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  السمطة:
 78 الكويت ويمتقي رجال أعمال فمسطينيين عباس يختتم زيارة  

 78  إجراء االنتخابات العامة واإلسراع في تشكيل حكومة فمسطينية جديدة إلىفياض يدعو   

 72 تطالب مصر بفتح معبر رفح التجاري  في غزةحكومة ال  

 72 غزة تصعيد قادم ضدّ  األشقر: االحتالل يتحمل مسؤولية أيّ النائب إسماعيل   

 72 ال يستبعد إعادة تكميف فياض أحمد مجدالني  

 73 ستخدام كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية القانونية لسأسرىوزارة األسرى تدعو ال  

 73 طالب بتفعيل اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاممة األسرى الفمسطينيين " يالوطني الفمسطيني"  

 73 الضغط عمى أردوغان إللغاء زيارتو لغزةبلب واشنطن اتط الفمسطينية السمطة: بوست جيروزاليم  

 74 أبو حمبية: بدء التحضير لمسيرة القدس العالمية في ذكرى احتالليا النائب   

 74  بريطانياً  غزة تستقبل وفداً في خارجية وزارة ال  

 74 غزة تسمح باستيراد المركبات من مصر في مواصالت وزارة ال  

 75 "استقالة فياض" بداية استقرار أم إرباك لمسمطة؟تحميل:   

  
  المقاومة:

 76 الحصار يم في كسرتسلقطاع غزة  أبو مرزوق: زيارة أردوغان   

 77  غزة "حربًا نفسية" ضدّ  "إسرائيل"تيديدات  تعدحماس   

 77 اجتماع حاسم لمكتب حماس السياسي في قطر لتوزيع الميام": القدس العربي"  

 77 الفمسطينية ةالسمطالبردويل: المانحون ال يثقون بمصداقية   

 78 حماس تدعو عباس لتنفيذ اتفاقات المصالحة رزمة واحدة  

 78  إجراء انتخابات اتحادات الطمبة في غزة إلىفتح تدعو حماس   

 78 الذين يأتون لغزة األشخاصيمعب ألعاب الصغار كبعض  أنردوغان : ال نريد أل في حركة فتحقيادي   

 79 : مصير الشعب الفمسطيني لن يقرر بالبيت األبيضنافذ عزام الجيادالقيادي في حركة   

 79 ى محمل الجدبشن عممية واسعة عمى قطاع غزة عم اإلسرائيميةأبو مجاىد: نأخذ التيديدات   

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 28 مع ضمان أمن "إسرائيل" نتنياىو: دولة ييودية إلى جانب دولة فمسطينية منزوعة السالح  

 28 الجيش اإلسرائيميعمى مواجية  يعالون: لم يعد ىناك جيش بالمنطقة قادر  

 27   بعد زيارة البشير يزور جميورية جنوب السودانوفد عسكري إسرائيمي   

 E1" 27" ي المنطقة: سنواصل البناء فشرقي القدسفي مستوطنة يزور سرائيمي سكان اإلوزير اإل  

 27 إقامة الدولة الصييونية وليست الييوديةاحتجاجا عمى  "ئيلإسرا"حاخامات ييود يحرقون عمم   

  
  األرض، الشعب:

 22 ألف فمسطيني منذ بدء احتالل فمسطين 858يوم األسير الفمسطيني: "إسرائيل" اعتقمت   

 24  لميجرةا "خبيزة"إلى قرية  "مسيرة العودة"اآلالف في   
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 24 ن حريتيموالخضري يدعو لقوة ضاغطة حتى ينال األسرى الفمسطينيجمال   
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 25  معتقاًل فمسطينيًا يطالبون نتنياىو باالعتراف بيم أسرى حرب 728ألسير: نادي ا  

 25 عمى العودة إلى القدسخبراء يفاوضون العيساوي وىو يصر  :األسيرمحامي نادي   

 26 رة في أجساد األسرى: االحتالل يزرع فيروسات خطيرانيا السقا محررةالسيرة األ  

 26 سجون لـ"يوم واحد"الكافة بإضراًبا شاماًل يخوضون  األسرى: رابطة األسرى والمحررين  

 26  مركز "أسرى فمسطين": إدارة المعتقالت اإلسرائيمية تعرض مقترحات لتحسين أوضاع األسرى  

 27  نادي األسير: األسرى الفمسطينيون يعطون أنفسيم أرقاًما متسمسمة تعكس خطورة وضعيم الصحي  

 27  رياض األشقر: السجانون بمعتقل "ريمون" يجبرون األسرى دفع تكاليف ما أتمفوه خالل االحتجاجات  

 27 تزايد االستيداف اإلسرائيمي لقبة الصخرةسة القدس الدولية: مؤس  

 28 عدد من الحاخامات واصموا أمس تدنيس حائط البراقو آالف المستوطنين مؤسسة األقصى:   

 28 ي القدس ونابمسواعتقاالت ف " في بيت لحمبرك سميمان"عشرات المستوطنين يقتحمون   

 29  األقصىالمسجد ن يقتحمون وعشرات المستوطن  

 29 نشر أول خارطة لمنكبة الفمسطينية بالعبريةت 48جمعية "ذاكرات" في أراضي   

 29 "فمسطيني -إسرائيمي"ين برشمونة وفريق يرفض إقامة مباراة ب "االتحاد الفمسطيني"  

 38 عريضة جماىيرية تطالب بإنياء االنقسام الفمسطيني  

 38 فوراً  من الفمسطينيين يؤيدون إجراء االنتخابات العامة %86استطالع:   

 32 سجن اسرائيمي في غزة نسخة من افتتاح  

 32 / أبريلخالل النصف األول من نيسان 26استشياد فتيين واعتقال وزارة اإلعالم في رام اهلل:   

 32       "داخل "منظمة التحرير : غالبية فمسطينية تؤيد إجراء إصالحاتالقدس لإلعالماستطالع لمركز   

 33 "يوم األسير"لسأسرى بالتزامن مع  اً السرسك" سفير "  

  

  : ثقافة

 34 كاممةطمق مشروع نشر أعمال الشاعر محمود درويش دار "راية لمنشر" ت  

  

  األردن: 

 34 تجاه الدقامسة "إسرائيل"السفير األردني في  تصريحاتن يدت المسممين انخو اإلاألردن: جماعة   

 34 المعتقمون األردنيون يبدأون اإلضراب عن الطعام بداية الشير المقبل  

 35 القديمة في القدس.. حممة لترميم بيوت البمدة "فمنشعل قناديل صمودىااألردن: "  

  

  لبنان: 

 35 في إدارة مقرات تعذيب إسرائيميةتؤكد تورط الشركة  "جي فور أس"حممة مقاطعة شركة   

  

  عربي، إسالمي:

 36 تطالب بإطالق فوري لسأسرى الفمسطينيين الدول العربية جامعة  
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 36 "إسرائيل"بسجون  فمسطينيمعتقل  4988"األطباء العرب" يعمن تضامنو مع مصر:   

 36 اليد الداعمة لتيويد القدس الفمسطينية سمطان: السمطة صالح الداعية  

 37 : القضية الفمسطينية قضية دين وعقيدةي مصرف المتحدث باسم طالب اإلخوان المسممين  

 37 وفد مصري يصل غزة لممشاركة في إحياء "يوم األسير" الفمسطيني  

 37 ةسوريمن مميون دوالر لالجئين الفمسطينيين  75بقيمة مساعدات تقدم  الكويت  

 37 في فمسطينمميون درىم لجامعة القدس  3667بقيمة  ظبي لمتنمية صندوق أبومن  منحة مالية  

 38 "إسرائيل"المتورطة مع " جي فور أس"دعو إلى مقاطعة شركة ي "تمكين"مركز   

  

  دولي:

 38 "معياالذي "ال ينكسر قياميا ويؤكد عمى التحالف  بذكرى "إسرائيل" يينئأوباما   

 39 مميون دوالر 228بـتمّول القبة الحديدية س : الواليات المتحدةفرانس برسوثائق ل  

 39 عمى إيران ىجوم حال شنّ  " فيإسرائيل" ستدعمالواليات المتحدة  :مجمس الشيوخ األمريكي  

 39 ونتنياىو عباس مع مقاءاتوباختراق  أيتحقيق بالسفير األمريكي لدى إسرائيل: كيري فشل   

  
  :تقارير

 48 "إسرائيل"البيئة االستراتيجّية: سؤال ُيقمق   

  
  حوارات ومقاالت:

 43 براىيـامصطفى ... وتيديد حركة حماس وغزة سعن تحذير غانت  

 44 حسف نافعة... حماس واإلخوان والقضية الفمسطينية  

 46 حممي موسى... لماذا لم تشتِر سيول المنظومة اإلسرائيمية؟ كفاءة وجدوى القبة الحديدية:  

 47 مارؾ ىيمر"... سرائيل"إالثورات في العالم العربي وآثارىا عمى   

  
 52 :كاريكاتير

*** 
 

المقاومــة "موقــف الحركــة مــن فــي وثيقــة بعنــوان "جولــة فــي الفكــر السياســي لحركــة حمــاس"  يحــدد مشــعل 
 "ومنظمة التحريروالتفاوض 

حدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعؿ، موقؼ الحركة مف قضايا : حمد بديويأ -القاىرة
حيوية تتصدر أولويات المكتب السياسي الجديد، عمى خمفية االنتخابات الداخمية لممكتب، التي استضافتيا 

 القاىرة، مطمع الشير الجاري.
ياسي لحركة حماس" حصمت فمسطيف عمى وعدد "مشعؿ" في وثيقة مكتوبة بعنواف "جولة في الفكر الس

نسخة عنيا موقؼ الحركة مف ممفات: المقاومة.. االعتراؼ والتفاوض مع )إسرائيؿ(.. فمسفة حماس ورؤيتيا 
اإلسالمي في دعـ القضية.. رؤية الحركة لالنقساـ والتجزئة  -لمتحرير.. حدود الدور الفمسطيني والعربي
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نظرة حماس لمنظمة التحرير الفمسطينية والشراكة في العمؿ الوطني .. والتفكؾ الذي يييمف عمى المنطقة.. 
 مساحة المرونة والثوابت لدى الحركة.. العالقة بيف "حماس" والحركة اإلسالمية العالمية.

وكشؼ مشعؿ النقاب عف أف واشنطف وتؿ أبيب فشمتا في الضغط عمى حماس حتى تقدـ تنازالت سياسية، 
أطراؼ عربية وفمسطينية في تحريض أمريكا و)إسرائيؿ( عمى حصار القطاع  معبرا عف أسفو لمشاركة

 والتضييؽ عمى حماس ماليا وسياسيا حتى نخضع لمضغوط التي ال تزاؿ مفروضة!
وبشأف مزاوجة حماس بيف المرونة والثوابت الوطنية أوضح "مشعؿ" أف الحركة تمتمؾ أدوات القوة التي 

لفيـ الشرعي الدقيؽ لمتعامؿ مع القضايا بصورة صحيحة، كما أف مؤسسات تجعميا أكثر توازنا، السيما "ا
صناعة القرار داخميا تمعب دورا ميما في ضبط المواقؼ والسياسات، بعيدا عف االستعجاؿ الذي يؤدي إلى 

 أثماف باىظة".
 

 خيار خاطئ
التفاوض بشكؿ ووصؼ "مشعؿ" التفاوض مع )إسرائيؿ( حاليا بأنو "خيار خاطئ"، وأف "حماس رفضت 

مباشر مع الكياف الصييوني، كما رفضت عروضا أخرى بالجموس مع قيادات رسمية إسرائيمية، وشخصيات 
محسوبة عمى معسكر السالـ ألف "موازيف القوى الحالية ال تخدـ القضية، بؿ تصب في خدمة العدو الذي 

لتفاوض معو في ىذه الحالة "عبث يرفض االنسحاب مف األرض واالعتراؼ بالحقوؽ الفمسطينية" ومف ثـ فا
 ومقامرة".

دارة لمحرب بطريقة أخرى"، وأف الوضع عمى األرض يحدد نتائج  وأشار إلى أف "التفاوض مع العدو امتداد وا 
 أي تسوية، ألف السالـ يصنعو األقوياء".

صراع، ضمف وقاؿ "التفاوض مع األعداء غير مرفوض شرعا أو عقال، لكنو أداه تفرضيا تكتيكات إدارة ال
 رؤية وقواعد وضوابط تحكـ التفاوض مع األعداء".

الفمسطينية بالفشؿ في إدارة ممؼ المفاوضات مع )إسرائيؿ( "ألف المعظـ  -واتيـ مشعؿ الحالة العربية
فاوضوا الكياف الصييوني بال أوراؽ ضغط وبال سند أو مناورة"، مستغربًا في الوقت ذاتو مف الحالة 

 تذىب إلى التفاوض باعتباره خيارا استراتيجيا"!الفمسطينية التي "
وتساءؿ: لماذا يذىبوف لتقديـ تنازالت؟.. كيؼ يفاوضوف وىـ ينسقوف أمنيا مع االحتالؿ مجانا؟.. ثـ ما 

 الذي يجبر الحكومة اإلسرائيمية عمى منح المفاوض الفمسطيني أي شيء وىو عمى ىذه الحالة؟!
الذىاب إلى ىذا الخيار مسمحا بوحدة الموقؼ الوطني، والوعي ودعا مشعؿ المفاوض الفمسطيني إلى 

بالثوابت التي ال تقبؿ التفاوض عمييا، مع "توظيؼ كؿ الخيارات بحيث تتساوى رغبتو في السالـ مع قدرتو 
 عمى الحرب".

 
 ال اعتراف

أف وشدد مشعؿ عمى أف حماس ترفض االعتراؼ )الوقعي، والقانوني( بشرعية االحتالؿ. وتتمسؾ ب
 "االعتراؼ الذي تضعو القوى الدولية شرطا لالنفتاح الدولي عمى الحركة، يزيدىا تصميما عمى موقفيا".

وقاؿ: "إصرارىـ عمى انتزاع اعتراؼ منا بػ"العدو الصييوني" مؤشر عمى "ضعفو وعدـ الثقة بمستقبمو، فضال 
 عف عدـ شرعيتو".
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ف االعتراؼ "يعني شرعنة االحتالؿ وجرائمو التي وأوضح أف رفض حماس ليذه الخطوة يعود لقناعتيا بأ
تشمؿ سرقة األرض والعدواف واالستيطاف والتيويد واالعتقاؿ، فضال عف عمميات القتؿ والجرائـ الوحشية 

 بحؽ شعبنا وأرضنا". وتابع: "ىذا غير مقبوؿ قانونيا وال إنسانيا وال دينيا".
خ نتيجة العجز والخضوع لمضغوط الخارجية"، مشيرا إلى وقاؿ بحسـ : "لف نقع مثؿ غيرنا )ـ ت ؼ( في الف

اإلسرائيمي ورغبة البعض في التخمي عف مسئولياتو "تسبب  -أف االنحراؼ في فيـ طبيعة الصراع العربي
في بروز المنطؽ الُقطري الضيؽ، وتأثرت بو بعض األطراؼ الرسمية العربية التي توىمت قدرتيا عمى 

 ع المشروع الصييوني".التخفؼ مف أعباء الصراع م
ووصؼ مشعؿ مف وقعوا معاىدات "تسوية" مع )إسرائيؿ( بأنيـ "عاجزوف رغـ مضي عقود عمى تحقيؽ 
أىدافيـ المعمنة مف تمؾ االتفاقيات، في ضوء المخاطر والتيديدات التوسعية لممشروع الصييوني، الذي ال 

النيؿ، فضال عف مشروعات التوطيف والوطف يزاؿ يستيدؼ مصر في دورىا اإلقميمي وأمنيا ومياه ومنابع 
 البديؿ في األردف".

 
 تحول خطير

وعدد مشعؿ العوامؿ التي تسببت في التحوؿ الخطير الذي شيده مسار القضية الفمسطينية، السيما انحراؼ 
عالف الطالؽ مع الكفاح المسمح لصالح خيار  بوصمة السياسة الفمسطينية الرسمية عف خيار المقاومة وا 

اإلسالمية لمقضية الفمسطينية، والحديث عف  -تسوية، مضافا إلييا االستغناء عف الدعـ والمساندة العربيةال
 استقاللية القرار الفمسطيني.

واستغرب مف ترويج البعض شعارات استقاللية القرار الفمسطيني لػ"تبرير تصرفيـ بالقضية الفمسطينية 
اإلسرائيمية". وحذر  -في ظؿ التدخالت و الضغوط األمريكيةوقراراتيا المصيرية بيذه الصورة العبثية 

"مشعؿ" مف االعتقاد بأف ىناؾ تناقضا بيف الخصوصية الفمسطينية وبيف المشاركة اإلقميمية والدولية في 
 دعـ القضية.

اإلسالمي  -ونبو إلى أنو ال يوجد تضاد بيف الدوريف "حيث ال مصمحة في المبالغة بتضخيـ الدور العربي
صورة تمغي الدور الفمسطيني، كما أف تضخيـ الدور الفمسطيني يفقد الصراع طبيعتو وأبعاده ويعزلو عف ب

عمقو الحقيقي، ألف المشروع الصييوني ليس منفصال عف مشروعات عالمية لتطويع األمة والسيطرة عمى 
 المنطقة".

مسطينييف، لكننا نقوؿ ليـ: قفوا معنا وقاؿ مفسرا: نحف ال نقوؿ لمعرب تفضموا لمقياـ بالدور نيابة عنا كف
ونحف أمامكـ في الطميعة.. نحف أوؿ مف يضحي، ويستشيد، ويعتقؿ، وُيجرح، وييدـ بيتو، لكف ال يصح أف 
 يتـ حجب األمة عف دورىا الحقيقي في دعـ قضية فمسطيف والمشاركة في الصراع مع المشروع الصييوني.

، لفت "مشعؿ" إلى أف ىذا الممؼ لو أبعاد عديدة، يتصدرىا: وحوؿ رؤية حماس لممؼ العالقات الدولية
القناعة بأف قضية فمسطيف في أحد وجوىيا معركة إنسانية ضد الظمـ والطغياف اإلسرائيمي وعنصرية 
المشروع الصييوني.. ضرورة تسويؽ القضية العادلة لمشعب الفمسطيني وكسب المزيد مف األصدقاء 

المشروعة.. مقاومة االحتالؿ والعدواف عبر زيادة المتضامنيف مع القضية  المؤيديف لمحقوؽ الفمسطينية
إقميميا ودوليا.. عدـ ترؾ الساحة الدولية إلسرائيؿ وضرورة مالحقتيا في المحافؿ الدولية لكشؼ وجييا 

 الدموي.
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 مشاركة ضرورية
ي ضوء عوامؿ وأكد مشعؿ أف حماس تعمؿ عمى استنياض األمة في مواجية المشروع الصييوني "ف

الُقطرية والتفكؾ"، وحذر مف االستسالـ ليذه الحالة "ألف العالـ يتجاوز القطريات والقوميات ببناء التكتالت 
 الكبيرة القادرة عمى التخطيط والتفكير عمى مستوى القارات واألمـ".

ية"، مطالبا األنظمة وأشاد بػ"شعوب األمة التي أثبتت أصالتيا ووعييا وعمؽ انتمائيا إلى القضايا األساس
 -والحكومات بالموازنة بيف ىموميا الُقطرية والمحمية وبيف مصالح وىموـ األمة. وقاؿ "نتفيـ الواقع العربي

اإلسالمي.. نحف ال نقير الناس عمى تبني قناعاتنا، لكننا نراعي التدرج واإلقناع والتواصؿ، ونتمسؾ بعدـ 
 التدخؿ في الشئوف الداخمية لمدوؿ".

 -ما يشبو التحذير، أكد "مشعؿ" أف التعامؿ مع ممؼ التناقضات الطائفية والعرقية في العالـ العربيوفي 
اإلسالمي، يتطمب الوعى واالنتباه لما لو مف أثر بالغ في صياغة حاضر األمة ومستقبميا، مؤكدا ضرورة 

ة وتوازف في ضوء التنوع وضع عدة أمور بعيف االعتبار عند التعامؿ مع ىذه القضية )إدراؾ الواقع بدق
الواسع في المنطقة، بما لو مف تأثير وانعكاس  -الديني.. المذىبي.. العرقي.. القومي -والتعدد 

 ومتطمبات(.
وقاؿ إف ىذا التعدد والتنوع مستمر منذ قروف في تسامح وامتزاج حضاري، دوف أف يتحوؿ إلى صراع أو 

 -استعمارية -لنعرات وتضخيميا جزء مف أجندة صييونيةتفتيت لمجسد الواحد "في ظؿ يقيف بأف إثارة ا
 غربية، تستيدؼ الييمنة والسيطرة عمى المنطقة ومقدراتيا، بالترسيخ لمتبعية واالرتياف والقطرية".

وأكد أف المشروع الصييونى ال مستقبؿ لو في المنطقة، وأنو لـ يعد قادرا عمى مواصمة التوسع، موضحا أف 
تشف الحروب عمى دوؿ الجوار وتنتصر فييا بسيولة وتنقؿ المعارؾ إلى أرض  )إسرائيؿ( التي كانت

 األعداء بات عمقيا ساحة أساسية لمحروب وتداعياتيا.
وشكؾ مشعؿ في قدرة الجيؿ الحالي مف قادة "الكياف الصييوني" مف المستويات السياسية والعسكرية 

ىذا الكياف، بسبب استشراء حالة الفساد في الطبقة  واألمنية، وأنو "ال يممؾ قدرات الجيؿ األوؿ الذي بنى
 الحاكمة وتزايد حاالت االنتحار والتيرب مف الخدمة العسكرية".

لـ تنتصر )إسرائيؿ( في حرب واحدة سوى في اجتياح لبناف، ما يدؿ عمى  7967وقاؿ معمال: منذ حرب 
انتيى"، وأف الكياف نفسو ماض نحو تراجع قدرة المشروع الصييوني، كما أف مشروع )إسرائيؿ( الكبرى "

 المسار نفسو الذي انتيت لو دولة جنوب أفريقيا العنصرية.
وفيما طالب مشعؿ بعدـ االستيانة بقوة وقدرة "الكياف الصييوني" الذي "ال يزاؿ يمتمؾ معظـ وسائؿ القوة"، 

بضغوط دولية، ألف  فقد دعا إلى عدـ االستسالـ لمتيديد اإلسرائيمي وال لمشروع التسوية المفروض
")إسرائيؿ( لـ تعد تحظ بالدعـ الغربي نفسو بفعؿ جرائميا المتفاقمة في بشاعتيا، وبفعؿ الصمود الفمسطيني 

 الذي كشؼ عف حقيقة الكياف الصييوني".
 

 خطوات مدروسة
وبخصوص تجربة حماس في السمطة، طالب مشعؿ بعدـ الخمط بيف مرحمة المقاومة ومرحمة السمطة "ألف 

لسمطة والدولة مرحمة الحقة لتحرير األرض وامتالؾ السيادة عمييا"، ومف ثـ فإف "السمطة تحت االحتالؿ ا
 تشكؿ تحديا لكؿ قوى الثورة والمقاومة".
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وأوضح "عندما قررنا المشاركة في السمطة كانت ىناؾ دواٍع وضرورات تؤكد أف الحكمة والمصمحة 
ـ أنيا ثمرة التفاؽ أوسمو". ولفت إلى أف السمطة آنذاؾ كانت والضرورة تتطمب المشاركة في السمطة، رغ

وتنوب عف االحتالؿ  -في الضفة، والقطاع، والشتات-تتحكـ في مفاصؿ الحياة اليومية لمشعب الفمسطيني 
 في ميامو األمنية، السيما "قمع المقاومة ومالحقة كوادرىا بحكـ التزامات السمطة مع العدو".

)قبؿ مشاركة حماس فييا( كانت "تشكؿ خطرا متعاظما عمى مشروع المقاومة وخنجرا  وأشار إلى أف السمطة
فب ظيرىا فكاف قرار مشاركة حماس فييا لمحد مف شرور ومخاطر السمطة". وأضاؼ:"مشاركة حماس 
جاءت بعد انتياء اتفاؽ أوسمو فور تفجر االنتفاضة الثانية ضد االحتالؿ الصييوني، حيث أصبح التيار 

 في الساحة الفمسطينية بمختمؼ القوى والجماىير يتحرؾ عمى أساس مشروع المقاومة". العاـ
ونبو إلى أف "السمطة بفسادىا المتسارع واالستثنائي أصبحت عبئا عمى الشعب الفمسطيني فكاف مف الطبيعي 

صالح، جنبا إلى والواجب محاربة ىذا الفساد وتعزيز عوامؿ الصمود الفمسطيني، لذا رفعنا شعار التغيير واإل
. واعترؼ "مشعؿ" بأف تجربة حماس في السمطة قد تكوف شابيا بعض األخطاء لكف  جنب مع العمؿ المقاـو
اإليجابيات كانت أكثر، "خاصة إنقاذ المقاومة حتى ال تقع ضحية لتنسيؽ وتحالؼ أمنى غير مسبوؽ مع 

 االحتالؿ".
 

 المرجعية الغائبة
حرير "بات موضوعا شائكا وأزمة حقيقية في الساحة الفمسطينية"، كما أنو واعتبر مشعؿ أف واقع منظمة الت

يمثؿ تحديا كبيرا لكؿ القوى والشخصيات الفمسطينية، وأف "الشعب الفمسطيني بات محروما مف وجود 
 مرجعية شرعية وحقيقية تمثؿ قواه وفصائمو وشخصياتو ووجوده الواسع الممتد في الداخؿ والخارج".

ة بناء منظمة التحرير "طبقا لمتوافقات والوثائؽ التي وقعت عمييا مختمؼ األطراؼ الفمسطينية وطالب بإعاد
صالحيا عمى أسس ديمقراطية". وأوضح أف "المنظمة عمى الرغـ مما  والعمؿ عمى إعادة بناء المنظمة وا 

إطارا لو تاريخو  أصابيا مف ضعؼ وتراجع وما وقعت فيو قياداتيا مف أخطاء وتراجعات سياسية فإنيا تبقى
نجازاتو ورصيده في التجربة الفمسطينية، تستوجب معالجة أخطائيا وترىميا".  وا 

قميمي ودولي "ألف  وعبر مشعؿ عف رفضو التفريط في أي إطار وطني يحصؿ عمى اعتراؼ وقبوؿ عربي وا 
وثوابتنا ىذا اإلطار يصبح رصيدا ال يجوز لمشعب والقضية، بشرط أال يكوف ذلؾ عمى حساب حقوقنا 

الوطنية"، داعيا إلى "ضرورة التوافؽ المجتمعي والوطني عمى المرجعيات التي تمثؿ الشعوب حتى ال يؤدي 
إلى قتؿ ىذه  -دوف سند أو شرعية ديمقراطية أو قبوؿ وطني-اختطاؼ ىذه المرجعية مف قبؿ فصيؿ 

 المرجعية ويفقدىا موقعيا وشرعيتيا.
حقيقي يجمع الشعب الفمسطيني وقواه جميعا عمى مرجعية حقيقية، وأعمف أف "حماس تحاوؿ إيجاد مخرج 

بعيدا عف المجوء إلى خيارات تزيد االنقساـ والتفسخ"، وحذر مف "التفرد والييمنة واالحتكار الذي يحقؽ 
مصالح األمريكييف واإلسرائيمييف الراغبيف في طي صفحة منظمة التحرير لتصفية القضية وشطب حؽ 

 غب فيو ستة مالييف فمسطيني بالشتات.العودة، الذي ير 
 

 وسيمة لمتحرير
وفيما يتعمؽ بالمقاومة، أوضح مشعؿ أف النموذج الذي رسختو حماس في ىذا الشأف "إضافة مميزة لمشروع 
النضاؿ الفمسطيني، بعدما تـ صوغو وفؽ رؤية واضحة وجممة مف المفاىيـ والضوابط". وأكد أف المقاومة 



 
 
 

 

 

           9ص                                    2832العدد:                77/4/2873األربعاء  التاريخ:

نياء االحتالؿ "ىي العمود الفقري لم شروعنا، ووسيمتنا االستراتيجية لمتحرير والعودة واستعادة الحقوؽ وا 
 الصييوني لألرض والمقدسات".

وقاؿ "عانينا في بناء المقاومة بالتركيز عمى بناء اإلنساف المقاوـ إيمانا وتربويا ونفسيا وفكريا، واضعيف 
بالضوابط الشرعية واألخالقية لممقاومة"، كما "جرى  بعيف االعتبار االنضباط التنظيمي والسموكي وااللتزاـ
وبذؿ كؿ الجيود  -تجنيدا.. تدريبا.. تسميحا.. مناورة-اعتماد البناء الذاتي لممقاومة المسمحة في الداخؿ 

 لتحصيؿ الدعـ المالي والفني والتسميح مف الخارج بقدر اإلمكاف".
خيـ مفيوـ المقاومة حتى تصبح غاية، حتى ال يترتب وأوضح أف "المقاومة وسيمة ال غاية"، محذرا مف "تض

عمى ذلؾ أخطاء كثيرة في الفيـ والرؤية والموقؼ". ونفى "مشعؿ" أف حماس ليست مجموعة عسكرية بؿ 
ىي حركة تحرر وطني شاممة ، المقاومة محور عمميا الرئيس ووسيمتيا االستراتيجية لمتحرير وتحقيؽ 

 المشروع الوطني.
مقاومة تعمؿ ضد االحتالؿ فقط "كونو يحتؿ أرضنا، ويعتدي عمى شعبنا ومقدساتنا لذا وشدد عمى أف ال

نحرص عمى أف يكوف يستعمؿ السالح والقوة في مواجية المحتؿ الخارجي الذي يعتدي عمينا". وفيما يشبو 
ليس خروجا  -1007صيؼ -التوضيح بأثر رجعي قاؿ: ما حدث في غزة مف أحداث مؤسفة قبؿ سنوات 

سياسة المقاومة، "لكف ىناؾ فريؽ فمسطيني رفض نتائج االنتخابات، وسعى لالنقالب عمى الشرعية  عمى
الفمسطينية واستقوى عمينا بالعدو الصييوني وباألمريكييف واستعمؿ السالح ضدنا" لذا كاف طبيعيا أف ندافع 

تي تشكمت عقب االنتخابات عف أنفسنا "اضطرارا عبر األطر الرسمية مف موقع رئاسة الحكومة الشرعية ال
 التشريعية".

وأكد مشعؿ أف حماس ترفض الدخوؿ في أي معارؾ جانبية في المنطقة "خالفا لما فعمو غيرنا في مراحؿ 
سابقة.. نحف لـ نستخدـ القوة والسالح ضد أي دولة أو طرؼ عربي حتى لو آذانا وحاصرنا وأساء إلينا 

 في ظيرىا أو حرض عمينا". واعتقؿ إخواننا وعذبيـ أو طعف مقاومتنا
 

 ثوابت تنظيمية
ولفت "مشعؿ" إلى أف حماس حركة مقاومة كما أنيا حركة تحرير "تؤمف بأف المقاومة وسيمة والتحرير 

"بعدما تراجع الخيار  7987ىدؼ"، وأشار إلى أف والدة الحركة جاءت في وقت بالغ الصعوبة عاـ 
كاف البد مف رد االعتبار لخيار المقاومة المصحوبة بيدؼ العسكري وتشتتت البندقية الفمسطينية، لذا 

التحرير. وقاؿ "نحف نراكـ اإلنجازات التي تستيدؼ استنزاؼ المشروع اإلسرائيمي رغبة في التحرير الشامؿ 
 اإلسالمية، وأحرار العالـ". -بجيد الشعب الفمسطيني ومشاركة األمة العربية

إسرائيميا بؿ صراع األمة مع مشروع صييوني  -صراعا فمسطينيا وشدد عمى أف "القضية الفمسطينية ليست
احتاللي توسعي يستيدؼ األمة ال يقتصر خطره عمى )إسرائيؿ(، بدليؿ دخوؿ الدوؿ العربية، والمتطوعيف 

 مف العالميف العربي واإلسالمي حروبيـ المتتابعة ضد )إسرائيؿ(".
ة وتاريخيا وجذورىا اإلخوانية تتقاطع مع الحركات وجدد التأكيد عمى أف حماس بحكـ ىويتيا اإلسالمي

اإلسالمية في العالـ بمساحات مشتركة. وأكد أنو رغـ اعتزاز الحركة بيذه الجذور والخمفية، فإنيا ال تحصر 
 اإلسرائيمي، ومسئولياتيا تجاه الشعب الفمسطيني". -نفسيا في ذلؾ بحكـ موقعيا في قمب الصراع العربي
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اإلسالمي، واإلنساني في الصراع  -ءت لتصحيح المسار ورد االعتبار لمبعديف العربيوأوضح أف حماس جا
مع الكياف الصييوني "عمى أساس المشاركة الفاعمة التي تترجـ إلى برامج عمؿ ممنيجة ومؤسسية، وليس 

 مجرد الدعـ واإلسناد".
 -اسية في العالـ العربيوكشؼ مشعؿ أف الحركة منفتحة عمى جميع الدوائر الفكرية والحزبية والسي

اإلسالمي، وعمى دوائر العمؿ الوطني القومي لػ"حشد الجيود لصالح فمسطيف". واعتبر أف الحركة اإلسالمية 
في عمؽ مواقع وجودىا وعمؽ تجربتيا كانت عونا لحماس في االستفادة مف تجربتيا وخبراتيا واعتداليا 

راره التنظيمي وىياكمو التنظيمية، وفؽ أولوياتو "دوف تداخؿ تنظيمى، حيث يعمؿ كؿ داخؿ ساحتو بق
 واجتياداتو".

وأكد أف الحركة اإلسالمية بدورىا "استفادت مف حركة حماس بعد نجاحيا كحركة تحرر وطني ذات صبغة 
إسالمية، في تطوير التجربة اإلسالمية المعاصرة عسكريا، وسياسيا، عبر المشاركة في مؤسسات القرار 

دارة عالقاتيا مع المستويات اإلقميمية والدولية، عمى صعيد الممارسة وتحمؿ السياسي الفمسطي ني، وا 
 مسئوليات الحكـ".

 76/4/2873فمسطين أون الين، 
 

 الكويت ويمتقي رجال أعمال فمسطينيين يختتم زيارة عباس 
رت يوميف، اختتـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس أمس زيارة إلى دولة الكويت، استم: البياف - الكويت

أجرى خالليا مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح والتقى كبار المسؤوليف 
 الكويتييف ورجاؿ األعماؿ.

وفي مستيؿ جمسة مباحثات بيف الزعيميف مساء االثنيف قّمد عباس أمير الكويت وساـ القدس مف الدرجة 
سطيني وساـ مبارؾ الكبير. وأمس استقبؿ عباس قبيؿ مغادرتو العميا، فيما قّمد الشيخ صباح الرئيس الفم

الكويت وفدا مف رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف بحث معيـ تطورات القضية الفمسطينية، وترّكز الحوار عمى 
 ممؼ المصالحة.

 77/4/2873البيان، دبي، 
 
 جديدة  العامة واإلسراع في تشكيل حكومة فمسطينية االنتخاباتإجراء  إلى يدعوفياض  

اإلسراع في تشكيؿ "دعا رئيس الوزراء الفمسطيني المستقيؿ سالـ فياض إلى : محمد يونس –راـ اهلل 
جراء االنتخابات العامة باعتبارىا المدخؿ الوحيد إلعادة بناء  الحكومة الجديدة وتمتيف جبيتنا الداخمية، وا 

 موقع آخر. ، واعدًا الفمسطينييف بمواصمة العمؿ معيـ مف"نظامنا السياسي
 إلىوتأتي ىذه التصريحات في سياؽ حديثو األسبوعي األخير كرئيس لمحكومة، وّجو خاللو رسائؿ مؤثرة 

 الجميور الفمسطيني حممت مالمح تجربتو والعقبات التي واجييا.
الجميور  إلىست سنوات، عمى توجيو حديث أسبوعي  حواليودأب فياض، منذ توليو رئاسة الحكومة قبؿ 

جراءاتياالمحمية، تناوؿ فييا بالشرح قرارات حكومتو  اإلعالـائؿ عبر وس ومواقفيا. واعتبر ذلؾ شكاًل  وا 
 مف التواصؿ مع الجميور. أساسيا

عمى  "الحياة"والتمفزة في الضفة الغربية، وحصمت  اإلذاعةوتطرؽ فياض في حديثو الذي تبثو اليوـ محطات 
اجُينا، وبخاصًة األوضاع الداخمية، وضرورة استنياض طاقاتنا في التحديات الكبيرة التي تو " إلىنسخة منو، 
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المطموب بيف مكونات نظامنا السياسّي كافة، وبما ُيساىـُ في توحيد كؿ  االنسجاـإطار يكفؿ تحقيؽ أعمى 
الجيود في مواجية االحتالؿ ومخططاتو الُمستمرة في استيداؼ وجود شعبنا وحقو في الحياة والبقاء عمى 

 ."نوأرض وط
ربما كانت األكثر تعقيدًا منذ "انو تولى رئاسة الحكومة عقب االنقساـ الداخمي في ظِؿ ظروؼ  إلىولفت 

كاف اللتفاؼ كؿ مواطف منكـ حوؿ "انو  إلى، مشيرًا "إنشاء أوؿ سمطة وطنية فمسطينية عمى أرض فمسطيف
َؿ األكبر والركيزَة األىـ في تمكيننا مف برنامج عممنا، والذي استمد أولوياِتو أساسًا مف احتياجاِتكـ، الفض

إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية، والنيوض بدورىا وقدرتيا عمى القضاء عمى حالة الفوضى التي كانت 
 ."ُمستشريًة ومدمرًة لمشروعنا الوطني

اتو إعادة الوحدة لموطف ومؤسس"واعتبر فياض أف التحدي األكبر الذي واجيو ويواجو أية حكومة مقبمة ىو 
إف ىذه الوحدة تشكؿ حجَر الزاوية إلمكاف "، معتبرًا "بعد االنقساـ الذي فصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية

تجسيد دولة فمسطيف الُمستقمة عمى األرض، حيث أنو كما ال دولَة مف دوف القدس عاصمًة أبديًة ليا، فإنو 
 ."ال دولَة مف دوف قطاع غزة

جراء االنتخابات العامة باعتبارىا المدخؿ الوحيد  إلىمب العودَة يتط"واعتبر أف إنجاز ىذا األمر  الشعب، وا 
 ."إلعادة بناء نظامنا السياسي

تركزت عمى توفير كؿ ما مف شأنو تعزيز قدرة شعبنا عمى "لحكومتو المنصرفة  األساسيةالميمة  إفوقاؿ 
اض طاقاتو في معركة التحرر الصمود، وتمكينو مف البقاء عمى أرضو، وتوفير المناخ الكفيؿ باستني

 ."الوطني والبناء الديموقراطي في مواجية مخططات االحتالؿ وسياساتو
وتركز برنامج الحكومات التي قادىا فياض عمى دعـ بقاء وصمود المواطنيف في المناطؽ الميددة 

 "ج"مناطؽ بسبب قياميا بمشاريع في ال اإلسرائيميةباالستيطاف. وخاضت حكومتو صراعًا مع الحكومة 
في المئة مف مساحة الضفة الغربية.  60والتي تشكؿ  أوسموبموجب اتفاقات  اإلسرائيميةالخاضعة لمسيطرة 

 وحصؿ فياض عمى تمويؿ غربي لعشرات المشاريع في ىذه المناطؽ.
كاف ىذا األمؿ الذي يربيو شعبنا يوميًا، يتعاظـ بالقدر الذي يتمكف فيو طفؿ مف الوصوؿ إلى "وقاؿ: 

 ."درستو، أو فالح مف البقاء عمى أرضو، أو مواطف في الصمود ليوـٍ آخرم
زاحة كؿ مظاىر الضعؼ في بنية نظامنا  إلىاليوـ بأمس الحاجة  "أنناواعتبر  تمتيف جبيتنا الداخمية، وا 

 ."السياسي، وبما يحقؽ المزيد مف االلتفاؼ حوؿ مشروعنا الوطني
أود أف أؤكد لكـ أف التنحي عف "وقع آخر في المستقبؿ قائال: وتعيد فياض مواصمة العمؿ السياسي مف م

، كما ىو حاؿ كؿ واحد منكـ في دور واإلسياـىذه الميمة ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ التخمي عف الفعؿ 
الكؿ الفمسطيني في الدفاع عف قضية شعبنا وحقوقو األساسية في الحرية والكرامة، وتوفير كؿ ما مف شأنو 

 ."ظة انتصارىاتقريب لح
اإلسراع في "وترأس فياض أمس االجتماع األخير لمحكومة المستقيمة. ودعا في بياف لو عقب االجتماع إلى 

 ، متمنيًا ليا النجاح، والبناء عمى ما تـ تحقيقو مف إنجازات."تشكيؿ الحكومة الجديدة
ما في القدس، والتي كاف آخرىا وداف بياف الحكومة استمرار انتياكات جيش االحتالؿ والمستوطنيف، ال سي

القياـ بحفريات في ساحة البراؽ في المسجد األقصى، األمر الذي تسبب في تدمير آثار إسالمية عريقة في 
 المنطقة.
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وجّددت الحكومة دعوتيا لممجتمع الدولي، وخصوصًا األطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقيات جنيؼ 
لزاـ إضافة إلى المنظمات الدولية الحقوق ية، بضرورة تحمؿ مسؤولياتو القانونية والسياسية واألخالقية وا 

طالؽ سراح األسرى  إسرائيؿ باحتراـ وتطبيؽ القانوف الدولي والمواثيؽ ذات الصمة بحقوؽ األسرى وا 
المضربيف عف الطعاـ فورًا، وبشكؿ خاص األسير سامر العيساوي الذي يواجو خطر الموت. وحّممت 

لمسؤولية القانونية عف حياة وصحة األسرى جميعًا، وخصوصًا المضربيف عف الطعاـ حكومة االحتالؿ ا
 والمرضى.

 77/4/2873الحياة، لندن، 
 

 تطالب مصر بفتح معبر رفح التجاري  في غزةحكومة ال 
المعبر  إغالؽما في ظؿ طالبت الحكومة الفمسطينية في غزة، مصر بفتح معبر رفح التجاري، ال سيّ : غزة

 سالـ" مف قبؿ االحتالؿ. أبوالوحيد، معبر "كـر  التجاري
( عمى ضرورة الجدية في 76/4وشددت وزارة االقتصاد الوطني بغزة في بياف تمقتو "قدس برس" الثالثاء )

ى أف لوأشارت إ اعتماد المنطقة المشتركة مع مصر في إطار دورىا الريادي في دعـ القضية الفمسطينية.
خالؿ األسابيع المنصرمة، مف حصاره المفروض عمى قطاع غزة، عبر اإلغالؽ االحتالؿ اإلسرائيمي شدد 

 ..7948المتعمد لمعبر "كـر أبو سالـ" التجاري الوحيد الذي يربط القطاع مع فمسطيف المحتمة عاـ 
 76/4/2873قدس برس، 

 
 غزة تصعيد قادم ضدّ  يتحمل مسؤولية أيّ  االحتاللاألشقر: النائب إسماعيل  

أكد النائب إسماعيؿ األشقر، أخذ تيديدات قادة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي بشف : المصري أحمد - غزة
عدواف عمى قطاع غزة عمى محمؿ الجد، وذلؾ العتبارات يمينية الحكومة اإلسرائيمية وتطرفيا، ورغبتيا 

 بارتكاب اعتداءات جديدة بحؽ الشعب الفمسطيني.
أف ىناؾ ضوء أخضر مف القادة الصياينة الرتكاب المزيد مف  وقاؿ األشقر في تصريح لػ"فمسطيف": "يبدو

المجازر ضد شعبنا، ألنيـ لـ يجمبوا عمى جرائميـ سابقا لمحكمة الجنايات الدولية"، محماًل االحتالؿ 
 مسؤولية أي تصعيد قادـ عمى قطاع غزة.

 76/4/2873فمسطين أون الين، 
 

 تكميف فياض إعادةال يستبعد  أحمد مجدالني 
أعمف وزير فمسطيني، أمس، أف أماـ الرئيس محمود عباس ثالثة سيناريوىات لتشكيؿ حكومة  :التوكا

جديدة، بينيا إعادة تكميؼ رئيس الوزراء المستقيؿ سالـ فياض. وأوضح وزير العمؿ أحمد مجدالني أف 
مصالحة وتشكيؿ السيناريو األوؿ أماـ عباس ىو استمرار حكومة تصريؼ األعماؿ لعدة أشير لحيف إتماـ ال

 حكومة التوافؽ مع حركة حماس، لمتحضير إلجراء انتخابات عامة. 
وذكر أف السيناريو الثاني يقـو عمى تكميؼ عباس شخصية مف حركة فتح أو أخرى مستقمة لترؤس حكومة 
في ضوء الجمود الحاصؿ في ممؼ المصالحة، أما السيناريو الثالث فيقـو عمى إعادة تكميؼ فياض نفسو، 

 عتبرًا أف جميع االحتماالت واردة.م
 77/4/2873الخميج، الشارقة، 
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 كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية القانونية لسأسرى ستخدامالوزارة األسرى تدعو  

أسير يعانوف أمراضًا  7400قالت وزارة األسرى الفمسطينييف إف بيف األسرى  :أ ؼ ب - الحياة – راـ اهلل
ف  أسيرًا  15أسيرًا يعانوف إعاقات مختمفة، و 85أسيرًا في حاجة إلى عمميات عاجمة، و 770مختمفة، وا 

 مصابوف بالسرطاف.
أسرى بسبب التعذيب واإلىماؿ الطبي  104استشيد  7967وبينت الوزارة في تقرير ليا أمس، أنو منذ العاـ 

ضافت أف المئات مف األسرى والقتؿ العمد بعد االعتقاؿ أو نتيجة الضرب والرصاص الحي ضد األسرى. وأ
 استشيدوا بعد تحررىـ مف السجف متأثريف بأمراض ورثوىا مف السجف والتعذيب واإلىماؿ الطبي.

دعت وزارة شؤوف األسرى الفمسطينية إلى استثمار المكانة الجديدة لمفمسطينييف كعضو مراقب في األمـ و 
وذلؾ حياؿ تواصؿ الجرائـ "اية القانونية لألسرى المتحدة واستخداـ كؿ أدوات القانوف الدولي لتوفير الحم

. وقالت الوزارة إنو ال بد مف إلزاـ إسرائيؿ باحتراـ أحكاـ القوانيف الدولية وقواعدىا "اإلسرائيمية بحؽ األسرى
. ودعت إلى اإلسراع في االنضماـ إلى اتفاقيات جنيؼ والوكاالت الدولية التابعة "في تعامميا مع األسرى

متحدة بما في ذلؾ محكمة الجنايات الدولية في الىاي، لمالحقة المسؤوليف اإلسرائيمييف عمى ما لألمـ ال
 يقترفونو مف جرائـ حرب ضد اإلنسانية بحؽ األسرى.

 77/4/2873الحياة، لندن، 
 
 اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاممة األسرى الفمسطينيين  بتفعيلطالب " يالوطني الفمسطيني" 

أكد المجمس الوطني الفمسطيني بمناسبة يـو األسير الفمسطيني، أف الوفاء لألسرى  :رنةكماؿ زكا - عماف
ونضاليـ يكوف بالعمؿ المستمر والجاد إلطالؽ سراحيـ، وحشد الموارد المحمية والعربية والدولية وعمى كافة 

تئناؼ أية مفاوضات الصعد مف اجؿ إنياء معاناتيـ المستمرة، وأف يكوف ذلؾ أحد المستمزمات الواجبة الس
 مع الجانب اإلسرائيمي.

وطالب األمـ المتحدة بمؤسساتيا المعنية بتفعيؿ اتفاقيات جنيؼ الخاصة بمعاممة األسرى الفمسطينييف 
 كأسرى حرب ناضموا مف اجؿ حرية بمدىـ.

 77/4/2873الدستور، عمان، 
 

 وغان إللغاء زيارتو لغزةالضغط عمى أردبلب واشنطن اتط الفمسطينية السمطة: جيروزاليم بوست 
كشفت صحيفة "جيروزاليـ بوست" اليوـ أف السمطة الفمسطينية طمبت مف اإلدارة األميركية، الضغط  :السبيؿ

 عمى رئيس الحكومة التركية "رجب طيب أردوغاف"، إللغاء زيارتو المرتقبة لغزة.
إف السمطة تعارض خطة وؿ كبير في حركة فتح ومستشار لمرئيس محمود عباس لمصحيفة، ؤ وقاؿ مس

رئيس الحكومة التركية "أردوغاف" زيارة قطاع غزة، موضحًا بأف قيادة السمطة طمبت مف اإلدارة األمريكية 
 ممارسة الضغوطات عمى أردوغاف إللغاء زيارتو إلى قطاع غزة.

 77/4/2873السبيل، عمان،  
 
 رى احتالليا لمسيرة القدس العالمية في ذك التحضيرأبو حمبية: بدء النائب  
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كشؼ النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني أحمد أبو حمبية، رئيس المجنة الوطنية لممسيرة العالمية : غزة
 إلى القدس، عف بدء االستعدادات إلطالؽ فعاليات مسيرة القدس في جميع دوؿ العالـ.

في يوـ الجمعة الموافؽ السابع (، إنو تقرر تنظيـ المسيرات 76/4وقاؿ أبو حمبية لػ"قدس برس"، االثنيف )
يونيو المقبؿ، "وىي الذكرى السادسة واألربعيف الحتالؿ الجزء الشرقي مف المدينة المقدسة بما / مف حزيراف

 فييا المسجد األقصى المبارؾ وبقية األماكف المقدسة".
 76/4/2873قدس برس، 

 
  بريطانياً  غزة تستقبل وفداً في خارجية وزارة ال 

(، وفدًا بريطانيًا 76/4ت وزارة الخارجية الفمسطينية بغزة بمقرىا في مدينة غزة اليـو الثالثاء )استقبم: غزة
 عمى رأسو "لوريف بوث" األخت غير الشقيقة لزوجة رئيس الوزراء البريطاني السابؽ طوني بمير، وزوجيا.

لوفود، ىذه الزيارة، معتبرًا أنو وثمَّف الدكتور غازي حمد، وكيؿ الوزارة ورئيس المجنة الحكومية الستقباؿ ا
 تأتي في سياؽ الجيود اإلنسانية المخمصة لكسر الحصار بشكؿ نيائي عف قطاع غزة وحكومتو.

واستعرض واقع قطاع غزة وأبرز التحديات والمشكالت التي تواجو الحكومة الفمسطينية بغزة وعمى األخص 
ثير مف المتضامنيف بسبب التطور الذي أحدثتو وزارة الخارجية. متحدثًا عف مدى الذىوؿ الذي أصاب ك

غالؽ لممعابر.  الحكومة في غزة خالؿ السنوات السبع السابقة رغـ ما واجيت مف حصار وا 
ومف جيتيا ثمَّنت "لوريف بوث" جيود الحكومة الفمسطينية في غػزة، وشكرت الوزارة عمى حسف االستقباؿ 

 والضيافة.
 76/4/2873قدس برس، 

 
 غزة تسمح باستيراد المركبات من مصرفي  صالتمواالوزارة  

سمحت وزارة النقؿ والمواصالت في غزة لممستورديف والتجار بإدخاؿ المركبات مف الجانب : صفا –غزة 
 المصري وفؽ شروط وآليات معينة.

"سيكوف بإمكاف التجار  وقاؿ الوزير أسامة العيسوي في بياف صحفي تمقت "صفا" نسخة عنو األربعاء:
مستورديف مف اآلف فصاعدًا استيراد مركبات مف الجانب المصري وفؽ اآلليات التي أعدتيا وزارة وال

 المواصالت لذلؾ".
 77/4/2873وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 
 "استقالة فياض" بداية استقرار أم إرباك لمسمطة؟تحميل:  

مة راـ اهلل سالـ فياض تساؤالت عديدة حوؿ أثارت أزمة استقالة رئيس حكو : عبد الحميد مصطفى - قمقيمية
طبيعة وشكؿ المرحمة المقبمة التي يرسميا رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس في الضفة الغربية، وسط 
مطالبات بتشكيؿ حكومة وحدة وطنية في إطار المصالحة الفمسطينية. وقِبؿ رئيس السمطة عباس، مساء 

تو في راـ اهلل سالـ فياض، بعد أياـ مف تقديمو إياىا؛ بسبب خالفات السبت الماضي، استقالة رئيس حكوم
 بينو وبيف حركة "فتح"، التي طالبت عمًنا بإقالتو.

 محاولة ترقيعية
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وعد النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني د.حسف خريشة قبوؿ استقالة فياض "محاولة ترقيعية 
 جاءت إلرضاء أطراؼ في فتح وغيرىا".

وقاؿ لػ"فمسطيف": "األسبوع القادـ سيكوف حاسًما في أمر تشكيؿ الحكومة المقبمة بالضفة"، مشيًرا إلى أف 
إعادة فياض تشكيؿ حكومة تسيير األعماؿ ال تضيؼ أي جديد إلى الساحة السياسية بالضفة؛ "فسالـ 

 مرة ثانية مسيًرا لألعماؿ".فياض يرأس حكومة تسيير األعماؿ منذ بداية االنقساـ، وال جديد في تعيينو 
وأضاؼ: "محمود عباس وسالـ فياض كانا في ظروؼ تاريخية يعرفيا الجميع، ضمف خطة "اإلصالح 
األمريكي"، وفرض سالـ فياض وزيًرا لممالية ومحمود عباس رئيًسا لموزراء، والرجالف عمال مًعا، ونتيجة 

 االستقالة". الضغوط عمى عباس مف جميع أعضاء المجنة المركزية؛ قبؿ
مف ناحيتو، قاؿ النائب في المجمس التشريعي د.ناصر عبد الجواد: "رحيؿ فياض أمر طبيعي؛ ألف مجيئو 
كاف غير طبيعي، وفرض عمى الشعب الفمسطيني، ولـ يمنحو الثقة المجمس التشريعي المنتخب، لذا كاف 

 وجوده شاذًّا".
ض؛ ألف السمطة تسير عمى صفيح ساخف، فالتدخالت وأضاؼ: "أعتقد أف األحواؿ لف تستقر بعد رحيؿ فيا

األمريكية واإلسرائيمية ستستمر في شكؿ الحكومة القادمة، ولف تكوف الحكومة العتيدة توافقية بيف الفصائؿ، 
أو حكومة مصالحة؛ ألف الرئيس محمود عباس يريد حكومة يستطيع تسويقيا لألمريكاف واإلسرائيمييف، ولف 

 ىذه الحكومة، لذا األمور لف تكوف مبشرة بحكومة مصالحة أو حكومة توافقية". توافؽ حماس عمى شكؿ
وبّيف أف الخالفات بيف قادة حركة فتح ستطفو عمى السطح في الوقت المقبؿ؛ "نتيجة الصراع عمى مف 
سيحصؿ عمى قدر أكبر مف كعكة الحكومة المسمومة، ولف تستقر األحواؿ في ظؿ الصراعات الداخمية في 

، وىذه الخالفات والتدخالت ستبعد قطار "إسرائيؿ"فتح، والتدخالت الخارجية الممثمة بأمريكا و حركة
 المصالحة عف السكة في قادـ األياـ"، وفؽ تعبيره.

 صراع المصالح
بدوره، رأى أستاذ العموـ السياسية في جامعة النجاح بنابمس المحمؿ السياسي د.عبد الستار قاسـ أف رحيؿ 

يجة صراعات بينو وبيف حركة فتح التي تضررت مف وجوده، في إطار الصراع عمى فياض جاء نت
 المصالح.

وقاؿ: "ال عالقة لممبادئ في ىذا الصراع "الميكافيمي"، فالسمطة في الضفة الغربية تبحث عف أمواؿ سياسية 
 تثبت وجودىا عمى األرض، والحديث عف ثوابت وطنية ما ىو إال فقاعات إعالمية، وسوؼ 

 
تستمر الصراعات داخؿ أروقة السمطة في راـ اهلل؛ ليس بيدؼ تصويب البوصمة السياسية، بؿ ىو صراع 

 المصالح".
 76/4/2873فمسطين أون الين، 

 
 م في كسر الحصاريتسلقطاع غزة  ردوغان أأبو مرزوق: زيارة  

اء التركي رجب طيب اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ، أف زيارة رئيس الوزر 
 أردوغاف لقطاع غزة أواخر مايو القادـ، تساىـ في كسر الحصار عف القطاع الساحمي.

وقاؿ أبو مرزوؽ في تصريح نشره عبر موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"، : "إف مف يتوىـ أف إبقاء 
يقادوف بالعصا وعذابات الحصار عمى غزة الصامدة يساىـ في إغالؽ ممؼ االنقساـ مخطأ.. إف األحرار ال 
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أىمنا في القطاع تزيدىـ إصرارا عمى التحدي، والوحدة الوطنية خيار األىؿ ولكؿ مف في القطاع ألنو طريؽ 
 النصر، وتنحصر المصمحة الفمسطينية في إنياء االنقساـ".

يني وأضاؼ "أف الشعوب ال تنسى مف يقؼ معيا في أوقات الشدة ومف يقؼ مع أعداءىا وشعبنا الفمسط
 يعمـ مف يحاصره ومف يعمؿ عمى كسر الحصار عنو".

 76/4/2873فمسطين أون الين، 
 
 ضد غزة "حربًا نفسية" "إسرائيل" تيديدات تعدحماس  

اعتبر الناطؽ باسـ حركة "حماس" فوزي برىوـ أف تيديدات الجيش اإلسرائيمي : يو بي آي -القدس المحتمة 
ي إطار الحرب النفسية إلرىاب الشعب الفمسطيني ولترميـ بشف عممية عسكرية أوسع في غزة تأتي "ف

 معنويات جنوده".
وقاؿ برىوـ، في تصريٍح نشره عمى صفحتو عمى الفايسبوؾ، إف "تيديدات رئيس أركاف جيش االحتالؿ بيني 
غانتس بشف عممية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة تأتي في إطار الحرب النفسية إلرىاب شعبنا، ولترميـ 

 ات قادتو وجنوده التي انيارت أماـ صمود وضربات المقاومة في معركة الفرقاف وحجارة السجيؿ".معنوي
وأضاؼ إنو " في حاؿ ارتكب االحتالؿ أي حماقات تستيدؼ شعبنا ومقاومتنا، ستكوف المقاومة وعمى رأسيا 

ديني وأخالقي، ونحف كتائب القساـ لو بالمرصاد دفاعًا عف أىمنا وشعبنا ومقدساتنا، وىذا واجب وطني و 
 عازموف عمى تأديتو ميما كمفنا الثمف".

77/4/2873الحياة، لندن،   
 
 اجتماع حاسم لمكتب حماس السياسي في قطر لتوزيع الميام": القدس العربي" 

لندف: يبدأ أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس المقيميف خارج العاصمة القطرية الدوحة، بالتوافد 
الساعات المقبمة لعقد أوؿ اجتماع ليـ بعد االنتخابات، التي جرت قبؿ أسبوعيف في العاصمة  إلييا خالؿ

 المصرية القاىرة وجرى خالليا التجديد لخالد مشعؿ لزعامة الحركة مرة أخرى.
ومف المقرر اف يغادر قطاع غزة إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة المقالة، الذي جرى اختياره في االنتخابات 

رة نائبا لمشعؿ، إضافة ألعضاء المكتب السياسي، وىـ بحسب ما رشح مف معمومات عف انتخابات األخي
 حماس األخيرة كؿ مف الدكتور خميؿ الحية، وعماد العممي، وروحي مشتيى ويحيى السنوار.

 وترددت أنباء أف ىنية سيغادر القطاع إلى مصر ومنيا إلى الدوحة الخميس، وسيوكؿ مياـ إدارة حكومتو
 في قطاع غزة لنائبو الميندس زياد الظاظا، حيث سيفوض بصالحيات كاممة.

وسيصؿ الدوحة أيضا الدكتور موسى أبو مرزوؽ المقيـ في القاىرة، والذي فاز بعضوية المكتب السياسي، 
لكنو لـ يستطع المحافظة عمى منصبو كنائب لمرئيس في االنتخابات األخيرة، كما سينقؿ لمدوحة صالح 

 وري عضو المكتب السياسي المقيـ في تركيا.العار 
اف االجتماع سيشيد توزيع المياـ عمى أعضاء المكتب السياسي ” القدس العربي“وقاؿ مسؤوؿ في حماس لػ 

 الجديد، خاصة أؤلئؾ الذيف جرى اختيارىـ في االنتخابات األخيرة في القاىرة.
إيكاؿ إدارة شؤوف الحركة في غزة إلسماعيؿ ىنية، وقاؿ المسؤوؿ انو سيتـ التأكيد في اجتماع الدوحة عمى 

 وسينتقؿ ممؼ اإلعالـ مف العضو السابؽ في المكتب عزت الرشؽ إلى عماد العممي.
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نياء االنقساـ في يد موسى أبو مرزوؽ المقيـ في القاىرة، ما لـ  وتوقع أف يبقى ممؼ إدارة المصالحة وا 
مؼ العالقات الدولية بيد أسامة حمداف المقيـ في العاصمة يستجد أي جديد بيذا الشأف، إضافة إلى بقاء م

 المبنانية بيروت.
 77/4/2873القدس العربي، لندن، 

 
 الفمسطينية ال يثقون بمصداقية السمطة المانحونالبردويل:  

رفض الدكتور صالح البردويؿ القيادي في حركة حماس، دعوة رئاسة السمطة : محمود ىنية –الرسالة نت 
ية، بتحويؿ وتقديـ أمواؿ الجيات المانحة المقدمة لمشعب الفمسطيني في قطاع غزة، عبر مؤسسات الفمسطين
 السمطة.

ورأى البردويؿ في حديث خاص لػ"الرسالة نت" الثالثاء، بعدـ وجود مبرر لتمؾ الدعوات الموجية بتحويؿ 
ود المتضامنة لمقطاع، بمنزلة تعزيز األمواؿ المانحة عبر السمطة، منتقدًا في الوقت ذاتو اعتبار زيارة الوف

 لالنقساـ الفمسطيني.
وأكد البردويؿ أف التبرعات تقدـ بشكؿ إنساني لسكاف القطاع، مف أطراؼ وشخصيات تتعاطؼ مع أىمو 

 بفعؿ الحصار "الجائر" عمييـ.
في القطاع،  وحّمؿ البردويؿ السمطة المسئولية عف توقيؼ منحة االتحاد األوروبي لمحطة الكيرباء الوحيدة

 وىو ما تسبب بكارثة انسانية مستمرة، نتج عنيا توقؼ عمؿ المحطة.
واستيجف البردويؿ، مزاعـ قيادة فتح، بتحويؿ أمواؿ لمحكومة في قطاع غزة، وتقديـ رواتب لقيادات 

 وشخصيات في حركة حماس، وفؽ قوؿ عزاـ األحمد.
قطع رواتب عدد مف كوارد وانصار حركة وأشار القيادي في حركة حماس إلى أف السمطة عممت عمى 

حماس في قطاع غزة والضفة المحتمة، فضاًل عف الفصؿ الوظيفي بحؽ آخريف، وانتياج سياسة السالمة 
 األمنية التي منع بسببيا توظيؼ عدد مف عناصر الحركة بالضفة.

 
تعامؿ معيا، وأضاؼ البردويؿ "السمطة عممت عمى فصؿ كؿ مف لو عالقة بحماس، وشممت أيضًا مف 

وتوّجو لمعمؿ في وزارات القطاع حتى في ظؿ األزمة، بما في ذلؾ فصميا لمعمميف وأطباء استمروا بعمميـ 
 في الحكومة".

 76/4/2873الرسالة، فمسطين، 
 
 لتنفيذ اتفاقات المصالحة رزمة واحدة عباسحماس تدعو  

محمود عباس وحركة "فتح"، إلى البدء دعت حركة "حماس"، رئيس السمطة الفمسطينية : نادر الصفدي -غزة
 بإجراءات تطبيؽ وتنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية عمى األرض.

وقاؿ سامي أبو زىري الناطؽ باسـ الحركة، في تصريح خاص لػ"فمسطيف أوف اليف"، :" عباس مطالب اآلف 
 بتنفيذ كؿ اتفاقات المصالحة، وعدـ التعامؿ بانتقائية في معالجة ممفاتيا ".

وأكد أبو زىري أف كرة المصالحة اآلف في ممعب حركة "فتح"، واستمرارىا في التعامؿ بانتقائية مع ممفات 
 المصالحة وعدـ توفير أجواء الحريات في الضفة الغربية سيبقييا مجمدة، دوف أي حراؾ إيجابي.
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واحدة وبالتزامف في وأضاؼ الناطؽ باسـ حركة "حماس"، المطموب مف "فتح" تنفيذ اتفاؽ المصالحة رزمة 
كافة ممفاتيا المتبقية، مشيرًا إلى أف مشاورات تشكيؿ الحكومة االنتقالية التي سيترأسيا الرئيس محمود عباس 

 ىي جزء مف تمؾ الممفات التي سيتـ بحثيا الحقًا.
لمؤسسات  وقاؿ أبو زىري : إذا التزمت فتح بتنفيذ االتفاؽ بكاممو واحتراـ حؽ شعبنا في إجراء االنتخابات

المنظمة والسمطة بشكؿ متزامف حسب االتفاؽ وعدـ اقتصارىا عمى انتخابات السمطة فإف ىذا سيعطي 
 فرصة جديدة لدفع جيود المصالحة".

وأوضح، أف إعالف المصالحة ينص في بنده األوؿ عمى إجراء انتخابات متزامنة لممجمس الوطني لممنظمة 
 تـ التأكيد عميو في كؿ أوراؽ المصالحة المتفؽ عمييا في القاىرة. مع المجمس التشريعي والرئاسة وىو ما 

 77/4/2873فمسطين أون الين، 
 
 إجراء انتخابات اتحادات الطمبة في غزة حماس'الىفتح تدعو  

انتخابات اتحادات  بإجراءدعا المتحدث باسـ حركة 'فتح' أسامة القواسمي، حركة 'حماس' السماح   : راـ اهلل
امعات غزة، معتبرًا  أف مشاركتيا في انتخابات الجامعات في الضفة بحرية كاممة ومنعيا في الطمبة في ج

 غزة يعتبر تناقضًا كبيرًا في المواقؼ يعكس فيـ حماس الخاطئ لمعنى الديمقراطية والشراكة السياسية.
 77/4/2873وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الذين يأتون لغزة األشخاصعاب الصغار كبعض ن يمعب ألأردوغان : ال نريد أل فتح حركة فيقيادي  

قطاع لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف تعميقًا عمى زيارة قاؿ القيادي في حركة فتح يحيى رباح 
"سبؽ اف اعمف أردوغاف عف عدة زيارات لغزة لكنيا لـ تتـ ألنيا ليست ضرورية وتأتي في حساب غزة 

فمسطيني، وأرجو أف يعدؿ عف ىذه الزيارة اال اذا تفاىـ مع الرئيس عباس اإلضرار بالمصالح العميا لمشعب ال
 حوليا".

وأضاؼ رباح في تصريحات الذاعة )راية اؼ اـ( المحمية  "اردوغاف رجؿ دولة مسؤوؿ اليجب أف يمعب 
اتخاذ ادوار صغيرة مثؿ االدوار التي يمعبيا اخروف، مف المفترض أف يبحث اردوغاف الزيارة مع الرئيس قبؿ 

وقاؿ "ال نريد لمسيد اردوغاف اف يمعب العاب الصغار مثؿ بعض االشخاص الذيف يأتوف لقطاع غزة  القرار".
 يأتو ليتصورا عمى دمائنا وأشالئنا".

وحوؿ ما تناقمتو بعض الصحؼ العبرية  أف  اعالف موعد الزيارة تـ بعد زيارة اردوغاف لواشنطف عقب رباح 
 مى اوتار االنقساـ الفمسطيني لتنفيذ أوامر واشنطف"."عمى اردوغاف اال يعزؼ ع

وأضاؼ " نريد مف تركيا الدولة االسالمية الصديقة اف تكوف داعمة لمنضاؿ الفمسطيني والشرعية الفمسطينية 
 ووحدانية الثمتيؿ الفمسطيني".

 77/4/2873وكالة سما اإلخبارية، 
 
 فمسطيني لن يقرر بالبيت األبيضنافذ عزام: مصير الشعب ال الجيادالقيادي في حركة  

أكد القيادي في حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف نافذ عزاـ، أف مصير الشعب الفمسطيني لف يتـ  :غزة
 إقراراه إال في فمسطيف وفي ساحات الوطف العربي واإلسالمي.
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سالمي بناسبة يـو األسير وأوضح عزاـ في كممة لو خالؿ حفؿ أقامتو دائرة التنمية البشرية التابعة لمجياد اإل
الفمسطيني، أف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما في زيارتو األخيرة لممنطقة لـ يأت بجديد حينما قدـ المزيد مف 
الدعـ إلسرائيؿ ولـ يأت بجديد حينما طالب العرب كميـ بضرورة اإلعتراؼ بإسرائيؿ والتطبيع معيا، وحينما 

 ة لمتفاوض.ضغط عمى السمطة الفمسطينية لمعود
وأوضح عزاـ أف مصير الشعب الفمسطيني لف يقرر في البيت األبيض أو في أروقة الخارجية األمريكية أو 

 في مجمس األمف، مصير الشعب يتقرر ىنا في فمسطيف وفي كؿ ساحات الوطف العربي واإلسالمي.
 77/4/2873وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بشن عممية واسعة عمى قطاع غزة عمى محمل الجد اإلسرائيميةأبو مجاىد: نأخذ التيديدات  

غزة: اكدت المقاومة الفمسطينية عمى انيا تأخذ التيديدات االسرائيمية بشف عممية واسعة عمى قطاع غزة 
 لذلؾ.  عمى محمؿ الجد، مشيرة إلى انيا عمى اتـ االستعداد والجاىزية

، الذراع العسكري لمجاف المقاومة الشعبية: "نحف وقاؿ ابو مجاىد الناطؽ باسـ "الوية الناصر صالح الديف"
نأخذ ىذه التيديدات لرئيس االركاف اإلسرائيمي عمى محمؿ الجد ونعتبر انيا ربما تكوف مقدمة لعدواف جديد 
عمى ابناء شعبنا الفمسطيني، ولكنا في المقابؿ فاف المقاومة الفمسطينية عمى اتـ الجاىزية لرد وصد أي 

 شعبنا الفمسطيني ميما كمفنا ذلؾ مف ثمف".عدواف عمى ابناء 
وأضاؼ ابو مجاىد لػ "قدس برس": "قمنا قبؿ ذلؾ إف المقاومة استعادت قدراتيا عمى الصعيديف العسكري 
وعمى صعيد تنظيـ وترتيب صفوفيا بعد حرب حجارة السجيؿ، ولكف اذا فرضت عمينا أي معركة أي كانت 

 ا االحتالؿ بكؿ ما نمتمؾ مف وسائؿ وطرؽ".فانو ليس لنا مف خيار سوى مقاومة ىذ
76/4/2873قدس برس،   

 
 
 
 
 مع ضمان أمن "إسرائيل" إلى جانب دولة فمسطينية منزوعة السالح ييودية دولةنتنياىو:  

رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو جػدد التأكيػد ، أف القدس، مف 77/4/2873، األيام، رام اهللذكرت 
ـ مع الفمسطينييف وىو تطبيؽ مبػدأ الػدولتيف لمشػعبيف، حيػث الدولػة الييوديػة سػتعيش الػى عمى شروطو لمسال

 جانب دولة فمسطينية منزوعة السالح واف يكوف االتفاؽ مرتبطا باألمف.
وقاؿ نتنياىو في كممة أماـ السمؾ الدبموماسي المعتمد لدى اسرائيؿ خالؿ حفؿ اسػتقباؿ لمناسػبة ذكػرى قبػوؿ 

ة بدولػػة اسػػرائيؿ: "اننػػا ممتزمػػوف بطموحنػػا لتحقيػػؽ السػػالـ. وىػػذا السػػالـ سػػيكوف مبنًيػػا عمػػى مبػػدأ االمػػـ المتحػػد
الدولتيف لمشعبيف، حيث الدولة الييودية ستعيش الى جانب دولة فمسطينية منزوعة السػالح. ولكػف، مػف أجػؿ 

ة اسػػرائيؿ سػػتكوف قػػادرة ضػػماف ديمومػػة اتفػػاؽ السػػالـ، فيجػػب عميػػو أف يكػػوف مرتبًطػػا باألمػػاف. ينبغػػي أف دولػػ
 عمى الدفاع عف نفسيا بنفسيا وسيكوف أمنيا عنصًرا أساسًيا بأي اتفاؽ سالـ مستقبمي".

أمػػا بشػػأف المشػػروع النػػووي االيرانػػي فقػػاؿ نتنيػػاىو: "شػػاىدنا مػػؤخًرا نتػػائج الممارسػػات التػػي قػػاـ بيػػا نظػػاـ بػػري 
فعالة بالضرورة ضد نظاـ يتسـ باصرار كاٍؼ يمتمؾ أسمحة نووية. وشاىدنا أيًضا أف عقوبات صارمة ليست 

ولػػذا نعتػػـز عمػػى ضػػماف عػػدـ حػػدوث ذلػػؾ مػػرة أخػػرى. اذا حصػػمت ايػػراف عمػػى أسػػمحة نوويػػة، فيػػذا سػػيغّير 
العالـ. عندما قمت ذلؾ سابًقا أصغى الكثير مف الزعماء الدولييف واتفقوا معي ولكف اآلف يمكف الموافقة عمػى 
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أنػو يجػب عمػى جميػع الحكومػات فػي العػالـ أف تعمػؿ كػؿ مػا بوسػعيا مػف ذلؾ مف وجية نظػر أخػرى وأعتقػد 
 أجؿ ضماف عدـ تحقيؽ ىذا الخطر".

قولػػػػو إف  نتنيػػػاىو عػػػف اإلذاعػػػة اإٍلسػػػرائيمية )ريشػػػيت بيػػػت( نقمػػػت، أف 77/4/2873، 48عـــرب وأضػػػاؼ 
ائيؿ تقػػوؿ نعػػـ )قػػرار التقسػػيـ(. وبحسػػبو فػػإف إسػػر  7947إسػػرائيؿ قالػػت نعػػـ لخطػػة تقسػػيـ فمسػػطييف مػػف العػػاـ 

 كما قاؿ نتانياىو إف "مف واجبنا منع إيراف مف تطوير أسمحة نووية". اليـو أيضا.
 
 الجيش اإلسرائيمييعالون: لم يعد ىناك جيش بالمنطقة قادر عمى مواجية  

اعتبػػر وزيػػر الجػػيش االسػػرائيمي موشػػيو يعػػالوف اف المتغيػػرات التػػي تشػػيدىا المنطقػػة ىػػي فرصػػة  :بيػػت لحػػـ
، حيػث لػـ يعػد ىنػاؾ جػيش فػي المنطقػة قػادر عمػى مواجيػة الجػيش االسػرائيمي، ومػع ذلػؾ فػإف ىػذه السرائيؿ

 المتغيرات تحمؿ مخاطرا جديدة تفرض عمى اسرائيؿ اعتماد طرؽ جديدة لمتعامؿ معيا.
جاءت تصريحات يعالوف في كممة قدميا أمس بػذكرى مػا يسػمى "قيػاـ اسػرائيؿ" وفقػا لمػا نشػره موقػع االذاعػة 

برية "ريشت بيت" اليـو االربعاء، مؤكدا عمػى اسػتمرار التيديػدات ضػد اسػرائيؿ بػالرغـ مػف المتغيػرات التػي الع
يشػػيدىا الشػػرؽ االوسػػط، والتػػي كػػاف أحػػد نتائجيػػا غيػػاب أي جػػيش قػػادر عمػػى مواجيػػة الجػػيش االسػػرائيمي، 

 ولكف ىذه التيديدات اختمفت ولبست حمة جديدة.
مميػات اطػالؽ صػواريخ وىجمػات الكترونيػة عمػى اسػرائيؿ وكػذلؾ عمميػات وأضاؼ اف التيديدات تكمف في ع

عسػػكرية مختمفػػة، وبػػنفس الوقػػت يمكػػف اف تحمػػؿ ىػػذه المتغيػػرات مخػػاطرا خػػالؿ المرحمػػة القادمػػة، وىػػذا مػػا 
 يتطمب منا ابقاء عيوننا يقظة ومراقبة ليذه المتغيرات دوف التدخؿ فييا.

وقػت الحػػالي حربػا معػو كونػػو مشػغوؿ فػػي الحػرب الػػدائرة فػي سػػوريا وتطػرؽ يعػالوف لحػػزب اهلل مسػتبعدا فػػي ال
ويقاتػػؿ الػػى جانػػب النظػػاـ السػػوري كمػػا قػػاؿ، ومػػع ذلػػؾ رأى انػػو قػػد يقػػوـ حػػزب اهلل بمسػػاعدة ايػػراف وسػػوريا 
بػػاطالؽ صػػواريخ عمػػى اسػػرائيؿ، وفػػي حػػاؿ قيامػػو بػػذلؾ فػػإف الحكومػػة المبنانيػػة سػػتتحمؿ المسػػؤولية وسػػيدفع 

 ثمنا باىظا جراء ذلؾ، ألف رد الجيش واسرائيؿ سيكوف قويا. الشعب المبناني
وفػػي الشػػأف الفمسػػطيني، أكػػد يعػػالوف اف يػػد اسػػرائيؿ ممػػدودة لمسػػالـ ولػػدينا اسػػتعداد مػػف يػػوـ غػػد لمعػػودة الػػى 
المفاوضات مع الجانب الفمسطيني دوف شروط مسػبقة فػي محاولػة لمتوصػؿ الػى مصػالحة تاريخيػة، ولكػف ال 

 السمطة تسعى بصدؽ النياء الصراع.يوجد قيادة في 
واعتبر يعالوف النووي االيراني يشكؿ أكبر تيديد في ىذه المرحمة لػيس فقػط عمػى اسػرائيؿ وانمػا عمػى العػالـ، 
وىذا ما يتطمب مف دوؿ العالـ العمؿ والتحرؾ لمنع ايراف مف امتالؾ السالح النووي، لذلؾ ال يجػب اف تقػـو 

 راف، ولكننا يجب أال نسقط اليدؼ الرئيسي اليراف اال وىو اسرائيؿ.اسرائيؿ بقيادة الحممة ضد اي

 77/4/2873، وكالة معًا اإلخبارية
 
  بعد زيارة البشير  يزور جميورية جنوب السودان إسرائيمي عسكريوفد  

بعػد سػػاعات عاصػمة جميوريػة جنػوب السػوداف  جوبػا” إسػرائيمي“زار وفػد عسػكري  عمػاد حسػف: -الخرطػـو 
زيػارة مفاجئػة إلػى  فداني دانو ” اإلسرائيمي“وأدى نائب وزير الحرب  الرئيس السوداني عمر البشير.مف زيارة 

دولػػة جنػػوب السػػوداف أمػػس األوؿ، بعػػد زيػػارة الػػرئيس عمػػر البشػػير لجوبػػا. وذكػػرت مصػػادر مطمعػػة أف زيػػارة 
جنػوب سػمفاكير مػف القيػادة ساعات سمَّـ خالليا رسالة عاجمة لمرئيس دولة ال 70استغرقت ” اإلسرائيمي“الوفد 

، فػػي ذات األثنػػاء التػػي عقػػد فييػػا لقػػاءات منفػػردة وسػػرية مػػع مستشػػار سػػمفا كيػػر كوسػػتيمو قرنػػؽ ”اإلسػػرائيمية“
” اإلسػػػػرائيمية“بجوبػػػػا يترأسػػػػيـ الجنػػػػراؿ طػػػػاؿ روسػػػػو، الُمعػػػػار مػػػػف وزارة الحػػػػرب ” إسػػػػرائيمي“ضػػػػابط ” 500”و
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أف تحسػػف ف أف المسػػؤوليف بدولػػة الجنػػوب أبمغػػوا دانػػو ” ياإلسػػرائيم“لحكومػػة الجنػػوب. ونقػػؿ خبيػػر فػػي الشػػأف 
 ”.إسرائيؿ”العالقات مع السوداف ال يمس العالقات ب

 77/4/2873، الخميج، الشارقة
 

 "E1" ي المنطقة: سنواصل البناء فشرقي القدسفي مستوطنة يزور سرائيمي اإل سكاناإلوزير  
وري أريئيػػؿ مػف حػػزب )البيػػت الييػػودي( امػػس نيػػة الحكومػػة أعمػف وزيػػر البنػػاء واإلسػػكاف اإلسػػرائيمي أ :راـ اهلل

 " شرؽ القدس المحتمة.E1مواصمة البناء االستيطاني في المنطقة المعرفة باسـ "
وقػػاؿ الػػوزير اإلسػػرائيمي الػػذي كػػاف يتحػػدث فػػي مسػػتوطنة "ميشػػور أدومػػيـ" التػػي وصػػميا لممشػػاركة باحتفػػاالت 

 ".E1حقنا وواجبنا في البناء في منطقة المستوطنة بذكرى إقامة إسرائيؿ، "سنواصؿ 
 77/4/2873، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 إقامة الدولة الصييونية وليست الييوديةاحتجاجا عمى  "إسرائيل"يحرقون عمم  ييودحاخامات  

ف ذكرت القناة العاشرة بالتمفزيوف اإلسػرائيمى أف مجموعػة مػف الحاخامػات الييػود الػذيف ينتمػو : ىاشـ الفخرانى
لمطائفػة الحريديػة، قػػاموا بحػرؽ العمػػـ اإلسػرائيمى فػى مدينػػة "بنػى بػػارؾ" تزامنػًا مػع احتفػػاؿ اإلسػرائيمييف بمػػرور 

 عاما عمى إقامة الدولة العبرية. 65
 65وأضافت القناة العاشرة أف الحريديـ رفعوا الفتة كبيرة مكتوب عمييػا: "الشػعب الييػودى يعمػف حػداده عمػى 

 ة الصييونية وليست الييودية فيى دولة ال تحتكـ بشرائع التوراة".عاما مف إقامة الدول
سرائيمييف لقياميـ بحرؽ العمـ، األمػر  وأشارت القناة العاشرة إلى أف اشتباكات وقعت بيف الحاخامات الييود وا 

 الذى أدى إلى تدخؿ الشرطة اإلسرائيمية لفض االشتباكات.
 76/4/2873، اليوم السابع، مصر

 
 ألف فمسطيني منذ بدء احتالل فمسطين 858: "إسرائيل" اعتقمت الفمسطينير يوم األسي 

، اتخػذ 7974فػي مثػؿ ىػذا اليػـو مػف العػاـ ، أف مجد سػمحافأ، عف 77/4/2873، السفير، بيروتذكرت 
المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني قػػرارًا باعتبػػار السػػابع عشػػر مػػف نيسػػاف يومػػًا لألسػػير الفمسػػطيني، وذلػػؾ تكريمػػًا 

وعمػػى رأسػػيـ أوؿ أسػػير لمثػػورة الفمسػػطينية محمػػود بكػػر حجػػازي، الػػذي أفػػرج عنػػو قبػػؿ ذلػػؾ بػػثالث  لألسػػرى
ليػػػـو  39سػػػنوات فػػػي أوؿ عمميػػػة تبػػػادؿ لألسػػػرى بػػػيف المقاومػػػة الفمسػػػطينية واالحػػػتالؿ. ولكػػػف فػػػي الػػػذكرى الػػػػ

فػرض حقػوقيـ، األسير الفمسطيني، لـ يتغير شيء عمى حاؿ األسرى، مف العنؼ، واألمػراض، واإلضػرابات ل
 واالعتقاالت اإلدارية، فضاًل عف عدـ مباالة غير مسبوقة بقضيتيـ.

يػػـو األسػػير ىػػو يػػػـو لمتػػاريخ، ويػػـو لفمسػػطيف، يػػـو يكػػػرس »، يقػػػوؿ حجػػازي إف «السػػفير»وفػػي حػػديث إلػػى 
ولػـ يتحػدث حجػازي كثيػرًا عػف نفسػو بقػدر مػا «. تضحيات أبنائنا الذيف دفعوا الثمف مف عمرىـ ألجػؿ الػوطف

فمسطيف عروس جميمة جدا، وميرىا غاؿ. ونحف مسػتعدوف »وأضاؼ «. الوفاء لألسرى»أصر عمى ضرورة 
لدفع الثمف. ولكف األسرى عمميا ىـ مف يػدفعوف الػثمف األكبػر، وليػـ ديػف عمينػا، فيػـ مػف ضػحوا بكػؿ شػيء 

 «.مف أجؿ فمسطيف
تقمػػػت إسػػػرائيؿ عمػػػى مػػػدار احتالليػػػا وبحسػػب مػػػا أفػػػادت وزارة شػػػؤوف األسػػػرى والمحػػػرريف الفمسػػػطينية، فقػػػد اع

ألػؼ فمسػػطيني، وتزايػدت االعتقػاالت خػالؿ االنتفاضػػة الفمسػطينية األولػى التػي انطمقػػت  850لفمسػطيف نحػو 
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ألػػؼ حالػػة سػػنويًا، ثػػـ تضػػاعؼ الػػرقـ تقريبػػًا خػػالؿ االنتفاضػػة الثانيػػة التػػي  45لتصػػؿ إلػػى  7987فػػي العػػاـ 
 فمسطيني. 4900معتقاًل إسرائيميًا ومراكز توقيؼ  77يف . وحاليًا، يتوزع ب1000انطمقت في العاـ 

مضػى عمػى  707، أف مف بيف األسػرى فػي سػجوف االحػتالؿ «السفير»وبّينت دراسة لموزارة، حصمت عمييا 
وعميدىـ كريـ يونس، وىو المعتقؿ منذ الخامس مف « أسرى أوسمو»عامًا، وُيعرفوف بػ 10اعتقاليـ أكثر مف 
، فضػاًل 7983، واألسير ماىر يونس المعتقؿ منذ الثامف مػف كػانوف الثػاني العػاـ 7983كانوف الثاني العاـ 

أسػيرًا مضػى عمػى  84، و«جنػراالت الصػبر»آخريف مضى عمى اعتقاليـ ربػع قػرف، ويطمػؽ عمػييـ  14عف 
 «.عمداء األسرى»عامًا، ويطمؽ عمييـ  10اعتقاليـ حوالي 

حركػػة األسػػيرة، ال سػػيما أف أعػػدادىـ مرشػػحة يوميػػا لالرتفػػاع. ويعػػد ممػػؼ األسػػرى المرضػػى األعقػػد بالنسػػبة لم
أسػير  7500حاليػًا حػوالي »المعني بشؤوف األسرة، حممي األعرج فإف ىناؾ « مركز حريات»وبحسب مدير 

يقيمػػػوف بشػػػكؿ شػػػبو دائػػػـ فػػػي  78مػػػريض يعػػػانوف مػػػف اإلىمػػػاؿ الطبػػػي وسػػػوء الرعايػػػة الصػػػحية، مػػػف بيػػػنيـ 
بسػػػبب  77أسػػػرى، مػػػف بيػػػنيـ  107يد فػػػي سػػػجوف االحػػػتالؿ حتػػػى اليػػػـو واستشػػػ«. مستشػػػفى سػػػجف الرممػػػة

نتيجة اإلىماؿ الطبي بعيد استشياد األسػير ميسػرة أبػو حمديػة الشػير الماضػي. ونقمػت دراسػة  54التعذيب و
أسػػيرًا قتمػػوا بعػػد اعتقػػاليـ، وسػػبعة آخػػريف أطمقػػت عمػػييـ النيػػراف مػػف قبػػؿ حػػراس وجنػػود  74وزارة األسػػرى أف 

 تالؿ.سجوف االح
حػوالي  7967فػإف إسػرائيؿ اعتقمػت منػذ العػاـ « نادي األسػير الفمسػطيني»أما لألسيرات فقصة ثانية، ووفقًا لػ
، وتقضػي 1001في األسر، وأقدميف لينا جربوني المعتقمػة منػذ العػاـ  74أربعة آالؼ فمسطينية، بقي منيف 

لػـ تتجػاوز أعمػارىـ السادسػة  35بيػنيـ  طفػاًل مػف 130عامًا. ومف األسػرى أيضػًا،  77حكمًا بالسجف مدتو 
 عشرة.
فإف مجموع األسرى، الذيف خضعوا لالعتقاؿ اإلداري منذ ثمانينيػات القػرف « مركز اإلعالـ الحكومي»ووفقًا لػ

ألػػؼ فمسػطيني. وخػػالؿ االنتفاضػػة الفمسػػطينية الثانيػػة، أصػػدرت المحػػاكـ  40الماضػي، وصػػؿ إلػػى أكثػػر مػػف 
معتقػػػؿ إداري، مػػػف بيػػػنيـ مػػػف جػػػدد  100ألػػػؼ أمػػػر إداري. وىنػػػاؾ حاليػػػًا  79ي العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية حػػػوال

مرة متتالية مدة كؿ منيا ستة أشير. وبحسب المركز، فقػد خفّػت وتيػرة أحكػاـ االعتقػاؿ  71اعتقالو أكثر مف 
 اإلداري مؤخرًا بسبب توالي اإلضرابات مف قبؿ األسرى.

ألسير، مف دوف اإلضاءة عمى سامر العيساوي، األسػير الػذي وال يمكف الحديث عف الحركة األسيرة أو يـو ا
يومػًا، وىػو الػذي بػدأ إضػرابو فػي األوؿ مػف  160يخوض أطوؿ إضراب عف الطعاـ في العالـ، وقد تعدى الػػ

 .1071آب العاـ 
نػادي االسػير الفمسػطيني اكػد بػاف عػدد  ، أفف وليد عوض، ع77/4/2873، القدس العربي، لندنونشرت 

اسيرة وعشرات االطفاؿ ومئػات  75اسير بينيـ  4900سجوف االحتالؿ مطمع العاـ الجاري بمغ  االسرى في
 المرضى.

وعمى ذلؾ الصعيد قالت وزارة االسرى الفمسطينييف اف عدد االسرى المرضى في سجوف االحتالؿ وصؿ ىذا 
 اسير يعانوف امراضا مختمفة. 7400العاـ الى 

اسيرا بحاجة الػى عمميػات عاجمػة وضػرورية  770ناسبة يوـ االسير اف واضافت الوزارة في بياف صحافي بم
اسػػيرا مصػػابا  15يقيمػػوف فػػي مػػا يسػػمى مستشػػفى سػػجف الرممػػة و 76اسػػيرا يعػػانوف اعاقػػات مختمفػػة و 85و

 بالسرطاف.
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بسػبب التعػذيب واالىمػاؿ الطبػي والقتػػؿ  67اسػرى استشػػيدوا منػذ عػاـ  104وبينػت الػوزارة فػي تقريػر ليػا اف 
 د بعد االعتقاؿ او نتيجة الضرب والرصاص الحي ضد االسرى.العم

واكد التقرير اف المئات مف االسرى استشػيدوا بعػد تحػررىـ مػف السػجف متػأثريف بػأمراض ورثوىػا عػف السػجف 
بالمئة مف اجمالي الشيداء استشيدوا  63اسيرا يشكموف  713والتعذيب واالىماؿ الطبي. واوضح التقرير اف 

استشػيدوا منػذ سػبتمبر عػاـ  87واف  1000حتى بػدء انتفاضػة االقصػى عػاـ  67متدة مف عاـ في الفترة الم
 حتى اليـو واخرىـ االسير ميسرة ابو حمدية. 1000

واشار التقرير الى أف اضراب سامر العيساوي منذ تسعة اشير ومماطمة حكومة اسرائيؿ الطويمة فػي االفػراج 
مػػع سػػبؽ االصػػرار مػػف خػػالؿ اسػػتيتارىا بكػػؿ النػػداءات والتحركػػات  عنػػو يعتبػػر قػػرارا وتوجيػػا بقتمػػو واعدامػػو

 الفمسطينية والعربية والدولية.
وحػػذر التقريػػر مػػف اف استشػػياد العيسػػاوي بسػػبب الالمبػػاالة االسػػرائيمية سػػوؼ يفجػػر االوضػػاع فػػي السػػجوف 

ارير الحقوقيػة وخارجيا واف الشعب الفمسطيني لف يحتمؿ سقوط شيداء جدد في صفوؼ االسرى. وتشير التقػ
بالمئػة مػف مجمػؿ المعتقمػيف تعرضػوا لمتعػذيب القاسػي واإلسػاءة مػف قبػؿ المحققػيف والجػيش  90أف ما نسػبتو 
 اإلسرائيمي. 
القػػانوني لشػػؤوف األقميػػة العربيػػة فػػي إسػػرائيؿ أفػػاد، « عدالػػة»مركػػز ، أف 76/4/2873، 48عــرب وأضػػافت 

بمػغ فػي العاشػر مػف « أسػرى أمنيػيف»يف تصػّنفيـ إسػرائيؿ أف عدد األسرى العرب في السجوف اإلسػرائيمية الػذ
قاصػػرًا )تحػػت  135امػػرأة و 74أسػػرى، بيػػنيـ  4804« مصػػمحة السػػجوف»نيسػػاف )أبريػػؿ( الجػػاري وبحسػػب 

أسيرًا مف فمسػطينيي الػداخؿ وأسػيريف مػف  770(. وأشار إلى أف بيف ىذا العدد اليائؿ مف األسرى 78سف الػ
أسػػػيرًا مػػػف القػػػدس  777مػػػف الضػػػّفة الغربيػػػة مػػػنيـ  4099مػػػف قطػػػاع غػػػزة وأسػػػيرًا  536ىضػػػبة الجػػػوالف و

 الشرقية.
، رًدا عمػػػى رسػػػالة 1073نيسػػػاف/ابريؿ  70وبحسػػػب المعطيػػػات التػػػي أفصػػػحت عنيػػػا مصػػػمحة السػػػجوف فػػػي 

المحامّية ريما أّيوب مػف مركػز "عدالػة" التػي طالبػت بكشػؼ وتفصػيؿ أعػداد األسػرى، فمػف بػيف إجمػالي عػدد 
أسيًرا  546معتقاًل إدارًيا و  759أسيًرا موقوًفا حتى نياية اإلجراءات القانونّية ضده، و 7114ؾ األسرى ىنا

مػػػف الضػػػفة(،  455مػػػف القػػػدس، و 17مػػػف فمسػػػطينييف الػػػداخؿ،  78محكوًمػػػا بالسػػػجِف المؤبػػػد )مػػػف بيػػػنيـ 
 أسيًرا محكوميف لفترات زمنّية متفاوتة. 3773و
 
 الميجرة  "خبيزة" إلى قرية "العودة مسيرة"اآلالف في  

التي « مسيرة العودة»شارؾ اآلالؼ مف أبناء الشعب الفمسطيني في الداخؿ أمس بػ : أسعد تمحمي –الناصرة 
وتتػػػزامف مػػػع التقػػػويـ العبػػػري « جمعيػػػة الػػػدفاع عػػػف حقػػػوؽ الميجػػػريف»تنظميػػػا لمعػػػاـ السػػػادس عمػػػى التػػػوالي 

، فػي إشػارة إلػى «يػـو اسػتقالليـ يػـو نكبتنػا»شػعار وتجػري المسػيرة تحػت «. استقالليا»الحتفاالت إسرائيؿ بػ 
التي ىجر فييا مئات آالؼ الفمسطينييف مف ديارىـ عبػر عشػرات المجػازر وىػدـ أكثػر مػف  7948نكبة عاـ 

 قرية ومدينة لتقاـ عمى أنقاضيا مستوطنات ييودية. 530
لييػا اآلالؼ حػامميف األعػالـ السػود الميّجػرة فػي المثمػث الشػمالي ليسػير إ« خبيزة»وتـ ىذا العاـ اختيار قرية 

ومئات أعالـ فمسطيف والالفتات التي حممت كؿ منيا اسـ قرية ميجرة. وحمؿ عدد مف المسنيف مف ميجَّري 
 الداخؿ مفاتيح بيوتيـ التي شردوا منيا.
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وتشػُرد الػذيف رووا لممثمػي وسػائؿ اإلعػالـ حكايػة قػريتيـ « خبيػزة»وكاف بيف المشاركيف عدد مػف مواليػد قريػة 
لكنيا أصبحت مسػتوطنات « مرمى حجر»أىميا وحقيقة أنيـ ممنوعوف مف العودة إلى أراضييـ البعيدة منيـ 

 «.أمالؾ غائبيف»ييودية أو 
حػؽ العػودة حػؽ مقػدَّس غيػر قابػؿ لمتصػرؼ أو »ومنيػا « حػؽ العػودة»ورفع المشاركوف الشعارات التي تؤكػد 

«. لػف ننسػػى ولػػف نغفػػر»، «صػػي وجمػػاعي وغيػر قابػػؿ لمتقػػادـحػػؽ العػودة حػػؽ شخ»و « اإلنابػة أو التفػػويض
وىتػػؼ المشػػاركوف ضػػد سياسػػة إسػػرائيؿ العنصػػرية ضػػد المػػواطنيف العػػرب. وطمػػب المنظمػػوف مػػف مشػػاركيف 

وبػػرز بػػيف المشػػاركيف قػػادة  رفعػػوا أعػػالـ سػػورية بإنزاليػػا درءًا ألي خػػالؼ قػػد يحصػػؿ مػػع مشػػاركيف آخػػريف.
 األحزاب العربية الوطنية

 77/4/2873، اة، لندنالحي
 

 ن حريتيموالخضري يدعو لقوة ضاغطة حتى ينال األسرى الفمسطينيجمال  
دعػػػا النائػػػب جمػػػاؿ الخضػػػري رئػػػيس المجنػػػة الشػػػعبية لمواجيػػػة الحصػػػار إلػػػى تشػػػكيؿ قػػػوة  :ىػػػاني بػػػدر الػػػديف

يوقػػػؼ ضػػاغطة عمػػػى المسػػػتوييف الرسػػػمي والشػػػعبي لينػػػاؿ األسػػرى حػػػريتيـ وحقػػػوقيـ الطبيعيػػػة والمشػػػروعة ول
 السجاف اإلسرائيمي انتياكاتو بحقيـ.

وقاؿ الخضري في يوـ األسير إف أسرى الحرية مكانيـ الطبيعي بيف أىميـ وشػعبيـ، وقػدـ تحيػة خاصػة ليػـ 
 ولعوائميـ وأبنائيـ وىـ يخوضوف أشرؼ معركة لينالوا حريتيـ.

ومسػػاندتيـ والوقػػوؼ معيػػـ وشػػدد عمػػى أف األسػػرى يعطػػوا نمػػوذج لألمػػة أجمػػع ومػػف واجػػب األمػػة مناصػػرتيـ 
كما قدـ الخضري التحيػة لألسػرى المحػرريف، متمنيػًا أف ينػاؿ بػاقي األسػرى فػي  حتى ينالوا حقوقيـ وحريتيـ.

 سجوف االحتالؿ الحرية والفرج القريب.
 76/4/2873، العربي األىرام

 
 
 تحاد األوروبيعمى غرار اال  بإنشاء اتحاد يربط الدول العربية واإلسالمية طالبيعكرمة صبري  

طالػػػب رئػػػيس الييئػػػة اإلسػػػالمية العميػػػا وخطيػػػب المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ الشػػػيخ الػػػدكتور عكرمػػػة : القػػػدس
صبري، بإنشػاء اتحػاد يػربط جميػع الػدوؿ العربيػة واإلسػالمية مػع بعضػيا عمػى غػرار االتحػاد األوروبػي الػذي 

 .7991تأسس منذ عقديف في العاـ 
ري لوفد مف أبناء الجالية اإلسالمية المقيميف في أسػتراليا، ضػـ عػددًا مػف جاء ذلؾ خالؿ استقباؿ الشيخ صب

 األطباء واالقتصادييف والباحثيف والمحاميف برئاسة الدكتور فضؿ بف الطاىر المزىودي.
وناشد الدكتور صبري، األقطار العربية واإلسالمية، بتكثيؼ جيودىا وتعزيز مواقفيا وتوحيد صفوفيا، إلقامة 

مؿ عمى ترسيخ وحدتيا وتعاونيا فػي كافػة المجػاالت، ويزيػؿ الحػدود والحػواجز بينيػا، ويصػبح لػدييا اتحاد يع
قػػوة إسػػتراتيجية عالميػػة، وقػػدرة كبيػػرة عمػػى مواجيػػة التحػػديات واألخطػػار التػػي تحػػدؽ بػػالعرب والمسػػمميف فػػي 

 أرجاء المعمورة.
 77/4/2873، القدس، القدس

 
 يطالبون نتنياىو باالعتراف بيم أسرى حرب  معتقاًل فمسطينياً  728نادي األسير:  
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معػتقاًل فمسػطينيًا فػي السػجوف اإلسػرائيمية رسػالة إلػى رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي  710وّجو : أ ؼ ب - الحياة
بنيػػػاميف نتانيػػػاىو طػػػالبوا فييػػػا بػػػاالعتراؼ بيػػػـ كأسػػػرى حػػػرب، ميػػػدديف بالتصػػػعيد فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ االسػػػتجابة 

 ألسير.لمطمبيـ، كما أعمف نادي ا
طػػػالبوا فػػػي رسػػػالتيـ حكومػػػة  710الفمسػػػطيني فػػػي بيػػػاف وزعػػػو أمػػػس، أف األسػػػرى الػػػػ« نػػػادي األسػػػير»وقػػػاؿ 

باتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة لالعتػػراؼ بنػػا كأسػػرى حػػرب ومنحنػػا الحقػػوؽ واالمتيػػازات المتعمقػػة بػػذلؾ »نتانيػػاىو 
 «.كافة، وفقًا ألحكاـ االتفاقيات والمواثيؽ الدولية

د حقنػا فػي اعتػراؼ حكػومتكـ بنػا كأسػرى حػرب، ونعتبػر ىػذا الكتػاب ميمػة قانونيػة تنتيػي بعػد نؤك»وأضافوا: 
 «.يومًا مف تاريخو حيث عندىا سيكوف مف حقنا المجوء إلى شتى الوسائؿ لتحقيؽ ىذا المطمب 45

ستكوف ىناؾ خطػوات مدروسػة »قدورة فارس إنو في حاؿ رفض مطمب األسرى « نادي األسير»وقاؿ رئيس 
 «.تتابعة، منيا رفض زي مصمحة السجوف ورفضيـ لموقوؼ عمى العد وخطوات أخرىوم

 77/4/2873، الحياة، لندن
 
 عمى العودة إلى القدسيفاوضون العيساوي وىو يصر  خبراء :األسيرمحامي نادي  

فييػا  قاؿ مدير الوحػدة القانونيػة فػي نػادي األسػير المحػامي جػواد بػولس 'إف محػاوالت حثيثػة تحػاوؿ: وكاالت
إسرائيؿ أف تقنع األسير العيساوي بقبوؿ مقترحات ينقميا طواقـ مف ضباط يتوافدوف دوف انقطاع عمى غرفتو 

وأوضح بولس أنو ومف خالؿ أقواؿ العيساوي فإف'مصمحة السجوف' وقواتيا تستعيف،   في مستشفى 'كابالف'.
ف فػي حػاالت األزمػات العصػيبة! وأضػاؼ عمى ما يبدو، بطواقـ مما يصفوف 'بخبراء التفاوض' الذيف يتػدخمو 

أف بعػػض ىػػػؤالء زار العيسػػػاوي ابتػػداء مػػػف يػػػـو الجمعػػػة الماضػػي وحتػػػى البارحػػػة فػػي سػػػاعات المسػػػاء وكػػػاف 
بصػػحبتيـ بعػػض مػػف ضػػباط 'مصػػمحة السػػجوف'. وأدار ىػػؤالء لقػػاء طػػويال مػػع األسػػير العيسػػاوي فػػي محاولػػة 

بػػاف موقػػؼ العيسػػاوي وىيئػػة الػػدفاع سػػترفض المقتػػرح مػػنيـ إليجػػاد مخػػرج السػػيما وأنيػػـ وصػػموا إلػػى قناعػػة 
سػنوات لغػزة أو ألي بمػد آخػر، وأف العيسػاوي يػرفض التعػاطي مػع  70القاضي بإبعاد األسير العيساوي لمدة 

 ىذا الطرح بأي شكؿ مف أشكالو.
عمػى إلى ىػذا أفػاد العيسػاوي بػأف ىػؤالء قػاموا بطػرح بػدائؿ متعػددة وأنػو رفضػيا بشػكؿ مباشػر وأصػر ويصػر 

 موقؼ وحيد إلنياء ىذه األزمة وىو اإلفراج عنو والتوجو الى بيتو في العيسوية.
 76/4/2873، 48عرب 

 
 : االحتالل يزرع فيروسات خطيرة في أجساد األسرىالسقا رانيا محررةالسيرة األ 

بػزرع فيروسػات  تقػوـ اإلسػرائيميةالمحررة رانيا السقا اف قوات االحتالؿ  األسيرةقالت : ايياب مجاىد -عماف 
 منيـ.« لالقتصاص»خطيرة في أجساد األسرى حيف االفراج عنيـ 

وطالبت في مؤتمر صحفي عقػد فػي مجمػع النقابػات امػس المجتمػع الػدولي والمؤسسػات الفمسػطينية بضػرورة 
اخضػػاع األسػػرى المحػػرريف لفحوصػػات طبيػػة شػػاممة، مبينػػة أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف حػػاالت الوفػػاة وقعػػت بحػػؽ 

وأوضحت السقا، أف وزارة االسػرى الفمسػطينية فػي راـ اهلل، ال تعتنػي باالسػرى وال ذوييػـ بعػد  يف.أسرى محرر 
 االفراج عنيـ، متسائمة عف سبب وجود ىذه الوزارة إف لـ تقدـ الرعاية لألسرى خارج السجوف.

 77/4/2873، الدستور، عّمان
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 سجون لـ"يوم واحد"الافة كبإضراًبا شاماًل يخوضون  األسرى: رابطة األسرى والمحررين 
يخػػوض األسػػرى، اليػػوـ، إضػػراًبا شػػاماًل فػػي كافػػة سػػجوف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، لػػػ"يوـ : أحمػػد المصػػري-غػػزة

واحد"، بالتزامف مع ذكرى يػوـ األسػير الفمسػطيني الػذي يوافػؽ السػابع عشػر مػف أبريػؿ/ نيسػاف مػف كػؿ عػاـ، 
 يف في قطاع غزة، أحمد الفميت.وفؽ الناطؽ اإلعالمي باسـ رابطة األسرى والمحرر 

وأوضح الفميت في تصريح لػ"فمسطيف"، أف ىذه الخطوة تأتي رفًضا لسياسات االحػتالؿ اإلسػرائيمي العنصػرية 
الممارسة ضدىـ، ومسػاندًة لػزمالئيـ المضػربيف عػف الطعػاـ الػذيف تػرفض إدارة السػجوف االسػتجابة لمطػالبيـ 

 العادلة والمشروعة.
 76/4/2873، فمسطين أون الين

 
  ": إدارة المعتقالت اإلسرائيمية تعرض مقترحات لتحسين أوضاع األسرىفمسطينمركز "أسرى  

أكػػػد "مركػػػز أسػػػرى فمسػػػطيف" لمدراسػػػات، أف السػػػجانوف فػػػي معػػػتقالت االحػػػتالؿ، عرضػػػوا عمػػػى قػػػادة راـ اهلل: 
 رفيف.لتحسيف شروط حياتيـ، وذلؾ خالؿ لقاء عقد بيف الط  االسرى عددا مف المقترحات

( أف ىػذه المقترحػػات التػي قػػدمتيا إدارة 76/4واوضػح المركػػز فػي بيػػاف لػو تمقتػػو "قػدس بػػرس" اليػـو الثالثػػاء )
المعػػػػػالت، تيػػػػػدؼ الػػػػػى امتصػػػػػاص غضػػػػػب االسػػػػػرى، والتخفيػػػػػؼ مػػػػػف االحتقػػػػػاف الػػػػػذى تشػػػػػيده المعػػػػػتقالت، 

سػػرة ابوحمديػػػو، ومحاولػػػة والممارسػػات القمعيػػػة التػػي تنفػػػذىا االدارة بحقيػػـ، وخاصػػػة بعػػػد استشػػياد االسػػػير مي
 لوقؼ الخطوات االحتجاجية التي ينوى األسرى تنفيذىا احتجاجا عمى ظروفيـ القاسية.

إلى أنو بالنسبة لألسير سامر العيسػاوي، فقػد رفضػت إدارة المعػتقالت إطػالؽ سػراحو  واشار المركز في بيانو
رضى أكد األسرى لسجانييـ استمرار سياسة عمى إبعاده، وفيما يتعمؽ باألسرى الم إلى القدس، وانيـ موافقوف

أسػيرا مريضػا بالسػرطاف،  79-76االىماؿ الطبي، وطالبوا بوقفو، و كػاف رد االدارة بػاف ىنػاؾ االف مػا بػيف 
وىنػاؾ قػرار بالبػدأ بالفحوصػات الشػاممة لكػؿ مػنيـ، والبػدأ بعمميػة عػالج واىتمػاـ بكػؿ واحػد. وبحسػب البيػاف، 

 مميوف شيكؿ، كميزانية العادة تأىيؿ أقساـ مستشفى معتقؿ الرممة. 40ت مبمغ فإف إدارة المعتقالت اعتمد
وناقش األسػرى مػع سػجانييـ قضػايا العػزؿ والزيػارة، ومالبػس األسػرى، إضػافة إلػى تػوفير عػدد مػف الخػدمات 

 داخؿ العنابر والزنازيف، والتي مف شأنيا أف تسيؿ حياة األسرى في المعتقالت.
 76/4/2873قدس برس، 

 
  الفمسطينيون يعطون أنفسيم أرقاًما متسمسمة تعكس خطورة وضعيم الصحي األسرىنادي األسير:  

فػػي خطػػوة تعكػػس مػػدى اإلىمػػاؿ الطبػػي الػػذي يتعرضػػوف لػػو فػػي سػػجوف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، قػػاـ راـ اهلل: 
ا متسمسمسػػة، األسػػرى الفمسػػطينيوف المرضػػى فػػي عيػػادة سػػجف "الرممػػة" اإلسػػرائيمي عمػػى إعطػػاء أنفسػػيـ أرقامػػ

 وذلؾ وفقا لخطورة وضعيـ الصحي وتوقع الوفاة نتيجة سياسية اإلىماؿ الطبي.
( بػػأف "أسػػرى عيػػادة 4|76وأوضػػح "نػػادي األسػػير" الفمسػػطيني فػػي بيػػاف صػػحفي تمقتػػو "قػػدس بػػرس" الثالثػػاء )

شييدا في سجوف ( الذي يرتقي 107سجف "الرممة" قاموا بعد وفاة ميسرة ابو حمدية، والذي كاف األسير رقـ )
االحػػتالؿ، بإعطػػاء أنفسػػيـ أرقػػاـ متسمسػػمة وفقػػًا لخطػػورة وضػػعيـ الصػػحي الصػػعب والخطيػػر، وكػػذلؾ التوقػػع 

 بالوفاة في أية لحظة نتيجة سياسة اإلىماؿ الطبي المتعمد لتصفية ىؤالء األسرى". 
(، لكػػػوف حياتػػػو فػػػي خطػػػر 108وذكػػػر النػػػادي بػػػأف "األسػػػير محمػػػد التػػػاج مػػػف طوبػػػاس حصػػػؿ عمػػػى الػػػرقـ )
 خصوصا بعد تسارع تدىور وضعو الصحي وذلؾ بازدياد التميؼ في الرئة".
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 76/4/2873قدس برس، 
 
 بمعتقل "ريمون" يجبرون األسرى دفع تكاليف ما أتمفوه خالل االحتجاجات  السجانونرياض األشقر:  

غػػزة: كشػػؼ ناشػػط وباحػػث فػػي شػػئوف األسػػرى الفمسػػطينييف، أف السػػجانوف اإلسػػرائيميوف فػػي معتقػػؿ "ريمػػوف" 
 دفع تكاليؼ الكاميرات واألغراض التي تـ تكسيرىا في االحتجاجات األخيرة. أجبروا األسرى ىناؾ عمى 

منػػػت نيتيػػػا تغػػػريـ ( أف إدارة المعتقػػػؿ أع76/4األشػػػقر فػػػي تصػػػريح صػػػحفي اليػػػـو الثالثػػػاء ) وأوضػػػح ريػػػاض
األغػراض التػي حطموىػا خػالؿ   األسرى في األقساـ الثالثة التابعة لحركة "حمػاس" بغرامػة ماليػة تػوازى ثمػف

احتجاجيـ عمى استشياد األسير ميسرة أبو حمدية. وبيف أف إدارة المعتقؿ تفرض غرامات مالية باىظة عمى 
 يف االعتقاؿ.بحجة مخالفة قوان األسرى ألسباب وصفيا بػ "التافية"

 76/4/2873قدس برس، 
 
 تزايد االستيداف اإلسرائيمي لقبة الصخرةمؤسسة القدس الدولية:  

، والتػي 1073أكدت مؤسسة القدس الدولية في تقرير صدر عنيا، أف الفترة الممتدة بيف كانوف الثاني وآذار 
، واسػػتيداًفا لقبػػة الصػػخرة، كمػػا تزامنػػت مػػع األعيػػاد الييوديػػة، شػػيدت تزايػػًدا فػػي اقتحامػػات المسػػجد األقصػػى

 تصاعدت االعتداءات عمى مقبرة مأمف اهلل، في وقت تستمر مخططات تيويد القدس بال ىوادة.
": أف االعتداءات استمرت عمػى 1073وأضاؼ التقرير الذي حمؿ عنواف "حاؿ القدس عف الربع األوؿ لعاـ 

 الييودية، ال سيما "الفصح العبري". المسجد األقصى، حيث تزايدت االقتحامات بمناسبة األعياد
وأشار التقرير الذي وصؿ لػ"فمسطيف" نسػخة عنػو، إلػى تزايػد االسػتيداؼ المتكػرر لقبػة الصػخرة، حيػث حػاوؿ 
المتطرؼ الميكودي عضو الكنيست موشيو فيجمف، اقتحاميا فػي سػابقة لػـ يشػيدىا المسػجد منػذ احتاللػو عػاـ 

.، كما ظيرت في فيمـ وثائقي مف إ7967  نتاج خارجية االحتالؿ لتتالشى ويظير مكانيا "المعبد" المزعـو
ورصػػد التقريػػر كػػذلؾ تصػػاعدت االعتػػداءات عمػػى النسػػاء المرابطػػات فػػي المسػػجد، وفػػرض قيػػود عمريػػة عمػػى 
المصػػػميف عبػػػر منػػػع الرجػػػاؿ ممػػػف ىػػػـ دوف الخمسػػػيف عاًمػػػا مػػػف دخػػػوؿ األقصػػػى، ألداء صػػػالة الجمعػػػة فػػػي 

 ة مف شير آذار.األسابيع الثالثة األخير 
وأشػػار إلػػى االعتػػداءات التػػي تطػػاؿ مقبػػرة مػػأمف اهلل التاريخيػػة اإلسػػالمية كجػػزء مػػف التيويػػد الػػديني والثقػػافي 
الػذي تتعػػرض لػو مدينػػة القػدس، حيػػث تقػـو سػػمطات االحػتالؿ بتجريػػؼ األرض ونػبش القبػػور وتنفيػذ مشػػاريع 

 مميوف دوالر. 3تصؿ قيمتيا إلى حوالي 
موغرافي، لفػػػت التقريػػػر إلػػػى تطػػػورات االسػػػتيطاف الػػػذي شػػػيد تعميقًػػػا فرضػػػتو زيػػػارة الػػػرئيس وفػػػي التيويػػػد الػػػدي

 األمريكي باراؾ أوباما إلى )إسرائيؿ( في آذار، باإلضافة إلى األعياد الييودية.
واعتبر أف حصوؿ األحزاب المؤيدة لالستيطاف عمى الحقائب الوزارية والمجاف البرلمانية المرتبطػة بػو؛ يجعػؿ 

 ستيطاف مادة دسمة مرجحة لمحضور الدائـ عمى الساحة المقدسية في الفترة المقبمة.اال
وأكػػد التقريػػر سػػعي االحػػتالؿ إلػػى تعزيػػز االسػػتيطاف مػػف خػػالؿ شػػؽ طػػرؽ فػػي األحيػػاء المقدسػػية بيػػدؼ ربػػط 

 في بيت حنينا. 17في بيت صفافا، وشارع  4المستوطنات الييودية، كشارع 
 76/4/2873، فمسطين أون الين

 
 عدد من الحاخامات واصموا أمس تدنيس حائط البراق و آالف المستوطنين مؤسسة األقصى:  
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واصػػموا « الحاخامػػات»أف آالؼ المسػػتوطنيف يتقػػدميـ عػػدد مػػف « مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث»أفػػادت 
طينية. وأردفػت لمنكبػة الفمسػ 65فػي الػذكرى الػػ« االسػتقالؿ»أمس تدنيس حائط البراؽ وجواره، وذلؾ احتفاًء بػ 

وغيػرىـ « البيػت الييػودي»مف المستوطنيف يتقػدميـ عػدد مػف أعضػاء الكنيسػت مػف حػزب  3000أف حوالى 
الثمثػػاء فػػي باحػػة حػػائط البػػراؽ )حػػائط المبكػػى لػػدى الييػػود( ونظمػػوا شػػعائر تمموديػػة  –تجمعػػوا ليػػؿ اإلثنػػيف 

ال يتجػػزأ مػػف المسػػجد األقصػػى لػػو أف حػػائط البػػراؽ ىػػو جػػزء « مؤسسػػة األقصػػى»ومراسػػـ احتفاليػػة. وأكػػدت 
قدسيتو الثابتة والمتواصمة، وأف كؿ إجراءات االحتالؿ التي تتصاعد كؿ يـو بحؽ حائط البراؽ وكؿ المنطقة 
المجاورة ومحاولة تكريس تيويدىا لػف تسػتطيع طمػس المعػالـ اإلسػالمية وتغييبيػا، وسػيظؿ المسػجد األقصػى 

التيويديػػة، وأف الحػػؽ اإلسػػالمي سػػيتغّمب فػػي النيايػػة عمػػى التزييػػؼ وكػػؿ َمرافقػػو أقػػوى مػػف أسػػاليب االحػػتالؿ 
 الصييوني التممودي.

 77/4/2873، الحياة، لندن
 
 واعتقاالت في القدس ونابمس " في بيت لحمبرك سميمان" يقتحمونعشرات المستوطنين  

مػػدة الخضػػر وقريػػة اقػػتحـ عشػػرات المسػػتوطنيف، منطقػػة بػػرؾ سػػميماف الواقعػػة بػػيف ب: راـ اهلل ػ أحمػػد رمضػػاف
وأفػػػاد منسػػػؽ لجنػػػة مقاومػػػة الجػػػدار واالسػػػتيطاف فػػػي الخضػػػر أحمػػػد صػػػالح أف  أرطػػػاس جنػػػوب بيػػػت لحػػػـ.

المسػػتوطنيف أقػػاموا طقوسػػًا دينيػػة فػػي المنطقػػة، الفتػػا إلػػى أف ىػػذا العمػػؿ أصػػبح يتكػػرر تحػػت حمايػػة جػػيش 
 " االستيطاني.االحتالؿ، وذلؾ بيدؼ السيطرة عمى المنطقة وضميا إلى مجمع "غوش عتصيوف

وفي سياؽ آخر، اعتقمت الشرطة اإلسػرائيمية خمسػة مقدسػييف، خػالؿ قيػاميـ بتعميػؽ االعػالـ الفمسػطينية فػي 
شارع صالح الديف، بعد قياـ الييود بتعميؽ االعالـ االسرائيمية في شوارع القػدس وعمػى سػيارات المسػتوطنيف 

شػباف بجػروح مختمفػة جػراء االعتػداء عمػييـ بالضػرب بمناسبة ما يسمى "عيد االسػتقالؿ"، فيمػا اصػيب ثالثػة 
اعتقمػت قػػوات االحػػتالؿ شػػابا مػػف و  مػف قبػػؿ مسػػتوطنيف بػػالقرب مػػف مسػتوطنة "حػػومش" غربػػي مدينػػة نػػابمس.

 مخيـ بالطة شرقي نابمس.
 77/4/2873، المستقبل، بيروت

 
 األقصى المسجد يقتحمون  نوالمستوطنعشرات  

رات المسػػػتوطنيف المتطػػػرفيف أمػػػس الثالثػػػاء باحػػػات المسػػػجد األقصػػػى اقػػػتحـ عشػػػ: السػػػبيؿ -القػػػدس المحتمػػػة
 المبارؾ مف جية باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة.

وقػػػاؿ المخػػػتص فػػػي شػػػؤوف القػػػدس جمػػػاؿ عمػػػر إف اقتحػػػاـ المسػػػتوطنيف لألقصػػػى بػػػدأ منػػػذ السػػػاعة السػػػابعة 
 تاد.والنصؼ صباًحا عمى شكؿ مجموعات، وبأعداد غير مسبوقة وليست كالمع

وأضاؼ أف شرطة االحتالؿ تسمح لكافة المستوطنيف بالدخوؿ لممسجد األقصى منذ ساعات الصباح، وتُقػدـ 
ليػػـ كػػؿ التسػػييالت الالزمػػة، بحيػػث ال تحػػدث أي احتكاكػػات أو مواجيػػات مػػع المصػػميف وطالبػػات وطػػالب 

القصػى، ويػؤدوف بعػض وأشػار إلػى أف المسػتوطنيف يتجولػوف فػي سػاحات ا العمـ المتواجػديف داخػؿ المسػجد.
 مستوطًنا. 710الصموات التممودية ثـ يغادروف، مبيًنا أف عدد المقتحميف تجاوز الػ

 77/4/2873، السبيل ، عّمان
 
 نشر أول خارطة لمنكبة الفمسطينية بالعبريةت 48جمعية "ذاكرات" في أراضي  
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ة بالمغػة العبريػة، تشػمؿ أسػماء ، أوؿ خارطػة لمنكبػ7948أطمقت جمعية "ذاكرات" في األراضػي المحتمػة عػاـ 
 .7967البمدات الفمسطينية التي دّمرت منذ انطالقة الحركة الصييونية وحتى حرب عاـ 

وتوضح الخريطػة التػي نشػرت بػالتزامف مػع بػدء الدولػة العبريػة احتفاالتيػا بمناسػبة مػا يسػمى "عيػد اسػتقالليا" 
(، أف 65مػػايو المقبػػؿ الػػذكرى الػػػ) 75يصػػادؼ  وىػػو مػػا اصػػطمح عميػػو اسػػـ "النكبػػة" لػػدى الفمسػػطينييف التػػي

بمػػدة تػػـ ىػػدميا قبػػؿ عػػاـ النكبػػة، وأربعػػة  61بمػػدة فمسػػطينية، وأف  678"العصػػابات الصػػييونية قامػػت بتػػدمير 
، مشيرة إلى أف مائة وسبعة وعشريف 7948عشر بمدة فمسطينية تـ تيجير أىميا بشكؿ جزئي أو مؤقت عاـ 

 .7967ة دّمرت عاـ بمدة سورية وثالث قرى فمسطيني
 76/4/2873، فمسطين أون الين

 
 "فمسطيني -إسرائيمي"يرفض إقامة مباراة بين برشمونة وفريق  "نيياالتحاد الفمسط" 

جػدد المػػواء جبريػػؿ الرجػػوب، رئػػيس االتحػػاد الفمسػطيني لكػػرة القػػدـ، موقفػػو الػػرافض إلقامػػة : ا ؼ ب -راـ اهلل 
فمسػطيني، لكنػو رحػب بالنػادي الكاتػالوني لمعػب  -يػؽ مشػترؾ إسػرائيميمباراة بيف نادي برشمونة اإلسباني وفر 

 مع أي فريؽ فمسطيني.
مػف الصػعب أف تنفػذ مثػؿ ىػذه المبػادرات إذا كػاف »وقاؿ الرجوب في بياف صدر عف االتحاد مساء االثنػيف: 

 «.االحتالؿ الظالـ لنا في كؿ شيء طرفًا فييا وميما كانت األىداؼ
الفاشية في القرف الحادي والعشريف، ويرفض اإللتزاـ بالميثػاؽ »ؿ اإلسرائيمي بممارسة: واتيـ الرجوب االحتال

األولمبي والقوانيف واألخالؽ الرياضية واإلنسانية، ومنع حرية التنقؿ والحركة لمرياضييف الفمسطينييف، وحقيـ 
 «.المشروع في ممارسة الرياضة

منطمقات إيجابية، ونؤكد عمى اعتزازنا بالعالقة القوية التي  النابعة مف»وثمف الرجوب مبادرة نادي برشمونة: 
تجمعنا بو وبرئيسو ساندرو روسيؿ، ونرحب بػأي فريػؽ عػالمي يرغػب فػي زيارتنػا والمعػب مػع فرقنػا الرياضػية 
عمى أرض دولة فمسطيف، أماـ فريؽ رياضػي فمسػطيني خػالص، ولػيس لنػا عالقػة ال مػف قريػب أو بعيػد بأيػة 

 «.تمؾ األندية مع أطراؼ أخرى مبادرات مف قبؿ
 77/4/2873، الحياة، لندن

 
 بإنياء االنقسام الفمسطيني تطالبعريضة جماىيرية  

سػػّممت مجموعػػات مػػف األسػػرى واألسػػرى المحػػرريف والشػػباب والمثقفػػيف فػػي الضػػفة الغربيػػة، : البيػػاف -راـ اهلل
جػػوب إنيػػاء االنقسػػاـ الفمسػػطيني. فػػي قطػػاع غػػزة، عريضػػة جماىيريػػة تؤكػػد و « فمسػػطيف مسػػتقبمنا»ومجموعػػة 

فمسػطينيًا إلنيػاء  9795ىػذه الوثيقػة وقّػع عمييػا »وقاؿ فيمي كنعاف، وىو أحد الموقعيف عمػى العريضػة، إف 
وأضاؼ إف أسرى محرروف أيضًا شاركوا «. سنوات، والتصدي لالحتالؿ 6االنقساـ الفمسطيني المستمر منذ 

تزامف لمكتػػػب الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس فػػػي راـ اهلل، فػػػي التوقيػػػع عمػػػى العريضػػػة، التػػػي سػػػممت بػػػال
 ولمكتب رئيس الوزراء في غزة إسماعيؿ ىنية.

 77/4/2873، البيان، دبي
 
 فوراً  من الفمسطينيين يؤيدون إجراء االنتخابات العامة %86استطالع:  
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العربػػي لمبحػػوث والتنميػػة  أظيػػرت نتػػائج أحػػدث اسػػتطالع لمػػرأي العػػاـ الفمسػػطيني نفػػذه معيػػد العػػالـ راـ اهلل:
% مف عمـو المستطمعة آراؤىـ يؤيدوف إجراء االنتخابات العامػة فػورا، 86"أوراد"، وتـ نشر نتائجو اليوـ، أف 

 %. 83% وفي الضفة الغربية إلى 89ووصمت نسبة التأييد في قطاع غزة إلى 
ثػػر شػػػعبية بحصػػوليا عمػػػى تبػػيف نتػػائج االسػػػتطالع أف حركػػة فػػػتح تحصػػؿ عمػػػى "حصػػة األسػػد" كونيػػػا األكو 

 .% بشكؿ عاـ77أما حركة حماس فتحصؿ عمى  %. 47
وبعػد مػػرور خمسػة أشػػير عمػى توجػػو الػرئيس محمػػود عبػػاس إلػى األمػػـ المتحػدة والحصػػوؿ عمػى وضػػع دولػػة 

بوضػػع مراقػػب، تظيػػر النتػػائج ثباتػػا بشػػعور الفمسػػطينييف بيػػذا االنجػػاز، بينمػػا تظيػػر -فمسػػطينية غيػػر عضػػو
في نسبة الذيف يعتقػدوف بػأف صػد العػدواف عػف قطػاع غػزة وابػراـ اتفػاؽ تيدئػة مػع االسػرائيمييف  النتائج تراجعا

 نقاط( عف استطالع شباط الماضي. 6يعتبر انتصارا  ليـ بتراجع قدره )
نيسػػاف  4-1وجػاءت ىػػذه النتػائج ضػػمف اسػتطالع لمػػرأي العػاـ الفمسػػطيني نفػذه "أوراد" فػػي الفتػرة الواقعػػة بػيف 

مػػف البػػالغيف الفمسػػطينييف مػػف كػػال الجنسػػيف فػػي  7100ينػػة مختػػارة بشػػكؿ عممػػي ومكونػػة مػػف بػػيف ع 1073
 %. 3الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمف نسبة خطأ +

تشػػير نتػػائج االسػػتطالع إلػػى شػػعور سػػمبي لػػدى الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة وغػػزة بالنسػػبة لتحسػػف الوضػػع العػػاـ 
% مػػػف المسػػػتطمعيف بػػػأف المجتمػػػع 51لبيػػػة قػػػدرىا كونػػػو لػػػـ يخػػػرج مػػػف "عنػػػؽ الزجاجػػػة"، حيػػػث صػػػرحت غا
% بػػأف المجتمػػع الفمسػػطيني يسػػير فػػي االتجػػاه 43الفمسػػطيني يسػػير فػػي االتجػػاه الخػػاطئ. فػػي حػػيف، صػػرح 
% فػػي اسػػتطالع كػػانوف األوؿ الماضػػي إلػػػى 78الصػػحيح، لقػػد تراجػػع ىػػذا الشػػعور االيجػػابي فػػػي غػػزة مػػف 

 % في االستطالع الحالي41
شخصػيات  3مف حركة حماس،  4مف حركة فتح،  4شحا لالنتخابات الرئاسية بينيـ مر  71في سباؽ يضـ 

مستقمة ويسارية وممثؿ عف الجياد اإلسالمي، فإف الرئيس محمػود عبػاس يتصػدر اسػتطالعات الػرأي بتفوقػو 
% فػػػي ىػػػذا االسػػػتطالع وبػػػنفس النسػػػب فػػػي الضػػػفة وغػػػزة. ويحصػػػؿ 37عمػػػى منافسػػػيو حيػػػث حصػػػؿ عمػػػى 

% فػػي الضػػفة(. ويحصػػؿ 77% فػػي غػػزة، و76% )73المركػػز الثػػاني بحصػػولو عمػػى  إسػػماعيؿ ىنيػػة عمػػى
% بػأنيـ 19% مصػطفى البرغػوثي، وفػي نفػس الوقػت صػرح 4% لمشػعؿ  و5% و8مرواف البرغوثي عمى 

 % في غزة(.14% في الضفة، و33ال يريدوف التصويت أو لـ يقرروا بعد )
% 37% لمشػعؿ، و13% مقابػؿ 46عباس عمػى في سباؽ ثنائي بيف محمود عباس وخالد مشعؿ، يحصؿ 

سػػػماعيؿ ىنيػػػة فػػػاف نفػػػس  ال يريػػػدوف التصػػػويت أو لػػػـ يقػػػرروا بعػػػد، وفػػػي سػػػباؽ أخػػػر بػػػيف محمػػػود عبػػػاس وا 
السػػيناريو ينطبػػؽ عمييمػػا. عمػػى الػػرغـ مػػف اآلمػػاؿ التػػي عمقيػػا الفمسػػطينيوف عمػػى حركتػػي فػػتح وحمػػاس بعػػد 

بة إلمكانية اتماـ المصالحة فاف نتائج االستطالع تشير إلى إعالف اليدنة والتصويت في األمـ المتحدة بالنس
% فقػػط مػػػف عمػػػـو المسػػتطمعيف بػػػأنيـ متفػػػاؤلوف مػػف امكانيػػػة تحقيػػػؽ 58تراجػػع فػػػي توقعػػاتيـ، حيػػػث صػػػرح 

 نقطة(.  77المصالحة ومقارنة مع استطالع شباط الماضي فإف ىذه النسبة انخفضت )
قيػػيـ االيجػػابي ألداء حكومػػة فيػػاض مقارنػػة مػػع اسػػتطالع شػػػباط تظيػػر النتػػائج الحاليػػة تراجعػػا نسػػبيا فػػي الت

% أداء حكومتػػو بأنػػو 35% مػػف المسػػتطمعيف أداء حكومػػة فيػػاض باإليجػػابي، وقػػيـ 17الماضػػي، حيػػث قػػيـ 
 % أداء حكومتو بالسمبي. 39متوسط، بينما قيـ 

ء حكومتػػو بأنػػو متوسػػط. % أدا17% أداء حكومتػػو باإليجػػابي، وقػػيـ 18أمػػا بالنسػػبة لحكومػػة ىنيػػة، فقػػد قػػيـ 
 % أداء حكومتو بالسمبي. 17بينما قيـ 
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وعنػػػدما سػػػألنا المسػػػتطمعيف عػػػف االختيػػػار بػػػيف الحكػػػومتيف إلدارة المنطقػػػة التػػػي يقطنػػػوف بيػػػا حصػػػمت كػػػال 
 % اختاروا حكومة ىنية(. 17% اختاروا حكومة فياض، و18الحكومتيف عمى نسب متساوية تقريبا )

ي استطاع إسػماعيؿ ىنيػة أف يكػوف فػي المرتبػة األولػى كاختيػار لتػولي منصػب رئػيس لممرة الثالثة عمى التوال
% مػف عمػـو المسػتطمعيف فػي االسػتطالع الحػالي ومقارنػة 16الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، حيػث اختػاره 

% فػي اسػػتطالع 14% )أي بتراجػػع نقطتػيف(، ويميػو فيػاض الػػذي تراجػع مػف18باسػتطالع شػباط فقػد اختػاره 
 نقاط(. 4% في االستطالع الحالي )تراجع 10ط إلى شبا

يصب دليؿ الموافقة عمى األداء العاـ لمقيادات الفمسطينية فػي صػالح الػرئيس محمػود عبػاس مقارنػة مػع بقيػة 
% 38% بػػأنيـ موافقػػوف عمػػى أداء الػػرئيس عبػػاس، فػػي حػػيف صػػرح 55القػػادة، حيػػث صػػرحت غالبيػػة قػػدرىا 

% فػي اسػتطالع 39ة لسػالـ فيػاض فػإف الموافقػة عمػى أداءه شػيد تراجعػا مػف بأنيـ غير موافقيف. أما بالنسب
( نقاط. أما فيما يتعمؽ بإسماعيؿ ىنية فإف الموافقػة عمػى 4% في االستطالع الحالي بتراجع )35شباط إلى 

 نقاط(.  6% في االستطالع الحالي بتراجع قدره )39% في استطالع شباط إلى 45أداءه شيد تراجعا مف 
% فػي اسػتطالع شػباط 44ؾ األمر بالنسبة لخالد مشعؿ الذي شيد دليؿ الموافقة عمى أداءه تراجعا مف وكذل
 % في االستطالع الحالي. 37إلى 

% مف عمـو المسػتطمعيف بػأنيـ تػابعوا األخبػار المتعمقػة بزيػارة الػرئيس االمريكػي بػاراؾ أوبامػا إلػى 69صرح 
رة أوباما كاف أكثر في أوساط عينة الضػفة الغربيػة مػف عينػة قطػاع المنطقة، وتظير النتائج أف االىتماـ بزيا

 % عمى التوالي.56% إلى 77غزة بمعدؿ 
% مػػػػف عمػػػػـو المسػػػػتطمعيف بػػػػأنيـ يؤيػػػػدوف العػػػػودة إلػػػػى المفاوضػػػػات فػػػػي حػػػػاؿ أوقفػػػػت الحكومػػػػة 76صػػػػرح 

سػػػػتطمعيف االسػػػػرائيمي األنشػػػػطة االسػػػػتيطانية فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة والقػػػػدس. بينمػػػػا صػػػػرح حػػػػوالي خمػػػػس الم
% 43% يؤيػػػػػدوف العػػػػػودة إلػػػػػى المفاوضػػػػػات دوف أي شػػػػػروط، و57معارضػػػػػتيـ لػػػػػذلؾ. باإلضػػػػػافة إلػػػػػى أف 

 يعارضونيا.
وعنػػػػدما سػػػػألنا المسػػػػتطمعيف عػػػػف أىػػػػـ االجػػػػراءات الواجػػػػب اتخاذىػػػػا بيػػػػدؼ تقػػػػديـ خطػػػػوات بنػػػػاء الثقػػػػة بػػػػيف 

اج عػػف األسػػرى الفمسػػطينييف % بػػأف االفػػر 74الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف مػػف أجػػؿ البػػدء بالمفاوضػػات، صػػرح 
% بػأف التقميػؿ مػف القيػود المفروضػة 77مف السػجوف االسػرائيمية ىػي القضػية األكثػر الحاحػا، فػي حػيف رأى 

% بأىميػة تسػػييؿ امكانيػػة 9" مػػف أىػـ االجػػراءات، كمػا صػػرح Cعمػى منػػاطؽ السػمطة والمنػػاطؽ المعروفػة بػػػ"
 وصوؿ الفمسطينييف إلى القدس والمناطؽ المقدسة.
 76/4/2873، كز العالم العربي لمبحوث والتنمية )اوراد(مر 

 
 اسرائيمي في غزة سجننسخة من  افتتاح 

سابؽ في غزة، اليـو الثالثاء، لممساعدة في  إسرائيميافتتح الفمسطينيوف نسخة طبؽ االصؿ، مف سجف  :غزة
ذ أسػابيع، فجػػرت ، بعػػد احتجاجػات منػػإسػرائيؿفمسػطيني، سػػجناء فػي  4800تسػميط الضػوء عمػػى محنػة نحػػو 

وقالػػت وكالػػة رويتػػرز فػػي تقريػػر ليػػا بػػأف صػػوراص جداريػػة لزعمػػاء  اشػػتباكات فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة.
مشيوريف لمفصائؿ الفمسطينية، احتجزوا في وقت مف االوقات في سجف السرايا، زينت الموقع، مع الفتة مػف 

  عميو محميا "المسمخ". محتجزا، توفوا في السجف، الذي أطمؽ 71الجمد، عمييا أسماء 
 77/4/2873، القدس، القدس
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 / أبريلخالل النصف األول من نيسان 26استشياد فتيين واعتقال وزارة اإلعالم في رام اهلل:  
طفػػاًل، وفقػػًا لمتقريػػر الػػذي أعدتػػو  16استشػػيد فتيػػيف خػػالؿ النصػػؼ األوؿ مػػف شػػير نيسػػاف، واعتقػػؿ  :راـ اهلل

اإلعػػالـ، موضػػحة أبػػرز االنتياكػػات بحػػؽ األطفػػاؿ الفمسػػطينييف مػػف قبػػؿ قػػوات دائػػرة إعػػالـ الطفػػؿ فػػي وزارة 
عامًا( استشيدا  78عامًا(، وناجي بمبيسي ) 77وبينت الوزارة أف الفتييف عامر نصار ) االحتالؿ اإلسرائيمي.

.4/4بتاريخ   ، خالؿ مواجيات عمى حاجز عناب شرقي مدينة طولكـر
 77/4/2873، القدس، القدس

 
       داخل "منظمة التحرير" : غالبية فمسطينية تؤيد إجراء إصالحاتلإلعالم القدسع لمركز استطال 

كشؼ استطالع لمرأي أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة عف أف غالبية الفمسطينييف يتبنوف فكرة راـ اهلل:  
المؤيػػػديف التفاقيػػػة إجػػػراء إصػػػالحات فػػػي منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، فػػػي الوقػػػت الػػػذي تراجعػػػت فيػػػو نسػػػبة 

وأظيػػر اسػػتطالع لمػػرأي العػػاـ أجػػراه "مركػػز القػػدس لأعػػالـ واالتصػػاؿ" أف الغالبيػػة العظمػػى  "أوسػػمو" بيػػنيـ.
داخػؿ منظمػة التحريػر  في المائة( مف الفمسطينييف، وفقًا لحجـ العينة، يتبنوف فكرة إجػراء إصػالحات 87.5)

 الفمسطينية.
تراجعػػًا فػػي نسػػبة المؤيػػديف التفاقيػػة  القػػدس، نييف مػػف سػػكاف مدينػػةكمػػا رصػػد االسػػتطالع، الػػذي شػػمؿ فمسػػطي

 أوسموا، عقب مضي عقديف عمى توقيعيا، وحسب بياف أصدره المركز مؤخرًا.
فػي  14.6الذي أجري خالؿ شير آذار )مارس( الماضي عف أف ربػع الفمسػطينييف ) الرأي وكشؼ استطالع

في المائة  33.6مو" كاف يصب في مصمحة الفمسطينييف، مقابؿ اتفاقية "أوس المائة( فقط يعتقدوف بأف توقيع
فػي المائػة مػف المسػتطمعة آراؤىػـ بأنػو لػـ يحػدث فرقػًا بالنسػبة  34.9يعتقدوف بأنو أضر بيػـ، فػي حػيف يػرى 

 لمفسمطينييف.
اعتبػػرت الغالبيػػة العظمػػى مػػف الفمسػػطينييف أف ىػػذه القضػػية مقدمػػة عمػػى  وحػػوؿ مسػػألة المصػػالحة الوطنيػػة؛

فػػػي المائػػػة، وفقػػػًا لمعينػػػة، أف عمػػػى حركتػػػي "فػػػتح" و"حمػػػاس" اسػػػتكماؿ  90.3مصػػالح األخػػػرى، حيػػػث يػػػرى ال
سػػرائيمية عمػػى الشػػعب  الجيػػود إلتمػػاـ المصػػالحة الوطنيػػة، حتػػى لػػو أدى ذلػػؾ إلػػى فػػرض عقوبػػات أمريكيػػة وا 

 الفمسطيني. 
لتنسػيؽ األمنػي بػيف السػمطة مف ناحية أخرى؛ أظير االستطالع أف أكثر مف نصؼ الفمسطينييف يعارضػوف ا

فػي المائػة مػف األشػخاص المسػتطمعة آراؤىػـ عػف رغبػتيـ  55.4الفمسطينية والجانب اإلسرائيمي، حيػث عبػر 
في إنياء ىذا التنسيؽ، حتى لو أدى ذلؾ إلى زيادة التوغؿ مػف قبػؿ القػوات اإلسػرائيمية فػي مػا يسػمى منطقػة 

فػػي المائػػة مػػف حجػػـ العينػػة أف ىػػذا النػػوع مػػف  33.8تبػػر "أ" فػػي الضػػفة الغربيػػة، حسػػب رأييػػـ. فػػي حػػيف اع
 التنسيؽ يخدـ الفمسطينييف.

 76/4/2873قدس برس، 
 
 "يوم األسير"بالتزامن مع  لسأسرى اً "السرسك" سفير  

" يومػػا 96أكػػد األسػػير المحػػرر محمػػود السرسػػؾ بطػػؿ معركػػة األمعػػاء الخاويػػة والتػػي اسػػتمرت " :غػػزة / سػػما
عبر اتصاؿ ىاتفى مساء أمػس الثالثػاء مػف النػرويج أف جولتػو المسػتمرة فػى أوروبػا لمركز األسرى لمدراسات 

 ا كبير جدًا بالتزامف مع يوـ األسير الفمسطينى.يا وحقوقيتحقؽ نجاحا اعالم
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الفمسطينييف أماـ مقر الصميب األحمر في  ىكد أف الجولة بدأت مف فرنسا وقاـ بفعالية تضامنية مع األسر أو 
 يية "بػػاريس" مػػع مجموعػػة تضػػامنية، ومػػف ثػػـ تػػـ استضػػافتو ليػػوميف فػػى البرلمػػاف األوروبػػالعاصػػمة الفرنسػػ

نػػواب عمػػى انفػػراد وأدلػػى أمػػاميـ بشػػيادة حيػػة عػػف انتياكػػات االحػػتالؿ بحػػؽ األسػػرى وطالػػب  7واجتمػػع مػػع 
 تفاقيات.واال ياالنسان يبحماية قانونية وانسانية ليـ وتجريـ اسرائيؿ عمى عدـ التزاميا بالقانوف الدول

وأضػػاؼ السرسػػؾ أف وزارة ، وأضػػاؼ السرسػػؾ أف الجولػػة األوروبيػػة متواصػػمة وأنػػو متواجػػد اآلف فػػى النػػرويج
الخارجيػػة النرويجيػػة أكػػدت مطالبتيػػا اسػػرائيؿ بانيػػاء ىػػذا الممػػؼ مؤكػػدا أف وزارة الخارجيػػة االسػػرائيمية طمبػػت 

تحػػػت منظمػػػة  يوينضػػػو  يعػػػة بأنػػػو ارىػػػابمػػػف األوروبيػػػيف عػػػدـ اسػػػتقبالو أو التعامػػػؿ معػػػو متذر  يبشػػػكؿ رسػػػم
 مصنفة ارىابية األمر الذى رفضو األوروبيوف.

يطاليػا وأنػو ا  ىولنػدا، و  يوأكد السرسؾ لمركز األسرى أف جولتو مسػتمرة وأنػو سيشػارؾ فػى فعاليػات لألسػرى فػ
والتػػى سيخصصػػيا عػػف معانػػاة األسػػرى وعػػف  18/4/1073سيشػػارؾ بكممػػة فػػى احتفػػاؿ ميالنػػو السػػنوى فػػى 

 نتياكات اسرائيؿ بحقيـ.ا
 77/4/2873، وكالة سما اإلخبارية

 
 كاممةمشروع نشر أعمال الشاعر محمود درويش  طمقتدار "راية لمنشر"  

إطالقيػا مشػػروع نشػػر األعمػاؿ الكاممػػة لمشػػاعر محمػػود ’ دار رايػػة لمنشػػر‘زىيػػر أنػػدراوس: أعمنػت  - الناصػرة
 ية التي أنجزىا عمى مدى نصؼ قرف مف اإلبداع.(، والتي تتضّمف أعمالو األدب1008-7947درويش )

حظي أدب محمود درويش بمكانة مرموقة في ذاكػرة شػعبو الفمسػطيني وفػي المشػيد العربػي واإلنسػاني، حتػى 
بات اسمو مرادًفا لفمسطيف، قضّيًة ومعنى، إذ حمميا عمى جناح قصيدتو وحّمميا أفقًػا جماليًّػا وحضػاريًّا عػابًرا 

 لمحدود والمغات.
 77/4/2873، لقدس العربي، لندنا

 
 تجاه الدقامسة "إسرائيل"السفير األردني في  تصريحاتن يدت المسممين خواناإلاألردن: جماعة  

المسمميف بشدة بما وصفتو "بالموقؼ الرسمي المتخاذؿ" الذي عبر عنو  اإلخوافنددت جماعة : خميؿ قنديؿ
حمد الدقامسة ووصؼ أسراح الجندي  إطالؽاينة بعدـ لدى الكياف الصييوني بتعيده لمصي األردنيالسفير 

 "القاتؿ".ػالسفير لمجندي الدقامسة ب
 يأتياستمرار اعتقاؿ الدقامسة  أف ،76/4الثالثاء  في تصريح صحفي صادر عنيا يـو ،جماعةالواعتبرت 

 خصباً  ة ومرتعاً ساحة مستباحة لمسيادة الوطني األردفاستجابة لممطالب واإلمالءات الصييونية "التي تريد 
والدبموماسي والتطبيع االقتصادي واالجتماعي والتربوي والتعميمي والثقافي األمني لمنفوذ والتجسس واالختراؽ 

بحكـ السياسة  أصبحخط لممواجية والذي  أطوؿوالعالقات اآلثمة وتوظيؼ الدور الرسمي في حماية 
استمرار ىذا المسار يمثؿ "خيانة  أفمعتبرة  رخاًء"واست أمناالحدود  أكثرالرسمية المرتينة لمصالح العدو 

وطنية تغضب اهلل عز وجؿ ولطخة عار في تاريخ الذيف صنعوا تمؾ الميزلة المسماة "اتفاقية وادي عربة" 
 ووقعوا عمييا".

ف أالش بأصحابمطالبة مف وصفتيـ  ،واستنكرت الجماعة "تجاىؿ النظاـ لممطالب الوطنية المستمرة"
 األسرى إطالؽوالعمؿ عمى ، الفوري عف الدقامسة واإلفراجتجابة العاجمة لنداء الوطف بضرورة االس
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التوافؽ الوطني  إنتاج"والتوقؼ عف عبث المناورات السياسية العاجزة عف  ،لدى الكياف الصييوني األردنييف
 في السيادة والسمطة". األردنيالجاد والذي يعيد حؽ الشعب  اإلصالحالقادر عمى 

 77/4/2873ل، عّمان، السبي
 

 المعتقمون األردنيون يبدأون اإلضراب عن الطعام بداية الشير المقبل 
عف  مفتوحاً  إضراباً في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي أنيـ سيبدأوف  األردنيوفأعمف األسرى : الضفة الغربية

ؿ عاجؿ لتأميف زيارات وبشك األردنيةبتحقيؽ مطالبيـ والمتمثمة في تحرؾ الحكومة  إالالطعاـ لف ينتيي 
 .األردفشيرية ودورية ومستمرة ألىميـ في 

لقد صبرنا حتى مّؿ الصبر مف صبرنا، وانتظرنا وطاؿ االنتظار، ووصمنا "في بياف صحفي:  األسرىوقاؿ 
رساؿ وفد إ وشددوا عمى ضرورة ."المرحمة التي ال عنواف ليا إاّل صيحة المضطر إّما الكرامة أو الشيادة إلى

 بمغ ي األردنييف، الذيف األسرىوبشكؿ عاجؿ لالطمئناف عمى صحة جميع طبي 
 

 األردنييف األسرىعدـ المساس بحقوؽ ػ"ب بالتعيد ردنيةالحكومة األطالبوا و  أسيرًا،خمسة وعشريف  ىـعدد
رجاع  ."الوطنية التي سحبت مف بعضيـ األرقاـ وا 

 77/4/2873السبيل، عّمان، 
 

 .. حممة لترميم بيوت البمدة القديمة في القدس"ودىاصمفمنشعل قناديل األردن: " 
ـ أ أؼحياة  إذاعةجؿ فمسطيف والقدس في نقابة الميندسيف بالتعاوف مع أتطمؽ لجنة ميندسوف مف : عماف

ترميـ بيوت البمدة القديمة في القدس  إلىوالتي تيدؼ  "،فمنشعؿ قناديؿ صمودىا"المقبؿ حممة  األربعاء
 جية االقتحامات الصييونية والحفاظ عمى ىويتيـ المقدسية.في موا أىميالتثبيت 

الحممة التي تعد الثانية مف نوعيا التي تطمقيا المجنة بالتعاوف مع  إفبدر ناصر  .وقاؿ رئيس المجنة ـ
جمع التبرعات النقدية لمحممة التي بدأتيا نقابة  إلىـ وقناة اليرموؾ الفضائية تيدؼ أ أؼحياة  إذاعة

 بقيمة مميوف دينار. منزالً  78وكاف مف نتائجيا ترميـ  أعواـبؿ ثالثة الميندسيف ق
جمع مبالغ  إلىدينار واف الحممة المقبمة تيدؼ  ألؼ 150جمعت مبمغ  األولىف الحممة أناصر  وأضاؼ

عدد المنازؿ والمشاريع  أفلى إ مشيراً  كبر لمواجية التحديات المتزايدة التي تتعرض ليا المدينة المقدسة،أ
نحو عشرة مشاريع تقدر كمفة ترميميا  إلىالتي تنوي المجنة ترميميا مف خالؿ مركز النقابة في القدس يصؿ 

 ما يقارب المميوف دوالر.
 77/4/2873الدستور، عمان، 

 
 في إدارة مقرات تعذيب إسرائيميةتؤكد تورط الشركة  "جي فور أس"حممة مقاطعة شركة  

(، في يوـ األسير الفمسطيني، عرضت فيو G4S)" فور أس حممة مقاطعة شركة جي"صدر بياف عف 
لتورط الشركة في منظومة االحتالؿ والقمع اإلسرائيمية، ووقعت عميو تسع عشرة منظمة حقوقية ومدنية، في 

 األربعاء مؤتمرًا صحافيًا، ظير اليوـ "حممة مقاطعة داعمي إسرائيؿ"وتنظـ  مصر وفمسطيف واألردف ولبناف.
 .بيروت لمبنانيةالعاصمة ا في
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مسؤوؿ برنامج حقوؽ ، يجيب وحدىا لحممة المقاطعة "جي فور أس"ر الشركة األمنية ااختي وعف أسباب
نحف كمنظمات مدنية وحقوقية معنية  الناشطة في الحممة، وساـ صميبي: "مؤسسة عامؿ"اإلنساف في 

دوف استثناء. لكف اخترنا اليـو ، نقاطع الشركات كميا مف "إسرائيؿػ"بقضية مقاطعة الشركات الداعمة ل
، وىي شركة متخصصة بأنظمة الحماية واألمف، نظرًا لتورطيا في "جي فور أس"تكثيؼ جيودنا في مواجية 

إدارة مقرات الشرطة اإلسرائيمية وبعض مراكز االحتجاز واالستجواب اإلسرائيمية المعروفة بتعذيب المعتقميف 
فحسب، بؿ  "إسرائيؿػ"مومات في تقارير عالمية. الشركة ليست داعمة لالفمسطينييف. وقد تـ توثيؽ ىذه المع

متورطة بانتياكات واسعة لحقوؽ اإلنساف! لذلؾ، قررنا إطالؽ حممة مقاطعة واسعة ضد الشركة، واعتبارىا 
 األسوأ عمى مستوى العالـ.

فعاليات وحمالت أخيرًا  خجواًل عمى المستوى العربي، لكف ُنظمت "جي فور أس"الحراؾ ضد مشيرًا إلى أف "
المجنة الوطنية لمقاطعة »في دوؿ عربية عدة، إال أنيا بقيت في نطاؽ ضّيؽ. صدور تقارير وبيانات عف 

 ."إسرائيؿ وسحب االستثمارات منيا وفرض العقوبات عمييا
قضية رأي عاـ، لمضغط عمى  "جي فور أس"ىدفنا أف نجعؿ موضوع مقاطعة شركة وشدد عمى أف "

ت العربية باستبعادىا مف المناقصات العامة والخاصة، كما لمضغط عمى الشركات باالمتناع عف الحكوما
 ."التعامؿ معيا

 77/4/2873السفير، بيروت، 
 

 تطالب بإطالق فوري لسأسرى الفمسطينيين الدول العربية جامعة 
سػرى الفمسػطينييف، وأكػدت طالبػت جامعػة الػدوؿ العربيػة، أمػس، بػاإلفراج الفػوري عػف األ ”:الخميج“ -القاىرة 

أنيػػا تكثػػؼ جيودىػػا واتصػػاالتيا مػػع المنظمػػات الدوليػػة لمضػػغط عمػػى سػػمطات االحػػتالؿ لالمتثػػاؿ لالتفاقيػػات 
 الدولية، خاصة اتفاقيتي جنيؼ الثالثة والرابعة.

قضػػػية األسػػػرى “وقالػػػت الجامعػػػة فػػػي بيػػػاف أصػػػدرتو لمناسػػػبة حمػػػوؿ اليػػػـو العربػػػي لألسػػػير الفمسػػػطيني، إف 
، تمػػس كػػؿ بيػػت فمسػػطيني وعربػػي لمػػا ليػػا مػػف أبعػػاد ”اإلسػػرائيمي“سػػطينييف والعػػرب فػػي سػػجوف االحػػتالؿ الفم

السػػمطة القائمػػة بػػاالحتالؿ تمػػارس ضػػد األسػػرى العديػػد مػػف االنتياكػػات والممارسػػات “وأضػػافت أف  إنسػػانية،
 ”.بأسره القمعية وتعرضيـ لتعذيب وحشي في إطار حممة العدواف الشامؿ عمى الشعب الفمسطيني

 77/4/2873الخميج، الشارقة، 
 
 "إسرائيل"بسجون  فمسطينيمعتقل  4988"األطباء العرب" يعمن تضامنو مع مصر:  

أعربػت لجنػة العالقػات الخارجيػة باتحػاد األطبػاء العػرب عػف تضػامنيا الكامػؿ مػع األسػرى : وليد عبد السػالـ
، أنيػػا لػػػف 76/4/1073 ليػػا يػػوـ، الثالثػػػاءبيػػػاف  فػػي، مؤكػػػدة الصػػييونيسػػػجوف االحػػتالؿ  فػػيالفمسػػطينييف 

طفػاًل  135معػتقاًل وأسػيرًا بيػنيـ  4900لجػاف االتحػاد عػف بػذؿ الجيػود لمتعريػؼ بقضػية نحػو  وبػاقيتتوقؼ 
ودعا البياف الجامعة العربية ومنظمة التعػاوف  نائبًا تشريعيًا، باإلضافة إلى وزيريف سابقيف. 74معتقمة و74و

ليػة إلػػى الضػػغط عمػى االحػػتالؿ لمعاممػة ىػػؤالء األسػػرى وفقػًا لممواثيػػؽ والمعاىػػدات والمنظمػػات الدو  اإلسػالمي
 الدولية.

 76/4/2873اليوم السابع، مصر، 
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 اليد الداعمة لتيويد القدس الفمسطينية سمطان: السمطة صالح الداعية 
ري, أف السػمطة صػالح سػمطاف الداعيػة والمفكػر اإلسػالمي المصػ د.أكػد : حمزة أبػو الطػرابيش - الرسالة نت

الفمسطينية في راـ اهلل ىي اليػد الداعمػة باسػتمرار الممارسػات التيويديػة التػي ترتكبيػا "إسػرائيؿ" بحػؽ المسػجد 
األقصى, مشددًا أف بإبراميا اتفاقيات مع االحتالؿ  أمثاؿ " أوسمو" أعطت لو غطاء يتستر بو لمسيطرة عمػى 

 القدس.
ة القػػػدس مسػػػاء الثالثػػػاء، إف السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي الضػػػفة وقػػػاؿ سػػػمطاف فػػػي تصػػػريح متمفػػػز عمػػػى فضػػػائي

المحتمة ىي اليد األولى في استكماؿ المنيجي "االسرائيمي" بتدنيسو لألقصى, مضيفًا "إنيا تنازلت عػف الحػؽ 
ورأى أف تنػازؿ  الفمسطيني في استرجاع حقوقو مػف خػالؿ وقوعيػا فػي وحػؿ االتفاقيػات والمفاوضػات الزائفػة".

حقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني، وتػػرؾ االحػػتالؿ يسػػتكمؿ مخططاتػػو التيويديػػة ىػػو  بمنزلػػة "الخيانػػة"  السػػمطة عػػف
 لمقضية الفمسطينية.

 77/4/2873الرسالة، فمسطين، 
 

 : القضية الفمسطينية قضية دين وعقيدةفي مصر المتحدث باسم طالب اإلخوان المسممين 
الؼ العالمي لنصرة القدس وأكاديمية بيػت المقػدس، نظـ اتحاد طالب جامعة األزىر واالئت: ىشاـ الصافورى

قاعػػة كميػػة الصػػيدلة بنػػات بجامعػػػة  فػػيالميرجػػاف األوؿ لمقػػدس تحػػت شػػعار "األسػػير الفمسػػطيني ألػػػـ وأمػػؿ" 
عبػػد الػػرحمف البػػر عميػػد كميػػة أصػػوؿ الػػديف فػػرع المنصػػورة ورئػػيس االئػػتالؼ  د.األزىػػر، بحضػػور كػػؿ مػػف 

 .أبو مرزوؽ نائب رئيس حركة حماسموسى  و د.العالمى لنصرة القدس، 
لطػػالب  العػػالميوقػػاؿ المتحػػدث الرسػػمي باسػػـ طػػالب اإلخػػواف المسػػمميف بجامعػػات مصػػر ورئػػيس االتحػػاد 

األمػػـ المتحػػدة، وليسػػت قضػػية أمػػف  فػػينصػػرة فمسػػطيف، إف القضػػية الفمسػػطينية ليسػػت قضػػية نترافػػع لحميػػا 
ديننػػػا  فػػػية األزىػػػر، فػػػإف فرطنػػػا فييػػػا فإننػػػا نفػػػرط جامعػػػ فػػػي، لكنيػػػا قضػػػية ديػػػف وعقيػػػدة تربينػػػا عمييػػػا قػػػومي

 سمـ األولويات . فيوعقيدتنا، ونحف قادروف عمى تحمميا وقيادتيا، ونريد أف تكوف 
 76/4/2873األىرام العربي، 

 
  يصل غزة لممشاركة في إحياء "يوم األسير" الفمسطيني مصريوفد  

، إلى قطاع غزة وفد الفنانيف 76/4/1073قدس برس: وصؿ مساء يوـ الثالثاء  -غزة )فمسطيف( 
 واإلعالمييف المصرييف، عبر معبر رفح جنوب القطاع.

ويضـ الوفد حوالي خمسة وعشريف شخصًا مف بينيـ فرقة "شظايا المسرحية"، حيث مف المتوقع أف ُيقيـ 
 الوفد في غػزة حتى مساء يـو الخميس المقبؿ.
ة الستقباؿ الوفود أف زيارة الوفد تأتي في سياؽ التضامف مع وأفاد عالء البطة نائب رئيس المجنة الحكومي

 األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، حيث تتزامف زيارتيـ مع "يـو األسير" الفمسطيني.
 76/4/2873قدس برس، 

 
 ةسوريمن مميون دوالر لالجئين الفمسطينيين  75بقيمة مساعدات تقدم  الكويت 

لمسػػاعدة الالجئػػيف الفمسػػطينييف  لألونػػروامميػػوف دوالر  75ػ بػػ ،75/4/1073أمػػس تبرعػػت الكويػػت أوؿ مػػف 
 عمى تحمؿ ما يواجيونو مف معاناة في سورية.
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مميػوف دوالر  75 وقدـ المندوب الػدائـ لمكويػت لػدى األمػـ المتحػدة السػفير منصػور عيػاد العتيبػي شػيكا بقيمػة
ذا لمتعيد الذي أعمف عنو أمير البالد الشيخ صباح لمدير مكتب األونروا في نيويورؾ ريتشارد رايت وذلؾ تنفي

 يناير الماضي. 30األحمد في المؤتمر الدولي لممانحيف الذي عقد في الكويت يـو 
 77/4/2873السياسة الكويت، 

 
 

 في فمسطينمميون درىم لجامعة القدس  3667بقيمة  ظبي لمتنمية صندوق أبومن  منحة مالية 
زايد آؿ نييػاف نائػب رئػيس مجمػس الػوزراء وزيػر شػؤوف الرئاسػة رئػيس مجمػس شيد الشيخ منصور بف  :)واـ(

بف زايد آؿ نيياف وزير الخارجيػة، أمػس، توقيػع مػذكرة تفػاىـ  عبد اهللالشيخ و ظبي لمتنمية،  إدارة صندوؽ أبو
 36,7وبموجػػب ىػػذه االتفاقيػػة، يقػػدـ الصػػندوؽ  بػػيف صػػندوؽ أبػػوظبي لمتنميػػة وجامعػػة القػػدس فػػي فمسػػطيف.

 يوف درىـ منحة مالية لدعـ ىذه المؤسسة التعميمية، لتعزيز مسيرة التنمية في فمسطيف بمختمؼ المجاالت.مم
وقع المذكرة التػي جػرت فػي مقػر وزارة شػؤوف الرئاسػة، محمػد سػيؼ السػويدي المػدير العػاـ لصػندوؽ أبػوظبي 

 لمتنمية باإلنابة، والدكتور سري نسيبة رئيس جامعة القدس بفمسطيف.
 77/4/2873ج، الشارقة، الخمي

 
 "إسرائيل"المتورطة مع " جي فور أس"دعو إلى مقاطعة شركة ي "تمكين"مركز  

دعػػا مركػػز "تمكػػيف" لممسػػاعدة القانونيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف إلػػى جانػػب منظمػػات حقوقيػػة : نجػػاة شػػناعة -السػػبيؿ
 ي."جي فور اس"، بسبب تورطيا مع االحتالؿ اإلسرائيم G4Sمقاطعة شركة  إلىعربية 
في بيانو الصادر بمناسبة يـو األسػير الفمسػطيني أمػس، إف شػركة جػي فػور اس، شػركة دوليػة  "تمكيف"وقاؿ 

" تػػوفير إسػػرائيؿتقػػوـ بخػػدمات الحراسػػة الخاصػػة، ومػػف ضػػمف خػػدماتيا أيضػػا مػػف خػػالؿ شػػركتيا التابعػػة فػػي "
ات لمقػػػػر الشػػػػرطة معػػػػدات لحػػػػواجز االحػػػػتالؿ والمسػػػػتوطنات فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة، فضػػػػال عػػػػف تػػػػوفير معػػػػد

 وبعض مراكز االحتجاز واالستجواب ىناؾ. اإلسرائيمية
وطالبت المنظمات الموقعة عمى البياف في كؿ مػف مصػر وفمسػطيف ولبنػاف إضػافة لػألردف، بإيقػاؼ التعامػؿ 
مػػع الشػػركة واسػػتبعادىا مػػف المناقصػػات العامػػة والخاصػػة، داعيػػة المكاتػػب اإلقميميػػة لمقاطعػػة "إسػػرائيؿ" فػػي 

 العربية عمى حظر التعامؿ مع الشركة. الدوؿ
وطالبػػت المنظمػػات االتحػػاد األوروبػػي بػػالتخمي عػػف الشػػركة فػػي إدارة مؤسسػػاتيا ال سػػيما بعثاتيػػا الدبموماسػػية 
في الدوؿ العربية، الفتة إلى قرار البرلماف األوروبي عدـ تجديد العقد لمشركة بسبب عمميا مع إدارة السػجوف 

 .اإلسرائيمية
 77/4/2873مان، السبيل، ع

 
 "الذي ال ينكسر معيا" بذكرى قياميا ويؤكد عمى التحالف "إسرائيل" يينئأوباما  

بالذكرى الخامسة والستيف لقياميا، مجددًا  "إسرائيؿ"ىنأ الرئيس األميركي باراؾ أوباما : يو بي آي -واشنطف 
 ."التأكيد عمى التحالؼ "الذي ال ينكسر" بينيا وبيف الواليات المتحدة
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بػػػ"اسمو وباسػػـ الشػػعب األميركػػي بالػػذكرى الخامسػػة  "إسػػرائيؿ"وىّنػػأ أوبامػػا، فػػي بيػػاف وزعػػو البيػػت األبػػيض، 
وقػاؿ إنػػو "فػي ىػذه الػذكرى، نؤكػػد مػف جديػد عمػى التحػػالؼ  والسػتيف لمػا يعػرؼ فػي إسػػرائيؿ بيػـو االسػتقالؿ".

 في العيش بأمف وسالـ". الذي ال ينكسر بيف بمدينا وتصميمنا المشترؾ عمى تحقيؽ أحالـ شعبنا
عامػػًا، "أدرؾ الشػػعب الييػػودي حممػػو بػػأف يكػػوف سػػيد مصػػيره فػػي دولتػػو  65واعتبػػر أنػػو فػػي ىػػذا التػػاريخ قبػػؿ 

ذات السػػػيادة، ومنػػػػذ تمػػػػؾ المحظػػػة لػػػػـ يكػػػػف إلسػػػػرائيؿ الحػػػرة والمسػػػػتقمة صػػػػديؽ وحميػػػؼ أعظػػػػـ مػػػػف الواليػػػػات 
الماضػي، إف "أمتينػا تقفػاف معػًا ألف ذلػؾ يجعػؿ بمػدينا ما قالو خػالؿ زيارتػو إلسػرائيؿ الشػير  ، مكرراالمتحدة"

 أكثر أمنًا وقوة وازدىارًا، ويجعؿ العالـ مكانًا أفضؿ".

77/4/2873الحياة، لندن،   
 
 
 

 
 مميون دوالر 228بـتمّول القبة الحديدية س : الواليات المتحدةبرس فرانسلوثائق  

الػدفاع األميركيػة، اطمعػت عمييػا وكالػة فػرانس بػرس، أفادت وثػائؽ تتعمػؽ بميزانيػة وزارة : أ ؼ ب -واشنطف 
مميػوف دوالر  110أف الواليات المتحػدة تنػوي تمويػؿ منظومػة القبػة الحديديػة الدفاعيػة المضػادة لمصػواريخ بػػ" 

 "، بعد االقتطاعات في الميزانية.1074لمسنة المالية 
، 1073ي األوؿ مػف تشػريف األوؿ/أكتػوبر ، والتػي تبػدأ فػ1074وجاء في الميزانية التي قدمت لمسنة المالية 

مميػػوف دوالر لمقبػػة الحديديػػة"، كمػػا تفيػػد وثػػائؽ وكالػػة الػػدفاع  110,3أف "وزارة الػػدفاع األميركيػػة تنػػوي إنفػػاؽ 
مميػوف دوالر  767كما تنوي الوزارة أيضًا تخصػيص ميزانيػة تبمػغ  الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع األميركية.

 .1075دية في لمنظومة القبة الحدي
، اقتػراح قػانوف لتمويػؿ برنػامج 1071وقد أقر مجمس النواب، الذي ييػيمف عميػو الجميوريػوف، فػي أيار/مػايو 

 مميوف دوالر. 680القبة الحديدية ب 
مميارات دوالر في السنة، وتيدؼ إلى تأميف "تفوؽ عسػكري  3 "إسرائيؿػ"وتبمغ المساعدة العسكرية األميركية ل

 عمى البمداف األخرى في المنطقة"، كما ينص القانوف األميركي. "ؿإسرائيػ"نوعي ل
قاذفػػات مػػزودة كػػؿ  3وتتضػػمف كػػؿ بطاريػػة رادارًا لكشػػؼ الطػػائرات وتعقبيػػا، ومنظومػػة تحكػػـ فػػي اإلطػػالؽ و

كمػػػـ لػػػدى  70إلػػػى  4وتتػػػيح المنظومػػػة إسػػػقاط صػػػواريخ يبمػػػغ مػػػداىا مػػػف  صػػػاروخ اعتراضػػػي. 10منيػػػا ب 
، 1071اليتيا في اليجـو اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة في تشريف الثػاني/نوفمبر إطالقيا. وقد ثبتت فع

 بحسب صحيفة أميركية.
صػػػاروخ مػػػف قطػػػاع غػػػزة. وصػػواريخ القبػػػة الحديديػػػة التػػػي ال تطمػػػؽ إال عنػػػدما تيػػػدد  7500وقػػد أطمػػػؽ نحػػػو 

%، كمػػا 84بنسػػبة  ، أي مػػا يعػػد نجاحػػاً 58صػػاروخًا وأخطػػأت  417الصػػواريخ المنػػاطؽ المأىولػػة، أسػػقطت 
 ذكرت صحيفة نيويورؾ تايمز.

77/4/2873الحياة، لندن،   
 

 ىجوم عمى إيران حال شنّ  " فيإسرائيل" ستدعمالواليات المتحدة  :األمريكي الشيوخمجمس  
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" أعمنػػت لجنػػة الخارجيػػة فػػي 65بمػػا يسػػمى "يػػـو االسػػتقالؿ الػػػ "إسػػرائيؿ"بػػالتزامف مػػع احتفػػاالت : 48 عػػػرب
ألمريكي أف "الواليات المتحدة ستقؼ إلى جانب إسرائيؿ في حاؿ اضطرت األخيرة إلى القياـ مجمس الشيوخ ا

 بعممية عسكرية وتمارس حقيا في الدفاع عف نفسيا إزاء التيديد اإليراني".
بالمسػػػػاعدة الدبموماسػػػػية والعسػػػػكرية واالقتصػػػػادية  "إسػػػػرائيؿ"وجػػػػاء فػػػػي القػػػػرار أف الواليػػػػات المتحػػػػدة سػػػػتزود 

 بحسب القرار. ،في "الدفاع عف أراضييا ومواطنييا ووجودىا"وتساندىا 
وتضمف القرار أف سياسة واشنطف ىي منع إيػراف مػف حيػازة أسػمحة نوويػة، واتخػاذ الخطػوات المطموبػة لتنفيػذ 

 ىذه السياسة. ويطالب القرار الرئيس األمريكي باراؾ أوباما بالتشديد في فرض العقوبات عمى طيراف.
77/4/2873، 48عرب   

 

 ونتنياىو عباس مع مقاءاتوباختراق  أيتحقيق ب: كيري فشل "إسرائيل"لدى  األمريكيالسفير  
فػػي احتمػػاالت إنجػػاز اختػػراؽ  ،داف شػػابيرو ،شػػّكؾ السػػفير األمريكػػي لػػدى إسػػرائيؿ  :سػػما –القػػدس المحتمػػة 

 والفمسطينييف.  "إسرائيؿ"يؤّدي إلى استئناؼ المفاوضات بيف 
قػد التقػػى ثػالث مػػرات مػػع  ،جػوف كيػػري،ة العبريػػة الرسػمية إف وزيػػر الخارجيػة األمريكػػي ؿ شػػابيرو لالذاعػاوقػ

وأضػػاؼ أف  رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو والػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس بػػدوف تحقيػػؽ تقػػّدـ مممػػوس. 
المقػّررة  موضوع استئناؼ المفاوضات سيطرح مجػّدًدا خػالؿ زيػارة وزيػر الػدفاع األمريكػي تشػاؾ ىايغػؿ لمػبالد

 األسبوع القادـ. 
 77/4/2873وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "إسرائيل"البيئة االستراتيجّية: سؤال ُيقمق  

كيػػؼ تبػػدو بيئػػة إسػػرائيؿ االسػػػتراتيجية، فػػي ظػػؿ التيديػػدات والفػػرص، المتجػػددة والمتغيػػرة مػػػف : يحيػػى دبػػوؽ
مػػػع حػػػزب اهلل وسػػػيناريوات التسػػػمح  حوليػػػا؟ مػػػاذا عػػػف السػػػاحة السػػػورية وتيديػػػداتيا؟ مػػػاذا عػػػف إمكػػػاف الحػػػرب

لػػػػى متػػػػى تصػػػػمد المممكػػػػة ذات المصػػػػالح المشػػػػتركة مػػػػع  ومسػػػػتويات الػػػػردع المتبػػػػادؿ؟ ومػػػػاذا عػػػػف األردف، وا 
 إسرائيؿ؟ ىذه ىي األسئمة الحاضرة عمى طاولة البحث والتقدير في تؿ أبيب

مجموعػة مػف األسػئمة حػوؿ  ، المقربػة مػف رئػيس الحكومػة، بنيػاميف نتنيػاىو،«إسرائيؿ اليوـ»طرحت صحيفة 
البيئػػػػة االسػػػػتراتيجية المحيطػػػػة بالدولػػػػة العبريػػػػة، وحاولػػػػت اإلجابػػػػة عنيػػػػا اسػػػػتنادًا إلػػػػى المعطيػػػػات والتقػػػػديرات 
المتداولػػة فػػي أروقػػة االسػػتخبارات اإلسػػرائيمية. اإلجابػػة لػػـ تكػػف قاطعػػة، لكنيػػا عّبػػرت عػػف القمػػؽ والخشػػية مػػف 

 مؽ.اآلتي، وشابيا الكثير مف الضبابية والق
 

 لبنان وضرورات الردع
بحسػػػب التقريػػػر، ال يوجػػػد خػػػالؼ فػػػي إسػػػرائيؿ حػػػوؿ ماىيػػػة التيديػػػد الػػػذي يشػػػكمو حػػػزب اهلل. التيديػػػد واضػػػح 
ومحدد ومعروؼ، وقػد تحػدث رئػيس االسػتخبارات العسػكرية، المػواء أفيػؼ كوخػافي، عمػا يقػرب مػف مئػة ألػؼ 

المبنػػاني القػػػدرة عمػػى اسػػػتيداؼ أي نقطػػة فػػػي لػػدى التنظػػػيـ »صػػاروخ موجػػػود فػػي حػػػوزة حػػزب اهلل. وقػػػاؿ إف 
إضػافة الػى القػدرة «. إسرائيؿ، كما أنو قادر عمى إطالؽ آالؼ الصواريخ في كؿ يـو مف أياـ الحػرب المقبمػة

يػالت، عمػد حػزب اهلل  النارية المػؤثرة لػدى حػزب اهلل، والتػي تشػمؿ أيضػًا صػواريخ سػكود تصػؿ الػى ديمونػا وا 
 ناني، وحّوليا الى فخاخ لمواجية القوات البرية اإلسرائيمية، إذا اجتاحت لبناف.الى تحصيف قرى الجنوب المب
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ىػدؼ حػػزب اهلل مػػف امػػتالؾ ىػػذه القػػدرات، إضػػافة الػى الخطػػط الموضػػوعة لمواجيػػة االجتيػػاح البػػري، واضػػح 
زع رغبػة أما إذا اندلعت الحرب، فمديػو القػدرة عمػى نػ«. منع إسرائيؿ مف التفكير بشف حرب عمى لبناف»جدًا: 

 إسرائيؿ مف مواصمتيا، ربطًا باألضرار القادرة عمى إلحاقيا بالجبية الداخمية اإلسرائيمية.
مع ذلؾ، يضيؼ التقرير إف حزب اهلل يدرؾ أف تحقيؽ ىذه المعادلة، وبشػكؿ كامػؿ وتػاـ، يتطمػب منػو تػأميف 

مخػزوف كبيػر مػف أسػمحة الػدفاع  مزيد مف المكونات االستراتيجية، إضافة الى ما لديو مف قدرات، ومف بينيػا
الجػػػوي، وقػػػدرات إضػػػافية متطػػػورة مضػػػادة لمسػػػفف الحربيػػػة، األمػػػر الػػػذي يفّسػػػر تكثيػػػؼ جيػػػوده أخيػػػرًا لمتػػػزود 

بالقرب  77بصواريخ دفاع جوي متطورة مف سوريا، كما يفّسر تغاضيو عف استيداؼ بطارية صواريخ االس 
لػػى ذلػؾ، ىنػػاؾ تسػػاؤؿ حػػوؿ رغ بػػة الحػزب بػػامتالؾ أسػػمحة كيميائيػػة، رغػػـ أف سػػالحًا مػف دمشػػؽ قبػػؿ فتػػرة. وا 

 كيذا سيورطو مف ناحية سياسية، سواء في الداخؿ المبناني، أو في المنطقة وفي العالـ.
ويضيؼ التقرير: إف لممعادلػة أيضػًا وجيػًا آخػر. إذ يػدرؾ حػزب اهلل أف إسػرائيؿ تريػد فػي أي حػرب مقبمػة أف 

، وأف تنيػػي المواجيػػة العسػػكرية بطريقػػة يتضػػح فييػػا لمجميػػع مػػف 1006تغّيػػر مػػا جػػرى كّيػػو فػػي الػػوعي عػػاـ 
. مػػػف ىنػػػا تػػػأتي التصػػػريحات والمواقػػػؼ اإلسػػػرائيمية العمنيػػػة، إلفيػػػاـ )الطػػػرؼ اآلخػػػر( بػػػأف  انتصػػػر ومػػػف ىػػػـز
الجيش اإلسرائيمي كمو يتدرب كي يكوف مستعدًا وجاىزًا لخوض حرب كيذه. ومف ىنا، بحسب التقرير، يػأتي 

عمى التيدئة في الحدود، كما يفسر تغاضػيو عػف اسػتيداؼ قدراتػو العسػكرية، مثػؿ صػواريخ  حرص حزب اهلل
أرض جو )في سوريا(، وأيضًا التغاضي عف اغتيػاؿ قائػده العسػكري، عمػاد مغنيػة، وتوجيػو جيػود الػرد عمػى 

تقريػر ال ، خشػية االنجػرار الػى حػرب مػع إسػرائيؿ. إال أف ال«بصػمات منخفضػة»اغتيالو باتجػاه الخػارج، مػع 
حػػزب اهلل، الػػى الػػردع اإلسػػرائيمي وحسػػب، بػػؿ يػػرى أف العامػػؿ األساسػػي فػػي لجمػػو يعػػود الػػى « لجػػـ»يسػػند 

الوضع في سوريا. ويشػير التقريػر الػى أف خشػية حػزب اهلل عمػى النظػاـ السػوري، وىػو الجيػة األساسػية التػي 
تجػاه مسػاعدة )الػرئيس السػوري بشػػار( تػزوده بالسػالح، يػدفع الحػزب إلػى تغييػر أسػػموبو وتصػرفاتو وتفكيػره، با

األسػػد، الػػى درجػػة االنجػػرار فػػي أتػػوف الحػػرب السػػورية. مػػع ذلػػؾ، يشػػكؾ التقريػػر بقػػدرة المسػػاعدة التػػي يتمقاىػػا 
األسػػد مػػف حػػزب اهلل، وبػػأف تكػػوف كافيػػة إلنقػػاذه ونظامػػو، ويػػرجح أف اليػػـو الػػذي يمػػي سػػقوط النظػػاـ، سيشػػيد 

نشػػػاء دولػػػة مشػػػتركة تمتػػػد الػػػى لبنػػػاف وتشػػػمؿ السػػػاحؿ انضػػػماـ األسػػػد وداعميػػػو فػػػي سػػػوريا الػػػ ى حػػػزب اهلل، وا 
السوري، وتكوف برعاية إيرانية شيعية عموية. وبحسب التقرير، فإف ىذا السيناريو يقمؽ جػدًا األقميػات األخػرى 
في لبناف، وىو عامؿ إقالؽ أيضًا لحزب اهلل، الذي يقدـ نفسػو عمػى أنػو كيػاف لبنػاني سياسػي يػدافع عػف ىػذا 

 البمد.
 

 سوريا واليوم التالي
يرى التقرير أف الواقع األمني في الساحة السورية بات أعقد بكثير مما يتراءى لمعيف، وقد تكوف ىػذه السػاحة 
ىػػي األكثػػر إشػػكالية، قياسػػًا بالسػػاحات األخػػرى المحيطػػة بإسػػرائيؿ. أمػػا مػػا سػػيحدث فػػي ىػػذا البمػػد، والنتػػائج 

لة خارجػػة عػػف أطػػر التقػػدير والتحميػػؿ: ومػػف يػػّدعي بػػأف لديػػو فكػػرة كيػػؼ المتوقعػػة لمحػػرب الػػدائرة فيػػو، فمسػػأ
ما مشػعوذ، إذ  ستبدو سوريا في اليوـ الذي يمي األسد، وتبعًا لذلؾ كيؼ ستبدو الحدود معيا، فيو إما نبي، وا 

الػداخمي إف عدد السيناريوات غير محدود، لكف القدر المتيّقف ىو أف إسػرائيؿ آمنػة نسػبيًا، طالمػا أف االقتتػاؿ 
في سوريا متواصؿ. وخالؿ ذلؾ، ال يوجد سبب لمقمؽ إال مف نقؿ أو انزالؽ وسػائؿ قتاليػة متطػورة الػى حػزب 

 اهلل، أو سقوطيا في أيدي الثوار.
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مف ضمف السيناريوات الممكنة، بحسب التقرير، دولة واحدة في نظاـ سّني، ديني أو عمماني؛ تفكؾ وتشعب 
ويػػػة عمػػػى السػػػاحؿ، درزيػػػة فػػػي الجبػػػؿ، وسػػػنية فػػػي بػػػاقي المنػػػاطؽ؛ ويمكػػػف سػػػوريا الػػػى دوؿ أو دويػػػالت، عم

االفتػراض بقيػاـ نظػاـ حديػػدي جديػد؛ كمػا يمكػػف االفتػراض بػأف الحػػرب األىميػة ستتواصػؿ مػػا بعػد األسػد، مػػع 
عنػػؼ بمسػػػتويات مختمفػػة؛ لكػػػف األىػػـ مػػػف كػػػؿ ذلػػؾ أف أي سػػػيناريو يمكػػف تخّيمػػػو، باإلمكػػاف أف يتحقػػػؽ فػػػي 

ناحية إسرائيؿ فال يمكنيا أف تقّدر مسبقًا مف سيتزعـ ىذه األنظمة وىػذه الػدويالت، وأي منيػا  سوريا. أما مف
 سيكوف صديقًا أو عدوًا.

 
 األردن والمصالح المشتركة

يػػػرى التقريػػػر أف الحػػػدود مػػػع األردف ىػػػي الحػػػدود الوحيػػػدة التػػػي تعػػػّد حتػػػى اآلف حػػػدود سػػػالـ حقيقيػػػة. ورغػػػـ 
فػإف التعػاوف األمنػي مػع السػمطات األردنيػة وثيػؽ جػدًا. أمػا تفسػير ىػذا الواقػع الخالؼ السياسي مع المممكػة، 

فبسػػػيط: أعػػػداء إسػػػرائيؿ ىػػػـ أعػػػداء المممكػػػة األردنيػػػة، وأعػػػداء المممكػػػة ىػػػـ أعػػػداء إسػػػرائيؿ. نفػػػس الجيػػػات 
فػػي اإلسػػالمية ونفػػس المجموعػػات اإلرىابيػػة التػػي تيػػدد األردف، تيػػدد إسػػرائيؿ، ومػػف يريػػد منػػع اإلرىػػاب ىنػػا )

إسػػرائيؿ(، عميػػو أف يمنػػع سػػقوط النظػػاـ ىنػػاؾ )فػػي األردف(: اليػػوـ عمػػاف وغػػدًا تػػؿ أبيػػب. مػػع ذلػػؾ، يضػػيؼ 
التقريػػػر إف اليػػػدوء مضػػػمؿ، ومػػػف الصػػػعب أف نقػػػدر كػػػـ مػػػف الوقػػػت سيصػػػمد النظػػػاـ الياشػػػمي أمػػػاـ مطالػػػب 

ف الوضػػػػػع التغييػػػػػر فػػػػػي المممكػػػػػة، وخصوصػػػػػًا أف االقتصػػػػػاد متػػػػػرّد، والشػػػػػعب يطالػػػػػب بإصػػػػػالحات، كمػػػػػا أ
الػػديموغرافي مقمػػػؽ مػػع وجػػػود مئػػات اآلالؼ مػػػف الالجئػػيف السػػػابقيف مػػف العػػػراؽ، وحاليػػًا مػػػف سػػوريا، والػػػذيف 
يضػػػغطوف معػػػًا عمػػػى النظػػػاـ، فضػػػاًل عػػػف محػػػاوالت إيػػػراف ومجموعػػػات إرىابيػػػة متطرفػػػة مػػػف تنظػػػيـ القاعػػػدة 

 ليما.« فرع إسالمي»إلسقاط المممكة، وتحويؿ األردف الى 
 

 ناءقطاع غزة وسي
الوضػػع مػػع شػػبو جزيػػرة سػػيناء بػػات معقػػدًا مػػف ناحيػػة أمنيػػة، والتيديػػدات تتعػػاظـ، مػػع إمكانيػػة شػػف ىجمػػات 
وتنفيػػذ عمميػػات خطػػؼ عمػػى أنواعيػػا. أمػػا مرابطػػة الوحػػدات العسػػكرية ىنػػاؾ، والتػػي كانػػت تعػػد فػػي الماضػػي 

 ة والموازنات والقوة البشرية.مرابطة استجماـ، فتحولت الى مرابطة حقيقية مف كؿ النواحي: الوسائؿ القتالي
قسػػـ مػػف اإلرىػػاب فػػي ىػػذه المنطقػػة يتحػػرؾ قادمػػًا مػػف قطػػاع غػػزة )فمسػػطيني(، وقسػػـ آخػػر مػػف سػػيناء نفسػػيا 

اإلسػػالمييف، مػػػف خريجػػػي « الالجئػػػيف»)البػػدو(، وفػػػي اآلونػػة األخيػػػرة، وصػػػمت الػػى شػػػبو الجزيػػػرة أعػػداد مػػػف 
ية غنية. ويحذر التقرير مف تالقي ىذه العناصػر والوسػائؿ الحرب في العراؽ وأفغانستاف، ويمتمكوف خبرة قتال

القتاليػػة غيػػر المحػػدودة الموجػػودة فػػي سػػيناء، األمػػر الػػذي يعنػػي أف الحػػدود لػػف تبقػػى ىادئػػة. مػػع ذلػػؾ، يؤكػػد 
التقريػػػػر أف الجيػػػػد األساسػػػػي المبػػػػذوؿ إسػػػػرائيميًا ال يتعمػػػػؽ فقػػػػط بمنػػػػع اإلرىػػػػاب مػػػػف سػػػػيناء، بػػػػؿ فػػػػي الطػػػػرؽ 

منع اإلرىاب، وفي الوقت نفسو عدـ اإلضرار بالسالـ مع مصػر. مػف ىنػا، يػرى التقريػر أف واألساليب التي ت
عمػػى األعمػػاؿ العدائيػػة، كمػػا أف « التشػػويش»الػػدور األساسػػي يبقػػى لالسػػتخبارات والمعمومػػات االسػػتخبارية و

، ينّوه التقرير التعاوف مع مصر ىاـ جدًا، ىذا إف أرادت ذلؾ، مع الكثير مف األمؿ والحظ. ولجية قطاع غزة
فػػي العػػاـ الماضػػي، وتحديػػدًا االتفػػاؽ « عمػػود السػػحاب»باإلنجػػاز اإلسػػرائيمي الػػذي تحقػػؽ فػػي أعقػػاب عمميػػة 

المبػػـر مػػع مصػػر والواليػػات المتحػػدة لمنػػع تيريػػب السػػالح الػػى القطػػاع. ويػػرى أف االتفػػاؽ كػػاف ناجعػػًا، وأكثػػر 
دوف بالفعػؿ منػع تحػوؿ النػزاع اإلسػرائيمي الفمسػطيني بكثير مما جرى تقديره في إسرائيؿ، إذ إف المصرييف يري

 الى مواجية إسرائيمية مصرية.
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، وبعػػدما انفصػػمت بشػػكؿ تػػاـ عػػف إيػػراف، «حمػػاس»وبحسػػب التقريػػر، فػػإف الحػػوافز المصػػرية فاجػػأت حركػػة 
جيػة عادت إلييا أخيرًا، وىا ىي تطمب المساعدة مف طيراف، سواء بالماؿ أو السالح. لكػف، متػى تنػدلع الموا

مػع غػزة؟ يػرى التقريػر أف ذلػػؾ لػف يقػع فػي المػػدى المنظػور، بػؿ فػي أعقػاب إنيػػاء حمػاس مػؿء مخازنيػا مػػف 
 الوسائؿ القتالية، التي جرى إفراغيا في عممية عمود السحاب.

 
 وىم اليدوء في الضفة الغربية

فػػي الضػػفة الغربيػػة، ، الحػػديث المتزايػػد عػػف انتفاضػػة فمسػػطينية ثالثػػة «إسػػرائيؿ اليػػوـ»يػػرفض تقريػػر صػػحيفة 
كاشػػػفًا أف أجيػػػزة االسػػػتخبارات اإلسػػػرائيمية تجمػػػع عمػػػى التقػػػدير بػػػأف ال إشػػػارات ميدانيػػػة دالػػػة عمػػػى انتفاضػػػة 
جديدة، لكنو يشدد في المقابؿ عمػى وجػود معطيػات مجمعػة لػدى االسػتخبارات، يمكػف أف تثيػر القمػؽ. ويشػدد 

مػػف المتابعػػة الدقيقػػة، خشػػية أف تتفػػاقـ الػػى وضػػع  التقريػػر عمػػى أف معطيػػات الضػػفة الغربيػػة تػػدفع الػػى مزيػػد
لقػاء الزجاجػات »سمبي، ومف بيف ىذه المعطيات  حوادث اإلخالؿ بالنظاـ، وتزايد عمميػات الرشػؽ بالحجػارة وا 

وأشػػار التقريػػر الػػى وجػػود سػػعي لػػدى السػػمطة الفمسػػطينية لتثميػػر حممتيػػا اليادفػػة إلػػى نػػزع الشػػرعية «. الحارقػػة
 افؿ الدولية، ومف شأف ذلؾ أف يؤدي الى تداعيات سمبية.عف إسرائيؿ في المح

 77/4/2873، األخبار، بيروت
 
 وتيديد حركة حماس وغزة سعن تحذير غانت 

 براىيـامصطفى 
تحػػذير قائػػد اركػػاف الجػػيش االسػػرائيمي الجنػػراؿ بينػػي غػػانتس الػػذي قػػاؿ قيػػو اف اسػػتمرار الخروقػػات لتفاىمػػات 

ياـ بعممية عسكرية جديػدة فػي القطػاع، قػد تكػوف اوسػع مػف عمميػة عػامود وقؼ اطالؽ النار قد يؤدي الى الق
السحاب، تأتي في سياؽ التيديػدات التػي اطمقيػا مسػؤولوف اسػرائيميوف قبػؿ عشػرة ايػاـ عمػى اثػر إطػالؽ عػدد 

 مف الصواريخ عمى البمدات االسرائيمية وعدـ التزاـ فصائؿ المقاومة باتفاؽ تفاىمات اطالؽ النار.
، عمى قطاع غزة كانػت 1071نت اسرائيؿ عدوانيا االخير في شير نوفمبر/ تشريف ثاني الماضي فعندما ش

تريد تحقيؽ عػدة اىػداؼ منطمقػة مػف اسػتراتيجيتيا االمنيػة القائمػة عمػى الػردع وبػث الرعػب وكػي الػوعي لػدى 
وضوعة مسبقًا ال الفمسطينييف، والحد مف اطالؽ صواريخ المقاومة، وىي قامت بذلؾ مف خالؿ استراتيجية م

تتعمػؽ بحكومػػة معينػة او رئػػيس وزراء او وزيػػر امػف بعينيمػػا، او رضػا وعػػدـ رضػػا االجيػزة االمنيػػة والجػػيش، 
فيػػي تقػػوـ بػػذلؾ بنػػاء عمػػى مصػػالحيا االمنيػػة، وتحقيػػؽ اىػػداؼ سياسػػية ايضػػًا، ويػػتـ اسػػتغالليا ايضػػا سياسػػيا 

العػػدواف، وىػذا مػػا حصػػؿ فػػي العػػدواف واف جػػاء  وحزبيػا عمػػى المسػػتوى الػػداخمي مػػف الحكومػة التػػي تتخػػذ قػػرار
بشكؿ عكسي اثر عمى نتائج الميكود في االنتخابات البرلمانية االخيرة، وخروج وزيػر االمػف بػاراؾ مػف الحيػاة 

 السياسية بتقديمو استقالتو.
ويػػة اسػػرائيؿ ارادت مػػف العػػدواف تحقيػػؽ الػػردع والرعػػب والحػػد مػػف اطػػالؽ الصػػواريخ، واسػػتخدمت قػػوة ناريػػة ج

كثيفػػػة، وركػػػزت عمػػػى مػػػا تسػػػميو مخػػػازف وأمػػػاكف منصػػػات اطػػػالؽ الصػػػواريخ معتمػػػدة عمػػػى الطيػػػراف الحربػػػي 
 والمعمومات المتوفرة ليا، وادعت انيا حققت اىدافيا بتدمير كثير منيا والقضاء عمييا.

النتائج المرجوة، في المقابؿ اتضح كذب اسرائيؿ في تحقيقيا أىدافيا، و فعالية القبة الحديدية، فيي لـ تحقؽ 
كمػػػا انيػػػا لػػػـ تتوقػػػع رد المقاومػػػة بػػػإطالؽ الصػػػواريخ التػػػي وصػػػمت الػػػى تػػػؿ ابيػػػب، مػػػا وضػػػع دولػػػة االحػػػتالؿ 
وقيادتيػػا السياسػػية واألمنيػػة فػػي حػػرج كبيػػر، ولػػـ تحقػػؽ جميػػع اىػػدافيا والمقاومػػة خرجػػت منتصػػرة، الػػى اف تػػـ 
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مصػرية ورضػا امريكػي، نػتج عنػو تفاىمػات  التوصؿ الى اتفاؽ تيدئة مع حماس والجيػاد االسػالمي بوسػاطة
 امنية ولـ تتضح جميع بنوده.

اسػػرائيؿ تريػػد التأكيػػد القػػوؿ انيػػا حققػػت اىػػدافيا، وانيػػا لػػف تسػػمح بتكػػرار مػػا حػػدث قبػػؿ العػػدواف، مػػع انيػػا لػػـ 
دراكيػػا اف حمػاس ال ترغػػب  تحقػؽ جميػع اىػػدافيا، لكنيػا ضػػمنت عمػى االقػؿ فتػػرة زمنيػة اخػػرى مػف اليػدوء، وا 

تصعيد جديػد وال معركػة جديػدة وىػي مػف وجيػة نظػر اسػرائيؿ تتحمػؿ المسػؤولية عػف أي خػرؽ لتفاىمػات في 
 وىي تدرؾ اف مف يقـو بإطالؽ الصواريخ ىي مجموعات سمفية صغيرة.” التيدئة“وقؼ اطالؽ النار 

د تصػؿ الػى تزداد التيديدات التي ق” بوجي“وبوجود حكومة اكثر تطرفا ووزير االمف المتطرؼ موشي يعموف 
الفعؿ في بعض االحياف، وتحذير غانتس ىػي فػي ذات السػياؽ مػف اف اسػرائيؿ لػف تسػمح لفصػائؿ المقاومػة 

 بإطالؽ الصواريخ حتى بعد ادعاءاتيا انيا حققت اىدافيا في العدواف االخير.
 77/4/2873، وكالة سما اإلخبارية

 
 حماس واإلخوان والقضية الفمسطينية 

 حسف نافعة
لقضػػػية الفمسػػػطينية فػػػى وضػػػع أفضػػػؿ ممػػػا كانػػػت عميػػػو قبػػػؿ ىبػػػوب ريػػػاح التغييػػػر فػػػى العػػػالـ ىػػػؿ أصػػػبحت ا

 -العربى؟ وىؿ أحدث وصوؿ جماعة اإلخواف المسمميف لمسمطة فى مصر نقمة نوعية فى العالقات المصرية
بحػث ليػا الفمسطينية يمكف استثمارىا إيجابيا لصالح القضػية الفمسػطينية؟ تمػؾ أسػئمة يتعػيف أف نطرحيػا وأف ن

عف إجابة دقيقة تسيـ فى تبديد المغط الدائر حاليا حوؿ حقيقة العالقػة بػيف النظػاـ الحػاكـ فػى مصػر وحركػة 
 «.حماس»

غير أف اإلجابة عف ىذه األسئمة لف تكوف أمرا سيال ما لـ نسمـ بمجموعة مف الحقائؽ األساسية التى تحكػـ 
ب ىذه القضية، مف ناحية أخػرى. فػإذا كانػت القضػية عالقة مصر بالقضية الفمسطينية، مف ناحية، وبأصحا

، نظرا ألنيا تتعمػؽ بػأرض مسػموبة وبشػعب مشػرد، «قضية وجود»الفمسطينية بالنسبة لمشعب الفمسطينى ىى 
، نظرا لما يمثمو قياـ دولة ييودية قوية عمى حػدوده الشػرقية مػف «قضية أمف»فإنيا بالنسبة لمشعب المصرى 

طنى، خصوصا إذا كانت ىذه الدولة تمتمؾ السالح النووى. وألف التسوية العادلة ليػذه تيديد مباشر ألمنو الو 
القضية ال يمكف أف تتحقؽ، مف منظور الشعب الفمسطينى، إال بعودة حقوقو المغتصبة كاممػة، ومػف منظػور 

لقضػية دوف الشعب المصرى إال بإزالة كؿ ما يشكؿ تيديدا ألمنو الوطنى، فمف الطبيعػى أف يػؤدى اسػتمرار ا
حػػؿ إلػػى وجػػود منطقػػة مصػػالح مشػػتركة دائمػػة بػػيف الشػػعبيف المصػػرى والفمسػػطينى، تتسػػع أو تضػػيؽ بحسػػب 
رؤيػػة صػػناع القػػرار فػػى كػػال الجػػانبيف لمصػػالحيما الوطنيػػة. وفػػى ىػػذا السػػياؽ وحػػده يمكػػف فيػػـ طبيعػػة الػػدور 

لراميػة لتسػويتو، سػمما أو حربػا، اإلسػرائيمى والمحػاوالت ا -الذى لعبتو مصر فى تحديد مسار الصػراع العربػى
 والتى مرت بمراحؿ ثالث يمكف تحديدىا عمى النحو التالى:

األولى: مرحمة الصداـ العسػكرى بػيف جيػوش نظاميػة، وفييػا خاضػت مصػر جميػع الحػروب التػى وقعػت مػع 
(، أو باالشػػتراؾ 7970-7968، وفػػى حػػرب االسػػتنزاؼ )7956إسػػرائيؿ، إمػػا منفػػردة: كمػػا حػػدث فػػى حػػرب 

، التى اعتبرىا السػادات آخػر الحػروب. ويالحػظ 7973و 7967و 7948ع آخريف: كما حدث فى حروب م
ىنا أف ىذه الحروب جرت تحت رايػة مختمػؼ الػنظـ الحاكمػة فػى مصػر قبػؿ وبعػد ثػورة يوليػو، ممػا يقػـو فػى 

 حد ذاتو دليال عمى أف القضية الفمسطينية ىى قضية مصرية تتعمؽ باألمف الوطنى.
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، وفييػػا أخػػذت مصػػر السػػاداتية زمػػاـ 7973مرحمػػة البحػػث عػػف تسػػوية سػػممية لمصػػراع عقػػب حػػرب  الثانيػػة:
المبػػػادرة، ولكػػػف دوف تشػػػاور مسػػػبؽ مػػػع الػػػدوؿ العربيػػػة المجػػػاورة أو حتػػػى مػػػع منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية. 

رسػميا إال (، ولػـ تنخػرط فييػا دوؿ عربيػة أخػرى 7979فأقدمت عمى إبراـ معاىدة سالـ منفردة مػع إسػرائيؿ )
بعد خروج العراؽ مف معادلة الصراع مع إسرائيؿ، عقب استدراجو لغزو الكويػت، وانعقػاد مػؤتمر مدريػد. وقػد 

(، ثػػـ تبعػو اتفػاؽ مػػع األردف 7994شػيدت ىػذه المرحمػة إبػػراـ اتفػاؽ مػع منظمػػة التحريػر الفمسػطينية )أوسػمو 
 (.7995)وادى عربة 

سكرى بعد فشؿ محاوالت التسوية، ولكف فػى مواجيػة حركػات المقاومػة والثالثة: مرحمة العودة إلى الصداـ الع
، لتصػفية حػزب اهلل. ثػـ شػنت حربػا أخػرى 1006المسمحة، وفييا شنت إسرائيؿ حربا عمى لبناف صيؼ عاـ 

، لتصػفية حمػاس. وألف العػالـ العربػى انقسػـ عمػى نفسػو فػى 1009وبداية عػاـ  1008عمى غزة، نياية عاـ 
معسػكريف: أحػدىما داعػـ لممقاومػة المسػمحة واآلخػر رافػض ليػا، فقػد وقفػت مصػر فػى زمػف  ىذه المرحمػة إلػى

مبارؾ، وألوؿ مرة فى تاريخيا، إلى جانب المعسكر الرافض لممقاومة المسمحة والمؤيد ضػمنا إلسػرائيؿ. وألف 
ر ىػذه الدولػة إلسػرائيؿ فقػد كػاف مػف الطبيعػى أف تشػع« كنػز اسػتراتيجى»النظاـ القديـ فى مصر كاف بمثابػة 

بالقمؽ وأف تسعى الختبار نوايا النظاـ الذى حؿ محمو، الذى تدرؾ أف حركة حماس ترتبط بو فكريا وتنظيميا 
وتعػػد امتػػدادا لػػو. لػػذا فمػػا إف تػػولى الػػدكتور مرسػػى زمػػاـ السػػمطة كػػرئيس جديػػد لمدولػػة المصػػرية حتػػى قامػػت 

بينت أف النظاـ الجديػد يسػتطيع، وربمػا يرغػب، إسرائيؿ بشف حرب جديدة عمى قطاع غزة، لكنيا سرعاف ما ت
فى أداء نفس الوظائؼ التى كاف يقػـو بيػا نظػاـ مبػارؾ، ربمػا بدرجػة أكثػر كفػاءة، وأف بوسػع إسػرائيؿ تجييػر 
العالقػػة الخاصػػة التػػى تربطػػو بحمػػاس لصػػالحيا. فقػػد نجػػح النظػػاـ الجديػػد، وبسػػرعة فائقػػة، فػػى إقنػػاع حمػػاس 

مف قطاع غزة فى مقابؿ تخفيؼ الحصار، وىو أقصى ما كانت تطمػح إليػو بضرورة وقؼ إطالؽ الصواريخ 
إسرائيؿ. وفى سياؽ ىذه العالقة الجديدة التى بدأت تنسج بيف النظاـ الجديد فى مصر، مف ناحية، وكؿ مف 
سرائيؿ، مػف ناحيػة أخػرى، راحػت قطاعػات متزايػدة مػف الشػعب المصػرى تكتشػؼ بوضػوح  الواليات المتحدة وا 

رص كؿ مف جماعة اإلخواف المسمميف وجماعة حماس عمى االنفراد بالسمطة والييمنػة عمييػا يفػوؽ تاـ أف ح
حرصػػيما عمػػى العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ الثػػورة فػػى مصػػر أو أىػػداؼ المقاومػػة فػػى فمسػػطيف. وعنػػدما راح 

عمػى التػوتر يتصػاعد فػى مواجيػة جماعػة اإلخػواف المسػمميف فػى مصػر، كػاف مػف الطبيعػى أف يػنعكس سػمبا 
 العالقة مع حماس أيضا.

ليس لدى معمومات كافية تسمح لى بالتوصؿ إلى استنتاجات نيائية حوؿ الدور الذى لعبتو حمػاس فػى عػدد 
قضػػػية اقتحػػػاـ السػػػجوف وتحريػػػر المعتقمػػػيف مػػػف جماعػػػة  -7مػػػف القضػػػايا المثػػػارة منػػػذ الثػػػورة، وفػػػى مقػػػدمتيا: 

قضية ضباط الشرطة المختطفيف مػف سػيناء، ويقػاؿ  -1اإلخواف، الذيف كاف الرئيس مرسى نفسو مف بينيـ. 
إنيـ أحياء ويعيشوف فى قطاع غزة، ولدى حماس عمـ بأماكف احتجازىـ وباألطراؼ المتورطة فى اختطافيـ. 

قضػػية اليجػػـو المسػػمح عمػػى إحػػدى نقػػاط الحراسػػة المصػػرية فػػى رفػػح، الػػذى راح ضػػحيتو عػػدد كبيػػر مػػف  -3
عناصػػر فمسػػطينية متورطػػة فيػػو وتعػػيش فػػى قطػػاع غػػزة وتتمتػػع بحمايػػة  حػػرس الحػػدود المصػػرييف، ويقػػاؿ إف

 السمطات ىناؾ.
رغػػـ قيػػاـ حمػػاس بنفػػى مػػا يتػػردد فػػى اإلعػػالـ المصػػرى حػػوؿ دور مزعػػـو ليػػا فػػى كػػؿ ىػػذه القضػػايا، وميمػػى 
شخصػػػيا لتصػػػديقيا، فػػػإننى أعتقػػػد أنيػػػا لػػػـ تػػػنجح فػػػى إقنػػػاع الػػػرأى العػػػاـ المصػػػرى بسػػػالمة موقفيػػػا، وراحػػػت 

ؼ بنفس العنجيية التى اتسـ بيا سػموؾ جماعػة اإلخػواف فػى مصػر. فيػؿ تعػى حمػاس بمػا فيػو الكفايػة تتصر 
أف سموكيا الحالى يمحؽ ضررا كبيرا بالقضية الفمسطينية، وأف الشعب المصػرى ال يجيػد، وال يحػب، ممارسػة 
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اط شعب مصر بالقضية لعبة الفصائؿ التى ميزت سموؾ بعض الدوؿ العربية تجاه القضية الفمسطينية؟ فارتب
الفمسػػطينية كػػاف وسػػيظؿ فػػى حػػدود مػػا تمميػػو اعتبػػارات أمػػف مصػػر الػػوطنى، ولػػف يكػػوف أبػػدا دفاعػػا عػػف ىػػذا 
الفصػػيؿ أو ذاؾ. نأمػػؿ أف تػػدرؾ حمػػاس ىػػذه الحقيقػػة وتعييػػا جيػػدا حتػػى ال يتسػػبب سػػموكيا فػػى إلحػػاؽ أبمػػغ 

 الضرر بنضاؿ الشعب الفمسطينى.
 6/4/2873، المصري اليوم، القاىرة

 
 لماذا لم تشتِر سيول المنظومة اإلسرائيمية؟ كفاءة وجدوى القبة الحديدية: 

 حممي موسى
أثػػار التػػوتر الػػدولي بػػيف الكػػوريتيف اىتمػػاـ العػػالـ بأسػػره، وذلػػؾ إثػػر تيديػػد الدولػػة الشػػمالية لجارتيػػا الجنوبيػػة 

ابمػػة. ودفػػع ىػػذا األمػػر بعػػض بيجػػـو نػػووي، وانشػػغاؿ العػػالـ بتخفػػيض ىػػذا التػػوتر بعػػد تيديػػدات أميركيػػة مق
المعنيػػيف ػ خصوصػػًا عنػػدما ثبػػت أف الجػػزء األكبػػر مػػف التيديػػدات يتعمػػؽ بصػػواريخ تحمػػؿ أسػػمحة تقميديػػة أو 
غيػػر تقميديػػة ػ إلػػى التسػػاؤؿ عػػف سػػبب غيػػاب االىتمػػاـ بمنظومػػات الػػدفاع الصػػاروخي التػػي طورتيػػا إسػػرائيؿ 

حكػػػومَتي كوريػػػا الجنوبيػػػة أو اليابػػػاف سػػػارعتا إلػػػى طمػػػب بالتعػػػاوف مػػػع الواليػػػات المتحػػػدة. ولػػػـ يسػػػمع أحػػػد أف 
عروض أو شراء بطاريات مػف إسػرائيؿ، خصوصػًا أف حشػد بطاريػات صػواريخ البػاتريوت، مػثاًل، لػـ يتوقػؼ. 
وبدييي القوؿ إف إسرائيؿ كثيرًا ما عرضت منظوماتيا العسكرية عمى كوريا الجنوبية، وكثيرًا أيضًا ما تبادلت 

 لخبرات العسكرية.معيا الصفقات وا
وقػػد أثيػػر التسػػاؤؿ عمومػػًا بسػػبب تعػػاظـ الخطػػر الصػػاروخي الكػػوري الشػػمالي مػػف ناحيػػة، والقػػدرة االقتصػػادية 
الكورية الجنوبية مف ناحية أخرى. ولكف ما ىو أىـ مف ذلؾ أف عاصمة كوريا الجنوبية سيوؿ التي تحوي ما 

كيمػػػومترًا فقػػػط.  55كوريػػػا الشػػػمالية أكثػػػر مػػػف مميػػػوف نسػػػمة، ال تبعػػػد عػػػف خػػػط الحػػػدود مػػػع  77ال يقػػػؿ عػػػف 
مف أجؿ تقميص تكمفػة « القبة الحديدية»وباإلضافة إلى كؿ ىذا، ىناؾ الحماس اإلسرائيمي لتصدير منظومة 

إنتاجيا مف ناحية، ولنيؿ اعتراؼ دولي بكفاءتيا مف ناحية أخرى. وىذا ما جعؿ السؤاؿ أشد وضػوحًا: كوريػا 
اروخية مضادة لمصػواريخ مػف الػنمط الػذي طورتػو إسػرائيؿ، واألخيػرة تواقػة لبيػع بحاجة ماسة إلى منظومة ص

 ىذه المنظومة، فمماذا ال تناقش مثؿ ىذه الصفقة ولماذا ال تتـ؟
األميركيػػة. وجػػاء الجػػواب األولػػي أف الػػثمف « فػػوريف بوليسػػي»والواقػػع اف ىػػذا السػػؤاؿ طُػػرح فػػي موقػػع مجمػػة 

ؿ العػائؽ المركػزي لتصػديرىا، لكنػو لػيس العػائؽ الميػـ الوحيػد. فمػيس مؤكػدًا الباىظ لممنظومة اإلسرائيمية يشك
أف المنظومػػػة اإلسػػػرائيمية تصػػػمح لمػػػرد عمػػػى التيديػػػدات الكوريػػػة الشػػػمالية. وتكشػػػؼ المجمػػػة عػػػف أف إسػػػرائيؿ 
عرضػػت المنظومػػة خػػالؿ مباحثػػات مػػع كوريػػا الجنوبيػػة حػػوؿ صػػفقة مػػف ىػػذا النػػوع، إال أف الصػػفقة بػػػاءت 

مػػا دفػػع بػػالكورييف إلػػى البحػػث عػػف طػػرؽ أخػػرى، مػػف بينيػػا تكثيػػؼ بطاريػػات البػػاتريوت عمػػى البػػر،  بالفشػػؿ،
عمى مدمرات بحرية، فضاًل عف نشر منظومة صواريخ محمية. فقد حاولت كوريا « إيجيس»ونصب صواريخ 

وطػػائرات  الجنوبيػػة، مػػف دوف نتيجػػة، مقايضػػة بطاريػػات قبػػة حديديػػة مػػف اإلسػػرائيمييف مقابػػؿ منظومػػة أسػػمحة
 تدريب كورية جنوبية.

والحقيقػػة ىػػي أف الخبػػراء الكػػورييف الجنػػوبييف يعتقػػدوف أف منظومػػة القبػػة الحديديػػة اإلسػػرائيمية ال تصػػمح فػػي 
الواقع الكوري. فمنظومات الصواريخ المتوفرة لكوريا الشمالية وأعدادىا ال تشبو مػا ىػو قػائـ فػي فمسػطيف، وال 

عني أف مواجيتيا تتطمب أعدادًا ىائمة مف منظومات القبة الحديديػة مػف أجػؿ ذلؾ الذي حوليا، األمر الذي ي
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حمايػػػة سػػػيوؿ وحػػػدىا. وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة، وحتػػػى لػػػو كانػػػت منظومػػػة القبػػػة الحديديػػػة بالنجاعػػػة التػػػي يػػػدعييا 
 اإلسرائيميوف، فإف االستثمار فييا مكمؼ جدًا بشكؿ غير مبرر.

كػػػػد الخػػػػالؼ حػػػػوؿ الجػػػػدوى. فمنظومػػػػات الصػػػػواريخ المضػػػػادة ولكػػػػف ال خػػػػالؼ البتػػػػة حػػػػوؿ التكمفػػػػة، فيمػػػػا تأ
لمصػػواريخ بعيػػدة المػػدى تشػػبو فػػي تكمفتيػػا منظومػػات الصػػواريخ ذاتيػػا، مػػا يعنػػي تكمفػػة متشػػابية تقريبػػًا عمػػى 
الطػػرفيف، وىػػذا لػػيس حػػاؿ منظومػػة القبػػة الحديديػػة. فتكمفػػة إطػػالؽ قػػذائؼ مدفعيػػة أو صػػواريخ لمػػدى قصػػير 

تقدر « قبة حديدية»بالتكمفة الباىظة لمقبة الحديدية. ومعروؼ أف تكمفة كؿ بطارية  مقارنة« القروش»تقاس بػ
ألػؼ دوالر. وتجػدر اإلشػارة إلػى  80إلػى  50مميوف دوالر، فيما تكمفة كؿ صاروخ تطمقو يقػدر بػػ 50بحوالى 

، 1070ى العػػاـ مميػػوف دوالر حتػػ 170أف اإلدارة األميركيػػة سػػاىمت فػػي تمويػػؿ القبػػة الحديديػػة اإلسػػرائيمية بػػػ
 مميوف دوالر قريبًا. 600ومف المتوقع أف يصؿ تمويميا حتى 

القبػػػة »غيػػػر أف األمػػػر، تحػػػت السػػػطح، يػػػرتبط بمػػػدى ثقػػػة الكػػػورييف بصػػػدؽ ادعػػػاء اإلسػػػرائيمييف أف منظومػػػة 
« عمػود السػحاب»في المئة مف الصواريخ، التي أطمقػت مػف قطػاع غػزة خػالؿ عػدواف  80أفشمت « الحديدية
الماضػي. ومعػروؼ أف الكثيػر مػف خبػراء الصػواريخ فػي العػالـ يعترضػوف عمػى اإلدعػاء اإلسػرائيمي  في العاـ

 ىذا برغـ تأييد البنتاغوف األميركي لو.
وكاف الخالؼ قد تفجر الشير الماضي في إسرائيؿ والواليات المتحدة أيضػًا، حػوؿ مػدى جػدوى ودقػة إصػابة 

«. قبة األوىاـ»يركي إلى حد وصؼ المنظومة اإلسرائيمية بأنيا صواريخ القبة الحديدية، وقد وصمت بعالـ أم
« إـ آي تػي»فقد كتػب عػالـ الصػواريخ الييػودي األميركػي المشػيور البروفيسػور ثيػودور بوسػتوؿ مػف جامعػة 

إذا كاف تعريؼ االعتراض الناجح لمقبة الحديدية ىو تدمير الرأس الحربي لمصاروخ المياجـ، فإف نسػبة »انو 
وجػاء ىػذا «. الناجح خالؿ عمميػة عمػود السػحاب كانػت متدنيػة جػدًا، وربمػا خمسػة فػي المئػة فقػط االعتراض

االستخالص مف بوستوؿ، المتخصص في الدفاع ضد الصواريخ، ضمف أبحاث أجراىا مع اثنيف آخريف مف 
نتػػاج العممػػاء أحػػدىما الػػدكتور اإلسػػرائيمي مردخػػاي شػػيفر، وآخػػر لػػـ ُيكشػػؼ عػػف اسػػمو، ويعمػػؿ فػػي شػػركة إ

وتوصؿ الثالثة إلػى خالصػة واحػدة ىػي أف النتيجػة التػي يعرضػيا الجػيش اإلسػرائيمي، «. باتريوت»صواريخ 
 في المئة، ليست صحيحة. 84والتي حدد نسبة نجاحيا بػ

77/4/2873، السفير، بيروت  
 
 "سرائيل"إالثورات في العالم العربي وآثارىا عمى  

 مارؾ ىيمر
 مزايا عامة

، والتي اندلعت في ’الربيع العربي‘المظاىرات الشعبية واالنتفاضات، التي تحمؿ عنواف  موجة االحتجاجات،
وانتشػػػرت الػػػى أجػػػزاء واسػػػعة مػػػف العػػػالـ العربػػػي، ولػػػدت بػػػدورىا موجػػػة مػػػف  1070تػػػونس فػػػي أواخػػػر العػػػاـ 

المقػدرة لمػا  التحميالت والتقديرات بالنسػبة لمتطػورات المسػتقبمية. وتركػزت ىػذه التحمػيالت أساسػا عمػى العوامػؿ
بػػدا كخػػروج حػػاد عػػف االسػػتقرار او السػػمبية التػػي ميػػزت السياسػػة الشػػرؽ أوسػػطية فػػي العقػػود الماضػػية. كمػػا 

 تركزت ىذه التحميالت والتقديرات عمى االثار المحتممة ليذه االحداث عمى المنطقة بأسرىا.
العمػػؿ فػػي معيػػد بحػػوث وبػػدال مػػف مواصػػمة االنشػػغاؿ فػػي المواضػػيع التػػي سػػبؽ اف بحثػػت، ركػػزت مجموعػػة 

االمػػف القػػومي عمػػى االثػػار المحتممػػة لمػػا يسػػمى الربيػػع العربػػي عمػػى اسػػرائيؿ، عمػػى أسػػاس بعػػض فرضػػيات 
العمؿ بالنسبة لطبيعة الظاىرة. اوليا ىي انو رغـ أوجو الشبو المشتركة، فاف االنتفاضات في المنطقة ليسػت 
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مات قميمة فقط ىي ذات مدى عمػومي. فالتعميمػات ظاىرة مصنوعة مف مادة واحدة. وكنتيجة لذلؾ فاف تعمي
التػػي تخمػػؽ عطفػػا واسػػعا تتعمػػؽ بالتعػػابير التػػي اعطيػػت لممشػػاعر الشػػعبية، القػػدرة االعالميػػة والتنظيميػػة التػػي 
اكتسبيا معارضو النظاـ بشأف استخداـ التكنولوجيات الحديثة )الشبكات االجتماعية(، كما تتعمؽ ايضا بازالة 

 حاجز الخوؼ.
رضية الثانية ػ مصادر االضطراب التي وجدت تعبيرىا في المظاىرات الشػعبية ال تنحصػر فقػط باالطاحػة الف

بحكػػػـ الطغيػػػاف، بػػػؿ تتضػػػمف عوامػػػؿ سياسية/نفسػػػية )انعػػػداـ كرامػػػة االنسػػػاف، الغضػػػب مػػػف الفسػػػاد الواسػػػع، 
)الجمػود االقتصػادي احساس الظمـ الشخصي والعاـ، بمعنى، العرقي أو الطػائفي(، وعوامػؿ اقتصػادية/مادية 

او التوزيع غير العػادؿ لثمػار النمػو االقتصػادي(. الػى جانػب ذلػؾ، الخمػيط الػدقيؽ ليػذه العوامػؿ مختمػؼ فػي 
كػػػؿ دولػػػة، كونػػػو يوجػػػد لكػػػؿ واحػػػدة مػػػف ىػػػذه الػػػدوؿ مزايػػػا تاريخيػػػة، سياسػػػية، اجتماعيػػػة، ثقافيػػػة، اقتصػػػادية 

 وديمغرافية خاصة بيا.
ر المختمفة لالستياء والتطمعات المتنوعة، ىو انػو فػي حػاالت عديػدة ال يكػوف الفرضية الثالثة ػ معنى المصاد

تعبيرىػػا بتثبيػػػت ’ قػػػوة الشػػعب‘موازيػػا بالضػػرورة لمتحػػػوؿ الػػديمقراطي؛ احيانػػا تجػػد ’ قػػوة الشػػػعب‘فييػػا تعزيػػز 
التػالي بدال مف الكفاح في سبيؿ الحريات الفرديػة، وب’ رؤى اخروية‘، أو حتى تنمية ’عرقية‘ىويات جماعية 

 تخمؽ خوفا عميقا في اوساط االقميات العرقية/الدينية أو في اوساط النساء.
ليسػػت كػػؿ التغييػػرات النابعػػة مػػف ىػػذه االليػػة تبعػػث عمػػى آثػػار سػػمبية بالنسػػبة السػػرائيؿ، وال سػػيما فػػي كػػؿ مػػا 

يػػة. بطبيعػػة يتعمػػؽ بالسػػاحات االقميميػػة. ومػػع ذلػػؾ، فػػاف التقمبػػات تشػػير بالفعػػؿ الػػى تيديػػدات ومخػػاطر جوىر 
الحػػاؿ، لػػيس بوسػػع اسػػرائيؿ اف تقػػرر مػػاذا سػػتكوف عميػػو نتػػائج االليػػة الداخميػػة فػػي جوىرىػػا، او حتػػى التػػأثير 
عمػػى سػػياقيا واتجاىيػػا. ومػػع ذلػػؾ، فػػاف بوسػػعيا أف تتخػػذ خطػػوات لتمطيػػؼ حػػدة آثارىػػا الميػػددة أو مخاطرىػػا 

 وحة الحقا.المحتممة. بعض الوسائؿ بيذه الروح تندرج ضمف التوصيات المطر 
 

 آثار عامة
في ضوء الطبيعة متنوعة االطياؼ لمشرؽ االوسط، ليس مؤكدا أف تشيد الػدوؿ ثػورات جديػة )خالفػا لتعػابير 
االستياء وحدىا(. ففي الدوؿ التي اندلعت فييا او ستندلع فييػا انتفاضػات جديػدة، ال تكػوف نتػائج الصػراعات 

الربيع? في تونس، فػاف قمػة مػف ‘عد أف ظيرت البوادر االولية لػ الداخمية قابمة لمتوقع بحكـ طبيعتيا. وحتى ب
المحمميف توقعوا ظيور حركات احتجاج واسعة في مصر أو في سوريا، وعندما تحقؽ ىػذا السػيناريو بالفعػؿ، 
فوجئ الكثيروف سواء مف السػقوط السػريع جػدا لحسػني مبػارؾ عػف الحكػـ فػي مصػر، أـ مػف أف بشػار االسػد 

قط بسػػرعة مشػػابية. عمميػػا، واجػػب التػػاريخ ال ينطبػػؽ عمػػى نتػػائج ىػػذه الصػػراعات. فتحػػدي فػػي سػػوريا لػػـ يسػػ
أنظمة الطغياف ليست واجبة الواقػع، فمػا بالػؾ اسػقاطيا بالفعػؿ؛ فمصػيرىا منػوط بقػدر كبيػر بوجػود أو انعػداـ 

)حتػى االف  وجود تدخؿ أجنبي نشط )وال سػيما التػدخؿ العسػكري(، والػذي كػاف عػامال حاسػما فػي قػدرة البقػاء
 عمى االقؿ(، لالسرة المالكة في البحريف، مثال، وكذا عدـ قدرة معمر القذافي عمى قمع االنتفاضة في ليبيا.

ما بدا أكثر تأكيد ىو أف االنظمة الباقية الناجية مػف التحػديات الداخميػة )بػؿ وتمػؾ التػي اعفيػت مػف تحػديات 
، حتػى واف كانػت ال تبػدي اسػتعدادا اكبػر لمتخمػي عػف مف ىذا النوع( ستكوف اكثر انصػاتا لمشػاعر الجميػور

 الحكـ.
كما أف ذات االنظمة التي ال تنجػو لػف تسػتبدؿ بالضػرورة ببػدائؿ أقػؿ طغيانػا. وبالفعػؿ فػي الظػروؼ التػي لػـ 
تتثبػت فييػػا بعػد ثقافػػة التسػػامح، فػاف الفػػراغ السياسػػي الناشػئ جػػراء اسػقاط االنظمػػة القائمػػة كفيػؿ بػػاف تسػػتغمو 
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االفضػػؿ القػػوى االسػػالمية و/أو القوميػػة، التػػي ال تبػػدي مػػيال أكبػػر مػػف أسػػالفيا لتشػػجيع أو السػػماح بالشػػكؿ 
بالثقافة السياسية التػي تقبػع فػي أسػاس الديمقراطيػة الحقيقيػة. بتعبيػر آخػر، فػاف االنظمػة التػي تتشػكؿ، والتػي 

بػاف تعمػؿ بشػكؿ ال يتناسػب تعكس باخالص المصالح، اليويات او المعتقػدات لػدى االغمبيػة كفيمػة مػع ذلػؾ 
وطرؽ عمػؿ الديمقراطيػة الميبراليػة. إمكانيػة اخػرى ىػي أال يحسػـ الصػراع عمػى الحكػـ بشػكؿ عػاـ عمػى مػدى 
فترة زمنية طويمة، واف النزاع الداخمي الطويؿ سػيؤدي الػى فتػرة طويمػة مػف االضػطراب، واالضػعاؼ أو حتػى 

ة منذ االف في السوداف، ومثميا ال يمكف استبعادىا تمامػا التفكؾ لوحدات اقميمية معروفة )نتيجة كانت متوقع
 في سوريا وفي العراؽ(.

وأخيػػػرا، فػػػاف منظومػػػات اقميميػػػة وتوازنػػػات قػػػوى كفيمػػػة بػػػاف تخضػػػع لتغييػػػرات ذات مغػػػزى، وفقػػػا لنتػػػائج ىػػػذه 
خػػػراج التحػػػوالت الداخميػػػة. المثػػػاؿ االبػػػرز عمػػػى مثػػػؿ ىػػػذا التغييػػػر )االيجػػػابي مػػػف زاويػػػة نظػػػر اسػػػرائيؿ( ىػػػو ا

برئاسػػة ايػػراف، واف كانػػت تغييػػرات اخػػرى، أكثػػر سػػمبية، ممكنػػة ىػػي ’ محػػور المقاومػػة‘العنصػػر السػػوري مػػف 
 ايضا.

 
 االثار عمى اسرائيل

الخطر االكبر المحدؽ باسرائيؿ ىو امكانية أف يتبيف صحيحا تحذير مبارؾ لمواليات المتحدة بالنسبة لمصػر 
نمػػوذج حكمػو الػدكتاتوري ىػػو حكػـ دكتػاتوري إسػػالمي لػيس فقػط فػػي فػي أف البػديؿ الػػواقعي الوحيػد السػتمرار 

مصػػر، بػػؿ وفػػي المنطقػػة بأسػػرىا. خطػػر واضػػح يحػػدؽ جػػراء صػػعود أنظمػػة إسػػالمية متطرفػػة مصػػممة عمػػى 
تطبيؽ أولوياتيا االيديولوجية، عديمة الحساسية تجاه الموازيف العسكرية أو حبيسة آلية سياسية مػف التصػعيد 

ر مف درجة ثانيػة ىػو أف يتػيح إضػعاؼ المرجعيػة المركزيػة لمنظمػات االرىػاب اسػتغالؿ مف فعؿ أيدييا. خط
الفراغ السمطوي في المناطؽ الحدودية لتطوير قدراتيا العممياتية، وتصػعيد اليجمػات عمػى اسػرائيؿ بنػاء عمػى 

ؿ سػػقوط تفكرىػػا الخػػاص. ىػػذا السػػيناريو تحقػػؽ منػػذ االف فػػي جنػػوب لبنػػاف وفػػي شػػبو جزيػػرة سػػيناء )حتػػى قبػػ
مبػػارؾ(، ومػػف شػػأنو بالتأكيػػد أف يحصػػؿ فػػي جنػػوب شػػرؽ سػػوريا بػػؿ وفػػي غػػور االردف. كػػؿ واحػػد مػػف ىػػذيف 
السػػيناريوىيف أو كالىمػػا معػػا سػػيخمقاف محيطػػا اقميميػػا أكثػػر تػػوترا وأقػػؿ أمنػػا يوميػػا بقػػدر أكبػػر، مثػػؿ المواجيػػة 

ف كانت باحتمالية متدنية، أف يتعػاوف  المقصودة أو التفكير االستراتيجي المخموؿ. كما توجد حتى امكانية، وا 
ف كػػػاف السػػػباب تكتيكيػػػة قصػػػيرة المػػػدى؛  االسػػػالميوف المتطرفػػػوف فػػػي البمػػػداف العربيػػػة السػػػنية مػػػع ايػػػراف، وا 
شائعات عنيدة بشأف جس نبض نحو المصالحة بيف ايػراف واالخػواف المسػمميف فػي مصػر تحتػاج الػى تأكيػد، 

 رد حقيقة أنو نشأت اتصاالت جديرة بالذكر.وباالحرى، عرض نتائج ممموسة، ولكف مج
ىذه المخاطر تتوازف، في قسـ منيا، مع تغييرات ايجابية محتممػة فػي المنظومػات االقميميػة، بمعنػى، ضػعؼ 

 المحور برئاسة ايراف في حالة سقوط نظاـ االسد في سوريا.
بط اشػد لمػنفس ممػا يمػوح مػف فضال عف ذلؾ ال يمكف استبعاد امكانية أف تتصرؼ انظمة بقيادة اسالمية بض

خطابيا او مف منظومة معتقداتيا بسبب قيود داخميػة و/أو دوليػة عمػى حكميػا. وكمثػاؿ عمػى ذلػؾ، فانػو بعػد 
انتصػػػاره فػػػي االنتخابػػػات فػػػي تػػػونس، خػػػرج حػػػزب النيضػػػة االسػػػالمي عػػػف طػػػوره كػػػي يطمػػػؽ رسػػػائؿ تيدئػػػة 

أف لػيس لػو اي نيػة فػي أف ينفػذ جػدوؿ أعمػاؿ  لمتونسييف القمقيف والػى الجيػات االجنبيػة ذات المصػمحة، عػف
اجتمػػػاعي ليسػػػتند الػػػى قمػػػع مػػػف النػػػوع المسػػػتحب عمػػػى االصػػػولييف الحقيقيػػػيف. كمػػػا أنػػػو توجػػػد عػػػدة مؤشػػػرات 
محتممػػة، واف لػػـ تكػػف قاطعػػة، عمػػى أف مرشػػح االخػػواف المسػػمميف، محمػػد مرسػػي، الػػذي انتخػػب لمرئاسػػة فػػي 

داخميػػة مشػػابية، وبموقػػؼ عػػدمي بالنسػػبة التفػػاؽ السػػالـ مػػع  مصػػر، ممتػػـز )طوعػػا أـ بغيػػر طواعيػػة( بخطػػوة
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اسرائيؿ، أكثر مما كاف يمكف االفتراض استنادا الى موقؼ االخواف المسمميف في ىذا الشأف مف قبؿ. مفيػـو 
أنو مف السابؽ الوانو التقدير اذا كانت ىذه نوايا صادقة أـ أنيا مجرد نوع مف التظاىر الذي يرمي الػى صػد 

 الداخؿ ومف الخارج، ولكف ال يمكف استبعاد االمكانية االولى استبعادا تاما. ضغوط مف
 

 االستنتاجات
عمػػى نحػػو ذي مغػػزى المشػػيد السياسػػي ’ الربيػػع العربػػي‘بتعػػابير عديػػدة، غيػػرت الظػػاىرة التػػي حظيػػت بمقػػب 

معناىػا أف الػرأي ’ بقػوة الشػع‘لممنطقة. ومع ذلؾ، مف الميـ عدـ المبالغة في شمولية التغيير. فمثال، يقظة 
دومػا عػامال اضػطرت ’ الشػارع العربػي‘العاـ أصبح قوة أكبر ينبغي اعطػاء الػرأي فيػو. ومػع ذلػؾ، فقػد شػكؿ 

سواء الحكومات أـ الالعبيف االجانب، وعف حؽ، الى أخذه بالحسباف. وعمى نحو مشابو، ال ريب أف انعػداـ 
بالتالي أف المظاىرات االولى في تونس ضعضعت فجػأة اليقيف الداخمي واالقميمي احتدـ، ولكف ال يعني ىذا 

 وضعا مف االستقرار وقدرة التوقع لمسياسة الداخمية واالقميمية في الشرؽ االوسط.
فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الظػػػروؼ، ال تجػػػد اسػػػرائيؿ نفسػػػيا اليػػػـو فػػػي وضػػػع غيػػػر مسػػػبوؽ يتعػػػيف عمييػػػا فيػػػو أف تفكػػػر 

ت الػى التفكيػر فييػا فػي الماضػي. فقػد كانػت اسػرائيؿ بامكانيات عمؿ وآثػار سياسػية لػـ يسػبؽ ليػا أف اضػطر 
منػػذ االزؿ غرسػػا غريبػػا فػػي المنظومػػة االقميميػػة، تجمػػع، لشػػدة الراحػػة، احاسػػيس الظمػػـ السياسػػي واالجتمػػاعي 
فييا. ىذا الواقع لـ يتغير. وأغمب الظػف، لػف تصػبح إسػرائيؿ أبػدا عػامال مقبػوال وجػزءًا ال يتجػزأ مػف المنطقػة، 

شأنو أف يتعاظـ كمما تواصؿ االضطراب وعدـ االستقرار بالتعػاظـ )بمػا فػي ذلػؾ فػي ضػوء  وىذا الكشؼ مف
حقيقػػة أف التحػػديات االجتماعيػػة واالقتصػػادية تتطمػػب بشػػكؿ منطقػػي انتباىػػا أكبػػر لمشػػؤوف الداخميػػة، وتضػػع 

مػا بالػذات تحػديات أكثػر، سػتجد االنظمػة القائمػة وكػذا مواصػمة دربيػا صػعوبة شػديدة جػدا لمتصػدي ليػا ػ ورب
ليػػػذا السػػػبب(. وكنتيجػػػة لػػػذلؾ، عمػػػى اسػػػرائيؿ أف تفحػػػص بتفكػػػر أعمػػػاال لتقمػػػيص شػػػدة وسػػػحر الديماغوجيػػػة 
المناىضة السػرائيؿ، حتػى فػي ظػؿ الػوعي العػاـ فػي أف االلغػاء المطمػؽ لمعػداء االقميمػي )االصػيؿ، وبالتػالي 

 االستعمالي ايضا( سيبقى ىدفا بعيدا بؿ وغير قابؿ لمتحقؽ.
 

 سياسية.. تشديدات عامة توصيات
االعتػػراؼ بقيػػود القػػوة. فضػػال عػػف السػػيناريوىات التػػي ينطػػوي عمييػػا التػػدخؿ العسػػكري المباشػػر، فانػػو حتػػى 
القوى العظمى غير قادرة عمى أف تحسـ نتيجة اليزة السياسية في الدوؿ العربيػة. فمػا بالػؾ اسػرائيؿ. بػؿ إنيػا 

في االتجاىات المرغوب فييا )ربما باستثناء بعض الحاالت  غير قادرة عمى أف تساعد عمى تحريؾ االحداث
الشاذة(. وبالفعؿ، في حاالت معينة )سوريا باالخص(، ليس واضحا عمى االطالؽ مػا ىػي النتػائج المرغػوب 
فييػػا أو ىػػؿ توجػػد ليػػا أي صػػمة بػػالواقع. اضػػافة الػػى ذلػػؾ، فػػاف الصػػورة االشػػكالية السػػرائيؿ معناىػػا أف حتػػى 

 عمى طرؼ آخر في النزاعات الداخمية مف شأنو أف يؤدي الى أثر عكسي. مظير تفضيؿ طرؼ
االعتراؼ بذلؾ بانو ال يدور الحديث عف صيغة لمشمؿ. في نفس الوقت اسرائيؿ كفيمة بػاف تحتػوي أو تقمػص 

 التأثير السمبي المحتمؿ لمتطورات في العالـ العربي، بؿ واف تستغؿ الفرص الكفيمة باف تبرز.
المنطػػؽ ثنػػائي القيمػػة. الجػػداؿ بػػيف المؤيػػديف لمسػػمبية فػػي ظػػؿ االسػػتعداد السػػوأ الشػػرور، وبػػيف  االمتنػػاع عػػف

المتبنيف لمفاعمية مف أجؿ منع أسوأ الشرور، يستند الى تضارب وىمي؛ فممكف وموصى بػو التقػدـ فػي نفػس 
 الوقت عمى المساريف، في قنوات مختمفة.
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 مبادرات محتممة
مغطػػاة إعالميػػا لتحفيػػز البحػػث عػػف حػػؿ لمنػػزاع مػػع الفمسػػطينييف أو عمػػى االقػػؿ اتخػػاذ وسػػائؿ مبػػادر الييػػا و 

لتقميص مسػتواه. لقػد عولجػت المسػألة الفمسػطينية فػي إطػار مجموعػة عمػؿ منفصػمة فػي معيػد بحػوث االمػف 
تى القومي، بصفتيا المسألة االكثر حدة وألما في المواقؼ العربية )واالسالمية غير العربية( تجاه اسرائيؿ، ح

وبالتػػالي، فػػاف مجموعػػة العمػػؿ فػػي موضػػوع العربػػي لػػـ تػػرى حاجػػة الػػى التطػػرؽ الييػػا ’. الربيػػع العربػػي‘قبػػؿ 
السػػػمبي المحتمػػػؿ لموجػػػة ’ التسػػػرب‘بالتفصػػػيؿ، باسػػػتثناء االشػػػارة الػػػى اىميتيػػػا العميػػػا فػػػي كػػػؿ جيػػػد لتقمػػػيص 
العربيػة حػوؿ مسػألة السياسػة تجػاه االضطرابات التي وقعت، وال تزاؿ مستمرة. فالخالفات الداخمية في الػدوؿ 

اسػػػػرائيؿ لػػػػف تسػػػػوى بشػػػػكؿ حصػػػػري، او حتػػػػى باالسػػػػاس، مػػػػف خػػػػالؿ االقنػػػػاع الفكػػػػري. ومػػػػع ذلػػػػؾ، سػػػػيكوف 
لمعارضي تبني مناىج اكثر عدوانية تجاه اسرائيؿ احتماؿ افضؿ عمى االقؿ في طرح حججيػـ، اذا مػا تػوفر 

 ممواجية، التخاذ أعماؿ التصعيد.ضد المنطؽ، المقبوؿ مف المؤيديف ل’ الذخيرة‘ليـ بعض 
تأييد مبادىء مبادرة السالـ العربية واقتراح البحػث فييػا مػع مجموعػة اتصػاؿ الجامعػة العربيػة. منطػؽ مشػابو 
يقبع في أساس ىذه التوصية. إسرائيؿ غير ممزمة باف تقبؿ دوف تحفظ مضموف مبادرة السالـ العربية، ولكف 

درة مػف جانبيػػا تػدحض االدعػػاء بأنيػا تواصػؿ رفػػض المبػادرة العربيػػة أو يمكنيػا أف تسػتمد منفعػػة مػف كػػؿ مبػا
تجاىميا. محاولة فتح قنوات اتصاؿ مع القوى السياسػية المتشػكمة فػي العػالـ العربػي وعمػى رأسػيا االسػالمية. 

جح ال ضماف في أف تنجح اسرائيؿ في فتح مثؿ ىذه القنوات )مثمما فعمت الواليات المتحدة(، فما بالؾ اف تػن
في تجنيد العطؼ الكبير ليػا. ولكػف ال ريػب أف كػؿ جيػد لمتقمػيص عمػى االقػؿ لسػوء الفيػـ وضعضػعة االراء 

 المسبقة الضارة، ىو بال ريب مجٍد.
 

 عرض المساعدة االنسانية
مف شبو المؤكد أف عروض بمثؿ ىذه المسػاعدة سػترفض، بػؿ حتػى لػو قبمػت، فمػف غيػر المتوقػع أف تحظػى 

اعدة التػػػي قػػػدمتيا دوؿ، مسػػػتعدة وقػػػادرة عمػػػى أف تعػػػرض مسػػػاعدة فػػػي شػػػكؿ ممجػػػأ آمػػػف بتقػػػدير مشػػػابو لممسػػػ
لمفاريف مف آثار حقيقية أو متوقعة لمعنؼ، وال سػيما فػي سػوريا. اضػافة الػى ذلػؾ، فػاف عروضػا بيػذه الػروح، 

تجػػاه  فضػػال عػػف تأثيرىػػا العممػػي، كفيمػػة بػػاف تسػػاعد فػػي تقمػػيص الفكػػر السػػائد مػػف العػػداء االسػػرائيمي المطمػػؽ
 العرب.

 عروض لخطوات مركزة
محاولػػة الفحػػص )بمسػػاعدة أمريكيػػة( اذا كػػاف التػػوتر بػػيف تركيػػا وايػػراف الػػذي يتركػػز فػػي سػػوريا وفػػي العػػراؽ، 

 قد خمؽ اجواء أكثر وعدا لممصالحة بيف تركيا واسرائيؿ. –ولكنو يعكس الشؾ االوسع بيف الُسنة والشيعة 
تقميػؿ الضػغط االقتصػادي فػي االردف )احػد العوامػؿ المسػاىمة فػي  تطبيؽ وسػائؿ أكثػر نشػاطا لممسػاعدة فػي

 عدـ االستقرار في ىذه الدولة(، وال سيما في مجالي الماء والطاقة.
تسريع االعداد لمخطط االحتياط، في حالة تحقؽ السيناريوىات األسوأ، وال سيما في شبو جزيرة سيناء، وعمى 

امة المسبقة لمباني القيػادة، إطػر القػوة وخطػط التػدريب التػي يحتمػؿ رأس ذلؾ تعزيز الدفاع عمى الحدود واالق
أف تكوف مطموبة وفقا لمتطورات المستقبمية المحتممة. كما أنو يجب بمػورة ردود فعػؿ محتممػة لطمبػات مصػرية 
العػػػادة فحػػػص شػػػروط اتفػػػاؽ السػػػالـ. ىػػػذه االعمػػػاؿ يجػػػب أف تػػػتـ بالتشػػػاور مػػػع الواليػػػات المتحػػػدة، وبالقػػػدر 

ايضػػا مػػع محافػػؿ عسػػكرية فػػي دوؿ مجػػاورة )لتقمػػيص االفكػػار المغموطػػة والتصػػعيد غيػػر المقصػػود(،  الممكػػف
 الى جانب عروض عمنية لمتعاوف االقتصادي/التكنولوجي، مثمما في المشاريع المشتركة مع ىذه الدوؿ.
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