لمجدؿ ف   اريخ القوات الخاص  البريطاني ، مع اض راب الذكرى العاشرة لغزو العراؽ.
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لػػ  مرو يػػات عمالضػػ  مػػف طػػراز شػػينوؾ نقمػػت جنػػود القػػوات الخاصػػ  البريطانيػػ  إ 2الصػػ يف  أف  وأضػػافت
سػػاع  مػػف  صػػويت النػػواب البريطػػانييف لصػػالح المشػػارك  فػػ   50وضبػػؿ  5003 ذار  21داخػػؿ العػػراؽ فػػ  

و وجيػػو ضػػرب  مفاجئػػ  لقػػوات النخبػػ   "إسػػرائيؿ"ال ػػرب، بميمػػ  منػػع وضػػوع ىجػػـو با سػػم   الكيماويػػ  عمػػ  
 ال ابع  لنظاـ صداـ  سيف.

بمدة القػائـ فػ  م افظػ  ا نبػار العراضيػ ،  يػث كانػت وضالت إف و دة القوات الخاص  البريطاني   وجيت إل  
ضوات صداـ  سيف  س عد الطالؽ أسم   كيماوي   جاه اسرائيؿ، بعد أف أمضت ثالث  أشير ف  ضواعد سري  

 ف  السعودي  وا ردف، وفقًا لموثائؽ.
ال ممػػ  الجويػػ   الصػػ يف  أف عمميػػ  القػػوات الخاصػػ  البريطانيػػ  داخػػؿ العػػراؽ بػػدأت ضبػػؿ يػػوميف مػػف وأضػػافت

العنيفػػ  لقػػوات ال  ػػالؼ  مييػػدًا لمغػػزو ولػػـ يصػػادؽ عمييػػا البرلمػػاف البريطػػان ، مشػػيرة إلػػ  أف رئػػيس الػػوزراء 
أف القوات البريطاني  " واجو خيار  5003 ذار  28البريطان  وض يا، طون  بمير، ابمغ البرلماف ف  مساء يوـ 

 العراؽ". العودة لموراء أو دعـ المسار الذي وضعناه  وؿ
وذكػػػرت أف البرلمػػػاف البريطػػػان  أّيػػػد با كثريػػػ  االض ػػػراح الػػػذي  قػػػدمت بػػػو  كومػػػ  بميػػػر لممشػػػارك  فػػػ  العمػػػؿ 

 نائبًا. 209نائبًا وعارضو  025العسكري ضد نظاـ صداـ  سيف، وصّوت لصال و 
 ذار  29يػـو  ر م يػا فػ  السػاعات ا ولػ  مػف تاك ممػوضالت الص يف  إف و دة القػوات الخاصػ  البريطانيػ  

وضامػػػػت خالليػػػػا باسػػػػ طالع م طػػػػ  معالجػػػػ  الميػػػػاه فػػػػ  بمػػػػدة القػػػػـ كمكػػػػاف م  مػػػػؿ إلخفػػػػاء ا سػػػػم    5003
 الكيماوي ،  يث خاضت مواجي  عنيف  مع القوات العراضي ، ضبؿ انس ابيا مف ىناؾ اثر اندالع ال رب.

 52/5/5380، القدس العربي، لندف

 
 سرائيمي الفمسطيني عبر العودة إلى الحموؿ المرحميةالصراع اإل فياختراؽ الجمود السياسي  15

ال قػػػػدير »فػػػػ  شػػػػباط الجػػػػاري أصػػػػدر مركػػػػز دراسػػػػات ا مػػػػف القػػػػوم  فػػػػ  جامعػػػػ   ػػػػؿ أبيػػػػب :  ممػػػػ  موسػػػػ 
وكالعػػادة فػػ ف ال قريػػر الػػذي يعػػده خبػػراء ومخ صػػوف ي نػػاوؿ «. 5023-5025االسػػ را يج  إلسػػرائيؿ لعػػام  

نمػا ي ػاولو  ف عبػر ضػراءا يـ اس شػراؼ  فػاؽ ال ركػ  وال وجيػات فػ  كػؿ مػا ي ػيط ليس فقط ما مر وانقض  وا 
والغموض الذي ي يط بمس قبؿ أوطاف عربي  عديدة « الربيع العرب »ب سرائيؿ. ومف المؤكد أف أجواء ما بعد 

وربما بمس قبؿ العرب جميعا  جعؿ مف ا ىمي  بمكاف أف  كوف الدراسات اإلسرائيمي  أشد  ذرا وأكثػر جديػ . 
 ، فػػ  الغالػػب، ليسػػت موجيػػ  لجميػػور واسػػع أو  رمػػ  ل  قيػػؽ أغػػراض دعائيػػ  موضػػعي  أو جزئيػػ ، كمػػا فيػػ

أنيا  نشر ف  ظؿ منافس  واض   مع مراكز دراسات إسرائيمي  ودولي  عديدة. ومف الجائز أف ىذا ما يعطػ  
مييف، بػػػالمعن  ىػػػذا الػػػنمط مػػػف الدراسػػػات ضيم يػػػا خصوصػػػا أنيػػػا ، غالبػػػا، ن ػػػاج فكػػػر أشػػػخاص ليسػػػوا أكػػػادي

ال رفػػػ ، بقػػػػدر مػػػػا ىػػػـ م  رفػػػػوف سػػػػابقوف سػػػواء فػػػػ  الجػػػػيش والمؤسسػػػ  ا منيػػػػ  أو المؤسسػػػػ  الديبموماسػػػػي  
 والسياسي .

ي ضػمف القػراءة « ال طورات اإلضميميػ ، المغػازي الدوليػ »وي ناوؿ ال قرير الجديد عدا المقدم  فصوال أوليا عف 
لممػػدير العػػاـ السػػابؽ لػػوزارة « اليػػات الم  ػػدة فػػ  الشػػرؽ ا وسػػطالو »المنشػػورة اليػػـو فػػ  ىػػذه الصػػف   بعنػػواف 

الخارجيػ  اإلسػػرائيمي  عوديػد عيػػراف. وسػبؽ لعيػػراف أف  ػػرأس مركػز دراسػػات ا مػف القػػوم  ىػذا ضبػػؿ أف ي ػػواله 
بعػػده ضائػػد سػػالح الجػػو اإلسػػرائيم  السػػابؽ الجنػػراؿ عػػاموس يػػادليف. ولكػػف الفصػػؿ ا وؿ ىػػذا ي ضػػمف أيضػػا 

لعبػ  نوويػ  جديػدة أـ »وأخػرى بعنػواف « 5025إيراف وا سرة الدولي  ف  العػاـ »رى إ داىا بعنواف مقاالت أخ
 قمبػػػػات داخميػػػػ  و غييػػػػرات فػػػػ  الميػػػػزاف االسػػػػ را يج  »و« ن ػػػػو شػػػػرؽ أوسػػػػط نػػػػووي؟»و«  كػػػػرار لمػػػػا كػػػػاف؟
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سكري الخارج  ف  الربيع العرب   دروس ال دخؿ الع»وين ي  الفصؿ بمقال  لشمومو بروـ بعنواف «. اإلضميم 
 «.المنطق 

إسػرائيؿ والطريػؽ »ويضـ مقاالت أوالىا بعنػواف « إسرائيؿ والشرؽ ا وسط»ويب   الفصؿ الثان  وىو بعنواف 
ربيػع أردنػ   خريػؼ ىاشػم : مغػازي عمػ  عالضػات إسػرائيؿ »،  مييػا «السياس  المسدود  ن ػو  فكيػر م جػدد

ا زمػ  فػ  سػوريا: »وأخػرى  ػوؿ « لسالـ بػيف إسػرائيؿ ومصػرمس قبؿ ا»و  بع ذلؾ مقال  بعنواف «. وا ردف
و خػػر مقػػاالت ىػػذا الفصػػؿ كانػػت «. الربيػػع العربػػ  وصػػعود اإلسػػالـ السياسػػ »و« مخػػاطر وفػػرص إلسػػرائيؿ

 «.القاعدة والجياد العالم   ف  الب ث عف ا جاه»
المػداوالت العمنيػ  فػ  »الػ   ػوؿ ويبػدأ بمق« إسرائيؿ  ال مب  الداخميػ »ويب   الفصؿ ا خير الذي ىو بعنواف 
وين يػ  «. النفقػات ا منيػ  وال  ػديات االج ماعيػ  فػ  إسػرائيؿ»، و«إسرائيؿ ف  ضضي  مواجي  الذرة اإليراني 

  ػػديات ا مػػف القػػوم  »ال قػػدير االسػػ را يج  بخا مػػ  ك بيػػا رئػػيس المركػػز الجنػػراؿ عػػاموس يػػادليف بعنػػواف 
 «.ل  سياس  المبادرةمف االن ظار إ 5023-5025إلسرائيؿ 

ومف المؤكد أف كال مف المقاالت الػواردة فػ  ال قريػر  مثػؿ إضػاف  إلػ  المعمومػات الم ػوفرة لكػف اخ يػار نشػر 
مقال  عوديد عيراف عف أميركا والشرؽ ا وسط يفيد ف  رؤي  نظرة أخرى لمواضػؼ اإلدارة ا ميركيػ  و بثيرا يػا 

ببىميػػ  كبيػػرة فػػ  ىػػذا الوضػػت بالػػذات الػػذي يسػػبؽ وصػػوؿ الػػرئيس فػػ  مػػا يجػػري فػػ  المنطقػػ . و  سػػـ المقالػػ  
ا ميرك  باراؾ أوباما إلػ  المنطقػ  واآلمػاؿ ال ػ  ي ػاوؿ الػبعض إشػاع يا عػف ضػرب  ػدوث اخ ػراؽ أو وضػوع 
انفجار عسكري. ويبػدو لمػف يقػرأ جيػدا مقالػ  عيػراف أف يخمػص إلػ  أف اخ راضػات لػف   ػدث و قريبػا لػف يطػرأ 

ى م اولػ  ال كيػؼ مػع الواضػع واالب عػاد عػف مواجيػ  ا سػئم  الجوىريػ  وفػ  أ سػف ا  ػواؿ جديد جػوىري سػو 
 السع  إليجاد  موؿ موض  .

فالعالض  ا ميركي  مع الشرؽ ا وسط عموما ومع إسػرائيؿ خصوصػا ضػد  كػوف فػ  بدايػ  طريػؽ ن ػو ال غييػر 
ممػػا يفػػرض عمييػػا  ركيػػز االى مػػاـ فػػ  القػػائـ عمػػ  نظػػرة جديػػدة أساسػػيا أف دور أميركػػا فػػ  العػػالـ يضػػعؼ 

المناطؽ ا شػد  يويػ  ليػا. وفػ  ىػذا السػياؽ يكثػر ال ػديث عػف االى مػاـ ا ميركػ  الم زايػد بػالم يط اليػادي 
وشرؽ  سيا وبداي   راجع االى ماـ بالخميج العرب  والشرؽ ا وسط. لكف عيراف، ورغـ إشار و إل  ىذا ال وجو 

ذا كػاف لػذلؾ مػف معنػ  فيػو أف  راجػع  يرى أف ىذه سػيرورة  غييػر ضػد   طمػب زمنػا طػويال لظيػور ن ائجيػا. وا 
االى مػػاـ ا ميركػػ  بالشػػرؽ ا وسػػط وربمػػا أيضػػا بػػالخميج والػػنفط ضػػد ال يجػػد  رجمػػات عمميػػ  لػػو فػػورا. وليػػذا 

ي  ي ػػذر عيػػراف ال كومػػ  اإلسػػرائيمي  مػػف أف  راجػػع االى مػػاـ ا ميركػػ  لػػيس فػػ  مصػػم   إسػػرائيؿ االسػػ را يج
وأنو ليذا الغػرض مػف الواجػب  سػييؿ بقػاء ىػذا االى مػاـ ولػيس عرضم ػو. وليػذا السػبب يعػرض عمػ  ال كومػ  
اإلسرائيمي  إبػداء مرونػ  أو ضػدر معػيف مػف المرونػ  السياسػي  ال ػ   سػمح لػإلدارة ا ميركيػ  بعػدـ إدارة ظيرىػا 

 لممنطق  ولم سوي  السياسي .
بالمبػػادرة، يشػػير إلػػ  إدراكػػو لمصػػاعب إضػػداـ أي  كومػػ  إسػػرائيمي ،  ولكػػف عيػػراف، وبعػػد أف يطالػػب إسػػرائيؿ

خصوصا اليميني  منيا، عم  ضػرارات  اسػم  بشػبف ضضػايا النػزاع الجوىريػ  وىػ  القػدس وال ػدود والالجئػيف. 
ولكػػف إدراكػػو ىػػذا ال يمنعػػو مػػف الب ػػث عػػف سػػبؿ   ريػػؾ أخػػرى أىميػػا اإلي ػػاء بضػػرورة ال خمػػ  عػػف مقاربػػ  

ذا كػػاف لػػذلؾ مػػف معنػػ  فيػػو إعػػادة ال عامػػؿ الم باشػػر مػػع المشػػاكؿ الجوىريػػ  واالنػػدفاع ن ػػو  مػػوؿ جزئيػػ . وا 
 قسيـ القضايا القائم  بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ومنح السمط  الفمسطيني  الفرصػ  لزيػادة صػال يا يا فػ  

الم  ػدة مػف دوف أف  نػاؿ وربما ضبوليا مف جانػب إسػرائيؿ والواليػات الم  ػدة كعضػو فػ  ا مػـ « ج»مناطؽ 
 أو كامؿ الصال ي  القانوني  واإلجرائي . 21كامؿ السيادة عم  مناطؽ 
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وبكممات أخرى، ينػدفع عيػراف لم شػديد عمػ  خطػورة منطػؽ اليمػيف اإلسػرائيم  بقيػادة بنيػاميف ن نيػاىو المر كػز 
ركػػا و سػػكت أوروبػػا أو االسػػ يطاف الزا ػػؼ ويطالػػب بنظػػرة وسػػط   رضػػ  أمي« الوضػػع الػػراىف»عمػػ  فكػػرة 

و ميػػ  الفمسػػطينييف. وربمػػا أف ىػػذا المنطػػؽ يسػػ دع  مػػف القيػػادة الفمسػػطيني  ومناصػػرييا العػػرب ال نبػػو إلػػ  
 ا جواء واآلفاؽ السياسي  ال   سنضطر لمواجي يا ف  القريب العاجؿ وربما مع زيارة أوباما.
 52/5/5380، السفير، بيروت
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 فايز رشيد
مصػػػر مػػػؤخرًا بػػػ غراؽ ا نفػػػاؽ ال دوديػػػ  ال ػػػ   ربطيػػػا مػػػع ا رض الفمسػػػطيني  فػػػ  ضطػػػاع غػػػزة بميػػػاه ضامػػػت 

 الصرؼ الص   العادم ،  وذلؾ مف أجؿ إ الؼ جدرانيا،  وبما يؤدي إل  انييارىا نيائيًا.
خػالؿ عػػدوانييا مػف ” إسػرائيؿ“ا نفػاؽ  سػ عمؿ ل يريػب المػواد الغذائيػ  ومػواد البنػاء الالزمػ  ل ػرميـ مػا دّمر ػو 

ا خيػػريف عمػػ  القطػػاع . اإلغػػالؽ يػػب   فػػ  الوضػػت الػػذي يّضػػيؽ فيػػو الكيػػاف الصػػييون  مػػف  صػػاره لمقطػػاع 
. يػب   اإلغػالؽ أيضػًا فػ  ظػؿ  قنػيف المػواد الغذائيػ  والمػواد 5001المفروض عم  شعبنا منذ من صػؼ عػاـ 

أبػػ  سػػالـ، وفػػ  ظػػؿ في ػػو  ضػػعو عمػػ  ب دخاليػػا إلػػ  غػػزة عبػػر معبػػر كػػـر ” إسػػرائيؿ“ا خػػرى، ال ػػ   سػػمح 
إدخاؿ مواد كثيرة،     منيا ال    ب   عم  شػكؿ مسػاعدات عربيػ  ودوليػ  لشػعبنا فػ  أن ػاء القطػاع، عبػر 

وا مريكيػ  عمػ  الػرئيس المصػري م مػد مرسػ  ليػدـ ا نفػاؽ،  مامػًا ” اإلسػرائيمي “معبر رفح. نفيـ الضػغوط 
 ؾ، لكف طريق  اليدـ  ىذه مب كرة جدًا ب يث يصعب إعادة بنائيا.كما ف  عيد الرئيس المخموع  سن  مبار 

لجػػبت مصػػر فػػ  عيػػد مبػػارؾ إلػػ  بنػػاء جػػدار فػػوالذي عمػػ  ال ػػدود مػػع رفػػح الفمسػػطيني ، لكنػػو لػػـ يك مػػؿ. 
نسػػ غرب أف يػػ ـ اليػػدـ الكمػػ  فػػ  زمػػف  كػػـ اإلخػػواف المسػػمميف، الصػػديؽ والمقػػّرب جػػدًا مػػف  ركػػ   مػػاس 

غػالؽ أ ػ  مػع عػدـ  ػوفير البػدائؿ، ووسػط وعػود مػف مرسػ  بالعمػؿ عمػ  فػؾ ال صػار ال اكم  ف  غػزة. اإل
عم  أىمنا.  وضع كثيروف أف ي ـ ف ح معبر رفح بشكؿ نيائ ، لكف المعبر ف  ” إسرائيؿ“الخانؽ الذي  فرضو 

غالضو ظّؿ عم  ما كاف عميو ف  الزمف السابؽ.  ف  و وا 
ؽ النػػار بعػػد عػػدواف نوفمبر/ شػػريف الثػػان  الماضػػ  عمػػ  غػػزة، أيضػػًا، فػػ ف المطالػػب الفمسػػطيني  لوضػػؼ إطػػال

اشػػ رطت رفػػح ال صػػار، كػػاف ذلػػؾ ب شػػراؼ مصػػري . الػػذي ا ضػػح بعػػدما يقػػارب السػػبع  أشػػير عمػػ   سػػمـ 
اإلخواف المسمميف ال كـ، أف ال عامػؿ المصػري مػع القضػي  الفمسػطيني  بقػ  عمػ   الػو، إال مػف  شػديد أكبػر 

دخاؿ المواد الالزم   ىمنا ف  القطاع.ف  ما ي عمؽ بف ح معبر ر   فح وا 
فػ  ” إسػرائيؿ“ مامًا مثمما راىف كثيروف عم  ا  ماؿ كبير ب لغاء ا فاضي  كامب ديفيد ال   وضع يػا مصػر مػع 

عيػػػد الػػػرئيس ا سػػػبؽ أنػػػور السػػػادات . لقػػػد راىػػػف عديػػػدوف أيضػػػًا، وبعػػػد ال راكػػػات السياسػػػي  المصػػػري  ال ػػػ  
، عم  عودة مصر كعامػؿ رئيسػ  وكالعػب أساسػ  فػ  الصػراع  5022ف الثان  يناير/كانو  52 فجرت ف  

 ” .عيد اإلخواف“الصييون  . لكف ىذا الرىاف لـ ي  قؽ ف  -الفمسطين  العرب 
والفمسػطين ، سػواء كػاف ” اإلسػرائيم “الذي  بيف وا ضح أف مصر اض صر دورىا عم  الوسػاط  بػيف الطػرفيف 

القطػػػػاع أـ فػػػػ  مػػػػا ي عمػػػػؽ بموضػػػػوع ا سػػػػرى الفمسػػػػطينييف فػػػػ  السػػػػجوف  ذلػػػػؾ أثنػػػػاء العػػػػدواف ا خيػػػػر عمػػػػ 
 .مثمما يف رض” إسرائيؿ“لـ  قؼ مصر طرفا عربيًا رئيسيًا ف  مواجي   والمع قالت الصييوني .
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لقد دفع العماؿ الفمسطينيوف دماء غزيرة مف أجؿ  فر ىذه ا نفاؽ، فقد ُض ؿ ما يزيد عم  مئ   فمسطين  ف  
وانييار ا نفػاؽ عمػييـ، فػ  الكثيػر مػف ا  يػاف. ا نفػاؽ كانػت الرئػ  ال ػ  ي ػنفس مػف خالليػا  أعماؿ ال فر،
 الفمسطينيوف.

لقػد ذكػرت مصػػادر عديػدة أف الجػػيش المصػري يعمػػؿ منػذ مطمػع العػػاـ الجػاري عمػػ  نشػر المزيػػد مػف و دا ػػو 
مػػع مػػدىا بال يػػار الكيربػػائ  عمػػ  الشػػريط ال ػػدودي مػػع القطػػاع، والعمػػؿ عمػػ  إنشػػاء مواضػػع جديػػدة و جييزىػػا 

واال صاالت ا رضي ، و شييد  بار مياه ار وازيػ  عمػ  طػوؿ ىػذا الشػريط ال ػدودي، كػؿ ذلػؾ  لممسػاعدة فػ  
نما  إغراؽ ا نفاؽ بمياه الصرؼ الص   عند ال اج . ىذا يؤكد أف إغراؽ ا نفاؽ ليس وليد  ادث  عادي ، وا 

طويمػ  .كّنػا ن منػ  لػو أف اإلجػراءات اال  رازيػ  المصػري  جػاءت  نفيذ لسياس  جرى ال خطيط ليا منػذ أشػير 
مػػػف أجػػػؿ الم افظػػػ  عمػػػ  ال ػػػدود المصػػػري  وا مػػػف المصػػػري عمومػػػًا مػػػف أشػػػكاؿ العػػػدواف الصػػػييون  عمػػػ  

جنػػديًا مصػػريًا فػػ  سػػيناء،  28مصػػر، مثػػؿ الػػذي  ػػدث فػػ  شػػير رمضػػاف المبػػارؾ الماضػػ  عنػػدما  ػػـ ض ػػؿ 
فػ  عمميػػ  الق ػؿ. إّبانيػػا  ػداع  العديػػدوف مػف الك ّػػاب ” اإلسػػرائيمي “  ا صػابع وأشػارت كػؿ الػػدالئؿ  ينيػا إلػػ

 والم مميف السياسييف المصرييف إل  ا ياـ الفمسطينييف بعممي  الق ؿ.
ىػػؤالء لػػـ يسػػبلوا أنفسػػيـ، مػػا مصػػم   الفمسػػطينييف فػػ  ار كػػاب ىػػذه العمميػػ  اإلجراميػػ  البشػػع ؟ الػػذيف ض مػػوا 

، والػػذيف صػدروا إلػ  مصػػر  فػ  القطػػف، ”اإلسػرائيميوف“ىػـ  2921رى فػ   ػرب عػػاـ الجنػود المصػرييف ا سػػ
وأغرضػػػوا أسػػػواضيا بالمخػػػدرات، وىػػػددوا بقصػػػؼ السػػػد العػػػال ، وضػػػاموا باع ػػػداءات كثيػػػرة عمػػػ  بػػػدو سػػػيناء ىػػػـ 

 ، وليس أ دًا غيرىـ.”اإلسرائيميوف“
فييا خميؿ ال ّي ، واع برت ىذه الخطػوة لقد أدانت  رك   ماس إغراؽ ا نفاؽ، جاء ذلؾ عم  لساف القيادي 

أف ا نفػاؽ ال دوديػ  مػع مصػر كانػت خيػارًا و يػدًا أمػاـ الفمسػطينييف “ال ّي  أعمف ” .  جديد ال صار“بمثاب  
لمواجيػػ  ال صػػار، وأف إغػػراؽ ا نفػػاؽ الم كػػرر بالميػػاه العادمػػ  فػػ  ظػػؿ ال صػػار ىػػو  كػػـ بعػػودة ال صػػار 

 ”.بقرار رسم  مسبؽ
 ـ الشديد إلدان   رك   ماس الخطوة ، لكنيا جاءت خجول  ورفع ع ب أكثر منيا إدان .مع اال  را

كاف ي وجب عم   مػاس والسػمط  وكافػ  الفصػائؿ الفمسػطيني  اسػ نكار ىػذه الخطػوة، وبمغػ  ضاسػي   عّبػر عػف 
مسػطينييف،  داعيات اإلغراؽ الخطير لألنفاؽ، وىػ  فػ   صػيم يا بمثابػ  المسػاىم  فػ  مزيػد مػف ال جويػع لمف

إغراؽ ا نفاؽ يػؤدي أيضػًا إلػ  إعطػاء المبػررات لمدولػ  الصػييوني  فػ   المفروض عمييـ منذ سنوات طويم .
 شػػػديد ال صػػػار الخػػػانؽ عمػػػ  القطػػػاع، وىػػػذا يصػػػب فػػػ  مجػػػرى إضػػػعاؼ الصػػػمود الفمسػػػطين  أمػػػاـ العػػػدو 

 ضطع  سالح إل  القطاع. ، ال سّيما أف مصر أخذت عم  عا قيا منع  يريب أي  رصاص  أو”اإلسرائيم “
 52/5/5380، الخميج، الشارقة
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 نقوال ناصر
مثممػػا ىػػو  ثبيػػت الشػػعب الفمسػػطين  فػػوؽ  رابػػو الػػوطن    ػػت اال ػػ الؿ االسػػرائيم  مصػػم   معمنػػ  لػػألردف 

  ل ػػوطيف الالجئػػيف الفمسػػطينييف فييػػا، ولبنػػاف، ا كثػػر اسػػ نفارا بػػيف الػػدوؿ العربيػػ  ضػػد المشػػاريع الصػػييوني
كذلؾ ليما، ليذا السبب   ديدا، مصم   معمن  واض   ف   ثبيت الالجئيف الفمسطينييف ف  مخيما يـ داخػؿ 

ذا كانت سياس  البمديف ف   وال ياد االيجاب  إنسانيا ذات جدوى ليما  ياؿ ا زم  « النبي بالنفس»سوري . وا 
لمخيمػػات الفمسػػطيني  بخاصػػ  فػػ  ىػػذه ا زمػػ   ضػػع سياسػػ يما ىػػذه عمػػ  م ػػؾ السػػوري  بعامػػ ، فػػ ف أزمػػ  ا
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اخ بار صعب كوف البمديف ىما المنفذ الو يد المف ػوح كمػالذ  مػف أمػاـ أي  يجيػر أو ىجػرة جماعيػ  م  ممػ  
 ليؤالء الالجئيف   ت ضغط ا زم .

د فػػ  مواجيػػ  ا  مػػاؿ واضعػػ  كيػػذا، و نػػو ال ا ردف وال لبنػػاف يسػػ طيع النػػبي بػػالنفس أو الوضػػوؼ عمػػ  ال يػػا
ومنظمػ  ال  ريػر الفمسػطيني   قفػاف « دولػ  فمسػطيف»وليس فػ  وسػعيما الوضػوؼ موضػؼ الم فػرج  يالػو، و ف 

عػػاجز يف عػػف أي  ػػدخؿ مجػػد ل رجمػػ  دعػػوة ضياد يمػػا إلػػ    ييػػد الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػ  الصػػراع الػػدموي 
طػػراؼ الثالثػػ  يصػػبح اسػػ  قاضا مم ػػا، إمػػا ل عريػػب ثػػـ ل ػػدويؿ الم  ػػدـ فػػ  سػػوري ، فػػ ف ال نسػػيؽ بػػيف ىػػذه ا 

 مايػ  مخيمػػات الالجئػيف الفمسػػطينييف فػػ  سػوري ، وىػػو مػػا سػبؽ لمػػرئيس الفمسػػطين  م مػود عبػػاس أف  ػػّث 
عميو مبعوث جامع  الدوؿ العربي  وا مـ الم  دة ا خضر االبراىيم ، أو لضـ جيػود ا طػراؼ الثالثػ  إلػ  

لسوري  ف   ماي  ىذه المخيمات إذا وجدت عدـ اسػ جاب  عربيػ  وأمميػ  لمخيػار ا وؿ، وىػو جيود ال كوم  ا
 خيار م فوؼ بمخاطر ذات ن ائج عكسي .

لكػػف فػػ  كػػؿ ا  ػػواؿ بالكػػاد يظػػؿ البقػػاء فػػ  مقاعػػد الم فػػرجيف عمػػ  الكارثػػ  االنسػػاني  فػػ   مػػؾ المخيمػػات 
سػميما لألطػراؼ الثالثػ  أمػاـ  سػارع أزمػ  المخيمػات  بان ظار  ؿ ليا ضمف  ؿ شػامؿ لألزمػ  السػوري  خيػارا

 واس ف اليا.
وال ينبغ   عويـ المسؤولي  عف الوضع الكارث  الذي  لت إليو ىذه المخيمات، ف عميـ المسؤولي  يضيع ىوي  
المسؤوؿ عما  ؿ إليو وضعيا، بؿ يجب  عييف ىذه المسؤولي ، ومػف الممكػف  مامػا  عيينيػا و  ديػد المسػؤوؿ 

لػػـ يسػػجؿ عمػػ  أيػػ   كومػػ  سػػوري  أنيػػا  2908ايصػػاليا إلػػ  ىػػذا الوضػػع، فمنػػذ النكبػػ  الفمسػػطيني  عػػاـ عػػف 
ىاجمػت المخيمػػات عسػػكريا، وطػػواؿ عػػاـ ونصػؼ العػػاـ  قريبػػا مػػف عمػػر ا زمػ  السػػوري  ال اليػػ   وليػػا عػػدـ 

مػػف كػػؿ منطقػػ  مػػف  ػػدخؿ ال كػػـ ومعارضػػيو فييػػا إلػػ  مػػالذات  منػػ  لػػاالؼ مػػف المػػدنييف السػػورييف الفػػاريف 
الذيف يقا موف ال كـ ي سمموف إلييا لمعرف يـ ببف الجيش العرب  السػوري « المسم وف»المناطؽ الم يط  كاف 

 سرعاف ما يبادر إل   طييرىا منيـ بالقوة العسكري .
ؾ  وجػد فػ  مخػيـ اليرمػو »وعم  سبيؿ المثاؿ ضاؿ الكا ب الفمسطين  رشاد أبو شاور ف  مقاؿ لو إنو لـ  كػف 

كػؿ أىػؿ المخػيـ ال زمػوا بعػدـ «عػف ال كػـ و« ولـ ي  رؾ أ ػد مػف المخػيـ لمػدفاع«.  كومي « مواضع عسكري 
المجمػػػس »، وكػػػاف ذلػػػؾ ىػػػو  ػػػاؿ بقيػػػ  المخيمػػػات،... إلػػػ  أف اك شػػػؼ رئػػػيس «ال ػػػدخؿ والبقػػػاء عمػػػ  ال يػػػاد

المخػػيـ أرض » ، بػػبف«أصػػدضاء سػػوري »المعػػارض جػػورج صػػبرا، بػػدعـ مػػف دوؿ مػػؤ مرات « الػػوطن  السػػوري
، كمػػا صػػّرح لفضػػائي  «سػػوري ، ولػػف يمنعنػػا أ ػػد مػػف دخػػوؿ مخػػيـ اليرمػػوؾ،  ف ىػػذا يييػػئ لمعركػػ  دمشػػؽ

المخيـ، ف  منػاورة مكشػوف  السػ دراج رد فعػؿ « المسم وف»أواسط كانوف ا وؿ الماض ، ليج اح « العربي »
سػػوؼ يسػػ  بع ذلػػؾ مػػف سػػفؾ دمػػاء عسػػكري مػػف الجػػيش العربػػ  السػػوري ل  ميػػؿ ال كػػـ المسػػؤولي  عمػػا كػػاف 

ودمػػار، ولػػـ يقػػع ال كػػـ فػػ  الفػػخ، ولػػـ  ػػدخؿ ضوا ػػو المخػػيـ، واك فػػت ب طويػػؽ المسػػم يف فيػػو مػػف خارجػػو، ولػػـ 
و دىـ المسؤولي  ال صري  عف الدمار والنيب والقػنص وا رواح ال ػ  « المسم وف» قصفيـ داخمو، لي  مؿ 

 ينييف منو. زىؽ فيو ونزوح عشرات  الؼ الالجئيف الفمسط
العربي  وغير العربي  مف ىذه المسؤولي ، خاص  مػف خصصػوا « أصدضاء سوري »وال يمكف طبعا إعفاء دوؿ 

 ؤلئؾ المسم يف ومف يقدموف ليـ السالح والػدعـ الموجسػ  ، ويبػدو أف ىػذه الػدوؿ غيػر معنيػ  ال « روا ب»
ف  سوري  عم  ا ردف ولبناف وكذلؾ عم  بالمخاطر السياسي  وا مني  لمضاعفات اس ف اؿ أزم  المخيمات 

منظم  ال  رير الفمسطيني  وال ى  معني  بمعاناة الالجئيف الفمسطينييف مف سكاف ىذه المخيمات مف الكارثػ  
 االنساني  ال     د رج ككرة الثمج يوميا.
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ؿ ىػذه الكارثػ  لم نسػيؽ وضد  اف الوضت لألطراؼ الثالث  ا ردني  والفمسػطيني  والمبنانيػ  الم ضػررة مػف اسػ ف ا
لكػػػػؼ أيػػػػدي « أصػػػػدضاء سػػػػوري »فػػػػ  مػػػػا بينيػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ اسػػػػ خداـ مسػػػػاعييا ال ميػػػػدة وعالضا يػػػػا مػػػػع دوؿ 

 عف  مؾ المخيمات.« المسم يف»
ولػػيس مػػف الم وضػػع طبعػػا أف  كػػوف الجامعػػ  العربيػػ  مييػػبة بوضػػعيا ال ػػال  لالسػػ جاب  إلػػ  أي مسػػاع  ميػػدة 

ف الالجئػػيف الفمسػػطينييف ال يعنػػ  ليػػا الكثيػػر أمػػاـ جسػػام  الميمػػ  ال ػػ  كيػػذه، فمصػػير عػػدة مئػػات اآلالؼ مػػ
فػ  سػوري ، وال مػف الم وضػػع أف «  غييػر النظػاـ»  صػدى ليػا كواجيػ  عربيػ  لألجنػدة ا مريكيػ  السػػاعي  إلػ  

 كػػوف ا مػػـ الم  ػػدة ومجمػػس أمنيػػا فػػ  وضػػع أفضػػؿ ضريبػػا مػػف وضػػعيا الػػراىف المشػػموؿ لالسػػ جاب  إلػػ  أي 
 سػ يدؼ  مػاي يـ ومخيمػا يـ، لكػف ذلػؾ ال يعفػ  ا طػراؼ الثالثػ  مػف اسػ  قاؽ الم اولػ ، فػ  ا ضػؿ مساع 

 ل برئ  الذم   اريخيا.
ومنظمػػ  ال  ريػػر مسػػؤولي  مضػػاعف  ب كػػـ مركزىػػا كممثػػؿ « دولػػ  فمسػػطيف»وفػػ  ىػػذا السػػياؽ    مػػؿ ضيػػادة 

فػ  ا ضػؿ، « ا يديولوجيػ »عالضا يػا،  مسؤولي  مماثمػ  ب كػـ«  ماس»شرع  وو يد لشعبيا، و   مؿ  رك  
فػ  سػػوري  مػف جيػػ  ومػع الػػدوؿ االضميميػ  العربيػػ  وغيػػر « المسػػم يف»فاعمػػ  بػيف « إسػالمي »مػع مجموعػػات 

مف جي  أخرى، وال يمكف إعفاء أي منيما مػف المسػؤولي  عػف « أصدضاء سوري »العربي  ا عضاء ف  نادي 
 اصطراعا عم   مثيميا.  ماي  المخيمات وكالىما  خذ بعنؽ اآلخر

لممخيمػػات غيػػر المسػػم   القيػػادات الفمسػػطيني  فػػ  مواجيػػ  الخيػػار الصػػعب « المسػػم يف»لقػػد وضػػع اج يػػاح 
، خاصػػػ  إذا «أبغػػػض ال ػػػالؿ»ل سػػػميح الجئييػػػا لمػػػدفاع عػػػف أنفسػػػيـ و مايػػػ  مخيمػػػا يـ، وسػػػوؼ يكػػػوف ذلػػػؾ 

ي، وىو ما يضاعؼ المسؤولي  الفمسطيني  انطمؽ المسم وف مف بيف ظيرانييـ لمياجم  الجيش العرب  السور 
وا ردنيػػ  والمبنانيػػ  لم  ػػرؾ المنسػػؽ العاجػػؿ لمسػػع  إلػػ  بػػديؿ يجنػػبيـ ىػػذا الخيػػار المػػر الػػذي لػػف يبقػػ  ليػػـ 

 «.ما  ؾ جمدؾ مثؿ ظفرؾ»بخالؼ ذلؾ أي خيار سواه، إذ كما يقوؿ المثؿ الشعب : 
، عّماف  52/5/5380، العرب اليـو

 
 لى االنتفاضة الثالثةفي الطريؽ السريع إ 12

 اليكس فيشماف
مػػرة كػػؿ بضػػع  أسػػابيع يمعػػب معنػػا الجػػيش وال كومػػ  المعبػػ  المعروفػػ  "بػػارد، بػػارد، سػػاخف"، مػػا يجعمنػػا نفػػ ح 
عيوننا ونسبؿ: ىؿ أصب ت ىنا ان فاض  ثالث ؟ عندما نك شؼ أف المييب ال يعربد بعد  ولنا ف ننا نعود الػ  

.  النـو
ا؛ فالطريؽ السريع ال  االن فاض  مف وح عم  مصػراعيو، ومػا  صػؿ، أوؿ مػف أمػس، إذًا، ىيا رجاء اس يقظو 

مػػف شػػبنو أف يصػػبح رصاصػػ  االنطػػالؽ: مػػات مع قػػؿ فمسػػطين  فػػ  أضبيػػ  ال  قيػػؽ لػػدى جيػػاز االمػػف العػػاـ 
"الشػػػاباؾ" فػػػ  سػػػجف مجػػػدو. صػػػ يح أف ىػػػذا لػػػيس وا ػػػدًا مػػػف الفمسػػػطينييف ا ربعػػػ  المضػػػربيف عػػػف الطعػػػاـ 

 عم  اع قاليـ، إال أف الشارع الفمسطين  يغم  منذ أسابيع طويم .ا  جاجا 
ذا لـ يكف ىذا بكاؼ، ف ف  سمي  المس وطنيف الدائم ، ممف يطمقػوف النػار فػ  أيػاـ السػبت فػ  اطػراؼ ضريػ   وا 
ضصرة جنوب نابمس ويفعموف ىناؾ ما يشاؤوف ان يت، أوؿ مف امس، بالشكؿ ا سػوأ. ىػذه المػرة ورطػوا لػيس 

لجيش االسرائيم ، الذي اضطر ال  ال عرض لرشؽ ال جارة ف  م اول و ل ماي يـ، بؿ ورطونػا جميعػا: فقط ا
 اصيب فمسطينياف عم  االضؿ بنار  ي  ي  مؿ أف  كوف أطمقت مف اسم   ب وزة المس وطنيف.

 "سمة اوباما" لمفمسطينييف
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الضػػف ،  يػػث كػػاف ال ػػدث فػػ   أجػػرى رئػػيس االركػػاف، أوؿ مػػف امػػس، مشػػاورات  ػػوؿ اال ػػداث االخيػػرة فػػ 
ضصرة ف  مركػز االى مػاـ. وكانػت ال عميمػات لمجػيش،  اليػا، ىػ  اسػ كماؿ االسػ عدادات والجاىزيػ  ل طػورات 
أشد خطػوة بكثيػر. وخػالؿ ىػذا االسػبوع سػيعقد الجػيش اج ماعػا خاصػا يعنػ  بػال طورات االخيػرة فػ  الضػف . 

امػػػر الطػػػوارئ فػػػ  "ييػػػودا" و"السػػػامرة"، او بكممػػػات وسػػػ كوف ىػػػذه فرصػػػ  لمم طػػػرفيف إلنعػػػاش المخططػػػات وأو 
 اخرى: اس كماؿ االس عدادات ن و االن فاض  الثالث .

ي ذر الجيش منذ عدة أشير مف ال دىور المقمؽ ف  الوضع ا من  ف  الضف . وكػاف عػدد اال ػداث العنيفػ  
امود السػ اب". ولكػف مػف المػريح ف  االشير االخيرة ار فع بمئػات فػ  المائػ  مقارنػ  بػالف رة مػا ضبػؿ  ممػ  "عػ

لمقيػػادة السياسػػي  الجمػػود فػػ  الم ادثػػات مػػع السػػمط  الفمسػػطيني ، ومػػف المػػريح لنػػا ن ػػف الجميػػور ايضػػا أال 
 نعرؼ ماذا ي صؿ ف  "المناطؽ"، طالما أف العنؼ ال يج از الخط ا خضر.
الشػػ عاؿ، عمػػ  االضػػؿ   ػػ  زيػػارة و عػػوؿ القيػػادة السياسػػي  عمػػ  أف السػػمط  الفمسػػطيني  لػػف  سػػمح لمميػػداف با

الرئس االميرك  الػ  إسػرائيؿ. واالف سػيب ثوف فػ  القػدس كػؿ أنػواع االب كػارات الرضػاء الفمسػطينييف و بريػد 
الميػداف. وضبيػؿ زيػارة الػرئيس يعػػدوف فػ  ال كومػ  "سػم  اوبامػا"، ارسػػالي  وجبػات  بػو مػازف: بعػض السػػجناء 

، وعػػدة طيبػػات أخػػرى. ي  مػػؿ اف  بكػػر ال كومػػ  اآلف "إرسػػالي  الم ػػرريف، بعػػض ال سػػييالت، بعػػض المػػاؿ
 الوجبات" بؿ ولعميا  زيدىا.

 العالـ العربي غير مباؿ  
ما يغذي اال باط الفمسطين  وي رؾ دواليػب االن فاضػ  ال اليػ  ىػو  قيقػ  أنػو فػ  الوضػت الػذي  فعػؿ اسػرائيؿ 

 ى ماـ بالفمسطينييف؛ لديو مشاكؿ أكبر.ف  "المناطؽ" ما  شاء، ف ف العالـ العرب  ببساط  فقد اال
اذا كاف ي عيف ال برع بالماؿ ف نو يسبؽ الفمسطينييف ن و أربع  مالييف فمسطين  سوري، ف  سوري  وخارجيا. 
وانييػػػار نظػػػاـ االسػػػد، وامكانيػػػ   شػػػكيؿ  كومػػػ  مؤض ػػػ  فػػػ  المنػػػاطؽ ال ػػػ  ا  ميػػػا الثػػػوار فػػػ  سػػػوري ، اكثػػػر 

 "الجزيرة" مف مجرد ادعاء فمسطين   خر باع قاالت إداري . دراما يكي  واى ماما لمشاىدي
القيادة ف  العالـ العرب  ضمق  اكثر مف اعالف سكاف بور سعيد العصياف المدن  ضد الرئيس المصري مرس  
ودعوة المعارض  ف  مصر الػ  فػؾ االر بػاط عػف ال كػـ   ػ  فػ  منطقػ  القػاىرة، مػف مجػرد بضػع  جر ػ  

 اش باكات مع جنود.فمسطينييف  خريف ف  
ىػػذه مجػػرد البدايػػ . فػػ   ػػونس، عػػرش "الربيػػع العربػػ "، انيػػارت "ال كومػػ  النموذجيػػ " ال ػػ   شػػكمت بعػػد فػػرار 

ان فاض  واسع ؛ لبناف عم   –الرئيس بف عم ؛ ف  ليبيا  دور ر    رب عصابات ف  الشوارع؛ ف  العراؽ 
عػػػػد. الفمسػػػػطينيوف يػػػػد روف عػػػػف جػػػػدوؿ االعمػػػػاؿ كميػػػػا  ر  –ال افػػػػ ؛ االردف، السػػػػوداف، الصػػػػوماؿ، ماليػػػػا 

االضميمػػ . وىػػـ يفيمػػوف ببنػػو إذا لػػـ يكػػف ىنػػا عنػػؼ فمػػف  كػػوف عنػػاويف رئيسػػ . وبػػدوف عنػػاويف رئيسػػ  )مػػثال، 
عشػػػي  وصػػػوؿ أوبامػػػا الػػػ  المنطقػػػ (، فػػػ نيـ لػػػف ينج ػػػوا فػػػ  رفػػػع ضضػػػي يـ الػػػ  رأس سػػػمـ اولويػػػات الػػػرئيس 

 ا ميرك  الذي  منوا جدًا ان خابو.
 يح أف االن فاضػػ  كمػػا عرفناىػػا فػػ  الماضػػ  لػػـ  بػػدأ بعػػد، ولكػػف منػػذ اكثػػر مػػف خمسػػ  اشػػير يسػػود فػػ  صػػ

الضف  وضع جديد وخطير. ن ف ال نزاؿ ف  مر م  "اعماؿ الشغب" العنيف  ف  الشارع الفمسطين ، لـ نصؿ 
جػ  العنػؼ ىػذه  ػ  كـ مر م  "االرىاب" الذي ميز االن فاض  الثاني ، ولكف   ػ  ىكػذا ال شػ ء بالصػدف . مو 

بيػػا بقػػدر كبيػػر السػػمط  الفمسػػطيني  و وجييػػا. فقػػد أعمنػػت السػػمط  عمػػ  المػػأل اسػػ را يجي  "المقاومػػ  الشػػعبي " 
وباسػػػ ثناء اسػػػ خداـ السػػػالح النػػػاري ضػػػد االسػػػرائيمييف، فػػػ ف كػػػؿ شػػػ ء مسػػػموح بػػػو، وىػػػذا ي ضػػػمف االعمػػػاؿ 

 جاجات ال ارض ، اغالؽ الم اور والمواجيات مع الجيش.الجماىيري  ؿ "االخالؿ بالنظاـ"، القاء ال جارة والز 
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مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػ  مسػػ وى المييػػب  وجػػو السػػمط  العنػػؼ الػػ  المػػدف الكبػػرى وبقػػدر أضػػؿ الػػ  مخيمػػات 
الالجئيف،  يث يصعب أكثر عمييػا ىنػاؾ الػ  كـ بمػا يجػري. كمػا أف اضػراب السػجناء فػ  السػجوف م ػزامف 

االخيرة، منذ بدء موج  العنؼ ال الي ،  وجد "وردي  اضراب" ف  السجوف  سػب  ماما. فف  االسابيع الثالث  
سػاع   50 عميمات مف فوؽ. مرة يكوف ىذا سجف الفارع  الذي ي بػرع ببضػع عشػرات السػجناء المضػربيف ؿ 

 ومرة اخرى يكوف سجف عوفر.
 رافعة أيديولوجية لمعنؼ

انػػػدلعت عمػػػ  خمفيػػػ  الضػػػائق  االض صػػػادي  فػػػ    م طػػػ  جػػػوالت العنػػػؼ فػػػ  كػػػؿ مػػػرة أجنػػػدة جديػػػدة. ذات مػػػرة
"المنػػاطؽ" وال ػػ  وجيػػػت ن ػػو اسػػرائيؿ؛ وذات مػػػرة  بييػػدا لغػػػزة بعػػد "عػػامود السػػػ اب"؛ واآلف وفػػرت اسػػػرائيؿ 

 لمفمسطينييف ذريع  إضراب السجناء عف الطعاـ.
ئيسػ . وبالمقابػؿ، الم اوالت السابق  مف السمط  لخمؽ ا  جاج شعب  لـ  كف ضوي  بمػا يكفػ  لخمػؽ عنػاويف ر 

ف ف االضراب عف الطعاـ ىو رافع  مثالي   و د الصػفوؼ،   ػافظ عمػ  مسػ وى عنػؼ ثابػت، و سػمح ب ػرؽ 
ل  أف   شكؿ  كوم  ف  إسرائيؿ.  الزمف، إل  أف يصؿ أوباما، وا 

" عنؼ الشارع ىذا يمكنو أف ي قؽ انجازات لمسمط  الفمسػطيني  مثػؿ   ريػر سػجناء إداريػيف،   ريػر "مخػربيف
  رروا ف  صػفق  شػاليت و بسػوا مػرة اخػرى او عمػ  االضػؿ  عيػد اسػرائيؿ ب  ريػر سػجناء ضػدام  مػف "فػ ح". 
فضػال عػف ذلػػؾ، فػ ف االضػػطرابات الجماىيريػ  ال ػػ   رفػع فييػا اعػػالـ "فػ ح"، "الجيػػاد االسػالم "، و" مػػاس" 

  خمؽ مظيرًا سط يًا مف الو دة.
ف  ػ مكف السػمط  الفمسػطيني  بالفعػؿ مػف السػيطرة عمػ  مسػ وى  وجد فقط مشكم  صغيرة: مف المشكوؾ فيػو أ

المييػػب. يوجػػد عنػػدنا ايضػػا نػػوع مػػف  بجيػػؿ النيايػػ . فجيػػاز ا مػػف يػػؤمف ببننػػا ن واجػػد عمػػ  ن ػػو مػػريح فػػ  
المنطق  ال  أف نعرؼ كيؼ نال ظ م   ي  وؿ اال  جاج الشعب  ال  ان فاض  مسم  . وفػ  ضيػادة المنطقػ  

يػػود لمنػػع " مػػاس" مػػف ام طػػاء ىػػذه الموجػػ  فػػ  الضػػف . أمػػا القيػػادة السياسػػي  بالمقابػػؿ الوسػػط  ينسػػقوف الج
ف واصؿ نوم يا  نيا  رى المشكم  الفمسطيني  مف الزاوي  ا مني  فقط وليس مف الزاوي  السياسي . وىكذا ف ف 

 الطريؽ السريع ن و االن فاض  ال الي  مف وح.
 54/5/5380، "يديعوت"
 52/5/5380، األياـ، راـ اهلل
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 عمير ربابورت
فػ   50كيموغراـ يورانيـو مخصػب الػ  مسػ وى  520لو كانت ايراف معني  بذلؾ لكانت  ممؾ منذ االف كمي  

المائػػ  فػػبكثر، الالزمػػ  الن ػػاج عػػدة ضنابػػؿ نوويػػ  اولػػ . فيػػذه ىػػ  الكميػػ  ال ػػ  ذكرىػػا رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف 
 ف  خطابو الشيير ف  االمـ الم  دة، كفارض  ميم  ف  الطريؽ ال  القنبم .ن نياىو 

 قيقػ  أف ايػػراف ال   ػوز ىػػذه الكميػ  مػػف اليورانيػـو المخصػػب  نبػع  صػػريا مػف ضرارىػػا ىػ . فػػال قرير الجديػػد 
، بػػؿ فػػرزت جػػ زءا مػػف لموكالػػ  الدوليػػ  لمطاضػػ  الذريػػ  يفيػػد بػػاف ايػػراف بطػػبت بقػػدر مػػا و يػػرة  خصػػيب اليورانيػػـو

كيموغرامػًا لمزيػد مػف الدضػ ( لقضػباف الوضػود، ال ػ  ال يمكػف اسػ خداميا  58اليورانيوـ الذي سػبؽ أف خصػب و )
 الغراض ان اج القنبم  النووي . ولكف ىنا، ال  ىذا ال د او ذاؾ،  ن ي  االنباء الطيب  ف  ال قرير.



 
 

 

 

 

           41ص                                    5118العدد:                52/5/5380اإلثنيف  التاريخ:

ف ال سػػـ  ػػوؿ مسػػبل  اذا كانػػت ايػػراف عنػػد ف ػػص ال قريػػر بعمػػؽ، ال يمكػػف عػػدـ الوصػػوؿ الػػ  االسػػ ن اج بػػا
س صػػؿ الػػ  ضنبمػػ  ذريػػ  خاصػػ  بيػػا أـ اف الواليػػات الم  ػػدة واسػػرائيؿ سػػ منعانيا مػػف ذلػػؾ،   ػػ  مػػف خػػالؿ 

، ىو ضريب جدا. فالف رة الزمني  ال رج  س كوف بيف الربيع والصيؼ.  اليجـو
? بالضػػػبط الوضػػػع الػػػذي  اولػػػت نوويػػػ  « دولػػػ   افػػػ »عمميػػػا، يفيػػػد ال قريػػػر بػػػاف ايػػػراف اصػػػب ت منػػػذ االف 

كيمػػوغراـ يورانيػـو مخصػػب فمػا فػػوؽ، فقػػط  500اسػرائيؿ منعػػو عمػ  مػػدى السػنيف. ايػػراف ال  صػؿ الػػ   افػ  
ك   منع سببا فوريا ل شديد العقوبات االض صادي  عمييا بؿ وربما اليجوـ. غير أنو مف ىػذه النقطػ  فمػا بعػد، 

نبمػػػ  فػػػ  كػػػؿ نقطػػػ  زمنيػػػ   جػػػدىا سػػػميم ، وذلػػػؾ الف  خصػػػيب اليػػػراف  وجػػػد القػػػدرة العمميػػػ  لموصػػػوؿ الػػػ  ض
اليورانيػػػـو الػػػ  مسػػػ وى عسػػػكري ىػػػو مسػػػبل  بضػػػع  اسػػػابيع فقػػػط. الجػػػزء الصػػػعب مػػػف نا يػػػ   كنولوجيػػػ  ىػػػو 

فػ   50 خصيب اليورانيوـ مف المس وى الذي يوجد فيو ف  الطبيع  )ا اد ضميم  ف  المائ ( ال  مس وى ن ػو 
 ذا العائؽ ال كنولوج  منذ زمف بعيد.المائ . واج ازت ايراف ى

جيػػاز طػػرد مركػػزي جديػػدًا،  280االجػزاء المقمقػػ  جػػدا فػػ   قريػػر أمػػس ا وؿ  ػػروي عػػف أف ايػػراف  ػػزودت ب 
و يػػرة  خصػػيب اليورانيػػـو فييػػا أعمػػ  بثالثػػ  اضػػعاؼ مػػف أجيػػزة الطػػرد المركػػزي القػػديـ. فضػػال عػػف ذلػػؾ فقػػد 

ي مقوا االذف باالض راب مف المنشبة العسكري  ف  بر شػيف،  يػث يجػرى  اشار مراضبو االمـ الم  دة ال  أنيـ لـ
اغمػػب الظػػف النشػػاط الػػذي يف ػػرض بػػو أف يجعػػؿ اليورانيػػـو المخصػػب سػػال ا نوويػػا  قيقيػػا. واذا ربطنػػا بػػذلؾ 
 قيقػػػ  أف فػػػ  االسػػػبوع الماضػػػ  فقػػػط شػػػارؾ عممػػػاء ايرانيػػػوف فػػػ  ال جربػػػ  النوويػػػ  ال ػػػ  اجريػػػت فػػػ  كوريػػػا 

 فاالس ن اج ىو أف ايراف  ندفع بكؿ القوة ن و القنبم . الشمالي ،
ما كانت الواليات الم  دة واسرائيؿ ب اج  ال   قرير الوكال  الدوليػ  لمطاضػ  الذريػ  كػ   عرفػا وضػع البرنػامج 
النووي االيران . فيو معروؼ جيدا لم افػؿ االسػ خبارات الغربيػ . بعيػوف غربيػ ، الػزمف النػاجع لميجػـو الػذي 

 ؽ البرنامج النووي ىو بيف الربيع وشير  زيراف،  يث س جرى ان خابات لمرئاس  االيراني .يعي
يبدو أف ليس السرائيؿ خيار عسكري  قيق  لفرض اعاض  ميم  لمبرنامج. اذا كاف ىجوـ، فانػو سػينفذ اغمػب 

ادؽ بنجاعػػ  اكبػػر مػػف الظػػف مػػف الواليػػات الم  ػػدة ال ػػ   ممػػؾ القاذفػػات االسػػ را يجي  والقنابػػؿ المخ رضػػ  لمخنػػ
 القنابؿ ال   لدى اسرائيؿ.

اذا ىاجمػػت الواليػػات الم  ػػدة، وىػػذا لػػيس مؤكػػد عمػػ  االطػػالؽ، فػػاف اسػػرائيؿ سػػ  عرض ليجػػـو عمػػ  جبي يػػا 
الداخمي  وس نجر ال  ال رب. واذا لـ  ياجـ الواليػات الم  ػدة فػ  االشػير القريبػ  المقبمػ ، فػاف ايػراف س صػؿ 

.ال  ضنبم يا االول  ف    غضوف ن و سن  ونصؼ مف اليـو
 54/5/5380، معاريؼ
 52/5/5380، الحياة الجديدة، راـ اهلل
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 52/5/5380، فمسطيف اوف اليف                                         


