
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 

  6041ارتفاع عدد الشيداء الفمسطينيين في سورية إلى 
 ىنية: زيارة أردوغان دليل انتياء زمن الوصاية األمريكية
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           4ص                                    4332د: العد               40/0/4463األربعاء  التاريخ:

  السمطة:
 5 ىنية: زيارة أردوغان دليل انتياء زمن الوصاية األمريكية  

 5 تنفي اتياميا بـ "أخونة" غزة  في غزةالحكومة   

 5 إسماعيل األشقر: حكومة فياض كانت غير شرعية وفرضت من عباس بطريقة غير قانونية  

 1 : عباس أصبح "خارج التاريخ" ومشروع التحرير يتطمب تجاوزه النائب يحيى موسى  

 1 ال أسماء مرشحة لمحكومة.. والمصالحة خيار استراتيجي :اليباش  

 7 قراقع: معركة األسير العيساوي قمبت المعادلة وحسابات االحتالل  

 7 يبدأ زيارة إلى مصر في غزةداخمية ال وزير  

 7 : يجب معاقبة االحتالل أمام المحاكم الدولية" في غزةالداخمية"  

 3 : اجتثاث حماس بالضفة صعبالوزير السابق محمد البرغوثي  

  
  المقاومة:

 3 : حماس توزع الممفات األساسية الداخمية المتعمقة بالقضايا التنظيمية لمحركة"الحياة"  

 2  فتح لممطالب األمريكية حركة أبو زىري: جيود المصالحة مجمدة بسبب خضوع  

 2  "اإلرىاب"اسميا عن قائمة  ببشطحماس تطالب الغرب   

 2  حماس ترحب بتمسك أردوغان بزيارة غزة  

 64  بين فتح وحماس لتنفيذ خطوات لتطبيق المصالحةلمقاءات  تحديد مواعيد مين مقبول: لم يجرأ  

 64  لكتمة حماس 33مقعدًا مقابل  03فتح معة النجاح: نتائج انتخابات جا  

 66 القدس إلىدلياني: األسير العيساوي انتصر لمقدس ولإلنسانية جمعاء بانتزاعو لحقو بالحرية والعودة   

 66  لمحركة األسيرةالعيساوي أعاد الييبة األسير  انتصار: "الجياد"قيادي في   

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 64 غانتز: الحرب المقبمة ضد لبنان لن تدوم أكثر من شير  

 64 تأمين المد العسكري األميركينطالب بنتنياىو ليايغل:   

 63 في حل قضية العيساوي لمنع اندالع انتفاضة ثالثة"ىآرتس": نتنياىو أسرع   

 60 : الجيش اإلسرائيمي يعاني نقصا في عدد مقاتميو اإلسرائيميإدارة التخطيط بالجيش   

 60   طن من السالح الكيماوي في سورية 6444: ىناك أكثر من "إسرائيل"  

 65  ترسي مبدأي التنسيق والتعاون الدولي "إسرائيلـ"زيارة ىاغل ل  

غالق الممف نيائيا "إسرائيل"    61 تفكر بتعويض مصابي سفينة مرمرة وا 

 67  القضية الفمسطينية بركة: ىيغل في المنطقة لتشديد الييمنة األمريكية وتغييب  

 67 تخططان لمغامرة عسكرية كبيرة في المنطقة "سرائيل"إوالواليات المتحدة إغبارية:   

 67 زحالقة: قانون الطوارئ يحوي جزءا بسيطا من حالة الطوارئ الحقيقية  

 63  من تحديات جديدة أمام الموساد في ظل "الربيع العربي" إسرائيميتخّوف   
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  األرض، الشعب:
 63  6041ارتفاع عدد الشيداء الفمسطينيين في سورية إلى   

 63 اشر عمى "األقصى"مؤسسة األقصى: تأييد نتنياىو "خطة شيرانسكي" لتيويد البراق خطر مب  

 62 شجرة زيتون 6344والجيش اإلسرائيمي يقتمع مركبات  عشرةستوطنون يحرقون مالضفة:   

 62 قدس % من مساحة ال3االحتالل يحاصر المقدسيين في   

 62 مصر في باعتبارىم الجئين أمام السفارة الفمسطينية بالقاىرة لممطالبةيتظاىرونة فمسطينيو سوري  

 62           يرفعون العمم الفمسطيني عمى معسكر إسرائيمي ببيت لحم فمسطينيون نشطاء  

 44  ي رام اهلل بمستحقاتيمغزة: أىالي الشيداء والجرحى يعتصمون لمطالبة السمطة ف  

 44 مواجيات إثر اقتحام مستوطنين قبر يوسف بنابمس وأدائيم طقوس تممودية  

  

  األردن: 

 44 جيودالخالل لقائو المنظمات الييودية األمريكية: تحقيق السالم يتطمب تكاتف جميع األردن ممك  

 46 األردن ينفي السماح بمرور طائرات إسرائيمية لمراقبة الوضع في سورية  

  

  لبنان: 

 46 الرأسوتضامن في مارون  البص مخيم ندوة في الفمسطيني" في لبنان: األسير"يوم   

 46 اإلسرائيمية في أفريقيا" ستراتيجيةاإل" حولمكاتب الفرنسي بيار بيان لندوة ن: لبنا  

  

  عربي، إسالمي:

 44 غزة تو إلى قطاعأردوغان يرفض طمب واشنطن تأجيل زيار   

 44 بترول بحقمي لقياثان وشمشونبعدم التنقيب عن ال "إسرائيل"تأجيل دعوى إلزام مصر:   

 43 سيناءاإلسرائيمية بتجسس الالعامة المصرية تحقق بشبكة  النيابة :مصادر قضائية  

 43 سائحا إسرائيميًا عبر منفذ طابا البري 6146منتجعات جنوب سيناء تستقبل   

 43 الفمسطينية إبراىيم الدراوي: الرئاسة المصرية تشكل لجنة لمتابعة المصالحة  

 43 وفمسطين "إسرائيل"سالم بين الضرورة تحقيق  أمير قطر يؤكد  

 40 يزعزع أمن المنطقة "إسرائيلـ"األمريكي ل إيران: الدعم العسكري  

 40 إسرائيميينلمصارعين  ينتحقيقًا إثر منازلة مصارعين تونسي تفتح وزارة الرياضة التونسية  

  

  دولي:

 40 لموصول لحل الدولتينمثمرة جراء مفاوضات إلعباس لأىمية تقديم الدعم أوباما يؤكد   

 40 يربط بين نيويورك وتورونتو كندا تعتقل فمسطينيا وتونسيا بتيمة التخطيط لضرب قطار  

 45 غزةقطاع اسبانيا تقرر افتتاح مكتب تمثيل قنصمي في "صفا":   
  

  مختارات:

 45  بيةقراءة ماركسية لمنطمقات االنتفاضات العر   



 
 
 

 

 

           0ص                                    4332د: العد               40/0/4463األربعاء  التاريخ:

  
  حوارات ومقاالت:

 43 فراس أعو ىالؿ... استقالة فياض بين أزمتين  

 36 عريب الرنتاوي... الفمسطيني –عن االتفاق األردني   

 34 فزئيؼ الكي... أوىام االنسحاب ُأحادي الجانب من الضّفة  

  
 30 :كاريكاتير

*** 
 
 يونسكو الوالسمطة الفمسطينية لشطب مشاريع قرارات ضدىا في  األردن"إسرائيل" تتوصل إلى اتفاق مع  

اإلذاعة أف  القدس المحتمةنقاًل عف مراسميا في  40/0/4463، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(نشرت 
قالت صعاح األرع اء إف "إسرائيؿ" توصمت إلى اتفاؽ مع األردف والسمطة الفمسطينية  اإلسرائيمية ال اـ

عوساطة أمريكية، ينص عمى شطب مشاريع قرارات ضدىا كاف مف المفروض التصويت عمييا اليوـ لدى 
 منظمة اليونسكو الدولية لمترعية وال موـ والثقافة. 
يؿ" عسعب نشاطاتيا في المناطؽ وما ُوصؼ عمحوىا الطاعع وترمي مشاريع القرارات ىذه إلى إدانة "إسرائ

 ال رعي لمقدس المحتمة. 
ووافقت "إسرائيؿ" في المقاعؿ عمى السماح لوفد خعراء عف اليونيسكو عالقياـ عجولة تفقدية في عدة مواقع 

 أثرية في العمدة القديمة مف القدس المحتمة منتصؼ الشير القادـ. 
افقتيا عمى المشاركة في اجتماع لميونسكو سي قد الشير القادـ في عاريس لعحث كما أعمنت "إسرائيؿ" مو 

 قضية جسر عاب المغارعة.
وقاؿ عياف صادر عف الديواف الممكي األردني الثالثاء إف" األردف وفمسطيف نجحا، وعدعـ عرعي قوي في 

ممثميف عف مركز التراث  ، لقعوؿ قدـو ع ثة خعراء، مكونة مفٕٗٓٓدفع إسرائيؿ، وألوؿ مرة منذ عاـ 
 ال المي، والييئات االستشارية التاع ة لميونسكو إلى القدس القديمة.

مايو  ٜٔوتعدأ الع ثة ميمتيا في تقصي الحقائؽ، وتقييـ حالة الحفاظ عمى تراث عمدة القدس القديمة في 
اجتماعات المجنة، وفي  ، عمى اف تقدـ نتائج تقريرىا وتوصياتيا لمجنة التراث ال المي قعؿ ان قادٖٕٔٓ

 .ٖٕٔٓموعد اقصاه األوؿ مف يونيو 
واعتعر العياف ىذا االنجاز عأنو يأتي كأولى ثمار اتفاؽ رعاية القدس الذي وقع عيف ال اىؿ األردني ععد اهلل 

 الثاني والرئيس محمود ععاس نياية مارس الماضي.
اليونسكو، وفي عياف عمني أماـ المجمس وأوضح أف "إسرائيؿ" ت يدت في رسالة خطية مقدمة لمدير عاـ 

المن قدة حالًيا في عاريس عحضور اجتماع ي قد عرعاية اليونيسكو، ويحضره خعراء ٜٔٔالتنفيذي في دورتو 
 مف األردف وفمسطيف عالمنظمة الشير القادـ.

، ٜٚٙٔيا عاـ وكانت الضفة الغرعية عما فييا شرقي القدس تخضع لمسيادة األردنية قعؿ احتالؿ "إسرائيؿ" ل
، عإشراؼ األخير عمى المقدسات ٜٜٗٔوت ترؼ "إسرائيؿ" التي وق ت م اىدة سالـ مع األردف في 

 المية في القدس.اإلس
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ـّ نشره في جريدتي  ، عمان، الدستورولالطالع عمى المزيد مف تفاصيؿ الخعر، يرجى متاع ة ما ت
 .40/0/4463بارية، ، ووكالة سما اإلخ40/0/4463، والقدس، القدس، 40/0/4463

 
 زمن الوصاية األمريكية انتياءىنية: زيارة أردوغان دليل  

رحب رئيس الحكومة عغزة إسماعيؿ ىنية عزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف إلى  :السعيؿ
وثمف ىنية في عياف صحفي الثالثاء الموقؼ الم عر عف أصالة تركيا قيادة وش عا ومدى  قطاع غزة.

 نيا ودعميا لمقضية الفمسطينية، مؤكدا أف الزيارة تأكيد عمى أف زمف الوصاية األمريكية قد انتيى.احتضا
وفي سياؽ منفصؿ، شارؾ ىنية في ميرجاف الوفاء لمشيداء الذي أقامو األسرى المحرروف في قطر وفاء 

ضر الميرجاف حشد مف وح لمشييديف الشيخ أحمد ياسيف والدكتور ععد ال زيز الرنتيسي، وألقى فيو كممة.
 أعناء الجالية الفمسطينية ومشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مش ؿ.

 40/0/4463السبيل، عمان، 
 
 تنفي اتياميا بـ "أخونة" غزة  في غزةالحكومة  

 "أخونة"رفضت الحكومة في غزة، أمس، اتيامات منظمة التحرير الفمسطينية ليا عال مؿ عمى : )د ب أ(
قطاع مف خالؿ ما تقره مف قوانيف أحادية. ووصفت الحكومة في عياف، ليا اتيامات منظمة التحرير ليا ال

في عياف المجنة  "أسموب التدليس واالستخفاؼ ع قوؿ المواطنيف"، منتقدة "مفعركة وادعاءات عاطمة"عأنيا 
 التنفيذية لممنظمة.

ضع لمصادقة المجمس التشري ي، وتحظى عنقاش تخ"وقالت إف جميع القرارات والقوانيف الصادرة عنيا 
مستفيض ودراسة م مقة، ويتـ إقرارىا وفؽ رؤية وطنية خالصة وعإرادة مستقمة تراعي المصمحة ال امة فقط، 

. وأكدت الحكومة احتراميا المطمؽ لحقوؽ اإلنساف "وال ترتيف ألية إمالءات أو تخضع ألية ضغوط خارجية
 اصة. وصونيا لمحريات ال امة والخ

 40/0/4463الخميج، الشارقة، 
 
 فياض كانت غير شرعية وفرضت من عباس بطريقة غير قانونية حكومةإسماعيل األشقر:  

حكومة  : أكد النائب في المجمس التشري ي الفمسطيني إسماعيؿ األشقر لػ"السفير" أفمحمد كماؿ -غزة 
عيتيا مف المجمس التشري ي، كما أنيا فياض كانت غير شرعية وغير قانونية وال وطنية، ولـ تأخذ شر 

فرضت مف قعؿ ععاس عطريقة غير قانونية. ولذلؾ، يقوؿ "نحف لـ ن ترؼ عيا، وال ي نينا وجودىا مف عدمو، 
واستقالتو )فياض( ليس ليا عالقة عممؼ المصالحة الفمسطينية"، الفتًا إلى أف حماس تريد حكومة توافؽ 

عادة وطني مدتيا ستة شيور، وليا مياـ م حددة كإجراء االنتخاعات الرئاسية والتشري ية والمجمس الوطني وا 
 عناء قطاع غزة.

واعتعر األشقر أف ما يقوـ عو ععاس عشأف إجراء معاحثات جديدة لموصوؿ إلى حكومة مصالحة، مخالؼ 
مسطينية ال القة لكافة القوانيف واألنظمة والتوافقات الوطنية، مؤكدًا أف حركتو تريد إنجاز كافة الممفات الف

 رزمة واحدة.
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وأضاؼ "نحف نأمؿ مف ععاس، الذي ي طؿ المصالحة، أف يمتـز عما تـ التوافؽ عميو في األصؿ، مف اتفاؽ 
نياء ممفات الحكومة واألمف والمصالحة المجتم ية  الرزمة الواحدة، الذي يتـ مف خاللو إجراء االنتخاعات، وا 

 واحدة، ويجب عدـ تقديـ أي ممؼ عف اآلخر".وغيرىا... حماس تريد اتفاؽ الرزمة ال
 40/0/4463السفير، بيروت، 

 
 : عباس أصبح "خارج التاريخ" ومشروع التحرير يتطمب تجاوزه النائب يحيى موسى 

اعتعر الدكتور يحيى موسى، عضو المجمس التشري ي عف حركة حماس موقؼ رئيس السمطة محمود : غزة
غزة أنو "يأتي ضمف إستراتيجية ععاس في  إلىي رجب طيب ارودغاف ععاس مف زيارة رئيس الوزراء الترك

 إلىالتضييؽ عمى غزة وحصار حركة "حماس"، حفاًظا عمى شرعيتو "القمقة"، داعًيا الش ب الفمسطيني 
 ."تجاوز ىذا الرجؿ والسير في مشروعو التحرري ألنو أصعح "خارج التاريخ"

رودغاف لغزة: "موقؼ "أعو أالواليات المتحدة منع إتماـ زيارة ت قيًعا عمى س ي الرئيس ععاس و موسى وقاؿ 
 إلىمازف" )محمود ععاس( كاف واضًحا تماًما أنو جزء مف حصار حركة "حماس" والتضييؽ عمييا ودف يا 

الزاوية عاستمرار، ألف "حماس" أخذت جزء مف شري ة حركة "فتح" لقيادة الش ب الفمسطيني، ودائًما أراد أف 
 عية ويحاوؿ أف يرمـ شرعيتو عطريقة أو عأخرى".يسحب الشر 

وأضاؼ موسى في تصريحات خاصة لػ "قدس عرس": "ىذا نيج مستمر في أعماؿ ونشاطات ععاس منذ 
، إلى ىذه المحظة، ومف ىنا كؿ قضية ليا عالقة عالت اوف ٕٙٓٓحماس في االنتخاعات التشري ية عاـ  فوز

ة غزة؛ يقؼ "أعو مازف" منيا موقؼ الم ادي، حتى وصؿ األمر مع حماس وت زيز شرعيتيا أو ت زيز شرعي
أف يكوف جزء مف حصار غزة والحرب عمييا وت ميؽ االنقساـ في الساحة الفمسطينية والدفع دائما عاتجاه 

 عدـ التئاـ المحمة عيف غزة والضفة الغرعية".
 43/0/4463قدس برس، 

 
 يار استراتيجيال أسماء مرشحة لمحكومة.. والمصالحة خ :اليباش 

نفى ترشيح  افمسطيني اوزير ، أف فييـ الحامد، جدةنقال عف مراسميا مف  40/0/4463عكاظ، جدة، نشرت 
محمد مصطفى مدير صندوؽ االستثمار الفمسطيني لمنصب رئيس الحكومة الفمسطينية خمفا لحكومة فياض 

يؿ الحكومة الجديدة. وأوضح الدكتور والتي قدمت استقالتيا مؤخرا وتـ تكميفيا عتسيير األعماؿ لحيف تشك
أنو ال توجد ىناؾ أسماء  "عكاظ"محمود اليعاش وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطينية في تصريحات لػ

مازف ىو الشخص المخوؿ  دقيقة ومحددة مرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدا أف الرئيس الفمسطيني أعو
 دة وأي اجتيادات أخرى ت تعر تكينات.العتماد أسماء رئيس الحكومة الجدي

مازف يجري محادثات مكثفة مع جميع القيادات الفمسطينية لموصوؿ  اليعاش إلى أف الرئيس أعو وأشار
لمتوافؽ عمى الشخصية التي ستقود الحكومة الفمسطينية القادمة، موضحا أف الوصوؿ لحكومة وحدة وطنية 

 ينييف.فمسطينية ىو ىدؼ استراتيجي لجميع الفمسط
واستع د اليعاش عقد لقاء عيف الرئيس الفمسطيني محمود ععاس ورئيس المكتب السياسي خالد مش ؿ قريعا 
لمتوافؽ عمى تشكيؿ الحكومة. وقاؿ إف تشكيؿ حكومة كفاءات تطعيقا التفاؽ الدوحة سيكوف تحوال محوريا 

تزاؿ مع  لفمسطينية كانت والوسين كس إيجاعيا عمى الوضع الداخمي الفمسطيني، مؤكدا أف السمطة ا
 المصالحة الفمسطينية التي ت تعر خيارا استراتيجيا لجميع الفمسطينييف لمواجية ال دو المشترؾ اإلسرائيمي.
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وزير األوقاؼ ، أف الديف نادية س د،  عمافنقال عف مراسمتيا مف  40/0/4463الغد، عمان، وذكرت 
الفمسطينية لمدفاع عف المقدسات الدينية في  –تفاقية األردنية الفمسطيني محمود اليعاش أكد أف ال عالقة لال

 القدس المحتمة "عأية صيغة كونفدرالية عيف الجانعيف، أو عترتيعات تت مؽ عجيود استئناؼ المفاوضات".
 
 قمبت المعادلة وحسابات االحتالل العيساويقراقع: معركة األسير  

األسير سامر عيسى قراقع لػ "القدس" دوت كوـ إف " ىاألسر قاؿ وزير شؤوف  :عمي سمودي - راـ اهلل
 وأكد ال يساوي حقؽ انتصارا تاريخيا مشرفا وكسر شروط االحتالؿ وم اييره ورغـ الحكـ فيو انتصر عمييـ".

مف السجف  أقوىالفمسطيني  إرادة أف وأثعتتقراقع، أف "م ركة سامر قمعت الم ادلة وحساعات االحتالؿ، 
 والسجاف".
المضرب سامر ال يساوي ع د  األسيرعف  عاإلفراجتـ التوقيع عمى صيغة اتفاؽ يقضي ى انو قد يشار إل

 عف الط اـ. إضراعوثمانية أشير، مقاعؿ وقؼ 
 40/0/4463القدس، القدس، 

 
 يبدأ زيارة إلى مصر في غزةداخمية ال وزير 

فتحي  غزةير الداخمية في حكومة ععر ميناء رفح العري، مساء اليوـ الثالثاء، وز : أيمف قناوي -القاىرة 
 حماد، قادما مف غزة، في زيارة إلى القاىرة.

خالؿ زيارتو إلى مصر، عدد مف المسئوليف لعحث  يمتقيوقاؿ مصدر مسؤوؿ لػ"عواعة الشرؽ"، أف حماد س
 ع ض الممفات الخاصة عاألوضاع في قطاع غزة.

 43/0/4463الشرق، الدوحة، 
 
 قبة االحتالل أمام المحاكم الدولية: يجب معا" في غزةالداخمية" 

وحدة حقوؽ اإلنساف عوزارة الداخمية واألمف الوطني، أف  43/0/4463فمسطين أون الين، نشر موقع 
شددت عمى ضرورة م اقعة االحتالؿ اإلسرائيمي عمى جرائمو المستمرة عحؽ الش ب الفمسطيني خاصة 

 األسرى الفمسطينييف القاع يف خمؼ قضعاف االحتالؿ.
، أنيا لف تقؼ مكتوفة األيدي أماـ  وعينت الوحدة في عياف ليا وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو اليـو
جرائـ االحتالؿ المستمرة عحؽ أسرانا، سيما ما قامت عو قوات االحتالؿ مف اقتحاـ لسجف عسقالف ومياجمة 

 األسرى عالرصاص.
ية وخاصة المحاكـ المختصة عالنظر في جرائـ الحرب وأكدت أنيا ستالحؽ االحتالؿ في كافة المحافؿ الدول

المنظمة كالتي تمارسيا قوات االحتالؿ عاعتعارىا جرائـ حرب ضد اإلنسانية، وما تمثمو تمؾ الجرائـ مف 
انتياؾ صارخ لحقوؽ اإلنساف الفمسطيني الذي لف يكؿ ولف يمؿ مف الس ي النتزاع حقوقو مف عيف عراثف 

.االحتالؿ اإلسرائيمي ال  مجـر
عف القعض عمى مف غزة أف وزارة الداخمية عغزة أعمنت  40/0/4463قدس برس،  مف جية أخرى ذكرت

 اثنيف مف ثالثة موقوفيف فّروا مف أحد سجونيا غرب مدينة غزة مؤخًرا.
 
 : اجتثاث حماس بالضفة صعبمحمد البرغوثي السابقالوزير  
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محمد العرغوثي، أف محاوالت اجتثاث الحركات اإلسالمية  أكد الوزير الساعؽ في الحكومة الفمسطينية ال اشرة
في الضفة الغرعية المحتمة "لـ تؤت أكميا"، وظير ذلؾ مف خالؿ التقدـ الممحوظ لمكتمة الطالعية لحركة 

 حماس، في انتخاعات مجالس اتحاد الطمعة ع د مقاط ة استمرت لسنوات عسعب ظروؼ المالحقة األمنية.
وينة لو ععر )فيسعوؾ( م قًعا عمى نتائج االنتخاعات في عدد مف جام ات الضفة وقاؿ العرغوثي في تد

الغرعية: "إف االنتخاعات أثعتت أف حركتي حماس وفتح ال زالتا تحظياف عالزخـ األكعر في الشارع الفمسطيني 
لنتائج عمى عكس ما يثيره اليسار وع ض األحزاب أف ثقة الناس تأثرت كثيرا وانخفضت ش عيتيما، فكؿ ا

 % مف األصوات".ٜ٘تظير أف الحركتيف تحظياف عأكثر مف 
وأضاؼ أف استطالعات الرأي التي تظير عيف الحيف واآلخر "ىي مف يفقد مصداقيتيا إذ أنيا في كؿ مرة ال 

% عينما يالحظ أف الكتؿ اإلسالمية حصمت في كؿ المواقع ٚٔ% وأحيانا ٘ٔت طي حركة حماس أكثر مف 
 % مف األصوات".ٖٗ% إلى ٖ٘عيف عمى نسب تتراوح 

وتاعع أف محاولة االجتثاث لمحركات اإلسالمية "لـ تؤت أكميا"، مشيًرا إلى الجو األمني اآلمف والدعـ المادي 
المستقر واالطمئناف لمتوظيؼ ألنصار حركة فتح، عينما ي اني مؤيدو الحركة اإلسالمية مف المالحقات 

اف الوظيفة ع د التخرج والغياب عف الساحات الجام ية لسنوات ومف ي طييا األمنية، واالحتمالية الكعيرة لفقد
 صوتو أصعح مغامرا كعيرا.

 40/0/4463فمسطين أون الين، 
 

 األساسية الداخمية المتعمقة بالقضايا التنظيمية لمحركة الممفات"الحياة": حماس توزع  
إنو تـ في االجتماع االوؿ لممكتب « الحياة»قالت مصادر فمسطينية موثوقة لػ : جيياف الحسيني -القاىرة 

الداخمية المت مقة عالقضايا  األساسيةتوزيع الممفات  ع د انتياء انتخاعاتيا الداخمية  لحركة حماسالسياسي 
التنظيمية لمحركة، مثؿ األسرى واإلعالـ والضفة والمصالحة، وكذلؾ الممفات المت مقة عالقضايا الخارجية 

اشفًا أف نائب رئيس المكتب السياسي الساعؽ موسى أعو مرزوؽ عات يتحمؿ مسؤولية والشأف السياسي، ك
ممؼ اإلعالـ، اضافة الى رئاستو وفد الحركة في المصالحة. واضافت اف القيادي محمد نصر، الشخصية 

ة، األقرب لرئيس المكتب السياسي خالد مش ؿ، ما زاؿ المكمؼ الشؤوف الخارجية وال القات الدولية لمحرك
في حيف يقود ممؼ الضفة القيادي األسير المحرر صالح ال اروري. ونفت المصادر تكميؼ القيادي عماد 

 ال ممي، الذي يشغؿ موقع نائب رئيس الحركة في غزة، المسؤولية عف ممؼ غزة.
لمحركة،  يذكر أف أىـ ما نتج عف االنتخاعات الداخمية األخيرة لمحركة التجديد لمش ؿ رئيسًا لممكتب السياسي

وانتخاب ىنية نائعًا لو، وخروج كؿ مف محمد نزاؿ وسامي خاطر وعزت الرشؽ مف عضوية المكتب 
السياسي ل دـ حصوليـ عمى األصوات الكافية، عينما انسحب القيادي العارز محمود الزىار عكامؿ رغعتو، 

 شتيى.كما تـ انتخاب أعضاء جدد أعرزىـ األسيراف المحرراف يحيى السنوار وروحي م
 40/0/4463الحياة، لندن، 

 
 
 فتح لممطالب األمريكية حركة أبو زىري: جيود المصالحة مجمدة بسبب خضوع 
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أكدت حركة "حماس" تمسكيا عما تـ التوقيع عميو مف اتفاقيات مع حركة "فتح" إلنياء االنقساـ وانجاز  :غزة
ة والعدء عتنفيذ اتفاقات المصالحة كما المصالحة، ودعت حركة "فتح" إلى عدـ الخضوع لالمالءات األمريكي

 ىي.
وجدد المتحدث عاسـ "حماس" سامي أعو زىري تمسؾ "حماس" عالرعاية المصرية لممصالحة، وقاؿ: "الحديث 
عف رغعة "فتح" نقؿ ممؼ المصالحة مف مصر إلى تركيا، ىو إلى حد اآلف كالـ إعالمي، وال يممؾ أي 

  .طرؼ فمسطيني ىذا الحؽ
ىري حركة "فتح" عتسميـ أجواء المصالحة، وقاؿ: "حركة "فتح" تمارس إجراءات تسمـ أجواء واتيـ أعو ز 

المصالحة، مف عينيا تص يد أجواء القمع عحؽ أعناء "حماس" في الضفة الغرعية ومف عينيا مواصمة 
ي المساعي لحصار "حماس" وقطاع غزة، وىو ما تجمى مف خالؿ زيارة ععاس إلى تركيا واتفاقو مع كير 

 عمى مطالعة أردوغاف عوقؼ زيارتو إلى غزة، 
 وقاؿ: "جيود المصالحة مجمدة عف ؿ الفيتو األمريكي واستجاعة "فتح" لممطالب األمريكية.

43/0/4463قدس برس،   
 

 "اإلرىاب"اسميا عن قائمة  بشطبحماس تطالب الغرب  
 ى إلى شطب اسميا عف أكد القيادي في حركة حماس عاسـ ن يـ أمس أف الحركة تس: أ ؼ ب -غزة 

شرعية سياسية عمى »لدى الدوؿ الغرعية، مف خالؿ اكتساب « عدعـ اإلرىاب»قائمة المنظمات المتيمة 
 «.المستوى اإلقميمي والدولي

االستفادة مف عالقاتيا مع تركيا وقطر ومصر في االنفتاح عمى ال الـ، »وقاؿ ن يـ إف الحركة ست مؿ عمى 
محاوالت غرعية وأوروعية شعو رسمية أو عمى شكؿ متضامنيف وخعراء ». وكشؼ «خصوصًا الدوؿ األوروعية

طمعت مف »، مؤكدًا أف الحركة «عغطاء رسمي، خصوصًا مف دوؿ االتحاد األوروعي، لمتواصؿ مع حماس
الشخصيات والوفود األوروعية الرسمية وشعو الرسمية في المقاءات عال مؿ عجد لتف يؿ الممؼ قانونيًا لرفع 

 «.حركة مف قائمة اإلرىاب ألنو ال يوجد أي مستند قانوني الستمرار وصؼ حركة مقاومة عاإلرىابال
 «.لف تستمر حماس عقعوؿ استمرار الحديث م يا وىي عمى قائمة اإلرىاب»وتاعع:  

سرائيؿ  لف ينجز إذا لـ يكف »واعتعر أف أي حراؾ أوروعي أو أميركي إلنجاز حؿ سياسي عيف الفمسطينييف وا 
ىناؾ حوار جاد ومعاشر مع حماس )ألف( السمطة )الفمسطينية( وفتح ال تقرراف وحدىما عاسـ الش ب 
الفمسطيني، وكذلؾ حماس ال تقرر وحدىا، إذا أراد المجتمع الدولي التقدـ واالستقرار... ال عد مف رفع 

جراء حوار معاشر م يا  «.حماس مف قائمة اإلرىاب وا 
 40/0/4463الحياة، لندن، 

 
 ماس ترحب بتمسك أردوغان بزيارة غزة ح 

أمس،   حماس، رحعت، أف رائد الفي نقاًل عف مراسمياغزة  مف 40/0/4463الخميج، الشارقة،  ذكرت
عإعالف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف تمسكو عزيارة قطاع غزة في الموعد الم مف مسعقًا نياية 

 مايو/ أيار المقعؿ.
ىو الرد الطعي ي عمى أي “سامي أعو زىري أف موقؼ أردوغاف ” حماس“حركة واعتعر المتحدث عاسـ 

 ”.تدخالت تستيدؼ إعقاء الحصار عمى غزة
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حركة حماس اعتعرت زيارة اردوغاف لقطاع غزة ، اف غزةمف  43/0/4463وكالة معًا اإلخبارية، وأضافت 
ة واسالمية تصؿ لغزة أو الضفة راف ة لمش ب الفمسطيني ودعما لو، م تعرة "أف وجود جية داعمة عرعي

 مكسب لمش ب الفمسطيني".
وقاؿ صالح العردويؿ لػ م ا : "إف ىناؾ قصر نظر لدى السمطة التي ال تنظر إال مف زاوية حزعية ومف 
 زاوية فئوية ترى اف أي خطوة في اطار دعـ الش ب الفمسطيني في غزة ىو ىيمنة عمى التمثيؿ الفمسطيني".

ذا ليس لو أساس مف الصحة نحف ال زلنا في عممية مصالحة وفي عممية ترتيب لمعيت وتاعع العردويؿ "ى
 الفمسطيني وأف ُيفيـ أف أي جيد داعـ لغزة انو سيمس عالتمثيؿ الفمسطيني ىذا أمر خاطئ".

 
 بين فتح وحماس لتنفيذ خطوات لتطبيق المصالحةلمقاءات  تحديد مواعيد مين مقبول: لم يجرأ 

الثالثاء عأف ’ القدس ال رعي’كد اميف مقعوؿ عضو وفد فتح لمحوار مع حماس لػأد عوض: ولي -راـ اهلل ػ
ىناؾ اتصاالت مصرية تجري ىذه االياـ مع حركتي فتح وحماس لعحث المصالحة الوطنية، مشددا عمى انو 

المصالحة لغاية اآلف لـ يجر تحديد مواعد لمقاءات عيف الحركتيف او مواعد لتنفيذ خطوات لتطعيؽ اتفاؽ 
 عمى ارض الواقع.

’ ىناؾ اتصاالت ولكف ليس ىناؾ مواعيد محددة لمقاءات، او مواعد لتنفيذ خطوات محددة‘وتاعع مقعوؿ 
  عمى مسار تنفيذ اتفاؽ المصالحة.

ف يقدـ رئيس الوزراء المقاؿ في غزة اسماعيؿ ىنية عمى تقديـ استقالتو عمى غرار استقالة أوتمنى مقعوؿ 
ر سالـ فياض لتكوف االجواء اكثر ايجاعية نحو تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني عرئاسة ععاس حكومة الدكتو 

 وفؽ اعالف الدوحة لتنفيذ اتفاؽ القاىرة لممصالحة.
 40/0/4463القدس العربي، لندن، 

 
 لكتمة حماس 33مقعدًا مقابل  03فتح نتائج انتخابات جامعة النجاح:  

كتمة "حركة الشعيعة الطالعية  ، أفعشار دراغمة عف، 40/0/4463الحياة الجديدة، رام اهلل،  ذكرت
فيما  ٔٛمق دا مف أصؿ  ٖٗفازت في انتخاعات مجمس طمعة جام ة النجاح وحصمت عمى  "الشيداء

مق دا، وحصمت جعية ال مؿ الطالعي عمى ثالثة مقاعد، وكتمة الوحدة  ٖٖحصمت الكتمة اإلسالمية عمى 
ولـ تتمكف كتؿ المعادرة الطالعية، ونضاؿ الطمعة، وكتمة اتحاد الطمعة، وكتمة الطالعية حصمت عمى مق ديف، 

 االستقالؿ، مف تجاوز نسعة الحسـ ولـ تحرز أي مق د.
مق دا مف  ٖٖتمكنت مف انتزاع  الكتمة اإلسالمية، أف 43/0/4463، المركز الفمسطيني لإلعالمأضاؼ و

(، ٗ-ٖٕالوطنية في االنتخاعات التي جرت اليـو الثالثاء ) مقاعد المؤتمر ال اـ لمجمس طمعة جام ة النجاح
 وىي المرة األولى التي تشارؾ فييا الكتمة عيذه االنتخاعات منذ ما يزيد عف ست سنوات.

% حيث عمغ عدد الطمعة الذيف يحؽ ليـ ٖ.ٜٙووفقا لمنتائج النيائية الم منة، فقد وصمت نسعة االقتراع إلى 
صوتًا عواقع  ٜٜٓٙمنيـ عأصواتيـ، وحصمت الشعيعة عمى  ٕٖٗٛٔطالعة أدلى طالعا و  ٜٜٙ٘ٔاالقتراع 

صوتًا، وحصمت جعية ال مؿ الطالعي التقدمية "كتمة  ٖ٘ٙ٘مق ًدا، فيما حصمت الكتمة اإلسالمية عمى  ٖٗ
مقاعد، فيما حصمت كتمة  ٖصوتًا عواقع  ٖٓ٘الشييد أعو عمي مصطفى" التاع ة لمجعية الش عية عمى 

 صوتًا عواقع مق ديف. ٕٕٕالطالعية "كتمة األسير سامر ال يساوي" التاع ة لمجعية الديمقراطية عمى  الوحدة
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ولـ تتمكف الكتؿ األرعع المتعقية مف الحصوؿ عمى أي مق د مف مقاعد المؤتمر ال اـ، حيث حصمت كتمة 
وكتمة نضاؿ الطمعة "كتمة صوتًا،  ٜٗٔاتحاد الطمعة التقدمية "كتمة االتحاد" التاع ة لحزب الش ب عمى 

صوتًا،  ٖٗأصوات، وكتمة االستقالؿ "فدا" عمى  ٓٔفمسطيف لمجميع" التاع ة لجعية النضاؿ الش عي عمى 
 صوتًا. ٜٙوكتمة تجمع المعادرة الطالعية "تجمع المعادرة الطالعي" عمى 

سجود الشكر هلل ت الى عمى  ىذا وقد سجد أنصار الكتمة اإلسالمية الذيف احتشدوا في الحـر الجام ي القديـ
ىذه النتيجة المشرفة، والتي جاءت عالرغـ مف الظروؼ الص عة التي عمؿ عيا أعناء الكتمة اإلسالمية قعؿ 

 االنتخاعات، والمالحقة المستمرة ليـ مف االحتالؿ واألجيزة األمنية.
 يداف الشيداء احتفاال عيذه النتيجة.وتوجو أعناء الكتمة اإلسالمية عمسيرة انطالقا مف الحـر الجام ي عاتجاه م

ة وتشير نسعة االقتراع إلى تراجع ممحوظ في إقعاؿ الطمعة عمى االقتراع، حيث كانت نسعة االقتراع في جام 
%، األمر الذي عزاه مراقعوف إلى الحالة األمنية السائدة في الضفة ٘ٛ-% ٓٛالنجاح ساعقا تتراوح ما عيف 
مف الطمعة المت اطفيف مع الكتمة اإلسالمية إلى العقاء في منازليـ وعدـ التوجو  الغرعية والتي دف ت عالكثير

 إلى الجام ة في ىذا اليوـ، تجنعا لم واقب المحتممة لمشاركتيـ عاالنتخاب. 
 
 انتصر لمقدس ولإلنسانية جمعاء بانتزاعو لحقو بالحرية والعودة الى القدس العيساويدلياني: األسير  

يمتري دلياني عضو المجمس الثوري لحركة فتح وأميف عاـ التجمع الوطني المسيحي في قاؿ د: راـ اهلل
االراضي المقدسة، إف "األسير سامر ال يساوي انتصر لمقدس واإلنسانية جم اء عانتزاعو لحقو عالحرية 

  .وال ودة إلى القدس
دفاع عف حقوؽ وطنية،  وأضاؼ دلياني أف م ركة ال يساوي في األسر لـ تكف م ركة فردية عؿ م ركة

وت عير انساني راقي عف ظمـ يقع عمى ش ب اعزؿ ي يش أكثر مف نصفو مأساة المجوء والشتات، وأف 
ال يساوي خالؿ م ركتو مع االحتالؿ فضح االنتياكات الممنيجة لحقوؽ ش عنا االنسانية والوطنية، وأثعت 

 دىا لدمار اآلخر".أف الحؽ أقوى مف الطائرات والدعاعات والكراىية التي تقو 
40/0/4463الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 العيساوي أعاد الييبة لمحركة األسيرةاألسير  انتصار: "الجياد"قيادي في  

أكد القيادي في حركة الجياد اإلسالمي الشيخ خضر عدناف، أف انتصار األسير سامر ال يساوي في : جنيف
ة "يؤكد عمى أف القدس ىي ال اصمة األعدية لفمسطيف ولألسرى م ركتو الطويمة داخؿ الزنازيف اإلسرائيمي

 والم تقميف في سجوف االحتالؿ".
ورأى خضر، أف "ىذا االنتصار ي طي عارقة أمؿ لكؿ األسرى الذيف تحرروا في صفقة "وفاء األحرار"، 

لييعة لمحركة األسيرة وُأعيد اعتقاليـ عشكؿ ت سفي دوف أي إخالؿ عاتفاؽ الصفقة، معينًا أف االنتصار أعاد ا
 داخؿ الزنازيف اإلسرائيمية.

43/0/4463قدس برس،   
 
 

 ضد لبنان لن تدوم أكثر من شير المقبمةغانتز: الحرب  
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)يػو عػي اي(: اسػتيجف رئػيس أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي عينػي غػانتز دعػـ روسػيا لسػورية وموقفيػػا  -تػؿ أعيػب
لمقعمػة سػتكوف أقصػر مػف الماضػي وأف حرعػا مقعمػة ضػد مف إيػراف وحػزب اهلل وقػاؿ إف مػدة حػروب إسػرائيؿ ا

 لعناف لف تدـو أكثر مف شير.
ونقمت صحيفة )يدي وت أحرونوت( الثالثاء عف غانتز قولو في المؤتمر السنوي لم يد أعحاث األمف القومي 

سػورية  –في جام ة تؿ أعيب االثنيف، إف إيراف وحزب اهلل ضال اف عشكؿ عالغ في الحفاظ عمى محور إيراف 
حػزب اهلل وعمػػى نظػػاـ الػرئيس السػػوري عشػػار األسػػد أو عاالسػت داد لميػػـو الػػذي يمػي سػػقوط النظػػاـ السػػوري،  –

 ”.عشكؿ غريب يوجد دعـ روسي غير قميؿ لنظاـ األسد“وأنو 
أي دولػػػة ” عمويسػػػتاف“وأضػػػاؼ غػػػانتز أف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي يسػػػت د الحتمػػػاؿ تقسػػػيـ سػػػورية وأف تقػػػـو دولػػػة 

في سػوريا وذلػؾ فػي ” أفغانيخاف“وأف ىناؾ احتماؿ لقياـ دولة ” الزاوية الشمالية الغرعية مف الدولة“عموية في 
 إشارة إلى سيطرة جيات جيادية عمى قسـ مف األراضي السورية.

 ”.نحف ال ننتظر وصوؿ ىذا المستقعؿ ونست د لذلؾ منذ أكثر مف عاـ“وقاؿ غانتز 
ىنػاؾ يػوـ ال يحتمػؿ أف يتحػوؿ مػف يػوـ ىػادئ إلػى حػرب عحجػـ الوضع ليس ممال ىنػا، ولػيس “وأضاؼ أف 

واسػػع، وعمينػػػا أف نسػػػت د لحػػػروب يػػػتـ حسػػػميا خػػػالؿ وقػػت قصػػػير قػػػدر اإلمكػػػاف، ويسػػػرني أنػػػو فػػػي )ال مميػػػة 
 ،”يوما إلى ثمانية أياـ ٕٓتراج ت مدة الحرب مف ’ عمود السحاب‘ال سكرية ضد غزة( 

، فيما دامت حرب لعناف الثانية في صيؼ ال اـ ”شير في لعناف وأضاؼ غانتز"ال نية لدي عال ودة ألكثر مف
 يوما. ٖٖ، ٕٙٓٓ

السنوات اليادئة والمستقرة أخذت تختفي، “م تعرا أف  ٖٜٚٔعاما منذ حرب ال اـ  ٓٗوتاعع غانتز أنو مرت 
مجػاؿ  وان داـ االستقرار يتصاعد، ونحف نست د لمستقعؿ كيذا عصورة عمالنية في ىضعة الجوالف، سػواء فػي

جمػػػع الم مومػػػات أو )عنػػػاء( ال ػػػائؽ أو تف يػػػؿ القػػػوة ال سػػػكرية، وثمػػػة احتمػػػاؿ لفقػػػداف االسػػػتقرار عمػػػى طػػػوؿ 
 ”.الحدود

وأشػػػػار غػػػػانتز إلػػػػى أف إيػػػػراف ىػػػػي القضػػػػية األساسػػػػية عالنسػػػػعة السػػػػت دادات الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى ضػػػػوء 
 استمرارىا في تطوير عرنامج نووي ووصفيا عػ)التيديد اإليراني(.

إيػػػراف مسػػػتمرة عحرفيػػػة عالغػػػة فػػػي اسػػػتغالؿ الحػػػوار الجػػػاري م يػػػا )مػػػف جانػػػب الػػػدوؿ ال ظمػػػى( “وأضػػػاؼ أف 
 ”.وعتنفيذ أعماؿ قرصنة إستراتيجية في الطريؽ نحو اقتراعيا مف الحصوؿ عمى قدرة نووية عسكرية

إيػراف وعزليػا إلى جانب ىذا يوجػد تػأثيرات غيػر صػغيرة ناع ػة مػف جيػود فػرض ال قوعػات عمػى “وقاؿ غانتز 
دوليا والضغوط التي رعما ستؤدي إلى تغيرىا، فإيراف تس ى إلى ىيمنة إقميمية وستكوف ىناؾ تع ات فػي كػؿ 

 ”.مكاف تدخؿ إليو
واق ا تكوف فيػو إيػراف نوويػة ىػو واقػع خطيػر لمغايػة وسػيكوف لػو تػأثير درامػاتيكي، وال “وخمص غانتز إلى أف 

 ”.تيا اإلرىاعية في أماكف أخرى في ال الـينعغي التنازؿ أماميا وال عف عمميا
 40/0/4463، القدس العربي، لندن

 
 تأمين المد العسكري األميركينطالب بنتنياىو لياغل:  

أعػرب أمػس، خػالؿ رئيس الحكومػة اإلسػرائيمية عنيػاميف نتنيػاىو ، أف 40/0/4463، السفير، بيروتذكرت 
ب نتنيػاىو، الػذي سػعؽ وجاىػد لمنػع انتخػاب عػاراؾ أوعامػا وزير الػدفاع األميركػي تشػاؾ ىاغػؿ. وأعػر استقعالو 

وت يػػػيف ىايغػػػؿ وزيػػػرًا لمػػػدفاع، عػػػف عمػػػؽ تقػػػديره لمت ػػػاوف األمنػػػي مػػػع اإلدارة األميركيػػػة فػػػي السػػػنوات األرعػػػع 
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الماضػػية. أمػػا ىايغػػؿ، وع ػػد أف أشػػار إلػػى أف الوقػػت الػػراىف "قػػاس وخطيػػر"، فت يػػد عػػأف "نعقػػى أقػػرب مػػف أي 
 وقت مضى". 

لمقاء الذي جرى في ديواف رئاسة الحكومة اإلسرائيمية في القدس المحتمػة، قػاؿ نتنيػاىو ليايغػؿ إنػو "فػي وفي ا
السػػنوات األرعػػع األخيػػرة نمػػت ال القػػات األميركيػػة اإلسػػرائيمية فػػي مواضػػيع الػػدفاع واألمػػف جوىريػػًا، وأنػػا واثػػؽ 

اـ تحػػديات كثيػػرة". وأعػػرب نتنيػػاىو عػػف تمامػػًا أننػػا سنواصػػؿ ت زيزىػػا تحػػت قيادتػػؾ. وىػػذا ميػػـ ألننػػا نقػػؼ أمػػ
تقػديره لػػ"الدعـ ال سػكري واألمنػي الػذي تنالػو إسػرائيؿ مػف أميركػا، وىػو دعػـ يشػيد عمػى حمػؼ عػالغ القػوة عػػيف 
الدولتيف في دفاعيما عف المصالح والقيـ المشػتركة. وىػذه ميػددة أكثػر مػف أي شػيء ىخػر عمػى أيػدي جػيش 

وعأسػػمحة متطػػورة". وشػػدد عمػػى أف محاولػػة إيػػراف التسػػمح نوويػػًا تشػػكؿ مػػف مجموعػػات اإلرىػػاب عرعايػػة إيػػراف 
"تحديًا ال يمكف إلسرائيؿ قعولو، وكما قمت أنت والرئيس )عاراؾ( أوعامػا مػرارًا، إسػرائيؿ يجػب أف تكػوف مؤىمػة 

 لمدفاع عف نفسيا عنفسيا أماـ كؿ خطر".
حؽ اسرائيؿ في الدفاع عف نفسػيا وفقػا د ، أف نتنياىو أكالناصرة، مف 40/0/4463الغد، عّمان، وأضافت 

لما صرح عو الرئيس األميركي، م تعرا الدعـ ال سكري األميركػي وتزويػد اسػرائيؿ عمزيػد مػف السػالح المتطػور 
يأتي في ىذا السياؽ. وطالب عضرورة تأميف الػدعـ ال سػكري كػي تسػتطيع اسػرائيؿ وحػدىا مواجيػة األخطػار 

يرانػػي الػػذي أكػػد مجػػددا موقػػؼ اسػػرائيؿ ع ػػدـ السػػماح تحػػت أي ظػػرؼ مػػف التػػي تتيػػددىا، خاصػػة التيديػػد اإل
 الظروؼ امتالؾ إيراف لمسالح النووي.

 
 "ىآرتس": نتنياىو أسرع في حل قضية العيساوي لمنع اندالع انتفاضة ثالثة 

سػرائيمي ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "ىأرتس" ال عرية مساء الثالثاء اف رئػيس الػوزارء اال :القدس المحتمة
نتنيػػاىو قػػرر االسػػراع فػػي حػػؿ قضػػية االسػػير ال يسػػاوي وذلػػؾ لمنػػع تفجػػر الوضػػع عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية 

 واندالع انتفاضة ثالثة.
وقاؿ مسؤوؿ اسرائيمي في تصريحات لمصػحيفة اف المسػؤوليف االسػرائيمييف كػانوا يخشػوف مػف مػوت مفػاجىء 

يػػػة مػػػف مستشػػػفى "كػػػاعالف" والتػػػي افػػػادت اف ال يسػػػاوي قػػػد لالسػػػير ال يسػػػاوي وذلػػػؾ ع ػػػد ورود التقػػػارير الطع
يستشيد عاي لحظة عسعب ىعوط حاد في نعضات القمب، االمر الذي دفع نتنياىو الصدار اوامر عحؿ قضية 

 االسير ال يساوي عأسرع وقت عمى حد ذكره.
ائيمية حيػث تكػوف واشار المسؤوؿ الى اف ظاىرة اضراب االسرى عػف الط ػاـ حيػرت المنظومػة االمنيػة االسػر 

طريؽ االضراب مميئة عالمخاطر عمػى الجانػب االسػرائيمي عسػعب خشػية مػوت احػد االسػرى المضػرعيف االمػر 
الذي يولد انفجار عمى الساحة الفمسطينية وتتزايد االعماؿ ال دائية ضد الجػيش االسػرائيمي والمسػتوطنيف مػف 

حقوؽ االنساف التاع ة لالمـ المتحدة وتقديـ شػكاوي جية، والخشية مف توجو القيادة الفمسطينية الى منظمات 
 مف جية اخرى. ،ضد اسرائيؿ عسعب انتياكاتيا عحؽ االسرى

ونقؿ المسؤوؿ تصريحات لضاعط في الجيش االسرائيمي اشار الى اف الوضع في السجوف يزداد ت قيدا حيث 
يث ت مؿ القيادة ال سػكرية المسػتحيؿ اف التوق ات تشير الى اف االنتفاضة القادمة سيكوف عنوانيا االسرى ح

 لمنع وقوعيا وايجاد حموؿ لقضية االسرى.
 43/0/4463، وكالة سما اإلخبارية

 
 : الجيش اإلسرائيمي يعاني نقصا في عدد مقاتميواإلسرائيميإدارة التخطيط بالجيش  
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رود شػػػيفر، اليػػػـو ، الميجػػػور جنػػػراؿ نيمػػػاإلسػػػرائيميقػػػاؿ رئػػػيس إدارة التخطػػػيط عػػػالجيش : تػػػؿ أعيػػػب )د ب أ(
الثالثػػػػاء، إف الجػػػػيش يواجػػػػو تراج ػػػػا فػػػػى المػػػػوارد العشػػػػرية وفػػػػى الكفػػػػاءة، جػػػػراء انخفػػػػاض م ػػػػدالت التجنيػػػػد 

 واالستقطاعات فى الميزانية.
% مف قػوة الجػيش التػى ٓٚعاما، نحو  ٖٓوقاؿ شيفر، "عدد أسمحة الجيش يعمغ نصؼ ما كانت عميو قعؿ 

% مػػػف الجنػػػود المحتػػػرفيف فػػػى ٘-ٖاالحتيػػػاط، لػػػدينا فقػػػط مػػػا عػػػيف ألػػػؼ جنػػػدى تقريعػػػا مػػػف جنػػػود  ٓٓٚتعمػػػغ 
الجػػيش، وىػػذه نسػػعة منخفضػػة لمغايػػة مقارنػػة عجيػػوش الػػدوؿ األخػػرى"، عحسػػب صػػحيفة "يػػدي وت أحرونػػوت" 

 اإلسرائيمية فى موق يا اإللكترونى.
لمثػػاؿ، الوحػػدة وأضػػاؼ، "ىنػػاؾ عػػدد أقػػؿ مػػف الجنػػود، وأننػػا نشػػ ر عػػذلؾ فػػى التػػدريعات اليوميػػة، عمػػى سػػعيؿ ا

اإللكترونية ت انى نقصا فى عدد األفػراد ونفػس الشػىء ينطعػؽ عمػى الوحػدة المشػغمة لمنظومػة القعػة الحديديػة 
 المضادة لمصواريخ، ىذا االتجاه سوؼ يتفاقـ سوءا".

وتػػاعع شػػيفر، أف الجػػيش لػػـ ي ػػد لديػػو الميزانيػػة التػػى تمكنػػو مػػف تشػػغيؿ جػػيش عػػالحجـ الػػذى كػػاف موجػػودا فػػى 
 ساعقة، مقترحا خفض عدد األفراد لت زيز كفاءتو كحؿ. عقود

واسػػتطرد رئػػيس وحػػدة التخطػػيط عػػالجيش اإلسػػرائيمى، أف التخفيضػػات فػػى الميزانيػػة سػػوؼ تػػؤثر عشػػكؿ فػػورى 
 عمى ال مميات ال سكرية وليس األجور أو ىيكؿ الجيش.

إف "انييػػار سػػوريا ال ي نػػى  وحػػوؿ الضػػ ؼ المزعػػـو لجيػػوش الػػدوؿ ال رعيػػة المجػػاورة إلسػػرائيؿ، قػػاؿ شػػيفر،
السػماح عإضػ اؼ قػػدرات الجػيش اإلسػػرائيمى، ال يمكػف أف نسػػمح عحممػة عسػػكرية طويمػة تشػػمؿ إطػالؽ نيػػراف 

 عاما". ٓٗم ادية عمى الجعية الداخمية". وأردؼ، "سوريا تشكؿ تحديات لـ نواجييا عمى مدار 
 43/0/4463، اليوم السابع، مصر
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رئػػيس جيػػاز االسػػتخعارات  ، أفالقػػدس المحتمػػةمػػف ىمػػاؿ شػػحادة ، عػػف 40/0/4463الحيــاة، لنــدن، ذكػػرت 
دعػػا إلػػى "اتخػػاذ خطػػوات تضػػمف  ال سػػكرية اإلسػػرائيمية السػػاعؽ، ورئػػيس م يػػد األمػػف القػػومي عػػاموس يػػدليف

ف خالؿ "إض اؼ" الرئيس السوري عشار األسد، وال مؿ عمى تفكيؾ محور الشر"، إيراف حزب اهلل وسورية، م
 إنياء واليتو في أقرب وقت.

ولػػػـ يسػػػتع د يػػػدليف "المواجيػػػة عػػػيف إسػػػرائيؿ وسػػػورية"، لكنػػػو حػػػذر "مػػػف قػػػوة الجػػػيش السػػػوري"، مشػػػيرُا إلػػػى أف 
"الحػػديث لػػيس عػػف حػػرب مػػع حػػزب اهلل أو حمػػاس، عػػؿ عػػف حػػرب قاسػػية، ألف الحػػرب مػػع الجػػيش السػػوري 

  ني سقوط سكود عمى تؿ أعيب، ورعما أيضا صواريخ أكثر تطورًا وخطورة".ي
وقػاؿ يػدليف، فػي كممػة ألقاىػا فػػي مػؤتمر "م يػد األمػف القػومي"، إف "مػػف ال يفيػـ أف سػقوط األسػد ىػو تطػػور 
إيجاعي إلسػرائيؿ، يكػوف غيػر قػادر عمػى القػراءة الصػحيحة لألوضػاع". واعتعػر أف "األسػد ىػو عنصػر سػمعي 

سػػقاطو ألف ذلػػؾ ي نػػي تفكيػػؾ محػػور إيػػراف سػػورية فػػي ال شػػرؽ األوسػػط، ومصػػمحة إسػػرائيؿ تتطمػػب إضػػ افو وا 
حػػػزب اهلل، وعالتػػػالي يضػػػ ؼ حػػػزب اهلل ثػػػـ إيػػػراف التػػػي لػػػف ي ػػػود ليػػػا أذرع قويػػػة فػػػي المنطقػػػة، وىػػػذا ي ػػػود 

 عالمصمحة عمى إسرائيؿ".

ي عروف أف النظػاـ السػوري اسػتخدـ ائيمية إيتأكد رئيس وحدة األعحاث في االستخعارات ال سكرية اإلسراعدوره 
 "أسمحة كيماوية مف نوع الساريف" لمواجية المتمرديف.
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سػالمية متطرفػة، لخطػر  وحذر عروف مف "خطر نقؿ ىذا السالح إلى حزب اهلل في لعناف أو جيػات م اديػة وا 
 استخدامو ضد إسرائيؿ".

ودوؿ المنطقة عمػى اسػتخداـ ىػذه األسػمحة الػذي  واعتعر أف "القمؽ األكعر في الموضوع ىو الصمت ال المي
 ي ني منح الشرعية الستخداميا".
طػػػف مػػػف السػػػالح الكيمػػػاوي فػػػي سػػػورية، وىالؼ المػػػدف يات الجويػػػة  ٓٓٓٔوقػػػاؿ عػػػروف إف "ىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػف 

لوضػع والرؤوس الحرعية، التي يممكيا األسد، يمكف تف مييا الستخداـ السالح الكيماوي"، مشيرًا إلػى أف "ىػذا ا
يقمؽ إسرائيؿ عشكؿ كعير وقافمة األسمحة التي تـ قصػفيا فػي شػير كػانوف الثاني/ينػاير األخيػر، كانػت تحمػؿ 

 وكانت في طريقيا إلى حزب اهلل. SA-17صواريخ مف نوع 
رئػػػػيس لجنػػػػة النظػػػػاـ فػػػػي الكنيسػػػػت مػػػػف تػػػػؿ أعيػػػػب، أف  40/0/4463الشــــرق األوســــط، لنــــدن، وأضػػػػافت 

المقػػرب جػػدا مػػف رئػػيس الػػوزراء، عنيػػاميف نتنيػػاىو، كشػػؼ أف التقػػديرات الداخميػػة اإلسػػرائيمي، تسػػاحي ىنغعػػي، 
في حكومتو تشير إلى أف إيػراف تجػاوزت الخػط األحمػر فيمػا يت مػؽ عالنشػاط المػتالؾ سػالح نػووي وأصػعحت 

 تمتمؾ الخعرات المطموعة، ولـ يعؽ ليا سوى قرار رسمي عصن يا.
سػػتخعارات ال سػػكرية اإلسػػرائيمية السػػاعؽ الجنػػراؿ عػػاموس يػػادليف، واتفػػؽ مػػع ىنغعػػي فػػي ىػػذا الػػرأي، رئػػيس اال

وأضػاؼ «. إيراف قد تجاوزت الخط األحمر الجديػد الػذي رسػمتو ليػا إسػرائيؿ»الذي قاؿ ىو أيضا، أمس، إف 
في الصيؼ القادـ ستصؿ إيراف إلػى مسػافة »يدليف، الذي كاف وىنغعي يتكمماف أماـ مؤتمر في تؿ أعيب أنو 

يريف مػػػف قػػػرار القنعمػػػة النوويػػػة وىػػػي مسػػػافة اختػػػراؽ يصػػػ ب خالليػػػا وقفيػػػا عػػػف اتخػػػاذ مثػػػؿ ىػػػذا شػػػير أو شػػػ
مػػف دوف تغييػػر حاسػػـ فػػي منظومػػة الضػػغط الػػدولي ستواصػػؿ إيػػراف شػػراء الوقػػت، خدمػػة »وتػػاعع: «. القػػرار

 «.لتوسيع عرنامجيا النووي ولف يكوف ىناؾ اتفاؽ، إذا لـ يكف ثمف لمتوصؿ إلى ىذا االتفاؽ
تعر يادليف صدقية الخيار ال سكري األميركػي شػرطا لنجػاح المفاوضػات الجاريػة حاليػا عػيف الػدوؿ الكعػرى واع

يػػراف، عمػػى أف تكػػوف الواليػػات المتحػػدة مسػػت دة لتنفيػػذ عمميػػة ىجوميػػة  ، لوقػػؼ العرنػػامج النػػووي «جراحيػػة»وا 
ذا مػا أعػدت أيضػا قػدرة عمػى مواجيػة التصػ يد الػذي سػي قب ىػذه ضػر  عة. وخػتـ يػادليف عػالقوؿ، إف اإليراني وا 

يػػراف، يجػب أف يقػػرروا لجيػة التسػوية أو التصػػ يد، مشػيرا إلػػى  الالععػيف الثالثػة، إسػػرائيؿ والواليػات المتحػدة وا 
 أف تمسؾ قادة الدوؿ الثالث عسياستيـ الم منة سيقود إلى صداـ حتمي.

مع الرئيس األميركػي، عػاراؾ أوعامػا وأعمف ىنغعي مف جيتو أف نتنياىو أوضح ىذا األمر خالؿ لقائو الفردي 
ىػذا المقػاء كػاف حاسػما فػي زيػارة أوعامػا حػوؿ الموضػوع »خالؿ زيارتو إلسرائيؿ في الشػير الماضػي. وتػاعع: 

اإليرانػػػي. فمػػػـ يكػػػف الموضػػػوع السػػػوري ىػػػو األىػػػـ وال الموضػػػوع الفمسػػػطيني وال حتػػػى ال القػػػات الثنائيػػػة، عػػػؿ 
تحوذ عمػػى ذلػػؾ المقػػاء. وكػػاف عنوانػػو )اآلف(. ونتنيػػاىو قػػاؿ ألوعامػػا الموضػػوع اإليرانػػي عالػػذات ىػػو الػػذي اسػػ

ما ال يتخذ إلى األعد  «.عوضوح: لـ ي د ىناؾ مزيد مف الوقت. فإما يتخذ القرار اآلف وا 
 
 ترسي مبدأي التنسيق والتعاون الدولي  "إسرائيلـ"زيارة ىاغل ل 

ركػػػي تشػػػاؾ ىاغػػؿ عامتنػػػاف شػػػديد عمػػػى صػػػفقة وّدعػػػت إسػػرائيؿ وزيػػػر الػػػدفاع األمي: أسػػػ د تمحمػػػي –الناصػػرة 
األسمحة الجديدة التي قررت واشنطف عي يا ليا. وقاؿ رئيس الحكومة اإلسرائيمية عنياميف نتانياىو فػي أعقػاب 
لقائو الوزير األميركي صعاح امس قعؿ مغادرة األخير تػؿ أعيػب متوجيػًا إلػى األردف، إف إسػرائيؿ تػثّمف عاليػًا 

ركػػػي ليػػػا، م تعػػػرًا ىػػػذا الػػػدعـ تأكيػػػدًا عمػػػى عمػػػؽ التحػػػالؼ القػػػائـ عػػػيف العمػػػديف. وكػػػرر الػػػدعـ ال سػػػكري األمي
 تصريحاتو عأف إسرائيؿ لف تسمح عوضع تعمغ فيو إيراف قدرات نووية.
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وأشػػار مراقعػػوف إلػػى أف ىاغػػؿ عػػذؿ جيػػدًا خاصػػًا خػػالؿ أيػػاـ مكوثػػو فػػي إسػػرائيؿ ليقنػػع أركانيػػا وقادتيػػا فػػي 
ال أسػاس لمخػاوفيـ التػي »ات المتحدة، عأنيـ أخطأوا حيف عارضوا ت يينػو، وعػأف الحزب الجميوري في الوالي
 «.سعقت ت يينو وزيرًا لمدفاع

عػاموس ىارئيػؿ أف التكػتـ عمػى جػوىر المحادثػات التػي أجراىػا ىاغػؿ « ىػررتس»ورأى الم مؽ ال سػكري فػي 
ف القػائـ أساسػًا عمػى وجػوب التنسػيؽ في ال القات عيف العمدي« الواقع االستراتيجي الجديد»في إسرائيؿ ت كس 

التاـ في الخطوات التي يقوـ عيا أحد العمديف، م تعرًا التكتـ استمرارًا لمتكػتـ عػف لقػاء الػرئيس عػاراؾ اوعامػا مػع 
 نتانياىو في تؿ أعيب قعؿ شير.

تحمػؿ وأضاؼ أف التصريحات التي أطمقيا ىاغؿ وي الوف ورئيس ىيئة أركػاف الجػيش الجنػراؿ عينػي غػانتز  
رسالة واحدة تقوؿ إف الوضع اإلقميمي المستجد وغير المستقر في الشرؽ األوسط يستوجب مف إسرائيؿ أكثر 

مػػػػع الػػػػدوؿ الصػػػػديقة، وعمػػػػى رأسػػػػيا الواليػػػػات المتحػػػػدة، « ضػػػػماف ت ػػػػاوف اسػػػػتراتيجي»مػػػػف أي وقػػػػت مضػػػػى 
 جيود أميركية. وتحالفات مع دوؿ جارة مثؿ تركيا، في أعقاب المصالحة التي تمت عيف العمديف ع
سػيمـز إسػرائيؿ أف تنسػؽ »واعتعر الم مؽ صفقة األسمحة الجديدة التي تريد الواليات المتحدة منحيا إلسػرائيؿ 

خطواتيػػا فػػي القضػػية األكثػػر حساسػػية: م الجػػة الممػػؼ النػػووي االيرانػػي عمػػى نحػػو يقّيػػد اسػػتقالليتيا فػػي ىػػذا 
ا ىاغؿ خالؿ زيارتو إلسرائيؿ، وقعمو الرئيس اوعاما عػأف ذلؾ رغـ الضريعة الكالمية التي دف ي»الموضوع، و 

وأضاؼ أف الصفقة الجديدة مف األسمحة «. إلسرائيؿ الحرية الكاممة في التحرؾ مف أجؿ حماية نفسيا وأمنيا
ىػػي أواًل ت ػػويض أميركػػي إلسػػرائيؿ عمػػى نيػػة الواليػػات المتحػػدة عيػػع أسػػمحة لػػدوؿ عرعيػػة، لكنيػػا أيضػػًا جػػاءت 

 «.ة إسرائيؿ لضرب ايراف مف دوف ضوء أميركي أخضرلتقميؿ شيي»
 40/0/4463، الحياة، لندن

 
غالق الممف نيائيا بتعويضتفكر  "إسرائيل"   مصابي سفينة مرمرة وا 

انتيػػػت الجولػػػة األولػػػى مػػػف المفاوضػػػات التركيػػػة االسػػػرائيمية أمػػػس فػػػي أنقػػػرة التػػػي عحثػػػت موضػػػوع : الناصػػػرة
ة مرمرة، وتس ى إسػرائيؿ إغػالؽ ىػذا الممػؼ عشػكؿ نيػائي مػف خػالؿ الت ويضات لضحايا عممية اقتحاـ سفين

 ت ويض جرحى ال ممية.
مػػػػس فقػػػػد أعػػػػدى وفػػػػدا العمػػػػديف ارتيػػػػاحيـ مػػػػف الجولػػػػة األولػػػػى أوعحسػػػػب مػػػػا نشػػػػر موقػػػػع صػػػػحيفة "م ػػػػاريؼ" 

، حيػث عحػث الجانعػاف فػي الجمسػة األولػى الم ػايير واألسػس التػي سػيتـ  لممفاوضات والتي سوؼ تتجدد اليػـو
 االحتكاـ عمييا في دفع الت ويضات ل ائالت الضحايا.

وأشار الموقػع اف الوفػد االسػرائيمي الػذي يمثمػو مستشػار "األمػف القػومي" ي قػوب عميػدرور والمع ػوث الخػاص 
لرئيس الوزراء المحامي يوسؼ تشيحانوؼ، سوؼ يعحث ت ويض الجرحى االتراؾ فػي عمميػة اقتحػاـ السػفينة 

ت الضػػحايا، مقاعػػؿ سػػحب كافػػة الػػدعوات القضػػائية التركيػػة ضػػد عناصػػر وقيػػادات التركيػػة الػػى جانػػب عػػائال
 الجيش االسرائيمي.

 40/0/4463، الغد، عّمان
 
 
 لتشديد الييمنة األمريكية وتغييب القضية الفمسطينية  المنطقةبركة: ىيغل في  
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لمسػػالـ والمسػػاواة، أمػػس فػػي الناصػػرة ػ  زىيػػر أنػػدراوس: أكػػد النائػػب محمػػد عركػػة، رئػػيس الجعيػػة الديمقراطيػػة 
الكنيسػػت لػػدى طرحػػو اقتػػراح كتمػػة الجعيػػة لنػػزع الثقػػة عػػف حكومػػة عنيػػاميف نتنيػػاىو، إف ىػػذه الحكومػػة مسػػتمرة 
عسياستيا التدميرية سياسيا واقتصػادية، ومحػذرا مػف أف ىػدؼ زيػارة وزيػر الحػرب األمريكػي تشػاؾ ىيغػؿ، ىػو 

القضػػية الفمسػػطينية عػػف جػػدوؿ األعمػػاؿ كػػي ال تكػػوف عائقػػا  ت زيػػز الييمنػػة األمريكيػػة عمػػى المنطقػػة وتغييػػب
 اماـ ميمة خمؽ م سكر أوسع التعاع أمريكا في المنطقة، تكوف إسرائيؿ جزءا طعي يا فيو.

 40/0/4463، القدس العربي، لندن
 

 تخططان لمغامرة عسكرية كبيرة في المنطقة "سرائيل"إو المتحدةالواليات إغبارية:  
" قػػ: القػػدس المحتمػػة اؿ عفػػو إغعاريػػة ال ضػػو ال رعػػي فػػي الكنيسػػت االسػػرائيمي فػػي حػػديث لقنػػاة "روسػػيا اليػػـو

اعريؿ/نيساف أف زيارة وزير الدفاع االمريكي تشاؾ ىاغؿ إلى اسرائيؿ تأتي لتنسيؽ خطػوة أخػرى  ٖٕالثالثاء 
 نحو ال دواف أو التخطيط  ل دواف عسكري شامؿ في المنطقة قد يؤدي إلى حدوث كارثة.

اؼ إغعاريػػػة: "نحػػػف الفمسػػػطينيوف نػػػرى أف ىػػػذا التنسػػػيؽ عػػػيف اسػػػرائيؿ والواليػػػات المتحػػػدة ىدفػػػو إقصػػػاء وأضػػػ
القضية الفمسطينية إلى اليامش وعدـ التقدـ في تسويتيا قيد أنممػة". وتػاعع: "كمػا أف حػديث الواليػات المتحػدة 

نػووي تشػير إلػى أف ىنػاؾ تحضػيرا  واسرائيؿ وحمفاء امريكا في المنطقة عف إمكانية فتح أجواء احتػواء سػالح
 لمغامرة عسكرية  كعيرة في المنطقة قد تتحوؿ إلى صراع مرير".

 40/0/4463، وكالة سما اإلخبارية
 
 
 يحوي جزءا بسيطا من حالة الطوارئ الحقيقيةفيو تمويو وخداع  زحالقة: قانون الطوارئ  

د. جمػاؿ زحالقػة التمويػو والخػداع الػذي  ائيميفػي الكنيسػت اإلسػر  في خطاعو أماـ الييئػة ال امػة فضػح النائػب
تقوـ عو الحكومة اإلسػرائيمية، مػف خػالؿ محاولػة إعالنيػا حالػة طػوارئ وقػاؿ: "قػانوف حالػة طػوارئ فيػو تمويػو 
وخػػداع، فيػػو يػػدؿ عمػػى مػػا م نػػاه عػػأف الوضػػع فػػي إسػػرائيؿ طعي ػػي وعػػادي، ولػػيس ىنػػاؾ ممػػا ىػػو غيػػر ذلػػؾ 

رئ، لكف في الحقيقة ىػذا القػانوف يحػوي جػزءا عسػيطا مػف حالػة الطػوارئ سوى ما ينص عميو قانوف حالة طوا
قرارىمػا فػي  الحقيقية، وىنػاؾ عشػرات قػوانيف "طػوارئ"، غيػر موجػودة فػي القػانوف، منيػا إثنػاف جػرى عحثيمػا وا 
، وىمػا تمديػد عمػؿ المجنػة الم ينػة وتأجيػؿ االنتخاعػات فػي الطيعػة مػرة اخػرى عنػاء عمػى قػانوف  الكنيست اليػـو
الحكػػـ المحمػػي، وىػػؿ ىنػػاؾ حالػػة طػػوارئ أكثػػر مػػف حرمػػاف النػػاس مػػف انتخػػاب ممثمػػييـ ألكثػػر مػػف عقػػد مػػف 
الزمف، وىؿ ىناؾ "طوارئ" أكثر مف تمزيؽ عائالت فمسطينية مف طرفي الخط األخضر وفػؽ قػانوف منػع لػـ 

 الشمؿ سيئ الصيت".
عضػوا عمػى تمديػد  ٛٔصوتا وم ارضة  ٕٚصادقت أمس االثنيف، عغالعية قد الييئة ال امة لمكنيست وكات 

 سرياف "قانوف المواطنة والدخوؿ إلسرائيؿ" ال نصري ل اـ جديد،
ـّ الشػػػمؿ وقػػػاؿ: "إف القػػػانوف  أمػػػا النائػػػب د. عاسػػػؿ غطػػػاس فتحػػػدث فػػػي خطاعػػػو عػػػف قػػػانوف المواطنػػػة ومنػػػع لػػػ

 ارض مػع الم اىػدات المقترح ىو قانوف عنصري عامتياز، واليدؼ الرئيسي منو ىو ديموغرافي عاألساس ويت
ف كانػت تسػمح لمػدوؿ عػإقرار قػوانيف لممواطنػة واليجػرة شػرط أال يوجػو ضػد مجموعػة  والمواثيؽ الدوليػة التػي وا 

 قومية م ينة".
مف جيتو ادعى وزير الداخمية غدعوف سػاعر فػي تسػويغو لمقػانوف أف أعضػاء كتمػة الم ارضػة يفتػروف عمػى 

ينسػحب فقػط عمػى الجميػور الفمسػطيني عشػكؿ اسػتثنائي ومختمػؼ، الدولة. وأضاؼ: "القانوف ليس خاصا وال 
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عؿ يتطرؽ لدوؿ عدو"، وأوضح: "نفس القانوف يسري عمى مػواطف إيرانػي، سػوري ولعنػاني وعراقػي. المحكمػة 
أقػػػرت أف القػػػانوف دسػػػتوري. والقػػػانوف يسػػػري كػػػذلؾ عمػػػى كػػػؿ مػػػواطف ييػػػودي قػػػد ي شػػػؽ مواطنػػػة إيرانيػػػة أو 

سػحب عمػى المػواطف ال رعػي. فقػط إنسػاف عنصػري ال يمكنػو التفكيػر فػي حػدوث أمػر فمسطينية، تماما كما ين
 كيذا". عمى حد ت عيره.

 43/0/4463، 03عرب 
 
 أمام الموساد في ظل "الربيع العربي"  جديدةمن تحديات  إسرائيميتخّوف  

"ناحوـ عرنياع"، أّف جياز "الموساد" الصييونّي يواجو تحػديات كعيػرة فػي ىػذه  اإلسرائيمييف أفاد كعير المحمميف
اآلونة ل دـ قدرتو عمػى تحديػد وجيػة الجمػاىير ال رعّيػة، مػع انطػالؽ الموجػة الثورّيػة فػي ال ػالـ ال رعػي، ليعػدأ 

مػى ال مػؿ وفػػؽ فصػؿ جديػد فػي تػػاريخ الموسػاد، الفتػًا إلػى أّف جيػػاز "الموسػاد" دأب طػواؿ ال قػود الماضػػّية ع
فرضػػّية أّف التصػػور األمنػػي يػػرى عػػأّف التيديػػد الػػرئيس لػػػ"إسرائيؿ" يػػأتي مػػف الحػػدود، وكػػاف الجػػيش ىػػو الحػػؿ، 
والموسػػػاد أداة مسػػػاعدة فػػػي يػػػده. وأوضػػػح "عرنيػػػاع" أّف رؤسػػػاء "الموسػػػاد" أدركػػػوا أّنيػػػـ ال يسػػػتطي وف اإلكتفػػػاء 

المسػؤولّية تعػدأ وتنتيػي عنػد "الموسػاد". وأضػاؼ أّف الجيػاز عإلقاء الم مومات اإلستخعارية لمجيش، م تعػرًا أّف 
تحّوؿ مف "مزود" إلػى "منػتج"، عحيػث زاد مقػدار ال مػؿ كثيػرًا، وتضػاعفت المسػؤولّية أيضػًا، وفقػًا لمػا ذكػر لػو 

 "تامير عاردو" رئيس الجياز الحالي.
 القناة العاشرة )عن العبرّية، ترجمة المركز(

 43/0/4463، 4726 د، العدالتقرير المعموماتي
 

  6041في سورية إلى  الفمسطينيينارتفاع عدد الشيداء  
ساعة األخيرة، جراء استمرار اليجمات والقصؼ عمى مخيمات  ٕٗفمسطينييف، خالؿ الػ  ٙاستشيد : غزة

 ٙٓٗٔالالجئيف الفمسطينييف في سوريا، ما يرفع عدد الشيداء الفمسطينييف، منذ اندالع االزمة السورية، إلى 
 شيداء.

 40/0/4463، القدس، القدس
 
 مؤسسة األقصى: تأييد نتنياىو "خطة شيرانسكي" لتيويد البراق خطر مباشر عمى "األقصى" 

ـ إف تأييد رئيس الحكومة ٖٕٔٓ/ٗ/ٖٕفي عياف ليا عممتو الثالثاء ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“قالت 
عخصوص حائط العراؽ، ىو تص يد لتيويد ” رانسكيخطة شي”ياىو عمى ما عات ُي رؼ عػ ناالسرائيمية نت

كامؿ منطقة العراؽ وخطر معاشر عمى المسجد األقصى المعارؾ. وطالعت المؤسسة األمة اإلسالمية عمى 
كؿ األص دة التحرؾ ال اجؿ لمتصدي لمثؿ ىذه المخططات التي تشكؿ اعتداًء صارخا عمى المسجد 

 و التحديد.األقصى عمومًا وعمى حائط العراؽ عمى وج
 43/0/4463، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 
 شجرة زيتون  6344والجيش اإلسرائيمي يقتمع مركبات ال عشرةمستوطنون يحرقون الضفة:  
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أحرؽ مستوطنوف فجر امس، عشر مركعات خالؿ ىجوـ نفذوه  -وكاالت  -الحياة الجديدة  -محافظات 
وأفاد سكاف القرية، أف عشرات المستوطنيف المسمحيف اقتحموا العمدة،  عمى عمدة دير جرير شرؽ راـ اهلل.

واعتدوا عمى ممتمكات المواطنيف، وأحرقوا المركعات، ما أثار حالة مف الخوؼ واليمع في صفوفيـ. فيما 
شجرة زيتوف، في منطقة سوسيا شرؽ مدينة يطا،  ٖٓٓٔاقتم ت قوات االحتالؿ، صعاح امس، أكثر مف 

ي زراعية. وفي حمحوؿ أقدمت مجموعة مف مستوطني مستوطنة "كرمي تسور" عمى اقتالع ودمرت أراض
منشأة  ٘ٔشجرة زيتوف حديثة الزراعة شرؽ المدينة. وفي األغوار ىدمت جرافات االحتالؿ صعاح امس  ٖٓ

 لمسكف وترعية المواشي في منطقة المالح والمضارب العدوية في األغوار عحجة عدـ الترخيص.
 40/0/4463، الجديدة، رام اهلل الحياة

 
 قدس% من مساحة ال3االحتالل يحاصر المقدسيين في  

الحقوقيتاف في األراضي الفمسطينية  "عمكوـ"و "حقوؽ المواطف"اتيمت جم يتا : السعيؿ -القدس المحتمة
المحتمة، ، سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عحصر المواطنيف الفمسطينييف في مدينة القدس ٜٛٗٔالمحتمة عاـ 

 في المئة مف مساحة مدينة القدس المحتمة. ٛ.ٚفي مساحة ال تت دى 
وطالعت في اعتراض قدمتاه إلى ما يسمى المحكمة المركزية اإلسرائيمية في القدس المحتمة، عإعطاؿ االعتماد 

 ت عاعتعارىا خريطة غير قانونية، مشيرتاف إلى أف الخطة وض« ٕٓٓٓالخريطة الييكمية، القدس »عمى 
 في المئة مف مساحة القدس. ٛ.ٚمف أجؿ حصر المقدسييف في نطاؽ ال يزيد عف 

 40/0/4463، السبيل، عّمان
 
 مصر في باعتبارىم الجئين القاىرة لممطالبةبأمام السفارة الفمسطينية يتظاىرون ةفمسطينيو سوري 

أماـ السفارة الفمسطينية في  تظاىر عشرات الفمسطينييف اليارعيف مف النزاع في سوريا، أمس،: )أ .ؼ .ب(
 القاىرة لممطالعة عاعتعارىـ الجئيف مف قعؿ األمـ المتحدة.

أنا ىنا عشكؿ غير “أشير  ٘وقاؿ محمد سيد حسف الذي فر مف سوريا إلى مصر مع كؿ أفراد أسرتو قعؿ 
ف لف يكوف عقي م ي القميؿ مف الماؿ لك“، وأضاؼ عغضب ”قانوني، أريد الحصوؿ عمى حؽ اإلقامة وال مؿ

ودخؿ أغمعية الفمسطينييف الالجئيف في سوريا إلى مصر عتأشيرات سياحية  ”.م ي المزيد خالؿ شير
صالحة لشير، لكنيـ يأمموف أف يتـ تسجيميـ لدى المفوضية ال ميا لالجئيف مثميـ مثؿ السورييف الالجئيف 

وريا خالؿ األشير القميمة عائمة فمسطينية مف س ٕٓٓٔوحسب منظمي التظاىرة، وصمت نحو  في مصر.
 الماضية.

 40/0/4463، الخميج، الشارقة
 
           العمم الفمسطيني عمى معسكر إسرائيمي ببيت لحم يرفعون فمسطينيون نشطاء 

( مف رفع ال مـ الفمسطيني عمى م سكر لجيش ٗ|ٖٕتمكف نشطاء فمسطينيوف اليوـ الثالثاء ): عيت لحـ
 ة "الفريديس" قضاء عيت لحـ الواق ة في جنوب الضفة الغرعية.االحتالؿ اإلسرائيمي في منطق

وأوضح حسف عريجية، منسؽ المجنة الش عية لمقاومة االستيطاف في عيت لحـ لمراسؿ "قدس عرس" أف عدًدا 
مف نشطاء المقاومة الش عية والمتضامنيف األجانب احتشدوا عمى عواعة م سكر جيش االحتالؿ "الفريديس"، 
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طالؽ قناعؿ الصوت والغاز المسيؿ وتمكنوا مف  رفع ال مـ الفمسطيني قعؿ أف يقوـ االحتالؿ عتفريقيـ وا 
 لمدموع صوعيـ.

 43/0/4463قدس برس، 
 
  غزة: أىالي الشيداء والجرحى يعتصمون لمطالبة السمطة في رام اهلل بمستحقاتيم 

يمي عمى غزة، اليوـ الثالثاء شارؾ ال شرات مف ذوي الشيداء والجرحى مف ضحايا ال دواف اإلسرائ: غزة
(، في اعتصاـ داخؿ مقر مؤسسة "رعاية أسرى الشيداء والجرحى" التاع ة لمنظمة التحرير عمدينة ٗ|ٖٕ)

 غزة، وذلؾ لممطالعة عإدراج أسمائيـ ضمف قوائميا.
عمى ، وكذلؾ ال دواف االخير ٜٕٓٓوترفض وزارة المالية في راـ اهلل إدراج شيداء الحرب عمى غزة عاـ 

غزة ضمف قيود السمطة وكشوفاتيا المالية، األمر الذي زاد مف م اناة ذوي الشيداء والجرحى عمى مدار 
ورفع المشاركوف في االعتصاـ الفتات تطالب رئيس السمطة الفمسطينية في راـ اهلل  السنوات الماضية.

 عصرؼ رواتعيـ، وعدـ رعطيا عالمناكفات السياسية.
 43/0/4463قدس برس، 

 
  واجيات إثر اقتحام مستوطنين قبر يوسف بنابمس وأدائيم طقوس تمموديةم 

أفاد مراسؿ "قدس عرس" أف حافالت وسيارات إسرائيمية تقؿ المئات مف المستوطنيف الييود اقتحمت : ناعمس
منطقة عالطة العمدة شرؽ ناعمس ترافقيا أعداًدا كعيرة مف اآلليات ال سكرية اإلسرائيمية، حيث أدى 

 في مقاـ قعر يوسؼ حتى ساعات الفجر عاستخداـ مكعرات الصوت. تممودية توطنوف طقوًساالمس
وأضاؼ أف مواجيات اندل ت مف المواطنيف الفمسطينييف ع د إطالؽ جنود االحتالؿ القناعؿ الغازية 

لزجاجات الحجارة وا  والصوتية تجاه منازليـ، فيما استخدـ الشعاف، الذيف أصيب عدد منيـ عحاالت اختناؽ،
الفارغة، مشيًرا إلى أف المواجيات امتدت إلى مدخؿ مخيـ عالطة القريب، وتوغمت إثر ذلؾ دوريات 

 االحتالؿ في المخيـ لمالحقة راشقي الحجارة.
 40/0/4463قدس برس، 

 
 جيودالالييودية األمريكية: تحقيق السالم يتطمب تكاتف جميع  المنظماتخالل لقائو األردن ممك 

قيادات  أمساهلل الثاني، خالؿ لقائو  ععد األردني أكد الممؾ :واشنطف فايؽ حجازيففي عترا لة مراسؿ وكا
المنظمات الييودية األمريكية في واشنطف، أف تحقيؽ السالـ ال ادؿ والشامؿ في المنطقة؛ يتطمب تكاتؼ 

خراجيا مف دائرة الجمود الذي ت اني إلى  و لسنوات، وصوالً جيود جميع األطراؼ إلحياء عممية السالـ، وا 
قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني، والتي ت يش عأمف وسالـ إلى جانب 

 ."إسرائيؿ"
خالؿ المقاء، عمى أىمية الدور الذي تقوـ عو المنظمات الييودية األمريكية في حث صناع الممؾ وشدد 

وحذر  نعيف الفمسطيني واإلسرائيمي، لم ودة إلى طاولة المفاوضات.القرار في الواليات المتحدة، عمى دفع الجا
األحادية والسياسات االستيطانية، ومحاوالت المساس عالمقدسات  اإلسرائيمية اإلجراءاتمف أف استمرار 

ولفت إلى أف معادرة  اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، ييدد عتقويض أي جيد حقيقي لتحقيؽ السالـ.
 ال رعية، شكمت نقطة تحوؿ تاريخية في نوعية الحموؿ المطروحة إلنياء الصراع ال رعي اإلسرائيمي. السالـ
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جايسوف إيزاكسوف مف المجنة األمريكية الييودية، أف  اعتعروفي مقاعمة مع وكالة األنعاء األردنية )عترا(، 
ـ األردنية اإلسرائيمية ىي مف أىـ إلى أف م اىدة السال األردف يم ب دورا ميمًا في عممية السالـ، مشيراً 

 عناصر االستقرار في المنطقة.
 40/0/4463الغد، عّمان، 

 
 طائرات إسرائيمية لمراقبة الوضع في سورية بمروراألردن ينفي السماح  

نفى مصدر حكومي رفيع ما ورد مف أنعاء في صحيفة لوفيغارو الفرنسية قالت : محمود الطراونة -عماف 
مح لطائرات استطالع إسرائيمية عدوف طيار عالتحميؽ ععر أجوائو وصواًل إلى األجواء إف األردف "سيس

الغد، إف ىذه األنعاء "كاذعة جممة جريدة وقاؿ، ل السورية لرصد مواقع عسكرية ونقاط تجمع مسمحة".
 وتفصياًل"، مشددا عمى أنيا "ممفقة وفييا افتراء عمى األردف".

 43/0/4463الغد، عّمان، 
 
 وتضامن في مارون الراس البص مخيم ندوة في " في لبنان:الفمسطينياألسير"يوم  

نظمت جم ية التواصؿ المعناني الفمسطيني ومجمع الشييد ياسر عرفات ومركز الغد الثقافي ضمف : صور
ف اليات يوـ األسير الفمسطيني، ندوة في مخيـ العص، تحدث خالليا عضو المجنة المركزية لجعية التحرير 

فمسطينية احمد األعرص وعضو المجنة المركزية لمحزب الشيوعي المعناني عمي الجمؿ، واألسير المحرر ال
كايد عندر الذي روى تجرعة األسر في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي. كما ألقى مسؤوؿ ىيئة التوجيو السياسي 

 والم نوي في حركة فتح المواء عالؿ أصالف كممة.
في لعناف ميرجانًا تضامنيًا مع الم تقميف  أسرىيني وال رعي، نظمت ىيئة ممثمي الفمسط أسيرلمناسعة يوـ و 

 في حديقة ماروف الراس عند الحدود المعنانية الفمسطينية. إسرائيميةفي السجوف 
 عضو المكتب السياسي لمجعية و وكانت كممات لكؿ مف القيادي في حزب اهلل الشيخ ععد الكريـ ععيد 

أعو عماد رامز عاسـ تحالؼ القوى الفمسطينية، وياسر و  ،صؿ عاسـ منظمة التحريرالديموقراطية عمي في
 في لعناف أحمد طالب. أسرىالمؤذف عاسـ األسرى والمحرريف، وتحدث عاسـ ىيئة ممثمي 

 40/0/4463، بيروت، المستقبل
 
 اإلسرائيمية في أفريقيا" ستراتيجيةاإل" حولالفرنسي بيار بيان  مكاتبلندوة لبنان:  

نظـ "المركز االستشاري لمدراسات والتوثيؽ"، أمس، ندوة حاضر فييا الكاتب الفرنسي عيار عياف تحت عنواف 
"اإلستراتيجية اإلسرائيمية في أفريقيا: مف حروب العحيرات الكعرى إلى تقسيـ السوداف". وقاـ الكاتب الفرنسي 

خالؿ ال قود  "إسرائيؿ"دوار التي ل عتيا ع رض النظرة اإلسرائيمية إلى تمؾ المنطقة إضافة إلى أىـ األ
وعدأ عياف محاضرتو عالقوؿ إّف إسرائيؿ ت تعر أّف "م ركة )تواجدىا( في شرؽ أفريقيا ىي م ركة  الماضية.

 حياة أو موت"، واصفًا أىداؼ السياسة اإلسرائيمية ىناؾ عأنيا ظمت "ثاعتة ومتماسكة" طيمة ال قود الماضية.
اىتمت في منتصؼ القرف الماضي عتمؾ المنطقة عمى اعتعار أنيا تمثؿ عمقًا  "إسرائيؿ"واعتعر أّف 

استراتيجيًا ليا. وقاؿ "أرادت إسرائيؿ تأميف تواجد ليا في منطقة العحر األحمر إضافة إلى أنيا س ت إلى 
في تشكيؿ تحالفات مع الدوؿ الحديثة مثؿ اريتريا وأوغندا حتى ت ّوض عف الجو الم ادي الذي ت رفو 

 المنطقة ال رعية".



 
 
 

 

 

           44ص                                    4332د: العد               40/0/4463األربعاء  التاريخ:

، قوة ٜٙ٘ٔوفي ىذا السياؽ، أشار عياف إلى أّف إسرائيؿ "رأت في السوداف، ع د نيمو استقاللو في ال اـ 
عرعية محتممة عاستطاعتيا تيديدىا في وقت الحؽ نظرًا لإلمكانات الضخمة التي تتمتع عيا"، الفتًا إلى أّنيا 

 فصالية في جنوب السوداف مف خالؿ تقديـ الدعـ المالي ليا"."عدأت ومنذ ذلؾ الحيف عدعـ الحركات االن
ورأى المحاضر الفرنسي في م رض حديثو أنو ع د انتياء الحرب العاردة تغيرت الم طيات في منطقة 

سيمت عشكؿ كعير، أ "إسرائيؿ"العحيرات وتزامنت مع وصوؿ عمر العشير إلى الحكـ في السوداف. وقاؿ إّف 
المتحدة، في تغيير الخريطة السياسية لدوؿ العحيرات األفريقية في تس ينيات القرف وعمشاركة الواليات 

الماضي، ما سمح ليا الحقًا عػ"تطويؽ الدولة السودانية مف خالؿ الدعـ الكعير والف مي الذي قدمتو إلى 
 "إسرائيؿ"أّف الحركة االنفصالية في جنوب السوداف". وعرر عياف الدعـ لمحركات االنفصالية في السوداف ع

 "تس ى دائمًا إلى إض اؼ ىذا العمد لما يشكمو ليا مف مخاطر محتممة".
 40/0/4463السفير، بيروت، 

 
 غزة تو إلى قطاعواشنطن تأجيل زيار  طمبأردوغان يرفض  

ردوغػاف أنػو لػف يغيػر موعػد زيارتػو لقطػاع غػزة عمػى أأكد رئيس الوزراء التركػي رجػب طيػب  :رويترز –أنقرة 
، وسػػط ترحيػػب رسػػمي مػػف أنقػػرةف طمػػب الواليػػات المتحػػدة تأجيػػؿ الزيػػارة األمػػر الػػذي أثػػار غضػػب الػػرغـ مػػ

 "حماس" عالموقؼ التركي.
، رفضػو الطمػب األمريكػي حيػث خالؿ حديثو ل دد مف الصػحافييف ،ردوغافأونقمت وسائؿ إعالـ رسمية عف 

تي لغػػزة مقػػررة عقػػب زيػػارتي لمواليػػات : "تأجيػػؿ زيػػارتي )إلػػى غػػزة( غيػػر وارد. كمػػا قمػػت فػػي الماضػػي زيػػار قػػاؿ
 المتحدة. لف يحدث أي تأجيؿ".

 40/0/4463الحياة، لندن، 
 
 بعدم التنقيب عن البترول بحقمي لقياثان وشمشون "إسرائيل" إلزامتأجيل دعوى مصر:  

ر المستشػػا عرئاسػػة، الدولػػة المصػػريةعمجمػػس  اإلداريعمحكمػػو القضػػاء  األولػػى الػػدائرةقػػررت : حسػػاـ الجػػداوي
حكػـ قضػائي عوقػؼ  عإصػدار، التػي طالػب فييػا حمػزةممػدوح  د. أقاميػاالدعوي التي  تأجيؿفريد نزيو تناغو، 
 الدولةيوليو المقعؿ، لطمب ىيئو قضايا  ٙعالتنقيب عف العتروؿ داخؿ مصر لجمسو  الخاصةتنفيذ االتفاقيات 

 عمي مستندات الدعوي والرد عمييا.
يحػدث عحقمػي  ع ػد مػا خاصػةاالتفاقيػات تجمػب خسػائر فادحػو عالمميػارات ىذه  إففي دعواه:  حمزةقاؿ حيث 

 المائيػػةمقػػدراتيما عػػالخروج عمنػػا واختػػراؽ الحػػدود  ىعمػػ "إسػػرائيؿ" ىوشمشػػوف " المػػذاف تتػػول عتػػروؿ "لقياثػػاف"،
 دوف ادني اعتعار لمعادئ القانوف الدولي. اإلقميمية

 40/0/4463األىرام، القاىرة، 
 
 
 سيناءاإلسرائيمية بتجسس الالمصرية تحقق بشبكة  العامة نيابةال :مصادر قضائية 

قالت مصادر قضائية مطم ػة إف النياعػة ال امػة المصػرية ستصػدر خػالؿ األيػاـ المقعمػة قػرارًا : العياف -القاىرة
التػػي تػػـ ضػػعطيا عسػػيناء، ع ػػد انتيػػاء األجيػػزة األمنيػػة  "إسػػرائيؿ"عشػػأف المتيمػػيف فػػي شػػعكة التجسػػس لصػػالح 
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رة الداخمية والجيات السيادية مف إجراءات التحري عشأف المتيمػيف والشػعكة والم مومػات التػي قػاموا عنقميػا عوزا
 ل مالء الموساد.

وأكدت أف نياعػة أمػف الدولػة رعمػا تسػتدعى خػالؿ األيػاـ المقعمػة ع ػض الشخصػيات لمتحقيػؽ م يػا واالسػتماع 
 عكة التجسسألقواليا وذلؾ في إطار التحقيقات التي عدأت عشأف ش

 40/0/4463البيان، دبي، 
 
 سائحا إسرائيميًا عبر منفذ طابا البري 6146منتجعات جنوب سيناء تستقبل  

، ٖٕٔٓ/ٗ/ٖٕ يػػػـو الثالثػػػاء السػػػياحيةاسػػػتقعمت منتج ػػػات جنػػػوب سػػػيناء : ىػػػاني األسػػػمر -جنػػػوب سػػػيناء 
 عا العري.ععر منفذ طا اإلسرائيميةقادميف مف منطقو ايالت  إسرائيمياسائحًا  ٕٔٙٔ

 عسيناء. أياـ أرع وقضوا  أفايالت ع د  إلىفي طريقيـ  إسرائيمييفسائحيف  ٚٓٙٔكما غادر المنفذ 
 43/0/4463األىرام، القاىرة، 

 
 الفمسطينية تشكل لجنة لمتابعة المصالحة المصريةإبراىيم الدراوي: الرئاسة  

قػػاىرة إعػراىيـ الػدراوي أف ىنػػاؾ وفػدًا أمنيػػًا أكػد رئػػيس مركػز الدراسػات الفمسػػطينية فػي ال: محمػد جاسػػر - غػزة
مصػػريًا سػػيزور الضػػفة الغرعيػػة وقطػػاع غػػزة قريعػػًا لمتاع ػػة مجريػػات الحػػوار عػػيف طرفػػي االنقسػػاـ الفمسػػطيني 

، أف المجنػة األمنيػػة ٖٕٔٓ/ٗ/ٖٕ وأوضػح فػي تصػريح خػػاص عػػ"فمسطيف أوف اليػف"، الثالثػاء. حمػاس وفػتح
الفمسػطيني، ع ػد دعػوة أميػر قطػر ل قػد  -فتيا الراعية لمحػوار الفمسػطينيشكمت مف قعؿ الرئاسة المصرية عص

قمػػػة عرعيػػػة طارئػػػة مصػػػغرة عمشػػػاركة حركتػػػي "حمػػػاس وفػػػتح"، مسػػػتنكرًا رفػػػض الرئاسػػػة الفمسػػػطينية لمشػػػاركة 
 األولى في القمة عحجة "شّماعة التمثيؿ الشرعي".

الواقػع سػيكوف عشػكؿ جػدي وحقيقػي، مشػيرًا وأكد أف الطرح المقعؿ لتطعيػؽ المصػالحة الفمسػطينية عمػى أرض 
 إلى أف الطرؼ الذي يتحمؿ فشؿ المصالحة ىو الذي لـ يطعؽ أي شيء مف عنودىا.

إلػػػى أف ععػػػاس وحركػػػة "فػػػتح" غيػػػر جػػػادة عمػػػى اإلطػػػالؽ فػػػي إنيػػػاء االنقسػػػاـ والوصػػػوؿ إلػػػى  الػػػدراوي وأشػػػار
اإليجاعيػة التػي قامػت عيػا فػي غػزة مػف المصالحة مع حركة "حماس"، معينًا أف "حماس" رغـ جميع الخطوات 

 أجؿ الوصوؿ لممصالحة ما زالت ت امؿ مف قعؿ السمطة في الضفة وكأنيا تنظيـ محظور.
 43/0/4463فمسطين أون الين، 

 
 وفمسطين "إسرائيل"سالم بين ال تحقيقضرورة  أمير قطر يؤكد 

الػػرئيس األميركػػي مػػع فػػي اجتمػػاع أكػػد أميػػر قطػػر الشػػيخ حمػػد عػػف خميفػػة ىؿ ثػػاني : عيػػاء الطويػػؿ -واشػػنطف 
تػػػؤثر عمػػػى الشػػػرؽ األوسػػػط،  التػػػيإنػػػو نػػػاقش مػػػع الػػػرئيس "التغيػػػرات الخطيػػػرة  عػػػاراؾ أوعامػػػا عالعيػػػت األعػػػيض
أكػػد أف قطػر تراىػا دولػػة ميمػة لممنطقػػة وميمػة أيضػا "لمسػػالـ مػع إسػػرائيؿ"،  التػيوخاصػة دوؿ مثػؿ مصػػر"، 

جػدا لدولػة قطػر أف تػرى السػالـ عػيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف"، عحسب ت عيره، وأكد الشيخ حمد،" أنو مف الميػـ 
سػرائيؿ عمجػػرد أف يػتـ التوصػػؿ إلػى اتفػػاؽ سػالـ عػػيف الفمسػػطينييف  وأف تػرى عالقػػة جيػدة عػػيف الػدوؿ ال رعيػػة وا 

 واإلسرائيمييف".
 40/0/4463اليوم السابع، مصر، 
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 ةيزعزع أمن المنطق "إسرائيلـ"األمريكي ل إيران: الدعم العسكري 
يزعػػزع أمػػف واسػػتقرار " "إسرائيؿػ")د ب أ(: أكػػدت الخارجيػػة اإليرانيػػة أف الػػدعـ ال سػػكري األمريكػػي لػػ -طيػػراف
 ."المساعدات األمريكية إلسرائيؿ تشج يا عمى إعادة ش وب المنطقة"، م تعرة أف "المنطقة

خػػػالؿ مػػػؤتمره الصػػػحافي  ]أمػػػس  وقػػػاؿ المتحػػػدث عاسػػػـ وزارة الخارجيػػػة اإليرانيػػػة رامػػػيف ميمانعرسػػػت الثالثػػػاء
الت اوف ال سكري عيف الكياف اإلسرائيمي وأمريكا ليس أمرا حديثا.. وىدفػو "األسعوعي في ال اصمة طيراف إف 

 ."رفع معي ات األسمحة األمريكية
 40/0/4463القدس العربي، لندن، 

 
 ائيميينإسر لمصارعين  ينتحقيقًا إثر منازلة مصارعين تونسي تفتح التونسيةوزارة الرياضة  

فتحػػػػت وزارة الرياضػػػػة التونسػػػػية تحقيقػػػػًا إثػػػػر منازلػػػػة مصػػػػارعيف عمنتخػػػػب التايكونػػػػدو التونسػػػػي : )ا .ؼ .ب(
 لمصارعيف مف منتخب الكياف الصييوني خالؿ دورة دولية ودية لمتايكواندو أقيمت الشير الحالي في عمجيكا.

الػدورة ومنػازلتيـ لمصػارعيف مػف منتخػب مشاركة مصػارعيف تونسػييف فػي ىػذه ليا استنكرت الوزارة في عياف و 
 مف دوف استشارة مسعقة لسمطة اإلشراؼ )وزارة الرياضة التونسية(. "اسرائيؿ"

 40/0/4463الخميج، الشارقة، 
 
 لموصول لحل الدولتينمثمرة جراء مفاوضات إلعباس ل الدعمأىمية تقديم أوباما يؤكد  

عػػاراؾ أوعامػػا أمػػس الثالثػػاء، أميػػر دولػػة قطػػر حمػػد عػػف  األمريكػػياسػػتقعؿ الػػرئيس : عيػػاء الطويػػؿ -واشػػنطف 
خميفػػة ىؿ ثػػانى، ونػػاقش الطرفػػاف خػػالؿ اجتماعيمػػا عالعيػػت األعػػيض عػػدًدا مػػف قضػػايا الت ػػاوف المشػػترؾ عػػيف 

 ."إسرائيؿ"واألزمة السورية والتأكيد عمى أىمية السالـ مع  المصريالعمديف، جاء عمى رأسيا الممؼ 
مصػمحة الجميػع،" حتػى  فيمديف تتفقاف عمى أف السالـ عيف إسرائيؿ والفمسطينييف ىو أف كال الع"وأكد أوعاما 

 أماف جنعا إلى جنب مع دولة فمسطينية ذات سيادة"، عحسب ت عيره. فينرى إسرائيؿ ت يش 
ف يمكف أف ندعـ عيػا تقػدـ المفاوضػات عػيف العمػدي التيوأضاؼ أوعاما قائال،" لقد تعادلنا األفكار حوؿ الكيفية 

وضػػع يمكنيػا مػف إجػػراء  فػيواتفقنػا عمػى أىميػة تقػػديـ الػدعـ لمػرئيس ععػػاس والسػمطة الفمسػطينية حتػػى تكػوف 
 مفاوضات مثمرة مع اإلسرائيمييف لموصوؿ لحؿ الدولتيف".

 40/0/4463اليوم السابع، مصر، 
 
 يربط بين نيويورك وتورونتو بتيمة التخطيط لضرب قطار وتونسياكندا تعتقل فمسطينيا  
وجيػػت الشػػرطة الكنديػػة اتيامػػات لشخصػػيف عػػالتورط فػػي مخطػػط : «الشػػرؽ األوسػػط» - طيػػراف –ورونتػػو ت

يسػػتيدؼ قطػػارا لمركػػاب يػػرعط عػػيف نيويػػورؾ وتورونتػػو، وقالػػت « لتنفيػػذ ىجػػـو إرىػػاعي»يػػرتعط عتنظػػيـ القاعػػدة 
 مػػا( مػػف مػػونتلعا ٖٓتونسػػي شػػياب الصػػغير )ال الشػػرطة الممكيػػة الكنديػػة فػػي عيػػاف ليػػا إف المتيمػػيف ىمػػا

عاما( مف تورونتو،  ٖ٘رائد جاسر ) ىو يحضر شيادة دكتوراه في كندا، والثاني إماراتي مف أصؿ فمسطيني
، مؤكػػدة فػػي الوقػػت «ىػػذيف الشخصػػيف كػػاف لػػدييما القػػدرة والنيػػة لتنفيػػذ ىػػذه األف ػػاؿ اإلجراميػػة»وأضػػافت أف 

و مػوظفي السػكؾ الحديديػة وركػاب القطػػار أو لػـ يكػف ىنػػاؾ خطػر وشػيؾ عمػى الجميػور ال ػػادي أ»ذاتػو أنػو 
 «.العنية التحتية

 40/0/4463الشرق األوسط، لندن، 
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 غزةقطاع سبانيا تقرر افتتاح مكتب تمثيل قنصمي في إ "صفا": 

رت وزارة الشئوف الخارجية اإلسػعانية مػؤخًرا افتتػاح مكتػب تمثيمػي قنصػمي فػي  :صفا -أحمد دلوؿ –مدريد  قرَّ
نظًرا لمحاجة الممحة عوجود مثؿ ىذا المكتػب الػذي سػيكوف تاعً ػا لمقنصػمية ال امػة اإلسػعانية  مدينة غزة، وذلؾ

 في القدس المحتمة.
وحسب نشرة حكومية إسعانية صدرت في األوؿ مف الشػير الجػاري، وحصػمت "صػفا" عمػى نسػخة منيػا، فػإف 

، وذلػؾ ]ىذار  عشر مف الشير الماضي الوزارة تعنت طمًعا قدمتو القنصمية ال امة في القدس، وذلؾ في الراعع
 في سعيؿ "ت زيز حضور القنصمية في قطاع غزة"، وعالتالي الحضور الدعموماسي اإلسعاني.

دارة شػئوف حػوض المتوسػط والمغػرب وأفريقيػا فػي وزارة  ودعـ كؿ مػف مػدير عػاـ الشػئوف القنصػمية واليجػرة وا 
وزيػر الخارجيػة خوسػيو مانويػؿ غارسػيا مارغػايو إقامػة  الخارجية اإلسعانية ىذا الطمب، وعنػاء عمػى ىػذا، قػرر

 ىذا المكتب التمثيمي عمى أف يكوف تاعً ا لمقنصمية في القدس المحتمة.
وحسب القرار، فإف مارغايو أوضح أف مسئوؿ المكتب التمثيمي المقرر افتتاحو في غزة سيصنؼ وفقػًا لممػادة 

، وسػػيكوف قنصػػػاًل ٖٜٙٔ/ٗ/ٕٗلقنصػػمي الموق ػػة فػػي التاسػػ ة مػػف وثيقػػة جنيػػؼ حػػوؿ ال القػػػات والتمثيػػؿ ا
 شرفًيا.

 43/0/4463، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 االنتفاضات العربية  لمنطمقاتقراءة ماركسية  
الثورات التي شيدتيا العمداف ال رعية ال تزاؿ تثير اجتيادات وتأويالت مختمفة ومتعاينة، إْف لجية : كـر الحمو

في انع اثيا أو لجية أىدافيا الحقيقية ومرالتيا المستقعمية ودروسيا الكعرى، ما يج ميا قاعمة  ال وامؿ الفاعمة
 لقراءات مت ددة ومتناقضة.

)دار « عحث جذري في االنتفاضة ال رعية -الش ب يريد »في ىذا السياؽ، يقرأ جمعير األشقر في كتاعو 
، «نقد االقتصاد السياسي»ي انطالقًا مف مقدمة (، االنتفاضات ال رعية مف منظور ماركسٖٕٔٓ -الساقي 

عند مرحمة م ينة مف تطورىا، تدخؿ قوى المجتمع اإلنتاجية في تناقض مع »حيث خمص ماركس إلى انو 
«. عالقات اإلنتاج القائمة التي تتحوؿ الى قيود ت يؽ ىذه القوى، وعندئذ تعدأ حقعة مف الثورة االجتماعية

حقعة مف الثورة االجتماعية ناتجة عف انسداد في تطور  ٕٔٔٓعية منذ عاـ فيؿ نشيد في المنطقة ال ر 
 القوى المنتجة؟

في رأي المؤلؼ، أف أزمة المنطقة ال رعية ال يمكف اعتعارىا ت عيرًا عف انسداد عاـ في نمط اإلنتاج، عؿ 
ل رعية. والحاصؿ أف ىسيوية التي تنتمي الييا المنطقة ا-تنعغي مقارنة الفضاء ال رعي عالمجموعة األفرو
تشيد أزمة  -MENAوفؽ التسمية اإلنكميزية المختصرة -منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا )مينا( 

عركود نصيب الفرد مف الناتج المحمي  ٜٜٓٔو  ٜٓٚٔالتنمية األشد حدة، حيث اتسمت عيف عامي 
ه في شرؽ ىسيا، رغـ أف عف نظير  ٕٓٔٓو  ٜٓٛٔاإلجمالي، وقد قؿ أداء الدوؿ ال رعية عيف عامي 

المنطقة ال رعية أغنى عكثير. ويمكف تمخيص الوضع االجتماعي الذي يواجو سكاف الفضاء ال رعي عكممات 
ثالث: الفقر، الالمساواة، الالاستقرار. ووفقًا لتقرير األمـ المتحدة اإلنمائي، فإف النسعة المئوية لمذيف ي يشوف 

في  ٔ.ٖٓفي تونس،  ٛ.ٖٕ: ٕٙٓٓو  ٕٓٓٓة، وقد عمغت عيف عامي عأقؿ مف دوالريف يوميًا تعقى مرتف 
 في اليمف. ٜ.ٜ٘في مصر، و ٜ.ٓٗفي المغرب،  ٙ.ٜٖسورية، 
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تتضافر ىذه األوضاع مع م دالت عطالة مرتف ة لتولد ديناميات التيميش المنذرة عالسوء، والتي تتجمى في 
. ٕٔٓٓفي المئة عاـ  ٕٗال رعية وقد عمغت  ت اظـ نسعة سكاف أحزمة الفقر المحيطة عالمراكز الحضرية

 ٗ.ٓٔوتشير عيانات العنؾ الدولي إلى أف ال شرة في المئة األغنى في العمداف ال رعية ينفقوف في المتوسط 
أض اؼ نفقات ال شرة في المئة األفقر. وىكذا، فإف المنطقة ال رعية تشيد م دالت مرتف ة جدًا لمفقر 

في المئة في تونس عاـ  ٙ.ٕٔدالت عطالة مرتف ة عيف خريجي الت ميـ ال الي: والالمساواة، إضافة إلى م 
، مع ما يترتب عمى ذلؾ مف ىجرة كفاءات ٕٓٔٓفي المغرب عاـ  ٚ.ٚٔفي الجزائر و ٖ.ٕٓ، ٕٛٓٓ

مف ال راؽ. عناء عمى  ٔ.ٔٔمف تونس،  ٘.ٕٔمف المغرب،  ٚٔمف لعناف،  ٙ.ٖٛعمغت نسعيا المئوية: 
إف المنطقة ال رعية ت اني مف م دالت نمو اقتصادي أدنى منيا في عقية مناطؽ ال الـ ىذه الم طيات، ف

النامي، عؿ إف م دؿ نمو نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي في المنطقة قد شيد اتجاىًا ىاعطًا 
 واضحًا.

ؼ عمى دور النفط إضافة إلى المأزؽ التنموي الذي يشكؿ حوافز خمفية لالنتفاضات ال رعية، يشدد المؤل
الذي حوؿ العمداف ال رعية محؾ منافسة عيف القوى ال ظمى، فالنفط في رأيو ىو السعب الكامف وراء شراىة 
خاصة لدى القوى الغرعية دف تيا لت زيز االستعداد في منطقة مينا، عالتنافس مع القوى ذات النظـ السياسية 

.غير الديموقراطية كاالتحاد السوفياتي امس والصي  ف اليـو
وعصدد القوى الفاعمة في الثورات ال رعية وم طيات ال ممية الثورية، رأى المؤلؼ أف شروط الحالة الثورية 
كما حددىا لينيف تجم ت عشكؿ جمي وعدرجات متفاوتة في اغمب العمداف ال رعية، فقد اشتد عؤس الطعقات 

ػػػائدة االحتفاظ عسيادتيا مف دوف أي تغيير، المضطيدة أكثر مف المألوؼ، وعات مستحياًل عمى الطعقات السػ
وت اظـ نشاط الجماىير إلى حد القياـ عنشاط تاريخي مستقؿ، حيث اندلع الغضب الشػػػػ عي في العمداف 
ال رعية عمى غرار انتفاضات الجوع التي شيدتيا مصر والمغرب وتونس واألردف والجزائر. أما األمر الذي 

ف توق و شائ ًا وعامًا منذ سع ينات القرف الماضي، ىو أف الحركة األصولية كاف عاإلمكاف توق و، عؿ كا
ستكوف أولى القوى المستفيدة مف انفجار اجتماعي في المنطقة. وال عد كذلؾ مف تأكيد دور التكنولوجيات 
الجديدة لمم مومات واالتصاالت في االنتفاضات ال رعية، حيث جرى استخداـ مجمؿ وسائؿ اإلعالـ 

تماعية )فايسعوؾ ويوتيوب وتويتر( في إقامة الصالت واالتصاالت والتنسيؽ وعث الم مومات، ال سيما االج
في  ٛ.ٖٙفي العحريف،  ٘٘في األردف،  ٕ.ٕٚعمغت:  ٕٓٔٓأف النسعة المئوية لمستخدمي اإلنترنت عاـ 

 في سورية. ٚ.ٕٓفي المغرب، و ٜٗفي مصر،  ٕ.ٖٓتونس، 
ضات ال رعية، خمص المؤلؼ إلى أف االستياء الش عي في مصر تمحور حوؿ عإجراء كشوفات حساب لالنتفا

لى أف االعتصامات والتظاىرات ال مالية التي اجتاحت  مطالب إعادة توزيع الثروات قعيؿ الثورة معاشرة، وا 
القاىرة والمحافظات تداخمت فييا المطالب االجتماعية وتحسيف األحواؿ الم يشية عمطالب اإلصالح 

ي. وقد أطاحت االنتفاضة عجزء ىاـ مف المكوف السياسي لنخعة السمطة فضاًل عف فصيؿ الرأسمالية السياس
األوثؽ صمة عاألسرة الحاكمة، عيد أف الطعقة الرأسمالية المسؤولة عف االنفجار االجتماعي نجت مف الزلزاؿ، 

إذ لـ يكتؼ عاالستمالؾ الف مي ، «المجتمع ىو أنا»أما القذافي فقد كاف األقرب إلى تجسيد مقولة ستاليف 
لمدولة واالقتصاد عأكممو، عؿ مارس سمطة اعتعاطية ومطمقة، مستندًا إلى جياز أمني متضخـ يقوده أعضاء 
مف حاشيتو ال ائمية والقعمية، فضاًل عف وحدات المرتزقة، فحرس النظاـ يقوده اعف عـ القذافي، واعنو خميس 

ار األمف القومي، أما سيؼ اإلسالـ، فكاف عمثاعة رئيس الوزراء الف مي ، واعنو م تصـ مستشٕٖقائد الكتيعة 
مف دوف أف يشغؿ منصعًا رسميًا. وىكذا، قاـ نظاـ مف النيب المتمركز حوؿ أعناء القذافي والجياز األمني، 
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المئة في  ٖٓفي مقاعؿ عؤس الش ب، فرغـ أف ليعيا ىي أغنى عمد في شماؿ أفريقيا، يعمغ فييا م دؿ العطالة 
في  ٕٓفي المئة، وىما أعمى نسعتيف في شماؿ أفريقيا، فيما ال يزاؿ  ٓ٘و  ٓٗوم دؿ عطالة الشعاب عيف 

المئة مف الميعييف أمييف، وال يتوافر السكف الالئؽ لنصؼ ىؤالء، وليذا لـ يكف مفاجئًا العتة امتداد الموجة 
 الثورية إلى ليعيا.

لممؤلؼ أف السمطة في سورية تستند إلى أقمية طائفية،  في كشؼ حساب االنتفاضة السورية، تعيف
وديكتاتورية عسكرية ع ثية، فمف عيف واحد وثالثيف مف كعار القادة في القوات المسمحة، ىناؾ تس ة عشر 
عمويًا، وثمانية مف قعيمة حافظ األسد وأرع ة مف قعيمة زوجتو، ومف عيف االثني عشر اآلخريف سع ة ىـ مف 

عات الجنراالت ال مويوف يقودوف ما ال يقؿ عف سعع فرؽ مف فرؽ الجيش السوري  ٕٜٜٔعاـ اقارعو. ومنذ 
التسع. أما الحرس الجميوري، فقوة عموية خالصة ت اقب عمى قيادتيا أعناء األسد عاسؿ ثـ عشار ثـ ماىر. 

ئمة كشركاء إلزامييف وقد استطاع رؤوس التراتعية ال سكرية واألمنية اإلثراء إثراء فاحشًا وحققوا ثروات طا
لعورجوازية السوؽ، وذىب الجزء األكعر مف اإلثراء الى ال شيرة ال ائمية آلؿ األسد وشركائيـ، ما يعّيف كيؼ 
أف األسرة الحاكمة أصعحت تضـ أغنى رجاؿ العمد، أال وىو رامي مخموؼ اعف شقيؽ زوجة حافظ األسد، 

عؿ ذلؾ صارت األرياؼ الضحية الرئيسية لمعطالة وتقدر ثروتو الشخصية عستة عالييف دوالر. في مقا
في المئة مف السكاف  ٖٓفي المئة، وأصعح  ٕٗالمتصاعدة، التي وصؿ م دليا في صفوؼ الشعاب إلى 

تحت خط الفقر، في ظؿ تراجع م دؿ النمو اإلجمالي، األمر الذي يفسر تطور االنتفاضة السورية مف 
 ومف أحزمة الفقر المحيطة عيذه المدف نحو وسطيا.المحيط الريفي نحو المراكز المدينية، 

وخمص المؤلؼ، مف خالؿ تحميمو طعي ة النظاـ في سورية، إلى أف ىذا النظاـ يستحيؿ إسقاطو عغير حرب 
أىميو، وأف وجود تنظيـ القاعدة داخؿ االنتفاضة ال يجوز أف يشوه حقيقتيا عوصفيا حالة أصيمة لش ب 

ى محاوالت استي اب االنتفاضات ال رعية، حيث ذىب الع ض إلى حد يحمؿ السالح. وتطرؽ كذلؾ إل
عمى حد ت عير « مجرد ثورة إعالمية تديرىا الواليات المتحدة مف غرفة في تؿ أعيب»اعتعار الرعيع ال رعي 

عمي ععد اهلل صالح، ونظر إليو الع ض كمؤامرة دعرتيا الواليات المتحدة كي ترسخ ىيمنتيا عمى المنطقة 
مصالح إسرائيؿ. والواقع أف الحكومات الغرعية ارتعكت ىي األخرى جراء االنفجار في مرحمة أولى،  وتخدـ

في ظؿ أقصى درجات ان داـ اليقيف في ما يت مؽ عمستقعؿ المنطقة، حتى أف ساركوزي عرض إزاء 
ما في مأزؽ االنتفاضة التونسية، تقديـ دعـ قوات فرنسا القم ية لعف عمي. ووض ت الثورة في مصر أوعا

كعير، قعؿ أف ي مف تأييده إصالحات تمعي تطم ات الش ب المصري. وفي حالة الش ب العحريني، حثت 
واشنطف الممؾ عمى تشكيؿ لجنة تحقيؽ عشأف التجاوزات التي ارتكعتيا قواتو، وفي تونس، رحعت عوصوؿ 

 ة مف ع د لمصمحة الثوار.حركة النيضة الى السمطة، وفي ليعيا، تصرفت قوات دوؿ الناتو كقوة ضارع
يتساءؿ المؤلؼ أخيرًا إذا كاف الرعيع ال رعي سيفضي إلى دكتاتوريات شمولية إسالمية تثير الندـ عمى النظـ 

، وىو «تسونامي إسالمي»الساقطة ليستنتج أنو عينما تسعب زلزاؿ االنتفاضة ال رعية عالتأكيد في حدوث 
مي كاف عاإلجماؿ محدود الحجـ والنطاؽ، فالتسونامي ظاىرة األمر الذي كاف يمكف توق و، فإف التسونا

عاعرة، وىو نادرًا ما يعتمع الياعسة عشكؿ دائـ. ومف الممكف جدًا، مع مرور الوقت، أف نكتشؼ أف 
كاف نقطة الذروة في عزوغ األصولية اإلسالمية منذ سع ينات القرف ال شريف، وكذلؾ « التسونامي اإلسالمي»

 ة سياسية جديدة في المنطقة ال رعية.نقطة انطالؽ دور 
 40/0/4463، الحياة، لندن

 



 
 
 

 

 

           43ص                                    4332د: العد               40/0/4463األربعاء  التاريخ:

 استقالة فياض بين أزمتين 
 فراس أعو ىالؿ
حسمت استقالة رئيس حكومة تصريؼ األعماؿ الفمسطينية سالـ فياض جدال مسػتمرا منػذ أكثػر مػف عػاميف، 

عغػػض -ح وفيػػاض، ولكنيػػا خالفػػا كػػاف ييػػدأ حينػػا ويسػػت ر أحيانػػا أخػػرى عػػيف حركػػة فػػت -ولػػو مؤقتػػا-وأنيػػت 
لػػـ تحسػػـ الجػػدؿ حػػوؿ جػػذور األزمػػة، التػػي ال ت ػػاني منيػػا  -النظػػر عػػف طعي ػػة ت امػػؿ الػػرئيس ععػػاس م يػػا

 السمطة والحكومة الفمسطينية فقط، عؿ مجمؿ المشروع الوطني الفمسطيني.
 

 خمفيات األزمة
وعػيف الػرئيس ععػاس عمػى ميمػة  رغـ أف السعب المعاشػر الم مػف السػتقالة سػالـ فيػاض يت مػؽ عػالخالؼ عينػو

ودور وزير المالية المستقيؿ نعيؿ قسيس، إال أف الخالفات عيف الرجميف، وعيف فتح وفياض ليست جديدة، عػؿ 
يمكف اعتعارىا أزمة مزمنة تػرتعط أساسػا عتوزيػع الصػالحيات واألدوار عػيف الػرئيس وفيػاض، وعموقػؼ األخيػر 

 مطة.مف حركة فتح ودورىا وامتيازاتيا في الس
لقد عدأت الخالفات تظير عمى السطح ع د إعالف سالـ فياض عف مشروعو السياسي القائـ عمى معدأ "عنػاء 

 ٜٕٓٓالدولػػة مػػف خػػالؿ عنػػاء المؤسسػػات"، والػػذي عػػده ع ػػض قيػػادات فػػتح عنػػد إعالنػػو فػػي أغسػػطس/ىب 
يف أف الجانػػب تجػػاوزا مػػف فيػػاض لصػػالحياتو التػػي يفتػػرض أف تقتصػػر عمػػى إدارة مؤسسػػات السػػمطة، فػػي حػػ

السياسػػػي ىػػػو مػػػف مسػػػؤوليات الػػػرئيس ععػػػاس عاعتعػػػاره رئيسػػػا لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية أيضػػػا، وىػػػو مػػػا 
استدعى فياض لمتأكيد ردا عمى انتقادات فتح أف مشروعو ىو في خدمة المشػروع السياسػي لمنظمػة التحريػر 

 الفمسطينية وليس عرنامجا سياسيا خاصا عو.
 ٖٕر مف جديد وعشكؿ عمني في اجتماعات مجمس ثوري حركة فتح الذي عقد مف ثـ عادت الخالفات لتظي

، ودعػػػت قراراتػػػو صػػػراحة إلػػػى إجػػػراء ت ػػػديؿ وزاري موسػػػع لحكومػػػة ٕٓٔٓنوفمعر/تشػػػريف الثػػػاني  ٕ٘حتػػػى 
فياض، ع د أف اتيمتو قيادات حركة فتح أثناء االجتماعات عتيميش الحركة، وعتحالفو مع شخصيات مستقمة 

قيادات حركة فتح التي تشكؿ عمميػا الحاضػنة الحزعيػة والفصػائمية لمحكومػة، إضػافة إلػى شػكوى عمى حساب 
قيادات فتح مف أف حركتيـ تتحمؿ األععاء والتع ات السياسية والشػ عية لمحكومػة دوف أف تشػارؾ فييػا عشػكؿ 

 فاعؿ ومؤثر.
اإلضػراعات واالحتجاجػات  كما أف ال القة عػيف حركػة فػتح وسػالـ فيػاض شػيدت صػراعا مكشػوفا تمظيػر فػي

التػػػػي حركتيػػػػا أكثػػػػر مػػػػف مػػػػرة نقاعػػػػة المػػػػوظفيف ال مػػػػومييف التػػػػي تسػػػػيطر عمييػػػػا فػػػػتح، وكانػػػػت ذروتيػػػػا فػػػػي 
سعتمعر/أيموؿ الماضي، وكانت موجية في م ظـ شػ اراتيا ضػد سػالـ فيػاض، وحممتػو عمميػا المسػؤولية عػف 

ذه االحتجاجات عسعب خوؼ فتح مف توسػ يا تردي األوضاع المالية لمفمسطينييف في الضفة، قعؿ أف تيدأ ى
 وتحوؿ السخط الش عي إلى الرئيس ععاس عدال مف حكومة فياض.

أمػػا فيمػػػا يت مػػؽ عاألزمػػػة األخيػػرة، فػػػإذا كانػػػت األسػػعاب الم منػػػة تت مػػؽ عالتػػػدىور المػػالي لمسػػػمطة الفمسػػػطينية، 
مقػػػا حػػػوؿ صػػػالحيات رئػػػيس والخػػػالؼ عمػػػى الميزانيػػػة واسػػػتقالة نعيػػػؿ قسػػػيس، فإنيػػػا تكشػػػؼ خالفػػػات أشػػػد ع

الوزراء، وحدود عالقتػو مػع الػرئيس ععػاس، وكمػا تشػير م ظػـ التقػارير فػإف فيػاض اعتعػر تػدخؿ الػرئيس فػي 
تفصيالت داخمية لمحكومػة انتقاصػا مػف صػالحياتو وسػيطرتو عمػى فريقػو الػوزاري، ولػذلؾ ت امػؿ مػع القضػية 

 عاعتعارىا م ركة مصيرية ال مجرد خالؼ جزئي.
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األسعاب والخمفيات، يمكف أف تمخػص عمظيػريف، األوؿ يت مػؽ عالوضػع المػالي لمسػمطة الفمسػطينية ومع ت دد 
والسياسػية االقتصػادية لمحكومػة، والثػاني يػرتعط عاختيػار رئػػيس الػوزراء وصػالحياتو ودوره، وىػو مػا يػدفع إلػػى 

و ولػػػيس الحكومػػػة ضػػػرورة العحػػػث فػػػي ىػػػذيف المظيػػػريف ع مػػػؽ، وعالقتيمػػػا عأزمػػػة المشػػػروع الفمسػػػطيني عرمتػػػ
 فحسب.

 
 األزمة المالية

مميػارات  ٛ.ٖتاع ت وسائؿ اإلعالـ خعر إعالف سالـ فيػاض عػف حجػـ المديونيػة ال امػة لمسػمطة الػذي يعمػغ 
دوالر عاعتعػػاره حػػدثا ميمػػا، وتزايػػد االىتمػػاـ عالموضػػوع ع ػػد الػػرعط عينػػو وعػػيف اسػػتقالة فيػػاض، وذىػػب ع ػػض 

يشكؿ مفاجأة، ولكف المفاجأة الحقيقية ىػي عػدـ توقػع مثػؿ ىػذا المعمػغ مػف  المراقعيف لمقوؿ إف حجـ المديونية
 المديونية، عؿ عدـ توقع وصوؿ اقتصاد السمطة الفمسطينية إلى حافة االنييار.

دارتػػو كمػػا تحػػاوؿ أف  ومػػف الضػػروري اإلشػػارة إلػػى أف ىػػذا التػػدىور االقتصػػادي لػػيس مرتعطػػا عسػػالـ فيػػاض وا 
إف ىنػػاؾ حالػػة قػػد تصػػؿ إلػػى اإلجمػػاع لػػدى المػػراقعيف، عمػػى أف إدارة فيػػاض تشػػيع قيػػادات حركػػة فػػتح، عػػؿ 

لإليرادات خففت مف حجـ اإلنفاؽ، وقممت مف حاالت الفساد التي كانت مستشرية فػي مؤسسػات السػمطة منػذ 
إنشائيا، كما أف كثيرا مف مفاصؿ الخالؼ عيف حركة فتح وفياض كانػت تنطمػؽ مػف محاولػة األخيػر تقمػيص 

 ات التي يحصؿ عمييا كعار الموظفيف في السمطة، الذي ينتمي أغمعيـ لحركة فتح.االمتياز 
وال ي ني ىذا القعوؿ عمنيج سالـ فياض فيمػا يت مػؽ عالمشػروع الػوطني الفمسػطيني، إذ إف الموقػؼ مػف نيجػو 

وصػا ال يرتعط عإدارتو االقتصادية عقػدر ارتعاطػو عمشػروعو السياسػي الػذي نختمػؼ م ػو جممػة وتفصػيال، خص
س يو الدؤوب لتحقيؽ مشروع السالـ االقتصادي، وتورط حكومتو عالتنسيؽ األمني مػع االحػتالؿ اإلسػرائيمي، 

 وانغماسيا عتسييس التوظيؼ والت يينات في الوظائؼ الحكومية.
وعال ودة لألزمة االقتصادية، فإف مػف التعسػيط القػوؿ إف سياسػات فيػاض ىػي المسػؤولة عنيػا، إذ إف الجػذور 

يقيػػة ليػػا ت ػػود إلػػى طعي ػػة تشػػكيؿ السػػمطة الفمسػػطينية، ورعػػط اقتصػػادىا عضػػويا عاالقتصػػاد اإلسػػرائيمي، الحق
وتقييػػد اقتصػػاد السػػمطة عاشػػتراطات ومطالعػػات االحػػتالؿ مػػف خػػالؿ اتفػػاؽ عػػاريس، وىػػو االتفػػاؽ الػػذي يػػنظـ 

ويفػػػرض سياسػػػة محػػػددة عمميػػػات االسػػػتيراد والتصػػػدير فػػػي منػػػاطؽ السػػػمطة مػػػف خػػػالؿ العواعػػػة "اإلسػػػرائيمية"، 
عأسػػ ار المشػػتقات العتروليػػة، وعقيمػػة الضػػريعة المضػػافة، ويرعطيػػا عمثيالتيػػا فػػي دولػػة االحػػتالؿ، رغػػـ فػػارؽ 

 الدخوؿ اليائؿ عيف مواطني السمطة ومواطني دولة االحتالؿ.
مطة ال يمثػػػؿ ال قعػػػة الوحيػػػدة أمػػػاـ نيػػػوض اقتصػػػاد السػػػ -عمػػػى خطورتػػػو وأىميػػػة تػػػأثيره-ولكػػػف اتفػػػاؽ عػػػاريس 

الفمسطينية، عؿ أف أىميتو تتضاءؿ أماـ السيطرة السياسية واألمنية اإلسرائيمية عمػى السػمطة، عحيػث تسػتطيع 
دولػػة االحػػتالؿ م اقعػػة السػػمطة واعتزازىػػا لمحصػػوؿ عمػػى مواقػػؼ سياسػػية "غيػػر وطنيػػة" أو ال تحظػػى عإجمػػاع 

ضافة إلى إغراؽ الضفة الغرعية وقطاع وطني مف خالؿ منع االستيراد والتصدير، وحجز ال وائد الضريعية، إ
غػػزة عالمنتجػػات "اإلسػػرائيمية"، وتوقيػػؼ عجمػػة االقتصػػاد التجػػاري والسػػياحي والصػػناعي والزراعػػي ععػػر اتعػػاع 
سياسػة تضػييؽ الحركػة، وتكثيػؼ الحػػواجز األمنيػة، ومصػادرة األراضػي، وغيرىػػا مػف اإلجػراءات التػي ال ت ػػد 

 وال تحصى.
صػػادية الحقيقيػػة ىػػي مشػػكمة عنيويػػة، ال يمكػػف ألي حكومػػة عغػػض النظػػر عػػف اسػػـ ولػػذلؾ فػػإف المشػػكمة االقت

رئيسيا أف تحميا، عؿ ىي في أحد مظاىرىا الجوىرية مشكمة سياسية ووطنية، ألنيا قدمت لػ"إسرائيؿ" احتالال 
 مجانيا دوف أععاء، ومنحتيا القدرة عمى اعتزاز الفمسطينييف مف خالؿ عواعة االقتصاد.
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 لحكومة الفمسطينية؟من يشكل ا

السؤاؿ ىنا عالطعع ال يت مؽ عاسـ الشخص الذي سيكمفو الرئيس ععاس عتشكيؿ الحكومة، فيذا أمر شػكمي ال 
يصػػػؿ إلػػػى جػػػذر األزمػػػة، ولكػػػف السػػػؤاؿ م نػػػي عاألسػػػاس عتحديػػػد ال امػػػؿ األكثػػػر تػػػأثيرا وقػػػوة عاختيػػػار اسػػػـ 

ف األع ػػاد الوطنيػػة واإلقميميػػة والدوليػػة فػػي ىػػذا وشخصػػية رئػػيس وزراء السػػمطة الفمسػػطينية، ومػػدى التػػداخؿ عػػي
االختيػػار، حيػػػث يظيػػر تػػػاريخ اسػػػتحداث منصػػب رئػػػيس الحكومػػػة الفمسػػطينية رغػػػـ عػػػدـ وجػػوده فػػػي القػػػانوف 
األساسي لمسمطة الفمسطينية، واإلرىاصات التي رافقت تحديد مػف يشػغمو منػذ اسػتحداثو، أنػو منصػب خاضػع 

ميميػػػة، فػػػي حػػػيف تحضػػػر االعتعػػػارات الوطنيػػػة الفمسػػػطينية فػػػي ذيػػػؿ قائمػػػة أساسػػػا لالعتعػػػارات الدوليػػػة ثػػػـ اإلق
 االعتعارات المؤثرة فيو.

لقد استحدث المنصب أساسا عناء عمى رغعة وضغط دولييف، ع ػد أف قػررت القػوى الدوليػة وقػؼ الت امػؿ مػع 
جػزءا مػف المشػكمة،  ياسر عرفات ورفع الغطاء السياسي عنو، متأثرة عالقرار األميركي الذي عػات ي ػد عرفػات

ويحممػػو مسػػػؤولية إشػػػ اؿ واسػػػتمرار االنتفاضػػػة الفمسػػػطينية الثانيػػة حسػػػب الروايػػػة "اإلسػػػرائيمية"، وىػػػو مػػػا دفػػػع 
الواليػػػات المتحػػػدة وحمفاءىػػػا فػػػي ال ػػػالـ واإلقمػػػيـ لمضػػػغط عمػػػى عرفػػػات إلحػػػداث منصػػػب رئػػػيس وزراء يصػػػمح 

ؿ ىػػذا المنصػب وىػو محمػػود ععػاس، الػذي جػػاء الت امػؿ م ػو وفػؽ النظػػرة الغرعيػة، وقػد حػػدد سػمفا مػف سيشػغ
أخيػػرا لرئاسػػة الحكومػػة ع ػػد أف فقػػد عرفػػات كػػؿ األوراؽ التػػي تمكنػػو مػػف االسػػتمرار عمخالفػػة الرغعػػة األميركيػػة 

 والدولية عيذا الخصوص.
، ع ػد أقػؿ مػف خمسػة أشػير ٖٕٓٓعالطعع استطاع عرفات أف يتخمص مف محمود ععاس في سعتمعر/أيموؿ 

حكومػػة، وع ػػد سمسػػمة مػػف الم ػػارؾ السياسػػية الضػػارية عػػيف الػػرجميف، التػػي وصػػمت إلػػى ذروتيػػا مػػف تشػػكيمو لم
عنػػدما عػػدأت جيػػات فتحاويػػة ي تقػػد أنيػػا مؤيػػدة لمػػرئيس عرفػػات عتسػػيير مظػػاىرات رف ػػت شػػ ارات حػػادة ضػػد 

عشػر شػيرا ععاس، وىو ما دعا األخير لتقديـ استقالتو مف منصعو، ثـ ليدفع عرفات حياتو ع د حوالي أرع ة 
مػػف اسػػتقالة أعػػو مػػازف، ثمنػػا لرفضػػو المتطمعػػات األميركيػػة و"اإلسػػرائيمية" فيمػػا يت مػػؽ عػػالموقؼ مػػف االنتفاضػػة 

 والمقاومة، وامتناعو عف منح دور كعير ل عاس خصوصا في مجالي األمف والتسوية.
واالتحػاد األوروعػي فػي أما سػالـ فيػاض، فقػد فرضػتو ىػو اآلخػر عمػى عرفػات وزيػرا لمماليػة الواليػات المتحػدة 

، وكاف ت يينو ضروريا لمحصوؿ عمى الم ونػات األميركيػة واألوروعيػة فػي ذلػؾ الوقػت، ثػـ عػيف ٕٕٓٓال اـ 
، وقػػد جػػاء ٕٚٓٓرئيسػػا لحكومػػة تصػػريؼ األعمػػاؿ ع ػػد الحسػػـ ال سػػكري لحركػػة حمػػاس فػػي يونيػػو/حزيراف 

لمحصػػوؿ عمػى الم ونػات التػي كانػت قػػد  ت يينػو مػف الػرئيس ععػاس إلدراكػو عأىميػػة وجػوده فػي ىػذا المنصػب
 .ٕٙٓٓتوقفت جزئيا ع د فوز حماس في االنتخاعات التشري ية وتشكيميا لمحكومة الفمسطينية في ال اـ 

إف اسػػت راض ىػػذه المحطػػات التاريخيػػة المت مقػػة عاسػػتحداث منصػػب رئػػيس الػػوزراء فػػي السػػمطة الفمسػػطينية، 
ا المنصػب، ييػدؼ أساسػا لموصػوؿ إلػى جػذر األزمػة التػي كشػفتيا والطريقة التي تـ عيا اختيار مف شػغموا ىػذ

استقالة فياض، وىي أف المشروع الوطني الفمسطيني قد حشر في شرنقة أوسمو، وتحوؿ مػف مشػروع تحػرري 
وطنػػي إلػػى مجػػرد سػػمطة منزوعػػة السػػيادة تػػتحكـ القػػوى الدوليػػة عيياكميػػا السياسػػية، ومؤسسػػاتيا العيروقراطيػػة، 

 شكؿ والتركيعة أو مف حيث تحديد أصحاب المراكز الرئيسية في ىذه المؤسسات.سواء مف حيث ال
يت مػؽ عالتع يػة واالرتعػاط  -ليس جديدا عمى أية حػاؿ-وختاما، فإذا كانت أزمة استقالة فياض قد كشفت أمرا 

اعات ال ضػػوي القتصػػاد السػػمطة الفمسػػطينية عإسػػرائيؿ وداعمييػػا الغػػرعييف، وعخضػػوع السػػمطة اإلجعػػاري لمحسػػ
الخارجية في ىيكيمتيا وت ييف مسؤولييا ورموزىا وعمى رأسيـ رئيس الوزراء، فإف ىذه األزمة يجب أف تشػكؿ 
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فرصة لمش ب الفمسطيني لمتفكير جديا عالعحث عػف الحمػوؿ الجذريػة ألزمػة المشػروع الفمسػطيني، وىػي حمػوؿ 
والعحػػث فػػي العػػدائؿ الوطنيػػة لمخػػروج  ال يمكػػف أف تػػنجح إال إذا وصػػمت إلػػى المراج ػػة الجديػػة لمسػػار أوسػػمو،

مف ىذا المسار، وىو أمر ال يمكف أف يتحقؽ إال عإدراؾ كؿ األطراؼ الفمسطينية أف مشروع أوسمو قد وصؿ 
إلػى طريػػؽ مسػدود، وأف اسػػتمراره ال ي نػي إال إعفػػاء "إسػرائيؿ" مػػف مسػؤوليتيا، عالحصػػوؿ عمػى احػػتالؿ ثمنػػو 

 يساوي صفرا.
 43/0/4463، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الفمسطيني  - األردنيعن االتفاق  

 عريب الرنتاوي
الفمسػػػطيني حػػػوؿ المقدسػػػات، فػػػي أكثػػػر مػػػف سػػػياؽ، يختمػػػؼ  –وضػػػع المراقعػػػوف والمحممػػػوف االتفػػػاؽ األردنػػػي 

ع ضيا عػف ع ػض عػاختالؼ الزوايػا والتوقيتػات والمرج يػات المختمفػة ليػؤالء..منيـ مػف رأى فيػو، ىخػر طمقػة 
 –تيويػدي  –إلنقاذ ما يمكػف إنقػاذه مػف ىػذه المقدسػات التػي تت ػرض ليجػـو اسػتيطاني ” يةالج عة ال رع“في 

تعديدي منظـ..منيـ مف رعط األمر عتفاعالت جولػة أوعامػا فػي المنطقػة، ومحاولتػو اسػتئناؼ مسػار التفػاوض 
حياء عممية السالـ..ومنيـ مف وضع المسألة في سػياؽ قمػة الدوحػة وصػندوؽ القػدس ومػا يقػاؿ  عػف سػ ي وا 

ومػػنيـ مػػف ذىػػب أع ػػد مػػف ذلػػؾ، ليصػػؼ ”..رعايػػة المدينػػة والوصػػاية عمػػى مقدسػػاتيا“قطػػري لم ػػب دور فػػي 
وتوطئة لدور أردنػي أوسػع مػدى فػي ترتيعػات الحػؿ ” الكونفدرالية”و” الفيدرالية“الخطوة عأنيا حمقة في مسمسؿ 

 النيائي.
إلى ” م قولية”و” وجاىة“م طيات، ويكتسب منيا كؿ سيناريو مف ىذه السيناريوىات، يستند إلى الكثير مف ال

فػػي ” ىسػػتيرية“حػػدك كعير..االسػػتيطاف الزاحػػؼ، تسػػارعت وتيرتػػو فػػي المدينػػة فػػي السػػنوات األخيػػرة، وعصػػورة 
غالػػػب األحيػػػاف، وعمميػػػات اسػػػتيداؼ األقصػػػى والمقدسػػػات، عمغػػػت ذروة غيػػػر مسػػػعوقة مػػػف خػػػالؿ االسػػػتعاحة 

  اف المستوطنيف وعحماية حكومية رسمية سافرة واستفزازية.التامة لساحاتو وميادينو مف قعؿ قط
أما صراع المحاور وال واصـ ال رعية، العاحثػة عػف أدوار، فمػـ ي ػد ُيعػؽ سػاحة أو ميػدانًا مػف دوف أف يطرقػو، 
والػػدوؿ الصػػغيرة عاتػػت تطمػػح إلعػػادة رسػػـ خػػرائط المنطقػػة عأسػػرىا، وىػػي تنظػػر لمحواضػػر ال رعيػػة الكعػػرى، 

وتقػػديميا لألعنػػاء والزوجػػات فػػي أعيػػاد ” ورؽ اليػػدايا“عاإلمكػػاف شػػراؤىا وتغميفيػػا فػػي ” يونانيػػة جػػزراً “عوصػػفيا 
ميالدىـ..فممػػػػاذا ال تكػػػػوف القضػػػػية الفمسػػػػطينية والقػػػػدس والمقدسػػػػات، ىػػػػدفًا لصػػػػراع األدوار، ومػػػػادة إلرضػػػػاء 

 النزوات والنزعات الخعيئة والخعيثة عند أصحاعيا.
ـ، فقد قط ت جييػزة اإلسػرائيمية قػوؿ كػؿ خطيب..ونتنيػاىو أعمػغ أوعامػا عػاف أما عف مسارات التفاوض والسال

قضيتي القدس والالجئيف، ليسػتا مػدرجتيف عمػى جػدوؿ أعمػاؿ المفاوضػات، عػؿ وج ػؿ مػف اسػتثنائيما شػرطًا 
فيمػػػا أوعامػػػا يعمػػػغ ععػػػاس عػػػدوره، عػػػأف المفاوضػػػات غيػػػر ”..المفاوضػػػات غيػػػر المشػػػروطة“مسػػػعقًا السػػػتئناؼ 

 ة، مطموعة وضرورية، سواء أوقفت إسرائيؿ االستيطاف أو جمدتو، أـ استمرت فيو وحثت عممياتو.المشروط
ال نميػػؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة لممعالغػػة والتطّيػػر فػػي النظػػر ليػػذا االتفػػاؽ..ونرى فيػػو خطػػوة دفاعيػػة، لػػدرء التيديػػد 

ومسػػػتقعؿ عاصػػػمة دولتيػػػا  وتفػػػادي الحرج..االسػػػتيطاف والتيويػػػد يمسػػػا عالسػػػمطة وىيعتيػػػا ومكانتيػػػا ومشػػػروعيا
)غير ال ضو(، وىي ليذا السعب تتشعث عأي ورقػة إلنقػاذ حطػاـ مشػروعيا الوطني..وىمػا أيضػًا )االسػتيطاف 
والتيويد( يحرجاف األردف، الذي اضطمع عدور الرعاية طواؿ سنوات وعقود، وحرص عمى أف تضمف م اىدة 

 سالمو مع إسرائيؿ، ما يكرس ىذا الدور وال ي طمو.
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ومػػف دوف احتفائيػػة تصػػؿ حػػد اعتعػػار االتفػػاؽ نصػػرًا مػػؤزرًا لمقػػدس ”..التفػػريط”و” التخػػويف”دوف اتياميػػة عػػػمػػف 
لوضػػػع ع ػػػض ال صػػػي فػػػي دوالب ” محاولػػػة“والمقدسػػػات وفمسػػػطيف واألمػػػة، ننظػػػر لالتفػػػاؽ األخيػػػر عوصػػػفو 

، فػػػي مواجيػػػة االسػػػتيطاف المتػػػدحرج عتسػػػارع، تقػػػـو عمػػػى ضػػػـ الجيػػػد األردنػػػي إلػػػى جانػػػب الجيػػػد الفمسػػػطيني
 الغطرسة والشيية االستيطانية اإلسرائيمية المنفمتتيف مف كؿ عقاؿ.

، ليست ”ال اصمة األعدية الموحدة“وىي محاولة قد ُيكتب ليا النجاح، وقد ال تحظى عو..فإسرائيؿ فيما خص 
نقػػػاذ ذاؾ..ومػػػف الخطػػػأ النظػػػر إل” مسػػػايرة“م نيػػػة عػػػأي حػػػاؿ مػػػف األحػػػواؿ عمجاممػػػة ىػػػذا الطػػػرؼ ال رعػػػي أو 

المقدسػػػػات عم ػػػػزؿ عػػػػف التفكيػػػػر األع ػػػػد واألعمػػػػؽ، عكيفيػػػػة إنيػػػػاء االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي لػػػػألرض الفمسػػػػطينية 
، ذلػؾ أف ل عػػة المفاوضػات ال عثيػػة قػد اسػػتنفدت ”خػارج الصػػندوؽ“وال رعيػة، وىػػو تفكيػر يت ػػيف أف يكػوف مػػف 

 ز.أدوارىا، وىي لـ ت د تخدـ سوى عممية شراء الوقت اإلسرائيمية عامتيا
، خػػػارج إطػػػار الخطػػػة الوحيػػػدة التػػػي ”خطػػػة ب“مشػػػكمة االتفػػػاؽ األخيػػػر، أف طرفيػػػو، لػػػيس ال يتػػػوفراف عمػػػى 

ي رفاف: استمرار التفػاوض والت ويػؿ والرىػاف الػواىـ عمػى مػا يمكػف أف يخػرج عػف إسػرائيؿ أو تػأتي عػو اإلدارة 
امػًا لمجانػب اإلسػرائيمي، فمػيس مػف األمريكية..وطالما أف حدود الف ؿ ورد الف ػؿ، لػدى كػؿ منيمػا، م روفػة تم

 المتوقع أف يكوف لالتفاؽ أثر جدي في درء األخطار وتعديد التيديدات.
 40/0/4463، الدستور، عّمان

 
 ُأحادي الجانب من الضّفة االنسحابأوىام  

 زئيؼ الكيف
 -الػدائـ لػعف في السعت الماضي "حظيت" عفرصة أف ال ب دور النجـ، كأحد األعطاؿ الرئيسييف في ال امود 

درور يميني. ال امود، الذي يحمؿ عنواف "سمـو التيدئة" يحاوؿ اقناع القػارئ عػأف االنسػحاب اإلسػرائيمي مػف 
قامػػػة دولػػػة فمسػػػطينية ىػػػو عمميػػػا مصػػػمحة إسػػػرائيمية عقػػػدر ال يقػػػؿ عػػػؿ ورعمػػػا أكثػػػر منػػػو مصػػػمحة  "المنػػػاطؽ" وا 

عػػػرض كمػػػف ي مػػػؿ خالفػػػا لػػػالرادة الحقيقيػػػة فمسػػػطينية. وعالف ػػػؿ، عصػػػفتي م ارضػػػا ليػػػذا االنسػػػحاب، فػػػإني أُ 
 لمجميور االسرائيمي. "محظور السماح لاللكينييف عاالنتصار"، كما نص أحد ال ناويف الفرعية في التقرير.

اضطر يميني لالعتراؼ عػأني كنػت محقػًا فػي القػوؿ انػو ال يوجػد اليػوـ شػريؾ فمسػطيني مسػت د لمتوصػؿ الػى 
أيػي لػيس فػي ىػذا مػا يػدعو الػى التخمػي عػف التطمػع المسػيحاني مػف جانػب اتفاؽ سالـ مػع إسػرائيؿ، ولكػف عر 

اليسار لالنسحاب عكؿ ثمف. وحسب نيجو، فإف الرفض الفمسطيني وان داـ الشريؾ ال يجب اف يمنع انسحاعا 
مػػف "المنػػاطؽ" واقامػػة دولػػة فمسػػطينية. فيػػذه مصػػمحة اسػػرائيمية و"لمػػاذا يت ػػيف عمينػػا أف ن اقػػب أنفسػػنا عسػػعب 

فض الفمسطيني؟"، عمى حد قولو. وىكذا ي يػد يمينػي الػى الخطػاب الجمػاىيري فكػرة االنسػحاب مػف جانػب الر 
واحد، مثؿ اليروب مف جنوب لعناف وفؾ االرتعاط. ىذا الطريؽ يمثؿ في نظره "سػواء ال قػؿ" ورغعػة االغمعيػة 

 في المجتمع االسرائيمي.
الصػػحافي المحتػػـر ن ػػيش فػػي دولتػػيف مختمفتػػيف؟  عنػػدما قػػرأت المقػػاؿ فركػػت عينػػي وسػػألت نفسػػي ىػػؿ أنػػا و 

فدعوة "نحف عمينا أف نقرر مصيرنا، مع شريؾ وعدوف شريؾ" ليست جديدة في الخطاب االسرائيمي. سم ناىا 
لسػػنوات مػػف معػػادري االنسػػحاب مػػف لعنػػاف ومػػف مفكػػري خطػػة فػػؾ االرتعػػاط. فػػالى أيػػف أدت عنػػا ىػػذه الطريػػؽ 

لسكاف الجنوب تحسف في أعقاب خطوة فؾ االرتعاط؟ ىػؿ سػكاف اسػدود "سوية ال قؿ"؟ ىؿ األمف الشخصي 
وعئر السعع فكروا قعؿ عقد عػانيـ سي يشػوف تحػت تيديػد الصػواريخ مػف غػزة؟ ىػؿ سػكاف الشػماؿ كػانوا ىمنػيف 



 
 
 

 

 

           33ص                                    4332د: العد               40/0/4463األربعاء  التاريخ:

اكثر في حرب لعناف الثانية مما كانوا قعؿ اليروب مف لعناف؟ ىؿ عشرات ىالؼ الصواريخ الموجية إلينا مف 
 ف قعؿ "حزب اهلل" تضيؼ لنا "سواء عقؿ"؟لعناف م

ناىيؾ عف أنو االعمػى وحػده لػـ يػر  فػي حينػو ال القػة المعاشػرة عػيف اليػروب احػادي الجانػب مػف لعنػاف وعػيف 
اندالع االنتفاضػة الثانيػة فػي عيػد عػاراؾ، االنتفاضػة التػي جعػت مػف اسػرائيؿ ثمنػا عاىظػا. فمػف الطعي ػي مػف 

: اإلسػرائيميوف ضػ فوا وعػف طريػؽ "االرىػاب" يمكػف الحػاؽ ناحية الفمسطينييف أف يستخمص وا االستنتاج الالـز
اليزيمة عيـ وطردىـ. فيؿ توسيع ىذه التجرعة "سوية ال قؿ" عمى كؿ مواطني اسرائيؿ، ىو اليـو ارادة أغمعية 

 الجميور؟ ىؿ سكاف الوسط يحمموف حقا عأف يج موا انفسيـ سديروت كعيرة؟
لجميور مػرة اخػرى وعحماسػة مسػيحانية اوىامػا عاعثػة عػف االنسػحاب احػادي الجانػب. يميني ليس فقط يعيع ا

فيػػػػو يصػػػػفي كػػػػؿ احتمػػػػاؿ ألف يرغػػػػب الفمسػػػػطينيوف عشػػػػكؿ عػػػػاـ فػػػػي التنػػػػازؿ اثنػػػػاء المفاوضػػػػات. فػػػػاذا كػػػػاف 
 االنسػػحاب واقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية ىمػػا مصػػمحة اسػػرائيمية عميػػا، فممػػاذا يت ػػيف عمػػى الفمسػػطينييف أف يػػدف وا
الثمف لقاء تحقيقيما؟ واذا كاف االسرائيميوف يريدوف ىذا جدا، فميدف وا ىـ لمفمسطينييف الػثمف عمػى اسػت دادىـ 

 لالنسحاب االسرائيمي أو عمى مجرد الموافقة عمى المجيء الى طاولة المفاوضات.
ى حمػؿ ال ػالـ عمػى الرواية الخطيرة لػ "محعي االنسحاب عكؿ ثمف كمصمحة اسرائيمية" تمس أيضا عقػدرتنا عمػ

تأييد ع ض مطالعنا مف الفمسطينييف. في كؿ اسعوع، في المقاءات مع وزراء الخارجية مف ال الـ، اسمع منيـ 
الحجة ذاتيا: قد تكونوف محقيف في طمعكـ االعتراؼ عدولة اسرائيؿ كدولة ييودية، ولكف لمػاذا ينعغػي لكػـ أف 

مصػػمحة اسػػرائيمية عميػػا أف تقػػاـ دولػػة فمسػػطينية. وليػػذا تصػػروا عمػػى ذلػػؾ؟ فقػػد فيمنػػا مػػف ع ضػػيـ عػػاف ىػػذه 
 فتفضموا عالمرونة وتنازلوا، إذ اف ىذا في صالحكـ 

ىكذا، وعالمفارقة، فإف "المسيحانية" والقطي ة المطمقة عف الواقع ودروس الماضي القريػب لػدى يمينػي ورفاقػو 
االنسػحاب احػادي الجانػب قػد يكونػوف ىػـ تمس عاالحتماؿ االخير واليزيؿ لتطعيؽ ما يؤمنوف عو. اف مؤيدي 

 الذيف يدخموف المسمار األخير في ن ش فكرة الدولة الفمسطينية عأيدييـ.
 43/0/4463، "معاريف"
 40/0/4463، األيام، رام اهلل
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 40/0/4463الراية، الدوحة، 


