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  "إسرائيل" تغتال "خبير صواريخ" في غزة... والفصائل تعّده خرقًا التفاق التيدئة وتحّذر من التداعيات 1

مروحية حربية إسرائيمية اغتالت قياديًا مسمحًا فمسطينيًا وأصابت ، أف 1/5/2013، الحياة، لندنذكرت 
رية كانا يستقالنيا غرب مدينة غزة أمس. وفي شخص آخر بجروح خطيرة في قصؼ استيدؼ دراجة نا

حيف حممت الدولة العبرية المغدور ىيثـ المسحاؿ مسؤولية إطالؽ صواريخ عمى مدينة إيالت، نعى 
دؾ مواقع »بارز « قائد»المسحاؿ في بياف وقاؿ إنو « مجمس شورى المجاىديف في أكناؼ بيت المقدس»

 «.العدو بالصواريخ
ة قصفت الدراجة بصاروخيف. وأشار الناطؽ باسـ وزارة الصحة في غزة أشرؼ القدرة وقاؿ شيود إف المروحي

، مشيرًا إلى اف االنفجار أدى «أحد العامميف في أمف مجمع الشفاء الطبي»سنة( ىو  29إلى أف المسحاؿ )
صابتو بشظايا في جميع أنحاء جسده.  إلى بتر قدميو وا 

برعاية مصرية إلى اتفاؽ تيدئة في « حماس»رائيؿ وحركة وعممية االغتياؿ ىي األولى منذ توصمت إس
 تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي أنيى حربًا شنتيا الدولة العبرية عمى القطاع وامتدت ثمانية أياـ.

يحتسب عند اهلل القائد المقداـ ىيثـ »نسخة منو « الحياة»بيانًا تمقت « مجمس شورى المجاىديف»وأصدر 
« أبو زياد»وأشار إلى أف المسحاؿ وكنيتو «. رجاؿ التوحيد، وليثًا مف ليوث الجياد المسحاؿ... رجاًل مف

ستفتقدؾ »وأضاؼ: «. لـ يكف يترؾ موطنًا مف مواطف الجياد إال وطار إليو يبتغي القتؿ مظانو»رحؿ 
 .«مواقع العدو التي ما كنت تتوانى يومًا عف دكيا بالصواريخ لتقمب ليميا نيارًا ونيارىا ناراً 

التصعيد )اإلسرائيمي( خطير ومتعمد، وييدؼ إلى خمؽ »فوزي برىـو إف « حماس»وقاؿ الناطؽ باسـ حركة 
وحمؿ االحتالؿ «. أجواء متوترة مع القطاع لمتغطية عمى كؿ ما يجري في مدينة القدس مف تيويد واستيطاف

خطيرًا لبنود التيدئة التي رعتيا  انتياكاً »، معتبرًا إياه «ما يترتب عمى ىذا التصعيد المتعمد مف تبعات»
 وطالب مصر بإلزاـ اسرائيؿ ببنود تفاىمات التيدئة.«. مصر

ما حدث اليوـ ىو عدواف سافر تحاوؿ »داوود شياب أف « الجياد اإلسالمي»واعتبر الناطؽ باسـ حركة 
وقطاع غزة عمى )إسرائيؿ( مف خاللو اتخاذ الذرائع لمتحضير لعدواف أشمؿ وأوسع عمى الشعب الفمسطيني 

 «.وجو التحديد
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حركة المقاومة اإلسالمية ، أف نادية سعد الديف وحامد جاد، عف 1/5/2013، الغد، عّمانونشرت 
"حماس" قالت إنيا تحدثت مع الجانب المصري مؤخرًا حوؿ خروقات االحتالؿ اإلسرائيمي المستمرة التفاؽ 

 التيدئة، وعدوانو ضد قطاع غزة.
كة "حماس" محمود الزىار إف حركتو "تحدثت مع مصر بشأف نقض االحتالؿ التفاؽ وقاؿ القيادي في حر 

 التيدئة، ولكف السمطات أإلسرائيمية تقدـ دومًا المبررات واألعذار، وتّدعي عدـ مبادرتيا بالخرؽ".
اؽ وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "تيديد االحتالؿ ضد قطاع غزة مستمر، فيما يعود خرقو التف

"وقؼ إطالؽ النار"، الذي تـ التوصؿ إليو في تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي برعاية مصرية، إلى توقيت 
 إبرامو".

وأوضح بأف "الخرؽ اإلسرائيمي لمتيدئة يطاؿ كؿ بنودىا، المتعمقة بالمعابر وتأميف االحتياجات األساسية 
ومنطقة الحزاـ األمني الفاصمة بيف القطاع وفمسطيف لمقطاع وتوفير مواد البناء وحركة المزارعيف والصياديف 

 ".1948المحتمة العاـ 
وأشار إلى أف "القاىرة وعدت بإبالغ ذلؾ األمر لمجانب اإلسرائيمي، خاصة وأف خروقات االحتالؿ لمتيدئة 

 واضحة وموثقة، بينما يعّد عدوانو الحالي ضد غزة أحد أشكاليا".
نما ضمف سياؽ مشروع التحرير الذي تتبناه  ولفت إلى أف "رد فعؿ المقاومة لف يكوف "تثويريًا لممنطقة"، وا 

ويختمؼ عف مشروع تثوير المنطقة، ويؤسس لما يتـ حاليًا مف بناء ما جرى تدميره وتعزيز صمود الشعب 
 الفمسطيني"، موضحًا بأف "التواصؿ بيف الفصائؿ الفمسطينية مستمر حوؿ ذلؾ".

ي عمى األراضي المحتمة مستمر ويأخذ أشكااًل عديدة، أما تطور مستواه فمرتبط وقاؿ إف "العدواف اإلسرائيم
بسياسة االحتالؿ وبفشمو في تحقيؽ أىدافو مف الحروب التي شنيا في السنوات األخيرة"، في إشارة منو إلى 

، وصواًل إلى عدوانو 2012وفي العاـ  2009-2008وضد قطاع غزة في  2006حربو ضد لبناف عاـ 
ورأى أف "تصعيد العدواف اإلسرائيمي ضد قطاع غزة ليس مرتبطًا بمخططو تجاه إيراف أو  لي عميو.الحا

نما بنتائج حربو األخيرة ضد غزة"، التي شنيا في تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي.  وقّدر بأف  سورية، وا 
ضادة عمى مشروع "سمطات االحتالؿ تسعى إلى التعويض عف ما أنتجتو حربيا عمى غزة مف تأثيرات م
 األمف القومي اإلسرائيمي واإلخفاؽ في تحقيؽ أىداؼ الحرب بفعؿ المقاومة الفمسطينية".

حركة فتح فاستنكرت التصعيد ، أف أحمد المصري، عف 30/4/2013، فمسطين أون الينواضافت 
صابة مواطنيف آخريف، مشددة عمى  أف االحتالؿ ال اإلسرائيمي، والذي أدى إلى اغتياؿ الشاب المسحاؿ، وا 

 يممؾ مبررا وأسبابا موجبة ليذا التصعيد.
وقاؿ مفوض اإلعالـ والتعبئة بفتح يحيى رباح، إف االحتالؿ يريد مف عدوانو الجديد إدخاؿ القطاع تحت 

 أجواء التيديد، إلى جانب إعطاء التيدئة المتفؽ عمييا والتي تمت بوساطة مصرية، "معنى آخر".
مصمحتيا أف تقوـ بنوع مف التصعيد األمني وخاصة في ظؿ وجود المجنة الوزارية وأضاؼ :")إسرائيؿ( مف 

العربية في واشنطف، تزامنًا مع مساٍع مف وزير خارجية اإلدارة األمريكية كيري الستئناؼ المفاوضات"، 
 محمال االحتالؿ المسؤولية عف ىذا التصعيد.

مف االستمرار بتصعيده ضد شعبنا الفمسطيني، مؤكدة مف ناحيتيا، حذرت حركة المقاومة الشعبية االحتالؿ 
أف "المقاومة التي مرغت أنؼ العدو وأنؼ جنوده الجبناء بالتراب وأجبرت نصؼ سكاف دولتيـ المزعومة 

 عمى االختباء ليي أكثر قدرة عمى ضرب العمؽ والوصوؿ إلى أىدافيا بدقة".
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صر، وجياز المخابرات العامة الراعي التفاؽ ودعت الحركة في بياف وصؿ "فمسطيف" نسخة عنو، دولة م
التيدئة إلى تحمؿ مسئولياتيـ والعمؿ عمى وقؼ ىذا "التصعيد اليمجي مف قبؿ العدو"، فيما دعت العالـ 

 لوقؼ "الجنوف الصييوني".
 
 المفاوضات أماممسالم ولم نضع شروطا لاألسرى عقبة  واحتجازاستمرار االستيطان  عباس: 

محمود عباس في مؤتمر صحفي مع الرئيس النمساوي ىاينز فيشر، اليـو  يفمسطينالس رئيالأكد  :فيينا
الثالثاء، إف استمرار االستيطاف وبالذات في منطقة القدس، واحتجاز آالؼ األسرى الفمسطينييف، عقبة في 

 طريؽ تحقيؽ السالـ.
رؽ األوسط، وأطمعو عمى وأوضح أنو تحدث مع نظيره النمساوي حوؿ آفاؽ عممية السالـ في منطقة الش

 الجيود التي تبذؿ اآلف الستئناؼ المفاوضات عمى أساس حؿ الدولتيف.
وقاؿ: 'تحدثنا حوؿ خطر االستيطاف واستمراره عمى األراضي الفمسطينية وبالذات منطقة القدس، وكذلؾ 

عمى أربعة آالؼ  أوضحت الوضع االستثنائي لألسرى الفمسطينييف الذيف يعانوف وراء القضباف ويزيد عددىـ
وشكر الرئيس نظيره  أسير'. 'وشرحنا الظروؼ التي يمكف مف خالليا الوصوؿ إلى المصالحة الوطنية'.

 النمساوي عمى االستقباؿ ودعاه لزيارة فمسطيف.
وفي إجابتو عمى أسئمة الصحفييف، قاؿ الرئيس عباس: 'اتفقنا عمى تحقيؽ المصالحة بحسب اتفاقي القاىرة 

جراء انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت واحد  والدوحة، مف خالؿ تشكيؿ حكومة انتقالية مف المستقميف، وا 
 أشير مف تاريخ إصدار المرسوميف المتعمقيف بالحكومة واالنتخابات'. 3خالؿ 

وأضاؼ: 'مف جانبنا اآلف ىناؾ حكومة مستقيمة، ويمكف أف نشكؿ حكومة خالؿ فترة قصيرة، ونعمف 
في نفس الوقت، ولكف ىذا يحتاج لتأكيد مف حركة حماس أنيا موافقة عمى ذلؾ، وىناؾ  االنتخابات أيضا

 اتصاالت بيننا مف خالؿ الحكومة المصرية ونأمؿ أف تتوج بالنجاح'.
وحوؿ استئناؼ المفاوضات، قاؿ الرئيس عباس: 'ال نضع شروطا مطمقا أماـ المفاوضات، وأوضحنا موقفنا 

ر خارجيتو جوف كيري، والكرة اآلف في الممعب اإلسرائيمي، فعندما يتفؽ الطرفاف تماما لمرئيس اوباما ولوزي
 عمى ما اتفقنا نحف معيـ عميو عندىا سنبدأ فورا بالمفاوضات.

 30/4/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 
 تداعيات الغارة اإلسرائيمية عمى القطاع وتطالب بالتدخل منالحكومة في غزة تحذر  3

مة قدس برس: حذرت الحكومة الفمسطينية في غزة، مف تداعيات الغارة الجوية التي خد -غزة )فمسطيف( 
 (، عمى قطاع غزة.4|30صباح اليـو الثالثاء ) شنتيا طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي،

وقاؿ طاىر النونو الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية في غزة: "نحف نستنكر ىذا العدواف اإلسرائيمي الغاشـ 
غزة، ونحذر االحتالؿ الصييوني مف تداعيات ىذا التطور الخطير الذي قاموا بو مف عممية  عمى قطاع

 القتؿ وىي اخطر انتياكا منذ انتياء الحرب عمى غزة".
وأضاؼ النونو في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" اليوـ االثنيف: "ندعو االشقاء في مصر لتحمؿ 

لزاـ االحتالؿ الصييوني ولجـ  عدوانو". مسؤولياتيـ وا 
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مف جيتيا، حّممت وزارة الداخمية واألمف الوطني في غزة االحتالؿ اإلسرائيمي المسئولية عف التصعيد 
الحاصؿ في القطاع وخرؽ التيدئة. وأشارت في بياف ليا إلى اف االحتالؿ قصؼ عدة أىداؼ في القطاع 

 خالؿ األياـ األخيرة، كاف آخرىا باغتياؿ الشييد ىيثـ المسحاؿ.
 لبت كافة األطراؼ المعنية بإلزاـ االحتالؿ بالتيدئة ووقؼ جرائمو بحؽ الشعب الفمسطيني.وطا

وأكدت أنيا تتابع األوضاع الميدانية عف كثب، وتطمئف أبناء الشعب الفمسطيني أف األجيزة األمنية تقـو 
 بمياميا في حفظ الجبية الداخمية وجاىزة لمتعامؿ مع كؿ الظروؼ.

 30/4/2013قدس برس، 

 
 األمم المتحدة باالنضمام لوكاالتالمالكي لـ"القدس": وعدنا واشنطن بتجميد مساعينا رياض  4

قاؿ وزير الخارجية، رياض المالكي، في إطار رده عمى سؤاؿ  :سعيد عريقات -القدس دوت كـو -واشنطف 
وكاالت األمـ وجيتو لو القدس بخصوص الوعود الفمسطينية، بتجميد مساعي الفمسطينييف في االنضماـ ل

المتحدة المختمفة، باف القيادة الفمسطينية وعدت واشنطف بتجميد مساعييا المتعمقة باالنضماـ لوكاالت االمـ 
 المتحدة.

"لقد تقدمنا بوعد لوزير الخارجية األمريكي جوف كيري بتجميد مساعينا الحالية في االنضماـ  وقاؿ المالكي:
خاصة محكمة العدؿ الدولية، كبادرة حسف نية مف طرفنا، ومف أجؿ  إلى وكاالت األمـ المتحدة المختمفة،

 أثبات نوايانا الصادقة في إعطاء الفرصة األكبر لعممية السالـ".
، في مؤتمر صحفي في واشنطف نظمو لو مكتب بعثة منظمة التحرير 29/4/2013 وأضاؼ مساء االثنيف

جية الدوؿ العربية في لجنة متابعة مبادرة السالـ ، بعد انتياء اجتماع وزراء خار األميركيةفي العاصمة 
العربية، برئاسة وزير خارجية قطر حمد بف جاسـ، مع الوزير جوف كيري: "إننا كنا قد تقدمنا بوعدنا ىذا 
أثناء زيارة الرئيس أوباما لراـ اهلل في آذار/مارس الماضي، إلثبات حسف نيتنا، وصدقنا في بذؿ الجيود 

السالـ مع إسرائيؿ وقياـ حؿ الدولتيف، وتقديرًا منا لمجيود األمريكية الصادقة سعيًا وراء المتفانية لتحقيؽ 
 السالـ".

وتابع المالكي: "إننا في الوقت الذي لـ نحصؿ فيو عمى مقابؿ لذلؾ، مثؿ تعيدات إسرائيمية أو أميركية 
ذلؾ مف موقع قوة وليس مف موقع بوقؼ االستيطاف، نؤكد لمعالـ، كما أكدنا لموزير كيري، أننا إذ نقوـ ب

 ضعؼ أو بسبب ضغوطات جمة تمارس عمينا، وىو بديؿ )األمـ المتحدة( نعود إليو عند اختيارنا لذلؾ".
 1/5/2013القدس القدس، 

 
 ال تبشر بخير الفمسطينية ط": األمور بالنسبة لممصالحةسنائب ىنية لـ"الشرق األو  5

ئب رئيس الحكومة في قطاع غزة إسماعيؿ ىنية، في حوار : قاؿ زياد الظاظ ناصالح النعامي - غزة
لألسؼ، األمور ال تبشر بخير لصحيفة "الشرؽ االوسط"، وردا عمى سؤاؿ حوؿ المصالحة الفمسطينية، "

عمى ىذا الصعيد، ألف اتفاؽ المصالحة ال يحتاج إال لمتنفيذ، وكاف عمى أساس أف ينفذ رزمة واحدة، بحيث 
عادة الحريات العامة في الضفة وغزة، لتمكيف الناس مف خوض غمار أي عممية يبدأ بتييئة األجواء  وا 

انتخابية في ظؿ أكبر قدر مف الحرية. لكف ما حدث أف االعتقاالت في الضفة تتواصؿ.. فكيؼ باإلمكاف 
لشخص يعتقؿ أو يعرؼ أنو عرضة لالعتقاؿ أف يرشح نفسو أو أف يشارؾ في غمار أي عممية انتخابية، 
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في ظؿ العقيدة األمنية الوطنية ال يمكف النظر لمتعاوف األمني مع . واضاؼ، "قود حممة انتخابيةأو ي
 .إال كخيانة مع كؿ ما تعنيو ىذه الكممة إسرائيؿ

 ".يجب إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات "المجمس الوطني" بشكؿ متزامفوقاؿ الظاظا، "
العالقة مع مصر تسير مف حسف إلى أحسف، وىناؾ تقدـ واضح. لظاظا "وحوؿ العالقة مع مصر, قاؿ ا

صحيح أف التقدـ ليس سريعا، لكننا نسير بخطى ثابتة وقوية، ولف يطوؿ الوقت حتى يكوف الطرفاف راضييف 
 عف سير ىذه العالقة.

 1/5/2013الشرق األوسط، لندن، 
 
 لـ"إسرائيل"عميال  23تنفي نشر أسماء  في غزة الداخمية 6

عمياًل لالحتالؿ اإلسرائيمي ىاربيف مف العدالة،  23، نشر أسماء في غزة نفت وزارة الداخمية واألمف الوطني
 ولـ يسمموا أنفسيـ لموزارة في حممة العفو العاـ.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، تمقت "فمسطيف" نسخة عنو،: "ال صمة لنا بيذه الرسائؿ التي وصمتكـ 
 ًة وسائؿ اإلعالـ مف التعامؿ معيا، مؤكدًة أنيا فيروسات الختراؽ الحواسيب.عمى بريدكـ"، محذر 

لموزارة يكوف منشورًا مسبقًا عبر وسائميا ومواقعيا  اإلعالميوأكدت أف كؿ ما ترسمو عبر إيميؿ المكتب 
وقع الرسمية سواء في الموقع االلكتروني أو شبكات التواصؿ االجتماعي ممثمة بالصفحة الرسمية عمى م

 التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ".
 30/4/2013، فمسطين أون الين 
 
 االستيطانعمى ضفاء شرعية إل تؤدي المبادرة العربية لتبادل األراضي: واصل أبو يوسف 7

حوؿ  عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ: قاؿ نادية سعد الديف –عماف 
مخرجات جيود ، "إف درة السالـ لتبادؿ األراضي في إطار اتفاؽ فمسطيني إسرائيميعربي عمى مباالتعديؿ ال

الوفد العربي في واشنطف، "خطيرة"، تعني "التبادؿ مع المستعمرات اإلسرائيمية، بما يعني اإلبقاء عمييا وعدـ 
ضفاء الشرعية عمييا".  تفكيكيا وا 

سطيني يشترط وقؼ االستيطاف وااللتزاـ بمرجعية حدود وقاؿ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "الموقؼ الفم
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود العاـ  1967العاـ  وعاصمتيا  1967مف أجؿ إنياء االحتالؿ وا 

 القدس الشريؼ، بما يتوجب عمى العرب تبنيو".
عطاء  واعتبر أف "ما أقّره الوفد العربي يؤدي إلى إضفاء الشرعية عمى االستيطاف تحت عنواف "التبادلية"، وا 

إلقامة الدولة  إمكانيةىامش لحكومة االحتالؿ لمصادرة المزيد مف األراضي المحتمة والقضاء عمى أي 
  الفمسطينية المتصمة".

ورأى أنو "كاف يتوجب عمى الوفد العربي المطالبة في واشنطف بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورفض إعطاء 
 منح االحتالؿ فرصة لمخروج مف مأزقو الراىف".كؿ ما مف شأنو 

 1/4/2013الغد، عمان، 
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 مسؤولية اعتداء مستوطنين عمى مسجد بنابمس "إسرائيل" تحملأوقاف رام اهلل  8
حممت وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية في الحكومة الفمسطينية براـ : خدمة قدس برس -راـ اهلل )فمسطيف( 

ية المسؤولية الكاممة عف قياـ مستوطنيف ييود باالعتداء عمى مسجد بالقرب مف مدينة اهلل، الحكومة اإلسرائيم
 نابمس، شماؿ الضفة الغربية المحتمة.

وقاؿ وزير األوقاؼ محمود اليباش في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو، إف مستوطنيف إسرائيمييف 
ط في قرية عوريؼ جنوب مدينة نابمس، وأضاؼ (، بتحطيـ مسجد الربا4|30قاموا صباح اليوـ الثالثاء )

"دعـ وحماية حكومة نتنياىو لممستوطنيف ىو الذي يشجعيـ عمى اقتراؼ مثؿ ىذه الجرائـ التي تتـ تحت 
 حماية جيش االحتالؿ اإلسرائيمي"، كما قاؿ.

ى العقيدة واعتبر اليباش أف االعتداءات اإلسرائيمية عمى المساجد ودور العبادة ينطوي عمى عدواف عم
واألمة اإلسالمية كافة، مشيرًا أف الحكومة الفمسطينية قّررت سمؾ كافة السبؿ عمى المستوى السياسي 

 لمواجية "اليجمة اإلسرائيمية الشرسة"، عمى حد تعبيره.
 30/4/2013قدس برس، 

 
 تنتقد موقف "المبادرة العربية" المؤيد لـ"تبادل األراضي"الفمسطينية  فصائلال 9

انتقدت فصائؿ فمسطينية، تصريحات وفد المبادرة العربية لمسالـ في واشنطف : جماؿ غيث ،سرمحمد جا
 حوؿ قبوؿ مبدأ تبادؿ األراضي مع االحتالؿ اإلسرائيمي.

، عف قمقيا العميؽ إزاء تصريحات وفد  وأعربت حركة حماس في بياف صادر عف مكتبيا اإلعالمي، اليـو
مؿ مف الوفد الوزاري العربي أف يطالب واشنطف بالضغط عمى االحتالؿ لوقؼ المبادرة العربية وقالت: "كنا نأ

 االستيطاف عمى أراضينا المحتمة".
وأضافت الحركة أف "التجربة الطويمة مع العدو الصييوني عممتنا أف ىذا العدو يبحث عف المزيد مف 

ن ما يسعى لفرض االستسالـ عمى شعبنا التنازالت عف حقوقنا ثوابتنا الوطنية؛ فاالحتالؿ ال يريد السالـ، وا 
 وأمتنا، وىو يحاوؿ كسب الوقت بالحديث عف أوىاـ السالـ لفرض سياسة األمر الواقع".

بدوره، قاؿ القيادي في حركة حماس يحيى موسى: "إف الوفد العربي ذىب في االتجاه الخاطئ برسالة 
طرؼ في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي"،  خاطئة، والمعروؼ لدى الجميع أف الواليات المتحدة األمريكية

 مشيرًا إلى أف أمريكا دائما تعقد الصراع بيف الطرفيف مف خالؿ االنحياز الكامؿ لػ)إسرائيؿ(.
واستنكر موسى ما قاـ بو الوفد العربي بالتنازالت التي وصفيا بػ"الجوىرية" في القضية الفمسطينية، مؤكدًا أف 

 ميمة تزداد )إسرائيؿ( تعندًا لمطالبيا. العرب كمما تنازلوا عف قضايا
مف جيتيا، انتقدت حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف بشدة، طرح وفد الجامعة العربية مبادرة تسوية و 

 فمسطيني. -جديدة، تتبنى مخطًطا لتبادؿ األراضي في إطار اتفاؽ إسرائيمي
الجامعة العربية إلى مركز أبحاث  وتساءؿ القيادي بالحركة خالد البطش في تصريٍح لو: "ىؿ تحولت

أمريكي أو لػ"لجنة أيباؾ" الداعمة لػ)إسرائيؿ(؟!"، مضيًفا: "وفد الجامعة العربية لواشنطف يجدد التزامو ببمفور 
 ـ".2002عربي جديد لػ)إسرائيؿ( منبثؽ عف مبادرة السالـ التي تقدـ بيا العرب في قمة بيروت عاـ 

ربية عمى استعداد ىذه المرة ليس فقط باالعتراؼ المتبادؿ مع االحتالؿ وأضاؼ البطش: "إف الجامعة الع
قامة عالقات دبموماسية معو بؿ وفتح باب التطبيع والنيب لمثروات العربية واإلسالمية".  وا 
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مف جيتيا، أكدت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، "أف الشعب الفمسطيني ال ينقصو مف يقدـ التنازالت 
 ؼ أحًدا باسمو" محذرة مف أف ىذا الوفد ذىب لتقديـ تنازالت عف األراضي الفمسطينية.باسمو، ولـ يكم

وأضافت الجبية في بياف وصمت لػ"فمسطيف" نسخة عنو: "كاف مف المفترض أف ينتزع ىذا الوفد موافقة 
دانة االستيطاف، و  االعتراؼ اإلدارة األمريكية عمى قرارات الشرعية الدولية ذات الصمة بما فييا رفض وا 
بما  1967بالدولة الفمسطينية كما قبمتيا ىيئة األمـ المتحدة عمى كافة األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 فييا القدس".
حركة األحرار الفمسطينية مف جانبيا: "إننا نريد موقًفا عربًيا داعما لممقاومة وليس غطاء لوىـ التسوية وقالت 

تصبح الجامعة العربية داعمة لالحتالؿ ومتنازلة عف أرضنا الفمسطينية والمفاوضات العبثية, فال يمكف أف 
وأكدت الحركة رفضيا ىذه الخطوة وشددت عمى أف أرض  وتقوـ بتبادؿ لألراضي بشكؿ متواز ومتشابو".

فمسطيف ىي لمشعب الفمسطيني وال يمكف ألحد أف يتنازؿ عنيا أو أف يفرط فييا ، واالحتالؿ ىو كياف 
 لفمسطيف وليس لو مكاف عمييا. غاصب ومحتؿ 

 30/4/2013، فمسطين أون الين
 
 وأال يشمل القدس والحدود الدولية 67بحدود اإلسرائيميأي تبادل لألراضي يأتي بعد االعتراف : شعث 10

نبيؿ شعث عمى أف أي تبادؿ لألراضي يجب أف يأتي « فتح»شدد عضو المجنة المركزية لحركة : راـ اهلل
، وأال يشمؿ القدس والحدود الدولية مع األردف، وأف يكوف 1967رائيمي بحدود العاـ بعد االعتراؼ االس
 طفيفًا ومتفقًا عميو.

 1967لممطالبة بحؿ سياسي عمى أساس حدود العاـ »وقاؿ شعث إف وفد لجنة المبادرة ذىب إلى واشنطف 
طالؽ سراح األسرى انسحاب إسرائيؿ »قوـ عمى وأضاؼ أف مبادرة السالـ العربية ت«. ووقؼ االستيطاف وا 

مف كؿ األرض العربية، واقامة دولة فمسطينية مستقمة عاصمتيا القدس، وحؿ عادؿ لقضية الالجئيف يستند 
 «.. عندئذ تكوف الدوؿ العربية عمى استعداد لتطبيع العالقات مع إسرائيؿ149إلى القرار 

بالقيمة وبالمثؿ، وىذا أمر يتـ في نياية تعديالت طفيفة في الحدود »وأضاؼ أف تبادؿ األراضي المقترح 
، وىذه ىي العقبة الرئيسة أماـ 1967إسرائيؿ ال تعترؼ بحدود العاـ »وشدد عمى أف «. المفاوضات

 «.السالـ
 1/5/2013، الحياة، لندن

 
 األيدي أمام جرائم المستوطنين مكتوفالرشق: شعبنا لن يقف  11

اومة اإلسالمية "حماس" عزت الرشؽ االحتالؿ الصييوني حّذر عضو المكتب السياسي لحركة المق: بيروت
مف إطالؽ يد المستوطنيف المتطّرفيف في تنفيذ اعتداءاتيـ عمى المواطنيف وممتمكاتيـ في مدينتي نابمس 

 وطولكـر واحتجاز حافمتيف تقؿ طالبات فمسطينيات.
يوني المسؤولية الكاممة عف ىذه ( الكياف الصي4|30وحّمؿ الرشؽ في تصريحات صحفية لو اليوـ الثالثاء )

الجرائـ وعف التداعيات الخطيرة التي تحمميا، وقاؿ الرشؽ: "إفَّ شعبنا الفمسطيني لف يبقى مكتوؼ األيدي، 
 وسيحمي أرضو وعرضو بالوسائؿ كافة".

 30/4/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 عمى اغتيال المسحالردًّا  إسرائيميةقصف مواقع ي لحركة األحرار العسكريالجناح  12
أعمنت "كتائب األنصار" الجناح العسكري لحركة "األحرار"، عف قصؼ مواقع لالحتالؿ شرؽ قطاع : غزة

 غزة بخمس قذائؼ صاروخية، رّدًا عمى اغتياؿ المقاوـ ىيثـ المسحاؿ.
مف موقع  وقالت الكتائب في بالغ عسكري تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو، إنيا قصفت كال

"كـر أبو سالـ" العسكري وكيبوتس "حوليت" وكيبوتس "نير اسحؽ"؛ حيث تـ استيدافيا مف خالؿ إطالؽ 
 ."3" و"أنصار 1خمسة صواريخ مف نوع "أنصار 

وشددت عمى أف ذلؾ رّدًا عمى استمرار خروقات االحتالؿ وتحديدًا جريمة االغتياؿ الجبانة التي ارتكبيا 
 والتي استيدفت الشييد ىيثـ المسحاؿ. العدو صباح ىذا اليوـ

وقالت "إننا لف نصمت بعد اآلف عمى أي خرؽ صييوني لمتيدئة، ولتذىب ىذه التيدئة إلى الجحيـ"، كما 
دعت حركة "األحرار" الفمسطينية كافة أجنحة المقاومة الفمسطينية لدراسة خروقات االحتالؿ وتجاوزاتو 

 لمتيدئة.
 30/4/2013 ،المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 تتبنى قتل مستوطن بالضفة: حصمنا عمى الضوء األخضر لتنفيذ سمسمة عمميات األقصىشيداء  13

أعمنت كتائب شيداء االقصى التابعة لحركة "فتح" مسؤوليتيا عف العممية، وقالت في  :عماد سعاده -نابمس 
 مجموعة الشييد رائد الكرمي". بياف ليا "إف منفذ العممية البطولية ىو االسير المحرر الزغؿ أحد ابطاؿ

واضاؼ البياف اف العممية ىي "أوؿ ردودنا عمى استشياد األسيريف في سجوف االحتالؿ عرفات جرادات 
 وميسرة أبوحمدية".

واكدت الكتائب أنيا حصمت عمى "الضوء األخضر لمبدء بسمسمة عمميات نوعية ضد المحتؿ، وذلؾ ردا 
 ة ضد األسرى الذيف نيدييـ ىذه العممية ".عمى جرائـ مصمحة السجوف المتواصم

ودعت كافة مجموعتيا العالف حالة "االستنفار القصوى" لمرد عمى جرائـ المستوطنيف في كؿ مدف وقرى 
 ومخيمات الضفة.كما حذرت بالرد العنيؼ عمى أي محاولة لممساس بحياة منفذ العممية.

 1/5/2013، القدس، القدس
 
 ر لعدوان جديد والمقاومة ستردعياتتحض "إسرائيل""الجياد":  14

ىددت حركة الجياد اإلسالمي دولة االحتالؿ اإلسرائيمي بمفاجآت أشد تأثيرًا مما كانت في : محمد جاسر
أياـ متتالية، أربكت خالليا حسابات االحتالؿ  8حرب "حجارة السجيؿ" الماضية، والتي استمرت لمدة 

 اإلسرائيمي.
اد اإلسالمي داوود شياب في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، اليوـ:" إف وقاؿ المتحدث باسـ حركة الجي

)إسرائيؿ( تحضر لعدواف واسع عمى قطاع غزة، مف خالؿ العودة إلى سياسة اغتياؿ أفراد المقاومة 
يف الفمسطينية بغزة"، معتبرًا العدواف اإلسرائيمي اليوـ عمى القطاع "سافرًا وانتياكًا كبيرًا لمتيدئة المبرمة ب

 فصائؿ المقاومة ودولة االحتالؿ اإلسرائيمي برعاية الوسيط المصري".
وأشار شياب إلى أف "صراعنا مع )إسرائيؿ( طويؿ األمد"، مؤكدًا أف التيدئة التي أبرمت بعد الحرب األخيرة 

 عمى قطاع غزة لف تصمد, بسبب الطبيعة العدوانية في السياسية اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف.
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د عمى ضرورة حؽ المقاومة الفمسطينية بالدفاع عف الشعب الفمسطيني األعزؿ والرد عمى أي اختراؽ وشد
وأشار المتحدث باسـ الجياد إلى أف ىناؾ اتصاالت مستمرة بيف الفصائؿ الفمسطينية  إسرائيمي لمتيدئة.

 ومصر إللزاـ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي باتفاؽ التيدئة. 
 30/4/2013، فمسطين أون الين

 
 ستكون مختمفة وستحمل مفاجآت جديدة "إسرائيل"سرايا القدس: المعركة المقبمة مع  باسمالناطق  15

الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي في  –غزة : أكد أبو أحمد الناطؽ الرسمي باسـ سرايا القدس 
اع غزة عمى محمؿ الجد، الفتًا بشّف عدواف جديد عمى قط اإلسرائيميةفمسطيف، أف السرايا تأخذ التيديدات 

إلى أّف ىذه التيديدات تأتي في سياؽ التخبط واألزمة التي تشيدىا الجبية الداخمية اإلسرائيمية، في ظؿ 
 التحديات التي تواجييا المنطقة وخصوصا مف قبؿ جبيات المقاومة.

ف نقؼ مكتوفي األيدي تجاه نحف نأخذ كافة التيديدات اإلسرائيمية تجاه غزة عمى محمؿ الجد، ول‘وأضاؼ: 
 ’.أي عدواف إسرائيمي جديد

وأكد الناطؽ الرسمي باسـ سرايا القدس أنو ما زاؿ في جعبتيا الكثير مف األوراؽ النوعية التي لـ تستخدميا 
بعد، محذرًا االحتالؿ اإلسرائيمي مف تنفيذ تيديداتو ضد قطاع غزة، ومشيرًا إلى أف المعركة المقبمة بالنسبة 

’ السماء الزرقاء‘اومة الفمسطينية ستكوف مختمفة عف سابقاتيا، وستحمؿ مفاجآت أقوى مف معركة لممق
وحصمت في تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي وسطرت فييا ’ األخيرة التي أطمقت عمييا السرايا ىذا االسـ،

 فصائؿ المقاومة انتصارًا تاريخيًا عمى االحتالؿ اإلسرائيمي.
 1/5/2013، نالقدس العربي، لند

 
 السمطة وأجيزتيا األمنية لوقف التنسيق األمني تدعوحماس  16

دانت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بشدة اعتقاؿ السمطات اإلسرائيمية لعدد مف قياداتيا في الضفة 
الغربية منيـ عبد الباسط الحاج مف بمدة جمقموس قضاء مدينة جنيف، ومصطفى الشنار وعصاـ األشقر مف 

نة نابمس شماؿ الضفة المحتمة، ودعت السمطة الفمسطينية إلى وقؼ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ ردا مدي
وقالت في بياف صحفي، اليوـ: "إنَّنا في حركة "حماس" نديف بشدَّة اعتقاؿ االحتالؿ قيادات  عمى ذلؾ.

لمدنييف اآلمنيف؛ األمر الذي الحركة في الضفة الغربية المحتمة والطريقة الوحشية التي يقتحـ بيا منازؿ ا
يستوجب عمى قيادة السمطة في راـ اهلل وقؼ سياسة التنسيؽ األمني مع االحتالؿ، وتحمؿ مسؤوليتيا في 
الدفاع عف قيادات ورموز الشعب الفمسطيني، فمف غير المقبوؿ أف تبقى األجيزة األمنية الفمسطينية 

 نتياكات وجرائـ بحؽ شعبنا في الضفة الغربية".المدججة بالسالح محؿ المتفرج عمى ما يجري مف ا
وأضاؼ البياف: "إنَّنا نحذر االحتالؿ مف المساس بتمؾ القيادات ونحممو المسؤولية كاممة عف سالمتيـ، كما 
ندعو المنظمات الحقوقية واإلنسانية إلى أخذ دورىا في فضح ممارسات االحتالؿ، وفي الضغط عميو مف 

 يف".أجؿ اإلفراج عف المعتقم
 30/4/2013، فمسطين أون الين

 
 تميجراف: حماس تدرب طالب المدارس عمى الكالشينكوف برعاية التربية والتعميم 17



 
 

 

 

 

           13ص                                    2846العدد:                1/5/2013األربعاء  التاريخ:

كشفت صحيفة "تميجراؼ" البريطانية النقاب عف التدريبات العسكرية لطالب المدارس   :وكاالت –لندف  
تي ذلؾ جزًءا مف برنامج تعميمي برعاية بقطاع غزة وكيفية إطالؽ الكالشنكوؼ ورمي القنابؿ اليدوية، ويأ

 التربية والتعميـ التابعة لحركة حماس.
وأثارت تمؾ التدريبات انتقادات موسعة مف قبؿ جماعات حقوؽ اإلنساف الفمسطينية، الذيف يستنكروف منع 

دخاليا ضمف المناىج الدراسية عمى أساس أنو ال يوجد ما يكفي  حماس سابًقا لممارسة التماريف الرياضية وا 
 مف الوقت لذلؾ ويقوموف بتنفيذ مثؿ ىذه التدريبات.

جاءت تمؾ التدريبات ضمف إطار برنامج "الفتوة" التعميمي الذي أدخمتو سمطات حماس ضمف المنيج 
عاًما، وييدؼ ىذا  17و 15ألؼ طالب تتراوح أعمارىـ ما بيف  37الدراسي في سبتمبر الماضي ليشمؿ 

 اء جيؿ جديد مف الرجاؿ الفمسطينييف يكافحوف بعـز في النضاؿ ضد إسرائيؿ.العرض إلى الشروع في إنش
 1/5/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
  عممية حاجز زعترة وتعتبرىا "رًدا طبيعًيا عمى جرائم االحتالل" تبارك"الجياد"  18

(، 4|30الثالثاء ) غزة: باركت حركة الجياد االسالمي في فمسطيف العممية الفدائية، التي وقعت صباح اليوـ
طالؽ النار عمى عدد مف  عمى حاجز زعتر بنابمس، حينما تمكف شاب فمسطيني مف قتؿ مستوطف ييودي وا 

 جنود االحتالؿ عمى الحاجز المذكور، واعتبرتيا "رد فعؿ طبيعي عمى جرائـ االحتالؿ".
ف نبارؾ ىذه العممية وقاؿ داوود شياب الناطؽ باسـ حركة الجياد اإلسالمي لوكالة "قدس برس": "نح

الفدائية، ونعتبرىا رد فعؿ طبيعي عمى جرائـ االحتالؿ وسياساتو وممارساتو العنصرية والعدوانية ضد 
الشعب الفمسطيني السيما في الضفة الغربية". وتابع القيادي في حركة الجياد اإلسالمي: "الشعب 

موذج لمتحدي ونموذج لمصمود الفمسطيني في الفمسطيني والشباب الفمسطيني يعرؼ خياراتو جيًدا ، وىذا ن
 مواجية الغطرسة والعدواف اإلسرائيمي المستمر".

 30/4/2013قدس برس، 
 

  التنسيق األمني أبمغ رد عمى غول االستيطان  وقفالرشق:  19
بيروت: قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عزت الرشؽ "إفَّ قرار وزارة 

وحدة سكنية جديدة في القدس المحتمة .. والخطة الصييونية  121لصييونية بالمصادقة عمى بناء اإلسكاف ا
دونـ مف أراضي الضفة، تأتي في سياؽ  4000لتوسيع مستوطنة موديعيف غرب راـ اهلل عمى حساب 

 الحممة الصييونية المحمومة لتوسيع االستيطاف ونيب األراضي الفمسطينية في القدس والضفة".
(، أف ىذه الحممة االستيطانية المتصاعدة تتطمب 4|30أكَّد الرشؽ في تصريح صحفي لو اليوـ الثالثاء )و 

استراتيجية مواجية عمى مستوى التحدي لوقؼ سرقة األرض وتكريس االستيطاف، وتستدعي تحركًا عمى 
جباره عمى وقؼ أطماعو ال  عدوانية.المستوى العربي واإلسالمي والدولي لمضغط عمى العدو وا 

وأضاؼ: "لو تـ تفعيؿ المقاومة المسمحة في الضفة الغربية ضد االحتالؿ ووقؼ مالحقتيا وتجريميا.. 
ووقؼ التنسيؽ األمني مع العدو.. ىؿ كاف يمكف لمعدو أف يشعر باألمف واالستقرار والرغبة الجامحة في 

 سرقة أرضنا وبناء مساكف لقطعاف مستوطنيو؟؟".
 30/4/2013قدس برس، 
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  لـ"قدس برس": عممية "زعترة" ال تعبر عن سياسة فتح محيسنجمال  20
قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" جماؿ محيسف في تصريحات خاّصة لػ "قدس برس"، "إف راـ اهلل: 

عممية زعترة ىي ردة فعؿ طبيعية عمى انتياكات االحتالؿ ومستوطنيو لكنيا ال تعبر عف سياسة عامة لدى 
 ركة فتح التي تنتيج المقاومة الشعبية خيارًا لمقاومة االحتالؿ"، كما قاؿ.السمطة وح

وحّمؿ محيسف، الحكومة اإلسرائيمية مسؤولية حالة التوّتر في األراضي الفمسطينية المحتمة بفعؿ "قياميا 
ة"، مضيفًا بإفشاؿ أي خطوات لعممية سالـ حقيقية بالمنطقة، وتوفير التغطية العتداءات المستوطنيف المتكرر 

 "ىذه ردود أفعاؿ قد تستمر واالحتالؿ يخمؽ البيئة المالئمة ليا"، وفؽ تعبيره.
وكاف الشاب الفمسطيني سالـ أسعد زغؿ قد نفذ صباح اليوـ عممية استيدفت مستوطنًا ييوديًا عمى حاجز 

و المستوطف زعترة قرب نابمس، حيث قاـ بطعنو بسكيف ثـ استولى عمى سالحو الشخصي وأطمؽ النار نح
 لمتأكد مف مقتمو، ثـ أطمؽ النار عمى جنود االحتالؿ المتواجديف عمى الحاجز العسكري.

 30/4/2013قدس برس، 
 

 أصبنا أحد المتورطين بإطالق الصواريخ عمى إيالتعمى اغتيال المسحال:  تعميقاً نتنياىو  21
ف نتنيػػاىو، خػػالؿ لقائػػو صػػباح أمػػس، كفػػاح زبػػوف غػػزة: اعتػػرؼ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي، بنيػػامي - راـ اهلل

لقػد أصػبنا »بالرئيس الصربي توميسالؼ نيكوليتش في مكتبو فػي القػدس المحتمػة، باغتيػاؿ المسػحاؿ، قػائال: 
قمت سػابقا إننػا لػف نمػر مػرور الكػراـ عمػى »وأضاؼ: «. اليوـ أحد المتورطيف بإطالؽ الصواريخ عمى إيالت

الؽ صواريخ بصورة متفرقة مف غزة أو مف سػيناء، سػنعمؿ مػف أجػؿ ذلؾ وىذا طبقا لسياستنا، لف نسمح بإط
ونقمت إذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي عػف مصػادر أمنيػة قوليػا إف «. الدفاع عف مواطني إسرائيؿ وىذا ما نقـو بو

فػػي غػػزة التػػي تعكػػر صػػفو التيدئػػة مػػع « اإلرىابيػػة»األجيػػزة األمنيػػة والجػػيش سيواصػػالف تصػػفية العناصػػر 
إلػى أف تمػؾ المجموعػات غيػر معنيػة بحالػة اليػدوء السػائدة وأف تػؿ أبيػب قػررت التعامػؿ معيػا القطاع مشػيرة 

. وأوضحت المصادر أف الجيش سػيراقب خػالؿ السػاعات القادمػة رد فعػؿ فصػائؿ غػزة متوقعػا أف تمجػـ  بحـز
المجموعػات  حماس تمؾ المجموعات الصغيرة التي تعمؿ عمى إنياء حالة اليػدوء السػائدة حاليػا وبالػذات تمػؾ

 المنتمية لتنظيـ القاعدة وتنتشر بغزة وسيناء.
 1/5/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 
 

 نتنياىو يأسف عمى مقتل مستوطن في الضفة الغربية 22
 قاؿ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو،: عبدالرحيـ حسيف، عالء المشيراوي، وكاالت )راـ اهلل، غزة(

أعرب عف أسفي وحزف » في بياف أصدره في القدس المحتمة ف في الضفة الغربية، تعقيبًا عمى مقتؿ مستوط
الشػػػعب )اإلسػػػػرائيمي( كمػػػػو لعائمػػػػة افياتػػػار بروفسػػػػكي. لقػػػػد تػػػػـ اعتقػػػػاؿ اإلرىػػػابي الػػػػذي ارتكػػػػب ىػػػػذه الجريمػػػػة 

 «.وسنواصؿ العمؿ في ىذه الجبية مف أجؿ الدفاع عف مواطنينا
«. نشػػعر بالغضػػب نطالػػب القػػوات اإلسػػرائيمية بضػػماف أمننػػا»ة وقػػاؿ متحػػدث باسػػـ المسػػتوطنيف فػػي المنطقػػ

 «.ننتظر قياـ إسرائيؿ والمجتمع الدولي بمعاقبة السمطة الفمسطينية التي تدعـ وتشجع اإلرىاب»وأضاؼ 
 1/5/2013، االتحاد، ابوظبي
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ائيمي، موشػيو يعمػوف، مسػاء اليػوـ الثالثػاء، بػأف إسػرائيؿ" لػف قاؿ وزير الجيش اإلسػر  :القدس دوت كوـ -غزة
تقبؿ بشف ىجمات ضدىا انطالقا مف قطاع غزة مرة أخرى، مشػيدا بالعمميػة التػي اسػتيدؼ ناشػطا بػارزا" فػي 

.  الجماعات السمفية الجيادية صباح اليـو
لف نسمح باستنزافنا ولف نسمح وأوضح يعموف خالؿ زيارتو قاعدة جوية لمجيش االسرائيمي، قرب حدود غزة:" 

 بشف ىجمات أخرى مف غزة، ونحف وضعنا اليوـ حدًا لمجية التي أطمقت صواريخ عمى إيالت".
وأضػػاؼ "نحػػف نفيػػـ أف حمػػاس تحػػاوؿ فػػرض اليػػدوء بالمنطقػػة، واليػػدوء بالنسػػبة لنػػا يقابمػػو ىػػدوء، واسػػتمرار 

 اليجمات يعني أننا لف نصمت".
لجيػات األمنيػة االسػرائيمية المختصػة، إعػادة فػتح معػابر قطػاع غػزة فػي حػاؿ لػـ وقاؿ إنو سيدرس الميمة مػع ا

 تطمؽ أي صواريخ عمى جنوب إسرائيؿ.
 وأشار يعموف إلى أف القرار النيائي بيذا الشأف، سيقرر عقب االجتماع.

 1/5/2013، القدس، القدس

 
 رية ضد سوريةلتنفيذ عممية عسكواشنطن يقول إنو ال يتم دفع  إسرائيميأمني  مسؤول 24

تػؿ أبيػب ػ يػػو بػي آي: أعمػف مسػؤوؿ أمنػي إسػرائيمي رفيػع المسػػتوى إنػو ال يوجػد لػدى إسػرائيؿ أيػة نيػة بػػدفع 
الواليػػات المتحػػدة إلػػى تنفيػػذ عمميػػة عسػػكرية فػػي سػػورية مػػف أجػػؿ منػػع تسػػرب سػػالح كيميػػائي مػػف سػػورية إلػػى 

 خارجيا.
إسػرائيؿ ليسػت معنيػة أبػدا بحػض ‘سرائيمي قولػو إف الثالثاء عف المسؤوؿ األمني اإل "ىآرتس"ونقمت صحيفة 

الواليات المتحدة عمى العمؿ فػي سػورية ومعالجػة أمػر مخػزوف السػالح الكيميػائي الػذي بحػوزة نظػاـ )الػرئيس 
 ’.السوري بشار( األسد

إسرائيؿ ال تريد أف ُتصور كمف تدفع نحو الحػرب وتسػعى إلػى أف تخفػض منػذ "وأضاؼ المسؤوؿ األمني أف 
بقػاء الحسػـ فػي مػا يتعمػؽ بطبيعػة العمػؿ وتوقيتػو اآل ف مستوى االنشػغاؿ بمسػألة السػالح الكيميػائي السػوري وا 

 ."بأيدي األمريكييف
 1/5/2013، القدس العربي، لندن

 
 
 

 ليفني تصف مبادرة الجامعة العربية ببشرى لكل إسرائيمي يريد السالم 25
ربي في واشنطف الميمة قبػؿ الماضػية، وقبولػو بفكػرة تبػادؿ بعد لقاء الوفد الوزاري الع: نظير مجمي - تؿ أبيب

، دعػػا وزيػػر 1967األراضػػي بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف فػػي إطػػار اتفػػاؽ سػػالـ عمػػى أسػػاس حػػدود عػػاـ 
 الخارجية األميركي جوف كيري، 

طػػور بػػػال  إلػػى ذلػػؾ رحػػػب الػػرئيس اإلسػػرائيمي، شػػػيمعوف بيػػريس، بمبػػادرة الجامعػػػة العربيػػة، وقػػاؿ: إف ىػػػذا ت
 «.يحتاج إلى حوار يساعدنا جميعا عمى التقدـ في مفاوضات السالـ»األىمية 
تسيبي ليفني وزيرة القضاء اإلسرائيمية مسؤولة ممؼ المفاوضات في حكومػة بنيػاميف نتنيػاىو، مبػادرة وصفت 

ي تصػػريحات وأضػػافت فػػ الجامعػػة العربيػػة بقبػػوؿ تبػػادؿ األراضػػي ببشػػرى مفرحػػة لكػػؿ إسػػرائيمي يريػػد السػػالـ.
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استيقظت اليوـ عمى سماع نبأ بالنسبة لي ىو بشرى إيجابيػة مفرحػة، إذ أف العػرب يعطػوف دفعػة »صحافية: 
ميمة لممفاوضات السػممية بػيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف. لػذلؾ، أحيػي وفػد الجامعػة العربيػة الرفيػع فػي واشػنطف 

خارجيػػة، جػػوف كيػػري، المػػذيف استضػػافا وفػػد عمػػى رسػػالتو اإليجابيػػة وأحيػػي نائػػب الػػرئيس جػػو بايػػدف ووزيػػر ال
إف رسػػػالة واشػػػنطف ىػػػذه تػػػدؿ عمػػػى أف القػػػادة العػػػرب أدركػػػوا أىميػػػة االعتػػػراؼ »وقالػػػت: «. الجامعػػػة العربيػػػة

بػػالتغيرات التػػي طػػرأت عمػػى أرض الواقػػع، فوافقػػوا عمػػى اعتبػػار المسػػتوطنات الواقعػػة فػػي المنػػاطؽ الحدوديػػة 
ينييف أراضي مقابمة. لكف ىناؾ أمرا ال يقؿ أىمية، وىو أف ىذا الحػراؾ جزءا مف إسرائيؿ، مقابؿ منح الفمسط

العربػػي جػػػاء ليعطػػػي دفعػػػة قويػػػة لممفػػاوض الفمسػػػطيني. وأنػػػا أعتبرىػػػا خطػػػوة نحػػو السػػػالـ الشػػػامؿ مػػػع العػػػالـ 
العربي، إذ أف تسوية الصراع مع الفمسطينييف تفتح مف دوف شؾ بابا عريضا نحو سالـ بيف إسرائيؿ وجميػع 

 «.وؿ العربيةالد
وكشػػفت ليفنػػي أنيػػا سػػتمتقي الػػوزير كيػػري وعػػددا آخػػر مػػف المسػػؤوليف األميػػركييف، فػػي األسػػبوع المقبػػؿ، فػػي 
واشػػنطف لتتحػػدث معيػػـ بإسػػياب عػػف المبػػادرة العربيػػة الجديػػدة واإلمكانيػػات المتػػوفرة السػػتئناؼ المفاوضػػات. 

 طقة في غضوف األسبوعيف القادميف.بينما أشارت مصادر سياسية إلى أف كيري نفسو سيصؿ إلى المن
المبػػادرة العربيػػة الجديػػدة تعتبػػر خطػػوة سػػخية »وقالػػت النائبػػة ميػػراؼ ميخػػائيمي مػػف حػػزب ميػػرتس، أمػػس، إف 

وليا دالالت. فرغـ الوضع المأساوي الذي يعشيو العالـ العربي اليوـ، وسيطرة اإلخواف المسمميف عمى الحكـ 
فػػي السػػالـ مػػع إسػػرائيؿ مػػا زالػػت قائمػػة وأف مبػػادرة السػػالـ العربيػػة مػػا فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ، يتضػػح أف الرغبػػة 

زالػػػت حيػػػة، وأف مصػػػر بقيادتيػػػا الجديػػػدة تؤيػػػد ىػػػذا التوجػػػو والػػػدليؿ ىػػػو فػػػي مشػػػاركة وزيػػػر مصػػػري فػػػي وفػػػد 
 «.الجامعة العربية، وىذه رسالة ميمة جدا لمعسكر السالـ اإلسرائيمي

حكومات إسرائيؿ أضاعت فرصة »سكر السالـ اإلسرائيمي، أف وأضافت ميخائيمي، التي تعتبر مف أركاف مع
عامػػا، منػػذ انطػػالؽ مبػػادرة السػػالـ العربيػػة ألوؿ مػػرة. ويحظػػر عمينػػا أف  11ذىبيػػة لمسػػالـ مػػع العػػرب طيمػػة 

نضيع الفرصة مرة أخرى. وعمى حكومػة نتنيػاىو أف تتوقػؼ عػف االنشػغاؿ فػي قضػايا تافيػة مثػؿ سػف قػانوف 
 «.عمى اتفاقية سالـ وتنتقؿ إلى العمؿ الفعمي لدفع عجمة السالـ يمـز بإجراء استفتاء

وكػػاف الفتػػا لمنظػػر أف نتنيػػاىو، تجاىػػؿ المبػػادرة العربيػػة الجديػػدة، أمػػس، رغػػـ أنػػو ظيػػر مػػرتيف أمػػاـ اإلعػػالـ. 
وراح يتحػػدث عػػف أىميػػة إقػػرار قػػانوف االسػػتفتاء الشػػعبي، الػػذي يدعمػػو غالبيػػة نػػواب ووزراء اليمػػيف، باسػػتثناء 

، أفيغػدور ليبرمػاف، الػذي قػاؿ: إف الشػعب ينتخػب الحكومػات لكػي تػدرس وتتخػذ «إسرائيؿ بيتنا»رئيس حزب 
محاولػة »القرارات وال حاجة لمعودة إلى الشعب، وباستثناء وزير الطاقة، سمفاف شالوـ، الذي اعتبػر االسػتفتاء 

 «.لمتغطية عمى نوايا تقديـ تنازالت لمفمسطينييف
 1/5/2013، نالشرق األوسط، لند

 
  ي حيفا فلحي  تيويديىدم  26

طالػػب مركػػز مسػػاواة الحقػػوقي، أمػػس، فػػي التمػػاس تقػػدـ بػػو لممحكمػػة المركزيػػة الصػػييونية فػػي : )ا .ؼ .ب(
مدينة حيفا، شماؿ فمسطيف المحتمة، بإصدار أمر احترازي لوقؼ مخطط البمدية الصييوني الذي ييدؼ ليدـ 

 امة حديقة عامة مكانو.حي وادي السياح العربي ضمف مخطط إلق
تقػدمنا بالتمػاس )أمػس( لمنػع المصػادقة عمػى مخطػط البمديػة الػذي “وقاؿ محامي مركز مساواة سامح عراقػي 

قامة حديقة باسـ عبري  11يجري الحػديث عػف بيػوت “وأضاؼ ”. ييدؼ لتيويد المنطقة وىدـ بيوت عربية وا 
نػػة حيفػػا، وبسػػتاف عائمػػة الخيػػاط الطبيعػػي إلقامػػة عائمػػة عربيػػة تعػػيش فػػي وادي السػػياح، الحػػي القػػديـ فػػي مدي
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حديقة عامة والحفاظ عمى البستاف الذي يحتػوي عمػى بركػة تجميػع ميػاه الجبػؿ، بحجػة أف ىػذه البيػوت مبنيػة 
 ”.بشكؿ غير قانوني

 1/5/2013، الخميج، الشارقة 

 
 لتنفيذ مناورة عسكرية يفاجئ وزير الدفاع باستدعاء احتياط اإلسرائيمي الجيش 27

أعمػػػف الجػػػيش االسػػػرائيمي، أمػػػس، بػػػدء منػػػاورات عسػػػكرية واسػػػعة النطػػػاؽ شػػػمااًل، فػػػي محاكػػػاة : يحيػػػى دبػػػوؽ
لنشوب مواجية عسكرية ضخمة مع حزب اهلل. والمناورة التي حرصت إسرائيؿ عمى اإلعالف عنيا وتغطيتيا 

أتي بحسػػػب مصػػػدر إعالميػػػًا بشػػػكؿ كبيػػػر، كمػػػا التشػػػديد عمػػػى أنيػػػا فجائيػػػة، ولػػػـ يكػػػف مخطػػػط ليػػػا مسػػػبقًا، تػػػ
عسكري رفيع المستوى عمى خمفية التوتر عمى الحدود مع سوريا، وضرورة فحص قدرة الرد السريع، في حاؿ 

 حصوؿ تصعيد مف الجانب المبناني.
وذكر المراسؿ العسكري لمقناة العاشرة في التمفزيوف العبري، أنو تـ استدعاء ألفي جندي احتياط لممشاركة في 

تمر حتى يـو الخميس، وتشمؿ تدريبات بنيراف حية، وفحص االستعدادات والمرونة القتالية التي تس»المناورة 
منػاورة كبيػرة جػػدًا، ومنػذ سػنوات طويمػػة لػـ تجػر منػػاورة بيػذا الحجػـ، وقػػد »أضػاؼ أنيػػا «. لموحػدات العسػكرية

 «.ع سورياتقررت بناًء عمى التوتر الكبير الذي تشيده الحدود الشمالية، سواء مع حزب اهلل أو م
المناورة تسببت في شائعات في إسرائيؿ عػف اسػتدعاء وتجنيػد االحتيػاط لشػف عمميػة عسػكرية ضػد الكيميػائي 
السػػوري، االمػػر الػػذي تطمػػب مػػف الجػػيش االتصػػاؿ بالمراسػػميف العسػػكرييف واعالميػػـ بػػأف المنػػاورة جػػزء مػػف 

 البرنامج السنوي لمتدريبات لكف توقيت إجرائيا كاف فجائيًا.
موقػػع يػػديعوت اف مػػف بػػيف الػػذيف فوجئػػوا بتوقيػػت المنػػاورة واسػػتدعاء احتيػػاط كػػاف وزيػػر الػػدفاع موشػػيو وذكػػر 

 يعموف ولجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست.
وقاؿ ضابط رفيع المسػتوى فػي قيػادة المنطقػة الشػمالية، فػي اسػتعراض صػحافي لممراسػميف العسػكرييف أمػس، 

قػػد يشػػيدىا الميػػداف خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة قصػػيرة، االمػػر الػػذي يفػػرض عمينػػا المنػػاورة تحػػاكي حالػػة تصػػعيد »إف 
السيناريو الذي سػنقـو بمحاكاتػو ىػو سػيناريو »أضاؼ أف «. ساعة 48تجنيد القوات والبدء بالمناورات خالؿ 

 «.تدىور فجائي لموضع االمني عمى الجبية المبنانية، يتطمب الحقًا دخواًل بريًا الى لبناف
المنػػاورة ستشػػيد عمميػػة اسػػتيعاب قػػوات احتيػػاط، ومػػف ثػػـ الخػػروج بيػػا سػػريعًا لمقيػػاـ »الػػى أف  وأشػػار الضػػابط

 «. بتدريبات استعداد لخوض القتاؿ، وىذا لـ يحدث في ىذا القطاع )الشمالي( منذ وقت بعيد جداً 
 1/5/2013، االخبار، بيروت
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نظيػػر مجمػػي لنػػدف: كشػػفت مصػػادر عسػػكرية فػػي تػػؿ أبيػػب، أف الجػػيش اإلسػػرائيمي عػػاد لتفعيػػؿ  - بيػػبتػػؿ أ
 ، 1976معسكراتو الميجورة في ىضبة الجوالف السورية، المحتمة منذ عاـ 

وقد قرر الجيش اإلسرائيمي مؤخرا إعادة تأىيؿ معسكراتو الخالية في شماؿ وجنػوب ىضػبة الجػوالف المحتمػة، 
مقاتمػػػة اسػػػتعدادا لممرحمػػػة المقبمػػػة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ اسػػػتقباؿ وحػػػدات قتاليػػػة جديػػػدة مػػػف الجػػػيش ونشػػػر وحػػػدات 

 اإلسرائيمي.
ووفقػػا لمصػػادر مػػف داخػػؿ الجػػيش اإلسػػرائيمي فػػإف تفعيػػؿ ىػػذه المسػػكرات لػػـ يكػػف وليػػد المحظػػة، إذ بػػدأ العمػػؿ 

حػاـ مئػات المتظػاىريف الشػريط عمى تفعيميا منػذ مػا يقػارب سػنتيف، فػي أعقػاب التقػديرات األمنيػة باحتمػاؿ اقت
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. وقػد قػرروا إعػادة تفعيػؿ 2011مػايو )أيػار( عػاـ  15، الموافقػة لػػ«48نكبػة »الشائؾ فػي الجػوالف فػي ذكػرى 
 الخطة مف جديد اآلف، بعدما تفاقمت األوضاع في سوريا.

 سرائيمية. ووفقا لذات المصادر، فإف أكبر ىذه المعسكرات يقع عمى مثمث الحدود السورية األردنية اإل
 1/5/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 يستيدف األسرى المعتقمين إسرائيميقانون  29

أقػر الكنيسػػت اإلسػرائيمية قانونػػا يسػتيدؼ األسػػرى المعتقمػيف، يقضػػي بمػنعيـ مػػف : برىػـو جرايسػػي -الناصػرة 
طات االحػتالؿ وكانت سػم أياـ(. 4األولى لالعتقاؿ ) 96عرضيـ عمى قاض لتمديد اعتقاليـ في الساعات الػ

تعمػػؿ بيػػذا القػػانوف كقػػانوف مؤقػػت، ضػػمف القػػانوف المسػػمى "قػػانوف مكافحػػة االرىػػاب"، وعممػػت فػػي العػػاميف 
 األخيريف عمى اعداده القراره قانونا ثابتا.

ويخوؿ القانوف محاكـ االحتالؿ بتمديد اعتقاؿ شخص دوف حضوره اذا اقتنعت في أنو توجد امكانية "تقتػرب 
استمرار التحقيؽ معو سيمنع المػس بحيػاة االنسػاف. ويقػوؿ نظػاـ الطػوارئ ايضػا إف المحكمػة مف اليقيف" باف 

 يمكنيا أف تقرر البحث في االستئناؼ عمى االعتقاؿ حتى دوف حضور األسير لذات الدوافع.
 1/5/2013، الغد، عّمان
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الت مصادر مسػؤولة فػي جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي أمػس الثالثػاء، إف إسػرائيؿ ق: برىوـ جرايسي -الناصرة 
، غواصػػػة المانيػػػة خامسػػػة، قػػػادرة عمػػػى 2014ستتسػػػمـ فػػػي غضػػػوف اشػػػير، وربمػػػا حتػػػى مطمػػػع العػػػاـ المقبػػػؿ 

اطالؽ صواريخ نووية، وتعد مف الغواصات األكثر تطورا في العالـ، إذ كانت إسػرائيؿ قػد تسػممت حتػى اآلف 
 واصات، ومف المفترض أف تتسمـ غواصتيف أخرييف، واحدة منيا بعد أشير.أربع غ

وقالت مصادر قيادية في جيش االحتالؿ، لوسائؿ إعالـ محمية، إف الغواصة ستضاعؼ قوة جيش االحتالؿ 
البحريػػة، "أمػػاـ التحػػديات المتعاظمػػة"، وأف سػػالح البحريػػة اإلسػػرائيمي يمػػر فػػي السػػنوات األخيػػرة فػػي سمسػػمة 

رات اسػػتراتيجية، وأضػػافت، أف ىػػذه الغواصػػات تعػػد األكثػػر تطػػورا فػػي العػػالـ، وتبمػػ  قيمػػة كػػؿ واحػػدة مػػف تغييػػ
 الغواصات نصؼ مميار دوالر، ثمث بتمويؿ إسرائيمي والباقي مف المانيا.

وقػاؿ ضػابط كبيػر فػي سػالح البحريػة فػي جػيش االحػتالؿ، إف لمغواصػة ميػزات كثيػرة ال يمكػف الكشػؼ عنيػا 
كف سيتـ تركيب أجيزة دفاعية وقتالية وتجسسية في الغواصة، وعمى الػرغـ مػف السػرية التػي تحػيط جميعا، ول

متػرا،  69مواصفات الغواصة الجديدة وقدراتيا القتالية والعسكرية إال أف تقارير المانيػة قالػت، إف طوليػا يبمػ  
ادر عسػػكرية إسػػرائيمية إف وىػػي أطػػوؿ غواصػػة صػػنعت فػػي ألمانيػػا منػػذ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة. وقالػػت مصػػ

تصػػنيع الغواصػػات اإلسػػرائيمية يجػػري فػػي ألمانيػػا بسػػرية تامػػة، وتحػػت حراسػػة شػػديدة يوفرىػػا جػػيش االحػػتالؿ 
 اإلسرائيمي وعناصر استخباراتية إسرائيمية.

وقالت صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية أمس، إف جيش االحػتالؿ سػيطمؽ عمػى الغواصػة الجديػدة اسػـ "راىػؼ"، 
رة عمػػى النػػزوؿ الػػى عمػػؽ أكبػػر مػػف سػػابقاتيا فػػي سػػالح البحريػػة والبقػػاء تحػػت المػػاء لػػزمف أطػػوؿ. وىػػي قػػاد

وحسػػػب تقػػػارير خارجيػػػة، فػػػاف إسػػػرائيؿ كفيمػػػة بػػػاف تػػػرد عمػػػى نػػػار نوويػػػة نحوىػػػا بواسػػػطة الغواصػػػات المجيػػػزة 
يعػد مينػاء  كغػـ. وليػذا، فػإف جػيش االحػتالؿ 200بصواريخ "بوبػاي" التػي تحمػؿ رؤوسػا متفجػرة نوويػة بػوزف 

 خاصا لمغواصة في ميناء مدينة حيفا.
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وحسػػب تمػػؾ التقػػارير، فقػػد طمبػػت إسػػرائيؿ مػػف المانيػػا تنفيػػذ مالءمػػات خاصػػة لػػـ تكػػف مخصصػػة لمغواصػػات 
االصػمية التػي انتجػت ليػا، وال سػيما لتسػػميحيا بصػواريخ تتػيح الػرد مػف البحػػر عمػى نػار نوويػة تشػوش قػػدرتيا 

 لغواصة الذراع الطولية إلسرائيؿ.عمى الرد البري. وىكذا تشكؿ ا
 1/5/2013، الغد، عّمان
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ىدد وزير البناء واإلسكاف اإلسػرائيمي أوري أرئيػؿ، مػف حػزب "البيػت الييػودي"، اليػوـ الثالثػاء، بػأف حزبػو لػف 
 دولة.سيعارض المصادقة عمى ميزانية ال

وكاف أرئيؿ قد اجتمع مع رئيس الحكومة بيناميف نتانياىو، وفي نياية الجمسة قاؿ إف "عػدـ اشػتماؿ الميزانيػة 
 لميزانيات يفترض أنيا تتيح البناء االستيطاني عمى نطاؽ واسع سوؼ يعتبر بالنسبة لحزبو خرقا لمتعيدات".

عمػى تمويػؿ لكافػة  2013لػـ تشػتمؿ ميزانيػة العػاـ وبحسب أرئيؿ فإنو توجو إلى نتانيػاىو، وأوضػح لػو أنػو إذ 
مشػاريع البنػػاء االسػػتيطاني فػػي الضػػفة الغربيػػة، والتػػي كانػػت قػػد تقػػررت فػػي أعقػػاب توجػػو السػػمطة الفمسػػطينية 
إلػػى األمػػـ المتحػػدة، إضػػافة إلػػى مشػػاريع أخػػرى فػػي الضػػفة، فػػإف حػػزب "البيػػت الييػػودي" سػػيعتبر ذلػػؾ خرقػػا 

 الميزانية إلى حيف إيجاد حؿ لتخصيص الميزانيات التي تعيد بيا نتانياىو.لمتعيدات، وبالتالي سيعارض 
 30/4/2013، 48عرب 
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ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في موقعيا عمى الشبكة، اليـو الثالثاء، اف رئػيس اركػاف جػيش االحػتالؿ 
ًا جديػػػدًا بمسػػػاف الجػػػيش االسػػػرائيمي خمفػػػًا لمنػػػاطؽ الحػػػالي بػػػولي بينػػػي غػػػانتس قػػػرر تعيػػػيف مػػػوتي آلمػػػوز ناطقػػػ

 .وأشارت الى اف الناطؽ الجديد آلموز يشغؿ حاليًا رئيس ما يسمى االدارة المدنية مردخاي.
 30/4/2013، 48عرب 

 
 

 المجمس الوزاري المطالبين بتوجيو ضربة عسكرية إليرانب  عدد الوزراء ازدياد"إسرائيل":  33
كشػػفت القنػػاة العاشػػرة فػػي التمفزيػػوف اإلسػػرائيمي، أمػػس الثالثػػاء، نقػػاًل عػػف مصػػادر وصػػفتيا  :مػػةالقػػدس المحت

بالعميمة جدا في المستوى السياسي بتؿ أبيب، كشفت النقاب عػف أنػو فػي ظػؿ الخالفػات التػي ظيػرت مػؤخرًا 
يئػػة األمنيػػة متمثمػػة بػػرئيس بػػيف القيػػادة السياسػػية اإلسػػرائيمية المتمثمػػة فػػي رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو والي

شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية )أمػػاف( السػػابؽ، الجنػػراؿ فػػي االحتيػػاط عػػاموس يػػدليف، حػػوؿ موضػػوع الممػػؼ 
النووي اإليراني، ظير في اآلونة األخيرة ضعؼ في موقؼ المعارضيف داخؿ الطاقـ األمنػي ليجػوـ عسػكري 

 إسرائيمي عمى إيراف.
  1/5/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 

 48الشرطة اإلسرائيمية تعتقل قاصرًا من فمسطينيي  34
(، قاصػرًا فمسػػطينيًا مػف سػػكاف 4|30اعتقمػػت قػوات الشػػرطة اإلسػرائيمية، اليػـو الثالثػػاء ): الناصػرة )فمسػطيف( 

 .1948قرية طوبا الزنجرية بالجميؿ األعمى الواقعة في شماؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
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ية، إف قوات الشرطة اإلسرائيمية في منطقة الجميؿ أقدمت صباح اليوـ عمػى اعتقػاؿ فتػى وقالت اإلذاعة العبر 
فمسطيني لالشتباه بقيامػو باالعتػداء عمػى ممػرض فػي مستشػفى "زيػؼ" اإلسػرائيمي فػي صػفد حيػث يقبػع والػده 

 لمعالج.
 30/4/2013قدس برس، 

 
 دخول أحياء في الخميل يمنع القيادي الجنوب إفريقي "كاترادا" من  اإلسرائيميالجيش  35

منع جيش االحتالؿ اإلسرائيمي القائد الجنوب افريقػي "احمػد كػاترادا"، المقػرب مػف الػرئيس : الخميؿ )فمسطيف(
اإلفريقػػي الجنػػوبي السػػابؽ نمسػػوف مانػػديال، مػػف زيػػارة عػػدة أحيػػاء بالبمػػدة القديمػػة بالخميػػؿ الواقعػػة فػػي جنػػوب 

 الخميؿ ومنطقة "سوسيا" قرب يطا.الضفة الغربية، خالؿ جولة لو في مدينة 

 30/4/2013قدس برس، 

 
 ةسوريفي ن يفمسطينيبين الالجئين النسب الطالق والزواج المبكر وحاالت التسّول  ارتفاع: "ثابت" 36

أكد مدير عاـ منظمة ثابت لحؽ العودة عمي ىويدي، أف استمرار األزمة في سوريا انعكس : ىدى الدلو
نسانية لالجئيف الفمسطينييف سواء الموجوديف داخؿ المخيمات السورية أو بشكؿ مباشر عمى األوضاع اإل

المشتتيف خارج حدودىا عمى مستوى الدوؿ العربية واصًفا الحالة التي يعيشيا ىؤالء بػ"نكبة جديدة يعيشوف 
 تفاصيميا".

 45وصؿ إلى  وأوضح ىويدي في تصريح لػ"فمسطيف"، أف عدد النازحيف الفمسطينييف مف سوريا إلى لبناف
آالؼ، بخالؼ أرقاـ مختمفة في دوؿ أخرى عديدة  6آالؼ الجئ، وفي األردف  7ألؼ الجئ، وفي مصر 
 نزح إلييا الفمسطينيوف.

وقاؿ ىويدي: "الوضع االجتماعي السيئ بيف النازحيف نتيجة الظروؼ الصعبة التي يعيشونيا، تسبب في 
ي لبناف واآلخر في األردف وبعضيا بقي داخؿ سوريا"، حصوؿ تفكؾ أسري، فالعائمة الواحدة جزء منيا ف

 محذًرا مف أف ذلؾ لو انعكاسات كبيرة سواء كاف عمى مستوى العالقات األسرية أو الرؤية المستقبمية.
وأضاؼ: "أصبح النازحوف في حالة تشتت وضياع، خاصة أنو ليس ىناؾ مف أفؽ واضح لحؿ األزمة 

ميؽ ىذه اليوة"، مشيًرا إلى لجوء الفمسطينييف إلى مخيمات المجوء في السورية، واستمرارىا يساىـ في تع
 الدوؿ المجاورة لسوريا والتي في األصؿ مكتظة بالسكاف وبقيت عمى نفس مساحتيا الجغرافية.

ونوه ىويدي إلى أف عممية المجوء أدت إلى مضاعفة أعدادىـ داخؿ المخيـ، فقاموا بوضع خيـ عمى حدود 
 بمبناف، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات البنية التحتية مف مياه وكيرباء وصرؼ صحي. مخيـ عيف الحموة

وتحدث عف ارتفاع نسب الطالؽ والخالفات االجتماعية واألسرية، وارتفاع نسب الزواج المبكر والمتسوليف 
 عمى مفترقات الطرؽ ولجوء البعض لوضع حد لحياتيـ كما حصؿ في مخيـ عيف الحموة قبؿ شيريف.

وأكد أف المشكالت االجتماعية تتفاقـ وبالتالي ليا انعكاسات عمى المستوى الصحي، فزادت نسب المشاكؿ 
 الصحية وخاصة األمراض الجمدية.

وعمى صعيد الفمسطينييف النازحيف إلى مصر، فبيف ىويدي أنيـ يعانوف مف تعقيدات قانونية في ظؿ عدـ 
وجود مكتب لألونروا ىناؾ، والتي مف المفترض أف يكونوا تحت مظمة المفوضية العميا لشئوف الالجئيف، 

 روا"."لكف كمتا الجيتيف لـ تعترؼ بيـ عمى اعتبار أف مصر ليس منطقة عمميات لألون
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وأضاؼ أنو في األردف "ما زاؿ الوضع عمى ما ىو عميو، فال يسمح لالجئ المقيـ في مجمع "سايبر ستي" 
ف كاف لو كفيؿ يمكف أف يتحمؿ مسئوليتو، فيـ شبو  ومخيـ الزعتيري أف يدخؿ األراضي األردنية حتى وا 

 .معتقميف في المجمع عمى الرغـ مف حصوليـ عمى بعض االحتياجات الضرورية"
وقاؿ مدير عاـ منظمة ثابت لحؽ العودة: "إف الوضع االقتصادي لمنازحيف الفمسطينييف بعد مرور أكثر مف 

 عاميف عمى األزمة السورية متردٍّ، فما ادخروه مف مبال  قاموا بإنفاقيا عمى احتياجاتيـ الضرورية".
تقبمية، ألف األماف لدييـ مرتبط ومضى يقوؿ: "حتى شعورىـ باألماف ومرحمة االستقرار بحاجة إلى رؤية مس

بالوضع الداخمي لسوريا، فبعض العائالت التي عادت إلى مخيماتيا في سوريا ميددة بالموت بسبب 
 األوضاع األمنية المتفاقمة بعد أف عانت مشكالت في السكف".

 30/4/2013، فمسطين أون الين
 
 قرى بنابمس ويدنسون مسجداً  يقتحمون مستوطنون 37

منذ ساعات صباح أمس الثالثاء عشرات وا مئات المستوطنيف شن أف ،1/5/2013، ، عّمانالسبيل ذكرت
اليجمات استيدفت فمسطينييف في الشوارع الرئيسية في محيط مدينة نابمس شماؿ الضفة الغربية، وذلؾ 

 عقب مصرع أحد المستوطنيف طعًنا بالسكيف.
جنوب نابمس حافمتيف لطالبات مدارس « يتسيار»وقالت مصادر محمية إف المستوطنيف ىاجموا عمى مفترؽ 

مف بمدة نعميف قضاء راـ اهلل كانتا في طريقيما لمقياـ برحمة مدرسية، مما أدى إلى إصابة غالبية الطالبات 
 بجراح مختمفة، باإلضافة إلى إصابة سائؽ إحدى الحافمتيف، وتحطيـ الزجاج بالكامؿ.

ية عوريؼ جنوب مدينة نابمس وقاموا بتدنيسو وتحطيـ محتوياتو، كما ىاجـ المستوطنوف مسجد الرباط في قر 
 بعد اقتحاميـ لمقرية ومحاصرة عدد مف المنازؿ فييا.

، وىاجموا بعض المنازؿ «يتسيار»كما أقدـ المستوطنوف عمى إحراؽ أشجار زيتوف بالقرب مف مفترؽ 
 لوقؼ اعتداءات المستوطنيف.القريبة مف المكاف بالحجارة، دوف أف يحرؾ جنود االحتالؿ ساكًنا 

مف جية أخرى، أقدـ عشرات المستوطنيف الممثميف والمسمحيف عمى إشعاؿ إطارات السيارات عمى مفارؽ 
الطرقات في محافظة نابمس وعمى الطريؽ إلى راـ اهلل، ورشقوا السيارات الفمسطينية بالحجارة، مما أدى إلى 

 تحطيـ عشرات المركبات.
وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية ، أف عبدالرحيـ حسيف، عف 1/5/2013، ظبياالتحاد، ابو وأضافت 

« مسجد الرباط»الفمسطيني الشيخ محمود اليباش حّمؿ الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف تحطيـ 
في عوريؼ. وقاؿ، في بياف أصدره في راـ اهلل، إف دعـ وحماية حكومة نتنياىو لممستوطنيف ىي التي 

ـ عمى اقتراؼ مثؿ ىذه الجرائـ تحت حماية جيش االحتالؿ. وأكد أف إعادة إعمار المسجد قد بدأت تشجعي
 فورًا في ورشة عمؿ عمى مدار الساعة ليكوف جاىزا الستقباؿ المصميف في أقرب وقت ممكف.

 وقاؿ مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية غساف دغمس وشيود عياف، إف مستوطنيف أشعموا
النيراف في عشرات الدونمات أراضي بوريف ومادما عصيرة الشمالية وعصيرة القبمية وحوارة، ما أدى إلى 
احتراؽ عشرات مف أشحار الزيتوف ومساحات مف حقوؿ القمح ومف األشواؾ واألعشاب. وأكد دغمس أف كؿ 

ر المركبات فييا تتـ مفترقات الطرؽ في جنوب نابمس تشيد ىجمات مستوطنيف متواصمة وأف عمميات تكسي
 تحت نظر جنود االحتالؿ.
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 بريطانيا تشيد تزايًدا في التعاطف مع القضية الفمسطينية": إسرائيل" مقاطعةلجنة  38
أكد عضو لجنة مقاطعة )إسرائيؿ( أكاديمية وثقافًيا، الدكتور حيدر عيد، أف نجاح لجاف : سيد إسماعيؿ

واقعة شماؿ بريطانيا، بإلغاء فعالية التبرع لجيش االحتالؿ التضامف مع الشعب الفمسطيني في اسكتمندا، ال
اإلسرائيمي والصندوؽ القومي الييودي، مؤخرًا، إنما يؤكد عمى أف الساحة الشعبية البريطانية تشيد حالًيا 

 تزايًدا مطرًدا في التضامف مع الشعب الفمسطيني.
نجحوا الجمعة الماضية، بدفع "جمعية أصدقاء وكاف متظاىروف مؤيدوف لمقضية الفمسطينية في اسكتمندا، قد 

الجيش اإلسرائيمي" والصندوؽ الييودي إلى إلغاء فعالية خصصت لجمع األمواؿ لصالح جيش االحتالؿ بعد 
 توصية مف الشرطة االسكتمندية لتفادي وقوع تداعيات أمنية ليذا األمر.

يؿ( السابؽ في بريطانيا، وسفيرىا الحالي وقاؿ د. عيد في حديث خاص بػ"فمسطيف": "لقد أقر سفير )إسرائ
لدى األمـ المتحدة، روف برسور، بأف بريطانيا أضحت اليوـ أشبو ببرج سكني عاٍؿ، الطبقة العميا فيو 
)ويقصد بذلؾ النخبة السياسية والحكومة البريطانية( تؤيد )إسرائيؿ(، لكف بقية األبراج تؤيد بشكؿ واضح 

 القضية الفمسطينية".
 1/5/2013، أون الينفمسطين 

 
 إغالق كرم أبو سالم لميوم الخامس يواصلاالحتالل  39

واصمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، صباح اليوـ الثالثاء، إغالؽ معبر "كـر أبو سالـ" : قنا –رفح 
التجاري، جنوب شرؽ مدينة "رفح" أقصى جنوب قطاع غزة لميوـ الخامس عمى التوالي، أماـ حركة البضائع 

وقاؿ رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيؽ إدخاؿ البضائع في القطاع، إف استمرار اإلغالؽ يأتي  مة إلى غزة.القاد
 ألسباب أمنية، حسب إدعاء االحتالؿ اإلسرائيمي.

 1/5/2013، الشرق، الدوحة
 
 في مخيم عين الحموة "النصرة"جبية ينفون وجود  لبنانفمسطينيو  40

ني في مخيـ عيف الحموة بجنوب لبناف، عمى خمفية األنباء التي يعـ الغضب الشارع الفمسطي: نذير رضا
ألي األىداؼ تنتشر ىذه »إلى المخيـ. ويسأؿ مصدر فمسطيني بارز: « جبية النصرة»تتحدث عف وصوؿ 

سؤاالف ال يجد المسؤولوف «. االتيامات؟ ولماذا يصروف عمى إقحاـ المخيـ في األزمة السورية؟
مف شأنو أف يزيد »يرى المصدر نفسو أف إطالؽ تمؾ الشائعات  . لكنيـ قمقوف.الفمسطينيوف، إجابات ليما

ال صحة لما يشاع، وال »أف « الشرؽ األوسط»، مؤكدا لػ«الضغوط األمنية والنفسية عمى الشعب الفمسطيني
 «.وجود لػ)جبية النصرة( بتاتا في المخيـ

 1/5/2013، الشرق األوسط، لندن
 
  طالب بالتحقيق في تعذيب السمطة فمسطينيًا حتى فقد النطق اإلنسان يلحقوق  الفمسطينيالمركز  41

طالب المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، أمس، النيابة العامة الفمسطينية بفتح تحقيؽ جدي، : )يو بي آي(
في ظروؼ تعرض مواطف فمسطيني لمتعذيب حتى فقد النطؽ مف قبؿ جياز األمف الوقائي في الخميؿ 

 ة. جنوبي الضف
 1/5/2013، الخميج، الشارقة
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 عاماًل فمسطينيًا بالقدس يطعن مستوطن 42

أصيب فمسطيني بجراح بالغة الخطورة الثالثاء إثر تعرضو لمطعف عمى يد مستوطف ييودي : القدس المحتمة
 ، الذي يقطنو ييود متطرفوف، في القدس المحتمة.«مئاه شعريـ»عندما تواجد في ما يسمى بحي 

مات المتوفرة فإف الفمسطيني تعرض لمطعف عندما تواجد في الحي، وأصيب بجراح بالغة وبحسب المعمو 
وتبيف فيما بعد أف الفمسطيني يعمؿ بقسـ النظافة في بمدية  الخطورة نقؿ عمى إثرىا إلى المستشفى لمعالج.

 المحظة. االحتالؿ بالقدس، وتعرض لمطعف في صدره، فيما لـ تنشر وسائؿ اإلعالـ العبرية اسمو حتى
غالؽ الموقع  وشرعت قوات الشرطة اإلسرائيمية التي وصمت إلى المكاف التحقيؽ في مالبسات الحادث وا 

 لمتحقيؽ، وكذلؾ قامت دورياتيا بنصب الحواجز والتفتيش عف الشخص الذي يقؼ وراء عممية الطعف.
 1/5/2013، السبيل، عّمان

 
 ق المفاوضات بين الفمسطينيين واإلسرائيميينيؤكد الدور األمريكي في إعادة إطال ممك األردن  43

بحث الممؾ عبداهلل الثاني خالؿ لقائو وفد مساعدي أعضاء الكونجرس األميركي الذي يزور األردف  :عماف
 حاليا، العالقات الثنائية، وتطورات األوضاع في الشرؽ األوسط.

ي األميركي في ىذا الشأف، وضرورة الدور القياد عاىؿ األردنيوفيما يتعمؽ بجيود تحقيؽ السالـ، أكد 
تكثيؼ الجيود الدولية إلعادة إطالؽ المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، استنادا إلى حؿ الدولتيف، 

 وصوال إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة التي تعيش بسالـ إلى جانب إسرائيؿ.
في إرساء األمف والسالـ في منطقة الشرؽ مف جيتيـ، ثمف مساعدو أعضاء الكونجرس جيود الممؾ 

 األوسط، وقيادتو لجيود اإلصالح في المممكة.
 1/5/2013، الغد، عّمان

 
 جودة يؤكد ضرورة إطالق مفاوضات سالم جادة تعالج قضايا الحل النيائي 44

مع نظيره خالؿ لقائو وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف ناصر جوده في واشنطف أمس  أكد :واشنطف
ميركي جوف كيري ضرورة إطالؽ مفاوضات جادة تعالج كافة قضايا الحؿ النيائي وتجسيدا لحؿ الدولتيف األ

استنادا الى المرجعيات الدولية المعتمدة، وخاصة مبادرة السالـ العربية بما يفضي الى اقامة الدولة 
وعاصمتيا  1967العاـ الفمسطينية المستقمة والمتواصمة جغرافيا عمى اساس خطوط الرابع مف حزيراف 

القدس الشرقية في إطار حؿ الدولتيف الذي يضمف األمف والسالـ واالستقرار لكافة دوؿ المنطقة، مؤكدا 
 الدور القيادي الضروري لمواليات المتحدة األميركية في ىذا اإلطار.

الثاني في سعيو المستمر  واشار وزير الخارجية األميريكي إلى الدور الميـ الذي يقـو بو جاللة الممؾ عبداهلل
كؿ الجيود الالزمة لتحريؾ مسار السالـ، مؤكدا التزاـ بالده بالسعي الجاد لتحقيؽ ىذا اليدؼ  وبذؿ

 والتنسيؽ والتشاور مع األردف في ىذا الشأف
 1/5/2013، الغد، عّمان

 
 ىووَمن خمفيا من ارتكاب أي حماقة في لبنان أو باتجا "إسرائيل"اهلل: نحذر  صرحسن ن 45
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السيد حسف نصراهلل أف لسوريا في المنطقة والعالـ أصدقاء حقيقييف لف « حزب اهلل»أعمف األميف العاـ لػ
توّرط بعض »يسمحوا أف تسقط في يد أميركا أو إسرائيؿ أو يد المجموعات التكفيرية المسمحة. وكشؼ عف 

وضوح لف نترؾ المبنانييف في ريؼ نحف ب»، مضيفا: «المبنانييف بتحضير مقاتميف لمسيطرة عمى قرى القصير
القصير عرضة لالعتداءات مف المسمحيف ولف نتردد في مساعدتيـ. ال نريد أي إشكاؿ في لبناف بالرغـ مف 

تفجير أو ىدـ مقاـ السيدة زينب سيؤدي إلى »، محذرا مف أف «معرفتنا بالمبنانييف المعتديف وَمف أرسميـ
 «.خروج األمور عف السيطرة

ادعى االسرائيميوف قبؿ أياـ انيـ «: »حزب اهلل»، قاؿ األميف العاـ لػ«المنار»عبر تمفزيوف  في إطاللةو 
اسقطوا طائرة بال طيار، يدعوف انيا دخمت مف األجواء المبنانية. ووسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية والمحمموف 

مَّّمتنا مسؤولية إطالؽ الطائرة وبدأت اتيمونا اننا نقؼ وراء ىذا الشرؼ الذي لـ َندَِّعو، وىناؾ جيات لبنانية حَ 
 «.تعزؼ المعزوفة المعروفة

حزب اهلل يممؾ شجاعة اف »، و«أصدر بيانا دقيقا نفى فيو أف يكوف قد أرسؿ الطائرة»وذكَّر بأف الحزب 
يتحمؿ المسؤولية عف اي عمؿ يقوـ بو خاصة اذا كاف يتعمؽ بالعدو االسرائيمي، وما قيؿ عف ىذه الطائرة 

ىـ وأخطر مف اف يتبنى حزب اهلل طائرة ايوب التي حمقت فوؽ فمسطيف وصوال الى مقربة مف ليس ا
ليس ىناؾ ما يؤكد الحادثة حتى ىذه المحظة ولـ ُيَقدَّـ دليٌؿ حتى اآلف، وىناؾ »واشار الى انو «. ديمونا

 «.فرضية اف يكوف كؿ الذي قيؿ مختمقا
ؿ ىناؾ طائرة بال طيار دخمت مف االراضي المبنانية فمف لو فرضنا اصؿ الحادثة مسممة وبالفع»وتابع: 

ممكف اف يكوف اطمقيا؟ االسرائيميوف حتى اآلف لـ يستطيعوا اف يحددوا مف ايف انطمقت الطائرة ومسارىا او 
 «.بالحد االدنى لـ يعمنوا ذلؾ... حتى المحظة ال يبدو اف ىناؾ اتيامات رسمية اسرائيمية

عدة، االولى، اف يكوف الحرس الثوري االيراني أطمؽ الطائرة وحزب اهلل ليس  وتحدث نصراهلل عف فرضيات
الثانية، اف تكوف ىناؾ جية صديقة موجودة عمى «. وىذه الفرضية غير ممكنة وغير صحيحة»لو عالقة 

وىذا ممكف الى حد ما ولكف »االراضي المبنانية امتمكت قدرة اف ترسؿ طائرة الى اجواء فمسطيف المحتمة، 
 «.ليس لدينا معمومات، وىذه الفرضية موجودة ولكف ال مؤشرات حوليا

« اسرائيؿ»والفرضية الثالثة، تابع نصراهلل، اف جية غير صديقة اطمقت طائرة مف ىذا النوع مف دوف عمـ 
ويقوـ برد فعؿ مباشر والحزب سيرد، وفي ىذا التوقيت، الوضع « حزب اهلل»بخمفية اف االسرائيمي سيتيـ 

مرتبؾ بالمواجية في سوريا، وفي ىذا التوقيت لندع الحزب يدخؿ في « حزب اهلل»منطقة متوتر وفي ال
 مواجيات، وىذه الفرضية موجودة.

نفسيا ادخمت الطائرة الى االجواء المبنانية واعادتيا الى « اسرائيؿ»أما الفرضية الرابعة، فيي اف تكوف 
«. ف اف نتحدث طويال عف نتائج متوخاة مف ىذه الفرضيةولماذا ال نستبعدىا ويمك»االراضي الفمسطينية 

 «. العدو وَمف يقؼ خمفو مف ارتكاب أي حماقة في لبناف أو باتجاىو»وحّذر 
 1/5/2013، السفير، بيروت

 
 "إسرائيل"أساسيا  العالم اإلسالمي نائب األمين العام لحزب اهلل: كل مصائب 46

كؿ مصائب العالـ اإلسالمي “العاـ لحزب اهلل الثالثاء إف  )د ب أ(: قاؿ نعيـ قاسـ نائب األميف -طيراف
 ”.أساسيا إسرائيؿ
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ونقمت قناة )العالـ( اإليرانية الناطقة بالعربية عنو القوؿ في كممتو بمؤتمر العمماء والصحوة اإلسالمية في 
 ”.إسرائيؿ خطر عمينا وعمى كؿ المجتمعات“طيراف: 

كياف اإلسرائيمي ضد المقاومة لف تنفعو، والمقاومة صممت أف لغة التيديد التي يستخدميا ال“وأضاؼ: 
 ”.تستمر وأف تنمي قدراتيا وىي بالمرصاد وجاىزة في الميداف

ليس أمامنا إال أف نختار إما محور المقاومة أو محور االستكبار وال خيار آخر، والمشكمة الكبرى “وقاؿ: 
 ”.نابعة منو التي نواجييا ىي االحتالؿ اإلسرائيمي فكؿ المصائب

 1/5/2013، القدس العربي، لندن
 

 فمسطيني -ي نطاق سالم إسرائيمفي  لتبني تبادل األراضيتبدي استعدادىا  العربيةالجامعة  47
أعربػػػت الجامعػػػة العربيػػػة رسػػػميًا، لممػػػرة األولػػػى فػػػي تاريخيػػػا، عػػػف اسػػػتعدادىا المبػػػدئي لتبنػػػي : حممػػػي موسػػػى

سالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف. ويفػتح ىػذا االسػتعداد البػاب لقبػوؿ مشاريع تبادؿ األراضي في نطاؽ اتفاقية 
عربي باستمرار سيطرة إسرائيؿ عمى الكتؿ االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية مقابؿ تعويض الفمسطينييف 

رية بأراض أخرى. وجاء ىذا القبوؿ في ختاـ مداوالت أجراىا وفد الجامعة العربية برئاسة رئيس الحكومة القط
 حمد بف جاسـ آؿ ثاني واألميف العاـ لمجامعة نبيؿ العربي مع قادة اإلدارة األميركية.

وقػػػد اجتمػػػع وفػػػد الجامعػػػة مػػػع كبػػػار المسػػػؤوليف األميػػػركييف، وفػػػي مقػػػدمتيـ نائػػػب الػػػرئيس جػػػو بايػػػدف ووزيػػػر 
فػي « ييػرات طفيفػةتغ»الخارجية جوف كيري. وفي ختاـ المداوالت، أعمف رئيس الوفد اسػتعداد الجامعػة لقبػوؿ 

، األمر الذي يسمح مػف وجيػة نظػر اإلدارة األميركيػة بتجسػيد حػؿ دولتػيف لشػعبيف. وضػـ 1967حدود العاـ 
وفػػد الجامعػػة عػػددًا مػػف وزراء الخارجيػػة والسػػفراء العػػرب المعتمػػديف فػػي واشػػنطف، وكانػػت ميمػػة الوفػػد إقنػػاع 

 اس المبادرة العربية.اإلدارة بتحريؾ العممية السياسية مع الفمسطينييف عمى أس
بميػػػر »قػػػاؿ رئػػػيس الػػػوزراء القطػػػري، الػػػذي تحػػػدث باسػػػـ الوفػػػد مػػػع الصػػػحافييف فػػػي بيػػػت الضػػػيافة الرسػػػمي و 

وأضػػاؼ «. تحقيػػؽ السػػالـ بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف ىػػو خيػػار اسػػتراتيجي لمػػدوؿ العربيػػة»، إف «ىػػاوس
تحقيػػػػؽ العػػػػدؿ والسػػػػالـ المشػػػػترؾ لمفمسػػػػطينييف اننػػػػا نعيػػػػد التأكيػػػػد عمػػػػى مبػػػػادرة السػػػػالـ العربيػػػػة، مػػػػف أجػػػػؿ »

مػػف « التغييػػرات الطفيفػػة»وبعػػدىا جػػاء الكػػالـ الواضػػح حػػوؿ «. واإلسػرائيمييف، واالسػػتقرار فػػي الشػػرؽ األوسػػط
االتفػػاؽ يجػػب أف يرتكػػز عمػػى حػػؿ الػػدولتيف، عمػػى أسػػاس خطػػوط الرابػػع مػػف حزيػػراف العػػاـ »خػػالؿ قولػػو إف 

وىذه ىي المرة األولى التي يخرج فييا الخطاب «. دنى متشابو ومتبادؿ، مع إمكاف تبادؿ أراض بحد أ1967
الرسػػمي العربػػي حػػوؿ مبػػادرة السػػالـ العربيػػة عػػف صػػيغة التطبيػػع مقابػػؿ عػػودة إسػػرائيؿ إلػػى حػػدود الرابػػع مػػف 

 حزيراف.
رأى  وقػػد اختمفػػت اآلراء حػػوؿ الموقػػؼ العربػػي الجديػػد. وبينمػػا رأى الػػبعض أف ىػػذا الموقػػؼ ال يحمػػؿ جديػػدًا،

 آخروف أف الكرة انتقمت إلى الممعب اإلسرائيمي.
 1/5/2013السفير، بيروت، 

 
 "إسرائيل"من اجتماع لمعاىدة االنتشار النووي احتجاجا عمى ممف  تنسحبمصر  48

انسػػػحبت مصػػػر مػػػف المشػػػاركة فػػػي األسػػػبوع الثػػػاني لمحادثػػػات معاىػػػدة حظػػػر : خدمػػػة قػػػدس بػػػرس –القػػػاىرة 
الخػػاص بجعػػؿ الشػػرؽ األوسػػط منطقػػة  1995حتجاجػػا عمػػى عػػدـ تنفيػػذ قػػرار االنتشػػار النػػووي فػػي جنيػػؼ، ا
 خالية مف األسمحة النووية. 
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 "إسػرائيؿ"( بصػورة ضػمنية إلػى 30/5وأشار بياف صدر عف الخارجية المصػرية تمقتػو "قػدس بػرس" الثالثػاء )
النووي، وقالت الوزارة فػي  التي ال تؤكد وال تنفي امتالكيا أسمحة نووية ولـ توقع عمى معاىدة حظر االنتشار

 بياف ليا "ال يمكننا االنتظار لألبد لتنفيذ ىذا القرار".
 وطالبت القاىرة الدوؿ األعضاء والوكاالت الدولية "بتحمؿ مسؤوليتيـ لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

 30/4/2013، قدس برس
 

 ائيل"التحقيق بقضية تخابر لحساب "إسر  أبدفي مصر ت نيابة أمن الدولة 49
بػدأت نيابػػة أمػػف الدولػة العميػػا برئاسػة المستشػػار ىشػػاـ القرمػوطي المحػػامي العػػاـ األوؿ،  ”:الخمػػيج“ -القػاىرة 

مػػف داخػػؿ سػػيناء، حيػػث يجػػري المستشػػار شػػادي  "إسػػرائيؿ"التحقيػػؽ فػػي قضػػية تخػػابر عمػػى مصػػر لحسػػاب 
قضػػية، عمػػى أف تعمػػف نيابػػة البرقػػوقي رئػػيس النيابػػة تحقيقػػات موسػػعة مػػع مػػتيـ مصػػري تػػـ ضػػبطو فػػي ىػػذه ال

 أمف الدولة العميا نتائج التحقيقات في تمؾ القضية عقب االنتياء منيا.
 1/5/2013الخميج، الشارقة، 

 
 مميون دوالر 15جديدة لمبنك اإلسالمي لمتنمية في غزة بقيمة  مشاريع 50

رة لقطػاع غػزة مػؤخًرا، خدمة قدس برس: اختتمت بعثة البنؾ اإلسالمي لمتنمية فػي جػدة زيػا -غزة )فمسطيف( 
تخمميا تفقد المشاريع الممولة مف البنؾ، وتوقيع اتفاقيات جديدة لدعـ إعمػار غػزة بقيمػة خمسػة مميػوف دوالر، 

 مميوف دوالر أمريكي. 460فيما بم  إجمالي المشاريع التي يديرىا البنؾ في القطاع نحو 
غػزة "إف ميمػة البعثػة كانػت لمتابعػة سػير العمػؿ وقاؿ الميندس رفعت دياب المنسؽ الميداني لمشاريع البنؾ ب

 في برنامج دوؿ مجمس التعاوف إلعادة إعمار غزة ومشاريع صندوؽ األقصى".
(، أنو جرى توقيع اتفاقيات لبقية المشاريع 4|30وذكر في بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنو، اليوـ الثالثاء )

قطػػاع غػػزة ضػػمف الحزمػػة السادسػػة، باإلضػػافة إلػػى  الممولػػة مػػف برنػػامج دوؿ مجمػػس التعػػاوف إلعػػادة إعمػػار
إطالؽ المشاريع الممولة مف الصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية، ودراسة عدد مف المشاريع المنوي 

 تمويميا مف قبؿ الصندوؽ الكويتي.
مسطينييف "األونروا" واالتفاقيات الموقعة شممت وفؽ دياب، توقيع اتفاقية مع وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الف

مميػػوف دوالر أمريكػػي ضػػمف منحػػة الصػػندوؽ  12إلنشػػاء مػػدارس فػػي قطػػاع غػػزة لمجتمعػػات الالجئػػيف بقيمػػة 
 الكويتي.

كمػػا جػػرى توقيػػع اتفاقيػػة مػػع اليػػالؿ األحمػػر التركػػي بشػػأف تنفيػػذ أعمػػاؿ مشػػروع اسػػتكماؿ تجييػػز مستشػػفى 
 دوالر أمريكي. شيداء األقصى بدير البمح وسط قطاع غزة، بمبم  مميوف

وأوضػػح أنػػو جػػرى توقيػػع اتفاقيػػة مػػع جمعيػػة الرحمػػة لإلغاثػػة والتنميػػة لتنفيػػذ أعمػػاؿ مشػػروع اسػػتكماؿ طػػابؽ 
ألػؼ دوالر أمريكػي. وكػذلؾ توقيػع اتفاقيػة  200لمرعاية األولية فػي عيػادة الرمػاؿ بمدينػة غػزة، بمبمػ  مميػوف و

 1.1" بكمفػػة إجماليػػة CTد جيػػاز األشػػعة المقطعيػػة "مػػع اإلغاثػػة اإلسػػالمية عبػػر العػػالـ لتنفيػػذ مشػػروع توريػػ
 مميوف دوالر أمريكي.

 30/4/2013قدس برس، 
 

 مشروًعا إلعمار قطاع غزة بدعم قطري 23توقيع عقود لتنفيذ  51
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( 4-30وقعػػت المجنػػة القطريػػة إلعػػادة إعمػػار قطػػاع غػػزة، يػػـو األحػػد ): المركػػز الفمسػػطيني لإلعػػالـ -غػػزة 
ف مشاريع إعادة اإلعمار، مف بينيػا المرحمػة الثانيػة والثالثػة لمشػروع شػارع صػالح مشروًعا م 23عقود تنفيذ 

شػراؼ لمشػاريع سػكنية وطػرؽ فرعيػة بكمفػة إجماليػة تبمػ  نجػو  مميػوف  45الديف وتوقيع سبعة عقػود تصػميـ وا 
 دوالر.

د فػػي غػػزة، إف وقػػاؿ المستشػػار خالػػد اإلبػػراىيـ نائػػب رئػػيس لجنػػة إعػػادة إعمػػار غػػزة، خػػالؿ حفػػؿ توقيػػع العقػػو 
 مميوف دوالر. 38إجمالي كمفة عقد تنفيذ المرحمتيف الثانية والثالثة لمشروع شارع صالح الديف تبم  نحو 

مشروعا تبم  نحو ستة مالييف دوالر، فيما تبم  كمفة  21وذكر أف كمفة تنفيذ مشاريع الطرؽ الفرعية وعددىا 
 ي السكنية ما يزيد عمى نصؼ مميوف دوالر.مشروع تسوية أرض مدينة الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثان

مف جيتو، أشار مدير المكتب الفتي لمجنة إعادة اإلعمار أحمد أبو راس إلػى أف توقيػع العقػود المػذكورة جػاء 
 .بعد ستة أشير مف بداية تنفيذ المرحمة األولى مف مشاريع المنحة القطرية

ع ومختمؼ الجيات المسؤولة في القطاع التي سػاعدت وثمف مستوى التعاوف القائـ بيف المجنة وبمديات القطا
 .عمى إنجاح ىذه المشاريع التي وفرت فرص عمؿ آلالؼ العماؿ

 مميوف دوالر. 70ولفت إلى أف إجمالي كمفة تنفيذ ىذا المشروع بكافة مراحمو تصؿ لنحو 
 30/4/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 ة االتجار بالبشرمسؤولييحممون "إسرائيل"  مصريونحقوقيون  52

مسؤولية االتجار بالبشر، وتزعمو لعصػابات دوليػة لممتػاجرة بيػـ،  "إسرائيؿ"حمؿ نشطاء وحقوقيوف مصريوف 
تسػتثمر فقػر الػدوؿ، وخاصػة الػدوؿ  "إسرائيؿ"وأكدوا خالؿ المؤتمر األوؿ لالجئيف بنقابة المحاميف أمس، أف 

ريتريػػا والصػػوماؿ. وقػػاؿ رئػػيس جمعيػػة وتعمػػؿ عمػػى االتجػػار بالبشػػر فػػي دوؿ كإث .اإلفريقيػػة يوبيػػا والسػػوداف وا 
تحػػث مػػواطني مثػػؿ ىػػذه الػػدوؿ  "إسػػرائيؿ"الجيػػؿ الجديػػد لحقػػوؽ اإلنسػػاف بشػػماؿ سػػيناء، حمػػدي العػػزازي، إف 

عمى  الذىاب إلييا بدعوى تعميرىا وتوجييـ إلى الزراعة، مؤكدًا أنػو يجػري اسػتيداؼ أمثػاؿ ىػؤالء والمتػاجرة 
 إلى الدوؿ الغنية. بأعضائيـ وبيعيا

 1/5/2013الخميج، الشارقة، 
 

 فمسطيني -ي نطاق سالم إسرائيمب تبني تبادل أراضالجامعة العربية  باستعداد رحبكيري ي 53
الجامعة العربية  إقرارقاؿ وزير الخارجية األمريكي جوف كيري يـو أمس، الثالثاء، إف : وكاالت –ػرب 48عػػ

قػػد يتعػػيف عمػػييـ مبادلػػة األراضػػي فػػي أي اتفػػاؽ سػػالـ "خطػػوة كبيػػرة جػػدا إلػػى بػػأف اإلسػػرائيمييف والفمسػػطينييف 
 األماـ".

وقاؿ كيري لمصحفييف في مؤتمر صحفي مع وزيػر الخارجيػة األسػباني "ىػذه خطػوة كبيػرة جػدا إلػى األمػاـ... 
سنواصػػؿ السػػير قػػدما، ونحػػاوؿ جمػػع النػػاس عمػػى مائػػدة الحػػوار عمػػى الػػرغـ مػػف الصػػعوبات ومشػػاعر خيبػػة 

  األمؿ في الماضي".
"حينما زرت إسرائيؿ في األياـ األخيرة سألني كثير مف الناس: ماذا سيفعؿ العرب؟ ما ىو الموقؼ  وأضاؼ:

وأضػاؼ: "ولػذلؾ فػإف المجموعػة العربيػة وأرى انػو يجػب شػكرىـ عمػى  العربي مف السالـ فػي ىػذه المرحمػة؟".
 أنيػػػـات المتحػػػدة كوفػػػد لمجامعػػػة العربيػػػة إليضػػػاح رأت أنػػػو مػػػف المناسػػػب المجػػػئ إلػػػى ىنػػػا إلػػػى الواليػػػ ،ىػػػذا

 سيعيدوف إطالؽ مبادرة السالـ العربية".
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 1/5/2013، 48عرب 
 

 ألف الجئ فمسطيني تم تشريدىم داخل سورية 235 وكالة األونروا: ما يقارب 54
 (، الثالثػاءيو بي آي: ناشدت وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئػيف الفمسػطينييف )األونػروا -بيروت 
، كؿ األطراؼ إيقاؼ المعاناة اإلنسانية التي يتسّبب بيا النزاع في سورية، وحػؿ الخالفػات عػف طريػؽ ]أمس[

الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػي سػػػػورية يتعّرضػػػػوف لمقتػػػػؿ "وقالػػػػت فػػػػي بيػػػػاف إف  الحػػػػوار والمفاوضػػػػات السياسػػػػية.
ر فيو النػزاع المسػمح بإربػاؾ مخيمػات الالجئػيف واإلصابة والتشّرد بأعداد أكثر مف قبؿ، في الوقت الذي يستم

. وأعربػت "ألؼ الجئ فمسطيني تـ تشريدىـ داخؿ سػورية 235ما يقارب الػ"، وقدرت أف "في كؿ أرجاء البالد
 26آالؼ فمسػػطيني فػػي  6 حػػواليوالمتعمقػػة بتشػػريد  أمػػستحديػػدًا حيػػاؿ األنبػػاء التػػي تػػـ تأكيػػدىا "عػػف قمقيػػا 

كيمػومترا مػف مدينػة  12 حػواليتؿ، وىو مخػيـ لالجئػيف الفمسػطينييف يقػع عمػى بعػد نيساف )ابريؿ( مف عيف ال
 ."حمب شماؿ سورية

 1/5/2013القدس العربي، لندن، 
 

 حالياغير متاح  يرى أن حل الدولتين فمسطين في المتحدةمقرر األمم  55
زيػارة  أمػسمسػطينية اختتـ مقرر األمـ المتحػدة الخػاص بشػأف حقػوؽ اإلنسػاف فػي األراضػي الف: أنيس محسف

نيسػػػاف الماضػػػي فػػػي  25خاصػػػة إلػػػى لبنػػػاف بػػػدعوة مػػػف "مؤسسػػػة الدراسػػػات الفمسػػػطينية" وقػػػدـ محاضػػػرة فػػػي 
الجامعػة األميركيػة بعنػواف: "إعػادة النظػػر فػي مسػتقبؿ فمسػطيف: أبعػد مػػف اإلجمػاع عمػى الػدولتيف" فػي سػػياؽ 

وختػػاـ زيػػارة فولػػؾ، كانػػت  الفمسػػطينية". "محاضػػرة قسػػطنطيف زريػػؽ" السػػنوية التػػي تنظميػػا "مؤسسػػة الدراسػػات
الموضوعات التي تناوليا فولؾ ، أما في لقاء مصغر مع الصحافييف أمس في مبنى المؤسسة صاحبة الدعوة

 عػػدةفػػي ندوتػػو فػػي الجامعػػة األميركيػػة يػػـو الخمػػيس الماضػػي وفػػي المقػػاء مػػع الصػػحافييف أمػػس، دارت حػػوؿ 
 .ائيمي والموقؼ األميركيػ اإلسر  الصراع الفمسطيني أىميا،محاور 

أف حؿ الدولتيف غيػر متػاح اآلف، كونػو يحتػاج إلػى مػوازيف قػوى مختمفػة، وىػو يشػير إلػى منطقػيف  حيث يرى
لحؿ الدولتيف، متباعديف تماما: منطؽ داعية السػالـ اإلسػرائيمي أوري أفنيػري الػذي تتبنػاه السػمطة الفمسػطينية 

قامػػػة الدولػػػة الفمسػػػطينية عمييػػػا،  1967حتمػػػة منػػػذ العػػػاـ ويػػػدعو إلػػػى انسػػػحاب كامػػػؿ مػػػف كػػػؿ األراضػػػي الم وا 
والثػػػاني الػػػذي يتبنػػػاه الػػػرئيس األميركػػػي بػػػاراؾ أوبامػػػا وىػػػو عبػػػارة عػػػف رجػػػع صػػػدى لمنطػػػؽ رئػػػيس الحكومػػػة 

مجموعػة معػػازؿ فػي مراكػز المػدف الكبػرى فػػي  إلػىاإلسػرائيمية بنيػاميف نتنيػاىو الػذي يحيػػؿ الدولػة الفمسػطينية 
صال كامال لمقدس عف الضفة الغربية ولشماؿ الضفة عف جنوبيا، عبر البناء اإلستيطاني الضفة الغربية، وف

، ومنػع التواصػؿ بػيف الدولػة الفمسػطينية المفترضػة واألردف عبػر التأكيػد عمػى ترتيبػات أمنيػة E1في المنطقػة 
مػػف قبػػػؿ تضػػمف وجػػود إسػػػرائيمي أمنػػي دائػػػـ فػػي غػػػور األردف، بػػؿ ووجػػػود اسػػتيطاني، وىػػػذا مرفػػوض تمامػػػا 

 الفمسطينييف.
 1/5/2013المستقبل، بيروت، 

 
 الفمسطينية غيابيا أمام محاكم السمطة"إسرائيل" سجون ب: محاكمة أسرى حقوقيةمنظمة  56
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كشفت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنسػاف فػي بريطانيػا النقػاب عػف وثػائؽ قالػت بأنيػا : ػ خدمة قدس برس لندف
إلحتالؿ غيابيا أماـ محػاكـ السػمطة الفمسػطينية عمػى نفػس الػتيـ تثبت محاكمة أسرى فمسطينييف في سجوف ا

 التي يحاكموف عمييا أماـ المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية.
(، أنو جرى الحصػوؿ عمػى الئحػة اإلتيػاـ لػدى السػمطة 4|30وقالت المنظمة في تقرير نشرتو اليـو الثالثاء )

يػػػـ اخػػػتالؼ فػػػي المغػػػة وصػػػياغة الػػػتيـ فمػػػدى السػػػمطة فُوجػػػد ىنػػػاؾ تطػػػابؽ الم االحػػػتالؿلػػػدى  االتيػػػاـوالئحػػػة 
 خمية عسكرية. االحتالؿمميشيات مسمحة ولدى 

كمػػػا بينػػػت المنظمػػػة أنيػػػا حصػػػػمت عمػػػى شػػػيادات مػػػف عػػػائالت المعتقمػػػػيف تؤكػػػد أف كػػػؿ مجريػػػات التحقيػػػػؽ 
 ؿ.وتفاصيمو لدى جياز األمف الوقائي جرى مواجية األسرى بيا أثناء التحقيؽ معيـ في سجوف اإلحتال

وأشارت المنظمة في التقرير أنو في أحدى جمسات النظر في قضية أحد األسرى في محكمػة سػالـ العسػكرية 
قضػػػػاء جنػػػػيف ولػػػػدى اطػػػػالع القاضػػػػي عمػػػػى أوراؽ القضػػػػية والئحتػػػػا اإلتيػػػػاـ الصػػػػادرة مػػػػف السػػػػمطة والنيابػػػػة 

تيـ عمػى ذات التيمػة مػرتيف اإلسرائيمية اعتبر أف القضيتيف في كػال المحكمتػيف واحػدة وال يجػوز محاكمػة المػ
 وأمر النيابة بإيجاد مخرج معيف.

نيسػػاف )أبريػػؿ( الجػػاري، نشػػرت محكمػػة بدايػػة قمقيميػػة أربػػع مػػذكرات اسػػتدعاء  15وبينػػت المنظمػػة أنػػو بتػػاريخ 
 .بحؽ  األسرى الفمسطينييف المعنييف في صحيفة الحياة الجديدة

لحقػػوقيـ أثنػػاء التحقيػػؽ تبػػيف أف أحػػد المتيمػػيف وىػػو  الخطيػػرة االنتياكػػاتوأشػػارت المنظمػػة أنػػو عػػالوة عمػػى 
مالؾ عند اعتقالو لدى جياز األمف الوقائي كما ىو ثابت في ممؼ المحكمة كاف طفال حيث انتيكػت حقوقػو 

 كاممة.
 30/4/2013قدس برس، 

 
 ويحث عمى استئناف المفاوضات لزيارة القدس المحتمة بيريز يرحب بدعوة الفاتيكان بابا 57

أعرب البابا فرنسيس خالؿ لقائو الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز في الفاتيكاف أمػس، : أ ؼ ب() – رويترز
بػدعوة مػف الػرئيس « بسػعادة»كمػا رحػب «. قرارات شجاعة الستئناؼ سريع لممفاوضػات»عف أممو في اتخاذ 

 اإلسرائيمي لزيارة القدس المحتمة.
ثػػا مسػػألة اسػػتئناؼ المفاوضػػات لمتوصػػؿ إلػػى حػػؿ يحتػػـر وجػػاء فػػي بيػػاف مػػف الفاتيكػػاف أف البابػػا وبيريػػز بح

وتػـ التطػػرؽ «. التطمعػات المشػروعة لمشػعبيف، وبالتػالي المسػاىمة بشػكؿ حاسػـ فػي سػالـ واسػتقرار المنطقػة»
«. مسألة مدينة القدس، وبعض القضػايا المتعمقػة بالعالقػات بػيف السػمطات والجاليػة الكاثوليكيػة المحميػة»إلى 

في أعماؿ المجنة اإلسرائيمية ػ الفاتيكانية بشأف أمالؾ الكنيسة في األراضي « لتقدـ الممحوظا»ورحب البياف بػ
 المقدسة.

وبحسػػػب «. انتظػػػركـ فػػػي القػػػدس، أنػػػا وكػػػؿ شػػػعب إسػػػرائيؿ»دقيقػػػة،  30وقػػػاؿ بيريػػػز لمبابػػػا، خػػػالؿ لقػػػاء داـ 
رئيس )بيريػػز( بسػػعادة، وىػػو رحػػب بػػدعوة الػػ»المتحػػدث باسػػـ الفاتيكػػاف األب فيػػديريكو لومبػػاردي فػػإف البابػػا 

 «.يرغب في القياـ بزيارة رعوية إلى األراضي المقدسة، لكف لـ يحدد أي مشروع حتى اآلف
 1/5/2013السفير، بيروت، 

 
 " وثورة "المقالع"حماس"إخوان" مصر و" 58

 خميؿ العناني 
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رة المصػرية والتنسػيؽ قبؿ يوميف نشرت صحيفة "المصػري اليػوـ" المصػرية خبػرًا يػوحي بأنػو تػـ التخطػيط لمثػو 
ليا عف طريؽ جماعة "اإلخواف المسمميف" وحركػة "حمػاس" الفمسػطينية. وزعمػت الجريػدة أف لػدييا تسػجيالت 
صػػوتية تمقتيػػا مػػف "مصػػادر" داخػػؿ جيػػاز األمػػف الػػوطني )أمػػف الدولػػة سػػابقًا( تفيػػد بػػأف مكالمػػات ىاتفيػػة بػػيف 

يشبو خطة مسبقة القتحاـ السجوف المصرية أثنػاء قيادي "إخواني" وآخر مف "حماس" قد جرت وتتحدث عما 
الثورة، فضاًل عف التخطيط والمشاركة في االشتباكات التي وقعت أثناء الثورة خاصة خالؿ ما بات ُيعػرؼ بػػ 
"موقعػػػة الجمػػػؿ". واألكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ أف الجريػػػدة تحػػػدثت عػػػف حصػػػوؿ خيػػػرت الشػػػاطر، نائػػػب المرشػػػد العػػػاـ 

تسجيالت مف مقر وزارة الداخمية عف طريؽ رئيس جياز األمف الوطني المواء لجماعة "اإلخواف"، عمى ىذه ال
خالد ثروت. وبعد ساعات مف نشر ىذه األخبار، أعمنت وزارة الداخمية أنيا ال تعمـ شيئًا عمػا نشػرتو الجريػدة 

 ونفت أف تكوف قد قامت بتسميـ أي تسجيالت لمشاطر.
المغويػة، فتمػؾ مسػألة ليسػت بحاجػة إلػى تعميػؽ إذا مػا عرفنػا دعؾ مف مدى سذاجة القصة وتيافتيا وركاكتيػا 

أف ىذا ىػو السػائد اآلف داخػؿ كثيػر مػف أروقػة الصػحؼ المصػرية. بيػد أف مػا يثيػر الشػفقة والغثيػاف حقػًا ىػو 
إصرار الجريدة عمى االستمرار في الترويج لقصتيا باعتبارىا "سبقًا صحافيًا" اتخذت لو عنوانػًا كبيػرًا ال يخمػو 

مغزى سياسي ىو "الشػاطر غيػت". واألمػر ال يتعمػؽ ىنػا بضػعؼ إف لػـ يكػف انعػداـ المينيػة والمصػداقية مف 
فيمػا نشػرتو الجريػدة، فتمػؾ مسػألة أخالقيػػة تتعمػؽ بمػف نشػر الخبػر ومػػف سػمح بنشػره، وال يجػدي معيػا لػػـو أو 

نمػػا األىػػـ ىػػو تمػػؾ الحػػرب الطاحنػػة التػػي تػػدور رحاىػػا بػػيف بقايػػا النظػػاـ ا لقػػديـ الػػذي يحػػاوؿ تجميػػع نصػػح، وا 
ولمممة أوراقو بعد خروج الكثير مف قياداتو السابقة مف السجوف مف جية، وجماعػة "اإلخػواف المسػمميف" التػي 
تتخبط في إدارة شؤوف الحكـ في مصر مػف جيػة أخػرى. وربمػا تػزوؿ الدىشػة إذا مػا عرفنػا أف رئػيس تحريػر 

ف قربػػًا مػػف وزيػػر اإلعػػالـ األسػػبؽ صػػفوت الشػػريؼ الػػذي الجريػػدة كػػاف واحػػدًا مػػف أكثػػر الصػػحافييف المصػػريي
خرج مف السجف قبؿ أسػابيع وىػو ذاتػو نفػس الشػخص الػذي عمػؿ لعقػديف مراسػاًل لػبعض الصػحؼ المصػرية 
مػػف داخػػؿ القصػػر الجميػػوري لمػػرئيس المخمػػوع. وىػػو أيضػػا أحػػد الصػػحافييف "المػػواليف" لمعسػػكر، وىػػـ ُكثُػػر، 

 ة.داخؿ المؤسسات اإلعالمية المصري
بكممػػات أخػػرى، فػػإف "السػػبؽ الصػػحافي" المزعػػـو مػػا ىػػو إال مجػػرد حمقػػة فػػي الصػػراع الشػػرس بػػيف نظػػاـ قػػديـ 
فاسد يأبى الخمود ونظاـ جديد فاشؿ يرفض النصح، وذلؾ عمى حساب أرواح شيداء الثػورة المصػرية ودمػاء 

ويبدو فقر الخياؿ الصحافي  ضحاياىا وشبابيا الذيف خمعوا الطاغية حسني مبارؾ في أقؿ مف ثالثة أسابيع.
والػػدرامي واضػػحًا فػػي ىػػذه القصػػة الوىميػػة. فمػػف جيػػة يتحػػدث الخبػػر عػػف تػػورط عناصػػر مػػف "حمػػاس" فػػي 
معػػارؾ "ميػػداف التحريػػر" التػػي جػػرت أثنػػاء الثػػورة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ "مقػػالع" إللقػػاء الحجػػارة والنيػػراف 

و مػػف طرافػػة لػػيس فقػػط ألف "المقػػالع" ىػػو آلػػة كبيػػرة عمػػى المتظػػاىريف فػػي ميػػداف التحريػػر. وىػػو أمػػر ال يخمػػ
نمػا أيضػا ألف نقمػو ووضػعو فػى ميػداف التحريػر لػـ يكػف  وقديمة كانت تستخدـ في حػروب مػا قبػؿ الحداثػة، وا 
ممكنػػًا مػػف الناحيػػة الفنيػػة والتكتيكيػػة لػػيس فقػػط ألنػػو كػػاف مػػف السػػيؿ اكتشػػافو ورؤيتػػو بمػػؿء العينػػيف ومػػف ثػػـ 

نمػػا أيضػػا ألنػػو لػػـ يكػػف ىنػػاؾ حاجػػة لػػو فػػي عصػػر الرصػػاص والبنػػادؽ والقنابػػؿ.  اصػػطياد مػػف يقػػؼ وراءه، وا 
ومف جية أخرى، فإنو عمى عكس ما أراده ناشر الخبر ومف سّربو مف محاولة تشويو "اإلخواف"، فإنػو أفػادىـ 

 ولى.مف حيث ال يدري حيث مسح عنيـ االنطباع الشائع بالتمكؤ في دعـ الثورة المصرية منذ بداياتيا األ
ذا مػػا وسػػعنا دائػػرة التحميػػؿ فمربمػػا تتضػػح صػػورة الصػػراع أكثػػر. فمػػف جيػػة ال يػػزاؿ الكثيػػر مػػف أبنػػاء مبػػارؾ  وا 
وأعوانو متغمغميف في مؤسسات الدولة العامة والخاصػة وىػـ يػديروف المعركػة اآلف نيابػة عػف الوجػوه القديمػة. 

ؤالء يتعػػاطى مػػع الثػػورة والنظػػاـ الجديػػد وىػػي بالنسػػبة إلػػى كثيػػريف مػػنيـ معركػػة حيػػاة أو مػػوت. فكثيػػر مػػف ىػػ
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بمنطؽ االنتقاـ والثأر. وىـ موجودوف بكثرة في وسائؿ اإلعػالـ ووزارة الداخميػة والمحافظػات والقضػاء وجميػع 
فػػروع البيروقراطيػػة المصػػرية. ومػػف جيػػة ثانيػػة، ال يمكػػف الفصػػؿ بػػيف اشػػتداد المعركػػة بػػيف "اإلخػػواف" والنظػػاـ 

الػػرؤوس الفاسػػدة مػػف السػػجوف ومحاولتيػػا االسػػتثمار فػػي فشػػؿ "اإلخػػواف" وغبػػائيـ القػػديـ وخػػروج الكثيػػر مػػف 
السياسػػػػػي واالسػػػػػتفادة مػػػػػف حالػػػػػة اإلحبػػػػػاط السػػػػػائدة بػػػػػيف كثيػػػػػر مػػػػػف المصػػػػػرييف بسػػػػػبب سػػػػػوء األداء اإلداري 
واالقتصادي. ومف جيػة ثالثػة، فػإف ثمػة تناغمػًا ال تخطئػو العػيف بػيف القصػة الوىميػة التػي نشػرتيا "المصػري 

" وتصريحات محامي الرئيس المخموع عف تورط "اإلخواف" في قتؿ المتظاىريف. وىو أمر يجري الترويج ال يـو
لػػو منػػذ فتػػرة كجػػزء مػػف سػػيناريو واضػػح لالبتػػزاز السياسػػي يصػػب فػػي محػػاوالت التعجيػػؿ بػػاإلفراج عػػف مبػػارؾ 

ة الصػػراع داخػػؿ بعػػض وأبنائػػو. ومػػف جيػػة رابعػػة، فػػإف إقحػػاـ "حمػػاس" فػػي الثػػورة المصػػرية تفػػوح منػػو رائحػػ
األجيػزة السػيادية ومحاولتيػا اسػتخداـ ىػذه الورقػة مػف أجػػؿ الضػغط عمػى "حمػاس" فػي قضػايا أخػرى. فميسػػت 
ىػػذه ىػػي المػػرة األولػػى التػػي يجػػري فييػػا تشػػويو "حمػػاس" أو إقحاميػػا فػػي تفاصػػيؿ الشػػأف السياسػػي المصػػري. 

حمػاس" فػي قتػؿ الجنػود المصػرييف فػي رفػح فقبؿ أسابيع نشػرت إحػدى المجػالت المغمػورة أخبػارًا عػف تػورط "
خالؿ شير آب )أغسطس( الماضي، وذلؾ مف دوف تقديـ أي أدلة عمى ذلؾ ولـ ُيعاقػب المسػؤوؿ عػف نشػر 

 ىذه األخبار الكاذبة.
ما فعمتو جريػدة "المصػري اليػوـ" لػيس فقػط سػقطة مينيػة وأخالقيػة يجػب االعتػذار عنيػا احترامػًا لعقػؿ القػارئ 

نمػػا أيضػػًا عينػػة واضػػحة لحالػػة التسػػييس والصػػراع التػػي تغػػرؽ اإلعػػالـ المصػػري  ولشػػيداء الثػػورة المصػػرية، وا 
سػواء المقػػروء أوالمرئػػي. ومػػف يتػػابع الكثيػػر مػػف الصػػحؼ والفضػػائيات المصػػرية يكتشػػؼ أنيػػا لػػـ تعػػد تقتصػػر 

نما باتت طرفػًا أصػياًل فػي الصػراع السياسػي الػر  اىف. فػي حػيف فقط عمى نشر اإلشاعات واألخبار الكاذبة، وا 
تحّوؿ كثير مف مالكييا ورؤساء تحريرىا إلى زعماء سياسييف أقوى مف رؤسػاء األحػزاب السياسػية. وال غرابػة 
في أف كثيريف منيـ قد باتت لديو امبراطوريات ماليػة ومصػالح اقتصػادية وسياسػية بعضػيا يشػوبو الفسػاد لػذا 

 يحاوؿ حمايتيا مف خالؿ أدواتو اإلعالمية.
كػػف إغفػػاؿ مسػػؤولية "اإلخػػواف" فػػي مػػا يحػػدث اآلف وذلػػؾ سػػواء بسػػبب فشػػميـ فػػى إدارة الدولػػة بعػػد قطعػػًا ال يم

الوصوؿ الى السمطة، أو بسبب بطػئيـ فػى تحقيػؽ أىػداؼ الثػورة. بيػد أنػو حتػى لػو كػاف "اإلخػواف" قػد نجحػوا 
نظػاـ الجديػد أيػًا كػاف مػف فإف مشكمة "بارونات" اإلعالـ الجديد ىي أبعد مف "اإلخواف". إنيا مع الثورة ومع ال

يمثمو. يقوؿ الفيمسوؼ األلماني نيتشو "لست منزعجًا ألنؾ كذبت عمي، لكنني منزعج ألننػي لػف أصػدقؾ بعػد 
ىػػذه المػػرة"، وىػػي مقولػػة يبػػدو أف اإلعػػالـ المصػػري قػػد بػػات بحاجػػة إلػػى وضػػعيا نصػػب عينيػػو كػػي يحػػتفظ 

 بمصداقيتو أماـ نفسو وأماـ العالـ.
 بريطانيا.-مصري، جامعة دورىام* كاتب وأكاديمي 

 1/5/2013، الحياة، لندن
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بينما تنشغؿ المنطقة بتطورات االزمتيف السورية والعراقية، يعكؼ جوف كيػري وزيػر الخارجيػة االمريكػي عمػى 
مػػع المطالػػب والتصػػورات  وضػػع خطػػة لمسػػالـ لمصػػراع العربػػي ػ االسػػرائيمي تتطػػابؽ فػػي نسػػختيا االوليػػة،

 االسرائيمية.
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الػػػوزير كيػػػري بػػػات يتبنػػػى السػػػالـ االقتصػػػادي الػػػذي طرحػػػو، ويسػػػتمر فػػػي طرحػػػو، رئػػػيس الػػػوزراء االسػػػرائيمي 
بنيػػاميف نتنيػػاىو، وتػػتمخص مالمحػػو فػػي ضػػخ مميػػارات مػػف االسػػتثمارات فػػي االقتصػػاد الفمسػػطيني النعاشػػو، 

االمريكية الكبرى، مثؿ كوكا كوال لمعب دور كبير فػي ىػذا وخمؽ فرص لمعاطميف عف العمؿ، وحث الشركات 
 الصدد.

االمريكيػػوف يتحػػدثوف ايضػػا عػػف مشػػاريع سياسػػية موازيػػة، دوف اف يكشػػفوا عػػف اي مػػف تفاصػػيميا، ويحػػاولوف 
اصػػدقائيـ العػػرب الزائػػد عػػف الحػػد، مػػف اجػػؿ تمريػػر مثػػؿ ىػػذه المشػػاريع والحصػػوؿ عمػػى ’ اعتػػداؿ‘اسػػتغالؿ 

 غطاء شرعي ليا.
مبادرة السالـ العربية، ’ تحريؾ‘وزراء الخارجية العرب الذيف ذىبوا الى واشنطف قبؿ بضعة اياـ تحت عنواف 

قدموا تنازال كبيرا لـ يطمب منيـ، وقبؿ استئناؼ المفاوضػات او حتػى رد االعتبػار الػى مبػادرة السػالـ العربيػة 
 ليا.وجرى استجداء اسرائيؿ اكثر مف مرة لقبو  2002التي صدرت عاـ 

التنازؿ الذي نتحدث عنو ىو قبوؿ وفد الجامعة العربية بتبادؿ اراض بيف االسرائيمييف والفمسطينييف في حػاؿ 
 التوصؿ الى اي تسوية مف خالؿ المفاوضات التي يمكف اف تستأنؼ قريبا برعاية امريكية.

، واثنػػاء المفاوضػػات مػػع وقػػد يجػػادؿ بعػػض اعضػػاء الوفػػد العربػػي بػػاف ىػػذا لػػيس تنػػازال، فالسػػمطة الفمسػػطينية
حكومػػػػة اييػػػػود اولمػػػػرت قبمػػػػت بمبػػػػدأ تبػػػػادؿ االراضػػػػي فػػػػي حػػػػدود اربعػػػػة فػػػػي المئػػػػة، اي اف تضػػػػـ السػػػػمطات 
االسػػػػرائيمية المسػػػػتوطنات فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة مقابػػػػؿ تعػػػػويض الفمسػػػػطينييف بػػػػاراض مماثمػػػػة مػػػػف االراضػػػػي 

 .1948الفمسطينية المحتمة عاـ 
الشػكؿ، ولكػف االعتػراض عميػو مػف حيػث المضػموف، فػالقبوؿ بالمبػدأ ال اعتراض عمى ىػذا الجػدؿ مػف حيػث 

ىػػو مقدمػػة لمتسػػميـ باالسػػتيطاف االسػػرائيمي فػػي القػػػدس المحتمػػة، والموافقػػة عمػػى المشػػاريع االسػػتيطانية التػػػي 
 اقيمت مف اجؿ خنقيا، وعزليا عف الضفة الغربية، وطمس ىويتيا العربية االسالمية.

قبػػؿ السػػيدة تسػػيبي ليفنػػي وزيػػرة العػػدؿ والمكمفػػة بممػػؼ المفاوضػػات فػػي الحكومػػة الترحيػػب الحػػار والسػػريع مػػف 
ىذه خطوة ميمة بالتأكيد، وارحب بيػا، فاسػرائيؿ تبحػث ‘االسرائيمية، يعكس حجـ ىذا التنازؿ فقد قالت حرفيا 

 ?.2010عف اي طريقة لكسر الجمود في محادثات السالـ المتعثرة منذ ايموؿ )سبتمبر( 
الحرص المفاجئ والحمائمي مف قبؿ جامعة الدوؿ العربية عمػى التسػوية واسػتئناؼ المفاوضػات  نستغرب ىذا

وتقػػديـ تنػػازالت مسػػبقة السػػرائيؿ، وىػػي التػػي تػػدرؾ جيػػدا اف اسػػرائيؿ لػػـ تقػػدـ تنػػازال واحػػدا ولػػو شػػكميا لمعػػرب، 
 وترفض القبوؿ بمبادرتيـ، بؿ وتتعاطى معيا بكؿ احتقار.

فمسطينية تمتـز الصمت، وىػو صػمت الموافػؽ عمػى مثػؿ ىػذه المشػاريع والتحركػات مف المؤسؼ اف السمطة ال
التي قػد تكػوف مقدمػة لتحويػؿ القضػية الفمسػطينية الػى قضػية اقتصػاد ووظػائؼ وطػرؽ، وليسػت قضػية شػعب 

 مضطيد يريد استعادة ارضو وقياـ دولتو المستقمة عمى كؿ اراضيو المحتمة.
 1/5/2013، القدس العربي، لندن

 
 وال االعتراف بشعب فمسطينيأنبغي ي 60

 شاؤوؿ اريئيمي
إف رؤسػػاء االدارة االمريكيػػة حػػائروف فػػي ىػػذه االيػػاـ فػػي شػػأف أىػػداؼ القمػػة الرباعيػػة لتجديػػد التفػػاوض بػػيف 
اسػػرائيؿ وفمسػػطيف. اذا كػػاف اليػػدؼ النيػػائي لمتفػػاوض ىػػو انشػػاء دولػػة الشػػعب الفمسػػطيني الػػى جانػػب دولػػة 

ب قبؿ ذلؾ أف يواجيوا خططا وتصريحات مف ناس في الحياة العامة االسرائيمية الشعب الييودي فمف المناس



 
 

 

 

 

           33ص                                    2846العدد:                1/5/2013األربعاء  التاريخ:

تتعمػػػؽ بالشػػػعب الفمسػػػطيني، تشػػػيد عمػػػى اف كثيػػػريف منػػػا مػػػا زالػػػوا لػػػـ يعترفػػػوا بوجػػػود شػػػعب فمسػػػطيني واحػػػد 
 ويعاممونو باعتباره مجموعة جماعات ذات ىوية قومية وسياسية مختمفة.

آالؼ الفمسطينييف الذيف يعيشوف في المنطقة )ج( والذيف يمتحف الوزير تتألؼ المجموعة االولى مف عشرات 
فػي المئػة مػف  60عمػى صػورة ’ منحػة’نفتالي بينيت ىويتيـ مثال بحسب عالقة الكمفة والفائػدة بػيف عػددىـ و

مساحة الضفة ُفرض عمييـ اف يمنحوىا السرائيؿ. وتشتمؿ المجموعة الثانية عمى الفمسطينييف في غزة الذيف 
، "دولػة حمػاس"يوجد بيننا مف يتجاىمونيا كالوزير موشػيو أرغػاس سػكانيا وقوميػا وسياسػيا ويفضػموف تسػميتيا 

لتسػػوي  ضػػـ الضػػفة فقػػط. والثالثػػة ىػػـ الفمسػػطينيوف فػػي الضػػفة الػػذيف يوجػػد مػػف يػػدعوف، كعضػػو الكنيسػػت 
 مع إخوتيـ في االردف.’ توحيدىـ‘السابؽ أريو الداد الى 
ألفػػا مػػف سػػكاف شػػرقي القػػدس، ويوجػػد مػػف يؤمنػػوف بيننػػا بالنسػػبة الػػييـ مثػػؿ  350لرابعػػة وُيعػػد فػػي المجموعػػة ا
ستبقى الى األبد عاصمة اسرائيؿ وسيصبحوف فػي ’ القدس الموحدة‘العالـ أف ’ تعويد‘الوزير لبيد بأنو يجب 

ا مػػف يرفضػػوف اطارىػا مػػواطنيف اسػػرائيمييف دفعػػة واحػدة. والمجموعػػة الخامسػػة ىػػي الالجئػػوف الػذيف يوجػػد بيننػػ
، ألنيػػـ عػػػرب وأصػػػبحوا 1967حقيػػـ حتػػػى فػػي العػػػودة الػػػى الدولػػة الفمسػػػطينية التػػػي ستنشػػأ بحسػػػب خطػػػوط 

يعيشوف في أوطاف عربية. والمجموعػة االخيػرة ىػي الفمسػطينيوف فػي اسػرائيؿ الػذيف يعػامميـ كثيػروف كعضػو 
 إال بنسب تكاثرىـ. الكنيست افيغدور ليبرماف عمى أنيـ ضيوؼ في دولتيـ ووطنيـ وال ييتموف

إف ىذا التصور الذي يرى الفمسطينييف أفرادا بال ىوية جماعية موزعوف في مجموعات مختمفة، وليسوا شػعبا 
 لو حؽ في تقرير المصير، وىي التي انشأت الصراع في الحقيقة.

شػػعب فػػي  إف معارضػة الفمسػػطينييف لتصػػريح بمفػور وكتػػاب االنتػػداب نشػػأ فػي األسػػاس ألنػػو لػػـ ُيعتػرؼ بػػأنيـ
 ’.طوائؼ غير ييودية‘البمد الذي كانوا أكثرية مطمقة فيو بؿ ُعرفوا بطريقة السمب أنيـ 

بػػػو  1947سػػػنة نضػػػاؿ الػػػى اف اعترفػػػت الحركػػػة الصػػػييونية فػػػي سػػػنة  25احتػػػاج الشػػػعب الفمسػػػطيني الػػػى 
حكػـ الػذاتي، ولػـ مف المؤكد انو يوجد لمسكاف العرب في البالد حؽ في تقريػر المصػير وال‘وبحقوقو القومية. 

الػػى وزيػػر الخارجيػػة  1947، كتػػب بػػف غوريػػوف فػػي شػػباط ’يخطػػر ببالنػػا أف نظمميػػـ ىػػذا الحػػؽ أو نقمػػؿ منػػو
مسػػتقمة الػػى جانػػب ’ دولػػة عربيػػة‘البريطػػاني، وبعػػد ذلػػؾ بتسػػعة اشػػير اسػػتقر رأي االمػػـ المتحػػدة عمػػى انشػػاء 

 الدولة الييودية.
فمسطينييف باستقرار رأييـ عمى رفض خطة التقسػيـ والغائيػا بػالقوة إف الخطأ االخالقي والتاريخي والسياسي لم

)الذي جاء بعد ذلؾ( أصبح حجر الزاوية في الموقؼ  194نفاىـ بمرة واحدة عف مكانتيـ القومية. إف القرار 
الفمسطيني، ُرفض في البداية ألنو عامؿ الفمسطينييف عمى أنيػـ الجئػوف أفػراد دونمػا أي ِذكػر لحقػوؽ قوميػة. 

 حيث ظيروا في مادة الالجئيف فقط. 242وكذلؾ بالنسبة لمقرار 
، بعػػد اربعػػيف سػػنة كفػػاح مسػػمح فشػػؿ، كػػاف االعتػػراؼ بحػػؽ اسػػرائيؿ فػػي الوجػػود فػػي حػػدود آمنػػة 1988فػػي 

سػػنة  24معتػػرؼ بيػػا ىػػو الػػذي أعػػاد الػػى الفمسػػطينييف االعتػػراؼ بحقيػػـ فػػي دولػػة مسػػتقمة، لكػػف احتػػيج الػػى 
كثػر الػدوؿ االعضػاء فػي االمػـ المتحػدة بػذلؾ. إف حقيقػة اف جػزء مػف قػادة الشػعب كاممة اخرى كي تعتػرؼ أ

الييػػودي الػػذي كػػاف مفرقػػا مئػػات السػػنيف لكنػػو ظػػؿ يػػرى نفسػػو فػػي جميػػع امػػاكف شػػتاتو شػػعبا واحػػدا لػػو حػػؽ 
طبيعػػػي فػػػي تعريػػػؼ المصػػػير ويرفضػػػوف االعتػػػراؼ بشػػػعب فمسػػػطيني واحػػػد ويفضػػػموف أف يػػػروه مجموعػػػات 

ة محزنػة. وعمػى ذلػؾ ولكػي يكػوف لمقمػة المخطػط ليػا احتمػاؿ اف تحػرز ىػدفيا ينبغػػي اف منفصػمة، ىػي حقيقػ
 يبدأ االمريكيوف تجديد االعتراؼ المتبادؿ بيف الشعبيف.

 30/4/2013ىآرتس 
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 1/5/2013، القدس العربي، لندن
 

  جديد في النضال الفمسطيني  قياسيرقم  61
 فيصؿ جموؿ

إلػى ” اإلسػرائيمية“سػقؼ اإلضػراب السياسػي الفمسػطيني فػي السػجوف رفع السجيف الفمسطيني سامر العيساوي 
القمة، اذ تمكف مف انتزاع تنازؿ صػييوني غيػر مسػبوؽ بالموافقػة عمػى كػؿ مطالبػو ومػف أبرزىػا اإلفػراج عنػو 
والعػودة إلػػى داره مػػف حيػث اعتقػػؿ فػػي القػػدس. والػراجح أف أحػػدًا مػػف السػػجناء الفمسػطينييف بعػػد العيسػػاوي لػػف 

 في إضراب مفتوح عف السقؼ الذي رسمو وكاد يفقد حياتو مف أجؿ تثبيتو.يتنازؿ 
وقبؿ التوسع في قراءة تجربة ىػذا المناضػؿ اليسػاري التػي اسػتأثرت باىتمػاـ دولػي والوقػوؼ عنػد دالالتيػا، ال 

، وحكـ بتيمة االنتماء إلى الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف 2003بد مف اإلشارة إلى أنو اعتقؿ في العاـ 
عميو بالسجف لمدة ثالثيف عامًا، بيد أف حركة حماس أدرجت اسمو فػي صػفقة الجنػدي األسػير غمعػاد شػاليط 

متذرعػة بتيمػة السػفر إلػى الضػفة  2012وأفرج عنو لتعيػد السػمطات الصػييونية اعتقالػو فػي يوليو/تمػوز عػاـ 
القػدس وغيرىػا مػف أراضػي فمسػطينيي  الغربية مف أجػؿ االتصػاؿ بناشػطيف فييػا، وأنػو ال حػؽ لػو بالتنقػؿ بػيف

الضػػفة، وحكػػـ عميػػو بالسػػجف عشػػريف عامػػًا فػػرد عمػػى الحكػػـ بػػإعالف إضػػراب مفتػػوح عػػف الطعػػاـ فػػي شػػير 
أغسطس/آب أي بعػد أسػابيع قميمػة مػف صػدور الحكػـ وقضػى األسػابيع الثالثػة األخيػرة مػف إضػرابو مػف دوف 

يومػػًا وىػػي فتػػرة طويمػػة جػػدًا فػػي تػػاريخ  211ًا امتػػد ؿ أف يتنػػاوؿ المػػاء، عممػػًا أف امتناعػػو عػػف الطعػػاـ مضػػرب
االضػػرابات عػػف الطعػػاـ، ال بػػؿ يػػذىب بعػػض العػػارفيف إلػػى القػػوؿ إنػػو أطػػوؿ إضػػراب عػػف الطعػػاـ فػػي تػػاريخ 

 القضية الفمسطينية.
كانػت قػد عرضػت اإلفػراج عػف العيسػاوي فػي مناسػبات مختمفػة وبشػروط ” اإلسرائيمية“يذكر ىنا اف السمطات 

فضًا باتًا مف بينيا عرض يقضي بعزلو فػي قطػاع غػزة لمػدة عشػر سػنوات يعػود بعػدىا إلػى القػدس، رفضيا ر 
وعرض آخر بالسفر إلى أية دولة أجنبية يريدىا، والعرض الثالث أف يمضي عقوبة عشر سنوات في السجف 

مػى عودتػو إلػى ع” اإلسػرائيمية“يعود بعدىا إلى القدس، لكنو رفض كؿ ىذه العروض إلى أف وافقت الحكومػة 
أىمو في القدس، لكف بعد أف يمضي ثمانية أشير فقط في السجف مف أصػؿ محكوميتػو الممتػدة إلػى عشػريف 

 عامًا.
ولعػػػؿ مػػػف المفيػػػد إلقػػػاء الضػػػوء عمػػػى بيئػػػة العيسػػػاوي الشخصػػػية التػػػي تفسػػػّر إلػػػى حػػػد مػػػا الكثيػػػر مػػػف أفعالػػػو 

فػػي كنػؼ عائمػة مناضػمة بجميػع أفرادىػػا،  وتصػميمو، فقػد ولػد فػي ظػػؿ االحػتالؿ وغطرسػتو أواخػر السػبعينات
وكاف جده مف أوائؿ المنضميف إلى منظمة التحرير الفمسطينية، وتعرض أبواه لالعتقاؿ في مطمع السبعينات 

وتعػػػرض مجمػػػوع إخوتػػػو السػػػتة  1994واستشػػػيد شػػػقيقو األكبػػػر فػػػي سػػػياؽ مجػػػزرة الحػػػـر اإلبراىيمػػػي العػػػاـ ،
 النضاؿ مف أجؿ فمسطيف يكاد يكوف الشغؿ الشاغؿ الوحيد لمعائمة. لالعتقاؿ في فترات مختمفة، ما يعني أف

 أما عف دالالت تجربة العيساوي فيمكف الوقوؼ عند العناصر اآلتية:
* أواًل: بػػرىف بتصػػميمو واسػػتعداده لمتضػػحية بحياتػػو أف العػػدو يمكػػف أف ُيقيػػر لػػيس فقػػط فػػي أرض المعركػػة، 

نمػػػا أيضػػػًا فػػػي النضػػػاؿ المػػػدني، وبالتػػػالي  فيػػػو ينتمػػػي إلػػػى الجيػػػؿ الجديػػػد المقػػػاـو فػػػي غػػػزة وجنػػػوب لبنػػػاف وا 
 تمو التراجع.” إسرائيمي“والفضاء االفتراضي الذي ماانفؾ يتقدـ في مقاومتو مقابؿ تراجع 
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* ثانيػػًا: راىػػف العيسػػاوي فػػي اإلضػػراب المػػدني عمػػى مػػا راىنػػت عميػػو المقاومػػة فػػي العمػػؿ المسػػمح، فقػػد رسػػـ 
كمػا ” إسرائيؿ“أجمو، ورفض التنازؿ بأية صورة مف الصور، فكاف أف تراجعت مطمبًا وصمـ عمى الموت مف 
 تراجعت في غزة وجنوب لبناف.

* ثالثػػًا: اسػػتخدـ بنجػػاح قضػػية القػػدس حيػػث يسػػكف وجعميػػا مطمبػػًا رمزيػػًا، األمػػر الػػذي سػػاعده عمػػى كسػػب 
تحوؿ إلػى وسػيمة قيػاس تعاطؼ إسالمي كبير، فضاًل عػف التعػاطؼ العربػي والػدولي، والػراجح أف قضػيتو سػت

 اضافية لمدى تمسؾ الفمسطينييف بعاصمتيـ المقدسة.
* رابعًا: لقد كشؼ النقاب عف أف الفمسطينييف يربحوف دائمًا فػي مقػاومتيـ خػارج نطػاؽ السػمطة الفمسػطينية، 

أجػؿ  ال بؿ يمكف القوؿ إف مسؤولي السمطة لـ يعبأوا بو ولـ يصدروا نداءات ولـ يجروا اتصاالت حثيثػة مػف
 إطالؽ سراحو.

* خامسػػًا: لقػػد صػػار العيسػػاوي رمػػزًا فمسػػطينيًا ومصػػدرًا مػػف مصػػادر القػػوة الفمسػػطينية، وبالتػػالي صػػار لزامػػًا 
عمى حماس وفتح وسػائر التنظيمػات المقاومػة بػذؿ جيػود اسػتثنائية حتػى ال يعمػد الصػياينة إلػى اغتيالػو فػي 

، وقػػد نقػػؿ مػػؤخًرا إلػػى مستشػػفى صػػييوني آخػػر يتمتػػع السػػجف إىمػػااًل أو عمػػدًا، خصوصػػًا أنػػو ضػػعيؼ البنيػػة
 بسمعة سيئة لمغاية في ذاكرة السجناء الفمسطينييف.

لقػػد رسػػـ العيسػػاوي بتصػػميمو الشخصػػي سػػقفًا جديػػػدًا فػػي النضػػاؿ الفمسػػطيني وحقػػؽ انتصػػارًا كبيػػرًا لمقضػػػية 
كف السجاف الصػييوني مػف الفمسطينية، والمطموب مف رفاقو السير عمى خروجو مف السجف حيًا حتى ال يتم

 ىزيمتو بوسائؿ قذرة بعد أف فشؿ في كسر إرادتو عمى مسرح المواجية.
 1/5/2013الخميج، الشارقة، 

 
سرائيلأميركا  62  دور جديد؟ :وا 

 نيمة الشياؿ
كطفػػؿ "مػػدلؿ" )بمعنػػى فسػػاده(، نالػػت إسػػرائيؿ كػػؿ مػػا نالػػت مػػف األسػػمحة األميركيػػة الجديػػدة، ولكنيػػا ليسػػت 

يي تريد تمؾ القنبمػة القػادرة عمػى اختػراؽ التحصػينات العميقػة وتػدميرىا. اسػميا باالنكميزيػة يػدؿ راضية بعد. ف
يقػػوؿ المسػػؤولوف اإلسػػرائيميوف، إنيػػا وحػػدىا التػػي يمكنيػػا  Massive Ordnance Penetratorعمػػى وظيفتيػػا: 

دميره. يجيػبيـ األب قدـ تحت جبؿ قػرب قػـ وتػ 200الوصوؿ إلى موقع "فوردو" اإليراني المدفوف عمى عمؽ 
" العمالقػػة 2الحػػائر: أنػػتـ ال تممكػػوف الطػػائرة القػػادرة عمػػى حمػػؿ ىػػذه القنبمػػة ىائمػػة الػػوزف، فوحػػدىا طػػائرة "بػػي 

يمكنيا ذلؾ. ولكنيـ يضربوف األرض بأقداميـ ويزعقػوف: نريػدىا! ويكػاد يكػوف كػؿ مػا نػالوه يتحػوؿ تافيػًا فػي 
 نظرىـ مف دونيا.

لػػيس تافيػػًا. حصػػمت عمػػى طػػائرات تقمػػع وتيػػبط عموديػػًا كػػالييمكوبتر، ولكنيػػا تمتمػػؾ  ومػػا نالتػػو إسػػرائيؿ مػػؤخراً 
. وحصمت عمى طائرات أخرى تسمح بتزويد مقاتالتيا V22 Osprayسرعة وصفات الطائرات القتالية. اسميا 

ورية بػػػالوقود فػػػي الجػػػو، فػػػي الػػػرحالت الطويمػػػة ليػػػذه األخيػػػرة. ويقػػػاؿ كمثػػػاؿ، بػػػال تحفػػػظ وال ِعقػػػد، إنيػػػا ضػػػر 
لميمات "تخص إيراف". وحصمت عمى غيرىا وغيرىا... وىذه كميا، أعمف عنيا األسبوع الفائت في تؿ أبيب، 
أثناء زيارة وزير الدفاع األميركي شاؾ ىاغؿ. وىي تتوج مفاوضات استمرت عامًا كاماًل، أدارىا وزير الدفاع 

لقػػػػاًء! عػػػػدا  12مي السػػػػابؽ إييػػػػود بػػػػاراؾ: األميركػػػػي السػػػػابؽ ليػػػػوف بانيتػػػػا مػػػػع نظيػػػػره وزيػػػػر الػػػػدفاع اإلسػػػػرائي
االتصػػاالت الياتفيػػة وحركػػة المسػػاعديف. كػػاف األمػػر يتعمػػؽ بنوعيػػة األسػػمحة ولػػيس بالمبػػدأ ذاتػػو. وقػػد جػػػاء 
ىاغؿ، الذي تكرىو إسرائيؿ مذ عارض الحرب عمى العراؽ، ليثبت أواًل أف مزاجو أو مواقفو، عمػى فػَرض، ال 



 
 

 

 

 

           36ص                                    2846العدد:                1/5/2013األربعاء  التاريخ:

األميركية، ليس مع سمفو بانيتا، بؿ مع سياسة سمؼ الرئيس االميركػي نفسػو.  يعرقالف االستمرارية في الدولة
مميػػػػار دوالر  30، أيػػػػاـ بػػػػوش اإلبػػػػف، وىػػػػي عينػػػػت مبمػػػػ  2007فأوبامػػػػا ينفػػػػذ "مػػػػذكرة التفػػػػاىـ" المقػػػػرة عػػػػاـ 

. والخاصػية التػي ال تطػاؿ سػوى إسػرائيؿ 2018-2009كمساعدات عسكرية أميركية إلسرائيؿ لمفترة مػا بػيف 
دوف أي بمد آخر في العالـ، ىي أف كامؿ "ثمف" تمؾ األسػمحة والػذخائر والتجييػزات، تسػدده إسػرائيؿ مػف مف 

مميػػػارات دوالر سػػػنويًا. وقػػػد أقػػػر الكػػػونغرس  3مسػػػاعدات ماليػػػة أميركيػػػة مخصصػػػة لمجانػػػب العسػػػكري، تبمػػػ  
اد وأقػر المبمػ  السػنوي الجديػد مذاؾ، وكؿ عاـ، مبم  المميارات الثالثة، برغـ األزمة االقتصادية الطاحنة، وع

 في الميزانية الداخمية لمبالد. 2012عاـ 
وإلسػػػرائيؿ أاّل تنفػػػػؽ كػػػؿ المبمػػػػ  عمػػػى شػػػػراء السػػػالح األميركػػػػي، وأف تخصػػػص جػػػػزءًا منػػػو لتطػػػػوير برامجيػػػػا 
ف العسكرية الذاتية. وىذا استثناء آخر ال يػنعـ بمثمػو أي بمػد فػي العػالـ، حيػث َمػف ينػاؿ مسػاعدة أميركيػة يكػو 

ممزمًا بصرفيا كميا عمى شػراء األسػمحة مػف الواليػات المتحػدة نفسػيا. وكمثػاؿ عمػى االسػتثناء، ولقياسػو، ففػي 
األسػػبوع الماضػػي ذاتػػو، تقػػَرر أف تػػزود واشػػنطف حمفاءىػػا الخميجيػػيف باألسػػمحة القػػادرة عمػػى مواجيػػة الخطػػر 

(، وصػػػواريخ مناسػػػبة، 2010فػػػي " جديػػػدة )صػػػفقة أقػػػرت 15اإليرانػػػي إيػػػاه. فمنحػػػت السػػػعودية طػػػائرات "أؼ 
" وصػػػػواريخ، وأقػػػػر تػػػػدريب طيارييػػػػا عمػػػػى يػػػػد خبػػػػراء أميركػػػػاف. 16ومنحػػػػت اإلمػػػػارات طػػػػائرات فػػػػالكوف "أؼ 
 مميارات دوالر ثمف ىذا المغمؼ. 5اإلمارات مثاًل تدفع مف جيبيا و"كاش" 

بع! ولكنػو يقػوؿ أيضػًا إف يقوؿ الوزير ىاغؿ إف بالده معنية بتطوير قدرات دوؿ الخميج بمواجية إيراف. بػالط
األسمحة الممنوحة إلسرائيؿ لـ تخرج سابقًا مف الواليػات المتحػدة. واألىػـ، يوضػح ىاغػؿ، أف إسػرائيؿ "كدولػة 
سيادية"، ليا الحؽ فػي اتخػاذ "قرارىػا السػيادي" بالػدفاع عػف نفسػيا. وقبػؿ الزيػارة األميركيػة بأيػاـ، كػاف الػوزير 

ؿ، فيقو  ؿ إف إسرائيؿ ليسػت قائػدة الحػرب عمػى إيػراف )بػالطبع!(، بػؿ ىػو العػالـ بأسػره، اإلسرائيمي يعالوف ييوِّ
ولكنيا قد تضطر إلى خوضيا لوحػدىا. وقػاؿ أيضػًا فػي تفسػير ذلػؾ اسػتراتيجيًا إف "حػرب االسػتقالؿ لػـ تنتػو 

التطػورات بعد"، أي أف إسرائيؿ لـ تتمكف بما فيو الكفاية، بمػا يرضػييا. وبػيف ىػذه والسػيادية تمػؾ، يقػع خطػر 
المحتممة، ولو أف ىجومًا إسرائيميًا عمى إيراف مستبعد، حاليػًا عمػى األقػؿ، وذلػؾ ألف يعػالوف نفسػو قػاؿ أيضػًا 
ف الحػرب الػدائرة فػي سػوريا مػثال تحتمػؿ أخطػارًا، ولكنيػا  إف الدوؿ في المنطقة منشػغمة بنفسػيا وبمشػاكميا، وا 

 باالنشغاؿ الداخمي. "توفر أيضًا فرصًا"، ىي تحديدًا وليدة ذلؾ الغرؽ
اإلسرائيمي عمى مبم  اقتراب إيراف مف حيازة القػوة النوويػة قائمػًا. وفيمػا تبػال  تػؿ  -ما زاؿ الخالؼ األميركي 

أبيػػب وتشػػدد عمػػى الخطػػر الوجػػودي عمييػػا "وعمػػى الشػػرؽ األوسػػط وعمػػى العػػالـ المتحضػػر"، تحػػافظ واشػػنطف 
محة متطػػورة إلسػػرائيؿ، )مػػا عػػدا تمػػؾ القنبمػػة!(، وتػػوحي عمػػى رباطػػة جأشػػيا. ولكنيػػا بػػرغـ ذلػػؾ تفػػرج عػػف أسػػ

ف كانػػت تعمػف أنيػػا تدعمػػو أيػًا يكػػف. ويجسػد ىػػذا المشػػيد  باسػتقالؿ القػػرار اإلسػرائيمي الصػػائب بيػػذا الشػأف، وا 
الواقػػع الػػراىف عمػػى مسػػتويات متعػػددة. فالواليػػات المتحػػدة التػػي قػػررت مػػا يمكػػف نعتػػو باالنكفػػاء، متخميػػة عػػف 

ظيف الجدد في إعادة صوغ كؿ العالـ بالتفصيؿ وبسرعة، )وىو تخؿ جاء بسبب النتائج الكارثية أحالـ المحاف
ليذه السياسة وفشميا، وبسبب األزمة االقتصادية العاصفة(، مضػطرة بػرغـ ذلػؾ إلػى تعػديؿ، ولػو جزئيػًا، فػي 

ألؼ جندي  20وىي تُبقي  األولويات اإلستراتيجية التي حددتيا )آسيا/المحيط الباسيفيكي، بمواجية الصيف(.
عمى أىبة االستعداد لمتدخؿ، لو سارت األمور عمى غير ما تطيؽ فػي منطقتنػا. ولكنيػا مػف جيػة ثانيػة تعيػد 
تعريػػؼ وظيفػػة إسػػرائيؿ بعػػدما انكشػػفت فػػي السػػنوات الماضػػية حػػدود قػػدراتيا، مػػف أنيػػا ال يمكنيػػا منػػع حػػدوث 

جػػة لػػدورىا قػػد خبػػت نتيجػػة انييػػار االتحػػاد السػػوفياتي، تطػػورات غيػػر مناسػػبة، وقبػػؿ ذلػػؾ بعػػدما بػػدا أف الحا
 ونتيجة ثقؿ الحضور األميركي الواسع والمباشر في المنطقة، وتحديدًا في أفغانستاف والعراؽ.
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نوعيػػة السػػالح الممنػػوح اليػػـو إلسػػرائيؿ، والتصػػريحات السياسػػية المصػػاحبة لػػو يقػػوالف إنػػو، فػػي ظػػؿ مػػا يبػػدو 
بب الحػػػرب الػػػدائرة فػػػي سػػػوريا وتػػػداعياتيا المحتممػػػة، فػػػإف إلسػػػرائيؿ دورًا كفوضػػػى محتممػػػة فػػػي المنطقػػػة بسػػػ

متجػػػددًا. وعميػػػو فيػػػي ُتمػػػنح تقنيػػػًا مػػػا يؤىميػػػا لتكػػػوف قػػػوة متفوقػػػة بصػػػورة حاسػػػمة، تشػػػعر باألمػػػاف وسػػػط عػػػالـ 
مضػػطرب، ويمكنيػػا اليجػػوـ أيضػػًا. وُتمػػنح ذلػػؾ "االحتػػراـ" األميركػػي الػػذي بػػدا لفتػػرة وكأنػػو عرضػػة لمراجعػػة 

تجػػاه التخفيػػؼ مػػف غموائػػو. لػػـ تعػػد واشػػنطف ميجوسػػة بكسػػب ود العػػالميف العربػػي واإلسػػالمي، ومحػػو آثػػار با
سياسة بوش الِصدامية والمتعجرفة، كما كاف األمر في خطابات أوباما األوؿ في اسطنبوؿ وفي القاىرة. ولػـ 

، الواصميف لمسمطة في أكثر مف بمد تعد تمتمؾ الكثير مف األوىاـ لجية القدرات الشعبية لػ"اإلخواف المسمميف"
عربي، في احتواء الناس وتوجيييـ في األساسيات بشكؿ مأموف. وتعمـ أف السياؽ السوري يمكف أف يتكشؼ 
عما ىو غير محسوب أو غير قابؿ لمضػبط، وأف الفشػؿ الػذريع لسياسػاتيا فػي العػراؽ يمكنػو أف يولػد الشػيء 

 ئيؿ ىي أىـ ما تممؾ في المنطقة.نفسو وأكثر... فعادت إلى قواعدىا: إسرا
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، وارتبطػػت 1982شػػيدت مصػػر فػػي األسػػبوع الفائػػت احتفػػاالت ممّيػػزة بػػذكرى تحريػػر سػػيناء فػػي نيسػػاف/ابريؿ 
ـ قميمػػة مػػف احتالليػػا تمػػؾ االحتفػػاالت بالتػػذكير بشػػيداء مصػػر فػػي معركػػة تحريػػر سػػيناء التػػي بػػدأت بعػػد أيػػا

 وتحديدًا في مدينة بور فؤاد.
ذاعية وتمفزيونية عديدة، بمػا فييػا مقػابالت مػع بعػض أبطػاؿ القػوات  وشممت االحتفاالت تحقيقات صحافية وا 

، 9/3/1969المسمحة المصرية التي قاد بعض معاركيا الشييد الفريؽ عبد المنعـ رياض قبؿ استشػياده فػي 
"قتاؿ" التػي قادىػا الشػييد العميػد إبػراىيـ الرفػاعي، وقػد  39وات الصاعقة والمجموعة كما شممت ابطاال مف ق

نجػػازات مػػف حػػؽ كػػؿ مصػػري وعربػػي أف يفخػػر بيػػا، كمػػا يفخػػر بعبػػور قنػػاة السػػويس فػػي   6رووا بطػػوالت وا 
مػػة ، الػػذي جػػاء تتويجػػًا لسمسػػمة عمميػػات فدائيػػة رائعػػة، واسػػتخبارية مذىمػػة، ومقاو 1973اوكتوبر/تشػػريف أوؿ 

 شعبية متمّيزة، امتدت عمى مدى ست سنوات.
ال بػؿ شػػممت تمػؾ التحقيقػػات االعالميػػة تفاصػيؿ المفاوضػػات "الشرسػة" التػػي أدت إلػػى اسػتعادة مصػػر لموقػػع 
طابػػػا اإلسػػػتراتيجي، حيػػػث رأى المصػػػريوف عمػػػـ بالدىػػػـ يرتفػػػع فػػػي سػػػمائيا، فيمػػػا يجػػػري إنػػػزاؿ عمػػػـ الكيػػػاف 

 الصييوني في المحظة ذاتيا.
 بعض االىتماـ المصري الخاص ىذا العاـ باحتفاالت تحرير سيناء ألسباب كثيرة:عزا ال

إف المصرييف بعد "ثورة يناير"، وكاف أىؿ سيناء وشبابيا شركاء أصػمييف فييػا، أصػبحوا أكثػر قػدرة عمػى  -1
خالدًا أطمقػو  التعبير عف مشاعرىـ الحقيقية وعف اعتزازىـ بجيشيـ ومقاومتيـ، وقد ترجما بكفاءة عالية شعاراً 

 يومًا الرئيس جماؿ عبد الناصر الذي قاؿ: ما أخذ بالقوة ال ُيسترد بغير القوة.
وقػػد أشػػار متخصصػػوف بمسػػألة سػػيناء إلػػى أف بعثػػة خبػػراء كوريػػة قػػد قامػػت مطمػػع الثمانينيػػات بدراسػػة حػػوؿ 

يناء مؤىمة ألف تكػوف تطوير شبو الجزيرة ذات األىمية التاريخية واإلستراتيجية لمصر، وخرجت يوميا بأف س
شػػبيية بسػػنغافورة لػػوفرة المػػوارد الطبيعيػػة والسػػياحية فييػػا. وقػػاؿ الخبػػراء أيضػػًا إف تمػػؾ الدراسػػة ُوضػػعت فػػي 

 أدراج المسؤوليف المصرييف، وما زالت، منذ أكثر مف ثالثيف عامًا.
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المصػػػرييف،  ولعػػػؿ مػػػف األسػػػباب التػػػي تقػػػؼ وراء ىػػػذا االىتمػػػاـ أف مخػػػاوؼ كبيػػػرة تسػػػتحوذ عمػػػى نظػػػرة -2
وخاصة أىؿ شماؿ سيناء، مف حاؿ تطور الفمتػاف األمنػي المريػع التػي تشػيدىا تمػؾ المنطقػة، وكػاف أخطرىػا 

عسػػكريًا مصػػريًا، فػػي رمضػػاف الفائػػت، عمػػى يػػد مسػػمحيف فػػي عمميػػة إرىابيػػة مػػا زاؿ الغمػػوض  16استشػػياد 
ب عػػدـ نشػػر التحقيػػؽ فػػي ىػػػذه يكتنػػؼ مصػػير مرتكبييػػا وَمػػف وراءىػػػـ، فيمػػا تتصػػاعد التسػػاؤالت حػػوؿ أسػػػبا

 القضية برغـ مرور أشير عديدة عمييا.
مػػف يتػػابع االىتمػػاـ المصػػري بيػػذه القضػػية يالحػػظ أف جيػػدًا كبيػػرًا يبػػذؿ مػػف اجػػؿ تركيػػز األنظػػار باتجػػاه  -3

مخطػػط إسػػرائيمي يرمػػي إلػػى فصػػؿ الشػػريط الشػػمالي مػػف سػػيناء عػػف مصػػروربطو بغػػزة فػػي إطػػار مػػا يسػػمى 
ى"، بػؿ إف جيػدًا اكبػر يبػذؿ لإليحػاء بػأف ىنػاؾ نوعػًا مػف التواطػؤ، بػيف مػف يحكػـ مصػػر بمشػروع "غػزة الكبػر 

ومػف يحكػػـ غػػزة، عمػػى تنفيػػذ ىػذا المشػػروع فػػي إطػػار تسػػوية سػممية مرتقبػػة لمقضػػية الفمسػػطينية يرعاىػػا بعػػض 
 أىؿ النفط في الخميج عبر استخداـ نفوذىـ المالي لدى أطراؼ عدة في المنطقة.

تيامات ػ الشائعات، تزداد حمػالت التحػريض ضػد حركػة "حمػاس" واتياميػا بالضػموع فػي في ظؿ ىذه اال -4
مخطػػط تػػوطيف الفمسػػطينييف فػػي سػػيناء، كمػػا فػػي المشػػاركة فػػي أعمػػاؿ قمػػع المعارضػػة المصػػرية لمصػػػمحة 
د جماعة "اإلخواف المسمميف"، وىي اتيامات ينفييا قادة "حماس"، كما ينفييا قػادة وطنيػوف مصػريوف، كمػا ور 

فػػي بيػػاف مشػػترؾ صػػادر عػػف السػػيد حمػػديف صػػباحي والػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ اثػػر زيػػارة قػػاـ بيػػا األخيػػر 
لصػػباحي ولعػػدد مػػف قػػادة المعارضػػة المصػػرية، حيػػث أكػػد القائػػد الحمسػػاوي البػػارز أف "حمػػاس عمػػى مسػػافة 

 واحدة مف كؿ األطراؼ المصرية".
أف ننسػػػى كيػػػؼ جػػػرى اسػػػتغالؿ غػػػزو الجػػػيش  فػػػي مصػػػر حػػػديث عػػػف "احػػػتالؿ" فمسػػػطيني لسػػػيناء، مػػػف دوف

العراقػػػػي لمكويػػػػت لطػػػػرد مئػػػػات اآلالؼ مػػػػف الفمسػػػػطينييف مػػػػف ذلػػػػؾ البمػػػػد العربػػػػي الػػػػذي يعػػػػرؼ أحػػػػراره دور 
الفمسطينييف في إعماره وتنميتو وتعميـ أبنائو، ومف دوف أف ننسػى كيػؼ أدى االحػتالؿ األميركػي لمعػراؽ إلػى 

 لمقيميف في بالد الرافديف بعد قتؿ مف قتؿ منيـ.طرد عشرات اآلالؼ مف الفمسطػػينييف ا
واليوـ نرى في سوريا مشروع تشريد جديد لمفمسطينييف مف مخيماتيـ، كما حرمانيـ مف ظػروؼ عػيش كريمػة 
وفرتيػػا ليػػـ سػػوريا منػػذ عقػػود، وىػػو تشػػريد يأخػػذ شػػكؿ إقحػػاـ المخيمػػات فػػي المحنػػة السػػورية تحػػت شػػعارات 

أف السػػيطرة عمػػى اليرمػػوؾ ىػػي ضػػرورة لمعركػػة دمشػػؽ"، أي بالمصػػطمح أطمقيػػا بعػػض معارضػػي الخػػارج: "بػػ
المبناني الشائع "الطريؽ إلى دمشؽ يمر باليرموؾ"، أو في ظؿ تعبئة مضادة ضد الشعب الفمسطيني واتيامو 
بالضموع في المؤامرة عمى سوريا، وىي التعبئة ذاتيا التي تػتـ فػي بعػض األوسػاط السػورية ضػد العروبػة؟ إف 

اليجمة عمى الفمسػطينييف فػي غيػر بمػد عربػي بقػدر مػا ىػي ظػاىرة سػمبية خطيػرة، فانػو بالمقابػؿ تأكيػد  اشتداد
 عمى أف فمسطيف باتت قضية داخمية في كؿ قطر عربي ميما تباعدت الجغرافيا بينو وبيف فمسطيف.

أبنػػػاء األمػػػة  ومثممػػػا شػػػيدت بدايػػػة القػػػرف الماضػػػي مشػػػروعًا اسػػػتعماريًا لػػػزرع الكيػػػاف الصػػػييوني كحػػػاجز بػػػيف
الواحدة، فإف بدايات ىػذا القػرف تشػيد لمشػروع اسػتعماري ػ صػييوني يريػد تصػفية قضػية فمسػطيف والتحػريض 
عمى شػعبيا كمشػروع لتمزيػؽ وحػدة الكيانػات الوطنيػة القائمػة، بػؿ لتفتيػت مجتمعاتيػا مسػتغميف مػف دوف شػؾ 

 أخطاء وتجاوزات تبرز ىنا أو ىناؾ.
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